
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကနဦ့ပတးွ နး့က္ငးဆနး့စစး်ခငး့ အစီရငးခဵစာ 

ရတနာမို့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ကုမၸဏီလီမိတကး 

အေသ့စာ့ေရႊလုပးကျကး (TPK-223) 

၇ မိုငးခ္မး့သာေက့္ရျာအုပးစု 

သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇ ်ပငးဦ့လျငးခရုိငး၇ မႏၱေလ့တုုိငး့ေဒသႀကီ့၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

အစီရငးခဵစာ ေရ့သာ့်ပဳစုသူမ္ာ့ 
 

ဦ့ခငးေမာငးေအ့   ေဒါကးတာ်ဖဴ်ဖဴ်မငး ံ    ဦ့ေနမ္ဳိ့  

(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)   (ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)   (ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး) 
 

ဦ့ေဇားေဇားထျနး့  ေဒ၍သငး့သငး့      ဦ့စို့ပိုငးဟိနး့  

(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)   (ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)   (ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး) 

 
                              ၂၀၁၉ ခုႏြစး၊ ေမလ ၊ (      ) ရကးး 

 

ကနဦ့ပတးွ နး့က္ငးဆနး့စစး်ခငး့ အစီရငးခဵစာ 

ရတနာမို့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ကုမၸဏီလီမိတကး 

ေရႊအေသ့စာ့တူ့ေဖားေရ့လုပးကျကး (TPK-223) 

၇ မိုငးခ္မး့သာေက့္ရျာအုပးစု 

သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇ ်ပငးဦ့လျငးခရုိငး၇ မႏၱေလ့တုုိငး့ေဒသႀကီ့၈  

 

  

အစီရငးခဵစာ ေရ့သာ့်ပဳစုသူမ္ာ့ 
 

ဦ့ခငးေမာငးေအ့   ဦ့ေဇယ္ာမငး့                 ဦ့ေနမ္ဳိ့ႏုိငး  

(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)   (ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)   (ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး) 
 

ဦ့ေဇားေဇားထျနး့  ဦ့ညီညီထျနး့     ဦ့စို့ပိုငးဟိနး့  

(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)   (ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)   (ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး) 

 
                              ၂၀၁၉ ခုႏြစး၊ ဇူလ ၊ (  ၅    ) ရကးး 

 

 



 

မာတိကာ 

စဥ္      အေၾကာငး့အရာ   စာမ္ကးႏြာ 

အက္ဥး့ခ္ဳပးအစီရငးခဵစာ 
အခနး့ (ှ) 

        
ှ.ွ နိဒါနး့           ှ 

 ှ.၆ ရညးရျယးခ္ကး         ၀ 

ှ.ှွ ဆနး့စစးေလံလာ်ခငး့ နညး့လမး့မ္ာ့      ၁ 

အခနး့ (ဿ) 

စီမဵကိနး့အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး  
ဿ.ွ စီမဵကိနး့အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး       ၂ 

ဿ.ှ စီမဵကိနး့တညးေနရာ        ၂ 

ဿ.ဿ စီမဵကိနး့၌ ေ်မေနရာ အက္ယးအွနး့      ၂ 

ဿ.၀ စီမဵကိနး့ကာလ         ၂ 

ဿ.၁ စီမဵကိနး့အရျယးအစာ့        ၃ 

ဿ.၂ တပးဆငးမႈမ္ာ့           ၆ 

ဿ.၃ အသုဵ့်ပဳနညး့ပညာ        ၃ 

ဿ.၄ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ        ၅ 

ဿ.၄.ှ လမး့ပနး့ဆကးသျယးေရ့       ၅ 

ဿ.၄.ဿ အေဆာကးအဦမ္ာ့       ၆ 

ဿ.၄.၀ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့သဵု့စျဲ် ခငး့       ၉ 

ဿ.၄.၁ ဆကးသျယးေရ့စနစး       ၆ 

ဿ.၅ လုပးငနး့စဥးအဆငးံဆငးံေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့      ှွ 

ဿ.၆  ယမး့ႏြငးံ ဆကးစပးပစၥညး့မ္ာ့သဵု့စဲျမႈ      ဿွ 

ဿ.ှွ  အေထျေထျလုပးငနး့သဵု့ပစၥညး့မ္ာ့ သုဵ့စျမဲႈ      ၂၁ 

ဿ.ှှ  တစးႏြစးအတျကး ေရလုိအပးခ္ကးႏြငးံ ရယူသဵု့စဲျမညးံေရအရငး့အ်မစး   ဿှ 

 ဿ.ှှ.ဿ ရတနာမုိ့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ကုမၸဏီ (TPK-223)လုပးကျကး     ဿ၂                

   အတျငး့ တစးေန႔တာ ေရလိုအပးခ္ကး်ပဇယာ့ 

ဿ.ှဿ  တစးႏြစးအတျကး ေလာငးစာဆီလုိအပးခ္ကး      ဿဿ 
ဿ.ှ၀ စျနး႔ပစးပစၥညး့ထျကးရိြမႈ၇ ထုတးလႊတးမႈႏြငးံ အေႏြာကးအယြကး်ဖစးေစမႈ  ဿ၀ 

 ဿ.ှ၀.ှ စျနး႔ပစးပစၥညး့ (အစုိငးအခဲမ္ာ့)      ၂၃ 



 

 ဿ.ှ၀.ဿ စျနး႔ပစးပစၥညး့ (အရညးမ္ာ့)      ၂၃ 

စဥ္    အေၾကာငး့အရာ     စာမ္ကးႏြာ 

 ဿ.ှ၀.၀ စျနး႔ပစးပစၥညး့ ( အခုိ့အေငျ႕မ္ာ့ )     ၂၄ 
ဿ.ှ၀.၁ ွနးထမး့/လုပးသာ့မ္ာ့၌ စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့    ဿ၁ 

ဿ.ှ၁ ခနး႔အပးထာ့မညးံ လုပးသာ့အေရအတျကး      ဿ၂ 

ဿ.ှ၂ တစးရကးအလုပးလုပးခ္ိနး        ဿ၂ 

ဿ.ှ၃ ထုတးလုပးသညးံ ထျကးကုနးႏြငးံထျကးရြိမႈ      ဿ၂ 

ဿ.ှ၄ အ်ခာ့ေဆာငး႐ျကးႏုိငးေသာ နညး့လမး့မ္ာ့     ဿ၃ 

ဿ.ှ၅ စီမဵကိနး့ပုိငးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အရာရြိမ္ာ့၌ အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး   ဿ၅ 
အခနး့( ၀ ) 

၀.ွ ေ်မပုဵႏြငးံကာ့ခ္ပးမ္ာ့         ၀ွ 

အခနး့( ၁ ) 

    ၀       
၁.ွ အစီရငးခဵစာေရ့သာ့သူမ္ာ့၌ ကတိကွတး      ၀ှ 

၁.ှ ကနဦ့ပတးွနး့က္ငးဆနး့စစး်ခငး့အစီရငးခဵစာ တာွနးရိြသူမ္ာ့   ၀ဿ 

၁.ဿ IEE Report ေရ့သာ့ေသာ ကျ္မး့က္ငးပညာရြငးစာရငး့ႏြငးံ တာွနးယူ   ၀ဿ 
 ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၌ အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကးဇယာ့  
၁.၀ ကနဦ့ပတးွနး့က္ငးစီမဵခနး႔ချဲမႈ အစီရငးခဵစာေရ့သာ့ေသာ ကၽျမး့က္ငး  ၀၀ 
 ပညာရြငးမ္ာ့၌ တစးဦ့ခ္ငး့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 
၁.၁  စီမဵကိနး့ပုိငးရြငး၌ ကတိကွတး       ၀၃ 

၁.၂  အဆုိ်ပဳစီမဵကိနး့ (TPK-223) ေရႊသတၱဳတူ့ေဖားထုတးလုပး်ခငး့ လုပးငနး့မြ   ၀၄ 

  ပတးွနး့က္ငးထိခုိကးမႈ  အနညး့ဆုဵ့်ဖစးေစေရ့ ေဆာငးရျကးမညးံလုပးငနး့  

 အစီအစဥးမ္ာ့ ကတိကွတးအက္ဥး့ခ္ဳပးဇယာ့ 

အခနး့( ၂ ) 

မူွါဒဥပေဒႏြငးံ မူေဘာငးမ္ာ့ 

၂.ွ  ဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့      ၁ဿ 

၂.ှ  ဥပေဒမ္ာ့စာရငး့        ၁ဿ 

၂.ဿ  အမ္ိဳ့သာ့ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အရညးအေသျ့ (ထုတးလႊတးမြဳ)   ၄၃ 

 လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 

 ၂.ဿ.ှ စျနး႔ထုတးအရညးအဆငးံသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့    ၁၁ 
 ၂.ဿ.ဿ လုပးငနး့ေနရာမြ စီ့ဆငး့ေရႏြငးံ စျနး႔ပစးေရ စျနး႔ထုတးမႈ   ၁၂ 



 

 ၂.ဿ.၀ Toilet Facilities For Workers      ၄၆  
စဥ္    အေၾကာငး့အရာ     စာမ္ကးႏြာ 

 ၂.ဿ.၁ ေသာကးသဵု့ေရအဆငံးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့     ၁၄ 
 ၂.ဿ.၂ ပတးွနး့က္ငး ေလထုအရညးအေသျ့      ၁၅ 
 ၂.ဿ.၃ ဆူညဵသဵ (Noise)        ၄၈ 
 ၂.ဿ.၄ ဆူညဵသဵစဵႏြဳနး့ သတးမြတးခ္ကး      ၁၆ 
 ၂.ဿ.၅ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ လုိကးနာေဆာငးရျကးမညးံအခ္ကးမ္ာ့   ၁၆ 

 ၂.၀  ပတးွနး့က္ငးထိခုိကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထဵု့လုပးနညး့ (ဿွှ၂)  ၄၉ 

 ၂.၀.ှ ကုမၸဏီမြ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ မူွါဒမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့  ၁၆ 

 ၂.၁  သကးဆိုငးရာ အစုိ့ရအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ။တို႔၌အခနး့က႑ႏြငးံ   ၂ွ 

  စီမဵကိနး့ဆိုငးရာ တာွနးရြိမြဳမ္ာ့ 

၂.၂ ကုမၸဏီ၌ မူွါဒမ္ာ့        ၂ှ 

အခနး့ ( ၃ ) 

လ        ၀                

၃.ွ ေဒသအတျငး့သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ စီမဵကိနး့ဧရိယာအေ်ခအေန   ၂၀ 

၃.ှ ႐ူပဆိုငးရာပတးွနး့က္ငး အေ်ခအေန      ၂၀ 

၃.ှ.ှ ေ်မမ္ကးႏြာသျငး်ပငးႏြငးံ ေ်မဆီလႊာအေနအထာ့    ၂၀ 

၃.ှ.ဿ ေ်မအသဵု့ခ္မြဳ        ၂၀ 

၃.ှ.၀ ေ်မလႊာပ္ကး်ပာ့မြဳႏြငးံ တိုကးစာ့မြဳမ္ာ့     ၂၁ 

၃.ှ.၁ ရာသီဥတုအေ်ခအေန       ၂၁ 

၃.ှ.၂ အငး့၇ အိုငး၇ ေခ္ာငး့၇ ေ်မာငး့မ္ာ့      ၂၁ 

၃.ဿ ဇီွဆိုငးရာပတးွနး့က္ငး အေ်ခအေန      ၂၂ 

၃.ဿ.ှ သစးေတာႏြငးံ သစးသီ့ွလဵမ္ာ့ အေ်ခအေန    ၂၂ 

၃.ဿ.ဿ ေတာ႐ုိငး့တိရစာၧနးမ္ာ့       ၅၅ 

၃.ဿ.၀ ငြကးမ္ိဳ့စုဵ အေ်ခအေန       ၂၂ 

 ၃.၀ လူမြဳဘွပတးွနး့က္ငး အေ်ခအေန      ၂၃ 

၃.၀.ှ အိမးေထာငးစုလူဦ့ေရ အေ်ခအေန     ၂၃ 

၃.၀.ဿ အေ်ခခ္ေနထိုငးမႈ       ၂၃ 

၃.၀.၀ လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့        ၂၃ 

၃.၀.၁ ပညာေရ့အဆငးံအတနး့       ၅၆ 

၃.၀.၂ အလုပးအကိုငးႏြငးံ အသကးေမျ့မြဳ အေ်ခအေန    ၂၄ 

၃.၀.၃ စုိကးပ္ိဳ့ေမျ့်မဴေရ့ အေ်ခအေန      ၂၄ 

  ၃.၀.၄ လူထုက္နး့မာေရ့       ၂၄ 



 

 

စဥ္     အေၾကာငး့အရာ    စာမ္ကးႏြာ 

၃.၀.၅ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငးမြဳမ္ာ့       ၂၅ 

၃.၀.၆ သယးယူပုိ႔ေဆာငးေရ့စနစး      ၂၅ 

၃.၀.ှွ လူထ ုဆကးသျယးေရ့စနစး      ၂၅ 

၃.၀.ှှ လြ္ပးစစးဓါတးးအာ့ သဵု့စဲျ် ခငး့      ၂၅ 

  ၃.၀.ှဿ ေသာကးသဵု့ေရ ရရြိမ ႈ       ၅၈ 

၃.၀.ှ၀ တရာ့ဥပေဒ စုိ့မုိ့မြဳ       ၂၆ 

  ၃.၀.ှ၁ အစုိ့ရ မဟုတးေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့     ၂၆ 

 ၃.၁  လကးရြိပတးွနး့က္ငးအေ်ခအေန       ၂၆ 

  ၃.၁.ှ ေ်မထုအေ်ခအေနႏြငံး ေ်မအရညးအေသျ့     ၂၆ 

 ၃.၁.ဿ ေရအရညးအေသျ့       ၃ွ 

 ၃.၁.၀ ေလထုအရညးအေသျ့       ၃ှ 

 ၃.၁.၁ အမႈနးအမႊာ့ပ္ဵ႕လျငးံမႈ        ၆၆ 

 ၃.၁.၂ ဆူညဵသဵႏြငးံတုနးခါမႈ       ၃၆ 

အခနး့ (၄) 

         ႈ                                  ႈ လ                                     
၄.ွ ်ဖစးႏုိငးေ်ခရြိေသာ ထိခုိကးမႈမ္ာ့        ၄ဿ 

 ၄.ှ ရူပွနး့က္ငးအေပ၍သကးေရာကးႏုိငးမႈ      ၄ဿ 

 ၄.ဿ ဇီွွနး့က္ငးအေပ၍ ထိခုိကးႏုိငးမႈမ္ာ့      ၄၃ 

 ၄.၀ လူမႈွနး့က္ငးအေပ၍သကးေရာကးႏုိငးမႈ            ၄၅ 

 ၄.၁ ထိခုိကးႏုိငးမြဳမ္ာ့ကို ဆနး့စစး်ခငး့အက္ဥး့ခ္ဳပး      ၅ဿ 

 ၄.၂  ထိခုိကးႏုိငးမြဳမ္ာ့ကို ေလ္ာံပါ့ေစေရ့ ေဆာငးရျကးမညးံအစီအစဥးမ္ာ့  ၅၃ 

 ၄.၃  စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ ထျကးရိြမြဳ       ၅၃ 

 ၄.၄  စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့       ၅၄ 

 ၄.၅  စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့နညး့လမး့မ္ာ့     ၅၄ 

 ၄.၆  စီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့       ၅၅ 

 ၄.ှွ  ၾကျငး့က္နး သကးေရာကးမြဳမ္ာ့       ၆ဿ 

 ၄.ှှ  ေဂဟစနစးအေပ၍မြ ၾကျငး့က္နးသကးေရာကးမြဳမ္ာ့     ၆၀ 

 ၄.ှဿ  လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့အေပ၍မြ ၾကျငး့က္နးသကးေရာကးမြဳမ္ာ့    ၆၁ 
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အခနး့ ( ၅ ) 

လ                                           

၅.ွ လုပးငနး့ချငးအတျငး့ ်ဖစးေပ၍တတးေသာ အႏၲရာယးက္ေရာကးႏုိငးမညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ ၆၂ 

 ၅.ှ ဖုနးမ္ာ့ႏြငးံ အခုိ့အေငျ႔မ္ာ့       ၆၂ 

 ၅.ဿ အႏၲရာယး႐ိြေသာ အခုိ့အေငျ႔မ္ာ့      ၆၂ 

 ၅.၀ ဆူညဵသဵမ္ာ့         ၆၃ 

 ၅.၁ တုနးခါ်ခငး့         ၆၃  

 ၅.၂ အပူဒဏး         ၆၄ 

 ၅.၃ လုပးငနး့ချငးတို့တကးေရ့အတျကး အလုပးႏြငးံ လုပးငနး့ချငးေလံလာမ ႈ  ၉၇ 

 ၅.၄ အစာ့အစာမ္ာ့ထာ့႐ိြရနးေနရာ       ၆၅ 

 ၅.၅ မူ့ယစးေဆ့ွါ့မ္ာ့ႏြငးံ ယမကာမ္ာ့      ၆၅ 

 ၅.၆ ေ႐ြ့ဦ့သူနာ်ပဳ         ၆၅ 

 ၅.ှွ မေတားတဆ်ဖစးပျာ့မႈအတျကး ေနာကးဆကးတဲျလုပးေဆာငးခ္ကး   ၆၅ 

 ၅.ှှ  သတၱဳတူ့ေဖားနညး့မ္ာ့အလုိကး ်ဖစးေပ၍တတးေသာ မေတားတဆ    ၉၉ 

  ထိခုိကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ႀကိဳတငးကာကျယးနညး့မ္ာ့ 

 ၅.ှဿ အမုိ့ႏြငးံနဵရဵၿပိဳက္သညးံ အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့     ှွွ 

 ၅.ှ၀ မီ့ေလာငးေပါကးကဲျ် ခငး့်ဖစးေပ၍ရသညးံ အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့   ှွဿ 

 ၅.ှ၁ လုပးငနး့ချငးစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ လိုကးနာမႈ အာ့နညး့်ခငး့၇ ပ္ကးကျကး်ခငး့   ှွ၁ 

  ေၾကာငးံ မေတားတဆထိခုိကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့်ခငး့ 

 ၅.ှ၂ ေလ်ပတး်ခငး့၇ ေလမလဵုေလာကး်ခငး့၇ ဓါတးေငျ႔မ္ာ့႐ြဴမိ်ခငး့   ှွ၂ 

 ၅.ှ၃ အလငး့ေရာငးမလဵုေလာကးမႈေၾကာငးံ်ဖစးရ်ခငး့     ှွ၄ 

 ၅.ှ၄ ယမး့ဘီလူ့ႏြငးံ ဆကးစပးပစၥညး့မ္ာ့ေၾကာငးံ မေတားတဆ်ဖစးပျာ့်ခငး့  ှွ၅ 

 ၅.ှ၅ လြ္ပးစစးဓါတးလိုကး်ခငး့        ှှွ 

 ၅.ှ၆ စကးပစၥညး့မ္ာ့ေၾကာငးံ မေတားတဆထိခုိကး်ခငး့     ှှဿ 

 ၅.ဿွ သယးယူပုိ႔ေဆာငးေရ့ လုပးငနး့သဵု့ စကးယႏၲရာ့မ္ာ့ႏြငးံ နညး့စနစး   ှှ၀ 

  ခ္ဳိ႕ယျငး့မႈေၾကာငးံ ်ဖစး်ခငး့ 

 ၅.ဿှ ေဘ့အႏၲရာယး ကာကျယးေရ့ပစၥညး့မ္ာ့ အသဵု့မ်ပဳ်ခငး့၇ အကာအကျယး   ၁၁၅ 

  ပစၥညး့မ္ာ့၌  အရညးအေသျ့ ညံဵဖ္ငး့်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ ်ဖစးပျာ့်ခင   
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 ၅.ဿဿ လုပးငနး့ချငးေဘ့အႏၲရာယးကာကျယးေရ့စီမဵခ္က       ၁၁၇ 

 ၅.ဿ၀ အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန တုဵ႔်ပနးမႈ Flow Chart     ၁၁၉ 

 ၅.ဿ၁  အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန တုဵ႔်ပနးမႈအစီအစဥး     ှှ၆ 

 ၅.ဿ၂  အႏၲရာယးရြိေစေသာ ပစၥညး့မ္ာ့ ကိုငးတျယးေဆာငးရျကး်ခငး့ နညး့လမး့မ္ာ့  ှှ၆ 

 ၅.ဿ၃  လုပးငနး့ချငး ေဘ့အႏၲရာယးကာကျယး်ခငး့ ေဆာငးရျကးမြဳမ္ာ့   ှဿွ 

 ၅.ဿ၄  အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနတစးခုအတျကး ဆကးသျယးေဆာငးရျကးရမညးံဌာနမ္ာ့ ှဿှ 

အခနး့ ( ၆ ) 

                                           

၆.ွ သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့နြငးံ တုိငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့    ှဿဿ 

 ၆.ှ အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံ တုိငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့      ှဿဿ 

 ၆.ဿ အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ တုိငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မြ အေမ့၇ အေ်ဖမ္ာ့   ှဿ၀ 

 ၆.၀ အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မြ ရလာဒးမ္ာ့    ှဿ၂ 

 ၆.၁ ေဒသခဵမ္ာ့၌ မေက္လညးမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ေပ့မညးံအစီအစဥး   ၁၂၆ 

အခနး့ (ှွ) 

   ၀                    ႈ         

ှွ.ွ စီမဵကိနး့အဆငးံအလိုကး အေၾကာငး့အရာ ေဖား်ပခ္က       ၁၂၈ 

 ှွ.ှ အႀကိဳတညးေဆာကး်ခငး့       ှဿ၅ 

 ှွ.ဿ တညးေဆာကး်ခငး့        ှဿ၅ 

 ှွ.၀ လုပးငနး့လညးပတးေဆာငးရျကး်ခငး့      ှဿ၅ 

 ှွ.၁ လုပးငနး့ရပးဆိုငး့်ခငး့        ှဿ၆ 

 ှွ.၂  မုိငး့ပိတးသိမး့်ခငး့ စီမဵခ္ကး       ှ၀ွ 

  ှွ.၂.ှ ရညးရျယးခ္ကး        ှ၀ွ 

  ှွ.၂.ဿ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ        ၁၃၁ 

  ၁၀.၅.၃                         လ    လ                   ၁၃၁ 

  ှွ.၂.၁ အၾကမး့ဖ္ငး့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့      ှ၀ဿ 

  ှွ.၂.၂  တိုကးစာ့်ခငး့ႏြငးံ အနညးက္်ခငး့ ထိနး့ခ္ဳပးမႈအစီအစဥ     ၁၃၃ 

  ှွ.၂.၃ အုပးခ္ဳပးမႈ အေဆာကးအဦမ္ာ့တညးေဆာကး်ခငး့    ှ၀၀ 
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 ှွ.၂.၄ စျနး႔ပစး ်ဖဳနး့ေက္ာကးစာမ္ာ့ စီမဵ်ခငး့     ှ၀၀ 

  ှွ.၂.၅  ေ်မေအာကးေရ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့      ှ၀၁ 

  ှွ.၂.၆ ေ်မေပ၍ေရ စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့       ှ၀၁ 

 ှွ.၃  ေ်မေအာကးလိြဳဏးမ္ာ့ႏြငးံ စျနး႔ပစးေက္ာကးစာပုဵမ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲမႈ အစီအစဥး  ှ၀၁ 

  ှွ.၃.ှ ေ်မေအာကးလိြဳဏးမ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့     ှ၀၁ 

  ှွ.၃.ဿ စျနး႔ပစးေက္ာကးစာပုဵမ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့     ှ၀၂ 

 ှွ.၄  ေဘ့အႏၲရာယး်ဖစးေစႏိုငးေသာ ပစၥညး့မ္ာ့အာ့ စီမဵခနး႔ချမဲႈအစီအစဥး  ှ၀၂ 

  ှွ.၄.ှ ယမး့ႏြငးံ ဆကးစပးေသာ ေဖာကးချဲေရ့ပစၥညး့မ္ာ့    ှ၀၂ 

  ှွ.၄.ဿ ်ပဒါ့၇ ဆိုငးရာႏိုကးကဲံသို႔ေသာ ဓာတုေဗဒပစၥညး့မ္ာ့   ှ၀၂  

  ှွ.၄.၀ စကးသဵု့ဆီ၇ ေလာငးစာဆီစေသာ မီ့ေဘ့အႏၲရာယးရြိေသာပစၥညး့မ္ာ့ ှ၀၂ 

 ှွ.၅  က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ေဘ့အႏၲရာယးကငး့ရြငး့ေရ့ စီမဵခနး႔ချမဲႈ အစီအစဥး  ှ၀၂ 

 ှွ.၆  ရပးရျာလူထု အေထာကးအထာ့်ပဳ စီမဵဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ အစီအစဥး  ှ၀၃ 

 ှွ.ှွ  ်ပနးလညးတညးေထာငး်ခငး့အစီအစဥးမ္ာ့      ှ၀၃ 

  ှွ.ှွ.ှ ေနာကးဆဵု့က္နးရစးသညးံ ေ်မ်ပငးပုဵသ႑ာနး    ှ၀၃ 

  ှွ.ှွ.ဿ  မ္ိဳ့ေစံခ္စုိကးပိ္ဳ့်ခငး့ႏြငးံ အပငးေပါကးစုိကးပ္ဳိ့်ခငး့   ှ၀၄ 

  ှွ.ှွ.၀  ်ပနးလညးကုစာ့်ခငး့အစီအစဥးမ္ာ့     ှ၀၄ 

 ှွ.ှှ  သတၱဳတျငး့ပိတးသိမး့မညးံ လုပးငနး့အဖျဲ႔ႏြငးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့    ၁၃၈ 

  စီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့ 
အခနး့ ( ှှ ) 

                ႈ                    လ           
ှှ.ွ  ေစာငးံၾကပးၾကညးံ႐ြဳ်ခငး့ ဖျ႕ဲစညး့ပုဵႏြငးံတာွနးမ္ာ့      ှ၀၆ 

 ှှ.ှ  ပတးွနး့က္ငး စီမဵခနး႔ချဲမႈႏြငးံ ေစာငးံၾကပးၾကညးံ႐ႈမႈ အစီအစဥး   ှ၀၆ 

  ှှ.ှ.ဿ  ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈေရ့ႏြငးံ လိုကးနာမြတးမ္ာ့    ှ၁ွ 

 ှှ.ဿ  သတငး့ပုိ႔ တငး်ပ်ခငး့        ှ၂ွ 

 ှှ.၀  သဘာွပတးွနး့က္ငး ဆိုငးရာေလံက္ငးံမြဳ      ှ၂ွ 

 ှှ.၁ ရနးပုဵေငျ လ္ာထာ့ခ္ကး        ှ၂ှ 

  ှှ.၁.၀  ပတးွနး့က္ငးစီမဵခနး႔ချဲမႈ အစီအစဥးအတျကး တစးႏြစးလြ္ငး ခနး႔မြနး့   ှ၂ဿ 

   ကုနးက္ ရိတးမ္ာ့စာရငး့ 

စဥ္     အေၾကာငး့အရာ    စာမ္ကးႏြာ  



 

အခနး့ ( ှဿ ) 

        လ  ႈ   လ              ၀                   

ှဿ.ွ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ လူမြဳစီ့ပျာ့ဆိုငးရာ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနးး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးမညးံအစီအစဥး ှ၂၀ 

 ှဿ.ှ  ကုမၸဏီ၌ လူမြဳေရ့ဆိုငးရာ တာွနးမ္ာ့ ေဆာငးရျကး်ခငး့    ှ၂၀ 

 ှဿ.၂  ကုမၸဏီ       ႕/      ႕                                   ၁၅၄ 

အခနး့ ( ှ၀ ) 

                            

ှ၀.ွ နိဂုဵ့ခ္ဳပးသဵု့သပးတငး်ပခ္ကး        ှ၂၂ 

 က္မး့ကို့ စာရငး့မ္ာ့         ှ၂၅ 

 မြီ်ငမး့ စာအုပးစာတမး့မ္ာ့        ှ၃ွ 

 ေနာကးဆကးတျဲမ္ာ့         ှ၃ှ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ရတနာမုိ့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ ကုမၸဏီလီမိတကး 

မႏၲေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ်ပငးဦ့လျငးခရုိငး၇ သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇ 

ရြာ့ခ္ကးေဒသ၇ (၄)မုိငးခ္မး့သာေက့္ရျာအုပးစု၇ ေရႊအေသ့စာ့လုပးကျကး 

(TPK – 223) ၌ ကနဦ့ပတးွနး့က္ငး ဆနး့စစး်ခငး့ အစီရငးခဵစာ 

အက္ဥး့ခ္ဳပးအစီရငးခဵစာ 

ှ၈ ဤကနဦ့ပတးွနး့က္ငးဆနး့စစး်ခငး့အစီရငးခဵစာသညးမႏၲေလ့တုိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ်ပငးဦ့လျငးခရုိငး၇ 

သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇ ရြာ့ခ္ကးေဒသ၇ ေ်မပုဵအညႊနး့ ၆၀ဘီ/ှ (A.824394, B.825397, C.824398, 

D.823399, E.822396)၇ ယူတီအမးေ်မပုဵညႊနး့ (KF.003348, KF.004347, KF.005346, KF.004343,  

KF.002345)ရြိ ရတနာမုိ့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ကုမၸဏီ၌ (ဿွ)ဧကအက္ယးရြိ အေသ့စာ့ေရႊ လုပးကျကး 

အမြတး(TPK–223)အတျကး အဆုိ်ပဳတငးသျငး့ေသာ အစီရငးခဵစာ်ဖစးသညး၈ အဆိုပါစီမဵကိနး့လုပးကျကး သညး 

ေ်မာကးလတီၱ    (22° 53' 32.19"N)၇ အေရြ႕ေလာငးဂ္ီက္ဳ(96° 04' 46.52"E)တျငး တညးရြိပါသညး၈ 

စီမဵကိနး့၌ တညးေနရာအေနအထာ့အရ ပတးွနး့က္ငးသကးေရာကးမႈ ထိခုိကးခဵစာ့ရႏုိငးေသာေက့္ရျာမ္ာ့ 

မြာေတာငးဘကးတျငးသပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇ (၄)မုိငးခ္မး့သာေက့္ရျာ၇ အေနာကးဘကးတျငး အမြတး(ဿ)စစး 

အေ်ခခဵေလံက္ငးံေရ့တပးႏြငးံ အမြတး(ှဿှ)ေထာကးပံဵႏြငးံ ပုိ႔ေဆာငးေရ့တပးတုိ႔တညးရြိပါသညး၈လုပးကျကး 

တညးေနရာ်ပေ်မပုဵမ္ာ့အာ့ ေနာကးဆကးတျ(ဲက-၁)တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ 

ဿ၈ တငး်ပပါလုပးကျကးေနရာသညးယခငးက MGGM(မႏၲေလ့ေရႊေက္ာကးမ္ကး ကုမၸဏီအေန်ဖငးံ) 

အလယးပုိငး့တုိငး့စစးဌာနခ္ဳပးႏြငးံ (ဿ၁.၄.ဿွွွ)မြ (ဿ၀.၄.ဿွွ၂)ထိ အက္ိဳ့တူစာခ္ဳပးခ္ဳပးဆို လုပးကိုငးခံဲပါ 

သညး၈ (ှွ.၅.ဿွွ၁)တျငး MGGM မြ နီလာရုိ့မကုမၸဏီသို႔ လႊဲေ်ပာငး့လုပးကိုငးေစခံဲၿပီ့ (ဿွွ၂)ခုႏြစးခနး႔ 

တျငးအေသ့စာ့ေရႊလုပးကျကး (ှ)ကျကးလြ္ငး (ဿွ)ဧကသာ ချငးံ်ပဳေပ့မညးဟူေသာ မူွါဒေၾကာငးံ (ဿွ)ဧက 

စီအေသ့စာ့ေရႊလုပးကျကးမ္ာ့အာ့ ရတနာမုိ့ေ်မ ကုမၸဏီအမညး်ဖငးံ (ဿ၄.ှွ.ဿွွ၂)မြ(ဿ၃.ှွ.ဿွွ၅)ထိ 

စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆို လုပးကိုငးခံဲပါသညး၈ယငး့လုပးကျကးမ္ာ့မြာ(ဿွွ၅)ခုႏြစးတျငး အသီ့သီ့သကးတမး့ကုနးဆဵု့ခဲံ 

ၿပီ့သတၱဳတျငး့ွနးႀကီ့ဌာနမြ သကးတမး့တို့ချငးံ မ်ပဳေသာေၾကာငးံ အမြတး(ဿ)သတၱဳတျငး့လုပးငနး့ႏြငးံ အက္ိဳ့ 

တူဖကးစပးလုပးကိုငးစဥးက လုပးကျကးအတျငး့ရြိ တူ့ေဖားထာ့ေသာ်ဖဳနး့ ေ်မစာလကးက္နးမ္ာ့ႀကိတးချသဲနး႔စငး 

ရနးႏြငးံ အေဆာကးအဦမ္ာ့၇ စကးယႏၲရာ့မ္ာ့ ်ဖဳတးသိမး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕ရနး အခ္ိနးကာလ(ှ၃)လ ေတာငး့ခဵရာ 

အမြတး(ဿ)သတၱဳတျငး့ လုပးငနး့မြ(ဿဿ.၅.ဿွွ၅) ရကးေန႔တျငးထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးချငးံ်ပဳေပ့ခဲံပါသညး၈ 

ရတနာမုိ့ေ်မ (TPK-223)အာ့ လုပးကျကးေလြ္ာကးထာ့ၿပီ့ (ှ၀.ှဿ.ဿွှ၀)တျငး ေ်မစာ ရငး့ပုဵစဵ(ှွ၂)ေရ့ 

ကူ့ချငးံႏြငးံ သေဘာထာ့မြတးခ္ကး်ပနးၾကာ့ေပ့ႏိုငးပါရနး တငး်ပေလြ္ာကးထာ့ၿပီ့ (၂.၂.ဿွှ၃)တျငးကျငး့ဆငး့ 

တုိငး့တာ စစးေဆ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးခံဲပါသညး၈ လဵုၿခဵဳမႈအာမခဵစေပ၍ေငျ(၁ွွ,ွွွ) ေပ့သျငး့်ခငး့တို႔အာ့ တာွနး 

ေက္ပျနးစျာေဆာငးရျကးထာ့ ခံဲပါသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ ဆုိငးရာဥပေဒ၌ ပတးွနး့ 

က္ငးဆနး့စစးမႈလုိအပးခ္ကး ဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီေစရနး သယဵဇာတႏြငးံ သဘာွပတးွနး့ 

က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ ဤစီမဵကိနး့ႏြငးံပတးသကး၊ ကနဦ့ပတးွနး့က္ငး ဆနး့စစး်ခငး့အစီရငးခဵစာ 

ေရ့သာ့တငး်ပရနးလိုအပးေၾကာငး့ လမး့ညႊနးခ္ကးေပ့ခံဲပါသညး၈ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ ဦ့စီ့ဌာန၌ 



 

(၄.ှှ.ဿွှ၃) ရကးစျပဲါ စာအမြတး၇ အီ့အုိငးေအ-ဿ/ ၆ (၆၀၄/ဿွှ၃)်ဖငးံ ထုတး်ပနးထာ့ေသာ သတၱဳက႑ 

ဆိုငးရာ စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး ပတးွနး့က္ငးစီမဵခနး႔ချဲမႈ အစီအစဥးမ္ာ့ေရ့သာ့်ခငး့၇ စိစစးသဵု့သပး်ခငး့၇ သတၱဳ 

တျငး့လုပးငနး့က႑အတျကး ပတးွနး့က္ငးထိခုိကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့(ဿွှ၅-ဇူလိုငး 

လ)အတိုငး့ ေရ့သာ့်ပဳစုထာ့ပါသညး၈ 

၀၈ ရတနာမုိ့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ ကုမၸဏီလီမိတကးသညး ကုမၸဏီမြတးပုဵတငးလကးမြတး အမြတး 

(ှွွ၁၆၀၁၀၅/ဿွွ၁-ဿွွ၂) အရ (ဿှ.ှဿ.ဿွွ၁)တျငး ဖျ႕ဲစညး့တညးေထာငးခံဲရာ မနး့ေန့ဂ္ငး့ဒါ႐ုိကး တာမြာ 

ဦ့လြ်မငးံ်ဖစးၿပီ့ ဒါ႐ုိကးတာအဖျဲ႕ွငးမြာ ေဒ၍မ္ိဳ့ဇငးမာထျနး့်ဖစးပါသညး၈ ကုမၸဏီသညး ေရႊသတၱဳ အေသ့စာ့ 

ထုတးလုပးမြဳအေပ၍ချဲေွခဵစာ့သညးံ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးရနးမႏၲေလ့တိုုငး့ေဒသႀကီ့၇ ်ပငးဦ့လျငး ခရုိငး၇ 

သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇ ရြာ့ခ္ကးေဒသရြိ လုပးကျကးေ်မပုဵအညႊနး့ ၆၀ဘီ/ှ (A.824 394, B.825397, C.824398, 

D.823399, E.822396) အတျငး့ ဧရိယာ(ဿွ)ဧကရြိေသာ အေသ့စာ့ေရႊလုပး ကျကး်ဖစးပါ သညး၈ 

အဆုိ်ပဳစီမဵကိနး့ ဧရိယာသညး ေ်မလျတးေ်မလပးဧရိယာအတျငး့ က္ေရာကးေသာေၾကာငးံ အေသ့ 

စိတးတညးေနရာကို စီမဵကိနး့အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး ေ်မပုဵမ္ာ့၇ ေနာကးဆကးတျဲ(က-၀)တျငး ပူ့တျေဲဖား 

်ပထာ့ပါသညး၈ ကုမၸဏီ၌ဆကးသျယးရနးလိပးစာမြာ အမြတး(၄၃)၇ (ဏ/၃)၇ စဵ်ပလမး့၇ နနး့ေ႐ြ႕၇ အကျကး (၁၄)၇ 

ေအာငးေ်မသာဇဵၿမိဳ႕နယး၇ မႏၲေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့်ဖစးၿပီ့ ဆကးသျယးရနး ဖုနး့နဵပါတးမြာ ွ၆ -၁ဿှွ၅ ှ၄၁၁၇ E-

mail  လိပးစာ ymmmining@ gmail .com ်ဖစးပါသညး၈ ကုမၸဏီ၌ မြတးပုဵတငးလကးမြတး 

အေထာကးအထာ့မ္ာ့အာ့ ေနာကးဆကးတျ ဲ (က-ှ)တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကုိ အခနး့(ှ) တျငး 
ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 

၁၈ စီမဵကိနး့သကးတမး့မြာ (ှ၁)ႏြစး တူ့ေဖားေဆာငးရျကးရနး ရညးမြနး့ထာ့ပါသညး၈ အေ်ခခဵအေဆာကး 

အဦမ္ာ့်ဖစးေသာ ွနးထမး့/လုပးသာ့အိပးေဆာငး (ဿ)လဵု့၇ စာ့ဖုိေဆာငး(ှ)ေဆာငး၇ ပစၥညး့သိုေလြာငးရုဵ(ှ) လဵု့၇ 

လဵုၿခဵဳေရ့အေဆာကးအဦ(ှ)လုဵ့၇ ွငးံ(Winch)စငး(ှ)ခု ေဆာကးလုပးသျာ့ပါမညး၈ ယခငးလုပးကျကး ေဟာငး့မြ 

လကးက္နးအေဆာကးအဦမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး်ပဳ်ပငးသဵု့စျပဲါမညး၈ ေရႊတူ့ေဖားရာတျငး ေ်မေအာကး လႈိဏးေခါငး့ 

တူ့ေဖားနညး့ (Underground Mining Method) ်ဖငးံ ေ်မမ္ကးႏြာ်ပငးမြ အေစာငး့ဆငး့ (Incline Shaft)်ဖငးံ 

(၁ွ )ဵခနး႔ေစာငး့၊ တူ့ေဖားမညး်ဖစးၿပီ့ ခနး႔မြနး့အနကးေပ(၂ွွ)ခနး႔ အထိရြိႏုိငးပါ သညး၈ အငး့အတျငး့ 

ေ်မသာ့မ္ာ့ၿပိဳက္မညးံ အႏၲရာယးမြကာကျယးရနး ခုိငးခံဵေသာကျနးကရစးနဵရဵမ္ာ့်ပဳလုပး ၿပီ့ေအာကးခဵ 

ေက္ာကးသာ့ေနရာတျငး သစးသာ့အငး့ေထာကးမ္ာ့ အသဵု့်ပဳမညး်ဖစးေသားလညး့ အေရ့ႀကီ့ 

ေသာေနရာမ္ာ့တျငးသဵယကးမ၇ သဵဖရိနးမ္ာ့အသဵု့်ပဳပါမညး၈ လုပးသာ့မ္ာ့  အငး့အတျငး့ဆငး့်ခငး့၇ တကး ်ခငး့၇ 

ပစၥညး့မ္ာ့သယးယူ်ခငး့အတျကး က္ငး့အေနအထာ့ေပ၍မူတညး၊ (ဿွေပမြဿ၂ေပ)အ်မငးံ ွငးံစငး 

တညးေဆာကးကာ အသုဵ့်ပဳပါမညး၈ ေရႊသတၱဳပါွငးေသာ ်ဖဳနး့ေက္ာကးစာခဲမ္ာ့အာ့ေ်မ်ပငးေပ၍သို႔ သတၱဳ 

သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့လမး့ေၾကာငး့ (Haulage Way)မြတစးဆငးံ တနးွကးဆဵံေသာ သတၱဳသယးပုဵ့ (Skip) 

မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳကာသယးယူပါမညး၈ ထိုမြတစးဆငးံ(ဿွ)မုိငးခနး႔ အကျာအေွ့တျငးရြိ၇ မိတးဖကးကုမၸဏီ်ဖစး ေသာ 

ေအာငးထျနး့လငး့ရြိနးွငး့ ကုမၸဏီ၌ (SGU–208) ေရႊသတၱဳသနး႔စငး စကးရုဵသို႔ပုိ႔ေဆာငးၿပီ့ ေရႊသတၱဳ 

ထုတးယူပါမညး၈ ေရႊတူ့ေဖား်ခငး့လုပးငနး့စဥး အေသ့စိတးအာ့ အခနး့(ဿ)၇ စာပုိဒး(ဿ.၅)တျငး ေဖား်ပထာ့ပါ 

သညး၈ စီမဵကိနး့လုပးငနး့ဧရိယာအတျငး့ ်ဖစးေ်မာကးႏိုငးစျမး့ ေလံလာခ္ကးအရ ေရႊသတၱဳရုိငး့သိုကး ပမာဏ 
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(ဿ၂ွွွ)မကးထရစးတနးခနး႔ရြိေၾကာငး့ ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးထာ့သညးံ ပ္မး့မြ္ေရႊပါွငးႏႈနး့ (3.63) ppm်ဖစးၿပီ့ 

စုစုေပါငး့ထုတးလုပးႏိုငးမညးံ ေရႊသတၱဳပမာဏ Gold Recovery% (80%)်ဖငံး တျကးခ္ကး၊ (၄၀ှ၄၃) ဂရမး 

ရရြိႏုိငးေၾကာငး့ ခနး႔မြနး့ပါသညး၈ ေရႊသတၱဳေၾကာမေတျ႔မီ အငး့တူ့ေဖားရာမြ စျနး႔ပစးေ်မစာ မထျကးရြိႏိုငးပါ၈ 

စျနး႔ပစးေက္ာကးရုိငး့်ဖဳနး့ ထျကးရြိမႈမြာ တစးႏြစးလြ္ငးတနး(၂ွွ)ခနး႔သာ ထျကးရြိမညးဟု ခနး႔မြနး့ပါသညး၈ စီမဵ 

ကိနး့လညးပတးရနးအတျကး အဓိကအသုဵ့်ပဳမညးံ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့မြာေ်မေအာကးလႈိဏး တူ့ေဖား်ခငး့ 

အတျကး ေက္ာကးလႊာႏြငးံေ်မသာ့မ္ာ့ကို မုိငး့ခဲျရနးအတျကး ယမး့(Ammonium Nitrate) ၇စနကးတဵ 

(Detonator)၇ အေႏြ့ယမး့ႀကိဳ့(Safety Fuse)၇ အ်မနးယမး့ႀကိဳ့မ္ာ့၇ ယာဥးယႏၲရာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေလမႈတးစကး၇ 

မီ့စကးမ္ာ့ လညးပတးရနးအသဵု့်ပဳမညးံ ေလာငးစာဆီ(ဓါတးဆီ၇ ဒီဇယး)၇ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့၇ မုိငး့လုပးသာ့မ္ာ့ ႏြငးံ 

ရုဵ့ွနးထမး့တို႔်ဖစးပါသညး၈ စီမဵကိနး့ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို အခနး့(ဿ)၇(ဿ.ှ၁)တျငး အေသ့စိတးေဖား်ပ 

ထာ့ပါသညး၈ ထို႔ေနာကး ွနးထမး့လုပးသာ့ အေရအတျကး၇ တစးရကးအလုပးလုပးခ္ိနး၇ တစးႏြစးအတျငး့ 

ေလာငးစာဆီလိုအပးခ္ကး၇ စီမဵကိနး့ပုိငးရြငးႏြငးံ အရာရြိမ္ာ့၌ အေၾကာငး့အရာနြငးံ ဆကးသျယးရနး ဖုနး့နဵပါတး 

မ္ာ့ကိုလညး့ ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈        (၂.၁၇)                                လ               

                 ။(အေသ့စိတးကုိ အခနး့(ဿ)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 

၂၈ စီမဵကိနး့ႏြငံးပတးသကး၊ ေ်မပုဵမ္ာ့စာရငး့မ္ာ့ကို ေနာကးဆကးတျဲ (က-၀)တျငးလညး့ေကာငး့၇ စီမဵ 

ကိနး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ဓါတးပုဵကာ့ခ္ပးမ္ာ့ကို ေနာကးဆကးတျဲ(က-၁)တျငးလညး့ေကာငး့ ေဖား်ပထာ့ ပါသညး၈ 

(အေသ့စိတးကုိ အခနး့(၀)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 
၃၈ အခနး့(၁)တျငး အစီရငးခဵစာပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ တိက္မြနးကနးေၾကာငး့ ဤအစီရငးခဵစာအာ့ 

်ပဳစုေရ့သာ့ခဲံေသာ သဘာွပတးွနး့က္ငး စီမဵခနး႔ချေဲရ့အဖျဲ႔မြ ကျ္မး့က္ငးသူမ္ာ့၇ ပညာရြငးမ္ာ့မြ ကတိ်ပဳ 

လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ပါသညး၈ အဆုိပါပညာရြငးမ္ာ့၌ တာွနးႏြငးံလုပးငနး့အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ကို ေရ့သာ့ 

ေဖား်ပထာ့သညး၈ ထို႔အ်ပငး ပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈ အနညး့ဆဵု့်ဖစးေစေရ့ ေဆာငးရျကးမညးံ လုပးငနး့အစီ 

အစဥးမ္ာ့ ကတိကွတး အက္ဥး့ခ္ဳပးဇယာ့အာ့ ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကုိ အခနး့(၁)တျငး 
ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 
၄၈ ရတနာမုိ့ေ်မသတၱဳတူ့ေဖားေရ့ ကုမၸဏီသညး ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵမြ ်ပဌာနး့ထာ့ 

ေသာသတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ ဥပေဒမ္ာ့်ဖစးသညံး ်ပညးသူ႔က္နး့မာေရ့ ဥပေဒ (ှ၆၄ဿ)၇ 

အလုပးသမာ့ေလ္ားေၾက့ေငျ အကးဥပေဒ (ှ၆၂ှ)၇ ်မနးမာံသတၱဳတျငး့ ဥပေဒ(ှ၆၆၁)၇  ်မနးမာံ သတၱဳတျငး့ 

ဥပေဒကို  ်ပငးဆငးသညးံ ဥပေဒ (ဿွှ၂)၇ ်မနးမာံသတၱဳတျငး့န ညး့ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇ စဵခ္ိနးစဵၫႊနး့ 

သတးမြတး်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒ(ဿွှ၁)၇ ေတာရုိငး့တိရစာၧနးႏြငးံ သဘာွနယးေ်မမ္ာ့ ကာကျယးေရ့ႏြငးံ 

သဘာွေတာမ္ာ့ ထိနး့သိမး့ေရ့ဥပေဒ(ှ၆၆၁)၇ ေတာရုိငး့တိရစၧာနးႏြငးံ သဘာွအပငးမ္ာ့ ထိနး့သိမး့ေရ့ နညး့ 

ဥပေဒ(ဿွွဿ)၇ အလုပးသမာ့အဖျဲ႔အစညး့ ဥပေဒ(ဿွှှ)၇ အခေၾက့ေငျေပ့ေခ္ေရ့ ဥပေဒ(ဿွှ၃)၇ 

ဆိုငးမ္ာ့ႏြငးံအလုပးဌာနမ္ာ့ ဥပေဒ(ဿွှ၃)၇ ပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ ဥပေဒ(ဿွှဿ) အခနး့(၁) ပုဒးမ(၄)၇ 

အခနး့(၃) ပုဒးမ(ှွ)ႏြငးံ (ှဿ)၇ အခနး့(၄) ပုဒးမ(ှ၀)၇ အခနး့(၅) ပုဒးမ(ှ၄)၇ ေရအရငး့အ်မစးႏြငးံ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ 

ထိနး့သိမး့ေရ့ ဥပေဒ(ဿွွ၃)၇ ေရအရငး့အ်မစးႏြငးံ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ ထိနး့သိမး့ေရ့ နညး့ ဥပေဒ(ဿွှ၀)၇ 

ဓာတုပစၥညး့ႏြငးံ ဆကးစပးပစၥညး့မ္ာ့ အႏၲရာယးမြ တာ့ဆီ့ကာကျယးေရ့ ဥပေဒ(ဿွှ၀)၇ အခနး့(ှ၁၇ှ၂၇ှ၃)၇ 



 

ဓာတုပစၥညး့ႏြငးံ ဆကးစပးပစၥညး့မ္ာ့ အႏၲရာယး မြတာ့ဆီ့ကာကျယးေရ့ နညး့ဥပေဒ (ဿွှ၃)၇ 

အခနး့(ှ၁၇ှ၂၇ှ၃)၇ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့  နညး့ဥပေဒ(ဿွှ၁)၇ အခနး့(၆) ပုဒးမ(၁ှ)၇ 

ပတးွနး့က္ငးထိခုိကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထဵု့လုပးနညး့ (ဿွှ၂)၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ မီ့သတးတပးဖျဲ႔ ဥပေဒ 

(ဿွှ၂)၇ လုပးငနး့ချငးသဵု့ ေပါကးကျေဲစတတးေသာ ွတၳဳပစၥညး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇ အမိ္ဳ့သာ့ေ်မ 

အသုဵ့ခ္မႈဆုိငးရာမူွါဒ ဥပေဒ(ဿွှ၃)၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ဥပေဒ(ဿွှဿ)၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ 

နညး့ဥပေဒ(ဿွှ၀)၇ လူမႈဖူလဵုေရ့ အကးဥပေဒ(ှ၆၂၁)၇ လူမႈဖူလဵုေရ့ ဥပေဒ(ဿွှဿ)၇ ေ်မေအာကးေရ 

အကးဥပေဒ(ှ၆၀ွ)၇ The Emergency Provision Act (1950)၇ The Explosives Substances Act (1908)၇ 

ဇီွမ္ိဳ့စုဵ၇မိ္ဳ့ကျႏဲြငးံ သဘာွထိနး့သိမး့ေရ့နယးေ်မမ္ာ့ ကာကျယးေစာငးံေရြာကး ်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒ (ဿွှ၅)၇ 

်မနးမာႏုိငးငဵ ကုမၸဏီမ္ာ့အကး ဥပေဒ(ှ၆ှ၁)၇ အလုပးအကုိငးႏြငးံ ကျ္မး့က္ငးမႈဖျ႔ဵၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ ဥပေဒ(ဿွှ၀)၇ 

်မနးမာႏုိငးငဵကုမၸဏီမ္ာ့ ဥပေဒ(ဿွှ၄)၇ (ှ၆၂ှ)ခုႏြစး အလုပးရုဵမ္ာ့ အကးဥပေဒကို ်ပငး ဆငးသညးံ 

ဥပေဒ(ဿွှ၃)၇ သစးေတာ ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇                (၁၉၉၅)၊အနညး့ဆုဵ့အခ ေၾက့ေငျ 

ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇ လုပးငနး့ချငးေဘ့ အႏၲရာယးကငး့ရြငး့ေရ့ႏြငးံ က္နး့မာေရ့ဥပေဒ(ဿွှ၆)၇ ်မနးမာ 

ႏုိငးငဵအမ္ိဳ့သာ့ ပတးွနး့က္ငးေရ့ရာမူဝါဒ(ဿွှ၆)အစရြိေသာ ဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ အမိ္ဳ့သာ့ 

ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ အရညးအေသျ့(ထုတးလႊျတးမႈ) (ဿွှ၂) လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ လိုကးနာေဆာငး 

ရျကး၊ အစီရငးခဵစာကို ေရ့သာ့ထာ့ပါသညး၈    (အေသ့စိတးကုိ အခနး့(၂)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 
၅၈ စီမဵကိနး့ဧရိယာ၌ လကးရြိပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ အခ္ကးအလကးႏြငးံ အေ်ခအေနေလံလာမႈမ္ာ့ 

်ဖစးသညးံ ေ်မမ္ကးႏြာသျငး်ပငးဆနး့စစး်ခငး့၇ ရာသီဥတုအေ်ခအေနတိုငး့တာ်ခငး့၇ ေ်မေပ၍/ေ်မေအာကးေရ ႏြငးံ 

စျနး႔ပစးေရ အရညးအေသျ့တုိငး့တာ်ခငး့၇ ေ်မအရညးအေသျ့တိုငး့တာ်ခငး့အာ့ အမြတး(ှ၅၄)၇ ၀ဿလမး့၇ ၄၆-

၅ွလမး့ၾကာ့၇ ခ္မး့ေအ့သာစဵၿမိဳ႕နယး၇ မႏၲေလ့ၿမိဳ႕ရြိ (Future National Laboratory) သို႔ေပ့ပုိ႔ စမး့ 

သပးခံဲပါသညး၈ ေလအရညးအေသျ့တိုငး့တာ်ခငး့၇ အမႈနးအမႊာ့ပ္ဵ႕လျငးံမႈႏြငးံ ဆူညဵမႈတုိငး့တာ်ခငး့မ္ာ့ကို (HAZ 

SCANNER TM)စကး်ဖငးံတိုငး့တာ၊(လတီၱတျဒး၇ ေလာငးဂ္ီက္ဳ) အမြတးမ္ာ့်ဖငးံ ကျငး့ဆငး့တုိငး့တာ 

စစးေဆ့ခံဲပါသညး၈ လကးရြိပတးွနး့က္ငး အရညးအေသျ့မ္ာ့်ဖစးေသာ ေ်မအရညးအေသျ့၇ ေရအရညး အေသျ့၇ 

ေလအရညးအေသျ့ ဖုနးမႈနး႔ပ္ဵ႕လျငးံမႈ ဆူညဵသဵႏြငးံ တုနးခါမႈမ္ာ့ကို တိုငး့တာစစးေဆ့ခ္ကးမ္ာ့အရ 

အမ္ိဳ့သာ့ပတးွ နး့က္ငးဆိုငးရာ အရညးအေသျ့(ထုတးလႊတးမႈ) လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့ အတျငး့သာရြိပါသညး၈ 

ေ်မအရညးအေသျ့ ေကာကးယူစစးေဆ့ရာတျငးလုပးကျကးအတျငး့ သဘာွေပါကး ပငးမ္ာ့ေပါကးေရာကး၊ 

ညစးညမး့မႈမရြိေၾကာငး့၇ အကးစစး်ဖစးထျနး့မႈမရြိေၾကာငး့ အနီေရာငးေ်မမ္ာ့ (Latrite)ေတျ႔ရြိရပါသညး၈ ေရ 

အရညးအေသျ့မ္ာ့မြာလဲ လုပးကျကးအတျငး့ အေထျေထျသဵု့ေရအ်ဖစး အသဵု့်ပဳေသာေရႏြငးံ စျနး႔ပစးေရ 

နမူနာမ္ာ့အာ့ စစးေဆ့မႈအရ အမ္ိဳ့သာ့ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အရညးအေသျ့ (ထုတးလႊတးမႈ)လမး့ၫႊနး 

ခ္ကးမ္ာ့ အတျငး့သာရြိေၾကာငး့ ေတျ႕ရြိရပါသညး၈ ေလအရညး အေသျ့မြာညစးညမး့မႈမရြိ ေၾကာငး့ေတျ႕ရြိရ 

ပါသညး၈ ေလအရညးအေသျ့ တုိငး့တာစစးေဆ့မႈအရ ေလထုအတျငး့ အမႈနးအမႊာ့ PM10 (µg/m3)၇ PM2.5 

(µg/m3) ပါွငးမႈမြာ NAAQS မ္ာ့်ဖစးေသာ PM10 – 35(µg/m3 ) PM2.5 – 150 (µg/m3)အတျငး့သာရြိပါ သညး၈ 

ဆူညဵသဵႏြငးံ တုနးခါမႈတိုငး့တာစစးေဆ့မႈအရ သတးမြတးစဵခ္ိနးစဵၫႊနး့ အတျငး့သာရြိပါသညး၈ ထို႔ အ်ပငးစီမဵကိနး့ 

ပတးွနး့က္ငးရြိရျာမ္ာ့မြ လူမႈဘွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာ ၿမိဳ႕နယး 

အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ရုဵ့မြတရာ့ွငး ထုတး်ပနးထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြ စုေဆာငး့ထာ့ပါသညး၈ 



 

စီမဵကိနး့ပတးွနး့က္ငးတျငး က္ကးစာ့လ္ကးရြိေသာ ဇီွသကးရြိမ္ာ့၇ ေတာရုိငး့တိရစၧာနးမ္ာ့၇ သစးေတာႏြငးံ 

သဘာွေပါကးပငးမ္ာ့၌ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို သစးေတာဦ့စီ့ဌာန၌ ထုတး်ပနးထာ့ေသာသတငး့ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ကို့ကာ့၊ တငး်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကုိ အခနး့(၃)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 

၆၈ ဤကနဦ့ပတးွနး့က္ငး ဆနး့စစး်ခငး့အစီရငးခဵစာတျငး အဆုိ်ပဳသတၱဳတူ့ေဖားေရ့ စီမဵကိနး့၌လုပး 

ေဆာငးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍လာႏုိငးသညးံ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ထိခုိကးႏုိငးမႈမ္ာ့ကို ကျငး့ဆငး့ေလံလာ၊ 

ထိခိုကးႏုိငးမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖေလြ္ာံမညးံနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ေရြာငးလႊဲရနးနညး့လမး့မ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ 

်ဖစးႏုိငးေ်ခရြိေသာ ပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈ ဆနး့စစးခ္ကးမ္ာ့အရ အဆိုပါစီမဵကိနး့ေၾကာငးံ သကးေရာကး ထိခုိကးမႈ 

အလယးအလတးအဆငးံရြိေသာ ရုပးပုိငး့ဆုိငးရာွနး့က္ငးအေပ၍ထိခုိကးႏုိငးမႈ၇ ဇီွပတးွနး့က္ငး 

အေပ၍ထိခိုကးႏုိငးမႈ၇ လူမႈပတးွနး့က္ငးအေပ၍ ထိခိုကးႏုိငးမႈု၇ လုပးငနး့ချငးက္နး့မာေရ့၇ ေဘ့အႏၲရာယး 

ကာကျယးေရ့ဆိုငးရာ ထိခုိကးႏုိငးမႈမ္ာ့ စုစုေပါငး့(ဿွ)ခုရြိသညးကို ေတျ႔ရြိရပါသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ထိခိုကးႏုိငးမႈ 

ေလ္ာံပါ့ေစေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးပါသညး၈ ရုပးပုိငး့ဆိုငးရာ ပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈ 

ေလ္ာံပါ့ေစရနးအတျကးေ်မယာ်ပနးလညးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့၇ စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ကို စနစး 

တက္စျနး႔ပစး်ခငး့၇ ေလထုညစးညမး့မႈမရြိေစရနး ်ဖဳနး့ေက္ာကးစာသယး ယာဥးမ္ာ့ကုိ လဵုေလာကးေသာ အဖုဵ့ 

အကာ်ဖငးံ သယးယူပုိ႔ေဆာငး်ခငး့၇ ဖုနးမႈနး႔မ္ာ့ပ္ဵ႕လျငးံမႈမရြိေစရနး လုပးကျကးအတျငး့လမး့မ္ာ့ကို ေရ်ဖနး့်ခငး့၇ 

ေရထုညစးညမး့မႈမရြိေစရနး ေရႊသတၱဳသနး႔စငး ထုတးလုပး်ခငး့မြ ထျကးရြိေသာစျနး႔ပစးေရမ္ာ့ကို စျနး႔ပစးေရကနး 

တညးေဆာကး၊ ေခ္ဖ္ကးသညးံနညး့စဥးမ္ာ့အသဵု့်ပဳ်ခငး့၇ လုပးငနး့ချငးအတျငး့ ်ပနးလညးအသဵု့်ပဳ်ခငး့ 

စသညးတို႔ကိ ု ေရႊသနး႔စငးစကးရုဵ တညးေဆာကးထာ့ေသာ (SGU-208)တျငး စနစးတက္ ေဆာငးရျကးပါမညး၈ 

ဇီွပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈ ေလ္ာံပါ့ေစရနးအတျကး သစးပငးမ္ာ့်ပနးလညးစုိကးပ္ိဳ့်ခငး့၇ သစးေတာမ္ာ့ရြငး့ 

လငး့်ခငး့ကိုေလြ္ာံခ္ေဆာငးရျကး်ခငး့၇ အႏၲရာယးရြိေသာ စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ကို စနစးတက္စျနး႔ပစး်ခငး့၇ လူမႈ 

ပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈ ေလ္ာံပါ့ေစရနးအတျကး စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ ေဒသခဵမ္ာ့၌ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ နစးနာဆဵု့ရႈဵ့မႈ 

မရြိေအာငး ေဆာငးရျကး်ခငး့စသညး ေလ္ာံခ္ေဆာငး႐ျကးမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ကိုတငး်ပထာ့ပါသညး၈ ပတးွနး့ 

က္ငးအေပ၍ ထိခိုကးႏုိငးမႈနြငးံေလ္ာံပါ့ေစေရ့ ေဆာငးရျကးမညးံအစီအစဥးဇယာ့ အေသ့စိတးကိုေနာကးဆကး 

တျ(ဲဃ-ဿ)တျငးေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကုိ အခနး့(၄)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 

ှွ၈ ေရႊသတၱဳတူ့ေဖားထုတးလုပး်ခငး့ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈတျငး လုပးငနး့ချငးအတျငး့ ်ဖစးေပ၍တတး ေသာ 

အမႈနးမ္ာ့ပ္ဵ႕လျငးံတညးရြိမႈ၇ အခုိ့အေငျ႔မ္ာ့ႏြငးံ အဆိပးပါဓာတးေငျ႔မ္ာ့၇ ဆူညဵသဵမ္ာ့ေၾကာငးံ ထိခိုကးမႈ မ္ာ့၇ 

လုပးငနး့ချငးအတျငး့အသဵု့်ပဳေသာ စကးပစၥညး့မ္ာ့ေၾကာငးံ တုနးခါ်ခငး့နြငးံ ပတးသကး၊ ထိခိုကးႏုိငးမႈ 

မ္ာ့အာ့အပူဒါဏးမ္ာ့၇မူ့ယစးေဆ့ွါ့ႏြငးံ ယမကာမ္ာ့၇ထိခိုကးဒဏးရာ်ဖစးပျာ့မႈမ္ာ့အတျကး ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳ 

စု်ခငး့နညး့စနစးမ္ာ့နြငးံ အသုဵ့ခ္အစီအရငးမ္ာ့၇ သတၱဳတူ့ေဖားရာတျငး မေတားတဆထိခုိကးမႈမ္ာ့အာ့ 

ႀကိဳတငးကာကျယးနညး့မ္ာ့အ်ပငး ေ်မသာ့တညးၿငိမးမႈ ေလ္ာံနညး့သညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့မြ အမုိ့ႏြငးံနဵရဵမ္ာ့ 

ၿပိဳက္မညးံအေၾကာငး့ရငး့နြငးံ ႀကိဳတငးကာကျယးနညး့မ္ာ့၇ ေ်မေအာကး လုပးကျကးအတျငး့ေလ်ပတး်ခငး့၇ 

ေလမလဵုေလာကး်ခငး့ႏြငးံ ဓ တးေငျ႔မ္ာ့ရြဴမိ်ခငး့အတျကး်ဖစးေပ၍ရေသာအေၾကာငး့ရငး့ႏြငးံ ႀကိဳတငးကာ 

ကျယးနညး့မ္ာ့၇ အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနအတျကး စီမဵထာ့ရြိမႈနြငးံ ႀကိဳတငးလုပးေဆာငးရနးမ္ာ့ စသညးတုိ႔ကုိ 

ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကုိ အခနး့ (၅)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 

၅ 

 



 

ှှ၈ စီမဵကိနး့၌ ကနဦ့ပတးွနး့က္ငး ဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ အမ္ာ့်ပညး 

သူသေဘာထာ့ရယူ်ခငး့ အခမး့အနာ့ကိ ု မႏၲေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ်ပငးဦ့လျငးခရုိငး၇ သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇ 

ရြာ့ခ္ကးေဒသ၇ (၄)မုိငးခ္မး့သာေက့္ရျာအုပးစုတျငး က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့ ရတနာမုိ့ေ်မသတၱဳတူ့ေဖားေရ့ 

ကုမၸဏီကုမၸဏီတာွနးခဵ ဦ့ထျနး့ထျနး့်မငးံမြ ကုမၸဏီ၌လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇အနာဂတး အစီအစဥးမ္ာ့ကိုရြငး့ 

လငး့တငး်ပခံဲပါသညး၈ ထို႔ေနာကး အစီရငးခဵစာေရ့သာ့သူ ဦ့ခငးေမာငးေအ့မြကနဦ့ ပတးွနး့က္ငးဆနး့စစး 

်ခငး့၌ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၇ စီမဵကိနး့ဆုိငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ ထိခိုကးမႈႏြငးံ ေ်ဖ 

ေလ္ာံမညးံ အစီအစဥးမ္ာ့ကို ရြငး့လငး့တငး်ပ်ခငး့၇ လူမႈစီ့ပျာ့တာွနးယူမႈ    အစီအစဥး(CSR)၇ ပတးွနး့က္ငး 

ဆုိငးရာ ေစာငးံၾကပးၾကညံးရြဳမႈ အစီအစဥးမ္ာ့ပါွငးသညးံ ပတးွနး့က္ငးစီမဵ ခနး႔ချဲမႈအစီအစဥး(EMP)မ္ာ့ကို 

ရြငး့လငး့တငး်ပခံဲပါသညး၈ အမ္ာ့်ပညးသူ သိရြိႏုိငးေစရနး လဵုေလာကးေသာ အခ္ိနးကာလတစးခုအထိ စီမဵ 

ကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့အာ့လဵု့အေၾကာငး့ကို သကးဆုုိငးသူမ္ာ့အာ့လုဵ့ သိရြိႏုိငးေစရနး ကုမၸဏီပုိငး Website ်ဖစး 

သညးံ www.ymm-mining.comတျငး လႊငံးတငးေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့မြလညး့ ကုမၸဏီ၌ 

အစီအစဥးမ္ာ့ကို လကးခဵအာ့ေပ့ခံဲၿပီ့ ကုမၸဏီအေန်ဖငးံ လုပးငနး့ရပးတနး႔ထာ့သညးမြာ(ှွ)ႏြစးခနး႔ရြိၿပီ်ဖစး 

ေသာေၾကာငးံ ယခငးကလို လုပးငနး့်ပနးလညးေဆာငး ရျကးေစလိုေၾကာငး့၇ သုိ႔မြသာေဒသတျငး့ အလုပး 

အကုိငးႏြငးံ အေရာငး့အွယးမ္ာ့ ်ပနးလညးဖျ႕ဵၿဖိဳ့လာႏိုငးမညး်ဖစးေၾကာငး့၇ ။တို႔၌လိုအပးခ္ကးကို တငး်ပခဲ ံ

ပါသညး၈ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့သညး ႏုိငးငဵေတားအတျကး အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို တစးဖကးတစးလမး့မြ ေဆာငး 

ရျကးေပ့ရုဵသာမက ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့၌ အလုပးအကိုငးအချငးံအလမး့မ္ာ့ တို့တကးေစမညး်ဖစးေၾကာငး့ 

ေ်ပာၾကာ့ခံဲပါသညး၈ ေဒသခဵမ္ာ၌ မေက္လညးမႈမ္ာ့ေပ၍ေပါကးလာပါက ညႇိႏႈိငး့ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးမညးံ 

အစီအစဥးမ္ာ့ကိုလညး့ ေဖားထုတးတငး်ပထာ့ပါသညး၈ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုမႈမြတးတမး့မ္ာ့ကို 

ေနာကးဆကးတျ ဲ(ဃ-၂)တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကုိ အခနး့ (၆) တျငးၾကညံးရြဳပါရနး၈) 

ှဿ၈ ရတနာမုိ့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ကုမၸဏီ၌ ကနဦ့ပတးွနး့က္ငးဆနး့စစး်ခငး့ အစီရငးခဵစာ (IEE) ကုိ 

စီမဵကိနး့ဧရိယာအတျငး့ လကးရြိရြိေနေသာ ပတးွနး့က္ငးအေ်ခအေနကို သိရြိႏိုငးရနး စစးေဆ့မြတးတမး့တငး 

ၿပီ့စီမဵကိနး့ေဆာငးရျကးသညးံအခါ ်ဖစးေပ၍လာသညးံ ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ စစးေဆ့ 

ေဖားထုတးတငး်ပထာ့ပါသညး၈ ယငး့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေလြ္ာံခ္ေဆာငးရျကးမညးံ ပတးွနး့က္ငး စီမဵခနး႔ချမဲႈ 

အစီအစဥး (EMP)၇ ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈစစးေဆ့မႈအစီအစဥး၇ ေဘ့အႏၲရာယး ကာကျယးေရ့အစီအစဥး၇ 

မုိငး့ပိတးသိမး့မႈ အစီအစဥးတို႔ကုိ စီမဵကိနး့လုပးငနး့ အဆငးံလုိကးထညံးသျငး့ ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ စီမဵကိနး့ 

ပိတးသိမး့်ခငး့ အစီအစဥးတျငး ေ်မေအာကးလႈိဏးေခါငး့ အဆငးံဆငးံအာ့ အလႊာလုိကး ေ်မစာ်ဖညးံစျကး်ခငး့၇ 

ေ်မေအာကးလႈိဏးအတျငး့ရြိ လုပးငနး့သဵု့ပစၥညး့မ္ာ့ကို ်ပနးလညးသိမး့ဆညး့်ခငး့၇ စီမဵကိနး့အေဆာကးအဦ 

မ္ာ့ဖ္ကးသိမး့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ ပါွငးပါသညး၈ ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ေလ္ာံနညး့ေစ 

ရနးသငးံေတားေသာ ကုစာ့နညး့ႏြငးံ ေ်ဖေလ္ာံေရ့နညး့လမး့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ေဒသအတျကး 

ေကာငး့က္ိဳ့်ဖစးထျနး့ေစမညးံ စီမဵကိနး့တစးခုအ်ဖစး အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးႏိုငးမညး်ဖစးပါသညး၈ 

(အေသ့စိတးကုိ အခနး့(ှွ)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 

ှ၀၈ ေစာငးံၾကပးၾကညးံရြဳ်ခငး့ အစီအစဥးတျငး လကးရြိပတးွနး့က္ငး အေ်ခအေနမ္ာ့သညး လုပးငနး့လညး 

ပတးစဥးကာလအတျငး့၉ ကျာ်ခာ့လာမႈ ထိခုိကးမႈရြိ/မရြိ ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈစစးေဆ့ႏုိငးရနး အတျကး (Ambient) 

http://www.ymm-mining.com/


 

ရြိေ်မေပ၍/ေ်မေအာကး အရညးအေသျ့၇ ေလထုအရညးအေသျ့၇ ေ်မထုအရညးအေသျ့ႏြငးံ ဆူညဵ 

သဵတုိ႔ကိုတိုငး့တာစစးေဆ့ခံဲသညးံေနရာမ္ာ့(လတၱီတျဒး၇ ေလာငးဂ္ီက္ဳအမြတးမ္ာ့) တျငးတိုငး့တာစစးေဆ့ 

သျာ့ပါမညး၈ တိုငး့တာမညးံအႀကိမးေရ၇ အခ္ိနးကာလ၇ ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈမညးံ (Parameter)မ္ာ့အာ့ 

လုပးငနး့လညးပတးစဥးကာလအတျငး့တိုငး့တာခံဲသညးံ Point of Complience အတုိငး့ လိုကးနာေဆာငးရျကး 

သျာ့ပါမညး၈ ပတးွနး့က္ငးေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈမႈ အစီအစဥးဇယာ့တျငး လုပးငနး့အဆငးံအလုိကး ထညးံသျငး့ 

ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ေစာငးံၾကပးၾကညံးရြဳ်ခငး့ႏြငးံ လူမႈစီ့ပျာ့တာွနးယူမႈ အစီအစဥးမ္ာ့ကို ်မနးမာံသတၱဳတျငး့ 

နညး့ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇ အခနး့(၀ွ)၇ ပုဒးမ(ှ၂၅)ပါဥပေဒမ္ာ့အတုိငး့ လိုကးနာေဆာငးရျကးသျာ့ပါမညး၈ စီမဵ 

ကိနး့ေဆာငးရျကးမႈေၾကာငးံ ပတးွနး့က္ငးသကးေရာကးမႈမ္ာ့ ေလြ္ာံခ္ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး လညး့ 

ေကာငး့၇ ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈ်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး တစးႏြစးလြ္ငး ရဵပုဵေငျက္ပးသိနး့(၄ွ)၇ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ 

တာွနးယူမႈလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး တစးႏြစးလြ္ငးရဵပုဵေငျ က္ပးသိနး့(၄ွ)လ္ာထာ့ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးၿပီ့ အမြနး 

တကယးသဵု့စျသဲညးံအခ္ိနးတျငး လုဵေလာကးမႈမရြိပါက ထပးမဵ်ဖညးံတငး့သုဵ့စျဲသျာ့ပါမညး၈ (အေသ့စိတးကုိ 
အခနး့(ှှ)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 

ှ၁၈ ကုမၸဏီ၌လူမႈေရ့ဆုိငးရာလုပးငနး့မ္ာ့ တာွနးယူေဆာငးရျကး်ခငး့၇ ေဒသခဵမ္ာ့၌လူမႈေရ့ဆုိငးရာ ဖျဵ႔ 

ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို တာွနးယူေဆာငးရျကးထာ့သညးံ အစီအစဥးမ္ာ့ကိုလညး့ ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့ပါ 

သညး၈ လုပးငနး့တညးရြိရာ နယးေ်မေဒသအတျငး့ ကုမၸဏီမြလြဴဒါနး့ထာ့ေသာေဒသအတျငး့ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့ 

လုပးငနး့မ္ာ့အတျကးအလြဴေငျထညးံွငးထာ့မႈမြတးတမး့ဓာတးပုဵမ္ာ့ကို ေနာကးဆကးတျဲ(ဃ-၄)တျငး ေဖား်ပ 

ထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကုိ အခနး့(ှဿ) တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈) 

ှ၂၈ အခ္ဳပးအာ့်ဖငးံ ဤကနဦ့ပတးွနး့က္ငးဆနး့စစး်ခငး့ အစီရငးခဵစာသညး ေရႊသတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့ 

လုပးငနး့အတျကး ပတးွနး့က္ငးအေနအထာ့မ္ာ့၇ စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ ပတးွနး့က္ငးအေပ၍ သကးေရာကးႏုိငးမႈ 

မ္ာ့ကို ရြာေဖျေဖားထုတးၿပီ့ ထိခုိကးမႈေလ္ာံပါ့ေစေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ကို လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖား 

လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ သဵု့သပးတငး်ပထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ရတနာမုိ့ေ်မသတၱဳတူ့ေဖားေရ့ ကုမၸဏီသညး 

ဤအစီရငးခဵစာပါအစီအစဥးမ္ာ့ကို ကတိကွတးအတုိငး့ ်ဖစးေ်မာကးေအာငးေဆာငးရျကး၊ စီမဵကိနး့အာ့ 

ပတးွနး့က္ငးႏြငးံလူမႈေရ့ဆိုငးရာ ထိခုိကးမႈအနညး့ဆဵု့ႏြငးံ လညးပတးေဆာငးရျကးသျာ့မညး ်ဖစးပါသညး၈ 

  

 

 

 

 

 

 



မလူစာမျက်.ှ အေကာင်းအရာ  မတှ်တမ်းဓါတ်ပံမုျား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက် ဆက်သယွ်ရန်

နဒိါန်း

ရတန. မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏလီမီတိက်သည် ကမုဏမီတှ်ပံတုင် အမတှ် (၁၀၀၄၉၃၄၃၈/ ၂၀၀၄-၂၀၀၅) (၂၁.၁၂.၂၀၀၄)ရက်ေနတငွ် စတင်ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့ပးီ ေရ�သတတးူေဖာ်ေရး လပု်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် ို◌ငု်ငံေတာ်
ငှ့်ိုင်ငံသားများ၏ စးီပာွးေရး တိုးတက်မ ြမင့်တင်ေဆာင်ရ�က်ရင်း ိုင်ငံေတာ်၏ အခနွ်ဘာေငမွျား ရာှေဖြွဖည့်ဆည်းေပး ေနေသာ ကမုဏြီဖစ်ပါသည်။ ကမုဏ၏ီ မန်းေနးဂျင်းဒါိုက်တာမာှ ဦးလြှမင့်ြဖစ်ပးီ ဒါိုက်တာ အဖွဲဝင်မ�ှ���ိးဇင်
မာထနွ်း ြဖစ်ပါသည်။ ကမုဏ၏ီ ဆက်သယွ်ရန်လပိ်စာမာှ အမတှ် (၇၆)၊ (ဏ/၆)၊ စံြပလမ်း၊ နန်းေရှ၊ အကကွ်(၄၇)၊ ေအာင်ေြမသာဇံမ�ိ����ေလးတိုင်းေဒသကးီ ြဖစ်ပးီဆက်သယွ်ရန် ဖနု်းနံပါတ်မာှ ၀၉ – ၄၂၁၀၈၁၇၄၄၊ E-
mailလပိ်စာymmmining@ gmail .com ြဖစ်ပါသည်။ ကမုဏမီတှ်ပံတုင် အေထာက်အထားများအား ေန�က်ဆက်တွဲ (က-၁)ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

��ေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ ြပင်ဦးလငွ်ခိုင်၊ သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ ရာှးချက်ေဒသ၊ (၇)မိုင် ချမ်းသာေကျးရ�ာအပု်စအုနးီ ြမန်မာြပည်ေြမပံ ုတစ်လက်မတစ်မိုင်စေကး ေြမပံအုန်း ၉၃ ဘ/ီ၁ (A.824394, B.825397, C.824398, D.823399, E.822396)
ယတူအီမ် ေြမပံုန်း (KF.004343, KF.005346, KF.004347, KF.003348, KF.002345) ြဖစ်ပးီ လပု်ကကွ်၏ အလယ်ဗဟိုမာှ ေြမာက်လတတီဒွ်(22° 53′ 32.19″N) အေရှေလာင်ဂျကီျ(96°04’46.52″E) ြဖစ်ပးီ (၂၀)ဧကရှိေသာ အေသးစားေရ�
လပု်ကကွ် ြဖစ်ပါသည်။ စမီံကနိ်း ဧရယိာသည် မေလး – ဗန်းေမာ် ကား လမ်းအတိုင်း(၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�ာသို(၈၀)မိုင်၊ သပတိ်ကျင်းသို(၈၇)မိုင်ခန်၊ လပု်ကကွ်မ ှသပတိ်ကျင်းသို (၉)မိုင်ခန် ကာွေဝးပါသည်။

ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏသီည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစ ီရင်ခံစာေရးသားရန်အတကွ်(၂၉.၁.၂၀၁၉ မ ှ၂.၂.၂၀၁၉)အထ ိလပု်ကကွ်ဧရယိာ ၀န်းကျင် အား ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းများ ြပလပု်ခဲပ့ါသည်။ စမီံကနိ်း
ဧရယိာ၏ ေြမမျက်�ှသငွ်ြပင် အေနအထားများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လပု်ကကွ်အေနအထားများ၊ ေရငှ့်ေလတို၏ အေြခအေန များ၊ အေဆာက်အဦ တည်ေဆာက်မည့်ေနရာများ၊ သဘာဝေပါက်ပင်ငှ့် သစ်ေတာများ၏ အေြခအေနများ၊ ဇဝီမျိးစံ၊ု
မျိးကွဲများ ေနထိုင်ကျက်စားမငှ့် ြပန်းတးီမ အေြခအေနများ၊ လပု်ကကွ်ဝန်းကျင်ရှိရ�ာများမ ှလမူဝန်းကျင် အေြခအေနများကို အေသးစတိ် ေလလ့ာဆန်းစစ် မများြပလပု်ခဲပ့ါသည်။ အစရီင်ခံစာအား ကမုဏ၏ီ ကားကာလအ�ကံေပးအြဖစ်
တာဝန်ထမ်း ေဆာင်ေနသဦူးခင်ေမာင်ေအးဦးစးီသည့်အဖွဲမ ှသယံဇာတငှ့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်း ေရးဝန်ကးီဌာန၏ မဝူါဒငှ့် လမ်းန်ချက်များအရ ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရး ဦးစးီဌာန၊ အမတှ်(၂)သတတငွ်းလပု်ငန်းတို၏ လပု်ထံးု/
လပု်နည်းများ၊ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကို အေြခခံ၍လည်းေကာင်း၊ ေဒသအတငွ်း စမီံကနိ်းလပု်ငန်း လပု်ေဆာင်ြခင်းမရှရှိေသာ အေတွ အ�ကံများ၊ ေဒသခံြပည်သလူထူမုျား၊ တိုင်းရင်းသားလမူျိးစမုျား၏ သေဘာထား၊ ပထဝဆီိုင်ရာ
အချက် အလက်များငှ့် အေြခခံအေဆာက်အအံမုျားကို အေြခခံ၍လည်းေကာင်း ေလလ့ာြပစ ုေရးသားခဲပ့ါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရးဦးစးီဌာန၏ (၇.၁၁.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ စာအမတှ်၊ အးီအိုင်ေအ -၂/ ၉ (၉၃၇/၂၀၁၆) ြဖင့် ထတု်ြပန်ထား
ေသာ သတကဆိုင်ရာ စမီံကနိ်းများ အတကွ် ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်များေရးသားြခင်း၊ စစိစ်သံးုသပ်ြခင်း ပံစုံအတိုင်းေရး သားြပစထုားပါသည်။

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစရီင်ခံစာတငွ် လက်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အေန အထား၊ လမူပတ်ဝန်းကျင်အေနအထားများ၏ ပကတအိေြခအေနများကိုအေသးစတိ်ေလလ့ာ ပးီစမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်သည့်အခါ ထခိိုက်ိုင်မ(Impact)များ၊
လူငှ့်လူပတ်ဝန်းကျင်အား ေရ ရညှ်တွ��������ငု်ေသာ ထခိိုက်ိုင်မများကို လဲေရာှင်ေလာခ့ျိုင်ေြခရှိေသာေဆာင်ရန် ေရာှင်ရန်များ၊ နည်းလမ်း၊ နည်းစနစ်များအား စစ်ေဆးတင်ြပထားပါသည်။ သတတးူေဖာ် ေရးစမီံကနိ်းများငှ့်ပက်
သက်၍ ိုင်ငံေတာ်မ ှသတ်မတှ်ြပဌာန်းထားေသာ ဥပေဒများ၊ နည်း ဥပေဒများ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်း၊ မဝူါဒငှ့်နွ်ကားချက်များအား ေလးစားလိုက်န�ကာ အေကာင် အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်သာွးမည်ြဖစ်ပးီ စမီံကနိ်းဆိုင်ရာ ကတကိဝတ်များကို
လည်း ကမုဏ ီပိုင်ရငှ်များမ ှလိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရန် အ�ကံြပပါမည်။

ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏလီမီတိက်အေနြဖင့် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးငှ့် ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စမွ်း ေလလ့ာေရးအပါအဝင် လပု်ကကွ်အတငွ်း ေြမေအာက်လိဏ်ဂ ူတးူေဖာ်ြခင်း (Underground Mining Method)ကိုသာ အသံးုြပ
ေဆာင်ရ�က်မည် ြဖစ်ေသာေကာင့���������ားရန် မလိုအပ်၍ ေြမဆလီာဆံးုံးမနည်းပါးပးီ သစ်ေတာြပန်းတးီမ မထခိိုက်ိုင် ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ သတိုင်းပါေသာ ြဖန်းစာတးူေဖာ်ြခင်း၊ သယ်ယြူခင်း၊ စပုံြုခင်း၊ ကတိ် ခွဲြခင်း
လပု်ငန်းများမ ှဖနု်မန်ပျံလငွ့်မ အေနအထားမာှလည်း တးူေဖာ်မပမာဏ လနွ်စာွမများ ြခင်း၊ ေြမေအာက်အစိုဓါတ်ပါ၀င်ြခင်း၊ သယ်ယပူိုေဆာင်သည့် ခရးီအကာွအေဝးနည်းြခင်း၊ ဖံးု အပု်သယ်ယြူခင်းများေကာင့် ညစ်ညမ်းမမရှိိုင်ေကာင်း ေတွရှိရ
ပါသည်။

လပု်ကကွ်ပတ်ဝန်းကျင်အနးီရှိ ေဒသခံြပည်သမူျား၊ တာဝန်ရှိသမူျားအား စမီံကနိ်း ေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ အစအီစဉ်များငှ့် ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစအီစဉ်များကို ညိ◌◌ှှိင်းေဆးွေးွြခင်း၊ ေဒသဖွံဖိးေရးငှ့် လမူဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ
လပု်ငန်းများအား ေဆးွေးွညိိင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပါသည်။

ကမုဏအီေနြဖင့် တရားဝင်ရပ်တည်၍ ိုင်ငံေတာ်၏ဘာေင ွတိုးတက်ရရှိေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်၏ သတထတု်လပု်မကတငွ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်း သမိ်းြခင်းဆိုင်ရာ စံချနိ်စံန်းများငှ့်အည ီစနစ်တကျထတု်လပု်ပးီ၊
ေဒသလမူစးီပာွးဖွံဖိးေရး တိုးတက်ေစရန် လပု်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ စမီံကနိ်းေကာင�့�������ု������������ခိုက်မများကို စနစ်တကျဆန်းစစ်ရန်ငှ့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို စနစ် တကျေလာခ့ျေပးိုင်မည့်
သင့်ေလျာ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်ေရးဆွဲရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်ငှ့် ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစအီစဉ်တိုကိုလည်းထည့် သငွ်းေရးဆွဲထားပါသည်။ ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏလီမီတိက်၏ ေရ�အေသး
စားတးူေဖာ်ေရးလပု်ကကွ်သည် ေြမေအာက်လိဏ် တးူေဖာ်ထတု်လပု်ြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ထခိိုက်မ စစ်ေဆးြခင်းကို စနစ်တကျေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပးီ ထခိိုက်မေလာခ့ျေရး နည်းလမ်း များကို စနစ်တကျစမီံချက် ချမတှ်ထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်
စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်(EMP)အား ထည့်သငွ်းေရးဆွဲ တင်ြပအပ်ပါသည်။

စမီံကနိ်းလပု်ကကွ်အတငွ်း ဆက်သယွ်ေဆာက်ရ�က်ိုင်မည့် ကမုဏကီိုယ်စားလယှ်- ဦးေနမျိးဦး ဆက်သယွ်ရန်ဖနု်းနံပါတ် (၀၉-၄၀၂၇၀၃၁၉၅)၊ လပု်ကကွ်တာဝန်ခံမာှ- ဦးထနွ်းထနွ်းြမင့်၊ (စမီံကနိ်းမန်ေနဂျာ) ဆက်သယွ်ရန် ဖနု်းနံပါတ် (၀၉ –
ရ၇၂၂၂၈၁၁၇)၊ ဦးတင်ကို သတတငွ်း အင်ဂျင်နယီာ၊ ဆက်သယွ်ရန်ဖနု်းနံပါတ် (၀၉ – ၄၅၅၉၉၂၄၆၀) တိုြဖစ် ပါသည်။

 

ရည်ရ�ယ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်၏ အဓကိရည်ရ�ယ်ချက်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်-

• စမီံကနိ်းငှ့်ပတ်သက်၍ ြပဌာန်းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ မဝူါဒများ၊ စံချနိ် စံန်းများငှ့် လမ်းန်ချက်များကို သရိှိိုင်ရန်။
• စမီံကနိ်းေကာင�့������ငု်ေချရှိေသာ သက်ေရာက်မများငှ့် ထခိိုက်မများသည် လက်ခံိုင်ေသာ စံချနိ်စံန်းများငှ့် သတ်မတှ်ချက်များအတငွ်းရှိေစရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ထနိ်းညေိပးေသာ လက်ေတွလပု်ေဆာင်မများကို
ေအာင်ြမင်စာွ လပု်ေဆာင် ိုင်ရန်၊ န်ကားမများ ေထာက်ပံေ့ပးိုင်ရန်။
• စမီံကနိ်း၏ လပု်ေဆာင်ချက်များငှ့် စမီံကနိ်းေကာင�့������ငု်ေချရှိေသာ ထခိိုက် မများအား ေလာခ့ျိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးရန်။
• ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏလီမီတိက်အေနြဖင့် ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းများကိုေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မြဖစ်ေစိုင်ေသာ လပု်ငန်းများ အားေရာှင်ကျဉ်ရန် (သိုမဟတု်) ထခိိုက်မ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး
အတကွ် စမီံေဆာင် ရ�က်ရန်၊ ေရငှ့်စမွ်းအင်သဘာဝသယံဇာတများကို ေရရညှ်တည်တံစ့ာွ အသံးုချိုင် ေရးအတကွ် အေလးထားေဆာင်ရ�က်ရန်၊ ေဒသဖွံဖိးေရးအတကွ် စမီံေဆာင်ရ�က်ရန်၊ အများြပည်သမူျားငှ့်စဉ်ဆက်မြပတ် ေတွဆံု
ေဆးွေးွ၍ အ�ကံြပချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ရန်၊ ေဒသ၏ မလူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရည် အေသးွအား အေလးထား ထနိ်းသမိ်းေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်၊ စမီံကနိ်းကာလပးီဆံးုပါက လည်း စိုက်ပျိးိုင်ေသာ စိုက်ပျိး
ေြမ အေြခအေနရရှိသည်အထ ိေရာက်ေအာင် ေဆာင် ရ�က်သာွးရန်။
• စမီံကနိ်းဧရယိာရှိ ပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအြမစ်များ ကျန်းမာေရးငှ့် လပု်ငန်းခငွ် ေဘးအရာယ်ကင်းရငှ်းေရး ေလလ့ာြခင်းအားြဖင့် စမီံကနိ်းငှ့်ပတ်သက်ေသာ မဝူါဒ ဥပေဒငှ့်မေူဘာင်များ၊ဖွဲစည်းမများငှ့်အည ီြပန်လည်သံးုသပ်ြခင်းငှ့်
ေဆးွေးွြခင်း။

ဆန်းစစ်ေလလ့ာြခင်း နည်းလမ်းများ

ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရးကမုဏမီ ှေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းေကာင့�������ငု်ေသာထိခိုက်မများ၊ စီမံကနိ်းငှ့်ဆက်စပ်ေနေသာ ဧရယိာအတငွ်းရှိ ေဆာင်ရ�က်ချက်များ၊ ေဆာင်ရ�က်ရန်အစအီစဉ်ရှိေသာ လပု်ေဆာင်ချက်များမှ
������ုင်ေသာ ထခိိုက်မများ၊ သက် ေရာက်မများကို ေဖာ်ြပိုင်ရန်ငှ့် ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများကို အ�ကံြပေဖာ်ြပိုင်ရန်အတကွ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစရီင်ခံစာကိုြပင်ဆင်၍ တင်ြပမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအစရီင်ခံစာ ကို
ေရးသားေဖာ်ြပရာတငွ် သယံဇာတငှ့် ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရး ၀န်ကးီဌာန၏ (၂၉.၁၂. ၂၀၁၅)ရက်ေန အမနိ်ေကာ်ြငာစာအမတှ် (၆၁၆/၂၀၁၅)ြဖင့် ြပဌာန်းထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထ ိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်း၊
သတတငွ်းလပု်ငန်းကအတကွ် ပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်များ (၂၀၁၈၊ဇလူိုင်လ)ငှ့် အညြီပင်ဆင်ေရးဆွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၏ ဆန်းစစ်ေလလ့ာြခင်း နည်းလမ်းများမာှ –

• စမီံကနိ်းဧရယိာအတငွ်းရှိ ပု်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အေြခအေနများကို ေလ ့လာဆန်းစစ်ြခင်း။
• စမီံကနိ်းအေကာင်းအရာ ေဖာ်ြပြခင်း။
• စမီံကနိ်းငှ့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စံချနိ်စံန်းများ၊ လမ်းန် ချက်များငှ့် သတ်မတှ်ချက်များကို ေဖာ်ြပြခင်း။
• စမီံကနိ်းလပု်ေဆာင်ြခင်းေကာင�့������ငု်ေသာ ေကာင်းကျိး၊ ဆိုးကျိးများကို ေလလ့ာ ဆန်းစစ်ြခင်း။
• သင့်ေတာ်သည့် ေလာခ့ျေရး၊ တိုးတက်ေစေရး နည်းလမ်းများငှ့် ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးမည့် အချက်များငှ့် အစီအစဉ်များကို ေဖာ်ြပြခင်း။
• ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်များ၊ ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးမ အစအီစဉ်များ၊ ကျန်းမာေရးငှ့် လပု်ငန်းခ�ွ���ရာယ် ကင်းရငှ်းေရးအစ�ီ�������������������ကံ◌ပုါက ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် ြပင်ဆင်မ
အစအီစဉ်များ၊ မိုင်းပတိ်သမိ်းမ အစအီစဉ်များ၊ လမူေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံမအစအီစဉ်များငှ့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အစ ီအစဉ်များကို ြပင်ဆင်ေဖာ်ြပြခင်း။

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစအီစဉ်ကို ေလလ့ာရာတငွ် အဓကိအားြဖင့် ေအာက်ပါနည်းလမ်းစှ်သယွ်ြဖင့် ေလလ့ာဆန်းစစ်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည် –

ပထမနည်းလမ်း

ေြမမျက်�ှသငွ်ြပင်အေနအထား၊ ရာသဦတအုေြခ အေန၊ ဘမူေိဗဒသငွ်ြပင်၊ မိုးေလဝသအေြခအေနများ၊ လမူစးီပာွး အေြခအေနများငှ့် အြခားဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အချက်အလက်များပါ၀င်ေသာ ေဒသဆိုင်ရာအချက် အလက်များကို
ြပင်ဆင်၍ ေလလ့ာဆန်းစစ်ြခင်းကို ြပလပု်ြခင်း။

ဒတုိယနည်းလမ်း

ေလအရည်အေသးွ၊ ေရအရည်အေသးွ၊ ေြမအရည် အေသးွငှ့် ဆညူံသံများကို စမီံကနိ်းဧရယိာအတငွ်းတငွ် ေလလ့ာတိုင်းတာြခင်းကိုြပလပု်၍ ကငွ်းဆင်းေလလ့ာေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
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https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/


မလူစာမျက်�ှ အေကာင်းအရာ  မတှ်တမ်းဓါတ်ပံမုျား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက် ဆက်သယွ်ရန်

စမီံကနိ်းအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်

စမီံကနိ်းတည်ေနရာ

ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏလီမီတိက်သည် ေရ.သတအေသးစား လပု်ငန်းေဆာင်ရ.က်ရန် မေလး – ဗန်းေမာ် ကားလမ်းအတိုင်း (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�ာ သို (၈၀) မိုင်၊ သပတိ်ကျင်းသို ( ၈၇ ) မိုင်ခန်၊ လပု်ကကွ်မ ှသပတိ်ကျင်းသို (၉)
မိုင်ခန် အကာွတငွ် တည်ရှိပါသည်။ (TPK-223)၏ ေြမပံုန်းမာှ ၉၃ဘ/ီ၁ (A.824394, B.825397, C.824398, D.823399, E.822396)၊ ယတူအီမ်ေြမပံုန်း (KF.004343, KF.005346, KF.004347, KF.003348, KF.002345) တို ြဖစ်ပါသည်။

သယံဇာတငှ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရး ၀န်ကးီဌာနမ ှခငွ့်ြပမနိ်ရရှိ ပါက ရတန မိုး ေြမသတတးူေဖာ်ေရးကမုဏအီေနြဖင့် တးူေဖာ်ထတု်လပု်ရန် ေအာက် ပါအစအီစဉ်အတိုင်း လပု်ေဆာင်သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။ စမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်ခငွ့်
ရိုင် မည့်ကာလမာှ မလူသက်တမ်း(၅~၁၀)စှ်၊ ထပ်တိုးသက်တမ်း(၄)စှ် စစုေုပါင်း (၉~ ၁၄)စှ် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်တးူေဖာ်ေရး လပု်ငန်းြဖစ်၍ သတသိုက်ပမာဏ ကျန် ရှိပါက ေန က်ထပ်သက်တမ်းအသစ် ထပ်မံတိုးြမင့်ေဆာင်ရ�က်ရန်
ရည်မနှ်းထားပါ သည်။ ေြမေအာက်ေရ�သတတးူေဖာ်မမ ှထကွ်ရှိလာသည့် ေရ�ပါြဖန်းစာကတိ်ခွဲ သန် စင်ထတု်လပု်ြခင်းအား ေအာင်ထနွ်းလင်းရှိန်ဝင်း ကမုဏ၏ီ(SGU-208) (CIP)နည်း ပညာသံးု ေရ�သန်စင်စက်ံတုငွ် ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်၍ ၎င်း
လပု်ငန်းစဉ်ငှ့် နည်းပညာ အား(SGU-208)၏ (IEE) အစရီင်ခံစာတငွ် ထည့်သငွ်းတင်ြပထားပါသည်။

စမီံကနိ်း၏ ေြမေနရာ အကျယ်အဝန်း

အေသးစားေရ�သတ တးူေဖာ်ေရးလပု်ကကွ် ဧရယိာ(၂၀)ဧက၊ (၀.၀၈၀၉) စတရုန်း ကလီိုမတီာ ြဖစ်ပါသည်။

စမီံကနိ်းကာလ

၂.၃.၁ ရတန မိုးေြမ လပု်ကကွ်ေနရာသည် ယခင်က MGGM (မေလးေရ�  ေကျာက် မျက်ကမုဏအီေနြဖင့်) အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချပ်ငှ့် (၂၄.၇.၂၀၀၀) မ ှ(၂၃.၇. ၂၀၀၅)ထ ိအကျိးတစူာချပ် ချပ်ဆိုလပု်ကိုင်ခဲပ့ါသည်။ (၁၀.၈.၂၀၀၄)တငွ်
MGGM မ ှနလီာိုးမကမုဏသီို လဲေြပာင်းလပု်ကိုင်ေစခဲပ့ါသည်။ (၂၀၀၅)ခုစှ်ခန်တငွ် အေသး စားေရ�လပု်ကကွ်(၁)ကကွ်လင် (၂၀)ဧကသာ ခငွ့်ြပေပးမည်ဟေူသာ မဝူါဒေကာင့် (၂၀)ဧကစီ အေသးစားေရ�လပု်ကကွ်များအား ရတန မိုးေြမ
ကမုဏအီမည်ြဖင့် (၂၇. ၁၀.၂၀၀၅)မ ှ(၂၆.၁၀.၂၀၀၈)ထိ စာချပ်ချပ်ဆို လပု်ကိုင်ခဲပ့ါသည်။ လပု်ကကွ်အမတှ် များမာှ (SC– 6A/ 6B, SC–7A/ 7B)တိုြဖစ်ပးီ (၂၀၀၈)ခုစှ်တငွ် အသးီသးီသက်တမ်း ကနု်ဆံးုခဲ့ပးီ သတတငွ်းဝန်ကးီဌာနမ ှသက်တမ်း
တိုးခငွ့် မြပေတာေ့သာေကာင့် အမတှ်(၂)သတတငွ်းလပု်ငန်းငှ့် အကျိးတဖူက်စပ် လပု်ကိုင်စဉ်က လပု်ကကွ် အတငွ်းရှိ တးူေဖာ်ထားေသာ ြဖန်းေြမစာလက်ကျန်များ ကတိ်ခွဲသန်စင်ရန်ငှ့် အေဆာက်အဦများ၊ စက်ယရားများ ြဖတ်သမိ်း
ေြပာင်းေရ�ရန် အချနိ်ကာလ(၁၆)လ ေတာင်းခံရာ အမတှ်(၂) သတတငွ်းလပု်ငန်းမ ှ(၂၂.၈.၂၀၀၈) ရက်ေနတငွ် ထနိ်းသမိ်း ေစာင့်ေရာှက်ခငွ့် ခငွ့်ြပေပးခဲ�့�����မိုးေြမသတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏလီမီ ိတက်သည် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ
ေကာ်မရငှ်၏ ခငွ့်ြပချက်အရ ကမုဏ ီမတှ်ပံတုင် အမတှ် (၁၀၀၄၉၃၄၃၈/၂၀၀၄ – ၂၀၀၅)ြဖင့် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခငွ့် ရရှိခဲပ့ါသည်။
၂.၃.၂ ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စမွ်းေလလ့ာြခင်း အေြခအေနအရ စမီံက◌ိ်န်းကာလ (၁၁)စှ်မ ှ(၁၄)စှ်ခန်အထ ိေဆာင်ရ�က်ရန်လိုအပ်ေကာင်း ခန်မနှ်းတကွ်ချက်ထားပါသည်။

စမီံကနိ်းအရ�ယ်အစား

အေသးစားေရ�သတ တးူေဖာ်ေရးလပု်ကကွ်သည် ဧရယိာ(၂၀)ဧက၊ (၀.၀၈၀၉) စတ ုရန်းကလီိုမတီာြဖစ်ပးီ တစ်စှ်လင် စနွ်ပစ်ေြမစာ၊ ြဖန်းေကျာက်စာတန် (၅၀၀)ခန်သာ ထကွ်ရှိ ိုင်မည့်လပု်ငန်းြဖစ်ပးီ၊ ဟင်းလင်းဖငွ့်တးူေဖာ်နည်းစနစ် မသံးု
ြခင်းေကာင�့�����န်ပစ် ေြမစာထကွ်ရှိမမရှိပါ။ ေရ�သတသိုက်မေတွမ ီေဖာက်လပု်ေသာ အင်း/လိဏ်များမ ှေကျာက် ိုင်းြဖန်းများသာ ထကွ်ရှိပးီ ၎င်းတိုအား ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ53’ 32.74”N)၊ အေရှေလာင် ဂျကီျ(96 ◌ံ04’ 50.07”E)ရှိ
ေြမနမိ့်လိအတငွ်း စပုံထုားပးီြပတ်ေရ�ပိကျြခင်း မရှိေအာင် အလျား(၁၀၀ေပ)၊ အနံ(၆၀ေပ)၊ အြမင့်(၆၀ေပ)ခန်ရှိေသာ ေြမစာပံအုား ေလခှါးထစ်ပံစုံ ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။

တပ်ဆင်မများ

ပင်မလိဏ်အတငွ်း (Winch)စင် (၁)စံ၊ု မးီစက် (၂) လံးု၊ ေလမတ်စက် (Air Compressor) (၂)လံးု၊ ေရစပု်စက် (၂)လံးုငှ့် အပု်ချပ်မံးုအတကွ် ံးုလပု်ငန်းသံးု ယာဉ်ငယ် (၁)စးီ၊ အပု်ချပ်မယာဉ် (၁)စးီ ထားရှိအသံးုြပသာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။

အသံးုြပနည်းပညာ

ေရ�သတကို ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်းတးူေဖာ်နည်း (Underground Mining Method) (Incline Shaft) ပံစုံအတိုင်းဆင်း၍ အငိုက်ေထာင့် (40 Degree) ပံစုံြဖင့် ေရ�သတပါ၀င်သည့် ြဖန်းေကျာက်လာအား အဆင့်ဆင့် ရာှေဖထွတု်လပု်မည်ြဖစ်ရာ
ခန်မနှ်းအနက်ေပ (၅၀၀)ခန် အထရိှိိုင်ပါသည်။ ေြမသားမတည်ငမိ်ေသာ ေြမလာေကျာက်လာများအား ပိကျမည့် အရာယ်မ ှကာကယွ်ေရးအတကွ် ခိုင်ခံေ့သာ ကနွ်ကရစ်နံရံများြပလပု်ပးီ ေအာက်ခံခိုင်ခံ ့ေသာေကျာက်သားအထ ိအင်းနံရံ၊
အင်းေထာက်၊ အနု်းတန်း၊ အနု်းတိုင်များအား သာမန်အား ြဖင့် သစ်သား/ေမျာများ အသံးုြပေသာ်လည်း အေရးကးီေနရာများတငွ် သံယက်မ၊ သံဖရနိ်များ အသံးုြပေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ လပု်သားများ အင်းအတငွ်းဆင်းြခင်း၊ တက်ြခင်း၊ ပစည်းများ
သယ်ယြူခင်းအတ�ွ����������တည်၍ (၂၀မ၂ှ၅)ေပအြမင့် ၀င့်စင်တည် ေဆာက်ကာ 37KW ၀င့်ေမာ်တာ၊ ဂယီာ(၆)ချက်ပါ အတင်အချစနစ်၊ လက်ဆွဲဘရတိ်၊ လပ်စစ် ဘရတိ်စနစ်များ၊ မတီာ(၅၀၀)၊ အရညှ် (၂၂)မီလီမတီာ စတးီ
သံကိးလံးု၊ အချင်း(၅၀) လက်မ၊ ဗျက်(၂၄) လက်မ၊ ၀င့်ကိးရစ်ဘးီများအား အသံးုြပေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ လပ်စစ်မးီအတကွ် ြမန်မာလ့ပ်စစ် ဓာတ်အားလပု်ငန်းမ ှလပု်ငန်းသံးု ပါ၀ါမတီာြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အရံမးီစက် အြဖစ်(200KVA) အသံလံု
မးီစက်ြဖင့်လည်းေကာင်း ထားရှိအသံးုြပပါမည်။ ေရ�သတပါ၀င် သည့် သလင်းေကျာက်အလာ (Quartz Vein)အား လိဏ်ေခါင်း Level အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ရာှေဖ ွတးူေဖာ်ပးီ ြဖန်းစာခဲများအား ေြမေအာက်မ ှေြမမျက်�ှြပင်သို သတသယ်ယူ
ပိုေဆာင်ေရး လမ်းေကာင်း (Haulage Way) မတှဆင့် တန်ဝက်ဆံသ့တသယ်ပံးု (Skip) များကို အသံးုြပ ၍သယ်ေဆာင်ပါမည်။ ထိုမတှဆင့်(၁၀)ဘးီ Tipperယာဉ်ြဖင့် အမန်ပျံလငွ့်မ မရှိေစရန်ဖံးုအပု် ၍ေရ�ပါြဖန်းေြမစာ(Raw Ore)များအား
မတိ်ဖက်ကမုဏြီဖစ်ေသာ ေအာင်ထနွ်းလင်းရှိန်ဝင်း ကမုဏ၏ီ (SGU-208) ကတိ်ခွဲသန်စင် စက်ံသုိုပိုေဆာင်ကာေရ� သတထတု်ယမူည်ြဖစ်ပါ သည်။ လပု်ကကွ်အတငွ်း သတသိုေလာှင်ံ ုအသံးုမြပပါ။ အေထေွထ ွပစည်းငှ့် စက်ပစည်း
သိုေလာှင်ံအုြဖစ်သာ အသံးုြပပါသည်။ သတသိုေလာှင်ံအုား သးီြခားထားရှိြခင်းမရှိဘဲ ေြမ ေအာက်လပု်ငန်းခငွ်မ ှသတသန်စင်စက်ံသုို ဖနု်မန်များပျံလငွ့်မမရှိေစ ရန်အမိုးအကာြဖင့် ဖံးု အပု်ထားေသာ(၁၀)ဘးီ Tipper ယာဉ်ြဖင့် တိုက်ိုက်
ပိုေဆာင်ပါမည်။ ခရးီအကာွအေဝး(၂၀) မိုင်ခန်ရှိပါသည်။

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/


အေြခခံအေဆာက်အဉီ

လမ်းပန်းဆက်သယွ်ေရး

အဆိုြပတင်ြပေသာ ေရ.လပု်ကကွ်ဧရယိာသို ေနြပည်ေတာ်မ ှမေလးသို အြမန်လမ်းအတိုင်း မိုင်(၁၆၀)ခန်၊ မ ေလးမ ှဗန်းေမာ်ကားလမ်းအတိုင်း (၇)မိုင်ချမ်း သာေကျးရ.ာသို မိုင်(၈၀)ခန်၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�ာမ ှသပတိ်ကျင်းသို (၈၇) မိုင် ခန်
သာွးေရာက်ရပါမည်။ လပု်ကကွ်မ ှသပတိ်ကျင်းသို (၉)မိုင်ခန် ေကျာက်ခင်းလမ်းြဖင့် သာွးလာိုင်ပါသည်။

အေဆာက်အဦများ

လပု်ငန်းကးီကပ်ေရးံးု (၁)လံးု၊ ပစည်းသိုေလာှင်ံ ု(၁)လံးု၊ ၀န်ထမ်း/ လပု်သား အပိ်ေဆာင်(၂)လံးု၊ စားဖိုေဆာင်(၁)ေဆာင်၊ လံ�ုခံေရးအေဆာက်အဦ (၁)လံးု ေဆာက်လပု်အသံးုြပပါမည်။ အေဆာက်အဦများမာှသပွ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ၀ါးထရံ ကာြဖင့်
ယာယအီေဆာက်အဦများသာြဖစ်ပးီ ယခင်လပု်ကကွ်ေဟာင်းမ ှလက်ကျန် အေဆာက်အဦများအား ြပန်လည်ြပြပင် သံးုစွဲပါမည်။

လပ်စစ်ဓါတ်အားသံးုစွဲြခင်း

ြမန်မာလ့ပ်စစ် ဓါတ်အားေပးလပု်ငန်းမ ှြဖန်ေဝေပးေသာ လပ်စစ်မးီအား သပတိ်ကျင်း ဓါတ်အားခွဲံမု ှ(၂၄)န�ရရီရှိပးီ၊ ေကျးရ�ာငှ့် ကမုဏလီပု်ကကွ်အလိုက် ထရန်စေဖာ်မာများ တပ်ဆင်အသံးုြပပါမည်။ ကမုဏမီ ှ(၂၀၀)ေကဗွီေအ မးီစက်(၁)
လံးု အရံအြဖစ် ထားရှိသာွးပါမည်။

ဆက်သယွ်ေရးစနစ်

ေြမေအာက်တးူေဖာ်ေရး ေဆာင်ရ�က်သည့်အခါ Inter-����������������������������ယ်ေရးအတကွ် လက်ကိုင်ဖနု်းစနစ် အသံးုြပပါမည်။ ဆက်သယွ်ေရး ေအာ်ပေရတာစနစ်များြဖစ်သည့် MPT, MEC, Telenor,
Ooredoo, Mytel စေသာဖနု်းလိုင်းများ အားလံးုေကာင်းမနွ်စာွ အသံးုြပိုင်ပါ သည်။ အင်တာနက်လိုင်းများ အသင့်အတင့် ေကာင်းမနွ်ပါသည်။

လပု်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရ�က်မများ

စမီံကနိ်းလပု်ငန်း ေဆာင်ရ�က်ခငွ့်ြပမနိ်ရရှိပါက ေြမေအာက်ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်း အစ ီအမံအားေအာက်ပါလပု်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့်ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်-











 









ယမ်းငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများသံးုစွဲမ

ေြမေအာက်ေရ.သတ တးူေဖာ်မစနစ်တငွ် လိဏ်ေခါင်းငှ့် ေကျာက်လာများတးူ ေဖာ်ရာတငွ် ယမ်းအြဖစ် (Emulsion Explosive) (သို) (Ammonium Nitrate+Fuel Oil)၊ အေးှကိး (Safety Fuse)၊ အြမန်ယမ်းကိး၊ စနက်တံ (Detonator) တိုကို
အသံးုြပ၍မိုင်းခွဲ ဖယ်ရာှးြခင်း နည်းလမ်းြဖင့် ြပလပု်ပါသည်။ တစ်စှ်လင်ယမ်း (သို) ANFO (၅)တန်ခန်၊ စနက် တံ(၁၀၀၀၀)ခ၊ု အေးှယမ်းကိး (၅၀၀၀)မတီာခန်၊ အြမန် ယမ်းကိး(၁၂၅၀၀)မတီာခန် အသံးုြပေဆာင်ရ.က်ပါမည်။ ယမ်းှင့်
ဆက်စပ်ပစည်းများ သိုေလာှင်ထနိ်းသမိ်းမအား ကမုဏ၏ီစ ုေပါင်းယမ်းတိုက်တငွ်ထားရှိပးီ ေနစဉ်လပု်ငန်း လို�������တည်၍ လပု်ကကွ်တာဝန်ခံခငွ့်ြပချက်အရ မိုင်းတာဝန်ခံများထံသို ထတု် ေပးေဆာင်ရ�က်ပါသည်။ ေရ�သတတးူေဖာ်
ြခင်း လပု်ငန်းတငွ် ပးူေပါင်းေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိ ကေသာ ေြမာက်ကန်းသမူမကမုဏ၊ီ ေအာင်ထနွ်းလင်းရှိ������������ ြပည့်ဖိးေအာင်၊ ထနွ်းေရ�စင်ကမုဏမီျားအတကွ် တန်(၂၀)ဆံ ့အမဲတမ်းယမ်းတိုက်(၂) လံးုအားသပတိ်ကျင်း
မိနယ်၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�ာအနးီအမတှ်(၂)စစ်အေြခခံေလက့ျင့် ေရးတပ် ဧရယိာအတငွ်း ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ53’ 50.81”N) အေရှေလာင်ဂျကီျ(96 ◌ံ3’ 37.39”E)ငှ့် ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ53’ 48.71”N) အေရှေလာင်ဂျကီျ (96 ◌ံ3’
34.95” E)တငွ် ေဆာက်လပု်သံးုစွဲခငွ့် ရရှိပးီြဖစ်ပါသည်။

လပု်ကကွ်အတငွ်း ယမ်းအသံးုြပမအေနြဖင့် (၁)ရက်လင် (၁)ကမိ်န်းြဖင့်သာ ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်ပးီ Secondary Blastingကို လပု်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိမသှာ ြပလပု်သံးု စွဲသာွးပါမည်။ တစ်ကမိ်တငွ် လနွ်ကျင်းအေရအတကွ်(၃၀)အား အသံးုြပ
မည့်ယမ်းပမာဏ မာှေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်ပါသည်-

စဉ် အမျိးအစား ေရတကွ်ပံု အေရအတကွ် မတှ်ချက်

1. Emulsion Explosive kg 15

2. Safety Fuse m 16

3. Cordtex m 20

4. (No-8) Plain Detonator Nos 30



ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာပစည်းများ၏ ခငွ့်ြပချက် အေထာက်အထားငှ့် ဓာတ်ပံ ုမတှ်တမ်းများအား ေန. က်ဆက်တွဲ(က-၂)ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အမနှ်တကယ်ထား သိုချနိ်၊ ထတု်ယသူံးုစွဲချနိ်များတငွ် လယ်ဂျာ၊ ဘင်းကဒ်များအား စာရင်း
ထနိ်းသမိ်းထားရှိပါ မည်။ လပု်ငန်းခငွ်မလှွဲ၍ အြခားေနရာများသို ကိုင်တယွ်သယ်ေဆာင်မမရှိေစရန် ေနစဉ် အသံးုမြပပဲပိုလံသည့် ပစည်းများအားလပု်ကကွ်တာဝန်ခံမ ှကပ်မတ်စစ်ေဆးြခင်း၊ စာရင်းငှ့်တက ွြပန်လည်အပ်ှံြခင်း ေဆာင်ရ.က်ပါ
မည်။ ယမ်းဘလီးူငှ့် ဆက်စပ်ပစည်း များ ကိုင်တယွ်အသံးုြပြခင်းငှ့် ပတ်သက်ပးီ ြမန်မာသ့တ တငွ်းနည်း ဥပေဒများ(၂၀၁၈)၊ အခန်း(၂၈)၊ ပဒု်မ(၁၈၁) ပါပဒု်မခွဲများအတိုင်း လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

အေထေွထလွပု်ငန်းသံးုပစည်းများ သံးုစွဲမ

����������ငှ့်ပစည်းများ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးအတကွ် ၀င့်စင်၊ ၀င့်ခံုငှ့် ၀င့်ကိးများ၊ ေလမတ်စက်၊ မးီစက်ငှ့် လက်ကိုင်ေကျာက်ေဖာက်စက်များ အသံ◌ုးုြပ၍ ေဆာင် ရ�က်သာွးပါမည်။ ေကျာက်ြဖန်းေြမစာများ သယ်ယြူခင်း
အတကွ် သံဘးီပါလက်တနွ်းလညှ်းများ၊ ေြမသယ်ယာဉ်များ အသံးုြပေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ် ေလအရည်အေသးွ ြပည့်ဝေကာင်းမနွ်ေစရန် သဘာဝအရံေလဝင်ေပါက်များ၊ Air man ေလမတ်စက်၊ (10 KW/ 5KW) ေမာ်တာသံးု
Blower ေလမတ်စက်များ အသံးုြပပါမည်။ လပု်ငန်းခငွ် ေြမေအာက်ေရ ထကွ်ရှိိုင်မမာှ တစ်ရက်လင် (၆၄၀၀) ကဗုေပခန်ရှိရာ လပု်ငန်းခငွ် ေရနစ်ြမပ်မ မရှိေစေရး အတကွ် (၂)လက်မ ေရပိုက်သံးု ေရြမပ်ေမာ်တာ (4KW)၊ (၄)လက်မ ေရပိုက်
သံးု ေရြမပ် ေမာ်တာ(25KW/ 40KW)၊ Pedrollo အတီလ ီေရပန်များ အသံးုြပ၍ ေရစပု်တင်ြခင်း ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

တစ်ှစ်အတကွ် ေရလိအုပ်ချက်ငှ့် ရယသူံးုစွဲမည့်ေရအရင်းအြမစ်

ကမုဏဝီန်ထမ်းများအတကွ် ေသာက်သံ�ု�����ရားများအတကွ် လိုအပ်ေသာ ေရ၊ လပု်ကကွ်ဧရယိာငှ့် ဆက်သယွ်ေရးလမ်းများ၊ စိုက်ပျိးပင်များ ပက်ဖျန်းရန် အတကွ် တစ်စှ်လင် ေရဂါလန်ေပါင်း(၉.၇)သန်းခန် လိုအပ်ေကာင်း ခန်မနှ်း
ရရှိပါသည်။ လပု်ကကွ် အေရှဘက် ေတာင်ေြခစမိ့်စမ်းေရမ ှထကွ်ရှိေသာေရ ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ53’ 31.17”N) အေရှေလာင်ဂျကီျ(96 ◌ံ04’ 45.32”E)မ ှအချင်း(၂”) လက်မေရပိုက်ြဖင့် သယွ်တန်းစပု်တင်ပးီ (အလျား၂၅ေပ x အနံ ၂၅ေပ x
အြမင့် ၁၀ေပ)၊ ဆံဝ့င်မ (၄၅၀၀၀)ဂါလံရှိသည့် ကနွ်ကရစ်ေရ ကန်ြဖင့်သိုေလာှင်ကာ ေရလံေုလာက်စာွ သံးုစွဲိုင်ရန် စမီံေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။ ေကျးရ�ာ လထူအုတကွ်လိုအပ်ပါက ကမုဏမီအှဝစီတိငွ်းတးူ၍ မတီာ(၁၀၀)ခန် အနက်မ ှစပု်တင်လှ
ဒါန်းေပးပါမည်။ ေရလိုအပ်ချက်များြပားသည့် လပု်ငန်းြဖစ်ေသာ်လည်း ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ် မအှလိုအေလျာက်ထကွ်ရှိေသာေရများ လပု်ငန်းခငွ်တငွ် လမ်းမိုးမမရှိေစရန် သးီြခားေရစပု် စက်များြဖင့် စပု်တင်ဖယ်ရာှးရြခင်းေကာင့် ၎င်းေရများကို
လပု်ငန်းအတကွ်လည်းေကာင်း၊ ၀န်ထမ်းလပု်သား သံးုစွဲြခင်းအတကွလည်းေကာင်း ပိုလံစာွြဖန်ေဝ သံးုစွဲိုင်ပါမည်။ သာမန် အားြဖင့်ေဒသတငွ်း ေြမေအာက်ေရငှ့် အကာွအေဝး မတီာ(၇၀)ခန် ရှိပါသည်။ ဓာတ်ခွဲအေြဖ များအရ ေြမေအာက်ေရ
မာှ ညစ်ညမ်းမမရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ေဒသအတငွ်း ေရ�သတထတု်လပု်ေသာလပု်ငန်း ကမုဏလီပု်ကကွ်များ၊ ပဂုလကိ လက်လပု်လက်စား တးူေဖာ်ေသာအင်းများ များစာွရှိေကာင်း ကငွ်းဆင်းေလလ့ာသရိှိရ ေသာ်လည်း၊ မိုးရာသတီငွ် ေြမေအာက်ေရများ ထကွ်ရှိမများြပားကာ
လပု်ငန်းရပ်ဆိုင်းရြခင်း၊ ေရွာသတီငွ်လည်း အဆက်မြပတ် စပု်တင်ဖယ်ရာှးရြခင်းများရှိေကာင်း လပု်ငန်းခငွ်တာဝန် ခံများ၊ ေဒသခံြပည်သမူျားအား ေမးြမန်းသရိှိရြခင်းေကာင့် ေမးခနွ်းစစ်တမ်း Qualitative နည်းလမ်းြဖင့် ဆန်းစစ်တင်ြပြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။

ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရးကမုဏ ီ(TPK-223)လုပ်ကကွ်အတငွ်း တစ်ေနတာ ေရလိအုပ်ချက်ြပဇယား

စဉ် အသံးုြပေနရာ

ပမ်းမ အြမင့်ဆံးု

မတှ်ချက်
လိုအပ်ချက်

gal/day

လိုအပ်ချက်

gal/day

၁ ဝန်ထမ်းေသာက်သံးုေရ ၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၂ လမ်းများဖနု်သပိ်ရန် ေရပက်ဖျန်းြခင်း ၁၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ မိုးရာသကီာလ လိုအပ်ချက်ေလျာ့

၃ မးီေဘးကာကယွ်ရန် ေရ ၁၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ မိုးရာသကီာလ လိုအပ်ချက်ေလျာ့

၄ ယာဉ်ငှ့်စက်ကရိယိာများအတကွ် ၆၅၀ ၈၀၀

၅ ေဒသခံြပည်သမူျားသို ေရေပးေဝြခင်း ၅၀၀ ၁၀၀၀

၆ စိုက်ပျိးေရးလပု်ငန်းများ ၆၅၀ ၈၀၀ မိုးရာသကီာလ လိုအပ်ချက်ေလျာ့

စစုေုပါင်း ၂၆၈၀၀ ၅၂၆၀၀

တစ်စှ်တာ(ပျမ်းမလိုအပ်ချက်)               = ၂၆၈၀၀×၃၆၅ = ၉၇၈၂၀၀ = ၉.၇ သန်း
တစ်စှ်တာ(အြမင့်ဆံးုလိုအပ်ချက်)          = ၅၂၆၀၀×၃၆၅ = ၁၉၁၉၉၀၀၀ = ၁၉.၁ သန်း
ေရသိုေလာှင်ကန် အတိုင်းအတာ              = အလျား၂၅’× အနံ ၂၅’× အြမင့် ၁၀’
ဆံဝ့င်မ ပမာဏ                                     = ၄၅၀၀၀ ဂါလံ
သယွ်ယလူာေသာေရပိုက်                        = အချင်း (၂”)
သယွ်ယေူသာေနရာ                                = လပု်ကကွ်၏ အေရှဘက်ေတာင်ေြခမ ှစးီဆင်းလာေသာစမိ့်စမ်းေရ၊ (22 ◌ံ53’31.17”N)၊(96 ◌ံ04’45.32”E)။

တစ်ှစ်အတငွ်း ေလာင်စာဆလီိုအပ်ချက်

အသံးုြပမည့် ယာဉ်/ စက်ယရား၊ ေရစက်၊ မးီစက်များအတကွ် ေအာက်ပါအတိုင်း လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည် –

• ဒဇီယ်ဆ ီ(၁၈၀) ေပပါ။
• ဓါတ်ဆ ီ( ၃ ) ေပပါ။
• အင်ဂျင်ဝိုင် ( ၁ ) ေပပါ။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေလာင်စာဆမီျားအား သးီြခားသိုေလာှင်ထားြခင်း မြပဘဲ လို�������တည်၍ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�ာရှိ စက်သံးုဆဆီိုင်များမ ှေပပါြဖင့် ၀ယ်ယသူံးုစွဲသာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။

စနွ်ပစ်ပစည်းထကွ်ရှိမ၊ ထတု်လတ်မှင့် အေ�ှက်အယှက်ြဖစ်ေစမ

စနွ်ပစ်ပစည်း ( အစိုင်အခဲများ )

မိုင်းလပု်ငန်း စတင်ေဆာင်ရ�က်ချနိ်တငွ် ဖယ်ရာှးရငှ်းလင်းရေလရ့ှိ�������� လာ (Top Soil)များအား သးီြခားဖယ်ရာှးစပုံထုားရှိပးီ စှ်တိုအပင်များ၊ စားသံးုသးီှံငှ့် ြမက်များစိုက်ပျိးဖံးုအပု်ထားရှိပါမည်။ မိုင်းပတိ်သမိ်းချနိ်တငွ် မလူ
ေြမဆလီာပျက်စးီေသာ ေနရာများတငွ် ဖံးုအပု်ိုင်ေရးေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေရ�မပါေသာ ေကျာက်ိုင်းြဖန်းများမာှ လိဏ်ကျင်းများ ေဖာက်လပု်ချနိ်ထကွ်ရှိိုင်ပးီ တစ်စှ်လင် တန်(၅၀၀)ခန် ထကွ်ရှိိုင်ပါသည်။ စနွ်ပစ်ေကျာက်များအားတးူေဖာ်ပးီ
လိဏ်ေခါင်း များအတငွ်း ေရှစားေန�က်ပစ်စနစ်ြဖင့် ြပန်လည်ဖိုြခင်းလပု်ငန်းများ ြပလပု်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ ယခင်စနွ်ပစ်ထားေသာ စနွ်ပစ်ေကျာက်များအား ပိကျြခင်း၊ တိုက်စားြခင်း မရှိ ေစရန် စနစ်တကျစပုံထုားရှိပါမည်။ ေကျာက်ိုင်းြဖန်း
ထကွ်ရှိလာသည့်အချနိ်တငွ် ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ53’ 32.74”N)၊ အေရှေလာင်ဂျကီျ(96 ◌ံ4’ 50.07”E)ရှိ ေြမနမိ့် လိအတငွ်း စပုံထုားပးီြပတ်ေရ�ပိကျြခင်းမရှိေအာင် အလျား(၁၀၀)ေပ၊ အနံ (၆၀)ေပ ငှ့်အြမင့်(၆၀)ေပခန်အား ေလခှါးထစ်ပံစုံ
ြပလပု် ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။ စနွ်ပစ် ေကျာက်ိုင်းများအား လမ်း၊ တံတားငှ့် အေဆာက်အဦလပု်ငန်းများတငွ်လည်း ေကာင်း၊ အြခားတည်ေဆာက်ေရး လပု်ငန်းများတငွ်လည်းေကာင်း အသံးုြပေဆာင် ရ�က်ပါမည်။ မိုင်းပတိ်သမိ်းရာတငွ် ပင်မ
ဆင်းတငွ်းအား ြပန်လည်ဖိုရန်အတကွ် စနစ် တကျစပုံထုားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူအသံးုအေဆာင် စနွ်ပစ်ပစည်းများအား အမိက် ကျင်းများထားရှိ၍ စနွ်ပစ်ြခင်း၊ ဖံးုအပု်ြခင်း၊ မးီိဖျက်စးီြခင်းြဖင့် စမီံသာွးပါမည်။

စနွ်ပစ်ပစည်း ( အရည်များ )

စက်ပစည်းများမထှကွ်ရှိိုင်သည့် စက်သံးုဆီငှ့် အင်ဂျင်ဝိုင်များ စးီထကွ်ြခင်း၊ ယိုစမိ့်ြခင်းမရှိေစေရးအတကွ် ထားသိုသည့် ဆတီိုင်ကီငှ့် ဆေီလာှင်ကန်များ �ကံခ့ိုင်မ အား အမဲမြပတ် စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်း၊ စနွ်ပစ်ဆေီဟာင်းများအား စမိ့်ထကွ်
ပျံှံမ မရှိေစေရး၊ စက်ြပင်သည့် ေနရာများအား ကနွ်ကရစ်ခံဆုခီံခွ�����င် သစ်သား တန်းများခင်း၍ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တငွ် စနွ်ပစ်မမေှရာှင်ရာှးြခင်းြဖင့် ထနိ်း သမိ်းပါမည်။ ေြမေအာက်လပု်ကကွ်အတငွ်းမ ှထကွ်ရှိလာမည့် ေရ
များအားစပု်တင်၍ လပု်ငန်းခငွ်အတငွ်း ြပန်လည်အသံးုြပြခင်း၊ လမ်းများတငွ် ဖနု်သပိ်ေစရန်ပက်ြဖန်းြခင်း၊ စိုက်ပျိးပင်များတငွ် ပက်ြဖန်းြခင်း၊ ၀န်ထမ်းလပု်သားများအတကွ် လိုအပ်သလို အသံးု ြပပါမည်။ မြဖစ်မေန စနွ်ပစ်ရမည့် ေရဆိုးများအား
(Tailing Dam) ြပလပု်၍ စနွ်ပစ်ပါ မည်။ လပု်ငန်းခငွ်မထှကွ်ရှိေသာ ေြမေအာက်စနွ်ပစ်ေရများအား ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက် မမရှိေစဘဲ ေြမေအာက်မ ှသံပိုက်ြဖင�့����������င် ပလပ်စတစ်ပိုက်ြဖင့် လည်းေကာင်း သယွ်ယူပးီ
လပု်ကကွ်အတငွ်း ချိင့်ဝမှ်းတည်ရှိေသာ ေနရာြဖစ်သည့် ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ53’ 32.65”N)၊ အေရှေလာင်ဂျကီျ(96 ◌ံ04’ 48.24”E)တငွ် စနွ် ထတု်ိုင်ရန်စမီံသာွးပါမည်။တင်ြပပါစမီံကနိ်းဧရယိာအတငွ်းေရ�သတသန်စင်ထတု်လပု် ြခင်း
လပု်ငန်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းမြပပါ။ ေရ�ပါြဖန်းထတု်လပု်မ ရှိလာချနိ်တငွ် ေအာင်ထနွ်း လင်းရှိန်ဝင်း ကမုဏ၏ီ လပု်ကကွ်အမတှ် (SGU-208)ရှိ ေရ�သန်စင်စက်ံတုငွ် သန်စင် ထတု်လပု်မည်ြဖစ်၍ စနွ်ပစ်ေရသန်စင်မည့် အစအီစဉ်အား ၎င်းစမီံကနိ်းမှ
ပင် ေဆာင် ရ�က်မည်ြဖစ်ပးီ Underground Water ����ခိုက်မမရှိေစေရးအစအီမံများထည့် သငွ်းေဖာ်ြပထားပးီ ြဖစ်ပါသည်။

် ် ် ိ



စနွ်ပစ်ပစည်း ( အခိုးအေငွများ )

စမီံကနိ်းေဆာင်ရ.က်မည်ဆိုပါက လပု်ကကွ်အတငွ်း အသံးုြပေသာ အင်ဂျင် စက်များမ ှထကွ်ရှိေသာမးီခိုးများ၊ ယာဉ်များမထှကွ်ရှိေသာ မးီခိုးများရှိိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ေလထညုစ်ညမ်းမမြဖစ် ေစေရးအတကွ် အင်ဂျင်စက်များအား .ကံခ့ိုင်မ၊
စစ်ေဆးြပြပင်မများ ပံမုနှ်ေဆာင်ရ�က်၍ အနည်းဆံးုထကွ်ရှိမြဖစ်ေစေရးကို အေလး ထားကပ်မတ် ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ထကွ်ရှိလာသည့် မးီခိုးေငွများအား ေလထညုစ် ညမ်းမမြဖစ်ေစရန် ေလဝင်ေလထကွ် ေကာင်းေစရန်စမီံြခင်း၊ မးီခိုးေခါင်းတိုင်
အရညှ် များအသံးုြပြခင်းြဖင့် ေလျာခ့ျပါမည်။ သတတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းတငွ် ဓာတ်ေဆးများ သံးုစွဲြခင်းမရှိသြဖင့် အခိုးအေငွများထကွ်ရှိြခင်းမရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတငွ် အခိုးအေငွများ ထကွ်ရှိေသာ်လည်း ယမ်းသံးုစွဲမ ပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမအကမိ်
အေရအတကွ်ငှ့် ယမ်းခွဲ ရာတငွ် အနက်ေပ(၁၅၀)၊ ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်းများအတငွ်း ယမ်းခွဲြခင်းငှ့် ေလစက်များြဖင့် မတ်ထတု်သန်စင်ြခင်းေကာင့် ေလထညုစ်ညမ်းေစသည့် အမန် အမားများငှ့် အခိုးအေငွများ ထကွ်ရှိမမရှိေစေရး စမီံ
ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။

၀န်ထမ်း/လုပ်သားများ၏ စနွ်ပစ်ပစည်း

စမီံကနိ်းအတငွ်း ၀န်ထမ်း/လပု်သားငှ့် မှီခိုသစူစုေုပါင်း (၅၀) ဦးခန်ရှိိုင်ပးီ လူအသံးုအေဆာင် စနွ်ပစ်ပစည်းများအား မးီိဖျက်ဆးီိုင်ေသာပစည်း၊ အစားအ ေသာက် စနွ်ပစ်ပစည်းငှ့် ြပန်လည်အသံးုြပိုင်ေသာ စနွ်ပစ်ပစည်းဟ၍ူ ခွဲြခားစနွ်ပစ်
ေစြခင်း ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ မးီိဖျက်ဆးီိုင်ေသာ ပစည်းများအား အမိက်မးီိကန်ြပ လပု်၍ ြပာကျသည်အထ ိေစာင့်ကပ်မးီိြခင်း၊ အစားအေသာက် စနွ်ပစ်ပစည်းများ အား အမိ်ေမးွတရိစာန်အစားအစာ အသံးုြပသမူျားထံ ေပးအပ်ြခင်း၊
ြပန်လည်အသံးုြပ ိုင်ေသာပစည်းများအား (Recycle) အသံးုြပသမူျားထံ လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ အညစ်အေကးစနွ်ပစ်ြခင်းအား ယင်လံအုမိ်သာများ ေဆာက်လပု် ေပးပးီသံးုစွဲေစပါမည်။

ခန်အပ်ထားသည့်လပု်သား အေရအတကွ်

၁။ စမီံကနိ်း တာဝန်ခံ (၁) ဉးီ

၂။ စမီံခန်ခွဲေရး မန်ေနဂျာ (၁) ဉးီ

၃။ အင်ဂျင်နယီာ (၁) ဉးီ

၄။ ဘမူေိဗဒ အရာရှိ (၁) ဉးီ

၅။ ကးီကပ်ေရးမှး (၃) ဉးီ

၆။ ြပည်သလူထူဆုက်ဆံေရး တာဝန်ခံ (၁) ဉးီ

၇။ ကျန်းမာေရးမှး (၁) ဉးီ

၈။ လပ်စစ်ဝန်ထမ်း (၁) ဉးီ

၉။ မိုင်းဆရာ (၁) ဉးီ

၁၀။ မိုင်းလပု်သား (၂) ဉးီ

၁၁။ ေဖာက်စက်ဆရာ (၁) ဉးီ

၁၂။ ေဖာက်စက်အကူ (၂) ဉးီ

၁၃။ စားရပိ်သာ (၂) ဉးီ

၁၄။ စိုက်ပျိးေရးလပု်သား (၂) ဉးီ

၁၅။ အင်းလပု်သား (၅) ဉးီ

၁၆။ ယာဉ်ေမာင်း (၂) ဉးီ

၁၇။ လံ�ုခံေရး (၄) ဉးီ

၁၈။ အေထေွထလွပု်သား (၇) ဉးီ

        စစုေုပါင်း ၀န်ထမ်း/လပု်သား                    ( ၃၈ ) ဦး

လပု်သားများေနထိုင်ေရးအတကွ် သပွ်မိုး၊ပျဉ်ခင်း၊ ၀ါးထရံကာအေဆာင်များ ေဆာက်လပု်အသံးုြပကာ ထကွ်ရှိလာေသာ စနွ်ပစ်ပစည်းများအား သးီြခားလတွ်လပ်ေသာေနရာတငွ် အမိက်ကျင်းြဖင့်စနွ်ပစ်ြခင်း၊ အမိက်ကန်တငွ် မးီိဖျက်ဆးီြခင်း
စသည်ြဖင့် ေြမထ၊ု ေရထ၊ု ေလထညုစ်ညမ်းမမရှိေစရန် စမီံေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

တစ်ရက်အလပု်လပု်ချနိ်

တစ်ရက်လင် အလပု်လပု်ချနိ်(၈)န�ရ ီသတ်မတှ်ထားပးီ နံနက်ပိုင်း (၈းဝဝ)မ ှ(၁၂းဝဝ) အထ ိညေနပိုင်း (၁၃းဝဝ)မ ှ(၁၇းဝဝ)အထ ိေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေရွာသတီငွ် အပခူျနိ်ြမင့်မား ြခင်းေကာင့် နံနက်ပိုင်း(၀၇းဝဝ)န�ရမီ ှ(၁၁းဝဝ) န�ရအီထ၊ိ
ညေနပိုင်း (၁၃းဝဝ) န�ရမီ ှ(၁၇းဝဝ) န�ရအီထ ိေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ထတု်လပု်သည့် ထကွ်ကနု်ှင့်ထကွ်ရှိမ

လပု်ကကွ်ဧရယိာသည် Gneiss ေကျာက်အတ�ွ����������� Gold Ore Zone တငွ် ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်းတးူေဖာ်သည့်ပံစုံ Underground Mining Method ြဖင့် တးူေဖာ်ထတု်လပု်ပါမည်။ တစ်ရက်လင် (၇)တန်န်း၊ တစ်စှ် လင်
ရက်(၃၀၀)န်းြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း လျာထားတးူေဖာ်ထတု်လပု်သာွးပါမည် –

• စစုေုပါင်းတည်ရှိေသာ သတသိုက်ပမာဏ =၂၅၀၀၀ မတ်ထရစ်တန်။
• လံ�ုခံမတန်ဖိုး၁၅%တ်ပးီ(သ-၂)အဆင့်သတိုင်းတန်ချနိ် =၂၁၂၅၀ မတ်ထရစ်တန်။
• ဖယ်ရာှးရမည့် ေြမအချိး ( Stripping Ratio) = ၁.၄ (သို) ၁.၄ :၁
• Cut-off grade (mill feed grade) = ၃.၆၃ ပပီအီမ်
• ပမ်းမေရ�ပါ၀င်န်း = ၃.၆၃ppm (ဂရမ်/တန်)
• ေရ�ထတု်ယူိုင်မည့် ရာခိုင်န်း (Gold Recovery %) = ၈၀ %
• (သ-၂)အဆင့် ထတု်လပု်ိုင်မည့် စစုေုပါင်းေရ�သတ = ၉၁၄၇၆ ဂရမ်
• တစ်ရက်တးူေဖာ်မည့် သတိုင်းတန်ချနိ် = ရ မက်ထရစ်တန်
• တစ်စှ်တးူေဖာ်မည့်ရက်ေပါင်း = ၃၀၀ ရက်
• တစ်စှ်တးူေဖာ်မည့်တန်ချနိ် = ၂၁၀၀ မက်ထရစ်တန်
• တစ်စှ်ထတု်လပု်ိုင်မည့် စစုေုပါင်းေရ�သတ(RC – 80%) = ရ၃၁၇၆ ဂရမ်
• သတတငွ်းသက်တမ်း (၂၁၂၅၀ ÷ ၂၁၀၀ မက်/တန်) = (၁၁)စှ်ခန်

အထက်ပါတကွ်ချက်ထားေသာ သတသိုက်ပမာဏအား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အြခားကမုဏလီပု်ကကွ်များ လက်လပု်လက်စားတးူေဖာ်ေရး လပု်ကကွ်များမ ှရရှိသည့် ေရ�သတိုင်းပါ ြဖန်းစာနမနူ� (၇)မျိးအား ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ေဆးချက်အေြဖများ
အရ တကွ်ချက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ စစ်ေဆးချက် မတိများအား ေန�က်ဆက်တွဲ (က-၃) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

အြခားေဆာင်ရ�က်ိုင်ေသာ နည်းလမ်းများ

စမီံကနိ်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းဆိုင်ရာ ေရ�းချယ်မများ

• နည်းလမ်း (၁)။ စမီံကနိ်းအား အပးီရပ်ဆိုင်းပတိ်သမိ်းြခင်း။
• နည်းလမ်း (၂)။ စမီံကနိ်းအား ယာယရီပ်ဆိုင်းထားြခင်း။
• နည်းလမ်း(၃)။ စမီံကနိ်းအားယခင်သက်တမ်း အေဟာင်းအတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း။

ရတန�မိုးေြမ လပု်ကကွ်ေနရာသည် ယခင်က MGGM (မ ေလးေရ� ေကျာက် မျက်ကမုဏအီေနြဖင့်) အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချပ်ငှ့် (၂၄.၇.၂၀၀၀) မ ှ(၂၃.၇. ၂၀၀၅)ထ ိအကျိးတစူာချပ် ချပ်ဆိုလပု်ကိုင်ခဲပ့ါသည်။ (၁၀.၈.၂၀၀၄)တငွ် MGGM
မ ှနလီာိုးမကမုဏသီို လဲေြပာင်းလပု်ကိုင်ေစခဲပ့ါသည်။ (၂၀၀၅)ခုစှ်ခန်တငွ် အေသး စားေရ�လပု်ကကွ်(၁)ကကွ်လင် (၂၀)ဧကသာ ခငွ့်ြပေပးမည်ဟေူသာ မဝူါဒေကာင့် (၂၀)ဧကစီ အေသးစားေရ�လပု်ကကွ်များအား ရတန�မိုးေြမကမုဏအီမည်
ြဖင့် (၂၇. ၁၀.၂၀၀၅)မ ှ(၂၆.၁၀.၂၀၀၈)ထ ိစာချပ်ချပ်ဆို လပု်ကိုင်ခဲပ့ါသည်။ စမီံကနိ်းကာလ တစ်ေလာက် ိုင်ငံေတာ်အတကွ် ေပးသငွ်းရမည့်ေရ�/ေငမွျား တာဝန်ေကျပနွ်စာွေပး သငွ်းခဲြ့ခင်း၊ ေဒသအတငွ်းရှိ ြပည်သလူထူအုလပု် အကိုင်ရရှိေရး၊
ေဒသဖွံဖိးေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကစိများကိုများစာွ အေထာက်အကြူပ ေပးိုင်ခဲြ့ခင်း၊ စမီံကနိ်း လပု်ငန်းေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လမူ����������းုကျိးသက် ေရာက်မမတှ်တမ်းများမေတွရှိရြခင်း၊ ေဒသခံြပည်သူ
လထူ၏ုကန်ကကွ်မမရှိြခင်းတို ေကာင့်နည်းလမ်း(၃)ြဖစ်သည့် စမီံကနိ်းအား ပံမုနှ်အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က် ြခင်းကို ေရ�းချယ်ရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

တူးေဖာ်ြခင်း၊ ထတု်လပု်ြခင်း၊ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာေရ�းချယ်မများ

• နည်းလမ်း (၁)����������င့် တးူေဖာ်ြခင်း။
• နည်းလမ်း (၂)������းေဖာ်ြခင်းငှ့် ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်း ေပါင်းစပ် တးူေဖာ်ြခင်း။
• နည်းလမ်း (၃)။ ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်း တးူေဖာ်ြခင်း။

စမီံကနိ်းလပု်ကကွ် (TPK-223) အား မလူသက်တမ်းခငွ့်ြပချက် ရရှိချနိ်မစှ၍ ေရ�သတိုင်းသိုက် တည်ရှိမအရ ေြမေအာက်တးူေဖာ်မစနစ်ကို အေြခခံ၍တည်ေဆာက် ေဆာင်ရ�က်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်တးူေဖာ်ြခင်းစနစ်အရ ေရ�
သတေကာတည် ရှိိုင်သည့် ေနရာန်းရပ်ကိုသာရာှေဖ ွတးူေဖာ်ို�����������������င့် လမူပတ်ဝန်းကျင်ကို ထခိိုက်မအနည်းဆံးုြဖစ်ေစြခင်း၊ ေြမအသံးုချမ အနည်းဆံးုငှ�့�������လာများ၊ သစ်ေတာသစ်ပင်ငှ့် ေဂ
ဟစနစ်များပျက်စးီဆံးုံးမ အနည်းဆံးုြဖစ် ေစြခင်းတိုေကာင့် နည်းလမ်း(၃)ကိုေရ�းချယ်၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်သာွးသင့်ပါသည်။

် ် ် ်ြ ် ် ် ိ ် ်



ေရ�သတသန်စင်ထတု်လပု်ြခင်း နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ ေရ�းချယ်မများ

• နည်းလမ်း (၁)။ လပု်ကကွ်အတငွ်းသးီြခား ေဒသသံးုကတိ်ခွဲစက်ြဖင့် ကတိ်ခွဲ၍ အင်ဝိုင်းစနစ်ြဖင့် ေရ.ကျင်ြခင်း၊ ြပဒါးသံးု၍ ေရ.ဖမ်းယြူခင်း။
• နည်းလမ်း (၂)။ လပု်ကကွ်အတငွ်း ထကွ်ရှိေသာ ေရ�ပါြဖန်းအား ကတိ်ခွဲ၍ သန်စင်စက်ံ ုသးီြခားတည်ေဆာက်ကာ ဆိုင်ရာိုက်ြဖင့် သန်စင်ထတု်လပု်ြခင်း။
• နည်းလမ်း (၃)။ မတိ်ဖက်ကမုဏမီျား စေုပါင်း၍ လပု်ကကွ်မ ှထတု်လပု်ထကွ်ရှိ လာသည့်ေရ�ပါြဖန်းများအား တစ်ေနရာတည်းတငွ် စေုပါင်းကာပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်မ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစမည့်နည်းလမ်းများ အသံးုြပေသာ(CIP)စက်ံတုငွ်
စေုပါင်း သန်စင်ထတု်လပု်ြခင်း။

သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ရာှးချက်ေဒသရှိ (TPK-223)လပု်ကကွ်ငှ့် စဉ့်ကးူမိနယ်၊ ကန်ေတာင်၊ ကျည်ေတာက်ေပါက် ေဒသတငွ်တည်ရှိေသာ အြခားမတိ်ဖက် ကမုဏ ီလပု်ကကွ်များ စုေပါင်းညိိင်း၍ ေအာင်ထနွ်းရှိန်ဝင်း ကမုဏမီတှည်ေဆာက်ထား
ေသာ (SGU–208)တငွ် စေုပါင်းေရ� သန်စင်စက်ံတုစ်ခတုည် ေဆာက်အသံးုြပလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသိုတစ်ေနရာတည်းတငွ် စေုပါင်းသန်စင် ထတု်လပု်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းေကာင့် စက်ံမု ှထကွ်ရှိေသာ စနွ်ပစ်ေြမစာများ၊ စနွ်ပစ်ေရများ၊ ဆညူံသံငှ့်
တနု်ခါမများ၊ ေလထညုစ်ညမ်း မများကို��������������အနည်းဆံးုြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ိုင်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ စမီံကနိ်းလပု်ငန်းများ စတင်ေဆာင်ရ�က်ေသာ(၂၀၁၀/၂၀၁၁) ခုစှ်များမစှတင်၍ ေရ�သန်စင်စက်ံအုား တည်ေဆာက်
လည်ပတ် ထတု်လပု်ေနေသာေကာင့် စက်ံ၏ုစနွ် ထတု်မများြဖစ်သည့် (အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အေငွ၊ ဆညူံသံငှ့် တနု်ခါမများ၊ လမူပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုးကျိးများ အနည်းဆံးုြဖင့် ထနိ်းချပ်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ြခင်း၊ ကနု်ကျစရတိ်များခိး�ခံ ေဆာင်ရ�က်ိုင်
ြခင်း) တိုေကာင့်နည်းလမ်း(၃)ကိုေရ�းချယ်ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။

စမီံကနိ်းပိုင်ရငှ်များငှ့် အရာရှိများ၏ အေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်

စမီံကနိ်းအဆိုြပသ/ူ ကမုဏပီိုင်ရငှ်၏ အေကာင်းအရာ ေဖာ်ြပချက်ငှ့် အဖွဲဝင်ဒါိုက်တာများ၏ ေနစဉ်စမီံေဆာင်ရ�က်မည့် ကစိရပ်များမာှ –

• ဦးလြှမင့် မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ (ကမုဏပီိုင်ရငှ်)
ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏလီမီတိက်

ကမုဏမီတှ်ပံတုင်အမတှ် – (၁၀၀၄၉၃၄၃၈/ ၂၀၀၄ – ၂၀၀၅)
ကမုဏလီပိ်စာ – ကမုဏ၏ီ ဆက်သယွ်ရန် လပိ်စာမာှ အမတှ် (၇၆)၊ (ဏ/၆)၊ စံြပလမ်း၊ နန်းေရှ၊ အကကွ်(၄၇)၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိ�����ေလးတိုင်းေဒသကးီ ြဖစ်ပါသည်။
ဆက်သယွ်ရန်ဖနု်းနံပါတ် – ၀၉ – ၂၀၀၂၆၀၁

• မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာမ ှေနစဉ်ေဆာင်ရ�က်မည့်လပု်ငန်းကစိရပ်များ

မန်းေနဂျင်းဒါိုက်တာသည် ကမုဏ၏ီ တာဝန်အကးီဆံးု ပဂုိလ်ြဖစ်၍ ကစိအဝဝမနှ်သမ စမီံခန်ခွဲပါမည်။ ကမုဏ၏ီ ရင်းှီးြမပ်ှံမငှ့် စမီံကနိ်း လပု်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ကမုဏီငှ့်ပတ်သက် ၍တိုက်ိုက်တာဝန်ခံ
မည်ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရငှ့် လည်းေကာင်း၊ ေဒသခံများငှ့်လည်းေကာင်း၊ ကမုဏအီချင်းချင်းေသာ်လည်းေကာင်း အဆင် ေြပစာွ စမီံခန်ခွဲမည်ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်အား ကတြိပထားသမအားလံးု စာချပ်ချပ်ရာတငွ်ပါ၀င်သည့်
သေဘာတထူားသည့် အချက်များအား ဥပေဒ ေဘာင်အတငွ်းမ ှလိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ အခါအားေလျာ်စာွ ေဒသ၏ စးီပာွးေရး၊ လမူေရး၊ ကျန်းမာေရး လိုအပ်ချက်များကို အေထာက်အကြူပ ကညူေီပးပါမည်။ ိုင်ငံေတာ်သို ေပးသငွ်းရမည့်
အခနွ်အခများ၊ ေပးေဆာင်ရ မည့် ေရ�၊ ေငမွျားကိုလည်း အချနိ်မေီပးသငွ်းပါမည်။

����ိးဇင်မာထနွ်း – ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်

ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်ြဖစ်ပးီ ေငေွကးငှ့် ဘာေရးလပု်ငန်းများကို တာဝန်ယေူဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေရ�သန်စင်စက်ံြုဖင့် စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းအင်းငှ့် အပု်ချပ်မ ဆိုင်ရာကစိရပ်များ၊ ံးုပိုင်းဆိုင်ရာ ကစိရပ်များ၊ ၀ယ်ယေူရးငှ့် ေထာက်ပံေ့ရးဆိုင်ရာ
ကစိရပ်များအား ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်ပါသည်။

စမီံကနိ်းအရာရှိများ ငှ့် ၎င်းတို၏ ေနစဉ်ေဆာင်ရ�က်မည့် လပု်ငန်းကစိရပ်များ

• ဦးေနမျိးဦး – ကမုဏ၏ီ ကိုယ်စားလယှ် ြဖစ်ပါသည်။
ဆက်သယွ်ရန်ဖနု်းနံပါတ်မာှ ၀၉- ၄၀၂၇၀၃၁၉၅ ြဖစ်ပါသည်။
• ဦးထနွ်ထနွ်းြမင့် – စမီံကနိ်း မန်ေနဂျာ

ကမုဏ၏ီဒတုယိတာဝန်အရှိဆံးု ပဂုိလ်ြဖစ်သည်ငှ့်အည ီမန်းေနဂျင်း ဒါိုက်တာ၏ လပု်ငန်းများအား အေထာက်အကြူပ ေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ရမည့် အြပင် ကမုဏဝီန်း အတငွ်း/ြပင်ပရှိ ဌာနများအားလံးုငှ့် ဟန်ချက်ညစီာွ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံပးီ
စမီံခန်ခ�ွ����������������� များကို အချနိ်ငှ့်တစ်ေြပးည ီဆံးုြဖတ်လပု်ကိုင် ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာအား တင်ြပပးီဆံးုြဖတ်ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ၀န်ထမ်းများ၏ သက်သာေချာင်ချ ိ
ေရး၊ ေပျာ်ရ�င်ကျန်းမာေရး၊ ကိုယ်ေရး ကိုယ်တာကစိများကို အေရးတယနူ�းေထာင်ပးီ လိုအပ်သလိုေဆာင်ရ�က်ေပး မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရ�တးူေဖာ်ြခင်းငှ့် ေရ�သန်စင်စက်ံတုို၏ လ�ု���������ိးအြမတ် များများရရှိေစရန်ငှ့် ေလလငွ့်
ဆံးုံးမ အနည်းဆံးုြဖစ် ေစရန်ကိုယ်စမွ်းာဏ်စမွ်းရှိသေလာက် ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေနစဉ်လပု်ငန်း များစမီံခန်ခွဲြခင်း၊ လပု်ငန်းခ�ွ���ရာယ် လံ�ုခံ◌ေုရးကစိများကို တာဝန်ယ ူေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ဆက်သယွ်ရန်ဖနု်းနံပါတ်မာှ ၀၉-
ရ၇၂၂၂၈၁၁၇ ြဖစ်ပါ သည်။

• ဦးတင်ကို။ သတတငွ်းအင်ဂျင်နယီာြဖစ်ပးီ တးူေဖာ်ေရးနည်းလမ်းများငှ့် အည ီလပု်ငန်းပံစုံ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းများကို တာဝန်ယ ူေဆာင်ရ�က်ပါ မည်။ ဆက်သယွ်ရန် ဖနု်းနံပါတ်မာှ (၀၉ – ၄၅၅၉၉၂၄၆၀) ြဖစ်ပါသည်။

• ဦးစိုးမိုးေကျာ်။ ယာဉ်၊ စက်၊ ယရားများ ထနိ်းသမိ်းြပြပင် �ကံခ့ိုင်ေရးများ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးငှ့် အပု်ချပ်မကစိများကို စမီံေဆာင် ရ�က်ပါမည်။ ဆက်သယွ်ရန် ဖနု်းနံပါတ်မာှ (၀၉ – ရ၉၁၈၉၁၈၂၈) ြဖစ်ပါသည်။
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ေြမပံုငှ့် ကားချပ်များ

စမီံကနိ်းငှ့်ပတ်သက်၍ တင်ြပထားေသာ ေြမပံမုျားစာရင်းမာှ

• ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘမူိပု်သငွ်ေြမပံ။ု
• KBAS ဧရယိာများ န်ြပေသာေြမပံ။ု
• မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီ၏ ဘမူိပု်သငွ်ေြမပံ။ု
• စမီံကနိ်း Topographic ေြမပံ။ု
• စမီံကနိ်းဧရယိာြပ UTM ေြမပံ။ု
• စမီံကနိ်းေဒသ (၅)မိုင် ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းကင်ေြမပံ ု( Google Map)။
• စမီံကနိ်းလပု်ကကွ် တည်ေနရာြပေကာင်းကင်ေြမပံ ု( Google Map)။
• လပု်ကကွ်ဧရယိာအတငွ်း Base Line Data များေကာက်ယခူဲေ့သာေနရာြပ ေကာင်းကင်ေြမပံ ု(Google Map)

စမီံကနိ်းငှ့် ပတ်သက်၍ တင်ြပထားေသာ ကားချပ်မာှ –

• စမီံကနိ်းဧရယိာ၏ Layout Plan။
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ကတကိဝတ်များ

အစရီင်ခံစာေရးသားသမူျား၏ ကတကိဝတ်

ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏလီမီတိက်သည် အကျိးတေူရ.အေသးစား လပု်ကကွ် အမတှ် (TPK – 223) အား လပု်ငန်းသစ်အြဖစ် လပု်ကိုင်ိုင်ရန်အတကွ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ် ြခင်းကို ကမုဏ၏ီကမ်းကျင်သအူဖွဲ ဖွဲစည်းကာ
ေဆာင်ရ.က်ခဲ့ပးီ လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်ငှ့် အေထာက်အထားများကို တကိျခိုင်မာြပည့်စံစုာွ ရယပူါသည်။

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းကို ေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်း (၂၉.၁၂.၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ အမနိ်ေကာ်ြငာစာအမတှ် (၆၁၆/၂၀၁၅) အပါ အဝင် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကို
တကိျစာွလို�� ေဆာင်ရ� က်ထားပါသည်။

ကမ်းကျင်သအူဖွဲသည် (၁၅.၁.၂၀၁၉) မ ှ(၁၉.၁.၂၀၁၉)ေနအထ ိစမီံကနိ်းေဒသသို ကငွ်းဆင်း၍ အေသးစတိ်အချက်အလက်များအား စေုဆာင်းေကာက်ယူပးီ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစရီင် ခံစာအား ေရးသားြပစပုါသည်။
ကမ်းကျင်သအူဖွဲအေနြဖင့် အစရီင်ခံစာပါ အချက်အလက်များမာှ တကိျမနှ်ကန်ြပည့်စံပုါေကာင်း ကတ၀ိန်ခံ လက်မတှ်ေရးထိုးပါသည်။

 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစရီင်ခံစာ တာဝန်ရှိသမူျား

အဖွဲအစည်း။ ကမုဏမီခှန်အပ်ထားသည့် ၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်သအူဖွဲ။
အဖွဲေခါင်းေဆာင်။ ဦးခင်ေမာင်ေအးငှ့်အဖွဲဝင်(၅)ဦး။
သက်ဆိုင်ရာပညာေရးအေထာက်အထားများ။��က်ဆက်တွဲ(ခ)ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

စမီံကနိ်းပိုင်ရငှ်၏ ကတကိဝတ်

ရတန မိုးေြမ ကမုဏလီမီတိက်သည် အကျိးတေူရ�အေသးစား လပု်ကကွ်အမတှ် (TPK-223) အား လပု်ငန်းသစ်အြဖစ် ြပန်လည်စတင် လပု်ကိုင်ိုင်ရန်အတကွ် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းကို ကမုဏ၏ီကမ်းကျင်သအူဖွဲ ဖွဲစည်းကာ
ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပးီ လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်ငှ့် အေထာက်အထားများကို တကိျခိုင်မာြပည့်စံစုာွ ရယေူစခဲပ့ါသည်။

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းကို ေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ ဆန်းစစ် ြခင်းဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်း (၂၉. ၁၂. ၂၀၁၅) အပါအဝင် ဤအစရီင်ခံစာ၏ အပိုဒ် (၅.၀)ပါ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကို တကိျစာွလို��
ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။

စမီံကနိ်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်သည့်အခါ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း အစရီင်ခံစာပါ ကတကိဝတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ ေလာခ့ျေရးလပု်ငန်းများငှ့် ဤအစရီင်ခံ စာပါ အစအီစဉ်များကို အြပည့်အဝ၊ အစဉ်အမဲလို��
ေဆာင်ရ�က်ပါမည်ြဖစ်ေကာင်း ကတ ိ၀န်ခံလက်မတှ်ေရးထိုးပါသည်။

အဆိုြပစမီံကနိ်း (TPK-223) ေရ�သတတးူေဖာ်ထတု်လပု်ြခင်းလပု်ငန်းမ ှပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မအနည်းဆံုး ြဖစ်ေစေရးေဆာင်ရ�က်မည့် လပု်ငန်းအစအီစဉ်များ ကတကိဝတ်အကျဉ်းချပ်ဇယား

အမတှ်စဉ် အေကာင်းအရာငှ့် နယ်ပယ်များ ေလာခ့ျေဆာင်ရ�က်မည့် နည်းလမ်းများ မတှ်ချက်

၁။ ေြမထ ုညစ်ညမ်းမ

• ေြမဆလီာ တိုက်စားပျက်စးီြခင်း

ေြမေနရာ ရငှ်းလင်းြခင်းေကာင့် တိုက်စားပျက်စးီသာွးသည့် ေြမ ဆလီာအား
ေကာင်းမနွ်ေစရန် အစားထိုးစိုက်ပျိးပါမည်။ ေြမမျက် �ှည�ိ�������
ဖံးုအပု်ြခင်း၊ ေြမေဆးွလာအပု်ြခင်းတို ြပလပု်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ ြပန်လည်
စိုက်ပျိးပါမည်။ တငွ်းထကွ် ပစည်းများ ထတု်ယရူာတငွ်လည်း ေခတ်မနီည်းစနစ်
သံးု၍ထတု် ယ ူသာွးပါမည်။

• ������ာ ဖယ်ရာှးြခင်း

����������ားရာမ ှထကွ်ရှိ����������းများအား
သတတငွ်း ပတိ်သမိ်းရာတငွ် သစ်ပင်များ စိုက်ပျိးရာ၌ အသံးုြပရန်အတကွ် စနစ်တ
ကျစပုံ ုသမိ်းဆည်းပါမည်။ အနည်း ဆံးုပမာဏကိုသာ ဖယ်ရာှးရငှ်းလင်းြခင်း ြပလပု်
ပးီ၊ စှ်တို/စှ် ရညှ် သးီှံပင်များငှ့် ြမက်ပင်များ အစားထိုးစိုက်ပျိးပါမည်။

• သစ်/ ဝါး ထတု်ယသူံးုစွဲြခင်း

အေဆာက်အဦများအတကွ်လည်းေကာင်း၊ ေြမေအာက်အင်း ေထာက်၊ အင်းတိုင်၊
အနု်းတံးု ေလခှါးများ၊ ၀င့်စင်များ၊ ေလာက် လမ်းများ စသည်တိုအတကွ်
လည်းေကာင်း သစ်ဝါးအစားထိုး အြဖစ်သံထည်များ၊ ပလပ်စတစ် ပစည်းများ
အသံးုြပပါမည်။

• တိုက်စားပျက်စးီြခင်း
������းဆင်းမ၊ ေြမေအာက်ေရ စနွ်ပစ်မများ အားေရေြမာင်း၊ ေရပိုက်စနစ်များ
အသံးုြပပါမည်။

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/
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• ေြမဆလီာ ညစ်ညမ်းြခင်း
ARD ငှ့် ML ြဖစ်ိုင်ေသာ (PAG)များကို စနစ်တကျထားသိုပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်
ေရထ/ုေြမထ ုအတငွ်း ပျံှံစမိ့်ဝင်မ မရှိေအာင် ကာကယွ်ပါမည်။

ARD (Acid Rock
Drainage) ML(Metal
Leaching) PAG
(Potential Acid
Generating)

• ေြမလာြပတ်ေရ.ြခင်း၊ ကံကျြခင်း
အင်းများပိကျမမြဖစ်ေစရန် လိဏ်ေပါက်ငှ့်လိဏ် ေထာက်များ ခိုင်ခန်ေအာင်
ြပလပု်ပါမည်။ ကျင်း ေဟာင်း၊ လိဏ်ေဟာင်းများ ြဖည့်စကွ်ြခင်းများြပ လပု်ပါမည်။
Mine Plan ထားရှိေဆာင်ရ.က်ပါမည်။

၂။
��������� �����ခိုက်
ိုင်မ

•
စးီဆင်းေရငှ့် ေလတိုက်ခတ်မ ေကာင့်
အနည်အစှ်ပိုချြခင်း

လပု်ကကွ်ငှ့် ဆက်စပ်ေဒသအတ�ွ������������������� မ
ရှိေစေရးအတကွ် ေလးပင်အင်းမ ှထကွ်ရှိ ေသာ ေြမေအာက်စမိ့်ထကွ်ေရ၊ အေထေွထွ
သံးု စနွ်ပစ်ေရများကို ြပင်ပသို ထတု်လတ်ြခင်းမြပဘဲ စိုက်ခင်းများ စမိ်းလန်းစိုေြပ
ေရး အတကွ် စိုက်ခင်းများအတွင်းသို ေရေြမာင်းများသယွ်၍ ေပးပိုပါ မည်။ ေရ
အရည်အေသးွအား ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစအီစဉ်ပါ အတိုင်း စစ်ေဆးပါမည်။ စးီ
ဆင်းေရများကို ေရသယွ်ေြမာင်း၊ ပိုက်လိုင်းစနစ်ထားရှိပါမည်။

•
ေဒသတငွ်းရှိ ေချာင်း၊ ေြမာင်းများ
တမိ်ေကာ ေပျာက်ကယွ်ြခင်း

ေချာင်းေြမာင်းများ ေပျာက်ကယွ်မသာွးေစရန် ေြမစာ/သဲစာ အနည်အစှ်များ
ေရ�ေြပာင်းပိုချမ ေလျာခ့ျရန်၊ ေရတ်၊ေရသယွ် ေြမာင်းများပံစုံ မနှ် ကန်စာွ
တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လပု်ငန်းသံးုေရကန် တည်ေဆာက်ြခင်း၊ နု်းစစ်ကန်အားစံချနိ်မီ
တည် ေဆာက်အသံးုြပပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ အ�ကံာဏ်ကိုလည်း ရယူ
ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။

•
ဓာတေုဆးဝါး/ စက်သံးုဆမီျား ပျံလငွ့်
ြခင်း၊ စးီထကွ်ြခင်း

လပု်ငန်းခငွ်အတငွ်း ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီနည်းစနစ်များြဖင့် ေရ�သတသန်စင်
ထတု်လပု်ြခင်း၊ စေုပါင်းစက်ံစုနစ်ြဖင့် ထတု် လပု်ြခင်း၊ စက်သံးုဆီငှ့် ဓာတေုဆးဝါး
သိုေလာှင်မအား အထးူ အေလးထား ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။
အမဲဆ၊ီ စက်ဆ၊ီ ေချာဆ ီအေဟာင်းများငှ�့���ရာယ်ရှိ စနွ်ပစ်ပစည်းများ
စနွ်ပစ်ရာတငွ် လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်မည့် လပု် ေဆာင်နည်းများအတိုင်း လိုက်န�
ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
စက်ဆ၊ီေချာဆမီျား ြပန်သံးုရန် မသင့်ေတာ်ပါက မးီိဖျက်စးီပစ် ပါမည်။

၃။
ေြမေအာက်ေရ အရည်အေသွ���
ထခိိုက်ိုင်မ

•
ေရအရင်းအြမစ် ဆံးုံး၍ ေရသယံဇာတ
ဆတု်ယတု်ြခင်း

ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်မ ှေရများကိုလိုအပ်သ ေလာက်သာ စပု်ထတု်၍လပု်ငန်းတငွ်
သံးုစွဲြခင်း၊ (Recycle) စနစ်ြဖင့်ြပန်လည်အသံးုြပြခင်း၊ စနွ်ပစ် အမိက်များ စနွ်ပစ်မ
ငှ့် ပျက်ဆးီမကို အေလးထား ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

• ေြမေအာက် ေရေအာင်းလာများ

သတသိုက်တည်ရှိပံအုေနအထားငှ့် Mine Plan အရ စနစ်ကျ ေသာပံစုံြဖင့် တးူ
ေဖာ်ြခင်း၊ ပတိ်သမိ်းမကို အဆင့်ဆင့်ြပန်လည် ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေြမေအာက်ေရ
ေအာင်းလာများ ဆက်လက် တည်ရှိေနေစရန် အင်းေပါက်၊ လိဏ်ေပါက်များအား
ကနွ်ကရစ် ြဖင့် ေသချာစာွပတိ်ဆိုပါမည်။
သံးုစွဲမည့် ေရအရင်းအြမစ်များငှ့် စနွ်ပစ်ေရ အရည်အေသးွများ အား ဓာတ်ခွဲ
စမ်းသပ်၍ မတှ်တမ်းများ ထားရှိပါမည်။ ေရသံးုစွဲမ မတှ်တမ်းများထားရှိပါမည်။
စနွ်ပစ်ေြမစာကန်များ ြပည့်သာွးပါက ေြမဆလီာဖံးုအပု်၍ ေဒသ ေပါက်ပင်များကို
ြပန်လည်စိုက်ပျိးမည် ြဖစ်ပါသည်။

၄။ ေလ အရည်အေသးွ
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• အမန်အမား/ ဖနု်ပျံလငွ့်မ

သတိုင်း (ြဖန်း)များငှ့် စနွ်ပစ်ေကျာက်များကို သယ်ယပူို ေဆာင်ရာတငွ် ဖနု်မန်
ပျံလငွ့်မ မရှိေစေရးအတကွ် သယ်ယပူို ေဆာင်ေရးလမ်းတစ်ေလာက်တငွ် ေရြဖန်း
ြခင်း၊ လမ်းများတငွ် ဖနု်မန်ပျံလငွ့်မ နည်းပါးေစေရးအတကွ် ဖနု်မန်ဖသိပိ်သည့် ေဆး
များအသံးုြပ၍ ဖနု်မန်ပျံလငွ့်မ ေလျာပ့ါးေစေရးအတကွ် ေဆာင် ရ.က်ပါမည်။ ဖနု်မန်
ပျံလငွ့်မအားတိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊ သတ်မတှ် စံန်းများထက်ေကျာ်လနွ်ပါက
ဖနု်မန်ပျံလငွ့်မကို ေလျာခ့ျရန် ေဆာင်ရ.က်ပါမည်။
လံေုလာက်ေသာ ဖံးုအပု်မေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ အမန်ထနိ်းသမိ်းြခင်း နည်းလမ်းများ
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ေလကယွ်ရာအရပ်တငွ် ေဆာင် ရ�က်ြခင်း၊ ၀န်တင်/၀န်ချ
ေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် အနည်းဆံးုအြမင့်မ ှေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ လိုအပ်ပါက Conveyor
Belt စနစ်အသံးုြပ မည်။
အမန်အမားများငှ့် ဖနု်မန်ပျံ လငွ့်မတိုေကာင့် ေလထညုစ်ညမ်းမ ေလျာန့ည်း
ပေပျာက်ေစရန် ကငွ်းပတ်လည်တငွ် သစ်ပင်များကို အကာအကယွ် အတားအဆးီ
ြဖစ်ေစရန် ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိးထားမည် ြဖစ်ပါသည်။

• ေြမမန်/ ေကျာက်မန်များ ပျံလငွ့်မ

ြမက်ပင်များ၊ သးီှံပင်များ အရပိ်ရေလကာပင်များ စိုက်ပျိးြခင်း၊ မြဖစ်မေန လိုအပ်
ချနိ်မသှာ ေြမလာဖယ်ရာှးြခင်းငှ့် အသံးုမြပ သည့်အခါ သစ်ပင်များ၊ သးီှံစားပင်
များ၊ ပျိးပင်များြပန်လည်စိုက် ပျိးြခင်းများ ြပလပု်ပါမည်။
ေြမသားလပု်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် ေလတိုက်န်း၊ေလတိုက် သည့် လားရာများ
အား တကွ်ချက်၍ ဆက်စပ်ေဒသရှိ ေကျးရ�ာ များငှ့် ၀န်ထမ်းအပိ်ယာများတငွ်
အမန်အမားများငှ့် ေလထ ုညစ်ညမ်းမ သက်သာေစေရးအတကွ် စစီဉ်ေဆာင်ရ�က်ပါ
မည်။

၅။
ဇဝီမျိးစံ ုမျိးကွဲများ အေြခအေနငှ့်
ထခိိုက်မ

• ဇဝီမျိးစံ ုမျိးကွဲများ

ယခင်စမီံကနိ်း ကာလ(၇) စှ်အတငွ်းသာ ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်၍ ထခိိုက်မတိုးြမင့်
မည့် အေြခအေနကို ေလျာခ့ျေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေြမလတွ်ေြမလပ် ေနရာများတငွ်
အပင်စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့် ကားခံ (Buffer Zone)များ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
ဇဝီမျိးစံ၊ု မျိးကွဲများအတ�ွ�� ရာယ်အဆပိ်ေငွငှ့် ပိုးသတ် ေဆးများ သံးုစွဲပျံလငွ့်
မကို ေရာှင်ရာှးပါမည်။ ေဒသတငွ်း ပြူပင်း ေြခာက်ေသွမကို ကာကယွ်ြခင်း၊ စမိ်းလန်း
စိုေြပေရး အစအီမံများ အေလးထား၍ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ေရွာသတီငွ် မးီတား
လမ်းများ ေဆာင်ရ�က်ြခင်းများ ြပလပု်ပါမည်။
ဇဝီမျိးစံ၊ု မျိးကွဲများြဖင့် စပ်လျဉ်း၍ ထခိိုက်မများေလျာန့ည်းေစရန် ထခိိုက်လယွ်
ေသာ ေနရာများတငွ် သင့်ေလျာ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် စမီံခန်ခွဲမ လပု်ေဆာင်ချက်များ
ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၆။ ေဒသခံ ြပည်သမူျား လံု�ခံမ

• ေြမကံြခင်း၊ ေြမပိြခင်း

ေြမေအာက်တးူေဖာ်ြခင်းြဖစ်၍ စနွ်ပစ်ေြမစာ၊ ေကျာက်စာ ပမာဏများစာွ မထကွ်ရှိ
ဘဲ တစ်စှ် လင်တန်(၅၀၀)ခန်သာထကွ်ရှိပါသည်။ ေြမေအာက် လိဏ်ေခါင်းများ
အား စမီံကနိ်းပတိ် သမိ်းချနိ်တငွ် ကနွ်ကရစ်ြဖင့်ြပန်လည် ြဖည့်စွက် ပတိ်ဆိုြခင်းများ
ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

•
ညစ်ညမ်းေသာ ေြမထ၊ု ေရထမုျား ပျံလွ
င်းြခင်း

စေုပါင်းသန်စင် စက်ံစုနစ်ထားရှိြခင်းေကာင့် ေရ�သတ သန်စင်ထတု်လပု်ြခင်းမှ
စနွ်ပစ်ေရကန် မလိုအပ်ပါ။ သိုရာတငွ် အပု်ချပ်မအတကွ်သံးုေသာ ေရငှ့်
ေြမေအာက်ပိုလံ စပု်ထတု်ေသာေရအား ကန်ြပလပု်၍ (Recycle)ြပန်လည် အသံးုြပ
ေစပါမည်။

• ေရေလ�ှ�����������
ေရဆိုးကန်၊ ေရေလ�ှ��������������် “ြခင်” အပါအဝင် အင်းဆက်ပိုး၊
ကပ်ပါးပိုးများ ေပါက်ဖာွး၍ လထူအုတငွ်း ကးူဆက်ေရာဂါများ ြဖစ်ပာွးိုင်
ေသာေကာင့် ေရစးီ၊ ေရလာေကာင်းမနွ် ေရးအစဉ်အမဲ ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။
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• ကးူစက်ိုင်ေသာ ေရာဂါများ

သတမိုင်းလပု်သားများ၏ ေရ.ေြပာင်းစနစ်ေကာင့် လမူေရးဆိုင်ရာ ြပဿန. များ၊
ကးူစက်ေရာဂါများ ြဖစ်ပာွးမနည်းပါးေစရန် ကျန်းမာေရး၊ လမူေရးဆိုင် ရာ
အသပိညာေပးြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်လက်ရှိပါ သည်။ ၀န်ထမ်း/လပု်သားများသို
ေအာက်ပါကးူ စက်ေရာဂါ ထနိ်းချပ်ေရး အစအီစဉ်များေဆာင် ရ�က်ပါမည်။
အင်းဆက်များ ေပါက်ဖာွးိုင်ေသာေရ ဆိုးများ မရှိေအာင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊
ကးူစက်ေရာဂါ ပးူေပါင်းကာကယွ်ေရး အစအီစဉ်များအား ြပည်သ ူလထူုငှ့် ကမုဏီ
ပးူေပါင်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ေရတို ေရရညှ် ေစာင့်ကည့်ေလလ့ာြခင်း အစအီစဉ်၊
ကာကယွ်ြခင်း အစအီစဉ်များအား အဓကိသက် ေရာက်မရှိိုင်ေသာ ေကျးရ�ာငှ့်
ကမုဏမီ ှပးူေပါင်း ညိိင်းေဆာင်ရ�က် ြခင်းများြပလပု်ပါမည်။

• ဓါတ်ေငွ/ အခိုးအေငွ ပျံလငွ့်မ
အပခူျနိ်ထနိ်းချပ်မ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ အပေူငွငှ့် ဓါတ်ေငွစပု်ယမူ စနစ်များထားရှိ
ြခင်း၊ ေရ�သတ သန်စင်ြခင်းကို စေုပါင်းသန်စင် စက်ံတုငွ် ေဆာင်ရ�က်ြခင်းများ
ြပလပု်ပါမည်။

လပု်ကကွ်အတငွ်း
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း မရှိပါ။

•
ေလာင်စာဆမီ ှထကွ်ေသာ
အေငွ(ကာဗနွ်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်)

အင်ဂျင်စက်များ ပံမုနှ်�ကံခ့ိုင်မ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ေခါင်းတိုင်ရညှ် အသံးုြပြခင်း၊
ေလဝင်ေလထကွ် ေကာင်းမနွ်ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ြခင်းများ ြပလပု်ပါမည်။

• စနွ်ပစ်ပစည်းများ

တစ်ဦးြခင်း စနွ်ပစ်အမိက်များ၊ အေထေွထ ွပလပ် စတစ်ပစည်းများငှ့် သံဗးူများ၊
ပလုင်းခွံများအား အမျိးအစားလိုက်ခွဲြခား၍ မးီိြခင်း၊ Recycle အသံးုြပသမူျားထံ
လဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေြမြမပ် ြခင်းေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ အစားအေသာက် အကငွ်း
အကျန်များအား တရိစာန်အစားအစာအြဖစ် အသံးု ြပြခင်း၊ လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်း
ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

• ဆညူံသံငှ့် တနု်ခါမ

ယမ်းခွဲရာတငွ် ၀န်ထမ်းေနအမိ်များ၊ ံးုအေဆာက်အဦးများငှ့် ဆက်စပ်ေဒသ
အတငွ်း တနု်ခါမငှ့် ဆညူံသံအား (0.02)ft/sec ငှ့် (70)dB အတငွ်း ရှိေစေရး
အတကွ် စက်ကရိယိာများြဖင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးပးီ ေကျာ်လနွ်မရှိပါက ေလာခ့ျေရး
လပု်ငန်းများ အေလးထား ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

• ေဒသဖွံဖိးေရး လပု်ငန်းများ

သတတငွ်းဧရယိာငှ့် ဆက်စပ်လက်ရှိေသာ ပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရ�ာများ၏ ဘာသာ
ေရး၊ ပညာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သယွ်ေရး ငှ့် ေဒသဖွံဖိးေရး လပု်ငန်းများအား ကညူီ
ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေဒသခံများ အလပု်အကိုင် အခငွ့်အလမ်းများ ရရှိေစေရးအတကွ်
သတတးူေဖာ်မ လပု်ငန်းများအား ေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် ေဒသခံ များအား ဦးစားေပး
ခန်ထား ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

•
အများြပည်သမူျားငှ့် တိုင်ပင် ေဆးွေးွ
ြခင်း။

အများြပည်သမူျားငှ့် တိုင်ပင်ေဆးွေးွြခင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေဒသခံေကျးရ�ာ
ေခါင်းေဆာင်များ၊ ရ�ာသားများငှ့်ေဆာင်ရ�က် သကဲသ့ို၊ သပတိ်ကျင်းမိနယ်ရှိ ဌာန
ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများငှ့် လည်း သပတိ်ကျင်းမိနယ် အပု်ချပ်ေရးမှးံးုတငွ် လ
စဉ်ေတွဆံ ုေဆးွေးွမများ ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။
တိုင်းေဒသကးီ၊ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း များ ေရ�သတ
လပု်ကကွ်များသို ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆးချနိ်များတငွ် လည်း မဒီယီာအဖွဲများ၊ CSOများ
ပါ၀င်ပးီ ၎င်းတို၏ အ�ကံြပချက် များ၊ လိုလားေတာင်းဆိုချက်များကိုမတှ် တမ်း
တင်၍ အေရးယ ူေဆာင်ရ�က်သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း အစရီင်ခံစာပါ အချက် အလက်များ၊ အများြပည်
သူငှ့် တိုင်ပင်ေဆးွေးွြခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ကမုဏ၏ီ စမီံကနိ်းံးု၊
ေကျးရ�ာအပု်ချပ်ေရး မးံးုတိုတငွ်လည်းေကာင်း ကမုဏ ီ၏ Web Site Link www.
ymm-mining.com တငွ် လင့်တင်၍လည်းေကာင်း အသေိပး ေကြငာသာွးပါမည်။

၇။
စမီံကနိ်း ပတိ်သမိ်းသည့် ကာလငှ့် ပတိ်
သမိ်းပးီကာလ

• လပု်ငန်း ရပ်န�းြခင်း။

ေြမယာထေူထာင်ြခင်း၊ သစ်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးေရး လပု်ငန်းများတငွ်
ေြပာင်းေရ�တာဝန်ေပးြခင်း၊ အြခားလပု် ငန်းများတငွ် ေြပာင်းေရ�ခန်ထားြခင်း၊
အသံးုြပထားေသာ ေြမေနရာ များအား သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသံးုချမ လပု်ငန်း
တစ်ရပ် ထေူထာင်ိုင်သည်အထ ိြပြပင်ြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
စမီံကနိ်းတငွ် အသံးုြပေသာ ေဆးေပးခန်း၊ ေဆးေသတာ၊ မးီ သတ်ေဆးဗးူငှ့် အြခား
အသံးုအေဆာင်ပစည်းများကို လိုအပ် ေသာေနရာများတငွ် လှဒါန်းြခင်း ေဆာင်ရ�က်
ပါမည်။

• စမီံကနိ်း ပတိ်သမိ်းြခင်း။
ေြမယာ ြပန်လည်ထေူထာင်ရန်အတကွ် သစ်၊ ဝါးများ ြပန်လည်၍ အစားထိုးစိုက်ပျိး
ပါမည်။
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•
ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းငှ့် ရံပံေုငွ
လျာထားြခင်း။

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးမည့် လပု်ငန်းများငှ့် ပတ် ဝန်းကျင် စမီံခန်ခွဲမလပု်ငန်း
များ လစဉ်ရံပံေုငမွျား သတ် မတှ်၍ သံးုစွဲ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ.က်သာွးပါ
မည်။ ထိုအတ ူမိုင်းပတိ်သမိ်းြခင်း လပု်ငန်းများြဖစ်ေသာ တးူေဖာ်ထားသည့် ကျင်း
ေဟာင်းများအား ေြမြပန်လည်ဖိုြခင်း၊ ေဘးအရာယ် မြဖစ်ေစေရးအတကွ် လံု .ခံစာွ
ပတိ် ဆိုကာရံြခင်း၊ ေြမစာဖို၊ ေြမည၍ိ ေြမေဆးွများ ဖံးုအပု်ကာ ေဒသေပါက်ပင်များ
စိုက်ပျိး ြခင်း၊ ေြမစာပံမုျားအား လမ်းခင်းြခင်း၊ ကျင်းများတငွ်ဖိုြခင်း စသည်ြဖင့်
ေြမစာပံမုျားအား ရငှ်းလင်းြခင်း၊ စက်မ၊ လပ်စစ်ငှ့် အပု်ချပ်မဆိုင်ရာ
အေဆာက်အဦများ၊ ၀န်ထမ်းေနအမိ်များ ရငှ်း လင်းြခင်း၊ အသံးုြပထားေသာ ေြမ
ေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသံးုချမ လပု်ငန်းတစ်ရပ်ေဖာ် ေဆာင်
ိုင်သည်အထ ိေဆာင်ရ�က်ေပးပါမည်။
မိုင်းပတိ်သမိ်းပးီကာလတငွ် ေြမဆလီ�������������������
ညစ်ညမ်းြခင်း၊ တးူေဖာ်ပးီ ကျင်းေဟာင်း များ ပတိ်သမိ်းထားမ အေြခအေနများအား
(Baseline Data) များငှ့် လပု်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ ကာွြခားလာမ၊ ထခိိုက်မ ရှိ/
မရှိကို တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးသ�ွ�����������������များရှိပါက
ြပန်လည်ကစုားြခင်း၊ ေလာခ့ျြခင်း လပု်ငန်းများငှ့် အစားထိုးစိုက်ပျိးထားေသာ
အပင်များရငှ်သန်ေရးအတကွ် ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခင်းများေဆာင်ရ�က် သာွး
မည်ြဖစ်ပးီ မိုင်းပတိ်သမိ်းရန်အတကွ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေင၏ွ ( ၂%)လျာထား သတ်မတှ်
ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ အမနှ်တကယ် သံးုစွဲသည့်အချနိ်တငွ် လျာထားေင ွမလံ ုေလာက်
ပါကထပ်မံ ြဖည့်တင်း သံးုစွဲသာွးပါမည်။
ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း အစရီင်ခံစာအား ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းဇယားပါ လိုက်န�
မတှ်များအတိုင်း (၆)လတစ်ကမိ် သက် ဆိုင်ရာဌာနများသို ေပးပိုတင်ြပသာွးပါမည်။
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မလူစာမျက်�ှ အေကာင်းအရာ  မတှ်တမ်းဓါတ်ပံမုျား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက် ဆက်သယွ်ရန်

မဝူါဒ ဥပေဒငှ့် မေူဘာင်များ

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒငှ့် တည်ဆဲဥပေဒများ

ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏအီေနြဖင့် စမီံကနိ်းလပု်ငန်းအတငွ်း ေရ.သတရာှေဖြွခင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာြခင်းငှ့် တးူေဖာ်ြခင်းလပု်ငန်းများကို ေဆာင်ရ.က်ရာတငွ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒငှ့် လပု်ထံးုလပု်နည်းများကို
စမီံကနိ်းကာလတစ်ေလာက် လို�� ေဆာင်ရ�က်သာွး မည်ြဖစ်ပါသည် –

ဥပေဒများ စာရင်း

• ြပည်သူကျန်းမာေရး ဥပေဒ(၁၉၇၂)။
• အလပု်သမားေလျာ်ေကးေင ွအက်ဥပေဒ (၁၉၅၁)။
• ြမန်မာသ့တတငွ်း ဥပေဒ(၁၉၉၄)။
• ြမန်မာသ့တတငွ်း ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ(၂၀၁၅)။
• ြမန်မာသ့တတငွ်း နည်းဥပေဒ(၂၀၁၈)။
• စံချနိ်စံန်း သတ်မတှ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၄)။
• ေတာိုင်းတရိစာန်ငှ့် သဘာဝနယ်ေြမများ ကာကယွ်ေရးငှ့် သဘာဝေတာများ ထနိ်းသမိ်း ေရး ဥပေဒ (၁၉၉၄) ။
• ေတာိုင်းတရိစာန် သဘာဝအပင်များ ထနိ်းသမိ်းေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၀၂)။
• အလပု်သမား အဖွဲအစည်း ဥပေဒ(၂၀၁၁)။
• အခေကးေင ွေပးေချေရးဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• ဆိုင်များငှ့်အလပု်ဌာနများဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရး ဥပေဒ(၂၀၁၂) အခန်း(၄) ပဒု်မ(၇)၊ အခန်း(၆) ပဒု်မ(၁၀)ငှ့် (၁၂)၊ အခန်း(၇) ပဒု်မ (၁၃)၊ အခန်း(၈) ပဒု်မ (၁၇)။
• ေရအရင်းအြမစ်ငှ့် ြမစ်ေချာင်းများ ထနိ်းသမိ်းေရး ဥပေဒ(၂၀၀၆)။
• ေရအရင်းအြမစ်ငှ့် ြမစ်ေချာင်းများ ထနိ်းသမိ်းေရး နည်းဥပေဒ(၂၀၁၃)။
• ဓာတပုစည်းငှ�့����������ရာယ်မ ှတားဆးီကာကယွ်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)၊ အခန်း (၁၄၊၁၅၊၁၆)။
• ဓာတပုစည်းငှ�့����������ရာယ်မ ှတားဆးီကာကယွ်ေရး နည်းဥပေဒ (၂၀၁၆)၊ အခန်း (၁၄၊၁၅၊၁၆)။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်းေရး နည်းဥပေဒ(၂၀၁၄)၊ အခန်း(၉) ပဒု်မ(၄၁)။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်း(၂၀၁၅)။
• အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတု်လတ်မ) လမ်းန်ချက် (၂၀၁၅)။
• ြမန်မာိုင်ငံ မးီသတ်တပ်ဖွဲ ဥပေဒ(၂၀၁၅)။
• လပု်ငန်းခငွ်သံးု ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ၀တပစည်းများဆိုင်ရာ ဥပေဒ(၂၀၁၈)။
• အမျိးသားေြမအသံးုချမဆိုင်ရာမဝူါဒ ဥပေဒ(၂၀၁၆)။
• ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ (၂၀၁၂)။
• ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ နည်းဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• လမူဖလူံေုရးအက်ဥပေဒ (၁၉၅၄)။
• လမူဖလူံေုရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။
• ေြမေအာက်ေရအက်ဥပေဒ (၁၉၃၀)။
• The Emergency Provision Act (1950)။
• The Explosives Substances Act (1908)။
• ဇဝီမျိးစံ၊ု မျိးကွဲငှ့် သဘာဝထနိ်းသမိ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကယွ်ေစာင့်ေရာှက်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• ြမန်မာိုင်ငံ ကမုဏမီျား အက်ဥပေဒ (၁၉၁၄)။
• အလပု်အကိုင်ငှ့် ကမ်းကျင်မဖွ◌ံဖိးတိုးတက်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• ြမန်မာိုင်ငံ ကမုဏမီျား ဥပေဒ (၂၀၁၇)။
• (၁၉၅၁)ခုစှ် အလပု်ံမုျားအက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• သစ်ေတာ ဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• သစ်ေတာနည်း ဥပေဒ (၁၉၉၅)။
• အနည်းဆံးု အခေကးေငဥွပေဒ (၂၀၁၈)။
• လပု်ငန်းခ�ွ���ရာယ် ကင်းရငှ်းေရးငှ့် ကျန်းမာေရး ဥပေဒ (၂၀၁၉)။
• ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာမဝူါဒ (၂၀၁၉)။

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိငု်ရာ အရည်အေသးွ(ထတု်လတ်မ) လမ်းန်ချက်များ

အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ(ထတု်လတ်မ) လမ်းန်ချက်များ (၂၉.၁၂. ၂၀၁၅) အမနိ် ေကာ်ြငာစာအမတှ် (၆၁၅/၂၀၁၅)အတိုင်း လို��ေဆာင်ရ�က်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်းေရး ဦးစးီဌာန၏ သတတငွ်း
လပု်ငန်းကအတကွ် ပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်များ (၂၀၁၈ခုစှ်၊ ဇလူိုင်လ)မ ှဇယားများကို ေကာက် တု်၍ စမီံကနိ်းအတကွ် အသံးုြပလို��  ေဆာင်ရ�က်သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။

စနွ်ထတု်အရည်အဆင့်သတ်မတှ်ချက်များ (Wastewater, Effluent, Sanitary Discharges and Storm Water Run-off (General Application)

Parameter Unit Guideline Value

5-day Biochemical oxygen demand mg/l 50

Ammonia mg/l 10

Arsenic mg/l 0.1

Cadmium mg/l 0.1

Chemical Oxygen Demand mg/l 250

Chlorine (total residual) mg/l 0.2

Chromium (hexavalent) mg/l 0.1

Chromium (total) mg/l 0.5

Copper mg/l 0.5

Cyanide (free) mg/l 0.1

Cyanide (total) mg/l 1

Fluoride mg/l 20

Heavy metals (total) mg/l 10

Iron mg/l 3.5

Lead mg/l 0.1

Mercury mg/l 0.01

Nickel mg/l 0.5

Oil and grease mg/l 10

PH S.U. 6-9

Phenols mg/l 0.5

Selenium mg/l 0.1

Silver mg/l 0.5

Sulfide mg/l 1

Temperature increase  ◌ံC <3

Total coliform bacteria 100ml 400

Total phosphorus mg/l 2

Total Suspended Solids mg/l 50

3

a

b

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/


Zinc mg/l 2

 Standard unit

 At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100
meters from the point of discharge.

လပု်ငန်းေနရာမ ှစးီဆင်းေရငှ့် စနွ်ပစ်ေရ စနွ်ထတု်မ (Site Run-off and Wastewater Discharges (Construction Phase)

 

Parameter Unit
Maximum

Concentration
Sources

စနိ ်(Arsenic) mg/l 0.1 EQEG (2015,December)

Cadmium mg/l 0.05 EQEG (2015,December)

Chemical oxygen demand mg/l 150 EQEG (2015,December)

ခိုမယီမ ်(Hexavalent) 0.1 EQEG (2015,December)

ေကးန ီ(Copper) mg/l 0.3 EQEG (2015,December)

ဆိုင်ယာိုက် (Cyanide) mg/l 1 EQEG (2015,December)

ဆိုင်ယာိုက် (Free) mg/l 0.1 EQEG (2015,December)

ဆိုင်ယာိုက် (Weak acid dissociable) mg/l 0.5 EQEG (2015,December)

သံ (total) mg/l 2 EQEG (2015,December)

ခဲ (Lead) mg/l 0.2 EQEG (2015,December)

ြပဒါး (Mercury) mg/l 0.002 EQEG (2015,December)

နကီယ ်(Nickel) mg/l 0.5 EQEG (2015,December)

ချဉ်ငံဓာတ် (pH) S.U. 6-9 EQEG (2015,December)

အပခူျနိ် (Temperature) ◌ံC ‹3 degree EQEG (2015,December)

Total suspended solids mg/l 50 EQEG (2015,December)

သပွ ်(Zinc) mg/l 0.5 EQEG (2015,December)

 Standard unit

Source: ECD Department.

 

Toilet Facilities For Workers

Number of workers or residences of each
gender

Minimum number or water
closet

Minimum number of sinks

1-15 1 1

16-35 2 2

36-55 3 3

56-80 4 4

81-110 5 5

111-150 6 6

>150 ** **

Sources : HSE guidelines, 2007.

 

ေသာက်သံးုေရအဆင့်သတ်မတှ်ချက်များ

Selected Drinking Water Quality Guidelines

WHO categories Parameter Units WHO .1993

Bacteriological quality Total coliforms Counts/100ml 0

Total coliforms Number of

samples/month

Inorganic Chemicals Arsenic mg/l 0.01 (p)

(of health significance) Barium mg/l 0.7

Boron mg/l 0.5(p)

Cadmium mg/l 0.003

Chromium mg/l 0.05(p)

Copper mg/l 2(p)

Cyanide mg/l 0.07

Fluoride mg/l 1.5

Lead mg/l 0.01

Nickel mg/l 0.02

Nitrate – NO mg/l 50

Nitrite – NO mg/l 3

Manganese mg/l 0.5(p)

Mercury mg/l 0.001

Selenium mg/l 0.01

Pesticides Dieldrin μg/l 0.03

Atrazine μg/l 2

a

b

 a

a

3

2



DDT μg/l 2

Gamma-HCH(Lindane) μg/l 2

Permethrin μg/l 20

Pesticides total μg/l

Disinfectants and disinfectant by-
products

Chlorine mg/l 5

Radioactive constituents Gross Alpha activity Bq/liter 0.1

Gross Beta activity Bq/liter 1

Turbidity NTU 5 (a)

Aluminum mg/l 0.2 (a)

Ammonia – N mg/l 1.5(a)

Chloride mg/l 250(a)

Copper mg/l 1

Hydrogen sulfide – H S mg/l 0.05 (a)

Iron mg/l 0.3 (a)

Manganese mg/l 0.1

Dissolved Oxygen mg/l

pH < 8 (a)

Sodium mg/l 200 (a)

Sulfate mg/l 250 (a)

Sulfides mg/l

Total dissolved solids mg/l 1000

Electrical conductivity μS/cm

Zinc mg/l 3 (a)

Residual chlorine mg/l 0.6-1

Sources:WHO,1993.Guidelines for Drinking Water Quality.2 edition.(p)Provisional guideline value:
(a)aesthetic guideline.

ပတ်ဝန်းကျင်ေလထအုရည်အေသးွ (Ambient Air Quality Standards)

သတိုင်းများ သယ်ယြူခင်း၊ စပုံြုခင်း လပု်ငန်းများ ေဆာင်ရ.က်မမ ှဖနု်မန်များ ပျံလငွ့်ြခင်းတိုေကာင့် ေလထညုစ်ညမ်းမ မရှိေစေရးအတကွ် ေအာက်ပါပတ်ဝန်းကျင် ေလထအုရည်အေသးွများငှ့်အည ီေဆာင်ရ.က်မည်ြဖစ်ပါသည်။

Parameter

(avg. 8hrs)

CO

(ppb)

NO

(ppb)

NO

(ppb)

PM

(µg/m )

PM2.5

(µg/m )

SO

(ppb)

Guideline

Value
9(ppm) 100 100 35 150 75

 

Parameter
Averaging
Period

Guideline
Value µg/m

Nitrogen dioxide
1- year
1- hour

40
200

Particulate Matter PM
1- year
24- hour

20
50

Particulate Matter PM
1- year
24- hour

10
25

Sulphur dioxide
24- year
10- min

20
500

Ozone 8- hour daily maximum 100

          Particulate matter 10 micrometers or less in diameter.

         Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter.

         Source: ECD Department.

 

ဆညူံသံ (Noise)

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတု်လတ်မ) လမ်း�������က်ဆက်တွဲ (က) ထတု်လတ်မ လမ်းန်ချက်များ၊ အခန်း (၁) လပု်ငန်း ကအလိုက် လမ်းန်ချက်များ၊ ပဒု်မ(၁.၃) ဆညူံသံ (Noise)အား အသံးုြပ၍
သတတငွ်းဧရယိာ ပတ်ဝန်းကျင်အား ထခိိုက်မမရှိေစေရးအတကွ် အသံးုြပမည့် ဆညူံသံစံန်း သတ်မတှ်ချက် များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။

ဆညူံသံစံန်း သတ်မတှ်ချက်

Receptor

One Hour Laeq (dBA)

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

     Equivalent continuous sound level in decibels.

2

nd 

2 10

3 3

2

3

10

2.5

a

b 

a

a



    Source: ECD Department.

လမူေရးဆိုင်ရာ လိုက်န. ေဆာင်ရ.က်မည့်အချက်များ

အထက်ေဖာ်ြပပါ စံချနိ်စံန်းများအြပင် ကမုဏဝီန်ထမ်းများ၏ လပု်ငန်းခ�ွ����ရာယ် ကင်းရငှ်းေစေရးအတကွ် အေလး ထားေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှက်မေပးြခင်း၊ သက်သာေချာင်ချေိရးကစိများ ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်းစ
သည့်အချက် များကို စမီံေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရ�ာများအတကွ်လည်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ဘနု်းကးီေကျာင်းများ၊ ေစတမီျား၊ ရ�ာလယ်လမ်းမများ၊ ေဆးေပးခန်းများ၊ စာသင်ေကျာင်း များ၊ ေကျးရ�ာချင်းဆက် လမ်းတံတား
များငှ့် ရပ်ရ�ာလထူ၏ု ေတာင်းဆို����������မိုးေြမ ကမုဏလီမီတိက်အေနြဖင့် အတတ်ိုင်ဆံးု ပံပ့ိုးကညူေီဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်း(၂၀၁၅)

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းမေဆာင်ရ�က်မ ီပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲြခင်းအစအီစဉ် ေရးသားိုင်ရန် အတကွ် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်း(၂၉.၁၂.၂၀၁၅)အမနိ်ေကာ် ြငာစာအမတှ် (၆၁၆/၂၀၁၅)၏ အခန်း(၄)၊ အခန်း(၅)ငှ့်
ေန�က်ဆက်တွဲ (က)၊ (ခ) တိုအား အေသးစတိ် ေလလ့ာ၍ေရးသားခဲပ့ါသည်။

ကမုဏမီ ှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မဝူါဒများသတ်မတှ်ြခင်း

EIA ဆိုင်ရာမဝူါဒ

• သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်မအား အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရး ထနိ်းသမိ်း ေဆာင်ရ�က်ရန်။
• အသံတနု်ခါမ၊ ေလထညုစ်ညမ်းမ၊ အနံထကွ်ရှိမ အနည်းဆံးု ြဖစ်ေစေရး ထနိ်းသမိ်းေဆာင်ရ�က်ရန်။
• စနွ်ပစ်ေြမစာများအား စနစ်တကျစနွ်ပစ်ရန်။
• စက်ဆ၊ီ ေချာဆမီျားအား စနစ်တကျထားသို/စနွ်ပစ်ရန်။
• ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် ေကာ်မတမီျားဖွဲစည်းရန်။
• EIA လပု်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်အတကွ် ရံပံေုငထွားရှိရန်။

SIA ဆိုင်ရာမဝူါဒ

• ေဒသခံများ၏ စိုက်ပျိးေြမ ဥယျာဉ်�ခံများအား ေရာှင်ရာှး ေဆာင်ရ�က်ရန်။
• ေဒသအတငွ်း လမ်းပန်းဆက်သယွ်မ ေကာင်းမနွ်ေစေရး ြပြပင်ေဆာင် ရ�က်ရန်။
• ေကျးရ�ာ၏ သမိုင်းဝင်ေနရာများ၊ ဘာသာေရး အေဆာက်အဦများ အား ေရာှင်ရာှးေဆာင်ရ�က်ရန်။
• CSR လပု်ငန်းများအတကွ် ကမုဏ၏ီ ရင်းှီးြမပ်ှံမေငမွ ှ(၂%) ကို ဘဏ်စာရင်း သးီြခားဖငွ့်၍ ေဆာင်ရ�က်ရန်။

HIA ဆိုင်ရာ မဝူါဒများ

• စမီံကနိ်းဧရယိာငှ့် ေဒသခံများ၏ ေရအရင်းအြမစ်ထခိိုက်မ ရှိ/မရှိ ကို (၆)လ တစ်ကမိ် ေရအရည်အေသးွ စစ်ေဆးေပးရန်။
• စက်ံမုထှကွ်ရှိေသာ စနွ်ပစ်ေရများေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်ပျက်စးီမ မရှိေစေရး နည်းစနစ်တကျ အေလးထားေဆာင်ရ�က် ရန်။
• ေဒသအတငွ်း ေလထညုစ်ညမ်းမ မရှိေစေရး ေဆာင်ရ�က်ေပးရန်။
• ေဒသခံများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မအား လစဉ်ေဆာင်ရ�က်ေပး ရန်။
• လပု်ငန်းခငွ်အတငွ်း ေဆးေပးခန်းများ ဖငွ့်လစှ်၍ ေဒသခံများအတကွ် (အခမဲ)့ ေဆးဝါးကသုမများ ေဆာင်ရ�က်ေပးရန်။

EMP ဆိုင်ရာမဝူါဒများ

• ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်း အခန်း (၅)၊ ပဒု်မ ၆၃(ဇ)အား လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရန်။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်းေရးနည်းဥပေဒ ပဒု်မ ၅၅ (က)ငှ့်အည ီEMP အစရီင်ခံစာ ေရးသားရန်။
• EMP အစရီင်ခံစာပါများအား အခန်း(၇)၊ အပိုဒ်(၇၇)မ ှ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)ငှ့်အည ီလိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရန်။

သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲအစည်းများငှ့် ၎င်းတို၏အခန်းကငှ့် စမီံကနိ်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမများ

ိုင်ငံေတာ်ငှ့် အကျိးတေူရ�အေသးစားတးူေဖာ်ထတု်လပု်ေရး လပု်ငန်းအသစ်များအတကွ် ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲြခင်း အစအီစဉ်ေရးသားရန် သယံဇာတငှ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်း ေရးဝန်ကးီဌာန၏ မဝူါဒအရ ေဆာင်ရ�က်ရြခင်းြဖစ်ရာ၊
ကးီကပ်ေပးမည့် အစိုးရဌာနများ အမတှ်(၂) သတတငွ်းလပု်ငန်း၊ သစ်ေတာဦးစးီဌာန၊ မေလးတိုင်းေဒသကးီ အစိုးရအဖွဲဝင်များ ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရး ဦးစးီဌာနမ ှ“ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ
လပု်ထံးုလပု်နည်း”ငှ့်အည ီစစ်ေဆး၍ အတည်ြပေပးရန်ငှ့် ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရးဆိုင်ရာ လိုက်န� ေဆာင်ရ�က်မ သက်ေသခံလက်မတှ် ထတု်ေပးိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

ကမုဏ၏ီ မဝူါဒများ

စမီံကနိ်းဆိုင်ရာ မဝူါဒများ

• အေသးစားငှ့်အလတ်စား ရင်းှီးြမပ်ှံမလပု်ငန်းများတငွ် ရင်းှီးြမပ်ှံ၍ ဓါတ် သတများ ပိုမိုထတု်လပု်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ အခနွ်ဘာတိုးပာွးေအာင် ေဆာင်ရ�က်ေပးရန်။
• ြပည်ေထာင်စ ုတိုင်းရင်းသားများ၏ အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမ်း (Job Opportunities) များဖန်တးီေပးိုင်ရန်ငှ့် အလပု်အကိုင် လံ�ုခံစတိ်ချမ (Job Security) ေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ရန်။
• တရားမဝင် ေရ�သတတးူေဖာ် ထတု်လပု်ြခင်းလပု်ငန်းများ ေလျာန့ည်းေစပးီ တာ ၀န်ယမူငှ့် တာဝန်ခံမရှိေသာ လပု်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစြခင်းြဖင့် ိုင်ငံ ေတာ်၏စးီပာွးေရးကို အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရးငှ့် လမူေရးဆိုင်ရာမဝူါဒများ

ေရ�အေသးစား တးူေဖာ်ထတု်လပု်မလပု်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က် ရာတငွ် ကမုဏမီ ှေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်းေရးငှ့် လမူေရးဆိုင်ရာ မဝူါဒ များကို လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။

• ေရ�အေသးစား တးူေဖာ်ထတု်လပု်မလပု်ငန်းမ ှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လမူ စးီပ�ွ������းုကျိးသက်ေရာက်မများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်။
• ထခိိုက်မများအား ေရာှင်လဲရန်ငှ့် ေရာှင်လဲ၍မရိုင်ပါက ထခိိုက်မအနည်းဆံးု ြဖစ်ေစေရး စမီံေဆာင်ရ�က်ရန်။
• ဆိုးကျိးသက်ေရာက်ြခင်းခံရေသာ လထူုငှ့်ြပင်ပမ ှကန်ကကွ်မ������န်ြပန်ေြဖရငှ်းရန်ငှ့် သင့်ေလျာ်သလို စမီံေဆာင်ရ�က်ရန်။
• စနွ်ပစ်ပစည်းများ အနည်းဆံးုြဖစ်ေစေရးအတကွ် စမီံေဆာင်ရ�က်ရန်ငှ့် စနွ်ပစ် ပစည်းများေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လမူ��������ခိုက်မများ ေလျာန့ည်းပေပျာက်ေစေရးအတကွ် စမီံေဆာင်ရ�က်ရန်။
• သစ်ေတာသစ်ပင်များ ြပန်းတးီမမရှိေစေရး ေဆာင်ရ�က်ရန်၊ စမိ်းလန်းစိုေြပေရး၊ ေဂဟစနစ် ဖွံဖိးေရးအတကွ်ငှ့် ေြမဆလီာဆံးုံးမ မရှိေစရန် ေြမယာအသံးုချမ အနည်းဆံးုြဖစ်ေရးအတကွ် စမီံေဆာင်ရ�က်ရန်။
• ပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လမူေဒသဖွံဖိးေရးအတကွ် စမီံေဆာင်ရ�က်ရန်။
• အလပု်သမားများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်ေပးရန်။
• ကျေရာက်ိုင်သည့������ ရာယ်များအား ေလျာန့ည်းေစေရးအတကွ် ကိတင်စမီံေဆာင်ရ� က်ရန်။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချနိ်စံန်းများ

ထတု်လတ်မဆိုင်ရာစံန်းများ

• EQEG (2015).

အနီးပတ်ဝန်းကျင် ေလထဆုိုင်ရာ စံချနိ်စံန်းများ

• EQEG (2015).
• Air Quality Guidelines. 2000. World Health Organization.
• Report on Carcinogens. 2011. U.S Department of Health and Human Services.
• U.S Department of Labour, Sulphuric Acid: Expourse Limits and Health Effects.

အနီးပတ်ဝန်းကျင် ေရ၊ ေြမဆလီာ၊ ဆူညံမှင့် အန◌ံဆိငု်ရာ စံချနိ် စံန်းများ

• National drinking water quality standards. 2014. Ministry of Health, Myanmar.
• Australian and New Zealand guidelines for fresh and marine water quality.2000. Australian and New Zealand Environment Conservation Council.
• Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. 2016. Canadian Council of Ministers of the Environment.
• Metal mining technical guidance for environmental effects monitoring.2012. Environment Canada.
• Noise Management, General EHS Guideline.2007. International Finance Corporation.
• Guidelines for Community Noise.1999. World Health Organization.



• The World Bank, Water Quality Assessment and Protection.
• IFC (International Finance Corporation) Environmental, Health and Safety Guidelines For Mining.
• Hazards in Emulsion Explosives Manufacture and Handling.

ကျန်းမာေရးဆိငု်ရာ စံချနိ်စံန်းများ

���������ခိုက်ေစိုင်သည့်သတထတု်လပု်ေရး စမီံကနိ်းလပု်ငန်း များအတကွ် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စံချနိ်စံန်းများ ြမန်မာိုင်ငံတငွ် ယခခုျနိ်အထ ိေရးဆွဲြပဌာန်းသတ်မတှ်ထားြခင်း မေတွရေသးပါ။ သိုအတကွ် လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံ၏
ြပည်သူကျန်းမာေရး ဥပေဒ(၁၉၇၂)၊ လပု်ငန်းခငွ် ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရငှ်းေရးငှ့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒ(၂၀၁၉)တိုအား ေလလ့ာစစိစ်ပးီ လပု်ငန်းငှ့်အည ီလိုက်န�ေဆာင်ရ.က်သာွးပါမည်။
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မလူစာမျက်�ှ အေကာင်းအရာ  မတှ်တမ်းဓါတ်ပံမုျား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက် ဆက်သယွ်ရန်

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန

ေဒသအတငွ်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် စမီံကနိ်းဧရယိာအေြခအေန

ပူဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန

ေြမမျက်�ှသငွ်ြပင်ငှ့် ေြမဆလီာ အေနအထား

မ�ေလးတိုင်း၊ ြပင်ဦးလငွ်ခိုင်၊ သပတိ်ကျင်းမိနယ်သည် အေရှဘက်တငွ် ရမှ်းကနု်းေြမြမင့်ေဒသ ေန�င်ချိမိနယ်၊ ေကျာက်မဲမိနယ်များ၊ ေတာင်ဘက်တငွ် ေတာင်ကနု်း/ေတာင်တန်းငှ့် ေြမြပန်လငွ်ြပင် ဆက်စပ်ေနေသာ စဉ့်ကးူမိနယ်ငှ့်
မတရာမိနယ်များ၊ အေန�က်ဘက်တငွ် မတ်ေစာက်ေသာ ကမ်းပါးေစာက်များငှ့် တည်ရှိသည့် ဧရာဝတြီမစ်ိုးေဒသ၊ ေြမာက်ဘက်တငွ် ေတာင်ကနု်းြပန်များငှ့် ေြမြပန် လငွ်ြပင်များရှိေသာ မိုးမတိ်မိနယ်၊ မိုးကတု်မိနယ်များ တည်ရှိပါသည်။
သပတိ်ကျင်း မိနယ်သည် အေရှဘက်ေတာင်ကနု်း၊ ေတာင်တန်းများငှ့် အေန�က်ဘက်ဧရာဝ တြီမစ်ဝမှ်းေဒသအကား ေတာင်ကနု်းြပန်များငှ့် တည်ရှိေသာေဒသြဖစ်ပးီ စကျင် ေကျာက်၊ ေယလေကျာက်၊ ထံးုေကျာက်ေတာင်များ ေအာက်ခံ
အြဖစ်တည်ရှိလျက် သဲ၊ ေကျာက်စရစ်၊ ေြမန�ီ����������ာအြဖစ် ဖံးုအပု်ထားပါသည်။ ေြမနမိ့် ေြမြပန်လငွ်ြပင်ေဒသ အနည်းငယ်သာ ေြမဆ၊ီ ေြမစှ်ေကာင်းမနွ်ပးီ စိုက်ပျိးလပု်ကိုင် ိုင်ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ ေတာင်ကနု်း၊
ေတာင်တန်းများတငွ် ဂဝံေြမငှ့် ကတ်တးီ ေြမများေရာေ�ှလျက် တည်ရှိေသာေကာင့် ေဒသခံများအေနြဖင့် ရ.ေ◌သတတးူေဖာ် ြခင်းေဆာင်ရ�က်မများြပားပါသည်။ ေြမအမျိးအစားမာှ ေကျာက်စရစ်ဆန်ေသာ ေြမန ီသဲနု်းေြမြဖစ်ပးီ စိုက်ပျိး
ေြမအတကွ်အသင့်အတင့်သာ ေကာင်းမနွ်ေကာင်းေတွ ရှိရ ပါသည်။ စမီံကနိ်းေဒသ၏ (Geological Map၊ Topographic Map၊ UTM Map ငှ့် Google Map) တိုအား ပးူတွဲတင်ြပထားပါသည်။

ေြမအသံးုချမ

သပတိ်ကျင်းမိနယ်ငှ့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် မတရာမိနယ်သည် ေြမြပန် လငွ်ြပင်ြဖစ်ြခင်း၊ ေြမဆီေြမသဇာ ေကာင်းမနွ်ြခင်းငှ့် ေရအရင်းအြမစ်ေပါများြခင်း ေကာင့် စိုက်ပျိးေရးကို အဓကိထား အသံးုြပပါသည်။ သပတိ်ကျင်းမိနယ်သည်
ေြမမျက်�ှ သငွ်ြပင်အေနအထားအရ ေတာင်ကနု်း/ေတာင်တန်းများေပါများပးီ စို◌်က်ပျိး ေြမေကာင်းမနွ်ြခင်း မရှိေသာေကာင့် ေရ.သတရာှေဖတွးူေဖာ်ြခင်းြဖင့် ေြမအသံးုချမ ပိုမိုေဆာင်ရ�က်ကေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ေြမလာပျက်ြပားမှင့် တိုက်စားမများ

အများအားြဖင့် ေြမလာတည်ငမိ်မရှိပးီ ေတာင်ကမ်းပါးများ ပိကျြခင်း၊ ပျက် ြပားြခင်း၊ တိုက်စားြခင်းများမရှိပါ။ မိုးရာသတီငွ် အေရှဘက်ေတာင်ေစာင်းများမ ှေတာင်ကျေချာင်းေရများ စးီဆင်းမများြပားပးီ အချိေချာင်းများမာှ ဧရာဝတြီမစ်
အတငွ်းသိုလည်းေကာင်း၊ အချိေချာင်းများမာှ မာလဲနတ်ေတာင်ဆည်၊ ေညာင်ဝန်း ြမစ်ကျိးအင်းများအတငွ်းသို လည်းေကာင်း စးီဝင်သြဖင့် တိုက်စားမနည်းပါးပါသည်။

ရာသဦတုအေြခအေန

အပပူိုင်းေြခာက်ေသွေသာ ရာသဦတုရှိပးီ ဧရာဝတြီမစ်ငှ့် ရမှ်းကနု်းေြမြမင့် အကားတငွ် တည်ရှိြခင်းေကာင့် မ◌ိိုးရာသတီငွ် မိုးများစာွရ�ာသနွ်းေသာ ေဒသြဖစ်ပါ သည်။ တစ်စှ်ပတ်လံးု မိုးေရချနိ်(၃၃.၀၃)လက်မရှိပးီ မိုးရာသကီာလမာှ ေမလမှ
ေအာက်တိုဘာလအတငွ်း အြမင့်ဆံးုအပခူျနိ် ဧပလီတငွ် (၄၅) ဒဂီရစီင်တဂီရတိ်ြဖစ်ပးီ၊ အနမိ့်ဆံးုအပခူျနိ် ဒဇီင်ဘာလတငွ် (၁၀) ဒဂီရစီင်တဂီရတိ် ြဖစ်ပါသည်။

အင်း၊ အိုင်၊ ေချာင်း၊ ေြမာင်းများ

သပတိ်ကျင်းမိသည် ဧရာဝတြီမစ်ငှ့် ကပ်လျက်တည်ရှိပးီ လပု်ကကွ်တည်ရှိ ရာေနရာသည် သပတိ်ကျင်းမိငှ့် (၉)မိုင်ခန်ကာွေဝးပါသည်။ လပု်ကကွ်၏ အေရှ ဘက်ပိုင်း(၃)မိုင်ခန်အကာွရှိ ေတာင်ကနု်းေတာင်တန်းများဘက်မ ှြမစ်ဖျားခံစးီ
ဆင်း လျက်ရှိေသာ ေချာင်းငယ်များသည် လပု်ကကွ်၏ ေြမာက်ဘက်ပိုင်းတငွ် ေဂးွပင်ေမာှ် ေချာင်း၊ လပု်ကကွ်၏ ေတာင်ဘက်ပိုင်းတငွ် ကက်ေဆာင်းေတာင်ေချာင်းတို တည်ရှိပးီ ဧရာဝတြီမစ်အတငွ်းသို အေရှမ�ှ� က်သို စးီဆင်းလျက်ရှိ
ပါသည်။ လပု်ကကွ်အနးီ ကပ် ြဖတ်သန်းစးီဆင်းေသာ ေချာင်းေြမာင်းများမရှိဘဲ အများြပည်သသူံးု ဆည်များ၊ ကန်များ၊ အင်းများလည်း တည်ရှိြခင်းမရှိပါ။ ေဂးွပင်ေမာှ်ေချာင်းဖျားသည် လပု်ကကွ် ငှ့် (၂)မိုင်ခန်၊ ကက်ေဆာင်းေတာင်ေချာင်း
ဖျားသည် လပု်ကကွ်ငှ့် (၄)မိုင်ခန်ကာွ ေဝးပါသည်။

ဇဝီဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန

သစ်ေတာငှ့် သစ်သးီဝလံများ အေြခအေန

သပတိ်ကျင်းမိနယ်သည် ေရေဝေရလဲ အသင့်အတင့် ေကာင်းမနွ်ေသာ ေကာင့်သဘာဝသစ်ေတာများငှ့် ြပစထုနိ်းသမိ်းထားေသာ ေတာများရှိပါသည်။ အချိ ေနရာများတငွ် ေဒသခံများခတု်ယအူသံးုြပမေကာင့် ေတာနမိ့်၊ ေတာပျက်များရှိပးီ
စမီံ ကနိ်းတည်ေနရာသည် ေြမလတွ်ေြမလပ်ေနရာတငွ် တည်ရှိပါသည်။ အများစမုာှေတာ နမိ့်၊ ေတာပျက်၊ ဖနု်းဆိုးေတာများသာြဖစ်ပးီ ထေန င်း၊ ယကူလစ်၊ သား၊ မင်ဝါး၊ ဇးီြဖ ပင်များသာ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအတငွ်း ေဒသ
အလိုက် တားြမစ်ထား ေသာသစ်မျိးများငှ့် စမီံကနိ်းေဒသ သပတိ်ကျင်းမိနယ်တငွ်းရှိ စာရင်းဝင်သစ်များ စာရင်းကို��က်ဆက်တွဲ(ဂ-၁)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ေတာိုင်းတရိစ�ာန်များ

မိုးကတု်မ�ိ����င်ချိမိနယ်များငှ့် ဆက်စပ်လျက် ေတာင်ကနု်း/ေတာင် တန်းေဒသများရှိြခင်းေကာင့် ယခင်ကေတာဆင်ိုင်း၊ ဂျ၊ီ ဆတ်၊ ေတာဝက်၊ ယနု်ငှ့် ဖတွ်များ ေတွရှိိုင်ေကာင်းသရိှိရပါသည်။ ယခအုခါ လူတိုအေြခချေနထိုင်မ၊
ေတာ တငွ်း ၀င်/ထကွ်သာွးလာမ၊ ယာဉ်ငှ့် စက်ပစည်များသံးုစွဲမ များြပားလာြခင်းေကာင့် စမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်မည့် ေဒသတစ်ဝိုက်တငွ် ေတာိုင်းတရိစ ာန် မျိးစတိ်များအေြခချ ေနထိုင်မမရှိေတာဘ့ဲ အြခားေဒသ ေတာနက်ရာေနရာများသို
ေရ�ေြပာင်းေနထိုင် ကျက်စားသည်ဟ ုယဆူရပါသည်။ မျိးသဉု်းေပျာက်ကယွ်ိုင်ေသာ ေတာိုင်းတိ��ာန် များမရှိပါ။

ငကှ်မျိးစံ ုအေြခအေန

သပတိ်ကျင်းမိနယ်ငှ့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ စဥ့်ကးူမိနယ်၊ မတရာမိ နယ်၊ ဧရာဝတြီမစ်ဝှမ်းေဒသတစ်ဝိုက်တငွ် ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင်၊ ဆည်များစသည့် စားကျက်ေြမများ ေပါများြခင်းေကာင့် ငကှ်မျိးစံေုနထိုင်ကျက်စားမများြပားပးီ
သပတိ် ကျင်းမိနယ်အတငွ်းတငွ် ေနထိုင်ကျက်စားမ နည်းပါးေကာင်း ေလလ့ာေတွရှိရပါ သည်။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ကမ� းဆိုင်ရာမျိးသ�ု����ရာယ်ရှိေသာ မျိးစတိ်များမာှ ြမန်မာ့ကယ်လပိ်၊ ေစွငကှ်၊ မျက်ခံးုြဖ ငကှ်ြပာေြခာက်၊ စာဝါကျား
ငကှ်၊ Myanmar Spitting Cobra၊ ြမန်မာေ့ရ�သမင်၊ အာရ�ှ�����������������������မ်း၊ အာရဝှက်ဝံ၊ တပု်သင်းေခခွျပ်၊ ေရချိ ေရငန်မေိချာင်း၊ ဂျ၊ီ သစ်ေကာင် စသည်တိုြဖစ်ပါသည်။ စမီံကနိ်းေဒသအတငွ်း ေတွရှိရေသာ
ငကှ်မျိးစတိ်စာရင်းများငှ့် တရိစာန်များစာရင်းကို��က်ဆက်တွဲ (ဂ-၂)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤငကှ်မျိး စတိ်များအား ဦးဟတု်လင်း(န်ကားေရးမှးငမိ်း) သစ်ေတာဦးစးီဌာန၏ (၂၆.၁၀. ၁၉၉၄)ေနထတု် အမနိ်ေကာ်ြငာစာအမတှ်
(၅၃၈/၉၄) ြပည်ေထာင်စ ုြမန်မာိုင်ငံ ေတာ်အတငွ်း မျိးသနု်းမည့် အရာယ်မကှာကယွ်ရမည့် ေတာိုင်းတ�ိ�ာန်များ စာအပု် မ ှမှီြငမ်းေရးသားထားပါသည်။

လမူဘဝပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန

အိမ်ေထာင်စလုဦူးေရ အေြခအေန

စမီံကနိ်းဧရယိာငှ့် အနးီဆံးုြဖစ်ေသာ ြပင်ဦးလငွ်ခိုင်၊ သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�ာ ရှိပါသည်။

(၇)မိုင်ချမ်းသာ ေကျးရ�ာအပု်စု
အမိ်ေြခ (၄၀၀)အမိ်၊ အမိ်ေထာင်စ ု(၅၈၀)စ၊ု ကျား(၁၁၁၀) ေယာက်၊ မ(၁၂၇၅)ေယာက်၊ ေပါင်း(၂၃၈၅) ေယာက်၊ လဦူးေရစစုေုပါင်း (၃၆၆၀) ေယာက်ြဖစ်ပါသည်။

အေြခချေနထိငု်မ

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/


သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ.ာ၏ မလူေကျးရ.ာများမာှ (၂၀၀၀) ြပည့်စှ် အေရှပိုင်းကာလများတငွ် အမိ်ေထာင်စလုဦူးေရ အနည်းငယ်သာရှိပးီ (၂၀၀၀) ြပည့်စှ်ခန်မ ှစတင်ကာ ေြမေအာက်ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်း အေသးစားငှ့်
တစ်ပိုင်တစ်ိုင် တးူေဖာ်လပု်ကိုင်မ များြပားလာြခင်းေကာင့် လမူစးီပာွးေရးတိုးတက် လာကာ ြမန်မာြပည်အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မ ှေရ�ေြပာင်းအေြခချ ေနထိုင်လာခဲ့ကပါ သည်။ အလပု်အကိုင် အခငွ့်အလမ်းများ ေပါများလာြခင်း၊ လမ်းပန်းဆက်
သယွ်မ လယွ်ကြူခင်းတိုေကာင့် ေကျးရ�ာများသည် မိြပအေြခအေနငှ့် ကာွဟမနည်းပါးလာ ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။

လမူျိးစမုျား

အများအားြဖင့် ဗမာလမူျိးများသာ ေနထိုင်ကပးီ မိုးကတု်ရမှ်းလမူျိး အနည်း ငယ်ရှိပါသည်။ ဗမာစကားေြပာဆိုပးီ ဗဒုဘာသာကိုးကယွ်ကပါသည်။ ိုးရာဓေလ ့ပ�ွ������������ဲ၊ သတီင်းကတ်ပွဲ၊ ကထနိ်ပွဲများ ြပလပု်ေလရ့ှိပါသည်။
လနူည်းစမုာှ နတ်ိုးရာဓေလ ့ယံုကည်မအရ ေတာင်ြပန်းပွဲသိုသာွးေရာက် ပေူဇာ်ြခင်း၊ နတ်ကန�းပွဲများ တစ်စှ်တစ်ကမိ် ကျင်းပြပလပု်ြခင်း ေတွရှိရပါသည်။

ပညာေရးအဆင့်အတန်း

မ ေလး – ဗန်းေမာ် ကားလမ်းေဘးသည် စည်ကား၍ စးီပာွးေရးဖွံဖိးတိုး တက်မ ေကာင်းမနွ်ြခင်းေကာင့် ပညာေရးအဆင့်အတန်း ေကာင်းမနွ်ေကာင်းေတွရှိရ ပါသည်။ ၀ါးြဖေတာင်ေကျးရ�ာတငွ် အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းများ ရှိပးီ
(၁၀) တန်းေကျာင်းသားများ စာေမးပွဲအား သပတိ်ကျင်းမိနယ်ရှိ စာစစ်ဌာနတငွ် သာွး ေရာက်ေြဖဆိုကေကာင်း သရိှိရပါသည်။ ေကျာင်းသားမဘိများ၏ စးီပာွးေရးလပု်ငန်း အေြခအေနအရ ေြပာင်းေရ�မေကာင့် ေကျာင်းသားများ အဝင်/အထကွ်
ေြပာင်းေရ�မ များလာေကာင်း သရိှိရပါသည်။ တကသိုလ်ပညာအတ�ွ��ေလးမိသို သာွးေရာက် သင်ယေူကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

အလပု်အကိုင်ှင့် အသက်ေမးွမ အေြခအေန

သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ ေချာင်းကးီ၊ အံးုဇံးု၊ ကငွ်းသံးုဆယ်၊ ဇရပ်ကငွ်း၊ ေကျာက်ြဖာ၊ ဝါးြဖေတာင်၊ (၅)မိုင်စသည့်ေဒသများမာှ ေရ�သတထကွ်ရှိရာ ေဒသများ ြဖစ်ြခင်းေကာင့် (၁၉၉၈)ခုစှ် ၀န်းကျင်မစှ၍ တိုင်တပိုင်ငှ့် အေသးစား ေရ�တးူေဖာ်
ြခင်းလပု်ငန်းများ ဖွံဖိးလာပးီ အဓကိထား ေဆာင်ရ�က်ေနကေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းငှ့်ဆက်စပ်ေသာ ၀န်ေဆာင်မ လပု်ငန်းများ၊ ကနု်စည် ေရာင်းဝယ်မငှ့် သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်
လာပးီ ေဒသတငွ်း စးီပာွးေရး ေကာင်းမနွ်ေကာင်း ေလလ့ာေတွရှိရပါသည်။

စိုက်ပျိးေမးွြမေရး အေြခအေန

ေြမြပန်ေဒသများတငွ် ဆန်စပါး၊ ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းဖးူ၊ ငကှ်ေပျာ၊ သရက်ပင်များ စိုက်ပျိးကပ�ီ���������င် ေတာင်ေစာင်းများ၌ ပဲစင်းငံစုိုက်ပျိးမ အနည်းငယ် ေတွရှိရပါသည်။ ဆန်ကို ေြမြပန်ေဒသများမ ှ၀ယ်ယစူားသံးုပးီ ေနအမိ်�ခံ
များအတငွ်း တိုင်တပိုင် ဟင်းသးီဟင်းရ�က်ပင်များ စိုက်ပျိးကပါသည်။ တိုင်တပိုင် ေမးွြမေရးအေနြဖင့် �ွး၊ ဆတိ်၊ ကက်၊ ၀က်များ ေမးွြမကပါသည်။

လထူကုျန်းမာေရး

သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ ၀ါးြဖေတာင်တငွ် တိုက်နယ်ြပည်သူေဆးံရုှိပးီ အေရး ကးီလနူ�များအား မ� တငွ် ကသုေကာင်းသရိှိရပါသည်။ ကမုဏ ီ၀န်ထမ်းငှ့် မှီခိုသမူသိားစဝုင်များအတကွ် ကမုဏအီလိုက်ခန်ထားေသာ ေဆးမှးများမှ
ကျန်းမာ ေရး ေစာင့်ေရာှက်ေပးပါသည်။ စးီပာွးေရးငှ့်လေူနမ အဆင့်အတန်း ြမင�့�����������������ေလာက်မရှိြခင်းေကာင့် (၉၀) ရာခိုင်န်းခန် ေရေလာင်း ယင်လံအုမိ်သာ သံးုစွဲိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

သပတိ်ကျင်းမိနယ်ေဆးံ၊ု ၀ါးြဖေတာင်တိုက်နယ်ေဆးံသုို ကငွ်း ဆင်းေလလ့ာချက်အရ စဉ့်ကးူမိနယ်အတငွ်း ြဖစ်ပာွးမအများဆံးု ေရာဂါ(၅) မျိးမာှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် –

• ငကှ်ဖျားေရာဂါ။
• ခခုံအားကျဆင်းမေရာဂါ။
• ေသးွတိုးေရာဂါ။
• လှံးုေရာဂါ။
• ဆးီချိေရာဂါ။

ဖနု်မန်ပျံလငွ့်မငှ့် ေလထညုစ်ညမ်းမေကာင့် ြဖစ်ပာွးတတ်ေသာ အဆတု်ေရာင်ြခင်း၊ အဆတု်ပြွခင်း၊ မျက်စနိ�ြခင်း၊ မျက်ခမ်းစပ်ေရာဂါများ ြဖစ်ပာွးြခင်းမာှ နည်းပါးေကာင်းသရိှိရပါသည်။

ေရ�ေြပာင်းေနထိငု်မများ

ေဒသတငွ်း မလူေနထိုင်သနူည်းပါးပးီ စးီပာွးေရးလပု်ငန်း လပု်ကိုင်ို◌်င်မ ေကာင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ြဖစ်ေသာ မိုးကတု်၊ ေရ�ဘို၊ မတိလီာ၊ ရမည်းသင်း၊ ြမင်း�ခံ၊ တပ်ကနု်း၊ ေြမာင်မိနယ်များမ ှေရ�ေြပာင်း၍ အေြခချေနထိုင်လာမများ ေတွရှိရ
ပါ သည်။ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�ာ၊ ဇရပ်ကငွ်းရ�ာများတငွ် ေနအမိ်ငှ့်ဝင်း�ခံများ၊ တိုက် အမိ်များ ေကာင်းမနွ်သပ်ရပ်စာွ ေဆာက်လပု်ေနထိုင်ကပးီ မ�ိ�����က်များကဲသ့ို စနစ်တကျရှိေကာင်း(၂၄)န�ရ ီလပ်စစ်မးီအသံးုြပိုင်သြဖင့် လေူနမ
အဆင့်ြမင့်မား လာေကာင်းသရိှိရပါသည်။

သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးစနစ်

ြမန်မာြပည်အလယ်ပိုင်းငှ့် အထက်ပိုင်းေဒသများသို မေလး-ဗန်းေမာ် အေဝးေြပး ကားလမ်းမလှည်းေကာင်း၊ ဧရာဝတြီမစ်ေကာင်းမလှည်းေကာင်း ဆက် သယွ်ိုင်ပးီ ဧရာဝတြီမစ် အေန�က်ဘက်ြခမ်းသို ဧရာဝတြီမစ်ကးူတံတား (စဉ့်ကးူ)မ ှတ
ဆင့်ေရ�ဘိုမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းသို အလယွ်တကသူာွးိုင်ြခင်းေကာင့် ဆက် သယွ်မေကာင်းမနွ်ေသာ အေြခအေနရှိပါသည်။ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�����ေလး – ဗန်းေမာ် – သပတိ်ကျင်း ကားလမ်းဆံတုွင် တည်ရှိပးီ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လိုင်း
မျိးစံ ုြဖတ် သန်းရပ်န�းသည့် ေနရာြဖစ်ေသာေကာင့် သာွးလာမအဆင်ေြပလယွ်ကေူကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အေဝးေြပးကားလမ်းမတှဆင့် လပု်ကကွ်ေနရာသို ေကျာက်ခင်းလမ်း ခင်းထားသြဖင့် ေဘးကင်းလံ�ုခံစာွ သာွးလာိုင်ပါသည်။

လထူ ုဆက်သယွ်ေရးစနစ်

လက်ကိုင်တယ်လဖီနု်း စနစ်များြဖစ်ေသာ GSM, MEC, Telenor, Oredoo စေသာ ဖနု်းလိုင်းများသံးုစွဲိုင်ပးီ၊ အင်တာနက်ငှ့် E-Mail ဆက်သယွ်အသံးုြပိုင်ပါ သည်။ (၇)မိုင်ချမ်းသာ ေကျးရ�ာတငွ် သတင်းစာငှ့် ဂျာနယ်မျိးစံဝုယ်ယ ူဖတ်ိုင်ပါ
သည်။

လပ်စစ်ဓါတ်အား သံးုစွဲြခင်း

ယခင်က ကိုယ်ပိုင်မးီစက်ငယ်များြဖင့်သံးုစွဲေနရာမ ှြမန်မာလ့ပ်စစ်ဓါတ်အား လပု်ငန်း၊ သပတိ်ကျင်းဓါတ်အားခွဲံမုတှဆင့် ြဖန်ေဝေပးေသာ လပ်စစ်ဓါတ်အားကို လနွ်ခဲေ့သာ (၃)စှ်ခန်မ ှစတင်ရရှိခဲရ့ာ ကမုဏမီ ှထည့်ဝင်မတည်ေငမွျားြဖင့်
မးီတိုင်၊ မးီကိးများ သယွ်တန်းြခင်း၊ ထရန်စေဖာ်မာများ ၀ယ်ယတူပ်ဆင်ြခင်းြဖင့် (၂၄)န�ရ ီလပ်စစ်မးီ အသံးုြပိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ေသာက်သံးုေရ ရရှမိ

ေတာေတာင်ငှ့် သဘာဝအေြခခံေကာင့် ေြမေအာက်ေရ ထကွ်ရှိမ ေကာင်းမနွ်သြဖင့် သန်ရငှ်းေသာ အဝစီတိငွ်းေရများ ရယသူံးုစွဲိုင်ပါသည်။ အြခားတစ် ဖက်မ ှကမုဏပီိုင်ေရ�လပု်ကကွ် အင်း/လိဏ်များအတငွ်းမ ှေဘးအရာယ် ကင်းရငှ်းေစ ရန်
စပု်ထတု်ေသာ ေရများအားသံးုေရအြဖစ် ြဖန်ေဝအသံးုြပြခင်း၊ ေရသန်စက်ြဖင့် သန်စင်ပးီ ေသာက်ေရအြဖစ် အသံးုြပြခင်းြဖင့် လံေုလာက်ေသာ ေသာက်သံးုေရရရှိပါ သည်။ အချိရ�ာများတငွ် ေရွာသေီရရာှးပါးမေကာင့် ေသာက်သံးုေရ လိုအပ်
ချနိ်တငွ် ကမုဏမီ ှေရသယ်ကားြဖင့် ေရြဖန်ေဝလှဒါန်းြခင်းများြပလပု်ပါမည်။ ေဒသအတငွ်း ေြမေအာက်ေရရရှိမမာှ မတီာ(၅၀)မ ှ(၇၀)အတငွ်းရှိေကာင်း ေလလ့ာသရိှိရပါသည်။

တရားဥပေဒ စိးုမိုးမ

စမီံကနိ်းဧရယိာ အနးီဝန်းကျင်ေဒသသည် ရဲတပ်ဖွဲ၊ ရဲကင်းများ၊ စခန်းများ အနးီကပ် တည်ရှိမေကာင့် ကးီမားေသာ မခင်းများြဖစ်ပာွးြခင်းမရှိပါ။

အစိုးရ မဟတု်ေသာ အဖွဲအစည်းများ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် –

• ချမ်းသာသခု ပရဟတိ ကညူမီအသင်း၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�ာ။

လက်ရှပိတ်ဝန်းကျင်အေြခအေန (Existing Environment)

ရတန�မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏလီမီတိက်၏ ေရ�သတတးူေဖာ်ေရး လပု်ကကွ် (TPK – 223)သည် မေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ ြပင်ဦးလငွ်ခိုင်၊ သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ ရာှးချက် ေဒသ၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာ ေကျးရ�ာအပု်စအုနးီတငွ် တည်ရှိပါသည်။
လပု်ကကွ်မာှ စိုက်ပျိးေြမ၊ သာသန�ေ့ြမ၊ မိေြမရ�ာေြမ၊ သစ်ေတာကိးဝိုင်း၊ ကိးြပင်ဧရယိာ ကာကယွ်ေတာများငှ့် လတွ်ကင်းမရှိပါသည်။ ထိုအြပင် လပု်ကကွ်နယ်ေြမအတငွ်း အမျိးသားအဆင့်၊ တိုင်းငှ့် ြပည်နယ်အဆင့်၊ သတ်မတှ်ကာကယွ်
ထားေသာ ဇဝီမျိးစံမုျိးကွဲ ထနိ်းသမိ်းေရးနယ်ေြမများ၊ အများြပည်သဆူိုင်ရာ သစ်ေတာ၊ သပိံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထနိ်းသမိ်းထားေသာနယ်ေြမ၊ ဘမူိပူ ဆိုင်ရာ ထနိ်းသမိ်းထားေသာ အထင်ကရေနရာများ ပါ၀င်မမရှိပါ။ ရာှးပါးေသာ တရိစာန်များ၊ မျိး
သဉု်းေပျာက်ကယွ်လနုးီပါး မျိးစတိ်များ၊ စးီပာွးေရးငှ့် ကျန်းမာေရး အာဟာရဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရှိမျိးစတိ်များ မရှိပါေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ လပု်ကကွ်၏ ပူဆိုင်ရာ၊ ဇဝီဆိုင်ရာ၊ လမူေရး၊ စးီပာွးေရး၊ ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ အေနအထားများငှ့်
စမီံကနိ်းအနးီဝန်းကျင်ရှိ ပတ်ဝန်း ကျင်ငှ့်လမူေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနများအား ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆး တင်ြပအပ်ပါသည်။

ေြမထအုေြခအေနငှ့် ေြမအရည်အေသးွ

လပု်ကကွ်အတငွ်းငှ့် ဆက်စပ်နယ်ေြမအတငွ်းရှိ�������ိးအစားမာှ သဲ ေကျာက်၊ အာလးူေကျာက်များ ေရာေ�ှေနေသာ နညီိေတာေြမများြဖစ်ပါသည်။ လပု်ကကွ်အတငွ်း သစ်ပင်များ စိုက်ပျိးထားပးီ ြဖစ်ထနွ်းမရှိေကာင်း ေတွရှိရ
ပါသည်။ လပု်ကကွ်အတငွ်း ေပါက်ေရာက် ြဖစ်ထနွ်းေနေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များမာှ သက်ရင်း ကးီ၊ နဘဲ၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ကသစ်ငှ့် မင်ဝါးများြဖစ်ပါသည်။ သတတးူေဖာ်ရာမ ှထကွ်ရှိ ေသာ စနွ်ပစ်ေကျာက်အမျိးအစားမာှလည်း သဲေကျာက်
(Sandstone)၊ ထံးုေကျာက် (Limestone)၊ ရ�ံေကျာက် (Mudstone) များြဖင့် ဖွဲစည်းထားြခင်းြဖစ်ပးီ ေြမထအုား ညစ်ညမ်းမ မရှိေစေရးအတကွ် ေြမယာအသံးုချမ အနည်းဆံးုြဖစ်ရန် ေြမေအာက်တးူေဖာ် မနည်းစနစ်ကို အသံးုြပေဆာင်ရ�က်ေန
ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အသံးုြပပးီ ေြမဆလီာပျက်စးီ ေသာ ေြမေနရာများတငွ်လည်း အစားထိုးအပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးထားပါသည်။ ေြမအရည်အေသးွ တိုင်းတာရန်နမနူ�ေကာက်ယသူည့် ေနရာသည် လက်ရှိေြမဆလီာ၏ အရည်အေသးွကို သရိှိ
ိုင်ရန် ယခင်လပု်ကကွ်ဧရယိာ၏ အလယ်ပို��������းဆင်း မများ အနည်ပိုချိုင်မည့် အနမိ့်ပိုင်းေနရာြဖစ်သည့် ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ 53’ 30.57’’N)၊ အေရှေလာင်ဂျကီျ(96 ◌ံ 4’ 43.57”E)မ ှေြမနမနူ�ကိုရယ ူေဆာင်ရ�က်ခဲြ့ခင်းြဖစ်
ပါသည်။ စနွ်ပစ်ေြမစာ၏ ေြမထအုရည်အေသးွ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်ကို ေန�က်ဆက်တွဲ(ဂ-၃)ငှ့် ေအာက်ပါဇယားတငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

လပု်ကကွ်ဧရယိာအတငွ်း ေြမအရည်ေသးွတိုင်းတာမဇယား

No. Element Concentration ppm



1 SiO 57.34 %

2 Fe O 14.87 %

3 Al O 5.53 %

4 Pb 1.17 ppm

5 Zn 0.47 %

6 Cu 137.60 ppm

Future National Laboratory (Mandalay)

ေရအရည်အေသးွ

စမီံကနိ်း ဧရယိာတစ်ဝိုက်သည် သစ်ပင်၊ သစ်ေတာ အသင့်အတင◌့့်ရှိြခင်း၊ လေူန ကျဲပါး၍ စနွ်ပစ်ပစည်း နည်းပါးြခင်းတိုေကာင�့���������း ေကာင်းမနွ် ပါသည်။ ေတာင်ကျေချာင်းေရအား ေရစကုန်ြပလ�ု��������
သံးုေရအြဖစ် သံးုစွဲမည်ြဖစ်ြခင်းေကာင့���������������န�ေကာက်ယစူစ်ေဆးြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးသည့် တည်ေနရာ ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ 53’ 31.17”N)၊ အေရှေလာင်ဂျကီျ(96 ◌ံ4’ 45.32”E)မေှကာက်ယူ
စစ်ေဆးခဲြ့ခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက် ေရအား စမီံကနိ်းလပု်ကကွ်ငှ့် လပု်ကကွ်ဧရယိာ အနးီဝန်းကျင်ရှိေရအား ေကာက်ယြူခင်း ြဖစ်ပးီ ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ53’ 30.07”N) အေရှေလာင်ဂျကီျ (96 ◌ံ 4’ 42.87’’E) မ ှတိုင်းတာ၍လပု်ကကွ်
ဧရယိာအတငွ်း တးူေဖာ်သည့်အခါထကွ်ရှိလာိုင်သည့် ေြမေအာက် ေရငှ့် အနးီစပ်ဆံးုတညူီိုင်ေသာေကာင့် နမနူ� ယစူမ်းသပ်ခဲ�့������������������������� ရှိ/မရှိသရိှိေစရန် ေရနမနူ�တို အားေကာက်ယ၍ူ
မ�ေလးမိရှိ Future National Laboratory သို ပိုေဆာင်စမ်းသပ် စစ်ေဆးခဲပ့ါသည်။ ေရနမနူ�စစ်ေဆးချက် ရလာဒ်များအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားများငှ့် ေန�က်ဆက်တွဲ (ဂ-၄)ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

����������းေရ) စစ်ေဆးမဇယား

No Element Concration ppm

1 pH 7.2

2 Total Dissolve Solid (TDS) 432.97 Mg/L

3 Total Hardness as CaCO 100 Mg/L

4 Total Alkalinity as CaCO 248 Mg/L

5 Total acidity as CaCO 2 Mg/L

6 SO4  (Sulphate) 2.47 Mg/L

7 CL  (Cloride) 10 Mg/L

8 Iron(Fe) 0.281 Mg/L

9 Colour Clean

10 Cu(ေကး) 0.005 Mg/L

11 Pb(ခဲ) 0.178 Mg/L

12 Zn(သပွ်) 0.032 Mg/L

Future National Laboratory (Mandalay)

ေြမေအာက်ေရ စစ်ေဆးမရလာဒ်ဇယား

No Element Concration ppm

1 pH 7.2

2 Total Dissolve Solid (TDS) 347.71 Mg/L

3 Total Hardness as CaCO 88 Mg/L

4 Total Alkalinity as CaCO 120 Mg/L

5 Total acidity as CaCO 3 Mg/L

6 SO4  (Sulphate) 58.09 Mg/L

7 CL  (Cloride) 14 Mg/L

8 Iron(Fe) 0.348 Mg/L

9 Colour Clean

10 Cu(ေကး) 0.01 Mg/L

11 Pb(ခဲ) 0.244 Mg/L

12 Zn(သပွ်) 0.015 Mg/L

Future National Laboratory (Mandalay)

ေလထအုရည်အေသးွ

ေရ.အေသးစားလပု်ကကွ် (TPK–223)တငွ် ေရ.သတိုင်းများ တးူေဖာ်ရာ၌ ေြမ ေအာက်တးူေဖာ်မနည်းစနစ်ကို အသံးုြပတးူေဖာ်ြခင်း၊ အဓကိလအူင်အားသံးုစွဲ၍ အေသး စားတးူေဖာ်မလပု်ငန်းများသာ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ သတိုင်းတးူေဖာ်ထတု်လပု်
မ ပမာဏ နည်းြခင်း၊ သတိုင်းများတးူေဖာ်ြခင်း၊ သယ်ယြူခင်း၊ စပုံြုခင်းလပု်ငန်းများတ�ွ���ရား များသံးုစွဲမမရှိြခင်းတိုေကာင့် ေလထညုစ်ညမ်းမမရှိိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ စမီံကနိ်း လပု်ကကွ်အတငွ်း ေလထအုရည်အေသးွ
တိုင်းတာြခင်း လပု်ငန်းများအား HAZ SCANNERTM model EPAS ကို အသံးုြပ၍ တိုင်းတာေဆာင်ရ�က်ခဲပ့ါသည်။ လက်ရှိ ေလထအုရည်အေသးွအား Base Line Data အြဖစ်ထားရှိိုင်ရန် လပု်ငန်းလပု်ေဆာင် မည့်အချနိ်တငွ် တးူေဖာ်ြခင်း
ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည့် အင်းေပါက်ေနရာငှ့် အပု်ချပ်မအ ေဆာက်အဦများ ေဆာက်လပု်မည့်ေနရာအနးီ ေြမာက်လတတီဒွ် (22 ◌ံ 53’ 32.64”N)၊ အေရှေလာင်ဂျကီျ (96 ◌ံ4’ 45.93”E)တငွ် တိုင်းတာ၍ မတှ်တမ်းရယခူဲပ့ါသည်။ ေလထု
အရည်အေသးွ စစ်ေဆးချက်ရလာဒ်များအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားများြဖင့်တငွ် ေဖာ်ြပ ထားပါသည်။

ိုက်ထိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် (NO2)

ိုက်ထိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်သည် ေလထညုစ်ညမ်းေစေသာ အဓကိ အရာတစ်ခြုဖစ်ပးီ ယာဉ်ေမာင်းငှ်ြခင်း၊ ထနိ်းသမိ်းြခင်းငှ့် မးီအားေပးစက်များ အသံးုြပြခင်းမ ှေလာင်စာဆမီျား ေလာင်ကမ်းပးီ ထတု်လတ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဓာတ်ဆီငှ့်
ဒဇီယ်အင်ဂျင်များမ ှထတု်လတ်ေသာ ေလထညုစ်ညမ်းေစေသာ အရာများ၏ အမျိးအစားများမာှ တညူေီသာ်လည်း ၎င်းတို၏ အချိးအစားမာှ အင်ဂျင်လည်ပတ်ပံ ုအမျိးအစားအလိုက် ကွဲြပားိုင်ပါသည်။ ဤသတတးူေဖာ် ြခင်း လပု်ငန်းတငွ်
အစိုးရ မဟာဓာတ်အားလိုင်း ေရာက်ရှိပးီြဖစ်၍ လပ်စစ်စမွ်းအင် ကို အဓကိထားသံးုစွဲပးီ အရံအေနြဖင့် ဒဇီယ်အင်ဂျင်များအား အသံးုြပသာွးမည် ြဖစ်ပါမည်။ ိုက်ထိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် �ှသငွ်းမများလင် အဆတု်ေရာဂါကို ြဖစ်ပာွးေစိုင်
ပါသည်။ တိုင်းတာမရလဒ်များအရ ိုက်ထိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် အချိးအစားပါ၀င်မသည် အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတု်လတ်မ) လမ်းန်ချက်ငှ့် National Ambient Air Quality Standards, NAAQS ေအာက်ရှိသည်
ကို ေတွရှိရပါသည်။

ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် (SO2)

ဆာလ်ဖာဒိုင် ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွသည် ညစ်ညမ်းေစိုင်သည့် အရင်းအြမစ်များထဲတငွ် အေရးကးီဆံးု ဓာတ်ေငွြဖစ်သည်။ ဆာလ်ဖာဒိုင် ေအာက်ဆိုဒ်သည် အေရာင်မရှိေသာ ဓာတ်ေငွြဖစ်ပးီ ထးူြခားသည့်စးူရေှသာ အနံရှိပါသည်။လပု်ငန်းသံးု
ယာဉ်များသည် ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ထတု်လတ် ေသာ အရင်းအြမစ်များြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အသက်�ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါများ၊ လည်ေချာင်းယားယံ ြခင်းငှ့် မျက်စနိ ြခင်းတိုကို ြဖစ်ေစပါသည်။ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ကို �ှ
သငွ်းမများလင် အဆတု်ေရာဂါကို ြဖစ်ပာွးေစိုင် ပါသည်။ တိုင်းတာမရလဒ်များအရ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် အချိးအစား ပါ၀င်မသည် အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတု်လတ်မ) သတ်မတှ်ချက်အတငွ်း ကိုက်ညမီရှိသည်ကို
ေတွရှိရပါသည်။

ကာဗနွ်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် (CO2)

ကာဗနွ်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက်သည် လပု်ငန်းသံးုယာဉ်များ၊ ကားများ၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များငှ�့���ရားများ လည်ပတ်ေမာင်းငှ်ြခင်းမ ှထ�ွ�������������သည် အ� ေိသာ ဓာတ်ေငွတစ်မျိးြဖစ်ပးီ အသက်�ှ
လမ်းေကာင်းဆို����� ���������ငု်ပါသည်။

ကာဗနွ်မိုေန�က်ဆိုဒ် (CO)

ကာဗနွ်မိုေန က်ဆိုဒ်သည် ေလထထုဲတငွ် ေတွရေသာဓာတ်ေငွ တစ်မျိးြဖစ်ပးီ အနံ၊ အရသာမရှိေသာ အဆပိ်ရှိဓာတ်ေငွ တစ်မျိးြဖစ်ပါသည်။ ထို ဓာတ်ေငွကို အဓကိထတု်လတ်ေသာ အေကာင်းအရင်းများမ ှေမာ်ေတာ်ဆိုင် ကယ်များငှ့်
စက်ယ ရားများ လည်ပတ်ေမာင်းငှ်ြခင်းများေကာင့် ထ�ွ���������န်မိုေန က်ဆိုဒ် ဓာတ်ေငွပါ၀င်မသည် (0.2 ppm) ရှိပါက လ ူတို�����������ခိုက်ိုင်ပါ။

National Ambient Air Quality Standards(NAAQS) ှင့် ေရ�လပု်ကကွ် (TPK – 223)

လက်ရှေိလထ ုအရည်အေသးွအား ိင်းယဉှ်ေဖာ်ြပမဇယား

2

2 3

2 3

3

3

3
–

–

3

3

3
–

–



Parameters
Guideline Value
(ppb) (8hrs mean)

1  8 hrs.
Average Air
Quality (ppb)

2  8 hrs. Average
Air Quality (ppb)

 

3  8 hrs. Average
Air Quality (ppb)

Carbon monoxide(CO) 9 ppm 0.212806 0.212229 0.29075

Hydrogen Cyanide(HCN)
Gas

10 ppm 0 0 0

Nitrogen Dioxide(NO ) 100 23.7713 19.9 12.5125

Nitrous Oxide(NO) 100 7.65280 10.2812 27.7541

Sulphur Dioxide(SO ) 75 3.16484 21.72083 14.1187

st
nd

rd

2

2





အမန်အမားပျံလငွ့်မ



သတိုင်းငှ့် စနွ်ပစ်ေကျာက်များ သယ်ယြူခင်း၊ စပုံြုခင်းလပု်ငန်းများေဆာင်ရ.က် မေကာင့် ဖနု်မန်များပျံလငွ့်၍ ေလထညုစ်ညမ်းမ ြဖစ်ေစိုင်ပးီ လမူဝန်းကျင်ထခိိုက်မ��������ငု်ပါသည်။ သိုေသာ် စနွ်ပစ်ေကျာက် အလနွ်နည်းပါးြခင်း၊
စနွ်ပစ်ေကျာက် သယ်ယရူာတငွ် သံလမ်းြဖင့်သယ်ယြူခင်း၊ ေြမေအာက်မအှစိုဓာတ်ရှိြခင်းတိုေကာင့် ေလထညုစ်ညမ်းိုင်မ မရှိေကာင်းေတွရှိိုင်ပါသည်။ လပု်ငန်းလည်ပတ် ေဆာင်ရ�က် သည့် ထတု်လပု်ေရးကာလများတငွ် ေြမေအာက်လိဏ်ဂူ
တးူေဖာက်ြခင်း နည်းစနစ်အား အသံးုြပေသာေကာင့် ေကျာက်သားများအား ေဖာက်ဂန်းများကိုအသံးုြပ၍ ယမ်းေဖာက် ခွဲြခင်း၊ ယမ်းခွဲြခင်းလပု်ငန်းများမ ှေကျာက်သားအမန်အမားငှ့် ယမ်းေငွများထ�ွ�����ုင်ပါသည်။ အဆိုပါလပု်ငန်း
များသည် လပု်ငန်းချနိ်တိုေတာင်း ေသာကာလ အတွ���������ငု်သြဖင့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မမာှ ယာယမီသာြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်ယမ်းေငွ ငှ့် ေကျာက်သားအမန် အမားများပျံလငွ့်မကို ကာကယွ်ိုင်ရန် ကာကယွ်ေရးဝတ်စံမုျား ၀တ်
ဆင်ြခင်း၊ �ှ ေခါင်းစည်းများ အသံးုြပြခင်း၊ ေြမေအာက်လိဏ်ဂသူံးု ယမ်းမန်ကာ မျက်မနှ်များ တပ်ဆင်အသံးုြပေစြခင်း၊ ေရဖအိားသံးု ေဖာက်စက် (Water Pressure Drilling Machine) အသံးုြပြခင်းနည်းလမ်းများြဖင့် အ� ေိစရန် ကာ
ကယွ်သာွးပါ မည်။ ဖနု်မန်ပျံလငွ့်မကို အင်းေပါက်ေနရာငှ့် အပု်ချပ်မအေဆာက်အဦများ ေဆာက် လပု်မည့် ေနရာအနးီ ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ 53’ 32.64”N)၊ အေရှေလာင်ဂျကီျ (96 ◌ံ4’ 45.93”E)တငွ်တိုင်းတာ၍မတှ်တမ်းရယခူဲပ့ါသည်။
တိုင်းတာမ������ က်ဆက်တွဲ (ဂ-၆)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ လပု်ကကွ်ေလထအုတငွ်း Particulate Matters (10µm) ငှ့် Particulate Matters (2.5µm) ပါ၀င်မများ အား(24)န ရအီတငွ်း တိုင်းတာစစ်ေဆး မများအရ အမန်အမား
ပျမ်းမပါ၀င်မမာှ PM10 (83.4267) (µg/m3)၊ PM2.5 (45.6384) (µg/m3)ြဖစ်ပါသည်။ အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ(ထတု်လတ်မ) စံချနိ်စံန်းများငှ့် NAAQS (National Ambient Air Quality Standard ) ေလထု
အရည်အေသးွ အတငွ်းသာရှိေကာင်း၊ လမူ������������မရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

National Ambient Air Quality Standards(NAAQS) ှင့် ေရ�လပု်ကကွ် (TPK – 223) အမန်အမား ပျံလငွ့်မ (PM10,PM2.5 ) ိ င်းယဉှ်ေဖာ်ြပမဇယား

Parameters Guideline ValueGuideline (24hrs means) Average Air Quality
PM  (µg/m3) 150 83.4267
PM (µg/m3) 35 45.6384

ဖနု်မန်ပျံလွင့်မ သတ်မတှ်ချက် ေဆာင်ရ�က်မည့် စံချနိ်စံန်း

ဖနု်မန်ပျံလငွ့်မအား ေအာက်ပါစံသတ်မတှ်ချက်အတငွ်း ရှိေစေရး အတကွ် ေဆာင်ရ.က်မည်ြဖစ်ပးီ အကယ်၍ စံသတ်မတှ်ချက်များ ေကျာ်လနွ်ပါက သတိုင်းငှ့် စနွ်ပစ်ေြမစာသယ်ယရူာ လမ်းများတငွ် ေရြဖန်းြခင်း၊ စနွ်ပစ်ေြမစာပံ၊ု သတိုင်းစပုံု
ကငွ်းတိုတငွ် ေရြဖန်းြခင်းလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အနံအသက်ှင့် အခိုးအေငွ

သတတးူေဖာ်ြခင်းလပု်ငန်းတငွ် ဓာတ်ေဆးများ သံးုစွဲြခင်းမရှိသြဖင့် အနံ အသက်ှင့်အခိုးအေငွများ ထကွ်ရှိြခင်းမရှိပါ။ ယမ်းေပါက်များ ေဖာက်ရာ တငွ် ေရဖအိားသံးု ေဖာက်စက်(Water Pressure Drilling Machine) အသံးုြပ ြခင်းေကာင့် ယမ်း
ခွဲရာတငွ် အခိုးအေငွများ ထကွ်ရှိေသာ်လည်း ယမ်းသံးုစွဲမ ပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမ အကမိ်အေရအတကွ်ငှ့် ယမ်းခွဲရာတငွ် အနက်ေပ(၁၅၀)ခန် ရှိေသာ ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်းများအတငွ်း ယမ်းခွဲြခင်းငှ့် ေလစက်များြဖင့် မတ် ထတု်သန်စင်သာွးမည်
ြဖစ်ေသာေကာင့် ေလထညုစ်ညမ်းေစသည့် အမန်အမား များ၊ အနံအသက်ငှ့် အခိုးအေငွများ ထကွ်ရှိမမရှိိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ဆညူံသံငှ့် တနု်ခါမ

10

2.5



စမီံကနိ်းလပု်ငန်းသည် ေြမေအာက်တငွ်သာ ေဆာင်ရ.က်မည်ြဖစ်၍ ြပင်ပဆညူံသံ ထကွ်ရှိမနည်းပါးပါသည်။ ေကျာက်ေဖာက်စက်များ အသံးုြပြခင်း၊ ေကျာက်များအား ယမ်းခွဲ ဖယ်ရာှးြခင်း၊ မးီစက်၊ ေလမတ်စက်များမ ှဆ�ူ�������ရား
ကးီများ လပု်ငန်း ေဆာင်ရ.က်ြခင်း၊ အင်ဂျင်စက်များ ေမာင်းငှ်ြခင်း၊ ယာဉ်များေမာင်းငှ် သာွးလာ ြခင်းတိုေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆညူံသံငှ့် တနု်ခါမ������������ပ်ကကွ် အတ◌ွငွ်းလေူနေဆာင်အနးီ ၊ ေြမာက်လတတီဒွ် (22
◌ံ53’31.04”N)၊အေရှေလာင်ဂျကီျ (96 ◌ံ04’ 43.60”E)တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်အရ ဆညူံသံမာှ ေနအချနိ်(46.4)dB၊ ည (50.7)dB၊ တနု်ခါမမာှ(0)ft/sec ရှိေကာင်း တိုင်းတာရရှိခဲပ့ါသည်။ အင်းတးူေဖာ်မည့် ေန ရာအနးီ အေရှေလာင်ဂျကီျ (96
◌ံ4’ 44.80”E)၊ ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ53’ 29.92”N) တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်အရ ဆညူံသံမာှေနအချနိ် (48.9)dB၊ ည(54.8)dB၊ တနု်ခါမမာှ (0)ft/sec ရှိေကာင်းတိုင်းတာရရှိခဲပ့ါသည်။ ယင်းေနရာတငွ် တိုင်းတာရသည့်အေကာင်း အရင်းမာှ
စမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်သည့်အခါ အင်းေပါက်အနးီြဖစ်သြဖင့် ဆညူံသံငှ့် တနု်ခါ မထွ����ုင်ေချရှိသည့် ေနရာြဖစ်ေသာေကာင့် ေရ�းချယ်တိုင်းတာရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရ�ာများမာှလည်း(၁)မိုင်ခန်ကာွေဝးသြဖင့် လပု်ကကွ်
အတငွ်းယမ်း ခွဲြခင်းလပု်ငန်းေဆာင်ရ�က်မေကာင့် လမူ��������ုးကျိးသက်ေရာက်မမရှိ ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ(ထတု်လတ်မ) စံချနိ်စံန်းအရ ဆညူံသံမာှ(55–70)dB သတ်မတှ်ထား
ြခင်းြဖစ် ပါသည်။ တနု်ခါမမာှ(3–5)mm/sec သိုမဟတု် (0.01–0.02)ft/sec ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးရလာဒ်မာှ ေအာက်ပါဇယားငှ့် ေန က်ဆက်တွဲ(ဂ-၇)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။



လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနများသည် လပု်ငန်းလည်ပတ် ေဆာင် ရ.က်စဉ်ကာလအတငွ်းတငွ် ကာွြခားလာမ၊ ထခိိုက်မရှိ/မရှိ ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးိုင်ရန်အတကွ် Ambient ရှိ�������������� း၊ ေလ
အရည်အေသးွ၊ ေြမအရည်အေသးွ၊ အမန်ပျံလငွ့်မငှ့် ဆညူံသံတိုကို မလူတိုင်း တာ စစ်ေဆးခဲသ့ည့် ေနရာများ(လတတီဒွ်၊ ေလာင်ဂျကီျ) အမတှ်များတငွ် ထပ်မံ တိုင်းတာစစ်ေဆးသာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထပ်မံတိုင်းတာမည့်အကမိ်ေရ၊ အချနိ်
ကာလ၊ ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် Parameterများအား ပတ်ဝန်းကျင်ေစာင့်ကပ် ကည့်မ အစအီစဉ်ဇယားတငွ် လပု်ငန်းအဆင့်အလိုက် ထည့်သငွ်းေဖာ်ြပထားပါသည်။
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မလူစာမျက်.ှ အေကာင်းအရာ  မတှ်တမ်းဓါတ်ပံမုျား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက် ဆက်သယွ်ရန်

ထခိိုက်ိုင်မေလျာပ့ါးေစေရး အစအီစဉ်

သက်ေရာက်မများဆန်းစစ်ချက်ငှ့် ထခိိုက်ိုင်မေလျာပ့ါးေစေရး ေဆာင်ရ.က်မည့်အစအီစဉ်များ

ြဖစ်ိုင်ေြခရှေိသာ ထခိိုက်မများ

������������င်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ ေရ�သတသန်စင်ထတု်လပု်ြခင်း နည်းလမ်းများ ေကာင့်ပု်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဇဝီပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လမူေရးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များ ကိုအနည်းငှ့်အများ ထခိိုက်ေစိုင်ပါသည်။

�ူ�����������ုင်မ

ေြမအသံးုချမေြပာင်းလဲြခင်းငှ့် ေြမဆလီာတိုက်စားပျက်စးီြခင်း

စမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် အေြခခံအေဆာက်အဦများ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လမ်းများ ေဖာက်လပု်ြခင်းငှ့် ေြမေအာက်အင်းတးူေဖာ်ြခင်းတိုေကာင့် ေြမအသံးုချမ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ေြမဆလီာတိုက်စားပျက်စးီြခင်းစေသာ ထခိိုက်မများြဖစ်ပာွးိုင်
ပါသည်။

ေလာခ့ျမည့် အစအီစဉ်

စမီံကနိ်းကာလအတငွ်းရှိပးီ သစ်ပင်သစ်ေတာများအား ထနိ်းသမိ်းကာကယွ် ြခင်း၊ စမီံကနိ်းပတိ်သမိ်းချနိ်တငွ် သစ်ပင်များြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း၊ အင်းတးူေဖာ်ရာမ ှထကွ်ရှိ�������� ာများငှ့် ေရ�သတသန်စင် စက်ံမုထှကွ်ရှိေသာ နု်း
အနည်အစှ်များကို သးီြခားစပုံ၍ု စမီံကနိ်းပတိ်သမိ်းသည့်အခါ ြပန်လည်ြဖည့် စကွ်ြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ရာသဦတုေြပာင်းလဲြခင်း

စမီံကနိ်းေြမေနရာ ရငှ်းလင်းရန် သစ်ပင်များဖယ်ရာှးရြခင်းေကာင့် ရာသဦတ ုအေြခအေနကို ထနိ်းသမိ်းေပးေသာ သစ်ေတာသစ်ပင်များ ေလျာပ့ါးသာွးပးီ အပခူျနိ် ြမင့်မားြခင်း၊ မိုးေရချနိ်ကျဆင်းြခင်းစေသာ ရာသဦတေုြပာင်းလဲမ��������ငု်
ပါ သည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

သစ်ပင်များကို လိုအပ်မသှာခတု်ထငွ်ြခင်း၊ စှ်ရညှ်ခံေဒသေပါက်ပင်များကို စနစ်တကျ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်းတို ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ လက်ရှိစက်ံဝုန်းကျင် ေတာင်ေစာင်းများတငွ် ကန်းပင်ငှ့် အရပိ်ရေလကာပင်(၃)ဧကခန် စိုက်ပျိးထားရှိပးီ၊
မိုင်းပတိ်သမိ်းကာလအတကွ် ကန်းပင် (၅)ဧကခန်ငှ့် ပေိတာက်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပျဉ်းမ ငှ့် ယကူလစ်ပင်များ စမီံကနိ်းဧရယိာ ေြမလတွ်ေြမလပ်များတငွ် စိုက်ပျိးသာွးပါမည်။

ေြမပိြခင်း

ေြမပိြခင်းသည် သဘာဝအားြဖင့်ြဖစ်ပာွးေသာ သဘာဝ ေဘးအရာယ်ြဖစ်ပးီ ေကျာက်တံးုများ၊ အစအနများငှ့်ေြမသားများ ေြမြပင်ကနု်းေစာင်းမ ှအစလုိုက်အ�ပံ လိုက်ေရ� လျားြခင်းြဖစ်သည်။ ေြမပိြခင်းကို�������ငု်သည့် အေကာင်း
အရင်း များစာွရှိေသာ်လည်း ပံမုနှ်အားြဖင့် အချက်(၂)ချက်ရှိပါသည်။ ပထမတစ်ချက်မာှ ေတာင်ကနု်း၊ ေတာင်ေစာင်းများတငွ်ရှိေနသည့် ေြမသားငှ့်ေကျာက်သားများ ပံမုနှ် အေနအထားပျက်စးီြခင်းငှ့် ဒတုယိအချက်မာှ ထိုအရာများကို��ာေြမ
ဆွဲအားြဖင့် ဆွဲခံရြခင်းြဖစ်သည်။ ေြမေအာက်ေရ�သတ တးူေဖာ်ြခင်းမ ှြဖစ်ပာွးိုင်ေသာ ေြမပိြခင်းမာှ –

• ေြမေအာက်ဆင်းတငွ်းများ၊ လိဏ်များ၏ ြမင့်မားမတ်ေစာက်ေသာ နံရံများမ ှကွဲအက်ပိကျမ��������
• ေြမေအာက်မိုင်းခွဲြခင်းမ ှထ�ွ����� ် တုန်ခါမေကာင့် သပိ်သည်းမ အားနည်းေသာ ေြမသား၊ ေကျာက်သားများ တည်ငမိ်မေလျာက့ျသာွးြခင်း။
• မိုးသည်းထန်စာွ ရ�ာသနွ်းြခင်းေကာင�့������������းုြမင့် တိုက်စားပးီ ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ် လံ�ုခံ◌မုေလျာန့ည်းသာွးြခင်း တိုြဖစ်ပါ သည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

သတတးူေဖာ်စဉ် ေြမပိြခင်းမြဖစ်ပာွးေစရန် ေြမေအာက်ဆင်းတငွ်းများကို ကနွ်ကရစ်ြဖင့် ခိုင်ခံစ့ာွ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ အင်းေထာက်၊ အင်းတိုင်များ၏ �ကံခ့ိုင်မကို စစ်ေဆးြခင်း၊ လိုအပ်ေသာေနရာများတငွ် သံဖရနိ်အသံးုြပြခင်း၊ သတတငွ်း
အတငွ်း ေရတိုက်စားမမြဖစ်ပာွးေစရန် ေရတု်ေြမာင်းများြပလပု်ြခင်း၊ ယမ်းပမာဏ ေလာခ့ျ သံးုစွဲြခင်း စသည်တိုြဖင့် ေလာခ့ျပါမည်။ ေရ�သတပါေသာ ြဖန်းေကျာက်များကို ယာယစီပုံထုားရာ၌ ပိကျြခင်းမရှိေစရန် ပမာဏများြပားသည့်
အေနအထားမြဖစ်ေစ ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။ ယာယစီပုံမုမ ှမိုးေရများ စးီဆင်းတိုက်စားြခင်းမရှိေစရန် မိုးကာများြဖင့် အပု်ဆိုင်းထားပါမည်။ သတတငွ်းပတိ်သမိ်းပးီေန�က် ေြမပိြခင်း မြဖစ်ပာွးေစရန် ကျင်း၊ ဂလိဏ်များကို ေြမဖိုြခင်း၊
ေရတိုက်စားမ နည်းပါးေစရန် ေရတု် ေြမာင်းများြပလပု်ြခင်း၊ ေြမလာ�ကံခ့ိုင်မကို အေထာက်အကေူပးေသာအြမစ်ရညှ်သစ် ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း စသည်တိုကိုေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ေြမအရည်အေသးွကျဆင်းြခင်း

စနွ်ပစ်ပစည်းများ မေလျာ်မကန်စနွ်ပစ်ြခင်း၊ စက်သံးုဆ၊ီ ေလာင်စာဆမီျား ယိုဖ◌ိ်တ်ြခင်း၊ ဓာတေုဆးဝါးများယိုစမိ�့���������ာများဖယ်ရာှးခံရြခင်း စသည့် အေကာင်းများေကာင့် ေြမအရည်အေသးွကျဆင်း၍ ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း
ြဖစ်ပာွးိုင်ပါ သည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

စနွ်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျစနွ်ပစ်ြခင်းငှ့် စမီံခန်ခွဲြခင်း (စနွ်ပစ်ပစည်း စမီံခန်ခွဲြခင်း အစအီစဉ်ကို အခန်း(၇)၊ စာပိုဒ်(၇.၉.၁)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေလာင်စာဆ၊ီ စက်သံးုဆမီျားကို စနစ်တကျသိုေလာှင်ြခင်း၊ ေလာင်စာဆ၊ီ စက်သံးုဆ ီများ
သိုေလာှင်ထားရှိမ အစအီစဉ်ကို အခန်း(၂)၊ စာပိုဒ်(၂.၁၂)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါ သည်။ ေြမဆီလာဆံးုံးြခင်း မရှိေစရန် ေခါင်းေပါင်းေြမစာများကို သးီြခားေနရာတငွ် အမိုးအကာြဖင့် စပုံထုားရှိပးီ စမီံကနိ်း ပတိ်သမိ်းချနိ်တငွ် ြပန်လည်ြဖည့်စကွ်ပါမည်။

ေရကးီြခင်း

စမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်ရန် သစ်ပင်များရငှ်းလင်းြခင်းေကာင့် ေရစးီဆင်းမကို ထနိ်းသမိ်းေပးိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ေရကးီမြဖစ်ပာွးိုင်ပါသည်။ စွန်ပစ်ပစည်းများ၊ စနွ်ပစ် ေြမစာ အနည်အစှ်များ ြမစ်ေချာင်းအတငွ်း ၀င်ေရာက်ေသာအခါ ြမစ်၊ ေချာင်းများ
တမိ်ေကာပးီ ေရကးီေရလံြခင်း ြဖစ်ပာွးိုင်ပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• စှ်ရညှ်ေဒသေပါက်ပင်၊ ၀ါးပင်၊ �ခံ◌ပုင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း။
• စနွ်ပစ်ပစည်းများကို ြမစ်ေချာင်းအတငွ်း စနွ်ပစ်ြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း။
• စနွ်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျ စမီံခန်ခွဲြခင်း။
• စနွ်ပစ်ေြမစာကန်မ ှနု်းအစှ်များ ြမစ်ေချာင်းအတငွ်း ၀င်ေရာက်မမရှိေစရန် ေရတု်ေြမာင်း ြပလပု်ြခင်းတိုြဖင့် ေလာခ့ျပါမည်။

ေရအရည်အေသးွကျဆင်းြခင်း

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းမ ှထကွ်ရှိေသာ စနွ်ပစ်ပစည်းများြဖစ်ေသာ မလိာ၊ ေရဆိုး၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ငှ့် ဟိုက်ေြဒာလစ်ဆအီေဟာင်းများမ ှထကွ်ရှိေသာ ေရများသည် ေရစးီ ေချာင်းငှ့်အတ ူြမစ်ေချာင်းများအတငွ်း ၀င်ေရာက်ပါက ေရအရည်အေသးွကျဆင်း
ေစ ိုင်ပါသည်။ စမီံကနိ်းအနးီပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ53’ 31.17’’ N)၊ အေရှေလာင်ဂျကီျ (96 ◌ံ04’ 45.32’’E)မ ှေရကိုနမနူ�ယ၍ူ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များ အရ အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတု်လတ်မ)
လမ်းန်ချက် အတငွ်းရှိသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

မလိာ၊ ေရဆိုး၊ အင်ဂျင်ဝိုင်အေဟာင်းများ၊ ဟိုက်ေြဒာလစ်ဆအီေဟာင်းများကို သတ်မတှ်ချက်ငှ့်အည ီမလိာကန်၊ ေရဆိုးကန်များြပလပု်၍ စနွ်ပစ်ပးီ မိုးရ�ာသည့် အခါ ေရစးီဝင်မမရှိေစရန် အဖံးုဖံးုအပု်ြခင်း၊ Run-off cutများ ြပလပု်ြခင်း၊ မိုးရ�ာ
သနွ်း ချနိ်တငွ် စနွ်ပစ်ေြမစာအနယ်အစှ်များ စးီဆင်းမမရှိေစရန် Run-off cut များ ြပလပု် ြခင်းတို ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ေြမေအာက်ေရ အရင်းအြမစ် ေလျာပ့ါးြခင်း

ေြမေအာက်ေရ� သတတးူေဖာ်ရာတငွ် ေြမေအာက် ေရေအာင်းလာအထ ိတးူေဖာ်ရြခင်းေကာင့် ေြမေအာက်ေရ အများအြပားထကွ်ရှိပးီ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေြမေအာက်ေရအရင်းအြမစ်ကို ေလျာပ့ါးေစပါသည်။ ြဖန်းေကျာက်စာများ ဖယ်ရာှးြခင်း
ေကာင့်လည်း ေြမေအာက်ေရေအာင်းလာများကို ပျက်စးီေစပးီ ေြမေအာက်ေရြပန် လည်စေုဆာင်းမကို ေလျာက့ျေစပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• ေြမေအာက်ေရ စေုဆာင်းမကို အေထာက်အကြူဖစ်ေစေသာ သစ်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း။
• စမီံကနိ်းတးူေဖာ်ရာမ ှထကွ်ရှိလာေသာ ေြမေအာက်ေရများကို အချည်းအှီး မြဖစ်ေစရန် ေဒသခံြပည်သလူထူထုံသို ြဖန်ေဝြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ေလအရည်အေသးွကျဆင်းြခင်း

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/


ြဖန်းစာသယ်ယာဉ်များ သာွးလာြခင်း၊ ယ�ရားများအသံးုြပြခင်းမ ှကာဗနွ်ဒိုင် ေအာက်ဆိုဒ် ဓာတ်ေငွများ၊ ယမ်းေဖာက်ခွဲြခင်းမ ှအမန်အမားငှ့် ဓာတ်ေငွများထကွ်ရှိ ြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေလထအုရည်အေသးွကို ကျဆင်းေစပါသည်။
လပု်ကကွ် အတငွ်းအင်းေပါက်ငှ့် အပု်ချပ်ဧရယိာအေဆာက်အဦအနးီ ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ 53’ 32.64”N)၊ အေရှေလာင်ဂျကီျ (96 ◌ံ04’ 45.93’’E)ရှိ ေလထအုရည်အေသးွကို HAZ SCANNERTM model EPAS ြဖင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်
များအရ ပတ်ဝန်းကျင် ကို သသိာထင်ရာှးေသာထခိိုက်မ မြဖစ်ေစိုင်ေကာင်းကို ေတွရှိရပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• ြဖန်းစာများ သယ်ယပူိုေဆာင်ရာတငွ် လံ.ုခံ◌စုာွဖံးုအပု်၍ သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်း။
• လပု်ကကွ် အဝင်၊ အထကွ်လမ်းများငှ့် လပု်ကကွ်ဧရယိာအတငွ်း ေရဖျန်းြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမ အကမိ်အေရအတကွ်ငှ့် ယမ်းပမာဏေလာခ့ျသံးုစွဲြခင်း။
• သတိုင်းများ ကတိ်ခွဲရာတငွ် အဖံးုအကာြဖင့်ေဆာင်ရ.က်ြခင်း။
• ေလထသုန်စင်မကို အေထာက်အကြူဖစ်ေစသည့် သစ်ပင်များ စိုက်ပျိးြခင်း စသည်တိုကို လပု်ေဆာင်ပါမည်။
• ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်အတငွ်းသိုေလပိုက်များြဖင့်ေလမတ်စက်များအသံးုြပ၍ ေလသန်စင်ြခင်း။

ဆူညံသံငှ့်တုန်ခါမ

စမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် မိုင်းခွဲြခင်း၊ စက်ယ ရားများ အသံးုြပြခင်းတို ေကာင့် ဆညူံသံငှ့်တနု်ခါမ���������ငု်ပါသည်။ စမီံကနိ်းဧရယိာအတငွ်း ဆညူံသံများကို Digital sound meter ြဖင့် (၂၄) န�ရတီိုင်းတာမ ြပလပု်ခဲ့ပးီ ရလဒ် များ
ကို အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတု်လတ်မ) လမ်းန်ချက် ြဖင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးခဲ့�����������သာထင်ရာှးေသာ ထခိိုက်မမရှိပါ။ တနု်ခါမများကိုလည်း Vibration meter ြဖင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်များအရ
သသိာ ထင်ရာှးေသာ ထခိိုက်မမြဖစ်ေစေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• ယမ်းပမာဏ ေလာခ့ျသံးုစွဲြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမ အကမိ်အေရအတကွ် ေလာခ့ျြခင်း။
• ဆညူံသံထတု်လတ်မ နည်းပါေသာ ေခတ်မ�ီ�� ရားများကို အသံးုြပြခင်း။
����ရားများကို မကာခဏြပြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
• လပု်ငန်းခငွ်ငှ့်လေူနအမိ်များအကားတငွ် သစ်ပင်များစိုက်ပျိးထားြခင်းငှ့် သပွ်ြပားကာ�ခံစည်းိုးအြမင့်များ ကာရံထားြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

သဘာဝသယံဇာတများေလျာန့ည်းလာြခင်း

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းေကာင့် သဘာဝသယံဇာတများြဖစ်ေသာ သစ်ေတာများ၊ ေရ�သတသိုက်များ၊ အများအားြဖင့် ေရ�ငှ့်အတ ူတွဲေတွရေသာ တငွ်းထကွ် (Mineral) များြဖစ်သည့် Copper, Iron, Pyrite, Magnetite, Zinc များ၊ ေြမေအာက်ေရများ
စေသာသဘာဝသယံဇာတများကို ထခိိုက်ေလျာပ့ါးေစိုင်ပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

သစ်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့် သစ်ေတာငှ့် ေြမေအာက်ေရ သယံ ဇာတများကို ြပန်လည်ြဖည့်တင်းပါမည်။ စမီံကနိ်းလပု်ငန်မ ှအကျိးအြမတ်များ ရရှိြခင်း ေကာင့် ိုင်ငံေတာ်၏ စးီပာွးေရးကို ေတာင့်တင်းခိုင်မာေစမည်ြဖစ်သည်။ ထို
အြပင် ကမုဏမီ ှလမူစးီပာွးဖွံဖိးေရး လပု်ငန်းများ တစိုက်မတ်မတ် လပု်ေဆာင်သာွးမည် ြဖစ်ေသာေကာင့် ေလျာပ့ါးသွားေသာ သယံဇာတများငှ့်ညမီေသာ အကျိးအြမတ်ကို ိုင်ငံေတာ်ငှ့် ေဒသခံြပည်သမူျား ရရှိခံစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဇီ���������ခိုက်ိုင်မများ

ေြမြပင်ဟင်းလင်းဖငွ့်တးူေဖာ်ေသာ သတမိုင်းများအေနြဖင့် ကနု်းေနဇဝီမျိးစံမုျိးက�ွ������ခိုက်ိုင်မသည် တိုက်ိုက်ြဖစ်စဉ်များအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ သယွ်ဝိုက်ြဖစ်စဉ်များ အရေသာ်လည်းေကာင်း ြဖစ်ပာွးိုင်ပါသည်။ သိုရာတငွ်
ေြမေအာက်ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် ဇဝီမျိးစံမုျိးက�ွ������ခိုက်မနည်းပါးိုင်ပါသည်။ စီမံကနိ်းဧရယိာ ဆက်သယွ်ေရးလမ်းများ ရငှ်းလင်းြခင်း၊ အေြခစိုက် စခန်းေနရာများတည် ေဆာက်ြခင်း စသည်တို
ေကာင့် ေဒသတငွ်းေပါက်ပင်များငှ့် ေတာိုင်းတရိစာန်များ၊ ဇဝီမျိးစံ ုမျိးကွဲများ ေလျာက့ျသာွးြခင်းတို၏ အကျိးဆက်များအေနြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်းရှိိုင်ပါသည် –

သဘာဝေပါက်ပင်များ

လပု်ကကွ်အဝင်အထကွ်လမ်းများေဖာက်လပု်ြခင်း၊ အေြခခံအေဆာက်အဦများ ေဆာက်လပု်ြခင်း တိုအတကွ် အပင်များကို ဖယ်ရာှးရငှ်းလင်းရြခင်းေကာင့် သဘာဝ ေပါက်ပင် မျိးစတိ်များကို ထခိိုက်မြဖစ်ေစပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

စမီံကနိ်းဧရယိာအတငွ်း သဘာဝေပါက်ပင်များကို ြပန်လည်စိုက်ပျိးပါမည်။ မိုင်းပတိ်သမိ်းကာလအတကွ် ကန်းပင် (၅)ဧကခန်ငှ့် ပေိတာက်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပျဉ်းမ ငှ့် ယကူလစ်ပင်များ စမီံကနိ်းဧရယိာေြမလတွ်ေြမလပ်များတငွ် စိုက်ပျိးသာွးပါ
မည်။

သစ်ေတာြပန်းတးီြခင်း

သစ်ေတာများသည် ဇဝီမျိးစံမုျိးကွဲများ သားေပါက်ရာ၊ ရငှ်သန်ကျက်စားရာ၊ မှီခိုေနထိုင်ရာ ေဒသြဖစ်ေသာေကာင့် သစ်ေတာြပန်းတးီြခင်းသည် ဇဝီမျိးစံမုျိးကွဲ များကို ထခိိုက်ေစပါသည်။ ေဂဟဝန်ေဆာင်မစနစ် ေကာင်းမနွ်စာွလည်ပတ်ရန်
အပင် များသည် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ပါသည်။ စမီံကနိ်းေြမေနရာရငှ်းလင်းြခင်း၊ လပု်ကကွ် အဝင်၊ အထကွ်လမ်းများ ေဖာက်လပု်ြခင်းတိုေကာင့် သစ်ပင်များဖယ်ရာှးရပးီ သစ်ေတာ ြပန်းတးီမ ြဖစ်ပာွးိုင်ပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်အစအီစဉ်များ

• စမီံကနိ်းပတိ်သမိ်းချနိ်တငွ် ေဒသေပါက်ပင်များ စနစ်တကျ ြပန်လည်စိုက်ပျိး ြခင်း။
• စိုက်ပျိးထားေသာ ေဒသေပါက်ပင်များ ရငှ်သန်ကးီထာွးမရှိမရှိ ေစာင့်ကပ် ကည့်ြခင်းတို ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ေတာိုင်းတရိစ�ာန်များ

သတတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းများေကာင့် လဦူးေရထထူပ်လာြခင်း၊ မိုင်းေဖာက်ခွဲ ြခင်း၊ စက်ယရားအသံးုြပြခင်းတိုမ ှဆညူံသံငှ့်တနု်ခါမ����������ုေကာင့် ေဒသအတငွ်း ကျက်စားေသာ ေတာိုင်းတရိစာန်များ စားကျက်ေရ�ေြပာင်းြခင်း၊
��ရာယ်ရှိေသာ စနွ်ပစ်ပစည်းများ စနွ◌့်ပစ်ြခင်းေကာင့် ေတာိုင်းတရိစ ာန်များ ပျက်စးီ ြခင်း၊ မျိးပာွးမကျဆင်းြခင်း၊ သစ်ပင်များ ရငှ်းလင်းြခင်းေကာင့် ေတာိုင်းတရိစာန်များ စားကျက်ေြမနည်းပါးသာွးြခင်း စေသာထခိိုက်မများ ရှိိုင်ပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• စနွ်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျ စမီံခန်ခွဲြခင်း။ (စနွ်ပစ်ပစည်း စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်အား စာပိုဒ် (၇.၇) တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)
• စမီံကနိ်းဧရယိာအတငွ်း သစ်ခတု်ြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း။
• ေဒသေပါက်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်းတို ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ေရေနသတဝါများ

မိုးရ�ာသနွ်းသည့်အခါ စနွ်ပစ်ေြမစာ အနည်အစှ်များအား ေရတိုက်စား၍ ြမစ်ေချာင်းအတငွ်း ပိုချြခင်းေကာင့် ြမစ်ေချာင်းများ တမိ်ေကာြခင်း၊ ေရစးီေကာင်း ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ေအာက်ဆဂီျင်ပါ၀င်မန်းကျဆင်းြခင်း စေသာထခိိုက်မများ ြဖစ်ေစိုင်
ပါသည်။ အင်ဂျင်ဝိုင်၊ ဟိုက်ေြဒာလစ်ဆ၊ီ ေချာဆအီေဟာင်းများ၊ လပု်သားများ တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရငှ်းမမ ှထကွ်ရှိေသာ ဆပ်ြပာရည်၊ ေခါင်းေလာ်ရည်များတငွ် ဓါတ ုပစည်းများ ပါ၀င်ြခင်းေကာင့် ြမစ်ေချာင်းများအတငွ်း ေရာက်ရှိပါက
ေရေနသတဝါမျိး စတိ်များ ပျက်စးီြခင်း၊ မျိးပာွးမန်းကျဆင်းြခင်းများ ြဖစ်ပာွးိုင်ပါသည်။ မးီသီး၊ မးီေချာင်းများတငွ် ြပဒါးပါ၀င်ပးီ ြမစ်ေချာင်းအတငွ်းစနွ်ပစ်မပိါက ေရေနသတဝါများ ြပဒါးဆပိ်သင့်ေစိုင်ပါသည်။ အြခားစနွ်ပစ်ပစည်းများြဖစ်
ေသာ ပလတ်စတစ်အတိ်ငှ့် စကများသည်လည်း ြမစ်ေချာင်းအတငွ်း ေရာက်ရှိေသာအခါ ေရေနသတဝါများသည် အစာအမတှ်ြဖင့် စားမိပးီ ထခိိုက်ေသဆံးုေစိုင်ပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• စနွ်ပစ်ေြမစာကန်များအား ေရတိုက်စားမမရှိေစရန် Run-off cutများ ြပလပု် ြခင်း။
• စနွ်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျစမီံခန်ခွဲြခင်း။ (စနွ်ပစ်ပစည်း စမီံခန်ခွဲမ အစ ီအစဉ်ကို အခန်း(၇)၊ စာပိုဒ် (၇.၇) တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)

ငကှ်မျိးစတိ်များ

စမီံကနိ်းလပု်ေဆာင်ရာတငွ် သစ်ပင်များဖယ်ရာှးြခင်းေကာင့် ငကှ်မျိးစတိ်များ အမှီြပရာ အစာအရင်းအြမစ်များ၊ အသိုက်အ�မံ◌မုျား ပျက်စးီေစပါသည်။ ယမ်းေဖာက်ခွဲ ြခင်း၊ စက်ယ� းြပြခင်းတိုမ ှထကွ်ရှိေသာ ဆညူံသံများေကာင့် ငကှ်
မျိးစတိ် များစားကျက်ေရ�ေြပာင်းြခင်းစေသာ ထခိိုက်မများရှိိုင်ပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• စမီံကနိ်း ဧရယိာအတငွ်း သစ်ခတု်ြခင်းကိုတားြမစ်ြခင်း။
• ေဒသေပါက်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း။
• ဆညူံသံထကွ်ရှိမနည်းပါးေစရန် ယမ်းပမာဏေလာခ့ျသံးုစွဲြခင်း၊ အသံလံေုသာ ေခတ်မ�ီ�� ရားများ အသံးုြပြခင်း တိုေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

လမူ������������ုင်မ
ဆူညံသံငှ့်တုန်ခါမ



ညူ ှ နု 
ေြမေအာက် ေရ.သတတးူေဖာ်ရန်အတကွ် ယမ်းေဖာက်ခွဲြခင်းေကာင့် ြပင်းထန် ေသာ ဆညူံသံငှ့်တနု်ခါမ���������း အနးီပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ြပည်သလူထူမုျား စတိ်မသက်မသာြဖစ်ြခင်း၊ ထတိ်လန်ြခင်းတို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• ယမ်းပမာဏ ေလာခ့ျသံးုစွဲြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမ အကမိ်အေရအတကွ် ေလျာခ့ျြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲြခင်းကို မနက်ပိုင်းငှ့် ေနလည်ပိုင်းတိုတွင် ေဆာင်ရ.က်ြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမည့် အချနိ်ဇယားအား ရပ်/ေကျး အပု်ချပ်ေရးမှးများမတှဆင့် ြပည်သလူထူအုား အသေိပးေကညာြခင်းတို ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
• လပု်ငန်းခငွ်ငှ့်လေူနအမိ်များအကားတငွ် သစ်ပင်များစိုက်ပျိးထားြခင်းငှ့် သပွ်ြပားကာ�ခံစည်းိုးအြမင့်များ ကာရံထားြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ေလထညုစ်ညမ်းြခင်း

စမီံကနိ်း ဧရယိာအတငွ်း ယာဉ်ယရားများ သာွးလာြခင်း၊ ေကျာက်ေဖာက် စက်များ အသံးုြပြခင်း၊ ယမ်းေဖာက်ခွဲြခင်းတိုေကာင့် ဖနု်ငှ့်အမန်အမားများ ထကွ်ရှိ ြခင်းေကာင့် အနးီပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေလထကုို ညစ်ညမ်းေစိုင်ပါသည်။ စမီံကနိ်းအနးီ
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေလထကုို HAZ SCANNERTM model EPAS ြဖင့် တိုင်းတာ စစ်ေဆးချက်များအရ ကျန်းမာေရး ထ◌ိခိိုက်ေစေသာ ေလထညုစ်ညမ်းြခင်းမရှိသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်အစအီစဉ်များ

• ယာဉ်ယရားများ သာွးလာြခင်းေကာင့် ဖနု်ငှ့်အမန်အမားများ ထကွ်ရှိမ နည်းပါးေစရန် လပု်ကကွ်အတငွ်း ေရြဖန်းြခင်း။
• ကာဗနွ်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက် ထကွ်ရှိမနည်းပါးေသာ ေခတ်မယီာဉ်ယရားများကို အသံးုြပြခင်း။
• ယာဉ်ယရားမျာကို မကာခဏ ြပြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း။
• ေလထညုစ်ညမ်းမကို သန်စင်ေပးေသာ သစ်ပင်များစိုက်ပျိးြခင်း။
• ေကျာက်များ မိုင်းခွဲရန် အေပါက်ေဖာက်ရာတငွ် (Water Pressure Drilling Machine) များကို အသံးုြပြခင်း။
• ယမ်းပမာဏငှ့် ယမ်းေဖာက်ခွဲမ အကမိ်ေလာခ့ျြခင်း။

ေရအရည်အေသးွကျဆင်းြခင်း

စမီံကနိ်းမထှကွ်ရှိေသာ စနွ်ပစ်ပစည်းများငှ့် စနွ်ပစ်ေြမစာများ မိုးေရငှ့်အတ ူေမျာပါ၍ ြမစ်ေချာင်းအတငွ်း ၀င်ေရာက်ပးီ ေရစးီဆင်းမေလျာက့ျြခင်း၊ ြမစ်၊ ေချာင်းများ တမိ်ေကာြခင်းတို ြဖစ်ပာွးိုင်ပါသည်။ ယင်းြမစ်ေရ၊ ေချာင်းေရကို ေသာက်သံးု
မသိ ူသည် ကျန်းမာေရးဆိုးရ�ားစာွ ထခိိုက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ စမီံကနိ်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စမိ့်စမ်းေရကို နမနူ�ေကာက်ယ၍ူ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များအရ အရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ေရအရည်အေသးွ ကျဆင်းြခင်းမရှိသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• စနွ်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျ စမီံခန်ခွဲြခင်း။ (စနွ်ပစ်ပစည်း စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်ကို စာပိုဒ် (၇.၇) တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)
• စနွ်ပစ်ေြမစာ အနည်စှ်များကို စနစ်တကျ စမီံခန်ခွဲြခင်း။ (စနွ်ပစ်ေြမစာ အနည်အစှ်များ စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်ကို အခန်း(၇)၊ စာပိုဒ် (၇.၉.၁)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)

အေြခချေနထိငု်မ

စမီံကနိ်းဧရယိာသည် မိရ�ာများ၊ အမိ်ေြခများအတငွ်း ကျေရာက်မမရှိေသာ ေကာင့် ေဒသခံြပည်သမူျား အေြခချေနထိုင်မ����ခိုက်မမရှိိုင်ပါ။

စးီပာွးေရး

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းကို အေြခြပ၍ အလပု်အကိုင်အခငွ့်လမ်းများ၊ ေရာင်းဝယ် ေဖာက်ကားေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ိုင်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေဒသခံြပည်သမူျား ၏ စးီပာွးေရး၊ စားဝတ်ေနေရး ေြပလည်ေကာင်းမနွ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍
စမီံကနိ်းလပု်ငန်းေကာင့် ေဒသခံြပည်သလူထူ၏ု စးီပာွးေရးကို ထခိိုက်မမရှိေစသည့် အြပင် ေဒသခံြပည်သူများ၏ အကျိးစးီပာွးကို ပိုမို၍ြဖစ်ထနွ်းေစပါသည်။

အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမ်း

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းတငွ် ေဒသခံလပု်သား/ ၀န်ထမ်းများအား ဦးစားေပး၍ ခန်အပ် ထားေသာေကာင့် ေဒသခံြပည်သမူျား အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမ်းများ တိုးပာွးလာ မည်ြဖစ်သည်။

ကျန်းမာေရး

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းမ ှထကွ်ရှိေသာ ဖနု်ငှ့် အမန်အမားများသည် ေလထ ုညစ်ညမ်းေစေသာ်လည်း စမီံကနိ်းအနးီပတ်ဝန်းကျင်ရှိေလထကုို HAZ SCANNERTM model EPAS ြဖင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်များအရ ကျန်းမာေရးကိုထခိိုက်ေစေသာ
ေလထညုစ်ညမ်းမမရှိပါ။ စမီံကနိ်းတည်ရှိရာ သပတိ်ကျင်းေဒသသည် ေရ���������ေကာင့် စးီပာွးေရးအရ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မ ှေရ�ေြပာင်း၍ စးီပာွးေရး လပု်ကိုင်လာကသြဖင့် လဦူးေရထထူပ်ကာ ြခင်မတှဆင့်ကးူဆက်ေသာ
ေသးွလနွ် တပု်ေကးွ၊ ငကှ်ဖျား စသည့်ေရာဂါများ၊ လငိ်အေပျာ်အပါးလိုက်စားြခင်း၊ မးူယစ်ေဆးဝါး သံးုစွဲြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပာွးေသာ HIV/AIDS ေရာဂါ၊ အသည်းေရာင်အသားဝါ ေရာဂါ များ၊ အရက်ေသာက်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပာွးေသာ အသည်းေရာဂါ
များ ြဖစ်ပာွးိုင်ပါသည်။ ထိုအြပင် ယာဉ်မေတာ်တဆမများ၊ ေြမေအာက်ေရ�တးူေဖာ်ရာတငွ် မေတာ်တဆ ထခိိုက်ေသဆံးုမများရှိပါသည်။

ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ

• ေြမေအာက်တးူေဖာ်ေရး လပု်ငန်းခငွ်အတငွ်း လပု်သားများအတကွ် ေလမတ် စက်များ အသံးုြပ၍ ေလထအုရည်အေသးွ ထနိ်းညေိဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း။
• ေလထညုစ်ညမ်းမကိုေလာခ့ျရန် ကာဗနွ်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွထတု်လတ် မနည်းပါးေသာ ေခတ်မ�ီ���ရားများ အသံးုြပြခင်း။
• ဖနု်ငှ့်အမန်အမားများ ပျံလငွ့်မမရှိေစရန် လပု်ကကွ်အတငွ်း ေရြဖန်းြခင်း။
• လထူကုျန်းမာေရးကများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ကညူေီထာက်ပ◌့ံြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
• လပု်သားများ၏ ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးမကို ပံမုနှ်ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း။

ဘာသာေရးငှ့်ယဉ်ေကျးမအေမအွှစ်များ

စမီံကနိ်းဧရယိာအတငွ်း ဘာသာေရးငှ့် ယဉ်ေကျးမ အေမအွစှ်ေနရာများ၊ အေဆာက်အဦများမရှိေသာကာင့် ယဉ်ေကျးမအေမအွစှ်များကို ထခိိုက်မမရှိိုင်ပါ။ စမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်ေနစဉ်တငွ် ဘာသာေရးငှ့် ယဉ်ေကျးမအေမအွစှ် ပစည်း
တစ်စံ ုတစ်ရာ တးူေဖာ်ေတွရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို အေကာင်းကား၍ ြပန်လည်အပ်ှံသာွးပါ မည်။

အ�ရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများသံးုစွဲမ

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းအတငွ်း အ� ေိသာ ပစည်းများြဖစ်သည့် ယမ်းငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများ သိုေလာှင်ြခင်း၊ ကိုင်တယွ်သံးုစွဲြခင်း၊ အြခားဓာတပုစည်းများ ကိုင် တယွ်သံးုစွဲြခင်းအတကွ် လံု�ခံ◌မုနည်းစနစ်များအတိုင်း လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်မ မရှိပါ
က ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ�������������ေဗဒပစည်းများ၊ အက်စစ်ငှ့် ြပဒါးများ ယိုစမိ့်စးီထကွ်မ������������inage (ARD) ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ စနွ်ပစ်ေကျာက်ိုင်းများတငွ် ဖဲရပ်ဆာလ်ဖတိ်များပါ၀င်ပးီ ပမာဏများ
စာွ စပုံထုားလင် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေကာင်း အလားအလာကို ေလ့�����������������������င့် တးူေဖာ်ြခင်းမဟတု်ဘဲ ေြမေအာက်စနစ်ြဖစ်ေသာေကာင့် ARD ငှ့် ML ြဖစ်ိုင်ေြခနည်းပါးပါသည်။ ေြမေအာက်တးူေဖာ်မ စနစ်
အရ စနွ်ပစ်ေကျာက်ိုင်းများ၏ ထကွ်ရှိိုင်မည့်ပမာဏ စပုံမုည့်ဒဇီိုင်းအား ေန�က်ဆက်တွဲ(ဃ-၁)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါ သည်။

သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးစနစ်၊ လထူဆုက်သယွ်ေရးစနစ်၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားသံးုစွဲြခင်း

စမီံကနိ်း လပု်ငန်းများေကာင့် လမူစးီပာွးေရး အေြခအေနများ ပျက်စးီထခိိုက်မ�������������������ုးတက်မမရှိဘဲ ကျဆင်းသာွးိုင်ပါ သည်။ သိုရာတငွ် အေြခခံအေဆာက်အဦများ စှ်စဉ်တိုးတက်မရှိေနေကာင်း
ေလလ့ာ သရိှိရပါသည်။

ထခိိုက်ိုင်မများကို ဆန်းစစ်ြခင်းအကျဉ်းချပ်

သက်ေရာက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းနည်းလမ်းများ

ထခိိုက်ိုင်မ ဆန်းစစ်ြခင်းတငွ် သက်ေရာက်ိုင်မများကို အဓကိ အကဲြဖတ်တိုင်းတာေသာ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ (Parameters) များအတကွ် သက် ေရာက်မ၏ ပျံှံမဧရယိာ (Extent)၊ သက်ေရာက်မ������်ကာလ (Duration) ငှ့်ြဖစ်
တန်စမွ်း (Probability)၊ သက်ေရာက်မ ပမာဏ (Magnitude) တိုကို အေြခခံ၍ ေအာက်ပါအမတှ်ေပး ဇယားအတိုင်း သတ်မတှ်ပါသည်။

Score ပျံှံမ ဧရယိာ ကာလ ြဖစ်တန်စမွ်း သက်ေရာက်မ အတိုင်းအတာ

1 စမီံကနိ်းဧရယိာ (၁၂)လအတငွ်း ြဖစ်ိုင်ေြခမရှိြခင်း။
သက်ေရာက်မမရှိ (သို) အနည်းငယ်
သက်ေရာက်

2 မိနယ်ဧရယိာ (၁၂)လ-၂စှ် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိြခင်း။
ပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လမူစးီပာွးကို
အလယ်အလတ်သက်ေရာက်

3
တိုင်းေဒသကးီ
ဧရယိာ

(၂)စှ်အထက် လံးုဝ ြဖစ်ိုင်ေြခရှိြခင်း။
ပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လမူစးီပာွးကို များစာွ
သက်ေရာက်

ိ ် ိ ် ါ ် ြ ၍ ် ် ် ိ ် ် ါ ်



ရရှိလာေသာ အမတှ်များကို ေအာက်ပါပံေုသနည်းအသံးုြပ၍ သက်ေရာက်မ ရလာဒ်များကိ ုတကွ်ချက်ထားပါသည်။
သက်ေရာက်မ ရလာဒ် = (သက်ေရာက်မ၏ ပျံှံမဧရယိာ + သက်ေရာက်မ������်ကာလ + ြဖစ်တန်စမွ်း) x သက်ေရာက်မ အတိုင်းအတာ

Significant Indicator = (Extant + Duration + Probability) x Magnitude
(SI) = (E + D + P) x M

တွက်ချက်ပးီ ရရှလိာေသာ ကနိ်းဂဏန်းများကို အေြခခံ၍ သက်ေရာက်မ ရလာဒ်များကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားခွဲြခား သတ်မတှ်ပါသည်။

သက်ေရာက်မ ရလာဒ်များ သက်ေရာက်မအဆင့်
1 – 9 Low (L)
10 – 15 Medium (M)
Above 15 High (H)

အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်းအရ သက်ေရာက်မအဆင့် (Low) တငွ် ပတ်ဝန်းကျင် ငှ့်လ�ု������������ အနည်းငယ်ရှိိုင်ပးီ ေလာခ့ျမည့် အစအီစဉ်ကို အထိုက်အေလျာက် တည်ေဆာက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သက်ေရာက်မ အဆင့်
(Medium) တငွ် ပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လ�ု����������� ် သက်ေရာက်မ ရှိိုင်ပးီ ေလာခ့ျမည့်အစအီစဉ်များ ဒတုယိဦးစားေပး ေဆာင်ရ.က်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သက်ေရာက်မအဆင့် (High)တငွ် ပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လ�ု������
သသိာ ထင်ရာှးေသာ သက်ေရာက်မရှိိုင်ပးီ ေလာခ့ျမည့် အစအီစဉ်များကို ပထမဦးစားေပး ေဆာင်ရ�က်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

တွက်ချက်မမ ှရရှလိာေသာ ကနိ်းဂဏန်းများအလိုက် ေအာက်ပါအတိငု်း အဆင့်သက်မတှ်ပါသည်။

 

စဥ်

လပု်ေဆာင်ချက်များ

(Activities)

 

အေကာင်းတရား

(Aspects)

 

သက်ေရာက်မ (Impacts)

သက်ေရာက်မအဆင့်

E D P M SI IG

၁။
စမီံကနိ်းေြမေနရာ
ရငှ်းလင်းြခင်း၊ စမီံကနိ်းအဝင်၊ အထကွ်လမ်းများ ေဖာက်လပု်ြခင်း၊ စမီံကနိ်း
အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လပု်ြခင်း။

သစ်ေတာြပန်းတးီ
ြခင်း။

ဇဝီမျိးစံ၊ုမျိးကွဲများ ေြပာင်းေရ.
ေနထိုင်
ကျက်စားြခင်း။ ရာသဦတု
ေြပာင်းလဲြခင်း။
ေဂဟစနစ် ၀န်ေဆာင်မ
ေလျာပ့ါးြခင်း။
ေြမပိြခင်း။
ေရကးီြခင်း။

1

 

2

1

1

1

3

 

3

3

3

3

3

 

3

2

2

2

2

 

2

2

1

1

14

 

14

12

6

6

Medium

 

Medium

Low

Low

Low

ေြမအသံးုချမ
ေြပာင်းလဲြခင်း။

ဇဝီမျိးစံ၊ုမျိးကွဲများ ေြပာင်းေရ�
ေနထိုင်
ကျက်စားြခင်း။

1 3 3 2 14 Medium

ေြမဆလီာတိုက်စား ပျက်စးီ
ြခင်း။

စိုက်ပျိးေြမများ
ေလျာန့ည်းလာြခင်း။

1 3 2 2 12 Medium

၂။
စမီံကနိ်း
တည်ရှိလာြခင်း။

ေြပာင်းေရ� အေြခချမ
တိုးပာွးလာြခင်း။

ကးူစက်ေရာဂါများ
တိုးပာွးလာြခင်း။
လမူေရးပဋပိက ြဖစ်ပာွးြခင်း။
ယာဉ်မေတာ်တဆမများ။
မးူယစ်ေဆးဝါးသံးုစွဲမ
တိုးပာွးလာြခင်း။
ဒစုိုက်မများကျးလနွ်ြခင်း။

2

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

16

6

6

6

6

High

Low

Low

Low

Low

စမီံကနိ်း လပု်ငန်းလည်ပတ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း ကာလ

 

 

 

 

 

 

၃။

��� ရား
အသံးုြပြခင်း

မးီခိုးေငွထကွ်ရှိြခင်း။ ေလထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

ဆညူံသံထတု်လတ် ြခင်း။

ဇဝီမျိးစံ၊ုမျိးကွဲများေြပာင်း ေရ�
ေနထိုင်ကျက်စားြခင်း။

1 3 3 2 14 Medium



စမီံကနိ်းအနးီရှိေကျးရ.ာ
ေနြပည်သမူျားကိုဆညူံ သံ
သက်ေရာက်ိုင်ြခင်း။

1 3 2 1 6 Low

စမီံကနိ်းအတငွ်းရှိ ၀န်ထမ်း
လပု်သားများ၏ ကားိုင်စမွ်းအား
ကို ထခိိုက်ေစိုင်ြခင်း။

1 3 3 2 14 Medium

အမန်အမားများ
ပျံလငွ့်ြခင်း။

ေလထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

စနွ်ပစ်ပစည်းထကွ်
ရှိြခင်း။

ေရထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

စက်ပစည်းများ
ခတ်ယငွ်းြခင်း။

မေတာ်တဆ ထခိိုက်ြခင်း။ 1 3 2 3 18 High

ေပါဆ့မ။ မေတာ်တဆ ထခိိုက်ြခင်း။ 1 3 2 3 18 High

၄။
လပု်သားများ
အသံးုြပြခင်း။

စနွ်ပစ်ပစည်းများထကွ် ရှိ
ြခင်း (အစိုင်အခဲ)

ေရထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

စနွ်ပစ်ပစည်း
(အရည်)

ေရထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

အေြခချေနထိုင်မ။

ဇဝီမျိးစံမုျိးကွဲများ။
ေြပာင်းေရ.ေနထိုင်ြခင်း။

1 3 3 2 14 Medium

လမူ���� များ။ 1 3 3 1 7 Low

��������များ။ 1 3 3 2 14 Medium

ေရရယသူံးုစွဲြခင်း။
ေြမေအာက်ေရ အရင်း အြမစ်
ေလျာန့ည်းြခင်း။

1 3 2 2 12 Medium

၅။
������ လာ
ဖယ်ရာှးြခင်း။

ေြမဆလီာ ဆံးုံးြခင်း။
စိုက်ပျိးေြမများေလျာန့ည်းလာ
ြခင်း။

1 3 1 1 5 Low



၆။

 

ေကျာက်ေဖာက်
စက်ြဖင့် လနွ်တးူ
ြခင်း။

ဆ�ူ��������

စမီံကနိ်းရှိ ေကျးရ.ာများမ ှေဒသခံ
များအား ထခိိုက် ိုင်ြခင်း။

1 3 3 1 7 Low

စမီံကနိ်းအတငွ်းရှိဝန်ထမ်း
လပု်သား များ၏အကား အာံု
ထခိိုက်ေစိုင်ြခင်း။

1 3 3 2 14 Medium

အမန်အမားများ
ထကွ်ရှိြခင်း။

ေလထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

လပု်သားများ၏ကျန်းမာ ေရး
ြပဿန များ။

1 3 3 2 14 Medium

သတတငွ်း ပိကျြခင်း။ ထခိိုက်ေသဆံးုြခင်း။ 1 3 2 3 18 High

၇။ ယမ်းေဖာက်ခွဲ ြခင်း။

ဆ�ူ��������

စမီံကနိ်းအနးီရှိေကျးရ.ာ
များမ ှေဒသခံများအား
ဆညူံသံထခိိုက်ိုင်ြခင်း။

1 3 3 2 14 Medium

စမီံကနိ်းအတငွ်းရှိ
၀န်ထမ်းလပု်သားများ
အားအကားအာံု
ထခိိုက်ေစိုင်ြခင်း။

1 3 3 2 14 Medium

တနု်ခါမ။ ေြမပိြခင်း။ 1 3 2 1 6 Low

အမန်ပျံလငွ့်ြခင်း။

ေလထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 2 14 Medium

��������များ။ 1 3 3 2 14 Medium

အခိုးအေငွများထကွ်ရှိ
ြခင်း။

ေလထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

��������များ။ 1 3 3 2 14 Medium

misfire ြဖစ်ြခင်း။
မေတာ်တဆ ထခိိုက်
ေသဆံးုြခင်း။

1 3 2 1 6 Low

သတတငွ်း ပိကျြခင်း။ ထခိိုက်ေသဆံးုြခင်း။ 1 3 2 3 18 High



 

၈။
ေရ.ပါြဖန်းများ
တးူေဖာ်ြခင်း။

ေရ.ပါြဖန်းေကျာက်စာများ
ထကွ်ရှိြခင်း။

ေြမလာြပတ်ေရ�ြခင်း။ 1 3 3 3 21 High

ကျင်း၊ဂလိဏ်များ
�������

ေြမလာ�ကံခ့ိုင်မ
ေလျာပ့ါးြခင်း။

1 3 3 2 14 Medium

စနွ်ပစ်ေကျာက်စာများထကွ်
ရှိြခင်း။
ေြမေအာက်ေရ
ထကွ်ရှိြခင်း။

ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း။

ေြမေအာက်ေရ အရင်း
အြမစ်ေလျာပ့ါးြခင်း။

1

1

3

3

3

3

1

3

7

21

Low

High

ေြမေအာက် ေလ
အရည်အေသးွ ကျဆင်း
ြခင်း။

ေအာက်ဆဂီျင် ြပတ်လပ်ြခင်း။ 1 3 3 2 14 Medium

လပ်စစ်မးီစနစ် ချိယငွ်း
ြခင်း။

ေြမေအာက် အလင်း ေရာင် ြပတ်
ေတာက်ြခင်း။

1 3 3 2 14 Medium

၉။
ေရ�ပါြဖန်းများ
ကတိ်ခွဲြခင်း။

ဆညူံသံထကွ်ရှိြခင်း။

စမီံကနိ်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေဒသခံ
ြပည်သ�ူ�����ညံသံ
သက်ေရာက် ြခင်း။

1 3 3 1 7 Low

ဇဝီမျိးစံ၊ု မျိးကွဲများေြပာင်း ေရ�
ေနထိုင်ကျက်စားြခင်း။

1 3 3 1 7 Low

စမီံကနိ်းအတငွ်းရှိ ၀န်ထမ်း
များ၏ အကားအာံကုို ထခိိုက်
ေစိုင်ြခင်း။

 

1

 

3

 

3

 

2

 

14

 

Medium

အမန်အမားများ
ထကွ်ရှိြခင်း။

ေလထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

ကျန်းမာေရးြပဿန�များ။ 1 3 3 1 7 Low

၁၀။
ြပဒါးအသံးုြပ၍ ေရ�
သတိုင်း ထတု်ယြူခင်း။

ြပဒါးယိုဖတိ်ြခင်း။

ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

ေရထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 2 3 3 1 8 Low

ြပဒါးအဆပိ်သင့်ြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

၁၁။

 

 

 

ဆိုင်ရာိုက် အသံးုြပ၍
ေရ�သတ ထတု်လပု်ြခင်း။

 

 

ဆိုင်ရာိုက်ယိုဖတိ်ြခင်း။

ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low



 

ေရထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 2 3 3 1 8 Low

ဆိုင်ရာိုက်အဆပိ်သင့်ြခင်း။ 1 3 3 2 14 Medium

ဆိုင်ရာိုက် စနွ်ပစ်ေရ များ
စနွ်ထတု်ြခင်း။

 

 

 

ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 3 21 High

ေရထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 2 3 3 3 24 High

ေရသတဝါများပျက်စးီြခင်း။ 3 3 3 3 27 High

ဇဝီမျိးစံ၊ု မျိးကွဲများ ပျက်စးီြခင်း။ 3 3 3 3 27 High

ကျန်းမာေရး ထခိိုက်ြခင်း။ 3 3 3 3 27 High

 

၁၂။
စက်သံးုဆသီိုေလာှင်
ြခင်း။

စက်သံးုဆယီိုဖတိ်ြခင်း။

ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

ေရညစ်ညမ်းြခင်း။ 1 3 3 1 7 Low

မးီေဘးအ�ရာယ်။
မးီေလာင်ြခင်း၊မေတာ်တဆ
ေပါက်ကွဲြခင်း။

1 3 3 1 7 Low

၁၃။
ယမ်းငှ့်ဆက်စပ်ပစည်း
သိုေလာှင်ြခင်း။

မးီေဘးအ�ရာယ်။
မးီေလာင်ြခင်း၊ မေတာ်တဆ
ေပါက်ကွဲြခင်း။

 

1

 

3

 

3

 

1

 

7

 

Low

၁၄။
စနွ်ပစ် ပစည်း
(အရည်)စနွ်ပစ်ြခင်း။

ြမစ်ေချာင်းများအတငွ်းသို
နု်းအနယ်အစှ် များဝင်
ေရာက်ြခင်း။

ေရသတဝါများေလျာန့ည်းလာ
ြခင်း။

2 3 2 2 14 Medium

ေဂဟစနစ်ပျက်စးီ ဆံးုံးြခင်း။ 2 3 2 2 14 Medium

ေရအရည်အေသးွကျဆင်းြခင်း။ 1 3 3 2 14 Medium

၁၅။ စနွ်ပစ်ပစည်း
(အစိုင်အခဲ)စနွ်ပစ်ြခင်း။

ြမစ်ေချာင်းများအတငွ်းသို
နု်းအစှ်များ၀င်ေရာက်
ြခင်း။

ေရေနသတဝါများေလျာန့ည်းလာ
ြခင်း။

2 3 2 2 14 Medium

ေရအရည်အေသးွကျဆင်းြခင်း။ 1 3 3 2 14 Medium



ြမစ်ေချာင်းများ တမိ်ေကာ လာ
ြခင်း။

2 3 3 2 16 Medium

သတတငွ်း ပတိ်သမိ်းသည့် ကာလငှ့် ပတိ်သမိ်းပးီ ကာလ

၁၆။

 

 

 

လပု်ငန်း ရပ်န�းြခင်း။

 

 

တးူေဖာ်ထတု်လပု်မ
ရပ်ဆိုင်းြခင်း။

 

 

ေဒသခံြပည်သမူျား အလပု်အကိုင်
ဆံးုံးြခင်း။

1 1 3 3 15 Medium

ိုင်ငံေတာ် အခနွ်ဘာ
ထခိိုက်ြခင်း။

3 1 3 2 14 Medium

လမူစးီပာွး ဖွံဖိးေရး လပု်ငန်းများ
ဆံးုံးြခင်း။

2 3 3 2 16 Medium

၁၇။
စမီံကနိ်း အေြခခံ
အေဆာက်အဦ များ
ဖျက်သမိ်း ြခင်း။

စနွ်ပစ်ပစည်းများ ထကွ်ရှိ
ြခင်း။

ေြမထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 1 3 1 5 Low

ေရထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 2 1 2 1 5 Low

၁၈။
������� လာ
ဖံးုအပု်ြခင်း။

အမန်အမားများ ထကွ်ရှိ
ြခင်း။

ေလထညုစ်ညမ်းြခင်း။ 1 1 3 2 10 Medium

၁၉။ စမီံကနိ်းပတိ် သမိ်းြခင်း။ သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်း။
ဇဝီမျိးစံ၊ု မျိးကွဲများ ေန ထိုင်
ကျက်စားလာြခင်း။

1 3 2 2 12 Medium

၂၀။ ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်း။

ေလအရည်အေသးွ
တိုင်းတာြခင်း။

ေြမအရည်အေသးွ
တိုင်းတာြခင်း။

ေရအရည် အေသးွ
တိုင်းတာြခင်း။

ထခိိုက်ိုင်မများကို ေလျာပ့ါးေစေရး ေဆာင်ရ.က်မည့်အစအီစဉ်များ

စမီံကနိ်းလပု်ငန်း အဆင့်များအလို������������� ခိုက်ိုင်မများ ဇဝီ ပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် ေဂဟ������ခိုက်ိုင်မများ လမူ����������ခိုက်ိုင်မများ၊ လပု်ငန်းခငွ် ကျန်းမာေရး၊ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ ထခိိုက်ိုင်
မများငှ့် ထခိိုက်ိုင်မများကို ေလျာ ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရ�က်မည�့���������က်ဆက်တွဲဇယား (ဃ-၂) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါ သည်။

စနွ်ပစ်ပစည်းများ ထကွ်ရှိမ

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းေဆာင်ရ.က်မေကာင့် စနွ်ပစ်ပစည်း အစိုင်အခဲများ၊ အရည်များ၊ အခိုး အေငွများ၊ ၀န်ထမ်း/လပု်သားများ၏ စနွ်ပစ်ပစည်းများ ထကွ်ရှိိုင်ပါသည်။ အစိုင်အခဲစနွ်ပစ် ပစည်းများေကာင�့������ာများ ဖံးုအပု်ြခင်း၊ သစ်ပင်
များငှ့် ေဂဟစနစ်ပျက်စးီြခင်း၊ ေြမ လာြပတ်ေရ� ပ�ိ�����������ငု်ပါသည်။ ယာဉ်/စက်ယရားများ အခိုးအေငွများေကာင့် ေလထညုစ်ညမ်းမြဖစ်ိုင်ြခင်း၊ လပု်သားများ၏ စနွ်ပစ်ပစည်းများေကာင့် ၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမ��������ငု်
ပါသည်။ လပု်ငန်းသံးု ဓာတပုစည်းများ ယမ်းများသံးုစွဲမေကာင့် ဓာတ်ကငွ်းများ ကျန်ရှိ၍ ၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမများ ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ စနွ်ပစ်ေကျာက်ိုင်းများတငွ် ဖဲရပ်ဆာလ် ဖတိ်ပါ၀င်ပးီ ပမာဏများစာွ စပုံထုားရှိချနိ် သဘာဝေရငှ့် ေလတို
ေတွဆံ ုဓာတ်ြပကာ Acid Rock Drainage (ARD) ြဖစ်ိုင်ပါသည်။

စနွ်ပစ်ပစည်းများ စမီံခန်ခွဲြခင်း

သတတးူေဖာ်မြပလပု်သည့် အချနိ်အတ�ွ����ရာယ်မရှိိုင်သည့် စနွ်ပစ် ပစည်းများ ထကွ်ရှိလာြခင်းငှ့် စွန်ပစ်ြခင်းတိုတငွ် ေအာက်ပါစနွ်ပစ် ပစည်းများပါ၀င်သည်။

• အလပု်သမားတန်းလျားမ ှစနွ်ပစ်ပစည်းများငှ့် စားကငွ်းစားကျန်များ ပါ၀င်သည့် အမိ်တငွ်းစနွ်ပစ်ပစည်းများ။
• စာရ�က်ငှ့် ကတ်ထပူံးုများ။
• ပလက်စတစ်အထပု်အပိုးများ၊ ဘးူ၊ ပလုင်း၊ ဖာစသည့် ထည့်စရာေသတာများငှ့် ေသာက်ေရဘးူများ။



• သစ်၊ ဖန်၊ သတစများအပါအဝင် အေထေွထေွဆာက်လပု်ေရးဆိုင်ရာ စနွ်ပစ် ပစည်းများ။
• အသံးုြပပးီသား တာယာများငှ့် အြခားေဟာင်းမွ်းေနေသာ ပစည်းကရိယိာများ ပါ၀င်သည်။

ဤအစအီစဉ်သည် လမူစှနွ်ပစ်ပစည်းများ (ကျင်းအမိ်သာငှ့် မလိာကန်) ငှ့် အမိ် ထကွ်ေရဆိုး၊ ေရညစ်များအပါအဝင် အမိ်သံးုေရ ညစ်စနွ်ပစ်မအတကွ်လည်း အ.ကံးဝင်ပါ သည်။

စနွ်ပစ်ပစည်းများ စမီံခန်ခွဲြခင်းနည်းလမ်းများ

ထခိိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို စာရ.က်စာတမ်းြဖင့် စနစ်တကျ မတှ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း ေလာသ့ံးုြခင်း၊ ြပန်လည်အသံးုြပြခင်း၊ ြပြပင်စမီံြခင်းငှ့် စနွ်ပစ်ြခင်းဟသူည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများ စနွ်ပစ်မဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမ
လပု် ေဆာင်ပံအုဆင့်ဆင့်အတိုင်း စမီံခန်ခွဲမ ြပလပု်ပါမည်။ (ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပံ-ု၁ တငွ် ကည့်ပါ။)
၎င်းစနစ်တငွ် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ပါ၀င်ပါသည်။

• စနွ်ပစ်ပစည်းများ ထတု်လပု်မများ ေရာှင်ရာှးိုင်ရန်ငှ့် နည်းိုင်သမ နည်းေစ ရန် ပစည်းများအား ေရ�းချယ်အသံးုြပပါမည်။
• စနွ်ပစ်ပစည်းများအား စနွ်ပစ်ပစည်း အမျိးအစားအလိုက် စေုဆာင်းြခင်း၊ ကိုင်တယွ်ြခင်း၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်း၊ သိုေလာှင်ြခင်းငှ့် ထကွ်ရှိလာေသာ စနွ်ပစ်ပစည်း အမျိးအစားများအား မတှ်တမ်းြပြခင်းများ အြမင့်ဆံးုတိုးြမင့် ေဆာင်ရ�က်
ပါမည်။
• စနွ်ပစ်ပစည်း အမျိးအစားအလိုက် ြပန်လည်ြပင်ဆင် စနွ်ပစ်ြခင်းနည်းကို အသံးုြပပါမည်။

စနွ်ပစ်ပစည်းများအား စနွ်ပစ်မဆိုင်ရာ စမီံခန်ခွဲမ လပု်ေဆာင်ပံ ုဦးစားေပး ေဆာင်ရ�က်ချက်များသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လသူားတို��������������ငု်သည�့�����������������������

စနွ်ပစ်ပစည်းများ စမီံခန်ခွဲမ လပု်ေဆာင်ပံ ုအဆင့်ဆင့်

စမီံခန်ခွဲမ လပု်ေဆာင်ချက်များ

ထခိိုက်မအရာယ် ရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို စမီံခန်ခွဲရန် ေအာက် ေဖာ်ြပပါ လပု်ထံးုလပု်နည်းများ အသံးုြပပါမည် –

• စမီံကနိ်းလပု်ငန်းမ ှေရ�ပါြဖန်းထကွ်ရှိလာသည့်အခါကတိ်ခွဲသန်စင် ထတု်လပု် ြခင်းလပု်ငန်းအား ေအာင်ထနွ်းလင်းရှိန်ဝင်းကမုဏ၏ီ (SGU-208)တငွ် ေဆာင် ရ�က်သာွးမည်ြဖစ်၍ ယင်းေဆာင်ရ�က်ချက်မ ှထကွ်ရှိမည့်နု်း၊ အနယ်အစှ်များ
အားတည်ေနရာအန်း ေြမာက်လတတီဒွ်(22 ◌ံ41’ 47.22”N) အေရှေလာင်ဂျ ီကျ(96 ◌ံ01’ 34.67”E)တငွ် အလျား(၂၀၅)ေပ၊ အနံ(၆၄)ေပ၊ အနက်(၉)ေပရှိ နု်း စစ်ကန် တည်ေဆာက်ထားရှိပါသည်။ စက်ံစုနွ်ပစ်ေသာ ေရအတငွ်း ဓာတု
ဓာတ် ကငွ်းများရှိပါက ေြမေအာက်ေရသို စမိ့်ဝင်ပျံှံမမရှိေစေရး ေအာက်ခံကမ်းြပင် တငွ်(Geomenbrane) ခင်း၍ တည်ေဆာက်ပါသည်။ နု်းစစ်ကန်တည်ေဆာက်မ အေြခေနြပပံအုား ေန�က်ဆက်တွဲ(ဃ-၃)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ယင်းနု်းစစ် ကန်မ ှအနယ်အစှ်များကို (၆)လ တစ်ကမိ်ဆယ်ယူပးီ စနွ်ပစ်ေရအရည်အေသးွ တိုင်းတာြခင်းအား(၃)လ တစ်ကမိ်ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။ နု်းစစ်ကန်အတငွ်းမ ှစနွ်ပစ်ေရများ၏ အရည်အေသးွကို(EQEG)ပါ စနွ်ထတု်အရည်
အဆင့် သတ်မတှ် ချက်များ (Effluent Level) သတ်မတှ်ချက်များ အတငွ်းရှိေစေရးအတကွ် ထံးုမန် များ(၂)လတစ်ကမိ် ထည့်ေပးြခင်း၊ ၀က်လာပင် များစို◌်က်ပျိးြခင်း၊ သဘာဝေလ ြဖင့်ထေိတွ ဓာတ်ပျယ်ေစြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။
မိုးတငွ်းကာလ နု်းစစ် ကန်တစ်ဝိုက်သို ြဖတ်သန်းစးီဆင်းေသာ ေရများဝင်ေရာက်ြပည့်လံြခင်း မရှိေစ ေရးေရြဖတ်ေြမာင်း၊ ေရလဲေြမာင်းများထားရှိပါသည်။ စနွ်ပစ်နု်းစစ်ကန်နံရံများ �ကံခ့ိုင်မရှိေစေရး၊ ကျိးေပါက်မမရှိေစေရး စက်ံု
တာဝန်ခံ၊ အင်ဂျင်နယီာမ ှစစ် ေဆးကပ်မတ်ပါမည်။ စနွ်ပစ်ေြမစာကန်ြပည့်သွ���������လာ ဖံးု အပု်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိးိုင်ေရး ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
• ေရ�သန်စင်ထတု်လပု်မ လပု်ငန်းအတကွ် စက်ံမုေှနစဉ်စနွ်ပစ်ေရ တစ်ရက်လင် (၂၄၅၀၀)ဂါလံခန် စနွ်ပစ်ပးီ၊ စနွ်ပစ်ေရများကို စနစ်တကျ စးီဆင်းေစပးီ ေရစ ုကန်တငွ် အဆင့်ဆင့်အနည် ထိုင်ေရကည်ခံ၍ စက်ံတုငွ်ြပည်လည်
အသံးုြပပါ သည်။ စက်ံတုငွ်ေရ�သန်စင်ထတု်လပု်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ ကိုြဖစ်ေစေသာ ဆိုင်ရာိုက်(CN)၊ အာဆင်းနစ်(As)၊ ခဲ(Pb)တိုကို ေချဖျကနည်းစဉ်ြဖစ်သည့် Sodium Ferrocyanide (E535)နည်းစဉ်ြဖင့် ထကွ်ရှိလာေသာ
ေရအား (EQEG) ပါသတ်မတှ်ချက်များအတငွ်း ရှိေစေရးအတကွ် ေဆာင်ရ�က်ထားပါသည်။
• အထက်ေဖာ်ြပပါ (E535)နည်းစဉ်ကို အသံးုြပပးီထကွ်ရှိလာေသာအရည်များ အားစနွ်ပစ်ကန်သိုမစနွ်မ ီြပင်းအားေလျာခ့ျရန်အတကွ် Copper Sulphade (CuSO4)၊ Ferrous Sulphade (FeSO4)ငှ့် Bleaching Powder Ca(ClO)2 တို
ကိုအချိးကျ ေရာစပ်၍ ဓာတ်ြပယ်ေချဖျက်ေစပါသည်။
• စနွ်ပစ်ကန်အတငွ်းသို စးီဆင်းေရာက်ရှိေနေသာ စနွ်ပစ်ေရများကိုလည်း ပတ်ဝန်း ကျင်သို စးီထကွ်ြခင်းမရှိေစဘဲ ကန်အတငွ်း သိုေလာှင်ထားရှိပးီ စက်ံတုငွ် ြပန်လည်အသံးုြပရန် ေရစစ်ကန်သို ေရစပု်စက်ြဖင့်တင်၍ အဆင့်ဆင့်သန်စင်
အသံးုြပရန် ေဆာင်ရ�က်ထားပါသည်။
• ယာယစီနွ်ပစ်ေရများအား Tailing Pond အတငွ်းသိုေလာှင်ပးီ(Filtrate Chamber)ြဖင့် ေရစစ်ယူပးီ ၎င်းစစ်ေရအား (Delivery Pump)ြဖင့် အဆင့်ပို၍ စက်ံတုငွ် ြပန်လည်အသံးုြပပါသည်။ ေရ၌ပါ၀င်ေသာ ဆိုဒယီမ်ဆိုင်ရာိုက်(Na CN)
ြပင်းအားကို သရိှိိုင်ရန်စက်ံ ုဓာတ်ခွဲခန်း၌ KI(Potassium Iodide)ငှ့် Ag NO(Silver Nitrate) ဓာတ်ေဆးအချိးြဖင့် Titration ြပလပု်၍ ထနိ်းညေိဆာင် ရ�က်ပါသည်။

ထခိိုက်မ��ရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို စမီံခန်ခွဲရန် ေအာက် ေဖာ်ြပပါ လပု်ထံးုလပု်နည်းများ အသံးုြပပါမည် –

• ထခိိုက်မ��ရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို ေရာှင်ရာှးိုင်ရန်ငှ့် နည်းိုင်သမ နည်းိုင်ေစသည့် သတတငွ်းတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းများ သိုမဟတု် ပစည်းများကို အသံးုြပပါမည်။
• ထခိိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများ စမီံခန်ခွဲမအတကွ် မလူ အေြခခံတာဝန်အား သတတငွ်း မန်ေနဂျာ၊ သတတငွ်းဝန်းကျင်ငှ့် လံ�ုခံေရး အရာရှိတိုအား ခွဲေဝတာဝန်ယေူစြခင်း။
• ထခိိုက်မ��ရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို လံ�ုခံ◌စုတိ်ချစာွကိုင် တယွ်ြခင်း၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်း၊ သိုေလာှင်ြခင်းငှ့် စနွ်ပစ်ြခင်းလပု်ထံးု လပု် နည်းများကို အမထမ်းများအားလံးုအား ေလက့ျင့်သင်ကားေပး၍ တာဝန်ယေူစ
ြခင်း။
• ထခိိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများ စမီံခန်ခွဲမလပု်ထံးု လပု်နည်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် လိုအပ်သည့်သင့် ေတာ်ေသာ တကိုယ်ရည်ကာကယွ်မဆိုင်ရာ ပစည်းကရိယိာ(PPE) ကို အမ ထမ်းများ
အားလံးု ေပးအပ်ထားြခင်း။
• သတတငွ်းတးူေဖာ်ြခင်းတငွ် ထကွ်လာမည့်ဟ ုေမာ်မနှ်းထားသည့် ထခိိုက်မ��ရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို အမျိးအစား ခွဲြခားသတ်မတှ် ြခင်းများငှ့် ထိုအမျိးအစားအတကွ် လပု်ငန်းတငွ်း စေုဆာင်းရာ၊ သိုေလာှင်ရာ
ေနရာများ သတ်မတှ်ေပးထားြခင်း။
• ထခိိုက်မ��ရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို ခွဲြခားသတ်မတှ်ြခင်း အတကွ် ရငှ်းလင်းသည�့����������������င်း တးူေဖာ်ရာ လပု်ငန်းေနရာများငှ့် အလပု်သမားများ၏ ေနထိုင်ရာေနရာများ အားလံးု
တငွ် သိုေလာှင်ရာပံးု၊ ေသတာများကို သင့်ေတာ်ေသာ အန်းအမတှ် အသားများ တပ်ဆင်ြခင်း။
• ထခိိုက်မ��ရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို သင့်ေတာ်ေသာပံးု၊ ေသတာများတငွ် သိုေလာှင်ြခင်း၊ ဥပမာ – စနွ်ပစ်ပစည်းများကို သးီသန်ခွဲြခား ထားိုင်ရန်ငှ့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို ေလတိုက်ခတ်မေကာင့် လငွ့်ပါြခင်း
(သိုမဟတု်) မနု်တိုင်းေကာင့် စးီလာေသာေရ၌ စးီပါသာွးြခင်း (သိုမဟုတ်) ထည့်ထားသည့် ပံးုထဲမပှိုးမားအေကာင်များ ယေူဆာင်သာွးြခင်းမ ှကာကယွ် ရန် အဖံးုပါေသာပံးုများ။
• ြဖစ်ိုင်လင် ထခိိုက်မအရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို ြပန်လည် အသံးုြပေပးြခင်း၊ ဥပမာ-သစ်သား၊ သတငှ့်ထပု်ပိုးရာတငွ် သံးုေသာပစည်း များ။
• ဖန်၊ စက၊ ကတငှ့် ပလပ်စတစ်ကဲသ့ိုေသာ ထခိိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင် သည့်စနွ်ပစ်ပစည်းများကို ရယူိုင်သည့် အေထာက်အပံပ့စည်းများရှိလင် ၎င်း တိုအား ြပန်လည်အသံးုချပါမည်။
• ထခိိုက်မ အရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများ စေုဆာင်းရာ ေနရာများ အားလံးုကို ေရလမ်းေကာင်းများ၊ ေနအမိ်များ၊ ေကျာင်းငှ့်ေဆးံမုျားမ ှအနည်းဆံးု (၅၀) မတီာအကာွတငွ် ထားရှိပါမည်။
• မည်သည့် တငွ်း/ကျင်း အမိ်သာများ (သိုမဟတု်) မလိာစနစ်မျာကို ေရလမ်း ေကာင်းများမ ှအနည်းဆံးု(၁၀၀)မတီာအကာွတငွ် ထားရှိရပါမည်။ တငွ်း/ ကျင်း အမိ်သာများငှ့် မလိာစနစ်များကို ေြမဆလီာကို ြဖတ်၍ထေိရာက်စာွ စမိ့်ဝင်ိုင်
မကိုြဖစ်ေစေသာ ပံစုံမျိးြဖင့် တည်ေဆာက်ထားရမည်။ တငွ်း/ကျင်း အမိ်သာများငှ့် မလိာစနစ်များသည် အနည်းဆံးု (၅၀၀) မလီမီတီာအနက် ရှိရပါမည်။
• လပု်ငန်းေနရာများအားလံးုကို အမိက်သိုက် သိုမဟတု် အြခားေသာ ထခိိုက်မ အရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများမ ှကင်းစင်ေစပးီ သန်ရငှ်းသပ်ရပ် စာွ ထားရှိပါမည်။
• လံထကွ်လာေသာ ထခိိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများငှ့် ထကွ်ရှိလာသည့် အရာများအားလံးုကို ချက်ချင်းသန်ရငှ်းေပးပါမည်။
• ထခိိုက်မ��ရာယ် မရှိေစိုင်ေစသည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများကို မည်သည့်ထခိိုက် မ��ရာယ် ရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများငှ့် စနွ်ပစ်ေကျာက်စိုင်၊ ေကျာက်ခဲ များ (သိုမဟတု်) ၀န်ပိုများငှ့်အတ ူစနွ်ပစ်ြခင်းကို ေရာှင်ကဉ်ပါမည်။
• ထခိိုက်မ��ရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများ (အထးူသြဖင့် ဇဝီစနွ်ပစ် ပစည်းများ)ကို အလပု်ေနရာများ သိုမဟတု် အလပု်သမား တန်းလျားများတငွ် စပုံလုာြခင်းမ ှကာကယွ်ရန် စနွ်ပစ်အညစ်အေကးများကို သင့်ေလျာ်ေသာ
စနွ်ပစ်ရာေနရာ (ဥပမာ-စေုပါင်းအမိက်ကန်)သို လက်ေတွကျသေလာက် မကာခဏ သယ်ပိုေပးပါမည်။

အမိက်ကန်သည် ထခိိုက်မအရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများ အတကွ် သာြဖစ်ပးီ ေနရာငှ့် တည်ေဆာက်မများတငွ် တကိျေသာ လမ်းန်ချက်များကို လိုက် န�ေဆာင်ရ�က်မည် ြဖစ်ပါသည်။

• အမိက်ကန်သည် လေူနထိုင်ရာေနရာများမ ှအနည်းဆံးု (၂၅၀)မတီာငှ့် ေရလမ်းေကာင်းငှ့် ေရအရင်းအြမစ်ရရာ ေရတငွ်းများမ ှအနည်းဆံးု (၅၀၀) မတီာအကာွတငွ် တည်ရှိပါမည်။
• အမိက်ကန်ေနရာအားလံးုသည် သတ်မတှ်ထားေသာ ၁၀ စှ်တာ ေြမေအာက် ေရစးီဝင်ေအာင် ြပလပု်ထားေသာေနရာ၏ အြပင်ဘက်တငွ် တည်ရှိပါမည်။
• ရာသအီလိုက် ြမင့်တက်လာေသာ ေြမေအာက်ေရထမုျက်�ှြပင် (ေြမေအာက် ေရြပင်)သည် အမိက်ကန်ေအာက်ေြခမ ှအနည်းဆံးု (၁.၅) မတီာအကာွမာှ ထားရှိပါမည်။
• အမိက်ကန်များကို ေြမပိြခင်း၊ ေရလမ်းမို�����ရာယ်တို ကျေရာက်ိုင် ေသာေနရာ သိုမဟတု် ေြမငလျင်ေကာ၏ (၅၀၀) မတီာအတငွ်း၊ သိုမဟတု် ဘမူေိဗဒဆိုင်ရာ တည်ေဆာက်မပံစုံအရ သသိသိာသာ ကွဲအက်ေနေသာ ေနရာများ
အတငွ်းတငွ် တည်ရှိမေနေစရန် စစီဉ်ပါမည်။
• အမိက်ကန်များသည် ေြပေသာကနု်းေစာင်း ေြမမျက်�ှြပင်တငွ် တည်ရှိေနရ မည်ြဖစ်ပးီ တည်ေဆာက်မပံစုံအရ တည်ငမိ်မရှိေအာင် တည်ေဆာက်ထား ရပါမည်။ ဥပမာအားြဖင့် ေြမငလျင်ဒဏ် ကျေရာက်ိုင်မ နည်းိုင်ေသာေနရာ
ေဒသများတငွ် အထက်ကနု်းေစာင်းများသည် (၃း၁) ရှိရမည်ြဖစ်ပးီ ေအာက် ဘက်ကနု်းေစာင်းများသည် ေြမငလျင်ဒဏ် ကျေရာက်ိုင်မများ မရှိိုင်ေသာ ေနရာေဒသများတငွ် (ဥပမာအားြဖင့် ၅း၁ ြဖင့်) ထားရှိရပါမည်။ ဤအချက် သည်
ယခင်သတတငွ်း ေနရာတငွ် အမိက်ကန်များ ေဆာက်လပု်ြခင်းြဖစ်ပါက အထးူတလည် အေရးကးီပါသည်။



• ေရစမိ့်ဝင်ြခင်းငှ့် ကနု်းေစာင်းပိကျနစ်ြမပ်ြခင်းတို နည်းိုင်သမနည်းိုင်ေစရန် အတကွ် အမိက်ကန်များ၏ ကနု်းေစာင်းများကို ပံမုနှ်ေရတု်ေြမာင်းများြဖင့် လည်း ပံေုဖာ်တည်ေဆာက်ထားပါမည်။
• အမိက်ကန်တိုင်းသည် ေမာ်မနှ်းထားသည့် ထခိိုက်မအ�ရာယ် မရှိေစိုင်ေသာ စနွ်ပစ်ပစည်း၊ ပမာဏဝင်ဆန်ိုင်ေလာက်ေအာင် ကိးစားရမည်ြဖစ်ေသာ် လည်း အနက် (၅) မတီာထက်မေကျာ်လနွ်ေစပါ။
• အမိက်ကန်များတငွ် စပုံေုသာ ထခိိုက်မအ�ရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်း များသည် အလာအားြဖင့် (၁ မ ှ၁.၅)မတီာ ထရူမည်ြဖစ်ပးီ (အနည်းဆံးု ၃၀ စင်တမီတီာ အနက်ရှိေသာ) ေြမသား သိုမဟတု် သဲေြမြဖင့်ဖံးုအပု်ထားရပါ
မည်။ အစားအေသာက် စနွ်ပစ်ပစည်းများအားလံးုကို ချက်ချင်းဖံးုအပု် ေပးပါ မည်။
• အမိက်ကန်များကို ဖံးုအပု်ေြမသားအလာသည် အနည်းဆံးု (၅၀၀) မလီမီတီာ အထရူှိသာွးပါက အဖံးုဖံးုအပု်ထားေပးပါမည်။

လပု်ငန်းခငွ်ြပင်ပေနရာ (Offsite) သိုသယ်ယလူာေသာ ထခိို◌်က်မအ�ရာယ် မရှိ ေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများ၏ အမျိးအစားငှ့် ထထုည်ပမာဏကိုလည်း မတှ်တမ်းများ ေကာက်ယထူားရှိပါမည်။ ချတိ်တွဲေပးလိုက်ေသာ ထခိိုက်မအ�ရာယ် မရှိ
ေစိုင်သည့် စနွ် ပစ်ပစည်းများ အေသးစတိ်စာရင်းကိုလည်း ကည့်ပါမည်။

လပု်ငန်းခငွ် (Onsite) ရှိ ထခိိုက်မအ�ရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စနွ်ပစ်ပစည်းများ သိုေလာှင်ရာ ေနရာများကိုလည်း ပံမုနှ်စစ်ေဆးကည့်ရမည်ြဖစ်ပးီ ေဖာ်ထတု်ေတွရှိ ေသာ မည်သည့်ြပဿန�များကိုမဆို ချက်ချင်းေြဖရငှ်းေပးပါမည်။

သတတငွ်းလပု်ငန်း ရပ်ဆိုင်းသာွးပါက သတတငွ်းလပု်ငန်းပတိ်ြခင်း အစအီစဉ် ှင့် ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး လပု်ငန်းအစအီစဉ်များတငွ် အေသးစတိ်ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုင်းလပု်ငန်းသမိ်းြခင်းငှ့် ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးဆိုင်ရာ လပု်ထံးု၊
လပု်နည်းများကို လပု်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ကငွ်းကျန် သက်ေရာက်မများ

စမီံကနိ်းတည်ရှိရာေဒသ သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ ရာှးချက်ေဒသတငွ် ေရ.သတိုင်းသိုက် များ တည်ရှိမေကာင့် (၁၉၉၅-၁၉၉၆) ခုစှ်များမစှတင်၍ လက်လပု်လက်စား ေရ.ရာှေဖတွးူ ေဖာ်ြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပးီ (၁၉၉၇-၁၉၉၈) ခုစှ်များမစှတင်၍
ကမုဏလီပု်ကကွ်၊ အေသးစား ေရ�လပု်ကကွ်များြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ငှ့်အကျိးတ ူတးူေဖာ်ထတု်လပု်မများ ေဆာင်ရ�က်ခဲရ့ာ ယေန အထြိဖစ်ပါသည်။ ကမုဏလီပု်ကကွ်များအများအြပားရယ ူေဆာင်ရ�က်ခဲ့ကသကဲသ့ို ေဒသခံ လက်လပု် လက်စားများ
မလှည်း တိုင်တပိုင်အင်းများ ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ကြခင်းေကာင့် ေဒသတငွ်း၌ ၀န်းကျင်သက်ေရာက်မများ အထိုက်အေလျာက် ကျန်ရှိေနပါသည်။ ထိုအတ ူပတ်ဝန်းကျင် စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်များ စနစ်တကျေဆာင်ရ�က်ေစကာမ ူစမီံကနိ်းလပု်ငန်း
ေကာင့်လည်း ကငွ်း ကျန်သက်ေရာက်မ ရှိိုင်ပါသည်။

�����������  ကငွ်းကျန်သက်ေရာက်မများ

ေြမမျက�ှ သငွ်ြပင်ငှ့် ေြမဆလီာအေနအထား

သစ်ေတာကိးဝိုင်း ဧရယိာများ၊ သဘာဝေတာိုင်း တရိစာန်များ အတငွ်း လတူိုဝင်ေရာက် အေြခချေနထိုင်မငှ့် ေရ�သတတးူေဖာ် ထတု်လပု် ြခင်းများေကာင့် ကျင်းေဟာင်းများ၊ ချိင�့�����������������������
�������������������လာ ဆံးုံ�����������း သက်ေရာက်မအချိ ကျန်ရှိိုင်ပါသည်။

ေလထ ုအေြခအေန။ ကငွ်းကျန်မမရှိိုင်ပါ။

ေရ အရည်အေသးွ

လတူိုေနထိုင်မ များြပားလာပးီ ေြမေအာက်ေရ ထတု်ယသူံးုစွဲမ များြပားလာေကာင်း ေတွရှိရပးီ ေရအရည်အေသးွ ထးူြခားေသာ ေြပာင်းလဲမ မရှိေကာင်း သရိှိရပါသည်။ စီမံကနိ်းလပု်ငန်းမ ှယမ်းငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများ သံးုစွဲြခင်း၊ စက်သံးုဆီငှ့်
အြခားလူအသံးုအေဆာင်များ စနစ်တကျစနွ်ပစ်မ မရှိြခင်း၊ ဓါတေုဆးရည်များ စနစ်တကျ ဖျက်စးီမမရှိဘဲ စနွ်ပစ်ြခင်းများြပလ�ု����������� း ကျဆင်းမြဖစ်ိုင်ပါသည်။

စနွ်ပစ်ပစည်းများ (အစိုင်အခဲ/ အရည်/ အေငွ)

ေရ�သတ တးူေဖာ်ေရးလပု်ငန်းများ များြပားလာြခင်း၊ ေရ�ေြပာင်း အေြခချေနထိုင်သမူျား တိုးတက်များြပားလာြခင်းေကာင့် စနွ်ပစ်ပစည်း (အစိုင် အခဲ/အရည်/အေငွ)တိုမ ှတစ်စှ်ထက်တစ်စှ် ပိုမိုများြပားလာပါသည်။ လထူ ုအတငွ်း စနွ်ပစ်
ပစည်းများ စနစ်တကျစမီံခန်ခွဲေသာ အသပိညာ ထနွ်းကားမ နည်းပါးြခင်းေကာင့် စနွ်ပစ်ပစည်းများ ေနရာအှံ ကျန်ရှိေနပါသည်။ စမီံကနိ်း ေကာင့် ေကျာက်ိုင်းေြမစာများ၊ စနွ်ပစ်ေရဆိုးများ ကျန်ရှိိုင်ပါသည်။

ေဂဟ������ ကငွ်းကျန်သက်ေရာက်မများ

ေတာေတာင် အေြခအေန

သစ်ေတာကိးဝိုင်း ဧရယိာများ သဘာဝေတာိုင်းေြမများအတငွ်း လတူိုဝင် ေရာက်အေြခချ ေနထိုင်မများေကာင့် သစ်ေတာ၊ သစ်ပင်များ ဆတု်ယတု်ပျက်စးီမရှိပါ သည်။ အချိေနရာများတငွ် စှ်ရညှ်ပင်ငှ့်ရာသအီလိုက် သးီှံများအစားထိုး
စိုက်ပျိး ထားေသာ်လည်းအချိေနရာများမာှဖနု်းဆိုးေတာများအြဖစ်ရှိေနေကာင်းေတွရှိရပါသည်။

ဇီဝမျိးစံမုျိးကွဲများ အေြခအေန

ယခင်က ေတာိုင်းတရိစာန်များြဖစ်သည့် ေတာဆင်ိုင်း၊ ဆတ်၊ ဂျ၊ီ ေမျာက်၊ ယနု်ငှ့် ေတာေခးွများရှိေကာင်း သရိှိရေသာ်လည်း လမူျားလာေရာက် အေြခချေနထိုင် ြခင်း၊ သတတးူေဖာ်ေရး လပု်ငန်းများ၊ သစ်/၀ါးငှ့်သစ်ေတာထကွ်ပစည်းများ
ထတု်လပု် ြခင်း လပု်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်မများေကာင့် ေတာိုင်းတရိစာန်များ တြဖည်းြဖည်း နည်းပါး လာေကာင်း၊ ငကှ်မျိးစံုငှ့် အြခားတရိစာန်များလည်း ေနရာေြပာင်းေရ�မများေကာင်း သရိှိရပါသည်။

လမူစးီပ�ွ����� ကငွ်းကျန်သက်ေရာက်မများ

စမီံကနိ်း ဧရယိာေဒသအတငွ်း ေရ�သတတးူေဖာ်ထတု်လပု်ြခင်း လပု်ငန်းများေကာင့် လမူစးီပာွးဘဝ တြဖည်းြဖည်း တိုးတက်လျက်ရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ဆိုးကျိးသက်ေရာက် မများမရှိိုင်ဘဲ ေကာင်းမနွ်ေသာ အေြခအေနများဘက်သို
ဦးတည်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါ သည်။
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မလူစာမျက်�ှ အေကာင်းအရာ  မတှ်တမ်းဓါတ်ပံမုျား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက် ဆက်သယွ်ရန်

လပု်ငန်းခငွ် ေဘးအ�ရာယ်ကာကယွ်ေရး အစအီစဉ်

လပု်ငန်းခငွ်အတ�ွ�����������ရာယ်ကျေရာက်ိုင်မည့် အေြခအေနများ

သတတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းခငွ်တ�ွ����������န်ငှ့် အခိုးအေငွများ၊ ဆက်တို����������ညံသံများ၊ တနု်ခါြခင်းများ၊ အပဒူဏ်ငှ့် လပု်ငန်းြမင့်တင်ေရး ြပဿန�များသည် လပု်သားများ ထေိတွခံရေသာေကာင့်
ကျန်းမာေရးအ�ရာယ်ကို��������

ဖနု်များငှ့် အခိုးအေငွများ

ဖနု်မန်။

ေကျာက်မန်၊ ဖနု်မန်ကဲသ့ို ေလထတုငွ်ပျံလငွ့်ရှိေနေသာအရာများ သည် Drilling လပု်ြခင်း၊ မိုင်းေဖာက်ခွဲြခင်း၊ သတရာှေဖရွယြူခင်း၊ ေကျာက်များကို ခွဲြခမ်းထေုြခြခင်းတိုမ ှအဓကိြ��������ိန်ကာြမင့်စာွ ဖနု်မန်များငှ့် ဆက် တိုက်ထိ
ေတွေနေသာလမူျားသည် Silicosis ကဲသ့ိုေသာ အဆတု်ေရာဂါကို ခံစားရ လမိ့်မည်။ ထိုေကာင့် ေလထထုဲသို ဖနု်များပျံလငွ့်မကို တားဆးီပါမည်။ ဖနု်များကို ေအာက်ပါနည်းြဖင့် ထနိ်းချပ်ပါမည်-

• Wet drilling နည်းကို အသံးုြပြခင်း။
• သတရယြူခင်း၊ ပိုေဆာင်ြခင်းငှ့် ထခုွဲရာတငွ် ေရပက်ဖျန်းြခင်းကို အသံးုြပမည်။ ေယဘယုျအားြဖင့် ဖနု်များေလထုထဲသိုအေရာက် နည်းပါးေစရန် အလပု်လပု်ေန ေသာ လမ်းသား၊ေြမသား၊ ေကျာက်ေကာမျက်�ှြပင်ကို ေရများြဖင့်
ဖျန်းပက် ထားရှိပါမည်။

အ�ရာယ်ရှိေသာ အခိုးအေငွများ

Shot-firing operation တငွ် ေတွရှိရေသာ အဆပိ်ရှိသည့် ဓာတ်ေငွများြဖစ် ကသည့် Sulphur dioxide, Nitrous oxide ငှ့် Nitric oxide အခိုးအေငွများကို . ှိက်မြိခင်းသည် ြပင်းထန်ေသာ ကျန်းမာေရးပျက်စးီမကို��������
လပု်သား များသည် Shot-firing ြပလပု်ပ�ီ�က် ဖနု်များငှ့်ဓာတ်ေငွများ ေပျာက်ကယွ် ငမိ်သက်သာွးမ ှအလပု်လပု်ေနေသာ ေနရာသိုသာွးရမည်။

ဒဇီယ်အင်ဂျင်မထှကွ်ေသာ အပိ်ေဇာေငွများတငွ် ေရမန်များအပါအဝင် အရာယ်ရှိေသာ အခိုးအေငွများပါ၀င်ပါသည်။ ဒဇီယ်အပိ်ေဇာေငွများငှ့် အချနိ်ေတာ် ကာထေိတ�ွ�������������ရာယ်တစ်မျိးြဖစ်ပးီ ၎င်းကို တားဆးီ
သင့်သည်။ လပု်ငန်းခငွ်ငှ့် နးီေသာေနရာ (သိုမဟတု်) အေငွများထကွ်ေပါက်မရှိ ေသာေနရာတငွ် ဒဇီယ်ြဖင့်အသံးုြပေသာ စက်ပစည်းများကို မေမာင်းသင့်ပါ။ ဖနု်ငှ့် အခိုးအေငွများေကာင့် အ ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်မည့် ေနရာသိုမသာွးသင့်ပါ။ မြဖစ်
မေန ေဆာင်ရ�က်ရန်ရှိပါက Mask များအသံးုြပပါမည်။

ဆညူံသံများ

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းသည် ေြမေအာက်တငွ်သာ ေဆာင်ရ.က်မည်ြဖစ်၍ ြပင်ပဆညူံသံ ထကွ်ရှိမနည်းပါးပါသည်။ ေကျာက်ေဖာက်စက်များ အသံးုြပြခင်း၊ ေကျာက်များအား ယမ်းခွဲ ဖယ်ရာှးြခင်း၊ မးီစက်၊ ေလမတ်စက်များမ ှဆ�ူ�������ရား
ကးီများ လပု်ငန်းေဆာင် ရ�က်ြခင်း၊ အင်ဂျင်စက်များ ေမာင်းငှ်ြခင်း၊ ယာဉ်များ ေမာင်းငှ်သာွးလာြခင်းတိုေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆညူံသံငှ့် တနု်ခါမ������������ညံသံများငှ့် ထပ်ခါထပ်ခါ အချနိ်ကာြမင့်စာွ ထေိတွေနြခင်းသည်
လည်း အကားအာံကုို တြဖည်းြဖည်း ပျက်စးီေစသည်။ Mine တငွ် အသံးုြပေသာ (Compressor, Drilling machine) တူကးီများငှ့်အြခား ကရိယိာ များသည် ဆညူံသံကို ထတု်လတ်ေသာ အဓကိအရင်းအြမစ်များြဖစ်သည်။ ဆညူံသံများထကွ်
���ေလျာက့ျရန် အသံစပု်ယူိုင်သည့် ပစည်းများပါရှိေသာ ကရိယိာများကို အသံးုြပြခင်းြဖင့် ဆညူံသံကို ေလာခ့ျသင့်သည်။ အြခားနည်းတစ်နည်းမာှ ဆညူံေစသည့်အရာငှ�့�းေထာင် ေနသတူို၏ အကာွအေဝးကို ေဝးေစြခင်းြဖစ်သည်။ လူ
���� းသည် (85 dB) ရှိေသာ အသံကို (၈)န ရတီတိ ိခံိုင်ရည်ရှိသြဖင့် အလပု်ချနိ်အတငွ်း သတ်မတှ်ထားေသာန်းထက် မေကျာ်လနွ်ရန် ဂြုပရမည်။ သတ်မတှ်ထားေသာန်းထက် ေကျာ်လနွ်ပါက လပု်သားများကို အ� ငု်
ပါသည်။ ထိုေကာင့်(85 dB)ထက် ေကျာ်လနွ်ေသာ ဆညူံသံများငှ့် ဆညူံ သံများကို ထနိ်းချပ်ရန် ခက်ခဲေသာေနရာတငွ် အကားအာံကုို ကာကယွ်ေပးိုင်သည့် ပစည်း များကို ၀တ်ဆင်ရသည်။

တနု်ခါြခင်း

Pneumatic rock drill ငှ့် Pick-hammers များကဲသ့ို လက်ြဖင့်ကိုင်တယွ်ရေသာ စက်ပစည်းများြဖင့် အလပု်လပု်ေနေသာ လပု်သားများ၏ လက်ငှ့်လက်ေမာင်းများတငွ် တနု်ခါ ြခင်းေကာင�့������������ကို ခံစားရသည်။
လက်ေချာင်းကေလးများ ထံထုိုင်းသာွးေသာအခါ Vibration White Finger (VWF) (သို) dead finger ���������������းမေလာက်၍ တစ်�ှးများပပု်ေဆးွြခင်းကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ VWF ကို မကသုိုင်ပါ။ VWF ကိုထနိ်းချပ်
တားဆးီြခင်း (Prevention & Control of Vibration White Finger)

• ကရိယိာကို ကာရညှ်စာွအသံးုြပြခင်းကိုေရာှင်ပါမည်။
• တနု်ခါမကို ေလျာန့ည်းေသာ ေခတ်မသီည့် ကရိယိာများကိုသံးုပါမည်။
• ကရိယိာေဟာင်းများတငွ် တနု်ခါမေလျာန့ည်းေစသည့် လက်ကိုင်များြဖင့် အစားထိုးြပင် ဆင်ပါမည်။
• လက်ကိုင်များကို ေပါေ့ပါပ့ါးပါး ကိုင်တယွ်ပါမည်။
• ေပါပ့ါးစာွ ဆပု်ကိုင်ိုင်မည့်အရာကို Heavy tool များတငွ် တပ်ဆင်ပါမည်။
• တနု်ခါမကို ေလျာန့ည်းေစရန် တနု်ခါေသာ ကရိယိာများကို ြပြပင်ထနိ်းသမိ်းပါမည်။

အပဒူဏ်

အပဒူဏ်ေကာင့် သက်ေရာက်မငှ့် ကာကယွ်ေရးများကို အလပု်သမားများထံသို အသေိပးသည်။ လံေုလာက်ေသာေရကို ေသာက်သံးုြခင်းငှ့် သင့်တင့်စာွစားသံးုြခင်းြဖင့်လည်း အပဒူဏ်ကို ခံိုင်သည်။ အပေူကာင့်ြဖစ်တတ်ေသာ လကဏာများ
ြဖစ်သည့် ေခါင်းမးူြခင်း၊ တက်ြခင်း၊ အသက်�ှကပ်ြခင်း၊ ေခးထကွ်လနွ်ြခင်းငှ့် ေရအလနွ်ဆာေလာင်ေစတတ်ြခင်း စသည်တိုကို အလပု်သမားများအား ေြပာကားထားပါမည်။ အလပု်သမားများအတကွ် ေရဓာတ် ြပန်လည်ြဖည့်တင်းိုင်မည့်
သင့်ေတာ်ေသာ ေသာက်စရာများငှ့် ေသာက်သံးုေရ၊ ေဘးကင်း၍ အလယွ်တက ူသယ်ယရူရှိိုင်ေသာေရကို အလပု်သမားများ၏ အနီ��းတငွ် ထားရှိပါမည်။ Caffeine ငှ့် သကား၊ ဆားအလနွ်ပါေသာ Carbonated drink များကို အသံးုမြပပါ။
သန်ရငှ်း ေသာေရခကွ်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးပးီ ေရအိုးငှ့် ေသာက်ေရပံးုများ၊ ဗးူများကို (15-20 ◌ံC) တငွ်ထားရှိပါမည်။

လပု်ငန်းခငွ်တိုးတက်ေရးအတကွ် အလပု်ငှ့် လပု်ငန်းခငွ်ေလလ့ာမ

Mining လပု်ငန်းအများစတုငွ် လကူိုယ်တိုင် ပါ၀င်လပု်ကိုင်ရေသာ အလပု်များငှ့် အဆင်မေြပေသာ ပံသုာန်အေနအထားများြဖင့် လပု်ကိုင်ရြခင်းေကာင�့��������ု) ေကျာိုး တိုတငွ် ထခိိုက်ဒဏ်ရာရရှိကသည်။ လပု်ငန်းခငွ်တိုးတက်
ေရးအလပု်ငှ့် လပု်ငန်းခငွ် ေလလ့ာမတိုအတကွ် အေြခခံလိုအပ်ချက်များမာှ အလပု်ေနရာပံစုံ၊ စက်ပစည်းကရိယိာများ၏ ဒဇီိုင်း၊ နည်းပညာများ၊ အလပု်ချနိ်ငှ့် အန းယခူျနိ်တိုြဖစ်ကသည်။

လပ်ရာှးမပံသုာန်

• ေကးွေကာက်တနွ်လမိ်ေနေသာ အေနအထားကိုေရာှင်ရာှးြခင်း။
• စည်းချက်ညေီသာ ေရ�လျားမရှိရမည်။ သိုေသာ် တစ်သမတ်တည်းြဖစ်ေန ေသာ အေနအထားသို ေရာှင်ရာှးပါမည်။
• တေြပးညေီရ�လျားြခင်းသည် ေဒါင်လိုက်ေရ�လျားြခင်းထက် ထနိ်းချပ်ရန်ပို၍ လယွ်ကသူည်။
• လိုတာထက်ပို၍ ေရာက်ရှိေနြခင်းကိုလည်း ေရာှင်ရာှးပါမည်။
• လက်စှ်ဖက်ြဖင့် အလပု်လပု်ေနချနိ်တငွ် အချိးညစီာွေရ�လျားိုင်ရန် ကိးစား ပါမည်။

ခွန်အားအသံုးြပြခင်း

• လပ်ရာှးမမရှိဘဲ ေဆာင်ရ�က်ေနတာထက် လပ်လပ်ရာှးရာှး ေဆာင်ရ�က်တာကို ဦးစားေပးရမည်။
• လံေုလာက်ေသာ ခနွ်အားြဖင့် လပု်ေဆာင်ိုင်ေသာ အလပု်ကို လပု်ေဆာင်ပါ မည်။
• အိုးအဆစ်များ၊ ကကွ်သားများငှ့် အရ�တ်များ၏ ဖွဲစည်းပံအုတကွ်ထေိရာက် စာွေဆာင်ရ�က်ိုင်ေသာ အစဉ်လိုက် ေရ�လျားမများရှိသည်။ လပု်ငန်းတငွ် ၎င်း အစဉ်လိုက်ေရ�လျားမကို အသံးုြပပါမည်။
���ကိုယ် အေရှပိုင်းြဖင့် ေလးေသာဝန်များကို သယ်ေဆာင်ရာတငွ် ၎င်းကို ခ ကိုယ်ငှ့် အနးီကပ်ဆံးုထားရှိပါမည်။

အစားအစာများထားရှိရန်ေနရာ

အေငွများ၊ ဖနု်များငှ့် အစားအစာများ မထားရှိသင့်ေသာေနရာများတငွ် ထားရှိြခင်းငှ့် စားသံးုြခင်းကို မြပလပု်သင့်ပါ။ သန်ရငှ်း၍ အမိုးအကာများရှိေသာ ေနရာများတငွ် အစားအစာ ကိုသိုေလာှင်စားသံးုသင့်သည်။ ဥပမာအားြဖင�့�းေနရန်
ေနရာများတငွ်ြဖစ်သည်။

မးူယစ်ေဆးဝါးများငှ့် ယမကာများ

မးူယစ်ေစေသာ ယမကာများငှ့် ေဆးဝါးများအသံးုြပြခင်းကို လပု်ကကွ်တငွ် ခငွ့်မြပပါ။ အရက်(သို)မးူယစ်ေဆးဝါးများ သံးုစွဲထားေသာသမူျားကို အလပု်လပု်ရန်ခငွ့်မြပပါ။ တာဝန်ရှိသ ူအဆင့်ဆင့်မ ှေစာင့်ကပ်ကည့်ပါမည်။

ေရးှဦးသ�ူြပ

ထခိိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားေသာ သမူျားကို အလပု်သမားများငှ့် ကးီကပ်သမူျားက အေြခခံ ေရးှဦးသနူ ြပစေုပးြခင်းြဖင့် လင်ြမန်စာွကသုေပးပါမည်။ ေရးှဦးသနူ ြပစြုခင်းကို လင်ြမန်စာွ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းသည် ဒဏ်ရာရရှိထားသ၏ူ အသက်
အရာယ်ဆံးုံးြခင်း (သို) ြပင်းထန်ေသာ ကျန်းမာေရးထခိိုက်မကို တားဆးီေပးသည်။ Mining operator သည် ေရးှဦး သနူ ြပအက ူပစည်းများကို လပု်ငန်းခငွ်ရှိအလပု်သမားများ အချနိ်မေရ� း အလယွ်တက ူအသံးု ြပိုင်ရန် သတ်မတှ်ထားေသာ
ေနရာတငွ် ထားရှိေပးပါမည်။

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/


ေရးှဦးသနူ�ြပအတကွ် လိုအပ်ေသာ အနမိ့်ဆံးုပစည်းများမာှ –

• လမ်းမေလာက်ိုင်ေသာသမူျားအတကွ် ထမ်းစင်။
• Shock ြဖစ်ေသာသမူျားအတကွ်ေစာင်။
��������������င့် ခ�ကိုယ်တငွ်ြဖစ်ေသာ ဒဏ်ရာများအတကွ် ေဆးဝါး များငှ့် ပတ်တးီများ။
�����������ိးအက်ြခင်းအတကွ် ပတ်တးီငှ့်ကပ်များ။
• ပိုးသတ်ေဆးများ ။
• လပု်ငန်းအရ ကမ်းကျင်ဆရာဝန်မ ှေထာက်ခံချက်ေပးထားေသာ အြခားေရးှဦး သနူ� ြပပစည်းများ။

မေတာ်တဆြဖစ်ပာွးမအတကွ် ေန�က်ဆက်တွဲလပု်ေဆာင်ချက်

အ�ရာယ်ကျေရာက်ိုင်မည့် အေြခအေနကို မရငှ်းလင်းိုင်ေသးလင် Mine operator သည် အကာအကယွ်ေပးေသာ ပစည်းများကို ေကာင်းစာွဝတ်ဆင်ရန် ြဖည့်ဆည်းေပးပါမည်။
အေြခခံ ကာကယွ်ေရးပစည်းများမာှ –

• ြပတ်ကျလာမည့်အရာများအတကွ် ေခါင်းေဆာင်း (Safety helmet)။
• အ�ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်မည့် ပစည်းများကို ကိုင်တယွ်ေဆာင်ရ.က်ြခင်းတငွ် အသံးုြပရန် အကာအကယွ်ေပးသည့် လက်အတိ်များ (Protective gloves)။
• ေြခေချာ်၍ ေြခေထာက်တငွ် ဒဏ်ရာရရှိြခင်းကို ကာကယွ်ရန် Rubber boot များကဲသ့ို အကာအကယွ်ေပးိုင်သည့် ဖနိပ်များ။
• ဦးထပု်၊ လက်အတိ်ငှ့် ဖနိပ်များကို အမဲတမ်းဝတ်ဆင်ပါမည်။
• အြခားအကာအကယွ်ေပးိုင်သည့် ပစည်းများလည်းလိုအပ်သည်။
• Compressor, Drilling machines ငှ့် Pick-hammer များကို အသံးုြပြခင်းမ ှထ�ွ����� ် ဆညူံသံများ ကာကယွ်ရန်အတကွ် အကားအာံကုို ကာကယွ်ေပး ိုင်သည့် ပစည်းများ။
• Drilling (သို) ေကျာက်များထိုးခွဲြခင်းမ ှထ�ွ����� ် ဖနု်များကိုကာကယွ်ရန် Dust mask။
• ေကျာက်များကို ထိုးခွဲြခင်းြဖင့် ေလထဲသို ပျံထကွ်လာေသာ အမန်များမ ှမျက်လံးုများ ကို ထခိိုက်မမရှိေစရန် မျက်မနှ်များကို အသံးုြပြခင်း။

သတတူးေဖာ်နည်းများအလို�������������� ခိုက်မများငှ့် ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

ေြမေအာက် သတတးူေဖာ်ေရး၊ ေကျာက်မျက်တးူေဖာ်ေရး လပု်ငန်းများတငွ် မေတာ် တဆြဖစ်ပာွးတတ်ေသာ ထခိိုက်မြဖစ်ရပ်များသည် ေအာက်ပါအေကာင်းအချက်များေကာင့် အများဆံးုြဖစ်ေလရ့ှိေကာင်း စစိစ်ေတွရှိရပါသည် –

• အမိုးငှ့်နံရံ ေြမပိကျြခင်း။
• ေရတိုးဝင်ြခင်း။
• မးီေလာင်ေပါက်ကွဲြခင်း။
• ေလြပတ်ြခင်း၊ ေလမလံေုလာက်ြခင်း၊ ဓာတ်ေငွများမြိခင်း။
• အလင်းေရာင်မလံေုလာက်မေကာင့်ြဖစ်ြခင်း။
• ယမ်းဘလီးူငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများေကာင့်ြဖစ်ြခင်း။
• လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ြခင်း။
• စက်ပစည်းများေကာင့်ြဖစ်ြခင်း။
• သယ်ယပူိုေဆာင်ေရး လပု်ငန်းသံးု စက်ယရားများငှ့် နည်းစနစ်ချိယငွ်းမေကာင့်ြဖစ် ြခင်း။
����ရာယ်ကာကယွ်ေရးပစည်းများ အသံးုမြပြခင်း၊ အကာအကယွ်ပစည်းများ၏ အရည်အေသးွ ညံဖ့ျင်းြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်ရြခင်း။
• မေမာ်မနှ်းိုင်ေသာ သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် ြဖစ်ရြခင်း။

အမိုးငှ့်နံရံပိကျသည့် အေကာင်းအရင်းများ

ခိုင်ခန်မ၊ တည်ငမိ်မအားနည်းေသာ ေြမအမျိးအစားများ၊ ေရစပု်ယမူများေသာ သဲဆန်ေြမများ၊ အက်ေကာင်းများငှ့် ေကမဇွံေုနရာများတငွ် အေထာက်မဲအ့ေန အထားြဖင့် လပု်ကိုင်ြခင်း၊ တးူေဖာက်ေသာလိဏ်ဂ(ူေခါင်းစား)၏ မျက်�ှပံသုာန်
ငှ့်တပ်ဆင်ေသာ အေထာက်တို၏ ဒဇီိုင်းပံသုာန် မမနှ်ြခင်း၊ အသံးုြပေသာ အေထာက်အထားများသည် သက်ေရာက်ေသာဖအိားကို လံေုလာက်ေအာင်ေထာက် ကန်မထားိုင်ြခင်း၊ လပု်ငန်းခငွ်ရှိအေထာက်များ နံရံအကာအကယွ်များကို ပံမုနှ်
စစ် ေဆးမမြပလ◌ုပု်ြခင်း၊ လပု်ငန်းခငွ်မဝင်မ ီလပု်ကကွ်၏အမိုး၊ နံရံငှ့်မျက်�ှြပင်တို၏ အေြခအေနကို ေသချာစာွမစစ်ေဆးြခင်း၊ ေြမပိကျမည့် အေြခအေန၏ ေရှေြပးသတ ိေပးချက်များ (ဥပမာ- ေရစမိ့်ထကွ်ြခင်း၊ ေကျာက်တံးုငယ်များ၊
ေြမစိုင်ခဲ ကေလးများငှ့် ေြမမန်များ ြပတ်ကျြခင်း၊ သစ်သား၊ အေထာက်များ ေကးွတွ်ြခင်း၊ အက်ကွဲြခင်း၊ အသံြမည်ြခင်း)အား ဂြုပေလလ့ာမ မြပြခင်းတိုေကာင့် ေြမပ�ိ�������������

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမိုးငှ့်ေြမသားများ ပိကျသည့်မေတာ်တဆ ထခိိုက်မမျ�ိ������������������������ု� ေဆာင်ရ.က်ြခင်းြဖင့် ကိတင် ကာကယွ်ိုင်ပါသည်-

• ေြမေအာက်ေရ� သတတးူေဖာ်ေရးလပု်ငန်း အင်ဂျင်နယီာများ/ ပညာရငှ်များ၏ န်ကားချက်ကို ခံယလူျက်တးူေဖာက်ေသာ ေြမအမျိးအစား၊ လိဏ်ဂ ူမျက်�ှဝ၊ သက်ေရာက်ေသာ ဖအိားများငှ့် ကိုက်ညသီည့်◌် အထနိ်းအေထာက် များ
တပ်ဆင်ပါမည်။ လပု်ငန်းခငွ်မဝင်မ ီေနစဉ် လပု်ကကွ်မျက်�ှြပင်၊ အမိုး၊ နံရံငှ့် အဝင်လမ်းများရှိ သစ်သားအေထာက်များကို စစ်ေဆးပါမည်။ လိုအပ် ပါကအထ�ိ�������������������ရာယ်ကင်းရငှ်းမ ှသာ ပံမုနှ်
လပု်ငန်း ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ လပု်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေနစဉ် တု်တရက် ေြမပိကျိုင်မည့် ေရှေြပးအေြခအေနများကို ဂစုိုက်ေလလ့ာပါ။ ထးူရာှးမရှိပါ က ချက်ချင်း အကာအကယွ်၊ အထနိ်းအေထာက်များြပလပု်ပါ၊ တာဝန်ရှိသ ူအကးီအကဲ
များကို အြမန်တင်ြပ၍ ထးူြခားေသာ အေြခအေနများအား မတား ဆးီိုင်လင်/ မရပ်တန်လင် ချက်ချင်းေနရာမ ှထကွ်ခာွ၍ ယင်းေနရာအား ေခတပတိ်ထားပါမည်။
• လပု်ကကွ်အထက် မျက်�ှြပင်ရှိ ေရအေြမာက်အများ စေုဝးလျက်ရှိသည့် ေရအိုင်များ၊ ြမစ်များ၊ ေချာင်းများမတှဆင့် ေရထ၏ုဖအိားေကာင့် လပု်ကကွ် အတငွ်းသို တိုးဝင်ြခင်း။
• လပု်ကကွ်ရပ်ဝန်းရှိေကမဇွနု်များ ြပတ်ေရ�များမတှဆင့် ေရများစမိ့်ဝင်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။



ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

ေြမေအာက်ေရများ လပု်ကကွ်အတငွ်းသို ေရများစမိ့်ဝင်မ နည်းပါးသက်သာ ေစရန် ေအာက်ပါနည်းများြဖင့် ေဆာင်ရ.က်ိုင်ပါသည် –

• လပု်ကကွ်မျက်�ှြပင်အထက်ရှိ ရပ်ဝန်းတငွ် ရ.ာသနွ်းချေသာ မိုးေရများကို ေရတု်အားေကာင်းေသာ ေရေြမာင်းများြဖင့် ေရလဲေပးြခင်း။
• ေြမေအာက်လပု်ကကွ်များ၏ အထက်ေြမြပင်ရှိ ေရအစအုေဝးများ ေလျာန့ည်း ေစရန် ေရေချာင်းများအား လဲေဖာက်ေပးြခင်း။
• ေြမမျက်�ှ ြပင်ငှ့် ေြမေအာက်လိဏ်ဂမူျားတငွ်ရှိေသာ အက်ေကာင်းများမ ှတဆင့် ေရများစမိ့်ဝင်မ ေလျာန့ည်းသက်သာေစရန်အတကွ် ဘလိပ်ေြမ၊ သဲ၊ ေကျာက်များ ြဖည့်သငွ်း၍ ပတိ်ဆိုြခင်း၊ သိုးကိုင်ြခင်း၊ သတတငွ်းရပ်ဝန်းရှိ ေရများ
အား၊ ေရလဲေြမာင်းများ ေဖာက်လပု်၍ ေရလဲေပးြခင်း၊ တု်တရက် စမိ့်ဝင်လာေသာ ေရပမာဏနည်းပါက ရ�ံေစးများ၊ သဲအတိ်များြဖင့် ယာယ ီပတိ်ဆို ၍ ေရစမိ့်ဝင်မ ေလျာန့ည်းသက်သာေအာင် ြပလပု်ေပးြခင်း။
• ေြမေအာက်စမိ့်ေရများအား ေရစကုန်ြဖင့်စစုည်း၍ ေရစပု်စက်များြဖင့် စပု်ထတု်ြခင်း။

မးီေလာင်ေပါက်က�ွ��������် အေကာင်းအရင်းများ

မးီေလာင်ေပါက်ကွဲသည့် မေတာ်တဆထခိိုက်မများသည် ေြမေအာက်သတ တငွ်းများတငွ် အများဆံု��������း သတတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းများတွ����������ု�������������ြဖစ်ပာွးရသည့် အဓကိအေကာင်း
အရင်း များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-

• သတတးူေဖာ်ေရးတငွ်းများ၏ ေြမေအာက်ေလထဲတွ�������������ရှိေသာ မးီေလာင်လယွ်သည့် ဓာတ်ေငွများ၏ ပမာဏလနွ်ကဲြခင်း။
• ေြမေအာက်လပု်ကကွ်များတငွ် အသံးုြပသည့် လပ်စစ်/စက်မဆိုင်ရာ ပစည်း ကရိယိာများအား မးီငှ့်အပ�ူ����ကို ကာကယွ်ေသာ အကာအကယွ်များ မရှိြခင်း၊ ပျက်စီးချိယငွ်းြခင်း။
• အကာအကယွ်မဲမ့းီ (Naked Light) အသံးုြပြခင်း။
• ေြမေအာက်ေလစးီန်းအားနည်းြခင်း၊ မမနှ်ြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမငှ့် ပတ်သက်၍ နည်းစနစ်မမနှ်ြခင်း၊ ကိတင်ကာကယွ်မ မြပလပု်ြခင်း။
• လပု်ငန်းခငွ် စည်းမျည်းစည်းကမ်း လို��မအားနည်းြခင်း၊ ပျက်ကကွ်ြခင်း။
• လပ်စစ်ဝါယာကိးများ Shock ြဖစ်၍ အပလူနွ်ကဲပးီ မးီေလာင်ြခင်း။

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

အထက်ေဖာ်ြပပါ မေတာ်တဆ မးီေလာင်ေပါက်ကွဲမ မြဖစ်ေစရန်ေအာက် ေဖာ်ြပပါ နည်းစနစ်များြဖင့် ကိတင်ကာကယွ်ိုင်ပါသည်-

• သတတငွ်းများတငွ်သဘာဝအေလျာက် မးီေလာင်လယွ်ေသာ မသီမိ်းဓာတ်ေငွ (Methane Gas) များထ�ွ���ုင်သြဖင့် လပု်ငန်းခငွ်မဝင်မ ီေနစဉ်လပု်ကကွ် များ၊ ၀င်/ထကွ်လမ်းများ အားလံးုရှိေလထဲတငွ် မးီေလာင်လယွ်ေသာ ဓာတ်ေငွ
ပါ၀င်မပမာဏကိုတိုင်းတာစစ်ေဆး၍ ေလထဲတငွ် ဓာတ်ေငွပါ၀င်မများေနပါက ယင်းလပု်ကကွ်/ေနရာသို ေလထဲတငွ်ဓာတ်ေငွပါ၀င်မ ပမာဏေလျာန့ည်း ေအာင်ြပလပု်ေပးရမည့်အြပင် လပု်ကကွ်တိုင်းတငွ် အလပု်လပု်ေနစဉ်ဓာတ်ေငွ
ပမာဏတိုင်းတာိုင်သည့် ေဘးကင်းမးီအမိ် (Safety Lamp) ထားရှိေပးရ မည်။ လိုအပ်ပါက လပု်သားများ အလယွ်တက ူအသံးုြပိုင်ရန်ဓာတ်ေငွကာ မျက်�ှဖံးု (Gas Mask) များအဆင်သင့် ထားရှိရမည်။ လပု်ကကွ် အစအုေဝး အလိုက်
အသက်�ှကရိယိာ (ေအာက်ဆဂီျင်ဘးူ)များ ထားရှိေပးရပါမည်။
• ေြမေအာက် သတတငွ်းများတငွ် အသံးုြပသည့် လပ်စစ်ပစည်း ကရိယိာများ (ဥပမာ-ေမာ်တာများ၊ ဒိုင်နမိုများငှ့်ဓာတ်ကိးများ) အားလံးုကို အပူငှ့်မးီပာွး (Spark)များ မထကွ်ေအာင် ကာကယွ်ေပးြခင်း (Sealed) လပု်ေပးရမည်။ ထို
အြပင် စက်ခါးပတ်ကိးများ၊ ဒလမိ့်တံးု (Roller and Idler) များစေသာ ပစည်းများကိုလည်း ပတွ်မအပ ူ(Heat due to friction) မရှိေအာင် စမီံထား ေပးပါမည်။
• အကာအကယွ်မဲမ့းီ (Naked Light) များမ ှထကွ်ရှိေသာ အပမူျားေကာင့် မးီေလာင်လယွ်ေသာ ဓာတ်ေငွများ၊ မးီမေလာင်ေစရန် ေြမေအာက်သတတငွ်း လပု်ငန်းသံးုရန် သးီသန်စမီံြပလပု်ထားေသာ ဘက်ထရမီးီအမိ်များကိုသာ အသံးုြပ
ရမည့်အြပင် ေြမေအာက်လပု်ငန်းသံးု လပ်စစ်မးီသးီများကို အလယွ် တက ူထခိိုက်မေကာင့် မကွဲေစရန် ေကးဇကာများ၊ ဖန်အပု်ေဆာင်း များြဖင့် အကာအကယွ်ေပးထားရမည်။ ေြမေအာက်တငွ် အလပု်လပု်ကရသည့် လပု်သားများအား
ေဆးလပိ်မးီြခစ်များ အသံးုမြပိုင်ေအာင် ကပ်မတ်ေပးပါ မည်။
• ေြမေအာက် သတတငွ်းများ၏ လပု်ကကွ်များတငွ် ယမ်းေဖာက်ခွဲမ မြပမ ီယမ်းခွဲမည့်ေနရာရှိ ေလထဲတငွ် မးီေလာင်လယွ်ေသာ ဓာတ်ေငွများငှ့်သတ အမန်များ ပါ၀င်မပမာဏကို တိုင်းတာစစ်ေဆးရမည်။ မးီေလာင်လယွ်ေသာ
ဓာတ်ေငွပါ၀င်မ ပမာဏကို တိုင်းတာစစ်ေဆးရမည်။ မးီေလာင်လယွ်ေသာ ဓာတ်ေငွပါ၀င်မ ပမာဏ ၀.၅%(ထထုည်)ငှ့် အထက်ရှိလင် လံးုဝယမ်းမခွဲရ၊ ဓာတ်ေငွပါ၀င်မ ပမာဏေလျာန့ည်းေအာင် ြဖည့်စကွ်ေလေပးသငွ်းမ ြပလပု် ေပးရ
မည်။ ေလေပးသငွ်းမ လပု်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ပးီ ေလထဲတငွ် မးီေလာင် လယွ်ေသာ ဓာတ်ေငွပါ၀င်မကို တိုင်းတာစစ်ေဆးရမည်။ အရာယ်မြဖစ်ိုင် ေသာ (မးီေလာင်ိုင်ေသာ) အေနအထားရှိမသှာ ယမ်းခွဲရမည်။ ယမ်းမခွဲမ ီလပု်ကကွ်
မျက်�ှြပင်၏ အပေူလျာက့ျေစရန် ေရဖျန်းြခင်း၊ အပပူျံှံမကို ကာကယွ်ရန် ေကျာက်မန်များ ပက်ဖျန်းြခင်း ြပလပု်ပးီမသှာ သတ်မတှ်ထား ေသာ (ခငွ့်မြပထားေသာ) ယမ်းဘလီးူအမျိးအစားငှ့် ပမာဏကို သတ်မတှ် ချက်ငှ့်အညီ
အသံးုြပေဖာက်ခွဲရမည်။
• ယမ်းမခွဲမ ီမးီေလာင်မမြဖစ်ေစရန်ငှ့် ပျံှံမမရှိေစရန် မးီသတ်ပစည်းများငှ့် မးီသတ်သမားများကို မလမှ်းမကမ်းေဘးကင်းသည့် ေနရာတငွ် အဆင်သင့် ကိတင်ထားရှိရမည်။
• ယမ်းခွဲရာတငွ် အသံးုြပသည့် ယမ်းတငွ်းသပိ်ပစည်း (Streaming Material) သည် မးီမေလာင်ိုင်ေသာ အပမူြဖစ်ေစေသာ ပစည်းြဖစ်ရမည်။
• လပ်စစ်စနက်တံ အသံးုြပေဖာက်ခွဲပါက အသံးုြပေသာ ယမ်းေဖာက်ခွဲစက် (Exploder)သည် ေြမေအာက် သတတငွ်းအတကွ် သတ်မတှ်ြပဌာန်း အတည်ြပထားပးီသည့် ေဖာက်ခွဲစက်ြဖစ်ပါသည်။
• လပ်စစ်ဝါယာကိးများအား ပံမုနှ်စစ်ေဆး၍ သတ်မတှ်ထားေသာ လပ်စးီ ပမာဏထက်ပို၍ မစးီေစရ၊ အသံးုြပကာလကာြမင့်၍ ချိယငွ်းေသာ ၀ါယာ ကိးများကို လဲလယှ်ေပးပါမည်။
• ေြမေအာက် ပင်မလိဏ်ဂူငှ့် လပု်ကကွ်ဝင်ရာ လိဏ်ဂမူျားဆံရုာတငွ် မးီသတ် ေရပိုက်ငတု်များ၊ အချက်ေပးေခါင်းေလာင်းများ၊ မးီသတ်ေရပိုက်ေခမွျား အမဲတမ်းထားရှိပးီ မးီသတ်သမားများကိုလည်း အမဲတာဝန်ချထားပါမည်။



လပု်ငန်းခငွ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်န. မ အားနည်းြခင်း၊ ပျက်ကကွ်ြခင်းေကာင့် မေတာ်တဆထခိိုက်မများ ြဖစ်ပာွးြခင်း

ေြမေအာက် သတတငွ်းများတငွ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကသည့် ၀န်ထမ်းများ လိုက်န. ရန် ြပဌာန်းထားေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်မ အားနည်းြခင်း၊ ပျက်ကကွ်ြခင်း၊ ချိးေဖာက်ြခင်း (ဥပမာ- Safety Lamp ၏ မးီကိုပိုမို
လင်းေစရန် ပတိ်ထားေသာ Seal ကိုြဖတ်၍ မးီအားြမင့်ြခင်း၊ ပတိ်ပင်ထားေသာမးီငှ့် အပြူဖစ်ေစေသာ ပစည်းများ အသံးုြပြခင်း၊ ေဆးလပိ်ေသာက်ြခင်းစသည့် ချိးေဖာက်မ များ)ေကာင့် မေတာ်တဆမးီေလာင်မများ ြဖစ်ပာွးတတ်ပါသည်။

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

ဤမေတာ်တဆမးီေလာင်မမျ�ိ�������������ုင်း ကိတင် ကာကယွ်မများ ြပလပု်ပါမည်။

• ေြမေအာက်ေကျာက်မးီေသးွတငွ်း လပု်ငန်းသံးုအတကွ် သတ်မတှ်ထားေသာ ေဘးကင်းမးီအမိ် (Safety Lamp)ကို အသံးုြပေစရမည့်အြပင် မးီအားြမင့်တင် ြခင်း၊ ေလာခ့ျြခင်း မြပိုင်ေအာင် ထနိ်းချပ်(Seal) ေပးပါမည်။
• ေဘးကင်းမးီအမိ်များအား လပု်သားများသို မထတု်ေပးမ ီမးီအမိ်များ၏ ထနိ်း ချပ်မ (Seal) ကိုစစ်ေဆးပးီ လံ�ုခံမရှိမသှာ ထတု်ေပးပါမည်။
• ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်ဝင်မည့် လပု်သားများအား မးီငှ့်အပြူဖစ်ေစေသာ ပစည်းများ (ေဆးလပိ်၊ မးီြခစ်၊ ဖေယာင်းတိုင် စသည်များ) မယေူဆာင်ိုင် ေအာင်ရာှေဖစွစ်ေဆးပါမည်။
• ေြမေအာက် သတတငွ်းတငွ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သမူျား အားလံးုကို မးီေလာင် ေပါက်ကွဲမြဖစ်ေစေသာ အေကာင်းအချက်များအား ပညာေပးေဟာေြပာမ၊ သင်တန်းပိုချမများ ြပလပု်ေပးပါမည်။
• လပု်သားများအားလံးု သတ်မတှ်ေပးထားေသာ ေဘးအရာယ် ကာကယွ်ေရး ၀တ်စံအုြပည့် ၀တ်ဆင်ကမည်။

ေလြပတ်ြခင်း၊ ေလမလံေုလာက်ြခင်း၊ ဓာတ်ေငွများ�ှမြိခင်း

ေြမေအာက်သတတငွ်းများ၊ ေြမေအာက် ေကျာက်မ◌ီ်းေသးွတငွ်းများ၊ ေြမေအာက် ေကျာက်မျက်ရတန� တးူေဖာ်ေရး လပု်ငန်းခငွ်များတငွ် အထက်ပါ မေတာ်တဆထခိိုက်မမျ�ိ�������������ှမနွ်းကပ်ြခင်း၊ သတလိစ် မးူေမြ့ခင်း
စေသာ မေတာ်တဆ ထခိိုက်မများသည် ေအာက်ပါအေကာင်းအရင်းများ ေကာင�့������ရှိပါသည်။

��������������

• ြပင်ပမ ှသဘာဝဖအိားစနစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လပ်စစ်ေမာ်တာသံးု ေလေပးပန်ကာ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်များသို ေပးပိုေသာ ေလမလံေုလာက် ြခင်း၊ ေလေပးသည့်စနစ် ချိယငွ်းြခင်း။
• အချိသတတငွ်းများတ�ွ���������������� န်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ဓါတ်ေငွများ၊ သစ်သားအေထာက်အထားများ ပတု်သိုး ေဆးွေြမရ့ာမ ှဟိုက်ဒိုဂျင်ဆာလ်ဖိုဒ် ဓါတ်ေငွများထ�ွ���������������
များအား �ှမြိခင်း။

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

အထက်ပါ မေတာ်တဆ ထခိိုက်မ���������������������် ကိတင်ကာကယွ်ိုင်ပါသည် –

• ေြမေအာက်လပု်ကကွ်များသို သဘာဝေလဖအိားစနစ်ြဖင့် ေလလံေုလာက် စာွရရှိိုင်ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
�������ပ်ငန်းသံးု ေလေပးပန်ကာများ၊ ေလပိုက်များ တပ်ဆင်ထား ေပးြခင်း။
• ေနစဉ်လပု်ငန်းမစမ ီေြမေအာက်လပု်ကကွ်များ၊ ၀င်/ထကွ်လမ်းများ၊ ြဖတ် လမ်းများ၏ ေလစးီန်းကို ပံမုနှ်တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊ ေလနမနူ�ဖမ်းယ ူစမ်းသပ်ြခင်း၊ ေလထဲတငွ် ေအာက်ဆဂီျင်ပါ၀င်မ လံေုလာက်၍ အသက်�ှ ြခင်းကို



အ�ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ဓါတ်ေငွပါ၀င်မကို◌ ုသတ်မတှ်ချက်ထက် ပို/မပို စစ်ေဆးြခင်း။ (ေြမေအာက်ေလစးီေကာင်းထဲတငွ် ေအာက်ဆဂီျင်ပါ ၀င်မ ၁၉%(ထထုည်)ငှ့် အထက်ကာဗနွ်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ပါ၀င်မ၁% (ထထုည်)ငှ့် ေအာက်ရှိရ
မည့်အြပင် ေလ၏အပခူျနိ်သည် (37 ◌ံC) ထက် မပိုေစရပါ။) စံန်းသတ်မတှ်ချက်များထက် ေလျာန့ည်းပါက ေလစးီေကာင်း ၏သန်ရငှ်းမငှ့် ပမာဏလံေုလာက်မသှာ လပု်ငန်းလပု်ကိုင်ေစြခင်း။
�������းြပရန် အသက်. ှကရိယိာများအား လပု်ငန်းခငွ်အနးီ လက် လမှ်းမေီသာ ေနရာများတငွ် ထားရှိေပးပးီ၊ ကရိယိာများ အမဲတမ်းေကာင်း ေနေစရန် စစ်ေဆးမများြပလပု်၍ စစ်ေဆးချက် မတှ်တမ်းများကိုလည်းစနစ် တကျ
ထားရှိြခင်း။
• အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ရက်အတန်ကာ လပု်ငန်းရပ်န�းထားေသာ လပု်ကကွ်များအား ြပန်လည်လပု်ကိုင်လိုပါက အချနိ်(၄)န�ရ ီထက်မနည်း ေလကိတင်ေပးသငွ်း၍ စစ်ေဆးပးီေလထဲတ�ွ��ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ဓာတ်ေငွများ
ကင်းရငှ်း၍ ေလလံေုလာက်မရှိမသှာ လပု်ငန်းလပု်ကိုင်ေစြခင်း။

 

အလင်းေရာင်မလံေုလာက်မေကာင့်ြဖစ်ရြခင်း

ေြမေအာက်သတတငွ်း လပု်ငန်းခငွ်တငွ် အမဲအလင်းေရာင်လိုအပ်သည့် အတကွ်အလင်းေရာင် လံေုလာက်စာွရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အလင်းေရာင်မလံ ုေလာက်မေကာင့် ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်များတငွ် ေအာက်ပါမေတာ်တဆထခိိုက်မ များ
������ရှိပါသည်။

• ေြမစာသယ် Mine Car များငှ့် လတူိုက်ခိုက်မြိခင်း။
• ေြမစာသယ် Mine Car များ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မြိခင်း။
• ေြမစာသနွ်ေပါက် (Ore Chute)များ၊ စိုက်တငွ်းများထဲသို လူငှ့်ေြမစာသယ် လညှ်းများ ြပတ်ကျြခင်း။
• ေကျာက်တံးုေကျာက်ခဲများ၊ အေထာက်တိုင်များငှ့် တိုက်ခိုက်မြိခင်း။

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

အထက်ပါ အလင်းေရာင် မလံေုလာက်မေကာင�့������������ခိုက်မ������������������������က်ြခင်းြဖင့် ကာကယွ်ိုင်ပါသည်။

• ေြမေအာက်သတတငွ်းများရှိ သယ်ယေူရးလပု်ငန်းသံးု ပင်မလိဏ်ဂမူျား ေြမစာသယ်လမ်းေကာင်းများတငွ် လံေုလာက်စာွ အလင်းေရာင်ရရှိေစရန် လပ်စစ်မးီများထနွ်းေပးြခင်း၊ မးီသးီများ မေတာ်တဆ ထခိိုက်ကွဲမမြဖစ်ေစရန်
အကာအကယွ်များ ြပလပု်ေပးြခင်း။
• ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်ရှိ ေြမစာသယ်ခကွ်များအားဆွဲသည့် ဓာတ်အားသံးု စက်ေခါင်းငယ်များ (Electric Locomotives)တငွ် အလင်းေရာင်ေကာင်းစာွ ေပးိုင်မည့် မးီသးီကးီများ ထနွ်းေပးြခင်း၊ ေကာင်းမနွ်ေသာ အချက်ေပးဥသ များ
တပ်ဆင်ေပးြခင်း၊ သတ်မတှ်ကန်သတ်ေသာ အရှိန်အတိုင်း ေမာင်းငှ်ေစ ြခင်း၊ လပု်ငန်းခငွ်မဝင်မ ီအရှိန်ထနိ်းစနစ်ငှ့်ပစည်းများ၊ မးီသးီများ၊ (ဂယီာ၊ လဗီာ၊ ဘရတိ်အစရှိသည့် အစတိ်အပိုင်းများ) ေကာင်း၊ မေကာင်း စစ်ေဆး၍ ေကာင်းမနွ်
စတိ်ချရမသှာ အသံးုြပေစြခင်း၊ ကန်သတ်ထားေသာ ေြမစာခကွ် အေရအတကွ်ငှ့် ၀န်ချနိ်ကိုသာ ဆွဲေစြခင်း။
• ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ် အသးီသးီရှိ တာဝန်ထမ်းကသည့် လပု်သားများ အားလံးုကို ကိုယ်ငှ့်မကာွ သယ်ေဆာင်သာွးိုင်ေသာ ကာဗိုဒ်မးီခကွ်များ၊ ဖေယာင်းတိုင်များ၊ လက်ှိပ်ဓာတ်မးီများ အသံးုြပေစြခင်း။
• ေြမေအာက်အထပ်များရှိ ေြမစာသနွ်ေပါက် (Ore Chute)များ၊ အေစာင်း စိုက်တငွ်းများ၊ (Incline Shaft)၊ မတ်ရပ်စိုက်တငွ်းများ၏ အဝတငွ် လပ်စစ် မးီများထနွ်းေပးြခင်း၊ လံ�ုခံစတိ်ချရေသာ အရန်အတားများ (တံခါးများ) တပ်ဆင်ေပး
ြခင်း။
• ေြမေအာက် လပု်ငန်းခငွ်များတငွ် အလပု်လပု်ကိုင်ကသည့် လပု်သားများ အားလံးုကို ေြမေအာက်လမ်းေကာင်းများ၏ အေနအထားကို ေကာင်းစာွသရိှိ ေအာင် ေလက့ျင့်မများ ြပလပု်ေပးြခင်း။

ယမ်းဘလီးူငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများေကာင့် မေတာ်တဆြဖစ်ပာွးြခင်း

ေြမေအာက် သတတးူေဖာ်ေရးလပု်ငန်း၊ ေကျာက်မျက်ရတန.  တးူေဖာ်ေရး လပု်ငန်းငှ့် ေကျာက်မးီေသးွ တးူေဖာ်ေရးလပု်ငန်းများတငွ် ယမ်းဘလီးူငှ့် ဆက်စပ် ပစည်းများကို အေြခခံလက် ေအာက်ပါမေတာ်တဆ ထခိိုက်မ��������ရှိ
ပါသည်။

• မေပါက်ကွဲေသာ ယမ်းတငွ်းအား ရငှ်းလင်းရာမ ှမေတာ်တဆေပါက်ကွဲ၍ ထခိိုက် ဒါဏ်ရာရြခင်း၊ ေသဆံးုြခင်း။
• မေပါက်ကွဲေသာ ယမ်းတငွ်းထဲမ ှယမ်းေတာင့်အား မေတာ်တဆ လနွ်ေချာင်းငှ့် ထိုးမ၍ိ ေပါက်ကွဲပးီ မေတာ်တဆ ထခိိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိြခင်း၊ ေသဆံးုြခင်း။
• မလတ်ဆတ်ေသာ ယမ်းဘလီးူငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အသံးုြပသည့်အတကွ် မေတာ်တဆ ေပါက်ကွဲထခိိုက်ဒါဏ်ရာ ရရှိြခင်း၊ ေသဆံးုြခင်း။
• ယမ်းေတာင့်ငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများကို တွဲဆက်တပ်ဆင်ရာတငွ် စနစ်တကျ မနှ်ကန်စာွ မေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
• ယမ်းငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများ လပု်ကကွ်သို သယ်ေဆာင်ရာတငွ် နည်းစနစ် မမနှ်ကန်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပာွးရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

အထက်ပါ မေတာ်တဆထခိိုက်မများ မြဖစ်ေစရန် ေအာက်ပါကိတင် ကာကယွ်မများ ြပလပု်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

• မေပါက်ကွဲေသာ ယမ်းတငွ်းထဲမ ှယမ်းတငွ်းသပိ်ပစည်းများအား ေရပန်း (Water Jet) ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေလပိုက် (Compressed Air Hose Pipe) များ အသံးုြပ၍ြဖစ်ေစ၊ စနစ်တကျဖယ်ရာှးရငှ်းလင်းပးီ၊ အတငွ်းမ ှမေပါက်ကွဲ ေသာ
ယမ်းေတာင့်ကို ြဖည်းညင်းစာွ ထတု်ယ�ူ��� ရာယ် ကင်းရငှ်း ေသာေနရာတငွ် စနစ်တကျဖျက်စးီပါ။ သိုမဟတု် မေပါက်ကွဲေသာ ယမ်း တငွ်းမ ှ(၀.၃) မတီာ အကာွခန်တငွ် ယမ်းတငွ်းတစ်ခ ုအပိင်တးူေဖာက်၍ ရငှ်းလင်းရန်၊ ဤ
ရငှ်းလင်းေရးလပု်ငန်းကို ကမ်းကျင်ေသာ အေတွအ�ကံ◌ ုရှိသကူိုသာ တာဝန်ေပးပါမည်။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲရာတငွ် ေပါက်ကွဲေသာအချက်ငှ့် ေဖာက်ခွဲေသာယမ်းတငွ်း အေရအတကွ်ကို ေကာင်းစာွေရတကွ် မတှ်သားြခင်းမြပသည့်အတကွ် မေပါက်ကွဲေသာ ယမ်းတငွ်းကျန်ရှိေနသည်ကို လနွ်တးူေဖာက်မည့်သမူ ှမသသိြဖင့်
အမတှ်တမဲ ့ယမ်းတငွ်းတးူရာမ ှမေပါက်ကွဲေသာ ယမ်းေတာင့် ကိုထိုးမေိသာေကာင့် ေပါက်ကွဲမြဖစ်ေစသြဖင့် ယမ်းတငွ်းတးူမည့်သ ူသည် ယမ်းခွဲမတှ်တမ်းတငွ် ေဖာက်ကွဲမ လံးုဝေအာင်ြမင်သည်ဟ ုေရး သားထားသည့်တိုင် ယမ်းတငွ်းမ
ေဖာက်မ ီလပု်ကကွ်မျက်�ှြပင်တငွ် မေပါက်ကွဲေသာ ယမ်းတငွ်းများ ရှိ/မရှိကို ေသချာစာွစစ်ေဆးပးီ ရငှ်းလင်း စတိ်ချရမသှာ လနွ်တးူေဖာက်ရန် (အလယွ်တက ူစစ်ေဆးေတွရှိိုင်ရန် တးူေဖာက်ေသာ လနွ်တငွ်းများအား အနေီရာင်
�������်ဝိုင်းြပ ထားပါကမေပါက်ကွဲဘဲ ကျန်ေနေသာတငွ်းကို အလယွ်တကရူာှေဖေွတွရှိ ိုင်ပါမည်။)
• မလတ်ဆတ်ေသာ ယမ်းငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အသံးုြပပါက ယမ်းကိး များ မးီကးူန်း မမနှ်ကန်သြဖင့် ေပါက်ကွဲသင့်ေသာ အချနိ်ထက် ပိုမိုကန် ကာမ ှေပါက်ကွဲသြဖင့် မေပါက်ကွဲဟယုဆူ၍ ၀င်ေရာက်စစ်ေဆးသအူား ထခိိုက်မြဖစ်
သြဖင့် ယမ်းခွဲပးီေန�က် အချနိ်(၃၀)မနိစ်ခန်ကာမ ှ၀င်ေရာက် စစ်ေဆးြခင်း ြပလပု်ရမည့်အြပင် အသံးုြပမည့် ယမ်းဘလီးူများငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများြဖစ်သည့် ယမ်းကိးများ၊ စနက်တံများအား ေသချာစာွ စစ်ေဆး၍ စတိ်ချရသည့်
အေြခအေနရှိမသှာ အသံးုြပရန် သံသယရှိ ေသာပစည်းများ အေြခအေနပျက်ယငွ်းေသာ ယမ်းဘးီလးူငှ့် ဆက်စပ် ပစည်းများအား လံးုဝအသံးုမြပပါ။
• ယမ်းဘလီးူေတာင့်အတငွ်းသို စနက်တံငှ့် ယမ်းကိးထည့်သငွ်း တပ်ဆင် ိုင်ေရးအတကွ် ယမ်းကိးငှ့် စနက်တံတွဲဆက်ထည့်ရာတငွ် ယမ်းကိးကို အရှိန်ြဖင့် စနက်တံကဲသ့ို ဖသိပိ်ထည့်သငွ်းြခင်း၊ လမိ်လညှ့်၍ ထည့်သငွ်း ြခင်းတို
ေကာင့် စနက်တံ၏ ယမ်းြပင်းကို အပရူရှိေစပးီ ေပါက်ကွဲေစတတ် သြဖင့် ယမ်းကိးကိုစနက်တံ၏ ယမ်းသားငှ့်ထေိတွံသုာ ြဖည်းညင်းစာွ ထည့်၍ ခိုင်မဲေအာင်တွဲဆက်ေပးရန် စနက်တံသည် သတအမိ်ြဖင့်ြပလပု် ထားပါက ယမ်းကိး
ငှ့် စနက်တံကိုခိုင်မဲစာွ တွဲဆက်ိုင်ရန် (Crimper) ြဖင့် ြဖည်းညင်းစာွညစ်ရပါမည်။



• လပ်စစ်စနက်တံများ အသံးုြပေဖာက်ခွဲပါက လပ်စးီပတ်လမ်းအား စစ် ေဆးေနစဉ် ယမ်းခွဲစက်(Exploder)၏ ေသာတ့န်ကို စစ်ေဆးေရးအဖွဲ ေခါင်းေဆာင်မ ှသမိ်းထားရန်၊ စစ်ေဆးမ လပု်ငန်းပးီဆံးုမ ှယမ်းခွဲကိးငှ့် ယမ်းခွဲစက်
(Exploder) ကိုဆက်၍ စနစ်တကျ ေဖာက်ခွဲရန်၊ မေအာင်ြမင် ေသာ ေဖာက်ခွဲမြဖစ်ပါက ယမ်းခွဲစက်ငှ့် ယမ်းခွဲကိးကိုြဖတ်၍ ယမ်းတငွ်း များငှ့်ေဖာက်ခွဲကိးတို ဆက်သယွ်မများကို ြဖတ်ပးီမသှာ စစ်ေဆးြပ လပု်ရပါမည်။
• တွဲဆက်ထားပးီေသာ စနက်တံငှ့် ယမ်းကိးအတွဲများကို လက်ြဖင့် ကိုင်တယွ်သယ်ေဆာင်ြခင်း မြပရ၊ အတိ်/သစ်သားပံးုအတငွ်းထည့်၍ လပ် ရမ်းေဆာင့်ခါမ မရှိေအာင်ဂစုိုက် သယ်ေဆာင်ရန် လတူစ်ဦးတည်းမ ှစနက်တံငှ့်
ယမ်းဘလီးူကို ပးူတွဲမသယ်ရန်၊ ယမ်းဘလီးူကို လတူစ်ဦးမ ှသယ်၍ ကျန်တစ်ဦးမ ှစနက်တံသယ်ရန်၊ ယမ်းဘလီးူငှ့် ဆက်စပ်ပစည်း သယ်ယသူမူျားတငွ် မးီငှ့်မးီြဖစ်ေစေသာ ပစည်း၊ အပြူဖစ်ေစေသာ ပစည်း များမပါေစရ လတူစ်ဦးလင်
သတ်မတှ်ထားေသာ ယမ်းဘးီလးူ အေလးချနိ် (၂.၅)ကလီိုဂရမ် ထက်ပိုမသယ်ရ၊ သယ်ေဆာင်ရာတငွ် လံ.ုခံ◌ုေသာသစ် သားေသတာ/ အတိ်များြဖင့်ထည့်၍ စနစ်တကျ သယ်ယရူပါမည်။
• လပ်စစ်စနက်တံ အသံးုြပေဖာက်ခွဲပါက ေဖာက်ခွဲမည့် လပု်ကကွ်ေနရာမ ှ(၅၀)ေပအကာွအတငွ်း လပ်စစ်စးီေနေသာ ဓါတ်ကိးများ ဘက်ထရမီျား မရှိေစရေအာင် ကိတင်ဖယ်ရာှးပးီမ ှယမ်းသပိ်ြခင်း၊ ေဖာက်ခွဲြခင်းြပလပု်ရပါမည်။

လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ြခင်း

ေြမေအာက် သတတငွ်းများ၏ လပု်ကကွ်များတငွ် ေလဝင်ေလထကွ် ကန်သတ်ချက်ရှိသည့်အတကွ် မးီခိုးထကွ်၍ ေလညစ်ညမ်းမြဖစ်ေစေသာ ဒဇီယ်၊ ဓာတ်ဆသီံးု အင်ဂျင်စက်များအား သံးုစွဲေလမ့ရှိဘဲ လပ်စစ်ေမာ်တာများကိုသာ အသံးု ြပေလရ့ှိ
သည့်အတကွ် ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်များ၌ လပ်စစ်ဓာတ်အားသံးု ပစည်းများ၊ ဓာတ်အားပိုလတ်ေသာဓာတ်ကိးများေကာင့် မေတာ်တဆဓာတ်လိုက်ေသာ အ����������ရှိပါသည်။ ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်များတငွ် ေအာက်ပါ
မေတာ်တဆ ဓာတ်လိုက်မများ အများဆံ�ု��������

• လပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုလတ်ေသာ ဓာတ်ကိးအားထမိ၍ိ ဓာတ်လိုက်ြခင်း။
• ဓာတ်အားထနိ်းချပ် ြဖတ်ေတာက်ေသာ ခလပု်ပံးု (Control Pannel Board) များရှိ ခလပု်များေရစိုမေကာင့် ဓာတ်အားယိုစးီမ (Current Leakage)ြဖစ်ပးီ ဓာတ်လိုက် ြခင်း။
• ေရစပု်စက်သံးုေမာ်တာများ၊ ေလေပးပန်ကာေမာ်တာများငှ့် လပ်စစ်ဓာတ်အားသံးု လနွ်တးူစက်များတငွ် လပ်စးီယိုဖတိ်ပးီ လပ်ကာစနစ်ပျက်စးီ၍ ဓါတ်လိုက်ြခင်း။

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

အထက်ပါ မေတာ်တဆထခိိုက်မ ဓာတ်လိုက်မများမြဖစ်ေစရန် ေအာက်ပါ အတိုင်း ကိတင်ကာကယွ်မများ ြပလပု်ေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။

• ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်တငွ် လပ်စစ်ဓာတ်အား သယ်ေဆာင်ေသာ ဓာတ် ကိးများသည် အနမိ့်အြမင့် ကန်သတ်ချက်ရှိေနသည့်အတကွ် မေတာ် တဆ လူငှ့်ထမိိပးီ ဓာတ်လိုက်ရန် အလနွ်လယွ်ကသူြဖင့် ေြမေအာက် လပု်ငန်းခငွ်များတငွ်
ြပင်ပအေထေွထသွံးု ဓာတ်အား(၂၃၀) ဗိုအား အစား ဓာတ်အားနမိ့် (Low Voltage)ြဖစ်ေသာ (၁၁၀) ဗိုအားကို အတတ်ိုင်ဆံးု အသံးုြပရန်ငှ့် ဓာတ်အားသယ်ေဆာင်ေသာ ဓာတ်ကိးများအား ရာဘာ အကာအကယွ်များအြပင် လပ်ကာ
ပလပ်စတစ်ပိုက်များအတငွ်း စနစ် တကျ ထည့်သငွ်းသယွ်တန်း၍ ၀ါယာကိးသယွ်တန်းသည့် ပိုက်ကိုလည်း အလယွ်တကြူမင်ိုင်ေသာ ေဆးေရာင်များ သတု်ထားပးီ သတေိပးစာ တမ်းများ ေရးသားထားပါမည်။
• ဓါတ်အားထနိ်းချပ်၊ ြဖတ်ေတာက်၊ ြဖန်ေဝေသာခလတု်ပံးု (Control Pannel Board) များကို လပ်ကာစမွ်းရည်ြမင့်မားေသာ (High Insulative Cover) အကာအကယွ်များြဖင့် ြပလပု်ထားရှိရန်၊ သတေိပးဆိုင်းဘတု်များ ေရးသားေဖာ်ြပ
ထားပါမည်။
• လပ်စစ်ဓာတ်အားသံးု ပစည်းများြဖစ်သည့် ေမာ်တာများအားလံးုကို ေရခိုး ေရေငွငှ့် အစိုဓာတ်များခံိုင်ေသာ လပ်ကာပစည်းများြဖင့် အကာအကယွ် ြပလပု်ပါမည်။
• လပ်စစ်ပစည်းကရိယိာများအားလံးုကို ေြမဓာတ်ချ(Earthing) ြပလပု် ထား ပးီလပု်ငန်းကမ်းကျင်ေသာ အေတွအ.ကံရှိသမူျားကိုသာ ကိုင်တယွ် ခငွ့်ြပပါမည်။
• လပ်စစ်လပု်ငန်း ေဆာင်ရ�က်သမူျားအားလံးုငှ့် လပ်စစ်လနွ်ေဖာက်စက် ကိုင်တယွ်သမူျား အားလံးုကို တစ်ကိုယ်ရည် အကာအကယွ်ပစည်းများြဖစ် သည့် ရာဘာလည်ရညှ်ဖနိပ်များ၊ ရာဘာလက်အတိ်များ ၀တ်ဆင်ေစြခင်း၊ လပ်စစ်ဓါတ်
အား စမ်းသပ်သည့် စမ်းသပ်ကရိယိာ (Tester) များ သံးုစွဲေစ ြခင်းငှ့် ယင်းလပု်သားများအား လပု်ငန်းခငွ်ငှ�့�������ရာယ် ငှ့် ကာကယွ်ရန်နည်းလမ်းများအား ပညာေပးေဟာေြပာ ပိုချမများြပလပု်ေပးပါမည်။



စက်ပစည်းများေကာင့် မေတာ်တဆထခိိုက်ြခင်း

လပု်ငန်းသံးုစက်ပစည်းများြဖစ်သည့် လနွ်တးူစက်များ၊ လည်ပတ်ေနေသာ စက်အစတိ်အပိုင်းများ၊ စက်ခါးပတ်ကိးများေကာင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မေတာ်တဆ ထခိိုက်မများ ြဖစ်ပာွးတတ်ပါသည် –

• လနွ်တးူစက်များငှ့် ပတ်သက်၍ မေတာ်တဆထခိိုက်ြခင်း။
• လည်ပတ်ေသာ ဘးီများ၊ စက်ခါးပတ်ကိးများ၊ လည်ပတ်ေနေသာ ၀င်ိုးများ အတငွ်းသို ကို������တ်အပိုင်းများ၊ အဝတ်စများညပ်မ၍ိ ထခိိုက်ဒါဏ်ရာရရှိ ြခင်း။

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

အထက်ပါမေတာ်တဆ ထခိိုက်ဒါဏ်ရာရရှိြခင်းများ မြဖစ်ေစရန် ေအာက်ပါ ကိတင်ကာကယွ်မများ ြပလပု်ရန်လိုအပ်ပါသည် –

• လနွ်တးူစက် (Drill Machine)များအား ကိုင်တယွ်သသူည် လပု်ငန်း အေတွအ.ကံရှိ ကမ်းကျင်သြူဖစ်ရမည့်အြပင် လနွ်ကျင်းများစတင်တးူ ေဖာ်သည့်အခါ လနွ်ေချာင်းအတို(အရညှ် ၁’)ကို အသံးုြပပးီ ကျင်းအနက် (၆”)အထ ိတးူပးီမှ
လနွ်ေချာင်းအရညှ်ငှ့် ေြပာင်းလဲအသံးုြပရသည့် လနွ် တးူစက်ဖငွ့်ြခင်း၊ ပတိ်ြခင်း၊ ကိုင်တယွ်ထနိ်းသမိ်းြခင်းငှ့် ပတ်သက်ေသာ န်ကားချက်၊ စည်းကမ်းများ၊ (ဥပမာ- လနွ်တးူစက် စတင်တးူ ေဖာက်ရာ တငွ် လည်ပတ်မအရှိန်ကိုေလျာ၍့
လနွ်သာွးအထိုင် တည်ငမိ်မရှိမသှာ လနွ်သာွး၏ လည်ပတ်မအရှိန်ကို တြဖည်းြဖည်းြမင့်ေပးြခင်း၊ သတ်မတှ် ထားေသာ ကာကယွ်ေရးပစည်း၊ လက်အတိ်၊ .ှ ေခါင်းကာ၊ မျက်စကိာများ ၀တ်ဆင်ြခင်းစသည့် ေဘးကင်းမဆိုင်ရာ စည်းကမ်း
ချက်များ)အား တကိျ စာွ လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ေစပါမည်။
• ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်များတငွ် အသံးုြပသည့် လည်ပတ်ေနေသာ ၀င်ိုး များ၊ ဘးီများ၊ စက်ခါးပတ်ကိး (Pulley Belt) များအား လံ�ုခံ◌ေုသာ အကာ အကယွ် (Protective Devices) များ တပ်ဆင်ေပးထားပါမည်။
• လည်ပတ်ေနေသာ စက်အစတိ်အပိုင်းများအနးီငှ့် ဆက်စပ်ေနေသာ ေနရာများတငွ် အလပု်လပု်ကိုင်ကရသမူျား အားလံးုကို အစမဖာွိုင်ေသာ အဝတ်များ (ဥပမာ- ေဘာင်းဘမီျား၊ ေမးသိုင်း ကိးပါဦးထပု်များ၊ ေခါင်းစးီ များ)ကို ေသသပ်
ကျနစာွ စနစ်တကျ ၀တ်ဆင်ေစပါမည်။
• လည်ပတ်ေနေသာ စက်ကရိယိာများငှ�့����������������� ခိုက်ိုင်မများ၊ ကာကယွ်တားဆးီမ နည်းစနစ်များအား ပညာေပးေဟာေြပာ သင်တန်းပိုချေပးြခင်းများြပလပု်ပါမည်။
• လပု်သားများအား ေရးှဦးသနူ�ြပနည်းများကို သင်တန်းပိုချေပး၍ ေရးှဦး သနူ�ြပ ေဆးေသတာများအား လပု်ငန်းခငွ်အနးီတငွ် ထားရှိေပးရန်။

သယ်ယပူိုေဆာင်ေရး လပု်ငန်းသံးု စက်ယရားများငှ့် နည်းစနစ်ချိယငွ်းမေကာင့် ြဖစ်ြခင်း

ေြမေအာက် သတတငွ်းလပု်ငန်းခငွ်တငွ် သယ်ယပူိုေဆာင်ေရး လပု်ငန်းသံ�ု���ရားများငှ့် နည်းစနစ်ချိယငွ်းမများေကာင့် ေအာက်ပါမေတာ်တဆ ထခိိုက်မ များ အများဆံးု ြဖစ်ပာွးေလရ့ှိပါသည် –

• ေြမေအာက်ေြမစာ သယ်ယာဉ်များငှ့်လထူခိိုက်ြခင်း၊ယာဉ်အချင်းချင်းထခိိုက်ြခင်း။
������������ယ်ေသာ ဓာတ်ေလခှါးကို အေကာင်းြပြဖစ်ပာွးြခင်း။

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

အထက်ပါမေတာ်တဆ ထခိိုက်မများအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကာကယွ်ေရး အစအီမံများြပလပု်၍ ကာကယွ်တားဆးီိုင်ပါသည်။

• ေြမေအာက်ရှိ ေြမစာသယ်ခကွ်များဆွဲသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားသံးု စက်ေခါင်းများ (Electric Locomotives)၏ စက်အစတိ်အပိုင်းများ၊ ဘရတိ်၊ ဂယီာများ၊ စက်ေခါင်းမးီသးီကးီများ ေြမစာခကွ်များတွဲဆက်ေသာ ချနိ်များကို လပု်ငန်းခငွ်မ
ဝင်မ ီေသချာစာွစစ်ေဆးပါမည်။ စက်ေခါင်းသာွး လာခငွ့်ကိုလည်း အချနိ်ကာလသတ်မတှ်ေပးပးီ ယင်းကန်သတ်ချနိ် အတငွ်း ေြမစာသယ်ရထား သာွးလာေသာလမ်းကို အြခားသမူျား မသက် ဆိုင်သမူျား ြဖတ်သန်းသာွးလာမ မြပိုင်
ေအာင် တားြမစ်သည့် သတေိပး ဆိုင်းဘတု်များငှ့် အချက်ြပမးီများထနွ်းထားေပးပးီ အေစာင့်များချထား ေပးရပါမည်။ ေြမစာခကွ်များ သယ်ေဆာင်ေနစဉ်အတငွ်း အြခားပစည်း များငှ့်လမူျား လိုက်ပါစးီနင်းခငွ့်မြပရန် တားြမစ်ပါမည်။
������������ယ်ေရးလပု်ငန်းသံးု ဓာတ်ေလခှါးအမိ်၏ ြပင်ပသို လူငှ့်ပစည်းများ အစနွ်းအစမထကွ်ိုင်ေအာင် လံ�ုခံစာွအကာ အကယွ် ြပလပု်ေပးြခင်း၊ ဓါတ်ေလကှား၏ ရပ်တန်ြခင်း၊ ထကွ်ခါွြခင်းငှ့် ဆိုင်ေသာ အထနိ်း
ခလတု်များကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသဝူန်ထမ်းမအှပ ကျန်လမူျားကိုင်တယွ်ခငွ့်မြပရန်၊ ဓာတ်ေလခှါးအမိ်အတငွ်းသတ်မတှ်ခငွ့်ြပ ထားေသာ လအူေရအတကွ်ငှ့် ပစည်းအေလးချနိ်ထက် ပိုမိုတင်ချစးီနင်း ခငွ့်မြပရန်၊ ဓာတ်ေလခှါးအား
လတူင်/ချြခင်း၊ ပစည်းတင်/ချြခင်း ြပလပု် ရာတငွ် လပု်ငန်းအလိုက် သတ်မတှ်ထားေသာ အြမန်န်းထက် မပိုေအာင် ထနိ်းချပ်ေဆာင်ရ�က်ရန်၊ ဓာတ်ေလခှါးအေစာင့်ငှ့် စက်ေမာင်းအခန်းကို ဆက်သယွ်ထားေသာ အချက်ေပးစနစ်ကို လံု
�ခံ◌တုကိျေအာင် စမီံေဆာင် ရ�က်ရန်၊ ဓာတ်ေလခှါးအမိ်တငွ် မေတာ်တဆြပတ်ကျပါက ချက်ြခင်းရပ် တန်ိုင်ေစရန် လံ�ုခံ◌ေုရးအထနိ်းစနစ် တပ်ဆင်ထားပါမည်။



������ု ေြမစာတင်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရ.က်ရာတငွ် ေြမစာပံးုငှ့် ဆွဲကိးကို ချတိ်ဆက်ေသာ စနစ်သည် ပြီပင်ေကာင်းမနွ်ရမည့်အြပင် လံ�ုခံ◌ ုမရှိေအာင် ေဆာင်ရ�က်ထားပါမည်။
• အချိေသာ ေဒသအလိုက် ေြမေအာက်သိုလခူျြခင်း၊ ပစည်းချြခင်းများ ဒလှိမ့်တံးု/ စက်သးီများြဖင့် လမူျားအတင်/အချြပလပု်ပါက စးီနင်းလိုက်ပါ သ�ူ����������ခံ◌ေုရး ခါးပတ်များဝတ်ထားရမည့်အြပင် လံ�ုခံ◌ ုေရးခါးပတ်
များအား ေြမြပင်မ ှတိုက်ိုက်ဆက်သယွ်ထားေသာ အထနိ်း ကိးငှ့် ခိုင်မဲေအာင်ဆက်သယွ်ပါမည်။ (ဤအတင်/အချ လပု်ငန်းကို အေကာင်းြပ၍ မေတာ်တဆြပတ်ကျ ထခိိုက်ေသဆံးုမများသည် ပဂုလ ိကလပု်ငန်းများြဖစ်သည့်
သပတိ်ကျင်း၊ စဉ့်ကးူမိနယ်များငှ့် မိုင်း�ှး ေဒသ၊ မိုးကတု်ေဒသရှိ ိုးရာဓေလန့ည်းအတိုင်း လပု်ကိုင်ကသည့် ေြမ ေအာက်ေရ� တးူေဖာ်ေရးလပု်ငန်း၊ ေကျာက်မျက်ရတန�တးူေဖာ်ေရး လပု်ငန်းများတငွ် အများဆံ�ု���������
• ဓာတ်ေလခှါးအမိ် (Cage)ငှ့် ဆက်သယွ်ထားသည့် အတင်/အချ ြပလပု် ေသာ သံမဏိကိးအား ေနစဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်ပံမုနှ် စစ်ေဆးြခင်း၊ �ကံခ့ိုင်ေရး ြပလပု်ြခင်းငှ့် တစ်စှ်လင် အနည်းဆံးုတစ်ကမိ် အကးီစား စစ်ေဆးမြပလပု်ပးီ
ကိး၏ဆန်ထကွ်မကိုတိုင်းတာြခင်း၊ ကိး၏မျက်�ှြပင် ဧရယိာေလျာန့ည်းမကို တိုင်းတာပးီ ဆန်ထကွ်လာေသာ ကိးအရညှ်ကို ြဖတ်၍ ၀န်တင်/ချမကို ေြပာင်းလဲေသာ ကိး၏အေြခအေနငှ့်လို◌်က်ေလျာ ညေီထမွရှိေအာင် ေလျာခ့ျ
သတ်မတှ်ေပးြခင်း အမတှ်(၁)သတတငွ်း လပု်ငန်း၏လက်ေအာက်ခံ နမတေူဘာ်တငွ်း၊ ရတန�သဂိ သတတငွ်းငှ့် ေဘာ်ဆိုင်းသတတငွ်းများတငွ် ဤနည်းစနစ် အတိုင်းြပလပု်ခဲ့ကပါသည်။
• ဓာတ်ေလခှါးအမိ်အား အတင်/အချြပလပု်ေသာကိးကိုရစ်သည့် ရစ်ဘးီ ငှ့် စက်များ အထနိ်းအချပ်ပစည်းများ (ဂယီာ၊ လဗီာ၊ စသည့် ပစည်းများ) ကို ေနစဉ်လပု်ငန်းခငွ်မဝင်မ ီကိတင်စစ်ေဆးလက် အနည်းဆံးု (၃)ကမိ် ထက်မနည်း
အတင်/အချ စမ်းသပ်ပးီ လံ�ုခံစတိ်ချရမသှာ လူငှ့်ပစည်း များ အတင်/အချ ြပလပု်ခငွ့်ြပပါမည်။
• ဓာတ်ေလခှါးအမိ် အေစာင့်ငှ့် ရစ်ဘးီေမာင်းသည့် ၀န်ထမ်းများသည် လပု်ငန်းကမ်းကျင်သမူျားြဖစ်ရမည့်အြပင် လပု်ငန်းတာဝန်အား ေလးစား၍ စည်းကမ်းလိုက်န� ေဆာင်ရ�က်သ ူြဖစ်ပါသည်။

 

 

 

 

 

 

��� ရာယ် ကာကယွ်ေရးပစည်းများ အသံးုမြပြခင်း၊ အကာအကယွ် ပစည်း များ၏ အရည်အေသးွ ညံဖ့ျင်းြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်ပာွးြခင်း

ေြမေအာက် သတတးူေဖာ်ေရး၊ ေကျာက်မျက်ရတန� တးူေဖာ်ေရးလပု်ငန်း များတငွ် လပု်သားများအား ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ် ကာကယွ်ေရးဝတ်စံ ု(အကာ အကယွ်ပစည်း) များ ၀တ်ဆင် အသံးုမြပသည့်အတကွ်လည်းေကာင်း၊ ၀တ်ဆင်ေသာ
အကာအကယွ်ပစည်းများမာှ လံေုလာက်ေသာ ကာကယွ်မများ မြပိုင်ေသာေကာင့် ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ်များတငွ်၊ မေတာ်တဆထခိိုက်မများြဖစ်၍ ြပင်းထန်စာွ ဒါဏ်ရာ ရရှိ�������ရာယ် ထခိိုက်ြခင်းများ ြဖစ်ပာွးေလရ့ှိပါသည်။

• ဦးေခါင်း၊ ေြခလက်များအား ေြမစာခဲ၊ ေကျာက်ခဲများြပတ်ကျ၍ ထခိိုက်ဒါဏ်ရာ ရြခင်း၊ အသက်အရာယ် ဆံးုံးြခင်း။

ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

အထက်ပါ မေတာ်တဆထခိိုက်မများအား ေအာက်ပါနည်းစနစ်ြဖင့် ကိတင် ကာကယွ်မများ ြပလပု်ပါမည် –

• ေြမေအာက် လပု်သားများအားလံးု ေြမေအာက်လပု်ငန်းခငွ် ကာကယွ်ေရး ၀တ်စံြုဖစ်သည့် အမာခံမိုင်းဦးထပု်များ ေဆာင်းေစြခင်း၊ ေြခေချာင်းများ အားလံ.ုခံစာွ ကာကယွ်ေပးိုင်ေသာ သံမဏထိပိ်အပု် (Toe Cap) ပါရှိ ေသာ သတတငွ်း
လပု်ငန်းသံးု ဖနိပ်များစးီေစြခင်း၊ အြမင့်တငွ် လပု်ငန်း ေဆာင်ရ�က်သမူျားငှ့် စက်သးီြဖင့် အတက်/အဆင်း ြပလပု်သမူျားအား လံ�ုခံ◌ေုရးခါးပတ် (Safety Belt)များ ၀တ်ဆင်အသံးုြပေစြခင်း၊ လက်ှိပ်ဓာတ်မးီများ၊ ကာဘိုက်မးီခကွ်၊
ဖေယာင်းတိုင်အစရှိသည့် အလင်းေရာင်ေပးေသာပစည်းများအား ကိုယ်ငှ့်မကာွထားရှိ ယေူဆာင်ေစြခင်းများြပလပု်ပါမည်။

မေမာ်မနှ်းိငု်ေသာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များေကာင့် ြဖစ်ရြခင်းငှ့် ကိတင်ကာကယွ်နည်းများ

ေြမေအာက်သတတငွ်းများတငွ် ေဘးအရာယ် ကင်းရငှ်းေရးအတကွ် ကာကယွ်ေရး အစအီမံများ ြပလုပ်ထားသည့်တိုင် ကိတင်မေမာ်မနှ်းိုင်ေသာ သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်များြဖစ်ကသည့် ငလျင်လပ်ြခင်း၊ ေရလမ်းမိုးြခင်း၊ မနု်တိုင်း ကျေရာက်
ြခင်းများေကာင့် ေြမေအာက်လပု်ကကွ်များ ပိကျပတိ်မြိခင်း၊ မးီေလာင် ေပါက်ကွဲြခင်း၊ ေလြပတ်ြခင်းအစရှိသည�့���ရာယ်များ ကျေရာက်တတ်ပါသည်။ ဤကဲသ့ို������ ရာယ်များေကာင့် မေတာ်တဆ ထခိိုက်ဆံးုံးမများ၊
အရာယ်ကျေရာက်မများ သက်သာေစရန်အတကွ် ေြမေအာက်လပု်ကကွ်များတငွ် တစ်ေနရာငှ့်တစ်ေနရာ အလယွ်တက ူကးူသန်းဆက်သယွ်ိုင်ေသာ ြဖတ်လိဏ်ဂ�ူ��������ဆယ်ေရး လပု်ငန်းအဖွဲများ ဖွဲစည်း၍ အစမ်းေလက့ျင့်မ
များြပလပု် ြခင်းြဖင့် ကိတင်ကာကယွ်မများ ြပလပု်ထားသင့်ပါသည်။ ငလျင်လပ်ပးီေန�က် ေြမ ေအာက်ရှိ သစ်သားအေထာက်များ၏ ချိယငွ်းပျက်စးီမများအား စစ်ေဆး၍ လိုအပ်သလိုြပြပင်မများ ြပလပု်ေပးပါမည်။

 

 

 

 

 

လပု်ငန်းခငွ်ေဘးအ� ယ်ေရးစမီံချက်

ေဘးအ�ရာယ်ကာကယွ်ေရး စမီံချက်လပု်ငန်းစဉ်များ

သတတ�ွ�����ရာယ်ကင်းရငှ်းရန်ငှ့် မေတာ်တဆြဖစ်ပာွးမများ ကာကယွ်ရန် စမီံေဆာင်ရ� က်ရန်ငှ့် ပတ်သက်၍ ြမန်မာသ့တတငွ်း နည်းဥပေဒများ (၂၀၁၈)အခန်း(၂၈)၊ ပဒု်မ ၁၇၆၊ ၁၇၇၊ ၁၇၈၊ ၁၇၉၊ ၁၈၀၊ ၁၈၁ ပါပဒု်မခွဲများအတိုင်း
လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များပါ၀������ ရာယ် ကာကယွ်ေရး စမီံချက်အား ေရးဆွဲထားရှိ ေဆာင်ရ�က်ပါမည် –

��������� မံခန်ခွဲေရးအဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်း

��������� မံခန်ခွဲေရးအဖွဲကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းိုင်ပါ သည်။

 

����������ြပန်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း လပု်ငန်းစမီံချက်

�������������� တစ်စံ�ု���������န်ထမ်း၊ လပု်သားအားလံးု အနးီဆံးုဆက်သယွ်ေရး ကရိယိာရှိရာေနရာသို စစုည်း သာွးေရာက်ိုင်ေစရန် စမီံထားပါမည်။
• ၀န်ထမ်း၊ လပု်သားအားလံးု ေြမထ၊ု ေရထ၊ု ေလထညုစ်ညမ်းြခင်း လကဏာ များ၊ အနံအသက်၊ အေငွစသည်တိုကို ကိတင်ရငှ်းလင်း အသေိပးထားြခင်း ငှ့်ေြမေအာက်တငွ် ထးူြခားေသာ အနံအသက်များ ရရှိပါကချက်ြခင်းသတင်း ပို
ေဆာင်ရ�က်ေစပါမည်။
• ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ သတင်းပိုစနစ်ငှ့် အချက်ြပစနစ်များအား ကိတင်ရငှ်းလင်း သင်ကားေလက့ျင့်ေပးထားပါမည်။
• လပု်ငန်းခငွ် ေဘးအရာယ်ရှိေသာေနရာ၊ ဌာနမဝှန်ထမ်း/လပု်သားများ အြမန်ဆံးုထကွ်ခာွေစြခင်း၊ လံ�ုခံေဘးကင်းေသာေနရာသို အြမန်ဆံးုေရာက်ရှိ ေစေရးသတေိပးချက်ငှ့် အချက်ြပစနစ်များ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ကိတင်ဇာတ် တိုက်
ေလက့ျင့်ြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
• ကိတင်သတ်မတှ် ဖွဲစည်းထားေသာ တံုြပန်ေရးအဖွဲများ (Emergency Response groups) မသှတ်မတှ်ေနရာအလိုက် စစုည်းြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်းလိုက် တံုြပန်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ပးူေပါင်း ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
(ဥပမာ- မးီငမိ်းသတ်ေရးအဖွဲ၊ ပစည်းေရ�ေြပာင်းေရးအဖွဲ၊ လံ�ုခံ◌ေုရးအဖွဲ၊ သနူ�ြပအဖွဲ)
• အဆပိ်အေတာက်ြဖစ်ေစမည့် ဓာတေုဗဒ၊ ပိုးမားေပျာ်ဝင်ပစည်းများ ပျံှံ ၀င်ေရာက်ြခင်း ရှိ/မရှိ စမ်းသပ်စစ်ေဆးသည့် ကရိယိာ(Rapid Test Kits) များအသင့်ထားရှိြခင်း။ ေြမေအာက်တငွ် ထးူြခားေသာ အနံအသက်များရရှိပါ က ချက်
ြခင်းသတင်းပို ေဆာင်ရ�က်ေစပါမည်။
• ေရသန်ငှ့် အစားအေသာက်များ အချနိ်မေီထာက်ပံ ့ြဖည့်တင်းိုင်မည့် အစအီစဉ်များ ေဆာင်ရ�က်ထားပါမည်။
• ေန�က်ဆက်တ�ွ������ငု်ေသာ ြဖစ်ရပ်များအတကွ် ကိတင်စဉ်းစား သံးုသပ်ကာ ရငှ်းလင်းေရးအစအီစဉ်များအား ေရတို/ ေရရညှ် စမီံေဆာင်ရ�က် သာွးပါမည်။

����������ြပန်မ Flow Chart



����������ြပန်မအစအီစဉ်

စမီံကနိ်းလပု်ငန်းအတငွ်းမ ှအေရးကးီဆက်သယွ်ရမည့် ဖနု်းနံပါတ်များ

အမည် ရာထးူ ဖနု်းနံပါတ်

ဦးထနွ်းထနွ်းြမင့် စမီံကနိ်းမန်ေနဂျာ ၀၉ – ၇၇၂၂၂၈၁၁၇

ဦးစိုးမိုးေကျာ် လပု်ငန်းခငွ်အ� ်းရငှ်းေရး အရာရှိ ၀၉ – ၇၉၁၈၉၁၈၂၈

ဦးတင်ကို စမီံကနိ်းအင်ဂျင်နယီာ ၀၉ – ၄၅၅၉၉၂၄၆၀

ဦးညညီေီထးွ ေရးှဦးသနူ. ြပ ၀၉ – ရ၇၃၀၄၅၈၄၈

ဦးငမိ်းချမ်းေအာင် ��������� န်းချပ်ေရးမှ ၀၉ – ၇၉၇၅၀၇၆၇၉

 

အေရးကးီဆက်သယွ်ရမည့် ဖနု်းနံပါတ်များ

အမည် ရာထးူ ဖနု်းနံပါတ်

မိနယ်မးီသတ်ဌာန မးီေလာင်ြခင်းအတကွ် ၀၈၆-၃၅၀၆၉/ ၀၉ – ၂၅၀၁၂၄၅၆၂

အနးီဆံးုရဲစခန်း လံ.ုခံေရးကစိများအတကွ် ၀၉ – ၇၉၆၀၄၀၄၆၉

အနးီဆံးုေဆးခန်း ထခိိုက်ဒဏ်ရာရမများအတကွ် ၀၉ – ၇၉၁၄၁၇၀၅၉

အနးီဆံးုေဆးံု ထခိိုက်ဒဏ်ရာရမများအတကွ် ၀၈၆-၃၅၀၁၂/  ၀၉ – ၇၉၇၇၇၆၁၅၈

လပ်စစ်ဌာန မးီကစိ ၀၈၆-၃၅၀၆၃/ ၀၉ – ၄၀၁၂၇၆၆၃၆



မိနယ်အပု်ချပ်ေရးဌာန အေထေွထ ွအပု်ချပ်ေရးကစိ ၀၉ – ၇၆၆၆၇၀၀၇၇

အ�ရာယ်ရှိေစေသာပစည်းများ ကိုင်တယွ်ေဆာင်ရ.က်ြခင်း နည်းလမ်းများ

• စမီံကနိ်းဧရယိာအတ�ွ����ရာယ်ြဖစ်ေစမည့် ပစည်းများအား ကိတင်သတ်မတှ် အသေိပးထားပါမည်။
• မည်သည့်ပစည်းအတကွ် မည်သမူအှဓကိ တာဝန်ရှိသြူဖစ်ေကာင်း ကိတင်သတ်မတှ် ေပးထားပါမည်။
• အရာယ်ရှိပစည်းများ သိုေလာှင်ြခင်း၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်း။
• စနွ်ပစ်ြခင်းြပလပု်ရာတငွ် လပု်ငန်းခ�ွ���ရာယ်ငှ့�������������င် မည်မသက်ေရာက်မရှိိုင်ေကာင်း ရငှ်းလင်းအသေိပးထားပါမည်။
• လိုအပ်ချက်၏ အနည်းဆံးုပမာဏကိုသာ အသံးုြပြခင်းြဖစ်ေအာင် စမီံေဆာင်ရ�က် ပါမည်။
• ကိတင်သရိှိိုင်ေသာ အာံခုံစနစ်များ တပ်ဆင်ထားသည့် သိုေလာှင်ံမုျားတည် ေဆာက်သမိ်းဆည်းထားပါမည်။
• လပု်ငန်းခငွ်မထှကွ်ရှိေသာ စနွ်ပစ်ပစည်းများ စနွ်ပစ်ရာတ�ွ������������ခိုက်မမရှိေစေရး၊ ထခိိုက်မအနည်းဆံးုြဖစ်ေစမည့် နည်းလမ်းများ အသံးုြပ ေဆာင်ရ�က်ထားပါမည်။
• မေမာ်မနှ်းိုင်ေသာ မေတာ်တဆမ��������������������������ခိုက်မကို ေလာခ့ျေပးိုင်မည့် တနု်ြပန်မအစအီမံများ စမီံကနိ်း လပု်ငန်းခငွ်အတငွ်း ရငှ်းလင်းလယွ်ကစူာွ စမီံထားရှိပါမည်။
• ေန�က်ဆက်တ�ွ�����ငု်သည့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများအား ေရာှင်လဲိုင်မည့် ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးငှ့် စံစုမ်းေရး အစအီစဉ်များထားရှိပါမည်။
• စမီံကနိ်းငှ့် အလားတလူပု်ငန်းများ၏ ြပည်တငွ်း/ြပည်ပ ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်များကို မတှ် တမ်းတင်ထားရှိြခင်း၊ ေလလ့ာသံးုသပ်ြခင်းငှ့် အလားတူ�����ငု်ေသာ အရာယ်များကို ကိတင်မနှ်းပါမည်။

လပု်ငန်းခငွ် ေဘးအရာယ်ကာကယွ်ြခင်း ေဆာင်ရ.က်မများ

• Winch ဆွဲကိးေကာင့������ ရာယ် မြဖစ်ေစေရးအတကွ် Winch ေမာင်းသ ူသည် Winch ကိး�ကံခ့ိုင်မကို အမဲတေစ စစ်ေဆးြခင်းငှ့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ် ထမ်းေဆာင်သ၏ူ စတိ်ေရာကိုယ်ပါ လပု်ငန်းထဲ အချနိ်ြပည့်
ထား၍ စတိ်ဝင်စားစာွ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစပါသည်။ အရှိန်ထနိ်းဂယီာစနစ်ြဖင့် ဘရတိ်များ ေကာင်း/ မေကာင်းကို လပု်ငန်းမစတင်မ ီကိတင်စမ်းသပ် ေမာင်းငှ်ေစပါမည်။ ယင်းအစတိ် အပိုင်းများ ပံမုနှ်အလပု်လပု်ိုင်ေစရန် စက်မ
ကမ်းကျင်သမူျားမ ှပံမုနှ်စစ်ေဆး၍ �ကံခ့ိုင်ေရးြပလပု်ေစပါမည်။ ေြမစာပံးုများငှ့် အြခားသယ်ယပူစည်းများ အတင်/အချ ြပလပု်ရာတငွ် အလိုအေလာက် အသံြမည်အချက်ေပးေသာ စနစ်များ တပ်ဆင်အသံးု ြပ၍ လံ�ုခံစတိ်ချေအာင်
ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။
• ေြမပိြခင်းေကာင့် မေတာ်တဆထခိိုက်မ မရှိေစေရးအတကွ် မမိလိပု်ကိုင်ေနေသာ ေြမအမျိးအစား၊ ေကျာက်အမျိးအစား၊ တည်ငမိ်မ အားနည်းေသာ/ ေကာင်းမနွ်ေသာ စသည့်အချက်များကို ခွဲြခားေလလ့ာိုင်သည့် တတ်ကမ်းေသာ
ပညာရငှ်များကို အနးီကပ် ကးီကပ်ေစပါမည်။ ေြမအမျိးအစားအလိုက် လိုအပ်ေသာ အထနိ်း အေထာက်များ တပ်ဆင်ေစပါမည်။ တပ်ဆင်ထားေသာ သစ်သားေထာက်များ၊ အကာ များ (Side Lagging) ငှ့် အမိုး (Roofing) များ၏
အေြခအေနကို အမဲေလလ့ာစစ်ေဆးကည့်ေစပါမည်။
• ေလငှ့်အလင်းေရာင် မလံေုလာက်မေကာင့် မေတာ်တဆထခိိုက်မ မရှိေစေရး အတွ������အေထာက်အပံပ့စည်းများ မြဖစ်မေနလိုအပ်ပါသည်။ ေြမေအာက်သို လပု်ငန်းများတစ်ဆထက်တစ်ဆ တိုးချဲကျယ်ြပန်၍ နက်လာ
သည်ငှ့်အမ ေလငှ့် အလင်းေရာင်ပို၍ပို၍လိုအပ်လာပါမည်။ စနစ်တကျတးူေဖာက်ထားေသာ ပင်မလိဏ်ဂ ူမတှစ်ဆင့် လပု်ကကွ်များသို သဘာဝေလဖအိားစနစ် (Atmospheric Pressure) ြဖင့် သဘာဝေလ ရရှိိုင်ေအာင် ေလေပးလိ
ဏ်ဂမူျား၊ ဆန်တငွ်းများ (Raises) ေဖာက်ြခင်း ြပလပု်ပါမည်။ သဘာဝေလဖအိားြဖင့် လံေုလာက်ေသာေလ မရရှိပါက ေလေပးစက် များတပ်ဆင်ပးီ ေလေပးပန်ကာများ (Ventilation Fan)ြဖင့် ေလပိုက်များ စနစ်တကျ သယွ်တန်း၍ ေလ
ေပးသငွ်းပါမည်။
• ေြမေအာက် အလင်းေရာင်ရရှိေရးအတကွ် လပ်စစ်မးီစက်များြဖင့် လပု်ကကွ်များတငွ် လပ်စစ်မးီသးီများ ထနွ်းေပးြခင်း၊ ပင်မလိဏ်ဂမူျားတငွ် ပံေုသလပ်စစ်မးီပငွ့်များ ထနွ်းေပးထားပါမည်။ လပ်စစ်ပစည်းများကို ကိုင်တယွ်အသံးုြပ
ရာတငွ် လပ်စစ်ကမ်းကျင်သ ူအသအိမတှ်ြပ လက်မတှ်ရသမူျားသာ စနစ်တကျတာဝန်ေပး ေဆာင်ရ�က်ေစပါမည်။

�����������အတကွ် ဆက်သယွ်ေဆာင်ရ�က်ရမည့် ဌာနများ

• ေဒသဆိုင်ရာ လံ�ုခံေရးတပ်ဖွဲ။
• ြမန်မာိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ (ရာှးချက်၊ သပတိ်ကျင်း၊ ြပင်ဦးလငွ်) ။
• ြမန်မာိုင်ငံ မးီသတ်တပ်ဖွဲ (၀ါးြဖေတာင်၊ သပတိ်ကျင်း၊ ြပင်ဦးလငွ်) ။
• အစိုးရေဆးံ/ု ေဆးခန်းငှ့် ပဂုလကိ ေဆးခန်းများ ။
• လမူကညူေီရး ပရဟတိအသင်းများ ။
• အမတှ်(၂)သတတငွ်း လပု်ငန်းံးုခွဲ ။
• နယ်ေြမခံသစ်ေတာဦးစးီဌာနငှ့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းေရးဌာနံးုခွဲများ။
• ကမုဏီံးုချပ် ။
• မတိ်ဖက်ကမုဏ ီလပု်ငန်းံးုခွဲများ။
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အများြပည်သူငှ့် တိုင်ပင်ေဆးွေးွြခင်း

သပတိ်ကျင်းမိနယ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာများငှ့် တိုင်ပင်ေဆးွေးွြခင်း

ရတန. မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏသီည် မိနယ်အပု်ချပ်ေရးမှး ဦးကိုကိုလိင်၊ မိနယ် လယ်ယာေြမ စမီံခန်ခွဲေရးငှ့် စာရင်းအင်းဦးစးီဌာန၊ မိနယ်ဦးစးီမှး ဦးေကျာ်သ၊ူ လ/ထအင်ဂျင်နယီာ အမတှ်(၂)သတတငွ်းလပု်ငန်း ဦးေမာင်ေမာင်
ေအး၊ မိနယ်သစ်ေတာ ဦးစးီဌာနဦးစးီရာရှိ ဦးေနမျိး ေအာင်တို ပါ၀င်ေသာအဖွဲြဖင့် (၁၅.၁.၂၀၁၆) ရက်ေနတငွ် ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆးပးီ ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆး ေရးအဖွဲ၏ သေဘာထားမတှ်ချက်ငှ့်အတ ူကငွ်းဆင်းအစရီင်ခံစာအား တင်ြပထားခဲ့
ပါသည်။ သေဘာ ထားမတှ်ချက်မတိအား ေန�က်ဆက်တွဲ(ဃ-၄)ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း ခရးီစဉ်တငွ်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသမူျားငှ့် ကမုဏမီတှာဝန်ရှိသမူျား ေတွဆံေုဆးွေးွ ေမးြမန်းချက် များမာှ ေအာက်ပါ အတိုင်း
ြဖစ်ပါသည် –

• ကငွ်းဆင်းအဖွဲမေှမး။ ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်းအား၊ ေြမေအာက် တးူေဖာ်ြခင်းစနစ် အသံးုြပ မည်ြဖစ်ေကာင်း သရိှိရသြဖင့် မည်သည့်ပံစုံြဖင့် တးူေဖာ်မည်နည်း။
ကမုဏမီေှြဖ။ ေြမေအာက် အေစာင်းဆင်းတငွ်းပံစုံ (Incline Shift) နည်းကို အသံးုြပတးူေဖာ်သာွးပါမည်။
• ကငွ်းဆင်းအဖွဲမေှမး။ ထကွ်ရှိလာေသာ ေရ�ပါြဖန်းေြမများအား ကတိ်ခွဲသန်စင်ြခင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မမရှိေစရန် မည်သိုစမီံေဆာင်ရ�က်မည်နည်း။
ကမုဏမီေှြဖ။ ထကွ်ရှိလာေသာ ေရ�ပါြဖန်းေြမများ ကတိ်ခွဲသန်စင်ထတု်လပု်ြခင်းအား အဆိုြပ စမီံကနိ်းဧရယိာတငွ် ေဆာင်ရ�က်ြခင်းမြပဘဲ မတိ်ဘက်ကမုဏြီဖစ်ေသာ ေအာင်ထနွ်းလင်းရှိန်ဝင်း ကမုဏ၏ီ (SGU – 208) ဧရယိာရှိ ေရ�သန်စင်
စက်ံတုငွ် ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ လပု်ကကွ် ဧရယိာ နယ်နမိတိ်ဆက်စပ်မရှိပးီ အကာွအေဝးမာှ (၂၀) မိုင်ခန်သာ ကာွေဝးပါသည်။
• ကငွ်းဆင်းအဖွဲမေှမး။ စမီံကနိ်းလပု်ကကွ် ဧရယိာသည် လေူနရပ်ကကွ် ေကျးရ�ာငှ့် နးီကပ် မရှိေသာေကာင့် အရာယ်ရှိေစေသာ ေပါက်ကွဲေရးပစည်းများ သိုေလာှင်ထားရှိမည့် အစအီမံ ကို သလိိုပါသည်။
ကမုဏမီေှြဖ။ သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ (၇) မိုင်ချမ်းသာေကျးရ�ာအနးီရှိ အမတှ်(၂) စစ်အေြခခံ ေလက့ျင့်ေရး တပ်ဧရယိာအတငွ်း မတိ်ဖက်ကမုဏမီျား စေုပါင်းအသံးုြပေသာ တန်(၂၀) ဆံ ့အခိုင်အမာ စေုပါင်းယမ်းတိုက် ေဆာက်လပု်၍ ထက်ရည်
လင်း၊ ရတန�ြပည့်ဖိးေအာင်ကမုဏ ီများငှ့်စေုပါင်းထားသိုရန် စမီံသာွးပါမည်။

အများြပည်သူငှ့် တိုင်ပင်ေဆးွေးွြခင်း

(၃၁.၁.၂၀၁၉)ရက်ေနလည်(၁)န�ရမီ ှ(၃)န�ရအီထ ိကမုဏအီစည်းအေဝးခန်းမတငွ်(၇)မိုင် ချမ်းသာေကျးရ�ာ၊ အပု်ချပ်ေရးမှး ဦးဖိုးသား၊ ရာအမိ်မး ဦးတင်ေမာင်စိုးငှ့် ေကျးရ�ာရှိ ရပ်မ/ိရပ်ဖ များ၊ မန်ေနဂျာ ဦးထနွ်းထနွ်းြမင့်ငှ့် တာဝန်ရှိဝန်ထမ်း
များေတွဆံ ုေဆးွေးွပွဲကျင်းပခဲပ့ါသည်။ ေဆးွေးွပွဲတငွ် (၇)မိုင် ချမ်းသာေကျးရ�ာအပု်ချပ်ေရးမးမ ှကမုဏီငှ့်ေကျးရ�ာြပည်သလူထူ ုအြပန်အလနှ် ဆက် သယွ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် ယံုကည်မတည်ေဆာက်ကာ ေဒသအကျိး၊ ြပည်သအူကျိးကို
အေလးထားေဆာင်ရ�က်ပးီ ေဒသဖွံဖိးေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကစိများတငွ် တတ်ိုင်သမကညူပီံပ့ိုး ေပးိုင်ရန် ေဆးွေးွတိုင်ပင်မ များြပလပု်ခဲပ့ါသည်။ ေဒသခံြပည်သမူျားမလှည်း ကမုဏ၏ီအစအီစဉ် များကိုလက်ခံအားေပးခဲ့ပးီ ကမုဏီ
အေနြဖင့် လပု်ငန်းရပ်တန်ထားသည်မာှ (၁၀)စှ်ခန်ရှိပြီဖစ် ေသာေကာင့် ယခင်ကလို လပု်ငန်းြပန်လည်ေဆာင်ရ�က်ေစလို၍ ေဒသတငွ်းအလပု်အကိုင်ငှ့် အေရာင်းအဝယ် များြပန်လည်ဖွံဖိးလာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းတို၏ လိုအပ်ချက်ကို
တင်ြပခဲပ့ါ သည်။ ထပ်မံ၍ေကျးရ�ာဘက်မ ှအလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမ်းအတကွ် ထပ်မံေဆးွေးွရာကမုဏမီ ှလပု်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ၀န်ထမ်းလိုအပ်သည့်ေနရာများတငွ် ခန်အပ်သာွးမည်ကိုေဆးွေးွခဲ့ကပါ သည်။ ေကျးရ�ာအပု်ချပ်ေရးမးမှ
ေြခာက်ေသွရာသေီရာက်ေနပြီဖစ်သြဖင့် ကမုဏအီားမးီေဘးအရာယ် ဂစုိုက်ရန် အမိက်များကို စနစ်တကျစနွ်ပစ်ရန် လပ်စစ်မးီများ စနစ်တကျသံးုစွဲရန် ေတာမ�ီ�ရာယ် အတကွ်မးီတားလမ်းများြပလပု်ရန်၊ ေလာင်စာဆမီျား စနစ်တကျ
သံးုစွဲရန် အ�ကံေပးေဆးွေးွခဲ့ကပါ သည်။ အရံမးီသတ်တပ်ဖွဲစည်းရန်အတကွ် ေကျးရ�ာမအှရံ မးီသတ်တပ်ဖွဲများငှ့် မးီေဘးအ ရာယ် ကာကယွ်ေရး အစအီစဉ်များကို ပးူေပါင်းေဆာင်ရ�က်ကရန ေဆးွေးွေြပာကားခဲပ့ါသည်။ ေဆးွေးွပွဲတငွ်
ေကျးရ�ာဘက်မ ှယခအုချနိ်မာှ ေြခာက်ေသွရာသဘီက်သို ကးူေြပာင်းလာပြီဖစ်သည့်အတကွ် ေကျးရ�ာ ေသာက်သံးုေရ လိုအပ်ချက်များရှိေကာင်း ေဆးွေ�ွ����������������င်ကမုဏ ီဘက်မလှည်း ေသာက်သံးုေရအတကွ်
စက်ေရတငွ်းများတးူေဖာ်ေပးရန် အစအီစဉ်ရှိေကာငးငှ့် ေရသန် ဗးူများကိုလည်း အခါအားေလျာ်စာွ လှဒါန်းရန်အစအီစဉ်ရှိေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားခဲပ့ါသည်။ စမီံကနိ်း လပု်ငန်းဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်မမ ှေြမအရည်အေသးွ၊ ေရ
အရည်အေသးွ၊ ေလအရည်အေသးွများ သက်ေရာက်မအချိးရှိိုင်ေသာ်လည်း ေလာခ့ျေရးအစအီမံများ ေဆာင်ရ�က်ထားရှိပါေကာင်းငှ့် စမီံကနိ်း နယ်ေြမေဒသအတငွ်း ေရ�သတထတု်လပု်ေရးဇံြုဖစ်ကာ ကမုဏေီရ�လပု်ကကွ်များ၊ ပဂုလကိတိုင်
တပိုင်ေရ�လပု်ကကွ်များ လပု်ကိုင်မများြပားလျက်ရှိရာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒစုိုက်ှိမ်နင်းေရးကစိများ မာှေကျးရ�ာအပု်ချပ်ေရး အဖွဲအေနြဖင့် ထနိ်းချပ်ရန်အခက်အခဲရှိေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ ကမုဏမီျားအေနြဖင့် လည်းမမိ၀ိန်ထမ်း၊
လပု်သားများကို စည်းကမ်းေသဝပ်ေရး အေလးထားထနိ်း သမိ်းေပးေစလိုေကာင်း၊ ေဒသဖွံဖိးေရး ကစိများကိုလည်း တတ်ိုင်သမကညူေီဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ပါရန် အ�ကံြပေဆးွေးွခဲပ့ါ သည်။

အများြပည်သမူျားငှ့် တိုင်ပင်ေဆးွေးွြခင်းမ ှအေမး၊ အေြဖများ

ေကျးရ�ာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများ၏ အ�ကံြပချက်များ

• ေြမေအာက်ေရ�သတတးူေဖာ်ရာမ ှထကွ်ရှိေသာေရများအား ပိုလံေရအြဖစ် စနွ်ထတု်ပစ်မည့်အစား ေရွာသတီငွ် ေကျးရ�ာသ၊ူ ေကျးရ�ာသားများ ေသာက် သံးုေရ ရာှးပါးချနိ်အတကွ် ြဖန်ေဝေပးေစလိုပါသည်။
• ကမုဏမီျား၏ ေရ�သတလပု်ကကွ်များသည် (၇)မိုင်ေကျးရ�ာအနးီ တည်ရှိေသာ ေကာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမများ ရှိလာပါကထခိိုက်ခံစား၊ သက်ေရာက်မများရှိ လာိုင်ေသာေကာင့် စနွ်ပစ်ပစည်း၊ ေရငှ့် အနံအသက်များကို
အေလးထား၍ ထနိ်းသမိ်းကာကယွ် စနွ်ပစ်ြခင်းကို ေဆာင်ရ�က်ေစလိုပါသည်။
• စေုပါင်းေရ�သတသန်စင်စက်ံရုှိရာ ေအာင်ထနွ်းလင်းရှိန်ဝင်း ကမုဏ၏ီ(SGU–208)မ ှစနွ်ပစ်ေရကန်အား လက်ရှိထက်လံ�ုခံစတိ်ချရေသာ အေြခအေနြဖစ်ေစ ရန်စမီံေဆာင်ရ�က်ြခင်း (သိုမဟတု်) ေနရာေရ�ေြပာင်းစနွ်ပစ်ြခင်းကို
ေဆာင်ရ�က် သင့်ေကာင်း အ�ကံြပပါသည်။

ြပည်သလူထူမု ှေမးြမန်းြခင်းငှ့် ေြဖဆိခုျက်များ

• ေကျးရ�ာမေှမး။ ေြမေအာက်တးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းအတကွ် မိုင်းေဖာက်ခွဲြခင်းများြပ လပု်ပါက တနု်ခါမငှ့်အသံများေကာင့် ြပည်သလူထူ ုအေ�ှက်အယကှ် ြဖစ်ိုင်/ မြဖစ်ိုင် သလိိုပါသည်။
ကမုဏမီေှြဖ။ ေြမေအာက်တငွ် ေကျာက်ေဖာက်စက်များမာှ (၁”)အချင်း၊ အရညှ် (၅)ေပရှိ လက်ကိုင်ေကျာက်ေဖာက်စက်များကိုသာ အသံးုြပပးီအေသးစား ေဖာက် ခွဲမများကိုသာ အသံးုြပမည်ြဖစ်သြဖင့် သက်ေရာက်မ မရှိိုင်ပါ။ တနု်ခါမ
ငှ့် ဆ�ူ�������������������� ုကန်ကကွ်ိုင်ပါေကာင်း ေြဖကား ပါသည်။
• ေကျးရ�ာမေှမး။ စမီံကနိ်းလပု်ငန်းတငွ် ေဒသခံအလပု်သမားများအား ခန်ထားေပး ရန်အစအီစဉ် ရှိ/ မရှိ သလိိုပါသည်။
ကမုဏမီေှြဖ။ ကမုဏအီေနြဖင့် အေတွအ�ကံ◌ရုှိေသာ လပု်သားများလိုအပ်လက်ရှိ ရာေဒသခံများကိုလည်း ဦးစားေပးခန်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကမုဏီ၏ စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းများငှ့်အည ီသစာရှိစာွ လပု်ငန်းေဆာင်ရ�က် လိုသမူျား
အား အလပု် တာဝန်များ ခန်ထားေပးရန် အစအီစဉ်ရှိေကာင်း ေြဖကားပါသည်။
• ေကျးရ�ာမေှမး။ ေဒသအတငွ်း စမီံကနိ်းလပု်ငန်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းမ ှေဒသဖွံဖိး ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး ကစိများအတကွ် ပံပ့ိုးေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်မည့် အစအီစဉ်ရှိ၊ မရှိ သလိိုပါသည်။
ကမုဏမီေှြဖ။ ရတန�မိုးေြမ ကမုဏအီေနြဖင့် ေဒသအတငွ်း ဖွ◌ံဖိးေရးအတကွ်လို အပ်ေသာ အခန်းကများတငွ် ေဒသခံြပည်သလူထူ၏ု လိုလားချက်များကိုတတ် ိုင်သမြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရ�က်ေပးပါမည်။ စမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်မည့်
ကာလတငွ် လည်း အြခားကမုဏမီျားနည်းတ ူပးူေပါင်းပါ၀င် ေဆာင်ရ�က်သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။
• ေကျးရ�ာမေှမး။ စမီံကနိ်းလပု်ငန်း၏ ခန်မနှ်းလျာထား သက်တမ်းကို သလိိုပါသည်။

ကမုဏမီေှြဖ။ စမီံကနိ်းအား သက်တမ်း(၁၄)စှ်ခန် ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ရည်မနှ်း ထားပါသည်။ ေြမေအာက်လပု်ငန်းများြဖစ်၍ အချနိ်ယေူဆာင်ရ�က်ရြခင်း၊ ေရ�သတ ေကာေတွရှိမငှ့် အံ�����������တည်၍ သက်တမ်း
ကာလ အတိုးအေလာရ့ှိိုင်ပါသည်။
• ေကျးရ�ာမေှမး။ ေဒသတငွ်း ေရ�သတတးူေဖာ်ေရး တစ်ိုင်တစ်ပိုင် လပု်ငန်းများ အား ခငွ့်ြပေပးိုင်ြခင်း ရှိ/မရှိ။
ကမုဏမီေှြဖ။ ကမုဏလီပု်ကကွ်သည် အမတှ် (၂) သတတငွ်း လပု်ငန်းငှ့် အကျိး တေူဆာင်ရ�က်ရြခင်းေကာင့် လပု်ကကွ်ဧရယိာအတငွ်း တစ်ပိုင်တစ်ိုင် လပု်ငန်း များတးူေဖာ်ခငွ့်၊ ေပးိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း ေြဖကားခဲပ့ါသည်။
• ေကျးရ�ာမေှမး။ စမီံကနိ်းပတိ်သမိ်းပးီေန�က် ေဒသအတငွ်းြပန်လည်ထေူထာင် ေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်မအစအီစဉ်အား သရိှိလိုပါသည်။
ကမုဏမီေှြဖ။ စမီံကနိ်းကာလ ပးီဆံးုပးီေန�က် မိုင်းပတိ်သမိ်းြခင်း အစအီစဉ်ငှ့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်း အစအီစဉ်များအား ကိတင်ေရးဆွဲထားပးီ စီမံကနိ်း ကာလအတငွ်းမာှပင် ကိတင်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။
ပတ်ဝန်းကျင်စမီံ ခန်ခွဲမအစအီစဉ်တငွ်လည်း ထည့်သငွ်းေရးဆွဲ တင်ြပထားပါသည်။

အများြပည်သူငှ့် တိုင်ပင်ေဆးွေးွြခင်းမ ှရလာဒ်များ

ရတန�မိုးေြမ ကမုဏအီေနြဖင့် အများြပည်သူငှ့်လည်းေကာင်း၊ ေဒသခံအပု်ချပ် ေရးအဖွဲများငှ့်လည်းေကာင်း အစဉ်အမဲထေိတွဆက်ဆံ ေဆးွေးွမများေကာင့်အြခား စမီံကနိ်းေဒသများတငွ် ေဒသခံေကျးရ�ာြပည်သလူထူ၏ု လိုအပ်ချက်များ
ကို အချနိ်ငှ့် တစ်ေြပးညသီရိှိပးီ ေဒသဖွံဖိးေရး ေဆာင်ရ�က်ချက်များကို ကညူေီဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ခဲပ့ါ သည်။ ကမုဏအီေနြဖင့် ေဒသတငွ်းအများြပည်သူငှ့် ြပဿန�များြဖစ်ပာွးခဲြ့ခင်းမရှိဘဲ အဆင်ေြပစာွဆက်ဆံ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ခဲြ့ခင်းေကာင့်
ေအာက်ပါအကျ�ိ�����������ပါသည်။
• စမီံကနိ်းေဆာင်ရ�က်မေကာင့် ေဒသတငွ်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရ�ားစာွထခိိုက် ိုင်မ ရှိလာိုင်မည့် ေဒသခံများ၏သံသယစတိ်များငှ့် မေကျလည်မများကို ေလျာ့နည်း ေစခဲပ့ါသည်။
• ကမုဏ၏ီ ေရ�သတတးူေဖာ် သန်စင်ြခင်းလပု်ငန်းငှ့် ေဒသခံလက်လပု် လက်စား လပု်ငန်းများ ြပဿန�ြဖစ်ပာွးမ နည်းပါးေစေရး ရငှ်းလင်းအသေိပးိုင်ခဲပ့ါသည်။
• ကမုဏလီပု်ငန်းများတငွ်ရှိေသာ အလပု်အကိုင် အခငွ့်အလမ်းများကို ေဒသခံများ အတကွ် ပိုမိုစစီဉ်ေပးိုင်ခဲပ့ါသည်။
• ေဒသတငွ်း လိုအပ်ေသာ ပညာေရး၊ လမူေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သယွ် ေရးစသည့်ဖွံဖိးေရးလပု်ငန်းများ အကျိးရှိစာွပးူေပါင်းေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ခဲပ့ါ သည်။

ကမုဏအီေနြဖင့် (TPK–223) စမီံကနိ်းအား ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်အတကွ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစရီင်ခံစာ(IEE)အတကွ် ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းကို ကမုဏအီ�ကံေပး ဦးခင်ေမာင်ေအး ဦးစးီေသာအဖွဲြဖင့် (၂၉.၁.၂၀၁၉)
မ(ှ၂.၂.၂၀၁၉) ရက်အထ ိေဆာင်ရ�က်ခဲရ့ာ စမီံကနိ်းအေကာင်း ရငှ်းလင်းြခင်း၊ လိုအပ် ေသာေမးြမန်းချက်၊ ေြပာကားချက်များအား ေဒသခံြပည်သမူျားအေနြဖင့် ကညူ ီေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ခဲပ့ါသည်။ အများြပည်သမူျားငှ့်ေတွဆံြုခင်း မတှ်တမ်း
ဓာတ်ပံမုျားကို ေန�က်ဆက်တွဲ(ဃ-၅)ြဖင့်ေဖာ် ြပထားပါသည်။

စမီံကနိ်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်သည့် အချ◌ိ်န်ကာလအတငွ်း ပံမုနှ် အားြဖင့်ေဒသခံအပု်ချပ်ေရးအဖွဲများ၊ ေဒသခံြပည်သမူျားငှ့် မေကျလည်မများရှိပါက လည်း(၃)လတစ်ကမိ်ခန် တိုင်ပင်ေဆးွေးွညိိင်းသာွးပါမည်။ ထးူြခား
သည့်အေရးတကးီ ထတု်ြပန်ေကညာေပးရမည့် ကစိများ၊ ြပည်သလူထူ ုသရိှိရန်လို◌်အပ်ေသာသတင်းများငှ့် ပတ်သက်၍ ေကျးရ�ာစေုဝးခန်းမ၊ ေကျးရ�ာအပု်ချပ်ေရးမှးံးု၊ ရာအမိ်မှးံးုများတငွ် လည်းေကာင်း၊ ကမုဏ၏ီလပု်ငန်း စမီံခန်ခွဲေရးံးု
တငွ်လည်းေကာင်း အချနိ်ငှ့်တေြပးည ီအသေိပးေကညာြခင်း ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစရီင်ခံစာကို လမူအဖွဲအစည်း၊ စမီံကနိ်း ေကာင့် ထခိ◌ိ်ကု်ခံစားရသမူျား၊ ေဒသဆို◌ငု်ရာလူအဖွဲအစည်းငှ့် အြခားသက်ဆိုင်သမူျား သရိှိိုင်ေစရန် သတင်းစာစသည့်ြပည်တငွ်းရှိ သတင်းလပု်ငန်းများမှ
လည်းေကာင်း၊ စာ ကည့်တိုက်၊ လထူစုေုဝးခန်းမစသည့် အများြပည်သဆူိုင်ရာေနရာများတငွ် လည်းေကာင်း၊ စမီံကနိ်းအဆိုြပသ၏ူ ံးုများတငွ်လည်းေကာင်း၊ အများြပည်သသူရိှိိုင် ေစရန်လံ◌ံေုလာက် ေသာအချနိ်ကာလတစ်ခအုထ ိစမီံကနိ်း
လပု်ငန်းများအားလံးု အေကာင်းကို ကမုဏပီိုင် Website ြဖစ်သည့် www.ymm-mining.com တငွ် ေဖာ်ြပသာွးပါမည်။

ေဒသခံများ၏ မေကျလည်မများကို ေြဖရငှ်းေပးမည့်အစအီစဉ်

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/


စမီံကနိ်းေဆာင်ရ.က်ရာ သတတးူေဖာ်ေရးဇနု်အတငွ်း အနးီပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရ.ာများ မေှဒသခံများ၊ အြခားေဒသမ ှလက်လပု်လက်စား လာေရာက်ေနထိုင် လပု်ကိုင်သမူျား စမီံကနိ်း သက်ေရာက်မများေကာင့် နစ်န မများရှိလာပါက ပါ၀င်
ပတ်သက်ေသာအဖွဲ အစည်းများမ ှအေရးပါသမူျား၊ ေဒသခံအာဏာပိုင် အဖွဲအစည်းများ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ သယံဇာ တငှ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်း ေရးဝန်ကးီဌာနေအာက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဦးစးီဌာနများမ ှကိုယ်စားလယှ်
များပါ၀င်ေသာ မေကျလည်မများကို ေြဖရငှ်းေပးမည့် ေကာ်မတမီတှစ်ဆင့် ၎င်းတို ခံစားေနရေသာ မေကျနပ်မများကို တိုင်ကားိုင်ေကာင်း အသ�ိ������������� များကို ေကာ်မတမီေှြဖရငှ်းေပးိုင်ပးီ အြခားမေကျနပ်
သည့် ြပသန များကို သက်ဆိုင် ေသာထနိ်းေကျာင်းကပ်မတ်ေပးိုင်သည့် အဖွဲအစည်းများမ ှအကးီအကဲများ၏ဆံးုြဖတ်မကိုန  ခံေစပါမည်။ ၎င်းအတိုင်းေကျနပ်မမရှိပါက ဥပေဒေကာင်းအရ တရားံးု၏အဆံးု အြဖတ်ကိုရယ ူရန်ြဖစ်ပါသည်။
ေအာက်ေဖာ်ြပပါပံအုရ ရတမိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏ၏ီမေကျလည်မ များကို ေြဖရငှ်းေပးိုင်မည့်နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။

လထူတုိုင်ကားချက်များ ညိိင်း ေြဖရငှ်းေဆာင်ရ�က်မည့် အစအီစဉ်
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မလူစာမျက်.ှ အေကာင်းအရာ  မတှ်တမ်းဓါတ်ပံမုျား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက် ဆက်သယွ်ရန်

သတတငွ်းပတိ်သမိ်းြခင်း စမီံချက်

ရည်ရ.ယ်ချက်

ေြမေအာက်ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်းလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ရာတငွ် စမီံကနိ်းဧရယိာ အတငွ်း ဟင်းလင်းဖငွ့်တးူေဖာ်ြခင်း၊ မြပလပု်ေသာ်လည်း အပု်ချပ်မ အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လပု်ြခင်း၊ လပု်ငန်းသံးုဆက်သယွ်ေရးလမ်းများ ေဖာက်လပု်ြခင်း
တိုေကာင့် သစ်ပင်၊ သစ်ေတာအချိဆံးုံးြခင်း၊ ေရစးီေရလာစနစ်၊ ေဂဟစနစ်တို အထိုက်အေလျာက် ပျက်စးီြခင်း ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ေြမေအာက်လိဏ်များ တးူေဖာ်ြခင်းြဖင့် ေြမေအာက်ေရေအာင်းလာများ ပျက်စးီြခင်း၊ ေြမေအာက်ေရ ဆံးုံးိုင်
������������������ငု်ြခင်း၊ ေကျာက်ိုင်းြဖန်းများ တးူေဖာ်စနွ်ထတု်ြခင်းေကာင့် စနွ်ပစ်ေကျာက်ပံမုျား ထကွ်ရှိိုင်ပးီ ၎င်းတိုမ ှအက်စစ်ဓာတ်ြပမ အလားအလာများ ြဖစ်ိုင်ြခင်းများ ရှိိုင်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် ေရ�သတ
သန်စင်ထတု်လပု်ြခင်း လပု်ငန်းမ ှအနယ်အစှ်ပါေသာနု်းများ တိုက်စားပိုချြခင်း၊ ဓာတဓုာတ် ြပပစည်းများငှ့် ြပဒါးအဆပိ်သင့်မ���������ငု်ပါသည်။ ၎င်းတိုသည် ေရ�သတတးူေဖာ် ထတု်လပု်ြခင်းမ ှထခိိုက်လာိုင်ေသာ အဓကိ
အရာယ်များြဖစ်ပါသည်။ ယခစုမီံချက်တငွ် ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်း လပု်ငန်းပးီေြမာက်သာွးေသာအခါ သတတငွ်း ပတိ်သမိ်းြခင်းငှ့် ြပန် လည်ထေူထာင်ြခင်း လပု်ငန်းများ လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရန်ြဖစ်ပါသည်။

ရည်မနှ်းချက်များ

သက်ေရာက်မများငှ့် ဆိုးရ�ားေသာေရရညှ်ထခိိုက်မများကို တတ်ိုင်သမေလာခ့ျရန် အတကွ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲမြပလုပ်ိုင်ရန်အတကွ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတတငွ်းပတိ်သမိ်းြခင်းအတကွ် ကိတင်စရီင်မများ ရှိရပါ
မည်။ ရည်မနှ်းချက်များမာှ-

• စမီံကနိ်း အဆံးုသတ်ြခင်းငှ့် ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်းလပု်ငန်းများကို လပု်ေဆာင်ရန် စစီဉ် ေရးဆွဲြခင်းငှ့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းလပု်ငန်းစဉ်တစ်ခ�ု������
• တးူေဖာ်ထားေသာ ေြမေအာက်လိဏ်များ၊ စနွ်ပစ်ေကျာက်များအတကွ် လံ�ုခံစတိ်ချ�ကံ◌ံ ့ခိုင်ေသာ ထနိ်းသမိ်းြပြပင်မ စစီဉ်ေဆာင်ရ�က်ရန်။
• ရာသဦတဒုဏ်ခံိုင်ရန် သဘာဝအေလျာက် ရငှ်သန်ရပ်တည်ိုင်သည့် သဘာဝေပါက် ပင်များ၊ စိုက်ခင်းများ တည်ေထာင်ေပးရန်။
• စမီံကနိ်းများေကာင့် ထခိိုက်ပျက်စးီမရှိ��������������� းကို တတ်ိုင်သမ ဆယ်တင်ြခင်း ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေစရန်။
• စမီံကနိ်းများ ပတိ်သမိ်းပးီေန�က် ေဒသတငွ်း ေနထိုင်သမူျားအား ေရရညှ်စဉ်ဆက် မြပတ် တိုးတက်ဖွံဖိးေစေသာ အခငွ့်အလမ်းများ စစီဉ်ေပးရန်။

အကမ်းဖျင်း လပု်ငန်းစဉ်များ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအပိုင်းလိုက် အစအီစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ပါ မည်။
• တိုက်စားြခင်းငှ့် အနည်ကျြခင်း ထနိ်းချပ်မ အစအီစဉ်။
• ေြမေအာက်လိဏ်များငှ့် စနွ်ပစ်ေကျာက်စာပံမုျား စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်။
����ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ ပစည်းများ စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်။
• ကျန်းမာေရးငှ�့���ရာယ်ကင်းရငှ်းေရး စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်။
• ရပ်ရ�ာလထူ ုအေထာက်အကြူပ စမီံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး။
• ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း အစအီစဉ်များ။

တိုက်စားြခင်းငှ့် အနည်ကျြခင်း ထနိ်းချပ်မအစအီစဉ်

တိုက်စားြခင်းငှ့် အနည်ကျြခင်းတိုကို���������င့် ေလာခ့ျိုင်ရန် သင့်ေလျာ် ေသာေြမြပင်ပံသုာန်ကို ဖန်တးီေပးရမည်ြဖစ်ပးီ အပင်များ ေအာင်ြမင်စာွ ြပန်လည်စိုက်ပျိး ေပါက်ေရာက်ေစရန်အတကွ် ေဒသတငွ်းရှိသစ်ပင်မျိးစတိ်များကို
တိုးြမင့်ြပစစုိုက်ပျိး သာွးရပါမည်။ �ကံခ့ိုင်ေသာေြမြပင် ပံသုာန်တည်တံေ့စရန် အစအီမံများကို ေအာက်ပါ အတိုင်း လပု်ေဆာင်ရပါမည်-

အုပ်ချပ်မ အေဆာက်အဦးများတည်ေဆာက်ြခင်း

• မလူေြမမျက်�ှ������တည်၍ ေလခှါးထစ်ပံ ုသာန်အနမိ့်အြမင့်ပံစုံ အတိုင်းတတ် ိုင်သမ တည်ေဆာက်အသံးုြပြခင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ တးူေဖာ်မများမ ှေရာှင်ရာှးေဆာင် ရ�က်ပါမည်။
• ဆက်သယွ်ေရးလမ်းများ ေဖာက်လပု်ြခင်းအား မလူလမ်းေဟာင်းများ၊ ေဒသသံးုလမ်း များကိုသာ အေြခခံ၍ အသံးုြပြခင်း။
• မြဖစ်မေနဖယ်ရာှးရေသာ ေြမဆလီာများအား သးီြခားစပုံထုားရှိပးီ စိုက်ပျိးေြမ စိုက်ခင်းများတငွ် ထည့်သငွ်းအသံးုြပြခင်း။

စနွ်ပစ် ြဖန်းေကျာက်စာများ စမီံြခင်း

တးူေဖာ်ထကွ်ရှိေသာ ေြမစာများ၊ ေကျာက်စာများ စပုံထုားြခင်းမ ှမိုးေရများ တိုက်စား စးီဆင်းပို���������������ငု်သမ ဖံးုအပု်ထားြခင်း၊ ေရလဲေြမာင်း၊ ေရြဖတ် ေြမာင်းများ ထားရှိြခင်း ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ေြမေအာက်ေရ စမီံခန်ခွဲြခင်း

ေြမေအာက်သတတးူေဖာ်ြခင်းတွင် ေြမေအာက်လိဏ်များ တးူေဖာ်ရာမထှကွ်ရှိ လာေသာ ေြမေအာက်ေရများကို လပု်ငန်းခငွ် အေ�ှက်အယကှ် မြဖစ်ေစရန် စပု်ထတု်စနွ်ပစ် ရေလရ့ှိရာ၊ အလဟသ ဆံးုံးမမြဖစ်ေစရန် လပု်ငန်းခငွ်တငွ် အသံးုြပ
ြခင်း၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ေဒသခံြပည်သမူျားထံသို ြဖန်ေဝေပးြခင်း၊ စိုက်ပျိးေရး လပု်ငန်းများအတကွ်အသံးုြပြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ပိုလံ၍ စနွ်ထတု်ရမည့် ေရများအား တိုက်စားပိုချြခင်း မြဖစ်ေစရန် ေရပိုက်လိုင်းစနစ်ြဖင့် ြမစ်ေချာင်းများ
အတငွ်း စနစ်တကျ စနွ်ထတု်ပါမည်။

������မံခန်ခွဲြခင်း

သတတငွ်း ပတိ်သ�ိ����������မံခန်ခွဲမအတကွ် မလူရည်မနှ်းချက်မာှ ြမစ်ေကအရပ်ရှိ ေရလမ်းေကာင်းများအတငွ်းသို တိုက်စားြခင်းငှ့် အနည်ကျြခင်းကို တတ်ိုင် သမ အနည်းဆံးုေလာခ့ျိုင်ရန် သတတငွ်းများ၏ စနွ်ပစ်
ေကျာက်စာပံမုျားငှ့် သတတငွ်း အေြခခံအေဆာက်အအံမုျား တည်ေဆာက်သည့်ေနရာများတငွ် ေရတု်ေြမာင်းများ �ကံခ့ိုင်စာွ တည်ေဆာက်ထားရန်တိုြဖစ်ပါသည်။ ထ�ိ����������မံခန်ခွဲမြဖစ်ေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ�က်ရမည့် လပု်ေဆာင်ချက်များမာှ-

• တိုက်စားြခင်းငှ့် အနည်ကျြခင်းအား ထနိ်းချပ်ိုင်ရန် ထနိ်းချပ်မအစအီမံများ လိုက်န� အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ရပါမည်။
• နု်းအနည်အစှ်များအား ထနိ်းသမိ်းရန် နု်းစစ်ကန်၊ နု်းဖမ်းတာများ တည်ေဆာက် ြခင်း၊ ဓာတုငှ့် အဆပိ်အေတာက်များ ဓာတ်ြပပျံလငွ့်မကို မျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ ေချဖျက်မ အစအီမံများ လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်
ြခင်း။
• ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း စမီံခန်ခွဲမအစအီစဉ်အရ ေန�က်ဆံးုအဆင့် ေြမြပင်ပံ ုသာန်ကို ြပန်လည်တည်ေထာင်သာွးပါမည်။

ေြမေအာက်လိဏ်များငှ့် စနွ်ပစ်ေကျာက်စာပံမုျား စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်။

ေြမေအာက်လိဏ်များ စမီံခန်ခွဲြခင်း

ေြမေအာက် ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်းအတကွ် စမီံကနိ်းပးီစးီသည့်အခါ မိုင်းပတိ် သမိ်း အစအီစဉ်တငွ် စနစ်တကျငှ�့���ရာယ်ကင်းရငှ်းေစရန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်၏ အေြခခံအေကာင်းကးီများြဖစ်ေသာ ေြမ၊ ေရ၊ ေလ တိုအား ထခိိုက်မ
နည်းပါး ေစရန်တိုအတကွ် ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်းများ စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်ကိတင် ချမတှ် အေကာင်အထည်ေဖာ်သာွးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သတသိုက်တည်ရှိမ အတို�������တည်၍ တးူေဖာ်ေသာ အေစာင်းဆင်းတငွ်း၊ အတည့်ဆင်း
တငွ်းများအား ေအာက် ပိုင်းအဆင့် (Lower Level) များကို အရင်တးူေဖာ်ပ�ီ�����် (Upper Level) များ ကိုြပန်၍တးူေဖာ်ြခင်း၊ ေရှစားေန�က်ပစ်စနစ် (Back Filling) စနစ်ကျင့်သံးု၍ စနွ်ပစ် ေြမစာ ြဖည့်သငွ်းစနွ်ပစ်ြခင်း စနစ်ကို
ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်ပါသည်။

စနွ်ပစ်ေကျာက်စာပံမုျား စမီံခန်ခွဲြခင်း

ေြမေအာက်ေရ�သတတးူေဖာ်ရာတငွ် သတသိုက် (Ore Deposit) သို မ ေရာက်မဆီင်းတငွ်းများ၊ (Shift, Drift, Tunnel)များ ေဖာက်လပု်ြခင်းမထှကွ်ရှိလာ ေသာ စနွ်ပစ်ေကျာက်စာများအား သယ်ထတု်စနွ်ပစ်ရေလရ့ှိရာ ပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်မ
သက်ေရာက်မနည်းပါးေစရန် စမီံေဆာင်ရ�က်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပန်လည်ြဖည့်စကွ်ရန် လိုအပ်ေသာ သတတငွ်းေဟာင်း (Pit Lake)များ မရှိပါက၊ လတွ်လပ်ေသာေတာင် ေစာင်းေနရာများတငွ် ေရ�းချယ်စနွ်ပစ်ြခင်း၊ အစားထိုးအသံးုြပရမည့် ေနရာ
များတငွ် သံးုစွဲ၍ ပမာဏေလာ�့���������းဆင်းေရေကာင့် နု်းအနည်များ သယ်ေဆာင် အနည်ထိုင်ပိုချမမရှိေစရန် ေရြဖတ်ေြမာင်းများြဖင့် ကိတင်ကာကယွ်ထားြခင်း၊ (ARD) (AMD)������������ယ်၊ စစ်ေဆးမများ
ေစာင့်ကပ်ကည့်မများ ေဆာင် ရ�က်ြခင်းတို စမီံသာွးပါမည်။

ေဘးအ�ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ ပစည်းများအား စမီံခန်ခွဲမအစအီစဉ်

ယမ်းငှ့် ဆက်စပ်ေသာ ေဖာက်ခွဲေရးပစည်းများ

အခန်း (၈) လပု်ငန်းခငွ် ေဘးအရာယ်ကာကယွ်ေရးအစအီစဉ်များတငွ် ေဖာ်ြပထားေသာ အစအီစဉ်များအတိုင်း လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

ြပဒါး၊ ဆိုင်ရာိုက်ကဲသ့ိုေသာ ဓာတေုဗဒပစည်းများ

ေရ�သတပါေသာ ြဖန်းများထကွ်ရှိပါက ေရ�သတသန်စင်ထတု်လပု်မအား သးီြခားတည်ေဆာက်ထားေသာ ေအာင်ထနွ်းလင်းရှိန်ဝင်း ကမုဏပီိုင် SGU-208 ရှိ ေရ�သတသန်စင် စက်ံတုငွ် ပိုေဆာင်သန်စင်သာွးမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် တင်ြပပါ
လပု်ကကွ်အတငွ်း ြပဒါး၊ ဆိုင်ရာိုက်များ သံးုစွဲြခင်းမရှိပါ။

စက်သံးုဆ၊ီ ေလာင်စာဆစီေသာ မးီေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများ

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/


အခန်း(၈)တငွ် ေဖာ်ြပထားေသာ မးီေဘးလံ.ုခံ◌ေုရး၊ ကာကယွ်ေရးအစအီမံ များအတိုင်း လိုက်န. ေဆာင်ရ�က်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးငှ�့���ရာယ်ကင်းရငှ်းေရး စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်

အခန်း(၈)တငွ် အေသးစတိ် ေဖာ်ြပထားေသာ အစအီစဉ်များအတိုင်း လိုက်န� ေဆာင်ရ�က်သာွးပါမည်။

ရပ်ရ�ာလထူ ုအေထာက်အထားြပ စမီံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

သတတငွ်းတးူေဖာ်ပးီေသာအခါ ေအာက်ပါစမီံခန်ခွဲမ လပု်ေဆာင်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ထားပါမည်-

သတတငွ်းတးူေဖာ်ြခင်း ပးီစးီသည့်ေန�က် လိုအပ်သည့်အတိုင်း၊ လမူဖ ူလံေုရး အစအီစဉ်များကို ဆက်လက်ထနိ်းသမိ်း ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ေဒသခံ လထူလုို အပ်ချက်အရ စမီံကနိ်းသံးုပစည်းများ၊ အေြခခံအေဆာက်အအံမုျားအား စနစ်တကျ
လဲေြပာင်းေပးအပ်ပါမည်။

ထိုသိုေဒသတငွ်း လထူအုဖွဲအစည်းအား လဲေြပာင်းေပးအပ်ရာတငွ် ေဒသ အပု်ချပ်ေရးအဖွဲ NGO အဖွဲအစည်းများ၏ အကအူညြီဖင့် လမူဖလူံေုရး အစအီစဉ် များကို လဲေြပာင်းေပးအပ်ရပါမည်။

သတတငွ်းပတိ်သမိ်းြခင်း အစအီမံများ ေဆာင်ရ�က်ြခင်းကို ေဒသခံလထူမု ှန�းလည်လက်ခံ ပးူေပါင်းလာေစေရး အသပိညာေပးြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်းအစအီစဉ်များ

သတတငွ်းများ တးူေဖာ်ပးီေသာအခါ ေအာင်ြမင်ေသာ ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း လပု်ငန်း ြဖစ်ရန်ေဆာင်ရ�က်ရမည့်အချက်များမာှ-

• ြပန်လည်တည်ေထာင်ရမည့် ေြမြပင်သာန်မာှ ေဘးကင်း၍ ေြမသားတည်ငမိ်မ ရှိေသာ သတ်မတှ်ထားသည့်ေန�က်ဆံးု ပံသုာန်ြဖစ်ေစြခင်း။
• အပင်များ အေညာင့်ေပါက်ြခင်းငှ့် သဘာဝအပင်များ ြပန်လည်ေပါက်ေရာက်ြခင်း ကိုအားေပးရန် ေြမဆီလာကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း။
�������������င် အပင်ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း။
• တိုက်စားမ ြပန်လည်ကစုားြခင်း၊ အပင်များ စိုက်ပျိးရာ၌ အကျိးြဖစ်ထနွ်းေအာင် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ေပါင်းပင်များအား စမီံခန်ခွဲြခင်း။

ေန�က်ဆံးုကျန်ရစ်သည့် ေြမြပင်ပံသုာန်

• သတတငွ်းဧရယိာငှ့် စနွ်ပစ်ေြမစာပံ ုစမီံခန်ခွဲမအစအီစဉ်ငှ့် သတတငွ်း ပတိ်သမိ်းြခင်း စမီံခန်ခွဲမအစအီစဉ်တို၌ အဆိုြပထားသည့်အတိုင်း ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်းအတကွ် သင့်ေတာ်ေသာ ေန�က်ဆံးုကျန်ရစ် မည့်ေြမြပင်သာန်
ငှ့် ကိုက်ညေီသာနယ်ေြမ များသတ်မတှ်ေရ�းချယ်ပါ မည်။
�������တ်ေြမာင်းများငှ့် အြခားေြမြပင် အစတိ်အပိုင်းများအား ြပန်လည်တည်ေဆာက်ပးီ တည်ငမိ်ေသာ ေြမြပင်အနမိ့်အြမင့် သာန် (Contours) များရရှိရန် ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရး အတကွ်သင့်ေလျာ် ေသာ နယ်ေြမများ
အား ပံေုဖာ်စမီံပါမည်။
• အပင်များ ြပန်လည်မျိးပာွးေပါက်ေရာက်ေစရန် သင့်ေလျာ်ေသာ ေနရာ များဖန်တးီပးီ ထခိိုက်ပျက်စးီထားေသာ ြမစ်ေချာင်းကမ်းပါးများကို ခိုင်ခန်တည်ငမိ်ေအာင် ြပလပု်ရပါမည်။
• ေရတု်ေြမာင်း၊ ေရလဲတာေဘာင်၊ နု်းတား၊ အနည်စစ်ကန်များကဲသ့ို တိုက်စားြခင်းငှ့် ပိုချြခင်းကို ထနိ်းချပ်ေသာ အစတိ်အပိုင်းများ အသံးုဝင် ေနေစရန် ြပြပင်ထနိ်းသ�ိ������������ ုဆက်လက်လမ်းလဲ ေပးေနပးီ
အနည်အစှ်ပါေရများကို နု်းတားများငှ့် အနည်စစ်ကန်များ ဆသီို စးီဆင်းေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

မျိးေစခ့ျစိုက်ပျိးြခင်းငှ့် အပင်ေပါက်စိုက်ပျိးြခင်း

• ြပန်လည်စမိ်းလန်းစိုေြပေရး ေအာင်ြမင်ေစရန် အပင်များကို အသင့်ေတာ် ဆံးုအချနိ်တငွ် စိုက်ပျိးရန်ြဖစ်ပးီ အေစတ့ိုက်ိုက်ကဲချြခင်း၊ အေစြ့မပ် စိုက်ပျိးြခင်း၊ အပင်ေပါက် စိုက်ပျိးြခင်းစသည်တို ြပလပု်ပါမည်။ မိုးရာသ ီမတိုင်မီ
(သိုမဟတု်) မိုးကနု်ခါနးီတငွ် စိုက်ပျိးပါမည်။
• ပိုးသတ်ထားေသာ ြမက်မျိးများအား ကနွ်တိုမျဉ်းအတိုင်း အကာွအေဝး ညညီာစာွထား၍ အတန်းလိုက်စိုက်ပျိးပးီ ြမက်များေကာင်းစာွ ရငှ်သန်ပးီ ပါက ြမက်ြပင်တန်းများအကားတငွ် ေဒသခံမျိးစတိ်တို၏ အေစမ့ျားကဲချ စိုက်ပျိးပါမည်။
• ြပန်လည်စမိ်းလန်းစိုေြပေရး လပု်ငန်းမထေိရာက်ေသာ၊ မြပည့်စံေုသာ ေနရာများတငွ် အလယွ်တက ူေပါက်ေရာက်ိုင်ေသာ ေဒသခံအေလက့ျ ေပါက်ပင်များကို စိုက်ပျိးပါမည်။

ြပန်လည်ကစုားြခင်းအစအီစဉ်များ

• အပင်ြပန်လည် စိုက်ပျိးပးီေနရာများကို တိုက်စားြခင်း၊ ေပါင်းပင်ထထူပ် ြခင်း ရှိ/မရှိငှ့် ြပန်လည်စမိ်းလန်း စိုေြပေရးလပု်ငန်း ထေိရာက်မ ရှိ/ မရှိ၊ ပးီြပည့်စံမု ရှိ/ မရှိ၊ မနှ်မနှ်စစ်ေဆးပါ။
• ေပါင်းပင်များအား ဖို�������င် ဖယ်ရာှးစနွ်ပစ်ြခင်း၊ အပင်ြပန်လည် စိုက်ပျိးထားေသာ ေနရာများအနးီ မးီိြခင်းကို ထနိ်းသမိ်းေစပါမည်။
• တိုက်စားြခင်းငှ့် နု်းပိုချြခင်း ထနိ်းချပ်သည့် အေဆာက်အဦးများအား မနှ်မနှ်စစ်ေဆးြခင်း၊ အပင်များေကာင်းမနွ်စာွ ရငှ်သန်ပးီသည်အထ ိေရတု်ေြမာင်းများ၊ နု်းတားများ၊ အနည်စစ်ကန်များကို မနှ်မနှ်သန်ရငှ်း ေပးြခင်း ေဆာင်ရ�က်ပါ
မည်။
• တိုက်စားခံရေသာ ေနရာများအား နု်းထနိ်းနံရံများ၊ ေကျာက်သား ေြမထနိ်းနံရံများ၊ ပိုးသတ်ထားေသာ ြမက်မျိးများစိုက်ပျိးြခင်းြဖင့် ြပြပင် ထနိ်းသမိ်းပါမည်။
• စမိ်းလန်းစိုေြပေရးလပု်ငန်းမထေိရာက်ပါက၊ မြပည့်စံပုါက အပင်များထပ်မံ စိုက်ပျိးြခင်းြပလပု်ရပါမည်။
၁၁.၁၃.၄ သစ်ေတာသစ်ပင်များ ြပန်လည်အစားထိုးကန်းစိုက်ပျိးေရး စမီံချက်ကို ထနွ်းေရ�စင်ကမုဏ ီေြမပံုန်း ( ၉၃/ B-2 – sR – (A)967049 (B)97004 (C) 970046 (D) 967046 ) ေြမဧက(၂၀) ရှိ လပု်ကကွ်အတိုင်းေဆာင်ရ�က်သာွးမည်
ြဖစ်ေကာင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၎င်းလပု်ကကွ်၏ သစ်ေတာစမီံက◌ိ်န်းအတငွ်း သစ်ပင် ြပန်လည်စိုက်ပျိးမည့် စမီံချက်ပံစုံအား ေန�က်ဆက်တွဲ (ဃ-၆)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါ သည်။
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မလူစာမျက်�ှ အေကာင်းအရာ  မတှ်တမ်းဓါတ်ပံမုျား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက် ဆက်သယွ်ရန်

ကမုဏ၏ီ လမူေရးလပု်ငန်းများ တာဝန်ယေူဆာင်ရ.က်ြခင်း

ေဒသခံြပည်သမူျား လမူစးီပာွးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရ.က်မည့်အစအီစဉ်။

ကမုဏ၏ီ လမူေရးဆိုင်ရာ တာဝန်များ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

ကမုဏဝီန်ထမ်း လပု်သားများအတကွ် လမူေရးဆိုင်ရာ တာဝန်များ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။

ကမုဏအီေနြဖင့် စမီံကနိ်းလပု်ငန်း ကာလအတငွ်း ၀န်ထမ်း/ လပု်သား များ၏ သက်သာေချာင်ချေိရး၊ ေနထိုင်စားေသာက်မ အဆင်ေြပေစေရး၊ လပု်ငန်းခငွ် ကျန်းမာ ေပျာ်ရ�င်ေစေရး၊ ဘာသာေရးငှ့် ယဉ်ေကျးမဓေလထ့ံးုစံများကို ကိုးကယွ်ခငွ့် ရရှိ
ေရးများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရ�က်ေပးပါမည်။
• လပူျိ/လလူတွ် ၀န်ထမ်းလပု်သားများအတကွ် ေနထိုင်ရန်အပိ်ေဆာင်များ စနစ်တကျထားရှိပးီ အမိ်ေထာင်သည်ဝန်ထမ်း၊ လပု်သားများအတကွ် အမိ်ေထာင်သည် လိုင်းခန်းများ သးီြခား ေဆာက်လပု်ေပးထားပါမည်။
• စားေသာက်ေရးအတကွ်ေနစဉ် ထမင်း(၃)ကမိ် ေကးေမးွပးီ ေနလည်စာ ညေနစာများတငွ် အသားဟင်းြဖင့် စားသံးုိုင်ရန် စစီဉ်ေပးပါမည်။
• ညအချနိ် တာဝန်ကျေသာဝန်ထမ်းများအတကွ် အဆာေြပစားသံးုိုင်ရန် ေခါက်ဆွဲထပု်၊ ေကာ်ဖ ီမစ်ထပု်များ ပံမုနှ်ြဖန်ေဝေပးပါမည်။
• ၀န်ထမ်းလပု်သားများ၏ ေသာက်သံးုေရများ သန်ရငှ်းစာွငှ့်လံေုလာက်စာွ ရရှိေရး စမီံေဆာင်ရ�က်ေပးထားပးီ ေသာက်ေရသန်စက်ြဖင့် ေရသန်များ ထတု်လပု် ြဖန်ြဖးေပးပါမည်။
• စားေသာက်ခန်းမတငွ် တဗီွီငှ့်ဗွီဒယီိုစက်များထားရှိြခင်း၊ သတင်းစာငှ့် ဂျာနယ်များ၊ သတုရသစာေပများ ထားရှိေပးြခင်းြဖင့် အပန်းေြဖမများ ေဆာင်ရ�က်ေပးထားပါမည်။
• ကျန်းမာေရးအတကွ် လပု်ငန်းခငွ်ေဆးခန်း၊ ေဆးဝါးများငှ့် သ�ူြပဆရာ/ ဆရာမများထားရှိ����������အုပ်ပါက ကျည်ေတာက်ေပါက် တိုက်နယ်ေဆးံ၊ု မေလးမိ ေဆးံမုျားသို ပိုေဆာင်ကသုေစြခင်းများ ေဆာင်ရ� က်ေပးထားပါ
မည်။
• ၀န်ထမ်း/လပု်သားများ၏ အေြခခံရပိုင်ခငွ့်ြဖစ်ေသာ လစာငှ့်စားရတိ်များ အချနိ်မရီရှိ ေစရန်စမီံေပးြခင်း၊ ခငွ့်များခံစားိုင်ေစရန် စစီဉ်ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
• ၀န်ထမ်းများ၏ မှီခိုသ ူသား/သမးီများ၏ ပညာေရးေထာက်ပံမ့များ၊ အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမ်းများရရှိေစေရးကစိများစမီံေဆာင်ရ�က်ပါမည်။

ကမုဏမီ ှမိ/ရ�ာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း။

လပု်ကကွ်အနးီ မိ/ရ�ာများသိုလည်း ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် အလှေငမွျားထည့် ၀င်လှဒါန်းထားပါသည်။ လှဒါန်းမစာရင်းအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားငှ့် မတှ်တမ်းဓာတ်ပံ�ု�����က်ဆက်တွဲ (ဃ-၇)တငွ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

��မိုးေြမ ကမုဏလီမီတိက်
လပု်ကကွ်အနးီေကျးရ�ာများသို ေဒသဖွံဖိးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရ�က်မငှ့် အလှေင ွထည့်ဝင်လှဒါန်းထားမစာရင်း

စဉ် အေကာင်းအရာ သင့်ေင ွ(ကျပ်)
သင့်ေင ွစစုေုပါင်း

(ကျပ်)
မတှ်ချက်

၁။  ကျန်းမာေရး       30,830,000  

 (က)

(၁.၁.၂၀၁၁) ရက်ေနတငွ် မျက်စေိဆးံ၊ု မျက်စစိမ်းသပ်စက်
အလှေတာ်

USD 10000အားတန်ဖိုးသင့်ေင ွ1USD=833KS
         8,330,000   

 (ခ )
(၁၃.၃.၂၀၁၁)ရက်ေနတငွ် ရန်ကင်းကေလးေဆးံးုကးီ ဘက်စံု
အေထေွထလွပု်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ရန်အတကွ် အလှေင ွထည့်
ဝင်ြခင်း။

        50,000,000   

 (ဂ)

(၃.၅.၂၀၁၁)ရက်ေနတငွ် ကရင်ြပည်နယ်၊ ြပည်သူေဆးံု
ကးီ(ဘားအံမိ) ငှ့် ြပည်နယ်အတငွ်းရှိမိနယ်ခွဲေဆးံမုျားသို
ေဆးံပုစည်းများအတကွ်

လှဒါန်းြခင်း။

         5,000,000   

 (ဃ)
(၁၀.၅.၂၀၁၂) ရက်ေနတငွ် အမတှ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးံ၊ု
ခတုင်(၇၀၀) ြပင်ဦးလငွ်အတကွ် လှဒါန်းြခင်း။

         2,500,000   

 (င)
(၃၀.၇.၂၀၁၃)ရက်ေနတငွ် ကျန်းမာေရးဦးစးီဌာန၊ အိုးေရာဂါကု
ေဆးံုကးီ၊ ရန်ကနု်၊ ခါးိုးပိုင်းဆိုင်ရာ ကတုင်(၅၀)ဆံ ့သံးုထပ်
လနူ  ေဆာင် ေဆာက်လပု်ရန်အတကွ် လှဒါန်းြခင်း။

         5,000,000   

၂။  လမူေရး က  30,150,000  

 (က)
(၂၅.၄.၂၀၀၈)ေနတွ���ေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ (၆၂)စှ် ေြမာက်
မးီသတ်တပ်ဖွဲေနအခမ်းအန းအတကွ် လှဒါန်းြခင်း။

              100,000   

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/


 (ခ)
(၂၈.၂၂၀၁၄)ရက်ေနတငွ် မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီ ရဲတပ်ဖွဲငှ့်
ယဉ်ထနိ်းရဲတပ်ဖွဲသို ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ဦးထပု်များလှဒါန်း
ြခင်း။

   

 (ဂ)
(၆.၃.၂၀၁၄)ရက်ေနတငွ် မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီမးီသတ်
တပ်ဖွဲ၏မးီသတ် ကားသယ်ယရူန်လိုအပ်ေသာ ကနု်ကျစရတိ်
အတကွ် လှဒါန်းြခင်း။

              50,000   

 (ဃ)
(၁၈.၂.၂၀၁၅)ရက်ေနတငွ် ေလာက်ကိုင်ေဒသတငွ် ိုင်ငံေတာ်
အတကွ် သက်စနွ်ကိးပမ်းေဆာင်ရ�က်ခဲေ့သာ တပ်မေတာ်သား
များငှ့် မှီခိုသမူသိားစမုျားအတကွ် လှဒါန်းြခင်း။

        10,000,000   

 (င)
ရခိုင်ဂရီေိလေဘး၊ေြမပံုမိနယ်၊မင်းြပားေဆးံတုည်ေဆာက်
အလှေတာ်

        10,000,000   

 (စ) ပခကုခိုင်/မိနယ်ေရေဘးသင့်ြပည်သမူျားအတကွ်         10,000,000   

  စစုေုပါင်း     60,980,000  

© Copyright 2019 | Power By FTG Communications



မလူစာမျက်�ှ အေကာင်းအရာ  မတှ်တမ်းဓါတ်ပံမုျား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက် ဆက်သယွ်ရန်

နဂိံးုချပ်ငှ့် သံးုသပ်တင်ြပချက်

နဂိံးုချပ်သံးုသပ်တင်ြပချက်

ဤကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစရီင်ခံစာသည် မ�ေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ သပတိ်ကျင်းမိနယ်၊ ရာှးချက်ေဒသရှိ ေရ.အေသးစားလပု်ကကွ်အမတှ် (TPK-223)တငွ်ေဆာင် ရ.က်မည�့��မိုးေြမသတတးူေဖာ်ေရးကမုဏ၏ီ စမီံကနိ်း
အေကာင်းအရာများ၊ စမီံကနိ်း ေကာင�့������������ခိုက်မများ၊ ထခိိုက်မများကိုေြဖေလာမ့ည့် အစအီစဉ် များငှ့် ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး အစအီစဉ်များကို အဆိုြပတင်သငွ်းေသာ အစရီင်ခံစာြဖစ်ပါ သည်။ အဆိုပါအစရီင်ခံစာ
အား ြပည်ေထာင်စသုမတြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ သယံဇာတငှ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်းေရးဝန်ကးီဌာန၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်းေရးဦးစးီဌာ နမထှတု်ြပန်ထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆို◌်င်ရာ လမ်းန်
ချက်များငှ့် အညေီရးသားြပစထုားပါသည်။ ထိုအြပင် ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်များ၊ ညစ်ညမ်းမ ေလာခ့ျေရးအစအီစဉ်များ၊ မိုင်းပတိ်သမိ်းသည့်အခါ လို��ရမည့်ေဆာင်ရ������������������က် တံုြပန်မ
အစအီစဉ်များ၊ လမူေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ယမူအစ ီအစဉ်များကိုလည်း ထည့်သငွ်းေဖာ်ြပထားပါသည်။

ရတန မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရးကမုဏသီည် ေရ�သတတးူေဖာ်ြခင်းကို ေြမေအာက် လိဏ်ေခါင်းတးူေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွများြဖစ်ေသာ ေရအရည်အေသးွ၊
ေလအရည်အေသးွများ ကိုအမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ(ထတု်လတ်မ) လမ်းန်ချက်များငှ့် တိုက် ဆိုင်စစ်ေဆးခဲပ့ါသည်။ စစ်ေဆးချက်များအရ ေလငှ့်ေရ အရည်အေသးွသည် သတ်မတှ်ထား ေသာသတ်မတှ်ချက်များအတငွ်း
ရှိသည်ကို ေတွရှိ������ မိုးေြမ ကမုဏ၏ီေရ�တးူ ေဖာ်ေရးစမီံကနိ်းသည် အြခားကမုဏမီ ှြပန်လည်အပ်ှံထားေသာ လပု်ကကွ်ကို ြပန်လည် ေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း အကိတည်ေဆာက်ေရးကာလမ ှစတင်ေဆာင်ရ�က်ရမည့်
လပု်ငန်းြဖစ်သြဖင့် စမီံက�ိ���������������ုင်ေသာ ထခိိုက်မများငှ့် ထခိိုက်မေလာခ့ျေရး နည်းလမ်းများအား ထည့်သငွ်းေရးဆွဲထားပါသည်။ ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ အကျိးသက်ေရာက်မများမာှ ေဒသမျိးစတိ်ပင်များငှ့် ဇဝီမျိး
စံ၊ု မျိးကွဲများ ေလျာပ့ါးလာိုင် ြခင်း၊ ေြမနမိ့်ဆင်းမ��������ငု်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသးွများြဖစ်ေသာ ေလ အရည်အေသးွ၊ ေရအရည်အေသးွငှ့် ေြမအရည်အေသးွေြပာင်းလဲမ��������ငု်ြခင်း၊ ဖနု်မန်များထကွ်ရှိြခင်းတို်
အနည်းငယ်စီ������ငု်ပါသည်။

စမီံကနိ်းေကာင�့������ငု်ေသာ ထခိိုက်မများကို ေလျာပ့ါးေစရန် ထခိို◌◌ု်က်မေလာ ့ချေရးအစအီစဉ်ငှ့် စမီံကနိ်းပတိ်သမိ်းပးီကာလတငွ် ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး အစအီစဉ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲမ အစအီစဉ်ေရးဆွဲ၍ ေဖာ်ြပထား
ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စမီံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ လပု်ငန်းများအား အချနိ်ငှ့်တစ်ေြပးညသီရိှိိုင်ရန် ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးအဖွဲများကိုဖွဲစည်း ပါမည်။ ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရး အဖွဲများတငွ် အမတှ်(၂)သတတငွ်းမ ှတာဝန်ခံတစ်ဦး၊ သစ်ေတာဦးစးီဌာနမှ
တာဝန်ခံတစ်ဦး၊ ရတန မိုးေြမ သတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏမီ ှစမီံကနိ်း ဒါိုက်တာ၊ စမီံကနိ်းမန်ေနဂျာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရး မန်ေနဂျာ၊ ြပည်သလူထူ ုဆက်ဆံေရးတာဝန်ခံတိုအြပင် ြပည်သလူထူ ုကိုယ်စားလယှ်များြဖစ်ေသာ
ေကျးရ�ာအပု်ချပ် ေရးအဖွဲဝင်များ၊ ရပ်မရိပ်ဖများအားထားရှိ၍ ေစာင့်ကပ်ကည့်ေစပါမည်။ ကမုဏ၏ီ တစ်စှ် တာ ေရ�တးူေဖာ်ြခင်းအတကွ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကနု်ကျစရတိ် ကျပ်သနိ်း (၃၆၀၀)ခန်၏ (၂)ရာခိုင် န်းြဖင့် လျာထားသက်တမ်း(၇)စှ်
အတကွ် ရံပံေုငကွျပ်သနိ်း(၅၀၀)ခန် လျာထားရံပံေုငမွျား အား အမနှ်တကယ်သံးုစွဲချနိ်တငွ် လံေုလာက်ြခင်းမရှိပါက ထပ်မံြဖည့်သငွ်း ေဆာင်ရ�က်မည် ြဖစ်ပါသည်။ စမီံကနိ်းဧရယိာ အနးီပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရ�ာများမေှဒသခံ ြပည်သမူျား စမီံကနိ်း
တငွ် လာေရာက်လပု်ကို◌်င်လက်ရှိေသာ အလပု်သမားများအား စမီံကနိ်း၏ သက်ေရာက်မများ ေကာင့်ထခိိုက်နစ်န မများရှိလာပါက ကမုဏမီတှာဝန်ယေူြဖရငှ်းေပးရန် လထူတုိုင်ကားချက် များညိိင်းေြဖရငှ်းေဆာင်ရ�က်မည့် အစအီစဉ်အား
ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်သာွးပါမည်။ ထိုအြပင် ေဒသတငွ်းငှ့်စမီံကနိ်း လပု်ငန်းခငွ်အတငွ်း သဘာဝေဘး အရာယ်များကျေရာက် ြခင်း၊ လပု်ငန်းခ�ွ���������������င့် ပတ်ဝန်းကျင် ြပည်သလူထူမုှ�������အညီ
ေတာင်းခံြခင်းများ၊ မေကျနပ်ချက်များ၊ တို◌်င်ကားမများစသည�့������စရပ် များအတကွ် ဆက်သယွ်ရန် ဖနု်းနံပါတ်များ၊ စစီဉ်ေဆာင်ရ�က်ေပးမည့် အဖွဲများ ထားရှိပါမည်။

စမီံကနိ်းရပ်ဆိုင်းြခင်းကာလတငွ် စမီံကနိ်းအေြခခံ အေဆာက်အဦများ ဖျက်သမိ်းြခင်း၊ စက်ကရိယိာများ/လပ်စစ်ကိးများ ြပန်လည်သမိ်းဆည်းြခင်း၊ တးူေဖာ်ထားေသာ လိဏ်များ အတငွ်းသို အလာတစ်ခြုခင်းအလိုက် ေြမလာများြပန်လည်
ြဖည့်တင်း၍ အေရးကးီေသာ ေနရာ များတငွ် ကနွ်ကရစ်ြဖင့်ပတိ်ဆိုြခင်းလပု်ငန်းများအား ခငွ့်ြပသက်တမ်းမကနု်မ ီမိုင်းပတိ်သမိ်း မည့်ကာလအတငွ်း ေဆာင်ရ����������င်လည်း ေဒသငှ့်ကိုက်ညေီသာ စှ်ရညှ်၊ စှ်တိုပင်များ၊ ကးီ
ထာွးမန်းြမန်သည့် ေဒသမျိးရင်းအပင်များကို စိုက်ပျိးြခင်းများေဆာင်ရ�က် သာွးပါမည်။ ေရတိုက်စားမေကာင့် ေြမပိြခင်း၊ ေြမဆလီာဆံးုံုးြခင်းများ မြဖစ်ပာွးေစရန် ြမက်ပင်များကို အကာွအေဝး ညညီာစာွထား၍ အတန်းလိုက်စိုက်ပျိးသာွးပါ
မည်။ ေြမယာြပန် လည်ထေူထာင်ြခင်းငှ့်စမိ်းလန်းစိုေြပေရး လပု်ငန်းများထေိရာက်မရှိေစရန် ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးအဖွဲများအား အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသးွ (ထတု်လတ်မ) လမ်းန် ချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရ�က်၍
ေြပာင်းလဲြခင်းများ ရှိ/မရှိကို(၆)လတစ်ကမိ် ပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်းေရး ဦးစးီဌာနသို တင်ြပသာွးပါမည်။

�� မိုးေြမသတတးူေဖာ်ေရး ကမုဏ၏ီ စမီံကနိ်းေကာင့် အလတ်စားအဆင့် ထခိိုက်မများြဖစ်ေသာ ေဒသမျိးစတိ်အပင်များငှ့် ဇဝီမျိးစံ၊ု မျိးကွဲများေလျာပ့ါးြခင်း၊ ပတ်ဝန်း ကျင်အရည်ေသးွများြဖစ်ေသာ ေလအရည်အေသးွ၊ ေြမအရည်ေသးွငှ့်
ေရအရည်အေသးွ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ဖနု်မန်များပျံလငွ့်ြခင်း စေသာထခိိုက်မများ ရှိိုင်ေသာ်လည်း ကမုဏအီေနြဖင့် အဆိုပါထခိိုက်မများကို ထေိရာက်စာွ ေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းများ၊ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း လပု်ငန်းများြဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် စမီံ
ခန်ခွဲမအစအီစဉ်အား ေရးဆွဲအေကာင် အထည်ေဖာ် မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ထခိိုက်မများကိုကာကယွ် ေလာခ့ျိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ စမီံကနိ်းေကာင့် ိုင်ငံေတာ်၏ အကျိးစးီပာွးကို ြဖစ်ထနွ်းေစံသုာမက ေဒသတငွ်း လက်လပု်လက်စားလပု်ကိုင်
သမူျား၊ အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမ်းများ တိုးပာွးလာြခင်း၊ ေဒသတငွ်း ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ များတိုးတက်လာေစြခင်း၊ ေဒသတငွ်းလမူစးီပာွးဖွံဖိး တိုးတက်လာြခင်း၊ ေဒသဖွံဖိးေရး လပု်ငန်းများတငွ် ပိုမိုပးူေပါင်းပါ၀င်လာိုင်ြခင်းစေသာ
အကျိးေကျးဇးူများ ရရှိေစပါသည်။ စမီံကနိ်းေကာင့် သသိာထင်ရာှးေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လမူဆိုင်ရာထခိိုက်မများမရှိဘဲ လမူ စးီပာွးငှ့် ိုင်ငံေတာ်၏ အကျိးစးီပာွး ြဖစ်ထနွ်းိုင်ြခင်းတိုေကာင့် အဆိုပါစီမံကနိ်းအား ေရရညှ် လပု်ေဆာင် ခငွ့်ြပ
သင့်ပါေကာင်း သံးုသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်ေအး
ဒတုယိဗိုလ်မှးကးီ (ငမိ်း)
၀န်းကျင်ေဗဒပညာရငှ်
ဆက်သယွ်ရန် ဖနု်းနံပါတ် (၀၉-၄၂၁၀၈၁၇၄၄)

ကျမ်းကိးု စာရင်းများ

• ြပည်သူကျန်းမာေရး ဥပေဒ (၁၉၇၂)။
• အလပု်သမားေလျာ်ေကးေင ွအက်ဥပေဒ (၁၉၅၁)။
• ြမန်မာသ့တတငွ်း ဥပေဒ (၁၉၉၄)။
• ြမန်မာသ့တတငွ်း ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ(၂၀၁၅)။
• ြမန်မာသ့တတငွ်း နည်းဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• သစ်ေတာနည်း ဥပေဒ (၁၉၉၅)။
• စံချနိ်စံန်း သတ်မတှ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၄)။
• ေတာိုင်းတရိစာန်ငှ့် သဘာဝနယ်ေြမများ ကာကယွ်ေရးငှ့် သဘာဝေတာများထနိ်းသမိ်းေရး ဥပေဒ (၁၉၉၄) ။
• ေတာိုင်းတရိစာန်ငှ့် သဘာဝအပင်များ ထနိ်းသမိ်းေရး နည်းဥပေဒ(၂၀၀၂)။
• အလပု်သမား အဖွဲအစည်း ဥပေဒ (၂၀၁၁)။
• အခေကးေင ွေပးေချေရး ဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• ဆိုင်များငှ့်အလပု်ဌာနများ ဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) အခန်း(၄) ပဒု်မ(၇)၊ အခန်း(၆) ပဒု်မ(၁၀)ငှ့် (၁၂)၊ အခန်း(၇) ပဒု်မ (၁၃)၊ အခန်း(၈) ပဒု်မ (၁၇)။
• ေရအရင်းအြမစ်ငှ့် ြမစ်ေချာင်းများ ထနိ်းသမိ်းေရး ဥပေဒ (၂၀၀၆)။
• ေရအရင်းအြမစ်ငှ့် ြမစ်ေချာင်းများ ထနိ်းသမိ်းေရး နည်းဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• ဓာတပုစည်းငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများအရာယ်မ ှတားဆးီကာကယွ်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)၊ အခန်း (၁၄၊၁၅၊၁၆)။
• ဓာတပုစည်းငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများအရာယ်မ ှတားဆးီကာကယွ်ေရး နည်းဥပေဒ (၂၀၁၆)၊ အခန်း (၁၄၊၁၅၊၁၆)။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထနိ်းသမိ်းေရး နည်းဥပေဒ (၂၀၁၄)၊ အခန်း(၉) ပဒု်မ(၄၁)။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်း(၂၀၁၅)။
• အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ(ထတု်လတ်မ)လမ်းန်ချက်(၂၀၁၅)။
• ြမန်မာိုင်ငံ မးီသတ်တပ်ဖွဲ ဥပေဒ(၂၀၁၅)။
• လပု်ငန်းခငွ်သံးုေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ၀တပစည်းများဆိုင်ရာ ဥပေဒ(၂၀၁၈)။
• အမျိးသားေြမအသံးုချမဆိုင်ရာမဝူါဒ ဥပေဒ(၂၀၁၆)။
• ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ (၂၀၁၂)။
• ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ နည်းဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• လမူဖလူံေုရးအက်ဥပေဒ (၁၉၅၄)။
• လမူဖလူံေုရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) ။
• ေြမေအာက်ေရ အက်ဥပေဒ (၁၉၃၀)။
• The Emergency Provision Act (1950)။
• The Explosives Substances Act (1908)။
• ဇဝီမျိးစံ၊ု မျိးကွဲငှ့် သဘာဝ ထနိ်းသမိ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကယွ်ေစာင့်ေရာှက်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• ြမန်မာိုင်ငံ ကမုဏမီျား အက်ဥပေဒ (၁၉၁၄)။
• အလပု်အကိုင်ငှ့် ကမ်းကျင်မဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• ြမန်မာိုင်ငံ ကမုဏမီျား ဥပေဒ (၂၀၁၇)။
• (၁၉၅၁)ခုစှ် အလပု်ံမုျား အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• သစ်ေတာ ဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• အနည်းဆံးု အခေကးေငဥွပေဒ (၂၀၁၈)။
• လပု်ငန်းခ�ွ���ရာယ် ကင်းရငှ်းေရးငှ့် ကျန်းမာေရး ဥပေဒ (၂၀၁၉)။
• ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာမဝူါဒ (၂၀၁၉)။

မှီြငမ်း စာအပု်စာတမ်းများ

https://hss-mining.com/
http://ymm-mining.com/%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%93%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8/
http://ymm-mining.com/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba/
http://ymm-mining.com/%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba/
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• IFC (International Finance Corporation) Environmental, Health and Safety Guidelines for Mining (accessed December 18, 2016)
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