ကနဦ
ကနဦ့့ပတး
ပတးွ
ွနး
နး့့က္ငး
က္ငးဆ
ဆနး
နး့့စစး
စစး််ခငး
ခငး့့ အစီ
အစီရ
ရငး
ငးခ
ခဵစ
ဵစာာ
ရတနာမု
ရတနာမုိ့ိ့ေ်မ
ေ်မ သတၱ
သတၱဳဳတူ
တူ့့ေဖား
ေဖားေ
ေရ့ကု
ရ့ကုမ
မၸဏ
ၸဏီလ
ီလီမ
ီမိတ
ိတကး
ကး
ေရႊအေသ့စာ့တူ
့ေဖား
ပး းက
ျကး (TPK-223)
အေသ့စာ့ေရႊ
လေုပရ့လု
းကျက
(TPK-223)
၇
၇ မု
မုိင
ိငးခ
းခ္မး
္မး့့သာေက့္ရျ
သာေက့္ရျာာအု
အုပ
ပးစ
းစု ု
သပိ
သပိတ
တးက
းက္ငး
္ငး့့ၿမိ
ၿမိဳဳ႕နယး
႕နယး၇၇ ်ပငး
်ပငးဥ
ဦ့ီ့လျ
လျင
ငးခ
းခရိ
ရိုင
ုငး၇း၇ မႏၱ
မႏၱေ
ေလ့တိ
လ့တိုင
ုငး့း့ေဒသႀကီ
ေဒသႀကီ့့၈၈

အစီရငးခဵစာ ေရ့သာ့်ပဳစုသူမ္ာ့
အစီရငးခဵစာ ေရ့သာ့်ပဳစုသူမ္ာ့
ဦ့ခငးေမာငးေအ့
ဦ့ခငးေမာငးေအ့
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)

ေဒါကးတာ်ဖဴ်ဖဴ်မငးံ
ဦ့ေဇယ္ာမငး့
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြင)း
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြင)း

ဦ့ေနမ္ဳိ့
ဦ့ေနမ္ဳိ့ႏိုငး
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)

ဦ့ေဇားေဇားထျနး့
ဦ့ေဇားေဇားထျနး့
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)

ေဒ၍သငး့သငး့
ဦ့ညီညီထျနး့
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြင)း
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြင)း

ဦ့စုိ့ပုိငးဟိနး့
ဦ့စုိ့ပုိငးဟိနး့
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)
(ဝနး့က္ငးေဗဒပညာရြငး)

၂၀၁၉ ခုႏြစး၊ ေမလ ၊ (
၂၀၁၉ ခုႏြစး၊ ဇူလ ၊ ( ၅

) ရကးး
) 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

အသဵု့်ပဳနညး့ပညာ

၃

ဿ.၄

အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ

၅

ဿ.၄.ှ လမး့ပနး့ဆကးသျယးေရ့

၅

ဿ.၄.ဿ အေဆာကးအဦမ္ာ့

၆

ဿ.၄.၀ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့သဵု့စျ်ဲ ခငး့

၉

ဿ.၄.၁ ဆကးသျယးေရ့စနစး

၆

ဿ.၅

လုပးငနး့စဥးအဆငးံဆငးံေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့

ှွ

ဿ.၆

ယမး့ႏြငးံ ဆကးစပးပစၥညး့မ္ာ့သဵု့စဲျမႈ

ဿွ

ဿ.ှွ

အေထျေထျလုပးငနး့သဵု့ပစၥညး့မ္ာ့ သဵု့စျမ
ဲ ႈ

၂၁

ဿ.ှှ

တစးႏြစးအတျကး ေရလုိအပးခ္ကးႏြငးံ ရယူသဵု့စဲမ
ျ ညးံေရအရငး့အ်မစး

ဿှ

ဿ.ှှ.ဿ ရတနာမို့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ကုမၸဏီ (TPK-223)လုပးကက
ျ း

ဿ၂

အတျငး့ တစးေန႔တာ ေရလိုအပးခ္ကး်ပဇယာ့
ဿ.ှဿ

တစးႏြစးအတျကး ေလာငးစာဆီလိုအပးခ္ကး

ဿဿ

ဿ.ှ၀

စျနး႔ပစးပစၥညး့ထျကးရိြမႈ၇ ထုတးလႊတးမႈႏြငးံ အေႏြာကးအယြကး်ဖစးေစမႈ

ဿ၀

ဿ.ှ၀.ှ စျနး႔ပစးပစၥညး့ (အစိုငးအခဲမ္ာ့)

၂၃

ဿ.ှ၀.ဿ စျနး႔ပစးပစၥညး့ (အရညးမ္ာ့)
စဥ္

၂၃

အေၾကာငး့အရာ

စာမ္ကးႏြာ

ဿ.ှ၀.၀ စျနး႔ပစးပစၥညး့ ( အခို့အေငျ႕မ္ာ့ )

၂၄

ဿ.ှ၀.၁ ွနးထမး့/လုပးသာ့မ္ာ့၌ စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့

ဿ၁

ဿ.ှ၁

ခနး႔အပးထာ့မညးံ လုပးသာ့အေရအတျကး

ဿ၂

ဿ.ှ၂

တစးရကးအလုပးလုပးခ္ိနး

ဿ၂

ဿ.ှ၃

ထုတးလုပးသညးံ ထျကးကုနးႏြငးံထျကးရြိမႈ

ဿ၂

ဿ.ှ၄

အ်ခာ့ေဆာငး႐ျကးႏိုငးေသာ နညး့လမး့မ္ာ့

ဿ၃

ဿ.ှ၅

စီမဵကိနး့ပိုငးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အရာရြိမ္ာ့၌ အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး

ဿ၅

အခနး့( ၀ )
၀.ွ

ေ်မပဵုႏြငးံကာ့ခ္ပးမ္ာ့

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
၁.၂

စီမဵကိနး့ပိုငးရြငး၌ ကတိကွတး

၀၃

အဆို်ပဳစီမဵကိနး့ (TPK-223) ေရႊသတၱဳတူ့ေဖားထုတးလုပး်ခငး့ လုပးငနး့မြ

၀၄

ပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈ အနညး့ဆဵု့်ဖစးေစေရ့ ေ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
စဥ္

အေၾကာငး့အရာ

၂.၀
၂.၁

၄၆
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

ပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထဵု့လုပးနညး့ (ဿွှ၂)

၄၉

၂.၀.ှ ကုမၸဏီမြ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ မူွါဒမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့

၁၆

သကးဆိုငးရာ အစို့ရအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ။တို႔၌အခနး့က႑ႏြငးံ

၂ွ

စီမဵကိနး့ဆိုငးရာ တာွနးရြိမြဳမ္ာ့
၂.၂

ကုမၸဏီ၌ မူွါဒမ္ာ့

၂ှ
အခနး့ ( ၃ )
လ

၃.ွ

၀

ေ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

ဇီွဆိုငးရာပတးွနး့က္ငး အေ်ခအေန

၂၂

၃.ဿ.ှ သစးေတာႏြငးံ သစးသီ့ွလဵမ္ာ့ အေ်ခအေန

၂၂

၃.ဿ.ဿ ေတာ႐ိုငး့တိရစာၧနးမ္ာ့

၅၅

၃.ဿ.၀ ငြကးမ္ိဳ့စဵု အေ်ခအေန

၂၂

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 စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့်မဴေရ့ အေ်ခအေန

၂၄

၃.၀.၄ လူထုက္နး့မာေရ့

၂၄

၃.ဿ

၃.၀

စဥ္

အေၾကာငး့အရာ

၃.၁

စာမ္ကးႏြာ

၃.၀.၅ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငးမြဳမ္ာ့

၂၅

၃.၀.၆ သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့စနစး

၂၅

၃.၀.ှွ လူထု ဆကးသျယးေရ့စနစး

၂၅

၃.၀.ှှ လြ္ပးစစးဓါတးးအာ့ သဵု့စဲ်ျ ခငး့

၂၅

၃.၀.ှဿ ေသာကးသဵု့ေရ ရရြိမႈ

၅၈

၃.၀.ှ၀ တရာ့ဥပေဒ စို့မို့မြဳ

၂၆

၃.၀.ှ၁ အစို့ရ မဟုတးေသာ အဖျအ
႔ဲ စညး့မ္ာ့

၂၆

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)

ႈ
၄.ွ

ႈ လ

်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိေသာ ထိခိုကးမႈမ္ာ့

၄ဿ

၄.ှ

ရူပွနး့က္ငးအေပ၍သကးေရာကးႏိုငးမႈ

၄ဿ

၄.ဿ

ဇီွွနး့က္ငးအေပ၍ ထိခိုကးႏိုငးမႈမ္ာ့

၄၃

၄.၀

လူမႈွနး့က္ငးအေပ၍သကးေရာကးႏိုငးမႈ

၄၅

၄.၁

ထိခိုကးႏိုငးမြဳမ္ာ့ကို ဆနး့စစး်ခငး့အက္ဥး့ခ္ဳပး

၅ဿ

၄.၂

ထိခိုကးႏိုငးမြဳမ္ာ့ကို ေလ္ာံပါ့ေစေရ့ ေဆာငးရျကးမညးံအစီအစဥးမ္ာ့

၅၃

၄.၃

စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ ထျကးရိြမြဳ

၅၃

၄.၄

စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ စီမဵခနး႔ချ်ဲ ခငး့

၅၄

၄.၅

စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ စီမဵခနး႔ချ်ဲ ခငး့နညး့လမး့မ္ာ့

၅၄

၄.၆

စီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့

၅၅

ၾကျငး့က္နး သကးေရာကးမြဳမ္ာ့

၆ဿ

၄.ှွ
၄.ှှ

ေဂဟစနစးအေပ၍မြ ၾကျငး့က္နးသကးေရာကးမြဳမ္ာ့

၆၀

၄.ှဿ

လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့အေပ၍မြ ၾကျငး့က္နးသကးေရာကးမြဳမ္ာ့

၆၁

စဥ္

အေၾကာငး့အရာ

စာမ္ကးႏြာ

အခနး့ ( ၅ )

လ
၅.ွ

လုပးငနး့ချငးအတျငး့ ်ဖစးေပ၍တတးေသာ အႏၲရာယးက္ေရာကးႏိုငးမညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့

၆၂

၅.ှ

ဖုနးမ္ာ့ႏြငးံ အခို့အေငျ႔မ္ာ့

၆၂

၅.ဿ

အႏၲရာယး႐ိြေသာ အခို့အေငျ႔မ္ာ့

၆၂

၅.၀

ဆူညဵသဵမ္ာ့

၆၃

၅.၁

တုနးခါ်ခငး့

၆၃

၅.၂

အပူဒဏး

၆၄

၅.၃

လုပးငနး့ချငးတို့တကးေရ့အတျကး အလုပးႏြငးံ လုပးငနး့ချငးေလံလာမႈ

၉၇

၅.၄

အစာ့အစာမ္ာ့ထာ့႐ိြရနးေနရာ

၆၅

၅.၅

မူ့ယစးေဆ့ွါ့မ္ာ့ႏြငးံ ယမကာမ္ာ့

၆၅

၅.၆

ေ႐ြ့ဦ့သူနာ်ပဳ

၆၅

၅.ှွ

မေတားတဆ်ဖစးပျာ့မႈအတျကး ေနာကးဆကးတဲလ
ျ ုပးေဆာငးခ္ကး

၆၅

၅.ှှ

သတၱဳတူ့ေဖားနညး့မ္ာ့အလုိကး ်ဖစးေပ၍တတးေသာ မေတားတဆ

၉၉

ထိခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ႀကိဳတငးကာကျယးနညး့မ္ာ့
၅.ှဿ

အမို့ႏြငးံနဵရဵၿပိဳက္သညးံ အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့

ှွွ

၅.ှ၀

မီ့ေလာငးေပါကးကဲ်ျ ခငး့်ဖစးေပ၍ရသညးံ အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့

ှွဿ

၅.ှ၁

လုပးငနး့ချငးစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ လိုကးနာမႈ အာ့နညး့်ခငး့၇ ပ္ကးကျကး်ခငး့

ှွ၁

ေၾကာငးံ မေတားတဆထိခိုကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့်ခငး့
၅.ှ၂

ေလ်ပတး်ခငး့၇ ေလမလဵုေလာကး်ခငး့၇ ဓါတးေငျ႔မ္ာ့႐ြဴမိ်ခငး့

ှွ၂

၅.ှ၃

အလငး့ေရာငးမလဵုေလာကးမႈေၾကာငးံ်ဖစးရ်ခငး့

ှွ၄

၅.ှ၄

ယမး့ဘီလူ့ႏြငးံ ဆကးစပးပစၥညး့မ္ာ့ေၾကာငးံ မေတားတဆ်ဖစးပျာ့်ခငး့

ှွ၅

၅.ှ၅

လြ္ပးစစးဓါတးလိုကး်ခငး့

ှှွ

၅.ှ၆

စကးပစၥညး့မ္ာ့ေၾကာငးံ မေတားတဆထိခိုကး်ခငး့

ှှဿ

၅.ဿွ

သယးယူပိုေ
႔ ဆာငးေရ့ လုပးငနး့သဵု့ စကးယႏၲရာ့မ္ာ့ႏြငးံ နညး့စနစး

ှှ၀

ခ္ဳိ႕ယျငး့မႈေၾကာငးံ ်ဖစး်ခငး့
၅.ဿှ

ေဘ့အႏၲရာယး ကာကျယးေရ့ပစၥညး့မ္ာ့ အသဵု့မ်ပဳ်ခငး့၇ အကာအကျယး
ပစၥညး့မ္ာ့၌

အရညးအေသျ့ ညဵံဖ္ငး့်ခငး့တိုေ
႔ ၾကာငးံ ်ဖစးပျာ့်ခင

၁၁၅

စဥ္

အေၾကာငး့အရာ

စာမ္ကးႏြာ

၅.ဿဿ

လုပးငနး့ချငးေဘ့အႏၲရာယးကာကျယးေရ့စီမဵခ္က

၁၁၇

၅.ဿ၀

အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန တဵု႔်ပနးမႈ Flow Chart

၁၁၉

၅.ဿ၁

အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန တဵု႔်ပနးမႈအစီအစဥး

ှှ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 တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့

ှဿဿ

၆.ဿ

အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ တုိငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မြ အေမ့၇ အေ်ဖမ္ာ့

ှဿ၀

၆.၀

အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံ တုိငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မြ 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

မိုငး့ပိတးသိမး့်ခငး့ 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

စဥ္

အေၾကာငး့အရာ

စာမ္ကးႏြာ

ှွ.၂.၄ စျနး႔ပစး ်ဖဳနး့ေက္ာကးစာမ္ာ့ စီမဵ်ခငး့

ှ၀၀

ှွ.၂.၅ ေ်မေအာကးေရ စီမဵခနးခ
႔ ျဲ်ခငး့

ှ၀၁

ှွ.၂.၆ ေ်မေပ၍ေရ စီမဵခနး႔ချ်ဲ ခငး့

ှ၀၁

ှွ.၃ ေ်မေအာကးလိြဳဏးမ္ာ့ႏြငးံ စျနးပ
႔ စးေက္ာကးစာပဵုမ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲမႈ အစီအစဥး

ှ၀၁

ှွ.၃.ှ ေ်မေအာကးလိြဳဏးမ္ာ့ စီမဵခနးခ
႔ ျဲ်ခငး့

ှ၀၁

ှွ.၃.ဿ စျနး႔ပစးေက္ာကးစာပဵုမ္ာ့ စီမဵခနး႔ချ်ဲ ခငး့

ှ၀၂

ှွ.၄ ေဘ့အႏၲရာယး်ဖစးေစႏုိငးေသာ ပစၥညး့မ္ာ့အာ့ စီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈအစီအစဥး

ှ၀၂

ှွ.၄.ှ ယမး့ႏြငးံ ဆကးစပးေသာ ေဖာကးချဲေရ့ပစၥညး့မ္ာ့

ှ၀၂

ှွ.၄.ဿ ်ပဒါ့၇ ဆိုငးရာႏုိကးကဲံသေ
႔ို သာ ဓာတုေဗဒပစၥညး့မ္ာ့

ှ၀၂

ှွ.၄.၀ စကးသဵု့ဆီ၇ ေလာငးစာဆီစေသာ မီ့ေဘ့အႏၲရာယးရြိေသာပစၥညး့မ္ာ့

ှ၀၂

ှွ.၅ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ေဘ့အႏၲရာယးကငး့ရြငး့ေရ့ စီမဵခနးခ
႔ ျမ
ဲ ႈ အစီအစဥး

ှ၀၂

ှွ.၆ ရပးရျာလူထု အေထာကးအထာ့်ပဳ စီမဵဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့ အစီအစဥး

ှ၀၃

ှွ.ှွ ်ပနးလညးတညးေထာငး်ခငး့အစီအစဥးမ္ာ့

ှ၀၃

ှွ.ှွ.ှ ေနာကးဆဵု့က္နးရစးသညးံ ေ်မ်ပငးပဵုသ႑ာနး

ှ၀၃

ှွ.ှွ.ဿ မ္ိဳ့ေစံခ္စိုကးပိ္ဳ့်ခငး့ႏြငးံ အပငးေပါကးစိုကးပ္ဳိ့်ခငး့

ှ၀၄

ှွ.ှွ.၀ ်ပနးလညးကုစာ့်ခငး့အစီအစဥးမ္ာ့

ှ၀၄

ှွ.ှှ သတၱဳတျငး့ပိတးသိမး့မညးံ လုပးငနး့အဖျ႔ဲႏြငးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့

၁၃၈

စီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့
အခနး့ ( ှှ )

ႈ

လ

ှှ.ွ ေစာငးံၾကပးၾကညးံ႐ြဳ်ခငး့ ဖျ႕ဲ စညး့ပဵုႏြငးံတာွနးမ္ာ့
ှှ.ှ ပတးွနး့က္ငး စီမဵခနး႔ချဲမႈႏြငးံ ေစာငးံၾကပးၾကညးံ႐ႈမႈ အစီအစဥး
ှှ.ှ.ဿ ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈေရ့ႏြငးံ လိုကးနာမြတးမ္ာ့

ှ၀၆
ှ၀၆
ှ၁ွ

ှှ.ဿ သတငး့ပို႔ တငး်ပ်ခငး့

ှ၂ွ

ှှ.၀

ှ၂ွ

သဘာွပတးွနး့က္ငး ဆိုငးရာေလံက္ငးံမြဳ

ှှ.၁ ရနးပဵုေငျ လ္ာထာ့ခ္ကး

ှ၂ှ

ှှ.၁.၀ ပတးွနး့က္ငးစီမဵခနးခ
႔ ျဲမႈ 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

၁၅၄

႕/

႕
အခနး့ ( ှ၀ )

ှ၀.ွ နိဂဵု့ခ္ဳပးသဵု့သပးတငး်ပခ္ကး

ှ၂၂



က္မး့ကို့ စာရငး့မ္ာ့

ှ၂၅



မြီ်ငမး့ စာအုပးစာတမး့မ္ာ့

ှ၃ွ



ေနာကးဆကးတျဲမ္ာ့

ှ၃ှ

ရတနာမို့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ ကုမဏ
ၸ ီလီမိတကး
မႏၲေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ်ပငးဦ့လျငးခရိုငး၇ သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇
ရြာ့ခ္ကးေဒသ၇ (၄)မိုငးခ္မး့သာေက့္ရျာအုပးစု၇ ေရႊအေသ့စာ့လုပးကျကး
(TPK – 223) ၌ ကနဦ့ပတးွနး့က္ငး ဆနး့စစး်ခငး့ အစီရငးခဵစာ
အက္ဥး့ခ္ဳပးအစီရငးခဵစာ
ှ၈

ဤကနဦ့ပတးွနး့က္ငးဆနး့စစး်ခငး့အစီရငးခဵစာသညးမႏၲေလ့တုိုငး့ေဒသႀကီ့၇

သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇

ရြာ့ခ္ကးေဒသ၇

ေ်မပဵုအညႊနး့

၆၀ဘီ/ှ

(A.824394,

်ပငးဦ့လျငးခရိုငး၇

B.825397,

C.824398,

D.823399, E.822396)၇ ယူတီအမးေ်မပဵုညႊနး့ (KF.003348, KF.004347, KF.005346, KF.004343,
KF.002345)ရြိ ရတနာမို့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ကုမၸဏီ၌ (ဿွ)ဧကအက္ယးရြိ အေသ့စာ့ေရႊ လုပးကျကး
အမြတး(TPK–223)အတျကး အဆို်ပဳတငးသျငး့ေသာ အစီရငးခဵစာ်ဖစးသညး၈ အဆိုပါစီမဵကိနး့လုပးကျကး သညး
ေ်မာကးလတၱီ
စီမဵကိနး့၌

(22°

53'

32.19"N)၇

တညးေနရာအေနအထာ့အရ

မြာေတာငးဘကးတျငးသပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇
အေ်ခခဵေလံက္ငးံေရ့တပးႏြငးံ

အေရြ႕ေလာငးဂ္ီက္ဳ(96°

04'

ပတးွနး့က္ငးသကးေရာကးမႈ
(၄)မိုငးခ္မး့သာေက့္ရျာ၇

အမြတး(ှဿှ)ေထာကးပဵံႏြငးံ

46.52"E)တျငး

တညးရြိပါသညး၈

ထိခိုကးခဵစာ့ရႏိုငးေသာေက့္ရျာမ္ာ့

အေနာကးဘကးတျငး

အမြတး(ဿ)စစး

ပို႔ေဆာငးေရ့တပးတုိတ
႔ ညးရြိပါသညး၈လုပးကျကး

တညးေနရာ်ပေ်မပဵုမ္ာ့အာ့ ေနာကးဆကးတျ(ဲ က-၁)တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈
ဿ၈

တငး်ပပါလုပးကျကးေနရာသညးယခငးက

MGGM(မႏၲေလ့ေရႊေက္ာကးမ္ကး

ကုမၸဏီအေန်ဖငးံ)

အလယးပိုငး့တုိငး့စစးဌာနခ္ဳပးႏြငးံ (ဿ၁.၄.ဿွွွ)မြ (ဿ၀.၄.ဿွွ၂)ထိ အက္ိဳ့တူစာခ္ဳပးခ္ဳပးဆို လုပးကိုငးခဲံပါ
သညး၈ (ှွ.၅.ဿွွ၁)တျငး MGGM မြ နီလာရို့မကုမၸဏီသို႔ လႊဲေ်ပာငး့လုပးကိုငးေစခဲံၿပီ့ (ဿွွ၂)ခုႏြစးခနး႔
တျငးအေသ့စာ့ေရႊလုပးကျကး (ှ)ကျကးလြ္ငး (ဿွ)ဧကသာ ချငးံ်ပဳေပ့မညးဟူေသာ မူွါဒေၾကာငးံ (ဿွ)ဧက
စီအေသ့စာ့ေရႊလုပးကျကးမ္ာ့အာ့ ရတနာမို့ေ်မ ကုမၸဏီအမညး်ဖငးံ
စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆို

(ဿ၄.ှွ.ဿွွ၂)မြ(ဿ၃.ှွ.ဿွွ၅)ထိ

လုပးကိုငးခဲံပါသညး၈ယငး့လုပးကျကးမ္ာ့မြာ(ဿွွ၅)ခုႏြစးတျငး

အသီ့သီ့သကးတမး့ကုနးဆဵု့ခဲံ

ၿပီ့သတၱဳတျငး့ွနးႀကီ့ဌာနမြ သကးတမး့တို့ချငးံ မ်ပဳေသာေၾကာငးံ အမြတး(ဿ)သတၱဳတျငး့လုပးငနး့ႏြငးံ အက္ိဳ့
တူဖကးစပးလုပးကိုငးစဥးက လုပးကျကးအတျငး့ရြိ တူ့ေဖားထာ့ေသာ်ဖဳနး့ ေ်မစာလကးက္နးမ္ာ့ႀကိတးချသ
ဲ နး႔စငး
ရနးႏြငးံ အေဆာကးအဦမ္ာ့၇ စကးယႏၲရာ့မ္ာ့ ်ဖဳတးသိမး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕ရနး အခ္ိနးကာလ(ှ၃)လ ေတာငး့ခဵရာ
အမြတး(ဿ)သတၱဳတျငး့

လုပးငနး့မြ(ဿဿ.၅.ဿွွ၅)

ရကးေန႔တျငးထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးချငးံ်ပဳေပ့ခဲံပါသညး၈

ရတနာမို့ေ်မ (TPK-223)အာ့ လုပးကျကးေလြ္ာကးထာ့ၿပီ့ (ှ၀.ှဿ.ဿွှ၀)တျငး ေ်မစာ ရငး့ပဵုစဵ(ှွ၂)ေရ့
ကူ့ချငးံႏြငးံ သေဘာထာ့မြတးခ္ကး်ပနးၾကာ့ေပ့ႏုိငးပါရနး တငး်ပေလြ္ာကးထာ့ၿပီ့ (၂.၂.ဿွှ၃)တျငးကျငး့ဆငး့
တုိငး့တာ စစးေဆ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ လဵုၿခဵဳမႈအာမခဵစေပ၍ေငျ(၁ွွ,ွွွ) ေပ့သျငး့်ခငး့တိုအ
႔ ာ့ တာွနး
ေက္ပျနးစျာေဆာငးရျကးထာ့

ခဲံပါသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့

ဆိုငးရာဥပေဒ၌

ပတးွနး့

က္ငးဆနး့စစးမႈလုိအပးခ္ကး ဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီေစရနး သယဵဇာတႏြငးံ သဘာွပတးွနး့
က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ
ေရ့သာ့တငး်ပရနးလိုအပးေၾကာငး့

ဤစီမဵကိနး့ႏြငးံပတးသကး၊

ကနဦ့ပတးွနး့က္ငး

လမး့ညႊနးခ္ကးေပ့ခဲံပါသညး၈

ဆနး့စစး်ခငး့အစီရငးခဵစာ

ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့

ဦ့စီ့ဌာန၌

(၄.ှှ.ဿွှ၃) ရကးစျပ
ဲ ါ စာအမြတး၇ အီ့အိုငးေအ-ဿ/ ၆ (၆၀၄/ဿွှ၃)်ဖငးံ ထုတး်ပနးထာ့ေသာ သတၱဳက႑
ဆိုငးရာ စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး ပတးွနး့က္ငးစီမဵခနး႔ချဲမႈ အစီအစဥးမ္ာ့ေရ့သာ့်ခငး့၇ စိစစးသဵု့သပး်ခငး့၇ သတၱဳ
တျငး့လုပးငနး့က႑အတျကး

ပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈ

ဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ

လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့(ဿွှ၅-ဇူလိုငး

လ)အတိုငး့ ေရ့သာ့်ပဳစုထာ့ပါသညး၈
၀၈

ရတနာမို့ေ်မ

သတၱဳတူ့ေဖားေရ့

ကုမၸဏီလီမိတကးသညး

ကုမၸဏီမြတးပဵုတငးလကးမြတး

အမြတး

(ှွွ၁၆၀၁၀၅/ဿွွ၁-ဿွွ၂) အရ (ဿှ.ှဿ.ဿွွ၁)တျငး ဖျ႕ဲ စညး့တညးေထာငးခဲံရာ မနး့ေန့ဂ္ငး့ဒါ႐ိုကး တာမြာ
ဦ့လြ်မငးံ်ဖစးၿပီ့ ဒါ႐ိုကးတာအဖျဲ႕ွငးမြာ ေဒ၍မ္ိဳ့ဇငးမာထျနး့်ဖစးပါသညး၈ ကုမၸဏီသညး ေရႊသတၱဳ အေသ့စာ့
ထုတးလုပးမြဳအေပ၍ချဲေွခဵစာ့သညးံ

လုပးငနး့ေဆာငးရျကးရနးမႏၲေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇

်ပငးဦ့လျငး

ခရိုငး၇

သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇ ရြာ့ခ္ကးေဒသရြိ လုပးကျကးေ်မပဵုအညႊနး့ ၆၀ဘီ/ှ (A.824 394, B.825397, C.824398,
D.823399,

E.822396)

အဆို်ပဳစီမဵကိနး့

အတျငး့

ဧရိယာသညး

ဧရိယာ(ဿွ)ဧကရြိေသာ

အေသ့စာ့ေရႊလုပး

ေ်မလျတးေ်မလပးဧရိယာအတျငး့

ကျကး်ဖစးပါ

က္ေရာကးေသာေၾကာငးံ

သညး၈
အေသ့

စိတးတညးေနရာကို စီမဵကိနး့အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး ေ်မပဵုမ္ာ့၇ ေနာကးဆကးတျဲ(က-၀)တျငး ပူ့တျေ
ဲ ဖား
်ပထာ့ပါသညး၈ ကုမၸဏီ၌ဆကးသျယးရနးလိပးစာမြာ အမြတး(၄၃)၇ (ဏ/၃)၇ စဵ်ပလမး့၇ နနး့ေ႐ြ႕၇ အကျကး (၁၄)၇
ေအာငးေ်မသာဇဵၿမိဳ႕နယး၇ မႏၲေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့်ဖစးၿပီ့ ဆကးသျယးရနး ဖုနး့နဵပါတးမြာ ွ၆ -၁ဿှွ၅ ှ၄၁၁၇ Email

လိပးစာ

ymmmining@

gmail

.com

်ဖစးပါသညး၈

ကုမၸဏီ၌

မြတးပဵုတငးလကးမြတး

အေထာကးအထာ့မ္ာ့အာ့ ေနာကးဆကးတျဲ (က-ှ)တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကို အခနး့(ှ) တျငး

ၾကညံးရြဳပါရနး၈)
၁၈

စီမဵကိနး့သကးတမး့မြာ (ှ၁)ႏြစး တူ့ေဖားေဆာငးရျကးရနး ရညးမြနး့ထာ့ပါသညး၈ အေ်ခခဵအေဆာကး

အဦမ္ာ့်ဖစးေသာ ွနးထမး့/လုပးသာ့အိပးေဆာငး (ဿ)လဵု့၇ စာ့ဖိုေဆာငး(ှ)ေဆာငး၇ ပစၥညး့သိုေလြာငးရဵု(ှ) လဵု့၇
လဵုၿခဵဳေရ့အေဆာကးအဦ(ှ)လဵု့၇ ွငးံ(Winch)စငး(ှ)ခု ေဆာကးလုပးသျာ့ပါမညး၈ ယခငးလုပးကျကး ေဟာငး့မြ
လကးက္နးအေဆာကးအဦမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး်ပဳ်ပငးသဵု့စျပ
ဲ ါမညး၈ ေရႊတူ့ေဖားရာတျငး ေ်မေအာကး လႈိဏးေခါငး့
တူ့ေဖားနညး့ (Underground Mining Method) ်ဖငးံ ေ်မမ္ကးႏြာ်ပငးမြ အေစာငး့ဆငး့ (Incline Shaft)်ဖငးံ
(၁ွ

)ဵ ခနး႔ေစာငး့၊

တူ့ေဖားမညး်ဖစးၿပီ့

ေ်မသာ့မ္ာ့ၿပိဳက္မညးံ
ေက္ာကးသာ့ေနရာတျငး

ခနး႔မြနး့အနကးေပ(၂ွွ)ခနး႔

အႏၲရာယးမြကာကျယးရနး

အထိရြိႏိုငးပါ

သညး၈

အငး့အတျငး့

ခိုငးခဵံေသာကျနးကရစးနဵရဵမ္ာ့်ပဳလုပး

ၿပီ့ေအာကးခဵ

အသဵု့်ပဳမညး်ဖစးေသားလညး့

အေရ့ႀကီ့

သစးသာ့အငး့ေထာကးမ္ာ့

ေသာေနရာမ္ာ့တျငးသဵယကးမ၇ သဵဖရိနးမ္ာ့အသဵု့်ပဳပါမညး၈ လုပးသာ့မ္ာ့ အငး့အတျငး့ဆငး့်ခငး့၇ တကး ်ခငး့၇
ပစၥညး့မ္ာ့သယးယူ်ခငး့အတျကး
တညးေဆာကးကာ

အသဵု့်ပဳပါမညး၈

က္ငး့အေနအထာ့ေပ၍မူတညး၊
ေရႊသတၱဳပါွငးေသာ

(ဿွေပမြဿ၂ေပ)အ်မငးံ

ွငးံစငး

်ဖဳနး့ေက္ာကးစာခဲမ္ာ့အာ့ေ်မ်ပငးေပ၍သို႔ သတၱဳ

သယးယူပုိ႔ေဆာငးေရ့လမး့ေၾကာငး့ (Haulage Way)မြတစးဆငးံ တနးွကးဆဵံေသာ သတၱဳသယးပဵု့ (Skip)
မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳကာသယးယူပါမညး၈ ထိုမြတစးဆငးံ(ဿွ)မိုငးခနး႔ အကျာအေွ့တျငးရြိ၇ မိတးဖကးကုမၸဏီ်ဖစး ေသာ
ေအာငးထန
ျ း့လငး့ရြိနးွငး့

ကုမၸဏီ၌

(SGU–208)

ေရႊသတၱဳသနးစ
႔ ငး

စကးရဵုသို႔ပို႔ေဆာငးၿပီ့

ေရႊသတၱဳ

ထုတးယူပါမညး၈ ေရႊတူ့ေဖား်ခငး့လုပးငနး့စဥး အေသ့စိတးအာ့ အခနး့(ဿ)၇ စာပိုဒ(း ဿ.၅)တျငး ေဖား်ပထာ့ပါ
သညး၈ စီမဵကိနး့လုပးငနး့ဧရိယာအတျငး့ ်ဖစးေ်မာကးႏုိငးစျမး့ ေလံလာခ္ကးအရ ေရႊသတၱဳရိုငး့သိုကး ပမာဏ

(ဿ၂ွွွ)မကးထရစးတနးခနး႔ရြိေၾကာငး့ ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးထာ့သညးံ ပ္မး့မြ္ေရႊပါွငးႏႈနး့ (3.63) ppm်ဖစးၿပီ့
စုစုေပါငး့ထုတးလုပးႏုိငးမညးံ ေရႊသတၱဳပမာဏ Gold Recovery% (80%)်ဖငံး တျကးခ္ကး၊ (၄၀ှ၄၃) ဂရမး
ရရြိႏိုငးေၾကာငး့ ခနးမ
႔ ြနး့ပါသညး၈ ေရႊသတၱဳေၾကာမေတျ႔မီ အငး့တူ့ေဖားရာမြ စျနး႔ပစးေ်မစာ မထျကးရြိႏုိငးပါ၈
စျနး႔ပစးေက္ာကးရိုငး့်ဖဳနး့ ထျကးရြိမႈမြာ တစးႏြစးလြ္ငးတနး(၂ွွ)ခနးသ
႔ ာ ထျကးရြိမညးဟု ခနး႔မြနး့ပါသညး၈ စီမဵ
ကိနး့လညးပတးရနးအတျကး အဓိကအသဵု့်ပဳမညးံ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့မြာေ်မေအာကးလႈိဏး တူ့ေဖား်ခငး့
အတျကး

ေက္ာကးလႊာႏြငးံေ်မသာ့မ္ာ့ကို

မိုငး့ခဲရ
ျ နးအတျကး

ယမး့(Ammonium

Nitrate)

၇စနကးတဵ

(Detonator)၇ အေႏြ့ယမး့ႀကိဳ့(Safety Fuse)၇ အ်မနးယမး့ႀကိဳ့မ္ာ့၇ ယာဥးယႏၲရာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေလမႈတးစကး၇
မီ့စကးမ္ာ့ လညးပတးရနးအသဵု့်ပဳမညးံ ေလာငးစာဆီ(ဓါတးဆီ၇ ဒီဇယး)၇ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့၇ မိုငး့လုပးသာ့မ္ာ့ ႏြငးံ
ရဵု့ွနးထမး့တို်႔ ဖစးပါသညး၈
ထာ့ပါသညး၈

စီမဵကိနး့

ထိေ
႔ု နာကး

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို

ွနးထမး့လုပးသာ့

အေရအတျကး၇

အခနး့(ဿ)၇(ဿ.ှ၁)တျငး

အေသ့စိတးေဖား်ပ

တစးရကးအလုပးလုပးခ္ိနး၇

တစးႏြစးအတျငး့

ေလာငးစာဆီလိုအပးခ္ကး၇ စီမဵကိနး့ပိုငးရြငးႏြငးံ အရာရြိမ္ာ့၌ အေၾကာငး့အရာနြငးံ ဆကးသျယးရနး ဖုနး့နဵပါတး
မ္ာ့ကိုလညး့

ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈

(၂.၁၇)

လ

။(အေသ့စိတးကို အခနး့(ဿ)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈)
၂၈

စီမဵကိနး့ႏြငံးပတးသကး၊

ေ်မပဵုမ္ာ့စာရငး့မ္ာ့ကို

ေနာကးဆကးတျဲ

(က-၀)တျငးလညး့ေကာငး့၇

စီမဵ

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

(အေသ့စိတးကို အခနး့(၀)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈)
၃၈

အခနး့(၁)တျငး အစီရငးခဵစာပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ တိက္မြနးကနးေၾကာငး့ ဤအစီရငးခဵစာအာ့

်ပဳစုေရ့သာ့ခဲံေသာ သဘာွပတးွနး့က္ငး စီမဵခနးခ
႔ ျေ
ဲ ရ့အဖျဲ႔မြ ကျ္မး့က္ငးသူမ္ာ့၇ ပညာရြငးမ္ာ့မြ ကတိ်ပဳ
လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ပါသညး၈

အဆိုပါပညာရြငးမ္ာ့၌

တာွနးႏြငးံလုပးငနး့အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ကို

ေရ့သာ့

ေဖား်ပထာ့သညး၈ ထိုအ
႔ ်ပငး ပတးွနး့က္ငးထိခုိကးမႈ အနညး့ဆဵု့်ဖစးေစေရ့ ေဆာငးရျကးမညးံ လုပးငနး့အစီ
အစဥးမ္ာ့

ကတိကွတး

အက္ဥး့ခ္ဳပးဇယာ့အာ့

ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈

(အေသ့စိတးကို

အခနး့(၁)တျငး

ၾကညံးရြဳပါရနး၈)
၄၈

ရတနာမို့ေ်မသတၱဳတူ့ေဖားေရ့

ကုမၸဏီသညး

်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵမြ

်ပဌာနး့ထာ့

ေသာသတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ ဥပေဒမ္ာ့်ဖစးသညံး ်ပညးသူက
႔ ္နး့မာေရ့ ဥပေဒ (ှ၆၄ဿ)၇
အလုပးသမာ့ေလ္ားေၾက့ေငျ အကးဥပေဒ (ှ၆၂ှ)၇ ်မနးမာံသတၱဳတျငး့ ဥပေဒ(ှ၆၆၁)၇
ဥပေဒကို

်ပငးဆငးသညးံ

သတးမြတး်ခငး့ဆိုငးရာ

ဥပေဒ

ဥပေဒ(ဿွှ၁)၇

(ဿွှ၂)၇

်မနးမာံသတၱဳတျငး့န

ေတာရိုငး့တိရစာၧနးႏြငးံ

်မနးမာံ သတၱဳတျငး့

ညး့ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇

သဘာွနယးေ်မမ္ာ့

စဵခ္ိနးစဵၫႊနး့

ကာကျယးေရ့ႏြငးံ

သဘာွေတာမ္ာ့ ထိနး့သိမး့ေရ့ဥပေဒ(ှ၆၆၁)၇ ေတာရိုငး့တိရစၧာနးႏြငးံ 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

အခနး့(ှ၁၇ှ၂၇ှ၃)၇

အႏၲရာယး

မြတာ့ဆီ့ကာကျယးေရ့

ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့

နညး့ဥပေဒ

နညး့ဥပေဒ(ဿွှ၁)၇

အခနး့(၆)

(ဿွှ၃)၇
ပုဒးမ(၁ှ)၇

ပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထဵု့လုပးနညး့ (ဿွှ၂)၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ မီ့သတးတပးဖျ႔ဲ ဥပေဒ
(ဿွှ၂)၇ လုပးငနး့ချငးသဵု့ ေပါကးကျေ
ဲ စတတးေသာ ွတၳဳပစၥညး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇ အမိ္ဳ့သာ့ေ်မ
အသဵု့ခ္မႈဆုိငးရာမူွါဒ ဥပေဒ(ဿွှ၃)၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ဥပေဒ(ဿွှဿ)၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ 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
ဇီွမ္ိဳ့စဵု၇မိ္ဳ့ကျႏ
ဲ ြငးံ သဘာွထိနး့သိမး့ေရ့နယးေ်မမ္ာ့ ကာကျယးေစာငးံေရြာကး ်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒ (ဿွှ၅)၇
်မနးမာႏိုငးငဵ ကုမၸဏီမ္ာ့အကး ဥပေဒ(ှ၆ှ၁)၇ အလုပးအကိုငးႏြငးံ ကျ္မး့က္ငးမႈဖျ႔ဵၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ ဥပေဒ(ဿွှ၀)၇
်မနးမာႏိုငးငဵကုမၸဏီမ္ာ့
ဥပေဒ(ဿွှ၃)၇

ဥပေဒ(ဿွှ၄)၇

သစးေတာ

ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇

အလုပးရဵုမ္ာ့

ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇

လုပးငနး့ချငးေဘ့

ႏိုငးငဵအမ္ိဳ့သာ့

(ှ၆၂ှ)ခုႏြစး

အႏၲရာယးကငး့ရြငး့ေရ့ႏြငးံ

ပတးွနး့က္ငးေရ့ရာမူဝါဒ(ဿွှ၆)အစရြိေသာ

အကးဥပေဒကို

်ပငး

ဆငးသညးံ

(၁၉၉၅)၊အနညး့ဆဵု့အခ

ေၾက့ေငျ

က္နး့မာေရ့ဥပေဒ(ဿွှ၆)၇

်မနးမာ

ဥပေဒ၇

နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ

အမိ္ဳ့သာ့

ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ အရညးအေသျ့(ထုတးလႊျတးမႈ) (ဿွှ၂) လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ လိုကးနာေဆာငး
ရျကး၊ အစီရငးခဵစာကို ေရ့သာ့ထာ့ပါသညး၈
၅၈

စီမဵကိနး့ဧရိယာ၌

(အေသ့စိတးကို အခနး့(၂)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈)

လကးရြိပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ

အခ္ကးအလကးႏြငးံ

အေ်ခအေနေလံလာမႈမ္ာ့

်ဖစးသညးံ ေ်မမ္ကးႏြာသျငး်ပငးဆနး့စစး်ခငး့၇ ရာသီဥတုအေ်ခအေနတိုငး့တာ်ခငး့၇ ေ်မေပ၍/ေ်မေအာကးေရ ႏြငးံ
စျနး႔ပစးေရ အရညးအေသျ့တုိငး့တာ်ခငး့၇ ေ်မအရညးအေသျ့တိုငး့တာ်ခငး့အာ့ အမြတး(ှ၅၄)၇ ၀ဿလမး့၇ ၄၆၅ွလမး့ၾကာ့၇ ခ္မး့ေအ့သာစဵၿမိဳ႕နယး၇ မႏၲေလ့ၿမိဳ႕ရြိ (Future National Laboratory) သိေ
႔ု ပ့ပို႔ စမး့
သပးခဲံပါသညး၈ ေလအရညးအေသျ့တိုငး့တာ်ခငး့၇ အမႈနးအမႊာ့ပ္ဵ႕လျငးံမႈႏြငးံ ဆူညဵမႈတုိငး့တာ်ခငး့မ္ာ့ကို (HAZ
SCANNER

TM)စကး်ဖငးံတိုငး့တာ၊(လတၱီတျဒး၇

ေလာငးဂ္ီက္ဳ)

အမြတးမ္ာ့်ဖငးံ

ကျငး့ဆငး့တုိငး့တာ

စစးေဆ့ခဲံပါသညး၈ လကးရြိပတးွနး့က္ငး အရညးအေသျ့မ္ာ့်ဖစးေသာ ေ်မအရညးအေသျ့၇ ေရအရညး အေသျ့၇
ေလအရညးအေသျ့

ဖုနးမႈနးပ
႔ ္ဵ႕လျငးံမႈ

အမ္ိဳ့သာ့ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
ေ်မအရညးအေသျ့

ဆူညဵသဵႏြငးံ

တုနးခါမႈမ္ာ့ကို

အရညးအေသျ့(ထုတးလႊတးမႈ)

ေကာကးယူစစးေဆ့ရာတျငးလုပးကျကးအတျငး့

ညစးညမး့မႈမရြိေၾကာငး့၇
အရညးအေသျ့မ္ာ့မြာလဲ

အကးစစး်ဖစးထျနး့မႈမရြိေၾကာငး့
လုပးကျကးအတျငး့

တိုငး့တာစစးေဆ့ခ္ကးမ္ာ့အရ

လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့

အတျငး့သာရြိပါသညး၈

သဘာွေပါကး

ပငးမ္ာ့ေပါကးေရာကး၊

အနီေရာငးေ်မမ္ာ့

အေထျေထျသဵု့ေရအ်ဖစး

(Latrite)ေတျ႔ရြိရပါသညး၈
အသဵု့်ပဳေသာေရႏြငးံ

ေရ

စျနး႔ပစးေရ

နမူနာမ္ာ့အာ့ စစးေဆ့မႈအရ အမ္ိဳ့သာ့ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အရညးအေသျ့ (ထုတးလႊတးမႈ)လမး့ၫႊနး
ခ္ကးမ္ာ့ အတျငး့သာရြိေၾကာငး့ ေတျ႕ရြိရပါသညး၈ ေလအရညး အေသျ့မြာညစးညမး့မႈမရြိ ေၾကာငး့ေတျ႕ရြိရ
ပါသညး၈ ေလအရညးအေသျ့ တိုငး့တာစစးေဆ့မႈအရ ေ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 ထိ႔ု အ်ပငးစီမဵကိနး့
ပတးွနး့က္ငးရြိရျာမ္ာ့မြ

လူမႈဘွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ရဵု့မြတရာ့ွငး

ထုတး်ပနးထာ့ေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြ

သကးဆိုငးရာ

ၿမိဳ႕နယး

စုေဆာငး့ထာ့ပါသညး၈

စီမဵကိနး့ပတးွနး့က္ငးတျငး

က္ကးစာ့လ္ကးရြိေသာ

ဇီွသကးရြိမ္ာ့၇

သဘာွေပါကးပငးမ္ာ့၌

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

ေတာရိုငး့တိရစၧာနးမ္ာ့၇

သစးေတာဦ့စီ့ဌာန၌

သစးေတာႏြငးံ

ထုတး်ပနးထာ့ေသာသတငး့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ကို့ကာ့၊ တငး်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကို အခနး့(၃)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈)
၆၈

ဤကနဦ့ပတးွနး့က္ငး

ဆနး့စစး်ခငး့အစီရငးခဵစာတျငး

အဆို်ပဳသတၱဳတူ့ေဖားေရ့

စီမဵကိနး့၌လုပး

ေဆာငးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍လာႏိုငးသညးံ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ထိခိုကးႏိုငးမႈမ္ာ့ကို ကျငး့ဆငး့ေလံလာ၊
ထိခုိကးႏိုငးမႈမ္ာ့ကို

ေ်ဖေလြ္ာံမညးံနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ

ေရြာငးလႊဲရနးနညး့လမး့မ္ာ့ကို

ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈

်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိေသာ ပတးွနး့က္ငးထိခုိကးမႈ ဆနး့စစးခ္ကးမ္ာ့အရ အဆိုပါစီမဵကိနး့ေၾကာငးံ သကးေရာကး ထိခိုကးမႈ
အလယးအလတးအဆငးံရြိေသာ
အေပ၍ထိခုိကးႏိုငးမႈ၇

ရုပးပိုငး့ဆုိငးရာွနး့က္ငးအေပ၍ထိခိုကးႏိုငးမႈ၇

လူမႈပတးွနး့က္ငးအေပ၍

ထိခုိကးႏိုငးမႈု၇

ဇီွပတးွနး့က္ငး

လုပးငနး့ချငးက္နး့မာေရ့၇

ေဘ့အႏၲရာယး

ကာကျယးေရ့ဆိုငးရာ ထိခိုကးႏိုငးမႈမ္ာ့ စုစုေပါငး့(ဿွ)ခုရြိသညးကို ေတျရ
႔ ြိရပါသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ထိခုိကးႏိုငးမႈ
ေလ္ာံပါ့ေစေရ့

အစီအစဥးမ္ာ့

ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးပါသညး၈

ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာ

ပတးွနး့က္ငးထိခုိကးမႈ

ေလ္ာံပါ့ေစရနးအတျကးေ်မယာ်ပနးလညးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့၇ စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ကို စနစး
တက္စျနး႔ပစး်ခငး့၇ ေလထုညစးညမး့မႈမရြိေစရနး ်ဖဳနး့ေက္ာကးစာသယး ယာဥးမ္ာ့ကို လဵုေလာကးေသာ အဖဵု့
အကာ်ဖငးံ သယးယူပို႔ေဆာငး်ခငး့၇ ဖုနးမႈနး႔မ္ာ့ပ္ဵ႕လျငးံမႈမရြိေစရနး လုပးကျကးအတျငး့လမး့မ္ာ့ကို ေရ်ဖနး့်ခငး့၇
ေရထုညစးညမး့မႈမရြိေစရနး ေရႊသတၱဳသနးစ
႔ ငး ထုတးလုပး်ခငး့မြ ထျကးရြိေသာစျနး႔ပစးေရမ္ာ့ကို စျနး႔ပစးေရကနး
တညးေဆာကး၊

ေခ္ဖ္ကးသညးံနညး့စဥးမ္ာ့အသဵု့်ပဳ်ခငး့၇

လုပးငနး့ချငးအတျငး့

်ပနးလညးအသဵု့်ပဳ်ခငး့

စသညးတို႔ကို ေရႊသနးစ
႔ ငးစကးရဵု တညးေဆာကးထာ့ေသာ (SGU-208)တျငး စနစးတက္ ေဆာငးရျကးပါမညး၈
ဇီွပတးွနး့က္ငးထိခုိကးမႈ

ေလ္ာံပါ့ေစရနးအတျကး

လငး့်ခငး့ကိုေလြ္ာံခ္ေဆာငးရျကး်ခငး့၇

သစးပငးမ္ာ့်ပနးလညးစိုကးပ္ိဳ့်ခငး့၇

အႏၲရာယးရြိေသာ

စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ကို

သစးေတာမ္ာ့ရြငး့

စနစးတက္စျနးပ
႔ စး်ခငး့၇

လူမႈ

ပတးွနး့က္ငးထိခုိကးမႈ ေလ္ာံပါ့ေစရနးအတျကး စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ ေဒသခဵမ္ာ့၌ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ နစးနာဆဵု့ရႈဵ့မႈ
မရြိေအာငး ေဆာငးရျကး်ခငး့စသညး ေလ္ာံခ္ေဆာငး႐ျကးမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ကိုတငး်ပထာ့ပါသညး၈ ပတးွနး့
က္ငးအေပ၍

ထိခုိကးႏိုငးမႈနြငးံေလ္ာံပါ့ေစေရ့

ေဆာငးရျကးမညးံအစီအစဥးဇယာ့

အေသ့စိတးကိုေနာကးဆကး

တျ(ဲ ဃ-ဿ)တျငးေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကို အခနး့(၄)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈)
ှွ၈

ေရႊသတၱဳတူ့ေဖားထုတးလုပး်ခငး့ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈတျငး လုပးငနး့ချငးအတျငး့ ်ဖစးေပ၍တတး ေသာ

အမႈနးမ္ာ့ပ္ဵ႕လျငးံတညးရြိမႈ၇ အခို့အေငျမ
႔ ္ာ့ႏြငးံ အဆိပးပါဓာတးေငျ႔မ္ာ့၇ ဆူညဵသဵမ္ာ့ေၾကာငးံ ထိခုိကးမႈ မ္ာ့၇
လုပးငနး့ချငးအတျငး့အသဵု့်ပဳေသာ

စကးပစၥညး့မ္ာ့ေၾကာငးံ

မ္ာ့အာ့အပူဒါဏးမ္ာ့၇မူ့ယစးေဆ့ွါ့ႏြငးံ
စု်ခငး့နညး့စနစးမ္ာ့နြငးံ

တုနးခါ်ခငး့နြငးံ

ပတးသကး၊

ယမကာမ္ာ့၇ထိခုိကးဒဏးရာ်ဖစးပျာ့မႈမ္ာ့အတျကး

အသဵု့ခ္အစီအရငးမ္ာ့၇

သတၱဳတူ့ေဖားရာတျငး

ထိခုိကးႏိုငးမႈ
ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳ

မေတားတဆထိခိုကးမႈမ္ာ့အာ့

ႀကိဳတငးကာကျယးနညး့မ္ာ့အ်ပငး ေ်မသာ့တညးၿငိမးမႈ ေလ္ာံနညး့သညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့မြ အမို့ႏြငးံနဵရဵမ္ာ့
ၿပိဳက္မညးံအေၾကာငး့ရငး့နြငးံ
ေလမလဵုေလာကး်ခငး့ႏြငးံ
ကျယးနညး့မ္ာ့၇

ႀကိဳတငးကာကျယးနညး့မ္ာ့၇

ေ်မေအာကး

လုပးကျကးအတျငး့ေလ်ပတး်ခငး့၇

ဓ တးေငျမ
႔ ္ာ့ရြဴမိ်ခငး့အတျကး်ဖစးေပ၍ရေသာအေၾကာငး့ရငး့ႏြငးံ

အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနအတျကး

စီမဵထာ့ရြိမႈနြငးံ

ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကို အခနး့ (၅)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈)

ႀကိဳတငးလုပးေဆာငးရနးမ္ာ့

ႀကိဳတငးကာ
စသညးတုိ႔ကို

ှှ၈

စီမဵကိနး့၌

ကနဦ့ပတးွနး့က္ငး

ဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊

အမ္ာ့်ပညး

သူသေဘာထာ့ရယူ်ခငး့ အခမး့အနာ့ကို မႏၲေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ်ပငးဦ့လျငးခရိုငး၇ သပိတးက္ငး့ၿမိဳ႕နယး၇
ရြာ့ခ္ကးေဒသ၇

(၄)မိုငးခ္မး့သာေက့္ရျာအုပးစုတျငး

ကုမၸဏီကုမၸဏီတာွနးခဵ

ဦ့ထျနး့ထျနး့်မငးံမြ

က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့

ရတနာမို့ေ်မသတၱဳတူ့ေဖားေရ့

ကုမၸဏီ၌လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇အနာဂတး

အစီအစဥးမ္ာ့ကိုရြငး့

လငး့တငး်ပခဲံပါသညး၈ ထိေ
႔ု နာကး အစီရငးခဵစာေရ့သာ့သူ ဦ့ခငးေမာငးေအ့မြကနဦ့ ပတးွနး့က္ငးဆနး့စစး
်ခငး့၌ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၇ စီမဵကိနး့ဆုိငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ ထိခုိကးမႈႏြငးံ ေ်ဖ
ေလ္ာံမညးံ အစီအစဥးမ္ာ့ကို ရြငး့လငး့တငး်ပ်ခငး့၇ လူမႈစီ့ပျာ့တာွနးယူမႈ
ဆုိငးရာ

ေစာငးံၾကပးၾကညံးရြဳမႈ

အစီအစဥးမ္ာ့ပါွငးသညးံ

ပတးွနး့က္ငးစီမဵ

အစီအစဥး(CSR)၇ ပတးွနး့က္ငး
ခနးခ
႔ ျဲမႈအစီအစဥး(EMP)မ္ာ့ကုိ

ရြငး့လငး့တငး်ပခဲံပါသညး၈ အမ္ာ့်ပညးသူ သိရြိႏိုငးေစရနး လဵုေလာကးေသာ အခ္ိနးကာလတစးခုအထိ စီမဵ
ကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့အာ့လဵု့အေၾကာငး့ကို သကးဆုိငးသူမ္ာ့အာ့လဵု့ သိရြိႏိုငးေစရနး ကုမၸဏီပိုငး Website ်ဖစး
သညးံ www.ymm-mining.comတျငး လႊငံးတငးေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့မြလညး့ ကုမၸဏီ၌
အစီအစဥးမ္ာ့ကို
ေသာေၾကာငးံ

လကးခဵအာ့ေပ့ခဲံၿပီ့

ယခငးကလို

ကုမၸဏီအေန်ဖငးံ

လုပးငနး့်ပနးလညးေဆာငး

လုပးငနး့ရပးတနးထ
႔ ာ့သညးမြာ(ှွ)ႏြစးခနး႔ရြိၿပီ်ဖစး

ရျကးေစလိုေၾကာငး့၇

သို႔မြသာေဒသတျငး့

အလုပး

အကိုငးႏြငးံ အေရာငး့အွယးမ္ာ့ ်ပနးလညးဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့လာႏုိငးမညး်ဖစးေၾကာငး့၇ ။တိ၌
႔ု လုိအပးခ္ကးကို တငး်ပခဲံ
ပါသညး၈ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့သညး ႏိုငးငဵေတားအတျကး အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို တစးဖကးတစးလမး့မြ ေဆာငး
ရျကးေပ့ရဵုသာမက

ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့၌

ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈
အစီအစဥးမ္ာ့ကိုလညး့

ေဒသခဵမ္ာ၌

အလုပးအကိုငးအချငးံအလမး့မ္ာ့

မေက္လညးမႈမ္ာ့ေပ၍ေပါကးလာပါက

ေဖားထုတးတငး်ပထာ့ပါသညး၈

တုိ့တကးေစမညး်ဖစးေၾကာငး့
ညႇိႏႈိငး့ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးမညးံ

ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ

ေတျဆ
႔ ဵုမႈမြတးတမး့မ္ာ့ကို

ေနာကးဆကးတျဲ (ဃ-၂)တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကို အခနး့ (၆) တျငးၾကညံးရြဳပါရနး၈)
ှဿ၈

ရတနာမို့ေ်မ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ကုမၸဏီ၌ ကနဦ့ပတးွနး့က္ငးဆနး့စစး်ခငး့ အစီရငးခဵစာ (IEE) ကို

စီမဵကိနး့ဧရိယာအတျငး့ လကးရြိရြိေနေသာ ပတးွနး့က္ငးအေ်ခအေနကို သိရြိႏုိငးရနး စစးေဆ့မြတးတမး့တငး
ၿပီ့စီမဵကိနး့ေဆာငးရျကးသညးံအခါ

်ဖစးေပ၍လာသညးံ

ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ

သကးေရာကးမႈမ္ာ့

စစးေဆ့

ေဖားထုတးတငး်ပထာ့ပါသညး၈ ယငး့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ေလြ္ာံခ္ေဆာငးရျကးမညးံ ပတးွနး့က္ငး စီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈ
အစီအစဥး

(EMP)၇

ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈစစးေဆ့မႈအစီအစဥး၇

ေဘ့အႏၲရာယး

ကာကျယးေရ့အစီအစဥး၇

မိုငး့ပိတးသိမး့မႈ အစီအစဥးတို႔ကို စီမဵကိနး့လုပးငနး့ အဆငးံလိုကးထညံးသျငး့ ေ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

ေဆာငးရျကးႏုိငးမညး်ဖစးပါသညး၈

(အေသ့စိတးကို အခနး့(ှွ)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈)
ှ၀၈

ေစာငးံၾကပးၾကညးံရြဳ်ခငး့

အစီအစဥးတျငး

လကးရြိပတးွနး့က္ငး

အေ်ခအေနမ္ာ့သညး

လုပးငနး့လညး

ပတးစဥးကာလအတျငး့၉ ကျာ်ခာ့လာမႈ ထိခိုကးမႈရြိ/မရြိ ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈစစးေဆ့ႏိုငးရနး အတျကး (Ambient)

ရြိေ်မေပ၍/ေ်မေအာကး

အရညးအေသျ့၇

ေလထုအရညးအေသျ့၇

သဵတို႔ကိုတိုငး့တာစစးေဆ့ခဲံသညးံေနရာမ္ာ့(လတၱီတျဒး၇
သျာ့ပါမညး၈

တိုငး့တာမညးံအႀကိမးေရ၇

ေ်မထုအရညးအေသျ့ႏြငးံ

ဆူညဵ

ေလာငးဂ္ီက္ဳအမြတးမ္ာ့)

တျငးတိုငး့တာစစးေဆ့

ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈမညးံ

(Parameter)မ္ာ့အာ့

အခ္ိနးကာလ၇

လုပးငနး့လညးပတးစဥးကာလအတျငး့တိုငး့တာခဲံသညးံ Point of Complience အတိုငး့ လိုကးနာေဆာငးရျကး
သျာ့ပါမညး၈ ပတးွနး့က္ငးေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈမႈ အစီအစဥးဇယာ့တျငး လုပးငနး့အဆငးံအလိုကး ထညးံသျငး့
ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ေစာငးံၾကပးၾကညံးရြဳ်ခငး့ႏြငးံ လူမႈစီ့ပျာ့တာွနးယူမႈ အစီအစဥးမ္ာ့ကို ်မနးမာံသတၱဳတျငး့
နညး့ဥပေဒ(ဿွှ၅)၇

အခနး့(၀ွ)၇

ကိနး့ေဆာငးရျကးမႈေၾကာငးံ
ေကာငး့၇

ပုဒးမ(ှ၂၅)ပါဥပေဒမ္ာ့အတုိငး့

ပတးွနး့က္ငးသကးေရာကးမႈမ္ာ့

ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈ်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး

လိုကးနာေဆာငးရျကးသာျ ့ပါမညး၈

ေလြ္ာံခ္ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး

တစးႏြစးလြ္ငး

ရဵပဵုေငျက္ပးသိနး့(၄ွ)၇

စီမဵ

လညး့

လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့

တာွနးယူမႈလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး တစးႏြစးလြ္ငးရဵပဵုေငျ က္ပးသိနး့(၄ွ)လ္ာထာ့ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးၿပီ့ အမြနး
တကယးသဵု့စျသ
ဲ ညးံအခ္ိနးတျငး

လဵုေလာကးမႈမရြိပါက

ထပးမဵ်ဖညးံတငး့သဵု့စျဲသျာ့ပါမညး၈

(အေသ့စိတးကို

အခနး့(ှှ)တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈)
ှ၁၈

ကုမၸဏီ၌လူမႈေရ့ဆုိငးရာလုပးငနး့မ္ာ့ တာွနးယူေဆာငးရျကး်ခငး့၇ ေဒသခဵမ္ာ့၌လူမႈေရ့ဆုိငးရာ ဖျ႔ဵ

ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို
သညး၈

တာွနးယူေဆာငးရျကးထာ့သညးံ

လုပးငနး့တညးရြိရာ

နယးေ်မေဒသအတျငး့

အစီအစဥးမ္ာ့ကိုလညး့

ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့ပါ

ကုမၸဏီမြလြဴဒါနး့ထာ့ေသာေဒသအတျငး့

လုပးငနး့မ္ာ့အတျကးအလြဴေငျထညးံွငးထာ့မႈမြတးတမး့ဓာတးပဵုမ္ာ့ကို

ေနာကးဆကးတျဲ(ဃ-၄)တျငး

ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့
ေဖား်ပ

ထာ့ပါသညး၈ (အေသ့စိတးကို အခနး့(ှဿ) တျငး ၾကညံးရြဳပါရနး၈)
ှ၂၈

အခ္ဳပးအာ့်ဖငးံ

ဤကနဦ့ပတးွနး့က္ငးဆနး့စစး်ခငး့

အစီရငးခဵစာသညး

ေရႊသတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့

လုပးငနး့အတျကး ပတးွနး့က္ငးအေနအထာ့မ္ာ့၇ စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ ပတးွနး့က္ငးအေပ၍ သကးေရာကးႏိုငးမႈ
မ္ာ့ကို

ရြာေဖျေဖားထုတးၿပီ့

လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့

ထိခိုကးမႈေလ္ာံပါ့ေစေရ့

အစီအစဥးမ္ာ့ကို

သဵု့သပးတငး်ပထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

ဤအစီရငးခဵစာပါအစီအစဥးမ္ာ့ကို

ကတိကွတးအတုိငး့

လကးေတျအ
႔ ေကာငးအထညးေဖား

ရတနာမို့ေ်မသတၱဳတူ့ေဖားေရ့

ကုမၸဏီသညး

်ဖစးေ်မာကးေအာငးေဆာငးရျကး၊

စီမဵကိနး့အာ့

ပတးွနး့က္ငးႏြငးံလူမႈေရ့ဆိုငးရာ ထိခိုကးမႈအနညး့ဆဵု့ႏြငးံ လညးပတးေဆာငးရျကးသျာ့မညး ်ဖစးပါသညး၈

မူလစာမျက်.ှ

အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

နိဒါန်း
ရတန. မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်သည် ကုမဏီမှတ်ပံတ
ု င် အမှတ် (၁၀၀၄၉၃၄၃၈/ ၂၀၀၄-၂၀၀၅) (၂၁.၁၂.၂၀၀၄)ရက်ေနတွင် စတင်ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့ပီး ေရသတတူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ို◌ုင်ငံေတာ်
ှင့်ိုင်ငံသားများ၏ စီးပွားေရး တိုးတက်မ ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ရင်း ိုင်ငံေတာ်၏ အခွန်ဘာေငွများ ရှာေဖွြဖည့်ဆည်းေပး ေနေသာ ကုမဏီြဖစ်ပါသည်။ ကုမဏီ၏ မန်းေနးဂျင်းဒါိုက်တာမှာ ဦးလှြမင့်ြဖစ်ပီး ဒါိုက်တာ အဖွဲဝင်မ�
ှ ���
ိ းဇင်
မာထွန်း ြဖစ်ပါသည်။ ကုမဏီ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာမှာ အမှတ် (၇၆)၊ (ဏ/၆)၊ စံြပလမ်း၊ နန်းေရှ၊ အကွက်(၄၇)၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိ�����
ေလးတိုင်းေဒသကီး ြဖစ်ပီးဆက်သယ
ွ ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မာှ ၀၉ – ၄၂၁၀၈၁၇၄၄၊ Emailလိပ်စာymmmining@ gmail .com ြဖစ်ပါသည်။ ကုမဏီမတ
ှ ်ပံုတင် အေထာက်အထားများအား ေန က်ဆက်တွဲ (က-၁)ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
�Kေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ ရှားချက်ေဒသ၊ (၇)မိုင် ချမ်းသာေကျးရာအုပ်စုအနီး ြမန်မာြပည်ေြမပံု တစ်လက်မတစ်မိုင်စေကး ေြမပံုအန်း ၉၃ ဘီ/၁ (A.824394, B.825397, C.824398, D.823399, E.822396)
ယူတီအမ် ေြမပံုန်း (KF.004343, KF.005346, KF.004347, KF.003348, KF.002345) ြဖစ်ပီး လုပ်ကက
ွ ်၏ အလယ်ဗဟိုမှာ ေြမာက်လတီတွဒ်(22° 53′ 32.19″N) အေရှေလာင်ဂျီကျ(96°04’46.52″E) ြဖစ်ပီး (၂၀)ဧကရှိေသာ အေသးစားေရ
လုပ်ကက
ွ ် ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်း ဧရိယာသည် မေလး – ဗန်းေမာ် ကား လမ်းအတိုင်း(၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရာသို(၈၀)မိုင်၊ သပိတ်ကျင်းသို(၈၇)မိုင်ခန်၊ လုပ်ကက
ွ ်မှ သပိတ်ကျင်းသို (၉)မိုင်ခန် ကွာေဝးပါသည်။
ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီ ရင်ခံစာေရးသားရန်အတွက်(၂၉.၁.၂၀၁၉ မှ ၂.၂.၂၀၁၉)အထိ လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာ ၀န်းကျင် အား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်း
ဧရိယာ၏ ေြမမျက်ှ သွင်ြပင် အေနအထားများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လုပ်ကက
ွ ်အေနအထားများ၊ ေရှင့်ေလတို၏ အေြခအေန များ၊ အေဆာက်အဦ တည်ေဆာက်မည့်ေနရာများ၊ သဘာဝေပါက်ပင်ှင့် သစ်ေတာများ၏ အေြခအေနများ၊ ဇီဝမျိးစံု၊
မျိးကွဲများ ေနထိုင်ကျက်စားမှင့် ြပန်းတီးမ အေြခအေနများ၊ လုပ်ကက
ွ ်ဝန်းကျင်ရှိရာများမှ လူမဝန်းကျင် အေြခအေနများကို အေသးစိတ် ေလ့လာဆန်းစစ် မများြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံစာအား ကုမဏီ၏ ကားကာလအ ကံေပးအြဖစ်
တာဝန်ထမ်း ေဆာင်ေနသူဦးခင်ေမာင်ေအးဦးစီးသည့်အဖွဲမှ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ေရးဝန်ကီးဌာန၏ မူဝါဒှင့် လမ်းန်ချက်များအရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၂)သတတွင်းလုပ်ငန်းတို၏ လုပ်ထံုး/
လုပ်နည်းများ၊ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကို အေြခခံ၍လည်းေကာင်း၊ ေဒသအတွင်း စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ြခင်းမှရရှိေသာ အေတွ အ ကံများ၊ ေဒသခံြပည်သူလူထုများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ၏ သေဘာထား၊ ပထဝီဆိုင်ရာ
အချက် အလက်များှင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုများကို အေြခခံ၍လည်းေကာင်း ေလ့လာြပစု ေရးသားခဲ့ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ (၇.၁၁.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ အီးအိုင်ေအ -၂/ ၉ (၉၃၇/၂၀၁၆) ြဖင့် ထုတ်ြပန်ထား
ေသာ သတကဆိုင်ရာ စီမံကန
ိ ်းများ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်များေရးသားြခင်း၊ စိစစ်သံုးသပ်ြခင်း ပံုစံအတိုင်းေရး သားြပစုထားပါသည်။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာတွင် လက်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အေန အထား၊ လူမပတ်ဝန်းကျင်အေနအထားများ၏ ပကတိအေြခအေနများကိုအေသးစိတ်ေလ့လာ ပီးစီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်သည့်အခါ ထိခိုက်ိုင်မ(Impact)များ၊
လူှင့်လူပတ်ဝန်းကျင်အား ေရ ရှည်တွ�������K
ုင်ေသာ ထိခိုက်ိုင်မများကို လဲေရှာင်ေလာ့ချိုင်ေြခရှိေသာေဆာင်ရန် ေရှာင်ရန်များ၊ နည်းလမ်း၊ နည်းစနစ်များအား စစ်ေဆးတင်ြပထားပါသည်။ သတတူးေဖာ် ေရးစီမံကန
ိ ်းများှင့်ပက်
သက်၍ ိုင်ငံေတာ်မှ သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားေသာ ဥပေဒများ၊ နည်း ဥပေဒများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊ မူဝါဒှင့်ွန်ကားချက်များအား ေလးစားလိုက်န ကာ အေကာင် အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး စီမံကန
ိ ်းဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များကို
လည်း ကုမဏီ ပိုင်ရှင်များမှ လိုက်န ေဆာင်ရက်ရန် အ ကံြပပါမည်။
ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့် စမ်းသပ်တိုင်းတာေရးှင့် ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်း ေလ့လာေရးအပါအဝင် လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ေြမေအာက်လိဏ်ဂူ တူးေဖာ်ြခင်း (Underground Mining Method)ကိုသာ အသံုးြပ
ေဆာင်ရက်မည် ြဖစ်ေသာေကာင့���������
ားရန် မလိုအပ်၍ ေြမဆီလာဆံုးံးမနည်းပါးပီး သစ်ေတာြပန်းတီးမ မထိခိုက်ိုင် ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ သတိုင်းပါေသာ ြဖန်းစာတူးေဖာ်ြခင်း၊ သယ်ယြူ ခင်း၊ စုပံုြခင်း၊ ကိတ် ခွဲြခင်း
လုပ်ငန်းများမှ ဖုန်မန်ပျံလွင့်မ အေနအထားမှာလည်း တူးေဖာ်မပမာဏ လွန်စွာမများ ြခင်း၊ ေြမေအာက်အစိုဓါတ်ပါ၀င်ြခင်း၊ သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်သည့် ခရီးအကွာအေဝးနည်းြခင်း၊ ဖံုး အုပ်သယ်ယြူ ခင်းများေကာင့် ညစ်ညမ်းမမရှိုင
ိ ်ေကာင်း ေတွရှိရ
ပါသည်။
လုပ်ကက
ွ ်ပတ်ဝန်းကျင်အနီးရှိ ေဒသခံြပည်သူများ၊ တာဝန်ရှိသူများအား စီမံကန
ိ ်း ေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ အစီအစဉ်များှင့် ေစာင့်ကပ်ကည့်မ
 ည့် အစီအစဉ်များကို ညိ◌ှ◌ှိင်းေဆွးေွးြခင်း၊ ေဒသဖွံဖိးေရးှင့် လူမဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများအား ေဆွးေွးညိိင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
ကုမဏီအေနြဖင့် တရားဝင်ရပ်တည်၍ ိုင်ငံေတာ်၏ဘာေငွ တိုးတက်ရရှိေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်၏ သတထုတ်လုပ်မကတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံန်းများှင့်အညီ စနစ်တကျထုတ်လုပ်ပီး၊
ေဒသလူမစီးပွားဖွံဖိးေရး တိုးတက်ေစရန် လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းေကာင့�������
ု�������������
ခိုက်မများကို စနစ်တကျဆန်းစစ်ရန်ှင့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို စနစ် တကျေလာ့ချေပးိုင်မည့်
သင့်ေလျာ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်စမ
ီ ံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်ေရးဆွဲရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်ှင့် ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉ်တိုကုလ
ိ ည်းထည့် သွင်းေရးဆွဲထားပါသည်။ ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်၏ ေရအေသး
စားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကက
ွ ်သည် ေြမေအာက်လိဏ် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ထိခိုက်မ စစ်ေဆးြခင်းကို စနစ်တကျေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ထိခိုက်မေလာ့ချေရး နည်းလမ်း များကို စနစ်တကျစီမံချက် ချမှတ်ထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်
စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်(EMP)အား ထည့်သွင်းေရးဆွဲ တင်ြပအပ်ပါသည်။
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေဆာက်ရက်ိုင်မည့် ကုမဏီကုယ
ိ ်စားလှယ်- ဦးေနမျိးဦး ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် (၀၉-၄၀၂၇၀၃၁၉၅)၊ လုပ်ကက
ွ ်တာဝန်ခံမှာ- ဦးထွန်းထွန်းြမင့်၊ (စီမံကန
ိ ်းမန်ေနဂျာ) ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် (၀၉ –
ရ၇၂၂၂၈၁၁၇)၊ ဦးတင်ကုိ သတတွင်း အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် (၀၉ – ၄၅၅၉၉၂၄၆၀) တိုြဖစ် ပါသည်။

ရည်ရယ်ချက်
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်၏ အဓိကရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်• စီမံကန
ိ ်းှင့်ပတ်သက်၍ ြပဌာန်းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ မူဝါဒများ၊ စံချိန် စံန်းများှင့် လမ်းန်ချက်များကို သိရှိိုင်ရန်။
• စီမံကန
ိ ်းေကာင့�������
ုင်ေချရှိေသာ သက်ေရာက်မများှင့် ထိခိုက်မများသည် လက်ခံိုင်ေသာ စံချိန်စံန်းများှင့် သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းရှိေစရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ထိန်းညိေပးေသာ လက်ေတွလုပ်ေဆာင်မများကို
ေအာင်ြမင်စွာ လုပ်ေဆာင် ိုင်ရန်၊ န်ကားမများ ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ရန်။
• စီမံကန
ိ ်း၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် စီမံကန
ိ ်းေကာင့�������
ုင်ေချရှိေသာ ထိခိုက် မများအား ေလာ့ချိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးရန်။
• ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့် ေရသတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မြဖစ်ေစိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများ အားေရှာင်ကျဉ်ရန် (သိုမဟုတ်) ထိခိုက်မ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစေရး
အတွက် စီမံေဆာင် ရက်ရန်၊ ေရှင့်စွမ်းအင်သဘာဝသယံဇာတများကို ေရရှည်တည်တံ့စွာ အသံုးချိုင် ေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်၊ ေဒသဖွံဖိးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရက်ရန်၊ အများြပည်သူများှင့်စဉ်ဆက်မြပတ် ေတွဆံု
ေဆွးေွး၍ အ ကံြပချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရန်၊ ေဒသ၏ မူလသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရည် အေသွးအား အေလးထား ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ုင
ိ ်ရန်၊ စီမံကန
ိ ်းကာလပီးဆံုးပါက လည်း စိုက်ပျိးိုင်ေသာ စိုက်ပျိး
ေြမ အေြခအေနရရှိသည်အထိ ေရာက်ေအာင် ေဆာင် ရက်သွားရန်။
• စီမံကန
ိ ်းဧရိယာရှိ ပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအြမစ်များ ကျန်းမာေရးှင့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး ေလ့လာြခင်းအားြဖင့် စီမံကန
ိ ်းှင့်ပတ်သက်ေသာ မူဝါဒ ဥပေဒှင့်မူေဘာင်များ၊ဖွဲစည်းမများှင့်အညီ ြပန်လည်သံးု သပ်ြခင်းှင့်
ေဆွးေွးြခင်း။

ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်း နည်းလမ်းများ
ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီမှ ေရသတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းေကာင့�������
ုင်ေသာထိခိုက်မများ၊ စီမံကန
ိ ်းှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ ဧရိယာအတွင်းရှိ ေဆာင်ရက်ချက်များ၊ ေဆာင်ရက်ရန်အစီအစဉ်ရှိေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များမှ
������
ုင်ေသာ ထိခိုက်မများ၊ သက် ေရာက်မများကို ေဖာ်ြပိုင်ရန်ှင့် ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများကို အ ကံြပေဖာ်ြပိုင်ရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာကိုြပင်ဆင်၍ တင်ြပမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာ ကို
ေရးသားေဖာ်ြပရာတွင် သယံဇာတှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ၀န်ကီးဌာန၏ (၂၉.၁၂. ၂၀၁၅)ရက်ေန အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၆၁၆/၂၀၁၅)ြဖင့် ြပဌာန်းထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊
သတတွင်းလုပ်ငန်းကအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်များ (၂၀၁၈၊ဇူလိုင်လ)ှင့် အညီြပင်ဆင်ေရးဆွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ြခင်း၏ ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်း နည်းလမ်းများမှာ –
• စီမံကန
ိ ်းဧရိယာအတွင်းရှိ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အေြခအေနများကို ေလ့ လာဆန်းစစ်ြခင်း။
• စီမံကန
ိ ်းအေကာင်းအရာ ေဖာ်ြပြခင်း။
• စီမံကန
ိ ်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စံချိန်စံန်းများ၊ လမ်းန် ချက်များှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ေဖာ်ြပြခင်း။
• စီမံကန
ိ ်းလုပ်ေဆာင်ြခင်းေကာင့�������
ုင်ေသာ ေကာင်းကျိး၊ ဆိုးကျိးများကို ေလ့လာ ဆန်းစစ်ြခင်း။
• သင့်ေတာ်သည့် ေလာ့ချေရး၊ တိုးတက်ေစေရး နည်းလမ်းများှင့် ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးမည့် အချက်များှင့် အစီအစဉ်များကို ေဖာ်ြပြခင်း။
• ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်များ၊ ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးမ အစီအစဉ်များ၊ ကျန်းမာေရးှင့် လုပ်ငန်းခွ����ရာယ် ကင်းရှင်းေရးအစီ�������������������
 ကံ◌ုပါက ေဆာင်ရ က်ိုင်ရန် ြပင်ဆင်မ
အစီအစဉ်များ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမ အစီအစဉ်များ၊ လူမေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံမအစီအစဉ်များှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အစီ အစဉ်များကို ြပင်ဆင်ေဖာ်ြပြခင်း။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစီအစဉ်ကုိ ေလ့လာရာတွင် အဓိကအားြဖင့် ေအာက်ပါနည်းလမ်းှစ်သွယ်ြဖင့် ေလ့လာဆန်းစစ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည် –

ပထမနည်းလမ်း
ေြမမျက်ှ သွင်ြပင်အေနအထား၊ ရာသီဥတုအေြခ အေန၊ ဘူမိေဗဒသွင်ြပင်၊ မိုးေလဝသအေြခအေနများ၊ လူမစီးပွား အေြခအေနများှင့် အြခားဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အချက်အလက်များပါ၀င်ေသာ ေဒသဆိုင်ရာအချက် အလက်များကို
ြပင်ဆင်၍ ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်းကို ြပလုပ်ြခင်း။

ဒုတိယနည်းလမ်း
ေလအရည်အေသွး၊ ေရအရည်အေသွး၊ ေြမအရည် အေသွးှင့် ဆူညံသံများကို စီမံကန
ိ ်းဧရိယာအတွင်းတွင် ေလ့လာတိုင်းတာြခင်းကိြု ပလုပ်၍ ကွင်းဆင်းေလ့လာေဆာင်ရက်ြခင်း။
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မူလစာမျက်�ှ

အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

စီမံကန
ိ ်းအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်
စီမံကန
ိ ်းတည်ေနရာ
ရတန�မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်သည် ေရ.သတအေသးစား လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
. ်ရန် မေလး – ဗန်းေမာ် ကားလမ်းအတိုင်း (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရာ သို (၈၀) မိုင်၊ သပိတ်ကျင်းသို ( ၈၇ ) မိုင်ခန်၊ လုပ်ကက
ွ ်မှ သပိတ်ကျင်းသို (၉)
မိုင်ခန် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ (TPK-223)၏ ေြမပံုန်းမှာ ၉၃ဘီ/၁ (A.824394, B.825397, C.824398, D.823399, E.822396)၊ ယူတီအမ်ေြမပံုန
 ်း (KF.004343, KF.005346, KF.004347, KF.003348, KF.002345) တို ြဖစ်ပါသည်။
သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ၀န်ကီးဌာနမှ ခွင့်ြပမိန်ရရှိ ပါက ရတန မိုးေြမသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီအေနြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရန် ေအာက် ပါအစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်ခွင့်
ရိုင် မည့်ကာလမှာ မူလသက်တမ်း(၅~၁၀)ှစ်၊ ထပ်တိုးသက်တမ်း(၄)ှစ် စုစုေပါင်း (၉~ ၁၄)ှစ် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းြဖစ်၍ သတသိုက်ပမာဏ ကျန် ရှိပါက ေန က်ထပ်သက်တမ်းအသစ် ထပ်မံတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ရန်
ရည်မှန်းထားပါ သည်။ ေြမေအာက်ေရသတတူးေဖာ်မမှ ထွက်ရှိလာသည့် ေရပါြဖန်းစာကိတ်ခွဲ သန် စင်ထုတ်လုပ်ြခင်းအား ေအာင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်း ကုမဏီ၏(SGU-208) (CIP)နည်း ပညာသံုး ေရသန်စင်စက်ံုတွင် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်၍ ၎င်း
လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် နည်းပညာ အား(SGU-208)၏ (IEE) အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းတင်ြပထားပါသည်။

စီမံကန
ိ ်း၏ ေြမေနရာ အကျယ်အဝန်း
အေသးစားေရသတ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကက
ွ ် ဧရိယာ(၂၀)ဧက၊ (၀.၀၈၀၉) စတုရန်း ကီလိုမီတာ ြဖစ်ပါသည်။

စီမံကန
ိ ်းကာလ
၂.၃.၁ ရတန မိုးေြမ လုပ်ကက
ွ ်ေနရာသည် ယခင်က MGGM (မေလးေရ ေကျာက် မျက်ကမ
ု ဏီအေနြဖင့်) အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချပ်ှင့် (၂၄.၇.၂၀၀၀) မှ (၂၃.၇. ၂၀၀၅)ထိ အကျိးတူစာချပ် ချပ်ဆိုလုပ်ကုင
ိ ်ခဲ့ပါသည်။ (၁၀.၈.၂၀၀၄)တွင်
MGGM မှ နီလာိုးမကုမဏီသို လဲေြပာင်းလုပ်ကုင
ိ ်ေစခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၅)ခုှစ်ခန်တွင် အေသး စားေရလုပ်ကက
ွ ်(၁)ကွက်လင် (၂၀)ဧကသာ ခွင့်ြပေပးမည်ဟူေသာ မူဝါဒေကာင့် (၂၀)ဧကစီ အေသးစားေရလုပ်ကက
ွ ်များအား ရတန မိုးေြမ
ကုမဏီအမည်ြဖင့် (၂၇. ၁၀.၂၀၀၅)မှ (၂၆.၁၀.၂၀၀၈)ထိ စာချပ်ချပ်ဆို လုပ်ကုင
ိ ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ကက
ွ ်အမှတ် များမှာ (SC– 6A/ 6B, SC–7A/ 7B)တိုြဖစ်ပီး (၂၀၀၈)ခုှစ်တွင် အသီးသီးသက်တမ်း ကုန်ဆံုးခဲ့ပီး သတတွင်းဝန်ကီးဌာနမှ သက်တမ်း
တိုးခွင့် မြပေတာ့ေသာေကာင့် အမှတ်(၂)သတတွင်းလုပ်ငန်းှင့် အကျိးတူဖက်စပ် လုပ်ကုင
ိ ်စဉ်က လုပ်ကက
ွ ် အတွင်းရှိ တူးေဖာ်ထားေသာ ြဖန်းေြမစာလက်ကျန်များ ကိတ်ခွဲသန်စင်ရန်ှင့် အေဆာက်အဦများ၊ စက်ယရားများ ြဖတ်သိမ်း
ေြပာင်းေရရန် အချိန်ကာလ(၁၆)လ ေတာင်းခံရာ အမှတ်(၂) သတတွင်းလုပ်ငန်းမှ (၂၂.၈.၂၀၀၈) ရက်ေနတွင် ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ခွင့် ခွင့်ြပေပးခဲ�
့ ����K မိုးေြမသတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိ တက်သည် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ
ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပချက်အရ ကုမဏီ မှတ်ပံုတင် အမှတ် (၁၀၀၄၉၃၄၃၈/၂၀၀၄ – ၂၀၀၅)ြဖင့် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂.၃.၂ ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်းေလ့လာြခင်း အေြခအေနအရ စီမံက◌
ိ ်န်းကာလ (၁၁)ှစ်မှ (၁၄)ှစ်ခန်အထိ ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်ေကာင်း ခန်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။

စီမံကန
ိ ်းအရယ်အစား
အေသးစားေရသတ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကက
ွ ်သည် ဧရိယာ(၂၀)ဧက၊ (၀.၀၈၀၉) စတု ရန်းကီလိုမီတာြဖစ်ပီး တစ်ှစ်လင် စွန်ပစ်ေြမစာ၊ ြဖန်းေကျာက်စာတန် (၅၀၀)ခန်သာ ထွက်ရှိ ိုင်မည့်လုပ်ငန်းြဖစ်ပီး၊ ဟင်းလင်းဖွင့်တူးေဖာ်နည်းစနစ် မသံုး
ြခင်းေကာင့�����K
န်ပစ် ေြမစာထွက်ရှိမမရှိပါ။ ေရ သတသိုက်မေတွမီ ေဖာက်လုပ်ေသာ အင်း/လိဏ်များမှ ေကျာက် ိုင်းြဖန်းများသာ ထွက်ရှိပီး ၎င်းတိုအား ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ53’ 32.74”N)၊ အေရှေလာင် ဂျီကျ(96 ◌ံ04’ 50.07”E)ရှိ
ေြမနိမ့်လိအတွင်း စုပံုထားပီးြပတ်ေရပိကျြခင်း မရှိေအာင် အလျား(၁၀၀ေပ)၊ အနံ(၆၀ေပ)၊ အြမင့်(၆၀ေပ)ခန်ရှိေသာ ေြမစာပံုအား ေလှခါးထစ်ပံုစံ ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

တပ်ဆင်မမ
 ျား
ပင်မလိဏ်အတွင်း (Winch)စင် (၁)စံု၊ မီးစက် (၂) လံုး၊ ေလမတ်စက် (Air Compressor) (၂)လံုး၊ ေရစုပ်စက် (၂)လံုးှင့် အုပ်ချပ်မံုးအတွက် ံုးလုပ်ငန်းသံုး ယာဉ်ငယ် (၁)စီး၊ အုပ်ချပ်မယာဉ် (၁)စီး ထားရှိအသံုးြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

အသံးု ြပနည်းပညာ
ေရသတကို ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်းတူးေဖာ်နည်း (Underground Mining Method) (Incline Shaft) ပံုစံအတိုင်းဆင်း၍ အငိက
ု ်ေထာင့် (40 Degree) ပံုစံြဖင့် ေရသတပါ၀င်သည့် ြဖန်းေကျာက်လာအား အဆင့်ဆင့် ရှာေဖွထုတ်လုပ်မည်ြဖစ်ရာ
ခန်မှန်းအနက်ေပ (၅၀၀)ခန် အထိရှိိုင်ပါသည်။ ေြမသားမတည်ငိမ်ေသာ ေြမလာေကျာက်လာများအား ပိကျမည့် အရာယ်မှ ကာကွယ်ေရးအတွက် ခိုင်ခံ့ေသာ ကွန်ကရစ်နံရံများြပလုပ်ပီး ေအာက်ခံခိုင်ခံ့ ေသာေကျာက်သားအထိ အင်းနံရံ၊
အင်းေထာက်၊ အုန်းတန်း၊ အုန်းတိုင်များအား သာမန်အား ြဖင့် သစ်သား/ေမျာများ အသံုးြပေသာ်လည်း အေရးကီးေနရာများတွင် သံယက်မ၊ သံဖရိန်များ အသံုးြပေဆာင်ရက်ပါမည်။ လုပ်သားများ အင်းအတွင်းဆင်းြခင်း၊ တက်ြခင်း၊ ပစည်းများ
သယ်ယြူ ခင်းအတွ����������K
တည်၍ (၂၀မှ၂ ၅)ေပအြမင့် ၀င့်စင်တည် ေဆာက်ကာ 37KW ၀င့်ေမာ်တာ၊ ဂီယာ(၆)ချက်ပါ အတင်အချစနစ်၊ လက်ဆွဲဘရိတ်၊ လပ်စစ် ဘရိတ်စနစ်များ၊ မီတာ(၅၀၀)၊ အရှည် (၂၂)မီလီမီတာ စတီး
သံကိးလံုး၊ အချင်း(၅၀) လက်မ၊ ဗျက်(၂၄) လက်မ၊ ၀င့်ကိးရစ်ဘီးများအား အသံုးြပေဆာင်ရက်ပါမည်။ လပ်စစ်မီးအတွက် ြမန်မာ့လပ်စစ် ဓာတ်အားလုပ်ငန်းမှ လုပ်ငန်းသံုး ပါ၀ါမီတာြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အရံမီးစက် အြဖစ်(200KVA) အသံလံု
မီးစက်ြဖင့်လည်းေကာင်း ထားရှိအသံုးြပပါမည်။ ေရသတပါ၀င် သည့် သလင်းေကျာက်အလာ (Quartz Vein)အား လိဏ်ေခါင်း Level အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ရှာေဖွ တူးေဖာ်ပီး ြဖန်းစာခဲများအား ေြမေအာက်မှ ေြမမျက်ှ�ြပင်သို သတသယ်ယူ
ပိုေဆာင်ေရး လမ်းေကာင်း (Haulage Way) မှတဆင့် တန်ဝက်ဆံ့သတသယ်ပံုး (Skip) များကို အသံုးြပ ၍သယ်ေဆာင်ပါမည်။ ထိုမှတဆင့်(၁၀)ဘီး Tipperယာဉ်ြဖင့် အမန်ပျံလွင့်မ မရှိေစရန်ဖံုးအုပ် ၍ေရပါြဖန်းေြမစာ(Raw Ore)များအား
မိတ်ဖက်ကမ
ု ဏြီ ဖစ်ေသာ ေအာင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်း ကုမဏီ၏ (SGU-208) ကိတ်ခွဲသန်စင် စက်ံုသိုပိုေဆာင်ကာေရ သတထုတ်ယမ
ူ ည်ြဖစ်ပါ သည်။ လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း သတသိုေလှာင်ံု အသံုးမြပပါ။ အေထွေထွ ပစည်းှင့် စက်ပစည်း
သိုေလှာင်ံုအြဖစ်သာ အသံုးြပပါသည်။ သတသိုေလှာင်ံုအား သီးြခားထားရှိြခင်းမရှိဘဲ ေြမ ေအာက်လုပ်ငန်းခွင်မှ သတသန်စင်စက်ံုသို ဖုန်မန်များပျံလွင့်မမရှိေစ ရန်အမိုးအကာြဖင့် ဖံုး အုပ်ထားေသာ(၁၀)ဘီး Tipper ယာဉ်ြဖင့် တိုက်ိုက်
ပိုေဆာင်ပါမည်။ ခရီးအကွာအေဝး(၂၀) မိုင်ခန်ရှိပါသည်။

အေြခခံအေဆာက်အဉီ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး
အဆိုြပတင်ြပေသာ ေရ.လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာသို ေနြပည်ေတာ်မှ မေလးသို အြမန်လမ်းအတိုင်း မိုင်(၁၆၀)ခန်၊ မ ေလးမှ ဗန်းေမာ်ကားလမ်းအတိုင်း (၇)မိုင်ချမ်း သာေကျးရ.ာသို မိုင်(၈၀)ခန်၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရာမှ သပိတ်ကျင်းသို (၈၇) မိုင် ခန်
သွားေရာက်ရပါမည်။ လုပ်ကက
ွ ်မှ သပိတ်ကျင်းသို (၉)မိုင်ခန် ေကျာက်ခင်းလမ်းြဖင့် သွားလာိုင်ပါသည်။
အေဆာက်အဦများ
လုပ်ငန်းကီးကပ်ေရးံုး (၁)လံုး၊ ပစည်းသိုေလှာင်ံု (၁)လံုး၊ ၀န်ထမ်း/ လုပ်သား အိပ်ေဆာင်(၂)လံုး၊ စားဖိုေဆာင်(၁)ေဆာင်၊ လံု ခံေရးအေဆာက်အဦ (၁)လံုး ေဆာက်လုပ်အသံုးြပပါမည်။ အေဆာက်အဦများမှာသွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ၀ါးထရံ ကာြဖင့်
ယာယီအေဆာက်အဦများသာြဖစ်ပီး ယခင်လုပ်ကက
ွ ်ေဟာင်းမှ လက်ကျန် အေဆာက်အဦများအား ြပန်လည်ြပြပင် သံုးစွဲပါမည်။
လပ်စစ်ဓါတ်အားသံုးစွဲြခင်း
ြမန်မာ့လပ်စစ် ဓါတ်အားေပးလုပ်ငန်းမှ ြဖန်ေဝေပးေသာ လပ်စစ်မီးအား သပိတ်ကျင်း ဓါတ်အားခွဲံုမှ (၂၄)န ရီရရှိပီး၊ ေကျးရာှင့် ကုမဏီလုပ်ကက
ွ ်အလိုက် ထရန်စေဖာ်မာများ တပ်ဆင်အသံုးြပပါမည်။ ကုမဏီမှ (၂၀၀)ေကဗွီေအ မီးစက်(၁)
လံုး အရံအြဖစ် ထားရှိသွားပါမည်။
ဆက်သွယ်ေရးစနစ်
ေြမေအာက်တူးေဖာ်ေရး ေဆာင်ရက်သည့်အခါ Inter-����������������������������
ယ်ေရးအတွက် လက်ကုင
ိ ်ဖုန်းစနစ် အသံုးြပပါမည်။ ဆက်သွယ်ေရး ေအာ်ပေရတာစနစ်များြဖစ်သည့် MPT, MEC, Telenor,
Ooredoo, Mytel စေသာဖုန်းလိုင်းများ အားလံုးေကာင်းမွန်စွာ အသံုးြပိုင်ပါ သည်။ အင်တာနက်လိုင်းများ အသင့်အတင့် ေကာင်းမွန်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရက်မမ
 ျား
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပမိန်ရရှိပါက ေြမေအာက်ေရသတတူးေဖာ်ြခင်း အစီ အမံအားေအာက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်-

ယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများသံးု စွဲမ
ေြမေအာက်ေရ.သတ တူးေဖာ်မစနစ်တွင် လိဏ်ေခါင်းှင့် ေကျာက်လာများတူး ေဖာ်ရာတွင် ယမ်းအြဖစ် (Emulsion Explosive) (သို) (Ammonium Nitrate+Fuel Oil)၊ အေှးကိး (Safety Fuse)၊ အြမန်ယမ်းကိး၊ စနက်တံ (Detonator) တိုကုိ
အသံုးြပ၍မိုင်းခွဲ ဖယ်ရှားြခင်း နည်းလမ်းြဖင့် ြပလုပ်ပါသည်။ တစ်ှစ်လင်ယမ်း (သို) ANFO (၅)တန်ခန်၊ စနက် တံ(၁၀၀၀၀)ခု၊ အေှးယမ်းကိး (၅၀၀၀)မီတာခန်၊ အြမန် ယမ်းကိး(၁၂၅၀၀)မီတာခန် အသံုးြပေဆာင်ရက
. ်ပါမည်။ ယမ်းှင့်
ဆက်စပ်ပစည်းများ သိုေလှာင်ထိန်းသိမ်းမအား ကုမဏီ၏စု ေပါင်းယမ်းတိုက်တွင်ထားရှိပီး ေနစဉ်လုပ်ငန်း လို�������
တည်၍ လုပ်ကက
ွ ်တာဝန်ခံခွင့်ြပချက်အရ မိုင်းတာဝန်ခံများထံသို ထုတ် ေပးေဆာင်ရက်ပါသည်။ ေရသတတူးေဖာ်
ြခင်း လုပ်ငန်းတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ ကေသာ ေြမာက်ကန်းသူမမကုမဏီ၊ ေအာင်ထွန်းလင်းရှိ������������ြပည့်ဖိးေအာင်၊ ထွန်းေရစင်ကမ
ု ဏီများအတွက် တန်(၂၀)ဆံ့ အမဲတမ်းယမ်းတိုက်(၂) လံုးအားသပိတ်ကျင်း
မိနယ်၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရာအနီးအမှတ်(၂)စစ်အေြခခံေလ့ကျင့် ေရးတပ် ဧရိယာအတွင်း ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ53’ 50.81”N) အေရှေလာင်ဂျီကျ(96 ◌ံ3’ 37.39”E)ှင့် ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ53’ 48.71”N) အေရှေလာင်ဂျီကျ (96 ◌ံ3’
34.95” E)တွင် ေဆာက်လုပ်သံုးစွဲခင
ွ ့် ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။
လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ယမ်းအသံုးြပမအေနြဖင့် (၁)ရက်လင် (၁)ကိမ်န်းြဖင့်သာ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပီး Secondary Blastingကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရိမ
ှ ှသာ ြပလုပ်သံုး စွဲသွားပါမည်။ တစ်ကိမ်တွင် လွန်ကျင်းအေရအတွက်(၃၀)အား အသံုးြပ
မည့်ယမ်းပမာဏ မှာေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်ပါသည်-

စဉ်

အမျိးအစား

ေရတွက်ပံု

အေရအတွက်

1.

Emulsion Explosive

kg

15

2.

Safety Fuse

m

16

3.

Cordtex

m

20

4.

(No-8) Plain Detonator

Nos

30

မှတ်ချက်

ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာပစည်းများ၏ ခွင့်ြပချက် အေထာက်အထားှင့် ဓာတ်ပံု မှတ်တမ်းများအား ေန. က်ဆက်တွဲ(က-၂)ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အမှန်တကယ်ထား သိုချိန်၊ ထုတ်ယသ
ူ ံုးစွဲချိန်များတွင် လယ်ဂျာ၊ ဘင်းကဒ်များအား စာရင်း
ထိန်းသိမ်းထားရှိပါ မည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှလွဲ၍ အြခားေနရာများသို ကိုင်တွယ်သယ်ေဆာင်မမ
 ရှိေစရန် ေနစဉ် အသံုးမြပပဲပိုလံသည့် ပစည်းများအားလုပ်ကက
ွ ်တာဝန်ခံမှ ကပ်မတ်စစ်ေဆးြခင်း၊ စာရင်းှင့်တကွ ြပန်လည်အပ်ှံြခင်း ေဆာင်ရက
. ်ပါ
မည်။ ယမ်းဘီလူးှင့် ဆက်စပ်ပစည်း များ ကိုင်တွယ်အသံုးြပြခင်းှင့် ပတ်သက်ပီး ြမန်မာ့သတ တွင်းနည်း ဥပေဒများ(၂၀၁၈)၊ အခန်း(၂၈)၊ ပုဒ်မ(၁၈၁) ပါပုဒ်မခွဲများအတိုင်း လိုက်န ေဆာင်ရက်ပါမည်။

အေထွေထွလပ
ု ်ငန်းသံးု ပစည်းများ သံးု စွဲမ
����������
ှင့်ပစည်းများ သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ေရးအတွက် ၀င့်စင်၊ ၀င့်ခံုှင့် ၀င့်ကိးများ၊ ေလမတ်စက်၊ မီးစက်ှင့် လက်ကုင
ိ ်ေကျာက်ေဖာက်စက်များ အသံု◌ုးြပ၍ ေဆာင် ရက်သွားပါမည်။ ေကျာက်ြဖန်းေြမစာများ သယ်ယြူ ခင်း
အတွက် သံဘီးပါလက်တွန်းလှည်းများ၊ ေြမသယ်ယာဉ်များ အသံုးြပေဆာင်ရက်ပါမည်။ ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင် ေလအရည်အေသွး ြပည့်ဝေကာင်းမွန်ေစရန် သဘာဝအရံေလဝင်ေပါက်များ၊ Air man ေလမတ်စက်၊ (10 KW/ 5KW) ေမာ်တာသံုး
Blower ေလမတ်စက်များ အသံုးြပပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင် ေြမေအာက်ေရ ထွက်ရှိိုင်မမှာ တစ်ရက်လင် (၆၄၀၀) ကုဗေပခန်ရှိရာ လုပ်ငန်းခွင် ေရနစ်ြမပ်မ မရှိေစေရး အတွက် (၂)လက်မ ေရပိုက်သံုး ေရြမပ်ေမာ်တာ (4KW)၊ (၄)လက်မ ေရပိုက်
သံုး ေရြမပ် ေမာ်တာ(25KW/ 40KW)၊ Pedrollo အီတလီ ေရပန်များ အသံုးြပ၍ ေရစုပ်တင်ြခင်း ေဆာင်ရက်ပါမည်။

တစ်ှစ်အတွက် ေရလိုအပ်ချက်င
ှ ့် ရယူသံးု စွဲမည့်ေရအရင်းအြမစ်
ကုမဏီဝန်ထမ်းများအတွက် ေသာက်သံု�����K
ရားများအတွက် လိုအပ်ေသာ ေရ၊ လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာှင့် ဆက်သွယ်ေရးလမ်းများ၊ စိုက်ပျိးပင်များ ပက်ဖျန်းရန် အတွက် တစ်ှစ်လင် ေရဂါလန်ေပါင်း(၉.၇)သန်းခန် လိုအပ်ေကာင်း ခန်မှန်း
ရရှိပါသည်။ လုပ်ကက
ွ ် အေရှဘက် ေတာင်ေြခစိမ့်စမ်းေရမှ ထွက်ရှိေသာေရ ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ53’ 31.17”N) အေရှေလာင်ဂျီကျ(96 ◌ံ04’ 45.32”E)မှ အချင်း(၂”) လက်မေရပိုက်ြဖင့် သွယ်တန်းစုပ်တင်ပီး (အလျား၂၅ေပ x အနံ ၂၅ေပ x
အြမင့် ၁၀ေပ)၊ ဆံ့ဝင်မ (၄၅၀၀၀)ဂါလံရှိသည့် ကွန်ကရစ်ေရ ကန်ြဖင့်သိုေလှာင်ကာ ေရလံုေလာက်စွာ သံုးစွဲိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရက်သွားပါမည်။ ေကျးရာ လူထုအတွက်လိုအပ်ပါက ကုမဏီမှအဝီစိတွင်းတူး၍ မီတာ(၁၀၀)ခန် အနက်မှ စုပ်တင်လှ
ဒါန်းေပးပါမည်။ ေရလိုအပ်ချက်များြပားသည့် လုပ်ငန်းြဖစ်ေသာ်လည်း ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင် မှအလိုအေလျာက်ထွက်ရှိေသာေရများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လမ်းမိုးမမရှိေစရန် သီးြခားေရစုပ် စက်များြဖင့် စုပ်တင်ဖယ်ရှားရြခင်းေကာင့် ၎င်းေရများကို
လုပ်ငန်းအတွက်လည်းေကာင်း၊ ၀န်ထမ်းလုပ်သား သံုးစွဲြခင်းအတွကလည်းေကာင်း ပိုလံစွာြဖန်ေဝ သံုးစွဲိုင်ပါမည်။ သာမန် အားြဖင့်ေဒသတွင်း ေြမေအာက်ေရှင့် အကွာအေဝး မီတာ(၇၀)ခန် ရှိပါသည်။ ဓာတ်ခွဲအေြဖ များအရ ေြမေအာက်ေရ
မှာ ညစ်ညမ်းမမရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။
ေဒသအတွင်း ေရသတထုတ်လုပ်ေသာလုပ်ငန်း ကုမဏီလုပ်ကက
ွ ်များ၊ ပုဂလိက လက်လုပ်လက်စား တူးေဖာ်ေသာအင်းများ များစွာရှိေကာင်း ကွင်းဆင်းေလ့လာသိရှိရ ေသာ်လည်း၊ မိုးရာသီတင
ွ ် ေြမေအာက်ေရများ ထွက်ရှိမများြပားကာ
လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရြခင်း၊ ေွရာသီတွင်လည်း အဆက်မြပတ် စုပ်တင်ဖယ်ရှားရြခင်းများရှိေကာင်း လုပ်ငန်းခွင်တာဝန် ခံများ၊ ေဒသခံြပည်သူများအား ေမးြမန်းသိရှိရြခင်းေကာင့် ေမးခွန်းစစ်တမ်း Qualitative နည်းလမ်းြဖင့် ဆန်းစစ်တင်ြပြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။

ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီ (TPK-223)လု ပ်ကက
ွ ်အတွင်း တစ်ေနတာ ေရလိုအပ်ချက်ြပဇယား

စဉ်

အသံုးြပေနရာ

ပမ်းမ

အြမင့်ဆံုး

လိုအပ်ချက်

လိုအပ်ချက်

gal/day

gal/day

မှတ်ချက်

၁

ဝန်ထမ်းေသာက်သံုးေရ

၅၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂

လမ်းများဖုန်သိပ်ရန် ေရပက်ဖျန်းြခင်း

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀

မိုးရာသီကာလ လိုအပ်ချက်ေလျာ့

၃

မီးေဘးကာကွယ်ရန် ေရ

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀

မိုးရာသီကာလ လိုအပ်ချက်ေလျာ့

၄

ယာဉ်ှင့်စက်ကရ
ိ ိယာများအတွက်

၆၅၀

၈၀၀

၅

ေဒသခံြပည်သူများသို ေရေပးေဝြခင်း

၅၀၀

၁၀၀၀

၆

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ

၆၅၀

၈၀၀

စုစုေပါင်း

၂၆၈၀၀

၅၂၆၀၀

တစ်ှစ်တာ(ပျမ်းမလိုအပ်ချက်)
တစ်ှစ်တာ(အြမင့်ဆံုးလိုအပ်ချက်)
ေရသိုေလှာင်ကန် အတိုင်းအတာ
ဆံ့ဝင်မ ပမာဏ
သွယ်ယလ
ူ ာေသာေရပိုက်
သွယ်ယေ
ူ သာေနရာ

မိုးရာသီကာလ လိုအပ်ချက်ေလျာ့

= ၂၆၈၀၀×၃၆၅ = ၉၇၈၂၀၀ = ၉.၇ သန်း
= ၅၂၆၀၀×၃၆၅ = ၁၉၁၉၉၀၀၀ = ၁၉.၁ သန်း
= အလျား၂၅’× အနံ ၂၅’× အြမင့် ၁၀’
= ၄၅၀၀၀ ဂါလံ
= အချင်း (၂”)
= လုပ်ကက
ွ ်၏ အေရှဘက်ေတာင်ေြခမှ စီးဆင်းလာေသာစိမ့်စမ်းေရ၊ (22 ◌ံ53’31.17”N)၊(96 ◌ံ04’45.32”E)။

တစ်ှစ်အတွင်း ေလာင်စာဆီလုအ
ိ ပ်ချက်
အသံုးြပမည့် ယာဉ်/ စက်ယရား၊ ေရစက်၊ မီးစက်များအတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည် –
• ဒီဇယ်ဆီ (၁၈၀) ေပပါ။
• ဓါတ်ဆီ ( ၃ ) ေပပါ။
• အင်ဂျင်ဝိုင် ( ၁ ) ေပပါ။
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေလာင်စာဆီများအား သီးြခားသိုေလှာင်ထားြခင်း မြပဘဲ လို������K
တည်၍ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ ာရှိ စက်သံုးဆီဆိုင်များမှ ေပပါြဖင့် ၀ယ်ယသ
ူ ံုးစွဲသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

စွန်ပစ်ပစည်းထွက်ရိမ
ှ ၊ ထုတ်လတ
 ်မ
 ှင့် အေှ က်အယှက်ြဖစ်ေစမ
စွန်ပစ်ပစည်း ( အစိုင်အခဲများ )
မိုင်းလုပ်ငန်း စတင်ေဆာင်ရက်ချိန်တွင် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေလ့ရှိ�������� လာ (Top Soil)များအား သီးြခားဖယ်ရှားစုပံထ
ု ားရှိပီး ှစ်တိုအပင်များ၊ စားသံုးသီးှံှင့် ြမက်များစိုက်ပျိးဖံုးအုပ်ထားရှိပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် မူလ
ေြမဆီလာပျက်စီးေသာ ေနရာများတွင် ဖံုးအုပ်ိုင်ေရးေဆာင်ရက်ပါမည်။ ေရမပါေသာ ေကျာက်ိုင်းြဖန်းများမှာ လိဏ်ကျင်းများ ေဖာက်လုပ်ချိန်ထွက်ရှိိုင်ပီး တစ်ှစ်လင် တန်(၅၀၀)ခန် ထွက်ရှိိုင်ပါသည်။ စွန်ပစ်ေကျာက်များအားတူးေဖာ်ပီး
လိဏ်ေခါင်း များအတွင်း ေရှစားေန က်ပစ်စနစ်ြဖင့် ြပန်လည်ဖိုြခင်းလုပ်ငန်းများ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ ယခင်စွန်ပစ်ထားေသာ စွန်ပစ်ေကျာက်များအား ပိကျြခင်း၊ တိုက်စားြခင်း မရှိ ေစရန် စနစ်တကျစုပံုထားရှိပါမည်။ ေကျာက်ိုင်းြဖန်း
ထွက်ရှိလာသည့်အချိန်တွင် ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ53’ 32.74”N)၊ အေရှေလာင်ဂျီကျ(96 ◌ံ4’ 50.07”E)ရှိ ေြမနိမ့် လိအတွင်း စုပံုထားပီးြပတ်ေရပိကျြခင်းမရှိေအာင် အလျား(၁၀၀)ေပ၊ အနံ (၆၀)ေပ ှင့်အြမင့်(၆၀)ေပခန်အား ေလှခါးထစ်ပံုစံ
ြပလုပ် ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။ စွန်ပစ် ေကျာက်ိုင်းများအား လမ်း၊ တံတားှင့် အေဆာက်အဦလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ေကာင်း၊ အြခားတည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများတွင်လည်းေကာင်း အသံုးြပေဆာင် ရက်ပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် ပင်မ
ဆင်းတွင်းအား ြပန်လည်ဖိုရန်အတွက် စနစ် တကျစုပံုထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူအသံုးအေဆာင် စွန်ပစ်ပစည်းများအား အမိက် ကျင်းများထားရှိ၍ စွန်ပစ်ြခင်း၊ ဖံုးအုပ်ြခင်း၊ မီးိဖျက်စီးြခင်းြဖင့် စီမံသွားပါမည်။

စွန်ပစ်ပစည်း ( အရည်များ )
စက်ပစည်းများမှထွက်ရှိိုင်သည့် စက်သံုးဆီှင့် အင်ဂျင်ဝိုင်များ စီးထွက်ြခင်း၊ ယိုစိမ့်ြခင်းမရှိေစေရးအတွက် ထားသိုသည့် ဆီတိုင်က
ီ ှင့် ဆီေလှာင်ကန်များ ကံ့ခိုင်မ အား အမဲမြပတ် စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်း၊ စွန်ပစ်ဆီေဟာင်းများအား စိမ့်ထွက်
ပျံှံမ မရှိေစေရး၊ စက်ြပင်သည့် ေနရာများအား ကွန်ကရစ်ခံုဆီခံခွ����Kင် သစ်သား တန်းများခင်း၍ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွန်ပစ်မမ
 ှေရှာင်ရှားြခင်းြဖင့် ထိန်း သိမ်းပါမည်။ ေြမေအာက်လုပ်ကက
ွ ်အတွင်းမှ ထွက်ရှိလာမည့် ေရ
များအားစုပ်တင်၍ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ြပန်လည်အသံုးြပြခင်း၊ လမ်းများတွင် ဖုန်သိပ်ေစရန်ပက်ြဖန်းြခင်း၊ စိုက်ပျိးပင်များတွင် ပက်ြဖန်းြခင်း၊ ၀န်ထမ်းလုပ်သားများအတွက် လိုအပ်သလို အသံုး ြပပါမည်။ မြဖစ်မေန စွန်ပစ်ရမည့် ေရဆိုးများအား
(Tailing Dam) ြပလုပ်၍ စွန်ပစ်ပါ မည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှထွက်ရှိေသာ ေြမေအာက်စွန်ပစ်ေရများအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုက
ိ ် မမရှိေစဘဲ ေြမေအာက်မှ သံပိုက်ြဖင့�����������
င် ပလပ်စတစ်ပိုက်ြဖင့် လည်းေကာင်း သွယ်ယူ ပီး
လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ချိင့်ဝှမ်းတည်ရှိေသာ ေနရာြဖစ်သည့် ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ53’ 32.65”N)၊ အေရှေလာင်ဂျီကျ(96 ◌ံ04’ 48.24”E)တွင် စွန် ထုတ်ိုင်ရန်စီမံသွားပါမည်။တင်ြပပါစီမံကန
ိ ်းဧရိယာအတွင်းေရသတသန်စင်ထုတ်လုပ် ြခင်း
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းမြပပါ။ ေရပါြဖန်းထုတ်လုပ်မ ရှိလာချိန်တွင် ေအာင်ထွန်း လင်းရှိန်ဝင်း ကုမဏီ၏ လုပ်ကက
ွ ်အမှတ် (SGU-208)ရှိ ေရသန်စင်စက်ံုတွင် သန်စင် ထုတ်လုပ်မည်ြဖစ်၍ စွန်ပစ်ေရသန်စင်မည့် အစီအစဉ်အား ၎င်းစီမံကန
ိ ်းမှ
ပင် ေဆာင် ရက်မည်ြဖစ်ပီး Underground Water ���Kခိုက်မမရှိေစေရးအစီအမံများထည့် သွင်းေဖာ်ြပထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

်

်

်

ိ

စွန်ပစ်ပစည်း ( အခိုးအေငွများ )
စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရ.က်မည်ဆိုပါက လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း အသံုးြပေသာ အင်ဂျင် စက်များမှ ထွက်ရှိေသာမီးခိုးများ၊ ယာဉ်များမှထွက်ရှိေသာ မီးခိုးများရှိိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုညစ်ညမ်းမမြဖစ် ေစေရးအတွက် အင်ဂျင်စက်များအား .ကံ့ခိုင်မ၊
စစ်ေဆးြပြပင်မများ ပံုမှန်ေဆာင်ရက်၍ အနည်းဆံုးထွက်ရှိမြဖစ်ေစေရးကို အေလး ထားကပ်မတ် ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ထွက်ရှိလာသည့် မီးခိုးေငွများအား ေလထုညစ် ညမ်းမမြဖစ်ေစရန် ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းေစရန်စီမံြခင်း၊ မီးခိုးေခါင်းတိုင်
အရှည် များအသံုးြပြခင်းြဖင့် ေလျာ့ချပါမည်။ သတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းတွင် ဓာတ်ေဆးများ သံုးစွဲြခင်းမရှိသြဖင့် အခိုးအေငွများထွက်ရှိြခင်းမရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတွင် အခိုးအေငွများ ထွက်ရှိေသာ်လည်း ယမ်းသံုးစွဲမ ပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမအကိမ်
အေရအတွက်ှင့် ယမ်းခွဲ ရာတွင် အနက်ေပ(၁၅၀)၊ ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲြခင်းှင့် ေလစက်များြဖင့် မတ်ထုတ်သန်စင်ြခင်းေကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းေစသည့် အမန် အမားများှင့် အခိုးအေငွများ ထွက်ရှိမမရှိေစေရး စီမံ
ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

၀န်ထမ်း/လုပ်သားများ၏ စွန်ပစ်ပစည်း
စီမံကန
ိ ်းအတွင်း ၀န်ထမ်း/လုပ်သားှင့် မှီခိုသူစုစုေပါင်း (၅၀) ဦးခန်ရှိိုင်ပီး လူအသံုးအေဆာင် စွန်ပစ်ပစည်းများအား မီးိဖျက်ဆီးိုင်ေသာပစည်း၊ အစားအ ေသာက် စွန်ပစ်ပစည်းှင့် ြပန်လည်အသံုးြပိုင်ေသာ စွန်ပစ်ပစည်းဟူ၍ ခွဲြခားစွန်ပစ်
ေစြခင်း ေဆာင်ရက်ပါမည်။ မီးိဖျက်ဆီးိုင်ေသာ ပစည်းများအား အမိက်မီးိကန်ြပ လုပ်၍ ြပာကျသည်အထိ ေစာင့်ကပ်မီးိြခင်း၊ အစားအေသာက် စွန်ပစ်ပစည်းများ အား အိမ်ေမွးတိရစာန်အစားအစာ အသံုးြပသူများထံ ေပးအပ်ြခင်း၊
ြပန်လည်အသံုးြပ ိုင်ေသာပစည်းများအား (Recycle) အသံုးြပသူများထံ လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ပါမည်။ အညစ်အေကးစွန်ပစ်ြခင်းအား ယင်လံုအိမ်သာများ ေဆာက်လုပ် ေပးပီးသံုးစွဲေစပါမည်။

ခန်အပ်ထားသည့်လပ
ု ်သား အေရအတွက်
၁။

စီမံကန
ိ ်း တာဝန်ခံ

(၁) ဉီး

၂။

စီမံခန်ခွဲေရး မန်ေနဂျာ

(၁) ဉီး

၃။

အင်ဂျင်နီယာ

(၁) ဉီး

၄။

ဘူမိေဗဒ အရာရှိ

(၁) ဉီး

၅။

ကီးကပ်ေရးမှး

(၃) ဉီး

၆။

ြပည်သူလူထုဆက်ဆံေရး တာဝန်ခံ

(၁) ဉီး

၇။

ကျန်းမာေရးမှး

(၁) ဉီး

၈။

လပ်စစ်ဝန်ထမ်း

(၁) ဉီး

၉။

မိုင်းဆရာ

(၁) ဉီး

၁၀။

မိုင်းလုပ်သား

(၂) ဉီး

၁၁။

ေဖာက်စက်ဆရာ

(၁) ဉီး

၁၂။

ေဖာက်စက်အကူ

(၂) ဉီး

၁၃။

စားရိပ်သာ

(၂) ဉီး

၁၄။

စိုက်ပျိးေရးလုပ်သား

(၂) ဉီး

၁၅။

အင်းလုပ်သား

(၅) ဉီး

၁၆။

ယာဉ်ေမာင်း

(၂) ဉီး

၁၇။

လံု ခံေရး

(၄) ဉီး

၁၈။

အေထွေထွလုပ်သား

(၇) ဉီး

စုစုေပါင်း ၀န်ထမ်း/လုပ်သား

( ၃၈ ) ဦး

လုပ်သားများေနထိုင်ေရးအတွက် သွပ်မိုး၊ပျဉ်ခင်း၊ ၀ါးထရံကာအေဆာင်များ ေဆာက်လုပ်အသံုးြပကာ ထွက်ရှိလာေသာ စွန်ပစ်ပစည်းများအား သီးြခားလွတ်လပ်ေသာေနရာတွင် အမိက်ကျင်းြဖင့်စွန်ပစ်ြခင်း၊ အမိက်ကန်တွင် မီးိဖျက်ဆီးြခင်း
စသည်ြဖင့် ေြမထု၊ ေရထု၊ ေလထုညစ်ညမ်းမမရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရက်ပါမည်။

တစ်ရက်အလုပ်လပ
ု ်ချိန်
တစ်ရက်လင် အလုပ်လုပ်ချိန်(၈)န ရီ သတ်မှတ်ထားပီး နံနက်ပိုင်း (၈းဝဝ)မှ (၁၂းဝဝ) အထိ ညေနပိုင်း (၁၃းဝဝ)မှ (၁၇းဝဝ)အထိ ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ေွရာသီတွင် အပူချိန်ြမင့်မား ြခင်းေကာင့် နံနက်ပိုင်း(၀၇းဝဝ)န ရီမှ (၁၁းဝဝ) န ရီအထိ၊
ညေနပိုင်း (၁၃းဝဝ) န ရီမှ (၁၇းဝဝ) န ရီအထိ ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ထုတ်လပ
ု ်သည့် ထွက်ကန
ု ်ှင့်ထက
ွ ်ရိမ
ှ 
လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာသည် Gneiss ေကျာက်အတွ�����������
Gold Ore Zone တွင် ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်းတူးေဖာ်သည့်ပံုစံ Underground Mining Method ြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ပါမည်။ တစ်ရက်လင် (၇)တန်န်း၊ တစ်ှစ် လင်
ရက်(၃၀၀)န်းြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း လျာထားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သွားပါမည် –
• စုစုေပါင်းတည်ရှိေသာ သတသိုက်ပမာဏ =၂၅၀၀၀ မတ်ထရစ်တန်။
• လံု ခံမတန်ဖိုး၁၅%တ်ပီး(သ-၂)အဆင့်သတိုင်းတန်ချိန် =၂၁၂၅၀ မတ်ထရစ်တန်။
• ဖယ်ရှားရမည့် ေြမအချိး ( Stripping Ratio) = ၁.၄ (သို) ၁.၄ :၁
• Cut-off grade (mill feed grade) = ၃.၆၃ ပီပီအမ်
• ပမ်းမေရပါ၀င်န်း = ၃.၆၃ppm (ဂရမ်/တန်)
• ေရထုတ်ယ
ူ ိုင်မည့် ရာခိုင်န်း (Gold Recovery %) = ၈၀ %
• (သ-၂)အဆင့် ထုတ်လုပ်ိုင်မည့် စုစုေပါင်းေရသတ = ၉၁၄၇၆ ဂရမ်
• တစ်ရက်တူးေဖာ်မည့် သတိုင်းတန်ချိန် = ရ မက်ထရစ်တန်
• တစ်ှစ်တူးေဖာ်မည့်ရက်ေပါင်း = ၃၀၀ ရက်
• တစ်ှစ်တူးေဖာ်မည့်တန်ချိန် = ၂၁၀၀ မက်ထရစ်တန်
• တစ်ှစ်ထုတ်လုပ်ိုင်မည့် စုစုေပါင်းေရသတ(RC – 80%) = ရ၃၁၇၆ ဂရမ်
• သတတွင်းသက်တမ်း (၂၁၂၅၀ ÷ ၂၁၀၀ မက်/တန်) = (၁၁)ှစ်ခန်
အထက်ပါတွက်ချက်ထားေသာ သတသိုက်ပမာဏအား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အြခားကုမဏီလုပ်ကက
ွ ်များ လက်လုပ်လက်စားတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကက
ွ ်များမှ ရရှိသည့် ေရသတိုင်းပါ ြဖန်းစာနမူန (၇)မျိးအား ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ေဆးချက်အေြဖများ
အရ တွက်ချက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ စစ်ေဆးချက် မိတများအား ေန က်ဆက်တွဲ (က-၃) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

အြခားေဆာင်ရက်ိုင်ေသာ နည်းလမ်းများ
စီမံကန
ိ ်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းဆိုင်ရာ ေရးချယ်မများ
• နည်းလမ်း (၁)။ စီမံကန
ိ ်းအား အပီးရပ်ဆိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်း။
• နည်းလမ်း (၂)။ စီမံကန
ိ ်းအား ယာယီရပ်ဆိုင်းထားြခင်း။
• နည်းလမ်း(၃)။ စီမံကန
ိ ်းအားယခင်သက်တမ်း အေဟာင်းအတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေစြခင်း။
ရတန မိုးေြမ လုပ်ကက
ွ ်ေနရာသည် ယခင်က MGGM (မ ေလးေရ ေကျာက် မျက်ကမ
ု ဏီအေနြဖင့်) အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချပ်င
ှ ့် (၂၄.၇.၂၀၀၀) မှ (၂၃.၇. ၂၀၀၅)ထိ အကျိးတူစာချပ် ချပ်ဆိုလုပ်ကုင
ိ ်ခဲ့ပါသည်။ (၁၀.၈.၂၀၀၄)တွင် MGGM
မှ နီလာိုးမကုမဏီသို လဲေြပာင်းလုပ်ကုင
ိ ်ေစခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၅)ခုှစ်ခန်တွင် အေသး စားေရလုပ်ကက
ွ ်(၁)ကွက်လင် (၂၀)ဧကသာ ခွင့်ြပေပးမည်ဟူေသာ မူဝါဒေကာင့် (၂၀)ဧကစီ အေသးစားေရလုပ်ကက
ွ ်များအား ရတန မိုးေြမကုမဏီအမည်
ြဖင့် (၂၇. ၁၀.၂၀၀၅)မှ (၂၆.၁၀.၂၀၀၈)ထိ စာချပ်ချပ်ဆို လုပ်ကုင
ိ ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းကာလ တစ်ေလာက် ိုင်ငံေတာ်အတွက် ေပးသွင်းရမည့်ေရ/ေငွများ တာဝန်ေကျပွန်စာွ ေပး သွင်းခဲ့ြခင်း၊ ေဒသအတွင်းရှိ ြပည်သူလူထုအလုပ် အကိုင်ရရှိေရး၊
ေဒသဖွံဖိးေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကိစများကိုများစွာ အေထာက်အကူြပ ေပးိုင်ခဲ့ြခင်း၊ စီမံကန
ိ ်း လုပ်ငန်းေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမ���������K
ုးကျိးသက် ေရာက်မမှတ်တမ်းများမေတွရှိရြခင်း၊ ေဒသခံြပည်သူ
လူထု၏ကန်ကက
ွ ်မမရှိြခင်းတို ေကာင့်နည်းလမ်း(၃)ြဖစ်သည့် စီမံကန
ိ ်းအား ပံမ
ု ှန်အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် ြခင်းကို ေရးချယ်ရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

တူးေဖာ်ြခင်း၊ ထုတ်လပ
ု ်ြခင်း၊ နည်းစနစ်ဆင
ုိ ်ရာေရးချယ်မမ
 ျား
• နည်းလမ်း (၁)���������K
င့် တူးေဖာ်ြခင်း။
• နည်းလမ်း (၂)�����K
းေဖာ်ြခင်းှင့် ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်း ေပါင်းစပ် တူးေဖာ်ြခင်း။
• နည်းလမ်း (၃)။ ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်း တူးေဖာ်ြခင်း။
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ကက
ွ ် (TPK-223) အား မူလသက်တမ်းခွင့်ြပချက် ရရှိချိန်မှစ၍ ေရသတိုင်းသိုက် တည်ရှိမအရ ေြမေအာက်တူးေဖာ်မစနစ်ကုိ အေြခခံ၍တည်ေဆာက် ေဆာင်ရက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်တူးေဖာ်ြခင်းစနစ်အရ ေရ
သတေကာတည် ရှိိုင်သည့် ေနရာန်းရပ်ကုသ
ိ ာရှာေဖွ တူးေဖာ်ို�����������������
င့် လူမပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခိုက်မအနည်းဆံုးြဖစ်ေစြခင်း၊ ေြမအသံုးချမ အနည်းဆံုးှင�
့ ������K
လာများ၊ သစ်ေတာသစ်ပင်ှင့် ေဂ
ဟစနစ်များပျက်စီးဆံုးံးမ အနည်းဆံုးြဖစ် ေစြခင်းတိုေကာင့် နည်းလမ်း(၃)ကိုေရးချယ်၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားသင့်ပါသည်။
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ေရသတသန်စင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြခင်း နည်းစနစ်ဆုင
ိ ်ရာ ေရးချယ်မမ
 ျား
• နည်းလမ်း (၁)။ လုပ်ကက
ွ ်အတွင်းသီးြခား ေဒသသံုးကိတ်ခွဲစက်ြဖင့် ကိတ်ခွဲ၍ အင်ဝိုင်းစနစ်ြဖင့် ေရ.ကျင်ြခင်း၊ ြပဒါးသံုး၍ ေရ.ဖမ်းယူြခင်း။
• နည်းလမ်း (၂)။ လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ထွက်ရှိေသာ ေရပါြဖန်းအား ကိတ်ခွဲ၍ သန်စင်စက်ံု သီးြခားတည်ေဆာက်ကာ ဆိုင်ရာိုက်ြဖင့် သန်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်း။
• နည်းလမ်း (၃)။ မိတ်ဖက်ကမ
ု ဏီများ စုေပါင်း၍ လုပ်ကက
ွ ်မှ ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိ လာသည့်ေရပါြဖန်းများအား တစ်ေနရာတည်းတွင် စုေပါင်းကာပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစမည့်နည်းလမ်းများ အသံုးြပေသာ(CIP)စက်ံုတွင်
စုေပါင်း သန်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်း။
သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ရှားချက်ေဒသရှိ (TPK-223)လုပ်ကက
ွ ်ှင့် စဉ့်ကးူ မိနယ်၊ ကန်ေတာင်၊ ကျည်ေတာက်ေပါက် ေဒသတွင်တည်ရှိေသာ အြခားမိတ်ဖက် ကုမဏီ လုပ်ကက
ွ ်များ စုေပါင်းညိိင်း၍ ေအာင်ထွန်းရှိန်ဝင်း ကုမဏီမှတည်ေဆာက်ထား
ေသာ (SGU–208)တွင် စုေပါင်းေရ သန်စင်စက်ံုတစ်ခုတည် ေဆာက်အသံုးြပလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသိုတစ်ေနရာတည်းတွင် စုေပါင်းသန်စင် ထုတ်လုပ်ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် စက်ံုမှ ထွက်ရှိေသာ စွန်ပစ်ေြမစာများ၊ စွန်ပစ်ေရများ၊ ဆူညံသံှင့်
တုန်ခါမများ၊ ေလထုညစ်ညမ်း မများကို��������������
အနည်းဆံုးြဖင့် ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းများ စတင်ေဆာင်ရက်ေသာ(၂၀၁၀/၂၀၁၁) ခုှစ်များမှစတင်၍ ေရသန်စင်စက်ံုအား တည်ေဆာက်
လည်ပတ် ထုတ်လုပ်ေနေသာေကာင့် စက်ံု၏စွန် ထုတ်မများြဖစ်သည့် (အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အေငွ၊ ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမများ၊ လူမပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုးကျိးများ အနည်းဆံုးြဖင့် ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များခိး ခံ ေဆာင်ရက်ုင
ိ ်
ြခင်း) တိုေကာင့်နည်းလမ်း(၃)ကိုေရးချယ်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

စီမံကန
ိ ်းပိုင်ရင
ှ ်များှင့် အရာရှိများ၏ အေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်
စီမံကန
ိ ်းအဆိုြပသူ/ ကုမဏီပိုင်ရှင်၏ အေကာင်းအရာ ေဖာ်ြပချက်ှင့် အဖွဲဝင်ဒါိုက်တာများ၏ ေနစဉ်စီမံေဆာင်ရက်မည့် ကိစရပ်များမှာ –
• ဦးလှြမင့် မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ (ကုမဏီပိုင်ရှင်)
ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်
ကုမဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ် – (၁၀၀၄၉၃၄၃၈/ ၂၀၀၄ – ၂၀၀၅)
ကုမဏီလိပ်စာ – ကုမဏီ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာမှာ အမှတ် (၇၆)၊ (ဏ/၆)၊ စံြပလမ်း၊ နန်းေရှ၊ အကွက်(၄၇)၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိ�����
ေလးတိုင်းေဒသကီး ြဖစ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉ – ၂၀၀၂၆၀၁
• မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာမှ ေနစဉ်ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းကိစရပ်များ
မန်းေနဂျင်းဒါိုက်တာသည် ကုမဏီ၏ တာဝန်အကီးဆံုး ပုဂိလ်ြဖစ်၍ ကိစအဝဝမှန်သမ စီမံခန်ခဲွပါမည်။ ကုမဏီ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမင
ှ ့် စီမံကန
ိ ်း လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ကုမဏီှင့်ပတ်သက် ၍တိုက်ိုက်တာဝန်ခံ
မည်ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့် လည်းေကာင်း၊ ေဒသခံများှင့်လည်းေကာင်း၊ ကုမဏီအချင်းချင်းေသာ်လည်းေကာင်း အဆင် ေြပစွာ စီမံခန်ခွဲမည်ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်အား ကတိြပထားသမအားလံုး စာချပ်ချပ်ရာတွင်ပါ၀င်သည့်
သေဘာတူထားသည့် အချက်များအား ဥပေဒ ေဘာင်အတွင်းမှ လိုက်န ေဆာင်ရက်ပါမည်။ အခါအားေလျာ်စွာ ေဒသ၏ စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ ကျန်းမာေရး လိုအပ်ချက်များကို အေထာက်အကူြပ ကူညေ
ီ ပးပါမည်။ ိုင်ငံေတာ်သို ေပးသွင်းရမည့်
အခွန်အခများ၊ ေပးေဆာင်ရ မည့် ေရ၊ ေငွများကိုလည်း အချိန်မီေပးသွင်းပါမည်။
����
ိ းဇင်မာထွန်း – ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်
ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်ြဖစ်ပီး ေငွေကးှင့် ဘာေရးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရက်ပါမည်။ ေရသန်စင်စက်ံုြဖင့် စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းအင်းှင့် အုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာကိစရပ်များ၊ ံးု ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊ ၀ယ်ယေ
ူ ရးှင့် ေထာက်ပံ့ေရးဆိုင်ရာ
ကိစရပ်များအား ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
စီမံကန
ိ ်းအရာရှိများ ှင့် ၎င်းတို၏ ေနစဉ်ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းကိစရပ်များ
• ဦးေနမျိးဦး – ကုမဏ၏
ီ ကိုယ်စားလှယ် ြဖစ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉- ၄၀၂၇၀၃၁၉၅ ြဖစ်ပါသည်။
• ဦးထွန်ထွန်းြမင့် – စီမံကန
ိ ်း မန်ေနဂျာ
ကုမဏီ၏ဒုတိယတာဝန်အရှိဆံုး ပုဂိလ်ြဖစ်သည်ှင့်အညီ မန်းေနဂျင်း ဒါိုက်တာ၏ လုပ်ငန်းများအား အေထာက်အကူြပ ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရမည့် အြပင် ကုမဏီဝန်း အတွင်း/ြပင်ပရှိ ဌာနများအားလံုးှင့် ဟန်ချက်ညီစွာ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံပီး
စီမံခန်ခွ����������������K များကို အချိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ ဆံုးြဖတ်လုပ်ကုင
ိ ် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာအား တင်ြပပီးဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ၀န်ထမ်းများ၏ သက်သာေချာင်ချိ
ေရး၊ ေပျာ်ရင်ကျန်းမာေရး၊ ကိုယ်ေရး ကိုယ်တာကိစများကို အေရးတယူန းေထာင်ပီး လိုအပ်သလိုေဆာင်ရက်ေပး မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေရသန်စင်စက်ံုတို၏ လု���������K
ိ းအြမတ် များများရရှိေစရန်ှင့် ေလလွင့်
ဆံုးံးမ အနည်းဆံးု ြဖစ် ေစရန်ကုယ
ိ ်စွမ်းာဏ်စွမ်းရှိသေလာက် ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ေနစဉ်လုပ်ငန်း များစီမံခန်ခွဲြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွ����ရာယ် လံု ခံ◌ေ
ု ရးကိစများကို တာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉ရ၇၂၂၂၈၁၁၇ ြဖစ်ပါ သည်။
• ဦးတင်ကု။ိ သတတွင်းအင်ဂျင်နီယာြဖစ်ပီး တူးေဖာ်ေရးနည်းလမ်းများှင့် အညီ လုပ်ငန်းပံုစံ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းများကို တာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်ပါ မည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ (၀၉ – ၄၅၅၉၉၂၄၆၀) ြဖစ်ပါသည်။
ူ ိုေဆာင်ေရးှင့် အုပ်ချပ်မကစ
ိ များကို စီမံေဆာင် ရက်ပါမည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ (၀၉ – ရ၉၁၈၉၁၈၂၈) ြဖစ်ပါသည်။
• ဦးစိုးမိုးေကျာ်။ ယာဉ်၊ စက်၊ ယရားများ ထိန်းသိမ်းြပြပင် ကံ့ခိုင်ေရးများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ သယ်ယပ

© Copyright 2019 | Power By FTG Communications

မူလစာမျက်ှ
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မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

ေြမပံုှင့် ကားချပ်များ
စီမံကန
ိ ်းှင့်ပတ်သက်၍ တင်ြပထားေသာ ေြမပံုများစာရင်းမှာ
• ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘူမိုပ်သွင်ေြမပံု။
• KBAS ဧရိယာများ န်ြပေသာေြမပံု။
• မေလးတိုင်းေဒသကီး၏ ဘူမိုပ်သွင်ေြမပံု။
• စီမံကန
ိ ်း Topographic ေြမပံု။
• စီမံကန
ိ ်းဧရိယာြပ UTM ေြမပံု။
• စီမံကန
ိ ်းေဒသ (၅)မိုင် ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းကင်ေြမပံု ( Google Map)။
• စီမံကန
ိ ်းလုပ်ကက
ွ ် တည်ေနရာြပေကာင်းကင်ေြမပံု ( Google Map)။
• လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာအတွင်း Base Line Data များေကာက်ယခ
ူ ဲ့ေသာေနရာြပ ေကာင်းကင်ေြမပံု (Google Map)
စီမံကန
ိ ်းှင့် ပတ်သက်၍ တင်ြပထားေသာ ကားချပ်မှာ –
• စီမံကန
ိ ်းဧရိယာ၏ Layout Plan။
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ဆက်သယ
ွ ်ရန်

ကတိကဝတ်များ
အစီရင်ခံစာေရးသားသူများ၏ ကတိကဝတ်
ရတန�မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်သည် အကျိးတူေရ.အေသးစား လုပ်ကက
ွ ် အမှတ် (TPK – 223) အား လုပ်ငန်းသစ်အြဖစ် လုပ်ကုင
ိ ်ိုင်ရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ် ြခင်းကို ကုမဏီ၏ကမ်းကျင်သူအဖွဲ ဖွဲစည်းကာ
ေဆာင်ရက
. ်ခဲ့ပီး လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်ှင့် အေထာက်အထားများကို တိကျခိုင်မာြပည့်စံုစွာ ရယူပါသည်။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းကို ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း (၂၉.၁၂.၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၆၁၆/၂၀၁၅) အပါ အဝင် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကို
တိကျစွာလို�� ေဆာင်ရ က်ထားပါသည်။
ကမ်းကျင်သူအဖွဲသည် (၁၅.၁.၂၀၁၉) မှ (၁၉.၁.၂၀၁၉)ေနအထိ စီမံကန
ိ ်းေဒသသို ကွင်းဆင်း၍ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား စုေဆာင်းေကာက်ယူ ပီး ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင် ခံစာအား ေရးသားြပစုပါသည်။
ကမ်းကျင်သူအဖွဲအေနြဖင့် အစီရင်ခံစာပါ အချက်အလက်များမှာ တိကျမှန်ကန်ြပည့်စံုပါေကာင်း ကတိ၀န်ခံ လက်မှတ်ေရးထိုးပါသည်။

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ တာဝန်ရိသ
ှ မ
ူ ျား
အဖွဲအစည်း။ ကုမဏီမှခန်အပ်ထားသည့် ၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်သူအဖွဲ။
အဖွဲေခါင်းေဆာင်။ ဦးခင်ေမာင်ေအးှင့်အဖွဲဝင်(၅)ဦး။
သက်ဆိုင်ရာပညာေရးအေထာက်အထားများ။��က်ဆက်တွဲ(ခ)ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

စီမံကန
ိ ်းပိုင်ရင
ှ ်၏ ကတိကဝတ်
ရတန မိုးေြမ ကုမဏီလီမိတက်သည် အကျိးတူေရအေသးစား လုပ်ကက
ွ ်အမှတ် (TPK-223) အား လုပ်ငန်းသစ်အြဖစ် ြပန်လည်စတင် လုပ်ကုင
ိ ်ိုင်ရန်အတွက် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းကို ကုမဏီ၏ကမ်းကျင်သအ
ူ ဖွဲ ဖွဲစည်းကာ
ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်ှင့် အေထာက်အထားများကို တိကျခိုင်မာြပည့်စံုစွာ ရယူေစခဲ့ပါသည်။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းကို ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ် ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း (၂၉. ၁၂. ၂၀၁၅) အပါအဝင် ဤအစီရင်ခံစာ၏ အပိုဒ် (၅.၀)ပါ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကို တိကျစွာလိ�
ု �
ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။
စီမံကန
ိ ်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သည့်အခါ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ေလာ့ချေရးလုပ်ငန်းများှင့် ဤအစီရင်ခံ စာပါ အစီအစဉ်များကို အြပည့်အဝ၊ အစဉ်အမဲလို��
ေဆာင်ရက်ပါမည်ြဖစ်ေကာင်း ကတိ ၀န်ခံလက်မှတ်ေရးထိုးပါသည်။

အဆိုြပစီမံကန
ိ ်း (TPK-223) ေရသတတူးေဖာ်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြခင်းလုပ်ငန်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ ိုက်မအ
 နည်းဆံုး ြဖစ်ေစေရးေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ကတိကဝတ်အကျဉ်းချပ်ဇယား

အမှတ်စဉ်

အေကာင်းအရာှင့် နယ်ပယ်များ

ေလာ့ချေဆာင်ရက်မည့် နည်းလမ်းများ

မှတ်ချက်

ေြမထု ညစ်ညမ်းမ

၁။

ေြမဆီလာ တိုက်စားပျက်စီးြခင်း

ေြမေနရာ ရှင်းလင်းြခင်းေကာင့် တိုက်စားပျက်စီးသွားသည့် ေြမ ဆီလာအား
ေကာင်းမွန်ေစရန် အစားထိုးစိုက်ပျိးပါမည်။ ေြမမျက် ှ�ညိ�������K
ဖံုးအုပ်ြခင်း၊ ေြမေဆွးလာအုပ်ြခင်းတို ြပလုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ ြပန်လည်
စိုက်ပျိးပါမည်။ တွင်းထွက် ပစည်းများ ထုတ်ယရ
ူ ာတွင်လည်း ေခတ်မီနည်းစနစ်
သံုး၍ထုတ် ယူ သွားပါမည်။

������ာ ဖယ်ရှားြခင်း

���������K
ားရာမှ ထွက်ရှိ���������K
းများအား
သတတွင်း ပိတ်သိမ်းရာတွင် သစ်ပင်များ စိုက်ပျိးရာ၌ အသံုးြပရန်အတွက် စနစ်တ
ကျစုပံု သိမ်းဆည်းပါမည်။ အနည်း ဆံုးပမာဏကိုသာ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းြခင်း ြပလုပ်
ပီး၊ ှစ်တို/ှစ် ရှည် သီးှံပင်များှင့် ြမက်ပင်များ အစားထိုးစိုက်ပျိးပါမည်။

•

သစ်/ ဝါး ထုတ်ယသ
ူ ံုးစွဲြခင်း

အေဆာက်အဦများအတွက်လည်းေကာင်း၊ ေြမေအာက်အင်း ေထာက်၊ အင်းတိုင်၊
အုန်းတံုး ေလှခါးများ၊ ၀င့်စင်များ၊ ေလာက် လမ်းများ စသည်တိုအတွက်
လည်းေကာင်း သစ်ဝါးအစားထိုး အြဖစ်သံထည်များ၊ ပလပ်စတစ် ပစည်းများ
အသံုးြပပါမည်။

•

တိုက်စားပျက်စီးြခင်း

�����K
းဆင်းမ၊ ေြမေအာက်ေရ စွန်ပစ်မများ အားေရေြမာင်း၊ ေရပိုက်စနစ်များ
အသံုးြပပါမည်။

•

•
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ေြမဆီလာ ညစ်ညမ်းြခင်း

ARD ှင့် ML ြဖစ်ိုင်ေသာ (PAG)များကို စနစ်တကျထားသိုပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်
ေရထု/ေြမထု အတွင်း ပျံှံစမ
ိ ့်ဝင်မ မရှိေအာင် ကာကွယ်ပါမည်။

•

ေြမလာြပတ်ေရ.ြခင်း၊ ကံကျြခင်း

အင်းများပိကျမမြဖစ်ေစရန် လိဏ်ေပါက်ှင့်လိဏ် ေထာက်များ ခိုင်ခန်ေအာင်
ြပလုပ်ပါမည်။ ကျင်း ေဟာင်း၊ လိဏ်ေဟာင်းများ ြဖည့်စွက်ြခင်းများြပ လုပ်ပါမည်။
Mine Plan ထားရှိေဆာင်ရက
. ်ပါမည်။

��������� ����Kခိုက်
ိုင်မ

၂။

•

•

•

စီးဆင်းေရှင့် ေလတိုက်ခတ်မ ေကာင့်
အနည်အှစ်ပိုချြခင်း

လုပ်ကက
ွ ်ှင့် ဆက်စပ်ေဒသအတွ��������������������
မ
ရှိေစေရးအတွက် ေလးပင်အင်းမှ ထွက်ရှိ ေသာ ေြမေအာက်စိမ့်ထက
ွ ်ေရ၊ အေထွေထွ
သံုး စွန်ပစ်ေရများကို ြပင်ပသို ထုတ်လတ်ြခင်းမြပဘဲ စိုက်ခင်းများ စိမ်းလန်းစိုေြပ
ေရး အတွက် စိုက်ခင်းများအတွင်းသို ေရေြမာင်းများသွယ်၍ ေပးပိုပါ မည်။ ေရ
အရည်အေသွးအား ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉ်ပါ အတိုင်း စစ်ေဆးပါမည်။ စီး
ဆင်းေရများကို ေရသွယ်ေြမာင်း၊ ပိုက်လိုင်းစနစ်ထားရှိပါမည်။

ေဒသတွင်းရှိ ေချာင်း၊ ေြမာင်းများ
တိမ်ေကာ ေပျာက်ကယ
ွ ်ြခင်း

ေချာင်းေြမာင်းများ ေပျာက်ကယ
ွ ်မသွားေစရန် ေြမစာ/သဲစာ အနည်အှစ်များ
ေရေြပာင်းပိုချမ ေလျာ့ချရန်၊ ေရတ်၊ေရသွယ် ေြမာင်းများပံုစံ မှန် ကန်စွာ
တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းသံုးေရကန် တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ုန်းစစ်ကန်အားစံချိန်မီ
တည် ေဆာက်အသံုးြပပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ အ ကံာဏ်ကုလ
ိ ည်း ရယူ
ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

ဓာတုေဆးဝါး/ စက်သံုးဆီများ ပျံလွင့်
ြခင်း၊ စီးထွက်ြခင်း

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ နည်းစနစ်များြဖင့် ေရသတသန်စင်
ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ စုေပါင်းစက်ံုစနစ်ြဖင့် ထုတ် လုပ်ြခင်း၊ စက်သံုးဆီှင့် ဓာတုေဆးဝါး
သိုေလှာင်မအား အထူး အေလးထား ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။
အမဲဆီ၊ စက်ဆီ၊ ေချာဆီ အေဟာင်းများှင့����ရာယ်ရှိ စွန်ပစ်ပစည်းများ
စွန်ပစ်ရာတွင် လိုက်န ေဆာင်ရက်မည့် လုပ် ေဆာင်နည်းများအတိုင်း လိုက်န
ေဆာင်ရက်ပါမည်။
စက်ဆီ၊ေချာဆီများ ြပန်သံုးရန် မသင့်ေတာ်ပါက မီးိဖျက်စီးပစ် ပါမည်။

ေြမေအာက်ေရ အရည်အေသွ���
ထိခိုက်ိုင်မ

၃။

•

•

၄။

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

ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်မှ ေရများကိုလိုအပ်သ ေလာက်သာ စုပ်ထုတ်၍လုပ်ငန်းတွင်
ေရအရင်းအြမစ် ဆံုးံး၍ ေရသယံဇာတ
သံုးစွဲြခင်း၊ (Recycle) စနစ်ြဖင့်ြပန်လည်အသံုးြပြခင်း၊ စွန်ပစ် အမိက်များ စွန်ပစ်မ
ဆုတ်ယတ
ု ်ြခင်း
ှင့် ပျက်ဆီးမကုိ အေလးထား ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ေြမေအာက် ေရေအာင်းလာများ

သတသိုက်တည်ရှိပံုအေနအထားှင့် Mine Plan အရ စနစ်ကျ ေသာပံုစံြဖင့် တူး
ေဖာ်ြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းမကုိ အဆင့်ဆင့်ြပန်လည် ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ေြမေအာက်ေရ
ေအာင်းလာများ ဆက်လက် တည်ရှိေနေစရန် အင်းေပါက်၊ လိဏ်ေပါက်များအား
ကွန်ကရစ် ြဖင့် ေသချာစွာပိတ်ဆိုပါမည်။
သံုးစွဲမည့် ေရအရင်းအြမစ်များှင့် စွန်ပစ်ေရ အရည်အေသွးများ အား ဓာတ်ခွဲ
စမ်းသပ်၍ မှတ်တမ်းများ ထားရှိပါမည်။ ေရသံုးစွဲမ မှတ်တမ်းများထားရှိပါမည်။
စွန်ပစ်ေြမစာကန်များ ြပည့်သွားပါက ေြမဆီလာဖံုးအုပ်၍ ေဒသ ေပါက်ပင်များကို
ြပန်လည်စိုက်ပျိးမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေလ အရည်အေသွး
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•

အမန်အမား/ ဖုန်ပျံလွင့်မ

သတိုင်း (ြဖန်း)များှင့် စွန်ပစ်ေကျာက်များကို သယ်ယပ
ူ ို ေဆာင်ရာတွင် ဖုန်မန်
ပျံလွင့်မ မရှိေစေရးအတွက် သယ်ယပ
ူ ို ေဆာင်ေရးလမ်းတစ်ေလာက်တွင် ေရြဖန်း
ြခင်း၊ လမ်းများတွင် ဖုန်မန်ပျံလွင့်မ နည်းပါးေစေရးအတွက် ဖုန်မန်ဖိသိပ်သည့် ေဆး
များအသံုးြပ၍ ဖုန်မန်ပျံလွင့်မ ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ေဆာင် ရ.က်ပါမည်။ ဖုန်မန်
ပျံလွင့်မအားတိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊ သတ်မှတ် စံန်းများထက်ေကျာ်လွန်ပါက
ဖုန်မန်ပျံလွင့်မကုိ ေလျာ့ချရန် ေဆာင်ရက
. ်ပါမည်။
လံုေလာက်ေသာ ဖံုးအုပ်မေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အမန်ထန
ိ ်းသိမ်းြခင်း နည်းလမ်းများ
ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေလကွယ်ရာအရပ်တွင် ေဆာင် ရက်ြခင်း၊ ၀န်တင်/၀န်ချ
ေဆာင်ရက်ရာတွင် အနည်းဆံုးအြမင့်မှ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ လိုအပ်ပါက Conveyor
Belt စနစ်အသံုးြပ မည်။
အမန်အမားများှင့် ဖုန်မန်ပျံ လွင့်မတိုေကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ ေလျာ့နည်း
ပေပျာက်ေစရန် ကွင်းပတ်လည်တွင် သစ်ပင်များကို အကာအကွယ် အတားအဆီး
ြဖစ်ေစရန် ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိးထားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေြမမန်/ ေကျာက်မန်များ ပျံလွင့်မ

ြမက်ပင်များ၊ သီးှံပင်များ အရိပ်ရေလကာပင်များ စိုက်ပျိးြခင်း၊ မြဖစ်မေန လိအ
ု ပ်
ချိန်မှသာ ေြမလာဖယ်ရှားြခင်းှင့် အသံုးမြပ သည့်အခါ သစ်ပင်များ၊ သီးှံစားပင်
များ၊ ပျိးပင်များြပန်လည်စိုက် ပျိးြခင်းများ ြပလုပ်ပါမည်။
ေြမသားလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ေလတိုက်န်း၊ေလတိုက် သည့် လားရာများ
အား တွက်ချက်၍ ဆက်စပ်ေဒသရှိ ေကျးရာ များှင့် ၀န်ထမ်းအိပ်ယာများတွင်
အမန်အမားများှင့် ေလထု ညစ်ညမ်းမ သက်သာေစေရးအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရက်ပါ
မည်။

ဇီဝမျိးစံု မျိးကွဲများ အေြခအေနှင့်
ထိခိုက်မ

၅။

•

ဇီဝမျိးစံု မျိးကွဲများ

ယခင်စမ
ီ ံကန
ိ ်း ကာလ(၇) ှစ်အတွင်းသာ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်၍ ထိခိုက်မတိုးြမင့်
မည့် အေြခအေနကို ေလျာ့ချေဆာင်ရက်ပါမည်။ ေြမလွတ်ေြမလပ် ေနရာများတွင်
အပင်စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့် ကားခံ (Buffer Zone)များ ေဆာင်ရက်ပါမည်။
ဇီဝမျိးစံု၊ မျိးကွဲများအတွ��� ရာယ်အဆိပ်ေငွှင့် ပိုးသတ် ေဆးများ သံုးစွဲပျံလွင့်
မကုိ ေရှာင်ရှားပါမည်။ ေဒသတွင်း ပူြပင်း ေြခာက်ေသွမကုိ ကာကွယ်ြခင်း၊ စိမ်းလန်း
စိုေြပေရး အစီအမံများ အေလးထား၍ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေွရာသီတွင် မီးတား
လမ်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်းများ ြပလုပ်ပါမည်။
ဇီဝမျိးစံု၊ မျိးကွဲများြဖင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိခိုက်မများေလျာ့နည်းေစရန် ထိခိုက်လွယ်
ေသာ ေနရာများတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒသခံ ြပည်သူများ လံု�ခံမ

၆။

ေြမေအာက်တူးေဖာ်ြခင်းြဖစ်၍ စွန်ပစ်ေြမစာ၊ ေကျာက်စာ ပမာဏများစွာ မထွက်ရှိ
ဘဲ တစ်ှစ် လင်တန်(၅၀၀)ခန်သာထွက်ရှိပါသည်။ ေြမေအာက် လိဏ်ေခါင်းများ
အား စီမံကန
ိ ်းပိတ် သိမ်းချိန်တွင် ကွန်ကရစ်ြဖင့်ြပန်လည် ြဖည့်စွက် ပိတ်ဆိုြခင်းများ
ေဆာင်ရက်ပါမည်။

•

ေြမကံြခင်း၊ ေြမပိြခင်း

•

စုေပါင်းသန်စင် စက်ံုစနစ်ထားရှိြခင်းေကာင့် ေရသတ သန်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်းမှ
ညစ်ညမ်းေသာ ေြမထု၊ ေရထုများ ပျံလွ စွန်ပစ်ေရကန် မလိုအပ်ပါ။ သိုရာတွင် အုပ်ချပ်မအတွက်သံုးေသာ ေရှင့်
င်းြခင်း
ေြမေအာက်ပိုလံ စုပ်ထုတ်ေသာေရအား ကန်ြပလုပ်၍ (Recycle)ြပန်လည် အသံုးြပ
ေစပါမည်။

•

ေရဆိုးကန်၊ ေရေလှ��������������K
် “ြခင်” အပါအဝင် အင်းဆက်ပိုး၊
ေရေလှ������������ ကပ်ပါးပိုးများ ေပါက်ဖွား၍ လူထုအတွင်း ကူးဆက်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားိုင်
ေသာေကာင့် ေရစီး၊ ေရလာေကာင်းမွန် ေရးအစဉ်အမဲ ေဆာင်ရက်ပါသည်။
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•

ကူးစက်ိုင်ေသာ ေရာဂါများ

သတမိုင်းလုပ်သားများ၏ ေရ.ေြပာင်းစနစ်ေကာင့် လူမေရးဆိုင်ရာ ြပဿန. များ၊
ကူးစက်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားမနည်းပါးေစရန် ကျန်းမာေရး၊ လူမေရးဆိုင် ရာ
အသိပညာေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်လက်ရှိပါ သည်။ ၀န်ထမ်း/လုပ်သားများသို
ေအာက်ပါကူး စက်ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရး အစီအစဉ်များေဆာင် ရက်ပါမည်။
အင်းဆက်များ ေပါက်ဖွားိုင်ေသာေရ ဆိုးများ မရှိေအာင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊
ကူးစက်ေရာဂါ ပူးေပါင်းကာကွယ်ေရး အစီအစဉ်များအား ြပည်သူ လူထုှင့် ကုမဏီ
ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေရတို ေရရှည် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း အစီအစဉ်၊
ကာကွယ်ြခင်း အစီအစဉ်များအား အဓိကသက် ေရာက်မရှိိုင်ေသာ ေကျးရာှင့်
ကုမဏီမှ ပူးေပါင်း ညိိင်းေဆာင်ရက် ြခင်းများြပလုပ်ပါမည်။

•

ဓါတ်ေငွ/ အခိုးအေငွ ပျံလွင့်မ

အပူချိန်ထိန်းချပ်မ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အပူေငွှင့် ဓါတ်ေငွစုပ်ယမ
ူ  စနစ်များထားရှိ
ြခင်း၊ ေရသတ သန်စင်ြခင်းကို စုေပါင်းသန်စင် စက်ံုတွင် ေဆာင်ရက်ြခင်းများ
ြပလုပ်ပါမည်။

•

ေလာင်စာဆီမှ ထွက်ေသာ
အေငွ(ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်)

အင်ဂျင်စက်များ ပံုမှန် ကံ့ခိုင်မ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေခါင်းတိုင်ရှည် အသံုးြပြခင်း၊
ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းများ ြပလုပ်ပါမည်။

စွန်ပစ်ပစည်းများ

တစ်ဦးြခင်း စွန်ပစ်အမိက်များ၊ အေထွေထွ ပလပ် စတစ်ပစည်းများှင့် သံဗးူ များ၊
ပုလင်းခွံများအား အမျိးအစားလိုက်ခွဲြခား၍ မီးိြခင်း၊ Recycle အသံုးြပသူများထံ
လဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေြမြမပ် ြခင်းေဆာင်ရက်ပါမည်။ အစားအေသာက် အကွင်း
အကျန်များအား တိရစာန်အစားအစာအြဖစ် အသံုး ြပြခင်း၊ လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်း
ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမ

ယမ်းခွဲရာတွင် ၀န်ထမ်းေနအိမ်များ၊ ံုးအေဆာက်အဦးများှင့် ဆက်စပ်ေဒသ
အတွင်း တုန်ခါမှင့် ဆူညံသံအား (0.02)ft/sec ှင့် (70)dB အတွင်း ရှိေစေရး
အတွက် စက်ကရ
ိ ိယာများြဖင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးပီး ေကျာ်လွန်မရှိပါက ေလာ့ချေရး
လုပ်ငန်းများ အေလးထား ေဆာင်ရက်ပါမည်။

•

ေဒသဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်းများ

သတတွင်းဧရိယာှင့် ဆက်စပ်လက်ရှိေသာ ပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရာများ၏ ဘာသာ
ေရး၊ ပညာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သယ
ွ ်ေရး ှင့် ေဒသဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်းများအား ကူညီ
ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ေဒသခံများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေစေရးအတွက်
သတတူးေဖာ်မ လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေဒသခံ များအား ဦးစားေပး
ခန်ထား ေဆာင်ရက်ပါမည်။

•

အများြပည်သူများှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေဒသခံေကျးရာ
ေခါင်းေဆာင်များ၊ ရာသားများှင့်ေဆာင်ရက် သကဲ့သို၊ သပိတ်ကျင်းမိနယ်ရှိ ဌာန
ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများှင့် လည်း သပိတ်ကျင်းမိနယ် အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးတွင် လ
စဉ်ေတွဆံု ေဆွးေွးမများ ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။
တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း များ ေရသတ
အများြပည်သူများှင့် တိုင်ပင် ေဆွးေွး လုပ်ကက
ွ ်များသို ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးချိန်များတွင် လည်း မီဒီယာအဖွဲများ၊ CSOများ
ြခင်း။
ပါ၀င်ပီး ၎င်းတို၏ အ ကံြပချက် များ၊ လိုလားေတာင်းဆိုချက်များကိုမှတ် တမ်း
တင်၍ အေရးယူ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာပါ အချက် အလက်များ၊ အများြပည်
သူှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ကုမဏီ၏ စီမံကန
ိ ်းံုး၊
ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရး မးံုးတိုတွင်လည်းေကာင်း ကုမဏီ ၏ Web Site Link www.
ymm-mining.com တွင် လင့်တင်၍လည်းေကာင်း အသိေပး ေကြငာသွားပါမည်။

•

•

လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း
ေဆာင်ရက်ြခင်း မရှိပါ။

စီမံကန
ိ ်း ပိတ်သိမ်းသည့် ကာလှင့် ပိတ်
သိမ်းပီးကာလ

၇။

•

လုပ်ငန်း ရပ်န းြခင်း။

ေြမယာထူေထာင်ြခင်း၊ သစ်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးေရး လုပ်ငန်းများတွင်
ေြပာင်းေရတာဝန်ေပးြခင်း၊ အြခားလုပ် ငန်းများတွင် ေြပာင်းေရခန်ထားြခင်း၊
အသံုးြပထားေသာ ေြမေနရာ များအား သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသံုးချမ လုပ်ငန်း
တစ်ရပ် ထူေထာင်ိုင်သည်အထိ ြပြပင်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။
စီမံကန
ိ ်းတွင် အသံုးြပေသာ ေဆးေပးခန်း၊ ေဆးေသတာ၊ မီး သတ်ေဆးဗူးှင့် အြခား
အသံုးအေဆာင်ပစည်းများကို လိုအပ် ေသာေနရာများတွင် လှဒါန်းြခင်း ေဆာင်ရက်
ပါမည်။

•

စီမံကန
ိ ်း ပိတ်သိမ်းြခင်း။

ေြမယာ ြပန်လည်ထူေထာင်ရန်အတွက် သစ်၊ ဝါးများ ြပန်လည်၍ အစားထိုးစိုက်ပျိး
ပါမည်။
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•

ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းှင့် ရံပံုေငွ
လျာထားြခင်း။

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးမည့် လုပ်ငန်းများှင့် ပတ် ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမလုပ်ငန်း
များ လစဉ်ရံပံုေငွများ သတ် မှတ်၍ သံုးစွဲ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ.က်သွားပါ
မည်။ ထိုအတူ မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်း လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ တူးေဖာ်ထားသည့် ကျင်း
ေဟာင်းများအား ေြမြပန်လည်ဖိုြခင်း၊ ေဘးအရာယ် မြဖစ်ေစေရးအတွက် လံု .ခံစွာ
ပိတ် ဆိုကာရံြခင်း၊ ေြမစာဖို၊ ေြမညိ၍ ေြမေဆွးများ ဖံုးအုပ်ကာ ေဒသေပါက်ပင်များ
စိုက်ပျိး ြခင်း၊ ေြမစာပံုများအား လမ်းခင်းြခင်း၊ ကျင်းများတွင်ဖိုြခင်း စသည်ြဖင့်
ေြမစာပံုများအား ရှင်းလင်းြခင်း၊ စက်မ၊ လပ်စစ်ှင့် အုပ်ချပ်မဆ
 ိုင်ရာ
အေဆာက်အဦများ၊ ၀န်ထမ်းေနအိမ်များ ရှင်း လင်းြခင်း၊ အသံုးြပထားေသာ ေြမ
ေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသံုးချမ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ေဖာ် ေဆာင်
ိုင်သည်အထိ ေဆာင်ရက်ေပးပါမည်။
မိုင်းပိတ်သိမ်းပီးကာလတွင် ေြမဆီလ�������������������
ညစ်ညမ်းြခင်း၊ တူးေဖာ်ပီး ကျင်းေဟာင်း များ ပိတ်သိမ်းထားမ အေြခအေနများအား
(Baseline Data) များှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ ကွာြခားလာမ၊ ထိခိုက်မ ရှိ/
မရှိကုိ တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးသွ������������������
များရှိပါက
ြပန်လည်ကစ
ု ားြခင်း၊ ေလာ့ချြခင်း လုပ်ငန်းများှင့် အစားထိုးစိက
ု ်ပျိးထားေသာ
အပင်များရှင်သန်ေရးအတွက် ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခင်းများေဆာင်ရက် သွား
မည်ြဖစ်ပီး မိုင်းပိတ်သိမ်းရန်အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံမေငွ၏ ( ၂%)လျာထား သတ်မှတ်
ေဆာင်ရက်ပါမည်။ အမှန်တကယ် သံုးစွဲသည့်အချိန်တွင် လျာထားေငွ မလံု ေလာက်
ပါကထပ်မံ ြဖည့်တင်း သံုးစွဲသွားပါမည်။
ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း အစီရင်ခံစာအား ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းဇယားပါ လိုက်န
မှတ်များအတိုင်း (၆)လတစ်ကိမ် သက် ဆိုင်ရာဌာနများသို ေပးပိုတင်ြပသွားပါမည်။
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မူလစာမျက်�ှ

အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

မူဝါဒ ဥပေဒှင့် မူေဘာင်များ
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒှင့် တည်ဆဲဥပေဒများ
ရတန�မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီအေနြဖင့် စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းအတွင်း ေရ.သတရှာေဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်တုင
ိ ်းတာြခင်းှင့် တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက
. ်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို
စီမံကန
ိ ်းကာလတစ်ေလာက် လို�� ေဆာင်ရက်သွား မည်ြဖစ်ပါသည် –

ဥပေဒများ စာရင်း
• ြပည်သူကျန်းမာေရး ဥပေဒ(၁၉၇၂)။
• အလုပ်သမားေလျာ်ေကးေငွ အက်ဥပေဒ (၁၉၅၁)။
• ြမန်မာ့သတတွင်း ဥပေဒ(၁၉၉၄)။
• ြမန်မာ့သတတွင်း ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ(၂၀၁၅)။
• ြမန်မာ့သတတွင်း နည်းဥပေဒ(၂၀၁၈)။
• စံချိန်စံန်း သတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၄)။
• ေတာိုင်းတိရစာန်ှင့် သဘာဝနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေရးှင့် သဘာဝေတာများ ထိန်းသိမ်း ေရး ဥပေဒ (၁၉၉၄) ။
• ေတာိုင်းတိရစာန် သဘာဝအပင်များ ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၀၂)။
• အလုပ်သမား အဖွဲအစည်း ဥပေဒ(၂၀၁၁)။
• အခေကးေငွ ေပးေချေရးဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• ဆိုင်များှင့်အလုပ်ဌာနများဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ(၂၀၁၂) အခန်း(၄) ပုဒ်မ(၇)၊ အခန်း(၆) ပုဒ်မ(၁၀)ှင့် (၁၂)၊ အခန်း(၇) ပုဒ်မ (၁၃)၊ အခန်း(၈) ပုဒ်မ (၁၇)။
• ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ(၂၀၀၆)။
• ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒ(၂၀၁၃)။
• ဓာတုပစည်းှင့�����������
ရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)၊ အခန်း (၁၄၊၁၅၊၁၆)။
• ဓာတုပစည်းှင့�����������
ရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ေရး နည်းဥပေဒ (၂၀၁၆)၊ အခန်း (၁၄၊၁၅၊၁၆)။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒ(၂၀၁၄)၊ အခန်း(၉) ပုဒ်မ(၄၁)။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း(၂၀၁၅)။
• အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက် (၂၀၁၅)။
• ြမန်မာိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဥပေဒ(၂၀၁၅)။
• လုပ်ငန်းခွင်သံုး ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ၀တပစည်းများဆိုင်ရာ ဥပေဒ(၂၀၁၈)။
• အမျိးသားေြမအသံုးချမဆိုင်ရာမူဝါဒ ဥပေဒ(၂၀၁၆)။
• ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ (၂၀၁၂)။
• ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ နည်းဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• လူမဖူလံုေရးအက်ဥပေဒ (၁၉၅၄)။
• လူမဖူလံုေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။
• ေြမေအာက်ေရအက်ဥပေဒ (၁၉၃၀)။
• The Emergency Provision Act (1950)။
• The Explosives Substances Act (1908)။
• ဇီဝမျိးစံု၊ မျိးကွဲှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏမ
ီ ျား အက်ဥပေဒ (၁၉၁၄)။
• အလုပ်အကိုင်ှင့် ကမ်းကျင်မဖွ◌ံဖိးတိုးတက်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏမ
ီ ျား ဥပေဒ (၂၀၁၇)။
• (၁၉၅၁)ခုှစ် အလုပ်ံုများအက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• သစ်ေတာ ဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• သစ်ေတာနည်း ဥပေဒ (၁၉၉၅)။
• အနည်းဆံုး အခေကးေငွဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• လုပ်ငန်းခွ����ရာယ် ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ဥပေဒ (၂၀၁၉)။
• ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာမူဝါဒ (၂၀၁၉)။

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုင
ိ ်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ
 ်မ) လမ်း န်ချက်များ
အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်များ (၂၉.၁၂. ၂၀၁၅) အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၆၁၅/၂၀၁၅)အတိုင်း လိ�
ု �ေဆာင်ရ က်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၏ သတတွင်း
လုပ်ငန်းကအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မဆ
 န်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်များ (၂၀၁၈ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ)မှ ဇယားများကို ေကာက် ုတ်၍ စီမံကန
ိ ်းအတွက် အသံုးြပလိ�
ု � ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
စွန်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (Wastewater, Effluent, Sanitary Discharges and Storm Water Run-off (General Application) 3
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.a

6-9

Phenols

mg/l

0.5

Selenium

mg/l

0.1

Silver

mg/l

0.5

Sulfide

mg/l

1

Temperature increase

◌ံC

<3b

Total coliform bacteria

100ml

400

Total phosphorus

mg/l

2

Total Suspended Solids

mg/l

50

Zinc
a

mg/l

2

Standard unit

b

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.
လုပ်ငန်းေနရာမှ စီးဆင်းေရှင့် စွန်ပစ်ေရ စွန်ထုတ်မ (Site Run-off and Wastewater Discharges (Construction Phase)

Parameter

Maximum
Concentration

Unit

Sources

စိန် (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)

ခိုမီယမ် (Hexavalent)

0.1

EQEG (2015,December)

ေကးနီ (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)

နီကယ် (Nickel)

mg/l

0.5

EQEG (2015,December)

ချဉ်ငံဓာတ် (pH)

S.U. a

6-9

EQEG (2015,December)

အပူချိန် (Temperature)

◌ံC

‹3 degree

EQEG (2015,December)

Total suspended solids

mg/l

50

EQEG (2015,December)

သွပ် (Zinc)

mg/l

0.5

EQEG (2015,December)

a

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.

ေသာက်သံုးေရအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Selected Drinking Water Quality Guidelines
WHO categories
Bacteriological quality

Parameter

Units

Total coliforms

Counts/100ml

Total coliforms

Number of

WHO .1993
0

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 – NO3

mg/l

50

Nitrite – NO2

mg/l

3

Manganese

mg/l

0.5(p)

Mercury

mg/l

0.001

Selenium

mg/l

0.01

Dieldrin

μg/l

0.03

Atrazine

μg/l

2

Pesticides

DDT

μg/l

2

Gamma-HCH(Lindane)

μg/l

2

Permethrin

μg/l

20

Pesticides total

μg/l

Disinfectants and disinfectant byproducts

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 – H2S

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

Electrical conductivity

μS/cm

Zinc

mg/l

3 (a)

Residual chlorine

mg/l

0.6-1

1000

Sources:WHO,1993.Guidelines for Drinking Water Quality.2nd edition.(p)Provisional guideline value:
(a)aesthetic guideline.
ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး (Ambient Air Quality Standards)
သတိုင်းများ သယ်ယြူ ခင်း၊ စုပံုြခင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ.က်မမှ ဖုန်မန်များ ပျံလွင့်ြခင်းတိုေကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ မရှိေစေရးအတွက် ေအာက်ပါပတ်ဝန်းကျင် ေလထုအရည်အေသွးများှင့်အညီ ေဆာင်ရက
. ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
Parameter

CO

NO2

NO

PM10

PM2.5

SO2

(avg. 8hrs)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(µg/m3)

(µg/m3)

(ppb)

9(ppm)

100

100

35

150

75

Guideline
Value

Parameter

Averaging
Period

Guideline
Value µg/m3

Nitrogen dioxide

1- year
1- hour

40
200

Particulate Matter PM10

1- year
24- hour

20
50

Particulate Matter PM2.5

1- year
24- hour

10
25

Sulphur dioxide

24- year
10- min

20
500

Ozone

8- hour daily maximum

100

a

Particulate matter 10 micrometers or less in diameter.

b Particulate

matter 2.5 micrometers or less in diameter.

Source: ECD Department.

ဆူညံသံ (Noise)
အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်း�������
က်ဆက်တွဲ (က) ထုတ်လတ်မ လမ်းန်ချက်များ၊ အခန်း (၁) လုပ်ငန်း ကအလိုက် လမ်းန်ချက်များ၊ ပုဒ်မ(၁.၃) ဆူညံသံ (Noise)အား အသံုးြပ၍
သတတွင်းဧရိယာ ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မမရှိေစေရးအတွက် အသံုးြပမည့် ဆူညံသံစံန်း သတ်မှတ်ချက် များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။
ဆူညံသံစံန်း သတ်မှတ်ချက်
One Hour Laeq (dBA) a
Daytime
07:00-22:00
(10:00-22:00 for
Public holidays)

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

Residential Institutional
Educational

55

45

Industrial Commercial

70

70

Receptor

a

Equivalent continuous sound level in decibels.

Source: ECD Department.

လူမေရးဆိုင်ရာ လိုက်န. ေဆာင်ရက
. ်မည့်အချက်များ
အထက်ေဖာ်ြပပါ စံချိန်စံန်းများအြပင် ကုမဏီဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းခွ�����ရာယ် ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် အေလး ထားေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မေ
 ပးြခင်း၊ သက်သာေချာင်ချိေရးကိစများ ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းစ
သည့်အချက် များကို စီမံေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရာများအတွက်လည်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ဘုန်းကီးေကျာင်းများ၊ ေစတီများ၊ ရာလယ်လမ်းမများ၊ ေဆးေပးခန်းများ၊ စာသင်ေကျာင်း များ၊ ေကျးရာချင်းဆက် လမ်းတံတား
များှင့် ရပ်ရာလူထု၏ ေတာင်းဆို��������K မိုးေြမ ကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့် အတတ်ိုင်ဆံုး ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း(၂၀၁၅)
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းမေဆာင်ရက်မီ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲြခင်းအစီအစဉ် ေရးသားိုင်ရန် အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း(၂၉.၁၂.၂၀၁၅)အမိန်ေကာ် ြငာစာအမှတ် (၆၁၆/၂၀၁၅)၏ အခန်း(၄)၊ အခန်း(၅)ှင့်
ေန က်ဆက်တွဲ (က)၊ (ခ) တိုအား အေသးစိတ် ေလ့လာ၍ေရးသားခဲပ
့ ါသည်။

ကုမဏီမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများသတ်မှတ်ြခင်း
EIA ဆိုင်ရာမူဝါဒ
• သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မအား အနည်းဆံုးြဖစ်ေစေရး ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရက်ရန်။
• အသံတုန်ခါမ၊ ေလထုညစ်ညမ်းမ၊ အနံထွက်ရှိမ အနည်းဆံုး ြဖစ်ေစေရး ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ရန်။
• စွန်ပစ်ေြမစာများအား စနစ်တကျစွန်ပစ်ရန်။
• စက်ဆီ၊ ေချာဆီများအား စနစ်တကျထားသို/စွန်ပစ်ရန်။
• ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် ေကာ်မတီများဖွဲစည်းရန်။
• EIA လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် ရံပံုေငွထားရှိရန်။

SIA ဆိုင်ရာမူဝါဒ
• ေဒသခံများ၏ စိုက်ပျိးေြမ ဥယျာဉ် ခံများအား ေရှာင်ရှား ေဆာင်ရက်ရန်။
• ေဒသအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ ေကာင်းမွန်ေစေရး ြပြပင်ေဆာင် ရက်ရန်။
• ေကျးရာ၏ သမိုင်းဝင်ေနရာများ၊ ဘာသာေရး အေဆာက်အဦများ အား ေရှာင်ရှားေဆာင်ရက်ရန်။
• CSR လုပ်ငန်းများအတွက် ကုမဏီ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမေငွမှ (၂%) ကို ဘဏ်စာရင်း သီးြခားဖွင့်၍ ေဆာင်ရက်ရန်။

HIA ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ
• စီမံကန
ိ ်းဧရိယာှင့် ေဒသခံများ၏ ေရအရင်းအြမစ်ထိခိုက်မ ရှိ/မရှိ ကို (၆)လ တစ်ကိမ် ေရအရည်အေသွး စစ်ေဆးေပးရန်။
• စက်ံုမှထွက်ရှိေသာ စွန်ပစ်ေရများေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမ မရှိေစေရး နည်းစနစ်တကျ အေလးထားေဆာင်ရက် ရန်။
• ေဒသအတွင်း ေလထုညစ်ညမ်းမ မရှိေစေရး ေဆာင်ရက်ေပးရန်။
• ေဒသခံများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအား လစဉ်ေဆာင်ရက်ေပး ရန်။
• လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ေဆးေပးခန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ ေဒသခံများအတွက် (အခမဲ့) ေဆးဝါးကုသမများ ေဆာင်ရက်ေပးရန်။

EMP ဆိုင်ရာမူဝါဒများ
• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း အခန်း (၅)၊ ပုဒ်မ ၆၃(ဇ)အား လိုက်န ေဆာင်ရက်ရန်။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၅ (က)ှင့်အညီ EMP အစီရင်ခံစာ ေရးသားရန်။
• EMP အစီရင်ခံစာပါများအား အခန်း(၇)၊ အပိုဒ်(၇၇)မှ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)ှင့်အညီ လိုက်န ေဆာင်ရက်ရန်။

သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲအစည်းများှင့် ၎င်းတို၏အခန်းကှင့် စီမံကန
ိ ်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမများ
ိုင်ငံေတာ်ှင့် အကျိးတူေရအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းအသစ်များအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲြခင်း အစီအစဉ်ေရးသားရန် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ေရးဝန်ကီးဌာန၏ မူဝါဒအရ ေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ရာ၊
ကီးကပ်ေပးမည့် အစိုးရဌာနများ အမှတ်(၂) သတတွင်းလုပ်ငန်း၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲဝင်များ ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာနမှ “ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ထံုးလုပ်နည်း”ှင့်အညီ စစ်ေဆး၍ အတည်ြပေပးရန်ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လိုက်န ေဆာင်ရက်မ သက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

ကုမဏီ၏ မူဝါဒများ
စီမံကန
ိ ်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ
• အေသးစားှင့်အလတ်စား ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံ၍ ဓါတ် သတများ ပိုမိုထုတ်လုပ်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ အခွန်ဘာတိုးပွားေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးရန်။
• ြပည်ေထာင်စု တိုင်းရင်းသားများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (Job Opportunities) များဖန်တးီ ေပးိုင်ရန်ှင့် အလုပ်အကိုင် လံု ခံစိတ်ချမ (Job Security) ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန်။
• တရားမဝင် ေရသတတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေလျာ့နည်းေစပီး တာ ၀န်ယမ
ူ ှင့် တာဝန်ခံမရှိေသာ လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစြခင်းြဖင့် ိုင်ငံ ေတာ်၏စီးပွားေရးကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် လူမေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ
ေရအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် ရာတွင် ကုမဏီမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒ များကို လိုက်န ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
• ေရအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမ စီးပွ������K
ုးကျိးသက်ေရာက်မများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်။
• ထိခိုက်မများအား ေရှာင်လဲရန်ှင့် ေရှာင်လဲ၍မရိုင်ပါက ထိခိုက်မအ
 နည်းဆံုး ြဖစ်ေစေရး စီမံေဆာင်ရက်ရန်။
• ဆိုးကျိးသက်ေရာက်ြခင်းခံရေသာ လူထုှင့်ြပင်ပမှ ကန်ကက
ွ ်မ������
န်ြပန်ေြဖရှင်းရန်ှင့် သင့်ေလျာ်သလို စီမံေဆာင်ရက်ရန်။
• စွန်ပစ်ပစည်းများ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရက်ရန်ှင့် စွန်ပစ် ပစည်းများေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမ�
 �������
ခိုက်မများ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရက်ရန်။
• သစ်ေတာသစ်ပင်များ ြပန်းတီးမမရှိေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်၊ စိမ်းလန်းစိုေြပေရး၊ ေဂဟစနစ် ဖွံဖိးေရးအတွက်ှင့် ေြမဆီလာ ဆံုးံးမ မရှိေစရန် ေြမယာအသံုးချမ အနည်းဆံုးြဖစ်ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရက်ရန်။
• ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေဒသဖွံဖိးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရက်ရန်။
• အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်။
• ကျေရာက်ိုင်သည့������ ရာယ်များအား ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ကိတင်စီမံေဆာင်ရ က်ရန်။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံန်းများ
ထုတ်လတ
 ်မဆ
 ိုင်ရာစံန
 ်းများ
• EQEG (2015).

အနီးပတ်ဝန်းကျင် ေလထုဆိုင်ရာ စံချိန်စံန်းများ
• 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၊ ေြမဆီလာ ၊ ဆူညံမ
 ှင့် အန◌ံဆိုင်ရာ စံချိန် 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.

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စံချိန်စံန်းများ
���������
ခိုက်ေစိုင်သည့်သတထုတ်လုပ်ေရး စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်း များအတွက် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စံချိန်စံန်းများ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ယခုချိန်အထိ ေရးဆွဲြပဌာန်းသတ်မတ
ှ ်ထားြခင်း မေတွရေသးပါ။ သိုအတွက် လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံ၏
ြပည်သူကျန်းမာေရး ဥပေဒ(၁၉၇၂)၊ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒ(၂၀၁၉)တိုအား ေလ့လာစိစစ်ပီး လုပ်ငန်းှင့်အညီ လိုက်န ေဆာင်ရ.က်သွားပါမည်။
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မူလစာမျက်�ှ

အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန
ေဒသအတွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် စီမံကန
ိ ်းဧရိယာအေြခအေန
ူပဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန
ေြမမျက်�ှ သွင်ြပင်ှင့် ေြမဆီလာ အေနအထား
မ�ေလးတိုင်း၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမိနယ်သည် အေရှဘက်တွင် ရှမ်းကုန်းေြမြမင့်ေဒသ ေန�င်ချိမိနယ်၊ ေကျာက်မဲမိနယ်များ၊ ေတာင်ဘက်တွင် ေတာင်ကန
ု ်း/ေတာင်တန်းှင့် ေြမြပန်လွင်ြပင် ဆက်စပ်ေနေသာ စဉ့်ကးူ မိနယ်ှင့်
မတရာမိနယ်များ၊ အေန�က်ဘက်တွင် မတ်ေစာက်ေသာ ကမ်းပါးေစာက်များှင့် တည်ရှိသည့် ဧရာဝတီြမစ်ိုးေဒသ၊ ေြမာက်ဘက်တွင် ေတာင်ကန
ု ်းြပန်များှင့် ေြမြပန် လွင်ြပင်များရှိေသာ မိုးမိတ်မိနယ်၊ မိုးကုတ်မိနယ်များ တည်ရှိပါသည်။
သပိတ်ကျင်း မိနယ်သည် အေရှဘက်ေတာင်ကန
ု ်း၊ ေတာင်တန်းများှင့် အေန�က်ဘက်ဧရာဝ တီြမစ်ဝှမ်းေဒသအကား ေတာင်ကန
ု ်းြပန်များှင့် တည်ရှိေသာေဒသြဖစ်ပီး စကျင် ေကျာက်၊ ေယလေကျာက်၊ ထံုးေကျာက်ေတာင်များ ေအာက်ခံ
အြဖစ်တည်ရှိလျက် သဲ၊ ေကျာက်စရစ်၊ ေြမနီ�����������
ာအြဖစ် ဖံုးအုပ်ထားပါသည်။ ေြမနိမ့် ေြမြပန်လွင်ြပင်ေဒသ အနည်းငယ်သာ ေြမဆီ၊ ေြမှစ်ေကာင်းမွန်ပီး စိုက်ပျိးလုပ်ကုင
ိ ် ိုင်ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ ေတာင်ကန
ု ်း၊
ေတာင်တန်းများတွင် ဂဝံေြမှင့် ကတ်တီး ေြမများေရာေှ�လျက် တည်ရှိေသာေကာင့် ေဒသခံများအေနြဖင့် ရ.ေ◌သတတူးေဖာ် ြခင်းေဆာင်ရက်မများြပားပါသည်။ ေြမအမျိးအစားမှာ ေကျာက်စရစ်ဆန်ေသာ ေြမနီ သဲုန်းေြမြဖစ်ပီး စိုက်ပျိး
ေြမအတွက်အသင့်အတင့်သာ ေကာင်းမွန်ေကာင်းေတွ ရှိရ ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းေဒသ၏ (Geological Map၊ Topographic Map၊ UTM Map ှင့် Google Map) တိုအား ပူးတွဲတင်ြပထားပါသည်။

ေြမအသံးု ချမ
သပိတ်ကျင်းမိနယ်ှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် မတရာမိနယ်သည် ေြမြပန် လွင်ြပင်ြဖစ်ြခင်း၊ ေြမဆီေြမသဇာ ေကာင်းမွန်ြခင်းှင့် ေရအရင်းအြမစ်ေပါများြခင်း ေကာင့် စိုက်ပျိးေရးကို အဓိကထား အသံုးြပပါသည်။ သပိတ်ကျင်းမိနယ်သည်
ေြမမျက်ှ� သွင်ြပင်အေနအထားအရ ေတာင်ကန
ု ်း/ေတာင်တန်းများေပါများပီး စို◌်က်ပျိး ေြမေကာင်းမွန်ြခင်း မရှိေသာေကာင့် ေရ.
သတရှာေဖွတူးေဖာ်ြခင်းြဖင့် ေြမအသံုးချမ ပိုမိုေဆာင်ရက်ကေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ေြမလာပျက်ြပားမှင့် တိုက်စားမများ
အများအားြဖင့် ေြမလာတည်ငိမ်မရှိပီး ေတာင်ကမ်းပါးများ ပိကျြခင်း၊ ပျက် ြပားြခင်း၊ တိုက်စားြခင်းများမရှိပါ။ မိုးရာသီတွင် အေရှဘက်ေတာင်ေစာင်းများမှ ေတာင်ကျေချာင်းေရများ စီးဆင်းမများြပားပီး အချိေချာင်းများမှာ ဧရာဝတီြမစ်
အတွင်းသိုလည်းေကာင်း၊ အချိေချာင်းများမှာ မာလဲနတ်ေတာင်ဆည်၊ ေညာင်ဝန်း ြမစ်ကျိးအင်းများအတွင်းသို လည်းေကာင်း စီးဝင်သြဖင့် တိုက်စားမနည်းပါးပါသည်။

ရာသီဥတုအေြခအေန
အပူပိုင်းေြခာက်ေသွေသာ ရာသီဥတုရှိပီး ဧရာဝတီြမစ်ှင့် ရှမ်းကုန်းေြမြမင့် အကားတွင် တည်ရှိြခင်းေကာင့် မိ◌ိုးရာသီတွင် မိုးများစွာရာသွန်းေသာ ေဒသြဖစ်ပါ သည်။ တစ်ှစ်ပတ်လံုး မိုးေရချိန်(၃၃.၀၃)လက်မရှိပီး မိုးရာသီကာလမှာ ေမလမှ
ေအာက်တိုဘာလအတွင်း အြမင့်ဆံုးအပူချိန် ဧပီလတွင် (၄၅) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ြဖစ်ပီး၊ အနိမ့်ဆံုးအပူချိန် ဒီဇင်ဘာလတွင် (၁၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ြဖစ်ပါသည်။

အင်း၊ အိုင်၊ ေချာင်း၊ ေြမာင်းများ
သပိတ်ကျင်းမိသည် ဧရာဝတီြမစ်ှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိပီး လုပ်ကက
ွ ်တည်ရှိ ရာေနရာသည် သပိတ်ကျင်းမိှင့် (၉)မိုင်ခန်ကာွ ေဝးပါသည်။ လုပ်ကက
ွ ်၏ အေရှ ဘက်ပိုင်း(၃)မိုင်ခန်အကွာရှိ ေတာင်ကန
ု ်းေတာင်တန်းများဘက်မှ ြမစ်ဖျားခံစီး
ဆင်း လျက်ရှိေသာ ေချာင်းငယ်များသည် လုပ်ကက
ွ ်၏ ေြမာက်ဘက်ပိုင်းတွင် ေဂွးပင်ေမှာ် ေချာင်း၊ လုပ်ကက
ွ ်၏ ေတာင်ဘက်ပိုင်းတွင် ကက်ေဆာင်းေတာင်ေချာင်းတို တည်ရှိပီး ဧရာဝတီြမစ်အတွင်းသို အေရှမှ�� က်သို စီးဆင်းလျက်ရှိ
ပါသည်။ လုပ်ကက
ွ ်အနီး ကပ် ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေြမာင်းများမရှိဘဲ အများြပည်သူသံုး ဆည်များ၊ ကန်များ၊ အင်းများလည်း တည်ရှိြခင်းမရှိပါ။ ေဂွးပင်ေမှာ်ေချာင်းဖျားသည် လုပ်ကက
ွ ် ှင့် (၂)မိုင်ခန်၊ ကက်ေဆာင်းေတာင်ေချာင်း
ဖျားသည် လုပ်ကက
ွ ်ှင့် (၄)မိုင်ခန်ကာွ ေဝးပါသည်။

ဇီဝဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန
သစ်ေတာှင့် သစ်သးီ ဝလံများ အေြခအေန
သပိတ်ကျင်းမိနယ်သည် ေရေဝေရလဲ အသင့်အတင့် ေကာင်းမွန်ေသာ ေကာင့်သဘာဝသစ်ေတာများှင့် ြပစုထိန်းသိမ်းထားေသာ ေတာများရှိပါသည်။ အချိ ေနရာများတွင် ေဒသခံများခုတ်ယအ
ူ သံုးြပမေကာင့် ေတာနိမ့်၊ ေတာပျက်များရှိပီး
စီမံ ကိန်းတည်ေနရာသည် ေြမလွတ်ေြမလပ်ေနရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အများစုမှာေတာ နိမ့်၊ ေတာပျက်၊ ဖုန်းဆိုးေတာများသာြဖစ်ပီး ထေန င်း၊ ယူကလစ်၊ သား၊ မင်ဝါး၊ ဇီးြဖ ပင်များသာ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ေဒသ
အလိုက် တားြမစ်ထား ေသာသစ်မျိးများှင့် စီမံကန
ိ ်းေဒသ သပိတ်ကျင်းမိနယ်တွင်းရှိ စာရင်းဝင်သစ်များ စာရင်းကိ�
ု �က်ဆက်တွဲ(ဂ-၁)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ေတာိုင်းတိရစာန်များ
မိုးကုတ်မိ�����
င်ချိမိနယ်များှင့် ဆက်စပ်လျက် ေတာင်ကန
ု ်း/ေတာင် တန်းေဒသများရှိြခင်းေကာင့် ယခင်ကေတာဆင်ိုင်း၊ ဂျီ၊ ဆတ်၊ ေတာဝက်၊ ယုန်ှင့် ဖွတ်များ ေတွရှိိုင်ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ ယခုအခါ လူတုိအေြခချေနထိုင်မ၊
ေတာ တွင်း ၀င်/ထွက်သွားလာမ၊ ယာဉ်ှင့် စက်ပစည်များသံုးစွဲမ များြပားလာြခင်းေကာင့် စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်မည့် ေဒသတစ်ဝိုက်တွင် ေတာိုင်းတိရစ ာန် မျိးစိတ်များအေြခချ ေနထိုင်မမရှိေတာ့ဘဲ အြခားေဒသ ေတာနက်ရာေနရာများသို
ေရေြပာင်းေနထိုင် ကျက်စားသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ မျိးသုဉ်းေပျာက်ကယ
ွ ်ိုင်ေသာ ေတာိုင်းတိ�Kာန် များမရှိပါ။

ငှက်မျိးစံု အေြခအေန
သပိတ်ကျင်းမိနယ်ှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ စဥ့်ကးူ မိနယ်၊ မတရာမိ နယ်၊ ဧရာဝတီြမစ်ဝှမ်းေဒသတစ်ဝိုက်တွင် ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင်၊ ဆည်များစသည့် စားကျက်ေြမများ ေပါများြခင်းေကာင့် ငှက်မျိးစံုေနထိုင်ကျက်စားမများြပားပီး
သပိတ် ကျင်းမိနယ်အတွင်းတွင် ေနထိုင်ကျက်စားမ နည်းပါးေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါ သည်။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ကမ�
ုးဆိုင်ရာမျိးသု�����
ရာယ်ရှိေသာ မျိးစိတ်များမှာ ြမန်မာ့ကယ်လိပ်၊ ေစွငှက်၊ မျက်ခံုးြဖ ငှက်ြပာေြခာက်၊ စာဝါကျား
ငှက်၊ Myanmar Spitting Cobra၊ ြမန်မာ့ေရသမင်၊ အာရှ������������������������
မ်း၊ အာရှဝက်ဝံ၊ တုပ်သင်းေခွချပ်၊ ေရချိ ေရငန်မိေချာင်း၊ ဂျီ၊ သစ်ေကာင် စသည်တိုြဖစ်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းေဒသအတွင်း ေတွရှိရေသာ
ငှက်မျိးစိတ်စာရင်းများှင့် တိရစ ာန်များစာရင်းကို�� က်ဆက်တွဲ (ဂ-၂)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤငှက်မျိး စိတ်များအား ဦးဟုတ်လင်း(န်ကားေရးမှးငိမ်း) သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ (၂၆.၁၀. ၁၉၉၄)ေနထုတ် အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်
(၅၃၈/၉၄) ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာိုင်ငံ ေတာ်အတွင်း မျိးသုန်းမည့် အရာယ်မှကာကွယ်ရမည့် ေတာိုင်းတိ�ာန်
K များ စာအုပ် မှ မှီြငမ်းေရးသားထားပါသည်။

လူမဘဝပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန
အိမ်ေထာင်စလ
ု ဦ
ူ းေရ အေြခအေန
စီမံကန
ိ ်းဧရိယာှင့် အနီးဆံုးြဖစ်ေသာ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရာ ရှိပါသည်။
(၇)မိုင်ချမ်းသာ ေကျးရာအုပ်စု
အိမ်ေြခ (၄၀၀)အိမ်၊ အိမ်ေထာင်စု (၅၈၀)စု၊ ကျား(၁၁၁၀) ေယာက်၊ မ(၁၂၇၅)ေယာက်၊ ေပါင်း(၂၃၈၅) ေယာက်၊ လူဦးေရစုစုေပါင်း (၃၆၆၀) ေယာက်ြဖစ်ပါသည်။

အေြခချေနထိုင်မ

သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ.ာ၏ မူလေကျးရ.ာများမှာ (၂၀၀၀) ြပည့်ှစ် အေရှပိုင်းကာလများတွင် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ အနည်းငယ်သာရှိပီး (၂၀၀၀) ြပည့်ှစ်ခန်မှ စတင်ကာ ေြမေအာက်ေရသတတူးေဖာ်ြခင်း အေသးစားှင့်
တစ်ပိုင်တစ်ိုင် တူးေဖာ်လုပ်ကုင
ိ ်မ များြပားလာြခင်းေကာင့် လူမစီးပွားေရးတိုးတက် လာကာ ြမန်မာြပည်အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ေရေြပာင်းအေြခချ ေနထိုင်လာခဲ့ကပါ သည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ေပါများလာြခင်း၊ လမ်းပန်းဆက်
သွယ်မ လွယ်ကြူ ခင်းတိုေကာင့် ေကျးရာများသည် မိြပအေြခအေနှင့် ကွာဟမနည်းပါးလာ ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။

လူမျိးစုများ
အများအားြဖင့် ဗမာလူမျိးများသာ ေနထိုင်ကပီး မိုးကုတ်ရှမ်းလူမျိး အနည်း ငယ်ရှိပါသည်။ ဗမာစကားေြပာဆိုပီး ဗုဒဘာသာကိုးကွယ်ကပါသည်။ ိုးရာဓေလ့ ပွ������������K
ဲ၊ သီတင်းကတ်ပွဲ၊ ကထိန်ပွဲများ ြပလုပ်ေလ့ရှိပါသည်။
လူနည်းစုမှာ နတ်ိုးရာဓေလ့ ယံုကည်မအရ ေတာင်ြပန်းပွဲသိုသွားေရာက် ပူေဇာ်ြခင်း၊ နတ်ကန းပွဲများ တစ်ှစ်တစ်ကိမ် ကျင်းပြပလုပ်ြခင်း ေတွရှိရပါသည်။

ပညာေရးအဆင့်အတန်း
မ ေလး – ဗန်းေမာ် ကားလမ်းေဘးသည် စည်ကား၍ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုး တက်မ ေကာင်းမွန်ြခင်းေကာင့် ပညာေရးအဆင့်အတန်း ေကာင်းမွန်ေကာင်းေတွရှိရ ပါသည်။ ၀ါးြဖေတာင်ေကျးရာတွင် အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းများ ရှိပီး
(၁၀) တန်းေကျာင်းသားများ စာေမးပွဲအား သပိတ်ကျင်းမိနယ်ရှိ စာစစ်ဌာနတွင် သွား ေရာက်ေြဖဆိုကေကာင်း သိရှိရပါသည်။ ေကျာင်းသားမိဘများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အေြခအေနအရ ေြပာင်းေရမေကာင့် ေကျာင်းသားများ အဝင်/အထွက်
ေြပာင်းေရမ များလာေကာင်း သိရှိရပါသည်။ တကသိုလ်ပညာအတွ���ေလးမိသို သွားေရာက် သင်ယေ
ူ ကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ှင့် အသက်ေမွးမ အေြခအေန
သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ ေချာင်းကီး၊ အံုးဇံုး၊ ကွင်းသံုးဆယ်၊ ဇရပ်ကွင်း၊ ေကျာက်ြဖာ၊ ဝါးြဖေတာင်၊ (၅)မိုင်စသည့်ေဒသများမှာ ေရသတထွက်ရှိရာ ေဒသများ ြဖစ်ြခင်းေကာင့် (၁၉၉၈)ခုှစ် ၀န်းကျင်မှစ၍ တိုင်တပိုင်ှင့် အေသးစား ေရတူးေဖာ်
ြခင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးလာပီး အဓိကထား ေဆာင်ရက်ေနကေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ေရသတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းှင့်ဆက်စပ်ေသာ ၀န်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်စည် ေရာင်းဝယ်မ
 ှင့် သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်
လာပီး ေဒသတွင်း စီးပွားေရး ေကာင်းမွန်ေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။

စိုက်ပျိးေမွးြမေရး အေြခအေန
ေြမြပန်ေဒသများတွင် ဆန်စပါး၊ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းဖူး၊ ငှက်ေပျာ၊ သရက်ပင်များ စိုက်ပျိးကပီ����������င် ေတာင်ေစာင်းများ၌ ပဲစင်းငံုစိုက်ပျိးမ အနည်းငယ် ေတွရှိရပါသည်။ ဆန်ကုိ ေြမြပန်ေဒသများမှ ၀ယ်ယစ
ူ ားသံုးပီး ေနအိမ် ခံ
များအတွင်း တိုင်တပိုင် ဟင်းသီးဟင်းရက်ပင်များ စိုက်ပျိးကပါသည်။ တိုင်တပိုင် ေမွးြမေရးအေနြဖင့် ွ း၊ ဆိတ်၊ ကက်၊ ၀က်များ ေမွးြမကပါသည်။

လူထက
ု ျန်းမာေရး
သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ ၀ါးြဖေတာင်တွင် တိုက်နယ်ြပည်သူေဆးံုရှိပီး အေရး ကီးလူန များအား မ�
ိ တွင် ကုသေကာင်းသိရှိရပါသည်။ ကုမဏီ ၀န်ထမ်းှင့် မှီခိုသူမိသားစုဝင်များအတွက် ကုမဏီအလိုက်ခန်ထားေသာ ေဆးမှးများမှ
ကျန်းမာ ေရး ေစာင့်ေရှာက်ေပးပါသည်။ စီးပွားေရးှင့်လူေနမ အဆင့်အတန်း ြမင့�����������������K
ေလာက်မရှိြခင်းေကာင့် (၉၀) ရာခိုင်န်းခန် ေရေလာင်း ယင်လံုအိမ်သာ သံုးစွဲိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။
သပိတ်ကျင်းမိနယ်ေဆးံု၊ ၀ါးြဖေတာင်တိုက်နယ်ေဆးံုသို ကွင်း ဆင်းေလ့လာချက်အရ စဉ့်ကးူ မိနယ်အတွင်း ြဖစ်ပာွ းမအများဆံုး ေရာဂါ(၅) မျိးမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် –
• ငှက်ဖျားေရာဂါ။
• ခုခံအားကျဆင်းမေရာဂါ။
• ေသွးတိုးေရာဂါ။
• ှလံုးေရာဂါ။
• ဆီးချိေရာဂါ။
ဖုန်မန်ပျံလွင့်မှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမေကာင့် ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ အဆုတ်ေရာင်ြခင်း၊ အဆုတ်ပွြခင်း၊ မျက်စိန ြခင်း၊ မျက်ခမ်းစပ်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားြခင်းမှာ နည်းပါးေကာင်းသိရှိရပါသည်။

ေရေြပာင်းေနထိုင်မမ
 ျား
ေဒသတွင်း မူလေနထိုင်သူနည်းပါးပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုင
ိ ်ို◌်င်မ ေကာင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ြဖစ်ေသာ မိုးကုတ်၊ ေရဘို၊ မိတီလာ၊ ရမည်းသင်း၊ ြမင်း ခံ၊ တပ်ကန
ု ်း၊ ေြမာင်မိနယ်များမှ ေရေြပာင်း၍ အေြခချေနထိုင်လာမများ ေတွရှိရ
ပါ သည်။ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရာ၊ ဇရပ်ကင
ွ ်းရာများတွင် ေနအိမ်ှင့်ဝင်း ခံများ၊ တိုက် အိမ်များ ေကာင်းမွန်သပ်ရပ်စွာ ေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ကပီး မိ�����K
က်များကဲ့သို စနစ်တကျရှိေကာင်း(၂၄)န ရီ လပ်စစ်မီးအသံုးြပိုင်သြဖင့် လူေနမ
အဆင့်ြမင့်မား လာေကာင်းသိရှိရပါသည်။

သယ်ယပ
ူ ုိေဆာင်ေရးစနစ်
ြမန်မာြပည်အလယ်ပုင
ိ ်းှင့် အထက်ပိုင်းေဒသများသို မေလး-ဗန်းေမာ် အေဝးေြပး ကားလမ်းမှလည်းေကာင်း၊ ဧရာဝတီြမစ်ေကာင်းမှလည်းေကာင်း ဆက် သွယ်ိုင်ပီး ဧရာဝတီြမစ် အေန က်ဘက်ြခမ်းသို ဧရာဝတီြမစ်ကးူ တံတား (စဉ့်ကးူ )မှ တ
ဆင့်ေရဘိုမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းသို အလွယ်တကူသွားိုင်ြခင်းေကာင့် ဆက် သွယ်မေကာင်းမွန်ေသာ အေြခအေနရှိပါသည်။ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရ����ေလး – ဗန်းေမာ် – သပိတ်ကျင်း ကားလမ်းဆံုတွင် တည်ရှိပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လိုင်း
မျိးစံု ြဖတ် သန်းရပ်န းသည့် ေနရာြဖစ်ေသာေကာင့် သွားလာမအဆင်ေြပလွယ်ကေ
ူ ကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အေဝးေြပးကားလမ်းမှတဆင့် လုပ်ကက
ွ ်ေနရာသို ေကျာက်ခင်းလမ်း ခင်းထားသြဖင့် ေဘးကင်းလံု ခံစွာ သွားလာိုင်ပါသည်။

လူထု ဆက်သယ
ွ ်ေရးစနစ်
လက်ကုင
ိ ်တယ်လီဖုန်း စနစ်များြဖစ်ေသာ GSM, MEC, Telenor, Oredoo စေသာ ဖုန်းလိုင်းများသံးု စွဲိုင်ပီး၊ အင်တာနက်ှင့် E-Mail ဆက်သွယ်အသံုးြပိုင်ပါ သည်။ (၇)မိုင်ချမ်းသာ ေကျးရာတွင် သတင်းစာှင့် ဂျာနယ်မျိးစံုဝယ်ယူ ဖတ်ိုင်ပါ
သည်။

လပ်စစ်ဓါတ်အား သံးု စွဲြခင်း
ယခင်က ကိုယ်ပိုင်မီးစက်ငယ်များြဖင့်သံုးစွဲေနရာမှ ြမန်မာ့လပ်စစ်ဓါတ်အား လုပ်ငန်း၊ သပိတ်ကျင်းဓါတ်အားခွဲံုမှတဆင့် ြဖန်ေဝေပးေသာ လပ်စစ်ဓါတ်အားကို လွန်ခဲ့ေသာ (၃)ှစ်ခန်မှ စတင်ရရှိခဲ့ရာ ကုမဏီမှ ထည့်ဝင်မတည်ေငွများြဖင့်
မီးတိုင်၊ မီးကိးများ သွယ်တန်းြခင်း၊ ထရန်စေဖာ်မာများ ၀ယ်ယူတပ်ဆင်ြခင်းြဖင့် (၂၄)န ရီ လပ်စစ်မီး အသံုးြပိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ေသာက်သံးု ေရ ရရှိမ
ေတာေတာင်ှင့် သဘာဝအေြခခံေကာင့် ေြမေအာက်ေရ ထွက်ရှိမ ေကာင်းမွန်သြဖင့် သန်ရှင်းေသာ အဝီစိတွင်းေရများ ရယူသံုးစွဲိုင်ပါသည်။ အြခားတစ် ဖက်မှ ကုမဏီပိုင်ေရလုပ်ကက
ွ ် အင်း/လိဏ်များအတွင်းမှ ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေစ ရန်
စုပ်ထုတ်ေသာ ေရများအားသံုးေရအြဖစ် ြဖန်ေဝအသံုးြပြခင်း၊ ေရသန်စက်ြဖင့် သန်စင်ပီး ေသာက်ေရအြဖစ် အသံုးြပြခင်းြဖင့် လံုေလာက်ေသာ ေသာက်သံုးေရရရှိပါ သည်။ အချိရာများတွင် ေွရာသီေရရှားပါးမေကာင့် ေသာက်သံုးေရ လိုအပ်
ချိန်တွင် ကုမဏီမှ ေရသယ်ကားြဖင့် ေရြဖန်ေဝလှဒါန်းြခင်းများြပလုပ်ပါမည်။ ေဒသအတွင်း ေြမေအာက်ေရရရှိမမှာ မီတာ(၅၀)မှ (၇၀)အတွင်းရှိေကာင်း ေလ့လာသိရှိရပါသည်။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမ
စီမံကန
ိ ်းဧရိယာ အနီးဝန်းကျင်ေဒသသည် ရဲတပ်ဖွဲ၊ ရဲကင်းများ၊ စခန်းများ အနီးကပ် တည်ရှိမေကာင့် ကီးမားေသာ မခင်းများြဖစ်ပွားြခင်းမရှိပါ။
အစိုးရ မဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် –
• ချမ်းသာသုခ ပရဟိတ ကူညီမအသင်း၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာေကျးရာ။

လက်ရိပ
ှ တ်ဝန်းကျင်အေြခအေန (Existing Environment)
ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်၏ ေရသတတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကက
ွ ် (TPK – 223)သည် မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ ရှားချက် ေဒသ၊ (၇)မိုင်ချမ်းသာ ေကျးရာအုပ်စုအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။
လုပ်ကက
ွ ်မှာ စိုက်ပျိးေြမ၊ သာသန ့ေြမ၊ မိေြမရာေြမ၊ သစ်ေတာကိးဝိုင်း၊ ကိးြပင်ဧရိယာ ကာကွယ်ေတာများှင့် လွတ်ကင်းမရိပ
ှ ါသည်။ ထိုအြပင် လုပ်ကက
ွ ်နယ်ေြမအတွင်း အမျိးသားအဆင့်၊ တိုင်းှင့် ြပည်နယ်အဆင့်၊ သတ်မှတ်ကာကွယ်
ထားေသာ ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ၊ အများြပည်သူဆိုင်ရာ သစ်ေတာ၊ သိပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းထားေသာနယ်ေြမ၊ ဘူမိူပ ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းထားေသာ အထင်ကရေနရာများ ပါ၀င်မမရှိပါ။ ရှားပါးေသာ တိရစာန်များ၊ မျိး
သုဉ်းေပျာက်ကယ
ွ ်လုနီးပါး မျိးစိတ်များ၊ စီးပွားေရးှင့် ကျန်းမာေရး အာဟာရဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရှိမျိးစိတ်များ မရှိပါေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ လုပ်ကက
ွ ်၏ ူပဆိုင်ရာ၊ ဇီဝဆိုင်ရာ၊ လူမေရး၊ စီးပွားေရး၊ ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ အေနအထားများှင့်
စီမံကန
ိ ်းအနီးဝန်းကျင်ရှိ ပတ်ဝန်း ကျင်ှင့်လူမေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနများအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး တင်ြပအပ်ပါသည်။

ေြမထုအေြခအေနှင့် ေြမအရည်အေသွး
လုပ်ကက
ွ ်အတွင်းှင့် ဆက်စပ်နယ်ေြမအတွင်းရှိ�������ိးအစားမှာ သဲ ေကျာက်၊ အာလူးေကျာက်များ ေရာေှ ေနေသာ နီညိေတာေြမများြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း သစ်ပင်များ စိုက်ပျိးထားပီး ြဖစ်ထွန်းမရှိေကာင်း ေတွရှိရ
ပါသည်။ လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ေပါက်ေရာက် ြဖစ်ထွန်းေနေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များမှာ သက်ရင်း ကီး၊ နဘဲ၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ကသစ်ှင့် မင်ဝါးများြဖစ်ပါသည်။ သတတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိ ေသာ စွန်ပစ်ေကျာက်အမျိးအစားမှာလည်း သဲေကျာက်
(Sandstone)၊ ထံုးေကျာက် (Limestone)၊ ရံေကျာက် (Mudstone) များြဖင့် ဖွဲစည်းထားြခင်းြဖစ်ပီး ေြမထုအား ညစ်ညမ်းမ မရှိေစေရးအတွက် ေြမယာအသံုးချမ အနည်းဆံုးြဖစ်ရန် ေြမေအာက်တူးေဖာ် မနည်းစနစ်ကုိ အသံုးြပေဆာင်ရက်ေန
ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အသံုးြပပီး ေြမဆီလာပျက်စီး ေသာ ေြမေနရာများတွင်လည်း အစားထိုးအပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးထားပါသည်။ ေြမအရည်အေသွး တိုင်းတာရန်နမူန ေကာက်ယသ
ူ ည့် ေနရာသည် လက်ရှိေြမဆီလာ၏ အရည်အေသွးကို သိရှိ
ိုင်ရန် ယခင်လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာ၏ အလယ်ပို�������K
းဆင်း မများ အနည်ပိုချိုင်မည့် အနိမ့်ပိုင်းေနရာြဖစ်သည့် ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ 53’ 30.57’’N)၊ အေရှေလာင်ဂျီကျ(96 ◌ံ 4’ 43.57”E)မှ ေြမနမူန ကိုရယူ ေဆာင်ရ က်ခဲ့ြခင်းြဖစ်
ပါသည်။ စွန်ပစ်ေြမစာ၏ ေြမထုအရည်အေသွး ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်ကုိ ေန က်ဆက်တွဲ(ဂ-၃)ှင့် ေအာက်ပါဇယားတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာအတွင်း ေြမအရည်ေသွးတိုင်းတာမဇယား
No.

Element

Concentration

ppm

1

SiO2

57.34

%

2

Fe2O3

14.87

%

3

Al2O3

5.53

%

4

Pb

1.17

ppm

5

Zn

0.47

%

6

Cu

137.60

ppm

Future National Laboratory (Mandalay)

ေရအရည်အေသွး
စီမံကန
ိ ်း ဧရိယာတစ်ဝိုက်သည် သစ်ပင်၊ သစ်ေတာ အသင့်အတင့◌့်ရှိြခင်း၊ လူေန ကျဲပါး၍ စွန်ပစ်ပစည်း နည်းပါးြခင်းတိုေကာင့���������K
း ေကာင်းမွန် ပါသည်။ ေတာင်ကျေချာင်းေရအား ေရစုကန်ြပလု ���������
သံုးေရအြဖစ် သံုးစွဲမည်ြဖစ်ြခင်းေကာင့���������������
န�ေကာက်ယစ
ူ စ်ေဆးြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးသည့် တည်ေနရာ ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ 53’ 31.17”N)၊ အေရှေလာင်ဂျီကျ(96 ◌ံ4’ 45.32”E)မှေကာက်ယူ
စစ်ေဆးခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက် ေရအား စီမံကန
ိ ်းလုပ်ကက
ွ ်ှင့် လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာ အနီးဝန်းကျင်ရှိေရအား ေကာက်ယြူ ခင်း ြဖစ်ပီး ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ53’ 30.07”N) အေရှေလာင်ဂျီကျ (96 ◌ံ 4’ 42.87’’E) မှ တိုင်းတာ၍လုပ်ကက
ွ ်
ဧရိယာအတွင်း တူးေဖာ်သည့်အခါထွက်ရှိလာိုင်သည့် ေြမေအာက် ေရှင့် အနီးစပ်ဆံုးတူညီိုင်ေသာေကာင့် နမူန� ယူစမ်းသပ်ခ�������������������������K
ဲ့
ရှိ/မရှိသိရှိေစရန် ေရနမူန�တို အားေကာက်ယ၍
ူ
မ�ေလးမိရှိ Future National Laboratory သို ပိုေဆာင်စမ်းသပ် စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ေရနမူန�စစ်ေဆးချက် ရလာဒ်များအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားများှင့် ေန�က်ဆက်တွဲ (ဂ-၄)ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

���������K
းေရ) စစ်ေဆးမ ဇယား
No

Element

Concration

1

pH

7.2

2

Total Dissolve Solid (TDS)

432.97

Mg/L

3

Total Hardness as CaCO3

100

Mg/L

4

Total Alkalinity as CaCO3

248

Mg/L

5

Total acidity as CaCO3

2

Mg/L

6

SO4– (Sulphate)

2.47

Mg/L

7

CL–

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(သွပ်)

0.032

Mg/L

ppm

(Cloride)

ppm

Future National Laboratory (Mandalay)
ေြမေအာက်ေရ စစ်ေဆးမရလာဒ်ဇယား
No

Element

Concration

1

pH

7.2

2

Total Dissolve Solid (TDS)

347.71

Mg/L

3

Total Hardness as CaCO3

88

Mg/L

4

Total Alkalinity as CaCO3

120

Mg/L

5

Total acidity as CaCO3

3

Mg/L

6

SO4– (Sulphate)

58.09

Mg/L

7

CL–

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(သွပ်)

0.015

Mg/L

(Cloride)

Future National Laboratory (Mandalay)

ေလထုအရည်အေသွး
ေရ.အေသးစားလုပ်ကက
ွ ် (TPK–223)တွင် ေရ.သတိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌ ေြမ ေအာက်တူးေဖာ်မနည်းစနစ်ကုိ အသံုးြပတူးေဖာ်ြခင်း၊ အဓိကလူအင်အားသံုးစွဲ၍ အေသး စားတူးေဖာ်မလုပ်ငန်းများသာ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ သတိုင်းတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်
မ ပမာဏ နည်းြခင်း၊ သတိုင်းများတူးေဖာ်ြခင်း၊ သယ်ယြူ ခင်း၊ စုပံုြခင်းလုပ်ငန်းများတွ����ရား များသံုးစွဲမမရှိြခင်းတိုေကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမမရှိိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ စီမံကန
ိ ်း လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ေလထုအရည်အေသွး
တိုင်းတာြခင်း လုပ်ငန်းများအား HAZ SCANNERTM model EPAS ကို အသံုးြပ၍ တိုင်းတာေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ ေလထုအရည်အေသွးအား Base Line Data အြဖစ်ထားရှိိုင်ရန် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင် မည့်အချိန်တွင် တူးေဖာ်ြခင်း
ေဆာင်ရက်ိုင်သည့် အင်းေပါက်ေနရာှင့် အုပ်ချပ်မအ ေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်မည့်ေနရာအနီး ေြမာက်လတီတွဒ် (22 ◌ံ 53’ 32.64”N)၊ အေရှေလာင်ဂျီကျ (96 ◌ံ4’ 45.93”E)တွင် တိုင်းတာ၍ မှတ်တမ်းရယူခဲ့ပါသည်။ ေလထု
အရည်အေသွး စစ်ေဆးချက်ရလာဒ်များအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားများြဖင့်တွင် ေဖာ်ြပ ထားပါသည်။

ိုက်ထိုဂျင်ဒုင
ိ ်ေအာက်ဆုဒ
ိ ် (NO2)
ိုက်ထိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်သည် ေလထုညစ်ညမ်းေစေသာ အဓိက အရာတစ်ခုြဖစ်ပီး ယာဉ်ေမာင်းှင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် မီးအားေပးစက်များ အသံုးြပြခင်းမှ ေလာင်စာဆီများ ေလာင်ကမ်းပီး ထုတ်လတ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဓာတ်ဆီှင့်
ဒီဇယ်အင်ဂျင်များမှ ထုတ်လတ်ေသာ ေလထုညစ်ညမ်းေစေသာ အရာများ၏ အမျိးအစားများမှာ တူညီေသာ်လည်း ၎င်းတို၏ အချိးအစားမှာ အင်ဂျင်လည်ပတ်ပံု အမျိးအစားအလိုက် ကွဲြပားိုင်ပါသည်။ ဤသတတူးေဖာ် ြခင်း လုပ်ငန်းတွင်
အစိုးရ မဟာဓာတ်အားလိုင်း ေရာက်ရှိပီးြဖစ်၍ လပ်စစ်စွမ်းအင် ကို အဓိကထားသံုးစွဲပီး အရံအေနြဖင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များအား အသံုးြပသွားမည် ြဖစ်ပါမည်။ ိုက်ထိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ှသွင်းမများလင် အဆုတ်ေရာဂါကို ြဖစ်ပွားေစိုင်
ပါသည်။ တိုင်းတာမရလဒ်များအရ ိုက်ထိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် အချိးအစားပါ၀င်မသ
 ည် အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်ှင့် National Ambient Air Quality Standards, NAAQS ေအာက်ရှိသည်
ကို ေတွရှိရပါသည်။

ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆုဒ
ိ ် (SO2)
ဆာလ်ဖာဒိုင် ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွသည် ညစ်ညမ်းေစိုင်သည့် အရင်းအြမစ်များထဲတွင် အေရးကီးဆံုး ဓာတ်ေငွြဖစ်သည်။ ဆာလ်ဖာဒိုင် ေအာက်ဆုဒ
ိ ်သည် အေရာင်မရှိေသာ ဓာတ်ေငွြဖစ်ပီး ထူးြခားသည့်စူးရှေသာ အနံရှိပါသည်။လုပ်ငန်းသံးု
ယာဉ်များသည် ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ထုတ်လတ် ေသာ အရင်းအြမစ်များြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါများ၊ လည်ေချာင်းယားယံ ြခင်းှင့် မျက်စိန ြခင်းတိုကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ကုိ ှ
သွင်းမများလင် အဆုတ်ေရာဂါကို ြဖစ်ပွားေစိုင် ပါသည်။ တိုင်းတာမရလဒ်များအရ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် အချိးအစား ပါ၀င်မသည် အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ကိုက်ညီမရှိသည်ကုိ
ေတွရှိရပါသည်။

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆုဒ
ိ ် (CO2)
ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက်သည် လုပ်ငန်းသံုးယာဉ်များ၊ ကားများ၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များှင့����ရားများ လည်ပတ်ေမာင်းှင်ြခင်းမှ ထွ�������������K
သည် အ�
လမ်းေကာင်းဆို����� ��������K
ုင်ပါသည်။

ှ ိေသာ ဓာတ်ေငွတစ်မျိးြဖစ်ပီး အသက် ှ

ကာဗွန်မိုေန က်ဆုဒ
ိ ် (CO)
ကာဗွန်မိုေန က်ဆိုဒ်သည် ေလထုထဲတွင် ေတွရေသာဓာတ်ေငွ တစ်မျိးြဖစ်ပီး အနံ၊ အရသာမရှိေသာ အဆိပ်ရှိဓာတ်ေငွ တစ်မျိးြဖစ်ပါသည်။ ထို ဓာတ်ေငွကို အဓိကထုတ်လတ
 ်ေသာ အေကာင်းအရင်းများမှ ေမာ်ေတာ်ဆိုင် ကယ်များှင့်
စက်ယ ရားများ လည်ပတ်ေမာင်းှင်ြခင်းများေကာင့် ထွ����������န်မိုေန က်ဆိုဒ် ဓာတ်ေငွပါ၀င်မသ
 ည် (0.2 ppm) ရှိပါက လူ တို����������K
ခိုက်ိုင်ပါ။

National Ambient Air Quality Standards(NAAQS) ှ င့် ေရလုပ်ကက
ွ ် (TPK – 223)
လက်ရိေ
ှ လထု အရည်အေသွးအား ိင်းယှဉ်ေဖာ်ြပမဇယား

Parameters

1st 8 hrs.
Guideline Value
Average Air
(ppb) (8hrs mean)
Quality (ppb)

2nd 8 hrs. Average
Air Quality (ppb) 3rd 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(NO2)

100

23.7713

19.9

12.5125

Nitrous Oxide(NO)

100

7.65280

10.2812

27.7541

Sulphur Dioxide(SO2)

75

3.16484

21.72083

14.1187

အမန်အမားပျံလွင့်မ

သတိုင်းှင့် စွန်ပစ်ေကျာက်များ သယ်ယြူ ခင်း၊ စုပံုြခင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ.က် မေကာင့် ဖုန်မန်များပျံလွင့်၍ ေလထုညစ်ညမ်းမ ြဖစ်ေစိုင်ပီး လူမဝန်းကျင်ထိခိုက်မ�������K
ုင်ပါသည်။ သိုေသာ် စွန်ပစ်ေကျာက် အလွန်နည်းပါးြခင်း၊
စွန်ပစ်ေကျာက် သယ်ယရ
ူ ာတွင် သံလမ်းြဖင့်သယ်ယြူ ခင်း၊ ေြမေအာက်မှအစိုဓာတ်ရှိြခင်းတိုေကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းိုင်မ မရှိေကာင်းေတွရှိိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ေဆာင်ရက် သည့် ထုတ်လုပ်ေရးကာလများတွင် ေြမေအာက်လိဏ်ဂူ
တူးေဖာက်ြခင်း နည်းစနစ်အား အသံုးြပေသာေကာင့် ေကျာက်သားများအား ေဖာက်ဂန်းများကိုအသံုးြပ၍ ယမ်းေဖာက် ခွဲြခင်း၊ ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းများမှ ေကျာက်သားအမန်အမားှင့် ယမ်းေငွများထွ������
ုင်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်း
များသည် လုပ်ငန်းချိန်တိုေတာင်း ေသာကာလ အတွ��������K
ုင်သြဖင့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မမှာ ယာယီမသာြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်ယမ်းေငွ ှင့် ေကျာက်သားအမန် အမားများပျံလွင့်မကုိ ကာကွယ်ိုင်ရန် ကာကွယ်ေရးဝတ်စံုများ ၀တ်
ဆင်ြခင်း၊ ှ� ေခါင်းစည်းများ အသံုးြပြခင်း၊ ေြမေအာက်လိဏ်ဂသ
ူ ံုး ယမ်းမန်ကာ မျက်မှန်များ တပ်ဆင်အသံုးြပေစြခင်း၊ ေရဖိအားသံုး ေဖာက်စက် (Water Pressure Drilling Machine) အသံုးြပြခင်းနည်းလမ်းများြဖင့် အ�
ှ ိေစရန် ကာ
ကွယ်သွားပါ မည်။ ဖုန်မန်ပျံလွင့်မကုိ အင်းေပါက်ေနရာှင့် အုပ်ချပ်မအေဆာက်အဦများ ေဆာက် လုပ်မည့် ေနရာအနီး ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ 53’ 32.64”N)၊ အေရှေလာင်ဂျီကျ (96 ◌ံ4’ 45.93”E)တွင်တိုင်းတာ၍မှတ်တမ်းရယူခဲ့ပါသည်။
တိုင်းတာမ������ က်ဆက်တွဲ (ဂ-၆)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ လုပ်ကက
ွ ်ေလထုအတွင်း Particulate Matters (10µm) ှင့် Particulate Matters (2.5µm) ပါ၀င်မများ အား(24)န ရီအတွင်း တိုင်းတာစစ်ေဆး မများအရ အမန်အမား
ပျမ်းမပါ၀င်မမှာ PM10 (83.4267) (µg/m3)၊ PM2.5 (45.6384) (µg/m3)ြဖစ်ပါသည်။ အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ) စံချိန်စံန်းများှင့် NAAQS (National Ambient Air Quality Standard ) ေလထု
အရည်အေသွး အတွင်းသာရှိေကာင်း၊ လူမ������������
မရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

National Ambient Air Quality Standards(NAAQS) ှ င့် ေရလုပ်ကက
ွ ် (TPK – 223) အမ န်အမား ပျံလွင့်မ (PM10,PM2.5 ) ိ င်းယှဉ်ေဖာ်ြပမဇယား
Parameters

Guideline ValueGuideline (24hrs means)

PM10 (µg/m3)

150

Average Air Quality
83.4267

PM2.5(µg/m3)

35

45.6384

ဖုန်မန်ပျံလွင့်မ သတ်မတ
ှ ်ချက် ေဆာင်ရက်မည့် စံချိန်စံန်း
ဖုန်မန်ပျံလွင့်မအား ေအာက်ပါစံသတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရး အတွက် ေဆာင်ရက
. ်မည်ြဖစ်ပီး အကယ်၍ စံသတ်မှတ်ချက်များ ေကျာ်လွန်ပါက သတိုင်းှင့် စွန်ပစ်ေြမစာသယ်ယရ
ူ ာ လမ်းများတွင် ေရြဖန်းြခင်း၊ စွန်ပစ်ေြမစာပံု၊ သတိုင်းစုပံု
ကွင်းတိုတွင် ေရြဖန်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အနံအသက်ှင့် အခိုးအေငွ
သတတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းတွင် ဓာတ်ေဆးများ သံုးစွဲြခင်းမရှိသြဖင့် အနံ အသက်ှင့်အခိုးအေငွများ ထွက်ရှိြခင်းမရှိပါ။ ယမ်းေပါက်များ ေဖာက်ရာ တွင် ေရဖိအားသံုး ေဖာက်စက်(Water Pressure Drilling Machine) အသံုးြပ ြခင်းေကာင့် ယမ်း
ခွဲရာတွင် အခိုးအေငွများ ထွက်ရှိေသာ်လည်း ယမ်းသံုးစွဲမ ပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမ အကိမ်အေရအတွက်ှင့် ယမ်းခွဲရာတွင် အနက်ေပ(၁၅၀)ခန် ရှိေသာ ေြမေအာက်လဏ
ိ ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲြခင်းှင့် ေလစက်များြဖင့် မတ် ထုတ်သန်စင်သွားမည်
ြဖစ်ေသာေကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းေစသည့် အမန်အမား များ၊ အနံအသက်ှင့် အခိုးအေငွများ ထွက်ရှိမမရှိိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမ

စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းသည် ေြမေအာက်တွင်သာ ေဆာင်ရ.က်မည်ြဖစ်၍ ြပင်ပဆူညံသံ ထွက်ရှိမနည်းပါးပါသည်။ ေကျာက်ေဖာက်စက်များ အသံးု ြပြခင်း၊ ေကျာက်များအား ယမ်းခွဲ ဖယ်ရှားြခင်း၊ မီးစက်၊ ေလမတ်စက်များမှ ဆူ��������ရား
ကီးများ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက
. ်ြခင်း၊ အင်ဂျင်စက်များ ေမာင်းှင်ြခင်း၊ ယာဉ်များေမာင်းှင် သွားလာ ြခင်းတိုေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမ������������
ပ်ကက
ွ ် အတွ◌ွင်းလူေနေဆာင်အနီး ၊ ေြမာက်လတီတွဒ် (22
◌ံ53’31.04”N)၊အေရှေလာင်ဂျီကျ (96 ◌ံ04’ 43.60”E)တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်အရ ဆူညံသံမှာ ေနအချိန်(46.4)dB၊ ည (50.7)dB၊ တုန်ခါမမှာ(0)ft/sec ရှိေကာင်း တိုင်းတာရရှိခဲ့ပါသည်။ အင်းတူးေဖာ်မည့် ေန ရာအနီး အေရှေလာင်ဂျီကျ (96
◌ံ4’ 44.80”E)၊ ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ53’ 29.92”N) တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်အရ ဆူညံသံမာှ ေနအချိန် (48.9)dB၊ ည(54.8)dB၊ တုန်ခါမမာှ (0)ft/sec ရှိေကာင်းတိုင်းတာရရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းေနရာတွင် တိုင်းတာရသည့်အေကာင်း အရင်းမှာ
စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်သည့်အခါ အင်းေပါက်အနီးြဖစ်သြဖင့် ဆူညံသံှင့် တုန်ခါ မထွ����
ုင်ေချရှိသည့် ေနရာြဖစ်ေသာေကာင့် ေရးချယ်တိုင်းတာရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရာများမှာလည်း(၁)မိုင်ခန်ကာွ ေဝးသြဖင့် လုပ်ကက
ွ ်
အတွင်းယမ်း ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မေကာင့် လူမ��������
ုးကျိးသက်ေရာက်မမရှိ ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ) စံချိန်စံန်းအရ ဆူညံသံမှာ(55–70)dB သတ်မှတ်ထား
ြခင်းြဖစ် ပါသည်။ တုန်ခါမမှာ(3–5)mm/sec သိုမဟုတ် (0.01–0.02)ft/sec ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးရလာဒ်မှာ ေအာက်ပါဇယားှင့် ေန က်ဆက်တွဲ(ဂ-၇)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနများသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ် ေဆာင် ရ.က်စဉ်ကာလအတွင်းတွင် ကွာြခားလာမ၊ ထိခိုက်မရှိ/မရှိ ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးိုင်ရန်အတွက် Ambient ရှ�
ိ ������������K း၊ ေလ
အရည်အေသွး၊ ေြမအရည်အေသွး၊ အမန်ပျံလွင့်မှင့် ဆူညံသံတိုကုိ မူလတိုင်း တာ စစ်ေဆးခဲ့သည့် ေနရာများ(လတီတွဒ်၊ ေလာင်ဂျီကျ) အမှတ်များတွင် ထပ်မံ တိုင်းတာစစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထပ်မံတိုင်းတာမည့်အကိမ်ေရ၊ အချိန်
ကာလ၊ ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် Parameterများအား ပတ်ဝန်းကျင်ေစာင့်ကပ် ကည့်မ အစီအစဉ်ဇယားတွင် လုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။
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အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

ထိခိုက်ိုင်မေလျာ့ပါးေစေရး အစီအစဉ်
သက်ေရာက်မများဆန်းစစ်ချက်ှင့် ထိခိုက်ိုင်မေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရက
. ်မည့်အစီအစဉ်များ
ြဖစ်ုင
ိ ်ေြခရှိေသာ ထိခိုက်မမ
 ျား
������������
င်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ေရသတသန်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်း နည်းလမ်းများ ေကာင့်ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမေရးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များ ကိုအနည်းှင့်အများ ထိခုက
ိ ်ေစိုင်ပါသည်။

ူ������������ုင်မ
ေြမအသံုးချမေြပာင်းလဲြခင်းှင့် ေြမဆီလာတိုက်စားပျက်စီးြခင်း
စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်ရာတွင် အေြခခံအေဆာက်အဦများ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ြခင်းှင့် ေြမေအာက်အင်းတူးေဖာ်ြခင်းတိုေကာင့် ေြမအသံုးချမ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ေြမဆီလာတိုက်စားပျက်စီးြခင်းစေသာ ထိခိုက်မများြဖစ်ပွားိုင်
ပါသည်။
ေလာ့ချမည့် အစီအစဉ်
စီမံကန
ိ ်းကာလအတွင်းရှိပီး သစ်ပင်သစ်ေတာများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ြခင်း၊ စီမံကန
ိ ်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် သစ်ပင်များြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း၊ အင်းတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိ�������� ာများှင့် ေရသတသန်စင် စက်ံုမှထွက်ရှိေသာ ုန်း
အနည်အှစ်များကို သီးြခားစုပံု၍ စီမံကန
ိ ်းပိတ်သိမ်းသည့်အခါ ြပန်လည်ြဖည့် စွက်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်း
စီမံကန
ိ ်းေြမေနရာ ရှင်းလင်းရန် သစ်ပင်များဖယ်ရှားရြခင်းေကာင့် ရာသီဥတု အေြခအေနကို ထိန်းသိမ်းေပးေသာ သစ်ေတာသစ်ပင်များ ေလျာ့ပါးသွားပီး အပူချိန် ြမင့်မားြခင်း၊ မိုးေရချိန်ကျဆင်းြခင်းစေသာ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ�������K
ုင်
ပါ သည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
သစ်ပင်များကို လိုအပ်မှသာခုတ်ထွင်ြခင်း၊ ှစ်ရှည်ခံေဒသေပါက်ပင်များကို စနစ်တကျ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်းတို ေဆာင်ရက်ပါမည်။ လက်ရှိစက်ံုဝန်းကျင် ေတာင်ေစာင်းများတွင် ကန်းပင်ှင့် အရိပ်ရေလကာပင်(၃)ဧကခန် စိုက်ပျိးထားရှိပီး၊
မိုင်းပိတ်သိမ်းကာလအတွက် ကန်းပင် (၅)ဧကခန်ှင့် ပိေတာက်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပျဉ်းမ ှင့် ယူကလစ်ပင်များ စီမံကန
ိ ်းဧရိယာ ေြမလွတ်ေြမလပ်များတွင် စိုက်ပျိးသွားပါမည်။

ေြမပိြခင်း
ေြမပိြခင်းသည် သဘာဝအားြဖင့်ြဖစ်ပွားေသာ သဘာဝ ေဘးအရာယ်ြဖစ်ပီး ေကျာက်တံုးများ၊ အစအနများှင့်ေြမသားများ ေြမြပင်ကန
ု ်းေစာင်းမှ အစုလိုက်အ ပံ လိုက်ေရ လျားြခင်းြဖစ်သည်။ ေြမပိြခင်းကို������K
ုင်သည့် အေကာင်း
အရင်း များစွာရှိေသာ်လည်း ပံုမှန်အားြဖင့် အချက်(၂)ချက်ရှိပါသည်။ ပထမတစ်ချက်မာှ ေတာင်ကန
ု ်း၊ ေတာင်ေစာင်းများတွင်ရှိေနသည့် ေြမသားှင့်ေကျာက်သားများ ပံုမှန် အေနအထားပျက်စီးြခင်းှင့် ဒုတိယအချက်မှာ ထိုအရာများကို��ာေြမ
ဆွဲအားြဖင့် ဆွဲခံရြခင်းြဖစ်သည်။ ေြမေအာက်ေရသတ တူးေဖာ်ြခင်းမှ ြဖစ်ပွားိုင်ေသာ ေြမပိြခင်းမှာ –
• ေြမေအာက်ဆင်းတွင်းများ၊ လိဏ်များ၏ ြမင့်မားမတ်ေစာက်ေသာ နံရံများမှ ကွဲအက်ပိကျမ�������K
• ေြမေအာက်မိုင်းခွဲြခင်းမှ ထွ�����K ် တုန်ခါမေကာင့် သိပ်သည်းမ အားနည်းေသာ ေြမသား၊ ေကျာက်သားများ တည်ငိမ်မေလျာ့ကျသွားြခင်း။
• မိုးသည်းထန်စွာ ရာသွန်းြခင်းေကာင့�������������
ုးြမင့် တိုက်စားပီး ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင် လံု ခံ◌ုမေလျာ့နည်းသွားြခင်း တိုြဖစ်ပါ သည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
သတတူးေဖာ်စဉ် ေြမပိြခင်းမြဖစ်ပွားေစရန် ေြမေအာက်ဆင်းတွင်းများကို ကွန်ကရစ်ြဖင့် ခိုင်ခံ့စွာ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ အင်းေထာက်၊ အင်းတိုင်များ၏ ကံ့ခိုင်မကုိ စစ်ေဆးြခင်း၊ လိုအပ်ေသာေနရာများတွင် သံဖရိန်အသံုးြပြခင်း၊ သတတွင်း
အတွင်း ေရတိုက်စားမမြဖစ်ပွားေစရန် ေရုတ်ေြမာင်းများြပလုပ်ြခင်း၊ ယမ်းပမာဏ ေလာ့ချ သံုးစွဲြခင်း စသည်တိုြဖင့် ေလာ့ချပါမည်။ ေရသတပါေသာ ြဖန်းေကျာက်များကို ယာယီစုပံုထားရာ၌ ပိကျြခင်းမရှိေစရန် ပမာဏများြပားသည့်
အေနအထားမြဖစ်ေစ ေအာင် ေဆာင်ရက်ပါသည်။ ယာယီစုပံုမမှ မိုးေရများ စီးဆင်းတိုက်စားြခင်းမရှိေစရန် မိုးကာများြဖင့် အုပ်ဆိုင်းထားပါမည်။ သတတွင်းပိတ်သိမ်းပီးေန က် ေြမပိြခင်း မြဖစ်ပွားေစရန် ကျင်း၊ ဂလိဏ်များကို ေြမဖိုြခင်း၊
ေရတိုက်စားမ နည်းပါးေစရန် ေရုတ် ေြမာင်းများြပလုပ်ြခင်း၊ ေြမလာ ကံ့ခိုင်မကုိ အေထာက်အကူေပးေသာအြမစ်ရှည်သစ် ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း စသည်တိုကုေ
ိ ဆာင်ရက်ပါမည်။

ေြမအရည်အေသွးကျဆင်းြခင်း
စွန်ပစ်ပစည်းများ မေလျာ်မကန်စွန်ပစ်ြခင်း၊ စက်သံုးဆီ၊ ေလာင်စာဆီများ ယိုဖိ◌်တ်ြခင်း၊ ဓာတုေဆးဝါးများယိုစမ
ိ �
့ ���������
ာများဖယ်ရှားခံရြခင်း စသည့် အေကာင်းများေကာင့် ေြမအရည်အေသွးကျဆင်း၍ ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း
ြဖစ်ပွားိုင်ပါ သည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
စွန်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျစွန်ပစ်ြခင်းှင့် စီမံခန်ခွဲြခင်း (စွန်ပစ်ပစည်း စီမံခန်ခွဲြခင်း အစီအစဉ်ကုိ အခန်း(၇)၊ စာပိုဒ်(၇.၉.၁)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေလာင်စာဆီ၊ စက်သံုးဆီများကို စနစ်တကျသိုေလှာင်ြခင်း၊ ေလာင်စာဆီ၊ စက်သံုးဆီ များ
သိုေလှာင်ထားရှိမ အစီအစဉ်ကုိ အခန်း(၂)၊ စာပိုဒ်(၂.၁၂)တွင် ေဖာ်ြပထားပါ သည်။ ေြမဆီလာဆံုးံးြခင်း မရှိေစရန် ေခါင်းေပါင်းေြမစာများကို သီးြခားေနရာတွင် အမိုးအကာြဖင့် စုပံုထားရှိပီး စီမံကန
ိ ်း ပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ြပန်လည်ြဖည့်စွက်ပါမည်။

ေရကီးြခင်း
စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်ရန် သစ်ပင်များရှင်းလင်းြခင်းေကာင့် ေရစီးဆင်းမကုိ ထိန်းသိမ်းေပးိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ေရကီးမြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။ စွန်ပစ်ပစည်းများ၊ စွန်ပစ် ေြမစာ အနည်အှစ်များ ြမစ်ေချာင်းအတွင်း ၀င်ေရာက်ေသာအခါ ြမစ်၊ ေချာင်းများ
တိမ်ေကာပီး ေရကီးေရလံြခင်း ြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• ှစ်ရှည်ေဒသေပါက်ပင်၊ ၀ါးပင်၊ ခံ◌ုပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း။
• စွန်ပစ်ပစည်းများကို ြမစ်ေချာင်းအတွင်း စွန်ပစ်ြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း။
• စွန်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန်ခွဲြခင်း။
• စွန်ပစ်ေြမစာကန်မှ ုန်းအှစ်များ ြမစ်ေချာင်းအတွင်း ၀င်ေရာက်မမရှိေစရန် ေရုတ်ေြမာင်း ြပလုပ်ြခင်းတိုြဖင့် ေလာ့ချပါမည်။

ေရအရည်အေသွးကျဆင်းြခင်း
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိေသာ စွန်ပစ်ပစည်းများြဖစ်ေသာ မိလာ၊ ေရဆိုး၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ှင့် ဟိုက်ေြဒာလစ်ဆီအေဟာင်းများမှ ထွက်ရှိေသာ ေရများသည် ေရစီး ေချာင်းှင့်အတူ ြမစ်ေချာင်းများအတွင်း ၀င်ေရာက်ပါက ေရအရည်အေသွးကျဆင်း
ေစ ိုင်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ53’ 31.17’’ N)၊ အေရှေလာင်ဂျီကျ (96 ◌ံ04’ 45.32’’E)မှ ေရကိုနမူန ယူ၍ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များ အရ အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ)
လမ်းန်ချက် အတွင်းရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
မိလာ၊ ေရဆိုး၊ အင်ဂျင်ဝိုင်အေဟာင်းများ၊ ဟိုက်ေြဒာလစ်ဆီအေဟာင်းများကို သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ မိလာကန်၊ ေရဆိုးကန်များြပလုပ်၍ စွန်ပစ်ပီး မိုးရာသည့် အခါ ေရစီးဝင်မမရှိေစရန် အဖံုးဖံုးအုပ်ြခင်း၊ Run-off cutများ ြပလုပ်ြခင်း၊ မိုးရာ
သွန်း ချိန်တွင် စွန်ပစ်ေြမစာအနယ်အှစ်များ စီးဆင်းမမရှိေစရန် Run-off cut များ ြပလုပ် ြခင်းတို ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ေြမေအာက်ေရ အရင်းအြမစ် ေလျာ့ပါးြခင်း
ေြမေအာက်ေရ သတတူးေဖာ်ရာတွင် ေြမေအာက် ေရေအာင်းလာအထိ တူးေဖာ်ရြခင်းေကာင့် ေြမေအာက်ေရ အများအြပားထွက်ရှိပီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေြမေအာက်ေရအရင်းအြမစ်ကုိ ေလျာ့ပါးေစပါသည်။ ြဖန်းေကျာက်စာများ ဖယ်ရှားြခင်း
ေကာင့်လည်း ေြမေအာက်ေရေအာင်းလာများကို ပျက်စီးေစပီး ေြမေအာက်ေရြပန် လည်စုေဆာင်းမကုိ ေလျာ့ကျေစပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• ေြမေအာက်ေရ စုေဆာင်းမကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ သစ်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း။
• စီမံကန
ိ ်းတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိလာေသာ ေြမေအာက်ေရများကို အချည်းအှီး မြဖစ်ေစရန် ေဒသခံြပည်သူလူထုထံသို ြဖန်ေဝြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ေလအရည်အေသွးကျဆင်းြခင်း

ြဖန်းစာသယ်ယာဉ်များ သွားလာြခင်း၊ ယ�ရားများအသံုးြပြခင်းမှ ကာဗွန်ဒိုင် ေအာက်ဆိုဒ် ဓာတ်ေငွများ၊ ယမ်းေဖာက်ခွဲြခင်းမှ အမန်အမားှင့် ဓာတ်ေငွများထွက်ရှိ ြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေလထုအရည်အေသွးကို ကျဆင်းေစပါသည်။
လုပ်ကက
ွ ် အတွင်းအင်းေပါက်ှင့် အုပ်ချပ်ဧရိယာအေဆာက်အဦအနီး ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ 53’ 32.64”N)၊ အေရှေလာင်ဂျီကျ (96 ◌ံ04’ 45.93’’E)ရှိ ေလထုအရည်အေသွးကို HAZ SCANNERTM model EPAS ြဖင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်
များအရ ပတ်ဝန်းကျင် ကို သိသာထင်ရှားေသာထိခိုက်မ မြဖစ်ေစိုင်ေကာင်းကို ေတွရှိရပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• ြဖန်းစာများ သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ရာတွင် လံု.ခံ◌ုစွာဖံုးအုပ်၍ သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ြခင်း။
• လုပ်ကက
ွ ် အဝင်၊ အထွက်လမ်းများှင့် လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာအတွင်း ေရဖျန်းြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမ အကိမ်အေရအတွက်ှင့် ယမ်းပမာဏေလာ့ချသံုးစွဲြခင်း။
• သတိုင်းများ ကိတ်ခွဲရာတွင် အဖံုးအကာြဖင့်ေဆာင်ရက
. ်ြခင်း။
• ေလထုသန်စင်မကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစသည့် သစ်ပင်များ စိုက်ပျိးြခင်း စသည်တိုကုိ လုပ်ေဆာင်ပါမည်။
• ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသိုေလပိုက်များြဖင့်ေလမတ်စက်များအသံုးြပ၍ ေလသန်စင်ြခင်း။

ဆူညံသံင
ှ ့်တုန်ခါမ
စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်ရာတွင် မိုင်းခွဲြခင်း၊ စက်ယ ရားများ အသံုးြပြခင်းတို ေကာင့် ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမ��������K
ုင်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းဧရိယာအတွင်း ဆူညံသံများကို Digital sound meter ြဖင့် (၂၄) န ရီတိုင်းတာမ ြပလုပ်ခဲ့ပီး ရလဒ် များ
ကို အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက် ြဖင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးခဲ့�����������
သာထင်ရှားေသာ ထိခိုက်မမရှိပါ။ တုန်ခါမများကိုလည်း Vibration meter ြဖင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်များအရ
သိသာ ထင်ရှားေသာ ထိခိုက်မမြဖစ်ေစေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• ယမ်းပမာဏ ေလာ့ချသံုးစွဲြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမ အကိမ်အေရအတွက် ေလာ့ချြခင်း။
• ဆူညံသံထုတ်လတ
 ်မ နည်းပါေသာ ေခတ်မီ��� ရားများကို အသံုးြပြခင်း။
����ရားများကို မကာခဏြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းများ ေဆာင်ရ က်ပါမည်။
• လုပ်ငန်းခွင်ှင့်လူေနအိမ်များအကားတွင် သစ်ပင်များစိုက်ပျိးထားြခင်းှင့် သွပ်ြပားကာ ခံစည်းိုးအြမင့်များ ကာရံထားြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။

သဘာဝသယံဇာတများေလျာ့နည်းလာြခင်း
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းေကာင့် သဘာဝသယံဇာတများြဖစ်ေသာ သစ်ေတာများ၊ ေရသတသိုက်များ၊ အများအားြဖင့် ေရှင့်အတူ တွဲေတွရေသာ တွင်းထွက် (Mineral) များြဖစ်သည့် Copper, Iron, Pyrite, Magnetite, Zinc များ၊ ေြမေအာက်ေရများ
စေသာသဘာဝသယံဇာတများကို ထိခိုက်ေလျာ့ပါးေစိုင်ပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
သစ်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့် သစ်ေတာှင့် ေြမေအာက်ေရ သယံ ဇာတများကို ြပန်လည်ြဖည့်တင်းပါမည်။ စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်မှ အကျိးအြမတ်များ ရရှိြခင်း ေကာင့် ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးကို ေတာင့်တင်းခိုင်မာေစမည်ြဖစ်သည်။ ထို
အြပင် ကုမဏီမှ လူမစီးပွားဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်းများ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ေဆာင်သွားမည် ြဖစ်ေသာေကာင့် ေလျာ့ပါးသွားေသာ သယံဇာတများှင့်ညီမေသာ အကျိးအြမတ်ကုိ ိုင်ငံေတာ်ှင့် ေဒသခံြပည်သူများ ရရှိခံစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဇီ��������K
ခိုက်ိုင်မမ
 ျား
ေြမြပင်ဟင်းလင်းဖွင့်တူးေဖာ်ေသာ သတမိုင်းများအေနြဖင့် ကုန်းေနဇီဝမျိးစံုမျိးကွ������K
ခိုက်ိုင်မသည် တိုက်ိုက်ြဖစ်စဉ်များအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်ြဖစ်စဉ်များ အရေသာ်လည်းေကာင်း ြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။ သိုရာတွင်
ေြမေအာက်ေရသတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ဇီဝမျိးစံုမျိးကွ������K
ခိုက်မနည်းပါးိုင်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းဧရိယာ ဆက်သွယ်ေရးလမ်းများ ရှင်းလင်းြခင်း၊ အေြခစိုက် စခန်းေနရာများတည် ေဆာက်ြခင်း စသည်တို
ေကာင့် ေဒသတွင်းေပါက်ပင်များှင့် ေတာိုင်းတိရစာန်များ၊ ဇီဝမျိးစံု မျိးကွဲများ ေလျာ့ကျသွားြခင်းတို၏ အကျိးဆက်များအေနြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်းရှိိုင်ပါသည် –

သဘာဝေပါက်ပင်များ
လုပ်ကက
ွ ်အဝင်အထွက်လမ်းများေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ အေြခခံအေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း တိုအတွက် အပင်များကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရြခင်းေကာင့် သဘာဝ ေပါက်ပင် မျိးစိတ်များကို ထိခိုက်မြဖစ်ေစပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
စီမံကန
ိ ်းဧရိယာအတွင်း သဘာဝေပါက်ပင်များကို ြပန်လည်စိုက်ပျိးပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းကာလအတွက် ကန်းပင် (၅)ဧကခန်ှင့် ပိေတာက်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပျဉ်းမ ှင့် ယူကလစ်ပင်များ စီမံကန
ိ ်းဧရိယာေြမလွတ်ေြမလပ်များတွင် စိုက်ပျိးသွားပါ
မည်။

သစ်ေတာြပန်းတီးြခင်း
သစ်ေတာများသည် ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲများ သားေပါက်ရာ၊ ရှင်သန်ကျက်စားရာ၊ မှီခိုေနထိုင်ရာ ေဒသြဖစ်ေသာေကာင့် သစ်ေတာြပန်းတီးြခင်းသည် ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲ များကို ထိခိုက်ေစပါသည်။ ေဂဟဝန်ေဆာင်မစနစ် ေကာင်းမွန်စွာလည်ပတ်ရန်
အပင် များသည် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်း၊ လုပ်ကက
ွ ် အဝင်၊ အထွက်လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ြခင်းတိုေကာင့် သစ်ပင်များဖယ်ရှားရပီး သစ်ေတာ ြပန်းတီးမ ြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။
ေလာ့ချမည့်အစီအစဉ်များ
• စီမံကန
ိ ်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ေဒသေပါက်ပင်များ စနစ်တကျ ြပန်လည်စိုက်ပျိး ြခင်း။
• စိုက်ပျိးထားေသာ ေဒသေပါက်ပင်များ ရှင်သန်ကီးထွားမရှိမရှိ ေစာင့်ကပ် ကည့်ြခင်းတို ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ေတာိုင်းတိရစာန်များ
သတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းများေကာင့် လူဦးေရထူထပ်လာြခင်း၊ မိုင်းေဖာက်ခွဲ ြခင်း၊ စက်ယရားအသံုးြပြခင်းတိုမှ ဆူညံသံှင့်တန
ု ်ခါမ����������
ုေကာင့် ေဒသအတွင်း ကျက်စားေသာ ေတာိုင်းတိရစာန်များ စားကျက်ေရေြပာင်းြခင်း၊
�K
ရာယ်ရှိေသာ စွန်ပစ်ပစည်းများ စွန◌့်ပစ်ြခင်းေကာင့် ေတာိုင်းတိရစ ာန်များ ပျက်စီး ြခင်း၊ မျိးပွားမကျဆင်းြခင်း၊ သစ်ပင်များ ရှင်းလင်းြခင်းေကာင့် ေတာိုင်းတိရစာန်များ စားကျက်ေြမနည်းပါးသွားြခင်း စေသာထိခိုက်မများ ရှိိုင်ပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• စွန်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန်ခွဲြခင်း။ (စွန်ပစ်ပစည်း စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်အား စာပိုဒ် (၇.၇) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)
• စီမံကန
ိ ်းဧရိယာအတွင်း သစ်ခုတ်ြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း။
• ေဒသေပါက်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်းတို ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ေရေနသတဝါများ
မိုးရာသွန်းသည့်အခါ စွန်ပစ်ေြမစာ အနည်အှစ်များအား ေရတိုက်စား၍ ြမစ်ေချာင်းအတွင်း ပိုချြခင်းေကာင့် ြမစ်ေချာင်းများ တိမ်ေကာြခင်း၊ ေရစီးေကာင်း ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ေအာက်ဆီဂျင်ပါ၀င်မန်းကျဆင်းြခင်း စေသာထိခုက
ိ ်မများ ြဖစ်ေစိုင်
ပါသည်။ အင်ဂျင်ဝိုင်၊ ဟိုက်ေြဒာလစ်ဆီ၊ ေချာဆီအေဟာင်းများ၊ လုပ်သားများ တစ်ကုယ
ိ ်ရည်သန်ရှင်းမမှ ထွက်ရှိေသာ ဆပ်ြပာရည်၊ ေခါင်းေလာ်ရည်များတွင် ဓါတု ပစည်းများ ပါ၀င်ြခင်းေကာင့် ြမစ်ေချာင်းများအတွင်း ေရာက်ရှိပါက
ေရေနသတဝါမျိး စိတ်များ ပျက်စီးြခင်း၊ မျိးပွားမန်းကျဆင်းြခင်းများ ြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။ မီးသီး၊ မီးေချာင်းများတွင် ြပဒါးပါ၀င်ပီး ြမစ်ေချာင်းအတွင်းစွန်ပစ်မိပါက ေရေနသတဝါများ ြပဒါးဆိပ်သင့်ေစိုင်ပါသည်။ အြခားစွန်ပစ်ပစည်းများြဖစ်
ေသာ ပလတ်စတစ်အိတ်ှင့် စကများသည်လည်း ြမစ်ေချာင်းအတွင်း ေရာက်ရှိေသာအခါ ေရေနသတဝါများသည် အစာအမှတ်ြဖင့် စားမိပီး ထိခိုက်ေသဆံုးေစိုင်ပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• စွန်ပစ်ေြမစာကန်များအား ေရတိုက်စားမမရှိေစရန် Run-off cutများ ြပလုပ် ြခင်း။
• စွန်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲြခင်း။ (စွန်ပစ်ပစည်း စီမံခန်ခွဲမ အစီ အစဉ်ကုိ အခန်း(၇)၊ စာပိုဒ် (၇.၇) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)

ငှက်မျိးစိတ်များ
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ေဆာင်ရာတွင် သစ်ပင်များဖယ်ရှားြခင်းေကာင့် ငှက်မျိးစိတ်များ အမှီြပရာ အစာအရင်းအြမစ်များ၊ အသိုက်အ မံ◌ုများ ပျက်စီးေစပါသည်။ ယမ်းေဖာက်ခဲွ ြခင်း၊ စက်ယ�
မျိးစိတ် များစားကျက်ေရေြပာင်းြခင်းစေသာ ထိခိုက်မများရှိိုင်ပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• စီမံကန
ိ ်း ဧရိယာအတွင်း သစ်ခုတ်ြခင်းကိုတားြမစ်ြခင်း။
• ေဒသေပါက်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း။
• ဆူညံသံထွက်ရှိမနည်းပါးေစရန် ယမ်းပမာဏေလာ့ချသံုးစွဲြခင်း၊ အသံလံုေသာ ေခတ်မီ��� ရားများ အသံုးြပြခင်း တိုေဆာင်ရ
က်ပါမည်။
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ေြမေအာက် ေရ.သတတူးေဖာ်ရန်အတွက် ယမ်းေဖာက်ခွဲြခင်းေကာင့် ြပင်းထန် ေသာ ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမ���������
း အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ြပည်သူလူထုများ စိတ်မသက်မသာြဖစ်ြခင်း၊ ထိတ်လန်ြခင်းတို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• ယမ်းပမာဏ ေလာ့ချသံုးစွဲြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမ အကိမ်အေရအတွက် ေလျာ့ချြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲြခင်းကို မနက်ပိုင်းှင့် ေနလည်ပိုင်းတိုတွင် ေဆာင်ရက
. ်ြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမည့် အချိန်ဇယားအား ရပ်/ေကျး အုပ်ချပ်ေရးမှးများမှတဆင့် ြပည်သူလူထုအား အသိေပးေကညာြခင်းတို ေဆာင်ရက်ပါမည်။
• လုပ်ငန်းခွင်ှင့်လူေနအိမ်များအကားတွင် သစ်ပင်များစိုက်ပျိးထားြခင်းှင့် သွပ်ြပားကာ ခံစည်းိုးအြမင့်များ ကာရံထားြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ေလထုညစ်ညမ်းြခင်း
စီမံကန
ိ ်း ဧရိယာအတွင်း ယာဉ်ယရားများ သွားလာြခင်း၊ ေကျာက်ေဖာက် စက်များ အသံုးြပြခင်း၊ ယမ်းေဖာက်ခွဲြခင်းတိုေကာင့် ဖုန်ှင့်အမန်အမားများ ထွက်ရှိ ြခင်းေကာင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေလထုကုိ ညစ်ညမ်းေစိုင်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းအနီး
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေလထုကုိ HAZ SCANNERTM model EPAS ြဖင့် တိုင်းတာ စစ်ေဆးချက်များအရ ကျန်းမာေရး ထိ◌ိခိုက်ေစေသာ ေလထုညစ်ညမ်းြခင်းမရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။
ေလာ့ချမည့်အစီအစဉ်များ
• ယာဉ်ယရားများ သွားလာြခင်းေကာင့် ဖုန်ှင့်အမန်အမားများ ထွက်ရှိမ နည်းပါးေစရန် လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ေရြဖန်းြခင်း။
• ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆုက
ိ ် ထွက်ရှိမနည်းပါးေသာ ေခတ်မီယာဉ်ယရားများကို အသံုးြပြခင်း။
• ယာဉ်ယရားမျာကို မကာခဏ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း။
• ေလထုညစ်ညမ်းမကုိ သန်စင်ေပးေသာ သစ်ပင်များစိုက်ပျိးြခင်း။
• ေကျာက်များ မိုင်းခွဲရန် အေပါက်ေဖာက်ရာတွင် (Water Pressure Drilling Machine) များကို အသံုးြပြခင်း။
• ယမ်းပမာဏှင့် ယမ်းေဖာက်ခွဲမ အကိမ်ေလာ့ချြခင်း။

ေရအရည်အေသွးကျဆင်းြခင်း
စီမံကန
ိ ်းမှထွက်ရှိေသာ စွန်ပစ်ပစည်းများှင့် စွန်ပစ်ေြမစာများ မိုးေရှင့်အတူ ေမျာပါ၍ ြမစ်ေချာင်းအတွင်း ၀င်ေရာက်ပီး ေရစီးဆင်းမေလျာ့ကျြခင်း၊ ြမစ်၊ ေချာင်းများ တိမ်ေကာြခင်းတို ြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။ ယင်းြမစ်ေရ၊ ေချာင်းေရကို ေသာက်သံုး
မိသူ သည် ကျန်းမာေရးဆိုးရားစွာ ထိခုက
ိ ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ စီမံကန
ိ ်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စိမ့်စမ်းေရကို နမူန ေကာက်ယ၍
ူ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များအရ အရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ေရအရည်အေသွး ကျဆင်းြခင်းမရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။
ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• စွန်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန်ခွဲြခင်း။ (စွန်ပစ်ပစည်း စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်ကုိ စာပိုဒ် (၇.၇) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)
• စွန်ပစ်ေြမစာ အနည်ှစ်များကို စနစ်တကျ စီမံခန်ခွဲြခင်း။ (စွန်ပစ်ေြမစာ အနည်အှစ်များ စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်ကုိ အခန်း(၇)၊ စာပိုဒ် (၇.၉.၁)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)

အေြခချေနထိုင်မ
စီမံကန
ိ ်းဧရိယာသည် မိရာများ၊ အိမ်ေြခများအတွင်း ကျေရာက်မမရှိေသာ ေကာင့် ေဒသခံြပည်သူများ အေြခချေနထိုင်မ���K
ခိုက်မမရှိိုင်ပါ။

စီးပွားေရး
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းကို အေြခြပ၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ ေရာင်းဝယ် ေဖာက်ကားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ုင
ိ ်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေဒသခံြပည်သူများ ၏ စီးပွားေရး၊ စားဝတ်ေနေရး ေြပလည်ေကာင်းမွန်ေစမည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းေကာင့် ေဒသခံြပည်သူလူထု၏ စီးပွားေရးကို ထိခိုက်မမရှိေစသည့် အြပင် ေဒသခံြပည်သူများ၏ အကျိးစီးပွားကို ပိုမို၍ြဖစ်ထွန်းေစပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းတွင် ေဒသခံလုပ်သား/ ၀န်ထမ်းများအား ဦးစားေပး၍ ခန်အပ် ထားေသာေကာင့် ေဒသခံြပည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးပွားလာ မည်ြဖစ်သည်။

ကျန်းမာေရး
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိေသာ ဖုန်ှင့် အမန်အမားများသည် ေလထု ညစ်ညမ်းေစေသာ်လည်း စီမံကန
ိ ်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိေလထုကုိ HAZ SCANNERTM model EPAS ြဖင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်များအရ ကျန်းမာေရးကိုထိခိုက်ေစေသာ
ေလထုညစ်ညမ်းမမရှိပါ။ စီမံကန
ိ ်းတည်ရှိရာ သပိတ်ကျင်းေဒသသည် ေရ��������
ေကာင့် စီးပွားေရးအရ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ေရေြပာင်း၍ စီးပွားေရး လုပ်ကုင
ိ ်လာကသြဖင့် လူဦးေရထူထပ်ကာ ြခင်မှတဆင့်ကးူ ဆက်ေသာ
ေသွးလွန် တုပ်ေကွး၊ ငှက်ဖျား စသည့်ေရာဂါများ၊ လိင်အေပျာ်အပါးလိုက်စားြခင်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါး သံုးစွဲြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပွားေသာ HIV/AIDS ေရာဂါ၊ အသည်းေရာင်အသားဝါ ေရာဂါ များ၊ အရက်ေသာက်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပွားေသာ အသည်းေရာဂါ
များ ြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။ ထိုအြပင် ယာဉ်မေတာ်တဆမများ၊ ေြမေအာက်ေရတူးေဖာ်ရာတွင် မေတာ်တဆ ထိခိုက်ေသဆံုးမများရှိပါသည်။

ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
• ေြမေအာက်တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်သားများအတွက် ေလမတ် စက်များ အသံုးြပ၍ ေလထုအရည်အေသွး ထိန်းညိေဆာင်ရက်ေပးြခင်း။
• ေလထုညစ်ညမ်းမကုေ
ိ လာ့ချရန် ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွထုတ်လတ် မနည်းပါးေသာ ေခတ်မီ���Kရားများ အသံုးြပြခင်း။
• ဖုန်ှင့်အမန်အမားများ ပျံလွင့်မမရှိေစရန် လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ေရြဖန်းြခင်း။
• လူထုကျန်းမာေရးကများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ကူညီေထာက်ပ့◌ံြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။
• လုပ်သားများ၏ ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးမကုိ ပံုမှန်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း။

ဘာသာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များ
စီမံကန
ိ ်းဧရိယာအတွင်း ဘာသာေရးှင့် ယဉ်ေကျးမ အေမွအှစ်ေနရာများ၊ အေဆာက်အဦများမရှိေသာကာင့် ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များကို ထိခိုက်မမရှိိုင်ပါ။ စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်ေနစဉ်တွင် ဘာသာေရးှင့် ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ် ပစည်း
တစ်စံု တစ်ရာ တူးေဖာ်ေတွရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို အေကာင်းကား၍ ြပန်လည်အပ်ှံသွားပါ မည်။

အရာယ်ရိေ
ှ သာ ပစည်းများသံးု စွဲမ
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းအတွင်း အ�
ှိေသာ ပစည်းများြဖစ်သည့် ယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ သိုေလှာင်ြခင်း၊ ကိုင်တွယ်သံုးစွဲြခင်း၊ အြခားဓာတုပစည်းများ ကိုင် တွယ်သံုးစွဲြခင်းအတွ
ခံ◌
က
မ
ု ် နလံ
ည်ု းစနစ်များအတိုင်း လိုက်န ေဆာင်ရက်မ မရှိပါ
က ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ�
 ������������
ေဗဒပစည်းများ၊ အက်စစ်ှင့် ြပဒါးများ ယိုစိမ့်စီးထွက်မ������������~
inage (ARD) ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ စွန်ပစ်ေကျာက်ိုင်းများတွင် ဖဲရပ်ဆာလ်ဖိတ်များပါ၀င်ပီး ပမာဏများ
စွာ စုပံုထားလင် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေကာင်း အလားအလာကို ေလ့����������������������K
င့် တူးေဖာ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ ေြမေအာက်စနစ်ြဖစ်ေသာေကာင့် ARD ှင့် ML ြဖစ်ိုင်ေြခနည်းပါးပါသည်။ ေြမေအာက်တူးေဖာ်မ စနစ်
အရ စွန်ပစ်ေကျာက်ိုင်းများ၏ ထွက်ရှိိုင်မည့်ပမာဏ စုပံုမည့်ဒီဇိုင်းအား ေန က်ဆက်တွဲ(ဃ-၁)တွင် ေဖာ်ြပထားပါ သည်။

သယ်ယပ
ူ ုိေဆာင်ေရးစနစ်၊ လူထဆ
ု က်သယ
ွ ်ေရးစနစ်၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားသံးု စွဲြခင်း
စီမံကန
ိ ်း လုပ်ငန်းများေကာင့် လူမစီးပွားေရး အေြခအေနများ ပျက်စီးထိခိုက်မ�������������������
ုးတက်မမရှိဘဲ ကျဆင်းသွားိုင်ပါ သည်။ သိုရာတွင် အေြခခံအေဆာက်အဦများ ှစ်စဉ်တိုးတက်မရှိေနေကာင်း
ေလ့လာ သိရှိရပါသည်။

ထိခိုက်ိုင်မမ
 ျားကို ဆန်းစစ်ြခင်းအကျဉ်းချပ်
သက်ေရာက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းနည်းလမ်းများ
ထိခိုက်ိုင်မ ဆန်းစစ်ြခင်းတွင် သက်ေရာက်ိုင်မများကို အဓိက အကဲြဖတ်တိုင်းတာေသာ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ (Parameters) များအတွက် သက် ေရာက်မ၏ ပျံှံမဧရိယာ (Extent)၊ သက်ေရာက်မ�
 �����
်ကာလ (Duration) ှင့်ြဖစ်
တန်စွမ်း (Probability)၊ သက်ေရာက်မ ပမာဏ (Magnitude) တိုကုိ အေြခခံ၍ ေအာက်ပါအမှတ်ေပး ဇယားအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည်။
Score

ပျံှံမ ဧရိယာ

ကာလ

ြဖစ်တန်စွမ်း

သက်ေရာက်မ အတိုင်းအတာ

1

စီမံကန
ိ ်းဧရိယာ

(၁၂)လအတွင်း

ြဖစ်ိုင်ေြခမရှိြခင်း။

သက်ေရာက်မမရှိ (သို) အနည်းငယ်
သက်ေရာက်

2

မိနယ်ဧရိယာ

(၁၂)လ-၂ှစ်

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိြခင်း။

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမစီးပွားကို
အလယ်အလတ်သက်ေရာက်

3

တိုင်းေဒသကီး
ဧရိယာ

(၂)ှစ်အထက်

လံုးဝ ြဖစ်ိုင်ေြခရှိြခင်း။

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမစီးပွားကို များစွာ
သက်ေရာက်

ိ

်

ိ

် ါ

်

ြ ၍

်

်

်

ိ

်

်

ါ

်

ရရှိလာေသာ အမှတ်များကို ေအာက်ပါပံေ
ု သနည်းအသံးု ြပ၍ သက်ေရာက်မ ရလာဒ်များကို တွက်ချက်ထားပါသည်။
သက်ေရာက်မ ရလာဒ် = (သက်ေရာက်မ၏
 ပျံှံမဧရိယာ + သက်ေရာက်မ�
 �����
်ကာလ + ြဖစ်တန်စမ
ွ ်း) x သက်ေရာက်မ အတိုင်းအတာ
Significant Indicator = (Extant + Duration + Probability) x Magnitude
(SI) = (E + D + P) x M

တွက်ချက်ပီး ရရှိလာေသာ ကိန်းဂဏန်းများကို အေြခခံ၍ သက်ေရာက်မ ရလာဒ်များကို ေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားခွဲြခား သတ်မတ
ှ ်ပါသည်။
သက်ေရာက်မ ရလာဒ်များ

သက်ေရာက်မအဆင့်

1–9

Low (L)

10 – 15

Medium (M)

Above 15

High (H)

အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်းအရ သက်ေရာက်မအဆင့် (Low) တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ှင့်လု������������K
အနည်းငယ်ရှိိုင်ပီး ေလာ့ချမည့် အစီအစဉ်ကုိ အထိုက်အေလျာက် တည်ေဆာက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သက်ေရာက်မ အဆင့်
(Medium) တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လု������������ ် သက်ေရာက်မ ရှိိုင်ပီး ေလာ့ချမည့်အစီအစဉ်များ ဒုတယ
ိ ဦးစားေပး ေဆာင်ရ.က်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သက်ေရာက်မအဆင့် (High)တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လု�������
သိသာ ထင်ရှားေသာ သက်ေရာက်မရှိိုင်ပီး ေလာ့ချမည့် အစီအစဉ်များကို ပထမဦးစားေပး ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

တွက်ချက်မမ
 ှ ရရှိလာေသာ ကိန်းဂဏန်းများအလိုက် ေအာက်ပါအတိုင်း အဆင့်သက်မတ
ှ ်ပါသည်။

သက်ေရာက်မအဆင့်

လုပ်ေဆာင်ချက်များ
စဥ်

အေကာင်းတရား

(Activities)

(Aspects)

သစ်ေတာြပန်းတီး
ြခင်း။

၁။

သက်ေရာက်မ (Impacts)
E

စီမံကန
ိ ်း
တည်ရှိလာြခင်း။

ေြပာင်းေရ အေြခချမ
တိုးပွားလာြခင်း။

M

SI

IG

3

3

2

14

Medium

2

3

3

2

14

Medium

1

3

2

2

12

Low

1

3

2

1

6

Low

1

3

2

1

6

Low

1

3

3

2

14

Medium

1

3

2

2

12

Medium

2

3

3

2

16

High

1

3

2

1

6

Low

1

3

2

1

6

Low

1

3

2

1

6

Low

1

3

2

1

6

Low

ေလထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ဇီဝမျိးစံု၊မျိးကွဲများေြပာင်း ေရ
ေနထိုင်ကျက်စားြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

ဇီဝမျိးစံု၊မျိးကွဲများ ေြပာင်းေရ
ေနထိုင်
ကျက်စားြခင်း။

ေြမဆီလာတိုက်စား ပျက်စီး စိုက်ပျိးေြမများ
ြခင်း။
ေလျာ့နည်းလာြခင်း။

၂။

P

1

ဇီဝမျိးစံု၊မျိးကွဲများ ေြပာင်းေရ.
ေနထိုင်
ကျက်စားြခင်း။ ရာသီဥတု
ေြပာင်းလဲြခင်း။
ေဂဟစနစ် ၀န်ေဆာင်မ
ေလျာ့ပါးြခင်း။
ေြမပိြခင်း။
ေရကီးြခင်း။

စီမံကန
ိ ်းေြမေနရာ
ရှင်းလင်းြခင်း၊ စီမံကန
ိ ်းအဝင်၊ အထွက်လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ စီမံကန
ိ ်း
အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း။
ေြမအသံုးချမ
ေြပာင်းလဲြခင်း။

D

ကူးစက်ေရာဂါများ
တိုးပွားလာြခင်း။
လူမေရးပဋိပက ြဖစ်ပွားြခင်း။
ယာဉ်မေတာ်တဆမများ။
မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစွဲမ
တိုးပွားလာြခင်း။
ဒုစိုက်မများကျးလွန်ြခင်း။

စီမံကန
ိ ်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေဆာင်ရက်ြခင်း ကာလ
��� ရား
အသံုးြပြခင်း

မီးခိုးေငွထွက်ရှိြခင်း။

ဆူညံသံထုတ်လတ် ြခင်း။

၃။

စီမံကန
ိ ်းအနီးရှိေကျးရ.ာ
ေနြပည်သူများကိုဆူညံ သံ
သက်ေရာက်ိုင်ြခင်း။

1

3

2

1

6

Low

စီမံကန
ိ ်းအတွင်းရှိ ၀န်ထမ်း
လုပ်သားများ၏ ကားိုင်စွမ်းအား 1
ကို ထိခိုက်ေစိုင်ြခင်း။

3

3

2

14

Medium

ေလထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ေရထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

စက်ပစည်းများ
ခတ်ယင
ွ ်းြခင်း။

မေတာ်တဆ ထိခုက
ိ ်ြခင်း။

1

3

2

3

18

High

ေပါ ့ဆမ။

မေတာ်တဆ ထိခုက
ိ ်ြခင်း။

1

3

2

3

18

High

ေရထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ေရထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲများ။
ေြပာင်းေရ.ေနထိုင်ြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

လူမ���� များ။

1

3

3

1

7

Low

အမန်အမားများ
ပျံလွင့်ြခင်း။

စွန်ပစ်ပစည်းထွက်
ရှိြခင်း။

စွန်ပစ်ပစည်းများထွက် ရှိ
ြခင်း (အစိုင်အခဲ)

စွန်ပစ်ပစည်း
(အရည်)

၄။

လုပ်သားများ
အသံုးြပြခင်း။

အေြခချေနထိုင်မ။

�������Kများ။

၅။

������ လာ
ဖယ်ရှားြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

ေရရယူသံုးစွဲြခင်း။

ေြမေအာက်ေရ အရင်း အြမစ်
ေလျာ့နည်းြခင်း။

1

3

2

2

12

Medium

ေြမဆီလာ ဆံုးံးြခင်း။

စိုက်ပျိးေြမများေလျာ့နည်းလာ
ြခင်း။

1

3

1

1

5

Low

စီမံကန
ိ ်းရှိ ေကျးရ.ာများမှ ေဒသခံ
1
များအား ထိခိုက် ိုင်ြခင်း။

3

3

1

7

Low

စီမံကန
ိ ်းအတွင်းရှိဝန်ထမ်း
လုပ်သား များ၏အကား အာံု
ထိခိုက်ေစိုင်ြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

ေလထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

လုပ်သားများ၏ကျန်းမာ ေရး
ြပဿန များ။

1

3

3

2

14

Medium

ထိခိုက်ေသဆံုးြခင်း။

1

3

2

3

18

High

စီမံကန
ိ ်းအနီးရှိေကျးရ.ာ
များမှ ေဒသခံများအား
ဆူညံသံထိခိုက်ိုင်ြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

စီမံကန
ိ ်းအတွင်းရှိ
၀န်ထမ်းလုပ်သားများ
အားအကားအာံု
ထိခိုက်ေစိုင်ြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

ေြမပိြခင်း။

1

3

2

1

6

Low

ေလထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

ဆူ���������

၆။

ေကျာက်ေဖာက်
စက်ြဖင့် လွန်တူး
ြခင်း။

အမန်အမားများ
ထွက်ရှိြခင်း။

သတတွင်း ပိကျြခင်း။

ဆူ���������

တုန်ခါမ။

၇။

ယမ်းေဖာက်ခွဲ ြခင်း။
အမန်ပျံလွင့်ြခင်း။

�������Kများ။

1

ေလထုညစ်ညမ်းြခင်း။

3

1

3

3

2

3

14

1

7

Medium

Low

အခိုးအေငွများထွက်ရှိ
ြခင်း။
�������Kများ။

1

3

3

2

14

Medium

misfire ြဖစ်ြခင်း။

မေတာ်တဆ ထိခုက
ိ ်
ေသဆံုးြခင်း။

1

3

2

1

6

Low

သတတွင်း ပိကျြခင်း။

ထိခိုက်ေသဆံုးြခင်း။

1

3

2

3

18

High

၈။

ေရ.ပါြဖန်းများ
တူးေဖာ်ြခင်း။

ေရ.ပါြဖန်းေကျာက်စာများ
ထွက်ရှိြခင်း။

ေြမလာြပတ်ေရြခင်း။

1

3

3

3

21

High

ကျင်း၊ဂလိဏ်များ
�������

ေြမလာ ကံ့ခိုင်မ
ေလျာ့ပါးြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

1

3

3

1

7

Low

1

3

3

3

21

High

စွန်ပစ်ေကျာက်စာများထွက် ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း။
ရှိြခင်း။
ေြမေအာက်ေရ အရင်း
ေြမေအာက်ေရ
အြမစ်ေလျာ့ပါးြခင်း။
ထွက်ရှိြခင်း။

ေြမေအာက် ေလ
အရည်အေသွး ကျဆင်း
ြခင်း။

ေအာက်ဆီဂျင် ြပတ်လပ်ြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

လပ်စစ်မီးစနစ် ချိယွင်း
ြခင်း။

ေြမေအာက် အလင်း ေရာင် ြပတ်
1
ေတာက်ြခင်း။

3

3

2

14

Medium

စီမံကန
ိ ်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေဒသခံ
ြပည်သူ������
ညံသံ
1
သက်ေရာက် ြခင်း။

3

3

1

7

Low

ဇီဝမျိးစံု၊ မျိးကွဲများေြပာင်း ေရ
ေနထိုင်ကျက်စားြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

1

3

3

2

14

Medium

ေလထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ကျန်းမာေရးြပဿန များ။

1

3

3

1

7

Low

ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ေရထုညစ်ညမ်းြခင်း။

2

3

3

1

8

Low

ြပဒါးအဆိပ်သင့်ြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ဆူညံသံထွက်ရှိြခင်း။

၉။

ေရပါြဖန်းများ
ကိတ်ခွဲြခင်း။

စီမံကန
ိ ်းအတွင်းရှိ ၀န်ထမ်း
များ၏ အကားအာံုကုိ ထိခိုက်
ေစိုင်ြခင်း။

အမန်အမားများ
ထွက်ရှိြခင်း။

၁၀။

၁၁။

ြပဒါးအသံုးြပ၍ ေရ
ြပဒါးယိုဖိတ်ြခင်း။
သတိုင်း ထုတ်ယြူ ခင်း။

ဆိုင်ရာိုက် အသံုးြပ၍ ဆိုင်ရာိုက်ယုဖ
ိ ိတ်ြခင်း။
ေရသတ ထုတ်လုပ်ြခင်း။

ေရထုညစ်ညမ်းြခင်း။

2

3

3

1

8

Low

ဆိုင်ရာိုက်အဆိပ်သင့်ြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

3

21

High

ေရထုညစ်ညမ်းြခင်း။

2

3

3

3

24

High

ေရသတဝါများပျက်စီးြခင်း။

3

3

3

3

27

High

ဇီဝမျိးစံု၊ မျိးကွဲများ ပျက်စီးြခင်း။ 3

3

3

3

27

High

ကျန်းမာေရး ထိခိုက်ြခင်း။

3

3

3

3

27

High

ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ေရညစ်ညမ်းြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

မီးေဘးအရာယ်။

မီးေလာင်ြခင်း၊မေတာ်တဆ
ေပါက်ကဲွြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ယမ်းှင့်ဆက်စပ်ပစည်း
မီးေဘးအရာယ်။
သိုေလှာင်ြခင်း။

မီးေလာင်ြခင်း၊ မေတာ်တဆ
ေပါက်ကဲွြခင်း။

1

3

3

1

7

Low

ေရသတဝါများေလျာ့နည်းလာ
ြခင်း။

2

3

2

2

14

Medium

ေဂဟစနစ်ပျက်စီး ဆံုးံးြခင်း။

2

3

2

2

14

Medium

ေရအရည်အေသွးကျဆင်းြခင်း။

1

3

3

2

14

Medium

ေရေနသတဝါများေလျာ့နည်းလာ
2
ြခင်း။

3

2

2

14

Medium

ေရအရည်အေသွးကျဆင်းြခင်း။

3

3

2

14

Medium

ဆိုင်ရာိုက် စွန်ပစ်ေရ များ
စွန်ထုတ်ြခင်း။

စက်သံုးဆီယုဖ
ိ ိတ်ြခင်း။

၁၂။

၁၃။

၁၄။

၁၅။

စက်သံုးဆီသိုေလှာင်
ြခင်း။

စွန်ပစ် ပစည်း
(အရည်) စွန်ပစ်ြခင်း။

ြမစ်ေချာင်းများအတွင်းသို
ုန်းအနယ်အှစ် များဝင်
ေရာက်ြခင်း။

စွန်ပစ်ပစည်း
ြမစ်ေချာင်းများအတွင်းသို
(အစိုင်အခဲ) စွန်ပစ်ြခင်း။ ုန်းအှစ်များ၀င်ေရာက်
ြခင်း။

1

ြမစ်ေချာင်းများ တိမ်ေကာ လာ
ြခင်း။

2

3

3

2

16

Medium

ေဒသခံြပည်သူများ အလုပ်အကိုင်
1
ဆံုးံးြခင်း။

1

3

3

15

Medium

ိုင်ငံေတာ် အခွန်ဘာ
ထိခိုက်ြခင်း။

3

1

3

2

14

Medium

လူမစီးပွား ဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်းများ
2
ဆံုးံးြခင်း။

3

3

2

16

Medium

ေြမထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

1

3

1

5

Low

ေရထုညစ်ညမ်းြခင်း။

2

1

2

1

5

Low

ေလထုညစ်ညမ်းြခင်း။

1

1

3

2

10

Medium

ဇီဝမျိးစံု၊ မျိးကွဲများ ေန ထိုင်
ကျက်စားလာြခင်း။

1

3

2

2

12

Medium

သတတွင်း ပိတ်သိမ်းသည့် ကာလှင့် ပိတ်သိမ်းပီး ကာလ

၁၆။

လုပ်ငန်း ရပ်န�းြခင်း။

စီမံကန
ိ ်း အေြခခံ
အေဆာက်အဦ များ
ဖျက်သိမ်း ြခင်း။

၁၇။

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ
ရပ်ဆိုင်းြခင်း။

စွန်ပစ်ပစည်းများ ထွက်ရှိ
ြခင်း။

၁၈။

������K
လာ
ဖံုးအုပ်ြခင်း။

အမန်အမားများ ထွက်ရှိ
ြခင်း။

၁၉။

စီမံကန
ိ ်းပိတ် သိမ်းြခင်း။ သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်း။

ေလအရည်အေသွး
တိုင်းတာြခင်း။

၂၀။

ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်း။

ေြမအရည်အေသွး
တိုင်းတာြခင်း။

ေရအရည် အေသွး
တိုင်းတာြခင်း။

ထိခိုက်ိုင်မများကို ေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရ.က်မည့်အစီအစဉ်များ
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်း အဆင့်များအလို������������� ခိုက်ိုင်မများ ဇီဝ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ေဂဟ������ခိုက်ိုင်မများ လူမ�
 ��������K
ခိုက်ိုင်မများ၊ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာေရး၊ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ိုင်
မများှင့် ထိခိုက်ိုင်မများကို ေလျာ့ ပါးေစေရး ေဆာင်ရက်မည့����������
က်ဆက်တွဲဇယား (ဃ-၂) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါ သည်။

စွန်ပစ်ပစည်းများ ထွက်ရှိမ
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက
. ်မေကာင့် စွန်ပစ်ပစည်း အစိုင်အခဲများ၊ အရည်များ၊ အခိုး အေငွများ၊ ၀န်ထမ်း/လုပ်သားများ၏ စွန်ပစ်ပစည်းများ ထွက်ရှိိုင်ပါသည်။ အစိုင်အခဲစွန်ပစ် ပစည်းများေကာင့�������
ာများ ဖံုးအုပ်ြခင်း၊ သစ်ပင်
များှင့် ေဂဟစနစ်ပျက်စီးြခင်း၊ ေြမ လာြပတ်ေရ ပိ�����������K
ုင်ပါသည်။ ယာဉ်/စက်ယရားများ အခိုးအေငွများေကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမြဖစ်ိုင်ြခင်း၊ လုပ်သားများ၏ စွန်ပစ်ပစည်းများေကာင့် ၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမ�������K
ုင်
ပါသည်။ လုပ်ငန်းသံုး ဓာတုပစည်းများ ယမ်းများသံုးစွဲမေကာင့် ဓာတ်ကွင်းများ ကျန်ရှိ၍ ၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမများ ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ စွန်ပစ်ေကျာက်ိုင်းများတွင် ဖဲရပ်ဆာလ် ဖိတ်ပါ၀င်ပီး ပမာဏများစွာ စုပံုထားရှိချိန် သဘာဝေရှင့် ေလတို
ေတွဆံု ဓာတ်ြပကာ Acid Rock Drainage (ARD) ြဖစ်ိုင်ပါသည်။

စွန်ပစ်ပစည်းများ စီမံခန်ခွဲြခင်း
သတတူးေဖာ်မြပလုပ်သည့် အချိန်အတွ�����
ရာယ်မရှိုင
ိ ်သည့် စွန်ပစ် ပစည်းများ ထွက်ရှိလာြခင်းှင့် စွန်ပစ်ြခင်းတိုတွင် ေအာက်ပါစွန်ပစ် ပစည်းများပါ၀င်သည်။
• အလုပ်သမားတန်းလျားမှ စွန်ပစ်ပစည်းများှင့် စားကွင်းစားကျန်များ ပါ၀င်သည့် အိမ်တွင်းစွန်ပစ်ပစည်းများ။
• စာရက်ှင့် ကတ်ထူပံုးများ။
• ပလက်စတစ်အထုပ်အပိုးများ၊ ဘူး၊ ပုလင်း၊ ဖာစသည့် ထည့်စရာေသတာများှင့် ေသာက်ေရဘူးများ။

• သစ်၊ ဖန်၊ သတစများအပါအဝင် အေထွေထွေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာ စွန်ပစ် ပစည်းများ။
• အသံုးြပပီးသား တာယာများှင့် အြခားေဟာင်းွမ်းေနေသာ ပစည်းကိရိယာများ ပါ၀င်သည်။
ဤအစီအစဉ်သည် လူမှစွန်ပစ်ပစည်းများ (ကျင်းအိမ်သာှင့် မိလာကန်) ှင့် အိမ် ထွက်ေရဆိုး၊ ေရညစ်များအပါအဝင် အိမ်သံုးေရ ညစ်စွန်ပစ်မအတွက်လည်း အ.ကံးဝင်ပါ သည်။

စွန်ပစ်ပစည်းများ စီမံခန်ခွဲြခင်းနည်းလမ်းများ
ထိခိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို စာရ.က်စာတမ်းြဖင့် စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း ေလာ့သံုးြခင်း၊ ြပန်လည်အသံုးြပြခင်း၊ ြပြပင်စီမံြခင်းှင့် စွန်ပစ်ြခင်းဟူသည့် စွန်ပစ်ပစည်းများ စွန်ပစ်မဆ
 ိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ
လုပ် ေဆာင်ပံုအဆင့်ဆင့်အတိုင်း စီမံခန်ခွဲမ ြပလုပ်ပါမည်။ (ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပံု-၁ တွင် ကည့်ပါ။)
၎င်းစနစ်တွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ပါ၀င်ပါသည်။
• စွန်ပစ်ပစည်းများ ထုတ်လုပ်မများ ေရှာင်ရှားိုင်ရန်ှင့် နည်းိုင်သမ နည်းေစ ရန် ပစည်းများအား ေရးချယ်အသံုးြပပါမည်။
• စွန်ပစ်ပစည်းများအား စွန်ပစ်ပစည်း အမျိးအစားအလိုက် စုေဆာင်းြခင်း၊ ကိုင်တွယ်ြခင်း၊ သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်းှင့် ထွက်ရှိလာေသာ စွန်ပစ်ပစည်း အမျိးအစားများအား မှတ်တမ်းြပြခင်းများ အြမင့်ဆံုးတိုးြမင့် ေဆာင်ရက်
ပါမည်။
• စွန်ပစ်ပစည်း အမျိးအစားအလိုက် ြပန်လည်ြပင်ဆင် စွန်ပစ်ြခင်းနည်းကို အသံုးြပပါမည်။
စွန်ပစ်ပစည်းများအား စွန်ပစ်မဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲမ လုပ်ေဆာင်ပံု ဦးစားေပး ေဆာင်ရက်ချက်များသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူသားတို��������������
ုင်သည့������������������������

စွန်ပစ်ပစည်းများ စီမံခန်ခွဲမ လုပ်ေဆာင်ပံု အဆင့်ဆင့်

စီမံခန်ခွဲမ လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ထိခိုက်မအရာယ် ရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို စီမံခန်ခွဲရန် ေအာက် ေဖာ်ြပပါ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အသံုးြပပါမည် –
• စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းမှ ေရပါြဖန်းထွက်ရှိလာသည့်အခါကိတ်ခွဲသန်စင် ထုတ်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေအာင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်းကုမဏီ၏ (SGU-208)တွင် ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်၍ ယင်းေဆာင်ရက်ချက်မှ ထွက်ရှိမည့်ုန်း၊ အနယ်အှစ်များ
အားတည်ေနရာအန်း ေြမာက်လတီတွဒ်(22 ◌ံ41’ 47.22”N) အေရှေလာင်ဂျီ ကျ(96 ◌ံ01’ 34.67”E)တွင် အလျား(၂၀၅)ေပ၊ အနံ(၆၄)ေပ၊ အနက်(၉)ေပရှိ ုန်း စစ်ကန် တည်ေဆာက်ထားရှိပါသည်။ စက်ံုစွန်ပစ်ေသာ ေရအတွင်း ဓာတု
ဓာတ် ကွင်းများရှိပါက ေြမေအာက်ေရသို စိမ့်ဝင်ပျံှံမမရှိေစေရး ေအာက်ခံကမ်းြပင် တွင်(Geomenbrane) ခင်း၍ တည်ေဆာက်ပါသည်။ ုန်းစစ်ကန်တည်ေဆာက်မ အေြခေနြပပံုအား ေန က်ဆက်တွဲ(ဃ-၃)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ယင်းုန်းစစ် ကန်မှ အနယ်အှစ်များကို (၆)လ တစ်ကိမ်ဆယ်ယူ ပီး စွန်ပစ်ေရအရည်အေသွး တိုင်းတာြခင်းအား(၃)လ တစ်ကိမ်ေဆာင်ရက်ပါသည်။ ုန်းစစ်ကန်အတွင်းမှ စွန်ပစ်ေရများ၏ အရည်အေသွးကို(EQEG)ပါ စွန်ထုတ်အရည်
အဆင့် သတ်မှတ် ချက်များ (Effluent Level) သတ်မှတ်ချက်များ အတွင်းရှိေစေရးအတွက် ထံုးမန် များ(၂)လတစ်ကိမ် ထည့်ေပးြခင်း၊ ၀က်လာပင် များစို◌်က်ပျိးြခင်း၊ သဘာဝေလ ြဖင့်ထိေတွ ဓာတ်ပျယ်ေစြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါသည်။
မိုးတွင်းကာလ ုန်းစစ် ကန်တစ်ဝိုက်သို ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေရများဝင်ေရာက်ြပည့်လံြခင်း မရှိေစ ေရးေရြဖတ်ေြမာင်း၊ ေရလဲေြမာင်းများထားရှိပါသည်။ စွန်ပစ်ုန်းစစ်ကန်နံရံများ ကံ့ခိုင်မရှိေစေရး၊ ကျိးေပါက်မမရှိေစေရး စက်ံု
တာဝန်ခံ၊ အင်ဂျင်နီယာမှ စစ် ေဆးကပ်မတ်ပါမည်။ စွန်ပစ်ေြမစာကန်ြပည့်သွ���������လာ ဖံုး အုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိးိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ပါမည်။
• ေရသန်စင်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းအတွက် စက်ံုမှေနစဉ်စွန်ပစ်ေရ တစ်ရက်လင် (၂၄၅၀၀)ဂါလံခန် စွန်ပစ်ပီး၊ စွန်ပစ်ေရများကို စနစ်တကျ စီးဆင်းေစပီး ေရစု ကန်တွင် အဆင့်ဆင့်အနည် ထိုင်ေရကည်ခံ၍ စက်ံုတွင်ြပည်လည်
အသံုးြပပါ သည်။ စက်ံုတွင်ေရသန်စင်ထုတ်လုပ်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ကိုြဖစ်ေစေသာ ဆိုင်ရာိုက်(CN)၊ အာဆင်းနစ်(As)၊ ခဲ(Pb)တိုကုိ ေချဖျကနည်းစဉ်ြဖစ်သည့် Sodium Ferrocyanide (E535)နည်းစဉ်ြဖင့် ထွက်ရှိလာေသာ
ေရအား (EQEG) ပါသတ်မှတ်ချက်များအတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ထားပါသည်။
• အထက်ေဖာ်ြပပါ (E535)နည်းစဉ်ကုိ အသံုးြပပီးထွက်ရှိလာေသာအရည်များ အားစွန်ပစ်ကန်သိုမစွန်မီ ြပင်းအားေလျာ့ချရန်အတွက် Copper Sulphade (CuSO4)၊ Ferrous Sulphade (FeSO4)ှင့် Bleaching Powder Ca(ClO)2 တို
ကိုအချိးကျ ေရာစပ်၍ ဓာတ်ြပယ်ေချဖျက်ေစပါသည်။
• စွန်ပစ်ကန်အတွင်းသို စီးဆင်းေရာက်ရှိေနေသာ စွန်ပစ်ေရများကိုလည်း ပတ်ဝန်း ကျင်သို စီးထွက်ြခင်းမရှိေစဘဲ ကန်အတွင်း သိုေလှာင်ထားရှိပီး စက်ံုတွင် ြပန်လည်အသံုးြပရန် ေရစစ်ကန်သို ေရစုပ်စက်ြဖင့်တင်၍ အဆင့်ဆင့်သန်စင်
အသံုးြပရန် ေဆာင်ရက်ထားပါသည်။
• ယာယီစွန်ပစ်ေရများအား Tailing Pond အတွင်းသိုေလှာင်ပီး(Filtrate Chamber)ြဖင့် ေရစစ်ယူ ပီး ၎င်းစစ်ေရအား (Delivery Pump)ြဖင့် အဆင့်ပို၍ စက်ံုတွင် ြပန်လည်အသံးု ြပပါသည်။ ေရ၌ပါ၀င်ေသာ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ရာိုက်(Na CN)
ြပင်းအားကို သိရှိိုင်ရန်စက်ံု ဓာတ်ခွဲခန်း၌ KI(Potassium Iodide)ှင့် Ag NO(Silver Nitrate) ဓာတ်ေဆးအချိးြဖင့် Titration ြပလုပ်၍ ထိန်းညိေဆာင် ရက်ပါသည်။
ထိခိုက်မ�ရာယ်
K
မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို စီမံခန်ခွဲရန် ေအာက် ေဖာ်ြပပါ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အသံုးြပပါမည် –
• ထိခိုက်မ�Kရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို ေရှာင်ရှားိုင်ရန်ှင့် နည်းိုင်သမ နည်းိုင်ေစသည့် သတတွင်းတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းများ သိုမဟုတ် ပစည်းများကို အသံုးြပပါမည်။
• ထိခိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများ စီမံခန်ခွဲမအတွက် မူလ အေြခခံတာဝန်အား သတတွင်း မန်ေနဂျာ၊ သတတွင်းဝန်းကျင်ှင့် လံု ခံေရး အရာရှိတိုအား ခွဲေဝတာဝန်ယေ
ူ စြခင်း။
• ထိခိုက်မ�Kရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို လံု ခံ◌ုစိတ်ချစွာကိုင် တွယ်ြခင်း၊ သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်းှင့် စွန်ပစ်ြခင်းလုပ်ထံးု လုပ် နည်းများကို အမထမ်းများအားလံုးအား ေလ့ကျင့်သင်ကားေပး၍ တာဝန်ယေ
ူ စ
ြခင်း။
• ထိခိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများ စီမံခန်ခွဲမလုပ်ထံုး လုပ်နည်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရာတွင် လိုအပ်သည့်သင့် ေတာ်ေသာ တကိုယ်ရည်ကာကွယ်မဆိုင်ရာ ပစည်းကိရိယာ(PPE) ကို အမ ထမ်းများ
အားလံုး ေပးအပ်ထားြခင်း။
• သတတွင်းတူးေဖာ်ြခင်းတွင် ထွက်လာမည့်ဟု ေမာ်မှန်းထားသည့် ထိခိုက်မ��ရာယ်မရှိေစိင
ု ်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို အမျိးအစား ခွဲြခားသတ်မှတ် ြခင်းများှင့် ထိုအမျိးအစားအတွက် လုပ်ငန်းတွင်း စုေဆာင်းရာ၊ သိုေလှာင်ရာ
ေနရာများ သတ်မှတ်ေပးထားြခင်း။
• ထိခိုက်မ��ရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း အတွက် ရှင်းလင်းသည့�����������������င်း တူးေဖာ်ရာ လုပ်ငန်းေနရာများှင့် အလုပ်သမားများ၏ ေနထိုင်ရာေနရာများ အားလံုး
တွင် သိုေလှာင်ရာပံုး၊ ေသတာများကို သင့်ေတာ်ေသာ အန်းအမှတ် အသားများ တပ်ဆင်ြခင်း။
• ထိခိုက်မ�Kရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို သင့်ေတာ်ေသာပံုး၊ ေသတာများတွင် သိုေလှာင်ြခင်း၊ ဥပမာ – စွန်ပစ်ပစည်းများကို သီးသန်ခွဲြခား ထားိုင်ရန်ှင့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို ေလတိုက်ခတ်မေကာင့် လွင့်ပါြခင်း
(သိုမဟုတ်) မုန်တိုင်းေကာင့် စီးလာေသာေရ၌ စီးပါသွားြခင်း (သိုမဟုတ်) ထည့်ထားသည့် ပံုးထဲမှပိုးမားအေကာင်များ ယူေဆာင်သွားြခင်းမှ ကာကွယ် ရန် အဖံုးပါေသာပံုးများ။
• ြဖစ်ိုင်လင် ထိခိုက်မအရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို ြပန်လည် အသံုးြပေပးြခင်း၊ ဥပမာ-သစ်သား၊ သတှင့်ထုပ်ပုးိ ရာတွင် သံုးေသာပစည်း များ။
• ဖန်၊ စက၊ ကတှင့် ပလပ်စတစ်ကဲ့သိုေသာ ထိခိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင် သည့်စွန်ပစ်ပစည်းများကို ရယူိုင်သည့် အေထာက်အပံ့ပစည်းများရှိလင် ၎င်း တိုအား ြပန်လည်အသံုးချပါမည်။
• ထိခိုက်မ အရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများ စုေဆာင်းရာ ေနရာများ အားလံးု ကို ေရလမ်းေကာင်းများ၊ ေနအိမ်များ၊ ေကျာင်းှင့်ေဆးံုများမှ အနည်းဆံးု (၅၀) မီတာအကွာတွင် ထားရှိပါမည်။
• မည်သည့် တွင်း/ကျင်း အိမ်သာများ (သိုမဟုတ်) မိလာစနစ်မျာကို ေရလမ်း ေကာင်းများမှ အနည်းဆံုး(၁၀၀)မီတာအကွာတွင် ထားရှိရပါမည်။ တွင်း/ ကျင်း အိမ်သာများှင့် မိလာစနစ်များကို ေြမဆီလာကို ြဖတ်၍ထိေရာက်စွာ စိမ့်ဝင်ိုင်
မကုြိ ဖစ်ေစေသာ ပံုစံမျိးြဖင့် တည်ေဆာက်ထားရမည်။ တွင်း/ကျင်း အိမ်သာများှင့် မိလာစနစ်များသည် အနည်းဆံုး (၅၀၀) မီလီမီတာအနက် ရှိရပါမည်။
• လုပ်ငန်းေနရာများအားလံုးကို အမိက်သိုက် သိုမဟုတ် အြခားေသာ ထိခိုက်မ အ ရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများမှ ကင်းစင်ေစပီး သန်ရှင်းသပ်ရပ် စွာ ထားရှိပါမည်။
• လံထွက်လာေသာ ထိခိုက်မအရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများှင့် ထွက်ရှိလာသည့် အရာများအားလံုးကို ချက်ချင်းသန်ရှင်းေပးပါမည်။
• ထိခိုက်မ�Kရာယ် မရှိေစိုင်ေစသည့် စွန်ပစ်ပစည်းများကို မည်သည့်ထိခိုက် မ�Kရာယ် ရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများှင့် စွန်ပစ်ေကျာက်စိုင်၊ ေကျာက်ခဲ များ (သိုမဟုတ်) ၀န်ပိုများှင့်အတူ စွန်ပစ်ြခင်းကို ေရှာင်ကဉ်ပါမည်။
• ထိခိုက်မ�Kရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများ (အထူးသြဖင့် ဇီဝစွန်ပစ် ပစည်းများ)ကို အလုပ်ေနရာများ သိုမဟုတ် အလုပ်သမား တန်းလျားများတွင် စုပံုလာြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် စွန်ပစ်အညစ်အေကးများကို သင့်ေလျာ်ေသာ
စွန်ပစ်ရာေနရာ (ဥပမာ-စုေပါင်းအမိက်ကန်) သို လက်ေတွကျသေလာက် မကာခဏ သယ်ပိုေပးပါမည်။
အမိက်ကန်သည် ထိခိုက်မအရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများ အတွက် သာြဖစ်ပီး ေနရာှင့် တည်ေဆာက်မများတွင် တိကျေသာ လမ်းန်ချက်များကို လိုက် န ေဆာင်ရက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
• အမိက်ကန်သည် လူေနထိုင်ရာေနရာများမှ အနည်းဆံုး (၂၅၀)မီတာှင့် ေရလမ်းေကာင်းှင့် ေရအရင်းအြမစ်ရရာ ေရတွင်းများမှ အနည်းဆံုး (၅၀၀) မီတာအကွာတွင် တည်ရှိပါမည်။
• အမိက်ကန်ေနရာအားလံုးသည် သတ်မှတ်ထားေသာ ၁၀ ှစ်တာ ေြမေအာက် ေရစီးဝင်ေအာင် ြပလုပ်ထားေသာေနရာ၏ အြပင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါမည်။
• ရာသီအလိုက် ြမင့်တက်လာေသာ ေြမေအာက်ေရထုမျက်ှ ြပင် (ေြမေအာက် ေရြပင်) သည် အမိက်ကန်ေအာက်ေြခမှ အနည်းဆံုး (၁.၅) မီတာအကွာမှာ ထားရှိပါမည်။
• အမိက်ကန်များကို ေြမပိြခင်း၊ ေရလမ်းမို�����
ရာယ်တို ကျေရာက်ိုင် ေသာေနရာ သိုမဟုတ် ေြမငလျင်ေကာ၏ (၅၀၀) မီတာအတွင်း၊ သိုမဟုတ် ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာ တည်ေဆာက်မပံုစံအရ သိသိသာသာ ကွဲအက်ေနေသာ ေနရာများ
အတွင်းတွင် တည်ရှိမေနေစရန် စီစဉ်ပါမည်။
• အမိက်ကန်များသည် ေြပေသာကုန်းေစာင်း ေြမမျက်ှ ြပင်တွင် တည်ရှိေနရ မည်ြဖစ်ပီး တည်ေဆာက်မပံုစံအရ တည်ငိမ်မရ
 ှိေအာင် တည်ေဆာက်ထား ရပါမည်။ ဥပမာအားြဖင့် ေြမငလျင်ဒဏ် ကျေရာက်ိုင်မ နည်းိုင်ေသာေနရာ
ေဒသများတွင် အထက်ကန
ု ်းေစာင်းများသည် (၃း၁) ရှိရမည်ြဖစ်ပီး ေအာက် ဘက်ကန
ု ်းေစာင်းများသည် ေြမငလျင်ဒဏ် ကျေရာက်ိုင်မများ မရှိိုင်ေသာ ေနရာေဒသများတွင် (ဥပမာအားြဖင့် ၅း၁ ြဖင့်) ထားရှိရပါမည်။ ဤအချက် သည်
ယခင်သတတွင်း ေနရာတွင် အမိက်ကန်များ ေဆာက်လုပ်ြခင်းြဖစ်ပါက အထူးတလည် အေရးကီးပါသည်။

• ေရစိမ့်ဝင်ြခင်းှင့် ကုန်းေစာင်းပိကျနစ်ြမပ်ြခင်းတို နည်းိုင်သမနည်းိုင်ေစရန် အတွက် အမိက်ကန်များ၏ ကုန်းေစာင်းများကို ပံုမှန်ေရုတ်ေြမာင်းများြဖင့် လည်း ပံုေဖာ်တည်ေဆာက်ထားပါမည်။
• အမိက်ကန်တိုင်းသည် ေမာ်မှန်းထားသည့် ထိခိုက်မအ�ရာယ် မရှိေစိုင်ေသာ စွန်ပစ်ပစည်း၊ ပမာဏဝင်ဆန်ိုင်ေလာက်ေအာင် ကိးစားရမည်ြဖစ်ေသာ် လည်း အနက် (၅) မီတာထက်မေကျာ်လွန်ေစပါ။
• အမိက်ကန်များတွင် စုပံုေသာ ထိခိုက်မအ�ရာယ်မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်း များသည် အလာအားြဖင့် (၁ မှ ၁.၅)မီတာ ထူရမည်ြဖစ်ပီး (အနည်းဆံုး ၃၀ စင်တီမီတာ အနက်ရှိေသာ) ေြမသား သိုမဟုတ် သဲေြမြဖင့်ဖံုးအုပ်ထားရပါ
မည်။ အစားအေသာက် စွန်ပစ်ပစည်းများအားလံုးကို ချက်ချင်းဖံးု အုပ် ေပးပါ မည်။
• အမိက်ကန်များကို ဖံုးအုပ်ေြမသားအလာသည် အနည်းဆံုး (၅၀၀) မီလီမီတာ အထူရှိသွားပါက အဖံုးဖံုးအုပ်ထားေပးပါမည်။
လုပ်ငန်းခွင်ြပင်ပေနရာ (Offsite) သိုသယ်ယလ
ူ ာေသာ ထိခို◌်က်မအ�ရာယ် မရှိ ေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများ၏ အမျိးအစားှင့် ထုထည်ပမာဏကိုလည်း မှတ်တမ်းများ ေကာက်ယထ
ူ ားရှိပါမည်။ ချိတ်တွဲေပးလိုက်ေသာ ထိခိုက်မအ�ရာယ် မရှိ
ေစိုင်သည့် စွန် ပစ်ပစည်းများ အေသးစိတ်စာရင်းကိုလည်း ကည့်ပါမည်။
လုပ်ငန်းခွင် (Onsite) ရှိ ထိခိုက်မအ�ရာယ် မရှိေစိုင်သည့် စွန်ပစ်ပစည်းများ သိုေလှာင်ရာ ေနရာများကိုလည်း ပံုမှန်စစ်ေဆးကည့်ရမည်ြဖစ်ပီး ေဖာ်ထတ
ု ်ေတွရှိ ေသာ မည်သည့်ြပဿန�များကိုမဆို ချက်ချင်းေြဖရှင်းေပးပါမည်။
သတတွင်းလုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းသွားပါက သတတွင်းလုပ်ငန်းပိတ်ြခင်း အစီအစဉ် ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များတွင် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုင်းလုပ်ငန်းသိမ်းြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထံုး၊
လုပ်နည်းများကို လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ကွင်းကျန် သက်ေရာက်မများ
စီမံကန
ိ ်းတည်ရှိရာေဒသ သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ ရှားချက်ေဒသတွင် ေရ.သတိုင်းသိုက် များ တည်ရှိမေကာင့် (၁၉၉၅-၁၉၉၆) ခုှစ်များမှစတင်၍ လက်လုပ်လက်စား ေရ.ရှာေဖွတူး ေဖာ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး (၁၉၉၇-၁၉၉၈) ခုှစ်များမှစတင်၍
ကုမဏီလုပ်ကက
ွ ်၊ အေသးစား ေရလုပ်ကက
ွ ်များြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ှင့်အကျိးတူ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယေန အထိြဖစ်ပါသည်။ ကုမဏီလုပ်ကက
ွ ်များအများအြပားရယူ ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသကဲ့သို ေဒသခံ လက်လုပ် လက်စားများ
မှလည်း တိုင်တပိုင်အင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ကြခင်းေကာင့် ေဒသတွင်း၌ ၀န်းကျင်သက်ေရာက်မများ အထိုက်အေလျာက် ကျန်ရိေ
ှ နပါသည်။ ထိုအတူ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်များ စနစ်တကျေဆာင်ရက်ေစကာမူ စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်း
ေကာင့်လည်း ကွင်း ကျန်သက်ေရာက်မ ရှိိုင်ပါသည်။

����������� ကွင်းကျန်သက်ေရာက်မမ
 ျား
ေြမမျက�ှ သွင်ြပင်ှင့် ေြမဆီလာအေနအထား
သစ်ေတာကိးဝိုင်း ဧရိယာများ၊ သဘာဝေတာိုင်း တိရစာန်များ အတွင်း လူတိုဝင်ေရာက် အေြခချေနထိုင်မှင့် ေရသတတူးေဖာ် ထုတ်လုပ် ြခင်းများေကာင့် ကျင်းေဟာင်းများ၊ ချိင့������������������������L
�������������������
လာ ဆံုးံ�����������
း သက်ေရာက်မအချိ ကျန်ရှိိုင်ပါသည်။
ေလထု အေြခအေန။ ကွင်းကျန်မမရှိိုင်ပါ။
ေရ အရည်အေသွး
လူတိုေနထိုင်မ များြပားလာပီး ေြမေအာက်ေရ ထုတ်ယသ
ူ ံုးစွဲမ များြပားလာေကာင်း ေတွရှိရပီး ေရအရည်အေသွး ထူးြခားေသာ ေြပာင်းလဲမ မရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းမှ ယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ သံုးစွဲြခင်း၊ စက်သံုးဆီှင့်
အြခားလူအသံုးအေဆာင်များ စနစ်တကျစွန်ပစ်မ မရှိြခင်း၊ ဓါတုေဆးရည်များ စနစ်တကျ ဖျက်စီးမမရှိဘဲ စွန်ပစ်ြခင်းများြပလု������������ း ကျဆင်းမြဖစ်ိုင်ပါသည်။
စွန်ပစ်ပစည်းများ (အစိုင်အခဲ/ အရည်/ အေငွ)
ေရသတ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ များြပားလာြခင်း၊ ေရေြပာင်း အေြခချေနထိုင်သူများ တိုးတက်များြပားလာြခင်းေကာင့် စွန်ပစ်ပစည်း (အစိုင် အခဲ/အရည်/အေငွ)တိုမှ တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် ပိုမိုများြပားလာပါသည်။ လူထု အတွင်း စွန်ပစ်
ပစည်းများ စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲေသာ အသိပညာ ထွန်းကားမ နည်းပါးြခင်းေကာင့် စွန်ပစ်ပစည်းများ ေနရာအှံ ကျန်ရှိေနပါသည်။ စီမံကန
ိ ်း ေကာင့် ေကျာက်ိုင်းေြမစာများ၊ စွန်ပစ်ေရဆိုးများ ကျန်ရှိိုင်ပါသည်။

ေဂဟ�����Kကွင်းကျန်သက်ေရာက်မများ
ေတာေတာင် အေြခအေန
သစ်ေတာကိးဝိုင်း ဧရိယာများ သဘာဝေတာိုင်းေြမများအတွင်း လူတိုဝင် ေရာက်အေြခချ ေနထိုင်မမ
 ျားေကာင့် သစ်ေတာ၊ သစ်ပင်များ ဆုတ်ယတ
ု ်ပျက်စီးမရှိပါ သည်။ အချိေနရာများတွင် ှစ်ရှည်ပင်ှင့်ရာသီအလိုက် သီးှံများအစားထိုး
စိုက်ပျိး ထားေသာ်လည်းအချိေနရာများမှာဖုန်းဆိုးေတာများအြဖစ်ရှိေနေကာင်းေတွရှိရပါသည်။

ဇီဝမျိးစံမ
ု ျိးကွဲများ အေြခအေန
ယခင်က ေတာိုင်းတိရစာန်များြဖစ်သည့် ေတာဆင်ိုင်း၊ ဆတ်၊ ဂျီ၊ ေမျာက်၊ ယုန်ှင့် ေတာေခွးများရှိေကာင်း သိရှိရေသာ်လည်း လူများလာေရာက် အေြခချေနထိုင် ြခင်း၊ သတတူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများ၊ သစ်/၀ါးှင့်သစ်ေတာထွက်ပစည်းများ
ထုတ်လုပ် ြခင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်မများေကာင့် ေတာိုင်းတိရစာန်များ တြဖည်းြဖည်း နည်းပါး လာေကာင်း၊ ငှက်မျိးစံုှင့် အြခားတိရစ ာန်များလည်း ေနရာေြပာင်းေရမများေကာင်း သိရှိရပါသည်။

လူမစ
 းီ ပွ������ကွင်းကျန်သက်ေရာက်မမ
 ျား
စီမံကန
ိ ်း ဧရိယာေဒသအတွင်း ေရသတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းများေကာင့် လူမစီးပွားဘဝ တြဖည်းြဖည်း တိုးတက်လျက်ရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ဆိုးကျိးသက်ေရာက် မများမရှိိုင်ဘဲ ေကာင်းမွန်ေသာ အေြခအေနများဘက်သို
ဦးတည်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါ သည်။
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မူလစာမျက်�ှ

အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ�ရာယ်ကာကွယ်ေရး အစီအစဉ်
လုပ်ငန်းခွင်အတွ����������K�ရာယ်ကျေရာက်ိုင်မည့် အေြခအေနများ
သတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းခွင်တ�
ွ ����������
န်ှင့် အခိုးအေငွများ၊ ဆက်တို���������K
ညံသံများ၊ တုန်ခါြခင်းများ၊ အပူဒဏ်ှင့် လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရး ြပဿန�များသည် လုပ်သားများ ထိေတွခံရေသာေကာင့်
ကျန်းမာေရးအ�ရာယ်က�
ုိ ������K

ဖုန်များှင့် အခိုးအေငွများ
ဖုန်မန်။
ေကျာက်မန်၊ ဖုန်မန်ကဲ့သို ေလထုတွင်ပျံလွင့်ရှိေနေသာအရာများ သည် Drilling လုပ်ြခင်း၊ မိုင်းေဖာက်ခွဲြခင်း၊ သတရှာေဖွရယူြခင်း၊ ေကျာက်များကို ခွဲြခမ်းထုေြခြခင်းတိုမှ အဓိကြ�������Kန
ိ ်ကာြမင့်စွာ ဖုန်မန်များှင့် ဆက် တိုက်ထိ
ေတွေနေသာလူများသည် Silicosis ကဲ့သိုေသာ အဆုတ်ေရာဂါကို ခံစားရ လိမ့်မည်။ ထိုေကာင့် ေလထုထဲသို ဖုန်များပျံလွင့်မကုိ တားဆီးပါမည်။ ဖုန်များကို ေအာက်ပါနည်းြဖင့် ထိန်းချပ်ပါမည်• Wet drilling နည်းကို အသံုးြပြခင်း။
• သတရယူြခင်း၊ ပိုေဆာင်ြခင်းှင့် ထုခွဲရာတွင် ေရပက်ဖျန်းြခင်းကို အသံုးြပမည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ဖုန်များေလထုထဲသိုအေရာက် နည်းပါးေစရန် အလုပ်လုပ်ေန ေသာ လမ်းသား၊ေြမသား၊ ေကျာက်ေကာမျက်�ှ ြပင်ကုိ ေရများြဖင့်
ဖျန်းပက် ထားရှိပါမည်။

အ�ရာယ်ရှိေသာ အခိုးအေငွများ
Shot-firing operation တွင် ေတွရှိရေသာ အဆိပ်ရှိသည့် ဓာတ်ေငွများြဖစ် ကသည့် Sulphur dioxide, Nitrous oxide ှင့် Nitric oxide အခိုးအေငွများကို . ှိက်မိြခင်းသည် ြပင်းထန်ေသာ ကျန်းမာေရးပျက်စီးမကု�
ိ ������K
လုပ်သား များသည် Shot-firing ြပလုပ်ပီ��က် ဖုန်များှင့်ဓာတ်ေငွများ ေပျာက်ကယ
ွ ် ငိမ်သက်သွားမှ အလုပ်လုပ်ေနေသာ ေနရာသိုသွားရမည်။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှထွက်ေသာ အိပ်ေဇာေငွများတွင် ေရမန်များအပါအဝင် အရာယ်ရှိေသာ အခိုးအေငွများပါ၀င်ပါသည်။ ဒီဇယ်အိပ်ေဇာေငွများှင့် အချိန်ေတာ် ကာထိေတွ�������������K
ရာယ်တစ်မျိးြဖစ်ပီး ၎င်းကို တားဆီး
သင့်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ှင့် နီးေသာေနရာ (သိုမဟုတ်) အေငွများထွက်ေပါက်မရှိ ေသာေနရာတွင် ဒီဇယ်ြဖင့်အသံုးြပေသာ စက်ပစည်းများကို မေမာင်းသင့်ပါ။ ဖုန်ှင့် အခိုးအေငွများေကာင့် အ ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်မည့် ေနရာသိုမသွားသင့်ပါ။ မြဖစ်
မေန ေဆာင်ရက်ရန်ရှိပါက Mask များအသံုးြပပါမည်။

ဆူညံသံများ
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းသည် ေြမေအာက်တွင်သာ ေဆာင်ရက
. ်မည်ြဖစ်၍ ြပင်ပဆူညံသံ ထွက်ရှိမနည်းပါးပါသည်။ ေကျာက်ေဖာက်စက်များ အသံုးြပြခင်း၊ ေကျာက်များအား ယမ်းခွဲ ဖယ်ရှားြခင်း၊ မီးစက်၊ ေလမတ်စက်များမှ ဆူ��������ရား
ကီးများ လုပ်ငန်းေဆာင် ရက်ြခင်း၊ အင်ဂျင်စက်များ ေမာင်းှင်ြခင်း၊ ယာဉ်များ ေမာင်းှင်သွားလာြခင်းတိုေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမ������������
ညံသံများှင့် ထပ်ခါထပ်ခါ အချိန်ကာြမင့်စွာ ထိေတွေနြခင်းသည်
လည်း အကားအာံုကုိ တြဖည်းြဖည်း ပျက်စီးေစသည်။ Mine တွင် အသံုးြပေသာ (Compressor, Drilling machine) တူကီးများှင့်အြခား ကိရိယာ များသည် ဆူညံသံကုိ ထုတ်လတ်ေသာ အဓိကအရင်းအြမစ်များြဖစ်သည်။ ဆူညံသံများထွက်
���
ေလျာ့ကျရန် အသံစုပ်ယ
ူ ိုင်သည့် ပစည်းများပါရှိေသာ ကိရိယာများကို အသံုးြပြခင်းြဖင့် ဆူညံသံကုိ ေလာ့ချသင့်သည်။ အြခားနည်းတစ်နည်းမှာ ဆူညံေစသည့်အရာှင�
့ �
းေထာင် ေနသူတို၏ အကွာအေဝးကို ေဝးေစြခင်းြဖစ်သည်။ လူ
����းသည် (85 dB) ရှိေသာ အသံကုိ (၈)န ရီတိတိ ခံိုင်ရည်ရှိသြဖင့် အလုပ်ချိန်အတွင်း သတ်မှတ်ထားေသာန်းထက် မေကျာ်လွန်ရန် ဂုြပရမည်။ သတ်မှတ်ထားေသာန်းထက် ေကျာ်လွန်ပါက လုပ်သားများကို အ�
ပါသည်။ ထိုေကာင့်(85 dB)ထက် ေကျာ်လွန်ေသာ ဆူညံသံများှင့် ဆူညံ သံများကို ထိန်းချပ်ရန် ခက်ခဲေသာေနရာတွင် အကားအာံုကုိ ကာကွယ်ေပးိုင်သည့် ပစည်း များကို ၀တ်ဆင်ရသည်။

တုန်ခါြခင်း
Pneumatic rock drill ှင့် Pick-hammers များကဲ့သို လက်ြဖင့်ကုင
ိ ်တွယ်ရေသာ စက်ပစည်းများြဖင့် အလုပ်လုပ်ေနေသာ လုပ်သားများ၏ လက်ှင့်လက်ေမာင်းများတွင် တုန်ခါ ြခင်းေကာင့�������������
ကို ခံစားရသည်။
လက်ေချာင်းကေလးများ ထံုထိုင်းသွားေသာအခါ Vibration White Finger (VWF) (သို) dead finger ��������������Kးမေလာက်၍ တစ် ှးများပုပ်ေဆွးြခင်းကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ VWF ကို မကုသိုင်ပါ။ VWF ကိုထိန်းချပ်
တားဆီးြခင်း (Prevention & Control of Vibration White Finger)
• ကိရိယာကို ကာရှည်စွာအသံုးြပြခင်းကိုေရှာင်ပါမည်။
• တုန်ခါမကုိ ေလျာ့နည်းေသာ ေခတ်မီသည့် ကိရိယာများကိုသံုးပါမည်။
• ကိရိယာေဟာင်းများတွင် တုန်ခါမေလျာ့နည်းေစသည့် လက်ကုင
ိ ်များြဖင့် အစားထိုးြပင် ဆင်ပါမည်။
• လက်ကုင
ိ ်များကို ေပါ ့ေပါ ့ပါးပါး ကိုင်တွယ်ပါမည်။
• ေပါ ့ပါးစွာ ဆုပ်ကုင
ိ ်ိုင်မည့်အရာကို Heavy tool များတွင် တပ်ဆင်ပါမည်။
• တုန်ခါမကုိ ေလျာ့နည်းေစရန် တုန်ခါေသာ ကိရိယာများကို ြပြပင်ထန
ိ ်းသိမ်းပါမည်။

အပူဒဏ်
အပူဒဏ်ေကာင့် သက်ေရာက်မှင့် ကာကွယ်ေရးများကို အလုပ်သမားများထံသို အသိေပးသည်။ လံုေလာက်ေသာေရကို ေသာက်သံုးြခင်းှင့် သင့်တင့်စွာစားသံုးြခင်းြဖင့်လည်း အပူဒဏ်ကုိ ခံိုင်သည်။ အပူေကာင့်ြဖစ်တတ်ေသာ လကဏာများ
ြဖစ်သည့် ေခါင်းမူးြခင်း၊ တက်ြခင်း၊ အသက် ှကပ်ြခင်း၊ ေခးထွက်လွန်ြခင်းှင့် ေရအလွန်ဆာေလာင်ေစတတ်ြခင်း စသည်တိုကုိ အလုပ်သမားများအား ေြပာကားထားပါမည်။ အလုပ်သမားများအတွက် ေရဓာတ် ြပန်လည်ြဖည့်တင်းိုင်မည့်
သင့်ေတာ်ေသာ ေသာက်စရာများှင့် ေသာက်သံုးေရ၊ ေဘးကင်း၍ အလွယ်တကူ သယ်ယရ
ူ ရှိိုင်ေသာေရကို အလုပ်သမားများ၏ အနီ�Kးတွင် ထားရှိပါမည်။ Caffeine ှင့် သကား၊ ဆားအလွန်ပါေသာ Carbonated drink များကို အသံုးမြပပါ။
သန်ရှင်း ေသာေရခွက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးပီး ေရအိုးှင့် ေသာက်ေရပံုးများ၊ ဗူးများကို (15-20 ◌ံC) တွင်ထားရှိပါမည်။

လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်ေရးအတွက် အလုပ်ှင့် လုပ်ငန်းခွင်ေလ့လာမ
Mining လုပ်ငန်းအများစုတွင် လူကုယ
ိ ်တိုင် ပါ၀င်လုပ်ကုင
ိ ်ရေသာ အလုပ်များှင့် အဆင်မေြပေသာ ပံုသာန်အေနအထားများြဖင့် လုပ်ကုင
ိ ်ရြခင်းေကာင့��������K
ု) ေကျာိုး တိုတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်
ေရးအလုပ်ှင့် လုပ်ငန်းခွင် ေလ့လာမတိုအတွက် အေြခခံလိုအပ်ချက်များမှာ အလုပ်ေနရာပံုစံ၊ စက်ပစည်းကိရိယာများ၏ ဒီဇိုင်း၊ နည်းပညာများ၊ အလုပ်ချိန်ှင့် အန းယူချိန်တိုြဖစ်ကသည်။

လပ်ရာှ းမပံသ
ု ာန်
• ေကွးေကာက်တွန်လိမ်ေနေသာ အေနအထားကိုေရှာင်ရှားြခင်း။
• စည်းချက်ညီေသာ ေရလျားမရှိရမည်။ သိုေသာ် တစ်သမတ်တည်းြဖစ်ေန ေသာ အေနအထားသို ေရှာင်ရှားပါမည်။
• တေြပးညီေရလျားြခင်းသည် ေဒါင်လိုက်ေရလျားြခင်းထက် ထိန်းချပ်ရန်ပု၍
ိ လွယ်ကသ
ူ ည်။
• လိုတာထက်ပို၍ ေရာက်ရှိေနြခင်းကိုလည်း ေရှာင်ရှားပါမည်။
• လက်ှစ်ဖက်ြဖင့် အလုပ်လုပ်ေနချိန်တွင် အချိးညီစွာေရလျားိုင်ရန် ကိးစား ပါမည်။

ခွန်အားအသံုးြပြခင်း
• လပ်ရှားမမရှိဘဲ ေဆာင်ရက်ေနတာထက် လပ်လပ်ရှားရှား ေဆာင်ရက်တာကို ဦးစားေပးရမည်။
• လံုေလာက်ေသာ ခွန်အားြဖင့် လုပ်ေဆာင်ိုင်ေသာ အလုပ်ကုိ လုပ်ေဆာင်ပါ မည်။
• အိုးအဆစ်များ၊ ကွက်သားများှင့် အရတ်များ၏ ဖွဲစည်းပံုအတွက်ထိေရာက် စွာေဆာင်ရက်ိုင်ေသာ အစဉ်လိုက် ေရလျားမများရှိသည်။ လုပ်ငန်းတွင် ၎င်း အစဉ်လိုက်ေရလျားမကုိ အသံုးြပပါမည်။
���
ကုယ
ိ ် အေရှပိုင်းြဖင့် ေလးေသာဝန်များကို သယ်ေဆာင်ရာတွင် ၎င်းကို ခ ကိုယ်ှင့် အနီးကပ်ဆံုးထားရှိပါမည်။

အစားအစာများထားရှိရန်ေနရာ
အေငွများ၊ ဖုန်များှင့် အစားအစာများ မထားရှိသင့်ေသာေနရာများတွင် ထားရှိြခင်းှင့် စားသံုးြခင်းကို မြပလုပ်သင့်ပါ။ သန်ရှင်း၍ အမိုးအကာများရှိေသာ ေနရာများတွင် အစားအစာ ကိုသိုေလှာင်စားသံုးသင့်သည်။ ဥပမာအားြဖင့��
းေနရန်
ေနရာများတွင်ြဖစ်သည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့် ယမကာများ
မူးယစ်ေစေသာ ယမကာများှင့် ေဆးဝါးများအသံုးြပြခင်းကို လုပ်ကက
ွ ်တွင် ခွင့်မြပပါ။ အရက်(သို) မူးယစ်ေဆးဝါးများ သံုးစွဲထားေသာသူများကို အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်မြပပါ။ တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်မှ ေစာင့်ကပ်ကည့်ပါမည်။

ေရှးဦးသူ�ြပ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားေသာ သူများကို အလုပ်သမားများှင့် ကီးကပ်သူများက အေြခခံ ေရှးဦးသူန ြပစုေပးြခင်းြဖင့် လင်ြမန်စွာကုသေပးပါမည်။ ေရှးဦးသူန ြပစုြခင်းကို လင်ြမန်စွာ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းသည် ဒဏ်ရာရရှိထားသူ၏ အသက်
အ
ရာယ်ဆံုးံးြခင်း (သို) ြပင်းထန်ေသာ ကျန်းမာေရးထိခိုက်မကုိ တားဆီးေပးသည်။ Mining operator သည် ေရှးဦး သူန ြပအကူ ပစည်းများကို လုပ်ငန်းခွင်ရှိအလုပ်သမားများ အချိန်မေရ း အလွယ်တကူ အသံုး ြပိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ
ေနရာတွင် ထားရှိေပးပါမည်။

ိ

ေရှးဦးသူန ြပအတွက် လိုအပ်ေသာ အနိမ့်ဆံုးပစည်းများမှာ –
• လမ်းမေလာက်ိုင်ေသာသူများအတွက် ထမ်းစင်။
• Shock ြဖစ်ေသာသူများအတွက်ေစာင်။
��������������
င့် ခ ကိုယ်တွင်ြဖစ်ေသာ ဒဏ်ရာများအတွက် ေဆးဝါး များှင့် ပတ်တီးများ။
����������K
ိ းအက်ြခင်းအတွက် ပတ်တီးှင့်ကပ်များ။
• ပိုးသတ်ေဆးများ ။
• လုပ်ငန်းအရ ကမ်းကျင်ဆရာဝန်မှ ေထာက်ခံချက်ေပးထားေသာ အြခားေရှးဦး သူန ြပပစည်းများ။

မေတာ်တဆြဖစ်ပွားမအတွက် ေန က်ဆက်တွဲလုပ်ေဆာင်ချက်
အရာယ်ကျေရာက်ိုင်မည့် အေြခအေနကို မရှင်းလင်းိုင်ေသးလင် Mine operator သည် အကာအကွယ်ေပးေသာ ပစည်းများကို ေကာင်းစွာဝတ်ဆင်ရန် ြဖည့်ဆည်းေပးပါမည်။
အေြခခံ ကာကွယ်ေရးပစည်းများမှာ –
• ြပတ်ကျလာမည့်အရာများအတွက် ေခါင်းေဆာင်း (Safety helmet)။
• အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်မည့် ပစည်းများကို ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရ.က်ြခင်းတွင် အသံုးြပရန် အကာအကွယ်ေပးသည့် လက်အိတ်များ (Protective gloves)။
• ေြခေချာ်၍ ေြခေထာက်တွင် ဒဏ်ရာရရှိြခင်းကို ကာကွယ်ရန် Rubber boot များကဲ့သို အကာအကွယ်ေပးိုင်သည့် ဖိနပ်များ။
• ဦးထုပ်၊ လက်အိတ်ှင့် ဖိနပ်များကို အမဲတမ်းဝတ်ဆင်ပါမည်။
• အြခားအကာအကွယ်ေပးိုင်သည့် ပစည်းများလည်းလိုအပ်သည်။
• Compressor, Drilling machines ှင့် Pick-hammer များကို အသံုးြပြခင်းမှ ထွ�����K ် ဆူညံသံများ ကာကွယ်ရန်အတွက် အကားအာံက
ု ုိ ကာကွယ်ေပး ိုင်သည့် ပစည်းများ။
• Drilling (သို) ေကျာက်များထိုးခွဲြခင်းမှ ထွ�����K ် ဖုန်များကိုကာကွယ်ရန် Dust mask။
• ေကျာက်များကို ထိုးခွဲြခင်းြဖင့် ေလထဲသို ပျံထွက်လာေသာ အမန်များမှ မျက်လံုးများ ကို ထိခိုက်မမရှိေစရန် မျက်မှန်များကို အသံုးြပြခင်း။

သတတူးေဖာ်နည်းများအလို�������������� ခိုက်မများှင့် ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
ေြမေအာက် သတတူးေဖာ်ေရး၊ ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် မေတာ် တဆြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ထိခိုက်မြဖစ်ရပ်များသည် ေအာက်ပါအေကာင်းအချက်များေကာင့် အများဆံုးြဖစ်ေလ့ရိေ
ှ ကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသည် –
• အမိုးှင့်နံရံ ေြမပိကျြခင်း။
• ေရတိုးဝင်ြခင်း။
• မီးေလာင်ေပါက်ကဲွြခင်း။
• ေလြပတ်ြခင်း၊ ေလမလံုေလာက်ြခင်း၊ ဓာတ်ေငွများမိြခင်း။
• အလင်းေရာင်မလံုေလာက်မေကာင့်ြဖစ်ြခင်း။
• ယမ်းဘီလူးှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများေကာင့်ြဖစ်ြခင်း။
• လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ြခင်း။
• စက်ပစည်းများေကာင့်ြဖစ်ြခင်း။
• သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းသံုး စက်ယရားများှင့် နည်းစနစ်ချိယွင်းမေကာင့်ြဖစ် ြခင်း။
����ရာယ်ကာကွယ်ေရးပစည်းများ အသံုးမြပြခင်း၊ အကာအကွယ်ပစည်းများ၏ အရည်အေသွး ညံ့ဖျင်းြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်ရြခင်း။
• မေမာ်မှန်းိုင်ေသာ သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် ြဖစ်ရြခင်း။

အမိုးှင့်နံရံပိကျသည့် အေကာင်းအရင်းများ
ခိုင်ခန်မ၊ တည်ငိမ်မအားနည်းေသာ ေြမအမျိးအစားများ၊ ေရစုပ်ယမ
ူ များေသာ သဲဆန်ေြမများ၊ အက်ေကာင်းများှင့် ေကမွဇံုေနရာများတွင် အေထာက်မဲ့အေန အထားြဖင့် လုပ်ကုင
ိ ်ြခင်း၊ တူးေဖာက်ေသာလိဏ်ဂ(ူ ေခါင်းစား)၏ မျက်�ှ ပံုသာန်
ှင့်တပ်ဆင်ေသာ အေထာက်တို၏ ဒီဇိုင်းပံုသာန် မမှန်ြခင်း၊ အသံုးြပေသာ အေထာက်အထားများသည် သက်ေရာက်ေသာဖိအားကို လံုေလာက်ေအာင်ေထာက် ကန်မထားိုင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရှိအေထာက်များ နံရံအကာအကွယ်များကို ပံုမှန်
စစ် ေဆးမမြပလု◌ုပ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ လုပ်ကက
ွ ်၏အမိုး၊ နံရံှင့်မျက်�ှ ြပင်တို၏ အေြခအေနကို ေသချာစွာမစစ်ေဆးြခင်း၊ ေြမပိကျမည့် အေြခအေန၏ ေရှေြပးသတိ ေပးချက်များ (ဥပမာ- ေရစိမ့်ထွက်ြခင်း၊ ေကျာက်တံုးငယ်များ၊
ေြမစိုင်ခဲ ကေလးများှင့် ေြမမန်များ ြပတ်ကျြခင်း၊ သစ်သား၊ အေထာက်များ ေကွးွတ်ြခင်း၊ အက်ကဲွြခင်း၊ အသံြမည်ြခင်း)အား ဂုြပေလ့လာမ မြပြခင်းတိုေကာင့် ေြမပိ��������������

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
အထက်ေဖာ်ြပပါ အမိုးှင့်ေြမသားများ ပိကျသည့်မေတာ်တဆ ထိခိုက်မမျိ�����������������������K
ု�� ေဆာင်ရက
. ်ြခင်းြဖင့် ကိတင် ကာကွယ်ိုင်ပါသည်• ေြမေအာက်ေရ သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း အင်ဂျင်နီယာများ/ ပညာရှင်များ၏ န်ကားချက်ကုိ ခံယလ
ူ ျက်တူးေဖာက်ေသာ ေြမအမျိးအစား၊ လိဏ်ဂူ မျက်ဝ၊
�ှ သက်ေရာက်ေသာ ဖိအားများှင့် ကိုက်ညီသည့်◌် အထိန်းအေထာက် များ
တပ်ဆင်ပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ ေနစဉ် လုပ်ကက
ွ ်မျက်�ှ ြပင်၊ အမိုး၊ နံရံှင့် အဝင်လမ်းများရှိ သစ်သားအေထာက်များကို စစ်ေဆးပါမည်။ လိုအပ် ပါကအထိ��������������������
ရာယ်ကင်းရှင်းမှ သာ ပံုမှန်
လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ပါမည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနစဉ် ုတ်တရက် ေြမပိကျိုင်မည့် ေရှေြပးအေြခအေနများကို ဂုစိုက်ေလ့လာပါ။ ထူးရှားမရိပ
ှ ါ က ချက်ချင်း အကာအကွယ်၊ အထိန်းအေထာက်များြပလုပ်ပါ၊ တာဝန်ရှိသူ အကီးအကဲ
များကို အြမန်တင်ြပ၍ ထူးြခားေသာ အေြခအေနများအား မတား ဆီးိုင်လင်/ မရပ်တန်လင် ချက်ချင်းေနရာမှ ထွက်ခွာ၍ ယင်းေနရာအား ေခတပိတ်ထားပါမည်။
• လုပ်ကက
ွ ်အထက် မျက်�ှ ြပင်ရှိ ေရအေြမာက်အများ စုေဝးလျက်ရှိသည့် ေရအိုင်များ၊ ြမစ်များ၊ ေချာင်းများမှတဆင့် ေရထု၏ဖိအားေကာင့် လုပ်ကက
ွ ် အတွင်းသို တိုးဝင်ြခင်း။
• လုပ်ကက
ွ ်ရပ်ဝန်းရှိေကမွဇုန်များ ြပတ်ေရများမှတဆင့် ေရများစိမ့်ဝင်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
ေြမေအာက်ေရများ လုပ်ကက
ွ ်အတွင်းသို ေရများစိမ့်ဝင်မ နည်းပါးသက်သာ ေစရန် ေအာက်ပါနည်းများြဖင့် ေဆာင်ရ.က်ိုင်ပါသည် –
• လုပ်ကက
ွ ်မျက်ှ�ြပင်အထက်ရှိ ရပ်ဝန်းတွင် ရ.ာသွန်းချေသာ မိုးေရများကို ေရုတ်အားေကာင်းေသာ ေရေြမာင်းများြဖင့် ေရလဲေပးြခင်း။
• ေြမေအာက်လုပ်ကက
ွ ်များ၏ အထက်ေြမြပင်ရှိ ေရအစုအေဝးများ ေလျာ့နည်း ေစရန် ေရေချာင်းများအား လဲေဖာက်ေပးြခင်း။
• ေြမမျက်ှ� ြပင်ှင့် ေြမေအာက်လိဏ်ဂမ
ူ ျားတွင်ရှိေသာ အက်ေကာင်းများမှ တဆင့် ေရများစိမ့်ဝင်မ ေလျာ့နည်းသက်သာေစရန်အတွက် ဘိလပ်ေြမ၊ သဲ၊ ေကျာက်များ ြဖည့်သွင်း၍ ပိတ်ဆိုြခင်း၊ သိုးကိုင်ြခင်း၊ သတတွင်းရပ်ဝန်းရှိ ေရများ
အား၊ ေရလဲေြမာင်းများ ေဖာက်လုပ်၍ ေရလဲေပးြခင်း၊ ုတ်တရက် စိမ့်ဝင်လာေသာ ေရပမာဏနည်းပါက ရံေစးများ၊ သဲအိတ်များြဖင့် ယာယီ ပိတ်ဆို ၍ ေရစိမ့်ဝင်မ ေလျာ့နည်းသက်သာေအာင် ြပလုပ်ေပးြခင်း။
• ေြမေအာက်စိမ့်ေရများအား ေရစုကန်ြဖင့်စုစည်း၍ ေရစုပ်စက်များြဖင့် စုပ်ထုတ်ြခင်း။

မီးေလာင်ေပါက်က�
ွ ��������
် အေကာင်းအရင်းများ
မီးေလာင်ေပါက်ကဲွသည့် မေတာ်တဆထိခိုက်မများသည် ေြမေအာက်သတ တွင်းများတွင် အများဆံု�������K
း သတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းများတွ��������K
ု��������������ြဖစ်ပွားရသည့် အဓိကအေကာင်း
အရင်း များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်• သတတူးေဖာ်ေရးတွင်းများ၏ ေြမေအာက်ေလထဲတွ�������������ရှိေသာ မီးေလာင်လွယ်သည့် ဓာတ်ေငွများ၏ ပမာဏလွန်ကဲြခင်း။
• ေြမေအာက်လုပ်ကက
ွ ်များတွင် အသံုးြပသည့် လပ်စစ်/စက်မဆိုင်ရာ ပစည်း ကိရိယာများအား မီးှင့်အပူ�����
ကို ကာကွယ်ေသာ အကာအကွယ်များ မရှိြခင်း၊ ပျက်စီးချိယွင်းြခင်း။
• အကာအကွယ်မဲ့မီး (Naked Light) အသံုးြပြခင်း။
• ေြမေအာက်ေလစီးန်းအားနည်းြခင်း၊ မမှန်ြခင်း။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲမှင့် ပတ်သက်၍ နည်းစနစ်မမှန်ြခင်း၊ ကိတင်ကာကွယ်မ မြပလုပ်ြခင်း။
• လုပ်ငန်းခွင် စည်းမျည်းစည်းကမ်း လို��မအားနည်းြခင်း၊ ပျက်ကက
ွ ်ြခင်း။
• လပ်စစ်ဝါယာကိးများ Shock ြဖစ်၍ အပူလွန်ကဲပီး မီးေလာင်ြခင်း။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
အထက်ေဖာ်ြပပါ မေတာ်တဆ မီးေလာင်ေပါက်ကဲွမ မြဖစ်ေစရန်ေအာက် ေဖာ်ြပပါ နည်းစနစ်များြဖင့် ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ပါသည်• သတတွင်းများတွင်သဘာဝအေလျာက် မီးေလာင်လွယ်ေသာ မီသိမ်းဓာတ်ေငွ (Methane Gas) များထွ����
ုင်သြဖင့် လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ ေနစဉ်လုပ်ကက
ွ ် များ၊ ၀င်/ထွက်လမ်းများ အားလံးု ရှိေလထဲတွင် မီးေလာင်လွယ်ေသာ ဓာတ်ေငွ
ပါ၀င်မပမာဏကိုတိုင်းတာစစ်ေဆး၍ ေလထဲတွင် ဓာတ်ေငွပါ၀င်မများေနပါက ယင်းလုပ်ကက
ွ ်/ေနရာသို ေလထဲတွင်ဓာတ်ေငွပါ၀င်မ ပမာဏေလျာ့နည်း ေအာင်ြပလုပ်ေပးရမည့်အြပင် လုပ်ကက
ွ ်တိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ေနစဉ်ဓာတ်ေငွ
ပမာဏတိုင်းတာိုင်သည့် ေဘးကင်းမီးအိမ် (Safety Lamp) ထားရှိေပးရ မည်။ လိုအပ်ပါက လုပ်သားများ အလွယ်တကူ အသံုးြပိုင်ရန်ဓာတ်ေငွကာ မျက်ှ�ဖံုး (Gas Mask) များအဆင်သင့် ထားရှိရမည်။ လုပ်ကက
ွ ် အစုအေဝး အလိုက်
အသက် ှကိရိယာ (ေအာက်ဆီဂျင်ဘူး)များ ထားရှိေပးရပါမည်။
• ေြမေအာက် သတတွင်းများတွင် အသံုးြပသည့် လပ်စစ်ပစည်း ကိရိယာများ (ဥပမာ-ေမာ်တာများ၊ ဒိုင်နမိုများှင့်ဓာတ်ကိးများ) အားလံုးကို အပူှင့်မီးပွား (Spark)များ မထွက်ေအာင် ကာကွယ်ေပးြခင်း (Sealed) လုပ်ေပးရမည်။ ထို
အြပင် စက်ခါးပတ်ကိးများ၊ ဒလိမ့်တံုး (Roller and Idler) များစေသာ ပစည်းများကိုလည်း ပွတ်မအပူ (Heat due to friction) မရှိေအာင် စီမံထား ေပးပါမည်။
• အကာအကွယ်မဲ့မီး (Naked Light) များမှ ထွက်ရှိေသာ အပူများေကာင့် မီးေလာင်လွယ်ေသာ ဓာတ်ေငွများ၊ မီးမေလာင်ေစရန် ေြမေအာက်သတတွင်း လုပ်ငန်းသံုးရန် သီးသန်စီမံြပလုပ်ထားေသာ ဘက်ထရီမီးအိမ်များကိုသာ အသံုးြပ
ရမည့်အြပင် ေြမေအာက်လုပ်ငန်းသံုး လပ်စစ်မီးသီးများကို အလွယ် တကူ ထိခိုက်မေကာင့် မကွဲေစရန် ေကးဇကာများ၊ ဖန်အုပ်ေဆာင်း များြဖင့် အကာအကွယ်ေပးထားရမည်။ ေြမေအာက်တွင် အလုပ်လုပ်ကရသည့် လုပ်သားများအား
ေဆးလိပ်မီးြခစ်များ အသံုးမြပိုင်ေအာင် ကပ်မတ်ေပးပါ မည်။
• ေြမေအာက် သတတွင်းများ၏ လုပ်ကက
ွ ်များတွင် ယမ်းေဖာက်ခွဲမ မြပမီ ယမ်းခွဲမည့်ေနရာရှိ ေလထဲတွင် မီးေလာင်လွယ်ေသာ ဓာတ်ေငွများှင့်သတ အမန်များ ပါ၀င်မပမာဏကို တိုင်းတာစစ်ေဆးရမည်။ မီးေလာင်လွယ်ေသာ
ဓာတ်ေငွပါ၀င်မ ပမာဏကို တိုင်းတာစစ်ေဆးရမည်။ မီးေလာင်လွယ်ေသာ ဓာတ်ေငွပါ၀င်မ ပမာဏ ၀.၅%(ထုထည်) ှင့် အထက်ရှိလင် လံုးဝယမ်းမခွဲရ၊ ဓာတ်ေငွပါ၀င်မ ပမာဏေလျာ့နည်းေအာင် ြဖည့်စွက်ေလေပးသွင်းမ ြပလုပ် ေပးရ
မည်။ ေလေပးသွင်းမ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ပီး ေလထဲတွင် မီးေလာင် လွယ်ေသာ ဓာတ်ေငွပါ၀င်မကုိ တိုင်းတာစစ်ေဆးရမည်။ အရာယ်မြဖစ်ိုင် ေသာ (မီးေလာင်ိုင်ေသာ) အေနအထားရှိမှသာ ယမ်းခွဲရမည်။ ယမ်းမခွဲမီ လုပ်ကက
ွ ်
မျက်ှ�ြပင်၏ အပူေလျာ့ကျေစရန် ေရဖျန်းြခင်း၊ အပူပျံှံမကို ကာကွယ်ရန် ေကျာက်မန်များ ပက်ဖျန်းြခင်း ြပလုပ်ပီးမှသာ သတ်မှတ်ထား ေသာ (ခွင့်မြပထားေသာ) ယမ်းဘီလူးအမျိးအစားှင့် ပမာဏကို သတ်မှတ် ချက်ှင့်အညီ
အသံုးြပေဖာက်ခွဲရမည်။
• ယမ်းမခွဲမီ မီးေလာင်မမြဖစ်ေစရန်ှင့် ပျံှံမမရှိေစရန် မီးသတ်ပစည်းများှင့် မီးသတ်သမားများကို မလှမ်းမကမ်းေဘးကင်းသည့် ေနရာတွင် အဆင်သင့် ကိတင်ထားရှိရမည်။
• ယမ်းခွဲရာတွင် အသံုးြပသည့် ယမ်းတွင်းသိပ်ပစည်း (Streaming Material) သည် မီးမေလာင်ိုင်ေသာ အပူမြဖစ်ေစေသာ ပစည်းြဖစ်ရမည်။
• လပ်စစ်စနက်တံ အသံုးြပေဖာက်ခွဲပါက အသံုးြပေသာ ယမ်းေဖာက်ခွဲစက် (Exploder)သည် ေြမေအာက် သတတွင်းအတွက် သတ်မှတ်ြပဌာန်း အတည်ြပထားပီးသည့် ေဖာက်ခွဲစက်ြဖစ်ပါသည်။
• လပ်စစ်ဝါယာကိးများအား ပံုမန
ှ ်စစ်ေဆး၍ သတ်မှတ်ထားေသာ လပ်စီး ပမာဏထက်ပို၍ မစီးေစရ၊ အသံုးြပကာလကာြမင့်၍ ချိယွင်းေသာ ၀ါယာ ကိးများကို လဲလှယ်ေပးပါမည်။
• ေြမေအာက် ပင်မလိဏ်ဂ
ူ ှင့် လုပ်ကက
ွ ်ဝင်ရာ လိဏ်ဂမ
ူ ျားဆံရ
ု ာတွင် မီးသတ် ေရပိုက်ငုတ်များ၊ အချက်ေပးေခါင်းေလာင်းများ၊ မီးသတ်ေရပိုက်ေခွများ အမဲတမ်းထားရှိပီး မီးသတ်သမားများကိုလည်း အမဲတာဝန်ချထားပါမည်။

လုပ်ငန်းခွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်န. မ အားနည်းြခင်း၊ ပျက်ကက
ွ ်ြခင်းေကာင့် မေတာ်တဆထိခိုက်မများ ြဖစ်ပွားြခင်း
ေြမေအာက် သတတွင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကသည့် ၀န်ထမ်းများ လိုက်န. ရန် ြပဌာန်းထားေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်န ေဆာင်ရက်မ အားနည်းြခင်း၊ ပျက်ကက
ွ ်ြခင်း၊ ချိးေဖာက်ြခင်း (ဥပမာ- Safety Lamp ၏ မီးကိုပုမ
ိ ို
လင်းေစရန် ပိတ်ထားေသာ Seal ကိုြဖတ်၍ မီးအားြမင့်ြခင်း၊ ပိတ်ပင်ထားေသာမီးှင့် အပူြဖစ်ေစေသာ ပစည်းများ အသံုးြပြခင်း၊ ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းစသည့် ချိးေဖာက်မ များ)ေကာင့် မေတာ်တဆမီးေလာင်မမ
 ျား ြဖစ်ပွားတတ်ပါသည်။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
ဤမေတာ်တဆမီးေလာင်မမျိ��������������
ုင်း ကိတင် ကာကွယ်မများ ြပလုပ်ပါမည်။
• ေြမေအာက်ေကျာက်မီးေသွးတွင်း လုပ်ငန်းသံုးအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ေဘးကင်းမီးအိမ် (Safety Lamp)ကို အသံုးြပေစရမည့်အြပင် မီးအားြမင့်တင် ြခင်း၊ ေလာ့ချြခင်း မြပိုင်ေအာင် ထိန်းချပ်(Seal) ေပးပါမည်။
• ေဘးကင်းမီးအိမ်များအား လုပ်သားများသို မထုတ်ေပးမီ မီးအိမ်များ၏ ထိန်း ချပ်မ (Seal) ကိုစစ်ေဆးပီး လံု ခံမရှိမှသာ ထုတ်ေပးပါမည်။
• ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မည့် လုပ်သားများအား မီးှင့်အပူြဖစ်ေစေသာ ပစည်းများ (ေဆးလိပ်၊ မီးြခစ်၊ ဖေယာင်းတိုင် စသည်များ) မယူေဆာင်ိုင် ေအာင်ရှာေဖွစစ်ေဆးပါမည်။
• ေြမေအာက် သတတွင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူများ အားလံုးကို မီးေလာင် ေပါက်ကဲွမြဖစ်ေစေသာ အေကာင်းအချက်များအား ပညာေပးေဟာေြပာမ၊ သင်တန်းပိုချမများ ြပလုပ်ေပးပါမည်။
• လုပ်သားများအားလံုး သတ်မှတ်ေပးထားေသာ ေဘးအရာယ် ကာကွယ်ေရး ၀တ်စံုအြပည့် ၀တ်ဆင်ကမည်။

ေလြပတ်ြခင်း၊ ေလမလံုေလာက်ြခင်း၊ ဓာတ်ေငွများ ှမိြခင်း
ေြမေအာက်သတတွင်းများ၊ ေြမေအာက် ေကျာက်မီ◌်းေသွးတွင်းများ၊ ေြမေအာက် ေကျာက်မျက်ရတန တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အထက်ပါ မေတာ်တဆထိခိုက်မမျိ������������K ှမွန်းကပ်ြခင်း၊ သတိလစ် မူးေမ့ြခင်း
စေသာ မေတာ်တဆ ထိခုက
ိ ်မများသည် ေအာက်ပါအေကာင်းအရင်းများ ေကာင့������K
ရှိပါသည်။

��������������
• ြပင်ပမှ သဘာဝဖိအားစနစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လပ်စစ်ေမာ်တာသံုး ေလေပးပန်ကာ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်များသို ေပးပိုေသာ ေလမလံုေလာက် ြခင်း၊ ေလေပးသည့်စနစ် ချိယွင်းြခင်း။
• အချိသတတွင်းများတွ����������������� န်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ဓါတ်ေငွများ၊ သစ်သားအေထာက်အထားများ ပုတ်သိုး ေဆွးေြမ့ရာမှ ဟိုက်ဒိုဂျင်ဆာလ်ဖိုဒ် ဓါတ်ေငွများထွ����������������

များအား ှမိြခင်း။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
အထက်ပါ မေတာ်တဆ ထိခိုက်မ���������������������
် ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ပါသည် –
• ေြမေအာက်လုပ်ကက
ွ ်များသို သဘာဝေလဖိအားစနစ်ြဖင့် ေလလံုေလာက် စွာရရှိိုင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်း။
������K
ပ်ငန်းသံုး ေလေပးပန်ကာများ၊ ေလပိုက်များ တပ်ဆင်ထား ေပးြခင်း။
• ေနစဉ်လုပ်ငန်းမစမီ ေြမေအာက်လုပ်ကက
ွ ်များ၊ ၀င်/ထွက်လမ်းများ၊ ြဖတ် လမ်းများ၏ ေလစီးန်းကို ပံုမှန်တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊ ေလနမူန ဖမ်းယူ စမ်းသပ်ြခင်း၊ ေလထဲတင
ွ ် ေအာက်ဆီဂျင်ပါ၀င်မ လံုေလာက်၍ အသက် ှ ြခင်းကို

အ�ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ဓါတ်ေငွပါ၀င်မကု◌
ိ ု သတ်မှတ်ချက်ထက် ပို/မပို စစ်ေဆးြခင်း။ (ေြမေအာက်ေလစီးေကာင်းထဲတွင် ေအာက်ဆီဂျင်ပါ ၀င်မ ၁၉%(ထုထည်) ှင့် အထက်ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ပါ၀င်မ၁% (ထုထည်) ှင့် ေအာက်ရှိရ
မည့်အြပင် ေလ၏အပူချိန်သည် (37 ◌ံC) ထက် မပိုေစရပါ။) စံန်းသတ်မှတ်ချက်များထက် ေလျာ့နည်းပါက ေလစီးေကာင်း ၏သန်ရှင်းမှင့် ပမာဏလံုေလာက်မှသာ လုပ်ငန်းလုပ်ကုင
ိ ်ေစြခင်း။
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းြပရန် အသက်. ှကိရိယာများအား လုပ်ငန်းခွင်အနီး လက် လှမ်းမီေသာ ေနရာများတွင် ထားရှိေပးပီး၊ ကိရိယာများ အမဲတမ်းေကာင်း ေနေစရန် စစ်ေဆးမများြပလုပ်၍ စစ်ေဆးချက် မှတ်တမ်းများကိုလည်းစနစ် တကျ
ထားရှိြခင်း။
• အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ရက်အတန်ကာ လုပ်ငန်းရပ်န းထားေသာ လုပ်ကက
ွ ်များအား ြပန်လည်လုပ်ကုင
ိ ်လိုပါက အချိန်(၄)န ရီ ထက်မနည်း ေလကိတင်ေပးသွင်း၍ စစ်ေဆးပီးေလထဲတွ���ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ဓာတ်ေငွများ
ကင်းရှင်း၍ ေလလံုေလာက်မရှိမှသာ လုပ်ငန်းလုပ်ကုင
ိ ်ေစြခင်း။

အလင်းေရာင်မလံုေလာက်မေကာင့်ြဖစ်ရြခင်း
ေြမေအာက်သတတွင်း လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမဲအလင်းေရာင်လိုအပ်သည့် အတွက်အလင်းေရာင် လံုေလာက်စွာရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အလင်းေရာင်မလံု ေလာက်မေကာင့် ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ေအာက်ပါမေတာ်တဆထိခိုက်မ များ
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ရှိပါသည်။
• ေြမစာသယ် Mine Car များှင့် လူတိုက်ခိုက်မိြခင်း။
• ေြမစာသယ် Mine Car များ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မိြခင်း။
• ေြမစာသွန်ေပါက် (Ore Chute)များ၊ စိုက်တွင်းများထဲသို လူှင့်ေြမစာသယ် လှည်းများ ြပတ်ကျြခင်း။
• ေကျာက်တံုးေကျာက်ခဲများ၊ အေထာက်တိုင်များှင့် တိုက်ခိုက်မိြခင်း။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
အထက်ပါ အလင်းေရာင် မလံုေလာက်မေကာင့������������K
ခိုက်မ�����������������������
က်ြခင်းြဖင့် ကာကွယ်ိုင်ပါသည်။
• ေြမေအာက်သတတွင်းများရှိ သယ်ယေ
ူ ရးလုပ်ငန်းသံုး ပင်မလိဏ်ဂမ
ူ ျား ေြမစာသယ်လမ်းေကာင်းများတွင် လံုေလာက်စွာ အလင်းေရာင်ရရှိေစရန် လပ်စစ်မီးများထွန်းေပးြခင်း၊ မီးသီးများ မေတာ်တဆ ထိခိုက်ကဲွမမြဖစ်ေစရန်
အကာအကွယ်များ ြပလုပ်ေပးြခင်း။
• ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ေြမစာသယ်ခွက်များအားဆွဲသည့် ဓာတ်အားသံုး စက်ေခါင်းငယ်များ (Electric Locomotives)တွင် အလင်းေရာင်ေကာင်းစွာ ေပးိုင်မည့် မီးသီးကီးများ ထွန်းေပးြခင်း၊ ေကာင်းမွန်ေသာ အချက်ေပးဥသ များ
တပ်ဆင်ေပးြခင်း၊ သတ်မှတ်ကန်သတ်ေသာ အရှိန်အတိုင်း ေမာင်းှင်ေစ ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ အရှိန်ထိန်းစနစ်ှင့်ပစည်းများ၊ မီးသီးများ၊ (ဂီယာ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ်အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများ) ေကာင်း၊ မေကာင်း စစ်ေဆး၍ ေကာင်းမွန်
စိတ်ချရမှသာ အသံုးြပေစြခင်း၊ ကန်သတ်ထားေသာ ေြမစာခွက် အေရအတွက်ှင့် ၀န်ချိန်ကုသ
ိ ာ ဆွဲေစြခင်း။
• ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင် အသီးသီးရှိ တာဝန်ထမ်းကသည့် လုပ်သားများ အားလံုးကို ကိုယ်ှင့်မကွာ သယ်ေဆာင်သွားိုင်ေသာ ကာဗိုဒ်မီးခွက်များ၊ ဖေယာင်းတိုင်များ၊ လက်ှိပ်ဓာတ်မီးများ အသံးု ြပေစြခင်း။
• ေြမေအာက်အထပ်များရှိ ေြမစာသွန်ေပါက် (Ore Chute)များ၊ အေစာင်း စိုက်တွင်းများ၊ (Incline Shaft)၊ မတ်ရပ်စိုက်တွင်းများ၏ အဝတွင် လပ်စစ် မီးများထွန်းေပးြခင်း၊ လံု ခံစိတ်ချရေသာ အရန်အတားများ (တံခါးများ) တပ်ဆင်ေပး
ြခင်း။
• ေြမေအာက် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်လုပ်ကုင
ိ ်ကသည့် လုပ်သားများ အားလံုးကို ေြမေအာက်လမ်းေကာင်းများ၏ အေနအထားကို ေကာင်းစွာသိရှိ ေအာင် ေလ့ကျင့်မများ ြပလုပ်ေပးြခင်း။

ယမ်းဘီလူးှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများေကာင့် မေတာ်တဆြဖစ်ပွားြခင်း
ေြမေအာက် သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ေကျာက်မျက်ရတန. တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းှင့် ေကျာက်မီးေသွး တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် ယမ်းဘီလူးှင့် ဆက်စပ် ပစည်းများကို အေြခခံလက် ေအာက်ပါမေတာ်တဆ ထိခိုက်မ��������
ရှိ
ပါသည်။
• မေပါက်ကဲွေသာ ယမ်းတွင်းအား ရှင်းလင်းရာမှ မေတာ်တဆေပါက်ကဲွ၍ ထိခိုက် ဒါဏ်ရာရြခင်း၊ ေသဆံုးြခင်း။
• မေပါက်ကဲွေသာ ယမ်းတွင်းထဲမှ ယမ်းေတာင့်အား မေတာ်တဆ လွန်ေချာင်းှင့် ထိုးမိ၍ ေပါက်ကဲွပီး မေတာ်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိြခင်း၊ ေသဆံုးြခင်း။
• မလတ်ဆတ်ေသာ ယမ်းဘီလူးှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အသံုးြပသည့်အတွက် မေတာ်တဆ ေပါက်ကဲွထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရရှိြခင်း၊ ေသဆံုးြခင်း။
• ယမ်းေတာင့်ှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများကို တွဲဆက်တပ်ဆင်ရာတွင် စနစ်တကျ မှန်ကန်စွာ မေဆာင်ရက်ြခင်း။
• ယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ လုပ်ကက
ွ ်သို သယ်ေဆာင်ရာတွင် နည်းစနစ် မမှန်ကန်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပွားရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
အထက်ပါ မေတာ်တဆထိခိုက်မများ မြဖစ်ေစရန် ေအာက်ပါကိတင် ကာကွယ်မများ ြပလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
• မေပါက်ကဲွေသာ ယမ်းတွင်းထဲမှ ယမ်းတွင်းသိပ်ပစည်းများအား ေရပန်း (Water Jet) ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေလပိုက် (Compressed Air Hose Pipe) များ အသံုးြပ၍ြဖစ်ေစ၊ စနစ်တကျဖယ်ရှားရှင်းလင်းပီး၊ အတွင်းမှ မေပါက်ကဲွ ေသာ
ယမ်းေတာင့်ကုိ ြဖည်းညင်းစွာ ထုတ်ယ�
ူ ��� ရာယ် ကင်းရှင်း ေသာေနရာတွင် စနစ်တကျဖျက်စီးပါ။ သိုမဟုတ် မေပါက်ကဲွေသာ ယမ်း တွင်းမှ (၀.၃) မီတာ အကွာခန်တွင် ယမ်းတွင်းတစ်ခု အပိင်တူးေဖာက်၍ ရှင်းလင်းရန်၊ ဤ
ရှင်းလင်းေရးလုပ်ငန်းကို ကမ်းကျင်ေသာ အေတွအ ကံ◌ု ရှိသူကုသ
ိ ာ တာဝန်ေပးပါမည်။
• ယမ်းေဖာက်ခွဲရာတွင် ေပါက်ကဲွေသာအချက်ှင့် ေဖာက်ခွဲေသာယမ်းတွင်း အေရအတွက်ကုိ ေကာင်းစွာေရတွက် မှတ်သားြခင်းမြပသည့်အတွက် မေပါက်ကဲွေသာ ယမ်းတွင်းကျန်ရှိေနသည်ကုိ လွန်တူးေဖာက်မည့်သူမှ မသိသြဖင့်
အမှတ်တမဲ့ ယမ်းတွင်းတူးရာမှ မေပါက်ကဲွေသာ ယမ်းေတာင့် ကိုထိုးမိေသာေကာင့် ေပါက်ကဲွမြဖစ်ေစသြဖင့် ယမ်းတွင်းတူးမည့်သူ သည် ယမ်းခွဲမှတ်တမ်းတွင် ေဖာက်ကဲွမ လံုးဝေအာင်ြမင်သည်ဟု ေရး သားထားသည့်တိုင် ယမ်းတွင်းမ
ေဖာက်မီ လုပ်ကက
ွ ်မျက်ှ ြပင်တွင် မေပါက်ကဲွေသာ ယမ်းတွင်းများ ရှိ/မရှိကုိ ေသချာစွာစစ်ေဆးပီး ရှင်းလင်း စိတ်ချရမှသာ လွန်တူးေဖာက်ရန် (အလွယ်တကူ စစ်ေဆးေတွရှိိုင်ရန် တူးေဖာက်ေသာ လွန်တွင်းများအား အနီေရာင်
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်ဝိုင်းြပ ထားပါကမေပါက်ကဲွဘဲ ကျန်ေနေသာတွင်းကို အလွယ်တကူရှာေဖွေတွရှိ ိုင်ပါမည်။)
• မလတ်ဆတ်ေသာ ယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အသံုးြပပါက ယမ်းကိး များ မီးကူးန်း မမှန်ကန်သြဖင့် ေပါက်ကဲွသင့်ေသာ အချိန်ထက် ပိုမိုကန် ကာမှ ေပါက်ကဲွသြဖင့် မေပါက်ကဲွဟုယဆ
ူ ၍ ၀င်ေရာက်စစ်ေဆးသူအား ထိခိုက်မြဖစ်
သြဖင့် ယမ်းခွဲပီးေန က် အချိန်(၃၀)မိနစ်ခန်ကာမှ ၀င်ေရာက် စစ်ေဆးြခင်း ြပလုပ်ရမည့်အြပင် အသံုးြပမည့် ယမ်းဘီလူးများှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများြဖစ်သည့် ယမ်းကိးများ၊ စနက်တံများအား ေသချာစွာ စစ်ေဆး၍ စိတ်ချရသည့်
အေြခအေနရှိမှသာ အသံုးြပရန် သံသယရှိ ေသာပစည်းများ အေြခအေနပျက်ယင
ွ ်းေသာ ယမ်းဘီးလူးှင့် ဆက်စပ် ပစည်းများအား လံးု ဝအသံုးမြပပါ။
• ယမ်းဘီလူးေတာင့်အတွင်းသို စနက်တံှင့် ယမ်းကိးထည့်သွင်း တပ်ဆင် ိုင်ေရးအတွက် ယမ်းကိးှင့် စနက်တံတွဲဆက်ထည့်ရာတွင် ယမ်းကိးကို အရှိန်ြဖင့် စနက်တံကဲ့သို ဖိသိပ်ထည့်သွင်းြခင်း၊ လိမ်လှည့်၍ ထည့်သွင်း ြခင်းတို
ေကာင့် စနက်တံ၏ ယမ်းြပင်းကို အပူရရှိေစပီး ေပါက်ကဲွေစတတ် သြဖင့် ယမ်းကိးကိုစနက်တံ၏ ယမ်းသားှင့်ထိေတွံုသာ ြဖည်းညင်းစွာ ထည့်၍ ခိုင်မဲေအာင်တဲွဆက်ေပးရန် စနက်တံသည် သတအိမ်ြဖင့်ြပလုပ် ထားပါက ယမ်းကိး
ှင့် စနက်တံကုခ
ိ ိုင်မဲစွာ တွဲဆက်ိုင်ရန် (Crimper) ြဖင့် ြဖည်းညင်းစွာညစ်ရပါမည်။

• လပ်စစ်စနက်တံများ အသံုးြပေဖာက်ခွဲပါက လပ်စီးပတ်လမ်းအား စစ် ေဆးေနစဉ် ယမ်းခွဲစက်(Exploder)၏ ေသာ့တန်ကုိ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ ေခါင်းေဆာင်မှ သိမ်းထားရန်၊ စစ်ေဆးမ လုပ်ငန်းပီးဆံုးမှ ယမ်းခွဲကိးှင့် ယမ်းခွဲစက်
(Exploder) ကိုဆက်၍ စနစ်တကျ ေဖာက်ခွဲရန်၊ မေအာင်ြမင် ေသာ ေဖာက်ခွဲမြဖစ်ပါက ယမ်းခွဲစက်ှင့် ယမ်းခွဲကိးကိုြဖတ်၍ ယမ်းတွင်း များှင့်ေဖာက်ခွဲကိးတို ဆက်သွယ်မများကို ြဖတ်ပီးမှသာ စစ်ေဆးြပ လုပ်ရပါမည်။
• တွဲဆက်ထားပီးေသာ စနက်တံှင့် ယမ်းကိးအတွဲများကို လက်ြဖင့် ကိုင်တွယ်သယ်ေဆာင်ြခင်း မြပရ၊ အိတ်/သစ်သားပံုးအတွင်းထည့်၍ လပ် ရမ်းေဆာင့်ခါမ မရှိေအာင်ဂုစိုက် သယ်ေဆာင်ရန် လူတစ်ဦးတည်းမှ စနက်တံှင့်
ယမ်းဘီလူးကို ပူးတွဲမသယ်ရန်၊ ယမ်းဘီလူးကို လူတစ်ဦးမှ သယ်၍ ကျန်တစ်ဦးမှ စနက်တံသယ်ရန်၊ ယမ်းဘီလူးှင့် ဆက်စပ်ပစည်း သယ်ယသ
ူ ူများတွင် မီးှင့်မီးြဖစ်ေစေသာ ပစည်း၊ အပူြဖစ်ေစေသာ ပစည်း များမပါေစရ လူတစ်ဦးလင်
သတ်မှတ်ထားေသာ ယမ်းဘီးလူး အေလးချိန် (၂.၅)ကီလိုဂရမ် ထက်ပိုမသယ်ရ၊ သယ်ေဆာင်ရာတွင် လံု.ခံ◌ုေသာသစ် သားေသတာ/ အိတ်များြဖင့်ထည့်၍ စနစ်တကျ သယ်ယရ
ူ ပါမည်။
• လပ်စစ်စနက်တံ အသံုးြပေဖာက်ခွဲပါက ေဖာက်ခွဲမည့် လုပ်ကက
ွ ်ေနရာမှ (၅၀)ေပအကွာအတွင်း လပ်စစ်စီးေနေသာ ဓါတ်ကိးများ ဘက်ထရီများ မရှိေစရေအာင် ကိတင်ဖယ်ရှားပီးမှ ယမ်းသိပ်ြခင်း၊ ေဖာက်ခဲွြခင်းြပလုပ်ရပါမည်။

လပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ြခင်း
ေြမေအာက် သတတွင်းများ၏ လုပ်ကက
ွ ်များတွင် ေလဝင်ေလထွက် ကန်သတ်ချက်ရှိသည့်အတွက် မီးခိုးထွက်၍ ေလညစ်ညမ်းမြဖစ်ေစေသာ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီသံုး အင်ဂျင်စက်များအား သံုးစွဲေလ့မရှိဘဲ လပ်စစ်ေမာ်တာများကိုသာ အသံုး ြပေလ့ရှိ
သည့်အတွက် ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်များ၌ လပ်စစ်ဓာတ်အားသံုး ပစည်းများ၊ ဓာတ်အားပိုလတ်ေသာဓာတ်ကိးများေကာင့် မေတာ်တဆဓာတ်လိုက်ေသာ အ���������K
ရှိပါသည်။ ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ေအာက်ပါ
မေတာ်တဆ ဓာတ်လိုက်မများ အများဆံု���������
• လပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုလတ်ေသာ ဓာတ်ကိးအားထိမိ၍ ဓာတ်လိုက်ြခင်း။
• ဓာတ်အားထိန်းချပ် ြဖတ်ေတာက်ေသာ ခလုပ်ပံုး (Control Pannel Board) များရှိ ခလုပ်များေရစိုမေကာင့် ဓာတ်အားယိုစီးမ (Current Leakage)ြဖစ်ပီး ဓာတ်လိုက် ြခင်း။
• ေရစုပ်စက်သံုးေမာ်တာများ၊ ေလေပးပန်ကာေမာ်တာများှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားသံုး လွန်တူးစက်များတွင် လပ်စီးယိုဖိတ်ပီး လပ်ကာစနစ်ပျက်စီး၍ ဓါတ်လိုက်ြခင်း။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
အထက်ပါ မေတာ်တဆထိခိုက်မ ဓာတ်လိုက်မများမြဖစ်ေစရန် ေအာက်ပါ အတိုင်း ကိတင်ကာကွယ်မများ ြပလုပ်ေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။
• ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်တွင် လပ်စစ်ဓာတ်အား သယ်ေဆာင်ေသာ ဓာတ် ကိးများသည် အနိမ့်အြမင့် ကန်သတ်ချက်ရှိေနသည့်အတွက် မေတာ် တဆ လူှင့်ထိမိပီး ဓာတ်လိုက်ရန် အလွန်လွယ်ကသ
ူ ြဖင့် ေြမေအာက် လုပ်ငန်းခွင်များတွင်
ြပင်ပအေထွေထွသံုး ဓာတ်အား(၂၃၀) ဗိုအား အစား ဓာတ်အားနိမ့် (Low Voltage)ြဖစ်ေသာ (၁၁၀) ဗိုအားကို အတတ်ိုင်ဆံုး အသံုးြပရန်ှင့် ဓာတ်အားသယ်ေဆာင်ေသာ ဓာတ်ကိးများအား ရာဘာ အကာအကွယ်များအြပင် လပ်ကာ
ပလပ်စတစ်ပိုက်များအတွင်း စနစ် တကျ ထည့်သွင်းသွယ်တန်း၍ ၀ါယာကိးသွယ်တန်းသည့် ပိုက်ကုလ
ိ ည်း အလွယ်တကူြမင်ိုင်ေသာ ေဆးေရာင်များ သုတ်ထားပီး သတိေပးစာ တမ်းများ ေရးသားထားပါမည်။
• ဓါတ်အားထိန်းချပ်၊ ြဖတ်ေတာက်၊ ြဖန်ေဝေသာခလုတ်ပံုး (Control Pannel Board) များကို လပ်ကာစွမ်းရည်ြမင့်မားေသာ (High Insulative Cover) အကာအကွယ်များြဖင့် ြပလုပ်ထားရှိရန်၊ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ ေရးသားေဖာ်ြပ
ထားပါမည်။
• လပ်စစ်ဓာတ်အားသံုး ပစည်းများြဖစ်သည့် ေမာ်တာများအားလံုးကို ေရခိုး ေရေငွှင့် အစိုဓာတ်များခံိုင်ေသာ လပ်ကာပစည်းများြဖင့် အကာအကွယ် ြပလုပ်ပါမည်။
• လပ်စစ်ပစည်းကိရိယာများအားလံုးကို ေြမဓာတ်ချ(Earthing) ြပလုပ် ထား ပီးလုပ်ငန်းကမ်းကျင်ေသာ အေတွအ.ကံရှိသူများကိုသာ ကိုင်တွယ် ခွင့်ြပပါမည်။
• လပ်စစ်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်သူများအားလံုးှင့် လပ်စစ်လွန်ေဖာက်စက် ကိုင်တွယ်သူများ အားလံုးကို တစ်ကုယ
ိ ်ရည် အကာအကွယ်ပစည်းများြဖစ် သည့် ရာဘာလည်ရှည်ဖိနပ်များ၊ ရာဘာလက်အိတ်များ ၀တ်ဆင်ေစြခင်း၊ လပ်စစ်ဓါတ်
အား စမ်းသပ်သည့် စမ်းသပ်ကရ
ိ ိယာ (Tester) များ သံုးစွဲေစ ြခင်းှင့် ယင်းလုပ်သားများအား လုပ်ငန်းခွင်ှင့�������Kရာယ် ှင့် ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများအား ပညာေပးေဟာေြပာ ပိုချမများြပလုပ်ေပးပါမည်။

စက်ပစည်းများေကာင့် မေတာ်တဆထိခိုက်ြခင်း
လုပ်ငန်းသံုးစက်ပစည်းများြဖစ်သည့် လွန်တူးစက်များ၊ လည်ပတ်ေနေသာ စက်အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်ခါးပတ်ကိးများေကာင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မေတာ်တဆ ထိခိုက်မများ ြဖစ်ပွားတတ်ပါသည် –
• လွန်တူးစက်များှင့် ပတ်သက်၍ မေတာ်တဆထိခိုက်ြခင်း။
• လည်ပတ်ေသာ ဘီးများ၊ စက်ခါးပတ်ကိးများ၊ လည်ပတ်ေနေသာ ၀င်းို များ အတွင်းသို ကို�����K
တ်အပိုင်းများ၊ အဝတ်စများညပ်မ၍
ိ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိ ြခင်း။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
အထက်ပါမေတာ်တဆ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိြခင်းများ မြဖစ်ေစရန် ေအာက်ပါ ကိတင်ကာကွယ်မများ ြပလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည် –
• လွန်တူးစက် (Drill Machine)များအား ကိုင်တွယ်သူသည် လုပ်ငန်း အေတွအ.ကံရှိ ကမ်းကျင်သူြဖစ်ရမည့်အြပင် လွန်ကျင်းများစတင်တူး ေဖာ်သည့်အခါ လွန်ေချာင်းအတို(အရှည် ၁’)ကို အသံုးြပပီး ကျင်းအနက် (၆”)အထိ တူးပီးမှ
လွန်ေချာင်းအရှည်ှင့် ေြပာင်းလဲအသံုးြပရသည့် လွန် တူးစက်ဖွင့်ြခင်း၊ ပိတ်ြခင်း၊ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် ပတ်သက်ေသာ န်ကားချက်၊ စည်းကမ်းများ၊ (ဥပမာ- လွန်တူးစက် စတင်တူး ေဖာက်ရာ တွင် လည်ပတ်မအရှိန်ကုေ
ိ လျာ့၍
လွန်သွားအထိုင် တည်ငိမ်မရ
 ှိမှသာ လွန်သွား၏ လည်ပတ်မအရှိန်ကုိ တြဖည်းြဖည်းြမင့်ေပးြခင်း၊ သတ်မှတ် ထားေသာ ကာကွယ်ေရးပစည်း၊ လက်အိတ်၊ ှ. ေခါင်းကာ၊ မျက်စိကာများ ၀တ်ဆင်ြခင်းစသည့် ေဘးကင်းမဆိုင်ရာ စည်းကမ်း
ချက်များ)အား တိကျ စွာ လိုက်န ေဆာင်ရက်ေစပါမည်။
• ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသံုးြပသည့် လည်ပတ်ေနေသာ ၀င်ိုး များ၊ ဘီးများ၊ စက်ခါးပတ်ကိး (Pulley Belt) များအား လံု ခံ◌ုေသာ အကာ အကွယ် (Protective Devices) များ တပ်ဆင်ေပးထားပါမည်။
• လည်ပတ်ေနေသာ စက်အစိတ်အပိုင်းများအနီးှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ ေနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ကုင
ိ ်ကရသူများ အားလံုးကို အစမဖွာိုင်ေသာ အဝတ်များ (ဥပမာ- ေဘာင်းဘီများ၊ ေမးသိုင်း ကိးပါဦးထုပ်များ၊ ေခါင်းစီး များ)ကို ေသသပ်
ကျနစွာ စနစ်တကျ ၀တ်ဆင်ေစပါမည်။
• လည်ပတ်ေနေသာ စက်ကရ
ိ ိယာများှင့�����������������K ခိုက်ိုင်မများ၊ ကာကွယ်တားဆီးမ နည်းစနစ်များအား ပညာေပးေဟာေြပာ သင်တန်းပိုချေပးြခင်းများြပလုပ်ပါမည်။
• လုပ်သားများအား ေရှးဦးသူန ြပနည်းများကို သင်တန်းပိုချေပး၍ ေရှးဦး သူန ြပ ေဆးေသတာများအား လုပ်ငန်းခွင်အနီးတွင် ထားရှိေပးရန်။

သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းသံုး စက်ယရားများှင့် နည်းစနစ်ချိယွင်းမေကာင့် ြဖစ်ြခင်း
ေြမေအာက် သတတွင်းလုပ်ငန်းခွင်တွင် သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းသံု����ရားများှင့် နည်းစနစ်ချိယွင်းမများေကာင့် ေအာက်ပါမေတာ်တဆ ထိခိုက်မ များ အများဆံုး ြဖစ်ပွားေလ့ရှိပါသည် –
• ေြမေအာက်ေြမစာ သယ်ယာဉ်များှင့်လူထိခိုက်ြခင်း၊ယာဉ်အချင်းချင်းထိခိုက်ြခင်း။
������������ယ်ေသာ ဓာတ်ေလှခါးကို အေကာင်းြပြဖစ်ပွားြခင်း။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
အထက်ပါမေတာ်တဆ ထိခိုက်မများအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကာကွယ်ေရး အစီအမံများြပလုပ်၍ ကာကွယ်တားဆီးိုင်ပါသည်။
• ေြမေအာက်ရှိ ေြမစာသယ်ခွက်များဆွဲသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားသံုး စက်ေခါင်းများ (Electric Locomotives)၏ စက်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဘရိတ်၊ ဂီယာများ၊ စက်ေခါင်းမီးသီးကီးများ ေြမစာခွက်များတွဲဆက်ေသာ ချိန်များကို လုပ်ငန်းခွင်မ
ဝင်မီ ေသချာစွာစစ်ေဆးပါမည်။ စက်ေခါင်းသွား လာခွင့်ကုလ
ိ ည်း အချိန်ကာလသတ်မှတ်ေပးပီး ယင်းကန်သတ်ချိန် အတွင်း ေြမစာသယ်ရထား သွားလာေသာလမ်းကို အြခားသူများ မသက် ဆိုင်သူများ ြဖတ်သန်းသွားလာမ မြပိုင်
ေအာင် တားြမစ်သည့် သတိေပး ဆိုင်းဘုတ်များှင့် အချက်ြပမီးများထွန်းထားေပးပီး အေစာင့်များချထား ေပးရပါမည်။ ေြမစာခွက်များ သယ်ေဆာင်ေနစဉ်အတွင်း အြခားပစည်း များှင့်လမ
ူ ျား လိုက်ပါစီးနင်းခွင့်မြပရန် တားြမစ်ပါမည်။
������������ယ်ေရးလုပ်ငန်းသံုး ဓာတ်ေလှခါးအိမ်၏ ြပင်ပသို လူှင့်ပစည်းများ အစွန်းအစမထွက်ိုင်ေအာင် လံု ခံစွာအကာ အကွယ် ြပလုပ်ေပးြခင်း၊ ဓါတ်ေလှကား၏ ရပ်တန်ြခင်း၊ ထွက်ခွါြခင်းှင့် ဆိုင်ေသာ အထိန်း
ခလုတ်များကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူဝန်ထမ်းမှအပ ကျန်လူများကိုင်တွယ်ခွင့်မြပရန်၊ ဓာတ်ေလှခါးအိမ်အတွင်းသတ်မှတ်ခွင့်ြပ ထားေသာ လူအေရအတွက်ှင့် ပစည်းအေလးချိန်ထက် ပိုမိုတင်ချစီးနင်း ခွင့်မြပရန်၊ ဓာတ်ေလှခါးအား
လူတင်/ချြခင်း၊ ပစည်းတင်/ချြခင်း ြပလုပ် ရာတွင် လုပ်ငန်းအလိုက် သတ်မှတ်ထားေသာ အြမန်န်းထက် မပိုေအာင် ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန်၊ ဓာတ်ေလှခါးအေစာင့်ှင့် စက်ေမာင်းအခန်းကို ဆက်သွယ်ထားေသာ အချက်ေပးစနစ်ကုိ လံု
ခံ◌ုတိကျေအာင် စီမံေဆာင် ရက်ရန်၊ ဓာတ်ေလှခါးအိမ်တွင် မေတာ်တဆြပတ်ကျပါက ချက်ြခင်းရပ် တန်ိုင်ေစရန် လံု ခံ◌ုေရးအထိန်းစနစ် တပ်ဆင်ထားပါမည်။

�����K
ု ေြမစာတင်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရ.က်ရာတွင် ေြမစာပံုးှင့် ဆွဲကိးကို ချိတ်ဆက်ေသာ စနစ်သည် ပီြပင်ေကာင်းမွန်ရမည့်အြပင် လံု ခံ◌ု မရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ထားပါမည်။
• အချိေသာ ေဒသအလိုက် ေြမေအာက်သိုလူချြခင်း၊ ပစည်းချြခင်းများ ဒလှိမ့်တံုး/ စက်သီးများြဖင့် လူများအတင်/အချြပလုပ်ပါက စီးနင်းလိုက်ပါ သူ���������K
ခံ◌ေ
ု ရး ခါးပတ်များဝတ်ထားရမည့်အြပင် လံု ခံ◌ု ေရးခါးပတ်
များအား ေြမြပင်မှ တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ထားေသာ အထိန်း ကိးှင့် ခိုင်မဲေအာင်ဆက်သွယ်ပါမည်။ (ဤအတင်/အချ လုပ်ငန်းကို အေကာင်းြပ၍ မေတာ်တဆြပတ်ကျ ထိခိုက်ေသဆံုးမများသည် ပုဂလိ ကလုပ်ငန်းများြဖစ်သည့်
သပိတ်ကျင်း၊ စဉ့်ကးူ မိနယ်များှင့် မိုင်း ှး ေဒသ၊ မိုးကုတ်ေဒသရှိ ိးု ရာဓေလ့နည်းအတိုင်း လုပ်ကင
ုိ ်ကသည့် ေြမ ေအာက်ေရ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ေကျာက်မျက်ရတန တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် အများဆံ�
ု ��������F
• ဓာတ်ေလှခါးအိမ် (Cage)ှင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် အတင်/အချ ြပလုပ် ေသာ သံမဏိကိးအား ေနစဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်ပံုမန
ှ ် စစ်ေဆးြခင်း၊ ကံ့ခိုင်ေရး ြပလုပ်ြခင်းှင့် တစ်ှစ်လင် အနည်းဆံုးတစ်ကိမ် အကီးစား စစ်ေဆးမြပလုပ်ပီး
ကိး၏ဆန်ထွက်မကုတ
ိ ိုင်းတာြခင်း၊ ကိး၏မျက်ှ ြပင် ဧရိယာေလျာ့နည်းမကုိ တိုင်းတာပီး ဆန်ထွက်လာေသာ ကိးအရှည်ကုိ ြဖတ်၍ ၀န်တင်/ချမကုိ ေြပာင်းလဲေသာ ကိး၏အေြခအေနှင့်လို◌်က်ေလျာ ညီေထွမရှိေအာင် ေလျာ့ချ
သတ်မှတ်ေပးြခင်း အမှတ်(၁)သတတွင်း လုပ်ငန်း၏လက်ေအာက်ခံ နမတူေဘာ်တွင်း၊ ရတန သိဂ သတတွင်းှင့် ေဘာ်ဆိုင်းသတတွင်းများတွင် ဤနည်းစနစ် အတိုင်းြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။
• ဓာတ်ေလှခါးအိမ်အား အတင်/အချြပလုပ်ေသာကိးကိုရစ်သည့် ရစ်ဘီး ှင့် စက်များ အထိန်းအချပ်ပစည်းများ (ဂီယာ၊ လီဗာ၊ စသည့် ပစည်းများ) ကို ေနစဉ်လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ ကိတင်စစ်ေဆးလက် အနည်းဆံုး (၃)ကိမ် ထက်မနည်း
အတင်/အချ စမ်းသပ်ပီး လံု ခံစိတ်ချရမှသာ လူှင့်ပစည်း များ အတင်/အချ ြပလုပ်ခွင့်ြပပါမည်။
• ဓာတ်ေလှခါးအိမ် အေစာင့်ှင့် ရစ်ဘီးေမာင်းသည့် ၀န်ထမ်းများသည် လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူများြဖစ်ရမည့်အြပင် လုပ်ငန်းတာဝန်အား ေလးစား၍ စည်းကမ်းလိုက်န ေဆာင်ရက်သူ ြဖစ်ပါသည်။

��� ရာယ် ကာကွယ်ေရးပစည်းများ အသံုးမြပြခင်း၊ အကာအကွယ် ပစည်း များ၏ အရည်အေသွး ညံ့ဖျင်းြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်ပွားြခင်း
ေြမေအာက် သတတူးေဖာ်ေရး၊ ေကျာက်မျက်ရတန တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း များတွင် လုပ်သားများအား ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင် ကာကွယ်ေရးဝတ်စံု (အကာ အကွယ်ပစည်း) များ ၀တ်ဆင် အသံုးမြပသည့်အတွက်လည်းေကာင်း၊ ၀တ်ဆင်ေသာ
အကာအကွယ်ပစည်းများမှာ လံုေလာက်ေသာ ကာကွယ်မများ မြပိုင်ေသာေကာင့် ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင်များတွင်၊ မေတာ်တဆထိခုက
ိ ်မများြဖစ်၍ ြပင်းထန်စွာ ဒါဏ်ရာ ရရှိ�������
ရာယ် ထိခိုက်ြခင်းများ ြဖစ်ပွားေလ့ရှိပါသည်။
• ဦးေခါင်း၊ ေြခလက်များအား ေြမစာခဲ၊ ေကျာက်ခဲများြပတ်ကျ၍ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရြခင်း၊ အသက်အရာယ် ဆံုးံးြခင်း။

ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
အထက်ပါ မေတာ်တဆထိခိုက်မများအား ေအာက်ပါနည်းစနစ်ြဖင့် ကိတင် ကာကွယ်မများ ြပလုပ်ပါမည် –
• ေြမေအာက် လုပ်သားများအားလံုး ေြမေအာက်လုပ်ငန်းခွင် ကာကွယ်ေရး ၀တ်စံုြဖစ်သည့် အမာခံမိုင်းဦးထုပ်များ ေဆာင်းေစြခင်း၊ ေြခေချာင်းများ အားလံ.ု ခံစွာ ကာကွယ်ေပးိုင်ေသာ သံမဏိထိပ်အုပ် (Toe Cap) ပါရှိ ေသာ သတတွင်း
လုပ်ငန်းသံုး ဖိနပ်များစီးေစြခင်း၊ အြမင့်တွင် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်သူများှင့် စက်သီးြဖင့် အတက်/အဆင်း ြပလုပ်သူများအား လံု ခံ◌ုေရးခါးပတ် (Safety Belt)များ ၀တ်ဆင်အသံုးြပေစြခင်း၊ လက်ှိပ်ဓာတ်မီးများ၊ ကာဘိုက်မီးခွက်၊
ဖေယာင်းတိုင်အစရှိသည့် အလင်းေရာင်ေပးေသာပစည်းများအား ကိုယ်ှင့်မကွာထားရှိ ယူေဆာင်ေစြခင်းများြပလုပ်ပါမည်။

မေမာ်မန
ှ ်းိင
ု ်ေသာ သဘာဝေဘးအရာယ်များေကာင့် ြဖစ်ရြခင်းှင့် ကိတင်ကာကွယ်နည်းများ
ေြမေအာက်သတတွင်းများတွင် ေဘးအ ရာယ် ကင်းရှင်းေရးအတွက် ကာကွယ်ေရး အစီအမံများ ြပလုပ်ထားသည့်တိုင် ကိတင်မေမာ်မှန်းိုင်ေသာ သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်များြဖစ်ကသည့် ငလျင်လပ်ြခင်း၊ ေရလမ်းမိုးြခင်း၊ မုန်တိုင်း ကျေရာက်
ြခင်းများေကာင့် ေြမေအာက်လုပ်ကက
ွ ်များ ပိကျပိတ်မိြခင်း၊ မီးေလာင် ေပါက်ကဲွြခင်း၊ ေလြပတ်ြခင်းအစရှိသည့����ရာယ်များ ကျေရာက်တတ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို������ ရာယ်များေကာင့် မေတာ်တဆ ထိခိုက်ဆံုးံးမများ၊
အရာယ်ကျေရာက်မများ သက်သာေစရန်အတွက် ေြမေအာက်လုပ်ကက
ွ ်များတွင် တစ်ေနရာှင့်တစ်ေနရာ အလွယ်တကူ ကူးသန်းဆက်သွယ်ိုင်ေသာ ြဖတ်လိဏ်ဂ�
ူ ��������
ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းအဖွဲများ ဖွဲစည်း၍ အစမ်းေလ့ကျင့်မ
များြပလုပ် ြခင်းြဖင့် ကိတင်ကာကွယ်မများ ြပလုပ်ထားသင့်ပါသည်။ ငလျင်လပ်ပီးေန က် ေြမ ေအာက်ရှိ သစ်သားအေထာက်များ၏ ချိယွင်းပျက်စီးမများအား စစ်ေဆး၍ လိုအပ်သလိုြပြပင်မများ ြပလုပ်ေပးပါမည်။

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ�

ွ ယ်ေရးစီမံချက်

ေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရး စီမံချက်လပ
ု ်ငန်းစဉ်များ
သတတွ�����K
ရာယ်ကင်းရှင်းရန်ှင့် မေတာ်တဆြဖစ်ပွားမများ ကာကွယ်ရန် စီမံေဆာင်ရ က်ရန်ှင့် ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့သတတွင်း နည်းဥပေဒများ (၂၀၁၈)အခန်း(၂၈)၊ ပုဒ်မ ၁၇၆၊ ၁၇၇၊ ၁၇၈၊ ၁၇၉၊ ၁၈၀၊ ၁၈၁ ပါပုဒ်မခွဲများအတိုင်း
လိုက်န ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များပါ၀������ ရာယ် ကာကွယ်ေရး စီမံချက်အား ေရးဆွဲထားရှိ ေဆာင်ရက်ပါမည် –

��������� မံခန်ခွဲေရးအဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်း
��������� မံခန်ခွဲေရးအဖွဲကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းိုင်ပါ သည်။

���������K ြပန်ေဆာင်ရက်ြခင်း လုပ်ငန်းစီမံချက်
�������������� တစ်စံု����������န်ထမ်း၊ လုပ်သားအားလံးု အနီးဆံုးဆက်သွယ်ေရး ကိရိယာရှိရာေနရာသို စုစည်း သွားေရာက်ိုင်ေစရန် စီမံထားပါမည်။
• ၀န်ထမ်း၊ လုပ်သားအားလံုး ေြမထု၊ ေရထု၊ ေလထုညစ်ညမ်းြခင်း လကဏာ များ၊ အနံအသက်၊ အေငွစသည်တိုကုိ ကိတင်ရှင်းလင်း အသိေပးထားြခင်း ှင့်ေြမေအာက်တွင် ထူးြခားေသာ အနံအသက်များ ရရှိပါကချက်ြခင်းသတင်း ပို
ေဆာင်ရက်ေစပါမည်။
• ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ သတင်းပိုစနစ်ှင့် အချက်ြပစနစ်များအား ကိတင်ရှင်းလင်း သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးထားပါမည်။
• လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ ရာယ်ရှိေသာေနရာ၊ ဌာနမှဝန်ထမ်း/လုပ်သားများ အြမန်ဆံုးထွက်ခွာေစြခင်း၊ လံု ခံေဘးကင်းေသာေနရာသို အြမန်ဆံးု ေရာက်ရှိ ေစေရးသတိေပးချက်ှင့် အချက်ြပစနစ်များ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ကိတင်ဇာတ် တိုက်
ေလ့ကျင့်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။
• ကိတင်သတ်မှတ် ဖွဲစည်းထားေသာ တံုြပန်ေရးအဖွဲများ (Emergency Response groups) မှသတ်မှတ်ေနရာအလိုက် စုစည်းြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်းလိုက် တံုြပန်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ပါမည်။
(ဥပမာ- မီးငိမ်းသတ်ေရးအဖွဲ၊ ပစည်းေရေြပာင်းေရးအဖွဲ၊ လံု ခံ◌ုေရးအဖွဲ၊ သူန ြပအဖွဲ)
• အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစမည့် ဓာတုေဗဒ၊ ပိုးမားေပျာ်ဝင်ပစည်းများ ပျံှံ ၀င်ေရာက်ြခင်း ရှိ/မရှိ စမ်းသပ်စစ်ေဆးသည့် ကိရိယာ(Rapid Test Kits) များအသင့်ထားရှိြခင်း။ ေြမေအာက်တွင် ထူးြခားေသာ အနံအသက်များရရှိပါ က ချက်
ြခင်းသတင်းပို ေဆာင်ရက်ေစပါမည်။
• ေရသန်ှင့် အစားအေသာက်များ အချိန်မီေထာက်ပံ့ ြဖည့်တင်းိုင်မည့် အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရက်ထားပါမည်။
• ေန က်ဆက်တွ������K
ုင်ေသာ ြဖစ်ရပ်များအတွက် ကိတင်စဉ်းစား သံုးသပ်ကာ ရှင်းလင်းေရးအစီအစဉ်များအား ေရတို/ ေရရှည် စီမံေဆာင်ရ က် သွားပါမည်။

���������K ြပန်မ Flow Chart

���������K ြပန်မအစီအစဉ်
စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းအတွင်းမှ အေရးကီးဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များ

အမည်

ရာထူး

ဖုန်းနံပါတ်

ဦးထွန်းထွန်းြမင့်

စီမံကန
ိ ်းမန်ေနဂျာ

၀၉ – ၇၇၂၂၂၈၁၁၇

ဦးစိုးမိုးေကျာ်

လုပ်ငန်းခွင်အ�

ဦးတင်ကုိ

စီမံကန
ိ ်းအင်ဂျင်နီယာ

၀၉ – ၄၅၅၉၉၂၄၆၀

ဦးညီညီေထွး

ေရှးဦးသူန. ြပ

၀၉ – ရ၇၃၀၄၅၈၄၈

ဦးငိမ်းချမ်းေအာင်

��������� န်းချပ်ေရးမှ

၀၉ – ၇၉၇၅၀၇၆၇၉

င်းရှင်းေရး အရာရှိ

၀၉ – ၇၉၁၈၉၁၈၂၈

အေရးကီးဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များ

အမည်

ရာထူး

ဖုန်းနံပါတ်

မိနယ်မီးသတ်ဌာန

မီးေလာင်ြခင်းအတွက်

၀၈၆-၃၅၀၆၉/ ၀၉ – ၂၅၀၁၂၄၅၆၂

အနီးဆံုးရဲစခန်း

လံ.ု ခံေရးကိစများအတွက်

၀၉ – ၇၉၆၀၄၀၄၆၉

အနီးဆံုးေဆးခန်း

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမများအတွက်

၀၉ – ၇၉၁၄၁၇၀၅၉

အနီးဆံုးေဆးံု

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမများအတွက်

၀၈၆-၃၅၀၁၂/ ၀၉ – ၇၉၇၇၇၆၁၅၈

လပ်စစ်ဌာန

မီးကိစ

၀၈၆-၃၅၀၆၃/ ၀၉ – ၄၀၁၂၇၆၆၃၆

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးဌာန

အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးကိစ

၀၉ – ၇၆၆၆၇၀၀၇၇

အ�ရာယ်ရှိေစေသာပစည်းများ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရ.က်ြခင်း နည်းလမ်းများ
• စီမံကန
ိ ်းဧရိယာအတွ�����ရာယ်ြဖစ်ေစမည့် ပစည်းများအား ကိတင်သတ်မှတ် အသိေပးထားပါမည်။
• မည်သည့်ပစည်းအတွက် မည်သူမှအဓိက တာဝန်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ကိတင်သတ်မှတ် ေပးထားပါမည်။
• အရာယ်ရှိပစည်းများ သိုေလှာင်ြခင်း၊ သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ြခင်း။
• စွန်ပစ်ြခင်းြပလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွ����ရာယ်ှင့������������K
င် မည်မသက်ေရာက်မရှိိုင်ေကာင်း ရှင်းလင်းအသိေပးထားပါမည်။
• လိုအပ်ချက်၏ အနည်းဆံုးပမာဏကိုသာ အသံုးြပြခင်းြဖစ်ေအာင် စီမံေဆာင်ရက် ပါမည်။
• ကိတင်သရ
ိ ှိိုင်ေသာ အာံုခံစနစ်များ တပ်ဆင်ထားသည့် သိေ
ု လှာင်ံုများတည် ေဆာက်သိမ်းဆည်းထားပါမည်။
• လုပ်ငန်းခွင်မှထွက်ရှိေသာ စွန်ပစ်ပစည်းများ စွန်ပစ်ရာတွ�������������ခိုက်မမရှိေစေရး၊ ထိခိုက်မအနည်းဆံုးြဖစ်ေစမည့် နည်းလမ်းများ အသံုးြပ ေဆာင်ရက်ထားပါမည်။
• မေမာ်မှန်းိုင်ေသာ မေတာ်တဆမ�������������������������K
ခိုက်မကုိ ေလာ့ချေပးိုင်မည့် တုန်ြပန်မအ
 စီအမံများ စီမံကန
ိ ်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရှင်းလင်းလွယ်ကစ
ူ ွာ စီမံထားရှိပါမည်။
• ေန က်ဆက်တွ������
ုင်သည့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများအား ေရှာင်လဲိုင်မည့် ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးှင့် စံုစမ်းေရး အစီအစဉ်များထားရှိပါမည်။
• စီမံကန
ိ ်းှင့် အလားတူလုပ်ငန်းများ၏ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်များကို မှတ် တမ်းတင်ထားရှိြခင်း၊ ေလ့လာသံးု သပ်ြခင်းှင့် အလားတူ�����
ုင်ေသာ အရာယ်များကို ကိတင်မှန်းပါမည်။

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကာကွယ်ြခင်း ေဆာင်ရက
. ်မများ
• Winch ဆွဲကိးေကာင့������ ရာယ် မြဖစ်ေစေရးအတွက် Winch ေမာင်းသူ သည် Winch ကိး ကံ့ခိုင်မက
 ုိ အမဲတေစ စစ်ေဆးြခင်းှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ် ထမ်းေဆာင်သူ၏ စိတ်ေရာကိုယ်ပါ လုပ်ငန်းထဲ အချိန်ြပည့်
ထား၍ စိတ်ဝင်စားစွာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစပါသည်။ အရှိန်ထိန်းဂီယာစနစ်ြဖင့် ဘရိတ်များ ေကာင်း/ မေကာင်းကို လုပ်ငန်းမစတင်မီ ကိတင်စမ်းသပ် ေမာင်းှင်ေစပါမည်။ ယင်းအစိတ် အပိုင်းများ ပံုမှန်အလုပ်လုပ်ိုင်ေစရန် စက်မ
ကမ်းကျင်သူများမှ ပံုမှန်စစ်ေဆး၍ ကံ့ခိုင်ေရးြပလုပ်ေစပါမည်။ ေြမစာပံုးများှင့် အြခားသယ်ယပ
ူ စည်းများ အတင်/အချ ြပလုပ်ရာတွင် အလိုအေလာက် အသံြမည်အချက်ေပးေသာ စနစ်များ တပ်ဆင်အသံုး ြပ၍ လံု ခံစိတ်ချေအာင်
ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။
• ေြမပိြခင်းေကာင့် မေတာ်တဆထိခိုက်မ မရှိေစေရးအတွက် မိမိလုပ်ကုင
ိ ်ေနေသာ ေြမအမျိးအစား၊ ေကျာက်အမျိးအစား၊ တည်ငိမ်မ အားနည်းေသာ/ ေကာင်းမွန်ေသာ စသည့်အချက်များကို ခွဲြခားေလ့လာိုင်သည့် တတ်ကမ်းေသာ
ပညာရှင်များကို အနီးကပ် ကီးကပ်ေစပါမည်။ ေြမအမျိးအစားအလိုက် လိုအပ်ေသာ အထိန်း အေထာက်များ တပ်ဆင်ေစပါမည်။ တပ်ဆင်ထားေသာ သစ်သားေထာက်များ၊ အကာ များ (Side Lagging) ှင့် အမိုး (Roofing) များ၏
အေြခအေနကို အမဲေလ့လာစစ်ေဆးကည့်ေစပါမည်။
• ေလှင့်အလင်းေရာင် မလံုေလာက်မေကာင့် မေတာ်တဆထိခိုက်မ မရှိေစေရး အတွ������
အေထာက်အပံ့ပစည်းများ မြဖစ်မေနလိုအပ်ပါသည်။ ေြမေအာက်သို လုပ်ငန်းများတစ်ဆထက်တစ်ဆ တိုးချဲကျယ်ြပန်၍ နက်လာ
သည်ှင့်အမ ေလှင့် အလင်းေရာင်ပို၍ပို၍လိုအပ်လာပါမည်။ စနစ်တကျတူးေဖာက်ထားေသာ ပင်မလိဏ်ဂူ မှတစ်ဆင့် လုပ်ကက
ွ ်များသို သဘာဝေလဖိအားစနစ် (Atmospheric Pressure) ြဖင့် သဘာဝေလ ရရှိိုင်ေအာင် ေလေပးလိ
ဏ်ဂမ
ူ ျား၊ ဆန်တွင်းများ (Raises) ေဖာက်ြခင်း ြပလုပ်ပါမည်။ သဘာဝေလဖိအားြဖင့် လံုေလာက်ေသာေလ မရရှိပါက ေလေပးစက် များတပ်ဆင်ပီး ေလေပးပန်ကာများ (Ventilation Fan)ြဖင့် ေလပိုက်များ စနစ်တကျ သွယ်တန်း၍ ေလ
ေပးသွင်းပါမည်။
• ေြမေအာက် အလင်းေရာင်ရရှိေရးအတွက် လပ်စစ်မီးစက်များြဖင့် လုပ်ကက
ွ ်များတွင် လပ်စစ်မီးသီးများ ထွန်းေပးြခင်း၊ ပင်မလိဏ်ဂမ
ူ ျားတွင် ပံေ
ု သလပ်စစ်မီးပွင့်များ ထွန်းေပးထားပါမည်။ လပ်စစ်ပစည်းများကို ကိင
ု ်တွယ်အသံုးြပ
ရာတွင် လပ်စစ်ကမ်းကျင်သူ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်ရသူများသာ စနစ်တကျတာဝန်ေပး ေဆာင်ရက်ေစပါမည်။

����������K အတွက် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရမည့် ဌာနများ
• ေဒသဆိုင်ရာ လံု ခံေရးတပ်ဖွဲ။
• ြမန်မာိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ (ရှားချက်၊ သပိတ်ကျင်း၊ ြပင်ဦးလွင်) ။
• ြမန်မာိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ (၀ါးြဖေတာင်၊ သပိတ်ကျင်း၊ ြပင်ဦးလွင်) ။
• အစိုးရေဆးံု/ ေဆးခန်းှင့် ပုဂလိက ေဆးခန်းများ ။
• လူမကည
ူ ီေရး ပရဟိတအသင်းများ ။
• အမှတ်(၂)သတတွင်း လုပ်ငန်းံုးခွဲ ။
• နယ်ေြမခံသစ်ေတာဦးစီးဌာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနံုးခွဲများ။
• ကုမဏီံုးချပ် ။
• မိတ်ဖက်ကမ
ု ဏီ လုပ်ငန်းံုးခွဲများ။
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အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

အများြပည်သူှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်း
သပိတ်ကျင်းမိနယ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာများှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်း
ရတန. မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီသည် မိနယ်အပ
ု ်ချပ်ေရးမှး ဦးကိုကုလ
ိ ိင်၊ မိနယ် လယ်ယာေြမ စီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်သူ၊ လ/ထအင်ဂျင်နီယာ အမှတ်(၂)သတတွင်းလုပ်ငန်း ဦးေမာင်ေမာင်
ေအး၊ မိနယ်သစ်ေတာ ဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိ ဦးေနမျိး ေအာင်တို ပါ၀င်ေသာအဖွဲြဖင့် (၁၅.၁.၂၀၁၆) ရက်ေနတွင် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး ေရးအဖွဲ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်ှင့်အတူ ကွင်းဆင်းအစီရင်ခံစာအား တင်ြပထားခဲ့
ပါသည်။ သေဘာ ထားမှတ်ချက်မိတအား ေန က်ဆက်တွဲ(ဃ-၄)ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း ခရီးစဉ်တွင်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများှင့် ကုမဏီမှတာဝန်ရှိသူများ ေတွဆံုေဆွးေွး ေမးြမန်းချက် များမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း
ြဖစ်ပါသည် –
• ကွင်းဆင်းအဖွဲမှေမး။ ေရသတတူးေဖာ်ြခင်းအား၊ ေြမေအာက် တူးေဖာ်ြခင်းစနစ် အသံုးြပ မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရသြဖင့် မည်သည့်ပံုစံြဖင့် တူးေဖာ်မည်နည်း။
ကုမဏီမှေြဖ။ ေြမေအာက် အေစာင်းဆင်းတွင်းပံုစံ (Incline Shift) နည်းကို အသံုးြပတူးေဖာ်သွားပါမည်။
• ကွင်းဆင်းအဖွဲမှေမး။ ထွက်ရှိလာေသာ ေရပါြဖန်းေြမများအား ကိတ်ခွဲသန်စင်ြခင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မမရှိေစရန် မည်သိုစီမံေဆာင်ရက်မည်နည်း။
ကုမဏီမှေြဖ။ ထွက်ရှိလာေသာ ေရပါြဖန်းေြမများ ကိတ်ခွဲသန်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်းအား အဆိုြပ စီမံကန
ိ ်းဧရိယာတွင် ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပဘဲ မိတ်ဘက်ကမ
ု ဏီြဖစ်ေသာ ေအာင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်း ကုမဏီ၏ (SGU – 208) ဧရိယာရှိ ေရသန်စင်
စက်ံုတွင် ေဆာင်ရက်ပါမည်။ လုပ်ကက
ွ ် ဧရိယာ နယ်နိမိတ်ဆက်စပ်မရှိပီး အကွာအေဝးမှာ (၂၀) မိုင်ခန်သာ ကွာေဝးပါသည်။
• ကွင်းဆင်းအဖွဲမှေမး။ စီမံကန
ိ ်းလုပ်ကက
ွ ် ဧရိယာသည် လူေနရပ်ကက
ွ ် ေကျးရာှင့် နီးကပ် မရှိေသာေကာင့် အရာယ်ရှိေစေသာ ေပါက်ကဲွေရးပစည်းများ သိုေလှာင်ထားရှိမည့် အစီအမံ ကို သိလိုပါသည်။
ကုမဏီမှေြဖ။ သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ (၇) မိုင်ချမ်းသာေကျးရာအနီးရှိ အမှတ်(၂) စစ်အေြခခံ ေလ့ကျင့်ေရး တပ်ဧရိယာအတွင်း မိတ်ဖက်ကမ
ု ဏီများ စုေပါင်းအသံုးြပေသာ တန်(၂၀) ဆံ့ အခိုင်အမာ စုေပါင်းယမ်းတိုက် ေဆာက်လုပ်၍ ထက်ရည်
လင်း၊ ရတန ြပည့်ဖိးေအာင်ကမ
ု ဏီ များှင့်စုေပါင်းထားသိုရန် စီမံသာွ းပါမည်။

အများြပည်သူှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်း
(၃၁.၁.၂၀၁၉)ရက်ေနလည်(၁)န ရီမှ (၃)န ရီအထိ ကုမဏီအစည်းအေဝးခန်းမတွင်(၇)မိုင် ချမ်းသာေကျးရာ၊ အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဖိုးသား၊ ရာအိမ်မး ဦးတင်ေမာင်စိုးှင့် ေကျးရာရှိ ရပ်မိ/ရပ်ဖ များ၊ မန်ေနဂျာ ဦးထွန်းထွန်းြမင့်ှင့် တာဝန်ရှိဝန်ထမ်း
များေတွဆံု ေဆွးေွးပွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ေဆွးေွးပွဲတွင် (၇)မိုင် ချမ်းသာေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမးမှ ကုမဏီှင့်ေကျးရာြပည်သူလူထု အြပန်အလှန် ဆက် သွယ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ယံုကည်မတည်ေဆာက်ကာ ေဒသအကျိး၊ ြပည်သူအကျိးကို
အေလးထားေဆာင်ရက်ပီး ေဒသဖွံဖိးေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကိစများတွင် တတ်ိုင်သမကူညီပံ့ပိုး ေပးိုင်ရန် ေဆွးေွးတိုင်ပင်မ များြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ေဒသခံြပည်သူများမှလည်း ကုမဏီ၏အစီအစဉ် များကိုလက်ခံအားေပးခဲ့ပီး ကုမဏီ
အေနြဖင့် လုပ်ငန်းရပ်တန်ထားသည်မှာ (၁၀)ှစ်ခန်ရှိပီြဖစ် ေသာေကာင့် ယခင်ကလို လုပ်ငန်းြပန်လည်ေဆာင်ရက်ေစလို၍ ေဒသတွင်းအလုပ်အကိုင်ှင့် အေရာင်းအဝယ် များြပန်လည်ဖွံဖိးလာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းတို၏ လိုအပ်ချက်ကုိ
တင်ြပခဲ့ပါ သည်။ ထပ်မံ၍ေကျးရာဘက်မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် ထပ်မံေဆွးေွးရာကုမဏီမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ၀န်ထမ်းလိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် ခန်အပ်သွားမည်ကုေ
ိ ဆွးေွးခဲ့ကပါ သည်။ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမးမှ
ေြခာက်ေသွရာသီေရာက်ေနပီြဖစ်သြဖင့် ကုမဏီအားမီးေဘးအ
ရာယ် ဂုစိုက်ရန် အမိက်များကို စနစ်တကျစွန်ပစ်ရန် လပ်စစ်မီးများ စနစ်တကျသံုးစွဲရန် ေတာမီ��ရာယ် အတွက်မီးတားလမ်းများြပလုပ်ရန်၊ ေလာင်စာဆီများ စနစ်တကျ
သံုးစွဲရန် အ ကံေပးေဆွးေွးခဲ့ကပါ သည်။ အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲစည်းရန်အတွက် ေကျးရာမှအရံ မီးသတ်တပ်ဖွဲများှင့် မီးေဘးအ ရာယ် ကာကွယ်ေရး အစီအစဉ်များကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ေဆွးေွးပွဲတွင်
ေကျးရာဘက်မှ ယခုအချိန်မှာ ေြခာက်ေသွရာသီဘက်သို ကူးေြပာင်းလာပီြဖစ်သည့်အတွက် ေကျးရာ ေသာက်သံုးေရ လိုအပ်ချက်များရှိေကာင်း ေဆွးေွ����������������K
င်ကမ
ု ဏီ ဘက်မှလည်း ေသာက်သံုးေရအတွက်
စက်ေရတွင်းများတူးေဖာ်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိေကာငးှင့် ေရသန် ဗူးများကိုလည်း အခါအားေလျာ်စွာ လှဒါန်းရန်အစီအစဉ်ရှိေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားခဲ့ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်း လုပ်ငန်းဆက်လက်ေဆာင်ရက်မမှ ေြမအရည်အေသွး၊ ေရ
အရည်အေသွး၊ ေလအရည်အေသွးများ သက်ေရာက်မအချိးရှိိုင်ေသာ်လည်း ေလာ့ချေရးအစီအမံများ ေဆာင်ရက်ထားရှိပါေကာင်းှင့် စီမံကန
ိ ်း နယ်ေြမေဒသအတွင်း ေရသတထုတ်လုပ်ေရးဇံုြဖစ်ကာ ကုမဏီေရလုပ်ကက
ွ ်များ၊ ပုဂလက
ိ တိုင်
တပိုင်ေရလုပ်ကက
ွ ်များ လုပ်ကုင
ိ ်မများြပားလျက်ရှိရာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒုစိုက်ှိမ်နင်းေရးကိစများ မှာေကျးရာအုပ်ချပ်ေရး အဖွဲအေနြဖင့် ထိန်းချပ်ရန်အခက်အခဲရှိေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ ကုမဏီများအေနြဖင့် လည်းမိမိ၀န်ထမ်း၊
လုပ်သားများကို စည်းကမ်းေသဝပ်ေရး အေလးထားထိန်း သိမ်းေပးေစလိုေကာင်း၊ ေဒသဖွံဖိးေရး ကိစများကိုလည်း တတ်ိုင်သမကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါရန် အ ကံြပေဆွးေွးခဲ့ပါ သည်။

အများြပည်သူများှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းမှ အေမး၊ အေြဖများ
ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများ၏ အ ကံြပချက်များ
• ေြမေအာက်ေရသတတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာေရများအား ပိုလံေရအြဖစ် စွန်ထုတ်ပစ်မည့်အစား ေွရာသီတွင် ေကျးရာသူ၊ ေကျးရာသားများ ေသာက် သံုးေရ ရှားပါးချိန်အတွက် ြဖန်ေဝေပးေစလိုပါသည်။
• ကုမဏီများ၏ ေရသတလုပ်ကက
ွ ်များသည် (၇)မိုင်ေကျးရာအနီး တည်ရှိေသာ ေကာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမများ ရှိလာပါကထိခိုက်ခံစား၊ သက်ေရာက်မများရှိ လာိုင်ေသာေကာင့် စွန်ပစ်ပစည်း၊ ေရှင့် အနံအသက်များကို
အေလးထား၍ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စွန်ပစ်ြခင်းကို ေဆာင်ရက်ေစလိုပါသည်။
• စုေပါင်းေရသတသန်စင်စက်ံုရှိရာ ေအာင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်း ကုမဏီ၏(SGU–208)မှ စွန်ပစ်ေရကန်အား လက်ရှိထက်လံု ခံစိတ်ချရေသာ အေြခအေနြဖစ်ေစ ရန်စီမံေဆာင်ရက်ြခင်း (သိုမဟုတ်) ေနရာေရေြပာင်းစွန်ပစ်ြခင်းကို
ေဆာင်ရက် သင့်ေကာင်း အ ကံြပပါသည်။

ြပည်သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ှ ေမးြမန်းြခင်းှင့် ေြဖဆိုချက်များ
• ေကျးရာမှေမး။ ေြမေအာက်တူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းအတွက် မိုင်းေဖာက်ခွဲြခင်းများြပ လုပ်ပါက တုန်ခါမှင့်အသံများေကာင့် ြပည်သူလူထု အေှ က်အယှက် ြဖစ်ိုင်/ မြဖစ်ိုင် သိလိုပါသည်။
ကုမဏီမှေြဖ။ ေြမေအာက်တွင် ေကျာက်ေဖာက်စက်များမှာ (၁”)အချင်း၊ အရှည် (၅)ေပရှိ လက်ကုင
ိ ်ေကျာက်ေဖာက်စက်များကိုသာ အသံုးြပပီးအေသးစား ေဖာက် ခွဲမများကိုသာ အသံုးြပမည်ြဖစ်သြဖင့် သက်ေရာက်မ မရှိိုင်ပါ။ တုန်ခါမ
ှင့် ဆူ���������������������
ု ကန်ကက
ွ ်ိုင်ပါေကာင်း ေြဖကား ပါသည်။
• ေကျးရာမှေမး။ စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းတွင် ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ခန်ထားေပး ရန်အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ သိလိုပါသည်။
ကုမဏီမှေြဖ။ ကုမဏီအေနြဖင့် အေတွအ ကံ◌ုရှိေသာ လုပ်သားများလိုအပ်လက်ရှိ ရာေဒသခံများကိုလည်း ဦးစားေပးခန်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကုမဏီ၏ စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ သစာရှိစွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် လိုသူများ
အား အလုပ် တာဝန်များ ခန်ထားေပးရန် အစီအစဉ်ရှိေကာင်း ေြဖကားပါသည်။
• ေကျးရာမှေမး။ ေဒသအတွင်း စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းမှ ေဒသဖွံဖိး ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး ကိစများအတွက် ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေပးိုင်မည့် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ သိလိုပါသည်။
ကုမဏီမှေြဖ။ ရတန မိုးေြမ ကုမဏီအေနြဖင့် ေဒသအတွင်း ဖွ◌ံဖိးေရးအတွက်လို အပ်ေသာ အခန်းကများတွင် ေဒသခံြပည်သူလူထု၏ လိုလားချက်များကိုတတ် ိုင်သမြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပးပါမည်။ စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်မည့်
ကာလတွင် လည်း အြခားကုမဏီများနည်းတူ ပူးေပါင်းပါ၀င် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
• ေကျးရာမှေမး။ စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်း၏ ခန်မှန်းလျာထား သက်တမ်းကို သိလိုပါသည်။
ကုမဏီမှေြဖ။ စီမံကန
ိ ်းအား သက်တမ်း(၁၄)ှစ်ခန် ေဆာင်ရက်သွားရန် ရည်မှန်း ထားပါသည်။ ေြမေအာက်လုပ်ငန်းများြဖစ်၍ အချိန်ယေ
ူ ဆာင်ရက်ရြခင်း၊ ေရသတ ေကာေတွရှိမှင့် အံ����������K
တည်၍ သက်တမ်း
ကာလ အတိုးအေလာ့ရှိိုင်ပါသည်။
• ေကျးရာမှေမး။ ေဒသတွင်း ေရသတတူးေဖာ်ေရး တစ်ိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ငန်းများ အား ခွင့်ြပေပးိုင်ြခင်း ရှိ/မရှိ။
ကုမဏီမှေြဖ။ ကုမဏီလုပ်ကက
ွ ်သည် အမှတ် (၂) သတတွင်း လုပ်ငန်းှင့် အကျိး တူေဆာင်ရက်ရြခင်းေကာင့် လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာအတွင်း တစ်ပိုင်တစ်ိုင် လုပ်ငန်း များတူးေဖာ်ခွင့်၊ ေပးိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း ေြဖကားခဲ့ပါသည်။
• ေကျးရာမှေမး။ စီမံကန
ိ ်းပိတ်သိမ်းပီးေန က် ေဒသအတွင်းြပန်လည်ထူေထာင် ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်မအစီအစဉ်အား သိရှိလိုပါသည်။
ကုမဏီမှေြဖ။ စီမံကန
ိ ်းကာလ ပီးဆံုးပီးေန က် မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်း အစီအစဉ်ှင့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်း အစီအစဉ်များအား ကိတင်ေရးဆွဲထားပီး စီမံကန
ိ ်း ကာလအတွင်းမှာပင် ကိတင်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံ ခန်ခွဲမအစီအစဉ်တွင်လည်း ထည့်သွင်းေရးဆွဲ တင်ြပထားပါသည်။

အများြပည်သူှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းမှ ရလာဒ်များ
ရတန မိုးေြမ ကုမဏီအေနြဖင့် အများြပည်သူှင့်လည်းေကာင်း၊ ေဒသခံအုပ်ချပ် ေရးအဖွဲများှင့်လည်းေကာင်း အစဉ်အမဲထိေတွဆက်ဆံ ေဆွးေွးမများေကာင့်အြခား စီမံကန
ိ ်းေဒသများတွင် ေဒသခံေကျးရာြပည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များ
ကို အချိန်ှင့် တစ်ေြပးညီသိရှိပီး ေဒသဖွံဖိးေရး ေဆာင်ရက်ချက်များကို ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါ သည်။ ကုမဏီအေနြဖင့် ေဒသတွင်းအများြပည်သူှင့် ြပဿန များြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ အဆင်ေြပစွာဆက်ဆံ ေဆာင်ရက်ုင
ိ ်ခဲ့ြခင်းေကာင့်
ေအာက်ပါအကျိ�����������K
ပါသည်။
• စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရက်မေကာင့် ေဒသတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ဆိုးရားစွာထိခိုက် ိုင်မ ရှိလာိုင်မည့် ေဒသခံများ၏သံသယစိတ်များှင့် မေကျလည်မများကို ေလျာ့နည်း ေစခဲ့ပါသည်။
• ကုမဏီ၏ ေရသတတူးေဖာ် သန်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့် ေဒသခံလက်လုပ် လက်စား လုပ်ငန်းများ ြပဿန ြဖစ်ပွားမ နည်းပါးေစေရး ရှင်းလင်းအသိေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။
• ကုမဏီလုပ်ငန်းများတွင်ရှိေသာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို ေဒသခံများ အတွက် ပိုမိုစီစဉ်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။
• ေဒသတွင်း လိုအပ်ေသာ ပညာေရး၊ လူမေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ေရးစသည့်ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ အကျိးရှိစွာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါ သည်။
ကုမဏီအေနြဖင့် (TPK–223) စီမံကန
ိ ်းအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ုင
ိ ်ရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာ(IEE)အတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းကို ကုမဏီအ ကံေပး ဦးခင်ေမာင်ေအး ဦးစီးေသာအဖွဲြဖင့် (၂၉.၁.၂၀၁၉)
မှ(၂.၂.၂၀၁၉) ရက်အထိ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ စီမံကန
ိ ်းအေကာင်း ရှင်းလင်းြခင်း၊ လိုအပ် ေသာေမးြမန်းချက်၊ ေြပာကားချက်များအား ေဒသခံြပည်သူများအေနြဖင့် ကူညီ ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ အများြပည်သူများှင့်ေတွဆံုြခင်း မှတ်တမ်း
ဓာတ်ပံုများကို ေန က်ဆက်တွဲ(ဃ-၅)ြဖင့်ေဖာ် ြပထားပါသည်။
စီမံကန
ိ ်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သည့် အချိ◌်န်ကာလအတွင်း ပံုမှန် အားြဖင့်ေဒသခံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများ၊ ေဒသခံြပည်သူများှင့် မေကျလည်မများရှိပါက လည်း(၃)လတစ်ကိမ်ခန် တိုင်ပင်ေဆွးေွးညိိင်းသွားပါမည်။ ထူးြခား
သည့်အေရးတကီး ထုတ်ြပန်ေကညာေပးရမည့် ကိစများ၊ ြပည်သူလူထု သိရှိရန်လို◌်အပ်ေသာသတင်းများှင့် ပတ်သက်၍ ေကျးရာစုေဝးခန်းမ၊ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးံုး၊ ရာအိမ်မှးံုးများတွင် လည်းေကာင်း၊ ကုမဏီ၏လုပ်ငန်း စီမံခန်ခွဲေရးံုး
တွင်လည်းေကာင်း အချိန်ှင့်တေြပးညီ အသိေပးေကညာြခင်း ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာကို လူမအဖွဲအစည်း၊ စီမံကန
ိ ်း ေကာင့် ထိခိ◌်ုက်ခံစားရသူများ၊ ေဒသဆို◌ုင်ရာလူအဖွဲအစည်းှင့် အြခားသက်ဆိုင်သူများ သိရှိိုင်ေစရန် သတင်းစာစသည့်ြပည်တွင်းရှိ သတင်းလုပ်ငန်းများမှ
လည်းေကာင်း၊ စာ ကည့်တိုက်၊ လူထုစုေဝးခန်းမစသည့် အများြပည်သူဆိုင်ရာေနရာများတွင် လည်းေကာင်း၊ စီမံကန
ိ ်းအဆိုြပသူ၏ ံုးများတွင်လည်းေကာင်း၊ အများြပည်သူသိရှိိုင် ေစရန်လံ◌ံုေလာက် ေသာအချိန်ကာလတစ်ခုအထိ စီမံကန
ိ ်း
လုပ်ငန်းများအားလံုး အေကာင်းကို ကုမဏီပိုင် Website ြဖစ်သည့် www.ymm-mining.com တွင် ေဖာ်ြပသွားပါမည်။

ေဒသခံများ၏ မေကျလည်မများကို ေြဖရှင်းေပးမည့်အစီအစဉ်

စီမံကန
ိ ်းေဆာင်ရ.က်ရာ သတတူးေဖာ်ေရးဇုန်အတွင်း အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရ.ာများ မှေဒသခံများ၊ အြခားေဒသမှ လက်လုပ်လက်စား လာေရာက်ေနထိုင် လုပ်ကုင
ိ ်သူများ စီမံကန
ိ ်း သက်ေရာက်မများေကာင့် နစ်န မများရှိလာပါက ပါ၀င်
ပတ်သက်ေသာအဖွဲ အစည်းများမှ အေရးပါသူများ၊ ေဒသခံအာဏာပိုင် အဖွဲအစည်းများ၊ လက်နက်ကုင
ိ ်အဖွဲအစည်းများ၊ သယံဇာ တှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်
များပါ၀င်ေသာ မေကျလည်မများကို ေြဖရှင်းေပးမည့် ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို ခံစားေနရေသာ မေကျနပ်မများကို တိုင်ကားိုင်ေကာင်း အသိ�������������� များကို ေကာ်မတီမှေြဖရှင်းေပးိုင်ပီး အြခားမေကျနပ်
သည့် ြပသန များကို သက်ဆိုင် ေသာထိန်းေကျာင်းကပ်မတ်ေပးိုင်သည့် အဖွဲအစည်းများမှ အကီးအကဲများ၏ဆံုးြဖတ်မက
 ုန
ိ ခံေစပါမည်။ ၎င်းအတိုင်းေကျနပ်မမရှိပါက ဥပေဒေကာင်းအရ တရားံုး၏အဆံုး အြဖတ်ကုရ
ိ ယူ ရန်ြဖစ်ပါသည်။
ေအာက်ေဖာ်ြပပါပံုအရ ရတမိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီ၏မေကျလည်မ များကို ေြဖရှင်းေပးိုင်မည့်နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။

လူထတ
ု ိုင်ကားချက်များ ည
ိ ိင်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်မည့် အစီအစဉ်
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အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

သတတွင်းပိတ်သိမ်းြခင်း စီမံချက်
ရည်ရယ
. ်ချက်
ေြမေအာက်ေရသတတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် စီမံကန
ိ ်းဧရိယာ အတွင်း ဟင်းလင်းဖွင့်တူးေဖာ်ြခင်း၊ မြပလုပ်ေသာ်လည်း အုပ်ချပ်မ အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းသံုးဆက်သွယ်ေရးလမ်းများ ေဖာက်လုပ်ြခင်း
တိုေကာင့် သစ်ပင်၊ သစ်ေတာအချိဆံုးံးြခင်း၊ ေရစီးေရလာစနစ်၊ ေဂဟစနစ်တုိ အထိုက်အေလျာက် ပျက်စီးြခင်း ြဖစ်ုင
ိ ်ပါသည်။ ေြမေအာက်လိဏ်များ တူးေဖာ်ြခင်းြဖင့် ေြမေအာက်ေရေအာင်းလာများ ပျက်စီးြခင်း၊ ေြမေအာက်ေရ ဆံုးံး ိုင်
������������������
ုင်ြခင်း၊ ေကျာက်ိုင်းြဖန်းများ တူးေဖာ်စွန်ထုတ်ြခင်းေကာင့် စွန်ပစ်ေကျာက်ပံုများ ထွက်ရှိိုင်ပီး ၎င်းတိုမှ အက်စစ်ဓာတ်ြပမ အလားအလာများ ြဖစ်ိုင်ြခင်းများ ရှိိုင်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် ေရသတ
သန်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းမှ အနယ်အှစ်ပါေသာုန်းများ တိုက်စားပိုချြခင်း၊ ဓာတုဓာတ် ြပပစည်းများှင့် ြပဒါးအဆိပ်သင့်မ��������K
ုင်ပါသည်။ ၎င်းတိုသည် ေရ သတတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်ြခင်းမှ ထိခိုက်လာိုင်ေသာ အဓိက
အရာယ်များြဖစ်ပါသည်။ ယခုစီမံချက်တွင် ေရသတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းပီးေြမာက်သွားေသာအခါ သတတွင်း ပိတ်သိမ်းြခင်းှင့် ြပန် လည်ထူေထာင်ြခင်း လုပ်ငန်းများ လိုက်န ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။

ရည်မန
ှ ်းချက်များ
သက်ေရာက်မများှင့် ဆိုးရားေသာေရရှည်ထိခိုက်မများကို တတ်ိုင်သမေလာ့ချရန် အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမြပလုပ်ိုင်ရန်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတတွင်းပိတ်သိမ်းြခင်းအတွက် ကိတင်စီရင်မများ ရှိရပါ
မည်။ ရည်မှန်းချက်များမှာ• စီမံကန
ိ ်း အဆံုးသတ်ြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ေဆာင်ရန် စီစဉ် ေရးဆွဲြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခ�
ု �����K
• တူးေဖာ်ထားေသာ ေြမေအာက်လိဏ်များ၊ စွန်ပစ်ေကျာက်များအတွက် လံု ခံစိတ်ချ ကံ◌ံ့ ခိုင်ေသာ ထိန်းသိမ်းြပြပင်မ စီစဉ်ေဆာင်ရက်ရန်။
• ရာသီဥတုဒဏ်ခံိုင်ရန် သဘာဝအေလျာက် ရှင်သန်ရပ်တည်ိုင်သည့် သဘာဝေပါက် ပင်များ၊ စိုက်ခင်းများ တည်ေထာင်ေပးရန်။
• စီမံကန
ိ ်းများေကာင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမရ�
ှိ �������������� းကို တတ်ုင
ိ ်သမ ဆယ်တင်ြခင်း ေဆာင်ရက်ုင
ိ ်ေစရန်။
• စီမံကန
ိ ်းများ ပိတ်သိမ်းပီးေန က် ေဒသတွင်း ေနထိုင်သူများအား ေရရှည်စဉ်ဆက် မြပတ် တိုးတက်ဖွံဖိးေစေသာ အခွင့်အလမ်းများ စီစဉ်ေပးရန်။

အကမ်းဖျင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါအပိုင်းလိုက် အစီအစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ပါ မည်။
• တိုက်စားြခင်းှင့် အနည်ကျြခင်း ထိန်းချပ်မ အစီအစဉ်။
• ေြမေအာက်လိဏ်များှင့် စွန်ပစ်ေကျာက်စာပံုများ စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်။
����ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ ပစည်းများ စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်။
• ကျန်းမာေရးှင့����ရာယ်ကင်းရှင်းေရး စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်။
• ရပ်ရာလူထု အေထာက်အကူြပ စီမံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး။
• ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း အစီအစဉ်များ။

တိုက်စားြခင်းှင့် အနည်ကျြခင်း ထိန်းချပ်မအ
 စီအစဉ်
တိုက်စားြခင်းှင့် အနည်ကျြခင်းတိုကု�
ိ �������K
င့် ေလာ့ချိုင်ရန် သင့်ေလျာ် ေသာေြမြပင်ပံုသာန်ကုိ ဖန်တီးေပးရမည်ြဖစ်ပီး အပင်များ ေအာင်ြမင်စွာ ြပန်လည်စက
ို ်ပျိး ေပါက်ေရာက်ေစရန်အတွက် ေဒသတွင်းရှိသစ်ပင်မျိးစိတ်များကို
တိုးြမင့်ြပစုစိုက်ပျိး သွားရပါမည်။ ကံ့ခိုင်ေသာေြမြပင် ပံုသာန်တည်တံ့ေစရန် အစီအမံများကို ေအာက်ပါ အတိုင်း လုပ်ေဆာင်ရပါမည်-

အုပ်ချပ်မ အေဆာက်အဦးများတည်ေဆာက်ြခင်း
• မူလေြမမျက်ှ �����K
တည်၍ ေလှခါးထစ်ပံု သာန်အနိမ့်အြမင့်ပံုစံ အတိုင်းတတ် ိုင်သမ တည်ေဆာက်အသံုးြပြခင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ တူးေဖာ်မများမှ ေရှာင်ရှားေဆာင် ရ က်ပါမည်။
• ဆက်သွယ်ေရးလမ်းများ ေဖာက်လုပ်ြခင်းအား မူလလမ်းေဟာင်းများ၊ ေဒသသံုးလမ်း များကိုသာ အေြခခံ၍ အသံးု ြပြခင်း။
• မြဖစ်မေနဖယ်ရှားရေသာ ေြမဆီလာများအား သီးြခားစုပံုထားရှိပီး စိုက်ပျိးေြမ စိုက်ခင်းများတွင် ထည့်သွင်းအသံုးြပြခင်း။

စွန်ပစ် ြဖန်းေကျာက်စာများ စီမံြခင်း
တူးေဖာ်ထွက်ရှိေသာ ေြမစာများ၊ ေကျာက်စာများ စုပံုထားြခင်းမှ မိုးေရများ တိုက်စား စီးဆင်းပို��������������K
ုင်သမ ဖံုးအုပ်ထားြခင်း၊ ေရလဲေြမာင်း၊ ေရြဖတ် ေြမာင်းများ ထားရှိြခင်း ေဆာင်ရ က်ပါမည်။

ေြမေအာက်ေရ စီမံခန်ခွဲြခင်း
ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်ြခင်းတွင် ေြမေအာက်လိဏ်များ တူးေဖာ်ရာမှထွက်ရိှ လာေသာ ေြမေအာက်ေရများကို လုပ်ငန်းခွင် အေှ က်အယှက် မြဖစ်ေစရန် စုပ်ထုတ်စွန်ပစ် ရေလ့ရှိရာ၊ အလဟသ ဆံုးံးမမြဖစ်ေစရန် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသံုးြပ
ြခင်း၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ေဒသခံြပည်သူများထံသို ြဖန်ေဝေပးြခင်း၊ စိုက်ပျိးေရး လုပ်ငန်းများအတွက်အသံုးြပြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ပိုလံ၍ စွန်ထုတ်ရမည့် ေရများအား တိုက်စားပိုချြခင်း မြဖစ်ေစရန် ေရပိုက်လိုင်းစနစ်ြဖင့် ြမစ်ေချာင်းများ
အတွင်း စနစ်တကျ စွန်ထုတ်ပါမည်။

������
မံခန်ခွဲြခင်း
သတတွင်း ပိတ်သ�
ိ ����������
မံခန်ခွဲမအတွက် မူလရည်မှန်းချက်မှာ ြမစ်ေကအရပ်ရှိ ေရလမ်းေကာင်းများအတွင်းသို တိုက်စားြခင်းှင့် အနည်ကျြခင်းကို တတ်ိုင် သမ အနည်းဆံုးေလာ့ချိုင်ရန် သတတွင်းများ၏ စွန်ပစ်
ေကျာက်စာပံုများှင့် သတတွင်း အေြခခံအေဆာက်အအံုများ တည်ေဆာက်သည့်ေနရာများတွင် ေရုတ်ေြမာင်းများ ကံ့ခိုင်စွာ တည်ေဆာက်ထားရန်တိုြဖစ်ပါသည်။ ထိ����������Kမံခန်ခွဲမြဖစ်ေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များမှာ• တိုက်စားြခင်းှင့် အနည်ကျြခင်းအား ထိန်းချပ်ိုင်ရန် ထိန်းချပ်မအစီအမံများ လိုက်န အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရပါမည်။
• ုန်းအနည်အှစ်များအား ထိန်းသိမ်းရန် ုန်းစစ်ကန်၊ ုန်းဖမ်းတာများ တည်ေဆာက် ြခင်း၊ ဓာတုှင့် အဆိပ်အေတာက်များ ဓာတ်ြပပျံလွင့်မကုိ မျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ ေချဖျက်မ အစီအမံများ လိုက်န ေဆာင်ရက်
ြခင်း။
• ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ်အရ ေန က်ဆံုးအဆင့် ေြမြပင်ပံု သာန်ကုိ ြပန်လည်တည်ေထာင်သွားပါမည်။

ေြမေအာက်လဏ
ိ ်များှင့် စွန်ပစ်ေကျာက်စာပံမ
ု ျား စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်။
ေြမေအာက်လိဏ်များ စီမံခန်ခွဲြခင်း
ေြမေအာက် ေရသတတူးေဖာ်ြခင်းအတွက် စီမံကန
ိ ်းပီးစီးသည့်အခါ မိုင်းပိတ် သိမ်း အစီအစဉ်တွင် စနစ်တကျှင့����
ရာယ်ကင်းရှင်းေစရန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်၏ အေြခခံအေကာင်းကီးများြဖစ်ေသာ ေြမ၊ ေရ၊ ေလ တိုအား ထိခိုက်မ
နည်းပါး ေစရန်တိုအတွက် ေြမေအာက်လိဏ်ေခါင်းများ စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်ကိတင် ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သတသိုက်တည်ရှိမ အတို������K
တည်၍ တူးေဖာ်ေသာ အေစာင်းဆင်းတွင်း၊ အတည့်ဆင်း
တွင်းများအား ေအာက် ပိုင်းအဆင့် (Lower Level) များကို အရင်တူးေဖာ်ပီ�����K် (Upper Level) များ ကိုြပန်၍တူးေဖာ်ြခင်း၊ ေရှစားေန က်ပစ်စနစ် (Back Filling) စနစ်ကျင့်သံုး၍ စွန်ပစ် ေြမစာ ြဖည့်သွင်းစွန်ပစ်ြခင်း စနစ်ကုိ
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
စွန်ပစ်ေကျာက်စာပံုများ စီမံခန်ခွဲြခင်း
ေြမေအာက်ေရသတတူးေဖာ်ရာတွင် သတသိုက် (Ore Deposit) သို မ ေရာက်မဆ
ီ င်းတွင်းများ၊ (Shift, Drift, Tunnel)များ ေဖာက်လုပ်ြခင်းမှထွက်ရှိလာ ေသာ စွန်ပစ်ေကျာက်စာများအား သယ်ထုတ်စွန်ပစ်ရေလ့ရှိရာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ
သက်ေရာက်မနည်းပါးေစရန် စီမံေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပန်လည်ြဖည့်စက
ွ ်ရန် လိုအပ်ေသာ သတတွင်းေဟာင်း (Pit Lake)များ မရှိပါက၊ လွတ်လပ်ေသာေတာင် ေစာင်းေနရာများတွင် ေရးချယ်စွန်ပစ်ြခင်း၊ အစားထိုးအသံုးြပရမည့် ေနရာ
များတွင် သံုးစွဲ၍ ပမာဏေလာ့���������K
းဆင်းေရေကာင့် ုန်းအနည်များ သယ်ေဆာင် အနည်ထိုင်ပိုချမမရှိေစရန် ေရြဖတ်ေြမာင်းများြဖင့် ကိတင်ကာကွယ်ထားြခင်း၊ (ARD) (AMD) �����������K
ယ်၊ စစ်ေဆးမများ
ေစာင့်ကပ်ကည့်မများ ေဆာင် ရက်ြခင်းတို စီမံသွားပါမည်။

ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ ပစည်းများအား စီမံခန်ခွဲမအ
 စီအစဉ်
ယမ်းှင့် ဆက်စပ်ေသာ ေဖာက်ခွဲေရးပစည်းများ
အခန်း (၈) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်များတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အစီအစဉ်များအတိုင်း လိုက်န ေဆာင်ရက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
ြပဒါး၊ ဆိုင်ရာိုက်ကဲ့သိုေသာ ဓာတုေဗဒပစည်းများ
ေရသတပါေသာ ြဖန်းများထွက်ရှိပါက ေရသတသန်စင်ထုတ်လုပ်မအား သီးြခားတည်ေဆာက်ထားေသာ ေအာင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်း ကုမဏီပိုင် SGU-208 ရှိ ေရသတသန်စင် စက်ံုတွင် ပိုေဆာင်သန်စင်သွားမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် တင်ြပပါ
လုပ်ကက
ွ ်အတွင်း ြပဒါး၊ ဆိုင်ရာိုက်များ သံုးစွဲြခင်းမရှိပါ။
စက်သံုးဆီ၊ ေလာင်စာဆီစေသာ မီးေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများ

အခန်း(၈)တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ မီးေဘးလံု.ခံ◌ုေရး၊ ကာကွယ်ေရးအစီအမံ များအတိုင်း လိုက်န. ေဆာင်ရက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
ကျန်းမာေရးှင့����ရာယ်ကင်းရှင်းေရး စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်
အခန်း(၈)တွင် အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားေသာ အစီအစဉ်များအတိုင်း လိုက်န ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။
ရပ်ရာလူထု အေထာက်အထားြပ စီမံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
သတတွင်းတူးေဖာ်ပီးေသာအခါ ေအာက်ပါစီမံခန်ခွဲမ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ထားပါမည်သတတွင်းတူးေဖာ်ြခင်း ပီးစီးသည့်ေန က် လိုအပ်သည့်အတိုင်း၊ လူမဖူ လံုေရး အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ေဒသခံ လူထုလို အပ်ချက်အရ စီမံကန
ိ ်းသံုးပစည်းများ၊ အေြခခံအေဆာက်အအံုများအား စနစ်တကျ
လဲေြပာင်းေပးအပ်ပါမည်။
ထိုသိုေဒသတွင်း လူထုအဖွဲအစည်းအား လဲေြပာင်းေပးအပ်ရာတွင် ေဒသ အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ NGO အဖွဲအစည်းများ၏ အကူအညီြဖင့် လူမဖူလံုေရး အစီအစဉ် များကို လဲေြပာင်းေပးအပ်ရပါမည်။
သတတွင်းပိတ်သိမ်းြခင်း အစီအမံများ ေဆာင်ရက်ြခင်းကို ေဒသခံလူထုမှ န းလည်လက်ခံ ပူးေပါင်းလာေစေရး အသိပညာေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။

ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်းအစီအစဉ်များ
သတတွင်းများ တူးေဖာ်ပီးေသာအခါ ေအာင်ြမင်ေသာ ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း လုပ်ငန်း ြဖစ်ရန်ေဆာင်ရက်ရမည့်အချက်များမှာ• ြပန်လည်တည်ေထာင်ရမည့် ေြမြပင်သာန်မှာ ေဘးကင်း၍ ေြမသားတည်ငိမ်မ ရှိေသာ သတ်မတ
ှ ်ထားသည့်ေန က်ဆံုး ပံုသာန်ြဖစ်ေစြခင်း။
• အပင်များ အေညာင့်ေပါက်ြခင်းှင့် သဘာဝအပင်များ ြပန်လည်ေပါက်ေရာက်ြခင်း ကိုအားေပးရန် ေြမဆီလာကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း။
������������K
င် အပင်ြပန်လည်စိုက်ပျိးြခင်း။
• တိုက်စားမ ြပန်လည်ကစ
ု ားြခင်း၊ အပင်များ စိုက်ပျိးရာ၌ အကျိးြဖစ်ထွန်းေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေပါင်းပင်များအား စီမံခန်ခွဲြခင်း။
ေန က်ဆံုးကျန်ရစ်သည့် ေြမြပင်ပံုသာန်
• သတတွင်းဧရိယာှင့် စွန်ပစ်ေြမစာပံု စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ်ှင့် သတတွင်း ပိတ်သိမ်းြခင်း စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ်တို၌ အဆိုြပထားသည့်အတိုင်း ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်းအတွက် သင့်ေတာ်ေသာ ေန က်ဆံုးကျန်ရစ် မည့်ေြမြပင်သာန်
ှင့် ကိုက်ညီေသာနယ်ေြမ များသတ်မှတ်ေရးချယ်ပါ မည်။
������K
တ်ေြမာင်းများှင့် အြခားေြမြပင် အစိတ်အပိုင်းများအား ြပန်လည်တည်ေဆာက်ပီး တည်ငိမ်ေသာ ေြမြပင်အနိမ့်အြမင့် သာန် (Contours) များရရှိရန် ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရး အတွက်သင့်ေလျာ် ေသာ နယ်ေြမများ
အား ပံုေဖာ်စီမံပါမည်။
• အပင်များ ြပန်လည်မျိးပွားေပါက်ေရာက်ေစရန် သင့်ေလျာ်ေသာ ေနရာ များဖန်တီးပီး ထိခိုက်ပျက်စီးထားေသာ ြမစ်ေချာင်းကမ်းပါးများကို ခိုင်ခန်တည်ငိမ်ေအာင် ြပလုပ်ရပါမည်။
• ေရုတ်ေြမာင်း၊ ေရလဲတာေဘာင်၊ ုန်းတား၊ အနည်စစ်ကန်များကဲ့သို တိုက်စားြခင်းှင့် ပိုချြခင်းကို ထိန်းချပ်ေသာ အစိတ်အပိုင်းများ အသံုးဝင် ေနေစရန် ြပြပင်ထိန်းသိ�������������
ု ဆက်လက်လမ်းလဲ ေပးေနပီး
အနည်အှစ်ပါေရများကို ုန်းတားများှင့် အနည်စစ်ကန်များ ဆီသို စီးဆင်းေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
မျိးေစ့ချစိုက်ပျိးြခင်းှင့် အပင်ေပါက်စိုက်ပျိးြခင်း
• ြပန်လည်စိမ်းလန်းစိုေြပေရး ေအာင်ြမင်ေစရန် အပင်များကို အသင့်ေတာ် ဆံုးအချိန်တွင် စိုက်ပျိးရန်ြဖစ်ပီး အေစ့တုက
ိ ်ိုက်ကဲချြခင်း၊ အေစ့ြမပ် စိုက်ပျိးြခင်း၊ အပင်ေပါက် စိုက်ပျိးြခင်းစသည်တို ြပလုပ်ပါမည်။ မိုးရာသီ မတိုင်မီ
(သိုမဟုတ်) မိုးကုန်ခါနီးတွင် စိုက်ပျိးပါမည်။
• ပိုးသတ်ထားေသာ ြမက်မျိးများအား ကွန်တိုမျဉ်းအတိုင်း အကွာအေဝး ညီညာစွာထား၍ အတန်းလိုက်စိုက်ပျိးပီး ြမက်များေကာင်းစွာ ရှင်သန်ပီး ပါက ြမက်ြပင်တန်းများအကားတွင် ေဒသခံမျိးစိတ်တို၏ အေစ့များကဲချ စိုက်ပျိးပါမည်။
• ြပန်လည်စိမ်းလန်းစိုေြပေရး လုပ်ငန်းမထိေရာက်ေသာ၊ မြပည့်စံေ
ု သာ ေနရာများတွင် အလွယ်တကူ ေပါက်ေရာက်ိုင်ေသာ ေဒသခံအေလ့ကျ ေပါက်ပင်များကို စိုက်ပျိးပါမည်။
ြပန်လည်ကစ
ု ားြခင်းအစီအစဉ်များ
• အပင်ြပန်လည် စိုက်ပျိးပီးေနရာများကို တိုက်စားြခင်း၊ ေပါင်းပင်ထထ
ူ ပ် ြခင်း ရှိ/မရှိှင့် ြပန်လည်စိမ်းလန်း စိုေြပေရးလုပ်ငန်း ထိေရာက်မ ရှိ/ မရှိ၊ ပီးြပည့်စံုမ ရှိ/ မရှိ၊ မှန်မှန်စစ်ေဆးပါ။
• ေပါင်းပင်များအား ဖို�������
င် ဖယ်ရှားစွန်ပစ်ြခင်း၊ အပင်ြပန်လည် စိုက်ပျိးထားေသာ ေနရာများအနီး မီးိြခင်းကို ထိန်းသိမ်းေစပါမည်။
• တိုက်စားြခင်းှင့် ုန်းပိုချြခင်း ထိန်းချပ်သည့် အေဆာက်အဦးများအား မှန်မှန်စစ်ေဆးြခင်း၊ အပင်များေကာင်းမွန်စွာ ရှင်သန်ပီးသည်အထိ ေရုတ်ေြမာင်းများ၊ ုန်းတားများ၊ အနည်စစ်ကန်များကို မှန်မှန်သန်ရှင်း ေပးြခင်း ေဆာင်ရက်ပါ
မည်။
• တိုက်စားခံရေသာ ေနရာများအား ုန်းထိန်းနံရံများ၊ ေကျာက်သား ေြမထိန်းနံရံများ၊ ပိုးသတ်ထားေသာ ြမက်မျိးများစိုက်ပျိးြခင်းြဖင့် ြပြပင် ထိန်းသိမ်းပါမည်။
• စိမ်းလန်းစိုေြပေရးလုပ်ငန်းမထိေရာက်ပါက၊ မြပည့်စံုပါက အပင်များထပ်မံ စိုက်ပျိးြခင်းြပလုပ်ရပါမည်။
၁၁.၁၃.၄ သစ်ေတာသစ်ပင်များ ြပန်လည်အစားထိုးကန်းစိုက်ပျိးေရး စီမံချက်ကုိ ထွန်းေရစင်ကမ
ု ဏီ ေြမပံုန်း ( ၉၃/ B-2 – sR – (A)967049 (B)97004 (C) 970046 (D) 967046 ) ေြမဧက(၂၀) ရှိ လုပ်ကက
ွ ်အတိုင်းေဆာင်ရက်သွားမည်
ြဖစ်ေကာင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၎င်းလုပ်ကက
ွ ်၏ သစ်ေတာစီမံက◌
ိ ်န်းအတွင်း သစ်ပင် ြပန်လည်စိုက်ပျိးမည့် စီမံချက်ပံုစံအား ေန က်ဆက်တွဲ (ဃ-၆)တွင် ေဖာ်ြပထားပါ သည်။
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မူလစာမျက်�ှ

အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

ကုမဏီ၏ လူမေရးလုပ်ငန်းများ တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရ.က်ြခင်း
ေဒသခံြပည်သူများ လူမစီးပွားဆိုင်ရာ ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက
. ်မည့်အစီအစဉ်။
ကုမဏီ၏ လူမေရးဆိုင်ရာ တာဝန်များ ေဆာင်ရက်ြခင်း
ကုမဏီဝန်ထမ်း လုပ်သားများအတွက် လူမေရးဆိုင်ရာ တာဝန်များ ေဆာင်ရက်ြခင်း။
ကုမဏီအေနြဖင့် စီမံကန
ိ ်းလုပ်ငန်း ကာလအတွင်း ၀န်ထမ်း/ လုပ်သား များ၏ သက်သာေချာင်ချိေရး၊ ေနထိုင်စားေသာက်မ အဆင်ေြပေစေရး၊ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာ ေပျာ်ရင်ေစေရး၊ ဘာသာေရးှင့် ယဉ်ေကျးမဓေလ့ထံုးစံများကို ကိုးကွယ်ခွင့် ရရှိ
ေရးများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်ေပးပါမည်။
• လူပျိ/လူလွတ် ၀န်ထမ်းလုပ်သားများအတွက် ေနထိုင်ရန်အိပ်ေဆာင်များ စနစ်တကျထားရှိပီး အိမ်ေထာင်သည်ဝန်ထမ်း၊ လုပ်သားများအတွက် အိမ်ေထာင်သည် လိုင်းခန်းများ သီးြခား ေဆာက်လုပ်ေပးထားပါမည်။
• စားေသာက်ေရးအတွက်ေနစဉ် ထမင်း(၃)ကိမ် ေကးေမွးပီး ေနလည်စာ ညေနစာများတွင် အသားဟင်းြဖင့် စားသံုးိုင်ရန် စီစဉ်ေပးပါမည်။
• ညအချိန် တာဝန်ကျေသာဝန်ထမ်းများအတွက် အဆာေြပစားသံုးိုင်ရန် ေခါက်ဆွဲထုပ်၊ ေကာ်ဖီ မစ်ထုပ်များ ပံမ
ု ှန်ြဖန်ေဝေပးပါမည်။
• ၀န်ထမ်းလုပ်သားများ၏ ေသာက်သံုးေရများ သန်ရှင်းစွာှင့်လံုေလာက်စွာ ရရှိေရး စီမံေဆာင်ရက်ေပးထားပီး ေသာက်ေရသန်စက်ြဖင့် ေရသန်များ ထုတ်လုပ် ြဖန်ြဖးေပးပါမည်။
• စားေသာက်ခန်းမတွင် တီဗွီှင့်ဗွီဒီယုစ
ိ က်များထားရှိြခင်း၊ သတင်းစာှင့် ဂျာနယ်များ၊ သုတရသစာေပများ ထားရှိေပးြခင်းြဖင့် အပန်းေြဖမများ ေဆာင်ရက်ေပးထားပါမည်။
• ကျန်းမာေရးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ေဆးခန်း၊ ေဆးဝါးများှင့် သူ�ြပဆရာ/ ဆရာမများထားရှိ���������K
ုအပ်ပါက ကျည်ေတာက်ေပါက် တိုက်နယ်ေဆးံု၊ မေလးမိ ေဆးံုများသို ပိုေဆာင်ကသ
ု ေစြခင်းများ ေဆာင်ရ က်ေပးထားပါ
မည်။
• ၀န်ထမ်း/လုပ်သားများ၏ အေြခခံရပိုင်ခွင့်ြဖစ်ေသာ လစာှင့်စားရိတ်များ အချိန်မီရရှိ ေစရန်စီမံေပးြခင်း၊ ခွင့်များခံစားိုင်ေစရန် စီစဉ်ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပါမည်။
• ၀န်ထမ်းများ၏ မှီခိုသူ သား/သမီးများ၏ ပညာေရးေထာက်ပံ့မများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေစေရးကိစများစီမံေဆာင်ရက်ပါမည်။
ကုမဏီမှ မိ/ရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေဆာင်ရက်ေပးြခင်း။
လုပ်ကက
ွ ်အနီး မိ/ရာများသိုလည်း ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် အလှေငွများထည့် ၀င်လှဒါန်းထားပါသည်။ လှဒါန်းမစာရင်းအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားှင့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု������
က်ဆက်တွဲ (ဃ-၇)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
��မိုးေြမ ကုမဏီလီမိတက်
လုပ်ကက
ွ ်အနီးေကျးရာများသို ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မှင့် အလှေငွ ထည့်ဝင်လှဒါန်းထားမစာရင်း
စဉ်

၁။

အေကာင်းအရာ

သင့်ေငွ (ကျပ်)

ကျန်းမာေရး

(က)

(ခ )

(ဂ)

(၁.၁.၂၀၁၁) ရက်ေနတွင် မျက်စိေဆးံု၊ မျက်စိစမ်းသပ်စက်
အလှေတာ်
USD 10000အားတန်ဖိုးသင့်ေငွ 1USD=833KS

(၁၃.၃.၂၀၁၁)ရက်ေနတွင် ရန်ကင်းကေလးေဆးံုးကီး ဘက်စံု
အေထွေထွလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် အလှေငွ ထည့်
ဝင်ြခင်း။

(၃.၅.၂၀၁၁)ရက်ေနတွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ ြပည်သူေဆးံု
ကီး(ဘားအံမိ) ှင့် ြပည်နယ်အတွင်းရှိမိနယ်ခွဲေဆးံုများသို
ေဆးံုပစည်းများအတွက်

သင့်ေငွ စုစုေပါင်း
(ကျပ်)

30,830,000

8,330,000

50,000,000

5,000,000

လှဒါန်းြခင်း။

(ဃ)

(၁၀.၅.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးံု၊
ခုတင်(၇၀၀) ြပင်ဦးလွင်အတွက် လှဒါန်းြခင်း။

2,500,000

(င)

(၃၀.၇.၂၀၁၃)ရက်ေနတွင် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အိုးေရာဂါကု
ေဆးံုကီး၊ ရန်ကန
ု ်၊ ခါးိုးပိုင်းဆိုင်ရာ ကုတင်(၅၀)ဆံ့ သံုးထပ်
လူန ေဆာင် ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် လှဒါန်းြခင်း။

5,000,000

လူမေရး က

၂။

(က)

(၂၅.၄.၂၀၀၈)ေနတွ���
ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ (၆၂)ှစ် ေြမာက်
မီးသတ်တပ်ဖွဲေနအခမ်းအန းအတွက် လှဒါန်းြခင်း။

30,150,000

100,000

မှတ်ချက်

(ခ)

(၂၈.၂၂၀၁၄)ရက်ေနတွင် မေလးတိုင်းေဒသကီး ရဲတပ်ဖွဲှင့်
ယဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲသို ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ဦးထုပ်များလှဒါန်း
ြခင်း။

(ဂ)

(၆.၃.၂၀၁၄)ရက်ေနတွင် မေလးတိုင်းေဒသကီးမီးသတ်
တပ်ဖွဲ၏မီးသတ် ကားသယ်ယရ
ူ န်လိုအပ်ေသာ ကုန်ကျစရိတ်
အတွက် လှဒါန်းြခင်း။

(ဃ)

(၁၈.၂.၂၀၁၅)ရက်ေနတွင် ေလာက်ကုင
ိ ်ေဒသတွင် ိုင်ငံေတာ်
အတွက် သက်စွန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ တပ်မေတာ်သား
များှင့် မှီခိုသူမိသားစုများအတွက် လှဒါန်းြခင်း။

10,000,000

(င)

ရခိုင်ဂရ
ီ ိေလေဘး၊ေြမပံုမိနယ်၊မင်းြပားေဆးံတ
ု ည်ေဆာက်
အလှေတာ်

10,000,000

(စ)

ပခုကခိုင်/မိနယ်ေရေဘးသင့်ြပည်သူများအတွက်

10,000,000

စုစုေပါင်း

50,000

60,980,000
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မူလစာမျက်�ှ

အေကာင်းအရာ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်

ဆက်သယ
ွ ်ရန်

နိဂံုးချပ်ှင့် သံုးသပ်တင်ြပချက်
နိဂံုးချပ်သံုးသပ်တင်ြပချက်
ဤကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာသည် မ�ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်းမိနယ်၊ ရှားချက်ေဒသရှိ ေရ.အေသးစားလုပ်ကက
ွ ်အမှတ် (TPK-223)တွင်ေဆာင် ရ.က်မည့���မိုးေြမသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီ၏ စီမံကန
ိ ်း
အေကာင်းအရာများ၊ စီမံကန
ိ ်း ေကာင့������������K
ခိုက်မများ၊ ထိခိုက်မများကိုေြဖေလာ့မည့် အစီအစဉ် များှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး အစီအစဉ်များကို အဆိုြပတင်သွင်းေသာ အစီရင်ခံစာြဖစ်ပါ သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာ
အား ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာ နမှထုတ်ြပန်ထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုက
ိ ်မဆန်းစစ်ြခင်းဆို◌်င်ရာ လမ်းန်
ချက်များှင့် အညီေရးသားြပစုထားပါသည်။ ထိုအြပင် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်များ၊ ညစ်ညမ်းမ ေလာ့ချေရးအစီအစဉ်များ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်အခါ လို�� ရမည့်ေဆာင်ရ�����������������က် တံုြပန်မ
အစီအစဉ်များ၊ လူမေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ယမ
ူ အစီ အစဉ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။
ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီသည် ေရသတတူးေဖာ်ြခင်းကို ေြမေအာက် လိဏ်ေခါင်းတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)ြဖင့် ေဆာင်ရက်ပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုင
ိ ်ရာ အရည်အေသွးများြဖစ်ေသာ ေရအရည်အေသွး၊
ေလအရည်အေသွးများ ကိုအမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ
 ်မ) လမ်းန်ချက်များှင့် တိုက် ဆိုင်စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ စစ်ေဆးချက်များအရ ေလှင့်ေရ အရည်အေသွးသည် သတ်မှတ်ထား ေသာသတ်မှတ်ချက်များအတွင်း
ရှိသည်ကုိ ေတွရှိ������ မိုးေြမ ကုမဏီ၏ေရတူး ေဖာ်ေရးစီမံကန
ိ ်းသည် အြခားကုမဏီမှ ြပန်လည်အပ်ှံထားေသာ လုပ်ကက
ွ ်ကုိ ြပန်လည် ေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း အကိတည်ေဆာက်ေရးကာလမှ စတင်ေဆာင်ရက်ရမည့်
လုပ်ငန်းြဖစ်သြဖင့် စီမံက�
ိ ���������������
ုင်ေသာ ထိခိုက်မများှင့် ထိခိုက်မေလာ့ချေရး နည်းလမ်းများအား ထည့်သင
ွ ်းေရးဆွဲထားပါသည်။ ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ အကျိးသက်ေရာက်မများမှာ ေဒသမျိးစိတ်ပင်များှင့် ဇီဝမျိး
စံု၊ မျိးကွဲများ ေလျာ့ပါးလာိုင် ြခင်း၊ ေြမနိမ့်ဆင်းမ��������
ုင်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွးများြဖစ်ေသာ ေလ အရည်အေသွး၊ ေရအရည်အေသွးှင့် ေြမအရည်အေသွးေြပာင်းလဲမ�
 ������K
ုင်ြခင်း၊ ဖုန်မန်များထွက်ရှိြခင်းတို်
အနည်းငယ်စီ�����K
ုင်ပါသည်။
စီမံကန
ိ ်းေကာင့�������
ုင်ေသာ ထိခိုက်မများကို ေလျာ့ပါးေစရန် ထိခို◌ု◌်က်မေလာ့ ချေရးအစီအစဉ်ှင့် စီမံကန
ိ ်းပိတ်သိမ်းပီးကာလတွင် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး အစီအစဉ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်ေရးဆွဲ၍ ေဖာ်ြပထား
ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား အချိန်ှင့်တစ်ေြပးညီသိရှိိုင်ရန် ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးအဖွဲများကိုဖွဲစည်း ပါမည်။ ေစာင့်ကပ်ကည့်ေ
 ရး အဖွဲများတွင် အမှတ်(၂)သတတွင်းမှ တာဝန်ခံတစ်ဦး၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ
တာဝန်ခံတစ်ဦး၊ ရတန မိုးေြမ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီမှ စီမံကန
ိ ်း ဒါိုက်တာ၊ စီမံကန
ိ ်းမန်ေနဂျာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး မန်ေနဂျာ၊ ြပည်သူလူထု ဆက်ဆံေရးတာဝန်ခံတိုအြပင် ြပည်သူလူထု ကိုယ်စားလှယ်များြဖစ်ေသာ
ေကျးရာအုပ်ချပ် ေရးအဖွဲဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများအားထားရှိ၍ ေစာင့်ကပ်ကည့်ေစပါမည်။ ကုမဏ၏
ီ တစ်ှစ် တာ ေရတူးေဖာ်ြခင်းအတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံမကန
ု ်ကျစရိတ် ကျပ်သိန်း (၃၆၀၀)ခန်၏ (၂)ရာခိုင် န်းြဖင့် လျာထားသက်တမ်း(၇)ှစ်
အတွက် ရံပံုေငွကျပ်သိန်း(၅၀၀)ခန် လျာထားရံပံုေငွများ အား အမှန်တကယ်သံုးစွဲချိန်တွင် လံုေလာက်ြခင်းမရှိပါက ထပ်မံြဖည့်သွင်း ေဆာင်ရက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းဧရိယာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရာများမှေဒသခံ ြပည်သူများ စီမံကန
ိ ်း
တွင် လာေရာက်လုပ်ကု◌
ိ ်င်လက်ရှိေသာ အလုပ်သမားများအား စီမံကန
ိ ်း၏ သက်ေရာက်မများ ေကာင့်ထိခိုက်နစ်န မများရှိလာပါက ကုမဏီမှတာဝန်ယေ
ူ ြဖရှင်းေပးရန် လူထုတိုင်ကားချက် များညိိင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရ က်မည့် အစီအစဉ်အား
ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်သွားပါမည်။ ထိုအြပင် ေဒသတွင်းှင့်စီမံကန
ိ ်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သဘာဝေဘး အရာယ်များကျေရာက် ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွ����������������
င့် ပတ်ဝန်းကျင် ြပည်သူလူထုမှ������Kအညီ
ေတာင်းခံြခင်းများ၊ မေကျနပ်ချက်များ၊ တို◌်င်ကားမများစသည့������K
စရပ် များအတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ၊ စီစဉ်ေဆာင်ရက်ေပးမည့် အဖွဲများ ထားရှိပါမည်။
စီမံကန
ိ ်းရပ်ဆိုင်းြခင်းကာလတွင် စီမံကန
ိ ်းအေြခခံ အေဆာက်အဦများ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ စက်ကရ
ိ ိယာများ/လပ်စစ်ကိးများ ြပန်လည်သိမ်းဆည်းြခင်း၊ တူးေဖာ်ထားေသာ လိဏ်များ အတွင်းသို အလာတစ်ခုြခင်းအလိုက် ေြမလာများြပန်လည်
ြဖည့်တင်း၍ အေရးကီးေသာ ေနရာ များတွင် ကွန်ကရစ်ြဖင့်ပိတ်ဆိုြခင်းလုပ်ငန်းများအား ခွင့်ြပသက်တမ်းမကုန်မီ မိုင်းပိတ်သိမ်း မည့်ကာလအတွင်း ေဆာင်ရ���������
င်လည်း ေဒသှင့်ကုက
ိ ်ညီေသာ ှစ်ရှည်၊ ှစ်တိုပင်များ၊ ကီး
ထွားမန်းြမန်သည့် ေဒသမျိးရင်းအပင်များကို စိုက်ပျိးြခင်းများေဆာင်ရက် သွားပါမည်။ ေရတိုက်စားမေကာင့် ေြမပိြခင်း၊ ေြမဆီလာဆံုးံုးြခင်းများ မြဖစ်ပွားေစရန် ြမက်ပင်များကို အကွာအေဝး ညီညာစွာထား၍ အတန်းလိုက်စိုက်ပျိးသွားပါ
မည်။ ေြမယာြပန် လည်ထူေထာင်ြခင်းှင့်စိမ်းလန်းစိုေြပေရး လုပ်ငန်းများထိေရာက်မရှိေစရန် ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးအဖွဲများအား အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန် ချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရက်၍
ေြပာင်းလဲြခင်းများ ရှိ/မရှိကု(ိ ၆)လတစ်ကိမ် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာနသို တင်ြပသွားပါမည်။
�� မိုးေြမသတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီ၏ စီမံကန
ိ ်းေကာင့် အလတ်စားအဆင့် ထိခိုက်မများြဖစ်ေသာ ေဒသမျိးစိတ်အပင်များှင့် ဇီဝမျိးစံု၊ မျိးကွဲများေလျာ့ပါးြခင်း၊ ပတ်ဝန်း ကျင်အရည်ေသွးများြဖစ်ေသာ ေလအရည်အေသွး၊ ေြမအရည်ေသွးှင့်
ေရအရည်အေသွး ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ဖုန်မန်များပျံလွင့်ြခင်း စေသာထိခိုက်မများ ရှိိုင်ေသာ်လည်း ကုမဏီအေနြဖင့် အဆိုပါထိခိုက်မများကို ထိေရာက်စွာ ေလာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံ
ခန်ခွဲမအစီအစဉ်အား ေရးဆွဲအေကာင် အထည်ေဖာ် မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ထိခိုက်မများကိုကာကွယ် ေလာ့ချိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းေကာင့် ိုင်ငံေတာ်၏ အကျိးစီးပွားကို ြဖစ်ထွန်းေစံုသာမက ေဒသတွင်း လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကုင
ိ ်
သူများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးပွားလာြခင်း၊ ေဒသတွင်း ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ များတိုးတက်လာေစြခင်း၊ ေဒသတွင်းလူမစီးပွားဖွံဖိး တိုးတက်လာြခင်း၊ ေဒသဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပူးေပါင်းပါ၀င်လာိုင်ြခင်းစေသာ
အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိေစပါသည်။ စီမံကန
ိ ်းေကာင့် သိသာထင်ရှားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဆိုင်ရာထိခိုက်မများမရှိဘဲ လူမ စီးပွားှင့် ိုင်ငံေတာ်၏ အကျိးစီးပွား ြဖစ်ထွန်းိုင်ြခင်းတိုေကာင့် အဆိုပါစီမံကန
ိ ်းအား ေရရှည် လုပ်ေဆာင် ခွင့်ြပ
သင့်ပါေကာင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။
ဦးခင်ေမာင်ေအး
ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး (ငိမ်း)
၀န်းကျင်ေဗဒပညာရှင်
ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် (၀၉-၄၂၁၀၈၁၇၄၄)

ကျမ်းကိုး စာရင်းများ
• ြပည်သူကျန်းမာေရး ဥပေဒ (၁၉၇၂)။
• အလုပ်သမားေလျာ်ေကးေငွ အက်ဥပေဒ (၁၉၅၁)။
• ြမန်မာ့သတတွင်း ဥပေဒ (၁၉၉၄)။
• ြမန်မာ့သတတွင်း ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ(၂၀၁၅)။
• ြမန်မာ့သတတွင်း နည်းဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• သစ်ေတာနည်း ဥပေဒ (၁၉၉၅)။
• စံချိန်စံန်း သတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၄)။
• ေတာိုင်းတိရစာန်ှင့် သဘာဝနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေရးှင့် သဘာဝေတာများထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ (၁၉၉၄) ။
• ေတာိုင်းတိရစာန်ှင့် သဘာဝအပင်များ ထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒ(၂၀၀၂)။
• အလုပ်သမား အဖွဲအစည်း ဥပေဒ (၂၀၁၁)။
• အခေကးေငွ ေပးေချေရး ဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• ဆိုင်များှင့်အလုပ်ဌာနများ ဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) အခန်း(၄) ပုဒ်မ(၇)၊ အခန်း(၆) ပုဒ်မ(၁၀)ှင့် (၁၂)၊ အခန်း(၇) ပုဒ်မ (၁၃)၊ အခန်း(၈) ပုဒ်မ (၁၇)။
• ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ (၂၀၀၆)။
• ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• ဓာတုပစည်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများအရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)၊ အခန်း (၁၄၊၁၅၊၁၆)။
• ဓာတုပစည်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများအရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ေရး နည်းဥပေဒ (၂၀၁၆)၊ အခန်း (၁၄၊၁၅၊၁၆)။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒ (၂၀၁၄)၊ အခန်း(၉) ပုဒ်မ(၄၁)။
• ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း(၂၀၁၅)။
• အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်(၂၀၁၅)။
• ြမန်မာိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဥပေဒ(၂၀၁၅)။
• လုပ်ငန်းခွင်သံုးေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ၀တပစည်းများဆိုင်ရာ ဥပေဒ(၂၀၁၈)။
• အမျိးသားေြမအသံုးချမဆိုင်ရာမူဝါဒ ဥပေဒ(၂၀၁၆)။
• ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ (၂၀၁၂)။
• ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ နည်းဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• လူမဖူလံုေရးအက်ဥပေဒ (၁၉၅၄)။
• လူမဖူလံုေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) ။
• ေြမေအာက်ေရ အက်ဥပေဒ (၁၉၃၀)။
• The Emergency Provision Act (1950)။
• The Explosives Substances Act (1908)။
• ဇီဝမျိးစံု၊ မျိးကွဲှင့် သဘာဝ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏမ
ီ ျား အက်ဥပေဒ (၁၉၁၄)။
• အလုပ်အကိုင်ှင့် ကမ်းကျင်မဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)။
• ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏမ
ီ ျား ဥပေဒ (၂၀၁၇)။
• (၁၉၅၁)ခုှစ် အလုပ်ံုများ အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ (၂၀၁၆)။
• သစ်ေတာ ဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• အနည်းဆံုး အခေကးေငွဥပေဒ (၂၀၁၈)။
• လုပ်ငန်းခွ����ရာယ် ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ဥပေဒ (၂၀၁၉)။
• ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာမူဝါဒ (၂၀၁၉)။

မှီြငမ်း စာအုပ်စာတမ်းများ

• Soe Aung U, Environmental Scientist Lecture Notes;
Level-(I), (II), (III) ( March, 2017)
• IFC (International Finance Corporation) Environmental, Health and Safety Guidelines for Mining (accessed December 18, 2016)
• Andy H Begg Mr, EXSAR Consulting Ltd., August 2008, Hazards in Emulsion Explosives Manufacture and Handling.
• Coffey Myanmar Limited &Valentis Services Company Limited ၏လံုးခင်း၊ ဖားကန် ရတန�နယ်ေြမ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇။
• ADB: GREATER MEKONG SUBREGION CORE ENVIRONMENT PROGRAM: TA 8786-MYA: Environmental Safeguard Institutional Strengthening; Good Practices for Mine Wastewater and Waste Rock Management
Training Course; February, 2018.
• ြမန်မာ့ငှက်များ၏ အေလ့အထများှင့် ထူးြခားသည့်လကဏာများ ဦးဟုတ်လင်း (န်ကား ေရးမှး – ငိမ်း) သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၈။
• လုပ်ငန်းခွင်အ�ရာယ်ကင်းရှင်းေရး(ေဆာက်လုပ်ေရး)(ေအးငိမ်း-ေလးမျက်�ှ )ေအာက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၄။
• 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.
• 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.
ေန�က်ဆက်တွဲများ
ေန�က်ဆက်တွဲ (က)
• ကုမဏီမှတ်ပံုတင် အေထာက်အထားများ (က- ၁)
• ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ပစည်းများ၏ ခွင့်ြပချက်အေထာက် အထားများှင့် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပံုများ (က- ၂)
• ပျမ်းမ ေရ.သတပါ၀င်န်းြပဇယား (က- ၃)
• စီမံကန
ိ ်းေဒသ၏ UTM၊ Topo၊ Google၊ ြမန်မာိုင်ငံ ဘူမိုပ်သွင်ေြမပံုများ (က- ၄)
• လုပ်ကက
ွ ်ဧရိယာအနီး မှတ်တမ်းဓါတ်ပံမ
ု ျား (က- ၅)
ေန က်ဆက်တွဲ (ခ)
• (IEE) အစီရင်ခံစာေရးသား ေဆာင်ရက
. ်သည့် အဖွဲ၏ဖွဲစည်းမှင့် ပညာအရည်အချင်း အေထာက်အထားများ
ေန က်ဆက်တွဲ (ဂ)
• သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ ေဒသတွင်းရှိ သစ်မျိးစိတ်များစာရင်း ( ဂ- ၁ )
• စီမံကန
ိ ်းေဒသအတွင်းမျိးသုဉ်းေပျာက်ကယ
ွ ်မည့��
ရာယ်မှ
ကာကွယ်ရမည့် ငှက်မျိးစိတ်များစာရင်းှင့် ေတာိုင်းတိ�Kာန်များစာရင်း ( ဂ- ၂ )
• ေြမ အရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးချက် ရလာဒ် ( ဂ- ၃ )
• ေရအရည်အေသွး စစ်ေဆးချက်ရလာဒ် ( ဂ- ၄ )
• ေလ အရည်ေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးချက် ရလာဒ် ( ဂ- ၅ )
• အမန်အမားပျံလွင့်မ တိုင်းတာစစ်ေဆးချက်ရလဒ် ( ဂ- ၆ )
• ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမ တိုင်းတာစစ်ေဆးချက် ရလာဒ် ( ဂ- ရ )
ေန က်ဆက်တွဲ (ဃ)
• စွန်ပစ်ေကျာက်ိုင်းများ ထွက်ရှိိုင်မည့်ပမာဏ ဒီဇိုင်းေြမပံု ( ဃ- ၁ )
• ထိခိုက်ိုင်မများကို ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရက်မည့် အစီအစဉ်များ ( ဃ- ၂ )
• ုန်းစစ်ကန် တည်ေဆာက်ထားရှိမမှတ်တမ်း ( ဃ- ၃ )
• မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ကွင်းဆင်းသေဘာထားမှတ်ချက်မှတ်တမ်းများ ( ဃ- ၄ )
• ေဒသခံြပည်သူများှင့်ေတွဆံုမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု ( ဃ- ၅ )
• တူးေဖာ်လုပ်ကုင
ိ ်မည့် ေြမေအာက်အင်းနမူနပံုစံ မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ ( ဃ- ၆ )
• လုပ်ကက
ွ ်အနီးေကျးရာများသို ေဒသဖွ◌ံဖိးေရးလုပ်ငန်းများအတွက်
အလှေငွ ထည့်ဝင်ထားမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ ( ဃ- ရ )
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