
 

 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ (         ) 



 
စစာတမ်းအကျဥ်း 

နိဒါန်း 

၁။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုသည် ရှမ်းပြ ည်နယ် 

ေတာင်ပိုင်း၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)၊ ေမြ ကွက်အမှတ်(၁၅၊ ၁၆၊ 

၁၇)တွင် တည်ရိှပ/ ီး ေမြ ဧရိယာ(၆.၅၆)ဧက (၂၆၅၄၇.၄၀ စတုရန်းမီတာ) ကျယ်ဝန်းပါသည်။ 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရွက်ပ/ ီး 

 မြ န်မာ=ိုင်ငံသားပိုင် ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက်=ှင့် တ$ုတ်=ိုင်ငံ Ruili Zhi 

Sheng Inport & Export Co:Ltd တို' ပူးေပါင်း၍ တည်ေထာင်ထားေသာ ဖက်စပ်ကုမ�ဏီ  ဖြ စ်ပါ 

သည်။  မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@ေကာ်မရှင်၏ (၉.၉.၂၀၁၃) ရက်စွဲပါ ခွင့်ပြ #မိန်'အမှတ် ၅၈၄/၂၀၁၃ 

 ဖြ င့် ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြ #မိန်'ရရိှခဲ့ပ/ ီး တစ်ေန'(၂၄နာရီ) 

လOင် ခဲသတ" #$ုိင်း (၃၀၀) မက်ထရစ်တန်  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်=ိုင်ပါသည်။ ရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@မှာ =ိုင်ငံခြ ား 

မတည်ေငွရင်းပမာဏ US Doller 4.629 သန်းအပါအဝင် စုစုေပါင်း US Doller 4.796 သန်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ၂၀၁၉ ခု=ှစ်တွင် တ$ုတ်=ိုင်ငံ Ruili Zhi Sheng Inport & Export Co:Ltd ပိငု် ရင်း=ှးီ 

 မြ H#ပ်=ှံမ@အားလံုးကုိ ထိပ်တန်း က? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လYဲေပြ ာင်းရယူခဲ့ပ/ ီး  မြ န်မာ 

=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@ေကာ်မရှင်၏ (၁၉.၁၂.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ ခွင့်ပြ #မိန်'အမှတ် ၂၁၆/၂၀၁၉  ဖြ င့် ခွင့်ပြ # 

မိန်'ရရိှကာ စုစုေပါင်းမတည်ေငွရင်းပမာဏမှာ US Doller 3.015 သန်းအပါအဝင် စုစုေပါင်း  မြ န်မာ 

ကျပ်ေငွ ၇,၃၅၂.၇၄၈ သန်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်=ှင့် လOပ်စစ်ဓာတ်အား 

အသံုးပြ #ခြ င်းဆိုင်ရာ အ="ရာယ်ကင်းရှင်းေ က? ာင်း လက်မှတ် ရရိှခဲပ့ါသည်။ ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲ 

သန်'စင်စက်$ံုသည် ေဘာ်ဆုိင်းေဒသရှိ ထိပ်တန်း က? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲ 

သတ" #$ုိင်းတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက်များမှ တူးေဖာ်ရရိှေသာ ခဲသတ" #$ုိင်းများအား အမြ H#ပ်ေဖာ် သန်'စင်မ@ 

နည်းစနစ် (Flotation)များကုိ အသံုးပြ #၍ ခဲပါဝင်မ@(၄၀%)ခန်'ရိှေသာ ခဲသတ" #သန်'စင်များ ထုတ်လုပ် 

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်သူမှာ မန်းေနဂျင်းဒါ$ုိက်တာ၊  ဦးသန်းထွန်း၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၂/ မဘန(=ိုင်) 

၀၁၄၀၆၆  ဖြ စ်ပါသည်။  ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှာ  ဒါ$ုိက်တာ အဖွဲmဝင်(၃)ဦးဖြ င့် ဖွဲmစည်း 

ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ�ဏီလိပ်စာမှာ လမ်းသွယ်(၆)၊ မင်းဓမqလမ်း။ အမှတ်(၈) ေရYကမsာအိမ်ယာ၊ 

မရမ်းကုန်းမ/ ိ#'နယ်၊ ရန်ကုန်မ/ ိ#'  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၁၂၄၃၁၃၀၊ ၀၁ 

၂၄၃၁၃၁၊ ၀၁၂၄၃၁၃၃၊ ၀၁၂၄၃၁၃၄၊ ၀၁၂၄၃၁၃၅ တုိ'  ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင် 



 
စက်$ံု တာဝန်ခံဒါ$ုိက်တာမှာ ဦးကုိကိေုမာင်၊ ၁၂/မရက(=ိငု်)၁၂၁၈၁၂၊  ဖုန်း- ၀၉- ၄၀၀ ၄၆၅ ၂၁၇၊ 

gmail- kkmgygn@gmail.com  ဖြ စ်ပါသည်။ တာဝန်ခံ မန်ေနဂျာမှာ ဦးစန်းဝင်း၊  ဆက်သွယ်ရန် 

ဖုန်းနံပါတမ်ှာ ၀၉-၄၄၀၄၈၄၈၃၉  ဖြ စ်ပါသည်။  ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာဖြ င့် စပ်လျ|်း၍ 

သိရိှေမးမြ န်းလုိသည်များ=ှင့် စီမံကိန်းဖြ င့် စပ်လျ|်း၍ တုိင်က? ားလုိပါက ဦးကုိကိေုမာင်၊ ဖုန်း- ၀၉-

၄၀၀၄၆၅၂၁၇ သုိ'မဟုတ် Gmail- kkmgygn@ gmail.com သုိ' ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်=ိုင်ပါ 

သည်။ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@များ 

ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် ကုမ�ဏီမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွမဲ@ 

အစီရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ထိခိက်ုမ@=ှင် ့ ေလျာ့ပါး  

ေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များ=ှင့် အစီရင်ခံ 

စာပါ ကတိကဝတ်များအား လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ေ က? ာင်း=ှင့် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်း 

များအား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ေက? ာင်း စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူမှ ဝန်ခံကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာ  ပြ #စုသူမှာ ယခင်သတ" #တွင်း ဝန်က% ီးဌာန၊ သတ" #တွင်းဦးစီးဌာနမှ 

အင/ ိမ်းစား �Yန်က? ားေရးမှ�း ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ သယံဇာတ=ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး ဝန် က% ီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@ ဆန်းစစ်ခြ င်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန်'ေ က? ာ်ငြ ာ 

စာအမှတ် (၅၁၆/၂၀၁၅) အရ ထုတ်ေပးသည့် (၁၅.၇.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ  က? ားကာလ အက% ံေပး 

လုပ်ကိုင်သူ မှတ်ပုံတင်ခြ င်း အေထာက်အထား လက်မှတ်(၀၀၀၉၇)အား ရရိှထားသူ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာပြ #စုရန် ဒါ$ုိက်တာဦးကုိကုိေမာင်၊ ဌာနခွဲမှ�း ဦးမျိ#းသန်'စိုး 

(သတ" #တွင်းအင်ဂျင်နီယာ)=ှင့် ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင်သက် (သတ" #တွင်းအင်ဂျင်နီယာ)တို' ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ က? ပါသည်။  

ရရည်ရွယ်ချက် 

၂။  ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု လည်ပတ်မ@ လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစေသာ လုပ်ငန်းများအား ေရှာင်ကျဥ်ရန် (သုိ'မဟုတ်) 

အနည်းဆံုး ြဖစ်ေစ ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေရ=ှင့်စွမ်းအင်၊ သယံဇာတများကုိ ေရရှည် 

တည်တ့ံစွာအသံုးချ=ိုင်ေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မ@များအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးခြ င်း=ှင် ့ ေလျာ့နည်း သက်သာ ေစမည့် နည်းလမ်း 

များကုိ ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေဒသတွင်းဖွံm ဖ/ ိ#းေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေမြ ဆီလYာပျက်စီး 



 
သွားေသာ ေမြ ေနရာများအား  ပြ န်လည်ပြ #ပြ င်ရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမယာအသံုးချမ@တစ်ရပ် 

ေဖာ်ေဆာင်=ိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ စက်$ံုဧရိယာအတွင်း=ှင့် ဆက်စပ် နယ်ေမြ အတွင်း 

စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်ေဘး အ="ရာယ်ကင်းရှင်း 

ေစေရး၊ ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ရှာက်ရန်တုိ'=ှင့် ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင် စက်$ုံ တည်ေဆာက်ထား 

ေသာ နယ်ေမြ ၏ မူလသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွးအား ထိန်းသိမ်းထားရန်တို'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစီမံကိန်းအေက? ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက် 

၃။ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတည်ေဆာက်ရန် ေမြ စာရင်းပုံစံ (၁၀၅)၊ စက်မ@ဝန် က% ီးဌာန၊ 

စက်မ@က% ီး က? ပ်ေရး=ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးဌာန၊ ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်=ှင့် ဆက်စပ် 

ေဒသရိှ ေကျးရွာများမှ ေဒသခံများ၏ ေထာက်ခံချက်များ ရရိှထားပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #$ုိင်း 

 က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ စီမံကိန်း အရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်မ@၊ အသံုးပြ #သည့် နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မ@ 

လုပ်ငန်းစဥ်၊ အေခြ ခံအေဆာက်အဦ၊ ကုန်က? မ်း=ှင့် အရင်းအမြ စ်များသံုးစွဲမ@၊ စွန်'ပစ်ပစ�ည်း ထွက်ရိှမ@ 

=ှင့် ထုတ်လYတ်မ@များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

တည်ေနရာ 

(က) ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု (Flotation Plant) သည် ေတာင် က% ီးခ$ုိင်၊ 

ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၄)၊ ေမြ ကွက်အမှတ်(၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇) 

တွင် တည်ရိှပါသည်။   

ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်း 

(ခ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲ သန်'စင်စက်$ုံ၏ ေမြ ေနရာ အကျယ်အဝန်းမှာ (၆.၅၆)ဧက 

ကျယ်ဝန်း ပါသည်။ 

စီမံကိန်းကာလ 

(ဂ) စက်မ@ဝန် က% ီးဌာန၊ စက်မ@က% ီး က? ပ်ေရး=ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို' ပုဂaလိကလုပ်ငန်း 

(သတ" #သန်'စင်စက်$ံု) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရိှထားပ/ ီး (၃၀.၉.၂၀၂၁)ထ ိ သက်တမ်း 

ရရိှထားပါသည်။ တစ်=ှစ်တစ် က% ိမ် သက်တမ်းတိုး ေလOာက်ထားသွားမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

  

 



 
စစီမံကိန်းအရွယ်အစား 

(ဃ) ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု (Flotation Plant) (အက% ီးစား) ၏ Capacity 

မှာ 300 tons/day  ဖြ စ်ပါသည်။  

 တတပ်ဆင်မ@ 

 (င) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု (Flotation Plant) တွင် တပ်ဆင်အသံုးပြ #သည့် 

အဓိကစက်ပစ�ည်းများမှာ  က% ိတ်ခွဲစက် (Jaw Crusher)၊ အမ@န်'က% ိတ်စက် (Cone 

Crusher)၊ လ@ပ်ဇကာ(Vibrating Screen)၊ Ball Mill၊ Thickener၊ Flotation Cells 

=ှင် ့Filter Press တုိ'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 အအသံုးပြ #သည့်နည်းပညာ 

(စ) ခဲသတ" #$ုိင်းများမှ ခဲသတ" #သန်'စင်များ ထုတ်ယူရာတွင် လုိအပ်သည့် ဇကာအရွယ် 

အစားရရိှေစရန် အမ@န်'က% ိတ်ခြ င်း၊ သတ" #$ုိင်းများအား အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း 

နည်းစဥ်များကို အသံုးပြ #၍  ခဲပါဝင်မ@ (၄၀%)ရိှေသာ ခဲသတ" #သန်'စင်များကုိ ထုတ်ယူ 

 ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

အေခြ ခံအေဆာက်အဦး 

 (ဆ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲ သန်'စင်စက်$ံု၏ ေမြ ဧရိယာ(၆.၅၆)ဧကအတွင်း ပင်မစက်$ုံ 

အေဆာက်အဦး၊ အေခြ ာက်ခံဂိုေဒါင်၊ အုပ်ချ#ပ်ေရး$ံုး=ှင့် နားေနေဆာင်၊ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ 

ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ စားဖိုေဆာင်၊ ခဲသတ" #သန်'စင် သုိေလှာင်$ုံ၊ စက်ပြ င်$ံု=ှင့် ဆီ 

သုိေလှာင်ခ/ ံတုိ' တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်ေ့ဆာင်ရွက်မ@ 

(ဇ) ထိပ်တန်း က? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသရိှ ခဲလုပ်ကွက် 

များမှ ခဲသတ" #$ိငု်းများအား ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲ 

သန်'စင်စက်$ံုတွင် ခဲပြ န်ရ=@န်း ေကာင်းစွာဖြ င့် စီးပွားဖြ စ် ထုတ်လုပ်=ိုင်ရန်အတွက် 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းနည်းစနစ်ကို အသံုးပြ #၍ ခဲသတ" #သန်'စင်များ ထုတ်လုပ်ေန 

 ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

 

 

  



 
အက% ိ#တည်ေဆာက်ခြ င်း 

(၁) အက% ိ#တည်ေဆာက်ခြ င်းကာလတွင် ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု တည် 

ေဆာက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@မှ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ 

ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@ အနည်းဆံုး  ဖြ စ်ေစ=ိုင်မည် ေမြ ေနရာအား ေရွးချယ်၍ 

ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ အေနာက်ေတာင်ဘက် (၃)မိုင်ခန်'အကွာ 

ကွင်းအမှတ် ၇၆/ ေချာ်ေဆးကန်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၄)၊ ေမြ ကွက်အမှတ်(၁၅, 

၁၆, ၁၇) ရိှ (၆.၅၆) ဧကေပ�တွင် စက်မ@ဆုိင်ရာ=ှင့် အပု်ချ#ပ်မ@ဆုိင်ရာ 

အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရန် ေမြ ေနရာ  ပြ #ပြ င်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ=ှင့် 

စက်ပစ�ည်းများ ဝယ်ယူ စုေဆာင်းခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

တည်ေဆာက်ခြ င်း 

(၂) တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများအား ၂၀၁၃ ခု=ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် 

အုပ်ချ#ပ်မ@ဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ သတ" #$ုိင်းစုပုံကွင်း 

အတွက် ေမြ ေနရာပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်၊ အနည်ထိငု်ကန် တည် 

ေဆာက်ခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲစက်များ၊ Ball Mill, Belt Conveyor  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး 

သတ" #$ုိင်းများ သုိေလှာင်ကျီ၊ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ကန်များ၊ သတ" #သန်'စင် 

သုိေလှာင်$ံုများ၊ မီးစက်များ တည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည်။ $ံုးလုပ်ငန်းများအေနဖြ င့် 

ေမြ စာရင်း ပုစံံ(၁၀၅)၊ ပုဂaလိက စက်မ@လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်=ှင့် 

ဆက်စပ်ေဒသရိှ ေကျးရွာများမှ ေဒသခံများ၏ ေထာက်ခံချက်များ ရရိှထားပ/ ီး 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၃) ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် ခဲသတ" #$ုိင်းမှ ခဲသတ" #သန်'စင်များ 

ထုတ်ယူရန်အတွက် သတ" #$ုိင်းများအား  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်း၊ အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း=ှင့် 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်အား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

 က% ိတ်ခွဲခြ င်း (Crushing) 

(၃.၁)  က% ိတ်ခွဲခြ င်းအဆင့်တွင် ခဲသတ" #$ုိင်းများကုိ  က% ိတ်ခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား  က% ိတ်ခွဲ 

စက်များကုိ အသံုးပြ # ေဆာင်ရွက် ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  က% ိတ်ခွဲခြ င်းအဆင့်တွင် 

Grizzly Screen  ဖြ င့် ဇကာချ၍ (၆") အရွယ်အစားရှိ သတ" #$ိုင်းများကုိ (၂") 



 
အရွယ်အစားသုိ'  က% ိတ်ခွဲခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး တန်(၃၀၀)ဆန်' က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ိုင်း 

သုိေလှာင်ကျီသုိ' Belt Conveyor များ  ဖြ င့် ေပးပို' ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သတ" #$ုိင်းများအား  က% ိတ်ခွဲစက်(Jaw Crusher)  ဖြ င့်  က% ိတ်၍ လ@ပ်ဇကာကုိ 

အသံုးပြ #ပ/ ီး ဇကာချ၍ အ=ုတ်ဇကာ အရွယ် အစားများကို  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး 

သတ" #$ုိင်းသုိေလှာင်ကျီသုိ' Belt Conveyor များဖြ င့် ေပးပို'၍ ဇကာေပ�တင် 

ကျန်ခဲ့ေသာ သတ" #$ုိင်းများ (Over Size) ကုိ Belt Conveyor များဖြ င့် 

 က% ိတ်ခွဲစက်(Cone Crusher) သုိ' ေပးပို'၍  က% ိတ်ခွဲ ပါသည်။ Cone 

Crusher  ဖြ င့်  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများကုိ လ@ပ်ဇကာဖြ င့် ဇကာချ၍ 

အ=ုတ်ဇကာအရွယ်အစားများကုိ သတ" #$ုိင်းသုိေလှာင်ကျီသို' ေပးပို'  ပ/ ီး ဇကာ 

ေပ� တင်ကျန်ခဲ့ေသာ သတ" #$ုိင်းများ (Over Size) ကုိ Belt Conveyor 

များဖြ င့်  က% ိတ်ခွဲစက်(Cone Crusher) သုိ' ေပးပို'၍ ထပ်မံ  က% ိတ်ခွဲပါသည်။ 

 က% ိတ်ခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းများအားအဆုိင်း(၃)ဆုိင်းဖြ င့် ေဆာင်ရွက် မည်ဖြ စ်ပ/ ီး 

Design Capacity အရ (300 tons/day)  ဖြ စ်ေသာ်လည်း လုပ်ကွက်များမှ 

ခဲသတ" #$ုိင်း ရရှမိ@ေပ� မူတည်၍  က% ိတ်ဝါးေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါ သည်။ 

 အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း (Grinding)  

 (၃.၂)  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများအား အမ@န်' က% ိတ်စက် (Ball Mill) ကုိ အသုံးပြ #၍ 

အစိုက% ိတ်  က% ိတ် ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အမ@န်' က% ိတ်ပ/ ီး သတ" #$ိုင်းများကုိ 

Thinckener မ ှတစ်ဆင့် Pulp Density (40%) ဖြ င် ့အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်သည့် 

လုပ်ငန်းအဆင့်သုိ' ေပးပို' ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ Ball Mill မှာ အချင်း(၆)ေပ၊ 

အလျား(၁၂)ေပရိှပ/ ီး၊ တစ်နာရီ ခဲသတ" #$ိုင်း(၁၂-၁၄)တန် ခန်' အမ@န်'က% ိတ်ဝါး 

=ိုင်ပါသည်။ အမ@န်' က% ိတ်ရာတွင် (၂)လက်မမှ (၆)လက်မ အချင်းရိှ Steel Ball 

များကုိ အသံုးပြ # အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်းဖြ စ်ပ/ ီး တစ်လလOင် Ball consumption မှာ 

(၂)တန်ခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း (Flotation) 

(၃.၃) Thinckener မှ Pulp Density (40%)ရိှ ခဲသတ" #$ုိင်းများအား ဓာတ်ေဆး 

ေမYကန် (Conditioner)တွင်  pH (10 to 11) ရရိှေစရန်  ပြ #လုပ်ပ/ ီး အမြ H#ပ် 

ေဖာ်ဓာတ်ေဆးများ ထည့်၍ Rougher Cells, Scavenger Cells, 



 
Cleaner Cells စသည့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ကန်များအတွင်း  ဖြ တ်သန်း 

ေစပ/ ီး သတ" #သန်'စင်ရရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အမြ H#ပ်ေဖာ် 

သန်'စင် ခြ င်း လုပ်ငန်းများမှ တစ်ရက်လOင် ခဲပါဝင်မ@ (၅-၆)%ခန်' ပါဝင်ေသာ 

 က% ိတ်ဝါးပ/ ီး ေရYသတ" #$ုိင်း (၃၀၀)တန်အား သန်'စင်မည် ဖြ စ်ပ/ ီး ခဲသတ" # 

သန်'စင် (၂၀-၂၅)တန်ခန်' ထွက်ရှိမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ" #သန်'စင် ခြ င်း 

လုပ်ငန်းအဆင့်များမှ စွန်'ပစ်ေမြ စာထွက်ရိှမ@မှာ တစ်ရက်လOင် <(၂၈၀)တန် 

ခန်'  ဖြ စ်ပ/ ီး ခဲပါဝင်မ@မှာ (၀.၅)%ခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား 

အလျား(၆၈၀)ေပ x အနံ (၇၀၀)ေပ=ှင် ့အနက်(၆၀)ေပခန်'ရိှ စွန်'ပစ်ေမြ စာ 

ကန်တွင် စနစ်တကျ စွန်'ပစ်၍ ဓာတ်ေဆးပါ စွန်'ပစ်ေရများအား အနည်ထိငု် 

ကန် (၄၃၀'x၅၃၀'x ၆၀')မှ တစ်ဆင့် ေရတင်စက်များဖြ င့် စက်$ံုသို' ေပးပို' 

ကာ သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ # ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ကကုန်က? မ်း=ှင်အ့ရင်းအမြ စ်များသံုးစွဲမ@ 

(ဈ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် အသုံးပြ #ေသာ ကုန်က? မ်း=ှင့် အရင်းအမြ စ် 

များမှာ - 

 ကုန် က? မ်း 

(၁) ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံတွင် အသံုးပြ #မည့် ကုန်က? မ်းများမှာ 

ထိပ်တန်း က? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီ၏ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ 

ရိှ ခဲလုပ်ကွက်များမှ ထွက်ရှိေသာ ခဲပါဝင်မ@ (၅-၆)%ခန်'ရိှေသာ သတ" #$ုိင်းများ 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

 ေရအရင်းအမြ စ်သံုးစွဲမ@ 

(၂) သတ" #တွင်းများတည်ရိှသည့် ေဘာ်ဆိုင်းေဒသသည်  မြ စ်ေချာင်း စသည်ဖြ င့် 

ေရအရင်းအမြ စ်များ မရိှေသာေဒသ၊ ေရရှားပါးေသာ ေဒသဖြ စ်ပါသည်။ 

မိုးတွင်းကာလတွင် ရွာသွန်းသည့် ေရများအား မိုးေရစုကန်များ၊ သုိေလှာင်ကန် 

များဖြ င့် သုိေလှာင်၍ သံုးေရ၊ ချိ#းေရအဖြ စ် အသံုးပြ #ေနရခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အေထွေထွသံုးေရ သံုးစွဲမ@မှာ တစ်ရက်လOင် (၂,၅၀၀)ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ 

ေသာက်သံုးေရ အဖြ စ် (၂၅)လီတာဆန်' ေရသန်'ဗူးများအား အသံုးပြ #ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပ/ ီး တစ်ရက် သံုးစွဲမ@မှာ(၁၈၀)လီတာခန်' သံုးစွဲေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 



 
စက်$ံုလည်ပတ် သံုးစွဲေရအား (၃၉၀'x ၃၀၀'x ၁၈') (၁၃,၀၀၀,၀၀၀) ဂါလံ 

ဆန်' ကုန်းသာကန်မှ ရယူသံုးစွဲေနခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး လုပ်ငန်းသံုးေရ တစ်ရက်လOင် 

(၁၃၇,၇၀၀) ဂါလံခန်'သံုးစွဲမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသံုး စွန်'ပစ်ေရ  ပြ န်လည် 

ရရိှမ@မှာ တစ်ရက်ေရ သံုးစွဲမ@ပမာဏ၏ (၄၀%)ခန်'ဖြ စ်ပ/ ီး တစ်ရက်လOင် 

(၅၆၀၀၀) ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ရက်လOင်  ပြ န်လည်  ဖြ ည်စ့ွက်ရမည့် 

 ဖြ ည့်စွက်ေရပမာဏမှာ (၈၄,၀၀၀)ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဓဓာတ်ေဆးပစ�ည်းများသံုးစွဲမ@ 

(၃) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲ သန်'စင်စက်$ုံတွင် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်း=ှင့် 

နမူနာများ ဓာတ်ခွဲရာတွင် ဓာတ်ေဆးသံုးစွဲခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းတွင် သံုးစွဲသည့် ဓာတ်ေဆး 

(၃.၁) အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် အသံုးပြ #ေသာ ဓာတ်ေဆးများ=ှင့် သံုးစွဲမ@=@န်းမှာ 

Sodium Sulphide (4) kg/ton of ore, Sodium n-Butyl Xanthate 

(0.3)kg/ton of ore, Amyl Xanthate(0.3)kg/ton of ore, Iso Butyl 

Xanthate(Zsn)(0.3)kg/ton of ore, No.2#Oil (0.005)kg/ton of ore , 

Sodium Silicate (0.2)kg/ton of ore, Sodium Carbonate Soda (0.2) 

kg/ton of ore တို'  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ" #စက်$ံုအား တစ်=ှစ်လOင် (၈)လခန်' 

လည်ပတ်ရန် လျာထားေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း ဖြ စ်ပါသည်။  

  ဓာတ်ခွဲခန်းသံုးဓာတ်ေဆးပစ�ည်းများ 

(၃.၂) သတ" #သန်'စင်စက်$ံု၏ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် တစ်ရက်လOင် ခဲသတ" #$ုိင်းနမူနာ၊ 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သတ" #သန်'စင်နမူနာ=ှင့် စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာတို'၏ ခဲပါဝင်မ@အား 

ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်=ှစ်လOင် (၈)လခန်' လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ သံုးစွဲသည့် ဓာတ်ေဆးများ စာရင်းမှာ Hydrochloric 

Acid, Nitric Acid, Sulphuric Acid, Potassium Sulphate, Sodium 

Acetate Anhydrous, Ammonia Solution, Acetic Acid, L – 

Ascorbic Acid, Ethylenediamine tetracetic, Acid Xylenol 

Orange တုိ'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 



 
ေေလာင်စာဆီလုိအပ်ချက် 

(၄) ပငး်တယမ/ ိ#'၊ =ိုင်ငံေတာ်ပိုင် မဟာဓာတ်အားလုိင်းမှ ပင်းတယဓာတ်အားခွဲ$ံု 

(66/33 KV) (5MVA) Transformer ကုမ�ဏီပိုင် တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ 

ပငး်တယမ/ ိ#'=ှင့် (၁၄) မိုင်ခန်' အကွာအေဝးရှိေသာ ေဘာ်ဆိုင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ကုန်းသာဓာတ်အားခွဲ$ံု (၁)ခု တည်ေဆာက်ပ/ ီး 33/11 KV(5MVA) Step 

Down Transformer ထပ်မံ ထိုင်ပ/ ီး ၎င်းကုန်းသာ ဓာတ်အားခွဲ$ံုမှ 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်စက်$ံုသုိ' 11/0.4 KV(2MVA) Transformer  ဖြ င့် လOပ်စစ် 

ဓာတ်အား အသုံးပြ #လျက် ရိှပါသည်။ ခဲသန်'စင်စက်$ံု လOပ်စစ်ဓာတ်အား 

သံုးစွဲမ@အဖြ စ်ေပးေဆာင်ရေသာလOပ်စစ်ဓာတ်အားခမှာ တစ်လလOင် ကျပ်သိန်း 

(၁၂၀)ခန်' ေပးေဆာင်ရခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအေငွm)ထွက်ရိှမ@ 

(ည) သတ" #$ုိင်းများအားက% ိတ်ခွဲပ/ ီး အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင် ခြ င်း နည်းစနစ်တို' ဖြ င့် ခဲသတ" # 

သန်'စင် ထုတ်ယူေနခြ င်းဖြ စ်ပ/ ီး ထွက်ရိှသည့် စွန်'ပစ်ပစ�ည်း (အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ 

အခိုးအေငွm) များမှာ စွန်'ပစ်ေမြ စာ=ှင့် လုပ်ငန်းသံုး စွန်'ပစ်ေရများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 စွန်'ပစ်ေမြ စာ=ှင့် လုပ်ငန်းသုံးစွန်'ပစ်ေရ 

(၁) စွန်'ပစ်ေမြ စာ ထွက်ရိှမ@မှာ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရိှသည့် PD 

40% ခန်'ရိှေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာများ  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ ထွက်ရိှမ@မှာ 

တစ်ရက်လOင်(၂၈၀)တန်'ခန်'ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား (၆၈၀'x၇၀၀' 

x၆၀') အရွယ်အစားရိှ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်တွင် စွန်'ပစ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ 

ကန်အား ေမြ ေအာက်ေရစိမ့်ထွက် ခြ င်း မရိှေစရန် ေအာက်ေခြ =ှင့် ေဘးနံရံများ 

တွင် ရYmံေစးေမြ များအား  က% ိတ်၍ မံထားခြ င်း၊  မိးုကာလ ေရလOံခြ င်းမရိှေစရန် 

တာေဘာငမ်ျား  ပြ #လုပ်ခြ င်း  စသည်ဖြ င့် စနစ်တကျ တည်ေဆာက်ထားခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာတွင် ပါဝင်ေသာ စွန်'ပစ်ေရများအား အနည်ထိုင် 

ကန် (၄၃၀'x၅၃၀'x၆၀') တွင် အနည်ထိငု်ေစပ/ ီး ေရ က? ည်အား စက်$ံုတွင် 

 ပြ န်လည်အသံုးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသံုး စွန်'ပစ်ေရများအား နမူနာ 

ေကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်မ@များအရ စွန်'ပစ်ေရ အရည်အေသွးသည် 



 
အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက် 

များ၊ စွန်'ထုတ်ရည် အရည်အေသွးအတွင်း ရိှေ က? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။  

အမ@န်အမYား=ှင့်အခိုးအေငွmများထွက်ရိှမ@@ 

(၂)  က% ိတ်ခွဲခြ င်းအဆင့်တွင် သတ" #$ုိင်းများအား  က% ိတ်ခွဲရာမှ အမ@န်အမYားများ 

ထွက်ရိှ=ိုင်ပါသည်။ သုိ'ေသာ်  က% ိတ်ခွဲစက်များတွင် အမ@န်အမYားစုပ်သည့် စနစ် 

=ှင့် ေလစစ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများအား 

-200#,80% အရွယ်အစားရရိှေစရန်  က% ိတ်ဝါးရာ၌ အစိုက% ိတ်  က% ိတ်ခြ င်း  ဖြ စ် 

၍ အမ@န်အမYားများ ထွက်ရိှခြ င်းမရိှပါ။  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်း သတ" #$ုိင်းများကို သယ်ယူ 

ရာတွင်လည်း conveyor များဖြ င့် သယ်ယူခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး ေလတိုက်၍ အမ@န် 

အမYားများ ပျံmလွင့်မ@မရှိေစရန် conveyor များအား သွပ်မိုး၊ သွပ်ကာ 

အ ေဆာက်အဦးအတွင်း တည်ေဆာက်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အမြ H#ပ်ေဖာ် 

သန်'စင်မ@လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ@မှာ ဇလသတ" #ေဗဒ နည်းစဥ်ကုိ အသံုးပြ # 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ စ်၍ အခိုးအေငွmများ ထွက်ရိှ ခြ င်းမရှိပါ။  

အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်းထွက်ရိှမ@ 

(၃)  စက်$ံုတွင် ဝန်ထမ်း(၅၇)ဦး ခန်'ထား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထွက်ရိှ 

သည့် အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများမှာ စားကုန်ေသာက်ကုန် စွန်'ပစ် 

ပစ�ည်းများ၊ လူသံုးကုန် စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ=ှင့် အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ေရတို' 

 ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ရက်လOင် စွန်'ပစ်ပစ�ည်းထွက်ရိှမ@မှာ (၄)ပိဿာခန်'  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများအား ဝန်ထမ်းေဆာင်၏ အေနာက်ဘက်တွင် တူးေဖာ်ထား 

ေသာ (၈'x၆'x၄') ေမြ ကျင်းအတွင်း ေခြ ာက်ခံ၍ ေမြ ညH၊ိ ေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်၍ 

ေဒသေပါက်ပင်များ  ပြ န်လည်စိုက်ပျိ#းမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ချိ#းေရ၊ 

သံုးေရအဖြ စ် အသံုးပြ #ရာမှ ထွက်ရိှေသာ အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ေရမှာ 

တစ်ရက်လOင် (၆၀၀)ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွေထွသံုးစွန်'ပစ်ေရများအား 

ေမြ ာင်းများဖြ င့် အစားထိုးစိုက်ခင်းများသုိ' သွယ်တန်းေပးပို'ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး 

(ဋ) ေဘာ်ဆုိင်းေဒသသည် ေရရှားပါးေသာ ေဒသတစ်ခုဖြ စ်ပ/ ီး ေမြ ေအာက်ေရထွက်ရိှခြ င်း 

မရိှပါ။ လုပ်ကွက်များအတွင်း အဝီစိတွင်းတူးေဖာ်ရာတွင်လည်း ေမြ ေအာက်ေရအဖြ စ် 



 
မထွက်ရိှဘဲ  ေမြ ေအာက်တွင် ေရစုကန်အဖြ စ် တည်ရှိေနေသာ ထုံးေကျာက် ဂလုိဏ် 

တွင်းမှ ေရများအား စုပ်ယူရရှိပ/ ီး အဆိုပါေရခမ်းပါက ေရရရိှခြ င်းမရိှေသာ ေဒသ 

 ဖြ စ်ပါသည်။  မြ စ်ေချာင်း=ှင့်ေရအရင်းအမြ စ်မရှိေသာ ေဒသဖြ စ်၍ မိုးေရေလှာင်ကန် 

များ ထားရိှ၍ ေရရယူေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရကုိ ေပ(၁၂၀၀)ခန်'တွင် 

စတင်ေတွmရှိရပါသည်။  

လလုပ်သားအေရအတွက် 

(ဌ) ခဲသတ" # သန်'စင်ထုတ်လုပ်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ေဒသခံအလုပ်သမားများ 

အား ဦးစားေပး ခန်'ထားပါသည်။ ခန်'ထားသည့် ဝန်ထမ်းအင်အား=ှင့် လုပ်သား 

အေရအတွက်မှာ (၅၄)ဦး=ှင့် ဓာတ်ခွဲခန်း ဝန်ထမ်းအေရအတွက်မှာ (၃)ဦး  ဖြ စ်ပါ 

သည်။  

တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန် 

(ဍ) ခဲသန်'စင်စက်$ံု၏ Ball Mill =ှင် ့ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ဌာနမှာ နံနက်ဆိုင်း(၇-၃)နာရီ၊ 

ေန'ဆိုင်း(၃-၁၁)နာရီ၊ ညဆုိင်း(၁၁-၇)နာရီ၊ အဆုိင်း(၃)ဆုိင်း စနစ်ဖြ င့် (၂၄)နာရီ 

လည်ပတ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  က% ိတ်ခွဲဌာနမှာ နံနက်ဆုိင်း (၇-၃)နာရီ၊ ေန'ဆုိင်း(၃-

၁၁)နာရီ၊ အဆုိင်း(၂)ဆုိင်း  ဖြ င့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အုပ်ချ#ပ်မ@၊ စက်မ@=ှင့် 

လOပ်စစ်ဝန်ထမ်းများမှာ နံနက် (၈း၃၀) မှ ညေန (၄း၃၀)ထိ အလုပ်ချိန် သတ်မှတ် 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်=ှင့်ထွက်ရိှမ@ 

(ဎ) ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ တည်ေဆာက်ထားေသာ စက်$ံု Design 

Capacity အရ တစ်ရက်လOင် ခဲပါဝင်မ@ (၅-၆)%ခန်' ရိှေသာ ခဲသတ" #$ိုင်း (၃၀၀)တန် 

ခန်'အား  က% ိတ်ဝါး=ိုင်မည်  ဖြ စ်ပ/ ီး အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းမှ ခဲပါဝင်မ@ (၄၀)%ရိှ 

သတ" #သန်'စင် (၂၀ -၂၅)တန်ခန်' ထွက်ရိှမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်=ှစ်လOင် (၈)လခန်' 

စက်$ံု လည်ပတ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး တစ်လလOင် ခဲသတ" #သန်'စင် (၆၀၀-၇၅၀)တန်ခန်'၊ 

တစ်=ှစ်လOင် (၄၈၀၀-၆၀၀၀)တန်ခန်' ထွက်ရိှမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သုိ'ေသာ်လည်း 

ခဲသတ" #$ုိင်းရရိှမ@ေပ� မူတည်၍ စက်$ံုအား လည်ပတ်သန်'စင်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

 

 



 ဥပေဒ(၂၀.၈.၂၀၁၈)၊ သစ်ေတာနည်းဥပေဒများ(၁၉၉၅)၊ ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကွဲ=ှင့် သဘာဝ 

ထိန်းသိမ်း ေရးနယ်ေမြ များ ကာကွယ်ေစာင့် ေရှာက်ခြ င်းဆိုင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈)၊  ေတာ$ိုင်း 

တိရိစ¤ာန်=ှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ေရး=ှင့် သဘာဝနယ် ေ မြ များ ထိန်းသိမ်းေရး 

ဥပေဒ(၁၉၉၄)၊ ၂၀၁၃၊ အနည်းဆုံးအခေက? း ေငွဥပေဒ၊ အလုပ်သမားေလျာ်ေက? း အက် 

ဥပေဒ(၁၉၅၅)၊ အလုပ်သမားအဖွဲmအဖွဲmအစည်းဥပေဒ(၂၀၁၁)၊  မြ န်မာ=ိုင်ငံ မီးသတ် တပ်ဖွဲm 

ဥပေဒ(၂၀၁၅)၊  ေရအရင်းအမြ စ်=ှင့် မြ စ် ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၃)၊  ေရအရင်းအ မြ စ်

=ှင့်  မြ စ် ေချာင်းများ ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃)၊  ပြ ည်သူ'ကျန်းမာေရးဥပေဒ (၁၉၇၂)၊ 

အမျိ#းသားေ မြ အသုံးချမ@ဆိုင်ရာ မူဝါဒ(၂၀၁၆)၊ The Emergency Provision Act (1950)၊ The 

Explosives Subatances (1908)၊ လူမ@ဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၁၉၅၄)၊ လူမ@ဖူလုံေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၂)၊ ေမြ ေအာက်ေရအက်ဥပေဒ(၁၉၃၀)၊  မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ #ပ်=ှံမ@ဥပေဒ(၂၀၁၆)၊  မြ န်မာ 

=ိုင်ငံရင်း=ှီး မြ #ပ်=ှံမ@နည်းဥပေဒ(၂၀၁၇)၊ ရင်း=ှီးမြ ##ပ်=ှံမ@ အမိန်'ေက? ာ်ညာစာအမှတ်(၂၀၁၃)၊ 

 မြ န်မာ=ိုင်ငံကုမ�ဏီများဥပေဒ(၁၄.၁၂.၂၀၁၇)၊ သဘာဝေဘးအ="ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်'ခွဲမ@ ဥပေဒ 

(၂၀၁၃)၊  ေ မြ လွတ်၊  ေ မြ လပ်၊  ေ မြ $ိုင်း စီမံခန်'ခွဲ ေရးဥပေဒ(၂၀၁၂)၊ အမျိ#းသား ပတ်ဝန်း ကျင် 

ေရးရာမူဝါဒ(၁၉၉၄)၊ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ်ကင်းရှင်း ေရး=ှင့် ကျန်းမာ ေရးဆိုင်ရာဥပ ေဒ 

(၂၂.၃.၂၀၁၉)၊ ေရအရင်းအမြ စ်=ှင့်  မြ စ် ေချာင်းများဥပေဒကို  ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ(၂၀၁၇)၊ 

 မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@ဥပေဒကို  ပြ င်ဆင်သည့်နည်းဥပေဒ(၂၀၁၉)၊  မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@ 

ဥပေဒကို  ပြ င်ဆင်သည့်နည်းဥပေဒ(၂၀၁၈)၊ အလုပ်အကိုင်=ှင့် က¥မ်းကျင်မ@ဆိုင်ရာ ဖွံm ဖ/ ိ#းေရး 

ဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိ#းများအခွင့်အ ေရးကာကွယ်ခြ င်းဆိုင်ရာဥပ ေဒ(၂၀၁၅)၊ အလုပ် 

သမားအငြ င်းပွားမ@ဆိုင်ရာ ေဖြ ရှင်း ေရးဥပေဒ(၂၀၁၂)၊  ေပါက်ကွဲ ေစတတ် ေသာ ခဲ၊ ယမ်း၊ 

မီး ေကျာက် အက်ဥပ ေဒ(၁၈၈၇)၊  ေပါက်ကွဲ ေစတတ် ေသာ ဝတ¦#ပစ�ည်းများ အက်ဥပ ေဒ(၁၉၀၈)၊ 

ဓာတုပစ�ည်း=ှင့်ဆက်စပ်ပစ�ည်းများ အ="ရာယ်မှတားဆီးကာကွယ် ေရး ဥပ ေဒ(၂၀၁၃)၊  မြ န်မာ 

=ိုင်ငံကုမ�ဏီများအက်ဥပ ေဒ(၁၉၁၄)၊  ေ မြ ယာဥပ ေဒ(၂၀၁၂)၊ ကူးစက် ေရာဂါများ ကာကွယ် 

=ိုမ်နင်းေရးဥပေဒ(၁၉၉၅)=ှင့် စက်$ုံအက်ဥပေဒ(၁၉၅၁)တို'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

၁၃ 



 
ပပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရး=ှင့် လူမ@ေရးဆုိင်ရာစံချိန်စံ�Yန်းများ 

(ဂ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ 

ဆုိင်ရာဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ စံချိန်စံ�Yန်းများမှာ  ေရအရည်အေသွးအဆင့် သတ်မှတ်ချက် 

များ (Effluents Levels)၊ ပတ်ဝန်းကျင် ေလထုအရည်အေသွး (Ambient Air 

Quality Standards)၊ ဆူညံသံ (Noise)၊ WHO Noise Level Guideline၊ ေမြ ထု 

အရည်အေသွး၊ =ိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများ=ှင့် သေဘာတူစာချ#ပ်များ၊ =ိုင်ငံတကာ 

မူဝါဒများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ပံု=ှင်က့ားချပ်များ 

၅။ စီမံကိန်းတည်ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@အဆင့်ဆင့်ပြ =ှင့် စွန်'ပစ်ပစ�ည်း 

ထွက်ရိှမ@=ှင့် စွန်'ထုတ်မည့်လုပ်ငန်းစဥ်ေဖာ်ပြ သည့်ဇယားများမှာ ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၊ 

အနီးဝန်းကျင် (၅)မိုင်ပတ်လည်ပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ၊ ေမြ စာရင်းပုစံံ-၁၀၅၊ အပု်ချ#ပ်မ@=ှင့် လုပ်ငန်း 

ဆုိင်ရာတည်ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ၊ ေလထု၊ ဆူညံသံတုိင်းတာသည့် ေနရာ=ှင့် ေရနမူနာ၊ ေမြ နမူနာ 

ေကာက်ယူသည့် တည်ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ၊ ဆက်စပ်ေဒသဖြ စ်ေသာ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာတွင် 

ေလထုတိုင်းတာသည့် တည်ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ၊ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ ငး် (Flotation) လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မ@ အဆင်ဆ့င့်ပြ ကားချပ်၊ ခဲသတ" #$ုိင်းများ  က% ိတ်ခွဲမ@လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင် ့ပြ ကားချပ် 

(Capacity – 300 tons/day)၊  က% ိတ်ခွဲ ပ/ ီး သတ" #$ိုင်းများအား အမ@န်' က% ိတ်မ@လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ပြ  

ကားချပ်=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ် ခဲသတ" #သန်'စင် ထုတ်လုပ်မ@လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ်တိ'ု  ဖြ စ်ပါသည်။  

ကတိကဝတ် 

၆။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ရှမ်းပြ ည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း)၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်း 

ေဒသရိှ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် 

လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်ေစ=ိငု်ေသာ လုပ်ငန်းများအား ထိခိုက်မ@ေလျာ့နည်း သက်သာေစေရး 

အတွက် စီမံကိန်းအဆိုပြ #သူမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည် ့ ကတိကဝတ်များ၊ အစီရင်ခံစာ ေရးသား 

 ပြ #စုသူ၏ အစီရင်ခံစာပါအချက်များ မှန်ကန်ေက? ာင်း ဝန်ခံကတိပြ #ချက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး၊ 

လူမ@စီးပွားဆုိင်ရာ=ှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာမူဝါဒများ၊ ဥပေဒဆုိင်ရာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ=ှင့် မူေဘာင်များ 

(Policies and Legeslation)=ှင်အ့ညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 



 
လလက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန (Existing Environment) 

၇။ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုသည် ေတာင် က% ီးခ$ုိင်၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ 

အေနာက်ေတာင်ဖက် (၃)မိုင်ခန်'အကွာ ကွင်းအမှတ် ၇၆/ေချာ်ေဆးကန်ကွင်း၊ ဦးပိုင် အမှတ်(၄)ရှိ 

ေမြ ကွက်အမှတ် (၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇) (၆.၅၆)ဧက တွင် တည်ေဆာက်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ စာရင်း 

ပုံစံ(၁၀၅)၊ ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်=ှင့် ေဒသခံများ၏ ေထာက်ခံချက်များ ရရှိ 

ထားပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို'အပြ င် လုပ်ကွက်နယ်ေမြ အတွင်း အမျိ#းသားအဆင့်၊ တိုင်း=ှင့်ပြ ည်နယ် 

အဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွ ထိန်းသိမ်းေရး နယ်ေမြ များ၊ အများပြ ည်သူ 

ဆုိင်ရာသစ်ေတာ၊ သိပံ�ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိ$ူပဆုိင်ရာ ထိန်းသိမ်းထား 

ေသာ အထင်ကရေနရာများ ပါဝင်မ@မရိှပါ။ ရှားပါးေသာတိရိစ¤ာန်များ၊ မျိ#းတုန်း ေပျာက်ကွယ်လု 

နီးပါးဖြ စ်ေသာ ရှားပါးမျိ#းစိတ်များ၊ စီးပွားေရး=ှင့်ကျန်းမာေရး အဟာရဆုိင်ရာတန်ဖိုးရိှမျိ#းစိတ်များ 

မရိှေက? ာင်း ေကျးရွာအုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�းများ၊ ေဒသခံများထံမှ သိရိှရပါသည်။ စက်$ုံ=ှင့်အနီးရိှ ေကျးရွာ 

မှာ လုပ်ကွက်၏ အေရှmေမြ ာက်ဘက် (၃)မိုင်ခန်'အကွာရှိ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ  ဖြ စ်ပါသည်။  

ပထဝီဆုိင်ရာနယ်ပယ်အတုိင်းအတာသတ်မှတ်ချက် 

(က) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #သန်'စင်စက်$ံု၏ အကျယ်အဝန်းသည် (၆.၅၆) 

ဧက  ဖြ စ်ပါသည်။   

ေမြ မျက်=ှာသွင်ပြ င်=ှင့် ေဒသ="ရဘူမိေဗဒအေခြ အေန 

(ခ) ေဘာ်ဆုိင်းေဒသရိှ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုသည် ပင်လယ်ေရမျက်=ှာပြ င် အထက် 

အမြ င်ေ့ပ(၄၀၀၀)မ ှ (၅၀၀၀)ေပက? ားတွင် တည်ရိှပ/ ီး၊ မူလအစကပင် သဘာဝသစ်ေတာ 

သစ်ပင်များ ေပါက်ေရာက်မ@မရိှဘဲ၊ ေတာင်ကတုံးဆန်သည့် ေတာင်ကုန်းငယ်များဖြ င့် ေမြ  

မျက်=ှာပြ င် အေနအထားကို ေတွmရိှရပါသည်။ ဘူမိေဗဒ အေနအထားများမှာ သတ" #တွင်း 

ဧရိယာအတွင်း မီးခိုးေရာင် ထုံးေကျာက်များ၊ ဒိုလုိမက်တစ်ထုံးေကျာက်များ=ှင့် သဲ=ုေကျာက် 

(Silt Stone)များဖြ င့် ဖွmဲစည်းထားပ/ ီး ဘူမိသက်တမ်းအားဖြ င့်  =ှစ်သန်း(၅၀၀) (Ordovici- 

an) သက်တမ်းရိှ ပင်းတယေကျာက်လYာစုတွင် ပါဝင်ေသာ ဝမ်းပြ ည့်ေကျာက်လYာ (Wumbye 

Formation)များ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဘူမိသက်တမ်းအတွင်း၌ ေကျာက်လYာများ တွန်'ေခါက်ခြ င်း၊ 

 ပြ တ်ေရွmခြ င်းများ  ဖြ စ်ေပ�ခဲ့သဖြ င့် အလွန်$@ပ်ေထွးေသာ ဘူမိအေနအထားများ  ဖြ စ်ေပ� 

ေစခဲပ့ါသည်။ 

  



 
ရရာသီဥတု၊ မိးုေလဝသ 

(ဂ) ပင်လယ်ေရမျက်=ှာပြ င်အထက်ေပ (၄၀၀၀-၅၀၀၀) ခန်'တွင် တည်ရိှေသာေ က? ာင်၊့ ေ=ွရာသီ 

တွင် အမြ င့်ဆံုးအပူချိန် (၃၇.၀-၃၃.၈)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ေဆာင်းရာသီတွင် အနိမ့်ဆံုးအပူချိန် 

(၄.၆၅-၁.၆)ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်=ှင့် မိုးရာသီတွင် ပOမ်းမOလစဥ် မိုးေရချိန်လက်မ(၃၃")ရိှပ/ ီး၊ 

=ှစ်စဥ်မိုးေရချိန် (၅၅.၄၆-၂၇.၈၁)"ခန်' ရွာသွန်းပါသည်။ ေဆာင်းရာသီတွင် တစ်ခါတစ်ရံ 

ေရခဲအမှတ်ေအာက် ေရာက်ရိှတတ်ပါသည်။  

ဆူညံသံ 

(ဃ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့သည့် ေနရာများမှာ စက်$ံု 

ဝန်းကျင်အနီး၊ သတ" #သန်'စင်များအား သုိေလှာင်သိမ်းဆည်းေသာ စတိုအနီး၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာ 

ကန်အနီး၊ ဝန်ထမ်းေဆာင်အနီး=ှင့် အုပ်ချ#ပ်ေရး$ံုးအနီးတုိ'တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဥ် တိုင်း 

တာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ စက်$ံုအနီးရိှ ေကျးရွာမှာ လုပ်ကွက်၏ အေရှmေမြ ာက်ဘက် (၃)မိုင်ခန်' 

ကွာေဝးခြ င်းတုိ'ေ က? ာင့် ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုမှ ခဲသတ" #သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်း 

များေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့်ထွက်ေပ�လာေသာဆူညံသံသည်ဆက်စပ်ေဒသအေပ�သက်ေရာက် 

မ@ မရိှ=ိုင်ေ က? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။                  

ေရအရည်အေသွး 

(င) စက်$ံုတွင် ေရအရင်းအမြ စ်အဖြ စ် ရယူသံုးစွဲမည့် ကုန်းသာမိုးေရစုကန်မှ လုပ်ငန်းသံုးေရ၊ 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာမှ ထွက်ရိှသည့် လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ (စွန်'ပစ် 

ေမြ စာကန်)=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်မှလုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရတို'အား ေရနမူနာေကာက်ယူ စစ်ေဆး 

ခဲ့ပါသည်။ စစ်ေဆးေတွmရှိမ@များအရ လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ အရည်အေသွးမှာ အမျိ#းသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန်ချက်များ၊ စွန်'ထုတ်ရည် အရည် 

အေသွးအတွင်း ရိှေက? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ 

ေလအရည်အေသွး  

(စ)  ခဲသတ" #$ုိငး် က% ိတ်ခွဲသန်'စင် စက်$ံုအတွင်း ခဲသတ" #$ုိင်းများ သယ်ပို'စုပုံ ခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်း၊ 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ@ ရိှ-မရိှ သိရိှ 

ေစရန် စက်$ံုအတွင်း=ှင့် စက်$ံုအနီး (၃)မိုင်ခန်'အကွာတွင်ရိှေသာ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ၏ 

ကုမ�ဏီ$ံုးချ#ပ်တွင် ေလထု အရည်အေသွးအား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးသည့် Parameters များမှာ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm၊ =ိက်ုဒ/ ိ#ဂျင်ဒိုင် ေအာက် 

ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm၊ =ိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm၊ အမ@န်အမYား(Particulate Matter, 



 
PM10)၊ အမ@န်အမYား(Particulate Matter, PM2.5)၊ ဆာလ်ဖာလ်ဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ် ဓာတ်ေငွm 

တို'အားတိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မ@နည်းစဥ်အရ သတ" #$ုိင်းများအား အမြ H#ပ်ေဖာ် 

သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်း မေဆာင်ရွက်မီ ကန်'ခ¥တ်ရန် မီးဖုတ်ခြ င်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

မပြ #ဘဲ  က% ိတ်ခွဲ ပ/ ီး သတ" #$ိငု်းများအား အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

 ဖြ စ်၍ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ် ဓာတ်ေငွmများ ထွက်ရိှခြ င်း မရိှပါ။  

ေမြ ထုအေခြ အေန 

(ဆ) ခဲသတ" #$ုိင်း သန်'စင်စက်$ံု=ှင့် ဆက်စပ်ေဒသရိှ အေပ�ယံ ေမြ ထုအေခြ အေနမှာ အနီရင့် 

ေရာင်ကွာတာနရီသက်တမ်းရှိ သက်ရင့်=ုံးေမြ များ=ှင့် ရYံmေစးေမြ  (Kaolinite)များဖြ င့် ဖွဲmစည်း 

ထားပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများမှာ ခဲကာဘွန်နိတ် (Cerussite-PbCO3)=ှင် ့ ခဲဆီလီကိတ် (Alamo- 

site- PbSiO3) များဖြ စ်ပ/ ီး၊ စွန်'ပစ်ေကျာက်များမှာ ထုံးေကျာက်(Calcite-CaCO3) များ=ှင့် 

သလင်းေကျာက်(Quartz-SiO2)များ  ဖြ စ်ေက? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ အက်စစ်ယိုစီးေသာ 

Pyrite(FeS),Pyhrrotite(FeS2)စသည့် ဆာလ်ဖိုဒ်သတ" #များ ပါဝင်ခြ င်းမရိှပါ။ အေပ�ယံ 

ေမြ ထုအေခြ အေနအားသိရိှေစရန် စက်$ံုအတွင်း ေမြ နမူနာအား ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ပါ 

သည်။ ေမြ ဆီလYာညစ်ညမ်းေစ=ိငု်သည့် အရင်းအမြ စ်များဖြ စ်သည့်စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်မှ စွန်'ပစ် 

ေမြ စာနမူနာ=ှင့် ခဲသတ" #သန်'စင်နမူနာတုိ'အား ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲ 

အေဖြ များအရ Contaminated Land Exposure Assesment (UK & EU) (CLEA) 

(SGV = Soil Guideline Value)အတွင်း ရိှေ က? ာင်းေတွmရိှရပါသည်။  

ေဂဟစနစ် 

(ဇ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ၊ ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ 

ေတာေတာင်အေခြ အေန=ှင့် ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမ@ အေခြ အေနများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည် - 

သစ်ေတာသစ်ပင်ေပါက်ေရာက်မ@အေခြ အေန 

(၁) ေဘာ်ဆိငု်းေဒသသည်သဘာဝသစ်ေတာသစ်ပင် က% ီးများေပါက်ေရာက်မ@မရှိဘဲ၊သစ်ပင် 

ငယ်=ှင့်  ခ/ #ံ=ွယ်များသာေပါက်ေရာက်ေသာ ေတာင်ကုန်းငယ်များဖြ င့် ေမြ မျက်=ှာပြ င် 

အေနအထားကုိ ေတွmရိှရပါသည်။ ချယ်ရီ၊ ေတာသရက်၊ ယူကလစ်၊ စိန်ပန်း၊ ငှက်ေပျာ၊ 

ေထာပတ်၊ ဝက်သစ်ချ၊ သစ်အယ်၊ မယ်ဇလီ၊ မန်ကျည်း၊ ထင်းရှ�း၊ ပိ=ªဲ၊ ဂျပန်ငု၊ 

သေပြ =ှင့်ပင်စိမ်းပင်များအား အနည်းငယ်ေတွmရိှရပါသည်။ ေတာင်ကုန်း ေတာင်တန်း 

များသည် အများအားဖြ င့် အေနာက်ေမြ ာက်မှ အေရှmေတာင်သုိ' သွယ်တန်းေနခြ င်း 



 
 ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ�ဏီအေနဖြ င့် ေဘာ်ဆုိင်းေဒသတွင် ၂၀၁၂ ခု=ှစ်မှစ၍ ပတ်ဝန်းကျင် 

စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရး=ှင့် စားဝတ်ေနေရးအေထာက်အကူပြ #စားပင်စိုက်ပျိ#းေရး လုပ်ငန်း 

များအား စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွဖြ စ်ထွန်းမ@အေခြ အေန 

(၂) ဘူမိဆုိင်ရာ ဖွဲmစည်းမ@ အေနအထားများအရ ထုံးေကျာက်များ=ှင့် သဲ=ုေကျာက်များ 

 ဖြ စ်ေနခြ ငး်တုိ'ေ က? ာင့် သစ်က% ီးဝါး က% ီးများ ရှင်သန်မ@မရိှ၍ သစ်ေတာတွင် မှီတင်း 

ေနထိုင်ေသာ ဇီဝမျိ#းစုံ မျိ#းကဲွများ  ဖြ စ်ထွန်းမ@ နည်းပါးပါသည်။ ေဒသခံများ၊ ေကျးရွာ 

တာဝန်ရိှသူများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ေတာမုဆုိးများအား ေမးမြ န်းချက်များအရ ေတာ 

တိရိစ¤ာန်များ အေနဖြ င့် ေတာေကာင် က% ီးများ ေတွmရိှရခြ င်း မရိှဘဲ၊ ရှဥ့်၊ ယုန်၊ ေက? ာင် 

တို'အား အနည်းငယ် ေတွmရိှရေ က? ာင်း သိရိှခဲ့ရပါသည်။ တိရိစ¤ာန်ငယ်များ အေနဖြ င့် 

နဂျီေကာင်၊ အီကုတ်၊ လိပ်ပြ ာ၊ ပုဇင်း၊ ကျိ#င်းေကာင်၊ ဓားခုတ်ေကာင်၊ လယ်က« က်၊ 

ေတာက? က်၊ ေရက? က်၊ ေမ¬ တုိ'အား ေတွmရိှရပါသည်။ 

လလူမ@ပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန  

(ဈ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုအနီး တည်ရိှေသာေကျးရွာမှာ ေဘာ်ဆိုင်းေကျးရွာ  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာမှာ စက်$ုံ၏ အေရှmေမြ ာက်ဘက် (၃)မိုင်ခန်'အကွာတွင် တည်ရိှပါ 

သည်။ အသက်ေမွးဝမ်းေ က? ာင်းအေနဖြ င့် ေတာင်ယာ စိုက်ပျိ#းခြ င်း၊ သနပ်ဖက်၊ လက်ဘက်၊ 

ေပြ ာင်းတုိ'ကုိ အဓိကစိုက်ပျိ#းပ/ ီး၊ =ှစ်ရှည်သီး=ှံအဖြ စ် သရက်၊ ေထာပတ်၊ ဒညင်းတို'ကုိ စိုက်ပျိ#း 

 က? ပါသည်။ ခဲသတ" #တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ေခတ်အဆက်ဆက်ကပင် တစ်=ိုင် 

တစ်ပိုင် လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့က? ပါသည်။ေဘာ်ဆိုင်း ေကျးရွာတွင် ရပ်ကွက်က% ီး(၉)ခုရိှပ/ ီး၊ 

 မ/ ိ#'မရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးရပ်ကွက်၊ ကန်သာရပ်ကွက်၊ သဖန်းပင်ရပ်ကွက်၊  ပြ ည်သာရပ်ကွက်၊ 

ကုန်းမြ င့်သာယာရပ်ကွက်၊ ကံပြ င်ရပ်ကွက်၊ ဂတ်တဲရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းေတာင်ရပ်ကွက်တိ'ု 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ကန်ဦးရပ်ကွက်တွင် ရဲစခန်း တည်ရိှပ/ ီး၊ ကန်သာရပ်ကွက်တွင် (၁၆)ခုတင်ဆန်' 

တိုက်နယ်ေဆး$ုံ=ှင့် အရန်မီးသတ်စခန်း (၁)ခုတည်ရိှပါသည်။  မ/ ိ#'မရပ်ကွက်တွင် ေကျးလက် 

ကျန်းမာေရး ဌာနခွဲ(၁)ခု၊ ပုဂaလိက ေဆးေပးခန်း(၁)ခုတုိ' ရိှပါသည်။ အထက်တန်းေကျာင်း 

(၁)ေကျာင်း ရိှပါသည်။ အဓိက စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအေနဖြ င့် လက်ဖက်စိုက် ခြ င်း၊ သနပ်ဖက်၊ 

အာလူး၊ ပဲမျိ#းစုံ=ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိ#း က? ပ/ ီး ဆန်စပါးကို ေတာင်ေစာင်း=ှင့် 

ေတာင်ကုန်းဝန်းကျင်များတွင် ေလှကားထစ်စနစ်ဖြ င့် စိုက်ပျိ#း က? ပါသည်။ စည်ပင်သာယာ 

ေစျး(၁)ခုရိှ ပ/ ီး (၅)ရက် တစ်ပတ် ေစျးေန'သတ်မှတ်ကာ သီး=ှံများ၊ စားသံုးကုန်များ=ှင့် လူသံုး 



 
ကုန်ပစ�ည်းများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားလျက် ရိှပါသည်။ သတ" #တူးေဖာ်သည့် လုပ်ငန်းကုိ 

လက်လုပ် လက်စားတူးေဖာ်ခြ င်း၊ သတ" #တူးေဖာ်ေရး ကုမ�ဏီများတွင် မိုင်းလုပ်သားအဖြ စ် 

ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်ခြ ငး်တုိ'ကုိ  ပြ #လုပ် က? ပါသည်။ ဗုဒဘာသာ ဘုန်းေတာ် က% ီး ေကျာင်း(၂) 

ေကျာင်းရှိပ/ ီး ခရစ်ယာန်ဘုရားရိှခိုးေကျာင်း၊ ဗလီ၊ ဟိ=®� ဘုရားေကျာင်းများမရိှပါ။ ေကျာင်း 

ေတာင်ရပ်ကွက်ရိှ ေရYမြ စည်ဘုန်းေတာ်က% ီးေကျာင်းသည် လူသိများထင်ရှားပါသည်။ ေဒသခံ 

 ပြ ည်သူအများစုသည် ဗုဒဘာသာကုိ ကုိးကွယ် က? ပါသည်။  ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာတွင် ေနထိုင် 

ေသာေဒသခံပြ ည်သူများသည် လOပ်စစ်မီးရရိှခြ င်း၊ ကျန်းမာေရး=ှင့် စီးပွားေရး ေကာင်းမွန် 

 ခြ ငး်တုိ'ေ က? ာင့် လူေနမ@အဆင်အ့တန်း တုိးတက်ေနက? ပါသည်။ ကမsာဇအလင်းတန်း ေဖာင် 

ေဒးရှင်းမှ လှ�ဒါန်းထားေသာ ေမြ ေအာက်အနက်ေပ(၁၂၀၀)မှ ထွက်ရိှေသာ အဝီစိတွင်းမှ 

ေရကုိ ေသာက်ေရအဖြ စ် အသုံးပြ # က? ပါသည်။  

ထထိခိက်ုမ@များ=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ (Impacts and Mitigation 

Measures) 

၈။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီ၏ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း နည်းစဥ်ဖြ င့် သတ" #သန်'စင် ထုတ်ယူမ@ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် လုပ်ငန်းစဥ် အဆင့် ဆင့်အလုိက် စီမံကိန်း၏ ဆုိးကျိ#းသက်ေရာက် 

မ@ အေခြ အေန=ှင့် ေလျာ့ချရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

 ဆဆူညံသံ 

(က)  က% ိတ်ခွဲစက်များ၊ ေရစုပ်စက်၊ ေလဖိစက်=ှင့် မီးစက် စသည်ဖြ င့် စက်ပစ�ည်းများ 

သံုးစွဲမ@ေ က? ာင့်ဆူညံသံများဖြ စ်ေစ=ိုင်ပါသည်။သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက် 

မ@ေက? ာင့်  ဖြ စ်ေပ�=ိငု်သည့် ဆူညံသံေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက် 

မည့်အစီအစဥ်များမှာလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာ=ိငု်သည် ့ ဆူညံသံ 

အား အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန် ချက်များ၊ 

ဆူညံသံ သတ်မှတ်ချက်အတိငု်း Residentail Area ဆူညံသံ (Day/Night) (55-

45)dBA, Industrial Area ဆူညံသံ (Day/ Night) (70-70)dBA အတွင်း ရိှေစေရး 

အတွက် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စက်ယ="ရားများ ဝယ်ယူသံုးစွဲရာတွင် အသံလုံ 

ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ထားေသာ စက်များအား ေရွးချယ်ဝယ်ယူ အသံုးပြ #ပါမည်။ 

Crushers, Vibrating Screen, Ball Mill စသည်ဖြ င့် ဆူညံသံ=ှင့် တုန်ခါမ@  ဖြ စ်ေပ� 



 
ေစမည့် စက်ပစ�ည်းများေ က? ာင့် ဆူညံသံ=ှင့် တုန်ခါမ@  ဖြ စ်ေပ�မ@ သက်သာေစေရး 

အတွက် စက်$ုံများအတွင်း နားေနခန်း၊ အုပ်ချ#ပ်မ@ဆုိင်ရာအခန်းများတွင် အသံလုံေစ 

ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။ ေပါက်ကဲွအင်ဂျင်များ=ှင့်စက်ပစ�ည်းများတွင် အင်ဂျင် 

သံုးေလအဝင်=ှင့်ေပါက်ကဲွပ/ ီးအင်ဂျင်အထွက်တုိ'တွင်အသံထိန်းကိရိယာများ တပ်ဆင် 

ထားပါမည်။ ညအချိန် ယာဥ်၊ ယ="ရားများ သံုးစွဲမ@ အနည်းဆုံး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ဆူညံသံအား တိုင်းတာစစ်ေဆး၍ မှတ်တမ်းများ ထားရိှပါမည်။ 

 ေေရစီမံခန်'ခွမဲ@ 

(ခ) ခဲသတ" #သန်'စင်စက်$ံုတွင် လုပ်ငန်းသံုးေရ အသံုးပြ #ေနသည့် ေရပမာဏမှာ တစ်ရက် 

လOင်(၁၃၇,၇၀၀)ဂါလံခန်'ဖြ စ်ပ/ ီးစက်$ံုအနီးရိှကုန်းသာမိုးေရစုကန်မှေရအား အသံုးပြ # 

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိသည့် PD (40%) ရိှ 

စွန်'ပစ်ေမြ စာများအားစွန်'ပစ်ေမြ စာကန်သုိ'ေပးပို'၍အနည်ထိုင်ကန်မှတစ်ဆင့်လုပ်ငန်း 

သံုး စွန်'ပစ်ေရများအား လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ #ခြ င်းဖြ င့် တစ်ရက် ေရ အရင်း 

အမြ စ်သံုးစွဲမ@ပမာဏအား ေလျာ့ချ=ိုင်ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ငန်သံုး 

စွန်'ပစ်ေရ  ပြ န်လည်ရရိှမ@မှာ တစ်ရက်ေရသံုးစွဲမ@ ပမာဏ၏ (၄၀%)ခန်'  ပြ န်လည် ရရိှ 

 ခြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေရ အရည်အေသွးများအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆး 

မည့် အစီအစဥ်ပါအတိုင်း ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးပါမည်။ 

စွန်'ပစ်ေရစီမံခန်'ခွမဲ@ 

(ဂ) သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် စက်$ံုနယ်ေမြ အတွင်း=ှင့် ဆက်စပ် 

ေဒသရိှ ေမြ ဆီလYာညစ်ညမ်းေစ=ိုင်သည့် အရင်းအမြ စ်မှာ PD 40% ခန်'ရိှသည့် စွန်'ပစ် 

ေမြ စာထွက်ရိှမ@မှာ စက်$ံုလည်ပတ်သည့် အချိန်တွင် တစ်ရက်လOင် (၂၈၀)တန်ခန်' 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ စွန်'ပစ်ရာတွင် PD 40%  ဖြ င့် စွန်'ပစ်ခြ င်းဖြ စ်၍ ေရပါဝင်မ@ 

မှာ (၅၆,၀၀၀)ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေရများတွင် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် 

အသံုးပြ #သည့် Frother, Collector, Activator စသည့်ဓာတ်ေဆးများ ပါဝင်=ိုင်ပ/ ီး 

pH  မြ င့်မားေန=ိုင်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေရများအား စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်၊ အနည်ထိုင်ကန်များ 

 ဖြ င့် စနစ်တကျသုိေလှာင် ပ/ ီး စွန်'ပစ်ေရများအား အနည်ထိုင်ကန်မှတဆင့် သတ" # 

သန်'စင်စက်$ံု၊ အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း=ှင့်အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများတွင်  ပြ န်လည် 

အသံုးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်$ံုအတွင်း စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်မှ 



 
လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ နမူနာ=ှင့် ကုန်းသာမိုးေရစုကန်မှ လုပ်ငန်သံုးေရနမူနာများအား 

ေကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@များအရ ေရအရည်အေသွးများမှာ သတ်မှတ် စံချိန် 

စံ�Yန်းအတွင်းရိှေက? ာင်း=ှင့် ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေက? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ ေလျာ့ပါးေစ 

ေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များမှာ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် အသံုးပြ #သည့် 

Frother, Collector, Activator ဓာတ်ေဆးများဖြ စ်ေသာ Sodium Sulphide, 

Sodium n-Butyl Xanthate, Amyl Xanthate, Iso Butyl Xanthate(Zsn), 

No.2#Oil, Sodium Silicate, Sodium Carbonate Soda တုိ'အား သတ" #$ုိင်း 

အေလးချိန်၏ (0.2 to 4) kg/ton of Ore ခန်'သာ ထည့်သွင်းအသံုးပြ #ရန် လျာထား 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပ/ ီး လုပ်ငန်းသုံး စွန်'ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသို' ေစလYတ် ခြ င်းမရိှပဲ 

အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ # 

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့်အနည်ထိုင်ကန်တည်ေဆာက်ရာတွင် ေမြ  

ေအာက်ေရစိမ့်ဝင်ခြ င်းမရိှေစရန်အတွက် ေအာက်ခံေမြ သားအား ရYmံေစးေမြ ထ ု(၆)ေပ 

 ဖြ င့်စနစ်တကျဖိသိပ်ထား ခြ င်း၊ ေရလOံခြ င်းမရိှေစရန်အတွက် အကျယ် (၂၀)ေပ၊ အမြ င့် 

(၂၀)ေပရိှ တာေဘာင်များ  ပြ #လုပ်ထားပါသည်။ မိုးတွင်းကာလ စက်$ံုနယ်ေ မြ အတွင်း 

 ဖြ တ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေရများေမြ ာင်းများတူး၍ စွန်'ပစ်ေမြ စာ=ှင့် အနည်ထိုင်ကန် 

များသုိ'ေပးပို'ရန်စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ သံုးစွဲမည့်ေရအရင်းအမြ စ်=ှင့် လုပ်ငန်း 

သံုး စွန်'ပစ်ေရအရည်အေသွးများအား ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်၍ မှတ်တမ်းများ ထားရိှပါ 

မည်။ ေရသံုးစွဲမ@ မှတ်တမ်းများထားပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်များ  ပြ ည့်သွားပါက 

အေခြ ာက်ခံ၊ ေမြ ညH၊ိ ေမြ ဆီလYာ ဖုံးအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ  ပြ န်လည်စိုက်ပျိ#းထား 

ပါသည်။ 

ေေလအရည်အေသွး 

(ဃ) ထုတ်လုပ်မ@နည်းစဥ်အရသတ" #$ုိင်းများအား သယ်ပို'စုပုံ ခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်း၊ အ မြ H#ပ်ေဖာ် 

သန်'စင်ခြ င်း၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မ@မှ ေလထု ညစ်ညမ်းေစ=ိငု် 

သည့် ဖုန်မ@န်'များ၊ အမ@န်အမYားများ၊ အခိုးအေငွmများ ထွက်ရိှ=ိုင်ပါသည်။ ေလထု 

ညစ်ညမ်းမ@မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များမှာ စက်$ံု၏ သတ" #$ုိင်း 

စုပုံကွင်းအမ@န်အမYားများ=ှင့် ဖုန်မ@န်'ပျံmလွင့်မ@တုိ'ေ က? ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ@ ေလျာ့နည်း 

ေစရန် ကွင်းပတ်လည်တွင် သစ်ပင်များကို အကာအကွယ်အတားစီး  ဖြ စ်ေစရန် ေဒသ 



 
ေပါက်ပင်များစိုက်ပျိ#းထားပါသည်။ေမြ သားလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေလတိုက် 

=@န်း၊ ေလတိုက်သည့် လားရာများအား တွက်ချက်၍ ဆက်စပ်ေဒသရိှေကျးရွာများ=ှင့် 

ဝန်ထမ်းအမိ်ယာများတွင် အမ@န်အမYားများ=ှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ@ သက်သာေစေရး 

အတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  က% ိတ်ခွမဲ@အဆင်မ့ျားတွင်လည်းေကာင်း၊ 

Conveyorများ ဖြ င့်  က% ိတ်ခွဲ ပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများ ပို'ေဆာင်ရာတွင် လည်းေကာင်း ေလထု 

အတွင်းသုိ' ဖုန်မ@န်'များ ပျံmလွင့်မ@ မရိှေစေရးအတွက် သွပ်မိုး၊ သွပ်ကာအေဆာက် 

အဦးအတွင်း Conveyorများဖြ င့် သယ်ယူပို'ေဆာင်ခြ င်း၊ ဖုန်စုပ်စနစ်များ=ှင့် ဖုန်စစ် 

ကိရိယာများ တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက် ထားပါသည်။ စက်ပစ�ည်းများ၊ စက်ယ="ရားများ 

သံုးစွဲမ@တွင် အနည်းဆုံးအေရအတွက်ဖြ င့် အသံုးပြ #ေဆာင်ရွက်ခြ င်း=ှင့် ဓာတ်ေငွmများ 

ထွက်ရိှမ@ အနည်းဆံုးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စနစ်တကျ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ဓာတ်ခွဲ 

ခန်းတွင် Gas Chamber =ှင့် Lime Scrubbing Tower များ တပ်ဆင်၍ အခိုး 

အေငွmထွက်ရိှမ@ မရိှေစေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ သတ" #$ုိင်းများ 

သယ်ယူပို'ေဆာင်သည့် လမ်းများတွင် ဖုန်မ@န်'ပျံmလွင့်မ@ မရိှေစေရးအတွက် တစ်ရက် 

လOင် (၂) က% ိမ်၊ (၁၆၀၀)ဂါလံဆန်' ေရကား များဖြ င့် ေရဖြ န်း၍ လမ်းများတွင် ဖုန်မ@န်' 

ပျံmလွင့်မ@ နည်းပါးေစေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေလထုအရည်အေသွး 

တုိငး်တာစစ်ေဆးခြ ငး်အား (၆)လတစ်က% ိမ် တိုင်းတာစစ်ေဆး မှတ်တမ်းထားရိှမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 စစွန်'ပစ်ပစ�ည်းစီမံခန်'ခဲွ 

(င) သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် စက်$ံုနယ်ေမြ အတွင်း=ှင့် ဆက်စပ် 

ေဒသရိှ ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ဆီလYာများ ညစ်ညမ်းေစ=ိုင်သည့် စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(အစိုင်အခဲ၊ 

အရည်) ထွက်ရိှသည့် အရင်းအမြ စ်မှာ PD-40% ခန်'ရိှသည့် စွန်'ပစ်ေမြ စာများ  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ ထွက်ရိှမ@မှာ စက်$ုံလည်ပတ်သည့်အချိန်တွင် တစ်ရက်လOင် 

(၂၈၀)တန်ခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာစွန်'ပစ်ရာတွင် PD 40%  ဖြ င့် စွန်'ပစ်ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပ/ ီးလုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရပြ န်လည်ရရိှမ@မှာ (၅၆,၀၀၀)ဂါလံခန်'ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ် 

ေရများတွင် အမြ H#ပ် ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် အသုံးပြ #သည့် ဓာတ်ေဆးများ ပါဝင်=ိုင်ပ/ ီး 

pH  မြ င့်မား ေန=ိုင်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ၊ စွန်'ပစ်ေရများအား စွန်'ပစ်ေ မြ စာကန်၊ 

အနည် ထိုင်ကန်များဖြ င့် စနစ်တကျ သုိေလှာင် ပ/ ီး စွန်'ပစ်ေရများအား အနည်ထိုင်ကန် 



 
မှ တဆင့် သတ" #သန်'စင်စက်$ံုတွင် အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်  ခြ င်း 

လုပ်ငန်းများတွင်  ပြ န်လည် အသံုးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ 

မှာ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန် တည်ေဆာက်ရာတွင် ေမြ ေအာက်သုိ' ေရစိမ့် 

ထွက်ခြ င်း မရိှေစရန်အတွက် ေအာက်ခံေမြ သား=ှင့် ေဘးနံရံများအား ရYံmေစးေမြ ထု 

(၆)ေပ ဖြ င့် စနစ်တကျဖိသိပ်ခြ င်း၊ မိုးကာလေရလOံခြ င်းမရိှေစရန်အတွက် တာေဘာင် 

အား အမြ င့်(၂၀)ေပ၊ အနံ(၂၀)ေပ  ပြ #လုပ်ေဆာင်ရွက် ထားပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ 

ကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်တွင် စွန်'ပစ်ေမြ စာများ  ပြ ည့်သွားပါက အေခြ ာက်ခံခြ င်း၊ 

မျက်=ှာပြ င်ညHိခြ င်း၊ ေမြ ေဆွးများဖုံးအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိ#းထားပါမည်။ 

စွန်'ပစ်ေရများအား စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်မှတဆင့် အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း 

=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ #မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွ 

ေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများအား စွန်'ပစ်ရန် ေမြ သားအမ@ိက်ပစ်ကန် (အလျား(၈)ေပ၊ 

အနံ(၆)ေပ၊ အနက်(၄)ေပ)အား  ပြ #လုပ်ထားပ/ ီး စား က« င်း စားကျန်များ၊ အခြ ားအေထွ 

ေထွသံုး စွန်'ပစ�ည်များအား သီးခြ ားစီ စွန်'ပစ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စားက« င်းစားကျန်များ 

အားေဆွးသွားသည့်အခါ ေမြ ေဆွးအဖြ စ် အသံုးပြ #မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အခြ ားအေထွ 

ေထွသံုးစွန်'ပစ်ပစ�ည်များအား အေခြ ာက်ခံ၍ ေမြ ပြ န်လည်ဖို'မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွ 

ေထွသံုး စွန်'ပစ်ေရဖြ စ်ေသာ ဝန်ထမ်းများ ချိ#းေရ၊ သံုးေရများအား စိုက်ခင်းများသုိ' 

ေမြ ာင်းများဖြ င့် သွယ်တန်းေပးပို'၍ စိုက်ခင်းများ ေရေလာင်း ရန် အသံုးပြ #ပါမည်။ 

ေေမြ ထုညစ်ညမ်းမ@ 

(စ) လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် ထွက်ရှိလာေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား အလျား 

၆၈၀ ေပ၊ အနံ ၇၀၀ ေပ=ှင့် အနက် ၆၀ ေပ ရိှေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန် စနစ်တကျ 

စွန်'ပစ်ထား ပ/ ီး အနည်ထိုင်ကန်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းသုံးစွန်'ပစ်ေရများအား  က% ိတ်ခွဲခြ င်း 

=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည် အသံုးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလျာ့ 

ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ ေမြ ထုညစ်ညမ်းမ@မရိှေစေရးအတွက် စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား 

စနစ်တကျစီမံစွန်'ပစ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာစွန်'ပစ်မ@ အစီအမံအား စီမံကိန်း 

ကာလ တစ်ေလOာက်လံုး စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိုးရာသီကာလ စွန်'ပစ် 

ေမြ စာကန်များ ေရလOံ၍ ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ဆီလYာများ ညစ်ညမ်းမ@မဖြ စ်ေပ�ေစေရး 

အတွက် တာေဘာင်များ အမြ င့်(၂၀)ေပ၊ ထ(ု၂၀) ေပ ခန်' စနစ်တကျ  ပြ #လုပ်ထားပါ 



 
သည်။ စန်ွ'ပစ်ေမြ စာကန်များ ေမြ စာပြ ည့်ပါက စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရး=ှင့် ေဂဟစနစ် 

ဖွmံ ဖ/ ိ#းေစေရးအတွက် ေမြ စာကန်တွင် အေခြ ာက်ခံ၊ ေမြ ညHိ၊ အေပ�ယံေမြ ေဆွးများ 

ဖုံးအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိ#းပါမည်။ 

 ေေဘးအ="ရာယ်ရိှစွန်'ပစ်ပစ�ည်းများစီမံခန်'ခွမဲ@  

(ဆ) ဓာတုပစ�ည်းများသုိေလှာင်သိမ်းဆည်းကုိင်တွယ်အသံုးပြ #ရာတွင် လုိက်နာေဆာင်ရွက် 

မည့် အချက်များမှာ အ="ရာယ်ရှိေသာ ပစ�ည်းများေက? ာင့် ေမြ ထုညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစ 

ရန် စီစဥ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ဆီ=ှင့် ဓာတ်ေဆး သုိေလှာင်$ုံများအား ရာသီဥတု ဒဏ်ခံ 

=ိုင်ရန်=ှင့် ယုိဖိတ်မ@များအား ထိန််းချ#ပ်=ိုင်ေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

မီးေလာင်ေစ=ိုင်ေသာ စက်ဆီ၊ ေချာဆီများသုိေလှာင်ရာတွင် ပတ်လည်တွင် အုတ်ခုံ 

များ ကာရံခြ င်း ဖြ င့် အတွင်းတွင် သဲ၊ လYစာမ@န်' စသည်ဖြ င့် ဖိတ်စင်မည့် ဆီများ စုပ်ယူ 

=ိုင်မည့် ပစ�ည်းများ ထည့်သွင်း စီမံထားပါမည်။ ဓာတုပစ�ည်းများ သုိေလှာင်ရာတွင် 

ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် ပစ�ည်းများသိမ်းဆည်းရာတွင် ေနရာခြ ား 

၍ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းခြ င်း၊ အေဆာက်အဦးအား ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းမွန်မ@ 

ရိှေစရန်စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေလာင်စာဆီအေမြ ာက်အများထားသိသုည့် သုိေလှာင် 

ကန်များတွင် အလုိအေလျာက် ဖိအားေလျာ့ချသည့် အစို'ရှင်များ တပ်ဆင်ထားပ/ ီး 

သီးသန်'ေမြ ေနရာ သတ်မှတ်ထားရိှထားပါသည်။ ဓာတုပစ�ည်း ယုိဖိတ်မ@ ေလျာ့နည်း 

ရန်=ှင့် ရှင်းလင်းရန်သိုေလှာင်$ုံအနီးတွင် ကာကွယ်ထိန်းချ#ပ်မည့် ကိရိယာများ ထားရိှ 

ပါမည်။ မီးေဘးကာကွယ်ေရး စနစ်များအားလည်း သင့်ေတာ်လံုေလာက်စွာ ထားရိှပါ 

မည်။ ဓာတုပစ�ည်း ထည့်သွင်းသည့် ကုန်ေသတ"ာများအား လံုခ/ #ံစိတ်ချရေသာ ကုန် 

ေသတ" ာများကုိ အသုံးပြ #ပါမည်။ ဒွန်တဲွထားခြ င်းဖြ င့် အချင်းချင်း ဓာတ် ပြ #=ိငု်ေခြ  

ရိှေသာအ="ရာယ်ရိှ ဓာတုပစ�ည်းများအား တစ်မျိ#း=ှင့်တစ်မျိ#း လံုေလာက်သည့် အကွာ 

အေဝးခြ ား၍ ထားသုိပါမည်။ သုိေလှာင်ဧရိယာ၊ ပီပါများ၊ ဘူး၊ ပုံးများ အစရိှသည့် 

အ="ရာယ်ရိှ  ဖြ စ်ေစေသာ ဓာတုပစ�ည်းများ ထည့်ထားေသာ ပစ�ည်းများကုိ အမှတ် 

အသား၊ ေလဘယ် စသည်များကုိ အမျိ#းအမည် ခွဲခြ ားတပ်ဆင်ထားပါမည်။ ဓာတု 

ပစ�ည်းများ ထားသုိသည့် ေနရာများတွင် ေဘးကင်းလံုခ/ #ံစွာ အသုံးပြ #=ိငု်ေရးအတွက် 

သတိေပးဆုိင်းဘုတ်များ၊ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဥ် အဆင့်ဆင့်အား 

 မြ င်သာေအာင် ချိတ်ဆဲွထားပါမည်။ လက်ကုိင်ဖုန်း၊ ေရဒီယုိသံုးစွဲမ@=ှင့် ေဆးလိပ် 



 
ေသာက်ခြ င်းများအား တားမြ စ်ထားပါမည်။ ေဘးအ="ရာယ်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ 

 ဖြ စ်ေသာ ဓာတုပစ�ည်းများ=ှင့် စက်ဆီ၊ ေချာဆီအေဟာင်းများ စွန်'ပစ်မည့် အစီအစဥ် 

များ အမဲဆီ၊ စက်ဆီေချာဆီ အေဟာင်းများ=ှင့် ေဘးအ="ရာယ်ရိှ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ 

စွန်'ပစ်ရာတွင်လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ေဆာင်နည်းများအတုိင်းလုိက်နာ ေဆာင် 

ရွက်ပါမည်။ အတင်/အချ ဧရိယာ၊  ပြ #ပြ င်ထိန်းသိမ်းေရးဧရိယာများမှ စက်ဆီ ေချာဆီ 

များ၊ အမဲဆီများ=ှင့် ေဘးအ="ရာယ် ဖြ စ်ေစေသာပစ�ည်းများယုိဖိတ်မ@ဖြ စ်ပါက စုပ်ယူ 

=ိငု်ေသာ ပစ�ည်းများ ဖြ စ်သည့် လYစာမ@န်'၊ သဲ အစရှိသည်တို'ကုိ အသံုးပြ #၍ ရှင်းလင်း 

ပစ်ပါမည်။ စွန်'ပစ်စက်ဆီေချာဆီများ=ှင့် ေဘးအ="ရာယ်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ ကုိ 

သီးသန်'ပုံးများ၊ သီးသန်'ပီပါများတွင် ထည့်ပ/ ီး ေမြ ကတုတ်=ှင့် ကုန်စည်တင်ရန်် အခင်း 

 ပြ ားကုိ အမာခံပြ #လုပ်ထားေသာေနရာတွင် ထားသို၍ ဒုတိယအဆင့် ထိန်းချ#ပ်=ိုင် 

ေသာ ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ ရာသီဥတုဒဏ်ခံ=ိုင်ေအာင်  ပြ င်ဆင်ပ/ ီး ထားရိှမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ပုံးများ၊ ေသတ" ာများ=ှင့် ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ ပစ�ည်းများ အမည် 

စာရင်းကုိမြ င်သာေအာင်ကပ်ထားပါမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ Filter Paperများ၊ ဓာတ်ေဆး 

များ ထည့်သည့် ပုံးခွံများကုိ မီးရိှ@' ဖျက်စီးပစ်ပါမည်။  ယုိဖိတ်မ@ ရှင်းလင်းခြ င်း=ှင့် မီး 

သတ်ကိရိယာများကုိအလွယ်တကူရရိှေအာင်စီစဥ်ထားပါမည်။ ဝန်ထမ်းများကုိလည်း 

၎င်းပစ�ည်းများ အသုံးပြ #ပုံကုိ သင်တန်းပို'ချေပးထားပါသည်။ 

ေေဂဟစနစ် 

(ဇ) ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမ@မှာ ၎င်းေဒသ၏ ေမြ ဆီလYာ အရည်အေသွး၊ ရာသီဥတု=ှင့် 

ပင်လယ်ေရမျက်=ှာပြ င် အမြ င်မ့ျားအေပ�တွင် မူတည်၍  ဖြ စ်ေပ�ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ေတာေတာင်အေခြ အေန=ှင့်ထိခိုက်မ@ 

(၁) အုပ်ချ#ပ်မ@=ှင့်စက်မ@ဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦးများ၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည် 

ထိုင်ကန်၊ သတ" #$ုိင်းစုပုံကွင်းတို' တည်ေဆာက်ရန် ေမြ ေနရာ ရှင်းလင်းမ@များ 

ေက? ာင့် ေမြ ဆီလYာဆံုး$@ံးခြ င်း၊ ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမ@အား ေလျာ့နည်းေစခြ င်း 

တုိ'  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်ပါသည်။ ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ အသံုးပြ #ခြ င်း မရိှ 

သည့် ေမြ ေနရာများမှ ေဒသေပါက်ပင်များကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမည့်ကာလတွင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@မှ ထိခိုက် 

မ@ ရိှေသာေနရာများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အေခြ အေနမျိ#း  ဖြ စ်ေစရန်=ှင့် 



 
ေဂဟစနစ်ဖွံm ဖ/ ိ#းမ@ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက်ေဒသေပါက်ပင်များစိုက်ပျိ#း ခြ င်း၊ 

 မြ င်ကွင်းေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် ပြ #ပြ င်ခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါ 

မည်။ အုပ်ချ#ပ်မ@=ှင့် စက်မ@ဆုိင်ရာအေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရာတွင် 

ေမြ ယာအသံုးချမ@အနည်းဆုးံ ဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 

ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွများအေခြ အေန=ှင့်ထိခိုက်မ@ 

(၂) အဓိကထိခိုက်မ@ဖြ စ်ေစသည့် အချက်များမှာ ေမြ ယာအသံုးချမ@များခြ င်း၊ အသုံး 

 ပြ #ပ/ ီး ေနရာများတွင် ေဒသေပါက်ပင်များအစား အခြ ားေသာ သစ်ပင်များ 

ဝင်ေရာက် အစားထိုး ေပါက်ေရာက်ခြ င်း၊ ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ဆီလYာ အရည် 

အေသွးများ ေပြ ာင်းလဲေစခြ င်း၊ ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပ�ေစခြ င်းစသည့် အချက် 

များ  ဖြ စ်ပါသည်။ အချိ#'ေသာ ထိခိုက်မ@များမှာ ေရတိုကာလတွင်း ထိခိုက်ေစ 

 ခြ င်းဖြ စ်ပ/ ီး အချိ#'မှာ ေရရှည်ေဂဟစနစ်အေပ� ထိခိုက်ေစ=ိုင်ပါသည်။ ေလျာ့ 

ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း မပြ #သည့် 

နယ်ေမြ သတ်မှတ်၍ ေဒသအပင်မျိ#းရင်းများအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ အခြ ား 

အရပ်ေဒသမှ အပင်မျိ#းရင်းများသည် အေပ�ယံေမြ  ရှင်းလင်းထားေသာ 

ေနရာများတွင် အစားထိုးေပါက်ေရာက်ပါက ရှင်းလင်းေပးခြ င်း၊ အသံုး ပြ #ထား 

ေသာ ေမြ ေနရာများမှ ရှင်းလင်းပစ်ရေသာ သစ်ပင်များ အတွက် အစားထိုး 

စိုက်ပျိ#းခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေဂဟစနစ် ထိခိုက်မ@ မရိှေစေရး 

အတွက် ဖုန်မ@န်'ပျံmလွင်မ့@=ှင့် ေလထု ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစေရးအတွက် ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းမှ လုပ်ငန်းသံုး စွန်'ပစ်ေရများအား 

 ပြ င်ပသို' ေစလYတ်ခြ င်းမပြ #ပဲ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်များမှ 

စွန်'ပစ်ေရများအား လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ #ပါမည်။ ဆူညံသံ အနည်း 

ဆံုး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွဖြ င့် စပ်လျဥ်း၍ 

ထိခိုက်မ@များ ေလျာ့နည်းေစရန် ထိခိုက်လွယ်ေသာ ေနရာများတွင် သင့်ေလျာ် 

ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@လုပ်ေဆာင်ချက်များ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 လလူမ@ဝန်းကျင်အေပ�ထိခိုက်မ@ 

(ဈ) လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ဆုိးကျိ#းသက်ေရာက်ေစ=ိုင်ေသာ အချက်များမှာ ဆူညံသံ 

 ဖြ စ်ေပ�ေစခြ င်း၊ ေလထုညစ်ညမ်းေစခြ င်း၊ ဖုန်မ@န်'များ ပျံmလွင့်ေစခြ င်း=ှင့် ကျန်းမာေရး 



 
ထိခိုက်ေစခြ င်း၊ သတ" #သန်'စင်စက်$ံုသို' သတ" #$ိုင်းများ သယ်ယူေပးပို'သည့် ကားများ 

ရွာလမ်းများအတွင်းမှ  ဖြ တ်သန်းသွားလာမ@ေ က? ာင့် ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ခြ င်း၊ ယာဥ် 

အ="ရာယ်များ  ဖြ စ်ေပ�=ိုင်ေစခြ င်း၊ လမ်းတံတားများ ပျက်စီးခြ ငး်တုိ'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ဆက်စပ်ဧရိယာအတွင်း 

ဆူညံသံ အား ေန'(55)dBA, ည(45)dBA ထက်ေကျာ်လွန်မ@ မရိှေစရန် သတ်မှတ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေကျးရွာလမ်းများတွင်  ဖြ တ်သန်းသွားလာသည့် ကားများေက? ာင့် 

ဆူညံ  ဖြ စ်ေပ�မ@မရိှေစရန် ေမြ သယ်ယာဥ် အငယ်စားများ အသံုးပြ # ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ညအချိန် ယာဥ်၊ ယ="ရားများ ေမာင်း=ှင်ခြ င်းကုိ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း မပြ #ပါ။ 

ေကျးရွာလမ်းများတွင်  ဖြ တ်သန်း သွားလာသည့် ကားများကို တာယာသံ၊ Exhaust 

သံ၊ ပန်ကာ=ှင့် ေလမ@တ်စက်အသံတုိ' ေလျာ့ထားသည့် ကားများကို ဝယ်ယူအသံုး ပြ # 

ပါမည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့်  ဖြ စ်ေပ�မည့် ဆူညံသံများအား ေလျာ့ချေရး 

အတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေလထုအရည်အေသွးအား အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင် 

ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@)သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း ရိှေစေရးအတွက် 

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်$ံုဧရိယာ=ှင့် သတ" #$ုိင်းစုပုံကွင်း 

ပတ်လည်တွင် ေရ=ုတ်ေမြ ာင်းများ တူးေဖာ်၍ မိုးတွင်းစီးဆင်းသည့် ေမြ ေပ�ေရများ 

အား ေရဆုိးကန်အတွင်း စီးဆင်းေစ၍ အနည်ထိုင်ေစပ/ ီး ေရအရည်အေသွး စစ်ေဆး 

 ပ/ ီးမှ  ပြ င်ပသုိ' ေစလYတ်ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေမြ ဆီလYာညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစရန် 

အတွက်စီမံကိန်းနယ်ေမြ မှေဒသသုိ'စီးထွက်ေသာလုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရအရည်အေသွး 

အား အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(လYတ်ထုတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်များ၊ 

စွန်'ထုတ်ရည် အရည်အေသွး (Effluent Levels) အတိုင်း ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

  

ေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ် (Emergency Plan) 

၉။ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင်သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင်ဝန်ထမ်း 

လုပ်သားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ေပါ့ဆမ@များေက? ာင့်လည်းေကာင်း၊ စက်ပစ�ည်းချိ#'ယွင်းမ@ေက? ာင့် လည်း 

ေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ="ရာယ်များေက? ာင့် လည်းေကာင်း၊ အခြ ားမေတာ်တဆမ@များေက? ာင့် 

လည်းေကာင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ ဆံုး$@ံးနစ်နာမ@များမဖြ စ်ေပ�ေစရန် အချိန်=ှင့် တစ်ေပြ းညီ  က% ိ#တင် 



 
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်=ိုင်ေရးအတွက် အစီအစဥ်များ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါသည်။ ေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းခွင်=ှင့် သဘာဝ 

ေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွmဲ=ှင့် အေရးေပ�ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲmတို'အား ဖွဲmစည်း ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါသည်။  

အအများပြ ည်သူ=ှင်တုိ့င်ပင်ေဆွးေ=ွးခြ င်း 

၁၀။ ကုမ�ဏီမှ ဒါ$ုိက်တာ=ှင့်အတူ ေဘာ်ဆုိင်းရိှ ကုမ�ဏီ၏ အစည်းအေဝးခန်းမ၊ နံနက်(၀၉း၀၀) 

နာရီ၊ (၂၈.၅.၂၀၂၁)ရက်ေန'တွင် ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသခံပြ ည်သူများ=ှင့် ေတွmဆံုေဆွးေ=ွးခဲ့ပါသည်။ 

ေဒသခံများ=ှင့် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများသို' ကုမ�ဏီ၏ တာဝန်ရှိသူများမှ လစဥ်ပုံမှန် ေဒသ 

ဖွmံ ဖ/ ိ#းေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ေနမ@များ=ှင့် အလုပ်အကုိင် ခန်'ထားေရးကိစ�များတွင် ေဒသခံများ 

အား ဦးစားေပးခန်'ထားမ@=ှင့် လက်ရှိကုမ�ဏီတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ေဒသခံဝန်ထမ်းများ 

အား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးမ@၊ ပညာေရး=ှင့် သက်သာေချာင်ချိေရး ေထာက်ပံ့ေပးမ@များ 

ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေ=ွးခဲ့ပါသည်။ အေထွေထွမန်ေနဂျာမှ 

သတ" #သန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင် အေခြ အေန၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လုိက် 

ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ@ဝန်းကျင်=ှင့် ေဂဟစနစ်များအေပ� ထိခိုက်=ိုင်သည့် အေခြ အေနများ၊ ပတ်ဝန်း 

ကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@များအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များ၊ ရန်ပုံေငွ 

ထားရိှေဆာင်ရွက်မ@၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီဖွဲmစည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲမ@အစီအစဥ် 

များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်း ေဆွးေ=ွးခဲပ့ါသည်။ 

ေဒသခံ  ပြ ည်သူများမှလည်း ၎င်းတို'ေဒသတွင် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများရရိှမ@၊ ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ေပးမ@တို'အတွက် ေဒသတွင် အကျိ#းေကျးဇူးများရရိှပါေက? ာင်း=ှင့် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ထားရှိမ@များအား ပွင့်လင်းမြ င်သာစွာ ချပြ ေဆွးေ=ွးမ@များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါေ က? ာင်း 

ေဆွးေ=ွး၍အစည်းအေဝးအား$ုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။  

 

ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးခြ င်း=ှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက် (Monitoring and Budget Allocation) 

၁၁။ ခဲသတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ@ 

များအား လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ကာလ၊ လုပ်ငန်းရပ်နားခြ င်း=ှင့် စက်$ံု ပိတ်သိမ်း 

မည့်အ က% ိ#ကာလ=ှင့် လုပ်ငန်းရပ်နားခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းပ/ ီးကာလများတွင် ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ 

စစ်ေဆးခြ င်း လုပ်ငန်းများအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးခြ င်းအဖွဲm ဖွဲmစည်း၍ ေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 



 
ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးမည့် လစဥ် ကုန်ကျစရိတ်များအား ကျပ်(၅)သိန်းလျာထား သတ်မှတ်သံုးစွဲ 

ေဆာင်ရွက်မည် ဖြ စ်ပါသည်။ လံုေလာက် မ@မရှိပါက ကုမ�ဏီမှ အပြ ည့်အဝ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက် 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးေရးအဖွဲmမှ စစ်ေဆးေတွmရိှချက်များအား မှတ်တမ်းထား 

ရိှခြ င်း၊ တာဝန်ခံဒါ$ုိက်တာထံ တစ်လ တစ် က% ိမ် တင်ပြ ခြ င်း၊ အေရးေပ�ေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစ�များရိှ 

ပါက ချက်ခြ င်းတင်ပြ ၍ လမ်း�Yန်ချက် များအတုိင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ (၆)လတစ်က% ိမ်ဝန်က% ီးဌာနသုိ' 

တင်ပြ အစီရင်ခံ ခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

  

အဖွဲmအစည်း=ှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက် 

၁၂။ ခသဲတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီအစဥ်များအဖြ စ် သတ" # 

သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@မှ အဆင့်လုိက် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက် 

ေစ=ိငု်သည့် အရင်းအမြ စ်များ၊ ထိခိုက်မ@များေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအစဥ်များ၊ ဓာတ်ေဆးပစ�ည်းများ=ှင့် ေဘးအ="ရာယ်ရှိပစ�ည်းများ ထားသုိသုံးစွဲစွန်'ပစ်မ@ အေခြ  

အေနများအား စီမံေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများစွန်'ပစ်မ@=ှင့် လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ  ပြ န်လည် 

သံုးစွဲမ@ အစီအစဥ်များ၊ စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတွက်အသံုးချထားေသာ ေမြ ယာများအား အစားထိုး 

စိက်ုပျိ#းေရး အစီအစဥ်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ="ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး=ှင့် သဘာဝေဘးအ="ရာယ် 

ကာကွယ်ေရး အစီအစဥ်များ၊ ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးကိစ�များ=ှင့်  သတ" #သန်'စင်စက်$ုံ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် 

မ@များေ က? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ဆုိးကျိ#းသက်ေရာက်မ@ အေခြ အေနများအား  

စီမံကိန်းကာလ တစ်ေလOာက် ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် တုိ' ဖြ စ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီအစဥ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီဖွဲmစည်း၍ လစဥ်ရန်ပုံေငွ ကျပ်(၆)သိန်း လျာထား 

သတ်မှတ် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လံုေလာက်မ@မရိှပါက ကုမ�ဏီမှ အပြ ည့်အဝတာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

ေဒသဖံွmဖ/ ိ#းေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၁၃။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ေဒသခံ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ=ှင့် ညHိ=ိ@င်းတုိင်ပင်၍ အမှန် 

တကယ် လုိအပ်ချက်ရိှေသာ ေနရာများတွင် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးလOက် ရိှပါ 



 
သည်။ ၂၀၁၀ ခု=ှစ်၊ ဇူလုိင်လမှ ၂၀၂၁ခု=ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထ၊ိ ပညာေရးက¯တွင် ၅၈,၂၃၈,၂၈၀ 

ကျပ်၊ လူမ@ေရး က¯တွင် ၁၂၂,၃၃၆,၄၄၀ ကျပ၊် ေသာက်သံုးေရရရိှေရးက¯တွင် ၆၅,၂၇၆,၁၃၀ 

ကျပ်၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ေရးက¯တွင် ၁၈၅,၆၂၀,၃၄၇ ကျပ်၊ ကျန်းမာေရး က¯တွင် 

၁၆,၉၂၄,၂၀၀ ကျပ်=ှင့် လOပ်စစ်မီးရရိှေရးအတွက် ၁,၄၅၂,၆၇၄,၀၀၀ ကျပ် လှ�ဒါန်း သံုးစွဲခဲ့ ပ/ ီး၊ 

စုစုေပါင်း ၁,၉၀၁,၀၆၉,၃၉၇ ကျပ် လှ�ဒါန်းသုံးစွဲခဲ့ ပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ =ှစ်စဥ်သံုးစွဲမည့် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး 

ရန်ပုံေငွအား (၄၅,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ် လျာထားသတ်မှတ် သံုးစွဲမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

  

လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ုပံိတ်သိမ်းခြ င်း 

၁၄။ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်း လုပ်ငန်း 

များအား ကုမ�ဏီ၏ ခဲသတ" #တွင်းများတွင် သတ" #သုိက် လံုေလာက်မ@ မရိှေတာ့ခြ င်း၊ ခဲပါဝင်မ@ 

ေလျာ့နည်းသွားခြ င်း=ှင့် သန်'စင်မ@စရိတ်များ  က% ီးမြ င့်လာပ/ ီး စီးပွားေရးတွက်ေခြ မကုိက်သည့် ကာလ 

တွင် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ေစ=ိုင်သည့် အချက် 

များ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစေရးအတွက် စက်$ံုပိတ်သိမ်းမည့် အ က% ိ#ကာလ (Pre-closure)၊ 

ပိတ်သိမ်းမည့်ကာလ (Closure)၊ ပိတ်သိမ်းပ/ ီး(Post Closure) ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ကျပ်သိန်း 

(၄၀၀)အား ရန်ပုံေငွအဖြ စ်လျာထားေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက် 

သည့်အခါ လံုေလာက်မ@မရိှပါက ကုမ�ဏီမှ အပြ ည့်အဝတာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သွားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 က% ိတ်ခွဲခြ င်း=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြ #သည့် စက်ပစ�ည်းများ ရပ်ဆုိင်း 

 ခြ င်း၊ စက်$ံုအတွင်း ခဲသတ" #$ုိင်းများ လက်ကျန်မရှိေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမ@ မပြ #မီ သတ" # 

သန်'စင် ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသံုးပြ #ခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများဖြ စ်ေသာ အေထွေထွသံုးစွန်'ပစ်ပစ�ည်း၊ 

စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်းများ=ှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများအား စက်$ံုဧရိယာအတွင်း 

လက်ကျန် မရိှေစေရးအတွက် ပိတ်သိမ်းမ@ အက% ိ#ကာလတွင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ သတ" #သန်'စင်မ@ 

လုပ်ငန်းသံုး စက်ပစ�ည်းများအား စက်$ံုဧရိယာမှ ဖယ်ရှားခြ င်း၊ စက်မ@ဆုိင်ရာအေဆာက်အဦးများ 

ဖယ်ရှားခြ င်း၊ အသံုးပြ #ထားေသာ ေမြ ေနရာများမှ ေမြ ဆီလYာပျက်စီးသွားေသာ ေမြ ေနရာများအား 

သင့်ေလျာ်ေသာ ေမြ ယာအသံုးချမ@ လုပ်ငန်းတစ်ရပ် ထူေထာင်=ိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

ေမြ ထုအရည်အေသွးအား ညစ်ညမ်းမ@မရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက် ခြ င်း=ှင့် ေမြ နမူနာများ 

ေကာက်ယူ၍ စစ်ေဆးခြ င်း၊ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခဲ့မ@ေက? ာင့် လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ အရည် 



 
အေသွးများ စစ်ေဆးခြ င်း၊ ေဒသတွင်း စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတွက် အစားထိုးစိုက်ပျိ#းထားေသာ 

အပင်များ ရှင်သန်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ စက်$ံုဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို'=ှင့် ညHိ=ိ@င်း၍ 

ကုမ�ဏီ၏အခြ ားလုပ်ငန်းများတွင်ခန်'ထားခြ င်းစသည့်လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည် ဖြ စ်ပါသည်။ 

သသံုးသပ်တင်ပြ ချက် 

၁၅။  ခသဲတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲ သန်'စင်စက်$ံုမှ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်ေစ=ိုင် 

သည့် အချက်များမှာ သတ" #$ုိင်းများ သယ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ယာဥ်အ="ရာယ်  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်ခြ င်း၊ 

သတ" #$ုိင်းများ စုပုံ ခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ဖုန်'မ@န်'များ ပျံmလွင့်၍ ေလထုညစ်ညမ်းေစ=ိငု်ခြ င်း၊ 

စက်ပစ�ည်းများ သံုးစွဲခြ ငး်မှ ဆူညံသံ  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်ခြ င်း၊ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@အဆင့်မှ ဓာတ်ေဆးပါ 

စွန်'ပစ်ေမြ စာ=ှင့် စွန်'ပစ်ေရများ ထွက်ရိှခြ င်းဖြ င့် ေမြ ဆီလYာ ညစ်ညမ်းေစ=ိုင်ပါသည်။ ထိခိုက်မ@များ 

ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များအရ သတ" #$ုိင်းသယ်ယူမည့် 

ယာဥ်များမှာ ယာဥ်ငယ်များဖြ စ်ခြ င်း၊ ယာဥ် က% ီးက? ပ်လုိက်ပါမည်  ဖြ စ်ခြ င်းတုိ'ေက? ာင့် လမ်းများတွင် 

ယာဥ်အ="ရာယ်ဖြ စ်ေပ�မ@ေလျာ့နည်းေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်$ံု=ှင့် အနီးဆံုးေကျးရွာမှာ (၃)မိုင်ခန်' 

ကွာေဝးပ/ ီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမ@များအရ ေန'/ည ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@မှာ သတ်မှတ်စံချိန်စံ�Yန်းအတွင်း 

ရိှပါသည်။ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် ဓာတ်ေဆးသံုးစွဲမ@ပမာဏ နည်းပါးခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား  

စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်အား စနစ်တကျတည်ေဆာက်ခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ေရများအား လုပ်ငန်း 

တွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ #မည် ဖြ စ်ခြ င်း၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@ အေဖြ များအရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@မှ 

ေမြ ေပ�ေရ=ှင့် ေမြ ဆီလYာညစ်ညမ်းမ@ ေလျာ့နည်းသက်သာ ေစမည်  ဖြ စ်ေက? ာင်း သံုးသပ်ရရိှပါသည်။ 

ဖုန်'မ@န်'ပျံmလွင်မ့@ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် စုပုံကွင်းအနီးတွင် ေရဖြ န်းခြ င်း၊  က% ိတ်ခွဲစက်များတွင် 

ဖုန်စစ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြ င်းဖြ င့် အမ@န်အမYားများ ပျံmလွင့်မ@ေ က? ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ@ သက်သာ 

ေစမည်  ဖြ စ်ပါေက? ာင်း သံုးသပ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။  

နိဂုံး 

၁၆။   ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီမှ ခဲသတ" #$ိုင်းများအား အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် ဓာတ်ေဆးများ 

အသံုးပြ #ရမည်  ဖြ စ်ေသာ်လည်း သံုးစွဲမ@ပမာဏမှ အလွန်နည်းပါးသည်  ဖြ စ်၍ သန်'စင်စက်$ံုမှ 

ထွက်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ေရ၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာများတွင် ဓာတ်ေဆးများေက? ာင့် ညစ်ညမ်းမ@ အလွန်နည်းပါး 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန် သီးခြ ားတည်ေဆာက်၍ စွန်'ပစ်ခြ င်း၊ 

ေရအရင်းအမြ စ် သံုးစွဲမ@တွင် သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရိှေသာ လုပ်ငန်းသုံးစွန်'ပစ်ေရများအား 



 
 ပြ င်ပသို' စွန်'ထုတ်ခြ င်း မပြ #ပဲ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်တွင် =ုန်းအနည်အ=ှစ်များ 

အနည်ထိုင်ေစပ/ ီး  အကျိ#းရှိ စွာ လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် 

ကုမ�ဏီလီမီတက်၏ ခဲသန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် 

အေပ� ထိခိုက်မ@ အနည်းဆံုးဖြ စ်ေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@အစီရင်ခံစာ၏ ကတိကဝတ် 

ပါ အချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါေ က? ာင်း တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 



ပပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွမဲ@အစီရင်ခံစာ၏ ဖွmဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု 

I နိဒါန်းတွင် ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၊ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံတွင် လုပ်ငန်း 

များေဆာင်ရွက်ခဲ့မ@လုပ်ငန်းအကျဥ်း၊ ကုမ�ဏီသမိုင်း၊ စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူ၊ စက်$ုံတာဝန်ခံ၊ ေနရပ် 

လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်=ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@=ှင့် ဆက်စပ်၍ တိုင် က? ားလိုသည် 

များ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ၊ ေဖြ ရှင်းေပးမည့်နည်းလမ်းများ၊ စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူ၏ ဝန်ခံကတိ 

 ပြ #ချက်များ၊ ေဒသခံပြ ည်သူများ=ှင့်လည်း စဥ်ဆက်မပြ တ် ေတွmဆံုေဆွးေ=ွးမည့် အေခြ အေနများ 

အား ရှင်းလင်း ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

II ေဘာ် ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ ခဲသတ" #သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ထားရိှသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကုိ ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

III အခန်း ၃၊ စီမံကိန်းအေ က? ာင်းအရာ ေဖာ်ပြ ချက်တွင် စီမံကိန်းတည်ေနရာ၊ စီမံကိန်း၏ ေမြ  

ေနရာအကျယ်အဝန်း၊ စီမံကိန်းကာလ၊ စီမံကိန်းအရွယ်အစား၊ အသံုးပြ #သည့် စက်ပစ�ည်း 

စာရင်း၊ အသံုးပြ #သည့် နည်းပညာ၊ အေခြ ခံအေဆာက်အဦး၊ ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး၊ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မ@၊ ကုန်က? မ်း=ှင့် အရင်းအမြ စ်များ သံုးစွဲမ@၊ ေလာင်စာ 

ဆီလုိအပ်ချက်၊ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းထွက်ရိှမ@၊ ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး၊ လုပ်သားအေရအတွက်၊ 

တစ်ရက် အလုပ်လုပ်ချိန်၊ အခြ ားေဆာင်ရွက်=ိုင်သည့် နည်းလမ်းများအား ရှင်းလင်းထားပါ 

သည်။ 

IV အခန်း ၄ တွင် မူဝါဒ၊ ဥပေဒ=ှင့် မူေဘာင်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး=ှင့် လူမ@ေရး 

ဆုိင်ရာ မူဝါဒများ၊ ကုမ�ဏီမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ 

တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ေရးရာစံချိိန်စံ�Yန်းများ=ှင့် =ိငု်ငံ 

တကာ သေဘာ တူညီချက်များအား ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

V အခန်း ၅ ေမြ ပုံ=ှင့် ကားချပ်များတွင် ေဆာင်ရွက်မည့်စီမံကိန်း၏ တည်ေနရာ၊ အနီးပတ်ဝန်း 

ကျင်ကုိ ေတွmမြ င်=ိုင်သည့် ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံများ၊ အုပ်ချ#ပ်မ@=ှင့် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦး 

တည်ေနရာပြ ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ၊ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ အဆင့်ဆင့်ပြ  

ကားချပ်=ှင့် ခဲသတ" #$ုိင်းများ က% ိတ်ခွဲမ@လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ်၊  က% ိတ်ခွဲပ/ ီးသတ" #$ုိင်း 

များအား အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ်၊ အမြ H#ပ်ေဖာ် ခဲသတ" #သန်'စင် 

ထုတ်လုပ်မ@လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ပြ  ကားချပ်တို'အား ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

 



VI အခန်း ၆ စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူမှ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်မည့် ကတိကဝတ်များ၊ အစီရင်ခံစာ 

ေရးသားပြ #စုသူ၏ အစီရင်ခံစာပါအချက်များ မှန်ကန်ေက? ာင်း ဝန်ခံကတိ ပြ #ချက်များအား 

ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

VII အခန်း ၇ လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေနတွင် ဆူညံသံ၊ ေရအရည်အေသွး၊ ေလထု အရည် 

အေသွး၊ ေမြ ထုအေခြ အေန၊ ေဂဟစနစ်၊ လူမ@ပတ်ဝန်းကျင် အေခြ အေနများ၊ တုိငး်တာ 

စစ်ေဆးမည့်ေနရာများ=ှင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးရသည့် အေက? ာင်းအရင်း၊ တိုင်းတာစစ်ေဆး 

သည့်ကိရိယာ၊ အသံုးပြ #သည့်စံချိန်စံ�Yန်းများအား ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

VIII အခန်း ၈ ထိခိုက်=ိုင်မ@များ=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များတွင် ဆူညံသံ 

=ှင့်တုန်ခါမ@ထွက်ရှိမည့် အရင်းအမြ စ်=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်၊ ေရရယူ 

သံုးစွဲမည့် အရင်းအမြ စ်=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်၊ ေလထု အရည် 

အေသွး ညစ်ညမ်းေစ=ိုင်သည့်အရင်းအမြ စ်=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီ အစဥ်၊ 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ ထွက်ရိှမည့်အရင်းအမြ စ်=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်၊ 

ေမြ ထုညစ်ညမ်းမ@  ဖြ စ်ေစသည့် ထွက်ရိှမည့်အရင်းအမြ စ်=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရွက် 

မည့်အစီအစဥ်၊ ေဘးအ="ရာယ်ရိှစွန်'ပစ်ပစ�ည်းများစီမံခန်'ခွဲမ@၊ ေဂဟစနစ်၊ လူမ@ဝန်းကျင် 

အေပ�ထိခိုက်မ@များ ထွက်ရိှမည့်အရင်းအမြ စ်များ=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီ 

အစဥ်များအား ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

IX အခန်း(၉)တွင် ေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲmများဖွဲmစည်းခြ င်း၊ ရန်ပုံေငွများလျာထားမ@ 

အေခြ အေန၊ ေဘးအ="ရာယ် ကာကွယ်ေရး=ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ@အဖွဲm၏ တာဝန်=ှင့် 

ဝတ¦ရားများ၊ လုပ်ငန်းခွင်=ှင့် သဘာဝေဘးအ="ရာယ်၊ မီးေဘးအ="ရာယ်  က% ိ#တင်ကာကွယ် 

ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ထားရိှမည့် လုပ်ငန်းများ၊ အေရးေပ� အေခြ အေနတွင်  တုန်'ပြ န် 

ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များအား ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

X အခန်း ၁၀။ အများ ပြ ည်သူ=ှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေ=ွးခြ င်းတွင် ေကျးရွာအုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�း၊ ရပ်မိ 

ရပ်ဘများ၊ ေဒသခံအမျိ#းသား၊ အမျိ#းသမီးများ၊ လူမ@ေရးအသင်းအဖွဲmများ=ှင့် ေဘာ်ဆုိင်းရိှ 

ကုမ�ဏီ၏ အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ေတွmဆံုေဆွးေ=ွးခဲ့ ပ/ ီး၊ ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသခံအမျိ#းသား 

အမျိ#းသမီးများ၊ ေကျးရွာသာေရးနာေရးအဖွဲmဝင်များ၏ ေတာင်းဆိုချက်များ၊ ကုမ�ဏီမှ 

စီမံေဆာင်ရွက်ေပးမည့် အေခြ အေနများ၊ စီမံကိန်းအားေကျနပ်မ@မရိှပါက တိုင်က? ားမ@များအား 

လက်ခံေဖြ ရှင်းေပးမည့် အေခြ အေနများများအား ေပြ ာက? ားေဆွးေ=ွးခဲ့ပါသည်။  



XI အခန်း ၁၁၊ ေစာင့်က? ပ်က? ည့်$@စစ်ေဆးခြ င်း=ှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက်၊ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ 

မည့်အဖွဲm၊ ေရအရင်းအမြ စ်သံုးစွဲမ@၊ ဆူညံသံ၊ ေလထုအရည်အေသွး၊ ေမြ ထုအရည်အေသွး၊ 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအေငွm) ေဂဟစနစ်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@ 

များ ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များအား ရှင်းလင်း ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

XII အခန်း ၁၂။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ရန်ပုံေငွများသတ်မှတ်လျာထားမ@အေခြ အေန၊ ပတ်ဝန်း 

ကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ=ှင့် သက်ဆုိင်ရာအဖွဲmများ ဖွဲmစည်းထားမ@၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ 

လုပ်ငန်းအေခြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

XIII အခန်း ၁၃။ ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်းတွင် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုံေငွလျာ 

ထားေဆာင်ရွက်မည့်အေခြ အေန=ှင့် ေဒသဖွmံ ဖ/ ိ#းေရးကိစ�ရပ်များအား အုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�း၊ ရပ်မိ 

ရပ်ဖ၊ ေဒသခံအဖွဲmအစည်းများ=ှင့် တိုင်ပင်ေဆာင်ရွက်မည့် အေခြ အေနများအား ေဖာ်ပြ  

ထားပါသည်။  

XIV အခန်း ၁၄။ လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်း အစီရင်ခံစာတွင် စက်$ံုပိတ်သိမ်း 

ေရးအဖွဲm၊ စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းရန်ပုံေငွလျာထားချက်=ှင့် ခန်'မှန်း အသံုးစရိတ်=ှင့် 

လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်တုိ'အား 

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်  ဖြ စ်ေ က? ာင်း ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

XV အခန်း ၁၅။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသတွင် ခဲသတ" #သန်'စင်ခြ င်း 

လုပ်ငန်းများေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@အနည်းဆံုးဖြ င့် စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ေ က? ာင်း သံုးသပ်တင်ပြ ထားပါသည်။ 

XVI အခန်း ၁၆။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ =ိငု်ငံတကာ သေဘာတူညီချက်များ၊ လက်ရိှ 

ပတ်ဝန်းကျင် အေခြ အေန၊ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ@ေလျာ့နည်း သက်သာ 

ေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် ထိခိက်ုမ@များ 

အား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များ=ှင့် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး ေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအစဥ်များ ပါဝင်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@အစီရင်ခံစာအား  ပြ န်လည် တင်ပြ ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

  



 
အအတုိေကာက်စာလံုးများ=ှင်ဘ့ာသာရပ်ဆုိင်ရာစာလံုးများအဓိပ�ါယ်ဖွင်ဆုိ့ချက် 

Flotation process The flotation process includes three flotation 

stages: the rougher, which processes the feed; the 

cleaner, which generates the final concentrate; 

and the scavenger, which generates the final 

tailing. 

Recycle process water 

(RPW) 

Reclaimed or recycled water (also called 

wastewater reuse or water reclamation) is the 

process of converting wastewater into water that 

can be reused for other purposes. 

Flotation reagents Flotation reagents usually refers to a group of 

mining chemicals used to adjust the floatability of 

minerals in mineral froth flotation process, which 

can artificially increase the difference in wettability 

between various minerals, thereby achieving the 

separation of useful minerals and gangue 

minerals. 

Collectors The main function of the flotation collectors is to 

change the hydrophilicity of the mineral surface, 

enhance its hydrophobicity, and increase the 

adhesion of the mineral on the bubble, which can 

make it floatable and shorten the induction time. 

Frother The main function of the flotation frothers is to 

promote the formation of uniform bubbles and 

enhance the elasticity of the surface of the 

bubble. It can also make the bubbles generated 

by flotation more stable and not easily deformed. 

 



 
Activator There are many kinds of flotation conditioners, 

which can be divided into activators, inhibitors, pH 

conditioners, dispersant, flocculant and defoamer 

according to their main effects. They can adjust 

the situation of ore pulp during the flotation 

process and make the collector and frother more 

effective, thus getting better flotation index. 

Settling Pond settling pond or decant pond is an earthen or 

concrete structure using sedimentation to remove 

settleable matter and turbidity from wastewater. 

NAAQS National Ambient Air Quality Standards  

EQEG Environmental Quality Effluent Guidelines 

  



သသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမ@များအတွက် သယံဇာတ=ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်က% ီးဌာနမ ှသတ်မှတ်ေလျာ်ေက? းေငွများ ေပးသွင်းမည်ဖြ စ်ေက? ာင်းဝန်ခံကတိပြ #ချက် 

 

၂၀၂၁ ခု=ှစ်၊  ဇွန်လ (        )ရက် 

 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ကေလာ မ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်း 

ေကျးရွာအနီးရိှ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများအား သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ=ှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@အနည်းဆုံး 

 ဖြ စ်ေစရန် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ သယံဇာတ=ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်က% ီး 

ဌာန၏  ချမှတ်ထားေသာမူအရ လုပ်ငန်းအာမခံေငွသားအား သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း ေပးသွင်းပါမည်။ 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်အေနဖြ င့် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း ခြ င်း=ှင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမ@များရိှပါက ထိခိုက်မ@များအတွက် သယံဇာတ=ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး ဝန် က% ီးဌာန၏ သတ်မှတ်သည့် ေလျာ်ေ က? း ေငွအားေပးသွင်းမည်  ဖြ စ်ပါေက? ာင်း 

ဝန်ခံကတိပြ #ပါသည်။ 

 

 



 

 မမာတိကာ   

စစဥ်  အအေက? ာင်းအရာ  စစာမျက်=ှာ  

၁။ နိဒါန်း ၁ - ၄ 

၂။ ရည်ရွယ်ချက် ၄ 

၃။ စီမံကိန်းအေ က? ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက် ၄ - ၂၁ 

 (က) စီမံကိန်းတည်ေနရာ  

 (ခ) စီမံကိန်း၏ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်း  

 (ဂ) စီမံကိန်းကာလ  

 (ဃ) စီမံကိန်းအရွယ်အစား  

 (င) တပ်ဆင်မ@  

 (စ) အသံုးပြ #သည့်နည်းပညာ  

 (ဆ) အေခြ ခံအေဆာက်အဦး  

 (ဇ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မ@  

 (ဈ) ကုန် က? မ်း=ှင့် အရင်းအမြ စ်များ သံုးစွဲမ@  

 (ည) စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအေငွm)ထွက်ရိှမ@  

 (ဋ) ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး  

 (ဌ) လုပ်သားအေရအတွက်  

 (ဍ) တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန်  

 (ဎ) ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်=ှင့်ထွက်ရိှမ@  

၄။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ=ှင်မ့ူေဘာင်များ ၂၂ - ၄၃ 

 (က) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး=ှင့်လူမ@ေရးဆုိင်ရာမူဝါဒများ  

 (ခ) ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ  

 (ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး=ှင့် လူမ@ေရးဆုိင်ရာ စံချိန်စံ�Yန်းများ  

  (၁) ေရအရည်အေသွး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ(Effluents Levels)  

  (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး  

  (၃) ဆူညံသံ  

  (၄) ေမြ ထုအရည်အေသွး  

  (၅) =ိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများ=ှင့် သေဘာတူစာချ#ပ်များ၊ =ိုင်ငံတကာ  

 



 

မူဝါဒများ 

၅။ ေမြ ပုံ=ှင့် ကားချပ်များ ၄၄ - ၅၆ 

 (က) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၊ အနီးဝန်းကျင်(၅)မိုင်ပတ်လည်ပြ  

 ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ 

 

 (ခ) ေမြ စာရင်းပုစံံ - ၁၀၅  

 (ဂ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ အုပ်ချ#ပ်မ@=ှင့် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ တည် 

ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ 

 

 (ဃ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ ေလထု၊ ဆူညံသံတိုင်းတာသည့်ေနရာ 

=ှင် ့ေရနမူနာ၊ ေမြ နမူနာေကာက်ယူသည့်တည်ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ 

 

 (င) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ ဆက်စပ်ေဒသဖြ စ်ေသာ ေဘာ်ဆုိင်း 

ေကျးရွာတွင် ေလထုတိုင်းတာသည့် တည်ေနရာပြ ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ 

 

 (စ) အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင် ့ပြ  ကားချပ်  

 (ဆ) ခဲသတ" #$ုိင်းများ  က% ိတ်ခွဲမ@လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ်  

 (ဇ)  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများအား အမ@န်' က% ိတ်မ@လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ပြ  ကားချပ်  

 (ဈ) အမြ H#ပ်ေဖာ်ခဲသတ" #သန်'စင်ထုတ်လုပ်မ@လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ်  

၆။  ကတိကဝတ် ၅၇ - ၆၃ 

၇။ လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန(Existing Environment) ၆၄ - ၉၁ 

 (က) ပထဝီဆုိင်ရာနယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ချက်  

 (ခ) ေမြ မျက်=ှာသွင်ပြ င်=ှင့် ေဒသ="ရဘူမိေဗဒအေခြ အေန  

 (ဂ) ရာသီဥတု၊ မိုးေလဝသ  

 (ဃ) ဆူညံသံ  

 (င) ေရအရည်အေသွး  

 (စ) ေလထုအရည်အေသွး  

 (ဆ) ေမြ ထုအေခြ အေန  

 (ဇ) ေဂဟစနစ်  

 (ဈ) လူမ@ပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန  

၈။ ထိခိုက်မ@များ=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ ၉၂ - ၁၀၇ 



 

 (က) ဆူညံသံ   

 (ခ) ေရစီမံခန်'ခွဲမ@  

 (ဂ) စွန်'ပစ်ေရစီမံခန်'ခွဲမ@  

 (ဃ) ေလအရည်အေသွး  

 (င) စွန်'ပစ်ပစ�ည်းစီမံခန်'ခွဲမ@  

 (စ) ေမြ ထုညစ်ညမ်းမ@  

 (ဆ) ေဘးအ="ရာယ်ရှိစွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ စီမံခန်'ခွဲမ@  

 (ဇ) ေဂဟစနစ်  

 (ဈ) လူမ@ဝန်းကျင်အေပ�ထိခိုက်မ@  

၉။ ေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ် ၁၀၈ - ၁၁၁ 

၁၀။ အများပြ ည်သူ=ှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေ=ွးခြ င်း ၁၁၂ - ၁၁၃ 

၁၂။ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးခြ င်း=ှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက် ၁၁၄ - ၁၂၃ 

 (၁) ေရအရင်းအမြ စ်သုံးစွဲမ@  

 (၂) ဆူညံသံ  

 (၃) ေလထုအရည်အေသွး  

 (၄) စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအေငွm)  

 (၅) ေမြ ထုအရည်အေသွး  

 (၆) ေဘးအ="ရာယ်ရိှစွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ စွန်'ပစ်မ@   

 (၇) ေဂဟစနစ်  

 (၈) လူမ@ဝန်းကျင်အေပ�ထိခိုက်မ@များ ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးမည့် 

အစီအစဥ် 

 

၁၂။ အဖွဲmအစည်း=ှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက် ၁၂၄ - ၁၂၅ 

၁၃။ ေဒသဖွံmဖ/ ိ#းေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း ၁၂၆ - ၁၂၇ 

၁၄။ လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်း ၁၂၈ - ၁၃၀ 

၁၅။ သံုးသပ်တင်ပြ ချက် ၁၃၀ - ၁၃၁ 



² 

³´µ ¶·̧ ¹º»   ³¼³-³¼½ 
 ¾¶¿ÀÁÂÀÁÃÄÅÆ¿ÇÈÁ»  
 (À) É¹ÊÁÈ¶Á»ËÌÃÁÊ¹ºÃÈÁÉÀÁËÌÃÁÍ ¾ËÎ Ï¿ÐÑ¹º»ÒÄÈÁÓ¾ËÎ Æ¿ÇÈÁ»Ê¹ºÆº(³ÔÕ)Í  

¾Ö¿ÀÁÒºÒ×ÀÁ=ÌÈÁÓÀ¹Ë�ØÙËÌÃÁÊ¹ºÃÈÁÉÀÁËÌÃÁ     
¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(À) 
 (Ò) É¹ÊÁÈ¶Á»ÒÄÈÁËÌÃÁÃËÁ»Ú¿ÃÁÊ¹ºË×¿» ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(Ò) 
 (Ò-³) Ð¹ÊÁÒ×#ÊÁË@=ÌÈÁÓÚ¿ÃÁÒÅÄÒ¶Á»ËÌÃÁÃËÁ»Ú¿ÃÁÊ¹ºË×¿» ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(Ò-³) 
 (¸) ÉÀÁÇÌ·ÊÃÁÛ¶Á»À×ÈÁÐ¾ÒÎ Ð¾¶Ã·¹ÈÁ»Ã¿ÆÆÁ¾Â»Ë@ËÌÃÁÃËÁ»Ú¿ÃÁÊ¹ºË×¿»   ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(¸) 
 (¸-³) ¾ËÎ ¶ËÜ¶¿Í ¾Ç¶ËÜ¶¿Ú¿ÃÁÒÄÅÐ¾ÝÎ Ë×¿» ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(¸-³) 
 (Þ) ÊÃÁÛ¶Á»À×ÈÁÖ·Ò·¹ÀÁË@Â¶Á»ÆÆÁÒ×ÀÁ(Risks Assessments) ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(Þ) 
 (È) ÐË×¿»ÊÎ ßÁÑÜ=ÌÈÁÓÃ·¹ÈÁÊÈÁ¾ÂÄ»¾=Ä»Ë@ËÌÃÁÃËÁ»Ú¿ÃÁÊ¹ºË×¿» ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(È) 
 (Æ) ¾àÑÝÄºmÝ/ ·#»¾Ç»¾Â¿ÈÁÇÄÀÁË@ËÌÃÁÃËÁ»Ú¿ÃÁÊ¹ºË×¿» ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(Æ) 
 (Â) ÐÆ¿»Ö·¹»ÑÆÁÊÈÁÆ·¹ÀÁÊ×·#»Ë@ËÌÃÁÃËÁ» ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(Â) 
 (á) À×¶Á»Ë¿¾Ç»¾Æ¿ÈÁÓ¾ÇÌ¿ÀÁË@É¹ÊÁÈ¶Á»¾Â¿ÈÁÇÄÀÁË@ËÌÃÁÃËÁ»Ú¿ÃÁÊ¹ºË×¿» ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(á) 
 (â) ËÙ»¾ã»Ð="Ç¿ÏÁÃ¿»ÂÙ»À¿ÀÄÏÁ¾Ç»É¹ÊÁÈ¶Á»¾Â¿ÈÁÇÄÀÁË@ 

ËÌÃÁÃËÁ»Ú¿ÃÁÊ¹ºË×¿» 
¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(â) 
 (ß) ÐÆÙÇÈÁÒºÊÎ #Æ¹ÑÜË×¿»ä À·¹ÏÁ¾Ç»ÐÖ" #ÊÃ" · ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(ß) 
 (å) Ê¹¸aÉ·ÀÉ¹ÊÁÈ¶Á»(ÑÃ" #Ñ¶Á'ÆÈÁÆÀÁ$¹º) ËÌÃÁÊ¹ºÃÈÁÉÀÁËÌÃÁË×¿» ¾¶¿ÀÁÂÀÁ 

ÃÄÅ(å) 
 (æ) ÇÌËÁ»ÊÎ ßÁ¶ÏÁÐÆ·¹»ÇÐÝÄÅmä Ö·ÊÁÃ¶Á» À? ÏÁÂÏÁÒ¹Ö¹ÃÁÉ¹ÊÁË@ À¹Ë�ØÙ 

ÉÙË·ÃÀÁä ÐÂÈÁÓËÎ ÈÁÓÒÅÑÃ" #$·¹ÈÁ»Ñ¶Á'ÆÈÁÆÀÁ ÃßÁ¾Â¿ÀÁÒÄÈÁÓ 
ÒÄÈÁÓ ÊÎ #Ë·¶Á'Í 
ÉÏÁÏ¿¾ËÎ ÐÒÎ ¿»¶ßÁ»ÐÑ¹º»ÊÎ #ÒÄÈÁÓ ¾ÉO¿ÀÁÖ¿»ÒÎ ÈÁ»À·Æ�Í 

¾¶¿ÀÁÂÀÁ 
ÃÄÅ(æ) 

 (ç) Ú¿ÃÁÒÄÅÒ¶Á»ÐÃÄÈÁ» ¾ã»Ð="Ç¿ÏÁÀÈÁ»ÇÌÈÁ»¾Ç»ÐÃÄÀÁ ÆÙËº¾Â¿ÈÁ 
ÇÄÀÁË@ ËÌÃÁÃËÁ»Ú¿ÃÁÊ¹º 

¾¶¿ÀÁÂÀÁ 
ÃÄÅ(ç) 

 (è) Ú¿ÃÁÒÄÅÒ¶Á»ÐÃÄÈÁ» ¾ã»Ð="Ç¿ÏÁÀÈÁ»ÇÌÈÁ»¾Ç»ÐÃÄÀÁ 
ÆÙËº¾Â¿ÈÁÇÄÀÁË@ ËÌÃÁÃËÁ»Ú¿ÃÁÊ¹º 

¾¶¿ÀÁÂÀÁ 
ÃÄÅ(è) 



 
ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက် 

ေတာင် က% ီးခ$ုိင်၊ ကေလာ မ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ 

ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု 

ပပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွမဲ@အစီရင်ခံစာ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခု=ှစ်၊ ဇွန်လ (      ) ရက် 

နိဒါန်း 

၁။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုသည် ရှမ်းပြ ည်နယ် 

ေတာင်ပိုင်း၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)၊ ေမြ ကွက်အမှတ်(၁၅၊ ၁၆၊ 

၁၇)တွင် တည်ရိှပ/ ီး ေမြ ဧရိယာ(၆.၅၆)ဧက (၂၆၅၄၇.၄၀ စတုရန်းမီတာ) ကျယ်ဝန်းပါသည်။ 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရွက်ပ/ ီး 

 မြ န်မာ=ိုင်ငံသားပိုင် ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက်=ှင့် တ$ုတ်=ိုင်ငံ Ruili Zhi 

Sheng Inport & Export Co:Ltd တို' ပူးေပါင်း၍ တည်ေထာင်ထားေသာ ဖက်စပ်ကုမ�ဏီ  ဖြ စ်ပါ 

သည်။  မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@ေကာ်မရှင်၏ (၉.၉.၂၀၁၃) ရက်စွဲပါ ခွင့်ပြ #မိန်'အမှတ် ၅၈၄/၂၀၁၃ 

 ဖြ င့် ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြ #မိန်'ရရိှခဲ့ပ/ ီး တစ်ေန'(၂၄နာရီ) 

လOင် ခဲသတ" #$ုိင်း (၃၀၀) မက်ထရစ်တန်  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်=ိုင်ပါသည်။ ရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@မှာ =ိုင်ငံခြ ား 

မတည်ေငွရင်းပမာဏ US Doller 4.629 သန်းအပါအဝင် စုစုေပါင်း US Doller 4.796 သန်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ၂၀၁၉ ခု=ှစ်တွင် တ$ုတ်=ိုင်ငံ Ruili Zhi Sheng Inport & Export Co:Ltd ပိငု် ရင်း=ှးီ 

 မြ H#ပ်=ှံမ@အားလံုးကုိ ထိပ်တန်း က? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လYဲေပြ ာင်းရယူခဲ့ပ/ ီး  မြ န်မာ 

=ိုင်ငံရင်း=ှီး မြ H#ပ်=ှံမ@ေကာ်မရှင်၏ (၁၉.၁၂.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ ခွင့်ပြ #မိန်'အမှတ် ၂၁၆/၂၀၁၉  ဖြ င့် ခွင့်ပြ # 

မိန်'ရရိှကာ စုစုေပါင်းမတည်ေငွရင်းပမာဏမှာ US Doller 3.015 သန်းအပါအဝင် စုစုေပါင်း  မြ န်မာ 

ကျပ်ေငွ ၇,၃၅၂.၇၄၈ သန်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်မ@ဝန်က% ီးဌာန၊ စက်မ@ က% ီး က? ပ်ေရး=ှင့် စစ်ေဆးေရး 

ဦးစီးဌာန၏ ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် ရ/ က% ီး/၂၈၈  ဖြ င့် (၂၉.၉.၂၀၁၅) ရက်ေန'တွင် 

ဓာတ်သတ" #ပစ�ည်းပြ #ပြ င် ထုတ်လုပ်ခြ င်း လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရိှခဲ့ပ/ ီး တစ်=ှစ်တစ်က% ိမ် 

သက်တမ်းတိုးခဲ့ပ/ ီး (၃၀.၉.၂၀၂၁) ရက်ေန'အထိ သက်တမ်းရရိှထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်မ@ဝန်က% ီး 

ဌာန၊ ရှမ်းပြ ည်နယ်စက်မ@က% ီး က? ပ်ေရး=ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန(လOပ်စစ်စစ်ေဆးေရး)အမှတ်စဥ်ဖြ င့် 

(၅.၆.၂၀၁၅)ရက်ေန'တွင် လOပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြ #ခြ င်းဆုိင်ရာ အ="ရာယ်ကင်းရှင်းေက? ာင်း 



 
လက်မှတ် ရရိှခဲ့ပါသည်။ ေဘာင်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု 

သည် ေဘာ်ဆုိင်းေဒသရိှ ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခု ထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း 

တူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက်များမှ တူးေဖာ်ရရိှေသာ ခဲသတ" #$ုိင်းများအား အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@နည်းစနစ် 

(Flotation)များကုိ အသုံးပြ #၍ ခဲပါဝင်မ@(၄၀%)ခန်'ရိှေသာ ခဲသတ" #သန်'စင်များ ထုတ်လုပ်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #$ိုင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ခု=ှစ်အတွင်း ခဲပါဝင်မ@ (၅.၀-

၅.၉)% ခန်'ပါဝင်ေသာ ခဲသတ" #$ုိင်း(၁၉၀၀၀) မက်ထရစ်တန်အား  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်ခဲ့ပ/ ီး ခဲပါဝင်မ@ 

(၄၀.၂ - ၄၀.၇)% ရိှ ခဲသတ" #သန်'စင် (၁၈၈၄.၃၀) မက်ထရစ်တန် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထုတ်လုပ်မ@ နည်းစဥ်အဆင့်ဆင့်မှာ ခဲသတ" #$ုိင်းများအား  က% ိတ်ခွဲစက်(Crusher)များကုိ အသံုးပြ #၍ 

(၂-၃)လက်မ အရွယ်အစား ရရိှေစရန်  က% ိတ်ခွဲခြ င်း၊  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများအား အမ@န်'က% ိတ်စက် 

(Ball Mill)ကုိ အသံုးပြ #၍ Pulp Density 40%  ဖြ င် ့ (-200#, 80%) အရွယ်အစားရရိှေစရန် 

အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း၊ အမ@န်' က% ိတ်ပ/ ီး သတ" #$ိုင်းများအား အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်သည့်စနစ်ဖြ င့် အမြ H#ပ်ေဖာ် 

သတ" #သန်'စင်များ ထုတ်လုပ်ြခင်းတို'  ဖြ စ်ပါသည်။  

စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်သူမှာ မန်းေနဂျင်းဒါ$ုိက်တာ၊  ဦးသန်းထွန်း၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၂/ မဘန(=ိုင်) 

၀၁၄၀၆၆  ဖြ စ်ပါသည်။  ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှာ  ဒါ$ုိက်တာ အဖွဲmဝင်(၃)ဦးဖြ င့် ဖွဲmစည်း 

ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ�ဏီလိပ်စာမှာ လမ်းသွယ်(၆)၊ မင်းဓမqလမ်း။ အမှတ်(၈) ေရYကမsာအိမ်ယာ၊ 

မရမ်းကုန်းမ/ ိ#'နယ်၊ ရန်ကုန်မ/ ိ#'  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၁၂၄၃၁၃၀၊ ၀၁ 

၂၄၃၁၃၁၊ ၀၁၂၄၃၁၃၃၊ ၀၁၂၄၃၁၃၄၊ ၀၁၂၄၃၁၃၅ တုိ'  ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင် 

စက်$ံု တာဝန်ခံဒါ$ုိက်တာမှာ ဦးကုိကိေုမာင်၊ ၁၂/မရက(=ိငု်)၁၂၁၈၁၂၊  ဖုန်း- ၀၉- ၄၀၀ ၄၆၅ ၂၁၇၊ 

gmail- kkmgygn@gmail.com  ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ တာဝန်ခံ 

မန်ေနဂျာမှာ ဦးစန်းဝင်း၊  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၄၄၀၄၈၄၈၃၉  ဖြ စ်ပါသည်။  ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာဖြ င့် စပ်လျ|်း၍ သိရိှေမးမြ န်းလိုသည်များ=ှင့် စီမံကိန်းဖြ င့် စပ်လျ|း်၍ 

တုိင်က? ားလုိပါက ဦးကုိကိေုမာင်၊ ဖုန်း- ၀၉-၄၀၀၄၆၅၂၁၇ သုိ'မဟုတ် Gmail- kkmgygn@ 

gmail.com သုိ' ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်=ိုင်ပါသည်။ တိုင်က? ားချက်များအား လုိအပ်ပါက ေကျးရွာ 

အုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�းများ၊ ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသခံများ=ှင့် ေတွmဆုံေဆွးေ=ွး၍ ေစာလျင်စွာ ေဖြ ရှင်း 

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@များ ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် ေဘာ်ဖြ � 

ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာပါ 



 
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ထိခိုက်မ@=ှင် ့ ေလျာ့ပါးေစေရး 

ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များ=ှင့် အစီရင်ခံစာပါ 

ကတိကဝတ်များအား လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ေ က? ာင်း=ှင့် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

အား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ေက? ာင်း စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူမှ ဝန်ခံကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။ ဝန်ခံကတိပြ # 

ချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ ေကာ်မတီ၊ 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ="ရာယ် ကာကွယ်ေရးအဖွဲm၊ အေရးေပ�ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲm၊ မီးေဘး အ="ရာယ် 

ကာကွယ်ေရးအဖွဲm၊ စက်$ံုပိတ်သိမ်းမည့်အဖွဲmများ ဖွဲmစည်းခြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ ရန်ပုံေငွ၊ 

ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးေရးရန်ပုံေငွ၊ စက်$ံုပိတ်သိမ်းမည့် ရန်ပုံေငွများ=ှင့် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး 

ရန်ပုံေငွများအား လျာထားသတ်မှတ် ေဆာင်ရွက်မည် ဖြ စ်ပါသည်။  ေဒသခံပြ ည်သူများ=ှင့်လည်း 

စဥ်ဆက်မပြ တ် ေတွmဆံုေဆွးေ=ွး၍ အက% ံပြ #ချက်များအား  ဖြ ည့်စည်း ေဆာင်ရွက်ေပးမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဆုိင်ရာ စီမံခန်'ခွဲမ@စီမံချက်များကုိ အပြ ည့်အဝ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရန်=ှင့် စီမံကိန်း၏ ကတိကဝတ်များအားလံုးကုိ  ဖြ ည့်ဆည်းရန်အတွက် လုိအပ်သည့် ေငွေက? း=ှင့် 

လူ'စွမ်းအား အရင်းအ မြ စ်များ ေထာက်ပံ့ေပးမည်  ဖြ စ်ေ က? ာင်း စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်သူမှ လက်မှတ် 

ေရးထိုး ဝန်ခံကတိပြ # ထားပါသည်။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင် 

စက်$ံုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@ ေလျာ့နည်း 

သက်သာေစေရးအတွက် ကုမ�ဏီမှ  ပြ #စုတင်ပြ မည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာ  ပြ #စုသူမှာ 

ယခင်သတ" #တွင်း ဝန်က% ီးဌာန၊ သတ" #တွငး်ဦးစးီဌာနမှ အင/ ိမ်းစား �Yန်က? ားေရးမှ�း ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ဦးေဇာ်ဝင်းသန်းသည် သယံဇာတ=ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်က% ီး 

ဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ@ ဆန်းစစ်ခြ င်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန်'ေ က? ာ်ငြ ာစာအမှတ် 

(၅၁၆/၂၀၁၅) အရ ထုတ်ေပးသည့် (၁၅.၇.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ  က? ားကာလ အက% ံေပးလုပ်ကုိင်သူ 

မှတ်ပုံတင်ခြ င်း အေထာက်အထား လက်မှတ်(၀၀၀၉၇)အား ရရိှထားသူ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာပြ #စုရန် ဒါ$ုိက်တာဦးကုိကုိေမာင်၊ ဌာနခွဲမှ�း ဦးမျိ#းသန်'စိုး 

(သတ" #တွင်းအင်ဂျင်နီယာ)=ှင့် ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင်သက် (သတ" #တွင်းအင်ဂျင်နီယာ)တို' ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ က? ပါသည်။ ဒါ$ုိက်တာ၊ ဦးကုိကုိေမာင်မှ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲမ@အစီရင်ခံပြ #စုသည့် 

ကိစ�ဖြ င့် စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဥ်များအား သတ်မှတ်စီစဥ်ေပးခြ င်း၊ ေကျးရွာ 

အုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ လူမ@အဖွဲmအစည်းများ=ှင့် ေတွmဆုံေဆွးေ=ွးရန် စီမံေဆာင်ရွက်ပ/ ီး၊ 

လုပ်ကွက်အတွင်း ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် လုိက်ပါေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊  စီမံေပးခြ င်း၊ လုပ်ကွက် 



 
အတွင်းရိှ ေရနမူနာ၊ ေမြ နမူနာများ ေကာက်ယူရန်=ှင့် ေလထုအရည်အေသွး=ှင့် ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမ@တုိ' 

တိုင်းတာစစ်ေဆးရန် စီမံေဆာင်ရွက် ေပးပါသည်။ ဌာနခွဲမှ�း ဦးမျိ#းသန်'စိုးမှ ေဒသခံများ၏ လူမ@ေရး 

စီးပွားေရးဆုိင်ရာ စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ ဦးေမာင်ေမာင် 

ေအာင်သက်မှ လုပ်ကွက်တုိင်းတာေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊  ေြမပု�ံYန်းများ တုိက်ဆုိင် 

စစ်ေဆးေပးခြ င်း=ှင့် တာဝန်ခံမန်ေနဂျာ ဦးဆန်းဝင်းမှ သန်'စင်စက်$ုံ၏ သတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲမ@၊ သတ" # 

သန်'စင်ထုတ်လုပ်မ@စာရင်းများ စသည်ဖြ င့် စက်$ံုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား စုေဆာင်း 

ေပးခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။  

ရရည်ရွယ်ချက် 

၂။  ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု လည်ပတ်မ@ လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစေသာ လုပ်ငန်းများအား ေရှာင်ကျဥ်ရန် (သုိ'မဟုတ်) 

အနည်းဆံုး ြဖစ်ေစ ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေရ=ှင့်စွမ်းအင်၊ သယံဇာတများကုိ ေရရှည် 

တည်တ့ံစွာအသံုးချ=ိုင်ေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မ@များအား စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးခြ င်း=ှင့် ေလျာ့နည်း သက်သာ 

ေစမည့် နည်းလမ်းများကုိ ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေဒသတွင်းဖွံm ဖ/ ိ#းေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ေမြ ဆီလYာပျက်စီးသွားေသာ ေမြ ေနရာများအား  ပြ န်လည်ပြ #ပြ င်ရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမယာ 

အသံုးချမ@တစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်=ိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ စက်$ံုဧရိယာအတွင်း=ှင့် ဆက်စပ် 

နယ်ေမြ အတွင်း စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်ေဘး 

အ="ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ရန်တို'=ှင့် ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင် စက်$ံု 

တည်ေဆာက်ထားေသာ နယ်ေမြ ၏ မူလသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွးအား ထိန်းသိမ်းထားရန် 

တုိ'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 



 
စစီမံကိန်းအေက? ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက် 

၃။  ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုအား ေတာင်က% ီးခ$ုိင်၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ 

တွင် တည်ေဆာက်ခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတည်ေဆာက်ရန် ေမြ စာရင်းပုံစံ 

(၁၀၅)၊ စက်မ@ဝန် က% ီးဌာန၊ စက်မ@ က% ီးက? ပ်ေရး=ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးဌာန၊ ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်း 

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်=ှင့် ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု တည်ေဆာက်မ@အေပ� ဆက်စပ်ေဒသရိှ 

ေကျးရွာများမှ ေဒသခံများ၏ ေထာက်ခံချက်များ ရရိှထားပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲ 

သန်'စင်စက်$ံု၏ စီမံကိန်း အရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်မ@၊ အသံုးပြ #သည့် နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မ@ လုပ်ငန်း 

စဥ်၊ အေခြ ခံအေဆာက်အဦ၊ ကုန်က? မ်း=ှင့် အရင်းအမြ စ်များ သံုးစွဲမ@၊ စွန်'ပစ်ပစ�ည်း ထွက်ရှိမ@=ှင့် 

ထုတ်လYတ်မ@များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

တည်ေနရာ 

(က) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမီတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု (Flotation 

Plant) သည် ေတာင်က% ီးခ$ုိင်၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၄)၊ 

ေမြ ကွက်အမှတ်(၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇)တွင် တည်ရှပိါသည်။   

ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်း 

(ခ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမီတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ တည်ေဆာက် 

သည့် ေမြ ကွက်၏ ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်းမှာ (၂၈.၃.၂၀၀၃)ရက်စွဲပါ၊ ကေလာမ/ ိ#' 

နယ်၊ ေမြ စာရင်းဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ေပးထားသည့် ေမြ စာရင်းပုစံံ(၁၀၅)အရ 

(၆.၅၆)ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ 

စီမံကိန်းကာလ 

(ဂ) စက်မ@ဝန် က% ီးဌာန၊ စက်မ@က% ီး က? ပ်ေရး=ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို' ပုဂaလိကလုပ်ငန်း 

(သတ" #သန်'စင်စက်$ံု) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရိှထားပ/ ီး (၃၀.၉.၂၀၂၁)ထ ိ သက်တမ်း 

ရရိှထားပါသည်။ တစ်=ှစ်တစ် က% ိမ် သက်တမ်းတိုး ေလOာက်ထားသွားမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

  

 



 
စစီမံကိန်းအရွယ်အစား 

(ဃ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမီတက်၏ ေတာင် က% ီးခ$ိုင်၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်း 

ေကျးရွာအနီးတွင် တည်ရိှေသာ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု (Flotation 

Plant) (အက% ီးစား) ၏ Design Capacity မှာ 300 tons/day  ဖြ စ်ပါသည်။  

 တတပ်ဆင်မ@ 

 (င) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု (Flotation Plant) တွင် တပ်ဆင်အသံုးပြ #သည့် 

စက်ပစ�ည်းများစာရင်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

ဇယား(၃.၁) ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံတွင် အသံုးပြ #သည့် စက်ပစ�ည်းများစာရငး်        

စဥ် 
တပ်ဆင်သည့်/လုိသည့် စက်ပစ�ည်းကိရိယာ 

အမျိ#းအမည် 
အေရအတွက်  မြ င်းေကာင်ေရ 

1 Electric Pulley 7 (Piece) 7.37 Hp 

2 650 belt conveyer head; tailstock 1 (set) 7.37 Hp 

3 Washbox 1 (set) 5.36 Hp 

4 Continuous hydraulic classifier 3XH 6 (set) 10.05 Hp 

5 Pendulum Feeder BG-400*400 2 (set) 3.35 Hp 

6 Deep cone thickener 6 1 (set) 5.36 Hp 

7 Ceramic filter 1 (set) 14.75 Hp 

8 Gule pump 1PNJ 1 (set) 10.05 Hp

9 Dewatering screen VD9 1 (set) 7.37 Hp 

10 Vibrating screen 1 (set) 14.75 Hp 

11 
MQG1836 mill electronic control 

cabinet 
2 (set) 241.38 Hp    

12 Discharge disc 2 (Nos.) 1.47 Hp 

13 Feeder 1 (Nos.) 2.95 Hp 

14 Electric magnetic iron remover RCDB-5 1 (set) 1.34 Hp 

15 Chemical pump IS50-32-125 2 (set) 10.05 Hp 

16 (Ceramic filter) pneumatic cabinet 1 (set) 10.05 Hp 



 
17 Control cabinet 1 (set) 73.75 Hp 

18 Centrifugal pump 2 (set) 7.37 Hp 

19 Motor 1 (set) 40.23 Hp 

20 PE400*600 1 73.75 Hp 

21 Chute feeder CG1240*980 1 (set) 4.02 Hp 

22 Jaw Crusher PE400*980 1 (set) 40.23 Hp 

23 Pendulum Feeder BG-400*400 2 (set) 3.35 Hp 

24 Washbox JT-2 2 (set) 7.37 Hp 

25 High weir spiral classifier FLG1500 1 (set) 10.05 Hp 

26 High weir type spiral classifier FLG1500 1 (set) 10.05 Hp 

27 Flodation machineSF-2.0 2 (set) 14.75 Hp 

28 
Flodation machineSF-2.0 impeller, cover 

Plate 
20 (set) 16.09 Hp 

29 40 PV-SP Supmerged pump 1 (set) 10.05 Hp 

30 Slurry Pump XPA 80/80 4 (set) 10.05 Hp 

31 Flodation Machine SF-2.0 2 (set) 14.75 Hp 

32 Slurry pump XPA 80/80 1 (set) 10.05 Hp 

33 Submerged pump 40PV-SP 1 (set) 7.37 Hp 

34 Agitator tank GBJ1.5*1.5 1 (pieces) 3.35 Hp 

35 Slurry pump 1PNJ 5 (set) 10.05 Hp

36 Flocculant agitator tank XNJ 1*1.75 1 (piece) 2.95 Hp 

37 Agitator tank GBJ1.5*1.5 2 (pieces) 2.95 Hp 

38 Agitator tank BJW 1000 1 (piece) 2.95 Hp 

39 Flotation Machine SF-1.2 10 (piece) 14.75 Hp 

 

   

 

 



 
 အအသံုးပြ #သည့်နည်းပညာ 

(စ) ခဲသတ" #$ုိင်းများ (Lead Carbonate Ore)မှ ခဲသတ" #သန်'စင် (Flotation 

Concentrate) များ ထုတ်ယူရာတွင် လုိအပ်သည့် ဇကာအရွယ်အစား(Liberation 

Size)ရရိှေစရန် အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း (Crushing and Grinding)၊ သတ" #$ုိင်းများအား 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းနည်းစဥ် (Flotation Process)ကုိ အသံုးပြ #၍  ခဲပါဝင်မ@ 

(၄၀%)ခန်' ရိှေသာ ခသဲတ" #သန်'စင် (Flotation Concentrate) များကုိ ထုတ်ယူခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

အေခြ ခံအေဆာက်အဦး 

 (ဆ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ေမြ ဧရိယာ(၆.၅၆)ဧကအတွင်း ဝန်ထမ်းလုိင်းခန်း၊ 

အုပ်ချ#ပ်မ@=ှင့် စက်မ@ဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦးတို'အား ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အေရအတွက် 

အတုိင်း တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ 

  ဇယား(၃.၂) ခသဲတ" #$ုိငး် က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုရိှ အေဆာက်အဦစာရင်း 

အေဆာက်အဦ အတုိင်းအတာ အေရအတွက် 

ပင်မစက်$ုံအေဆာက်အဦး ၁၃၂'x ၇၉'x ၃၅' ၁ 

အေခြ ာက်ခံဂိေုဒါင် ၁၁၈'x ၄၉'x ၂၅' ၁ 

အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံး=ှင့် 

နားေနေဆာင် 

၄၅'x ၂၄'x ၉' ၁ 

ဓာတ်ခွဲခန်း ၇၅'x ၂၀'x ၁၀' ၁ 

ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ၁၅၀'x ၂၄'x ၉' ၁ 

စားဖိုေဆာင် ၄၅'x ၂၄'x ၉' ၁ 

ခဲသတ" #သန်'စင်သုိေလှာင်$ံု ၅၀'x ၄၉'x ၁၇' ၁ 

စက်ပြ င်$ံု ၅၆'x ၃၇'x ၁၈' ၁ 

ဆီသုိေလှာင်ခ/ ံ ၃၂'x ၁၈'x ၁၆' ၁ 

 

 

 



 
စစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်ေ့ဆာင်ရွက်မ@ 

(ဇ) ထိပ်တန်း က? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသရိှ ခဲလုပ်ကွက် 

များမှ ခဲသတ" #$ိငု်းများအား ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲ 

သန်'စင်စက်$ံုတွင် ခဲပြ န်ရ=@န်း ေကာင်းစွာဖြ င့် စီးပွားဖြ စ် ထုတ်လုပ်=ိုင်ရန်အတွက် 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းနည်းစနစ်ကို အသံုးပြ #၍ ခဲသတ" #သန်'စင်များ ထုတ်လုပ်ေန 

 ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု (Flotation Plant) (အက% ီးစား) 

၏ Capacity မှာ 300 tons/day  ဖြ စ်ပါသည်။  

 အက% ိ#တည်ေဆာက်ခြ င်း 

(၁) အက% ိ#တည်ေဆာက်ခြ င်းကာလတွင် ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု တည် 

ေဆာက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@မှ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ 

ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@ အနည်းဆံုး  ဖြ စ်ေစ=ိုင်မည် ေမြ ေနရာအား ေရွးချယ်၍ 

ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ အေနာက်ေတာင်ဘက် (၃)မိုင်ခန်'အကွာ 

ကွင်းအမှတ် ၇၆/ ေချာ်ေဆးကန်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၄)၊ ေမြ ကွက်အမှတ်(၁၅, 

၁၆, ၁၇) ရိှ (၆.၅၆) ဧကေပ�တွင် စက်မ@ဆုိင်ရာ=ှင့် အပု်ချ#ပ်မ@ဆုိင်ရာ 

အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရန် ေမြ ေနရာ  ပြ #ပြ င်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ=ှင့် 

စက်ပစ�ည်းများ ဝယ်ယူ စုေဆာင်းခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

တည်ေဆာက်ခြ င်း 

(၂) တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများအား ၂၀၁၃ ခု=ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် 

အုပ်ချ#ပ်မ@ဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ သတ" #$ုိင်းစုပုံကွင်း 

အတွက် ေမြ ေနရာပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်၊ အနည်ထိငု်ကန် တည် 

ေဆာက်ခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲစက်များ၊ Ball Mill, Belt Conveyor  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး 

သတ" #$ုိင်းများ သုိေလှာင်ကျီ၊ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ကန်များ၊ သတ" #သန်'စင် 

သုိေလှာင်$ံုများ၊ မီးစက်များ တည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည်။ $ံုးလုပ်ငန်းများအေနဖြ င့် 

အ က% ီးစား ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု တည်ေဆာက်ရန် ေမြ စာရင်း 

ပုံစံ(၁၀၅)၊ စက်မ@ဝန် က% ီးဌာန၊ စက်မ@က% ီး က? ပ်ေရး=ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ' 

ပုဂaလိက စက်မ@လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်=ှင့် အ က% ီးစား ခဲသတ" #$ိုင်း 



 
 က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု တည်ေဆာက်မ@အေပ� ဆက်စပ်ေဒသရိှ ေကျးရွာများမှ 

ေဒသခံများ၏ ေထာက်ခံချက်များ ရရိှထားပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။  

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၃) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမီတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် 

ခသဲတ" #$ုိင်း (Lead Ore) မ ှခဲသတ" #သန်'စင်(Flotation Concentrate)များ 

ထုတ်ယူရန်အတွက် သတ" #$ုိင်းများအား  က% ိတ်ခွဲခြ င်း(Crushing)၊ အမ@န်' က% ိတ် 

 ခြ င်း(Wet Grinding)=ှင် ့ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း (Flotation) လုပ်ငန်း 

အဆင့်ဆင့်အား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

 က% ိတ်ခွဲခြ င်း (Crushing) 

(၃.၁)  က% ိတ်ခွဲခြ င်းအဆင့်တွင် ခဲသတ" #$ုိင်းများကုိ  က% ိတ်ခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား  က% ိတ်ခွဲ 

စက်(Jaw Crusher & Cone Crusher)များကုိ အသုံးပြ # ေဆာင်ရွက် ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။  က% ိတ်ခွဲခြ င်းအဆင့်တွင် Grizzly Screen  ဖြ င် ့ဇကာချ၍ (၅-၆)" 

အရွယ်အစားရိှ သတ" #$ုိင်းများကုိ (၂-၃)" အရွယ်အစားသုိ'  က% ိတ်ခွဲခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး 

တန်(၃၀၀)ဆန်' က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ုိင်း သုိေလှာင်ကျီ (Crushed Ore Bin)သုိ' 

Belt Conveyor များဖြ င့် ေပးပို' ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ" #$ုိင်းများအား 

 က% ိတ်ခွဲစက်(Jaw Crusher) ဖြ င့်  က% ိတ်၍ လ@ပ်ဇကာ(Viberating Screen) 

ကုိ အသုံးပြ #ပ/ ီး ဇကာချ၍ အ=ုတ်ဇကာ အရွယ်အစား(under size) များကုိ 

 က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ိုင်းသုိေလှာင်ကျီ(Crushed Ore Bin) သုိ' Belt Conveyor 

များဖြ င့် ေပးပို'၍ ဇကာေပ�တင်ကျန်ခဲ့ေသာ သတ" #$ုိင်းများ (Over Size) ကုိ 

Belt Conveyor များဖြ င့်  က% ိတ်ခွဲစက်(Cone Crusher) သုိ' ေပးပို'၍  က% ိတ်ခွဲ 

ပါသည်။ Cone Crusher  ဖြ င့်  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများကုိ လ@ပ်ဇကာဖြ င့် 

ဇကာချ၍ အ=ုတ်ဇကာအရွယ်အစားများကုိ သတ" #$ိုင်းသုိေလှာင်ကျီသုိ' ေပးပို' 

 ပ/ ီး ဇကာေပ� တင်ကျန်ခဲ့ေသာ သတ" #$ုိင်းများ (Over Size) ကုိ Belt 

Conveyor များဖြ င့်  က% ိတ်ခွဲစက်(Cone Crusher) သုိ' ေပးပို'၍ ထပ်မံ 

 က% ိတ်ခွဲပါသည်။  က% ိတ်ခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းများအားအဆုိင်း(၃)ဆုိင်းဖြ င့် ေဆာင်ရွက် 

မည်ဖြ စ်ပ/ ီး Design Capacity အရ (300 tons/day)  ဖြ စ်ေသာ်လည်း 



 
လုပ်ကွက်များမှ ခဲသတ" #$ိုင်း ရရိှမ@ေပ� မူတည်၍  က% ိတ်ဝါးေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

 အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း (Grinding)  

 (၃.၂)  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး (၂-၃)ʹʹအရွယ်အစားရိှ သတ" #$ိုင်းများအား အမ@န်' က% ိတ်စက် (Ball 

Mill) ကုိ အသံုးပြ #၍ (-200#)(80%) အရွယ်အစား ရရှေိစရန် Pulp Density 

(25 to 30)%  ဖြ င့် အစိုက% ိတ်  က% ိတ် ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အမ@န်' က% ိတ်ပ/ ီး 

သတ" #$ုိင်းများကုိ Thinckener မ ှ တစ်ဆင့် Pulp Density (40%) ဖြ င့် 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်သည့် လုပ်ငန်းအဆင့်သုိ' ေပးပို' ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ Ball Mill 

မှာ အချင်း(၆)ေပ၊ အလျား(၁၂)ေပရိှပ/ ီး၊ တစ်နာရီ ခဲသတ" #$ုိင်း(၁၂-၁၄)တန် 

ခန်' အမ@န်'က% ိတ်ဝါး =ိုင်ပါသည်။ အမ@န်' က% ိတ်ရာတွင် (၂)လက်မမှ (၆)လက်မ 

အချင်းရိှ Steel Ball များကို အသံုးပြ # အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်းဖြ စ်ပ/ ီး တစ်လလOင် 

Ball consumption မှာ (၂)တန်ခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း (Flotation) 

(၃.၃) Thinckener မှ Pulp Density (40%)ရိှ ခဲသတ" #$ုိင်းများအား ဓာတ်ေဆး 

ေမYကန် (Conditioner)တွင်  pH (10 to 11) ရရိှေစရန်  ပြ #လုပ်ပ/ ီး အမြ H#ပ် 

ေဖာ်ဓာတ်ေဆးများ ထည့်၍ Rougher Cells, Scavenger Cells, 

Cleaner Cells စသည့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ကန်များအတွင်း  ဖြ တ်သန်း 

ေစပ/ ီး သတ" #သန်'စင်ရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ပထမအဆင့် 

တွင် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင် သည့် Rougher Cells များအတွင်း  ဖြ တ်ေစပ/ ီး 

Rougher Concentrate =ှင် ့ Rougher Tailing  ရရှိေအာင် ေဆာင် 

ရွက်ပါသည်။ Rougher Tailing များအား Scavenger Cells များ 

အတွင်း  ဖြ တ်ေစ၍ Scavenger Concentrate =ှင် ့ Final Tailing 

ရရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ Scavenger မ ှTailing များအား စွန်'ပစ် 

ေမြ စာကန်သုိ' Slurry Pump  ဖြ င့် ေပးပို'စွန်'ပစ်ပါသည်။ Rougher 

Concentrate =ှင့် Scavenger Concentrate များအား Cleaner 

Cells များ အတွင်းသုိ'  ဖြ တ်သန်းေစပ/ ီး ခဲပါဝင်မ@(၄၀)%ခန်' ပါဝင်ေသာ 



 
ခသဲတ" #သန်'စင်(Flotation Concentrate)များ ရရိှေအာင် ေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင် ခြ င်း လုပ်ငန်းများမှ တစ်ရက်လOင် 

ခဲပါဝင်မ@ (၅-၆)%ခန်' ပါဝင်ေသာ  က% ိတ်ဝါးပ/ ီး ေရYသတ" #$ုိင်း (၃၀၀)တန် 

အား သန်'စင်မည် ဖြ စ်ပ/ ီး ခဲသတ" #သန်'စင် (၂၀-၂၅)တန်ခန်' ထွက်ရှိမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ သတ" #သန်'စင် ခြ င်း လုပ်ငန်းအဆင့်များမှ စွန်'ပစ်ေမြ စာ 

(Tailing) ထွက်ရိှမ@မှာ တစ်ရက်လOင် <(၂၈၀)တန်ခန်'  ဖြ စ်ပ/ ီး ခဲပါဝင်မ@မှာ 

(၀.၅)%ခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား အလျား(၆၈၀)ေပ x အနံ 

(၇၀၀)ေပ=ှင် ့ အနက်(၆၀)ေပခန်'ရိှ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်တွင် စနစ်တကျ 

စွန်'ပစ်၍ ဓာတ်ေဆးပါ စွန်'ပစ်ေရများအား အနည်ထိငု်ကန် (၄၃၀'x၅၃၀'x 

၆၀')မှ တစ်ဆင့် ေရတင်စက်များဖြ င့် ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံသုိ' 

ေပးပို'ကာ သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ # ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းသံုး စွန်'ပစ်ေရ  ပြ န်လည်ရရှိမ@မှာ တစ်ရက်ေရသုံးစွဲမ@ပမာဏ၏ 

(၄၀%)ခန်'ဖြ စ်ပ/ ီး တစ်ရက်လOင် (၅၆၀၀၀) ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ အမြ H#ပ် 

ေဖာ် သန်'စင် ခြ င်း လုပ်ငန်းအဆင့်တွင် အသံုးပြ #ေသာ ဓာတ်ေဆးများ=ှင့် 

သံုးစွဲမ@ =@န်းမှာ Sodium Sulphide (4) kg/ton of ore, Sodium n-Butyl 

Xanthate(0.3)kg/ton of ore, Amyl Xanthate(0.3)kg/ton of 

ore, Iso Butyl Xanthate(Zsn)(0.3)kg/ton of ore, No.2#Oil 

(0.005)kg/ton of ore , Sodium Silicate (0.2)kg/ton of ore, 

Sodium Carbonate Soda (0.2) kg/ton of ore တို'  ဖြ စ်ပါသည်။  

ကကုန်က? မ်း=ှင်အ့ရင်းအမြ စ်များသံုးစွဲမ@ 

(ဈ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် အသုံးပြ #ေသာ ကုန်က? မ်း=ှင့် အရင်းအမြ စ် 

များမှာ - 

 ကုန် က? မ်း 

(၁) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမီတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် 

အသံုးပြ #မည့် ကုန် က? မ်းများမှာ ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီ၏ 

ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသရိှ ခဲလုပ်ကွက်များမှ ထွက်ရိှေသာ ခဲပါဝင်မ@ 

(၅-၆)%ခန်'ရိှေသာ သတ" #$ုိင်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။   



 
ေရအရင်းအမြ စ်သုံးစွဲမ@ 

(၂) သတ" #တွင်းများတည်ရိှသည့် ေဘာ်ဆိုင်းေဒသသည်  မြ စ်ေချာင်း စသည်ဖြ င့် 

ေရအရင်းအမြ စ်များ မရိှေသာေဒသ၊ ေရရှားပါးေသာ ေဒသဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ေအာက်ေရများလည်း ထွက်ရိှခြ င်းမရှိပါ။ မိုးတွင်းကာလတွင် ရွာသွန်း 

သည့် ေရများအား မိုးေရစုကန်များ၊ သုိေလှာင်ကန်များဖြ င့် သုိေလှာင်၍ 

သံုးေရ၊ ချိ#းေရအဖြ စ် အသံုးပြ #ေနရခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ မိးုရာသီတွင် ပOမ်းမO 

လစဥ် မိုးေရချိန်လက်မ (၃.၃)လက်မ ရွာသွန်းမ@ရိှပ/ ီး၊ =ှစ်စဥ်မိုးေရချိန် လက်မ 

(၄၀)လက်မခန်'ဖြ စ်ပါသည်။ သတ" #ဖြ စ်ထွန်းမ@ရိှပ/ ီး ထုံးေကျာက်များ ေပါများ 

သည့်အေလျာက် ေရမျိ#ေပါက် (Sink Hole) များပြ ားေသာ ေဒသဖြ စ်၍ 

သဘာဝ ေမြ ေအာက်ေရရရိှရန် ခက်ခဲေသာ အေနအထား  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အေထွေထွသံုးေရ သံုးစွဲမ@မှာ တစ်ရက်လOင် (၂,၅၀၀)ဂါလံ=ှင့် တစ်လလOင် 

(၇၅,၀၀၀) ဂါလံခန်'ဖြ စ်ပ/ ီး၊ တစ်=ှစ်ေရ သံုးစွမဲ@မှာ (၉၀၀,၀၀၀)ဂါလံခန်' 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေသာက်သံုးေရအဖြ စ် (၂၅)လီတာဆန်' ေရသန်'ဗူးများအား 

အသံုးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး တစ်ရက်သုံးစွမဲ@မှာ (၁၈၀)လီတာခန်'သံုးစွေဲနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်=ှစ် (၆၄,၈၀၀)လီတာခန်' အသံုးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စက်$ံုလည်ပတ် သံုးစွဲေရအား (၃၉၀'x ၃၀၀'x ၁၈') (၁၃,၀၀၀,၀၀၀) ဂါလံ 

ဆန်' ကုန်းသာကန်မှ ရယူသံုးစွဲေနခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး လုပ်ငန်းသံုးေရ တစ်ရက်လOင် 

(၁၃၇,၇၀၀) ဂါလံခန်'=ှင့် တစ်လလOင် (၄,၁၃၁,၀၀၀)ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပ/ ီး 

တစ်=ှစ်လOင် (၃၃,၀၄၈,၀၀၀) ဂါလံခန်' သံုးစွဲမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံး 

စွန်'ပစ်ေရ  ပြ န်လည်ရရိှမ@မှာ တစ်ရက်ေရ သံုးစွဲမ@ပမာဏ၏ (၄၀%)ခန်'ဖြ စ်ပ/ ီး 

တစ်ရက်လOင် (၅၆၀၀၀) ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ရက်လOင်  ပြ န်လည် 

 ဖြ ည့်စွက်ရမည့်  ဖြ ည့်စွက်ေရပမာဏမှာ (၈၄,၀၀၀)ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဓဓာတ်ေဆးပစ�ည်းများသံုးစွဲမ@ 

(၃) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲ သန်'စင်စက်$ုံတွင် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်း=ှင့် 

နမူနာများ ဓာတ်ခွဲရာတွင် ဓာတ်ေဆးသံုးစွဲခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

 



 
အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းတွင် သံုးစွဲသည့် ဓာတ်ေဆး 

(၃.၁) အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် အသံုးပြ #ေသာ ဓာတ်ေဆးများ=ှင့် သံုးစွဲမ@=@န်းမှာ 

Sodium Sulphide (4) kg/ton of ore, Sodium n-Butyl Xanthate 

(0.3)kg/ton of ore, Amyl Xanthate(0.3)kg/ton of ore, Iso Butyl 

Xanthate(Zsn)(0.3)kg/ton of ore, No.2#Oil (0.005)kg/ton of ore , 

Sodium Silicate (0.2)kg/ton of ore, Sodium Carbonate Soda (0.2) 

kg/ton of ore တို'  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ" #စက်$ံုအား တစ်=ှစ်လOင် (၈)လခန်' 

လည်ပတ်ရန် လျာထားေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း ဖြ စ်ပါသည်။  

ဇယား(၃.၃) လအလုိက် အ မြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ဓာတ်ေဆးသံုးစွဲမ@စာရင်း 

စစဥ်  ==ှစ်/လ 
Sodium 

SSulphide 
((Kg) 

Sodium n-Butyl 
XXanthate 

Amyl Xanthate  
Iso Butyl 

XXanthate(Zsn) 

၁ 
၂၀၂၁ ခု=ှစ်၊ 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၃၁၃၆ ၂၃၅ ၂၃၅ ၂၃၅ 

၂ 
၂၀၂၁ ခု=ှစ်၊ 
မတ်လ 

၃၂၈၀ ၂၄၆ ၂၄၆ ၂၄၆ 

၃ 
၂၀၂၁ ခု=ှစ်၊ 
ဧပ/ ီလ 

၉၃၈၀ ၇၀၄ ၇၀၄ ၇၀၄ 

     

စဥ်  =ှစ်/လ No.2#Oil  Sodium Silicate  
Sodium 

CCarbonate 
Soda  

၁ 
၂၀၂၁ ခု=ှစ်၊ 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၄ ၁၅၇ ၁၅၇ 

၂ 
၂၀၂၁ ခု=ှစ်၊ 
မတ်လ 

၄ ၁၆၄ ၁၆၄ 

၃ 
၂၀၂၁ ခု=ှစ်၊ 
ဧပ/ ီလ 

၁၂ ၄၆၉ ၄၆၉ 

 

  ဓာတ်ခွဲခန်းသံုးဓာတ်ေဆးပစ�ည်းများ 

(၃.၂) သတ" #သန်'စင်စက်$ံု၏ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် တစ်ရက်လOင် ခဲသတ" #$ုိင်းနမူနာ၊ 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သတ" #သန်'စင်နမူနာ=ှင့် စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာတို'၏ ခဲပါဝင်မ@အား 

ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်=ှစ်လOင် (၈)လခန်' လုပ်ငန်း 



 
ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ သံုးစွဲသည့် ဓာတ်ေဆးများ စာရင်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

ဇယား(၃.၄) သသံုးစွဲသည့် ဓာတုပစ�ည်းများ 

Sr.  Regents Qty.  
Monthly  

consumption  
Yearly  

consumption  

၁။ Hydrochloric Acid ml 1000 8000 

၂။ Nitric Acid ml 1000 8000 

၃။ Sulphuric Acid ml 250 2000 

၄။ Potassium Sulphate g 900 7200 

၅။ Sodium Acetate Anhydrous g 2500 20000 

၆။ Ammonia Solution ml 166.67 1333.36 

၇။ Acetic Acid ml 666.67 5333.36 

၈။ L – Ascorbic Acid g 208.33 1666.64 

၉။ Ethylenediamine tetracetic g 3333.33 26666.64 

၁၀။ Acid Xylenol Orange g 166.67 1333.36 
 

ေလာင်စာဆီလုိအပ်ချက် 

(၄) ပငး်တယမ/ ိ#'၊ =ိုင်ငံေတာ်ပိုင် မဟာဓာတ်အားလုိင်းမှ လOပ်စစ်ဓာတ်အား 

ရယူရန် ကုမ�ဏီပိုင် ပင်းတယဓာတ်အားခွဲ$ံု (66/33KV) (5MVA) 

Transformer တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ ပင်းတယမ/ ိ#'=ှင့် (၁၄) မိုင်ခန်' 

အကွာအေဝးရိှေသာ ေဘာ်ဆိုင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းသာဓာတ်အားခွဲ$ံု (၁)ခု 

တည်ေဆာက်ပ/ ီး 33/11 KV(5MVA) Step Down Transformer ထပ်မံ 

ထိုင်ပ/ ီး ၎င်းကုန်းသာ ဓာတ်အားခွဲ$ုံမှ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်စက်$ုံသုိ' 11/0.4 

KV(2MVA) Transformer  ဖြ င့် လOပ်စစ်ဓာတ်အား အသံုးပြ #လျက် ရိှပါ 

သည်။ ခဲသန်'စင်စက်$ံု လOပ်စစ်ဓာတ်အား သံုးစွဲမ@အဖြ စ်ေပးေဆာင်ရေသာ 

လOပ်စစ်ဓာတ်အားခမှာ တစ်လလOင် ကျပ်သိန်း (၁၂၀)ခန်' ေပးေဆာင်ရခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 



 
စစွန်'ပစ်ပစ�ည်း(အစုိင်အခဲ၊ အရည်၊ အခုိးအေငွm)ထွက်ရိှမ@ 

(ည) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံတွင် သတ" #များအား 

 က% ိတ်ခွဲ ပ/ ီး အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း နည်းစနစ်ဖြ င့် ခဲသတ" #သန်'စင်ထုတ်ယူေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထွက်ရှိသည့် စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအေငွm)များမှာ စွန်'ပစ်ေမြ စာ၊ လုပ်ငန်းသုံး 

စွန်'ပစ်ေရ=ှင့် အေထွေထွသုံးစွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 စွန်'ပစ်ေမြ စာ=ှင့်လုပ်ငန်းသုံးစွန်'ပစ်ေရ 

(၁) စွန်'ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမ@မှာ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိသည့် PD 40% ခန်' 

ရှိေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာများဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ တစ်ရက်(၂၈၀)တန်ခန်' ထွက်ရှိ၍ 

(၆၈၀' x ၇၀၀' x ၆၀')အရွယ်အစားရှိ ေမြ စာကန်တွင် စွန်'ပစ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရ 

စိမ့် ထွက်ခြ င်းမရှိေစရန် ေအာက်ေခြ =ှင့် ေဘးနံရံများတွင် ရYံmေစးေမြ များ  က% ိတ်၍ 

မံထား  ခြ င်း၊ မိုးကာလ ေရလOံခြ င်းမရှိေစရန် (၂၀'x၂၀')တာေဘာင်များ  ပြ #လုပ်၍ 

စနစ်တကျ တည်ေဆာက် ထားပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာတွင် ပါဝင်ေသာ စွန်'ပစ်ေရများ 

အား အနည်ထိုင်ကန်(၄၃၀' x ၅၃၀' x ၆၀')တွင် အနည်ထိုင်ေစပ/ ီး ေရက? ည်အား 

စက်$ုံတွင်  ပြ န်လည်အသုံးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံးစွန်'ပစ်ေရ  ပြ န်လည်ရ 

ရှိမ@မှာ တစ်ရက် ေရသုံးစွဲမ@ပမာဏ၏ (၄၀)% (၅,၆၀၀)ဂါလံခန်'ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း 

သုံးစွန်'ပစ်ေရများအား နမူနာေကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@များအရ စွန်'ပစ်ေရ 

အရည်အေသွးသည် အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ(အရည်အေသွး)ထုတ်လYတ်မ@ 

လမ်း�Yန်ချက်များ၊ စွန်'ထုတ်ရည် အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေက? ာင်းေတွmရှိရပါသည်။ 

စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်မှာ စက်$ုံေန'စဥ်စွမ်းအားပြ ည့် လည်ပတ်မည်ဆိုပါက (၁)=ှစ်ေကျာ် 

ဆက်လက်အသုံးပြ # =ိုင်ပါသည်။ လျာထားစွန်'ပစ်မည့်ကန်ကို ၂၀၂၀ =ှစ်ကုန်ပိုင်းမှ စ၍ 

တူးေဖာ်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၂ ခု=ှစ် ပွင့်လင်းရာသီတွင် ေဆာင်ရွက်  ပ/ ီးစီးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

တူးေဖာ်ပ/ ီးစီးပါက (၈၀၆' x ၅၆၀' x ၈၀') အရွယ်အစားရှိ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ 

ေန'စဥ် စွမ်းအား  ပြ ည့်လည်ပတ်ပါက (၁၀)=ှစ်အထိ စွန်'ပစ်=ိုင်ရန် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက် 

ထားပါသည်။ 

အမ@န်အမYား=ှင့်အခိုးအေငွmများထွက်ရှိမ@ 

(၂)  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်း   အဆင့်တွင်  သတ" #$ိုင်းများအား   က% ိတ်ခွဲရာမှ  အမ@န်အမYားများ     

ထွက်ရှိ =ိုင်ပါသည်။  သို'ေသာ်   က% ိတ်ခွဲစက် များတွင်  အမ@န်အမYား  စုပ်သည့်စနစ် 

၁၆ 



 
=ှင့် ေလစစ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများအား 

-200#,80% အရွယ်အစားရရိှေစရန်  က% ိတ်ဝါးရာ၌ အစိုက% ိတ်  က% ိတ်ခြ င်း  ဖြ စ် 

၍ အမ@န်အမYားများ ထွက်ရိှခြ င်းမရှိပါ။  က% ိတ်ခွဲ ပ/ ီးသတ" #$ုိင်းများကုိ သယ်ယူ 

ရာတွင်လည်း conveyor များဖြ င့် သယ်ယူခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး ေလတိုက်၍ အမ@န် 

အမYားများ ပျံmလွင့်မ@မရှိေစရန် conveyor များအား သွပ်မိုး၊ သွပ်ကာ 

အ ေဆာက်အဦးအတွင်း တည်ေဆာက်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အမြ H#ပ်ေဖာ် 

သန်'စင်မ@လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ@မှာ ဇလသတ" #ေဗဒ နည်းစဥ်ကုိ အသံုးပြ # 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ စ်၍ အခိုးအေငွmများ ထွက်ရိှခြ င်းမရှိပါ။  

အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်းထွက်ရိှမ@ 

(၃)  စက်$ံုတွင် ဝန်ထမ်း(၅၇)ဦး ခန်'ထား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထက်ွရိှ 

သည့် အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများမှာ စားကုန်ေသာက်ကုန် စွန်'ပစ် 

ပစ�ည်းများ၊ လူသံုးကုန် စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ=ှင့် အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ေရတို' 

 ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ရက်လOင် စွန်'ပစ်ပစ�ည်းထွက်ရိှမ@မှာ (၄)ပိဿာခန်'  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများအား ဝန်ထမ်းေဆာင်၏ အေနာက်ဘက်တွင် တူးေဖာ်ထား 

ေသာ (၈'x၆'x၄') ေမြ ကျင်းအတွင်း ေခြ ာက်ခံ၍ ေမြ ညH၊ိ ေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်၍ 

ေဒသေပါက်ပင်များ  ပြ န်လည်စိုက်ပျိ#းမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ချိ#းေရ၊ 

သံုးေရအဖြ စ် အသံုးပြ #ရာမှ ထွက်ရိှေသာ အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ေရမှာ 

တစ်ရက်လOင် (၆၀၀)ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွေထွသံုးစွန်'ပစ်ေရများအား 

ေမြ ာင်းများဖြ င့် အစားထိုးစိုက်ခင်းများသုိ' သွယ်တန်းေပးပို'ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

  

ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး 

(ဋ) ေဘာ်ဆုိင်းေဒသသည် ေရရှားပါးေသာ ေဒသတစ်ခုဖြ စ်ပ/ ီး ေမြ ေအာက်ေရထွက်ရိှခြ င်း 

မရိှပါ။ လုပ်ကွက်များအတွင်း အဝီစိတွင်းတူးေဖာ်ရာတွင်လည်း ေမြ ေအာက်ေရအဖြ စ် 

မထွက်ရိှဘဲ  ေမြ ေအာက်တွင် ေရစုကန်အဖြ စ် တည်ရှိေနေသာ ထုံးေကျာက် ဂလုိဏ် 

တွင်းမှ ေရများအား စုပ်ယူရရှိပ/ ီး အဆိုပါေရခမ်းပါက ေရရရိှခြ င်းမရိှေသာ ေဒသ 

 ဖြ စ်ပါသည်။  မြ စ်ေချာင်း=ှင့်ေရအရင်းအမြ စ်မရှိေသာ ေဒသဖြ စ်၍ မိုးေရေလှာင်ကန် 



 
များ ထားရိှ၍ ေရရယူေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရကုိ ေပ(၁၂၀၀)ခန်'တွင် 

စတင်ေတွmရှိရပါသည်။  

လလုပ်သားအေရအတွက် 

(ဌ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် ခဲသတ" # 

သန်'စင် ထုတ်လုပ်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ဦးစား 

ေပး ခန်'ထားပါသည်။ ခန်'ထားသည့် ဝန်ထမ်းအင်အား=ှင့် လုပ်သား အေရအတွက်မှာ 

(၅၄)ဦး=ှင့် ဓာတ်ခွဲခန်း ဝန်ထမ်းအေရအတွက်မှာ (၃)ဦး  ဖြ စ်ပါသည်။  

ဇယား(၃.၅) ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ၏ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

စဥ် အမည် ရာထူး 

၁။ ဦးသန်းထိုက် အဆုိင်းတာဝန်ခံ 

၂။ ဦးေကျာ်မြ င့်သန်း အဆုိင်းတာဝန်ခံ 

၃။ ဦးေအာင်သီဟ လ/ထ ဌာနခွဲမှ�း 

၄။ ဦးသက်=ိုင် စက်$ံု က% ီး က? ပ် 

၅။ ဦးေဌးဝင်းသိန်း လ/ထ(၁) 

၆။ ဦးသန်းေဇာ်ဦး  က% ီး က? ပ် 

၇။ ဦးမျိ#းလိ@င် လ/ထ(၂) 

၈။ ဦးမျိ#းသက်ပိုင် လ/ထ(၂) 

၉။ ဦးအိုက်ပွန်း(ခ)ရှမ်းေလး လ/ထ(၃) 

၁၀။ ဦးတင့်လင်းထူး ။

၁၁။ ဦးသိန်းေဇာ်ဝင်း ။

၁၂။ ဦးဖိုးကင်း လုပ်သား 

၁၃။ ဦးအာကာစိုး ။

၁၄။ ဦးရဲရင့်လွင် ။

၁၅။ ဦးဝင်းဇင်ဦး ။

၁၆။ ဦးေမာင်ေထွး ။

၁၇။ ဦးင/ ိမ်းချမ်းဝင်း ။



 
၁၈။ ဦးန=®ေအာင် ။

၁၉။ ဦးေကျာ်မင်း ။

၂၀။ ဦးသိန်း=ိုင်ဦး ။

၂၁။ ဦးဟိန်းမင်းထက် ။

၂၂။ ဦးေအာင်ပြ ည့်ဖ/ ိ#း ။

၂၃။ ဦးေအာင်မင်းခန်' ။

၂၄။ ဦးေဇာ်မျိ#းထွဋ် ။

၂၅။ ဦးဝင်း=ိုင်ေအး ။

၂၆။ ဦးေအာင်မြ င့်သူ ။

၂၇။ ဦးသားလံုး ။

၂၈။ ဦးေအာင်မြ င့်ဦး ။

၂၉။ ဦးေဝထူးေအာင် ။

၃၀။ ဦးမျိ#းသန်' ။

၃၁။ ဦးေဇာ်ထက်ေဝ ေန'စား 

၃၂။ ဦးမျိ#းမင်းသန်' ။

၃၃။ ဦး=ိုင်လင်းထွန်း ။

၃၄။ ဦးသက်ေမာင်ေမာင် ။

၃၅။ ဦးသိန်းတန် ။

၃၆။ ဦးဖ/ ိ#းမင်းကုိ ။

၃၇။ ဦးေအးချမ်း ။

၃၈။ ဦးေအာင်ေမYး ။

၃၉။ ဦး=ိုင်မင်းခန်' ။

၄၀။ ဦးထွန်းရင် ။

၄၁။ ဦးေအာင်ထိုက်ေလး ။

၄၂။ ဦးေအာင်ခန်'စည်သူ ။

၄၃။ ဦးသန်းစိုး ။

၄၄။ ဦးေမာင်ပု ။



 
၄၅။ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး ။

၄၆။ ဦးသန်'ဇင် ။

၄၇။ ဦးေဇာ်ဖ/ ိ#း ။

၄၈။ ဦးမျိ#းလွင် ။

၄၉။ ဦးေကျာ်ေမာင် ။

၅၀။ ဦးဖ/ ိ#းေဇာ်ဦး ။

၅၁။ ဦးစိုင်းေအာင်မြ တ်ေကျာ် ။

၅၂။ ဦးစိန်ဝင်းထက် ။

၅၃။ ဦးေကျာ်သက် ။

၅၄။ ဦးေအာင်မင်းခန်' ။

 

ဇယား(၃.၆) ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းစာရင်း 

စဥ် အမည် ရာထူး 

၁။ ေဒ�စန်း=ှင်း ဓာတ်ခွဲက¥မ်းကျင်(၂) 

၂။ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ဓာတ်ခွဲက¥မ်းကျင်(၅) 

၃။ ေဒ�မြ င့်မြ င်ေ့ဌး ဓာတ်ခွဲက¥မ်းကျင်(၅) 

  

တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန် 

(ဍ) ခသဲန်'စင်စက်$ံု၏ Ball Mill =ှင် ့ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ဌာနမှာ နံနက်ဆိုင်း(၇-၃)နာရီ၊ 

ေန'ဆိုင်း(၃-၁၁)နာရီ၊ ညဆုိင်း(၁၁-၇)နာရီ၊ အဆုိင်း(၃)ဆုိင်း စနစ်ဖြ င့် (၂၄)နာရီ 

လည်ပတ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  က% ိတ်ခွဲဌာနမှာ နံနက်ဆုိင်း (၇-၃)နာရီ၊ ေန'ဆုိင်း(၃-

၁၁)နာရီ၊ အဆုိင်း(၂)ဆုိင်း  ဖြ င့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အုပ်ချ#ပ်မ@၊ စက်မ@=ှင့် 

လOပ်စစ်ဝန်ထမ်းများမှာ နံနက် (၈း၃၀) မှ ညေန (၄း၃၀)ထိ အလုပ်ချိန် သတ်မှတ် 

ေဆာင်ရွက် ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 



 
ထထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်=ှင့်ထွက်ရိှမ@ 

(ဎ) ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ တည်ေဆာက်ထားေသာ စက်$ံု Design 

Capacity အရ တစ်ရက်လOင် ခဲပါဝင်မ@ (၅-၆)%ခန်' ရိှေသာ ခဲသတ" #$ိုင်း (၃၀၀)တန် 

ခန်'အား  က% ိတ်ဝါး=ိုင်မည်  ဖြ စ်ပ/ ီး အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းမှ ခဲပါဝင်မ@ (၄၀)%ခန်' 

ရိှ သတ" #သန်'စင်(၂၀ -၂၅)တန်ခန်' ထွက်ရိှမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်=ှစ်လOင် (၈)လခန်' 

စက်$ံု လည်ပတ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး တစ်လလOင် ခဲသတ" #သန်'စင် (၆၀၀-၇၅၀)တန်ခန်'၊ 

တစ်=ှစ်လOင် (၄၈၀၀-၆၀၀၀)တန်ခန်' ထွက်ရိှမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သုိ'ေသာ်လည်း 

ခဲသတ" #$ုိင်းရရိှမ@ေပ� မူတည်၍ စက်$ံုအား လည်ပတ်သန်'စင်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ဇယား(၃.၇) ၂၀၁၆ခု=ှစ်မှ ၂၀၂၁ခု=ှစ်၊ ဧပ/ ီလအထိ ခဲသတ" #သန်'စင်ထုတ်လုပ်မ@စာရင်း 

 

 

 

 

 

 

 



 
မမူဝါဒ၊ ဥပေဒ=ှင့် မူေဘာင်များ (Policies and Legeslation) 

၄။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး=ှင့် လူမ@ေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒ 

များ၊ ကုမ�ဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ တည်ဆဲ ဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒများ၊  ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ေရးရာစံချိန်စံ�Yန်းများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး=ှင်လူ့မ@ေရးဆုိင်ရာမူဝါဒများ 

(က) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မ@မရိှေစေရးအတွက် ကုမ�ဏီမှ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 

ေရး=ှင့် လူမ@ေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒများမှာ - 

(၁) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းများမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ@ 

စီးပွားေရး=ှင့် ကျန်းမာေရးအေပ� ဆုိးကျိ#း သက်ေရာက်မ@များကို ေဖာ်ထုတ် 

ရန်၊ 

(၂) ထိခိုက်မ@များအား ေရှာင်လYဲရန်=ှင့် ေရှာင်လYဲ၍မရ=ိုင်ပါက ထိခိုက်မ@ အနည်း 

ဆံုး  ဖြ စ်ေစေရး စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊  

(၃) ဆုိးကျိ#းသက်ေရာက်ခြ င်းခံရေသာ လူထု=ှင့်  ပြ င်ပမှ ကန်'ကွက်မ@များအေပ� 

တုန်'ပြ န်ေဖြ ရှင်းရန်=ှင့် သင့်ေလျာ်သလုိ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၄) စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ အနည်းဆံုး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်=ှင့် 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများေ က? ာင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� 

ထိခိက်ုမ@များ ေလျာ့နည်း ပေပျာက်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၅) သစ်ေတာသစ်ပင်များ  ပြ #န်းတီးမ@ အနည်းဆံုး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက်  ေမြ ယာ 

အသံုးချမ@အား စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ သစ်ေတာ သစ်ပင်များ=ှင့် 

ေဂဟစနစ်  ပြ #န်းတီးမ@ ရိှပါက စိမ်းလန်း စိုေပြ ေရးအတွက် အစားထိုး  ပြ န်လည် 

စိုက်ပျိ#းရန်၊ 

(၆) ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ေဒသ ဖွံmဖ/ ိ#းေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၇) အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်၊ 



 
(၈) ကျေရာက်=ိုင်သည့် သဘာဝေဘး အ="ရာယ်များအား ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက်  က% ိ#တင် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ဥဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

(ခ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်မည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်ပါသည်-   

 (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

 (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၄) 

(၃) အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန်ချက် 

များ(၂၀၁၅) 

 (၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@ဆန်းစစ်ခြ င်းဆုိင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်း(၂၀၁၅) 

 (၅)  မြ န်မာ့သတ" #တွင်းဥပေဒကို  ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ(၂၀၁၅)၊ 

 (၆)  မြ န်မာ့သတ" #တွင်းနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၈)၊ 

 (၇) သစ်ေတာဥပေဒ(၂၀.၈.၂၀၁၈) 

 (၈) သစ်ေတာနည်းဥပေဒများ(၁၉၉၅) 

(၉) ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွ=ှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်

 ခြ င်းဆုိင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈) 

(၁၀) ေတာ$ုိင်းတိရိစ¤ာန်=ှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ်ေရး=ှင့် 

သဘာဝနယ်ေမြ များထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၁၉၉၄) 

 (၁၁) ၂၀၁၃၊ အနည်းဆံုးအခေက? းေငွဥပေဒ 

 (၁၂) အလုပ်သမားေလျာ်ေ က? းအက်ဥပေဒ(၁၉၅၅) 

(၁၃)  အလုပ်သမားအဖွmဲအစည်းဥပေဒ(၂၀၁၁) 

 (၁၄)  မြ န်မာ=ိငု်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲmဥပေဒ(၂၀၁၅)၊ 

  (၁၅)  ေရအရင်းအမြ စ်=ှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 



 
 (၁၆) ေရအရင်းအမြ စ်=ှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃) 

 (၁၇)  ပြ ည်သူ'ကျန်းမာေရးဥပေဒ(၁၉၇၂) 

 (၁၈) အမျိ#းသားေမြ အသံုးချမ@ဆုိင်ရာမူဝါဒ(၂၀၁၆) 

 (၁၉) The Emergency Provision Act (1950) 

(၂၀)  The Explosives Subatances (1908) 

(၂၁) လူမ@ဖူလုေံရးအက်ဥပေဒ(၁၉၅၄) 

(၂၂)  လူမ@ဖူလုေံရးဥပေဒ(၂၀၁၂)  

(၂၃)   ေမြ ေအာက်ေရအက်ဥပေဒ(၁၉၃၀) 

(၂၄)    မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@ဥပေဒ(၂၀၁၆)  

(၂၅)   မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@နည်းဥပေဒ(၂၀၁၇) 

  (၂၆) ရင်း=ှးီမြ H#ပ်=ှံမ@အမိန်'ေ က? ာ်ငြ ာစာအမှတ်(၂၀၁၃)  

(၂၇)   မြ န်မာ=ိငု်ငံကုမ�ဏမီျားဥပေဒ(၁၄.၁၂.၂၀၁၇) 

  (၂၈)  သဘာဝေဘးအ="ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်'ခွမဲ@ဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၂၉)  ေမြ လွတ်၊ ေမြ လပ်၊ ေမြ $ုိင်း စီမံခန်'ခွေဲရးဥပေဒ(၂၀၁၂)  

(၃၀)  အမျိ#းသားပတဝ်န်းကျင်ေရးရာမူဝါဒ(၁၉၉၄) 

(၃၁)  လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ="ရာယ်ကင်းရှင်းေရး=ှင်က့ျန်းမာေရးဆုိင်ရာဥပေဒ 

(၂၂.၃.၂၀၁၉) 

(၃၂) ေရအရင်းအမြ စ်=ှင့်  မြ စ်ေချာင်းများဥပေဒကုိ  ပြ င်ဆင်သည်ဥ့ပေဒ(၂၀၁၇) 

(၃၃)  မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ Hပ်=ှံမ@ဥပေဒကို  ပြ င်ဆင်သည်ဥ့ပေဒ(၂၀၁၉) 

(၃၄)  မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ Hပ်=ှမံ@နည်းဥပေဒကုိ  ပြ င်ဆင်သည့်နည်းဥပေဒ(၂၀၁၈) 

(၃၅) အလုပ်အကုိင်=ှင့် က¥မ်းကျင်မ@ဆိုင်ရာဖွံm ဖ/ ိ#းေရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၃၆) တိုင်းရင်းသားလူမျိ#းများအခွင့်အေရးကာကွယ်ခြ င်းဆုိင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၅) 

(၃၇) အလုပ်သမားအငြ င်းပွားမ@ဆိုင်ရာေဖြ ရှင်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

(၃၈) ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ခဲ၊ ယမ်း၊ မီးေကျာက် အက်ဥပေဒ(၁၈၈၇) 



 
(၃၉) ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ¦#ပစ�ည်းများအက်ဥပေဒ(၁၉၀၈) 

(၄၀)ဓာတုပစ�ည်း=ှင့်ဆက်စပ်ပစ�ည်းများအ="ရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၄၁)  မြ န်မာ=ိငု်ငံကုမ�ဏီများ အက်ဥပေဒ(၁၉၁၄) 

(၄၂) ေမြ ယာဥပေဒ(၂၀၁၂) 

(၄၃) ကူးစက်ေရာဂါများကာကွယ်=ှိမ်=ှင်းေရးဥပေဒ(၁၉၉၅)  

စက်$ံုမ ှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှ စီမံကိန်း=ှင့် 

သက်ဆုိင်သည့်ပုဒ်မများ၊ အပိုဒ်၊ အပုိဒ်ခွမဲျားအမှတ်စဥ်များမှ အချက်အလက်များ 

(ခ.၁) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် စက်$ုံ=ှင့် ဆက်စပ် 

ေသာ ေအာက်ပါဥေပဒ၊ နည်းဥေပဒများပါ စက်$ုံမှ အဓိကလုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည့် 

ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲအလုိက် သတ်မှတ်ပြ ëာန်းချက်ကုိ လုိက်နာ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ဖြ စ်ပါသည်- 

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂)  

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)ပါ 

 ပြ ëာန်းချက်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်ပ/ ီး ယင်း ဥပေဒ၏ ေအာက်ပါ 

ပုဒ်မများပါ သတ်မှတ်ပြ ëာန်းချက်များကုိ လုိက်နာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

သွားမည်  ဖြ စ်ပါသည်-  

ပုဒ်မ၁၄။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမ@ကုိ 

 ဖြ စ်ေစသည့် ပစ�ည်းများကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး စံချိန် 

စံ�Yန်းများ=ှင့် အညီ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ထုတ်လYတ်ခြ င်း၊ စွန'်ပစ်ခြ င်း=ှင့် စုပုံ 

 ခြ င်းများ  ပြ #လုပ်မည်ဖြ စ်ေက? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။  

ပုဒ်မ၁၅။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမ@များကုိ 

ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ရန်၊ ထိန်းချ#ပ်ရန်၊ စီမံခန်'ခွဲရန်၊ ေလOာ့ချရန် သုိ'မဟုတ် ပေပျာက် 

ေစရန် လုပ်ငန်းခွင် အေထာက်အကူပြ #ပစ�ည်း သုိ'မဟုတ် ထိန်းချ#ပ်ေရး ပစ�ည်း 

ကိရိယာကုိ တပ်ဆင်ခြ င်း သုိ'မဟုတ် သံုးစွဲခြ င်း  ပြ #ပါမည်။ ယင်းသို' ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 



 
မပြ #=ိုင်ပါက စွန'်ပစ်ပစ�ည်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ မထိခိုက်ေစေသာ နည်းလမ်း 

များ=ှင့်အညီ စွန်'ပစ်=ိုင်ရန် စီစ|်ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါေက? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ #ပါ 

သည်။ 

ပုဒ်မ၂၄။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ 

စည်းကမ်းချက်များ=ှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်မ@ ရိှ-မရိှကို သက်ဆုိင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အဖွဲmအစည်းက စစ်ေဆး ခြ င်းကုိ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပုဒ်မ၂၉။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ နည်း 

ဥပေဒများ၊ အမိန'်ေ က? ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန'်၊ �Yန်က? ားချက်=ှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများပါ 

တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းမပြ #ပါေက? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။ 

(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၄) 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒ 

(၂၀၁၄)ပါ  ပြ ëာန်းချက်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်ပ/ ီး ယင်းနည်း 

ဥပေဒ၏ ေအာက်ပါ နည်းဥပေဒပုဒ်မများပါ သတ်မှတ်ပြ ëာန်းချက်များကုိ လုိကန်ာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်ပါသည် -  

နည်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၈(က)။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ 

ညစ်ညမ်းေစသည့် ပစ�ည်းများကုိလည်းေကာင်း၊ ဥပေဒ=ှင့် ဤနည်းဥပေဒ တစ်ခုခုအရ  

အမိန်' ေက? ာ်ငြ ာစာဖြ င့်    ထုတ်ပြ န်သတ်မှတ်ထားေသာ ေဘးအ="ရာယ်ရိှ စွန်'ပစ်ပစ�ည်း 

သုိ'မဟုတ် ေဘးအ="ရာယ်ရိှပစ�ည်းများကုိလည်းေကာင်း အများပြ ည်သူအား တုိက်$ုိက် 

 ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ေစ ထိခိုက်ေစ=ိုင်မည့် ေနရာ တစ်ခုခုတွင် တစ်နည်းနည်းဖြ င့် 

ထုတ်လYတ်ခြ ငး်၊ ထုတ်လYတ်ေစခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ေစခြ င်း၊ စုပုံ ခြ င်း၊ စုပုံေစခြ င်း 

မပြ #ပါေက? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ #ပါသည် - 

နည်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၈(ခ)။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ေဂဟစနစ်=ှင့် 

ယင်းစနစ်ေက? ာင့်ဖြ စ်ေပ�ေပြ ာင်းလဲေနေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခိုက်ပျက်စီး 

ေစ=ိငု်သည့်  ပြ #လုပ်မ@များကုိ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ #ပါေ က? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@ဆန်းစစ်ခြ င်းဆုိင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်း (၂၀၁၅) 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@ ဆန်းစစ်ခြ င်းဆုိင်ရာ 



 
(၃) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း(၂၀၁၅)ပါ  ပြ ëာန်းချက်များကုိ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်သွားမည်  ဖြ စ်ပ/ ီး 

ယင်းလုပ်ထုံး လုပ်နည်း၏ ေအာက်ပါ အပိုဒ်များပါ သတ်မှတ်ပြ ëာန်းချက်များကုိ 

လုိက်နာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားမည်  ဖြ စ်ပါသည် - 

အပိုဒ် ၁၀၂ (က) အရ  ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် မိမိ ကုိယ်တုိင်ေက? ာင့် 

 ဖြ စ်ေစ၊ မိမိကုိယ်စား ေဆာင်ရွက်ရန် ခန်'ထားခြ င်း သုိ'မဟုတ် ငှားရမ်းခြ င်း သုိ'မဟုတ် 

အခွင့်အာဏာေပးခြ င်းပြ #ထားသည့် ကန်ထ$ုိက်တာ၊ လက်ခွဲ ေဆာင်ရွက်ေပးသူ 

ဆပ်ကန်ထ$ုိက်တာ၊ အရာရှိ၊ အလုပ်သမား၊ ကုိယ်စားလှယ် သုိ'မဟုတ် အတုိင်ပင်ခံ 

များ၏  ပြ #လုပ်မ@ သုိ'မဟုတ် ပျက်ကွက်မ@ေ က? ာင့်  ဖြ စ်ေစ ေပ�ေပါက်သည့် ဆုိးကျိ#း 

သက်ေရာက်မ@များ အားလံုးတုိ'အတွက် တာဝန်ယူပါေက? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။  

အပုိဒ် ၁၀၂ (ခ) အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် စီမံကိန်းေက? ာင့် ထိခုိက် 

ခံစားရသူများ၊ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အဖဲွmအစည်းများ၊ အခြ ားသက်ဆုိင်သူများ=ှင့် 

တိုင်ပင်ေဆွးေ=ွး၍ လုိအပ်ပါက ပ့ံပုိးေပးရန် စီစ|်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်  ဖြ စ်ေက? ာင်း 

ကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။ 

အပိုဒ်၁၀၃ အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီ 

အစ|်၊ စီမံကိန်းကတိကဝတ်အားလံုး=ှင့် စည်းကမ်းချက်များကို အပြ ည့်အဝအေကာင် 

အထည်ေဖာ်မည့်အပြ င်မိမိ၏ကုိယ်စားစီမံကိန်းကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးသူ ကန်ထ$ုိက်တာ 

=ှင် ့ လက်ခွဲေဆာင်ရွက်ေပးသူ Sub Contractor အားလံုးက စီမံကိန်းအတွက် 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ဤလုပ်ထုံး 

လုပ်နည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲမ@အစီအစ|်=ှင့် စည်းကမ်းချက်များ အားလုံးကုိ 

အပြ ည့်အဝလုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ေစရန်တာ၀န်ယူပါေက? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၁၀၅ အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် အဆုိပြ # စီမံကိန်းေက? ာင့် 

 ဖြ စ်ေပ�=ိငု်ေသာ ဆုိးကျိ#းသက်ေရာက်မ@များကုိ ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်၍ သတင်း 

အချက်အလက် အပြ ည့်အစုံကုိ ဝန်က% ီးဌာနသို' အချိန်=ှင့် တစ်ေပြ းညီစာဖြ င့် အသိေပး 

တင်ပြ မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၁၀၇ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် အ="ရာယ်  ဖြ စ်ေစ=ိုင်ေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင် အေပ�သက်ေရာက်မ@  ဖြ စ်လာ=ိုင်သည့်ကိစ� သုိ'မဟုတ် ဝန်က% ီးဌာနက 

အမြ န်သိရိှရန်လုိအပ်သည့်ကိစ�ကို ၂၄ နာရီအတွင်း လည်းေကာင်း၊ အခြ ား ကိစ�များ 



 
အားလံုးတွင် ယင်းဖြ စ်စ|်  ဖြ စ်ရပ်ကုိ စတင်သိရိှသည့် အချိန်မှ (၇)ရက် အတွင်း 

လည်းေကာင်း ဝန် က% ီးဌာနသုိ' အသိေပးတင်ပြ မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၁၀၈ အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@မ@ 

အစီရင်ခံစာကို သယံဇာတ=ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန် က% ီးဌာနသုိ' 

(၆) လ တစ်က% ိမ် တင်ပြ ပါမည်။ 

အပိုဒ်၁၁၀ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@မ@ အစီရင်ခံစာ 

ကုိ သယံဇာတ=ှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်က% ီးဌာနသုိ' တင်ပြ ပ/ ီးေနာက် 

စက်$ံုဝန်းကျင်ရိှ ေကျးရွာအုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�း$ံုးများ=ှင့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများသုိ' တင်ပြ  

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်ပ/ ီး အများပြ ည်သူ သိရှိ=ိုင်ေစရန်အတွက် ကုမ�ဏီ$ံုးတွင် 

ထားရိှခြ င်း၊ ေစာင့်က? ပ် က? ည့်$@မ@ အစီရင်ခံစာ၏ ဒီဂျီတယ်မိတ" �ကုိ ေတာင်းခံပါက 

အီးေမးလ်ဖြ င့် ေပးပို' ခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်သွားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် ၁၁၅ အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် အေရးေပ� အေခြ အေနတွင် 

 ဖြ စ်ေစ၊ စီမံကိန်းသည် သက်ဆုိင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ=ှင့် လူမ@ေရးဆုိင်ရာ 

လုိအပ်ချက်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ပျက်ကွက်လOင်ဖြ စ်ေစ၊ ပျက်ကွက်=ိငု်သည် 

သုိ'မဟုတ် ပျက်ကွက်ရန် အ="ရာယ်ရိှသည်ဟု ယူဆလOင်ဖြ စ်ေစ မည်သည့် အချိန်တွင် 

မဆုိ စစ်ေဆးရန် တာဝန်ရိှသူအား ချက်ချင်းဝင်ေရာက် စစ်ေဆးခွင့်ပြ #မည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

အပိုဒ် ၁၁၇ အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ကုမ�ဏီ၏ ကုိယစ်ား 

ေဆာင်ရွက်ေပးသူ ကန်ထ$ုိက်တာ=ှင့် လက်ခွဲေဆာင်ရွက်ေပးသူ Sub Contractor 

များကုိလည်း စစ်ေဆးရန် တာဝန်ရိှသူက စစ်ေဆးခြ င်းကုိ ခွင့်ပြ #မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၄)  ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန်ချက်(၂၀၁၅)ပါ ဝန် က% ီးဌာနမှ 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲm=ှင့် ေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်ထားသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင် စံချိန်စံ�Yန်းများကုိ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုိကန်ာ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၅) ဓာတုပစ�ည်း=ှင့်ဆက်စပ်ပစ�ည်းများအ="ရာယ်မှ တားဆီး ကာကွယ်ေရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 

ပါ  ပြ ëာန်းချက်များကုိ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် လုိက်နာေဆာင်ရွက် 



 
သွားမည်  ဖြ စ်ပ/ ီး ယင်းဥပေဒ၏ ေအာက်ပါအပိုဒ်များပါ သတ်မှတ်  ပြ ëာန်းချက်များကုိ 

လုိက်နာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်ပါသည်-  

ပုဒ်မ ၅(ဇ)အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ယင်းဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န် 

ေက? ညာထားသည့် အမိန်'ေက? ာ်ငြ ာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၆ ပါ ကန်'သတ် ဓာတုပစ�ည်း 

များကုိ သိရိှလိုက်နာသွားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။   

ပုဒ်မ ၅(ဇ)အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ယင်းဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န် 

ေက? ညာထားသည့် အမိန်'ေ က? ာ်ငြ ာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၆ ပါ တားမြ စ် ဓာတုပစ�ည်းများ 

ကုိ သံုးစဲွခြ င်း မရိှပါေ က? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။  

ပုဒ်မ ၃၅ အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ယင်းဥပေဒအရ မှတ်ပံုတင် 

ထားခြ င်းမရိှေသာ သုိ'မဟုတ် မှတ်ပံုတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပ/ ီးဖြ စ်ေသာ  သုိ'မဟုတ် 

အရည်အေသွး စံချိန်စံ�Yန်းမမီေသာ ဓာတုပစ�ည်း သုိ'မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ�ည်းများကုိ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် သံုးစဲွခြ င်း မပြ #ပါေက? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ #ပါသည်။ 

(၆) လုပ်ငန်းခွင်သုးံ ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတ¦#ပစ�ည်းများဆုိင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈) ၊  

ပုဒ်မ ၁၅ အရ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ စစ်ေဆးေရး အရာရိှချ#ပ် 

သုိ'မဟုတ် စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးခြ င်းကုိ ခံယူပါမည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်သုးံ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဝတ" #ပစ�ည်းများ ေပျာက်ဆံုးခြ င်း၊ မီးေလာင် 

 ခြ ငး်၊ ေပါက်ကဲွခြ င်းေ က? ာင့် ဆံုး$@ံးပျက်စးီခြ င်း၊ လူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြ င်း သုိ'မဟုတ် 

ေသဆုးံခြ င်းဖြ စ်ေပ�ပါက အနီးဆံုးရဲစခန်းသုိ' ချက်ချင်းအေ က? ာင်း က? ား ရမည့်အပြ င်  

စစ်ေဆးေရး အရာရိှချ#ပ်ထံ အချိန်=ှင့် တစ်ေပြ းညီ သတင်းပို'ပါမည်။ 

ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွ=ှင့်သဘာဝသယံဇာတ 

(၇) သစ်ေတာဥပေဒ(၂၀၁၈)၊ ပုဒ်မ ၁၂(က)အရ  စစ်ေဆးေရးအရာရှ၏ိ အခါ အားေလျာ် 

စွာ စစ်ေဆးခြ င်းကုိ ခံယူပါမည်။ ကုမ�ဏီမှ သစ်ေတာနယ်ေမြ =ှင့် သစ်ေတာ ဖုံးလYမ်း 

လျက်ရှိသည့် အစိုးရကစီမံခန်'ခွဲခွင့်ရိှေသာ ေမြ အတွင်း စီမံကိန်းများ လုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဆုိပါက ဝန်က% ီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ကုိ  က% ိ#တင်ရယူပါမည်။ 

(၈) သစ်ေတာနည်းဥပေဒ(၁၉၉၅) ၊ ပုဒ်မ ၂၂ ၊ ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ 



 
 ပြ ဒါန်းချက်များအတုိင်း စစ်ေဆးေရးအရာရိှ၏ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးခြ င်းကုိ 

ခံယူပါမည်။ ကုမ�ဏီမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၉) 

 

 

 

ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွ=ှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ခြ င်း 

ဆုိင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈)ပါ ဥပေဒဆုိင်ရာအချက်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေတာ$ိုင်းတိရစ¤ာန်=ှင့် သဘာဝအပင်များ၊ ေဂဟစနစ်များ=ှင့် ရာသီ 

အလုိက် ေဒသေပြ ာင်းေရွmကျက်စားေလ့ရိှေသာ တိရစ¤ာန်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး 

=ှင် ့ စပ်လျဥ်း၍ ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွ=ှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ ကာကွယ် 

ေစာင်ေ့ရှာက်ခြ င်းဆုိင်ရာဥပေဒပါ  ပြ ဒါန်းချက်များအား စစ်ေဆးေရးအရာရိှ၏ အခါ 

အားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးခြ င်းကုိ ခံယူပါမည်။ ကုမ�ဏီမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၁၀) ေရအရင်းအမြ စ်=ှင့်  မြ စ်ေချာင်းများ ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၀၆)ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များ 

အား စစ်ေဆးေရး အရာရိှ၏ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးခြ င်းကုိ ခံယူပါမည်။ ကုမ�ဏီ 

မှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

သယံဇာတထုတ်ယူခြ င်း၊ နည်းလမ်းအမျိ#းမျိ#းဖြ င့် ေရလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်းများ 

လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြ #ရန် ေလOာက်ထားချက်အေပ�  မြ စ်ေချာင်းေရ လမ်းေက? ာင်းများ၊  မြ စ် 

ေချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်=ှင့် ကမ်းနားနယ်တို' ထိခိုက်=ိုင်ခြ င်းရိှမရိှစိစစ်၍ သက်ဆုိင် 

ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲmအစည်းသုိ' သေဘာထား မှတ်ချက်ေပးပါမည်။ 

(၁၁) ေမြ ေအာက်ေရဥပေဒ(၁၉၃၀)ပါ  ပြ ဌါန်းချက်များအား စစ်ေဆးေရးအရာရိှ၏ အခါ 

အားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးခြ င်းကုိ ခံယူပါမည်။ ကုမ�ဏီမှ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်. 

(၁၂) ေမြ လွတ် ၊ ေမြ လပ် ၊ ေမြ $ိငု်းစီမံခန'်ခွေဲရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 

အခန်း(၆) ေမြ လွတ်၊ ေမြ လပ်=ှင့် ေမြ $ုိင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသံုးပြ #ခွင့် ရရိှသူက 

လုိက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ အပိုဒ်(၁၆)၊ အပိုဒ်ခွဲ(က-ဆ)ပါပြ ဌါန်းချက်များအား 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေမြ လွတ်၊ ေမြ လပ်=ှင့် ေမြ $ုိင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသံုး 

 ပြ #ခွင့်=ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဗဟုိေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကုိ 

လုိက်နာပါမည်။  

(၁၃) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ="ရာယ် ကင်းရှင်းေရး=ှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒ(၂၀၁၉)ပါ ဥပေဒ 

ဆိုင်ရာအချက်များကုိ စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးခြ င်းကုိ ခံယူ 



 
 ပ/ ီး၊ ကုမ�ဏီမှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  စစ်ေဆးေရးအရာရိှ၏ အခါ 

အားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးခြ င်းကုိ ခံယူပါမည်။ ကုမ�ဏီသည် ယင်းဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၂၆ ၊ ပုဒ်မ 

၂၇ ၊ ပုဒ်မ ၂၈ ၊ ပုဒ်မ ၂၉ ၊ ပုဒ်မ ၃၄ ၊ ပုဒ်မ ၄၈ပါ ဥပေဒဆုိင်ရာ အချက်များကုိ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည် - 

ပုဒ်မ ၂၆ အရ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ်ရှင်းေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

ဝန်ထမ်းအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်အစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင် 

အတွင်း အ="ရာယ်ကာကွယ်ေရးဝတ်စံု၊ လက်အိတ်၊ ဦးထုတ်၊ =ှာေခါင်းစည်း ၊ လက်အိတ် 

စသည်ဖြ င့် လုိအပ်သည်များ ဝတ်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း၊ အေရးေပ�အေခြ အေနများ 

 ဖြ စ်ေပ�ပါက ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအမံများ ချမှတ်ထားခြ င်း၊ ဝန်ထမ်းများအားေလ့ကျင့် 

သင်က? ားေပးခြ င်း၊ အသိပညာေပးခြ င်း၊ ေဘးအ="ရာယ်ရိှေနရာများ သတ်မှတ်၍ 

သတိေပးဆုိင်းဘုတ်များချိတ်ဆဲွခြ င်းစသည်ဖြ င့် ပုဒ်မ ၂၆ ပါ အချက်များအား လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ="ရာယ်ကင်းရှင်းေစရန်ေဆာင်ရွက်မ@=ှင့် ကျန်းမာ 

ေရး ေစာင့်ေရှာက်မ@စရိတ်များအား ကုမ�ဏီမှ ကျခံ ပါမည်။  

 ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခြ င်းအတွက်အလုပ်သမားတစ်ဦးအား ေစာလျင်စွာ 

အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြ င်း မပြ #ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပုဒ်မ ၂၈ ပါ ဥပေဒဆုိင်ရာအချက်များအရ စစ်ေဆးေရးအရာရိှ၏ အခါအားေလျာ်စွာ 

စစ်ေဆးခြ င်းကို ခံယူပါမည်။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုပ်ငန်းခွင် 

ထိခိုက်မ@ သုိ'မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ေရာဂါရရိှသူအား တာဝန်ယူ ေဆးစစ်ေပး 

ပါမည်။ 

 ပုဒ်မ ၂၉ ပါ ဥပေဒဆုိင်ရာအချက်များအား စစ်ေဆးေရးအရာရိှ၏ အခါအားေလျာ်စွာ 

စစ်ေဆးခြ င်းကို ခံယူပါမည်။ ကုမ�ဏီမှ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

ပုဒ်မ၂၉(က) ပါအချက်များမှာ မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်၏ေဆးစစ်ချက်အရ လုပ်ငန်း သဘာဝ 

လုိအပ်ချက်အေပ�မူတည်၍ ကျန်းမာေရးအဆင့်မမီသည့် အလုပ်သမားများအား လုပ်ကိုင် 

 ခြ င်းကုိ ကန်'သတ်တားမြ စ်=ိုင်သည်။  

ပုဒ်မ၁၉(ခ)အရ ကန်'သတ်တားမြ စ်ခံရေသာ အလုပ်သမားသည် ကျန်းမာေရးပြ န်လည် 



 
ေကာင်းမွန်ေက? ာင်း အေထာက်အထားဖြ င့် တင်ပြ လာလOင် ေ=ှာင့်ေ=ှးက? န်'က? ာမ@မရိှေစဘဲ 

မူလတာဝန်တွင်ဖြ စ်ေစ၊ သင့်ေလျာ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဖြ စ်ေစ  ပြ န်လည်လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြ # 

ရမည်။  

ပုဒ်မ၁၉(ဂ) လုပ်ငန်းခွင်ရိှ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်=ှင့် =ို'တုိက်မိခင်များ၏ ကျန်းမာေရးမထိခုိက် 

ေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

 ပုဒ်မ ၃၄ ပါ ဥပေဒဆုိင်ရာအချက်များအား ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လိက်ုနာ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ပုဒ်မ၃၄(က) လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ@၊ ေဘးအ="ရာယ်ရိှေသာ  ဖြ စ်ရပ်၊ 

 က% ီးမားပြ င်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မ@ဖြ စ်ပွားပါက ဦးစီးဌာနသို' အေက? ာင်းက? ား 

ပါမည်။ ပုဒ်မ၃၄(ခ) အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးသည် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ 

ေရာဂါတစ်မျိ#းမျိ#းစွဲ ကပ်ခဲ့လOင်ဖြ စ်ေစ၊ သုံးစဲွသည့်ပစ�ည်း သို'မဟုတ် လုပ်ငန်းစဥ်ေက? ာင့် 

အဆိပ်သင့်လOင်ဖြ စ်ေစ သုိ'မဟုတ် အဆိပ်သင့်=ိုင်လOင်ဖြ စ်ေစ အသိအမှတ်ပြ # ဆရာဝန်၏ 

ေဆးစစ်ချက်မှတ်တမ်း=ှင့်အတူ အစီရင်ခံစာကုိ ဦးစီးဌာနသုိ'ေပးပို' အေက? ာင်း  က? ားပါမည်။ 

 ပုဒ်မ ၄၈၊ တားမြ စ်ချက်များပါ ဥပေဒဆုိင်ရာအချက်များအား ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီ 

လီမိတက်မှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ပုဒ်မ၄၈(က)ကုမ�ဏီမှ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် 

လုပ်ငန်းများအား မှတ်ပုံတင်ထားပါမည်။ ပုဒ်မ၄၈(ခ) အေဆာက်အအံု ေဆာက်လုပ်ခြ င်း၊ 

တုိးချဲmခြ င်း၊  ဖ/ ိ#ဖျက်ခြ င်း၊ လုပ်ငန်းစဥ်အလိုက် စက်ကိရိယာများ ေနရာချထားခြ င်း၊ တပ်ဆင် 

 ခြ င်း စသည်ဖြ င့် ေပြ ာင်းလဲအသံုးပြ #ခြ င်းများကုိ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ် ကင်းရှင်းေရး 

=ှင့် ကျန်းမာေရး=ှင့်အညီ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ပ/ ီး၊ ဦးစီဌာနသုိ' သတ်မှတ်ချက်များ=ှင့်အညီ 

အေက? ာင်းက? ားပါမည်။  

(၁၄) သဘာဝေဘးအ="ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန'်ခွမဲ@ဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီ 

လီမိတက်မှ သဘာဝေဘးအ="ရာယ်  က% ိ#တင်ကာကွယ်ေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

ထားရိှပါမည်။ 

(၁၅) အလုပ်သမားအဖွmဲအစည်းဥပေဒ(၂၀၁၁) ဥပေဒပါပြ ဌါန်းချက်များကုိ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် 

ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၁၇ မှ ၂၂ ထိ၊ 

ပုဒ်မ ၂၉ မှ ၃၁ ထိ၊ ပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မ ၄၄ ပါ အချက်များအားလည်း လုိကန်ာ 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 



 
 ပုဒ်မ(၁၇ မှ ၂၂) အလုပ်သမားအဖွဲmအစည်းများမှ ယင်းတို'=ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ 

ဖွmဲစည်းပုံ စည်းမျဥ်ေရးဆဲွခြ င်း စသည်ဖြ င့် စီမံခန်'ခွဲမ@လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ ေဆာင် 

ရွက်ရာလွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ေစပါမည်။ အလုပ်သမားဆုိင်ရာ ဥပေဒပါ အခွင့် 

အေရးများကိစ�များဖြ င့် ညHိ=@ိင်းမ@များအားလည်း လကíံေဆာင်ရွက်ေပးပါမည်။  

 

 

 

ပုဒ်မ(၂၉-၃၁)ပါ အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်ဝတ"ရားများအား ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီ 

လီမိတက်မှ အပြ ည့်အဝလုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အလုပ်သမား အဖွဲm 

အစည်းအား အလုပ်သမားများကို ကုိယ်စားပြ #သည့်အဖွဲmအေနဖြ င့် လကíံ ေပးပါမည်။ 

အလုပ်သမားအဖွဲmအစည်းမှ အလုပ်သမားများ၏အကျိ#းအတွက် အကူညီ ေတာင်းခံ 

မ@အား လုိက်ေလျာေဆာင်ရွက်ေပးမည်ဖြ စ်ပ/ ီး၊ ၎င်းအဖွဲmအား လYမ်းမိုးရန် ေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်းမှ ေရှာင်ရှားပါမည်။ 

 ပုဒ်မ(၄၃) သက်ဆုိင်ရာညHိ=ိ@င်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွmဲ၏ ခွင့်ပြ #ချက်မရိှဘဲ အလုပ်ပိတ်ခြ င်း 

မပြ #ပါ။ 

ပုဒ်မ ၄၄ အငြ င်းပွားမ@တစ်ရပ်ရပ် ေဖြ ရှင်းေနစဥ်အတွင်း  အငြ င်းပွားမ@ကုိအေက? ာင်း 

 ပြ #၍ အလုပ်ပိတ်ခြ င်း မပြ #ပါ။ 

(၁၆) အလုပ်သမားေရးရာေဖြ ရှင်းေရးဥပေဒပါ  ပြ ဌါန်းချက်များကုိ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီ 

လီမိတက်မှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မ ၄၀၊ 

ပုဒ်မ ၅၁ ပါ အချက်များအားလည်း လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ပုဒ်မ ၃၈၊ ေတာင်းဆုိတိုင်က? ားချက်=ှင့်စပ်လျဥ်း၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းေဆွးေ=ွး 

ညHိ=@ိင်းေဖြ ရှင်းရန် ခိုင်လံုေသာအေက? ာင်းမရိှဘဲ ပျက်ကွက်ခြ င်းမရှိေစရ။ 

ပုဒ်မ ၃၉၊  အငြ င်းပွားမ@စစ်ေဆးေနစဥ်အတွင်း အလုပ်သမားများ အကျိ#းထိခိုက် 

ေစရန် ချမှတ်ထားေသာ အလုပ်သမားများ=ှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းများကုိ 

ေပြ ာင်းလဲခြ င်း မပြ #လုပ်ရ။ 

 ပုဒ်မ ၄၀၊ အငြ င်းပွားမ@တစ်ခု=ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဥပေဒ=ှင့်အညီ ေဆွးေ=ွးညHိ=ိ@င်းခြ င်း၊ 

ဖျန်ေဖြ ခြ င်း=ှင့် ခုသံမာဓိအဖွmဲ ဖြ င့် ဆံုးဖြ တ်ခြ င်းတို'ကုိ ခံယူခြ င်းမပြ #ဘဲ အလုပ်ပိတ်ခြ င်း 



 
သုိ'မဟုတ် သပိတ်ေမှာက်ခြ င်း မပြ #ရ၊ 

 ပုဒ်မ ၅၀ အငြ င်းပွားမ@ ေဖြ ရှင်းေနစဥ်အတွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မ@ကျဆင်းေစခြ င်းဖြ င့် 

အလုပ်သမားအကျိ#းခံစားခွင့်ေလျာ့နည်းေစရန်  ပြ #လုပ်မ@ သုိ'မဟုတ် ပျက်ကွက်မ@ 

တစ်ခုခု ကျ�းလွန်လOင် ခုသံမာဓိအဖွmဲက ဆံုးဖြ တ်သည့် ေလျာ်ေ က? းေငွကို ေပးေဆာင် 

ရမည်။ 

(၁၇) အလုပ်အကိုင်=ှင့် က¥မ်းကျင်မ@ဖွံm ဖ/ ိ#းတုိးတက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) ပါပြ ဌါန်းချက်များ 

ကုိ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယင်း ဥပေဒ၏ 

ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မ ၁၄ ပါ အချက်များအားလည်းလုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ပုဒ်မ ၅(က) အလုပ်ခန်'ထားမ@ဆုိင်ရာ �Yန်က? ားချက်များအား  ကုမ�ဏီမှ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ပုဒ်မ ၁၅(က)၊ အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းက¥မ်းကျင်မ@ရိှေစရန် စနစ်တကျ သင်က? ား 

ပို'ချေပးပါမည်။  

အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကုိင်ဆုိင်ရာ က¥မ်းကျင်မ@  မြ င့်မားေစရန် ေလ့ကျင့် 

သင်က? ားေပးခြ ငး်၊ လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းေပးခြ င်း၊ အုပ်စုလုိက်ေလ့ကျင့်ေစခြ ငး်တုိ' 

ေဆာင်ရွက်ေပးပါမည်။ 

(၁၈) လူမ@ဖူလံုေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) ပါပြ ဌါန်းချက်များကုိ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယင်းဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၁၁(က)၊ ၄၈၊ ပုဒ်မ ၇၅ ပါ အချက် 

များအားလည်း လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပုဒ်မ ၁၁(က) အရ လူမ@ဖူလုံေရးစနစ်=ှင့် အကျိ#းခံစားခွင့်များအား အ ပြ ည့်အဝ 

ေဆာင်ရွက်ေပးပါမည်။ 

 ပုဒ်မ ၄၈၊ အလုပ်သမားများ ထိခိုက်မ@အကျိ#းခံစားခွင့်များ ရိှေစရန်  မ/ ိ#'နယ်လူမ@ဖူလံု 

ေရး$ံုးတွင် မှတ်ပုံတင်ပ/ ီး ထိခိုက်မ@အကျိ#းခံစားခွင့်ရန်ပုံေငွသုိ' ထည့်ဝင်ေ က? းေငွကုိ 

သတ်မှတ်ချက်များ=ှင့်အညီ ထည့်ဝင်၍ အာမခံထားရိှထားပါမည်။ 

ပုဒ်မ ၇၅၊ ဝန်ထမ်းများ$ံုးတက်$ံုးဆင်းသည့်စာရင်း၊ အလုပ်မှ=ုတ်ထွက်သည့် စာရင်း၊  



 
 လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှသည့်စာရင်း၊ ေသဆံုးသည့်စာရင်း၊ လုပ်ငန်း 

ခွင်ေရာဂါဖြ စ်ပွားမ@၊ အလုပ်သမားဦးေရေပြ ာင်းလဲမ@၊ လုပ်ငန်းေနရာေပြ ာင်းလဲမ@များ 

အား သက်ဆုိင်ရာ လူမ@ဝန်ထမ်းဌာနသုိ' သတင်းေပးပို'ပါမည်။ 

ရရင်း=ှးီမြ H#ပ်=ံှမ@  

(၁၉)  မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@ဥပေဒ(၂၀၁၆) ပါ  ပြ ဌါန်းချက်များအား ေဘာ်ဖြ �ေတာင် 

ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ဤဥပေဒပါ ပုဒ်မ၂၉(ဋ)ပါ  ပြ ဌါန်း 

ချက်များအား လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပုဒ်မ၂၉(ဋ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ဤဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၂၉ (ဋ)ပါ 

 ပြ ဌါန်းချက်များအတုိင်း ရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@အား ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရ  ပြ #လုပ်ေသာ 

နည်းဥပေဒများ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန်'ေ က? ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်'�Yန်က? ားချက် 

များ=ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စာချ#ပ်ပါ အချက်များ=ှင့်အညီ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

(၂၀)  မြ န်မာ=ိုင်ငံရင်း=ှီးမြ H#ပ်=ှံမ@နည်းဥပေဒများ(၂၀၁၇)ပါပြ ဌါန်းချက်များအား 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၂၁)  မြ န်မာကုမ�ဏီများဥပေဒ(၂၀၁၇) 

 မြ န်မာကုမ�ဏီများဥပေဒ(၂၀၁၇)ပါဌာန်းချက်များ=ှင်အ့ညီ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီ 

လီမိတက်အား တည်ေထာင် လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၂၂)  မြ န်မာ့သတ" #တွင်းဥပေဒ=ှင့် နည်းဥပေဒများ(၁၃.၂.၂၀၁၈) 

 အခန်း (၁၈)၊ အပိုဒ် (၁၄၁)ပါ ဓာတ်သတ" #အေသးစား ထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြ #မိန်' 

ရရိှသူ၏ တာဝန်=ှင့်ဝတ" ရားများဖြ စ်ေသာ ခွင့်ပြ #မိန်'ပါ စည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  ခွင့်ပြ #မိန်'ပါ နည်းစနစ်ဖြ င်အ့ညီ ခွင့်ပြ #ထားေသာ ဓာတ်သတ¦#ကုိ 

ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ ဓာတ်သတ¦#တူးေဖာ်ထုတ်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ="ရာယ် ကင်းရှင်း 

ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ တားမြ စ်ကန်'သတ်ထားေသာ ဓာတုပစ�ည်းများ 

=ှင့် ဓာတ်ေဆးများကုိ တည်ဆဲဥပေဒများအရ သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက် 
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Ë×¿»À·¹ Ã·À×ÆÄ¿É·¹ÀÁ¶¿¾Â¿ÈÁÇÄÀÁÒÎ ÈÁ»=ÌÈÁÓ Ñ¹º»ÆÄÅ ÒÎ ÈÁ»ÆÑßÁÝÎ ÈÁÓ  ËÎ ¶ÁË¿ÓÑÃ" #îÊ¾àÊï 

ÐÒ×ÀÁË×¿»Ð¿» É·¹ÀÁ¶¿¾Â¿ÈÁÇÄÀÁÊïËßÁµ 

ÊÃÁÛ¶Á»À×ÈÁÖ·¶Á»Ñ·ËÁ»¾Ç»=ÌÈÁÓÉÜË@¾Ç»Â·¹ÈÁÇ¿ÆºÒ×·¶ÁÆº�Y¶Á»Ë×¿» 

(¸) ¾ã¿ÁÝÎ �¾Ã¿ÈÁÀ¹Ë�ØÙÉÙË·ÃÀÁËÌ É·¹ÀÁ¶¿¾Â¿ÈÁÇÄÀÁÇËßÁÓ ÊÃÁÛ¶Á»À×ÈÁ=ÌÈÁÓ ÉÜË@Û¶Á»À×ÈÁ 

Â·¹ÈÁÇ¿ ÆºÒ×·¶ÁÆº�Y¶Á»Ë×¿»ËÌ¿ ÐË×·#»Ñ¿»ÊÃÁÛ¶Á»À×ÈÁÂ·¹ÈÁÇ¿ ÐÇßÁÐ¾ÑÄ»(Ö¹ÃÁÉYÃÁË@) 

ÉËÁ»�Y¶ÁÒ×ÀÁË×¿»ÐÃ·¹ÈÁ» É·¹ÀÁ¶¿¾Â¿ÈÁÇÄÀÁËßÁ  ÝÎ ÆÁÊïÑßÁ - 

¾ÇÐÇßÁÐ¾ÑÄ»ÐÂÈÁÓÑÃÁËÌÃÁÒ×ÀÁË×¿»(Effluent Levels) 

(³) É¹ÊÁÀÄÀÁ=ÌÈÁÓÂÀÁÆÊÁ¾àÑ ¾ÇË×¿»äÐÇßÁÐ¾ÑÄ»Ð¿» Ö·¶Á»Ñ·ËÁ»ËßÁÓ ÆºÒ×·¶ÁÆº�Y¶Á»Ë×¿»ËÌ¿ 

¾Ð¿ÀÁÊïáÏ¿»ÐÃ·¹ÈÁ»  ÝÎ ÆÁÊïÑßÁ - 

 áÏ¿»- ².³ ÆÄ¶Á'ÊÆÁ¾ÇÍ ÆÙ»ÂÈÁ»¾ÇÍ Ö¹ÃÁÉYÃÁÐÇßÁ=ÌÈÁÓ Ë·Éð¿¾ÇÆÄ¶Á'Ö¹ÃÁË@ (Waste water,                                     
 Storm Water  Runoff,  Effluent and Sanitary Discharges  

Parameters Unit Guideline Value 

5-day Biochemical Oxygen Demand mg/lit 50 

 Ammonia mg/lit 10 

Arsenic mg/lit 0.1 

Cadmium mg/lit 0.1 

Chemical oxygen demand mg/lit 250 

Chlorine (total residual) mg/lit 0.2 

Chromium (hexavalent) mg/lit 0.1 

Chromium (total) mg/lit 0.5 

Copper mg/lit 0.5 

Cyanide (free) mg/lit 0.1 

Cyanide (total) mg/lit 1 

Heavy metals (total) mg/lit 10 

Iron mg/lit 3.5 

Lead mg/lit 0.1 

Mercury mg/lit 0.01 

Nickel mg/lit 0.5 

Oil and grease mg/lit 10 

pH S.U.a 6-9 

Selenium mg/lit 0.1 

Silver mg/lit 0.5 

Temperature increase C <3 

Total suspended solids mg/lit 50 

Zinc mg/lit 2 

�� 



 
ဇယား-၄.၂ အေထွေထွသံုးေရစံချိန်စံ�Yန်း(ကျန်းမာေရး=ှင့်အားကစားဝန်က% ီးဌာန) 

No. Post Maximum Permissible Level Unit 
1. Apperance Turbid  
2. Colour 50 Units 
3. Turbidity 25 NTU 
4. pH Value 6.5 to 9.2 mg/l 
5. Total Solid 1500 mg/l 
6. Total Hardness (CaCO3) 500 mg/l 
7. Total Alkalinity (CaCO3) 950 mg/l 
8. Calcium(Ca) 200 mg/l 
9. Maganesium (Mg) 150 mg/l 
10. Chloride(Cl) 600 mg/l 
11. Sulphate(SO4) 400 mg/l 
12. Total iron(Fe) 1 mg/l 

 

ဇယား-၄.၃ International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety 
Guideline 

Table 1. Effluent Guidelines 
Pollutants Units Guideline Value 

Total Suspended Solids mg/L 50 
pH S.U. 6 – 9 
COD mg/L 150 
BOD5 mg/L 50 
Oil and Grease mg/L 10 
Arsenic mg/L 0.1 
Cadmium mg/L 0.05
Chromium (VI) mg/L 0.1 
Copper mg/L 0.3 
Cyanide mg/L 1 
Cyanide Free mg/L 0.1 
Cyanide WAD mg/L 0.5 
Iron (total) mg/L 2.0 
Lead mg/L 0.2 
Mercury mg/L 0.002 
Nickel mg/L 0.5 
Phenols mg/L 0.5 
Zinc mg/L 0.5 
Temperature Degree Centigrade <3 degree differential 

Note: Metals concentrations represent total metals. 



 
 ဇယား-၄.၄ ေေရေနသက်ရိှများအားကာကွယ်ေရးအတွက် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေရအရည်အေသွးဆုိင်ရာ 

စံချန်ိစံ�Yန်းများ*** 
Parameter  Unit  Concentration  Reference  

Aluminum 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/100
ml 

5000 As above 

Coliforms (faecal) MPN/100
ml 

1000 As above 

Color  mg/l Not significantly 
higher that sea- 
sonally Adjusted 

As above 

  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 Cိ < 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 

မှတ်ချက် - ေရေနသက်ရိှများအတွက် ထိေတွmေရထုဆုိင်ရာ စံချိန်စံ�Yန်းကုိ ECC တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် 
စံချိန်စံ�Yန်း အတုိင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။  
ဇယား-၄.၅ ေေသာက်ေရအရည်အေသွးစံချိန်စံ�Yန်းများ*** 

Parameter  Unit  Concentration  Reference  
Aluminum 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 

 

ပပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး (Ambient Air Quality Standards) 

(၂)  လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မ@မှ ဖုန်မ@န်'များပျံmလွင့်ခြ ငး်တုိ'ေ က? ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစေရး 

အတွက် ေအာက်ပါပတ်ဝန်းကျင် ေလထုအရည်အေသွးများ=ှင့်အညီ   ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

ဇယား ၄.၆ ေလထုအရည်အေသွး၊ အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@) 
လမ်း�Yန်ချက်များ၊ 

Table A3.3 Ambient air quality standards 

Substance  Averaging 
Period  

Standard 
(ppb) 

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 8hours daily 
maximum 

100 As above 

 

ဇယား-၄.၇ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), Environmental Pro- 

tection Agency, USA 

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) 

Pollutant  

(final rule cite) 

Primary/ 

Secondary 

Averaging 

Time 

Level Form 

Carbon Monoxide 

(76 FR 54294, Aug 

31, 2011) 

primary 8-hour 9 ppm Not to be exceeded more 

than once per year 1-hour 35 ppm 

Lead (73 FR 66964, 

Nov 12, 2008) 

Primary and 

secondary 

Rolling 3 

month 

average 

0.15 

μg/m3(1) 

Not to be exceeded 

Nitrogen Dioxide (75 

FR 6474, Feb 9, 

2010) (61 FR 52852, 

Oct 8, 1996) 

Primary 1-hour 100 ppb 98th percentile of 1-hour 

daily maximum 

concentrations, averaged 

over 3 years 

Primary and 

secondary 

Annual 53 ppb(2) Annual Mean 

Ozone (73 FR 16436, 

Mar 27, 2008) 

Primary and 

secondary 

8-hour 0.075 

ppm(3) 

Annual fourth-highest daily 

maximum 8-hour 

concentration, averaged over 

3 years 

Particle 

Pollution 

Dec 14, 

2012 

PM2.5 Primary  Annual 12μg/m3 Annual mean, averaged over 

3 years 

Secondary Annual 15μg/m3 Annual mean, averaged over 

3 years 

Primary and 

secondary 

24-hour 35μg/m3 98th percentile, averaged 

over 3 years 

PM10 Primary and 

seconded 

24-hour 150μg/m3 Not to be exceeded more 

than once per year on 

average over 3 years 

Sulfur Dioxide (75 

FR 35520, Jun 22, 

Primary 1-hour 75 ppb(4) 99th percentile of 1-hour 

daily maximum 



 
2010) (38 FR 25678, 

Sept 14, 1973) 

concentrations, averaged 

over 3 years 

secondary 3-hour 0.5 ppm Not to be exceeded more 

than once per year 

  

ဆူညံသံ (Noise) 

(၃) လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းေက? ာင့် လုပ်ကွက်အတွင်းရိှ  $ံုးခန်း၊ ဝန်ထမ်း ေနအိမ်များ=ှင့် 

ဆက်စပ်ဝန်းကျင်ရိှ လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိက်ုမ@ မရိှေစေရးအတွက် အသံုးပြ #မည့် စံချိန် 

စံ�Yန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စပ်ါသည် - 

ဇယား ၄.၈ ဆူညံသံ၊ အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန်ချက်များ၊ 
        Noise Level 
Noise Level 
Receptor  One Hour LAAeq (dBA)  Reference  

Daytime 
07:00-22:00 

Nighttime 
22:00-07:00 

Residential, institutional, 
educational 

55 45 Myanmar National Environ- 
mental Quality (Emission) Guide 
-  lines, December 2015. 

Industrial, commercial 70 70 As above 
 
WHO Noise Level Guideline 
Noise monitoring will be assessed against World Bank Guidelines. Noise impacts 
should not exceed the level presented in Table 3.19.2 below, or result in a 
maximum increase in background levels of 3 dB at the nearest receptor location 
off-site. 
Table 3.19.2: Noise Level Guidelines  
 One Hour LAeq (dBA) 
Receptor Daytime 

07:00 - 22:00 

Night time 

22:00 - 07:00 
Residential; institutional; 
educational 

55 45 

Industrial; commercial 70 70 
 

 

 



 
ေေမြ ထုအရည်အေသွး 

(၄) စိုက်ပျိ#းေရး၊ ေမွးမြ �ေရး=ှင့် ဆည်ေမြ ာင်းဝန် က% ီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံ�Yန်းများ 

အရ စိုက်ပျိ#းေရးဦးစီးဌာန (ေမြ ယာအသံုးချေရးဌာနခွဲ) သတ်မှတ်ချက်များအား လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စိုက်ပျိ#းေရး၊ ေမွးမြ �ေရး=ှင့် ဆည်ေမြ ာင်းဝန် က% ီးဌာန၊ 

စိုက်ပျိ#းေရး ဦးစီးဌာန (ေမြ ယာအသံုးချေရးဌာနခွဲ) မ ှသတ်မှတ်စစ်ေဆးသည့် Parameters 

များမှာ - 

ေမြ ဆီေမြ သ? ဇာ (Nutrient)- Calcium (Ca++), Magnesium(Mg++), Phospate 

(P2O5), Sodium(Na+) 

အပင်က% ီးထွားမ@ဖြ စ်ေစေသာဓာတ်များ (Organic) - Carbon, Nitrogen Compounds 

ချဥ်ဖန်ဓာတ် -pH, လOပ်ကူးသတ" ိ (Electrical Conductivities) တုိ'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

=ိငု်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများ=ှင့် သေဘာတူ စာချ#ပ်များ၊ =ိငု်ငံတကာမူဝါဒများ 

(၅) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ =ိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများ သေဘာတူညီချက်များ 

အေနဖြ င့် Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ပါ အချက်များအား 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ေေမြ ပံု=ှင်က့ားချပ်များ 

၅။ စီမံကိန်းတည်ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@အဆင့်ဆင့်ပြ =ှင့် စွန်'ပစ်ပစ�ည်း 

ထွက်ရိှမ@=ှင့် စွန်'ထုတ်မည့်လုပ်ငန်းစဥ်ေဖာ်ပြ သည့်ဇယားများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်ပါသည် -  

(က) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၊ အနီးဝန်းကျင် (၅)မိုင်ပတ်လည်ပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ 

(ခ) ေမြ စာရင်းပုစံံ-၁၀၅ 

(ဂ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ အုပ်ချ#ပ်မ@=ှင့် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာတည်ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တု 

ဓာတ်ပုံ 

(ဃ) ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ ေလထု၊ ဆူညံသံတိုင်းတာသည့် ေနရာ=ှင့် ေရနမူနာ၊ 

ေမြ နမူနာ ေကာက်ယူသည့် တည်ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ 

(င) ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ ဆက်စပ်ေဒသဖြ စ်ေသာ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာတွင် 

ေလထုတုိငး်တာသည့် တည်ေနရာပြ   ဂ/ ိ#လ်တုဓာတ်ပုံ 

(စ) အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း (Flotation) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ အဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ် 

(ဆ) ခဲသတ" #$ုိင်းများ  က% ိတ်ခွဲမ@လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင် ့ပြ ကားချပ် (Capacity – 300 tons/day) 

(ဇ)  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများအား အမ@န်' က% ိတ်မ@လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ် 

(ဈ) အမြ H#ပ်ေဖာ် ခဲသတ" #သန်'စင် ထုတ်လုပ်မ@လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ် 

 

 

 



 

  



 
ပု(ံခ) ေမြ စာရင်းပုစံံ(၁၀၅) 
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(Tailing, PD-40%) 



 

  



 

  

 



 

  



 
ကကတိကဝတ် 

၆။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ရှမ်းပြ ည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း)၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်း 

ေဒသရိှ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် 

လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်ေစ=ိငု်ေသာ လုပ်ငန်းများအား ထိခိုက်မ@ေလျာ့နည်း သက်သာေစေရး 

အတွက် စီမံကိန်းအဆိုပြ #သူမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည် ့ ကတိကဝတ်များ၊ အစီရင်ခံစာ ေရးသား 

 ပြ #စုသူ၏ အစီရင်ခံစာပါအချက်များ မှန်ကန်ေက? ာင်း ဝန်ခံကတိပြ #ချက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး၊ 

လူမ@စီးပွားဆုိင်ရာ=ှင့် ကျန်းမာေရးဆိငု်ရာမူဝါဒများ၊ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် ဥပေဒဆုိင်ရာ လုိအပ် 

ချက်များအား အပိုဒ်(၇)၊ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ=ှင့် မူေဘာင်များ (Policies and Legeslation) တွင် ေဖာ်ပြ  

ထားပါသည်။ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ 

ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ@ေလျာ့နည်း သက်သာေစေရးအတွက် ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည့် ကတိကဝတ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

 

စီရင်ခံစာပြ #စုသူ=ှင့် စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူ၏ ဝန်ခံကတိပြ #ချက် 

(က.၂) စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် 

လူမ@ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ@ေလျာ့နည်း သက်သာေစေရးအတွက် စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူမှ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့်ကတိကဝတ်များ=ှင့် အစီရင်ခံစာေရးသားပြ #စုသူမှ အစီရင်ခံ 

စာတွင် ပါဝင်ေသာ အချက်အလက်များမှာ  ပြ ည့်စုံမှန်ကန်မ@ရိှေ က? ာင်း ကတိကဝတ်ပြ # 

လက်မှတ်ေရးထိုးထားမ@များအား တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 



 
အစီရင်ခံစာပြ #စုသူ၏ ဝန်ခံကတိပြ #ချက်  

(က.၂.၁) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့် လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင် 

အေခြ အေန(Existing  Environment)၊  ခဲသတ" #$ုိင်းများအား သန်'စင်ခြ င်း စသည့် 

လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@များ=ှင့် 

ေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် 

အစီအစဥ်များပါ အချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲေရး အစီအစဥ်များအတွက် 

ရန်ပုံေငွများထားရိှ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အချက်အလက်များ၊ ေဘးအ="ရာယ် 

ကာကွယ်ေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များပါ အချက်များမှာ ပြ ည့်စုံမှန်ကန်မ@ 

ရိှေက? ာင်း=ှင့် အစီရင်ခံစာအား ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြ င်း ဥပေဒပါ အချက်များ 

အတုိင်း ေရးသားပြ #စုထားပါေ က? ာင်း အစီရင်ခံစာ ေရးသားပြ #စုသူများကုိယ်စား 

လက်မှတ် ေရးထိုးဝန်ခံ ကတိပြ #ပါသည်။    

 

အစီရင်ခံစာေရးသားပြ #စုသူ -  

လက်မှတ် -   

အမည် - ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း 

=ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်အမှတ် - ၉/လဝန(=ိငု်)၀၀၅၂၆၆ 

ေနရပ်လိပ်စာ - အမိ်အမှတ် ၃၂၆၁၈၊ ရတီလမ်း၊  

ဒကíဏိသီရိမ/ ိ#'နယ်၊ ေနပြ ည်ေတာ်။ 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉၉၅၃၃၃၁၂၁၃၊ ၀၉၉၅၂၂၂၁၂၁၃ 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူ၏ ဝန်ခံကတိပြ #ချက် 

(က.၂.၂)ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@ဆန်းစစ်ခြ င်းဆုိင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်း(၂၀၁၅)၊ အပိုဒ် (၇၇) 

အရ စီမံကိန်းအဆုိပြ #သူမှ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@အစီအစဥ်ပါ အချက်အလက်များ 

တိကျ မှန်ကန်ေ က? ာင်း=ှင့်  ပြ ည့်စုံေက? ာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများကုိ တိကျစွာ 

လုိက်နာ၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@အစီအစဥ်ကို ေရးဆဲွထားပါသည်။ သတ" # သန်'စင် 

မ@ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@များ 

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ထိခိကု်မ@=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရး 

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များအား 

လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်  ဖြ စ်ပါေက? ာင်း=ှင့် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး ဆုိင်ရာများအား 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်  ဖြ စ်ေက? ာင်း လက်မှတ်ေရးထိုး ဝန်ခံကတိပြ #ပါသည်။ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ကတိကဝတ်ဇယား 

ကကတိကဝတ်ပြ #သည့်             
အအရင်းအအမြ စ်များ  

ပပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ@  ကကတိကဝတ်ပြ #ချက်များ 

ေမြ ယာရှင်းလင်းခြ င်း 

စက်မ@=ှင့်အုပ်ချ#ပ်ဆိုင်ရာ

အေဆာက်အဦးများ 

တည်ေဆာက်ရန် ေမြ ေနရာ 

ရှင်းလင်းခြ င်း၊ 

သတ" #$ိင်ုး စုပံုကွင်း၊  

စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်၊ 

အနည်ထိုင်ကန်များ 

တည်ေဆာက်ရန် ေမြ ေနရာ 

ရှင်းလင်းခြ င်း၊ 

သစ်ေတာသစ်ပင် 

 ပြ #န်းတီးခြ င်း၊ 

ေမြ ဆလီYာဆံုး $@းံ ခြ င်း 

 

 

 

ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမ@ 

ထိခုိက်ခြ င်း၊ 

စက်$ုံ=ှင့် ဆက်စပ်ေနရာတွင် ေမြ ကွက်များ 

ယူ၍ အစားထိုးစုိက်ပျိ#းမ@လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 

ေမြ ဆီလYာဆံုး$@ံးထားသည့် အသုံးချထားေသာ 

ေမြ ေနရာများအား သင့်ေလျာေ်သာ ေမြ ယာ 

အသုံးချမ@လုပ်ငန်းတစ်ရပ် ထူေထာင် 

=ုိင်သည့်အထိ  ပြ န်လည်  ပြ # ပြ င်ေပးပါမည်။ 

အသံုးပြ # ခြ င်းမပြ #ေမြ ေနရာများမှ 

ေဒသေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ထားပါမည်။ 

  - အမျိ#းသား ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး 

(ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်များအတွင်း 

ရှိေစေရးအတွက်ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

- စက်ပစ�ည်းများအား အသံလံုရန် စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ထားေသာ စက်များအား ေရွးချယ် 

အသံုး ပြ #ပါမည်။ 

 - မီးစက် အစရှိသည့်   ေပါက်ကဲွအင်ဂျင်များ 

=ှင့် စက်ပစ�ည်းများတွင် အင်ဂျင်သုံး ေလအဝင် 

=ှင့် ေပါက်ကဲွပ/ ီး အင်ဂျင်အထွက်တို'တွင် အသံ 

ထိန်း ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားပါမည်။ 

- စက်$ုံဝန်းပတ်လည်တွင် သစ်ပင်များကို 

အကာအကွယ်အတားစီး  ဖြ စ်ေစရန် စုိက်ပျိ#း 

ထားပါမည်။ 

- စက်ပစ�ည်းများသံုးစဲွမ@တွင် အနည်းဆံုးဖြ စ်ေစ 

ေရးအတွက်စနစ်တကျစီစဥ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်၊ 

ကတိကဝတ်  ပြ #ရန်     
အရင်းအမြ စ်များ  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ@  ကတိကဝတ်ပြ #ချက်များ  

ေဒသတွင်းလမ်းများအား 

အသံုးပြ # ခြ င်း၊ 

ေဒသတွင်းလမ်းများတွင် 

ယာဥ် အ="ရာယ်များ 

သတ" #$ိင်ုးသယ်ယူမည့်ယာဥ်များအား 

ယာဥ်က% ီးက? ပ်များလိုက်ပါ၍ စနစ်တကျ 



 
- တည်ေဆာက်ေရးကာလတွင် 

စက်ပစ�ည်းကိရိယာများ 

သယ်ယူခြ င်း၊ 

- လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် 

ကာလတွင် ေဘာ်ဆိင်ုးေဒသရှ ိ

ကုမ�ဏီ ခဲလုပ်ကွက်များမှ ခဲ 

သတ" #$ိုင်းများအား သတ" # 

သန်'စင်စက်$ုံသုိ' သယ်ယူခြ င်း၊ 

 ဖြ စ်ေပ�ေစ ခြ င်း၊ စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေဒသတွင်းလမ်းများတွင် 

ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပ� ခြ င်း၊ 

ယာဥ်များအား Exhaust Pipe တွင် 

အသံထိန်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသည့် 

ယာဥ်များအား ေရွးချယ်အသုံးပြ #ပါမည်။ 

ယာဥ်သွားလမ်းများ 

ဖုန်မ@န်'များ ပျံmလွင့်ေစခြ င်းဖြ င့် 

ေလထုညစ် ညမ်းေစခြ င်း၊ 

ယာဥ်သွားလမ်းများတွင် ေမြ လမ်းများ  ဖြ စ်ပါ 

က ေကျာက်ခင်းလမ်းများ ခင်းေပးခြ င်း၊ 

 

ကကတိကဝတ်ပြ #ရန်     

အအရင်းအမြ စ်များ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ@  ကတိကဝတ်ပြ #ချက်များ 

သတ" #$ိုင်းများအား 

 က% ိတ်ခဲွခြ င်း၊ 

 

ဖုန်မ@န်'များ ထွက်ရှိ၍ ေလထု 

ညစ်ညမ်းေစ ခြ င်း၊ 

 က% ိတ်ခဲွစက်များတွင် ဖုန်စုပ်ပိုက်လိုင်းများ 

=ှင့် ဖုနစ်စ်ကရိယာတပ်ဆင် ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပ� ခြ င်း၊ Crushers, Vibrating Screen, Rod Mill 

စသည်ဖြ င့် ဆူညံသံ=ှင့် တုနခ်ါမ@ 

 ဖြ စ်ေပ�ေစမည့် စက်ပစ�ည်းများေက? ာင့် 

ဆူညံသံ=ှင့် တုနခ်ါမ@  ဖြ စ်ေပ�မ@ သက်သာ 

ေစေရးအတွက် စက်$ုံများအတွင်း နားေန 

ခန်း၊ အုပ်ချ#ပ်မ@ဆိုင်ရာ အခန်းများတွင် 

အသံလံုေစရန်စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။

ဖုန်မ@န်'များ ထွက်ရှိ၍ ေလထု 

ညစ်ညမ်းေစ ခြ င်း၊ 

သတ" #$ိုင်းဖိတ်စင်မ@ အနည်းဆံုး  ဖြ စ်ေစ 

ေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း=ှင့် 

ဖိတ်စင်သည့် သတ" #$ိုင်းများအား စနစ်တကျ 

 ပြ န်လည်သိမ်းဆည်းပါမည်။ 

ကတိကဝတ်ပြ #ရန်     

အရင်းအမြ စ်များ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ@  ကတိကဝတ်ပြ #ချက်များ 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း 

အမြ H#ပ်ေဖာ်ဓာတ်ေဆးများ 

သံုးစဲွခြ င်း၊ 

စွန'်ပစ်ေမြ စာများ (Tailing) 

 

အနံ'အသက်များ ထွက်ရှိ ခြ င်း၊ 

 

 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်စက်$ုံအေဆာက်အဦး 

အား ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 



 
စွန'်ပစ်ခြ င်း၊ 

စွန'်ပစ်ေရများ စွန'်ပစ်ခြ င်း ၊ 

(Waste Water) 

စက်ပစ�ည်းများသုံးစဲွခြ င်း၊ 

ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ 

ညစ်ညမ်းေစ=ုိင်ခြ င်း၊ 

စွန်'ေမြ စာကန်များ၊ စွန်'ပစ်ေရ အနည်ထိုင် 

ကန်များ စနစ်တကျ တည်ေဆာက် ထားပါ 

မည်။  စွန်'ပစ်ေရများအား  ပြ င်သုိ' လံုးဝ 

ေစလYတ်ခြ င်းမပြ #ဘဲလုပ်ငန်းတွင်ပြ န်လည် 

အသံုးပြ #ပါမည်။ 

ေမြ ထုညစ်ညမ်းခြ င်း၊ စွန'်ပစ်ေမြ စာများ စွန်'ပစ်ေ မြ စာကန်သုိ' 

ေပးပုိ'ရာတွင် Sullary Pump အသံုးပြ # 

ေဆာင်ရွက်မည် ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ 

ေပးပုိ'သည့် ပုိက်လိုင်းများ အား ပံုမှန် 

စစ်ေဆးမည် ဖြ စ်ပါသည်။  စက်သံုးဆီများ 

ဖိတ်စင်မ@ မရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

စွန'်ပစ်ေမြ စာများ၊ စက်သံုးဆီများ ဖိတ်စင် 

ပါက ေမြ ထုညစ်ညမ်းမ@မရှိေစေရးအတွက် 

ရှင်းလင်းေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါ 

မည်။ 

ဆူညံသံများ ထွက်ရှိ ခြ င်း၊ $ုံးခန်း=ှင့် နားေနခန်းများအား အသံလံု 

ခန်းများအဖြ စ်  ပြ #လုပ်ေပးထားပါမည်။ 

 

ကကတိကဝတ်ပြ #ရန်အရင်း 

အအမြ စ်များ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ@ ကတိကဝတ်ပြ #ချက်များ 

မုိင်းပိတ်သိမ်းခြ င်း 

ေမြ ယာအသံုးချထားမ@ 

ကိစ�ရပ်များ ရှင်းလင်းခြ င်း၊ 

အုပ်ချ#ပ်မ@ဆိုင်ရာအေဆာက်အ

ဦးများ၊ စက်မ@ဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အဦးများ၊ 

ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများအတွက် 

ေမြ ယာအသုံးချထားမ@များ၊ 

 

ေမြ မျက်=ှာ ပြ င်အေနအထား=ှင့် 

$@ခင်းများ ေပြ ာင်းခြ င်း၊ 

ေမြ ဆီလYာဆံုး$@ံးခြ င်း၊ 

ေမြ ဆီလYာညစ်ညမ်း ခြ င်း၊ 

 

 

ေမြ မျက်=ှာ ပြ င်များ ညHိ၍ 

ေမြ ေဆွးများထည် ့ပ/ ီး ကုမ�ဏီ၏ 

ဥယျာဥ်ခ/ ံေမြ အဖြ စ် အသုံးပြ #မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

စွန'်ပစ်ေမြ စာကန်များ၊ 

စွန်'ပစ်ေရကန်များ 

ဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ 

ေမြ ယာဆုံး$@ံးခြ င်း၊ စွန'်ပစ်ေမြ စာကန်အေပ�ယံေမြ သားဖံုးအု

ပ်ခြ င်း၊ ေမြ ေဆွးလYာအုပ်ခြ င်းတုိ' 

 ပြ #လုပ်၍ ဥယျာဥ်စုိက်ပျိ#းပါမည်။ 



 
စွန်'ပစ်ေရကန်အား ေရအရည်အေသွး 

စစ်ေဆး၍ ေမြ ဖုိ'၊ ေ မြ ညHိ၊ ေမြ ေဆွး 

ဖံုးအုပ်၍ အစားထိုးသစ်ပင်=ှင့် 

ေဒသေပါက်ပင်များ ပြ န်လည်စုိက်ပျိ#း 

သွားမည် ဖြ စ်ပါသည်။ 

သတ" #$ိုင်းစုပံုကွင်းမှ 

သတ" #$ိုင်းများ၊ 

 

 

 

 

 မြ င်ကွင်းေကာင်းမွန်မ@မရှိခြ င်း၊ 

 ပ/ ိ#ကျ၍ ေဘးအ="ရာယ်ရှိ =ုိင်ခြ င်း၊ 

မုိးရာသီတုိက်စား၍ 

ေချာင်းေမြ ာင်းများအတွင်း 

အနည်အ=ှစ်များ ကျ=ုိင်ခြ င်း၊ 

 

စက်$ုံအက% ိ#ပိတ်သိမ်းချိန်ကာလတွင် 

သတ" #$ိုင်းလက်ကျန်မရှိေစေရး အတွက် 

စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပိတ်သိမ်းကာလတွင် အေပ�ယံ 

ရှင်းလင်း၍ ေမြ ေဆွးများ ဖံုးအုပ်ပ/ ီး 

စုိက်ပျိ#းေမြ အဖြ စ် အသံုးပြ #ပါမည်။ 

စက်$ုံပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ=ှင့်

ပိတ်သိမ်းပ/ ီးကာလများတွင် 

ေမြ ဆီလYာ၊ လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ် 

ေရညစ်ညမ်းမ@ အေခြ အေနများ 

အား စစ်ေဆးခြ င်း၊  

စုိက်ပျိ#းေမြ များ၊ သုံးစဲွေရများ၊ 

ညစ်ညမ်း=ုိင် ခြ င်း၊ 

စက်$ုံပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ=ှင့် 

ပိတ်သိမ်းပ/ ီးကာလ စိတ်ချရသည့် 

အေခြ အေနအထိ၊ စက်$ုံအနီးရှိ 

စွန်'ပစ်ေရများ၊ မုိးကာလစက်$ုံတွင်း 

စီးဆင်းသည့်ေရများအား ေစာင့်က? ပ် 

 က? ည့်$@စစ်ေဆးသည့် အစီအစဥ်ပါ 

အတိုင်း နမူနာေကာက်ယူ၍ 

ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ပါမည်။ 

ေဒသဖံွmဖ/ ိ#းေရး=ှင့် စက်$ုံ=ှင့် 

ဆက်စပ်ဧရိယာ စိမ်းလန်း 

စုိေပြ ေရး=ှင့် ေဒသခံများ=ှင့် 

ေတွmဆုံေဆွးေ=ွးမ@များ၊ 

 စဥ်ဆက်မပြ တ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 

  

 

 

 

 



 
လလက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန (Existing Environment) 

၇။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ိုင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု (Flotation Plant) 

သည် ေတာင် က% ီးခ$ုိင်၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ အေနာက်ေတာင်ဖက် (၃)မိုင်ခန်'အကွာ 

ကွင်းအမှတ် ၇၆/ေချာ်ေဆးကန်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)ရိှ ေမြ ကွက်အမှတ် (၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇) (၆.၅၆)ဧက 

တွင် တည်ေဆာက်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အက% ီးစား ခဲသတ" #သန်'စင်စက်$ံု တည်ေဆာက်ရန် ေမြ  

စာရင်းပုံစံ(၁၀၅)၊ စက်မ@ဝန် က% ီးဌာန၊ စက်မ@က% ီး က? ပ်ေရး=ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ပုဂaလိကစက်မ@ 

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်=ှင့် အ က% ီးစား ခဲသတ" #သန်'စင်စက်$ံု တည်ေဆာက်မ@အေပ� ဆက်စပ် 

ေဒသရိှ ေကျးရွာများမှ ေဒသခံများ၏ ေထာက်ခံချက်များ ရရိှထားပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို'အပြ င် 

လုပ်ကွက်နယ်ေမြ အတွင်း အမျိ#းသားအဆင့်၊ တိုင်း=ှင့်ပြ ည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ 

ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွ ထိန်းသိမ်းေရး နယ်ေမြ များ၊ အများပြ ည်သူဆုိင်ရာ သစ်ေတာ၊ သိပံ�ပညာရပ်ဆုိင်ရာ 

ထိန်းသိမ်းထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိ$ူပဆုိင်ရာ ထိန်းသိမ်းထားေသာ အထင်ကရေနရာများ ပါဝင်မ@ 

မရိှပါ။ ရှားပါးေသာ တိရိစ¤ာန်များ၊ မျိ#းတုန်း ေပျာက်ကွယ်လုနီးပါးဖြ စ်ေသာ ရှားပါးမျိ#းစိတ်များ၊ 

စီးပွားေရး=ှင့်ကျန်းမာေရး အဟာရဆုိင်ရာတန်ဖိုးရိှမျိ#းစိတ်များ မရိှေ က? ာင်း ေကျးရွာအုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�း 

များ၊ ေဒသခံများထံမှ သိရိှရပါသည်။ စက်$ံု=ှင့်အနီးရှိ ေကျးရွာမှာ လုပ်ကွက်၏ အေရှmေမြ ာက်ဘက် 

(၃)မိုင်ခန်' အကွာရှိ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝသစ်ေတာ သစ်ပင် 

 က% ီးများ ေပါက်ေရာက်မ@မရှိဘဲ၊ သစ်ပင်ငယ်များ=ှင့်  ခ/ #ံ=ွယ်များေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေတာင်ကုန်း 

ငယ်များဖြ င့် ေမြ မျက်=ှာပြ င် အေနအထားကုိ ေတွmရိှရပါသည်။ လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

တိုင်းတာစစ်ေဆးမ@ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအား ေေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ)၊ ေမြ နမူနာ၊ ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

များအား ေေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ-၁)  ဖြ င့် ပူးတဲွတင်ပြ အပ်ပါသည်။  

ပထဝီဆုိင်ရာနယ်ပယ်အတုိင်းအတာသတ်မှတ်ချက် 

(က) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #သန်'စင်စက်$ံု၏ အကျယ်အဝန်းသည် (၆.၅၆) 

ဧက  ဖြ စ်ပါသည်။   

ေမြ မျက်=ှာသွင်ပြ င်=ှင့် ေဒသ="ရဘူမိေဗဒအေခြ အေန 

(ခ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသရိှ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ 

သည် ပင်လယ်ေရမျက်=ှာပြ င် အထက်အမြ င်ေ့ပ(၄၀၀၀)မ ှ(၅၀၀၀)ေပ  က? ားတွင် တည်ရိှပ/ ီး၊ 

မူလအစကပင် သဘာဝသစ်ေတာသစ်ပင်များ ေပါက်ေရာက်မ@မရိှဘဲ၊ ေတာင်ကတုံးဆန်သည့် 



 
ေတာင်ကုန်းငယ်များဖြ င့် ေမြ မျက်=ှာပြ င် အေနအထားကုိ ေတွmရိှရပါသည်။ ဘူမိေဗဒ အေန 

အထားများမှာ သတ" #တွင်း ဧရိယာအတွင်း မီးခိုးေရာင် ထုံးေကျာက်များ၊ ဒိုလုိမက်တစ် 

ထုံးေကျာက်များ=ှင့် သဲ=ုေကျာက် (Silt Stone)များဖြ င့် ဖွmဲစည်းထားပ/ ီး ဘူမိသက်တမ်း 

အားဖြ င့်  =ှစ်သန်း(၅၀၀) (Ordovici- an) သက်တမ်းရိှ ပင်းတယေကျာက်လYာစုတွင် ပါဝင် 

ေသာ ဝမ်းပြ ည့်ေကျာက်လYာ (Wumbye Formation)များ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဘူမိသက်တမ်း 

အတွင်း၌ ေကျာက်လYာများ တွန်'ေခါက်ခြ ငး်၊  ပြ တ်ေရွmခြ င်းများ  ဖြ စ်ေပ�ခဲသ့ဖြ င့် အလွန် 

$@ပ်ေထွးေသာ ဘူမိအေနအထားများ  ဖြ စ်ေပ�ေစခဲပ့ါသည်။  

ရရာသီဥတု၊ မိးုေလဝသ 

(ဂ) ပင်လယ်ေရမျက်=ှာပြ င်အထက်ေပ (၄၀၀၀-၅၀၀၀) ခန်'တွင် တည်ရိှေသာေ က? ာင်၊့ ေ=ွရာသီ 

တွင် အမြ င့်ဆံုးအပူချိန် (၃၇.၀-၃၃.၈)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ေဆာင်းရာသီတွင် အနိမ့်ဆံုးအပူချိန် 

(၄.၆၅-၁.၆)ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်=ှင့် မိုးရာသီတွင် ပOမ်းမOလစဥ် မိုးေရချိန်လက်မ(၃၃")ရိှ ပ/ ီး၊ 

=ှစ်စဥ်မိုးေရချိန် (၅၅.၄၆-၂၇.၈၁)"ခန်' ရွာသွန်းပါသည်။ ေဆာင်းရာသီတွင် တစ်ခါတစ်ရံ 

ေရခဲအမှတ်ေအာက် ေရာက်ရိှတတ်ပါသည်။ ေလတိုက်=@န်းအေနဖြ င့်  ယခင်(၃)=ှစ်အတွင်း 

တစ်နာရီလOင် ၁၅ မိုင်မှ ၂၀ မိုင်ခန်' တိုက်ခတ်ပ/ ီး၊ ဦးတည်ရာလမ်းေ က? ာင်းမှာ ေဆာင်းရာသီ 

တွင် ေမြ ာက်မှ ေတာင်သုိ' လည်းေကာင်း၊ မိုး=ှင့်ေ=ွကာလတွင် ေတာင်မှ ေမြ ာက်သို' တိုက်ခတ် 

ေလ့ ရိှပါသည်။ လအလုိက် ေရေငွmပျံm=ှ'ံမ@အေနဖြ င့် မိုးကာလတွင်(၂၂)%, ေဆာင်းကာလတွင် 

(၅၂)%၊ ေ=ွရာသီတွင် (၅၄)% ခန်'ရိှပါသည်။ 

ဇယား(၇.၁) မိုးေရချိန်=ှင့် အပူချိန်ပြ ဇယား 

စဥ ် ခု=ှစ်/လ 

မိးုေရချိန် အပူချိန် 

မှတ်ချက် 
မိးုရွာရက် 

စုစုေပါင်း 
မိးုေရချိန် 

ေ=ွရာသီ 

(°C)အမြ င့်ဆံုး 

ေဆာင်းရာသီ 

(°C)အနိမ် ့ဆံုး 

၁။ ၂၀၁၆ ၈၂ ၄၃.၆၆ ၃၄.၃၃ ၄.၆၅  
၂။ ၂၀၁၇ ၁၀၀ ၅၅.၄၆ ၃၇ ၁.၆  
၃။ ၂၀၁၈ ၇၆ ၂၇.၈၁ ၃၃.၈ ၄  
၄။ ၂၀၁၉ ၇၈ ၃၂.၄၄ ၃၄.၉ ၃.၈  

 

 



 
ဂရပဖ််(၇.၁) အမြ င့်ဆံုး၊ အနိမ့်ဆံုး=ှင့် ပျမ်းမOအပူချိန် 

 

ဂရပ်ဖ်(၇.၂) မိုးေရချိန်=ှင့်မိုးရွာသွန်းရက်များ 

 

 
 



 
ဂရပ်ဖ်(၇.၃) စိုထိုင်းဆ 

 

ဂရပဖ််(၇.၄) အမြ င့်ဆံုး=ှင့် ပျမ်းမOေလတုိက်=@န်း၊  

  

 

 



 
ဆဆူညံသံ 

(ဃ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် ဆူညံသံ=ှင့် တုန်ခါမ@တုိ'အား ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆး 

သည့် ကိရိယာ (ETECH Sound Level Meter 047730) =ှင့် တုန်ခါမ@ တိုင်းတာစစ်ေဆး 

သည့် ကိရိယာ (ETECH Vibration Meter SDL800) တုိ'ကို အသံုးပြ # စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ 

ဆူညံသံ တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့သည့် ေနရာများမှာ စက်$ံုဝန်းကျင်အနီး၊ သတ" #သန်'စင်များအား 

သုိေလှာင် သိမ်းဆည်းေသာ စတိုအနီး၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်အနီး၊ ဝန်ထမ်းေဆာင်အနီး=ှင့် 

အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံးအနီးတုိ'တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဥ် တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ စက်$ံုအနီးရိှ 

ေကျးရွာမှာ လုပ်ကွက်၏ အေရှmေမြ ာက်ဘက် (၃)မိုင်ခန်' ကွာေဝးခြ င်းတုိ'ေ က? ာင့် ခဲသတ" #$ုိင်း 

 က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုမှ ခဲသတ" #သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ထွက်ေပ� 

လာေသာ ဆူညံသံသည် ဆက်စပ်ေဒသအေပ� သက်ေရာက်မ@ မရိှ=ိုင်ေက? ာင်း ေတွmရိှရပါ 

သည်။                  

ဇယား(၇.၂) ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံတွင် ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@ 

စဥ်  

ဆူညံသံ=ှငင့်တုနခ်ါမ@ 

  ဖြ စ်ေပ�မ@ 
Guideline Values  

ဆူညံသံ  

(dBA)  

တုန်ခါမ@  

(0)ft/sec22 

ဆူညံသံ  

(dBA)  

တုန်ခါမ@  

(0)ft/sec22 

(၁) 
ဆူညံသံတုိင်းတာသည့်ေနရာ(၁) 

(ဝန်ထမ်းေဆာင်အနီး) 
50.2 - 55  0.02  

(၂)
ဆူညံသံတုိင်းတာသည့်ေနရာ(၂) 

(အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံးအနီး) 
46.6 0 55 0.02

(၃) 
ဆူညံသံတုိင်းတာသည့်ေနရာ(၃) 

(စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်အနီး) 
45.7 - 70  0.02  

(၄) 
ဆူညံသံတုိင်းတာသည့်ေနရာ(၄) 

(စက်$ုံဝန်းကျင်အနီး) 
51.7 - 55  0.02 

(၅) 
ဆူညံသံတုိင်းတာသည့်ေနရာ(၅) 

(စက်$ုံအတွင်း) 
61.0 0 70 0.02 

(၆) 
ဆူညံသံတုိင်းတာသည့်ေနရာ(၆) 

(စတိုအနီး) 
59.9 - 70  0.02 

 



 
ဂရပ်ဖ်(၇.၅) ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးမ@=ှင့် Guideline Value =ိ@င်းယှဥ်မ@ဂရပ်ဖ် 

 

ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာများ=ှင့် တိုင်းတာစစ်ေဆးရသည့်အေ က? ာင်းရင်း 

(ဃ-၁) ဆူညံသံတိုင်းတာ စစ်ေဆးခဲ့သည့် ေနရာများမှာ စက်$ံုဝန်းကျင်အနီး (Latitude: 

20°55'38.20"N, Longitude: 96°44'45.53"E) ၊ သတ" #သန်'စင်များအား သုိေလှာင် 

သိမ်းဆည်းေသာ စတိုအနီး (Latitude: 20°55'41.46"N, Longitude: 96°44'38.43"E) 

၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်အနီး (Latitude: 20°55'35.39"N, Longitude: 96°44'41.52"E) ၊ 

ဝန်ထမ်းေဆာင်အနီး (Latitude: 20°55'42.93"N, Longitude: 96°44'42.53"E)၊ 

စက်$ံုအတွင်း (Latitude: 20°55'42.11"N, Longitude: 96°44'39.97"E)=ှင့် 

အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံးအနီး (Latitude: 20°55'40.39"N, Longitude: 96°44'41.76"E) တွင် 

တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာအရည်အေသွး 

(ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်များ၊ ဆူညံသံသတ်မှတ်မ@မှာ ဝန်ထမ်းများ ေနထိုင်ရာအနီး 

(Residential)တွင် ဆူညံသံ(ေန'/ည)One Hour LAeq(55-45) dBA =ှင့် လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မည့်ေနရာ (Industrial) ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@မှာ One Hour LAeq(70)dBA 

သတ်မှတ်ထားခြ င်း  ဖြ စ်၍ သတ်မှတ်စံ�Yန်းများ အတွင်းရိှ/မရိှ သိရိှေစရန်အတွက် 

တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #သန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာမှ 

 ဖြ စ်ေပ�ေသာ ဆူညံသံများေ က? ာင့် ဝန်ထမ်းများ အ က? ားအာ$ုံ ထိခိုက်မ@ မရိှေစေရး 
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အတွက် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ရန်=ှင့် မှတ်တမ်းထားရှိရန်  ဖြ စ်ေပ�ေနသည့် ဆူညံသံများ 

အား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဆူညံသံတုိငး်တာရာတွင် အသံုးပြ #သည့်စံချိန်စံ�Yန်း 

(ဃ-၂) ဆူညံသံတုိင်းတာသည့်ေနရာတွင် အသံုးပြ #သည့် စံချိန်စံ�Yန်းများမှာ Myanmar National 

Environmental Quality (Emission) Guidelines =ှင့် World Bank Guideline များကုိ 

အသံုးပြ #ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

Noise Level 

  

 

ေရအရည်အေသွး 

(င) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု တည်ရှိသည့် ေဘာ်ဆုိင်းေဒသသည်  မြ စ်ေချာင်း စသည်ဖြ င့် 

ေရအရင်းအမြ စ်များမရှိေသာေဒသ၊ ေရရှားပါးေသာေဒသ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရများ 

လည်း ထွက်ရိှခြ င်းမရိှပါ။ မိးုတွင်းကာလတွင် ရွာသွန်းသည့် ေရများအား မိးုေရစုကန်များ၊ 

သုိေလှာင်ကန်များဖြ င့် သုိေလှာင်၍ သံုးေရ၊ ချိ#းေရအဖြ စ် အသံုးပြ #ေနရခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

မိးုရာသီတွင် ပOမ်းမOလစဥ် မိးုေရချိန်လက်မ (၃.၃)လက်မ ရွာသွန်းမ@ရိှပ/ ီး၊ =ှစ်စဥ်မိုးေရချိန် 

လက်မ (၄၀)လက်မခန်'ဖြ စ်ပါသည်။ သတ" #ဖြ စ်ထွန်းမ@ရိှပ/ ီး ထုံးေကျာက်များ ေပါများသည့် 

အေလျာက် ေရမျိ#ေပါက်(Sink Hole) များပြ ားေသာ ေဒသဖြ စ်၍ သဘာဝ ေမြ ေအာက်ေရ 

ရရိှရန် ခက်ခဲေသာ အေနအထား  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်$ံုတွင် ေရအရင်းအမြ စ်အဖြ စ် ရယူသံုးစွဲ 

မည့် ကုန်းသာမိုးေရစုကန်မှ လုပ်ငန်းသုံးေရ၊ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာမှ 

ထွက်ရိှသည့် လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ (စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်)=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်မှ လုပ်ငန်းသံုး 

စွန်'ပစ်ေရတို'အား ေရနမူနာေကာက်ယူ စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ စစ်ေဆးေတွmရိှမ@များအရ လုပ်ငန်း 



 
သံုး စွန်'ပစ်ေရအရည်အေသွးမှာ အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လYတ် 

မ@) လမ်း�Yန်ချက်များ၊ စွန်'ထုတ်ရည် အရည်အေသွးအတွင်း ရိှေ က? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ 

ဇယား(၇.၃)ခဲသတ" #သန်'စင်စက်$ံု၊ ေရအရည်အေသွးအား အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး 
(ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်များ၊ စွန်'ထုတ်ရည် အရည်အေသွး=ှင့် =ိ@င်းယှဥ်မ@ဇယား 

Parameters Unit 
Effluent Limit 
Value(ECD) 

လုပ်ငန်း 
သံုးေရ 

စွန'်ပစ်ေရ 
(စွန'်ပစ် 

ေမြ စာကန်) 

စွန'်ပစ်ေရ 
(အနည်ထိုင် 

ကန်) 
Arsenic (As) mg/l 0.1 0.02 0.1 0.1 
Mercury(Hg) Units 0.002 ND ND ND 

Cadmium(Cd) mg/l 0.05 ND 0.05 0.05 

Cyanide(CN) mg/l 0.5 ND ND ND 

Lead(Pb) mg/l 0.2 0.04 0.2 0.2 

pH mg/l 6 - 9 7.9 8.9 9 

Total 
Suspended 
Solids (TTS) 

mg/l 50 7.99 5.37 3.21 

Chemical 
Oxygen 
Demand (COD) 

mg/l 150 120 137 107 

 
ဂရပ်ဖ်-၇.၆ ခဲသတ" #သန်'စင်စက်$ံု၊ ေရအရည်အေသွးအား အမျိ#းသား ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအရည်အေသွး 

(ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန်ချက်များ၊ စွန်'ထုတ်ရည် အရည်အေသွး=ှင့် =ိ@င်းယှဥ်မ@ဂရပ်ဖ် 
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လုပ်ငန်းသုးံေရ စွန်'ပစ်ေရ(အနည်ထုိင်ကန်) စွန်'ပစ်ေရ(စွန်'ပစ်ေ မြ စာကန်) 



 
ေရနမူနာေကာက်ယူစစ်ေဆးသည့်ေနရာ=ှင့်ေကာက်ယူရသည့်အေ က? ာင်းအရင်း 

(င.၁) ေရနမူနာေကာက်ယူသည့် ေနရာများမှာ လုပ်ငန်းသံုးေရ(ကုန်းသာမိုးေရစုကန်) (Latitude: 

20°55'44.27"N, Longitude: 96°44'30.81"E), စွန်'ပစ်ေရ (စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်) 

(Latitude: 20°55' 35.07"N, Longitude: 96°44'38.56"E) =ှင့် စွန်'ပစ်ေရ (အနည်ထိုင် 

ကန်) (Latitude: 20°55'35.70"N, Longitude: 96°44'36.49"E) တို'တွင် ေကာက်ယူခဲ့ 

 ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသံုးေရ=ှင့် ခဲသတ" #သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရိှေသာ 

လုပ်ငန်းသံုး စွန်'ပစ်ေရများသည် အမျိ#းသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး 

(ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန်ချက်များ၊ စွန်'ထုတ်ရည် အရည်အေသွးအတွင်း ရိှ/မရိှ သိရိှေစရန် 

ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေရအရည်အေသွးစံချိန်စံ�Yန်းများ 

(င.၃) စွန်'ထုတ်ရည်အရည်အေသွး၊ အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လYတ်မ@) 
လမ်း�Yန်ချက်များ 

Parameter Unit Effluent Limit Value Reference 
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 (weal 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. ̊ 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 

  

 



 
ေေလအရည်အေသွး  

(စ)  ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုအတွင်း ခဲသတ" #$ုိင်း 

များ သယ်ပို'စုပုံ ခြ င်း၊  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်း၊ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် 

ေလထုညစ်ညမ်းမ@ ရိှ-မရိှ သိရိှေစရန် စက်$ံုအတွင်း=ှင့် စက်$ံုအနီး (၃)မိုင်ခန်'အကွာတွင် 

ရိှေသာ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ၏ ကုမ�ဏီ$ုံးချ#ပ်တွင် ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာ စစ်ေဆး 

 ခြ င်းအား HAZ SCANNERTM model-EPAS (2017) ကုိ အသုးံပြ #၍ (၂၄)နာရီ တုိင်းတာ 

စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ အသုံးပြ #ခဲ့သည့် ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာသည့် HAZ SCANNER 

မ ှေလနမူနာေကာက်ယူခြ င်း=ှင့် တိုင်းတာခြ င်းတို'အား (၁)မိနစ် တစ်က% ိမ်=@န်း ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် 

ပါသည်။  

ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ ေလထုအရည်အေသွး 

(စ-၁) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံအတွင်း ခဲသတ" #$ုိင်း 

များ သယ်ပို'စုပုံ ခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်း၊ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် 

ေလထုညစ်ညမ်းမ@ ရိှ-မရိှ သိရှေိစရန် အုပ်ချ#ပ်ေရး$ံုးအနီးတွင် ေလထုအရည်အေသွးအား 

တုိင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ တုိင်းတာစစ်ေဆးသည့် Parameters များမှာ ကာဗွန်မိုေနာက် 

ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm၊ =ိုက်ဒ/ ိ#ဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm၊ =ိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွm၊ အမ@န် 

အမYား (Particulate Matter, PM10)၊ အမ@န်အမYား (Particulate Matter, PM2.5)၊ 

ဆာလ်ဖာလ်ဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ် ဓာတ်ေငွmတို'အား  တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆး 

မ@များအရ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆုိဒ်(CO) (၈)နာရီ ပOမ်းမOပါဝင်မ@မှာ (0.227255) ppm =ှင့် 

=ိုက်ထရပ်စ် ေအာက်ဆုိဒ် (NO)ဓာတ်ေငွm (၈)နာရီပOမ်းမO ပါဝင်မ@မှာ (7.92723)ppb  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ 

National Ambient Air Quality Standards, NAAQS ကာဗွန်မိုေနာက်ဆုိဒ်(CO) 

(၈)နာရီပOမ်းမO ပါဝင်မ@မှာ (9)ppm =ှင့် =ိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆိုဒ် (NO) ဓာတ်ေငွm(၈)နာရီ 

ပOမ်းမO ပါဝင်မ@မှာ (100)ppb အတွင်းရှိေက? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ =ိက်ုဒ/ ိ#ဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ် 

(NO2) ဓာတ်ေငွm (၁)နာရီပOမ်းမOပါဝင်မ@မှာ (5.93442 ppb) or (11.16) μg/m3  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ 

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), 1hr avg. 100 ppb 

အတွင်း=ှင့် Myanmar National Environmental Quality (Emission) Guidelines, 

December 2015, Ambient air quality standards 1hr avg. (200) μg/m3 

အတွင်းရိှေ က? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ ဟုိက်ဒ/ ိ#ဂျင်ဆုိင်=ိုက်(HCN) ဓာတ်ေငွm (၈)နာရီပOမ်းမO 



 
ပါဝင်မ@မှာ (0)ppm  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ OSHA standard for Hydrogen Cyanide စံချိန်စံ�Yန်း 

(၈)နာရီပOမ်းမO ပါဝင်မ@မှာ (10)ppm အတွင်း ရိှေက? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ အမ@န်အမYား 

(Particulate Matter, PM10)၊ အမ@န်အမYား (Particulate Matter, PM2.5) =ှင် ့

ဆာလ်ဖာလ်ဒိုင် ေအာက်ဆုိဒ် ဓာတ်ေငွm တို'အား (၂၄)နာရီ ပOမ်းမOတုိင်းတာ စစ်ေဆးမ@များအရ 

Particulate Matter, PM10 (18.4947)μgm/m3 , Particulate Matter, PM2.5 

(5.98889) μgm/m3, ဆာလ်ဖာလ်ဒိုင် ေအာက်ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm (SO2) (4.72033) ppb =ှင် ့

(12.37) μgm/m3 ရိှပ/ ီး၊ National Ambient Air Quality Standards, NAAQS အတွင်း 

သာ ရိှပါသည်။ 

ဇယား(၇.၄)ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင် စက်$ံု၏ ေလထုအရည်အေသွး=ှင့် အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင် 
ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွး =ိ@င်းယှဥ်မ@ 
ဇယား 

PParameter 
Guideline  

Value   
အုပ်ချ#ပ်ေရး$ံုးအနီး 

Carbon monoxide 
(CO) 

9 ppm     
8hrs avg.(NAAQS) 

0.227255 ppm 
8hrs avg 

Hydrogen Cyanide 
(HCN) Gas (ppm) 

10 ppm 
8hrs avg.(OSHA) 

0 ppm 
 

Nitrous Oxide 
(ppb) 

100 ppb 
8hrs avg. 

7.92723 ppb 
8hrs avg. 

Nitrogen Dioxide 
(ppb) 

200 μg/m3 
1hr avg. (EQEG) 

5.93442 ppb, 1hr avg.        or 

11.16 μg/m3 , 1hr avg 

PM10 (μg/m3) 
 

50 μg/m3 
24hrs avg. (EQEG) 

18.4947 μg/m3 
24hrs avg. 

PM2.5 (μg/m3) 25 μg/m3 
24hrs avg. (EQEG) 

5.98889 μg/m3 
24hrs avg. 

SO2 (ppb) 20 μg/m3 
24hrs avg. (EQEG) 

4.72033 ppb, 24hrs avg. or 

12.37 μg/m3 , 24hrs avg 
**Permissible Expposure Limit of Hydrogen Cyanide Gas 

The current OSHA standard for Hydrogen Cyanide is 10 parts of Hydrogen 
Cyanide per million parts of Air (ppm) averaged over an Eight - hour work shift 

 
 



 
ဂရပ်ဖ်(၇.၇)ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ ေလထုအရည်အေသွး=ှင့် အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွး =ိ@င်းယှဥ်မ@ 
ဂရပ် 
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ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၊ ေလထုအရည်အေသွး (၁နာရီ-ပOမ်းမO) တိုင်းတာ စစ်ေဆးမ@  
အစီရင်ခံစာ 

 

ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၊ ေလထုအရည်အေသွး (၈နာရီ-ပOမ်းမO) တိုင်းတာ စစ်ေဆးမ@ 
အစီရင်ခံစာ 

 



 
ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၊ေလထုအရည်အေသွး(၂၄နာရီ-ပOမ်းမO) တိုင်းတာစစ်ေဆးမ@ 
အစီရင်ခံစာ 

 

 

ကုမ�ဏီ၏ ေဘာ်ဆုိင်း$ံုးချ#ပ်၊ ေလထုအရည်အေသွး 

(စ-၂) ခဲသတ" #$ုိငး် က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် ခဲသတ" #$ုိင်းသန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် 

စက်$ံု၏ အေရှmေမြ ာက်ဘက် (၃)မိုင်ခန်'အကွာတွင်ရှိေသာ ကုမ�ဏီ၏ ေဘာ်ဆိုင်း$ုံးချ#ပ်တွင် 

ေလထုအရည်အေသွးအား တုိင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ တုိင်းတာစစ်ေဆးသည့် Parameters 

များမှာ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm၊ =ိုက်ဒ/ ိ#ဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm၊ =ိုက်ထရပ်စ် 

ေအာက်ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm၊ အမ@န်အမYား (Particulate Matter, PM10)၊ အမ@န်အမYား 

(Particulate Matter, PM2.5)၊ ဆာလ်ဖာလ်ဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ် ဓာတ်ေငွmတို'အား  တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးမ@များအရ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆုိဒ်(CO) (၈)နာရီ ပOမ်းမO 

ပါဝင်မ@မှာ (0.107463) ppm =ှင့် =ိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆုိဒ် (NO)ဓာတ်ေငွm (၈)နာရီပOမ်းမO 

ပါဝင်မ@မှာ (7.72349)ppb  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ National Ambient Air Quality Standards, NAAQS 

ကာဗွန်မိုေနာက်ဆုိဒ်(CO) (၈)နာရီပOမ်းမO ပါဝင်မ@မှာ (9)ppm =ှင့် =ိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆုိဒ် 

(NO) ဓာတ်ေငွm(၈)နာရီပOမ်းမO ပါဝင်မ@မှာ (100)ppb အတွင်း ရိှေ က? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ 

=ိုက် ဒ/ ိ#ဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ်(NO2) ဓာတ်ေငွm(၁)နာရီ ပOမ်းမOပါဝင်မ@မှာ (22.1639 ppb) or 



 

(41.67) μg/m3  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), 1hr 

avg. 100 ppb အတွင်း=ှင့် Myanmar National Environmental Quality (Emission) 

Guidelines, December 2015, Ambient air quality standards 1hr avg. (200) 

μg/m3 အတွင်း ရိှေက? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ ဟုိက်ဒ/ ိ#ဂျင်ဆုိင်=ိုက်(HCN) ဓာတ်ေငွm (၈)နာရီ 

ပOမ်းမO ပါဝင်မ@မှာ (0)ppm  ဖြ စ်ပ/ ီး၊ OSHA standard for Hydrogen Cyanide စံချိန် 

စံ�Yန်း (၈)နာရီပOမ်းမO ပါဝင်မ@မှာ(10)ppm အတွင်း ရိှေ က? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ အမ@န်အမYား 

(Particulate Matter, PM10)၊ အမ@န်အမYား(Particulate Matter, PM2.5)=ှင့် 

ဆာလ်ဖာလ်ဒိုင် ေအာက်ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွmတုိ'အား  (၂၄)နာရီ ပOမ်းမO တိုင်းတာစစ်ေဆးမ@များအရ 

Particulate Matter, PM10 (9.18875)μgm/m3 , Particulate Matter, PM2.5 

(5.90353) μgm/m3 , ဆာလ်ဖာလ်ဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ်ဓာတ်ေငွm (SO2) (2.96044)ppb =ှင့် 

(7.76) μgm/m3 ရိှပ/ ီး၊ National Ambient Air Quality Standards, NAAQS အတွင်း 

သာ ရိှပါသည်။ 

ဇယား(၇.၅)ေဘာ်ဆိုင်း$ံုးချ#ပ်၏ေလထုအရည်အေသွး=ှင့် အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး 
(ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွး =ိ@င်းယှဥ်မ@ဇယား 

PParameter Guideline  
Value   

ေဘာ်ဆိုင်း$ံုးချ#ပ် 

Carbon monoxide 
(CO) 

9 ppm     
8hrs avg.(NAAQS) 

0.107463 ppm 
8hrs avg 

Hydrogen Cyanide 
(HCN) Gas (ppm) 

10 ppm 
8hrs avg.(OSHA) 

0 ppm 
 

Nitrous Oxide 
(ppb) 

100 ppb 
8hrs avg. 

7.72349 ppb 
8hrs avg. 

Nitrogen Dioxide 
(ppb) 

200 μg/m3 
1hr avg. (EQEG) 

22.1639 ppb, 1hr avg.    or 

41.67 μg/m3 , 1hr avg 

PM10 (μg/m3) 
 

50 μg/m3 
24hrs avg. (EQEG) 

9.18875 μg/m3 
24hrs avg. 

PM2.5 (μg/m3) 25 μg/m3 
24hrs avg. (EQEG) 

5.90353 μg/m3 
24hrs avg. 

SO2 (ppb) 20 μg/m3 
24hrs avg. (EQEG) 

2.96044 ppb, 24hrs avg. or 

7.76 μg/m3 , 24hrs avg 
**Permissible Expposure Limit of Hydrogen Cyanide Gas 

The current OSHA standard for Hydrogen Cyanide is 10 parts of Hydrogen 
Cyanide per million parts of Air (ppm) averaged over an Eight - hour work shift  



 
ဂရပ်ဖ်(၇.၈)ေဘာ်ဆိုင်း$ံုးချ#ပ်၏ ေလထုအရည်အေသွး=ှင့် အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး 

(ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွး =ိ@င်းယှဥ်မ@ဂရပ် 
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ေဘာ်ဆုိင်း$ံုးချ#ပ်၊ ေလထုအရည်အေသွး (၁နာရီ-ပOမ်းမO) တိုင်းတာစစ်ေဆးမ@ အစီရင်ခံစာ 

 

ေဘာ်ဆုိင်း$ံုးချ#ပ်၊ ေလထုအရည်အေသွး (၈နာရီ-ပOမ်းမO) တိုင်းတာ စစ်ေဆးမ@ အစီရင်ခံစာ 

 



 
ေဘာ်ဆုိင်း$ံုးချ#ပ်၊ ေလထုအရည်အေသွး (၂၄နာရီ-ပOမ်းမO) တိုင်းတာစစ်ေဆးမ@ အစီရင်ခံစာ 

 
 

ေလထုအရည်အေသွးတုိင်းတာသည့်ေနရာ=ှင့်ေရွးချယ်ရသည့်အေ က? ာင်းအရင်း 

(၁) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံတွင် ေလထု အရည် 

အေသွးအား စက်$ံုအတွင်း အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံးအနီး (Latitude: 20°55'40.75"N, Longitude: 

96°44'41.83"E) =ှင့် ကုမ�ဏီ၏ ေဘာ်ဆုိင်း$ုံးချ#ပ် (Latitude: 20°57'16.97"N, 

Longitude: 96°46'8.99"E) တွင် တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ စက်$ုံအတွင်း ခဲသတ" # 

သန်'စင်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းေက? ာင့် ေလထုအရည်အေသွး ညစ်ညမ်းမ@ ရိှ/မရိှ 

သိရိှ=ိုင်ရန် ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင် စက်$ံုအတွင်း အုပ်ချ#ပ်ေရး$ံုးအနီးတွင် လုပ်ငန်း 

လည်ပတ်စဥ်တုိင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ခဲသတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

မ@ေက? ာင့် စက်$ံု=ှင့် ဆက်စပ်ေလထုအရည်အေသွး ညစ်ညမ်းမ@ ရိှ-မရိှ သိရှိေစရန်=ှင့် 

ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ၏ အေရှmေမြ ာက်ဘက် (၃)မိုင်ခန်'အကွာတွင် ရိှေသာ 

ကုမ�ဏီ၏ ေဘာ်ဆုိင်း$ံုးချ#ပ်တွင် တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 



 
စံချိန်စံ�Yန်းများ 

(၂) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သည့် ေလထုအရည်အေသွးဆိုင်ရာ 

စံချိန်စံ�Yန်းများ- 

 

 
 

  



 
အအခိုးအေငွm 

(၂) ထုတ်လုပ်မ@နည်းစဥ်အရ သတ" #$ုိင်းများအား အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်း မေဆာင်ရွက်မီ 

ကန်'ခ¥တ်ရန် မီးဖုတ်ခြ င်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း မပြ #ဘဲ  က% ိတ်ခွဲ ပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများအား 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ စ်၍ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ် ဓာတ်ေငွm 

များ ထွက်ရိှခြ င်း မရိှပါ။  

ေမြ ထုအေခြ အေန 

(ဆ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်း သန်'စင်စက်$ံု=ှင့် ဆက်စပ်ေဒသရိှ 

အေပ�ယံ ေမြ ထုအေခြ အေနမှာ အနီရင့်ေရာင်ကွာတာနရီသက်တမ်းရိှ သက်ရင့်=ုံးေမြ များ=ှင့် 

ရYmံေစးေမြ  (Kaolinite) များဖြ င့် ဖွmဲစည်းထားပ/ ီး သတ" #$ုိင်းများမှာ ခဲကာဘွန်နိတ် (Cerussite-

PbCO3) =ှင် ့ ခဲဆီလီကိတ် (Alamosite- PbSiO3) များဖြ စ်ပ/ ီး၊ စွန်'ပစ်ေကျာက်များမှာ 

ထုံးေကျာက်(Calcite-CaCO3)များ=ှင့် သလင်းေကျာက်(Quartz-SiO2)များ  ဖြ စ်ေက? ာင်း 

ေတွmရိှရပါသည်။ အက်စစ်ယုိစီးေသာ Pyrite(FeS), Pyhrrotite (FeS2)စသည့် ဆာလ်ဖိဒု် 

သတ" #များ ပါဝင်ခြ င်းမရိှပါ။ အေပ�ယံေမြ ထု အေခြ အေနအား သိရိှေစရန် စက်$ုံအတွင်း 

ေမြ နမူနာအား ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ေမြ ဆီလYာ ညစ်ညမ်းေစ=ိုင်သည့် အရင်းအမြ စ် 

များ  ဖြ စ်သည့် စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်မှ စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာ=ှင့် ခဲသတ" #သန်'စင်နမူနာတိ'ုအား 

ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုိယ်စားပြ #နမူနာများ ထုတ်ယူကာ 91.A,77th St, 

Bet.26th & 27thSt, Mandalay, Myanmar, M.G.A PETROCHEMICAL LAB သုိ' ေပးပို' 

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။  

ေမြ နမူနာဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@ အေဖြ များအရ ေမြ ဆီလYာ၊ ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်း 

ေစပ/ ီး လူမ@ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မ@ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်သည့် Arsenic (As), Lead (Pb), 

Mercury (Hg) ပါဝင်မ@တို'မှာ (0.9) mg/Kg, (20.9) mg/Kg, (0) mg/Kg သာ ပါဝင် 

ေက? ာင်း Contaminated Land Exposure Assesment (UK & EU) (CLEA) (SGV = 

Soil Guideline Value) အတွင်း ရိှေက? ာင်း၊ လုပ်ကွက်အတွင်း ေမြ ဆီလYာ၊ ေမြ ေပ�ေရ=ှင့် 

ေမြ ေအာက်ေရတုိ'အား ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစ=ိငု်ေက? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။  

ခဲသတ" #$ုိင်းမှ ခဲသတ" #သန်'စင်ထုတ်ယူပ/ ီး ကျန်ရှိေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာတွင် ခဲပါဝင်မ@မှာ (0.4-

0.6)% ပါဝင်ပ/ ီး ခဲပါဝင်မ@မှာ ခဲကာဗွန်နိတ်အေနဖြ င့် ပါဝင်ေနခြ င်းဖြ စ်၍ ေမြ ဆီလYာ ညစ်ညမ်း 



 
ေစမ@ နည်းပါးပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@များအရလည်း ေမြ ဆီလYာ၊ 

ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းေစပ/ ီး လူမ@ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မ@  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု် 

သည့် Arsenic (As), Mercury (Hg) ပါဝင်မ@တို'မှာ (11.9) mg/Kg,(0) mg/Kg သာ 

ပါဝင်ေက? ာင်း Contaminated Land Exposure Assesment (UK & EU) (CLEA) (SGV 

= Soil Guideline Value) အတွင်း ရိှေက? ာင်း၊ လုပ်ကွက်အတွင်း ေမြ ဆီလYာ၊ ေမြ ေပ�ေရ=ှင့် 

ေမြ ေအာက်ေရတုိ'အားညစ်ညမ်းမ@မရိှေစ=ိငု်ေ က? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။  

ခဲသတ" #သန်'စင်နမူနာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@များအရ ခဲပါဝင်မ@မှာ 38.75%(g/kg) ပါဝင်ပါသည်။ 

သုိ'ေသာ် ခဲပါဝင်မ@မှာ ခဲကာဗွန်နိတ်အေနဖြ င့် ပါဝင်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ဆီလYာ၊ ေမြ ေပ�ေရ၊ 

ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းေစပ/ ီး လူမ@ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မ@  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်သည့် 

Arsenic (As), Mercury (Hg) ပါဝင်မ@တို'မှာ (29.7) mg/Kg, (0) mg/Kg သာ ပါဝင် 

ေက? ာင်း Contaminated Land Exposure Assesment (UK & EU) (CLEA) (SGV = 

Soil Guideline Value) အတွင်း ရိှေက? ာင်း၊ လုပ်ကွက်အတွင်း ေမြ ဆီလYာ၊ ေမြ ေပ�ေရ=ှင့် 

ေမြ ေအာက်ေရတုိ'အား ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစ=ိငု်ေ က? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန် 

များပြ ည့်သွားပါက ေမြ ေဆွးများ=ှင့် ေရာစပ်၍ အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိ#းမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေမြ နမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

 

  

 



 
စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

  

ခဲသတ" #သန်'စင်နမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

 

 

 

 

 

 

 



 
ေေဂဟစနစ် 

(ဇ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ၊ ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ 

ေတာေတာင်အေခြ အေန=ှင့် ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမ@ အေခြ အေနများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည် - 

သစ်ေတာသစ်ပင်ေပါက်ေရာက်မ@အေခြ အေန 

(၁) ေဘာ်ဆုိင်းေဒသရိှ ခဲသတ" #သန်'စင် စက်$ံုသည် ပင်လယ်ေရမျက်=ှာပြ င် အထက် 

အမြ င်ေ့ပ ၄၀၀၀ မ ှ၅၀၀၀ ေကျာ်တွင် ရိှပါသည်။ သဘာဝ သစ်ေတာ သစ်ပင် က% ီးများ 

ေပါက်ေရာက်မ@မရိှဘဲ၊သစ်ပင်ငယ်=ှင့်ခ/ #ံ=ွယ်များသာေပါက်ေရာက်ေသာ ေတာင်ကုန်း 

ငယ်များဖြ င့် ေမြ မျက်=ှာပြ င် အေနအထားကုိ ေတွmရိှရပါသည်။ ချယ်ရီ၊ ေတာသရက်၊ 

ယူကလစ်၊ စိန်ပန်း၊ ငှက်ေပျာ၊ ေထာပတ်၊ ဝက်သစ်ချ၊ သစ်အယ်၊ မယ်ဇလီ၊ မန်ကျည်း၊ 

ထင်းရှ�း၊ ပိ=ªဲ၊ ဂျပန်ငု၊ သေပြ =ှင့် ပင်စိမ်းပင်များအား အနည်းငယ် ေတွmရိှရပါသည်။ 

ေတာင်ကုန်းေတာင်တန်းများသည် အများအားဖြ င့် အေနာက်ေမြ ာက်မှ အေရှmေတာင် 

သုိ' သွယ်တန်းေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ�ဏီအေနဖြ င့် ေဘာ်ဆုိင်းေဒသတွင် ၂၀၁၂ 

ခု=ှစ်မှစ၍ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရး=ှင့် စားဝတ်ေနေရး အေထာက်အကူပြ # 

စားပင် စိက်ုပျိ#းေရးလုပ်ငန်းများအား စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခု=ှစ်တွင် 

ဝါးပျိ#း ပင်၊ ဝက်သစ်ချ၊ မယ်ဇလီပင်၊ စိန်ပန်းပင်=ှင့် ငှက်ေပြ ာပင်တုိ'ကုိ သတ" #တွင်း 

နယ်ေမြ များအတွင်း စတင်စိုက်ပျိ#းခဲပ့ါသည်။ (၂၀၁၄-၂၀၁၈)ခု=ှစ်အတွင်း ေထာပတ် 

၃၀၀၀ ပင်၊ ထင်း$@း ၁၃၅၅ပင်၊ ချယ်ရီ ၆၃၀ပင်၊ ဝက်သချ ၁၁၀၀ပင်၊ မကျီး ၃၀ပင်၊ 

ငှက်ေပြ ာပင် ၁၆၅၀ ပင်၊ စိန်ပန်း ၃၅ပင်၊ ယူကလစ် ၃၀ပင်၊ ဂျပန်ငု ၄၃ပင်၊ ေကျာက် 

ထင်း$@း ၂ ပင်၊ ေအာ်ေရးရှား ၅၀၃ပင်၊ ပိ=ªဲ ၃၀ပင်၊ မဂျန်းရှား ၂၀၅၀ပင် တုိ'အား 

စိုက်ပျိ#းထားပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခု=ှစ် ဧပ/ ီလတွင် ကုမ�ဏီ$ံုးခန်းအနီး ေမြ လွတ် 

ေသာေနရာတွင် ပျိ#းပင် (၁၀၀၀၀)ဆန်' ဥယျာဥ် တစ်ခုထပ်မံ တည်ေဆာက်ထားပ/ ီး၊ 

ပျိ#းဥယျာဥ်တွင် စိန်တစ်လံုး ၇၀၀ပင်၊ ေထာပတ် ၂၀၀ပင်၊ အာေကးရှား မျိ#းစပ်ပင် 

၃၀၀၀ပင်၊ ထင်း$@းပင် ၁၀၀၀ပင်၊ ယူကလစ် ၁၀၀၀ပင်၊ ဝက်သချ ၁၅၀၀ပင်၊ ချယ်ရီ 

၁၀၀၀ပင်၊ စိန်ပန်း ၁၀၀၀ပင်၊ ရှမ်းသေပြ  ၃၀၀ပင်၊ ပင်စိမ်းပင် ၃၀၀ပင်၊ စုစုေပါင်း 

ပျိ#းပင် ၁၀၀၀၀ ပျိ#းေထာင်ထားခဲပ့ါသည်။ ၂၀၁၉ ခု=ှစ်၊ ဇွန်လမိုးရာသီ သစ်ပင် 

စိုက်ပျိ#းမ@ အေခြ အေနမှာ  စိန်တစ်လုးံသရက် ၇၀၀ပင်၊ ေထာပတ် ၂၀၀ပင်၊ ဝက်သချ 



 
ပင် ၂၀၀ပင်၊ ထင်း$@း ၂၇၀ပင်၊ စိန်ပန်း ၃၇၀ပင်၊ ယူကလစ် ၁၂၀ပင်၊ မျိ�းစပ် 

အာေကးရှား ၂၅၀ပင်၊ စုစုေပါင်း ၂၄၈၀ ပင် စိက်ုပျိ#းခဲ့ပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘာ်ဆုိင်း 

ေဒသတွင် ချယ်ရီ၊ ေတာသရက်၊ ယူကလစ်၊ စိန်ပန်း၊ ငှက်ေပျာ၊ ေထာပတ်၊ ဝက်သစ်ချ၊ 

သစ်အယ်၊ မယ်ဇလီ၊ မန်ကျည်း၊ ထင်းရှ�း၊ ပိ=ªဲ၊ ဂျပန်ငု၊ သေပြ =ှင့် ပင်စိမ်းပင်များ 

ေပါက်ေရာက်ေနေ က? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။ 

ေဘာ်ဆုိင်းေဒသတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များမှာ ဝါး၊ မယ်ဇလီ၊ 

စိန်ပန်း၊ ငှက်ေပြ ာ၊ ေထာပတ်၊ ထင်း$@း၊ ချယ်ရီ၊ မကျီး၊ စိန်ပန်း၊ ယူကလစ်၊ ေကျာက် 

ထင်းရှ�း၊ ပိ=ªဲ=ှင့်ပင်စိမ်းတို'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဇယား(၇.၆) သစ်ပင်မျိ#းစိတ်များစာရင်း 

No. 
မျိိ#းစိတ်(Species) 

Remarks 
Local Name 

Common 
Name 

Scientific Name 

1. ချယ်ရီပင် Cherry Blossom Prunus mume  

2. ေတာသရက် Mahua 
Madhuca 
longifolia 

 

3. ယူကလစ် Eucalypteae Eucalyptus  

4. စိန်ပန်းပင် 
Royal 
poinciana 

Delonix regia  

5. ငှက်ေပျာပင် Banana tree Musa acuminata  

6. ေထာပတ်ပင် Alligator pear 
Persea 
Americana 

 

7. ဝက်သစ်ချပင် Oak Quercus  
8. သစ်အယ်ပင် Sweet chestnut Castanea sativa  
9. မယ်ဇလီပင် Cassod tree Senna siamea  

10. ဝါး Bamboo Bambusoideae  

11. မန်ကျည်းပင် Tamarind 
Tamarindus 
indica 

 

12. ထင်းရှ�းပင် Pine tree Pinus nigra  
13. ေကျာက်ထင်းရှ�းပင် Pine tree Abies spectabilis  

14. ပိ=ªဲပင် Jack tree 
Artocarpus 
heterophyllus 

 



 

15. ဂျပန်ငု 
Golden Shower 
tree 

Senna specabilis  

16. သေပြ ပင် Java plum Syzygium cumini  
17. အာေကးရှား Acacia Acacia  

18. မဂျန်းရှား 
Acacia 
mangium 

Acacia mangium  

19. ပင်စိမ်းပင် Crab Apple -  
 

ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွဖြ စ်ထွန်းမ@အေခြ အေန 

(၂) ဘူမိဆုိင်ရာ ဖွဲmစည်းမ@ အေနအထားများအရ ထုံးေကျာက်များ=ှင့် သဲ=ုေကျာက်များ 

 ဖြ စ်ေနခြ ငး်တုိ'ေ က? ာင့် သစ် က% ီး၊ ဝါးက% ီးများ ေပါက်ေရာက်ရှင်သန်မ@ နည်းပါးပါသည်။ 

သစ် က% ီးဝါးက% ီးများ ရှင်သန်မ@မရိှ၍ သစ်ေတာတွင် မှီတင်းေနထိုင်ေသာ ဇီဝမျိ#းစုံ 

မျိ#းကဲွများ  ဖြ စ်ထွန်းမ@ နည်းပါးပါသည်။ ေဒသခံများ၊ ေကျးရွာတာဝန်ရိှသူများ၊ ရပ်မိ 

ရပ်ဖများ၊ ေတာမုဆိုးများအား ေမးမြ န်းချက်များအရ ေတာတိရိစ¤ာန်များ အေနဖြ င့် 

ေတာေကာင် က% ီးများ ေတွmရိှရခြ င်း မရှဘဲိ၊ ရှဥ့် (Sciuridae)၊ ယုန်(Oryctolagus 

cuniculus)၊ ေက? ာင်(Felis domesticus) တို'အား အနည်းငယ် ေတွmရိှရေက? ာင်း 

သိရိှခဲ့ရပါသည်။ တိရိစ¤ာန်ငယ်များ အေနဖြ င့် နဂျီေကာင်၊ အီကုတ်၊ လိပ်ပြ ာ(Cyrestis 

thyodamas)၊ ပုဇင်း၊ ကျိ#င်းေကာင်၊ ဓားခုတ်ေကာင်၊ လယ် က« က် (Hystrico- 

gnathi)၊ ေတာက? က်၊ ေရက? က်၊ ေမ¬  (Trimeresurus stejnegeri) ေရေမ¬ တုိ'အား 

ေတွmရိှရပါသည်။ 

ဇယား(၇.၇) ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွများစာရင်း 

No. 
မျိိ#းစိတ်(Species) 

Remarks 
Local Name Common Name Scientific Name 

1. ဂျီ Muatjac Deer Muntiacus 
Muntjak 

 

2. ေတာက? က် Red JungleFowls Gallus,   
3. ေတာေ က? ာင် Jungle Cat Feils Chaus  
4. ယုန် Rabit Oryctolagus 

cuniculus 
 

5. လယ် က« က် Farm Mouse Hystricognathi  



 
6. ရှဥ့် Squirrel Sciuridae  
7. ေမ¬  Snake Trimeresurus 

stejnegeri 
 

8. ေတာဝက် Wild Boar Sus scrofa  
9. ေပွး Moles Fossorial  

10.  ဖြ �ေကာင် Porcupine Hystricomorpha  

11. ပုတ်သင်ညိ# Chameleons Chamaeleonidae  
12. ပုဇဥ်း Dragonfly Anisoptera  
13. လိပ်ပြ ာ Butterfly  Cyrestis 

thyodamas 
 

14. ကျိ#င်းေကာင် Desert Locust Schistocerca 
Gregaria 

 

 

No. 
မျိိ#းစိတ်(Species) 

Remarks 
Local Name Common Name 

Scientific 
Name 

1. စာကေလး Sparrow Passeridae  
2. ရစ် Imperial Pheasant Lophura 

Imperialis 
 

3. ဇရက် Zayet   
4. ဂျိ#း White Dove Streptopelia 

Sppi 
 

5. ဘုတ် Red Whiskered 
Bulbul 

Pycnotus 
Jocosus 

 

6. ခို Pigeon Columba Livia  
7. သိမ််းငှှက်် Mountain Hawk  Speizaetus 

Nipalensis 
သိမ််းငှှက်် 

8. လင်းယုန် Crested Serpent 
Eagle 

Spilomis 
Cheela 

လင်းယုန် 

9. ကျီးကန်း Crow Corvus  
10. သစ်ေတာက်ငှက် Woodpecker Picidae  

 

  



 
လလူမ@ပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန  

(ဈ) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ အေနာက်ေမြ ာက်ဘက် (၇)မိုင်ခန်'အကွာတွင် ပင်းတယ 

 မ/ ိ#' တည်ရိှပ/ ီး၊ ပငး်တယမ/ ိ#'တွင် သမိုင်းဝင်ေနရာအဖြ စ် ပင်းတယ ေရYဥမင်ဘုရား=ှင့် 

ပုန်းတလုတ်ေရကန်တုိ' တည်ရိှပါသည်။ ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံအနီး တည်ရှိေသာ 

ေကျးရွာမှာ ေဘာ်ဆိုင်းေကျးရွာ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာမှာ စက်$ံု၏ အေရှmေမြ ာက် 

ဘက် (၃)မိုင်ခန်'အကွာတွင် တည်ရိှပါသည်။ အသက်ေမွးဝမ်းေက? ာင်းအေန ဖြ င့် ေတာင်ယာ 

စိုက်ပျိ#းခြ င်း၊ သနပ်ဖက်၊ လက်ဘက်၊ ေပြ ာင်းတို'ကို အဓိက စိုက်ပျိ#းပ/ ီး၊ =ှစ်ရှည်သီး=ှံအဖြ စ် 

သရက်၊ ေထာပတ်၊ ဒညင်းတို'ကို စိုက်ပျိ#း က? ပါသည်။ ခဲသတ" #တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများကို 

လည်း ေခတ်အဆက် ဆက်ကပင် တစ်=ိုင် တစ်ပိုင် လုပ်ကုိင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ က? ပါသည်။ 

ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာတွင် ရပ်ကွက်က% ီး(၉)ခ ု ရိှပ/ ီး၊  မ/ ိ#'မရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးရပ်ကွက်၊ ကန်သာ 

ရပ်ကွက်၊ သဖန်းပင်ရပ်ကွက်၊  ပြ ည်သာ ရပ်ကွက်၊ကုန်းမြ င့်သာယာရပ်ကွက်၊ ကံပြ င်ရပ်ကွက်၊ 

ဂတ်တဲရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းေတာင်ရပ်ကွက်တို'  ဖြ စ်ပါသည်။ ကန်ဦးရပ်ကွက်တွင် ရဲစခန်း 

တည်ရိှပ/ ီး၊ ကန်သာရပ်ကွက်တွင် (၁၆)ခုတင်ဆန်' တိုက်နယ်ေဆး$ံု=ှင့် အရန်မီးသတ်စခန်း 

(၁)ခ ု တည်ရိှပါသည်။  မ/ ိ#'မရပ်ကွက်တွင် ေကျးလက်ကျန်းမာေရး ဌာနခွဲ(၁)ခု၊ ပုဂaလိက 

ေဆးေပးခန်း(၁)ခုတုိ' ရိှပါသည်။ အထက်တန်းေကျာင်း (၁)ေကျာင်းရိှပ/ ီး ေကျာင်းသား/ 

သူဦးေရ(၉၂၇)ဦးကုိ ဆရာ/မ ဦးေရ(၃၆)ဦးက ပညာသင် က? ားေပးလျက်ရှိပါသည်။ အဓိက 

စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအေနဖြ င့် လက်ဖက်စိုက်ခြ င်း၊ သနပ်ဖက်၊ အာလူး၊ ပဲမျိ#းစုံ=ှင့် ဟင်းသီး 

ဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိ#း က? ပ/ ီး ဆန်စပါးကုိ ေတာင်ေစာင်း=ှင့် ေတာင်ကုန်းဝန်းကျင်များတွင် 

ေလှကားထစ်စနစ်ဖြ င့် စိုက်ပျိ#း က? ပါသည်။ စည်ပင်သာယာေစျး(၁)ခုရိှပ/ ီး (၅)ရက် တစ်ပတ် 

ေစျးေန' သတ်မှတ်ကာ သီး=ှံများ၊ စားသံုးကုန်များ=ှင့် လူသံုးကုန်ပစ�ည်းများ ေရာင်းဝယ် 

ေဖာက်ကားလျက် ရိှပါသည်။ ေဒသခံများမှာ စားေသာက်ကုန် လုပ်ငန်း=ှင့် ကုန်စုံဆုိင် 

လုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်လျက်ရိှပ/ ီး သတ" #တူးေဖာ်သည့် လုပ်ငန်းများကုိလည်း လုပ်ကုိင် က? ပါ 

သည်။ သတ" #တူးေဖာ်သည့် လုပ်ငန်းကုိ လက်လုပ် လက်စားတူးေဖာ်ခြ င်း၊ သတ" #တူးေဖာ်ေရး 

ကုမ�ဏီများတွင် မိုင်းလုပ်သားအဖြ စ် ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်ခြ ငး်တုိ'ကုိ  ပြ #လုပ် က? ပါသည်။ ဗုဒ 

ဘာသာ ဘုန်းေတာ် က% ီးေကျာင်း(၂)ေကျာင်းရိှပ/ ီး ခရစ်ယာန်ဘုရားရိှခိုးေကျာင်း၊ ဗလီ၊ ဟိ=®� 

ဘုရားေကျာင်းများ မရိှပါ။ ေကျာင်းေတာင်ရပ်ကွက်ရှိ ေရYမြ စည်ဘုန်းေတာ် က% ီးေကျာင်းသည် 

လူသိများထင်ရှားပါသည်။ ေဒသခံပြ ည်သူ အများစုသည် ဗုဒဘာသာကုိ ကုိးကွယ် က? ပါသည်။  



 
ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာတွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒသခံပြ ည်သူများသည် လOပ်စစ်မီးရရိှခြ င်း၊ ကျန်းမာ 

ေရး=ှင့် စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ခြ င်းတုိ'ေ က? ာင့် လူေနမ@အဆင်အ့တန်း တုိးတက်ေန က? ပါသည်။  

ကမsာဇအလင်းတန်း ေဖာင်ေဒးရှင်းမှ လှ�ဒါန်းထားေသာ ေမြ ေအာက် အနက်ေပ(၁၂၀၀)မ ှ

ထွက်ရိှေသာ အဝီစိတွင်းမှ ေရကို ေသာက်ေရအဖြ စ် အသံုးပြ # က? ပါသည်။  

ဇယား(၇.၈) ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ၊ ရပ်ကွက်က% ီး(၉)ခု၏ လူမ@စီးပွားအေခြ အေန 

ေေဘာ်ဆိုင်းေကျးရွာ၏  လလူမ@//စစီးပွား  အအေခြ အေန  

၁။ အိမ်ေခြ =ှင့်လူဦးေရစာရင်း 

အိမ်ေခြ  

 

၁၂၁၁  

 

လံုး 

လူဦးေရ စုစုေပါင်း ၅၁၄၀  ဦး 

ကျား ၂၅၁၅ ဦး 

မ ၂၆၂၅ ဦး 

၂။ လူမ@စီးပွားအေခြ အေန 

ကုန်သည်=ှင့်ေစျးေရာင်းသူဦးေရ 

 

၁၂၀ 

 

ဦး 

 ခဲသတ" #လုပ်ငန်းရှင်(ကုမ�ဏီ) ၅ ဦး 

 ေတာင်သူ ၄၄၀ ဦး 

 သတ" #=ှင့် အေထွေထွကျဘမ်းလုပ်သား ၈၆၀ ဦး 

၃။ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး=ှင့် လူမ@ေရး   

 မူလတန်းေကျာင်း ၃ ေကျာင်း 

 အထက်တန်းေကျာင်း ၁ ေကျာင်း 

 ဘုန်းေတာ်က% ီးေကျာင်း ၂ ေကျာင်း 

 ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခဲွ ၁ ခ ု

 ေဆး$ံု ၁ $ံု 

  က? က်ေခြ နီ$ံုးခဲွ -  

 နာေရးကူညီမ@အသင်း ၁ ဖွmဲ 

၄။ လံုခ/ #ံေရး   

 အရန်မီးသတ်$ံုး ၁ ခ ု

 ရဲကင်းစခန်း ၁ ခ ု

  



 
ထထိခိက်ုမ@များ=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ (Impacts and Mitigation 

Measures) 

၈။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီ၏ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း နည်းစဥ်ဖြ င့် သတ" #သန်'စင် ထုတ်ယူမ@ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် လုပ်ငန်းစဥ် အဆင့် ဆင့်အလုိက် စီမံကိန်း၏ ဆုိးကျိ#းသက်ေရာက် 

မ@ အေခြ အေန=ှင့် ေလျာ့ချရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

 ဆဆူညံသံ 

(က) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီ၏ ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲ သန်'စင်စက်$ုံတွင် သတ" #$ုိင်းမှ သတ" # 

သန်'စင်ထုတ်လုပ်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ဆူညံသံ=ှင့်  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု် 

သည့် အရင်းအမြ စ်များ=ှင့် ေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ထွက်ရိှမည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁)  က% ိတ်ခွဲစက်များ (Jaw Crusher, Clone Crusher, Ball Mill) ၊ ေရစုပ်စက် 

(Slurry Pumps)၊ ေလဖိစက်(Air Compressor) မီးစက် စသည်ဖြ င့် 

စက်ပစ�ည်းများသံုးစွဲမ@ေ က? ာင့် ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေစ=ိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်း လည် 

ပတ်စဥ် စက်$ံုအတွင်း=ှင့် စက်$ံုအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆူညံသံတုိင်းတာမ@ 

များအရ အမျိ#းသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လYတ်မ@) 

လမ်း�Yန်ချက်၊ ဆူညံသံ သတ်မှတ်ချက် အတုိင်းအတာများအတွင်းရိှေ က? ာင်း 

ေတွmရိှရပါသည်။  

ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

(၂) သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့်  ဖြ စ်ေပ�=ိငု်သည့် ဆူညံသံ 

ေလျာ့နည်း သက်သာေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များမှာ 

ေအာက်ပါ အတုိင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

(၂.၁) လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာ=ိငု်သည် ့ ဆူညံသံအား 

အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@)လမ်း�Yန် 



၉၃ 

ချက်များ၊ ဆူညံသံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း Residentail Area ဆူညံသံ 

(Day/Night) (55-45) dBA, Industrial Area ဆူညံသံ (Day/Night)((70-

70)dBA အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၂.၂) စက်ယ="ရာများ ဝယ်ယူသုံးစဲွရာတွင် အသံလုံရန် စီမံေဆာင်ရွက်ထားေသာ 

စက်များ အား ေရွးချယ်ဝယ်ယူ အသုံးပြ #ပါမည်။ 

(၂.၃) Crushers, Vibrating Screen, Ball Mill စသည်ဖြ င့် ဆူညံသံ=ှင့် တုန်ခါမ@ 

 ဖြ စ်ေပ�မ@ သက်သာေစေရးအတွက် စက်$ုံများအတွင်း နားေနခန်း၊ အုပ်ချ#ပ်မ@ 

ဆိုင်ရာအခန်း များတွင် အသံလုံေစရန် စီမံေဆာင်ရွက် ထားပါမည်။  

(၂.၄) ေပါက်ကွဲအင်ဂျင်များ=ှင့် စက်ပစ�ည်းများတွင် အင်ဂျင်သုံး ေလအဝင်=ှင့် 

ေပါက်ကွဲပ/ ီး အင်ဂျင်အထွက်တို'တွင် အသံထိန်းကိရိယာများ တပ်ဆင် ထားပါ 

မည်။  

(၂.၅) ညအချိန် ယာဥ်၊ ယ="ရားများ သုံးစွဲမ@ အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(၂.၆) ဆူညံသံအား တိုင်တာစစ်ေဆး၍ မှတ်တမ်းများ ထားရှိပါသည်။ 

ေေရစီမံခန်'ခဲွမ@ 

(ခ) ခဲသတ" #သန်'စင်စက်$ုံတွင် သတ" #$ိုင်းများအား Ball Mill  ဖြ င့် Wet Grinding 

 ပြ #လုပ်ခြ င်း=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရကို အသုံး 

 ပြ #ပါသည်။ ေရသုံးစွဲမ@ အရင်းအမြ စ်=ှင့် ေလျာ့နည်းသက်သာ ေစေရးအတွက်      

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ - 

ေရသုံးစွဲသည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁) ခဲသတ" #သန်'စင်စဥ်$ုံတွင် လုပ်ငန်းသုံးေရ တစ်ရက်လOင် (၁၃၇,၀၀၀)ဂါလံခန်' သုံးစွဲပ/ ီး 

စက်$ုံအနီးရှိ ကုန်းသာမိုးေရစုကန်(၃၉၀' x ၃၀၀' x ၁၈')မှ ေရအားအသုံးပြ #ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 



၉၄ 

ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

(၂) ကုန်းသာေရစုကန်သည် (၃၉၀' x ၃၀၀' x ၁၈') အတိုင်းအတာရှိ ေရစုကန်အား 

အကျယ် (၂၀')=ှင့် အမြ င့် (၂၅') တာေဘာင်  ပြ #လုပ် ထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 

=ှစ်စဥ်မိုးကာလမတိုင်မီ တာေဘာင်အား စစ်ေဆး၍ လိုအပ်သည့်ေနရာတွင် 

ေမြ သားဖို'ခြ င်း၊ ဖိသိပ်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ မိုးကာလေရလOံခြ င်း 

မရှိေစေရးအတွက် ကုန်းသာေရစုကန်၏ အေရှmေမြ ာက် ဘက် ေပ(၃၆၀)ခန်'တွင် 

ရှိေသာ ေရက? ည်စုကန်(၃၀၀' x ၂၄၀' x ၂၅')သို' ေရလYဲ ေမြ ာင်းဖြ င့် ဆက်သွယ် 

ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၃) အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိသည့် PD(40)% ရှိ စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား 

စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်သို' ေပးပို'၍ အနည်ထိုင်ကန်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းသုံးစွန်'ပစ်ေရများ 

အား လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသုံးပြ #ခြ င်းဖြ င့် တစ်ရက်ေရအရင်အမြ စ်သုံးစွဲမ@ ပမာဏ 

အား ေလျာ့ချ=ိုင်ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ငန်းသုံးစွန်'ပစ်ေရ  ပြ န်လည် 

ရရှိမ@မှာ တစ်ရက်ေရသုံးစွဲမ@ပမာဏ၏ (၄၀)% ခန်'  ပြ န်လည်ရရှိခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစွန်'ပစ်ေရစီမံခန်'ခဲွမ@ 

(ဂ) ေမြ ေပ�ေရ=ှင့် ေမြ ဆီလYာ ထိခိုက်=ိုင်မ@ ထွက်ရှိသည့် အရင်းအမြ စ်=ှင့် ေလျာ့ချမည့် နည်းလမ်း 

များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

 ထွက်ရှိသည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁) သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် စက်$ုံနယ်ေမြ အတွင်း=ှင့် ဆက်စပ် 

ေဒသရှိ ေမြ ဆီလYာညစ်ညမ်းေစ=ိုင်သည့်အရင်းအမြ စ်မှာ PD(40)% ခန်' ရှိသည့် စွန်'ပစ် 

ေမြ စာအ=ှစ်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ ထွက်ရှိမ@မှာ စက်$ုံလည်ပတ်သည့်အချိန် 

တွင် တစ်ရက်လOင် (၂၈၀)တန်ခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ စွန်'ပစ်ရာတွင် PD(40)% 

ခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေရတွင် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် အသုံးပြ #သည့် Frother, 

Collector, Activator စသည့် ဓာတ်ေဆးများ ပါဝင်=ိုင်ပ/ ီး pH  မြ င့်မား ေန=ိုင် ပါ 

သည်။ စွန်ပစ်ေရများအား စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်၊ အနည်ထိုင်ကန်များဖြ င့် စနစ်တကျ သို 

ေလှာင်ပ/ ီး စွန်'ပစ်ေရများအား အနည်ထိုင်ကန်မှ တစ်ဆင့် သတ" #သန်'စင်စက်$ုံ၊ အမ@န်' 



 
 က% ိတ် ခြ င်း=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ # 

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်$ံုအတွင်း စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်မှ 

လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရနမူနာ=ှင့် ကုန်းသာမိုးေရစုကန်မှ လုပ်ငန်သံုးေရနမူနာ 

များအား ေကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@များအရ ေရအရည်အေသွးများမှာ 

သတ်မှတ် စံချိန်စံ�Yန်းအတွင်း ရိှေ က? ာင်း=ှင့် ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေ က? ာင်း 

ေတွmရိှရပါသည်။  

ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

(၂) ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ဆီလYာများ ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် 

နည်းလမ်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

 (၂.၁)  အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် အသံုးပြ #သည့် Frother, Collector, 

Activator ဓာတ်ေဆးများဖြ စ်ေသာ Sodium Sulphide, Sodium n-

Butyl Xanthate, Amyl Xanthate, Iso Butyl Xanthate(Zsn), 

No.2#Oil, Sodium Silicate, Sodium Carbonate Soda တုိ'အား 

သတ" #$ုိင်း အေလးချိန်၏ (0.2 to 4) kg/ton of Ore ခန်'သာ 

ထည့်သွင်းအသံုး ပြ #ရန် လျာထား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပ/ ီး လုပ်ငန်းသုံး 

စွန်'ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသို' ေစလYတ်ခြ င်းမရှိပဲ အမ@န်' က% ိတ်ခြ င်း=ှင့် 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများတွင်  ပြ န်လည် အသံုးပြ #ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။

(၂.၂) စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့်အနည်ထိုင်ကန်တည်ေဆာက်ရာတွင် ေမြ ေအာက် 

ေရစိမ့်ဝင်ခြ င်း မရိှေစရန်အတွက် ေအာက်ခံေမြ သားအား ရYmံေစးေမြ ထု 

(၆)ေပ ဖြ င့် စနစ်တကျဖိသိပ်ထား ခြ င်း၊ ေရလOံခြ င်းမရိှေစရန်အတွက် 

အကျယ် (၂၀)ေပ၊ အမြ င့်(၂၀)ေပရိှ တာေဘာင်များ  ပြ #လုပ်ထား 

ပါသည်။  

(၂.၃) မိးုတွင်းကာလ စက်$ံုနယ်ေမြ အတွင်း  ဖြ တ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေရများ 

ေမြ ာင်းများ တူး၍ စွန်'ပစ်ေမြ စာ=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်များသုိ' ေပးပို'ရန် 

စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 



 
 (၂.၄) သံုးစွဲမည့် ေရအရင်းအမြ စ်=ှင့် လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ အရည်အေသွး 

များအား ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်၍ မှတ်တမ်းများ ထားရိှပါမည်။ ေရသံုးစွဲမ@ 

မှတ်တမ်းများ ထားပါသည်။ 

(၂.၅) စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်များ  ပြ ည့်သွားပါက အေခြ ာက်ခံ၊ ေမြ ညH၊ိ ေမြ ဆီလYာ 

ဖုံးအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ  ပြ န်လည်စိုက်ပျိ#းထားပါသည်။ 

ေေလအရည်အေသွး 

(ဃ) ခဲသတ" #$ုိင်းများမှ သတ" #သန်'စင် ထုတ်ယူသည့် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းေက? ာင့် 

ေလထုညစ်ညမ်းမ@  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိုင်သည့် ထွက်ရှိသည့် အရင်းအ မြ စ်များ=ှင့် ေလျာ့ပါး 

ေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

ထွက်ရိှသည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁) ထုတ်လုပ်မ@နည်းစဥ်အရ သတ" #$ုိင်းများအား သယ်ပို'စုပုံ ခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်း၊ 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မ@မှ ေလထု 

ညစ်ညမ်းေစ=ိုင်သည့် ဖုန်မ@န်'များ၊  အမ@န်အမYားများ၊ အခိုးအေငွmများ ထွက်ရိှ 

=ိုင်ပါသည်။ 

ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

(၂) ေလထုညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

(၂.၁) စက်$ံု၏ သတ" #$ုိင်းစုပုံကွင်း အမ@န်အမYားများ=ှင့် ဖုန်မ@န်'ပျံmလွင့်မ@တို' 

ေက? ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ@ ေလျာ့နည်းေစရန် ကွင်းပတ်လည်တွင် 

သစ်ပင်များကုိ အကာအကွယ်အတားစီး  ဖြ စ်ေစရန် ေဒသေပါက်ပင် 

များ စိုက်ပျိ#းထားပါသည်။ 

(၂.၂) ေမြ သားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေလတိုက်=@န်း၊ ေလတိုက် 

သည့် လားရာများအား တွက်ချက်၍ ဆက်စပ်ေဒသရိှေကျးရွာများ=ှင့် 

ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတွင် အမ@န်အမYားများ=ှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ@ 

သက်သာေစေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 



 
(၂.၃)  က% ိတ်ခွဲမ@အဆင့်များတွင်လည်းေကာင်း၊ Conveyorများ ဖြ င့်  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး 

သတ" #$ုိင်းများ ပို'ေဆာင်ရာတွင် လည်းေကာင်း ေလထုအတွင်းသုိ' 

ဖုန်မ@န်'များ ပျံmလွင်မ့@ မရိှေစေရးအတွက် သွပ်မိုး၊ သွပ်ကာ အေဆာက် 

အဦးအတွင်း Conveyorများဖြ င့် သယ်ယူပို'ေဆာင်ခြ င်း၊ ဖုန်စုပ်စနစ် 

များ=ှင့် ဖုန်စစ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက် ထားပါသည်။ 

(၂.၄) စက်ပစ�ည်းများ၊ စက်ယ="ရားများသုံးစွဲမ@တွင် အနည်းဆံုးအေရအတွက် 

 ဖြ င့် အသံုးပြ #ေဆာင်ရွက်ခြ င်း=ှင့် ဓာတ်ေငွmများထွက်ရိှမ@ အနည်းဆုံး 

 ဖြ စ်ေစေရးအတွက် စနစ်တကျ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း 

တွင် Gas Chamber =ှင် ့Lime Scrubbing Tower များ တပ်ဆင် 

၍ အခိုးအေငွmထွက်ရိှမ@ မရိှေစေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက် ထားပါ 

သည်။ 

 (၂.၅) သတ" #$ုိင်းများ သယ်ယူပို'ေဆာင်သည့် လမ်းများတွင် ဖုန်မ@န်'ပျံmလွင့်မ@ 

မရိှေစေရးအတွက် တစ်ရက်လOင် (၂) က% ိမ်၊ (၁၆၀၀)ဂါလံဆန်' ေရကား 

များဖြ င့် ေရဖြ န်း၍ လမ်းများတွင် ဖုန်မ@န်'ပျံmလွင့်မ@ နည်းပါးေစေရး 

အတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၂.၆) ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းအား (၆)လတစ်က% ိမ် 

တိုင်းတာ စစ်ေဆးမှတ်တမ်းထားရိှမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 စစွန်'ပစ်ပစ�ည်းစီမံခန်'ခဲွ 

(င) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@မှ ထွက်ရိှေသာ 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများမှာ Industrial Waste အေနဖြ င့် သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရိှ 

ေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာ (Tailing)=ှင့် စွန်'ပစ်ေရ(Waste Water)၊ ဝန်ထမ်းများ သံုးစွဲရာ 

မှ ထွက်ရိှေသာ အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်း (Domastic Waste)=ှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ 

ထွက်ရိှေသာ ေဘးအ="ရာယ်ရိှ စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(Hazardous Waste) များတုိ'  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ထွက်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်=ိုင်မ@ အေခြ အေန၊ 

ထွက်ရိှမည့် အရင်းအမြ စ်=ှင့် ထိခိုက်မ@များအား ေလျာ့နည်းေစရန် ေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအစဥ်များအား စိစစ်ေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။  



 
စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(အစိုင်အခဲ=ှင့် အရည်)ထွက်ရိှမည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁) သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် စက်$ုံနယ်ေမြ အတွင်း=ှင့် 

ဆက်စပ်ေဒသရိှ ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ဆီလYာများ ညစ်ညမ်းေစ=ိငု်သည့် စွန်'ပစ် 

ပစ�ည်း(အစိုင်အခဲ၊ အရည်) ထွက်ရိှသည့် အရင်းအမြ စ်မှာ PD-40% ခန်' ရိှ 

သည့် စွန်'ပစ်ေမြ စာများ  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ ထွက်ရိှမ@မှာ စက်$ံု 

လည်ပတ်သည့် အချိန်တွင် တစ်ရက်လOင် (၂၈၀)တန်ခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ် 

ေမြ စာ စွန်'ပစ်ရာတွင် PD 40%  ဖြ င့် စွန်'ပစ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပ/ ီး လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ 

 ပြ န်လည်ရရိှမ@မှာ (၅၆,၀၀၀)ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေရများတွင် အမြ H#ပ် 

ေဖာ်သန်'စင်ရာတွင် အသံုး ပြ #သည့် ဓာတ်ေဆးများ ပါဝင်=ိုင်ပ/ ီး pH  မြ င်မ့ား 

ေန=ိငု်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာ၊ စွန်'ပစ်ေရများအား စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်၊ အနည် 

ထိုင်ကန်များဖြ င့် စနစ်တကျ သုိေလှာင် ပ/ ီး စွန်'ပစ်ေရများအား အနည်ထိုင်ကန် 

မှ တဆင့် သတ" #သန်'စင်စက်$ံုတွင် အမ@န်'က% ိတ်ခြ င်း=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင် 

 ခြ င်း လုပ်ငန်းများတွင်  ပြ န်လည် အသံုးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေပ�ေရ=ှင့် 

ေမြ ဆီလYာ ညစ်ညမ်းေစ=ိငု်မ@ ရိှ/မရိှ သိရိှေစရန်အတွက် စက်$ံုအတွင်း စွန်'ပစ် 

ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်မှ ေရနမူနာအားေကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် 

မ@အရ လုပ်ငန်းသံုး စွန်'ပစ်ေရ အရည်အေသွးမှာ အမျိ#းသား ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်၊ စွန်'ပစ်ရည် (Effluents 

Standard) အရည်အေသွးအတွင်း ရိှေက? ာင်း ေတွmရိှရပါသည်။   

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန် တည်ေဆာက်ရာတွင် ေမြ ေအာက်သုိ' 

ေရစိမ့်ထွက်ခြ င်း မရိှေစရန်အတွက် ေအာက်ခံေမြ သား=ှင့် ေဘးနံရံများအား 

ရYmံေစးေမြ ထု (၆)ေပ ဖြ င့် စနစ်တကျဖိသိပ်ခြ င်း၊ မိုးကာလေရလOံခြ င်း မရိှေစရန် 

အတွက် တာေဘာင်အား အမြ င့်(၂၀)ေပ၊ အနံ(၂၀)ေပ  ပြ #လုပ်ေဆာင်ရွက် 

ထားပါသည်။  

(၃) စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်တွင် စွန်'ပစ်ေမြ စာများ  ပြ ည့်သွားပါက 

အေခြ ာက်ခံခြ င်း၊ မျက်=ှာပြ င်ညHိခြ င်း၊ ေမြ ေဆွးများဖုံးအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင် 

များ စိုက်ပျိ#းထားပါမည်။ 



 
(၄) စွန်'ပစ်ေရများအား စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်မှတဆင့် အမ@န်' က% ိတ် 

 ခြ င်း=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ #မည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

(၄) အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများအား စွန်'ပစ်ရန် ေမြ သားအမိ@က်ပစ်ကန် 

(အလျား(၈)ေပ၊ အနံ(၆)ေပ၊ အနက်(၄)ေပ)အား  ပြ #လုပ်ထားပ/ ီး စားက« င်း 

စားကျန်များ၊ အခြ ားအေထွေထွသုံး စွန်'ပစ�ည်များအား သီးခြ ားစီ စွန်'ပစ်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စား က« င်းစားကျန်များအား ေဆွးသွားသည့်အခါ ေမြ ေဆွးအဖြ စ် 

အသံုးပြ #မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အခြ ားအေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်များအား 

အေခြ ာက်ခံ၍ ေမြ ပြ န်လည်ဖို'မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၅) အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ေရဖြ စ်ေသာ ဝန်ထမ်းများ ချိ#းေရ၊ သံုးေရများအား 

စိုက်ခင်းများသုိ' ေမြ ာင်းများဖြ င့် သွယ်တန်းေပးပို'၍ စိုက်ခင်းများ ေရေလာင်း 

ရန် အသံုးပြ #ပါမည်။ 

ေေမြ ထုညစ်ညမ်းမ@ 

(စ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမီတက်၏ ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ တည်ေဆာက် 

ထားေသာ ေမြ ဧရိယာ အကျယ်မှာ (၆.၅၆)ဧက  ဖြ စ်ပ/ ီး ေမြ ပြ န်'ေနရာ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အုပ်ချ#ပ်မ@ဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦးများ=ှင့် စက်မ@ဆုိင်ရာအေဆာက်အဦးများ တည် 

ေဆာက်ခြ င်း၊ သတ" #$ုိင်းစုပုံကွင်း=ှင့် စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန် တည် 

ေဆာက်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေမြ ေနရာရှင်းရာမှ ထွက်ရိှေသာ 

အေပ�ယံေမြ စာများအား အစားထိုးစိုက်ပျိ#းမ@ လုပ်ငန်းများတွင် အသံုးပြ #ရန် စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။  

စွန်'ပစ်ေမြ စာများ ထားရိှမ@ အေခြ အေန 

(၁) လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် ထွက်ရိှလာေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား 

အလျား ၆၈၀ ေပ၊ အနံ ၇၀၀ ေပ=ှင့် အနက် ၆၀ ေပ ရိှေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန် 

စနစ်တကျ စွန်'ပစ်ထား ပ/ ီး အနည်ထိုင်ကန်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းသုံး စွန်'ပစ်ေရ 

များအား  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်း=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည် အသုံး 

 ပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 



 
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) ေမြ ထုညစ်ညမ်းမ@မရိှေစေရးအတွက် စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား စနစ်တကျ စီမံ 

စွန်'ပစ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာစွန်'ပစ်မ@ အစီအမံအား စီမံကိန်းကာလ 

တစ်ေလOာက်လံုး စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(၃) မိးုရာသီကာလ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်များ ေရလOံ၍ ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ဆီလYာများ 

ညစ်ညမ်းမ@ မဖြ စ်ေပ�ေစေရးအတွက် တာေဘာင်များ အမြ င့်(၂၀)ေပ၊ ထု(၂၀) 

ေပ ခန်' စနစ်တကျ  ပြ #လုပ်ထားပါသည်။  

(၄) စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်များ ေမြ စာပြ ည့်ပါက စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရး=ှင့် ေဂဟစနစ် 

ဖွmံ ဖ/ ိ#းေစေရးအတွက် ေမြ စာကန်တွင် အေခြ ာက်ခံ၊ ေမြ ညHိ၊ အေပ�ယံေမြ ေဆွး 

များ ဖုံးအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိ#းပါမည်။ 

 ေေဘးအ="ရာယ်ရိှစွန်'ပစ်ပစ�ည်းများစီမံခန်'ခွမဲ@  

(ဆ) ခဲသတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရိှမည့် ေဘးအ="ရာယ်ရိှ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများမှာ 

အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းသံုး ဓာတ်ေဆးများ၏ ဗူးခွံများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသံုး 

ဓာတ်ေဆးများ၏ ပုလင်းခွံ၊ ဗူးခွံများ၊ Filter Paper များ=ှင့် စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်း 

များတုိ'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 သိမ်းဆည်းမည့်အစီအစဥ်  

(၁) ဓာတုပစ�ည်းများ သုိေလှာင်သိမ်းဆည်း ကုိင်တွယ်အသုံးပြ #ရာတွင် လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည့် အချက်များမှာ - 

 (၁.၁) အ="ရာယ်ရိှေသာ ပစ�ည်းများေက? ာင့် ေမြ ထုညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစရန် 

စီစဥ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၁.၂) ဆီ=ှင့် ဓာတ်ေဆး သုိေလှာင်$ံုများအား ရာသီဥတုဒဏ်ခံ=ိုင်ရန်=ှင့် 

ယုိဖိတ်မ@များအား ထိန််းချ#ပ်=ိုင်ေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၁.၃) မီးေလာင်ေစ=ိငု်ေသာ စက်ဆီ၊ ေချာဆီများ သုိေလှာင်ရာတွင် 

ပတ်လည်တွင် အုတ်ခုံများ ကာရံခြ င်း ဖြ င့် အတွင်းတွင် သဲ၊ လYစာမ@န်' 



၁၀၁ 

  စသည်ဖြ င့် ဖိတ်စင်မည့် ဆီများစုပ်ယူ=ိုင်သည့် ပစ�ည်းများ ထည့်သွင်းစီမံထားပါမည်။ 

(၁.၄) ဓာတုပစ�ည်းများ သိုေလှာင်ရာတွင် ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် 

ပစ�ည်းများ သိမ်းဆည်းရာတွင် ေနရာခြ ား၍ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းခြ င်း၊ အေဆာက် 

အဦအား ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်မ@ ရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

(၁.၅) ေလာင်စာဆီများ ထားသိုသည့် သိုေလှာင်ကန်များတွင် အလိုအေလျာက် ဖိအားေလျာ့ 

ချသည့် အစို'ရှင်များ တတ်ဆင်ထားပ/ ီး၊ သီးသန်'ေမြ ေနရာသတ်မှတ် ထားရှိပါသည်။ 

(၁.၆)  ဓာတုပစ�ည်းထည့်သွင်းသည့် ကုန်ေသတ" ာများအား လုံခ/ #ံစိတ်ချရေသာ ကုန်ေသတ" ာ 

များကို အသုံးပြ #ပါမည်။ 

(၁.၇) ဒွန်တွဲထားခြ င်းဖြ င့် အချင်းချင်း ဓာတ်ပြ #=ုိင်ေချရှိေသာ အ="ရာယ်ရှိ ဓာတုပစ�ည်းများ 

အား တစ်မျိ#း=ှင့်တစ်မျိ#း လုံေလာက်သည့်အကွာအေဝးခြ ား၍ ထားသိုပါမည်။ 

(၁.၈) သိုေလှာင်ဧရိယာ၊ ပီပါများ၊ ဘူး၊ ပုံးများ အစရှိသည့် အ="ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ 

ဓာတုပစ�ည်း ထည့်ထားေသာ ပစ�ည်းများကို အမှတ်အသား၊ ေလဘယ် စသည်များကို 

အမျိ#းအမည် ခဲခြ ားတပ်ဆင်ထားပါမည်။ 

(၁.၉) ဓာတုပစ�ည်းများ ထားသိုသည့် ေနရာများတွင် ေဘးကင်းလုံခ/ #ံစွာ အသုံးပြ #=ိုင်ေရး 

အတွက် သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့် 

အား  မြ င်သာေအာင် ချိတ်ဆွဲထားပါမည်။ 

(၁.၁၀) အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်သည့်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြ #ေသာ ဓာတ်ေဆးသိုေလှာင်ထားရှိရာ 

အခန်းသည့် ကွန်ကရစ်ခင်း၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုးဖြ င့် (၃၀' x ၂၄' x ၁၇') ေပရှိေသာ 

အခန်းအတွင်းတွင် ( ၂)ခန်းကန်'ထားပ/ ီး၊ (၄၅' x ၂၄' x ၁၇')ေပရှိေသာ ဓာတ်ခွဲခန်း=ှင့် 

တွဲလျက် တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ အဆိုပါ အခန်းများကို (PPE) ဝတ်ဆင်ထားေသာ 

ဝန်ထမ်းမှ မနက်(၁) က% ိမ်၊ ညေန(၁) က% ိမ် ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်ေစရန် 

အေပါက်များအား (၁)နာရီခန်' ဖွင့်ေပးခြ င်း၊ ပစ�ည်းများ၏ အရည်အေသွး စစ်ေဆးခြ င်း၊ 

ဘင်းကဒ်တွင် လက်ကျန်ပစ�ည်း ကိုက်-မကိုက် စစ်ေဆးခြ င်း၊ သန်'ရှင်းေရးအား 

လစဥ်ပြ #လုပ် ေပးခြ င်းဖြ င့် စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။  



 
(၁.၁၁)လက်ကုိင်ဖုန်း၊ ေရဒီယုိ သံုးစွဲမ@=ှင့် ေဆးလိပ်ေသာက်ခြ င်းများအား 

တားမြ စ်ထားပါမည်။ 

  ေဘးအ="ရာယ်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ စွန်'ပစ်မည့်အစီအစဥ် 

(၂) ေဘးအ="ရာယ်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ  ဖြ စ်ေသာ ဓာတုပစ�ည်းများ=ှင့် 

စက်ဆီ၊ ေချာဆီအေဟာင်းများ စွန်'ပစ်မည့် အစီအစဥ်များ - 

 (၂.၁) အမဲဆီ၊ စက်ဆီေချာဆီ အေဟာင်းများ=ှင့် ေဘးအ="ရာယ်ရိှ စွန်'ပစ် 

ပစ�ည်းများ စွန်'ပစ်ရာတွင် လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ေဆာင်နည်း 

များ အတိုင်း လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(၂.၂) အတင်/အချ ဧရိယာ၊  ပြ #ပြ င်ထိန်းသိမ်းေရး ဧရိယာများမှ စက်ဆီ 

ေချာဆီများ၊ အမဲဆီများ=ှင့် ေဘးအ="ရာယ် ဖြ စ်ေစေသာ ပစ�ည်းများ 

ယုိဖိတ်မ@  ဖြ စ်ပါက စုပ်ယူ=ိုင်ေသာ ပစ�ည်းများ ဖြ စ်သည့် လYစာမ@န်'၊ သဲ 

အစရှိသည် တို'ကုိ အသံုးပြ #၍ ရှင်းလင်း ပစ်ပါမည်။ 

(၂.၃) စွန်'ပစ်စက်ဆီေချာဆီများ=ှင့် ေဘးအ="ရာယ်ရှိေသာ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ 

ကုိ သီးသန်'ပုံးများ၊ သီးသန်'ပီပါများတွင် ထည့်ပ/ ီး ေမြ ကတုတ်=ှင့် 

ကုန်စည်တင်ရန်် အခင်းပြ ားကို အမာခံပြ #လုပ်ထားေသာ ေနရာတွင် 

ထားသုိ၍ ဒုတိယအဆင့် ထိန်းချ#ပ်=ိုင်ေသာ ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ 

ရာသီဥတုဒဏ်ခံ=ိုင်ေအာင်  ပြ င်ဆင်ပ/ ီး ထားရိှမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂.၄) ပုံးများ၊ ေသတ" ာများ=ှင့် ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ ပစ�ည်းများ 

အမည်စာရင်းကုိ  မြ င်သာေအာင် ကပ်ထားပါမည်။ 

(၂.၅) ဓာတ်ခွဲခန်းမှ Filter Paperများ၊ ဓာတ်ေဆးများ ထည့်သည့် ပုံးခွံများကုိ 

မီးရိှ@' ဖျက်စီးပစ်ပါမည်။ 

 (၂.၆) ယုိဖိတ်မ@ ရှင်းလင်းခြ င်း=ှင့် မီးသတ်ကိရိယာများကုိ အလွယ်တကူ ရရိှ 

ေအာင် စီစဥ်ထားပါမည်။  

(၂.၇) ဝန်ထမ်းများကုိလည်း ၎င်းပစ�ည်းများ အသံုးပြ #ပုံကုိ သင်တန်းပို'ချ ေပး 

ထားပါသည်။ 



 
ေေဂဟစနစ် 

(ဇ) ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမ@မှာ ၎င်းေဒသ၏ ေမြ ဆီလYာ အရည်အေသွး၊ ရာသီဥတု=ှင့် 

ပင်လယ်ေရမျက်=ှာပြ င် အမြ င်မ့ျားအေပ�တွင် မူတည်၍  ဖြ စ်ေပ�ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ခဲသန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@မှ ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမ@အေပ� တိုက်$ိုက်=ှင့် 

သွယ်ဝိုက်၍ ထိခိုက်မ@များအား  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်ပါသည်။ စက်$ံုဧရိယာသည် ကုမ�ဏီ 

ပိုင် ေမြ ေနရာဖြ စ်ပ/ ီး၊ အ က% ီးစားခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ တည်ေဆာက်ရန် 

ေမြ စာရင်းပုစံံ (၁၀၅)၊ စက်မ@ဝန်က% ီးဌာန၊ စက်မ@က% ီး က? ပ်ေရး=ှင့်စစ်ေဆးေရးဦးဌာန၊ 

ပုဂaလိကစက်မ@ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်=ှင့် အ က% ီးစား ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲ 

သန်'စင်စက်$ံု တည်ေဆာက်မ@အေပ� ဆက်စပ်ေဒသရှိ ေကျးရွာများမှ ေဒသခံများ၏ 

ေထာက်ခံချက်များ ရရှိထားပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေတာေတာင်အေခြ အေန=ှင့်ထိခိုက်မ@ 

(၁) စက်$ံုနယ်ေမြ သည် ေမြ ပြ န်'  ဖြ စ်ပါသည်။ အုပ်ချ#ပ်မ@=ှင့် စက်မ@ဆုိင်ရာ 

အေဆာက်အဦးများ၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်၊ သတ" #$ိုင်း 

စုပုံကွင်းတို' တည်ေဆာက်ရန် ေမြ ေနရာ ရှင်းလင်းမ@များေက? ာင့် ေမြ ဆီလYာ 

ဆံုး$@းံခြ င်း၊ ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမ@အား ေလျာ့နည်းေစခြ ငး်တုိ'  ဖြ စ်ေပ�ေစ 

=ိုင်ပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၁.၁) အသံုးပြ #ခြ င်း မရိှသည့် ေမြ ေနရာများမှ ေဒသေပါက်ပင်များကုိ 

ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁.၂) လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမည့် ကာလတွင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@မှ ထိခိုက်မ@ 

ရိှေသာေနရာများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အေခြ အေနမျိ#း  ဖြ စ်ေစ 

ရန်=ှင့် ေဂဟစနစ်ဖွံm ဖ/ ိ#းမ@ ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် ေဒသေပါက်ပင် 

များ စိုက်ပျိ#းခြ ငး်၊  မြ င်ကွင်းေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက်  ပြ #ပြ င်ခြ င်း 

လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(၁.၃) အုပ်ချ#ပ်မ@=ှင့် စက်မ@ဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရာတွင် 

ေမြ ယာအသံုးချမ@ အနည်းဆုံး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ထား 

ပါသည်။ 



 
ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွများအေခြ အေန=ှင့်ထိခိုက်မ@ 

(၂) အဓိကထိခိုက်မ@ဖြ စ်ေစသည့် အချက်များမှာ ေမြ ယာအသံုးချမ@များခြ င်း၊ အသုံး 

 ပြ #ပ/ ီး ေနရာများတွင် ေဒသေပါက်ပင်များအစား အခြ ားေသာ သစ်ပင်များ 

ဝင်ေရာက် အစားထိုး ေပါက်ေရာက်ခြ င်း၊ ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ဆီလYာ အရည် 

အေသွးများ ေပြ ာင်းလဲေစခြ င်း၊ ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပ�ေစခြ င်းစသည့် အချက် 

များ  ဖြ စ်ပါသည်။ အချိ#'ေသာ ထိခိုက်မ@များမှာ ေရတိုကာလတွင်း ထိခိုက်ေစ 

 ခြ င်းဖြ စ်ပ/ ီး အချိ#'မှာ ေရရှည်ေဂဟစနစ်အေပ� ထိခိုက်ေစ=ိုင်ပါသည်။  

 ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂.၁) လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်း မပြ #သည့် နယ်ေမြ  

သတ်မှတ်၍ ေဒသအပင်မျိ#းရင်းများအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ အခြ ားအရပ် 

ေဒသမှ အပင်မျိ#းရင်းများသည် အေပ�ယံေမြ  ရှင်းလင်းထားေသာ 

ေနရာများတွင် အစားထိးု ေပါက်ေရာက်ပါက ရှင်းလင်းေပးခြ င်း၊ 

အသံုးပြ #ထားေသာ ေမြ ေနရာများမှ ရှင်းလင်းပစ်ရေသာ သစ်ပင်များ 

အတွက် အစားထိုး စိုက်ပျိ#းခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၂.၂) ေဂဟစနစ် ထိခိက်ုမ@ မရိှေစေရးအတွက် ဖုန်မ@န်'ပျံmလွင်မ့@=ှင့် ေလထု 

ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစေရးအတွက် ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၂.၃) သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းမှ လုပ်ငန်းသံုး စွန်'ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသို' ေစလYတ် 

 ခြ င်းမပြ #ပဲ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်များမှ စွန်'ပစ်ေရများ 

အား လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ #ပါမည်။ 

(၂.၄) ဆူညံသံအနည်းဆံုး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(၂.၅) ဇီဝမျိ#းစုံမျိ#းကဲွဖြ င့် စပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်မ@များ ေလျာ့နည်းေစရန် ထိခိုက် 

လွယ်ေသာ ေနရာများတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲမ@ 

လုပ်ေဆာင်ချက်များ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 လလူမ@ဝန်းကျင်အေပ�ထိခိုက်မ@ 

(ဈ) စက်$ံု=ှင့် အနီးဆံုးတည်ရိှသည့် ေကျးရွာမှာ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ  ဖြ စ်ပါသည်။  

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းေ က? ာင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ေကာင်းကျိ#း=ှင့် ဆုိးကျိ#း 

(၂)ရပ်စလုံး သက်ေရာက်မ@ ရိှ=ိုင်ပါသည်။ ေကာင်းကျိ#း သက်ေရာက်မ@များမှာ 



 
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရိှေစခြ င်း၊ ေဒသဖွmံ ဖ/ ိ#းေရး ကိစ�ရပ်များ ဖြ စ်ေသာ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ပညာေရး၊ သာသနာေရး၊ လOပ်စစ်မီးရရိှေရး၊ ေသာက်သံုး 

ေရရရိှေရး စသည်ဖြ င့် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး လုပ်ငန်းများအား ကုမ�ဏီမှ အစဥ်တစ်စိုက် 

ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်စပ်ေကျးရွာများတွင် စီမံကိန်း=ှင့် 

ပတ်သက်၍  ဖြ စ်ေပ�သည့်  ပြ ဿာနာများအား ေဒသခံေကျးရွာသူ၊ ေကျးရွာသားများ၊ 

လူမ@အဖွဲmအစည်းများ၊ ေဒသရိှတာဝန်ရိှ အဖွဲmအစည်းများ=ှင့် ေတွmဆုံပ/ ီး  ဖြ စ်ေပ�သည့် 

 ပြ ဿာနာများ=ှင့် စပ်လျဥ်း၍   ပြ ည်သူများ၏ အက% ံပြ #ချက်များအား ရယူခြ င်း၊ လူမ@ 

ဝန်းကျင်ထခိိက်ုမ@ မရိှေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ထားရိှမ@များကုိ ေဒသအဖွmဲအစည်း 

များ=ှင့်  ပြ ည်သူများသုိ' ရှင်းလင်းပြ န် က? ားခြ င်း၊ လုိအပ်ပါကလည်း ေဖြ ေလျာ့ေရး 

ကိစ�များ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

မ@ေက? ာင့်  လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်ေစ=ိုင်သည့် အချက်များမှာ ဆူညံသံ  ဖြ စ်ေပ� 

ေစခြ င်း၊ ေလထုညစ်ညမ်းေစခြ င်း၊ ဖုန်မ@န်'များပျံmလွင့်ေစခြ ငး်တုိ'ဖြ စ်ပ/ ီး ၎င်းအချက်တုိ' 

 ဖြ စ်ေပ�မည့် အရင်းအမြ စ်များ=ှင့် ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီ 

အစဥ်များ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)၊ စွန်'ပစ်ရည်စီမံခန်'ခွဲမ@အပိုဒ်တွင် ေဖာ်ပြ ပါရိှသည့် အတုိင်း 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။   

 လူမ@ဝန်းကျင်အေပ�ထိခိုက်=ိုင်သည့်အချက်များ 

(၁) လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ဆုိးကျိ#း သက်ေရာက်ေစ=ိုင်ေသာ အချက်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (၁.၁) ဆူညံသံ  ဖြ စ်ေပ�ေစခြ င်း၊ 

(၁.၂) ေလထုညစ်ညမ်းေစခြ င်း၊ ဖုန်မ@န်'များ ပျံmလွင့်ေစခြ င်း=ှင့် ကျန်းမာေရး 

ထိခိုက်ေစခြ င်း၊ 

(၁.၃) သတ" #သန်'စင်စက်$ံုသုိ' သတ" #$ုိင်းများ သယ်ယူေပးပို'သည့် ကားများ 

ရွာလမ်းများအတွင်းမှ  ဖြ တ်သန်းသွားလာမ@ေက? ာင့် ဆူညံသံများ 

 ဖြ စ်ခြ င်း၊ ယာဥ်အ="ရာယ်များ  ဖြ စ်ေပ�=ိုင်ေစခြ ငး်၊ လမး်တံတားများ 

ပျက်စီးခြ င်း၊ 

 



 
 ေလျာ့နည်းရန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

(၂) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် စက်$ံုနယ်ေမြ =ှင့် ဆက်စပ်ေဒသရှိ လူမ@ 

ဝန်းကျင်အေပ�ဆုိးကျိ#းသက်ေရာက်ေစ=ိုင်ေသာ အချက်များအား ေလျာ့နည်း 

ေစရန် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�ေစခြ င်း  

(၂.၁)  သတ" #$ုိငး်များက% ိတ်ခွဲမ@အဆင့်တွင် အသံုးပြ #ေသာ Crushers, Ball 

Mill, မီးစက်၊ Slurry Pump စသည့် စက်ပစ�ည်းများ လည်ပတ်မ@ 

ေက? ာင့် ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်ပါသည်။ 

ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

� လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ဆက်စပ်ဧရိယာအတွင်း ဆူညံသံ 

အား ေန'(55)dBA, ည(45)dBA ထက်ေကျာ်လွန်မ@ မရိှေစရန် 

သတ်မှတ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

� ေကျးရွာလမ်းများတွင်  ဖြ တ်သန်းသွားလာသည့် ကားများေ က? ာင့် 

ဆူညံ  ဖြ စ်ေပ�မ@မရှိေစရန် ေမြ သယ်ယာဥ် အငယ်စားများ အသံုးပြ # 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

� ညအချိန် ယာဥ်၊ ယ="ရားများ ေမာင်း=ှင်ခြ င်းကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

မပြ #ပါ။ 

� ေကျးရွာလမ်းများတွင်  ဖြ တ်သန်း သွားလာသည့် ကားများကုိ 

တာယာသံ၊ Exhaust သံ၊ ပန်ကာ=ှင့် ေလမ@တ်စက်အသံတုိ' 

ေလျာ့ထားသည့် ကားများကုိ ဝယ်ယူအသံုးပြ #ပါမည်။ 

� လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့်  ဖြ စ်ေပ�မည့် ဆူညံသံများအား 

ေလျာ့ချေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေလထုညစ်ညမ်းခြ င်း 

(၂.၂) စက်ယ="ရားများ၊ စက်ပစ�ည်းများသံုးစွဲခြ င်း၊ ေမြ စာများ သယ်ပို' စုပုံ 

 ခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@များမှ လုပ်ကွက်=ှင့် ဆက်စပ်ေဒသ 



 
ေလထု ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစေရးအတွက်  ေအာက်ပါအတိုင်း စီစဥ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည် - 

 ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

� ေလထုအရည်အေသွးအား အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည် 

အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@)သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း ရိှေစေရးအတွက် 

ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

� ပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရွာများတွင် စီမံကိန်း ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် 

အသက်$@လမ်းေက? ာင်းဆုိင်ရာ ေရာဂါများ မဖြ စ်ပွားေရးအတွက် 

ေကျးရွာေလထု ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစရန် အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)ပါ အချက်များ 

အတုိင်း စီစဥ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။   

မိးုတွင်းကာလ စက်$ံုဧရိယာ စီးဆင်းသည့်ေရများ ညစ်ညမ်းေစခြ င်း 

(၂.၄) မိးုတွင်းကာလ စက်$ံုဧရိယာေပ� စီးဆင်းမည့်ေရများမှ သတ" #$ိငု်း 

စုပုံကွင်း=ှင့် စက်$ံုအား   ဖြ တ်သန်းစီးဆင်း၍ အနည်အ=ှစ်များ=ှင့် 

ဆီများပါဝင်ပ/ ီး ေမြ ဆီလYာ ညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း 

စီစဥ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည် - 

ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

� စက်$ံုဧရိယာ=ှင့် သတ" #$ုိင်းစုပုံကွင်း ပတ်လည်တွင် ေရ=ုတ် 

ေမြ ာင်းများ တူးေဖာ်၍ မိးုတွငး် စီးဆင်းသည့် ေမြ ေပ�ေရများအား 

ေရဆုိးကန်အတွင်း စီးဆင်းေစ၍ အနည်ထိုင်ေစပ/ ီး ေရအရည် 

အေသွး စစ်ေဆးပ/ ီးမှ  ပြ င်ပသို' ေစလYတ်ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

� ေမြ ဆီလYာညစ်ညမ်းမ@ မရိှေစရန်အတွက် စီမံကိန်းနယ်ေမြ မှ 

ေဒသသို'စီးထွက်ေသာ လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ အရည်အေသွးအား 

အမျိ#းသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး(လYတ်ထုတ်မ@) 

လမ်း�Yန်ချက်များ၊ စွန်'ထုတ်ရည် အရည်အေသွး (Effluent 

Levels) အတုိင်း ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 



 
ေေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ် (Emergency Plan) 

၉။ ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုတွင် သတ" #သန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ဝန်ထမ်းလုပ်သားများ၏ လုပ်ငန်းခွင် ေပါ့ဆမ@များေ က? ာင့် လည်းေကာင်း၊ စက်ပစ�ည်းချိ#'ယွင်းမ@ 

ေက? ာင့် လည်းေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ="ရာယ်များေက? ာင့် လည်းေကာင်း၊ အခြ ားမေတာ်တဆမ@များ 

ေက? ာင့် လည်းေကာင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ ဆံုး$@ံးနစ်နာမ@များ မဖြ စ်ေပ�ေစရန် အချိန်=ှင့် တစ်ေပြ းညီ 

 က% ိ#တင်ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်=ိုင်ေရးအတွက် အစီအစဥ်များ ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းခွင်=ှင့် 

သဘာဝ ေဘးအ="ရာယ် ကာကွယ်ေရးအဖွဲm=ှင့် အေရးေပ� ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲmတုိ'အား ဖွဲmစည်း 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည့် အဖွဲmအစည်းများ=ှင့် တာဝန်=ှင့် ဝတ"ရားများ 

မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁) လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ 

ဦးေက်ာ္စိုးေအာင္  ဒု-အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ   ဥကၠဌ 

ဦးသန္းထုိက္   B.E Metallargy (အင္ဂ်င္နီယာ)  အဖြ႔၀ဲင္ 

ဦးသန္းႏုိင္   လ/ထ (၄)    အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးေ၀ယံလင္း   လ/ထ(၅)    အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း   လ/ထ(၅)    အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးေက်ာ္ေဇယ်   လုပ္သား    အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးစုိင္းမင္းခန္႔   လုပ္သား    အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးနႏၵေအာင္   လုပ္သား    အဖြဲ႔၀င္ 

(၂) အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ 

ဦးစုိးထြန္းေအာင္   မန္ေနဂ်ာ    ဥကၠဌ 

ဦးေက်ာ္ျမင္႔သန္း   ပထ၀ီ၀င္(၀ိဇၨာဘြ႕ဲ)   အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးေဇာ္၀င္းလြင္   စက္ရံုၾကီးၾကပ္ေရး   အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးေအာင္သူလင္း  လ/ထ(၅)    အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးမ်ိဳးသင္း   လ/ထ(၅)    အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးစည္သူေအာင္   လုပ္သား    အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးေအာင္ဆန္းလင္း  လုပ္သား    အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးေႏြေဇာ္ေမာင္   လုပ္သား    အဖြဲ႔၀င္ 



 
(က)  ေဆာင်ရွက်မည့် စီမံချက်များ 

(၁) လုပ်ငန်းခွင် လုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ=ှင့် သဘာဝ ေဘးအ="ရာယ် 

 က% #ံေတွmပါက လုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ ချမှတ်ခြ င်း၊ 

(၂) ဝန်ထမ်းသစ်များအား ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခြ င်း၊ 

(၃) လုပ်ငန်းခွင် လုိက်နာရမည့် ေဘးအ="ရာယ် ကင်းရှင်းေရး စည်းကမ်းချက်များ 

အား တာဝန်ရိှသူများမှ ေဟာေပြ ာေဆွးေ=ွးခြ င်း၊ 

(၄) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ် ကာကွယ်ေရး၊ ကယ်ဆယ်ေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက် 

ရမည့် အချက်များအား ေဟာေပြ ာပိ'ုချခြ င်း၊ 

(၅) အေရးေပ� လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ်=ှင့် သဘာဝ ေဘးအ="ရာယ်  ဖြ စ်ေပ� 

လာပါက ေဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်များ သတ်မှတ်ပို'ချခြ င်း=ှင့် တာဝန်ေပးအပ် 

 ခြ င်း၊ 

(ခ) ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ဌာနများဖြ င့် ဖွmဲစည်း၍ ဌာန 

အလုိက် လုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ ချမှတ်ပ/ ီး လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ်=ှင့် 

သဘာဝ ေဘးအ="ရာယ်များ  က% #ံေတွmလာပါက အေရးေပ� စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 (၁)  အုပ်ချ#ပ်ေရးဌာန၊ 

 (၂) ကျန်းမာေရးဌာန၊ 

 (၃) စတိဌုာန၊ 

 (၄) စားရိပ်သာဌာန၊ 

 (၅) လံုခ/ #ံေရးဌာန၊ 

 (၆)  က% ိတ်ခွဲဌာန၊ 

 (၇) သန်'စင်ဌာန၊ 

 (၈) လOပ်စစ်=ှင့်စက်မ@ဌာန၊ 

 

 



 
တာဝန်=ှင့် ဝတ"ရားများ 

(ဂ) လုပ်ငန်းခွင်=ှင့် သဘာဝေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲm=ှင့် အေရးေပ�ကယ်ဆယ် 

ေရးအဖွဲmတို'၏ ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်=ှင့် ဝတ¦ရားများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း 

 ဖြ စ်ပါသည် - 

(၁) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝင်ေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင် သတ်မှတ်�Yန် က? ား 

ထားသည့် ကုိယ်ခ="ာအကာအကွယ်ဝတ်စုံများ  ဖြ စ်သည့် ဦးထုပ်၊ ဖိနပ်၊ 

လက်အပိ်၊ =ှာေခါင်းစည်းများ၊  က% ိတ်ခွစဲက်$ံုတွင် နားအကာအကွယ်များ 

ဝတ်ဆင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း ရိှ-မရိှ စဥ်ဆက်မပြ တ် စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၂) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ် ကင်းရှင်းပ/ ီး ကျန်းမာေရး=ှင့် ညီ�Yတ်ေကာင်းမွန် 

ေသာ လုပ်ငန်းခွင်  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် အ="ရာယ်များကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ 

မဖြ စ်ခင်က% ိ#တင် ကာကွယ်မ@များ  ပြ #လုပ်ထားပါမည်။ 

(၃) မေတာ်တဆမ@  ဖြ စ်ပွားပါက အေက? ာင်းအရင်းကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပ/ ီး ေနာင် 

အလားတူ မဖြ စ်ေပ�ေစေရး  က% ိ#တင်ကာကွယ်မ@များ စီမံေဆာင်ရွက်ထားရိှ 

ပါမည်။ 

(၄) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ် ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် ထုတ်ပြ န်ထားရိှသည့် 

အမိန်'=ှင့် �Yန်က? ားချက်များကုိ တိကျစွာလုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပ/ ီး ဝန်ထမ်းများ 

သိရိှ=ိုင်ရန်အတွက် ေက? ာ်ငြ ာသင်ပုန်းများတွင် ချိတ်ဆဲွ ထားရိှပါမည်။ 

(၅) မီးခိုးများ၊ ဖုန်မ@န်'များ၊ အမ@န်အမYားများကုိ ဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုဝင်များ=ှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ@ ေလျာ့နညး်ေစရန် စီမံေဆာင်ရွက် ထားပါမည်။ 

(၆) စက်ပစ�ည်းများ လည်ပတ်အသံုးပြ #ရာတွင် သတ်မှတ်တာဝန် ေပးအပ်ထား 

သည့် က¥မ်းကျင် ဝန်ထမ်းများကုိသာ ကုိင်တွယ်အသံုးပြ #ေစပါမည်။ 

(၇) ယာဥ်=ှင့် ယ="ရားများအသုံးပြ #ရာတွင် အသံုးပြ #မည့် ဝန်ထမ်းများ က¥မ်းကျင်မ@ 

ရိှေစရန် ဌာနတွင်းပညာေပးသင်တန်းများ  ပြ #လုပ်ေလ့ကျင့်မ@များ ေဆာင်ရွက် 

သွားပါမည်။ 

(၈) မီးေဘး က% ိ#တင်ကာကွယ်ေရးအတွက် အေထာက်အကူပြ #ပစ�ည်းများဖြ စ်ေသာ 

မီးသတ်ေဆးဗူး၊ မီးချိတ်မီးကပ်များ၊ မီးသတ်ေရကန်၊ ေရဗုံး၊ သဲပုံများ၊ 



 
သတ်မှတ်ေနရာအလုိက် သတိေပးဆုိင်းဘုတ်များကုိ  ထားရိှေဆာင်ရွက်ေစပ/ ီး 

မီးေဘး က% ိ#တင်ကာကွယ်ေရးစီမံချက် သီးခြ ားေရးဆဲွထားရှိေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၉) သဘာဝ ေဘးအ="ရာယ်ေက? ာင့်လည်းေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ေပါ့ဆမ@များ 

ေက? ာင့်လည်းေကာင်း လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ="ရာယ် မကျေရာက်ေစေရးအတွက် 

ဝန်ထမ်းများကုိ ပညာေပးခြ င်း=ှင့် သတိေပး=ိုးေဆာ်ခြ င်းများ ေဆာင်ရွက် 

သွားပါမည်။ 

(၁၀) မေတာ်တဆ ထိခိုက်မ@ဖြ စ်ပွားခဲ့ပါက အချိန်မီေဆးကုသခံယူ=ိုင်ေရး ေပါင်းစပ် 

ညHိ=ိ@င်း ေဆာင်ရွက်=ိုင်ရန်အတွက် အုပ်ချ#ပ်စီမံ$ံုးမှ (၁)ဦး၊ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

ေမာင်း(၁)ဦး၊ ေဆးေပးခန်းမှ က¥မ်းကျင်ဝန်ထမ်း(၁)ဦးတုိ'အား ေန'ည မပြ တ် 

တာဝန်ချထားပါမည်။ 

(၁၁) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ်ကင်းရှင်းေရး=ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်=ိုင်ေရး 

အတွက် ေကာ်မတီများအပြ င် အုပ်ချ#ပ်ေရးအဖွဲmများ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ 

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲmများ၊ က¥မ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၏ အဆင့်ဆင့် 

ကွပ်ကဲက? ပ်မတ်မ@များဖြ င့် စီစဥ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၁၂) ကျန်းမာေရးဌာနအေနဖြ င့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရး=ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ 

ေဆာင်ရန် ေရှာင်ရန်များအား ေဟာေပြ ာပွမဲျား ကျင်းပပြ #လုပ်ပါမည်။ 

(၁၃) ရာသီအလုိက်  ဖြ စ်ေပ�တတ်ေသာ ေရာဂါများအတွက် ကာကွယ်ေဆးထိုး 

ေပးခြ င်း=ှင့် လစဥ်ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

အား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၁၄) စားရိပ်သာတွင် ဝန်ထမ်းများစားရန် ချက်ပြ #တ်ေက¥းေမွးေသာ အစား 

အေသာက်များအား ကျန်းမာေရး=ှင့် ညီ�Yတ်မ@ ရိှ-မရိှ စစ်ေဆးပါမည်။  

 

 

 

 



 
အအများပြ ည်သူ=ှင်တုိ့င်ပင်ေဆွးေ=ွးခြ င်း 

၁၀။ ကုမ�ဏီမှ ဒါ$ုိက်တာ=ှင့်အတူ ေဘာ်ဆုိင်းရိှ ကုမ�ဏီ၏ အစည်းအေဝးခန်းမ၊ နံနက်(၀၉း၀၀) 

နာရီ၊ (၂၈.၅.၂၀၂၁)ရက်ေန'တွင် ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသခံပြ ည်သူများ=ှင့် ေတွmဆံုေဆွးေ=ွးခဲ့ပါသည်။ 

ေဒသခံများ=ှင့် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများသုိ' ကုမ�ဏီ၏ တာဝန်ရိှသူများမှ ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး 

ေဆာင်ရွက်ထားရှိမ@၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကိစ�ရပ်များတွင် ကုမ�ဏီမှကူညီပံ့ပိုးေပးေနမ@ အစီအစဥ် 

များ၊ လစဥ်ပုံမှန် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ေနမ@များ=ှင့် အလုပ်အကုိင် ခန်'ထားေရး 

ကိစ�များတွင် ေဒသခံများအား ဦးစားေပးခန်'ထားမ@=ှင့် လက်ရိှကုမ�ဏီတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန 

သည့် ေဒသခံဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်ေပးမ@၊ ပညာေရး=ှင့် သက်သာေချာင်ချိ 

ေရး ေထာက်ပံ့ေပးမ@များ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေ=ွးခဲပ့ါသည်။ 

အေထွေထွမန်ေနဂျာမှ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် သတ" #သန်'စင်မ@ 

လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အေခြ အေန၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လုိက် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ@ 

ဝန်းကျင်=ှင့် ေဂဟစနစ်များအေပ� ထိခိုက်=ိုင်သည့် အေခြ အေနများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မ@များအား ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များ၊ ရန်ပုံေငွထားရိှေဆာင်ရွက်မ@၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီဖွဲmစည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@အစီအစဥ်များ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေ=ွးခဲ့ပါသည်။ ထို'အပြ င် စီမံကိန်း 

ကာလတစ်ေလOာက် ေဒသခံပြ ည်သူများ=ှင့် စဥ်ဆက်မပြ တ် ေတွmဆံုေဆွးေ=ွး၍ အ က% ံပြ #တင်ပြ ချက် 

များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေပးမည်  ဖြ စ်ေက? ာင်း ေဆွးေ=ွးခဲပ့ါသည်။ ေဒသခံ 

 ပြ ည်သူများမှလည်း ၎င်းတို'ေဒသတွင် အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းများရရိှမ@၊ ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ေပးမ@၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးကိစ�များတွင် ကူညီေဆာင်ရွက် 

ေပးမ@တို'အတွက် ေဒသတွင် အကျိ#းေကျးဇူးများ ရရိှပါေ က? ာင်း=ှင့် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ထားရှိမ@များ 

အား ပငွ်လ့င်းမြ င်သာစွာ ချပြ ေဆွးေ=ွးမ@များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါေ က? ာင်း ေဆွးေ=ွး၍ အစည်း 

အေဝးအား $ုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ အစည်းအေဝး ေဆွးေ=ွးမ@ရလာဒ်များအဖြ စ် ေအာက်ပါ အချက်များ 

အား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အများပြ ည်သူ=ှင့် ေတွmဆုံေဆွးေ=ွးမ@ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံအား ေေနာက်ဆက်တဲွ(င) ဖြ င့် ပူးတဲွ တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

  

 



 
အစည်းအေဝးေဆွးေ=ွးမ@ရလဒ်  

� ေဒသဖွံmဖ/ ိ#းေရးကိစ�များ ေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုံေငွသီးခြ ားလျာထားသတ်မှတ်သံုးစွဲရန်၊ 

� ေကျးရွာေသာက်သံုးေရရရိှရန်အတွက် မိုးေရသုိေလှာင်ကန် ေဆာက်လုပ်ေပးရန်၊ 

� ခဲသတ" #တူးေဖာ်မ@လုပ်ငန်းအား ေဒသခံများ၊ ေဒသခံအဖွဲmအစည်းများ=ှင့် အကျိ#းတူ 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ၎င်းတို' အချိ#းရရိှသည့် ခဲသတ" #များအား ကုမ�ဏီမှ ဝယ်ယူေပးရန်၊ 

� ေကျးရွာချင်းဆက်လမ်းများ  ပြ #ပြ င်ရာတွင် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန်=ှင့် ေကျးရွာ 

နာေရးကူညီမ@အသင်းအား အကူညီေပးရန်၊ 

� အမကေကျာင်းများ မွန်းမံပြ င်ဆင်မ@ လုပ်ငန်းများတွင်  ဖြ ည့်စည်းပါဝင်ကူညီ 

ေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ 

� အစည်းအေဝးရလဒ်များ၊ ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးေဆာင်ရွက်မ@များအား အများပြ ည်သူသိရိှ 

ေစရန်အတွက် ကုမ�ဏီ$ံုးခန်း၊ ေကျးရွာအုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံး၊ လူမ@ေရး အသင်းအဖွဲmများ=ှင့် 

ေဒသအဖွဲmအစည်း$ံုးများတွင် ေက? ာ်ငြ ာသင်ပုန်းတွင် ကပ်၍ အသိေပး  ဖြ န်'ေဝရန်၊ 

� အများပြ ည်သူ=ှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေ=ွးခြ င်း အစည်းအေဝးအား (၆)လတစ် က% ိမ် ေဆာင် 

ရွက်ပါမည်။ 

 

  

 

 

 

 

 



 
ေေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးခြ င်း=ှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက် (Monitoring and Budget Allocation) 

၁၁။ ခဲသတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ@ 

များအား လုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ကာလ၊ လုပ်ငန်းရပ်နားခြ င်း=ှင့် စက်$ုံ 

ပိတ်သိမ်းမည့်အ က% ိ#ကာလ=ှင့် လုပ်ငန်းရပ်နားခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းပ/ ီးကာလများတွင် ေစာင့်က? ပ် 

 က? ည့်$@ စစ်ေဆးခြ င်း လုပ်ငန်းများအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးခြ င်းအဖွဲm ဖွဲmစည်း၍ ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� 

ထိခိုက်မ@  ဖြ စ်ေစ=ိငု်သည့် ခဲသတ" #$ုိင်းများ သယ်ယူခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာ=ှင့် စွန်'ပစ် 

ပစ�ည်းများ စွန်'ပစ်ခြ င်း၊ ေဘးအ="ရာယ်ရိှ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ စွန်'ပစ်ခြ င်း လုပ်ငန်းများမှ ပတ်ဝန်းကျင် 

=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ေစ=ိုင်သည့်အချက်များ=ှင့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ="ရာယ်  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု် 

သည့် အချက်များကို ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးပါမည်။ ခဲသတ" # က% ိတ်ခွဲသန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ@များအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆး 

မည့် လစဥ်ကုန်ကျစရိတ်များအား ကျပ်(၅)သိန်း လျာထားသတ်မှတ် သံုးစွဲေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ လံုေလာက်မ@မရှိပါက ကုမ�ဏီမှ အပြ ည့်အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ@များအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် အဖွဲmအစည်း=ှင့် 

အဖွဲmအစည်းမှ ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များအား တင်ပြ အပ်ပါသည်။ ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@ 

စစ်ေဆးေရးအဖွဲmမှ စစ်ေဆးေတွmရှိချက်များအား မှတ်တမ်းထားရိှခြ င်း၊ တာဝန်ခံဒါ$ိုက်တာထံ တစ်လ 

တစ်က% ိမ် တင်ပြ ခြ င်း၊ အေရးေပ� ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ�များရိှပါက ချက်ခြ င်းတင်ပြ ၍ လမ်း�Yန်ချက် 

များအတုိင်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ (၆)လတစ် က% ိမ် ဝန်က% ီးဌာနသို' တင်ပြ အစီရင်ခံခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေစာင္႔ၾကည္႔ ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြ႔ဲ   

 ဦးဆန္း၀င္း   စက္ရံုမွဴး    ဥကၠဌ 

 ဦးေဌး၀င္းသိန္း   AGTI Mechanical   အဖြ႔ဲ၀င္ 

 ဦးတူးငယ္   လ/ထ (၄)    အဖြ႔ဲ၀င္ 

 ဦးစုိးကိုကုိ   လ/ထ(၅)    အဖြ႔ဲ၀င္ 

 ဦးမ်ိဳးဆန္း   လ/ထ(၅)    အဖြ႔ဲ၀င္ 

 ဦးႏုိင္ျဖိဳး    လုပ္သား    အဖြ႔ဲ၀င္ 

 ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၀င္း   လုပ္သား    အဖြ႔ဲ၀င္ 

 ဦးခ်စ္မိုး    လုပ္သား    အဖြ႔ဲ၀င္  



 
 ဦးခ်စ္ေဇာ္   လုပ္သား    အဖြ႔ဲ၀င္ 

 ဦးခ်စ္၀င္း   လုပ္သား    အဖြ႔ဲ၀င္ 

 

ဇယား(၁၂.၁)ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးခြ င်း =ှစ်စဥ်ရန်ပုံေငွလျာထားချက်=ှင့် ခန်'မှန်းအသံုးစရိတ် 

စစ်ေဆးမည့်အေက? ာင်းအရာ 
တစ်=ှစ်ဓာတ်ခွဲ/တုိင်းတာ 

စစ်ေဆးမည့်အ က% ိမ ်
=ှစ်စဥ်ခန်'မှန်း စရိတ်(ကျပ်) 

ဆူညံသံ/တုန်ခါမ@ဖြ စ်ေပ�မ@ ၂ ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

ေလထုအရည်အေသွးတုိင်းတာ စစ်ေဆးခြ င်း၊ ၂ ၂,၄၀၀,၀၀၀ 

ေရအရင်းအမြ စ်သုံးစဲွမ@ ၂ ၂၀၀,၀၀၀ 

စွန်'ပစ်ေရ အရည်အေသွး 
၂ 

၆၀၀,၀၀၀ 

ေမြ ထုအရည်အေသွး 
၂ 

၆၀၀,၀၀၀ 

ေဂဟစနစ် 
၂ 

၈၀၀,၀၀၀ 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများေစာင့်က? ပ် 
 က? ည့်$@စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ် 

၂ 
၂၀၀,၀၀၀ 

လူမ@ဝန်းကျင်အေပ�ထိခိုက်မ@များ ေစာင့်က? ပ် 
 က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်  

၂ 
၂၀၀,၀၀၀ 

ေစာင့်က? ပ်က? ည့်$@စစ်ေဆးလုပ်ငန်းအတွက် =ှစ်စဥ်ခန်'မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၆,၀၀၀,၀၀၀ 
မှတ်ချက် - တတိယအဖဲွmအစည်းမှ (၆)လတစ်က% ိမ် ေစာင့်က? ပ ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးခြ င်း အစီရင်ခံစာအား 
ဝန်က% ီးဌာနသုိ' တင်ပြ ပါမည်။  

 

ေရအရင်းအမြ စ်သုံးစွဲမ@ 

(၁) ခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံုအတွက် လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်းသံုးေရအား  စက်$ံု=ှင့် 

ဆက်စပ်ေဒသရိှ ေဒသခံများ၏ ေရသံုးစွဲမ@အား ထိခိက်ုမ@ မရိှေစေရးအတွက် သီးခြ ား 

တည်ေဆာက်ထားေသာ ကုန်းသာမိုးေရစုကန်မှေရကုိ အသုံးပြ #ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသံုး 

ေရသံုးစွဲမ@ ပမာဏ=ှင့် ကုန်းသာမိုးေရစုကန်မှ ေရအရည်အေသွးအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ 

စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစ်ေဆးမည့် ေရသံုးစွဲမ@အား စီမံကိန်းကာလတစ်ေလOာက် မှတ်တမ်းထားရိှ 



 
ကာလ ပါမည်။ 

ေနရာ ကုန်းသာမိုးေရစုကန် - 

Latitude: 20°55'41.55"N, Longitude: 96°44'30.64"E 

အက% ိမ်  (၆)လတစ် က% ိမ်- pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit), Mercury 
(mg/lit), Lead (mg/lit), Zinc (mg/lit), Total  
Suspended Solid (mg/lit), Sulphate(SO4=) 
(mg/lit), BOD(mg/lit), COD(mg/lit), Arsenic 
(mg/lit), CN(mg/lit) 

တာဝန်ယူမည့်ဌာန ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ 

တာဝန်ခံအဖွဲm ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးေရးအဖွဲm 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လ တစ်က% ိမ်၊ ဝန် က% ီးဌာနသုိ' တင်ပြ ရန် 

သတ်မှတ်ချက် (၆)လ တစ်က% ိမ် စမ်းသပ်မ@အား ISO လက်မှတ်ရ၊ Tech 
Laboratory ဓာတ်ခွဲခန်းသုိ' ေပးပို' စမ်းသပ် ပါမည်။ 

မှတ်ချက် =ှစ်စဥ်ခန်'မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

  

ဆူညံသံ 

(၂) စက်$ံုလည်ပတ်မ@ေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ@ဝန်းကျင်=ှင့် ေဂဟစနစ်များအေပ� ထိခိုက် 

ေစ=ိငု်ေသာ ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနစဥ် ဆူညံသံ 

 ဖြ စ်ေပ�မ@အား စက်$ုံအနီးဝန်းကျင်၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်အနီး၊ အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံးအနီး၊ ဝန်ထမ်း 

ေဆာင်အနီး၊ သတ" #သန်'စင်များ သုိေလှာင်သိမ်းဆည်းသည့် စတိုအနီး=ှင့် စက်$ံုအတွင်းတို' 

တွင် တုိငး်တာစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆူညံသံ  ဖြ စ်ေပ�မ@မှာ 

အမျိ#းသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်များ၊ ဆူညံသံ 

သတ်မှတ် စံချိန်စံ�Yန်းအတွင်း ရိှပါသည်။ ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@အား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 

(70)dBA=ှင့် ဝန်ထမ်းေဆာင်အနီး (55)dBA အတွင်း ရိှေစေရးအတွက် ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ 

စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစ်ေဆးမည့်

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ သတ" #တွင်း 
ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေနရာ ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာ(၁)- 
(ဝန်ထမ်းေဆာင်အနီး)  



 
 Latitude: 20°55'42.93"N, Longitude: 96°44'42.53"E 

ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာ(၂) - 
(အုပ်ချ#ပ်ေရး$ံုးအနီး) 
Latitude: 20°55'40.39"N, Longitude: 96°44'41.76"E 

ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာ(၃) - 
(စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်အနီး) 

Latitude: 20°55'35.39"N, Longitude: 96°44'41.52"E 

ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာ(၄) - 
(စက်$ံုဝန်းကျင်အနီး) 

Latitude: 20°55'38.20"N, Longitude: 96°44'45.53"E 

ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာ(၅) - 
(စက်$ံုအတွငး်) 

Latitude: 20°55'42.11"N, Longitude: 96°44'39.97"E 

ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာ(၆) - 
(စတုိအနီး) 

Latitude: 20°55'41.46"N, Longitude: 96°44'38.43"E 
အက% ိမ် (၆)လတစ် က% ိမ် တိုင်းတာစစ်ေဆးပါမည်။ 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွm ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ 

ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲm ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးေရးအဖွဲm 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လ တစ်က% ိမ်၊ ဝန် က% ီးဌာနသုိ' တင်ပြ ရန် 

မှတ်ချက် ဝန်ထမ်းေဆာင်အနီး ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@အား - One Hour 
LAeq(55)dBA =ှင့်    စက်$ံုအနီး ဆူညံသံ  ဖြ စ်ေပ�မ@အား - One 
Hour LAeq(70)dBA ရိှေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

မှတ်ချက် =ှစ်စဥ်ခန်'မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

  

ေလထုအရည်အေသွး 

(၃) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၊ အုပ်ချ#ပ်ေရး$ံုးအနီးတွင် ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးခြ င်း လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အခါ (၆)လ 

တစ်က% ိမ် လုပ်ကွက်အတွင်းရိှ ေလထုအရည်အေသွးအား အမျိ#းသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 



 
အရည်အေသွး (ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွးအတွင်း ရိှေစေရး 

အတွက် ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးပါမည်။ စက်$ံု=ှင့် ဆက်စပ်ေဒသတွင်ရှိေသာ ေဘာ်ဆုိင်း 

ေကျးရွာ၏ ေလထုအရည်အေသွးအား တိုင်းတာစစ်ေဆး ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစ်ေဆးမည့်

ကာလ 

လုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့် ကာလ၊ 
သတ" #တွင်း ပိတ်သိမ်းသည့် ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေနရာ 

 

အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံးအနီး - 

Latitude: 20°55'40.75"N, Longitude: 96°44'41.83"E 

ေဘာ်ဆုိင်း$ံုးချ#ပ် - 

Latitude: 20°57'16.97"N, Longitude: 96°46'8.99"E 

အက% ိမ်=ှင့် တိုင်း တာ 
စစ်ေဆးမည့်
Parameters များ 

(၆)လတစ် က% ိမ် တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တိုင်းတာ 
စစ်ေဆးမည့် Parameters များမှာ Carbon Monoxide, 
Nitrogen Dioxide, Nitrous Oxide, PM10, PM2.5 =ှင့် SO2 
တုိ'အား တိုင်းတာ စစ်ေဆးပါမည်။  

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွm ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ 

ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲm ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးေရးအဖွဲm 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လတစ် က% ိမ် ဝန် က% ီးဌာနသုိ' တင်ပြ ရန် 

သတ်မှတ်ချက် အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လYတ်မ@) 
လမ်း�Yန်ချက်များ=ှင့် National Ambient Air Quality 
Standards များ=ှင့် အညီ ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

မှတ်ချက် =ှစ်စဥ်ခန်'မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၂,၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအေငွm) 

(၄) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@မှ ထွက်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ပစ�ည်း 

များမှာ Industrial Waste အေနဖြ င့် သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာ 

(Tailing) =ှင့် လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ (Waste Water)၊ ဝန်ထမ်းများ သံုးစွဲရာမှထွက်ရိှေသာ 

အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်း (Domastic Waste) များတို'  ဖြ စ်ပါသည်။ 

  



 
ခဲသတ" #သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှထွက်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ေမြ စာများ=ှင့် လုပ်ငန်းသံုး စွန်'ပစ်ေရများ 

စစ်ေဆးမည့်

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ=ှင့်  
လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ 

ေနရာ စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာ(စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်)- 

Latitude: 20°55'34.74"N, Longitude: 96°44'39.38"E 

စွန်'ပစ်ေရ(စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်) - 

Latitude: 20°55'35.07"N, Longitude: 96°44'38.56"E 

စွန်'ပစ်ေရ(အနည်ထိုင်ကန်) - 

Latitude: 20°55'35.70"N, Longitude: 96°44'36.49"E 
အက% ိမ်=ှင့် တိုင်းတာ 
စစ်ေဆးမည့်
Parameters များ 

(၆)လတစ် က% ိမ် စစ်ေဆးပါမည်။  

စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား တုိင်းတာစစ်ေဆးမည့် Parameters များမှာ 
စွန်'ပစ်ေမြ သား အမျိ#းအစားများ=ှင့် ဘူမိဆုိင်ရာ ဖွဲmစည်းမ@၊ Pb, 
Hg, As, CN ပါဝင်မ@တို'အား စစ်ေဆးပါမည်။ 

လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ တုိင်းတာစစ်ေဆးမည့် Parameters များမှာ 
- 

(၆)လတစ် က% ိမ် - pH, Fe(mg/lit), Free CN (mg/lit), Au 
(mg/lit), Copper (mg/lit), Lead (mg/lit), 
Zinc (mg/lit), Total Suspended Solid 
(mg/lit), Sulphate (SO4=) (mg/lit), BOD 
(mg/lit), COD (mg/lit), Arsenic (mg/lit) 

တာဝန်ယူမည့်အဖွဲm ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ 

ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွmဲ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးေရးအဖွဲm 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လတစ် က% ိမ် ဝန် က% ီးဌာနသုိ'တင်ပြ ရန်၊  

သတ်မှတ်ချက် စွန်'ပစ်ေမြ စာများ မိုးကာလ=ုန်းအနည်အ=ှစ်များ တိုက်စားမ@ 
မရိှေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 

အေထွေထွသံုးစွန်'ပစ်ပစ�ည်း  

(၄.၁) စက်$ံုတွင် ဝန်ထမ်း(၅၇)ဦး ခန်'ထား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထွက်ရိှသည့် 

အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများမှာ စားကုန်ေသာက်ကုန် စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ၊ လူသံုး 

ကုန် စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ=ှင့် အေထွေထွသုံး စွန်'ပစ်ေရတို'  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ရက်လOင် 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်း ထွက်ရှိမ@မှာ (၄)ပိဿာခန်'ဖြ စ်ပ/ ီး၊ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများအား ဝန်ထမ်း 



 
ေဆာင်၏ အေနာက်ဘက်တွင် တူးေဖာ်ထားေသာ (၈'x၆'x၄') ေမြ ကျင်းအတွင်း 

ေခြ ာက်ခံ၍ ေမြ ညH၊ိ ေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပင်များ  ပြ န်လည်စိုက်ပျိ#းမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ချိ#းေရ၊ သံုးေရအဖြ စ် အသံုး ပြ #ရာမှ ထွက်ရိှေသာ အေထွ 

ေထွသံုး စွန်'ပစ်ေရမှာ တစ်ရက်လOင် (၆၀၀)ဂါလံခန်'  ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွေထွသံုး 

စွန်'ပစ်ေရများအား ေမြ ာင်းများဖြ င့် အစားထိုးစိုက်ခင်းများသို' သွယ်တန်းေပးပို'ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွေထွသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်း၊ စွန်'ပစ်ေရထွက်ရှိမ@=ှင့် စွန်'ပစ်မ@ အေခြ  

အေနများအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 

ေြမထုအရည်အေသွး 

(၅) အေပ�ယံေမြ ထု အေခြ အေနအား သိရိှေစရန် စက်$ုံအတွင်း ေမြ နမူနာအား ေကာက်ယူ 

စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ခဲသတ" #သန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းေ က? ာင့် ေမြ ထုအရည်အေသွး 

ညစ်ညမ်းမ@ ရိှ/မရိှ သိရိှေစရန် ေမြ ေပ�ေရ=ှင့် ေမြ ဆီလYာ ညစ်ညမ်းေစ=ိငု်သည့် အရင်းအမြ စ် 

များဖြ စ်သည့် စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်မှ စွန်'ပစ်ေမြ စာ နမူနာ=ှင့် ခဲသတ" #သန်'စင် နမူနာတို'အား 

ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ေမြ ဆီလYာ 

ညစ်ညမ်းမ@ ရိှ/ မရိှ သိရိှ=ိုင်ရန် ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစ်ေဆးမည့်

ကာလ 

လုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့် ကာလ၊ စက်$ံု 
ပိတ်သိမ်းသည့် ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေနရာ 

 

ေမြ နမူနာ - 

Latitude: 20°55'42.11"N, Longitude: 96°44'37.22"E 

သတ" #သန်'စင်နမူနာ - 

Latitude: 20°55'42.10"N, Longitude: 96°44'39.82"E 

စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာ (စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်) - 

Latitude: 20°55'34.74"N, Longitude: 96°44'39.38"E 

အက% ိမ် =ှင့် 
Parameters 

(၆)လ တစ်က% ိမ် လုပ်ကွက်အတွင်း ကုိယ်စားပြ #နမူနာ ေကာက်ယူ 
စစ်ေဆးပါမည်။ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် Parameters 
များမှာ - 

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



 
တာဝန်ယူမည့်အဖွဲm ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ 

ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွmဲ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးေရးအဖွဲm 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လတစ် က% ိမ် ဝန် က% ီးဌာနသုိ' တင်ပြ ပါမည်။  

သတ်မှတ်ချက် ေမြ ထုအရည်အေသွးအား Contaminated Land Exposure 
Assesment (UK & EU) (CLEA) (SGV = Soil Guideline 
Value) စံချိန်စံ�Yန်းအတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

မှတ်ချက် =ှစ်စဥ်ခန်'မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

 

ေဘးအ="ရာယ်ရိှစွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ စွန်'ပစ်မ@ 

(၆) ေဘးအ="ရာယ်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ စွန်'ပစ်မ@ ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးခြ င်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မ@၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် စီမံကိန်းမှ အသံုးပြ #ပ/ ီးေသာ ေဘးအ="ရာယ်  ဖြ စ်ေစ=ိငု် 

သည့် ပစ�ည်းများ၊ သုိေလှာင်ခြ င်း=ှင့် စွန်'ထုတ်ခြ င်းများကုိ စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်=ိုင်ရန် 

အတွက် စစ်ေဆးခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘးအ="ရာယ်ရှိ ပစ�ည်း 

များေ က? ာင့် စက်$ံုဝန်ထမ်းများ အ="ရာယ် ဖြ စ်ေစခြ င်း၊ ေမြ ထု၊ ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ 

များ ညစ်ညမ်းခြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ေဒသခံများအား အ="ရာယ်  ဖြ စ်ေစခြ င်း၊ သတ"ဝါ=ှင့် 

အပင်မျိ#းရင်း  ဖြ စ်ထွန်းမ@များအား ထိခိုက်ေစခြ င်း စသည်ဖြ င့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ@ဝန်းကျင်တို' 

အား ထိခိုက်ေစ=ိုင်မည်  ဖြ စပ်ါ သည်။ 

စစ်ေဆးမည့်

 ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလမှ 
စက်$ံုပိတ်သိမ်းပ/ ီးကာလအထိ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေနရာ ဓာတ်ေဆးများထည့်ထားသည် ့ ဘူးခွံများ=ှင့် စက်ဆီေချာဆီများ 
စွန်'ပစ်မ@အေခြ အေန၊ 

အ က% မ်ိ  အပတ်စဥ် စစ်ေဆးပါမည်။ 

တာဝန်ယူမည့် ဌာန ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ 

တာဝန်ခံအဖွဲm ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးေရးအဖွဲm 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လတစ် က% ိမ် ဝန်က% ီးဌာနသုိ' တင်ပြ ရန်၊ အေရးေပ� အေခြ  အေန 
ရိှပါက ချက်ခြ င်းတင်ပြ ရန်၊ 

သတ်မှတ်ချက် ေဘးအ="ရာယ် မဖြ စ်ေစေရးအတွက် စွန်'ပစ်မ@အစီအမံများ စနစ် 
တကျ ရိှမရိှ စစ်ေဆးပါမည်။ 

  



 
ေေဂဟစနစ် 

(၇) ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမ@မှာ ၎င်းေဒသ၏ ေမြ ဆီလYာအရည်အေသွး၊ ရာသီဥတု=ှင့် ပင်လယ်ေရ 

မျက်=ှာပြ င်အမြ င်မ့ျားအေပ�တွင် မူတည်၍  ဖြ စ်ေပ�ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်'ပစ်ေမြ စာစွန်'ပစ်မ@ 

လုပ်ငန်းမှ ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမ@အေပ� တိုက်$ိုက်=ှင့် သွယ်ဝိုက်၍ ထိခိုက်မ@များအား 

 ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်ပါသည်။ ေဂဟစနစ်အား အဓိကထိခိုက်မ@  ဖြ စ်ေစ=ိုင်သည့် အချက်များမှာ 

ေမြ ယာအသံုးချမ@များ၊ သစ်ပင်ပြ #န်းတီးေစမ@များ၊ ေဒသေပါက်ပင်များအစား အခြ ားေဒသမှ 

သစ်ပင်များ ဝင်ေရာက်အစားထိုး ေပါက်ေရာက်ေစခြ င်း၊ ေမြ ဆီလYာ အရည်အေသွးများ 

ေပြ ာင်းလဲေစခြ င်း၊ ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပ�ေစခြ င်းစသည့် အချက်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ အချိ#'ေသာ 

ထိခိုက်မ@များမှာ ေရတို ကာလတွင်း ထိခိုက်ေစခြ င်းဖြ စ်ပ/ ီး အချိ#'မှာေရရှည် ေဂဟစနစ်အေပ� 

ထိခိုက်ေစ=ိုင်ပါသည်။ ေဂဟစနစ် ထိခိုက်မ@မရှိေရးအတွက် ေလျာ့ချမည့် အစီအမံများအဖြ စ် 

ေမြ ယာအသံုးချမ@များ အနည်းဆံုး  ဖြ စ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ သဘာဝ ေပါက်ပင်များ 

ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ မျိ#းရင်းမျိ#းစိတ်အပင်များ ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ မျက်=ှာပြ င်ေရ အရည်အေသွး 

ထိန်းသိမ်းခြ င်း စသည့်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်မ@ ရိှေစေရးအတွက် 

ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစ်ေဆးမည့် 

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ 
စက်$ံုပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

စစ်ေဆးမည့် 
အေက? ာင်းအရာ 

ထိန်းသိမ်းထားေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များ၊ ေရအရည်အေသွးများ၊ 
ေမြ ယာအသံုးချမ@=ှင့်  ပြ န်လည်ထူေထာင်မ@ အေခြ အေန၊ အခြ ားေသာ 
မျိ#းစိတ်များ ဝင်ေရာက်ေပါက်ေရာက်မ@ အေခြ အေနများ၊ 

အက% မ်ိ  လစဥ် စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

တာဝန်ယူမည့် ဌာန ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ 

တာဝန်ခံအဖွဲm ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးေရးအဖွဲm 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လတစ် က% ိမ် ဝန် က% ီးဌာနသုိ' တင်ပြ ရန်၊  

သတ်မှတ်ချက် =ှစ်စဥ်ခန်'မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် 



 
လလူမ@ေရးဆုိင်ရာ ကိစ�ရပ်များအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးခြ င်း 

(၈) ေဒသခံပြ ည်သူများအား စီမံကိန်းအတွင်း ဖိတ် က? ား၍ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်း အဆင့် 

ဆင့်၊ စွန်'ပစ်ေရ၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာ၊ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများထွက်ရိှမ@၊ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် 

ထိခိက်ုမ@ မရိှေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မ@ အေခြ အေနများ၊ ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆး 

သည့် အစီအစဥ်များ=ှင့် သတ်မှတ်ချက် အရည်အေသွးများ၊ လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင် အေခြ  

အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေ=ွး၍  ပြ ည်သူလူထ၏ု လုိလားချက်များ၊ အက% ံ ပြ #ချက်များအား 

စီမံေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပ/ ီး ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည် ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစ်ေဆးမည့် 

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ 
စက်$ံုပိတ်သိမ်းသည့် ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းပ/ ီး ကာလများတွင် 
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

စစ်ေဆးမည့် 
နယ််ပယ် 

ေကျးရွာများတွင် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ထိခိုက်မ@ (ဆူညံသံ၊ 
တုန်ခါမ@၊ ဖုန်မ@န်'ပျံmလွင့်မ@၊ ေလထုအရည်အေသွး)များအား 
စစ်ေဆးပါမည်။  

ေဒသအလုပ်သမားခန်'ထားေရး=ှင့်အလုပ်သမားေရးရာကိစ�များ၊ 

ေကျးရွာလမ်းများတွင် လုပ်ကွက်မှ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ ေက? ာင့် 
ယာဥ်အ="ရာယ်၊ ဆူညံသံ၊ ဖုန်မ@န်' ထွက်ရိှမ@ မရိှေစေရးအတွက် 
ေဆာင်ရွက်ေနမ@အေခြ အေနများ၊ 

ေဒသဖွံmဖ/ ိ#းေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ@များအား ေကျးရွာ 
အုပ်ချ#ပ်မ@ တာဝန်ရိှသူများအပြ င် ရပ်မိရပ်ဖများ=ှင့် ေဆွးေ=ွး 
စီမံေဆာင်ရွက်မည့် ကိစ�ရပ်များ

အက% မ်ိ  အပတ်စဥ် စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

တာဝန်ယူမည့် ဌာန ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ 

တာဝန်ခံအဖွဲm ေစာင့်က? ပ်  က? ည့်$@စစ်ေဆးေရးအဖွဲm 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လတစ် က% ိမ် ဝန် က% ီးဌာနသုိ' တင်ပြ ရန်၊  

သတ်မှတ်ချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်များေဆာင်ရွက်မ@ေ က? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရွာ 
များအား ထိခိုက်မ@ မရိှေစရန်၊ ေကျးရွာ၊ေဒသခံများ=ှင့် စီမံကိန်း 
အက? ား ေကာင်းမွန်ေသာ အမြ င်၊ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ@များ 
ရရိှေစရန်၊ 

မှတ်ချက် =ှစ်စဥ်ခန်'မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် 



 
အအဖွဲmအစည်း=ှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက် 

၁၂။ ခသဲတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင် စက်$ုံတွင် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီအစဥ်များအဖြ စ် သတ" # 

သန်'စင် စက်$ံုနယ်ေမြ =ှင့် ဆက်စပ်ဧရိယာအတွင်း လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင် အ ေြခ 

အေနများအား ေလ့လာဆန်းစစ်ခြ င်း၊ သတ" #သန်'စင်မ@လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@မှ အဆင့်လိုက် 

ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်ေစ=ိုင်သည့် အရင်းအမြ စ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ 

ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိက်ုမ@များ ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ် 

များ၊ ဓာတ်ေဆးပစ�ည်းများ=ှင့် ေဘးအ="ရာယ်ရိှပစ�ည်းများ ထားသုိသံုးစွဲစွန်'ပစ်မ@ အေခြ အေနများ 

အား စီမံေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများ စွန်'ပစ်မ@=ှင့် လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ  ပြ န်လည်သံုးစွဲမ@ 

အစီအစဥ်များ၊ စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတွက်အသံုးချထားေသာ ေမြ ယာများအား အစားထိုးစိုက်ပျိ#းေရး 

အစီအစဥ်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ="ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး=ှင့် သဘာဝေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်ေရး 

အစီအစဥ်များ၊ ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးကိစ�များ=ှင့်  သတ" #သန်'စင်စက်$ံု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@များေ က? ာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ဆုိးကျိ#းသက်ေရာက်မ@ အေခြ အေနများအား  စီမံကိန်းကာလ 

တစ်ေလOာက် ေစာင့် က? ပ်  က? ည့်$@ စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် 

တုိ' ဖြ စ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီအစဥ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ ဖွဲmစည်း၍ လစဥ်ရန်ပုံေငွ ကျပ်(၆)သိန်း လျာထားသတ်မှတ် 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လံုေလာက်မ@မရှိပါက ကုမ�ဏီမှ အပြ ည့်အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွမဲ@အစီအစဥ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အသံုးစရိတ် 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ေကာ်မတီ ဖွဲmစည်းေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပ/ ီး ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်'ခွဲမ@ 

ရန်ပုေံငွ၊ ေစာင့်က? ပ်က? ည့်$@စစ်ေဆးမည့်ရန်ပုံေငွ၊ လုပ်ငန်းရပ်နားခြ င်း=ှင့် စက်$ုံ ပိတ်သိမ်းမ@ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုံေငွများ သီးခြ ားလျာထား သတ်မှတ်သံုးစွဲမည်ဖြ စ်ပ/ ီး လုိအပ် 

ပါက ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမိတက်မှ အပြ ည့်အဝ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ လုပ်ငန်းများ လစဥ်ရန်ပုံေငွ၊ ဆက်စပ် ေမြ ေနရာစိမ်းလန်းစိုေပြ ေရး 

အတွက် စိုက်ပျိ#းေရးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် လစဥ်ရန်ပုံေငွ ကျပ်(၆)သိန်း သတ်မှတ်၍ သံုးစွဲ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အား 

ထိခိုက်မ@များအား ေစာင့်က? ပ်  က? ည်$့@ စစ်ေဆးမည့် လစဥ်ရန်ပုေံငွအဖြ စ် ကျပ်(၅)သိန်းအား 

လျာထားသတ်မှတ် သံုးစွဲပါမည်။ ထို'အတူ လုပ်ငန်းရပ်နားခြ င်း=ှင့် စက်$ုံပိတ်သိမ်းမ@ လုပ်ငန်း 



 
များေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုေံငွ ကျပ်သိန်း(၄၀၀) လျာထားသတ်မှတ် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါ 

ေက? ာင်း=ှင့် အမှန်တကယ် ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ လံုေလာက်မ@မရိှပါက ကုမ�ဏီမှ အပြ ည့် 

အဝ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ 

 ဦးသန္းထြန္း           မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ   ဥကၠဌ 

 ဦးကုိကုိေမာင္   ဒါရိုက္တာ    အတြင္းေရးမွဴး 

 ဦးဆန္း၀င္း   စက္ရံုမွဴး    ဒု-အတြင္းေရးမွဴး 

 ဦးကုိကုိႏိုင္   အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ   အဖြ႔ဲ၀င္ 

 ဦးစုိးထြန္းေအာင္   မန္ေနဂ်ာ    အဖြ႔ဲ၀င္ 

ဇယား(၁၂.၁) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ =ှစ်စဥ်ရန်ပုံေငွလျာထားချက် 

 

ဇယား(၁၂.၂) စက်$ံုပိတ်သိမ်းေရးအစီအစဥ် ရန်ပုံေငွလျာထားချက် 

စက်$ံုပိတ်သိမ်းေရးအစီအစဥ်ရန်ပုံေငွလျာထားချက် ၄၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

 

 

 



 
ေေဒသဖံွmဖ/ ိ#းေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၁၃။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက်သည် ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေကျးရွာ အုပ်စုအတွင်းရိှ 

အနီးဆံုးေကျးရွာများ၏ လူမ@ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးက¯များတွင်သာမက၊ ေကျးရွာအုပ်စု 

 ပြ င်ပရှိ ေနရာများပါမကျန် ေဒသခံ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ=ှင့် ညHိ=ိ@င်းတုိင်ပင်၍ အမှန်တကယ် လုိအပ်ချက် 

ရိှေသာ ေနရာများတွင် ေဒသဖွmံ ဖ/ ိ#းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးလOက် ရိှပါသည်။ ၂၀၁၀ ခု=ှစ်၊ 

ဇူလုိင်လမှ ၂၀၂၁ခု=ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ၊ ပညာေရးက¯တွင် ၅၈,၂၃၈,၂၈၀ ကျပ်၊ လူမ@ေရး 

က¯တွင် ၁၂၂,၃၃၆,၄၄၀ ကျပ်၊ ေသာက်သုံးေရရရှိေရးက¯တွင် ၆၅,၂၇၆,၁၃၀ ကျပ်၊ လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရးက¯တွင် ၁၈၅,၆၂၀,၃၄၇ ကျပ်၊ ကျန်းမာေရး က¯တွင် ၁၆,၉၂၄,၂၀၀ ကျပ်=ှင့် 

လOပ်စစ်မီးရရိှေရးအတွက် ၁,၄၅၂,၆၇၄,၀၀၀ ကျပ် လှ�ဒါန်း သံုးစွဲခဲ့ ပ/ ီး၊ စုစုေပါင်း ၁,၉၀၁,၀၆၉,၃၉၇ 

ကျပ် လှ�ဒါန်းသံုးစွဲခဲ့ ပ/ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ =ှစ်စဥ်သံုးစွဲမည့် ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး ရန်ပုံေငွအား (၄၅,၀၀၀,၀၀၀) 

ကျပ် လျာထားသတ်မှတ် သံုးစွဲမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး ေဆာင်ရွက် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

အား ေေနာက်ဆက်တဲွ(စ) ဖြ င့် ပူးတဲွတင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

ဇယား(၁၃.၁)ေဒသဖွmံဖ/ ိ#းေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ=ှင့် လှ�ဒါန်းမ@စာရင်း 

 

 

 

 



 
ဇယား(၁၃.၂)ေဒသဖွmံဖ/ ိ#းေရးရန်ပုံေငွ လျာထားချက်=ှင့် ခန်'မှန်းအသံုးစရိတ် 

စဥ် အေက? ာင်းအရာ 
=ှစ်စဥ်ရန်ပုံေငွ 

လျာထားချက်(ကျပ်) 
မှတ်ချက် 

၁။ ပညာေရး ၁၄,၀၀၀,၀၀၀   
၂။ လူမ@ေရး+ သာသနာေရး 15,000,000   
၃။  ေသာက်သံုးေရ ရရိှေရး 1,000,000   
၄။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ေရး 5,000,000   
၅။ ကျန်းမာေရး 9,000,000   
၆။ အများပြ ည်သူ=ှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေ=ွးခြ င်း ၁,၀00,000 အများပြ ည်သူ=ှင့် 

(၆)လ တစ်က% ိမ် 

ေတွmဆုံ ေဆွးေ=ွးပ/ ီး 

ေတာင်းဆိုချက်များကုိ 

 ဖြ ည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရွက်ေပး ခြ င်း 

 ေဒသဖွံmဖ/ ိ#းေရးခန်'မှန်းအသံုးစရိတ် ၄၄၅,၀၀၀,၀၀၀  ကျပ် 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
လလုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ုပံိတ်သိမ်းခြ င်း 

၁၄။ ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၏ လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်း လုပ်ငန်း 

များအား ကုမ�ဏီ၏ ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ေတာင် က% ီးခ$ုိင်၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသရိှ 

ခဲသတ" #တွင်းများတွင် သတ" #သုိက် လံုေလာက်မ@ မရိှေတာ့ခြ င်း၊ ခဲပါဝင်မ@ ေလျာ့နည်းသွားခြ င်း=ှင့် 

သန်'စင်မ@ စရိတ်များ  က% ီးမြ င့်လာပ/ ီး စီးပွားေရးတွက်ေခြ မကုိက်သည့် ကာလတွင် ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလတွင် 

ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ေစ=ိုင်သည့် အချက်များ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစေရး 

အတွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းများအား စက်$ုံပိတ်သိမ်းမည့် အက% ိ#ကာလ (Pre-closure)၊ 

ပိတ်သိမ်းမည့်ကာလ (Closure)၊ ပိတ်သိမ်းပ/ ီး(Post Closure)ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်း လုပ်ငန်းများကုိ အေထွေထွမန်ေနဂျာ 

ဦးေဆာင်ေသာလုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်း အစီအမံ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မည့် အဖွဲmအစည်းမှ စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခြ င်း=ှင့် စက်$ုံ 

ပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ကျပ်သိန်း(၄၀၀)အား ရန်ပုံေငွအ ဖြ စ် လျာထားေဆာင်ရွက် 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အခါ လံုေလာက်မ@မရှိပါက ကုမ�ဏီမှ 

အပြ ည့်အဝ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်သွားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  က% ိတ်ခွဲခြ င်း=ှင့် အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်ခြ င်း 

လုပ်ငန်းများတွင် အသံုးပြ #သည့် စက်ပစ�ည်းများ ရပ်ဆုိင်းခြ င်း (Decommissioning of all plant 

equipments)၊ စက်$ံုအတွင်း ခဲသတ" #$ုိင်းများ လက်ကျန်မရိှေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းမ@ 

မပြ #မီ သတ" #သန်'စင် ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသံုးပြ #ခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများဖြ စ်ေသာ အေထွေထွသံုး 

စွန်'ပစ်ပစ�ည်း(Domastic Waste)၊ စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်းများ=ှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းသံုး စွန်'ပစ်ပစ�ည်း 

(Hazardous Wastes)များအား  စက်$ံုဧရိယာအတွင်း လက်ကျန်မရှေိစေရးအတွက် ပိတ်သိမ်းမ@ 

အက% ိ#ကာလတွင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ သတ" #သန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းသံုး စက်ပစ�ည်းများအား စက်$ံုဧရိယာမှ 

ဖယ်ရှားခြ င်း၊ စက်မ@ဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦးများ ဖယ်ရှားခြ င်း၊ အသံုးပြ #ထားေသာ ေမြ ေနရာများမှ 

ေမြ ဆီလYာပျက်စီးသွားေသာ ေမြ ေနရာများအား သင်ေ့လျာ်ေသာ ေမြ ယာအသံုးချမ@ လုပ်ငန်းတစ်ရပ် 

ထူေထာင်=ိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ အုပ်ချ#ပ်မ@ဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက် 

ထားေသာ ေမြ ေနရာများ=ှင့် စက်မ@ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေသာ ေမြ ေနရာများမှ ေမြ ထု 

အရည်အေသွးအား ညစ်ညမ်းမ@မရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း=ှင့် ေမြ နမူနာများ ေကာက်ယူ 

၍ စစ်ေဆးခြ င်း၊ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့မ@ေက? ာင့် လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရ အရည်အေသွးများ 



 
စစ်ေဆးခြ င်း၊ ေဒသတွင်း စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတွက် အစားထိုးစိုက်ပျိ#းထားေသာ အပင်များ ရှင်သန် 

ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ စက်$ံုဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို'=ှင့် ညHိ=ိ@င်း၍ ကုမ�ဏီ၏ အခြ ား 

လုပ်ငန်းများတွင် ခန်'ထားခြ င်းစသည့် လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁) စက္ရုံပိတ္သိမ္းေရးအဖြဲ႔ 

ဦးကုိကုိေမာင္ ဒါရိုက္တာ  ဥကၠဌ 

ဦးဆန္း၀င္း   စက္ရံုမွဴး ဒု-ဥကၠဌ 

ဦးရဲထြန္း ဌာနခြမဲွဴး အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးမ်ိဳးသန္႔စုိး ဌာနခြမဲွဴး အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးခင္ေမာင္ျမင္႔  ဌာနခြမဲွဴး အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးေဇာ္၀င္းလြင္  စက္ရံုၾကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးေက်ာ္ျမင္႔သန္း  ပထ၀ီ၀င္(၀ိဇၨာဘြ႕ဲ) အဖြဲ႔၀င္ 

ဦးသန္းထုိက္  B.E Metallargy (အင္ဂ်င္နီယာ)  အဖြဲ႔၀င္ 

 

(၂)လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊စက်$ံုပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ် 

စစဥ်  ေေဆာင်ရွက်မည် ့လုပ်ငန်း 

လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းပိတ်သိမ်းရန်  
စီမံေဆာင်ရွက်မည့်  လုပ်ငန်းများ  

မှတ်ချက်  ပိတ်သိမ်း
မမ@ အအက% ိ# 
ကကာလ 

ပိတ်သိမ်း
မမည့် 

ကကာလ 

ပိတ်သိမ်း
  ပ/ ီး 

ကကာလ 
၁။ ကုန်က? မ်းပစ�ည်းများလက်ကျန် 

မရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း    
 

၂။ Decommissioning  ပြ #လုပ်၍ စက် 
ပစ�ည်းများအား ရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ 

   
 

၃။ လOပ်စစ်ပုိင်းဆိုင်ရာများအား ဖျက်သိမ်း 
 ခြ င်း၊ 

   
 

၄။ စက်ပစ�ည်းပုိင်းဆိုင်ရာများအား 
 ဖြ #တ်၍ 
အခြ ားအသံုးပြ #မည့်ေနရာများသုိ' 
ပုိ'ေဆာင်ခြ င်း၊ 

   

 

၅။ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရာမှ ထွက်ရှိေသာ 
စွန်'ပစ်ပစ�ည်းများအား လုိအပ်သည့် 
ေနရာများတွင် အသံုးပြ #=ုိင်ရန် 
ပုိ'ေဆာင်ခြ င်း၊ အချိ#'အား 
မီး$@ိmဖျက်စီးခြ င်း၊

   

 



 
၆။ လုပ်ငန်းပုိင်းဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အဦးများ ဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ 
   

 

၇။ စွန'်ပစ်ေမြ စာကန်အား ေမြ ဖုိ'့၊ ေမြ ညH၍ိ 
အေပ�ယံေမြ စာ ဖံုးအပ်ု၍ အပင်များ 
စုိက်ပျိ#းခြ င်း၊ အနည်ထုိင်ကန်အား 
 ပြ # ပြ င်ခြ င်း၊ 

   

 

၈။ အသံုးပြ # ပ/ ီး ေမြ ေနရာများအား 
သင့်ေလျာေ်သာ ေမြ ယာအသံုးချမ@ 
 ပြ #လုပ်=ုိင်ေရးအတွက် 
စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

   

 

၉။ အုပ်ချ#ပ်မ@ဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ 
ရှေိသာေမြ ေနရာများ=ှင့် စက်မ@ဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်သည့် 
ေမြ ေနရာ များမှ ေမြ နမူနာများ 
ေကာက်ယူ စစ်ေဆးခြ င်း၊ 

   

 

၁၀။ သစ်ပင်များ  ပြ န်လည်စုိက်ပျိ�းခြ င်း၊     

၁၁။ ဖုန်မ@န်' ပျံmလွင့်မ@တိုင်းတာ စစ်ေဆးခြ င်း၊     

၁၂။ ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆ
းခြ င်း၊    

 

၁၃။ ေမြ ေပ�ေရ=ှင့်ေမြ ေအာက်ေရ 
အရည်အေသွးများ 
တုိင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း၊ 

   

 

၁၄။ ဝန်ထမ်းများ ေပြ ာင်းေရYmခန်'ထားခြ င်း၊     

 

သသံုးသပ်တင်ပြ ချက် 

၁၅။  ခသဲတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲ သန်'စင်စက်$ံုမှ ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်ေစ=ိုင် 

သည့် အချက်များမှာ သတ" #$ုိင်းများ သယ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ယာဥ်အ="ရာယ်  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်ခြ င်း၊ 

သတ" #$ုိင်းများ စုပုံ ခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲ ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ဖုန်'မ@န်'များ ပျံmလွင့်၍ ေလထုညစ်ညမ်းေစ=ိငု်ခြ င်း၊ 

စက်ပစ�ည်းများ သံုးစွဲခြ ငး်မှ ဆူညံသံ  ဖြ စ်ေပ�ေစ=ိငု်ခြ င်း၊ အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင်မ@အဆင့်မှ ဓာတ်ေဆးပါ 

စွန်'ပစ်ေမြ စာ=ှင့် စွန်'ပစ်ေရများ ထွက်ရိှခြ င်းဖြ င့် ေမြ ဆီလYာ ညစ်ညမ်းေစ=ိုင်ပါသည်။ ကုမ�ဏီမှ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@များ ေလျာ့နည်း သက်သာ 

ေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များအရ သတ" #$ုိင်းသယ်ယူမည့် ယာဥ်များမှာ သတ" #$ုိင်း 

(၂)တန်ဆန်' ယာဥ်ငယ်များဖြ စ်ခြ င်း၊ ယာဥ် က% ီး က? ပ်လုိက်ပါမည်  ဖြ စ်ခြ င်းတုိ'ေက? ာင့် လမ်းများတွင် 

ယာဥ်အ="ရာယ်ဖြ စ်ေပ�မ@ေလျာ့နည်းေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်$ံု=ှင့် အနီးဆံုးေကျးရွာမှာ (၃)မိုင်ခန်' 



 
ကွာေဝးပ/ ီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမ@များအရ ေန'/ည ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@မှာ အမျိ#းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 

အရည်အေသွး (ထုတ်လYတ်မ@) လမ်း�Yန်ချက်များအတွင်း ရိှပါသည်။ အမြ H#ပ်ေဖာ် သန်'စင်ရာတွင် 

ဓာတ်ေဆးသံုးစွဲမ@ပမာဏ နည်းပါးခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာများအား  စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန် 

အား စနစ်တကျ တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ စွန်'ပစ်ေရများအား လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသံုးပြ #မည်  ဖြ စ်ခြ င်း 

စသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@စနစ်များအရ=ှင့် လုပ်ငန်းသံုးစွန်'ပစ်ေရများသည် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ@ 

အေဖြ များအရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@မှ ေမြ ေပ�ေရ=ှင့် ေမြ ဆီလYာညစ်ညမ်းမ@ ေလျာ့နည်းသက်သာ 

ေစမည်  ဖြ စ်ေက? ာင်း သံုးသပ်ရရှိပါသည်။ ဖုန်'မ@န်'ပျံmလွင့်မ@ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် စုပုံကွင်းအနီး 

တွင် ေရဖြ န်းခြ င်း၊  က% ိတ်ခွဲစက်များတွင် ဖုန်စစ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြ င်းဖြ င့် အမ@န်အမYားများ ပျံmလွင့် 

မ@ေက? ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ@ သက်သာေစမည်  ဖြ စ်ပါေ က? ာင်း သံုးသပ်တင် ပြ အပ်ပါသည်။ ကေလာ 

 မ/ ိ#'နယ်အတွင်း ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးေဆာင်ရွက်ထားရိှမ@ အေခြ အေနများမှလည်း ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီ 

လီမီတက်မှာ ေဒသအေပ� ဖွံm ဖ/ ိ#းေရးကိစ�ရပ်များတွင် ထိေရာက်စွာ အကျိ#းပြ #ေနေသာ ကုမ�ဏီတစ်ခု 

 ဖြ စ်ပါေက? ာင်း သံုးသပ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။  

  

နိဂုံး 

၁၆။   ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီမှ ခဲသတ" #$ုိင်းများအား အမြ H#ပ်ေဖာ်သန်'စင် ခြ င်းနည်းစဥ်ကုိ အသုံးပြ # 

၍ ခဲပါဝင်မ@မြ င့်မားေသာ ခဲသတ" #သန်'စင်များ ထုတ်ယူရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အမြ H#ပ်ေဖာ် 

သန်'စင်ရာတွင် ဓာတ်ေဆးများအသံုးပြ #ရမည်  ဖြ စ်ေသာ်လည်း သံုးစွဲမ@ပမာဏမှ အလွန်နည်းပါးသည် 

 ဖြ စ်၍ သန်'စင်စက်$ံုမှ ထွက်ရိှေသာ စွန်'ပစ်ေရ၊ စွန်'ပစ်ေမြ စာများတွင် ဓာတ်ေဆးများေက? ာင့် 

ညစ်ညမ်းမ@ အလွန်နည်းပါးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမီတက်မှ စွန်'ပစ်ေမြ စာများ 

အား စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိငု်ကန် သီးခြ ားတည်ေဆာက်၍ စွန်'ပစ်ခြ ငး်၊  က% ိတ်ခွဲပ/ ီး သတ" # 

$ုိင်းများ=ှင့်  စွန်'ပစ်ေမြ စာများ သယ်ပို'သည့် စနစ်များအရလည်း သတ" #$ုိင်း=ှင့် စွန်'ပစ်ေမြ စာများ 

ဖိတ်စင်မ@နည်းပါးေစမည်  ဖြ စ်သဖြ င့် ေမြ ဆီလYာ ညစ်ညမ်းခြ င်းအား ေလျာ့နည်းေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရအရင်းအမြ စ် သံုးစွဲမ@တွင် သန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရိှေသာ လုပ်ငန်းသုံးစွန်'ပစ်ေရများအား 

 ပြ င်ပသို' စွန်'ထုတ်ခြ င်းမပြ #ပဲ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်=ှင့် အနည်ထိုင်ကန်တွင် =ုန်းအနည်အ=ှစ်များ 

အနည်ထိုင်ေစပ/ ီး  အကျိ#းရှိစွာ လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသုံးပြ #ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ သုိ'ဖြ စ်ပါ၍ 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမီတက်သည် ခဲထုတ်လုပ်မ@လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် 

လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@ အနည်းဆံုးဖြ င့် စီမံေဆာင်ရွက် ေနပါေက? ာင်း=ှင့် ကေလာ မ/ ိ#'နယ် 



 
အတွင်း ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရးကိစ�ရပ်များတွင်လည်း ထိေရာက်စွာ အကျိ#းပြ #ေနေသာ ကုမ�ဏီတစ်ခု  ဖြ စ်ပါ 

ေက? ာင်း တင်ပြ အပ်ပါသည်။ ေဘာ်ဖြ �ေတာင် ကုမ�ဏီလီမီတက်၏ ခဲသန်'စင်မ@ လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မ@ေက? ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်=ှင့် လူမ@ဝန်းကျင်အေပ� ထိခိုက်မ@အနည်းဆံုးဖြ စ်ေစေရးအတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်'ခွဲမ@ အစီရင်ခံစာ၏ ကတိကဝတ်ပါ အချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါေက? ာင်း တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ေနာက်ဆက်တဲွ(က) 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကကုမ�ဏီလီမိတက် 

ရှမ်းပြ ည်နယ်((ေတာင်ပိုင်း))၊  ကေလာ မ/ ိ#'နယ်၊  ေဘာ်ဆိုင်းေဒသ  

ခဲသတ" #$$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသသန်'စင်စက်$ံု 

 

၁။။ ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၊  ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  

၂။။ ေမြ စာရင်းပုစံံ((၁၀၅)) 

၃။။ ခဲသတ" #$ုိင်း   က% ိတ်ခွဲသန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်း  ခွင့်ပြ #မိန်'အေပ�   မြ န်မာ=ိငု်ငံရင်း=ှးီမြ H#ပ်=ှံမ@  

ေကာ်မရှင်၏ ဆုးံဖြ တ်ချက် 

၄။။  မြ န်မာ=ိငု်ငံရင်း=ှးီမြ H#ပ်=ှံမ@ေကာ်မရှင်၊  ခွင့်ပြ #မိန်'  

၅။။ ေကျးရွာအုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�း၏  ေထာက်ခံချက်  

၆။။ ခဲသတ" #က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ  တည်ေဆာက်မ@အေပ�  ဆက်စပ်ေဒသရိှ  ေကျးရွာများမှ  

ေဒသခံများ၏ ေထာက်ခံချက် 

၇။။ လOပ်စစ်ဓာတ်အားအသံုးပြ #ခြ င်းဆုိင်ရာ  အ="ရာယ်ကင်းရှင်းေက? ာင်းလက်မှတ်  

၈။။ ကုမ�ဏမှီတ်ပံုတင်လက်မှတ်  



((၁) ခဲသတ" #$ုိင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု၊ ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် 

 



ပပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါစည်းကမ်းချက်များ -  

 

 



((၂) ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု ေမြ စာရင်းပုစံံ(၁၀၅) 

 



((၃) ခခဲသတ" #$ုိင်း  က% ိတ်ခွဲသန်'စင်ခြ င်းလုပ်ငန်း ခွင့်ပြ #မိန်'အေပ�  မြ န်မာ=ိငု်ငံရင်း=ှးီမြ H#ပ်=ံှမ@ ေကာ်မရှင်၏ 
ဆံုးဖြ တ်ချက် 

 



 



 

 



((၄)  မြ န်မာ=ိငု်ငံရင်း=ှးီမြ H#ပ်=ှံမ@ေကာ်မရှင်၊ ခွင့်ပြ #မိန်' 

 

 



 

 

 



((၅) ေကျးရွာအုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�း၏ ေထာက်ခံချက် 

 
 
 
 



((၆) ခဲသတ" # က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုတံည်ေဆာက်မ@အေပ� ဆက်စပ်ေဒသရိှ ေကျးရွာ များမှ ေဒသခံများ၏ 
ေထာက်ခံချက် 

 



((၇) လOပ်စစ်ဓာတ်အားအသံုးပြ #ခြ င်းဆုိင်ရာ အ="ရာယ်ကင်းရှင်းေက? ာင်းလက်မှတ် 

 

 



((၈) ကုမ�ဏမှီတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

                                                                                               ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ) 

ေဘာ်ြဖေတာင်ကုမဏီလီမိတက် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း)၊ ကေလာမိနယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ 

ခဲသတိုင်းကိတ်ခဲွသန်စင်စက်ုံ 

လုပ်ငန်းခွင်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

 

 

 
ပံု(၁) ေဘာ်ြဖေတာင် ကုမဏီလီမိတက်၏ ကေလာမိနယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသရိှ 

ခဲသတိုင်းကိတ်ခဲွသန်စင်စက်ုံ 

 



 

 
ပံု(၂) ခဲသတိုင်းစုပံုကွင်း 

 
ပံု(၃) သတိုင်းသုိေလှာင်ကျီ (Feed Ore Bin) 



 

 
ပံု(၄) ကိတ်ခဲွစက် (Jaw Crusher) 

 
ပံု(၅) အမန်ကိတ်စက် (Cone Crusher) 



 

 
ပံု(၆) အမန်ကိတ်ပီး သတိုင်းများအား လပ်ဇကာသုိ ေပးပုိသည့် conveyor 

 
ပံု(၇)အမန်ကိတ်စက်မှကိတ်ခဲွပီးသတိုင်းများအား ဇကာချရန်လပ်ဇကာသုိ ေပးပုိေနပံု 



 

 
ပံု(၈)ကိတ်ပီးသတိုင်းများအား လပ်ဇကာြဖင့် ဇကာချေနပံု (Vibrating Screen) 

 
ပံု(၉) ကိတ်ခဲွဇကာချပီး သတိုင်းများအား သတိုင်းသုိေလှာင်ကျီ (Fine Ore Bin)သုိ 

conveyor ြဖင့် ေပးပုိေနပုံ  



 

 
ပံု(၁၀) ကိတ်ခဲွပီး သတိုင်းများအား Ball Mill ကို အသံုးြပ၍ အစိုကိတ် ကိတ်ေနပံု 

 
ပံု(၁၁) Ball Mill ြဖင့် အမန်ကိတ်ပီး သတိုင်းများအား Thickener သုိ ေပးပုိ၍ ေရှင့် 

သတိုင်းအချိး (Plup Density) 40% ရရနေ်ဆာင်ရွက်ေနပံု 

 



 

 
ပံု(၁၂) Ball Mill ြဖင့် အမန်ကိတ်ပီး သတိုင်းများအား Thickener သုိ ေပးပုိ၍ ေရှင့် 

သတိုင်းအချိး (Plup Density) 40% ရရနေ်ဆာင်ရွက်ေနပံု   

 
ပံု(၁၃) အမန်ကိတ်ပီး သတိုင်းများအား ခဲသတသန်စင်ရရိှေစရန် အြမပ်ေဖာ် သန်စင် 

ေနပံု 



 

 
ပံု(၁၄) သတသန်စင်အြမပ်ေဖာ်ရာတွင် အသုံးြပသည့် အြမပ်ေဖာ်သန်စင်ဓာတ်ေဆးများ  

 
ပံု(၁၅) အြမပ်ေဖာ်ပီးသတသန်စငမ်ျားအား အရည်ညစ်စက်(Filter Press) ကုိ အသံုးြပ၍ 

သတသန်စင်များ စစ်ထုတ်ေနပံု 



 

 
ပံု(၁၆) ခဲသတသန်စင်များအား ဆာလာအိတ်များအတွင်းထည့်၍ စတုိတွင် စနစ်တကျ 

သုိေလှာင်သိမ်းဆည်းထားပုံ 

 
ပံု(၁၇) စွန်ပစ်ေြမစာကန် 



 

 
ပံု(၁၈) လုပ်ငန်းသံုးစွန်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန် 

 
ပံု(၁၉) လုပ်ငန်းသံုးေရရယူသည့် ကုန်းသာမိုးေရစုကန် 

 

 



 

                                                                               

                                                                                        ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ-၁) 

ေဘာ်ြဖေတာင်ကုမဏီလီမိတက် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း)၊ ကေလာမိနယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ 

ခဲသတိုင်းကိတ်ခဲွသန်စင်စက်ုံ 

အုပ်ချပ်မှင့် ဓာတ်ခဲွခန်းဓာတ်ပုံများ 

 

 

 
ပံု(၁) ေဘာ်ြဖေတာင် ကုမဏီလီမိတက်၏ ကေလာမိနယ်၊ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသရှိ 

ခဲသတိုင်းကိတ်ခဲွသန်စင်စက်ုံ 

 



 

 
ပံု(၂) အုပ်ချပ်ေရးုံး 

 
ပံု(၃) ဝန်ထမ်းေဆာင်(၁) 

 

 



 

 
ပံု(၄) ဝန်ထမ်းေဆာင်(၂) 

 
ပံု(၅) စက်ြပင်ုံ 



 

 
ပံု(၆) ဆီသုိေလှာင်ုံ 

 
ပံု(၇) ဓာတ်အားခဲွုံ 

 



 

 
ပံု(၈) ဓာတ်ခဲွခန်း 

 
ပံု(၉) သတိင်ုးနမူနာြပြပင်သည့်အခနး် 

 



 

 
ပံု(၁၀) သတိုင်းနမူနာများအား ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်သည့်အခန်း 

 
ပံု(၁၁) သတိုင်းနမူနာများအား စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားသည့်အခန်း 



 

 
ပံု(၁၂) အြမပ်ေဖာ်သန်စင်သည့် လုပ်ငန်းတွင် အသံုးြပေသာ ဓာတ်ေဆးများ (Frothers, 

Collectors, Activetors)  

 
ပံု(၁၃) ဓာတ်ခဲွခန်းသံုး ဓာတ်ေဆးပစည်းများအား သီးြခားသုိေလှာင်ထားပံု 



1 
 

                                                                  ေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ) 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက် 

ရှမ်း ပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ကေလာ မ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသ 

ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု 

လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေနတုိင်းတာစစ်ေဆးမ@မှတတ်မ်းဓာတ်ပံုများ 

 

 

 

ပံု(၁) သန်'စင်စက်$ုံ၊ အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံးအနီး ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးေနပံု 



2 
 

 

ပံု(၂) ကုမ�ဏီ၏ ေဘာ်ဆိုင်း$ုံးချ#ပ်တွင် ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးေနပံု 

 

ပံု(၃) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအနီး ဆူညံသံတိုင်းတာေနပံု  



3 
 

 

ပံု(၄) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအနီး ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@ (50.2)dBA  

 

ပံု(၅) အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံးအနီး ဆူညံသံ=ှင့် တုန်ခါမ@တိုင်းတာစစ်ေဆးေနပံု 



4 
 

 

ပံု(၆) အုပ်ချ#ပ်ေရး$ုံးအနီး ဆူညံသံ(46.6)dBA, တုန်ခါမ@ (0)ft/sec2 

 
ပုံ(၇) စက်$ုံအတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဥ် ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@ (61.0)dBA 



5 
 

 

ပုံ(၈) လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဥ် စတိုအနီး ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@ (59.9)dBA 

 

ပံု(၉) စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်တွင် ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးေနပံု 



6 
 

 

ပံု(၁၀) စွန'်ပစ်ေမြ စာကန် ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@ (45.7)dBA 

 

ပံု(၁၁) စက်$ုံအနီးဝန်းကျင် ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးေနပုံ 
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ပံု(၁၂) စက်$ုံအနီးဝန်းကျင် ဆူညံသံဖြ စ်ေပ�မ@ (51.7)dBA 

 

ပံု(၁၃) စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်မှ စွန်'ပစ်ေရနမူနာေကာက်ယူေနပံု 



8 
 

 

ပံု(၁၄) စွန်'ပစ်ေရအနည်ထုိင်ကန်မှ လုပ်ငန်းသုံးစွန်'ပစ်ေရနမူနာေကာက်ယူေနပံု 

 

ပံု(၁၅) ကုန်းသာမုိးေရစုကန်မှ လုပ်ငန်းသုံးေရ နမူနာေကာက်ယူေနပံု 



9 
 

 

ပံု(၁၆) အေပ�ယံေမြ  စုပံုထားေသာ ေမြ စာပံုမှ ေမြ နမူနာေကာက်ယူေနပံု 

 

ပံု(၁၇) စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်မှ စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာေကာက်ယူေနပံု 
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ပံု(၁၈) ခဲသတ" #သန်'စင်နမူနာေကာက်ယူေနပံု 
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                                                                   ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ-၁) 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက် 

ရှမ်း ပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ကေလာ မ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသ 

ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ံု 

ေရနမူနာ=ှင့် ေမြ နမူနာ ဓာတ်ခဲွအေဖြ များ 

၁။ လုပ်ငန်းသံုးေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

၂။ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်မှ စွန်'ပစ်ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

၃။ အနည်ထိုင်ကန်မှ စွန်'ပစ်ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

၄။ ေမြ နမူနာဓာတ်ခွအဲေဖြ  

၅။ စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

၆။ ခဲသတ" #သန်'စင်နမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  
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၁။ လုပ်ငန်းသံုးေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  
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၂။ စွန်'ပစ်ေမြ စာကန်မှ စွန်'ပစ်ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  
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၃။ အနည်ထိုင်ကန်မှ စွန်'ပစ်ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

 

 

 

 



15 
 
၄။ ေမြ နမူနာဓာတ်ခွအဲေဖြ  

 

 

 



16 
 
၅။ စွန်'ပစ်ေမြ စာနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

 

 

 



17 
 
၆။ ခဲသတ" #သန်'စင်နမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  
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ေနာက်ဆက်တွဲ(င) 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက် 

ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသ 

ခဲသတ" #$ုိင်း က% ိတ်ခဲွသန်'စင်စက်$ံု 

ေေဒသခံပြ ည်သူများ=ှင့် ေတွmဆံုေဆွးေ=ွးမ@မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ 

 

 

 

ပုံ(၁) အေထွေထွမန်ေနဂျာမှ သန်'စင်စက်$ံုလုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်အား ေဒသခံများသုိ' ရှင်းလင်း 
ေဆွးေ=ွးေနပုံ 



2 
 

 

ပုံ(၂) ေကျးရွာအုပ်ချ#ပ်ေရးမှ�းမှ  ပြ န်လည်ေဆွးေ=ွးေနပုံ 

 

ပု(ံ၃) ေဒသခံပြ ည်သူမှ  ပြ န်လည်ေဆွးေ=ွးေနပုံ 
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ပု(ံ၄) ေဒသခံများ၏ ေဆွးေ=ွးေမးမြ န်းချက်များအား အေထွေထွမန်ေနဂျာမှ  ပြ န်လည်ရှင်းလင်းေနပုံ 

 

ပုံ(၅) အေထွေထွမန်ေနဂျာမှ ေဒသဖွံm ဖ/ ိ#းေရး ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိခိုက်မ@ ေလျာ့နည်းေစရန် ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အစီအစဥ်များ=ှင့် နိဂုံးချ#ပ် အမှာစကား 
ေပြ ာက? ားေနပုံ 
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ပုံ(၆) အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည့် ေဒသခံများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ(ကုမ�ဏီအစည်းအေဝးခန်းမ၊ 
ေဘာ်ဆုိင်း) 
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အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများစာရင်း 

 

 



 

 
                                             aemufqufwJG(p) 

 

xdyfwef;Mu,fq,fckxkwfvkyfrIukrÜPDvDrdwuf 
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ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း 

( Corporate Social Responsibility – CSR ) 

မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား 

 

 

 

 

 

 



 

 

ပုံ(၁) တံတားကန်ေကျးရွာ ဆရာ/ဆရာမများ ေနထိုင်ရန် (၄)ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တည်ေဆာက် 
လှ�ဒါန်းမ@ ခန်'မှန်းကုန်ကျေငွ (၁၃၈၀၀၀၀၀ိ/-) 

 

ပု(ံ၂) ေဘာ်ဆုိင်း - ဟဲဟိးုကားလမ်း၊ ေရ=ုတ်ေမြ ာင်းတူးေဖာ်ေပးေနပုံ 

 



 

 

ပု(ံ၃) တံတားကန်ေကျးရွာ၊ ဓမqာ$ံုသုိ' အတက်လမ်းေဖာက်လုပ်ခြ င်း (အရှည် ၇၀၀ ေပ၊ လမ်းအကျယ် 
၁၅ ေပ) တန်ဖိုးေငွ (၅၈၀,၀၀၀ိ/-) 

 

ပု(ံ၄) သာစည် - ေမြ ခြ ား - ေရYဂူေကျာင်းလမ်းစက်ယ="ရားများဖြ င့် လမ်းေဖာက်ပြ #ပြ င်ေနပုံ 



 

 

ပု(ံ၅) ေဘာ်ဆုိင်း - ရွာေဟာင်း - တံတားကန်ရွာချင်းဆက်ေကျာက်ေချာလမ်းအား  ပြ န်လည်ပြ #ပြ င်ခြ င်း

 

ပုံ(၆) အမှတ်(၁)၊ ေရကန်(မင်းကန်)အား စက်ယ="ရားများ၊ ယာဥ်များဖြ င့် ေမြ တူးေဖာ်သယ်ယူေနပုံ 

 

 



 

 

ပုံ(၇) ပင်းတယ (66/33 KV) ဓာတ်အားခွဲ$ံုတွင် ထရန်စေဖာ်မာတပ်ဆင်ပ/ ီးစီးမ@အေခြ အေန  

 

ပုံ(၈) ပင်းတယ - ေဘာ်ဆုိင်း (33 KV) ဓါတ်အားလုိင်း သွယ်တန်းထားပုံ 

 

 

 



 

 

ပုံ(၉) ကုန်းသာ (33/11 KV) ထပ်ဆင့် ဓါတ်အားခွဲ$ံုတွင် ထရန်စေဖာ်မာတပ်ဆင်ပ/ ီးစီးမ@အေခြ အေန 

 

ပုံ(၁၀) ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ(၉)ရပ်ကွက်သုိ' လOပ်စစ်မီးေပးရန် (315 KVA) ထပ်ဆင့် ဓာတ်အားခွဲ 
ထရန်စေဖာ်မာ တပ်ဆင်ထားပုံ 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

                                                                           ေနာက်ဆက်တွဲ(ဆ) 

 

ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက် 

ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ၊ ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) 

 

 

 
 

 

 

သဘာ၀ပတ်၀န်းကျငစိ်မ်းလန်းစိေုပြ ေရးအတွက်အစားထိုးစုိက်ပျိ#းမ@ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

                                                               
 



 

  
ပုံ(၁) ထိပ္တန္းၾကယ္ဆယ္ခုထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပ်ဳိးပင္(၁၀၀၀၀)ဆံ့ ပ်ုိးဥယ်ာဥ္ 

  
ပုံ(၂) ထိပ္တန္းၾကယ္ဆယ္ခုထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပ်ဳိးပင္(၁၀၀၀၀)ဆံ့ ပ်ုိးဥယ်ာဥ္ 



 

  
ပုံ(၃)ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုကုမ�ဏီ၏ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသတွင် တတိယအက% ိမ်မိုးရာသီသစ်ပင် 

စိုက်ပျိ#းပွဲေတာ် 

  
ပုံ(၄) ထိပ်တန်း က? ယ်ဆယ်ခုကုမ�ဏီ၏ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသတွင် ဒုတိယအ က% ိမ်မိုးရာသီသစ်ပင် 

စိုက်ပျိ#းပွဲေတာ် 



 

  
ပုံ(၅)ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုကုမ�ဏီ၏ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသတွင် ဒုတိယအ က% ိမ်မိုးရာသီသစ်ပင် 

စိုက်ပျိ#းပွဲေတာ် 

  
ပု(ံ၆)ပျိ#းပင်(၁၀၀၀၀)ပင်ဆန်'ပျိ#းခ/ ံ 



 

  

ပံ(ု၇)ပ်ုိးပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးရန္ စုပုံထားပုံ 

  
ပံ(ု၈) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးေနပုံ 



 

  
ပံ(ု၉) ယခင္စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ အပင္မ်ားရွင္သန္ေနပုံ 

  
ပုံ(၁၀) ဝန်ထမ်းစားသံုးရန် ငှက်ေပြ ာပင်များစိုက်ပျိ#းထားပုံ 

  



 

  
ပုံ(၁၁) ေထာပတ်ပင်များစိုက်ပျိ#းထားပုံ 

 

ပံ(ု၁၂)ယခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္ ထပ္မံစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ အပင္မ်ားရွင္သန္ေနပုံ 



 

  

ပံ(ု၁၃)ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားအား စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးထားရွိပုံ 

 

ပံ(ု၁၄) ဗက္တီဗာျမက္မ်ား ပ်ဳိးေထာင္ထားရွိသည့္မွတ္တမ္းပုံ 



 
 

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဇ) 

 

ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက် 

 

ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ၊ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း) 

 

 

 

 

 

 

  

 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ@လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ  

 

 

 

 
 

 

 



 

ပု(ံ၁) ေအးသာယာမ/ ိ#'မှ ဆရာဝန်မှ ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးေနပုံ 

 

ပုံ(၂) ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးေနပုံ 



 

 

ပုံ(၃) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးေနပုံ 

ပုံ(၄)ဝန်ထမ်းများအားကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက် ေပးေနပုံ 



 
 

ပံု(၅)(၆) အမ်ဳိးသားတီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားအား 

တီဘီေရာဂါႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသေပးေနမႈမွတ္တမ္း  



 

ပံု(၇)(၈) အမ်ဳိးသားတီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားအား 

တီဘီေရာဂါႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသေပးေနမႈမွတ္တမ္း  



 

ပံု(၉)(၁၀) အမ်ဳိးသားတီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားအား 

တီဘီေရာဂါႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါ ပညာေပးေဟာေျပာမႈမွတ္တမ္း  

 



 

ပံု(၁၁)(၁၂) အမ်ဳိးသားတီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းအဖြ႔ဲမွ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားအား 

တီဘီေရာဂါႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသေပးေနမႈမွတ္တမ္း 



 
 

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဈ) 

 

ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက် 

 

ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ၊ ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) 

 

 

 

 

 

 

 

 

မီးေဘးအ="ရာယ်တားဆီးကာကွယ််ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ@ 
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ  

 

 

 

 
 

 



 

ပံု(၁)၊ (၂) ေဘာ္ဆုိင္းေက်းရြာအုပ္စု ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ႏွင္႔ အဖြ႔ဲမွ 

ထိပ္တန္းၾကယ္ဆယ္ခုထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္၏၀န္ထမ္းမ်ားအား မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနပံု  



 

ပံု(၃)၊ (၄) ေဘာ္ဆုိင္းေက်းရြာအုပ္စု ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ႏွင္႔ အဖြ႔ဲမွ 

ထိပ္တန္းၾကယ္ဆယ္ခုထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္၏၀န္ထမ္းမ်ားအား မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ သရုပ္ျပသင္ၾကားျပသေပးေနပံု  



 

ပံု(၅)၊ (၆) ေဘာ္ဆုိင္းေက်းရြာအုပ္စု ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ႏွင္႔ အဖြ႔ဲမွ 

ထိပ္တန္းၾကယ္ဆယ္ခုထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္၏၀န္ထမ္းမ်ားအား မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ သရုပ္ျပသင္ၾကားျပသေပးေနပံု  

 



 

ပံု(၇)၊ (၈) ထိပ္တန္းၾကယ္ဆယ္ခုထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္၏ စက္သုံးဆီသုိေလွာင္ကန္မ်ားအနီး 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား စနစ္တက်ထားရိွထားပုံ 

 



 

 

 

 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ည) 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဋ) 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက် 

ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသ 

ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ 

စက်မ@ဝန်က% ီးဌာန စက်မ@က% ီးက? ပ်ေရး=ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန 

ပုဂaလိကလုပ်ငန်း(သတ" #သန်'စင်စက်$ံု) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

 

            
        သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် 

၁။ ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၃၀.၉.၂၀၁၆  

 

၂။ ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၃၀.၉.၂၀၁၇ - ၃၀.၉.၂၀၂၀ 

 

၃။ ပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၃၀.၉.၂၀၂၁ - ၃၀.၉.၂၀၂၂ 

 

 

 



၁။ ပပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ၃၀.၉.၂၀၁၆  

 



၂။ ပပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ၃၀.၉.၂၀၁၇ - ၃၀.၉.၂၀၂၀ 

 

 

 



၃။ ပပုဂaလိကစက်မ@လုပ်ငန်းမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ၃၀.၉.၂၀၂၁ - ၃၀.၉.၂၀၂၂ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဌ) 

 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက် 

ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း)၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်းေဒသ 

ခဲသတ" #$ုိင်းသန်'စင်စက်$ံု 

 

၁။ ရှမ်းပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲm၏ ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ ကုမ�ဏီ 

လီမိတက်၏ အဆင့်မြ င့်ခဲသတ" #$ိုင်းသန်'စင်စက် တည်ေဆာက်ခွင့် 

ခွင့် ပြ #မိန်'၊ 

 

၂။    လယ်ယာေမြ အခြ ားနည်းအသုံးပြ #ခွင့် ေလOာက်ထားခြ င်းကိစ�၊ 

 

 



 

၁။ ရှမ်းပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲm၏ ထိပ်တန်းက? ယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မ@ကုမ�ဏီလီမိတက်၏ 

အဆင့်မြ င့်ခဲသတ" #$ိုင်းသန်'စင်စက် တည်ေဆာက်ခွင့် ခွင့်ပြ #မိန်' 

 

 

 

 



 

၂။ လယ်ယာေမြ အခြ ားနည်းအသုံးပြ #ခွင့် ေလOာက်ထား ခြ င်းကိစ� 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုံ(က) ဓာတုပစ�ည်းများ သိုေလှာင်ထားရှိသည့် ဂိုေဒါင်ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်ေရးအတွက် 
ေလေပါက်ထားရှိမ@ 

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဍ) 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက် 

ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသ 

ခဲသတ" #$ိုင်းသန်'စင်စက်$ုံ  

ဓာတ်ခဲွခန်းအတွင်း ေဘးအ="ရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မ@  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု 

 



  

ပုံ(ခ) ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း  ဝတ်ဆင်သည့် PPEs ဝတ်စုံ  

 

ပုံ(ဂ) ဓာတုဆက်စပ်ပစ�ည်းသိုေလှာင်ခန်းအတွင်း အေရးေပ�သုံး ေဆးေသတ" ာ   



 

ပုံ(ဃ) ဓာတုဆက်စပ်ပစ�ည်းသိုေလှာင်$ုံ  မီးေဘးအ="ရာယ်ကာကွယ်တားဆီးေရးအတွက် မီးချိတ်၊   

မီးကပ်=ှင့် မီးသတ်ေဆးဘူးများ ချိတ်ဆွဲထားပုံ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ပုံ(၁) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝတ်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် PPE ဝတ်စုံများ 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဎ) 

ေဘာ်ဖြ �ေတာင်ကုမ�ဏီလီမိတက် 

ရှမ်းပြ ည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)ကေလာမ/ ိ#'နယ်၊ ေဘာ်ဆိုင်းေဒသ 

ခဲသတ" #$ိုင်းက% ိတ်ခွဲသန်'စင်စက်$ုံ 

ဝန်ထမ်းများအား PPEs ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ငန်းေဆာက်ရွက်ေနမ@  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု 

           
         



 

       ပုံ(၂) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝန်ထမ်းများ PPE ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ထားပုံ 



        

ပုံ(၃) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝန်ထမ်းများ PPE ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ပ/ ီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနပုံ 



 

     ပုံ(၄) ဓာတ်ခွဲခန်း ဝန်ထမ်းများ PPE ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ပ/ ီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနပုံ 

 



     

       ပုံ(၅) ဓာတ်ခွဲခန်း ဝန်ထမ်းများ PPE ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ပ/ ီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနပု ံ



 

        ပုံ(၆)ဓာတ်ခွဲခန်း ဝန်ထမ်းများ PPE ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ပ/ ီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနပု ံ
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