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အခန်ဵ(၁) 

            ၏          (၂)  

            (           )၊                 ၊                  ၊                        ၊   

                      ၊                                                      

                              ( IEE ) အစီရင်ခဳစာအကျဉ်ဵချုပ် 

အခန်ဵ(၂)နိဒါန်ဵ 

             ၊                 ( ၁၃/    (     ) ၀၇၁၀၀၈                          

       ၊                          ၊                          ၀၉ ၄၅၉၉၅၀၆၂၉           ။  

             ၏             (           )၊                ၊                  ၊            

             ၊                       ၊         (၂)    (၁၆.၅) ဧ / ၀.၀ ၆ ၆ ၈               

                ၊                -၉ ၃/  (၁၄)                                 - 

 (A) 2995000, 1194811 , (B) 2995000, 1195100 , (C) 2995028, 11951156 , 

 (D) 2995200, 1195000 , (E) 2995200, 1194700 , (F) 2995144, 1194588 ,               

                  ။   

                         (၂)                               (                    

           )                                                                

                                               ၊                                    

        ၏                      (၀ ၁၇ ၇/၂၀ ၂ ၀)      ၂ ၁ . ၈ . ၂ ၀ ၂ ၀      ၂ ၀ . ၂ . ၂ ၀၂၁     (၆)  

                                ။                        ၂ ၁.၂.၂ ၀၂ ၁     ၂ ၀.၈.၂ ၀ ၂၁ 

   (၆)              ။                                                       

        (၂)                               (                             )                

           ၊                                   ၊                                

                                (       )                                                 

                              ။                       ၏         (၂)             

                                (Initial Environmental Examination-IEE)            

                              ။  

 စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူ၏အေကကာင်ဵအရာေဖာ်ပပချက် 

                                ( ၁၃/    (     ) ၀၇၁၀၀၈                      ၊ 

              ၊               ၊               ၊             (            )                   ။  

                         ၀၉ ၄၅၉၉၅၀၆၂၉           ။ 

အဆုိပါလုပ်ကွက်(၂)အတွင်ဵ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ကကမည်ဴ အမည်မျာဵမှာ ေအာက်ေဖာ်ခပ 
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ပါအတုိင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

( )              -                    

         -                                                             ။ 

              -                ၊                ၊               ၊  

            (            )။ 

     ၀၉ ၄၄၄၆၀ ၅၅၅၉  

( )                  -                                                        ။ 

              -               ၊              ၊                ၊ 

            (           )။ 

၀၉ ၄၀၇၇၆၄၆ ၆၇၉ 

 ( )               -                                                        ။ 

              -              ၊        (၁)၊                ၊           

           ၊             (           )။ 

     ၀၉ ၆၇၇၆၃၃၀၈၁ 

 

အခန်ဵ(၃) မူဝါဒ၊ ဉပေဒနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာမူေဘာင် 

              အေနခဖင်ဴ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵ တူဵေဖာ်ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် သက်ဆုိင်သညဴ ် ဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာစည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ြျက်မျာဵကုိ လိက်ုနာလျက် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် 

ခဖစ်ပပီဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵ၊ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵအာဵ လုိက်နာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

အခန်ဵ(၄) စီမဳကိန်ဵအေကကာင်ဵအရာေဖာ်ပပချက် 

စီမဳကိန်ဵတည်ေနရာ နှငဴ် ေပမဧရယိာအကျယ်အဝန်ဵ 

                ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရုအေသဵစာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အခဖစ် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်(၂)သည ်             (           )၊                ၊       

            ၊                        ၊                              ၊                - ၉၃/    

(၁၄)    - (A) 2995000, 1194811 , (B) 2995000, 1195100 , (C) 2995028, 11951156 , 

  (D) 2995200, 1195000 , (E) 2995200, 1194700 , (F) 2995144, 1194588 ,  

                            ၊ ေခမဧရိယာ (၁၆.၅) ဧ / ၀.၀ ၆၆ ၈                  ကျယ်ဝန်ဵ 

ပါသည်။ 
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စီမဳကိန်ဵကာလ 

                                    ၂၀၁၅                      (           ) 

            ၊  -၃                                                   ၊         

                             (၁၀)                                                   

         ။  

              ၏         (၂)                          (15.76 %)၊      ( Zn 1.19 %)၊ 

       ( Cu 1.13 % )                                                    ၁၂၁၂၁         

                                                          -၃                    ။ 

တစ်နှစ်လျှင် တန်ြျနိ် (၁၅၀၀)                ထုတလ်ုပ်နုိင်ရန်လျာထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် 

ခဖစ်သခဖငဴ် ထုတလ်ုပ်မညဴ် အြျန်ိကာလမှာ (၈) နှစ်ြန့်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

အေဆာက်အဦဵအေရအတွက် 

                 (၂)                                       အေသဵစာဵ စမ်ဵသပ် 

တိုင်ဵတာခြင်ဵနှင်ဴတူဵေဖာထ်ုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မည်ဴကာလတွင်           

(၄)  ၊           (၁)    ၊             (၂)                              

 

ေပမေအာက်ေရနငှဴ်အကွာအေဝဵ 

                               ၌      (         )                      

Pearched Water level (    ) Temporary Water Level                ၊  ၎    Level     

      (၂၅    ၃၀   )                                           ။                   

       Aquifer                                          Permanent Water Level    

            ၊ ၎             (၂၀၀)                           ။ 

             ၏         (၂)      ၌               (Water Resources)         

                    ၊                                ။         (၂)      ၌            

                          ၊                                        ။                     

            (                     ၏        (၂)                               -        

    ၁၄၀                 )                                                       ၊    

            ၍                                           ၊                                  ။ 

                          -(               N 20º  36'  46.54"                         E 

099º 57'  05.06"             One inch Map 93 P/14         2994850 E , 1194900 N)      

                       ၊                   ၍                             ။ 
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သဳုဵစွဲမညဴ် ဓါတုပစ္စည်ဵ မျာဵအပါအဝင် ကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵ မျာဵ 

                ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ  

ထွက်ရှိလာသညဴ် ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သညဴသ်တ္ရုရိုင်ဵမျာဵကုိ ဆငဴ်တက်ခပုခပင်ခြင်ဵမခပုလုပ်ဘဲ၊ ေဈဵ 

ကွက်အတွင်ဵသုိ္သ တိုက်ရိုက်ေရာင်ဵြျမည်ခဖစ်ပါသည်။ ထို္သေကကာငဴ် မည်သညဴ ် ဓာတုပစ္စည်ဵ  မျှ 

သဳုဵစွဲရန် မလိအုပ်ပါ။  

                                      (၂)                                                

                  (       )             ၍                                   ။ 

 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆငဴ်ဆငဴ်ေဆာင်ရွက်မှု 

လုပ်ငန်ဵအေကာင်ဵအထည်ေဖာ်သည်ဴကာလတွင် ေခမေနရာရှင်ဵလင်ဵခြင်ဵ၊  ြဲနှင်ဴ ဆက်စပ် 

သတ္ရုရုိင်ဵ တူဵေဖာ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ပါသည်။ တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မည်ဴ နည်ဵ 

စနစ်မှာ                              (Underground Mining Method)       ၄'×၄' 

                         ၊                                             ၏        

                                                     ထုတလ်ုပ်မည်ခဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေခမေနရာရှင်ဵလင်ဵခြင်ဵ၊ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵ၊ စုပုဳခြင်ဵ၊ သယ်ယူပို္သေဆာင် 

ခြင်ဵ၊ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵနှင်ဴ ေစာင်ကကပ်ကကည်ဴရှုခြင်ဵ စသည်တုိ္သခဖင်ဴ အဆင်ဴဆင်ဴေဆာင်ရွက်သွာဵမည် 

ခဖစ်ပါသည်။  

အသဳုဵပပုမညဴ်စက်ယန္တရာဵမျာဵ၊ လုပ်သာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် အလုပ်ချန်ိ  

                                              (၄)  ၊           (၁)   ၊ 

            (၂)                                                             /     

                 (၉)                                 (၁၉)                              

                         ။ ေဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်ဵ သတ္ရုတွင်ဵနည်ဵဥပေဒ(၂၀၁၈)၊ အြန်ဵ 

(၂၇)၊ ပုဒ်မ (၁၇၄) နှင်ဴအညီ  ေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ပပီဵ တစ်ရက်လျင် အလုပ်ြျန်ိ (၈)နာရီခဖင်ဴ 

                         ။ 

ထုတလ်ုပ်မညဴ်ထတု်ကုန်နှင်ဴထွက်ရိှမှု 

                                       ၊                                             

         ။ 

တစ်နှစ်အတွက်ေရလုိအပ်ချက်နှငဴ် ရယူသဳုဵစွဲမည်ဴေရအရင်ဵအပမစ် 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ြျ ို ဵေရ၊ ေသာက်သဳုဵေရ၊ စာဵဖိုေဆာင်သဳုဵရန်ေရအတွက် ေန့စဉ်ေရ (၂၈၅) 

ဂါလြဳန့် လိအုပ်မည်ခဖစ်ပပီဵ ေရကုိကကိုြျက်၍အသဳုဵခပုမည်ခဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ အတွက် 

ေန့စဉ် (၈၀၀)ဂါလဳုြန့်  လုိအပ်မည်ခဖစ်ပပီဵ၊                                                  

                                       (၁၀'×၁၀'×၅')ခဖင်ဴ သုိေလှာင်ထာဵရှိ အသဳုဵခပုမည် 
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ခဖစ်ပါသည်။ ၁ နှစ်လျှင် ေရဂါလဳ (၃၉၀၆၀၀)ြန့် လိုအပ်မည်ခဖစ်ပါသည်။  

တစ်နှစ်အတွက် ေလာင်စာဆီလိုအပ်ချက်(ခန့်မှန်ဵ) 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်စဉ်ကာလအတွင်ဵ တစ်နှစ်လျှင် ဒီဇယ်ဆီဂါလဳ 

(၄၀၀၀)ြန့် လိအုပ်ပပီဵ၊ အင်ဂျင်ဝိုင် (၃၅) ဂါလဳနှင်ဴ အမဲဆီ (၂) ဂါလဳြန့် လိအုပ်မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

                           (         ) 

                                     (၁၅ ၀ ၀)                                  

                       (၁၀ ၀ ၀)                      ။                         

                                                                              

                    ။                                    ၊                        

                  ၊                    ၊                             ၊        

                              ၊                                              ၊          

                                                                            ။  

အဆုိပပုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵေကကာင်ဴ ထွက်ရိှလာမညဴ် စွန့်ပစ္စည်ဵ  

အဆုိခပုလုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴ တစ်နှစ်လျှင် စွန့်ပစ်ေခမထွက်ရှိနိုင်မှု (၁၂၀)တန်ြန့်၊ တစ်ေန့လျှင် 

စွန့်ပစ်အမှိုက် (၇.၄၁) ကီလိုဂရန်ြန့်နှင်ဴ စွန့်ပစ်ေရ တစ်ေန့လျှင် (၁၀၀၀)ဂါလဳြန့် ထွက်ရှိမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ 
 

အခန်ဵ(၅) လက်ရိှပတ်ဝန်ဵကျင်အေပခအေန 

ဦဵေကျာ်စိန် ၏ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

                             (Underground Mining Method)       ၄'×၄'                

        ေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်စဉ်တွင် Impact မျာဵ ခဖစ်ေပ္ဝလာပါက 

နှိုင်ဵယှဉ်၍ ခပန်လည်ကုစာဵနုိင်ရန်အတွက် ေရအရည်အေသွဵ၊ ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ြါမှု၊ ေခမအရည် 

အေသွဵ၊ ေလအရည်အေသွဵ၊ ေဂဟစနစ်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်တို္သ၏ လက်ရှိပတ်ဝန်ဵကျင် အေခြ 

အေနမျာဵကုိေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ 

ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ခါမှု 

 လုပ်ကွက်ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ                                                        

         N 20º 36' 43.58"                         E 099º 57' 12.98"           One inch map 

93 P /14              - 2995100 E , 1194800 N ေနရာတွင် ဆူညသဳဳအာဵ (EXTECH) အမျ ို ဵ 

အစာဵ(Sond Level Meter-SPL -600)ခဖငဴ် ေန့ပိုင်ဵအေခြအေန(Day time; 42.48a (dB)∆        ၊) 

နှင်ဴညပိုင်ဵအေခြအေန(Night time; 40.32a(dB)∆)တို္သကို တိုင်ဵတာေဖာ်ခပထာဵပါသည်။  

ေရအရည်အေသွဵ 

              ၏         (၂)      ၌        ၊                       ၊              
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                                                                     ၊               ၍         

                         ၊                                  ။                        - 

 (              N 20º 36' 46.54"                          E 099º 57' 05.06" (         )  

 One inch Map 93 P/14         2994850 E , 1194900 N     )    ေရနမူနာမျာဵ ရယူ၍         

 စမ်ဵသပ်ထာဵပါသည်။  

              ၊         (၂)၏          ၊                 ၊                   

                                                                   ၊ ၎            

           (               N  20º  36'  41.55"                           E  099º 57'  

 08.18"             One inch map; 93 P /14         2994948 E , 1194733 N     )    ေရ  

 နမူနာ မျာဵရယူ၍ ဓာတ်ြဲွစမ်ဵသပ်ထာဵပါသည်။ 

ေလအရည်အေသွဵ 

             ၊         (၂)အတွင်ဵရှိ ေလထုအရည်အေသွဵတိုင်ဵတာခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ 

HAZ SCANNERTM model-EPAS စက်ခဖငဴ် လုပ်ကွက်အတွင်ဵ               N 20º 36' 43.58" 

                        E 099º 57' 12.98"           One inch map 93 P /14              - 

2995100 E , 1194800 N                  တိုင်ဵတာေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ 

ေပမထုအေပခအေန 

 ေခမအရည်အေသွဵအာဵ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ               N 20º 36' 43.58"             

             E 099º 57' 12.98"           One inch map 93 P /14              - 2995100 E 

, 1194800 N     မှ အနက်(၁)ေပြန့်အထိနမူနာေကာက်ယူ၍ တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵထာဵမှုအာဵ 

ေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာေဖာ်ပပချက် 

 စီမဳကိန်ဵအနီဵဝန်ဵကျင်ရိှ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ လူမှုဆုိင်ရာပတ်ဝန်ကျင်တုိ္သအာဵ ေလဴလာ 

မှုမျာဵခပုလုပ်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေနအထာဵမျာဵအာဵ ကကိုတင်ေလဴလာခြင်ဵ၊ ေလဴလာမညဴ် 

ဧရိယာသတ်မှတ်ခြင်ဵ၊ ဧရိယာအတွင်ဵ ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာခြင်ဵတို္သကုိ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက် အနီဵဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအြျက်အလက်မျာဵကုိေဖာ်ခပရာတွင် တာြျလီိတ် ပမို့ 

နယ်ရှိ အေထွေထွအုပ်ြျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ၂ ၀ ၁၈        စာရင်ဵမျာဵမှ(Secondary Datas) 

မျာဵအာဵ အသဳုဵခပုေဖာ်ခပထာဵခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

ေဂဟစနစ် 

         ဧ                             ၊                                       ၊ 

    ၊                                                         ။           

                                                                                  

                                                ။                       
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          ၎                                                                  ။  

 

အခန်ဵ(၆) ထိခိကု်မှုနှင်ဴေလျာဴပါဵေစေရဵအစီအစဉ်မျာဵ 

            ၏ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵထုတလ်ုပ်မှု စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ ဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုနှငဴ်ေကာင်ဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵရိှပါသည်။ ေလထု၊ 

ေခမထု၊ ေရထုတုိ္သ၏ အရည်အေသွဵ     ကျဆင်ဵခြင်ဵနှင်ဴအခြာဵေသာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ 

ဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ ရှိသကဲဴသုိ္သ ေဒသြဳလူထုအေပ္ဝတွင် အလုပ်အကိုင် အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ 

ရရှိေစခြင်ဵ၊ လူေနမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အဆင်ဴအတန်ဵ ဖဳွ့ပဖိုဵလာခြင်ဵတို္သမှာ ေကာင်ဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှု 

မျာဵပင်ခဖစ်ပါသည်။ ြဲသတ္ရုနှင်ဴဆက်စပ် တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်ဵ 

                                             ကုိ ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထတု်တင်ခပထာဵပပီဵ၊          

                                                                 မျာဵ၊ ေလျှာဴြျမည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရဵအတွက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵပပီဵ 

ြန့်မှန်ဵအသဳုဵစရိတ်ကျပ်သိန်ဵ(၇၀)လျာထာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် ရှင်ဵလင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ 

 

အခန်ဵ(၇) ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

တူဵေဖာ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵြွင်ကျွမ်ဵကျင်မှုရှိေစရန်အတွက် 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵမှ ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵေပဵခြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵြွင်ကာကွယ် 

ေရဵပစ္စည်ဵ မျာဵ (Personal Protective Equipment-PPE) မျာဵ ဝတ်ဆင်ေစ၍လုပ်ငန်ဵြွင်သုိ္သ ဝင် 

ေရာက်ေစခြင်ဵ၊ အေရဵေပ္ဝကာကွယ်ေရဵစီမဳြျက် (Disaster Management Plan)၊ မီဵေဘဵ 

အန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵစီမဳြျက် (Fire Protection Plan)မျာဵေရဵဆဲွ၍ ဇာတ်တိုက်ေလဴကျငဴ်ခြင်ဵ၊ 

အသိပညာေပဵခြင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်၍ လုပ်ငန်ဵြွင်ထြိိုက်ေစမှုမျာဵအာဵ ေလျာဴြျေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ကျွမ်ဵကျင်မှုရှေိစေရေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵမှုအစီအစဉ် 

 တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵတွင် ေဒသြဳခပည်သူမျာဵအာဵ ပညာအရည်အြျင်ဵအလုိက် 

ဦဵစာဵေပဵြန့်ထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ လုပ်သာဵမျာဵအာဵ အြါအာဵေလျာ်စွာ ဝန်ကကီဵဌာန 

နှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ဖွငဴ်လှစ်ေသာသင်တန်ဵမျာဵအာဵ တက်ေရာက်ေစမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
 

အေရဵေပါ်အန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ် 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်ဵ 

ခပင်ဵထန်သညဴ် မုန်တိုင်ဵတိုက်ြတ်ခြင်ဵ၊ မုိဵကကီဵခြင်ဵ၊ ေခမပပိုခြင်ဵ၊ မီဵေလာင်ခြင်ဵ၊ ေခမငလျင် 

လှုပ်ခြင်ဵ အစရိှသညဴအ်ေရဵေပ္ဝသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ကျေရာက်လာပါက၊ အေရဵေပ္ဝကုသ 

နိုင်ရန်အတွက် ေရှဵဦဵသူနာခပုေဆဵပဳုဵမျာဵထာဵရှိခြင်ဵ၊ လုပ်ကွက်အတွင်ဵေဆဵေပဵြန်ဵထာဵရိှခြင်ဵ၊ 
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ပမို့နယ်ေဆဵရုဳ၊ ရဲစြန်ဵ၊ မီဵသတ်တပ်ဖဲွ့၊ ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵတုိ္သအာဵ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵခဖင်ဴြျတိ်ဆက်၍သယ်ပို္သနိုင်ရန် ကာဵတစ်စီဵအာဵ လုပ်ကွက်တွင် 

အဆင်သငဴ်ထာဵရှိပါသည်။ 

 

အခန်ဵ(၈) အမျာဵပပည်သူနှငဴ်တိငု်ပင်ေဆွဵေနွဵပခင်ဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ ေဒသြဳမျာဵနှငဴ်ေတွ့ ဆုဳေဆွဵေနွဵပဲွကို မာမိုတာ(၃) ေကျဵရွာအပု်ြျုပ်ေရဵမှူဵ 

ဦဵေယာန၏ ေနအမိ်၊ ၂ ၀၂ ၁       ၊          (၂ ၃)           ေဒသြဳ                    

ဖိတ်ကကာဵ၍ နဳနက်(၀၉:၃၀) နာရီမှ နဳနက်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵြဲဴပါသည်။ 

လူဦဵေရ(၁၅)ဦဵ တက်ေရာက်ြဲဴပါသည်။  

လုပ်ကွက်အနီဵဝန်ဵကျင်ရိှေဒသခဳမျာဵ၏ ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵမှုရလဒ်မျာဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု(အေသဵစာဵ) တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ၍ ယြုကဲဴသုိ္သ ေဒသြဳခပည်သူမျာဵနှငဴ် လာေရာက်ေဆွဵေနွဵသညဴအ်တွက် ဝမ်ဵေခမာက်ပါ 

ေကကာင်ဵ၊ လုပ်ကွက်အနီဵရိှေဒသြဳတို္သ၏ စိုက်ပျ ို ဵေခမမျာဵနှငဴ် ေသာက်သဳုဵေရမျာဵအာဵ ထိြိက်ုမှု 

မရှိေစရန်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ်စိုက်ပျ ို ဵေခမမျာဵအာဵထိြိုက်မှုရှိြဲပဴါက၊ ေလျာ်ေကကဵ 

ေငွေပဵရန် ကတိခပုသညဴအ်တွက် ေဒသြဳမျာဵအနခဖင်ဴကန့်ကွက်ရန်မရိှပါေကကာင်ဵ၊ ေဒသြဳခပည် 

သူမျာဵအလုပ်အကိုင်ရရှိေရဵနှငဴ်ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵတုိ္သအတွက်လည်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵမည်ဟု ကတိခပု 

ြဲဴသညဴအ်တွက် ဤစီမဳကိန်ဵသည် မိမိတို္သေဒသအတွက်အကျ ို ဵရိှမည်ဟု ယဳုကကည်ပါေကကာင်ဵ၊ 

မိမိတို္သ ေကျဵရွာေဒသြဳမျာဵမှ ကကိုဆုိပါေကကာင်ဵ ေဒသြဳမျာဵကိုယ်စာဵ အပု်ြျုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေယာန 

မှ ေခပာကကာဵြဴဲသညဴအ်တွက် ရလဒ်ေကာင်ဵမျာဵရရိှြဲဴပါသည်။ 

 

အခန်ဵ(၉) မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵနှငဴ်တူဵေဖာထ်ုတလ်ုပ်ခြင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက် 

ပပီဵြျနိ်တွင် “မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴအစီအစဉ်”ပါ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ(၆)လအတွင်ဵ ပပီဵစီဵေအာင် အဆုိ 

ခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵပိတ်သိမ်ဵ 

ခြင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေငွကျပ်သိန်ဵ(၅၀)အာဵ ရန်ပုဳေငွထာဵရှိသွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ လဳုေလာက်မှု မရိှ 

ပါက၊ ထပ်မဳခဖညဴစ်ွက်၍ လျာထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ကို စီမဳြျက်ေရဵဆဲွေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴအ်စီအစဉ် 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵနှငဴ် တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက် 

ပပီဵြျနိ်၌ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ စီမဳကိန်ဵ မပိတ်သိမ်ဵမီ (၆)လ အတွင်ဵ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵ 

ခြင်ဵ အေသဵစိတ်အစီအစဉ်မျာဵအာဵ တင်ခပသွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်- 

 (၁) စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ စတင်ြျနိ်မှ စ၍ Dumping Site မျာဵတွင် စနစ်တကျစုပဳုထာဵသညဴ် 
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အေပ္ဝယဳေခမသာဵနှငဴ်စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ တူဵေဖာ်ထာဵသညဴ် အစမ်ဵကျင်ဵ၊ အစမ်ဵ 

ေခမာင်ဵမျာဵနှင်ဴထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ကွက်မျာဵအတွင်ဵခပန်လည်ခဖညဴတ်င်ဵခပုခပင်သွာဵပါမည်။ 

(၂) ေခမသာဵပပိုကျနုိင်ေသာ နဳရဳမျာဵ၊ ေတာင်ေစာင်ဵမျာဵရိှေနပါက သစ်ပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵ၍ 

ေခမထိန်ဵခြင်ဵခပုလုပ်မည်ခဖစ်ပပီဵ လုိအပ်လာပါက Retaining Wall ေခမထိန်ဵ နဳရဳမျာဵ ခပုလုပ် 

ေပဵသွာဵပါမည်။ 

(၃) တူဵေဖာ်ထာဵသည်ဴကျင်ဵမျာဵ၊ ြျ ို င်ဴမျာဵအာဵ ေခမဖုိ္သခြင်ဵ၊ ေခမညိှ၍ အေပ္ဝယဳေခမဆီလွှာမျာဵ 

ဖဳုဵအုပ်ပပီဵ ေဒသနှင်ဴကုိက်ညီပပီဵ အရိပ်ရအကကီဵခမန်ပင်မျာဵ စုစုေပါင်ဵြန့်မှန်ဵ အပင်(၃၀၀)ြန့် 

ကို လုပ်ကွက်အတွင်ဵ( 20° 36' 52.99" N & 099 °57' 10.94" E )         ရှိ (၁.၇) ဧက 

ကျယ်ဝန်ဵေသာ ေခမေနရာတွင် ခပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

(၄) ထုတ်လုပ်တူဵေဖာ်ပပီဵြျန်ိတွင် ေဆာက်လုပ်ထာဵေသာ အေဆာက်အဦဵမျာဵအာဵ ဖျက်သိမ်ဵ 

သယ်ယူခြင်ဵ၊ ယာဉ်စက်ယန္တရာဵမျာဵအာဵ အခြာဵစီမဳကိန်ဵသုိ္သေခပာင်ဵေရွ့ခြင်ဵ၊ လူ္သအသဳုဵ အ 

ေဆာင်ပစ္စည်ဵ ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵကုိ တွင်ဵတူဵ၍ခမှုပ်ခြင်ဵမျာဵ ခပုလုပ်ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

(၅) လုပ်ငန်ဵမျာဵပပီဵဆဳုဵြျန်ိတွင် ခဖစ်ေပ္ဝြဲေဴသာ Impact မျာဵကုိ ဓါတ်ြွဲစစ်ေဆဵသွာဵမည် 

ခဖစ်ပပီဵ Background Value နှငဴ် တိုက်ဆုိင်စစ်ေဆဵ၍ ခပုခပင်ပပီဵ ေစာငဴ်ကကညဴ်ကာလအထ ိ

Treatment ခပုလုပ်ခြင်ဵ၊ လိအုပ်ပါက Neutralization ခပုလုပ်၍ ခပုခပင်ေပဵသွာဵပါမည်။ 

 (၆) ေခမဆီလွှာ၏ Background Value အာဵ (IEE)တွင် ေဖာ်ခပထာဵပပီဵခဖစ်ပါ၍ သတ္ရုတွင်ဵ 

ပိတ်သိမ်ဵြျနိ်တွင် Impact ရှိေသာေနရာမှေခမဆီလွှာမျာဵအာဵ ဓါတ်ြွဲစစ်ေဆဵ၍ ကျွမ်ဵ 

ကျင်ေသာပညာရှင်မျာဵခဖင်ဴ ခပန်လည်ခပုခပင်ေပဵသွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ လိအုပ်ပါက ေခမဆီလွှာ 

အစာဵထိုဵ ခြင်ဵကို ခပုလုပ်ေပဵပါမည်။  

 (၇)         ဧ                                                            ၊ 

                                   ။ 

(၈)         ဧ                                                                 ၍    

                                           ။  

 

အခန်ဵ(၁၀) ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဆုိင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့် ြဲွမှုအစီအစဉ်အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵအာဵ ဖွဲ့စည်ဵထာဵရိှပပီဵ ေဆာင်ရွက်ရမညဴတ်ာဝန်ဝတ္ရတရာဵမျာဵအာဵ ေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင် စီမဳြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ်အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ပဳုေငွ 

ကျပ် (၂၃၀) သိန်ဵအာဵ လျာထာဵ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဆုိင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

ဦဵေကျာ်စိန် ၏ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု (အေသဵစာဵ) ထုတ်လုပ်မှုစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
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ေဆာင်ရွက်ြျန်ိအတွင်ဵ လုပ်ကွက်အနီဵဝန်ဵကျင်ရှိ ေဒသြဳခပည်သူမျာဵအတွက် လူမှုအကျ ို ဵခပု 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ စီမဳြျက်မျာဵေရဵဆဲွ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ကုိ 

ေဖာ်ခပထာဵပါသည်။  

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပဵမညဴအ်စီအစဉ်မျာဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

ေခမဧရိယာ(၁၆.၅)ဧကရိှ လုပ်ကွက်(၂)အတွင်ဵ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်ဵ 

လုပ်ကွက်အနီဵဝန်ဵကျင်ရှိ ေကျဵရွာမျာဵမှ ေဒသြဳမျာဵ၊ အပု်ြျုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ၊ ရပ်မိရပ်ဖမျာဵ၊ ဌာန 

ဆုိင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ညှနိှိုင်ဵတိုင်ပင်၍ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် 

ဘာသာေရဵကဏ္ဍမျာဵတွင် အြျနိ်နှင်ဴတေခပဵညီဆက်လက်ကူညေီဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွက်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ြျန်ိတွင် 

ခဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်မည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝသက်ေရာက်မှုမျာဵနှငဴ်ေလျာဴြျနုိင်မညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် 

ေခမတူဵယူခြင်ဵနှငဴ် ေခမသယ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵတို္သမှဆူညမဳှုတုန်ြါမှု သက်ေရာက်မှုခဖစ်ေစေသာ 

ေကကာင်ဴ၊ စက်ယန္တရာဵမျာဵအသဳုဵခပုမှုတို္သကို အနည်ဵဆုဳဵအသဳုဵခပုေစခြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက် 

ြျန်ိကန့်သတ်ခြင်ဵ၊ ဝန်ထမ်ဵ-လုပ်သာဵတို္သအာဵ အရည်အေသွဵခမင်ဴ အကာအကွယ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

(Personal Protective equipment) မျာဵတပ်ဆင်ေစခြင်ဵနှင်ဴ အသိပညာေပဵခြင်ဵ၊ ေလဴကျငဴ်ခြင်ဵ 

မျာဵ ပဳုမှန်ေဆာင်ရွက်ေပဵခြင်ဵတုိ္သခဖငဴ် ေလျှာဴြျေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

ေလအရည်အေသွဵစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် 

 သယ်ပို္သေရဵတွင်အသဳုဵခပုေသာ ေခမသာဵလမ်ဵမျာဵ၊ စုပုဳကွင်ဵမျာဵကုိ ေရဖျန်ဵခြင်ဵ၊ ယာဉ်/ 

ကာဵမျာဵကုိ အြျန်ိမှန် ေရေဆဵခြင်ဵ၊ သယ်ပို္သရာတွင် အမိုဵအကာမျာဵခဖင်ဴ ဖုဳဵအုပ်၍ သယ်ယူခြင်ဵ၊ 

သတ္ရုရိုင်ဵမျာဵ စုပုဳသည်ဴေနရာမျာဵတွင် အကာအရဳ (fencing and green belt)မျာဵ ထာဵရိှ 

ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ စသည်တို္သကိုေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ေရအရည်အေသွဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

လုပ်ကွက်နှငဴ်ေရသွာဵလမ်ဵ ေြျာင်ဵ/ေခမာင်ဵတုိ္သအကကာဵ ေရလွှဲေခမာင်ဵ-ေရနုတ်ေခမာင်ဵ စနစ် 

(Drainage system)မျာဵ ထာဵရိှခြင်ဵ၊ ေရခပုခပင်သန့်စင်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တည်ေဆာက်ခြင်ဵ၊ 

Acid drainage မျာဵကုိ ေလျာဴြျရန် ဓာတ်ခပယ်မှုစနစ်မျာဵမှ (Lime Neutralization)မျာဵ ေဆာင် 

ရွက်ခြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵမှ စွန့်ပစ်ပစ္စညမ်ျာဵကို ေရသာွဵလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵသုိ္သ တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်မှုအာဵ 

ေရှာင်ကကဉ်ခြင်ဵနှငဴ် တိုက်စာဵမှု/အနည်အနှစ်ကျမှုမျာဵ မခဖစ်ေပ္ဝေစရန်      လုပ်ငန်ဵအသဳုဵခပု 

ဆကသွ်ယ်ေရဵလမ်ဵမျာဵမှအစ ေြျာင်ဵနှငဴ်ေရသာွဵလမ်ဵတို္သအာဵ ေရှာင်ကကဉ်ေစပါမည်။ 
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ေပမထုစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်       

 လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုတွင် အနည်ဵဆုဳဵဧရိယာခဖစ်ရန်၊ သီဵနှဳစိုက်ြင်ဵ ေလျာ်ေကကဵေပဵခြင်ဵ 

နှငဴ်သီဵခြာဵေတာရှင်ဵရန် မလိအုပ်ေသာကွက်လပ်ေနရာမျာဵတွင် ေဒသနှင်ဴကိုက်ညီေသာ သစ်မျ ို ဵ 

ေကာင်ဵမျာဵကို အစာဵထိုဵ တန်ဖုိဵခမှင်ဴ စုိက်ြင်ဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵမျာဵကုိ Mine Closure အဆင် ဴ

ေရာက်မှသာေဆာင်ရွက်ရန်မဟုတ်ဘဲ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အဆင်ဴတိငု်ဵတွင် အြျ ို ဵကျစုိက်ပျ ို ဵ 

သွာဵခြင်ဵခဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝသက်ေရာက်မှုမျာဵကို ေလျှာဴြျသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ ေနရာသတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုဳထာဵပါမည်။ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵ 

အာဵ လုပ်ကွက်ပိတ်သိမ်ဵြျနိ်တွင် ကျင်ဵမျာဵ၊ ြျ ို ငဴ်မျာဵအာဵ ခပန်လည်ခဖညဴရ်န် အသဳုဵခပုမည်ခဖစ်ပါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵမှာ အက်စစ်ယုိစီဵေသာေကျာက်(Acid Drainage Rock)မျာဵ ပါဝင် 

ခြင်ဵ မရိှသခဖငဴ် ေခမဆီလွှာ၊ ေခမေပ္ဝေရနှင်ဴ ေခမေအာက်ေရမျာဵအာဵ ညစ်ညမ်ဵေစနုိင်ခြင်ဵ မရိှ 

ေကကာင်ဵေတွ့ ရိှရပါသည်။ မုိဵကာလစွန့်ပစ်ေခမစာပဳုမျာဵအာဵ ေရတိုက်စာဵ၍ နုဳဵအနည်အနှစ်မျာဵ 

ခပင်ပသို္သ ေရာက်ရှိပျ ဳ့ နဳှ္သခြင်ဵ မရိှေစေရဵအတွက် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
ေဘဵအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

စီမဳကိန်ဵမှ အသဳုဵခပုပပီဵေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ခဖစ်ေစနုိင်သညဴ ် ပစ္စည်ဵ မျာဵ စွန့်ထုတခ်ြင်ဵ၊ 

စီမဳေဆာင်ရွက်ခြင်ဵနှငဴ်သုိေလှာင်ခြင်ဵမျာဵကိုစနစ်တကျစီမဳေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ခဖစ်ပါသည်။ ထွက်ရိှ 

သညဴေ်ဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵမှာ စက်ဆီ/ေြျာဆီအေဟာင်ဵမျာဵသာခဖစ်ပပီဵ၊ ၎င်ဵ စက် 

ဆီေြျာဆီအေဟာင်ဵမျာဵကိစွုန့်ပစ်ရာတွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ 

လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှုေလျာဴနည်ဵေစေရဵအတွက်စနစ်တကျသိမ်ဵဆည်ဵသွာဵပါမည်။ 

ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက် 

စီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝထိြိုက်မှုေလျာဴြျမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ်ထွက်ရိှလာ 

မညဴစ်ွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵအေပ္ဝေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုနိုင်ရန် ကျပ်သိန်ဵ(၅၀)အာဵ နှစ်စဉ်ရန်ပုဳေငွထာဵ 

ေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ပပီဵ၊ လုေဳလာက်မှုမရိှပါက၊ ထပ်မဳခဖည်ဴစွက်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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ေစာငဴ်ကကပ်စစ်ေဆဵရမည်ဴ Parameter ၊ အကကိမ်၊ ေနရာ၊ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴခန့်မှန်ဵကုန်ကျစရိတ်  

အရင်ဵအခမစ် ကာလ 
တိုင်ဵတာရမညဴ် 

Parameter 
အကကိမ်ေရ တိုင်ဵတာရမညဴ်ေနရာ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့ 

တစ်နှစ် 

ကုန်ကျ 

စရိတ် 

ဆူညသဳဳနှငဴ် 

တုန်ြါမှု 

Operation Noise level in 

(dBA) 

(၆)လ 

တစ်ကကိမ် 

20° 36' 43.58" N & 099° 57' 12.98" E 

လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်ဵနှငဴ်လူေန  

အမိ်ေခြအနီဵဝန်ဵကျင်ေနရာမျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်  

တာဝန်ေပဵအပ်  

ထာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 

ေလအရည် 

အေသွဵ 

Operation  CO, NO2, NO, 

PM10, PM2.5, SO2 

(၆)လ 

တစ်ကကိမ် 

20° 36' 43.58" N & 099° 57' 12.98" E 

လုပ်ကွက်မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ဧရိယာ၊  

လူေနအမိ်ေခြနှင်ဴအနီဵဝန်ဵကျင် 

ေနရာမျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်  

တာဝန်ေပဵအပ်  

ထာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 

ေရအရည် 

အေသွဵ 

Operation pH, Fe,TDS, Pb, 

Cl Arsenic, 

Mg,Ca, Colour, 

Turbidity 

(၃)လ 

တစ်ကကိမ် 

ေပမေပါ်ေရ- 20° 36' 41.55" N & 

099° 57' 08.18" E 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵရှိ ေြျာင်ဵငယ်  

 ေပမေအာက်ေရ- 20° 36' 46.54" N & 

099° 57' 05.06" E နှငဴ် 

စိမ်ဴေရထွက်ေနရာဝန်ဵကျင်  

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်  

တာဝန်ေပဵအပ်  

ထာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 
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ေခမအရည် 

အေသွဵ 

Operation As, Pb, Hg, Cd, 

Mo, Cr, Cu, 

Zn,pH,Al2O3 

(၃)လ 

တစ်ကကိမ် 

20° 36' 43.58" N & 099° 57' 12.98" E  

စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳမျာဵ၊ အနီဵဝန်ဵကျင်ရှိ 

လယ်ယာေခမမျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်  

တာဝန်ေပဵအပ်  

ထာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ  Operation pH, BOD, COD, 

Oil, Zn, Cd, Fe, 

Suspended Solid, 

Lead, Arsenic, 

Copper, Mercury 

(၃)လ 

တစ်ကကိမ် 

စွန့်ပစ်ေရကန်- 

20° 37' 06.24" N & 099° 57' 13.63"E 

အမှိုက်ပဳုေနရာမျာဵ၊ 

ေရထွက်ေပါက်မျာဵ၊ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်  

တာ ဝန်ေပဵအပ် 

ထာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 

စုစုေပါင်ဵ 
ကျပ်သိန်ဵ 

(၅၀) 
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နစ်နာမှုမျာဵအာဵေပဖရှင်ဵေပဵမည်ဴ အစီအစဉ် 

                                                                            

                                                                                          

                                                                 ။ 

             ၏                                                                 

               ။ 

      ၁၁                   

                                                                         

                                    ၊                                      

                                    ၏                                

                                   ။                                    

                                                                          

                                           ၊                                    

                     ။ 

                                                                        

                                                                              

                                     ။                                 

    ၏                    ၊                                                 

                                                                       ။           

         ၏                                                                

                                                     ။                    

                                                                                  

                                                                                   

                                         ။ 
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အခန်ဵ(၂) 

နိဒါန်ဵ 

၂.၁။ စီမဳကိန်ဵ၏ ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအရာ 

             ၏                          ၊                ၊                  ၊            

             ၊                       ၊          ၂      ၁၆ ၅  ဧ   ၀ ၀၆၆၈               

                ၊ ၁      ၁                          -၉၃    ၁၄                               

                           ။   

(A) 2995000, 1194811 , (B) 2995000, 1195100 , (C) 2995028, 11951156 , 

 (D) 2995200, 1195000 , (E) 2995200, 1194700 , (F) 2995144, 1194588 ,             

                  ။   

                         ၂)                               (                        

      )                                သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနသုိ္သေလျှာက်ထာဵြဲဴရာ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ရှမ်ဵခပည်နယ် လုပ်ကွက်စိစစ်ြျထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့၏ 

                      ၀ ၁၇ ၇/၂ ၀ ၂ ၀     ၂ ၀၂ ၀       ၊        ၂ ၁                        ။     

                     ၂၁.၂.၂ ၀ ၂၁    ၂ ၀.၈.၂ ၀၂ ၁     (၆)             ။         

                                                       (၂)                               

(                             )                           ၊                            

          ၊                                          ၊                   (       ) 

                                                          ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ထိေုကကာငဴ်            ၏          ၂)                ကနဦဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵ 

(Initial Environmental Examination-IEE) အစီရင်ြဳစာကို ေရဵဆဲွတင်ခပခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

 

၂.၂။ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူ၏အေကကာင်ဵအရာေဖာ်ပပချက် 

                                ( ၁၃/    (     ) ၀၇၁၀၀၈                      ၊ 

              ၊               ၊               ၊             (            )                   ။  

                         ၀၉ ၄၅၉၉၅၀၆၂၉           ။ 

              (၂)                                         - 

( )             -                    

       -                                                           ။ 

            -               ၊                ၊               ၊            (            )။    
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( )                  -                                                        ။ 

             -               ၊              ၊                ၊ 

              (           )။ 

  ၀၉ ၄၀၇၇၆၄၆ ၆၇၉ 

 ( )               -                                                        ။ 

             -              ၊        (၁)၊                ၊                ၊  

              (           )။ 

     ၀၉ ၆၇၇၆၃၃၀၈၁ 

၂.၃။  အစီရင်ခဳစာေရဵသာဵသအူဖွဲ့၏ အေကကာင်ဵအရာေဖာ်ပပချက် 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ                   (       ) ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵသုိ္သ ကူဵေခပာင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာ (IEE)အာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပ 

ပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပါဝင်ေသာ အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူေရဵသာဵထာဵပါသည်။ 

(၁) ဦ ပဵမင်ဴေအာင် (ဘူမိေဗဒပညာရှင်) B.ScGeology-1980 TCR-00256 (အဖဲွ့ေခါင်ဵေဆာင်) 

 (၁၉၈၁ မှ ၁၉၈၃)အထိ အမှတ်(၁)သတ္ရုတွင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ နမ္မတူေဘာ်တွင်ဵသတ္ရုတွင်ဵ 

တွင် ေခမေအာက် ြဲသတ္ရုရှာေဖွထတု်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

(၁၉၈၃ မှ ၁၉၉၂)အထိ အမှတ်(၁)သတ္ရုတွင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ မဳုရွာေကကဵနီသတ္ရုတွင်ဵတွင် 

ေကကဵနီထတု်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

(၁၉၉၂ မှ ၁၉၉၄) အထိ အမှတ်(၁)သတ္ရုတွင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ကေနဒါနုိင်ငဳ (IVANHOE 

ကုမ္ပဏီနှင်ဴတဲွဖက်လျက် မဳုရွာေကကဵနီမုိင်ဵတွင် စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

(၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၈)အထိ အမှတ်(၁)သတ္ရုတွင်ဵလုပ်ငန်ဵ၌ မဳုရွာေကကဵနီမုိင်ဵတွင် 

တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

(၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၉) အထိ ခပင်ပသတ္ရုတူဵေဖာ်ေရဵ ကုမ္ပဏီမျာဵ၌ သတ္ရုရှာေဖွ၊  

စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာေရဵ နှင်ဴ ထုတလ်ုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် သတ္ရုတွင်ဵ ဘူမိေဗဒ 

ပညာရှင်အခဖစ်ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

၂၀၀၉ မ ှယေန့အထိ ခပင်ပသတ္ရုတူဵေဖာ်ေရဵ ကုမ္ပဏီမျာဵအတွက် သတ္ရုရှာေဖွခြင်ဵ၊ 

စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵ၊ခဖစ်ေခမာက်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်

စီမဳြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ်အစီရင်ြဳစာ(EMP)၊ ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵ အစီရင်ြဳ 

စာ(IEE)တို္သေရဵဆဲွခြင်ဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှုေလျာဴနည်ဵေစေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို 
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အကကဳေပဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

(၂) ဦဵဝင်ဵေဇာ် (                        ) 

B.Sc.(Hons), Geology , D. A. G ( Economic and Mining Geology)  

 ၂ ၀ ၀ ၃-၂ ၀ ၀ ၄                               BSc.(Hons), Geology         

           ၊                            D.A.G.(EMG)                              

                        ၂ ၀ ၀ ၅                                           ။  

၂ ၀ ၀ ၅-၂ ၀ ၀၆                                   ၊          သတ္ရုတွင်ဵတွင် 

ေခမေအာက် ြဲသတ္ရုရှာေဖွထတု်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

၂၀၀၇       မှ ယေန့အထိ သတ္ရုတူဵေဖာ်ေရဵကုမ္ပဏီမျာဵအတွက် သတ္ရုရှာေဖွခြင်ဵ၊ 

စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵ၊ ခဖစ်ေခမာက်နုိင်စွမ်ဵေလဴလာခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ြဲဴပါသည်။   

၂၀၁၇ ြုနှစ် မှစ၍ သတ္ရုတူဵေဖာ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့်ြွဲမှု 

အစီအစဉ် Enviromental Management Plan (EMP)မျာဵ    ေလဴလာခြင်ဵနှင်ဴ 

အတ ူ(EMP) အစီရင်ြဳစာမျာဵ ေရဵသာဵခြင်ဵ၊  ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵ အစီ 

ရင်ြဳစာ(IEE) ေရဵဆဲွခြင်ဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှု ေလျာဴနည်ဵေစေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွက် ေလလဴာေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴက်ဏ္ဍ 

ေလအရည်အေသွဵ၊ ဆူညသဳဳတိုင်ဵတာခြင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်ေနရာေရွဵြျယ် 

သတ်မှတ်ခြင်ဵ။ ေရနမူနာ၊ ေခမနမူနာေကာက်ယူမညဴ်ေနရာမျာဵ ေရွဵြျယ်သတ်မှတ် 

ခြင်ဵ။သတ္ရုထုတလ်ုပ်မညဴ်ဧရိယာ၏ အေနအထာဵဘူမိေဗဒ(Structural Geology) 

ကိ ုေလဴလာခြင်ဵ၊ (IEE)အစီရင်ြဳစာအာဵ ေရဵသာဵခပုစုခြင်ဵတုိ္သ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

(၃) ဦဵေဇာ်ဦဵ(သတ္တုတွင်ဵပညာရငှ်)A.G.T.I (Mining)-1971 

(၁၉၇၃ မ ှ ၁၉၈၂)အထိ ဟာခမင်ဵကကီဵသတ္ရုတွင်ဵ စီမဳကိန်ဵ၊ ရတနာပဳုသတ္ရုတွင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵ၊ကဳေပါက်သတ္ရုတွင်ဵစီမဳကိန်ဵတို္သတွင် ေခမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵနှငဴ်ဟင်ဵလင်ဵ 

ဖွငဴ်သတ္ရုတူဵေဖာ်ေရဵ အင်ဂျင်နီယာအခဖစ်ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

(၁၉၈၂ မှ ၁၉၈၅) အထိ ထာဵဝယ်ရှိ ခပင်ပသတ္ရုတွင်ဵ စီမဳကိန်ဵမျာဵ၌ ပိဿာစာဵ 

လုပ်ကွက်မျာဵတာဝန်ြဳ၊ ေကျာက်မဲေတာင်သတ္ရုတွင်ဵ စီမဳကိန်ဵသတ္ရုတွင်ဵ အင်ဂျင် 

နီယာအခဖစ် ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

(၁၉၈၅ မှ ၁၉၈၉)အထိ ထာဵဝယ်ရှိ ြဲမခဖူ/အပဖိုက်နက်သတ္ရု သန့်စင်စက်ရုဳ တွင် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ြဲဴပါသည်။ 
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(၁၉၈၉ မှ ၂၀၀၄) အထိ ယမ်ဵတုိက်မျာဵ၊ ေလာင်စာဆီသုိေလှာင်ကန်မျာဵ၊ သတ္ရုတွင်ဵ 

မျာဵတွင် မေတာ်တဆထိြိကု်မှုမျာဵနှငဴ် စီမဳကိန်ဵစတုိမျာဵ စစ်ေဆဵခြင်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ 

သတ္ရုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန၊ သတ္ရုတွင်ဵဝန်ကကီဵရုဳဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵ ေဆာင်ြဲဴပါသည်။ 

(၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၉)အထိ အြျက်အလက်မျာဵနှင်ဴ စာရင်ဵအင်ဵဌာနတွင် ဌာနြဲွမှူဵ အခဖစ် 

သတ္ရုတွင်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ြဲဴပါသည်။ 

(၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၄)အထိ သတ္ရုတွင်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵအခဖစ် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ြဲဴပါသည်။ 

၂၀၁၅ မ ှယြုအထိ ခပင်ပသတ္ရုတူဵေဖာ်ေရဵ ကုမ္ပဏီမျာဵအတွက် Noise and Vibration, Air 

Pollution Control(Private Mining Sector) လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴက်ဏ္ဍ 

သတ္ရုတူဵေဖာ်မညဴ် နည်ဵစနစ်ေရွဵြျယ်သတ်မှတ်ခြင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေခမစာစုပဳုမညဴ်ေနရာ၊ 

ထုတလ်ုပ်ပပီဵ ြဲသတ္ရုရုိင်ဵမျာဵ စုပုဳမညဴေ်နရာေရွဵြျယ်သတ်မှတ်ခြင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေခမစာ/ ြဲ 

သတ္ရုရိုင်ဵမျာဵ စုပုဳမညဴဧ်ရိယာနှငဴ်ေလျှာေစာက်အာဵ တွက်ြျက်သတ်မှတ်ခြင်ဵ၊ သတ္ရုတွင်ဵ 

ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ သတ္ရုတွင်ဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် ေဆာက် 

ရွက်မညဴ်လပု်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြျန်ိေဆာင်ရွက်မညဴ်လပု်ငန်ဵစဉ်မျာဵ စီမဳြျက် ေရဵ 

ဆဲွခြင်ဵ၊ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ရန်နှငဴ် ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှူခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် 

စီမဳြျက်ေရဵဆဲွခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 

 (၄) ေဒါ်ေနာ်ပုလဲဝါဵ(M.Sc Zoology, M.Sc Biotechnology) 

(၂၀၀၃-၂၀၀၄) ြုနှစ်တွင် နည်ဵပညာတက္ကသုိလ် (ေကျာက်ဆည်)တွင် ဇီဝနည်ဵ 

ပညာဌာန၌ အပင်တစ်သျှူဵေမွဵခမူခြင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

(၂၀၀၅-၂၀၀၉) ြုနှစ်တွင် ေကျာက်ဆည်ပမို့ရိှ ေအာင်ရဲရွာ၊ သေခပကုန်ဵ၊ တမာပင် 

တန်ဵ စိုက်ပျ ို ဵေရဵနှငဴ်ေမွဵခမူေရဵစီမဳကိန်ဵဌာနမျာဵတွင် Biotechnology လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

(၂၀၀၉-၂၀၁၀)ြုနှစ်တွင် ေနခပည်ေတာ်၊ သိပ္ပဳနှငဴ်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာန၊ စိုက်ပျ ို ဵ 

ေရဵနှငဴ်ေမွဵခမူေရဵစီမဳကိန်ဵဌာနတွင် Biotechnology ဆုိင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

ယြုအြါ EMP, IEE အစီရင်ြဳစာမျာဵအတွက် Biodiversity ဆုိင်ရာ ကဏ္ဍအတွက် 

ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵသာဵခပုစုခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴ် ကဏ္ဍ 

လုပ်ကွက်အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ ေဂဟစနစ်ကုိေလဴလာခြင်ဵ၊ သတ္ရဝါမျ ို ဵစိတ်မျာဵကုိ 

ေလဴလာမှတ်တမ်ဵတင်ခြင်ဵ၊ ရှာဵပါဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ ေနထိငု်ကျက်စာဵခြင်ဵ ရှ/ိမရိှ 
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ဆန်ဵစစ် ေလဴလာခြင်ဵ၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝ ထိြိကု်နိုင်ေခြဆန်ဵစစ်ေလဴလာခြင်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

 

(၅) ေဒါ်ေနာ်ေကာ်နီ (B.Sc Biotech, M.Sc Biotech) 

၂၀၀၃ ြုနှစ်တွင် ေတာင်ကကီဵတက္ကသုိလ်မှ B.Sc Biotech                  ၊ 

၂ ၀ ၀ ၇                                M.Sc Biotech                   

            ။  

၂၀၀၄ မှ ၂၀၂၀ အထိ စုိက်ပျ ို ဵေရဵသုေတသနဦဵစီဵဌာန(ေတာင်ကကီဵ)တွင် အပင် 

တစ်သျှူဵ ေမွဵခမူခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴ် ကဏ္ဍ 

လုပ်ကွက်အနီဵဝန်ဵကျင်၏ ေဂဟစနစ်ကုိေလဴလာခြင်ဵ၊ အပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵကုိ ေလဴလာ 

ခြင်ဵ၊ ရှာဵပါဵအပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵ ေပါက်ေရာက်မှု ရိှ/မရှိနှငဴ် ေဂဟစနစ်အေပ္ဝ 

ထိြိကု်နိုင်ေခြ ဆန်ဵစစ်ေလဴလာခြင်ဵ။ 

(၆) ဦဵရူေမာင် (ဇလဘူမိေဗဒပညာရငှ် B.Sc Hydro Geology)  

B.Sc Geology ဘွဲ့ကုိ ၁၉၇၁ တွင် ဝိဇ္ဇာနှင်ဴသိပ္ပဳတက္ကသုိက် မန္တေလဵမှ ရရှိြဲဴ 

ပါသည်။ ၁၉၇၂ ြုနှစ်တွင် ဘူမိေဗဒေလဴလာေရဵနှင်ဴ ဓာတ်သတ္ရုရှာေဖွေရဵဦဵစီဵဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ြဲဴပပီဵ ခပင်ပကုမ္ပဏီမျာဵတွင် ေခမေအာက်ေရရရိှေရဵ၊ ေရအာဵ 

လျှပ်စစ်ထတု်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵတို္သကုိလုပ်ကိုင်ြဲဴပပီဵ၊ ယြုအြါ IGE Power Co.,Ltd. 

တွင် လက်ေထာက်အမှုေဆာင် ဘူမိေဗဒအင်ဂျင်နီယာအခဖစ် တာဝန်ထမ်ဵ ေဆာင် 

လျက်ရှိပါသည်။ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴက်ဏ္ဍ 

လုပ်ကွက်အနီဵဝန်ဵကျင်ရှိ ေခမေအာက်ေရ၏ သေဘာသဘာဝကို ေလဴလာခြင်ဵ၊ ေခမ 

ေအာက်ေရအေပ္ဝ ထိြိကု်နိုင်ေခြကုိ ေလဴလာခြင်ဵ စီမဳကိန်ဵအတွက် ေရရရိှနိုင်မည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ကိုေလဴလာခြင်ဵစသညဴလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ လုပ်ေဆာင်ြဲဴပါသည်။ 

(၇) ဦဵအုပ်စုိဵေကျာ် (ဓာတုေဗဒပညာရှင်) 

သိပ္ပဳဂဏု်ထူဵဘွဲ့(ဓာတုေဗဒ) ကိ ု၂၀၁၂၊ မဟာသိပ္ပဳဘွဲ့ Environmeltal Chemistry-

၂၀၁၅၊ မဟာသုေသသနဘဲွ့(ဓာတုေဗဒ)-၂၀၁၆တုိ္သကုိ ရတနာပဳု တက္ကသုိလ်မှရရှိြဲဴပပီဵ 

ယြုအြါ မိတ္လီလာတက္ကသုိလ် ဓာတုေဗဒဌာနတွင် လက်ေထာက်ကတိကအခဖစ် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိပပီဵ ဓာတုေဗဒပါရဂူဘွဲ့ သင်တန်ဵတတ်ေရာက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 
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တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴက်ဏ္ဍ 

စွန့်ပစ်မညဴ် စွန့်ပစ်ေရမျာဵကုိ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှုမရှိေစရန် သုိေလှာင်ထာဵရှိမညဴ် 

ေနရာ ေရွဵြျယ်ခြင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေရမျာဵမစွန့်ထုတမ်ှီ ဓာတ်ပျယ်ေစပပီဵမှ စွန့်ထုတမ်ညဴ ်

နည်ဵစဉ်ေရွဵြျယ်ခြင်ဵ၊ ေခမထု/ေရထု ညစ်ညမ်ဵမှုမရှိေစရန် စီမဳြန့်ြွဲမညဴ်နည်ဵစနစ် 

မျာဵ ေရွဵြျယ်သတ်မှတ်ခြင်ဵ၊ ဆီသုိေလှာင်ကန်ထာဵရှိမညဴ် ေနရာေရွဵြျယ်ခြင်ဵ၊ 

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် စီမဳြျက်မျာဵေရဵဆဲွခြင်ဵ၊ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှူ 

ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ ေရဵဆဲွခြင်ဵ။ 

၂.၄။ ရည်ရွယ်ချက် 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု ထုတလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်လပု်ကွက်(၁) 

သည ်             (           )၊                ၊                  ၊                        ၊ 

                   တည်ရိှပပီဵ၊ ေခမဧရိယာ (၁၆.၅) ဧက ကျယ်၀န်ဵပါသည်။ ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာ တင်ခပရခြင်ဵရည်ရွယ်ြျက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵခဖစ်ပါသည်။ 

(က) ရှမ်ဵခပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့နှငဴ် သတ္ရုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန အြွန်ေငွရရှိေစရန်၊ 

 ( ြ )  ေဒသြဳခပည်သူမျာဵ အလုပ်အကိုင် အြွငဴ်အလမ်ဵရရိှေစရန်၊ 

 ( ဂ )  ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵအတွက် ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ 

တိုဵတက်ေစရန်၊ 

 (ဃ) ဓာတ်သတ္ရုတူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵသည် အမျ ို ဵသာဵစီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့ပဖိုဵတိုဵ 

တက်ေစရန်အတွက် အေရဵပါေသာကဏ္ဍခဖစ်သကဲဴသုိ္သ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ 

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵအကျ ို ဵအခမတ်မျာဵ ရရှိေစရန်လည်ဵ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနိုင်ပါ 

သည်။ သုိ္သရာတွင် ဓာတ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်မှုေကကာငဴ် ရူပပတ်ဝန်ဵကျင် 

(Physical Environment) ၊ ဇီဝပတ်ဝန်ဵကျင် (Biological Environment) စေသာ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိြိကု်မှုမျာဵ၊ ေခမထု၊ ေလထု၊ ေရထုညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ အထုိက ်

အေလျာက် ခဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်ေသာေကကာငဴ် အထူဵသတိထာဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက် 

ရမညဴလ်ုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါသည်။ သုိ္သပါ၍ ေကျာ်ေကျာ်စိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ြဲနှငဴ်ဆက် 

စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵ ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေလထု၊ ေခမေပ္ဝ 

ေခမေအာက်ေရနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဇီဝမျ ို ဵကွဲမျာဵ ထိြိကု်ပျက်စီဵမှုမျာဵ မရိှေစရန်၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်နုိင်မှုမျာဵ ေလျာဴြျသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵခဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် 

လုပ်ငန်ဵပပီဵဆဳုဵပါက အစာဵထိုဵ သစ်ပင်မျာဵ ခပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵခြင်ဵနှင်ဴ လုပ်ကွက် 

ဧရိယာ၏ အနီဵဝန်ဵကျင်အာဵ နဂိုမူလအေနအထာဵ နီဵပါဵ ခပန်လည်ရှိေစေရဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 
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၂.၅။ စီမဳကိန်ဵပိုင်ရှင်၏ ကတိကဝတ်(Project Proponent Commitment) 

                                                                             DATE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PR OJECT PR OPON ENT’S  COMMITME NT 

 

                     သည်              (           )၊                ၊           

        ၊                        ၊                    ၊ ေခမဧရိယာ(၁၆.၅)ဧကရိှေသာ လုပ်ကွက် 

(၂)တွင်                           (                             )               စမ်ဵသပ် 

တိုင်ဵတာရန် ြွငဴ်ခပုမိန့်ရရှိြဲဴပပီဵ၊ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြဲဴရာ                 

                                    ၊                                   ၊              

                                                  ။             ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု 

အေသဵစာဵ           တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်လပု်ကွက်(၁) အတွက် 

တင်ခပသည်ဴ ကနဦဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာ(IEE) သည် ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ မျာဵကုိ လိကု်နာလျက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှုဆန်ဵစစ်ခြင်ဵ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵပါ အြန်ဵ(၂)၊ အပိုဒ ်(၈)၊ အြန်ဵ(၃) စိစစ်ခြင်ဵနှင်ဴ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည် 

အေသွဵ(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်၏အြန်ဵ(၂) အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ 

ေနာက်ဆက်တွဲ(က-၁)၊ အေထွေထွလမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵနှငဴ် ေနာက်ဆက်တွဲ(က)-(၂.၇.၂) သတ္ရုရုိင်ဵ 

နှင်ဴ တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵ(Industrial Ore and Mineral Extraction) 

လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵကုိ လိုက်နာလျက် ေရဵဆဲွတင်ခပထာဵခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

ေကျာ်ေကျာ်စိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵ တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ခပထာဵသည်ဴ ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵ (Initial 

Environmental Examination– IEE)အစီရင်ြဳစာတွင်ပါရိှသညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှု ေလျာဴပါဵ 

ေစေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အစီအစဉ်မျာဵကုိ လိကု်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵ 

စီမဳကိန်ဵနှငဴ် သက်ဆုိင်သညဴ် ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵနှငဴ် 

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ြျက်မျာဵကုိ လိကု်နာမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဆုိင်ရာ စီမဳြန့်ြွဲမှု 

စီမဳြျက်မျာဵကုိ အခပည်ဴအဝ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်နှင်ဴ စီမဳကိန်ဵ၏ ကတိကဝတ်အာဵလုဳဵ ကို 

ခဖညဴဆ်ည်ဵရန်အတွက် လိအုပ်သညဴေ်ငွေကကဵနှငဴလ်ူ္သစွမ်ဵအာဵအရင်ဵအခမစ်မျာဵ ေထာက်ပဳဴေပဵမည် 

ခဖစ်ပါေကကာင်ဵ ဝန်ြဳကတိခပု တင်ခပအပ်ပါသည်။ 
 

 

 

 

                        -                    

                    -    ၁၃ /    (     ) ၀၇၁၀၀၈ )  
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၂.၆။ တတိယအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ကတိကဝတ်(Thir d par ty’s Commitment) 

 

                                                                          DATE ---------------------------- 

 

THIRD PARTY’S  COMMITMENT 

 

                            (           )၊                ၊                  ၊            

             ၊                    ၊                - ၉ ၃/   (၁၄)    ြန့်မှန်ဵေခမပဳုညွှန်ဵမျာဵမှာ- 

 (A) 2995000, 1194811 , (B) 2995000, 1195100 , (C) 2995028, 11951156 , 

 (D) 2995200, 1195000 , (E) 2995200, 1194700 , (F) 2995144, 1194588 ,               

             ဧ    (၁၆.၅) ဧ / ၀.၀၆၆၈             မီတာကျယ်၀န်ဵေသာ လုပ်ကွက်(၂)တွင် 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵ ထုတ်လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်လုပ်ငန်ဵအတွက် 

ကနဦဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵ (Initial Environmental Examination– IEE) အစီရင်ြဳစာအာဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် ၏ ကိုယ်စာဵ မိမိတို္သ မ ှတာဝန်ယူေရဵသာဵထာဵခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

            ၏ အေသဵစာဵ  ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵ" အခဖစ် 

ကူဵေခပာင်ဵေလျှာက်ထာဵမည်ဴ လုပ်ကွက်(၂) အတွက် ကနဦဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵ (Initial 

Environmental Examination– IEE)အစီရင်ြဳစာ ေရဵသာဵရာတွင် အဆုိခပုလုပ်ကွက်သုိ္သ မိမိတို္သ 

ကိုယ်တိုင် ေခမခပင်ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်၍ အြျက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူေရဵသာဵထာဵခြင်ဵခဖစ် 

ေသာေကကာငဴ် အစီရင်ြဳစာပါ အြျက်အလက်ေဖာ်ခပမှုမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှု ေလျာဴြျမညဴ် 

အစီအစဉ်နှငဴ် သက်ဆုိင်ေသာေဖာ်ခပမှုမျာဵသည် တိကျြုိင်မာမှု ရိှေကကာင်ဵနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ 

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေရဵသာဵထာဵပါေကကာင်ဵ အစီရင်ြဳစာ ေရဵသာဵသူ 

အေနခဖင်ဴ ဝန်ြဳကတိခပုပါသည်။  
 

 

 

 

 

 

 

 

     - ဦဵဝင်ဵေဇာ်                                                                          - ဦဵခမင်ဴေအာင်         

     - ဘူမိေဗဒပညာရှင်           - ဘူမိေဗဒပညာရှင်       

     - B.Sc.(Hons;) Geology          - B.Sc. (Geology) 

     - D.A.G.(Economic & Mining Geology)       - TCR - 00256 
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အခန်ဵ(၃) 

မူဝါဒ၊ ဉပေဒနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာမူေဘာင် (Policies and Legislation) 

 

၃.၁။ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် သည် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ လူမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵြျမှတ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်- 

(က) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာမူဝါဒ 

- သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှုအနည်ဵဆဳုဵခဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ြါမှု၊ ေရ၊ ေခမ၊ ေလ ထုမျာဵအာဵ ညစ်ညမ်ဵမှုမရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

- Top soil မျာဵအာဵ Dump Site မျာဵတွင် စနစ်တကျစုပဳုရန် ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

- ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုေရဵ ေကာ်မတီမျာဵဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ေစခြင်ဵ 

- လစဉ် EMP ဆုိင်ရာအေခြအေနမျာဵ မှတ်တမ်ဵခပုစုထာဵရိှခြင်ဵ 

- နှစ်အလုိက်ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵမှုမျာဵအာဵ မှတ်တမ်ဵခပုစုထာဵရိှခြင်ဵ 

(ြ) လူမှုေရဵဆုိင်ရာမူဝါဒ 

-  ေဒသြဳမျာဵ၏ စုိက်ပျ ို ဵခြဳနှင်ဴ ဥယျာဉ်ခြဳမျာဵအာဵ ေရှာင်ရှာဵေဆာင်ရွက်ရန် 

- ေဒသတွင်ဵလမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ ေကာင်ဵမွန်ေစရန် ခပုခပင်ေဆာင် 

ရွက်ေပဵရန် 

- ထုတ်ကုန်(ြဲသတ္ရုရုိင်ဵ)မျာဵ သယ်ယူရာလမ်ဵေကကာင်ဵကုိ ေကျဵရွာမျာဵနှငဴ်ဴ 

ေရှာင်ရှာဵသယ်ယူရန် 

- သမုိင်ဵဝင်ေနရာမျာဵနှင်ဴ ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦဵမျာဵအာဵ ထိြုိက်မှု 

မရိှေစရန် ေရှာင်ရှာဵေဆာင်ရွက်ရန် 

- CSR အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ အသာဵတင်အခမတ်ေငွ၏ ၃ % အာဵ ရန်ပဳုေငွ 

ထည်ဴဝင်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် 

(ဂ) ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ မဝူါဒ 

- လုပ်ကွက်ဧရိယာနှငဴ် ေဒသြဳမျာဵ၏ ေရအရင်ဵအခမစ်ထြိိုက်မှု ရှိ/မရိှ 

(၃)လတစ်ကကိမ် ေရအရည်အေသွဵ စစ်ေဆဵေပဵရန် 

- ေဒသတွင်ဵ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုမရိှေစေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵရန် 

- ေဒသြဳမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵအာဵ လစဉ်ေဆာင်ရွက် 

ေပဵရန် 

- လုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵ ေဆဵေပဵြန်ဵတစ်ြု ထူေထာင်ထာဵရန် 
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(ဃ) ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့်ြွဲမှုစီမဳြျက်ဆုိင်ရာ မူဝါဒ 

-  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှုဆန်ဵစစ်ခြင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ အြန်ဵ(၅)၊ 

အပိုဒ်(၆၃)ဇ အာဵလိကု်နာေဆာင်ရွက်သွာဵရန် 

၃.၂။ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ဴ ပမန်မာနုိင်ငဳ၏ မူဝါဒနှင်ဴ ဥပေဒမူေဘာင်မျာဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် သည် အေသဵစာဵ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵနှင်ဴတူဵေဖာထ်ုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စီမဳကိန်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်ေနသညဴ ် ေအာက်ေဖာ်ခပပါ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် ကတိကဝတ်မျာဵအာဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက် သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်- 

(၁) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ(၂၀၁၂) 

(၂) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ(၂၀၁၄) 

(၃) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှုဆန်ဵစစ်ခြင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ(၂၀၁၅) 

(၄) သစ်ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈) 

(၅) သစ်ေတာနည်ဵဥပေဒ(၁၉၉၅) 

(၆) ခမန်မာသဴတ္ရုတွင်ဵဥပေဒ (၁၉၉၄) 

(၇) ခမန်မာသဴတ္ရုတွင်ဵဥပေဒကုိခပင်ဆင်သည်ဥဴပေဒ (၂၀၁၅) 

(၈) ခမန်မာသဴတ္ရုတွင်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ(၂၀၁၈) 

(၉) ေရအရင်ဵအခမစ်နှင်ဴခမစ်ေြျာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၀၆) 

(၁၀) ေရအရင်ဵအခမစ်နှင်ဴခမစ်ေြျာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၃) 

(၁၁) လူမှုဖူလုဳေရဵဥပေဒ(၂၀၁၂) 

(၁၂) အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵဥပေဒ(၂၀၁၁) 

(၁၃) အနည်ဵဆုဳဵအြေကကဵေငွဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၁၄) အလုပ်သမာဵေလျာ်ေကကဵေငွအက်ဥပေဒ(၁၉၅၁) 

(၁၅) ခပည်သူ္သကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ(၁၉၇၂) 

(၁၆) ေခမေအာက်ေရအက်ဥပေဒ(၁၉၃၀) 

(၁၇) The Emergency Provision Act(1950) 

(၁၈) The Explosives Substances Act(1908) 

(၁၉) ဓာတုပစ္စည်ဵ နှင်ဴဆက်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ အန္တရာယ်မှ တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵ 

ဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၂၀) ခမန်မာနိုင်ငဳမီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ(၂၀၁၆) 

(၂၁) အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ(ထုတလ်ွှတမ်ှု) 

လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ(၂၀၁၅) 

(၂၂) ခမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵအက်ဥပေဒ(၁၉၁၄) 
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(၂၃) ခမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵခမှပ်နဳှမှုဥပေဒ(၂၀၁၁) 

(၂၄) ခမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵခမှပ်နဳှမှုဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၂၅) ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲနှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေခမမျာဵ ကာကွယ်ေဆာငဴ် 

ေရှာက်ခြင်ဵဆုိင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈) 

(၂၆) ခမန်မာေဴကျာက်မျက်ရတနာ နည်ဵဥပေဒ (၁၉၉၅) 

(၂၇) ခမန်မာေဴကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒကုိ ခပင်ဆင်သညဴဥ်ပေဒ (၂၀၁၃) 

(၂၄) ခမန်မာေဴကျာက်မျက်ရတနာ ဥပေဒကုိ ဒုတိယအကကိမ် ခပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒ 

(၂၀၁၆) 

(၂၅) ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်နှင်ဴ သဘာဝအပင်မျာဵ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် သဘာဝနယ်ေခမ 

မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒ (၁၉၉၈) 

(၂၆) အမျ ို ဵသာဵေခမအသဳုဵြျမှုဆုိင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၆) 

(၂၇) လယ်ယာေခမ ဥပေဒ (၂၀၂၀) 

(၂၈) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ဆုိင်ရာစီမဳြန့်ြွဲမှု ဥပေဒ (၂၀၁၃) 

(၂၉) အပင်မျ ို ဵသစ် အကာအကွယ်ေပဵေရဵဥပေဒ (၂၀၁၆) 

(၃၀) အြေကကဵေငွေပဵေြျေရဵ ဥပေဒ (၂၀၁၆) 

(၃၁) လုပ်ငန်ဵြွင်သဳုဵေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာဝတ္ရုပစ္စည်ဵမျာဵဆုိင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၈) 

(၃၁) ကူဵစက်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် ထိန်ဵြျုပ်ေရဵဥပေဒ (၁၉၉၅) 

(၃၂) အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ မူဝါဒ (၁၉၉၄) 

(၃၃) ခမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵခမှုပ်နဳှမှု  နည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၃) 

(၃၄) ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှု အမိန့်ေကကာ်ခငာစာအမှတ် (၂၀၁၃) 

(၃၅) ခမန်မာနိုင်ငဳအမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒ (၂၀၁၉) 

(၃၆) ခမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒ(၂၀၁၇) 

(၃၇) သတ္ရုကဏ္ဍဆုိင်ရာ စီမဳကိန်ဵမျာဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳကိန်ဵမျာဵအတွက် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ် (Mining Setctor)(၂၀၁၆) 

(၃၈) ေခမလွှတ်၊ ေခမလပ်နှင်ဴေခမရိုင်ဵမျာဵ စီမဳြန့်ြွဲေရဵဉပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵ 

(၂၀၁၂) 

(၃၉) အမျ ို ဵသာဵေခမအသဳုဵြျမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵ(၂၀၁၆) 

(၄၀) ကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ်ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

ဥပေဒ(၁၉၉၅) 

(၄၁) လုပ်ငန်ဵြွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ(၂၀၁၉) 

(၄၂) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳြန့်ြွဲမှုဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၄၃) ခမန်မာအဴာမြဳဥပေဒ(၁၉၉၃) 
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(၄၄) အလုပ်သမာဵအခငင်ဵပွာဵမှုေခဖရှင်ဵေရဵဉပေဒ (၂၀၁၂) 

(၄၅) ြွငဴ်နှငဴ်အလုပ်ပိတ်ရက်မျာဵ ဥပေဒ(၁၉၅၁) 

(၄၆) ခပည်ေထာင်စု၏ အေကာက်ြွန်ဥပေဒ(၂၀၁၇) 

(၄၇) အေသဵစာဵစက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵခမှငဴ်တင်ေရဵ ဥပေဒ(၁၉၉၁) 

(၄၈) ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေခြြဳ ဥပေဒ(၂၀၀၈) 

(၄၉) ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်ေဒသမျာဵကာကွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒ(၁၉၉၈) 

(၅၀) ခမန်မာနိုင်ငဳလပု်ငန်ဵြွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 

ဥပေဒ(၂၀၁၉) 

 

၃.၃။ အဆုိပပုစီမဳကိန်ဵမှ လုိက်နာရမည်ဴသက်ဆုိင်သည်ဴ ဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ 

မျာဵ  စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

 ၃.၃.၁။ ပမန်မာဴသတ္တုတွင်ဵဉပေဒနှင်ဴ ပပင်ဆင်သညဴဉ်ပေဒတွင်ပါရိှေသာ 

(က) အြန်ဵ(၄)ြွငဴ်ခပုမိန့်ရရိှသူ၏ တာဝန်မျာဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်ေသာ အပိုဒ်(၁၂) နှငဴ် 

(၁၃) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

(ြ) အြန်ဵ(၅) ဓာတ်သတ္ရုထုတ်လုပ်ရန် ေခမနှင်ဴေရသဳုဵစွဲြွငဴ်နှင်ဴ သက်ဆုိင် ေသာ 

အပိုဒ် (၁၄) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

 (ဂ) အြန်ဵ (၁၆) ဓာတ်သတ္ရုြွန်နှငဴ်သက်ဆုိင်ေသာ အပိုဒ် (၁၈) (ဂ)ပါ 

ရာြိုင်နှုန်ဵ အတိငု်ဵ ေပဵသွင်ဵရန်၊ 

 ၃.၃.၂။ ပမန်မာဴသတ္တုတွင်ဵနည်ဵဉပေဒမျာဵ (၂၀၁၈) တွင် ပါရိှေသာ 

(က) အြန်ဵ(၁၇) ဓာတ်သတ္ရုအေသဵစာဵထုတ်လုပ်ရန် ြွငဴ်ခပုမိန့်ရရှိသူ၏ တာဝန် 

နှင်ဴအြွငဴ်အေရဵမျာဵနှငဴ်သက်ဆုိင်ေသာ နည်ဵဉပေဒ (၁၃၇) (၁၃၈) (၁၃၉) 

(၁၄၀) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

(ြ) အြန်ဵ (၂၇) သတ္ရုတွင်ဵ၏ ေခမေပ္ဝေခမေအာက်၌ အလုပ်လုပ်ရက်နှငဴ် 

အလုပ် ြျန်ိနာရီမျာဵ သတ်မှတ်ခြင်ဵနည်ဵဉပေဒ (၁၇၄) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

(ဂ) အြန်ဵ(၂၈) ပါ သတ္ရုတွင်ဵ၌ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵရန်နှင်ဴ မေတာ်တဆ ခဖစ် 

ပွာဵမှုမျာဵ ကာကွယ်ရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ခြင်ဵနှငဴ် သက်ဆုိင်ေသာနည်ဵဉပေဒ 

(၁၇၆) (၁၇၇) (၁၇၈) (၁၇၉) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

(ဃ) အြန်ဵ(၃၂) စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိြျုပ်နှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵ၏ စစ်ေဆဵ 

မှုကုိ ြဳယူခြင်ဵနှင်ဴသက်ဆုိင်ေသာနည်ဵဥပေဒ(၁၉၅)၊ (၁၉၆)ပါ 

အြျက်အလက်မျာဵ 

(င) အြန်ဵ(၃၃) စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိြျုပ်နှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵ၏ စစ်ေဆဵ 
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မှုကုိြဳယူခြင်ဵနှင်ဴသက်ဆုိင်ေသာ နည်ဵဥပေဒ (၁၉၅) (၁၉၆) ပါ  

အြျက်အလက်မျာဵ 

၃.၃.၃။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ သစ်ေတာေရဵရာဝန်ကကီဵဌာန ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှု 

ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵတွင် ပါရိှေသာ- 

 (က) အြန်ဵ(၅) အပိုဒ် (၆၃) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

၃.၃.၄။  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဉပေဒ (၂၀၁၄) တွင် ပါရိှေသာ အြန်ဵ (၁၁) ပုဒ်မ 

(၅၄) (၅၅) (၅၆) (၅၇) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

၃.၃.၅။ သစ်ေတာဉပေဒ (၂၀၁၈) တွင် ပါရိှေသာ အြန်ဵ (၁၂) ခပစ်မှုနှငဴ် ခပစ်ဒဏ်မျာဵ ပါ 

ပုဒ်မ (၄၀) (၄၁) (၄၂)(၄၃) (၄၄) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

၃.၃.၆။  အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ (ထုတလ်ုပ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်တွင် 

ပါရိှေသာ အြန်ဵ (၂) အပိုဒ်(၇) လုပ်ငန်ဵ(၂) (၂.၇.၂) တွင် ပါရိှေသာ စွန့်ထုတရ်ည် 

အဆငဴ်သတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

၃.၃.၇။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒတွင်ပါရှိေသာ အြန်ဵ (၁၂) အပိုဒ ် (၂၈-၂၉-၃၀) 

နှင်ဴ သက်ဆုိင်ေသာတာဵခမစ်ြျက်မျာဵ 

၃.၃.၈။ ခမန်မာနုိင်ငဳမီဵသတ်တပ်ဖဲွ့ဉပေဒတွင်ပါရိှေသာ အြန်ဵ(၁၁) တာဵခမစ်ြျက်မျာဵ 

အပိုဒ ်(၂၄-၂၅-၂၆-၂၇-၂၈-၂၉-၃၀-၃၁-၃၂-၃၃)  

၃.၃.၉။ေရအရင်ဵအခမစ်နှငဴ်ခမစ်ေြျာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒတွင်ပါရိှေသာ အြန်ဵ (၅) 

အပိုဒ ်(၁၀-၈) တွင် ပါရိှေသာ တာဵခမစ်ြျက်မျာဵ 

၃.၃.၁၀။ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵဉပေဒတွင်ပါရိှေသာ 

 (က) အြန်ဵ (၇) အပိုဒ် (၂၉-၃၀-၃၁) ပါ အလုပ်ရှင်၏တာဝန်ဝတ္ရရာဵမျာဵ  

 (ြ)  အြန်ဵ (၁၁) အပိုဒ် (၃၇) အလုပ်ပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵနှင်ဴ သပိတ်ေမှာက်ခြင်ဵ 

 (ဂ)  အြန်ဵ (၁၂) အပိုဒ် (၄၃-၄၄) ပါ တာဵခမစ်ြျက်မျာဵ 

၃.၃.၁၁။ အနည်ဵဆုဳဵအြေကကဵေငွတွင်ပါရိှေသာ 

 (က)  အြန်ဵ(၇)အလုပ်ရှင်၏တာဝန်မျာဵပါ အပုိဒ်(၁၂-၁၃)ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

 (ြ)  အြန်ဵ (၁၀) တာ ခဵမစ်ြျက်နှင်ဴ ခပစ်ဒဏ်မျာဵပါအပုိဒ် (၂၂-၂၃-၂၄-၂၅-၂၆-၂၇) 

၃.၃.၁၂။ ဓာတုပစ္စည်ဵ နှငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵအန္တရာယ်မှ တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵ ဉပေဒ 

(၂၀၁၆) တွင် ပါရိှေသာ  

 (က) အြန်ဵ (၇) အပိုဒ် (၁၃) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

 (ြ) အြန်ဵ (၈) အပိုဒ် (၂၀-၂၂-၂၃-၂၄) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

 (ဂ) အြန်ဵ (၉) အပိုဒ် (၂၇) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

 (ဃ) အြန်ဵ (၁၀) အပိုဒ် (၂၈-၂၉) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

 နည်ဵဉပေဒတွင်ပါရိှေသာ- 
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 (က) အြန်ဵ (၅) အပိုဒ်(၂၄) 

 (ြ) အြန်ဵ(၆) အပိုဒ် (၂၅-၂၆) 

(ဂ) အြန်ဵ (၁၂) အပိုဒ် (၅၆-၅၇-၅၈) 

 (ဃ) အြန်ဵ (၁၃) အပိုဒ် (၅၉) 

 (င) အြန်ဵ (၁၄) အပိုဒ် (၆၁) 

 (စ) အြန်ဵ (၁၅) အပိုဒ် (၆၂) 

(ဆ) အြန်ဵ (၁၆) အပိုဒ် (၆၃) 

၃.၃.၁၃။ ေတာရိုင်ဵတိရိစ္ဆာန်နှငဴ် သဘာဝအပင်မျာဵကာကွယ်ေရဵနှငဴ် သဘာဝနယ်ေခမ မျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒတွင်ပါရိှေသာ အြန်ဵ (၁၁) ပုဒ်မ (၃၅) (၃၆) (၃၇) တို္သပါ 

အြျက်အလက်မျာဵ 

၃.၃.၁၄။ ခမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုဉပေဒတွင် ပါရိှေသာ အြန်ဵ (၁၆) ပုဒ်မ (၆၅)(၆၇) 

(၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) ပါ အြျက်အလက်မျာဵ 

၃.၃.၁၅။ ခမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုနည်ဵဉပေဒတွင်ပါရိှေသာ အြန်ဵ(၂၀) ပုဒ်မ (၁၈၆)  

(၁၈၉) (၁၉၀) (၁၉၁) တို္သ ပါအြျက်အလက်မျာဵ  

၃.၃.၁၆။ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွနှင်ဴသဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေခမမျာဵကာကွယ် ေစာငဴ်ေရှာက်  

ခြင်ဵဆုိင်ရာဉပေဒ (၂၀၁၈) အြန်ဵ (၁၁) ပုဒ်မ (၃၉) 

 

၃.၄။ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ဴ နုိင်ငဳတကာနှင်ဴ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာစဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵ 

နှင်ဴမူေဘာင်မျာဵ 

စီမဳကိန်ဵနှငဴ်သက်ဆုိင်သညဴ ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာနှငဴ် လူမှုေရဵဆုိင်ရာခပဿနာမျာဵတွင် 

နိုင်ငဳတကာမူေဘာင်မျာဵ စဳြျန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴ အဆငဴ်အတန်ဵမျာဵကို နိုင်ငဳအမျာဵစုက ညွှန်ဵဆို 

ထာဵေသာ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် အရည်အေသွဵဆုိင်ရာလမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ၊ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵ 

အဖွဲ့စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ အေမရိကန်ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ကာကွယ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ စဳြျန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵ၊ 

ကမ္ဘာဴဘဏ်နှငဴ်နုိင်ငဳတကာ ဘဏ္ဍာေရဵေကာ်ပိုေရဵရှင်ဵ စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵအတိငု်ဵ လိကု်နာေဆာင် 

ရွက်ကကသည်။ 

 

၃.၅။ နိုင်ငဳတကာဘဏ္ဍာေရဵေကာ်ပိုေရဵရှင်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ် စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵ  

သတ္ရုတူဵေဖာ်ခြင်ဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ရှင်ဵေရဵ 

ဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵကုိ ၂၀၀၇ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳတကာ ဘဏ္ဍာေရဵ 

ေကာ်ပိုေရဵရှင်ဵနှငဴ် ကမ္ဘာဴဘဏ်အုပ်စုက ထုတခ်ပန်ထာဵသညဴ ်အဆုိပါလမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵခဖင်ဴ သတ္ရု 

တူဵေဖာ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် နည်ဵပညာအေထာက်အကူခပုအခဖစ် နုိင်ငဳတကာအဆငဴ်မီ ေကာင်ဵ 

မွန်ေသာ လက်ေတွ့သတ္ရုတူဵေဖာ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ 
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ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ြျက်တွင် လက်ရိှေဆာင်ရွက် လုပ် 

ကိုင်ေနေသာနည်ဵပညာမျာဵကို လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ်တိုင်ဵတာြျက်မျာဵအရ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိြိကု်မှုအနည်ဵဆုဳဵနှငဴ်လိကု်ေလျာညီေထွခဖစ်ေစရန် သင်ဴေလျာ်ေသာကုန်ကျစရိတ်မျာဵခဖင်ဴ နည်ဵ 

ပညာသစ်မျာဵကုိစဉ်ဵစာဵရာတွင် အသဳုဵြျနုိင်မှုမျာဵပါဝင်ပါသည်။ သတ္ရုတူဵေဖာ်ခြင်ဵအတွက် 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵသည် 

Underground and Open-pit mining၊ Alluvial mining၊ Solution mining နှင်ဴ Marine 

dredging တို္သအတွက် အသဳုဵခပုနုိင်ပါသည်။ 

 

၃.၆။ ကမ္ဘာဴဘဏ်၏ ညစ်ညမ်ဵမှုကာကွယ်ပခင်ဵနှင်ဴ ေလျာဴချပခင်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ 

ကမ္ဘာဴဘဏ်၏ ညစ်ညမ်ဵမှုကာကွယ်ခြင်ဵနှငဴ် ေလျာဴြျခြင်ဵလမ်ဵညွှန်ြျက်ကုိ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ညစ်ညမ်ဵမှုကိုထိန်ဵြျုပ်ခြင်ဵနှငဴ် အဆုိပါလုပ်ငန်ဵမျာဵမှထကွ်ရှိ လာေသာ စွန့်ပစ် 

အညစ်အေကကဵမျာဵနှငဴ် ခပင်ပေလအရည်အေသွဵ အတိငု်ဵအတာမျာဵကုိ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့်ြွဲမှုတွင် 

အသဳုဵြျနုိင်ရန်လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ ြျမှတ်ေပဵထာဵပါသည်။ 

 

၃.၇။ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ 

ဤလမ်ဵညွှန်ြျက်၏ ရည်ရွယ်ြျက်သည် ဖွဳပဖိုဵတိုဵတက်မှုဆုိင်ရာ စီမဳကိန်ဵမျာဵ တည် 

ေဆာက် လုပ်ကုိင်ရာမှ ထွက်ရှိလာေသာ အမျ ို ဵမျ ို ဵေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှငဴ် ေလထုညစ်ညမ်ဵ 

မှုမျာဵ၊ ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ြါမှုထနိ်ဵြျုပ်ခြင်ဵဆုိင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵခဖင်ဴ လူသာဵမျာဵ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် 

ေဂဟစနစ်မျာဵကာကွယ်ရန်အတွက် ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵပါသည်- 

(က) ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ြါမှု 

Receptor 

One Hour LAeq(DBA) 

Daytime 

07:00 - 22:00 (10:00 - 22:00 for 

Public holidays) 

Nighttime 

22:00 - 07:00 (22:00 - 10:00 

for Public holidays 

Residential, 

institutional, 

educational  

55 45 

Industrial, commercial  70 70 
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(ြ) အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေလအရည်အေသွဵစဳြျနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

Parameter Averaging Period Gide line 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 

 

SULFUR DIOXIDE 
24-hour 

10-minute 

20 

500 
OZONE 8-hour daily 

maximum 

100 

 

(ဂ) ေသာက်ေရ အရည်အေသွဵစဳြျနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

Parameter Unit 
Concentr

ation 
Reference 

Aluminum Mg/l 0.2 National driking water qulity 

standards. 2014. Ministry of 

Health, Myanmar. 

Ammonia Nitrogen Mg/l 1.5 As above 

Antimony Mg/l 0.02 As above 

Arsenic Mg/l 0.05 As above 

Barium Mg/l 0.7 As above 

Boron Mg/l 2.4 As above 

Cadminum Mg/l 0.003 As above 

Calaiun Mg/l 200 As above 

Chloride Mg/l 250 As above 

Chromium Mg/l 0.05 As above 

Color TCU 15 As above 

Copper Mg/l 2 As above 
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Cyanide Mg/l 0.07 As above 

Fluoride Mg/l 1.5 As above 

Iron Mg/l 1 As above 

Lead Mg/l 0.01 As above 

Magnesiun Mg/l 150 As above 

Manganse Mg/l 0.4 As above 

Mercury(total) Mg/l 0.001 As above 

Nickel Mg/l 0.07 As above 

Total dissolved solids Mg/l 1000 As above 

PH - 6.5-8.5 As above 

Turbidity NTU 5 As above 

 

(ဃ) ေရေနသက်ရိှမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေရဵအတွက် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် ေရအရည်ေသွဵဆုိင်ရာ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

Parameter Unit 
Concentr

ation 
Reference 

Aluminum Mg/l 0.2 Australian and New Zealand 

guidelines for fresh and marine 

water quality. 2000.  

Australian and New Zealand 

Environment Conservation  

Council. 

Water Quality Guuidelines for the 

Protection of Aquatic Life. 2016. 

Canadian Council of  Ministers of 

the Environment. Metal mining 

technical guidance for environ 

mental effects montoring. 2012. 

Enviro nment Canada. 

Ammonia  Mg/l 0.02 As above 

Arsenic Mg/l 0.05 As above 
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Boron Mg/l 0.5 As above 

Cadminum Mg/l 0.0002 As above 

Calaiun Mg/l 200 As above 

Chloride Mg/l 0.86 As above 

Chromium Mg/l 0.01 As above 

Color TCU NS As above 

Copper Mg/l 0.002 As above 

Cyanide(free) Mg/l 0.005 As above 

Fluoride Mg/l 0.2 As above 

Iron Mg/l 0.03 As above 

Lead Mg/l 0.001 As above 

Manganse Mg/l 0.05 As above 

Mercury(total) Mg/l 0.0001 As above 

Nickel Mg/l 0.015 As above 

Total dissolved solids Mg/l 10 As above 

PH - 6.5-9 As above 

Turbidity NTU 0.000008 As above 

 

(င) သတ္တုတွင်ဵလုပ်ငန်ဵခွင်မျာဵအတွက် စွန့်ထုတ်အရည်ဆုိင်ရာ ကန့်သတ်တန်ဖုိဵမျာဵ 

Parameter Unit 
Concen

tration 
Reference 

Arsenic Mg/l 0.1 Myanmar National Environmen 

tal Quality (Emission) Guidelin 

es, December 2015. 

Cadminum Mg/l 0.05 As above 

Chemical Oxygen 

demand 

Mg/l 150 As above 

Chromium(hexavalent) Mg/l 0.1 As above 

Copper Mg/l 0.3 As above 

Cyanide Mg/l 1 As above 

Cyanide(free) Mg/l 0.1 As above 
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Iron(total) Mg/l 2 As above 

Lead Mg/l 0.2 As above 

Mercury Mg/l 0.002 As above 

Nickel TCU 0.5 As above 

pH S.Ua 6-9 As above 

Temperature C° <3° 

diffe 

erntial 

As above 

Total Suspended Solids Mg/l 50 As above 

Zinc Mg/l 0.5 As above 

 

ဤလုပ်ငန်ဵတွင် ထုတ်လွှတအ်ြိုဵ အေငွ့ ဖုန်မှုန့်မျာဵ(Fugitive Dust) ထွက်ရှိေစသညဴ ် အဓိ 

က အရင်ဵအခမစ်မှာ ေခမကကီဵလုပ်ငန်ဵ (Earth Works)၊ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ကုိင်တွယ် 

အသဳုဵခပုခြင်ဵနှင်ဴ သယ်ယူပို္သေဆာင်ေရဵသဳုဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ခဖစ်ပါသည်။ ထုတလ်ွှတ ် အြိုဵ အေငွ့မျာဵ 

တာဵဆီဵကာကွယ်ခြင်ဵနှငဴ်ထိန်ဵြျုပ်ခြင်ဵသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလအရည်အေသွဵအတွက် ထုတလ်ွှတ် 

အြိုဵ အေငွ့ဆုိင်ရာအေထွေထွလမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵနှင်ဴအညီလုိက်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

၃.၈။  စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာ ကတိကဝတ် (List of Commitment) 

စဉ် ကတိကဝတ်မျာဵ ကတိကဝတ်အာဵ ရငှ်ဵလင်ဵေဖာ်ပပချက် 

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်

ဆန်ဵစစ်ပခင်ဵအစီရင်ခဳ

စာ ရည်ညွှန်ဵ(အခန်ဵ) 

(က) ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵ 

အစီရင်ြဳစာသည် 

တိကျြုိင်မာ၍ 

ခပညဴစ်ုဳပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှုေလျာဴနည်ဵေစေရဵ

အတွက်စီမဳေဆာင်ရွက်မညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ

ကိတုိကျစွာလိကု်နာေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ် 

ပါေကကာင်ဵနှငဴ် အစီရင်ြဳစာပါ အြျက်အ 

လက်ေဖာ်ခပမှုမျာဵ၊ တိကျြုိင်မာမှုရှိ  

ေကကာင်ဵနှငဴ် မှန်ကန်မှုရှိပါေကကာင်ဵ  

ဝန်ြဳကတိခပုအပ်ပါသည်။ 

အြန်ဵ (၁)  

နိဒါန်ဵ 
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(ြ) ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ် 

သတ်မှတ်စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵ 

မျာဵကုိ လိကု်နာမည်။ 

ေဖာ်ခပထာဵေသာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှု ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵ လုပ် 

ထုဳဵ လုပ်နည်ဵနှငဴ်အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်

ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ(ထုတလ်ွှတမ်ှု)စဳြျန်ိ

စဳညွှန်ဵမျာဵကုိ လိကု်နာမည်ေကကာင်ဵ ဝန်ြဳ 

ကတိခပုပါသည်။ 

အြန်ဵ (၃) 

မူဝါဒ၊ ကတိကဝတ်နှငဴ် 

ဥပေဒဆုိင်ရာ 

လိအုပ်ြျက် 

 

 

(ဂ) ပတ်ဝန်ဵကျင်  

ထိြိကု်မှုမျာဵကုိ 

ေလျှာဴြျသွာဵမည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိြိကု်မှုနှငဴ် ေလျာဴပါဵေရဵ 

အစီအစဉ်ပါအစီအစဉ်ြဲွမျာဵအတုိင်ဵဖဲွ့စည်ဵ 

ထာဵသညဴအ်ေကာင်အထည်ေဖာ်သွာဵမညဴ် 

အဖဲွ့အစည်ဵ၊လျာထာဵရန်ပဳုေငွမျာဵအတုိင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

အြန်ဵ (၆)၊ (၁၀) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှု

နှင်ဴေလျာဴပါဵေရဵ 

အစီအစဉ်၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် 

လူမှုဆုိင်ရာစီမဳြန့်ြွဲမှု

အစီအစဉ် 

(ဃ) ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ 

လူမှုစီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ 

ကဏ္ဍမျာဵတွင်  

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှု 

သွာဵမည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ လူမှုစီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ 

အေကကာင်ဵအရာမျာဵခဖစ်သညဴေ်ရ၊ေလ၊ေခမ

ဆူညသဳဳ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ၊ ေဂဟစနစ်၊ 

လူမှုစီဵပွာဵေရဵ၊လုပ်ငန်ဵြွင်ေဘဵအန္တရာယ် 

တို္သ၏ ပါရာမီတာတို္သကို သတ်မှတ်ထာဵ 

ေသာ ေနရာ၊အကကိမ်ေရ၊ရန်ပုဳေငွ၊ တာဝန် 

ယူမညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵခဖင်ဴေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှု

သွာဵမည်။ 

အြန်ဵ (၁၀) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် 

လူမှုဆုိင်ရာစီမဳြန့်ြွဲမှု

အစီအစဉ် 

 

(င) မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵေရဵ 

အစီအစဉ်ပါအတုိင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်။ 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵေရဵအစီအစဉ်နှငဴ်ပိတ်သိမ်ဵ 

ပပီဵ အစီအစဉ်တို္သတွင် ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ 

အဖဲွ့အစည်ဵ၊လျာထာဵရန်ပဳုေငွမျာဵအတုိင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်။ 

အြန်ဵ (၉) 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵ 

အစီအစဉ် 

 

 

                            -  
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အခန်ဵ(၄) 

စီမဳကိန်ဵအေကကာင်ဵအရာေဖာ်ပပချက်(Projective Description) 

၄.၁။ ရည်ရွယ်ချက် 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ် စီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ကွက်(၁)အတွက် ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာ တင်ခပရခြင်ဵ ရည်ရွယ်ြျက်မှာ 

ေအာက်ပါအတိငု်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

(က) ရှမ်ဵခပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့နှငဴ် သတ္ရုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန အြွန်ေငွရရှိေစရန်၊ 

 ( ြ )  ေဒသြဳခပည်သူမျာဵ အလုပ်အကိုင်အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ရရှိေစရန်၊ 

 ( ဂ )  ေဒသတွင်ဵပညာေရဵ၊ကျန်ဵမာေရဵ၊လူမှုေရဵ၊လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ တိုဵတက်ေစရန်၊ 

 (ဃ) သတ္ရုတူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵသည် အမျ ို ဵသာဵစီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေစ 

ရန်အတွက် အေရဵပါေသာကဏ္ဍခဖစ်သကဲဴသုိ္သ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ စီဵပွာဵေရဵ 

နှင်ဴလူမှုေရဵအကျ ို ဵအခမတ်မျာဵရရိှေစရန်လည်ဵ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနိုင်ပါသည်။သုိ္သရာတွင် 

ဓာတ်သတ္ရုတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မှုေကကာငဴ် ရူပပတ်ဝန်ဵကျင်(Physical Environment)၊ 

ဇီဝပတ်ဝန်ဵကျင်(Biological Environment)စေသာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှု 

မျာဵ၊ ေခမထု၊ေလထု၊ေရထုညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ အထုိက်အေလျာက်ခဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်ေသာ 

ေကကာငဴ်အထူဵသတိထာဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရမညဴလ်ုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါသည်။ သုိ္သပါ၍ 

ဦဵေကျာ်စိန် ၏ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵ ထုတ်လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင် 

ရွက်ရာတွင် ေလထု၊ ေခမေပ္ဝေခမေအာက်ေရနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဇီဝ မျ ို ဵကွဲမျာဵ ထိြိုက် 

ပျက်စီဵမှုမျာဵ မရိှေစရန်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်နုိင်မှုမျာဵ    ေလျာဴြျသညဴန်ည်ဵ 

လမ်ဵမျာဵခဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်၊ လုပ်ငန်ဵပပီဵဆဳုဵပါက အစာဵထိုဵ သစ်ပင်မျာဵ 

ခပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵခြင်ဵနှငဴ် လုပ်ကွက်ဧရိယာ၏အနီဵဝန်ဵကျင်အာဵ နဂိုမူလအေန 

အထာဵနီဵပါဵ ခပန်လည်ရရိှေစေရဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

၄.၂။                                          

               လုပ်ကွက်(၂)သည်             (           )၊                ၊ 

                 ၊                        ၊              တွင်တည်ရှိပပီဵ၊                 

                         93 P/ 14      - (A) 2995000, 1194811, (B) 2995000, 1195100, 

(C) 2995028, 11951156, (D) 2995200, 1195000, (E) 2995200, 1194700, (F) 2995144, 

1194588,                        ဧ     (၁၆.၅) ဧ  / ၀.၀၆၆၈                        

        ေခမဧရိယာသည် သစ်ေတာေခမ၊ လယ်ေခမ၊ ဥယျာဉ်ခြဳ ေခမ၊ ေကျဵရွာစိုက်ြင်ဵ၊ 

ကကိုဵဝုိင်ဵ/ကကိုဵခပင် ကာကွယ်ေတာမျာဵ၊ ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦဵမျာဵနှငဴ်လွတ်ကင်ဵသညဴ် 

အခြာဵေခမ(ေခမရုိင်ဵ)ေခမ ခဖစ်ပါသည်။ 
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            (           )၊                ၊                  ၊                        ၊ 

                                   (       )                                             

        (၂)            UTM Map                
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            (           )၊                ၊                  ၊                        ၊ 

                                   (       )                                             

        (၂)            UTM Map                
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                            (           )၊                ၊                  ၊                        ၊                    

                 (       )                                                     (၂)    Google Earth Map                
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            ၏                   (၁)                                           
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၄.၃။                                    

             ၏                   (၂)                  (           )၊                  

            (          )၊                     (၃၉၇          )                         -

          -                                           ။                   ၊                    

            -                                                                  

                   ။                            -                         

                                      ၊                   ၉၀          ၊                   ၁၂ 

                      ။  

                                                      (၁၁)         ၊                    (၃) 

                      (၅)         ၊        (၃)                                          

          (၁)                                                   ။ 

၄.၄ ။              

                                   ၂ ၀ ၁၅                     (           ) 

            ၊  -၃                                                 ၊        

                            - (၁၀)                                              ။  

            ၏         (၂)                          (15.76 %)၊      ( Zn 1.19 %)၊ 

       ( Cu 1.13 % )                                                    ၁၂၁၂၁         

                                                           -၃                    ။ 

တစ်နှစ်လျှင် တန်ြျန်ိ (၁၅၀၀)                                                            

             (၈)                  ။ 

၄.၅။                   

            မှ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵနှငဴ် အေသဵစာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်ကာလတွင်          (၄)  ၊           (၁)    ၊             (၂)   

                           

စဉ် အေဆာက်အဦဵအမျ ို ဵအစာဵ လျာထာဵအတိငု်ဵအတာ အေရအတွက် 

၁။ ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴလုပ်သာဵေဆာင်   ၃၀'×၁၅'×၁၂' ၂ လုဳဵ  

၂။ စာဵဖုိေဆာင် ၂၀'×၁၂'×၁၀' ၁ လုဳဵ  

၃။       ၂၀'×၁၂'×၁၀' ၁ လုဳဵ  

၃။ အမိ်သာ ၁၀'×၁၀'×၅' ၂ လုဳဵ  

၄.၆။                         

                               ၌      (         )                
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       Pearched Water level (    ) Temporary Water Level                ၊  ၎    Level 

          (၂၅    ၃၀   )                                           ။        

                  Aquifer                                          Permanent 

Water Level                ၊ ၎             (၂၀၀)                           ။ 

             ၏         (၂)      ၌               (Water Resources)    

                         ၊                                ။         (၂)      ၌ 

                                    ၊                                        ။ 

                               (                     ၏        (၂)                   

             -          ၁၄၀                 )                        

                               ၊               ၍                                    

       ၊                                  ။                           -(       

         N 20º  36'  46.54"                         E 099º 57'  05.06"             One 

inch Map 93 P/14         2994850 E , 1194900 N)                               ၊ 

                  ၍                             ။ 

၄.၇ ။                                                       

 ဦဵေကျာ်စိန် သည် ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မှ ထွက်ရှိလာမညဴ ် ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရုရိုင်ဵမျာဵအာဵ                              ၊ 

ေဈဵကွက်သုိ္သ တိုက်ရိုက်ေရာင်ဵြျမည်ခဖစ်သခဖငဴ် မည်သညဴ ်                              

       ။  

၄.၈။  တူဵေဖာ်မည်ဴနည်ဵပညာ 

                                               (Underground Mining Method) 

        ကိ ုအသဳုဵခပု၍ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်မည်ခဖစ်ပါသည်။  

၄.၉။ ခဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္တုတူဵေဖာ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုအဆငဴ်ဆငဴ် 

                                 ။ 

(၁)                                                                  ၊ 

(၂)                                                                         

                                                              ။ 

(၃)                              (Underground Mining Method)       ၄'×၄' 

                          ၊ 



ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာ-IEE 

 ဦဵေကျာ်စိန်  42 

(၄)                                                                         

                   ၍            (Adit)                (Crosscut)         

                  ၊ 

(၅)                                                                     

                                         ၊                                           

(၆)                                                                           

                      ။  

(၇)                                                   (Jaw Crusher)       

(Chipping Size ½")                             ၊ 

(၈)             ၊                           (High Grade Ore & Low Grade Ore)       

                        ။                                                

                                             ၊ 

(၉)                                   စုပုဳကွင်ဵမှ ေဈဵကွက်သုိ္သ တိုက်ရိုက်ေရာင်ဵြျခြင်ဵ 
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၄.၁၀။                                                    

                             (Underground Mining method)                   

                                                        ။                            / 

                                                                                            / 

                                     ။                    ၊                  (၃၀)   

                  ၊          (၃၅)                ၍                      ။          

                                                                                          

   ။                                                                          ။ 

 

 

၄.၁၁။ ေမျှော်မှန်ဵမိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ(Conceptual Mine Closure Plan) 

ဦဵေကျာ်စိန် ၏ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု ထုတလ်ုပ်မှုစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵ 

အဆငဴ်တွင် ပတ်၀န်ဵကျင် ေလထု/ေရထု၊ ေခမဆီလွှာ ပျက်စီဵမှုမျာဵအာဵ ယြင်/ ယြုအေခြအေန 

တို္သကို တိုင်ဵတာခြင်ဵနှငဴ်ေလျှာဴြျေရဵအစီအစဉ် (Mitigation Measure) မျာဵ ထပ်မဳေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

တို ္သခဖစ်ေသာ်လည်ဵ လုပ်ငန်ဵ၏သက်ေရာက်နုိင်မှုအာဵလုဳဵ ကို လုပ်ငန်ဵ၏ အဆင်ဴတိငု်ဵတွင်ေဆာင် 

ရွက်ေစပါမည်။ (ဥပမာအာဵခဖင်ဴ ထုတလ်ုပ်ပပီဵေနရာမျာဵ ခပန်ဖို္သခြင်ဵအာဵ ပိတ်သိမ်ဵအဆငဴ်မှသာ 

ေဆာင်ရွက်မည်မဟုတ်ဘဲ၊ လုပ်ငန်ဵအဆငဴ်တိငု်ဵတွင် တစ်ြုပပီဵက တစ်ြု ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ၊ သစ် 

ေတာမျာဵ ခပန်လည်ထေူထာင်ခြင်ဵ(Reforestation)တို္သကိုလည်ဵ လုပ်ငန်ဵ၏အဆငဴ်တိငု်ဵတွင် ထုတ ်
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လုပ်ခြင်ဵနှငဴ်အတူ(Production cum Plantation) ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလ 

တွင် ဦဵေကျာ်စိန် အေနခဖင်ဴ(Cut and Run)မဟုတ်ဘဲ၊ လုပ်ကွက်နှင်ဴဆက်စပ်ဧရိယာတို္သ၏ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ(ဥပမာအာဵခဖငဴ် စုိက်ပျ ို ဵထာဵေသာစိုက်ြင်ဵမျာဵအာဵ ေပါင်ဵ 

သင်/ ေခမဆွ/ မီဵေဘဵကာကွယ်ခြင်ဵ မှအစ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

၄.၁၁.၁။ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵခပုခပင်ခြင်ဵ 

သတ္ရုတွင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵပါက တူဵေဖာ်ထာဵေသာ ဧရိယာမျာဵေခမဖုိ္သခြင်ဵ၊ လမ်ဵမျာဵ 

ခပုခပင်ခြင်ဵ၊ အရည်အေသွဵမျာဵစစ်ေဆဵခြင်ဵ၊ ခပုခပင်ခြင်ဵနှငဴ် ေဒသနှငဴ်ကိုက်ညသီညဴ ်

သစ်ပင်မျာဵ ခပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
 

၄.၁၁.၂။ ခပုခပင်ပပီဵ ေခမမျက်နှာသွင်ခပင်နှငဴ် ေရအရည်အေသွဵ၊ ေလအရည်အေသွဵမျာဵအာဵ 

(၆) လတစ်ကကိမ် ေစာင်ဴကကပ်တိုင်တာခြင်ဵ၊ ထပ်မဳခပုခပင်ခြင်ဵမျာဵနှငဴ် စုိက်ပျ ို ဵပင်မျာဵအာဵ 

ေစာင်ကကည်ဴစစ်ေဆဵ၍ အစာဵထိုဵ သစ်ပင်မျာဵ ထပ်မဳစုိက်ပျ ို ဵခြင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်ခဖစ်ပပီဵ ေစာင်ကကပ်ကကညဴရ်ှုအစီရင်ြဳစာအာဵ ဝန်ကကီဵဌာနသုိ္သ (၆)လတစ်ကကိမ် တင်ခပသွာဵ 

မည်ခဖစ်ပါသည်။  

 

၄.၁၂။                                  

အေသဵစာဵတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်လပု်ငန်ဵတွင် ေအာက် 

ေဖာ်ခပပါ စက်ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ အသဳုဵခပုမည် ခဖစ်ပါ သည်-   

( )       Air Compressor   (1) Sets  

( ) Jack Hammer (Y-19)  (1) Sets 

 ( ) Jaw Crusher+ Engine (25 HP)  (1) Sets 

(ဃ)           - Engine (25 HP)  (1) Nos 

( )              -  Engine (28 HP)  (1) No 

( )                  - (TRUCK)  (1) No 

( )                      (1) No 

( )            (1)  No 

(ဈ) Back Hoe/ Wheel loader  (1) No  

 (         -                     ။)  

၄.၁၃ ။                             

တူဵေဖာ်ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်ကာလအတွင်ဵ ဝန်ထမ်ဵ (၁၉) ဦဵခဖငဴ် 

ေအာက်ပါ                ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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 ( )                   (၁)    

( )             (၁)    

( )                          (၁)    

(ဃ)           (၁)    

( )                   (၁)    

( )            (၂)    

( )            (၁၂)    

Organization Chart of Kyaw Kyaw Sein Co.,Ltd . 

 
 

၄.၁၄။ တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချန်ိ 

တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်ဵ သတ္ရုတွင်ဵ နည်ဵ 

ဥပေဒ(၂၀၁၈)၊ အြန်ဵ(၂၇)၊ ပုဒ်မ (၁၇၄)နှင်ဴအညီ  ေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ပပီဵ တစ်ရက်လျင် 

အလုပ်ြျန်ိ (၈)နာရီခဖင်ဴ                                           ။ 

                     (       ၈:၀၀              ၅:၀၀     ) 

               (         )  (၈)       

                          (၂၂)     

ေန့စဉ်(၈)နာရီထက် ေကျာ်လနွ်ပါက အြျန်ိပိုေကကဵ    ေပဵေြျေပဵသွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ၊ 

အလုပ်သမာဵဥပေဒပါ သတ်မှတ်ြျက်မျာဵအာဵ လိကု်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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၄.၁၅။ ထုတလ်ုပ်မညဴ်ထတု်ကုန်နှင်ဴထွက်ရိှမှု 

                                       ၊                                     

                 ။ 

၄.၁၆။                                                          

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ြျ ို ဵေရ၊ ေသာက်သဳုဵေရ၊ စာဵဖိုေဆာင်သဳုဵရန် ေရတို္သအတွက် ေန့စဉ် 

ေရဂါလဳ (၂၈၅)ြန့် လုိအပ်မည်ခဖစ်ပပီဵ ေရကုိကကိုြျက်၍အသဳု ခဵပုမည်ခဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵေရအတွက် ေန့စဉ် ေရဂါလဳ(၈၀၀)ြန့်  လုိအပ်မည်ခဖစ်ပပီဵ၊         ၏           

(                     ၏         (၂)         )                                    

                             (၁၀'×၁၀'×၅')ေရကန်ခဖင်ဴ သုိေလှာင်ထာဵရှိ အသဳုဵခပုမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ ၁ နှစ်လျှင် ေရဂါလဳ (၃၉၀၆၀၀)ြန့် လုိအပ်မည်ခဖစ်ပါသည်။            

      (၁၀ ၈ ၅)                  ၍          ၏                                      ။ 
  

စဉ် ေဆာင်ရွက်မညဴ်လပု်ငန်ဵစဉ် 
သဳုဵစွဲမညဴ်ေရဂါလဳ 

တစ်ရက် တစ်လ တစ်နှစ် 

၁။ ထုတလ်ုပ်မှုကာလ၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

အတွက် သုဳဵေရနှငဴ်ြျက်ခပုတ်ခြင်ဵ 

(၁၉ ဦဵ × ၁၅ ဂါလဳ)  

 

၂၈၅ (ဂါလဳ) 

 

၈၅၅၀ ဂါလ ဳ

 

၁၀၂၆၀၀ ဂါလဳ 

၂။ လုပ်ငန်ဵြွငဴ်နှငဴ် စုပုဳကွင်ဵေရခဖန်ဵရန် ၈၀၀ (ဂါလ)ဳ ၂၄၀၀၀(ဂါလ)ဳ ၂၈၈၀၀၀ (ဂါလ)ဳ 

 ၁၀ ၈ ၅(ဂါလ)ဳ  ၃၉ ၀ ၆ ၀ ၀ (ဂါလ)ဳ 

 
 

၄.၁၇ ။                                 (         ) 

နှစ်စဉ်ေလာင်စာဆီ လိအုပ်ြျက်အေနခဖငဴ် ဒီဇယ်ဆီဂါလဳ (၄၀၀၀) ြန့် လိအုပ်မည်ခဖစ် 

ပါသည်။ အင်ဂျင်ဝိုင် (၃၅) ဂါလဳနှငဴ် အမဲဆီ (၂) ဂါလဳြန့် လိအုပ်ပါမည်။ လိအုပ်ေသာ စက်သဳုဵဆီ 

အာဵ တစ်နှစ်စာ ကကိုတင်သုိေလှာင်ထာဵမည်မဟုတ်ဘဲ၊ ဂါလဳ(၅၀)ဆန့်သညဴ ်ေပပါမျာဵခဖင်ဴ အလီလီ 

ြွဲခြာဵဝယ်ယူပပီဵ သဳုဵစွဲသွာဵပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ (20° 37' 06.24" N & 099° 57' 14.16"E) ရှ ိ

(၉၃၇.၁၅၂)စတုရန်ဵေပ ကျယ်ဝန်ဵေသာေခမေနရာေပ္ဝတွင် စနှစ်တကျ သုိေလှာင်ထာဵရှိ၍ 

သဳဆူဵကကိုဵြတ်ကာရဳထာဵရှိပပီဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ် သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်မျာဵြျတိ်ဆဲွထာဵပါမည်။ 

၄ . ၁၈။                                        

                                      ၁၅ ၀ ၀                                       

                    ၁၀ ၀၀                          ။                                         
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                              ။                                   ၊                 

                         ၊                    ၊                              ၊ 

                                    ၊                                                   

                         ။  

 

၄.၁၉။                         

                                                                  (Country 

Rocks)     ၊                                  ။               ၊                           

                                                   ။ 

 

၄.၂၀။                                                                   

 စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴတွင် (၃'X၃'X၂၀')             အစမ်ဵကျင်ဵ(၃)ကျင်ဵ 

နှင်ဴ     =၂ ၀   ၊      = ၈               ၂ ၀               အစမ်ဵေခမာင်ဵရှည်(၁)ကျင်ဵ အ 

သီဵသီဵတူဵေဖာ်ထာဵသခဖငဴ်စွန့်ပစ်ေခမစာနှငဴ်ရွှဳ့ေကျာက်(၆၀)တန်ြန့်သာထွက်ရှိ     မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြင်ဵအဆင်ဴ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရုသုိက်၏ ြဲသတ္ရုနှင်ဴေခမကကီဵ/ေကျာက်မျာဵ 

ပါဝင်မှုအြျ ို ဵ (Stripping Ratio) (၁: ၀.၀၈) ရိှသခဖင်ဴ စွန့်ပစ်ေခမ ထွက်ရိှမှုသည် (၈ %) ြန့် ခဖစ်ပါသည်။ 

သုိ္သခဖစ်ေသာေကကာငဴ် တစ်နှစ်ထတု်လပု်မှု(၁၅၀၀)တန်အတွက် စွန့်ပစ်ေခမထွက်ရှိနိုင်မှု (၁၂၀)တန် 

ြန့် ခဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ စွန့်ပစ်ေခမစာစုပုဳမညဴေ်နရာတွင် ဆင်ေခြေလျှာ(Slope) 

(၃၅°) ထက် မပုိေစရန်၊ စုပဳုအခမင်ဴ (၃၀)ေပ ထက် မေကျာ်ေစရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ (၂၀၀' × ၂၀၀') 

အကျယ်ရိှ စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳေနရာတွင် စွန့်ပစ်မည်ခဖစ်ပါသည်။  

ထွက်ရှိလာေသာ အေပ္ဝယဳေခမဆီလွှာ (Top Soil)မျာဵကုိ အစာဵထိုဵ သစ်ပင် စုိက်ပျ ို ဵရန် 

အတွက် သီဵသန့်ထာဵရှိပပီဵ ေဘဵကာေကျာက်နှင်ဴစွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵကုိ လုပ်ကွက်အဝင်/ ထွကလ်မ်ဵ 

မျာဵခပုခပင်ခြင်ဵ၊ ြျ ို င်ဴြွက်မျာဵေခမဖုိ္သခြင်ဵ၊ တူဵေဖာ်ခြင်ဵပပီဵဆဳုဵသညဴ် လုပ်ကွက်ဧရိယာမျာဵကိ ု ေခမ 

ဖုိ္သခြင်ဵ(Backfill the exhausted Pit) စသည်တုိ္သတွင် အသဳုဵခပုသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵ ရဳုဵြန်ဵ၊ စာဵေသာက်ြန်ဵနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵအသဳုဵခပုရာမှ ထွက်ရိှ 

ေသာ အမှိုက်မျာဵခဖစ်သညဴ ် စာကကင်ဵစာဵကျန်မျာဵ၊ ေရသန့်ဘူဵြဳွမျာဵ၊ ပလတ်စတစ်အိပ်မျာဵ၊ 

တစ်သျှူဵမျာဵသည် အေခြြဳလမ်ဵညွှန်ြျက်အရ တစ်ဦဵလျှင် ၀.၃၉ ကီလိုဂရမ်ြန့်ရှိနိုင်ပပီဵ ဝန်ထမ်ဵဦဵ 

ေရ (၁၉) ဦဵမှ တစ်ေန့စွန့်ပစ်အမှိုက် ၇.၄၁ ကီလိုဂရမ်ြန့် ထွက်ရိှနိုင်ပါမည်။ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ 

အာဵ အမှိုက်ကန်မျာဵတွင် စွန့်ပစ်ေစခြင်ဵနှင်ဴ ေခမခမှပ်ခြင်ဵမျာဵခဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက် မှုမရှိေအာင် 

စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

                                                 ၊ ၀              ၊                    

                                 တစ်ေန့လျှင်(၁၀၀၀)ဂါလဳြန့် ထွက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထွက်ရှိလာ 
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ေသာ Waste water မျာဵအာဵ (၁၀ ေပ× ၁၀ေပ × ၅ေပ) ြန့်ရှိ (HDPE) ြင်ဵထာဵေသာ ေရစစ်ကန် 

တွင်စုေဆာင်ဵ၍ အနည်ထုိင်ေစပပီဵ၊ ဖှုန် မထေစရန် လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ေရဖျန်ဵခြင်ဵနှငဴ် အစာဵထိုဵ  

သစ်ပင်စိုက်ပျ ို ဵြင်ဵအာဵ ေရေလာင်ဵခြင်ဵတို္သတွင် ခပန်လည်အသဳုဵခပုသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

                      ၊                         ၊                             

                                                  ၊                                      ၊ 

                                     အနည်ဵငယ်                 ။    

 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ထွက်ရိှမှု နှငဴ် စွန့်ထုတမ်ညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 
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      (၅) 

                             

၅.၁။                                       

ဦဵေကျာ်စိန် သည်                                                         

                        ။ တူဵေဖာ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်ဵ 

ေခမေအာက်တူဵေဖာ်ခြင်ဵနည်ဵစနစ်(Underground Mining Method)ကုိ အသဳု ခဵပု ေဆာင် 

ရွက်မည်ခဖစပ်ါသည်။တူဵေဖာ်ရာတွင် အေပ္ဝယဳေခမလွှာမျာဵဖယ်ရှာဵပပီဵ၊ ေခမေအာက် တူဵ 

ေဖာ်မှုတို္သေကကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အာဵအနည်ဵငယ်ထိြိကု်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵ 

တာခြင်ဵနှငဴ် တူဵေဖာ်ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်စဉ်တွင် Impact မျာဵ ခဖစ်ေပ္ဝ 

လာပါက၊ ခပန်လည်ကုစာဵနုိင်ရန်အတွက် ေရအရည်အေသွဵ၊ ေလအရည်အေသွဵ၊ ဆူညဳသဳ 

နှင်ဴတုန်ြါမှု၊ ေခမအရည်အေသွဵ၊ ေဂဟစနစ်နှင်ဴလူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်တို္သ၏ လက်ရှိပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်အေခြအေနမျာဵကုိ သိရှိနိုင်ရန် လုပ်ကွက်၏(၅)မိုင် ပတ်လည်အတွင်ဵ အေခြခပု 

ရလဒ်မျာဵ တုိင်ဵတာသညဴ်ဧရိယာ(Study Area)အခဖစ် သတ်မှတ်၍တိုင်ဵတာြဲဴပါသည်။ 

 

၅.၂။                     

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်ဵနှင်ဴ လုပ်ကွက်ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ရှိ ဆူညသဳဳအာဵ (EXTECH) အမျ ို ဵအစာဵ(Sond Level Meter-SPL-600)ကို အသဳုဵခပု 

ပပီဵ                 (Day time ; 42.48a (dB)∆                     (Night time ; 

40.32a(dB)∆)                        N 20º 36' 43.58"                         E 099º 

57' 12.98"           One inch map 93 P /14              - ၂ ၉ ၉၅ ၁၀ ၀ ၊ 

၁၁၉ ၄၈ ၀ ၀                  တိုင်ဵတာြဲဴပပီဵ သတ်မှတ်စဳနှုန်ဵထက်ပိုမိုခြင်ဵ မရိှေကကာင်ဵ 

ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ပျမ်ဵမျှအဆငဴ် (41.4 dB) ြန့်ရှိပပီဵ (Conversation Level) ခဖစ်ပါသည်။  

မှတ်တမ်ဵပဳု၊ ေခမပုဳ၊ နှိုင်ဵယှဉ်ြျက် ရလဒ်အေခဖမျာဵကုိ ေအာက်ပါတုိင်ဵေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ 

အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ 

(၂၀၁၅)မ ှေနာက်ဆက်တွဲ(က)-(၁)၊ အေထွေထွလမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ(General Guideline) မ ှ

လိကု်နာရမညဴ် ဆူညသဳဳအဆင်ဴသတ်မှတ်ြျက် (Noise Level) နှငဴ် ေအာက်ေဖာ်ခပပါ 

အတိငု်ဵနှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ခပအပ်ပါသည်။ 

(အဆုိပါေနရာအာဵတုိင်ဵတာခြင်ဵမှာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆူညဳသဳသက် 

ေရာက်မှုအမျာဵဆဳုဵ ခဖစ်ေပ္ဝနိုင်သညဴ ်ေနရာခဖစ်ခြင်ဵေကကာငဴ် တိုင်ဵတာရခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။) 
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       Result     Base Line                                

(           )                          

Work Site result 

(Day Time) 

One Hour LA eq  (dBA)a 

Daytime 

07:00- 22:00  

(10 ; 00 – 22;00) 

for Industrial Commercial) 

Nighttime 

22:00- 07:00 

(22;00 – 10;00) 

for Industrial Commercial. 

42.48 dBA 70 dBA 70 dBA 

 

 

Work Site result 

(Night Time) 

One Hour LA eq (dBA)a 

Daytime 

07:00- 22:00  

(10 ; 00 – 22;00) 

for Industrial Commercial) 

Nighttime 

22:00- 07:00 

(22;00 – 10;00) 

for Industrial Commercial. 

40.32 dBA 70 dBA 70 dBA 

 

 

 
      ၊                         (Sond Level Meter-SPL-600)         /               ။ 
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               ၊                                                       
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                ၊                                                       
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၅.၃ ။             

ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

မညဴ်        (၂)ဧ                                                         

HAZ SCANNER TM model-EPAS             ၍                                N 

20º 36' 43.58"                         E 099º 57' 12.98"           One inch map 93 

P /14              - 2995100 E & 1194800 N             တွင် တိုင်ဵတာ၍ 

(Myanmar Natrional Environmantal Quality (Emission Guideline) နှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ် 

ေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ 

(အဆုိပါေနရာအာဵတုိင်ဵတာရခြင်ဵမှာ ေလအရည်အေသွဵအေပ္ဝ သက်ေရာက်မှု 

အမျာဵဆုဳဵခဖစ်ေပ္ဝနုိင်သညဴေ်နရာခဖစ်ခြင်ဵေကကာငဴ် တိုင်ဵတာေဖာ်ခပရခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။) 

            ၏         (၁)                                                      

ရက်စွ ဲ               

                 

               

                 

            

         

                             

         (          ) 

                 
အချနိ် 

21.12.2021 (14:56) to 

22.12.2021 (14:56) 
          CO 0.0142 ppm    - 

- ။  -           NO2 2.7397 ppb    200 µg/ m3  (1 hour) 

- ။  -           SO2 9.8514 ppb    20 µg/ m3    (24 hour) 

- ။  -           PM10
a 40.5114 µg/ m3    50 µg/ m3    (24 hour) 

- ။  -           PM25
a 17.7300 µg/ m3    25 µg/ m3    (24 hour) 

- ။  - 
  RH %  (Relative 

Humidity) 
65.0721 %    - 

- ။  -  Temperature 17.8514 ºC    - 

- NO2 = 2.7397 ppb × 1.88 µg/ m3 = 5.150 µg/ m3 ( NO2 = 1ppb = 1.88 µg/ m3 (WHO) 

- SO2 = 9.8514 ppb × 2.62 µg/ m3 = 25.810 µg/ m3 (SO2 = 1 ppb = 2.62 µg/ m3 (WHO) 
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            ၏         (၂)       HAZ SCANNER TM model-EPAS                  
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၅.၄ ။             

ဦဵေကျာ်စိန် ၏         (၂)      ၌                                     ၊ 

                                       ။  

ေခမေအာက်ေရ အရည်အေသွဵ ။       ။                               

  ၌      (         )                      Pearched Water level (    ) Temporary 

Water Level                ၊  ၎    Level           (၂၅    ၃၀   )            

                                ။                          Aquifer    

                                      Permanent Water Level                ၊ 

၎             (၂၀၀)                           ။  

                    (                     ၏         (၂)                   

              -          ၁၄၀                 )                        

                               ၊               ၍                                     

       ၊                                  ။                           -(       

         N 20º  36'  46.54"                         E 099º 57'  05.06"             One 

inch Map 93 P/14         2994850 E , 1194900 N)                               ၊ 

                  ၍                             ။  

ေခမေပ္ဝေရ (ေြျာင်ဵေရ) အရည်အေသွဵ ။    ။                              ၏ 

        (၁)     (၂)                                                       

                                    ၊ ၎                      (                

N 20º  36'  41.55"                         E 099º 57' 08.18"           One inch map ; 93 

P /14         2994948 E , 1194733 N     )      ၍                       ။ 

ေရအရည်အေသွဵကိ ု (Natrional drinking water quality standards-2014. Ministry of 

Health, Myanmar.) ခဖငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ခပအပ်ပါသည်။ 

(အဆုိပါေနရာအာဵတုိင်ဵတာရခြင်ဵမှာ ေရအရည်အေသွဵအေပ္ဝ သက်ေရာက်မှုအမျာဵဆဳုဵ 

ခဖစ်ေပ္ဝနိုင်သညဴ်ေနရာခဖစ်ခြင်ဵေကကာင်ဴ တိုင်ဵတာေဖာ်ခပရခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။) 
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                                          ။ 

 

                ၏                                    

Parameter Unit Result Guideline Value* 

1  pH   6.7  6.5-8.5  

2  Colour  True Colour Clear  15 TCU  

3  EC  uS/cm  12.5  -  

4  Total Dissolved Solid (TDS)  mg/L  32.6  1000  

5  Turbidity  NTU  5  5  

6  Salinity  ppt  Nil  -  

7  Total Harness  mg/L  13.6  -  

8  Arsenic (As)  mg/L  <0.05  0.05  

9  Cyanide (CN)  mg/L  Nil  0.01  

10  Magnesium (Mg)  mg/L  9.6  150  

11  Iron (Fe)  mg/L  0.1  1  

12  Lead (Pb)  mg/L  Nil  0.01  

13  Mercury (Hg)  mg/L  -  0.001  

*National Drinking Water Quality Standard 
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Parameter Unit Result Guideline Value* 

1  pH   6.6  6.5-8.5  

2  Colour  True Colour  Clear  15 TCU  

3  EC  uS/cm  785  -  

4  Total Dissolved Solid (TDS)  mg/L  987  1000  

5  Turbidity  NTU  5  5  

6  Salinity  ppt  0.1  -  

7  Total Harness  mg/L  234  -  

8  Arsenic (As)  mg/L  < 0.05  0.05  

9  Cyanide (CN)  mg/L  Nil  0.01  

10  Magnesium (Mg)  mg/L  74.6  150  

11  Iron (Fe)  mg/L  0.6  1  

12  Lead (Pb)  mg/L  Nil  0.01  

13  Mercury (Hg)  mg/L  -  0.001  

*National Drinking Water Quality Standard 
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၅.၅။              

ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵတူဵေဖာ်ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင် 

ရွက်မည်ဴအြျနိ်တွင် ေခမထုညစ်ညမ်ဵမှုကုိ အနည်ဵငယ်ခဖစ်ေစနုိင်ပါသည်။  

လုပ်ကွက်(၂)အတွင်ဵရှိ လက်ရှိ                                                  

N 20º  36' 43.58"                          E  099º 57' 12.98"           One inch map 93 P 

/14         2995100 E, 1194800 N            (၁)                     ၍ 

                  ၊                                     ။ (အဆုိပါေနရာမှ နမူနာ 

ေကာက်ယူရခြင်ဵမှာ ေခမအရည်အေသွဵအေပ္ဝ သက်ေရာက်မှုအမျာဵဆဳုဵခဖစ်ေပ္ဝနိုင်သညဴ ် ေနရာ 

ခဖစ်ခြင်ဵေကကာင်ဴ ခဖစ်ပါသည်။) 

ဦဵေကျာ်စိန် ၏ လုပ်ကွက်(၂)အတွင်ဵရိှ ေခမနမူနာအရည်အေသွဵ စစ်ေဆဵေတွ့ ရှိြျက် 

စဉ် 
ေခမအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ 

အြျက်အလကမ်ျာဵ 
အရည်အေသွဵရလဒ် 

Standant 

1. Arsenic (As) 0.09 mg/kg ယြုတိုင်ဵတာ စမ်ဵသပ်ြဲဴေသာ ေခမထု၏ 

Perameter မျာဵအာဵ Base Line Data 

အခဖစ်ရယူပပီဵ စီမဳကိန်ဵအေကာင် အ 

ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကြ်ျနိ်တွင် သက် 

ေရာက်မှုမျာဵရှိပါက နှိုင်ဵယှဉ်၍ ခပန် 

လည်ကုစာဵနုိင်ရန် အသဳုဵခပုသွာဵမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ 

2. Cadmium (Cd) 0.15 mg/kg 

3. Chromium (Cr) Nil 

4. Copper (Cu) 42.6 mg/kg 

5. Mercury (Hg) - 

6. Nickel (Ni) Nil 

7. Lead (Pb) 3.6 mg/kg 

8. Zinc (Zn) 8.7 mg/kg 

9. pH 7.6 

ND= Not Determine / below the Detection Limit 

 
                                                                ။ 
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၅. ၆။                                  

စီမဳကိန်ဵအနီဵဝန်ဵကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ လူမှုဆုိင်ရာပတ်ဝန်ကျင်တို္သ အာဵ 

ေလဴလာမှုမျာဵခပုလုပ်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေနအထာဵမျာဵအာဵ ကကိုတင်ေလဴလာ ခြင်ဵ၊ 

ေလဴလာမညဴဧ်ရိယာသတ်မှတ်ခြင်ဵ၊ ဧရိယာအတွင်ဵကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာခြင်ဵတို္သကို ေဆာင် 

ရွက်ြဲဴပါသည်။ စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်အနီဵဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အြျက်အလက်မျာဵကို 

ေဖာ်ခပရာတွင်  တာြျလီိတပ်မို့နယ်ရှိ အေထွေထွအုပ်ြျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ၂၀၁၈ ြုနှစ် 

စာရင်ဵမျာဵမှ (Secondary Datas) မျာဵအာဵ အသဳုဵခပုေဖာ်ခပထာဵခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

Secondary datas အာဵအသဳုဵခပုေဖာ်ခပရခြင်ဵမှာ တာြျလီိတပ်မို့နယ်အတွင်ဵရိှ သက်ဆုိင် 

ရာ ဦဵစီဵဌာနအသီဵသီဵမှ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵ၊ ေဒသြဳမျာဵနှင်ဴလူအင်အာဵ အသဳုဵခပုပပီဵ၊ 

ေကာက်ယူထာဵခြင်ဵခဖစ်၍  Survery ေကာက်ယူသညဴန်ည်ဵလမ်ဵထက် ပိုမုိခပညဴ်စုဳနုိင် 

သည်ဟု ယူဆရပါသခဖငဴ် ေအာက်ပါအတိငု်ဵေဖာ်ခပရခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

တည်ေနရာအကျယ်အဝန်ဵ 

တာြျလီိတပ်မို့နယ်သည် ေခမာက်လတ္ရီတွဒ် ၂၀ ဒီဂရီ၊ ၁၉ မိနစ် မှ ၂၁ ဒီဂရီ၊ ၂၀ 

မိနစ်အကကာဵနှငဴ် အေရှ့ေလာင်ဂျတီွဒ် ၉၉ ဒီဂရီ၊ ၃၄ မိနစ် မှ ၁၀၀ ဒီဂရီ၊ ၃၉ မိနစ်အကကာဵ 

တွင် တည်ရှိပါသည်။ အေရှ့မှအေနာက်သုိ္သ (၄.၅၀)မုိင်နှငဴ် ေတာင်မှ ေခမာက်သုိ္သ(၂.၃၀)မုိင် 

ရှညလ်ျာဵပါသည်။ ပမို့နယ်တစ်ြုလုဳဵဧရိယာမှာ (၁၃၈၅.၀၉၆)စတုရန်ဵမိုင်ခဖစ်ပါသည်။ 

နယ်နိမိတ် 

ထာြျလီိတပ်မို့နယ်၏ ေခမာက်ဘက်တွင် မိုင်ဵခဖတ်ပမို့နယ်နှငဴ် မိုင်ဵေယာင်ဵပမို့နယ်၊ 

အေရှ့ဘက်တွင် လာအိုနိုင်ငဳ၊ အေရှ့ဘက်နှငဴ်အေရှ့ေတာင်ဘက်တွင်              ၊ အေနာက် 

ဘက်တွင် မိုင်ဵဆတ်ြရိုင်တို္သနှင်ဴ  နယ်နိမိတ်ြျင်ဵထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

ေပမမျက်နှာသွင်ပပင် 

ထာြျလီိတပ်မို့နယ်၏ ေခမမျက်နှာသွင်ခပင် အေနအထာဵမှာ ေတာင်ေခြလွင်ခပင် 

အမျ ို ဵအစာဵ ခဖစ်ပါသည် ။ 

ေရဆင်ဵ 

တာြျလီိတ်ပမို့နယ်တွင် မယ်ဆုိင်ေြျာင်ဵသည် မုိင်ဵဆတ်ပမို့နယ်မှ ခမစ်ဖျာဵြဳ၍ 

အေနာက်မှအေရှ့သို္သ(၃၈)မိုင်၊ မယ်ဟုတ်ေြျာင်ဵသည် မိုင်ဵခဖတ်ပမို့နယ်မှ ခမစ်ဖျာဵြဳ၍    

ေခမာက်မှေတာင်သုိ္သ(၃၁)မိုင်၊ မယ်ေြါင်ေြျာင်ဵသည် လွယ်ေတာ်ြမ်ဵေကျဵရွာအပု်စု၊ ဖလဲ 

ေတာင်ေခြမှ ခမစ်ဖျာဵြဳကာ ေခမာက်မှေတာင်သုိ္သ(၃၅)မိုင်၊ မဲေြါင်ခမစ်သည် တရုတ်နိုင်ငဳမှ 

ခမစ်ဖျာဵြဳကာ ခမန်မာ-လာအိုနိုင်ငဳနယ်နိမိတ်တေလျှာက် ေခမာက်မှေတာင်သုိ္သ(၈၂)မုိင် 

အသီဵသီဵစီဵဆင်ဵလျက်ရိှပါသည်။ တာေလပမို့ရိှ နမဴ်ေမွေြျာင်ဵသည် မုိင်ဵခဖတ်ပမို့နယ်တွင် 
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ခမစ်ဖျာဵြဳကာ ေခမာက်မှေတာင်သုိ္သ (၄၇)      ၊                                          

                                                                စီဵဆင်ဵလျက် 

ရှိပါသည်။                                                                         

                                              (၆)     ၊                          

          (၈)                                 ။  တာြျလီိတပ်မို့နယ်အတွင်ဵရိှ 

မယ်ဟုတ်ေြျာင်ဵနှငဴ်မယေ်ြါင်ေြျာင်ဵတို္သသည် မယ်ဆုိင်ေြျာင်ဵအတွင်ဵ စီဵဝင်၍ ခမန်မာ-

ထိငု်ဵ-လာအို သဳုဵနိုင်ငဳဆဳုရာေနရာတွင် မဲေြါင်ခမစ်အတွင်ဵစီဵဝင်ပပီဵ၊ တာေလပမို့နှငဴ် 

ကျ ို င်ဵလပ်ပမို့ရှိ နမ်ဴေမွေြျာင်ဵ၊ နမ်ဴလင်ဵေြျာင်ဵ၊ ဝမ်လုဳေြျာင်ဵမျာဵသည် မဲေြါင်ခမစ်အတွင်ဵ 

သုိ္သ စီဵဝင်လျက်ရှိသညဴေ်ြျာင်ဵမျာဵခဖစ်ပါသည်။ 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာပပင်အပမငဴ် 

 တာြျလိီတ်ပမို့နယ်သည် ပင်လယ်ေရမျက်နှာခပင်       (၁၂၈၅)ေပတွင် တည်ရိှကာ၊ 

အခမင်ဴဆဳုဵေတာင်မှာ ေငွေစတီေတာင်ခဖစ်ပပီဵ၊ ပင်လယ်ေရမျက်နှာခပင် (၁၈၄၂)        

           ။                                               ။   

 ရာသီဥတု 

                                                ၊                                     

        -                        ။ 

  
Climate data of Township 

                  

                                                               ၊        ၊ 

          ၊       ၊         ၊          ၊           ၊          ၊       ၊      ၊ 

      ၊     ၊       ၊     ၊      ၊    ၊          ၊                                 ။ 

                                    ၊       ၊         ၊           ၊             ၊ 

      ၊         ၊    ၊      ၊           ၊                                     ။ 

                       

                                                                     ၊      ၊                ၊ 

    ၊          ၊             ၊     ၊        ၊     ၊                                   ။ 
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၅.၇ ။          

           Eco- System         ၍                ၊    ၊      ၊   ၊    ၊ 

  ၊   ၊          ၊       ၊           ၏ Living or Non-Living System         

             ။          ဧ                                                           

                  ၊     ၊                                                           

                                ၎                                                  

                ။  

၅. ၇-(၁)။                                              

                       ၏                                                        

                                                                                        

        ။ ၎                 ၊                             ၊                             

                                                                   ၊                         

                                                          ။ 

                                                                            

                                                                             

                                       ။                       ၊               

                                                                           ။        

                                                       - 

(၁)                                                                       

                             ၊  

(၂)                                                                           ၊  

(၃)                                                                   ။ 

                                                                        

                                                                                       

                                               ။          ၏                  

                                                                           

                              ။                                           

                                             ။                            

            ဧ                                          ။                   

                                  ၍                                        

                               ။                       ဧ                      

                                                                             ။ 
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                      ၊                                                     

                                                            ၏                 

                                                               ။               

                      ၎   ၏                                                        ၏ 

                               ။  

                             ၊                                       

                                                                               

                                     ။ 

 

၅.၇-(၂) ။ ဇီဝပတ်ဝန်ဵကျင် အဆုိပပုထာဵေသာ စီမဳကိန်ဵဧရယိာ 

စီမဳကိန်ဵတည်ေနရာသည်             (အေရှ့ပိုင်ဵ)၊ တာြျလီိတြ်ရိုင်၊ တာြျလီိတ ်

ပမို့နယ်၊ မိုင်ဵကုိဵ             ၊ မာမိုတာ(၃)           တွင် တည်ရိှပါသည်။ အဆုိခပုလုပ်ငန်ဵ 

သည် တစ်လက်မ-တစ်မိုင်စေကဵ ေခမပဳုအမှတ် 93P/14 တွင်ပါဝင်ပပီဵ ေခမပုဳညွှန်ဵ  

လုပ်ကွက်(၁) A-2995000/ 1195400, B-2994900/1195800, C-2995000/1195900,  

D-2995100/1195800, E-2995200/ 1195599                              ။ 

ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲစစ်တမ်ဵကုိ စီမဳကိန်ဵဧရိယာ၏ဗဟုိ အမှတ် မှ (၁) ကီလိုမီတာ အြျင်ဵဝက် 

အတွင်ဵ ေကာက်ယူြဲဴသည်(ပုဳ-၁)။ လက်ရိှအေခြအေနအရ စီမဳကိန်ဵဧရိယာသည် သစ်ေတာ 

ကကိုဵဝုိင်ဵ၊ ကကိုဵခပင်၊ ကာကွယ်ေတာဧရိမျာဵအတွင်ဵ ကျေရာက်ခြင်ဵမရိှေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ ရှိရ 

ပါသည်။ အဆုိပါစီမဳကိန်ဵဧရိယာသည်အစိုဵရစီမဳြန့်ြွဲပုိင်ြွငဴ်ရှိေသာေခမအာဵ ေလျှာက်ထာဵ ေဆာင် 

ရွက်ခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ ရှိရပါသည်။ စစ်တမ်ဵနှငဴ် အြျက်အလက်မျာဵအေပ္ဝ အေခြြဳ၍ 

အဆုိခပုထာဵေသာ စီမဳကိန်ဵဧရိယာသည် မည်သညဴ ် အဓိကဇီဝမျ ို ဵကဲွမျာဵ (KBA) နှငဴ် ေတာရိုင်ဵ 

တိရစ္ဆာန်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေခမမျာဵ(WPAs)နှင်ဴ ReservedForest(RF)ဧရိယာတို္သအတွင်ဵ တည်ရှ ိ

ခြင်ဵမရိှပါ။ ထို္သေကကာင်ဴ အဆုိခပုထာဵေသာစီမဳကိန်ဵဧရိယာသည ် ဇီဝေဗဒဆုိင်ရာသိသာထင်ရှာဵ 

ေသာ ဧရိယာမဟုတ်ဟု ယူဆပါသည်။ 
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ပုဳ(၁) စီမဳကိန်ဵဧရယိာ၏ဗဟုိအမှတ်မှ (၁) ကီလိုမီတာအချင်ဵဝက်အတွင်ဵ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွနမူနာ 

အချက်မျာဵနှငဴ် စီမဳကိန်ဵေနရာမျာဵ၏ ဇုန်မျာဵ (Buffer zone နှငဴ် Core zone) 

ဇယာဵ(၁) စီမဳကိန်ဵဧရယိာ၏ ကိုယ်စာဵလှယ် GPS အမှတ်မျာဵ 

Sampling 

point No. 
Latitude Longitude Survey Areas 

1 20 °37' 10.79" N 99° 57' 10.24" E Project Area 

(Core zone) 2 20° 36' 47.98" N 99° 57' 11.82" E 

3 20° 37' 12.79" N 99° 57' 36.74" E 
Surrounding 

Area (Buffer 

zone) 

4 20° 36' 40.07" N 99° 57' 29.19" E 

5 20° 36' 52.31" N 99° 56' 41.01" E 

6 20° 37' 18.81" N 99° 56' 50.28" E 

 

Google Earth မှဆင်ဵသက်လာေသာ ပုဳကကမ်ဵအမျ ို ဵအစာဵြဲွခြာဵေခမပုဳမျာဵကုိ အသဳုဵခပု၍ 

ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာြဲဴပါသည်။ ေနထိငု်ရာမျာဵ၊ စစ်တမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ (ဥပမာေဒတာစုေဆာင်ဵ 

ဧရိယာနှငဴ် လိငု်ဵလွှေဲခပာင်ဵဧရိယာ) တို္သနှင်ဴအညီ အမှတ်မျာဵကိုညိှနှိုင်ဵပါသည်။ စစ်တမ်ဵနမူနာ 

အြျက်မျာဵနှင်ဴ ဇီဝေဗဒဆုိင်ရာအဂေါရပ်မျာဵပါရိှေသာေခမပုဳမျာဵကို Google Earth Pro ကိုအသဳုဵခပု 

၍ ဖန်တီဵထာဵသည်။ ဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကဲွမျာဵစစ်တမ်ဵသည် စုစုေပါင်ဵနမူနာ(၆)ြ ု ခဖင်ဴ စီမဳကိန်ဵ၏ပင်မ 
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နှင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဧရိယာမျာဵကုိ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူထာဵပါသည်။ စစ်တမ်ဵဧရိယာအာဵ 

အဆုိခပုထာဵေသာ စီမဳကိန်ဵဧရိယာ၏ဗဟုိအမှတ်မှ (၁)ကီလိုမီတာအြျင်ဵဝက် (ပဳု-၁)ကုိ 

သတ်မှတ်ေပဵ ထာဵသည်။ 

   
ပုဳ(၂) စီမဳကိန်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဧရိယာအတွင်ဵ သစ်ပင်သစ်ေတာမျာဵ ပမင်ကွင်ဵ 

  
 ပုဳ(၃) နမူနာနှငဴ် အချက်အလက်မျာဵကုိ စုေဆာင်ဵပခင်ဵ 

 

၅.၇-(၃)။ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵအတွက် ေဒတာစုေဆာင်ဵပခင်ဵနှငဴ် နမူနာယူပခင်ဵ 

စာေပခပန်လည်သဳုဵသပ်ခြင်ဵ၊ အင်တာဗျူဵနှငဴ် တိုက်ရုိက်ကကည်ဴရှုေလဴလာခြင်ဵနည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵအာဵ အသဳုဵခပု၍လုိအပ်ေသာ အြျက်အလက်မျာဵကိုစုေဆာင်ဵပါသည်။ နမူနာမျာဵ စုေဆာင်ဵ 

ခြင်ဵကုိ စီမဳကိန်ဵေနရာနှငဴ် အနီဵတဝုိက်တွင် (တိုက်ရိုက်အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုဇနု်၊ စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

နှင်ဴ သွယ်ဝိုက်သက်ေရာက်မှုဇနု်နှငဴ် စီမဳကိန်ဵဧရိယာမှ အြျင်ဵဝက်(၁)ကီလိုမီတာဝန်ဵကျင်ဧရိယာ) 

သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵနှငဴ်တိရစ္ဆာန်မျာဵဆုိင်ရာနမူနာမျာဵကုိ စုေဆာင်ဵရန်အတွက် ေလဴလာမှုေနရာ 

တစ်ြုစီတွင် စစ်တမ်ဵေကာက်ယူမှုအာဵ စီမဳကိန်ဵဧရိယာရှိ ေလဴလာမှုအမှတ် (၂)ြု နှငဴ် ကဲွခပာဵ 

ခြာဵနာဵေသာ ေနထိငု်ရာမျာဵကုိလွှမ်ဵခြုဳနိုင်ရန် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ ေလဴလာမှုအမှတ် (၄) ြု တွင် 

စစ်တမ်ဵေကာက်ယူြဲဴပါသည်။ ေလဴလာမှုအမှတ်တစ်ြုစီတွင် အပင်နှင်ဴတိရစ္ဆာန်မျာဵ၏နမူနာ 

စုေဆာင်ဵမှုအတွက် အနည်ဵဆဳုဵ နာရီဝက်ြန့် ေစာငဴ်ကကည်ဴေလဴလာြဲဴပါသည်။ 
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၅.၇-(၄)။ သစ်ပင်ပန်ဵမန် နှငဴ် အပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵ ေဒတာစုေဆာင်ဵပခင်ဵ   

သစ်ပင်ပန်ဵမန်နှင်ဴအပင်ဆုိင်ရာ အြျက်အလက်စုေဆာင်ဵခြင်ဵကို သစ်ေတာ၊ ြျုဳပုတ်နှင်ဴဝါဵ 

စသညဴ ် မတူညီေသာစီမဳကိန်ဵဧရိယာမျာဵတွင်ခပုလုပ်ြဲဴပါသည်။ သစ်ပင်ပန်ဵမန်နမူနာကို စုေဆာင်ဵ 

ရန်အတွက်လိုင်ဵလွှေဲခပာင်ဵခြင်ဵနှင်ဴစာရင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ အသဳုဵခပုြဲဴပါသည်။ မျဉ်ဵေကကာင်ဵ 

ခဖတ်ခြင်ဵ နည်ဵလမ်ဵနှငဴ် သစ်ပင်ပန်ဵမန်အပင်မျာဵေလဴလာရန်နှငဴ် သစ်ေတာသစ်ပင်မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵပုဳ 

ကို ဝင်ေရာက်ကကည်ဴရှုရန် စာရင်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ အသဳုဵခပုြဲဴသည်။ Global Positioning System 

(GPS) ကုိ မျဉ်ဵကကာဵခဖတ်ခြင်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ စစ်တမ်ဵဧရိယာမျာဵပါရိှေသာ သစ်ပင် 

ပန်ဵမန်မျာဵ စစ်တမ်ဵလုပ်ေဆာင်သညဴ်ေနရာမျာဵ၏ ညိှနှိုင်ဵေရဵအြျက်မျာဵ တင်ခပရန်အတွက် 

အသဳုဵခပုြဲဴပါသည်။ စီမဳကိန်ဵဧရိယာရှိ အပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵ၏ ရုပ်ပုဳသဏ္ဍာန်အက္ခရာမျာဵကို 

ကွင်ဵဆင်ဵမှတ်စုစာအပု်ခဖငဴ် ေလဴလာပပီဵမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵြဲဴပါသည်။  

ဤနည်ဵလမ်ဵသည် စီမဳကိန်ဵေနရာနှငဴ် ၎င်ဵ၏အနီဵတစ်ဝုိက်ရှိ ေတာင်တန်ဵေဒသမျာဵ 

(slope area)မျာဵအတွက် အသဳုဵဝင်ေသာေကကာငဴ် သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျ ို ဵစိတ်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင် 

ထာဵပပီဵ၊ ထို္သေနာက် အြျနိ်သဳုဵစဲွမှုအတွက် လျင်ခမန်စွာအကဲခဖတ်နိုင်ပါသည်။ 

စာရင်ဵနည်ဵလမ်ဵ-  ၎င်ဵသည် စီမဳကိန်ဵဧရိယာရှိ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျ ို ဵစိတ်မျာဵအတွက် စာရင်ဵ  

ခပုစုခြင်ဵနှငဴ် အကဲခဖတ်ခြင်ဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ြုခဖစ်ပါသည်။ ကွင်ဵဆင်ဵ၍ ေလဴ 

လာ ထာဵေသာေနရာမျာဵကို ကျပန်ဵသတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ ကျပန်ဵ 

ေရွဵြျယ်ထာဵေသာ ေနရာတစ်ြုစီမှ သစ်ပင်ပန်ဵမန် မျ ို ဵစိတ်မျာဵကုိ လမ်ဵ 

ေလျှာက်ခြင်ဵခဖင်ဴ ကကညဴရ်ှုေလဴလာပပီဵ စာရင်ဵခပုစုပါသည်။ ဤနည်ဵလမ်ဵ 

သည် စစ်တမ်ဵဧရိယာ (https://www.natureserve.org/conservation-

tools/expert-services/field-inventory-and-assessment) တွင် လျင် 

ခမန်ေသာအကဲခဖတ်မှုအတွက် ကူညေီပဵပါသည်။ ဤေလဴလာမှုတွင် အပင် 

မျ ို ဵစိတ်မျာဵကုိ စာရင်ဵခပုစုပပီဵ အသီဵအရွက်ဖဲွ့စည်ဵပဳုကို ဝင်ေရာက် 

ကကညဴရ်ှုရန် စာရင်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ အသဳုဵခပုြဲဴပါသည်။ 

 

၅.၇-(၅)။ အပင်မျ ို ဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵ ခဲွပခမ်ဵစိတ်ပဖာပခင်ဵ 

လမ်ဵညွှန်စာအပု်ကုိအသဳုဵခပု၍ အြျ ို ့အပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵကို စီမဳကိန်ဵဧရိယာတွင် တိုက်ရုိက် 

ေဖာ်ထတု်ြဲဴသည်။ အပင်မျ ို ဵစိတ်အမျာဵစုကို စီမဳကိန်ဵဧရိယာတွင် တိုက်ရုိက်မြဲွခြာဵနိုင်ပါ။ 

ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာပပီဵေနာက် ရုက္ခေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသုိလ် (၁၉၉၄)၊ HU Qi-ming et al မှ 

ထုတေ်ဝေသာ ပန်ဵပွင်ဴအနွယ်မျာဵ၏ ေသာဴကဲသုိဴ္သေသာ စာေပမျာဵကုိအေခြြဳ၍ အပင်ြွဲခြာဵ 

သတ်မှတ်ခြင်ဵကုိ ခပုလုပ်ြဲဴပါသည်။ (2007၊ 2008၊ 2009)၊ Backer et. al. (1963), Balgoooy 

(1997), Kress et. al. (2003), Gardner et. al. (၂၀၀၀)၊ သစ်သီဵမျာဵ၊ အပွင်ဴမျာဵ၊ အေြါက်မျာဵ၊ 

အရွက်မျာဵနှင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာကွင်ဵဆင်ဵဓာတ်ပုဳမျာဵနှငဴ် အသဳုဵဝင်ေသာ အင်တာနက် 

https://www.natureserve.org/conservation-tools/expert-services/field-inventory-and-assessment
https://www.natureserve.org/conservation-tools/expert-services/field-inventory-and-assessment
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ဝက်ဘ်ဆုိဒ်အြျ ို ့ကိုအသဳုဵခပု၍ စုေဆာင်ဵထာဵေသာ ပန်ဵမန်နမူနာမျာဵခဖင်ဴလည်ဵ စစ်ေဆဵပပီဵ၊ 

အတညခ်ပုြဲဴပါသည်။ ဤအစီရင်ြဳစာတွင် သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵ၏ သိပ္ပဳအမည်အမျာဵစုသည် 

“သစ်ပင်မျာဵ၊ ြျုဳဖုတ်မျာဵ၊ ေဆဵဖက်ဝင်အပင်မျာဵနှငဴ် ခမန်မာေတာင်တက်သူမျာဵစာရင်ဵ” 

(၂၀၀၃)၏ စာေပမျာဵကို အေခြြဳထာဵေသာ်လည်ဵ အြျ ို ့ေသာသစ်ပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵ၏ မျ ို ဵရုိဵအမည် 

မျာဵ ခဖစ်ေသာေကကာငဴ် ေနာက်ဆဳုဵေပ္ဝအမည်မျာဵအခဖစ် မျ ို ဵရုိဵအမည်မျာဵကုိတင်ခပထာဵပါသည်။ 

ေနာက်ဆဳုဵတွင် စစ်တမ်ဵဧရိယာမှ ပြိမ်ဵေခြာက်ြဳေနရေသာ အပင်မျ ို ဵစိတ်အဆငဴ်မျာဵကုိ စစ်ေဆဵ 

ပပီဵ “ခမန်မာနုိင်ငဳရှိ IUCN Red List in Myanmar (2016) နှငဴ် The IUCN Red List of Threatened 

S pec ies, 202 0”  နှငဴ်အညီ ၎င်ဵတို္သ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုအေခြအေနအာဵ (https:/ 

/www.iucnredlist.org/) တွင် သရိှိနိုင်ပါသည်။ 

 

၅.၇-(၆)။ စစ်တမ်ဵနှင်ဴ ေဒတာစုေဆာင်ဵပခင်ဵ 

(၁) တွာဵသွာဵသတ္တဝါမျာဵနှငဴ် ကုန်ဵေနသတ္တဝါမျာဵကုိ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူမှု 

စစ်တမ်ဵေကာက်ယူသည်လုပ်ငန်ဵတွင် အဓိကအာဵခဖင်ဴ ကုန်ဵေနသတ္ရဝါမျာဵနှင်ဴ 

တွာဵသွာဵသတ္ရဝါမျာဵကုိ လမ်ဵေလျှာက်ရှာေဖွခြင်ဵနှငဴ် အခမင်အာရုဳစစ်ေဆဵခြင်ဵတို္သ ပါဝင် 

ပါသည်။ ဤတိရိစ္ဆာန်မျာဵကုိ အနာဵယူရန်နှငဴ် ကျက်စာဵနုိင်ေသာေနရာမျာဵ၊ စိမဴ်ဧရိယာ 

မျာဵနှငဴ် ေကျာက်တုဳဵမျာဵ၊ သစ်တုဳဵမျာဵ၊ ြျုဳပုတ်မျာဵနှင်ဴ သစ်ပင်မျာဵေအာက်ရိှ ပုန်ဵေအာင်ဵ 

ေနသညဴေ်နရာမျာဵတွင်ေတွ့ ရှိရသည်။ ဓာတ်ပုဳမျာဵသည် သဘာဝအေခြအေနအရ နမူနာ 

မျာဵကုိ ရုိက်ယူထာဵခြင်ဵခဖစ်ပါသည။် နမူနာမျာဵကုိ ရုိက်ယူထာဵေသာဓာတ်ပုဳမျာဵကုိ 

စစ်ေဆဵခြင်ဵခဖင်ဴ ေလဴလာေတွ့ ရှိထာဵေသာ မျ ို ဵစိတ်မျာဵကုိ ြဲွခြာဵသတ်မှတ်ရန် ကွင်ဵဆင်ဵ 

လမ်ဵညွှန်စာအပု်မျာဵကုိ အသဳုဵခပုြဴဲပါသည်။ အင်တာဗျူဵစစ်တမ်ဵကုိလည်ဵ ေနာက်ထပ် 

အြျက်အလက်မျာဵအတွက် အသဳုဵခပုြဴဲပါသည်။ 

 (၂) ငှက်စစ်တမ်ဵ 

ငှက်စစ်တမ်ဵအတွက် ကျပန်ဵအမှတ်ေရတွက်နည်ဵကို အသဳုဵခပုပပီဵ၊ မျ ို ဵစိတ်မျာဵ 

ြွဲခြာဵသတ်မှတ်ခြင်ဵ၊ သတိခပုမိေသာအေရအတွက်နှငဴ် ေနထိငု်ရာအသဳုဵြျမှုတို္သကို မှတ် 

တမ်ဵတင်ြဲဴပါသည်။ ေနဝင်ရီတေရာအြျနိ်တွင် ကျက်စာဵေသာငှက်မျာဵကုိ ေလဴလာေတွ့ ရှိ 

ြဲဴပါသည်။ ငှက်မျာဵ ေပါမျာဵခြင်ဵ၏ နှိုင်ဵယှဉ်တိုင်ဵတာမှုကိုရယူရန် အမှတ်ေရတွက်ခြင်ဵကုိ 

အသဳုဵခပုြဲဴပါသည်။ ေရွှ့ေခပာင်ဵေနထိင်ုမှုနှင်ဴ ပြိမ်ဵေခြာက်ြဳေနရေသာ ငှက်မျ ို ဵစိတ်မျာဵ၏ 

အြျက်အလက်မျာဵကုိ တတ်နိုင်သမျှ ရယူြဲဴပါသည်။ 
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(၃) န့ုိတိုက်သတ္တဝါစစ်တမ်ဵ 

နို္သတိုက်သတ္ရဝါမျာဵကုိ စူဵစမ်ဵေလဴလာရန် တိုက်ရုိက်ကကညဴရ်ှုသညဴန်ည်ဵလမ်ဵကုိ 

အသဳုဵခပုြဲဴပါသည်။ ၎င်ဵတို္သ၏ သဘာဝေနထိငု်ရာမျာဵ (သစ်ေတာမျာဵ၊ ြျုဳပုတ်မျာဵနှငဴ် 

သစ်ေတာလမ်ဵ)မျာဵတွင် ေခြရာမျာဵ၊ အေရခပာဵ၊ ေကျာရုိဵနှငဴ် အခြာဵြန္ဓာကိုယ်အစိတ် 

အပိုင်ဵမျာဵကို ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်စုေဆာင်ဵြဴဲပါသည်။ ထို္သအခပင် လူသိမျာဵေသာ နုိ္သတိုက် 

သတ္ရဝါမျ ို ဵစိတ်မျာဵ (ေန့နှငဴ် ညအြျနိ် မျ ို ဵစိတ်မျာဵ) နှငဴ် ပြိမ်ဵေခြာက်ြဳရေသာမျ ို ဵစိတ်မျာဵ 

ရှိေနခြင်ဵအာဵ အဆုိပါမျ ို ဵစိတ်မျာဵနှငဴ် တည်ေနရာနှင်ဴ ရင်ဵနီှဵပပီဵသာဵ ေဒသြဳခပည်သူမျာဵ 

အာဵ ေတွ့ ဆုဳေမဵခမန်ဵကာ ဓာတ်ပုဳမျာဵနှငဴ်တကွ ကွင်ဵဆင်ဵလမ်ဵညွှန်စာအပု်ခဖင်ဴ စစ်ေဆဵ 

ခြင်ဵခဖင်ဴအတညခ်ပုြဲဴပါသည်။ စစ်တမ်ဵတွင် ေထာင်ေြျာက်နည်ဵလမ်ဵကုိ အသဳုဵမခပုြဲဴပါ။ 

(၄) အင်ဵဆက်စစ်တမ်ဵ 

လိပ်ခပာနှင်ဴ ပုစဉ်ဵတို္သကို သစ်ေတာ၊ ခမက်ြင်ဵခပင်၊ ြျုဳပုတ်မျာဵနှငဴ် ပွင်ဴလင်ဵေသာ 

ေနရာမျာဵ ကဴဲသုိ္သေသာ ကျက်စာဵရာေနရာမျာဵတွင် ေစာင်ဴကကညဴေ်လဴလာပပီဵ ေရတွက်ြဲဴကက 

ပါသည်။ ကျပန်ဵနမူနာနည်ဵလမ်ဵနှငဴ် နမူနာေကာက်ယူသညဴန်ှုန်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ နမူနာ 

ေကာက်ယူရန်အသဳုဵခပုြဲဴပါသည်။ လမ်ဵညွှန်စာအပု်ကို အသဳုဵခပု၍ သဘာဝအေခြအေန 

(ပျသဳန်ဵခြင်ဵ၊ အစာစာဵခြင်ဵနှငဴ် အနာဵယူသညဴ်အေနအထာဵ)တွင် ထင်သာခမင်သာေသာ 

လိပ်ခပာနှင်ဴ ပုစဉ်ဵမျ ို ဵစိတ်မျာဵကုိ ေဖာ်ထတု်ေတွ့ရှိြဲပဴါသည်။ မျ ို ဵစိတ်မျာဵ ေပါမျာဵခြင်ဵနှငဴ် 

ခဖန့်ခဖူဵခြင်ဵကုိ သီဵခြာဵမျ ို ဵစိတ်တစ်ြုအတွက် ထိေတွ့မှုနှုန်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ အသဳုဵခပုခြင်ဵ 

ခဖင်ဴ စူဵစမ်ဵေလဴလာြဲဴပါသည်။ 

 

 (၅) ငါဵစစ်တမ်ဵ 

စီမဳကိန်ဵဧရိယာအနီဵရှိ ေြျာင်ဵငယ်/ေြျာင်ဵတစ်ေလျှာက် ငါဵနမူနာမျာဵကုိ ေကာက်ယူ 

နိုင်ခြင်ဵ မရိှြဲပဴါ။  

၅.၇။ နည်ဵစနစ်နှငဴ် ချဉ်ဵကပ်ပခင်ဵ 

(က) ဇီဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

         ဧရိယာတစ်ဝိုက်ရှိ နမူနာ               မျာဵကုိ လမ်ဵညွှန်ရန်နှင်ဴ 

အမှတ်အသာဵခပုရန်အတွက် Global Positioning System(GPS) ကုိ အသဳုဵခပုြဲဴပါသည်။ 

မရှိမခဖစ် လိအုပ်ေသာ ေဂဟစနစ်         မျာဵ၊ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန် 

မျ ို ဵစိတ်မျာဵ၏ ကိုယ်စာဵ   စာရင်ဵမျာဵကို ရယူနုိင်ရန်၊ စီမဳကိန်ဵ၏ တိုက်ရိုက်အကျ ို ဵ 
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သက်ေရာက်မှုဇနု် နှငဴ် သွယ်ဝိုက်သက်ေရာက်မှုဇုန်အတွင်ဵ          စုေဆာင်ဵမှုမျာဵ 

ကိုလည်ဵ ကျပန်ဵလွှေဲခပာင်ဵမှုလိုင်ဵမျာဵခဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။ ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာစဉ် 

အတွင်ဵ စုေဆာင်ဵရရှိထာဵေသာအြျက်အလက်မျာဵနှငဴ် ေဝဟင် ဓာတ်ပုဳမျာဵကုိ အသဳုဵခပု၍ 

အသီဵအရွက်နှငဴ် ေနထိင်ုရာအမျ ို ဵအစာဵမျာဵကုိ ြွဲခြာဵသတ်မှတ်ြဲဴပါသည်။ ကွင်ဵဆင်ဵ 

ေလဴလာမှုမျာဵအတွင်ဵ အြျနိ်မေရွဵကကုဳေတွ့နိုင်ေသာ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန် 

မျ ို ဵစိတ်အာဵလုဳဵ ကုိ စုစုေပါင်ဵမျ ို ဵစိတ်စာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵထာဵပါသည်။ သုိ္သရာတွင် 

တစ်သာဵတည်ဵခဖစ်တည်မှုကင်ဵမဲဴခြင်ဵနှင်ဴ          ၏မျဉ်ဵေခဖာင်ဴပုဳစဳကို ေပါင်ဵစပ်ထာဵ ေသာ 

ကျပန်ဵနမူနာစနစ်အာဵ အသဳုဵြျြဲဴပါသည်။          ေနရာရိှ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵနှင်ဴ 

တိရစ္ဆာန်မျ ို ဵစိတ်မျာဵကုိ စစ်တမ်ဵ ေကာက်ယူမှုမျာဵကုိ ၂ ၀ ၂ ၁ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇       

၂၄     အထိ ခပုလုပ်ြဲဴပါသည်။ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲမျာဵ (Biodiversity) ဆုိင်ရာ အြျက် 

အလက်မျာဵသည် စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵရိှ Existing Environment ဆုိင်ရာ အြျက် အ 

လက်မျာဵ ေကာက်ယူမှတ်တမ်ဵတင်ခြင်ဵနှင်ဴ ေဒသြဳမုဆုိဵမျာဵနှငဴ် စီမဳကိန်ဵဧရိယာ၌ နှဳ္သစပ် 

ကျွမ်ဵဝင်သူေဒသြဳမျာဵအာဵ ေမဵခမန်ဵခြင်ဵ စသည်ဴ Secondary Data မျာဵကုိ အေခြြဳ၍ 

မှတ်တမ်ဵတင်ေဖာ်ခပထာဵခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) ထိခိုက်မှုအကဲပဖတ်ပခင်ဵ 

 ဇီဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာသက်ေရာက်မှုမျာဵကို ကုိင်တွယ်ေခဖရှင်ဵရန် အေခြြဳအခဖစ် 

ပဳဴပိုဵေပဵရန်၊ သက်ေရာက်မှုေလဴလာမှုမျာဵစီစဉ်ခြင်ဵနှငဴ် လုပ်ေဆာင်ခြင်ဵအတွက် ေယဘုယျ 

အဆငဴ် ေခြာက်ဆငဴ် သုိ္သမဟုတ် ေယဘုယျအဆငဴ် ေခြာက်ဆငဴ် လုပ်ေဆာင်မှုပုဳစဳကို 

အသဳုဵခပုြဲပဴါသည်။ ဇီဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မှုမျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေသာ 

ေယဘုယျအဆငဴ် ေခြာက်ဆငဴ်မှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵခဖစ်သည်။ 

(၁) အိမ်ရာေခပာင်ဵလဲမှု သုိ္သမဟုတ် ဆဳုဵရှုဳဵမှု၊ ဓာတု             ခြင်ဵနှင်ဴ အဆိပ်အ ေတာက် 

ခဖစ်ေစေသာ ခဖစ်ရပ်မျာဵနှငဴ် ေဂဟစနစ်ဆက်ြဳမှုကုိ ေနှာငဴ်ယှက်မှုမျာဵအပါအဝင် အဆုိခပု 

ထာဵေသာ          ဧ           သန့်စင်မှု၏အလာဵအလာရှိေသာ ဇီဝဆုိင်ရာ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵကုိ ေဖာ်ထတု်ခြင်ဵ။ 

(၂) ေနထိင်ုရာ အမျ ို ဵအစာဵမျာဵ၊ ေရွဵြျယ်ထာဵေသာပန်ဵမျာဵနှငဴ် ေတာရိုင်ဵမျ ို ဵစိတ်မျာဵ၊ 

စီမဳြန့်ြွဲမှုအေလဴအထမျာဵ၊ မျ ို ဵတဳုဵေပျာက်ကွယ်လနုီဵပါဵ သုိ္သမဟုတ် ပြိမ်ဵေခြာက်ြဳေနရ 

ေသာ မျ ို ဵစိတ်မျာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ြျက်မျာဵအေကကာင်ဵ ေဖာ်ခပခြင်ဵ။ 

(၃) သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ သုိ္သမဟုတ် ဇီဝအရင်ဵအခမစ်မျာဵနှငဴ် မှီြိုေနထိငု်ရာ 
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သုိ္သမဟုတ် မျ ို ဵစိတ်မျာဵကုိ အကာအကွယ်ေပဵခြင်ဵနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ ် စဳနှုန်ဵမျာဵကုိ 

     ခြင်ဵ။ 

(၄) ဆဳုဵခဖတ်    အေပ္ဝ အေခြြဳ၍နှိုင်ဵယှဉ်မှုမျာဵ၊ ရုပ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ            နှငဴ်/ 

သုိ္သမဟုတ် သြေျာဆုိင်ရာ         မျာဵ အသဳုဵခပုခြင်ဵအပါအဝင် အကျ ို ဵသက်ေရာက် 

မှုြန့်မှန်ဵခြင်ဵဆုိင်ရာ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ။ 

(၅) သိသာထင်ရှာဵေသာ သုိ္သမဟုတ် ေမျှာ်လငဴ်ထာဵ     အကျ ို ဵရိှေသာ သက်ေရာက်မှု 

မျာဵကုိ ရယူရာတွင်                   စီရင်ဆဳုဵခဖတ်ခြင်ဵနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာ သတင်ဵ 

အြျက်အလက်မျာဵကုိ အသဳုဵခပုခြင်ဵ။ 

(၆) ဆုိဵရွာဵေသာ သက်ေရာက်မှုမျာဵအတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာ ေလျာဴပါဵသက်သာေစေရဵ 

အစီအမဳမျာဵကုိ ေဖာ်ထတု်ခြင်ဵ၊ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ။ 

၅.၈။ လက်ရိှဇီဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ေဒတာအကဲပဖတ်ပခင်ဵ 

ပန်ဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ် faunal အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို အကဲခဖတ်ပါသည်။ (ဇယာဵ-

၂) မှ (ဇယာဵ-၆)၊ နှငဴ် (ပဳု-၄) မှ (ပုဳ-၈) တို္သသည် စီမဳကိန်ဵအတွက် အကဲခဖတ်မှု 

ေဒတာခဖစ်ပါသည်။ IUCN Red List Category တွင် စာရင်ဵစစ်ထာဵေသာ မျ ို ဵစိတ်မျာဵနှငဴ် 

မျ ို ဵသုဉ်ဵရန် အန္တရာယ်ရှိေသာမျ ို ဵစိတ်မျာဵ မရှိပါ။ စီမဳကိန်ဵဧရိယာသည် စမ်ဵသပ်နှငဴ် 

တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကွက်(၂)ကွက်၏ (၁) ကီလိုမီတာ ဝန်ဵကျင်အတွင်ဵ 

ရှိပါသည်။ ၎င်ဵတွင် ေခမဆီလွှာ၊ ေခမမျက်နှာသွင်ခပင်၊ အခမငဴ်နှငဴ် ေခမအသဳုဵြျမှုတို္သမှ လွှမ်ဵမုိဵ 

ထာဵေသာ ေနထိငု်ရာဇုန်မျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

၁-တိရစ္ဆာန် (fauna)မျ ို ဵစိတ် 

အြျက်အလက် ေကာက်ယူခြင်ဵနှငဴ် ေတွ့ ဆုဳေမဵခမန်ဵခြင်ဵမျာဵမှ ရရိှသညဴအ်ြျက်အလက် 

(Secondary Data)မျာဵအရ စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ကျင်လည်ကျက်စာဵသညဴ ် ေတာရိုင်ဵ 

တိရစ္ဆာန်မျာဵ မရိှေသာ်လည်ဵ စီမဳကိန်ဵဧရိယာခပင်ပရိှ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် ေတာကုန်ဵ 

ေတာင်တန်ဵမျာဵ၌ ေအာက်ေဖာ်ခပပါ တိရစ္ဆာန်(fauna)မျ ို ဵစိတ်မျာဵ ကျင်လည်ကျက်စာဵမှု 

ရှိေကကာင်ဵ ေဖာ်ခပအပ်ပါသည်- 

ဇယာဵ(၂) တိရစ္ဆာန် (fauna)မျ ို ဵစိတ်စာရင်ဵ 

No. Scientific Name Common Name 
Family 

Name 

I U C N Red 

List 
Remark 

1 Gallus gallus Red Junglefowl Phasianidae  B 

2 
Streptopelia 

chinensis 
Spotted Dove Columbidae  B 
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3 
Dicrurus 

macrocercus 
Black drongo Dicruridae  B 

4 Lanius cristatus Brown Shrike Lanidae  B 

5 
Glaucidium 

cuculoides 

Asian Barred 

Owlet 
Strigidae  B 

6 
Paradoxurus 

hermaphrodites 

Common Palm 

Civet 
Viverridae  M 

7 Sus scrofa Eurasian Wild Pig Suidae - M 

8 Muntiacus muntjak Red Muntjac Cervidae  M 

9 Hystrix brachyura 
Himalayan 

porcupine 
Hystricidae  M 

10 Callosciurus phayrei Phayre's Squirrel Sciuridae  M 

11 Ahaetulla prasina Asian vine snake Colubridae  A/R 

12 Calotes veriscolor 
Garden Fence 

Lizard 
Agamidae  A/R 

13 Calotes mystaceus Blue Forest Lizard Agamidae  A/R 

14 
Duttaphrynus 

melanostictus 
Common Toad Bufonide  A/R 

15 
Sphenomorphus 

maculatus 

Dark-sided Forest 

Skink 
Gekkonidae  A/R 

B = Birds  M = Mammals  A/R = Herpetofauna ( Amphibians & 

Reptiles ) 

အထက်ေဖာ်ခပပါ ငှက်မျ ို ဵစိတ်မျာဵအနက် ဂျ ို ဵငှက်(Spotted Dove) သည ်

Dominant Species အခဖစ် အေတွ့ရအမျာဵပပီဵ ကျန်ငှက်မျ ို ဵစိတ်မျာဵအာဵ အနည်ဵငယ်စီ 

ေတွ့ ရှိရေကကာင်ဵ Secondary Data မျာဵအရ သိရှိရပါသည်။ နုိ္သတိုက်သတ္ရဝါမျ ို ဵစိတ်မျာဵ 

အနက် ေတာဝက်(Eurasian Wild Pig) သည် Dominant Species အခဖစ် အေတွ့ရ 

မျာဵပပီဵ၊ ဂျ(ီRed Muntjac) သည် ဒုတိယ အေတွ့ရဆဳုဵ မျ ို ဵစိတ်ခဖစ်ေကကာင်ဵ Secondary 

Data မျာဵအရ သိရှိရပါသည်။ တွာဵသွာဵသတ္ရဝါ မျ ို ဵစိတ်မျာဵအနက် ကင်ဵလိပ်ေလျာ Dark-

sided Forest Skink သည် Dominant Species အခဖစ် အေတွ့ရအမျာဵဆဳုဵခဖစ် 

ေကကာင်ဵနှငဴ် ကုန်ဵေနေရေနသတ္ရဝါမျ ို ဵစိတ်မျာဵအနက် ဖာဵခပုပ် Common Toad သည ်

Dominant Species အခဖစ် အေတွ့ရအမျာဵဆဳုဵခဖစ်ေကကာင်ဵ Secondary Data မျာဵအရ 
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သိရှိရပါသည်။ အထက်ေဖာ်ခပပါ သတ္ရဝါမျ ို ဵစိတ်မျာဵအနက် International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) Red List အရ Endangered(EN) စာရင်ဵဝင် သတ္ရဝါ 

မျ ို ဵစိတ်မျာဵပါဝင်ခြင်ဵ မရိှေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 

   

 

 

 

 

 

 

Spotted Dove             Red Junglefowl          Red Muntjac 

 

 

 

 

 
 

    Eurasian Wild Pig       Dark-sided Forest Skink Common Toad 

ပုဳ (၄) စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ တိရစ္ဆာန် 

(fauna)မျ ို ဵစိတ်အချ ို ့ 

၂- သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵ ကဲွပပာဵမှု 

အြျက်အလက် ေကာက်ယူခြင်ဵနှင်ဴ ေတွ့ ဆုဳေမဵခမန်ဵခြင်ဵမျာဵမှ ရရိှသညဴအ်ြျက် 

အလက်(Secondary Data)မျာဵအရ စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ သစ်ေတာသစ်ပင်မျာဵ 

ေပါက်ေရာက်မှု မရိှေသာ်လည်ဵ စီမဳကိန်ဵဧရိယာခပင်ပရိှ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် ေတာင်ကုန်ဵ 

ေတာင်တန်ဵမျာဵ၌ Flora Habit အေနခဖငဴ် ေအာက်ေဖာ်ခပပါ သစ်ပင်ကကီဵ(Tree) (၁၇) မျ ို ဵ၊ 

သစ်ပင်ငယ်(Small Tree) (၃) မျ ို ဵ၊ နွယ်ပင် (Climber) (၁) မျ ို ဵ၊ ေဆဵဘက်ဝင်ပင်(Herb) 

(၄) မျ ို ဵ၊ ြျုဳပုတ်ပင်(၁)မျ ို ဵ၊ ဝါဵ(Bamboo) (၃) မျ ို ဵ နှငဴ်  ခမက်(Grass) (၂) မျ ို ဵ ၊ စုစုေပါင်ဵ 

သစ်ပင်မျ ို ဵစိတ်(၃၁)မျ ို ဵ ေပါက်ေရာက်မှုရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါ သည်- 
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ဇယာဵ(၃) ထိခိုက်မှုဇနု်ရိှ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵစာရင်ဵ 

No. Scientific Name Local Name Family Name 
Habi

t 
Remark 

1 Acacia pennata (l.) Willd. Sue-poke-gyi Mimosaceae ST  

2 Adina cordifolia Hook.f Naw Rubiaceae T  

3 Albizia procera Benth. Sit-phyu Mimosaceae T  

4 
Amorphophallus 

campanulatus Blume. 
Pyan-u Araceae H 

 

5 
Anthocephalus candomba 

Miq. 

Ma-u-lat-tan-

shae 
Rubiaceae T 

 

6 
Bambusa maclellandi 

Munro. 
Wa-nwe Poaceae B 

 

7 Berrya ammonitta Roxb. Phat-wun  Tiliaceae T  

8 Bombax ceiba L. Latpan Bombacaceae T  

9 Buhinia sp Swe-taw Caesalpiniaceae ST  

10 Castanea salivia Mill. Thit-e Fagaceae T  

11 
Cephalostachyum 

pergracile Munro. 
Tin-wa Poaceae B 

 

12 Chloris barbata Sw. Sin-go-myat Poaceae G  

13 Costus speciosus Smith. 
Pha-laung-

taung-way 
Costaceae H 

 

14 
Cynodon dactylon (L.) 

Pers. 

Myae-sar-

myat 
Poaceae G 

 

15 
Dendrocalamus strictus 

(Roxb.)Nees 
Myin-wa Poaceae B 

 

16 Dipterocarpus tuberculatus In 
Dipterocarpacea

e 
T 

 

17 Emblica officinalis Gaertn. Zi-phyu Euphorbiaceae T  

18 Eupatorium odoratum L. Zar-ma-ni Asetraceae S  

19 Ficus glomerata Roxb. Tha-phan Moraceae T  

20 Ficus semicordata Ham. Ka-dwut Moraceae T  
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21 Grewia tiliaefolia Vahl. Ta-yaw Tiliaceae ST  

22 
Lannea eromandelica 

Houtt. 
Na-be Ancardiaceae T 

 

23 
Lagerstroemia speciosa 

(L.) Pers 
Pyin-ma Lythraceae T 

 

24 
Mallotus cochinchinensis 

Lour. 
Pet-wun Euphorbiaceae T 

 

25 
Mitragyna rotundifolia 

(Roxb.) Ktze 
Binga Rubiaceae T 

 

26 Mucuna pturiens (L.)DC Kway-layar Fabaceae C  

27 Musa sp. Nget-pyaw Musaceae H  

28 
Oroxylum indicum (L.) 

Kurz 
Kyaung-sha Bignoniceae T 

 

29 
 Shorea 

oblongifolia Thwaites 
Thit-yar 

Dipterocarpacea

e 

T  

30 Schima wallichii sp. Laukya Theaceae T LC 

31 Mimosa pudica Hti-ka-yone Fabaceae H  

T = Tree  ST = Small Tree      C = Climber 

H = Herb  B   = Bamboo   S = Shrub  G = Grass  

အထက်ပါ အပင်မျ ို ဵမျာဵအနက် သစ်ယာဵ(ေလာက်ယာဵ)ပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵမှာ 

Dominant Species အခဖစ် အေတွ့ရမျာဵပပီဵ ကျန်သစ်ပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵမှာ အနည်ဵငယ်စီ 

ပျ ဳ့ နဳှ္သ၍ ေရာေနှာေပါက်ေရာက်မှုရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ေတွ့ရှိရသည်ဴ သဘာဝ 

ေပါက်ပင်မျာဵအနက် လူသဳုဵမျာဵသညဴ် အဖိုဵတန်သစ်ပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵ ေပါက်ေရာက်မှု 

နည်ဵပါဵပပီဵ၊ အမျာဵစုသည် လူသဳုဵနည်ဵသညဴ ် တန်ဖိုဵနည်ဵသစ်မျ ို ဵစိတ်မျာဵခဖစ်ေကကာင်ဵ 

ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ဝါဵမျ ို ဵစိတ်မျာဵအေနခဖငဴ် တင်ဵဝါဵ၊ ဝါဵနွယ် နှငဴ် မျှင်ဝါဵ တုိ္သ ေပါက်ေရာက် 

လျက်ရှိရာ မျှင်ဝါဵကုိ Dominant Species အခဖစ် အမျာဵဆဳုဵေတွ့ရှိရပါသည်။ ခမက်မျ ို ဵ 

စိတ်အြျ ို ့ကုိ ေတွ့ရှိရပပီဵ ဆင်ငုိခမက်အာဵ Dominant Species အခဖစ် အမျာဵဆဳုဵ ေတွ့ ရှိပါ 

သည်။ အဆုိပါ ေတွ့ရှိသညဴအ်ပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵအနက် သစ်ယာဵ (ေလာက်ယာဵ) Schima 

wallichii sp. သည် International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red 

List အရ Least Concerned(LC) စာရင်ဵဝင် သစ်ပင်မျ ို ဵစိတ်တွင် ပါဝင်ပပီဵ စီမဳကိန်ဵ 

ဧရိယာအတွင်ဵ၌ Endangered(EN) စာရင်ဵဝင် သစ်ပင်မျ ို ဵစိတ်မျာဵ ေပါက်ေရာက်မှု 

မရှိေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ ရှိရပါသည်။ 
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ပဳု (၅) စီမဳကန်ဵဧရိယာတွင် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျ ို ဵစိတ်အချ ို ့ 

 

၃-မတူကွဲပပာဵေသာ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵ 

လယ်ယာစိုက်ပျ ို ဵေရဵအတွက် ေခမကသဇာေကာင်ဵေသာ ေခမအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

ခဖစ်ပါသည်။ လယ်ယာေခမသည် စီဵပွာဵခဖစ်အပင်မျာဵအခဖစ် လက်ဖက်ရွက်၊ ေထာပတ်သီဵ၊ 

သရက်သီဵ၊ ရာဘာနှငဴ် ငှက်ေပျာတို္သကို အဓိက စုိက်ပျ ို ဵကကပါသည်။ 

 

ဇယာဵ(၄) ထိခိုက်မှုဇနု်ရိှ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵစာရင်ဵ (အသီဵအရွက်မျာဵ) 

No. Common Name Scientific Name Family Name 

1. Banana Musa ornate Musaceae 

2. Thayet Mangifera indica L. Anacardiaceae 

3. La Phat Camellia assimilis Champ Theaceae 

4. Tha Nat Phat Cordia dichotoma Boraginaceae 

5. Htaw Bat Persea americana Mill. Lauraceae 

6. Da Nyin Pithecellobium labatum Mimosaceae 
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ပုဳ (၆) ထိခိုက်မှုဇန်ုရိှ သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵ 

၄-ငါဵမျ ို ဵစုဳ 

ဤစီမဳကိန်ဵဧရိယာသည် ေတာင်ေပ္ဝေဒသခဖစ်သညဴအ်ာဵေလျာ်စွာ ငါဵမျ ို ဵစိတ်မျာဵ 

မေတွ့ ရှိရသခဖင်ဴ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူသညဴက်ာလတွင် ငါဵမျ ို ဵကွဲမျာဵကုိ မှတ်တမ်ဵ 

မတင်နိုင်ြဲဴပါ။ 

၅-လိပ်ပပာနှငဴ် ပုစဉ်ဵမျ ို ဵစိတ်မျာဵ ကွဲပပာဵမှု 

ဤေဂဟစနစ် ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် အင်ဵဆက်မျာဵ၊ ပုိဵမွှာဵမျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်မျ ို ဵစိတ် 

မျာဵ အမျာဵအခပာဵရိှေနသည်။ လိပ်ခပာမျ ို ဵစိတ်တစ်ဆယ်ဴငါဵမျ ို ဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ြဲဴပါ သည်။ 

မျ ို ဵသုဉ်ဵရန် အန္တရာယ်ရှိေသာ သုိ္သမဟုတ် ပြိမ်ဵေခြာက်နိုင်ေသာ မျ ို ဵစိတ်မျာဵနှင်ဴ 

အစုလိုက်မျ ို ဵစိတ်မျာဵလည်ဵမရိှေပ။ပုစဉ်ဵအမျ ို ဵအစာဵ(၈)မျ ို ဵအာဵမှတ်တမ်ဵတင်ြဲဴပါသည်။ 

ဇယာဵ (၅) ထိခိုက်မှုဇနု်ရိှ လိပ်ပပာမျ ို ဵစိတ်မျာဵစာရင်ဵ 

No. Scientific Name Family Name 

1. Acraea terpsicore Nymphalidae 

2. Catopsilia Pomona Pieridae 

3. Danaus chrysippus Danaidae 

4. Danaus limniace Danaidae 

5. Eurema hecabe Pieridae 

6. Hypolimnas bolina Nymphalidae 

7. Hypolimnas misippus Linnaeus Nymphalidae 

8. Ixias pyreneverna Pieridae 

9. Junonia almana almanac Nymphalidae 

10. Junonia atlites Nymphalidae 

11. Junonia hierta Nymphalidae 

12. Junonia lemonias Nymphalidae 
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13. Leptosia nina nina Pieridae 

14. Papilio demoleus Papilionidae 

15. Papilio polytes Romulus Papilionidae 

 

           
 

        
 

ပုဳ (၇) စီမဳကိန်ဵဧရယိာတွင် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ လိပ်ပပာမျ ို ဵစိတ်အချ ို ့ 

 

ဇယာဵ (၆) ထိခိုက်မှုဇနု်ရိှ ပုစဉ်ဵစာရင်ဵ 

No. Scientific Name Family Name 

1. Brachythemis contaminate Libellllulidae 

2. Diplacodes trivialis Libellllulidae 

3. Neurothemis tullia Libellllulidae 

4. Orthetrum sabina Libellllulidae 

5. Pantala flavescens Libellulidae 

6. Rhodothemis rufa Libellllulidae 

7. Rhyothemis variegata Libellllulidae 

8. Trithemis kirbyi Libellllulidae 
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ပုဳ (၈) စီမဳက်ိန်ဵဧရယိာတွင် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ ပုစဉ်ဵအချ ို ့ 

 

 

 

၅.၉။                     ၊                                          

             ၏ (       )                                         ဧ        

            (           )၊                ၊                  ၊                                

          ။                                                                     ၊ ၂ ၀ ၁၈        

                                                 ၂ ၅ ၆ ၇ ၈     ၊              ၂ ၆ ၄၈ ၂    ၊ 

             (၁၁)       ၊                    (၁၃)  ၊               (၃၂ ၀)                 

           (၁၄၁၆ ၇ ၅)            ။                                                      

      (၂ ၀ ၁၈       )                                ။  
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                                                 (၄၀ ၆ ၅)    ၊             (၄၀ ၆ ၂)   ၊ 

             (၈ ၁)                         (၂၂ ၀ ၈ ၆)           ။                           

             ၊      ၊      ၊      ၊      ၊          ၊          ၊   ၊    ၊                 

                                  ၊    ၊     ၊    ၊     ၊     ၊     ၊                        

                                ။                                       (၁၁၀ ၆၂)         

                    (၁၁၀ ၂ ၄)             ။                                       

          (၈)                                                  ။  
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                                     ဘာသာဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵမျာဵအာဵ            ။ 

  
                       ၊        (၃)                   ဘာသာဘုရာဵေကျာင်ဵအာဵ            ။  

 
                       ၊               အ           တန်ဵလွန်ေကျာင်ဵအာဵ             ။ 
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၅.၁၀။                                                           

                          ဧ                                      ၁၇၀၀     

           ၊                                                        ။                

    -                                               ။                  ၊            

                                         ။         (၂)၏    ဧ     ( ၁၆.၅ ဧ )     

                                    ။  

              ၊         ၊                ၊            ၊                 ၊        ၊  

                              ၏                                                

              ။ 

 
                 ၏                           ။ 
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၅.၁၁။                                          

                  ဧ                                                           

                       ၊                                                           ။  

                                                                              

                         ။  

 

၅.၁၂။                                               

                                                                                 

        (၂)                             (၃)                           (၂၆)     ၊        

               = ၆ ၈   ၊   = ၈ ၉   ၊            (၁၅ ၇)                                    ၊  

                                                                        ။       

                       ၊                       ၊                                 ၊             

                                                                           ။ 

                                                                        (၁၁)         ၊  

                   (၃)                      (၅)         ၊        (၃)                         

          (၁)                    ။                                          ၊ 

                                                             ၊                            

                                                                                            

                                  ။ ။ 
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            ၏         (၂)                 ၊                            ၊               

                                        Google Earth Map                
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အြန်ဵ(၆) 

ထိခိကု်နိုင်မှုမျာဵနှငဴ်ေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် ၏ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵ     ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵမှ ဆူညသဳဳ၊ 

စနွ့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ၊ ဖုန်မှုန့်နှငဴ်လုပ်ငန်ဵြွင်ထြိိုက်မှု စသညဴ ် Impact မျာဵ အနည်ဵငယ်ခဖစ်ေပ္ဝနိုင် ပါ 

သည်။ ခဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်ေသာ Impact မျာဵအာဵ ေလျာဴနည်ဵေစရန်ခပုလုပ်ခြင်ဵ၊ ခပုခပင်ထနိ်ဵသိမ်ဵခြင်ဵ 

မျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတိငု်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵ မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

၆.၁။                                                         

သတ္ရု စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵနှငဴ် တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ခြင်ဵေကကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်တို္သအေပ္ဝ ဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုနှင်ဴေကာင်ဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှု 

မျာဵရိှပါသည်။ ေလထု၊ ေခမထု၊ ေရထုတို္သ၏ အရည်အေသွဵကျဆင်ဵခြင်ဵနှင်ဴ အခြာဵသဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵရိှသကဲဴသုိ္သ ေဒသြဳလူထုအေပ္ဝတွင် အလုပ် 

အကိုင် အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵရရိှေစခြင်ဵ၊ လူေနမှုပတ်ဝန်ဵကျင် အဆငဴ်အတန်ဵ ဖဳွ ပ့ဖိုဵလာခြင်ဵ 

တုိ္သမှာ ေကာင်ဵကျို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵပင် ခဖစ်ပါသည်။ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု် 

လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမှ ေအာက်ေဖာ်ခပပါ အေခြြဳအကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵရိှနုိင်ပါသည်- 

 ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရုမျာဵကုိ ေခမေအာက်တူဵေဖာ်ခြင်ဵ(Underground Mining)ခဖငဴ် တူဵ 

ေဖာ်ရန်ေနရာခပင်ဆင်ခြင်ဵမှ သစ်ေတာမျာဵြုတ်ထွင် ရှင်ဵလင်ဵခြင်ဵ၊ သီဵပင်စာဵပင် စုိက်ပျ ို ဵရာ 

ေနရာမျာဵကုိ ြုတ်ထွင်ရှင်ဵလင်ဵခြင်ဵ၊ ြျဉ်ဵကပ်လမ်ဵမျာဵ ေဖာက်လပု်ခြင်ဵ၊ ရုဳဵအေဆာက် 

အဦ၊ အလုပ်ရုဳ၊ အမိ်ယာ၊ ပစ္စည်ဵ မျာဵ သုိေလှာင်ရုဳ၊ ဝင်ဵထရဳမျာဵြတ်ခြင်ဵ ေခမစာပုဳမည်ဴ 

ေနရာမျာဵအတွက် ေနရာမျာဵစွာလိအုပ်ခြင်ဵ၊ 

 လုပ်ငန်ဵသဳုဵယန္တရာဵမျာဵခဖစ်သည်ဴ (Backhoe, Wheel loader, Dump Trucks) အစရိှသည် 

တို္သေကကာင်ဴ ေလထူညစ်ညမ်ဵမှု၊ အနဳ့၊ အသဳမျာဵ ထွက်ေပ္ဝမှု၊ စက်သုဳဵဆီမျာဵ ေခမထုနှငဴ် 

ေရထုအေပ္ဝ သက်ေရာက်မှုမျာဵ ခဖစ်ေပ္ဝေစခြင်ဵ၊ 

 ကာလတုိသက်ေရာက်မှုမျာဵ အခဖစ်သီဵပင်စာဵပင်မျာဵ အပင်မျာဵပျက်စီဵမှု၊ သဘာဝေပါက်ပင် 

မျာဵပျက်စီဵမှု၊ အေဆာက်အဦဵေဆာက်လုပ်ခြင်ဵ၊ ြျဉ်ဵကပ်လမ်ဵမျာဵ ေဖာက်လပု်ခြင်ဵ၊ 

အမှိုက်မျာဵေခမစာပုဳမျာဵစုပုဳခြင်ဵ စသည်တို္သေကကာငဴ် အေပ္ဝယဳေခမလွှာနှင်ဴေခမဆီလွှာမျာဵ 

ပျက်စီဵေစခြင်ဵ၊ 

 ကာလရှည်သက်ေရာက်မှုမျာဵအခဖစ် ထုတ်လပု်မှုကာလမျာဵအတွင်ဵ အပင်နှင်ဴတိရိစ္ဆာန် မျာဵ 

အန္တရာယ်ကျေရာက်ခြင်ဵ၊ သစ်ပင်ြုတ်ခြင်ဵတို္သေကကာင်ဴ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု ဒဏ်ြဳရခြင်ဵ၊ 

 

၆.၂။ ခဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္တု တူဵေဖာ်စဉ် ပဖစ်ေပါ်နိုင်သညဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်နိုင်မှုမျာဵ 

 ဦဵေကျာ်စိန် ၏ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု ထုတလ်ုပ်မှုစီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက် ၁  တွင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြျနိ်တွင်                                                    
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    လုပ်ငန်ဵစဉ်အလိကု် စိစစ်ေဖာ်ထုတ်၍ ေအာက်ပါအတုိင်ဵတင်ခပသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

 

စဉ် 
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ ပဖစ်နိုင်ေပခရှေိသာထိခိကု်မှုမျာဵ 

ထိခိကု်မှု 

ဝန်ဵကျင် 

၁။ 

 

လုပ်ကွက်အဝင်လမ်ဵ 

ေဖာက်လပု်ခြင်ဵ 

- ေခမဆီလွှာနှငဴ် ေပါက်ေရာက်ပင်မျာဵအေပ္ဝ 

-  ထိြိကု်နုိင် ခြင်ဵ၊ 

- တူဵေဖာ်မညဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ သစ်ပင်/သစ်ေတာမျာဵ 

-  ထိြိကု်နုိင်ခြင်ဵ၊ 

- ေခမမျက်နှာခပင်အေနအထာဵထိြိကု်နိုင်ခြင်ဵ၊ 

Local 

၂။ 

 

ဝန်ထမ်ဵအမိ်ယာမျာဵ - မိလ္ယာနှင်ဴအမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်ဵ၊ ေရေထာက်ပဴဳမှု၊  

- ေလာင်စာ ဆီသုိေလှာင်ခြင်ဵ၊ 

- ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလအရည်အေသွဵေခပာင်ဵလဲခြင်ဵ 

- ေလစီဵေကကာင်ဵနှငဴ်အတူပါလာေသာအမှုဳအမွှာဵမျာဵ 

ကျေရာက်ခြင်ဵ 

- ေခမဆီလွှာနှငဴ်ေပါက်ေရာက်အပင်မျာဵေပ္ဝ  

ထိြိကု်နိုင် ခြင်ဵ၊ 

- စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵနှငဴ်တူဵေဖာထ်ုတခ်ြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ်လပု်ကွက်မှထွက်ရှိေရမျာဵ 

စွန့်ထုတမ်ှု၊ ေလာင်စာဆီသုိေလှာင်မှု၊ ယုိစိမ်ဴမှု 

အန္တရာယ်မျာဵ၊ေခမေအာက်ေရအဆိပ်သငဴ် 

ညစ်ညမ်ဵမှု၊  

- ေခမဆီလွှာနှငဴ်ေဒသေပါက်ပင်မျာဵအေပ္ဝ 

ထိြိကု်နိုင်မှု၊ 

Local to 

Regional 

၃။ 

 

စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵနှငဴ်

တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵ 

- ေခမမျက်နှာခပင်ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာပျက်စီဵမှု၊ 

ေခမကုိအေနှာက် အယှက် ခဖစ်ေစမှု၊ 

- သတ္ရုဓာတ်မျာဵပါဝင်သညဴ ်ေခမေအာက်ေရမျာဵ 

ထွက်ရှိနုိင်ခြင်ဵ၊ 

Local to 

Regional 
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၄။ 

 

သယ်ယူပို္သေဆာင်ခြင်ဵ - ဆူညသဳဳနှငဴ် တုန်ြါမှုမျာဵခဖစ်ေပ္ဝေစနုိင်ခြင်ဵ၊ 

-  ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလအရည်အေသွဵေခပာင်ဵလဲခြင်ဵ၊ 

- ေလစီဵေကကာင်ဵနှငဴ်အတူပါလာေသာအမှုဳအမွှာဵမျာဵ 

ကျေရာက်ခြင်ဵ၊ 

- သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိထိြိုက်ေစနိုင်ခြင်ဵ၊ 

Local to 

Regional 

 

၆.၃။ ပဖစ်အေပါ်လာမည်ထိခိုက်မှုမျာဵအာဵ ေလျာဴနည်ဵေစရန်ေဆာင်ရွက်မညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

ဦဵေကျာ်စိန် ၏ ထုတလ်ုပ်မှုစီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက် ၂   တွင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက် 

ြျန်ိတွင် ခဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်မည်ဴပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ သက်ေရာက်မှုမျာဵနှငဴ် ေလျာဴြျနုိင်မညဴ် 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ခပအပ်ပါသည်။ 

၆.၃.၁။ ဆူညမဳှု၊ တုန်ခါမှုမျာဵ၏ သက်ေရာက်မှုနှင်ဴေလျှောဴချနိုင်မှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေကကာင်ဴ ခဖစ် 

ေပ္ဝလာမညဴ ် ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ြါမှုထက်ွရှိမညဴ် အရင်ဵအခမစ်နှငဴ် ေလျာဴပါဵေစေရဵ ေဆာင် 

ရွက်မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

(က) ထွက်ရိှမညဴ် အရင်ဵအပမစ် 

ဆူညသဳဳထကွ်ရှိမညဴ် အရင်ဵအခမစ်မျာဵမှာ ေရစက်၊ မီဵစက်၊ ယာဉ်ယန္တယာဵမျာဵ 

သဳုဵစွဲမှုေကကာင်ဴခဖစ်ေပ္ဝခြင်ဵခဖစ်ပါသည်။ ဆူညသဳဳတိုင်ဵတာစစ်ေဆဵခြင်ဵမျာဵကုိ  လုပ်ကွက် 

(၁)အတွင်ဵ 20° 36' 43.58" N, 099° 57' 12.98" E     တွင် တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵြဲဴခြင်ဵ 

ခဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြျန်ိမှာ ေန့အြျန်ိတွင်သာ ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ၊ အနီဵဆဳုဵ 

ေကျဵရွာခဖစ်သညဴ်         ၃)ေကျဵရွာနှငဴ် (၁) မုိင်ြန့် ကွာေဝဵခြင်ဵ စသည်တို္သေကကာင်ဴ 

မီဵစက်၊ ေရတင်စက်နှငဴ် စက်ယန္တယာဵကကီဵမျာဵမှ ဆူညသဳဳထကွ်ရှိမည်ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ပတ် 

ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူမှုဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ ထိြိကု်မှုမရိှနိုင်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုေကကာင်ဴ ဆူညသဳဳခဖစ်ေပ္ဝမှုမှာ စီမဳကိန်ဵတွင် ေန့/ည 70 dBA ထက်မျာဵပါက 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ အကကာဵအာရဳုကုိ ထိြိုက်ေစမည်ခဖစ်ပါသည်။  

 (ခ) ေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ်  

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ လူမှုဝန်ဵကျင် 

အေပ္ဝ ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ြါမှု သက်ေရာက်မှု မရှိေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ် 

မျာဵမှာ - ေအာက်ပါအတုိင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေန့ဆုိင်ဵတစ်ဆုိင်ဵတည်ဵခဖငဴ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ညအြျနိ် ယာဉ်၊ ယန္တယာဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှု မခပုလုပ်ရန် တာဵခမစ် 
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ေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ပါသည်။ မီဵစက်အာဵ ည (၉:ဝဝ) နာရီတွင် ရပ်နာဵပါမည်။ 

ေရတင်စက်အာဵ ေန့အြျန်ိတွင်သာ အသဳုဵခပုပါမည်။  

 ယာဉ်နှင်ဴယန္တယာဵမျာဵ ဝယ်ယူသဳုဵစဲွရာတွင် ဆူညဳသဳထွက်ေပ္ဝမှုအာဵ စစ်ေဆဵ၍ 

ဆူညဳမှုအသက်သာဆဳုဵ ပစ္စည်ဵ အာဵ ဝယ်ယူသဳုဵစွဲပါမည်။  

 ဆူညသဳဳခဖစ်ေပ္ဝေစေသာ စက်ယာဉ်ယန္တရာဵကကီဵမျာဵ၊ ေခမသယ်ယာဉ်မျာဵ၊ မီဵစက် 

အင်ဂျင်တို္သတွင်အသဳထနိ်ဵကိရိယာမျာဵတပ်ဆင်ထာဵရှိေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ပါသည်။  

 ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ြါမှုမျာဵအာဵ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ (ထုတလ်ွှတ် 

မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျာဴြျေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

Receptor 

One Hour LAeq(DBA) 

Daytime 

07:00 - 22:00 (10:00 - 22:00 for 

Public holidays) 

Nighttime 

22:00 - 07:00 (22:00 - 10:00 

for Public holidays 

Residential, institutional, 

educational  

55 45 

Industrial, commercial  70 70 

 

၆.၃.၂။                                                        

 ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုေကကာင်ဴ ခဖစ်ေပ္ဝမညဴ် 

စွန့်ပစ်ေရဆုိဵမျာဵ ထွက်ရှိမညဴ်အရင်ဵအခမစ်မျာဵနှင်ဴ ေလျာဴပါဵေစေရဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ် 

မျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 (က) ထွက်ရိှမညဴ် အရင်ဵအပမစ်      

 ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵနှငဴ် တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာမှ ထွက်ရှိမညဴ်စွန့်ပစ်ေရမျာဵမှာ ြျ ို ဵေရ၊ သဳုဵေရအခဖစ် အသဳုဵခပုသညဴ ်အေထွ 

ေထွသဳုဵစွန့်ပစ်ေရမျာဵနှငဴ်ေခမေအာက်တူဵေဖာ်ခြင်ဵမှ စိမဴ်ေရအနည်ဵငယ်ထွက်ရှိနုိင်ပါသည်။  

(ခ) ေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ်  

ေခမေပ္ဝေရ၊ ေခမေအာက်ေရမျာဵ ညစ်ညမ်ဵမှုမရိှေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီ 

အစဉ်မျာဵမှာ                        ။  

 ေခမေအာက်စိမဴ်ထွက်ေရမျာဵ ထွက်ရှိပါက အပတ်စဉ် ြျဉ်ဖန်ဓါတ်(pH)တိုင်ဵတာ 

စစ်ေဆဵခြင်ဵ၊ (၆)လ တစ်ကကိမ် အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ 

(ထုတလ်ွှတမ်ှု)လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ၊ စွန့်ထုတရ်ည် အရည်အေသွဵပါ Parameter  
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    ၊ (pH, Chloride, Turbidity, Total Hardness, Sodium Chloride, Sulphate, 

Manganese, Iron, Arsenic, Cu, Pb, Zn) မျာဵအာဵ ဓါတ်ြွဲ စမ်ဵသပ်ပါမည်။ 

 ေခမေအာက်စိမ်ဴထွက်ေရမျာဵထွက်ရိှပါက ေခမေအာက်ေရမျာဵအာဵ အနည်ထုိင်ကန် 

(၁၀'x၁၀'x၅') ရိှ ေရစစ်ကန်မျာဵထာဵရိှ၍ အနည်ထုိင်ေစပပီဵ အစာဵထုိဵ စုိက်ြင်ဵ 

မျာဵအာဵ ေရေလာင်ဵရန်နှငဴ် သတ္ရုရိုင်ဵမျာဵ၊ စွန့်ပစ်ေခမမျာဵ သယ်ယူရာလမ်ဵမျာဵ 

အာဵ ေရခဖန်ဵရာတွင် အသဳုဵခပုပါမည်။ 

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ မိုဵရာသီတွင် စီဵဆင်ဵေသာ ေတာင်ကျေြျာင်ဵေရ အရည် 

အေသွဵအာဵ ပုဳမှန်စစ်ေဆဵသွာဵပါမည်။ အေထွေထွသဳုဵစွန့်ပစ်ေရနှင်ဴ မိုဵရာသီ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသညဴေ်ခမေနရာမျာဵအတွင်ဵ ခဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵေသာ ေရ 

မျာဵအာဵ ေခမာင်ဵမျာဵသွယ်၍ အစာဵထိုဵ စိုက်ြင်ဵမျာဵဆီသုိ္သ ေပဵပို္သမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵရှိ ေြျာင်ဵငယ်အတွင်ဵ စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳမှ ေခမစာမျာဵ ကျေရာက် 

ခြင်ဵ မရိှေစရန် စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳ ေအာက်ေခြတွင် အကျယ် ၃ ေပ၊ အနက် ၄ ေပရိှ 

ေခမာင်ဵမျာဵ တူဵေဖာ်ထာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  

 မိုဵေရနှငဴ်စီဵဆင်ဵေရမျာဵအတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် စုပဳုကွင်ဵ 

(Dumping Site) ေနရာတွင် ေအာက်ြဳအခဖစ် ရွှဳ့(Clay Layer) ကုိ (150mx 150m) 

ခဖင်ဴ အြင်ဵြင်ဵပါမည်။ ေခမေစဵကုိဖိသိပ်၍ ေရမစိမဴ်ေစရန် ခပုလုပ်ထာဵပါမည်။ Clay 

Layer ေပ္ဝတွင် ပလတ်စတစ်အထူြင်ဵ၍ စုပုဳေစပါမည်။    pi   S i e 

                                    ၊                             

  s e    e                    Waste Water Pond                       ၍  

                ။ ၎                                  ၍           

            Recycle                      ။                        

                                                                 

                                            ။ 
 

Sr Parameter Unit 
Effluent Limit 

Value 
Reference 

1. Arsenic mg/l 0.1 NEQEG 

2. Cadmium mg/l 0.05 NEQEG 

3. COD mg/l 150 NEQEG 

4. copper  mg/l 0.3 NEQEG 

5. Cyanide) mg/l 1  NEQEG 
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6. Iron(total) mg/l 2 NEQEG 

7. Lead mg/l 0.2 NEQEG 

8. Mercury mg/l 0.002 NEQEG 

9. Nickel mg/l 0.5  NEQEG 

10. PH S.U.a 6-9 NEQEG 

11. Zinc mg/l 0.5 NEQEG 

  

၆.၃.၃ ။                                                    

တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေကကာငဴ်ခဖစ်ေပ္ဝမညဴ် ေလထုညစ် 

ညမ်ဵမှုအေပ္ဝ ထွက်ရှိမညဴ်အရင်ဵအခမစ်နှငဴ်ေလျာဴပါဵေစေရဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ 

အာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတိင်ုဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  

 (က) ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုထကွ်ရိှသညဴ ်အရင်ဵအပမစ်  

ေလထုညစ်ညမ်ဵေစနုိင်သညဴ ် အရင်ဵအခမစ်မျာဵမှာ ြဲသတ္ရုရိုင်ဵမျာဵ စုပုဳခြင်ဵ၊ 

သယ်ယူမည်ဴယာဉ်ေပ္ဝသုိ္သ တင်ေပဵခြင်ဵ၊ သယ်ယူခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵမှ အမှုန် 

အမွှာဵမျာဵ ထွက်ရိှမှုတုိ္သေကကာင်ဴ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ ခဖစ်ေပ္ဝေစနုိင်ပါသည်။ ထုိ္သအတူ ယာဉ်၊ 

ယန္တယာဵမျာဵနှင်ဴ မီဵစက်မျာဵအသဳုဵခပုမှုရာမှ အင်ဂျင်မျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ အြိုဵအေငွ့ 

မျာဵေကကာင်ဴ ေလထုညစ်ညမ်ဵေစခြင်ဵတို္သ ခဖစ်ပါသည်။  

 (ခ) ေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ 

ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုမရိှေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါ 

အတိငု်ဵ ခဖစ်ပါသည်။  

 ြဲသတ္ရုရိုင်ဵမျာဵအာဵ သယ်ယူမညဴ်ယာဉ်ေပ္ဝသုိ္သ တင်ရာတွင် ေလတိုက်နှုန်ဵ မျာဵ 

ေသာ အြျန်ိမျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵမှ ေရှာင်ရှာဵပါမည်။  
 သယ်ယူပုိ္သေဆာင်ရာတွင်အသဳုဵခပုေသာ ေခမသာဵလမ်ဵမျာဵအာဵ နဳနက်(၁)ကကိမ်၊ ညေန 

(၁)ကကိမ် ေရဖျန်ဵခြင်ဵ၊ ယာဉ်/ကာဵမျာဵအာဵ ေရေဆဵခြင်ဵနှင်ဴ (၁)နာရီ=၁၀ မိုင်နှုန်ဵ) 

အတွင်ဵ ေမာင်ဵနှင်ေစပါမည်။  
 လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵမှ ထွက်ရိှလာေသာ ေခမစာစုပဳုသညဴ်ေနရာမျာဵတွင် ဝန်ဵ/ခြ ဳ

အကာအရဳ (Fencing and Green belts) မျာဵ ထာဵရိှေဆာင် ရွက်သွာဵပါမည်။ 
 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ြဲသတ္ရုရိုင်ဵမျာဵအာဵ သယ်ယူသညဴ် လမ်ဵေကကာင်ဵနှငဴ် စုပုဳကွင်ဵ 
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တွင် အမှုန်အမွှာဵထွက်ရိှမှုအာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ကျင်ဆုိင်ရာ 

အရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်ပါ သတ်မှတ်ြျက် အတုိင်ဵရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

Parameter 
Averaging 

Period 

Guideline Value 

μg/m3 

Nitrigen dioxide 
1-year 

1-hour 

40 

200 

Ozone  
8- hour daily 

maximum 
100 

Particulate Matter PM10 
1-year 

24-hour 

20 

50 

Particulate Matter PM2.5 
1-year 

24-hour 

10 

25 

Sulphur dioxide 
1 -year 

10-minute 

20 

500 

၆.၃.၄ ။                                                     

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေကကာင်ဴ 

ခဖစ်ေပ္ဝမညဴ် ေခမထုညစ်ညမ်ဵေစသညဴ ် အရင်ဵအခမစ်နှငဴ် ေလျာဴပါဵေစေရဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

အစီအစဉ်မျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတိငု်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  

 (က) ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵအပမစ်မျာဵ 

                                                                   ၊     

                                                                                 

                                                                             

                                                              Host Rock)     

                       )               ၊                                 )  

                                     (Acid Drainage Rock)                   

               ၊                                                          

                        

(ခ) ေလျှောဴချမညဴန်ည်ဵလမ်ဵ 

ေခမထုညစ်ညမ်ဵမှုမရှိေစေရဵအတွက် ေလျှာဴြျမညဴန်ည်ဵလမ်ဵမျာဵမှာ - 

 ထုတလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေခမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ် (Underground 

Mining Method)ကို အသဳုဵခပု တူဵေဖာ်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ေခမယာအသဳုဵြျမှု နည်ဵပါဵေစေရဵအတွက် ဝန်ထမ်ဵအပိ်ေဆာင်၊ 
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အုပ်ြျု ပ်မှုအေဆာင်၊ စာဵဖုိေဆာင်နှင်ဴ စွန့်ပစ်ေခမစာပဳု တည်ေဆာက်ရန်တို္သအတွက် 

သာ ေခမယာအသဳုဵခပုမည်ခဖစ်ပါသည်။  
 တူဵေဖာ်ထတု်လပု်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵမှ ထွက်ရှိလာမညဴစ်ွန့်ပစ်ေခမစာ 

မျာဵအာဵ ၎င်ဵတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ကွက်အနီဵတွင် ေနရာသတ်မှတ်၍ စနစ်တကျ စုပဳု 

ထာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
 မိုဵကာလ မုိဵေရတိုက်စာဵ၍ စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳမှ နဳုဵအနည်ဵအနှစ်မျာဵ ပျ ဳ့ နဳှ္သ၍ ေခမထု 

ညစ်ညမ်ဵမှု မရိှေစေရဵအတွက် စွန့်ပစ်ေခမစာပဳုပတ်လည်တွင် ေရနုတ်ေခမာင်ဵမျာဵ 

တူဵေဖာ်ခြင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေခမစာပဳုအေပ္ဝ မျက်နှာခပင်အာဵ ေခမညှိ၍ ေခမသပိ်သည်ဵေစ 

ရန် ခပုခပင်ထာဵခြင်ဵ၊ ေဘဵနဳရဳမျာဵအာဵ ေလျာေစာက်ပဳုခပုလုပ်၍ ခမက်မျာဵ 

စိုက်ပျ ို ဵခြင်ဵတို္သ ခပုလုပ်ထာဵပါမည်။ 
 မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြျန်ိတွင် စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ တူဵေဖာ်ပပီဵဧရိယာအတွင်ဵ ခဖညဴပ်ပီဵ 

စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳ စုပုဳထာဵသညဴေ်နရာအာဵ ေခမညှိရှင်ဵလင်ဵပပီဵ၊ ေခမေဆွဵမျာဵ ဖုဳဵအုပ် 

၍ ေဒသနှငဴ်ကိုက်ညီေသာအပင်မျာဵ ခပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵထာဵပါမည်။ 
 တူဵေဖာ်သညဴလ်ုပ်ကွက်ဧရိယာမျာဵမှ ေခမေအာက်စိမ်ဴထွက်ေရမျာဵ ထွက်ရှိပါက၊ 

၎င်ဵေရမျာဵအာဵ အနည်ထိုင်ကန်မှတစ်ဆငဴ် အစာဵထိုဵ စိုက်ြင်ဵမျာဵကုိ ေရေလာင်ဵ 

ရာတွင် အသဳုဵခပုပါမည်။ ေခမေအာက်စိမ်ဴထွက်ေရ၏ pH အာဵ အပတ်စဉ်တိုင်ဵတာ 

စစ်ေဆဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ (၆) လတစ်ကကိမ် (pH, Chloride, Turbidity, Total 

Hardness, Sodium Chloride, Sulphate, Manganese, Iron, Arsenic, Cu, Pb, 

Zn) ပါဝင်မှုတို္သအာဵ တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  
 တူဵေဖာ်ခြင်ဵမရိှေသာ ေနရာမျာဵရိှ သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵနှငဴ် 

အစာဵထိုဵ စုိက်ပျ ို ဵခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

၆.၃.၅။                                                         

လုပ်ကွက်ဧရိယာတွင် ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရုမျာဵအာဵ ေခမေအာက်တူဵေဖာ်မှု နည်ဵ စနစ် 

(Underground Mining Method)ကုိ အသဳုဵခပု၍ လူအင်အာဵခဖင်ဴ တူဵေဖာ်မည်ခဖစ်ရာ 

လုပ်ကွက်မှထွက်ရိှသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵမှာ ေဘဵကာေကျာက်မျာဵ၊ ေခမစာအနည်ဵငယ် 

နှင်ဴ အေထွေထွသဳုဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵခဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေခမစာေကျာက်မျာဵမှာ ရွှဳ့ 

ေကျာက်၊ သဲေကျာက်မျာဵပါေသာသက်ရငဴ်နဳုဵေခမမျာဵခဖစ်ပပီဵ အက်စစ်ယုိစီဵေသာ ေကျာက် 

(Acid Drainage Rocks)မျာဵပါဝင်မှုမရှိသခဖငဴ် ဓါတုခဖစ်စဉ်အရ ေခမဆီလွှာ၊ ေခမေပ္ဝ 

ေခမေအာက်ေရမျာဵအာဵ ညစ်ညမ်ဵေစနုိင်ခြင်ဵမရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ ရိှရပါသည်။ စွန့်ပစ်ေခမ 

စာမျာဵ စနစ်တကျ စုပုဳစွန့်ပစ်ခြင်ဵမခပုလုပ်ပါက မုိဵကာလ မုိဵေရတိုက်စာဵ၍ နွဳအနည် 

အနှစ်မျာဵစီဵဆင်ဵပပီဵ လုပ်ကွက်အနီဵရှိ ေြျာင်ဵေရစီဵ/ေရလာအာဵ ပိတ်ဆုိ္သေစနိုင်ပါသည်။ 
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လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ထွက်ရှိေသာအေထွေထွသဳုဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵမှာ မီဵဖုိေြျာင်သဳုဵနှငဴ် လူ 

သဳုဵကုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵခဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵထွက်ရိှမှုနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှု မရိှ 

ေစရန် ေအာက်ေဖာ်ခပပါနည်ဵလမ်ဵမျာဵအတိုင်ဵ ေလျာဴြျေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

(က) စွန့်ပစ်ေပမစာမျာဵထွက်ရိှမညဴ် အရင်ဵအပမစ် 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာမှ ထွက်ရှ ိ

မညဴ ် စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵခဖစ်ပါသည်။ တူဵေဖာ်စဉ် ထွက်ရှိသညဴ်စွန့်ပစ် ေခမစာမျာဵအာဵ 

တူဵေဖာ်ပပီဵ လုပ်ကွက်ဧရိယာမျာဵအတွင်ဵ ခပန်လည်ေခမဖို္သခြင်ဵ ခပုလုပ်တူဵေဖာ်သွာဵပါမည်။ 

ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေခမစာပဳုမျာဵ စနစ်တကျ စုပုဳခြင်ဵမရိှပါက၊ မုိဵကာလ မိုဵေရတုိက်စာဵ၍ 

နွဳ၊ အနည်အနှစ်မျာဵထွက်ရိှပပီဵ၊ လုပ်ကွက်အနီဵရှိ ေရစီဵ/ေရလာမျာဵအာဵ ပိတ်ဆုိ္သေစ 

နိုင်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ လုပ်ကွက်အတွင်ဵတွင် ေနရာသတ်မှတ်၍ စနစ်တကျ 

စုပဳုထာဵပါမည်။ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ လုပ်ကွက်ပိတ်သိမ်ဵြျန်ိတွင် တူဵေဖာ်ပပီဵဧရိယာမျာဵ၊ 

ြျ ို င်ဴမျာဵအာဵ ခပန်လည်ခဖညဴရ်န် အသဳုဵခပုမည်ခဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵမှာ 

အက်စစ်ယိုစီဵေသာေကျာက် (Acid Drainage Rock) မျာဵ ပါဝင်ခြင်ဵမရှိသခဖင်ဴ 

ေခမဆီလွှာ၊ ေခမေပ္ဝေရနှငဴ် ေခမေအာက်ေရမျာဵအာဵ ညစ်ညမ်ဵေစနုိင်ခြင်ဵ မရိှေကကာင်ဵ 

ေတွ့ ရှိရပါသည်။ မိုဵကာလစွန့်ပစ်ေခမစာပုဳမျာဵအာဵ ေရတုိက်စာဵ၍ နုဳဵအနည်အနှစ်မျာဵ 

ခပင်ပသို္သ ေရာက်ရှိပျ ဳ့ နဳှ္သခြင်ဵ မရိှေစေရဵအတွက် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  

 

(ခ) ေလျှောဴချမညဴန်ည်ဵလမ်ဵ  

စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵမှ နှုန်ဵ၊ အနည်အနှစ်မျာဵထွက်ရှိ၍ လုပ်ကွက်အတွင်ဵနှငဴ် ဆက် 

စပ်ေဒသရှိ ေရစီဵေြျာင်ဵမျာဵ ပိတ်ဆုိ္သခြင်ဵမရှိေစရန် ေလျှာဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵမှာ -  

 လုပ်ငန်ဵစတင်စဉ် ထွက်ရိှေသာ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ အလျာဵ ၂၀၀ ေပ၊ အနဳ ၂၀၀  

ေပ ရိှ ဧရိယာတွင် သတ်မှတ်စုပဳုမည်ခဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေခမစာပဳု ပပိုကျတိုက်စာဵခြင်ဵ 

မရှိေစေရဵအတွက် စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳအာဵ အခမငဴ်(၃၀) ေပ သတ်မှတ်၍ စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳ 

ေဘဵနဳရဳမျာဵအာဵ (၃၅°) ေလျာေစာက်မျာဵ ခပုလုပ်ထာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

  မိုဵကာလရွာသွန်ဵေသာ မိုဵေရမျာဵေကကာငဴ် ေခမစာမျာဵတုိက်စာဵ၍ လုပ်ကွက် နှငဴ် 

ဆက်စပ်ေဒသရှိ စိုက်ပျ ို ဵေခမမျာဵအတွင်ဵ နုန်ဵ၊ အနည်အနှစ်မျာဵ ကျေရာက်ခြင်ဵ 

မရိှေစရန်အတွက် စွန့်ပစ်ေခမစာပဳုပတ်လည်တွင် အကျယ်(၃)ေပ၊ အနက် (၄) ေပရှိ 

ေရနုတ်ေခမာင်ဵမျာဵ တူဵေဖာ်ထာဵပါမည်။  

 စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳမှ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြျန်ိတွင် တူဵေဖာ်ပပီဵ ဧရိယာ 
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မျာဵ၊အစမ်ဵကျင်ဵ၊အစမ်ဵေခမာင်ဵရှညမ်ျာဵအတွင်ဵ ခပန်လည်ခဖညဴ်           

 မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြျန်ိတွင် အသဳုဵခပုပပီဵ ကျန်ရှိသညဴ ် စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳမျာဵအာဵ ခမင်ကွင်ဵ 

ေကာင်ဵေစေရဵနှငဴ် ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွခဖစ်ထွန်ဵမှု ေကာင်ဵမွန်ေစေရဵအတွက် အေပ္ဝယဳ 

မျက်နှာခပင်ညိှ၍ ေခမေဆွဵဖုဳဵအုပ်ပပီဵ၊ ေဒသနှငဴ်ကုိက်ညီ ေသာအပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵ 

ပါမည်။ စွန့်ပစ်ေခမစာပဳု ေဘဵနဳရဳမျာဵတွင် ေဒသနှငဴ်ကိုက်ညေီသာ အပင်မျာဵ 

စိုက်ပျ ို ဵပါမည်။ 

 စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳဖယရ်ှာဵထာဵသညဴ ်ေနရာမျာဵအာဵလည်ဵ ေခမညှ၍ိ ေခမေဆွဵ ဖုဳဵအုပ်၍ 

အစာဵထိုဵ သစ်ပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵသွာဵပါမည်။  

 ပတ်၀န်ဵကျင်ထိြုိက်မှု မရိှေစေရဵအတွက် အမျို ဵသာဵပတ်၀န်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အ 

ေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မူ) လမ်ဵညွှန်ြျက်ပါအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

Parameter Unit Guideline Value 

Arsenic mg/1 0.1 

Cadmium mg/1 0.05 

Chemical Oxygen Demand mg/1 150 

Chromium (hexavalent) mg/1 0.1 

Copper mg/1 0.3 

Cyanide mg/1 1 

Cyanide (Free) mg/1 0.1 

Cyanide (weak acid disaciatle) mg/1 0.5 

Iron(Total) mg/1 2 

Lead mg/1 0.2 

Mercury mg/1 0.002 

Nickel mg/1 0.5 

pH  6~9 

Temperature C <3 degree defferential 

Total Suspended Solid mg/1 0.5 

Zince mg/1 0.5 

  

၆.၃.၆။                                              

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵစီမဳြန့်ြွဲမှု လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု၏ 

ရည်ရွယ်ြျက်သည် စီမဳကိန်ဵမှ အသဳုဵခပုပပီဵေသာေဘဵအန္တရာယ်ခဖစ်ေစနုိင်သညဴ ် ပစ္စည်ဵ  

မျာဵစွန့်ထုတခ်ြင်ဵ၊ စီမဳေဆာင်ရွက်ခြင်ဵနှငဴ် သုိေလှာင်ခြင်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျစီမဳေဆာင် 
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ရွက်နိုင်ရန်ခဖစ်ပါသည်။ ဓါတုေဆဵမျာဵသဳုဵစွဲခြင်ဵ မရိှခြင်ဵတို္သေကကာငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထွက်ရှိခြင်ဵမရှိပါ။ ထွက်ရှိသညဴေ်ဘဵအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵမှာ 

စက်ဆီ၊ ေြျာဆီ အေဟာင်ဵမျာဵသာခဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵစက်ဆီေြျာဆီအေဟာင်ဵမျာဵကုိ စွန့်ပစ်ရာ 

တွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှု ေလျာဴ 

နည်ဵေစေရဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတိငု်ဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်ခဖစ်ပါသည်။ 

 အမဲဆီ၊ စက်ဆီေြျာဆီ အေဟာင်ဵမျာဵအာဵ ေဘဵအန္တရာယ်ရှ ိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ စွန့်ပစ်ရာ 

တွင် လိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရမညဴ ်လုပ်ေဆာင်နည်ဵမျာဵအတိငု်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

 အတင်/အြျ ခပုလုပ်ခြင်ဵ စက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ခပုခပင်ထနိ်ဵသိမ်ဵခြင်ဵမျာဵမှ စက်ဆီေြျာဆီမျာဵ၊ 

အမဲဆီမျာဵနှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ခဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်ဵ မျာဵ ယုိဖိတ်မှုခဖစ်ပါက စုပ်ယနူိုင်ေသာ 

ပစ္စည်ဵ မျာဵခဖစ်သညဴ ်လွှစာမှုန့်၊ သဲ အစရှိ သည်တို္သကို အသဳုဵ ခပု၍ ရှင်ဵလင်ဵပစ်ပါမည်။  

 ယုိဖိတ်မှုရှင်ဵလင်ဵသညဴ် ကိရိယာမျာဵနှငဴ် မီဵသတ်ကိရိယာမျာဵကုိ အလွယ်တကူ ရရိှ 

အုဳဵခပုနုိင်ေအာင်      ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိပါမည်။  

 ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိလည်ဵ ၎င်ဵပစ္စည်ဵ မျာဵ အသဳုဵခပုပုဳကုိ သင်တန်ဵပုိ္သြျေပဵထာဵပါမည်။  

 စွန့်ပစ်စက်ေြျာဆီ အေဟာင်ဵမျာဵကို စီမဳကိန်ဵေဒသအတွင်ဵရိှ မည်သညဴ ် ေနရာကိုမျှ 

စွန့်ပစ်ခြင်ဵမခပုရန် စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

 

၆. ၃. ၇။ ဓါတုပစ္စည်ဵ  

လုပ်ကွက်ဧရိယာတွင် ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရုမျာဵအာဵ ေခမေအာက်တူဵေဖာ်မှု နည်ဵ စနစ် 

(Underground Mining Method)ကုိ အသဳုဵခပု၍ တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်သွာဵမည် ခဖစ်ပါ သည်။ 

သတ္ရုရုိင်ဵမျာဵအာဵ ဆင်ဴတက်ခပုခပင်သန့်စင်ခြင်ဵ မခပုလုပ်ဘဲ၊ ေဈဵကွက်သုိ္သ တုိက်ရုိက် 

ေရာင်ဵြျမည်ခဖစ်သခဖင်ဴ ဓာတုပစ္စည်ဵအသဳုဵခပုခြင်ဵ မရိှပါ။ 

 

၆.၃.၈။                                     

အစာဵအေသာက်မျာဵအာဵ ယင်မနာဵေစရန် စနစ်တကျ ဖဳုဵအုပ်ထာဵေစခြင်ဵ၊ ယင်လဳု 

ေရေလာင်ဵအမိ်သာမျာဵေဆာက်လပု်ပပီဵ စနစ်တကျ အညစ်အေကကဵစွန့်ပစ်ေစခြင်ဵ၊ အ 

မှိုက်နှင်ဴစာဵကကင်ဵစာဵကျန်မျာဵအာဵ စွန့်ပစ်ကန်တူဵ၍ စွန့်ပစ်ခြင်ဵ၊ ေဆဵစိမ်ခြင်ေထာင်ခဖငဴ် 

အပိ်ေစခြင်ဵ၊ ေရကိုကျ ို ြျက်ေသာက်ေစခြင်ဵ၊ အသည်ဵေရာင်ဘီ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵ ခြင်ဵ၊ 

ငှက်ဖျာဵေရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်ေဆဵေသာက်ခြင်ဵတုိ္သကို ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါ 

သည်။ ရဳဖန်ရဳြါ ေရာဂါခဖစ်ပွာဵပါက၊ ၀န်ထမ်ဵ/လုပ်သာဵမျာဵအာဵ တာြျလီိတ်ပမိ ့ုနယ် 

ခပည်သူ္သေဆဵရဳုတုိ္သခဖင်ဴ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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၆.၃.၉။         

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု ထုတ်လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴဧရိယာသည် သစ်ပင် 

ေတာေတာင်မျာဵတည်ရိှ၍ လူနှင်ဴတိရိစ္ဆာန်မျာဵေနထုိင်လျက်ရိှပပီဵ ေလထု၊ ေခမထု ေကာင်ဵ 

မွန်ေသာ ေဂဟစနစ်တစ်ြုအခဖစ် တည်ရိှေနဆဲခဖစ်ပါသည်။ တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်စဉ် ကာလ   

အတွင်ဵ ၎င်ဵေဂဟစနစ်မျာဵပျက်စီဵမှုမရိှေစရန်ထနိ်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

၆.၃.၁၀။                                                                       

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ဆက်စပ်လူမှုဝန်ဵကျင် ထိြုိက်မှုရိှ / မရိှနှငဴ် ထိြုိက်မှုအဆငဴ်အေနအထာဵကုိ သိရိှနုိင်ရန် 

အတွက် အေခြြဳလုိအပ်ြျက်မှာ လူမှုဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ဆန်ဵစစ်ြျက်မျာဵခဖစ်ပါသည်။ စီဵပွာဵ 

ေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေရရှည်ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵစသည်တုိ္သ ပါဝင်ပါသည်။ 

လူမှုစီဵပွာဵ ရန်ပုဳေငွတစ်ရပ် ထူေထာင်ထာဵရှိပပီဵ၊ ေအာက်ပါအတိင်ုဵ စစ်တမ်ဵေကာက် 

ယူခြင်ဵ၊ ြျငဴ်တွက်အကဲခဖတ်ခြင်ဵအာဵခဖငဴ် ရရိှသညဴ် အြျက်အလက်မျာဵအေပ္ဝ အေခြြဳ၍ 

ကဏ္ဍအလုိက် ြဲွေဝသဳုဵစဲွေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

  စီဵပွာဵေရဵ 

 ဆက်စပ်လျှက်ရိှေသာ ေကျဵ ရွာအုပ်စုအတွင်ဵရိှ အလုပ်လုပ်နုိင်သူဦဵေရမှ 

အလုပ်ရိှ၊  အလုပ်လက်မဴဲ စာရင်ဵကုိ ထုတ်နှုတ်ခပုစုပါမည်။ 

 မိမိလုပ်ငန်ဵဖွဲ့စည်ဵပုဳပါ ဝန်ထမ်ဵလုပ်သာဵစာရင်ဵအရ မည်သုိ္သသွတ်သွင်ဵြန့် 

ထာဵနိုင်မည်ကို စိစစ်ပါမည်။ 

 အလုပ်လက်မဴဲဦဵေရစာရင်ဵ၊ ဝင်ေငွထွက်ေငွမျှတေသာ အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵ 

မျာဵနှင်ဴြျန်ိညှိပပီဵ သင်ဴေလျာ်သည်အဴလုပ်ေနရာမျာဵတွင် ဦဵစာဵေပဵြန့်ထာဵ 

ပပီဵ အနိမ်ဴဆဳုဵလုပ်ြလစာ ဥပေဒပါ သတ်မှတ်ြျက် အတိငု်ဵေပဵေြျပါမည်။ 

 ယာယီပုတ်ခပတ်နှင်ဴပုတ်ခပတ်အလုပ်မျာဵ ေပ္ဝေပါက်လာလျှင်လည်ဵ ၎င်ဵ 

တို္သကိုပင် ငှာဵရမ်ဵအသဳုဵခပုပါမည်။ 

 စိုက်ပျ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵခမူေရဵ၊ အိမ်ဆုိင်စသည်ဴ တစ်ပိုင်တစ်နုိင် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရန် အေခြအေနေပဵသည်ဴ မိသာဵစုမျာဵသုိ္သ ကာလတိေုြျဵေငွခဖငဴ် 

ထုတေ်ပဵပပီဵ လုပ်ြလစာမှ အရစ်ကျခဖတ်ေတာက်ပါမည်။ 

 ၎င်ဵတို္သ၏ အလုပ်ြွင်တည်ပမဲေရဵကုိ အာမြဳပါမည်။ 

 အသက်အာမြဳ၊ လုပ်သက်ဆုေကကဵ၊ အြျနိ်ပိုေကကဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵ 

ရပိုင်ြွင်ဴမျာဵကုိ ဖန်တီဵေဖာ်ေဆာင်ေပဵပါမည်။ 

 အခြာဵဆက်စပ်ကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴတိငု်ပင်ညှိနှိုင်ဵ၍ အခပန်အလှန်အာမြဳေသာ 

စနစ်ရှိသည်ဴ အေသဵစာဵ ေြျဵေငွလပု်ငန်ဵမျာဵ ထူေထာင်ထာဵရှိပါမည်၊ 
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 အစိုဵရ၏ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု ေလျာဴြျေရဵအစီအစဉ်တွင် တတ်အာဵသ၍ ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပညာေရဵ  

 ဆက်စပ်ေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရိှ အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵမှ မူလတန်ဵပညာသင် 

အရွယ် ကေလဵငယ်မျာဵစာရင်ဵကုိ ေကာက်ယူပါမည်။ 

 မသင်မေနရ ပညာေရဵစနစ်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်ဵမှ ပဳဴပိ ုဵကူညီေသာ 

အာဵခဖင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ ပညာေရဵဌာနနှင်ဴညိှနှိုင်ဵ၍ ေထာက်ပဳဴကူညပီါမည်။ 

 ဿာဏ်ရည်ဿာဏ်ေသွဵထက်ခမက်ေစေရဵအတွက်ကေလဵငယ်မျာဵအာဵ နွာဵနုိ္သ 

တိုက်ေကျွဵခြင်ဵကဲဴသုိ္သေသာအစီအစဉ်မျာဵတွင် ပဴဳပိုဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ၏ ဥပဓိရုပ် ေကာင်ဵမွန်ေရဵနှငဴ် သင်ေထာက်ကူပစ္စည်ဵ  

မျာဵ ခပညဴ်စုဳေရဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵတွင် ပါဝင်ပါမည်။ 

 အထက်ပါလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကုိ လူမှုေရဵ ရန်ပုဳေငွမှ ြွဲေဝကျြဳသဳုဵစဲွပါမည်။ 

လူမှုေရဵ 

 လုပ်ကွက်အနီဵဝန်ဵကျင် ေကျဵရွာမျာဵ၏ သာေရဵ၊ နာေရဵ ကိစ္စမျာဵတွင် 

ေဒသဆုိင်ရာ အပု်ြျုပ်ေရဵအဖွဲ့၊ လူမှုကူညေီရဵအသင်ဵ၊ ကကက်ေခြနီ၊ 

မီဵသတ်စသည် ဴအသင်ဵအဖဲွ့မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ေဒသြဳမျာဵ၏ ရုိဵရာဓေလဴဆုိင်ရာ ေပျာ်ပွဲရွှင်ပွဲမျာဵ၊ အာဵကစာဵပွဲမျာဵ၊ 

ပညာေပဵေဟာေခပာပွဲမျာဵ ကျင်ဵပရာတွင် ေဒသဆုိင်ရာ အပု်ြျုပ်ေရဵအဖဲွ့၊ 

လူမှုကူညေီရဵအသင်ဵ၊ ကကက်ေခြနီ၊ မီဵသတ်စသည် ဴ အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 အထက်ပါလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကုိ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ ရန်ပုဳေငွမှ ြွဲေဝကျြဳ 

သဳုဵစွဲပါမည်။ 

သာသာ, သာသနာေရဵ 

 လူမျ ို ဵအလုိက်၊ ဘာသာအလုိက်၊ ယဉ်ေကျဵမှုဓေလဴထုဳဵစဳအလိကု် ကျင်ဵပပမဲ 

ခဖစ်သည်ဴ အြမ်ဵအနာဵမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵ၊ သီလရှင်ေကျာင်ဵ၊ ြရစ်ယာန်ေကျာင်ဵ အခြာဵ 

ဘာသာေရဵဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦမျာဵ ဥပဓိရုပ် ေကာင်ဵမွန်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

ရပ်မျာဵတွင် တတ်စွမ်ဵသမျှ ပါဝင်လှူ ဒါန်ဵပါမည်။ 

 အထက်ပါလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကုိ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ ရန်ပုဳေငွမှြွဲေဝကျြဳ 

သဳုဵစွဲပါမည်။ 

ေဒသဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ 

 ေကျဵရွာြျင်ဵဆက်လမ်ဵ၊ တဳတာဵမျာဵေဆာက်လပု်ခြင်ဵ၊ 



ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာ-IEE 

 ဦဵေကျာ်စိန်  110 

 ေကျဵရွာမီဵလင်ဵေရဵ၊ 

 ေကျဵရွာစာကကည်တဴိုက်၊ 

 ေကျဵရွာထင်ဵစုိက်ြင်ဵေဖာ်ေဆာင်ေရဵ (တစ်ရွာတစ်ဧက)၊ 

 ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုေလျာဴြျေရဵ စေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် တတ်စွမ်ဵသမျှပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 အထက်ပါလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကုိ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ ရန်ပဳုေငွမှ ြဲွေဝကျြဳ သဳုဵစဲွ 

ပါမည်။ 
 

 

၆.၄ ။                                      Impact                                  

ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵတူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် ေခမဧရိယာ(၁၆.၅)ဧကရိှေသာ လုပ်ကွက် ၂   တွင်ဵထုတလ်ုပ်မှု လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြျနိ်အတွင်ဵ ခဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်သညဴ ် သက်ေရာက်မှုမျာဵနှငဴ် ေလျာဴြျမည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါဇယာဵအတိငု်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်နိုင်မှုမျာဵအာဵေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ် 

ထိခိကု်မှု 
ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵ 

အပမစ် 
ေလျာဴချမညဴ်နည်ဵလမ်ဵ 

ဆူညသဳဳ 

ဆူညသဳဳနှင်ဴတုန်ြါမှု စက်ပစ္စည်ဵ ၊ 

စက်ယန္တရာဵမျာဵ 

အရည်အေသွဵခမင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵ မျာဵေရွဵြျယ် သဳုဵစွဲ 

ခြင်ဵ၊ ညအြျနိ် စက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ သဳုဵစွဲမှုအနည်ဵဆုဳဵ 

ခဖစ်ေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ၊ 

အတိ်ေဇာတပ်ဆင်ခြင်ဵ၊ Ear Plug တပ်ဆင်ခြင်ဵ၊ 

ေရအရည်အေသွဵ 

ေခမေပ္ဝေရ 

အရည်အေသွဵ 

စိမ်ဴထွက်ေရနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵစွန့်ပစ်ေရမျာဵ 

ဓာတုေဆဵဝါဵလဳုဵဝမသဳုဵ၍ ထိြိကု်မှုမရိှနိုင်ပါ၊ ေရစီဵ 

ေရလာနှင်ဴ ေရအရည်အေသွဵ ေစာငဴ်ကကည်တဴိုင်ဵတာ 

စစ်ေဆဵခြင်ဵ၊ ေရစစ်ကန်နှင်ဴ ေရခပန်စနစ်အသဳုဵခပု ခြင်ဵ 

ေခမေအာက်ေရ 

အရည်အေသွဵ 

ေခမေအာက်တူဵေဖာ်ခြင်ဵ 

မှ  စိမဴ်ထွက်ေရနှငဴ် လုပ် 

ငန်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရမျာဵ 

ေခမကကီဵအတွင်ဵ စိမဴ်ဝင်မှုမရိှေအာင် စွန့်ပစ်ေရကန်မျာဵ 

အာဵ High Density Polithylene(HDPE) လိငု်နာမျာဵ 

အသဳုဵခပုပပီဵ Treatment ခပုလုပ်ပပီဵ အသဳုဵခပုသွာဵမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ 
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ေလအရည်အေသွဵ 

အမှုန်အမွှာဵ ေခမစာသယ်ယာဉ်မျာဵအ

သဳုဵခပုခြင်ဵ ၊  

Sun Shade ၇၀% ခဖငဴ် ကာရဳခြင်ဵ ေလအရည်အေသွဵ 

အာဵ ပဳုမှန်တုိင်ဵတာ စစ်ေဆဵခြင်ဵ 

အနဳ့ စက်ဆီအနဳ့၊ စက်၊ ယာဉ်၊ 

ယန္တရာဵမျာဵမှ ထွက်ရိှခြင်ဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵေနထိင်ုရာ ေနရာကုိ လုပ်ငန်ဵြွင်နှင်ဴ 

ေပ ၅၀ ြန့်အကွာတွင် ထာဵရှိပါမည်၊ နှာေြါင်ဵစီဵ 

Mask  မျာဵ အသဳုဵခပုခြင်ဵ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှု 

စွန့်ပစ်အရည်နှငဴ် 

အစိုင်အြဲ 

လုပ်ငန်ဵြွင် စွန့်ပစ်ေရ၊ 

ေကျာက်စရစ်၊ေကျာက်ြဲ၊

ေခမစာ၊ သဲ 

ေရစစ်ကန်အဆင်ဴဆင်ဴထာဵပပီဵ ေရခပန်စနစ်အသဳုဵခပုေစ 

ခြင်ဵ၊ တူဵေဖာ်ပပီဵကျင်ဵမျာဵအတွင်ဵသုိ္သ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ  

(ေကျာက်ြဲ / သဲ)မျာဵခဖငဴ် ခပန်လည်ေခမဖုိ္သခြင်ဵ၊ သစ်ပင် 

ခပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵခြင်ဵ၊ 

ေပမထုညစ်ညမ်ဵမှု 

ေတာင်မျာဵဖယ်ရှာဵ 

ခြင်ဵ 

မရှိပါ  

ေခမစာမျာဵစုပုဳထာဵရှိ

မှု 

စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ေနရာမျာဵတွင် စုပုဳ 

ထာဵရှိခြင်ဵ၊ ြျ ို ငဴ်မျာဵ ကျင်ဵမျာဵတွင် ခပန်လည် ေခမဖုိ္သ 

ခြင်ဵ၊ 

ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 

စွန့်ပစ်မည်ဴ 

အစီအစဉ် 

ဝန်ထမ်ဵအမိ်ယာမျာဵ၊ 

ေကျာက်မီဵေသွဵတူဵခြင်ဵ 

ဝန်ထမ်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရနှင်ဴ၊ အမှိုက်မျာဵနှင်ဴ တူဵေဖာ်ခြင်ဵ 

မှထကွ်ရိှလာသညဴ်ေရမျာဵအာဵ ေရစစ်ကန်မျာဵ၊အမှိုက် 

ကန်မျာဵထာဵရှိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

သိမ်ဵဆည်ဵမည်ဴ 

အစီအစဉ် 

ဝန်ထမ်ဵအမိ်ယာမျာဵ အမှိုက်မျာဵအာဵ၊ ေခမဖို္သသိမ်ဵဆည်ဵ။ 

ေရာဂါခဖစ်ပွာဵမှုထနိ်ဵ 

ြျုပ်ေရဵ အစီအစဉ် 

ခဖစ်ပွာဵနိုင်ေခြမရိှပါ လုခဳြုဳေရဵဝတ်စုဳထာဵရှိခြင်ဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵ 

ခြင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဓာတုပစ္စည်ဵ မျာဵ 

သဳုဵစွဲမှု၊ ထွက်ရှိမှု 

မရှိပါ  

ဓာတ်ေငွ့မျာဵသဳုဵစဲွမှု၊ 

ထွက်ရှိမှု 

မရှိပါ  

ေဂဟစနစ် 

ေတာေတာင်အေခြ

အေနနှငဴ် ထိြိကု်မှု 

အေဆာက်အဦမျာဵ 

ေဆာက်လပု်ခြင်ဵ၊  

ေခမယာသစ်ေဖာ်ထတု်၍ ေဒသနှင်ဴကိုက်ညေီသာ သစ် 

မျ ို ဵမျာဵ ခပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵပါမည်။ 
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၆.၅။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်နိုင်မှုအဆငဴ်အတန်ဵနှငဴ် ပမာဏသတ်မှတ်ပခင်ဵ 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြျန်ိတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

အေပ္ဝထိြုိက်မှုအာဵ သိသာထင်ရှာဵစွာထိြုိက်မှုနှငဴ် သာမန် ထိြုိက်မှုတုိ္သအာဵစိစစ်ရာတွင် လုပ်ငန်ဵ 

တစ်ြုြျင်ဵအလုိက်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴတိငု်ဵတွင် ေအာကေ်ဖာ်ခပပါ ထိြိကု်မှုအဆင်ဴအတန်ဵ 

သတ်မှတ်ခြင်ဵနည်ဵစနစ်ကုိ အသဳုဵခပုလျက်ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ခပသွာဵပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

သတ္ရုတူဵေဖာ်ခြင်ဵ 

ဇီဝမျ ို ဵကဲွမျာဵ အေခြ 

အေနနှငဴ် ထိြိကု်မှု 

 သစ်ပင်မျာဵခပန်လည်စုိက်ပျ ို ဵခြင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်မျာဵအာဵ 

သတ်ခဖတ်မှုမရိှေအာင် ပညာေပဵေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵေဆာင် 

ရွက်ေပဵခြင်ဵ 

လူမှုဝန်ဵကျင်ထိ 

ြိုက်မှု 

အလုပ်အကိုင်အြွင်ဴ 

အလမ်ဵ နည်ဵပါဵေသာ 

ေဒသခဖစ်ပါသည် 

စာကကည်တဴိုက်/ ေဆဵြန်ဵမျာဵ ဖွငဴ်လှစ်ထာဵခြင်ဵခဖငဴ် 

ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ အသိပညာတိုဵတက်လာေစ 

ခြင်ဵ၊ ထူဵြျွန်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ ေခမေတာင်ေခမှာက် 

ခြင်ဵ၊ ေဒသြဳမျာဵအာဵ အလုပ်အကိုင်ရရိှေစခြင်ဵ၊ 
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ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်ထိခုိက်မှုအာဵ သိသာထင်ရှာဵစွာထိခုိက်မှုနှငဴ်သာမန်ထိခုိက်မှုတ့ုိကုိ ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ပပပခင်ဵ 

စဉ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှု ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 
ထိြုိက်မှု 

အဆငဴ် 

ခဖစ်ပွာဵ 

သညဴ် 

အကကိမ်/ 

အြျန်ိ 

ထိြုိက်မှု 

ပမာဏ 
ေခဖရှင်ဵေလျာဴြျမညဴ်နည်ဵလမ်ဵ 

၁။ ေခမအသဳုဵြျမှု ေခပာင်ဵလဲခြင်ဵ နှငဴ် 

ဇီဝမျ ို ဵကဲွမျာဵ၏ မူရင်ဵ ေဒသမျာဵ 

ေခပာင်ဵလဲခြင်ဵ၊ 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ရန်၊  

အေဆာက်အဦဵ ေဆာက်လုပ်ရန်၊ 

အေပ္ဝ ယဳေခမလွှာဖယ်ရှာဵခြင်ဵ၊  

လုပ်ငန်ဵသဳုဵေခမေနရာ ခပုခပင်  

ရှင်ဵလင်ဵခြင်ဵ၊ 

၂ A ဃ ဖယ်ရှာဵထာဵေသာ top soil မျာဵအာဵ 

မူလကျင်ဵမျာဵ၌ ခပန်လည်ခဖညဴ်တင်ဵခြင်ဵ 

အစာဵထုိဵသစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵခြင်ဵ၊ 

၂။ စွမ်ဵအင်သဳုဵစဲွမှုရိှခြင်ဵ၊ စက်ယန္တရာဵ၊ ေလာင်စာဆီ ၁ A ဃ ေလာင်စာဆီလုိအပ်ြျက်နည်ဵပါဵေသာ 

စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ အသဳုဵခပ ခုြင်ဵ၊  

လုိအပ်မှသာ အသဳုဵခပုခြင်ဵ၊ 

၃။ ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ြါမှုမျာဵထွက် 

ေပ္ဝခြင်ဵ၊ 

စက်ယန္တရာဵအသဳု ခဵပ ခုြင်ဵ  

Air Compressor,Truck,  

Jack hammer 

၁ A ဃ အရည်အေသွဵခမငဴ် စက်မျာဵကုိ အသဳုဵခပု 

ခြင်ဵ၊ ခပ ခုပင်ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵ၊ ဆူညဳသဳ 

အေပ္ဝမူတည်၍ နာဵကကပ် ear plug & 

earmuff အသဳုဵခပ ခုြင်ဵ၊ 
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၄။ ေလအရည်အေသွဵကျဆင်ဵ ခြင်ဵ၊ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရုတူဵေဖာ်ခြင်ဵ 

ေကကာငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စက်ယန္တရာဵ 

အသဳုဵခပ ခုြင်ဵေကကာငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ထွက်လာေသာ ဖုန်မှုန့်နှငဴ် မီဵြုိဵ မျာဵ၊ 

စွန့်ပစ်ေခမစာပဳုမျာဵ 

၁ A ဃ ဖုန်မှုန့်သက်သာေစရန်ေရခဖန်ဵခြင်ဵ၊ 

နှာေြါင်ဵစွတ် Mask မျာဵ အသဳု ခဵပ ခုြင်ဵ၊ 

၅။ ေရအရည်အေသွဵမျာဵ 

ကျဆင်ဵခြင်ဵ၊ 

Camp မှ Domestic  waste ေကကာငဴ် ၃ B ဃ ေရခပန်နည်ဵစနစ်/အနည်စစ်ကန် 

(recycling) အသဳု ခဵပုခြင်ဵ 

၆။ အညစ်အေကကဵထွက်ရိှခြင်ဵ၊ တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်သညဴ် နည်ဵစနစ် 

အရ Suspended Solid ထွက်ရိှခြင်ဵ/ 

Toilet မျာဵ 

၁ A ဂ အနည်စစ်ကန်အဆငဴ်ဆငဴ်ထာဵရိှခြင်ဵ၊ 

၇။ ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ 

ထွက်ရိှခြင်ဵ၊ 

ေခမစာနှင်ဴ Oil ေရာရာ water - B ဃ ေရစစ်ကန်တွင် အနည်ထုိင်ေစခြင်ဵ၊ နဳုဵနစ် 

အနည်မျာဵ စဉ်ဆက်မခပတ် 

ဖယ်ထုတ်ခြင်ဵ၊ 

၈။ မျက်ေစဴပသာဒခဖစ်ဖွယ် 

ရှုြင်ဵမျာဵ ပျက်စီဵခြင်ဵ 

အေဆာက်အဦဵမျာဵေဆာက်လုပ်ခြင်ဵ 

ေကကာငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ေခမေနရာရှင်ဵလင်ဵ၍ သတ္ရု တူဵေဖာ် 

 ခြင်ဵေကကာငဴ်            

ရှုြင်ဵမျာဵ ပျက်စီဵခြင်ဵ 

၂ C ဃ သစ်ေတာသစ်ပင်အစာဵထုိဵစုိက်ပျ ို ဵခြင်ဵ၊ 

ေခမအသဳုဵြျခြင်ဵမရိှသညဴ် သစ်ေတာမျာဵ 

ကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵ၊ 
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ထိခုိက်မှုအဆငဴ်အတန်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ ပဖစ်ပွာဵနုိင်သညဴ်အကကိမ်သတ်မှတ်ချက် ထိခုိက်မှုပမာဏ 

အဆငဴ် 

(၁) 

အနည်ဵငယ်ထိြုိက် A အပမဲလုိခဖစ် ၁ လ တစ်ကကိမ်နှငဴ် အထက် 

ခဖစ်ပွာဵ 

က ထိြုိက်မှုအလွန်ခမငဴ် 

အဆငဴ် 

(၂) 

ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွ(သုိ္သ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှု အနည်ဵ 

ငယ်ရိှ 

B မကကာြဏ ၁နှစ်တစ်ကကိမ်မကခဖစ်ပွာဵ ြ ထိြုိက်မှုခမငဴ် 

အဆငဴ် 

(၃) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှုအလည်အလတ်ရိှ C ေနရာကွက်၍ 

မကကာြဏခဖစ်ပွာဵ 

၁နှစ်နှငဴ်၁၀နှစ်အကကာဵ 

တစ်ကကိမ်ြန့် 

ဂ အလယ်အလတ် 

ထိြုိက် မှု 

အဆငဴ် 

(၄) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှုအလည်အလတ်အတွင်ဵ 

ဆုိဵရွာဵစွာ ထိြုိက်မှုရိှ 

D တြါတရဳခဖစ်တတ် ၁၀နှစ်နှငဴ်၁၀၀နှစ်အကကာဵ 

တစ်ကကိမ်ြန့် 

ဃ ထိြုိက်မှု 

မရိှသေလာက်နည်ဵ 

အဆငဴ် 

(၅) 

ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ေပ္ဝေရရှည် အလွန် 

ဆုိဵရွာဵစွာ ထိြုိက်မှုရိှ 

E ခဖစ်ရန်ြက်ြဲ ၁၀၀ နှစ်အကကာဵ ခဖစ်ရန် 

 ြက်ြဲ 
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၆.၅.၁။ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ် 

စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာခြင်ဵနှငဴ် တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် ဉ် 

ကာလအတွင်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှုမျာဵအာဵ ေလျှာဴြျမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ ေဆာင် 

ရွက်နုိင်ေရဵအတွက် အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵဖဲွ့စည်ဵပပီဵ ြန့်မှန်ဵအသဳုဵစရိတ် ကျပ်သိန်ဵ (၇၀) ထာဵ 

ရှိ၍ ေအာက်ေဖာ်ခပပါအစီအစဉ်မျာဵအတိငု်ဵ လျာထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ် ပါသည်။ 

စဉ် လုပ်ငန်ဵစဉ် 
လျာထာဵ 

ရန်ပုဳေငွ 

တာဝန်ယူေဆာင် 

ရွက်မညဴ်အဖွဲ့ 

၁။ 
ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ြါမှု ေလျှာဴြျမညဴ ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
၁၀ သိန်ဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵ 

သိမ်ဵေရဵအဖဲွ့ 

 

၂။ 

ေရအရည်အေသွဵထိြိကု်မှုအေပ္ဝ 

ေလျှာဴြျမညဴ ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင် 

ရွက်ရန်၊ 

၁၀ သိန်ဵ 

၃။ 

ေလအရည်အေသွဵထိြိကု်မှုအာေပ္ဝ 

ေလျှာဴြျမညဴလ်ုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင် 

ရွက်ရန်၊ 

၁၀ သိန်ဵ 

၄။ 
ေခမထုညစ်ညမ်ဵမှုအေပ္ဝ ေလျှာဴြျမညဴ ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၁၀ သိန်ဵ 

၅။ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵအေပ္ဝ  ေလျှာဴြျမညဴ ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၁၀ သိန်ဵ 

၆။ 
ေဂဟစနစ်အေပ္ဝေလျှာဴြျမညဴ ်လုပ်ငန်ဵ 

စဉ်မျာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၁၀ သိန်ဵ 

၇။ 
လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ ေလျှာဴြျမညဴ ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၁၀ သိန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၇၀ သိန်ဵ 
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အြန်ဵ(၇) 

ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵ 

၇.၁။                                   

                                                                                

                                                                                  ၊ 

                                 (Personal Protective Equipment-PPE)           ၍ 

                               ၊                          (Disaster Management Plan)၊ 

                               (Fire Protection Plan)           ၍           

             ၊                            ၍                                        

                         ။                                                   

                                             ။  

 (၁)                         

                                                 ၊                           ၊ 

                           ၊                                                  

             ၊ 

(၂)                                       

 Safety First                           ၊                            

                                                 ၊                   

                               ၊      ၊                                           

        ၊                                                                   

                 ၊ 

(၃)                                                                  

                                                                

                          ၊                                        

                              ၊                          ၊        

                                                                            ၊ 

                                                                    

           ၊ 
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(၄)                                 

                                                                       ၊ 

၇.၂။                                                          

                                                                       

                                                           ၊             

                                                                           

                                     ။ 

၇.၃။ အေရဵေပါ်အန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ် 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလ 

အတွင်ဵ ခပင်ဵထန်သညဴ် မုန်တိုင်ဵတုိက်ြတ်ခြင်ဵ၊ မိုဵကကီဵခြင်ဵ၊ ေခမပပိုခြင်ဵ၊ မီဵေလာင်ခြင်ဵ၊ 

ေခမငလျင်လှုပ်ခြင်ဵအစရိှသညဴ် အေရဵေပ္ဝသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ကျေရာက်လာပါက 

အေရဵေပ္ဝ ကုသနိုင်ရန်အတွက် ေရှဵဦဵသူနာခပုေဆဵပုဳဵမျာဵထာဵရိှခြင်ဵ၊ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ 

ေဆဵေပဵြန်ဵထာဵရှိခြင်ဵ၊ ပမို့နယ်ေဆဵရုဳ၊ ရဲစြန်ဵ၊ မီဵသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ပမို့နယ်အေထွေထွ 

အပု်ြျုပ်ေရဵမှူဵရဳုဵတို္သအာဵ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵခဖင်ဴြျတိ်ဆက်၍ 

သယ်ပို္သနိုင်ရန် ကာဵတစ်စီဵအာဵ လုပ်ကွက်တွင်အဆင်သငဴ်ထာဵရှိပါသည်။ 

 
 

၇.၄။ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ် 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်စဉ်၊ လုပ်ကွက် 

အတွင်ဵ အေရဵေပ္ဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက                                မှ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ပပီဵ၊ မေတာ်တဆ ထိြိကု်ဒါဏ်ရာရရိှမှုမျာဵ ရိှလာပါက ေဆဵ 

ကုသေပဵခြင်ဵ၊ ထိြိုက်နစ်နာမှုမျာဵအတွက် ေလျာ်ေကကဵေပဵခြင်ဵတို္သကုိ               

                  မှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ ရန်ပုဳေငွကျပ် (၂၅) သိန်ဵ 

ထာဵရှိ၍ ေအာက်ပါအစီအစဉ်မျာဵအတုိင်ဵ လျာထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵ မေတာ်တဆ ထိြိကု်မှုမျာဵခဖစ်ပွာဵြဲဴပါက၊ သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိြျုပ်ထဳ တယ်လ ီ

ဖုန်ဵခဖင်ဴခဖစ်ေစ၊ အခြာဵဆက်သွယ်သညဴန်ည်ဵခဖင်ဴခဖစ်ေစ ြျက်ခြင်ဵ အေကကာင်ဵကကာဵသွာဵ 

မည်ခဖစ်ပါသည်။ ခမန်မာသဴတ္ရုတွင်ဵနည်ဵဥပေဒပါ ပဳုစဳ(၆၈)ခဖင်ဴ (၂၄) နာရီအတွင်ဵ တင်ခပ 

အစီရင်ြဳသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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စဉ် လုပ်ငန်ဵစဉ် 
လျာထာဵ 

ရန်ပုဳေငွ 

တာဝန်ယူေဆာင် 

ရွက်မညဴ်အဖွဲ့ 

၁။ 
လုပ်ငန်ဵြွင်ကျွမ်ဵကျင်မှုရိှေစရန် ေလဴကျင်ဴ 

သင်ကကာဵေပဵမည်ဴအစီအစဉ် 
၅ သိန်ဵ 

ေဘဵအန္တရယ် 

ကာကွယ်ေရဵအဖွဲ့ 

 

၂။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ၅ သိန်ဵ 

၃။ 
လုပ်ငန်ဵြွင်ထြိိုက်မှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ် 

ေရှာက်မှုအစီအစဉ် 
၅ သိန်ဵ 

၄။ 
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာ 

ကွယ်နိုင်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၅ သိန်ဵ 

၅။ အေရဵေပ္ဝကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် ၅ သိန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၂၅ သိန်ဵ 

 

 

၇.၅။ လုပ်ငန်ဵခွင်ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵ 

 အလုပ်ေနရာမျာဵကုိ ခြဳစည်ဵရုိဵမျာဵနှငဴ် လုခဳြုဳစိတ်ြျရေသာ အတာဵအဆီဵမျာဵခဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵ အြွင်ဴမရှိဘဲ မ၀င်ရန်သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်မျာဵထာဵရှိခြင်ဵ။

 

 
       Posting Warning Signs & Barriers 

 အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်သည်ေဴနရာတွင် သွာဵေရာက်အလုပ်မလုပ်ြင် လုပ်သာဵမျာဵ 

အတွက် အန္တရာယ်ခဖစ်ေစနုိင်မညဴ် အန္တရာယ်အေခြအေနမျာဵနှငဴ် ေခမခပင် အေခြ 

အေနကုိ ကကိုတင်စစ်ေဆဵခြင်ဵ။ 
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Posting Warning Signs & Barriers 

 လုပ်သာဵမျာဵသည် လုပ်ကွက်အတွင်ဵရှိ အလုပ်ရှိရာေနရာမျာဵသို ္သ တစ်ေနရာမှ 

တစ်ေနရာ သွာဵလာရာတွင် အန္တရာယ်ခဖစ်နုိင်မည်ဴ အေခြအေနမျာဵကုိ ေလျှာဴနည်ဵ 

ေစရန်နှင်ဴ အလုပ်ြွင်မျာဵသုိ္သ မသွာဵြင်တွင်ဵ နဳရဳမျာဵတည်ပငိမ်မှုနှင်ဴ ေလျှာေစာက် 

မျာဵကုိ ပုဳမှန်စစ်ေဆဵထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵမျာဵခပုလုပ်ပါမည်။ 

 

 Personal Protective Equipment) 

 လုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵ လူကုိအကာအကွယ်ေပဵနုိင်ေသာ လုိအပ်သည်ဴပစ္စည်ဵ ကိရိယာ 

မျာဵ အသဳုဵေစပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အေပ္ဝယဳလွှာမျာဵဖယ်ရှာဵခြင်ဵခဖငဴ် စတင်ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အထူဵ 

သခဖငဴ်ေခမပွမျာဵနှငဴ် ကျစ်လစ်မှုမရိှေသာ ေကျာက်မျာဵသည် တည်ပငိမ်မှုမရိှဘဲ 

စုိစွတ်ေသာအြါ လွယ်ကူစွာပပိုကျနုိင်သခဖငဴ် ေခမပွမျာဵ (သုိ္သ) ကျစ်လစ်မှု မရိှေသာ 

ေကျာက်မျာဵ၏ ေလျှာေစာက်ကုိ တည်ပငိမ်ရန်သတ်မှတ် ဒီဂရီေထာငဴ်အတုိင်ဵထာဵရိှ 
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ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

  စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ စွန့်ပစ်ေခမစာစုပုဳမညဴေ်နရာတွင် ဆင်ေခြေလျှာ(Slope) (၃၅°) 

ထက်မပုိေစရန်၊ စုပဳုအခမင်ဴ (၃၀)ေပထက် မေကျာ်ေစရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စွန့်ပစ် 

ေခမစာပုဳေနရာတွင် စွန့်ပစ်မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာနဳရဳမျာဵ၊ ေလျှာေစာက်တွင် ကဲွအက်ခြင်ဵမျာဵ (သုိ္သ) အာဵ 

နည်ဵေသာ လက္ခဏာမျာဵကုိ ပုဳမှန်စစ်ေဆဵသွာဵပါမည်။ 

 ေခမပပိုကျသည်ဴအေခြအေနတွင် လုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵရိှ စက်ယန္တရာဵမျာဵအာဵ လွတက်င်ဵ 

ရာသုိ္သ အခမန်ေရွှ့ေခပာင်ဵခြင်ဵ၊ 

 

၇.၆။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ် စက်မှုဆုိင်ရာအန္တရာယ်မျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်ပခင်ဵ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵခဖစ်ေသာ ငလျင်လှုပ်ခြင်ဵ၊ ေခမပပိုခြင်ဵ၊ မီဵေလာင်ခြင်ဵ၊ 

ယာဉ်မေတာ်တဆမှုခဖစ်ပွာဵနိုင်သညဴအ်န္တရာယ်မျာဵ သက်ေရာက်နုိင်မှုမျာဵအာဵ ေအာက်ပါ 

အတိငု်ဵ ဆန်ဵစစ်ထာဵပါသည်။ 

 ရုတ်တရက် ေခမငလျင်လှုပ်ခြင်ဵ ကကုဳေတွ့လာသညဴအ်ြါမျာဵ၌ အေဆာက်အဦမျာဵ 

အတွင်ဵနှငဴ် သစ်ပင်ကကီဵမျာဵေအာက်တွင် မေနထိငု်ဘဲ ကွင်ဵခပင်သုိ္သ အခမန်ဆဳုဵ ထွက်ရိှ 

ပပီဵ မတ်တပ်မရပ်ဘဲ ထိငု်ေနကကရန် ညွှန်ကကာဵခြင်ဵ၊ 

 မိုဵသည်ဵ ထန်စွာရွာသွန်ဵသညဴအ်ြျနိ်တွင် ေခမပပိုမှုမျာဵ ခဖစ်ေပ္ဝတတ်သခဖင်ဴ သတ္ရု 

ထုတလ်ုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵြွင်ရိှ ကမ်ဵပါဵမျာဵတွင် အက်ကွဲေနေသာ ေနရာမျာဵအာဵ 

Backhoe ခဖငဴ် ကကိုတင် ကုတ်ြျထာဵေစခြင်ဵ၊  

 လုပ်သာဵမျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵြွင်သုိ္သ ဝင်ေရာက်သညဴအ်ြါ ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ 

အတွက် သတ္ရုတွင်ဵသဳုဵဦဵထုပ်၊ သတ္ရုတွင်ဵမုိင်ဵစီဵဖိနပ်၊ ေရာင်ခပန်ပါေသာ လုပ်သာဵ 

ဝတ်စဳု၊ လက်အိတ်စသည်တို္သကို မခဖစ်မေန ဝတ်ဆင်ေစရန်ညွှန်ကကာဵခြင်ဵ၊ 

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ သွယ်တန်ဵထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုဵမျာဵအာဵ ေပါက်ပပဲ ဓာတ် 

လိကု်မှုမခဖစ်ေပ္ဝေစရန် ဝါယာကကိုဵမျာဵအာဵ ေန့စဉ်စစ်ေဆဵရန် ညွှန်ကကာဵခြင်ဵ။ 
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လုပ်ငန်ဵသဳုဵစက်ယန္တရာဵမျာဵ လုပ်ငန်ဵြွင်မဝင်မီ ေအာက်ပါအတိင်ုဵစစ်ေဆဵသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

စဉ် Safety         အတွက် 

စစ်ေဆဵမညဴအ်ြျက်မျာဵ 

Mechanical Check အတွက် Heavy  Workshop မ ှစစ်ေဆဵမညဴ ်

အြျက်မျာဵ 

၁။ ေလှြါဵနှငဴ်လက်ရမ်ဵမျာဵ ၁။ အင်ဂျင်/ပိုက်ေပျာဴမျာဵဆီယုိ 

စိမ်ဴမှု၊ 

၇။ ထိငု်ြုဳ 

၂။ ထိငု်ြုဳြါဵပတ်။ ၂။ ဂယီာစနစ် ၈။ စက်ဆီဆုိင်ကီ/ဟုိက ် ေခဒာ 

လစ်ဆီတိုင်ကီ/ ေရတုိင်ကီယုိ 

စိမ်ဴမှု 

၃။ မီဵသတ်ေဆဵဗူဵ ၃။ ဟုိက်ေခဒာလစ်စနစ်ယုိစိမဴ်မှု ၉။ဘက်ထရီအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ 

၄။ ေနာက်ကကည်ဴမှန်အာဵလုဳဵ  ၄။ စတီယာရင်ြလုပ်မျာဵ ၁၀။ တာယာ/ြျန်ဵမျာဵ အေန 

အထာဵ 

၅။ ဟွန်ဵစနစ် ၅။ ဘရိတ်စနစ်မျာဵ  

၆။ တဳြါဵေပါက်/ေလကာ 

မှန်မျာဵ 

၆။ မီဵအာဵလုဳဵ   

 တဳြါဵြျက်မျာဵ (အတွင်ဵနှင်ဴအခပင်)ေကာင်ဵမွန်ပမဲခမဳရမည်။ 

 ြါဵပတ်ေြါင်ဵ(ဆတ်ကနဲဆဲွသညဴအ်ြါ တုဳ္သကနဲတင်ဵြဳထာဵသညဴ် ြါဵပတ်မျ ို ဵ)ကုိ တပ်ဆင် 

အသဳုဵခပုရမည်။ 

 အလွယ်တကူ အသဳုဵခပုနုိင်ေသာ အနည်ဵဆုဳဵ 2kg အရွယ်အစာဵ မီဵသတ်ေဆဵဘူဵ(Dry 

Chemical Powder-type) မျာဵထာဵရှိေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 လက်ဆဲွဘရိတ်(Park Brake)နှငဴ် ေခြနင်ဵဘရိတ်(Service Brake)မျာဵ ေကာင်ဵမွန် 

ေအာင် စစ်ေဆဵထာဵရှိ၍ ခပုခပင်ပပီဵ Safety ခဖစ်မှသာ ဝင်ြွငဴ်ခပုမည်။ 

 ဘရိတ်မီဵ၊ မီဵကကီဵ၊ မီဵေသဵ၊ ေနာက်ဆုတ်မီဵနှငဴ် အြျက်ခပမီဵမျာဵ အပမဲေကာင်ဵမွန်ေနေစရန် 

စစ် ေဆဵခပုခပင်ထာဵရမည်။ 

 ကာဵဘီဵ တာယာေကာင်ဵ                   ၍ မုိဵေရသုတ်တဳ(Wiper)ပါရိှပပီဵ၊ 

ေကာင်ဵမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 Safety Check and Mechanical Check မေအာင်ခမင်ေသာ စက်ယန္တရာဵမျာဵကုိ 

လုပ်ငန်ဵြွင်သုိ္သ  ဝင်ေရာက်ြွငဴ်မခပုရ။ 

၇.၇။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

                                              ၊                       

                                                         ၊                         



ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာ-IEE 

 ဦဵေကျာ်စိန်  123 

     ၊                                              ၊         ၊       ၊   ၊      ၊ 

      ၊                                                                   

                                                  - 

 ေသာက်ပပီဵေသာေဆဵလိပ်ကို မီဵမပငိမ်ဵသတ်ဘဲမလွငဴ်ပစ်ရ 

 လျှပ်စစ်မီဵဖုိ၊ မီဵပူ၊ ေရေနွဵေဂါက်၊ ဖုန်ဵအာဵသွင်ဵကကိုဵ စသည်လဴျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ  

မျာဵကို အသုဳဵခပုလျှင် အသုဳဵခပု၍မပပီဵမီ အသုဳဵခပုသည်ဴေနရာမှ လူထွက် 

ြွာ မသွာဵရ၊ 

 ြျ ို ့ယွင်ဵေနေသာ လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုဵမျာဵအာဵ အသဳုဵမခပုရ၊ 

 ရုဳဵ၊ စက်ရုဳ၊ ဂိုေဒါင်အေဆာက်အဦတို္သ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် မီဵေလာင်လယ်ွသည်ဴ 

အမှိုက်သရုိက်မျာဵ စုပုဳထာဵခြင်ဵမခပုလုပ်ရ၊ 

 ရုဳဵ၊ သုိေလှာင်ရုဳအေဆာက်အဦတို္သ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် မီဵေလာင်လယ်ွသည်ဴ 

ေလာင်စာဆီမျာဵ သုိေလှာင်ခြင်ဵမခပုလုပ်ရ၊ 

 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်သူသည် ဓာတ်ဆီတုိင်ကီမျာဵကုိ ေသာဴြတ်ထာဵရမည်။ 

ဓာတ်ဆီတိုင်ကီဖွငဴ် ထာဵြျနိ်တွင် ေဆဵလိပ်မေသာက်ရ၊ 

 စက်ယန္တရာဵနှငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵတွင် ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီခဖည်ေဴနစဉ် အနီဵ 

အပါဵ တွင်ေဆဵလိပ်ေသာက်ခြင်ဵ၊ ဖုန်ဵေခပာဆုိခြင်ဵမျာဵမခပုလုပ်ရ၊ အလင်ဵ 

ေရာင်မလုဳေလာက်ေသာအြျနိ်တွင် လျှပ်စစ်မဟုတ်ေသာမီဵခဖင်ဴ ဓာတ်ဆီ၊ 

ဒီဇယ်ဆီတိုင်ကီမျာဵနှငဴ် စက်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအာဵ ကကည်ရဴှုစစ်ေဆဵခြင်ဵမျာဵ 

မခပု လုပ်ရန်။ 
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အြန်ဵ(၈) 

အမျာဵပပည်သူမျာဵနှငဴ်တိငု်ပင်ေဆွဵေနွဵပခင်ဵ 

 ၈.၁။ အစိုဵရဌာနမျာဵ၊ ေဒသအပ်ုချုပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵပခင်ဵ 

                                                                       

   ၏                                                          ၊                 

                               ၊          ၏               ၊              

                                            ၊                                   

                                                                         ၊ 

                                                                             ၊         

                                                                      ။   

                                                        ၏        

                 ၊                                       (၃)                 

(၁၅)               ၍                              ။ 

ကျင်ဵပသညဴ် ေန့ရက်  - ၂၃ . ၁၂ . ၂၀၂၁ 

ကျင်ဵပသညဴ် ေနရာ -        (၃)                        ၏        

ကျင်ဵပသညဴ် အြျနိ်  - နဳနက်(၀၉:၃၀) နာရီမှ နဳနက်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ 

 

၈.၂။ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵပခင်ဵမျာဵ 

                                                   ၏                       

                                                   ၏               

                   ၊                                                               

                                           ၊                                  ၊     

                       (           )                           ၊                

                       ၀                                                  

                                                                    ၊       

                                   ၊                       ၊            

                                                                        

                             ၊                                             

                                                                          ၊ 

                                                                       

                ။  
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                                                         ၊            

                                                                 ၊         

                                                                        

                                                                          / 

                                               ။  

 

                              ၏                      

                       (၃)                                 

                      ၊                                                             

                         ၏                  ၊       ၊                 

                                                                                         

                                                                                    

                         ၊                                               

                                                                                   

                                                  ၊                           ၏     

                                                                                    

                  ။ 

       (၃)                              ၏               

       (၃)                              ၏                            

                                                          ၊             

                                                                                

                ၊                                                 ၊             

                                                                              

      ၍                     ၊                                                     

                                           ၊                          ၊ 

                                          ၊                                 

                                      ၊                                               

        ၊                                                                ၊ 

                         ၍                       ၊                          

                                         ။ 
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                                                                       ၍ 

                                    ၊                                 

                                                ၊        ၏                             

                                                      ၊                   

                  ၊                                                           

                         ။ 

                    (၁၁:၀ ၀)                      ။ 

 

                                                                            

                                                              ဧ              

      (၅)                            ။ 

 

၈.၃ ။                                 ၏                            

                                                                     

        ၍                                                                    

         ၊                                        ၏                                  

                                                                                

                 ၊                                                    

                         ၊                                                       

                                                                      

                                        ၊                                    

         ၊                                                                   

                          ။      
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စဉ် 
ပတ်ဝန်ဵကျင်၏လူမှုစီဵပွာဵေရဵနှငဴ်ကျန်ဵမာ 

ေရဵအေပ္ဝ ထိြိက်ုနိုင်မှုမျာဵ 
ေထာက်ြဳ ကန့်ကွက် 

၁။ ယြုစီမဳကိန်ဵသည်အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ေနထိငု် 

သူမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာဆုိဵကျ ို ဵမျာဵ 

ထိြိကု်နိုင်သည်ဟု ယူဆပါသလာဵ 

မယူဆပါ 

(၁၂)ဦဵ 

၈၀ % 

ယူဆပါသည် 

(၃)ဦဵ 

၂၀ % 

၂။ ယြုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴ အနီဵအနာဵရိှ ေကျဵရွာေန 

ခပည်သူမျာဵ အလုပ်အကိုင်အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ရရှိ 

နိုင်ပါသလာဵ 

ရရှိနုိင်ပါသည် 

(၁၂)ဦဵ 

၈၀ % 

မရရိှနိုင်ပါ 

(၃)ဦဵ 

၂၀ % 

၃။ ယြုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴ ဤေဒသ ေခမေပ္ဝ/ေခမေအာက် 

ေရအရင်ဵအခမစ်မျာဵအာဵထိြိုက်နိုင်ပါသလာဵ 

မထိြိကု်နုိင်ပါ 

(၁၄)ဦဵ  

 ၉၃ % 

ထိြိကု်နိုင်သည် 

(၁)ဦဵ  

၇ % 

၄။ ယြုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴ ဤေဒသ၏ သဘာဝပတ် 

ဝန်ဵကျင်ကို ထိြိကု်နိုင်ပါသလာဵ 

မထိြိကု်နုိင်ပါ 

(၁၂)ဦဵ  

 ၈၀ % 

ထိြိကု်နိုင်သည် 

(၃)ဦဵ  

၂၀ % 

၅။ ယြုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴ ဆူညသဳဳ၊ တုန်ြါမှုနှငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကုိ ထိြုိက်မှုမျာဵကုိ 

ခဖစ်ေပ္ဝ ေစနုိင်ပါသလာဵ 

မခဖစ်နိုင်ပါ 

(၁၅)ဦဵ 

၁၀၀ % 

ခဖစ်နိုင်ပါသည် 

(၀)ဦဵ 

၀ % 

၆။ ယြုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴ လုပ်ကွက်အနီဵရိှ ေဒသြဳမျာဵ 

၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵ ပုိမုိေကာင်ဵမွန်နုိင်ပါသလာဵ 

ေကာင်ဵနုိင်ပါသည် 

(၁၅)ဦဵ  

၁၀၀% 

မေကာင်ဵနုိင်ပါ 

(၀)ဦဵ  

၀% 

၇။ ယြုစီမဳကိန်ဵ၏ သယ်ယူ ပုိ္သေဆာင်ေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵ 

ေကကာင်ဴ ေကျဵ ရွာ၏ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵအာဵ 

ထိြုိက်နုိင်ပါသလာဵ 

မထိြိကု်နုိင်ပါ 

(၁၄)ဦဵ  

 ၉ ၃ % 

ထိြိကု်နိုင်သည် 

(၁)ဦဵ  

၇ % 

 

 



ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာ-IEE 

 ဦဵေကျာ်စိန်  128 

 
                                ၊     ၊                                                  

               (၂၀ ၂၁       ) 

 
                                ၊        (၃)                                                        

               ။         ၊ ၂၀ ၂၁       ။ 
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အြန်ဵ(၉) 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵအစီအစဉ် (Mine Closure Plan) 
 

၉.၁။ ရည်ရွယ်ချက် 

                               အေနခဖင်ဴ  မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵလုပ်ငန်ဵတွင် မုိင်ဵဆုိဒ်အာဵ 

မည်ကဴဲသုိ္သပိတ်သိမ်ဵမည်ခဖစ်ေသာ အေသဵစိတ်အစီအစဉ်မျာဵနှငဴ်အတူ မုိင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မစတင်မီှက ရိှြဴဲေသာ အေခြအေနအာဵလက်ြဳနုိင်ေသာ အခြအေနတစ်ြုအထိ ခဖစ်လာေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵပါဝင်ပါမည်။                                ၏ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵ 

ခြင်ဵ အဓိကရည်ရွယ်ြျက်မျာဵမှာ - 

(၁) ခပည်သူလထူုကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ လုခဳြုဳေရဵအကာအကွယ်ခဖစ်ရန်  

(၂) ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အန္တရာယ်မျာဵ ဖယ်ရှာဵရန် 

 (၃) မူလအေခြအေနမျာဵသုိ္သ ခပန်လည်ေရာက်ရှိ/ ရရိှရန် 

(၄) သတ္ရုလုပ်ငန်ဵမှ ရရှိလာေသာ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ အကျို ဵရလဒ်မျာဵသည် 

ထာဝစဉ် တည်တဳေဴစမညဴ ်အေခြအေနမျာဵ    ေရှဵရှုစီမဳေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

၉.၂။ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိေဆာင်ရွက်မည်ဴအဖဲွ့နှင်ဴ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှု့မည်ဴအဖဲွ့  

အဆုိခပု ေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မ ှ  ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵပပီဵစီဵ၍ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြျနိ်တွင် ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့နှငဴ် လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵ 

ေနာက်ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှု့မညဴအ်ဖွဲ့အာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတိငု်ဵ ဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

                                                         

စဉ် အမည် လက်ရှိတာဝန် လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

၁။             အဆုိခပု ေလျှာက်ထာဵသူ  အဖွဲ့ေြါင်ဵေဆာင် 

၂ ။                        အဖွဲ့ဝင် 

၃။ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ပညာရှင် (အြျနိ်ပိုင်ဵ) 

ငှာဵရမ်ဵ ြန့်အပ်သွာဵမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ 
အဖွဲ့ဝင် 

၄။ ဦဵေဇာ်ဦဵ (အြျနိ်ပိုင်ဵ) သတ္ရုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့ဝင် 

၅။                                အဖွဲ့ဝင် 

၇ ။                                      

၈ ။                          အဖွဲ့ဝင် 
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၉.၃။ ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက် 

အဆုိခပု ေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မ ှ  ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵြျနိ်တွင် “မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴအစီအစဉ်” ပါ  လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ 

(၆)လအတွင်ဵပပီဵစီဵေအာင် စီမဳကိန်ဵ အဆုိခပုသူ ဦဵေကျာ်စိန် မ ှ တာဝန် ယူေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ၊ လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေငွကျပ်သိန်ဵ (၅၀) အာဵ ရန်ပုဳေငွ 

ထာဵရှိသွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ လုေဳလာက်မှုမရိှပါက ထပ်မဳခဖညဴ်စွက်၍ ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတိငု်ဵ 

လျာထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
 

စဉ် လုပ်ငန်ဵစဉ် လျာထာဵရန်ပဳုေငွ 
တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်

မညဴအ်ဖွဲ့ 

၁။ 
တူဵေဖာ်ထာဵသညဴ ်ကျင်ဵ/ြျ ို ငဴ် မျာဵ  

အာဵ ခပန်လည်ေခမဖို္သခြင်ဵ 
၁၀        

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵနှငဴ် 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုခြင်ဵ  

ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့ 

၂။ 
အေဆာက်အဦဵနှင်ဴ စက်ယန္တယာဵမျာဵ  

အာဵ ခပန်လည်ဖယ်ရှာဵခြင်ဵ 
၁၀        

၃။ 
လမ်ဵမျာဵအာဵ 

ခပန်လည်ခပုခပင်ေပဵခြင်ဵ 
၁၀       

၄။ 
အရည်အေသွဵမျာဵအာဵ  

ခပန်လည် စစ်ေဆဵေပဵခြင်ဵ 
၁၀        

၅။ 
ေဒသနှငဴ်ကုိက်ညသီညဴ ်အပင်မျာဵ  

ခပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵေပဵခြင်ဵ 
၁၀        

                    စုစုေပါင်ဵ                                 ၅၀ သိန်ဵ  

 

၉.၄။  မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴအ်စီအစဉ် 

                                                    (       )      

                                       ၌                                ၍           

                         (၆)                                                  

                                                                        

                         ။ 

 (၁)                                                                         

                 ၍ Dumping Site                                     

                                                          ၊         
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                ။  

(၂)                              ၊                                    

          ၍                                             Retaining Wall 

                                     ။ 

(၃)                        ၊                            ၊       ၍             

                                                                                

          (၃၀ ၀)                      ၊ (၁.၇)ဧ                      

                                      ။ 

(၄)                                                                    

          ၊                                                         ၊     

                 ၊                               ၍                    

                                ။ 

(၅)                                             Impact                           

            Background Value                       ၍            ၊             

       Treatment             ၊           Neutralization        ၍ 

                   ။ 

(၆)         ၏ Background Value     (IEE)                        ၍      

                        Impact                                             

၍                                                                      

                                           ။ 

(၇)         ဧ                                                     

        ၊                                    ။ 

(၈)         ဧ                                                        

   ၍                                              ။ 

                                                           (၁)     

                                            ၍                  

                                                                       

                                                                   

                                                       ။ 

( )                                                          ၊ 
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( )                                                                   (၃၀ ၀) 

                           ။ 

( )                                                                 

                      ၊                                                   ၍       

              ၊ 

 

၉.၅။                                               

                       ၊                             ၊              

                                                       (၅)                   

                                      ။  

        ၊                                                     

                                   (         )                                   

                                                                         

                                   ၊                  (၂)                   

                                                                          

                             ။ 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵစဉ်နှငဴ် ပိတ်သိမ်ဵဖပီဵေနာက် ေဆာင်ရွက်မညဴ်ပပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအချန်ိ ဇယာဵ 

စဉ် 

 

ေဆာင်ရွကမ်ညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵရန် စီမဳေဆာင်ရွကမ်ညဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
မှတ်ြျက် 

 
ပိတ်သိမ်ဵမှု 

အကကို 

ကာလ 

ပိတ်သိမ်ဵ 

မညဴ် 

ကာလ 

ပိတ်သိမ်ဵ 

ပပီဵ 

ကာလ 

၁။ ဘူမိေဗဒဆုိင်ရာအြျက်အလကမ်ျာဵ ေလဴလာခြင်ဵ 

(က) ေခမသာဵအေခြအေန 

(ြ) ေခမေအာက်ေရ စိမဴ်ထွက်မှုအေခြအေန 

(ဂ) စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵ၏ သတ္ရ ေပါင်ဵစပ်မှု 

    အေခြအေန 

√    

၂။ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာအာဵ စနစ်တကျ စုပုဳခြင်ဵ၊ √ √   
၃။ အေပ္ဝယဳ ေခမေဆွဵ မျာဵ စုေဆာင်ဵခြင်ဵ √ √   
၄။ တူဵေဖာ်ပပီဵ စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵ ခဖည်ဴခြင်ဵ  √   
၅။ အသဳုဵမခပုေသာေခမေနရာမျာဵမှသဘာဝသစ်ေတာ 

မျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵ၊ 
√ √ √  
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၆။ လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆုိင်ရာအေဆာက်အဦဵမျာဵနှငဴ် 

လျှပ်စစ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာမျာဵ ဖျက်သိမ်ဵခြင်ဵ  √   

၇။ စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳေနရာအာဵ အေပ္ဝယ ဳေခမစာမျာဵ  

ဖုဳဵအုပ်၍ အပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵခြင်ဵ 
√ √   

၈။ အသဳုဵခပုပပီဵ ေခမေနရာမျာဵအာဵ ေဒသနှင်ဴ  

သငဴ်ေလျာ်ေသာ သစ်ပင်မျာဵစုိက်ပျ ို ဵ၍ ေကာင်ဵ 

မွန်ေသာ ေခမယာ အသဳုဵြျမှုတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင် 

စီမဳေဆာင်ရွကခ်ြင်ဵ၊ 

 √   

၉။ သစ်ပင်မျာဵ ခပန်လည် စုိက်ပျ ို ဵခြင်ဵ၊ √ √ √  
၁၀။ ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွငဴ်မှု တုိင်ဵတာ စစ်ေဆဵခြင်ဵ၊ √ √ √  
၁၁။ ေလထုအရည်အေသွဵ တိုင်ဵတာ စစ်ေဆဵခြင်ဵ၊ √ √ √  
၁၂။ ေခမေပ္ဝေရနှငဴ် ေခမေအာက်ေရအရည်အေသွဵမျာဵ 

တိုင်ဵတာ စစ်ေဆဵခြင်ဵ 
√ √ √  

၁၃။ ပိတ်သိမ်ဵထာဵေသာ တွင်ဵမျာဵ ေဘဵအန္တရာယ် 

ကင်ဵရှင်ဵမှု စစ်ေဆဵခြင်ဵ၊ 
 √ √  

၁၄။ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရဵ  

လုပ်ကွက် ပိတ်သိမ်ဵမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အဆငဴ်ဆငဴ်အလိုက် ြန့်မှန်ဵကုန်ကျစရိတ်မျာဵ  

စိစစ်တွက်ြျက်ထာဵမှု 

 √ √  

 

၉.၆။ သစ်ပင်စိုက်ပျ ို ဵမညဴစ်ီမဳချက် 

 ပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵအဆငဴ်သာမက လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်စဉ်အဆငဴ် မှ စပပီဵ သစ်ပင် စိုက် 

ပျ ို ဵမည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵကုိ ေအာက်ပါအတိုင်ဵလျာဵထာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ေဒသနှငဴ်ကုိက်ညေီသာ သစ်ပင်မျာဵကုိ လုပ်ငန်ဵတည်ေဆာက်ခြင်ဵအဆငဴ်မှစတင်၍ ပျ ို ဵခြဳ 

တည်ေထာင်ခြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ၊ ေရရှညထ်ိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလတွင် စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်(၂)အာဵ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတွင် ေဒသြဳမျာဵသုိ္သ အပ်နှဳေစာင်ဴ 

ေရှာက်မှုခဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
 

စ

ဉ် 
ကာလ တည်ေနရာ အပင်အေရအတွက် ဧက 

၁။ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ခြင်ဵ လုပ်ကွက်(၁) ၁၀၀ ၀.၇ 

၂။ ပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵ လုပ်ကွက်(၁) ၂၀၀ ၁.၀ 
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အခန်ဵ(၁၀) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဆုိင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

၁၀.၁။ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်(၂)အာဵ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မ ှြဲနှငဴ်ဆက်စပ် 

သတ္ရု(အေသဵစာဵ)တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြျနိ်တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

စီမဳြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ်        ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ ဖဲွ့စည်ဵမှုအာဵ ရဳုဵလုပ်ငန်ဵ 

(Office Work) နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြွင် လုပ်ငန်ဵ (Field Work) ြွဲခြာဵထာဵရှိပပီဵ လုပ်ငန်ဵြွင ်

လုပ်ငန်ဵအတွက် လုပ်ငန်ဵြွင်ကကီဵကကပ်မှု ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှိမည်ခဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵ 

ေကာ်မတီတွင် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵ အဖွဲ့မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ သတ်မှတ်ထာဵရှိ 

သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်- 

(၁) ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှု့မှုဆုိင်ရာအဖွဲ့ 

(၂) ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအဖွဲ့ 

(၃) မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵေရဵအဖွဲ့ 

(၄) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာအဖွဲ့ 

(၅) အေထွေထွအုပ်ြျုပ်မှုဆုိင်ရာအဖွဲ့ 

 

၁။ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုပခင်ဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု(အေသဵစာဵ) တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ြျန်ိတွင် ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ရဴှုပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်               အာဵ ေအာက်ပါ 

အတုိင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵတာ၀န်ေပဵအပ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်- 

စဉ် အမည ် လက်ရှိတာဝန် လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

၁။             အဆုိခပု ေလျှာက်ထာဵသူ အဖွဲ့ေြါင်ဵေဆာင် 

၂ ။                 မန်ေနဂျာ အဖွဲ့ဝင် 

၃။ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ပညာရှင် (အြျနိ်ပိုင်ဵ) 

ငှာဵရမ်ဵ ြန့်အပ် 

သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
အဖွဲ့ဝင် 

၄။ ဦဵေဇာ်ဦဵ (အြျနိ်ပိုင်ဵ) သတ္ရုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့ဝင် 

၅။                                အဖွဲ့ဝင် 

၆ ။                                      

၇ ။                          အဖွဲ့ဝင် 
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၂။                           

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု(အေသဵစာဵ) တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ြျန်ိတွင် လုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵ ထိြိကု်မှုမျာဵမခဖစ်ေပ္ဝေစရန်နှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ် ကာကွယ် 

နုိင်ရန် ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတုိင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵ၍ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
  

စဉ် အမည် လက်ရှိတာဝန် လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

၃။              မန်ေနဂျာ အဖွဲ့ေြါင်ဵေဆာင် 

၂။ 
သတ္ရုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ 

(အြျန်ိပိုင်ဵ) 
ြန့်အပ်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် 

၃။ အလုပ်သမာဵကကီဵကကပ် ြန့်အပ်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် 

၄။ လုခဳြုဳေရဵ ြန့်အပ်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် 

 

၃ ။                           

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု(အေသဵစာဵ) တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

စဉ်အတွင်ဵ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵနုိင်ရန်                                                

               ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတုိင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵတာ၀န်ေပဵအပ်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်- 

စဉ် အမည် လက်ရှိတာဝန် လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

၁။             အဆုိခပု ေလျှာက်ထာဵသူ  အဖွဲ့ေြါင်ဵေဆာင် 

၂ ။                        အဖွဲ့ဝင် 

၃။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵ 

သိမ်ဵေရဵပညာရှင် 

(အြျန်ိပိုင်ဵ) 

ငှာဵရမ်ဵ ြန့်အပ် 

သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
အဖွဲ့ဝင် 

၄။ ဦဵေဇာ်ဦဵ (အြျနိ်ပိုင်ဵ) သတ္ရုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့ဝင် 

၅။                                အဖွဲ့ဝင် 
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၄။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု(အေသဵစာဵ) တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ြျန်ိတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ခပ 

ပါအတုိင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵတာ၀န်ေပဵသွာဵမည် ခဖစ်ပါသည်- 
  

စဉ် အမည ် လက်ရှိတာဝန် လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

၁။ ဦဵေကျာ်စိန် အဆုိခပု ေလျှာက်ထာဵသူ  အဖွဲ့ေြါင်ဵေဆာင် 

၂။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵ 

သိမ်ဵေရဵပညာရှင် 

လုပ်ငန်ဵစတင်ြျနိ်တွင် ြန့်အပ် 

သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

အဖွဲ့ဝင် 

၃။ သတ္ရုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ ြန့်အပ်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် 

၄။              မန်ေနဂျာ အဖွဲ့ဝင် 

 

၅။ အပု်ြျုပ်မှုဆုိင်ရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵခြင်ဵ 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု(အေသဵစာဵ)တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ြျန်ိတွင် လုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵ အပု်ြျုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ေအာက ်

ေဖာ်ခပပါအတုိင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵတာ ၀န်ေပဵသွာဵမည် ခဖစ်ပါသည်- 

  

စဉ် အမည် လက်ရှိတာဝန် လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

၁။ ဦဵေကျာ်စိန် အဆုိခပု ေလျှာက်ထာဵသူ  အဖွဲ့ေြါင်ဵေဆာင် 

၂။                 အေထွေထွ မန်ေနဂျာ  အဖွဲ့ဝင် 

၃။ ဦဵစုိင်ဵမွန် မန်ေနဂျာ အဖွဲ့ဝင် 

၄။ ရုဳဵအဖဲွ့ ြန့်အပ်သွာဵ မည်ခဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် 

 

၁၀.၂။ လုပ်ငန်ဵတာဝန်သတ်မှတ်ပခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်(၂)အာဵ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ် 

သတ္ရု(အေသဵစာဵ) တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြျနိ်တွင် အဖွဲ့အစည်ဵ 

မျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတိငု်ဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ သတ်မှတ်၍ တာဝန်ေပဵသွာဵမည် 

ခဖစ်ပါသည်- 

၁။ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှု့မှုဆုိင်ရာအဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်သတ်မှတ်ခြင်ဵ 
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 (က) ေလထု၊ ေရထု၊ ေခမထု အရည်အေသွဵမျာဵ တိုင်ဵတာခြင်ဵ 

 (ြ) အရည်အေသွဵအြျက်အလက်မျာဵ ထုတခ်ပန်ခြင်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵတင်ခြင်ဵ 

(ဂ) သတ်မှတ်လမ်ဵညွှန်တန်ဖိုဵအတိငု်ဵခဖစ်ေစရန်လိုအပ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

  (ဃ) သတ်မှတ်ကာလအတိုင်ဵ Monitoring Report မျာဵခပုစုခြင်ဵ၊ တင်ခပခြင်ဵ 
 

 

၂။ ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်သတ်မှတ်ခြင်ဵ 

  (က) အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မညဴ်အေခြအေနကိုဖယရ်ှာဵခြင်ဵ 

  (ြ) အန္တရာယ်ကျေရာက်ေစမညဴအ်ရင်ဵအခမစ်မျာဵကုိထိန်ဵြျုပ်ခြင်ဵ 

  (ဂ) မီဵေဘဵအာဵထိေရာက်စွာကာကွယ်ခြင်ဵ 

  (ဃ) ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵ မျာဵကုိလူတိုင်ဵသဳုဵစဲွေစခြင်ဵ 
 

 

၃။ လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵအဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်သတ်မှတ်ခြင်ဵ 

(က) တူဵေဖာ်ပပီဵေသာေနရာမျာဵေခမဖုိခြင်ဵ သစ်ပင်မျာဵခပန်လည် စိုက်ပျ ို ဵခြင်ဵ၊ 

  (ြ) အေဆာက်အဦနှင်ဴ စက်ယန္တရာဵမျာဵအာဵ စနစ်တကျေရွ့ေခပာင်ဵရန် စီစဉ်ခြင်ဵ 

(ဂ) ေရ/ေလနှင်ဴေခမအရည်အေသွဵတို္သအာဵ စစ်ေဆဵ၍ မူလအေနအထာဵ 

ေရာက် ရိှသည်အထိ ခပန်လည်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 
 

 ၄။ လူမှုေရဵနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာအဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵတာဝန် သတ်မှတ်ခြင်ဵ  

(က) အမျာဵခပည်သူနှငဴ်တိငု်ပင်ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကျင်ဵပခြင်ဵ 

(ြ) CSR လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

(ဂ) စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာသတင်ဵအြျက်အလက်မျာဵထုတခ်ပန်ခြင်ဵ 

(ဃ) တိုင်တန်ဵခြင်ဵကိစ္စမျာဵေခဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

(င) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုိက်မှုအတွက်ေလျာဴြျေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 
  

၅။ အေထွေထွအုပ်ြျူပ်မှုဆုိင်ရာအဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်သတ်မှတ်ခြင်ဵ 

 (က) ေငွစာရင်ဵဆုိင်ရာကိစ္စမျာဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

 (ြ) ပစ္စည်ဵ ကိရိယာထိန်ဵခြင်ဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

 (ဂ) ဝန်ထမ်ဵေရဵရာကိစ္စမျာဵစီမဳအုပ်ြျုပ်ခြင်ဵ 

 (ဃ) ဌာနဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရဵကိစ္စမျာဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

  (င) လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အသီဵသီဵ၏ ေဆာင်ရွက်မှုအာဵကကီဵကကပ်ခြင်ဵ၊စစ်ေဆဵခြင်ဵ 
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၁၀.၃။  ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချက် 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်(၂)အာဵ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှင်ဴဆက်စပ် 

သတ္ရု(အေသဵစာဵ) တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြျန်ိတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

စီမဳြန့် ြဲွမှု အစီအစဉ်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် ရန်ပဳုေငွ ကျပ် 

(၂၃၀) သိန်ဵအာဵ နှစ်စဉ်ထာဵရိှ၍ ေအာက်ပါအစီအစဉ်မျာဵအတုိင်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ြန့်မှန်ဵစရိတ် 

(ကျပ်) 
မှတ်ြျက် 

၁။ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုမှုအစီအစဉ် 

MONITORING PLAN 

၅၀ သိန်ဵ  

၂။ ထိြိကု်မှုေလျာဴပါဵေရဵအစီအစဉ် 

(MITIGATION MEASURE PLAN) 

၇၀ သိန်ဵ  

၃။ ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

(EMERGENCY PREPARENESS PLAN) 

၂၅ သိန်ဵ  

၄။ လူမှုတာဝန်ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵအစီအစဉ် 

(CSR PLAN) 

၃၀ သိန်ဵ  

၆။ အမျာဵခပည်သူနှငဴ်တိငု်ပင်ေဆွဵေနွဵခြင်ဵအစီအစဉ် 

(PUBLIC CONSULTATION PLAN) 

၅ သိန်ဵ  

၇။ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵခြင်ဵအစီအစဉ် 

(MINE CLOSURE PLAN) 

၅၀ သိန်ဵ  

စုစုေပါင်ဵ ၂၃၀ သိန်ဵ  

 

၁၀.၄ ။                                          

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု (အေသဵစာဵ)တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ ဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုနှင်ဴ ေကာင်ဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵရိှပါသည်။ 

ေလထု၊ ေခမထု၊ ေရထုတို္သ၏ အရည်အေသွဵကျဆင်ဵခြင်ဵနှင်ဴ တခြာဵသဘာဝ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

အေပ္ဝ ဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵရှိသကဴဲသုိ္သ ေဒသြဳလူထုအေပ္ဝတွင် အလုပ်အကိုင်အြွငဴ် 

အလမ်ဵမျာဵရရိှေစခြင်ဵ၊ လူေနမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အဆင်ဴအတန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်လာေစခြင်ဵ 

တို္သမှာ ေကာင်ဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵပင်ခဖစ်ပါသည်။ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရုမျာဵ တူဵေဖာ် 

ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမှ ေအာက်ေဖာ်ခပပါအေခြြဳ ဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵလည်ဵရှိနုိင်ပါသည်။ 
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 သတ္ရု တူဵေဖာ်ရန် ေနရာခပင်ဆင်ခြင်ဵမှ သစ်ေတာမျာဵြုတ်ထငွ် ရှင်ဵလင်ဵခြင်ဵ၊ 

သီဵပင်စာဵပင်စုိက်ပျ ို ဵရာေနရာမျာဵကုိ ြုတ်ထွင်ရှင်ဵလင်ဵခြင်ဵ၊ ြျဉ်ဵကပ်လမ်ဵမျာဵ 

ေဖာက်လပု်ခြင်ဵ၊ ရုဳဵအေဆာက်အဦဵ၊အလုပ်ရဳု၊အမိ်ယာ၊ပစ္စည်ဵ မျာဵ သုိေလှာင်ရုဳ၊ 

ဝင်ဵနဳရဳမျာဵြတ်ခြင်ဵ၊ ေခမစာပုဳေနရာမျာဵအတွက် ေနရာမျာဵစွာလိုအပ်ခြင်ဵ၊ 

 ေခမေအာက်တူဵေဖာ်ခြင်ဵနည်ဵစနစ် (Underground Mining Method) ခဖင်ဴ 

တူဵေဖာ်ေဆာင်ရွက်           အေပ္ဝယဳေခမဆီလွှာမျာဵဖယ်ရှာဵရခြင်ဵ 

 လုပ်ငန်ဵသဳုဵယန္တရာဵမျာဵခဖစ်သည်ဴ (Backhoe,Wheel loader, Dump Trucks) 

အစရှိသည်တို္သေကကာင်ဴ ေလထူညစ်ညမ်ဵမှု၊အနဳ့၊အသဳမျာဵထွက်ေပ္ဝမှု၊ စက်သုဳဵ 

ဆီမျာဵ   ေခမထုနှင်ဴေရထုအေပ္ဝ အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵခဖစ်ေပ္ဝေစခြင်ဵ၊ 

 ကာလတို အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ အခဖစ်သီဵပင်စာဵပင်မျာဵ အပင်မျာဵ 

ပျက်စီဵမှု၊ သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ ပျက်စီဵမှု၊ အေဆာက်အဦဵေဆာက်လပု် 

ခြင်ဵ၊ ြျဉ်ဵကပ်လမ်ဵမျာဵေဖာက်လပု်ခြင်ဵ၊ အမှိုက်မျာဵ ေခမစာပဳုမျာဵ စုပုဳခြင်ဵ 

စသည်တို္သေကကာငဴ် အေပ္ဝယဳေခမလွှာနှင်ဴ ေခမဆီလွှာပျက်စီဵေစခြင်ဵ၊ 

 ကာလရှည် သက်ေရာက်မှုမျာဵအခဖစ် သတ္ရုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ကာလ 

တေလျာက်လုဳဵ အပင်နှငဴ်တိရိစ္ဆာန်မျာဵအေပ္ဝ အန္တရာယ်မျာဵကျေရာက်ခြင်ဵ၊ 

သစ်ပင် ြုတ်ခြင်ဵတို္သေကကာငဴ် ရာသီဥတု ေခပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ြဳရခြင်ဵ၊ 

 

၁၀.၅။                                        

အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု(အေသဵစာဵ) တူဵေဖာ် 

ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြျနိ်တွင် ခဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်မည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵနှငဴ် ေလျာဴြျနုိင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

(က) ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက် သည် ေကျဵရွာမျာဵနှငဴ်အတန်ငယ် ေဝဵကွာေသာေကကာငဴ် 

ဆူညဳမှု၊ တုန်ြါမှုတုိ္သ၏ သက်ေရာက်မှုကုိ လုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ အဓိက ထိြုိက်ြဳစာဵရမည်ခဖစ်ပါသည်။ ေခမ 

တူဵယူခြင်ဵနှင်ဴ ေခမသယ်ခြင်ဵ လုပ်ငန်ဵတုိ္သမှ ဆူညဳမှုတုန်ြါမှု သက်ေရာက်မှုခဖစ်ေစ 

ေသာေကကာငဴ်၊ စက်ယန္တရာဵကကီဵမျာဵ အသဳုဵခပုမှုတုိ္သကုိ အနည်ဵဆဳုဵ အသဳုဵခပုေစခြင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်    အြျန်ိကန့်သတ်ခြင်ဵ၊ ဝန်ထမ်ဵ-လုပ်သာဵ တုိ္သအာဵ စွမ်ဵရည် 

ခမငဴ် အကာအကွယ်ပစ္စည်ဵမျာဵ(Personal Protective equipment)မျာဵ စီမဳတပ် 

ဆင်ေစခြင်ဵနှငဴ် အသိပညာေပဵခြင်ဵ၊ ေလဴကျငဴ်ခြင်ဵမျာဵ ပဳုမှန်ေဆာင်ရွက်ေပဵခြင်ဵ 
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တို္သခဖင် ဴေလျှာဴြျေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(ြ) ေလအရည်အေသွဵစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် 

 စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအဆင်ဴတိငု်ဵတွင် ေကျာက်မှုန့်၊ သဲမှုန်မျာဵ (Fugitive 

dust) ထွက်ရှိမှုသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝသက်ေရာက်မှုမျာဵ ရှိလာနိုင်ပါသည်။ 

ေလျှာဴြျေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵအခဖစ် သယ်ပို္သေရဵတွင်အသဳုဵခပုေသာ ေခမသာဵလမ်ဵမျာဵ၊ 

စုပဳုကွင်ဵမျာဵကုိ ေရဖျန်ဵခြင်ဵ၊ ယာဉ်/ကာဵမျာဵကုိ အြျန်ိမှန်ေရေဆဵခြင်ဵ၊ သယ်ပို္သ 

ရာတွင် အမိုဵအကာမျာဵခဖင်ဴ ဖဳုဵအပု်၍သယ်ယူခြင်ဵ၊ ြဲသတ္ရုရုိင်ဵမျာဵ စုပုဳသည် ဴ

ေနရာမျာဵတွင် အကာအရဳ (fencing and green belt) မျာဵထာဵရိှေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ 

စသည်တို္သကို ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ) ေရအရည်အေသွဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမှထကွ်ရှိလာမည်ဴ အစုိင်အြဲ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴ သတ္ရု 

ဓာတ် ခပုခြင်ဵမျာဵေကကာငဴ် မူလေရလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵမှတဆင်ဴ လူတို္သအသဳုဵခပုေသာ 

ေြျာင်ဵ၊ ကန်၊ ေရတွင်ဵမျာဵသုိ္သေရာက်ရှိပပီဵ၊ ေရအရည်အေသွဵနိမ်ဴကျမှု၊ လူနှင်ဴေရေန 

သတ္ရဝါမျာဵအာဵ ထိြိကု်မှု၊ pH Level နိမ်ဴကျလာနုိင်မှုမျာဵေကကာငဴ် လူ/လူေနအမိ် 

နှငဴ် သီဵနှဳစိုက်ြင်ဵမျာဵအေပ္ဝ ထိြိကု်မှုမျာဵရိှလာနိုင်ပပီဵ ေလျာဴကျေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

အခဖစ်၊ လုပ်ကွက်နှငဴ်ေရသွာဵလမ်ဵ ေြျာင်ဵ/ေခမာင်ဵတို္သအကကာဵ ေရလွှဲေခမာင်ဵ-

ေရနုတ်ေခမာင်ဵစနစ် (Drainage system)မျာဵ ထာဵရိှခြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵမှ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵ မျာဵကုိ ေရသာွဵလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵသုိ္သ တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်မှုအာဵ ေရှာင်ကကဉ် 

ခြင်ဵတုိ္သကို ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(ဃ) ေပမထုစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

 လုပ်ငန်ဵအတွက် ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵမျာဵ ေဖာက်လပု်ခြင်ဵ၊ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ် 

သတ္ရုတူဵေဖာ်ခြင်ဵတုိ္သမှ ေခမဆီလွှာပျက်စီဵမှု၊ သစ်ေတာ-ဝါဵေတာမျာဵ ဆဳုဵရှုဳဵမှု 

စေသာ ေခမထုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ သက်ေရာက်မှုမျာဵရိှလာနုိင်ပါသည်။ ေလျာဴြျ 

နုိင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵမှာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုတွင် အနည်ဵဆုဳဵ ဧရိယာခဖစ်ရန်၊ 

သီဵနှဳစုိက်ြင်ဵေလျာ်ေကကဵေပဵခြင်ဵနှငဴ်သီဵခြာဵေတာရှင်ဵရန် မလိအုပ်ေသာကွက်လပ် 

ေနရာမျာဵတွင် ေဒသနှင်ဴကိုက်ညေီသာသစ်မျ ို ဵေကာင်ဵမျာဵကုိ အစာဵထိုဵ တန်ဖိုဵခမှင်ဴ 

စိုက်ြင်ဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵမျာဵကုိ Mine Closure အဆင်ဴေရာက်မှသာ ေဆာင်ရွက် 

ရန် မဟုတ်ဘဲ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အဆင်ဴတိငု်ဵတွင် အြျ ို ဵကျ စုိက်ပျ ို ဵသွာဵ 

ခြင်ဵခဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ သက်ေရာက်မှုမျာဵကို ေလျှာဴြျသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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(င) စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

စွန့်ပစ်ေပမစာမျာဵ 

 ြဲနှင်ဴဆက်စပ် သတ္ရု ထုတလ်ုပ်မှုမှ ထွက်ရိှသညဴ ် စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ 

စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵ ထွက်ရှိသညဴ ် တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ကွက်အနီဵတွင် ေနရာ 

သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျ စုပုဳထာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  

 မိုဵကာလ မုိဵေရတုိက်စာဵ၍ စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳမှ နဳုဵအနည်ဵအနှစ်မျာဵ ပျ ဳ့နှဳ္သ၍ 

ေခမထုညစ်ညမ်ဵမှု မရှိေစေရဵအတွက် စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳပတ်လည်တွင် 

ေရနုတ်ေခမာင်ဵမျာဵ တူဵေဖာ်ခြင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳ အေပ္ဝ မျက်နှာခပင်အာဵ 

ေခမညှိ၍ ေခမသပိ်သည်ဵေစရန် ခပုခပင်ထာဵခြင်ဵ၊ ေဘဵနဳရဳမျာဵအာဵ ေလျာ 

ေစာက်ပုဳ ခပုလုပ်၍ ခမက်မျာဵစုိက်ပျ ို ဵခြင်ဵတို္သ ခပုလုပ်ထာဵပါမည်။  

 စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ စွန့်ပစ်ေခမစာစုပဳုမညဴ် ေနရာတွင် ဆင်ေခြေလျှာ 

(Slope) (၃၅°) ထက်မပုိေစရန်၊ စုပဳုအခမင်ဴ (၃၀) ေပထက် မေကျာ်ေစရန် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ (၂၀၀' × ၂၀၀') အကျယ်ရိှ စွန့်ပစ် ေခမစာပဳုေနရာတွင် 

စွန့်ပစ်မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြျန်ိတွင် စွန့်ပစ်ေခမစာမျာဵအာဵ တူဵေဖာ်ပပီဵဧရိယာအတွင်ဵ 

ခဖညဴ်တင်ဵပပီဵ စွန့်ပစ်ေခမစာပဳုစုပုဳထာဵသညဴေ်နရာအာဵ ေခမညှိရှင်ဵလင်ဵခြင်ဵ၊ 

ေခမေဆွဵမျာဵ ဖုဳဵအုပ်၍ ေဒသနှင်ဴကိုက်ညေီသာအပင်မျာဵ ခပန်လည်စုိက်ပျ ို ဵ 

ထာဵပါမည်။   

 

စွန့်ပစ်ေရ 

 ေခမေအာက်စိမဴ်ထွက်ေရမျာဵထွက်ရိှပါက အပတ်စဉ် ြျဉ်ဖန်ဓါတ်(pH)တိုင်ဵ 

တာစစ်ေဆဵခြင်ဵ၊ (၆) လတစ်ကကိမ် အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည ်

အေသွဵ (ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ၊ စွန့်ထုတရ်ည် အရည်အေသွဵပါ 

Parameter မျာဵ၊ (pH, Chloride, Turbidity, Total Hardness, Sodium 

Chloride, Sulphate, Manganese, Iron, Arsenic, Cu, Pb, Zn) မျာဵအာဵ 

ဓါတ်ြွဲစမ်ဵသပ်ပါမည်။ 

 ေခမေအာက်စိမ်ဴထွက်ေရမျာဵထွက်ရိှပါက ေခမေအာက်ေရမျာဵအာဵ အနည်ထုိင် 

ကန် (၁၀'x၁၀'x၅')ရှိ ေရစစ်ကန်မျာဵထာဵရိှ၍ အနည်ထုိင်ေစပပီဵ အစာဵထိုဵ  

စိုက်ြင်ဵမျာဵ ေရေလာင်ဵရန်နှင်ဴ ကွာဇုိက်သယ်ယူရာလမ်ဵမျာဵအာဵ ေရခဖန်ဵ 

ရာတွင် အသဳုဵခပုပါမည်။ 
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(စ) ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

 ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵစီမဳြန့်ြွဲမှု လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

၏ ရည်ရွယ်ြျက်သည် စီမဳကိန်ဵမှ အသဳုဵခပုပပီဵေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ခဖစ် ေစနိုင် 

သညဴ ် ပစ္စည်ဵ မျာဵစွန့်ထုတခ်ြင်ဵ၊ စီမဳေဆာင်ရွက်ခြင်ဵနှင်ဴ သုိေလှာင်ခြင်ဵမျာဵကုိ 

စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်ခဖစ်ပါသည်။ ဓါတုေဆဵမျာဵသဳုဵစဲွခြင်ဵ မရိှခြင်ဵ 

တို္သေကကာငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထွက်ရှိခြင်ဵမရှိပါ။ ထွက်ရှိသညဴ် 

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵမှာ စက်ဆီေြျာဆီ အေဟာင်ဵမျာဵသာ ခဖစ်ပပီဵ 

၎င်ဵစက်ဆီေြျာဆီအေဟာင်ဵမျာဵကုိ စွန့်ပစ်ရာတွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵေစ 

ေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှု ေလျာဴနည်ဵေစေရဵအတွက် 

ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတိငု်ဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ်ခဖစ်ပါသည်။ 

                                                                      

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မည်ဴဧရိယာ 

သည် သစ်ပင်ေတာေတာင်မျာဵတည်ရိှ၍ လူနှင်ဴတိရိစ္ဆာန်မျာဵေနထုိင်လျက်ရိှပပီဵ 

ေလထု၊ေခမထု၊ေရထု ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေဂဟစနစ်တစ်ြုအခဖစ် တည်ရိှေနဆဲ ခဖစ်ပါ 

သည်။ တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်စဉ်ကာလအတွင်ဵ ၎င်ဵေဂဟစနစ် ပျက်စီဵမှုမျာဵ မရိှေစရန် 

သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵ၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵ ထိြိုက်မှု မရိှေစရန် 

လုပ်ကွက်အနီဵဝန်ဵကျင်ရှိ ေတာရိုင်ဵတိရိစ္ဆာန်မျာဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ၍ သတ်ခဖတ် စာဵ 

ေသာက်ခြင်ဵမျာဵမခပုရန် သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်မျာဵထာဵရိှခြင်ဵ၊ ေဒသြဳမျာဵအာဵ 

ပညာေပဵ ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ ခပုလုပ်ခြင်ဵတုိ္သေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

၁၀.၆။ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဆုိင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြျနိ်တွင် လုပ်ကွက်အနီဵဝန်ဵကျင်ရိှ ေဒသြဳခပည်သူမျာဵအတွက် 

လူမှု အကျ ို ဵခပုလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ စီမဳြျက်မျာဵ ေရဵဆဲွ၍ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်- 

စဉ် ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ် ကကိမ်နှုန်ဵ 
ြန့် မှန်ဵကုန်ကျ 

စရိတ်(ကျပ်) 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

အဖွဲ့အစည်ဵ 

၁။ ဘာသာေရဵ နှစ်စဉ် (၅)သိန်ဵ  

ဦဵေကျာ်စိန်  

 

၂။ ပညာေရဵ နှစ်စဉ် (၅)သိန်ဵ 

၃။ ကျန်ဵမာေရဵ နှစ်စဉ် (၅) သိန်ဵ 
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၄။ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရ နှစ်စဉ် (၅)သိန်ဵ အဆုိခပု 

ေလျှာက်ထာဵသူ ၅။ လူမှုစီဵပွာဵေရဵ နှစ်စဉ် (၅)သိန်ဵ 

၆။ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ နှစ်စဉ် (၅)သိန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၃၀ သိန်ဵ  

 

၁၀.၆.၁။ ပတ်၀န်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုစီအစဉ်အာဵအေကာင်ထည်ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့ 

အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု် 

ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်စဉ်တွင် ပတ်၀န်ဵကျင်စီမဳြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ်အာဵ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ခပပါ အဖဲွ့ဝင်မျာဵခဖင်ဴ ဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွက ်

သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်- 

   

စဉ် အမည ် လက်ရှိတာဝန် လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

၁။ ဦဵေကျာ်စိန် အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ  အဖွဲ့ေြါင်ဵေဆာင် 

၂။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵ 

သိမ်ဵေရဵပညာရှင် 

လုပ်ငန်ဵစတင်ြျနိ်တွင် ြန့်အပ် 

သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

အဖွဲ့ဝင် 

၃။ သတ္ရုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ ြန့်အပ်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် 

၄။              မန်ေနဂျာ အဖွဲ့ဝင် 

 

၁၀.၆.၂။ ပတ်၀န်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုစီအစဉ်အာဵအေကာင်ထည်ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်မှု 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်ဵ လုပ်ကွက် 

အနီဵဝန်ဵကျင်ရိှ ေကျဵရွာမျာဵ၏ ရွာြျင်ဵဆက်လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵမျာဵအာဵ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေစ 

ရန် ခပုခပင်ေပဵခြင်ဵ၊ ေရေကာင်ဵေရသန့်ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပဵခြင်ဵ၊ ေကျဵရွာစာကကညဴ် 

တိုက်နှငဴ် ေဆဵေပဵြန်ဵေဆာက်လပု်နိုင်ရန် ရဳပဳုေငွမျာဵထည်ဴဝင်လှူ ဒါန်ဵခြင်ဵ၊ ဘာသာေရဵ 

နှင်ဴလူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် သဳုစွဲနိုင်ရန်အတွက် ရန်ပုဳေငွမျာဵ ထူေထာင်ေပဵခြင်ဵ၊ စသည်ဴ 

တို္သကို ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ေဒသြဳခပည်သူမျာဵ၏ လက်ရှိ(သို္သမဟုတ်)လုပ်ငန်ဵမေဆာင်ရွက်မီကာလထက် 

မနိမ်ဴကျေသာ လူမှုစီဵပွာဵေရဵတည်ပငိမ်ြုိင်မာမှု ရရိှသည်အထိ ေဆာင်ရွက်ေပဵမည် ခဖစ်ပပီဵ 

ထိြိကု်မှုမျာဵရိှပါက အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ခပန်လည်တည်ေထာင် ေရဵနှငဴ် 

ခပန်လည်ေနရာြျထာဵေရဵအစီအစဉ်မျာဵကို ထိြိကု်နစ်နာသူမျာဵ၊ အခြာဵသက် ဆုိင်သူ 



ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာ-IEE 

 ဦဵေကျာ်စိန်  146 

မျာဵ၊ သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာနမျာဵ၏ လမ်ဵညွှန်ြျက်နှင်ဴအညီ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ 

ဦဵေကျာ်စိန် မှ လုိအပ်သည်မျာဵကုိ ခဖည်ဴဆည်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵနှင်ဴ လူမှုဖဳွ ပ့ဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် နှစ်စဉ် 

ရန်ပဳုေငွကျပ် (၃၀) သိန်ဵ ထာဵရှိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ လုေဳလာက်မှုမရိှပါက၊ ထပ်မဳ 

ခဖညဴ ်စွက်၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

၁၀.၆.၃။ ေဒသခဳပပည်သူမျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေစေရဵနှငဴ် ေဒသဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵေဆာင်ရွက်ေပဵမည်ဴ 

အစီအစဉ်မျာဵ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်(၂)အာဵ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှင်ဴဆက်စပ် 

သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်ဵ လုပ်ကွက်အနီဵ 

ဝန်ဵကျင်ရှိ ေကျဵရွာမျာဵမှေဒသြဳမျာဵ၊ အုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ၊ ရပ်ဖိရပ်ဖမျာဵနှင်ဴ ဌာနဆုိင်ရာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵခဖင်ဴ (၃)လတစ်ကကိမ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵကျင်ဵပ၍ ညှနိှိုင်ဵတိုင်ပင်ပပီဵ 

ေဒသတွင်ဵလိအုပ်ြျက်မျာဵခဖစ်သညဴ ် လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ၊ မီဵလင်ဵေရဵ၊ ေရေကာင်ဵ 

ေရသန့်ရရှိမှု၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ဘာသာေရဵကဏ္ဍမျာဵတွင် 

အြျနိ်နှငဴ်တေခပဵညီ ဆက်လက်ကူညေီဆာင်ရွက်   သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

၁၀.၇။ အေရဵေပါ်အန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ် 

တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ေရဵကာလအတွင်ဵ ခပင်ဵထန်သညဴ် မုန်တိုင်ဵတိုက်ြတ်ခြင်ဵ၊ 

မိုဵကကီဵခြင်ဵ၊ ေခမပပိုခြင်ဵ၊ မီဵေလာင်ခြင်ဵ၊ ေခမငလျင်လှုပ်ခြင်ဵ အစရိှသညဴ ် အေရဵေပ္ဝ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ကျေရာက်လာပါက အေရဵေပ္ဝကုသနိုင်ရန်အတွက် ေရှဵဦဵ 

သူနာခပုေဆဵပုဳဵထာဵရှိခြင်ဵ၊ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ေဆဵေပဵြန်ဵထာဵရှိခြင်ဵ၊ ပမို့နယ်ေဆဵရုဳ၊ 

ရဲစြန်ဵ၊ မီဵသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵရဳုဵတို္သအာဵ ဆက်သွယ်ေဆာင် 

ရွက်နိုင်ရန် ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵခဖင်ဴ ြျတိ်ဆက်၍သယ်ပို္သနိုင်ရန် ကာဵတစ်စီဵအာဵ လုပ်ကွက် 

တွင် အဆင်သငဴ်ထာဵရှိသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

၁၀.၇.၁။  လုပ်ငန်ဵခွင်ကျွမ်ဵကျင်မှုရှေိစေရဵ ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵမှုအစီအစဉ် 

ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ရာတွင် ေဒသြဳခပည်သူမျာဵအာဵ ဦဵစာဵေပဵ 

ြန့်ထာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပပီဵ လုပ်သာဵမျာဵအာဵ အြါအာဵေလျာ်စွာ ဝန်ကကီဵဌာန 

နှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ဖွင်ဴလှစ်ေသာ သင်တန်ဵမျာဵအာဵ တက်ေရာက်ေစမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

အေရဵေပ္ဝအေခြအေနမျာဵ ခဖစ်ေပ္ဝလာပါက ကကိုတင်ကာကွယ်ခြင်ဵ၊ ထိြိကု်မှုေလျာဴပါဵ 

ေစေရဵအတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵ၏ ညွှန်ကကာဵြျက်မျာဵအာဵ လိကု်နာေဆာင်ရွက်ရန် 

ပညာေပဵစည်ဵရုဳဵ သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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၁၀.၈။ ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုမှုအစီအစဉ် 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှု့စစ်ေဆဵမှုအစီအစဉ်မျာဵကုိ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအဆငဴ်တုိင်ဵရိှ 

လုပ်ငန်ဵအာဵလဳုဵ၏ ခဖစ်လာနုိင်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝသက်ေရာက်မှုမျာဵ၊ သက်ေရာက် 

နုိင်မညဴ်ေနရာမျာဵ၊ သက်ေရာက်နုိင်မှုအဆငဴ်၊ ေလျှာဴြျနုိင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် ေဆာင်ရွက် 

မည်လဴုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ရဴှု့စစ်ေဆဵမှု (Monitoring Plan) အေကာင် 

အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ေယဘုယျအသုဳဵစရိတ် (Estimated Budget) မျာဵကို 

ေအာက်ပါအတိငု်ဵ ထာဵရိှေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

၁၀.၈.၁။ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုပခင်ဵအဖဲွ့ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်(၁)အာဵ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှငဴ်ဆက်စပ် 

သတ္ရု ထုတလ်ုပ်ခြင်ဵ            ေဆာင်ရွက်ြျန်ိတွင် ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုခြင်ဵအဖွဲ့အာဵ 

ေအာက်ေဖာ်ခပပါအတိငု်ဵ ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်- 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်               

စဉ် အမည် လက်ရှိတာဝန် လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

၁။             အဆုိခပု ေလျှာက်ထာဵသူ အဖွဲ့ေြါင်ဵေဆာင် 

၂ ။                 မန်ေနဂျာ အဖွဲ့ဝင် 

၃။ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ပညာရှင် (အြျနိ်ပိုင်ဵ) 

ငှာဵရမ်ဵ ြန့်အပ် 

သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
အဖွဲ့ဝင် 

၄။ ဦဵေဇာ်ဦဵ (အြျနိ်ပိုင်ဵ) သတ္ရုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့ဝင် 

၅။                                အဖွဲ့ဝင် 

၆ ။                                      

၇ ။                          အဖွဲ့ဝင် 

 

၁၀.၈.၂။ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက် 

                                                                           

                                                                                    

အတွက် ကျပ်သိန်ဵ(၅၀) အာဵ နှစ်စဉ်ရန်ပဳုေငွလျာထာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် 

လုေဳလာက်မှုမရှိပါက၊ ထပ်မဳခဖညဴစ်ွက်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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၁၀.၈.၃။ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုမည်ဴအစီအစဉ် 

  ြဲနှင်ဴဆက်စပ်သတ္ရု တူဵေဖာ်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵေကကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်အေပ္ဝ                                                                            

                                                                      

         ။  

ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ြါမှု 

စစ်ေဆဵမည်ကဴာလ 
လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလ၊ 

ပိတ်သိမ်ဵသည်ကဴာလ၊ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလ 

ေနရာ 20° 36' 43.58" N& 099° 57' 12.98" E လုပ်ကွက်ဧရိယာ 

အတွင်ဵနှငဴ် လူေနအမိ်ေခြအနီဵဝန်ဵကျင်ေနရာမျာဵ 

အကကိမ်နှင်ဴတိငု်ဵတာစစ်ေဆဵမည်ဴ 

Parameters မျာဵ 

၆ လလျှင်တစ်ကကိမ်  

Noise level in (dBA) 

တာဝန်ယူမည်ဴအဖွဲ့ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ရဴှုစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ 
 

ေလထုအရည်အေသွဵ 

စစ်ေဆဵမည်ကဴာလ 
လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလ၊ 

ပိတ်သိမ်ဵသည်ကဴာလ၊ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလ 

ေနရာ 20° 36' 43.58" N& 099° 57' 12.98" E ေနရာဝန်ဵကျင် 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵနှင် ဴ ဆက်စပ်ဧရိယာ၊ လူေနအမိ်ေခြနှငဴ် 

အနီဵဝန်ဵကျင်ေနရာမျာဵ 

အကကိမ်နှင်ဴတိငု်ဵတာစစ်ေဆဵမည်ဴ 

Parameters မျာဵ 

၆ လလျှင်တစ်ကကိမ်  

NO2, PM10, PM2.5, SO2, Co, No 

တာဝန်ယူမည်ဴအဖွဲ့ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ရဴှုစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ 

ေရအရည်အေသွဵ 

စစ်ေဆဵမည်ကဴာလ 
လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလ၊ 

ပိတ်သိမ်ဵသည်ကဴာလ၊ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလ 

ေနရာ ေပမေပါ်ေရ- 20° 36' 41.55" N& 099° 57' 08.18" E 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵရှိ ေြျာင်ဵလက်တက်ငယ်  

 ေပမေအာက်ေရ-20° 36' 46.54" N& 099° 57' 05.06" E 

နှင်ဴ လုပ်ကွက်(၂)အတွင်ဵရှိ စိမဴ်ေရထွက်ေနရာဝန်ဵကျင် 
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အကကိမ်နှင်ဴတိငု်ဵတာစစ်ေဆဵမည်ဴ 

Parameters မျာဵ 

၃ လလျှင်တစ်ကကိမ်  

pH, Fe, Colour, As, Pb, Cl, Ca,Mg, So4, TDs,Turbidity 

တာဝန်ယူမည်ဴအဖွဲ့ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုေရဵအဖွဲ့ 

ေပမထုအရည်အေသွဵ 

စစ်ေဆဵမည်ကဴာလ 
လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလ၊ 

ပိတ်သိမ်ဵသည်ကဴာလ၊ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလ 

ေနရာ 20° 36' 43.58" N & 099° 57' 12.98" E ေနရာဝန်ဵကျင် 

စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳမျာဵ၊ အနီဵဝန်ဵကျင်ရှိ လယ်ယာေခမမျာဵ 

အကကိမ်နှင်ဴတိငု်ဵတာစစ်ေဆဵမည်ဴ 

Parameters မျာဵ 

၃ လလျှင်တစ်ကကိမ်  

As, Pb, Hg, Cd, Mo, Cr, Cu, Zn,pH,Al2O3 

တာဝန်ယူမည်ဴအဖွဲ့ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ရဴှုစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ 

သတ်မှတ်ြျက် ေခမစာပုဳမျာဵပပိုကျမှုမခဖစ်ေစရန်ပတ်ဝန်ဵကျင်ြျ ို ငဴ်၊ ကျင်ဵ 

မျာဵ ခပန်လည်ေခမစာခဖည်တဴင်ဵရန် စိမ်ဵလန်ဵစိုေခပေရဵ 

အတွက် သစ်ပင်မျာဵအစာဵထုိဵစိုက်ပျ ို ဵရန် 
 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ (အစုိင်အခဲ/အရည်) 

စစ်ေဆဵမည်ကဴာလ 
လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်စဉ်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်ဵသည်ကဴာလ၊  

ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလ 

ေနရာ 

 

စွန့်ပစ်ေရကန်- 20° 37' 06.24"  N , 099° 57' 13.63" E, 

အမှိုက်ပဳုေနရာမျာဵ၊ ေရထွက်ေပါက်မျာဵ၊ 

အကကိမ်နှင်ဴတိငု်ဵတာစစ်ေဆဵမည်ဴ 

Parameters မျာဵ 

၃ လလျှင်တစ်ကကိမ်  

pH, BOD, COD, Oil, Zn, Cd, Fe, Suspended Solid, 

Lead, Arsenic, Copper, Mercury 

တာဝန်ယူမည်ဴအဖွဲ့ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ရဴှုစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ 

အစီရင်ြဳခြင်ဵ စီမဳကိန်ဵ အဆုိခပုသူ ထဳ တင်ခပရန် 

 အြါအာဵေလျာ်စွာစစ်ေဆဵရန် 
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ေစာငဴ်ကကပ်စစ်ေဆဵရမည်ဴ Parameter ၊ အကကိမ်၊ ေနရာ၊ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴခန့်မှန်ဵကုန်ကျစရိတ်  

အရင်ဵအခမစ် ကာလ 
တိုင်ဵတာရမညဴ် 

Parameter 
အကကိမ်ေရ တိုင်ဵတာရမညဴ်ေနရာ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့ 

တစ်နှစ် 

ကုန်ကျ 

စရိတ် 

ဆူညသဳဳနှငဴ် 

တုန်ြါမှု 

Operation Noise level in 

(dBA) 

(၆)လ 

တစ်ကကိမ် 

20° 36' 43.58" N& 099° 57' 

12.98" E ေနရာဝန်ဵကျင်  

လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်ဵ နှငဴ်လူေန 

အမိ်ေခြအနီဵဝန်ဵကျင်ေနရာမျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်တာ 

ဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 

ေလအရည် 

အေသွဵ 

Operation  CO, NO2, NO, 

PM10, PM2.5, SO2 

(၆)လ 

တစ်ကကိမ် 

 20° 36' 43.58" N& 099° 57' 

12.98" E ေနရာ၊ လုပ်ကွက်မျာဵနှငဴ် 

ဆက်စပ်ဧရိယာ၊ လူေနအမိ်ေခြနှငဴ် 

အနီဵဝန်ဵကျင် ေနရာမျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်တာ 

ဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 

ေရအရည် 

အေသွဵ 

Operation pH, Fe,TDS, Pb, Cl 

Arsenic, Mg,Ca, 

Colour, Turbidity 

(၃)လ 

တစ်ကကိမ် 

ေပမေပါ်ေရ- 20° 36' 41.55" N & 

099° 57' 08.18" E 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵရှိ ေြျာင်ဵငယ်  

 ေပမေအာက်ေရ- 20° 36' 46.54" 

N & 099° 57' 05.06" E 

စိမ်ဴေရထွက် ေနရာဝန်ဵကျင် 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်တာ 

ဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 
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ေခမအရည် 

အေသွဵ 

Operation As, Pb, Hg, Cd, Mo, 

Cr, Cu, Zn,pH,Al2O3 

(၃)လ 

တစ်ကကိမ် 

20° 36' 43.58" N & 099° 57' 

12.98" E               

စွန့်ပစ်ေခမစာပုဳမျာဵ၊ 

အနီဵဝန်ဵကျင်ရိှ လယ်ယာေခမမျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်တာ 

ဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 

စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵ  

Operation pH, BOD, COD, Oil, 

Zn, Cd, Fe, 

Suspended Solid, 

Lead, Arsenic, 

Copper, Mercury 

(၃)လ 

တစ်ကကိမ် 

စွန့်ပစ်ေရကန်- 

20° 37' 06.24" N &  

099° 57' 13.63" E  

အမှိုက်ပဳုေနရာမျာဵ၊ 

ေရထွက်ေပါက်မျာဵ၊ စသည်။ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုရန်တာ 

ဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵ 

ကျပ်သိန်ဵ 

(၁၀) 

စုစုေပါင်ဵ 
ကျပ်သိန်ဵ 

(၅၀) 
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၁၀.၈.၄။ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴပ်ခင်ဵအစီရင်ခဳစာတင်ပပမညဴအ်စီအစဉ် 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှုဆန်ဵစစ်ခြင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ အပိုဒ်(၁၀၈)အရ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုခြင်ဵအစီရင်ြဳစာကို သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

အရည်အေသွဵ၊ စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေစာင်ဴကကညဴတ်ိုင်ဵတာမှုမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိ 

ြိုက်မှုဆန်ဵစစ်ခြင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵလိကု်နာမှု၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵ 

သိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ                                မ ှ ေဆာင်ရွက်ေပဵမည်ဴ 

လူမှုေရဵဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်ြျက်မျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵမှု အေခြ 

အေနမျာဵပါဝင်သညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ် (Environmental Management 

Plan-EMP)ပါ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုမှု အစီရင်ြဳစာအာဵ (၆)လ (၁)ကကိမ် ဝန်ကကီဵဌာနသုိ္သ 

တင်ခပသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

၁၀.၉။ နစ်နာမှုမျာဵအာဵေပဖရင်ှဵေပဵမညဴအ်စီအစဉ် 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်(၂)အာဵ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ စီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြျန်ိတွင် ေခမေအာက်တူဵေဖာ်သည်ဴ လုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ရိှ ေဒသြဳမျာဵ မှ သတ္ရုတူဵေဖာ်ခြင်ဵေကကာင်ဴ နစ်နာမှုမျာဵနှင်ဴ မေကျလည်မှုမျာဵ ခဖစ်ေပ္ဝ 

လာပါက၊ ေကျနပ်သည်အထိ ေအာက်ပါအဆင်ဴမျာဵအတုိင်ဵ အဆင်ဴဆင်ဴတုိင်ကကာဵ၍ 

ခမန်မာနုိင်ငဳ ၏ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵအတုိင်ဵ ေခဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝန်ထမ်ဵ/လုပ်သာဵ အလုပ်သမာဵကကီဵကကပ် လုပ်ကွက်မန်ေနဂျာ 

စီမဳကိန်ဵ အဆုိခပုသူ 

သက်ဆုိင်ရာဦဵစီဵဌာန 

ေဒသြဳမျာဵ 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 
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အခန်ဵ(၁၁) 

သဳုဵသပ်တင်ပပချက် 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်(၂)အာဵ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် မှ ြဲနှင်ဴဆက်စပ် 

သတ္ရု တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် တသီဵပုဂ္ဂလ အတွက်သာမက နုိင်ငဳေတာ် 

အတွက်ပါ အကျ ို ဵစီဵပွာဵမျာဵခဖစ်ထနွ်ဵေစသညဴအ်ခပင် ေဒသြဳခပည်သူမျာဵ၏ လူေနမှုဘဝ 

ခမင်ဴမာဵေရဵအတွက် အေထာက်အကူခဖစ်ေစမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ ယဳုကကည်ပါသည်။ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှု အနည်ဵဆုဳဵခဖစ်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနခဖင်ဴ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵကုိ ေကာင်စွာနာဵလည်ပပီဵ စနစ်တကျ လိကု်နာ 

ေဆာင်ရွက်မှသာလျှင် ေအာင်ခမင်မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် အေနခဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့် ြဲွမှုအစီအစဉ်ကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ြုဖဲွ့စည်ဵပပီဵ အစီရင်ြဳစာပါ အြျက် 

အလက်မျာဵကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက် အေကာင်ထည်ေဖာ်ရမည်ခဖစ်ပါသည်။ စီမဳကိန်ဵအ 

ဆိုခပုသူသည် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှု၊ အရည်အေသွဵတိုဵတက်ေအာင် 

ခမှင်ဴတင်ေပဵနိုင်မှုနှငဴ် ေဒသြဳခပည်သူမျာဵအတွက် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီဵေပဵမှုမျာဵကို လုပ် 

ေဆာင်ေပဵရမည်ခဖစ်ပါသည်။                    ၏                                

                                                             ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည် 

ခဖစ်သည်။ လူမှုစီဵပွာဵေရဵအေပ္ဝ ေကာင်ဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵခဖစ်ေအာင် ေဆာင် ရွက ်

ခြင်ဵခဖင်ဴ ေဒသြဳခပည်သူမျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵကုိပါ အကကိုဵအခမတ်ခဖစ်ထနွ်ဵေစ 

မည်ခဖစ်ပါေကကာင်ဵ တတိယ အဖွဲ့အစည်ဵအေနခဖင်ဴ သဳုဵသပ်အကကဳခပုတင်ခပအပ်ပါသည်။ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ လည်ပတ်စဉ်အတွင်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ လူမှုအကျို ဵခပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေရဵ 

တုိ္သကုိ လုပ်ေဆာင်ရန် ေအာက်ေဖာ်ခပပါ အကကဳခပုြျက်မျာဵအာဵ  အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါေကကာင်ဵ အကကဳခပုတင်ခပအပ်ပါသည်- 

 ဤကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆန်ဵစစ်ခြင်ဵအစီရင်ြဳစာအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန်ိဵသိမ်ဵ 

ေရဵ ဦဵစီဵဌာနမှ သဳုဵသပ်ပပီဵေနာက် ခပန်ကကာဵေသာအကကဳခပုြျက်၊ ထင်ခမင်ြျက် 

မျာဵကုိ လိုက်နာရမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 သက်ဆုိင်ရာအဏာပိုင်မျာဵ လက်ြဳ အတညခ်ပုထာဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳ 

ြန့်ြွဲမှု အစီအစဉ်ကို ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ်မျာဵကုိ လိကု်နာပပီဵ၊ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ေကာင်ဵစွာနာဵလည်၍ ပပီဵခပညဴစ်ုဳစွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ခဖစ်ပပီဵ စီမဳ 
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ကန်ိဵ အဆုိခပုသူကိုယ်တိုင်နှငဴ်အာဏာပိုင်မျာဵက လုိအပ်ြျက်ရိှလျှင် ေထာက်ပဳဴ 

ေပဵရမည်ခဖစ်သည်။ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳရှိေသာ မန်ေနဂျာနှင်ဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ ြန့်ထာဵသငဴ်ပါသည်။ 

 လုပ်ငန်ဵြွင်သုိ္သ သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

နှင်ဴ ခပည်နယ်၊ ြရိုင်၊ ပမို့နယ် အဆငဴ်ဆငဴ်တို္သ လာေရာက်စစ်ေဆဵသညဴအ်ြါ၊ 

စစ်ေဆဵပပီဵြျန်ိ၌ လမ်ဵညွှန်မှာကကာဵသတိေပဵြျက်မျာဵ ေရဵသွင်ဵမှတ်သာဵထာဵ 

နိုင်ရန် စစ်ေဆဵြျက်မျာဵ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်ထာဵရှိသွာဵပပီဵ လိကု်နာေဆာင်ရွက် 

သွာဵရန် လိပုါသည်။  

 နိုင်ငဳေတာ်၏ အကျ ို ဵစီဵပွာဵ၊ အဆုိခပုေလျှာက်ထာဵသူ ဦဵေကျာ်စိန် ၏ အကျ ို ဵ 

စီဵပွာဵ ေအာင်ခမင်ခဖစ်ထနွ်ဵေစရန် သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵ 

သိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ေဒသဆုိင်ရာအာဏာပုိင်မျာဵနှင်ဴ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနတုိ္သ၏ 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵတွင် သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ ဥပေဒမျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ 

လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵကုိ လုိက်နာကျင်ဴသဳုဵလျက် သတ္ရုကဏ္ဍဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှင်ဴ 

ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵမျာဵကုိ အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထြိိုက်မှုဆန်ဵစစ်ခြင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ အပိုဒ်(၁၀၈)အရ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ်၏ ဇယာဵပါအတိင်ုဵ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှု 

အစီရင်ြဳစာကို ဝန်ကကီဵဌာနသုိ္သ (၆) လ တစ်ကကိမ် တင်ခပသွာဵရမည်ခဖစ်သည်။ 
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စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာအချက်အလက်မျာဵအာဵ ဆက်စပ်ေပဖကကာဵနုိင်မညဴ် တာဝန်ခဳ၏ 

အချက်အလက်မျာဵ 

စီမဳကိန်ဵပုိင်ရှင်အမည ် - ဦဵေကျာ်စိန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်လပု်ငန်ဵအမည် -          ၂ ၌                            (            

                   )၊ (       ) စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာ 

ခြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြဲဴပပီဵ ခဖစ်ပါသည်။ စမ်ဵသပ် 

ေတွ့ ရှိြျက်မျာဵအရ - ြနဲှငဴ်ဆက်စပ်သတ္ရု အေသဵစာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြွငဴ် ကူဵေခပာင်ဵေလျှာက်ထာဵ၍ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  

တာဝန်ြဳပုဂိ္ုဂ လ်အမည် -  ဦဵေကျာ်စိန် 

            -               ၊                ၊               ၊  

              (            )။ 

            - ၀၉ ၄၄၄၆၀ ၅၅၅၉  

            -  

               -  

 

 

              -     

                            -                       

                        - ၁၃/   (     ) ၀၇ ၁၀၀၈ 
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                                                             -   ) 

                                                   

                                

 

၁။ 

 

             

               

B.Sc(Geology) ,  

TCR (00256) 

 

                 

 

၂ ။ 

 

           

               

B.Sc(Hons) Geology ,  

D.A.G ( Economic and Mining Geology) 

 

         

 

၃။ 

 

         

 

                 

A.G.T.I ( Mining) 

 

         

 

၄။ 

 

          

 

                 

B.Sc ( Hydro Geology) 
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M.Sc ( Biotechnology)  
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M.Sc ( Biotechnology) 
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M.Res (Chemistry) 

 

 

         

 


