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အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချပ ်(Executive Summary) 

၁။ နိဒါန်း 

 ေန့သစ်အာရှသတကုမဏီလီမိတက်သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခုိင်၊ မန်တံုမိနယ်၊ 

နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပစု်၊ မဟုိေချာင်းလုပ်ကွက် ေြမဧရိယာ (၄၉.၅) ဧက (၀.၂၀၀၃ စတုရန်း ကီလုိမီတာ) 

ကျယ်ဝန်းေသာ လုပ်ကွက်(၄) တွင် ခဲသတ အေသးစား ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများအား 

(၁၈.၇.၂၀၁၈) မှ (၃၁.၅.၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ေဆာင်ရွက်ရန်ခွင့်ြပမိန့်ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယခုအခါ အဆုိပါ ခဲသတ အေသးစားထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းအား အလတ်စားတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်မ 

လုပ်ငန်းအြဖစ် ကူးေြပာင်း၍ အမှတ(်၁) သတတွင်းလုပ်ငန်းှင့် ထုတ်လုပ်မအေပ ခွဲေဝခံစားသည့် 

စနစ်ြဖင့ ်လုပ်ငန်းသေဘာတူ စာချပ်ချပဆုိ်ရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၂။ စီမံကိနး်ဆိုငရ်ာအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက ်

 ေန့သစ်အာရှသတကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့် 

မဟိုေချာင်းလုပ်ကွက(်၄)သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခိုင်၊ မန်တုံမိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရာွ 

အုပ်စုတွင ်တည်ရိှ၍ Lambert ေြမပုံအမှတ် 93-E/7,11  (A-367 122, B-372 120, C-375 124, D-

372 125) အတွင်းတွင်တည်ရိှပါသည်။ စီမံကိန်းေြမေနရာသည် အစိုးရစီမံခန ့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့် 

ေြမလွတ်ေြမိုင်းြဖစ်ပီး သစ်ေတာကိးဝိုင်း၊ ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာများအတွင်း ကျေရာက်မ 

မရှိြခင်း၊ သစ်ေတာစိုက်ခင်းှင့် သစ်လုပ်ကွက်ဧရိယာများအတွင်း ပါဝင်ကျေရာက်မမရှိြခင်း၊ 

ဆည်ေြမာင်းတာတမံများ၏ ေရေဝေရလဲဧရယိာအတွင်း ပါဝင်ကျေရာက်မမရှိေကာင်း ေတွရှိရပါ 

သည်။ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း သစ်ေတာဦးစီးဌာနမ ှတည်ေထာင်ထားေသာ စိုက်ခင်းှင့် ပုဂလိက 

စိုက်ခင်းများမရှိပါ။ လုပကွ်က်ဧရိယာသည် ခဲသတ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက ် ခွင့်ြပထားပးီြဖစ်ေသာ 

အစိုးရစီမံခန ့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ေြမလွတ်ေြမိုင်း ဧရိယာသာ ြဖစ်ပါသည်။                                                 

       ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ကွက်(၄)သည် ေြမဧရိယာ (၄၉.၅)ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ 

 အဆုိပါ လုပ်ကွက်သည် ြမန်မာ့သတတွင်း နည်းဥပေဒများ (၂၀၁၈)အရ အေသးစား တူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းမှ အလတ်စားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းသုိ ကူးေြပာင်းေဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ် 

ကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ှစ်စဉ်ခဲသတတန်ချန်ိ(၃၂၆၀)မက်ထရစ်တန်အား တူးေဖာ်ထုတ်လုပသွ်ားရန် ဒီဇုိင်းေရးဆဲွ 

ထားပါသည်။ တစ်ရက်လင် ခဲသတ (၁၆.၃)မက်ထရစ်တန် ထုတလု်ပ်သာွးမည်ြဖစ်ပီး 

တစ်ှစ်လင်အလုပ်လုပ်ရက ်(၂၀၀)န်းြဖင့် ခဲသတ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ အလုပခ်ျန်ိမှာ (၁)ရက်လင် (၈)နာရီ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 
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ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဓာတုပစည်းသုံးစွဲြခင်းများ 

ေဆာင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။ ပထမဦးစွာ ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Open Pit Mining 

Method)အရ လုပကွ်က်အဆင့်လုိက် တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့်နိမ့်ဆင်းတူးေဖာ ် သွားရမည် ြဖစ်ရာ 

အရာယ်ကင်းကမ်းပါးများ (Safety Bank ) များထားရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ ခဲသတေကာ၏ Hanging 

Wall ဘက်တွင ် Working Bank အား (၁၀၀)ေပထား၍ ကမ်းပါးအြမင့်အား (၃၀) ေပထားရှိပီး 

Safety Bank အလယ် (၂၀)ေပှင့် Slope Angle အား (၇၀) ဒီဂရထီား ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ Foot Wall 

ဘက်တွင ် Safety Bank အကျယ် (၁၀)ေပှင့် ေကျာက်သားနံရံခိုင်ခန ့်မရှိသြဖင့် Slope Angel  

(၆၅)ဒီဂရီထားရှိပါသည်။ ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)ကုိ 

ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ(်Open Pit Mining Method) ြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်စဉ် 

ကျန်ရှိေနသည့် စိုက်ဝင်ခဲသတေကာများကုိ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးြပသွား မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

  ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method) ြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ ်

လုပ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-် 

(၁) ေြမေအာကလ်ငေ်ခါငး်များ ေဖာက်လုပ်ြခင်း (ခန့မ်ှန်းအနက်ေပ- ၁၅၀ ခန ့် 

အထ ိ၊ အြမင့(်၆)ေပ အကျယ် (၄)ေပ၊ Slope (၃၀)ဒီဂရီ)။   

(၂) ေလဝင်ေလထွက်စနစ်၊ အရန်ေလဝငေ်လထွကစ်နစမ်ျား တပ်ဆငြ်ခင်း။ 

(၃) ေြမေအာက်ခဲသတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ပီး သယ်ယူရန်အတွက် ေထာ်လီ သ ံ

လမ်းများတပ်ဆင်ြခင်းှင့် ေထာ်လီများတပ်ဆင်ြခငး်။ 

(၄) ေထာ်လီများအား ဆွဲတင်ရန်အတွက ် အာမခံပါရိှေသာ သမံဏိကိးများအား 

ဝယ်ယူတပ်ဆင်ြခင်း။ 

(၅) ေြမေအာကလ်ငေ်ခါငး် ေဒါက်တိုင်များ တပ်ဆင်ရာတွင် သတတွင်းအင်ဂျင်န ီ

ယာ၏ လမ်းန်မရယူ၍ သံကူကန်ွကရစ် ေဒါက်တုိင်များ တည်ေဆာက်ြခင်း 

ှင့် သံမဏိေဒါက်တိုင်များ အသုံးြပြခင်း။ 

(၆) ေြမေအာကခ်ဲသတသတတွင်းအတွင်း အလင်းေရာင်လံုေလာက်စွာရရိှ 

ေရးအတွက် ဒီဇယ်အင်ဂျင်စွမ်းအင်သံုး လပ်စစ်မီးစနစ်တပ်ဆင်ြခင်း။ 

(၇) ေြမေအာကခ်ဲသတသတတွင်းမ ှ ထွက်ရှိလာေသာ ေြမေအာက်ေရများ အား 

စုပ်ယူ၍ အနည်စစ်ကန်အတွင်း ပိုေဆာင်ြခင်း။ 

(၈) အေရးေပထွက်ေပါက်ှင့် အေရးေပနားခုိရန် လင်ေခါင်းငယ်များေဖာက ်လုပ ်

ြခင်း။ 
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(၉) ေြမေအာက်သတတွင်းလုပ်ငန်း ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက ် စီမ ံ

ချက ်ေရးဆဲွ ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 စီမံကိန်းဧရိယာသည် အေသးစား ခဲသတ တူးေဖာ်မလုပ်ငန်းအား စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက် 

ထားသြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မများ ကီးမားစွာြဖစ်ေပေနြခင်းမရိှဘဲ မိမိတိုကွင်းဆင်းေလ့လာချက် 

များအရ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ေြမဧရိယာ (၅) ဧက ခန့်တွင်သာ ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ် 

နည်းစနစ် (Open Pit Mining Method) ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ် (Underground 

Mining Method)များြဖင့် စနစ်တကျတူးေဖာ်ထုတ်လုပထ်ားြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်ိုင်မ 

ေလျာ့နည်း ေစေရးစနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

အလတ်စားထုတ်လုပမ် (Production) ကာလတွင် ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ် (Open 

Pit Mining Method)ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ် (Underground Mining Method) 

များအား အသုံးြပ၍ ခဲသတ တူးေဖာ်ြခင်းများေကာင့် ထိခိုက်မများ (Impacts) ြဖစ်ေပ 

လာိုင်သည့်အတွက် ြပန်လည်ကုစားိုင်ရန ် အေြခခံအချကအ်လကမ်ျား (Baseline Data) 

လုိအပ်ပါသြဖင့် စီမကိံန်းဧရိယာ၏ လက်ရိှအေြခအေနများြဖစ်ေသာ ေရ၊ ေလ၊ ေြမ၊ ဇီဝစနစ်များအား 

မှတ်တမ်းတင ်ထားခ့ဲပါသည်။ 

 

၃။ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လမ်းန်ချက်များ 
ှင့်မူဝါဒများ 

 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခုိင်၊ 

မန်တုံမိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စုတွင ် ေြမဧရိယာ (၄၉.၅) ဧက (၀.၂၀၀၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ) 

ကျယ်ဝန်းေသာ လုပကွ်က်အမှတ(်၄)တွင ် ခဲသတ အလတ်စား ထုတလု်ပခ်င့်ွ ေလာက်ထားေသာ 

စီမံကိန်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဆုိင်ရာမဝူါဒများ၊ လူမေရးဆုိင်ရာမူ ဝါဒများ၊ 

ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာမဝူါဒများ၊ EMP စီမခံျက် ဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ဥပေဒဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမ အစီအစဉ် 

များ၊ လိုက်နာေဆာင ် ရွက်ရန်လုိအပေ်သာ စီမကံိန်းှင့် သက်ဆုိင်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

မူဝါဒှင့်ဥပေဒမူေဘာင်၊ လုပထံု်းလုပ်နည်းများ၊ စံချနိ်စံန်းများှင့် ိုင်ငံတကာ စည်းကမ်းသတ် 

မှတ်ချက်များအား ြပစုေရးဆဲွတင်ြပ ထားပါသည်။ 

၄။  စီမံကိန်းအေကာင်းရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်  

  စီမံကိန်း၏ လက်ရိှအေြခအေနသည် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက် ေပ (၄၀၀၀) ေကျာ် 
ြမင့်မားပါသည်။ ပူအိုက်စွတ်စိုေသာရာသီဉတုရှိပီး ၈၅ဒီဂရ ီ စင်တီဂရိတ်ရှိေသာ ေဒသြဖစ်ပါသည်။ 
တစ်ှစ်လင် မိုးေရချန်ိလက်မ (၇၀)မ ှ (၈၀)ခန့ထိ် ရွာသွန်းပီး ေွရာသီအနိမ့်ပုိင်း၌ အပူချန်ိများပီး 
လုပ်ကွက်ရှိေသာ ေတာင်ေပ၌ ရာသီဉတုမတကာ မိုးရာသီ၌ မိုးများသြဖင့ ် လမ်းများပိကျြခင်း 
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ြဖစ်ေပတတ်ပီး အချ ိေသာလုပ်ကွက်များ ရပ်နားထားရေလ့ရိှပါသည်။ ေြမဧရိယာ (၅) 
ဧကခန့်၌သာ တူးေဖာ်ထားြခင်းြဖစ်သြဖင့် လုပ်ကွက်ဧရိယာတစ်ခုလုံး၏ ေြမအရည် အေသးွကို 
ကီးမားစွာထိခုိက်ြခင်းမြဖစ်ေစပါ။ အေပယံေြမဆီလာှင့် ဖယ်ရှားေြမများအား စနစ်တကျ 
စုပံုထားပီး သတတွင်းပိတ်သိမ်းချန်ိ၌ ေြမြပန်ဖုိရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထားသြဖင့် မူလေြမ 
အေနအထားအား ကီးမားေသာထိခိုက်မမြဖစ်ေစေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ သိုေသာ်လည်း 
ေြမေပဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ်ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ်များေကာင့် 
ခဲသတ တူးေဖာ်သည့်ေနရာများတွင် အချ ိေြမဆီလာများပျက်သနုး်ြခင်းှင့် ေြမအေနအထား 
ေြပာင်းလဲြခင်းများရှိိုင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဇီဝမျ ိးစိတ်များအြဖစ ် ငှက်မျ ိးစတ်ိ(၄)မျ ိးခန့်ေတွရှိရပီး ုိတုိက်သတဝါ (၃) မျ ိးြဖစ်သည့် 

ရှဉ့်၊ ယုန်ှင့် ေတာဝက်မျ ိးစိတ်များအား ရံဖန်ရံခါေတွရပါသည်။ တွားသွားသတဝါ(၃)မျ ိးှင့် 

အင်းဆက်မျ ိးစိတ်များှင့် လိပ်ြပာမျ ိးစိတ်များရိှေကာင်း ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမမှတ်တမ်းများအရ 

ေတွရှိရပါသည်။ အပင်မျ ိးစိတ်များမှာ  သယင်းကီး၊ ေလာ်ြဖ၊ ေထာက်ကံ့ှင့် ဝါးမျ ိးစုံများ 

ေပါက်ေရာက်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ရှားပါးဇီဝမျ ိးစုံ၊ 

မျ ိးကွဲများ ေတွရှိရြခင်းမရှိပါ။  စီမံကိန်းေကာင့် ဇီဝမျ ိးစိတ်များ ပျက်သုဉ်းမမရှိေစေရး 

စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူမ ှသတိြပ ေဆာင်ရက်ွရန်လုိအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း (Initial Environmental Examination) အစရီင်ခစံာတွင် 

စီမံကိန်းှင့် အနီးဆုံးရှိလူမဝန်းကျင်အေြခအေန၊ ေဒသတွင်းေနထိုင်မအေြခအေန၊ ဝင်ေငွှင် ့ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း၊ သဘာဝေရအရင်းအြမစ်ရရိှိုင်မ၊ ေဒသတွင်းပညာေရးှင့် ဘာသာေရး၊ 

ေဒသတွင်းကျန်းမာေရး၊ လူဦးေရတိုးပွားန်းှင့် ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်တို ကို ေလ့လာတင်ြပ 

ထားပါသည်။ 

 စီမံကိန်းကာင့် ထိခုိက်ုိင်မများအား ဆန်းစစ်ေဖာ်ထုတ်ချက်အခန်းတွင ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင ်

အေြခအေနေဖာ်ြပချက်၊ ဆန်းစစ်ေလ့လာမည့် ပထဝီေြမြပင်နယ်နမိတ်များကို သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

ဆန်းစစ်ေလ့လာမအချနိ်မူေဘာင်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမ၊ စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင့် 

ေရဆိုးများ၊ ေလအရည်အေသွး၊ ေြမထုအရည်အေသွး၊ ေဂဟစနစ်ှင့် ဇီဝမျ ိးစိတ်အေြခအေနှင့် 

ပျကသု်ဉ်းမတုိအား ေဖာ်ထုတ်တင်ြပထားပါသည်။ 

၅။ ထိခိုက်ိုင်မများအား ဆန်းစစ်ေဖာ်ထုတ်ချက် 

စီမံကိန်းဧရိယာသည် အေသးစား ခဲသတ တူးေဖာ်မလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျေဆာင် 

ရွက်ထားသြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မများ ကီးမားစွာြဖစ်ေပေနြခင်းမရှိဘဲ မိမိတိုကွင်းဆင်းေလ့လာ 

ချက်များအရ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ေြမဧရိယာ (၅)ဧက ခန့်တွင်သာ ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ် 

နည်းစနစ် (Open Pit Mining Method)ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ် (Underground 
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Mining Method)တိုြဖင့ ်  စနစ်တကျတူးေဖာ် ထုတလု်ပ်ထားြခင်း၊ ခဲသတ စုပုံကွင်းဧရိယာသည် 

ေပ(၂၅၀) ပတ်လည်ခန့်သာရိှပီး ထုထည်ကီးမားစွာစုပုံထားမမရှိြခင်းတိုေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်ိုင်မကို စနစ်တကျကာကွယ်ေဆာင်ရွက်ေနေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ အလတ်စားထတ်ုလုပ ်

မ (Production) ကာလတွင်    ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ်(Open Pit Mining Method) 

ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)များအား အသံုးြပ၍ 

ခဲသတ တူးေဖာ်ြခင်းများေကာင့် ထိခိုက်မများ (Impacts) ြဖစ်ေပလာုိင်သည့်အတွက် 

ြပန်လည်ကုစားိုင်ရန ် အေြခခံအချကအ်လက်များ (Baseline Data) လိုအပ်ပါသြဖင့် စီမကိံန်း 

ဧရယိာ၏ လက်ရိှအေြခအေနများြဖစ်ေသာ ေရ၊ ေလ၊ ေြမ၊ ဇီဝစနစ်များအား မှတ်တမ်းတငထ်ားခ့ဲ 

ပါသည်။ အမှတ်စဉ်(၆-၂)မ(ှ၆-၇) အထိ အချက်အလက်များသည် ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 

လုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့် အေြခအေနတွင ် ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် ထိခုိက်မ 

များအား လက်ရိှအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနသည့် ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပြ်ခင်းလုပ်ငန်းများ၏ 

အေတွအကံအေပတွင် အေြခခံ၍ ြပစုထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

   ဆန်းစစ်ေလ့လာမည့် ပထဝီေြမြပင်နယ်နမိတ်များကိုသတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆန်းစစ်ေလ့လာမ 

အချနိ်မူေဘာင်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆူညံသှံင့် တုန်ခါမ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စနွ့်ပစ်ေရှင့် 

ေရဆိုးများ ထွက်ရှိိုင်မအား ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ေလအရည်အေသွး ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ေြမထအုရည်အေသွး 

ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ေဂဟစနစ် ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ဇီဝမျ ိးစိတ်အေြခအေနှင့် ပျက်သုဉ်းုိင်မအေြခအေနအား 

ဆန်းစစ်ြခင်းတုိအား ြပစုတင်ြပထားပါသည်။ 

၆။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများ 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့် ကာလတွင် အေပယံေြမဆီလာ၊ စွန ့်ပစ်ေြမစာှင့် စွန့်ပစ်ေရ ထွက်ရှိ 

ြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခုိက်ေစုိင်ေသာ်လည်း အေပယံေြမဆီလာ ှင့်စွန ့်ပစ် ေြမစာများ 

အားစုပုံကွင်းတည်ေဆာက်၍စနစ်တကျ စုပုံြခင်းှင့်စွန့်ပစ်ေရအား ေရစစ်ကန်များတွင ်စုေဆာင်းစစ် 

ယူ၍ ြပန်လည်အသုံးြပြခင်းြဖင့် ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ စွန ့်ပစ်ေရတွင် အက်စစ်ဓာတ် 

ြမင့်မားမအား စစ်ေဆးေတွရှိပါက ထုံး(Lime) အသုးံြပ၍ ဓာတ်ြပယ်ေစပီးမှ စွန့်ပစ်ြခင်း၊ ြပန်လည် 

အသုံးြပြခင်းအား ေဆာင်ရက်ွသွားပါမည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ ေရချ ိးခန်း၊ ေရအိမ်များမ ှ ထွက်ရိှလာ 

ေသာ အညစ်အေကးများ၊ စားေသာက်ေဆာင်မ ှထွက်လာေသာ အညစ်အေကးများ၊ ေရဆုိးများအား  

WHO ၏ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချန်ိများှင့်အညီ စွန့်ပစ်သည့် နည်းစနစမ်ျား တည်ေဆာက်၍ အသုံး 

ြပသွားပါမည်။ စွန့်ပစ်အမက်များကိုလည်း ကျင်းတူး၍ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင်း၊ မီးဖျက်ဆီး 

ြခင်းများ ေဆာငရွ်က်သွားပါမည်။  

ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ေြမေပေရ (Perched Water) စိမ့်ထွက်ြခင်းှင့် ေြမ 

ေအာက်ေရ(Underground Water) ထွက်ရှိြခင်းေကာင့် ထွက်ရိှလာမည့် စွန ့်ပစ်ေရကို ေရစစ်ကန် 
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များြပလုပ်၍ ထိန်းသမိး်ပးီ၊ ေနာက်ဆုံးေရစစ်ကန်မှ ေရကည်အားြပန် လည်အသံုးြပသည့်စနစ်ြဖင့် 

ြပန်လည်အသုံးြပိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင့် ေရဆိုးများစီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အဖဲွခွဲြဖင့်  ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (က) သတတွင်းအင်ဂျင်နီယာ    အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင် ့ေရဆိုးများစီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ်အလုပ်သမားလစာ 

ေပးြခင်း၊ စက်ပစည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူြခင်းှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ြခင်း အပါအဝင် တစ်ှစ်လင် 

ေငွကျပ်(၄)သိန်းခန့် သံုးစဲွရန် လျာထား ပီး လိုအပ်ပါက ထပ်မံြဖည့်စွက ်သုံးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းသည် ပတ်ဝန်းကျငအ်ား အေှာင့်အယှက် 

ြဖစ်ေစိုင်ေသာ အနံ့ထွက်ရိှေစုိင်သည့် လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားမဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသည် 

လူမဝန်းကျင်အတွက ် လက်မခံိုင်ေသာ ဆိုးရွားသည့်အနံ့များ ထွက်ရှိေစိုင်သည့် လပုင်န်းအမျ ိး 

အစားမဟုတ်ပါ။ လိုအပ်လာမည်ဆုိပါက (Odor Impact Assessment) အား ေဆာင်ရွက်သွား 

ရမည်။ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်း ေြမေပတွင်ရိှသင့်သည့် အြမင့်ဆံုးသပ်ိသည်းမပမာဏ (Ground 

Level Maximum Concentration) ရရှိသည ်အထိေဆာင်ရက်ွသွားပါမည်။ 

 အနံ့ (Odor) ှင့်ပတ်သတ်၍စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပင်န်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖွဲခွဲြဖင့်  ကီး 

ကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (က) စီမံကိန်းမန်ေနဂျာ     အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 အနံ့ (Odor) ှင့်ပတ်သတ်၍စီမခံန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ် အလုပ်သမားလစာေပးြခင်း 

ှင့် လိုအပ်သည့် ေဆာင်ရွက်မများအတွက ်  တစ်ှစ်လင်  ေငကွျပ်(၁)သိန်းခန ့် သုံးစဲွရန ်လျာထား 

ပီး လိုအပ်ပါက ထပ်မံြဖည့်စွက ်သံုးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့် ကာလတွင် အမန်ထွက်ရိှမအား စီမံခန့်ခဲွမည့် အစီအစဉ်အား အဓိက 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုတလု်ပ်ေရးေဆာင်ရွကခ်ျန်ိတွင် ခဲသတ သယ်ယူပိုေဆာင ်
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ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ ထုတလု်ပ်ေရးစက်ယရားများ သွားလာလပ်ရှားေမာင်းှင်ြခင်းေကာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်အားဖန်ုမန့်များြဖင့် ေလထုညစ်ညမ်းမကုိ ြဖစ်ေစုိင်ပါသည်။ သိုပါ၍ မကာခဏ 

ခဲသတ သယ်ယူရာေြမသားကားလမ်းများအား အနည်စစ်ကန်မှရယူ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉှ်င့် စက် 

ယရားများ ြဖတ်သန်းသွားလာမည့် ရက်တွင်တစ်ရက်လင ်ဂါလ ံ(၁၆၀၀)ဆ့ံ ေရကား (၂)စီးန်းြဖင့် 

ေရြဖန်းေပးြခင်း၊ ေြမသားလမ်းများ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို (၂၀) ကီလိုမီတာေအာက်တွင ် အရိှန် 

ေလာ့ေမာင်းှင်ြခင်းတိုှင့် ဖုံးအုပ်သယ်ယူြခင်းတိုြဖင့် ထိန်းသိမ်းထားုိင်ပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာ 

အတွင်းမ ှ ခဲသတ ကားများ ထွက်ရှိရာတွင ် ကား၏ကုိယ်ထည်ှင့် ကားဘီးများအား ေရြဖင့်ေဆး 

ေကာပီးမှ ထွက်ရှိေစြခင်း၊ လုံ ခံစွာဖုံးအုပ်၍ သယ်ယူေစြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်သြဖင့် 

ခဲသတ သယ်ယူရာလမ်းေကာင်းတွင ် ေလထုှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမအား ကာကွယ်ထိန်း 

သိမ်းသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ခဲသတ ထုတ်လုပ်မမှာ တစ်ှစ်လင်တန် (၃၂၆၀)ခန့် သာြဖစ်သြဖင့် 

သတသယ်ယူမလုပင်န်းအား တစ်လလင်အများဆုံး(၂)ကိမ်သာသယ်ယူရန် လုိအပမ်ည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ လမ်းေကာင်းေဘးပတ်ဝန်းကျင်တွင ် သစ်ပင်များစိုက်ပျ ိးြခင်းြဖင့်လည်း ေလထုညစ်ညမ်းမ 

အား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ သစ်ပင်များအားလည်း ခုတ ်

ထွင်ရှင်းလင်းြခင်းမြပဘ ဲထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ 

 ေလအရည်အေသွးှင့်ပတ်သက်၍ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖွဲခွဲြဖင့် 

ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
 (က) စီမံကိန်းမန်ေနဂျာ     အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 ေလအရည်အေသွးှင့် ပတ်သက်၍ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အလုပ်သမားလစာ 

ေပးြခင်း၊ စက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူြခင်း၊ေရြဖန်းြခင်းှင့် လမး်ေဘးတွင် သစ်ပင်စိုက်ပျ ိးြခင်းတို 

အတွက ်  တစ်ှစ်လင် ေငွကျပ်(၄)သိန်းခန ့် သုံးစွဲရန် လျာထားပီး လုိအပ်ပါက ထပ်မံြဖည့်စွက ်သုံး 

စဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဇီဝမျ ိးစိတ်များအြဖစ ် ငှက်မျ ိးစတ်ိ(၄)မျ ိးခန့်မှာ သိမ်းငှက်၊ ကက်တူေရွး၊ ဘုတှ်င့် 

ေဒါင်းများြဖစ်ပးီ၊ ုိတုိက်သတဝါများြဖစ်သည့် ရှဉ့်၊ ယုနှ်င့် ေတာဝက်မျ ိးစိတ်များေတွရှိရပါသည်။ 

တွားသွားသတဝါ(၁)မျ ိးြဖစ်ေသာ ပုတ်သင်ညိ၊ ကင်းလိပေ်လာှင့ ် ေမများေတွရှိရပီး အင်းဆက် 

မျ ိးစိတ်များှင့် လိပ်ြပာမျ ိးစိတ်များရိှေကာင်း ေစာင့်ကည့်မှတ်တမး်များ အရေတွရိှရ ပါသည်။ 

အပင်မျ ိးစိတ်များမှာ သယင်းကီး၊ ေလာ်ြဖ၊ ေထာက် က့ံှင့် ဝါးမျ ိးစုံေပါက်ေရာက်ေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင ် ရှားပါးဇီဝမျ ိးစုံ၊မျ ိးကွဲများ မေတွရှ ိ

ရပါ။  
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 ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းေကာင့် ဇီဝမျ ိးစိတ်များ ပျက်သုဉ်းြခင်းမရိှေစရန်၊ 

စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအား ဇီဝမျ ိးစတ်ိများ သတ်ြဖတ်စားေသာက်ြခင်းအား တင်းကပ်စွာတား 

ြမစ်ထားပါမည်။  

 ဇီဝမျ ိးကဲွများထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအဖွဲခွဲြဖင့် ကီးကပ်ေဆာင် 

ရွကသွ်ားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 (က) စီမံကိန်းမန်ေနဂျာ     အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 ဇီဝမျ ိးကဲွများထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ် အလုပ်သမားလစာေပးြခင်းှင့် ေစာင့်ကပ် 

ကည့် စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများအတွက် တစ်ှစ်လင ်  ေငွကျပ်(၁)သိန်းခန့် သုံးစွဲရန် လျာထားပီး 

လုိအပ်ပါက ထပမ်ြံဖည့်စွက် သုံးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 စီမံကိန်းဧရိယာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရအား စွန့်ပစ်ြခင်းမရှိဘဲ ြပန်လည်အသံုးြပသည့် 

စနစ်ြဖင် ့ လိုအပ်ေသာေနရာတွင ် ြပန်လည်အသုံးြပမည်ြဖစ်ြခင်းေကာင့် စွန့်ပစ်ေရမရှိပါ သြဖင့် 

တိုက်စားမှင့် ုန်းအနည်ကျမြဖစ်ေပြခင်းမရှိိုင်ပါ။ အေပယံေြမဆီလာှင့် စွန့်ပစ်ေြမစာစု ပံုကွင်း 

များအား ေရတုိက်စားြခင်းမရှိေစရန ်  ေြမထိန်းနံရံတည်ေဆာက်၍ ကာကွယ်ထားမည်ြဖစ် ေသာ 

ေကာင့ ်တုိက်စားမ၊ အနည်ပုိချမများ မြဖစ်ေစရန ်ေဆာငရွ်က်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။    

  တိုက်စားမှင့်ုန်းအနည်ကျမ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပင်န်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖွဲခွဲြဖင့် 

ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (က) သတတွင်းအင်ဂျင်နီယာ    အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 တိုက်စားမှင့်ုန်းအနည်ကျမ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ်အလုပ်သမားလစာေပးြခင်း 

ှင့် ေြမထိန်းနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း လုပ်ငန်းများအတွက ်တစ်ှစ်လင် ေငကွျပ်(၃)သိန်းခန ့် သုံးစွဲရန် 

လျာထား ပီးလိုအပ်ပါက ထပ်မြံဖည့်စွက် သံုးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများအားတင်ြပရာတွင် ဆိုးကျ ိးသက် 

ေရာက်မများအား ေလျာ့ပါးေစေရးရည်ရယ်ွထားသည့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ 

ဆူညံသှံင့် တုနခ်ါမအား စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင့် ေရဆုိးများစီမခံန့်ခဲွြခင်း၊ အနံ့  
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(Odor)  ှင့်ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွ ဲြခင်း၊ ေလအရည်အေသွးဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေြမထု       

အရည်အေသွးစီမခံန ့်ခဲွြခင်း၊ ဓာတုပစည်းများအား စီမံခန ့်ခွဲြခင်း၊ ဇီဝမျ ိးကဲွများ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် 

တိုက်စားမှင့် ုန်းအနည်ကျမစီမံခန့်ခွ ဲြခင်း ေဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများအား တင်ြပထား 

ပါသည်။ 

၇။ ေဒသခံြပည်သူများ ချတ်ိဆက်ပါဝင်ြခင်းှင့ ်ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများစီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း 

 ေဒသခံြပည်သူများချတိ်ဆက်ပါဝင်ြခင်းှင့် ေဒသဖွံဖိးေရးလုပင်န်းများ စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း 

ေခါင်းစဉ်ေအာက်၌ အများြပည်သူှင် ့ ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း (Public Consultation) အများ 

ြပည်သူှင့် ေဆွးေွးညိင်းမရလဒ်ှင့် လူမဘဝဝန်းကျင် လူသားအကျ ိးအတွက် တာဝန်ယူမ 

ဆနး်စစ်ချက် (Corporate Social Responsibility - CSR) လုပ်ငန်းများအား တင်ြပထားပါသည်။ 

ေဒသခံများှင့် သေဘာတူညီခ့ဲသည့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအားလည်း ေဖာ် 

ထုတ် တင်ြပထားပါသည်။ 

CSR လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

စဉ် ေဆာင်ရက်ွမည့်အစီအစဉ် ကိမ်န်း 
ခန့မှ်န်းကုန်ကျ 
စရိတ်(ကျပ်) 

ေဆာင်ရွက်မည့် 
အဖွဲအစည်း 

၁ ဘာသာေရး ှစ်စဉ် (၅)သိန်း ေန့သစ်အာရှသတ
တူးေဖာ်ေရး  
ကုမဏီလီမိတက် 

၂ ပညာေရး ှစ်စဉ် (၅)သိန်း
၃ ကျန်းမာေရး ှစ်စဉ် (၅)သိန်း
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ှစ်စဉ် (၅)သိန်း

၅ 
လူမစီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်
ေရး 

ှစ်စဉ် (၅)သိန်း 

 

 CSR  လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်လုိအပပ်ါက လုံေလာက်သည့် ပမာဏအထ ိ

ေငွေကး ထပ်မံြဖည့်စွက် သံုးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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၈။ သတတွင်းပတ်ိသိမ်းေရးအစီအစဉ် 

 သတတွင်းပိတ်သိမ်းမည့် အစီအစဉ်များအား တင်ြပထားပီး ခဲသတ တူးေဖာ်မလုပ်ငန်း 

ပီးဆုံးချနိ်၌ သတတွင်းစတင်ပိတ်သိမ်းချနိ်မှစ၍ ပီးဆုံးချနိ်အထိကာြမင့်ချနိ်မှာ (၁)ှစ်ြဖစ်၍ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနများအား ပိတ်သိမ်းပီးကာလ (၅)ှစ်အထိ ရန်ပုံေင ွ ထူေထာင်၍ 

ေစာင့်ကည့်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေမာ်မှန်းသတတွင်း 

ပိတ်သိမ်းရန် အစီအစဉ်များအား ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ မုိင်းပိတ်သိမး်မ အင်ဂျင်နီယာ 

ဘာသာရပ်၊နည်းပညာ(Mine Closure Technology) အသုံးြပ၍ ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ 

အား ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

မုိင်းပိတ်သိမး်ေရးရံပုံေငွ လျာထားချက ်

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့် သတတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ပီးဆံုးသည့်အချန်ိတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းေရး အစီအစဉ်အတွက် လိုအပ်ေသာရံပုံ 

ေငွများကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း သုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ပီး ထိုရံပုံေငွှင့် မလုံေလာက်ပါက လိုအပ ်

သည့်ပမာဏအထိ ထပ်မံြဖည့်စွက ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
ခန့မှ်န်းကုန်ကျ

စရိတ် 
တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည့် အဖွဲ 

၁ ပျ ိးပင်ေပါက်များဝယ်ယူြခင်း ၃,၀၀၀,၀၀၀ ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရး
ကုမဏီလီမိတက် ၂ ေြမ၊ေရ၊ေလ အရည်အေသွး

ြပြပင်မ ေဆာင်ရက်ွြခင်း 
၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၃ အလုပ်သမားငှားရမ်းခ ၂,၀၀၀,၀၀၀
၄ ေြမ၊ေရ၊ေလ အရည်အေသွး

စစ ်ေဆးြခင်း 
၃,၀၀၀,၀၀၀

၅ အေထွေထွကုန်ကျစရိတ် ၂,၀၀၀,၀၀၀
 စုစုေပါင်း ၂၀,၀၀၀,၀၀၀
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ပျ ိးဉယျာဉ်တည်ေဆာက်ရန် စီစဉ်ထားရှိမအေြခအေန 

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့် ခဲသတ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မေကာင့် တူးေဖာ်ခ့ဲသည့်ကျင်းများအား ေြမြပန်လည်ဖိုပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ 

ေလျာ့နည်းေစရန်ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက် ေဒသှင့်ေလျာ်ညီေသာ  

သစ်ပင်များစိုက်ပျ ိးိုင်ရန်အတွက ် ပျ ိးဥယျာဉ်အားတည်ေဆာက်သွားပါမည်။ စိုက်ပျ ိးရန်ရည ်

ရွယထ်ားသည့်အပင်များမာှ ေဒသှင့်သင့်ေလျာ်သည့် သယင်းကီး၊ ေလာ်ြဖ၊ ေထာက်ကံ့၊ 

မယ်ဇလီပင်၊ မန်ကျည်းပင်ှင့် သက်ရက်ပင်အစရိှသည့် အပင်များ စိုက်ပျ ိးရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ 

ပျ ိးပင်အေရအတွက်မှာ အပင(်၁)မျ ိးလင ်(၁၈၁၅) န်းြဖင့် အပင်စုစုေပါင်း (၁၀၈၉၀)ပင်ခန့် ြပစုပျ ိး 

ေထာင်သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ပျ ိးဉယျာဉ်အား ထပ်မံတုိးချဲတည်ေဆာက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခဲွမ အစီအစဉ် (ESMP) 

(၉-၂-၁) ခဲသတထတု်လုပ်မကာလေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အဖွဲဖွဲစည်းြခငး်  
ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်သည် တူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်သည့် စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်ချနိ်မှစတင်၍ ဆူညံသံထိန်းချပ်ြခင်း၊ 

ေြမေပေြမေအာက် ေရအရည်အေသွးစစ်ေဆးြခင်း၊  စွန့်ပစ်ေြမှင့် စွန့်ပစ် 

ေရများ စနစ်တကျေဆာင်ရက်ွိုင်ေရးှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအတွင်း ပတ်ဝန်း 

ကျင် ထိခုိက်မအနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန်အတွက ် ထုတ်လုပ်မကာလတွင် 

ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့်အဖွဲအား ဖွဲစည်းတာဝန် ေပးသွားပါမည်။  

   (၁) ဒါုိက်တာအဖွဲဝင ်(၁) ဦး ဥက 

   (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင် (အကံေပး) အတွင်းေရးမှး 

   (၃) ဘူမေိဗဒပညာရင်ှ အဖွဲဝင ်

   (၄) ုံးအဖွဲမှး အဖွဲဝင ်

   (၅) ကးီကပ်(ထုတ်လုပ်ေရး) (၂) ဦး အဖွဲဝင ်

   (၆) လံု ခံေရးမှး  အဖွဲဝင်
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ထိခိုက်မများကို စစ်ေဆးကီးကပ်မများှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက ်

စဉ် ေစာင့်ကည့်မည့်ထိခိုက်မ 
စစ်ေဆးကီးကပ်မများ

ရန်ပုံေင ွ
Parameter အကိမေ်ရ 

၁ ေြမေပေရေြမေအာက်ေရ Arsenic, Cadmium, Chemical oxygen 
demand, Chromium (hexavalent), Copper, 
Cyanide, Cyanide (free), Cyanide (weak 
acid dissociable), Iron(total), Lead, 
Mercury, Nickel, pH, Temperature, Total 
suspended solids, Zinc 

(၆)လ (၁)ကိမ် ကျပ် (၄)သနိ်း

၂ ဆူညံသံ 
dBA (တုန်ခါန်း) 

(၆)လ (၁)ကိမ် ကျပ် (၁)သနိ်း

၃ ေြမထအုရည်အေသွး Arsenic , Cadmium, Lead , Mercury (၆)လ (၁)ကိမ် ကျပ် (၄)သနိ်း

၄ ေလအရည်အေသွး CO,NO,NO2,PM2.5,PM10,RH%,SO2, TmpC (၆)လ (၁)ကိမ် ကျပ် (၅)သနိ်း

၅ ေဘးအရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစည်း
များစွန့်ပစ်မ စီမခံန ့်ခွဲမည့် အစ ီ
စဉ် 

စက်သုံးဆီ သိုေလှာင်ရာေနရာ၊ စွန့်ပစ်ပစည်းများ 
စွန့်ပစ်ရာေနရာ၊ဖိတ်စင်မအေြခအေန၊မီးေဘးအ
ရာယ်ကာကွယ်ထားမ အေြခအေန 

(၆)လ (၁)ကိမ်
 

ကျပ် (၅)သနိ်း
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၆ ေဂဟစနစ်ြပန်လည်ြဖစ်ထွန်းမ 
ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ် 

သဘာဝအတိုင်း လက်ရှိေပါက် ေရာက်ေနေသာ 
အပင်များ၊ ထိန်းသိမ်းထားရှိေသာ သစ်ပင်များ၊ 
အစားထိုးစိုက်ပျ ိးထားေသာ အပင်များ၊ အြခား 
ေဒသမ ှ အစား ထိုးဝင်ေရာက်လာေသာ အပင် 
မျ ိးစိတ်များ 

(၆)လ (၁)ကိမ်
 

ကျပ် (၃)သနိ်း

၇ လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခိုက်
မအေြခအေန အားေစာင့်ကည့် 
မည့် အစီအစဉ် 

ေဒသခံများ၏ကျန်းမာေရးဆိုင် ရာထိခိုက်ိုင်မ 
အေြခအေန (ဆူညံသ၊ံ တုန်ခါမ၊ ဖုန်မန်ပျ ံ လွင့်မ၊ 
ေလထုအရည်အေသွး၊ ေရအရည်အေသးွ) 

(၆)လ (၁)ကိမ်
 

ကျပ် (၅)သနိ်း

 စုစုေပါင်း ကျပ် (၂၇)သနိ်း

 

 စီမံကိန်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မများ၊ ေြမအရည်အေသွးှင့် ေရအရည်အေသွးအား (၆)လ တစ်ကိမ ် စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တစ်ကိမ်လင် စုစုေပါင်းေငွကျပ ် ှစ်ဆယ့်ခုှစ်သိန်း (၂,၇၀၀,၀၀၀/-)ခန့် ကုန်ကျပါမည်။ လိုအပ်ပါက လိုအပ်သည့်ပမာဏအထ ိ ထပ်မံ ြဖည့်စွက ်

သုံးစွဲသွားပါမည်။ အထက်ပါ ထိခိုက်မများေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉ်များကို အမှန်တကယ် အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်ွက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဆိုင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ ် (ESMP) ေခါင်းစဉ်ေအာက်၌ စီမခံန့်ခဲွမ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊  ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမည့်အချက်များ၊ 

အေရးေပတုန့်ြပန်မှင့် အေရးေပအေြခအေနများစီမံခန ့်ခွဲမ၊ ပတ်ဝန်းကျငထိ်န်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 

များအတွက် ရန်ပုံေငွလျာထားချက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွ ဲမအစီအစဉ် ေဆာင်ရွက်မည့် 

အဖွဲအစည်းှင့်  ရန်ပုံေငွလျာထားချက်တို အား တင်ြပထားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမ 

အစီအစဉ် ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲအစည်းအား ကုမဏီ၏ အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ ကိုယ်တိုင်ဥက ္က 

အြဖစ် တာဝန်ယူထားပီးပညာရှင်များမ ှအဖွဲဝင်များအြဖစ်ပါဝင်ဖွဲစည်းသွားပါမည်။  

  (၁) ကုမဏီ၏ အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ  ဥက 

  (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင(်အကံေပး) အတွင်းေရးမှး  

  (၃) သတတွင်းအင်ဂျင်နီယာ  အဖွဲဝင ်

  (၄) စိုက်ပျ ိးေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်

  (၅) ေဆာက်လုပ်ေရးအင်ဂျင်နီယာ  အဖွဲဝင ်

  (၆) ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကမး်ကျင်သူ  အဖွဲဝင ်

  (၇) လူမစီးပွားေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်

  (၈) ကုမဏီ၏ ုံးအဖွဲမှး  အဖွဲဝင ်
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်ရန်ပံုေငွလျာထားချက် 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေနေသာ လုပ်ငန်းအသီးသးီအတွက် ေအာက်ပါ 

အတုိင်းရန်ပုံေငွလျာထားပါသည်။  
ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန ့်ခဲွမအစီအစဉမ်ျားအတွက် ေယဘုယျခန့်မှန်းစရတ်ိ 

(Estimated Budget For EMP) 

စဉ် အေကာင်းအရာ ခန့်မှန်းစရိတ(်ကျပ်) မှတ်ချက် 

၁ ေစာင့်ကပ်ကည့်မအစီအစဉ(်Moitoring Plan) ၂,၇၀၀,၀၀၀ (၆လ)

၂ 
ထိခိုက်မေလျာ့ပါးေရးအစီအစဉ(်Mitigation Measure 
Plan) 

၂၃၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်) 

၃ 
အေရးေပကာကွယ်ေရးအစီအစဉ ်(Emergency 
Prepareness Plan) 

၇,၅၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၄ လူမတာဝန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအစီအစဉ် (CSR Plan) ၃၅,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၅ 
လုပ်ငန်းခွင်ှင့်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အစီအစဉ် 
(Occupition Health Care Plan) 

၈,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၆ 
အများြပည်သှူင့် တိုင်းပင်ေဆွးေွးြခင်းအစီအစဉ ်
(Public Concultation Plan) 

၅,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၇ မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်းအစီအစဉ(်Mine Closure Plan) ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၈ 
စုိက်ခင်းတည်ေထာင်ြခင်းအစီအစဉ်  (Replantation 
Plan) 

၆,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၉ 
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းသင်တန်းများ အစီအစဉ် 
(Capacity Build and Training Program) 

၆,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

 ရံပံုေငွ စုစုေပါင်း ၉၂,၅၀၀,၀၀၀  

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေနေသာ လုပ်ငန်းအသးီသီးအတွက် ေဖာ်ြပပါ 
ရန်ပုံေငွှင့် မလုံေလာက်ပါက လံုေလာက်သည့် ပမာဏအထိ ထပ်မံြဖည့်စွက် သုံးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါ 
သည်။  



၁၀။ စီမံကိန်း၏ကတိကဝတ်များ 

ကတိကဝတ်အမည် 
အမှတ်
စဉ် 

ကတိကဝတ်အား ရငှ်းလငး်ေဖာ်ြပချက ် ရည်န်းချက ်

စီမကံိန်းမ ှ လိုက်နာေဆာင်ရကွ် 
သွားမည့် ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ၊ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လမ်းန် 
ချက်များ ှင့်မဝူါဒများ 

၁ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ န်ကားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းများ၊ အရည်အေသွး စံချနိ်စံန်း သတ်မတှ်ချက်များ ှင့်  
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ (Initial 
Environmental Examination Report) အား သေဘာတ ူ
အတည်ြပေကာင်း ှင့်တာဝန်ယူ ေကာင်းကတိဝန်ခံချက်တိုအား 
ေဖာ်ြပထားပါ သည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း (၃) 
အား ရည်န်းပါသည်။ 

စီမကံိန်းအေကာင်းရှင်းလင်းေဖာ်ြပ
ချက ် ၂ 

ဇီဝမျ ိးစိတ်အေြခအေနေဖာ်ြပချက် ၊ လုပက်ွက်ှင့် (၅)မိုင်ပတ်လည်
အတွင်း ယဉေ်ကျးမအေမွအှစ်မရှိေကာင်း ေဖာ်ြပချက်တိုအား 
ဝန်ခံကတိြပလက်မှတ်ေရးထိုး ထားပါသည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း (၄) 
အား ရည်န်းပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မေလျာ့ပါးေစ 
ေရးနည်း လမ်းများ 

၃ ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမအားစီမံခန ့်ခွဲြခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင့်
ေရဆိုးများစီမံခန ့်ခွဲြခင်း၊ အနံ့  (Odor) ှင့်ပတ်သတ်၍စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊ 
ေလအရည်အေသွးဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေြမထုအရည်အေသွး စီမံ 
ခန့ခ်ွဲ ြခငး်၊ ဓာတုပစည်းများအားစီမခံန့်ခွဲြခင်း၊ ဇီဝမျ ိးကွဲများထိန်း 
သိမ်းြခင်း၊တိုက်စားမှင့်ုန်းအနည်ကျမ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းများ အတကွ် 
ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမ ံများအား ကတိကဝတ်ြပ ေဖာ်ြပထားပါ 
သည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း (၆) 
အား ရည်န်းပါသည်။ 

ေဒသခံြပည်သမူျား ချတိ်ဆက်ပါဝင် 
ြခင်းှင့် ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း 
များ စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၄ ေဒသခံြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားေရးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း
များ၊ CSR လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
အများြပည်သူပါဝင်မှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ေဖာ်ထုတ်မ 
လုပ်ငန်းစဉ်များအား  ကတိကဝတ်ြပ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း 
(၇)အား ရည်န်းပါသည်။ 
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သတတွင်းပိတ်သိမ်းေရးအစီအစဉ ်
 

၅ သတတူးေဖာ်မလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းပီး
ကာလေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊  မိုင်းပိတ်သိမ်းေရးရံပုံေငွ 
လျာထားချက်၊  ပျ ိးဉယျာဉ်တည်ေဆာက်ရန် စီစဉ်ထားရှိမအေြခ 
အေနများအား  ကတိကဝတ်ြပ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း (၈) 
အား ရည်န်းပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်လူမဆိုင်ရာ စီမ ံ
ခန့ခ်ွဲမ အစီအစဉ် (ESMP) 

၆ စီမံခန့်ခွဲမေဆာင်ရွက်ချကမ်ျား၊ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉ်
များ၊  ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမေဆာင်ရွက်မည့်အချက်များ ၊ အေရး 
ေပတုန့် ြပန်မှင့် အေရးေပအေြခအေနများ၊ သဘာဝေဘး  
အရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်များ၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး
လုပ်ငန်းများအတွက ်ရန်ပုံေငွလျာထားချက ် ၊ ပတဝ်န်းကျင် စီမံခန့်  
ခွဲမအစီအစဉ် ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲအစည်းများ ဖွဲစည်းြခင်းအား 
ကတိကဝတ်ြပ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထိခိုက်မများေစာင့်ကည့် 
စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉ်များကို အမှန်တကယ် အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သးီြခားဝန်ခံ ကတိြပ 
လက်မှတ်ေရးထိုးထားပါသည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း 
(၉)အား ရည်န်းပါသည်။ 
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၁၁။ နိဂုံးချပ်သုံးသပ်ချက် 

 မိမိတုိသည် Third Party အေနြဖင့် အမှတ(်၁)သတတွင်းလုပ်ငန်းမ ှ ထုတ်ြပနလ်မး်န် 
ထားေသာ (၃.၈.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ စံပုံစံြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း 
ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ် (၃၆)၊ အပိုဒ်(၆၃-ဇ)အရလည်းေကာင်း၊ သတတူးေဖာ်ေရး 
လုပ်ငန်းများအတွက ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက် (အပီးသတ်မူကမ်း၊ 
၂၀၁၈) ပါ IEE Format ှင့်အညီ ေရးသားတင်ြပထားပါသည်။ IEE Report တွင ် ပါဝင်ေသာ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူမှ စနစ်တကျ 
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သိုမှသာ ြမန်မာ့သတတွင်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 
သစ်ေတာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစမည့် စီမံကိန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 သိုြဖစ်ပါ၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ စနစ်တကျေရးသားြခင်း၊ ဥပေဒှင့်အညီလိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ကပ်မတ်စစ်ေဆးြခင်းတိုအားတာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမများြဖင့် တာဝန်ရှိသူ 
အားလုံး လိုက်နာေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ဆိုပါက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မအား ကာကွယ်ိုင် 
မည်ဟု သံုးသပ်မပိါသည်။ 

 ိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ သတတွင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ သစ်ေတာဥပေဒ၊ 
နည်းဥပေဒများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များကို ေလးစားလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ိုင်မှသာလင် ေြမလာကိုဖွင့်ြပည်ကိုြမင့်အံ့၊ ပေဒသာေြမမှာ 
ရှာစိုလား၊ များများရှာ၊ အသင့်အတင့်တူး၊ သန့်စင်ကိချက် ြပည်သူအတွက်ဟုေသာ ေဆာင်ပုဒ် 
များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရက်ွုိင်မည်ြဖစ်ပးီ ြပည်သူြပည်သားများလည်း သယံဇာတကျန်ိစာမှ 
လွတ်ကင်းုိင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်းသံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 သိုြဖစ်ပါ၍ ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ 
ေကျာက်မဲခုိင် ၊ မန်တံုမိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာ၊ မဟုိေချာင်းေဒသ 
လုပ်ကွက်အမှတ(်၄) ခဲသတအား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ်ကနဦး 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ (Initial Enviromental Examination Report)အား 
သတတူးေဖာ်ေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက် (အပီးသတ် 
မူကမ်း၊၂၀၁၈) ပါကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ (Initial Enviromental 
Examination Report) ှင့်အညီ လိုအပသ်ည့်အချက်အလက်များကို ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ြပစု၍ 
တငြ်ပထားေကာင်း ေဖာ်ြပအပ် ပါသည်။ 



မာတိကာ 

စဉ်     အေကာင်းအရာ      စာမျကှ်ာ 

အခန်း (၁) 
၁။ နိဒါန်း          ၁ 

အခန်း (၂) 
၂။ စီမံကိန်းဆိုင်ရာအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်    ၄ 

အခန်း (၃) 
၃။ လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊  

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လမ်းန်ချက်များှင့် မူဝါဒများ   ၁၂ 

အခန်း (၄) 
၄။ စီမံကိန်းအေကာင်းရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက ်     ၄၂ 

အခန်း (၅) 
၅။ ထိခုိက်ုိင်မများအား ဆန်းစစ်ေဖာ်ထုတ်ချက်    ၅၃ 

အခန်း(၆) 
၆။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မေလျာ့ပါးေစေရးနညး်လမ်းများ   ၅၉ 

အခန်း(၇) 
၇။ ေဒသခံြပည်သူများ ချတ်ိဆက်ပါဝင်ြခင်းှင့် ေဒသဖံွဖိးေရး 

 လုပ်ငန်းများစီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း      ၇၀ 
အခန်း (၈) 

၈။ သတတွင်းပိတ်သိမ်းေရးအစီအစဉ်     ၇၉ 
အခန်း(၉) 

၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခဲွမ အစီအစဉ် (ESMP)  ၈၄ 
အခန်း (၁၀) 

၁၀။ စီမံကိန်း၏ကတိကဝတ်များ       ၁၁၄ 

အခန်း (၁၁) 
၁၁။ နိဂုံးချပ်သုံးသပ်ချက်       ၁၁၆ 
 
၁၂။ ကျမ်းကိုးစာရင်း (References)      ၁၁၈ 
 
 



ေနာက်ဆက်တဲွများ 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ(က) တည်ေနရာြပေြမပုံ၊ ေြမမျက်ှာသွင်ြပင်ြပပုံ၊ 

အကျယ်အဝန်းြပပံု၊ အကွက်ချြပပုံ (Layout Plan)၊ 

ေကာင်းကင်ဓါတ်ပုံ၊ လမ်းေကာင်းြပေြမပံု၊ ေရနမူယူသည့် 

တည်ေနရာြပပံဒ 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ)  မိုင်းဒီဇိုင်းပုံများ၊ Layout Plan 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ)  ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ဃ)  ဓါတ်ခဲွအေြဖများ 

ေနာက်ဆက်တဲွ(င)  ခွင့်ြပမိန ့်များ 

ေနာက်ဆက်တဲွ(စ)  သစ်ေတာပျ ိးခင်းထူေထာင်ထားရိှမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ဆ)  ေဒသခံြပည်သူများှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးမ မှတ်တမ်း  

ဓာတ်ပုံများ  

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဇ)  CSR လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ထားရှိမ အေြခအေန  

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဈ)  ကုမဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ  

ေနာက်ဆက်တဲွ (ည) အစီရင်ခံစာေရးသား ြပစုသူ၏အချက်အလက်များ  

 

 



အခန်း (၁) 
၁။ နိဒါန်း 
 ေန့သစ်အာရှသတကုမဏီလီမိတက်သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခုိင်၊ မန်တံုမိနယ်၊ 

နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပစု်၊ မဟုိေချာင်းလုပ်ကွက် ေြမဧရိယာ (၄၉.၅) ဧက (၀.၂၀၀၃ စတုရန်း ကီလုိမီတာ) 

ကျယ်ဝန်းေသာ လုပ်ကွက်(၄)တွင် ခဲသတ အေသးစား ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများအား 

(၁၈.၇.၂၀၁၈) မှ (၃၁.၅.၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ေဆာင်ရွက်ရန်ခွင့်ြပမိန့်ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် အေသးစား ထုတလု်ပ်မ 

လုပ်ငန်းမ ှ အလတ်စားထုတ်လုပမ်လုပ်ငန်းသို ကူးေြပာင်းေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ကွက်အတွက ်

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ (Initial Environmental Examination Report) 

ေရးသားတင်ြပရန် လိုအပ်ပါသြဖင် ့ သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင ် ထိခိုက်မ 

ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက် (အပီးသတ်မူကမ်း၊ ၂၀၁၈)ပါ IEE Format ှင့်အညီ 

လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ကမ်းကျင်ပညာရှင်များြဖင့် ေရးသားြပစု၍ တင်ြပရန် 

လမ်းန်လာခဲ့ြခင်းေကာင့် ေန့သစ်အာရှသတကုမဏီလီမိတက်၏ တာဝန်ေပးချက်အရ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနတွင ်ကားကာလအကေံပးလုပ်ကိုင်သူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထား 

ပီးြဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင်ှင့်အဖဲွသည် ကုမဏီမတှာဝန်ရိှသမူျားှင့်အတူ 

ေဖာ်ြပပါေဒသသုိ ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်၍ ဤအစီရင်ခံစာအား ေရးသားတင်ြပြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင်ှင့်အဖဲွသည် အဆုိြပလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မေကာင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ကျန်းမာေရးထိခုိက်ုိင်ေြခရိှမများကုိ ေလျာ့နည်းေစရန် 

အတွက် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်များအား ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပထားပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ 

အနည်းဆုံးြဖစ်ေစမည့် နည်းစနစ်များအသုံးြပသွားမည့် အစီအစဉ်များအားေရးသားတင်ြပထား 

ပါသည်။ ယင်းအြပင် စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဘးအရာယ်ရိှဓါတုပစည်းများ အသံုးြပြခင်းမရိှပါ 

ေကာင်း  ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 ေန့သစ်အာရှသတကုမဏီလီမိတက်သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခုိင်၊ မန်တံုမိနယ်၊ 

နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပစု်၊ မဟုိေချာင်းလုပ်ကွက် ေြမဧရိယာ (၄၉.၅)ဧက (၀.၂၀၀၃ စတုရန်း ကီလုိမီတာ) 

ကျယ်ဝန်းေသာ လုပ်ကွက်(၄)တွင် ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ရာ၌ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသို ေရးဆွဲတင်ြပ 

ခဲ့ေသာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ (Initial Environmental Examination 

Report) တွငပ်ါရှိေသာ စီမံချက်များအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပီး၊ ိုင်ငံေတာ်၏ 

တည်ဆဲဥပေဒများ၊ သတတွင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ သစ်ေတာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်း 
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ကျင်ထိခုိက်ဆန်းစစ်ြခင်းဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း လမ်းန်ချက်များအား 

လည်း ေလးစားလုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပအစီရင်ခံအပ်ပါသည်။  

၁-၁။ စီမံကိန်းအဆိုြပသူ၏ အေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 
  စီမံကိန်းေဖာေ်ဆာင်သူအမည်၊ ရာထူးှင့် အေကာင်းအရာ 
 အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ - ဦးေအာင်ြမင့် ၊ (၁၃/ လရန(ုိင်) ၀၈၄၉၈၁) 

 ကုမဏီအမည်ှင့်  - ေန့သစ်အာရှသတကုမဏီလီမိတက် 

 ေနရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ(်၃)၊ စကားဝါလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊  

    ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။ 

    ဖန်ုး ၀၁-၇၀၅၃၁၂ 

 ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်များစာရင်း 
 ၁။ ဦးရဲရဲခိုင် (၁၃/ မကန (ုိင်) ၀၀၀၁၈၂) 

 

၁-၂။  ကနဦးေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာ တာဝန်ယူေဆာင်ရွကသူ်၏အေကာငး်အရာ 
 ေဖာြ်ပချက် 
 IEE တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့် ပညာရှင်၏အမည် - ဦးသူရမင်း 

 မှတ်ပံုတင်အမှတ်   - ၁၄/ဓနဖ(ိုင်) ၁၁၇၇၁၆  

 ေနရပ်လိပ်စာ  - အမှတ(်၅၁)၊ အခန်းနံပါတ် 2C 

(ပထမထပ်) ၊ေရတာရှည်လမ်းသစ်၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  

 ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း   - ၀၉-၇၉၇၉၆၁၀၀၅ 
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IEE တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲဝင်ပညာရှင်များစာရင်း 

Sr.No. Name Degree Specialization 
Reg 
No. 

1 U Thura Min 
BSc 
Dip in GIS 

Ecology and Biodiversity, 
Ground Water and Hydrology, 
Modeling for watr Quality 

40

2 Daw Thida Nyein MSc/ MRes 
Ecology and Biodiversity,
Socio-Economy 

34

3 Daw Htike Chit Su 

BA (English)
Master Degree 
in Communi-
cation Studies 
Concentration: 
Corporate 
Communication

Facilitation of Meeting 

4 Daw Esther 
BA (English)
 

Facilitation of Meeting/ Infor 
mation Release Specialist 

 
5. 
 

U Nanda Maung 
BE 

(Mechatronics) 

Air pollution control, Noise 
and Vibration (Enviromental 
Insturments Specialist) 

6. 
Dr.Aye Moet Moet 
Zaw Win 

M.B.B.S Health 

 
7. 
 

U Aung Khaing BSC (Geology) Geology and Soil 

 
8. 
 

U Hla Shwe  B.E (Mining) 
Risk Assessment and Hazard 
Management, Open and 
Underground Mining 

9. U Thet Naing Thaw AGTI (Mining) 
Mining & Water Pollution 

Control 

10. 
U Nan Zing San 
Aung 

B.E 
(Metallurgy) 

Mining , Metallurgy , Geology 
and Soil, Waste Management 

11.  U Wai Phyo Maung 
Bachelor of 

Law 
Legal Advisor/ Land Use 
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အခန်း(၂) 
၂။ စီမံကိနး်ဆိုငရ်ာအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက ်
၂-၁ ။ စီမကိံန်းတည်ေနရာ 
 ေန့သစ်အာရှသတကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့် 

မဟိုေချာင်းလုပ်ကွက(်၄)သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခိုင်၊ မန်တုံမိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရာွ 

အုပ်စုတွင ်တည်ရိှ၍ Lambert ေြမပုံအမှတ် 93-E/7,11  (A-367 122, B-372 120, C-375 124, D-

372 125) အတွင်းတွင်တည်ရိှပါသည်။ စီမံကိန်းေြမေနရာသည် အစိုးရစီမံခန ့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့် 

ေြမလွတ်ေြမိုင်းြဖစ်ပီး သစ်ေတာကိးဝိုင်း၊ ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာများအတွင်း ကျေရာက်မ 

မရှိြခင်း၊ သစ်ေတာစိုက်ခင်းှင့် သစ်လုပ်ကွက်ဧရိယာများအတွင်း ပါဝင်ကျေရာက်မမရှိြခင်း၊ 

ဆည်ေြမာင်းတာတမံများ၏ ေရေဝေရလဲဧရယိာအတွင်း ပါဝင်ကျေရာက်မမရှိေကာင်း ေတွရှိရပါ 

သည်။ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း သစ်ေတာဦးစီးဌာနမ ှတည်ေထာင်ထားေသာ စိုက်ခင်းှင့် ပုဂလိက 

စိုက်ခင်းများမရှိပါ။ လုပကွ်က်ဧရိယာသည် ခဲသတ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက ် ခွင့်ြပထားပးီြဖစ်ေသာ 

အစိုးရစီမံခန ့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ေြမလွတ်ေြမိုင်း ဧရိယာသာ ြဖစ်ပါသည်။                                                 

၂-၂ ။ စီမကိံန်းအရွယ်အစား  

 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ကွက်(၄)သည် ေြမဧရိယာ (၄၉.၅)ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ 

 အဆုိပါ လုပ်ကွက်သည် ြမန်မာ့သတတွင်း နည်းဥပေဒများ (၂၀၁၈)အရ အေသးစား တူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းမှ အလတ်စားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းသုိ ကူးေြပာင်းေဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ် 

ကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂-၃ ။ သတတွင်းထူေထာင်မလုပ်ငန်းများ 
 သတတွင်း ထူေထာင်မလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ေြမမျက်ှာြပင်ရှင်းလင်းြခင်း၊ အေဆာက်အဦ 

များ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းများ ေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ လမ်းများေဖာက်လုပ်ြခင်းှင့် အေပယံ 

ေြမဖယ်ရှားြခင်းလုပ်ငန်းများဦးစွာ ေဆာင်ရက်ွမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ေြမမျက်ှာြပင် ရှင်းလင်းြခင်းလုပ်ငန်းများ သီးြခားေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပဘဲ ေဆာက်လုပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများှင့် ခဲသတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်စဉ ် အဆင့်အလိုက ် တွဲဖက် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 သတတွင်းဧရိယာအတွင်း စီးဆင်းလာိုင်သည့် မိုးေရများလုပ်ကွက်အတွင်း Level အဆင့် 

တိုင်းတွင ် ေရဝပ်တင်ကျန်မေနေစရန်ှင့် ေရတ်ေြမာင်းများေဖာက်လုပ်၍ အနည်စစ်ကန်သို သယွ် 

တန်းသာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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(က) လမ်းများေဖာက်လုပ်ြခင်း 
လုပ်ကွက်ဧရိယာသို ေဖာက်လုပ်ထားေသာကားလမ်းသည် ယခင်ေကျးရွာ 

ချင်းဆက်လမ်းေဟာင်းြဖစ်ပီး ရာသီမေရွးသုံးိုင်ေသာလမ်းအြဖစ် ြပန်လည် 

ြပြပင်၍ အသုံးြပရန် စီစဉ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါလမ်း အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ွသွားမည် ြဖစပ်ါသည်။  

 (ခ) အေြခခံအေဆာက်အဦများ ေဆာကလု်ပြ်ခင်း 

   အေဆာက်အဦများေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ခဲသတ စုပုံကွင်းတည်ေဆာက်ြခင်း 

(၂၅၀'x၂၅၀'x၆')၊ စွန့်ပစ်ေြမစာပုံတည်ေဆာက်ြခင်း (၂၀၀'x၂၀၀'x၄')၊ အနည်စစ် 

ကန်တည်ေဆာက်ြခင်း (၁၀၀'x၁၀၀'x၄')၊ အမက်စွန့်ပစ်မည့် ကျင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ 

စက်သံုးဆီသုိေလှာင်ံုများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းတို ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဂ) ခဲသတထုတလု်ပရ်န်လမး်ေဖာကလု်ပြ်ခငး် 
လုပ်ကွက်အတွင်း ခဲသတသယ်ယူရန် လမ်းေကာင်းအား အလျားေပ (၆၀၀) 

ေကျာ် ှင့် Gradient 7% ေအာကတွ်င် ထားရိှေဖာက်လုပမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းယာယီ 

လမ်းများအား သတသယ်ယူမည့် ပင်မလမ်းမကီးြဖင့် ဆက်သွယ်ေဖာက်လုပ်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။  

 (ဃ) အေပယံေြမဖယ်ရာှးြခငး် (Overburden Removing) 
အေပယံေြမ ဖယ်ရှားြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ွရာတင်ွ  Dump Truck ှင့် 

Excavator များ အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ေသာလည်း လုပ်ကွက်အတွင်းအချ ိေနရာများ 

တွင ်အေပယံေြမဖယ်ရှားရာတွင ် Dump Truck များ အသုံးြပေဆာင်ရွက်ရန ်မလို 

အပ်ဘ ဲ Excavator များြဖင့် Cut & Fill နည်းကုိ အသုံးြပ ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။  

စွန ့်ပစ်ေြမစာများအား သီးြခားသတ်မှတ်ထားသည့် Dumping Site ၌ စနစ် 

တကျစုပုံစွန ့်ပစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အေပယံေြမရှင်းလင်းဖယ်ရှားြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ယမ်းသုံးစွဲမမရှိဘ ဲ Excavators များှင့ ် Dump Truck များကုိ 

အထိကထား သုံးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အေပယံေြမဖယ်ရှားမလုပ်ငန်းများ ေရှမှကိ၍ ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်စက် 

ယရားအင်အားကို သီးသန့်ခွဲ၍ တစ်ှစ်ပတ်လံုး ေန့စဉ်ဖယ်ရှားသွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ သတထုတ်လုပ်မှင့်အေပယံေြမဖယ်ရှားြခင်းလုပ်ငန်းတိုအတွက ်Excavator 

(၂)စီး၊ Dump Truck (၃)စီး တိုြဖင့် အချ ိးညီညီ ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ စွန့ ်

ပစ် ေြမများအား သတ်မတ်ှထားသည့် Dumping Site တွင် အလယ်ဗဟုိမှစတင်၍ 



6 

ခုပတ်ပုံတြဖည်းြဖည်းချဲ၍ စနစ်တကျစုပုံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွကမ် ှ 

Dumping Site အကွာအေဝးမှာ အေဝးဆုံး ေပ (၁၀၀၀) ခန့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (င) အဖင့်ွတူးေြမာင်းလမ်း (Capital Trench) ေဖာက်လုပ်ြခင်း 
ဟင်းလငး်ဖွင့်တူးေဖာ်နည်းစနစ်ြဖင့် တူးေဖာ်ရာတွင် အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ ်

ကွက်အဝင်လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ပးီသည်ှင့် လုပ်ကွက်အဝင်ချဉ်းကပ်လမး် ေဖာက် 

လုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အဝင်ချဉ်းကပ်လမ်းအား စက်ယရားများ လွတလ်ပ ်

စာေကွုိင်၊ ေမာင်းိုင်ရန် အကျယ်(၃၀)ေပ ေဖာက်လုပ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်ဘက်တွင် ၆၅ဒီဂရီှင့် လုပ်ငန်းကမ်းပါးဘက်တွင် ၄၅ဒီဂရ ီ

စီထားရိှ ေဖာက်လုပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

လုပ်ကွက်အဝင်ချဉ်းကပ်လမ်းှင့်တစ်ဆက်တည်း အဖွင့်တူးေြမာင်း(Opening 

Trench) အား ခဲသတေကာအထူ အပါအဝင်ေပ (၁၀၀) အကျယ်ထားေဖာကလု်ပ်၍ 

လုပ်ကွက်အား စတင်ဖွင့်လှစ်မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၂-၄ ။ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့်နည်းစနစ် 
ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဓာတုပစည်းသုံးစွဲြခင်းများ 

ေဆာင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။ ပထမဦးစွာ ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Open Pit Mining 

Method)အရ လုပကွ်က်အဆင့်လုိက် တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့်နိမ့်ဆင်းတူးေဖာ ် သွားရမည် ြဖစ်ရာ 

အရာယ်ကင်းကမ်းပါးများ (Safety Bank ) များထားရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ ခဲသတေကာ၏ Hanging 

Wall ဘက်တွင ် Working Bank အား (၁၀၀)ေပထား၍ ကမ်းပါးအြမင့်အား (၃၀) ေပထားရှိပီး 

Safety Bank အလယ် (၂၀)ေပှင့် Slope Angle အား (၇၀) ဒီဂရထီား ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ Foot Wall 

ဘက်တွင ် Safety Bank အကျယ် (၁၀)ေပှင့် ေကျာက်သားနံရံခိုင်ခန ့်မရှိသြဖင့် Slope Angel  

(၆၅)ဒီဂရီထားရှိပါသည်။ ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)ကုိ 

ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ(်Open Pit Mining Method) ြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်စဉ် 

ကျန်ရှိေနသည့် စိုက်ဝင်ခဲသတေကာများကုိ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးြပသွား မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

  ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method) ြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ ်

လုပ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-် 

(၁) ေြမေအာကလ်ငေ်ခါငး်များ ေဖာက်လုပ်ြခင်း (ခန့မ်ှန်းအနက်ေပ- ၁၅၀ ခန ့် 

အထ ိ၊ အြမင့(်၆)ေပ အကျယ် (၄)ေပ၊ Slope (၃၀)ဒီဂရီ)။   

(၂) ေလဝင်ေလထွက်စနစ်၊ အရန်ေလဝငေ်လထွကစ်နစမ်ျား တပ်ဆငြ်ခင်း။ 

(၃) ေြမေအာက်ခဲသတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ပီး သယ်ယူရန်အတွက် ေထာ်လီ သ ံ

လမ်းများတပ်ဆင်ြခင်းှင့် ေထာ်လီများတပ်ဆင်ြခငး်။ 
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(၄) ေထာ်လီများအား ဆွဲတင်ရန်အတွက ် အာမခံပါရိှေသာ သမံဏိကိးများအား 

ဝယ်ယူတပ်ဆင်ြခင်း။ 

(၅) ေြမေအာကလ်ငေ်ခါငး် ေဒါက်တိုင်များ တပ်ဆင်ရာတွင် သတတွင်းအင်ဂျင်န ီ

ယာ၏ လမ်းန်မရယူ၍ သံကူကန်ွကရစ် ေဒါက်တုိင်များ တည်ေဆာက်ြခင်း 

ှင့် သံမဏိေဒါက်တိုင်များ အသုံးြပြခင်း။ 

(၆) ေြမေအာကခ်ဲသတသတတွင်းအတွင်း အလင်းေရာင်လံုေလာက်စွာရရိှ 

ေရးအတွက် ဒီဇယ်အင်ဂျင်စွမ်းအင်သံုး လပ်စစ်မီးစနစ်တပ်ဆင်ြခင်း။ 

(၇) ေြမေအာကခ်ဲသတသတတွင်းမ ှ ထွက်ရှိလာေသာ ေြမေအာက်ေရများ အား 

စုပ်ယူ၍ အနည်စစ်ကန်အတွင်း ပိုေဆာင်ြခင်း။ 

(၈) အေရးေပထွက်ေပါက်ှင့် အေရးေပနားခုိရန် လင်ေခါင်းငယ်များေဖာက ်လုပ ်

ြခင်း။ 

(၉) ေြမေအာက်သတတွင်းလုပ်ငန်း ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက ် စီမ ံ

ချက ်ေရးဆဲွ ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၂-၅ ။ ခဲသတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်း (Ore Extraction)  
 သတတွင်းထူေထာင်မ လုပ်ငန်းများအား စီမံကိန်းကာလပထမှစ ် (၁၂)လအတွငး်အပးီ 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သတတွင်းထူေထာင်မလုပ်ငန်းများကို သီးြခားေဆာင်ရွက်မည်  

မဟုတ်ဘဲ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့် တပိင်တည်းေဆာငရွ်က်ရန် စီမံချက်ေရးဆဲွထားရိှပါ 

သည်။ 

 ှစ်စဉ်ခဲသတတန်ချန်ိ(၃၂၆၀)မက်ထရစ်တန်အား တူးေဖာ်ထုတ်လုပသွ်ားရန် ဒီဇုိင်းေရးဆဲွ 

ထားပါသည်။ တစ်ရက်လင် ခဲသတ (၁၆.၃)မက်ထရစ်တန် ထုတလု်ပ်သာွးမည်ြဖစ်ပီး 

တစ်ှစ်လင်အလုပ်လုပ်ရက ်(၂၀၀)န်းြဖင့် ခဲသတ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ အလုပခ်ျန်ိမှာ (၁)ရက်လင် (၈)နာရီ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

၂-၆ ။ လုပ်ကွက်အတွင်းသယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း (Internal Transportation) 
 ေန့စဉလု်ပ်ကွက်မ ှ ထုတ်လုပ်သည့် ခဲသတ များကို စုပုံကွင်းသို သယ်ယူပိုေဆာင်ထား 

ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂-၇ ။ လုပ်ကွက်ြပင်ပသယ်ယူပုိေဆာင်ြခင်း (Extenal Transportation) 
 စုပုံထားသည့် ခဲသတ များအား တင်ပိုေရာင်းချရန်သယ်ယူမတွင ် ြပင်ပမ ှ ေမာ်ေတာ ်

ယာဉ်များအား ငှားရမ်းသုံးစွဲမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 



8 

၂-၈ ။ သတတွင်းပိတ်သိမ်းြခင်း 
 သတတွင်းဥပေဒအရ ခွင့်ြပမိန့်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချန်ိတွင ်သတတွင်း ပိတ်သိမ်းရမည ်ြဖစ ်

ပါသည်။ ြမန်မာ့သတတွင်း နည်းဥပေဒများ အပိုဒ(်၁၈၆)။ (က) အရ သတတွင်းပိတ်သိမ်းမ၊ ြပန ်

လည်ထူေထာင်မှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစးီဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရက်ွရ 

မည်။ ပိတ်သိမ်းမ ေနာက်ပိုင်းကာလတွင ် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့် ေရးလုပ်ငန်းများကို အေကာင်အ 

ထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အပုိဒ် (၁၈၆) ။(ခ) အရ သတတွင်းပိတ်သိမ်းမှင့် ြပန်လည် 

ထူေထာင်မ ဆိုင်ရာဘာေရးအာမခံအြဖစ် ရန်ပုံေငွထူေထာင ်ထားရှိပီးမှသာ ဓာတ်သတတူး ေဖာ် 

ေရး လုပ်ငနး်ကုိ ေဆာငရွ်က်ရမည်။ အပိဒ်ု (၁၈၆ )။(ဃ) အရ စီးပွားြဖစ် ဓာတ်သတထုတ ် လုပ်မ 

လုပ်ငန်း မပီးဆံုးမီ ၁ ှစထ်ကေ်နာကမ်ကျေစဘဲ အပီးသတ်ပိတ်သိမ်းြခင်း အစီအစဉ်ကုိ ဝန်ကီး 

ဌာန သုိမဟုတ် ဦးစီးဌာနသုိ တင်ြပပီး အတည်ြပချက် ရရှပိါကအပးီသတ ် ပိတ်သိမ်းမလုပ်ငန်း 

များေဆာင ် ရွကရ်မည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ အစီရင်ခံစာအား သုံးလတစ်ကိမ ် တင်ြပရမည်။ 

ပိတ်သိမ်းရန် (၁)ှစ် အလိုတွင ် သတတွင်းပတ်ိသိမ်းမည့် အေသးစိတ်စီမံချက်အား ဝန်ကီးဌာနသို 

တငြ်ပ၍ ခွင့်ြပချက်ရယူသွားမည ် ြဖစပ်ါသည်။ သတတွင်းပိတ်သိမ်းပီးချန်ိတွင ် ေလထု၊ ေြမထု၊ 

ေရထုအေြခအေန များအား စစ်ေဆးြပြပင်ြခင်း၊ ြပြပင်ပီးေစာင့်ကည့်ြခင်း၊ မန်တုံမိနယ် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ လမ်းန်ချက်ှင့်အညီ သစ်ပင်များြပန်လည်စုိက် ပျ ိးြခင်း၊ ေရအရည်ေသွးှင့ ်

ေြမအရည်အေသွးတုိအား သတ်မတ်ှစံချန်ိစံန်းများှင့်အညီ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ၍် လိုအပ်ပါက 

Treatment ေပးြခင်း အေဆာက်အဦများှင့် စက်ယရားများအား စနစ်တကျဖျက်သိမ်းေြပာင်း ေရ 

ြခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစည်း များအားစနစ်တကျ မီးဖျက်ဆီးြခင်း၊ တွင်းတူးြမပ်ှံြခင်း၊ သတတွင်းဝန် 

ထမ်းများအား အလုပ်အကိုင ်ဆက်လက ်ရရှိေရးကူညီေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းပီး ကာလ (၅) 

ှစ်အထိ ေစာင့်ကည့်အဖွဲများြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ အေြခအေနများအား ရန်ပံုေငွထား 

ေစာင့်ကည့်၍ (၆)လတစ်ကိမ ် ဝန်ကီးဌာနသို အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း၊ လမ်းန်မခံယူြခင်းတုိကို 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

၂-၉။ ပိတ်သိမ်းပီးြပြပင်ြခင်း 
 သတတွင်းပိတ်သိမ်းပီးပါက တူးေဖာ်ထားေသာ တွင်းေဟာင်းများ ေြမဖုိြခင်း၊ လမ်းများြပြပင်ြခင်း၊ 

ေရအရည်အေသွးများ စစ်ေဆးြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်းှင့်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ သစ်ပင် 

များအား ြပန်လည်စုိက်ပျ ိးြခင်း လုပ်ငန်း များေဆာင်ရွက်ပါမည်။ (ကာြမင့်ချနိ် (၂)ှစ်ခန့် ြဖစ်ပါ 

သည်။) 

၂-၁၀။ ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း 
 ြပြပင်ပီးေြမမျက်ှာသွင်ြပင်ှင့် ေရအရည်အေသွး၊ ေလအရည်အေသွးများအား (၆)လ 

တစ်ကိမ် စစ်ေဆးြခင်း၊ ထပ်မံြပြပင်ြခင်းများှင့် စုိက်ပျ ိးပင်များအား ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆး၍ 

အစားထုိးထပ်မံစုိက်ပျ ိးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ွသွားပါမည်။ ကာြမင့်ချနိ် (၅)ှစ် ေစာင့်ကပ်ကည့် 
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သွားပါမည်။ ေစာင့်ကပ်ကည့်စဉ်တွင ်ဝန်ကီးဌာနသို (၆)လတစ်ကိမ် အစီရင်ခစံာများ  ြပစုတငြ်ပ 

သွားပါမည်။ 

၂-၁၁။  သတိုင်းတူးေဖာ်ရန်အတွက ်ယမ်းခဲွသည့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် 

မမရှိေစေရးအတွက် အဆုိပါယမ်းခဲွမည့်ဧရိယာကို ကိတင်ရှင်းလင်း၍ လုိအပ်သည့် အနည်းဆံုး 

ယမ်းပမာဏကိုသာ အသံုးြပသာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရာတွင ် ေန့ဘက်အလင်းေရာင်ရှိသည့် 

အချနိ်တွင်သာ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သည့်ေန့တွင် ယမ်းခွဲ 

သည့်အကိမ်ေရကုိ (၁)ပတလ်င ်(၁)ကိမ်သာကန့်သတ် ေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲပီး 

သည့်အချန်ိတွင်လည်း သတတူးေဖာ်မည့်ေနရာမှလွဲ၍ အြခားေနရာများတွင ်ထိခိုက်မရှိ/မရှိကို ြပန ်

လည်စစ်ေဆးပီး လုိအပ်ပါက ေြမြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၂-၁၂။ စီမံကိန်းမှထွက်ရှိမည့်စွန ့်ပစ်ပစည်းများ 
 ဟင်းလငး်ဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Open Pit Mining Method)ှင့် ေြမေအာက်သတ 

တူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)တိုြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် စွန့်ပစ် 

ပစည်း(၃)မျ ိး ထွက်ရှိမည်ြဖစ်ပီး ခန့မ်ှန်းထွက်ရှိိုင်မ ပမာဏမှာ ေအာက်ပါ အတုိင်းြဖစ်ပါသည်။ 

  အမျ ိးအစား(၁)Top Soil တစ်ှစ်ထွက်ရှိုိင်မ =  ၁၀၀၀ ကုဗေပ ခန ့် 

  အမျ ိးအစား(၂) ေကျာက်စရစ်ေရာရာေြမသား  =  ၄၀၀၀ ကုဗေပ ခန ့် 

  အမျ ိးအစား (၃) စွန ့်ပစ်ေရ =  ၁၈၂၅၀၀ ဂါလ ံခန ့် 

  စွန့်ပစ်ပစည်း(၃)မျ ိးအား Waste Dump များြပလုပ်၍ အမျ ိးအစားခွဲကာ ထိန်းသိမ်း 

သွားပါမည်။ 

 

၂-၁၃။ စီမံကိနး်အတွင်းေဆာကလု်ပ်မည့်အေဆာက်အဦစာရငး် 
  
 လုပ်ကက်ွ (၁) အတွင်း ေအာက်ပါအေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်သွားပါမည်။ 
 
  (၁) ုံးှင့်ရှင်းလင်းေဆာင ် (၁)လံုး ( ၂၀' x၄၀')  

  (၂) လုပ်သားေဆာင် (၁)လံုး ( ၂၅' x၃၀' ) 

  (၃) ကးီကပ်ေဆာင် (၁)လံုး ( ၂၀' x၃၅' ) 

  (၄) စားဖိုေဆာင် (၁)လံုး ( ၂၀' x၂၀' ) 
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 လုပ်ကက်ွ (၂) အတွင်း ေအာက်ပါအေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်သွားပါမည်။ 
 
  (၁) ပစည်းသုိေလှာင်ံု (၁)လံုး ( ၂၀' x၂၅' ) 

  (၂) စက်ြပင်အလုပ်ံု (၁)လံုး ( ၂၀' x၁၅' ) 

  (၃) စက်သုံးဆီသိုေလှာင်ုံ (၁) လုံး ( ၂၀' x၃၀' ) 

 

၂-၁၄။ ဝန်ထမ်းအင်အား 
 တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါက ဝန်ထမ်းအင်အားကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း 

အသံုးြပသာွးပါမည်။ 

  (၁) မန်ေနဂျာ (၁) ဦး 

  (၂) ဘူမေိဗဒပညာရင်ှ (၃) ဦး  

  (၃) ေြမတိုင်းပညာရှင ် (၂) ဦး 

  (၄) ယာဉ်ေမာငး် (၃) ဦး 

  (၅) အလုပ်သမားကီးကပ် (၁) ဦး 

  (၆) အေထွေထွလုပ်သား (၄) ဦး 

  (၇) စားဖိုဝန်ထမ်း (၁) ဦး 

  (၈) လံု ခံေရး (၁)  ဦး တုိြဖစ်ပါသည်။ 

 

၂-၁၅။ စက်ယရားအင်အား 
 စီမံကိန်းတွင်အသုံးြပသည့်စက်ယရားအင်အားမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 (၁) Back Hoe (volvo 290) (၁) စီး 

 (၂) Water Pump (၁) လံုး 

 (၃) Drilling Machine (XY-46) (၁) စံု 

 (၄) Generator (၁) လံုး 

 (၅) Compressor (၂) လံုး 

 (၆) လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် (4 wheel) (၁)  စီး 

    Motor Cycle (၂)  စီး 

    ေထာ်လာဂျ ီ(3 ton) (၁) စီး 

 (၇) Breaker (၄) လက ်
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၂-၁၆။ ေလာင်စာဆီှင့် ေရ အသံုးြပမအစီအစဉ်   
 (၁)ှစ်လင် စီမံကိန်းအတွက် အသုံးြပရန် အင်ဂျင်ဝိုင်ဂါလံ (၁၄၈)ခန့်ှင့် ေရဂါလံ 

(၅၀၀,၀၀၀)ခန့် အသုံးြပရန်လိုအပ်မည်ဟ ု ခန ့်မှန်းထားပါသည်။ စက်ဆီ၊ ေချာဆီဂါလံ (၅၀)ခန ့် 

အသံုးြပရန် လုိအပမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ ဒီဇယ်ဆီ၊ စက်ဆီ၊ ေချာဆီများအား လုပ်ကွက်ှင့် (၃၀)မိုင် 

ေကျာ်ေဝးေသာ မံုဝးီမိမ ှ တဆင့်ဝယ်ယူအသံုးြပမည်ြဖစ်ပီး ေရအသံုးြပမအတွက်  စိမ့်စမ်းေရအား 

သွယ်ယူ၍ ဂါလံ(၃၀၀၀)ဆ့ံေရတုိင်ကီများတွင် သုိေလှာင်အသံုးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေသာက်သံုးေရ 

အတွက် (၂၀) လီတာဆန့် ေရသန့်ဗူးများကုိသာ ဝယ်ယူအသံုးြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဒီဇယ်ဆီှင့် စက်ဆီ၊ 

ေချာဆီများအား ေလာင်စာဆီသုိေလှာင်ံုအတွင်း ဂါလံ (၅၀)ဆန့်ေပပါများြဖင့် စနစ်တကျ သုိေလှာင် 

ထားမည် ြဖစ်ပီး အခင်းအားကွန်ကရစ်ြဖင့်ခင်း၍ ေြမထုညစ်ညမ်းမမြဖစ်ေစေရး စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

 

၂-၁၇။ ယမး်အသံုးြပမည့် ပမာဏ 

 ယမး်သံုးစဲွရန်အတွက် (၁)ှစ်ခန ့်မှန်းလုိအပ်ချက်မှာ (၅) တန်ခန ့်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၂-၁၈။ ကုမဏီ၏ စီမံကိန်းတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်သည် လုပ်ကွက်အတွက် ကျပ်သိန်း 

(၂၀၀၀) (ကျပ်သိန်းှစ်ေထာင)်ခန့် ရင်းှီးြမပ်ှံသွားပါမည်။ 

 

၂-၁၉။ လုပ်ကွက်တည်ေနရာြပပုံများအားေနာက်ဆက်တွဲြဖင့်ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

၂-၂၀။စီမံကိန်းဧရိယာ၏ေကာင်းကင်ဓါတ်ပုံအားေနာက်ဆက်တွဲြဖင့်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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အခန်း (၃) 
၃။ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လမ်းန်ချက်များ 

ှင့်မူဝါဒများ 
၃-၁။ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်လူမဆိုင်ရာမူဝါဒများသတ်မှတ်ြခင်း 
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်သည် နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စုရှိ ၊ မဟိုေချာင်း 

လုပ်ကွက(်၄) ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ေလာက်ထားေသာ စီမံကိန်းအတွက်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

မူဝါဒများအား ေရးဆဲွသတ်မတ်ှေဆာင်ရက်ွသွားပါမည်။ 

 (၃-၁-၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒ 
 - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 - အသံတုန်ခါမ၊ေလထုညစ်ညမ်းမ၊ ေရထုညစ်ညမ်းမှင့် ေြမထုညစ်ညမ်းမ 

တုိေကာင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မမရိှေစေရး ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 - အေပယံေြမဆီလာှင့် စွန ့်ပစ်ေြမစာများအား စုပုံကွင်းတည်ေဆာက် 

၍ မုိင်းပိတ်သိမ်းချန်ိတွင် ြပန်လည်အသုံးြပရန် စနစ်တကျ စွန ့်ပစ်ြခင်း၊ 

 - ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးအဖွဲများ ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 - လစဉ ်ပတ်ဝန်းကျငဆုိ်င်ရာအေြခအေနများ မှတ်တမ်းြပစုထားြခင်း၊ 

 - ှစ်အလိုက ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ပီးစီးမ 

များအား အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း၊ 

 - ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ ၂% မှစ၍လုိအပ်ချက်ေပမူတည်၍ပတ်ဝန်း ကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး ရန်ပုံေငွထည့်ဝင်ြခင်း။ 

 (၃-၁-၂) လူမေရးဆိုင်ရာမူဝါဒ 
 - ေဒသခံများ၏စိုက်ပျ ိး ခံ၊ ခံဥယျာဉ်များအား ေရှာင်ရှား၍ လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 - ေဒသအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ေကာင်းမွန်ေစရန်ြပြပင် 

ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ 

 - သတသယ်ယူရာလမ်းေကာင်းအား ေကျးရွာများကို ေရှာင်ရှားသယ် 

ယူြခင်း၊ 

 - သမုိင်းဝင်ေနရာများ၊ဘာသာေရး အေဆာက်အဦးများအား ေရှာင်ရှား၍ 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 - CSR အတွက် ခဲသတ ေရာင်းရေငွ၏ ၂% မှလို အပ်သည့်ပမာ 

ဏအထိ ှစ်စဉ်ရန်ပံုေငွ ထည့်ဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 
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 (၃-၁-၃) ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာမဝူါဒများ 
  - လုပ်ကွက်ဧရိယာှင့်ေဒသခံများ၏ ေရအရင်းအြမစ ် ထိခိုက်မ ရိှ/ မရိှ 

လစဉ်ေရအရည်အေသွး စစ်ေဆးြခင်း၊ 

  - ေဒသအတွင်း ေလထုညစ်ညမ်းမ မရှေိစေရး စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

  - ေဒသခံများှင့် သတတွင်းလုပ်သားများအတွက ် ကျန်းမာေရး ေစာင့် 

ေရှာက်မလုပင်န်းများအား လစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ 

  - လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ယာယီေဆးေပးခန်းတစ်ခု ထူေထာင်ြခင်း၊ 

  - ေဒသခံများအတွက် အခမဲ့ေဆးဝါးကုသခွင့်ရရှေိရး ကူညီေဆာင်ရွက် 

ြခငး်၊ 

 (၃-၁-၄) EMP စီမံချက်ဆုိင်ရာမူဝါဒ 
  - ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း အခန်း (၅)၊ 

အပိုဒ် ၆၃(ဇ)အား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

  - ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒပုဒ်မ၅၅(က)ှင့်အညီ IEE 

အားေရးသားြခင်း၊ 

  - IEE အစီအစဉ်များအား အခန်း(၇)၊ အပုိဒ်(၇-၁) (၇-၂) (၇-

၃)တိုှင့်အည ီလိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၃-၁-၅) IEE ဆိုင်ရာမူဝါဒများ 
  - ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း အခန်း (၄)၊ 

အပိုဒ်၃၅(က) (ခ) (ဂ)ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

  - IEE တင်သွင်းြခင်းအား အချန်ိှင့်တေြပးညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၃-၁-၆) ဥပေဒဆုိင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမ အစီအစဉ် 
    ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်သည် စီမံ 

ကိန်းစတင် ေဆာင်ရက်ွချန်ိမှစ၍ ဥပေဒပညာရှင်တစ်ဦးအား အတိုင်ပင ်

ခံအြဖစ် ခန့်အပ်ထား၍ ုိင်ငံေတာ်၏တည်ဆဲဥပေဒများ၊ ုိင်ငံသား 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒများ၊ြမန်မာ့သတတွင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများှင့် ဝန်ကီးဌာနမ ှ အခါအားေလျာ်စွာ ထုတြ်ပန်ေသာ 

ဥပေဒများအား ကုမဏီ၏တာဝန်ရှိသူများ၊ ဝန်ထမ်းများသိရှေိစရန် 

ရှင်းလင်းြခင်း၊ ပညာေပးြခင်း၊ သင်တန်းပိုချြခင်းများအား အချန်ိှင့် 

တေြပးညီစီမ ံခန့်ခွဲေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 
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၃-၂။ စီမံကိန်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ မူဝါဒှင့် ဥပေဒမူေဘာင်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊       
 စံချန်ိစံန်းများှင့် ိုင်ငံတကာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ 

(၁) ြမန်မာ့သတတွင်းဥပေဒ (၁၉၉၄)၊ ြပင်ဆင် (၂၀၁၅) 

 ြမန်မာ့သတတွင်းဥပေဒြပင်ဆင်(၂၀၁၅)၊ အပုိဒ် ၁၆ ။ (င-၁)အရ 

ဓာတ်သတထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခုိက်မ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစရန်ှင့် ေဒသခံြပည်သူများ၏ လူမစီးပွား 

ထိခုိက်မမရိှေစရန် အေလးထားေဆာင်ရွက်ြခင်း။ ှစ်စဉ်ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးလုပင်န်းအတွက ်ရန်ပုံေငွထားရိှြခင်း။   

အပုိဒ် ၁၆ ။(င-၂) အရ ဓာတ်သတထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းပီးဆံုးြခင်း 

သုိမဟုတ် ပိတ်သိမ်းသည့်အခါ လုပ်ငန်းေြမေနရာအား သတတွင်း 

ပိတ်သိမ်းမ အစီအစဉ်ပါအတိုင်း ေြမယာြပြပင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းေရး 

ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း၊ စိမ်းလန်းစုိေြပေရး လုပင်န်းများ 

အတွက် ရန်ပုံေငွထူေထာင်၍ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် 

ေပးြခင်း။  

အပုိဒ် (၂၃) ။ (ခ-၁) အရ သတ၊ စက်မတွင်းထွက်ကုန်ကမ်း ပစည်းှင့် 

ေကျာက်တုိကုိရှာေဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်တုိင်းတာြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

ဆင့်တက်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ် 

သည့်စနစ်ှင့် လူမေရးအရ ထိခုိက်မဆန်းစစ်သည့်စနစ်များကုိ ကည့် 

စစ်ေဆးြခင်းတုိအား လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(၂) ြမန်မာ့သတတွင်း နည်းဥပေဒများ (၂၀၁၈) 

  ြမန်မာ့သတတွင်းနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၈)၊ အခန်း(၃၀)။ အပိုဒ် 

၁၈၅ ။ (က)အရ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းချနိ်တွင် တူးေဖာက်ထားသည့် 

လွန်တွင်းများ၊ အစမ်းတွင်းများ၊ ေြမာင်းများှင့် ကလုိင်များကုိြပန်လည် 

ေြမဖို ြခင်း သိုမဟုတ် အရာယ်မြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း 

ြပရမည်။ 

အပုိဒ် ၁၈၅ ပါ ။ (ခ) အရ သတသုိက်ကုန်ဆံုးြခင်း သုိမဟုတ် ဆက်လက် 

လုပ်ကိုင်ြခင်း မရှိေသာ သတတွင်းလုပ်ကွက်များကို ပိတ်သိမ်းပီး 

ြပန်လည်အပ်ှံရာတွင် သက်ဆိုင်ရာခွင့်ြပသည့်ဌာန၊ အဖွဲအစည်း 

၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ အေကာင်းဆုံးအေြခအေန ြပန်လည် 

ရရှိရန် ေြမယာြပြပင်ြခင်းှင့် ထူေထာင်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

ြခင်းတုိြပရမည်။  
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အပုိဒ် ၁၈၅ ။ (ဂ)အရ သတတွင်းလုပ်ကွက်ဧရိယာကုိ ေနာက်ဆံုး 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ဓာတ်သတအကီးစားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ြပမိန့် 

ရရှိသူြဖစ်ပါက သတတွင်းပိတ်သိမ်းပီးေနာက် တစ်ဆက်တည်း 

အနည်းဆံုး ၅ ှစမ် ှ လုိအပ်သည့် ကာလအထ ိစွန ့်ပစ်ေြမ၊ စွန ့်ပစ်ေရ 

အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း၊ 

အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်းှင့် ကုစားေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းတိုြပရမည်။  

အပိုဒ်၁၈၅ ။ (ဃ) အရ သတတွင်းလုပ်ကွက်ဧရိယာကုိ ေနာက်ဆံုး 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့ ် ဓာတ်သတ အလတ်စား၊ အေသးစား သုိမဟုတ် 

လက်လုပ်လက်စားထုတ်လုပရ်န် ခွင့်ြပမိန ့်ရရှိသ ူ ြဖစ်ပါက သတတွင်း 

ပိတ်သိမ်းပီးေနာက် တစ်ဆက်တည်း ၅ ှစ်အထိ စွန့်ပစ်ေြမ၊ 

စွန့်ပစ်ေရ အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို ေစာင့်ကည့် 

ေလ့လာြခင်း၊ အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်းှင့် ကုစားေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း 

တုိြပရမည်။  

အပိုဒ် ၁၈၅ ။(င)အရ ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် သတတွင်း 

ပိတ်သိမ်းေရး ရန်ပံုေငွတစ်ရပ်ကုိ သီးြခားထူေထာင်ထားရိှ၍ ထုတ်လုပ်မ 

မစတင်မီကာလတွင် ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း ပမာဏ၏ တည်ေဆာက် 

ေရးကာလ၊ ထုတလု်ပမ်ကာလ၊ ပတိ်သိမ်းမည့်ကာလတိုတွင ် ြဖစ်ေပ 

တည်ရှိမည့် ဆိုးကျ ိးသက်ေရာက်မအေြခအေနကို စိစစ်တွက်ချက် 

ထားရှိေစပီး ထုတ်လုပ်မ မစတင်မီကာလတွင် ဓာတ်သတလုပ်ငန်း 

ရင်းှီးြမပ်ှံေငွ၏ အနည်းဆံုး ၂ ရာခိုင်န်းမ ှလိုအပ်သည့် ရာခုိင်န်း 

အထိကုိ ရန်ပံုေငွထားရိှရမည်။ ထုတ်လုပ်မ စတင်သည့်အခါတွင် ှစ်စဉ် 

ဓာတ်သတ ေရာင်းချမတန်ဖုိး၏ အနည်းဆံုး ၂ ရာခုိင်န်းမှ လုိအပ်သည့် 

ရာခိုင်န်းအထိလည်းေကာင်း သိုမဟုတ် ဓာတ်သတေရာင်းချမ 

မရိှပါက ဓာတ်သတလုပ်ငန်း ရင်းီှးြမပ်ံှေငွ၏ အနည်းဆံုး ၂ ရာခုိင်န်းမှ 

လိုအပ်သည့် ရာခိုင်န်းအထိ လည်းေကာင်း ရန်ပုံေငွထားရှိရမည်။ 

ထိုြပင် ထူးြခား၍ ဂုြပေလာက်ေသာ ေြပာင်းလဲမေပေပါက်လာပါက 

သက်ဆုိင်ရာခွင့်ြပသည့် ဌာန၊ အဖွဲအစည်းက ြပင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် 

ရန်ပုံေငွကို ထည့်ဝင်ရမည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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(၃) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ အခန်း(၂) တွင် 

ရည်ရွယ်ချက်များ အပုိဒ် ၃ ။(င) အရ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းြမစ်များ 

ေလျာ့နည်းဆုံးံးမကို တားဆီးေရးှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် အကျ ိးရှိစွာ 

အသုံးြပိုင်ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်ဟု ေဖာ်ြပပါရှိသည့် 

အတိုင်း စီမကိံန်းအား အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

အခန်း(၄) တွင်ဝန်ကီးဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ 

တာဝန်ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ အပုိဒ် ၇။ (က) အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဆိုင်ရာမူဝါဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်

လိုက်နာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၇။ (ဂ) အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် ြမင့်တင်ေရး 

တိုအတွက်လည်းေကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင ် ညစ်ညမး်မမြဖစ်ေစရန် 

ကာကွယ်ေရး၊ ထိန်းချပ်ေရးှင့် ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေရး တုိအတွက် 

လည်းေကာင်း အစီအစဉ်များကို ချမှတ်ြခင်း၊ ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် 

စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်းအား ခံယူသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၇။(ဃ) အရ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းေရးှင့် 

ြမင့်တင်ေရးတုိအတွက် ထုတ်လတ်အခုိးအေငွများ၊ စွန့်ထုတ်အရည်များ 

ှင့်စွန ့်ထုတ်အစိုင်အခဲများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မ နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်း 

စဉ်များှင့် ထွက်ကုန်များ၏ စံချန်ိစံန်းများ အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင် 

အရည်အေသွး စံချနိ်စံန်းများ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

အပုိဒ် ၇ ။ (ဆ)အရ စက်မလုပ်ငန်း၊ စုိက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ 

တူးေဖာ် ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ အညစ်အေကးစွန့်ပစ်ေရး လုပ်ငန်း 

ှင့်အြခားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဓာတုပစည်း သိုမဟုတ် 

အြခားေဘးအရာယ်ရှိသည့် ပစည်းများ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲရာမှ 

ထွက်ရှိလာိုင်ေသာ စွန့်ပစ်သည့် ေဘးအရာယ်ရှိ ပစည်း၏ 

အမျ ိးအစားှင့် အတန်းအစားများကိ ု သတ်မှတ်ြခင်းအား လုိက်နာ၍ 

စနစ်တကျ စွန့်ပစ်သာွးပါမည်။ 

အခန်း(၇)တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အပုိဒ် ၁၃ ။ (ဂ) အရ သတ၊ 

စက်မတွင်းထွက်ကုန်ကမ်းှင့် ေကျာက်မျက်ရတနာ တူးေဖာ် ထုတ်လုပ် 
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သန့်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ေပလာေသာ စွန ့်ပစ်ပစည်းများကို 

စွန့်ပစ်ြခင်းအား သတ်မှတ်စံချနိ်စံန်းများှင့်အညီ စွန့်ပစ်သွားပါ 

မည်။ 

အပုိဒ် ၁၅ ။ ညစ်ညမ်းမကုိ စတင်ြဖစ်ေပေစသည့်လုပ်ငန်း၊ ပစည်း 

သိုမဟုတ် ေနရာတစ်ခုခု၏ ပိုင်ရှင် သိုမဟုတ် လက်ရှိ ြဖစ်သူသည် 

ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမများကုိ ေစာင့်ကပ် ကည့်ရန်၊ ထိနး်ချပရ်န်၊  

စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ေလာ့ချရန် သိုမဟုတ် ပေပျာက်ေစရန် လုပ်ငန်းခွင် 

အေထာက်အကူြပပစည်း သုိမဟုတ် ထိန်းချပ်ေရးပစည်း ကိရိယာကို 

တပ်ဆင်ြခင်းသိုမဟုတ် သုံးစွဲြခင်းြပမည်။ ယင်းသို ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

မြပိုင်ပါက စွန့်ပစ်ပစည်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက် 

ေစေသာ နည်းလမ်းများှင့်အညီ စွန ့်ပစ်ိုင်ရန ် ေဆာင်ရွက်ရမည ် ဟု 

ေဖာ်ြပပါရှိသည့်အတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရက်ွသွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

အခန်း(၉)၊ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ်များှင့်ယဉ်ေကျးမ 

အေမွအှစ်များ ထိန်းသိမ်းြခင်း ေခါင်းစဉ်ေအာက်တွင် ပါရှိေသာ 

အပုိဒ် ၁၈ ။ (က) အရ သစ်ေတာ သယံဇာတအရင်းအြမစ်များ ပျက်စီး 

ဆုံးံးမ မရိှေစေရး ေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

အပုိဒ် ၁၈ ။(ခ) အရ ေြမသယံဇာတအရင်းအြမစ်များအား စဉ်ဆက ်

မြပတ်အသုံးြပိုင်ေရး စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၁၈ ။ (ဂ) အရ ေြမေအာက်ေရအပါအဝင် ေရချ ိသယံဇာတ 

အရင်းအြမစ်များအား ပျက်စီးဆုံးံးမမြဖစ်ေစေရး စနစ်တကျ 

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၁၈။ (ဃ) အရ ဓာတ်သတသယံဇာတအရင်းအြမစ်များအား 

ပျက်စီးြပန်းတီးမ မရှိေစေရး အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

သွားမည ်ြဖစပ်ါသည်။  

အပုိဒ် ၁၈ ။ (ဇ) အရ သဘာဝအေလျာက်ြဖစ်ေပေနေသာ ေဂဟ စနစ် 

များအား ထိခိုက်မမရှိေစေရး အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

သွားမည ်ြဖစပ်ါသည်။ 

အပုိဒ် ၁၈ ။ (ဈ) အရ သဘာဝနယ်ေြမများ၊ ေတာိုင်းတိရစာန်များ၊ 

သဘာဝအပင်များှင့် ဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲများ ပျက်သုန်းမ မရှိေစေရး 
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တင်းကပ်စွာ တားြမစ်၍ စီမံကိန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အပုိဒ် ၁၈။ (ည) အရ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွက သတ်မှတ်သည့် 

အြခားသဘာဝသယံဇာတ အရင်းအြမစ်များ ေတွရှိပါက ဝန်ကီးဌာန 

သို အစီရင်ခံတင်ြပပီး ဆုံးံးမ မရှိေစေရး အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၄) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ (၂၀၁၄) 

 ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ (၂၀၁၄)၊ အခန်း(၅)၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမရန်ပုံေငွ အပုိဒ် ၃၀ ။ (က) အရ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မတွင ်ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ညစ်ညမ်းေစသူက ေပးေလျာ်ေစရန်ှင့် 

ေပးေလျာ်ရမည့် ေငွပမာဏ အပါအဝင် လိုအပ်သည့်အချက်များကုိ 

ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ိုင်သည် ဟု ေဖာ်ြပထား 

သည့် အတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရက်ွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၃၀။ (ခ)အရ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ေဆာင်မစနစ်မှ 

အကျ ိးအြမတ်ရရိှသည့် အဖွဲအစည်းများက ရန်ပုံေငွထည့်ဝင်ေစရန်ှင့် 

သဘာဝသယံဇာတများ ထုတ်ယူေရာင်းဝယ ်သုံးစွဲသည့် လုပင်န်းများမှ 

အကျ ိးအြမတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကုိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းများတွင ် ထည့်ဝင်ေစေရးအတွက ် ထည့်ဝင်ရမည့် ေငွပမာဏ 

အပါအဝင် အြခားလိုအပ်သည့် အချကမ်ျားကုိ ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပ 

ချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ိုင်သည် ဟု ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အပုိဒ် ၃၁ ။ (ဃ) အရ ဥပေဒပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခဲွ (ဏ)ှင့် နည်းဥပေဒ ၃၀ အရ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းေစသူက ေပးေလျာ်ေငွှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင် ဝန်ေဆာင်မစနစ်မ ှအကျ ိးအြမတ ်ရရှိသည့် အဖွဲအစည်း 

များက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း ရန်ပုံေငွသို ထည့်ဝင်ေငွ 

များ၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ထုတ်ယူေရာင်းဝယ်သုံးစွဲသည့် လုပ ်

ငန်းများမှ အကျ ိးအြမတ၏် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်း 

သိမ်းေရးလုပ်ငန်း ရန်ပုံေငွသို  ထည့်ဝင်ေငွများအား ထည့်ဝင်သွား 

မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပိုဒ် ၃၃ ။ (က) အရ ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ဘဏ် တစ်ခုခုတွင် ေငွထုတ် 

စရင်း ဖွင့်လှစ်အပ်ှံရမည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုင်းလိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အခန်း(၉)၊ စွန ့်ပစ်ပစည်း စီမံခန ့်ခွဲမ အပုိဒ် ၄၁။ အရ ဝန်ကီးဌာနသည် 

စက်မလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတတူးေဖာ ် ထုတလု်ပ ်

ေရးလုပ်ငန်း၊ တိရိစာန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းှင့် ေရလုပ်ငန်း၊ အညစ်အေကး 

စွန ့်ပစ်ေရးလုပ်ငန်းှင့် အြခားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဓာတု 

ပစည်းသုိမဟုတ် အြခားေဘးအရာယ်ရိှသည့် ပစည်းများ ထုတလု်ပ် 

သုံးစဲွရာမ ှ ထွက်ရှိလာိုင်ေသာ ေဘးအရာယ်ရှ ိ စွန ့်ပစ်ပစည်း၏ 

အမျ ိးအစားှင့် အတန်းအစားများကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အဖွဲအစည်းှင့် ညိင်း၍ သတ်မှတ်ရမည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည့် 

အတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရွကသွ်ားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အခန်း (၁၁)၊ ပတ်ဝနး်ကျင် ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်း၊ အပုိဒ် ၅၂။ အရ 

ဝန်ကီးဌာနသည ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပလုပ်ရမည့် 

စီမံကိန်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ေဆာင်မ သိုမဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ 

အမျ ိးအစားများကို သတ်မှတ်ရမည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုင်း 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၅၃။ အရ ဝန်ကီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၅၂ အရ သတ်မှတ် 

ချက်တွင် မပါဝင်သည့်အဆုိြပ စီမံကိန်း၊ စီပွားေရးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ေဆာင်မ 

သုိမဟုတ် လုပ်ေဆာင်မများကုိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း 

ြပလုပ်ရန် လိုအပ်ြခင်းရှိ/ မရှိ စိစစ်ိုင်ရန် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆန်းစစ်ြခင်း ြပလုပ်ရမည့် အမျ ိးအစားများအြဖစ် သတ်မှတ် 

ိုင်သည်ဟ ု ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

အပုိဒ် ၅၆။ အရ စီမံကိန်း၊ စီပာွးေရးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ေဆာင်မ သိုမဟုတ ်

လုပ်ေဆာင်မကုိ ေဆာင်ရွက်မည့် အစုိးရဌာန၊ အဖွဲအစည်း သုိမဟုတ် 

ပုဂိလ်သည်မိမိ၏ စီမံကိန်း၊ စီပွားေရးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ေဆာင်မ သုိမဟုတ် 

လုပေ်ဆာင်မအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းကုိ ဝန်ကီး 

ဌာနကလက်ခံေသာ အရည်အချင်းြပည့်မီှသည့် တတိယပုဂိလ်သုိမဟုတ် 

အဖွဲအစည်းှင့် ေဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရက်ွရမည်ဟု ေဖာ်ြပထား 

သည့်အတုိင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပိုဒ် ၅၇။ အရ နည်းဥပေဒ ၅၄ (ခ) အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ 

ဆန်းစစ်ြခင်းကို မည်သည့် တတိယပုဂိလ် သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်း 

ှင့် ြပလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ေကာင်း ဝန်ကီးဌာနသို ကိတင်တင်ြပသည့် 

အခါ ဝန်ကီးဌာနကစိစစ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း 

ြပလုပ်ရန်သင့်ေလျာ်သည့် တတိယပုဂိလ် သုိမဟတ်ု အဖွဲအစည်း 

ဟုတ်/ မဟုတ်ဆုံးြဖတ်ေပးရမည်။ယင်းကိစှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကီး 

ဌာန၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည့် 

အတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရွကသွ်ားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အခန်း ၁၃။ တားြမစ်ချက်များ အပိုဒ် ၆၉။ (က) အရ မည်သူမ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းေစသည့် ပစည်းများကို လည်းေကာင်း 

ဥပေဒှင့် ဤနည်းဥပေဒတစ်ခုခုအရ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာြဖင့် ထုတ်ြပန် 

သတ်မှတ်ထားေသာ ေဘးအရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစည်း သိုမဟုတ် 

ေဘးအရာယ်ရှိပစည်းများကို လည်းေကာင်း အများြပည်သူများ 

တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ထိခိုက်ေစိုင်သည့် ေနရာ 

တစ်ခုခုတွင ် တစန်ည်းနည်းြဖင့် ထုတ်လတ်ြခင်း၊ ထုတ်လတ်ေစြခင်း၊ 

စွန ့်ပစ်ြခင်း၊ စွန ့်ပစ်ေစြခင်း၊ စုပုံြခင်း ၊ စုပုံေစြခင်း မြပရဟ ု ေဖာ်ြပ 

ထားသည့်အတိုင်း လုိကန်ာေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အပုိဒ် ၆၉။ (ခ) အရ အများြပည်သူအကျ ိးငှာ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီး 

ဌာန၏ ခွင့်ြပချက်အရမှတပါး ေဂဟစနစ်ှင့် ယင်းစနစ်ေကာင့် 

ြဖစ်ေပေြပာင်းလဲေနေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခိုက်ပျက်စီး 

ေစိုင်သည့် ြပလုပ်မများကို မည်သူမ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပရ ဟု 

ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၅) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစြ်ခင်းလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ  

 (၂၀၁၅) 

 ကုမဏီသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်း (၂၀၁၅)ပါ ြပာန်းချက်များကုိ လိုက်နာေဆာင်ရွက ်  သွား 

မည်ြဖစ်ပီး ယငး်လုပထံု်းလုပ်နည်း၏ ေအာက်ပါအပိုဒ်များပါ သတ် 

မှတ်ြပာန်းချက်များကို လုိက်နာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက ်

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

အပုိဒ် ၁၀၂ (က) အရ ကုမဏီသည် မိမ ိ ကုိယ်စား ေဆာင်ရွက်ရန် 

ခန ့်ထားြခင်း သုိမဟုတ် ငှားရမ်းြခင်း သုိမဟုတ် အခွင့်အာဏာေပး 
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ြခင်း ြပထားသည့် ကန်ထုိက်တာ၊ လက်ခဲွေဆာင်ရွက်ေပးသူ 

ဆပက်န်ထုိက်တာ၊ အရာရှိ၊ အလုပ်သမား၊ ကိုယ်စားလှယ် သိုမဟုတ် 

အတိုင်ပင်ခံများ၏ ြပလုပ်မ သုိမဟုတ် ပျက်ကွက်မေကာင့် ြဖစ်ေစ 

ေပေပါက်သည့် ဆိုးကျ ိး သက်ေရာက်မများ အားလံုးတုိ အတွက် 

တာဝန်ယူပါေကာင်း ကတိကဝတ ်ြပပါ သည်။ 

အပုိဒ် ၁၀၃ အရ ကုမဏီသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်၊ 

စီမံကိန်း ကတိကဝတ်အားလုံးှင့် စည်းကမ်းချက်များကုိ  အြပည့်အဝ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် အြပင် မိမိ၏ကိုယ်စား စီမံကိန်းကို ေဆာင် 

ရွကေ်ပးသူ ကန်ထိုက်တာှင့် လက်ခဲွ ေဆာင်ရွက်ေဆာင်ရွက်ေပးသူ 

ဆပက်န်ထုိက်တာများ အားလံုးက စီမံကိန်းအတွက် လုပင်န်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ဤလုပ်ထံုး 

လုပ်နည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ှင့် စည်းကမ်းချက်များ 

အားလုံးကို အြပည့်အဝလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ေစရန် တာဝန်ယူ 

ပါေကာင်း ကတိကဝတ် ြပပါသည်။ 

အပုိဒ် ၁၀၅ အရ ကုမဏီသည် အဆုိြပစီမံကိန်းေကာင့် ြဖစ်ေပုိင် 

ေသာ ဆုိးကျ ိးသက်ေရာက်မများကိ ု ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်၍ သတင်း 

အချက်အလက် အြပည့်အစံုကုိ ဝန်ကီးဌာနသို အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ 

စာြဖင့်အသိေပး တင်ြပမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

အပုိဒ် ၁၀၇ အရ ကုမဏီသည် အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင ်

ေပသက်ေရာက်မ ြဖစ်လာိုင်သည့်ကိစ သုိမဟုတ် ဝန်ကီးဌာနက 

အြမန်သိရိှရန် လိုအပ်သည့် ကိစကို ၂၄ နာရီအတွင်း လည်းေကာင်း၊ 

အြခားကိစများ အားလုံးတွင ် ယင်းြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်ကုိ စတင်သိရိှသည့် 

အချနိ်မှ(၇)ရက်အတွင်း လည်းေကာင်း ဝန်ကီးဌာနသို အသိေပးတင်ြပ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုဒ်၁၀၈ အရ ကုမဏီသည် ေစာင့်ကပ်ကည့်မ အစီရင်ခံစာကုိ 

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသို (၆) 

လ တစ်ကမ်ိ တင်ြပပါမည်။ 

အပုိဒ် ၁၁၀အရ ကုမဏီသည် ေစာင့်ကပ်ကည့်မ အစီရင်ခံစာကုိ 

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာနသို 

တငြ်ပပီးေနာက ် စီမကိံန်းဝန်းကျငရိှ် ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများ 

ှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို တင်ြပေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပီး 
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အများြပည်သူသိရှိ ုိင်ေစရန်အတွက် ကုမဏီ ုံးတွင်ထားရှိြခင်း၊ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်မ အစီရင်ခံစာ၏ ဒီဂျစ်တယ်မိတကိ ု ေတာင်းခံ 

ပါက အီးေမးလ်ြဖင့် ေပးပုိြခင်းများ ေဆာင်ရွက ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အပုိဒ် ၁၁၅ အရ ကုမဏီသည ် အေရးေပအေြခအေနတွငြ်ဖစေ်စ၊ 

စီမံကိန်းသည် သက်ဆုိင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာှင့် လူမေရးဆိုင် 

ရာလုိအပခ်ျက်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ပျက်ကွက်လင်ြဖစ်ေစ၊ 

ပျက်ကွက်ုိင်သည် သုိမဟုတ် ပျက်ကွက်ရန် အရာယ်ရိှသည်ဟု  

ယူဆလင်ြဖစ်ေစ မည်သည့်အချန်ိတွင်မဆို စစ်ေဆးရန ် တာဝန်ရှိသ ူ

အား ချက်ချင်းဝင်ေရာက ်စစ်ေဆးခွင့်ြပမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အပုိဒ် ၁၁၇ အရ ကုမဏီသည်  ကုမဏီ၏ ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ေပးသ ူ

ကန်ထုိက်တာှင့် လက်ခဲွေဆာင်ရွက်ေပးသူ ဆပ်ကန်ထုိကတ်ာများ 

ကုိလည်း စစ်ေဆးရန် တာဝန်ရှိသူက စစ်ေဆးြခင်းကိ ု ခွင့်ြပမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(၆) သတတွင်းလုပ်ငန်းသစ်များအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ  

 ဆန်းစစ်ြခင်းဆုိင်ရာ လမ်းန်ချက် (အပီးသတ်မူကမ်း၊ ၂၀၁၈)  

(၇) အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လုပ်မ)  

 လမ်းန်ချက်များ (၂၀၁၅) 

 ဝန်ကးီဌာနမှ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲှင့် ေကာ်မတီ၏ သေဘာ 

တူညီချက်ြဖင့် ထုတြ်ပန်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျငစံ်ချန်ိစံန်းများကုိ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

(၈) သတကဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံ 

 ခန့်ခွဲမ အစအီစဉ် (Mining Sector) (၂၀၁၆) 

(၉) သစ်ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈) 

 သစ်ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈)၊ အခန်း (၄)၊ သစ်ေတာေရးရာ 

စီမံခန့်ခွဲြခင်း အပိုဒ် ၁၂။ အရ  မည်သူမဆုိ သစ်ေတာနယ်ေြမှင့် 

သစ်ေတာဖုံးလမ်းလျက်ရှိသည့် အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိေသာ 

ေြမအတွင်း အပုိဒ် ၁၂ ။(က) အရ ဖံွဖိးမလုပ်ငန်း သုိမဟုတ် စီးပွားေရး 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လိုလင ် ဝန်ကီး 

ဌာန၏ ကိတင်ရယူရမည်ဟ ု ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပုိဒ် ၁၂။ (ဂ) အရ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ဖံွဖိးမလုပ်ငန်း သိုမဟုတ ်

စီးပွားေရး စီမံကိန်းလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုပ်ကုိင် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒှင့် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒပါ ြပာန်းချက် 

များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် ဟု ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုင်း 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၁၀) သစ်ေတာနည်းဥပေဒ (၁၉၉၈) 

 သစ်ေတာနည်းဥပေဒ (၁၉၉၈)၊ အခန်း (၃) သစ်ေတာနယ်ေြမ 

စီမံခန့်ခဲွြခင်း အပုိဒ် ၂၀။ (က) အရ ဖံွဖိးမလုပ်ငန်း သုိမဟုတ် စီးပွားေရး 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ပျက်စီးေစြခင်းမရှိလင် သစ်ေတာေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာနက ခွင့်ြပိုင်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၁၁) ဇီဝမျ ိးစံုမျ ိးကဲွှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကွယ်  

 ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၈) 

 ေတာိုင်းတိရိစာန်ှင့် သဘာဝအပင်များ၊ ေဂဟစနစ်များှင့် 

ရာသီအလိုက် ေဒသေြပာင်းေရွ ကျက်စားေလ့ရှိေသာ တိရိစာန်များ 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲှင့် သဘာဝ 

ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဆုိင်ရာဥပေဒပါ 

ြပာန်းချက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည ် ဟ ု ေဖာ်ြပထားသည့် 

အတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရွကသွ်ားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၁၂) ေတာိုင်းတိရိစာန်ှင့် သဘာဝနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေရး  

 ဥပေဒ (၁၉၉၄)  

 ေတာိုင်းတိရိစာန်ှင့်သဘာဝနယ်ေြမများကာကွယ်ေရးဥပေဒ 

(၁၉၉၄)၊ ပုဒ်မ ၃။ ပါ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များအား လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်ဟ ု ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက ်

သွားမည ်ြဖစပ်ါသည်။ 

 (က) အစိုးရ၏ ေတာိုင်းတိရိစာန်ှင့် သဘာဝအပင်များ 

ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန်၊ 

(ခ) အစိုးရ၏ သဘာဝနယ်ေြမများ ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ 

မူဝါဒကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန်၊ 
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(ဂ) ေတာိုင်းတိရိစာန်ှင့် သဘာဝအပင်များ၊ သက်ရှိသက်မဲ့ 

ဖဲွစည်းမများှင့် ရာသီအလုိက် ေဒသေြပာင်းေရ ကျက်စားေလ့ရိှေသာ 

ငှက်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် စပ်လျဉ်း၍ ိုင်ငံေတာ်က 

လက်ခံသေဘာတူေသာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ညီလာခံများင့်ှအညီ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၁၃) ြမန်မာုိင်ငံမီးသတ်တပ်ဖဲွဥပေဒ(၂၀၁၅) 

 ပုဒ်မ(၂၅)အရ စီမံကိန်းအဆိုြပသူသည ် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ 

န်ကားချက်ှင့် အညီသီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်းှင့် မးီေဘး 

လုံ ခံေရး ဆုိင်ရာပစည်း ကိရိယာများကို  ထားရိှသွားမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

(၁၄) ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၀၆) 

 သယံဇာတထုတ်ယူြခင်း၊ နည်းလမ်းအမျ ိးမျ ိးြဖင့် ေရလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရန် ေလာက်ထားချက်အေပ 

ြမစ်ေချာင်းေရလမ်းေကာင်းများ၊ ြမစ်ေချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်ှင့ ်

ကမ်းနားနယ်တုိ ထိခိုက်ိုင်ြခင်း ရှိမရှိ စိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ 

အဖွဲအစည်းသို သေဘာထား မတ်ှချကေ်ပးပါမည်။ 

(၁၅) ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ 

 (၂၀၁၃) 

 ဤဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များအား ကုမဏီမ ှလိုက်နာေဆာင်ရွက ်

ပါမည်။ သယံဇာတထုတ်ယူြခင်း၊ နည်းလမး်အမျ ိးမျ ိးြဖင့် ေရလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းများ လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပရန် ေလာက်ထားချက်အေပ ြမစ် 

ေချာင်းေရ လမ်းေကာငး်များ၊ ြမစ်ေချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါနယ်ှင့် 

ကမ်းနားနယ်တုိ ထိခိုက်ိုင်ြခင်း ရှိမရှိ စိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ 

အဖွဲအစည်းသို သေဘာထား မတ်ှချကေ်ပးပါမည်။ 

(၁၆) အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းဥပေဒ (၂၀၁၁) 

 အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းဥပေဒ (၂၀၁၁) 

 ဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များကုိ ကုမဏီမ ှ လိုက်နာေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ ယင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၁၇ မ ှ၂၂ ထ ိ၊ ပုဒ်မ ၂၉ မှ ၃ ထိ၊ ပဒ်ုမ ၄၃၊ 

ပုဒ်မ ၄၄ ပါ အချက်များအားလည်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 



25 

ပုဒ်မ (၁၇ မ ှ ၂၂)  အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းများမ ှ ယင်းတုိှင့် 

သက်ဆုိင်ေသာ ဖွဲစည်းပုံစည်းမျဉ်းေရးဆွဲြခင်းစသည်ြဖင့် စီမခံန့်ခဲွမ 

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ ေဆာင်ရွက်ရာ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက ်

ေစပါမည်။ အလုပ်သမားဆုိင်ရာဥပေဒပါ အခွင့်အေရးများ ကိစများြဖင့် 

ညိင်းမများအားလည်း လက်ခံေဆာင်ရက်ွသွားပါမည်။ 

ပုဒ်မ (၂၉-၃၁) ပါ အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်ဝတရာများအား ကုမဏီမ ှ

အြပည့် အဝလုိက်နာေဆာင်ရက်ွမည် ြဖစ်ပါသည်။ အလုပသ်မားအဖဲွ  

အစည်းအား အလုပ်သမားများကို ကုိယ်စားြပသည့်အဖဲွအေနြဖင့် 

အသိအမှတ်ြပပါမည်။ အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းမ ှ အလုပ်သမားများ 

၏ အကျ ိးအတက်ွ အကူညီေတာင်ခံမအား ညိင်းေဆာင်ရွက်ေပးမည် 

ြဖစ်ပီး၊ ယငး်အဖဲွအား လမ်းမုိးရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ေရှာင်ရာှးပါ 

မည်။ 

ပုဒ်မ (၄၃) သက်ဆိုင်ရာညိင်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်မရိဘ ဲ

အလုပ်ပတ်ိြခင်း မြပပါ။ 

ပုဒ်မ (၄၄) အြငင်းပွားမတစ်ရပ်ရပ ် ေြဖရှင်းေနစဉ်အတွင်း အြငင်း 

ပွားမ ကုိ အေကာင်းြပ၍ အလုပ်ပိတ်ြခင်းမြပပါ။ 

(၁၇) လူမဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များကုိ ကုမဏီမ ှ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက ်

ပါမည်။ ယင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၁၁(က)၊ ၄၈၊ ပုဒ်မ ၇၅ပါ အချက်များ အား 

လည်း လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ပုဒ်မ ၁၁(က)အရ လူမဖလူုံေရးစနစ်ှင့်အကျ ိးခံစာခွင့်များအား 

အြပည့်အဝရရိှေအာင ်ေဆာင်ရွက်ေပးပါမည်။ 

ပုဒ်မ ၄၈၊ အလုပ်သမားများ ထိခိုက်မအကျ ိးခံစားခွင့်များ ရှိေစရန် 

မိနယ်လူမဖူလုံေရးုံးတွင် မှတ်ပံုတင်ပီး ထိခိုက်မအကျ ိးခံစားခွင့် 

ရန်ပုံေငွသို ထည့်ဝင်ေကးေငွကုိ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ထည့်ဝင် 

၍ အာမခံ ထားရိှ သာွးပါမည်။ 

ပုဒ်မ ၇၅၊ ဝန်ထမ်းများံုတက်ုံးဆင်းသည့်စာရင်း၊ အလုပမ်ုတ်ထွက် 

သည့် စာရင်း၊လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်စာရင်း၊ ေသ 

ဆုံးသည့်စာရင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ၊ အလုပ်သမားဦးေရ 

ေြပာင်းလဲမ၊ လုပ်ငန်းေနရာေြပာင်းလဲမများအား သက်ဆိုင်ရာ လူမ 

ဝန်ထမ်းဌာနသို သတင်းေပးပုိ ပါမည်။ 
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(၁၈) ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဥပေဒ (၁၉၇၂) 

 ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဥပေဒ (၁၉၇၂) ဥပေဒပါအချက်များအား 

ကုမဏီမှ လုိက်နာ ေဆာင်ရက်ွပါမည်။ ပုဒ်မ-၃၊ ပါ ကျန်းမာေရးကို 

ထိခိုက်ြခင်းမ ှကာကွယ်ရန် အချက်များအား စီမံေဆာငရွ်က်ပါမည်။ 

 လူအများေနထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျငတွ်င် အမက်သုိက်၊ အညစ် 

အေကးများ သိမ်းဆည်းစွန ့်ပစ်ြခင်း၊ လူအများအတွက် ေသာက်သုံး 

ေသာေရများကုိ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချနိ်မ ီ သတ်မတ်ှြခင်း၊ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ လူအများေနထုိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျငေ်လထုတွင် 

လူတုိကုိ ေဘးအရာယ် ြဖစ်ေစမည့် အခုိးအေငွ၊ အနံ့အသက်၊ အမန် 

အမား၊ အသံပလံှင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်များေကာင့် ညစ်ညမ်းြခင်းမ ှ

ကာကွယ်ြခင်း၊ 

(၁၉) အနည်းဆံုးအခေကးေငွဥပေဒ(၂၀၁၃) 

အခန်း(၇)၊ အလုပ်ရှင်၏တာဝန်များ၊ အပိုဒ်(၁၂)ပါ အချက်များအား 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 (က) ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုးအခ ေကးေင ွ 

 ေအာကေ်လျာ့နည်း၍ အလုပ်သမားများအား အခေကးေငွ 

ေပးြခင်း မြပပါ။ 

(ခ) ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုးအခ ေကးေင ွ

ထက်ပုိ၍ ေပးုိင်ပါက ထပ်မံတုိးေပးသွားပါမည်။ 

(ဂ) ဥပေဒအရ ထုတြ်ပန်ေသာ အမိန့်ေကာ်ြငာစာပါအတိုင်း အနည်း 

ဆံု အခေကးေငွမှ တ်ယူြခင်း ြပမည်မဟတ်ုပါ။ 

(ဃ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်လုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း၊ ဝန် 

ေဆာင်မလုပ်ငန်းများတွင ် လုပ်ကုိင်ေနေသာ အလုပ်သမားများ 

အား အနည်းဆုံးအခေကးေငွကိ ုေငွသားြဖင့် ေပးေဆာင်ရမည်။ 

ထိုြပင် သီးြခားအကျ ိးခံစားခွင့်များ၊ အကျ ိးအြမတ်များ၊ အခွင့် 

အလန်းများကုိ ေပးရန်ရိှပါက သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

ေငွသားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ အလုပသ်မား၏ ဆအရ ေငွသားတစ်ချ ိ 

တစဝ်က်ှင့် ေဒသေပါက ် ေဈးန်းြဖင့် သတ်မှတ်ေသာ ပစည်း 

တစ်ချ ိတစ်ဝက်တွဲဖက်၍ ေပးိုင်သည်ဟ ု သတ်မှတ်ြပဌာန်း 

ထားသည့်အတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရွကသွ်ားပါမည်။ 
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 အခန်း(၇)၊ အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်များ၊ အပုိဒ်(၁၃)ပါ အချက်များအား 

လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(က) ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုးအခေကးေင ွ

န်းထားများအနက် လုပ်ငန်းှင့်သက်ဆုိင်ေသာ အနည်းဆံုး 

အခေကးေင ွန်းထားများကို အလုပ်သမားများအား အသိေပးရ 

မည့်အြပင် လုပ်ငန်းခွင်တွင ် သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားများ 

ြမင်ုိင်ေစရန် ေကာ်ြငာထားပါမည်။ 

(ခ) အလုပ်သမားများ၏ စာရင်း၊ဇယားှင့် စာတမ်းအမှတ်အသား 

များ၊ အခေကးေငွများကုိ မှန်ကန်စွာ မှတ်တမး်ြပစု ထားရိှရ 

မည်ဟု ေဖာ်ြပပါရိှသည့်အတုိင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွား ပါ 

မည်။ 

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ြပစုထားရှိေသာ စာရင်း၊ ဇယားှင့်း စာတမ်း 

အမှတ်အသားများကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာ 

ဦးစီးဌာနသို အစီရင်ခံရမည်ဟ ုေဖာ်ြပပါရှိသည့်အတိုင်း လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွား ပါမည်။ 

(ဃ) စစ်ေဆးေရးအရာရိှက စစ်ေဆးရန် ဆင့်ဆိုသည့်အခါ 

သွားေရာက ် စစ်ေဆးခံရမည်။ ထုိအြပင် အဆုိပါစာရင်းှင့် 

မှတ်တမ်းများကို ေတာင်းခံသည့်အခါ တင်ြပရမည်ဟ ု ေဖာ်ြပ 

ပါရှိသည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွား ပါမည်။ 

(င) လုပ်ငန်းခွင်များသို စစ်ေဆးေရးအရာရှိက ဝင်ေရာက ် စစ်ေဆး 

ြခင်းကို ခွင့်ြပရမည်ြဖစ်ပးီ လုိအပေ်သာ အကအူညီများ ေပးရ 

မည်ဟု ေဖာ်ြပပါရှိသည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွား 

ပါမည်။ 

 (စ) အလုပ်သမားများ ဖျားနား၍ အလုပ်မလုပ်ကုိင်ုိင်သည့်အခါ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေဆးကုသရန ်အလုပန်ားခွင့်ေပး ရ 

မည်ဟု ေဖာ်ြပပါရိှသည့်အတုိင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွား ပါ 

မည်။ 

(ဆ) အလုပ်သများ၏ မိသားစုဝင ်သိုမဟတ်ု မိဘနားကိစ ြဖစ်သည့် 

အခါ အနည်းဆံုးအခေကးေငွမ ှ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း မြပဘ ဲ

သတ်မှတ်ချက်များှင့် အညီ အလုပ်နားခွင့် ေပးရမည်ဟု 

ေဖာ်ြပပါ ရှိသည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွား ပါမည်။ 
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(၂၀) အလုပ်သမားေလျာ်ေကးေငွအက်ဥပေဒ (၁၉၅၁) 

 အခန်း(၂) အလုပ်သမားေလျာ်ေကး၊ အပိုဒ ် (၃) ေလျာ်ေကးေပး 

ရန် အလုပ်ရှင်တာဝန်အခန်းတွင်  

(၁) အကယ်၍ အလုပ်သမား တစ်ဦးသည် အလုပ်အလုပ်ကိုင်ေန 

စဉ်အတွင်း၌ ထုိအလုပမှ် ြဖစ်ေပသည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမြဖစ်ပါ 

က ၎ငး်၏လုပ်ရင်ှသည် ဤအခနး်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ြပဌာန် 

ချက်များအတိုင်း ေလျာ်ေကးေပးရန် အတွက ်တာဝန်ရှိေစရမည် 

ဟ ုေဖာ်ြပပါရှိသည့်အတိုင်း လုိက်နာ ေဆာငရွ်က်သွား ပါမည်။ 

(၂၁)  အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာ မူဝါဒ (၁၉၉၄) 

(၂၂) ေြမေအာက်ေရ အကဥ်ပေဒ (၁၉၃၀) 

 ဤဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များအား ကုမဏီမ ှလိုက်နာေဆာင်ရွက ်

ပါမည်။ 

(၂၃) The Emergency Provision Act (1950) 

 ဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များကုိ ကုမဏီမ ှ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက ်

ပါမည်။ 

(၂၄) ြမန်မာိုင်င ံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆) 

 ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆)ပါ ြပဌာန်းချက်များအား 

ကုမဏီမှ လုိက်နာေဆာင်ရက်ွပါမည်။ ဤဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၂၉(ဋ) 

ြပဌာန်းချက်များအား လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ပုဒ်မ၂၉(ဋ) ကုမဏီသည် ဤဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၂၉(ဋ)ပါ 

ြပဌာန်းချက်များအတိုင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမအား ဤဥပေဒ၊ဤဥပေဒ 

အရြပလုပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမနိ့် 

ေကာညာစာ၊ အမိန့်န်ကားချကမ်ျားှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စာချပ် 

ပါ အချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရက်ွပါမည်။ 

(၂၅) ြမန်မာိုင်င ံရင်းှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒ (၂၀၁၇) 

 နည်းဥပေဒပါ ြပဌာန်းချကမ်ျားအား ကုမဏီမ ှ လုိက်နာေဆာင် 

ရွက်ပါမည်။ 

(၂၆) ြမန်မာိုင်င ံကုမဏီများဥပေဒ (၁၄.၁၂.၂၀၁၇) 

 ြမန်မာကုမဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇)ပါြပဌာန်းချက်များှင့်အညီ 

ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတကအ်ား တည်ေထာင် 

လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 
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(၂၇) ြမန်မာိုင်င ံဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)  

(၂၈) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရငှ်းေရးှင့်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

ဥပေဒ (၂၂.၃.၂၀၁၉) 

 ဥပေဒဆိုင်ရာအချက်များကုိ ကုမဏီမ ှလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွး 

မည် ြဖစ်ပါသည်။ ကုမဏီသည် ယင်းဥပေဒပါ ပဒ်ုမ ၂၆၊ ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မ 

၂၈၊ ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၄၈ပါ ဥပေဒဆိုင်ရာအချက်များကုိ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်- 

ပုဒ်မ၂၆အရ လုပ်ငန်းခင်ွေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက ် စီမ ံ

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်အစီအစဉ် 

များ ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အရာယ်ကာကွယ်ဝတ ်

စံု၊ လက်အိတ်၊ ဦးထုပ်၊ ှားေခါင်းစည်း၊ လက်အိတ်စသည်ြဖင့် လုိအပ် 

သည်များ ဝတ်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း၊ အေရးေပအေြခအေနများ 

ြဖစ်ေပပါက ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံများချမှတ်ထားြခင်း၊ ဝန်ထမ်း 

များအားေလ့ကျင့်သင်ကားေပးြခင်း၊ အသိပညာေပးြခင်း၊ ေဘးအ 

ရာယ်ရိှေနရာများ သတ်မှတ်၍ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ ချတ်ိဆွဲြခင်း 

စသည်ြဖင့် ပုဒ်မ ၂၆ ပါအချကမ်ျားအား လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရင်ှး ေစရန်ေဆာင်ရွက်မှင့် ကျန်းမာ 

ေရး ေစာင့်ေရှာက်မ စရိတမ်ျားအား ကုမဏီမှ ကျခံပါမည်။ 

ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိြခင်းအတွက်အလုပ်သမားတစ်ဦးအား 

ေစာလျင်စွာ အလုပ်မှထုတ်ပယ်ြခင်း မြပရန် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပုဒ်မ၂၈ ပါ ဥပေဒဆုိင်ရာအချက်များအရ ကုမဏီမှ လုပ်ငန်းခွင်ထိ 

ခိုက်မသိုမဟတ်ု လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါရရှိသူအား တာဝန်၏ယူ 

ေဆးစစ်ေပးပါမည်။ 

ပုဒ်မ ၂၉ ပါ ဥပေဒဆုိင်ရာအချက်များအား ကုမဏီမ ှ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ပုဒ်မ ၂၉ (က)ပါ အချက်များမှာ မှတ်ပုံတင်ဆရာ 

ဝန်၏ ေဆးစစ်ချက်အရ လုပ်ငန်း သေဘာဝလုိအပ်ချကအ်ေပမူ တည် 

၍ ကျန်းမာေရးအဆင့်မမီသည့် အလုပ်သမားများအား လုပ်လုပ်ကိုင ်

ြခင်းကို ကန့်သတ်ထားြမစ်ိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၁၉(ခ)အရကန့်သတ်ြမစ်ခံ 

ရ ေသာအလုပ်သများသည် ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်ေကာင်း 

အေထာက်အထားြဖင့် တငြ်ပလာလင် ေှာင့်ေှးကန ့်ကာမမရှိေစဘဲ 

မူလတာဝန်တွင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေလျာ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်ြဖစ်ေစ 
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ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရမည်။ ပုဒ်မ ၁၉(ဂ) လုပ်ငန်းခွင်ရိှကိုယဝ်န ်

ေဆာင်ှင့်ိုတိုက်မိခင်များ၏ ကျန်းမာေရးမထိခုိက်ေစရန် စီမံေဆာင ်

ရွကေ်ပးရမည်။ 

ပုဒ်မ ၃၄ ပါ ဥပေဒဆုိင်ရာများအား ကုမဏီမ ှ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါ 

မည်။ ပုဒ်မ ၃၄(က) လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ 

ြဖစ်ရပ်၊ ကီးမားြပင်းထန ်ေသာလပ်ုငန်းခွင်ထိခုိက်မြဖစ်ပွားပါက ဦးစီး 

ဌာနသို အေကာင်းကားပါမည်။ ပုဒ်မ ၃၄(ခ) အလုပ်သမားတစ်ဦးဦး 

သည် သတ်မတ်ှထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါတစ်မျ ိးမျ ိးစဲွ 

ကပ်ခဲ့လင် ြဖစ်ေစ၊ သံုးစဲွသည့်ပစည်း သုိမဟတ်ု လုပ်ငန်းစဉ်ေကာင့် 

အဆိပ်သင့်လင်ြဖစ်ေစ သုိမဟုတ် အဆိပ်သင်ိုင်လင်ြဖစ်ေစ အသ ိ

အမှတ်ြပဆရာဝန်၏ ေဆးစစခ်ျက် မှတ်တမ်းှင့်အတူ အစီရင်ခံစာကုိ 

ဦးစီးဌာနသိုေပးပို အေကာင်းကားပါမည်။ 

ပုဒ်မ ၄၈၊ တားြမစ်ချက်များပါ ဥပေဒဆိုင်ရာအချက်များအား ကုမဏီမှ 

လုိက်နာ ေဆာင်ရက်ွပါမည်။ ပဒ်ုမ ၄၈(က) ကုမဏီမှ ေဆာငရွ်က်ေန 

သည့် လုပ်ငန်းများအား မတ်ှပံုတငထ်ားပါမည်။ ပုဒ်မ ၄၈(ခ) 

အေဆာက်အအံု ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ တိုးချဲြခင်း၊ ဖိဖျက်ြခငး်၊ လုပ်ငန်း 

စဉ်အလုိက် စက်ကိရိယာများ ေနရာချထားြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း 

စသည်ြဖင့် ေြပာင်းလဲအသုံးြပြခင်းများကို လုပ်ငန်းခွင ်ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့ ် ကျန်းမာေရးှင့်အညီ လုပ်ကိုင ် ေဆာင်ရွက်ပီး ဦးစီ 

ဌာနသို သတ်မတ်ှချက်များှင့်အညီ အေကာင်းကား ပါမည်။ 

(၂၉) သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမဥပေဒ (၂၀၁၃)  

 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့် 

သဘာဝေဘးအရာယ်ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

ထား ရိှပါမည်။ 

(၃၀) ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်၊ ေြမိုင်း စီမံခန့်ခဲွေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

 အခန်း(၆) ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး 

ြပခွင့် ရရိှသူက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ အပိုဒ် (၁၆)၊ အပိုဒ် 

ခဲွ (က-ဆ) ပါြပဌာန်းချကမ်ျားအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေြမ 

လွတ်၊ ေြမလပ်ှင့ ် ေြမိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးြပခွင့်ှင့် စပ်လျဉ်း 

၍ ဗဟုိေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကုိ 

လုိက်နာပါမည်။ 



31 

(၃၁) ဓာတုပစည်းှင့်ဆက်စပ်ပစည်းများအရာယ်မ ှ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)  

 ဥပေဒပါ ြပဌားန်ချက်များကို ကုမဏီသည် လိုက်နာေဆာင်ရွက် 

သွားမည်ြဖစ်ပီး ယင်းဥပေဒ၏ ေအာက်ပါအပုိဒ်များပါ သတ်မှတ် 

ြပဌာန်းချက်များကုိ လုိက်နာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်- 

ပုဒ်မ ၅(ဇ) ကုမဏီသည ် ယင်းဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေကညာထား 

သည့် အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၂/၂၀၁၆ ပါ ကန့်သတ် ဓာတုပစည်း 

များကိ ုသိရှိလိုက်နာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ပုဒ်မ ၅(ဇ)အရ ကုမဏီသည် ယင်းဥေပဒအရ ထုတ်ြပန်ေကာညာ 

ထားသည့် အမနိ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၆ ပါ တားြမစ်ဓာတု 

ပစည်းများကို သုံးစွဲြခင်း မရိှပါေကာင်း ကတိကဝတ်ြပပါသည်။ 

 

၃-၃။ အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လုပ်မ)လမ်းန်ချက်များ (၂၀၁၅) 
ှင့်အညီလိုက်နာဆာင်ရွက်မည့် မူဝါဒများ 

  (၃-၃-၁) ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမအရည်အေသွးစံသတ်မှတ်ချက ်

Receptor 

One Hour LA eq (dBA)a 

Day Time

0:70 - 22:00 

(10:00- 22:00 For 

Public Holidays) 

Night Time

22:00 - 07:00 

(22:00 - 10:00 For 

Public Holidays) 

Residential  

In Education 
45 45 

Industrial 

Commercial 
70 70 

a Equivalent Continuous Sound Level is decibels. 

လုိက်နာေဆာင်ရက်ွသွားမည့် အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လုပ်မ) 

လမ်းန်ချက်ပါ စွန့်ပစ်ေရ၊ထုတ်လတ်ေရ၊ မိလာေရစွန့်ထုတ်မ စံချနိစံ်န်းများအား ေဖာ်ြပအပ် 

ပါသည်။  
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* WHO = World Health Organization 
(၃-၃-၂) စွန့်ပစ်ေရ၊ စီးဆင်းေရ၊ ထုတ်လတ်အရည်ှင့် မိလာေရစွန့်ထုတ်မ 

(Wastewater, Storm Water Runoff, Effluent and Sanitary Discharges)  
(General Application) ''စံချန်ိ စံန်းများ" 

Parameter Unit Guideline Value 

5-day Biochemical Oxygen demand mg/L 50 

Ammonia mg/L 10 

Arsenic mg/L 0.1 

Cadmium mg/L 0.1 

Chemical Oxygen demand mg/L 250 

Chlorine (total residual) mg/L 0.2 

Chromium (hexavalent) mg/L 0.1 

Chromium (total) mg/L 0.5 

Copper mg/L 0.5 

Cyanide (free)  mg/L 0.1 

Pollution prevention and abatement handbook, 1998.Toward cleaner production.World 

Bank Group in calibration with United Nations Environmental Program me and the 

United Nations Industrial DevelopmentOrganization.  
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Cyanide (total) mg/L 1

Fluoride mg/L 20

Heavy metals (total) mg/L 10

Iron mg/L 3.5

Lead mg/L 0.1

Mercury mg/L 0.01

Nickel mg/L 0.5

Oil and grease mg/L 10

pH S.U.a 6-9

Phenols mg/L 0.5

Selenium  mg/L 0.1

Silver mg/L 0.5

Sulphide mg/L 0.1

Temperature Increase .C <3b

Total coliform bacteria mg/L 400

Total phosphorus mg/L 20

Total Suspended Solids mg/L 50

Zinc mg/L 2
  

 အေထွေထွလမ်းန်ချက်များှင့် လုပ်ငန်းကအလိုက ် လမ်းန်ချက်များကို စီမကိံန်း 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနစဉ်ကာလအတွင်း လိုက်နာသွားမည့်အြပင်လုပ်ငန်း တည်ေဆာက်ေရး 

ကာလအတွင်းေနရာအားလုံးမှ စီးဆင်းေရ (Storm Water) မိလာစွန့်ပစ်ေရ စွန့်ထုတ်မများ 

အတွက ်ေရှင့်သန့်ရှင်းမဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ ကီးကပ်မြဖင့် စံသတ်မှတ်ချက်များှင့် 

အညီစွန ့်ထုတ်သွားပါမည်။ 
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သတိုင်းှင့်တွင်းထွက်ပစည်းများ ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစွန ့်ထုတ်ေရအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ 
(Ore and Mineral Extraction Effluent Levels) 

 ဟင်းလငး်ဖွင့်သတတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်းများှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်းများ 

အတွက ် သတ်မှတ်ထားသည့် အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ)လမး် 

န်ချက်တွင်ပါဝင်ေသာ စွန့်ထုတ်အရည်အေသွးဆုိင်ရာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါစံချန်ိစံန်များကိုလိုက် 

နာေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်းေဖာ်ြပပါသည်။  

Parameter Unit Guideline Value 
Arsenic mg/l 0.1 

Cadmium mg/l 0.05 

Chemical oxygen demand mg/l 150 

Chromium (hexavalent) mg/l 0.1 

Copper mg/l 0.3 

Cyanide mg/l 1 

Cyanide (free) mg/l 0.1 

Cyanide (weak acid dissociable) mg/l 0.5 

Iron(total) mg/l 2 

Lead mg/l 0.2 

Mercury mg/l 0.002 

Nickel mg/l 0.5 

pH S.U.a 6-9 

Temperature ⁰C <3 degree Differential

Total suspended solids mg/l 50 

Zinc mg/l 0.5 
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ေသာက်ေရအရည်အေသွးစံချန်ိစံန်းများ 

Parameter Unit Concentration Reference  

Aluminum 

mg/l 0.2 

National drinking water 

quality standards. 2014. 

Ministry of Health, Myan 

mar. 

Ammonia- Nitrogen mg/l 1.5 ။ 

Antimony mg/l 0.02 ။ 

Arsenic mg/l 0.05 ။ 

Barium mg/l 0.7 ။ 

Boron mg/l 2.4 ။ 

Cadmium mg/l 0.003 ။ 

Calcium mg/l 200 ။ 

Chloride mg/l 250 ။ 

Chromium mg/l 0.05 ။ 

Coliforms (total) MPN/ 100 

ml 
3 

။ 

Coliforms (faecal) MPN/ 100 

ml 
0 

။ 

Color TCU 15 ။ 

Copper mg/l 2 ။ 

Cyanide mg/l 0.07 ။ 

Fluoride mg/l 1.5 ။ 

Hardness mg/l as

CaCO3 
500 

။ 

Iron mg/l 1 ။ 

Lead mg/l 0.01 ။ 

Magnesium mg/l 150 ။ 

Manganese mg/l 0.4 ။ 
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Mercury (total) mg/l 0.001 ။ 

Nickel mg/l 0.07 ။ 

Nitrate (as NO3) mg/l 50 ။ 

Nitrate  (as NO2) mg/l 3 ။ 

Odor 
- 

Acceptable/ No 

objectionable odor 

။ 

pH - 6.5-8.5 ။ 

Selenium mg/l 0.04 ။ 

Sodium mg/l 200 ။ 

Sulphate mg/l 250 ။ 

Sulphide mg/l 0.05 ။ 

Taste 
- 

Acceptable/ No 

objectionable taste 

။ 

Total dissolved 

solids 
mg/l 1000 

။ 

Turbidity NTU 5 ။ 

Uranium mg/l 0.03 ။ 

Zinc mg/l 3 ။ 

 

 

ေရေနသက်ရှိများအား ကာကွယ်ေရးအတွက် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေရအရည်အေသွးဆုိငရ်ာ 
စံချန်ိစံန်းများ 

Parameter Unit Concentration Reference  

Aluminum 

mg/l 
0.05 (if pH < 6.5) 

0.1 (if pH > 6.5) 

Australian and New Zealand 

guidelines for fresh and 

marine water quality. 2000. 

Australian and New Zealand 

Environment Conservation 

Council.  

Water Quality Guidelines for 



37 

the Protection of Aquatic 

Life. 2016. Canadian Council 

of Ministers of the 

Environment . 

Metal mining technical 

guidance for environmental 

effects monitoring .2012. 

Environment Canada.  

Ammonia mg/l 0.02 ။ 

Arsenic mg/l 0.05 ။ 

Boron mg/l 0.5 ။ 

Cadmium mg/l 0.0002 ။ 

Chloride mg/l 0.86 ။ 

Chromium 

(hexavalent) 
mg/l 0.01 

။ 

Chromium  

(trivalent) 
mg/l 0.0089 

။ 

Coliforms (total) MPN/ 100 

ml 
5000 

။ 

Coliforms (faecal) MPN/ 100 

ml 
1000 

။ 

Color 

mg/l 

Not significantly 

higher that 

seasonally adjusted 

background value 

။ 

Copper mg/l 0.002 ။ 

Cyanide (free) mg/l 0.005 ။ 

Dissolved oxygen mg/l 6 ။ 

Ethanol mg/l 1.4 ။ 

Fluoride mg/l 0.2 ။ 
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Iron mg/l 0.3 ။ 

Lead mg/l 0.001 ။ 

Manganese mg/l 0.05 ။ 

Mercury mg/l 0.0001 ။ 

Molybdenum mg/l 0.073 ။ 

Naphthalene mg/l 0.016 ။ 

Nickel mg/l 0.015 ။ 

Nitrate mg/l 5 ။ 

Oil & grease 

- 

Substantially 

absent, no 

iridescent sheen 

။ 

pH - 6.5-9 ။ 

Phenols mg/l 0.004 ။ 

Phosphorus mg/l 0.15 ။ 

Selenium (total) mg/l 0.005 ။ 

Silver mg/l 0.0001 ။ 

Sulphide mg/l 0.002 ။ 

Temperature ⁰C <2 increase ။ 

Thallium mg/l 0.004 ။ 

Total suspended 

solids  
mg/l 10 

။ 

Tributyltin mg/l 0.000008 ။ 

Turbidity - < 10 % Change ။ 

Uranium mg/l 0.015 ။ 

Zinc mg/l 0.005 ။ 
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(၃-၃-၃) ေလထုအရည်အေသွး စံသတ်မှတ်ချက် 
Ambient Air Quality Standards 

Substance Averaging 
Period 

Standard

µg/m3 

Reference 

Sulphur dioxide 24 hours 20 Myanmar National Environmental 

 10 minutes 500 
Quality (Emission) 

Guidelines, December 2015. 

Nitrogen dioxide 1 year 40 ။ 

 1 hour 200  

Particulate 

matter PM10 

1 year 
20 

။ 

 24 hours 50  

Particulate 

matter PM 2.5 

1 year 
10 

။ 

 24 hours 25  

Ozone 8-hour daily 

maximum 
100 

။ 

  

 ေလထုအရည်အေသွးှင့်ပတ်သက်၍ ေဖာ်ြပပါ အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်လတ်မ 

လမ်းန်ချက်များ (၂၀၁၅) တွင ် ပါရှိသည့် စံချန်ိစံန်းများှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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(၃-၃-၄) ေြမထအုရည်အေသွး စံသတ်မှတ်ချက ်

Parameter Unit Concentration 
Reference -  Dutch 

(Netherlands) Guideline Value 

Arsenic (As) ppm 20 ။ 

Cadmium (Cd) ppm 0.6 ။ 

Lead (Pb) ppm 50 ။ 

Mercury (Hg) ppm 0.15 ။ 

 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက် အေနြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ မူဝါဒ၊ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ န်ကားချက်များအား လိုက်နာ၍ ခဲသတ အလတ်စား 

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပအပ်ပါသည်။ 

 

                                                                                    စီမံကိန်းေဖာေ်ဆာင်သူ 
 
 
 
 
  ဦးေအာင်ြမင့် 

  အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

          ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမတိက ်
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၃-၄။ IEE အစီရင်ခံစာအား သေဘာတူအတည်ြပေကာင်းငှ့် တာဝန်ယူေကာင်းကတိဝန်ခံချက ်
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မ ှ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခုိင်၊ မန်တံုမိ 

နယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ မဟုိေချာင်းလုပ်ကွက်(၄)ရိှ ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ်ထုတ်လုပမ်ည့် 

လုပ်ကွက်၌ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်း စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

နည်းဥပေဒ ပုဒ်မ-၅၂၊ ၅၄၊ ၅၅(က)ှင့်အညီ ကမ်းကျင်ေသာပညာရှင်ြဖင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 

ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ (Initial Environmental Examination Report)အား ေရးသားတင်ြပ 

ထားပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအခန်း(၄)၊ အပိုဒ်(၃၅)အရ စီမံကိန်း အဆုိ 

ြပသူမ ှေအာကပ်ါကတိကဝတ်များအား လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

 (၃-၄-၁) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းသည် တိကျခိုင်မာေကာင်းှင့်ြပည့်စုံ 

ေကာင်း၊ 

 (၃-၄-၂) ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများကို တိကျစွာ 

လုိက်နာ၍ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ထား 

ေကာင်း၊ 

 (၃-၄-၃) စီမံကိန်းသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာပါကတိက 

ဝတ၊် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ေလာ့ချေရးလုပ်ငန်းများှင့် အစီအစဉ် 

များကိ ုအြပည့်အဝအစဉ်အမဲ လုိက်နာေဆာင်ရက်ွမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

 

  
အစီရင်ခံစာေရးသားသ ူ                                                 စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူ 
  
 
 
 
 
  ဦးေအာင်ြမင့် 

  အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက ်
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အခန်း(၄) 
၄။  စီမံကိန်းအေကာင်းရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက် 
၄ -၁။ စီမံကိနး်အနးီပတ်ဝန်းကျင်အေကာင်းအရာများေဖာ်ြပချက် 
  (၄-၁-၁) လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေန (Existing Environmental) 

 စီမံကိန်းဧရိယာသည် အေသးစား ခဲသတ တူးေဖာ်မလုပ်ငန်းအား စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရွက်ထားသြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မများ ကီးမားစွာြဖစ်ေပေနြခင်းမရိှဘဲ 

မိမိတိုကွင်းဆင်းေလ့လာချက်များအရ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ေြမဧရိယာ (၅) ဧက 

ခန့်တွင်သာ ဟင်းလငး်ဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ်(Open Pit Mining Method) ှင့် 

ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ် (Underground Mining Method)များြဖင့် 

စနစတ်ကျတူးေဖာ်ထုတလု်ပ်ထားြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်ိုင်မေလျာ့နည်း 

ေစေရးစနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ွေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

အလတ်စားထုတ်လုပမ် (Production) ကာလတွင် ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်း 

စနစ ် (Open Pit Mining Method)ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ်

(Underground Mining Method)များအား အသုံးြပ၍ ခဲသတ တူးေဖာ်ြခင်းများ 

ေကာင် ့ ထိခိုက်မများ (Impacts) ြဖစ်ေပလာုိင်သည့်အတွက် ြပန်လည်ကုစားိုင ်

ရန် အေြခခံအချက်အလက်များ (Baseline Data) လုိအပ်ပါသြဖင့် စီမံကိန်းဧရိယာ 

၏ လက်ရိှအေြခအေနများြဖစ်ေသာ ေရ၊ ေလ၊ ေြမ၊ ဇီဝစနစ်များအား မှတ်တမး်တင် 

ထားခ့ဲပါသည်။ 

  (၄-၁-၂) ဆူညံသံ 
   စီမံကိန်းဧရိယာသည် ထုတ်လုပ်မရပ်နားထားေသာ ကာလြဖစ်ြခင်းေကာင့် 

မည်သည့်လုပင်န်းမ ေဆာင်ရက်ွေနြခင်းမရိှပါသြဖင့် ေကျးငှက်သတဝါများေအာ် 

ြမည်သံများှင့် လူသအံချ ိမလှွဲ၍ အြခားဆူညံသ ံ ြဖစ်ေပြခင်းမေတွရှိရပါ။ အမျ ိး 

သားပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမ်းန်ချက်များအရ 

အြပင်ေနရာ၏ ေနာကခံ်ဆူညံမ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မှာ 3 dBA ထက်ေကျာ်လွန်မ 

မရိှေစရဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ိုင်ငံတကာ စံချန်ိစံန်းများအရ ဆူညံသံအား 

တုန်ခါမအေပ အေြခခံတိုင်းတာေကာင်း ေလ့လာေတွရိှရပါသည်။ OSHA ၏ 

Permissional Emission  Limit သည် 8 hours 90 dBA (PEL)  ရှိမည်ဟ ုသတ်မှတ် 

ေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ သိုရာတွင ် မိမတုိိသည် အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ 

အရည်အေသွး(ထုတလ်တမ်) လမ်းန်ချက်များပါ Baseline Data  ြဖင့်သာ သတ် 

မှတ ် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ မိမိတုိ၏ ဆူညံသံတိုင်းတာချက်ှင့် တိုင်းထွာမမှတ ်

တမ်းဓါတ်ပုံှင့်အေြဖအား ေနာက်ဆက်တွဲြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ဆူညံသံတုိင်း 
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တာသည့်ေနရာ သတ်မှတ်ရာတွင် စက်ယရားများ လုပင်န်းခွင်အတွင်းအများဆံုး 

အသံုးြပမည့်ေနရာင့်ှ နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာအကားေနရာအား သတ်မတ်ှတုိင်းတာ 

ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

ဆူညံသံတုိင်းတာသည့်အမတ်ှ (၄) (23⁰ 25' 33.0310"N, 94⁰ 21' 41.9954"E) 

Receptor 

One Hour LA eq (dBA)a 

Day Time
0:70 - 22:00 

(10:00- 22:00 For 
Public Holidays) 

Night Time
22:00 - 07:00 

(22:00 - 10:00 For 
Public Holidays) 

Residential  

In Education 
45 45 

Industrial 

Commercial 
70 70 

 

 

  
 (၄-၁-၃) ေရအရည်အေသွး 
   ေရအရည်အေသွးဟဆုိုရာတင်ွ ေြမေပ၊ ေြမေအာက ် ေရအရည်အေသွးဟု 

သတ်မှတ်ရာတွင် လုပ်ကွက်သည် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက ်ေပ(၄၀၀၀) ေကျာ ်

ြမင့်မားသြဖင့် ေြမေအာကေ်ရကုိ တူးေဖာ်ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ လုပက်က်ွင့်ှ (၀.၅) မိုင်ခန့် 

ကွာေဝးေသာ စိမ့်စမ်းေရှင့် နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာအတွင်း အသုံးြပေနေသာ  ေတာငက်ျ 

စမ်းေရတုိကုိ နမူနာရယူ၍ စမ်းသပ်ထားပါသည်။ သိုမှသာ ထုတလု်ပမ်ကာလတွင် 

ေရအရည်အေသွး ထိခုိက်မရှိ/မရှိ င်းယှဉ်ုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေရအရည်အေသွး 

ဓါတ်ခွဲအေြဖများကုိ ေနာက်ဆက်တွဲြဖင့် ေဖာ်ြပေပးထားပါသည်။ 
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ေရအရည်အေသွးတုိင်းတာသည့်လုပ်ကွက်အမှတ်(၄)(23⁰ 25' 13.0900"N, 97⁰ 29' 35.7600"E), 

(23⁰ 20' 45.9982"N, 97⁰ 28' 27.1520"E) 

Parameter 

Laboratory Result 

Unit 

ေရေနသက်ရိှများအား
ကာကွယ်ေရးအတွက် 
အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေရ 
အရည်အေသွးဆုိင်ရာ 

စံချန်ိစံန်းများ 

စိမ့်စိမ်းေရ 
ေတာင်ကျ 
စမ်းေရ 

pH 6.9 6.8 mg/L 6.5-9

Conductivity  221 213 Micro S/cm -

Total Hardness 302 305 mg/L as CaCO3 -

Total Alkalinity 160 169 mg/L as CaCO3 -

Iron 0.30 0.33 mg/L 0.3

Chloride  (as CL) 5 4 mg/L 0.86

Sodium Chloride 

(as NaCL) 
8 6 mg/L - 

Sulphate (as SO4 ) 36 30 mg/L -

Dissolved Solids  225 220 mg/L -

Salinity  0.24 0.23 ppt -
 

  (၄-၁-၄) ေလအရည်အေသွး 
   စီမံကိန်းဧရိယာသည် အေသးစားထုတ်လုပ်မကာလြဖစ်ြခငး်ေကာငး် ေလ 

အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်လျက်ရိှေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင် အရည် 

အေသးွ (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်များတွင ် ေလအရည်အေသွးအား ထုတလု်ပ် 

အခိုးအေငွသိပ်သည်းမ ပမာဏဟုေဖာ်ြပထားပါသည်။ မိမိတို စီမံကိန်း ဧရိယာသည် 

သဘာဝေတာေတာင်၊ ေရေြမဝန်းကျင်တွင ် အခိုးအေငွှင့် အနံ့ထုတလ်တ်ြခငး် မရှိ 

ေသးသည့်အတွက် တည်ဆဲေလထ ုအရည်အေသွးဆုိင်ရာ လမ်းန်ချက ်စံချန်ိစံန်း 

အတုိင်းပင် ရှိေနဆဲြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းအေနြဖင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ရိှလူများ လက်မခံုိင်သည့် ဆုိးေသာအနံ့များ ထုတ်လတ်ြခင်း မရိှသည့် 

အတွက ်ေလအရည်ေသွးသည် Natural Value နီးပါးအတိုင်းပင ်ရှိေန ဆဲြဖစ်ေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာဝန်းကျင်၏ ေလအရည်အေသွး တိုင်းတာမအား 

ေနာက်ဆက်တဲွြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေလအရည်အေသွး တိုင်းတာသည့်ေနရာ 
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သတ်မှတ်ရာတွင် စက်ယရားများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အများဆံုး အသံုးြပမည့်ေန 

ရာှင့် နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာ အကားေနရာအား သတ်မတ်ှတုိင်းတာထားြခင်း ြဖစပ်ါ 

သည်။ 

ေလအရည်အေသးွ တုိင်းတာသည့်အမှတ် (၄) (23⁰ 25' 39.5179"N, 97⁰ 29' 50.2017 "E) 

   Substance 
Averaging 

Period 

NEQEG 
Guideline 

µg/m3 

Reference 
Test 

Result 

Nitrogen 

dioxide (NO2 ) 

1 year 

 

 

40 

 

Myanmar  National 

Environmental 

Quality (Emission) 

Guidelines, December 

2015. 

4.0058 (ppm) 

1 hours 200 

Particulate 

matter PM10
a 

1 year 20 
As above 27.7226 (µg/m3)  

24 hours 50 

Particulate 

matter PM 2.5
b 

1 year 10 
As above 24.1965 (µg/m3) 

24 hours 25 

Sulfur dioxide 

(SO2 ) 

24 hours 20 
As above 12.1662 (ppm) 

10-minute 500 

Carbon 

Monexide (CO) 
 

2.5 % 

(maximum) 

No(1) Mining 

Enterprise (SOP) 
0.3015 (ppm) 

 

  (၄-၁-၅) ေြမထုအရည်အေသွး 
   စီမံကိန်း၏ လက်ရိှအေြခအေနသည် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက ် ေပ 

(၄၀၀၀) ေကျာ် ြမင့်မားပါသည်။ ပူအိုက်စွတ်စိုေသာရာသီဉတုရှိပီး ၈၅ဒီဂရ ီ စင်တီ 

ဂရိတ်ရှိေသာ ေဒသြဖစ်ပါသည်။ တစ်ှစ်လင် မိုးေရချနိ်လက်မ (၇၀)မ ှ (၈၀)ခန့ထ်ိ 

ရွာသွန်းပီး ေွရာသီအနိမ့်ပိုင်း၌ အပူချနိ်များပီး လုပ်ကွက်ရိှေသာ ေတာင်ေပ၌ 

ရာသီဉတုမတကာ မိုးရာသီ၌ မုိးများသြဖင့် လမ်းများပိကျြခင်း ြဖစေ်ပတတ်ပးီ 

အချ ိေသာလုပ်ကွက်များ ရပ်နားထားရေလ့ရှိပါသည်။ ေြမဧရိယာ (၅) ဧကခန့်၌သာ 

တူးေဖာ်ထားြခင်းြဖစ်သြဖင့် လုပ်ကွက်ဧရိယာတစ်ခုလံုး၏ ေြမအရည်အေသွးကို 

ကီးမားစွာထိခုိက်ြခင်းမြဖစ်ေစပါ။ အေပယံေြမဆီလာှင့် ဖယ်ရှားေြမများအား 

စနစ်တကျစုပံုထားပီး သတတွင်းပိတ်သိမ်းချန်ိ၌ ေြမြပန်ဖုိရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 
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ထားသြဖင့် မူလေြမအေနအထားအား ကီးမားေသာထိခိုက်မမြဖစ်ေစေကာင်း 

ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ ေြမဆီလာအရည်အေသွး စမ်းသပ်မအား ေနာကဆ်က်တွဲ 

ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ေြမထုအရည်အေသွး တုိင်းတာသည့်အမှတ် (၄) (23⁰ 25' 34.6737"N, 97⁰ 29' 43.5675"E) 

Parameter Unit 
Concentration  Dutch (Netherlands) 

Guideline Value လုပ်ကွက်အတွင်းေြမ

Arsenic (As) ppm ND 
(Non Determine) 

20(maximal Value for 

Agriculture and Nature) 

Cadmium (Cd) ppm 0.6 
0.6 (maximal Value for 

Agriculture and Nature) 

Lead (Pb) ppm 30 
50(maximal Value for 

Agriculture and Nature) 

Mercury (Hg) ppm ND 
(Non Determine) 

0.15(maximal Value for 

Agriculture and Nature) 
 

  (၄-၁-၆) ေဂဟစနစ် 
 ကမာေပရိှ သက်ရှိသတဝါများ (အပငှ်င့် တိရစာနမ်ျား)၊ သက်မ့ဲုပ်ဝတများ 

(ေရ၊ ေြမ၊ ေလ၊ အပူချနိ်၊ စိုထိုင်းစ) စသည့် တစ်ခုှင့်တစ်ခု ညီွတ်မတစွာ 

အြပန်အလှန် ဆက်ွယ်ေပါင်းယှက်ေနေသာ သဘာဝြဖစ်စဉ်ြဖစ်၍ ဤစီမံကိန်း 

ဧရယိာသည် သစ်ပင်များ၊ ေြမထ၊ု ေလထု ှင့် လူှင့်တိရစာန်များ ေနထိုင်ရန်အတွက် 

ေကာင်းမွန်ေသာေဂဟစနစ်တစ်ခုအြဖစ် ြဖစ်တည်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေဂဟစနစ်သည် 

မူလအေြခအေနအတုိင်း တည်ရိှဆဲြဖစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်စဉ် 

ကာလတွင် ယင်းေဂဟစနစ်မပျက်စီးေစရန် စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူမှ ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရွက်သွားရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

(၄-၁-၇) ဇီဝမျ ိးစိတ်အေြခအေနှင့် ပျက်သုဉ်းမ  
   ဇီဝမျ ိးစိတ်များအြဖစ ် ငှက်မျ ိးစိတ(်၄)မျ ိးခန့်ေတွရိှရပးီ ုိတုိက်သတဝါ (၃) 

မျ ိးြဖစ်သည့် ရှဉ့်၊ ယုန်ှင့် ေတာဝက်မျ ိးစိတ်များအား ရံဖန်ရံခါေတွရပါသည်။ 

တွားသွားသတဝါ(၃)မျ ိးှင့် အင်းဆက်မျ ိးစိတ်များှင့် လိပ်ြပာမျ ိးစိတ်များရှိေကာင်း 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမမှတ်တမ်းများအရ ေတွရှိရပါသည်။ အပင်မျ ိးစိတ်များမှာ  

သယင်းကီး၊ ေလာ်ြဖ၊ ေထာက် က့ံှင့် ဝါးမျ ိးစုံများ ေပါကေ်ရာက်ေကာင်း ေတွရှိရပါ 

သည်။ စီမံကနိ်းဧရိယာှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ရာှးပါးဇီဝမျ ိးစုံ၊ မျ ိးကွဲများေတွရှိရ 
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ြခင်းမရိှပါ။ စီမံကိန်းေကာင့် ဇီဝမျ ိးစိတ်များ ပျက်သုဉ်းမမရှိေစေရး စီမံကိန်းေဖာ် 

ေဆာင်သူမ ှ သတိြပေဆာင်ရွက်ရန ် လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။  ဇီဝမျ ိးစိတ်များအား 

စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်စဉ ် သတ်ြဖတ်စားေသာက်ြခင်းအား ေရှာင်ရှားရန်အတွက် 

တငး်ကပ်စွာ သတိေပးေဆာင်ရွက်သွား မည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ ဇီဝမျ ိးစိတ်အချက ်

အလက်များအား ေကာက်ယူရာတွင် ေဒသခံများ၊ ေတာလုိက်မုဆိုး များှင့်ကုမဏီမှ 

ခဲသတ များအား အေသးစားတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ွစဉရ်ရိှသည့် 

အချက်အလက်များကုိ အေြခခံ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်မ ှ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်းြပစုထားြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 

No. 
မျ ိးစိတ် (Species)

Remarks 
Local Name Common Name Scientific Name 

1. ဘုတ် 
Red Whiskered 

Bulbul 

Pyenontus 

jocosus 
 

2. ကက်တူေရွး Parrot Psittaciformes  

3. သန်ိးငှက ် Hawk, Falcon Accipitriformes 

4. ေဒါင်း Peacock Pavo-muticus  

5. ေတာဝက် Wild Boar Sus scrofa 

6. ရှဉ့် Squirrel Sciuridae  

7. ယုန် Rabit 
Oryctolagus 

cuniculus 
 

8. ပုတ်တင်ညိ Lizard Lacertilia  

9. ကင်းလိပ်ေလာ Grass Lizard Chamaesaura  

10. ေမ Snake Serpentes 

11. လိပ်ြပာ Butterfly 
Cyrestis 

thyodamas 
 

12. ဝါးပင် Bamboo Bambusoideae  

13. သယင်းကီး Euphorbraceae 
Croton 

oblongifolius 
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Roxb

14. ေလာ်ြဖ Tragacanth 
Tragacanth Gum 

Herb 
 

15. ေထာက် က့ံ Terminalia Tometosa  

 
စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ရှားပါးဇီဝမျ ိးစိတ်များအား ေတွရှိရြခင်းမရှိပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 

အပ်ပါသည်။  

                                                                  စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူ 
 
 
 
 
  ဦးေအာင်ြမင့် 

  အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက ်

 
၄-၂။ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့်ကာလတွင ်စွန့်ပစ်ပစည်းများထွက်ရှိမှင့် စွန့်ထုတ်မည့် လုပင်န်းစဉ ် 
 (၄-၂-၁) ေရအရည်အေသွး ပုံမှန်စစ်ေဆးိုင်ရန် လုပ်ကွက်ှင့် (၀.၅)မိုင် 

ကွာေဝးေသာ စိမ့်စမ်းေရှင့် နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာရှိ ေတာင်ကျစမ်းေရ 

ကို ရယူစစ်ေဆးသွားပါမည်။ 

(၄-၂-၂) စွန ့်ပစ်ေြမစာ (Tailing) များအား သတတွင်းပိတ်သိမ်းချနိ်တွင် တူး 

ေဖာ်ထားသည့် ချ ိမ့်ဝှမ်းများအတွင်း ြပန်လည်ထည့်သွင်းပီး Top 

Soil အား သစ်ပင်စိုက်ပျ ိးိုင်ရန် အေပယံမှ ြဖည့်တင်းသာွးပါ 

မည်။ 

(၄-၂-၃) စွန ့်ပစ်ေရ(Waste Water)  အား ေရစစ်ကန်ြဖင့် စစ်ယူ၍ ထွက်ရိှလာေသာ 

ေရအားဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ပီး အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်မှသာ စွန့်ပစ် 

သွားပါမည်။ 

(၄-၂-၄) Dumping Site မှ မုိးေရှင့် ေပါင်းစပ်၍ ထွက်ရိှလာေသာ ေရအား 

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်၍ AMD ြဖစ်ေပပါက Lime-Ca (OH)2အသုံးြပ၍ 

Neutralize ြပလုပ်ပီးစွန့်ပစ်သွားပါမည်။ 
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(၄-၂-၅) Dumping Site များအား ေြမသားနံရံြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်ကီး 

စီနံရံြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ေြမထိန်းနံရံ (Retaining Wall)ြပလုပ်၍ 

ကာရံထိန်းသိမ်းသွားပါမည်။ ဒီဇိုင်းပုံများြဖင့် ေဖာ်ြပထားပီး ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 

၄-၃။ စီမံကိန်းှင့် အနီးဆံုးရိှ လူမဝန်းကျင်အေြခအေန 
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မ ှ ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့် 

လုပ်ကွက်(၄)သည် နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာ၏ အေနာက်ေတာင်ဘက် (၁၀)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိ 

ပါသည်။ အများစုမှာ ေတာင်ယာစိုက်ပျ ိးြခင်းှင့်လယ်ယာလုပင်န်းေဆာင်ရွက်ကပးီ စိုက်ပျ ိးေရှင့် 

ေသာက်သုံးေရအတွက ် ေတာင်ကျစမ်းေရကုိသာ အဓိကအသုံးြပကပါသည်။  မမိိတုိကင်ွးဆင်း 

အဖွဲသည် လုပ်ကွက်အတွင်းရှိေတာင်ကျစမ်းေရှင့် လုပ်ကွက်၏အေနာကေ်တာင်ဘက် ၀.၅မုိင် 

ခန ့်ကွာေဝးေသာ စိမ့်စမ်းေရကို  ဓါတခဲွ်စမ်းသပ်ခဲ့ပီး ေဒသခံများ၏သုံးေရအား မကာခဏ ဓါတ်ခွဲ 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးေပးသွားမည်ြဖစ်ကာ လိုအပ်ေသာ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မများအား 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် ရန်ပုံေင ွထူေထာင်ထားေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာတွင် အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း (၁)ေကျာင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားေကျာင်း 

(၁)ေကျာင်း၊ ေစတီ(၁)ဆူှင့် ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း(၂)ေကျာင်း ရှိပါသည်။ ေန့သစ်အာရှသတ 

တူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မှလည်း ေဒသခံေကျာငး်သားများအတွက် ပညာေရးဆိုင်ရာ ပ့ံပုိး 

ကူညီေပးရန် ေဒသခံများှင့်  ညိင်းေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

 လုပ်ကွက်ဧရိယာသို ေဖာက်လုပ်ထားေသာကားလမ်းသည် ယခင်ေကျးရွာချင်းဆက် 

လမ်းေဟာင်းြဖစ်ပီး ရာသီမေရွးသုံးိုင်ေသာလမ်းအြဖစ် ြပန်လည်ြပြပင်၍ အသုံးြပရန် စီစဉ် 

ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါလမ်း အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းေကာင့် ေဒသခံများ၏ အလုပ်အကိုင ်အခွင့် 

အလမ်းများလည်းရရှိိုင်ပီး နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာအေနြဖင့် ေဒသအတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 

ေကာင်းမွန်ေစမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 သိုပါ၍ မိမိတို၏ ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသည် ေဒသခံများ၏ လူမဘဝ 

ှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ေဒသအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ေကာင်းမွန် 

လာေစပီး ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမေရး၊ စီးပွားေရး၊ ဘာသာေရးကိစအဝဝအား တိုးတက် 

ေကာင်းမွန်လာေစရန ်အေထာက်အကူြဖစ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ေဒသခံများ၊ ရပ်မိ/ ရပ်ဖ များှင့် 

ဘုန်းေတာ်ကီးမှလည်း ဝမ်းပန်းတသာကိဆုိကေကာင်း ေလ့လာေတွရိှပါသြဖင့် ေဒသဖံွဖိးေရးကုိ 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် စီမံကိန်းတစ်ခု ြဖစ်လာုိင်ေကာင်း ေလ့လာသံုးသပ်မိပါသည်။ 
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၄-၄။ ေဒသတွင်းေနထိုင်မအေြခအေန 
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ လုပက်က်ွ(၄)သည်  ရှမ်းြပည် 

နယ် ၊ မန်တံုမိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာအနီးတွင်  တည်ရှိပါသည်။ လုပ်ကွက် 

(၄)ှင့် အနီးဆုံးေကျးရွာသည် နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာ ြဖစ်ပီး လုပ်ကွက်၏ 

အေနာက်ေတာင်ဘက် (၁၀)မုိင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရပ်ကွက်တွင ်အိမ်ေြခ (၉၀)ခန့် 

ှင့် လူဦးေရ (၄၉၉) ဦးခန့်ရှိ၍ ေဒသခံအားလုံးသည် ကချင်၊ ရမ်ှး၊ ဗမာ၊ ပေလာင် ှင့် လီေရာှ 

လူမျိးများ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များှင့် ဗုဒဘာသာကိုးကွယ်ကပါသည်။ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာ၏ လူမစီးပွားဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကို နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊  နမ့်ဟုိင်း 

ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှးုံးမှရယူထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

၄-၅ ။ဝင်ေငွှင့်အသက်ေမးွဝမ်းေကာင်း 
 ေတာင်ယာစိုက်ပျ ိးြခင်းှင့် လယ်ယာစိုက်ပျ ိးြခင်း၊ စပါး၊ ေြပာင်း၊ ေြမပဲ၊ ဖုံ၊ သခွားှင့် 

ပဲတိုကို  စိုက်ပျ ိးြခင်းြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းြပကပါသည်။ အိမ်တိုင်းတွင် တပိုင်တိုင် 

ကဲ၊ ွား၊ ကက်၊ ဝက်များေမွးြမြခင်းများကို လုပ်ကုိင်ကပါသည်။ အဓိကအားြဖင့် လက်ဖက် 

စိုက်ပျ ိးကပီး လက်ဖက်စို၊ လက်ဖက်ေြခာက်ထုတ်လုပ်၍ နမတူမှတဆင့် မေလးသို တင်ပို  

ေရာင်းချကပါသည်။  

၄-၆ ။ သဘာဝေရအရင်းအြမစ် ရရိှိုင်မ 
 သဘာဝေရအရင်းအြမစ်အား နမ့်ဟိုင်းေကျးရာွအတွင်းရှိ  ေတာင်ကျစမ်းေရှင့် လုပကွ်က်၏ 

အေနာက်ေတာင်ဘက် (၀.၅)မိုင်ခန ့်ကွာေဝးေသာ စိမ်းစမ်းေရတုိမှ ရရိှပါသည်။ ေတာင်ကျစမ်းေရ 

အား စုိက်ပျ ိးေရးအတွက် အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။ မဟုိေချာင်းေဒသသည် ေြမေအာက်ေရ 

ထွက်ရိှြခင်းမရိှပါ။ လုပ်ကွက်များအတွင်း၌ စိမ့်ထွက်ေနေသာ စိမ့်စိမ်းေရအားသွယ်ယူ၍ ဂါလံ 

(၃၀၀၀)ဆ့ံ ေရတုိင်ကီများတွင ်သုိေလှာင်အသံုးြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄-၇ ။ေဒသတွင်းပညာေရးှင် ဘာသာေရး 
 နမ့်ဟုိင်းေကျးရာွတင်ွ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း (၁)ေကျာင်းရှိပါသည်။ စာသင် 

ေကျာင်းတွင ်ဆရာ၊ ဆရာမ (၂၃)ဦးရှိပီး ေကျာင်းသားေကျာင်းသူ (၃၀၈)ဦးခန ့် ရိှပါသည်။ ေကျာင်း 

အေဆာက်အဦးသည် အုတ်ညပ်ေကျာင်းေဆာင်ြဖစ်ပါသည်။ နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာတွင ်ခရစ်ယာန်ဘုရား 

ေကျာင်း (၁)ေကျာင်း၊ ေစတီ(၁)စူှင့ ်ဘုန်းေတာ်ကီး ေကျာင်း(၂)ေကျာင်းရိှပါသည်။  
၄-၈ ။ေဒသတွင်းကျန်းမာေရး 
 နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာ ေဆးေပးခန်း(၁)ခန်းှင့် တုိက်နယ်ေဆးံု (၁)ံုရိှပါသည်။  

၄-၉။လူဦးေရတုိးပာွးန်း 
 နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာ၏ လူဦးေရတိုးပွားန်းသည် ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှး၏ စစ်တမ်းများ 

အရ တစ်ှစ်လင် ေကျးရွာလူဦးေရ၏  ( ၆%) ရိှေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 
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၄-၁၀။ယဉ်ေကျးမ အေမွအှစ် 
ေဒသခံအများစုသည် ပေလာင်၊ ကချင်၊ ရမှး်၊ ဗမာ၊ တုတ်လူမျ ိးတုိ ေနထိုင်ကပီး 

ဗုဒဘာသာှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကုိးကွယ်သည့် လူမျ ိးများြဖစ်က၍ ဘာသာေရး ကိုင်းင်းသူများ 

ြဖစ်ပီး၊ ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများအား အချနိ်အခါှင့်အညီကျင်းပြပလုပ်ေလ့ရှိပါသည်။ 

အချ ိသည် နတ်ကုိးကွယ်ြခင်းများရှိေနေသာ်လည်း ိုးရာယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များ၊ ဓေလ့ 

ထုံးတမ်းစဉ်လာများကုိ ထိန်းသိမ်းကေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာှင့် (၅)မိုင် 

ပတ်လည်အတွင်း သမုိင်းဝင်ယဉ်ေကျးမအေမအွှစ်များ၊ ေစတီပုထိုးများ မေတွရိှရသည်မှာ မန်ှကန် 

ေကာင်း ဝန်ခံကတိ ြပလက်မှတ်ေရးထုိးပါသည်။ 

 

                                                               စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သ ူ
 
 
 
 
  ဦးေအာင်ြမင့် 

  အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက ်
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၄-၁၁။စီမံကိန်း၏ စီးပွားေရး၊ ပတ်ဝန်းကျငှ်င့် လူမဆုိငရ်ာေလ့လာမများမှ အဓိကေတွရှိချက်များ 
 စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း (၂)ေပ ပတ်လည်ေအာက ် အပင်ကီးအချ ိ ေပါက်ေရာက်လျက်ရိှပးီ 

လုပ်ကွက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ငှက်မျ ိးစိတ(်၄)မျ ိးခန့် ှင့် တွားသွားသတဝါ (၃)မျ ိးခန့်ြဖစ်ေသာ 

ပုတ်သင်ညိ၊ ကင်းလိပေ်လာှင့် ေမများကိုေတွရပီး၊ ိုတိုက်သတဝါများြဖစ်ေသာ ရှဉ့်၊ ယုန်ှင့် 

ေတာဝက်မျ ိးစိတ်များှင့် လိပြ်ပာမျ ိးစိတ်များအား ေစာင့်ကည့်ေလ့လာ မှတ်တမ်းများအရ ေတွရိှရ 

ပါသည်။ မိုင်းေမာေကျးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာသည် လုပ်ကွက်၏အေနာကေ်တာင်ဘက် 

(၁၀)မုိင်ခန ့်ကွာေဝးပါသည်။ လုပ်ကွက်ဧရိယာသို ေဖာက်လုပ်ထားေသာ ကားလမ်းသည် ယခင် 

ေကျးရွာချင်းဆက်လမ်းေဟာင်းြဖစ်ပီး ရာသီမေရွးသုံးိုင်ေသာလမ်းအြဖစ် ြပန်လည်ြပြပင်၍ 

အသံုးြပရန် စီစဉ်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ လမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းေကာင့်ေဒသခံများ၏ 

အလုပ်အကိုင ်အခွင့်အလမ်းများလည်းရရှိိုင်ပီး ေဒသအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ေကာငး်မွန် 

ေစမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 သိုြဖစ်ပါ၍ ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ အလတ်စား 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသည် နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာရှိ ေဒသခံများ၏ လူမစီးပွားဘဝအား 

ထိခိုက်ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ေဒသအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးေကာင်းမွန်လာေစပီး ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရး၊ လူမေရး၊ စီးပွားေရး၊ ဘာသာေရးကိစအဝဝအား တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစရန် 

အေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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အခန်း (၅) 
၅။ ထိခိုက်ိုင်မများအား ဆန်းစစ်ေဖာ်ထုတ်ချက် 
၅-၁။ လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန (Existing Environmental) 
 စီမံကိန်းဧရိယာသည် အေသးစား ခဲသတ တူးေဖာ်မလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျေဆာင် 

ရွက်ထားသြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မများ ကီးမားစွာြဖစ်ေပေနြခင်းမရှိဘဲ မိမိတိုကွင်းဆင်းေလ့လာ 

ချက်များအရ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ေြမဧရိယာ (၅)ဧက ခန့်တွင်သာ ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ် 

နည်းစနစ် (Open Pit Mining Method)ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ် (Underground 

Mining Method)တိုြဖင့ ်  စနစ်တကျတူးေဖာ် ထုတလု်ပ်ထားြခင်း၊ ခဲသတ စုပုံကွင်းဧရိယာသည် 

ေပ(၂၅၀) ပတ်လည်ခန့်သာရိှပီး ထုထည်ကီးမားစွာစုပုံထားမမရှိြခင်းတိုေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်ိုင်မကို စနစ်တကျကာကွယ်ေဆာင်ရွက်ေနေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ အလတ်စားထတ်ုလုပ ်

မ (Production) ကာလတွင်    ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ်(Open Pit Mining Method) 

ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)များအား အသံုးြပ၍ 

ခဲသတ တူးေဖာ်ြခင်းများေကာင့် ထိခိုက်မများ (Impacts) ြဖစ်ေပလာုိင်သည့်အတွက် 

ြပန်လည်ကုစားိုင်ရန ် အေြခခံအချကအ်လက်များ (Baseline Data) လိုအပ်ပါသြဖင့် စီမကိံန်း 

ဧရယိာ၏ လက်ရိှအေြခအေနများြဖစ်ေသာ ေရ၊ ေလ၊ ေြမ၊ ဇီဝစနစ်များအား မှတ်တမ်းတငထ်ားခ့ဲ 

ပါသည်။ အမှတ်စဉ်(၆-၂)မ(ှ၆-၇) အထိ အချက်အလက်များသည် ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 

လုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့် အေြခအေနတွင ် ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် ထိခုိက်မ 

များအား လက်ရိှအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနသည့် ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပြ်ခင်းလုပ်ငန်းများ၏ 

အေတွအကံအေပတွင် အေြခခံ၍ ြပစုထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

၅-၂။ဆန်းစစ်ေလ့လာမည့် ပထဝီေြမြပင်နယ်နမိတ်များကိုသတ်မှတ်ြခင်း 
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ် 

မည့် လုပ်ကွက်(၄)သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခုိင်၊ မန်တံုမိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

မဟုိေချာင်းအနီးတွင်တည်ရှိ၍ Lambert ေြမပုံအမတ်ှ 93-E/7,11  (A-367 122, B-372 120, C-

375 124, D-372 125)   အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ စီမကိံန်းေြမေနရာသည် အစိုးရစီမံခန ့်ခွဲပိုင်ခွင့် 

ရိှသည့် ေြမလတ်ွေြမုိင်းြဖစ်ပီး သစ်ေတာကိးဝိုင်း၊ ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာများအတွင်း 

ကျေရာက်မမရှိြခင်း၊ သစ်ေတာစိုက်ခင်းှင့် သစ်လုပ်ကွက်ဧရိယာများအတွင်း ပါဝင်ကျေရာက်မ 

မရှိြခင်း၊ ဆည်ေြမာင်းတာတမံများ၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာအတင်ွး ပါဝင်ကျေရာက်မမရှိေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း သစေ်တာဦးစီးဌာနမှ တည်ေထာင်ထားေသာ စိုက်ခင်းှင့် 

ပုဂလိကစုိက်ခင်းများမရိှပါ။ လုပ်ကွက်ဧရိယာသည် ခဲသတ ထုတလု်ပရ်န်အတွက် ခွင့်ြပထားပးီ 

ြဖစ်ေသာ အစိုးရစီမံခန ့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ေြမလွတ်ေြမိုင်း ဧရိယာသာြဖစ်ပါသည်။  စီမံကိန်း၏ 

တည်ေနရာသည် အနီးဆုံးေကျးရွာြဖစ်ေသာ နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာှင့် (၁၀)မိုင်ခန ့် ကွာေဝးြခင်း၊ 
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ရှားပါး အပင်မျ ိးစိတ်ှင့် ဇီဝမျ ိးစိတ်များမရှိြခင်း၊ လုပ်ကွက်ဧရိယာ၏(၅)မုိင်ပတ်လည်အတွင်း 

သမိုင်းဝင် ေရှးေဟာင်းယဉ ် ေကျးမအေမွအှစ်များမရှိြခင်းတိုေကာင့် ဆက်စပ်သက်ေရာက်မ 

ဆနး်စစ်ြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်မရှိဟ ု သတ်မှတ်ပါသြဖင့် ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရး 

ကုမဏီလီမိတက်မ ှ ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ်ထုတ်လုပမ်ည့် လုပကွ်က၏် ဧရိယာနယ်နိမိတ် 

ကုိသာ အဓိကဆန်းစစ်ေလ့လာမည့် ပထဝီေြမြပင်နယ်နိမတ်ိအြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ သိုရာတွင ်

ေရအရည်အေသွး ထိန်းသမ်ိးုိင်ရန်အတွက် လုပ်ကွက်ှင့်အနီးဆံုးြဖစ်ေသာ နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာမ ှ

ေရနမူနာရယူြခင်း၊ CSR လုပင်န်းေဆာင်ရက်ွရန်အတွက် လူမဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေန 

ဆန်းစစ် ေလ့လာုိင်ရန် နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာအား သတ်မတ်ှထားရိှခ့ဲပါသည်။ 

၅-၃။ ဆန်းစစ်ေလ့လာမ အချနိ်မူေဘာင်သတ်မှတ်ြခင်း 
 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနများှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနများအား  ေလ့လာြခင်း 

အချနိ်ကာလအား (၂၀၁၈) ခုှစ်မှ (၂၀၁၉) ခုှစ်၊ ဇွန်လအထိ (၁)ှစ်ခွဲ အတွင်း ေစာင့်ကည့် 

မှတ်တမ်းတင်ချနိ်အြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မ ေလျာ့နည်းေစေရး အစီအစဉ်များ၊ သတတွင်းပိတ်သိမး်မ အစီအစဉ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

အရည်အေသွး ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉ်များအား စီမံကိန်းစတင်သည့်ကာလမှစ၍ 

မုိင်းပိတ်သိမ်းပီး (၅)ှစ်အထိ သတ်မတ်ှေဆာင်ရက်ွသွားပါမည်။ 

၅-၄။ ဆူညံသံငှ့် တုန်ခါမ 
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပြ်ခင်းလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်စက်ပစည်းှင့် စက်ယရားများေမာင်းှင်မေကာင့် ဆူညံသံအချ ိ ြဖစ်ေပ 

ုိင်ပါသည်။ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်တခါတရံယရားများ အသုံးြပ 

ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေပလာုိင်ေသာဆူညံမှင့်တုန်ခါမသည်ေဒသခံများ အေြခချေနထိုင်ေသာ နမ့်နတ် 

ေကျးရာွအုပ်စုှင့် (၁၀) မိုင်ခန့်ေဝးကွာေနြခင်းေကာင့် လူမဝန်းကျင်အတွက ် ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမ 

ဆိုးကျ ိးများ ကီးကီးမားမားြဖစ်ေပိုင်ြခင်းမရှိပါ။ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့် သတတွင်း 

လုပ်သားများအတွက ်ကျန်းမာေရးထိခိုက်မ ြဖစ်ေစုိင်ပါသည်။ 

၅-၅။ စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင့် ေရဆုိးများ (ေြမေပေရေြမေအာက်ေရ) 
 ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ေြမေပေရ (Perched Water) စိမ့်ထွက်ြခင်းှင့် 

ေြမေအာက်ေရ (Underground Water) ထွက်ရှိိုင်ြခင်းေကာင့် စွန့်ပစ်ေရအနည်းငယ်ှင့် 

စွန့်ပစ် ေြမစာပုံ (Waste Dump)မှ မိုးေရေကာင့် ထွက်ရှိိုင်သည့် စွန့်ပစ်ေရအနည်းငယ်၊ 

လုပ်သားများ၏ မိလာစနစ်မှ ေရဆုိးများထွက်ရှိိုင်ပါသည်။ အနည်အှစ်များေကာင့် လုပက်က်ွ 

ဧရယိာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေြမအရည်အေသွး  ထိခိုက်ိုင်ြခင်း ၊ မိလာကန်မှေရှင့် စွန့ပ်စ်ေရေကာင့် 

ေရအရည်ေသွးထိခိုက်ိုင်မ ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။ 
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၅-၆။ ေလအရည်အေသးွ 
 တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့် ကာလတွင် Dust Management Plan အား အဓိက ေဆာင်ရွက်ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ထုတလု်ပ်ေရးေဆာင်ရွကခ်ျန်ိ ခဲသတ သယ်ယူပိုေဆာင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ 

ထုတ်လုပ်ေရးစက်ယရားများ သွားလာလပ်ရာှး ေမာင်းှငြ်ခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျငအ်ား ဖုန်မန့်  

များြဖင့် ေလထုညစ်ညမး်မကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမြဖစ်ပွားပါက ေဒသခံများှင့် 

သတတွင်းလုပ်သားများ၏ အသက်လမ်းေကာင်းကို ထိခိုက်မြဖစ်ေစုိင်ပါသည်။ 

၅-၇။ ေြမထအုရည်အေသွး 
 စီမံကိန်း၏လက်ရှိအေြခအေနတွင ် ေြမဧရိယာ(၅)ဧကခန့၌်သာ တူးေဖာ်ထားြခင်းြဖစ်သြဖင့် 

လပ်ုကက်ွဧရိယာတစ်ခုလံုး၏ ေြမအရည်အေသွးကုိ ကီးမားစွာထိခုိက်ြခင်းမြဖစ်ေစပါ။ အေပယံ 

ေြမဆီလာှင့် ဖယ်ရှားေြမများအား စနစ်တကျစုပံုထားပီး သတတွင်းပိတ်သိမ်းချန်ိ၌ ေြမြပန်ဖုိရန် 

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထားသြဖင့်မူလေြမအေနအထားအား ကီးမားေသာထိခိုက်မမြဖစ်ေစေကာင်း 

ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေြမေပဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ်ှင့် 

ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ်များေကာင့် ခဲသတ တူးေဖာ်သည့်ေနရာများတွင် အချ ိ 

ေြမဆီလာများ ပျကသု်န်းြခင်းှင့် ေြမအေနအထားေြပာင်းလဲြခင်းများ ရှိုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ခဲသတ 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းေကာင့် စွန့်ပစ်ေြမစာများထွက်ရိှလာပီး ကျင်းများ 

ြဖစ်ေပလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ စွန ့်ပစ်ေြမစာများေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မြဖစ်ေစိုင်ပီး ကျင်း 

များ ြဖစ်ေပြခင်းေကာင့် ေြမအေနအထား ေြပာင်းလဲထိခိုက်မြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ 

၅-၈။ ေဂဟစနစ် 
 ကမာေပရှိ သက်ရှိသတဝါများ (အပင်ှင့် တိရစာန်များ)၊ သက်မ့ဲုပ်ဝတများ (ေရ၊ ေြမ၊ ေလ၊ 

အပူချနိ်၊ စိုထိုင်းစ)စသည့် တစ်ခုှင့်တစ်ခု ညီွတ်မတစွာအြပန်အလှန် ဆက်ွယ်ေပါင်းယှက် 

ေနေသာ သဘာဝြဖစ်စဉ်ြဖစ်၍ ဤစီမံကိန်းဧရယိာသည် သစ်ပင်များ၊ ေြမထု၊ ေလထု ှင့် လူှင့် 

တိရစာန်များေနထိုင်ရန်အတွက ် ေကာင်းမွန်ေသာ ေဂဟစနစ်တစ်ခုအြဖစ် ြဖစ်တည်ဆဲြဖစ် ပါသည်။ 

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလတွင ် ေြမအရည်အေသွး၊ ေရအရည်အေသွးထိခုိက်မ 

များေကာင့် ဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲများ ပါဝင်ေသာေဂဟစနစ်ကုိ အနည်းငယ်ထိခိုက်မ ြဖစ်ေစုိင်ပါသည်။ 

၅-၉။  ေဘးအရာယ်ရှိ စွန ့်ပစ်ပစည်းများ 
 ေဘးအရာယ်ရှိစွန ့်ပစ်ပစည်းများသည ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခိုက်မြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ 

ခဲသတ သတတွင်းလုပင်န်းတွင် စက်ဆီ၊ ေချာဆီများအသုံးြပမေကာင့် ေြမေပသို ဖိတ်ကျပါက 

ေြမထုအရည်အေသွးှင့် ေရအရည်အေသွးကုိ ထိခိုက်မြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ 

၅-၁၀။လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခိုက်ိုင်မ အေြခအေန 
 ခဲသတတွင်းမှထွက်ရှိေသာ အမန်အမားများှင့် ခဲသတ သယ်ယာဉမ်ျားမှထွက်ရိှသည့် ဆူညံ 

သံများေကာင့် ေဒသခံများ၏ ကျန်းမာေရးကုိ ထိခိုက်မြဖစ်ေစုိင်ပါသည်။ 



စီမံကိန်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပ သက်ေရာက်ိုင်ေသာ ထိခိုက်မများ ဆန်းစစ်ြခင်း 
 

စဉ် ထိခိုက်ိုင်မ 
အမျ ိးအစား 

ထွက်ရှိမည့်
အရင်းအြမစ် 

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ ထိခိုက်မများ ထိခိုက်ိုင်မအေြခအေန
ဆန်းစစ်ချက ်

ထိခိုက်ိုင်မ 
ပတ်ဝနး်ကျင ်

၁ ေြမေပေရေြမ 

ေအာက်ေရ 

စွန ့်ပစ်ေရ၊မိလာကန်မှေရ၊

မိုးရွာချနိ်တွင်စွန ့်ပစ်ေြမစာပုံ

ှင့် စုပုံကွင်းမ ှထွက်ရှိမည့် 

ေရ  ( ဓာတုပစည်း သုံးစွဲြခင်း 

မရှိပါ) 

အနည်အှစ်များေကာင့် 

ပတဝ်န်းကျင် ေြမအရည် 

အေသွး  ထိခိုက်ိုင်ြခင်း ၊ 

မိလာကန်မှေရှင့် စွန့်ပစ်ေရ 

ေကာင့ ် ေရ အရည်ေသးွ 

ထိခိုက်ိုင်မ ြဖစ်ေပေစိုင ်

ပါသည်။ 

သသိာထင်ရှားစွာ ထိခိုက်မြဖစ်

ေစ ိုင်ပါသည်။ 

Local to 

Regional 

၂ ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမ စက်ပစည်းှင့် စက်ယရား

များ ေမာင်းှင်ြခင်းေကာင့် 

ဆူညံသံငှ့် တုန်ခါမများ 

ထွက်ရှိိုင်ပါသည်။ ယမး်ခွဲ 

သည့်အခါတွင် ဆူညံသံ 

ထွက်ရှိမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

စက်ပစည်းှင့် စက်ယရား

များမှထွက်ရှိေသာ ဆူညံသံှင့် 

တုန်ခါမများေကာင့် ေဒသခံ 

များှင့် သတတွင်း လုပ်သား 

များ ကျန်းမာေရးကို အနည်း 

ငယ်ထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။ 

ယမ်းခွဲသည့်အချနိ်တွင် ထွက်ရှိ 

လာသည့် ဆူညံသံေကာင့် 

ကျန်းမာေရးထိခိုက်မ ြဖစေ်စ 

သာမန်ထိခိုက်မြဖစ်ေစိုင်ပါသည်

။ 

Local 
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ိုင်ပါသည်။

၃ ေြမထုအရည်အေသွး စွန ့်ပစ်ေြမစာများ ခဲသတ တူးေဖာ်ြခင်းေကာင့်

စွန ့်ပစ်ေြမစာများ ထွက်ရှိပီး 

ချ ိင့်များ၊ ကျင်းများ ြဖစ်ေပ 

ိုင်ပါသည်။ ဓာတုပစည်း 

သုံးစွဲမမရှိြခင်း ေကာင့်  

ေြမဆီလာ အရည်အေသွးကို 

ထိခိုက်ိုင်ြခင်း မရှိပါ။ 

သသိာထင်ရှားစွာ

ထိခိုက်မြဖစ်ေစ ိုင်ပါသည်။ 

Local

၄ ေလအရည်အေသွး စက်ယရားများှင့် ခဲသတ

သယ်ယာဉ်များေကာင့ ်

အမန်အမားများ 

ထွက်ရှိိုင်ပါသည်။ 

ေဒသခံများှင့် သတတွင်း လုပ်

သားများ၏ အသက်လမ်း 

ေကာင်း ထိခိုက်မြဖစ် ေစိုင်ပါ 

သည်။ 

သသိာထင်ရှားစွာ ထိခိုက်မြဖစ်

ေစ ိုင်ပါသည်။  

Local to 

Regional 

၅ ေဘးအရာယ်ရှိ 

စွန့်ပစ်ပစည်းများ 

စွန့်ပစ်မ စီမံခန့်ခွဲ 

မည့် အစီစဉ် 

စက်ဆီ၊ ေချာဆီများ စက်ဆီ၊ ေချာဆီများေကာင့်

ေြမထုအရည် အေသွးှင့် 

ေရအရည်အေသွး 

အနည်းငယ်ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။ 

သသိာထင်ရှားစွာ ထိခိုက်မြဖစ်

ေစ ိုင်ပါသည်။ 

Local

၆ ေဂဟစနစ်  ခဲသတ တွငး်

တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း  

ခဲသတတွင်း တူးေဖာ်ြခင်း

လုပ်ငန်းေကာင့် ဇီဝမျ ိးစု/ံ 

မျ ိးကွဲများ ပါဝင်ေသာ ေဂဟ 

သသိာထင်ရှားစွာ ထိခိုက်မြဖစ်

ေစ ိုင် ပါသည်။ 

Local to 

Regional 
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စနစ်ကိုအနည်း ငယ်ထိခိုက်

ေစိုင်ပါသည်။ 

၇ လူမပတ်ဝန်းကျင်

အေပထိခိုကမ် 

အေြခအေန  

အမန်အမားှင့် ဆူညံသံများ အမန်အမားှင့် ဆူညံသမံျား

ေကာင့ ် ေဒသခံများ၏ ကျန်း 

မာေရး ထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။ 

သာမန်ထိခိုက်မြဖစ်ေစိုင်ပါသည်

။ 

Local to 

Regional 



အခန်း (၆) 
၆။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများ 
၆-၁။ ဆုိးကျ ိးသက်ေရာက်မများအား 

ေလျာ့ပါးေစေရးရည်ရယ်ွထားသည့်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ လုပင်န်းများ  
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ စီမံကိန်းဧရိယာတွင် အေသးစား 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနေသာကာလ ြဖစ်ပါသည်။ အလတ်စား ခဲသတ 

တူးေဖာ်ခွင့်ရရှိ၍ တူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်းေဆာင်ရွက်ပါက ပတ်ဝန်းကျငတွ်င် ထိခိုက်ိုင်မများ 

ြဖစ်ေသာ ဆူညံသ၊ံ စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ အနံ့ ၊ ဖုန်မန့် ၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မစသည့် 

ထခိိုကမ်များ (Impacts) ြဖစ်ေပလာိုင်ပါသည်။ ယင်းထိခုိက်မများ (Impacts)အား ကာကွယ်ြခင်း၊ 

ေလျာ့နည်းေအာင်ြပလုပ်ြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ် ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ လမး်န်ချက်ှင့်အညီ IEE Report အား ေရးသားတင်ြပြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မေကာင့် Top Soil, Tailing, Waste Water များထွက်ရှိ 

မည်ြဖစ်ြခင်းေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ေြပာင်းလဲေစိုင်ေသာအဆင့်တွင ် ရှိလာိုင ်

ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အလတ်စား ထုတ်လုပ်မအဆင့်တွင ် ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာ ထိခုိက်မများ 

(Impacts)အား ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ကာကွယ်ြခင်းများအား ေအာက်ပါအတုိင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

၆-၂။ ဆူညံသံငှ့် တုန်ခါမအားစီမံခန ့်ခွဲြခင်း  
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ် 

ထတ်ုလုပြ်ခင်းလုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်စက်ပစည်းှင့်စက်ယရားများ ေမာငး်ှင်မေကာင့် 

ဆူညံသံအချ ိ ြဖစ်ေပုိင်ပါသည်။ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

တခါတရံယရားများ အသုံးြပြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာ ဆူညံမှင့်တုန်ခါမသည် 

ေဒသခံများ အေြခချေနထုိင်ေသာ ေကျးရွာှင့်(၁၀)မိုင်ခန့်ေဝးကွာေနြခင်းေကာင့် လူမဝန်းကျင် 

အတွက ်ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမဆိုးကျ ိးများ ကီးကီးမားမား ြဖစ်ေပိုင်ြခင်းမရှိပါ။ 

 ညအချနိ်တွင်အင်ဂျင်စက်ငယ်တချ ိ၏ ဆူညံသံအနည်းငယ် ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာ်လည်း 

စက်များမှ ထွက်ရှိသည့်အသံကိုစုပ်ယူိုင်သည့် အသံလုံစနစ်များ တပ်ဆင်ထားြခင်းြဖင့်လည်း 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားိုင်ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အဆုိပါ စက်ယရားများ လည်ပတ်မေကာင့် 

အသံှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိမ်န်း (db) လက်ခံုိင်သည့်စံချန်ိစံန်းများအတုိင်း ြပည့်မီှေအာင် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 အသံထိန်းချပ်မအတွက် အသံလံုစနစ်များ တပ်ဆင်ထားိုင်ပးီ၊ အင်ဂျင်ေရတုိင်ကီအဝင်ှင့် 

Exhaust အထွက်များတွင်လည်း အသံလုံစနစ်များ တပ်ဆင်ထားိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်၌လုပ် 

သားများအတွက် နားကပ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ေစြခင်းြဖင့် အသံဆူညံမကို ကာကွယ်သာွးပါ 



60 

မည်။ယမ်းခွဲသည့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ချနိ်တွင ် သတတွင်းလုပ်သားများအား ကိတင်အသိေပး၍ 

နားကပ်ကိရိယာများတပ်ဆင်ြခင်းကုိ ေဆာင်ရွက်ေစမည ်ြဖစပ်ါသည်။ 

 ဆူညံသှံင့် တုန်ခါမန်းကို ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက ်အရည်အေသးွြမင့် စက်ပစည်းများေရွး 

ချယ်သုံးစွဲြခင်း၊ ညအချန်ိစက်ပစည်းများသုံးစွဲမ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အိတေ်ဇာ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊ Ear Plug တပ်ဆင်ြခင်းတုိြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ယမ်းခွဲသည့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ မရှိေစေရးအတွက် 

အဆုိပါယမ်းခွဲမည့် ဧရိယာကို ကိတင်ရှင်းလင်း၍ လုိအပ်သည့် အနည်းဆံုးယမး်ပမာဏကုိသာ 

အသံုးြပသာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရာတွင ် ေန့ဘက်အလင်းေရာင်ရှိသည့်အချနိ်တွင်သာ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သည့်ေန့တွင ်ယမ်းခဲွသည့်အကိမ်ေရကုိ 

(၁)ပတ်လင် (၁)ကိမ်သာ ကန့်သတ်ေဆာင်ရွက ် သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲပီးသည့် 

အချနိတွ်င်လည်း သတတူးေဖာ်မည့်ေနရာမှလဲွ၍ အြခားေနရာများတွင် ထိခုိက်မရိှ/မရိှကုိ 

ြပန်လည်စစ်ေဆးပီး လိုအပ်ပါက ေြမြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆူညံသှံင့် တုန်ခါမအားစီမံခန ့်ခွဲြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖဲွခွဲြဖင့်ကီး 

ကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (က) စီမံကိန်းမန်ေနဂျာ     အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) စက်ယရားေမာင်းလုပ်သား    အဖွဲဝင ်

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား    အဖွဲဝင ်    

 ဆူညံသှံင့် တုန်ခါမအားစီမံခန ့်ခွဲြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အလုပ်သမားလစာေပးြခင်း၊ စက် 

ပစည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူြခင်းအပါအဝင် တစ်ှစ်လင် ေငွကျပ်(၃)သိန်းခန ့် သုံးစွဲရန် လျာထားပးီ 

လုိအပ်ပါက ထပမ်ြံဖည့်စွက် သုံးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၆-၃။ စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင့် ေရဆိုးများစီမံခန ့်ခွဲြခင်း 
တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့် ကာလတွင် အေပယံေြမဆီလာ၊ စွန ့်ပစ်ေြမစာှင့် စွန့်ပစ်ေရ ထွက်ရှိ 

ြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခုိက်ေစုိင်ေသာ်လည်း အေပယံေြမဆီလာ ှင့်စွန ့်ပစ် ေြမစာများ 

အားစုပုံကွင်းတည်ေဆာက်၍စနစ်တကျ စုပုံြခင်းှင့်စွန့်ပစ်ေရအား ေရစစ်ကန်များတွင ်စုေဆာင်းစစ် 

ယူ၍ ြပန်လည်အသုံးြပြခင်းြဖင့် ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ စွန ့်ပစ်ေရတွင် အက်စစ်ဓာတ် 

ြမင့်မားမအား စစ်ေဆးေတွရှိပါက ထုံး(Lime) အသုးံြပ၍ ဓာတ်ြပယ်ေစပီးမှ စွန့်ပစ်ြခင်း၊ ြပန်လည် 

အသုံးြပြခင်းအား ေဆာင်ရက်ွသွားပါမည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ ေရချ ိးခန်း၊ ေရအိမ်များမ ှ ထွက်ရိှလာ 

ေသာ အညစ်အေကးများ၊ စားေသာက်ေဆာင်မ ှထွက်လာေသာ အညစ်အေကးများ၊ ေရဆုိးများအား  

WHO ၏ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချန်ိများှင့်အညီ စွန့်ပစ်သည့် နည်းစနစမ်ျား တည်ေဆာက်၍ အသုံး 

ြပသွားပါမည်။ စွန့်ပစ်အမက်များကိုလည်း ကျင်းတူး၍ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင်း၊ မီးဖျက်ဆီး 

ြခင်းများ ေဆာငရွ်က်သွားပါမည်။  
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ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ေြမေပေရ (Perched Water) စိမ့်ထွက်ြခင်းှင့် ေြမ 

ေအာက်ေရ(Underground Water) ထွက်ရှိိုင်ြခင်းေကာင့် ထွက်ရိှလာမည့် စွန့်ပစ်ေရကိ ု

ေရစစ်ကန်များြပလုပ်၍ ထိန်းသိမး်ပးီ၊ ေနာက်ဆံုးေရစစ်ကန်မ ှ ေရကည်အား ြပန်လည် 

အသံုးြပသည့်စနစ်ြဖင့် ြပန်လည်အသံုးြပုိင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင့် ေရဆိုးများစီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပင်န်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖွဲ 

ခဲွြဖင့်  ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (က) သတတွင်းအင်ဂျင်နီယာ    အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင် ့ေရဆိုးများစီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ်အလုပ်သမားလစာ 

ေပးြခင်း၊ စက်ပစည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူြခင်းှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ြခင်း အပါအဝင် တစ်ှစ်လင် 

ေငွကျပ်(၄)သိန်းခန့် သံုးစဲွရန်လျာထား ပးီ လုိအပ်ပါက ထပ်မံြဖည့်စွက ်သုံးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၆-၄။ အနံ့ (Odor) ှင့်ပတ်သတ်၍စီမခံန့်ခဲွြခင်း 
 တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်စဉ်ကာလတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အား အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ 

အနံ့ထွက်ရှိြခင်း မရှိိုင်ပါ။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသည် လူမဝန်းကျင်အတွက် လက်မခံိုင်ေသာ ဆုိး 

ရွားသည့်အနံ့များ ထွက်ရှိေစိုင်သည့် လုပင်န်းအမျ ိးအစားမဟုတ်ပါ။ လုိအပ်လာမည်ဆုိပါက 

(Odor Impact Assessment) အား ေဆာင်ရွက်သွားရမည်။ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်း ေြမေပတွင် 

ရိှသင့်သည့် အြမင့်ဆုံးသိပ်သည်းမပမာဏ (Ground Level Maximum Concentration) ရရှိသည် 

အထိ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။  

 အနံ့ (Odor) ှင့်ပတ်သတ်၍စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပင်န်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖွဲခွဲြဖင့်  ကီး 

ကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 (က) စီမံကိန်းမန်ေနဂျာ     အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 အနံ့ (Odor) ှင့်ပတ်သတ်၍စီမခံန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ် အလုပ်သမားလစာေပးြခင်း 

ှင့် လိုအပ်သည့် ေဆာင်ရွက်မများအတွက ်  တစ်ှစ်လင်  ေငကွျပ်(၁)သိန်းခန ့် သုံးစဲွရန ်လျာထား 

ပီး လိုအပ်ပါက ထပ်မံြဖည့်စွက ်သံုးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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၆-၅။ ေလအရည်အေသွးဆိင်ုရာထိန်းသိမ်းြခငး် 
 တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့် ကာလတွင် အမန်ထွက်ရိှမအား စီမံခန့်ခဲွမည့် အစီအစဉ်အား အဓိက 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုတလု်ပ်ေရးေဆာင်ရွကခ်ျန်ိတွင် ခဲသတ သယ်ယူပိုေဆာင ်

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ ထုတလု်ပ်ေရးစက်ယရားများ သွားလာလပ်ရှားေမာင်းှင်ြခင်းေကာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်အားဖန်ုမန့်များြဖင့် ေလထုညစ်ညမ်းမကုိ ြဖစ်ေစုိင်ပါသည်။ သိုပါ၍ မကာခဏ 

ခဲသတ သယ်ယူရာေြမသားကားလမ်းများအား အနည်စစ်ကန်မှရယူ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉှ်င့် စက် 

ယရားများ ြဖတ်သန်းသွားလာမည့် ရက်တွင်တစ်ရက်လင ်ဂါလ ံ(၁၆၀၀)ဆ့ံ ေရကား (၂)စီးန်းြဖင့် 

ေရြဖန်းေပးြခင်း၊ ေြမသားလမ်းများ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို (၂၀) ကီလိုမီတာေအာက်တွင ် အရိှန် 

ေလာ့ေမာင်းှင်ြခင်းတိုှင့် ဖုံးအုပ်သယ်ယူြခင်းတိုြဖင့် ထိန်းသိမ်းထားုိင်ပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာ 

အတွင်းမ ှ ခဲသတ ကားများ ထွက်ရှိရာတွင ် ကား၏ကုိယ်ထည်ှင့် ကားဘီးများအား ေရြဖင့်ေဆး 

ေကာပီးမှ ထွက်ရှိေစြခင်း၊ လုံ ခံစွာဖုံးအုပ်၍ သယ်ယူေစြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်သြဖင့် 

ခဲသတ သယ်ယူရာလမ်းေကာင်းတွင ် ေလထုှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမအား ကာကွယ်ထိန်း 

သိမ်းသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ခဲသတ ထုတ်လုပ်မမှာ တစ်ှစ်လင်တန် (၃၂၆၀)ခန့် သာြဖစ်သြဖင့် 

သတသယ်ယူမလုပင်န်းအား တစ်လလင်အများဆုံး(၂)ကိမ်သာသယ်ယူရန် လုိအပမ်ည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ လမ်းေကာင်းေဘးပတ်ဝန်းကျင်တွင ် သစ်ပင်များစိုက်ပျ ိးြခင်းြဖင့်လည်း ေလထုညစ်ညမ်းမ 

အား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ သစ်ပင်များအားလည်း ခုတ ်

ထွင်ရှင်းလင်းြခင်းမြပဘ ဲထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ 

 ေလအရည်အေသွးှင့်ပတ်သက်၍ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖွဲခွဲြဖင့် 

ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
 (က) စီမံကိန်းမန်ေနဂျာ     အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 ေလအရည်အေသွးှင့် ပတ်သက်၍ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အလုပ်သမားလစာ 

ေပးြခင်း၊ စက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူြခင်း၊ေရြဖန်းြခင်းှင့် လမး်ေဘးတွင် သစ်ပင်စိုက်ပျ ိးြခင်းတို 

အတွက ်  တစ်ှစ်လင် ေငွကျပ်(၄)သိန်းခန ့် သုံးစွဲရန် လျာထားပီး လုိအပ်ပါက ထပ်မံြဖည့်စွက ်သုံး 

စဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၆-၆။ ေြမထုအရည်အေသွးစီမခံန ့်ခွဲြခင်း 
 စီမံကိန်း၏ လက်ရှိအေြခအေနတွင် ေြမဧရိယာ (၅) ဧကခန့်၌သာ တူးေဖာ်ထားြခင်း 

ြဖစ်သြဖင့် လုပကွ်က်ဧရိယာတစ်ခုလံုး၏ ေြမအရည်အေသးွကုိ ကီးမားစွာထိခုိက်ြခင်း မြဖစ်ေစပါ။ 

အေပယံေြမဆီလာှင့် ဖယ်ရှားေြမများအား စနစ်တကျစုပံုထားပီး သတတွင်းပိတ်သိမ်းချန်ိ၌ 
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ေြမြပန်ဖို ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထားသြဖင့် မူလေြမအေနအထားအား ကီးမားေသာ ထိခိုက်မ 

မြဖစ်ေစေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေြမေပဟင်းလင်းဖွင့်သတ တူးေဖာ် 

နည်းစနစှ်င့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ်များေကာင့် ခဲသတ တူးေဖာ်သည့်ေနရာများတွင် 

အချ ိေြမဆီလာများ ပျက်သုန်းြခင်းှင့် ေြမအေနအထား ေြပာင်းလဲြခင်းများရှိိုင်ပါသည်။ အေပယံ 

ေြမဆီလာများအား စနစ်တကျစုပုံထားရှိပီး မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်အချနိ်တွင်စနစ်တကျ ေြမြပန် 

ဖို၍ မန်တုံမိနယ်၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏လမ်းန်မှင့်အညီ ေဒသှင့်ကိုက်ညီသင့်ေလာ်ေသာ 

သစ်ပင်များအား ြပန်လည်စိုက်ပျ ိးရန် အတွက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

မိုးရာသီကာလအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ေြမအစုိဓာတ် 

ေကာင့ ် ေြမသားမတည်ငိမ်၍လည်းေကာင်း ေြမေပေြမေအာက်သတတွင်း လုပ်ကက်ွများတွင် 

ေြမပိကျမှင့် အြခားေသာလုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်များ ြဖစ်ပွားမမရှိေစေရးအတွက ်ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါ ကိတင်ကာကွယ်မလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ထားရိှသွားမည် ြဖစ်ပါသည် - 

(က) ေြမေပဟင်းလင်းဖွင့်သတတွင်း (Open Cast Mine)များတွင ် ေြမသားကမ်းပါး 

ယံများကုိ ေလှခါးထစ ် (Bench)စနစ်ြဖင့် တူးေဖာ်ရန်(Bench Height) ှင့် (Bench 

Slope)ကုိ သတတွင်းဒီဇိုင်း (Mine Design) ှင့် အညီတူးေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် 

စွန ့်ပစ်ေြမစာများကိုလည်း သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာတွင ် စနစ်တကျထားရှ ိ စွန့် 

ပစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ခ) မိုးရွာသွန်းမေကာင့ ်ေြမေပဟင်းလင်းဖင့်ွသတတွင်းသို ဝင်ေရာက်လာသည့် ေရများ 

ကိုေကာင်းမွန်စွာ စွန ့်ထုတ်ိုင်ေရးအတွက ် ေရုတ်ေြမာင်း (Drainage) များ၊ ေရစု 

ကန ် (Sump) များအား ရှင်းလင်းထားရိှရန်ှင့် ေရစုပ်စက ် (Pump) များကိ ု ကံ့ခိုင် 

ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ထားရှိပီး အရ ံ (Pump) များကုိ လည်း အသင့်တပ် 

ဆင်ထားရိှမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ) ေြမေပဟင်းလင်းဖွင့်သတတွင်းများ၏ လုပကွ်က်ကမ်းပါးယံတစ်ေလာက် ြဖတ်သန်း 

ေဖာက်လုပ်ထားေသာလမး် (Haul Road) များအားေရတိုက်စားမ၊ ေြမပိကျမများ 

မရှိေစေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းေရးအစီအမမံျားကုိ ကိတင်၍ ေဆာင်ရွက်ထားရှိရန်ှင့် 

မိုးရာသီကာလအတွင်းလမ်း (Haul Road) များကို ေန့စဉ်စစ်ေဆး ကပ်မတ်ေဆာင် 

ရွကမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဃ) မိုးရာသီကာလအတွင်း ယာယထုီတ်လပ်ုမ ပိတ်ပင်ထားသည့် လုပ်ကက်ွများအား 

န်ကားချက်များှင့်အညီ တိတိကျကျ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ ရှ/ိမရှိ စစ်ေဆး 

ကပ်မတ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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(င) မုိးများသည့်ရက်များတွင် လုပင်န်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းမကို အထူးဂုြပ 

ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းသည့် အေြခအေနရှိမှသာ ေြမေပသတ 

တွင်းလုပ်ကွက်များသို ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ေစမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) မိုးရာသီကာလအတွင်း ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းလပ်ုကုိငလ်ျက်ရိှ 

သည့် လုပ်ကွက်များ၌ အသုံးြပလျက်ရှိေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက ် (Gener-

ator)များ၊ မီးခလုတ် (Switch, Braker) များ၊ ဝါယာကိးများမှ လပ်စစ်ေဘး 

အရာယ်မြဖစ်ပွားေရးအတွက ်ဂုြပစစ်ေဆးေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဆ) လူေနအိမ်အေဆာက်အဦများကို အရာယ်ရှိိုင်သည့် ကမ်းပါးယံများ၌တည် ေဆာက် 

ြခင်း လံုးဝမြပလုပ်ရပဲ  ကမ်းပါးယံအေြခှင့် ကမ်းပါးေစာင်းအနီး တည်ေဆာက်ထား 

ေသာ အေဆာက်အဦများတွင် လူများေနထိုင်မ လုံးဝမြပလုပ်ရန်တား ြမစ်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) မိုးေရေကာင့်ကမ်းပါးယံပိကျုိင်သည့် လမ်းေကာင်းများ၊ ေြမကုိံင်သည့်  

ဧရိယာများတွင ် မဝင်ရဧရိယာသတ်မှတ်ပီး ဝင်ေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ြခင်းကုိ 

တားြမစ်ြခင်း၊ (Prohibited Area No Entry) တားဆီးြခင်းသတိေပးဆိုင်း ဘုတ်များ 

စုိက်ထူထားရိှ ေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဈ) ဟင်းလင်းဖွင့်သတတွင်းများ၌ ြဖစ်ေပလာေသာအက်ေကာင်းများ အေြခ အေနှင့် 

ေြမြပင်ထူးြခားမတိုအား တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်သို အေကာင်းကား သတငး်ပိုြခင်း၊ 

တာဝန်ရှိသူများမ ှ ချက်ချင်းအေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ွရန် စီစဉ်ေဆာင်ရက်ွသွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ည) လုပကွ်က်အနီး ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေနေသာေချာငး်များ၊ ေြမာင်းများကုိ ေရစီး ေရလာ 

ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ထားရှိရန်ှင့် ေွကာလတွင်ေချာင်းများ အားြဖတ်၍ 

ယာယီေြမဖိုထားေသာ ေြမသားတမံများှင့် ေဆာက်လုပ်ထား ေသာ ယာယီတံတား 

များကိ ုြဖတ်သိမ်းရှင်းလင်းရန် ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဋ) အခါအားေလျာ်စွာ ထုတြ်ပန်ထားသည့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး လမး်နခ်ျက် 

များကိ ုတိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဌ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရးအတွက် လုပ်ငန်းဌာနအလိုက ် ကီး ကပရ်န် 

တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မ ှ အမဲကပ်မတ်စစ်ဆးပီး ထူးြခားြဖစ်စဉ်ှင့် စစ်ေဆးေတွ 

ရိှမများကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာနများသုိ တင်ြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေြမထအုရည်အေသွးှင့် ပတ်သက၍် စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖွဲ 

ခဲွြဖင့်  ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 (က) စီမံကိန်းမန်ေနဂျာ     အဖဲွေခါင်းေဆာင် 
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 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 ေြမအရည်အေသွးင့်ှ ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခဲွြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အလုပ်သမားလစာ ေပး 

ြခင်း၊ စက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူြခင်းှင့် ေြမဆီလာအရည်အေသွး စစ်ေဆးြခင်း လုပင်န်းများ အတွက ် 

တစ်ှစ်လင်  ေငကွျပ(်၄)သိန်းခန ့် သုံးစွဲရန် လျာထားပီး လုိအပ်ပါက ထပ်မံြဖည့်စွက်သံုး စွဲသွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၆-၇။ ယမ်းများကို ပတ်တန်းကျင်ထိခိုက်မမရှိေစရန် သိုေလှာင်ထားရှိမည့် အစီအစဉ် 

 ယမး်င့်ှ ဆက်စပပ်စည်းများကုိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မမရှိေစရန် ေအာက်ပါအတုိင်း သို 

ေလှာင်ထားရိှပါမည်။ 

 (က) ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ယမ်းတိုက်ေြမေနရာေရွးချယ်ေရးအဖွဲမ ှ အတည်ြပေရွး 

ချယ်ေရးအဖွဲမ ှအတည်ြပေရွးချယ ်သတ်မှတ်ေပးထားသည့် မှတ်ေပးထားသည့် ပုံစ ံ

အတိုင်း ယမ်းသုိေလှာင်ံုအား တည်ေဆာက်သွားပါမည်။ 

 (ခ) ယမ်းတုိက်အေဆာက်အဉီတွင် ေြမကကုတ ်(Banker) မိုးကိးလဲ၊ ေြမစုိက်ကိး၊ လုံ ခံ 

ေရး သဆူံးကိးအကာအရှံင့် မီးေဘးအရာယ်အကာအကွယ်ပစည်းများ အြပည့် 

အစံုထားရှိပါမည်။ 

 (ဂ) ယမ်းတုိက်အား လူေနအေဆာင်အဉီှင့် အကွာေဝးေသာေနရာ၊ လမ်းမကီးများှင့် 

(၁၈၀၀- ၂၀၀၀) ေပအကာွတွင်ထားရိှပါမည်။ 

 (ဃ) ယမ်းအေလးချန်ိေပါင် (၁၀၀၀)ဆ့ံ ယမ်းတုိက်အား ေဆာကလု်ပသွ်ားမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 (င) ယမ်းတိုက်အရွယ်အစားကို အလျား (၂၀) ေပ၊ အနံ (၁၀)ေပ ၊အြမင့် (၂၀)ေပ ေဆာက ်

လုပ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းတုိက်ှင့် (၅)ေပခန ့်အကွာတွင ် သွပ်ဆူးကိး ပတ် 

လည်ကာရံသွားမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမကကုတ်အား ေအာက်ေြခ အကျယ် (၁၆)ေပ၊ 

အေပထိပ်အကျယ် (၄)ေပ၊ အြမင့် (၁၀)ေပ အရွယ်အစား တည်ေဆာကပ်ါ မည်။ 

Banker ၏ အြပငဘ်က ်(၈)ေပအကွာတွင ်သွပဆူ်းကိးတစထ်ပ် ထပ်မံကာရံ ပါမည်။  

 (စ) ယမ်းသုိေလှာင်ံုအား အခန်း(၂)ခန်းခွဲထားပါမည်။ အခန်း(၁)တွင ် (Detonator) ှင့် 

အေှးယမ်းကိး သုိေလှာင်ပီး အခန်း(၂)တွင် ယမ်းေပျာ့ှင့် (Cordex) သိုေလှာင်ပါ 

မည်။ သိုေလှာင်အေပပိုင်းှင့် ေအာက်ပိုင်းတွင ်ေလထွက်ေကာင်းရန ်ေပါက်ငယ်များ 

ေဖာက်ထားပါမည်။ 
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 (ဆ) ယမ်းတုိက်အတွင်း မီးှင့်မီးပွားြဖစ်ေစတတ်ေသာ သံထည်ပစည်းများ၊ အမက်များ၊ 

ေလာင်စာများှင့် သဲမံများမရှိေစရန် သန့်ရှင်းထားပါမည်။ 

 (ဇ) ယမ်းတုိက်အတွင်း အခန်းအပူချန်ိှင့် စိုထိုင်းဆတိုင်းကိရိယာများထားရှိြခင်း၊ ယမး် 

တိုက်အြပင်ဘက်တွင ် မီးသတ်ေဆးဘူးများ တပ်ဆင်ထားရှိြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ပါ 

မည်။ 

 (ဈ) ယမ်းတုိက်ပတ်သည် ေပ(၁၀၀)အတွင်း ြမက်ပင် ခံပုတ်များ အေြပာင်ရှင်းလင်းထား 

ရန်ှင့် ခံစည်းိုးအြပင်ပတ်လည်တွင ် မီးတားလမ်းများ ေဖာကထု်တ်လုပထ်ားရိှပါ 

မည်။ 

 (ည) စနက်တံ (Detonator) များအား ယမး်ှင့်အတူထားသိုထိန်းသမ်ိးြခင်း လုံးဝ(လုံးဝ) 

မြပလုပ်ရန်ှင့် စနစ်တံ (Detonator) ထားရိှရမည့် အခန်းတွင်သာ သီးြခားထားရန ်

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 (ဋ) ယမ်းပံုများစီရာတွင် အလယ်မှလူသွားလမ်း (အနည်းဆံုး လ ူ (၂)ေယာက ်လွတ်ကငး် 

စွာ သွားလာိုင်ရပါမည်) ေကာင်းစွာ ချန်လှပထ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဌ) ယမး်ှင့်ဆက်စပပ်စည်းများအား (၄''x ၄'') ပတ်လည်ရှိ သစ်များေအာက်ခံတုံများ 

အေပတွင် အမျ ိးအစားအတဲွအဆုိင်းအလုိက် နံရံမှ (၁)ေပ စီခွာ၍ ထားရိှသွားရပါ 

မည်။ 

 (ဍ) ယမ်းသုိေလှာင်ံုအား ကာြမင့်စွာပိတ်ထားရလင ် ပူြပင်းေသာရာသီဥတု၌ ေလဝင် 

ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစရန် တစ်ကိမ်လင် မိနစ် (၃၀)မ ှ (၁)နာရီထ ိဖွင့်လှစ်ေပးြခင်း 

ှင့်ယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အေြခေနယိုယွင်းမမရှိေစရန် စစ်ေဆးသွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဎ) ယမး်တုိက်ဖင့်ွသည့်အချန်ိတုိင်း ယမ်းှင့်ဆက်စပ်ပစည်း၏ အေြခအေနကုိ မျက်ြမင် 

စစ်ေဆးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ- ယမး်များအရည်စိမ့်ထွက်ြခင်း၊ယမး်ေတာင့် 

အရွယ်အစားသည် မူလထက်ပိုမိုကီးထွားလာြခင်း၊ ပွလာြခင်း၊ ယမ်းသားများ 

မာေကျာလာြခင်း၊ အြဖေရာင်ပုံေဆာင်ခဲ အချ ိမန ့်ကဲ့သို အေချာင်းငယ်ေလးများ 

ြဖစ်ေပြခင်း၊ စနက်တံများ၏ အတွင်းှင့်ယမ်းသားေပတွင ် မေပါက်ြခင်းရှိ/မရှိ ေသ 

ရှာစွာ ကည့်ြခင်း။ 

 ယမး်ှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မမရှိေစေရးှင့ ် ေဘးအရာယ်မြဖစ်ေစေရး 

အတွက ်ှစ်စဉ်သံုးစဲွမည့် ခန့မ်ှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ ေငွကျပ် (၃)သိန်းခန ့် ြဖစ်ပးီ လိုအပ်ပါက လုိအပ် 

သည့်ပမာဏအထိ ြဖည့်စွက်သုံးစွဲသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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၆-၈။ ဓာတုပစည်းများအားစီမံခန ့်ခွဲြခင်း 
 ခဲသတသည် သတသုိက်မှထုတ်ယူ၍ တိုက်ိုက်သုံးစွဲိုင်သြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် 

ဓာတုပစည်းသုံးစဲွ ထုတ်ယူြခင်းမရိှပါ။ ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ် (Open Pit Mining 

Method) ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)များြဖင့် 

လုပ်ကုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 
၆-၉။ဇီဝမျ ိးကဲွများထန်ိးသိမ်းြခင်း 

ဇီဝမျ ိးစိတ်များအြဖစ ် ငှက်မျ ိးစတ်ိ(၄)မျ ိးခန့်မှာ သိမ်းငှက်၊ ကက်တူေရွး၊ ဘုတှ်င့် 

ေဒါင်းများြဖစ်ပးီ၊ ုိတုိက်သတဝါများြဖစ်သည့် ရှဉ့်၊ ယုနှ်င့် ေတာဝက်မျ ိးစိတ်များေတွရှိရပါသည်။ 

တွားသွားသတဝါ(၁)မျ ိးြဖစ်ေသာ ပုတ်သင်ညိ၊ ကင်းလိပေ်လာှင့ ် ေမများေတွရှိရပီး အင်းဆက် 

မျ ိးစိတ်များှင့် လိပ်ြပာမျ ိးစိတ်များရိှေကာင်း ေစာင့်ကည့်မှတ်တမး်များ အရေတွရိှရ ပါသည်။ 

အပင်မျ ိးစိတ်များမှာ သယင်းကီး၊ ေလာ်ြဖ၊ ေထာက် က့ံှင့် ဝါးမျ ိးစုံေပါက်ေရာက်ေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင ် ရှားပါးဇီဝမျ ိးစုံ၊မျ ိးကွဲများ မေတွရှ ိ

ရပါ။  

 ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းေကာင့် ဇီဝမျ ိးစိတ်များ ပျက်သုဉ်းြခင်းမရိှေစရန်၊ 

စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအား ဇီဝမျ ိးစတ်ိများ သတ်ြဖတ်စားေသာက်ြခင်းအား တင်းကပ်စွာတား 

ြမစ်ထားပါမည်။  

 ဇီဝမျ ိးကဲွများထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအဖွဲခွဲြဖင့် ကီးကပ်ေဆာင် 

ရွကသွ်ားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 (က) စီမံကိန်းမန်ေနဂျာ     အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 ဇီဝမျ ိးကဲွများထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ် အလုပ်သမားလစာေပးြခင်းှင့် ေစာင့်ကပ် 

ကည့် စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများအတွက် တစ်ှစ်လင ်  ေငွကျပ်(၁)သိန်းခန့် သုံးစွဲရန် လျာထားပီး 

လုိအပ်ပါက ထပမ်ြံဖည့်စွက် သုံးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၆-၁၀။တိုက်စားမှင့်ုန်းအနည်ကျမ စီမံခန ့်ခွဲြခင်း 
စီမံကိန်းဧရိယာမှထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရအား စွန့်ပစ်ြခင်းမရှိဘဲ ြပန်လည်အသုံးြပ 

သည့်စနစ်ြဖင့် လိုအပ်ေသာေနရာတွင ် ြပန်လည်အသုံးြပမည်ြဖစ်ြခင်းေကာင့် စွန့်ပစ်ေရမရိှပါသ 

ြဖင့် တိုက်စားမှင့် ုန်းအနည်ကျမြဖစ်ေပြခင်းမရိှုိင်ပါ။ အေပယံေြမဆီလာှင့် စွန ့်ပစ်ေြမစာစ ု
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ပုံကွင်းများအား ေရတိုက်စားြခင်းမရှိေစရန်  ေြမထန်ိးနံရံ  တည်ေဆာက်၍ ကာကွယ်ထားမည်ြဖစ် 

ေသာေကာင့် တိုက်စားမ၊ အနည်ပိုချမများ မြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရက်ွသွားမည် ြဖစပ်ါသည်။    

တိုက်စားမှင့်ုန်းအနည်ကျမ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပင်န်းစဉ်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖွဲခွဲြဖင့် 

ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 (က) သတတွင်းအင်ဂျင်နီယာ    အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်(အကံေပး) 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်သား     အဖွဲဝင ်

 (ဃ) အေထွေထွလုပသ်ား     အဖွဲဝင ်

 တိုက်စားမှင့်ုန်းအနည်ကျမ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ်အလုပ်သမားလစာေပးြခင်း 

ှင့် ေြမထန်ိးနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း လုပ်ငန်းများအတွက ်တစ်ှစ်လင်  ေငကွျပ်(၃)သိန်းခန့် သုံးစွဲရန် 

လျာထား ပီးလိုအပ်ပါက ထပ်မြံဖည့်စွက် သံုးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

စဉ် အေကာင်းအရာ ခန့်မှန်းစရိတ်(ကျပ်) မှတ်ချက ်

၁ ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမအားစီမံခန့်ခဲွြခင်း ၃၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်)

၂ စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင့် ေရဆိုးများစီမံခန ့်ခွဲြခင်း ၄၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်)

၃ အနံ့ (Odor) ှင့်ပတ်သတ်၍စီမံခန ့်ခွဲြခင်း ၁၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်)

၄ ေလအရည်အေသွးဆုိင်ရာထိန်းသိမ်းြခင်း ၄၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်)

၅ ေြမထုအရည်အေသွးစီမံခန ့်ခွဲြခင်း ၄၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်)

၆ ဇီဝမျ ိးကွဲများထိန်းသိမ်းြခင်း ၁၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်)

၇ တိုက်စားမှင့်ုန်းအနည်ကျမ စီမခံန့်ခဲွြခင်း ၃၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်)

၈ 
ယမ်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မမရှိေစရန် သို

ေလှာင်ထားရိှမည့် အစီအစဉ် ၃၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်) 

 စုစုေပါင်း ၂,၃၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်) 
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၆-၁၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများအား အထက်ပါအစီအစဉ်များှင့်အညီ 

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားရန် ေန့သစအ်ာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိ 

တက်အေနြဖင့် သေဘာတူေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ လက်မှတ်ေရးထုိးပါသည်။ 

 

                                                                                   စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူ 
 
 
 
 
  ဦးေအာင်ြမင့် 

  အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက ်
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အခန်း(၇) 
၇။ ေဒသခံြပည်သူများ ချတ်ိဆက်ပါဝင်ြခင်းှင့ ်ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများစီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း 
၇-၁။ အများြပည်သူှင့်ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း (Public Consultation) 

အများြပညသူ် (ေဒသခံများ)ှင့် စီမံကိန်းအေပ ေတွဆုံေဆွးေွးချက်များ 
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူများှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးအ ကံေပးပညာရှင်များသည်  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မှ 

ခဲသတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ုိင်ရန်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ လုပ်ကွက်ဧရိယာမှ (၁၀)မုိင်ခန့်ေဝးကွာေသာ 

နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာရှိ ေဒသခံြပည်သူများှင့်ေတွဆုံ၍ (၅.၁၀.၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင ်စစ်တမ်းေကာက်ယူ 

ြခင်း ြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

 ယင်းသုိ ေတွဆံုေဆွးေွးရာတွင် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအေပ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ လမး်န်ချက်များအတုိင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခုိက်ပျကစီ်းမ 

ရှိိုင်/မရှိိုင်၊ လူမဝန်းကျင်ှင့် ေဒသတွင်းကျန်းမာေရး ထိခိုက်ိုင်ြခင်း ရှိိုင်/မရှိိုင်စသည့် 

အချက်များအား စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်း၊ သေဘာထားမှတ်ချက်ရယူြခင်း လုပ်ငန်းများအား 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ယင်းက့ဲသို ကနဦးစစ်တမ်းေကာက်ယူရာတွင် ိုင်ငံတကာ စံချန်ိစံန်းများ၊ အန်းကိန်း 

များှင့် ကုိက်ညီြခင်း၊ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ လက်ခံုိင်သည့် 

စံချန်ိစံန်းများြဖင့် ေဆွးေွးေကာက်ယူခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေတွဆံုေမးြမန်းချန်ိတွင် ေဒသခံများအား 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မေလျာ့နည်းေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ထားရှိမည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ် (Environmental Management Plan) 

ြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပပီး၊ လုပသ်ားများ ခန့်အပ်မည့် အေြခအေန၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ြပြပင် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည့် အေြခအေန၊ ဘာသာေရး၊ လူမေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး ကူညီေဆာင်ရွက ်

သွားမည့်  အစီအစဉ်များအား ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပါသည်။ ေဒသခံများမှလည်း ၎င်းတိုသိရိှလုိေသာ 

အချက်အလက်များှင့် CSR ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်မည့် အေြခအေနများအား ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ  

ေမးြမန်းေဆွးေွး၍ စစ်တမ်းပါ ေမးခွန်းများအား ေြဖကားေပးခ့ဲကပါသည်။ 

 ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှး၏ စီစဉ်ေပးချက်အရ ေဒသခံ(၁၅)ဦးှင့် ေတွဆံု၍ ေမးခွန်းများ 

ေမးြမန်းြခင်းှင့် ေြဖကားြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲကပါသည်။ ေမးခွန်းတစ်ခုချင်းအတွက ်ေထာကခ် ံ

မ ပျမ်းမရာခုိင်န်းကို ရယူြခင်း၊ ေမးခွန်းအားလုံး၏ ေထာက်ခံမ ပျမ်းမရာခုိင် န်းကုိ ရယူြခင်းတုိ 

ြဖင့် တွက်ချက်ခဲ့ရာတွင ် ေဒသခံများေထာက်ခံမ (၉၁.၃%)ခန့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ေဒသခံများသည် 

ေဒသ၏ လူမေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ကုမဏီမ ှကူညီေဆာင်ရွက ်

ေပးပါရန်ှင် ့ေဒသအတွင်းလုပ်သားများေခယူအသုံးြပိုင်ေရး ေတာင်းဆိုြခင်အား ကမုဏီမှလည်း 

ကိးစားေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ်အကံြပတင်ြပထားပီး ြဖစပ်ါသည်။ 
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အများြပည်သူှင့်ေတွဆံုေဆွးေွးသည့် 
ေနရာ - နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာ 

ေဆွးေွးသည့်ရက် - ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ( ၅  ) ရက် 

ေဆွးေွးသည့်အကိမ်ေရ - (၁) ကိမ ်

တက်ေရာက်လာသည့်ပုဂိလ်များ - (၁၅)ဦး 

တက်ေရာက်ခ့ဲသည့်ပုဂိလ်များ - ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ေကျးရွာ၏လူမကူညီေရးအဖွဲ၊ မီး 

သတ်ဌာနှင့် ေဒသခံများ။ 

ေဆွးေွးမအခန်းက (၁) ခဲသတတးူေဖာ်ြခင်းအားေဆာင်ရကွ်သွားမည့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွ ဲမ အစီအစဉ်များ၊ 

 (၂) လမး်ေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ 

 (၃) ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးအတွက် CSRေဆာက်ရွက ်

ေပးုိင်မည့် အေြခအေန၊ 

 (၄) ေဒသခံများ အလုပခ်န့်ထားုိင်ေရး၊ 

 (၅) ေဒသံများ၏ သေဘာထားစစ်တမ်းေတာင်းခံြခင်း။ 

ေဒသခံများေတာင်းဆိုမ (၁) ေကျးရွာတွင်ကျန်းမာေရးေဆးခန်းအတွက ် အလှ 

ေငွထည့်ဝင်ေပးရန်၊ 

 (၂) မိုးကာလရွာလမ်းများ ြပြပင်ေပးရန်၊ 

 (၃) ေဒသခံများအား အလုပ်ခန့်အပ်ထားေပးရန်၊ 

 (၄) ေဒသ၏ အေရးေပလုိအပ်ချက်များအား ရပ်မိရပ်ဖ 

များှင့် ညိင်းြဖည့်ဆည်းေပးရန်။ 

ေဒသခံများ၏ ေတာင်းဆိုမအား ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မှ လည်း 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးရန် သေဘာတူညီမရရှိခဲ့ပီး သေဘာထားစစ်တမ်းများအားြဖည့် စွက်ေပး 

ခ့ဲကပါသည်။ သေဘာထားစစ်တမ်းများအရ ( ၉၁.၃.% ) မ ှသေဘာတူညီမရရှိခဲ့ပီး  (၈.၇ % )  ခန့်မှ 

ကန့်ကွက်မ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
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၇-၂။ အများြပည်သူှင့် ေဆွးေွးညိင်းမရလဒ် 
ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခုိင်၊ မန်တံုမိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊  
မဟုိေချာင်းလုပ်ကွက်အမှတ်(၄)တွင ်ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့်  

 စီမံကိနး်အေပအနီးဝန်းကျငရိှ် နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာမ ှ
ေဒသခံများ၏သဘာဝပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်ိုင်မဆိုင်ရာ ေတွဆံုေမးြမန်းမရလဒ် 
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ (  ၅   ) ရက်၊ မန်တုံမိနယ်၊ နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာ 

No. 
စဉ် 

ပတ်ဝန်းကျင်၏ လူမစီးပွားေရးှင့်
ကျန်းမာေရးအေပ ထိခိုက်ိုင်မများ 

ေထာက်ခ ံ ကန့်ကွက် 

၁ 
ယခုစီမံကိန်းသည် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေနထိုင်သူ
များ အတွက်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ဆိုးကျ ိးများ ြဖစ်ေပ 
သည်ဟု ယူဆပါသလား။ 

မယူဆပါ 
(၁၄)ဦး 
၉၃ % 

ယူဆပါသည်
(၁) ဦး 
၇ % 

၂ 
ယခုစီမံကိန်းေကာင့် အနီးအနားရိှေကျးရွာေန ြပည်သူ
များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိ 
ပါသလား။ 

ရရိှုိင်ပါသည် 
(၁၄)ဦး 
၉၃% 

မရရှိိုင်ပါ
(၁) ဦး 
၇ % 

၃ 
ယခုစီမံကိန်းေကာင့် ဤေဒသ၏ ေြမေပ/ေြမေအာက ်
ေရအရင်းအြမစ်များထိခိုက်ပါသလား။ 

မထိခိုက်ိုင်ပါ 
 (၁၃)ဦး 
၈၇ % 

ထိခုိက်ိုင်သည်
(၂) ဦး 
၁၃ % 

၄ 
ယခုစီမံကိန်းေကာင့် ဤေဒသ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
ကိုထိခိုက်ပါသလား။ 

မထိခိုက်ိုင်ပါ 
 (၁၄)ဦး 
၉၃ % 

ထိခုိက်ုိင်သည်
(၁) ဦး 
၇ % 

၅ 
ယခုစီမံကကိန်းေကာင့် အသံ၊ တုန်ခါမ၊ အလင်း၊ အပူ
စွမ်းအင်ှင့် သံလုိက်ေရာက်ြခည် ြဖန့်ကက်မများ ြဖစ် 
ေပသည်ဟ ုယူဆပါသလား။ 

မြဖစ်ိုင်ပါ 
(၁၄)ဦး 
၉၃ % 

ြဖစ်ိုင်ပါသည်
 (၁) ဦး 
၇ % 

၆ 
ဤစီမံကိန်းေကာင့် လူမစီးပွားေရး ပိုမိုေကာင်းမွန် 
လာပါသလား။ 

ေကာင်းမွန်ုိင်
ပါသည် 
 (၁၄)ဦး 
၉၃ % 

မေကာင်းမွန်ိုင်
ပါ 

(၁) ဦး 
၇ % 

၇ 
ဤစီမကိံန်း သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းေကာင့် 
ေကျးရာွများအား ထိခိုက်ပါသလား။ 

မထိခိုက်ိုင်ပါ 
(၁၃)ဦး 
၈၇ % 

ထိခုိက်ိုင်သည်
(၂) ဦး 
၁၃ % 

ကန့်ကွက်မရာခိုင်န်း (၈.၇ %)
ေထာက်ခံမရာခုိင်န်း (၉၁.၃ %) 
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ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက် 

ေကျာက်မဲခုိင်၊ မန်တံုမိနယ်၊ နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာအုပ်စုရိှ 

ခဲသတ အလတ်စားထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း လုပ်ကွက် 

အများြပည်သူှင့်ေတွဆုံေဆွးေွးမအစည်းအေဝးမှတ်တမ်း 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ( ၅ ) ရက် 

အေကာင်းအရာ။ အများြပည်သူှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးမအစည်းအေဝးမှတ်တမ်း 

၁။ ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမတိက်သည် (၅ .၁၀.၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင ် ရှမ်းြပည် 

နယ် ၊ ေကျာက်မဲခုိင်၊ မန်တံုမိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စုရှိ အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ရပ်မရိပ်ဖများ၊ 

ေကျးရာွလမူကူညီေရးအဖဲွှင့် အရန်မးီသတ်အဖွဲဝင်များ၊ ေဒသခံများှင့် ေတွဆံုေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ 

ကုမဏီ၏ တာဝန်ရှိသူများအြဖစ ် ခဲသတ လုပ်ကွက်များ တာဝန်ခံမန်ေနဂျာ ၊ လုပ်ကွက်ကီးကပ် 

များှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အကံေပးပညာရှင်ှင့် အဖဲွတုိ တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ 

၂။ မန်ေနဂျာမှ စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းပမာဏှင့် 

အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းမေဆာင်ရွက်မ ီ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွးများ၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လုိက် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ိုင်မ အေြခအေနများ၊ ေလျာ့နည်းသကသ်ာေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအမံများှင့် ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉ်များ၊ စိမ်းလန်းစိုေြပေရးအတွက ်သစ်ပင ်

စိုက်ပျ ိးမည့်အစီအစဉ်များ၊ ေဒသဖွံဖိးေရး ကူညီေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များအား ချြပေဆွးေွး 

ခဲ့ပါသည်။ ေဒသဖွံဖိးေရးကိစရပ်များြဖင့် စပ်လျဉ်းပီးေဒသခံများအား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မေလျာ့နည်းေစရန် ေဆာင်ရွက်ထား 

ရိှမည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ ် (Environmental Management Plan) ြဖင့် ရှင်းလင်း 

တငြ်ပပီး၊ လုပ်သားများ ခန့်အပ်မည့် အေြခအေန၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ြပြပင် ေဆာင်ရွက်သွား 

မည့် အေြခအေန၊ ဘာသာေရး၊ လူမေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး ကူညီေဆာင်ရွက်သွားမည့်  အစီ 

အစဉ်များအား ရှင်းလင်းတင်ြပ ေဆွးေွးခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမ အစီရင်ခံြပစုသူမှလည်း ကုမဏီမှ ယခင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် 

လုပ်ငန်းများေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မများှင့် လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနများအား 

ဆန်းစစ်ခဲ့ပါေကာင်း၊ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေန၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လိုက် ပတ်ဝန်းကျင်၊ 

လူမဝန်းကျင ် ထိခိုက်မများအား ေဖာ်ထုတ်မည့် ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉ်များ၊ 

ထိခိုက်မများ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ် ကာကွယ်ေရးအဖွဲ၊ ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်ေနမှင့် 

ရန်ပုံေငွထားရှိ ေဆာင်ရွက်ေနမ အေြခအေနများအား ရငှ်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ 

၄။ အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ် ရပ်မိရပ်ဖတုိမှာ ၎င်းတိုေဒသတွင ် ကုမဏီကအေသးစားထုတ်လုပ်မလုပ် 

ငန်းေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင ် အခွင့်အလမ်းများရရှိမ၊ ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း 
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များ ေဆာင်ရွက်ေပးမ၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးကိစများတွင ် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးမ 

တုိေကာင့် ေဒသဖံွဖိးေရးတွင် အကျ ိးေကျးဇူးများ ရရိှပါေကာင်းှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ထား 

ရိှမများအား ပွင့်လင်းြမင်သာစာွ ချြပေဆွးေွးမများအတွက ် ေကျးဇူးတင်ပါေကာင်း အုပ်ချပ် 

ေရးမှးမ ှ ြပန်လည်ေဆွးေွး၍ ကုမဏီမှ မိုးကာလမတိုင်မ ီ လမး်ြပြပင်မည်ြဖစ်၍ ကုမဏီမှပံ့ပိုး 

ကညီူေပးပါရန်ှင့် ေကျးရွာ၏ ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်းအတွက ်အလှေငွထည့်ဝင်ေပးရန်၊ ေဒသခ ံ

များအား အလုပခ်န့်အပ်ထားေပးရန်ှင့် ေဒသ၏ အေရးေပ လိုအပ်ချက်များအား ရပ်မိရပ်ဖများှင့် 

ညိင်းြဖည့်ဆည်းေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။ 

၅။ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံမန်ေနဂျာမှ အစည်းအေဝး ေဆွးေွးမရလာဒ်များအြဖစ် ေကျးရွာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရပ်မိရပ်ဖများမှ ေဆွးေွးေတာင်းဆုိခ့ဲသည့် အချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အစည်းအေဝးညိင်းမရလာဒ်များှင့် ေဆာင်ရွက်ပီးစီးမ 

အေြခအေနများအား ကုမဏီ အုပ်ချပ်ေရးုံးှင့်ေကျးရွာ အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများတွင ် ကပ်ထား 

ေကာ်ြငာေပးမည် ြဖစ်ေကာင်းှင့် လုပင်န်းေဆာင်ရွက်မေကာင့် ပတ်ဝန်းကျငှ်င့် လူမဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မများရှိပါက ကုမဏီမန်ေနဂျာ ထံတုိင်းကားုိင်ပါေကာင်း၊ လိုအပ်ပါက ေကျးရွာအုပ်ချပ် 

ေရးမှး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ေဒသခံအဖွဲအစည်းများ၊ ေဒသခံများှင့် ေတွဆံုေဆွးေွးေဆာင်ရွက ်

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

 

 မှတ်တမ်းတင်သ-ူ 

 

 

        ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး 

                 (မန်ေနဂျာ) 

                                                                   ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက် 
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၇-၃။ (CSR) (Corporate Social Responsibility) ေခ လူမဘဝဝန်းကျင်လူသားအကျ ိးအတွက် 
တာဝန်ယူမ ဆန်းစစ်ချက် 

 CSRကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ကုမဏီများသည်၄င်းတို၏ စီးပွားေရး လုပ်ေဆာင် 

ချက်များှင့် ရင်းီှးြမပ်ှံမများမှတဆင့် လူ့အဖွဲအစည်းသိုထည့်ဝင ် လုပ်ေဆာင်ကြခင်းများအား 

လွန်ခဲ့ေသာှစ်ကာလများမှစ၍ ကမာတစ်ဝှမ်းလုံးတိုးတက်ေကာင်းမွန်လာသည်ကို ေတွြမင်ရ 

ပါသည်။ CSR သည် လူမေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာ စီးပွားေရးဖိအားေပးမအမျ ိးမျ ိးတုိ၏ အကျ ိး 

သကေ်ရာက်မတစ်ခုလည်း ြဖစပ်ါသည်။ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့်လည်း ပိုေကာင်းေသာ လူ့အဖွဲအစည်းှင့် သန့်ရှင်းေသာ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုြဖစ်ြခင်း 

အလိုငှာ သယံဇာတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့်  ကုမဏီများသည် သဘာဝှင့်လူမပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မအနည်းဆုံးှင့် လူမအကျ ိးြပလုပ်ငန်း အများအြပားေဆာင်ရွက်ရန် လမ်းန်ထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  

 သတတူးေဖာ်ထုတ်လုပေ်သာ ကုမဏီများအေနြဖင့် ရရှိေသာ အကျ ိးအြမတ်၏ (၂ %) အား 

ေဒသခံများအတွက ် လူမေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးအေထာကအ်ကူြပကူညီြခင်း 

လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ွရန်အတွက် ြမန်မာ့သတတွင်း နည်းဥပေဒများ (၂၀၁၈) တွင် ထည့်သွင်း 

ြပဌာန်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ေဒသခံြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ေလ့လာကာ 

သက်ဆုိင်ရာကုမဏီသို တင်ြပပီးေဒသဖွံဖိးေရးအတွက ်ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ရန် အကံြပ 

ခဲ့ပါသည်။ ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မှလည်း ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များအား အင်တုိက်အားတုိက် ေဆာင်ရွက်သွားရန ်ြပင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။ 
 (၇-၃-၁)ေဒသခံြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားေရးဆုိင်ရာ ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက် အေနြဖင့် မန်တုံ 

မိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စုအတွင်းရိှ ေဒသခံများ၏ လူမေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရးကိစများအား ေကျးရွာများ၏ ရပ်မိရပ်ဖများှင့် ညိင်းတိုင်ပင်၍ 

CSR လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှး၊ 

ရပ်မိရပ်ဖ၊ ေဒသခံများှင့် ေတွဆံုညိင်းမအရ ေအာက်ပါ CSR လုပင်န်းများ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားရန် ြပင်ဆငလ်ျက ်ရိှပါသည်။  

   (၁) ကျန်းမာေရးေဆးခန်းအတွက ်အလှေငွထည့်ဝင်ရန် 

   (၂) လမ်းများ ေကာင်းမွန်ေစရန်ြပြပင်ေပးရန်၊ 

(စက်ယရားများ အသံုးြပ၍ ှစ်စဉ်ပွင့်လင်းရာသီ၌ လိုအပ်ေသာ 

လမ်းပုိင်းများအား ြပြပင်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။) 

   (၃) ေဒသခံများ အလုပ်အကိုင်ရရှိေရးေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ 
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(ခဲသတ အလတ်စား ထုတ်လုပမ်လုပ်ငန်းစတင်သည့် အချန်ိတွင် 

ေဒသခံများအား အမဲတမ်းဝန်ထမ်းှင့် ေန့စားဝန်ထမ်းများ အြဖစ်ခန ့် 

အပ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ကမး်ကျင်မသင်တန်းများပိုချ ေပးသွားမည်ြဖစပ်ါ 

သည်။) 

  (၄) ေဒသ၏အေရးေပ လိုအပ်ချက်များအား ရပ်မိရပ်ဖများှင့် ညိင်းြဖည့် 

   ဆည်းေပးရန် ၊ 

  (ေဒသခံများ၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမေရးှင့် ေဒသဖွံဖိးေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက ် အေရးေပလိုအပ်ချက်များ ရှိလာပါက ညိင်း 

ြဖည့်ဆည်းေပးုိင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။) 

(၅) ေဒသခံများအေရးေပေဆးုံတင်ပိုြခင်းလုပ်ငန်းအားကူညီေပးရန်။ 

(လူနာတင်ယာဉ်(၁)စီး ဝယ်ယူ၍ ေဒသခံများှင့် ကုမဏီဝန်ထမ်းများ 

အတွက ် အေရးေပေဆးံုတင်ပုိရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်

ကူညီေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။) 

(၇-၃-၂) CSR လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း  
CSR လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေဒသဖံွ 

ဖိးတိုးတက်ေစရန်( Regional Development)ှင့် စီမံကိန်းအေကာင ်

အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေဒသခံများ အကျ ိးစီးပာွး ြဖစ်ထွန်းမရှိေစရန် 

(Local Benefits) ှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်မ (Sustainable 

Development)အား ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 
  စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသည် ြမန်မာ့သတတွင်း နည်းဉပေဒများ 

(၂၀၁၈)တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့် လူမေရးေဆာင်ရက်ွရန ် တာဝန်ရှိမ 

(CSR)အား လိုက်နာလျက ် ေဆာင်ရွက်မည့် က၊ေနရာ၊ အေကာင်း 

အရာ၊ အကိမ်အေရအတွက်ှင့် ေငွပမာဏစသည့် အချက်အလက် 

များ ပါဝင်ေသာ အေသးစိတ်စီမံချက် (CSR Program)အား ေအာက်ပါ 

အတုိင်းေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
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စဉ် ေဆာင်ရက်ွမည့်အစီအစဉ် ကိမ်န်း 
ခန့မှ်န်းကုန်ကျ 

စရိတ်(ကျပ်) 

ေဆာင်ရွက်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

၁ ဘာသာေရး ှစ်စဉ် (၅)သိန်း ေန့သစ်အာရှသတ

တူးေဖာ်ေရး  

ကုမဏီလီမိတက် 
၂ ပညာေရး ှစ်စဉ် (၅)သိန်း

၃ ကျန်းမာေရး ှစ်စဉ် (၅)သိန်း

၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ှစ်စဉ် (၅)သိန်း

၅ 
လူမစီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်

ေရး 
ှစ်စဉ် (၅)သိန်း 

  

 CSR လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်လုိအပ်ပါက လံုေလာက်သည့် ပမာဏအထ ိ

ေငွေကး ထပ်မံြဖည့်စွက် သံုးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

  (၇-၃-၃) အများြပည်သူပါဝင်မှင့် သတင်းအချက်အလက်များေဖာ်ထုတ်မ  
ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ 

အလတ်စား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း ကနဦးပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာပါ အချက်အလက်များအား မန်တုံ 

မိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာမိနယ် 

ရှိ အသင်းအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်း၍ေဒသရှိ အများြပည်သူတိုအား 

ချြပေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ပီး ေဒသခံြပည်သူများ၏ သေဘာထား 

မှတ်ချက်ရယူ၍ စီမကိံန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ထည့်သွင်း 

ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်စဉ ် ေဒသခံြပည်သ ူ

များှင့်(၆)လတစ်ကိမ ် ေတွဆံုညိင်းေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထား 

ရှိပီးလိုအပ်ပါက ေဒသခံြပည်သူများ၏ ဆှင့်အညီ အကိမ်ေရ 

တိုးြမင့်ညိင်း ေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 CSR လုပင်န်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ွရာတွင် ေအာက်ပါအဖဲွြဖင့် ေဆာင်ရွက် 

သွားမည ်ြဖစပ်ါသည်။  

 (၁) ကုမဏီ ဒါိုက်တာ  (၁) ဦး   ဉကဌ 

 (၂) လုပ်ကွက်မန်ေနဂျာ  (၁) ဦး  အဖွဲဝင ်

 (၃) ရပ်မိ/ရပ်ဖ    (၁) ဦး  အဖွဲဝင ်

 (၄) ေကျးရာွအုပ်ချပ်ေရးမှး (၁) ဦး  အဖွဲဝင ်

 

၇-၄။ ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့် ေဒသခံြပည်သမူျား ချတ်ိဆက ်

ပါဝင်ြခင်းှင့် ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများစီမံေဆာင်ရွက်ြခင်းအား အထက်ပါအစီအစဉ်များှင့် အညီ 

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားရန် သေဘာတူေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ လက်မှတ်ေရး 

ထုိးပါသည်။ 

 

 

                                                                                  စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူ 
 
 

 

 

  ဦးေအာင်ြမင့် 

  အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက ်
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အခန်း(၈) 
၈။ သတတွင်းပတ်ိသိမ်းေရးအစီအစဉ် 
၈-၁။ သတတူးေဖာ်မလုပင်န်းရပဆုိ်င်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းပီးကာလအေကာင်းအရာ 

ေဖာြ်ပချက်  
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မှ မန်တုံမိနယ်၊ နမ့်ဟိုင်းေကျးရွာ 

တွင် ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဟင်းလင်းဖငွ့်သတတူးေဖာ်နည်း 

စနစ ် (Open Pit Mining Method)ှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Under-ground 

Mining Method)များြဖင့် တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သွားပါမည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ သတတွင်းပိတ်သိမ်းရာတွင ်

ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ ် (Open Pit Mining Method)ှင့် ေြမေအာက်သတ 

တူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)များေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ထိခိုက်မ 

(Impacts)ကုိထိန်းချပ ် ြပြပင်ေပးရန်လုိအပ်ပါသည်။ သုိပါ၍ ေလထု၊ ေြမထု၊ ေရထု အေြခအေန 

များအားစစ်ေဆး ြပြပင်ြခင်း၊ ြပြပင်ပီး ေစာင့်ကည့်ြခင်း၊ သစ်ပင်များြပနလ်ည် စိုက်ပျ ိးြခင်းများ 

အားေအာက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့်ေဆာင ် ရွက်သွားပါမည်။ စိုက်ပျ ိးမည့်ေနရာ၊ ဧရိယာအကျယ် 

အဝန်းှင့် စိုက်ပျ ိးမည့်အပင ် အေရအတွက်တုိမှာ မန်တုံမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ ှစ်တို၊ 

ှစ်ရှည် စီမံကိန်းလမ်းန်ချက်များှင့် အညီထုတ်လုပ်မကာလှင့် မုိင်းပိတ်သိမ်းမည့် ကာလတုိတွင် 

စိုက်ပျ ိးသွားမည်ြဖစ်ပီး လမ်းန်ချက်အရ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ွရသည့် အချန်ိမှစ၍ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာှင့် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး 

ဌာနသို အစီရင်ခံတင်ြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
(၈-၁-၁) တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့် လုပင်န်းစတင်ချန်ိမှစ၍ Top Soil ှင့် Tailing 

များအား Dumping Site များတွင ်စနစ်တကျ စုပုံမည်ဟ ုအခန်း (၄) 

အပုိဒ် (၄-၁) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပီး ြဖစ်ပါသည်။  

(၈-၁-၂) Open Pit Mining Method ှင့် Underground Mining Method ြဖင့် 

တူးေဖာ်မည် ြဖစ်ပါ၍ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမည့် နည်းလမ်းများအား ေရးဆဲွ 

တငြ်ပထား ပါသည်။  

 (၈-၁-၃) အေပယံေြမဆီလာအား (၅၀'x ၅၀'x ၆') ရှ ိ စုပုံကွင်းတွင ် သီးြခား 

စုပံုထားရိှမည်ြဖစ်ပီး သတတွင်းပိတ်သိမ်းချန်ိတွင် ြပန်လည်ြဖည့် 

တင်းိုင်ရန် အသံုးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(၈-၁-၄) Open Pit Mining Method ှင့် Underground Mining Method 

နည်းစဉ်များေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ချ ိင့်ဝှမ်းများအတွင်း၌ 

Parched Water များ ရှိေနမည်ြဖစ်ပါ၍၊ ၄ငး်ေရများအား ဓာတ်ခဲွစမ်း 

ြဖည့်သွင်းြခင်း ြပလုပ်ပါမည်။ ၄ငး် Tailing ြဖည့်တင်းမ အေပမှ 
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သပ်ြခင်း၊ လုိအပ်ပါက Treatment လုပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်၍စွန့် 

ထုတ်သွားပါမည်။ ပီးေနာက ် Tailing Dumping Siteတွင် စုပံုထား 

ေသာ Tailing များကိ ု Top Soil Dumping Site မ ှ ေြမသားအား 

ြဖန့်ခင်းသွားပါမည်။ ေနာက်ဆုံးအဆင့်တွင ်မန်တံုမိနယ် သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန၏ လမ်းန်မကုိယူ၍ ေဒသှင့်ကုိက်ညီ သင့်ေလျာ်ေသာ 

ှစ်တုိှင့် ှစ်ရှည်သစ်ပင်များကို ြပန်လည်စိုက်ပျ ိး ေပးသွားပါမည်။ 

စိုက်ပျ ိးရာတွင်လည်း ကမ်းကျင်ေသာ စုိက်ပျ ိးေရးပညာရှင်များအား 

ကီးကပ ်ေဆာင်ရွက်ေစပါမည်။  

(၈-၁-၅) မန်တုံမိနယ ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနှင့် ညိင်း၍ သတတွင်းပိတ် 

သိမ်းပီးသည့် ေြမဧရိယာတွင် စနစ်တကျ သစ်ပင်စိုက်ပျ ိးိုင်ေရး စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။  

(၈-၁-၆) ေြမသားပိကျိုင်ေသာနံရံများ၊ ေတာင်ေစာင်များရိှေနပါက သစ်ပင် 

များစိုက်ပျ ိး၍ ေြမထိန်းြခင်းြပလုပ်မည်ြဖစ်ပီး လိုအပ်လာပါက 

Retaining Wall ေြမထိန်းနံရံများ ြပလုပ်ေပးသွားပါမည်။  

(၈-၁-၇) IEE Report ေရးသားစဉ်တွင် အနီးဆုံးလူမဝန်းကျင်ရှိ ေတာငက်ျ 

စမ်းေရကုိ (Baseline Data) အြဖစ် ရယူ၍ ဓာတ်ခွဲ စမး်သပ်ထားပးီ 

ြဖစ်ပါသည်။ သတတွင်းပိတ်သိမ်းချန်ိတွင် ဧရိယာဝန်းကျင်ရိှ 

ထုတ်လုပ်မကာလတွင် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ေရအရည်အေသွး ထိခိုက်မ ရှ/ိ 

မရှိကို ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးသွားပါမည်။ ပီးေနာက ် (Baseline Data) ှင့် 

တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆး၍ ြပြပင်ပီး ေစာင့်ကည့်ကာလအတွင်း 

Treatment ြပလုပ်ြခင်း၊ လုိအပ်ပါက Neutralization များ ြပလုပ် 

ြပြပင ်ေပးသွားပါမည်။  

(၈-၁-၈) ေြမဆီလာ၏ (Baseline Data) အား IEE Report တွင် ေဖာ်ြပ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍သတတွင်းပိတ်သိမ်းချန်ိတွင ်ထိခိုက်မရှိေသာ ေနရာမှ 

ေြမဆီလာများအား ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆး၍ ကမ်းကျင်ေသာ ပညာရှင်များ 

ြပန်လည်ြပြပင်ေပးသွားပါမည်။ လုိအပ်ပါကေြမဆီလာ အစားထိုး 

ြခင်းကို ြပလုပ်ေပးပါမည်။  

(၈-၁-၉) သတတွင်းပိတ်သိမ်းချန်ိတွင် ေဆာကလု်ပထ်ားေသာ အေဆာက်အဦး 

အားဖျက်သိမ်းသယ်ယူြခင်း၊ ယာဉ်စက်ယရားများအားအြခား စီမံ 

ကိန်းသို ေြပာင်းေရြခင်း၊ လူ့အသုံးအေဆာင်ပစည်း စွန့်ပစ်ပစည်း 

များအားတွင်းတူး၍ြမပ်ြခင်း၊ မီးြခင်းများြပလုပ်ပါမည်။ လိုအပ် 



81 

ေသာေနရာများတွင် သစ်ပင်စိုက်ပျ ိးြခင်းများ ြပန်လည်လုပ်ေဆာင ်

ေပးသွားပါမည်။  

(၈-၁-၁၀) လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း ယာယီေဖာက်လုပ်မည့် လမ်းများအား 

ြပန်လည်ြပြပင်ေပးြခင်း၊ ေြမဖိုြခင်းများ ြပလုပ်ေပးသွားပါမည်။  

(၈-၁-၁၁) သတတွင်းပိတ်သိမ်းချနိ်တွင် ခန့်အပ်ထားေသာ ဝန်ထမ်းများအား 

ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက မိမိတုိကုမဏီ၏ အြခားလပ်ုငန်းခွင်သုိ 

ဆက်လက်အသုံးြပြခင်း (သိုမဟုတ်) ေဒသအတွင်းရှိ အြခားထုတ် 

လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများသို ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင် ိုင်ေစရန် 

ကူညီေပးသွားပါမည်။ ၄ငး်တုိ၏ မိိုးဖလာလုပ်ငန်းများ အားြပန်လည် 

လုပ်ကိုင်လိုပါကလည်း လိုအပ်သည်များကို ကူညီေဆာင်ရွက် 

ေပးသွားပါမည်။  

(၈-၁-၁၂) သတတွင်းပိတ်သိမ်းပီး ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်အေြခအေနများအား ပိတ်သိမ်းပီးကာလ (၅) ှစ်အထိ ရန်ပုံေင ွ

ထား၍ ဤ Report ၏ ေနာကပုိ်င်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အဖွဲများြဖင့် 

ေစာင့်ကည့်ေဆာင်ရွက်ေပးသွားပါမည်။  

(၈-၁-၁၃) ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးအဖွဲသည ် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမလုပ်ငန်းများကို 

(၆) လတစ်ကိမ် အစီရင်ခံစာ တစ်ေစာင်ေရးသား၍ သစ်ပင်စုိက်ပျ ိး 

ထားရိှမ ေရ၊ ေလ၊ ေြမထု၊ အေြခအေနများကိ ုဝန်ကီးဌာနသို အစီရင်ခံ 

တင်ြပသွားပါမည်။ ချမှတ်လာေသာ လမ်းန်မများကိုလည်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ေပးသွားပါမည်။ သတတွင်းစတင်ပိတ်သိမ်း ချနိ်မှစ၍ 

ပးီဆံုး ချန်ိအထိ သတတွင်းပိတ်သိမ်းရန် ကာြမင့်ချနိ်(၁) ှစ်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

(၈-၁-၁၄) ြမန်မာ့သတတွင်းနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၈) အပိုဒ် (၁၈၆ )။(က) 

အရသတတွင်းပိတ်သိမ်းမ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်မှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီး 

ဌာန၏ သတ်မတ်ှချက်များှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ပိတ် 

သိမ်းမ ေနာက်ပိုင်းကာလတွင ် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်ေရး  လုပ်ငန်း 

များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

အပိုဒ် (၁၈၆)။(ခ) အရ သတတွင်းပိတ်သိမ်းမှင့် ြပန်လည် 

ထူေထာင်မဆုိင်ရာ ဘာေရးအာမခံအြဖစ် ရန်ပုံေင ွ ထူေထာငထ်ား 

ရှိပီးမှသာ ဓာတ်သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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အပိုဒ် (၁၈၆ )။(ဂ) အရဓာတ်သတအကီးစား ှင့်အလတ်စား 

ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းြဖစ်ပါက ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း စတင်ပီး 

ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း သတတွင်း ပိတ်သိမ်းြခင်း အစီအစဉ်ကို 

ဝန်ကီးဌာန သုိမဟုတ် ဦးစီးဌာနသို တင်ြပရမည်။ ယငး်အစအီစဉ်ကုိ 

ေဒသခံအဖွဲအစည်း၊ လူမေရးအဖဲွအစည်းများှင့် ညိင်းတိုင်ပင်၍ 

ေရးဆဲွရမည်။ ထုတ်လုပ်မ သက်တမ်းကာလအတွင်း ငါးှစ်တစ်ကိမ် 

ြပန်လည် သံုးသပ်မြပရမည်။ ထူးြခား၍ ဂုြပေလာက်သည့် ေြပာင်းလဲမ 

ရိှလာသည့်အခါတုိင်း စီမခံျက်အား ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက ် ေဆာင်ရွက်ရ 

မည်။  

အပုိဒ် (၁၈၆)။(ဃ) အရ စီးပွားြဖစ် ဓာတ်သတ ထုတလု်ပ်မ 

လုပ်ငန်းမပီးဆုံးမီ ၁ ှစ်ထက်ေနာက်မကျေစဘဲ အပီးသတ် ပိတ် 

သိမ်းြခင်းအစီအစဉ်ကို ဝန်ကီးဌာန သိုမဟုတ် ဦးစီးဌာနသို တငြ်ပပီး 

အတည်ြပချက် ရရိှပါကအပးီ သတ်ပိတ်သိမ်းမ လုပ်ငန်းများ ေဆာင် 

ရွကရ်မည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ွမ အစီရင်ခံစာအား (၆)လတစ်ကိမ ်

တင်ြပရမည်။ 

 

၈-၂။ မိုင်းပိတ်သိမ်းေရးရံပုံေင ွလျာထားချက ်

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့် သတတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ပီးဆံုးသည့်အချန်ိတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းေရး အစီအစဉ်အတွက် လိုအပ်ေသာရံပုံ 

ေငွများကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း သုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ပီး ထိုရံပုံေငွှင့် မလုံေလာက်ပါက လိုအပ ်

သည့်ပမာဏအထိ ထပ်မံြဖည့်စွက ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
ခန့မှ်န်းကုန်ကျ

စရိတ် 
တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည့် အဖွဲ 

၁ ပျ ိးပင်ေပါက်များဝယ်ယူြခင်း ၃,၀၀၀,၀၀၀ ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရး

ကုမဏီလီမိတက် ၂ ေြမ၊ေရ၊ေလ အရည်အေသွး

ြပြပင်မ ေဆာင်ရက်ွြခင်း 

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၃ အလုပ်သမားငှားရမ်းခ ၂,၀၀၀,၀၀၀

၄ ေြမ၊ေရ၊ေလ အရည်အေသွး

စစ ်ေဆးြခင်း 

၃,၀၀၀,၀၀၀

၅ အေထွေထွကုန်ကျစရိတ် ၂,၀၀၀,၀၀၀

 စုစုေပါင်း ၂၀,၀၀၀,၀၀၀
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 ၈-၃။ ပျ ိးဉယျာဉတ်ည်ေဆာကရ်န် စီစဉ်ထားရိှမ အေြခအေန  
  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့် ခဲသတ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မေကာင့် တူးေဖာ်ခ့ဲသည့်ကျင်းများအား ေြမြပန်လည်ဖိုပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ 

ေလျာ့နည်းေစရန်ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက် ေဒသှင့်ေလျာ်ညီေသာ  

သစ်ပင်များစိုက်ပျ ိးိုင်ရန်အတွက ် ပျ ိးဥယျာဉ်အားတည်ေဆာက်သွားပါမည်။ စိုက်ပျ ိးရန်ရည ်

ရွယထ်ားသည့်အပင်များမာှ ေဒသှင့်သင့်ေလျာ်သည့် သယင်းကီး၊ ေလာ်ြဖ၊ ေထာက်ကံ့၊ 

မယ်ဇလီပင်၊ မန်ကျည်းပင်ှင့် သက်ရက်ပင်အစရိှသည့် အပင်များ စိုက်ပျ ိးရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ 

ပျ ိးပင်အေရအတွက်မှာ အပင(်၁)မျ ိးလင ်(၁၈၁၅) န်းြဖင့် အပင်စုစုေပါင်း (၁၀၈၉၀)ပင်ခန့် ြပစုပျ ိး 

ေထာင်သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ပျ ိးဉယျာဉ်အား ထပ်မံတုိးချဲတည်ေဆာက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၈-၄။  မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းကုိ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည့် အဖဲွဖွဲစည်းြခငး် 

မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းကုိ ေအာက်ပါအဖဲွြဖင့် ဖွဲစည်း၍ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

   (၁) ကုမဏီ၏ဒါုိက်တာအဖဲွဝင် (၁) ဦး ဥက 

   (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင် (အကံေပး) အတွင်းေရးမှး 

   (၃) ဘူမေိဗဒပညာရင်ှ အဖွဲဝင ်

   (၄) ုံးအဖွဲမှး အဖွဲဝင ်

   (၅) ကးီကပ် (ထုတလု်ပေ်ရး) (၂) ဦး အဖွဲဝင ်

   (၆) လံု ခံေရးမှး  အဖွဲဝင ်

 

 အထက်ပါမိုင်းပတ်ိသိမး်မည့်အစီအစဉ်အား ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက် 
မ ှသိရိှလုိက်နာ ေဆာင်ရက်ွသွားမည် ြဖစေ်ကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။ 

 

                                                                                စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သ ူ
 
 
 
  ဦးေအာင်ြမင့် 

  အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက ်
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အခန်း (၉) 
၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခဲွမ အစီအစဉ် (ESMP) 
၉-၁။စီမံခန့်ခွဲမ ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မှ နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာတွင် တူးေဖာ်ထုတ် 

လုပ်မည့် ခဲသတ အလတ်စား တူးေဖာ်ထုတ်လုပေ်ရးလုပ်ငန်းတွင် ေအာက်ပါစီမံခန့်ခွဲမများကုိ 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

 (၉-၁-၁) ဟင်းလင်းဖွင့်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Open Pit Mining Method)ှင့် 

ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်နည်းစနစ် (Underground Mining Method)တို 

ြဖင့် တူးေဖာ်ြခင်းများအား စီမခံန့်ခွဲမေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၉-၁-၂) Top Soil, Tailing & Waste Water များစွန့်ပစ်မ၊ ထိန်းသိမ်းမစီမံခန့်ခွဲြခင်း။ 

 (၉-၁-၃) လုပင်န်းခွင်အရာယ်ကင်းရင်ှးေရး စီမံခန့်ခွဲမေဆာင်ရက်ွြခင်း။  

 (၉-၁-၄) ေလထု၊ ေြမထု၊ ေြမေပေြမေအာက်ေရှင့် ဇီဝမျ ိးစိတ်များအား  ထိခိုက်မ 

ေလျာ့နည်းေစရန် စီမံခန့်ခွဲမေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၉-၁-၅) လူမဝန်းကျင်အကျ ိးြပလုပ်ငန်း CSR လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၉-၁-၆) Health Impact ှင့် Social Impact များ မရိှေစေရး စီမံခန့်ခဲွမ ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (၉-၁-၇) ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစုိေြပေရး စီမံခန့်ခွဲမများအား ကမ်းကျင်ေသာ ပညာရှင် 

များြဖင့် စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း။  

 အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမှတ်စဉ် (၉-၆) ပါ အဖွဲ၏ဦးေဆာင်မြဖင့် စီမံေဆာင်ရွက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၉-၂။ ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉမ်ျား 
(၉-၂-၁) ခဲသတထတု်လုပ်မကာလေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အဖွဲဖွဲစည်းြခငး်  

ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်သည် တူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်သည့် စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်ချနိ်မှစတင်၍ ဆူညံသံထိန်းချပ်ြခင်း၊ 

ေြမေပေြမေအာက် ေရအရည်အေသွးစစ်ေဆးြခင်း၊  စွန့်ပစ်ေြမှင့် စွန့်ပစ် 

ေရများ စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ုိင်ေရးှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအတွင်း 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မအနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန်အတွက ် ထုတ်လုပ်မကာလတွင် 

ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့်အဖွဲအား ဖွဲစည်းတာဝန် ေပးသွားပါမည်။  

   (၁) ဒါုိက်တာအဖွဲဝင ်(၁) ဦး ဥက 

   (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင် (အကံေပး) အတွင်းေရးမှး 

   (၃) ဘူမေိဗဒပညာရင်ှ အဖွဲဝင ်

   (၄) ုံးအဖွဲမှး အဖွဲဝင ်
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   (၅) ကးီကပ်(ထုတ်လုပ်ေရး) (၂) ဦး အဖွဲဝင ်

(၆) လံု ခံေရးမှး          အဖွဲဝင ်
  (၉-၂-၂) Monitoring ကာလေစာင့်ကည့်ြပြပင်မည့် အစီအစဉ် 

သတတွင်းပိတ်သိမ်းပီးေနာက် ထုတ်လုပ်မကာလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ 

ေြမမျက်ှာြပင်ရိှ ချ ိင့်ဝှမ်းများ၊ ကျင်းများအား Tailing Dumping Site ရှ ိ

Tailing များြဖင့် ြဖည့်တင်းြခင်း၊  အေပယံမှ Top Soil ြဖင့် ဖုံးအုပ်ြခင်း၊ 

သစ်ပင်စိုက်ပျ ိးြခင်းများအား မူလအေြခအေနနီးပါး ြဖစ်ေစရန် လစဉ် 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးသွားပါမည်။ သစ်ပင်များ ပျက်စီးမများ ြဖစ်ခ့ဲပါကအစား 

ထုိး စိုက်ပျ ိးြခင်းအား Monitoring ကာလတွင် ြပလုပ်သွားပါမည်။  

လုပ်ကွက်၏ ဧရိယာှင့် ယင်းဧရိယာဝန်းကျင်ရှိ ေြမေပေြမ 

ေအာက်ေရအရည်အေသွးများအား (၆)လ တစ်ကိမ ် စစ်ေဆး၍ ေရအရည် 

အေသးွ ပျက်စီးမများအား Baseline Data ရိှအရည်အေသးွနီးပါး ြဖစ်ေစရန် 

ကမ်းကျင်ပညာရှင်များြဖင့် ေစာင့်ကည့်ြပြပင်ေပးသွားပါမည်။  

လုပ်ကွက်၏ ဧရိယာအတင်ွးရှိ ေြမဆီလာအရည်အေသွးအား စမ်း 

သပ်ပီး ြပြပင်ြခင်း၊ အစားထိုးြခင်းများြပလုပ်၍ ှစ်တို၊ ှစ်ရှည်ပင်များ 

စမ်းသပ်စိုက်ပျ ိးြခင်းကာ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆး သာွးပါမည်။  

တစ်ှစ်(၂)ကိမ်ေစာင့်ကည့်ြပြပင်မ မှတ်တမ်းများ ထားရိှေဆာင်ရွက် 

သွားမည်ြဖစ်ပီး သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး 

ဌာနသုိ အစရီင်ခစံာ တင်ြပသွားပါမည်။ 
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ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမ၏ Parameter များ 
ေရေနသက်ရှိများအား ကာကွယ်ေရးအတွက် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေရအရည်အေသွးဆုိငရ်ာ 

စံချန်ိစံန်းများ 

Parameter Unit Concentration Reference  

Aluminum 

mg/l 
0.05 (if pH < 6.5) 

0.1 (if pH > 6.5) 

Australian and New Zealand 

guidelines for fresh and 

marine water quality. 2000. 

Australian and New Zealand 

Environment Conservation 

Council.  

Water Quality Guidelines for 

the Protection of Aquatic 

Life. 2016. Canadian Council 

of Ministers of the 

Environment . 

Metal mining technical 

guidance for environmental 

effects monitoring .2012. 

Environment Canada.  

Ammonia mg/l 0.02 ။ 

Arsenic mg/l 0.05 ။ 

Boron mg/l 0.5 ။ 

Cadmium mg/l 0.0002 ။ 

Chloride mg/l 0.86 ။ 

Chromium 

(hexavalent) 
mg/l 0.01 

။ 

Chromium  

(trivalent) 
mg/l 0.0089 

။ 

Coliforms (total) MPN/ 100 5000 ။ 
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ml

Coliforms (faecal) MPN/ 100 

ml 
1000 

။ 

Color 

mg/l 

Not significantly 

higher that 

seasonally adjusted 

background value 

။ 

Copper mg/l 0.002 ။ 

Cyanide (free) mg/l 0.005 ။ 

Dissolved oxygen mg/l 6 ။ 

Ethanol mg/l 1.4 ။ 

Fluoride mg/l 0.2 ။ 

Iron mg/l 0.3 ။ 

Lead mg/l 0.001 ။ 

Manganese mg/l 0.05 ။ 

Mercury mg/l 0.0001 ။ 

Molybdenum mg/l 0.073 ။ 

Naphthalene mg/l 0.016 ။ 

Nickel mg/l 0.015 ။ 

Nitrate mg/l 5 ။ 

Oil & grease 

- 

Substantially 

absent, no 

iridescent sheen 

။ 

pH - 6.5-9 ။ 

Phenols mg/l 0.004 ။ 

Phosphorus mg/l 0.15 ။ 

Selenium (total) mg/l 0.005 ။ 

Silver mg/l 0.0001 ။ 

Sulphide mg/l 0.002 ။ 

Temperature ⁰C <2 increase ။ 
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Thallium mg/l 0.004 ။ 

Total suspended 

solids  
mg/l 10 

။ 

Tributyltin mg/l 0.000008 ။ 

Turbidity - < 10 % Change ။ 

Uranium mg/l 0.015 ။ 

Zinc mg/l 0.005 ။ 
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သတိုင်းှင့်တွင်းထွက်ပစည်းများ ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစွန ့်ထုတ်ေရအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ 
(Ore and Mineral Extraction Effluent Levels) 

 ဟင်းလငး်ဖွင့်သတတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်းများှင့် ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်းများ 

အတွက ် သတ်မှတ်ထားသည့် အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ)လမး် 

န်ချက်တွင်ပါဝင်ေသာ စွန့်ထုတ်အရည်အေသွးဆုိင်ရာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါစံချန်ိစံန်များကိုလိုက် 

နာေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်းေဖာ်ြပပါသည်။  

Parameter Unit Guideline Value 
Arsenic mg/l 0.1 

Cadmium mg/l 0.05 

Chemical oxygen demand mg/l 150 

Chromium (hexavalent) mg/l 0.1 

Copper mg/l 0.3 

Cyanide mg/l 1 

Cyanide (free) mg/l 0.1 

Cyanide (weak acid dissociable) mg/l 0.5 

Iron(total) mg/l 2 

Lead mg/l 0.2 

Mercury mg/l 0.002 

Nickel mg/l 0.5 

pH S.U.a 6-9 

Temperature ⁰C <3 degree Differential

Total suspended solids mg/l 50 

Zinc mg/l 0.5 
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Ambient Air Quality Standards 

Substance Averaging 
Period 

Standard 

µg/m3 

Reference 

Sulphur dioxide 24 hours 20 Myanmar National Environmental 

 10 minutes 500 Quality (Emission) 

Guidelines, December 2015. 

Nitrogen dioxide 1 year 40 ။ 

 1 hour 200  

Particulate 

matter PM10 

1 year 20 ။ 

 24 hours 50  

Particulate 

matter PM 2.5 

1 year 10 ။ 

 24 hours 25  

Ozone 8-hour daily 

maximum 

100 ။ 

Ambient NoiseStandards 

Receptor One Hour LAeq (dBA) Reference 

Daytime 

07:00-

22:00 

Nighttim

e 22:00-

07:00 

Residential, institutional, 

educational 

45 45 Myanmar National 

Environmental 

Quality (Emission) 

Guidelines, 

December 2015. 

Industrial, commercial 70 70 ။ 
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ေြမအရည်အေသွး ေစာင့်ကည့်ထိန်းသိမ်းရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့် စံချန်ိစံနး်များမာှ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ 

Parameter Unit 
 Dutch (Netherlands) Guideline 

Value 

Arsenic (As) ppm 
20(maximal Value for Agriculture 

and Nature) 

Cadmium (Cd) ppm 
0.6 (maximal Value for Agriculture 

and Nature) 

Lead (Pb) ppm 
50(maximal Value for Agriculture 

and Nature) 

Mercury (Hg) ppm 
0.15(maximal Value for Agriculture 

and Nature) 

 
၉-၃။ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမအချက်များ  

(၉-၃-၁)ေလအရည်အေသွးဆုိင်ရာ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမ 
ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပရ်ာတွင် ေလထုအရည်အေသွးကိုများစွာ မေြပာင်း 

လဲိုင်ေသာ်လည်း တူးေဖာ်ရာမှထွက်ရှိလာေသာ ဖုန်မန့်များသည် ေလထုထဲတွင ်

ပျ ံှံိုင်ပါသည်။ ေလထု၏ ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ ညစ်ညမ်းမများ (Physical change of Air 

quality) ကုိ ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ 

ထုိေကာင့် ဖုန်မန့်များ ထွက်ရိှမအား ေစာင့်ကည့်ထိန်းချပ်စစ်ေဆးရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ Handheld Air Monitorများအသုံးြပ၍စနစ်တကျ ေစာင့်ကည့်ထိန်း 

ချပ်သွားမည်ြဖစ်ပီး သတိေပးစနစ်များ (Alarm System) များထားရှိမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။  

ေလထုအရည်အေသွးေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမည့်အစီအစဉ်မှာေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ ေလအရည်အေသွးတိုင်းတာမည့်ေနရာမှာ စီမံကိန်းမစတင် 

မှီ ေလထုအရည်အေသွးကို တိုင်းတာထားေသာ ေနရာြဖစ်ပီး HAZ-SCANNER 

ေလအရည်အေသွးတုိင်းစက်သည ် လုပ်ကွက်ဧရိယာတစ်ခုလုံး၏ အရည်အေသွးကို 

(အခုိး/အေငွ အပါအဝင်) လမ်း ခံတိုင်းတာိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ေလထုအရည်အေသွး ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ် လုပ်ကွက်(၄) 

စစ်ေဆးမည့်ကာလ လုပင်န်းစတင်သည့်ကာလမှ ခဲသတ မိုင်းပိတ်သိမ်းပီးကာလအထ ိ

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ လုပ်ကွက(်၄)အတွင်း ေလအရည်အေသွးတုိင်းတာသည့်ေနရာ  

(23⁰ 25' 33.0310"N, 94⁰ 21' 41.9954"E) 

အကမ်ိေရှင့်  

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် 

 Parameters 

(၆)လ တစ်ကိမ ် 

 

CO,NO,NO2,PM(2.5),PM(10),RH%,SO2,TmpC 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်

မည့်အဖွဲ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

အစရီင်ခြံခင်း (၆)လ တစ်ကိမ ် (၁) အုပခ်ျပ်မဒါုိက်တာထံတင်ြပရန် 

(၂) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာသို တငြ်ပရန် 

သတ်မှတ်ချက ် အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်န်ချကမ်ျား 

ှင့် National Ambient Air Quality Standard ှင့်အညီ ထန်ိးသမ်ိး 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

သုံးစဲွေငွ (၆)လ ကျပ် (၅) သိန်းခန ့် 

 
 
(၉-၃-၂) ေရအရည်အေသွးေစာင်ကည့်မ 

ဆက်စပ်ြဖစ်ထွန်းမများသည် ခဲသတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ြဖစ်ေပ 

ေလ့ရှိေသာ ညစ်ညမ်းမြဖစ်ပါသည်။ ေရအရည်အေသွးကို (pH & TDS) အပတ်စဉ် 

စစ်ေဆးေစာင့်ကည့်မ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် Portable 

Water Quality Monitor Device အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပီး ေရအရည် 

အေသးွကီးမားစွာ ေြပာင်းလဲမရိှပါက ဓာတ်ခွဲခန်းသုိေပးပို၍ အေသးစိတစ်မး်သပ် 

စစ်ေဆးကာ လုိအပ်သည့် Treatment System တည်ေဆာက်သွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 
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ေရအရည်အေသွးတုိင်းတာေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ်မှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ေရအရည်အေသွး ေစာင့်ကည့်မည့ ်အစီအစဉ် လုပ်ကွက ်(၄) 

စစ်ေဆးမည့်ကာလ လုပင်န်းစတင်သည့်ကာလမှ ခဲသတ မိုင်းပိတ်သိမ်းပီးကာလအထ ိ

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ လုပ်ကွက(်၄)အနးီရိှ စိမ့်စိမ်းေရှင့် ေကျးရွာအတွင်းရိှေတာင်ကျစမ်းေရ 

(23⁰ 25' 13.0900"N, 97⁰ 29' 35.7600"E), (23⁰ 20' 45.9982"N, 97⁰ 
28' 27.1520"E) 

အကမ်ိေရှင့်  

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် 

 Parameters 

 

(၆) လ တစ်ကမ်ိ 

Arsenic, Cadmium, Chemical oxygen demand, 

Chromium (hexavalent), Copper, Cyanide, 

Cyanide (free), Cyanide (weak acid 

dissociable), Iron(total), Lead, Mercury, Nickel, 

pH, Temperature, Total suspended solids, 

Zinc 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်

မည့်အဖွဲ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

အစရီင်ခြံခင်း 

(၆)လ တစ်ကမ်ိ 

(၁) အုပခ်ျပ်မဒါုိက်တာထံတင်ြပရန် 

(၂) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာသို တငြ်ပရန် 

သတ်မှတ်ချက ် (၆)လ တစ်ကိမ ် ဓါတ်ခွဲခန်းသို ေပးပို စမ်းသပ်ရန် 

သုံးစဲွေငွ (၆)လ ကျပ် (၂) သိန်းခန့် 
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လုပ်ကွက်အတွင်း စွန့်ပစ်ေရအရည်အေသွး ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ် လုပ်ကက်ွ (၄) 

စစ်ေဆးမည့်ကာလ လုပင်န်းစတင်သည့်ကာလမှ ခဲသတ မိုင်းပိတ်သိမ်းပီးကာလအထ ိ

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ လုပ်ကွက(်၄)အတွင်းရှိ အနည်စစ်ကန်ေနရာတွင ်စစ်ေဆးသွားပါမည်။  

(23⁰ 25' 37.2515"N, 97⁰ 29' 38.9831"E) 

အကမ်ိေရှင့်  

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် 

 Parameters 

 

(၆) လ တစ်ကမ်ိ 

Arsenic, Cadmium, Chemical oxygen demand, 

Chromium (hexavalent), Copper, Cyanide, 

Cyanide (free), Cyanide (weak acid 

dissociable), Iron(total), Lead, Mercury, Nickel, 

pH, Temperature, Total suspended solids, 

Zinc 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်

မည့်အဖွဲ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

အစရီင်ခြံခင်း 

(၆)လ တစ်ကမ်ိ 

(၁) အုပခ်ျပ်မဒါုိက်တာထံတင်ြပရန် 

(၂) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာသို တငြ်ပရန် 

သတ်မှတ်ချက ် အမျ ိးသားပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသးွ (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်၊ 

စွန ့်ထုတ်အရည ်အရည်အေသွးများ အတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

သုံးစဲွေငွ (၆) လ ကျပ ်(၂)သိန်းခန ့် 

  
 (၉-၃-၃) ေြမဆီလွာ အရည်အေသွးေစာင့်ကည့်မ  

ေြမဆီလာအရည်အေသွးတွင် ခဲေပျာ်ဝင်မများေသာေရများသည ် အဓိကကျ 

ေသာ အေကာင်းအရာ ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေရကန်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းကာ 

ေပါက်ထွက်မမရှိေစရန်ှင့် ညစ်ညမး်ေနဆဲ ေြမဆီလာ ရပ်ဝန်းများအား ြပန့်ပွားမမရှိ 

ေစေရးအတွက ်သတိေပးစနစ်များ တပ်ဆင်အသံုးြပပါမည်။ စွန့်ပစ်ေြမစာ အရည် 

အေသွးအား (၆)လတစ်ကိမ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ ေဆာင်ရွက်၍ ေစာင့်ကည့်သွား 

ပါမည်။ လုိအပ်ပါက ေြမဆီလာ ညစ်ညမ်းမမရှိေစေရး စွန့်ပစ်ေရအား Neturalize 

ြပလုပ်ပီးမ ှစွန့်ပစ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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ေြမအရည်အေသွးတုိင်းတာေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေြမထုအရည်အေသွး ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ် လုပ်ကက်ွ (၄) 
 

စစ်ေဆးမည့်ကာလ လုပင်န်းစတင်သည့်ကာလမှ ခဲသတ မိုင်းပိတ်သိမ်းပီးကာလအထ ိ

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ လုပ်ကွက(်၄)အတွင်း ေြမထအုရည်အေသွးတုိင်းတာသည့်ေနရာ 

(23⁰ 25' 34.6737"N, 97⁰ 29' 43.5675"E) 

အကမ်ိေရှင့်  

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် 

 Parameters 

(၆)လ တစ်ကိမ ် 

 

 

Arsenic , Cadmium, Lead , Mercury 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်

မည့်အဖွဲ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

အစရီင်ခြံခင်း (၆)လ တစ်ကိမ ်

 

(၁) အုပခ်ျပ်မဒါုိက်တာထံတင်ြပရန် 

(၂) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာသို တငြ်ပရန် 

သတ်မှတ်ချက ် စွန ့်ပစ်ေြမစာပုံ ပိကျမမရှိေစရန် ေြမစာပုံေဘးှင့် နံရံအနီး သစ်ပင်များ 

စိုက်ပျ ိးထားရှိမ အေြခအေနအား စစ်ေဆးပါမည်။ 

သုံးစဲွေငွ (၆)လ ကျပ် (၄)  သန်ိးခန့် 
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 (၉-၃-၄) ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထွန်းမ  
ေဂဟစနစ်ေြပာင်းလဲမများကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ဇီဝမျ ိးစုံ၊ မျ ိးကွဲများ 

ပျက်စီးမမရှိေစေရး တင်းကပ်စွာ တားြမစ်ေစာင့်ကည့်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

 

ေဂဟစနစ်ကိုေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေဂဟစနစ်ြပန်လည်ြဖစ်ထွန်းမ ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ် လုပ်ကွက ်(၄) 

စစ်ေဆးမည့်ကာလ လုပင်န်းစတင်သည့်ကာလမှ ခဲသတ မိုင်းပိတ်သိမ်းပီးကာလအထ ိ

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ လုပ်ကွက(်၄)အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိေသာ ကာကွယ်ထားသည့် 

သဘာဝသစ်ပင်များ 

အကမ်ိေရှင့်  

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် 

 Parameters 

(၆)လ တစ်ကိမ ် 

 

 

သဘာဝအတုိင်း လက်ရှိေပါက်ေရာက်ေနေသာ အ 

ပင်များ၊ ထိန်းသိမ်းထားရှိေသာ သစ်ပင်များ၊ အစား 

ထိုးစိုက်ပျ ိးထားေသာ အပင်များ၊အြခား ေဒသမှ 

အစားထုိးဝင်ေရာက်လာေသာ အပင်မျ ိး စိတ်များ 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်

မည့်အဖွဲ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

အစရီင်ခြံခင်း (၆)လ တစ်ကိမ ်

 

(၁) အုပခ်ျပ်မဒါုိက်တာထံတင်ြပရန် 

(၂) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာသို တငြ်ပရန် 

သတ်မှတ်ချက ် သစ်ေတာြပန်းတီးမှင့် ေချာင်းေရညစ်ညမ်းမ အေြခအေနများ မရှိေစရန် 

စီမံေဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

သုံးစဲွေငွ (၆)လ ကျပ် (၃)သိန်းခန ့် 

 

(၉-၃-၅) ဆူညံသံင့်ှ တုန်ခါမ ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ်  
 ေဒသခံများေနထုိင်သည့် အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ လုပ်ကွက်ှင့်(၁၀)မိုင်ခန့် 

ကွာေဝးသြဖင့် ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမေကာင့် ထိခိုက်မမြဖစ်ေစိုင်ေသာ်လည်း 

သတတွင်း လုပ်သားများအေနြဖင့ ် ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမများေကာင့် ထိခုိက်မများကုိ 
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ေလျာ့ပါးေစ ေရးေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ပါအတုိင်း ေစာင့်ကည့်မည့် 

အစီအစဉ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမ ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ် လုပက်ကွ် (၄) 

စစ်ေဆးမည့်ကာလ လုပင်န်းစတင်သည့်ကာလမှ ခဲသတ မိုင်းပိတ်သိမ်းပီးကာလအထ ိ

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ လုပ်ကွက(်၄)အတွင်းရှိ စခန်းတည်ေနရာ  

(23⁰ 25' 33.0310"N, 94⁰ 21' 41.9954"E) 

အကမ်ိေရှင့်  

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် 

 Parameters 

(၆)လ တစ်ကိမ ် 

 

 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်အချနိ် တိုင်းတာစစ်ေဆး 

ပါမည်။ စခန်းေနရာ ဆူညံသံ (50)dB လုပ်ကွက် 

အတွင်းဆူညံသံ (70) dB သတ်မှတ ် ေဆာင်ရွက်ပါ 

မည်။ 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်

မည့်အဖွဲ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

အစရီင်ခြံခင်း 

(၆)လ တစ်ကမ်ိ 

(၁) အုပခ်ျပ်မဒါုိက်တာထံတင်ြပရန် 

(၂) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာသို တငြ်ပရန် 

သတ်မှတ်ချက ် ေန့အချန်ိ/ညအချနိ် 

သုံးစဲွေငွ (၆)လ ကျပ် (၁)  သန်ိးခန့် 

 

(၉-၃-၆) ေဘးအရာယ်ရှိ စွန ့်ပစ်ပစည်းများစွန ့်ပစ်မ စီမံခန့်ခဲွမည့် အစအီစဉ် 

 

 လုပ်ကွက်အတွင်း ဆီသုိေလှာင်ရာေနရာှင့် စွန့်ပစ်ပစည်းများ စွန ့်ပစ်ရာ ေနရာများတွင ်

စက်သုံးဆီသိုေလှာင်မစနစ်တကျရှိေစေရး၊ မီးေဘးအရာယ်ကိတင ်ကာကွယ်ထားုိင်ေရးအတွက် 

စကသံု်းဆီသုိေလှာင်ထားရိှမ အေြခအေန၊ ဓာတုပစည်းသိုေလှာင်ထားရှိမအေြခအေန၊ စွန ့်ပစ် 

ပစည်းများ စနစ်တကျစွန ့်ပစ်မအေြခအေန၊ မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်ထားမ အေြခအေနများကုိ 

စစ်ေဆး၍ ဝန်ကီးဌာနသို (၆)လ တစ်ကိမ ်အစီရင်ခံ တင်ြပသွားပါမည်။ 
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ေဘးအရာယ်ရှ ိ စွန ့်ပစ်ပစည်းများစွန ့်ပစ်မ စီမံခန ့်ခွဲမည့် အစီအစဉ်မှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေဘးအရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစည်းများစွန့်ပစ်မ စီမံခန့်ခဲွမည့် အစီအစဉ် လုပ်ကွက ်(၄) 
 

စစ်ေဆးမည့်ကာလ လုပင်န်းစတင်သည့်ကာလမှ ခဲသတ မိုင်းပိတ်သိမ်းပီးကာလအထ ိ

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ လုပ်ကွက(်၄)အတွင်း ဆီသုိေလှာင်ရာေနရာှင့် စွန ့်ပစ်ပစည်းများ 

စွန ့်ပစ်ရာ ေနရာ 

အကမ်ိေရှင့်  

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် 

 Parameters 

(၆)လ တစ်ကိမ ် စက်သံုးဆီ သိုေလာှင်ရာေနရာ၊ စွန ့်ပစ်ပစည်းများ 

စွန ့်ပစ်ရာ ေနရာ၊ ဖိတ်စင်မအေြခအေန၊ မီးေဘး အ 

ရာယ် ကာကွယ်ထားမအေြခအေန 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်

မည့်အဖွဲ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

အစရီင်ခြံခင်း (၆)လ တစ်ကိမ ်

 

(၁) အုပခ်ျပ်မဒါုိက်တာထံတင်ြပရန် 

(၂) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာသို တငြ်ပရန် 

သတ်မှတ်ချက ် စက်ဆီ၊ ေချာဆီ သုံးစွဲမေကာင့် ေြမေပစီးဆင်းေရ၊ ေြမေအာက်ေရ ညစ် 

ညမ်းမမြဖစ်ေစေရးှင့် ဇီဝမျ ိးစိတ် မျ ိးကွဲများ ထိခိုက်မ မြဖစ်ေစေရး 

စီမံေဆာင်ရွက်ရန် 

သုံးစဲွေငွ (၆)လ ကျပ် (၅) သိန်းခန ့် 
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 (၉-၃-၇) လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခိုက်မအေြခအေနအား ေစာင့်ကည့်မည့်  အစီအစဉ် 
 

လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခိုက်မအေြခအေနအား ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ်မှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 

လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခိုက်မအေြခအေနအားေစာင့်ကည့်မည့ ်အစီအစဉ် လုပ်ကွက(်၄)  
 

စစ်ေဆးမည့်ကာလ လုပင်န်းစတင်သည့်ကာလမှ ခဲသတ မိုင်းပိတ်သိမ်းပီးကာလအထ ိ

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ ေဒသခံများ၏ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာထိခိုက်ိုင်မအေြခအေန (ဆူညံသ၊ံ 

တုနခ်ါမ၊ ဖုန်မန်ပျ ံလွင့်မ၊ ေလထ ုအရည်အေသွး၊ ေရအရည်အေသွး) 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်

မည့်အဖွဲ 
ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးေရးအဖွဲခွဲ 

အစရီင်ခြံခင်း (၆)လ တစ်ကိမ ်

 

(၁) အုပခ်ျပ်မဒါုိက်တာထံတင်ြပရန် 

(၂) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာသို တငြ်ပရန် 

သတ်မှတ်ချက ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရွာများ ထိ

ခိုက်မမရှိေစရန်၊ ေဒသခံများှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ အြမင်ြဖင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မများ ရိှေစရန် 

သုံးစဲွေငွ (၆)လ ကျပ် (၅) သိန်းခန ့် 



စီမံကိန်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျငအ်ေပ သက်ေရာက်ိုင်ေသာ ထိခိုက်မများှင့် ေလျာ့ချမည့် နည်းလမ်းများ 
 

စဉ် ထိခိုက်ိုင်မ 
အမျ ိးအစား 

ထွက်ရှိမည့်
အရင်းအြမစ ်

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ
ထိခိုက်မများ 

ေလျာ့ချမည့် နည်းလမ်း 
ထိခိုက်ိုင်မ 
ပတ်ဝနး်ကျင ်

၁ ေြမေပေရေြမ 

ေအာက်ေရ 

စွန့်ပစ်ေရ၊မိလာကန်မှေရ၊

မိုးရွာချနိ်တွင်စွန ့်ပစ်ေြမစာပုံ

ှင့် စုပုံကွင်းမ ှထွက်ရှိမည့် 

ေရ  ( ဓာတုပစည်း သုံးစွဲြခင်း 

မရှိပါ) 

စွန ့်ပစ်ေြမစာပုံမှ အနည် 

အှစ်များ လုပ်ကွက် ပတဝ်န်း 

ကျင်သို ပျ ံှံိုင်ြခင်း ၊ မလိာ 

ကန်မှေရှင့်စွန့်ပစ်ေရေကာင့် 

ေရအရည်အေသးွ ထိခိုက်ြခင်း 

ြဖစ်ေပ ိုင်ပါသည်။ 

အနည်အှစ်များ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ

ေချာင်းထဲသို စီးဝင်မမရှိေစေရး အ 

တွက် စွန ့်ပစ်ေရ၊ စွန ့်ပစ်ေြမ စာပုံှင့် စု 

ပုံကွင်းမှထွက်ရှိမည့် မိုးေရများကို အ 

နည်စစ်ကန်သို သွယ်ယူ၍ အနည်ထိုင ်

ေစပီးမှသာ Recycle စနစ်ြဖင့်ြပန် 

လည်အသုံးြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Recycle စနစ်ြဖင့ ် ြပန်လည်အသုံးြပ 

မည့်ေရ၏အရည်အေသွးကိုစစ်ေဆး၍ 

လိုအပ်ပါက Treatment ြပလုပ်ပီးမ ှ

သာ ြပန်လည်အသုံးြပ သာွးမည်ြဖစ် ပါ 

သည်။ မိလာကန်ကို ကွန်ကရစ်အသုံး 

ြပတည်ေဆာက၍် ေဘးပတ်ဝန်း ကျင် 

သို စိမ့်ထွက်မမရှိေစ ေရးစနစ်တကျ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Local to 

Regional 

၂ ဆူညံသံှင့် စက်ပစည်းှင့် စက်ယရား စက်ပစည်းှင့် စက်ယရား အရည်အေသွးြမင့် စက်ပစည်းများေရွး Local 
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တုန်ခါမ များ ေမာင်းှင်ြခင်းေကာင့်

ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမများ 

ထွက်ရှိိုင်ပါသည်။ 

ယမး်ခွဲသည့်အခါတွင် 

ဆူညံသံ ထွက်ရှိမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

များမှထွက်ရှိေသာ ဆူညံသံ 

ှင့် တုနခ်ါမများေကာင့် ေဒ 

သခံများှင့ ် သတတွင်းလုပ ်

သားများ ကျန်းမာေရးကို အ 

နည်းငယ်ထိခိုက်ေစိုင်ပါသ

ည်။  ယမး်ခွဲသည့်အချနိ်တွင် 

ထွက်ရှိလာသည့် ဆူညံသံ 

ေကာင့် ကျန်းမာေရးထိခိုက်မ 

ြဖစ်ေစ ိုင်ပါသည်။ 

ချယ်သုံးစွဲြခင်း၊ ညအချနိ်စက်ပစည်း

များသုံးစွဲမ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အိတ်ေဇာတပ်ဆင် 

ြခငး်၊ သတတွင်းလုပ်သားများ Ear 

Plug တပ်ဆင်ြခငး်၊ ခဲသတ သယ်ယူ 

ေသာ ကားများ အရှိန်ေလျာ့၍ 

ေမာင်းှင်ေစြခင်းတိုြဖင့် ေလျာ့ချသာွး 

ပါမည် ယမ်းခွဲသည့်အချနိ်တွင ် သတ 

တွင်းလုပ်သားများ၏ ကျန်းမာေရး 

ထိခိုက်မ မရှိေစေရးအတွက် အရည် 

အေသးွြပည့်ဝသည့် နားကပ်များ 

တပ်ဆင်အသုံးြပေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

။ 

၃ ေြမထုအရည်

အေသွး 

စွန ့်ပစ်ေြမစာများ ခဲသတ တူးေဖာ်ြခင်းေကာင့် 

စွန ့်ပစ်ေြမစာ များထွက်ရှိပီး 

ချ ိင့်များ၊ ကျင်းများြဖစ်ေပ 

ိုင်ပါသည်။ ဓာတုပစည်း 

သုံးစွဲမမရှိြခင်းေကာင့် 

ေြမဆီလာ အရည်အေသွးကို 

ထိခိုက်ိုင် ြခင်းမရှိပါ။ 

စုပုံကွင်းတွင် စနစ်တကျ စုပုံပါမည်။ စု

ပုံကွင်း၏ ေဘးတွင်ေရုတ် ေြမာင်း 

တူး၍စနစ်တကျတည ် ေဆာက်ပါမည်။  

ေြမအရည်အေသွး ပုံမှန်စစ်ေဆးပါ 

မည်။ သတတွင်းပိတ်သိမ်းချနိ်တွင် 

ချ ိင့်များ၊ ကျင်းများကိ ု စွန့်ပစ်ေြမစာ 

များ ြပန်လည်ေြမဖို မည်ြဖစ်ပါသည်။  

Local
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၄ ေလအရည်   

အေသွး 

စက်ယရာများှင့် ခဲသတ

သယ်ယာဉ ် များေကာင့် 

အမန်အမားများ ထွက်ရှိ 

ိုင်ပါသည်။ 

ေဒသခံများှင့် သတတငွ်း 

လုပ်သားများ၏ အသက် 

လမ်းေကာင်းထိခိုက်မြဖစ် 

ေစိုင်ပါသည်။ 

ေလအရည်အေသွး ပုံမှန်စစ်ေဆး၍ ေရ

ြဖန်းြခင်း၊ ယယားများအရှိန်ေလာ့ 

ေမာင်းြခင်းှင့် လိုအပ်ပါက သတတွင်း 

လုပ်သားများကို ှာေခါင်းစီး (Mask ) 

အသုံးြပေစြခင်း။ 

 

Local to 

Regional 

၅ ေဘးအရာယ်ရှိ 

စွန့်ပစ်ပစည်း 

များစွန့်ပစ်မ 

စီမံခန့်ခွဲမည့် 

အစီစဉ် 

စက်ဆီ၊ ေချာဆီများ စက်ဆီ၊ ေချာဆီများ ေကာင့် 

ေြမထအုရည် အေသးွှင့် ေြမ 

ေအာက်ေရအရည်အေသွး 

အနည်းငယ်ထိခိုက်ိုင်ပါ 

သည်။ 

စက်ဆီ၊ ေချာဆီသုံးစွဲမေကာင့် ေြမ

ေပစီးဆင်းေရ၊ေြမေအာက်ေရ ညစ် 

ညမ်းမ မြဖစ်ေစေရးှင့် ဇီဝမျ ိးစိတ်မျ ိး 

ကွဲများ ထိခိုက်မ မြဖစ်ေစေရးအတွက် 

စက်ဆီ၊ ေချာဆီများကို ကွန်ကရစ်ခင်း 

ထားသည့် အလုပ်ုံအတွင်း၌သာ လဲ 

လှယ်ရန်ှင့်လဲလှယ်ပီး စက်ဆီ၊ ေချာ 

ဆီအေဟာင်းများကို စနစ်တကျသို 

ေလှာင်၍ Recycle စနစ်ြဖင့်ြပန ်လည် 

အသုံးြပမည့် သူများထ ံ ေရာင်းချသွား 

မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

Local

၆ ေဂဟစနစ်  ခဲသတ တွင်း

တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း  

ခဲသတ တွငး် တူးေဖာ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းေကာင့် ဇီဝမျ ိးစုံ/ 

မျ ိးကွဲများ ပါဝင်ေသာ ေဂဟ 

ပျ ိးဥယျာဉ်တည်ေထာင်၍ သစ်ပင်များ

ြပန်လည်စိုက်ပျ ိး ြခင်း၊လိုအပ်သည့် အ 

နည်းဆုံး သစ်ပင်အေရအတွက်ကို သာ 

Local to 

Regional 
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စနစ်ကိုအနည်း ငယ်ထိခိုက် 

ေစိုင်ပါသည်။ 

ခုတ်လှဲြခင်း၊ ေတာိုင်းတိရိစာန် များ

အား  သတ်ြဖတ်ြခင်းကို တင်းကပ်စွာ 

တားြမစ်ြခင်း ၊ အသပိညာေပး ေဆွး 

ေွးပွဲများ ြပလုပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက ်

မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၇ လူမပတ်ဝန်း 

ကျင်အေပ 

ထိခိုက်မအေြခ

အေန  

အမန်အမားှင့် ဆူညံသမံျား အမန်အမားှင့် ဆူညံသံများ 

ေကာင့် ေဒသခံများ၏ ကျန်း 

မာေရး ထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။ 

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မေကာင့်

ေဒသခံများ၏ ကျန်းမာေရး ထိခိုက်မ 

မရှိေစရန်၊ ထိန်းချပေ်ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်း 

များ တိုးတက်လာေစေရးလှဒါန်းြခင်း၊ 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး 

ေပးြခင်းှင့် ေဒသခံများ၏ လူမစီးပွား 

ဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ကူညီ 

ေထာက်ပံ့ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Local to 

Regional 



ထိခိုက်မများကို စစ်ေဆးကီးကပ်မများှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက ်

စဉ် ေစာင့်ကည့်မည့်ထိခိုက်မ 
စစ်ေဆးကီးကပ်မများ

ရန်ပုံေင ွ
Parameter အကိမေ်ရ 

၁ ေြမေပေရေြမေအာက်ေရ Arsenic, Cadmium, Chemical oxygen 

demand, Chromium (hexavalent), Copper, 

Cyanide, Cyanide (free), Cyanide (weak 

acid dissociable), Iron(total), Lead, 

Mercury, Nickel, pH, Temperature, Total 

suspended solids, Zinc 

(၆)လ (၁)ကိမ် ကျပ် (၄)သနိ်း

၂ ဆူညံသံ 
dBA (တုန်ခါန်း) 

(၆)လ (၁)ကိမ် ကျပ် (၁)သနိ်း

၃ ေြမထအုရည်အေသွး Arsenic , Cadmium, Lead , Mercury (၆)လ (၁)ကိမ် ကျပ် (၄)သနိ်း

၄ ေလအရည်အေသွး CO,NO,NO2,PM2.5,PM10,RH%,SO2, TmpC (၆)လ (၁)ကိမ် ကျပ် (၅)သနိ်း

၅ ေဘးအရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစည်း

များစွန့်ပစ်မ စီမခံန ့်ခွဲမည့် အစ ီ

စဉ် 

စက်သုံးဆီ သိုေလှာင်ရာေနရာ၊ စွန့်ပစ်ပစည်းများ 

စွန့်ပစ်ရာေနရာ၊ဖိတ်စင်မအေြခအေန၊မီးေဘးအ

ရာယ်ကာကွယ်ထားမ အေြခအေန 

(၆)လ (၁)ကိမ်

 

ကျပ် (၅)သနိ်း
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၆ ေဂဟစနစ်ြပန်လည်ြဖစ်ထွန်းမ 

ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ် 

သဘာဝအတိုင်း လက်ရှိေပါက် ေရာက်ေနေသာ 

အပင်များ၊ ထိန်းသိမ်းထားရှိေသာ သစ်ပင်များ၊ 

အစားထိုးစိုက်ပျ ိးထားေသာ အပင်များ၊ အြခား 

ေဒသမ ှ အစား ထိုးဝင်ေရာက်လာေသာ အပင် 

မျ ိးစိတ်များ 

(၆)လ (၁)ကိမ်

 

ကျပ် (၃)သနိ်း

၇ လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခိုက်

မအေြခအေန အားေစာင့်ကည့် 

မည့် အစီအစဉ် 

ေဒသခံများ၏ကျန်းမာေရးဆိုင် ရာထိခိုက်ိုင်မ 

အေြခအေန (ဆူညံသ၊ံ တုန်ခါမ၊ ဖုန်မန်ပျ ံ လွင့်မ၊ 

ေလထုအရည်အေသွး၊ ေရအရည်အေသးွ) 

(၆)လ (၁)ကိမ်

 

ကျပ် (၅)သနိ်း

 စုစုေပါင်း ကျပ် (၂၇)သနိ်း

 စီမံကိန်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မများ၊ ေြမအရည်အေသွးှင့် ေရအရည်အေသွးအား (၆)လ တစ်ကိမ ် စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တစ်ကိမ်လင် စုစုေပါင်းေငွကျပ ် ှစ်ဆယ့်ခုှစ်သိန်း (၂,၇၀၀,၀၀၀/-)ခန့် ကုန်ကျပါမည်။ လိုအပ်ပါက လိုအပ်သည့်ပမာဏအထ ိ ထပ်မံ ြဖည့်စွက ်

သုံးစွဲသွားပါမည်။ အထက်ပါ ထိခိုက်မများေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉ်များကို အမှန်တကယ် အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်ွက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။ 

                                                                                                             စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူ 
 
 
 
    ဦးေအာင်ြမင့် 

        အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

                                          ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမတိက် 



၉-၄။အေရးေပတုန့်ြပန်မှင့် အေရးေပအေြခအေနများ၊ သဘာဝေဘးအရာယ ်ကာကွယ်ေရး 
အစီအစဉ်များ  

 သတတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစေသာအရာသည် 

မီးေလာင်ကမ်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။ မီးေလာင်ကမ်းြခင်းတင်ွ (၂) မျ ိးြဖစ်ိုင်ပီး ေတာမီးေလာင်ကမ်း 

ြခင်းှင့် ေပါ့ဆမေကာင့် လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဆီသိုေလှာင်ုံ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ ုံးအေဆာက်အဦများ 

မီးေလာင်ကမ်းမများ ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။  

 ဒုတိယေဘးအရာယ်သည် လုပ်ငန်းခွင်မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်း၊ ေြမပိြခင်းများ ရှိုိင်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင ်မီးေဘးအရာယ် ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ် ၊ အေရးေပထိခိုက်မများစီမံခန ့်ခွဲေရး 

အစီအစဉ်၊ သဘာဝေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

ှင့် ကျန်းမာေရး ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်ှင့် အေရးေပအေြခအေနတွင ်တုန ့်ြပန်ေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအစဉ်များအတွက ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ေအာက်ပါအဖဲွအား ဖွဲစည်းပီးတာဝန ်

ေပးအပ်သွားပါမည်။  

(၁) မန်ေနဂျာ အဖွဲေခါင်းေဆာင်  

(၂) ဘူမေိဗဒပညာရင်ှ ဒု-အဖွဲေခါင်းေဆာင ်

(၃) ေြမတိုင်းပညာရှင ် အဖွဲဝင ်

(၄) အလုပ်သမားကီးကပ် အဖွဲဝင ်

(၅) စားဖိုဝန်ထမ်း အဖွဲဝင ် 

 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
လျာထားေငွ 

(ကျပ)် 

၁ မီးေဘးအရာယ် ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ် ၁,၅၀၀,၀၀၀

၂ အေရးေပထိခိုက်မများစီမံခန ့်ခွဲေရး အစီအစဉ် ၁,၅၀၀,၀၀၀

၃ သဘာဝေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရး အစီအစဉ် ၁,၅၀၀,၀၀၀

၄ 
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်ကျန်းမာေရး

ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် 
၁,၅၀၀,၀၀၀ 

၅ အေရးေပအေြခအေနတွင်တုန ့်ြပန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် ၁,၅၀၀,၀၀၀

 စုစုေပါင်း ၇,၅၀၀,၀၀၀

 

အထက်ပါ လျာထားေငွြဖင့် လံုေလာက်မမရိှပါက လုိအပ်သည့် ပမာဏအထိ ထပမံ် ြဖည့်စွက် 

သုံးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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  (၉-၄-၁) မီးေဘးအရာယ် ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်  
အဓိကမီးေဘးအရာယ်တစ်ခုမှာ ေတာမီးမှ ကူးစက်ေလာင်ကမ်းုိင်ေသာ 

အေြခအေနြဖစ်၍ စက်သုံးဆီသို ေလှာင်ုံများ၊ ုံးအေဆာက်အဦများ၊ ဂိုေဒါင်များ၊ 

ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ ဝန်းကျင်တွင် ေတာမီးကူးစက် ေလာင်ကမ်းမကို ကာကွယ် 

ိုင်ရန် မီးတားလမ်းများ ေဆာင်ရွက်ထားရှိပါမည်။ စီမံကိန်းဧရိယာဝန်းကျင်ရှိ 

သစ်ပင်ငယ်၊ ချံွယ်များှင့် အမက်များမှတဆင့်လည်း ကူးစက်ေလာင်ကမ်းိုင်ပါ 

သြဖင့် ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်၍ မီးတားလမ်း ြပလုပ်ထားရှိရပါမည်။ အေရးေပမီးသတ် 

ိုင်ရန် အနည်စစ်ကန်မှေရှင့် စီမံကိန်းအတွင်းရှ ိ စိမ့်စမ်းေရတိုကို သွယ်ယူပက်ြဖန်း 

ိုင်ရန် ေရစုပ်စက်ှင့်ပိုက်များ စီစဉ်ထားပါမည်။ ံုးအေဆာက်အဦ၊ အိမ်ယာများ 

အေရးေပေလာင်ကမ်းမအား ေြဖရှင်းုိင်ရန် မီးသတ်ဘူးများ၊ မီးချပိ်၊ မီးကပ်၊ ေရပုံး၊ 

ေရကန်ှင့်သဲပုံးများအား (၃)ေနရာခန့်  အဆင်သင့်ေဆာင်ရွက်ထားရိှပါမည်။ ဝန်ထမ်း 

များေကာင့် ေတာမီးေလာင်ေစိုင်ေသာ အေကာင်းအရာများအား စနစ်တကျ 

ပညာေပး၍ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားပါမည်။  

မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရး ေစာင့်ကည့်ေရးအဖွဲ ကိုဖွဲစည်းထားပီး၊ 

ဝန်ထမ်းှင့်လုပ်သားများ ပါဝင်ေသာ အေရးေပမီးငိမ်း သတ်ေရး အဖွဲကို ဖွဲစည်း 

ထားပါမည်။ ဝန်ထမ်းများအား မန်တုံမိနယ ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနှင့် ညိင်း၍ 

မီးငိမ်းသတ်ေရးသင်တန်းများ သင်ကားပုိချသွားုိင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွားပါ 

မည်။ မီးေဘးကာကွယ်ေရး အစီအစဉ်အရ ကိတင်စီမံ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စစ်ေဆး 

ကပ်မတ်ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။  

မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး အဖွဲဝင်များ၏ တာဝန်ှင့်ဝတရားများမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။  

   - ေတာမီးေလာင်ကမ်းမအား သတိထားေစာင့်ကည့်ရန်၊ 

   - လပ်စစ်မီးကိးများ၊ လပ်စစ်အသံုးအေဆာင်ပစည်း သံုးစဲွမများကုိ  

    စစ်ေဆးြခင်း၊ ပညာေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ွရန်၊ 

   - စီမံကိန်း၏ အေဆာက်အဦးများအား နံနက၊် ေန့လည်၊ ညေနတွင ် 

    မီးေဘးအရာယ် ကိတင်စစ်ေဆးမ၊ သတိ ေပးမများေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

   - မှတ်တမ်းများထားရှိရန်၊ 

   - ေပါ့ဆမီးေကာင့် မီးေလာင်ကမ်းမ မြဖစ်ေပေစရန် ေွရာသီတွင်  

    မီးသတိေပးမများအား ေန့စဉ်ြပလုပ်ေပးရန်၊ 

   - ေလာင်စာသိုေလှာင်ံုများအား ေန့စဉ်စစ်ေဆးမ မှတ်တမ်းများ  

    ထားရိှရန်ှင့် ဆီသုိေလှာင်ံု ဧရိယာတွင် ေဆးလိပ်ေသာက်သုံးြခင်း 



108 

    မြပရန် တင်းကပ်စွာတား ြမစ်ရန်စသည့်တာဝန်များ သတ်မှတ်ထာ

    ပါမည်။ 

-   လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မီးေလာင်ိုင်သည့် အမက်များကုိ ပံုမှန်ဖယ်ရှား  

     ရှငး်လင်း ထားပါမည်။ 

- မီးေလာငလွ်ယ်ေသာေလာင်စာများ (ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီများ) စသည် 

တိုကို စနစ်တကျ သုိေလှာငသိ်မ်းဆည်းထားပါမည်။ 

- လုပင်န်းခွင်အတွင်း သတ်မှတ်ေနရာအလိုက ် မီးသတ်ေဆးဗူးများ 

တပ်ဆငထ်ားရိှ ပါမည်။ အေရးေပမီးငိမ်းသတ်ရန် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 

မီးသတ်ေရပိုက်များ တပ်ဆငထ်ားပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများအား အေြခခံမီးသတ်သင်တန်းများ ပိုချထားပါသည်။ 

- မီးေလာင်ိုင်သည့် ပစည်းများသိုေလှာင်ထားသည့်ေနရာများှင့် သိသာ 

ထင်ရှားသည့် ေနရာများတွင ် (မီးသတိြပ၊ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ) အစရိှ 

သည့် မီးသတိေပး ဆုိင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ထားရှိပါသည်။ 

- မီးသတ်ေဆးဗူးများ ၊ မီးသတ်ေရကန်များ၊ မီးသတ်ပိုက်များ၊ သဲပုံများ 

ကိတင် စီမံထားရှိပါမည်။ 

- လုပင်န်းခွင်အတွင်း မီးေလာင်ိုင်သည့် အမက်များကုိ ပံုမှန်ဖယ်ရှား 

ရှင်းလင်း ထားပါမည်။ 

- မီးေလာငလွ်ယ်ေသာေလာင်စာများ (ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီများ) စသည် 

တိုကို စနစ်တကျ သုိေလှာငသိ်မ်းဆည်းထားပါမည်။ 

- လုပင်န်းခွင်အတွင်း သတ်မှတ်ေနရာအလိုက ် မီးသတ်ေဆးဗူးများ 

တပ်ဆငထ်ားရိှ ပါမည်။ အေရးေပမီးငိမ်းသတ်ရန် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 

မီးသတ်ေရပိုက်များ တပ်ဆငထ်ားပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများအား အေြခခံမီးသတ်သင်တန်းများ ပိုချထားပါသည်။ 

- မီးေလာင်ိုင်သည့် ပစည်းများသိုေလှာင်ထားသည့်ေနရာများှင့် သိသာ 

ထင်ရှားသည့် ေနရာများတွင ် (မီးသတိြပ၊ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ) အစရိှ 

သည့် မီးသတိေပး ဆုိင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ထားရှိပါသည်။ 

- မီးသတ်ေဆးဗူးများ ၊ မီးသတ်ေရကန်များ၊ မီးသတ်ပိုက်များ၊ သဲပုံများ 

ကိတင် စီမံထားရှိပါမည်။ 

- မီးေလာင်မြဖစ်ပွားပါက အနီးဆံုး မီးသတ်စခန်းြဖစ်သည့် မန်တုံမိနယ် 

မီးသတ်တပ်ဖွဲစခန်းှင့် ဆက်သွယ်ရန် ေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။ 
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 (၉-၄-၂)အေရးေပထိခုိက်မများစီမခံန့်ခဲွေရး အစအီစဉ် 
တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မည့် ကာလများတွင်လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်းအား 

ကာကွယ်ိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများှင့် လုပ်သားများသည် Helmet, Safety boot, Face 

Mask, Glass များဝတ်ဆင် ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်ိုင်ရန ် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

အေရးေပ ထိခိုက်မများရှိလာပါက လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်း နည်းစဉ် 

များြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်ယာယီဖွင့်လှစ်ထားမည့် ေဆးခန်းမှ 

ေဆးဝန်ထမ်းြဖင့်လည်းေကာင်း ကုသေပးမည်ြဖစ်ပီး၊ စိုးရိမ်ရေသာ အေြခအေန 

ရှိေနပါက ေဘာ်ဆုိင်းတိုက်နယ်ေဆးံုသိုတင်ပိုကုသသွားပါမည်။ ထုိအြပင် တူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်ေရး ကာလတွင် Open Pit Mining ှင့် Underground Mining ြဖင့် 

ေဆာင်ရွက်စဉ်တွင် ေြမပိြခင်းမရှိေစရန် Mining Engineer များြဖင့် နည်းစနစ် 

မှန်ကန်စွာစနစ်တကျ တူးေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးအတွက် ေစာင့်ကည့်ကီးကပ် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ ေြမကီး 

သယ်ြခင်းှင့ ် ခဲသတ သယ်ယူမည့်ယာဉ်များ အရှိန်ေလျာ့ေမာင်းှင်ေရးအား 

ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်အဖဲွမှထိန်း သိမ်းသွားပါမည်။  

ေြမေအာက်သတတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ေလြပတ်လတ်မ 

မရှိေစေရးအတွက် ပံုမှန်ေလေပးစက်(၁)လုံးှင့် အေရးေပအေြခအေနတွင် အသုံး 

ြပရန် ေလေပးစက(်၁)လံုး တပ်ဆင်အသံုးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်သတ 

တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းခွင်တွင ် ေြမပိကျမြဖစ်ပွားလာပါက သတတွင်းလုပ်သားများ 

ေရှာင်ရှားုိင်ရန်အတွက် အေရးေပအသံုးြပိုင်မည့် လိုဏ်ေခါင်းငယ်များကို စနစ် 

တကျ တူးေဖာ်ေဖာက်လုပ်ထားမည်ြဖစ်ပီး အဆုိပါလိုဏ်ေခါင်းငယ်များတွင ်

အသင့်စားသုံးိုင်ေသာ အစားအေသာက်များှင့် ေသာက်သုံးေရများကို ကိတင် 

သုိေလှာင်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမပိကျမြဖစ်ပွားပါက အဆုိပါ လိုဏ်ေခါင်းငယ် 

များကိ ု အေရးေပအသုံးြပိုင်ရန ် စီစဉ်ထားရှိမည်ြဖစ်ပီး သတတွင်းလုပ်သားများ 

ှင့် အဆကအ်သယ်ွ မြပတ်ေတာက်ေစေရးအတွက ်ဆကသွ်ယ်ေရးစက်များ တပ်ဆင် 

အသံုးြပသာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်သတတင်ွး ကံ့ခိုင်မရှိေစေရးအတွက ်

ေဒါက်တိုင်များကို အရည်အေသးွြပည့်မီှသည့်ပစည်းများ အသံုးြပသာွးမည်ြဖစ်ပီး 

အပတ်စဉ်စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမပိကျမြဖစ်ပွားချနိ်တွင ် အေရးေပ 

အသံုးြပရန်အတွက် ေြမပိကျမဒဏ်ခံိုင်ရည်ရှိေသာ ေလေပးပိုက်ငယ်ကို အေရးေပ 

အေြခအေနတွင ် အသုံးြပိုင်ရန်အတွက ် တပ်ဆင်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမပိကျမ 

ြဖစ်ပွားပါက ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ အချန်ိမီှေဆာင်ရက်ွုိင်ေရးအတွက် ကိတင ်

ဇတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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(၉-၄-၃) သဘာဝေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရး အစီအစဉ် 
  သဘာဝေဘးအရာယ်များြဖစ်သည့် ေရကီးြခင်း၊ ေြမပိြခင်း၊ငလျင်လပ်ြခင်း၊  

ေလမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ြခင်းများြဖစ်ေပလာပါက တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန်အတွက် 

မန်တုံမိနယ် လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီး 

ဌာန၏အစီအစဉ်ြဖင့် စီမံချက်များေရးဆွဲြခင်း၊ သတတွင်းဝန်ထမ်းများအား 

သင်တန်းေပးြခင်းများကို ေဆာငရွ်က်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သဘာဝေဘးအရာယ် 

ကျေရာကလ်ာပါက အေရးေပကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သွားိုင်ရန် 

အတွက ်လိုအပ်ေသာ ပစည်းများ စုေဆာင်း ထားပါမည်။ 

 (၉-၄-၄) လုပင်န်းခင်ွေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ေဆာင်ရွက်မည့် 
အစီအစဉ် 

  လုပ်ငန်းခွင်ေဘအရာယ ် ကင်းရှင်းကာကွယ်ေရးအတွက ် လုပ်ငန်းခွင ် ေဘး 

အရာယ်ကင်းရှင်းေရးသင်တန်းများ ေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့ ် ကျန်းမာေရးစီမံခန့်ခွဲမစနစ်ကိ ု

စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားပါသည်။ 

  လုပ်ငန်းခွင်အေနအထားအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ေဘးအရာယ်ကင်းရင်ှးေရး 

အတွွက ်ေဘးအရာယ်သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ သိသာြမင်သာသည့် ေနရာများတွင ်

တပ်ဆငထ်ားပါမည်။ 

  လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပင်ပန်းွမ်းနယ်မနည်းပါးေစရန ်လုပ်ငန်းချန်ိကို လိုသည် 

ထက ်မပိုေအာင်တားြမစ် ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  လုပ်သားဝန်ထမ်းများအားလုံး လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

အတွက ်ေဘးအရာယ်ကာကွယ်ဝတ်စုံ (Personal Protective Equipment) (PPE) 

များ ဝတ်ဆင်အသုံးြပေစပီး ပုံမှန်စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

  လုပ်ငန်းဌာနများအားလုံးတွင ်(First Aid Kid) ကက်ေြခနီ ေဆးပံုးများ ထားရိှ 

ပါသည်။ 

  သဘာဝေဘးအရာယ်ကျေရာက်ပါက လုပေ်ဆာင်ရမည့် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ ်

ငန်းများအား စီမံချက်များေရးဆဲွ စီမံထားြခင်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် 

လိုအပ်ေသာ ပစည်းကရိယာများ စေုဆာင်ထားြခင်း၊ အေရးကယ်ဆယ်ေရးေဆာင် 

ရွကရ်မည့် လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ ေရှးဦးသူနာြပ ြပစုနည်းများှင့် အသက်ကယ်နည်း 

တုိအား ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့် သင်ကားေပးထားပါသည်။  
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  လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာေရးှင့်ညီတ်ေကာင်းမွန ်

ေသာ လုပင်န်းခွင် ြဖစ်ေစေရး အရာယ်များကုိ ရှာေဖေွဖာ်ထုတ်၍ မြဖစ်ခင်ကိတင် 

ကာကွယ်မများ ြပလုပ်ထားပါမည်။ 

  မေတာ်တဆမြဖစ်ပွားပါက အေကာင်းအရင်းကုိ ရှာေဖေွဖာ်ထုတ်ပီး ေနာင် 

အလားတ ူအြဖစ်ေပေစေရး ကိတင်ကာကွယ်မများ စီမံေဆာင်ရွက ်ထားရိှပါမည်။ 

 (၉-၄-၅) အေရးေပအေြခအေနတွင် တုန ့်ြပန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ ်
  လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေပလာပါက တုံြပန်ိုင်ေရး စီမံ 

ချက်များချမှတ်ပီး ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေပလာပါက ကယ်ဆယေ်ရး 

လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန ်အေရးေပကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ ဖဲွစည်းထားပါမည်။ 

  အေရးေပအေြခအေနတင်ွ ဝန်ထမ်းများ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ လုပ် 

ေဆာင်ိုင်ရန ် ဝန်ထမ်းများအား အေြခခံေရှးဦးသူနာြပစုြခင်း သင်တန်းများကို ပုိချ 

ေပး သာွးပါမည်။ 

  အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေပလာပါက အနီးဆုံးေဆးေပးခန်း၊ ေဆးံုအစရှိ 

သည်တုိ အြမန်ဆုံးပိုေဆာင်သွားိုင်ရန် (Emergency Response Exercise) ကိတင် 

ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မများ ြပလုပ်ဆာင်ရွက ်သွားပါမည်။ 

  အေရးေပအေြခအေနင့်ှ ပုံမှန်ကျန်းမာေရးှင့် ပတသ်က်၍ ေဆာင်ရွက်ုိင် 

ေရး အတက်ွ လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီး ဝယ်ယူ၍ အသံုးြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။  

အထက်ေဖာ်ြပပါ အစီအစဉ်များအား စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်သူမ ှ အမှန်တကယ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားမည ်ြဖစ်ေကာငး် ဝန်ခံကတိြပ လက်မှတ်ေရးထုိးပါသည်။ 

  

                                                                                  စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူ 
 
 
 
 
  ဦးေအာင်ြမင့် 

  အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်
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၉-၅။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပံုေငွလျာထားချက် 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေနေသာ လုပ်ငန်းအသီးသးီအတွက် ေအာက်ပါ 

အတုိင်းရန်ပုံေငွလျာထားပါသည်။  

ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန ့်ခဲွမအစီအစဉမ်ျားအတွက် ေယဘုယျခန့်မှန်းစရတ်ိ 
(Estimated Budget For EMP) 

စဉ် အေကာင်းအရာ ခန့်မှန်းစရိတ(်ကျပ်) မှတ်ချက် 

၁ ေစာင့်ကပ်ကည့်မအစီအစဉ(်Moitoring Plan) ၂,၇၀၀,၀၀၀ (၆လ)

၂ 
ထိခိုက်မေလျာ့ပါးေရးအစီအစဉ(်Mitigation Measure 
Plan) 

၂၃၀၀,၀၀၀ (၁ှစ်) 

၃ 
အေရးေပကာကွယ်ေရးအစီအစဉ ်(Emergency 
Prepareness Plan) 

၇,၅၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၄ လူမတာဝန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအစီအစဉ် (CSR Plan) ၃၅,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၅ 
လုပ်ငန်းခွင်ှင့်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အစီအစဉ် 
(Occupition Health Care Plan) 

၈,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၆ 
အများြပည်သှူင့် တိုင်းပင်ေဆွးေွးြခင်းအစီအစဉ ်
(Public Concultation Plan) 

၅,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၇ မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်းအစီအစဉ(်Mine Closure Plan) ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၈ 
စုိက်ခင်းတည်ေထာင်ြခင်းအစီအစဉ်  (Replantation 
Plan) 

၆,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

၉ 
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းသင်တန်းများ အစီအစဉ် 
(Capacity Build and Training Program) 

၆,၀၀၀,၀၀၀ 
စီမကိံန်း
ပိတ်သိမ်း
ချန်ိအထိ 

 ရံပံုေငွ စုစုေပါင်း ၉၂,၅၀၀,၀၀၀ 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေနေသာ လုပ်ငန်းအသးီသီးအတွက် ေဖာ်ြပပါ 

ရန်ပုံေငွှင့် မလုံေလာက်ပါက လံုေလာက်သည့် ပမာဏအထိ ထပ်မံြဖည့်စွက် သုံးစဲွသွားမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။  
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၉-၆။  ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန့်ခဲွမအစီအစဉ် ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲအစည်း 
 စီမံကိန်းစတင်ချနိ်မှ စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းချနိ်အထိ Pre-Construction, Construction, 

Production ှင့် Mine Closure ကာလများတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဖွဲအစည်းြဖင့် ကးီကပ်ေဆာင် 

ရွက်သွားပါမည်။ အဆိုပါအဖွဲသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမ အစီအစဉ်များ၊ ေစာင့်ကပ် ကည့် 

ြခင်းအစီအစဉမ်ျား၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များှင့် ေဒသခံြပည်သူ 

များ၏ လူမစီးပွားေရးဆိုင်ရာဖွံဖိးမလုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

  (၁) ကုမဏီ၏ အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ  ဥက 

  (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးပညာရှင(်အကံေပး) အတွင်းေရးမှး  

  (၃) သတတွင်းအင်ဂျင်နီယာ  အဖွဲဝင ်

  (၄) စိုက်ပျ ိးေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်

  (၅) ေဆာက်လုပ်ေရးအင်ဂျင်နီယာ  အဖွဲဝင ်

  (၆) ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကမး်ကျင်သူ  အဖွဲဝင ်

  (၇) လူမစီးပွားေရးပညာရှင ်  အဖွဲဝင ်

  (၈) ကုမဏီ၏ ုံးအဖွဲမှး  အဖွဲဝင ်

အခန်း (၉)ပါ အစီအစဉ်များအား ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်မှ သိရိှ 

လုိက်နာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သာွးမည် ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။ 

 

                                                                                     စီမံကိန်းေဖာေ်ဆာင်သူ 
 
 
 
  ဦးေအာင်ြမင့် 

  အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ 

  ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်

     

           



အခန်း(၁၀) 
စီမံကိန်း၏ကတိကဝတ်များ 

ကတိကဝတ်အမည် 
အမှတ်
စဉ် 

ကတိကဝတ်အား ရငှ်းလငး်ေဖာ်ြပချက ် ရည်န်းချက ်

စီမကံိန်းမ ှ လိုက်နာေဆာင်ရကွ် 

သွားမည့် ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လမ်းန် 

ချက်များ ှင့်မဝူါဒများ 

၁ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ န်ကားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်း

ကမ်းများ၊ အရည်အေသွး စံချနိ်စံန်း သတ်မတှ်ချက်များ ှင့်  

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ (Initial 

Environmental Examination Report) အား သေဘာတ ူ

အတည်ြပေကာင်း ှင့်တာဝန်ယူ ေကာင်းကတိဝန်ခံချက်တိုအား 

ေဖာ်ြပထားပါ သည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း (၃) 

အား ရည်န်းပါသည်။ 

စီမကံိန်းအေကာင်းရှင်းလင်းေဖာ်ြပ

ချက ် ၂ 

ဇီဝမျ ိးစိတ်အေြခအေနေဖာ်ြပချက် ၊ လုပက်ွက်ှင့် (၅)မိုင်ပတ်လည်

အတွင်း ယဉေ်ကျးမအေမွအှစ်မရှိေကာင်း ေဖာ်ြပချက်တိုအား 

ဝန်ခံကတိြပလက်မှတ်ေရးထိုး ထားပါသည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း (၄) 

အား ရည်န်းပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မေလျာ့ပါးေစ 

ေရးနည်း လမ်းများ 

၃ ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမအားစီမံခန ့်ခွဲြခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစည်း၊ စွန့်ပစ်ေရှင့်

ေရဆိုးများစီမံခန ့်ခွဲြခင်း၊ အနံ့  (Odor) ှင့်ပတ်သတ်၍စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊ 

ေလအရည်အေသွးဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေြမထုအရည်အေသွး စီမံ 

ခန့ခ်ွဲ ြခငး်၊ ဓာတုပစည်းများအားစီမခံန့်ခွဲြခင်း၊ ဇီဝမျ ိးကွဲများထိန်း 

သိမ်းြခင်း၊တိုက်စားမှင့်ုန်းအနည်ကျမ စီမံခန ့်ခွဲြခင်းများ အတကွ် 

ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမ ံများအား ကတိကဝတ်ြပ ေဖာ်ြပထားပါ 

သည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း (၆) 

အား ရည်န်းပါသည်။ 
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ေဒသခံြပည်သမူျား ချတိ်ဆက်ပါဝင် 

ြခင်းှင့် ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များ စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၄ ေဒသခံြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားေရးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း

များ၊ CSR လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

အများြပည်သူပါဝင်မှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ေဖာ်ထုတ်မ 

လုပ်ငန်းစဉ်များအား  ကတိကဝတ်ြပ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း 

(၇)အား ရည်န်းပါသည်။ 

သတတွင်းပိတ်သိမ်းေရးအစီအစဉ ်

 

၅ သတတူးေဖာ်မလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းပီး

ကာလေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊  မိုင်းပိတ်သိမ်းေရးရံပုံေငွ 

လျာထားချက်၊  ပျ ိးဉယျာဉ်တည်ေဆာက်ရန် စီစဉ်ထားရှိမအေြခ 

အေနများအား  ကတိကဝတ်ြပ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း (၈) 

အား ရည်န်းပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်လူမဆိုင်ရာ စီမ ံ

ခန့ခ်ွဲမ အစီအစဉ် (ESMP) 

၆ စီမံခန့်ခွဲမေဆာင်ရွက်ချကမ်ျား၊ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉ်

များ၊  ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမေဆာင်ရွက်မည့်အချက်များ ၊ အေရး 

ေပတုန့် ြပန်မှင့် အေရးေပအေြခအေနများ၊ သဘာဝေဘး  

အရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်များ၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

လုပ်ငန်းများအတွက ်ရန်ပုံေငွလျာထားချက ် ၊ ပတဝ်န်းကျင် စီမံခန့်  

ခွဲမအစီအစဉ် ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲအစည်းများ ဖွဲစည်းြခင်းအား 

ကတိကဝတ်ြပ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထိခိုက်မများေစာင့်ကည့် 

စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉ်များကို အမှန်တကယ် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သးီြခားဝန်ခံ ကတိြပ 

လက်မှတ်ေရးထိုးထားပါသည်။ 

IEE အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း 

(၉)အား ရည်န်းပါသည်။ 



အခန်း (၁၁) 
၁၁။ နိဂုံးချပ်သုံးသပ်ချက် 
 ေန့သစ်အာရှသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမတိက်သည် ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲခုိင် ၊ 

မန်တံုမိနယ်၊ နမ့်နတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ဟုိင်းေကျးရွာ၊ မဟုိေချာင်းေဒသ လုပ်ကွက် ေြမဧရိယာ 

(၄၉.၅) ဧက (၀.၂၀၀၃ စတုရန်းကီလုိမီတာ) ကျယ်ဝန်းေသာ လုပ်ကွက်(၄)တွင် ခဲသတ အေသးစား 

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများအား (၁၈.၇.၂၀၁၈) မှ (၃၁.၅.၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ေဆာင်ရွက်ရန်ခွင့်ြပ 

မိန့်ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန အေန ြဖင့် 

အေသးစားထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းမှ အလတ်စားထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းသုိ ကူးေြပာင်းေဆာင်ရွက ် မည့် 

လုပ်ကွက်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာ (Initial Environmental 

Examination Report) အား ေရးသားတင်ြပရန ်လမ်းန်လာခဲ့ပါသြဖင့် သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း 

များအတွက ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းနခ်ျက ် (အပီးသတ်မူကမ်း၊ ၂၀၁၈) 

ပါ IEE Format ှင့် အညီလုိအပ်သည့်အချက်အလက်များကုိ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များြဖင့် ေရးသား 

ြပစု၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနသို လမ်းန်လာခဲ့ြခင်းေကာင် ့ ေန့သစ်အာရှသတ 

တူးေဖာ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၏ တာဝန်ေပးချက်အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနတွင် 

ကားကာလအကံေပးလုပ်ကိုင်သူအြဖစ ် မှတ်ပံုတင်ထားပီးြဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ပညာရှင်အဖဲွသည် ကုမဏီမှတာဝန်ရှိသူများှင့် အတူေဖာ်ြပပါေဒသသုိ ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်၍ ဤအစီရင်ခံစာအား ေရးသား တင်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 မိမိတုိသည် Third Party အေနြဖင့် အမှတ(်၁)သတတွင်းလုပ်ငန်းမ ှ ထုတ်ြပနလ်မး်န် 

ထားေသာ (၃.၈.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ စံပုံစံြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်း 

ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ် (၃၆)၊ အပိုဒ်(၆၃-ဇ)အရလည်းေကာင်း၊ သတတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက် (အပီးသတ်မူကမ်း၊ 

၂၀၁၈) ပါ IEE Format ှင့်အညီ ေရးသားတင်ြပထားပါသည်။ IEE Report တွင ် ပါဝင်ေသာ 

ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူမှ စနစ်တကျ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သိုမှသာ ြမန်မာ့သတတွင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

သစ်ေတာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစမည့် စီမံကိန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ စနစ်တကျေရးသားြခင်း၊ ဥပေဒှင့်အညီ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ကပ်မတ်စစ်ေဆးြခင်းတိုအားတာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမများြဖင့် တာဝန်ရှိသူ 

အားလုံး လိုက်နာေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ဆိုပါက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မအား ကာကွယ်ိုင် 

မည်ဟု သံုးသပ်မပိါသည်။  



117 

 ိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ သတတွင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ သစ်ေတာဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များကို ေလးစားလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ိုင်မှသာလင် ေြမလာကိုဖွင့်ြပည်ကိုြမင့်အံ့၊ ပေဒသာေြမမှာ 

ရှာစိုလား၊ များများရှာ၊ အသင့်အတင့်တူး၊ သန့်စင်ကိချက် ြပည်သူအတွက်ဟုေသာ ေဆာင်ပုဒ် 

များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရက်ွုိင်မည်ြဖစ်ပးီ ြပည်သူြပည်သားများလည်း သယံဇာတကျန်ိစာမှ 

လတ်ွကင်းုိင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း သုံးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။  

 

         တာဝန်ခံေရးသားသူ 
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  (ထုတ်လတ်မ) လမး်န်ချက်များ (2015, Dec 29)  

 ၅။ သတကဆိုင်ရာ စီမံကိန်းအတွက ်

  ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမအစီအစဉ် (2016, Dec)  

 ၆။ Applied Environment Training Course မ ှသင်ခန်းစာများ 

  Level I, II, III (2017, Feb, U Soe Aung ISO 14001 (64202) 

 ၇။ Environmental Geology (Edward A. Keller)  

 ၈။ အမှတ်(၁) သတတွင်းလုပ်ငန်း၊ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်းေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ (၃.၈.၂၀၁၆) တွင် ထုတ်ြပန်ေသာ စံပုံစံများမ ှIEE Format 

 ၉။ သတတွင်းလုပ်ငန်းသစ်များအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ 

လမ်းန်ချက ်(အပီးသတ်မူကမ်း၊ ၂၀၁၈)  
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