
 

 

 

 

 

 

 

 

      ကနဦးပတ္ှ န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

ေရနံ႕သာနဂါးမိသားစုသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ 

ေလွ်ာက္ထားသည့္ 

အေသးစားေရႊလုပ္ကြက္ SGU-271 

က်ည္ေတာက္ေပါက္ေဒသ၊ေရွာက္ပင္႐ုိးေက်းရြာအုပ္စု 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္၊ မႏၲေလးတုုိင္းေဒသႀကီး၊  
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၂.၄                              

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်အတွင်ဵ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါစက်ပစ္စည်ဵမျာ ြဵဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်- 

  (က) Air Compressor ေလစက် ၂ လုဳဵ ။ 

  ( ခ ) 25 HP အင်ဂျင် ၂ လုဳဵ ။ 

  ( ဂ ) 125 KVA မီဵစက်ကကီဵ ၂ လုဳဵ ။ 

  (ဃ)  Air Gun ဂန်ဵေဖာက်စက် ၄ လက်။ 

  ( င ) G-10 Gun ခွာဂန်ဵ ၂ လက်။ 

  ( စ ) Air Man ေကျာက်ေဖာက်စက် ၁ စုဳ။ 

  (ဆ) Winch (2 Ton) ဝန့်(ချ်) ၁ လုဳဵ ။ 

  ( ဇ ) Truck သယ်ပို့ယာဉ် (၁၀) ဘီဵ ၂ စီဵ။ 

  ( ဈ)  5HP ေရစုပ် (ေရြမှုပ်)ေမာ်တာ ၂ လုဳဵ ။ 
 
၂.၅                      

 ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵစနစ် (Under Ground Mining Method) ကိုသာ ေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပပီဵ ၄' x ၄' အကျယ်စိုက်ကျင်ဵ တူဵေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵမျာဵကုိ                               

(vat leaching) နည်ဵစဉ်အသဳုဵြပု၍ ေရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

၂.၆           

 (က) ကင်ဵတဲ               ၈ ' x ၁၀' x ၈ ' ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ   (၁) ေဆာင် 

 (ခ) လုခဳခုဳေရဵတဲ          ၈ ' x ၁၀' x ၈ ' ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ   (၁) လဳုဵ 

 (ဂ) ဝန်ထမ်ဵေဆာင်     ၂၀ ' x ၄၀' x ၈ ' ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ  (၁) လဳုဵ 

 (ဃ) ဘူမိေဆာင်           ၈ ' x ၁၀'         ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ  (၁) လဳုဵ 

 (င) အပု်ချုပ်စီမဳရဳုဵ        ၁၀ ' x ၁၅'       ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ  (၁) လဳုဵ 

 (စ) သန့်စင်ခန်ဵ           ၆ ' x ၆'           ကပ်မုိဵ /ကပ်ကာ  (၁) လဳုဵ 

 (ဆ) သုိေလှာင်ရုဳ           ၂၀ ' x ၁၀'           ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ  (၁) လဳုဵ  တို့အာဵ 

လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်နုိင်မှုအနည်ဵဆုဳဵေနရာတွင် ေရွဵချယ်ေဆာက်လပု် 

ပါမည်။ 



 

၂.၇                    

                  ၏                          (၉၀)             ။ 

၂.၈                                   

                   (SGU-271)                 (၂၀)                                 

(၂၉)                    ။                                                         

                               ။ 

၂.၉                                                          

            ၏                                                              

                   ။                   ၊                                              

                                                        ။                       

                 (၁၀၀၀)                      (၃၀၀၀၀)             (၃၆၀၀၀၀)      

                        ။ 

၂.၁၀                                  

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် တစ်ရက်လျှင် ေလာင်စာဆီအသဳုဵြပုမှု (၂၅)ဂါလဳြဖင်ဴ 

တစ်လလျှင်(၇၅၀)ဂါလဳ၊ တစ်နှစ်လျှင် ေလာင်စာဆီ ဂါလဳေပါင်ဵ (၉၀၀၀)ဂါလ ဳ အသဳုဵြပုရန် 

လိအုပ်ပါမည်။ 

၂.၁၁                                           

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မညဴ်ေနရာအာဵ ဘူမိေဗဒပညာရှင်မျာဵ၊ သတ္တုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ 

မျာဵနှငဴ် လုပ်ကွက်ဘူမိေဗဒအေြခအေနအရ ေရွှေသတ္တုစဲွဝင်နုိင်သညဴ် ဇုန်သတ်မှတ်၍ အေပါ်ယဳေြမ 

မျက်နှာြပင် ရှင်ဵလင်ဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ (၄'x၄')အကျယ် စုိက်ကျင်ဵ(Shaft)တူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ေရွှေသတ္တု 

စွဲဝင်ဇုန်နှင်ဴ ေရွှေပါဝင်သညဴသ်တ္တုေ ကာေတွ့ရှိသညဴ် အနက်ေပသ့ုိ ေရာက်ရှိချန်ိတွင် ေရွှေပါဝင်ေသာ 

သတ္တုေ ကာအေနအထာဵကိုလုိက်၍ ေခါင်ဵစာဵလိဏု်(Adit)နှငဴ် လိဏု်ြပတ်(Cross-cut)မျာဵ 



 

ေဖာက်လပု်ြခင်ဵ၊ ေရွှေပါဝင်မှုမရှိသညဴ် အကာဂမဲျာဵအာဵ ပီနန်အိတ်မျာဵြဖင်ဴ ထည်ဴသွင်ဵ၍ ေရွှေသတ္တု 

ေ ကာမေတွ့ ရှိသညဴ် လိဏု်ပင်မ၊ လိဏု်ြပတ်မျာဵတွင် ေဒါက်အြဖစ်ဖို့ြခင်ဵ၊ အချ ို ့ကုိ ေြမေပါ်သ့ုိ 

ဝန်ချစီက်ြဖင်ဴ ဆဲွတင်ြခင်ဵ၊ ေရွှေပါသတ္တုရိုင်ဵအေ ကာမျာဵကုိ ေြမေအာက်တွင် ယမ်ဵခွဲထတု်ယူပပီဵ 

ဝန်ချစီက်ြဖင်ဴ ေြမေပါ်သ့ုိပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ ေရွှေပါသတ္တုရုိင်ဵမျာဵကုိ ေရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်ရာဌာနသ့ုိ 

ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ သတ္တုရိုင်ဵမပါဝင်ေသာ အကာဂစဲွန့်ပစ်မျာဵ၊ စွန့်ပစ်ကွင်ဵသ့ုိ ပို့ေဆာင်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ 

တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵအာဵ သတ္တုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ၊ ဘူမိပညာရှင်မျာဵ၊ ကျင်ဵဆရာ၊ ကျင်ဵအ ကပ်မျာဵ၊ 

လုပ်သာဵမျာဵြဖင်ဴ ကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၂.၁၂ ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစနစ်နှင်ဴ သဳုဵစဲွမည်ဴကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ  

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုနည်ဵပါဵေစသည်ဴ ေြမေအာက်ေခါင်ဵစာဵစနစ် 

(UNDER GROUND MINING METHOD) ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ရာ ေြမေအာက်ေခါင်ဵစာဵ 

(Adit)တူဵေဖာ်ရာတွင် ယမ်ဵေဖာက်ခွဲမှုစနစ် အသဳုဵြပုရပါမည်။ ယမ်ဵေဖာက်ခွဲမှုအာဵ နဳနက် (၈) 

နာရီတွင် တစ်ကကိမ်၊ ညေန (၂)နာရီတွင် တစ်ကကိမ်သတမ်ှတ်၍ ေန့အချန်ိမျာဵတွင်သာ                         

ယမ်ဵေဖာက်ခွဲြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၂.၁၃ ယမ်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ၏သဳုဵစွဲမှုပမာဏ  

တစ်လလျှင်(၂၅)ရက် လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ချနိ်ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်- 

စဉ် အမျ ို ဵ 

အမည် 

အသဳုဵြပုမညဴ်

အကကိမ်အေရ 

အတွက် 

တစ်ရက်

သဳုစွဲမညဴ်ပ

မာဏ 

တစ်လသဳုဵစွဲ

မညဴပ်မာဏ 

တစ်နှစ်သဳုဵစွဲ

မညဴပ်မာဏ 

မှတ်ချက် 

၁။ ယမ်ဵ ၂ ကကိမ် ၁.၃၈ kg ၃၄.၅ kg ၄၁၄ kg NH4NO3 

၂။ ကက် ၂ ကကိမ် ၈ လုဳဵ  ၂၀၀ လုဳဵ  ၂၄၀၀ လဳု  ဵ
DETONAT

OR 

၃။ 
အေနှဵ

ကကိုဵ 
၂ ကကိမ် ၄၀ ေပ ၁၀၀၀ေပ ၁၂၀၀၀ေပ 

SAFTY-

FUSE 

 



 

၂.၁၄ ယမ်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵသုိေလှာင်မှုအေြခအေန 

 ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ကွက်ဧရိယာတွင် အဂေေတသာဵအထူြဖငဴ် ယာယီယမ်ဵတိုက်တည်ေဆာက် 

ထာဵပပီဵ  သုိေလှာင်ထာဵရှိပါမည်။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်မ ှ ကင်ဵေဝဵေစရန် မီဵေဘဵကာကွယ်ေရဵ 

စီမဳချက်ြဖင်ဴ မီဵတာဵလမ်ဵမျာဵထာဵရိှြခင်ဵ၊ အမှိုက်မျာဵရှင်ဵလင်ဵထာဵရှိြခင်ဵ၊ မီဵသတ်ဘူဵမျာဵ 

ထာဵရှိြခင်ဵ၊ လုခဳခုဳမှုအေနြဖင်ဴ သဳဆူဵကကိုဵမျာဵအခုိင်အမာကာရဳထာဵရှိြခင်ဵ၊ လုခဳခုဳေရဵအေစာင်ဴမျာဵ 

ထာဵရှိြခင်ဵ၊ မီဵချတိ်၊ မီဵကပ်၊ သဲ၊ ေရကန်မျာဵထာဵရိှြခင်ဵတ့ုိြဖငဴ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ယာယီ 

ယမ်ဵတိုက်အတွင်ဵ သုိေလှာငထ်ာဵရှိမှုတွင် အေရဵကကီဵအဆငဴ်လိက်ုခွဲြခာဵ၍ ပစ္စည်ဵ အမျ ို ဵအမည် 

အလုိက် သီဵသန့်ေနရာမျာဵ သတိေပဵစာတမ်ဵမျာဵထာဵရိှ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂.၁၅ ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵသန့်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ နည်ဵစနစ်ဆုိင်ရာေရွေဵချယ်မှုမျာဵ  

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်အတွင်ဵတွင် ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵကုိသာ ဦဵစွာပထမေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ေရွှေပါသတ္တုရုိင်ဵမျာဵကုိ ယာယီစုပုဳကွင်ဵတွင် စုပုဳသိမ်ဵဆည်ဵထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရွှေသတ္တုစွဲဝင်ပါရိှမှု အေြခအေနေပါ်ဆန်ဵစစ်၍ ထုတလ်ုပ်မှုနည်ဵစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵမျာဵ ယာယီစုပုဳကွင်ဵသ့ုိ သယ်ယူသညဴအ်ခါတွင် သတ္တုရိုင်ဵယုိဖိတ်မှုမရှိေစရန်  

မိုဵကာအပ်ု၍လည်ဵေကာင်ဵ၊  လမ်ဵတစ်ေလျာက်ဖုန်မှုန့်မျာဵ ထွက်ရှိမှုကို အချန်ိနှငဴ်တစ်ေြပဵညီ 

ေရဖျန်ဵေဆာင်ရွက်၍လည်ဵေကာင်ဵ ထိခိကု်နုိင်မှုမျာဵမရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၂.၁၆ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴေဆာင်ရွေက်ချက် 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်တွင်                                            (Gold Bearing 

Quartz Vein)                                                    ။                   

                                                                                        

                              ။  

 ၂.၁၆.၁ အကကိုတည်ေဆာက်ြခင်ဵ  

 လုပ်ကွက်နယ်နိမိတ်အာဵ ေြမတုိင်ဵတာသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ နယ်နိမိတ်ေထာငဴ် 

တုိင်မျာဵစုိက်ထူြခင်ဵ၊ ေြမပဳုေရဵဆဲွြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ခဴဲပါသည်။ အကကိုတည် 

ေဆာက်ြခင်ဵကာလတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှု ကကီဵကကီဵမာဵမာဵမရိှခဴဲပါ၊ အကကို 

တည်ေဆာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အချန်ိကာလ (၆) လခန့်  ကာြမင်ဴ 

နုိင်ပါသည်။ 



 

၂.၁၆.၂ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ   

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်နုိင်မည်ဴလမ်ဵမျာဵ ေဖာက်လုပ်ြခင်ဵ၊ ေြမရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ 

အေဆာက်အဦေဆာက်ြခင်ဵ၊ ဝန်ထမ်ဵ/လုပ်သာဵမျာဵ စုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ စက်ယန္တရာဵမျာဵ 

စုေဆာင်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ တည်ေဆာက်ြခင်ဵကာလတွင် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုမျာဵ စတင်ြဖစ်ေပါ်နုိင်ပါသည်။ တည်ေဆာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အချန်ိကာလ(၁)နှစ်ေကျာ်  ကာြမင်ဴနုိင်ပါသည်။ 

၁.၁၆.၃ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ြခင်ဵ  

စီမဳကိန်ဵ၏  SGU (271) အလတ်စာဵလုပ်ကွက်တွင် ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵစနစ် 

(Under Ground Mining Method) ြဖင်ဴသာ စုိက်ကျင်ဵ (Shaft) ြဖင်ဴ တူဵေဖာ်ထတု် 

လုပ်ပါမည်။ စိုက်ကျင်ဵ (Shaft-1) ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

  စိုက်ကျင်ဵ (Shaft-1) အာဵ အေပါ်ဖုဳဵေြမသာဵမျာဵ အနည်ဵငယ်ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵ၍ 

စိုက်ကျင်ဵ(Shaft-1)မျက်နှာြပင်ေဖာ်ပပီဵ တူဵေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ဂပဲင်ဂဲသာဵမျာဵ ကကဳဴခိုင်မှု 

ရှိပပီဵ သတ္တုေ ကာမျာဵလာဵရာအတိင်ုဵ အငိုက်အေစာင်ဵ(၄၅°)ြဖင်ဴ အေစာင်ဵေခါင်ဵစာဵမျာဵ 

တူဵေဖာ်ပါမည်။  စိုက်ကျင်ဵကကဴဳခိုင်မှုရှိေစရန်နှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှုရှိေစရန် အမိုဵ 

အကာမျာဵ၊ အသာဵ၊ ဝါဵမျာဵထည်ဴ၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လိအုပ်ပါက  သဳပန်ဵ၊ သဳေဘာင်မျာဵြဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်သွာဵပါမည်။ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင်                     

ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵမှုရှိေစရန်နှငဴ် ကကဳခိုင်မှုရိှေစရန်၊ သဳပန်ဵ၊ သဳေဘာင်မျာဵြဖင်ဴ ဦဵစာဵေပဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ အမိုဵအကာတို့အတွက် အနည်ဵငယ်သာ သစ်သာဵ၊ ဝါဵမျာဵြဖင်ဴ 

အသဳုဵြပုပါမည်။ တစ်နှစ်ခန့်မှန်ဵလိအုပ်ချက်မှာ ( ၆" x ၆") သစ်သာဵ (၅)တန် ၊   ( ၆" x ၁")  

သစ်သာဵ (၆)တန်နှငဴ် ဝါဵအလဳုဵေရ (၁၀၀) ခန့်သဳုဵစဲွသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  လိအုပ်ေသာ 

သစ်နှင်ဴဝါဵမျာဵကုိ နီဵစပ်ရာ အစုိဵရသစ်စက်မှ ဝယ်ယူသဳုဵစွဲသွာဵပါမည်။ 

  စိုက်ကျင်ဵကကဴဳခိုင်မှုရှိေစရန် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှုရှိေစရန် သဳပန်ဵ၊ သဳေဘာင် 

မျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ လုပ်ကုိင်သွာဵပါမည်။  

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ကဏ္ဍမျာဵအလုိက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်နိုင်မှု အနည်ဵပါဵဆဳုဵ 

အေြခအေနြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တူဵေဖာ်ေရဵ (Mining)မှ ထွက်ရှိေသာ  စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ ဂစဲာမျာဵ စွန့်ပစ် စုေဆာင်ဵကွင်ဵ 

တွင် စနစ်တကျ စုပုဳသိမ်ဵဆည်ဵထာဵပပီဵ သဘာဝအေလျာက်ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ကျင်ဵချ ို ငဴ်ဝှမ်ဵ 



 

မျာဵ ေြမဖ့ုိြပုြပင်၍ စိမ်ဵလန်ဵစုိေြပေရဵ အစီအစဉ်တစ်ရပ်အေနြဖင်ဴ ေဒသနှငဴ် သငဴ်ေတာ်ေသာ 

စိုက်ပျ ို ဵပင်မျာဵြဖင်ဴ စိုက်ပျ ို ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵပါ ခဗုဳဵမျာဵကုိ ေရွှေသတ္တုသန့်စင်ထတု်လပု်ရာေနရာသ့ုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

မျာဵြဖင်ဴ ပ့ုိေဆာင်၍ ေရွှေသတ္တုသန့်စင် ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 

၂.၁၆.၄ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ 

  မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵေနာက် ကုမ္ပဏီ၏ ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ေကျဵရွာအပု်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့နှင်ဴ 

ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲ့မျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေသာအဖွဲ့ြဖငဴ် လုပ်ကွက်ဧရိယာမှ ေြမပပို 

တိုက်စာဵမှုအန္တရာယ်မျာဵ၊ ေလထု/ေရထ ု ညစ်ညမ်ဵနုိင်ေသာကိစ္စမျာဵ ဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက် 

နိုင်မှုမျာဵကုိ ေစာငဴ် ကပ် ကည်ရဴှုြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။  ေစာင်ဴ ကပ် ကညဴရ်ှုြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာအာဵ ပုဳမှန်အေြခအေနတွင် (၆)လတစ်ကကိမ်                              

တင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် (၂၄) နာရီအတွင်ဵတင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  စီမဳကိန်ဵသက်တမ်ဵတွင် ေဆာင်ရွက်ခဲဴေသာ အေြခအေနေပါ်မူတည်၍ ပိတ်သိမ်ဵေရဵ 

စီမဳချက်အာဵ စီမဳကိန်ဵအဆငဴ်အလိကု် ေတွ့ ကကုဳရသညဴ် အေြခအေနမျာဵေပါ်တွင် အေြခခဳကာ  

ဆုိဵကျ ို ဵနှင်ဴထိခိုက်မှုမျာဵ ြပန်လည်ကုစာဵြခင်ဵနှငဴ် စုိက်ခင်ဵထူေထာင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ေငွကျပ်သိန်ဵ(၈၀)အာဵ ရန်ပုဳေငွထာဵရိှ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လိအုပ်ပါက ထပ်မဳ 

ြဖညဴတ်င်ဵ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ စီမဳကိန်ဵမျာဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵ ေနာက်တစ်ဆက် တည်ဵ 

ကာလ (၅) နှစ် ေစာငဴ် ကပ် ကည်ဴရှုေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၂.၁၇ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်စဉ် ထွက်ရိှမည်ဴစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ (အစုိင်အခဲ၊ အခုိဵအေငွ့၊ အရည်) 

အမျ ို ဵအစာဵပမာဏ 

 ၂.၁၇.၁ အစုိင်အခဲ 

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမှ တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ဂဲစာ ၂ တန်ခန့်ထက်ွရှိနိုင်ပပီဵ 

သီဵသန့်စွန့်ပစ်စုပုဳကွင်ဵေနရာ လတ္တီတွဒ်  ( 22   42' 45.62" N , 96   01'  32.23" E ) ရိှ 

စွန့်ပစ်စုပဳုကွင်ဵတွင် စွန့်ပစ်ဂဲစာမျာဵအာဵ အလျာဵ (၂၀၀)ေပ ၊ အနဳ (၁၀၀)ေပ၊ အြမင်ဴ (၁၅) 

ေပအာဵ ေလျှာေစာက် အေစာင်ဵ ( ၆၀   ) ြဖငဴ် ဂစဲာမျာဵ ပပိုကျမှုရှိေစရန် စနစ်တကျ စုပုဳ 

သိမ်ဵဆည်ဵပါမည်။ မိုဵရာသီ သဲစာ ေြမစာမျာဵ စီဵဆင်ဵမှုကုိ စွန့်ပစ်ကွင်ဵပတ်လည် ၂ ' x ၂' 

ေပအနက် ေရစုေြမာင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေရစုကန် ၊ နှုဳဵစစ်ကန်တိုြ့ဖငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 



 

၂.၁၇.၂ အရည် 

                      ၏                                                  

(၁၀၀ ၀)                                                                                     

( 22   42' 47.96" N , ေလာင်ဂျတီွဒ် 96   01'  32.19" E ) တ့ုိတငွ် တည်ေဆာက် 

ထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂.၁၇.၃ အခုိဵအေငွ့ 

  တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵစက်ယန္တရာဵကကီဵမျာဵနှငဴ် မီဵစက်၊ ေရစက်မျာဵမှ လွှငဴ်ထုတ် 

အခိုဵ အေငွ့မျာဵအနည်ဵငယ်ရိှနိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ကကဳဴခိုင်ေရဵနှင်ဴ  အမျ ို ဵအစာဵ 

ကန့်သတ်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ အတိ်ေဇာအထိန်ဵမျာဵ တပ်ဆင်အသဳုဵြပု၍ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၃.၀။ ကတိကဝတ် 

စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူမှ လိက်ုနာေဆာင်ရွေက်မညဴ် ကတိကဝတ်မျာဵ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဝန်ဵကျင် ထိခိကု်မှု 

ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစေရဵအတွက် စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူမှ လိကု်နာေဆာင်ရွက်မညဴ် ကတိ 

ကဝတ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

ကတိကဝတ်ဇယာဵ 

ကတိကဝတ်ြပုရန် 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵ 
ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုက်မှု 

လုပ်ငန်ဵရှင်ကတိကဝတ်ြပုချက်မျာဵ 

၁။  ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်မည်ဴေနရာ 

ေြမေနရာအာဵရှင်ဵလင် ြဵခင်ဵ၊ 

သတ္တုရုိင်ဵနှင်ဴစွန့်ပစ်ေြမစာ 

မျာဵသယ်ပ့ုိရန် လမ်ဵမျာဵ 

ေဖာက်ြခင်ဵ၊ သတ္တုရုိင်ဵနှင်ဴ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပဳုေနရာမျာဵ 

ြပုလုပ်ြခင် ၊ဵ 

- သစ်ေတာသစ်ပင် 

ြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ၊ေြမဆီလွှာဆုဳဵ

ရှုဳဵြခင်ဵ ေဂဟစနစ်ြဖစ် ထွန်ဵ 

မှုထိခိုကြ်ခင်ဵ၊ 

- ေြမယာအသဳုဵချမှု အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်သညဴ် 

ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကိအုသဳုဵြပု 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

- အသဳုဵချ ေြမယာမျာဵအစာဵ  ကျွန်ဵပင်မျာဵ 

အစာဵထုိဵစုိကပ်ျ ို ဵသွာဵပါမည်။ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ေြမဆီလွှာ ဆုဳဵရှုဳဵ ထာဵ 

သညဴ ်အသဳုဵချထာဵေသာ ေြမေနရာ မျာဵအာဵ 

သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသဳုဵ ချမှုလုပ်ငန်ဵ 

တစ်ရပ်ထူေထာင်နိုင်သည် အထိ ြပန်လည် 

ြပုြပင်ေပဵပါမည်။ 

၂။သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုမျာဵြဖစ်  

ေပါ်ြခင်ဵ၊ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴ တုန်ခါမှုတ့ုိအာဵ  အမျ ို ဵသာဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအတွင်ဵ ရှိေစေရဵ အတွက် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုြဖစ်ေပါ်မှုနည်ဵေစေရဵ 

အတွက်ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကို 

အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ယမ်ဵသဳုဵစဲွမှုအာဵ ကန့်သတ်၍ တစ်ပပိုင် နက ်

ေပါက်ကွမဲှု မရိှေစေရဵအတွက် Detonating 

Relay မျာဵ အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- အင်ဵတစ်အင်ဵလျှင် တစ်ရက်လျှင်ယမ်ဵခွဲ 

ြခင်ဵအာဵ နစ်ှကကိမ်သာေဆာင်ရွက်ပါ မည်။ 

- ေပါက်ကွအဲင်ဂျင်မျာဵနှင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ တွင်  

- အသဳထိန်ဵ ကိရိယာမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵပါမည်။ 

- စက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ အနည်ဵဆဳုဵအေရ  

အတွက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 

 



 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵ 

စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 

- မိုဵကာလမုိဵေရတုိကစ်ာဵ၍အ

နည်အနှစ်မျာဵကျေရာက်ပပီဵ 

စီဵေမျာြခင်ဵ၊ ေရစီဵေရလာ 

ပိတ်ဆိုြ့ခင်ဵြဖင်ဴ မိုင်ဵအတွင်ဵ 

နှင်ဴ ဆက်စပ်ေဒသ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်အေပါ်ထိခိုကမ်ှုြဖစ် 

ေစြခင်ဵ၊ 

- ေရွှေေ ကာသ့ုိမေရာက်မီ ထွက်ရိှေသာ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵ ချနိ်တွင် 

ပင်မဆင်ဵတွင်ဵနှင်ဴ ပင်မလုိဏ်ဂူ မျာဵြပန်လည် 

ဖို့ရန်အတွက ်စနစ်တကျ စုပုဳထာဵပါမည်။ 

- ေရွှေေ ကာသ့ုိ ေရာက်ရှိပပီဵ ထွက်ရိှမညဴ် စွန့် ပစ် 

ေကျာက်မျာဵအာဵ အင်ဵြပင်ပသ့ုိ ထုတ် ယူြခင်ဵ 

မြပုဘဲ တူဵေဖာ်ပပီဵ လုိဏ်ေခါင်ဵ မျာဵအတွင်ဵ 

ေရှ့စာဵ ေနာက်ပစ်စနစ်ြဖငဴ် ြပန်လည်ဖို့ပါမည်။ 

သတ္တုတွင်ဵစိမဴ်ထွက် ေရမျာဵ - ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်မှု အရ 

ေြမေပါ်ေရ၊ ေြမေအာက် 

ေရမျာဵအာဵညစ်ညမ်ဵ 

ေစြခင်ဵ မရှိေစနိုင် ေသာ 

သဘာဝ ေြမေအာက်ေရ 

မျာဵြဖစ်ပါသည်။ 

- ပိုလျှေဳသာသတ္တုတွင်ဵစိမဴ်ထွက်ေရမျာဵအာဵ 

              ၊ပျ ို ဵခခဳ ၊ အစာဵထုိဵစုိကခ်င်ဵမျာဵ 

ေရေလာင်ဵရန်နှငဴ် သတ္တုရုိင်ဵသယ်ပို့သညဴ် လမ်ဵ 

ေရဖျန်ဵ ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပုပါမည်။ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵကာလတွင် ေြမေအာက်လိုဏ် 

ေခါင်ဵမျာဵအာဵ ေြမဖို့ြခင်ဵ၊ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵ ချနိ်တွင် 

ပင်မဆင်ဵတွင်ဵနှင်ဴ ပင်မလုိဏ် ေခါင်ဵမျာဵအာဵ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵ ြဖည်ဴြခင်ဵတ့ုိမှ စိမဴ်ထွက် ေရ 

မျာဵ ပိတ်ဆို ့ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သတ္တုရုိင်ဵမျာဵ သယ်ပို့ြခင်ဵ - ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွငဴ်၍ 

ေလထုညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ၊ 

- ေရဖျန်ဵြခင်ဵအာဵ နဳနက်တစ်ကကိမ်၊ ေန့ခင်ဵ 

တစ်ကကိမ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ယမ်ဵခွဲြခင်ဵအင်ဵတစ်အင်ဵလျှင် 

တစ်ရက်လျှင် တစ်ကကိမ်၊ 

နဳနက်(၄) နာရီတွင် 

ယမ်ဵခွဲြခင်ဵလုပ် ငန်ဵမျာဵအာဵ 

ေဆာင်ရွက် ပါသည်။ 

- ထိခိုကမ်ှုအန္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင် 

ြခင်ဵ၊ထာဵသုိသယ် 

ယူရာမှမီဵေလာင်မှု 

ြဖစ်ပွာဵေစနိုင်ြခင်ဵ 

- ယမ်ဵသုိေလှာင်ရာတွင် စနစ်တကျယာယီ ယမ်ဵ 

တုိကြ်ဖငဴ် သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵ ပါမည်။ 

ယမ်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ယူ၊ သုိေလှာင်၊ 

သဳုဵစဲွမှုမျာဵအာဵ အေတွ့အကကုဳရှိဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

ခန့်ထာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ယမ်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှုမျာဵေ ကာင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ြဖစ်ေပါ်မှု မရှိေစ 

ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 

 

ေြမေအာက်ေလ 

ြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

အာ  ဵေြမေအာက်လုိဏ် ေခါင်ဵ 

မျာဵအတွင်ဵ တူဵေဖာ် မည် 

ြဖစ်၍ ေြမေအာက်ေလ 

ြပတ်ေတာက်ပါက တူဵေဖာ် 

မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက် 

ေနေသာကျင်ဵသာဵ မူဵေမဴ 

ြခင်ဵနှငဴ် အသက်ဆုဳဵ ရှုဳဵြခင်ဵ 

စသညဴ်ြဖငဴ် ေဘဵ အန္တရာယ် 

မျာဵကကုဳ ေတွ့နိုင်ပါသည်။ 

- ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်၍လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရာယ် မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ အတွက်   ေြမ 

ေအာက်ေလေပဵစနစ်အာဵ အရန်ေလေပဵ စနစ် 

မျာဵတပ်ဆင်ြခင် ၊ဵ အေရဵေပါ် အသက်ရှု ကိရိယာ 

မျာဵထာဵရိှ ေပ ြဵခင် ၊ဵ ဆက်သွယ်ေရဵ လမ်ဵေ ကာင်ဵ 

မျာ  ဵ စီမဳေဆာင်ရွက် ထာ ြဵခင် ၊ဵ အေရဵေပါ် ကယ်ဆယ် 

ေရဵအဖဲွ့ထာဵရိှ၍ ကကို တင် ဇာတ်တုိက် ေလဴကျငဴ ်

ေပဵထာဵြခင်ဵစသည် ြဖငဴ် ေြမေအာက် ေလြပတ် 

ေတာက်ြခင်  ဵေ ကာင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင် ေဘဵအန္တရာယ် 

မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ အတွက် စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 



 

၃။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ(၁၀၀၀)ဂါလဳ 

ခန့်အ သဳု ြဵပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေရမျာဵအာ  ဵအနည် 

ထုိင်ကန်တွင် အနည်ထုိင်ေစ ပပီ  ဵ

အမှုန့်ကကိတ်လုပ်ငန်ဵတွင် 

ြပန်လည်အသဳု ြဵပုပါမည်။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵေ ကာင်ဴ

လုပ်ကွကန်ှငဴ်ဆကစ်ပ်ဝန်ဵ 

ကျင်ေြမေပါ်ေရ၊ ေြမေအာက် 

ေရမျာဵညစ်ညမ်ဵေစနိုင်ြခင်ဵ၊  

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵစွန့်ပစ် 

ြခင်ဵမှ နွဳအနည်အနှစ်မျာဵ 

ပါဝင်၍ ဆက်စပ်ဝန်ဵကျင် 

ေရစီဵေရလာပိတ်ဆိုန့ိုင်ပါ 

သည်။ 

- စွန့်ပစ်ေြမစာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ အနည် ထိုင် 

ကန်အာဵ ေြမေအာက်ေရစိမဴ်ဝင်ြခင်ဵ မရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵအာဵ ြပင်ပသ့ုိေစလွှတ်ြခင်ဵ 

မြပုပါ။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရပမာဏမှာ (၁၀၀၀)ဂါလဳ ခန့်ြဖစ် 

ပါသည်။ မိုင်ဵပိတ် သိမ်ဵချနိ် တွင် လုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵေရမျာဵအာဵ နွဳအနည်အနှစ်မျာဵ မပါဝင် 

ေစေရဵအတွက် အနည်ထုိင်ကန်တွင် အနည်ထုိင် 

ေစပပီဵ ေရ ကည်မျာဵအာဵ လုပ်ကွကအ်တွင်ဵရှိ 

စုိကခ်င်ဵမျာဵသ့ုိ သွယ်တန်ဵထာဵေသာ ေရေြမာင်ဵ 

မျာဵ အတွင်ဵေစလွှတ်၍ ေရေလာင်ဵရာတွင် 

အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖင်ဴ စွန့်ပစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ စွန့်ပစ်ေြမစာ 

 

- စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ စွန့်ပစ်မှုမှ 

ေြမစာပုဳ မျာဵအာဵမုိဵေရ 

တုိကစ်ာဵ၍ နှုဳဵအနည်အနှစ် 

မျာဵပျ ဳ့လွင်စီဵေမျာပပီဵ 

ေရစီဵေရလာ ပိတ်ဆိုြ့ခင်ဵ၊ 

သဲဆန ်ေသ ေြမ မျာဵြဖစ်၍ 

ေြမဆီ လွှာြပုန်ဵတီဵေစ ြခင်ဵ 

မျာဵြဖစ်ေပါ် နိုင်ပါသည်။ 

- စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵအာဵ  လုပ်ကွကအ်တွင်ဵရိှ 

ချ ို ငဴ်ဝှမ်မျာဵတွင် ေြမဖို့ ေြမညှိေဆာင်ရွက်၍ ပုိလျှ ဳ

ေသာ ဂဲစာမျာဵ စွန့်ပစ်စုေဆာင်ဵကွင်ဵတွင် 

စုေဆာင်ဵ၍ မုိဵေရတုိကစ်ာဵ၍ စီဵေမျာမှုမရိှေစရန် 

ေြမစာပုဳပတ်လည်တွင် ေရဆင်ဵစုေြမာင်ဵတူဵေဖာ် 

၍ နှုန်ဵစစ်ကန်ထာဵရိှေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စီမဳ ကိန်ဵ 

ပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် စွန့်ပစ်ဂဲစာမျာဵ ကျင်ဵေဟာင်ဵ 

မျာဵတွင် ြပန်လည်ေြမဖို့ေဆာင်ရွက်သွာဵ ပါမည်။ 

စွန့်ပစ်စုေဆာင်ဵေနရာမျာဵအာဵ ေြမဆီလွှာြပုြပင် 

၍ ေဒသနှငဴ်ကိုက်ညီေသာ  သစ်ပင်မျာဵ ြပန်လည် 

စုိကပ်ျ ို ဵသွာဵပါမည်။ 

၅။  လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 

ကာကွယ်ေရ ၊ဵ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ  

မီ ေဵဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရ  ဵ

- ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာ

က်ြခင်ဵ၊ 

- ယမ်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

မ ှအသက်အန္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါ်ေစြခင်ဵ၊ 

- ေြမသာဵပပိုကျမှုမျာဵြခင်ဵ 

စသည်ြဖငဴ်လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵ

အန္တရာယ်မျာဵနှင်ဴသဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေသာ  

မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵ၊ 

ေြမ ပပိုြခင်ဵ၊ မီဵေလာင် ြခင်ဵ၊ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေပါ် 

ေစနိုင်ပါသည်။ 

 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုမှ လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရယ်မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵ 

ခွင်ေဘဵအန္တရယ်ကာကွယ်ေရဵ စီမဳ ချက်ေရဵ 

ဆွဲပပီဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တ ရာယ် ကာကွယ်ေရဵ 

အဖဲွ့မျာဵ၊ အေရဵေပါ် ကယ်ဆယ် ေရဵအဖဲွ့မျာဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှု အဖဲွ့မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵ 

ေဆာင် ရွက်ပါမည်။ 

- သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵ၊ မီဵေဘဵ 

အန္တရယ်ကာကွယ်ေရဵမျာဵအတွက်လည်ဵ စီမဳ 

ချက်မျာဵေရဵဆဲွ၍ အေကာင် အထည် ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

 



 

၆။  ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှု 

ေ ကာငဴ်ေြမယာဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵသ

ဘာဝေရအရင်ဵအြမစ်ရှုဳဵြခင်ဵ၊ 

ဆူညဳသဳနှင်ဴ တုန်ခါမှုမျာဵ ြဖစ် 

ေပါ်ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေရနှငဴ် စွန့် 

ပစ်ေြမစာမျာဵေ ကာငဴ် လုပ် 

ကွက်နှင်ဴ ဆက်စပ်ေဒသပတ် 

ဝန်ဵကျင် ညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ၊ 

- ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှု 

ေလျာဴကျေစြခင်ဵ၊ 

- သဘာဝအပင်မျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵေစ 

ြခင်ဵ။ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်သန်စင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵေ ကာငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် 

လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိုကေ်စနိုင်သညဴ် အချက် 

မျာဵ ဓာတ်ေဆဵမျာဵမှ ေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစ 

နိုင်သညဴ်အချက်မျာဵ၊ 

- လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သညဴ် 

အချက်မျာဵ၊ ကကို တင်ကာကွယ်ေရဵ ဆိုင်ရာ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ၊ အေရဵေပါ်အေြခအေန တွင် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအမဳမျာ ၊ဵ ေဘဵအန္တ ရာယ် 

ကာကွယ်ေရဵအတွက် ကကို တင်ဇာတ်တုိက် 

ေလဴကျငဴ်ပညာေပဵသည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင် 

ရွက်သညဴ် အေြခအေနမျာဵအာဵ ေစာင်ဴ ကပ ်

 ကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵပါမည်။ 

၇။  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် နှင်ဴ 

မီ ေဵဘဵအန္တာရာယ် ကကိုတင် 

ကာကွယ်ြခင်  ဵ

- ထိခိုကမ်ှုေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ် 

ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ၊ အသက် 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ 

- သဘာဝေဘဵအန္တာရယ်နှငဴ် မီဵေဘဵအန္တရယ် 

ကကို တင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် အေရဵေပါ် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖဲွ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵထာဵြခင်ဵ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရယ်နှငဴ် မီဵေဘဵအန္တာရယ် 

ကကို တင် ကာကွယ်ေရဵ စီမဳချက်မျာဵြဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၈။ လူမှုေရဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ် 

မျာဵနှင်ဴ ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵ 

ကိစ္စမျာဵ 

- လူမှုဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိခိုကမ်ှု 

- ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ လိုလာဵချက် 

မျာဵေဖာ်ထုတ်ကာ စီမဳေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵကိစ္စရပ်မျာဵ အာဵ စီမဳကိန်ဵ 

ကာလတစ်ေလျှာက်လဳု  ဵစီစဉ် ေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 

၉။ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ 

ေြမယာအသဳုဵချထာဵမှု  ကိစ္စရပ် 

မျာဵရှင်ဵလင် ြဵခင် ၊ဵအုပ်ချု ပ်မှု 

ဆုိင်ရာအေဆာက်အဦဵမျာ ၊ဵ  

စက်မှုဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦ 

မျာဵ  ၊ ဝန်ထမ်ဵ အိမ်ယာမျာဵအတွက်     

ေြမယာ အသဳုဵချထာဵမှုမျာ ။ဵ 

- ေြမမျက်နှာြပင်အေန အထာဵ 

နှင်ဴရှုခင်ဵမျာဵ ေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ 

ေြမဆီလွှာ ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ၊ 

သစ်ေတာသစ်ပင်ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ 

ေြမဆီလွှာ ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- သငဴ်ေလျာ်ေသာေြမယာအသဳုဵချမှုလုပ်ငန်ဵ 

တစ်ရပ်ထူေထာင်နိုင်သည်အထိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ေြမစာနှင်ဴလုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵေရ အနည်ထုိင်ကန် စွန့် 

ပစ်ေရကန်၊  

- ေြမေနရာဆဳုဵြခင်ဵ၊ - မျက်နှာညှိ၍ အေပါ်ယဳေြမသာဵဖုဳဵအုပ်ြခင်ဵ၊ 

ေြမေဆွဵလွှာအုပ်ြခင်ဵတ့ုိ ြပုလုပ်၍ ေဒသ 

ေပါက်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိကပ်ျ ို ဵပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳု၊ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပဳု 

- ြမင်ကွင်ဵေကာင်ဵမွန်မှု မရိှ ြခင် ၊ဵ  

ပပိုကျ၍ ေဘဵအန္တရာယ် ရိှနုိင်ြခင်ဵ ၊ 

- မိုဵရာသီတုိကစ်ာဵ၍ ေချာင်ဵ 

ေြမာင်ဵမျာဵအတွင်ဵအနည် 

အနှစ်မျာဵ ကျနုိင်ြခင်ဵ၊ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ပင်မဆင်ဵတွင်ဵမျာဵ နှငဴ် 

ပင်မလိုဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ြပန်လည်ေြမဖ့ုိ 

ြဖည်ဴမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာက်ပုဳ၊ ေြမစာပုဳ ေနရာ 

မျာဵအာဵ  ရှင်ဵလင်ဵ၍ ေဒသေပါက် ပင်မျာဵ 

ြပန်လည် စုိကပ်ျ ို ဵပါမည်။ 



 

ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတွင် 

ေြမဆီလွှာ၊ ေြမေပါ်ေရ၊ေြမ 

ေအာက်ေရညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

ေြမေပါ်ေြမေအာက်ေရညစ် 

ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵ(၅) နှစ် ကာလအထိ ေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵပါမည်၊ 

မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအစီရင် 

ခဳစာတင်ြပြခင်ဵ 

 - မိုင်ဵပိတ်ြခင်ဵအာဵစီဵပွာဵေရဵတွက်ေချ မကိုက် 

ြခင်ဵ၊ သတ္တုေ ကာမျာဵ ေပျာက်သွာဵြခင်ဵ 

စသည်ြဖငဴ် သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မေဆာင်ရွက်နိုင်သညဴ်ကာလတွင် ပိတ်သိမ်ဵ 

ပါမည်။ စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵရန် (၁)နှစ်အလုိ 

တွင်မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴ အေသဵစိတ်အစီအစဉ် 

မျာဵအာဵ တင်ြပပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၃.၁။ အစီအရင်ခဳစာေရဵသာဵသူ၏ ကတိဝန်ခဳချက်  

                                                                    ၊ 

                ၊                ၊                               (SGU 271) လုပ်ကွက်အတွက် 

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာအာဵ ဝန်ဵကျင်ေဗဒဆုိင်ရာ ပညာရှင်မှ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုေလျာဴနည်ဵေစေရဵနှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုမရိှေစေရဵ စီမဳချက်ပါ 

အချက်အလက်မျာဵ၊ သက်ဆုိင်ရာဥပ ေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ တိကျစွာလိကု်နာ၍ ြပည်ဴစုဳေစရန် ေရဵဆဲွတင်ြပထာဵသည်မှာ 

မှန်ကန်ပါေ ကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ပါသည်။ 

 

                       ဦဵရေဲသွဵေနာင်        ဦဵခွန်သက်ေအာင် 

                   (စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်တာဝန်ခဳဒါရုိက်တာ)                  (ဝန်ဵကျင်ေဗဒပညာရှင်) 

 

၃.၂။    စီမဳကိန်ဵမျာဵနှငဴ်သက်ဆုိင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵရငှ်၏ကတိကဝတ်  

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ (IEE)တွင်ပါရှိေသာ အချက်အလက်မျာဵ 

တိကျခုိင်မာေ ကာင်ဵနှငဴ် ြပည်ဴစုဳပါေ ကာင်ဵ အစီအရင်ခဳစာပါအချက်အလက်မျာဵကုိ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵအပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို တိကျစွာလိကု်နာ၍ 

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာကို ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ သတ္တု 

တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိကု်မှု 

မျာဵေလျာဴနည်ဵေစေရဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခဳစာပါ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ 

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကုိ လိကု်နာမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှင်ဴ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ အြပညဴ်အဝအစဉ်အပမဲ လိက်ုနာသွာဵမည်ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ  ဝန်ခဳကတိြပုပါသည်။  

 

 

 



 

၄.၀။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင်ဴမူေဘာင်မျာဵ 

၄.၁။ ကုမ္ပဏီ ။  ကုမ္ပဏီ၏ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

 အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳ၍ ဓာတ်သတ္တုမျာဵ 

ပိုမိုထတု်လပု်နိုင်ြခင်ဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်၏အခွန်ဘဏ္ဍာေငွ တိုဵပွာဵေအာင်ေဆာင်ရွက် 

ေပဵရန်နှင်ဴ အကကီဵစာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳတကာအဆငဴ်မီ ဓာတ်သတ္တုဖွဳ့ပဖိုဵ 

ထုတလ်ုပ်နိုင်ရန်။ 

 ြပည်ေထာင်စုတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၊ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ အလုပ်အကုိင်အခွင်ဴ 

အလမ်ဵမျာဵ ဖန်တီဵေပဵနုိင်ရန်နှငဴ် လူေနမှုအဆငဴ်အတန်ဵ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေစရန်၊  

 တရာဵမဝင် ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေလျာဴနည်ဵေစပပီဵ တာဝန်ယူမှုနှင်ဴ 

တာဝန်ခဳနုိင်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ့ပဖိုဵတိုဵတက်လာေစြခင်ဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်စီဵပွာဵေရဵ 

ကို အေထာက်ကူြဖစ်ေစရန်။ 

 ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ ဓာတ်သတ္တုတူဵေဖာ်မှုပိုင်ဵဆုိင်ရာနည်ဵပညာမျာဵရရိှေစရန်။ 

၄.၂။ စီမဳကိန်ဵ။                                              အေနြဖငဴ် စီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵအတွင်ဵ ေရွှေသတ္တုရှာေဖွြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာြခင်ဵနှင်ဴတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာ ၊ဵ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် နုိင်ငဳတကာ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက် 

သွာဵပါမည် - 

  (၁) ြမန်မာသဴတ္တုတွင်ဵဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သညဴ်ဥပေဒ (၂၀၁၅)။ 

  (၂) ြမန်မာသဴတ္တုတွင်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ (၂၀၁၈)။ 

  (၃) အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵမူဝါဒ (၁၉၉၄)။ 

  (၄) သတ္တုတွင်ဵနည်ဵဥပေဒ (၁၉၉၆)။ 

  (၅) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၁၂)။ 

  (၆) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၄)။ 

  (၇) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ (၂၀၁၅)။ 

  (၈) ၁၉၅၁ အလုပ်ရုဳမျာဵအက်ဥပေဒကုိြပင်ဆင်သညဴဥ်ပေဒ (၂၀၁၆)၊ 

  (၉) အခေ ကဵေငွေပဵေချေရဵဥပေဒ၊ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၁၇)၊(၂၀၁၆)။ 



 

  (၁၀)ဆုိင်မျာဵနှင်ဴအလုပ်ဌာနမျာဵဥပေဒ၊ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်(၁၈)၊  

(၂၀၁၆)။ 

  (၁၁) ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ၊ (၁၉၇၂) (၂၀၁၆)။ 

  (၁၂) သစ်ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈)။ 

  (၁၃) ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၀၆)။ 

  (၁၄) ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၃)။ 

 (၁၅) ဓာတုပစ္စည်နှဵင်ဴဆက်စပ်ပစ္စည်မဵျာဵအန္တရာယ်မှတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵ ဥပေဒ (၂၀၁၃)(၂၀၁၈)။ 

  (၁၆) ြမန်မာနိုင်ငဳမီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ (၂၀၁၅)။ 

  (၁၇) ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်နှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ် 

ေရှာက်ြခင်ဵ ဆိုင်ရာဥပေဒ (၁၉ ၉ ၄) (၂၀၁၈)။ 

  (၁၈) ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွနှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက် 

ြခင်ဵ ဆုိင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၈)။ 

  (၁၉) အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၁)။ 

  (၂၀) အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွဥေပဒ (၂ ၀၁၃) (၂၀၁၈)။ 

  (၂၁) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒ (၂၀၁၆)။ 

  (၂၂) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုနည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၇)။ 

  (၂၃) လူမှုဖူလုဳေရဵနည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၂)။ 

  (၂၄) အလုပ်သမာဵေလျာ်ေ ကဵေငွအက်ဥပေဒ (၁၉၅၁)။ 

            (၂၅) အမျိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်ဵညွှန်ချက်မျာ (ဵ၂၀၁၅)။ 

           (၂၆) အမျို ဵသာဵေြမအသဳုဵချမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ (၂၀၁၆) 

   

၄.၃။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵဆုိင်ရာစဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

                                                လိက်ုနာေဆာင်ရွက်မညဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵမှာ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ 

အရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအတုိင်ဵ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 



 

 

၄.၄။ ေရအရည်အေသွဵအဆငဴ်သက်မှတ်ချက်မျာဵ (Effluents Levels) 

လုပ်ကွက်နှင်ဴဆက်စပ်ေဒသ၊ ေရမျာဵ၏အရည်အေသွဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵမည်ဴ စဳချန်ိ 

စဳညွှန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါဇယာဵအတိငု်ဵြဖစ်ပါသည်- 

၄.၄.၁။ စွန့်ထတု်ရည်အေရအေသွဵ၊အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ                

(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန် ချက်မျာဵ 

Parameter Unit Guideline Value Referance 

Arsenic mg/l 0.1 

Myanmar National Environmental 

Quality(Emission) Guidelines, 

December 2015 

Cadmium mg/l 0.05 As above 

Chemical Oxygen Demand mg/l 150 As above 

Chromium (hexavalent) mg/l 0.1 As above 

Copper mg/l 0.3 As above 

Cyanide mg/l 1 As above 

Cyanide (free) mg/l 0.1 As above 

Cyanide (weak acid 

dissociable) 
mg/l 0.5 As above 

Iron (total) mg/l 2 As above 

Lead mg/l 0.2 As above 

Mercury mg/l 0.002 As above 

Nickel mg/l 0.5 As above 

pH S.U.a 6-9 As above 

Temperature °C 
<3 degree 

differential 

As above 

Total Suspended Solids mg/l 50 As above 

Zinc mg/l 0.5 As above 
Source ECD Department. 
a Standard unit 
b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, 

potential receptors and assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge. 

၄.၄.၂။ အေထွေထွသဳုဵေရစဳချနိ်စဳညွှန်ဵ (ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန) 



 

No Parameter Unit Maximum Permissible Level 

1. Apperance  Turbid 

2. Colour mg/l 50 

3. Turbidity NTU 25 

4. pH Value mg/l 6.5 to 9.2 

5. Total Solid mg/l 1500 

6. Total Hardness (CaCO3) mg/l 500 

7. Total Alkalinity (CaCO3) mg/l 950 

8. Calcium (Ca) mg/l 200 

9. Magnesium (Mg) mg/l 150 

10. Chloride (Cl) mg/l 600 

11. Sulphate (SO4) mg/l 400 

12. Total Iron (Fe) mg/l 1 

၄.၄.၃။ ေရေနသက်ရိှမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေရဵအတွက် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရ                   

အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

Parameter Unit Guideline Value Referance 

Aluminium mg/l 
0.005(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 As above 

Arsenic mg/l 0.05 As above 

Boron mg/l 0.5 As above 

Cadmium mg/l 0.0002 As above 

Chloride mg/l 0.86 As above 



 

Chromium 

(hexavalent) 
mg/l 0.01 

As above 

Chromium 

(trivalent) 
mg/l 0.0089 

As above 

Coliforms (total) MPN/100ml 5000 As above 

Coliforms (faecal) MPN/100ml 1000 As above 

Color mg/l 

Not significantly 

higher that 

seasonally Adjusted 

background value 

As above 

Copper mg/l 0.002 As above 

Cyanide (free) mg/l 0.005 As above 

Dissolved oxygen mg/l 6 As above 

Ethanol mg/l 1.4 As above 

Fluoride mg/l 0.2 As above 

Iron mg/l 0.3 As above 

Lead mg/l 0.001 As above 

Manganese mg/l 0.05 As above 

Mercury mg/l 0.0001 As above 

Molybdenum mg/l 0.073 As above 

Naphthalene mg/l 0.016 As above 

Nickel mg/l 0.015 As above 

Nitrate mg/l 5 As above 

Nitrite mg/l 0.06 As above 

Oil & grease - 

Substantially 

absent, no 

iridescent sheen 

As above 

pH - 6.5-9 As above 

Phenols mg/l 0.004 As above 

Phosphorus mg/l 0.15 As above 

Selenium (total) mg/l 0.005 As above 

Silver mg/l 0.0001 As above 

Sulphide mg/l 0.002 As above 

Temperature °C <2 increase As above 

Thallium mg/l 0.004 As above 



 

Total Suspended 

Solids 
mg/l 10 

As above 

Tributyltin mg/l 0.000008 As above 

Turbidity - <10% change As above 

Uranium mg/l 0.015 As above 

Zinc mg/l 0.005 As above 

၄.၄.၄။ ေသာက်ေရအရည်အေသွဵစဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

Parameter Unit Guideline Value Referance 

Aluminium mg/l 0.2 

National drinking water quality 

standards, 2014. Ministry of 

Health, Myanmar. 

Ammonia-Nitrogen mg/l 1.5 As above 

Antimony mg/l 0.02 As above 

Arsenic mg/l 0.05 As above 

Barium mg/l 0.7 As above 

Boron mg/l 2.4 As above 

Cadmium mg/l 0.003 As above 

Calcium mg/l 200 As above 

Chloride mg/l 250 As above 

Chromium  mg/l 0.05 As above 

Coliforms (total) MPN/100ml 3 As above 

Coliforms (faecal) MPN/100ml 0 As above 

Color TCU 15  As above 

Copper mg/l 2 As above 

Cyanide  mg/l 0.07 As above 

Fluoride mg/l 1.5 As above 

Hardness 
mg/l as 

CaCO3 
500 

As above 

Iron mg/l 1 As above 

Lead mg/l 0.01 As above 

Magnesium mg/l 150 As above 

Manganese mg/l 0.4 As above 



 

Mercury (total) mg/l 0.001 As above 

Nickel mg/l 0.07 As above 

Nitrate (as NO3) mg/l 50 As above 

Nitrate (as NO2) mg/l 3 As above 

Odor - 
Acceptable/No 

objectionable odor 

As above 

pH - 6.5-8.5 As above 

Selenium  mg/l 0.04 As above 

Sodium mg/l 200 As above 

Sulphate mg/l 250 As above 

Sulphide mg/l 0.05 As above 

Taste - 
Acceptable/No 

objectionable taste 

As above 

Total dissolved 

Solids 
mg/l 1000 

As above 

Turbidity NTU 5 As above 

Uranium mg/l 0.03 As above 

Zinc mg/l 3 As above 

 

၄.၅။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလထုအရည်အေသွဵ (Ambient Air Quality Standards) 

သတ္တုရိုင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵခဲွြခင်ဵ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုမှ ေကျာက်မှုန့်မျာဵ၊ ဖုန်မှုန့်မျာဵ တို့ေ ကာငဴ် ေလထုအတွင်ဵ 

ေကျာက်မှုန့်၊ ဖုန်မှုန်မျာဵပျ ဳ့လွငဴ်ြခင်ဵတို့ေ ကာငဴ် ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုမရှိေစေရဵအတွက် 

ေအာက်ပါပတ်ဝန်ဵကျင် ေလထုအရည်အေသွဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပါသည်- 

၄.၅.၁။ ေလထုအေရအေသွဵ၊ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ 

(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ 

Parameter         

(avg. 8 hours)        

CO 

(ppb) 

NO2 

(ppb) 

NO 

(ppb) 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

SO2 

(ppb) 

Guideline Value 9 (ppm) 100 100 35 150 75 

 



 

Parameter 
Averaging 

Period 

Guideline 

Value µg/m3 
Reference 

Sulphur dioxide 
24 hours 

10 minutes 

20 

500 

Myanmar National Environmental 

Quality (Emission) Guidelines, 

December 2015. 

Nitrogen dioxide 
1 year 

1 hour 

40 

200 
As above 

Particulate Matter 

PM10 

1 year 

24 hours 

20 

50 
As above 

Particulate Matter 

PM2.5 

1 year 

24 hours 

10 

25 
As above 

Ozone 8-hour daily 

maximum 

100 
As above 

a Particulate matter 10 micrometers or less in diameter. 
b Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter. 

Source: ECD Department. 

၄.၆။ ဆညူဳသဳ (Ambient Noise Standards)  

ေရွှေသတ္တရိုင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ လုပ်ကွက်အတွင်ဵရိှ ရုဳဵခန်ဵ၊ 

ဝန်ထမ်ဵေနအမိ်မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ဝန်ဵကျင်ရှိ လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိကု်မှုမရှိေစေရဵအတွက် 

အသဳုဵြပုမညဴ ်စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်-  

၄.၆.၁ဆူညသဳဳ၊ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ(ထုတလ်ွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ   

Receptor 

One Hour Laeq (dBA)a 

Reference Daytime 

07:00-22:00 

Nighttime 

07:00-22:00 

Residential, Institutional, 

Educational 

55 45 Myanmar National Environmental 

Quality(Emission) Guidelines, 

December 2015 

Industrial Commercial 70 70 As above 

Source: ECD Department.  
aEquivalent continuous sound level in decibels. 

 

 

 

 



 

၅.၀။ စီမဳကိန်ဵ၏ လက်ရိှပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေန                                

 ၅.၁                     

                                                             ၍        

                      ။                             ၊                  ၊ 

                                           ၊                                     

                                                                                      

                             လတ်တီတဒွ် ( 22   42' 43.27" N ) နှင်ဴ ေလာင်ဂျတီွဒ် 

(96   01'  30.18" E )လိကု်နာမှတ်ေနရာသတ်မှတ်၍ တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ချန်ိတွင် ေဖာ်ြပပါလိက်ုနာမှတ်မျာဵတွင် ဆူညသဳဳမျာဵ မူလအေြခအေနနှင်ဴ 

ကွာြခာဵမှု၊ ထိခိုက်မှုမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထတု်၍ ြပုြပင်ေလျာဴချ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။  

၅.၂ ရူပဆိုင်ရာ 

  ၅.၂.၁ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်နှင်ဴေြမဆီလွှာအေနအထာဵ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပင်ဦဵလွင်ခရုိင်၊ စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်သည် ေြမာက်ဘက် 

တွင် ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵ၊ ေြမြပန့်လင်ွြပင်မျာဵ ဆက်စပ်တည်ရှိေသာ 

သပိတ်ကျင်ဵပမို့နယ်၊ အေရှ့ဘက်တွင် ရှမ်ဵကုန်ဵေြမြမင်ဴေဒသြဖစ်ေသာ ေနာင်ချ ို  

ပမို့နယ်၊ ေတာင်ဘက်တွင်ေြမဨဇာေကာင်ဵမွန်ေသာ ေြမြပန့်လင်ွြပင်နှငဴ် ေရေဝေရလဲ 

စနစ် အေြခခဳေကာင်ဵမွန်ေသာ မတ္တရာလွင်ြပင်ေဒသ၊ အေနာက်ဘက်တွင် ေရစီဵ 

ေရလာေကာင်ဵမွန်ေသာ ဧရာဝတီြမစ်တိုအ့ ကာဵတွင် ကွင်ဵြပန့်မျာဵ၊ ေတာင်ကုန်ဵြပန့် 

မျာဵ၊ ေြမြပင်မှ သီဵြခာဵေပါ်ထွက်လျက်ရှိေသာ ေတာင်ကုန်ဵမျာဵ၊ ရှမ်ဵကုန်ဵေြမြမငဴ် 

ေဒသ၏ ေတာင်ေ ကာဆက် ေတာင်တန်ဵမျာဵြဖင်ဴ တည်ရှိေနေသာေဒသြဖစ်ပါသည်။ 

ထင်ရှာဵေသာေတာင်မျာဵမှာ မာလဲေတာင်၊ ေရမျက်ေတာင်နှငဴ်နတ်ေတာင်တို ့

ြဖစ်ပါသည်။ စကျင်ေကျာက်၊ ေယျှလေကျာက်၊ ထုဳဵ ေကျာက်ေတာင်မျာဵ ေအာက်ခဳ 

အြဖစ် တည်ရှိလျှက် သဲေကျာက်စရစ်၊ ေြမနီ၊ ေြမနက်မျာဵ အေပါ်ယဳေြမလွှာအြဖစ် 

ဖုဳဵအုပ်ထာဵပါသည်။ အချ ို ့ေြမနိမဴ်လွင်ြပင်မျာဵတွင် ေြမဆီေြမဨဇာေကာင်ဵမွန်ပပီဵ 

ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵတွင် ကျတ်တီဵေြမမျာဵ ေရာေနှာတည်ရှိေနပါသည်။ 

၅.၂.၂              

                         ဧရာဝတီြမစ်နှငဴ် နီဵစပ်ရာေဒသ၊ မတ္တရာလွင်ြပင်နှငဴ် 

ဆက်စပ်ရာ လက်ပဳလှနှင်ဴ နွယ်ရုဳေဒသမျာဵတွင် စိုက်ပျ ို ဵေြမအြဖစ် အဓိကထာဵ 



 

အသဳုဵြပုပပီဵ ေရှာက်ပင်ရိုဵေဒသ၊ ကျည်ေတာက်ေပါက်ေဒသနှင်ဴေချာင်ဵကကီဵေဒသတ့ုိတွင် 

စုိက်ပျ ို ဵေြမေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရိှေသာေ ကာငဴ် ေတာင်တန်ဵ၊ ေတာင်ကုန်ဵေဒသမျာဵတွင် 

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵနှငဴ ် ေြမအသဳုဵချမှု ပိုမိုေဆာင်ရွက် ကေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။  

၅.၂.၃                                        

အမျာဵအာဵြဖင်ဴ ေြမလွှာတည်ပငိမ်မှုရှိပပီဵ ေတာင်ကမ်ဵပါဵမျာဵ ပပိုကျြခင်ဵ၊ 

ြပတ်ေရွ့ြခင်ဵ၊ တုိက်စာဵြခင်ဵမျာဵမရိှပါ။  

၅.၂.၄                

အပူပုိင်ဵေြခာက်ေသွ့ေသာ ရာသီဉတုရိှပပီဵ ဧရာဝတီြမစ်နှင်ဴ ရှမ်ဵကုန်ဵေြမြမင်ဴ 

အ ကာဵတွင် တည်ရိှြခင်ဵေ ကာင်ဴ မုိဵရာသီတွင် မုိဵမျာဵစွာရွာသွန်ဵေသာေဒသြဖစ်ပါသည်။ 

တစ်နှစ်ပတ်လဳုဵ မုိဵေရချန်ိ (၃၃.၀၃) လက်မရိှပပီဵ မုိဵရာသီကာလမှာ ေမလမှာ ေအာက်တုိ 

ဘာလအတွင်ဵ အြမင်ဴဆဳုဵအပူချန်ိ ဧပပီလတွင် (၄၅) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ြဖစ်ပပီ ၊ဵ အနိမ်ဴဆဳုဵ 

အပူချန်ိ ဒီဇင်ဘာလတွင် (၁၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅.၂.၅                        

                                                             

         (၉ ၆ ၉)                                               

                                                                   ။  

၅.၂.၆     ၊      ၊                    

                                                                        

                                                                      

                      ။                 ၊        ၊                          

                                                 ။ 

၅.၃   ၀        

  ၅.၃.၁                                  

                                   ၊                                

   ၏                                           ။        -             



 

                                                               ၏ 

                          ။                                                ၊ 

          ၊     ၊    ၊      ၊        ၊    ၊         ၊      ၊         ၊        

                                ။                                             

             ၊           ၊    ၊         ၊    ၊                                    

     ။                                                                   ။ 

၅.၃.၂                       

            ၊                                                      

                                       ၊    ၊    ၊       ၊                    

                                                ၊             /            ၊ 

                                                                         

                                                     ။         

                                                                           ။ 

၅.၃.၃                     

မတ္တရာလွင်ြပင်နှင်ဴ စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်၊ လက်ပဳလလှွင်ြပင်၊ ေရွှေြပည်ေညာင်ဝန်ဵ၊ 

ဧရာဝတီြမစ်ကျ ို ဵအင်ဵတစ်ဝိုက်သည် စိုက်ပျ ို ဵေြမမျာဵ ေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ 

စာဵကျက်ဧရိယာေကာင်ဵမွန်သြဖငဴ် ဗျ ို င်ဵ၊ ချ ို ဵငှက်၊ဆက်ရက်၊ စာကေလဵ၊ သိမ်ဵငှက်၊ 

ပျလဳွှာဵနှငဴ် ဇီဵကွက်မျာဵ ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အင်ဵအိုင်မျာဵအတွင်ဵ ေရဘဲနှငဴ် ဆည်ေရ 

ေသာက်ဧရိယာ ကျယ်ြပန့်ြခင်ဵ၊ မာလဲနတ်ေတာင် ေရေလှာင်တမဳနှင်ဴ ဆည်ေရ 

ေသာက်ဧရိယာမျာဵရှိြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵ၏ ြဖစ်ထနွ်ဵရပ်တည်မှု 

အေြခအေနေကာင်ဵမွန်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

၅.၄                                             

  ၅.၄.၁                           

                                                         

                ။                       (၁၉ ၁၁)     ၊             (၂ ၀ ၀၂) 

  ၊ ၁၈               (၁၉ ၃၇)၊   (၁၄၈ ၉)              (၃၄၂ ၆)      ၊ ၁၈ 

              (၂ ၁၀ ၀)      ၊   (၁၇ ၉ ၃)              (၃၈ ၉ ၃)       



 

                      (၄၀ ၃၇)      ၊   (၃၂ ၈ ၂)              (၇ ၃၁၉) 

               ။ 

  ၅.၄.၂                 

                          ၂ ၀၀ ၀                                  

                                   ၂၀၀၀                                

                                                                                  

                                                                  

                                    ။                                        

                                 ။ 

၅.၄.၃ လူမျ ို ဵစုမျာဵ 

အမျာဵအာဵြဖင်ဴ ဗမာလူမျ ို ဵမျာဵ ေနထုိင် ကပပီဵ မိုဵကုတ်ရှမ်ဵလူမျ ို ဵ အနည်ဵငယ် 

ရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဵကွယ်မှုမျာဵြပာဵပါသည်။ ရိုဵရာဓေလဴပွဲေတာ်မျာဵအြဖစ် 

သကကေန်ပွဲ၊ သီတင်ဵကျွတ်ပွဲ၊ ကထိန်ပွဲမျာဵြပုလုပ်ေလဴရှိပါသည်။  

  ၅.၄.၄ ပညာေရဵအဆငဴ်အတန်ဵ 

                                              ၊ ၎           

                                                       (၁၀)      

          /                                                    

                          ။                                          

                                   ။ 

  ၅.၄.၅ အလုပ်အကိုင်နှင်ဴအသက်ေမွဵမှုအေြခအေန 

စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်အနီဵတစ်ဝုိက်ေကျဵရွာမျာဵြဖစ် ကသညဴ ် ေရွှေြပည်၊ ေညာင်ဝန်ဵ၊ 

လက်ပဳလ၊ှ ေတာင်အင်ဵ၊ နတ်ေတာင်၊ မာလဲ၊ ခတက်ချဉ်၊ ကုက္ကို၊ မင်ဵရွာ၊ ေညာင်ပင်၊ 

 ကာဉယျာဉ်၊ ေငွေတာင်စသညဴ ် ေကျဵရွာမျာဵမှာ ေြမြပန့်ေဒသတွင်ရှိပပီဵ စုိက်ပျ ို ဵ 

ေြမေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵေ ကာငဴ် စုိက်ပျ ို ဵေမွဵြမူေရဵကုိ အဓိကထာဵလုပ်ကိုင် ကပါသည်။ 

ေတာေတာင်ေဒသေပါမျာဵေသာ ေရှာက်ပင်ရုိဵေကျဵ ရွာနှင်ဴ ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျဵရွာ 

မျာဵသာလျှင် စုိက်ပျ ို ဵေြမအာဵနည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် 

ဝန်ထမ်ဵ၊ လုပ်သာဵမျာဵအြဖစ် ဝင်ေရာက်လပု်ကိုင်ေန ကပါသည်။ 



 

၅.၄.၆ စိုက်ပျ ို ဵေမွဵြမူေရဵနှင်ဴအေြခအေန 

ေြမြပန့်ေဒသမျာဵတွင် ဆန်စပါဵ၊ ပဲမျ ို ဵစဳု၊ ေြပာင်ဵဖူဵ၊ ငှက်ေပျာ၊ သရက်ပင်မျာဵ 

စိုက်ပျ ို ဵ ကပပီဵ ေတာင်ေပါ်ေဒသမျာဵတွင် ေတာင်ေစာင်ဵမျာဵ၌ ပဲစင်ဵငုဳစုိက်ပျ ို ဵမှု 

အနည်ဵငယ် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေနအမိ်ခခဳမျာဵအတွင်ဵ နွာဵ၊ ဆိတ်၊  ကက်၊ ဝက်မျာဵ 

ေမွဵြမူ ကပါသည်။  

၅.၄.၇                

စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်၊ ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျဵရွာတွင် တိုက်နယ်ေဆဵရုဳရှိပပီဵ 

အေရဵကကီဵလူနာမျာဵအာဵ မန္တေလဵပမို့တွင် သွာဵေရာက်ကုသေ ကာင်ဵသိရှိရပါသည်။ 

ကျည်ေတာက်ေပါက်၊ ကန်ေတာင်ရွာမျာဵတွင်  သူနာြပုနှငဴ် သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵရှိပပီဵ 

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူေနမှုအဆငဴ်အတန်ဵြမင်ဴမာဵလာြခင်ဵ၊ ေြမေပါ်ေြမေအာက်ေရ 

လုေဳလာက်မှုရှိြခင်ဵေ ကာင်ဴ (၉၀) ရာခုိင်နှုန်ဵခန့် ေရေလာင်ဵ ယင်လုဳအမိ်သာသဳုဵစွဲ 

နိုင်ေ ကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ 

                                                        

               ၊             ၊              ၊                                 

                         ။ 

၅.၄.၈                          

                                                             

                                             ၊       ၊        ၊          ၊ 

        ၊         ၊                                 ၍                       

             ။               ။                                          ။ 

                                                                       

                              (၂ ၄)                                          

                                  ။  

၅.၄.၉                       

                                                         -          

                            ၊                                       

                                                          (       )   

                      ၊                                                 



 

                                      ။                       

                  (၃)                         ။  

၅.၄.၁၀                     

                         (GSM, CDMA, Telenor, Oredoo                  

                                   Email                          ။ 

                                                                      ။ 

 ၅.၄.၁၁                            ၊   ၊                 

                                                            ။ 

                                                                      

     ။  

     ၊   ၊                                                            

                                                 Base Line Data      

              ၍                                                      ။  

 ၅.၄.၁၂                  

                                                             

           (၃)                                                              

        ၊                          ၊                                       

(၂ ၄)                                                 ။  

 ၅.၄.၁၃                   

                                                    

                                                                   ။ 

   ၅.၄.၁၄             

                     လတ်တီတဒွ် ( 22   42' 33.27" N ) နှင်ဴ ေလာင်ဂျတီွဒ် 

(96   01'  20.32" E )                     ၍                                 

                                  ။                           

                                           ၍                             ။ 

                                                            (ARD Acid 



 

Rock Drainage)                                                                        

       ၊                                                              

                             ၍ လတ်တီတဒွ် (22    42' 49.23"N)နှငဴ ်ေလာင်ဂျတီွဒ်                               

(96   01'  38.02" E )                                                 ၏ 

                                    ။                  (Virgin 

Area)     ၍                                       ၍                        ၊ 

                                    ။                                           

                                    ။ 

 ၅.၄.၁၅                          

                                                                            

                                             ။ 

 ၅.၄.၁၆              

                                                              

                      လတ်တီတွဒ် (22   42' 42.19" N) နှင်ဴ ေလာင်ဂျတီွဒ် (96   01'  

32.15" E )         ( Basic Line Data)                             ။  

၅.၅         

 ၅.၅.၁                                               

                                                               

                        ၊                                            

                                    ၊                                         

                                  ၊                         

                                                    ၊                   

                                ၊                     ၏           

                                              ။ 

                                    ၊                           

             ။            ၊                                        

                 ၊      ၊                                         



 

                                                                           

                ၊                              ။ 

 ၅.၅.၂                      

                                                                              

                                                                ။         

                    (၃၃.၀ ၃)                                     

                             (၄၅)                                           

             (၁၀)                            ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၆.၀                                                           

                                                                                     

                                                            ။ 

  ( )                                   (         )                  

  ( )                          ။ 

  ( )                                  ။ 

  (ဃ)                        /              ။ 

  ( )                                                                              

                            

 SGU (271)                                                               

                                                                                        

                                                                                 

                                                                          ၊                

                                                                             ။ 

 ၆.၁                   

                                                                    ၊                   ၏ 

                                      ၊                                                  

        ၊                          ၊                           ၊                    

                                                                                       

                                       ။  

  ၆.၂                    

                                                                             ၊                   ၏ 

                                      ၊                                                   

        ၊                          ၊                            ၊                    

                                                                                       

                                       ။  



 

၆.၃                                                  

                                                                   ၊                     

                                                                    ၊               

       ၍                                                                         

       ။                                                                  

     ။                                                                              

                           ။                                                        

                        ၍                          ။ 

၆.၄                     

                                                                                 

                                                                         ။ 

                                                                                

                                                                               ။ 

                                                                              

              ။ 

                                           ၊                                       

                           ။  

၆.၅                                                                         

                                             ၌                          

                                                                               

                 ၍                                                          

                  ၊                                                              

           ၊                                                                        

               ၊      ၊                                         ၍                         

                                                                               

                                                       ။  

 



 

၆.၆                /          

 တည်ေဆာက်ြခင်ဵကာလတွင် ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵရြခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ြခင်ဵကာလတွင် တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရ၍ ေြမမျက်နှာြပင်နှင်ဴ 

ေြမဆီလွှာထိခိကု်နိုင်ရာ ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵရမှုအာဵ အနည်ဵဆဳုဵအတိုင်ဵအတာြဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက် သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ထွက်ရိှလာေသာေြမစာ၊ ဂစဲာမျာဵ စွန့်ပစ်စုကွင်ဵတွင် စုေဆာင်ဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵ၍ စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵသညဴအ်ခါတွင် ကျင်ဵေဟာင်ဵမျာဵ၊ ချ ို ငဴ်ဝှမ်ဵမျာဵ ြပန်လည် 

ေြမဖို့ြပုြပင်ပပီဵ ေြမဆီလွှာြပုြပင်၍   သစ်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

(က) ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵအြမစ်။ ေြမထုညစ်ညမ်ဵေစနုိင်သညဴ် အချက်မျာဵမှာ ေြမယာ 

အသဳုဵြပုြခင်ဵနှင်ဴ ေြမထုညစ်ညမ်ဵေစနုိင်သညဴ် စွန့်ပစ်ေကျာက်၊ ေြမေအာက် စိမဴ်ထွက် 

ေရထွက်ရိှတို့မှ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) ေလျာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ။ ေြမယာအသဳုဵချမှု အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် စီမဳ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ကျန်ေနရာမျာဵတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ သဘာဝ သစ်ေတာမျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵြဖင်ဴ ေြမထုညစ်ညမ်ဵမှု ေလျာဴနည်ဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အစာဵထိုဵ  

သစ်ပင်မျာဵလည်ဵ စိုက်ပျ ို ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ေြမယာအသဳုဵချမှုနည်ဵေစေရဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ေြမစာထွက်ရှိမှု နည်ဵပါဵေစေရဵအတွက် 

ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ရာတွင် ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှု နည်ဵစနစ်ကို အသဳုဵြပု ေဆာင်ရွက် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာအတွက် သဳုဵစွဲမညဴ် ေြမေနရာအကျယ်အဝန်ဵအာဵ (၄.၅)ဧက 

ခန့်သာသဳုဵစွဲပါမည်။  

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵအဆင်ဴမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ ပပိုကျတိုက်စာဵ 

ြခင်ဵ မရိှေစေရဵအတွက် စွန့်ပစ်စုေဆာင်ဵရန်ေနရာ ေရွဵချယ် သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုဳ 

ထာဵရှိပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုဳမျာဵေပါ်တွင် မိုဵကာလရွာသွန်ဵေသာ  မိုဵေရမျာဵေ ကာင်ဴ 

အနည်မျာဵတုိက်စာဵ၍ ေဘဵပတ်ဝန်ဵကျင်သ့ုိ ေမျာပါသွာဵပပီဵ ေြမထုညစ်ညမ်ဵမှုမရှိေစ 

ေရဵအတွက် စွန့်ပစ်ေြမစာပုဳ ပတ်လည်တွင် (၂   X၂   x၂   )       ေြမာင်ဵမျာဵ တူဵေဖာ်၍ 

နုန်ဵစစ်ကန်သ့ုိ သွယ်တန်ဵထာဵပါမည်။ 

  ေြမေအာက်စိမ်ဴထွက်ေရနှင်ဴ အေထွေထွသဳုဵစွန့်ပစ်ေရမျာဵအာဵ ြပင်ပသို့ 

ေစလွှတြ်ခင်ဵမြပုဘဲ နုန်ဵစစ်ကန်မှတစ်ဆငဴ် စိုက်ခင်ဵမျာဵ၊ ပျ ို ဵခခဳမျာဵ ေရေလာင်ဵရာတွင် 

အသဳုဵြပုပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ အမှုန်အမွှာဵမျာဵ ပျလဳွငဴ်မှုနည်ဵပါဵေစေရဵအတွက် 

လမ်ဵမျာဵေရဖျန်ဵရာတွင် အသဳုဵြပုပါမည်။ 



 

၆.၇                     

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမှ စက်ကရိယာမျာဵ၊ ယာဉ်မျာဵေမာင်ဵနှင်မှုနှငဴ် ယမ်ဵေဖာက်ခဲွ 

မှုမျာဵေ ကာင်ဴ စီမဳကိန်ဵဧရိယာနှငဴ် ဝန်ဵကျင်ဧရိယာမျာဵတွင် ထိခိကု်နိုင်မှုမျာဵရိှနိုင်၍ 

ဆူညသဳဳနှငဴ် တုန်ခါမှုတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵပပီဵ အသဳထိန်ဵပါဝင်ေသာ စက်မျာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ 

ယမ်ဵေဖာက်ခဲွမှုအာဵ ေန့အချနိ်၌သာ လိအုပ်ေသာအနည်ဵဆုဳဵအေရအတွက်ြဖငဴ် ေဆာင် 

ရွက်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵေဖာက်ခွဲမှုအာဵမျာဵ ေလျာဴချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

ေရွှေတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ခါမှု 

ထွက်ရှိမည်ဴ အရင်ဵအြမစ်နှင်ဴ ေလျာဴချမညဴန်ည်ဵလမ်ဵမျာဵမှာ - 

 (က) ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵအြမစ် ။                                        လီမိတက် 

၏ SGU (271) လုပ်ကွက်တွင် ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵ အဆငဴ်တွင် ဆူညသဳဳ 

ြဖစ်ေပါ်နိုင်သညဴ် အရင်ဵအြမစ်မှာ ေရစုပ်စက်(Slurry Pumps)၊ ေလေပဵစက် (Air 

Compressor)၊ မီဵစက်တို့အသဳုဵြပုြခင်ဵနှငဴ် ယမ်ဵခွဲြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

မှုေ ကာင်ဴ ဆူညသဳဳမျာဵြဖစ်ေပါ် ေစနုိင်ပါသည်။ 

ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ရာ၌ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကို အသဳုဵြပု 

တူဵေဖာ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ယမ်ဵခဲွရာ၌လည်ဵအနက်(၁၅၀)ေပနှငဴ်အထက်ရှိ ေြမေအာက် 

လိဏု်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ယမ်ဵခဲွြခင်ဵ၊ အဓိကလူအင်အာဵသဳုဵစွဲ၍ တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵသာ ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ အနီဵဆဳုဵေကျဵရွာြဖစ်ေသာ  ကျည်ေတာက်ေပါက် 

ေကျဵရွာနှငဴ်(၁)မိုင်ခန့် ကွာေဝဵြခင်ဵ၊ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ သဘာဝသစ်ေတာမျာဵ 

ေပါက်ေရာက်ေနြခင်ဵနှငဴ် အစာဵထုိဵအပင်မျာဵ စိုက်ပျ ို ဵထာဵြခင်ဵတို့ေ ကာင်ဴ ဆူညသဳဳ 

နှင်ဴတုန်ခါမှုြဖစ်ေပါ်မှုမှာအမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ (ထုတလ်ွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက်၊ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ခါမှု သတ်မှတ်ချက်အတွင်ဵရိှပပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ 

လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိက်ုနိုင်မှုမရိှနိုင်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ ရိှပါသည်။ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ခါမှု ေလျာဴနည်ဵေစရန် ေအာက်ပါအတုိင်ဵ စီမဳ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ခ) ေလျာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ။  သတ္တုတူဵေဖာ်ရာတွင် ေြမေအာက်စနစ်ကုိ အသဳုဵြပု 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပပီဵ ယမ်ဵခဲွရာတွင် ေြမေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ယမ်ဵခဲွ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ယမ်ဵခဲွရာတွင်ြဖစ်ေပါ်သည်ဴဆူညဳသဳနှင်ဴ တုန်ခါမှုမျာဵေ ကာင်ဴ လုပ်ကွက် 



 

အတွင်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေဒသမျာဵတွင် သတ်မှတ်စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵထက် ေကျာ်လွန်မှု 

မရိှေစရန် ေအာက်ပါအတုိင်ဵစီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

ဆူညဳသဳြဖစ်ေပါ်မှုအာဵ (၆)လတစ်ကကိမ်တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵပါမည်။ ဆူညဳသဳ 

ြဖစ်ေပါ်မှုအာဵ ဝန်ထမ်ဵလုိင်ဵခန်ဵမျာဵအနီဵတွင် (55-45)dbနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ 

ဆူညဳသဳအာဵ(70)db ြဖစ်ေစေရဵအတွက် ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေဒသတွင် တုန်ခါမှုမြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွက် ယမ်ဵခဲွရာ 

တွင်ေြမေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵ အတွင်ဵသာ ယမ်ဵခဲွမည်ြဖစ်ပါသည်။  တုန်ခါမှုအာဵ 

(0.02)ft/sec2 အတွင်ဵရိှေစေရဵအတွက် ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

စက်ယန္တရာဵမျာဵ ဝယ်ယူသဳုဵစဲွရာတွင် စစ်ေဆဵ၍ ဆူညဳသဳသက်သာေသာ 

စက်မျာဵအာဵ ေရွဵချယ်ဝယ်ယူအသဳုဵြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တူဵေဖာ်ေနသည်ဴ သတ္တုသုိက်အမျ ို ဵအစာဵအလုိက် ယမ်ဵခဲွရန်မလုိအပ်ပါက 

ယမ်ဵခဲွြခင်ဵ မြပုဘဲ ယမ်ဵခဲွြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ အကကိမ်ေရအနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ယမ်ဵခဲွရာတွင် အချန်ိသတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵ၊ ယမ်ဵသဳုဵစဲွမှုပမာဏ ကန့်သတ်သဳုဵစဲွ 

ြခင်ဵ၊ short-delay detonators မျာဵသဳုဵစဲွ၍ တုန်ခါမှုနှင်ဴဆူညဳသဳအာဵ ေလျာဴကျေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ထာဵပါမည်။ ယမ်ဵေပါက်မျာဵေဖာက်ရာတွင် ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှု ေလျာဴကျ 

ေစေရဵအတွက် သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ပဳုစဳချ မှတ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေပါက်ကဲွအင်ဂျင်မျာဵနှင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် အသဳထိန်ဵကိရိယာမျာဵ တပ်ဆင် 

ထာဵပါမည်။ ညအချန်ိစက်ပစ္စည်ဵမျာဵသဳုဵစဲွမှု အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် စီမဳ                     

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 လုပ်ကွက်နှင်ဴ ဆက်စပ်ပတ်ဝန်ဵကျင်အ ကာဵ ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှု တာဵဆီဵရန် 

အတွက် သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴအစာဵထုိဵစုိက်ပျ ို ဵခင်ဵမျာဵ စုိက်ြခင်  ဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၆.၈ ေြမေပါ်ေရ ေြမေအာက်ေရ  

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမှ စွန့်ပစ်ေရမျာဵ၊ ခဗုဳဵေြမစာေရမျာဵ၊ စက်သဳုဵဆီယုိ 

ဖိတ်မှုမျာဵမှ တစ်ဆင်ဴ ေြမေပါ်ေရအတွင်ဵ ေရာက်ရိှနုိင်၍ ေရအရည်အေသွဵကျဆင်ဵနုိင်ပါသည်။ 

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵမှ စွန့်ပစ်ေရမျာဵအာဵ အနည်ထုိင်ကန်မျာဵြဖင်ဴစုေဆာင်ဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ 

စက်သဳုဵဆီယုိဖိတ်မှုမျာဵကုိ စနစ်တကျသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုအဖဲွ့မျာဵြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵ 



 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ခဗုဳဵေြမစာ ေရမျာဵေချာင်ဵမျာဵ ေြမာင်ဵမျာဵ အတွင်ဵစီဵဝင်မှု 

မရိှေစရန် စုေဆာင်ဵကန်၊ အနည်ထုိင်ကန်မျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေရနှုတ်ေြမာင်ဵမျာဵ 

တူဵေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(က) ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵအြမစ် ။ လုပ်ကွက်အတွင်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေဒသရိှ ေြမေပါ်ေရနှင်ဴ 

ေြမေအာက်ေရမျာဵအာဵ ညစ်ညမ်ဵေစနုိင်သည်ဴ ထွက်ရိှသည်ဴအရင်ဵအြမစ်မျာဵမှာ စုိက်ကျင်ဵ 

မျာဵမှ ထွက်ရိှေသာ ေြမေအာက်စိမ်ဴထွက်ေရမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်ေရ ထွက်ရိှမှုမှာ 

တစ်ရက်လျှင် ဂါလဳ (၁၀၀၀) ခန့်ရိှနုိင်ပါသည်။ သတ္တုသုိက်မှာ သလင်ဵေ ကာ (Quartz Vein) 

မျာဵ အတွင်ဵ တုိဵဝင်ြဖစ်ထွန်ဵေနပပီဵ အိမ်ခဳေကျာက်မှာ မီဵသင်ဴေကျာက် (Andesite Diorite 

Shift)မျာဵ                                                                 ၊ 

                                              ။                    

                                                                       

                                  ။ 

(ခ)   ေလျာဴချမညဴန်ည်ဵလမ်ဵ။                                                (PH) 

                   (၆)                                                

(          )                                                (Parameters)      

                   ။  

                                                                          

              ၊        ၊             ၊                                          ။ 

                                                                       

                          ၊                                                 

                                               ။ 

                                                                        

                  ၍                                            ။             

                                                           ၍              

                     ။ 

 

 



 

၆.၉ ေလထုအရည်အေသွဵ 

စီမဳကိန်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵသဳုဵယာဉ်မျာဵသွာဵလာမှုေ ကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ယမ်ဵေဖာက် 

ခဲွြခင်ဵေ ကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဖုန်မှုန့်မျာဵ၊ အမှုန်အမွှာဵမျာဵ၊ အခုိဵအေငွ့မျာဵထွက်ရိှ၍ ေလထု 

ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှ လုပ်ကွက် 

အတွင်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေဒသတွင် ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစနုိင်ေသာ အချက်မျာဵနှင်ဴ ေလျာဴနည်ဵ 

ေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါ အတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

(က) ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵအြမစ်။  သတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴတွင် ယမ်ဵခဲွြခင်ဵ၊ 

သတ္တုရုိင်ဵမျာဵ၊ စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵသယ်ယူြခင်ဵ၊ စုပဳုြခင်ဵစသည်ဴလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴမှ 

ဓာတ်ေငွ့မျာဵနှင်ဴ အမှုန်အမွှာဵမျာဵထွက်ရိှြခင်ဵတ့ုိေ ကာင်ဴ လုပ်ကွက်အတွင်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ် 

ေဒသ၏ ေလထုအာဵညစ်ညမ်ဵေစနုိင်ပါသည်။ 

( ခ ) ေလျာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ။  တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴတွင် ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵမျာဵ 

တူဵေဖာ်ရာ၌ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကုိ အသဳုဵြပုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵခဲွရာ၌ 

လည်ဵ အနက် ၁၅၀ ေပ နှင်ဴ အထက်ရိှ ေြမေအာက်လှိုဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ယမ်ဵခဲွြခင် ၊ဵ 

အဓိကလူအင်အာဵသဳုဵစဲွ၍ တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတ့ုိေ ကာင်ဴ ေလထု 

ညစ်ညမ်ဵမှုေလျာဴနည်ဵေစနုိင်ပပီဵ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုမရိှေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

တူဵေဖာ်ေနသည်ဴ ေြမသာဵအမျ ို ဵအစာဵအလုိက် ယမ်ဵခဲွမှုအကကိမ်ေရအနည်ဵဆဳုဵ 

ြဖစ်ေစေရဵအတွက်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ယမ်ဵခဲွရာတွင် ယမ်ဵသဳုဵစဲွမှုပမာဏအာဵ ကန့်သတ် 

သဳုဵစဲွပါမည်။ Ditonating Relay မျာဵသဳုဵစဲွ၍ ဆူညဳမှုနှင်ဴတုန်ခါမှု အနည်ဵဆဳုဵ ြဖစ်ေစ 

ေရဵအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵပါမည်။ 

သတ္တုရုိင်ဵမျာဵသယ်ပ့ုိရာတွင် လမ်ဵမျာဵတစ်ေလျှာက် အမှုန်အမွှာဵမျာဵ၊ ဖုန်မှုန့် 

မျာဵထွက်ရိှမှုေလျာဴပါဵေစေရဵအတွက် လမ်ဵမျာဵအာဵ ေကျာက်ခင်ဵလမ်ဵမျာဵြပု လုပ်ထာဵ 

ပါမည်။ 

လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵဝတ်ဆင်ရန် ထုတ်ေပဵ 

ထာဵပပီဵ  ကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွင်ဴမှု တုိင်ဵတာြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေလထုအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵမည်ဴ အစီအစဉ်ပါအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 



 

ေြမသာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေလတုိက်နှုန်ဵ၊ ေလတုိက်သည်ဴလာဵရာ 

မျာဵအာဵ တွက်ချက်၍ ဆက်စပ်ေဒသရိှေကျဵရွာမျာဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵအိမ်ယာမျာဵတွင် အမှုန် 

အမွှာဵမျာဵနှင်ဴ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုသက်သာေစေရဵအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် 

ပါသည်။ 

စက်ပစ္စည်ဵမျာဵသဳုဵစဲွမှုတွင် အနည်ဵဆဳုဵအေရအတွက်ြဖင်ဴ အသဳုဵြပုေဆာင် 

ရွက်ြခင်ဵနှင်ဴ ဓာတ်ေငွ့မျာဵထွက်ရိှမှုအနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် စနစ်တကျစီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

သတ္တုရုိင်ဵမျာဵ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်သည်ဴလမ်ဵမျာဵတွင် ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွင်ဴမှုမရိှေစေရဵ 

အတွက် ေရဂါလဳ ၁၆၀၀ ဆန့် ေရကာဵမျာဵြဖင်ဴ ေရြဖန်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ တစ်ရက်လျှင် 

၂ ကကိမ် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေလထုအရည်အေသွဵ တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွင်ဴမှုမျာဵအာဵ 

ေစာင်ဴ ကပ်   ကည်ဴရှု စစ်ေဆဵမည်ဴအစီအစဉ်ပါအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၆.၁၀ ေတာေတာင်/သစ်ပင် 

ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵရြခင်ဵ၊ သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ ေတာေတာင်နှင်ဴ သစ်ပင်မျာဵ 

ထိခုိက်နုိင်ရာ ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵအာဵ လုိအပ်ေသာ အနည်ဵဆဳုဵအတုိင်ဵအတာတစ်ခုသာ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ သစ်ေတာသစ်ပင်ထိခုိက်မှုနည်ဵပါဵရာ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵစနစ်ြဖင်ဴသာ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ အစာဵထုိဵသစ်ပင်မျာဵ ြပန်လည် စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေလျာဴချေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၆.၁၁ ေဂဟစနစ် 

စီမဳကိန်ဵဧရိယာနှင်ဴအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်မျာဵတွင် သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ ပျက်စီဵမှု 

မရိှေစရန်နှင်ဴ မသမာသူမျာဵဖျက်စီဵြခင်ဵမြပုေစရန် တာဝန်ယူထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵ ဧရိယာ 

နှင်ဴလွတ်ကင်ဵေသာ ချ ို င်ဴဝှမ်ဵမျာဵေြမဖ့ုိ ေြမဆီလွှာြပုြပင်၍ သစ်ပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ 

တ့ုိြဖင်ဴေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵသည် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမှ ဆူညဳသဳမျာဵ၊ လူေနမှုထူထပ် ေသာ 

အေြခအေနမျာဵေ ကာင်ဴ ေနထုိင်ကျက်စာဵရာေနရာမျာဵ ေြပာင်ဵေရွှေ့ြခင်ဵ၊ ေပျာက်ကွယ်ြခင်ဵ 

ထိခုိက်မှုမျာဵြဖစ်ေပါ်နုိင်ရာ  စာဵကျက်ေြမမျာဵဖန်တီဵေပဵြခင်ဵ အန္တရာယ်မြပုရန် ပညာေပဵ 



 

အစီအစဉ်မျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ဆူညဳသဳမျာဵေလျာဴချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်၍ ေလျာဴချ 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှု အတွက် 

ထိခုိက်ေစနုိင်သည်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵနှင်ဴ ေလျာဴနည်ဵေစမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါ 

အတုိင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

( )                              ။  စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်ဧရိယာသည် 

ေတာနိမ်ဴေတာပျက်နှင်ဴ အမျာဵစုမှာ ရွက်ြပတ်ေရာေနှာေတာြဖစ်ပပီဵ  ကညင်၊ နဘဲ၊ 

သဖန်ဵ၊ သစ်ပုဂဳ၊ ဇီဵ၊ ဒီဒူဵနှင်ဴမျှင်ဝါဵမျာဵ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ 

အဖုိဵတန်သစ်မျ ို ဵမျာဵနှင်ဴ သစ်ပင်ကကီဵမျာဵ ေပါက်ေရာက်မှုမရိှပါ။ သစ်ပင် ေပါက်ေရာက် 

မှုအေြခအေနမှာ ရင်စ့ုိလဳုဵပတ် (၁) ေပေအာက် မျ ို ဵဆက်ပင်ငယ်မျာဵ အသစ်ေပါက် 

ေရာက်ေနြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်တွင် ေြမယာအသဳုဵြပုမှု အနည်ဵဆဳုဵ 

ြဖစ်ေစေရဵအတွက် ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုစနစ်ကုိ အသဳုဵြပု၍ တူဵေဖာ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

( )                    ။                                    ၍ 

      ၊                                               ။               

               ၊                                                         

                                  ။                                 

                                     ။                               

                                                                            ။ 

( ဂ ) ဇီဝမျိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာ ြဵဖစ်ထွန်ဵမှုအေြခအေနနှင်ဴထိခုိက်မှု။                   

                                                           

                                           ၊                                     

                                                                     ။ 

                                                                           

               ။                            ၊    ၊        ၊          ၊       ၊ 

                                            ။          ၏               

            ၊                                                         ၌           

        ။ 



 

(ဃ)                    ။                                            

     ၊                                                                

              ၊                                            ၊                 

                                                         ။            

                 ၊                                                

                   ၊                        စက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ 

ေရွဵချယ်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ အသဳထိန်ဵကရိယာမျာဵ တပ်ဆင်အသဳုဵြပုြခင်ဵတ့ုိြဖင်ဴ ထိခုိက် 

နုိင်မှုမျာဵကုိ ေလျာဴချ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

၆.၁၂ ထိခိကု်နိုင်မှုမျာဵ ေလျာဴပါဵေစေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် 

ခန့်မှန်ဵလျာထာဵရန်ပုဳေင ွ 

ကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ ထိခုိက်နုိင်မှုမျာဵေလျာဴပါဵေစေရဵနှင်ဴြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵအတွက် ခန့်မှန်ဵလျာထာဵရန်ပဳုေငွကျပ် သိန်ဵ(၅၀)အာဵ ရန်ပဳုေငွ တစ်ရပ်အေနြဖငဴ်               

ထာဵရှိ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုေဳလာက်မှုမရှိပါက ထပ်မဳြဖညဴတ်င်ဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၇.၀။ ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

 ၇.၁ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴ မျာဵ 

မှာ ေြမေအာက်သတ္တုတွင်ဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵေဖာက်ခဲွြခင်ဵ အဆင်ဴမျာဵတွင် ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင် 

ပါသည်။ ေြမေအာက်သတ္တုတွင်ဵတူဵေဖာ်မှုတွင် ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ ၊ ယမ်ဵေပါက် 

ကဲွမှုမျာဵြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵ ၊ ကျင်ဵနဳရဳမျာဵ ပပိုကျမှုမျာဵေ ကာင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ 

အြခာဵြဖစ်ေပါ်နုိင်သည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵမှာ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵ၍ သတ္တုတွင်ဵအတွင်ဵ 

မုိဵေရမျာဵ စီဵဝင်နုိင်ြခင်ဵ၊ ငလျင်ေဘဵအန္တရာယ်ေ ကာင်ဴ ကျင်ဵမျာဵပပိုကျြခင်ဵ၊ ေတာမီဵေလာင်၍ 

မီဵေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစြခင်ဵတ့ုိြဖစ်ပါသည်။ 

 ၇.၂ ေလျာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

လုပ်ငန်ဵနှင်ဴသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ 

လုိက်နာရမည်ဴစည်ဵကမ်ဵမျာဵ ေဆာင်ရန် / ေရှာင်ရန်အချက်မျာဵအာဵ သတ္တုတွင်ဵတွင် အသိေပဵ 

စာတမ်ဵမျာဵစုိက်ထူ၍ အသိေပဵြခင်ဵ၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵဝတ်စဳုြပည်ဴြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ၊ 

ကကီဵ ကပ်ေရဵမှူဵမှ သတ္တုတွင်ဵဆင်ဵမည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵေပဵေစြခင်ဵနှင်ဴ 

ေဆာင်ရန် /ေရှာင်ရန်မျာဵ မှာ ကာဵြခင်ဵ၊ အေတွ့အကကုဳရိှေသာ ကကီဵ ကပ်ေရဵမှူဵမျာဵြဖငဴ် 

ဦဵေဆာင်ကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်မှုမရိှေစရန် အရဳေလဵေပဵ 

စက်မျာဵထာဵရိှြခင်ဵ၊ ကျင်ဵနဳရဳမျာဵပပိုကျပျက်စီဵမှုမရိှေစရန် သဳေဘာင်သဳပန်ဵမျာဵြဖင်ဴ 

အခုိင်အမာတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ အမုိဵအကာမျာဵခုိင်မာမှုရိှေစရန် စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

အေရဵေပါ်ဆက်သွယ်မှုစနစ်မျာဵထာဵရိှေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ သတ္တုတွင်ဵအတွင်ဵ အေရဵေပါ် 

သဳုဵစဲွနုိင်ရန် အစာေြခာက်မျာဵ၊ ေဆဵဝါဵမျာဵစီစဉ်ထာဵေပဵြခင်ဵ၊ ယမ်ဵေပါက်ကဲွမှု အန္တရာယ် 

မရိှေစရန် ယမ်ဵေဖာက်ခဲွကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵြဖင်ဴ ယမ်ဵေဖာက်ခဲွမှုအစီအစဉ်အာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

 ကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုအတွက် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ         

ေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵ၍ တာဝန်ခဳ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၇.၃ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ 

 လုပ်ကွက်တွင် လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ 

အဖဲွ့မျာဵဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 



 

                            

၁. ဦဵေနဝင်ဵထွန်ဵ  စီမဳကိန်ဵအကကဳေပဵဒါရုိက်တာ  တာဝန်ခဳ (နာယက) 

၂. ဦဵခွန်ထွန်ဵေကျာ် စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ   ဥက္ကဋ္ဌ 

 ၃.                                               

 ၄.                                  

                                                       

 ၅.                                  /                       

 ၆.                                          

 ၇.                                                 ။ 

၇.၄   လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအဖွဲ့        

OrganizationChart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စမဳီကိန်ဵဒါရုိက်တာ 

(နာယက) 

မန်ေနဂျာ 

(လုပ်ကွက်တာဝန်ခဳ) 

လုပ်ငန်ဵကကီဵ ကပ် 

(ထုတလ်ုပ်ေရဵဌာန) 

လုပ်ငန်ဵကကီဵ ကပ် 

(သန့်စင်ေရဵဌာန) 

ဝန်ထမ်ဵ (၃)ဦဵ 

(ထုတလ်ုပ်ေရဵဌာန) 

ဝန်ထမ်ဵ (၂)ဦဵ 

 (သန့်စင်ေရဵဌာန) 



 

 ၇.၅ အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵအဖွဲ့  

                            

၁. ဦဵခွန်ထွန်ဵေကျာ် စီမဳကိန်ဵတာဝန်ခဳဒါရုိက်တာ  အဖဲွ့ေခါင်ဵေဆာင် 

 ၂.                                             

 ၃.                                         

 ၄.                                               

 ၅.                                       

 ၆.                                  

၇.၆ အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵအဖွဲ့ Organization Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မန်ေနဂျာ 

(လုပ်ကွက်တာဝန်

ခဳ) 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳ 

(သန့်စင်ေရဵဌာန) 

 

ရုဳဵအဖဲွ့မှူဵ 

(အပု်ချုပ်ေရဵ) 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳ 

(ထုတလ်ုပ်ေရဵဌာန

) 

လုပ်ငန်ဵကကီဵ ကပ် 

(ထုတ်လုပ်ေရဵဌာန

) 

ရုဳဵအုပ် 

(အပု်ချုပ်ေရဵ) 

 

အဆုိင်ဵမှူဵ (၁)ဦဵ 

(ထုတလ်ုပ်ေရဵဌာန

) 

ယာဉ်ေမာင်ဵ (၂) ဉီဵ 

(အပု်ချုပ်ေရဵ) 

 

လုခဳခုဳေရဵ (၂)ဉီဵ 

(သန့်စင်ေရဵ) 

လုပ်ငန်ဵကကီဵ ကပ် 

(သန့စ်င်ထုတ်လုပ် 

ေရဵဌာန) 

အဆုိင်ဵမှူဵ (၁)ဦဵ 

(သန့်စင်ထုတလ်ုပ်

ေရဵဌာန) 



 

၇.၇ ေဘဵအန္တရာယ် ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင် 

ကာကွယ်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမည်ဴလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ -  

 လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵကာကွယ်ေရဵအတွက် လုပ်သာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

အာဵလဳုဵအာဵ လုပ်ငန်ဵခွင်သင်တန်ဵမျာဵ ေပဵထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 လုပ်သာဵဝန်ထမ်ဵအာဵလဳုဵကုိ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာနှင်ဴပညာေရဵဆုိင်ရာလုိအပ်ချက်အရ 

အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵသင်တန်ဵမျာဵကုိ  ပ့ုိချေပဵရန် စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵစီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ်ကုိ တုိဵချဲ့ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အေနအထာဵအရ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် 

ေဘဵအန္တရာယ်သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်မျာဵ သိသာြမင်သာသည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် တပ်ဆင် 

ထာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ပင်ပန်ဵနွမ်ဵနယ်မှုနည်ဵပါဵေစရန် လုပ်ငန်ဵချန်ိကုိ လုိသည်ထက် 

မပုိေအာင် တာဵြမစ်ထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 လုပ်သာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် 

ေဘဵအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵဝတ်စဳု (Personal Protective Equipment) (PPE)မျာဵ 

ဝတ်ဆင်အသဳုဵြပုေစပပီဵ ပဳုမှန်စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵဌာနမျာဵအာဵလဳုဵတွင် (First Kid)  ကက်ေြခနီေဆဵပဳုဵမျာဵထာဵရိှပါမည်။ 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အာဵ စီမဳချက်မျာဵေရဵဆဲွစီမဳထာဵြခင်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လုိအပ်ေသာ 

ပစ္စည်ဵ ကရိယာမျာဵစုေဆာင်ဵထာဵြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ ေရှဵဦဵသူနာြပုစုနည်ဵမျာဵနှင်ဴ အသက်ကယ်နည်ဵတ့ုိအာဵ 

ဇာတ်တုိက်ေလဴကျင်ဴသင် ကာဵေပဵထာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ မီဵေလာင်နုိင်သည်ဴ အမှိုက်မျာဵကုိ အချန်ိမှန်မှန်ဖယ်ရှာဵ ရှင်ဵလင်ဵ 

ထာဵပါမည်။ 

 မီဵေလာင်လွယ်ေသာအရည်မျာဵ (ေရနဳဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီမျာဵ) စသည်တ့ုိကုိ 

စနစ်တကျ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵပါမည်။ 



 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ သတ်မှတ်ေနရာအလုိက် မီဵသတ်ေဆဵဗူဵမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵ 

ရိှပါမည်။ အေရဵေပါ်မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန် လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ မီဵသတ်ေရပုိက်မျာဵ တပ်ဆင် 

ထာဵပါမည်။ 

 ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အေြခခဳမီဵသတ်သင်တန်ဵမျာဵ ပ့ုိချထာဵပါမည်။ 

 မီဵေလာင်နုိင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵသုိေလှာင်ထာဵသည်ဴေနရာမျာဵနှင်ဴ သိသာထင်ရှာဵသညဴ ်

ေနရာမျာဵတွင် (မီဵသတိြပု၊ေဆဵလိပ်မေသာက်ရ) အစရိှသည်ဴ မီဵသတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ် 

မျာဵ တပ်ဆင်ထာဵရိှပါမည်။ 

 မီဵသတ်ေဆဵဗူဵမျာဵ၊ မီဵသတ်ေရကန်မျာဵ၊ မီဵသတ်ပုိက်မျာဵ၊ သဲပဳုဵမျာဵ ကကိုတင်စီမဳထာဵ 

ရိှပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ေကာင်ဵမွန်ေသာ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ြဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ အန္တရာယ်မျာဵကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ မြဖစ်ခင်ကကိုတင် 

ကာကွယ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ထာဵပါမည်။ 

 မေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵပါက အေ ကာင်ဵရင်ဵကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပပီဵ ေနာင်အလာဵတူ 

မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ ကကိုတင်ကာကွယ်မှုမျာဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ 

 

၇.၈ အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွေက်မညဴ်အစီအစဉ်  

လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ အေရဵေပါ်အေြခအေနြဖစ်ေပါ်လာပါက ေအာက်ပါအတုိင်ဵ 

စီမဳချက်မျာဵချမှတ်ပပီဵ ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည် - 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵအေရဵေပါ်အေြခအေနြဖစ်ေပါ်လာပါက ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

လုပ်ေဆာင်နုိင်ရန် အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵအဖဲွ့ဖဲွ့စည်ဵထာဵပါမည်။ 

 အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်နုိင်ရန် 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အေြခခဳေရှဵဦဵသူနာြပုစုြခင်ဵ သင်တန်ဵမျာဵကုိ ပ့ုိချေပဵထာဵပါမည်။ 

 အေရဵေပါ်ြဖစ်ေပါ်လာပါက အချန်ိမီ အနီဵဆဳုဵေဆဵေပဵခန်ဵ၊ ေဆဵရဳုအစရိှသည်တ့ုိ 

အြမန်ဆဳုဵ ပ့ုိေဆာင်သွာဵနုိင်ရန် (Emergency Response Exercise)ကကိုတင် 

ဇာတ်တုိက်ေလဴကျင်ဴမှုမျာဵ  ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်လာပါက အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက် သွာဵနုိင်ရန်အတွက် လုိအပ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ စုေဆာင်ဵထာဵပါမည်။ 

 ဓာတုဓာတ်ေဆဵနှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ရိှဓာတ်ေဆဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှုလုိင်စင်ရယူထာဵပါမည်။ 



 

၇.၉ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵ 

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵသည်  မီဵေလာင်မှုြဖစ်ေပါ်မှ ဝုိင်ဵဝန်ဵပငိမ်ဵသတ် 

ြခင်ဵထက် ပုိမုိအကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုရိှေစ၍ အေဆာက်အဦဵမျာဵ၊  စက်ပစ္စည်ဵမျာ ၊ဵ လုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵဂုိေဒါင်မျာဵ မီဵေလာင်မှုမရိှေစေရဵအတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်မှု 

မျာဵအာဵ ြပုလုပ်ထာဵပါမည်။ ေအာက်ပါ မီဵေဘဵကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

 လမ်ဵေလျှာက်ရင်ဵေဆဵလိပ်လဳုဵဝမေသာက်ရ။ မီဵပငိမ်ဵသတ်ပီဵေသာ ေဆဵလိပ်တုိကုိ 

သတ်မှတ် ထာဵသည်ဴေနရာတွင်သာ စွန့်ပစ်ရမည်။ ေဆဵလိပ်မီဵေ ကာင်ဴ မီဵေဘဵ 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနုိင်ေသာ ေနရာတုိင်ဵတွင် ''ေဆဵလိပ်မေသာက်ရ'' စာတမ်ဵမျာဵ 

ချတ်ိဆဲွြခင်ဵ၊ ဆီသုိေလှာင်ရဳုနှင်ဴ ပစ္စည်ဵသုိေလှာင်ရဳုမျာဵတွင် မီဵသတ်ဗူဵမျာဵ၊                         

'' မီဵသတိြပု''  စာတမ်ဵမျာဵချတ်ိဆဲွထာဵရိှရမည်။ 

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ တရာဵဝင်သွယ်တန်ဵေပဵထာဵေသာ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵမှအပ 

မိမိသေဘာအေလျာက် လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵ တပ်ဆင်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵကုိ 

ေလာင်စာဆီမျာဵအနီဵ ချတ်ိဆဲွသွယ်တန်ဵြခင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵအာဵ သဳမှိုတွင် 

ချတ်ိဆဲွြခင်ဵမျာဵ လဳုဵဝမြပုလုပ်ရန်။ 

 ရာသီဉတုအေြခအေနဆုိဵမျာဵနှင်ဴ မုိဵမျာဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵမှုရိှပါကအေဆာက်အဦ 

မျာဵတွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ပင်မမီဵခလုတ်မျာဵ ဓာတ်တုိင်မှအဝင်ကကိုဵမျာဵကုိ 

စစ်ေဆဵ၍ မိန်ဵခလုတ်မျာဵကုိ ပိတ်ထာဵရန်။ 

 သစ်ပင်နှင်ဴမလွတ်ေသာ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵ ေဆွဵေြမဴေပါက်ပပဲေနေသာ ဓာတ်ကကိုဵမျာဵ၊ 

လျှပ်စစ်ကကိုဵအချင်ဵချင်ဵ ပွတ်တုိက်မှုေ ကာင်ဴ မီဵပွင်ဴြခင်ဵမျာဵ၊ တစ်စဳုတစ်ခု 

ချ ို ့ယွင်ဵချက်မျာဵ ေတွ့ပါက တာဝန်ရိှသူထဳကကိုတင်သတင်ဵပ့ုိရန်။ 

 စက်သဳုဵဆီအတွက် ထုတ်ေသာဆီမျာဵကုိ ဖိတ်စင်မှုမရိှေအာင် စနစ်တကျထုတ်ယူပပီဵ 

စက်သဳုဵဆီထုတ်ယူေနစဉ်အချန်ိအတွင်ဵ ေမာင်ဵနှင်ေနေသာ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကုိ စက်ရပ်ထာဵရန်။ 

 စာဵဖုိေဆာင်တွင် ေန့စဉ်ချက်ြပုတ်ချန်ိကုိ နဳနက်ပုိင်ဵ (၀၅:၀၀) နာရီမှ 

(၀၉:၀၀)အချန်ိထိ၊ ညေနပုိင်ဵတွင် (၁၄:၀၀) နာရီမှ (၁၈:၀၀) နာရီအချန်ိအတွင်ဵသာ 

ချက်ြပုတ်စီမဳရန်၊ ကျန်အချန်ိမျာဵတွင် မီဵဖုိ၌ မီဵကကင်ဵမီဵကျန်မျာဵ လဳုဵဝမရိှေစရန်။ 



 

 မီဵဖုိေချာင်အတွင်ဵ မေတာ်တဆမီဵထေတာက်ြခင်ဵ၊ ေလာင်ကျွမ်ဵြခင်ဵမျာဵြဖစ်ေပါ်ပါက 

ကာကွယ်နုိင်ရန်အတွက် ေရဆွတ်ထာဵေသာ ဂဳုနီအိတ်၊ ေရြဖည်ဴထာဵေသာေရအုိဵမျာဵနှင်ဴ 

မီဵချတ်ိ၊ မီဵကပ်မျာဵကုိ အဆင်သင်ဴအသဳုဵြပုနုိင်ရန် စာဵဖုိေဆာင်ေဘဵတွင် အဆင်သင်ဴ 

ထာဵရိှရန်။ 

 မီဵေဘဵကကိုတင်ကာကွယ်မှုအတွက် သီဵသန့်ထာဵရိှေသာ ေရကန်မျာဵတွင် အပမဲတန်ဵ 

ေရအြပည်ဴြဖစ်ေနရန်၊ မီဵချတ်ိ၊ မီဵကပ်မျာဵ အစီအရီတန်ဵထာဵရန်။ ေရဆဲွပဳုဵမျာဵ၊ 

သဲအိတ်မျာဵကုိ  စနစ်တကျချတ်ိဆဲွထာဵရန်။ 

 

၇.၁၀ မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵပါက မီဵငငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵနှင်ဴ ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင် 

ရွေက်ြခင်ဵ 

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵေ ကာင်ဵ သိလျှင်သိြခင်ဵ၊ အြခာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ 

ေအာ်ဟစ်အသိေပဵြခင်ဵ၊ အချက်ေပဵသဳေချာင်ဵေခါက်၍ အသိေပဵြခင်ဵ၊ ဆတ်သာဵ 

ေစလွှတ်၍ အသိေပဵြခင်ဵ၊ လက်ကုိင်ဖုန်ဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵစက်၊ ခရာမျာဵစသည်ြဖင်ဴ 

အြမန်ဆဳုဵအသိေပဵ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန် စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်၊ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵအတုိင်ဵ 

ပငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵ၊ မီဵသတ်ကရိယာမျာဵယူေဆာင်၍ မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵသည်ဴေနရာသ့ုိ 

အြမန်ဆဳုဵေရာက်ရိှပပီဵ မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန်။ 

 မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵပါက ချမှတ်ထာဵေသာ တာဝန်အသီဵသီဵအလုိက် မီဵပငိမ်ဵသတ်အဖဲွ့၊ 

ေနရာေရွှေ့ေြပာင်ဵေရဵအဖဲွ့၊ လဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့မျာဵ ကုိယ်ဴတာဝန်ကုိယ်အသီဵသီဵ တာဝန် 

ေကျပွန်စွာ ထမ်ဵေဆာင်ရန်။ 

၇.၁၁ ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ ေြမေအာက်လုိဏ်ြဖင်ဴ တူဵေဖာ်မည်ြဖစ်၍ ေြမေအာက် 

ေလြပတ်ေတာက်ပါက တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အင်ဵသာဵမျာဵ မူဵေမဴြခင်ဵ 

နှင်ဴ အသက်ဆဳုဵရှုဳဵ စသည်ဴြဖင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ကကုဳေတွ့နုိင်ပါသည်။  

 ေြမေအာက်လုိဏ်မျာဵအတွင်ဵ ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ရာတွင် အင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ 

ေြမေအာက်ေလရရိှေရဵအတွက် အဲယာဵကွန်ပရက်စာနှင်ဴ (၂) လက်မ သဳပုိက်မျာဵအာဵ 

ေလဘာဵမျာဵတပ်ဆင်၍ ေရာက်ရိှသည်ဴအနက်အထိ တပ်ဆင်၍ေလေပဵထာဵမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 



 

 ေလမှုတ်စက် (Air Blower) တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ (၂) ေပအချင်ဵရိှ ပုိက်ေပျာဴမျာဵအာဵ  

ယမ်ဵခဲွပပီဵ  ယမ်ဵေငွ့မျာဵရှင်ဵလင်ဵရန်နှင်ဴ ေြမေအာက်ေလေပဵရန် တပ်ဆင်ထာဵပါမည်။ 

 အထက်ေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအာဵ ေလဆန်တွင်ဵ (Rise)မျာဵ ေဖာက်၍ သဘာဝ 

ေလအဝင်အထွက်ရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေြမေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵမွန်မှုအေြခအေနမျာဵအာဵ 

အဆုိင်ဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵမှ စကာဵေြပာစက်မျာဵြဖင်ဴ (၄၅) မိနစ်တစ်ကကိမ် စက်မှု 

တာဝန်ခဳနှင်ဴ အဆုိင်ဵတာဝန်ကျ စက်မှုကျွမ်ဵကျင်ထဳ ဆက်သွယ်သတင်ဵပ့ုိပါမည်။ 

ဆက်သွယ်ေရဵလုိင်ဵအာဵ ကကိုဵလုိင်ဵြဖင်ဴလည်ဵ အရဳတပ်ဆင်ထာဵပါမည်။ အေရဵေပါ် 

လုိအပ်ပါက ဆတ်သာဵမျာဵေစလွှတ်၍ အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵအဖဲွ့အာဵ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အုပ်ချုပ်ေရဵမှုဵရဳုဵရိှ ပင်မဆက်သွယ်ေရဵဝန်ထမ်ဵမှလည်ဵ 

သက်ဆုိင်ရာသ့ုိအေရဵေပါ်အေြခအေနမျာဵအာဵ သတင်ဵပ့ုိမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေြမေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ေနရာသတ်မှတ်၍ ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက 

အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အေရဵအေပါ်အသက်ကယ်ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵထာဵရိှေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ 

၎င်ဵပစ္စည်ဵမျာဵအသဳုဵြပုရန် အဆုိင်ဵမှူဵမျာဵနှင်ဴ လက်ေထာက်အဆုိင်ဵမှူဵမျာဵအာဵ 

ေလဴကျင်ဴသင် ကာဵေပဵထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၇.၁၂ ေဒသဖွဳ့ငဖိုဵေရဵ ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်နှင်ဴဆက်စပ်ေဒသ၏ ကဏ္ဍအလုိက် ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရန် နှစ်စဉ်ရန်ပဳုေငွကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သိန်ဵတစ်ရာ) လျာထာဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်စဉ် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ေတွ့ဆဳုညိှ 

နှိုင်ဵ၍ ေဒသအတွက် လုိအပ်ေသာအေြခအေနမျာဵေပါ် ဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဒသခဳ 

ြပည်သူမျာဵနှင်ဴ တဲွဘက်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။  

၇.၁၃ အေရဵေပါ်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ခန့်မှန်ဵရန်ပုဳေငွလျာထာဵမှု 

 ကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ အေရဵေပါ်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ရန်ပဳုေငွကျပ် (၂၀) သိန်ဵ 

လျာထာဵ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လဳုေလာက်မှုမရိှပါက ထပ်မဳြဖည်ဴတင်ဵ ေဆာင်ရွက် 

သွာဵပါမည်။ 

 

 

 



 

၈.၀။  ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

                               

၁. ဦဵခွန်ထွန်ဵေကျာ် စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ  ဉက္ကဋ္ဌ 

 ၂. ဦဵရဲေသွဵေနာင်  လုပ်ကွက်တာဝန်ခဳဒါရုိက်တာ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

၃. ဦဵဗုိလ်ေလဵ  ဒါရုိက်တာ   အဖဲွ့ဝင် 

၄. ဦဵထွန်ဵထွန်ဵဝင်ဵ ဘူမိေဗဒပညာရှင်  အဖဲွ့ဝင် 

၅. ဦဵခွန်သက်ေအာင် ြပင်ပဆက်ဆဳေရဵတာဝန်ခဳ အဖဲွ့ဝင် 

၆. ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ ကျန်ဵမာေရဵတာဝန်ခဳ  အဖဲွ့ဝင် 

၇. ဦဵေအာင်ေကျာ်မင်ဵ မန်ေနဂျာ   အဖဲွ့ဝင် 

၈.             မန်ေနဂျာ   အဖဲွ့ဝင် 

 စီမဳကိန်ဵ၏ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူမှု 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်နုိင်မှု ေလျာဴနည်ဵပေပျာက်ေစေရဵအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် အထက်ေဖာ်ြပပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုေကာ်မတီြဖင်ဴ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၈.၁ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ Organization Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒါရုိကတ်ာ 

(လုပ်ကွကတ်ာဝန်ခဳ) 

တာဝန်ခဳ 

(စုိကပ်ျ ို ဵေရဵ) 

အုပ်ချုပ်ေရဵဌာန 

-ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ၊ 

-ြပည်သူလူထုနှငဴ် 

ေတွ့ ဆုဳ၊ 

-တုိင် ကာဵချက်မျာဵ 

ေြဖေလျာဴ 

တာဝန်ခဳ 

(အုပ်ချုပ်ေရဵ) ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ 

(အုပ်ချုပ်ေရဵ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ 

(ထုတ်လုပ်ေရဵ)) 

တာဝန်ခဳ  

(စက်မှု/လျှပ်စစ်)  

 ထုတ်လုပ်ေရဵဌာန 

တာဝန်ခဳ 

 (ထုတ်လုပ်ေရဵ) 

စက်မှု/လျှပ်စစ်ဌာန 

  
စီမဳကိန်ဵဒါရုိကတ်ာ 

   စုိကပ်ျ ို ဵေရဵအဖဲွ့ 

-အစာဵထုိဵစုိကပ်ျ ို ဵ 

-အသဳုဵချပပီဵေြမယာ 

မျာဵြပန်လည်ြပုြပင် 

-ထိခိုကမ်ှုမျာဵေလျာဴ 

နည်ဵသက်သာေစ 

ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက ်

-ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ် 

ရှုစစ်ေဆဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက် 



 

၈.၂                                    

 ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်အလုိက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် 

ခန့်မှန်ဵအသဳုဵစရိတ် ရန်ပဳုေငွအြဖစ် ေငွကျပ်သိန်ဵ (၄၀၀) ြဖင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ ကဏ္ဍအလုိက် 

ေအာက်ပါအတုိင်ဵ လျာထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုိအပ်ပါက ထပ်မဳြဖည်ဴတင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ခန့်မှန်ဵကုန်ကျ 

စာရိတ်(ကျပ်) 

၁။ ေစာင်ဴ ကပ် ကညဴ်ရှုမှုအစီအစဉ် (MORNITORING PLAN) ၇,၀၀၀,၀၀၀ 

၂။ ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵ 

သင်တန်ဵမျာဵအစီအစဉ် (CAPACITY BUILDING & TRANING PROGRAM) 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၃။ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵအစီအစဉ် (CSR PLAN) ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၄။ ထိခိုက်မှုေလျာဴချပါဵေစေရဵ အစီအစဉ် (MITIGATION MEASURE PLAN) ၅,၀၀၀,၀၀၀ 

၅။ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴတိုင်ပင်ေဆွဵ ေနွဵြခင်ဵ အစီအစဉ် (PUBLIC CONSULATION 

PLAN) 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၆။ အေရဵေပါ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် (EMERGENCY PREPARENESS PLAN) ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၇။ လုပ်ငန်ဵခွင်နှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု အစီအစဉ် (OCCUPTION HEALTH 

CARE PLAN) 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၈။ စိုက်ခင်ဵတည်ေထာင်ြခင်ဵအစီအစဉ် (REPLANTATION PLAN) ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၉။ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ အစီအစဉ် (MINE CLOSURE PLAN) ၈,၀၀၀,၀၀၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၈.၃ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ မူေဘာင်နှငဴ်စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူမှ လိကု်နာေဆာင်ရွေက်ရမညဴ ်

ကတိကဝတ်မျာဵ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွကမ်ှုေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာဴ 

နည်ဵသက်သာေစေရဵအတွက် စီမဳကိန်ဵအဆိုြပုသူမှ လိုက်နာေဆာင်ရွကမ်ညဴ် ကတိကဝတ် မျာဵမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

၈.၄ ကတိကဝတ်ဇယာဵ 

ကတိကဝတ်ြပုရန် 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵ 
ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုက်မှု 

လုပ်ငန်ဵရှင်ကတိကဝတ်ြပုချက်မျာဵ 

၁။  ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်မည်ဴေနရာ 

ေြမေနရာအာဵရှင်ဵလင် ြဵခင်ဵ၊ 

သတ္တုရုိင်ဵနှင်ဴစွန့်ပစ်ေြမစာ 

- သစ်ေတာသစ်ပင် 

ြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ၊ေြမဆီလွှာဆုဳဵ

ရှုဳဵြခင်ဵ ေဂဟစနစ်ြဖစ် 

ထွန်မှုထိခိုကြ်ခင်ဵ၊ 

- ေြမယာအသဳုဵချမှု အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်သညဴ် 

ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကိအုသဳုဵြပု 

- ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

- အသဳုဵချ ေြမယာမျာဵအစာဵ  ကျွန်ဵပင်မျာဵ 



 

မျာဵသယ်ပ့ုိရန် လမ်ဵမျာဵ 

ေဖာက်ြခင်ဵ၊ သတ္တုရုိင်ဵနှင်ဴ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပဳုေနရာမျာဵ 

ြပုလုပ်ြခင် ၊ဵ 

အစာဵထုိဵစုိကပ်ျ ို ဵထာဵပါသည်။ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ေြမဆီလွှာ ဆုဳဵရှုဳဵ ထာဵ 

သညဴ ်အသဳုဵချထာဵေသာ ေြမေနရာ မျာဵအာဵ 

သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသဳုဵ ချမှုလုပ်ငန်ဵ 

တစ်ရပ်ထူေထာင်နိုင်သည် အထိ ြပန်လည် 

ြပုြပင်ေပဵပါမည်။ 

၂။သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုမျာဵြဖစ်ေ

ေါါ်ြခင်ဵ၊ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴ တုန်ခါမှုတ့ုိအာဵ  အမျ ို ဵသာဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်ဵ

ညွှန်ချက်မျာဵအတွင်ဵ ရှိေစေရဵ အတွက် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုြဖစ်ေပါ်မှုနည်ဵေစေရဵ 

အတွက်ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကို 

အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ယမ်ဵသဳုဵစဲွမှုအာဵ ကန့်သတ်၍ တစ်ပပိုင် နက ်

ေပါက်ကွမဲှု မရိှေစေရဵအတွက် Detonating 

Relay မျာဵ အသဳုဵြပုေဆာင် ရွက်ပါမည်။ 

- အင်ဵတစ်အင်ဵလျှင် တစ်ရက်လျှင်ယမ်ဵခွဲ 

ြခင်ဵအာဵ နစ်ှကကိမ်သာေဆာင်ရွက်ပါ မည်။ 

- ေပါက်ကွအဲင်ဂျင်မျာဵနှင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ တွင် 

အသဳထိန်ဵ ကိရိယာမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵပါမည်။ 

- စက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ အနည်ဵဆဳုဵအေရ  

အတွက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵ 

စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 

- မိုဵကာလမုိဵေရတုိကစ်ာဵ၍အ

နည်အနှစ်မျာဵကျေရာက်ပပီဵ 

စီဵေမျာြခင်ဵ၊ ေရစီဵေရလာ 

ပိတ်ဆိုြ့ခင်ဵြဖင်ဴ 

မိုင်ဵအတွင်ဵနှငဴ် 

ဆက်စပ်ေဒသ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှု

ြဖစ် ေစြခင်ဵ၊ 

- ေရွှေေ ကာသ့ုိမေရာက်မီ ထွက်ရိှေသာ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်မျာဵအာဵ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵ ချန်ိတွင် ပင်မ 

ဆင်ဵတွင်ဵနှင်ဴ ပင်မလုိဏ်ဂူ မျာဵြပန်လည် 

ဖို့ရန်အတွက ်စနစ်တကျ စုပုဳထာဵပါမည်။ 

- ေရွှေေ ကာသ့ုိ ေရာက်ရှိပပီဵ ထွက်ရိှမညဴ် စွန့် ပစ် 

ေကျာက်မျာဵအာဵ အင်ဵြပင်ပသ့ုိ ထုတ် ယူြခင်ဵ 

မြပုဘဲ တူဵေဖာ်ပပီဵ လုိဏ်ေခါင်ဵ မျာဵအတွင်ဵ 

ေရှ့စာဵ ေနာက်ပစ်စနစ်ြဖငဴ် ြပန်လည်ဖို့ပါမည်။ 

သတ္တုတွင်ဵစိမဴ်ထွက် ေရမျာဵ - စွန့်ပစ်ေရမျာဵေ ကာငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကေ်စနိုင် 

ြခင်ဵ 

- သတ္တုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပု ပါမည်။ 

- ပိုလျှေဳသာသတ္တုတွင်ဵစိမဴ်ထွက်ေရမျာဵအာဵ ပျ ို ဵခခဳ 

၊ အစာဵထုိဵစုိကခ်င်ဵမျာဵ ေရေလာင်ဵရန်နှငဴ် 

သတ္တုရုိင်ဵသယ်ပို့သညဴ် လမ်ဵေရဖျန်ဵ ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပု ပါမည်။ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵကာလတွင် မျက်နှာ ြပင် 

ဖွင်ဴတူဵေဖာ်သညဴ် ေြမေအာက်လိုဏ် ေခါင်ဵမျာဵ 

အာဵ ေြမဖို့ြခင်ဵ၊ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵ ချနိ်တွင် ပင်မ 



 

ဆင်ဵတွင်ဵနှင်ဴ ပင်မလုိဏ် ေခါင်ဵမျာဵအာဵ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်မျာဵ ြဖညဴ်ြခင်ဵတ့ုိမှ စိမဴ်ထွက် ေရမျာဵ 

ပိတ်ဆို ့ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သတ္တုရုိင်ဵမျာဵ သယ်ပို့ြခင်ဵ - ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွငဴ်၍ 

ေလထုညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ၊ 

- ေရဖျန်ဵြခင်ဵအာဵ နဳနက်တစ်ကကိမ်၊ ေန့ခင်ဵ 

တစ်ကကိမ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ယမ်ဵခွဲြခင်ဵအင်ဵတစ်အင်ဵလျှင် 

တစ်ရက်လျှင် နစ်ှကကိမ်၊ 

နဳနက်(၄) နာရီနှငဴ် ညေန 

(၆)နာရီ ယမ်ဵခွဲြခင်ဵလုပ် 

ငန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက် 

ပါသည်။ 

- ထိခိုကမ်ှုအန္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင် 

ြခင်ဵ၊ထာဵသုိသယ် 

ယူရာမှမီဵေလာင်မှု 

ြဖစ်ပွာဵေစနိုင်ြခင်ဵ၊ 

- ဆူညဳသဳြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ 

- ယမ်ဵသုိေလှာင်ရာတွင် စနစ်တကျယာယီ 

ယမ်ဵတုိက ်ြဖငဴ် သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵ 

ပါမည်။ ယမ်ဵနှငဴ်ဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ယူ၊ 

သုိေလှာင်၊ သဳုဵစဲွမှုမျာဵအာဵ အေတွ့အကကုဳ 

ရှိဝန်ထမ်ဵမျာဵ ခန့်ထာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ယမ်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှုမျာဵ ေ ကာငဴ် 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ြဖစ်ေပါ်မှု 

မရိှေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 

ေြမေအာက်ေလ 

ြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

အာဵ ေြမေအာက်လုိဏ် 

ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ 

တူဵေဖာ်မည်ြဖစ်၍ 

ေြမေအာက်ေလ 

ြပတ်ေတာက်ပါက 

တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာ

င်ရွက် ေနေသာအင်ဵသာဵ 

မူဵေမဴြခင်ဵနှငဴ် 

အသက်ဆုဳဵ ရှုဳဵြခင်ဵ 

စသညဴ်ြဖငဴ် ေဘဵ အန္တရာယ် 

မျာဵကကုဳ ေတွ့နိုင်ပါသည်။ 

- ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်၍လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရာယ် မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ အတွက်   

ေြမေအာက်ေလေပဵစနစ်အာဵ အရန်ေလ ေပဵ 

စနစ်မျာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ် အသက်ရှု 

ကိရိယာမျာဵ ထာဵရိှ ေပဵြခင်ဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵ 

လမ်ဵေ ကာင်ဵ မျာဵ  စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵ၊ 

အေရဵေပါ် ကယ် ဆယ်ေရဵအဖဲွ့ထာဵရိှ၍ 

ကကို တင် ဇာတ်တုိက် ေလဴကျငဴ်ေပဵထာဵြခင်ဵ 

စသည် ြဖငဴ် ေြမေအာက် ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ 

ေ ကာငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင် ေဘဵအန္တရာယ် မြဖစ်ေပါ် 

ေစေရဵ အတွက ်စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၃။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ(၁၀၀၀)ဂါလဳ 

ခန့်အ သဳု ြဵပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေရမျာဵအာ  ဵအနည် 

ထုိင်ကန်တွင် အနည်ထုိင်ေစ ပပီ  ဵ

လုပ်ငန်ဵတွင် ြပန်လည် 

အသဳု ြဵပုပါမည်။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵေ ကာင်ဴ

လုပ်ကွကန်ှငဴ်ဆကစ်ပ်ဝန်ဵက

ါျင်ေြမေပါ်ေရ၊ ေြမေအာက် 

ေရမျာဵညစ်ညမ်ဵေစနိုင်ြခင်ဵ၊  

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵစွန့်ပစ် 

ြခင်ဵမှ နွဳအနည်အနှစ်မျာဵ 

ပါဝင်၍ ဆက်စပ်ဝန်ဵကျင် 

ေရစီဵေရလာပိတ်ဆိုန့ိုင်ပါ 

သည်။ 

- စွန့်ပစ်ေြမစာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ အနည်ထိုင်ကန် 

အာဵ ေြမေအာက်ေရစိမဴ်ဝင်ြခင်ဵ မရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ထာဵပါမည်။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵအာဵ ြပင်ပသ့ုိေစလွှတ် ြခင်ဵ 

မြပုပါ။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရပမာဏမှာ (၁၀၀၀)ဂါလဳ ခန့်ြဖစ် 

ပါသည်။ အမှုန့်ကကိတ်ရာတွင် ဓာတ်ေဆဵမျာ  ဵ

အသဳုဵမြပ ြုခင် ၊ဵ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် လုပ်ငန်  ဵသဳုဵေရ   

မျာဵအာ  ဵနဳွအနည်အနှစ်မျာ  ဵမပါဝင် ေစေရ  ဵအတွက် 

အနည်ထုိင်ကန်တွင် အနည် ထုိင်ေစပပီ  ဵေရ ကည်မျာ  ဵ

အာ  ဵလုပ်ကွက် အတွင်ဵရိှ စုိက်ခင်ဵမျာ  ဵသ့ုိ သွယ်တန်  ဵ 

ထာဵ ေသာ ေရေြမာင်ဵ မျာဵ  အတွင်ဵ ေစ လွှတ်၍ ေရေလာင်ဵ    

ရာတွင် အသဳု ြဵပ ြုခင် ြဵဖင်ဴ စွန့်ပစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

၄။ စွန့်ပစ်ေြမစာ 

 

- စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ စွန့်ပစ်မှုမှ 

ေြမစာပုဳ မျာဵအာဵမုိဵေရ 

တုိကစ်ာဵ၍ နှုဳဵအနည်အနှစ် 

မျာဵပျ ဳ့လွင်စီဵေမျာပပီဵ 

ေရစီဵေရလာ ပိတ်ဆိုြ့ခင်ဵ၊ 

သဲဆန ်ေသ ေြမ မျာဵြဖစ်၍ 

ေြမဆီ လွှာြပုန်ဵတီဵေစ 

ြခင်ဵမျာဵြဖစ်ေပါ် နိုင်ပါသည်။ 

- စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵအာဵ ေရြဖင်ဴေဆဵပပီဵ လုပ်ကွက ်

အတွင်ဵရိှ လျှို ေြမာင်အတွင်ဵ ြဖည်ဴမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ မိုဵေရတုိကစ်ာဵ၍ 

စီဵေမျာမှုမရိှေစရန် လျှို  အတွင်ဵ တမဳတုတ် 

ထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵရပ်ဆိုင်ဵမည်ဴအချနိ်တွင် စွန့်ပစ်ေြမ 

စာမျာဵ ထပ်မဳြဖည်ဴပပီဵ ဖိသိပ်ေြမညှိ၊ ေြမ ေဆွဵ 

ဖုဳဵအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ စုိကပ်ျ ို ဵပါမည်။ 

၅။  လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 

ကာကွယ်ေရ ၊ဵ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ  

မီ ေဵဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရ  ဵ

- ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ ၊ 

- ယမ်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

မ ှအသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ် 

ေစြခင်ဵ၊ 

- ေြမသာဵပပိုကျမှုမျာဵြခင်ဵ 

စသည်ြဖငဴ်လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵ

အန္တရာယ်မျာဵနှင်ဴသဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေသာ  

မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵ၊ 

ေြမ ပပိုြခင်ဵ၊ မီဵေလာင် ြခင်ဵ၊ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေပါ် 

ေစနိုင်ပါသည်။ 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုမှ လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရယ်မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွက် 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရယ်ကာကွယ်ေရဵ စီမဳချက် 

ေရဵဆွဲပပီဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တ ရာယ် ကာကွယ် 

ေရဵအဖဲွ့မျာဵ၊ အေရဵေပါ် ကယ်ဆယ် ေရဵ 

အဖဲွ့မျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု အဖဲွ့မျာဵ 

ဖွဲ့စည်ဵေဆာင် ရွက်ပါမည်။ 

- သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵ၊ 

မီဵေဘဵအန္တရယ်ကာကွယ်ေရဵမျာဵအတွက်လည်ဵ 

စီမဳချက်မျာဵေရဵဆဲွ၍ အေကာင် အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက် မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

 

၆။  ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှု 

ေ ကာငဴ်ေြမယာဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵ 

သဘာဝေရအရင်ဵအြမစ်ရှုဳဵြခ

င်ဵ၊ ဆူညဳသဳနှငဴ် တုန်ခါမှုမျာဵ 

ြဖစ် ေပါ်ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေရနှငဴ် 

စွန့် ပစ်ေြမစာမျာဵေ ကာငဴ် 

လုပ် ကွက်နှငဴ် ဆက်စပ် 

ေဒသပတ် ဝန်ဵကျင် 

ညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ၊ 

- ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှု 

ေလျာဴကျေစြခင်ဵ၊ 

- သဘာဝအပင်မျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵေစ 

ြခင်ဵ။ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်သန်စင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵေ ကာငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် 

လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိုကေ်စနိုင်သညဴ် အချက် 

မျာဵ ဓာတ်ေဆဵမျာဵမှ ေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစ 

နိုင်သညဴ်အချက်မျာဵ၊ 

- လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သညဴ် 

အချက်မျာဵ၊ ကကို တင်ကာကွယ်ေရဵ ဆိုင်ရာ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ၊ အေရဵေပါ်အေြခအေန 

တွင် ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအမဳမျာဵ၊ ေဘဵအန္တ 

ရာယ် ကာကွယ်ေရဵအတွက် ကကို တင်ဇာတ်တုိက် 

ေလဴကျငဴ်ပညာေပဵသည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင် 

ရွက်သညဴ် အေြခအေနမျာဵအာဵ ေစာင်ဴ ကပ် 

 ကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵပါမည်။ 

၇။  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် နှင်ဴ 

မီ ေဵဘဵအန္တာရာယ် ကကိုတင် 

ကာကွယ်ြခင်  ဵ

- ထိခိုကမ်ှုေဘဵအန္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ၊ အသက် 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ 

- သဘာဝေဘဵအန္တာရယ်နှင်ဴ မီဵေဘဵအန္တရယ် ကကိုတင် 

ကာကွယ်ေရဵအတွက် အေရဵေပါ် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴအဖဲွ့မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵထာ ြဵခင် ၊ဵ 

သဘာဝေဘဵအန္တရယ်နှင်ဴ မီဵေဘဵအန္တာရယ် ကကိုတင် 

ကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်မျာ ြဵဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ပါမည် 



 

၈။ လူမှုေရဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ် 

မျာဵနှင်ဴ ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵ 

ကိစ္စမျာဵ 

- လူမှုဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိခိုကမ်ှု 

- ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ လိုလာဵ 

ချက်မျာဵေဖာ်ထုတ်ကာ စီမဳေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵကိစ္စရပ်မျာဵ အာဵ 

စီမဳကိန်ဵကာလတစ်ေလျှာက်လုဳဵ စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၉။ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ 

ေြမယာအသဳုဵချထာဵမှု  

ကိစ္စရပ်မျာဵရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ 

အုပ်ချု ပ်မှုဆုိင်ရာအေဆာက် 

အဦဵမျာ ၊ဵ  စက်မှုဆုိင်ရာ 

အေဆာက်အဦမျာ ၊ဵ ဝန်ထမ်  ဵ

အိမ်ယာမျာဵအတွက် ေြမယာ 

အသဳုဵချထာဵမှုမျာဵ။ 

- ေြမမျက်နှာြပင်အေန 

အထာဵနှငဴ်ရှုခင်ဵမျာဵ 

ေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ ေြမဆီလွှာ 

ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ၊သစ်ေတာသစ်ပင်

ဆုဳဵရှုဳဵ ြခင်ဵ၊ေြမဆီလွှာ 

ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- သငဴ်ေလျာ်ေသာေြမယာအသဳုဵချမှုလုပ်ငန်ဵ 

တစ်ရပ်ထူေထာင်နိုင်သည်အထိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ေြမစာနှင်ဴလုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵေရ အနည်ထုိင်ကန် စွန့် 

ပစ်ေရကန်၊ အင်ဵဝုိင်ဵလှည်ဴ 

ကန်မျာဵ၊  

- ေြမေနရာဆဳုဵြခင်ဵ၊ - မျက်နှာညှိ၍ အေပါ်ယဳေြမသာဵဖုဳဵအုပ်ြခင်ဵ၊ 

ေြမေဆွဵလွှာအုပ်ြခင်ဵတ့ုိ ြပုလုပ်၍ 

ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိကပ်ျ ို ဵပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳု၊ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပဳု 

- ြမင်ကွင်ဵေကာင်ဵမွန်မှု မရှိ 

ြခင်ဵ၊ ပပိုကျ၍ 

ေဘဵအန္တရာယ်ရိှနိုင်ြခင်ဵ၊ 

- မိုဵရာသီတုိကစ်ာဵ၍ ေချာင်ဵ 

ေြမာင်ဵမျာဵအတွင်ဵအနည် 

အနှစ်မျာဵ ကျနုိင်ြခင်ဵ၊ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ပင်မဆင်ဵတွင်ဵမျာဵ နှငဴ် 

ပင်မလိုဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ြပန်လည် 

ြဖည်ဴမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာက်ပုဳ၊ ေြမစာ 

ပုဳေနရာမျာဵအာဵ  ရှင်ဵလင်ဵ၍ ေဒသေပါက် 

ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိကပ်ျ ို ဵပါမည်။ 

ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတွင် 

ေြမဆီလွှာ၊ ေြမေပါ်ေရ၊ေြမ 

ေအာက်ေရညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

ေြမေပါ်ေြမေအာက်ေရညစ် 

ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလ (၅)နှစ် အထိ ေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵပါမည်၊ 

မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအစီရင် 

ခဳစာတင်ြပြခင်ဵ 

 - မိုင်ဵပိတ်ြခင်ဵအာဵစီဵပွာဵေရဵတွက်ေချ မကိုက် 

ြခင်ဵ၊ သတ္တုေ ကာမျာဵ ေပျာက်သွာဵြခင်ဵ 

စသည်ြဖငဴ် သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မေဆာင်ရွက်နိုင်သညဴ်ကာလတွင် ပိတ်သိမ်ဵ 

ပါမည်။ စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵရန် (၁)နှစ်အလုိ 

တွင်မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴ အေသဵစိတ်အစီအစဉ် 

မျာဵအာဵ တင်ြပပါမည်။ 

 

 

 

 



 

၈.၅ အစီအရင်ခဳစာေရဵသာဵသူ၏ ကတိဝန်ခဳချက်  

                                                                    ၊ 

                ၊                ၊                                လုပ်ကွက်အတွက် 

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵအစီရင်ခဳစာအာဵ ဝန်ဵကျင်ေဗဒဆုိင်ရာပညာရှင်မှ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိက်ုမှုေလျာဴနည်ဵေစေရဵနှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုမရိှေစေရဵ 

စီမဳချက်ပါ အချက်အလက်မျာဵ၊ သက်ဆုိင်ရာ ဥပ ေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ တိကျစွာလိကု်နာ၍ ြပည်ဴစုဳေစရန် ေရဵဆဲွတင်ြပထာဵသည်မှာ 

မှန်ကန်ပါေ ကာင်ဵနှငဴ် ကတိကဝတ်ဇယာဵပါအတိင်ုဵ လိကု်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါ 

ေ ကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ပါသည်။ 

 

 

                    ဦဵရေဲသွဵေနာင်        ဦဵခွန်သက်ေအာင် 

                   (စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်တာဝန်ခဳဒါရုိက်တာ)                  (ဝန်ဵကျင်ေဗဒပညာရှင်) 

 ၈.၆    စီမဳကိန်ဵမျာဵနှငဴ်သက်ဆုိင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵရငှ်၏ကတိကဝတ်  

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ (IEE) တွင် ပါရိှေသာအချက်အလက်မျာ  ဵ

တိကျခုိင်မာေ ကာင်ဵနှငဴ် ြပညဴစဳု်ပါေ ကာင်ဵ အစီအရင်ခဳစာပါ အချက်အလက်မျာဵကို လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵအပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို တိကျစွာလိကု်နာ၍ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုမျာဵေလျာဴနည်ဵ 

ေစေရဵအတွက် ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ(ပါ) ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ 

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကုိ လိကု်နာမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှင်ဴ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ အြပည်ဴအဝအစဉ်အပမဲလုိက်နာသွာဵမည် ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵနှင်ဴ ေဖာ်ြပပါ 

ကတိကဝတ်အတုိင်ဵ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ေရဵထုိဵဝန်ခဳကတိြပု 

ပါသည်။  

 

 



 

၉.၀                                                                           

            

                                             ၏ SGU (271)              

                                                                                

                                                                            

                                    ၊                                                     ၊ 

             ၊                                          ၊                                   ၊ 

                                                                                      

                                ၊                                                              

                                                                                             

                           ။ 

                                                                                   ၊ 

                                                    ၊                                       

                                                       ၊                                      ၊ 

                                                                                         ။ 

                                                                              

                                              ။          ၊                   

                                                                         ၍           

                                                           ။                             

                                                                                               

                                                                ။                       

                                                       (Back Filling)                   

                    ။                                           လတီ္တတွဒ်  ( 22   42' 

45.62" N ) နှငဴ် ေလာင်ဂျတီွဒ် (96   01'  32.23" E )           (  ၂ ၀ ၀  )     (  ၁၀ ၀   )          

(၁၅ )                      ၆ ၀                                     ။               ၍ 

                                                                                                 

                   ။                                                                            

              ၍                  ။                                         



 

                                                 (၄၀ ၀)                                 

                                                  ။                             

                      ၍                                                           

                                                                           ။  

၉.၁                                                                      

                                                        (      ၄၀၀) 

(              )              ၍                                       

   ။                                                                         

                             ၊                                                 

         ။                                                                   

                                                                        

            ၊         ၊                        ၊                             

                                                                                  

                                                                                        

                                                              (၈၀) (                ) 

                                                                           

                                                                                

   ။                          (၅)                                          

                ။ 

၁၀.၀ အမျာဵြပည်သူမျာဵနှငဴ်တိင်ုပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

                                                                              

                                                                                                  

                                                                                               

                                      ၊          ၏                                     

                                                                                    

                         ။  



 

                                                                                   

                            ၍                 ။                                       

                                                              ၍               

                        ၊                                                             

                                                                             

                                                                                    

                                     ၍                                        ၊        

                                                                  ၊                     

                                                                                   ၊ 

                                                                                              

                                 ၊                      ၏                               

                                                          ၊                             

၏                                                                      ၊         

                                                                                          

                                                            ၍                            

         ၍                       ၊                ၏                               

                           ၍                                ၊    ၏                

                     ၍                                                            

                                                                                            

                                                                             

                                                                                            

                                                                                            

(၂)                 ၍                                                                       

        ။  

                                        ၌             (၃၀)           ၍          

          ။                                                                 (၂)                  

        ၍                ၏                ၊                                        ၏ 



 

                                       ၍              ၊                      

                                                   ၍                      ။  

                                                                               

                                                                                            

                                                                                           

                         ၊                                                       

          ၊                                    ၊                                     

                   ၊                                                                

                                                                         ။  

                                               (၁၀.၁၁.၂၀၁၇)                      

            ၌                         ။  

၁၁.၀ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ရဴှုြခင်ဵနှငဴ် ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက် 

၁၁.၁  ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵမညဴအ်စီအစဉ် 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခိကု်မှုမျာဵ ေစာငဴ် ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵအတွက် စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ ဦဵေဆာင်ေသာ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ် ရှုစစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိငု်ဵ ဖွဲ့စည်ဵထာဵ 

ရှပိါသည် - 

 စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ  - ဥက္ကဋ္ဌ 

 စီမဳကိန်ဵတာဝန်ခဳ  - တာဝန်ခဳ 

 ရုဳဵအဖဲွ့မှူဵ(ဆက်ဆဳေရဵ) - အဖွဲ့ဝင် 

 ဘူမိေဗဒပညာရှင်  - အဖွဲ့ဝင် 

 စာရင်ဵကိုင်  - အဖွဲ့ဝင် 

 ကကီဵ ကပ်ဝန်ထမ်ဵ ၅ ဦဵ  - အဖွဲ့ဝင် 

 ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ - အဖွဲ့ဝင် 

 လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်ဵ ရှာေဖွစမ်ဵသပ်တူဵေဖာ်မှု လုပ်ငန်ဵအဆငဴ်ဆငဴ်ေ ကာင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်မျာဵအာဵ ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစေရဵအတွက် ေစာငဴ် ကပ် 



 

 ကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵမညဴ ်အစီအစဉ်မျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအစီအစဉ်အတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴအလိကု် ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုမည်ဴအစီအစဉ်ကို ေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴရ်ှုရမညဴ်အချန်ိတွင် လက်ရှိပတ်ဝန်ဵကျင် အေြခအေနမျာဵသည် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်စဉ် 

ကာလအတွင်ဵတွင် ကွာြခာဵလာမှု၊ ထိခိကု်မှု ရှိ/မရိှ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵနိုင်ရန် 

အတွက် Ambient ရှိ ေြမေပါ်/ ေြမေအာက် ေရအရည်အေသွဵ၊ ေလထုအရည်အေသွဵ၊ 

ေြမထုအရည်အေသွဵနှငဴ် ဆူညသဳဳတိုက့ိုြဖစ်ေပါ်ေစသညဴ ် မူလအရင်ဵအြမစ်ေနရာလိကု်နာမှတ် 

မျာဵ (Point of Compliance လတ္တတီွဒ်၊ ေလာင်ဂျကီျုအမှတ်မျာဵ) တွင် ထပ်မဳေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴရ်ှု့မည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှငဴ် တိုင်ဵတာမညဴ်အကကိမ်ေရ၊ အချနိ်ကာလ၊ ေစာငဴ် ကပ်  ကညဴရ်ှုမညဴ် 

Parameter မျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုမည်ဴ အစီအစဉ်ဇယာဵတွင် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု ဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵအတုိင်ဵ အချနိ်အပိုင်ဵအြခာဵ အလုိက် 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုမှု အစီရင်ခဳစာကို 

ကကိုတင်ေရဵဆဲွထာဵပပီဵ (၆)လတစ်ကကိမ် သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵသ့ုိ တင်ြပသွာဵပါမည်။ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်အတွင်ဵရှိ လုိက်နာမှတ်မျာဵြပ ေကာင်ဵကင်ေြမပုဳကို ေနာက်ဆက်တွဲတွင် 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့ြခင်ဵအတွက် ရန်ပုဳေငွကျပ်သိန်ဵ (၇၀)အာဵ လျာထာဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၁၁.၂  ဆူညမဳှုနှငဴ်တုန်ခါမှုတိုင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵလိကု်နာမှတ်(Point Of Complaince) 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆငဴ်တွင် ယာဉ်/ယန္တရာဵမျာဵ၊ မီဵစက်၊ ေရစက်၊ ေလစက်၊ 

ေြမတူဵစက်အသဳုဵြပုပပီဵ ေရွှေသတ္တုရှာေဖွတူဵေဖာ်ေနရမှုေ ကာင်ဴ ဆူညမဳှုနှငဴ်တုန်ခါမှု 

မျာဵြဖစ်ေပါ်မှု အေြခအေနမျာဵအာဵ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ 

(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ရှိေစေရဵအတွက် စစ်ေဆဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆူညမဳှုနှငဴ်တုန်ခါမှုလိုက်နာမှတ်အာဵ ေြမေအာက်သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ အနီဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ မီဵစက်၊ အင်ဂျင်စက်မျာဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေနရာမျာဵတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 



 

အေပါ်သက်ေရာက်မှု၊ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ရိှ/မရှိ လိက်ုနာမှတ်အြဖစ်ထာဵကာ ထပ်မဳေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴရ်ှု့ပါမည်။ 

လိုက်နာမှတ် ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမည်ဴ 

(Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမ

ညဴ် အကကိမ်ေရ လာဒ် ေလာင် 

22   42' 43.27" 96   01'  30.18" 
လကခ်ဳေနရာအတွင်ဵ၊အြပင်လက်

ခဳရာေနရာမျာဵ၏ (dBA) 
(၆)လ တစ်ကကိမ် 

၁၁.၂.၁ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ    

ဆူညသဳဳအာဵ (70)dBA ေအာက်နှင်ဴ တုန်ခါမှုအာဵ (0.02)ft/sec အတွင်ဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ မီဵစက်၊ ေလေပဵစက်၊ ေရစုပ်စက်အစရှိသညဴ ်

စက်ကရိယာမျာဵ၏ ဆူညသဳဳမှာ သတ်မှတ်ချက်ထက်ေကျာ်လန်ွမှုမရှိေစရ ဓာတ်ဆီ၊ 

အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီမျာဵလဲလှယ်ြခင်ဵ၊ အတိ်ေဇာပိုက်မျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ အသဳလုဳစနစ်မျာဵ 

တပ်ဆင်ြခင်ဵ စသညဴတ်ို့ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ညအချနိ်တွင် သတ်မှတ် 

ဆူညသဳဳစဳချနိ်စဳညွှန်ဵထက်ပိုနိုင်သညဴ ် လုပ်ငန်ဵမျာဵလည်ပတ်ြခင်ဵမှ ရပ်နာဵထာဵ 

ပါမည်။ 

၁၁.၃ ေလထုအရည်အေသွဵတိုင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵလိက်ုနာမှတ်(Point Of Complaince) 

 အကကိုတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ြခင်ဵကာလ 

မျာဵအတွင်ဵ လုပ်ကွက်သ့ုိသွာဵရာလမ်ဵမျာဵ ေဖာက်လပု်ြခင်ဵ၊ အပု်ချုပ်မှုဆုိင်ရာအေဆာက် 

အဦနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵအပိ်ေဆာင်မျာဵေဆာက်လပ်ုရန် အေပါ်ယဳေြမသာဵမျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵ 

ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊ ေြမေအာက်လိုဏ်တူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရေသာေ ကာငဴ် 

ဖုန်မှုန့်နှငဴ် မီဵခိုဵေငွ့မျာဵ ထွက်ရှိပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွဵ လိကု်နာမှတ်အာဵ 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵအတွက် အဓိကအချက်အြခာကျေသာ ယာဉ်မျာဵ 

အသွာဵအလာမျာဵသညဴေ်နရာတွင် ဖုန်မှုန့်မျာဵ၊ အမှုန်အမွှာဵ မျာဵပျ ဳ့လွင်ဴမှုရှိေသာေ ကာငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ် သက်ေရာက်မှု၊ ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵရှိ/မရိှ လိက်ုနာမှတ် အြဖစ်ထာဵကာ 

ထပ်မဳေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့ပါမည်။  

 

 



 

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ လာဒ် ေလာင် 

22   42' 42.22" 96   01'  29.72" 

CO(ppm),HCN(ppm),NO2(ppb),NO 

(ppb),PM10(µg/m3),PM2.5(µg/m3), 

SO2 (ppb) 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

၁၁.၃.၁ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ  

လုပ်ကွက်နှင်ဴဝန်ဵကျင်၏ မူလေလအရည်အေသွဵအာဵ ထိခိကု်မှုမရိှေစေရဵ 

အမှုန်အမွှာဵ ထွက်ရှိနိုင်သညဴေ်နရာမျာဵအာဵ ေရဖျန်ဵြခင်ဵ၊ ြဗုန်ဵစာမျာဵ သယ်ပို့ြခင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အရှိန်ေလျှာဴေမာင်ဵနှင်ေစြခင်ဵ၊ လမ်ဵအာဵေရဖျန်ဵေပဵြခင်ဵ၊ သစ်ပင် 

မျာဵစုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ စက်ယန္တရာဵမျာဵမှ အခိုဵ အေငွ့မျာဵထွက်ရှိမှု ေလျာဴနည်ဵေစေရဵ 

စစ်ေဆဵြပုြပင်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁.၃.၂ အနဳ့အသက်  

စီမဳကိန်ဵဧရိယာနှင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵလက်မခဳနိုင်ေသာ 

ဆုိဵရွာဵေသာ အနဳ့အသက်နှင်ဴ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ အနဳ့အသက်မျာဵ မထွက် 

ရှိေစေရဵအတွက် အနဳ့ထွက်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ စနစ်တကျ ထုတပ်ိုဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵပပီဵ ကျင်ဵမျာဵအတွင်ဵထည်ဴ၍ ေြမဖို့ြမှုပ်နဳှြခင်ဵြဖင်ဴ ထိန်ဵချုပ်စီမဳ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ ထူဵြခာဵမှုရှိေသာ အချနိ်ကာလတိငု်ဵတွင် စစ်ေဆဵသွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁.၄ ေရအရည်အေသွဵတိုင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵလိက်ုနာမှတ်(Point Of Complaince) 

                                                                     

                                 ARD (Acid Rock Draimage)                 /                   

                   (          )                                             

                                                                           ။ 

 



 

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ 
လာဒ် ေလာင် 

22   42' 33.27" 96   01' 20.32" 

Arsenic(mg/lit),Mercury(mg/lit),Ca

dmium(mg/lit),Cyanide(mg/lit),Lea

d (mg/lit),pH,Total Suspended 

Solids (mg/lit), Chemical Oxygen 

Demand (mg/lit). 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

ေြမေအာက်လိုဏ်တူဵေဖာ်မှုမှ ထွက်ရှိလာမညဴ ် ေြမေအာက်ေရေ ကာငဴ် (Acid Mine 

Drainage AMD)ြဖစ်ေပါ်နိုင်ြခင်ဵ၊ ဓာတ်ဆီေချာဆီယုိဖိတ်မှုမျာဵေ ကာငဴ် ေြမေအာက်ေရ 

ထိခိကု်မှုေလျာဴနည်ဵေစရန် ေရ၏(pH)ကုိထူဵြခာဵမှုရိှချနိ်တိုင်ဵ လစ်တမတ်စက္ကူြဖင်ဴ တိုင်ဵတာ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ေရမျာဵအာဵ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွ  ဵ

(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ချက်စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှေစရန် လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်ေဒသခဳမျာ  ဵ တူဵေဖာ်ထာဵရိှေသာ စုိက်ကျင်ဵမှ ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵအာ  ဵ

ေြမေအာက်ေရ လုိက်နာမှတ်အြဖစ်ထာဵရိှကာ စမ်ဵသပ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ 
လာဒ် ေလာင် 

22   42'49.23" 96   01' 38.02" 

Arsenic(mg/lit),Mercury(mg/lit),Cad

mium(mg/lit),Cyanide(mg/lit),Lead 

(mg/lit),pH,Total Suspended Solids 

(mg/lit), Chemical Oxygen Demand 

(mg/lit). 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

၁၁.၄.၁  အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 

သတ္တုတွင်ဵ ေြမေအာက်ေရစိမဴ်ထွက်ေရသဳုဵစွဲမှုပမာဏ၊ ေရအရည်အေသွဵ           

မျာဵအာဵ မှတ်တမ်ဵထာဵရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရမျာဵကုိ ေဖာ်ြပပါ 

အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵပါ 

စွန့်ထတု်အရည် အဆင်ဴသတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိငု်ဵ ေစာင်ဴ ကပ် ကညဴရ်ှုစစ် ေဆဵသွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

၁၁.၅ စွန့်ပစ်ဂဲစာ၊ စွန့်ပစ်ေြမစာနှငဴ် ေြမဆီလွှာမျာဵအာဵ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

လိကု်နာမှတ် (Point Of Complaince) 

သတ္တုတူေဖာ်ေရဵလုပ်ကွက်အတွင်ဵ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ စွန့်ပစ် 

ေြမစာ၊ စွန့်ပစ်ဂဲစာမျာဵ ထွက်ရိှပါသည်။ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင်ဵမရှိပါက အနည်အနှစ်မျာဵ 

တိုက်စာဵ၍  ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေြမဆီလွှာမျာဵအာဵ ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ၊ ေရစီဵေရလာပိတ်ဆ့ုိြခင်ဵမျာဵ 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ ဂစဲာမျာဵကုိ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင်ဵ၊ ြပန်လည် 

အသဳုဵြပုြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ၊ 

စွန့်ပစ်ဂဲစာမျာဵ စုပုဳသညဴေ်နရာမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ် သက်ေရာက်မှု၊ ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ 

ရှိ/မရိှသိရှိနိုင်ရန် စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမညဴေ်နရာ လိက်ုနာမှတ်ထာဵရှိကာ ထပ်မဳေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴရ်ှုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ အေပါ်ယဳ 

စွန့်ပစ်ေြမစာနှငဴ် စွန့်ပစ်ေကျာက် (Waste Rock)မျာဵမှာ နီညို ေရာင်ရှိေသာ ရွဳေစဵေြမမျာဵနှငဴ် 

ရွှေဳေကျာက်မျာဵြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵမှ ထွက်ရိှေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵမှာ 

မီဵသင်ဴေကျာက်နှငဴ် အသွင်ေြပာင်ဵေကျာက်မျာဵြဖစ်ပပီဵ အက်ဆစ်ယုိစီဵေစေသာ ေကျာက်မျာဵ 

ပါဝင်မှုမရှိပါ။ 

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ 
လာဒ် ေလာင် 

22   42' 45.62" 96   01' 32.23" 

Moisture Content, pH, Organic 

Carbon(%), Total Nitrogen(%), 

Exchangeable Cations(Ca++, Mg++, 

Na++,K+)mg/100g, K2O(mg/100g), 

P(ppm) 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

၁၁.၅.၁ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ  

စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ ဂစဲာမျာဵပပိုကျြခင်ဵ၊ တုိက်စာဵြခင်ဵမရိှေစေရဵအတွက် အဆငဴ် 

မျာဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ အေပါ်ယဳနှငဴ် ေဘဵနဳရဳမျာဵတွင် သစ်ပင်မျာဵနှင်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵအြမစ် 

ရှညြ်မက်ပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ လုိအပ်ပါက ေြမထိန်ဵနဳရဳမျာဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ 

ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵမျာဵ ေဖာက်လပု်ြပုြပင်ရာတွင် ြပန်လည်အသဳုဵြပုြခင်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

၁၁.၆။  စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ စွန့်ပစ်မှုေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်ဵ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ၊ စက်သဳုဵဆမီျာဵ၊ ေချာဆီမျာဵ ယုိဖိတ်မှုမှ 

ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှု ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ေသာေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်သက်ေရာက်မှု၊ 

ေြပာင်ဵလဲလာမှုမျာဵရိှ/မရှိသိရှိနုိင်ရန် လုပ်ကွက်အတွင်ဵရိှ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကျင်ဵအနီဵ၊ စက်သဳုဵ 

ဆီနှငဴ် စက်အင်ဂျင်မျာဵထာဵရိှသညဴေ်နရာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵလုိက်နာမှတ် အြဖစ်ထာဵရှိ 

ကာထပ်မဳေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့သာွဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ 
လာဒ် ေလာင် 

22   42' 46.74" 96   01' 27.50" 

Biological oxygen demand, 

Chemical oxygen demand, Oil and 

grease, pH, Total coliform 

bacteria, Total nitrogen, Total 

phosphorus, Total suspended 

solids. 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

၁၁.၆.၁။ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ  

စက်သဳုဵဆ၊ီ အမဲဆီ၊ ေချာဆီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်မျာဵ ယုိဖိတ်မှုမရှိေစရန် 

စနစ်တကျသုိေလှာင်ြခင်ဵ၊ အေဟာင်ဵမျာဵကို စနစ်တကျထာဵရိှသုိေလှာင်၍ ြပန်လည် 

ေရာင်ဵချြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် အမှိုက်မျာဵ 

အာဵ ေလဵေပပတ်လည် Concrete Waste Tank မျာဵ ြပုလုပ်၍ စနစ်တကျ 

စွန့်ပစ်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁.၇ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရင်ှဵေရဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵရိှဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ လုပ်သာဵမျာဵနှငဴ်              ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴေဘဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ လုပ်ကွက်တွင် ကျန်ဵမာေရဵမှ ဵူ 

တစ်ဦဵေခါ်ယူထာဵပပီဵ သက်ဆုိင်ရာပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵမှ ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာ 

ပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ  အပမဲ မြပတ် ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 



 

၁၁.၈ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵ ေဘဵအန္တရာယ်ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 ေြမေအာက်သတ္တုတွင်ဵတူဵေဖာ်မှုေ ကာငဴ် ကျင်ဵပပိုကျြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵသဳဵပစ္စည်ဵ မျာဵ၏ 

လျပ်စစ်ပိုင်ဵအန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵကွဲမှုေ ကာငဴ် ထိခိကု်နိုင်ြခင်ဵ၊ ေြမေအာက် 

ေလြပတ်လတ်မှုေ ကာင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵတို့ြဖငဴ် ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ 

 သတ္တုတွင်ဵ၏ ေကျာက်သာဵေြမသာဵမျာဵ ပပိုကျပျက်စီဵမှုမရိှေစရန် သဳပန်ဵမျာဵ 

သစ်သာဵမျာဵြဖင်ဴ အမိုဵအကာမျာဵကုိ ခိုင်ခန့်စွာတည်ေဆာက်သွာဵပါမည်။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ၏ လျပ်စစ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ ထိခိုက်မှုမျာဵ မြဖစ်ေပါ်ေစရန် လျပ်စစ်တာဝန်ခဳမှ 

ဝါယာလိငု်ဵမျာဵ၊ အသဳုဵြပုပစ္စည်ဵ မျာဵကုိ လုပ်ငန်ဵခွင်မဆင်ဵမီ ကကိုတင်စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵပါမည်။ ယမ်ဵေပါက်ခွဲမှုအေြခအေနမျာဵကုိ စစ်ေဆဵကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေြမေအာက်ေလြပတ်လပ်မှုေ ကာင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မြဖစ်ေပါ်ေစရန် ေလပိုက်လိုင်ဵမျာဵ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ေလေပဵစက်မျာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ အရဳေလေပဵစက်မျာဵထာဵရိှြခင်ဵြဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကျင်ဵပိုင်ဵဆုိင်ရာ တာဝန်ခဳမှုကကီဵ ကပ်၍ ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှု 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁.၉ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵမညဴအ်ဖွဲ့ 

ကုမ္ပဏီ၏ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်ေသာ ဆုိဵကျ ို ဵ 

ထိခိကု်မှု အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် အပမဲမြပတ်ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှု့သွာဵရမညဴ ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ(၅)ဦဵ ပါဝင်ေသာ  ေစာငဴ် ကပ် ကည်ဴရှုေရဵအဖွဲ့အာဵ ဖဲွ့စည်ဵတာဝန်ေပဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုေရဵအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူမျာဵနှငဴ် အဖွဲ့၏တာဝန်မျာဵ -  

 စီမဳကိန်ဵတာဝန်ခဳဒါရုိက်တာ (၁) ဦဵ  အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် 

 ဝန်ဵကျင်ေဗဒပညာရှင်  (၁) ဦဵ  အဖွဲ့ဝင် 

 ဘူမိေဗဒပညာရှင်   (၁) ဦဵ  အဖွဲ့ဝင် 

 ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ   (၁) ဦဵ  အဖွဲ့ဝင် 

 ရပ်မိ / ရပ်ဖ   (၂) ဦဵ  အဖွဲ့ဝင် 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုမညဴ်အဖွဲ့၏ တာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည် - 



 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ေန့စဉ်လှည်ဴလည်  ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှု 

အစီအစဉ်မျာဵအာဵ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှု ရိှ /မရိှ စစ်ေဆဵရန်၊ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်ဧရိယာ ေြမသာဵေြပာင်ဵလဲမှု၊ ေဘဵအန္တရာယ်မြဖစ်ေစေရဵ  ကည်ဴရှု 

စစ်ေဆဵရန်၊ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဆူညဳမှု၊ တုန်ခါမှု၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်၊ စွန့်ပစ်ေရ၊ 

ေလထုအရည်အေသွဵ၊ တုိက်စာဵမှု၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ လုိက်နာမှု 

ရိှ /မရိှ  ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန်၊ 

 ေန့စဉ်လုပ်ငန်ဵခွင်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်မျာဵ  စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

မှတ်တမ်ဵမျာဵထာဵရိှပပီဵ ထူဵြခာဵေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ရန်၊ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှု ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုေရဵအဖဲွ့သည် 

ေဒသအတွင်ဵ ရိှ အုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနတ့ုိအာဵ (၃)လ တစ်ကကိမ်ေတွ့ဆဳုတင်ြပဆက်သွယ်ေဆာင်ရန်တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁.၁၀ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆငဴ်တိငု်ဵတွင် သက်ေရာက်မှုေလျာဴနည်ဵေစရန်နှငဴ် ေစာင်ဴကကပ် 

ကကညဴရ်ှုြခင်ဵ (Monitoring and Mitigation Measure) 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တခုလဳုဵ (Mining Life Cycle)ြဖစ်ေသာ၊ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵ ေနာက်ပုိင်ဵအဆင်ဴစသည်ဴတ့ုိ၏ ထိခုိက်မှု 

အေြခအေနမျာဵကုိ ေန့စဉ်တာဝန်ယူေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန်နှင်ဴ ေလျှာဴချေစမည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵလုပ်ေဆာင်ပါမည်။ 

 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှုအစီအစဉ် (လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵအဆငဴ်) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှု အစီအစဉ်(လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေဆာင်ရွေက်သည်ဴအဆင်ဴ) 

ေစာငဴ်ကကပ် 

ကကညဴ်ရှုရမည်ဴ 

နယ်ပယ်မျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်စစ်ေဆဵ 

မည်ဴအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

ေနရာ ကကိမ်နှုန်ဵ စစ်ေဆဵ 

မည်ဴသူ 

ကကီဵကကပ် 

မည်ဴသူ 

ေယဘုယျ 

အေြခအေန 

 

 ထိခိုက်မှုေလျာဴချေရဵနည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵေဆာင်ရွက်မှု၊တိုဵ တက်မှု 

အေြခအေန။ 

 စီမဳကိန်ဵ ဧရိယာ  (၃)လတစ်ကကိမ်  စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

ေလထု 

အရည်အေသွ

 အေြခခဳအချက်အလက်မျာဵ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ   

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 



 

ါဵ 

 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာရှိ ြပည်သူလူထု 

ထဳမှရရှိေသာ တုိင် ကာဵမှုမျာဵ။ 

 ေလထုအရည် အေသွဵေစာငဴ် ကည်ဴ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 ေြမေအာက်လုပ်ငန်ဵခွင်၌ကျန်ဵမာေရဵ 

နှငဴ် ညီညွှတ်မှုရှိေသာေလ 

အရည်အေသွဵပဳဴပုိဵမှု အေြခအေန။ 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်  

ေကျဵရွာမျာဵ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 ေြမေအာက် 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေနရာ 

 ေပါ်ေပါက်ပါက 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ်  

 

 (၁) ပတ် 

တစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

ေရအရည် 

အေသွဵ 

 ေြမေပါ်ေရအရည်အေသွဵ Secondary 

Data ရယူြခင်ဵ။ 

 ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵ 

Secondary Data ရယူြခင်ဵ။  

 (EQEG)ပါ စဳနှုန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေဒသတွင်  ဵ 

ေရအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵမှတ်တမ်ဵတင်ြခင် ။ဵ 

 အနီဵနာဵရှိ 

ေချာင်ဵမျာဵ 

 အင်ဵအတွင်ဵမှ 

ထွက်ရှိေသာေရ 

 တစ်နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 

 တစ်နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 

 တစ်နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ 

မျာဵမှ ေြမ 

အရည်အေသွ 

ထိခိုက်မှု 

 ေြမေအာက်အင်ဵတူဵေဖာ်မှုမှ ထွက်ရှိ 

လာေသာစွန့်ပစ်ေကျာက် စာမျာဵ။ 

 ဝန်ထမ်ဵလုပ်သာဵမျာဵ၏ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ စွန့်ပစ်ေရနှငဴ်အညစ် 

အေ ကဵမျာဵ။ 

 ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရာဵမှ ထွက်ရှိ ေသာ 

စွန့်ပစ်စက်သဳုဵဆီ အေဟာင်ဵမျာဵ။ 

 ေြမေအာက်အင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵခွင်။ 

 

 အုပ်ချုပ်မှုေနရာ။ 

 

 ဆီသုိေလှာင်ရဳု 

နှငဴ် ဝပ်ေရှာဴ 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

ဆူညဳသဳနှငဴ် 

တုန်ခါမှု 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 ေြမေအာက်လုပ်ငန်ဵခွင်အ 

တွင်ဵေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်အနီဵ 

ေနထုိင်သူမျာဵ၏တိငု် ကာဵ 

ချက်မျာဵအာဵ စီစစ်ြခင်ဵ။ 

 ဓါတ်အာဵေပဵရဳုနှ

ငဴ် ဝပ်ေရှာမဴျာဵ။ 

 မိုင်ဵခွဲလုပ်ငန်ဵစဉ် 

မျာဵ စီမဳကိန်ဵ  

 ဧရိယာဝန်ဵကျင် 

 (၆)လ တစ်ကကိမ်  

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ်  

 

 ေပါ်ေပါက်ပါက 

 လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခဳ 

 လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခဳ 

 လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

သစ်ပင် 

သစ်ေတာ 

ထုတယူ် 

သဳုဵစဲွမှုမျာဵ 

 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ခွင်အတွက် 

သဳုဵစဲွြခင်ဵ။ 

 ေနထုိင်ရာအေဆာက်အဦ မျာဵအတွက် 

သဳုဵစဲွြခင်ဵ။ 

 အေြခခဳအေဆာက်အအဳုမျာဵနှငဴ် 

မလွတက်င်ဵမှုေ ကာငဴ် ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵ ဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ ဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ ဧရိယာ 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 သစ်ေတာ 

ဦဵစီဵဌာန 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 

ြပန်လည်ေန

ရာချထာဵေရဵ

နှငဴ်ဆက်စပ်ေ

ေါေသာလူမှု 

ပတ်ဝန်ဵကျင် 

 စီမဳကိန်ဵေ ကာငဴ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵ 

ေနရာချထာဵရြခင်ဵမရှိပါ။ 

- - - - 

HIV/ AIDS 

ကဲဴသ့ုိေသာ 

ကူဵစက်ေရာ

 ေဒသတွင်ဵကျန်ဵမာေရဵ မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 ဝန်ထမ်ဵ/လုပ်သာဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ၊ 

ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှု မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 (၆)လ တစ်ကကိမ်  

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵမှူဵ 

 ကုမ္ပဏီ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 



 

ဂါမျာဵ  အသိပညာေပဵေဆာင်ရွက် 

ချက်မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

ေဆဵမှူဵ 

 

 ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵမှူဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

လုပ်ငန်ဵခွင် 

ကျန်ဵမာေရဵ

နှငဴ် 

ေဘဵကင်ဵ 

လဳုခခုဳမှု အပါ 

အဝင် အလုပ် 

အကိုင် 

အေြခအေန 

 မိုင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ၏ ေဘဵကင်ဵ 

လဳုခခုဳမှုဆိုင်ရာအစီအမဳ 

နှငဴ်ေလဴကျငဴ်မှုမျာဵြဖစ်စဉ် မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 ကုမ္ပဏီ၏ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳမှု 

ဆိုင်ရာစီမဳချက်အတိင်ုဵ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ။ 

 ပညာေပဵေလဴကျင်ဴမှု မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 အြခာဵစီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

ယာဉ်မေတာ ်

တဆြဖစ်ပွာဵ

မှုမျာဵ 

 ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵမျာဵ အေြခ  

အေနနှငဴ်ယာဉ်မျာဵ၏ ကကဳဴခိုင်မှု။ 

 ေဒသတွင်ဵယာဉ်မေတာတ်ဆမှု 

မှတတ်မ်ဵမျာဵ 

 ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ 

ဆိုင်ရာအသိပညာေပဵ 

လှုဳ့ေဆာ်မှုမှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

  

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

အန္တရာယ်မျာ

ါဵ ေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵနှ

ငဴ် စက်သဳုဵ 

ဆီစီမဳခန့်ခွဲမှု 

 အန္တရာယ်မျာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

သုိေလှာင်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵ၊ သဳုဵစဲွမှု 

အေြခအေန။ စိမဴ်ထွက်ြခင်ဵ၊ 

ပျ ဳ့လွငဴ်ြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်နုိင်မှု။ 

 ဝန်ထမ်ဵလုပ်သာဵမျာဵအာဵ 

ေဘဵြဖစ်ေစနုိင်သညဴ် ပစ္စည်ဵ 

မျာဵအာဵကိုင်တယ်ွ/ အသဳုဵြပု 

နည်ဵသင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ မှတတ်မ်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှုအစီအစဉ် (လုပ်ငန်ဵမျာဵဖျက်သိမ်ဵသညဴ်အဆငဴ်) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှု အစီအစဉ်(လုပ်ငန်ဵမျာဵဖျက်သိမ်ဵသညဴ်အဆငဴ်) 

ေစာငဴ်ကကပ် 

ကကညဴ်ရှုရမည်ဴ 

နယ်ပယ်မျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်စစ်ေဆဵ 

မည်ဴအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

ေနရာ ကကိမ်နှုန်ဵ စစ်ေဆဵ 

မည်ဴသူ 

ကကီဵကကပ် 

မည်ဴသူ 

ေယဘုယျ 

အေြခအေန 

 

                    ေလျာဴချေရဵ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှု၊ 

တိုဵ တက်မှု အေြခအေန။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ  (၆)လတစ်ကကိမ်  စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

ေလထု  ေလထုအရည်အေသွဵ အေြခခဳ  စီမဳကိန်ဵဧရိယာ         တစ်ကကိမ်  စီမဳကိန်ဵ  စီမဳကိန်ဵ 



 

အရည်အေသွဵ 

 

အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် ေနာက်ဆုဳဵ 

အေြခအေနမျာဵ တုိက်ဆိုင်စစ်  

ေဆဵြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာအနီဵရှိ ြပည်သူ 

လူထုထဳမှရရှိေသာ တိငု် ကာဵ 

မှုမျာဵ။ 

 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ်  

 

မန်ေနဂျာ  

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

ဒါရုိက်တာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

ေရအရည် 

အေသွဵ 

 

 

 ေြမေပါ်/ေြမေအာက်ေရ အရည် 

အေသွဵမျာဵ ြပန်လည် တိငု်ဵတာ၍ 

အေြခခဳအချက် အလက်မျာဵနှငဴ် 

တိကု်ဆိုင်စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ်  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျ

ါာဵ 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ် 

ေနရာမျာဵအေြခအေနနှငဴ် သက် 

ေရာက်မှုမျာဵကို စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် ေလျှာဴချ 

ေရဵအစီအစဉ်မျာဵ ထိေရာက်မှု ရှ/ိ 

မရိှ စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

HIV/ AIDS 

ကဲဴသ့ုိေသာ 

ကူဵစက်ေရာဂါမ

ါျာဵ 

 ဝန်ထမ်ဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 

ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှု မှတတ်မ်ဵမျာဵကို 

စိစစ်ေလဴလာြခင်ဵ။ 

 ပညာေပဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ၏ 

ထိေရာက်မှုကို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 လစဉ် 

 

 

 လစဉ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵမှူဵ 

 

 ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵမှူဵ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

လုပ်ငန်ဵခွင် 

ဆိုင်ရာေဘဵ 

အန္တရာယ်ကင်ဵ

ရှင်ဵမှု 

 အြခာဵလုပ်ငန်ဵတူမျာဵ၏ စီမဳကိန်ဵ 

ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵတွင် ေတွ့ရှိရေသာ 

အခက်အခဲနှငဴ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵ။ 

 ေြမေအာက် လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် 

ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအကျ ို ဵ 

ဆက်မျာဵ။  

 အြခာဵစီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

 ေြမေအာက် 

လုပ်ငန်ဵခွင်  

 

 လစဉ် 

 

 

 လစဉ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

ယာဉ်မေတာ ်

တဆြဖစ်ပွာဵမှု

မျာဵ 

 ယာဉ်မေတာ်တဆမှုမှတ်တမ်ဵ  မျာဵ။ 

 ေဒသတွင်ဵလမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ 

အေြခအေနေြပာင်ဵလဲချက်မျာဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 လစဉ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

အန္တရာယ်မျာဵ 

ေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် 

စက်သဳုဵ 

ဆီစီမဳခန့်ခွဲမှု 

 စွန့်ပစ်ဓာတပုစ္စည်ဵမျာဵစိမဴ်ထွက် 

ြခင်ဵ၊ ARD၊  AMDမျာဵ ြဖစ်နုိင်ေြခ 

အလာဵအလာ။ 

 စွန့်ပစ်၊ပိုလျှစဳက်သဳုဵဆီအင်ဂျင်ဝိုင်မျ

ါာဵအေြခအေနနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပုဳ        

 

 ဆီသုိေလှာင်ရဳု 

ဝပ်ေရှာမဴျာဵ 

 လစဉ် 

 

 

 

 လစဉ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 

 



 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှုအစီအစဉ် (လုပ်ငန်ဵမျာဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်ပိတ်သိမ်ဵငပီဵေနာက်ပိုင်ဵအဆငဴ်) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှု အစီအစဉ် (လုပ်ငန်ဵမျာဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်ပိတ်သိမ်ဵငပီဵေနာက်ပိုင်ဵအဆငဴ်) 

ေစာငဴ်ကကပ် 

ကကညဴ်ရှုရမည်ဴ 

နယ်ပယ်မျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်စစ်ေဆဵ 

မည်ဴအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

ေနရာ ကကိမ်နှုန်ဵ စစ်ေဆဵ 

မည်ဴသူ 

ကကီဵကကပ် 

မည်ဴသူ 

ေြမထု 

ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ  

 ေြမအရည်အေသွဵေြပာင်ဵလဲမှုကိ ု

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 ေြမယာဖွဳ့ပဖိုဵမှု အစီအစဉ်မျာဵ။ 

 သစ်ပင်မျာဵစုိက်ပျ ို ဵြဖစ်ထွန်ဵမှုမျာဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

ေရထု 

ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ  

 ေြမေပါ်ေရအရည်အေသွဵ 

ေစာငဴ် ကပ်  ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ်  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

လူမှု၊စီဵပွာဵ 

ဘဝဖဳွ့ပဖိုဵမှု 

အစီအစဉ်  

 

 ေဒသတွင်ဵြပည်သူလူထု၏အေြခ 

အေန။ 

 ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵ/လုပ်သာဵမျာဵ၏ 

အေြခအေန။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

(၁)နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 

(၁)နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

၁၁.၁၁ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုမှု ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက်  

ကုမ္ပဏီအေနြဖငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်တ့ုိတွင် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ထိခိကု်နိုင်မှုမျာဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုမှု အစီအစဉ် 

အာဵ ေရတိုေရရှညက်ာလအစီအစဉ်မျာဵြဖင်ဴ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ထိခုိက်မှုြပုြပင် 

ြခင်ဵ၊ ေလျှာဴချြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ေငွကျပ် သိန်ဵ(၇၀)အာဵ ရန်ပဳုေငွတစ်ရပ် 

အေနြဖင်ဴထာဵရှိ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုေဳလာက်မှုမရှိပါက ထပ်မဳြဖညဴတ်င်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 



 

၁၂.၀   မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်တွင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလတွင် ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵစတင် ေဆာင်ရွက်စဉ်ထွက်ရိှေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵ 

သညဴက်ာလ၌ ေြမေအာက်လိုဏ်အတငွ်ဵ ြပန်လည်ြဖညဴတ်င်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်ပုဳေနရာတွင် စနစ်တကျစုပုဳထာဵပါမည်။ ထပ်မဳထက်ွရှိမညဴ် စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ 

ေြမေပါ်သ့ုိတင်ြခင်ဵမြပုဘဲ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသညဴက်ာလမှာပင် ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵမျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ပပီဵ ေခါင်ဵစာဵမျာဵပပိုကျြခင်ဵမရိှေစေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သယ်ပို့မှုလုပ်ငန်ဵ 

သက်သာေလျာဴနည်ဵေစေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ ြပန်လည်ြဖညဴသွ်င်ဵပါမည်။  

လုပ်ငန်ဵမျာဵဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုပါက အေဆာက်အဦမျာဵ ြပန်လည်ဖျက်သိမ်ဵ 

ြခင်ဵ၊ စက်ကိရိယာမျာဵ ြပန်လည်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵ ြပန်လည်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ခွငဴ်ြပုသက်တမ်ဵမကုန်မီ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴက်ာလအတွင်ဵ အပပီဵသတ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ သတ္တုရိုင်ဵမျာဵစုပုဳြခင်ဵစသည်ြဖင်ဴ အသဳုဵြပုခဴဲ 

သညဴ ် ေြမေနရာမျာဵမှ ေြမဆီလွှာပျက်စီဵသွာဵေသာ ေြမေနရာမျာဵအာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ရာတွင်  

သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသဳုဵချမှုတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်သည်အထိ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵသညဴက်ာလနှငဴ် 

ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလမျာဵတွင် စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတွင်လည်ဵ လုပ်ကွက် 

အတွင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေဒသအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ခဲဴမှုေ ကာငဴ် ေြမေပါ်ေရ၊ ေြမေအာက်ေရ 

မျာဵညစ်ညမ်ဵမှု၊ ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှု ရိှ/မရှိသိရှိေစရန် ေစာငဴ် ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵပါမည်။ 

ညစ်ညမ်ဵမှုရှိပါက လိအုပ်သည်မျာဵအာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ပါမည်။  

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴ် အဖွဲ့အာဵ လုပ်ငန်ဵရှင် 

မ ှ ကကီဵ ကပ်၍ ဒါရုိက်တာ၊ လုပ်ကွက်တာဝန်ခဳမျာဵ၊ စက်မှုလျှပ်စစ်တာဝန်ခဳမျာဵ၊ လက်ေထာက် 

တာဝန်ခဳမျာဵပါေသာ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴအ်ဖွဲ့အာဵ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။                      

                                  ၊          ၁၈ ၆( )                                  

                              (၉ ၀)                            ။         မိုင်ဵပိတ် 

သိမ်ဵမညဴအ်စီရင်ခဳစာအေသဵစိတ်အာဵ ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵမြပုမီ (၁)နှစ်ထက် ေနာက်မကျေစဘဲ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵသ့ုိ တင်ြပပါမည်။ 

 

 



 

၁၂.၁ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵေရဵအဖွဲ့ 

(က) ဦဵခွန်ထနွ်ဵေကျာ်           ဒါရုိက်တာ  အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် 

(ခ) ဦဵထွန်ဵထွန်ဵဝင်ဵ                   အဖွဲ့ဝင် 

(ဂ) ဦဵခွန်သက်ေအာင်                 အဖွဲ့ဝင် 

(ဃ) ဦဵရဲေသွဵေနာင်                 ဒါရုိက်တာ   အဖွဲ့ဝင် 

(င) ဦဵေအာင်ေကျာ်မင်ဵ              အဖွဲ့ဝင် 

(စ) ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ                  အဖွဲ့ဝင် 

(ဆ) ကျင်ဵလုပ်သာဵ  (၁၀) ဦဵ    အဖွဲ့ဝင် 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵေရဵအဖွဲ့ Organization Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မန်ေနဂျာ 

(လုပ်ကွကတ်ာဝန်ခဳ) 

တာဝန်ခဳ 

(စုိက်ပျ ို ဵေရဵ) 

အုပ်ချုပ်ေရဵဌာန 

စုိကပ်ျ ို ဵေရဵအဖဲွ့ 

-ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

-အသုဳဵ ြပုထာဵေသာ ေြမ 

ေနရာမျာဵအာဵ ြပန်လည် 

ြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ် အစာဵထုိဵ 

စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ 

တာဝန်ခ ဳ

(အုပ်ချုပ်ေရဵ) ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ 

(အုပ်ချုပ်ေရဵ) 

တာဝန်ခဳ 

(ထုတ်လုပ်ေရဵ)) 

တာဝန်ခဳ (၂) ဦဵ 

(စက်မှု/လျှပ်စစ်) ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ-၂ ဦဵ 

(ထုတ်လုပ်ေရဵ) ) 

ထုတ်လုပ်ေရဵဌာန စက်မှု/လျှပ်စစ်ဌာန 

-စုိကက်ျင်ဵမျာဵ ေြမ 

ြပန်လည်ဖ့ုိြခင်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 (ထုတ်လုပ်ေရဵ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ-၂ ဦဵ 

(ထုတ်လုပ်ေရဵ) ) 

-စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ ြဖုတ်  

သိမ်ဵြခင်ဵ၊အုပ်ချုပ်ေရဵ၊ 

စက်မှု၊လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အဦမျာဵ 

ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ 



 

၁၂.၂ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵရန်ပဳုေငွလျာထာဵချက်နှင်ဴခန့်မှန်ဵအသဳုဵစရတိ် 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက်အာဵ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမှုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ၈,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သိန်ဵရှစ်ဆယ်)အာဵ လျာထာဵသတ်မှတ် 

သဳုဵစွဲမည်ြဖစ်ပပီဵ အမှန်တကယ်လပု်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သညဴအ်ခါ လုေဳလာက်မှုမရိှပါက 

ကုမ္ပဏီမှ အြပညဴ်အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 

စဉ် 

 

အေကကာင်ဵအရာ 

ရန်ပဳုေငွ 

လျာထာဵချက်(ကျပ်) 

 

မှတ်ချက် 

၁။ အေပါ်ယဳေြမဆလီွှာမျာဵ 

စုေဆာင်ဵထာဵြခင်ဵ 

၅၀၀,၀၀၀ ေြမထုအရည်အေသွဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ေြမဆလီွှာ 

ဆဳုဵရှုဳဵသွာဵသည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် ြပန်လည်အစာဵထုိ ြဵခင် ၊ဵ 

၂။ သတ္တုရုိင်ဵစုပုဳကွင်ဵ ၅၀၀,၀၀၀ သတ္တုရုိင်ဵ လက်ကျန်မျာဵအာဵ ဖယ်ရှာ ြဵခင် ၊ဵ ေြမြပင် 

ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ ေြမညှိြခင်ဵ၊ ေြမနမူနာ ေကာက်ယူ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵစသည်ြဖငဴ် ေြမြပုြပင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွကပ်ပီဵ၊ သင်ဴေလျာ်ေသာ ေြမယာအသဳုဵချမှု 

လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ထူေထာင် နုိင်သည်အထိ စီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

၃။ တူဵေဖာ်ပပီဵကျင်ဵမျာဵ 

ြပန်ဖို့ြခင်ဵ 

၅၀၀,၀၀၀/- စုေဆာင်ဵထာဵသညဴ် စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်မျာဵကုိ တူဵေဖာ်ပပီဵ အင်ဵမျာဵတွင် ြပန်ဖ့ုိြခင်ဵ၊ 

သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်မျာဵစုိက်ထူြခင်ဵ၊ 

၄။ စွန့်ပစ်ေြမစာကန်နှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရ 

အနည်ထိုင်ကန်မျာဵ 

၁,၀၀၀,၀၀၀/- စွန့်ပစ်ေြမစာကန်နှင်ဴ စွန့်ပစ်ေရအနည်ထုိင်ကန်မျာ  ဵ

ကုိ အေပါ်ယဳေြမမျာဵဖဳုဵအုပ်ကာ ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ 

ြပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ။ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတစ်ခု 

အထိ အစာဵထုိဵအပင်မျာဵအာဵ ြပုစုပျ ို ဵေထာင်ြခင် ၊ဵ 

၅။ စွန့်ပစ်ေြမစာပုဳမျာဵ ၅၀၀,၀၀၀/- ကျင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ြပန်လည်ဖို့ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ် ေြမစာ 

ပဳုေနရာမျာဵအာ  ဵရှင်ဵလင် ြဵခင် ၊ဵ ေြမညိှ ြခင် ၊ဵေြမယာ 

အသဳု ြဵပုမှုလုပ်ငန်  ဵထူေထာင်နုိင်သည်အထိ ကျွမ်ဵကျင် 

ပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵထိန်ဵသိမ်  ဵေဆာင်ရွက်ေပ ြဵခင် ၊ဵ 

၆။ ေြမဆလီွှာ ညစ်ညမ်ဵ 

မှုရှိ/မရိှြပန်လည် 

စစ်ေဆဵမညဴ် အစီအစဉ် 

၅၀၀,၀၀၀/- ေြမဆလီွှာအာဵ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵ၍ ကျွမ်ဵကျင် 

ပညာရှင်မျာဵနှငဴ် ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ လိုအပ် ပါက 

ေြမဆလီွှာအစာဵထိုဵြခင်ဵ၊ 

၇။ အုပ်ချုပ်မှု။ စက်မှုဆုိင်ရာ 

အေဆာက်အဦမျာဵ 

လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵမျာဵ 

၅၀၀,၀၀၀/- အုပ်ချုပ်မှု။ စက်မှုဆုိင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵ 

လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵမျာဵ စနစ်တကျြပန်လည်ြဖုတ် 

သိမ် ြဵခင် ၊ဵဖျက်သိမ် ြဵခင်ဵနှင်ဴ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင် ၊ဵ 

၈။ အသဳုဵချထာဵေသာေြမ ေန 

ရာမျာ ြဵပန်လည် ြပ ြုပင်ြခင်  ဵ

၁,၀၀၀,၀၀၀/- သတ္တုတူဵေဖာ်သညဴ်ေြမေနရာမျာဵအာဵ  

သဘာဝအတုိင်ဵြဖစ်ေစရန် ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ 



 

၉။ ေဒသခဳအလုပ်သမာဵမျာဵ

အာဵေြပာင်ဵေရွှေ့ခန့်ထာ ြဵခင်  ဵ

၁,၀၀၀,၀၀၀/- ေဒသခဳအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အလုပ်  

အကုိင်မျာ  ဵဖန်တီဵေပ ြဵခင် ၊ဵ မိရုိဵဖလာ လုပ်ငန်ဵမျာ  ဵအာဵ 

ြပန်လည်လုပ်ကုိင်လိုပါက လိုအပ်သည်မျာဵ ကူညီ 

ေဆာင်ရွကေ်ပဵြခင်ဵ၊ 

၁၀။ စိမ်ဵလန်ဵစိုေြပေရဵ 

အတွက်ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ 

၁,၀၀၀,၀၀၀/- ပျ ို ဵပင်မျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ 

စုိက်ပျ ို ဵအပင်မျာဵ ရှင်သန်ေအာင်  ကည်ဴရှုထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊ 

၁၁။ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်  ဵ

၁,၀၀၀,၀၀၀/- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴ်စီမဳချက်အာဵ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်ဵ၊ 

 မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴ်ရန်ပုဳ

ေငွလျာထာဵချက်နှင်ဴခန့်

မှန်ဵအသဳုဵစရိတ် 

စုစုေပါင်ဵ 

၈,၀၀၀,၀၀၀/-  

 ၁၂.၃  မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်မျာဵ 

၁၂.၃.၁ သတ္တုရုိင်ဵစုပုဳကွင်ဵ 

သတ္တုရုိင်ဵစုပဳုကွင်ဵ ြပုလုပ်ထာဵသည်ဴေနရာအာဵ လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴကာလတွင် 

သတ္တုရုိင်ဵ မျာဵဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊ ေြမြပင်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ ေြမညိှြခင်ဵစသည်ြဖင်ဴ ေြမြပုြပင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ သင်ဴေလျာ်ေသာေြမယာအသဳုဵချမှုလုပ်ငန်ဵ တစ်ရပ်ထ ေထာင် 

နုိင် ရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၁၂.၃.၂ တူဵေဖာ်ငပီဵစိုက်ကျင်ဵမျာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵနှင်ဴ လဳုခခုဳစိတ်ချရေစေရဵအတွက် တူဵေဖာ်ပပီဵ 

ေြမေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ စွန့်ပစ်ေကျာက်ြပန်လည်ဖ့ုိြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ လုပ်ငန်ဵ 

အေကာင် အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည်ဴကာလတွင် ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ရပ်နာဵသည်ဴ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵသည်ဴကာလတွင် စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳုမှ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ ပင်မလုိဏ်ေခါင်ဵအတွင်ဵြဖည်ဴ၍ သစ်သာဵေဘာင်မျာဵြဖင်ဴ 

ကာရဳထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမဖ့ုိပပီဵ အင်ဵ၏ (၂၀)ေပ ပတ်လည်တွင် ခခဳစည်ဵ 

ရုိဵကာရဳထာဵပပီဵ သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်မျာဵ တပ်ဆင်ထာဵပါမည်။ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်ေ ကာင်ဴ ေြမေအာက်ကျင်ဵမျာဵပပိုကျြခင်ဵ၊ ြပတ်ေရွှေ့ြခင်ဵ တ့ုိမြဖစ်ေပါ်ေစရန် 

တူဵေဖာ်ပပီဵအင်ဵမျာဵအတွင်ဵ စွန့်ပစ် ေကျာက်မျာဵဖ့ုိရာတွင် အဆင်ဴဆင်ဴ ဖိသိပ်၍ ေြမဖ့ုိြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 



 

၁၂.၃.၃ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳု 

အင်ဵမျာဵြပန်လည်ဖ့ုိပပီဵကျန်ရိှေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳုေဘဵနဳရဳမျာဵ ပပိုကျြခင်ဵ 

မရိှေစေရဵ အတွက် (၆၀) ဒီဂရီ ေလျာေစာက်မျာဵ ေဖာ်ထာဵပပီဵ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳု 

အေပါ်တွင် ေြမညိှ၍ အေပါ်ယဳေြမေဆွဵမျာဵဖဳုဵအုပ်ကာ ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ ြပန်လည် 

စုိက်ပျ ို ဵပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳုေဘဵနဳရဳမျာဵတွင် ပပိုကျတုိက်စာဵြခင်ဵမရိှေစေရဵ 

အတွက် ေြမထိန်ဵြမက်မျာဵစုိက်ပျ ို ဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

  ၁၂.၃.၄ ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှု ရှ ိ-မရှိ ြပန်လည်စစ်ေဆဵမညဴအ်စီအစဉ် 

သတ္တုပိတ်သိမ်ဵသည်ဴကာလနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလမျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵြခင်ဵမရိှေစေရဵအတွက် ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု 

စစ်ေဆဵသည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

သည်ဴကာလ၊ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵမှု အကကိုကာလ၊ ပိတ်သိမ်ဵသည်ဴကာလမျာဵတွင် 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမဆီလွှာ ညစ်ညမ်ဵမှု ရိှ/မရိှ စစ်ေဆဵရာတွင် 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ေနရာမျာဵသတ်မှတ်၍ လုပ်ကွက်၏  ကုိယ်စာဵြပုနမူနာ ရရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမသာဵနမူနာမျာဵ၏ pH, Moisture Content, Organic 

Carbon (%), Humus (%) , Total Nitrogen(%), Exchangeable Cations 

မျာဵအေနြဖင်ဴ (Ca++, Mg++, Na++, K+) mg/100g တ့ုိနှင်ဴ P (ppm), K2O (mg/100g) 

တ့ုိအာဵ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂.၃.၅   အပု်ချုပ်မှု၊ စက်မှုဆုိင်ရာအေဆာက်အဦဵမျာဵ၊ လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵမျာဵ 

တည်ေဆာက်ထာဵေသာ စက်မှုဆုိင်ရာအေဆာက်အဦဵမျာဵ၊  အုပ်ချုပ်မှုဆုိင်ရာ 

အေဆာက်အဦဵမျာဵ၊ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵမျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵသည်ဴ 

အကကိုကာလနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵသည်ဴကာလတွင် ရှင်ဵလင်ဵပါမည်။ 

၁၂.၃.၆ အသဳုဵချထာဵေသာေြမေနရာမျာဵအာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

အသဳုဵချထာဵ၍ ေြမဆီလွှာဆဳုဵရှုဳဵထာဵေသာ ေြမေနရာမျာဵအတွင်ဵ အစာဵထုိဵဝင်၍ 

ေပါက်ေရာက်ေနေသာ အြခာဵအပင်မျ ို ဵရင်ဵ မျ ို ဵစိတ်မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵ၍ 

ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိက်ပျ ို ဵပါမည်။ 

 



 

၁၂.၃.၇ ေဒသခဳအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ေြပာင်ဵေရွ့ှေ ခန့်ထာဵြခင်ဵ 

ေဒသခဳအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ကုမ္ပဏီ၏ အြခာဵလုပ်ကွက်မျာဵတွင်  ေြပာင်ဵေရွှေ့ 

ခန့်ထာဵေရဵ အတွက် ၎င်ဵတ့ုိ၏ သေဘာထာဵမျာဵရယူေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၁၂.၃.၈ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵမညဴအ်စီအစဉ် 

ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုအေြခအေန၊ ေြမေပါ်ေရ၊ ေြမေအာက်ေရညစ်ညမ်ဵမှု 

အေြခအေန မျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵသည်ဴကာလနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလမျာဵတွင် 

ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု စစ်ေဆဵပါမည်။  

၁၂.၃.၉ စိမ်ဵလန်ဵစိုေြပေရဵအတွက်ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ  

စိမ်ဵလန်ဵစုိေြပေရဵအတွက် အစာဵထုိဵသစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ်ကာလမှာပင် ေြမလွတ်ေနရာမျာဵ၊ ချ ို င်ဴဝှမ်ဵ 

ေနရာမျာဵ ြပုြပင်၍ ေဒသနှင်ဴကုိက်ညီေသာ သစ်ပင်မျာဵစုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ ပျ ို ဵဉယျာဉ် 

တည်ေဆာက်ထာဵရိှြခင်ဵတ့ုိြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခဴဲေသာ ေနရာမျာဵရှင်ဵလင်ဵပပီဵ၍ ေြမဆီ 

လွှာ ဖဳုဵအုပ်ြပုြပင်၍ နှစ်ရှည်ခဳအပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵသွာဵပါမည်။ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵ 

သည်ဴကာလတွင် စုိက်ပျ ို ဵပင်မျာဵ ဆက်လက်ရှင်သန်ေစရန် ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု 

ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၁၂.၄  မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴစ်ီမဳချက် 

မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵရာတွင် ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵအလုိက် အချန်ိဇယာဵသတ်မှတ်၍ 

အကကို မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴကာလ၊ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴကာလနှင်ဴပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလမျာဵတွင် 

စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵေနာက် စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ သက်ေရာက် 

မှုမျာဵကုိ (၅) နှစ်အထိ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 



 

၁၂.၄.၁။  မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴစီ်မဳချက်ဇယာဵ 

 

စဉ် 

 

ေဆာင်ရွေက်မညဴ်လုပ်ငန်ဵ 
သတ္တုပိတ်သိမ်ဵရန် 

စီမဳေဆာင်ရွေက်မညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
 

မှတ်ချက် 
ပိတ်သိမ်ဵမှု 

အကကို 

ကာလ 

ပိတ်သိမ်ဵ 

မညဴ်ကာလ 

ပိတ်သိမ်ဵငပီဵ 

ကာလ 

၁။ ဘူမိေဗဒဆုိင်ရာအချက်အလက်မျာဵေလဴလာြခင်ဵ 

(က) ကျင်ဵအတွင်ဵေြမသာဵအေြခအေန 

(ခ) ကျင်ဵအတွင်ဵ ေြမေအာက်ေရစိမ်ဴထွက်မှု 

       အေြခအေန 

(ဂ) ကျင်ဵနဳရဳမှ အက်စစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှုအေြခအေန 

(ဃ) စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ၏ သတ္တုေပါင်ဵစပ်မှု 

         အေြခအေန 

 

 

 

 
 

   

၂။ စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵအာဵ စနစ်တကျစုပဳုြခင်ဵ     

၃။ အေပါ်ယဳေြမေဆွဵမျာဵ စုေဆာင်ဵြခင်ဵ     

၄။ တူဵေဖာ်ပပီဵ ကျင်ဵ၊ ကလုိင်မျာဵအတွင်ဵ 

စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ ြဖည်ဴြခင်ဵ 

 
 

 
 

  

၅။ အသဳုဵမြပုေသာ ေြမေနရာမျာဵမှ သဘာဝ 

သစ်ေတာမျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

 
 

 
 

 
 

 

၆။ လုပ်ငန်ဵပုိင်ဵဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦဵမျာဵ 

ဖျက်သိမ်ဵ 

  
 

  

၇။ အသဳု ြဵပ ပုပီဵေြမေနရာမျာဵအာဵသင်ဴေလျာ်ေသာ 

ေြမယာအသဳုဵချမှု ြပုလုပ်နုိင်ေရဵအတွက် စီမဳ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

  
 

 
 

 

၈။ အစာဵထုိဵအပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ     

၉။ ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွင်ဴမှု တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ     

၁၀။ ေလထုအရည်အေသွဵ တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ     

၁၁။ ေြမေပါ်ေရနှင်ဴ ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵ မျာဵ 

တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 
 

   

၁၂။ သတ္တုတွင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴ 

အလုိက်ခန့်မှန်ဵကုန်ကျစရိတ်မျာဵ စိစစ်တွက် 

ချက်ထာဵမှု 

    

 

 



 

၁၃.၀ သဳုဵသပ်တင်ြပချက်နှငဴ်နိဂဳုဵ 

                                              ၏ SGU (271)                          

       ၊                                 ၊                                          ။              

                   ၊                                                  ။                           

                              (Underground Mining Method)                                

    ၍                                                                        ။         

                                                                                       

(Andesite)၊               (Diorite)                                (Chloride Schist)            

                                                                                   ၏ 

                                                               ။               

                               (Mineral Assemblage)    Sulphide Beraing Gold Ore 

     ၍                                               ၊                             

                                ။ 

 သတ္တုတွင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵအတွက် 

ပညာေပဵေဟာေြပာပဲွမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်သင်တန်ဵမျာဵေပဵြခင်ဵ၊ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵေဆဵခန်ဵ 

ထာဵရိှ၍ ကျန်ဵမာဵေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ စနစ်တကျစီမဳေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီရင်ခဳစာပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေစာင်ဴ ကပ်  ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵမည်ဴ 

အစီအစဉ်မျာဵကုိ စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပပီဵ၊                               

                             (၆)                                ။ အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန် ချက်မျာဵအတုိင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပါ၍ SGU (271)              ေဆာင်ရွက်မည်ဴ    သတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ 

လူမှုဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုအနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစပပီဵ နုိင်ငဳေတာ်သတ္တုသယဳဇာတဖဳွ့ပဖိုဵေရဵနှင်ဴ လူမှုအကျို ဵ 

စီဵပွာဵဖဳွ့ပဖိုဵမှုအတွက် အေထာက်အကူြပုမည်ဴလုပ်ငန်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 



 

                                                      SGU (271)              

   သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာ၌ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အာဵ 

ထိခိကု်မှုအနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစရန်                                                        

                                                                          

                                  ၊                                                        ၊ 

     ၊                    ၍                                                    

     ။  

ေရွှေသတ္တုသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ စနစ်တကျ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳသာဵမျာဵနှငဴ် 

ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵရရိှေစရဳုသာမက                 

              နိုင်ငဳေတာ်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာမျာဵလည်ဵ တိုဵတက်ရရှိေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

             လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှု နည်ဵပါဵ 

ေစရန် စည်ဵကမ်ဵရိှရှိ၊ တာဝန်သိသိလပု်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ 

ထုတြ်ပန်ေသာ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာမှလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ၊ 

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူမှု 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိကု်မှုအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစေရဵ ရည်မှန်ဵချက်ြဖင်ဴ ေအာင်ြမင်စွာကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ                           တာဝန်သိသိ၊ သစ္စာရှိရှိြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်အကျ ို ဵ၊ 

ြပည်သူ့အကျ ို ဵ၊ ကုမ္ပဏီအကျ ို ဵဟူ၍ အကျ ို ဵ (၃) ပါဵ ဦဵတည်ထာဵပပီဵ ေအာင်ြမင်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ နိဂဳုဵချုပ်အေနြဖင်ဴ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 



 

၁၄.၀ အေထွေထွ 

(က) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပိုဒ်(၃၇)အရ ကနဦဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ (IEE)  Soft Copy နှငဴ်အတူ ပူဵတွဲတင်ြပ 

ပါသည်။ 

( ခ ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှု ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပိုဒ်(၁၀၈)အရ 

ေစာငဴ် ကပ်  ကည်ဴရှုမှုအစီရင်ခဳစာကို ဝန်ကကီဵဌာနအာဵ (၆)လ တစ်ကကိမ် တင်ြပသွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

( ဂ ) အစီရင်ခဳစာအာဵ ြပန်လည်တင်ြပရာတွင် ြပန် ကာဵခဲဴသညဴ် သေဘာထာဵမျာဵအေပါ် 

အစီရင်ခဳစာတွင် ြပင်ဆင်ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵအြပင် ေဆာင်ရွက်မှုအကျဉ်ဵကုိ 

(၁)သေဘာထာဵမှတ်ချက်၊ (၂)ြပန်လည်ြဖညဴစွ်က်ထည်ဴသွင်ဵချက်အကျဉ်ဵ၊ (၃)မှတ်ချက် 

စသညဴဇ်ယာဵြဖငဴ် အကျဉ်ဵချုပ် ကိ ုထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပပါသည်။ 

(ဃ) စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် စိုက်ပျ ို ဵေြမမျာဵ ထိခိက်ုမှုမရှိြခင်ဵ၊ အမိ်ခခဳေြမမျာဵ 

ထိခိကု်မှုမရိှြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် ထိခိကု်မှုမျာဵကုိ ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှု 

အဖွဲ့မျာဵြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ထိခိကု်မှုမရှိြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာ ဝန်ထမ်ဵ/ လုပ်သာဵမျာဵ၏ ေရတို၊ ေရရှည် ထိခိကု်မှုမျာဵဆန်ဵစစ် 

ေလဴလာ၍ ထိခိကု်ခဳစာဵရသူမျာဵရိှပါက အသက်ေမွဵဝမ်ဵေ ကာင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(င) ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာကုိ  သက်ဆုိင်သူမျာဵသိရိှနုိင်ရန်                      

                           ၏                                      

                        ၏ Web Link – 

https://www.rubydragongroup.com/ တွင် တင်ြပထာဵပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

https://www.rubydragongroup.com/


                                      (IEE) 

၁.၀         

                                                                     ၊                  

               ၊                                                    93 –B2 (770175,774175,774173, 

770174)                        (၂၀)                         (၃၁.၈.၂၀၁၅)            

                                     ။                                               

၏                                                                                           ၊ 

             ၊          ၊                                         ၊                           

        ၊                                                                             

               (၁၀၅)                                 ၍          (၁၀၅)                            ။ 

                                             ၍                     

                                           ၍                                            

         ။                                                       ၍                         

                                 ၏                                       (IEE) 

                         ၍                      ။ 

         ၏                                                         

(IEE/EMP)                                                           (၂)           

                       (၃.၁.၂၀၁၉)                 ၊၀၁၄ /           IEE) ၂၀၁၉       

                      ။                                                  ၊            

                     ၊                                                            (Base Line 

Data)                                                                               



 

                                                                                       

                  ။ 

                                                                                 ၏ 

                                                                                             

   ။                  ၏                                                                   

      (         )                                                                

           (         )                                ၊                  (        ) 

                               ၊            (        )                           

      ၊                  (              )                                ၊               

(         )                                       ၊                (           ) 

                                                  (၇)                                     

                                 (၂၅.၈.၂၀၁၆)    (၃၁.၈.၂၀၁၆)                         

                 ။  

                                                                            

                                            ၍                                          

         ။                              (IEE)                                         

                     ။ (IEE)                                                   

                         ။              (         )                                 

                                      (IEE)                                     

                         ၍                                                    ။           



 

      (         )                                                          ၏           

        ၊                                       ။ 

            (         )                                    ၂၀၀၀             ၍ 

                                                                                 

        ။                                          ၍                            

                            ။                          -၀၉-၈၉၅၂၂၉၁၄၆                   

email           npt.office@rubydragongroup.com          ။  

                  (              )                                              

                                  ၊                                              

                                  ၍                                                               ၊  

                                                           ။                (         

   )                                            ၏                        ၊           

                                                                                                    

                                ။               (         )                        

                                     ၏                                  ၍                      

                                                          ။                  

(        )                                                             (Base Line Data) 

                        ၊                                                                  

                     ။  

                                                                                  

                                ၏                            ၊     ၊                   

mailto:npt.office@rubydragongroup.com


 

             ၍                                                             ၍ 

                                                                      ။ 

၁.၁             

                                                                      

                                                                               

(    )                                                                         

                                                                            ၊ 

                                                                                        

                 ၊                                                ၊         

                                               ၊                                        

                                                                              

                                                     ၊                      

                                                                            

                ၏                                                    ၍                  ၊ 

              ၊                  ၍                        ။ 

၂.၀                               

                                                (၂၀)         ၊              

       ၊                 ၊                ၊                                           ။ 

(၃၀.၈.၂၀၁၅)             ၍                                                                

                                   ၍          (၁၀၅)                            ။ 

                                         ၍                                                            



 

                ၏                                       (IEE)                

                                 ။ 

၂.၁                  

                                         ၊                 ၊                ၊               

      ၊                                 93 B -3                                 (770175, 

774175,774173, 770174)                ။  

၂.၂                    

                   SGU -271     (၂၀)                 ။ 

၂.၃                    

                                                              ။              ၍ 

                            ။                                   ၍                

                          (၁)                    ၍                                         ။ 

၂.၄                              

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်အတွင်ဵ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါစက်ပစ္စည်ဵမျာ ြဵဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်- 

  (က) Air Compressor ေလစက် ၂ လုဳဵ ။ 

  ( ခ ) 25 HP အင်ဂျင် ၂ လုဳဵ ။ 

  ( ဂ ) 125 KVA မီဵစက်ကကီဵ ၂ လုဳဵ ။ 

  (ဃ)  Air Gun ဂန်ဵေဖာက်စက် ၄ လက်။ 

  ( င ) G-10 Gun ခွာဂန်ဵ ၂ လက်။ 

  ( စ ) Air Man ေကျာက်ေဖာက်စက် ၁ စုဳ။ 

  (ဆ) Winch (2 Ton) ဝန့်(ချ်) ၁ လုဳဵ ။ 

  ( ဇ ) Truck သယ်ပို့ယာဉ် (၁၀) ဘီဵ ၂ စီဵ။ 

  ( ဈ)  5HP ေရစုပ် (ေရြမှုပ်)ေမာ်တာ ၂ လုဳဵ ။ 



 

၂.၅                      

 ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵစနစ် (Under Ground Mining Method) ကိုသာ ေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပပီဵ ၄' x ၄' အကျယ်စိုက်ကျင်ဵ တူဵေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵမျာဵကုိ (vat 

leaching) နည်ဵစဉ်အသဳုဵြပု၍ ေရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

၂.၆           

 (က) ကင်ဵတဲ               ၈ ' x ၁၀'  ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ  (၁) ေဆာင် 

 (ခ) လုခဳခုဳေရဵတဲ          ၈ ' x ၁၀'   ကပ်မုိဵ /ကပ်ကာ (၁) လဳုဵ 

 (ဂ) ဝန်ထမ်ဵေဆာင်     ၂၀ ' x ၄၀' ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ  (၁) လဳုဵ 

 (ဃ) ဘူမိေဆာင်           ၈ ' x ၁၀'         ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ (၁) လဳုဵ 

 (င) အပု်ချုပ်စီမဳရဳုဵ        ၁၀ ' x ၁၅'      ကပ်မုိဵ /ကပ်ကာ  (၁) လဳုဵ 

 (စ) သန့်စင်ခန်ဵ           ၆ ' x ၆'          ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ  (၁) လဳုဵ 

 (ဆ) သုိေလှာင်ရုဳ           ၂၀ ' x ၁၀'       ကပ်မိုဵ /ကပ်ကာ  (၁)လဳုဵ တို့အာဵ 

လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်နုိင်မှုအနည်ဵဆုဳဵေနရာတွင် ေရွဵချယ်ေဆာက်လပု် 

ပါမည်။ 

၂.၇                    

                  ၏                          (၉၀)             ။ 

၂.၈                                   

                   (SGU-271)                 (၂၀)                                 

(၂၉)                    ။                                                         

                               ။ 

 

 



 

၂.၉                                                          

            ၏                                                              

                   ။                   ၊                                              

                                                        ။                       

                 (၁၀၀၀)                     (၃၀၀၀၀)             (၃၆၀၀၀၀)                  

            ။ 

၂.၁၀                                  

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် တစ်ရက်လျှင် ေလာင်စာဆီအသဳုဵြပုမှု (၂၅)ဂါလဳြဖင်ဴ 

တစ်လလျှင်(၇၅၀)ဂါလဳ၊ တစ်နှစ်လျှင် ေလာင်စာဆီ ဂါလဳေပါင်ဵ (၉၀၀၀)ဂါလ ဳ အသဳုဵြပုရန် 

လိအုပ်ပါမည်။ 

၂.၁၁                                           

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မညဴ်ေနရာအာဵ ဘူမိေဗဒပညာရှင်မျာဵ၊ သတ္တုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ 

မျာဵနှငဴ် လုပ်ကွက်ဘူမိေဗဒအေြခအေနအရ ေရွှေသတ္တုစဲွဝင်နုိင်သညဴ် ဇုန်သတ်မှတ်၍ အေပါ်ယဳေြမ 

မျက်နှာြပင် ရှင်ဵလင်ဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ (၄'x၄')အကျယ် စုိက်ကျင်ဵ(Shaft)တူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ေရွှေသတ္တု 

စွဲဝင်ဇုန်နှင်ဴ ေရွှေပါဝင်သညဴသ်တ္တုေ ကာေတွ့ရှိသညဴ် အနက်ေပသ့ုိ ေရာက်ရှိချန်ိတွင် ေရွှေပါဝင်ေသာ 

သတ္တုေ ကာ အေနအထာဵကိုလုိက်၍ ေခါင်ဵစာဵလိဏု်(Adit)နှငဴ် လိဏု်ြပတ်(Cross-cut)မျာဵ 

ေဖာက်လပု်ြခင်ဵ၊ ေရွှေပါဝင်မှုမရှိသညဴ် အကာဂမဲျာဵအာဵ ပီနန်အိတ်မျာဵြဖင်ဴ ထည်ဴသွင်ဵ၍ ေရွှေသတ္တု 

ေ ကာမေတွ့ ရှိသညဴ် လိဏု်ပင်မ၊ လိဏု်ြပတ်မျာဵတွင် ေဒါက်အြဖစ်ဖို့ြခင်ဵ၊ အချ ို ့ကုိ ေြမေပါ်သ့ုိ 

ဝန်ချစီက်ြဖင်ဴ ဆဲွတင်ြခင်ဵ၊ ေရွှေပါသတ္တုရိုင်ဵအေ ကာမျာဵကုိ ေြမေအာက်တွင် ယမ်ဵခွဲထတု်ယူပပီဵ 

ဝန်ချစီက်ြဖင်ဴ ေြမေပါ်သ့ုိပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ ေရွှေပါသတ္တုရုိင်ဵမျာဵကုိ ေရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်ရာဌာနသ့ုိ 

ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ သတ္တုရိုင်ဵမပါဝင်ေသာ အကာဂစဲွန့်ပစ်မျာဵ၊ စွန့်ပစ်ကွင်ဵသ့ုိ ပို့ေဆာင်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ 

တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵအာဵ သတ္တုတွင်ဵအင်ဂျင်နီယာ၊ ဘူမိပညာရှင်မျာဵ၊ ကျင်ဵဆရာ၊ ကျင်ဵအ ကပ်မျာဵ၊ 

လုပ်သာဵမျာဵြဖင်ဴ ကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

၂.၁၂ ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစနစ်နှင်ဴ သဳုဵစဲွမည်ဴကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ  

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုနည်ဵပါဵေစသည်ဴ ေြမေအာက်ေခါင်ဵစာဵစနစ် 

(UNDER GROUND MINING METHOD) ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်လျက်မည်ြဖစ်ရာ ေြမေအာက်ေခါင်ဵစာဵ 

(Adit)တူဵေဖာ်ရာတွင် ယမ်ဵေဖာက်ခွဲမှုစနစ် အသဳုဵြပုရပါမည်။ ယမ်ဵေဖာက်ခွဲမှုအာဵ နဳနက် (၈) 

နာရီတွင် တစ်ကကိမ်၊ ညေန (၂)နာရီတွင် တစ်ကကိမ်သတမ်ှတ်၍ ေန့အချနိ်မျာဵတွင်သာ ယမ်ဵ 

ေဖာက်ခွဲြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 

 

 



 

၂.၁၃ ယမ်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ၏သဳုဵစွဲမှုပမာဏ  

တစ်လလျှင်(၂၅)ရက် လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ချနိ်ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်- 

စဉ် အမျ ို ဵ 

အမည် 

အသဳုဵြပုမညဴ်

အကကိမ်အေရ 

အတွက် 

တစ်ရက်

သဳုစွဲမညဴ်ပ

မာဏ 

တစ်လသဳုဵစွဲ

မညဴပ်မာဏ 

တစ်နှစ်သဳုဵစွဲ

မညဴပ်မာဏ 

မှတ်ချက် 

၁။ ယမ်ဵ ၂ ကကိမ် ၁.၃၈ kg ၃၄.၅ kg ၄၁၄ kg NH4NO3 

၂။ ကက် ၂ ကကိမ် ၈ လုဳဵ  ၂၀၀ လုဳဵ  ၂၄၀၀ လဳု  ဵ
DETONAT

OR 

၃။ 
အေနှဵ

ကကိုဵ 
၂ ကကိမ် ၄၀ ေပ ၁၀၀၀ေပ ၁၂၀၀၀ေပ 

SAFTY-

FUSE 

၂.၁၄ ယမ်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵသုိေလှာင်မှုအေြခအေန 

 ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ကွက်ဧရိယာတွင် အဂေေတသာဵအထူြဖငဴ် ယာယီယမ်ဵတိုက်တည်ေဆာက် 

ထာဵပပီဵ  သုိေလှာင်ထာဵရှိပါမည်။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်မ ှ ကင်ဵေဝဵေစရန် မီဵေဘဵကာကွယ်ေရဵ 

စီမဳချက်ြဖင်ဴ မီဵတာဵလမ်ဵမျာဵထာဵရိှြခင်ဵ၊ အမှိုက်မျာဵရှင်ဵလင်ဵထာဵရှိြခင်ဵ၊ မီဵသတ်ဘူဵမျာဵ 

ထာဵရှိြခင်ဵ၊ လုခဳခုဳမှုအေနြဖင်ဴ သဳဆူဵကကိုဵမျာဵအခုိင်အမာကာရဳထာဵရှိြခင်ဵ၊ လုခဳခုဳေရဵအေစာင်ဴမျာဵ 

ထာဵရှိြခင်ဵ၊ မီဵချတိ်၊ မီဵကပ်၊ သဲ၊ ေရကန်မျာဵထာဵရိှြခင်ဵတ့ုိြဖငဴ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ယာယီ 

ယမ်ဵတိုက်အတွင်ဵ သုိေလှာင်ထာဵရှိမှုတွင် အေရဵကကီဵအဆငဴ်လိက်ုခွဲြခာဵ၍ ပစ္စည်ဵ အမျ ို ဵအမည် 

အလုိက် သီဵသန့်ေနရာမျာဵ သတိေပဵစာတမ်ဵမျာဵထာဵရိှ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂.၁၅ ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵသန့်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ နည်ဵစနစ်ဆုိင်ရာေရွေဵချယ်မှုမျာဵ  

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်အတွင်ဵတွင် ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵကုိသာ ဦဵစွာပထမေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ေရွှေပါသတ္တုရုိင်ဵမျာဵကုိ ယာယီစုပုဳကွင်ဵတွင် စုပုဳသိမ်ဵဆည်ဵထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရွှေသတ္တုစွဲဝင်ပါရိှမှု အေြခအေနေပါ်ဆန်ဵစစ်၍ ထုတလ်ုပ်မှုနည်ဵစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵမျာဵ ယာယီစုပုဳကွင်ဵသ့ုိ သယ်ယူသညဴအ်ခါတွင် သတ္တုရိုင်ဵယုိဖိတ်မှုမရှိေစရန်  

မိုဵကာအပ်ု၍လည်ဵေကာင်ဵ၊  လမ်ဵတစ်ေလျာက်ဖုန်မှုန့်မျာဵ ထွက်ရှိမှုကို အချန်ိနှငဴ်တစ်ေြပဵညီ 

ေရဖျန်ဵေဆာင်ရွက်၍လည်ဵေကာင်ဵ ထိခိကု်နုိင်မှုမျာဵမရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 



 

၂.၁၆ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴေဆာင်ရွေက်ချက် 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်တွင်                                            (Gold Bearing 

Quartz Vein)                                                    ။                   

                                                                                        

                              ။  

 ၂.၁၆.၁ အကကိုတည်ေဆာက်ြခင်ဵ  

 လုပ်ကွက်နယ်နိမိတ်အာဵ ေြမတုိင်ဵတာသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ နယ်နိမိတ်ေထာငဴ် 

တုိင်မျာဵစုိက်ထူြခင်ဵ၊ ေြမပဳုေရဵဆဲွြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ခဴဲပါသည်။ အကကိုတည် 

ေဆာက်ြခင်ဵကာလတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှု ကကီဵကကီဵမာဵမာဵမရိှခဴဲပါ၊ အကကို 

တည်ေဆာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အချန်ိကာလ (၆) လခန့်  ကာြမင်ဴ 

နုိင်ပါသည်။ 

၂.၁၆.၂ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ   

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်နုိင်မည်ဴလမ်ဵမျာဵ ေဖာက်လုပ်ြခင်ဵ၊ ေြမရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ 

အေဆာက်အဦေဆာက်ြခင်ဵ၊ ဝန်ထမ်ဵ/လုပ်သာဵမျာဵ စုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ စက်ယန္တရာဵမျာဵ 

စုေဆာင်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ ကာလတွင် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုမျာဵ စတင်ြဖစ်ေပါ်နုိင်ပါသည်။ တည်ေဆာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အချန်ိကာလ(၁)နှစ်ေကျာ်  ကာြမင်ဴနုိင်ပါသည်။ 

၁.၁၆.၃ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ြခင်ဵ (ဆက်လက်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွေက်မည်ဴ (Adit) ေခါင်ဵစာဵလမ်ဵ 

(Under Ground Mining Method)ြဖင်ဴ တူဵေဖာ်မည်ဴအစီအစဉ်) 

စီမဳကိန်ဵ၏  SGU (271) အလတ်စာဵလုပ်ကွက်တွင် ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵစနစ် 

(Under Ground Mining Method) ြဖင်ဴသာ စုိက်ကျင်ဵ (Shaft) ြဖင်ဴ တူဵေဖာ်ထတု် 

လုပ်ပါမည်။ စိုက်ကျင်ဵ (Shaft-1) ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

  စိုက်ကျင်ဵ (Shaft-1) အာဵ အေပါ်ဖုဳဵေြမသာဵမျာဵ အနည်ဵငယ်ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵ၍ 

မျက်နှာြပင်ေဖာ်၍ တူဵေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ဂပဲင်ဂဲသာဵမျာဵ ကကဴဳခိုင်မှု ရိှပပီဵ သတ္တုေ ကာ 

မျာဵလာဵရာအတိငု်ဵ အငိုက်အေစာင်ဵ(၄၅°)ြဖင်ဴ အေစာင်ဵေခါင်ဵစာဵမျာဵ တူဵေဖာ်ပါမည်။  

စိုက်ကျင်ဵကကဴဳခိုင်မှုရှိေစရန်နှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵမှုရိှေစရန် အမိုဵအကာမျာဵ၊ အသာဵ၊ 

ဝါဵမျာဵထည်ဴ၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လိအုပ်ပါက  သဳပန်ဵ၊ သဳေဘာင်မျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ 



 

လုပ်ကိုင်သွာဵပါမည်။ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှုရှိေစ 

ရန်နှငဴ် ကကဳခိုင်မှုရိှေစရန်၊ သဳပန်ဵ၊ သဳေဘာင်မျာဵြဖင်ဴ ဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ 

အမိုဵအကာတို့အတွက် အနည်ဵငယ်သာ သစ်သာဵ၊ ဝါဵမျာဵြဖင်ဴ အသဳုဵြပုပါမည်။ တစ်နှစ် 

ခန့်မှန်ဵလိအုပ်ချက်မှာ ( ၆" x ၆") သစ်သာဵ (၅)တန် ၊   ( ၆" x ၁")  သစ်သာဵ (၆)တန်နှင်ဴ 

ဝါဵအလဳုဵေရ (၁၀၀) ခန့်သဳုဵစွဲသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  လိအုပ်ေသာ သစ်နှင်ဴဝါဵမျာဵကို နီဵစပ်ရာ 

အစိုဵရသစ်စက်မှ ဝယ်ယူသဳုဵစွဲသွာဵပါမည်။ 

  စိုက်ကျင်ဵကကဴဳခိုင်မှုရှိေစရန် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှုရှိေစရန် သဳပန်ဵ၊ သဳေဘာင် 

မျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ လုပ်ကုိင်သွာဵပါမည်။  

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ကဏ္ဍမျာဵအလုိက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်နိုင်မှု အနည်ဵပါဵဆဳုဵ 

အေြခအေနြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တူဵေဖာ်ေရဵ (Mining)မှ ထွက်ရှိေသာ  စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ ဂစဲာမျာဵ စွန့်ပစ် စုေဆာင်ဵကွင်ဵ 

တွင် စနစ်တကျ စုပုဳသိမ်ဵဆည်ဵထာဵပပီဵ သဘာဝအေလျာက်ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ကျင်ဵချ ို ငဴ်ဝှမ်ဵ 

မျာဵ ေြမဖ့ုိြပုြပင်၍ စိမ်ဵလန်ဵစုိေြပေရဵ အစီအစဉ်တစ်ရပ်အေနြဖင်ဴ ေဒသနှငဴ် သငဴ်ေတာ်ေသာ 

စိုက်ပျ ို ဵပင်မျာဵြဖင်ဴ စိုက်ပျ ို ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵပါ ခဗုဳဵမျာဵကုိ ေရွှေသတ္တုသန့်စင်ထတု်လပု်ရာေနရာသ့ုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

မျာဵြဖင်ဴ ပ့ုိေဆာင်၍ ေရွှေသတ္တုသန့်စင် ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 

၂.၁၆.၄ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ 

  မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵေနာက် ကုမ္ပဏီ၏ ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ေကျဵရွာအပု်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့နှင်ဴ 

ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲ့မျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေသာအဖွဲ့ြဖငဴ် လုပ်ကွက်ဧရိယာမှ ေြမပပို 

တိုက်စာဵမှုအန္တရာယ်မျာဵ၊ ေလထု/ေရထ ု ညစ်ညမ်ဵနုိင်ေသာကိစ္စမျာဵ ဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက် 

နိုင်မှုမျာဵကုိ ေစာငဴ် ကပ် ကည်ရဴှုြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။  ေစာင်ဴ ကပ် ကညဴရ်ှုြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာအာဵ ပုဳမှန်အေြခအေနတွင် (၆)လတစ်ကကိမ်                              

တင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် (၂၄) နာရီအတွင်ဵတင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  စီမဳကိန်ဵသက်တမ်ဵတွင် ေဆာင်ရွက်ခဲဴေသာ အေြခအေနေပါ်မူတည်၍ ပိတ်သိမ်ဵေရဵ 

စီမဳချက်အာဵ စီမဳကိန်ဵအဆငဴ်အလိကု် ေတွ့ ကကုဳရသညဴ် အေြခအေနမျာဵေပါ်တွင် အေြခခဳကာ  

ဆုိဵကျ ို ဵနှင်ဴထိခိုက်မှုမျာဵ ြပန်လည်ကုစာဵြခင်ဵနှငဴ် စုိက်ခင်ဵထူေထာင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ကျပ်သိန်ဵ(၈၀)အာဵ ရန်ပဳုေငွထာဵရိှ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုိအပ်ပါက ထပ်မဳြဖည်ဴတင်ဵ 



 

၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ စီမဳကိန်ဵမျာဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵ ေနာက်တစ်ဆက်တည်ဵ ကာလ (၅) 

နှစ် ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၂.၁၇ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်စဉ် ထွက်ရိှမည်ဴစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ (အစုိင်အခဲ၊ အခုိဵအေငွ့၊ အရည်) 

အမျ ို ဵအစာဵပမာဏ 

 ၂.၁၇.၁ အစုိင်အခဲ 

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမှ တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ဂဲစာ ၂ တန်ခန့်ထက်ွရှိနိုင်ပပီဵ 

သီဵသန့်စွန့်ပစ်စုပုဳကွင်ဵြဖစ်ေသာ လတ္တီတွဒ်  ( 22   42' 45.62" N , 96   01'  32.23" E ) ရှိ 

စွန့်ပစ်စုပဳုကွင်ဵတွင် စွန့်ပစ်ဂဲစာမျာဵအာဵ အလျာဵ (၂၀၀)ေပ ၊ အနဳ (၁၀၀)ေပ၊ အြမင်ဴ (၁၅) 

ေပအာဵ ေလျှာေစာက် အေစာင်ဵ ( ၆၀   ) ြဖငဴ် ဂစဲာမျာဵ ပပိုကျမှုရှိေစရန် စနစ်တကျ စုပုဳ 

သိမ်ဵဆည်ဵပါမည်။ မိုဵရာသီ စွန့်ပစ်ဂဲစာ ေြမစာမျာဵ ေပျာ်ဝင်စီဵဆင်ဵမှုကို ေြမစာပဳုပတ်လည ်

၂ ' x ၂' ေပအနက် ေရစုေြမာင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်၍ နှုဳဵစစ်ကန်ြဖငဴ် သွယ်ဆက်၍ စုေဆာင်ဵအနည် 

ထိငု်ေစပပီဵ ေရ ကည်မျာဵကုိ လန်ဵဖျန်ဵေရ၊ စုိက်ခင်ဵသဳုဵေရမျာဵအြဖစ် ြပန်လည်အသဳုဵြပုသွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ဂဲစာ ေြမစာမျာဵ ေြမေအာက်စိမ်ဴဝင်မှုမရိှေစရန် ေြမစာပုဳမညဴ် ဧရိယာ 

ေအာက်ေြခတွင် ဂဲမျာဵ၊ ရွှေဳ့ေစဵမျာဵြဖငဴ် ဖိသိပ်ြပုြပင်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် ေြမစာဂစဲာပုဳမျာဵမှ 

အမှုန်အမွှာဵမျာဵ လွငဴ်ထွက်မှုမရှိေစရန် ေရဖျန်ဵဖိသိပ်ထာဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၂.၁၇.၂ အရည် 

                      ၏                                          

                           (၁၀ ၀၀)                                                  

                             ၊                                       ၊                  

                                                   ၍                          

                               ။                      ( 22   42' 47.96" N , 

ေလာင်ဂျတီွဒ် 96   01'  32.19" E ) တ့ုိတငွ် တည်ေဆာက်ထာဵပါသည်။ 

၂.၁၇.၃ အခုိဵအေငွ့ 

  တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵစက်ယန္တရာဵကကီဵမျာဵနှငဴ် မီဵစက်၊ ေရစက်မျာဵမှ လွှငဴ်ထုတ် 

အခိုဵ အေငွ့မျာဵအနည်ဵငယ်ထက်ွရှိပါသည်။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ကကဴဳခိုင်ေရဵ ေဆာင 

််ရွက်ြခင်ဵ၊ အမျ ို ဵအစာဵကန့်သတ်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ အတိ်ေဇာအထိန်ဵမျာဵ တပ်ဆင် 

အသဳုဵြပုြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 



 

၃.၀။ ေြမပုဳနှငဴ်ကာဵချပ်မျာဵ 

 (က) စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်၏တည်ေနရာြပေြမပဳု၊ အကျယ်အဝန်ဵနှင်ဴပဳုသဏ္ဌာန်ြပေြမပဳု (1inch Map) 

 (ခ) စီမဳကိန်ဵအနီဵဝန်ဵကျင် (၅)မုိင်ပတ်လည်ရှိ ဆက်စပ်ေနရာမျာဵြပ (ေကာင်ဵကင်ေြမပုဳ) 

 (ဂ) စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်၏တည်ေနရာ၊အကျယ်အဝန်ဵနှင်ဴပုဳသဏ္ဌာန်ြပ (ေကာင်ဵကင်ေြမပုဳ) 

 (ဃ) စီမဳကိန်ဵအတွင်ဵရှိလုိက်နာမှတ်မျာဵြပ (ေကာင်ဵကင်ေြမပုဳ) 

 (င) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵထွက်ရှိမှုနှငဴ် စွန့်ထတု်မညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်ြပ 

ကာဵချပ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၄.၀။ ကတိကဝတ် 

စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူမှ လိက်ုနာေဆာင်ရွေက်မညဴ် ကတိကဝတ်မျာဵ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဝန်ဵကျင် ထိခိကု်မှု 

ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစေရဵအတွက် စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူမှ လိကု်နာေဆာင်ရွက်မညဴ် ကတိ 

ကဝတ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

ကတိကဝတ်ဇယာဵ 

ကတိကဝတ်ြပုရန် 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵ 
ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုက်မှု 

လုပ်ငန်ဵရှင်ကတိကဝတ်ြပုချက်မျာဵ 

၁။  ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်မည်ဴေနရာ 

ေြမေနရာအာဵရှင်ဵလင် ြဵခင်ဵ၊ 

သတ္တုရုိင်ဵနှင်ဴစွန့်ပစ်ေြမစာ 

မျာဵသယ်ပ့ုိရန် လမ်ဵမျာဵ 

ေဖာက်ြခင်ဵ၊ သတ္တုရုိင်ဵနှင်ဴ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပဳုေနရာမျာဵ 

ြပုလုပ်ြခင် ၊ဵ 

- သစ်ေတာသစ်ပင် 

ြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ၊ေြမဆီလွှာဆုဳဵ

ရှုဳဵြခင်ဵ ေဂဟစနစ်ြဖစ် 

ထွန်မှုထိခိုကြ်ခင်ဵ၊ 

- ေြမယာအသဳုဵချမှု အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်သညဴ် 

ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကိအုသဳုဵြပုေဆာ

င်ရွက်ပါမည်။  

- အသဳုဵချ ေြမယာမျာဵအစာဵ  ကျွန်ဵပင်မျာဵ 

အစာဵထုိဵစုိကပ်ျ ို ဵထာဵပါသည်။ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ေြမဆီလွှာ ဆုဳဵရှုဳဵ ထာဵ 

သညဴ ်အသဳုဵချထာဵေသာ ေြမေနရာ မျာဵအာဵ 

သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသဳုဵ ချမှုလုပ်ငန်ဵ 

တစ်ရပ်ထူေထာင်နိုင်သည် အထိ ြပန်လည် 

ြပုြပင်ေပဵပါမည်။ 

၂။သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုမျာဵြဖစ်ေ

ေ်ါ်ြခင်ဵ၊ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴ တုန်ခါမှုတ့ုိအာဵ  အမျ ို ဵသာဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်ဵ

ညွှန်ချက်မျာဵအတွင်ဵ ရှိေစေရဵ အတွက် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုြဖစ်ေပါ်မှုနည်ဵေစေရဵ 

အတွက်ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကို 

အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ယမ်ဵသဳုဵစဲွမှုအာဵ ကန့်သတ်၍ တစ်ပပိုင် နက ်

ေပါက်ကွမဲှု မရိှေစေရဵအတွက် Detonating 

Relay မျာဵ အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- အင်ဵတစ်အင်ဵလျှင် တစ်ရက်လျှင်ယမ်ဵခွဲ 

ြခင်ဵအာဵ နစ်ှကကိမ်သာေဆာင်ရွက်ပါ မည်။ 

- ေပါက်ကွအဲင်ဂျင်မျာဵနှင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ တွင် 

အသဳထိန်ဵ ကိရိယာမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵပါမည်။ 

- စက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ အနည်ဵဆဳုဵအေရ  

အတွက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 

 



 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵ 

စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 

- မိုဵကာလမုိဵေရတုိကစ်ာဵ၍အ

နည်အနှစ်မျာဵကျေရာက်ပပီဵ 

စီဵေမျာြခင်ဵ၊ ေရစီဵေရလာ 

ပိတ်ဆိုြ့ခင်ဵြဖင်ဴ 

မိုင်ဵအတွင်ဵနှငဴ် 

ဆက်စပ်ေဒသ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်ထိခိုကမ်ှု

ြဖစ် ေစြခင်ဵ၊ 

- ေရွှေေ ကာသ့ုိမေရာက်မီ ထွက်ရိှေသာ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵ ချနိ်တွင် 

ပင်မဆင်ဵတွင်ဵနှင်ဴ ပင်မလုိဏ်ဂူ 

မျာဵြပန်လည်ဖ့ုိရန်အတွက် စနစ်တကျ 

စုပုဳထာဵပါမည်။ 

- ေရွှေေ ကာသ့ုိ ေရာက်ရှိပပီဵ ထွက်ရိှမညဴ် စွန့် 

ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ အင်ဵြပင်ပသ့ုိ ထုတ် 

ယူြခင်ဵမြပုဘဲ တူဵေဖာ်ပပီဵ လိုဏ်ေခါင်ဵ 

မျာဵအတွင်ဵေရှ့စာဵ ေနာက်ပစ်စနစ်ြဖငဴ် 

ြပန်လည်ဖ့ုိပါမည်။ 

သတ္တုတွင်ဵစိမဴ်ထွက် ေရမျာဵ - ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်မှု အရ 

ေြမေပါ်ေရ၊ 

ေြမေအာက်ေရမျာဵအာဵညစ်

ညမ်ဵ ေစြခင်ဵ မရိှေစနိုင် 

ေသာ သဘာဝ 

ေြမေအာက်ေရမျာဵြဖစ်ပါသ

ည်။ 

- ပိုလျှေဳသာသတ္တုတွင်ဵစိမဴ်ထွက်ေရမျာဵအာဵ 

              ၊ပျ ို ဵခခဳ ၊ အစာဵထုိဵစုိကခ်င်ဵမျာဵ 

ေရေလာင်ဵရန်နှငဴ် သတ္တုရုိင်ဵသယ်ပို့သညဴ် 

လမ်ဵေရဖျန်ဵ ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပု 

ပါမည်။ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵကာလတွင် မျက်နှာ ြပင် 

ဖွင်ဴတူဵေဖာ်သညဴ် ေြမေအာက်လိုဏ်ေခါင်ဵမျာဵ 

အာဵ ေြမဖို့ြခင်ဵ၊ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵချနိ်တွင် ပင်မ 

ဆင်ဵတွင်ဵနှင်ဴ ပင်မလုိဏ် ေခါင်ဵမျာဵအာဵ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်မျာဵ ြဖညဴ်ြခင်ဵတ့ုိမှ စိမဴ်ထွက် ေရမျာဵ 

ပိတ်ဆို ့ေစရန်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သတ္တုရုိင်ဵမျာဵ သယ်ပို့ြခင်ဵ - ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွငဴ်၍ 

ေလထုညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ၊ 

- ေရဖျန်ဵြခင်ဵအာဵ နဳနက်တစ်ကကိမ်၊ ေန့ခင်ဵ 

တစ်ကကိမ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ယမ်ဵခွဲြခင်ဵအင်ဵတစ်အင်ဵလျှင် 

တစ်ရက်လျှင် တစ်ကကိမ်၊ 

နဳနက်(၄) နာရီတွင် 

ယမ်ဵခွဲြခင်ဵလုပ် ငန်ဵမျာဵအာဵ 

ေဆာင်ရွက် ပါသည်။ 

- ထိခိုကမ်ှုအန္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင် 

ြခင်ဵ၊ထာဵသုိသယ် 

ယူရာမှမီဵေလာင်မှု 

ြဖစ်ပွာဵေစနိုင်ြခင်ဵ 

- ယမ်ဵသုိေလှာင်ရာတွင် စနစ်တကျယာယီ 

ယမ်ဵတုိကြ်ဖငဴ် သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵ 

ပါမည်။ ယမ်ဵနှငဴ်ဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ယူ၊ 

သုိေလှာင်၊ သဳုဵစဲွမှုမျာဵအာဵ 

အေတွ့အကကုဳရှိဝန်ထမ်ဵမျာဵ ခန့်ထာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ယမ်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှုမျာဵ ေ ကာငဴ် 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ 

ြဖစ်ေပါ်မှုမရှိေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 

ေြမေအာက်ေလ 

ြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

အာဵ ေြမေအာက်လုိဏ် 

ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ 

တူဵေဖာ်မည်ြဖစ်၍ 

ေြမေအာက်ေလ 

ြပတ်ေတာက်ပါက 

- ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်၍လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရာယ် မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ အတွက်   

ေြမေအာက်ေလေပဵစနစ်အာဵ အရန်ေလ 

ေပဵစနစ်မျာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ် 

အသက်ရှုကိရိယာမျာဵ ထာဵရိှ ေပဵြခင်ဵ၊ 

ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵေ ကာင်ဵ မျာဵ  



 

တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာ

င်ရွက် ေနေသာအင်ဵသာဵ 

မူဵေမဴြခင်ဵနှငဴ် 

အသက်ဆုဳဵ ရှုဳဵြခင်ဵ 

စသညဴ်ြဖငဴ် ေဘဵ 

အန္တရာယ်မျာဵကကုဳ 

ေတွ့နိုင်ပါသည်။ 

စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ် ကယ် 

ဆယ်ေရဵအဖဲွ့ထာဵရှိ၍ ကကို တင် ဇာတ်တုိက် 

ေလဴကျငဴ်ေပဵထာဵြခင်ဵစသည် ြဖငဴ် ေြမေအာက် 

ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ ေ ကာငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရာယ် မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ အတွက် 

စီမဳေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 

၃။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ(၁၀၀၀)ဂါလဳ 

ခန့်အ သဳု ြဵပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေရမျာဵအာ  ဵအနည် 

ထုိင်ကန်တွင် အနည်ထုိင်ေစ ပပီ  ဵ

အမှုန့်ကကိတ်လုပ်ငန်ဵတွင် 

ြပန်လည်အသဳု ြဵပုပါမည်။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵေ ကာင်ဴ

လုပ်ကွကန်ှငဴ်ဆကစ်ပ်ဝန်ဵက

်ျင်ေြမေပါ်ေရ၊ ေြမေအာက် 

ေရမျာဵညစ်ညမ်ဵေစနိုင်ြခင်ဵ၊  

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵစွန့်ပစ် 

ြခင်ဵမှ နွဳအနည်အနှစ်မျာဵ 

ပါဝင်၍ ဆက်စပ်ဝန်ဵကျင် 

ေရစီဵေရလာပိတ်ဆိုန့ိုင်ပါ 

သည်။ 

- စွန့်ပစ်ေြမစာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ အနည် 

ထိုင်ကန်အာဵ ေြမေအာက်ေရစိမဴ်ဝင်ြခင်ဵ 

မရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵအာဵ ြပင်ပသ့ုိေစလွှတ် 

ြခင်ဵမြပုပါ။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရပမာဏမှာ (၁၀၀၀)ဂါလဳ 

ခန့်ြဖစ်ပါသည်။ မိုင်ဵပိတ် သိမ်ဵချနိ် တွင် 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵအာဵ နွဳအနည်အနှစ်မျာဵ 

မပါဝင်ေစေရဵအတွက် အနည်ထိုင်ကန်တွင် 

အနည်ထိုင်ေစပပီဵ ေရ ကည်မျာဵအာဵ 

လုပ်ကွကအ်တွင်ဵရှိ စုိကခ်င်ဵမျာဵသ့ုိ 

သွယ်တန်ဵထာဵေသာ ေရေြမာင်ဵမျာဵ 

အတွင်ဵေစလွှတ်၍ ေရေလာင်ဵရာတွင် 

အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖင်ဴ စွန့်ပစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ စွန့်ပစ်ေြမစာ 

 

- စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ စွန့်ပစ်မှုမှ 

ေြမစာပုဳ မျာဵအာဵမုိဵေရ 

တုိကစ်ာဵ၍ နှုဳဵအနည်အနှစ် 

မျာဵပျ ဳ့လွင်စီဵေမျာပပီဵ 

ေရစီဵေရလာ ပိတ်ဆိုြ့ခင်ဵ၊ 

သဲဆန ်ေသ ေြမ မျာဵြဖစ်၍ 

ေြမဆီ လွှာြပုန်ဵတီဵေစ 

ြခင်ဵမျာဵြဖစ်ေပါ် နိုင်ပါသည်။ 

- စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵအာဵ  လုပ်ကွကအ်တွင်ဵရိှ 

ချ ို ငဴ်ဝှမ်မျာဵတွင် ေြမဖို့ ေြမညှိေဆာင်ရွက်၍ ပုိလျှ ဳ

ေသာ ဂဲစာမျာဵ စွန့်ပစ်စုေဆာင်ဵကွင်ဵတွင် 

စုေဆာင်ဵ၍ မုိဵေရတုိကစ်ာဵ၍ စီဵေမျာမှုမရိှေစရန် 

ေြမစာပုဳပတ်လည်တွင် ေရဆင်ဵစုေြမာင်ဵတူဵေဖာ် 

၍ နှုန်ဵစစ်ကန်ထာဵရိှေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စီမဳ 

ကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵချနိ်တွင် စွန့်ပစ်ဂဲစာမျာဵ ကျင်ဵ 

ေဟာင်ဵမျာဵတွင် ြပန်လည်ေြမဖို့ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

ပါမည်။ စွန့်ပစ်စုေဆာင်ဵေနရာမျာဵအာဵ 

ေြမဆီလွှာြပုြပင်၍ ေဒသနှငဴ်ကိုက်ညီေသာ  

သစ်ပင်မျာဵြပန်လည်စုိကပ်ျ ို ဵသွာဵပါမည်။ 

၅။  လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 

ကာကွယ်ေရ ၊ဵ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ  

မီ ေဵဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရ  ဵ

- ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာ

က်ြခင်ဵ၊ 

- ယမ်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

မ ှအသက်အန္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါ်ေစြခင်ဵ၊ 

- ေြမသာဵပပိုကျမှုမျာဵြခင်ဵ 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုမှ လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရယ်မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွက် 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရယ်ကာကွယ်ေရဵ စီမဳ 

ချက်ေရဵဆွဲပပီဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တ ရာယ် 

ကာကွယ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵ၊ အေရဵေပါ် ကယ်ဆယ် 

ေရဵအဖဲွ့မျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု 



 

စသည်ြဖငဴ်လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵ

အန္တရာယ်မျာဵနှင်ဴသဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေသာ  

မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵ၊ 

ေြမ ပပိုြခင်ဵ၊ မီဵေလာင် ြခင်ဵ၊ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေပါ်ေ

ေ်နိုင်ပါသည်။ 

 

အဖဲွ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင် ရွက်ပါမည်။ 

- သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵ၊ 

မီဵေဘဵအန္တရယ်ကာကွယ်ေရဵမျာဵအတွက်လည်ဵ 

စီမဳချက်မျာဵေရဵဆဲွ၍ အေကာင် အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက် မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

 

၆။  ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှု 

ေ ကာငဴ်ေြမယာဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵသ

ဘာဝေရအရင်ဵအြမစ်ရှုဳဵြခင်ဵ၊ 

ဆူညဳသဳနှင်ဴ တုန်ခါမှုမျာဵ ြဖစ် 

ေပါ်ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေရနှငဴ် စွန့် 

ပစ်ေြမစာမျာဵေ ကာငဴ် လုပ် 

ကွက်နှင်ဴ ဆက်စပ်ေဒသပတ် 

ဝန်ဵကျင် ညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ၊ 

- ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှု 

ေလျာဴကျေစြခင်ဵ၊ 

- သဘာဝအပင်မျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵေစ 

ြခင်ဵ။ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်သန်စင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵေ ကာငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် 

လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိုကေ်စနိုင်သညဴ် အချက် 

မျာဵ ဓာတ်ေဆဵမျာဵမှ ေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစ 

နိုင်သညဴ်အချက်မျာဵ၊ 

- လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သညဴ် 

အချက်မျာဵ၊ ကကို တင်ကာကွယ်ေရဵ ဆိုင်ရာ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ၊ အေရဵေပါ်အေြခအေန 

တွင် ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအမဳမျာဵ၊ ေဘဵအန္တ 

ရာယ် ကာကွယ်ေရဵအတွက် ကကို တင်ဇာတ်တုိက် 

ေလဴကျငဴ်ပညာေပဵသည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင် 

ရွက်သညဴ် အေြခအေနမျာဵအာဵ ေစာင်ဴ ကပ် 

 ကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵပါမည်။ 

၇။  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် နှင်ဴ 

မီ ေဵဘဵအန္တာရာယ် ကကိုတင် 

ကာကွယ်ြခင်  ဵ

- ထိခိုကမ်ှုေဘဵအန္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ၊ အသက် 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ 

- သဘာဝေဘဵအန္တာရယ်နှငဴ် မီဵေဘဵအန္တရယ် 

ကကို တင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် အေရဵေပါ် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖဲွ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵထာဵြခင်ဵ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရယ်နှငဴ် မီဵေဘဵအန္တာရယ် 

ကကို တင် ကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်မျာဵြဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၈။ လူမှုေရဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ် 

မျာဵနှင်ဴ ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵ 

ကိစ္စမျာဵ 

- လူမှုဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိခိုကမ်ှု 

- ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ လိုလာဵ 

ချက်မျာဵေဖာ်ထုတ်ကာ စီမဳေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵကိစ္စရပ်မျာဵ အာဵ 

စီမဳကိန်ဵကာလတစ်ေလျှာက်လုဳဵ စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၉။ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ 

ေြမယာအသဳုဵချထာဵမှု  ကိစ္စရပ် 

မျာဵရှင်ဵလင် ြဵခင် ၊ဵအုပ်ချု ပ်မှု 

ဆုိင်ရာအေဆာက်အဦဵမျာ ၊ဵ  

စက်မှုဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦ 

မျာဵ  ၊ ဝန်ထမ်ဵ အိမ်ယာမျာဵအတွက်     

- ေြမမျက်နှာြပင်အေန 

အထာဵနှငဴ်ရှုခင်ဵမျာဵ 

ေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ ေြမဆီလွှာ 

ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ၊သစ်ေတာသစ်ပင်

ဆုဳဵရှုဳဵ ြခင်ဵ၊ေြမဆီလွှာ 

ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- သငဴ်ေလျာ်ေသာေြမယာအသဳုဵချမှုလုပ်ငန်ဵ 

တစ်ရပ်ထူေထာင်နိုင်သည်အထိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 



 

ေြမယာ အသဳုဵချထာဵမှုမျာ ။ဵ 

စွန့်ပစ်ေြမစာနှင်ဴလုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵေရ အနည်ထုိင်ကန် စွန့် 

ပစ်ေရကန်၊ အင်ဵဝုိင်ဵလှည်ဴ 

ကန်မျာဵ၊  

- ေြမေနရာဆဳုဵြခင်ဵ၊ - မျက်နှာညှိ၍ အေပါ်ယဳေြမသာဵဖုဳဵအုပ်ြခင်ဵ၊ 

ေြမေဆွဵလွှာအုပ်ြခင်ဵတ့ုိ ြပုလုပ်၍ 

ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိကပ်ျ ို ဵပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳု၊ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပဳု 

- ြမင်ကွင်ဵေကာင်ဵမွန်မှု မရှိ 

ြခင်ဵ၊ ပပိုကျ၍ 

ေဘဵအန္တရာယ်ရိှနိုင်ြခင်ဵ၊ 

- မိုဵရာသီတုိကစ်ာဵ၍ ေချာင်ဵ 

ေြမာင်ဵမျာဵအတွင်ဵအနည် 

အနှစ်မျာဵ ကျနုိင်ြခင်ဵ၊ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ပင်မဆင်ဵတွင်ဵမျာဵ နှငဴ် 

ပင်မလိုဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ြပန်လည် 

ြဖည်ဴမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာက်ပုဳ၊ ေြမစာ 

ပုဳေနရာမျာဵအာဵ  ရှင်ဵလင်ဵ၍ ေဒသေပါက် 

ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိကပ်ျ ို ဵပါမည်။ 

ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတွင် 

ေြမဆီလွှာ၊ ေြမေပါ်ေရ၊ေြမ 

ေအာက်ေရညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

ေြမေပါ်ေြမေအာက်ေရညစ် 

ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵ(၅)နှစ်အထိ ေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵပါမည်၊ 

မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအစီရင် 

ခဳစာတင်ြပြခင်ဵ 

 - မိုင်ဵပိတ်ြခင်ဵအာဵစီဵပွာဵေရဵတွက်ေချ မကိုက် 

ြခင်ဵ၊ သတ္တုေ ကာမျာဵ ေပျာက်သွာဵြခင်ဵ 

စသည်ြဖငဴ် သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မေဆာင်ရွက်နိုင်သညဴ်ကာလတွင် ပိတ်သိမ်ဵ 

ပါမည်။ စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵရန် (၁)နှစ်အလုိ 

တွင်မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴ အေသဵစိတ်အစီအစဉ် 

မျာဵအာဵ တင်ြပပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၄.၁။ အစီအရင်ခဳစာေရဵသာဵသူ၏ ကတိဝန်ခဳချက်  

                                                                    ၊ 

                ၊                ၊                               (SGU 271) လုပ်ကွက်အတွက် 

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာအာဵ ဝန်ဵကျင်ေဗဒဆုိင်ရာ ပညာရှင်မှ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုေလျာဴနည်ဵေစေရဵနှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုမရိှေစေရဵ စီမဳချက်ပါ 

အချက်အလက်မျာဵ၊ သက်ဆုိင်ရာဥပ ေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ တိကျစွာလိကု်နာ၍ ြပည်ဴစုဳေစရန် ေရဵဆဲွတင်ြပထာဵသည်မှာ 

မှန်ကန်ပါေ ကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ပါသည်။ 

 

 

                          ဦဵရေဲသွဵေနာင်        ဦဵခွန်သက်ေအာင် 

                   (စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်တာဝန်ခဳဒါရုိက်တာ)                  (ဝန်ဵကျင်ေဗဒပညာရှင်) 

 

၄.၂။    စီမဳကိန်ဵမျာဵနှငဴ်သက်ဆုိင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵရငှ်၏ကတိကဝတ်  

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ (IEE)တွင်ပါရှိေသာ အချက်အလက်မျာဵ 

တိကျခုိင်မာေ ကာင်ဵနှငဴ် ြပည်ဴစုဳပါေ ကာင်ဵ အစီအရင်ခဳစာပါအချက်အလက်မျာဵကုိ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵအပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို တိကျစွာလိကု်နာ၍ 

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာကို ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ သတ္တု 

တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိကု်မှု 

မျာဵေလျာဴနည်ဵေစေရဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခဳစာပါ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ 

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကုိ လိကု်နာမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှင်ဴ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ အြပညဴ်အဝအစဉ်အပမဲ လိက်ုနာသွာဵမည်ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ဝန်ခဳ ကတိြပုပါသည်။  

 

 

 



 

၅.၀။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင်ဴမူေဘာင်မျာဵ 

၅.၁။ ကုမ္ပဏီ ။  ကုမ္ပဏီ၏ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

 အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳ၍ ဓာတ်သတ္တုမျာဵ 

ပိုမိုထတု်လပု် နိုင်ြခင်ဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်၏အခွန်ဘဏ္ဍာေငွ တိုဵပွာဵေအာင်ေဆာင်ရွက် 

ေပဵရန်နှင်ဴ အကကီဵစာဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖင်ဴ နုိင်ငဳတကာအဆငဴ်မီ ဓာတ်သတ္တုဖွဳ့ပဖိုဵ 

ထုတလ်ုပ်နိုင်ရန်။ 

 ြပည်ေထာင်စုတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၊ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ အလုပ်အကုိင်အခွင်ဴ 

အလမ်ဵမျာဵ ဖန်တီဵေပဵနုိင်ရန်နှငဴ် လူေနမှုအဆငဴ်အတန်ဵ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေစရန်၊  

 တရာဵမဝင် ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေလျာဴနည်ဵေစပပီဵ တာဝန်ယူမှုနှင်ဴ 

တာဝန်ခဳနုိင်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ့ပဖိုဵတိုဵတက်လာေစြခင်ဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်စီဵပွာဵေရဵ 

ကို အေထာက်ကူြဖစ်ေစရန်။ 

 ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ ဓာတ်သတ္တုတူဵေဖာ်မှုပိုင်ဵဆုိင်ရာနည်ဵပညာမျာဵရရိှေစရန်။ 

၅.၂။ စီမဳကိန်ဵ။                                              အေနြဖငဴ် စီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵအတွင်ဵ ေရွှေသတ္တုရှာေဖွြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာြခင်ဵနှင်ဴတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကုိ 

လိကု်နာေဆာင်ရွက် သွာဵပါမည် - 

  (၁) ြမန်မာသဴတ္တုတွင်ဵဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သညဴ်ဥပေဒ (၂၀၁၅)။ 

  (၂) ြမန်မာသဴတ္တုတွင်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ (၂၀၁၈)။ 

  (၃) အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵမူဝါဒ (၁၉၉၄)။ 

  (၄) သတ္တုတွင်ဵနည်ဵဥပေဒ (၁၉၉၆)။ 

  (၅) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၁၂)။ 

  (၆) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၄)။ 

  (၇) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ (၂၀၁၅)။ 

  (၈) ၁၉၅၁ အလုပ်ရုဳမျာဵအက်ဥပေဒကုိြပင်ဆင်သညဴဥ်ပေဒ (၂၀၁၆)၊ 

  (၉) အခေ ကဵေငွေပဵေချေရဵဥပေဒ၊ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၁၇)၊(၂၀၁၆)။ 



 

  (၁၀)ဆုိင်မျာဵနှင်ဴအလုပ်ဌာနမျာဵဥပေဒ၊ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်(၁၈)၊  

(၂၀၁၆)။ 

  (၁၁) ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ၊ (၁၉၇၂) (၂၀၁၆)။ 

  (၁၂) သစ်ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈)။ 

  (၁၃) ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၀၆)။ 

  (၁၄) ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၃)။ 

 (၁၅) ဓာတုပစ္စည်နှဵင်ဴဆက်စပ်ပစ္စည်မဵျာဵအန္တရာယ်မှတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵ ဥပေဒ (၂၀၁၃)(၂၀၁၈)။ 

  (၁၆) ြမန်မာနိုင်ငဳမီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ (၂၀၁၅)။ 

  (၁၇) ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်နှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ် 

ေရှာက်ြခင်ဵ ဆိုင်ရာဥပေဒ (၁၉ ၉ ၄) (၂၀၁၈)။ 

  (၁၈) ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွနှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက် 

ြခင်ဵ ဆုိင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၈)။ 

  (၁၉) အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၁)။ 

  (၂၀) အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွဥေပဒ (၂ ၀၁၃) (၂၀၁၈)။ 

  (၂၁) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒ (၂၀၁၆)။ 

  (၂၂) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုနည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၇)။ 

  (၂၃) လူမှုဖူလုဳေရဵနည်ဵဥပေဒ (၂၀၁၂)။ 

  (၂၄) အလုပ်သမာဵေလျာ်ေ ကဵေငွအက်ဥပေဒ (၁၉၅၁)။ 

            (၂၅) အမျိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်ဵညွှန်ချက်မျာ (ဵ၂၀၁၅)။ 

           (၂၆) အမျို ဵသာဵေြမအသဳုဵချမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ (၂၀၁၆) 

 ၅.၃။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵဆုိင်ရာစဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

                                                လိက်ုနာေဆာင်ရွက်မညဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵမှာ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ 

အရည် အေသွဵ(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအတိင်ုဵ လိကု်နာေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် 

ပါသည်။ 

၅.၄။ ေရအရည်အေသွဵအဆငဴ်သက်မှတ်ချက်မျာဵ (Effluents Levels) 

လုပ်ကွက်နှင်ဴဆက်စပ်ေဒသ၊ ေရမျာဵ၏အရည်အေသွဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵမညဴ်စဳချန်ိ 

စဳညွှန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါဇယာဵအတိငု်ဵြဖစ်ပါသည်- 



 

၅.၄.၁။ စွန့်ထတု်ရည်အေရအေသွဵ၊အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ                

(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန် ချက်မျာဵ 

Parameter Unit Guideline Value Referance 

Arsenic mg/l 0.1 

Myanmar National Environmental 

Quality(Emission) Guidelines, 

December 2015 

Cadmium mg/l 0.05 As above 

Chemical Oxygen Demand mg/l 150 As above 

Chromium (hexavalent) mg/l 0.1 As above 

Copper mg/l 0.3 As above 

Cyanide mg/l 1 As above 

Cyanide (free) mg/l 0.1 As above 

Cyanide (weak acid 

dissociable) 
mg/l 0.5 As above 

Iron (total) mg/l 2 As above 

Lead mg/l 0.2 As above 

Mercury mg/l 0.002 As above 

Nickel mg/l 0.5 As above 

pH S.U.a 6-9 As above 

Temperature °C 
<3 degree 

differential 

As above 

Total Suspended Solids mg/l 50 As above 

Zinc mg/l 0.5 As above 
Source ECD Department. 
a Standard unit 
b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, 

potential receptors and assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge. 

၅.၄.၂။ အေထွေထွသဳုဵေရစဳချနိ်စဳညွှန်ဵ (ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန) 

No Parameter Unit Maximum Permissible Level 

1. Apperance  Turbid 

2. Colour mg/l 50 

3. Turbidity NTU 25 

4. pH Value mg/l 6.5 to 9.2 



 

5. Total Solid mg/l 1500 

6. Total Hardness (CaCO3) mg/l 500 

7. Total Alkalinity (CaCO3) mg/l 950 

8. Calcium (Ca) mg/l 200 

9. Magnesium (Mg) mg/l 150 

10. Chloride (Cl) mg/l 600 

11. Sulphate (SO4) mg/l 400 

12. Total Iron (Fe) mg/l 1 

၅.၄.၃။ ေရေနသက်ရိှမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေရဵအတွက် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရ                   

အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

Parameter Unit Guideline Value Referance 

Aluminium mg/l 
0.005(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 As above 

Arsenic mg/l 0.05 As above 

Boron mg/l 0.5 As above 

Cadmium mg/l 0.0002 As above 

Chloride mg/l 0.86 As above 

Chromium 

(hexavalent) 
mg/l 0.01 

As above 

Chromium 

(trivalent) 
mg/l 0.0089 

As above 

Coliforms (total) MPN/100ml 5000 As above 



 

Coliforms (faecal) MPN/100ml 1000 As above 

Color mg/l 

Not significantly 

higher that 

seasonally Adjusted 

background value 

As above 

Copper mg/l 0.002 As above 

Cyanide (free) mg/l 0.005 As above 

Dissolved oxygen mg/l 6 As above 

Ethanol mg/l 1.4 As above 

Fluoride mg/l 0.2 As above 

Iron mg/l 0.3 As above 

Lead mg/l 0.001 As above 

Manganese mg/l 0.05 As above 

Mercury mg/l 0.0001 As above 

Molybdenum mg/l 0.073 As above 

Naphthalene mg/l 0.016 As above 

Nickel mg/l 0.015 As above 

Nitrate mg/l 5 As above 

Nitrite mg/l 0.06 As above 

Oil & grease - 

Substantially 

absent, no 

iridescent sheen 

As above 

pH - 6.5-9 As above 

Phenols mg/l 0.004 As above 

Phosphorus mg/l 0.15 As above 

Selenium (total) mg/l 0.005 As above 

Silver mg/l 0.0001 As above 

Sulphide mg/l 0.002 As above 

Temperature °C <2 increase As above 

Thallium mg/l 0.004 As above 

Total Suspended 

Solids 
mg/l 10 

As above 

Tributyltin mg/l 0.000008 As above 

Turbidity - <10% change As above 



 

Uranium mg/l 0.015 As above 

Zinc mg/l 0.005 As above 

၅.၄.၄။ ေသာက်ေရအရည်အေသွဵစဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

Parameter Unit Guideline Value Referance 

Aluminium mg/l 0.2 

National drinking water quality 

standards, 2014. Ministry of 

Health, Myanmar. 

Ammonia-Nitrogen mg/l 1.5 As above 

Antimony mg/l 0.02 As above 

Arsenic mg/l 0.05 As above 

Barium mg/l 0.7 As above 

Boron mg/l 2.4 As above 

Cadmium mg/l 0.003 As above 

Calcium mg/l 200 As above 

Chloride mg/l 250 As above 

Chromium  mg/l 0.05 As above 

Coliforms (total) MPN/100ml 3 As above 

Coliforms (faecal) MPN/100ml 0 As above 

Color TCU 15  As above 

Copper mg/l 2 As above 

Cyanide  mg/l 0.07 As above 

Fluoride mg/l 1.5 As above 

Hardness 
mg/l as 

CaCO3 
500 

As above 

Iron mg/l 1 As above 

Lead mg/l 0.01 As above 

Magnesium mg/l 150 As above 

Manganese mg/l 0.4 As above 

Mercury (total) mg/l 0.001 As above 

Nickel mg/l 0.07 As above 

Nitrate (as NO3) mg/l 50 As above 

Nitrate (as NO2) mg/l 3 As above 



 

Odor - 
Acceptable/No 

objectionable odor 

As above 

pH - 6.5-8.5 As above 

Selenium  mg/l 0.04 As above 

Sodium mg/l 200 As above 

Sulphate mg/l 250 As above 

Sulphide mg/l 0.05 As above 

Taste - 
Acceptable/No 

objectionable taste 

As above 

Total dissolved 

Solids 
mg/l 1000 

As above 

Turbidity NTU 5 As above 

Uranium mg/l 0.03 As above 

Zinc mg/l 3 As above 

 

၅.၅။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလထုအရည်အေသွဵ (Ambient Air Quality Standards) 

သတ္တုရိုင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵခဲွြခင်ဵ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုမှ ေကျာက်မှုန့်မျာဵ၊ ဖုန်မှုန့်မျာဵ တို့ေ ကာငဴ် ေလထုအတွင်ဵ 

ေကျာက်မှုန့်၊ ဖုန်မှုန်မျာဵပျ ဳ့လွငဴ်ြခင်ဵတို့ေ ကာငဴ် ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုမရှိေစေရဵအတွက် 

ေအာက်ပါပတ်ဝန်ဵကျင် ေလထုအရည်အေသွဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပါသည်- 

၅.၅.၁။ ေလထုအေရအေသွဵ၊ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ 

(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ 

Parameter         

(avg. 8 hours)        

CO 

(ppb) 

NO2 

(ppb) 

NO 

(ppb) 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

SO2 

(ppb) 

Guideline Value 9 (ppm) 100 100 35 150 75 

 

Parameter 
Averaging 

Period 

Guideline 

Value µg/m3 
Reference 

Sulphur dioxide 
24 hours 

10 minutes 

20 

500 

Myanmar National Environmental 

Quality (Emission) Guidelines, 



 

December 2015. 

Nitrogen dioxide 
1 year 

1 hour 

40 

200 
As above 

Particulate Matter 

PM10 

1 year 

24 hours 

20 

50 
As above 

Particulate Matter 

PM2.5 

1 year 

24 hours 

10 

25 
As above 

Ozone 8-hour daily 

maximum 

100 
As above 

a Particulate matter 10 micrometers or less in diameter. 
b Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter. 

Source: ECD Department. 

၅.၆။ ဆညူဳသဳ (Ambient Noise Standards)  

ေရွှေသတ္တရိုင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ လုပ်ကွက်အတွင်ဵရိှ ရုဳဵခန်ဵ၊ 

ဝန်ထမ်ဵ ေနအိမ်မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ဝန်ဵကျင်ရိှ လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိကု်မှုမရိှေစေရဵအတွက် 

အသဳုဵြပုမညဴ ်စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်-  

၅.၆.၁ဆူညသဳဳ၊ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ(ထုတလ်ွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ   

Receptor 

One Hour Laeq (dBA)a 

Reference Daytime 

07:00-22:00 

Nighttime 

07:00-22:00 

Residential, Institutional, 

Educational 

55 45 Myanmar National Environmental 

Quality(Emission) Guidelines, 

December 2015 

Industrial Commercial 70 70 As above 

Source: ECD Department.  
aEquivalent continuous sound level in decibels. 

 

 

 

 

 

 

 



 

၆.၀။ စီမဳကိန်ဵ၏ လက်ရိှပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေန                                

 ၆.၁                     

                                                          ၍        

                      ။                                ၊                  ၊ 

                          ၊                                                 

                   ။  

                                                                           

             လတ်တီတဒွ် ( 22   42' 43.27" N ) နှငဴ် ေလာင်ဂျတီွဒ် (96   01'  30.18" E )                

အမှတ်ေနရာမျာဵတွင် မူလအေြခအေနဆူညသဳဳြဖစ်ေပါ်မှုအာဵ တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵထာဵပပီဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ချန်ိတွင် ေဖာ်ြပပါလိကု်နာမှတ်မျာဵတွင် ဆူညသဳဳြဖစ်ေပါ်မှုမျာဵ ထပ်မဳ 

စမ်ဵသပ်၍ မူလတိုင်ဵတာစစ်ေဆဵချက်နှင်ဴ ကွာြခာဵမှု၊ ထိခိုက်မှုမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထတု်၍ 

ြပုြပင်ေလျာဴချေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 မူလအေြခအေနနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်စဉ်အေြခအေနမျာဵ ကွာြခာဵမှု၊ ထိခိကု်မှုမျာဵ 

သိရှိနိုင်ရန် ေဖာြ်ပပါလုိက်နာမှတ်မျာဵတွင် တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

၆.၂ ရူပဆိုင်ရာ 

  ၆.၂.၁ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်နှင်ဴေြမဆီလွှာအေနအထာဵ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပင်ဦဵလွင်ခရုိင်၊ စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်သည် ေြမာက်ဘက် 

တွင် ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵ၊ ေြမြပန့်လင်ွြပင်မျာဵ ဆက်စပ်တည်ရှိေသာ 

သပိတ်ကျင်ဵပမို့နယ်၊ အေရှ့ဘက်တွင် ရှမ်ဵကုန်ဵေြမြမင်ဴေဒသြဖစ်ေသာ ေနာင်ချ ို  

ပမို့နယ်၊ ေတာင်ဘက်တွင်ေြမဨဇာေကာင်ဵမွန်ေသာ ေြမြပန့်လင်ွြပင်နှငဴ် ေရေဝေရလဲ 

စနစ် အေြခခဳေကာင်ဵမွန်ေသာ မတ္တရာလွင်ြပင်ေဒသ၊ အေနာက်ဘက်တွင် ေရစီဵ 

ေရလာေကာင်ဵမွန်ေသာ ဧရာဝတီြမစ်တိုအ့ ကာဵတွင် ကွင်ဵြပန့်မျာဵ၊ ေတာင်ကုန်ဵြပန့် 

မျာဵ၊ ေြမြပင်မှ သီဵြခာဵေပါ်ထွက်လျက်ရှိေသာ ေတာင်ကုန်ဵမျာဵ၊ ရှမ်ဵကုန်ဵေြမြမငဴ် 

ေဒသ၏ ေတာင်ေ ကာဆက် ေတာင်တန်ဵမျာဵြဖင်ဴ တည်ရှိေနေသာေဒသြဖစ်ပါသည်။ 

ထင်ရှာဵေသာေတာင်မျာဵမှာ မာလဲေတာင်၊ ေရမျက်ေတာင်နှငဴ်နတ်ေတာင်တို ့

ြဖစ်ပါသည်။ စကျင်ေကျာက်၊ ေယျှလေကျာက်၊ ထုဳဵ ေကျာက်ေတာင်မျာဵ ေအာက်ခဳ 

အြဖစ် တည်ရှိလျှက် သဲေကျာက်စရစ်၊ ေြမနီ၊ ေြမနက်မျာဵ အေပါ်ယဳေြမလွှာအြဖစ် 

ဖုဳဵအုပ်ထာဵပါသည်။ အချ ို ့ေြမနိမဴ်လွင်ြပင်မျာဵတွင် ေြမဆီေြမဨဇာေကာင်ဵမွန်ပပီဵ 

ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵတွင် ကျတ်တီဵေြမမျာဵ ေရာေနှာတည်ရှိေနပါသည်။ 



 

၆.၂.၂              

                                       မတ္တရာပမို့နယ်သည် ေြမြပန့် 

လွင်ြပင်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ ေြမဆီေြမဨဇာေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵနှင်ဴ ေရအရင်ဵအြမစ်ေပါမျာဵြခင်ဵ 

ေ ကာငဴ် စုိက်ပျ ို ဵေရဵကုိ အဓိကထာဵအသဳုဵြပပါသည်။                          

ဧရာဝတီြမစ်နှငဴ် နီဵစပ်ရာေဒသ၊ မတ္တရာလွင်ြပင်နှငဴ် ဆက်စပ်ရာ လက်ပဳလှနှင်ဴ 

နွယ်ရုဳေဒသမျာဵတွင် စုိက်ပျ ို ဵေြမအြဖစ် အဓိကထာဵအသဳုဵြပုပပီဵ ေရှာက်ပင်ရုိဵေဒသ၊ 

ကျည်ေတာက်ေပါက်ေဒသနှင်ဴေချာင်ဵကကီဵေဒသတ့ုိတွင် စုိက်ပျ ို ဵေြမေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရိှ 

ေသာေ ကာငဴ် ေတာင်တန်ဵ၊ ေတာင်ကုန်ဵေဒသမျာဵတွင် ေရွှေသတ္တုရှာေဖွတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

ြဖင်ဴ ေြမအသဳုဵချမှု ပိုမုိေဆာင်ရွက် ကေ ကာင်ဵ ေတွ့ ရိှရပါသည်။ ေရမျက်ေတာင် 

ေြခတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနမှ စိုက်ပျ ို ဵထာဵသညဴ ် ကျွန်ဵစိုက်ခင်ဵမျာဵ တည်ရှိပပီဵ 

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထနွ်ဵမှုေကာင်ဵမွန်ပါသည်။ 

၆.၂.၃                                        

အမျာဵအာဵြဖင်ဴ ေြမလွှာတည်ရှိမှုရိှပပီဵ ေတာင်ကမ်ဵပါဵမျာဵ ပပိုကျြခင်ဵ၊ 

ြပတ်ေရွ့ြခင်ဵ၊ တိုက်စာဵြခင်ဵမျာဵမရိှပါ။ မိုဵရာသီတွင် အေရှ့ဘက်ေတာင်ေ ကာမျာဵမှ 

ေတာင်ကျေချာင်ဵေရမျာဵ စီဵဆင်ဵမှုမျာဵြပာဵပပီဵ အချ ို ့ေချာင်ဵမျာဵမှ ဧရာဝတီြမစ် 

အတွင်ဵ စီဵဝင်သြဖငဴ် တုိက်စာဵမှုနည်ဵပါဵပါသည်။ 

၆.၂.၄                

အပူပုိင်ဵေြခာက်ေသွ့ေသာ ရာသီဉတုရိှပပီဵ ဧရာဝတီြမစ်နှင်ဴ ရှမ်ဵကုန်ဵေြမြမင်ဴ 

အ ကာဵတွင် တည်ရိှြခင်ဵေ ကာင်ဴ မုိဵရာသီတွင် မုိဵမျာဵစွာရွာသွန်ဵေသာေဒသြဖစ်ပါသည်။ 

တစ်နှစ်ပတ်လဳုဵ မုိဵေရချန်ိ (၃၃.၀၃) လက်မရိှပပီဵ မုိဵရာသီကာလမှာ ေမလမှာ ေအာက်တုိ 

ဘာလအတွင်ဵ အြမင်ဴဆဳုဵအပူချန်ိ ဧပပီလတွင် (၄၅) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ြဖစ်ပပီ ၊ဵ အနိမ်ဴဆဳုဵ 

အပူချန်ိ ဒီဇင်ဘာလတွင် (၁၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၆.၂.၅                        

                                                             

         (၉ ၆ ၉)                                               

          ၊                                                            



 

                                                   ။        -          

                                                                     

                        ။     ၊                                            ။ 

၆.၂.၆     ၊      ၊                    

                                                                        

                                                                      

                      ။                 ၊        ၊                          

                                                                   ၊ 

        ၌                                                   

                                  ။ 

၆.၃   ၀        

  ၆.၃.၁                                  

                                                                

                                                   ။                    

                                          ၊                                

   ၏                                           ။        -             

                                                               ၏ 

                          ။                                                ၊ 

          ၊     ၊    ၊      ၊        ၊    ၊         ၊      ၊         ၊        

                                ။                                             

             ၊           ၊    ၊         ၊    ၊                                      ။ 

                                                                  ။ 

၆.၃.၂                       

            ၊                                                      

                                       ၊    ၊    ၊       ၊                    

                               ။                             ၊          

   /            ၊                                                        



 

                                                             

         ။                                                           ။ 

  ၆.၃.၃                     

မတ္တရာလွင်ြပင်နှင်ဴ စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်၊ လက်ပဳလလှွင်ြပင်၊ ေရွှေြပည်ေညာင်ဝန်ဵ၊ 

ဧရာဝတီြမစ်ကျ ို ဵအင်ဵတစ်ဝိုက်သည် စိုက်ပျ ို ဵေြမမျာဵ ေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ 

စာဵကျက်ဧရိယာေကာင်ဵမွန်သြဖငဴ် ဗျ ို င်ဵ၊ ချ ို ဵငှက်၊ဆက်ရက်၊ စာကေလဵ၊ သိမ်ဵငှက်၊ 

ပျလဳွှာဵနှငဴ် ဇီဵကွက်မျာဵ ေတွ့ ရှိရပါသည်။ အင်ဵအိုင်မျာဵအတွင်ဵ ေရဘဲနှငဴ် ဆည်ေရ 

ေသာက်ဧရိယာ ကျယ်ြပန့်ြခင်ဵ၊ မာလဲနတ်ေတာင် ေရေလှာင်တမဳနှင်ဴ ဆည်ေရ 

ေသာက်ဧရိယာမျာဵရှိြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵ၏ ြဖစ်ထနွ်ဵရပ်တည်မှု 

အေြခအေနေကာင်ဵမွန်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

၆.၄                                             

  ၆.၄.၁                           

                                                                

                                  ။                       (၁၉၁၁)     ၊ 

            (၂ ၀ ၀ ၂)   ၊ ၁၈               (၁၉ ၃၇)၊   (၁၄၈ ၉)              

(၃၄၂ ၆)      ၊ ၁၈               (၂၁၀ ၀)      ၊   (၁၆၆ ၇)       

       (၃၈ ၉ ၃)                             (၄၀ ၃၇)      ၊   (၃၂ ၈ ၂) 

             (၇ ၃၁၉)                ။ 

  ၆.၄.၂                 

 စဉ်ဴကူဵပမို့နယ် ၊                          ၂ ၀၀ ၀                        

                                               ၂ ၀၀ ၀                 

                                                                     

                                                                              

                                                     ။             

                                                                       

                                                                  ။ 

   

 



 

၆.၄.၃ လူမျ ို ဵစုမျာဵ 

အမျာဵအာဵြဖင်ဴ ဗမာလူမျ ို ဵမျာဵ ေနထိငု် ကပပီဵ မုိဵကုတ်ရှမ်ဵလူမျ ို ဵ 

အနည်ဵငယ်ရှိပါသည်။ မာစကာဵေြပာဆုိပပီဵ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဵကွယ် ကပါသည်။ 

ရိုဵရာဓေလဴပွဲေတာ်မျာဵအြဖစ် သကကေန်ပဲွ၊ သီတင်ဵကျွတ်ပွဲ၊ ကထိန်ပွဲမျာဵြပုလုပ်ေလဴရှိ 

ပါသည်။ လူနည်ဵစုမှာ နတ်ရိုဵရာဓေလဴ ယဳု ကည်မှုအရ ေတာင်ြပုန်ဵပဲွသို့ 

သွာဵေရာက်ပူေဇာ်ြခင်ဵ၊ နတ်ကနာဵပဲွမျာဵ တစ်နှစ်တစ်ကကိမ် ကျင်ဵပြပုလုပ်ြခင်ဵမျာဵ 

ေတွ့ ရှိရပါသည်။ 

  ၆.၄.၄ ပညာေရဵအဆငဴ်အတန်ဵ 

       -                                                             

                                                                    

   ။                                               ၊ ၎           

                                                       (၁၀)      

          /                                                       

                                   ။                  ၏            

                                                  /                    

                         ။                                          

                                   ။  

  ၆.၄.၅ အလုပ်အကိုင်နှင်ဴအသက်ေမွဵမှုအေြခအေန 

စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်အနီဵတစ်ဝုိက်ေကျဵရွာမျာဵြဖစ် ကသညဴ ် ေရွှေြပည်၊ ေညာင်ဝန်ဵ၊ 

လက်ပဳလ၊ှ ေတာင်အင်ဵ၊ နတ်ေတာင်၊ မာလဲ၊ ခတက်ချဉ်၊ ကုက္ကို၊ မင်ဵရွာ၊ ေညာင်ပင်၊ 

 ကာဉယျာဉ်၊ ေငွေတာင်စသညဴ ် ေကျဵရွာမျာဵမှာ ေြမြပန့်ေဒသတွင်ရှိပပီဵ 

စိုက်ပျ ို ဵေြမေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာရှိြခင်ဵ၊ အင်ဵစပ်လယ်နှင်ဴ 

ယာေြမမျာဵ ေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵတို့ေ ကာငဴ် စုိက်ပျ ို ဵေမွဵြမူေရဵကုိ အဓိကထာဵ 

ေဆာင်ရွက်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေတာေတာင်ေဒသေပါမျာဵေသာ ေရှာက်ပင်ရုိဵ 

ေကျဵရွာနှငဴ် ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျဵရွာမျာဵသာလျှင် စိုက်ပျ ို ဵေြမအာဵနည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ 

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်လုပ်ကုိင်ြခင်ဵတ့ုိေ ကာင်ဴ ကုမ္ပဏီမျာဵ၏အေသဵစာဵေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ဝန်ထမ်ဵ၊ လုပ်သာဵမျာဵအြဖစ် ဝင်ေရာက်လပု်ကိုင်ေန ကပါသည်။ 



 

ထို့ြပင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ေရွှေတွင်ဵငယ်မျာဵ တူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ အစုစာဵအင်ဵလုပ်သာဵ 

မျာဵအြဖစ် အဓိကထာဵဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင် ကပါသည်။ ေဒသတွင် ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵေရာင်ဵချြခင် ၊ဵ လူသဳုဵကုန်နှှင်ဴ 

စာဵေသာက်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵေရာင်ဵချြခင် ၊ဵ ေရွှေသန့်စင်ြခင်ဵနှင်ဴေရွှေဆုိင်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

အေထွေထွဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ကာ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ ပ့ဖိုဵတုိဵတက်လျက် 

ရိှေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

၆.၄.၆ စိုက်ပျ ို ဵေမွဵြမူေရဵနှင်ဴအေြခအေန 

ေြမြပန့်ေဒသမျာဵတွင် ဆန်စပါဵ၊ ပဲမျ ို ဵစဳု၊ ေြပာင်ဵဖူဵ၊ ငှက်ေပျာ၊ သရက်ပင်မျာဵ 

စိုက်ပျ ို ဵ ကပပီဵ ေတာင်ေပါ်ေဒသမျာဵတွင် ေတာင်ေစာင်ဵမျာဵ၌ ပဲစင်ဵငုဳစုိက်ပျ ို ဵမှု 

အနည်ဵငယ် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ဆန်ကုိ ေြမြပန့်ေဒသမျာဵမှ ဝယ်ယူစာဵသဳုဵပပီဵ ေနအမိ် 

ခခဳမျာဵအတွင်ဵ နွာဵ၊ ဆိတ်၊  ကက်၊ ဝက်မျာဵ ေမွဵြမူ ကပါသည်။  

၆.၄.၇                

စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်၊ ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျဵရွာတွင် တိုက်နယ်ေဆဵရုဳရှိပပီဵ 

အေရဵကကီဵလူနာမျာဵအာဵ မန္တေလဵပမို့တွင် ကုသေ ကာင်ဵသိရှိရပါသည်။ 

ကျည်ေတာက်ေပါက်မှ မိုင် (၆၀) ခရီဵအကွာအေဝဵသာရှိသြဖငဴ် (၃) နာရီခန့်အချန်ိ 

အတွင်ဵ ေရာက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျည်ေတာက်ေပါက်၊ ကန်ေတာင်ရွာမျာဵတွင်  သူနာြပု 

နှင်ဴ သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵရှိပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵေဆဵေပဵခန်ဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵနှင်ဴ မှီခိုသူမိသာဵစုဝင်မျာဵ၊ မှီခိုသူမိသာဵစုဝင်မျာဵအတွက် 

ကုမ္ပဏီမှခန့်ထာဵေသာ ေဆဵမှူဵမျာဵမှ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်ေပဵပါသည်။ 

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူေနမှုအဆငဴ်အတန်ဵြမင်ဴမာဵလာြခင်ဵ၊ ေြမေပါ်ေြမေအာက်ေရ 

လုေဳလာက်မှုရှိြခင်ဵေ ကာင်ဴ (၉၀) ရာခုိင်နှုန်ဵခန့် ေရေလာင်ဵ ယင်လုဳအိမ်သာသဳုဵစွဲ 

နိုင်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်ေဆဵရဳု၊ ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျဵရွာတိုက်နယ်ေဆဵရုဳမျာဵသ့ုိ 

ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာချက်အရ စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်အတွင်ဵ ြဖစ်ပွာဵမှုအမျာဵဆဳုဵေရာဂါ 

(၄)မျ ို ဵမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည် - 

               (Malaria) 

               (Hypertension) 

             (Heart Diseases) 



 

              (Diabetes) 

                                                                   

          ၊             ၊              ၊                               

                                  ။ 

၆.၄.၈                          

                                                             

                                             ၊       ၊        ၊          ၊ 

        ၊         ၊                                 ၍                       

             ။               ။                                          ။ 

                                                                       

                              (၂ ၄)                                          

                                  ။  

၆.၄.၉                       

                                                         -          

                            ၊                                       

                                                          (       )   

                      ၊                                                 

                                      ။                       

                  (၃)                             ။             

                                                                    

                           ။  

 ၆.၄.၁၀                     

                                 (GSM, CDMA, Telenor, Oredoo 

                                                   Email                        

   ။                                                                  

     ။ 

 



 

 ၆.၄.၁၁                            ၊   ၊                 

                                                            ။ 

                                                                      

     ။                     ၍                          ။ 

     ၊   ၊                                                

                                                                             

၍                                                      ။  

 ၆.၄.၁၂                  

                                                                  

                                                                    

                   (၃)                                              

                     ၊                          ၊                        

                 (၂ ၄)                                                 ။  

 ၆.၄.၁၃                   

                                                    

                                                                   ။  

  ၆.၄.၁၄             

                     လတ်တီတဒွ် ( 22   42' 33.27" N ) နှင်ဴ ေလာင်ဂျတီွဒ် 

(96   01'  20.32" E )                     ၍                         ။          

                                  ။                               

                                                            ၍          

                    ။                                              

                (ARD Acid Rock Drainage)                                        

                   (               )                                   

        (ARD)                                                      ၊          

                                                                          



 

       ၍ လတ်တီတဒွ် (22  42' 49.23"N)နှငဴ် ေလာင်ဂျတီွဒ် (96   01'  38.02" E ) 

         (Basic Line  Data)                             ။  

                                                                    

                               ၍လတ်တီတွဒ် (22  42'49.23"N) နှငဴ် 

ေလာင်ဂျတီွဒ်( 96   01'  38.02" E)                                 ။ 

                  (Virgin Area)     ၍                              

         ၍                        ၊                                     ။          

                                                                     ။ 

၆.၄.၁၅                          

                                                                            

                                             ။ 

၆.၄.၁၆              

                                                         

                                              လတ်တီတွဒ် (22   42' 42.19" N) 

နှင်ဴ ေလာင်ဂျတီွဒ် (96   01'  32.15" E )         ( Basic Line Data)      

                       ။  

                                                           

                                                                              

                                                                           

                     ။ 

၆.၅         

 ၆.၅.၁                                               

                                                               

                        ၊                                      

                                                                       

        ၊                                                             

                                      ၊                         



 

                                                    ၊                    ၊ 

                                                 ၊                     ၏ 

                                                       ။ 

                                    ၊                           

             ။            ၊           ၊                             

                            ၊      ၊                              

                ။                                                               

                                                                ။ 

 ၆.၅.၂                       

                ၊                                                        

                             ၊    ၊                 ၊                          

           ။                                                           ၊ 

                                                                         

                                                     ။  

                                                             

                            ။                                                  

                                ၊          ၊       ၊       ၊              

                         ။ 

 ၆.၅.၃                      

                                                                              

                                                                 ။ 

                           (၃၃.၀ ၃)                                     

                             (၄၅)                                           

             (၁၀)                            ။ 

 

 



 

၇.၀                                                          

                                                                                      

                                                            ။ 

 ( )                                                      

 ( )                          ။ 

 ( )                                 ။ 

 (ဃ)                        /              ။ 

 ( )                                                                           

 SGU (271)                                                               

                                                                                                

                                                                                      

                                                         ၊                                   

                                                         ။ 

 ၇.၁                 

                                                                    ၊                   ၏ 

                                      ၊                                                  

        ၊                          ၊                           ၊                    

                                                                                       

                                       ။  

၇.၂                                                  

                                                            ၊                     

                                                                    ၊               

       ၍                                                                          

       ။                                                                    

   ။                                                                                  



 

                      ။                                                             

                   ၍                          ။ 

၇.၃                     

                                                                                  

                                                                         ။ 

                                                                                

                                                                              ။ 

                                                                       

                      ။ 

                                           ၊                                       

                           ။  

၇.၄                                                                            

                                           ၌                                  

                                                                                 

        ၍                                                                         

                                                                             

                                                                              

       ၊      ၊                                        ၍                                  

                                                                          

                                                   ။  

၇.၅                /          

 တည်ေဆာက်ြခင်ဵကာလတွင် ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵရြခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ြခင်ဵကာလတွင် တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရ၍ ေြမမျက်နှာြပင်နှင်ဴ 

ေြမဆီလွှာ ထိခိက်ုနိုင်ရာ ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵရမှုအာဵ အနည်ဵဆုဳဵအတိငု်ဵအတာြဖငဴ် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ထွက်ရှိလာေသာေြမစာ၊ ဂစဲာမျာဵစွန့်ပစ်စုကွင်ဵတွင် စုေဆာင်ဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵ၍ စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵသညဴအ်ခါတွင် ကျင်ဵေဟာင်ဵမျာဵ၊ ချ ို င်ဴဝှမ်ဵမျာဵြပန်လည် 

ေြမဖို့ြပုြပင်ပပီဵ ေြမဆီလွှာြပုြပင်၍ သစ်ပင်မျာဵ ြပန်လည် စိုက်ပျ ို ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

(က) ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵအြမစ်။ ေြမထုညစ်ညမ်ဵေစနိုင်သညဴ် အချက်မျာဵမှာ 

ေြမယာအသဳုဵြပုြခင်ဵ နှင်ဴ ေြမထုညစ်ညမ်ဵေစနုိင်သညဴ် စွန့်ပစ်ေကျာက်၊ ေြမေအာက်စိမဴ်ထွက် 

ေရထွက်ရိှတို့မှ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) ေလျာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ။    ေြမယာအသဳုဵချမှု အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် 

စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ကျန်ေနရာမျာဵတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ သဘာဝသစ်ေတာမျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵြဖင်ဴ ေြမထ ု ညစ်ညမ်ဵမှုေလျာဴနည်ဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အစာဵထိုဵ  

သစ်ပင်မျာဵလည်ဵ စိုက်ပျ ို ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ေြမယာအသဳုဵချမှုနည်ဵေစေရဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ေြမစာထွက်ရှိမှု နည်ဵပါဵေစေရဵအတွက် 

ေရွှေသတ္တု ရိုင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ရာတွင် ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှု နည်ဵစနစ်ကို အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာအတွက် သဳုဵစဲွမညဴ် ေြမေနရာအကျယ်အဝန်ဵအာဵ 

(၄.၅)ဧကခန့်သာ သဳုဵစွဲပါမည်။  

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵအဆင်ဴမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ ပပိုကျ 

တိုက်စာဵြခင်ဵ မရိှေစေရဵအတွက် စွန့်ပစ်စုေဆာင်ဵရန်ေနရာ ေရွဵချယ်သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျ 

စုပဳုထာဵရှိပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုဳမျာဵေပါ်တွင် မိုဵကာလရွာသွန်ဵေသာ  မုိဵေရမျာဵေ ကာငဴ် 

အနည်မျာဵတုိက်စာဵ၍ ေဘဵပတ်ဝန်ဵကျင်သ့ုိ ေမျာပါသွာဵပပီဵ ေြမထုညစ်ညမ်ဵမှု 

မရှိေစေရဵအတွက် စွန့်ပစ်ေြမစာပဳု ပတ်လည်တွင် ေြမာင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်၍ နုန်ဵစစ်ကန်သ့ုိ 

သွယ်တန်ဵထာဵပါမည်။ 

 ေြမေအာက်စိမ်ဴထွက်ေရနှင်ဴ အေထွေထွသဳုဵစွန့်ပစ်ေရမျာဵအာဵ ြပင်ပသို့ေစလွှတြ်ခင်ဵ 

မြပုဘဲ နုန်ဵစစ်ကန်မှတစ်ဆငဴ် စိုက်ခင်ဵမျာဵ၊ ပျ ို ဵခခဳမျာဵ ေရေလာင်ဵရာတွင် အသဳုဵြပုပါမည်။ 

လုပ်ကွက် အတွင်ဵ အမှုန်အမွှာဵမျာဵ ပျလဳွငဴ်မှုနည်ဵပါဵေစေရဵအတွက် လမ်ဵမျာဵေရဖျန်ဵရာ 

တွင် အသဳုဵြပုပါမည်။ 

၇.၆                     

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမှ စက်ကရိယာမျာဵ၊ ယာဉ်မျာဵ ေမာင်ဵနှင်မှုနှငဴ်ယမ်ဵေဖာက်ခွဲမှုမျာဵ 

ေ ကာငဴ် စီမဳကိန်ဵဧရိယာနှငဴ် ဝန်ဵကျင်ဧရိယာမျာဵတွင် ထိခိကု်နုိင်မှုမျာဵရိှနိုင်၍ ဆူညသဳဳနှင်ဴ 

တုန်ခါမှုတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵပပီဵ အသဳထိန်ဵပါဝင်ေသာစက်မျာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ယမ်ဵေဖာက်ခဲွမှုအာဵ 

ေန့အချနိ်၌သာ လိအုပ်ေသာအနည်ဵဆုဳဵအေရအတွက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵေဖာက်ခွဲမှု 

အာဵမျာဵ ေလျာဴချြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 



 

ေရွှေတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ခါမှု 

ထွက်ရှိမည်ဴ အရင်ဵအြမစ်နှင်ဴ ေလျာဴချမညဴန်ည်ဵလမ်ဵမျာဵမှာ - 

(က) ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵအြမစ် ။                                        လီမိတက်၏ 

SGU (271) လုပ်ကွက်တွင် ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵတူဵေဖာ်မှုလပု်ငန်ဵအဆငဴ်တွင် ဆူညသဳဳြဖစ်ေပါ်နိုင် 

သညဴ် အရင်ဵအြမစ်မှာ ေရစုပ်စက်(Slurry Pumps)၊ ေလေပဵစက်(Air Compressor)၊ 

မီဵစက်တို့ အသဳုဵြပုြခင်ဵနှငဴ် ယမ်ဵခွဲြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် 

ဆူညသဳဳမျာဵြဖစ်ေပါ် ေစနိုင်ပါသည်။ 

ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ရာ၌ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကို အသဳုဵြပုတူဵေဖာ် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်ဵခွဲရာ၌လည်ဵ အနက်(၁၅၀)ေပနှငဴ်အထက်ရှိ ေြမေအာကလ်ိဏု်ေခါင်ဵ 

မျာဵအတွင်ဵ ယမ်ဵခဲွြခင်ဵ၊ အဓိကလူအင်အာဵသဳုဵစွဲ၍ တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵသာ ေဆာင်ရွက် 

မည်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ အနီဵဆဳုဵေကျဵရွာြဖစ်ေသာ ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျဵရွာနှငဴ် (၁.၅) မိုင်ခန့် 

ကွာေဝဵြခင်ဵ၊ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ သဘာဝသစ်ေတာမျာဵေပါက်ေရာက်ေနြခင်ဵနှငဴ် အစာဵထိုဵ  

အပင်မျာဵစုိက်ပျ ို ဵထာဵြခင်ဵတို့ေ ကာငဴ် ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ခါမှုြဖစ်ေပါ်မှုမှာ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ (ထုတလ်ွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ချက်၊ ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ခါမှု 

သတ်မှတ်ချက်အတွင်ဵရိှပပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိက်ုနိုင်မှု မရှိနိုင်ေ ကာင်ဵ 

ေတွ့ ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ခါမှု ေလျာဴနည်ဵေစရန် 

ေအာက်ပါအတိင်ုဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ခ)   ေလျာဴချမညဴန်ည်ဵလမ်ဵ။ သတ္တုတူဵေဖာ်ရာတွင် ေြမေအာက်စနစ်ကုိ အသဳုဵြပု 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပပီဵ ယမ်ဵခဲွရာတွင် ေြမေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ယမ်ဵခဲွ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်ဵခဲွရာတွင် ြဖစ်ေပါ်သည်ဴဆူညဳသဳနှင်ဴ တုန်ခါမှုမျာဵေ ကာင်ဴ လုပ်ကွက် 

အတွင်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေဒသမျာဵတွင် သတ်မှတ်စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵထက် ေကျာ်လွန်မှုမရိှေစရန် 

ေအာက်ပါအတုိင်ဵစီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

ဆူညဳသဳြဖစ်ေပါ်မှုအာဵ (၆)လတစ်ကကိမ်တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵပါမည်။ ဆူညဳသဳြဖစ်ေပါ်မှုအာဵ 

ဝန်ထမ်ဵလုိင်ဵခန်ဵမျာဵအနီဵတွင် (55-45)dbနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ဆူညဳသဳအာဵ(70)db 

ြဖစ်ေစေရဵအတွက် ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်ဵနှင်ဴဆက်စပ် 

ေဒသတွင် တုန်ခါမှုမြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွက် ယမ်ဵခဲွရာတွင် ေြမေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵ 

အတွင်ဵသာ ယမ်ဵခဲွမည်ြဖစ်ပါသည်။  တုန်ခါမှုအာဵ (0.02)ft/sec2 အတွင်ဵရိှေစေရဵအတွက် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 



 

စက်ယန္တရာဵမျာဵ ဝယ်ယူသဳုဵစဲွရာတွင် စစ်ေဆဵ၍ ဆူညဳသဳသက်သာေသာစက်မျာဵအာဵ 

ေရွဵချယ်ဝယ်ယူအသဳုဵြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တူဵေဖာ်ေနသည်ဴသတ္တုသုိက်အမျ ို ဵအစာဵအလုိက် ယမ်ဵခဲွရန်မလုိအပ်ပါက ယမ်ဵခဲွြခင်ဵ 

မြပုဘဲ ယမ်ဵခဲွြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ အကကိမ်ေရအနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ယမ်ဵခဲွရာတွင် အချန်ိသတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵ၊ ယမ်ဵသဳုဵစဲွမှုပမာဏ ကန့်သတ်သဳုဵစဲွြခင်ဵ၊ 

short-delay detonators မျာဵသဳုဵစဲွ၍ တုန်ခါမှုနှင်ဴဆူညဳသဳအာဵ ေလျာဴကျေစရန် ေဆာင်ရွက် 

ထာဵပါမည်။ ယမ်ဵေပါက်မျာဵေဖာက်ရာတွင် ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုေလျာဴကျေစေရဵအတွက် 

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ပဳုစဳချ မှတ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေပါက်ကဲွအင်ဂျင်မျာဵနှင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် အသဳထိန်ဵကိရိယာမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵ 

ပါမည်။ ညအချန်ိစက်ပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှု အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 လုပ်ကွက်နှင်ဴ ဆက်စပ်ပတ်ဝန်ဵကျင်အ ကာဵ ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှု တာဵဆီဵရန်အတွက် 

သဘာဝ ေပါက်ပင်မျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ် ြဵခင်ဵနှင်ဴအစာဵထုိဵစုိက်ပျ ို ဵခင်ဵမျာဵ စုိက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၇.၇ ေြမေပါ်ေရ ေြမေအာက်ေရ  

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမှ စွန့်ပစ်ေရမျာဵ၊ ခဗုဳဵေြမစာေရမျာဵ၊ စက်သဳုဵဆီယုိဖိတ် 

မှုမျာဵမှ တစ်ဆင်ဴ ေြမေပါ်ေရအတွင်ဵ ေရာက်ရိှနုိင်၍ ေရအရည်အေသွဵကျဆင်ဵနုိင်ပါသည်။ 

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵမှ စွန့်ပစ်ေရမျာဵအာဵ အနည်ထုိင်ကန်မျာဵြဖင်ဴစုေဆာင်ဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

စက်သဳုဵဆီ ယုိဖိတ်မှုမျာဵကုိ စနစ်တကျ သိမ်ဵဆည်ဵ၍ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုအဖဲွ့မျာဵြဖင်ဴ 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ခဗုဳဵေြမစာ ေရမျာဵေချာင်ဵမျာဵ 

ေြမာင်ဵမျာဵအတွင်ဵစီဵဝင်မှု မရိှေစရန် စုေဆာင်ဵကန်၊ အနည်ထုိင်ကန်မျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

ေရနှုတ်ေြမာင်ဵမျာဵ တူဵေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(က) ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵအြမစ် ။ လုပ်ကွက်အတွင်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေဒသရိှ ေြမေပါ်ေရနှင်ဴေြမ 

ေအာက်ေရမျာဵအာဵ ညစ်ညမ်ဵေစနုိင်သည်ဴ ထွက်ရိှသည်ဴအရင်ဵအြမစ်မျာဵမှာ စုိက်ကျင်ဵမျာဵမှ 

ထွက်ရိှေသာ ေြမေအာက်စိမ်ဴထွက်ေရမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်ေရထွက်ရိှမှုမှာ တစ်ရက် 

လျှင် ဂါလဳ (၁၀၀၀) ခန့်ရိှနုိင်ပါသည်။ သတ္တုသုိက်မှာ သလင်ဵေ ကာ (Quartz Vein) မျာဵ 

အတွင်ဵ တုိဵဝင်ြဖစ်ထွန်ဵေနပပီဵ အိမ်ခဳေကျာက်မှာ မီဵသင်ဴေကျာက် (Andesite Diorite Shift)မျာဵ 
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၇.၈ ေလထုအရည်အေသွဵ 

စီမဳကိန်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵသဳုဵယာဉ်မျာဵသွာဵလာမှုေ ကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ယမ်ဵေဖာက်ခဲွြခင်ဵ 

ေ ကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဖုန်မှုန့်မျာဵ၊ အမှုန်အမွှာဵမျာဵ၊ အခုိဵအေငွ့မျာဵထွက်ရိှ၍ ေလထု 

ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှ လုပ်ကွက် 

အတွင်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေဒသတွင် ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစနုိင်ေသာအချက်မျာဵနှင်ဴ ေလျာဴနည်ဵ 

ေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

(က) ထွက်ရိှမညဴ်အရင်ဵအြမစ်။  သတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴတွင် ယမ်ဵခဲွြခင်ဵ၊ သတ္တု 

ရုိင်ဵမျာဵ၊ စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵသယ်ယူြခင်ဵ၊ စုပဳုြခင်ဵ စသည်ဴလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴမှ ဓာတ်ေငွ့မျာဵနှင်ဴ 

အမှုန်အမွှာဵမျာဵထွက်ရိှြခင်ဵတ့ုိေ ကာင်ဴ လုပ်ကွက်အတွင်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေဒသ၏ ေလထုအာဵ 

ညစ်ညမ်ဵေစနုိင်ပါသည်။ 

( ခ ) ေလျာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ။  တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴတွင် ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ရာ၌ 

ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကုိ အသဳုဵြပုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵခဲွရာ၌လည်ဵ အနက် ၁၅၀ ေပ 



 

နှင်ဴ အထက်ရိှ ေြမေအာက်လှိုဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ယမ်ဵခဲွြခင်ဵ၊ အဓိကလူအင်အာဵသဳုဵစဲွ၍ 

တူဵေဖာ်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတ့ုိေ ကာင်ဴ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုေလျာဴနည်ဵေစနုိင်ပပီဵ 

ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုမရိှေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါ 

အတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

 တူဵေဖာ်ေနသည်ဴ ေြမသာဵအမျ ို ဵအစာဵအလုိက် ယမ်ဵခဲွမှုအကကိမ်ေရအနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစ 

ေရဵအတွက်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယမ်ဵခဲွရာတွင် ယမ်ဵသဳုဵစဲွမှုပမာဏအာဵ ကန့်သတ်သဳုဵစဲွ 

ပါမည်။ Ditonating Relay မျာဵသဳုဵစဲွ၍ ဆူညဳမှုနှင်ဴတုန်ခါမှု အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် 

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵပါမည်။ 

 သတ္တုရုိင်ဵမျာဵသယ်ပ့ုိရာတွင် လမ်ဵမျာဵတစ်ေလျှာက် အမှုန်အမွှာဵမျာဵ၊ ဖုန်မှုန့်မျာဵ 

ထွက်ရိှမှုေလျာဴပါဵေစေရဵအတွက် လမ်ဵမျာဵအာဵ ေကျာက်ခင်ဵလမ်ဵမျာဵြပုလုပ်ထာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵဝတ်ဆင်ရန် ထုတ်ေပဵထာဵပပီဵ 

 ကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွင်ဴမှု တုိင်ဵတာြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေလထုအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵအာဵ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵမည်ဴအစီအစဉ်ပါအတုိင်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ေြမသာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေလတုိက်နှုန်ဵ၊ ေလတုိက်သည်ဴလာဵရာ             

မျာဵအာဵ တွက်ချက်၍ ဆက်စပ်ေဒသရိှေကျဵရွာမျာဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵအိမ်ယာမျာဵတွင် အမှုန်အမွှာဵ 

မျာဵနှင်ဴ ေလထု ညစ်ညမ်ဵမှုသက်သာေစေရဵအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 စက်ပစ္စည်ဵမျာဵသဳုဵစဲွမှုတွင် အနည်ဵဆဳုဵအေရအတွက်ြဖင်ဴ အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှင်ဴ 

ဓာတ်ေငွ့မျာဵထွက်ရိှမှုအနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် စနစ်တကျစီစဉ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 သတ္တုရုိင်ဵမျာဵ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်သည်ဴလမ်ဵမျာဵတွင် ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွင်ဴမှုမရိှေစေရဵအတွက် 

ေရဂါလဳ ၁၆၀၀ ဆန့် ေရကာဵမျာဵြဖင်ဴ ေရြဖန်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ တစ်ရက်လျှင် ၂ ကကိမ် 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေလထုအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွင်ဴမှုမျာဵအာဵ ေစာင်ဴ ကပ် 

 ကည်ဴရှု စစ်ေဆဵမည်ဴအစီအစဉ်ပါအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 

 

 



 

၇.၉ ေတာေတာင်/သစ်ပင် 

ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵရြခင်ဵ၊ သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ ေတာေတာင်နှင်ဴသစ်ပင်မျာဵ 

ထိခုိက်နုိင်ရာ ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵအာဵ လုိအပ်ေသာ အနည်ဵဆဳုဵအတုိင်ဵအတာတစ်ခုသာ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ သစ်ေတာသစ်ပင်ထိခုိက်မှုနည်ဵပါဵရာ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵစနစ်ြဖင်ဴသာ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ အစာဵထုိဵသစ်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေလျာဴချ ေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၇.၁၀ ေဂဟစနစ် 

စီမဳကိန်ဵဧရိယာနှင်ဴအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်မျာဵတွင် သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵပျက်စီဵမှုမရိှေစ 

ရန်နှင်ဴ မသမာသူမျာဵဖျက်စီဵြခင်ဵမြပုေစရန် တာဝန်ယူထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵဧရိယာ 

နှင်ဴလွတ်ကင်ဵေသာ ချ ို င်ဴဝှမ်ဵမျာဵေြမဖ့ုိ ေြမဆီလွှာြပုြပင်၍ သစ်ပင်မျာဵစုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ 

တ့ုိြဖင်ဴေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵသည် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမှ ဆူညဳသဳမျာဵ၊ လူေနမှုထူထပ်ေသာ 

အေြခအေနမျာဵေ ကာင်ဴ ေနထုိင်ကျက်စာဵရာေနရာမျာဵ ေြပာင်ဵေရွှေ့ြခင်ဵ၊ ေပျာက်ကွယ်ြခင်ဵ 

ထိခုိက်မှုမျာဵြဖစ်ေပါ်နုိင်ရာ  စာဵကျက်ေြမမျာဵဖန်တီဵေပဵြခင်ဵ အန္တရာယ် မြပုရန် 

ပညာေပဵအစီအစဉ်မျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ဆူညဳသဳမျာဵေလျာဴချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်၍ 

ေလျာဴချသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှုအတွက် 

ထိခုိက်ေစနုိင်သည်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵနှင်ဴ ေလျာဴနည်ဵေစမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါ 

အတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

( )                              ။  စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်ဧရိယာသည် ေတာနိမ်ဴ 

ေတာပျက်နှင်ဴ အမျာဵစုမှာ ရွက်ြပတ်ေရာေနှာေတာြဖစ်ပပီဵ  ကညင်၊ နဘဲ၊ သဖန်ဵ၊ သစ်ပုဂဳ၊ ဇီဵ၊ 

ဒီဒူဵနှင်ဴမျှင်ဝါဵမျာဵ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ အဖုိဵတန်သစ်မျ ို ဵမျာဵနှင်ဴ 

သစ်ပင်ကကီဵမျာဵ ေပါက်ေရာက်မှုမရိှပါ။ သစ်ပင်ေပါက်ေရာက်မှုအေြခအေနမှာ ရင်စ့ုိလဳုဵပတ် (၁) 

ေပေအာက် မျ ို ဵဆက်ပင်ငယ်မျာဵ အသစ်ေပါက်ေရာက်ေနြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက် 

တွင် ေြမယာအသဳုဵြပုမှု အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုစနစ်ကုိ အသဳုဵြပု 

၍ တူဵေဖာ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

( )                    ။                                    ၍       ၊ 

                                              ။                     

         ၊                                                                 

                        ။                                    

                                 ။                                     

                                                                     ။ 

( ဂ ) ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲမျာဵြဖစ်ထနွ်ဵမှုအေြခအေနနှငဴ်ထိခိုက်မှု။                   

                                                                       

                                ၊                                            

                                                              ။            

                                                                              ။ 

                           ၊    ၊        ၊          ၊       ၊                     

                        ။          ၏                          ၊         

                                                 ၌                  ။ 

(ဃ)                    ။                                               ၊ 

                                                                             ၊ 

                                           ၊                             

                                              ။                         

     ၊                                                     

              ၊                        စက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ေရွဵချယ်အသဳုဵြပု 

ြခင်ဵ၊ အသဳထိန်ဵကရိယာမျာဵ တပ်ဆင်အသဳုဵြပုြခင်ဵတ့ုိြဖင်ဴ ထိခုိက်နုိင်မှုမျာဵကုိ ေလျာဴချ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၇.၁၁ ထိခိကု်နိုင်မှုမျာဵ ေလျာဴပါဵေစေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် 

ခန့်မှန်ဵ လျာထာဵရန်ပဳုေငွ  

 ကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ ထိခုိက်နုိင်မှုမျာဵေလျာဴပါဵေစေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ခန့်မှန်ဵလျာထာဵရန်ပဳုေငွကျပ် သိန်ဵ(၅၀)အာဵ ရန်ပုဳေငွတစ်ရပ်အေနြဖင်ဴ 

ထာဵရှိ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုေဳလာက်မှုမရှိပါက ထပ်မဳြဖညဴတ်င်ဵ ေဆာင်ရွက် 

သွာဵပါမည်။ 



 

၈.၀။ ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

 ၈.၁ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴမျာဵ 

မှာ ေြမေအာက်သတ္တုတွင်ဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵေဖာက်ခဲွြခင်ဵအဆင်ဴမျာဵတွင် ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင် 

ပါသည်။ ေြမေအာက်သတ္တုတွင်ဵတူဵေဖာ်မှုတွင် ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ ၊ ယမ်ဵေပါက် 

ကဲွမှုမျာဵြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵ ၊ ကျင်ဵနဳရဳမျာဵ ပပိုကျမှုမျာဵေ ကာင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ 

အြခာဵြဖစ်ေပါ်နုိင်သည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵမှာ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵ၍ သတ္တုတွင်ဵအတွင်ဵ 

မုိဵေရမျာဵ စီဵဝင်နုိင်ြခင်ဵ၊ ငလျင်ေဘဵအန္တရာယ်ေ ကာင်ဴ ကျင်ဵမျာဵပပိုကျြခင်ဵ၊ ေတာမီဵေလာင်၍ 

မီဵေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစြခင်ဵတ့ုိြဖစ်ပါသည်။ 

 ၈.၂ ေလျာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

လုပ်ငန်ဵနှင်ဴသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ 

လုိက်နာရမည်ဴစည်ဵကမ်ဵမျာဵ ေဆာင်ရန် / ေရှာင်ရန်အချက်မျာဵအာဵ သတ္တုတွင်ဵတွင် အသိေပဵ 

စာတမ်ဵမျာဵစုိက်ထူ၍ အသိေပဵြခင်ဵ၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵဝတ်စဳုြပည်ဴြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ၊ 

ကကီဵ ကပ်ေရဵမှူဵမှ သတ္တုတွင်ဵဆင်ဵမည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵေပဵေစြခင်ဵနှင်ဴ 

ေဆာင်ရန် /ေရှာင်ရန် မျာဵ မှာ ကာဵြခင်ဵ၊ အေတွ့အကကုဳရိှေသာ ကကီဵ ကပ်ေရဵမှူဵမျာဵြဖင်ဴ 

ဦဵေဆာင်ကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်မှုမရိှေစရန် အရဳေလဵေပဵ 

စက်မျာဵထာဵရိှြခင်ဵ၊ ကျင်ဵနဳရဳမျာဵပပိုကျပျက်စီဵမှုမရိှေစရန် သဳေဘာင်သဳပန်ဵမျာဵြဖင်ဴ 

အခုိင်အမာ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ အမုိဵအကာမျာဵခုိင်မာမှုရိှေစရန် စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

အေရဵေပါ် ဆက်သွယ်မှုစနစ်မျာဵထာဵရိှေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ သတ္တုတွင်ဵအတွင်ဵ အေရဵေပါ် 

သဳုဵစဲွနုိင်ရန် အစာေြခာက်မျာဵ၊ ေဆဵဝါဵမျာဵစီစဉ်ထာဵေပဵြခင်ဵ၊ ယမ်ဵေပါက်ကဲွမှု 

အန္တရာယ်မရိှေစရန် ယမ်ဵေဖာက်ခဲွကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵြဖင်ဴ ယမ်ဵေဖာက်ခဲွမှုအစီအစဉ်အာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ကပ်မတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုအတွက် ေဘဵအန္တရာယ် 

ကင်ဵရှင်ဵေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵ၍ 

တာဝန်ခဳတာဝန် ယူေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 



 

၈.၃  (SGU 271) လုပ်ကွက် (ေြမေပါ်ေရ) နှင်ဴ သတ္တုတွင်ဵစုိက်ကျင်ဵေဟာင်ဵေနရာ (ေြမေအာက်ေရ) 

နမူနာ အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵချက်အာ  ဵအမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာ ၊ဵ စွန့်ထုတ်ေရအရည်အေသွဵဆုိင်ရာ စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵ နှိုင်ဵမှုြပ ဇယာဵ 

No. Element Guideline Values 
လုပ်ကွက်အတွင်ဵ 

(ေြမေပါ်ေရ) 
ေြမေအာက်ေရ 

1 Arsenic(As) 0.1 0.07 0.02 

2 Mercury(Hg) 0.002 ND ND 

3 Cadmium(Cd) 0.05 ND ND 

4 Cyanide(CN-) 0.5 ND ND 

5 Lead(Pb) 0.2 0.001 0.006 

6 pH 6-9 7.4 7.8 

7 
Total Suspended 

Solids (TSS) 
50 2.40 1.64 

8 
Chemical Oxygen 

Demand (COD) 
150 128 131 

 

၈.၄  ေြမေပါ်ေရ အရည်အေသွဵနှငဴ် ေရေနသတ္တဝါမျာဵအာဵကာကွယ်ေရဵအတွက် အနီဵပတ် ဝန်ဵကျင် 

ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာစဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှိုင်ဵယှဉ်ချက်ြပဇယာဵ 

No. Element Guideline Values (ေြမေပါ်ေရ) ေြမေအာက်ေရ 

1 Arsenic(As) 0.05 0.07 0.02 

2 Mercury(Hg) 0.0001 ND ND 

3 Cadmium(Cd) 0.0002 ND ND 

4 Cyanide(CN-) 0.005 ND ND 

5 Lead(Pb) 0.001 0.001 0.006 

6 pH 6.5-9 7.4 7.8 

7 
Total Suspended 

Solids (TSS) 
10 2.40 1.64 

 

 

 



 

၈.၅                                      

 



 

 ၈.၆                                        

 

 



 

၈.၇  (SGU 271)  လုပ်ကွက်အတွင်ဵရှိ  ေလထုအရည်အေသွဵနှငဴ်  အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဆုိင်ရာ ေလထုအရည်အေသွဵ(ထုတလ်ွှတမ်ှု)လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ၏ နှိုင်ဵယှဉ်မှုြပဇယာဵ  

 

Parameter 
CO 

(ppm) 

HCN 

(ppm

) 

NO2 

(ppb) 

NO 

(ppb) 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

SO2 

(ppb) 

Guideline 

Value 

(µg/m3) 

9 10 100 100 50 25 20 

Average 

(avg.24hrs) 
0.99612 0 6.77316 

19.875

9 
7.36933 3.92695 5.02647 

Max 6.02 0 53 60 81 71 114 

Min 0 0 2 2 2 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၈.၈                               

 
 

 

 



 

၈.၉ SGU (271) လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ဆူညသဳဳနှငဴ်တုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵြပဇယာဵ 

စဉ် ဆူညဳသဳတုိင်ဵတာသညဴ်ေနရာ 

ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်မှု ECD Guideline Values 

ဆူညဳသဳ 

dBA 

တုန်ခါမှု 

(ft2/sec) 

ဆူညဳသဳ 

dBA 

တုန်ခါမှု 

(ft2/sec) 

၁။ 
လတ်တီတွဒ် 22°42'43.27"N 

49.8 0 55 0.02 

ေလာင်ဂျတွီဒ် 96°1'30.18"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၈.၁၀                             

 
 



 

 ၈.၁၁ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ 

 လုပ်ကွက်တွင် လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ 

အဖဲွ့မျာဵဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

                            

၁. ဦဵေနဝင်ဵထွန်ဵ  စီမဳကိန်ဵအကကဳေပဵဒါရုိက်တာ  တာဝန်ခဳ (နာယက) 

၂. ဦဵခွန်ထွန်ဵေကျာ် စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ   ဥက္ကဋ္ဌ 

 ၃.                                   

 ၄.                                                                       

            

 ၅.                        /                       

 ၆.                                          

 ၇.                                                 ။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၈.၁၂ လုပ်ငန်ဵခွင် ေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအဖဲွ ့OrganizationChart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မန်ေနဂျာ 

(လုပ်ကွက်တာဝန်ခဳ) 

လုပ်ငန်ဵကကီဵ ကပ် 

(ထုတလ်ုပ်ေရဵဌာန) 

လုပ်ငန်ဵကကီဵ ကပ် 

(သန့်စင်ေရဵဌာန) 

 

ဝန်ထမ်ဵ (၃)ဦဵ 

(ထုတလု်ပ်ေရဵဌာန) 

 

ဝန်ထမ်ဵ (၂)ဦဵ 

 (သန့်စင်ေရဵဌာန) 

 

စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ 

(နာယက) 



 

၈.၁၃ အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵအဖွဲ့  

                            

၁. ဦဵခွန်ထွန်ဵေကျာ် စီမဳကိန်ဵတာဝန်ခဳဒါရုိက်တာ  အဖဲွ့ေခါင်ဵေဆာင် 

 ၂.                                                           

 ၃.                                         

 ၄.                                               

 ၅.                                       

 ၆.                                  

၈.၁၄ အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵအဖွဲ့ Organization Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       မန်ေနဂျာ 

(လုပ်ကွက်တာဝန်

ခ)ဳ 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳ 

(သန့်စင်ေရဵဌာန) 

 

ရုဳဵအဖဲွ့မှူဵ 

(အပု်ချုပ်ေရဵ) 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳ 

(ထုတလ်ုပ်ေရဵဌာန

) 

လပ်ုငန်ဵကကီဵ ကပ် 

(ထုတ်လုပ်ေရဵဌာန

) 

ရုဳဵအုပ် 

(အပု်ချုပ်ေရဵ) 

 

အဆုိင်ဵမှူဵ (၁)ဦဵ 

(ထုတလ်ုပ်ေရဵဌာန

) 

ယာဉ်ေမာင်ဵ (၂) 

(အုပ်ချုပ်ေရဵ) 

 

လဳုခခုဳေရဵ (၂)   

(သန့်စင်ေရဵ) 

လပ်ုငန်ဵကကီဵ ကပ် 

(သန့်စင်ထုတ်လုပ်ေရဵဌာန

) 

အဆုိင်ဵမှူဵ (၁)ဦဵ 
(သန့်စင်ထုတ်လုပ်ေရဵဌာန

) 



 

၈.၁၅ ေဘဵအန္တရာယ် ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင် 

ကာကွယ်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမည်ဴလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ -  

 လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵကာကွယ်ေရဵအတွက် လုပ်သာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

အာဵလဳုဵအာဵ လုပ်ငန်ဵခွင်သင်တန်ဵမျာဵ ေပဵထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 လုပ်သာဵဝန်ထမ်ဵအာဵလဳုဵကုိ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာနှင်ဴပညာေရဵဆုိင်ရာလုိအပ်ချက်အရ 

အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵသင်တန်ဵမျာဵကုိ  ပ့ုိချေပဵရန် စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵစီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ်ကုိ တုိဵချဲ့ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အေနအထာဵအရ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် 

ေဘဵအန္တရာယ်သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်မျာဵ သိသာြမင်သာသည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် တပ်ဆင် 

ထာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ပင်ပန်ဵနွမ်ဵနယ်မှုနည်ဵပါဵေစရန် လုပ်ငန်ဵချန်ိကုိ လုိသည်ထက် 

မပုိေအာင် တာဵြမစ်ထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 လုပ်သာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် 

ေဘဵအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵဝတ်စဳု (Personal Protective Equipment) (PPE)မျာဵ 

ဝတ်ဆင်အသဳုဵြပုေစပပီဵ ပဳုမှန်စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵဌာနမျာဵအာဵလဳုဵတွင် (First Kid)  ကက်ေြခနီေဆဵပဳုဵမျာဵထာဵရိှပါမည်။ 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အာဵ စီမဳချက်မျာဵေရဵဆဲွစီမဳထာဵြခင်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လုိအပ်ေသာ 

ပစ္စည်ဵ ကရိယာမျာဵစုေဆာင်ဵထာဵြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ ေရှဵဦဵသူနာြပုစုနည်ဵမျာဵနှင်ဴ အသက်ကယ်နည်ဵတ့ုိအာဵ 

ဇာတ်တုိက်ေလဴကျင်ဴသင် ကာဵေပဵထာဵပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ မီဵေလာင်နုိင်သည်ဴ အမှိုက်မျာဵကုိ အချန်ိမှန်မှန်ဖယ်ရှာဵ ရှင်ဵလင်ဵ 

ထာဵပါမည်။ 

 မီဵေလာင်လွယ်ေသာအရည်မျာဵ (ေရနဳဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီမျာဵ) စသည်တ့ုိကုိ 

စနစ်တကျ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵပါမည်။ 



 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ သတ်မှတ်ေနရာအလုိက် မီဵသတ်ေဆဵဗူဵမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵ 

ရိှပါမည်။ အေရဵေပါ်မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန် လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ မီဵသတ်ေရပုိက်မျာဵ တပ်ဆင် 

ထာဵပါမည်။ 

 ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အေြခခဳမီဵသတ်သင်တန်ဵမျာဵ ပ့ုိချထာဵပါမည်။ 

 မီဵေလာင်နုိင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵသုိေလှာင်ထာဵသည်ဴေနရာမျာဵနှင်ဴ သိသာထင်ရှာဵသညဴ် 

ေနရာမျာဵတွင် (မီဵသတိြပု၊ေဆဵလိပ်မေသာက်ရ) အစရိှသည်ဴ မီဵသတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ် 

မျာဵ တပ်ဆင်ထာဵရိှပါမည်။ 

 မီဵသတ်ေဆဵဗူဵမျာဵ၊ မီဵသတ်ေရကန်မျာဵ၊ မီဵသတ်ပုိက်မျာဵ၊ သဲပဳုဵမျာဵ ကကိုတင်စီမဳ 

ထာဵရိှပါမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ေကာင်ဵမွန်ေသာ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ြဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ အန္တရာယ်မျာဵကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ မြဖစ်ခင်ကကိုတင် 

ကာကွယ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ထာဵပါမည်။ 

 မေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵပါက အေ ကာင်ဵရင်ဵကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပပီဵ ေနာင်အလာဵတူ 

မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ ကကိုတင်ကာကွယ်မှုမျာဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ 

၈.၁၆ အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွေက်မညဴ်အစီအစဉ်  

လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ အေရဵေပါ်အေြခအေနြဖစ်ေပါ်လာပါက ေအာက်ပါအတုိင်ဵ 

စီမဳချက်မျာဵချမှတ်ပပီဵ ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည် - 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵအေရဵေပါ်အေြခအေနြဖစ်ေပါ်လာပါက ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

လုပ်ေဆာင်နုိင်ရန် အေရဵေပါ်ကယ်ဆယေရဵအဖဲွ့ဖဲွ့စည်ဵထာဵပါမည်။ 

 အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်နုိင်ရန် 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အေြခခဳေရှဵဦဵသူနာြပုစုြခင်ဵ သင်တန်ဵမျာဵကုိ ပ့ုိချေပဵထာဵပါမည်။ 

 အေရဵေပါ်ြဖစ်ေပါ်လာပါက အချန်ိမီ အနီဵဆဳုဵေဆဵေပဵခန်ဵ၊ ေဆဵရဳုအစရိှသည်တ့ုိ 

အြမန်ဆဳုဵ ပ့ုိေဆာင်သွာဵနုိင်ရန် (Emergency Response Exercise)ကကိုတင် 

ဇာတ်တုိက်ေလဴကျင်ဴမှုမျာဵ  ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်လာပါက အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက် သွာဵနုိင်ရန်အတွက် လုိအပ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ စုေဆာင်ဵထာဵပါမည်။ 

 ဓာတုဓာတ်ေဆဵနှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ရိှဓာတ်ေဆဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှုလုိင်စင်ရယူထာဵပါမည်။ 



 

၈.၁၇ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵ 

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵသည်  မီဵေလာင်မှုြဖစ်ေပါ်မှ ဝုိင်ဵဝန်ဵပငိမ်ဵ 

သတ်ြခင်ဵထက် ပုိမုိအကျို ဵသက်ေရာက်မှုရိှေစ၍ အေဆာက်အဦဵမျာဵ၊  စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵဂုိေဒါင်မျာဵ မီဵေလာင်မှုမရိှေစေရဵအတွက် ကကိုတင်ကာကွယ် 

မှုမျာဵအာဵ ြပုလုပ်ထာဵပါမည်။ ေအာက်ပါမီဵေဘဵကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

 လမ်ဵေလျှာက်ရင်ဵေဆဵလိပ်လဳုဵဝမေသာက်ရ။ မီဵပငိမ်ဵသတ်ပီဵေသာ ေဆဵလိပ်တုိကုိ 

သတ်မှတ် ထာဵသည်ဴေနရာတွင်သာ စွန့်ပစ်ရမည်။ ေဆဵလိပ်မီဵေ ကာင်ဴ မီဵေဘဵ 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနုိင်ေသာ ေနရာတုိင်ဵတွင် ''ေဆဵလိပ်မေသာက်ရ'' စာတမ်ဵမျာဵ 

ချတ်ိဆဲွြခင်ဵ၊ ဆီသုိေလှာင်ရဳုနှင်ဴ ပစ္စည်ဵသုိေလှာင်ရဳုမျာဵတွင် မီဵသတ်ဗူဵမျာဵ၊                         

'' မီဵသတိြပု''  စာတမ်ဵမျာဵချတ်ိဆဲွထာဵရိှရမည်။ 

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ တရာဵဝင်သွယ်တန်ဵေပဵထာဵေသာ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵမှအပ 

မိမိသေဘာအေလျာက် လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵ တပ်ဆင်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵကုိ 

ေလာင်စာဆီမျာဵအနီဵ ချတ်ိဆဲွသွယ်တန်ဵြခင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵအာဵ သဳမှိုတွင် 

ချတ်ိဆဲွြခင်ဵမျာဵ လဳုဵဝမြပုလုပ်ရန်။ 

 ရာသီဉတုအေြခအေနဆုိဵမျာဵနှင်ဴ မုိဵမျာဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵမှုရိှပါကအေဆာက်အဦ 

မျာဵတွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ပင်မမီဵခလုတ်မျာဵ ဓာတ်တုိင်မှအဝင်ကကိုဵမျာဵကုိ 

စစ်ေဆဵ၍ မိန်ဵခလုတ်မျာဵကုိ ပိတ်ထာဵရန်။ 

 သစ်ပင်နှင်ဴမလွတ်ေသာ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵ ေဆွဵေြမဴေပါက်ပပဲေနေသာ ဓာတ်ကကိုဵမျာဵ၊ 

လျှပ်စစ်ကကိုဵအချင်ဵချင်ဵ ပွတ်တုိက်မှုေ ကာင်ဴ မီဵပွင်ဴြခင်ဵမျာဵ၊ တစ်စဳုတစ်ခု 

ချ ို ့ယွင်ဵချက်မျာဵ ေတွ့ပါက တာဝန်ရိှသူထဳကကိုတင်သတင်ဵပ့ုိရန်။ 

 စက်သဳုဵဆီအတွက် ထုတ်ေသာဆီမျာဵကုိ ဖိတ်စင်မှုမရိှေအာင် စနစ်တကျထုတ်ယူပပီဵ 

စက်သဳုဵဆီထုတ်ယူေနစဉ်အချန်ိအတွင်ဵ ေမာင်ဵနှင်ေနေသာ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကုိ စက်ရပ်ထာဵရန်။ 

 စာဵဖုိေဆာင်တွင် ေန့စဉ်ချက်ြပုတ်ချန်ိကုိ နဳနက်ပုိင်ဵ (၀၅:၀၀) နာရီမှ 

(၀၉:၀၀)အချန်ိထိ၊ ညေနပုိင်ဵတွင် (၁၄:၀၀) နာရီမှ (၁၈:၀၀) နာရီအချန်ိအတွင်ဵသာ 

ချက်ြပုတ်စီမဳရန်၊ ကျန်အချန်ိမျာဵတွင် မီဵဖုိ၌ မီဵကကင်ဵမီဵကျန်မျာဵ လဳုဵဝမရိှေစရန်။ 



 

 မီဵဖုိေချာင်အတွင်ဵ မေတာ်တဆမီဵထေတာက်ြခင်ဵ၊ ေလာင်ကျွမ်ဵြခင်ဵမျာဵြဖစ်ေပါ်ပါက 

ကာကွယ်နုိင်ရန်အတွက် ေရဆွတ်ထာဵေသာ ဂဳုနီအိတ်၊ ေရြဖည်ဴထာဵေသာေရအုိဵမျာဵနှင်ဴ 

မီဵချတ်ိ၊ မီဵကပ်မျာဵကုိ အဆင်သင်ဴအသဳုဵြပုနုိင်ရန် စာဵဖုိေဆာင်ေဘဵတွင် အဆင်သင်ဴ 

ထာဵရိှရန်။ 

 မီဵေဘဵကကိုတင်ကာကွယ်မှုအတွက် သီဵသန့်ထာဵရိှေသာ ေရကန်မျာဵတွင် အပမဲတန်ဵ 

ေရအြပည်ဴြဖစ်ေနရန်၊ မီဵချတ်ိ၊ မီဵကပ်မျာဵ အစီအရီတန်ဵထာဵရန်။ ေရဆဲွပဳုဵမျာဵ၊ 

သဲအိတ်မျာဵကုိ  စနစ်တကျချတ်ိဆဲွထာဵရန်။ 

၈.၁၈ မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵပါက မီဵငငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵနှငဴ် ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 

 လုပ်ကွက်အတွင်ဵ မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵေ ကာင်ဵ သိလျှင်သိြခင်ဵ၊ အြခာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ 

ေအာ်ဟစ်အသိေပဵြခင်ဵ၊ အချက်ေပဵသဳေချာင်ဵေခါက်၍ အသိေပဵြခင်ဵ၊ ဆတ်သာဵ 

ေစလွှတ်၍ အသိေပဵြခင်ဵ၊ လက်ကုိင်ဖုန်ဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵစက်၊ ခရာမျာဵစသည်ြဖင်ဴ 

အြမန်ဆဳုဵအသိေပဵ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန် စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်၊ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵအတုိင်ဵ 

ပငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵ၊ မီဵသတ်ကရိယာမျာဵယူေဆာင်၍ မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵသည်ဴေနရာသ့ုိ 

အြမန်ဆဳုဵေရာက်ရိှပပီဵ မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန်။ 

 မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵပါက ချမှတ်ထာဵေသာ တာဝန်အသီဵသီဵအလုိက် မီဵပငိမ်ဵသတ်အဖဲွ့၊ 

ေနရာေရွှေ့ေြပာင်ဵေရဵအဖဲွ့၊ လဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့မျာဵ ကုိယ်ဴတာဝန်ကုိယ်အသီဵသီဵ 

တာေကျပွန်စွာ ထမ်ဵေဆာင်ရန်။ 

၈.၁၉ ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ ေြမေအာက်လုိဏ်ြဖင်ဴ တူဵေဖာ်မည်ြဖစ်၍ ေြမေအာက် 

ေလြပတ်ေတာက်ပါက တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အင်ဵသာဵမျာဵ မူဵေမဴြခင်ဵ 

နှင်ဴ အသက်ဆဳုဵရှုဳဵ စသည်ဴြဖင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ကကုဳေတွ့နုိင်ပါသည်။  

 ေြမေအာက်လုိဏ်မျာဵအတွင်ဵ ေရွှေသတ္တုရုိင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ရာတွင် အင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ 

ေြမေအာက်ေလရရိှေရဵအတွက် အဲယာဵကွန်ပရက်စာနှင်ဴ (၂) လက်မ သဳပုိက်မျာဵအာဵ 

ေလဘာဵမျာဵ တပ်ဆင်၍ ေရာက်ရိှသည်ဴအနက်အထိ တပ်ဆင်၍ေလေပဵထာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

 ေလမှုတ်စက် (Air Blower) တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ (၂) ေပအချင်ဵရိှ ပုိက်ေပျာဴမျာဵအာဵ  

ယမ်ဵခဲွပပီဵ  ယမ်ဵေငွ့မျာဵရှင်ဵလင်ဵရန်နှင်ဴ ေြမေအာက်ေလေပဵရန် တပ်ဆင်ထာဵပါမည်။ 

 အထက်ေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအာဵ ေလဆန်တွင်ဵ (Rise)မျာဵ ေဖာက်၍ သဘာဝ 

ေလအဝင်အထွက်ရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေြမေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵမွန်မှုအေြခအေနမျာဵအာဵ 

အဆုိင်ဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵမှ စကာဵေြပာစက်မျာဵြဖင်ဴ (၄၅) မိနစ်တစ်ကကိမ် စက်မှု 

တာဝန်ခဳနှင်ဴ အဆုိင်ဵတာဝန်ကျ စက်မှုကျွမ်ဵကျင်ထဳ ဆက်သွယ်သတင်ဵပ့ုိပါမည်။ 

ဆက်သွယ်ေရဵလုိင်ဵအာဵ ကကိုဵလုိင်ဵြဖင်ဴလည်ဵ အရဳတပ်ဆင်ထာဵပါမည်။ အေရဵေပါ် 

လုိအပ်ပါက ဆတ်သာဵမျာဵေစလွှတ်၍ အေရဵေပါ်ကယ်ဆယ်ေရဵအဖဲွ့အာဵ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အုပ်ချုပ်ေရဵမှုဵရဳုဵရိှ ပင်မဆက်သွယ်ေရဵဝန်ထမ်ဵမှလည်ဵ 

သက်ဆုိင်ရာသ့ုိအေရဵေပါ်အေြခအေနမျာဵအာဵ သတင်ဵပ့ုိမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေြမေအာက်လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ေနရာသတ်မှတ်၍ ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက 

အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အေရဵအေပါ်အသက်ကယ်ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵထာဵရိှေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ 

၎င်ဵပစ္စည်ဵမျာဵအသဳုဵြပုရန် အဆုိင်ဵမှူဵမျာဵနှင်ဴ လက်ေထာက်အဆုိင်ဵမှူဵမျာဵအာဵ 

ေလဴကျင်ဴသင် ကာဵေပဵထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၈.၂၀ ေဒသဖွဳ့ငဖိုဵေရဵ ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်နှင်ဴဆက်စပ်ေဒသ၏ ကဏ္ဍအလုိက် ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရန် နှစ်စဉ်ရန်ပဳုေငွကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သိန်ဵတစ်ရာ) လျာထာဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်စဉ် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ေတွ့ဆဳုညိှ 

နှိုင်ဵ၍ ေဒသအတွက် လုိအပ်ေသာအေြခအေနမျာဵေပါ် ဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဒသခဳ 

ြပည်သူမျာဵနှင်ဴ တဲွဘက်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။  

၈.၂၁ အေရဵေပါ်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ခန့်မှန်ဵရန်ပုဳေငွလျာထာဵမှု 

ကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ အေရဵေပါ်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ရန်ပဳုေငွကျပ် (၂၀) သိန်ဵ 

လျာထာဵ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လဳုေလာက်မှုမရိှပါက ထပ်မဳြဖည်ဴတင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 

 

 



 

၉.၀။  ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

                               

၁. ဦဵခွန်ထွန်ဵေကျာ် စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ  ဉက္ကဋ္ဌ 

 ၂. ဦဵရဲေသွဵေနာင်  တာဝန်ခဳဒါရုိက်တာ  အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

၃. ဦဵဗုိလ်ေလဵ  ဒါရုိက်တာ   အဖဲွ့ဝင် 

၄. ဦဵထွန်ဵထွန်ဵဝင်ဵ ဘူမိေဗဒပညာရှင်  အဖဲွ့ဝင် 

၅. ဦဵခွန်သက်ေအာင် ြပင်ပဆက်ဆဳေရဵတာဝန်ခဳ အဖဲွ့ဝင် 

၆. ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ ကျန်ဵမာေရဵတာဝန်ခဳ  အဖဲွ့ဝင် 

၇. ဦဵေအာင်ေကျာ်မင်ဵ မန်ေနဂျာ   အဖဲွ့ဝင် 

၈.             မန်ေနဂျာ   အဖဲွ့ဝင် 

 စီမဳကိန်ဵ၏ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူမှု 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်နုိင်မှု ေလျာဴနည်ဵပေပျာက်ေစေရဵအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် အထက်ေဖာ်ြပပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုေကာ်မတီြဖင်ဴ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၉.၁ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ Organization Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒါရုိကတ်ာ 

(လုပ်ကွကတ်ာဝန်ခဳ) 

တာဝန်ခဳ 

(စုိကပ်ျ ို ဵေရဵ) 

အုပ်ချုပ်ေရဵဌာန 

-ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ၊ 

-ြပည်သူလူထုနှငဴ် 

ေတွ့ ဆုဳ၊ 

-တုိင် ကာဵချက်မျာဵ 

ေြဖေလျာဴ 

တာဝန်ခဳ 

(အုပ်ချုပ်ေရဵ) ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ 

(အုပ်ချုပ်ေရဵ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ 

(ထုတ်လုပ်ေရဵ)) 

တာဝန်ခဳ  

(စက်မှု/လျှပ်စစ်)  

 ထုတ်လုပ်ေရဵဌာန 

တာဝန်ခဳ 

 (ထုတ်လုပ်ေရဵ) 

စက်မှု/လျှပ်စစ်ဌာန 

  
စီမဳကိန်ဵဒါရုိကတ်ာ 

   စုိကပ်ျ ို ဵေရဵအဖဲွ့ 

-အစာဵထုိဵစုိကပ်ျ ို ဵ 

-အသဳုဵချပပီဵေြမယာ 

မျာဵြပန်လည်ြပုြပင် 

-ထိခိုကမ်ှုမျာဵေလျာဴ 

နည်ဵသက်သာေစ 

ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက ်

-ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ် 

ရှုစစ်ေဆဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက် 



 

၉.၂                                    

 ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်အလုိက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် 

ခန့်မှန်ဵအသဳုဵစရိတ် ရန်ပဳုေငွအြဖစ် ေငွကျပ်သိန်ဵ (၄၀၀) ြဖင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ ကဏ္ဍအလုိက် 

ေအာက်ပါအတုိင်ဵ လျာထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုိအပ်ပါက ထပ်မဳြဖည်ဴတင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ခန့်မှန်ဵကုန်ကျ 

စာရိတ်(ကျပ်) 

၁။ ေစာင်ဴ ကပ် ကညဴ်ရှုမှုအစီအစဉ် (MORNITORING PLAN) ၇,၀၀၀,၀၀၀ 

၂။ ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵ 

သင်တန်ဵမျာဵအစီအစဉ် (CAPACITY BUILDING & TRANING PROGRAM) 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၃။ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵအစီအစဉ် (CSR PLAN) ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၄။ ထိခိုက်မှုေလျာဴချပါဵေစေရဵ အစီအစဉ် (MITIGATION MEASURE PLAN) ၅,၀၀၀,၀၀၀ 

၅။ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴတိုင်ပင်ေဆွဵ ေနွဵြခင်ဵ အစီအစဉ် (PUBLIC CONSULATION 

PLAN) 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၆။ အေရဵေပါ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ် (EMERGENCY PREPARENESS PLAN) ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၇။ လုပ်ငန်ဵခွင်နှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု အစီအစဉ် (OCCUPTION HEALTH 

CARE PLAN) 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၈။ စိုက်ခင်ဵတည်ေထာင်ြခင်ဵအစီအစဉ် (REPLANTATION PLAN) ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၉။ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ အစီအစဉ် (MINE CLOSURE PLAN) ၈,၀၀၀,၀၀၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၉.၃ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ မူေဘာင်နှငဴ်စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူမှ လိကု်နာေဆာင်ရွေက်ရမညဴ ်

ကတိကဝတ်မျာဵ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွကမ်ှုေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု 

ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစေရဵအတွက် စီမဳကိန်ဵအဆိုြပုသူမှ လိုက်နာေဆာင်ရွကမ်ညဴ် ကတိကဝတ်မျာဵမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

၉.၄ ကတိကဝတ်ဇယာဵ 

ကတိကဝတ်ြပုရန် 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵ 
ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုက်မှု 

လုပ်ငန်ဵရှင်ကတိကဝတ်ြပုချက်မျာဵ 

၁။  ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်မည်ဴေနရာ 

ေြမေနရာအာဵရှင်ဵလင် ြဵခင်ဵ၊ 

သတ္တုရုိင်ဵနှင်ဴစွန့်ပစ်ေြမစာ 

မျာဵသယ်ပ့ုိရန် လမ်ဵမျာဵ 

ေဖာက်ြခင်ဵ၊ သတ္တုရုိင်ဵနှင်ဴ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပဳုေနရာမျာဵ 

ြပုလုပ်ြခင် ၊ဵ 

- သစ်ေတာသစ်ပင် 

ြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ၊ေြမဆီလွှာဆုဳဵ

ရှုဳဵြခင်ဵ ေဂဟစနစ်ြဖစ် 

ထွန်မှုထိခိုကြ်ခင်ဵ၊ 

- ေြမယာအသဳုဵချမှု အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်သညဴ် 

ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကိအုသဳုဵြပုေဆာ

င်ရွက်ပါမည်။  

- အသဳုဵချ ေြမယာမျာဵအစာဵ  ကျွန်ဵပင်မျာဵ 

အစာဵထုိဵစုိကပ်ျ ို ဵထာဵပါသည်။ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ေြမဆီလွှာ ဆုဳဵရှုဳဵ 

ထာဵသည်ဴ အသဳုဵချထာဵေသာ ေြမေနရာ 

မျာဵအာဵ သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသဳုဵ 

ချမှုလုပ်ငန်ဵ တစ်ရပ်ထူေထာင်နိုင်သည် အထိ 

ြပန်လည် ြပုြပင်ေပဵပါမည်။ 

၂။သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုမျာဵြဖစ်ေ

ေ်ါ်ြခင်ဵ၊ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴ တုန်ခါမှုတ့ုိအာဵ  အမျ ို ဵသာဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်ဵ

ညွှန်ချက်မျာဵအတွင်ဵ ရှိေစေရဵ အတွက် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုြဖစ်ေပါ်မှုနည်ဵေစေရဵ 

အတွက်ေြမေအာက်တူဵေဖာ်မှုနည်ဵစနစ်ကို 

အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ယမ်ဵသဳုဵစဲွမှုအာဵ ကန့်သတ်၍ တစ်ပပိုင် နက ်

ေပါက်ကွမဲှု မရိှေစေရဵအတွက် Detonating 

Relay မျာဵ အသဳုဵြပုေဆာင် ရွက်ပါမည်။ 

- အင်ဵတစ်အင်ဵလျှင် တစ်ရက်လျှင်ယမ်ဵခွဲ 

ြခင်ဵအာဵ တစ်ကကိမ်သာေဆာင်ရွက်ပါ မည်။ 

- ေပါက်ကွအဲင်ဂျင်မျာဵနှင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ တွင် 

အင်ဂျင်သဳုဵေလအဝင်နှင်ဴ ေပါက်ကွ ဲပပီဵ 

အင်ဂျင်အထွက်တ့ုိတွင် အသဳထိန်ဵ ကိရိယာမျာဵ 

တပ်ဆင်ထာဵပါမည်။ 

- စက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ အနည်ဵဆဳုဵအေရ  

အတွက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 



 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵ 

စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 

- မိုဵကာလမုိဵေရတုိကစ်ာဵ၍အ

နည်အနှစ်မျာဵကျေရာက်ပပီဵ 

စီဵေမျာြခင်ဵ၊ ေရစီဵေရလာ 

ပိတ်ဆိုြ့ခင်ဵြဖင်ဴ 

မိုင်ဵအတွင်ဵနှငဴ် 

ဆက်စပ်ေဒသ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်ထိခိုကမ်ှု

ြဖစ် ေစြခင်ဵ၊ 

- ေရွှေေ ကာသ့ုိမေရာက်မီ ထွက်ရိှေသာ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵ ချနိ်တွင် 

ပင်မဆင်ဵတွင်ဵနှင်ဴ ပင်မလုိဏ်ဂူ 

မျာဵြပန်လည်ဖ့ုိရန်အတွက် စနစ်တကျ 

စုပုဳထာဵပါမည်။ 

- ေရွှေေ ကာသ့ုိ ေရာက်ရှိပပီဵ ထွက်ရိှမညဴ် စွန့် 

ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ အင်ဵြပင်ပသ့ုိ ထုတ် 

ယူြခင်ဵမြပုဘဲ တူဵေဖာ်ပပီဵ လိုဏ်ေခါင်ဵ 

မျာဵအတွင်ဵေရှ့စာဵ ေနာက်ပစ်စနစ်ြဖငဴ် 

ြပန်လည်ဖ့ုိပါမည်။ 

သတ္တုတွင်ဵစိမဴ်ထွက် ေရမျာဵ - စွန့်ပစ်ေရမျာဵေ ကာငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက ်

ေစနိုင်ြခင်ဵ 

- သတ္တုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပု ပါမည်။ 

- ပိုလျှေဳသာသတ္တုတွင်ဵစိမဴ်ထွက်ေရမျာဵအာဵ ပျ ို ဵခခဳ 

၊ အစာဵထုိဵစုိကခ်င်ဵမျာဵ ေရေလာင်ဵရန်နှငဴ် 

သတ္တုရုိင်ဵသယ်ပို့သညဴ် လမ်ဵေရဖျန်ဵ ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပု ပါမည်။ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵကာလတွင် မျက်နှာ ြပင် 

ဖွင်ဴတူဵေဖာ်သညဴ် ေြမေအာက်လိုဏ် 

ေခါင်ဵမျာဵအာဵ ေြမဖို့ြခင်ဵ၊ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵ ချနိ်တွင် 

ပင်မဆင်ဵတွင်ဵနှင်ဴ ပင်မလုိဏ် ေခါင်ဵမျာဵအာဵ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵ ြဖည်ဴြခင်ဵတ့ုိမှ စိမဴ်ထွက် 

ေရမျာဵ ပိတ်ဆို ့ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သတ္တုရုိင်ဵမျာဵ သယ်ပို့ြခင်ဵ - ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွငဴ်၍ 

ေလထုညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ၊ 

- ေရဖျန်ဵြခင်ဵအာဵ နဳနက်တစ်ကကိမ်၊ ေန့ခင်ဵ 

တစ်ကကိမ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ယမ်ဵခွဲြခင်ဵအင်ဵတစ်အင်ဵလျှင် 

တစ်ရက်လျှင် နစ်ှကကိမ်၊ 

နဳနက်(၄) နာရီနှငဴ် ညေန 

(၆)နာရီ ယမ်ဵခွဲြခင်ဵလုပ် 

ငန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက် 

ပါသည်။ 

- ထိခိုကမ်ှုအန္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင် 

ြခင်ဵ၊ထာဵသုိသယ် 

ယူရာမှမီဵေလာင်မှု 

ြဖစ်ပွာဵေစနိုင်ြခင်ဵ၊ 

- ဆူညဳသဳြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ 

- ယမ်ဵသုိေလှာင်ရာတွင် စနစ်တကျယာယီ 

ယမ်ဵတုိကြ်ဖငဴ် သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵ 

ပါမည်။ ယမ်ဵနှငဴ်ဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ယူ၊ 

သုိေလှာင်၊ သဳုဵစဲွမှုမျာဵအာဵ 

အေတွ့အကကုဳရှိဝန်ထမ်ဵမျာဵ ခန့်ထာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ယမ်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှုမျာဵ ေ ကာငဴ် 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ 

ြဖစ်ေပါ်မှုမရှိေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 

ေြမေအာက်ေလ 

ြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

အာဵ ေြမေအာက်လုိဏ် 

ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ 

တူဵေဖာ်မည်ြဖစ်၍ 

ေြမေအာက်ေလ 

ြပတ်ေတာက်ပါက 

- ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်၍လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရာယ် မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ အတွက်   

ေြမေအာက်ေလေပဵစနစ်အာဵ အရန်ေလ 

ေပဵစနစ်မျာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ် 

အသက်ရှုကိရိယာမျာဵ ထာဵရိှ ေပဵြခင်ဵ၊ 

ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵေ ကာင်ဵ မျာဵ  



 

တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာ

င်ရွက် ေနေသာအင်ဵသာဵ 

မူဵေမဴြခင်ဵနှငဴ် 

အသက်ဆုဳဵ ရှုဳဵြခင်ဵ 

စသညဴ်ြဖငဴ် ေဘဵ အန္တရာယ် 

မျာဵကကုဳ ေတွ့နိုင်ပါသည်။ 

စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ် ကယ် 

ဆယ်ေရဵအဖဲွ့ထာဵရှိ၍ ကကို တင် ဇာတ်တုိက် 

ေလဴကျငဴ်ေပဵထာဵြခင်ဵစသည် ြဖငဴ် ေြမေအာက် 

ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ ေ ကာငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရာယ် မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ အတွက် 

စီမဳေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 

၃။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ(၁၀၀၀)ဂါလဳ 

ခန့်အ သဳု ြဵပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေရမျာဵအာ  ဵအနည် 

ထုိင်ကန်တွင် အနည်ထုိင်ေစ ပပီ  ဵ

လုပ်ငန်ဵတွင် ြပန်လည် 

အသဳု ြဵပုပါမည်။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵေ ကာင်ဴ

လုပ်ကွကန်ှငဴ်ဆကစ်ပ်ဝန်ဵက

်ျင်ေြမေပါ်ေရ၊ ေြမေအာက် 

ေရမျာဵညစ်ညမ်ဵေစနိုင်ြခင်ဵ၊  

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵစွန့်ပစ် 

ြခင်ဵမှ နွဳအနည်အနှစ်မျာဵ 

ပါဝင်၍ ဆက်စပ်ဝန်ဵကျင် 

ေရစီဵေရလာပိတ်ဆိုန့ိုင်ပါ 

သည်။ 

- စွန့်ပစ်ေြမစာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ အနည် 

ထိုင်ကန်အာဵ ေြမေအာက်ေရစိမဴ်ဝင်ြခင်ဵ 

မရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵပါမည်။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵအာဵ ြပင်ပသ့ုိေစလွှတ် 

ြခင်ဵမြပုပါ။ 

- လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရပမာဏမှာ (၁၀၀၀)ဂါလဳ 

ခန့်ြဖစ်ပါသည်။ အမှုန့်ကကိတ်ရာတွင် 

ဓာတ်ေဆဵမျာဵအသဳုဵမြပုြခင်ဵ၊ မုိင်ဵပိတ် 

သိမ်ဵချန်ိ တွင် လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရမျာဵအာဵ 

နွဳအနည်အနှစ်မျာဵ မပါဝင်ေစေရဵအတွက် 

အနည်ထိုင်ကန်တွင် အနည်ထိုင်ေစပပီဵ 

ေရ ကည်မျာဵအာဵ လုပ်ကွကအ်တွင်ဵရိှ 

စုိက်ခင်ဵမျာဵသ့ုိ သွယ်တန်ဵထာဵေသာ 

ေရေြမာင်ဵမျာဵ အတွင်ဵေစလွှတ်၍ 

ေရေလာင်ဵရာတွင် အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖင်ဴ 

စွန့်ပစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ စွန့်ပစ်ေြမစာ 

 

- စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ စွန့်ပစ်မှုမှ 

ေြမစာပုဳ မျာဵအာဵမုိဵေရ 

တုိကစ်ာဵ၍ နှုဳဵအနည်အနှစ် 

မျာဵပျ ဳ့လွင်စီဵေမျာပပီဵ 

ေရစီဵေရလာ ပိတ်ဆိုြ့ခင်ဵ၊ 

သဲဆန ်ေသ ေြမ မျာဵြဖစ်၍ 

ေြမဆီ လွှာြပုန်ဵတီဵေစ 

ြခင်ဵမျာဵြဖစ်ေပါ် နိုင်ပါသည်။ 

- စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵအာဵ ေရြဖင်ဴေဆဵပပီဵ 

လုပ်ကွကအ်တွင်ဵရှိ လျှို ေြမာင်အတွင်ဵ 

ြဖည်ဴမည်ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ 

မိုဵေရတုိကစ်ာဵ၍ စီဵေမျာမှုမရှိေစရန် လျှို  

အတွင်ဵ တမဳတုတ်ထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵရပ်ဆိုင်ဵမည်ဴအချနိ်တွင် စွန့်ပစ် 

ေြမစာမျာဵ ထပ်မဳြဖညဴ်ပပီဵ ဖိသိပ်ေြမညှိ၊ ေြမ 

ေဆွဵဖုဳဵအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ စုိကပ်ျ ို ဵ 

ပါမည်။ 

၅။  လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 

ကာကွယ်ေရ ၊ဵ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ  

မီ ေဵဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရ  ဵ

- ေြမေအာက်ေလြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ ၊ 

- ယမ်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

မ ှအသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ် 

ေစြခင်ဵ၊ 

- ေြမသာဵပပိုကျမှုမျာဵြခင်ဵ 

စသည်ြဖငဴ်လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵ

အန္တရာယ်မျာဵနှင်ဴသဘာဝ 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှုမှ လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေဘဵအန္တရယ်မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွက် 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရယ်ကာကွယ်ေရဵ စီမဳ 

ချက်ေရဵဆွဲပပီဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တ ရာယ် 

ကာကွယ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵ၊ အေရဵေပါ် ကယ်ဆယ် 

ေရဵအဖဲွ့မျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု 

အဖဲွ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင် ရွက်ပါမည်။ 



 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေသာ  

မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵ၊ 

ေြမ ပပိုြခင်ဵ၊ မီဵေလာင် ြခင်ဵ၊ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေပါ် 

ေစနိုင်ပါသည်။ 

- သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵ၊ 

မီဵေဘဵအန္တရယ်ကာကွယ်ေရဵမျာဵအတွက်လည်ဵ 

စီမဳချက်မျာဵေရဵဆဲွ၍ အေကာင် အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက် မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

 

၆။  ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

- လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှု 

ေ ကာငဴ်ေြမယာဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵ 

သဘာဝေရအရင်ဵအြမစ်ရှုဳဵြခ

င်ဵ၊ ဆူညဳသဳနှငဴ် တုန်ခါမှုမျာဵ 

ြဖစ် ေပါ်ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေရနှငဴ် 

စွန့် ပစ်ေြမစာမျာဵေ ကာငဴ် 

လုပ် ကွက်နှငဴ် ဆက်စပ် 

ေဒသပတ် ဝန်ဵကျင် 

ညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ၊ 

- ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှု 

ေလျာဴကျေစြခင်ဵ၊ 

- သဘာဝအပင်မျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵေစ 

ြခင်ဵ။ 

- သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်သန်စင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵေ ကာငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် 

လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိုကေ်စနိုင်သညဴ် အချက် 

မျာဵ ဓာတ်ေဆဵမျာဵမှ ေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစ 

နိုင်သညဴ်အချက်မျာဵ၊ 

- လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သညဴ် 

အချက်မျာဵ၊ ကကို တင်ကာကွယ်ေရဵ ဆိုင်ရာ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ၊ အေရဵေပါ်အေြခအေန 

တွင် ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအမဳမျာဵ၊ ေဘဵအန္တ 

ရာယ် ကာကွယ်ေရဵအတွက် ကကို တင်ဇာတ်တုိက် 

ေလဴကျငဴ်ပညာေပဵသည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင် 

ရွက်သညဴ် အေြခအေနမျာဵအာဵ ေစာင်ဴ ကပ် 

 ကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵပါမည်။ 

၇။  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် နှင်ဴ 

မီ ေဵဘဵအန္တာရာယ် ကကိုတင် 

ကာကွယ်ြခင်  ဵ

- ထိခိုကမ်ှုေဘဵအန္တရာယ် 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ၊ အသက် 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵ 

- သဘာဝေဘဵအန္တာရယ်နှငဴ် မီဵေဘဵအန္တရယ် 

ကကို တင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် အေရဵေပါ် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖဲွ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵထာဵြခင်ဵ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရယ်နှငဴ် မီဵေဘဵအန္တာရယ် 

ကကို တင် ကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်မျာဵြဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည် 

၈။ လူမှုေရဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ် 

မျာဵနှင်ဴ ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵ 

ကိစ္စမျာဵ 

- လူမှုဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိခိုကမ်ှု 

- ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ လိုလာဵ 

ချက်မျာဵေဖာ်ထုတ်ကာ စီမဳေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵကိစ္စရပ်မျာဵ အာဵ 

စီမဳကိန်ဵကာလတစ်ေလျှာက်လုဳဵ စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၉။ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ 

ေြမယာအသဳုဵချထာဵမှု  

ကိစ္စရပ်မျာဵရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ 

အုပ်ချု ပ်မှုဆုိင်ရာအေဆာက် 

အဦဵမျာ ၊ဵ  စက်မှုဆုိင်ရာ 

အေဆာက်အဦမျာ ၊ဵ ဝန်ထမ်  ဵ

အိမ်ယာမျာဵအတွက် ေြမယာ 

အသဳုဵချထာဵမှုမျာဵ။ 

 

- ေြမမျက်နှာြပင်အေန 

အထာဵနှငဴ်ရှုခင်ဵမျာဵ 

ေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ ေြမဆီလွှာ 

ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ၊သစ်ေတာသစ်ပင်

ဆုဳဵရှုဳဵ ြခင်ဵ၊ေြမဆီလွှာ 

ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- သငဴ်ေလျာ်ေသာေြမယာအသဳုဵချမှုလုပ်ငန်ဵ 

တစ်ရပ်ထူေထာင်နိုင်သည်အထိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 



 

စွန့်ပစ်ေြမစာနှင်ဴလုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵေရ အနည်ထုိင်ကန် စွန့် 

ပစ်ေရကန်၊ အင်ဵဝုိင်ဵလှည်ဴ 

ကန်မျာဵ၊  

- ေြမေနရာဆဳုဵြခင်ဵ၊ - မျက်နှာညှိ၍ အေပါ်ယဳေြမသာဵဖုဳဵအုပ်ြခင်ဵ၊ 

ေြမေဆွဵလွှာအုပ်ြခင်ဵတ့ုိ ြပုလုပ်၍ 

ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိကပ်ျ ို ဵပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳု၊ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပဳု 

- ြမင်ကွင်ဵေကာင်ဵမွန်မှု မရှိ 

ြခင်ဵ၊ ပပိုကျ၍ 

ေဘဵအန္တရာယ်ရိှနိုင်ြခင်ဵ၊ 

- မိုဵရာသီတုိကစ်ာဵ၍ ေချာင်ဵ 

ေြမာင်ဵမျာဵအတွင်ဵအနည် 

အနှစ်မျာဵ ကျနုိင်ြခင်ဵ၊ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ပင်မဆင်ဵတွင်ဵမျာဵ နှငဴ် 

ပင်မလိုဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ြပန်လည် 

ြဖည်ဴမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာက်ပုဳ၊ ေြမစာ 

ပုဳေနရာမျာဵအာဵ  ရှင်ဵလင်ဵ၍ ေဒသေပါက် 

ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိကပ်ျ ို ဵပါမည်။ 

ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတွင် 

ေြမဆီလွှာ၊ ေြမေပါ်ေရ၊ေြမ 

ေအာက်ေရညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

ေြမေပါ်ေြမေအာက်ေရညစ် 

ညမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလ (၅)နှစ် အထိ ေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵပါမည်၊ 

မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအစီရင် 

ခဳစာတင်ြပြခင်ဵ 

 - မိုင်ဵပိတ်ြခင်ဵအာဵစီဵပွာဵေရဵတွက်ေချ မကိုက် 

ြခင်ဵ၊ သတ္တုေ ကာမျာဵ ေပျာက်သွာဵြခင်ဵ 

စသည်ြဖငဴ် သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မေဆာင်ရွက်နိုင်သညဴ်ကာလတွင် ပိတ်သိမ်ဵ 

ပါမည်။ စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵရန် (၁)နှစ်အလုိ 

တွင်မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴ အေသဵစိတ်အစီအစဉ် 

မျာဵအာဵ တင်ြပပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၉.၅ အစီအရင်ခဳစာေရဵသာဵသူ၏ ကတိဝန်ခဳချက်  

                                                                    ၊ 

                                ၊                                လုပ်ကွက်အတွက် 

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵအစီရင်ခဳစာအာဵ ဝန်ဵကျင်ေဗဒဆုိင်ရာပညာရှင်မှ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိက်ုမှုေလျာဴနည်ဵေစေရဵနှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုမရိှေစေရဵ 

စီမဳချက်ပါ အချက်အလက်မျာဵ၊ သက်ဆုိင်ရာ ဥပ ေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ တိကျစွာလိကု်နာ၍ ြပည်ဴစုဳေစရန် ေရဵဆဲွတင်ြပထာဵသည်မှာ 

မှန်ကန်ပါေ ကာင်ဵနှငဴ် ကတိကဝတ်ဇယာဵပါအတိင်ုဵ လိကု်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါ 

ေ ကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ပါသည်။ 

 

 

                          ဦဵရဲေသွဵေနာင်             ဦဵခွန်သက်ေအာင် 

                  (စီမဳကိန်ဵ လုပ်ကွက်တာဝန်ခဳဒါရိုက်တာ)                            (ဝန်ဵကျင်ေဗဒပညာရှင်) 

 ၉.၇    စီမဳကိန်ဵမျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵရငှ်၏ကတိကဝတ်  

ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ (IEE) တွင် ပါရိှေသာအချက်အလက်မျာ  ဵ

တိကျခုိင်မာေ ကာင်ဵနှငဴ် ြပညဴစဳု်ပါေ ကာင်ဵ အစီအရင်ခဳစာပါ အချက်အလက်မျာဵကို လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵအပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို တိကျစွာလိကု်နာ၍ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ လူမှုဝန်ဵကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုမျာဵေလျာဴနည်ဵ 

ေစေရဵအတွက် ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ(ပါ) ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ 

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကုိ လိကု်နာမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှင်ဴ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ အြပည်ဴအဝအစဉ်အပမဲလုိက်နာသွာဵမည် ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵနှင်ဴ ေဖာ်ြပပါ 

ကတိကဝတ်အတုိင်ဵ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵလက်မှတ် ေရဵထုိဵဝန်ခဳကတိြပု 

ပါသည်။  

 

 



 

၁၀.၀                                                                              

            

                                             ၏ SGU (271)              

                                                                                

                                                                            

                                     ၊                                                      ၊ 

             ၊                                          ၊                                  ၊ 

                                                                                       

                                ၊                                                      

                                                                                          

                                    ။ 

                                                                             

       ၊                                                     ၊                             

                                                               ၊                          

             ၊                                                                             

             ။ 

                                                                              

                                              ။          ၊                   

                                                                         ၍           

                                                            ။                    

                                                                                        

                                                               ။                       

                                                       (Back Filling)                   

                    ။                                          လတီ္တတွဒ်                           

( 22   42' 45.62" N) နှငဴ် ေလာင်ဂျတီွဒ် (96   01'  32.23" E )           (  ၂ ၀ ၀  )     (  ၁၀ ၀   ) 

         (၁၅)                          96                                  ။        

        ၍                                                                                 

                                     ။                                                           



 

                               ၍                  ။                              

                                                             (၄၀ ၀)       

                                                                           ။ 

                                                  ၍                              

                                                                

                                        ။  

 ၁၀.၁                                                                      

                                                        (      ၄၀၀) 

(              )              ၍                                     

     ။                                                                         

                             ၊                                                 

         ။                                                                   

                                                                        

            ၊         ၊                        ၊                             

                                                                                  

                                                                                        

                                                              (၈၀) (                ) 

                                                                           

                                                                                

   ။                          (၅)                                          

                ။ 

 

 

 

 

 



 

၁၁.၀ အမျာဵြပည်သူမျာဵနှငဴ်တိင်ုပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

                                                                  

                                                                                         

                                                                                                

                                                          ၊          ၏                   

                                                                                            

                                  ။  

                                                                                   

                            ၍                 ။                                       

                                                              ၍               

                        ၊                                                             

                                                                             

                                                                                    

                                     ၍                                            ၊        

                                                                  ၊                     

                                                                                   ၊ 

                                                                                              

                                 ၊                      ၏                               

                                                          ၊                             

၏                                                                      ၊ 

                                                                                           

                                                                 ၍                     

               ၍                       ၊                ၏                         

                                 ၍                                ၊    ၏ 

                                    ၍                                                

                                                                                             

                                                                                       

                                                                                      



 

                                                                                    

             (၂)                 ၍                                                       

                       ။  

                                        ၌             (၃၀)           ၍          

          ။                                                                 (၂)                  

        ၍                ၏                ၊                                        ၏ 

                                       ၍              ၊                      

                                                   ၍                      ။  

                                                                               

                                                                                            

                                                                                           

                         ၊                                                       

          ၊                                    ၊                                     

                   ၊                                                                

                                                                         ။  

                                               (၁၀.၁၁.၂၀၁၇)                      

            ၌                         ။  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၁၂.၀ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ရဴှုြခင်ဵနှငဴ် ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက် 

၁၂.၁  ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵမညဴအ်စီအစဉ် 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခိကု်မှုမျာဵ ေစာငဴ် ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵအတွက် စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ ဦဵေဆာင်ေသာ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ် ရှုစစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိငု်ဵ ဖွဲ့စည်ဵထာဵ 

ရှပိါသည် - 

 စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ  - ဥက္ကဋ္ဌ 

 စီမဳကိန်ဵတာဝန်ခဳ  - တာဝန်ခဳ 

 ရုဳဵအဖဲွ့မှူဵ(ဆက်ဆဳေရဵ)  - အဖွဲ့ဝင် 

 ဘူမိေဗဒပညာရှင်  - အဖွဲ့ဝင် 

 စာရင်ဵကိုင်  - အဖွဲ့ဝင် 

 ကကီဵ ကပ်ဝန်ထမ်ဵ ၅ ဦဵ  - အဖွဲ့ဝင် 

 ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ - အဖွဲ့ဝင် 

  လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်ဵ ရှာေဖွစမ်ဵသပ်တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵအဆငဴ်ဆငဴ်ေ ကာင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်မျာဵအာဵ ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစေရဵအတွက် ေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵမညဴ ်အစီအစဉ်မျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအစီအစဉ်အတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴအလိကု် ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုမည်ဴအစီအစဉ်ကို ေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴရ်ှုရမညဴ်အချန်ိတွင် လက်ရှိပတ်ဝန်ဵကျင် အေြခအေနမျာဵသည် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်စဉ် 

ကာလအတွင်ဵတွင် ကွာြခာဵလာမှု၊ ထိခိကု်မှု ရှိ/မရိှ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵနိုင်ရန် 

အတွက် Ambient ရှိ ေြမေပါ်/ ေြမေအာက် ေရအရည်အေသွဵ၊ ေလထုအရည်အေသွဵ၊ 

ေြမထုအရညအ်ေသွဵနှငဴ် ဆူညသဳဳတိုက့ိုြဖစ်ေပါ်ေစသညဴ ် မူလအရင်ဵအြမစ်ေနရာလိကု်နာမှတ် 

မျာဵ (Point of Compliance လတ္တတီွဒ်၊ ေလာင်ဂျကီျုအမှတ်မျာဵ) တွင် ထပ်မဳေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴရ်ှု့မည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှငဴ် တိုင်ဵတာမညဴ်အကကိမ်ေရ၊ အချနိ်ကာလ၊ ေစာငဴ် ကပ်  ကညဴရ်ှုမညဴ် 



 

Parameter မျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုမည်ဴ အစီအစဉ်ဇယာဵတွင် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု ဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵအတုိင်ဵ အချနိ်အပိုင်ဵအြခာဵ အလုိက် 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုမှု အစီရင်ခဳစာကို 

ကကိုတင်ေရဵဆဲွထာဵပပီဵ (၆)လတစ်ကကိမ် သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵသ့ုိ တင်ြပသွာဵပါမည်။ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်အတွင်ဵရှိ လုိက်နာမှတ်မျာဵြပ ေကာင်ဵကင်ေြမပုဳကို ေနာက်ဆက်တွဲတွင် 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့ြခင်ဵအတွက် ရန်ပုဳေငွကျပ်သိန်ဵ (၇၀)အာဵ လျာထာဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၁၂.၂  ဆူညမဳှုနှငဴ်တုန်ခါမှုတိုင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵလိကု်နာမှတ်(Point Of Complaince) 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆငဴ်တွင် ယာဉ်/ယန္တရာဵမျာဵ၊ မီဵစက်၊ ေရစက်၊ ေလစက်၊ 

ေြမတူဵစက်အသဳုဵြပုပပီဵ ေရွှေသတ္တုရှာေဖွတူဵေဖာ်ေနရမှုေ ကာင်ဴ ဆူညမဳှုနှငဴ်တုန်ခါမှု 

မျာဵြဖစ်ေပါ်မှု အေြခအေနမျာဵအာဵ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ 

(ထုတလ်ွှတမ်ှု) လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ရှိေစေရဵအတွက် စစ်ေဆဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆူညမဳှုနှငဴ်တုန်ခါမှုလိုက်နာမှတ်အာဵ ေြမေအာက်သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ အနီဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ မီဵစက်၊ အင်ဂျင်စက်မျာဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေနရာမျာဵတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

အေပါ်သက်ေရာက်မှု၊ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ရိှ/မရှိ လိက်ုနာမှတ်အြဖစ်ထာဵကာ ထပ်မဳေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴရ်ှု့ပါမည်။ 

လိုက်နာမှတ် ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမည်ဴ 

(Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမ

ညဴ် အကကိမ်ေရ လာဒ် ေလာင် 

22   42' 43.27" 96   01'  30.18" 
လကခ်ဳေနရာအတွင်ဵ၊အြပင်လက်

ခဳရာေနရာမျာဵ၏ (dBA) 
(၆)လ တစ်ကကိမ် 

၁၂.၂.၁ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ   

ဆူညသဳဳအာဵ (70)dBA ေအာက်နှင်ဴ တုန်ခါမှုအာဵ (0.02)ft/sec အတွင်ဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ မီဵစက်၊ ေလေပဵစက်၊ ေရစုပ်စက်အစရိှသညဴ် 

စက်ကရိယာမျာဵ၏ ဆူညသဳဳမှာ သတ်မှတ်ချက်ထက်ေကျာ်လနွ်မှုမရှိေစရ ဓာတ်ဆီ၊ 

အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီမျာဵလဲလှယ်ြခင်ဵ၊ အိတ်ေဇာပိုက်မျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ အသဳလုဳစနစ်မျာဵ 



 

တပ်ဆင်ြခင်ဵ စသညဴတ်ို့ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ညအချနိ်တွင် သတ်မှတ် 

ဆူညသဳဳစဳချနိ်စဳညွှန်ဵထက်ပိုနိုင်သညဴ ်လုပ်ငန်ဵမျာဵလည်ပတ်ြခင်ဵမှ ရပ်နာဵထာဵပါမည်။ 

၁၂.၃ ေလထုအရည်အေသွဵတိုင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵလိက်ုနာမှတ်(Point Of Complaince) 

 အကကိုတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ြခင်ဵကာလ 

မျာဵအတွင်ဵ လုပ်ကွက်သ့ုိသွာဵရာလမ်ဵမျာဵ ေဖာက်လပု်ြခင်ဵ၊ အပု်ချုပ်မှုဆုိင်ရာအေဆာက် 

အဦနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵအပိ်ေဆာင်မျာဵေဆာက်လပ်ုရန် အေပါ်ယဳေြမသာဵမျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵ 

ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊ ေြမေအာက်လိုဏ် တူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရေသာေ ကာငဴ် 

ဖုန်မှုန့်နှငဴ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵ ထွက်ရှိပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွဵ လိကု်နာမှတ်အာဵ 

လုပ်ကွက်အတွင်ဵ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵအတွက် အဓိကအချက်အြခာကျေသာ ယာဉ်မျာဵ 

အသွာဵအလာမျာဵသညဴေ်နရာတွင် ဖုန်မှုန့်မျာဵ၊ အမှုန်အမွှာဵ မျာဵပျ ဳ့လွင်ဴမှုရှိေသာေ ကာငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ် သက်ေရာက်မှု၊ ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵရှိ/မရိှ လိက်ုနာမှတ် အြဖစ်ထာဵကာ 

ထပ်မဳေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့ပါမည်။  

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ လာဒ် ေလာင် 

22   42' 42.22" 96   01'  29.72" 

CO(ppm),HCN(ppm),NO2(ppb),NO 

(ppb),PM10(µg/m3),PM2.5(µg/m3), 

SO2 (ppb) 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

၁၂.၃.၁ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ  

လုပ်ကွက်နှင်ဴဝန်ဵကျင်၏ မူလေလအရည်အေသွဵအာဵ ထိခိကု်မှုမရိှေစေရဵ 

အမှုန်အမွှာဵ ထွက်ရှိနုိင်သညဴေ်နရာမျာဵအာဵ ေရဖျန်ဵြခင်ဵ၊ ြဗုန်ဵစာမျာဵ သယ်ပို့ြခင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အရှိန်ေလျှာဴေမာင်ဵနှင်ေစြခင်ဵ၊ လမ်ဵအာဵေရဖျန်ဵေပဵြခင်ဵ၊ သစ်ပင် 

မျာဵစုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ စက်ယန္တရာဵမျာဵမှ အခိုဵ အေငွ့မျာဵထွက်ရိှမှု ေလျာဴနည်ဵေစေရဵ 

စစ်ေဆဵြပုြပင်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 



 

၁၂.၃.၂ အနဳ့အသက်  

စီမဳကိန်ဵဧရိယာနှင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵလက်မခဳနုိင်ေသာ 

ဆုိဵရွာဵေသာ အနဳ့အသက်နှငဴ် အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ အနဳ့အသက်မျာဵ မထွက်ရိှေစေရဵ 

အတွက် အနဳ့ထွက်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ စနစ်တကျ ထုတပ်ိုဵသိမ်ဵဆည်ဵပပီဵ 

ကျင်ဵမျာဵအတွင်ဵထည်ဴ၍ ေြမဖို့ြမှုပ်နှဳြခင်ဵြဖင်ဴ ထိန်ဵချုပ်စီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ 

ထူဵြခာဵမှုရိှေသာ အချနိ်ကာလတိငု်ဵတွင် စစ်ေဆဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂.၄ ေရအရည်အေသွဵတိုင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵလိက်ုနာမှတ်(Point Of Complaince) 

                                                                     

                                 ARD (Acid Rock Draimage)                 /                   

                   (          )                                             

                                                                           ။ 

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ 
လာဒ် ေလာင် 

22   42' 33.27" 96   01' 20.32" 

Arsenic(mg/lit),Mercury(mg/lit),Ca

dmium(mg/lit),Cyanide(mg/lit),Lea

d (mg/lit),pH,Total Suspended 

Solids (mg/lit), Chemical Oxygen 

Demand (mg/lit). 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

ေြမေအာက်လိုဏ်တူဵေဖာ်မှုမှ ထွက်ရှိလာမညဴ ် ေြမေအာက်ေရေ ကာငဴ် (Acid Mine 

Drainage AMD)ြဖစ်ေပါ်နိုင်ြခင်ဵ၊ ဓာတ်ဆီေချာဆီယုိဖိတ်မှုမျာဵေ ကာငဴ် ေြမေအာက်ေရ 

ထိခိကု်မှုေလျာဴနည်ဵေစရန် ေရ၏(pH)ကုိထူဵြခာဵမှုရိှချနိ်တိုင်ဵ လစ်တမတ်စက္ကူြဖင်ဴ တိုင်ဵတာ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ေရမျာဵအာဵ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွ  ဵ

(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်ဵညွှန်ချက်စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှေစရန် လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်ေဒသခဳမျာ  ဵ တူဵေဖာ်ထာဵရိှေသာ စုိက်ကျင်ဵမှ ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵအာ  ဵ

ေြမေအာက်ေရ လုိက်နာမှတ်အြဖစ်ထာဵရိှကာ စမ်ဵသပ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 



 

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ 
လာဒ် ေလာင် 

22   42'49.23" 96   01' 38.02" 

Arsenic(mg/lit),Mercury(mg/lit),Cad

mium(mg/lit),Cyanide(mg/lit),Lead 

(mg/lit),pH,Total Suspended Solids 

(mg/lit), Chemical Oxygen Demand 

(mg/lit). 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

၁၂.၄.၁  အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 

သတ္တုတွင်ဵေြမေအာက်ေရစိမဴ်ထွက်ေရသဳုဵစွဲမှုပမာဏ၊ ေရအရည်အေသွဵမျာဵအာဵ 

မှတ်တမ်ဵ ထာဵရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရမျာဵကုိ ေဖာ်ြပပါ အမျ ို ဵသာဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ(ထုတလ်ွှတမ်ှု)လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵပါ စွန့်ထတု်အရည် 

အဆငဴ်သတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိငု်ဵ ေစာင်ဴ ကပ် ကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂.၅ စွန့်ပစ်ဂဲစာ၊ စွန့်ပစ်ေြမစာနှငဴ် ေြမဆီလွှာမျာဵအာဵ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

လိကု်နာမှတ် (Point Of Complaince) 

သတ္တုတူေဖာ်ေရဵလုပ်ကွက်အတွင်ဵ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ စွန့်ပစ် 

ေြမစာ၊ စွန့်ပစ်ဂဲစာမျာဵ ထွက်ရိှပါသည်။ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင်ဵမရှိပါက အနည်အနှစ်မျာဵ 

တိုက်စာဵ၍  ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေြမဆီလွှာမျာဵအာဵ ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ၊ ေရစီဵေရလာပိတ်ဆ့ုိြခင်ဵမျာဵ 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ ဂစဲာမျာဵကုိ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင်ဵ၊ ြပန်လည် 

အသဳုဵြပုြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ၊ 

စွန့်ပစ်ဂဲစာမျာဵ စုပုဳသညဴေ်နရာမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ် သက်ေရာက်မှု၊ ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ 

ရှိ/မရိှသိရှိနိုင်ရန် စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမညဴေ်နရာ လိက်ုနာမှတ်ထာဵရှိကာ ထပ်မဳေစာငဴ် ကပ် 

 ကညဴရ်ှုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရိှေသာ 

အေပါ်ယဳစွန့်ပစ်ေြမစာနှငဴ် စွန့်ပစ်ေကျာက် (Waste Rock)မျာဵမှာ နီညို ေရာင်ရှိေသာ 

ရွေဳစဵေြမမျာဵနှငဴ် ရွှေဳေကျာက်မျာဵြဖစ်ပါသည်။ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵမှ ထွက်ရှိေသာ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵမှာ မီဵသငဴ်ေကျာက်နှင်ဴ အသွင်ေြပာင်ဵေကျာက်မျာဵြဖစ်ပပီဵ 

အက်ဆစ်ယုိစီဵေစေသာေကျာက်မျာဵပါဝင်မှုမရိှပါ။ 



 

 

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ 
လာဒ် ေလာင် 

22   42' 45.62" 96   01' 32.23" 

Moisture Content, pH, Organic 

Carbon(%), Total Nitrogen(%), 

Exchangeable Cations(Ca++, Mg++, 

Na++,K+)mg/100g, K2O(mg/100g), 

P(ppm) 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

၁၂.၅.၁ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 

စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ ဂဲစာမျာဵပပိုကျြခင်ဵ၊ တုိက်စာဵြခင်ဵမရိှေစေရဵအတွက် အဆငဴ်မျာဵ 

ေဖာ်ြခင်ဵ၊ အေပါ်ယဳနှငဴ် ေဘဵနဳရဳမျာဵတွင် သစ်ပင်မျာဵနှင်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵအြမစ် 

ရှညြ်မက်ပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ လုိအပ်ပါက ေြမထိန်ဵနဳရဳမျာဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ 

ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵမျာဵ ေဖာက်လပ်ုြပုြပင်ရာတွင် ြပန်လည်အသဳုဵြပုြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂.၆။  စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ စွန့်ပစ်မှုေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်ဵ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ၊ စက်သဳုဵဆမီျာဵ၊ ေချာဆီမျာဵ ယုိဖိတ်မှုမှ 

ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှု ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ေသာေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်သက်ေရာက်မှု၊ 

ေြပာင်ဵလဲလာမှုမျာဵရိှ/မရှိသိရှိနုိင်ရန် လုပ်ကွက်အတွင်ဵရိှ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကျင်ဵအနီဵ၊ 

စက်သဳုဵဆနီှငဴ် စက်အင်ဂျင်မျာဵထာဵရိှသညဴေ်နရာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵလုိက်နာမှတ် 

အြဖစ်ထာဵရှိကာ ထပ်မဳေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု့သာွဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လုိက်နာမှတ် 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် (Parameter) 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ် 

အကကိမ်ေရ 
လာဒ် ေလာင် 

22   42' 46.74" 96   01' 27.50" 

Biological oxygen demand, 

Chemical oxygen demand, Oil and 

grease, pH, Total coliform 

bacteria, Total nitrogen, Total 

phosphorus, Total suspended 

solids. 

(၆)လ တစ်ကကိမ် 

 



 

 

၁၂.၆.၁။ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 

စက်သဳုဵဆ၊ီ အမဲဆီ၊ ေချာဆီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်မျာဵ ယုိဖိတ်မှုမရှိေစရန် 

စနစ်တကျသုိေလှာင်ြခင်ဵ၊ အေဟာင်ဵမျာဵကို စနစ်တကျထာဵရိှသုိေလှာင်၍ ြပန်လည် 

ေရာင်ဵချြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်အမှိုက်မျာဵအာဵ 

ေလဵေပပတ်လည် Concrete Waste Tank မျာဵ ြပုလုပ်၍ စနစ်တကျစွန့်ပစ်သွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂.၇ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရငှ်ဵေရဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵရိှဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ လုပ်သာဵမျာဵနှငဴ်              ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴေဘဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ လုပ်ကွက်တွင် ကျန်ဵမာေရဵမှ ဵူ 

တစ်ဦဵေခါ်ယူထာဵပပီဵ သက်ဆုိင်ရာပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵမှ ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာ 

ပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ  အပမဲ မြပတ် ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂.၈ ေြမေအာက်တူဵေဖာ်ေရဵ ေဘဵအန္တရာယ်ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 ေြမေအာက်သတ္တုတွင်ဵတူဵေဖာ်မှုေ ကာငဴ် ကျင်ဵပပိုကျြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵသဳဵပစ္စည်ဵ မျာဵ၏ 

လျပ်စစ်ပိုင်ဵအန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်ြခင်ဵ၊ ယမ်ဵကွဲမှုေ ကာငဴ် ထိခိကု်နိုင်ြခင်ဵ၊ ေြမေအာက် 

ေလြပတ်လတ်မှုေ ကာင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်ဵတို့ြဖငဴ် ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ 

 သတ္တုတွင်ဵ၏ ေကျာက်သာဵေြမသာဵမျာဵ ပပိုကျပျက်စီဵမှုမရိှေစရန် သဳပန်ဵမျာဵ 

သစ်သာဵမျာဵြဖင်ဴ အမိုဵအကာမျာဵကုိ ခိုင်ခန့်စွာတည်ေဆာက်သွာဵပါမည်။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ၏ လျပ်စစ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ ထိခိုက်မှုမျာဵ မြဖစ်ေပါ်ေစရန် လျပ်စစ်တာဝန်ခဳမှ 

ဝါယာလိငု်ဵမျာဵ၊ အသဳုဵြပုပစ္စည်ဵ မျာဵကုိ လုပ်ငန်ဵခွင်မဆင်ဵမီ ကကိုတင်စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵပါမည်။ ယမ်ဵေပါက်ခွဲမှုအေြခအေနမျာဵကုိ စစ်ေဆဵကကီဵ ကပ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေြမေအာက်ေလြပတ်လပ်မှုေ ကာင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မြဖစ်ေပါ်ေစရန် ေလပိုက်လိုင်ဵမျာဵ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ေလေပဵစက်မျာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ အရဳေလေပဵစက်မျာဵထာဵရိှြခင်ဵြဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကျင်ဵပိုင်ဵဆုိင်ရာ တာဝန်ခဳမှုကကီဵ ကပ်၍ ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှု 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 



 

 

၁၂.၉ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုစစ်ေဆဵမညဴအ်ဖွဲ့ 

ကုမ္ပဏီ၏ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်ေသာ ဆုိဵကျ ို ဵ 

ထိခိကု်မှု အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် အပမဲမြပတ်ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှု့သွာဵရမညဴ ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ(၅)ဦဵ ပါဝင်ေသာ  ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုေရဵအဖွဲ့အာဵ ဖွဲ့စည်ဵတာဝန် 

ေပဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုေရဵအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူမျာဵနှငဴ် အဖွဲ့၏တာဝန်မျာဵ -  

 စီမဳကိန်ဵဒါရုိက်တာ  (၁) ဦဵ  အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် 

 ဝန်ဵကျင်ေဗဒပညာရှင်  (၁) ဦဵ  အဖွဲ့ဝင် 

 ဘူမိေဗဒပညာရှင်   (၁) ဦဵ  အဖွဲ့ဝင် 

 ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ   (၁) ဦဵ  အဖွဲ့ဝင် 

 ရပ်မိ / ရပ်ဖ   (၂) ဦဵ  အဖွဲ့ဝင် 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုမညဴ်အဖွဲ့၏ တာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

 လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ေန့စဉ်လှည်ဴလည်  ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှု 

အစီအစဉ်မျာဵအာဵ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှု ရိှ /မရိှ စစ်ေဆဵရန်၊ 

 လုပ်ငန်ဵခွင်ဧရိယာ ေြမသာဵေြပာင်ဵလဲမှု၊ ေဘဵအန္တရာယ်မြဖစ်ေစေရဵ  ကည်ဴရှု 

စစ်ေဆဵရန်၊ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဆူညဳမှု၊ တုန်ခါမှု၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်၊ စွန့်ပစ်ေရ၊ 

ေလထုအရည်အေသွဵ၊ တုိက်စာဵမှု၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ လုိက်နာမှု 

ရိှ /မရိှ  ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန်၊ 

 ေန့စဉ်လုပ်ငန်ဵခွင်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်မျာဵ  စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

မှတ်တမ်ဵမျာဵထာဵရိှပပီဵ ထူဵြခာဵေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ရန်၊ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှု ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုေရဵအဖဲွ့သည် 

ေဒသအတွင်ဵ ရိှ အုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနတ့ုိအာဵ (၃)လ တစ်ကကိမ်ေတွ့ဆဳုတင်ြပဆက်သွယ်ေဆာင်ရန်တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ 

 



 

၁၂.၁၀ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆငဴ်တိင်ုဵတွင် သက်ေရာက်မှုေလျာဴနည်ဵေစရန်နှငဴ် ေစာင်ဴကကပ် 

ကကညဴရ်ှုြခင်ဵ (Monitoring and Mitigation Measure) 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တခုလဳုဵ (Mining Life Cycle)ြဖစ်ေသာ၊ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵ ေနာက်ပုိင်ဵအဆင်ဴစသည်ဴတ့ုိ၏ ထိခုိက်မှု 

အေြခအေနမျာဵကုိ ေန့စဉ်တာဝန်ယူေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန်နှင်ဴ ေလျှာဴချေစမည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵလုပ်ေဆာင်ပါမည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှုအစီအစဉ် (လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵအဆငဴ်) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှု အစီအစဉ်(လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေဆာင်ရွေက်သည်ဴအဆင်ဴ) 

ေစာငဴ်ကကပ် 

ကကညဴ်ရှုရမည်ဴ 

နယ်ပယ်မျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်စစ်ေဆဵ 

မည်ဴအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

ေနရာ ကကိမ်နှုန်ဵ စစ်ေဆဵ 

မည်ဴသူ 

ကကီဵကကပ် 

မည်ဴသူ 

ေယဘုယျ 

အေြခအေန 

 

 ထိခိုက်မှုေလျာဴချေရဵနည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵေဆာင်ရွက်မှု၊တိုဵ တက်မှု 

အေြခအေန။ 

 စီမဳကိန်ဵ ဧရိယာ  (၃)လတစ်ကကိမ်  စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

ေလထု 

အရည်အေသွ

်ဵ 

 

 

 

 အေြခခဳအချက်အလက်မျာဵ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာရှိ ြပည်သူလူထု 

ထဳမှရရှိေသာ တုိင် ကာဵမှုမျာဵ။ 

 လုိအပ်ပါက ေလထုအရည် အေသွဵ 

ေစာငဴ် ကည်ဴစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 ေြမေအာက်လုပ်ငန်ဵခွင်၌ကျန်ဵမာေရဵ 

နှငဴ် ညီညွှတ်မှုရှိေသာေလ 

အရည်အေသွဵပဳဴပုိဵမှု အေြခအေန။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ   

 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်  

ေကျဵရွာမျာဵ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 ေြမေအာက် 

လုပ်ငန်ဵခွင်ေနရာ 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 ေပါ်ေပါက်ပါက 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ်  

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

ေရအရည် 

အေသွဵ 

 ေြမေပါ်ေရအရည်အေသွဵ Secondary 

Data ရယူြခင်ဵ။ 

 ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵ 

Secondary Data ရယူြခင်ဵ။  

 (EQEG)ပါ စဳနှုန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေဒသတွင်  ဵ 

ေရအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵမှတ်တမ်ဵတင်ြခင် ။ဵ 

 အနီဵနာဵရှိ 

ေချာင်ဵမျာဵ 

 အင်ဵအတွင်ဵမှ 

ထွက်ရှိေသာေရ 

 တစ်နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 

 တစ်နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 

 တစ်နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ 

မျာဵမှ ေြမ 

အရည်အေသွ 

ထိခိုက်မှု 

 ေြမေအာက်အင်ဵတူဵေဖာ်မှုမှ ထွက်ရှိ 

လာေသာစွန့်ပစ်ေကျာက် စာမျာဵ။ 

 ဝန်ထမ်ဵလုပ်သာဵမျာဵ၏ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ စွန့်ပစ်ေရနှငဴ်အညစ် 

အေ ကဵမျာဵ။ 

 ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရာဵမှ ထွက်ရှိ ေသာ 

စွန့်ပစ်စက်သဳုဵဆီ အေဟာင်ဵမျာဵ။ 

 ေြမေအာက်အင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵခွင်။ 

 

 အုပ်ချုပ်မှုေနရာ။ 

 

 ဆီသုိေလှာင်ရဳု 

နှငဴ် ဝပ်ေရှာဴ 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 



 

ဆူညဳသဳနှငဴ် 

တုန်ခါမှု 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 ေြမေအာက်လုပ်ငန်ဵခွင်အ 

တွင်ဵေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်အနီဵ 

ေနထုိင်သူမျာဵ၏တိငု် ကာဵ 

ချက်မျာဵအာဵ စီစစ်ြခင်ဵ။ 

 ဓါတ်အာဵေပဵရဳုနှ

ငဴ် ဝပ်ေရှာမဴျာဵ။ 

 မိုင်ဵခွဲလုပ်ငန်ဵစဉ် 

မျာဵ စီမဳကိန်ဵ  

 ဧရိယာဝန်ဵကျင် 

 (၆)လ တစ်ကကိမ်  

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ်  

 

 ေပါ်ေပါက်ပါက 

 လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခဳ 

 လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခဳ 

 လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

သစ်ပင် 

သစ်ေတာ 

ထုတယူ် 

သဳုဵစဲွမှုမျာဵ 

 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ခွင်အတွက် 

သဳုဵစဲွြခင်ဵ။ 

 ေနထုိင်ရာအေဆာက်အဦ မျာဵအတွက် 

သဳုဵစဲွြခင်ဵ။ 

 အေြခခဳအေဆာက်အအဳုမျာဵနှငဴ် 

မလွတက်င်ဵမှုေ ကာငဴ် ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵ ဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ ဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ ဧရိယာ 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 သစ်ေတာ 

ဦဵစီဵဌာန 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 

ြပန်လည်ေန

ရာချထာဵေရဵ

နှငဴ်ဆက်စပ်ေ

ေ်ေသာလူမှု 

ပတ်ဝန်ဵကျင် 

 စီမဳကိန်ဵေ ကာငဴ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵ 

ေနရာချထာဵရြခင်ဵမရှိပါ။ 

- - - - 

HIV/ AIDS 

ကဲဴသ့ုိေသာ 

ကူဵစက်ေရာ

ဂါမျာဵ 

 ေဒသတွင်ဵကျန်ဵမာေရဵ မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 ဝန်ထမ်ဵ/လုပ်သာဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ၊ 

ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှု မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 အသိပညာေပဵေဆာင်ရွက် 

ချက်မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 (၆)လ တစ်ကကိမ်  

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵမှူဵ 

 ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵမှူဵ 

 

 ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵမှူဵ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

လုပ်ငန်ဵခွင် 

ကျန်ဵမာေရဵ

နှငဴ် 

ေဘဵကင်ဵ 

လဳုခခုဳမှု အပါ 

အဝင် အလုပ် 

အကိုင် 

အေြခအေန 

 မိုင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ၏ ေဘဵကင်ဵ 

လဳုခခုဳမှုဆိုင်ရာအစီအမဳ 

နှငဴ်ေလဴကျငဴ်မှုမျာဵြဖစ်စဉ် မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 ကုမ္ပဏီ၏ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳမှု 

ဆိုင်ရာစီမဳချက်အတိင်ုဵ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ။ 

 ပညာေပဵေလဴကျင်ဴမှု မှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

 အြခာဵစီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

ယာဉ်မေတာ ်

တဆြဖစ်ပွာဵ

မှုမျာဵ 

 ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵမျာဵ အေြခ  

အေနနှငဴ်ယာဉ်မျာဵ၏ ကကဳဴခိုင်မှု။ 

 ေဒသတွင်ဵယာဉ်မေတာတ်ဆမှု 

မှတတ်မ်ဵမျာဵ 

 ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ 

ဆိုင်ရာအသိပညာေပဵ 

လှုဳ့ေဆာ်မှုမှတတ်မ်ဵမျာဵ။ 

  

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လ တစ်ကကိမ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 



 

အန္တရာယ်မျာ

်ဵ ေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵနှ

ငဴ် စက်သဳုဵ 

ဆီစီမဳခန့်ခွဲမှု 

 အန္တရာယ်မျာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

သုိေလှာင်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵ၊ သဳုဵစဲွမှု 

အေြခအေန။ စိမဴ်ထွက်ြခင်ဵ၊ 

ပျ ဳ့လွငဴ်ြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်နုိင်မှု။ 

 ဝန်ထမ်ဵလုပ်သာဵမျာဵအာဵ 

ေဘဵြဖစ်ေစနုိင်သညဴ် ပစ္စည်ဵ 

မျာဵအာဵကိုင်တယ်ွ/ အသဳုဵြပု 

နည်ဵသင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ မှတတ်မ်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 

 

 

 (၃)လ တစ်ကကိမ် 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှုအစီအစဉ် (လုပ်ငန်ဵမျာဵဖျက်သိမ်ဵသညဴ်အဆငဴ်) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှု အစီအစဉ်(လုပ်ငန်ဵမျာဵဖျက်သိမ်ဵသညဴ်အဆငဴ်) 

ေစာငဴ်ကကပ် 

ကကညဴ်ရှုရမည်ဴ 

နယ်ပယ်မျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်စစ်ေဆဵ 

မည်ဴအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

ေနရာ ကကိမ်နှုန်ဵ စစ်ေဆဵ 

မည်ဴသူ 

ကကီဵကကပ် 

မည်ဴသူ 

ေယဘုယျ 

အေြခအေန 

 

                    ေလျာဴချေရဵ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှု၊ 

တိုဵ တက်မှု အေြခအေန။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ  (၆)လတစ်ကကိမ်  စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

ေလထု 

အရည်အေသွဵ 

 

 ေလထုအရည်အေသွဵ အေြခခဳ 

အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် ေနာက်ဆုဳဵ 

အေြခအေနမျာဵ တုိက်ဆိုင်စစ်  

ေဆဵြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာအနီဵရှိ ြပည်သူ 

လူထုထဳမှရရှိေသာ တိငု် ကာဵ 

မှုမျာဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

        တစ်ကကိမ် 

 

 

 

       တစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

ေရအရည် 

အေသွဵ 

 

 

 ေြမေပါ်/ေြမေအာက်ေရ အရည် 

အေသွဵမျာဵ ြပန်လည် တိငု်ဵတာ၍ 

အေြခခဳအချက် အလက်မျာဵနှငဴ် 

တိကု်ဆိုင်စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ်  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျ

်ာဵ 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ် 

ေနရာမျာဵအေြခအေနနှငဴ် သက် 

ေရာက်မှုမျာဵကို စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် ေလျှာဴချ 

ေရဵအစီအစဉ်မျာဵ ထိေရာက်မှု ရှ/ိ 

မရိှ စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

ဒါရုိက်တာ 

HIV/ AIDS 

ကဲဴသ့ုိေသာ 

ကူဵစက်ေရာဂါမ

်ျာဵ 

 ဝန်ထမ်ဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 

ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှု မှတတ်မ်ဵမျာဵကို 

စိစစ်ေလဴလာြခင်ဵ။ 

 ပညာေပဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ၏ 

ထိေရာက်မှုကို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 လစဉ် 

 

 

 လစဉ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵမှူဵ 

 

 ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵမှူဵ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

လုပ်ငန်ဵခွင်  အြခာဵလုပ်ငန်ဵတူမျာဵ၏ စီမဳကိန်ဵ  အြခာဵစီမဳကိန်ဵ  လစဉ်  ကုမ္ပဏီ  စီမဳကိန်ဵ 



 

ဆိုင်ရာေဘဵ 

အန္တရာယ်ကင်ဵ

ရှင်ဵမှု 

ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵတွင် ေတွ့ရှိရေသာ 

အခက်အခဲနှငဴ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵ။ 

 ေြမေအာက် လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် 

ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအကျ ို ဵ 

ဆက်မျာဵ။  

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

 ေြမေအာက် 

လုပ်ငန်ဵခွင်  

 

 

 

 လစဉ် 

 

တာဝန်ခဳ 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

မန်ေနဂျာ  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

ယာဉ်မေတာ ်

တဆြဖစ်ပွာဵမှု

မျာဵ 

 ယာဉ်မေတာ်တဆမှုမှတ်တမ်ဵ  မျာဵ။ 

 ေဒသတွင်ဵလမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ 

အေြခအေနေြပာင်ဵလဲချက်မျာဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 လစဉ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

အန္တရာယ်မျာဵ 

ေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် 

စက်သဳုဵ 

ဆီစီမဳခန့်ခွဲမှု 

 စွန့်ပစ်ဓာတပုစ္စည်ဵမျာဵစိမဴ်ထွက် 

ြခင်ဵ၊ ARD၊  AMDမျာဵ ြဖစ်နုိင်ေြခ 

အလာဵအလာ။ 

 စွန့်ပစ်၊ပိုလျှစဳက်သဳုဵဆီအင်ဂျင်ဝိုင်မျ

်ာဵအေြခအေနနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

စွန့်ပစ်ေြမစာပုဳ        

 

 ဆီသုိေလှာင်ရဳု 

ဝပ်ေရှာမဴျာဵ 

 လစဉ် 

 

 

 

 လစဉ် 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ 

 

 

 ကုမ္ပဏီ 

တာဝန်ခဳ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှုအစီအစဉ် (လုပ်ငန်ဵမျာဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်ပိတ်သိမ်ဵငပီဵေနာက်ပိုင်ဵအဆငဴ်) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှု အစီအစဉ် (လုပ်ငန်ဵမျာဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်ပိတ်သိမ်ဵငပီဵေနာက်ပိုင်ဵအဆငဴ်) 

ေစာငဴ်ကကပ် 

ကကညဴ်ရှုရမည်ဴ 

နယ်ပယ်မျာဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်စစ်ေဆဵ 

မည်ဴအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

ေနရာ ကကိမ်နှုန်ဵ စစ်ေဆဵ 

မည်ဴသူ 

ကကီဵကကပ် 

မည်ဴသူ 

ေြမထု 

ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ  

 ေြမအရည်အေသွဵေြပာင်ဵလဲမှုကိ ု

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 ေြမယာဖွဳ့ပဖိုဵမှု အစီအစဉ်မျာဵ။ 

 သစ်ပင်မျာဵစုိက်ပျ ို ဵြဖစ်ထွန်ဵမှုမျာဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

ေရထု 

ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ  

 ေြမေပါ်ေရအရည်အေသွဵ 

ေစာငဴ် ကပ်  ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ် 

 

 (၆)လတစ်ကကိမ်  

 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

လူမှု၊စီဵပွာဵ 

ဘဝဖဳွ့ပဖိုဵမှု 

အစီအစဉ်  

 

 ေဒသတွင်ဵြပည်သူလူထု၏အေြခ 

အေန။ 

 ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵ/လုပ်သာဵမျာဵ၏ 

အေြခအေန။ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာ 

 

(၁)နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 

(၁)နှစ် နှစ်ကကိမ် 

 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

တာဝန်ခဳ 

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  

 စီမဳကိန်ဵ 

မန်ေနဂျာ  



 

၁၂.၁၁ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴရ်ှုမှု ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက်  

ကုမ္ပဏီအေနြဖငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်တ့ုိတွင် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ ထိခိကု်နိုင်မှုမျာဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှုမှု အစီအစဉ် 

အာဵ ေရတိုေရရှညက်ာလအစီအစဉ်မျာဵြဖင်ဴ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ထိခုိက်မှုြပုြပင် 

ြခင်ဵ၊ ေလျှာဴချြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ေငွကျပ် သိန်ဵ(၇၀)အာဵ ရန်ပဳုေငွတစ်ရပ် 

အေနြဖင်ဴထာဵရှိ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ လုေဳလာက်မှုမရှိပါက ထပ်မဳြဖညဴတ်င်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၁၂.၁၂ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၏ ရည်ရွေယ်ချက်  

စီမဳလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုမျာဵ၊ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခုိက်မှုမျာ ၊ဵ ေရတုိေရရှည်ထိခုိက်နုိင်မှုမျာ ၊ဵ ေဂဟစနစ်အေပါ်ထိခုိက်နုိင်မှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်နုိင်ရာ 

မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵသည်ဴအချန်ိနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတ့ုိတွင် ထိခုိက်နုိင်မှု ဆုိဵကျ ို ဵမျာဵမြဖစ်ေပါ်ေစ 

ရန်နှင်ဴ ေြမယာဆဳုဵရှုဳဵထိခုိက်မှု၊ သစ်ေတာသစ်ပင်ထိခုိက်ဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵကုိ ြပန်လည်ကုစာဵြပင်ဆင် 

ရန် စီမဳချက်ေရဵဆဲွ၍ သဘာဝအေြခအေနအထိ ြပန်လည်ရရိှေစရန် ကုစာဵြပုြပင် မွမ်ဵမဳသွာဵရန် 

ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

၁၃.၀   မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ကွက်တွင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလတွင် ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵစတင် ေဆာင်ရွက်စဉ်ထွက်ရိှေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵ 

သညဴက်ာလ၌ ေြမေအာက်လိုဏ်အတငွ်ဵ ြပန်လည်ြဖညဴတ်င်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်ပုဳေနရာတွင် စနစ်တကျစုပုဳထာဵပါမည်။ ထပ်မဳထက်ွရှိမညဴ် စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ 

ေြမေပါ်သ့ုိတင်ြခင်ဵမြပုဘဲ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသညဴက်ာလမှာပင် ေရွှေသတ္တုရိုင်ဵမျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ပပီဵ ေခါင်ဵစာဵမျာဵပပိုကျြခင်ဵမရိှေစေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သယ်ပို့မှုလုပ်ငန်ဵ 

သက်သာေလျာဴနည်ဵေစေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ ြပန်လည်ြဖညဴသွ်င်ဵပါမည်။  

လုပ်ငန်ဵမျာဵဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုပါက အေဆာက်အဦမျာဵ ြပန်လည်ဖျက်သိမ်ဵ 

ြခင်ဵ၊ စက်ကိရိယာမျာဵ ြပန်လည်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ကကိုဵမျာဵ ြပန်လည်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ခွငဴ်ြပုသက်တမ်ဵမကုန်မီ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴက်ာလအတွင်ဵ အပပီဵသတ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ သတ္တုရိုင်ဵမျာဵစုပုဳြခင်ဵစသည်ြဖင်ဴ အသဳုဵြပုခဴဲ 

သညဴ ် ေြမေနရာမျာဵမှ ေြမဆီလွှာပျက်စီဵသွာဵေသာ ေြမေနရာမျာဵအာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ရာတွင်  

သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသဳုဵချမှုတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်သည်အထိ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵသညဴက်ာလနှငဴ် 

ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလမျာဵတွင် စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတွင်လည်ဵ လုပ်ကွက် 

အတွင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေဒသအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ခဲဴမှုေ ကာငဴ် ေြမေပါ်ေရ၊ ေြမေအာက်ေရ 

မျာဵညစ်ညမ်ဵမှု၊ ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှု ရိှ/မရှိသိရှိေစရန် ေစာငဴ် ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵပါမည်။ 

ညစ်ညမ်ဵမှုရှိပါက လိအုပ်သည်မျာဵအာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ပါမည်။  

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴ် အဖွဲ့အာဵ လုပ်ငန်ဵရှင် 

မ ှ ကကီဵ ကပ်၍ ဒါရုိက်တာ၊ လုပ်ကွက်တာဝန်ခဳမျာဵ၊ စက်မှုလျှပ်စစ်တာဝန်ခဳမျာဵ၊ လက်ေထာက် 

တာဝန်ခဳမျာဵပါေသာ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴအ်ဖွဲ့အာဵ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။                      

                                  ၊          ၁၈ ၆( )                                  

                              (၉ ၀)                            ။         မိုင်ဵပိတ် 

သိမ်ဵမညဴအ်စီရင်ခဳစာအေသဵစိတ်အာဵ ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵမြပုမီ (၁)နှစ်ထက် ေနာက်မကျေစဘဲ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵသ့ုိ တင်ြပပါမည်။ 

 

 



 

၁၃.၁ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵေရဵအဖွဲ့ 

(က) ဦဵခွန်ထနွ်ဵေကျာ်           ဒါရုိက်တာ  အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် 

(ခ) ဦဵထွန်ဵထွန်ဵဝင်ဵ                   အဖွဲ့ဝင် 

(ဂ) ဦဵခွန်သက်ေအာင်                 အဖွဲ့ဝင် 

(ဃ) ဦဵရဲေသွဵေနာင်                  ဒါရုိက်တာ  အဖွဲ့ဝင် 

(င) ဦဵေအာင်ေကျာ်မင်ဵ              အဖွဲ့ဝင် 

(စ) ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ                  အဖွဲ့ဝင် 

(ဆ) ကျင်ဵလုပ်သာဵ  (၁၀) ဦဵ    အဖွဲ့ဝင် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၁၃.၂   မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵေရဵအဖွဲ့ Organization Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၃.၃ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵရန်ပဳုေငွလျာထာဵချက်နှင်ဴခန့်မှန်ဵအသဳုဵစရတိ် 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက်အာဵ မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမှုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ၈,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သိန်ဵရှစ်ဆယ်)အာဵ လျာထာဵသတ်မှတ် 

သဳုဵစွဲမည်ြဖစ်ပပီဵ အမှန်တကယ်လပု်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သညဴအ်ခါ လုေဳလာက်မှုမရိှပါက 

ကုမ္ပဏီမှ အြပညဴ်အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 

မန်ေနဂျာ 

(လုပ်ကွက်တာဝန်ခဳ) 

တာဝန်ခဳ 

(စုိက်ပျ ို ဵေရဵ) 

အုပ်ချုပ်ေရဵဌာန 

စုိကပ်ျ ို ဵေရဵအဖဲွ့ 

-ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

-အသုဳဵ ြပုထာဵေသာ ေြမ 

ေနရာမျာဵအာဵ ြပန်လည် 

ြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ် အစာဵထုိဵ 

စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ 

တာဝန်ခ ဳ

(အုပ်ချုပ်ေရဵ) ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ 

(အုပ်ချုပ်ေရဵ) 

တာဝန်ခဳ 

(ထုတ်လုပ်ေရဵ)) 

တာဝန်ခ ဳ(၂) ဦဵ 

(စက်မှု/လျှပ်စစ်) ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ-၂ ဦဵ 

(ထုတ်လုပ်ေရဵ) ) 

ထုတ်လုပ်ေရဵဌာန စက်မှု/လျှပ်စစ်ဌာန 

-စုိကက်ျင်ဵမျာဵ ေြမ 

ြပန်လည်ဖ့ုိြခင်ဵ 

မန်ေနဂျာ 

 (ထုတ်လုပ်ေရဵ) 

လ/ထ တာဝန်ခဳ-၂ ဦဵ 

(ထုတ်လုပ်ေရဵ) ) 

-စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ ြဖုတ်  

သိမ်ဵြခင်ဵ၊အုပ်ချုပ်ေရဵ၊ 

စက်မှု၊လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အဦမျာဵ 

ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ 



 

 

စဉ် 

 

အေကကာင်ဵအရာ 

ရန်ပဳုေငွ 

လျာထာဵချက်(ကျပ်) 

 

မှတ်ချက် 

၁။ အေပါ်ယဳေြမဆလီွှာမျာဵ 

စုေဆာင်ဵထာဵြခင်ဵ 

၅၀၀,၀၀၀ ေြမထုအရည်အေသွဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ေြမဆလီွှာ 

ဆဳုဵရှုဳဵသွာဵသည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် ြပန်လည်အစာဵထုိ ြဵခင် ၊ဵ 

၂။ သတ္တုရုိင်ဵစုပုဳကွင်ဵ ၅၀၀,၀၀၀ သတ္တုရုိင်ဵ လက်ကျန်မျာဵအာဵ ဖယ်ရှာ ြဵခင် ၊ဵ ေြမြပင် 

ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ ေြမညှိြခင်ဵ၊ ေြမနမူနာ ေကာက်ယူ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵစသည်ြဖငဴ် ေြမြပုြပင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွကပ်ပီဵ၊ သင်ဴေလျာ်ေသာ ေြမယာအသဳုဵချမှု 

လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ထူေထာင် နုိင်သည်အထိ စီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

၃။ တူဵေဖာ်ပပီဵကျင်ဵမျာဵ 

ြပန်ဖို့ြခင်ဵ 

၅၀၀,၀၀၀/- စုေဆာင်ဵထာဵသညဴ် စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်မျာဵကုိ တူဵေဖာ်ပပီဵ အင်ဵမျာဵတွင် ြပန်ဖ့ုိြခင်ဵ၊ 

သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်မျာဵစုိက်ထူြခင်ဵ၊ 

၄။ စွန့်ပစ်ေြမစာကန်နှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵစွန့်ပစ်ေရ 

အနည်ထိုင်ကန်မျာဵ 

၁,၀၀၀,၀၀၀/- စွန့်ပစ်ေြမစာကန်နှင်ဴ စွန့်ပစ်ေရအနည်ထုိင်ကန်မျာ  ဵ

ကုိ အေပါ်ယဳေြမမျာဵဖဳုဵအုပ်ကာ ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ 

ြပန်လည်စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ။ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလတစ်ခု 

အထိ အစာဵထုိဵအပင်မျာဵအာဵ ြပုစုပျ ို ဵေထာင်ြခင် ၊ဵ 

၅။ စွန့်ပစ်ေြမစာပုဳမျာဵ ၅၀၀,၀၀၀/- ကျင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ြပန်လည်ဖို့ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ် ေြမစာ 

ပဳုေနရာမျာဵအာ  ဵရှင်ဵလင် ြဵခင် ၊ဵ ေြမညိှ ြခင် ၊ဵေြမယာ 

အသဳု ြဵပုမှုလုပ်ငန်  ဵထူေထာင်နုိင်သည်အထိ ကျွမ်ဵကျင် 

ပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵထိန်ဵသိမ်  ဵေဆာင်ရွက်ေပ ြဵခင် ၊ဵ 

၆။ ေြမဆလီွှာ ညစ်ညမ်ဵ 

မှုရှိ/မရိှြပန်လည် 

စစ်ေဆဵမညဴ် အစီအစဉ် 

၅၀၀,၀၀၀/- ေြမဆလီွှာအာဵ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵ၍ ကျွမ်ဵကျင် 

ပညာရှင်မျာဵနှငဴ် ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ လိုအပ် ပါက 

ေြမဆလီွှာအစာဵထိုဵြခင်ဵ၊ 

၇။ အုပ်ချုပ်မှု။ စက်မှုဆုိင်ရာ 

အေဆာက်အဦမျာဵ 

လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵမျာဵ 

၅၀၀,၀၀၀/- အုပ်ချုပ်မှု။ စက်မှုဆုိင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵ 

လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵမျာဵ စနစ်တကျြပန်လည်ြဖုတ် 

သိမ် ြဵခင် ၊ဵဖျက်သိမ် ြဵခင်ဵနှင်ဴ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင် ၊ဵ 

၈။ အသဳုဵချထာဵေသာေြမ ေန 

ရာမျာ ြဵပန်လည် ြပ ြုပင်ြခင်  ဵ

၁,၀၀၀,၀၀၀/- သတ္တုတူဵေဖာ်သညဴ်ေြမေနရာမျာဵအာဵ  

သဘာဝအတုိင်ဵြဖစ်ေစရန် ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

၉။ ေဒသခဳအလုပ်သမာဵမျာဵ

အာဵေြပာင်ဵေရွှေ့ခန့်ထာ ြဵခင်  ဵ

၁,၀၀၀,၀၀၀/- ေဒသခဳအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အလုပ်  

အကုိင်မျာ  ဵဖန်တီဵေပ ြဵခင် ၊ဵ မိရုိဵဖလာ လုပ်ငန်ဵမျာ  ဵအာဵ 

ြပန်လည်လုပ်ကုိင်လိုပါက လိုအပ်သည်မျာဵ ကူညီ 

ေဆာင်ရွကေ်ပဵြခင်ဵ၊ 

၁၀။ စိမ်ဵလန်ဵစိုေြပေရဵ 

အတွက်ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ 

၁,၀၀၀,၀၀၀/- ပျ ို ဵပင်မျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ 

စုိက်ပျ ို ဵအပင်မျာဵ ရှင်သန်ေအာင်  ကည်ဴရှုထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊ 



 

၁၁။ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်  ဵ

၁,၀၀၀,၀၀၀/- မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴ်စီမဳချက်အာဵ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်ဵ၊ 

 မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴ်ရန်ပုဳ

ေငွလျာထာဵချက်နှင်ဴခန့်

မှန်ဵအသဳုဵစရိတ် 

စုစုေပါင်ဵ 

၈,၀၀၀,၀၀၀/-  

၁၃.၄  မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်မျာဵ 

၁၃.၄.၁ သတ္တုရိုင်ဵစုပုဳကွင်ဵ 

သတ္တုရုိင်ဵစုပဳုကွင်ဵ ြပုလုပ်ထာဵသည်ဴေနရာအာဵ လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴကာလတွင် 

သတ္တုရုိင်ဵ မျာဵဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊ ေြမြပင်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ ေြမညိှြခင်ဵစသည်ြဖင်ဴ ေြမြပုြပင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ သင်ဴေလျာ်ေသာေြမယာအသဳုဵချမှုလုပ်ငန်ဵ တစ်ရပ်ထူေထာင်နုိင် 

ရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၁၃.၄.၂ တူဵေဖာ်ငပီဵစိုက်ကျင်ဵမျာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵနှင်ဴ လဳုခခုဳစိတ်ချရေစေရဵအတွက် တူဵေဖာ်ပပီဵ ေြမေအာက် 

လုိဏ်ေခါင်ဵမျာဵအတွင်ဵ စွန့်ပစ်ေကျာက်ြပန်လည်ဖ့ုိြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ လုပ်ငန်ဵအေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည်ဴကာလတွင် ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ရပ်နာဵသည်ဴ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵသည်ဴကာလတွင် စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳုမှ စွန့်ပစ်ေကျာက်မျာဵအာဵ 

ပင်မလုိဏ်ေခါင်ဵအတွင်ဵြဖည်ဴ၍ သစ်သာဵေဘာင်မျာဵြဖင်ဴ ကာရဳထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမဖ့ုိပပီဵ 

အင်ဵ၏ (၂၀)ေပ ပတ်လည်တွင် ခခဳစည်ဵ ရုိဵကာရဳထာဵပပီဵ သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်မျာဵ တပ်ဆင် 

ထာဵပါမည်။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေ ကာင်ဴ ေြမေအာက်ကျင်ဵမျာဵပပိုကျြခင်ဵ၊ ြပတ်ေရွှေ့ြခင်ဵ 

တ့ုိမြဖစ်ေပါ်ေစရန် တူဵေဖာ်ပပီဵအင်ဵမျာဵအတွင်ဵ စွန့်ပစ် ေကျာက်မျာဵဖ့ုိရာတွင် အဆင်ဴဆင်ဴ 

ဖိသိပ်၍ ေြမဖ့ုိြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၁၃.၄.၃ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳု 

အင်ဵမျာဵြပန်လည်ဖ့ုိပပီဵကျန်ရိှေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳုေဘဵနဳရဳမျာဵ ပပိုကျြခင်ဵ မရိှေစေရဵ 

အတွက် (၆၀) ဒီဂရီ ေလျာေစာက်မျာဵ ေဖာ်ထာဵပပီဵ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပဳု အေပါ်တွင် ေြမညိှ၍ 

အေပါ်ယဳေြမေဆွဵမျာဵဖဳုဵအုပ်ကာ ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိက်ပျ ို ဵပါမည်။ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်ပဳုေဘဵနဳရဳမျာဵတွင် ပပိုကျတုိက်စာဵြခင်ဵမရိှေစေရဵအတွက် ေြမထိန်ဵြမက်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

၁၃.၄.၄ ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှု ရှ ိ-မရှိ ြပန်လည်စစ်ေဆဵမညဴအ်စီအစဉ် 

သတ္တုပိတ်သိမ်ဵသည်ဴကာလနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလမျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မှု 

ေ ကာင်ဴ ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵြခင်ဵမရိှေစေရဵအတွက် ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵသည်ဴ 

အစီအစဉ်မျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည်ဴကာလ၊ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵမှု 

အကကိုကာလ၊ ပိတ်သိမ်ဵ သည်ဴကာလမျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမဆီလွှာ 

ညစ်ညမ်ဵမှု ရိှ/မရိှ စစ်ေဆဵရာတွင် လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ေနရာမျာဵသတ်မှတ်၍ လုပ်ကွက်၏  

ကုိယ်စာဵြပုနမူနာ ရရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမသာဵနမူနာမျာဵ၏ pH, Moisture 

Content, Organic Carbon (%), Humus (%) , Total Nitrogen(%), Exchangeable 

Cations မျာဵအေနြဖင်ဴ (Ca++, Mg++, Na++, K+) mg/100g တ့ုိနှင်ဴ P (ppm), K2O (mg/100g) 

တ့ုိအာဵ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၃.၄.၅ အပု်ချုပ်မှု၊ စက်မှုဆုိင်ရာအေဆာက်အဦဵမျာဵ၊ လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵမျာဵ 

တည်ေဆာက်ထာဵေသာ စက်မှုဆုိင်ရာအေဆာက်အဦဵမျာဵ၊  အုပ်ချုပ်မှုဆုိင်ရာ 

အေဆာက်အဦဵမျာဵ၊ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵမျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵသည်ဴ 

အကကိုကာလနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵသည်ဴကာလတွင် ရှင်ဵလင်ဵပါမည်။ 

၁၃.၄.၆ အသဳုဵချထာဵေသာေြမေနရာမျာဵအာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

အသဳုဵချထာဵ၍ ေြမဆီလွှာဆဳုဵရှုဳဵထာဵေသာ ေြမေနရာမျာဵအတွင်ဵ အစာဵထုိဵဝင်၍ 

ေပါက်ေရာက်ေနေသာ အြခာဵအပင်မျ ို ဵရင်ဵ မျ ို ဵစိတ်မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵ၍ ေဒသေပါက်ပင်မျာဵ 

ြပန်လည်စုိက်ပျ ို ဵပါမည်။ 

၁၃.၄.၇ ေဒသခဳအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ေြပာင်ဵေရွ့ှေ ခန့်ထာဵြခင်ဵ 

ေဒသခဳအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ကုမ္ပဏီ၏ အြခာဵလုပ်ကွက်မျာဵတွင်  ေြပာင်ဵေရွှေ့ 

ခန့်ထာဵေရဵ အတွက် ၎င်ဵတ့ုိ၏ သေဘာထာဵမျာဵရယူေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၁၃.၄.၈ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵမညဴအ်စီအစဉ် 

ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုအေြခအေန၊ ေြမေပါ်ေရ၊ ေြမေအာက်ေရညစ်ညမ်ဵမှု အေြခအေန 

မျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵသည်ဴကာလနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလမျာဵတွင် ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု 

စစ်ေဆဵပါမည်။ 

 



 

၁၃.၄.၉ စိမ်ဵလန်ဵစိုေြပေရဵအတွက်ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 

  စိမ်ဵလန်ဵစုိေြပေရဵအတွက် အစာဵထုိဵသစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ စီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ်ကာလမှာပင် ေြမလွတ်ေနရာမျာဵ၊ ချ ို င်ဴဝှမ်ဵေနရာမျာဵ ြပုြပင်၍ 

ေဒသနှင်ဴကုိက်ညီေသာ သစ်ပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ ပျ ို ဵဉယျာဉ်တည်ေဆာက်ထာဵရိှြခင်ဵတ့ုိြဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

  မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခဴဲေသာ ေနရာမျာဵရှင်ဵလင်ဵပပီဵ၍ ေြမဆီလွှာဖဳုဵအုပ် 

ြပုြပင်၍ နှစ်ရှည်ခဳအပင်မျာဵ စုိက်ပျ ို ဵသွာဵပါမည်။ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵသည်ဴကာလတွင် စုိက်ပျ ို ဵပင် 

မျာဵ ဆက်လက်ရှင်သန်ေစရန် ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၁၃.၅  မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမညဴစ်ီမဳချက် 

မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵရာတွင် ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵအလုိက် အချန်ိဇယာဵသတ်မှတ်၍ 

အကကို မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴကာလ၊ မုိင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴကာလနှင်ဴပိတ်သိမ်ဵပပီဵကာလမျာဵတွင် 

စီမဳေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵေနာက် စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵကုိ (၅) နှစ်အထိ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှု သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၁၃.၅.၁။  မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴစီမဳချက်ဇယာဵ 

 

စဉ် 

 

ေဆာင်ရွေက်မညဴ်လုပ်ငန်ဵ 
သတ္တုပိတ်သိမ်ဵရန် 

စီမဳေဆာင်ရွေက်မညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
 

မှတ်ချက် 
ပိတ်သိမ်ဵမှု 

အကကို 

ကာလ 

ပိတ်သိမ်ဵ 

မညဴ်ကာလ 

ပိတ်သိမ်ဵငပီဵ 

ကာလ 

၁။ ဘူမိေဗဒဆုိင်ရာအချက်အလက်မျာဵေလဴလာြခင်ဵ 

(က) ကျင်ဵအတွင်ဵေြမသာဵအေြခအေန 

(ခ) ကျင်ဵအတွင်ဵ ေြမေအာက်ေရစိမ်ဴထွက်မှု 

       အေြခအေန 

(ဂ) ကျင်ဵနဳရဳမှ အက်စစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှုအေြခအေန 

(ဃ) စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ၏ သတ္တုေပါင်ဵစပ်မှု 

         အေြခအေန 

 

 

 

 
 

   

၂။ စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵအာဵ စနစ်တကျစုပဳုြခင်ဵ     

၃။ အေပါ်ယဳေြမေဆွဵမျာဵ စုေဆာင်ဵြခင်ဵ     

၄။ တူဵေဖာ်ပပီဵ ကျင်ဵ၊ ကလုိင်မျာဵအတွင်ဵ 

စွန့်ပစ်ေြမစာမျာဵ ြဖည်ဴြခင်ဵ 

 
 

 
 

  

၅။ အသဳုဵမြပုေသာ ေြမေနရာမျာဵမှ သဘာဝ 

သစ်ေတာမျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

 
 

 
 

 
 

 

၆။ လုပ်ငန်ဵပုိင်ဵဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦဵမျာဵ 

ဖျက်သိမ်ဵ 

  
 

  

၇။ အသဳု ြဵပ ပုပီဵေြမေနရာမျာဵအာဵသင်ဴေလျာ်ေသာ 

ေြမယာအသဳုဵချမှု ြပုလုပ်နုိင်ေရဵအတွက် စီမဳ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

  
 

 
 

 

၈။ အစာဵထုိဵအပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ     

၉။ ဖုန်မှုန့်ပျ ဳ့လွင်ဴမှု တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ     

၁၀။ ေလထုအရည်အေသွဵ တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ     

၁၁။ ေြမေပါ်ေရနှင်ဴ ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵ မျာဵ 

တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 
 

   

၁၂။ သတ္တုတွင်ဵပိတ်သိမ်ဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴ 

အလုိက်ခန့်မှန်ဵကုန်ကျစရိတ်မျာဵ စိစစ်တွက် 

ချက်ထာဵမှု 

    

 

 



 

၁၄.၀ သဳုဵသပ်တင်ြပချက်နှငဴ်နိဂဳုဵ 

                                              ၏ SGU (271)                          

       ၊                                 ၊                                          ။              

                   ၊                                                  ။                           

                              (Underground Mining Method)                                

    ၍                                                                        ။         

                                                                                       

(Andesite)၊               (Diorite)                                (Chloride Schist)            

                                                                                   ၏ 

                                                               ။               

                               (Mineral Assemblage)    Sulphide Beraing Gold Ore 

     ၍                                               ၊                             

                                ။ 

 သတ္တုတွင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵအတွက် 

ပညာေပဵေဟာေြပာပဲွမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်သင်တန်ဵမျာဵေပဵြခင်ဵ၊ လုပ်ကွက်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵေဆဵခန်ဵ 

ထာဵရိှ၍ ကျန်ဵမာဵေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ စနစ်တကျစီမဳေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီရင်ခဳစာပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေစာင်ဴ ကပ်  ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵမည်ဴ 

အစီအစဉ်မျာဵကုိ စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပပီဵ၊                               

                             (၆)                                ။ အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန် ချက်မျာဵအတုိင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပါ၍ SGU (271)              ေဆာင်ရွက်မည်ဴ    သတ္တုတူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ 

လူမှုဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုအနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစပပီဵ နုိင်ငဳေတာ်သတ္တုသယဳဇာတဖဳွ့ပဖိုဵေရဵနှင်ဴ လူမှုအကျို ဵ 

စီဵပွာဵဖဳွ့ပဖိုဵမှုအတွက် အေထာက်အကူြပုမည်ဴလုပ်ငန်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 



 

                                                      SGU (271)              

   သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာ၌ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အာဵ 

ထိခိကု်မှုအနည်ဵဆဳုဵ ြဖစ်ေစရန်                                                        

                                                                          

                                  ၊                                                        ၊ 

     ၊                    ၍                                            

            ။  

ေရွှေသတ္တုသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ စနစ်တကျ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳသာဵမျာဵနှငဴ် 

ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵရရိှေစရဳုသာမက                 

              နိုင်ငဳေတာ်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာမျာဵလည်ဵ တိုဵတက်ရရှိေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

             လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှု နည်ဵပါဵ 

ေစရန် စည်ဵကမ်ဵရိှရှိ၊ တာဝန်သိသိလပု်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ 

ထုတြ်ပန်ေသာ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာမှလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ၊ 

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူမှု 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိကု်မှုအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစေရဵ ရည်မှန်ဵချက်ြဖင်ဴ ေအာင်ြမင်စွာကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ                           တာဝန်သိသိ၊ သစ္စာရှိရှိြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်အကျ ို ဵ၊ 

ြပည်သူ့အကျ ို ဵ၊ ကုမ္ပဏီအကျ ို ဵဟူ၍ အကျ ို ဵ (၃) ပါဵ ဦဵတည်ထာဵပပီဵ ေအာင်ြမင်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ နိဂဳုဵချုပ်အေနြဖင်ဴ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွေက်သွာဵမညဴ ်ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၏ ဖုန်ဵမျာဵ 

 စဉ်ဴကူဵပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့   ၀၈၆-၃၆၀၀၄ 

 ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့  ၀၈၆-၃၆၀၀၄ 

 မီဵသတ်တပ်ဖွဲ့     ၀၈၆-၂၂၃၅၂၅ 

 ြပည်သူ့ေဆဵရုဳ     ၀၈၆-၂၂၃၅၁၂ 

 သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန    ၀၈၆-၂၂၃၀၄၄ 

 ပမို့နယ်လျှပ်စစ် (EPC)   ၀၈၆-၂၂၃၅၁၆ 

 



 

၁၅.၀ အေထွေထွ 

(က) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပိုဒ်(၃၇)အရ ကနဦဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ (IEE)  Soft Copy နှငဴ်အတူ ပူဵတွဲတင်ြပ 

ပါသည်။ 

( ခ ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခိိုက်မှု ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပိုဒ်(၁၀၈)အရ 

ေစာငဴ် ကပ်  ကည်ဴရှုမှုအစီရင်ခဳစာကို ဝန်ကကီဵဌာနအာဵ (၆)လ တစ်ကကိမ် တင်ြပသွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

( ဂ ) အစီရင်ခဳစာအာဵ ြပန်လည်တင်ြပရာတွင် ြပန် ကာဵခဲဴသညဴ် သေဘာထာဵမျာဵအေပါ် 

အစီရင်ခဳစာတွင် ြပင်ဆင်ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵအြပင် ေဆာင်ရွက်မှုအကျဉ်ဵကုိ 

(၁)သေဘာထာဵမှတ်ချက်၊ (၂)ြပန်လည်ြဖညဴစွ်က်ထည်ဴသွင်ဵချက်အကျဉ်ဵ၊ (၃)မှတ်ချက် 

စသညဴဇ်ယာဵြဖငဴ် အကျဉ်ဵချုပ် ကိ ုထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပပါသည်။ 

(ဃ) စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် စိုက်ပျ ို ဵေြမမျာဵ ထိခိက်ုမှုမရှိြခင်ဵ၊ အမိ်ခခဳေြမမျာဵ 

ထိခိကု်မှုမရိှြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေ ကာငဴ် ထိခိကု်မှုမျာဵကုိ ေစာငဴ် ကပ် ကညဴရ်ှု 

အဖွဲ့မျာဵြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ထိခိကု်မှုမရှိြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာ ဝန်ထမ်ဵ/ လုပ်သာဵမျာဵ၏ ေရတို၊ ေရရှည် ထိခိကု်မှုမျာဵဆန်ဵစစ် 

ေလဴလာ၍ ထိခိကု်ခဳစာဵရသူမျာဵရိှပါက အသက်ေမွဵဝမ်ဵေ ကာင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(င)                ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာကုိ  သက်ဆုိင်သူမျာ  ဵသိရိှနုိင်ရန်               

                                  ၏ မိတ်ဘက်ကုမ္ပဏီြဖစ်ေသာ ပတ္တြမာဵနဂါဵ 

ကုမ္ပဏီ၏  Web Link – https://www.rubydragongroup.com/ တွင် 

တင်ြပထာဵပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

https://www.rubydragongroup.com/


 

 











  SGU- 271                                     

              

 

                            SGU- 271                                               

               
                     

                      



    SGU- 271                          

               

                                   SGU- 271                                       

               
 

                                         

 



    SGU- 271                                       

               

                                           

 SGU- 271                                        

                

            



 

  SGU- 271                                      

             

                              SGU- 271                                                        

               

  



SGU- 271                                            

             

          SGU- 271                                             

              

        



 

             

  SGU- 271                                          

             

SGU- 271                                                   

   





























































































































အတိကုောေ်စာလံုးများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချေ်များ 

1. Under Ground Mining Method                         

2. Shaft                 

3. Adit                

4. Cross Cut               

5. ARD (Acid Rock Drainage)                      

6. Air Compressor                     

7. Quartz Vein               

8. First Aid                                   

9. Emergency Response Exercise                                 

                             

10. Back Filling                       

11. Waste Tank                 

12. Andesite                      

13. Diorite                      

14. Chloride Schist                   

15. Sulphide Bearing Gold Ore                            
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