
 �ပည်�ထ�ငစ်�သမတ�မနမ်���ငင်��တ� ်

မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊ �ပင်ဦ�လ�ငခ်��င၊် သပ�တ်က�င�်မ�နယ်၊ �ခ��င�်က��  

�က��ရ��အ�ပစ်�၊ �က��က�်ဖ�က��ရ��အန��ရ�� ဒန�်တ��င�်ဒသတ�င် 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက် မ� �ရ�သတ(အ�သ�စ��)တ���ဖ�ထ်�တ်လ�ပ�်ခင�် 

လ�ပင်န�်�ဆ�င်ရ�က်��ငရ်နအ်တ�က် 

 

 

  အစ�ရငခ်�စ��ရ�သ��သ� 

 ဦ�မ� ��ထက်�အ�င် 

 (ဘ�မ��ဗဒပည�ရ�င)် 

   B.Sc (Hons), M.Sc (Credit) (Geology) 

 CERTIFICATE FOR TRANSITIONAL CONSULTANT 

         REGISTRATION (No.00168) 

   (ဆ) ရပ်က�က်၊ ဓဓ-၄၈/၃၊ ၁၂၉x၁၃၀ လမ�်က��၊ ၅၅လမ်�၊ 

 ရတန�ပ��မ�သစ၊်�ပည်က��တ�ခ�န်မ�နယ်၊ မ�လ�မ�။ 

    ဖ�န်� ၀၉-၇၉၈၉၅၂၆၁၁၊ ၀၉-၄၂၂၆၃၅၉၂၂ 

 Email – myohtetaung22.mdy@gmail.com 

  ၂ဝ၂၂ခ��စ်၊    လ၊ (      ) ရက် 

ကနဦ�ပတ်၀န�်က�ငဆ်န�်စစ်�ခင�် 

(Initial Environmental Examination) 

 "အစ�ရငခ်�စ�" 
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မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊ �ပငဦ်�လ�ငခ်��င၊် သပ�တ်က�င�်မ�နယ၊်�ခ��င�်က���က��ရ��အ�ပစ်�၊ 

�က��က်�ဖ�က��ရ��အန��ရ�� ဒန�်တ��င�်ဒသတ�င ်�က��်�စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက် မ� 

�ရ�သတ(အ�သ�စ��)တ���ဖ�်ထ�တလ်�ပ�်ခင�်လ�ပင်န်��ဆ�ငရ်�က်��ငရ်နအ်တ�က် 

 

 

 

 

ကနဦ�ပတ်၀န�်က�ငဆ်န�်စစ်�ခင�် 

(Initial Environmental Examination) 

 "အစ�ရငခ်�စ�" 



သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငပ်�က်စ��မမ���အတ�က် သယ�ဇ�တ�င�်သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငထ်�န�်သ�မ�် 

�ရ�ဝန်က��ဌ�န မ� သတမ်�တထ်���သ� (IEE) အစ�ရငခ်�စ� အခ�က်အလကမ်���အ�� 

လ��က်န�မည�်ဖစ်�က�င�် ကတ�၀နခ်�ခ�က် 

        မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊  �ပငဦ်�လ�ငခ်��င၊်  သပ�တ်က�င�်မ�နယ၊်  �ခ��င�်က���က��ရ�� 

အ�ပစ်�၊ �က��က်�ဖ�က��ရ��အန��ရ�� ဒန�်တ��င�်ဒသတ�င ် �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ �ရ� 

သတ (အ�သ�စ��) ထ�တလ်�ပမ်လ�ပင်န်��ဆ�ငရ်�က်ရန် ��မဧရ�ယ�(၄)ဧက လ�ပ်က�က် အ 

တ�င်� ပတ်ဝန�်က�ငထ်�ခ��က်မ  အနည�်ဆ����ဖစ�်စရန်အတ�က် ��မ�အ�က်တ���ဖ��်ခင�်နည�် 

စနစ်မ����ဖင�် �ဆ�ငရ်�က်မည ် �ဖစပ်�သည်။ သယ�ဇ�တ�င�် သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငထ်�န�်သ�မ�် 

�ရ�ဝန်က��ဌ�န၏ ခ�မ�တထ်���သ� မ�အရ လ�ပင်န်�အ�မခ� �င��ပ�သ�င�်ပ���ဖစ်ပ�� တ���ဖ�် 

ထ�တလ်�ပ်�ခင�်လ�ပင်န်�မ���  လ�ပ�်ဆ�ငရ်�တ�င်လည�် သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�နမ� သတမ်�တထ်�� 

�သ� ��မင���ခအခ�နမ်���က��လည�် �ပ�သ�င�်ပ�� �ဖစပ်�သည်။  

        �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်အ�န�ဖင�် �ရ�သတ(အ�သ�စ��) တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ် 

�ခင�်လ�ပင်န်�က��  ကနဦ�ပတ၀်န�်က�ငဆ်န�်စစ�်ခင်� (Initial Environmental Examination) 

ဆ��ငရ်� လ�ပထ်���လ�ပန်ည်�အပ�အဝင ် သက်ဆ��ငရ်�ဥပ�ဒမ���က��  တ�က�စ��လ��က်န�ရန် 

�ဆ�ငရ်�က်ထ��ပ�� ခ�င�်�ပမ�န�်ပ�စည်�ကမ�်ခ�က်မ����င�်အတ� ကနဦ�ပတ၀်န�်က�ငဆ်န�်စစ ်

�ခင�်(Initial Environmen tal Examination)အစ�ရင်ခ�စ�ပ� �ဆ�ငရ်�က်ရမည�် �ဖ�ပထ�� 

�သ� လ�ပင်န�်မ���အ��  အ�ပည�်အဝ  အစ်အမ�လ��က်န�  �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�်ဖစ်ပ�� တ�� 

�ဖ�ထ်�တလ်�ပ်�ခင�် လ�ပ်ငန�်ပ�တ်သ�မ�်ခ� �နတ်�င ် ပတဝ်န်�က�ငထ်�ခ��က်ပ�က်စ��မရ��ပ�က ထ�ခ��က် 

မမ���အတ�က် သယ�ဇ�တ�င�်သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငဝ်န်က��ဌ�နတ�င ် �ပ�သ�င�်ထ���သ� 

လ�ပင်န်� အ�မခ��င�မ��� အ��လ���နစန်�ဆ�����မည�်ဖစ်�က�င�် န��လည်သ�ဘ��ပ�က်ပ�သ 

�ဖင�် စည�်ကမ�်ခ�က်မ����င�်အည� လ�ပက်��င�်ဆ�ငရ်�က်ပ�မည်�ဖစ်�က�င�် �လ�စ��စ��၀နခ်� 

ကတ��ပ တင်�ပအပပ်�သည။် 

အစ�ရငခ်�စ��ရ�သ���ပစ�သ�      စ�မ�က�န�်အဆ���ပသ� 



 

(၁) န�ဒ�န�် (Introduction) 

(၂) စ�မ�က�န�်အ�က�င�်အရ��ဖ�ပခ�က်(Project Discription) 

(၃) ��မပ��က��ခ�ပ်မ��� (Map and Layout Plan) 

(၄) ကတ�ကဝတမ်��� (Commitments) 

(၅) မ�ဝ�ဒ၊ ဥပ�ဒ�င�် မ��ဘ�င်မ���( Policies and Legislation) 

(၆) ထ�ခ��က်မမ����င�်�လ���ပ���စ�ရ��ဆ�င်ရ�က်မည�်နည�်လမ်�မ��� 

        (Impact and Mitigation Measure) 

(၇) အရ�ယ�်ဖစ်��င�်�ခမ���က�� ဆန�်စစ�်ခင်� 

(၈)   �ဒသခ��ပည်သ�မ���ခ� �တဆ်က်ပ�၀င�်စ�ခင်��င�်�ဒသဖ��ဖ���ရ� 

        စ�မ�ခ�က်မ��� 

(၉)  သတတ�င�် ပ�တသ်�မ�်�ရ� အစ�အစ်မ��� 

(၁၀) ပတ်၀န�်က�င်�င�်လ�မဆ��ငရ်� စ�မ�ခန�်ခ��မ အစ�အစ်မ��� 

(၁၁)  န�ဂ��� (Conclusion)�င�် သ���သပခ်�က်မ��� 

အစ�ရငခ်�စ�တ�င် ပ�၀င�်သ�(Chapter)အလ��က် အဓ�ကအခ�ကမ်��� 



IEE Report �ရ�သ��သ�၏ ရ�င�်လင�်တင်�ပခ�က် 

သတကဆ��ငရ်� စ�မ�က�န�်မ���အတ�က် IEE Report �ရ�သ��ရ�တ�င ် ပတဝ်န်� 

က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�ဆ��ငရ်�လ�ပ်ထ���လ�ပန်ည�် အခန�်(၅)၊ အပ��ဒ်၆၃ (ဇ)အရ�အ�က်ပ� အတ��င�် 

အပ��င�်(၆)ပ��င�် ခ���ခ��ထ��သညက်�� �တ�ရ��ရပ�သည်။ �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ 

�ရ�သတလ�ပက်�က်အ�� IEE Report �ရ�သ��ခ� �နသ်ည ် စမ�်သပတ်��င�်တ��ခင�်လ�ပင်န�် 

�ဆ�ငရ်�က်ပ��စ��ပ�� တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင�်လ�ပင်န်� �ဆ�ငရ်�က်�န�သ� အ��ခအ�န�ဖစ၍် 

Built Environmental အ��ခအ�န�ဖစ�်သ�  Productionက�လ �ဖစ်�နပ�သည။် သ��ပ�၍ 

Reportပ� အ�က�င�်အရ�မ���အ���အ�က်ပ�အတ��င�် ခ���ခ��တင်�ပထ��ပ�သည။် 

စ် လ�ပင်န်�အဆင�် Impact အ��ခအ�န 
Environmental 

အ��ခအ�န 

၁။ Pre-Construction Impact မရ���သ�။ Natural Environmental 

၂။ Construction Impact အနည်�ငယရ်��။ Built Environmental 

၃။ Production Impact ရ��သည။် Built Environmental 

၄။ Mine Closing Impact မ���ရပ်စ��ခင�်။ Built Environmental 

၅။ MineClosure Plan �ဖစ်�ပခ���သ�Impactမ���အ���ပ 

�ပင်၊ ထ�န်�သ�မ�်�စ�င�်ကည�်�ခင�်။ 

Natural Environmental 

န��ပ�� �ဆ�ငရ်�က်ရန် ၆။ Mornitoring 

အမ�တစ်် (၂)သည ် Construction က�လမ� Production က�လသ�� က����ပ�င�်ရန် 

အ��ခအ�နတ�င ် လ�ပက်�က်အ�� က�င�်ဆင�် �လ�လ��ခင�်�ဖစ်၍ လက်ရ��အ��ခအ�နမ�န ် ��မ၊ 

�လ၊ �ရ၊ �ဂဟ စနစ်တ��၏ လက်ရ��အ��ခအ�နမ���၏ Impact မ���အ���ဖ�ပထ��ပ�သည။်  

အမ�တစ်် (၃)သည ် Impact အနည�်ငယ် စတင်�ဖစ်�ပ�သ�က�လ�ဖစ၍် ၎င�် 

Impact မ���အ���ပ�ပင်ထ�န�်သ�မ�်မည�် အစ�အစ် (Plan)မ���အ��လည�် �ဖ�ပထ��ပ� 

သည။် 

အမ�တစ်် (၄) ၊ (၅) �င�် (၆)သည ် Impactမ��� �ဖစ်�ပလ��ခင�်အ�� ရပ်ဆ��င�်�ခင�်၊ 

�ပ�ပင�်ခင်�၊ ပ�တသ်�မ�်�ခင�်၊ အဆင�်ဆင�် �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�် အစ�အစ် (Plan)မ��� �င�် 

�စ�င�်ကည�်ထ�န�်သ�မ�်�ပ�ပငမ်ည�် အစ�အစ် (Plan)မ���အ�� �ရ�သ��တင�်ပထ��ပ�သည။်   

မ�မ�တ��သည် သယ�ဇ�တ�င�်သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�ဝန်က��ဌ�န၏ (၇.၁၁.၂၀၁၆) 



ရက်စ��ပ� စ�အမ�တ၊် အ��အ��င�်အ-၂/၉(၉၃၇/၂၀၁၆) �ဖင�် သတကဆ��ငရ်� စ�မ�က�န�် 

အတ�က် လမ်�နခ်�က်�င�် သတတ�င်�လ�ပင်န်�မ���အတ�က် ပတ်၀န�်က�ငထ်�ခ��က်မဆန�်စစ် 

�ခင�်ဆ��ငရ်� လမ�်နခ်�က်မ���(၂၀၁၈၊ �မလ)တ�င် �ပ�ထ���သ� IEE Report Format 

အတ��င�် �ရ�သ��တင�်ပထ���ခင�် �ဖစပ်�သည်။ 



စ် အ�က�င�်အရ�   စ�မ�က်�� 

အတ���က�က်စက��လ���မ����င�် အဓ�ပ�ယဖ်�င�်ဆ��ခ�က်မ��� ၁ 

၁။ အစ�ရင်ခ�စ�အက�်�ခ�ပ ် ၂ 

၂။ န�ဒ�န်� (Introduction) ၅ 

၂-၁။ �န�က်ခ�အ�က�င�်အရ��င�် ရ�ဇ၀င်အတ��ခ�ပ် ၇ 

၂-၂။ ယခင�်ဆ�ငရ်�က်ခ��ဖ���သ� နည်�ပည�၊ စ��ပ����ရ�၊ပတ်၀န�်က�င် ၈ 

        လ�မဆ��ငရ်� �လ�လ�မမ���မ� အဓ�က�တ�ရ��ခ�က်မ��� 

၂-၃။ စ�မ�က�န�်�ဖ��်ဆ�ငသ်� အမည၊် ရ�ထ���င�်အ�က�င�်အရ��ဖ��်ပခ�က် ၉ 

၂-၄။ ကနဦ�ပတ်၀န�်က�င ်ဆန�်စစ်�ခင�်အစ�ရငခ်�စ�(IEE) �ရ�သ�� �ပစ�သ��င�်  ၁၀ 

ကမ�်က�ငပ်ည�ရ�ငမ်���စ�ရင်� 

၂-၅။ IEE အစ�ရင်ခ�စ�က�� သ�ဘ�တ��ခင�် ၁၁ 

  ၂-၅-၁။ စ�မ�က�န�်�ဆ�ငရ်�က်သ�၏ ကတ�၀န်ခ�ခ�က် ၁၁ 

  ၂-၅-၂။ IEE အစ�ရငခ်�စ� �ရ�သ���ပစ�သ�၏ ကတ�၀န်ခ�ခ�က် ၁၂ 

၃။ မ�ဝ�ဒ၊ ဥပ�ဒ�င�် အဖ��အစည�်ဆ��ငရ်�မ��ဘ�င်မ��� (Polic & Legislation) ၁၂ 

၃-၁။ က�မဏ�၏ သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�ငလ်�မဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒမ��� ၁၂ 

၃-၁-၁။ က�မဏ�၏ပတ၀်န်�က�င်ဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒ ၁၂ 

၃-၁-၂။ က�မဏ�၏လ�မ�ရ�ဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒ ၁၃ 

၃-၁-၃။ က�မဏ�၏က�န�်မ��ရ�ဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒ ၁၃ 

၃-၁-၄။ က�မဏ�၏ ပတ၀်န်�က�ငစ်�မ�ခန�်ခ��မဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒ ၁၃ 

၃-၁-၅။ က�မဏ�၏ ကနဦ�ပတ၀်န်�က�င်ဆန�်စစ�်ခင်�ဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒ ၁၄ 

၃-၁-၆။ ဥပ�ဒဆ��ငရ်� စ�မ�ခန�်ခ��မအစ�အစ် ၁၄ 

၃-၂။ �မနမ်���ငင်�၏ မ�ဝ�ဒ�င�် ဥပ�ဒမ��ဘ�င်မ��� ၁၄ 

၃-၃။ စ�မ�က�န�်�င�်သက်ဆ��ငသ်ည�် ��င်င�တက� က�နဗ်င�်ရ�င�်မ����င�် ၁၆ 

   သ�ဘ�တ�စ�ခ�ပ်မ��� 

၃-၄။ �မန်မ���ငင်�အစ���ရ၏ အ�ပခ်�ပမ်၊ အဖ��အစည�်ဆ��ငရ်� မ��ဘ�င် ၁၈ 

၃-၅။ ��င်င�တက�မ�ဝ�ဒ�င�် လမ�်နခ်�က်မ���၊ စ�န်�မ��� ၁၉ 

၃-၆။ အမ� ��သ��ပတ၀်န်�က�ငဆ်��ငရ်� အရညအ်�သ��(ထ�တလ်တမ်) ၂၀ 

        လမ�်နခ်�က်မ��� 

၄။ စ�မ�က�န�်အ�က�င်�အရ��ဖ�ပခ�က် (Project Discription) ၂၃ 



၄-၁။  စ�မ�က�န�်�င�် စ�မ�က�န�်ရညရ်�ယခ�က် ၂၃ 

၄-၂။ စ�မ�က�န�်တည�်နရ� ၂၄ 

၄-၃။ စ�မ�က�န�်အရ�ယအ်စ�� ၂၄ 

၄-၄။  စ�မ�က�န�်က�လ ၂၄ 

၄-၅။  အ��ခခ�အ�ဆ�က်အဦအ�ရအတ�က် ၂၄ 

၄-၆။ ပစည�်က�ရ�ယ��င�်�လ�ငစ်�ဆ�လ��အပခ်�က် ၂၅ 

၄-၇။  ထ�တလ်�ပ်မ ၂၉ 

၄-၈။ သယ�ဇ�တအသ����ပမ ၂၉ 

၄-၉။ စ�န�်ပစ်ပစည�်ထ�က်ရ��မ�င�် ထ�တလ်တမ်မ��� ၂၉ 

၄-၁၀။  စ�မ�က�န�်တ�င ်ရင�်����မပ်�မ ၃၀ 

၄-၁၁။ စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�၏ ခ�င�်�ပမ�န�်�င�် သက်တမ�်က�လ ၃၁ 

၄-၁၂။  စ�မ�က�န�်၏ တည�်နရ��ပ��မပ��မ��� ၃၂ 

၄-၁၃။  အ��ခခ�အစ�တအ်ပ��င�်မ���၊ အ�ဆ�က်အဦ/ပစည�်မ���၊ လ�ပင်န်�မ��� ၃၅ 

၄-၁၄။  လ�ပင်န်�ခ�င�်ပ��မပ��(သ��)စ�က�က��က်��မပ��မ��� ၃၅ 

၄-၁၅။  သတတ�င�်�ဖ�ထ်�တ�်ခင�်အဆင�် ၃၉ 

၄-၁၆။ ထ�တလ်�ပ်မလ�ပင်န်� �ဆ�ငရ်�က်ပ��အဆင�်ဆင�်  ၄၁ 

၄-၁၇။  သတ��င�်ဆင�်တက်�ပ�ပင်�ခင�်၊ သန�်စင်�ခင�်�င�်  ၄၃ 

        အပ��သတထ်�တက်�နမ်��� 

 ၄-၁၈။  �ဘ�ထ�က်ပစည�်မ����င�် စ�န�်ပစ်��မစ�မ���၊ စ�ပ���ခင�်၊ စ�န�်ပစ်�ခင�်   ၄၅ 

 �င�် �ရကနမ်��� 

           ၄-၁၉။  သတသယယ်�ပ���ဆ�င�်ခင�်�င�် သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ�စနစ်မ���  ၄၇ 

  ၄-၂၀။  သတတ�င�် �ထ�က်ပ���ရ��င�် အ�ထ�က်အက��ပစနစ်မ���  ၄၇ 

 ၄-၂၁။  သတတ�င�် �ပင်ပ�ဖည�်စ�က်အ�ဆ�က်အဦ/ ပစည�်က�ရ�ယ�မ���  ၄၇ 

 ၄-၂၂။  �ရစ�မ�ခန�်ခ��မ  ၄၇ 

၄-၂၂-၁။ တစ်�စ်အတ�က်�ရလ��အပခ်�က်�င�် ရယ�သ���စ��သည�် ၄၇ 

အရင�်အ�မစ် 

၄-၂၂-၂။ ��မ�အ�က်�ရအက��အ�ဝ��င�် �မစ်�ခ��င�်မ��� ၄၈ 

အ��ခအ�န 

၄-၂၃။ ပ�တ်သ�မ�်�ခင�် ၄၉ 



၄-၂၃-၁။ပ�တ်သ�မ�်ပ�� �ပ�ပင်�ခင�် ၄၉ 

၄-၂၄။  အလ�ပအ်က��ငခ်န�်ထ���ခင�်၊ �ဒသခ�မ���အ��င���ရမ�်�ခင�်  ၄၉ 

   ၄-၂၄-၁။ အသ����ပမည�် လ�ပသ်��အ�ရအတ�က်  ၄၉ 

   ၄-၂၄-၂။ တစ်ရက်အလ�ပလ်�ပခ်� �န် ၅၀ 

  ၄-၂၅။ �လထ�အတ�င�်သ�� ထ�တလ်တအ်�င�မ���/�ရထ�အတ�င�် ၅၀ 

 သ�� စ�န�်ထ�တ်အရညမ်��� 

  ၄-၂၆။ �ဒသတ�င�်ပစည�်၀ယယ်�မ ၅၁ 

  ၄-၂၇။ စ�မ�က�န�်ဖ��ဖ���ရ� �င�်အ�က�ငအ်ထည�်ဖ��်ရ�အခ� �နဇ်ယ�� ၅၁ 

၄-၂၈။ တည�်ဆ�က်�ရ�လ�ပင်န�်သ���က�န်ကမ�်ပစည�်မ����င�်  ၅၁ 

  စက်က�ရ�ယ� အသ����ပမ 

၄-၂၉။ စ�မ�်အငအ်သ����ပမ ၅၁ 

၅။ သဘ�၀ပတ်၀န်�က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်� ပတ၀်န်�က�ငက်�� အ��ခခ�အခ�က်အလက် ၅၂ 

  �ဖ��်ပခ�က် 

၅-၁။ နည�်လမ�်�င�် ရညရ်�ယခ်�က် ၅၂ 

၅-၂။ စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၏ အ�ပခ်�ပ�်ရ�  ၅၅ 

၅-၃။ �ပ်ပ��င�်ဆ��ငရ်� ၅၅ 

၅-၃-၁။ ��မမ�က်��သ�င�်ပင်၊ရ�သ�ဥတ� �င�်သဘ�၀�ပ�က်ပင ် ၅၅ 

၅-၃-၂။ ��မထ�အ��ခအ�န ၅၆ 

၅-၃-၃။ တ��က်စ��မ�င�်အနညက်�မ ၅၉ 

၅-၃-၄။ ��မ�ပ��မ�အ�က်�ရအရည်အ�သ�� ၅၉ 

၅-၃-၅။ ဆ�ည�သ� ၇၂ 

၅-၃-၆။ �လအရညအ်�သ���င�် ဖ�နမ်န�်ပ� �လ�င�်မ ၇၄ 

၅-၄။ ဇ�၀ပ��င�်ဆ��ငရ်� ၈၃ 

၅-၄-၁။ က�န�်�န�ရ�နသတဝ�၊ ��တ��က်သတ�ဝ�မ���၊  ၈၃ 

        တ���သ���သတ�ဝ� မ��� 

 ၅-၄-၂။ သစ�်တ�သစပ်င်�ပ�က်�ရ�က်မ ၈၇ 

၅-၄-၃။ စ�မ�်��မအရပ(်သ��) �ရ၀ပ�်ဒသမ��� ၈၉ 

၅-၄-၄။ �ဂဟစနစ် ၈၉ 

၅-၄-၅။ အပင်�င�်တ�ရစ�နမ်���၏ အစ�က�င�်ဆက် ၉၀ 



၅-၄-၆။ ဇ�၀မ� ��စ�တ်အ��ခအ�န�င�် ပ�က်သ�န�်မ ၉၀ 

၅-၅။ လ�မဆ��ငရ်�အစ�တအ်ပ��င�်မ��� ၉၁ 

၅-၅-၁။ အ��ခခ�မ�မ��� ၉၂ 

၅-၅-၂။ နည�်စနစ် ၉၂ 

၅-၅-၃။ အ�ပခ်�ပ�်ရ� ၉၂ 

၅-၅-၄။ လ�ဦ��ရ�ပန်���မ�ပ��မပ��မ��� ၉၃ 

၅-၅-၅။ လ�ဦ��ရတ���နန်�ခန�်မ�န်�ခ�က်မ���က�� �ဖ��်ပထ��သည�်ပ��မ��� ၉၃ 

၅-၅-၆။ အ�မ�်ထ�ငစ်�အ�ရအတ�က်�င�်ပမ�်မအရ�ယအ်စ�� ၉၄ 

၅-၅-၇။ ၀င�်ရ�က်�နထ��ငမ်�ရ���ပ�င်�ထ�က်သ���မနန်�မ��� ၉၄ 

၅-၅-၈။ တ��င�်ရင်�သ��လ�မ� ��မ��� �နရ�အလ��က်�ပန�်���နထ��ငမ်�ပ ၉၅ 

  ��မပ�� 

၅-၅-၉။ အသက်အရ�ယ်�င�် က���/မအလ��က်ပ� ����နထ��ငမ် ၉၅ 

၅-၅-၁၀။ လ�မ�ရ�အဖ��အစည�်မ��� ၉၆ 

၅-၅-၁၁။ အရ�ယ�်ရ�က်သ�မ���၏ပည��ရ�အဆင�်အတန�်�င�် ၉၇ 

   စ�တတ�်�မ�က်မအဆင�် 

၅-၅-၁၂။ ပည��ရ�၀န်�ဆ�ငမ်မ���က�� လက်လ�မ�်မ�မ�င�်ပည��ရ� ၉၈ 

   အတ�က် အတ��အဆ��မ��� 

၅-၅-၁၃။ က���/မဆ��ငရ်� �ပဿန�မ��� ၉၈ 

၅-၅-၁၄။ ထ�ခ��က်လ�ယ�်သ� အ�ပစ်�မ���၊ အ�ပ်စ�တစ်ခ�ခ�င်�စ�၏ လ�ဦ� ၁၀၀ 

 �ရ�င�် ဝ�s�သသလကဏ�မ��� 

၅-၅-၁၅။ အမ����ပညသ်��င�်တ��ငပ်င်�ဆ������ခင�် ၁၀၁ 

၅-၅-၁၆။ အမ����ပညသ်�(�ဒသခ�)မ����င�်စ�မ�က�န�်အ�ပ�တ�ဆ�� ၁၀၂ 

   �ဆ�����ခ�က်မ��� 

၅-၅-၁၇။ အမ����ပညသ်�မ����င�်�ဆ�����မရလဒ် ၁၀၃ 

၅-၅-၁၈။ အမ����ပညသ်�(�ဒသခ�)မ���၏ အ�က��ပခ�က်၊ လ��လ�� ၁၀၄ 

   �တ�င�်တခ�က်မ����င�်အ�ရ�ယ��ဆ�ငရ်�က်မည�် 

 အစ�အစ်မ��� 

၅-၅-၁၉။ �ဒသခ�မ���၏ သ�ဘ�တ��ထ�က်ခ�ခ�က်မ��� ၁၀၆ 

၅-၆။ စ��ပ����ရ�ဆ��ငရ်� အစ�တအ်ပ��င�်မ��� ၁၀၈ 



၅-၆-၁။ အလ�ပအ်က��င် ၁၀၈ 

၅-၆-၂။ မ����ဖလ�ထ�တလ်�ပမ်စနစ် ၁၁၀ 

၅-၆-၃။ အ�မ�်ထ�ငစ်�အလ��က် �စ်စ်ပမ�်မ၀င�်င� ၁၁၀ 

၅-၆-၄။ အဓ�က၀င�်င�ဇစ�်မစ် ၁၁၀ 

၅-၆-၅။ စ��ပ����ရ�လ�ပင်န�်��မယ�ပ��င်ဆ��ငမ် ၁၁၁ 

၅-၆-၆။ တ��ငတ်ပ��ငစ်��က်ပ� ���ရ��င�် �မ���မ�ရ� ၁၁၂ 

၅-၆-၇။ စ��ပ����ဖစ် စ��က်ပ� ���ရ� ၁၁၃ 

၅-၇။ က�န်�မ��ရ�ဆ��ငရ်� အစ�တအ်ပ��င�်မ��� ၁၁၃ 

၅-၇-၁။ �သဆ���နန�်�င�်�ရ�ဂ��ဖစ်ပ���မနန်� ၁၁၃ 

၅-၇-၂။ �ရ�ဂ��ဖစ်ပ���မအ��ခအ�န ၁၁၃ 

၅-၇-၃။ မ�တ�်တဆမမ����င�်ထ�ခ��က်မမ��� ၁၁၃ 

၅-၈။ စ�မ�က�န�်တည်ရ��ရ��ဒသ၏ အ��ခခ�အ�ဆ�က်အဦ�င�်၀န�်ဆ�ငမ်မ��� ၁၁၃ 

၅-၈-၁။ �စ��တည�်နရ� ၁၁၃ 

၅-၈-၂။ ပည��ရ��င�်က�န�်မ��ရ�အ��ခခ�အ�ဆ�က်အဦမ���၏ ၁၁၄ 

 တည်�နရ�၊ အမ� ��အစ���င�်စ�မ�်�ဆ�ငရ်ည် 

၅-၈-၃။ ဘ�န်��တ�်က���က��င�်မ���၏ တည�်နရ� ၁၁၄ 

၅-၈-၄။ အ��ကစ��ဆ��ငရ်� အ�ဆ�က်အဦ�မ��� ၁၁၄ 

၅-၈-၅။ �ရ�ပ��ဝ�ရ�၀န�်ဆ�ငမ်မ��� ၁၁၄ 

၅-၈-၆။ လပစ်စ်�ပ��ဝ�ရ�၀န�်ဆ�ငမ်မ��� ၁၁၄ 

၅-၈-၇။ အမ�က်သ�မ�်စနစ်၀န�်ဆ�ငမ်မ��� ၁၁၅ 

၅-၉။ ယ်�က��မဆ��ငရ်� ရင�်�မစ်မ��� ၁၁၅ 

၅-၉-၁။ ယ်�က��မအ�မ�အ�စ�်နရ�မ���၏ တည�်နရ��င�် ဝ��သ ၁၁၅ 

 သလကဏ�မ��� 

၅-၉-၂။ ခရ��သ���လညပ်တရ်� �နရ�မ��� ၁၁၅ 

၅-၉-၃။ သမ��င�်၀င်�င�် �ရ���ဟ�င�်�နရ�မ���၊ သ�ပ�ဆ��ငရ်�တနဖ်��� ၁၁၅ 

 �မင�်မ���သ� �နရ�မ��� 

၅-၉-၄။ ဘ�သ��ရ��နရ�မ���၊ ဘ�သ��ရ�၀တပစည်�မ��� ၁၁၅ 

၅-၁၀။ �မငက်�င�်ဆ��ငရ်� ရင်��မစမ်��� ၁၁၆ 

၅-၁၀-၁။ ��မယ�ရခင�်မ��� ၁၁၆ 



၅-၁၀-၂။ ယ်�က��မဆ��ငရ်� အထ�မ�်အမ�တမ်��� ၁၁၆ 

၆။ ထ�ခ��က်မမ���က�� သတမ်�တ်�ဖ�ထ်�တ�်ခင�်�င�်�လ���ပ���စ�ရ�နည�်လမ်�မ��� ၁၁၆ 

၆-၁။ သက်�ရ�က်မ၏ သ�ဘ�သဘ�၀ ၁၁၆ 

၆-၂။ ထ�ခ��က်မက�� သတမ်�တ�်ဖ�ထ်�တ�်ခင်��င�် �လ���ပ��သက်သ��စ�ခင�် ၁၁၇ 

        ဆ��ငရ်� အယ�အဆအတ�က် အ��ခခ�နည�်စနစ်မ��� 

၆-၃။ �ရ�သတ တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင�်၏ ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ��� ၁၁၈ 

 အက�်�ခ�ပ ်

၆-၄။ စ�မ�က�န�်၏ အဆင�်(၄)ဆင�်အတ�င�် သက်�ရ�က်မမ��� ၁၁၉ 

၆-၅။ Operationက�လအတ�င်� ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ����င�် �လ���ပ�� ၁၂၀ 

 သက်သ��စ�ခင�်မ��� 

၆-၅-၁။ ��မယ�၏ ပတ၀်န်�က�င်အ�ပ အ�ထ��ထ�သက်�ရ�က်မမ���၁၂၁ 

၆-၅-၂။ဇ�၀�ဗဒဆ��ငရ်�ပတ်၀န်�က�ငအ်�ပသက်�ရ�က်မ ၁၃၀ 

၆-၅-၃။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���ဘ၀အ�ပ အ�ထ��ထ� ၁၃၂ 

  သက်�ရ�က်မမ��� 

၆-၅-၄။ အ�ခ��အ�သ�စ��သက�်ရ�က်မမ��� ၁၃၄ 

၆-၅-၅။ အ�ပသ�ဘ�သက်�ရ�က်မ ၁၄၄ 

၇။ အရ�ယ် �ဖစ်��င�်�ခမ��� ဆန�်စစ်�ခင�် ၁၄၄ 

၇-၁။ သဘ�၀�ဘ�အရ�ယ်�င်� စက်မဆ��ငရ်� အရ�ယမ်���က�� ၁၄၄ 

   သတမ်�တ�်ဖထ�တ�်ခင�် 

၇-၁-၁။ အမ���န�ရ�ပ�က�သည�် အ�က�င�်အရ�မ��� ၁၄၅ 

၇-၁-၂။ ��မ�အ�က်လ�ပက်�က်သ�� �ရတ���၀ငမ်�ဖစ်�ပရသည�် ၁၄၇ 

အ�က�င�်ရင�်မ��� 

၇-၁-၃။ မ���လ�င�်ပ�က်က���ခင�်�ဖစ�်ပရသည�် အ�က�င�်ရင�်မ��� ၁၄၈ 

၇-၁-၄။ �လ�ပတ်�ခင�်၊ �လမလ���လ�က်�ခင�်၊ ဓ�တ်�င�မ��� မ��ခင�် ၁၄၉ 

၇-၁-၅။ အလင�်�ရ�ငမ်လ���လ�က်မ�က�င�် �ဖစရ်�ခင်� ၁၅၀ 

၇-၁-၆။ လပ်စစ်ဓ�တ်လ��က်�ခင�် ၁၅၁ 

၇-၁-၇။ စက်ပစည�်မ����က�င�် မ�တ�တ်ဆထ�ခ��က်မ��ခင�် ၁၅၃ 

၇-၁-၈။ သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ�လ�ပင်န�်သ��� စက်ယရ��မ����င�် ၁၅၄ 

နည�်စနစ်ခ� �ယ�င�်မ�က�င�်�ဖစ်�ခင�် 



၇-၁-၉။ �ဘ�အရ�ယက်�က�ယ�်ရ�ပစည�်မ��� အသ���မ�ပ�ခင�်၊ ၁၅၆ 

အက�အက�ယပ်စည�်မ���၏ အရညအ်�သ�� ည��ဖ�င်��ခင�် 

တ���က�င�် �ဖစ်ပ����ခင်� 

၇-၁-၁၀။�ရ�သတဆင�်တက်�ပ�ပင်ထ�တလ်�ပ်ရ�တ�ငဆ်��ငယ်���က်  ၁၅၇   

အသ����ပ�ခင�်�က�င�်�ဖစ�်ပလ���င်�သ�ဆ���က� ��မ����င�် 

အဆ�ပသ်င�်မ လကဏ�မ���၊ အ�ရ��ပက�သနည�်မ��� 

         �င�် က�က�ယ်�ရ�နည�်လမ�်မ���၊ �လ���ခ�မည�်နည်�လမ�်မ��� 

၇-၁-၁၁။�ရ�သတဆင�်တက်�ပ�ပင်ထ�တလ်�ပရ်�တ�င�်ပဒ��           ၁၅၉ 

အသ����ပ�ခင�်�က�င�်�ဖစ�်ပလ���င်�သ�ဆ���က� ��မ����င�် 

အဆ�ပသ်င�်မ လကဏ�မ���၊ အ�ရ��ပက�သနည�် 

 မ����င�် က�က�ယ�်ရ�နည�်လမ�်မ���၊ �လ���ခ�မည�် 

 နည�်လမ�်မ��� 

၇-၂။ အလ�ပအ်က��င် �လ�က�ငသ်င်က���ခင�်�င�် အ�ရ��ပတ�န�်�ပနမ်မ���  ၁၆၀ 

၇-၃။ မ�မ�မ်�န်���င ်�သ� သဘ�၀�ဘ�အရ�ယမ်����က�င�် �ဖစ်ရ�ခင်��င�် ၁၆၁ 

         က�တင်က�က�ယန်ည�်မ��� 

၇-၄။ မ���ဘ�အရ�ယက်�က�ယ�်ရ� ၁၆၁ 

၇-၅။ �ပန်လညသ်���သပမ်�မ�်မ�ထ���သ� အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ���ပန်�ရ� ၁၆၃ 

   စ�မ�ခ�က်မ��� 

   ၇-၅-၁။ အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ���ပန�်ဆ�ငရ်�က်�ခင�်�င�် အသင�်ရ��မ ၁၆၃ 

   ၇-၅-၂။ အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ�င ်ကယဆ်ယ�်ခင�် ၁၆၄ 

 ၇-၅-၃။ က�န�်မ��ရ��င�်လ�ပင်န�်ခ�င်�ဘ�အရ�ယ်ကင�်ရ�င�်�ရ� ၁၆၄ 

 ၇-၅-၄။ အလ�ပအ်က��င�်လ�က�င�်သင်က��မ�င�်အ�ရ��ပတ���ပန�်မမ��� ၁၆၅ 

၈။  �ဒသခ��ပညသ်�မ��� ခ� �တ်ဆက်ပ�၀င�်ခင်� �င်� �ဒသဖ��ဖ���ရ� ၁၆၅ 

၈-၁။ နည်�စနစ် ၁၆၅ 

၈-၂။ �ဒသခ��ပညသ်�မ��� ခ� �တဆ်က်ပ�၀င�်ရ�စ�မ�ခ�က် ၁၆၅ 

  ၈-၂-၁။ ထ�ခ��က်ရန ်အလ��လ�ရ��သည�် �ပညသ်�မ����င�် အ�ခ��အက� �� ၁၆၅ 

        ဆက်စပသ်�မ��� 

  ၈-၂-၂။ တ��ငပ်င်�ဆ�����ပ��မ� ရလဒ်မ��� ၁၆၆ 



  ၈-၂-၃။ အက� ��ဆက်စပသ်�မ���က သတမ်�တ�်ဖ�ထ်�တသ်ည�် ၁၆၆ 

        �ပဿန�ရပ်မ��� 

  ၈-၂-၄။  �ဝဖန်ခ�က်မ���၊ အ�က��ပခ�က်မ���အ�� တ�န�်�ပန်�ဆ�င်ရ�က်�ခင်� ၁၆၆ 

 ၈-၂-၅။ အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�စ််အတ�င်� �ဒသခ��ပညသ်�မ����င်�  ၁၆၇ 

  ခ� �တဆ်က်  �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�် လ�ပင်န�်စ်မ��� 

၈-၃။ �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�မ��� အက�်�ခ�ပ ် ၁၆၈ 

၈-၄။ �ဒသဖ��ဖ���ရ� စ�မ�ခ�က် ၁၆၈ 

  ၈-၄-၁။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ����ရ�ဆ��ငရ်� ဖ��ဖ���ရ� ၁၆၈ 

        လ�ပင်န်�မ��� 

၈-၄-၂။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���ဆ��ငရ်� ဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်� ၁၆၉ 

 မ��� �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�် အစ�အစ်မ��� 

 ၈-၄-၃။ CSRအတ�က် ရနပ်���င�လ��ထ��ခ�က် ၁၆၉ 

၈-၅။ အ�ခ���ဆ�ငရ်�က်မည�် အစ�အစ်မ��� ၁၆၉ 

၉။  သတပ�တသ်�မ�်�ရ�စ�မ�ခ�က် ၁၆၉ 

၉-၁။ ရညရ်�ယခ်�က် ၁၆၉ 

၉-၂။ �ယဘ�ယ�နည်�လမ�် ၁၇၀ 

၉-၃။ �ပန်လညက်�စ���ရ� မဟ�ဗ�ဟ� ၁၇၀ 

၉-၄။ လက်ရ��ပတဝ်န်�က�ငအ်��ခအ�န (Existing Environment) ၁၇၀ 

၉-၅။ �ပနလ်ည်�ပ�ပင်/ ထ��ထ�င်�ရ�နည�်လမ�်မ��� ၁၇၁ 

၉-၆။ အန�ဂတက်�လ ��မအသ���ခ�မ ၁၇၅ 

၉-၇။ ပ�တသ်�မ�်�ခင�်�င�် �ပန်လည�်ပ�ပင်/ ထ��ထ�င�်ရ� အခ� �နဇ်ယ�� ၁၇၆ 

၉-၈။  မ��င်�ပ�တသ်�မ�်�ခင�်အစ�အစ်က�� တ�၀နယ်��ဆ�ငရ်�က်မည�်  ၁၇၇ 

 အဖ��အစည�်�င�် ခန�်မ�န�်က�နက်�စရ�တ ်

၉-၈-၁။ မ��င�်ပ�တသ်�မ�်�ခင�်အစ�အစ်က�� တ�၀န်ယ��ဆ�ငရ်�က်မည�်  ၁၇၇ 

 အဖ��အစည�် 

၉-၈-၂။ ခန်�မ�န�်က�နက်�စရ�တ ်  ၁၇၇ 

၉-၉။ က���ဖတအ်စ�အစ်�င�် ခန�်မ�န�်က�နက်�စရ�တ ် ၁၇၇ 

၁၀။ ပတ်၀န�်က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်� စ�မ�ခန�်ခ��မ အစ�အစ် ၁၇၈ 

၁၀-၁။ �စ�င�်ကပ်ကည�်မည�်အဖ�� ဖ��စည်��ခင�် ၁၈၀ 



၁၀-၁-၁။ တ�၀န်၀တရ��မ��� ၂၇၈ 

၁၀-၁-၂။ �စ�င်�ကပ်ကည�်ရမ အစ�ရင်ခ�စ� တင်�ပမည�်အစ�အစ် ၁၈၀ 

၁၀-၂။ �ဖစ်�ပ��င�်သ� ပတ်၀န်�က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်� ထ�ခ��က်မမ��� ၁၈၀ 

 အက�်�ခ�ပ ်

၁၀-၃။ �လ���ပ���စသည�် နည�်လမ်�မ��� ၁၈၁ 

၁၀-၃-၁။ �ပင်ဆင�်ရ� လ�ပင်န်�စ�မ�ခ�က် ၁၈၁ 

၁၀-၃-၂။ အန�ဂတတ်�င ်�ဖစ်�ပ��င�်သ� ထ�ခ��က်မမ���အ�� ၁၈၁ 

  �လ���ခ��ရ�နည�်လမ်�မ��� 

၁၀-၄။ အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ�န�်�ပန်�ရ�စ�မ�ခ�က်မ��� ၁၈၂ 

၁၀-၄-၁။ မ���ဘ�အရ�ယက်�က�ယ�်ရ� ၁၈၃ 

၁၀-၄-၂။ အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ���ပန်�ဆ�ငရ်�က်�ခင�်�င�် ၁၈၄ 

   အသင�်ရ��မ 

၁၀-၅။ ပတ၀်န်�က�င ်အရညအ်�သ�� �စ�င�်ကပ်ကည�်ရ�ရ�ဆ��ငရ်� ၁၈၅ 

သတမ်�တ်ခ�က် Parameterမ��� 

၁၀-၆။  Productionက�လ �စ�င�်ကပ်ကည�်မည�်အစ�အစ်  ၁၈၆ 

၁၀-၇။ ပတ်၀န�်က�င ်စ�မ�ခန�်ခ��မ အစ�အစ်အ�� �ဆ�ငရ်�က်မည�် ၁၈၉ 

အဖ��အစည�် 

၁၀-၇-၁။ လ�ပင်န�်တ�၀န်သတမ်�တ်�ခင�်   ၁၈၉ 

၁၀-၇-၂။ ပတ၀်န�်က�ငထ်�ခ��က်မအဆင�်အတန�်�င�်   ၁၉၁ 

ပမ�ဏသတ်မ�တ�်ခင�် 

၁၀-၈။ ပတ၀်န်�က�ငစ်�မ�ခန်�ခ��မအစ�အစ်အ�� အ�က�ငအ်ထည�်ဖ� ် ၁၉၂ 

�ဆ�ငရ်�က်ရနအ်တ�က် ရနပ်���င�လ��ထ��ခ�က် 

၁၀-၉။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���အ�� ခ� �တဆ်က်ပ�၀င�်ခင်��င�် �ဒသဖ��ဖ���ရ� ၁၉၂ 

၁၀-၁၀။ နစ်န���ဖရ�င်��ပ��ရ� လ�ပင်န်�စ် ၁၉၂ 

၁၀-၁၁။ စ�မ်��ဆ�င်ရည ်ဖ��ဖ���ရ��င�် သငတ်န်�အစ�အစ် ၁၉၃ 

၁၀-၁၂။ အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�မ်ည�် အခ� �န်ဇယ�� ၁၉၃ 

၁၀-၁၃။ ခန�်မ�န�်က�နက်�စရ�တ ် ၁၉၃ 

၁၁။ (CSR)(Corporate Social Responsibility)�ခ လ�မဘ၀၀န်�က�င်  ၁၉၃ 

  လ�သ��အက� �� အတ�က် တ�၀န်ယ�မ ဆန�်စစ်ခ�က် 



  ၁၁-၁။ �ဒသဖ��ဖ���ရ�စ�မ�ခ�က်   ၁၉၄ 

  ၁၁-၂။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏လ�မစ��ပ���ဆ��ငရ်�ဖ��ဖ��မလ�ပင်န်�မ���    ၁၉၄ 

  ၁၁-၃။ က�မဏ�မ� CSR အတ�က် လက်ရ���ဆ�ငရ်�က်ပ��အ��ခအ�နမ���   ၁၉၄ 

  ၁၁-၄။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���ဆ��ငရ်� ဖ��ဖ���ရ� လ�ပင်န်�မ���   ၁၉၆ 

 �ဆ�ငရ်�က် သ���မည�် အစ�အစ်မ��� 

 ၁၁-၅။ CSRအတ�က် အသ����ပမည�် ရနပ်���င�လ��ထ��ခ�က်   ၁၉၇ 

 ၁၁-၆။   အ�ခ���ဆ�ငရ်�က်မည�် အစ�အစ်မ���   ၁၉၇ 

၁၂။ န�ဂ���ခ�ပသ်���သပခ်�က် ၁၉၇ 

၁၃။ က�မ�်က���စ�ရင�် ၂၀၀ 

၁၄။ �န�က်ဆက်တ��မ��� ၂၀၁ 

(က) က�မဏ�၏ မ�တပ်��တင်မ�တ�င�် စ�မ�က�န�်�င�်သက်ဆ��င�်သ� အ�ထ�က် ၂၀၂ 

အထ��မ��� 

(ခ) IEEအစ�ရင်ခ�စ� �ရ�သ���ပစ�သ�၏ က��ယ�်ရ�ရ�ဇဝင်�င�် ဘ��လက်မ�တ်  ၂၂၁ 

မ�တမ���၊ က��က�လအ�က��ပ�မ�တပ်��တင ်အ�ထ�က်အထ��လက်မ�တ် 

(ဂ) အန��ဆ����က��ရ��၏မ�တတ်မ�်ဓ�တ်ပ��မ��� ၂၂၈ 

(ဃ)  က�မဏ�၏ CSR ဂ�ဏ်�ပ မ�တတ်မ်�မ��� ၂၃၂ 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 

စ         

၁။  IEE  = (Initial Environmental Examination) 

၂။ EMP  = (Environmental Management Plan) 

၃။  EIA   = (Environmental Impact Assessment) 

၄။ SIA  = (Social Impact Assessment) 

၅။ HIA  = (Health Impact Assessment) 

၆။ ARD   = (Acid Roc  Drainage) 

၇။  CSR   = (Corporate Social Responsi ility) 

၈။ WHO  = ( orld Health Organi ation) 

၉။    OSHA                = (Occupational Sa ety and Health    Administration) 

၁၀။  CIP   = (Car on In Pulp) 

၁၁။  PM  = (Particulate Matter) 

၁၂။  NAAQS  =  (National Am ient Air uality Standard) 

၁၃။  d   = (Deci el Meter)    

၁၄။  PEL  = (Permissional Emission Limited) 

၁၅။  CR    Critically Endangered 

 ၁၆။   EN     Endangered 

၁၇။ VU    ulnera le 

၁၈။ NT    Near Threatened 

၁၉။ LR nt  = Lo er Ris  Near Threatened 

၂၀။ LC  = Least Concern 

၂၁။ LR lc  = Lo er Ris  Least Concern 

၂၂။ DD  = Data De icient 

၂၃။  NE   Note Evaluated

“အတ���က�က်စက��လ���မ����င�် အဓ�ပ�ယ်ဖ�င�်ဆ��ခ�ကမ်���” 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၁။  အစ�ရင်ခ�စ�အက�်�ခ�ပ် 

 ဤအစ�ရငခ်�စ�သည် �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ� မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊ �ပင် 

ဦ�လ�ငခ်��င၊် သပ�တက်�င�်မ�နယ်၊ �ခ��င်�က���က��ရ��အ�ပစ်�၊ �က��က်�ဖ�က��ရ��အန��တ�င်  

�ရ�သတ(အ�သ�စ��)တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ်�ခင�်လ�ပင်န်� �လ�က်ထ���ခင�်၏ Production 

က�လ IEE Report �ဖစ်ပ�သည။် 

 ဤအစ�ရငခ်�စ�၏ Formatအ�� သယ�ဇ�တ�င�် သဘ�၀ပတ်၀န�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ� 

၀န်က��ဌ�န၏ (၁၉.၁၂.၂၀၁၆)ရက်စ���ဖင�် ထ�တ�်ပန်ထ���သ� လ�ပထ်���လ�ပ်နည�်မ����င�်အည�  

�ရ�သ��ထ��ပ�သည။် အစ�ရင်ခ�စ�တ�င ်အခန�် (၁၂)ခန�်�င�်  ဖ��စည်�ထ��ပ��    သဘ�၀ပတ် 

၀န်�က�ငထ်�ခ��က်မ �ဖစ်�ပလ���င�်သ�  ထ�ခ��က်မမ���အ��  �လ�လ�၍   ထ�တလ်�ပ်မ�က�င�် 

ထ�က်ရ��လ�မည�် Top  Soil, Tailing, Wast  Waterမ���အ��က�က�ယ�်ခင�်၊  ထ�န�်သ�မ�်�ခင�်၊ 

�ပ�ပင်�ခင�်၊ �စ�င�်ကပ်ကည�်ရ�ခင�်မ���အ�� တင်�ပထ��ပ�သည။် 

 ၎င�်အ�ပင ်  ��မပ��မ���၊   က��ခ�ပမ်���၊   �က�င�်ကငဓ်�တ်ပ��မ���အ��   အပ��ဒ်-၂တ�င် 

လည�်�က�င�်၊ က�င�်ဆင�်�ဆ�ငရ်�က်မမ�တ်တမ်�မ����င�် CSR �ဆ�ငရ်�က်ထ��ရ��မည�် မ�တ ်

တမ်�မ���အ��လည�် �ဖ�ပ�ပ�ထ��ပ�သည်။ IEE Report�ဆ�ငရ်�က်စ် တ��င�်တ�ထ��ခ�� 

�သ� ဓ�တ်ခ��အ��ဖမ����ဖစ�်သ� ��မ�ပ��မ�အ�က် ��မထ��ရထ�၊ �လအရညအ်�သ��တ��င�် 

တ�မ Resultမ���အ�� �ပည�်စ��စ�� �ဖ��်ပထ��ပ�သည။် 

 အစ�ရင်ခ�စ�တ�င်  ပ�၀င်�သ�  အခန�်လ��က်အဓ�ကအခ�က်မ���မ��  �အ�က်ပ�အတ��င�် 

�ဖစ်ပ�သည။် 

 အခန�်(၁)တ�င် �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏  ဒန�်တ��င�်ဒသ�ရ�သတ လ�ပက်�က် 

အတ�က်  �ရ�ဆ��ထ���သ� IEE အစ�ရင်ခ�စ�၏ အက�်�ခ�ပက်�� �ဖ��်ပထ��ပ�သည။်  

 အခန�်(၂)တ�င် စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်��ဖ��်ဆ�င်သ�၏ အခ�က်အလက်မ����င�် ၎င�်၏ 

ကတ��ပ၀န်ခ�ခ�က်မ���၊   IEE အစ�ရငခ်�စ�က�� �ရ�ဆ��သည�် ပည�ရ�ငမ်���၏ အခ�ကအ်လက်မ����င�် 

၎င်�တ��၏ ကတ��ပ၀နခ်�ခ�က်မ���က�� �ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည်။  

 အခန�်(၂)တ�င် IEE  အစ�ရင်ခ�စ�က�� သ�ဘ�တ��ခင်�အခန�်တ�င ်ကတ�က၀တ်မ���က�� 

တင်�ပထ��ပ�� အဆ��ပ�တင်�ပခ�က်မ���အတ��င�် လ�ပ�်ဆ�ငသ်���မည ် �ဖစ�်က�င�် လက်မ�တ် 

�ရ�ထ��� ကတ��ပထ��ပ�� �ဖစ်ပ�သည်။  

 အခန�်(၃)တ�င ် မ�ဝ�ဒ၊ ဥပ�ဒ�င်�အဖ��အစည�်ဆ��ငရ်� မ��ဘ�င်မ���သည် အစ�ရင်ခ�စ� 

၏ အ�ရ�က��ဆ���အခန�်မ� ပ�၀င်�နပ�သည။် လက်ရ��ပတ်၀န်�က�ငအ်��ခအ�နက��တင�်ပရ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
တ�င် စ�မ�က�န�်သည ် တ���ဖထ�တလ်�ပ်�န�သ��ဒသ�ဖစသ်ည�်အ���လ��စ်�� ထ�ခ��က်မအ 

နည�်ငယ်ရ���သ��ဒသ�ဖစပ်�သည။် ဆက်လက်ပ�� ခ�မ�တထ်���သ� မ�ဝ�ဒ၊ ၊ မ��ဘ�င်မ��� 

အတ��င�် �ဆ�ငရ်�က်သ���မည ် �ဖစပ်�သည်။ စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်��င�် သက်ဆ��ငသ်ည�် အမ� ��သ�� 

ပတ်၀န�်က�ငဆ်��ငရ်�အရညအ်�သ��(ထ�တလ်တမ်)လမ�်နခ်�က်မ����င�် ��ငင်�တက�မ� လမ�် 

နခ်�က်မ���က��လည�် �ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည။်  

 အခန�် (၄) တ�င ်စ�မ�က�န�်အ�က�င�်အ�� ရ�င�်လင�်�ဖ��်ပထ��ပ�သည်။ စ�မ�က�န�်၏ 

ရညရ်�ယခ်�က်မ���၊ သယ�ဇ�တအသ����ပမ၊ အ�ဆ�က်အအ��၊ စက်ပစည�်မ���၊ စ�န�်ပစ်ပစည�် 

ထ�က်ရ��မမ���၊ �ရ�သတထ�တ်လ�ပမ်ဆ��ငရ်�မ���က�� တ�က�စ���ဖ��်ပထ���ခင်�၊ စ�မ�က�န�် လ�ပ် 

ငန်�၏ တည�်နရ��ပ အ�သ�စ�တ�်�မပ��မ���၊ Layout Plan Map မ���က�� �ဖ��်ပ�ပ� 

ထ��ပ�သည်။   

 အခန�်(၅)တ�င ် သဘ�၀ပတ်၀န်�က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်�ပတ်၀န်�က�ငအ်��ခအ�နမ��� 

က��တင�်ပရ�တ�င ်  လက်ရ��ပတ်၀န်�က�ငအ်�ခအ�နက�� ရယ�တင�်ပထ��ပ�သည်။ �ဒသ၏ �ပ် 

ပ��င�်ဆ��ငရ်� အစ�တ်အပ��င�်မ���တ�ငလ်ည်� အဆ��ပ��ဒသ၏ ��မမ�က်��သ�င�်ပင၊် ဘ�မ��ဗဒ 

ဆ��ငရ်�မ���၊ ��မ�ပ��မ�အ�က�်ရအရည်အ�သ��ဆ��ငရ်�မ���၊ �လထ�အရညအ်�သ�� ဆ��င် 

ရ�မ��� က��လည�် အ�သ�စ�တ�်ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည။် နမ�န�ရယ�မမ��� ဓ�တ��ဗဒ ဓ�တ်ခ��မ 

ဆ��ငရ်� အ��ဖမ���က�� တင်�ပထ��ပ�သည။် �ဒသ၏ ပကတ�အ��ခအ�နက��လည�် တင�်ပ 

ထ��ပ�သည်။ သက်ရ��ဇ�၀ပ��င�်အစ�တအ်ပ��င�်မ���တ�ငလ်ည်� အဆ��ပ��ဒသ၏ က�န�်�န�ရ�န 

သတဝ�မ���၏ �နထ��ငက်�က်စ��မမ���၊ သစ�်တ�သစပ်င် ��မအသ���ခ�မမ���၊ ဇ�၀မ� ��စ�� 

မ� ��က��မ����င�် �ဂဟစနစမ်���က�� �ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည်။ လ�မဆ��ငရ်� အစ�တအ်ပ��င�် မ��� 

တ�င်လည�် အန��ဆ����က��ရ���ဖစ�်သ� �က��က်�ဖ�က��ရ��၏ လ�ဦ��ရ�ပန�်���နထ��ငမ်မ���၊ 

�နထ��င်က�သ� �ဒသခ�မ���၏ လ�ဦ��ရ�င်� အ�မ�်ထ�ငစ်�အ�ရအတ�က်ဆ��ငရ်�မ���၊ ပည� 

�ရ� က�န�်မ��ရ�၊ က���/မဆ��ငရ်��ပဿန�မ���က�� ဇယ��မ���အခ�က်အလက်မ����ဖင�် �ဖ��်ပ 

�ပ�ထ��ပ�သည။် စ��ပ����ရ�အစ�တအ်ပ��င�်မ���တ�င်လည�် �ဒသခ�မ���၏ အလ�ပအ်က��င ်

အသက်�မ��မဆ��ငရ်�မ���၊ ��မယ�ပ��ငဆ်��ငမ်၊ �မ���မ�ရ�၊ စ��က်ပ� ���ရ�လ�ပင်န်�မ���၊ စ��ပ��� 

�ဖစ်လ�ပင်န်�မ���က�� �ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည။် က�န�်မ��ရ�ဆ��ငရ်� အစ�တ်အပ��င�်မ���တ�င် 

လည�် �ဒသခ�မ���၏ အဓ�က�ဖစပ်����သ� �ရ�ဂ�မ���၊ မ�တ�်တဆထ�ခ��က်မမ���၊ က�န�်မ� 

�ရ�အရ ယ် �က��မဆ��ငရ်�အ�လ�အထမ���က�� �ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည်။ ထ���ပင ် �ဒသ၏ 

၀န်�ဆ�ငမ် လ�ပင်န�်မ���၊ အ��ကစ��ဆ��ငရ်�အ�ဆ�က်အအ��မ���၊ �ရသ���စ��မ၊ လပ်စစ်မ��သ��� 

စ��မမ���၊ အမ�က်သ�မ�်စနစ်မ���က�� �ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည်။  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 အခန�်(၆)တ�င ် �ရ�သတ(အ�သ�စ��)တ���ဖ�ထ်�တ်လ�ပ�်ခင�်လ�ပင်န်��က�င�် �ဖစ ်

�ပလ��သ� ထ�ခ��က်မမ���က�� သတမ်�တ်�ဖ�ထ်�တ်�ခင�်�င�် �လ���ပ���စ�ရ�နည်�လမ�်မ��� 

က�� တင်�ပထ��ပ�သည။် အသ�အ��ခအ�န တ�နခ်�မ၊ စ�န�်ပစ်�ရ၊ မ�လ�စ�န�်ထ�တမ်၊ အန�၊ 

ဖ�န်ထမ၊လ�ပင်န်�ခ�ငအ်��ခအ�န �ရ�သတ တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ�်ရ��င�် သက်ဆ��င�်သ� �ဘ� 

အရ�ယက်င�်ရ�င်��ရ��ဆ�ငရ်�က်ခ�က်မ���က�� တင်�ပထ��ပ�သည်။ 

 အခန�် (၇)တ�င ် သဘ�၀�ဘ�အရ�ယမ်����င်� စက်မဆ��ငရ်�အရ�ယမ်���က�� �လ� 

လ�ဆန�်စစ်ပ�� အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ�င် တ�န�်�ပန်မည�် က�က�ယ�်ရ�စ�မ�ခ�က်မ���က�� 

ထည�်သ�င�်�ဖ��်ပထ��ပ�သည်။ �ရ�သတဆင�်တက်ထ�တလ်�ပ်ရ�တ�င် အသ����ပသည�် �ပဒ���င�် 

ဆ��ငယ်���က်တ��၏ ဆ���က� ��အရ�ယမ်����င�် အဆ�ပသ်င�်မမ���က�� အ�ရ��ပက�သရမည�် က� 

သနည�်မ���၊ �လ���ခ�ရမည�် နည�်လမ�်မ���က�� �ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည။်  

 အခန�် (၈)တ�င် သဘ�၀ပတ်၀န�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ� လ�ပင်န�်စ်မ����င�် �ဒသဖ��ဖ�� 

�ရ�လ�ပင်န်�စ်မ���က�� က�မဏ��င�် �ဒသခ��ပညသ်�မ��� အတ�လက်တ��ခ� �တ်ဆက်ပ�� ပ���ပ�င�် 

�ဆ�ငရ်�က်�ရ� စ�မ�ခ�က်မ���က�� တင်�ပထ��ပ�သည။်ထ��အ�ပင ်အမ����ပညသ်�မ����င်� တ��ငပ်င် 

�ဆ������ခင�်လ�ပင်န�်တ�င် �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည ် �ဒသခ��ပညသ်�မ���အ�� 

(၄.၉.၂၀၂၂)ရက်�န�တ�င် �တ�ဆ��ပ�� စစ်တမ�်�က�က်ယ�မမ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည။် မ�မ�တ��၏ 

စ�မ�က�န�်�င�်ပတ်သက်�သ� ပတ၀်န်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ� အစ�အစ်မ���က�� �က��ရ��လ�ထ� 

အ��တင�်ပခ��ပ�� �ဒသခ�မ���၏ �ထ�က်ခ�မမ���က��လည�် ရရ��ထ��ပ�� �ဖစ်ပ�သည။် �ဒသခ� 

မ���၏ �ဆ�����အ�က��ပခ�က်မ���က�� က�မဏ�မ�တတ်��ငသ်မ �ဖည�်ဆည�်သ���မည�်ဖစ်ပ�� 

�ရ�သတတ���ဖ�မ်တ�င ် အက� ��အ�မတ် ရရ��သည�်အခ� �နတ်�င ် �က��ရ��လ��အပခ်�က်မ���အ�� 

လ���၀က�ည� �ဖည်�ဆည�် �ပ�သ���မည�်ဖစ�်က�င�် သ�ဘ�တ�ည�ခ�က် ရရ��ပ�� �ဖစ်ပ�သည်။ 

 အခန�် (၉)တ�င ်စ�မ�က�န�်ပ�တသ်�မ�်�ရ�အစ�အစ်အ�� တင်�ပထ��ပ�သည်။ ထ�ခ��က်မ 

ထ�န�်ခ�ပ်�ရ�အစ�အစ်မ���၊  �ဒသခ�မ���၏  အ�က��ပခ�က်၊  လ��လ���တ�င�်တခ�က်မ���အ��  

အဓ�ကထ�� တင�်ပထ��ပ�သည်။ စ�မ�က�န�်�က�င�် �ဖစ်�ပလ��သ� ထ�ခ��က်မမ���အ�� 

တ��င�်တ�စစ်�ဆ�ပ�� �ပန်လညက်�စ���ရ�မဟ�ဗ�ဟ�မ���က�� ခ�မ�တက်� �ပနလ်ညထ်��ထ�င် 

�ရ�နည�်လမ�်မ����ဖင်� �ဒသခ�မ����င�်ဆက်စပ်�ဆ�ငရ်�က်က� �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�မ��� 

�ဆ�ငရ်�က်မည�်ဖစ်ပ�� အဆ��ပ�လ�ပင်န�်မ���က�� တ�၀နယ်��ဆ�ငရ်�က်မည�်အဖ��အစည�်�င�် 

ရန်ပ���င�လ��ထ��ခ�က်မ���က�� အ�သ�စ�တ�်ဖ��်ပ �ပ�ထ��ပ�သည။်  

 

 U MYO HTET AUNG (Geologist) Page 4 
 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 အခန�် (၁၀)တ�င ်ပတ၀်န်�က�င်�င်� လ�မဆ��ငရ်� စ�မ�ခန�်ခ��မအစ�အစ်အ�� တင�်ပထ�� 

ပ�သည။် ထ�ခ��က်��ငမ်�င�် �လ���ပ���စ�ရ��ဆ�ငရ်�က်မည�် အစ�အစ်မ���က��လည�် တင်�ပ 

ထ��ပ�� �ဖစပ်�သည်။  အန�ဂတက်�လတ�င်  �ဖစ်�ပ��င�်သ� ထ�ခ��က်��ငမ်မ���အ�� �လ���ခ�  

�ရ�နည�်လမ�်မ����င�်  အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ�င်  တ�န်��ပန်�ရ� စ�မ�ခ�က်မ���က�� အဓ�ကထ�� 

 တင�်ပထ��ပ�သည်။ �စ�င်�ကပ်ကည�်ရ�ခင�်�င်�ရနပ်���င�လ��ထ��ခ�က်မ���တ�င် လ��ထ�� 

�သ� ရန်ပ���င�က�� တ�က�စ��တင်�ပထ��ပ�သည။် ပတ်၀န�်က�ငထ်�န်�သ�်မ�်�ရ�အဖ�� ဖ��စည�် 

�ခင�်�င�် ၎င�်တ��၏ လ�ပင်န�်တ�၀န်မ���က�� အ�သ�စ�တ�်ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည။် ထ���န�က် 

�ဒသခ�မ���၏ နစ်န�မမ���က�� �ပန်လည�်�ဖရ�င်��ပ��ရ� အစ�အစ်မ���၊ �ဒသခ�မ���အ�� 

ပတ်၀န�်က�င် ထ�န�်သ�မ�်�ရ� လ�ပ်ငန�်မ��� ထ��ရ�က်စ�� �ဆ�ငရ်�က်��ငရ်န်အတ�က် စ�မ်� 

�ဆ�ငရ်ည ် ဖ��ဖ���ရ�သငတ်န်� အစ�အစ်မ����င�် ခန�်မ�န်�က�နက်�စရ�တမ်���အ�� �ဖ��်ပ 

ထ��ပ�သည်။ 

 အခန�်(၁၁) (CSR)(Corporate Social Responsibility)�ခ လ�မဘ၀၀န်�က�င် 

လ�သ��အက� �� အတ�က် တ�၀နယ်�မ ဆန�်စစ်ခ�က်အခန�်တ�င ်�က���်စ�သ�က�မဏ�မ� �ဆ�င ်

ရ�က်ပ��ခ���သ� �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န�်မ���၊ဆက်လက် �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�် အစ�အစ်မ��� 

�င�် ရနပ်���င�လ��ထ��ခ�က်မ���က�� �ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည်။  

  အခန�်(၁၂)တ�င ်�ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တ်လ�ပ�်ခင�် စ�မ�က�န်�လ�ပင်န�်၏  ကနဦ� ပတ် 

၀န်�က�ငဆ်န�်စစ�်ခင်�အတ�က် န�ဂ����င�် သ���သပတ်င်�ပခ�က်မ���က�� �ဖ��်ပ�ပ�ထ��ပ�သည်။ 

 

၂။ န�ဒ�န်� (Introduction) 

 �ရ��ကတည�်က  �ရ�က�� လက်၀တ ်တနဆ်�၊ ခ�မ�်သ�ကယ၀်မအတ�က် စ��ဆ�င�် 

�ခင�်�င�် �င��က�အ�ဖစ ်တနဖ်���ထ��ခ��ကသည။် �ရ�သ��က်မ���သည် ကမ�တစလ်��လ���တ�င ်

သက်ဦ�ကပ၏် အ�ရ�ပ��င�် Precambrian(လ�နခ်���သ� �စသ်န�် ၅၇၀၏ အ�ရ�ပ��င�်)မ� သက် 

���င�်ကပ�်န�က်ပ��င်� Late Tertiary(လ�န်ခ���သ� �စသ်န�်၅၀မ� ၂သန�်အတ�င�်) အထ� �တ� 

ရပ�� �တ�ငအ်�ဖရ�က��ငင်�မ�လ�၍ မ��သင�်�က��က်�ဖစစ််�င�်အတ� �ဖစ�်ပသည်။  

Intermediate(စ�လ�က�ပ�၀င်မ ၅၄မ� ၆၅ရ�ခ��င်န�်အတ�င�်)  မ� Felsic (အ�ရ�င�်ဖ����သ� 

တ�င်�ထ�က်မ��� အဓ�ကပ�၀င်�သ� မ��သင�်�က��က်) ဖ��စည�်ပ��ရ���သ� တ���၀င်မ��သင�်�က��က် 

မ���၌ ပ��၍ �ဖစ်�ပသည။် စ��ပ����ဖစ ်�ရ�တ�င�်ထ�က်မ���မ�� �ရ�စင်သန�်သန�်အမ���စ��င�် Gold 

Tellurideမ���၊ Electrum(�င�၂၀% �က��ပ်�၀င်�သ� သဘ�၀�ဖစ်�ရ��င�် �င�သတစင်)၊ �င�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
Amalgam(သဘ�၀အတ��င�်�ဖစ�်သ� �ရ�)  အနည�်ငယတ်�� �ဖစ်ကပ�သည။် Telluride မ��� 

ထ�၌ Calaverite, Sylvanite, Krennerirte�င�် Petziteတ�� ပ�၀င်ကသည။် �ရ�အ��လ���နည�် 

ပ��၌ �င�အနည်�ငယပ်��လ�ရ���သ�လ်ည�် �င�ပ�၀င်မ မ���လ�လင် အဝ��ရ�င�်ဖ����ဖ���မ� 

အ�ဖ�ရ�င ်electrum�ဖစ်ကသည။် သဘ�၀အတ��င�် Amalgam မ���မ�� အခ� �တ�င�်ထ�က် 

သ��က်မ���တ�င ်�ဖစ�်ပကပ�သည။်   

 �ရ�သတ��င�်အမ���စ�က�� အရည�်ဖ��၍် �ပ��လ��မ�� အနညမ်���အ�� ခပယ်��သ�  

Floatationနည�်�င�် မ���ပင�်တ��က်�ခင�်မ���အ��မ�ပလ�ပ်ဘ� Cyanide�င�် ဓ�တ�်ပ�ခင်��ဖင�် 

လည�်�က�င�် �ပဒ���ဖင�် ဖမ�်ယ��ခင�်�ဖင�်လည�်�က�င�် �စမ်� ��လ����ဖင�်လည�်�က�င�်ရယ���င် 

ပ�သည။် �ရ�၏ အဓ�က သ���စ��မမ�� ထ�တလ်�ပ�်သ� �င�စကအတ�က် အ�ထ�က်အက��ပ��င် 

ရန် �ရ��ခ��င�်မ���အ�ဖစသ်�မ�်ထ���သ�လ်ည�် စက်မလ�ပ်ငန�်အတ�က် အသ����ပ�ခင�်က 

အ�ရ�ပ�လ�သည။် အ�ခ��အ�ရ�က���သ� သ���စ��မမ�� လက်၀တရ်တန��ပလ�ပ�်ခင�်ပင်�ဖစ ်

သည။် �ရ�မ�� �ပ����ပ��င�်သ�ဖင�် လက်၀တရ်တန��ပလ�ပ်ရန ်�က�၊ �င�၊ န�ကယ် Palladium 

မ����င�် �ရ�စပအ်သ����ပသည။် �ရ�သန�်မက�� Carat�ဖင�် သတမ်�တ်ပ�� တစက်ရက်၌ �ရ�သည် 

၂၄ပ��တ�င ် တစပ်��ပ�သည်။ �ရ��ပ��ခပ�်ခင�်၊ ဖန်ထည်�င�် �ကထညပ်စည�်မ���အ�� အလ� 

ဆင�်ခင�်တ��တ�ငလ်ည�် အသ����ပသည။်  

 အစ���ရ�ပန်တမ�်မ���အရ �မန်မ���ငင်�၏ �ရ�ထ�တလ်�ပမ်မ�� ၁၉၉၁ခ��စတ်�င် 

၈၄၁အ�င်စမသ�ရ��ရ�မ� ၁၉၉၃/၄ခ��စ်တ�င ် ၃၂၅၈၈�အ�ငစ်သ�� ခ�နတ်က်ခ��ပ�သည။် (သတ 

တ�င်�ဌ�န �စ်ပတလ်ည ် အစ�ရင်ခ�စ�၊ ၁၉၉၅အရ)။ Epithermal �ရ�သတသ��က် အတ�က် 

ရ���ဖ�ရန် အဓ�က�နရ�မ���မ�� (၁) မ��ရ���က�သတတ�င�်စ�မ�က�န�်(၂) �က��က်ပ�ထ��� သတ 

တ�င်� (၃)�က��က်ပ��စပ�်ရ�တ�င�် (၄) မ�လ�မ�၏ ��မ�က်ဘက် က�လ��မ�တ� ၁၁၀တ�င် 

ရ���သ� က�င�်သ���ဆယ�်ဒသ(၅) ဖ�ယ�င�်�တ�င်�ဒသ(၆) သရက်ခ���င�် �ရ�က�င�်ဒသတ�� 

�ဖစ်ပ�သည။် ထ���ပင် ကက်�ဆ�င�်�တ�င�်ဒသ၊  �ရ��ဆ�က�န�်�ဒသ၊ �ယ်���ဒသ၊ ဘငဒ်န�် 

�ဒသ၊ ဇရပက်�င�်လ�ပက်�က(်၁)�င�်(၂) ၊ အ�န�်ဇ�န�်�ဒသ၊ ဝ���ဖ�တ�င�်ဒသမ���တ�ငလ်ည�် 

�ရ�သတတ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�်မ���က�� �ဆ�င်ရ�က်လ�က်ရ���က�င�် �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည။်  

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည် မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊ �ပငဦ်�လ�င်ခ��င၊် 

သပ�တက်�င�်မ�နယ်၊ �က��က်�ဖ�က��ရ��အန�� ဒန�်တ��င�်ဒသတ�င ် �ရ�သတ ထ�တလ်�ပ်ရန် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်ရ�တ�င ် အမ�တမ်� လ�ပသ်��(၆၆) ဦ�ခန�် ခန�်အပထ်��ပ�� 

လ�ပသ်��အမ���စ�သည ်ထ���ဒသ၏ �ဒသခ�မ��� �ဖစ်ကသည။် 

သယ�ဇ�တ�င�်ပတ်ဝန�်က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�ဝန်က��ဌ�န၊ ပတ၀်န�်က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ� 

ဦ�စ��ဌ�န၊ မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၏ စ�အမ�တ၊် ၂/၆/၇  အ��အ��င�်အ-၅၃၄/၂၀၂၂)၊ ရက်စ��- 

၂၀၂၂ခ��စ်၊ သဂ�တလ်လ ၈ရက် ရည်�န�်စ�အရ ကနဦ� ပတ၀်န�်က�င် ဆန�်စစ�်ခင�် 

အစ�ရငခ်�စ�(IEE)အ�� �ရ�ဆ��ရန် တင�်ပရန ် လမ�်နခ်���ခင်��က�င�် �ဖ�ပပ� လ�ပက်�က်သ��   

ကန�်တ�တ်��အဖ��ဝငမ်���သည ် က�င�်ဆင�် လ�ပင်န်�မ���က�� အ�က�င�်ဆ��� �ဆ�ငရ်�က်၍ ဤ 

အစ�ရင်ခ�စ�အ�� �ရ�သ�� တင�်ပ�ခင�် �ဖစ်ပ�သည။် 

IEE၏ ရည်ရ�ယခ်�က်မ�� �ရ�သတထ�တလ်�ပရ်န် စ�မ�က�န�်၏ �ပပ်��င်�ဆ��ငရ်� ဇ�ဝ�ဗဒ 

�င�် လ�မစ��ပ��� ပတ်ဝန�်က�င်အ�ပသက်�ရ�က်မမ���က�� �လ�လ�ရန် �ဖစ်သည။် တစန်ည�် 

အ���ဖင�် သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င်�င�် �ရရ�ညတ်ညတ်��ခ��င်မ��သ� ဖ��ဖ��တ���တက်မက�� ရရ���စ 

ရန်အတ�က် အဆ���ပထ���သ� စ�မ�က�န�်၏ အက� ���က��ဇ��၊ စ�မ�က�န�် �က�င�် �ဖစ�်ပလ� 

��င်သည�် �ဘ�အရ�ယမ်���(သ��) �ဘ�အရ�ယမ်���က�� �က��လ်�န် �ခင်�ရ��/မရ�� ဆ����ဖတရ်န၊် 

ဆ����ဖတခ်�က်ခ�သ�၊ ထ�တလ်�ပ်သ�မ����င�်သက်ဆ��ငရ်� အ�ဏ�ပ��ငမ်���အ�� လမ�်�ပ�ခင�်�င�် 

က�ည��ခင�်မ���က��ဆ��လ��ပ�သည။် ဆ����ဖတခ်�က်ခ�မ�တသ်�မ����င�် ထ�တ်လ�ပသ်�မ���သည ်

ကနဦ�ပတ်၀န�်က�ငဆ်န�်စစ်�ခင�် (IEE)က�� ထ��ရ�က်စ�� �လ�စ�� လ��က်န� �ဆ�ငရ်�က်ရန် 

လ��အပပ်�သည။် 

က�်ပတ်��အဖ��သည် �က���်စ�က�မဏ�အ�န�ဖင�် သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�ငအ်က� �� 

အ�မတအ်တ�က် အစ�ရင်ခ�စ�တ�င ် �ဖ��်ပထ��သည�် �လ���ခ��ရ�၊ မ�နက်န�်သ� အစ�အမ� 

မ����င�် အစ�ရငခ်�စ�တ�င�်ရ�ဆ��သည�် �လ���ခ��ရ��င�်မ�နက်န�်သ� �ဆ�ငရ်�က်မမ��� အ�� 

လ���က�� မ�န်ကနစ်�� အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�် �ဆ�ငရ်�က်��ငမ်ည်ဟ� အမ�နတ်ကယ ် ယ��ကည ်

ပ�သည။် က�မဏ�၏ �ရ�သတ စ�မ�က�န�်လ�ပ�်ဆ�ငမ်သည ်သဘ�ဝ ပတဝ်န်�က�ငအ်�ပ ထ� 

ခ��က်မအနည�်ဆ��� အက� ��သက်�ရ�က်မရ���စရန် က�မဏ�အ�န�ဖင�် အ�က�င�်ဆ����ဆ�င် 

ရ�က်သ���မညဟ်� ယ��ကညပ်�သည။် 

၂-၁။�န�က်ခ�အ�က�င�်အရ��င�် ရ�ဇဝငအ်တ��ခ�ပ် 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ �ရ�သတ စ�မ�က�န�်သည ် မ�လ�တ��င�် 

�ဒသက��၊ �ပငဦ်�လ�ငခ်��င၊် သပ�တက်�င�်မ�နယ်၊ �က��က်�ဖ�က��ရ�� အ�ပစ်�၊ 

ဒန�်တ��င�်ဒသတ�င ် တည်ရ��ပ�သည။် ၁၉၈၂ခ�နစ်တ�င ် ဘ�မ��ဗဒ�လ�လ��ရ��င�် ဓ�တ ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

သတရ���ဖ��ရ� DGSEက ၁၉၈၂ခ�နစ်တ�င ် သပ�တက်�င�်မ�နယ်အတ�င�်ရ�� ဘင်ဒန�်၊ 

ဇရပက်�င�်လ�ပက်�က်(၁)�င�်(၂)၊ အ�န�်ဇ�န�်၊ ဝ���ဖ�တ�င်�င�် က�င�်သ���ဆယ�်ဒသ 

မ���တ�င ် ဘ�မ��ဗဒ��မပ���ရ�ဆ���ခင�်၊ က�ငယ်��ခင�်�ဖင�် Concentrateနမ�န� �က�က် 

ယ��ခင�်၊ အစမ�်တ�င�်မ��� တ���ဖ��်ခင�်၊ အစမ်���မ�င�်မ��� တ���ဖ��်ခင�်၊ ဘ�မ��ပ�ဗဒ 

�လ�လ��ရ�လ�ပင်န်�မ����ဆ�ငရ်�က်�ခင�်၊ စ�နလ်�န်တ���ခင�်၊ ဒင�်ဆ�င�်၍ လ�နတ်�င�် 

တ���ခင�်အစရ���သ� �လ�လ��ရ�လ�ပင်န�်မ���က�� �ဆ�ငရ်�က်ခ��ကပ�သည။်  

 �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်အ�န�ဖင�် မ�လ�တ��င်��ဒသက��၊ သပ�တ် 

က�င�်မ�နယ်၊ �က��က်�ဖ�က��ရ��အ�ပစ်�၊ ဒန�်တ��င�်ဒသတ�င ် �ရ�သတ(အ�သ�စ��) 

၂၀၂၀ခ�နစ်တ�င်�အ�က်တ��ဘ�လ၊ ၁၆ရက်တ�ငသ်တတ�င�်�င�် အက� ��တ�စ�ခ�ပ်ခ�ပ် 

ဆ����ငခ်��ပ�� ၂၅.၉.၂၀၂၂၀မ� ၂၄.၉.၂၀၂၅အထ� တ���ဖ�ထ်�တ ်လ�ပခ်�င�်ရရ��ခ��ပ�သည။် 

၂-၂။ ယခင�်ဆ�ငရ်�က်ခ��ဖ���သ� နည�်ပည�၊ စ��ပ����ရ�၊ ပတ်ဝန်�က�င၊် လ�မဆ��ငရ်� 

�လ�လ�မမ���မ� အဓ�က�တ�ရ��ခ�က်မ��� 

 (၁)  လ�ပက်�က်တ�င ် ယခငစ်မ်�သပတ်��င�်တ��ခင်��ဆ�ငရ်�က်ရ�၌ �ရ�ပ�၀င်သည�် 

��မစ�(�ဗန်�)တနခ်� �န် တစ�်န�လင် (၀.၉)တန် �င�် တစ်လလင် (၂၅)တန်၊ 

တစ်�စ်လင ် (၃၀၀)တနခ်န�် ထ�တလ်�ပ်��ငသ်ညဟ်� တန်ခ� �နတ်�က် ခ�က်ခ�� 

သညက်�� �တ�ရ��ရပ�သည်။ 

 (၂) ��မ�အ�က်တ���ဖ�မ်နည�်စနစ်�ဖင�် ထ�တလ်�ပမ်ည်�ဖစ�်က�င�် လ�ပ်က�က်တ�င် 

စ�န�်ပစ်ပစည�် (၂)မ� ��ထ�က်ရ��သည။် အ�ပယ���မစ��င�် �ကမ��က��က် စ 

�က��က်နမ��� ထ�က်ရ��မည် �ဖစ်သည။် �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပရ်� စ�န�်ပစ် 

ပစည�်အ�န�ဖင�် အ�ပယ���မစ� �ဖစပ်�သည။် အ�ပယ���မစ�အ�� ခ� �င်�်ဝ�မ�် 

မ��� ��မ�ပနဖ်���ခင�်၊ သစပ်င်မ����ပန်လညစ်��က်ပ� ��ရ�တ�င ်အသ����ပပ�သည။် 

 (၄) �ရစ���ရလ��က�င�်မ�န်�စရန�်ရ��မ�င်�မ��� စနစ်တက�တ���ဖထ��ပ�သည။် 

စမ်�သပတ်��င�်တ��ခင်�လ�ပင်န�်မ� စ�န�်ပစ်�ရမ���က��လည�် အ�ဝ�သ�� စ�န�်ပစ�်ခင်� 

မ�ပဘ� လ�ပက်�က်အတ�င�်ရ�� တ���ဖထ�တလ်�ပ်ပ���သ� �နရ�မ���တ�င် �ဖည�် 

သ�င�်၍ အ�ပယ� ��မဆ�လ�ဖ���အ�ပ်ပ�� အပငမ်���စ��က်ပ� ��ထ��သညက်�� �တ�ရ�� 

ရပ�သည်။ 

 (၅) စ�မ�က�န�်��မ�နရ�သည ် သပ�တ်က�င�်မ�နယ ် သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�န၏ �ခ��င�် 

က��က��ဝ��င�် အက�က်အမ�တ(်၂၅)အတ�င်�က��ရ�က်သည�်အတ�က် သစ�်တ� 

ဦ�စ��ဌ�န၏ လမ�်နခ်�က်�င�် အည� �ဆ�ငရ်�က်လ�က်ရ��ပ�သည်။ ��ငင်��တ�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၏ ဆည�်�မ�င်�တ�တမ�မ���၏ �ရ�ဝ�ရလ� ဧရ�ယ�အတ�င�်  က��ရ�က်မ မရ�� 

ပ�။ 

 (၆) သဘ�ဝသစ်�တ�အ��ခအ�နမ�� အထက်ရ�က်�ပတ�်ရ�����သ� �တ� 

��ခ�က် အမ� ��အစ���ဖစ်ပ�� �ပ�က်�ရ�က်�သ�အပငမ်���မ�� လ���ပတ် (၂)�ပ 

အထက်အပငမ်��� �ပ�က်�ရ�က်မမရ��ဘ� လ���ပတ(်၁)�အ�က်ရ�� ပ�်�ကတ���၊ 

အင၊်�ထ�က်�က��၊ နဘ�၊ ဇ���ဖ၊ ယင�်မ�၊ လ�န၊် သစ်ပ�ဂ�၊ တ�ရ�၊် သဖန်�၊ ဖက် 

ရ�ပ၊် မင်ဝ��မ���သ� �ပ�က်�ရ�က်ပ�သည။်  

  (၇) �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ� စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၏ အ�ရ���မ�က်ဘက်  (၂) 

မ��ငအ်က��တ�င ်တညရ်��သည�် �က��က်�ဖ�က��ရ��၏ တ�င�်�ရ�င�်အန��၀န�်က�င ်

ရ���ခ��င�်�ရမ���က�� မက�ခဏ ဓ�တ်ခ��စစ်�ဆ��ပ�သ���မည�်ဖစ်ပ�� �က��ရ�� 

ဘက်စ�� ဖ��ဖ��တ���တက်�ရ�အတ�က် က�မဏ�မ� �ဆ�ငရ်�က်�ပ�သ���မည ် �ဖစ် 

�က�င�် �ဒသခ�မ��� ��ပ�က��ခ�က်မ���မ� သ�ရ��ရပ�သည်။ �က��ရ��တ�င် အ��ခ 

ခ�ပည� အလယတ်န�်�က��င�် တစ�်က��င�်�င�် ဘ�န�်�တ�်က���က��င�် (၁) 

�က��င�်ရ���က�င�် �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည်။ စ�မ�က�န�်သည ် �က��က်�ဖ  

�က��ရ���င�် (၂) မ��ငခ်န�် �ဝ�က���ခင်��က�င�် �ဒသခ� �ပညသ်�မ���၏ က�န�်မ� 

�ရ�အ�� ထ�ခ��က်�ခင�်မရ��ပ� �က��ရ��အတ�င�် လမ�်ပန်� ဆက်သ�ယ်�ရ� �က�င�် 

မ�န်လ�ပ�� က�န�်မ��ရ�၊ ပည��ရ�၊ လ�မ�ရ�၊ စ��ပ����ရ�၊ ဘ�သ��ရ� က�စ 

အဝဝအ�� တ���တက်�က�င�်မ�နလ်��စရန် အ�ထ�က်အက��ပလ�က်ရ�� 

�က�င�် �တ�ရ�� ရပ�သည်။ 

 

၂-၃။ စ�မ�က�န�်�ဖ�်�ဆ�ငသ်�အမညရ်�ထ���င�်အ�က�င�်အရ��ဖ�ပခ�က် 

(က) အ�ပခ်�ပ်မဒ���က်တ�  - ဦ�မ� ��ခ��င ်(၁၀/ကထန(��င)်၀၄၀၆၂၅) 

(ခ) က�မဏ�အမည ် - �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက် 

(ဂ) က�မဏ�လ�ပစ်��င�်ဖ�န်�န�ပ�တ် - အမ�တ(်၄/၂၇၀)၊ ကက်�ဆ�င�်�တ�ငဘ်�ရ��လမ်�၊ 

အမ�တ(်၄)ရပ်က�က်၊ ဇရပက်�င�်�က��ရ��၊ သပ�တက်�င�် 

မ�နယ်၊ မ�လ�တ��င�်�ဒသက��။ 

(ဃ) ဒ���က်တ�အဖ��ဝင်မ���စ�ရင်� -    - 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၂-၄။ ကနဦ�ပတ၀်န်�က�ငဆ်န�်စစ်�ခင�် (IEE) အစ�ရငခ်�စ��ရ�သ���ပစ�သ��င�် 

ကမ�်က�ငပ်ည�ရ�ငစ်�ရင်�အစ�ရငခ်�စ� �ရ�သ���ပစ�သ�၏ အ�က�င�်အရ� 

အမည ် - ဦ�မ� ��ထက်�အ�င ်

ပည�အရညအ်ခ�င�် - B.Sc (Hons;), M.Sc (Credit)(Geology) 

မ�တ်ပ�တငအ်မ�တ ် - ၉/ပကခ(��င)်၀၁၄၀၀၈ 

�နရပ်လ�ပ ် - (ဆ)ရပ်က�က်၊ ဓဓ-၄၈/၃၊ ၅၅လမ�်၊ ၁၂၉�င�် ၁၃၀လမ�်က��၊ 

ရတန�ပ��မ�သစ၊် �ပည်က��တ�ခ�န်မ�နယ်၊ မ�လ�မ�။ 

 ကမ�်က�ငပ်ည�ရ�ငမ်��� စ�ရင်��င�် တ�ဝန်ယ��ဆ�ငရ်�က်မအပ��င�် 

No Name Position Responsible 

1. U Myo Htet Aung 

B.Sc (Hons;), 

M.Sc(Credit)(Geology) 

Managing Director & 

Geologist 

Editor and President of 

Organization  

Geol Star Co.,Ltd 

2. U Kyaw Swar Sein 

B.Sc (Geology) 

Dip; in Business Management 

Dip;in Communation 

Geologist 

Social and Regional 

Consultant Section  

Geol Star Co.,Ltd 

3.

  

U Si Thu Min Naing 

B.E ( Mining) 

Consultant 

Mining Engineer 

Mine Safety and Design 

Section Geol Star Co.,Ltd 

4. U Min Aung Tun 

B.Sc (Geology) 
Senior Geologist 

Environmental Consultant 

Geol Star Co.,Ltd  

5. U Aung Kyaw Zin Latt 

B.Sc (Geology) 
Geologist 

Soil & Surveying Section  

Geol Star Co.,Ltd 

6. Dr. Soe Soe Kyi 

PhD(Zool;) 

Consultant 

Zoologist 

Ecology and Biodiversity 

Geol Star Co.,Ltd 

7. Daw Hla Hla Htay 

M.Sc(Bot;) 

Consultant 

Botanist 

Ecology and Biodiversity 

Geol Star Co.,Ltd 

8. 

U Nyi Nyi Aung 

B.Sc(Hydro Geology) 

Consultant 

 Hydro Geologist 

Hydrology & Water 

Population Prevention 

Control& Prediction Of 

Impacts Section 

Geol Star Co.,Ltd 

 U MYO HTET AUNG (Geologist) Page 10 
 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၂-၅။ IEE အစ�ရငခ်�စ�က�� သ�ဘ�တ�ည��ခင�် 

        ၂-၅-၁။ စ�မ�က�န�်�ဆ�ငရ်�က်သ�၏ ကတ�၀န်ခ�ခ�က် 

 �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည် မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊ �ပငဦ်�လ�င် 

ခ��င်၊ သပ�တက်�င�်မ�နယ်၊ �ခ��င�်က���က��ရ��အ�ပစ်�၊ �က��က်�ဖ�က��ရ��အန��ရ�� 

ဒန�်တ��င�်ဒသ လ�ပက်�က်ဧရ�ယ�တ�င် �ရ�သတတ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင�် စ�မ�က�န�် 

�ဆ�ငရ်�က်��ငရ်န် အတ�က် ပတဝ်န်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�နည�် ဥပ�ဒပ�ဒ်မ- ၅၂၊၅၄၊ 

၅၅(က)�င�်အည� ကမ�်က�င် ပည�ရ�ငမ်����ဖင�် IEEအစ�ရငခ်�စ�အ�� �ရ�သ�� တင�်ပ 

ထ��ပ�သည်။ ပတ်ဝန�်က�င ်ထ�ခ��က်မ ဆန�်စစ်�ခင�်ဆ��ငရ်�လ�ပ်ထ���လ�ပန်ည�် အခန�် 

(၄)၊ အပ��ဒ် ၃၅ အရ �အ�က်ပ� ကတ�က၀တမ်���အ�� လ��က်န� �ဆ�ငရ်�က် သ���ပ� 

မည။် 

  (က)ဤကနဦ�ပတ၀်န်�က�ငဆ်န�်စစ်�ခင�်(InitialEnvironmental Examination) 

အစ�ရင်ခ�စ�အစ�ရင်ခ�စ�သည ်တ�က�ခ��ငမ်��က�င�်�င�် �ပည�်စ���က�င�်။ 

  (ခ) ဤလ�ပထ်���လ�ပန်ည်�အပ�အဝင ်သက်ဆ��ငရ်�ဥပ�ဒမ���က�� တ�က�စ��လ��က်န� 

  ၍ ပတ်ဝန�်က�ငစ်�မ�ခန�်ခ��မ အစ�အစ်က�� �ရ�ဆ��ထ���က�င်�။ 

  (ဂ) စ�မ�က�န�်သည်  ပတ်ဝန်�က�ငဆ်န�်စစ်မပ�   ကတ�ကဝတ၊်   ပတ်ဝန�်က�ငစ်�မ�  

  ခန�်ခ��မ �လ��ခ��ရ�လ�ပင်န်�မ����င�် အစ�အစ်မ���က�� အ�ပည�်အဝ အစ်အမ� 

လ��က်န� �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�်ဖစ�်က�င�်။ 

  (ဃ)စမ်�သပ်�င�်တ���ဖထ�တလ်�ပ်ခ�င�် ခ�င�်�ပခ�က်ကတ�်ပ��ပ� စည်�ကမ�်သတ် 

  မ�တ်ခ�က်မ���အ�� လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ 

  (င) ��မယ�ပ��ငဆ်��ငမ်�င�်စပ်လ�်�၍ �ပဿန�တစစ်��တစ်ရ��ဖစ်ပ���ပ�က တ�ဝန် 

ယ��က�င�်�င�် သတတ�င�် ဥပ�ဒ၊ နည�်ဥပ�ဒမ���၊ သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င် ထ�န်� 

သ�မ�်�ရ�ဥပ�ဒ၊ နည်�ပ�ဒ၊ သစ�်တ�ဥပ�ဒ၊ နည�်ဥပ�ဒ�င�် လ�ပထ်��� လ�ပန်ည်� 

မ���၊ ��င်င��တ�၏်တညဆ်�ဥပ�ဒမ���က��လည�် လ��က်န�သ���မည ် �ဖစ်�က�င�် 

၀န်ခ�ကတ��ပ လက်မ�တ�်ရ�ထ���ပ�သည။် 

စ�မ�က�န�်�ဖ�ဆ�ငသ်� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၂-၅-၂။ IEE အစ�ရငခ်�စ��ရ�သ���ပစ�သ�၏ ကတ�၀နခ်�ခ�က် 

ဤကနဦ�ပတ၀်န်�က�ငဆ်န�်စစ်�ခင�်(InitialEnvironmentalExamination)

အစ�ရင်ခ�စ�ပ�အခ�က်မ���သည် တ�က�ခ��ငမ်��က�င�်၊ အခ�က်အလက်တ�က� မ�နက်န ်

ပ��က�င�်၊ ��င်င��တ�မ်� ထ�တ�်ပန်ထ���သ� ပတ၀်န်�က�ငဆ်��ငရ်� စ�ခ� �န်စ�န�် 

အတ��င�် လ��က်တ��ဆ�ငရ်�က်သ���မည�်ဖစ�်က�င�် ၀န်ခ�ကတ��ပ ပ�သည်။ ပတဝ်န်� 

က�ငထ်�ခ��က်မ ဆန�်စစ�်ခင်�ဆ��ငရ်�  လ�ပထ်���လ�ပန်ည်�အပ�အဝင ်  သက်ဆ��ငရ်� ဥပ 

�ဒ၊  နည�်ဥပ�ဒမ���က�� တ�က�စ��လ��က်န�၍ အဆ���ပလ�ပက်�က်သ�� မ�မ�တ�� က��ယတ်��င ်

က�င�်ဆင�်လ�ပင်န်�မ����ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ�� IEEအစ�ရင်ခ�စ�အ�� �ရ�သ���ပစ�ထ�� �ခင�် 

�ဖစ်ပ�သည။် ဘ��လက်မ�တမ်�တမ��လည�် ကန�်တ� ် ဦ�မ� ��ထက်�အ�င ် ��ငင်� 

သ��စ�စစ်�ရ�ကတ�်ပ��အမ�တ ် - ၉/ပကခ (��င်) ၀၁၄၀၀၈၏ ဘ��လက်မ�တ ် မ�တ 

မ�န်�ဖစ�်က�င�် ၀နခ်�ကတ��ပ လက်မ�တ�်ရ�ထ���ပ�သည။် 

 

IEE အစ�ရငခ်�စ��ရ�သ��သ� 

 

 

 

 

 

 

၃။  မ�ဝ�ဒ၊ ဥပ�ဒ�င�် အဖ��အစည�်ဆ��ငရ်� မ��ဘ�ငမ်��� 

၃-၁။ က�မဏ�၏ ပတ်ဝန်�က�င် �င�် လ�မဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒမ���  

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည် �က��က်�ဖ�က��ရ��အ�ပစ်� ဒန�်တ��င် 

�ဒသလ�ပက်�က်ဧရ�ယ� �ဆ�ငရ်�က်မည�် �ရ�သတ (အ�သ�စ��) တ���ဖ ထ�တလ်�ပ ်

�ခင�်လ�ပင်န်�စ�မ�က�န�်အတ�က် �အ�က်�ဖ��်ပပ� မ�ဝ�ဒမ���အ�� �ရ�ဆ�� သတမ်�တ ်

�ဆ�ငလ်�က်ရ��ပ�သည။် 

  

(၃-၁-၁)     က�မဏ�၏ ပတ၀်န်�က�င်ဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒ 

- သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငထ်�ခ��က်မ အနည�်ဆ����ဖစ�်စရန် ထ�န်�သ�မ�် 

�ဆ�ငရ်�က် �ခင်� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
          -    အသ�တ�နခ်�မ၊�လထ�ညစည်မ�်မမရ���စရန ်�ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

    -    Tailing �င�် Top soil အ�� Dumping site မ��� �ပလ�ပစ်�ပ��ရန် 

    -    Waste water ထ�က်ရ��မအလ�နန်ည�်မည�်ဖစ်ပ�၍   စနစ်တက� 

         ထ�န�်သ�မ�်က�က�ယသ်���ရန ်

    -    �စ�င�်ကပ်ကည�်��ရ� �က�မ်တ�မ��� ဖ��စည်��ဆ�ငရ်�က်ရန ်

    -     လစ် EIA ဆ��ငရ်� အ��ခ�နမ��� မ�တ်တမ�်�ပစ�ထ��ရန် 

   -    �စ်အလ��က် �ဆ�ငရ်�က်ပ��စ��မမ���အ�� �ပ�ပင်သ���ရန ်

   -    ရင�်����မပ်��မ၏ ၅% အ�� EIA လ�ပင်န်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်��င ်

         ရန်ရန်ပ���င� ထည�်ဝင�်ဆ�ငရ်�က်ရန ်

(၃-၁-၂)  က�မဏ�၏ လ�မ�ရ�ဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒ  

- �ဒသခ�မ��� စ��က်ပ� ���ခ� ၊ဥယ��်�ခ�မ���အ�� �ရ��င်ရ����ဆ�င ်

         ရ�က်ရန်  

- �ဒသအတ�င�်  လမ�်ပန�်ဆက်သ�ယ�်ရ��က�င�်မ�န်�စရန် �ပ�ပင်  

        �ဆ�ငရ်�က်�ပ�ရန ်

   -   �က��ရ��မ���၏ သမ��င�်ဝင်�နရ�မ���၊ဘ�သ��ရ�အ�ဆ�က်အအ�� 

        မ��� �ရ��ငရ်����ဆ�ငရ်�က်ရန ်

- CSR အတ�က်က�မဏ�၏ အသ��တငအ်�မတ�်င�၏ ၃% အ�� 

ရန်ပ���င� ထည�်ဝင် �ဆ�ငရ်�က်�ပ�ရန ်

 (၃-၁-၃)   က�မဏ�၏ က�န�်မ��ရ�ဆ��ငရ်�မ�ဝ�ဒ 

- လ�ပက်�က်ဧရ�ယ��င�် �ဒသခ�မ���၏ �ရအရင�်အ�မစထ်�ခ��က်မရ��၊ 

         မရ�� လစ်�ရ အရညအ်�သ�� စစ်�ဆ��ပ�ရန ်

   -    �ဒသအတ�င�်�လထ�ညစည်မ�်မမရ���စရန ်စ�မ��ဆ�ငရ်�က်�ပ�ရန ်

   -  �ဒသမ���၏ က�န�်မ��ရ� �စ�င�်�ရ��က်မမ���အ�� လစ် �ဆ�င ်

       ရ�က်�ပ�ရန် 

   -   လ�ပ်ငန�်ခ�ငအ်တ�င်� �ဆ��ပ�ခန�်က�� အဆင�်�မင�်တင�်ပ�ရန်   

   -   အန��ရ���ဒသခ�မ���အတ�က် အခမ���ဆ�ဝ��က�သခ�င�်အ�� က�ည� 

        �ဆ�ငရ်�က် �ပ�ရန် 

 (၃-၁-၄) က�မဏ�၏ ပတ၀်န်�က�ငစ်�မ�ခန�်ခ��မဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒ 

- ပတ်ဝန�်က�ငထ်�ခ��က်မဆန�်စစ်�ခင�်ဆ��ငရ်� လ�ပထ်���လ�ပန်ည်�  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
        အခန�် (၅)၊ အပ��ဒ် ၆၃ (ဇ) အ��လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်ရန် 

- ပတ်ဝန�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ�နည�်ဥပ�ဒပ�ဒ်မ၅၅(က)�င�်အည�  

EMP အစ�ရငခ်�စ�အ���ရ�သ��ရန် 

- EMP အစ�ရင်ခ�စ�ပ� အစ�အစ်မ���အ�� အခန�်(၇)၊ အပ��ဒ် (၇၇) 

(က)(ခ)(ဂ) �င�်အည�လ��က်န� �ဆ�ငရ်�က်သ���ရန် 

 (၃-၁-၅) က�မဏ�၏ ကနဦ�ပတ၀်န်�က�င ်ဆန�်စစ်�ခင�်ဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒ 

- ပတ်ဝန�်က�ငထ်�ခ��က်မဆန�်စစ်�ခင�်ဆ��ငရ်�လ�ပထ်���လ�ပန်ည်� 

         အခန�်(၄)၊ အပ��ဒ် ၃၅ (က)(ခ)(ဂ)�င�်အည� �ဆ�ငရ်�က်ရန ်

- IEE အစ�ရင�်ခ�စ� တင်သ�င�်�ခင�်အ�� အခ� �န်�င�်တ��ပ�ည� �ဆ�င ်

ရ�က်ရန ်

 (၃-၁-၆)  ဥပ�ဒဆ��ငရ်� စ�မ�ခန�်ခ��မ အစ�အစ် 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ�   စ�မ�က�န�်စတင် �ဆ�င ်

ရ�က်ခ� �နမ်�စ၍  ဥပ�ဒပည�ရ�ငတ်စ်ဦ�အ�� အတ��ငပ်င်ခ�အ�ဖစခ်န�်အပထ်��၍ 

��င်င��တ�၏်တညဆ်�ဥပ�ဒမ���၊ ��ငင်�သ��ရင�်����မပ်��မ ဥပ�ဒမ���၊ 

�မန်မ��သတတ�င�်ဥပ�ဒ၊ နည်�ဥပ�ဒမ���၊ သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငထ်�န�်သ�မ�် 

�ရ�ဥပ�ဒမ���၊ နည�်ဥပ�ဒ၊ လ�ပ်ထ���လ�ပန်ည�်�င�်၀န်က��ဌ� အခ�အ���လ� ်

စ�� ထ�တ�်ပနထ်���သ� ဥပ�ဒမ���အ�� က�မဏ�၏တ�ဝန်ရ��သ�မ���၊ ၀န်ထမ�် 

မ���သ�ရ���စရန် ရ�င�်လင�်�ခင�်၊ ပည��ပ��ခင�်၊ သငတ်န်� ပ��ခ��ခင�်မ���အ��  

အခ� �န်�င�် တ��ပ�ည� စ�မ�ခန�်ခ���ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�သည။် 

  

 ၃-၂။ �မနမ်���င်င�၏ မ�ဝ�ဒ�င်� ဥပ�ဒမ��ဘ�ငမ်��� 

�က���်စ�သ�က�မဏ�အ�န�ဖင�် �အ�က်�ဖ�ပပ� ဥပ�ဒ၊နည�်ဥပ�ဒ 

မ���၊ လ�ပထ်���လ�ပန်ည်�မ���က�� အဓ�ကထ�� လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်သ���မည် �ဖစ်ပ� 

သည။် 

  (၁) အမ� ��သ��ပတ်၀န်�က�င�်ရ�ရ�မ�ဝ�ဒ(၁၉၉၄) 

  (၂) ပတ်ဝန�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ�ဥပ�ဒ (၂၀၁၂) 

  (၃) ပတ်ဝန�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်နည�်ဥပ�ဒ(၂၀၁၄) 

  (၄) ပတ်ဝန�်က�ငထ်�ခ��က်မဆန�်စစ်�ခင�် ဆ��ငရ်�လ�ပထ်���နည်�(၂၀၁၅) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
  (၅) အမ� ��သ��ပတဝ်န်�က�ငဆ်��ငရ်�အရညအ်�သ��(ထ�တလ်တ်မ) 

လမ�်နခ်�က်မ��� (၂၀၁၅) 

   (၆) ဇ�၀မ� ��စ��မ� ��က���င�်သဘ�၀ထ�န�်သ�မ�်�ရ�နယ�်�မမ��� က�က�ယ် 

    �စ�င်��ရ��က်�ခင�်ဆ��ငရ်� ဥပ�ဒ(၂၀၁၈) 

  (၇) �မန်မ��သတတ�င�်ဥပ�ဒ(၁၉၉၄) 

  (၈) �မန်မ��သတတ�င�်နည�်ဥပ�ဒ(၁၉၉၅)၊(၂၀၁၈) 

  (၉) သစ�်တ�ဥပ�ဒ(၁၉၉၂) 

  (၁၀) The emergency provision act (1950) 

  (၁၁) The explosive substances act (1980) 

  (၁၂) �တ���င�်တ�ရစ�န၊်သဘ�ဝအပင်မ��� က�က�ယ�်ရ��င�် သဘ�ဝ 

    နယ�်�မမ��� ထ�န်�သ�မ�်�ရ�ဥပ�ဒ (၁၉၉၄) 

  (၁၃) �ရအရင�်�မစ်�င�် �မစ�်ခ��င်�မ��� ထ�န်�သ�မ�်�ရ�ဥပ�ဒ(၂၀၀၆) 

  (၁၄) �ရအရင�်�မစ်�င�်�မစ်�ခ��င�်မ��� ထ�န�်သ�မ�်�ရ�နည်�ဥပ�ဒ(၂၀၁၃) 

  (၁၅) ��မ�အ�က်�ရအက်ဥပ�ဒ(၁၉၉၄) 

  (၁၆)  �မန်မ���င်င� ရင်�����မပ်��မ နည�်ဥပ�ဒ(၂၀၁၃) 

  (၁၇) ရင်�����မပ်��မ အမ�န�်�က��်င�စ�အမ�တ(်၂၀၁၃) 

  (၁၈) အမ� ��သ����မအသ���ခ�မဆ��ငရ်�မဝ�ဒ(၂၀၁၆) 

  (၁၉) သစ�်တ�ဥပ�ဒ(၂၀၁၈) 

  (၂၀) အလ�ပသ်မ��အဖ��အစည�်ဥပ�ဒ(၂၀၁၁) 

  (၂၁) အနည�်ဆ���အခ�က��င�ဥပ�ဒ(၂၀၁၃) 

  (၂၂) အလ�ပသ်မ�� �လ��်�က��င� အက်ဥပ�ဒ(၁၉၅၁) 

  (၂၃) �ပညသ်�က�န�်မ���ရ�ဥပ�ဒ(၁၉၇၂) 

  (၂၄) �မန်မ���င်င� မ��သတတ်ပဖ်��ဥပ�ဒ 

  (၂၅) �မန်မ���င်င� မ��သတတ်ပဖ်�� နည�်ဥပ�ဒ  

  (၂၆) ��မလ�တ�်�မ��င�်မ��� စ�မ�ခန�်ခ���ရ�ဥပ�ဒ 

  (၂၇) လ�မဖ�လ���ရ�ဥပ�ဒ (၂၀၁၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၃-၃။ စ�မ�က�န�်�င�် သက်ဆ��ငသ်ည�် ��င်င�တက� က�န်ဗင�်ရ�င�်မ����င�်သ�ဘ�တ�စ�ခ�ပမ်��� 

 �မန်မ���င်င�သည ် သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င်�င�်သက်ဆ��ငသ်ည�် စ�ခ�ပ်မ���၊ သ�ဘ� 

တ�ည�ခ�က်မ����င�် လ�ပထ်���လ�ပန်ည�် (၃၀) ထက် မနည်�က�� လက်မ�တ�်ရ�ထ���ပ�� အတည�်ပ 

ခ��သည။် �မနမ်���ငင်�မ� အတည�်ပလက်မ�တထ်���ထ���သ� �ဒသဆ��ငရ်�သ�ဘ�တ�ည�ခ�က် 

မ���(သ��) လ�ပထ်���လ�ပန်ည်� မ���မ��-  

 (၁) အ�ရ��တ�ငအ်�ရ��င�် ပစ�ဖ�တ�်ဒသအတ�က် အပငက်�က�ယ�်ပ��ရ� သ�ဘ� 

တ�စ�ခ�ပ် (�ရ�မ-၁၉၅၉) 

 (၂) သဘ�ဝ�င�်သယ�ဇ�တ ထ�န�်သ�မ�်�ရ�ဆ��င်ရ� အ�ဆ�ယ�သ�ဘ�တ�ည�ခ�က် 

(က��လ�လမပ်�-၁၉၈၅) 

 (၃) ဘန်�က�က်၊ အ�ရ��င�်ပစ�ဖ�တ်�ဒသရ��  �ရ�နသတဝ�မ����င�် င���မ���မ�ရ� 

ဆ��ငရ်� က�နယ်က် တည်�ထ�ငရ်န ်သ�ဘ�တ�ည�ခ�က် (၁၉၈၈) 

 (၄) အ�ရ�အ�ရ� �ကလ�ယ�� လက်နက်မ��� ကင�်မ��ဇ�န(်၁၉၉၅) 

 (၅) နယစ်ပ်�ဖတ်�က��် မ��ခ����မ ညစည်မ�်မ�ဆ��ငရ်� အ�ဆ�ယ�သ�ဘ�တ�ည�ခ�က် 

(စင်က�ပ�-၂၀၀၂) 

 (၆) ဇ�ဝမ� ��စ�� မ� ��က��မ���အတ�က် အ�ဆ�ယ��ဒသဆ��ငရ်� စင်တ�မ���တည်�ထ�င် 

�ခင�်(၂၀၀၅) 

၃-၃-၁။ �မနမ်���ငင်�၏ လတ်မ�တ�်ရ�ထ���(သ��)အတည�်ပထ���သ� ��ငင်�တက�     

က�နဗ်င်�ရ�င�်မ����င�် သ�ဘ�တ�စ�ခ�ပမ်��� 

  (၁) �လထ�၊အ�က�သ�င�် �ရ�အ�က်၌ �ကလ��ယ�� လက်နက်စမ်�သပ�်ခင�်   

က��ပ�တပ်င်ထ���သ�စ�ခ�ပ။် (�မ�စ်က��-၁၉၆၃) 

  (၂) �ကလ�ယ��လက်နက် မ�ပန�်ပ����ရ�စ�ခ�ပ်၊(ဝ�ရ�ငတ်န်၊ �မ�စ်က��၊ 

   လနဒ်န-်၁၉၆၈) 

  (၃) အ�ပည�်ပည်ဆ��ငရ်� စ�မ�်��မ�ဒသမ���ဆ��ငရ်� က�နဗ်င်�ရ�င�်။ 

   (ramsar ၁၉၇၁ �င�် ၁၉၈၇ တ�င�်ပင်ဆငခ်��သည)် 

  (၄) ဗက်တ��ရ��ယ���င�် အဆ�ပ်အ�တ�က်လက်နက်မ��� ဖ��ဖ��တ���တက်မ� 

   ထ�တလ်�ပ်�ခင�်�င�်သ���လ��င�်ခင�် တ���မစ်ဆ��ငရ်� သ�ဘ�တ�ည�ခ�က်။           

(ဝ�ရ�ငတ်န်၊ �မ�စ်က�� ၊ လနဒ်န်၁၉၇၂) 

  (၅) ကမ�ယ်�က��မ��င�် အမ� ��သ��အ�မ��စမ်��� က�က�ယ�်စ�က်�ရ��က် 

  �ရ� က�နဗ်င်ရ�င�်။ (ပ�ရစ်-၁၉၇၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
  (၆) မ� ��သ�န�်ရန်အရ�ယရ်��သည�် မ� ��စ�တ်မ����င�် အ�ပည�်ပညဆ်��ငရ်� က�န် 

သ�ယ ်မ�ဆ��ငရ်�သ�ဘ�တ�စ�ခ�ပ်(cites)၊ (ဝ�ရ�ငတ်န် -၁၉၇၃ �င�်ဘ�န�်-၁၉၇ ၉ 

   �ပငဆ်ငခ်��သည်) 

   (၇) ��မအ��ခခ�အရင�်အ�မစမ်���မ� အဏဝ�ညစ်ညမမ် က�က�ယတ်��ဆ���ရ� 

   အ�ပက�နဗ်င�်ရ�င�်။ (ပ�ရစ် ၁၉၇၄) 

  (၈) လ�င�်အ�ခ���က�င�်ကင် အဖ��အစည�်မ���အပ�အဝင် အ�က�သအ��  

  အသ���ခ��ခင�်�င�်အသ����ပ�ခင�်တ��တ�င ်��ငင်�မ���၏လ�ပ�်ဆ�ငမ်မ���က�� အ�ပခ်�ပ် 

သည�်န�ယ�မ သ�ဘ�တ�စ�ခ�ပ်၊(ဝ�ရ�ငတ်န်၊ �မ�စ်က��၊ လနဒ်န် - ၁၉၇၃) 

  (၉) ပင်လယ ်ဥပ�ဒဆ��ငရ်� က�နဗ်င်�ရ�င�်၊(unclos,montage ပင်လယ�်အ�် 

  ၁၉၈၂) 

  (၁၀) �တ���င�်တ�ရစ�န်မ���၏�ရ���ပ�င်�မ� ��စ�တ်မ���က�� ထ�န�်သ�မ�်�စ�င�် 

  �ရ��က်�ခင�်ဆ��ငရ်� က�နဗ်င�်ရ�င်�။ (ဘန်� - ၁၉၈၃) 

  (၁၃)အ��ဇ�န�်လ�၏ က�က�ယ�်စ�က်�ရ��က်�ရ�မ���အတ�က်ဗ�ယငန်� က�နဗ်င�် 

  ရ�င�် (ဗ�ယငန်� - ၁၉၅၅) 

  (၁၄) အ��ဇ�န�်လ� ပ�က်စ���စ�သ�သတမ����င�် ပတသ်က်�သ� ပ��တ���က� 

   (Montreal - 1987) 

  (၁၅) ဇ�ဝမ� ��စ��မ� ��က��မ���ဆ��ငရ်� က�နဗ်င်�ရ�င�်။ (Rio-de-janero,1992) 

  (၁၆) သ�က�ရ�င�်ဆ��င�်သ� က�လသမဂက�နဗ်င်�ရ�င�်။ (ပ�ရစ်-၁၉၉၄) 

  (၁၇) အ�ပည�်ပညဆ်��ငရ်� အပ�ပ��င�် သစစ်�ခ�ပ။်(ဂ� �န�ဗ�-၁၉၉၄) 

  (၁၈) ရ�သ�ဥတ���ပ�င်�လ��ခင�်ဆ��ငရ်� မ�ဘ�ငသ်�ဘ�တ�ည�ခ�က်အ�ပ  

  အက� ��တ�သ�ဘ�တ�ည�မစ�ခ�ပ်။ (က� �တ�� - ၁၉၉၈) 

  (၁၉) ဇ�ဝလ���ခ�မအ�ပ ပ��တ��က���။ (CARTAGENA-2000) 

  (၂၀) မက�ခဏ�ဖစ်တတ�်သ� �အ�ဂ်�နစည်စည်မ်�မဆ��ငရ်� က�နဗ်င�် ရ�င�်  

  (POP)(စ�က��ဟ�မ�် - ၂၀၀၄) နယ���ယ�က်တ�င် က�င�်ပ�သ�က�လသမဂ  

  ရ�သ�ဥတ� ��ပ�င�်လ�မဆ��ငရ်� ထ�ပ်သ��အစည်�အ�ဝ� (၂၀၁၄)တ�င ်အစည�်  

  အ�ဝ��ပ�င�် ၁၂၀ �က��မ်��ခ�င�်�ဆ�ငမ်���တက်�ရ�က်ခ��သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 ၃-၄။  �မန်မ���ငင်�အစ���ရ၏ အ�ပခ်�ပ်မ၊ အဖ��အစည�်ဆ��ငရ်� မ��ဘ�င ်

  ၃-၄-၁။       သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င�်ပလစ�မ�ဝ�ဒ 

 �ပည�်ထ�ငစ်�သမတ�မန်မ���ငင်��တ�အ်စ���ရသည ်သဘ�ဝ ပတ်ဝန်� 

က�င ် လ��အပခ်�က်မ����င�် ဖ��ဖ��တ���တက်မ လ��အပခ်�က်မ���က�� ဟန်ခ�က် 

ည��စရန် �ရတ���ရရ�ည ် သဘ�၀ပတ်ဝန်�က�ငဆ်��ငရ်�မ�ဝ�ဒမ���က�� ခ�မ�တ်ပ��  

�ဖစ်ပ�သည။်  ��်ငင်�၏  ဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န�်မ����က�င�်   �ဖစ�်ပလ��သ�ညစ ်

ညမ�်မ�င�် အ�ခ��မလ��လ��အပ�်သ� အက� ��ဆက်မ���က�� ထ�န�်ခ�ပ်ရန် 

ဥပ�ဒမ���၊ စည်�မ�်�စည�်ကမ�်မ���ရ��သည။် UAS�င�် EUမ� �ပည�်စ���သ� ပတ ်

၀န်�က�ငဆ်��ငရ်�စ�ခ� �န်စ�န�်မ��� မသတမ်�တရ်�သ��သ�လ်ည�် တတ်��င်သ 

မ လ��က်န�က�င�် သ���ခ��ကသည။်  အတ��ခ�ပအ်���ဖင�်  အမ� ��သ��ပတဝ်န်� 

က�င ်မ�ဝ�ဒသည် �ရရ�ညတ်ညတ်��ခ��င်မ��သ�   ဖ��ဖ��တ���တက်�ရ�ပင် �ဖစပ်� 

သည။် မ�မ�တ��တ��င်��ပညသ်ည ် ဖ��ဖ��တ���တက်ဆ� ��ငင်��ဖစ်�သ��က�င�် အ 

��ခခ�အ �ဆ�က်အဦ�င�် ၀န်�ဆ�ငမ်မ��� ဖ��ဖ��မက�� အရ��န�်မင�်ရန် လ��အပ ်

ပ��၊ ပတ ်ဝန�်က�ငက်�� တတ်��ငသ်မ ထ�န်�သ�မ�်သင�်ပ�သည။် 

 သမတဦ�သ�န�်စ�နသ်ည ်၂၀၁၁ ခ��စ ်  မတလ်တ�င်  �ပလ�ပခ်���သ�  

သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငဆ်��ငရ်�   မ�ဝ�ဒမ�န�်ခ�န�်တ�င်   သစ�်တ�မ����င�် �တ� 

��င်�တ�ရစ�န်မ���အ�� ထ�န်�သ�မ�်�ခင�် ၊ �လထ�၊ �ရ�င�် ��မဆ�လ�ညစ ်           

ညမ�်မမ��� �လ��ခ��ခင်��င�် �ပည်တ�င�်ရ��စက်မလ�ပ်ငန�်မ���မ� စ�န�်ပစ်ပစည်� 

မ��� စ�န�်ပစ�်ခင်�က�� အ�လ�ထ����ပ�က��ခ��ပ�သည။် သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�င ်

ထ�န�်သ�မ�် �ရ��င�်အည� စ��ပ����ရ�ဖ��ဖ��တ���တက်မ လ��အပ�်က�င�်က��လည�် 

အ�လ��ပ���ပ�က��ခ��ပ�သည။် ဒ�တ�ယသမတ �ဒ�က်တ�စ��င�်�မ�က်ခမ�် 

��ပ�က��ခ���သ� ၂၀၁၂ခ��စ ် သ�၏မ�န�်ခ�န�်မ���တ�င ် ပထမဦ�ဆ���အ�န�ဖင�် 

ဖ��ဖ��တ���တက်ရန၊် �န�က်ပ��င�်တ�င ် ထ�န�်သ�မ�်ရနဆ်��သညမ်�� မ����က�င�် 

�ဖ��်ပထ���သ�လ်ည�် �ရရ�ညတ်ည်တ�ခ��င်မ��သ� ဖ��ဖ��တ���တက်မအတ�က် 

တပ�ငန်က်တည်� ဖ��ဖ���ရ��င�် ထ�န�်သ�မ�်�စ�င�်�ရ��က်�ရ�လ�ပင်န�်မ��� 

�ဆ�ငရ်�က်သင�်�က�င�်  ��ပ�က��ခ��ပ�သည။်  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၃-၄-၂။ ပတ်ဝန်�က�ငဆ်��ငရ်�ဥပ�ဒမ��� 

က��လ��န��ခတမ်� ၁၉၉၄ ခ��စအ်ထ� ဥပ�ဒမ���စ��ရ��ခ��ပ�� ထ��ဥပ�ဒမ��� 

တ�င် သဘ�ဝ ပတဝ်န်� က�ငက်�က�ယ�်ရ��င�် ထ�န�်သ�မ�်�စ�င�်�ရ��က်�ရ�က�� 

အတ�အလင�်အ�လ��ပ� �ဖ��်ပ�ခင�်မရ���သ�လ်ည�် ပတဝ်န်�က�ငဆ်��ငရ်� 

၏က�စမ����င�်ပတ်သက်၍ တစ်နည်�မဟ�တ ် တစ်နည်��ဖစသ်ည�် သတ 

တ�င်�မ����င�် သက်ဆ��ငသ်ည�် ဥပ�ဒသည ် ၁၉၉၄ �မနမ်�သတတ�င�် ဥပ 

�ဒ�ဖစသ်ည။် �ရ�သတတ�င�် ဧရ�ယ�သည် သစ�်တ�ဧရ�ယ��ဖစသ်ည�် အ 

တ�က် ၁၉၉၂ သစ�်တ�ဥပ�ဒက�� လည�်လ��က်န�သင�်သည။် ပတဝ်န်�က�င ်

ထ�န�်သ�မ�်�ရ��င�် ထ�န�်သ�မ�်�စ�င�်�ရ��က်�ရ� ဥပ�ဒက��၁၉၉၄ ခ��စ်တ�င ်

ယခငအ်စ���ရမ� �ပဌ�န်�ခ��သည။် ၎င�်က�� World Life �င�် Protected Areas 

Law (1994) အ��က�က�ယ�်ခင�် ဟ�လည�်လ�သ�မ���သည။် ပ�ဒ်မ ၁၈ 

ပ�၀င်သည�် ပ��မ���ပည�် စ���သ� သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�ငဆ်��ငရ်�ဥပ�ဒက�� ၂၀၁၂ 

ခ��စ်တ�င ် �ပဌ�န်�ခ��သည။် ဤ ၂၀၁၂ ဥပ�ဒအတ�က် နည�်ဥပ�ဒက��   လတ ်

�တ�၌် အတည�်ပခ��သည။် 

�မန်မ���င်င�တ�င ် EIA လ�ပ�်ဆ�ငရ်နအ်တ�က် စည်�မ�်�(သ��)လမ်�နခ်�က် 

အခ� � မ�� - 

  (၁) ပတ်ဝန�်က�ငသ်က်�ရ�က်မ အက��ဖတဆ်န�်စစ်�ခင�်နည�်ဥပ�ဒ 

  (၂) ပတ်ဝန�်က�ငသ်က်�ရ�က်မ အက��ဖတဆ်န�်စစ်�ခင�် လမ�်နခ်�က် 

အမ�တ ်/၂၀၁၃ (၁၃.၃.၃၀၁၃)ရက်စ��ပ� (MOECAF) 

  (၃) EIA လမ�်န(်�န�ပည�်တ�၌် EIA�င�် ပတသ်က်၍ �တ�ဆ���ဆ�����  

   ပ��မ� �က�က်�တခ်�က်။ (၂၀.၉.၂၀၁၃) MOECAF 

  (၄) MOECAF၏ ၀က်ဆ��ဒ် www.ffmoecaf.gov.mm/comမ� EIA 

လမ�်န်�ခ�က် ၂၀၁၄ 

  (၅) သတလ�ပ်ငန�်အတ�က် ပတဝ်န်�က�ငထ်�ခ��က်မဆ��ငရ်� လမ်�န ်

ခ�က်မ���(မ�ကမ�်) ၂၀၁၈၊ မတလ် 

၃-၅။ ��င်င�တက�မ�ဝ�ဒ�င�် လမ်�နခ်�က်မ���၊ စ�နန�်မ��� 

  ၂၀၁၆ခ��စတ်�င ် တည�်ထ�ငခ်���သ� အ�ရ�ဖ��ဖ���ရ�ဘဏ် (ADB)၏ �ဒသ 

တ�င်� EIA လမ်�နတ်�င ်MOECAF ၏ လမ�်နခ်�က်�င�် ဆငတ်�သည။် 

  ၎င�်တ��မ��- အန�ဂတ်မ� ��ဆက်အတ�က် ပတဝ်န်�က�ငက်�� က�က�ယရ်န ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
  - မလ��လ��အပ�်သ� အက� ��ဆက်မ���မရ��ဘ� �ဘ�အရ�ယ်ကင�်ရ�င�်ရန ် 

  - အက� ���ဖစထ်�န်�၍ သဘ�ဝက�က��စ်သက်ဖ�ယ�်က�င�်�သ� ပတဝ်န်� 

က�ငအ်�� အက� ��ရ��ရ��အသ���ခ�ပ�� သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငက်��ထ�န�်သ�မ�်ရန ်

  - သမ��င�်ဝင်၊ ယ်�က��မ၊ဘ�သ��ရ�တ���င�် သက်ဆ��ငသ်ည�်အ�ရ�က�� 

�သ� ပတ်ဝန�်က�ငဆ်��ငရ်��ပသန�မ���က�� �ဖထ�တရ်န်။ 

  - ဖ��ဖ��မ�င�် ထ�န�်သ�မ�်�စ�င�်�ရ��က်�ရ�က�� သဟဇ�တ�ဖစ်�စ�အ�င ်��ဖ 

ရ�င�်ရန် 

  - အက� ��သက်�ရ�က်မမ���က�� �လ��ခ��ခင်��င�် သက်�ရ�က်မမ���က�� 

�စ�င�်ကည�်�ခင�် 

  - က�တငခ်န�်မ�န်�တ�က်ခ�က်ပ�� က�နက်�စရ�တက်�� ခ���ခမ်�စ�တ�်ဖ��ခင်� စ 

သညတ်�� �ဖစပ်�သည်။ 

 

၃-၆။ အမ� ��သ��ပတ၀်န�်က�ငဆ်��ငရ်�အရည်အ�သ��(ထ�တလ်တမ်)လမ�်နခ်�က်မ��� 

 ၃-၆-၁။ �လအရညအ်�သ��ဆ��ငရ်� စ�ခ� �နစ်�ညန�်မ���  

Substance Averaging 

Period 

Standard 

µg/m3 

Reference 

Sulphur dioxide 24 hours 

10 minutes 

20 

500 

Myanmar National  

Environmental Quality 

(Emission)Guidelines, 

December 2015. 

Nitrogen dioxide 1 year 

1 hour 

40 

200 

As Above 

Particulate matter 

PM10 

1 year 

24 hous 

20 

50 

As Above 

Particulate matter  

PM 2.5 

1 year 

24 hour 

10 

25 

As Above 

Ozone 8 hour 

Daily  

maximum 

100 As Above 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၃-၆-၂။ ဆ�ည�သ� စ�ခ� �နစ်�ညန�်မ��� 

Receptor One Hour LAeq (dBA)  

Reference  Daytime 

07:00- 

22:00 

Nighttime 

22:00-07-

00 

Residential,institutional, 

educational 

55 45 Myanmar National Environmental 

Quality(Emission)Guidelines, December 2015 

Industrial, commercial 70 70 As Above 

 

၃-၆-၃။ �သ�က်သ����ရဆ��ငရ်� စ�ခ� �နစ်�ညန်�မ��� 

No. Parameter Concentration Unit References 

 

1 

 

Aluminum 

 

0.2 

 

mg/l က�န်�မ��ရ�ဦ�စ��ဌ�န၏ �သ�ကသ်��� 

�ရဆ��ငရ်� စ�ခ� �န်စ�န်� (၂၀၁၄) 

2 Ammonia Nitrogen 1.5 NTU As above 

3 Antimony 0.02 mg/l As above 

4 Arsenic 0.05 mg/l As above 

5 Barium 0.7 mg/l As above 

6 Boron 2.4 mg/l As above 

7 Cadmium 0.003 mg/l As above 

8 Calaium 200 mg/l As above 

9 Chloride 250 mg/l As above 

10 Chromium 0.05 mg/l As above 

11 Color 15 TCU As above 

12 Copper 2 mg/l As Above 

13 Cyanide 0.07 mg/l As Above 

14 Fluoride 1.5 mg/l As Above 

15 Iron 1 mg/l As Above 

16 Lead 0.01 mg/l As Above 

17 Magnesium 150 mg/l As Above 

18 Manganse 0.4 mg/l As Above 

19 Mercury (total) 0.001 mg/l As Above 

20 Nickel 0.07 mg/l As Above 

21 Total Dissolved Soilds 1000 mg/l As Above 

22 PH 6.5-8.5 mg/l As Above 

23 Turbidity 5 NTU As Above 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
  ၃-၆-၄။စ�န်�ထ�တအ်ရညအ်ဆင�် သတမ်�တခ်�က်စ�နန်�မ��� 

Parameter Unit Guideline Value Reference 

Arsenic mg/l 0.1 National Environmental Quality 

(Emission)Guidelines, 

December2015 

Cadmium mg/l 0.05 As above 

Chemical oxygen 

demand 

mg/l 150 As above 

Chromium(hexavalent) mg/l 0.1 As above 

Copper mg/l 0.3 As above 

Cyanide mg/l 1 As above 

Cyanide(free) mg/l 0.1 As above 

Cyanide(weak acid 

dissociable) 

mg/l 0.5 As above 

Iron(total) mg/l 2 As above 

Lead mg/l 0.2 As above 

Mercury mg/l 0.002 As above 

Nickel mg/l 0.5 As above 

PH S.U.a 6-9 As above 

Temperature °C <3degree 

differential 

As above 

Total Suspended 

Solids 

mg/l 50 As above 

Zinc mg/l 0.5 As above 

 

            စ�မ�က�န�်လ�ပင်န�်တ�င် ထ�တလ်တအ်ခ���အ�င� ဖ�နမ်န�်မ���(Fugitive Dust)ထ�က် 

ရ���စသည�် အဓ�ကအရင�်အ�မစမ်�� ��မက��လ�ပင်န�်(Earth Works)၊ လ�ပင်န်�သ���စက် 

ပစည�်မ��� က��ငတ်�ယ ်အသ����ပ�ခင�်�င�် သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ�သ���လ�ပင်န�်မ���မ� �ဖစပ်�သည။် 

ထ�တလ်တ်အခ���အ�င�မ��� တ��ဆ��က�က�ယ�်ခင�်�င�် ထ�န�်ခ�ပ�်ခင်�သည ် ပတ၀်န်�က�င် 

�လအရညအ်�သ��အတ�က် ထ�တလ်တ ် အခ����င�ဆ��ငရ်� အ�ထ��ထ�လမ�်နခ်�က်မ����င�် 

အည� လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်သ���မည ်�ဖစပ်�သည။် 

          စ�မ�က�န�်လ�ပင်န�်�ဆ�ငရ်�က်�နစ်တ�င ်�လ၊  �ရ၊ ဆ�ည�သ��င�်တ�နခ်�မ�င�် ��မအရည် 

အ�သ��တ��က�� �က��်�စ�သ�က�မဏ�မ� အမ� ��သ��ပတ၀်န်�က�ငဆ်��ငရ်�အရညအ်�သ�� (ထ�တ် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
လတမ်) လမ�်နခ်�က်(၂၀၁၅)၏ အခန�်(၁.၁) ထ�တ်လတအ်ခ���အ�င�(Air Emissions) 

အခန�်မ� Guideline Values၊ အခန�်(၁.၃)ဆ�ည�သ�(Noise)အခန်�မ� Guideline Values၊ 

အခန�်(၂.၇.၂) သတ��င်��င�် တ�င�်ထ�က်ပစည�်မ���ထ�တလ်�ပ�်ခင်�လ�ပင်န်�(Ore and 

Mineral Extraction)အခန�်မ� စ�န�်ထ�တအ်ရညအ်ဆင�်သတမ်�တခ်�က်မ���(Effluent Levels) 

၏ Guideline Valuesမ���ထက် �လ���နည�်�အ�င ် �ဆ�ငရ်�က်သ���မည ် �ဖစပ်�သည။် 

( စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င ် တ��င�်တ��ဆ�င ် ရ�က်ခ���သ� �လ၊ �ရ၊ ဆ�ည�သ��င�် တ�နခ်�မ�င�် 

��မအရည် အ�သ��တ��င�်တ�မ Parameter မ����င�် Guidline Values င�်ယ�်ခ�က်မ���က�� 

အခန�်(၅)သဘ�၀ပတ်၀န�်က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်�ပတ်၀န�်က�ငက်�� အ��ခခ�အခ�က်အလက်၏ 

၅-၃- �ပပ်��င�်ဆ��ငရ်�အခန�်တ�င ်�ဖ�်�ပထ��ပ� သည။်) 

 

၄။ စ�မ�က�န�်အ�က�င�်အရ�ရ�င�်လင�်�ဖ�ပခ�က် (Project Discription) 

 ၄-၁။ စ�မ�က�န�်�င�် ရညရ်�ယခ်�က် 

  (၁) “��မလ�က��ဖ�င်�  �ပညက်���မင�်အ��”  ဟ��သ�  သတတ�င�်�ဆ�ငပ်�ဒ်�င�်  

အည� �ရ�သတအ�� သဘ�၀ပတ်၀န်�က�င် ထ�ခ��က်မအနည�်ဆ����ဖင�် တ�� 

�ဖ�ထ်�တလ်�ပ်ရန ်

(၂)  သယ�ဇ�တ�င�်သဘ�၀ပတ်၀န�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ�၀န်က��ဌ�နသ�� 

သတခ�န်၊ ၀င်�င�ခ�နမ်��� �ပ��ဆ�င၍် ထ�တလ်�ပမ်အ�ပ မ�ဝခ�စ��ရန် 

  (၃)  ��င်င��တ�အ်တ�က် ထ�တက်�နတ်���တက်မ ရရ���ရ��င�် ��င်င��တ� ်

အတ�က် လ��အပလ်�က်ရ���သ� �ရ�သတ တ���ဖ�ထ်�တ်လ�ပ�်ရ�၊ သတ 

ကဖ��ဖ��လ��စရန် 

(၄) သတတ���ဖ�မ်လ�ပင်န်�မ����ဆ�ငရ်�က်ရ�တ�င် သဘ�၀ပတ်၀န်� 

က�င ်ထ�ခ��က်မ၊ �ဒသခ��ပညသ်�မ��� �ရရ�ညတ်ည�်တ��စ�� အ��ခခ��နထ��င်��ငမ်၊ 

ကမ���လထ�၊ ��မထ�၊ �ရထ�မ���စသည်� ပတ်၀န�်က�ငထ်�ခ��က်မမ���အ�� 

မ�ဖစ်�ပ�စရန ်

(၅) �ရ�သတတ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�်�ဖင်� အသက်�မ��၀မ်��က�င�်�ပ လ�ပ ်

သည�် က�မဏ�၀နထ်မ�်မ����င�် �ဒသခ��ပညသ်�မ��� အလ�ပအ်က��င် အသစ် 

မ���ရရ��ပ�� လ�မစ��ပ���ဘ၀မ��� ဖ��ဖ��တ���တက်�စရန ်

(၆) လ�ပင်န်��ဆ�ငရ်�က်သည�် �ဒသအတ�င�် လ��အပလ်�က်ရ���သ� �ဒသ 

ခ�ဖ��ဖ���ရ�လ�ပ်ငန�်မ��� လ�ပက်��င�်နသည�် လ�မအဖ��အစည�်မ���သ�� က�ည� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

လ�ဒ�န�်�ပ���င်�ရ�၊ �က��ရ��မ���မ� လ��အပ်လ�က်ရ���သ� ဘ�သ��ရ�၊ လ�မ 

�ရ�က�စရပမ်���တ�င ် ပ�၀င်��င်ရန ် ရညရ်�ယ၍် လ�ပင်န်��ဆ�ငရ်�က်�ခင�် �ဖစ ်

ပ�သည။် 

 ၄-၂။ စ�မ�က�န�်၏ တည�်နရ� 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ� �ရ�သတ(အ�သ�စ��) တ���ဖထ�တလ်�ပ် 

ခ�င�်ရရ��ထ���သ� �ရ�သတလ�ပက်�က်သည် မ�လ�တ��င်��ဒသက��၊ �ပငဦ်�လ�ငခ်��င၊် 

သပ�တက်�င�်မ�နယ်၊ �က��က်�ဖ�က��ရ��အ�ပစ်�၊ ဒန�်တ��င် ဧရ�ယ�တ�င ် တညရ်��၍ 

လ�ပက်�က်သည် တစ်လက်မ တစ်မ��င ်စ�က� ��မပ��အမ�တ ် -93 B/1&2 ၏ တစ်စ�တ် 

တစ်�ဒသ�ဖစ�်သ�(A- 745238, B-747238, C-747237, D-745237 �င�် UTM 

��မပ��အမ�တ-်2296/01&02၏ တစ်စ�တ ် တစ�်ဒသ �ဖစ�်သ�(A- 926203, B- 928 

203, C- 928202, D- 926202) အတ�င်� က��ရ�က်�နပ�သည်။ 

၄-၃။  စ�မ�က�န�်အရ�ယ်အစ�� 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ� တ���ဖထ�တလ်�ပ်ခ�င�်ရရ��ထ���သ� လ�ပ ်

က�က် ၏ စ�စ��ပ�င်���မဧရ�ယ�အက�ယအ်ဝန�်သည ်(၄)ဧက �ဖစပ်�သည်။  

၄-၄။ စ�မ�က�န�်က�လ 

�မန်မ�သတတ�င�်ဥပ�ဒအရ ဓ�တ်သတအ�သ�စ��တ���ဖ� ် ထ�တလ်�ပ်ခ�င�် 

ခ�င�်�ပ��ငသ်ည�်  စ�မ�က�န�်က�လသည် (၅)�စခ်န�်�ဖစပ်�သည်။ 

 

၄-၅။ အ��ခခ�အ�ဆ�က်အဦအ�ရအတ�က် 

�က��က်�ဖ�က��ရ��အ�ပစ်�၊ ဒန�်တ��င်�ဒသ �ရ�သတ(အ�သ�စ��) လ�ပက်�က် 

ဧရ�ယ�တ�င ် တ���ဖထ�တလ်�ပ်�ခင�်လ�ပင်န်� �ဆ�ငရ်�က်ရ�တ�င ် �အ�က်ပ� အ 

�ဆ�က်အဦမ����ဖင�် အသ����ပပ�သည။်  

 (၁) ���ခန်� (အလ��� ၂၀�ပ x အန� ၁၀�ပ ) - (၁) လ��� 

 (၂)  စ��ဖ���ဆ�င် (အလ��� ၂၀�ပ x အန� ၁၀�ပ ) - (၁)လ��� 

 (၃)  �ဆ��ပ�ခန�် ( အလ��� ၁၀�ပ x အန� ၁၀�ပ) - (၁) လ��� 

 (၄)  ပစည�်သ���လ��င်�� (အလ��� ၁၅�ပ x အန� ၁၅�ပ ) - (၁) လ��� 

 (၆)  သန�်စင်ခန�်( အလ��� ၅�ပ x အန� ၅�ပ ) - (၃) လ��� 

 (၇)  ၀န်ထမ�်အ�ပ�်ဆ�င် ( အလ��� ၂၀�ပ x အန� ၃၀�ပ) - (၂) လ��� 

 (၈) ဧည်�ရ�ပသ်� (အလ��� ၂၀�ပx ၁၀�ပ) - (၁) လ���  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (၉) လ�ပသ်���ဆ�င ်(အလ��� ၂၀�ပ x ၃၀�ပ) -  (၁)လ��� 

 (၁၀)  စ��ရ�ပသ်� (၁၀�ပx ၅�ပ) -  (၁)လ��� 

 (၁၁)  စက်�ပင်အလ�ပ်�� (၁၀�ပx ၁၀�ပ) -  (၁)လ��� 

 (၁၂) မ��စက်�ဆ�င ်(၁၀�ပx ၁၀�ပ) -  (၁)လ��� 

 ၄-၆။ ပစည�်က�ရ�ယ� �င�်  တစ်�စ်�လ�ငစ်�ဆ� လ��အပခ်�က်  

�ရ�သတတ���ဖထ�တလ်�ပမ်ည�် Productionက�လတ�င် �အ�က်�ဖ�ပ 

စက်ယရ��မ���က��သ� ပတ်ဝန်�က�ငထ်�ခ��က်မ အနည�်ဆ���နည�်လမ�်မ����ဖင�် စနစ် 

တက� အသ��� �ပသ���မည ်�ဖစ်ပ�သည်။ 

 (၁) 25 KVA Generator   - (၃) လ��� 

 (၂)  Backhole  -  (၂)စ�� 

 (၃)  Loader  -  (၂)စ�� 

 (၄)  Truck  -  (၅)စ��  

 (၅)  Toyota Surf Car  - (၁)စ�� 

 (၆)  Motor Cycle  - (၂)စ�� 

 တစ်�စအ်တ�က် �လ�ငစ်�ဆ�လ��အပခ်�က် (ခန�်မ�န�်) 

စ် အ�က�င�်အရ� �ရတ�က်ပ�� ထ�တလ်�ပ်မ 

၁ �စ်  

၁။ ဒ�ဇယ် ဂ�လ�        ၂၀၀၀ 

၂။ အငဂ်�ငဝ်��င် ဂ�လ�             ၂၀၀ 

၃။ ဟ��က်ဒ�ရ�လစဆ်� ဂ�လ�           ၃၀ 

၄။ အမ�ဆ� Kg           ၅၀ 

၅။ ဓ�တ်ဆ� ဂ�လ�           ၁၀၀ 

 �စ��နန�်   

၁။ ဒ�ဇယ် ၁ ဂ�လ�         ၁၂၀၀၀ 

၂။ အငဂ်�ငဝ်��င် ၁ ဂ�လ�       ၄၀၀၀၀ 

၃။ ဟ��က်ဒ�ရ�လစဆ်� ၁-ဂ�လ�       ၂၀၀၀၀ 

၄။ အမ�ဆ� က�ပ/်က�လ��          ၈၀၀၀ 

၅။ ဓ�တ်ဆ� ၁ ဂ�လ�          ၁၁၀၀၀ 

 သင�်�င�   

၁။  ဒ�ဇယ ်  ဂ�လ� ၂၄၀၀၀၀၀၀ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၂။ အငဂ်�ငဝ်��င် က�ပ ်     ၈၀၀၀၀၀၀ 

၃။ ဟ��က်ဒ�ရ�လစဆ်� က�ပ ်   ၆၀၀၀၀၀ 

၄။ အမ�ဆ� က�ပ ်     ၄၀၀၀၀၀ 

၅။ ဓ�တ်ဆ� က�ပ ်   ၁၁၀၀၀၀၀ 

    

 

ယ�်/စက်ယရ��အ��လ���သည ်အသ����ပဒ�ဇယဆ်� စ�စ��ပ�င်� = ၂၀၀၀ ဂ�လ� 

ယ�်/စက်ယရ��အ��လ���သည ်အသ����ပ ဓ�တဆ်� စ�စ��ပ�င်� = ၁၀၀ဂ�လ� 

ဂ�လ��လ�င်စ�ဆ�လ��အပခ်�က်သည် မ��စက်၊�လစက်�င�်�မ��်တ�ယ်�်မ���အတ�က် �ရ�ဆ�� 

ထ���ခင�်�ဖစ်ပ�� လ�ပ်ငန�်�ဆ�ငရ်�က်သည�်ရက်�င�် အခ� �နအ်�ပမ�တည၍် က�နက်���ငပ်� 

သည။် 

အသ����ပသည�် စက်ယရ��မ���၏ ပ��စ�မ��� 

 

 

 

 

     

 

 

 

             Backhoe         Loader 

 

 

 

 

 

 

                  
25KVA Generator Motor Cycle 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

 

  

Truck         Hilux Surf Car 

�ဆ�က်လ�ပထ်��သည�်  အ�ဆ�က်အဦပ��စ�မ��� 

 

                     ���ခန�်               ဧည�်ရ�ပသ်�  

 

 

 

 

  

 

                                

လ�ပသ်���ဆ�င် �ဆ��ပ�ခန�်                         
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 

 

             ၀နထ်မ�်အ�ပ�်ဆ�င ် ပစည�်သ���လ��င်��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စ��ဖ���ဆ�င ် စ��ရ�ပသ်�  

 

 

 

 

 

 

 

 

မ��စက်�ဆ�င ် စက်�ပင်အလ�ပ်��  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၄-၇။ ထ�တလ်�ပ်မ  

 �ရ�သတအ�� တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင�်�ဖစ်ပ��၊ �န�စ်ထ�တလ်�ပ်မသညပ်��မ�န ် မရ��ဘ� 

ပမ်�မတစ်�စလ်င် �ရ�ပ�၀င်�သ� ��မစ�(�ဗန်�) တနခ်� �န် (၃၀၀)ခန�် ထ�တလ်�ပ်ရန ် လ�� 

ထ��ပ�သည်။ ��ငင်��တ�သ်��က�သင�်အခ�န�်ပ��ဆ�ငမ်ည�်ဖစ်ပ�သည။် �စစ််အလ��က် ထ�တ ်

လ�ပမ် ဇယ��အ�� လစ်စနစ်တက� �ဆ�ငရ်�က်ထ��ရ��ပ�သည။် 

 

၄-၈။ သယ�ဇ�တအသ����ပမ 

                  ��မ�ပသယ�ဇ�တမ���က�� အသ����ပ�ခင်�မရ��ဘ� ��မ�အ�က်သယ�ဇ�တ�ဖစသ်ည�် 

�ရ�သတအ�� Underground Mining Method�ဖင�် တ���ဖ�ထ်�တယ်� အသ����ပမည�်ဖစ်ပ� 

သည။် ထ�က်ရ��လ��သ� ��မ�အ�က်�ရအ�� တ���ဖ� ် �ရ�လ�ပင်န်�မ���တ�င် �ပနလ်ည် အ 

သ���ခ�မည ်�ဖစ်ပ�သည်။ 

 

၄-၉။ စ�န�်ပစ်ပစည�်ထ�က်ရ��မ�င�် ထ�တလ်တမ်မ��� 

                     စ�မ�က�န�်လ�ပင်န�်တ�င် ထ�တ်လတအ်ခ���အ�င� ဖ�နမ်န�်မ���(Fugitive Dust) 

ထ�က်ရ���စသည�် အဓ�ကအရင�်အ�မစမ်�� ��မက��လ�ပင်န�်(Earth Works)၊ လ�ပ်ငန�်သ��� စက် 

ပစည�်မ��� က��ငတ်�ယ ်အသ����ပ�ခင�်�င�် သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ�သ���လ�ပင်န�်မ���မ� �ဖစပ်�သည။် 

ထ�တလ်တ်အခ���အ�င�မ��� တ��ဆ��က�က�ယ�်ခင�်�င�် ထ�န�်ခ�ပ�်ခင်�သည ် ပတ၀်န်�က�င် 

�လ အရညအ်�သ��အတ�က် ထ�တလ်တ ် အခ����င�ဆ��ငရ်� အ�ထ��ထ�လမ�်နခ်�က်မ����င�် 

အည� လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်သ���မည ်�ဖစပ်�သည။် 

                   စ�မ�က�န�်လ�ပင်န�်�ဆ�ငရ်�က်�နစ်တ�င ်�လ၊  �ရ၊ ဆ�ည�သ��င�်တ�န်ခ�မ�င�် ��မ 

အရညအ်�သ��တ��က�� �က���်စ�သ�က�မဏ�မ� အမ� ��သ��ပတ၀်န်�က�င်ဆ��ငရ်�အရညအ်�သ�� 

(ထ�တလ်တမ်)လမ�်နခ်�က်(၂၀၁၅)၏အခန�်(၁.၁)ထ�တလ်တအ်ခ���အ�င�(AirEmissions)

အခန�်မ� Guideline Values၊ အခန�်(၁.၃)ဆ�ည�သ�(Noise)အခန်�မ� Guideline Values၊ 

အခန�်(၂.၇.၂)သတ��င်��င�် တ�င်�ထ�က်ပစည�်မ���ထ�တလ်�ပ�်ခင�်လ�ပင်န်�(Ore and Mineral 

Extraction)အခန�်မ� စ�န�်ထ�တ်အရညအ်ဆင�်သတမ်�တ်ခ�က်မ���(Effluent Levels)၏ 

Guiedeline Valuesမ���ထက်�လ���နည်��အ�င ်�ဆ�ငရ်�က်သ���မည ်�ဖစပ်�သည။်  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

စ�န်�ပစ်ပစည�်ထ�က်ရ��မ  

 

၄-၁၀။ က�မဏ�၏ စ�မ�က�န�်တ�င ်ရင�်����မပ်��မ 

 �က���်စ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည ်�ရ�သတလ�ပက်�က် အတ�က် ရင်�����မပ်��မ အ�န 

�ဖင်� �င�သ���င�် ပစည�်ဟ�၍ �စမ်� �� ခ���ခ�� ရင�်����မ���ပ�မည်။ �င�သ��အ�န�ဖင�် ထ��ထ�ငမ် 

က�လမ���တ�င် ကနဦ� ရင်�����မပ်��မအ�န�ဖင်� က�ပသ်�န�် �ပ�င�် (၁၀၀၀) ရင�်����မပ်��ပ�� 

�ဖစ်ပ�သည။် ပစည�်အ�န�ဖင�် အ�ဆ�က်အအ���ဆ�က် လ�ပ်�ခင�်အတ�က် က�ပသ်�န�်(၅၀) 

စ�န်�ပစ် ပစည�်ပ��စ� စ�န်�ပစ်ပစည�် ရင�်�မစ် စ�န်�ပစ်ပစည�် 

 

 

 

 

အစ��ငအ်ခ� 

သတတ���ဖ�မ်မ� ��မစ�မ���  

�က��က်က� ��ပ��စမ��� 

ဆင�်တက်�ပ�ပင်သန�်စင်မမ� �က��က်မ�မ��� 

က�တ�်�ခပ�� �က��က်က� ��ပ��စမ��� 

သတတ�င�်လ�အဖ��အစည�်မ� -အညစအ်�က�မ���  

အသ���အ�ဆ�ငအ်မ�က်မ��� 

-စ��ဖ���ဆ�င်မ� စ�န်�ပစ်ပစည�်မ��� 

 

 

 

 

        အရည် 

သတတ���ဖ�မ်မ� တ���ဖ�မ်ဆ��ငရ်� �ရအသ����ပမမ� 

စက်သ���ဆ�ယ��ဖ�တမ် 

ဆင�်တက်�ပ�ပင်သန�်စင်မမ� - �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တယ်�ပ�� 

ထ�က်ရ��လ��သ� စ�န�်ပစ်အရညမ်��� 

-စက်သ���ဆ�ယ��ဖ�တမ် 

သတတ�င�်လ�အဖ��အစည�်မ� -အညစအ်�က�မ���  

-အသ���အ�ဆ�ငအ်မ�က်မ��� 

-စ��ဖ���ဆ�ငမ်� စ�န်�ပစ်အရညမ်��� 

အ�င� သတတ���ဖ�မ်မ� -စက်ပစည�်မ���မ� 
စ�န်�ထ�တမ်��ခ���မ��� 

ဆင�်တက်�ပ�ပင်သန�်စင်မမ� -စက်ပစည�်မ���မ�စ�န်�ထ�တ ်

မ��ခ���မ���၊ အခ���အ�င�မ��� 

 သတတ�င�်လ�အဖ��အစည�်မ� -စ��ဖ���ဆ�ငမ်� ထ�က်ရ�� မ��ခ���မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
က�ပ် ရင်�����မပ်��မည ် �ဖစ်ပ��၊ စက်ယရ���င�် ယ�်ငယ ်၀ယယ်��ခင်�တ�င ်က�ပသ်�န�်�ပ�င်� 

(၄၅၀)�င�် �င�သ��တန်ဖ��� (၅၀၀) က�ပသ်�န�်�ပ�င်� ရင်�����မပ်မည ်�ဖစ်ပ�သည်။  

 

၄-၁၁-။ စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�၏ ခ�င�်�ပမ�န�်�င�် သက်တမ�်က�လ  

 �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်အ�� �ပည�်ထ�ငစ်�သမတ�မန်မ���ငင်��တ�၊် မ�လ� 

တ��င�်�ဒသက�� လ�ပက်�က်စ�စစခ်�ထ���ပ��ရ�အဖ��မ� ဓ�တ်သတအ�သ�စ�� �ရ�သတထ�တ ်

လ�ပရ်န် ခ�င�်�ပမ�န�်အ�� (၁၆)ရက်၊ �အ�က်တ��ဘ�လ၊ ၂၀၂၀ခ��စတ်�င ် ထ�တ�်ပ�ခ��ပ�သည။် 

ခ�င�်�ပမ�န�်သက်တမ�်မ� (၂၅.၉.၂၀၂၀ မ� ၂၄.၉.၂၀၂၅)ရက်�န�အထ� ၅�စက်�လ �ဖစပ်�သည်။  

(မ�လ� တ��င�်�ဒသက�� လ�ပက်�က်စ�စစခ်�ထ���ပ��ရ�အဖ��မ� ဓ�တသ်တအ�သ�စ�� 

�ရ�သတထ�တ ် လ�ပရ်န ် ခ�င�်�ပမ�န�်အ�� �န�က်ဆက်တ��(က) က�မဏ�၏မ�တပ်��တင်မ�တ�င�် 

စ�မ�က�န�်�င�်သက်ဆ��င်�သ� စ�ရ�က်စ�တမ�်မ���အခန�်တ�င ်�ဖ�်�ပထ��ပ�သည။်)  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၄-၁၂။။ စ�မ�က�န�်တည�်နရ��ပ ��မပ��မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 
၄-၁၃။ အ��ခခ� အစ�တ်အပ��င�် အ�ဆ�က်အဦ ပစည�်မ���၊ လ�ပင်န�်မ��� 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င�်ရ�� အ�ဆ�က်အဦမ���စ�ရင်��င�် စက်က�ရ�ယ�မ���၊ စက် 

ယရ��မ���၏ စ�ရင်��င�် ပ��မ���က�� အခန�်(၄-၅)�င�် (၄-၆)တ�င် �ဖ��်ပထ��ပ�သည။်  

 

၄-၁၄။ လ�ပင်န�်ခ�င�်ပ��မပ��(သ��မ �တ)် စ�က�က��က်��မပ��မ��� 

 

စ�မ�က�န�် ရ�ယ�အတ�င�် ����င�် အ�ဆ�က်အဦ�တည�်နရ��ပ Layout Plan Map 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၄-၁၅။ သတတ�င�်�ဖ�်ထ�တ�်ခင�်အဆင�်  

 အ�သ�စ���ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပမ်လ�ပင်န်�လ�ပ�်ဆ�ငမ်နည�်စ်မ��အ�ပယ�

��မစ�မ���က�� Backhoe�ဖင�် တ���ဖ ဖယရ်���၍ �အ�က်ခ��က��ကလ်�(Bed Rock) �ရ�က်သည�် 

အခ�  �ရ�ပ�၀င်�သ� �ဗန�်�က��က်မ���က�� ��မ�အ�က်ဥမငမ်��� (Aditing)၊ ၄�ပ x ၄�ပ 

စ��က်က�င�်မ���တ���ဖ�၍် (Underground Mining Method) ��မ�အ�က်တ���ဖ��်ခင�်နည�် 

စနစ်�ဖင�် ထ�တယ်�မည�် စနစ်�ဖစပ်�သည်။   

စ�မ�က�န�်�ဆ�ငရ်�က်မ အဆင�်ဆင�်မ�� �အ�က်ပ�အတ��င�်�ဖစ်ပ�သည။် 

 (က) အက�တည�်ဆ�က်�ခင�် 

 (ခ) တည�်ဆ�က်�ခင�် 

 (ဂ) တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ�်ခင�် 

 (ဃ) ပ�တ်သ�မ�်�ခင�် 

 (င) ပ�တ်သ�မ�်ပ�� �ပ�ပင်�ခင�် 

 (စ) �စ�င�်ကပ်ကည�်�ခင�် 

 

စ�မ�က�န�်၏ အ�က�ငအ်ထည်�ဖ�် �ဆ�ငရ်�က်မည�် အခ� �န်ဇယ�� 

 

စ် စ�မ�က�န�်�ဆ�ငရ်�က်မ က��မင�်ခ� �န် 

၁ အက�တည�်ဆ�က်�ခင�်�င�် တည်�ဆ�က်�ခင�် ၁ �စ ်

၂ တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင်� ၅ �စ် 

၃ ပ�တ်သ�မ�်�ခင�်�င�် ပ�တသ်�မ�်ပ�� �ပ�ပင်�ခင�် ၁ �စ ်

၄ �စ�င�်ကပ်ကည�်�ခင�်  ၁�စ် 

  

စ�မ�က�န�်၏ လ�ပင်န်�လညပ်တ�်ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

      (က) အက�တည�်ဆ�က်�ခင�် 

အက�တည�်ဆ�က်�ခင�် လ�ပ်ငန�်တ�င် ��မတ��င�်�ခင်�၊ ဘ�မ� 

�ဗဒ��မပ���ရ�ဆ���ခင�်၊  အစမ�်တ�င�်မ��� တ���ဖ�ခင�်၊ က�င�်ဆင�် 

အစ�ရင်ခ�စ��ရ�သ���ခင�် လ�ပ်ငန�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်ပ�� �ဖစပ်�သည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

(ခ) တည�်ဆ�က်�ခင�် 

တည�်ဆ�က်�ခင�် လ�ပ်ငန�်တ�င ် လမ်��ဖ�က်လ�ပ�်ခင်�၊ 

အ�ဆ�က်အဦမ��� �ဆ�က်လ�ပ�်ခင�်၊ Dumping Site မ��� 

တည�်ဆ�က်�ခင�်၊�တ�င�်ပ�ရ�တ�်�မ�င်�မ��� �ဖ�က်လ�ပ�်ခင�်၊ 

အ�ပယ���မဖယ�်ခင�်၊  �ရစစ်ကနမ်���တည�်ဆ�က်�ခင�် လ�ပ်ငန�် 

ယခင�်ဒသခ�မ���အသ����ပသည�် လမ်��ဟ�င�်ရ��သ�ဖင်� လမ်�သစ် 

�ဖ�က်လ�ပစ်ရ�မလ��ပ�   �ဒသခ�မ���အသ����ပ�သ�လမ�်�ဟ�င�်က�� 

သ� �ပန်လည ် �ပ�ပင၍် သစ�်တ�သစ်ပငမ်��� ထ�ခ��က်မ အနည်�ဆ��� 

�ဖစ်�အ�င် �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ ယ�ယ����အ�ဆ�က်အဦ�င်� 

ဝန်ထမ�်မ���အတ�က် န���န�ဆ�ငမ်��� �ဆ�က်လ�ပရ်�တ�င် သတ် 

မ�တ်ထ���သ� �နရ�မ���၌သ� စနစ်တက� �ဆ�က်လ�ပသ်���ပ� 

မည။် ထ��သ��လမ�်မ���၊ အ�ဆ�က်အဦမ����ဆ�က်လ�ပရ်�တ�င် 

သပ�တက်�င�်မ�နယ်  သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�န၏ လမ�်နခ်�က်က��ရယ�၍ 

သစ�်တ� သစပ်င်မ���က�� တကယလ်��အပမ်�သ� ဖယရ်���ရ�င်�လင�် 

�ဆ�ငရ်�က် သ���ပ�မည်။   

 (ဂ) တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင�်  

တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပရ်�တ�င် �ရ�သတပမ�ဏ�င်� ဖယထ်�တ ်

ရမည်� ��မပမ�ဏ တ�က်ခ�က်၍ သတတ�င်� မ��င�်ဒ�ဇ��င�်အရသတၝ်တ် 

ထ���သ� (Mine Lease Area)အတ�င�်သ� ထ�တလ်�ပမ်ည�်ဖစ်ပ� 

သည။် သစ�်တ�သစပ်င်မ���အ��  ထ�ခ��က်မ   အနည�်ဆ����ဖစ�်အ�င ်

�ဆ�ငရ်�က်သ���မည�်ဖစ်ပ�� တကယလ်��အပၝ်သ� ဖယ်ၡ��ၡင�်လင�် 

�ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

အ�ပယ���မမ���က�� ဖယရ်���ပ���န�က် သတ�င�် မသက် 

ဆ��ငသ်ည�် အရန�်က��က်မ��� Gangue Material မ���က�� ဘက်ဟ��� 

အသ��� �ပက�  �ရ�သတ Ore Zone အထ��ရ�က်�အ�င ်ဖယထ်�တ် 

ရပ�သည်။ ထ�က်ရ��လ��သ� စ�န�်ပစ�်�မစ��င�် စ�န�်ပစ်�က��က်မ��� 

က�� Dumping Site ခဏစ�ပ��ပ�� ခ� �င�်ခ�က်�နရ�မ���တ�င ် �ဖည�်တင်� 

စ�န�်ပစ်၍လည�်�က�င�်၊ လမ�်ခင�်ရ�တ�င ်�ပနလ်ည်အသ����ပ၍လည�် 

�က�င�်�ရ�စ���န�က်ပစ်နည်�(Back  Filling Methodက�� အသ����ပက� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

စနစ်တက� အသ����ပသ���မည ် �ဖစပ်�သည်။ Dumping Siteမ��� 

အ����မသ�� န�ရ��ဖင�် လည�်�က�င�်၊ စ�န�်ပစ�်က��က်မ���က�� ဆ� 

လ�အ�တမ်���အတ�င်� ထည�်က� �ရထ�န�်န�ရ��ပလ�ပ၍်လည�်�က�င�် 

Retaining Wallမ����ပလ�ပ၍် က�ရ�ထ�န်�သ�မ�်သ���မည ် �ဖစပ်� 

သည။်  

 Ore Dumping Siteမ� မ����ရ�င�် �ပ�င�်စပ၍် ထ�က်ရ��လ� 

�သ� Waste Water မ���အ��   စ�န�်ပစ�်ရကန ်(၁)တ�င ်အနညထ်��င် 

�စက� ရရ��လ��သ� �ရကညမ်���က�� ပ�၀င်�သ� ဓ�တ�ပစည�် 

အ�ပအ��ခခ�၍ ဓ�တ��ဗဒဆ��ငရ်� ဓ�တတ်���ဓ�တ်�လ����ခင�်မ��� �ပ 

လ�ပက်� စ�န�်ပစ်�ရကန ် (၂)သ�� �ရ���ပ�င�်စ��ဆင�်�စမည ် �ဖစ ်

သည။် စ�န�်ပစ ်�ရကန(်၂)အတ�င်�သ�� �ရ�က်ရ��လ��သ� �ရမ���က�� 

ထပမ်�ဓ�တ်ခ��စမ�်သပက်� ဓ�တ��ဗဒဆ��ငရ်� ဓ�တ်တ���ဓ�တ်�လ����ခင�် 

မ����ပလ�ပ၍် ရရ��လ��သ� ရလဒ်မ���အရ စ�န�်ပစ်�ရကန ် (၃)အ 

တ�င်�သ�� စ��ဆင�်�စက� ဆကလ်က် �ခ�ဖ�က်ပ�� သတတ�င�်သ����ရ 

အ�ဖစ ် Mine Siteသ�� �ပ�ပ��သ���စ���စပ�� ပ��လ ��သ� �ရမ���က��သ� 

စ�န�်ပစ်မည�်ဖစ်ပ�သည။်   

၄-၁၆။ ထ�တ်လ�ပမ်လ�ပင်န်� �ဆ�ငရ်�က်ပ��အဆင�်ဆင�်  

  တ���ဖထ�တလ်�ပမ်ည�်��မ�နရ�အ�� ကနဦ�ရ�င�်လင်�က� အ�ပယ���မမ���အ�� 

Backhoe�ဖင�် �အ�က်ခ��က��က်(Bedrock)အထ��ရ�က်�အ�င ် ဖယထ်�တရ်မည�်ဖစ်ပ� 

သည။် �အ�က်ခ��က��က်သ���ရ�က်သည�်အခ� လ�န�်ဖ�က်စက်မ����ဖင�် သတ�င�်မသက်ဆ��င် 

သည�် အရန�်က��က်မ���(Gangue Material)က�� ဖယထ်�တရ်ပ�သည်။ ဆက်လက်ပ�� Ore 

Zone �ရ�က်သည�်အခ� �ရ�သတပ�၀င်�သ� �ဗန�်မ���( Gold Bearing Ore Mineral) က�� 

လ�ပသ်��အငအ်���ဖင�် အ�လအလ�င�်မရ���စ�ရ�အတ�က်  ဆ�လ�အ�တမ်����ဖင�် စနစ်တက� 

ထ�တယ်�က� အလ�ပ်��သ��  သယယ်�ပ�သည။်  

 စ�န�်ပစ်�က��က်မ���က�� Tailing Dumping Siteတ�င ် �ခတစ�ပ��ထ��ပ�� �ရ�သတ 

ထ�တလ်�ပ်ပ���သ� လငမ်���အတ�င�် �ပနလ်ညစ်�န�်ပစ်�ခင�်�ဖင�်လည်��က�င�် ခ� �င�်ခ�က် 

�နရ�မ���တ�င ် �ဖည�်တင်�စ�န�်ပစ၍်လည်��က�င�် (Back Filling Method)က�� အသ����ပ၍ 

စ�န�်ပစ်သ���မည ်�ဖစပ်�သည။် Top Soilမ���အ�� သစပ်ငမ်����ပန်လည်စ��က်ပ� ��ရ�တ�င် အသ��� 

�ပသ���မည ်�ဖစ်ပ�သည်။ Pearched Waterအ�� ကနအ်ဆင�်ဆင�် စစယ်�၍ �န�က်ဆ���ကနမ်� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
�ရအ�� ဓ�တခ်��စမ်�သပ်ပ��မ�သ� စ�န�်ပစသ်���ပ�မည်။ Dumping Siteအ�� ��မသ��န�ရ��ဖင�် 

လည�်�က�င�်၊ အ�တန်�ရ��ဖင�်လည�်�က�င�်၊ စ�န�်ပစ်�က��က်မ����င�် စ�န�်ပစ�်�မသ��မ��� 

�ရ�ရ� ဆ�လ�အ�တ�်ဖင�်�ပလ�ပထ်���သ� န�ရ��ဖင�်လည�်�က�င�်  Retaining Wallမ����ပ 

လ�ပက်� က�ရ�ထ�န�်သ�မ�်သ���မည ် �ဖစ်ပ�သည။်   မ���ရ��သ�န�်သည�်အခ� Dumping Siteမ�  

Tailingမ���သည ်မ����ရ�င�်�ပ�င�်စပ်က� ထ�က်ရ��လ��သ� Waste Waterအ�� စ�န�်ပစ်�ရကန ်

(၁)အတ�င�်သ�� စ��ဆင�်�စပ�� အနညထ်��င်�စက� ရရ��လ��သ� �ရကညမ်���က�� ပ�၀င်�သ� 

ဓ�တ�ပစည�်အ�ပ အ��ခခ�၍ ဓ�တ��ဗဒဆ��ငရ်� ဓ�တ်တ����ခင�် /ဓ�တ�်လ����ခင�်မ����ပလ�ပ် 

က�  စ�န�်ပစ ်�ရကန ်  (၂) အတ�င�်သ�� �ရ���ပ�င်�စ��ဆင�်�စပ�� ဓ�တ��ဗဒဆ��ငရ်� ဓ�တ်တ��� 

�ခင�်/ဓ�တ်�လ����ခင�်မ��� ထပ်မ� �ပလ�ပက်� စ�န�်ပစ်�ရကန(်၃)အတ�င�်သ�� စ��ဆင�်�စက� 

ဆက်လက်��ခဖ�က်ပ�� သတတ�င�်လ�ပင်န်�သ����ရအ�ဖစ ်Mine Siteသ�� �ပ�ပ�� သ���စ��သ���မည် 

�ဖစ်ပ�သည။် ပ��လ ��သ� �ရမ���က��သ� စ�န�်ပစမ်ည် �ဖစပ်�သည။်  

 �ရ�ပ��သ�  �ဗန်�အမ�မ���က�� ပထမအဆင�် အင�်ဝ��င�်လ�ည�်ကန ် (မ��ကန်)တ�င ် အင ်

ဝ��င�်လ�ည�်၍ ထ�ထည�်လ���က� Oxidized gold�င်� Free goldမ���က�� �ပဒ���ဖင�် ဖမ�်ယ�ရပ� 

သည။် Sulphide goldမ���က�� ဆ��ငယ်���က်နည�်စ်�ဖင�် �ရ�ထ�တယ်�ရပ�သည။်  

�ရ�သတတ���ဖ�်ထ�တလ်�ပသ်ည�် လ�ပင်န�်စ်အဆင�်ဆင�် (Flow Sheet) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၄-၁၇။ သတ��င်�ဆင�်တက်�ပ�ပင�်ခင�်၊ သန�်စင်�ခင�်�င�် အပ��သတထ်�တက်�နမ်��� 

 ထ�က်ရ��လ��သ� သတ��င�်မ���အ�� ပထမဦ�စ�� အကမ�်က�တခ်���ခင�်(အရ�ယအ်စ�� 

64 to 16mm)၊ အ�က�တခ်���ခင�် (အရ�ယအ်စ�� 16 to 2mm)    Vibration Freederက�� 

အသ����ပ၍ အ�လ�စ��တ�င�်ထ�က် (Ore)မ���က�� �ရ��သန�်စငရ်ပ�သည်။ ရရ��လ��သ� အ�လ� 

စ�� တ�င�်ထ�က်မ���က�� Ball Millအသ����ပက� အရ�ယ်အစ�� 1/256mmက�တခ်��ရပ�သည။် 

ရရ��လ��သ� အ�လ�စ��တ�င�်ထ�က်မ���က�� Special Classifierအသ����ပ၍ ထပမ်��ရ��သန�်စင် 

ရ ပ�သည။် အ�ပ�ရ�ဟ��ခ�သ� �ရ�စငက်�� ရရ��ရန် �ပဒ��သ���စ���ခင�်�ဖင�် ရယ�ပ�မည်။ သ���သ� ်

အဆ��ပ�နည�်စနစ်သည ်�ရ� ၄၀ %က��သ� ဖမ�်ယ�ရရ��ပ�� လ�တထ်�က်သ����သ� �ရ�ပ� အ�လ� 

စ��တ�င�်ထ�က် (Ore)အမ�မ���က�� ဆ��ငရ်���က်�ဒ�ရ�င�်နည�်စ် အသ����ပ၍ ဖမ�်ယ�ရမည် 

�ဖစ်ပ�သည။် Amalgamation Methodက�� အသ����ပက� Chemical မ���က�� �လ��ခ�သ��� စ��ပ�� 

၉၀ %�က�� ်ရ���သ� သန�်စင�်သ� �ရ�က��သ� ထ�တလ်�ပ်�ခင�်�ဖစပ်�သည်။  

၄-၁၇-၁။ ခ�က်ကန�်ပလ�ပ၍် ဆ��ငရ်���က်အသ����ပပ�� �ရ�ထ�တယ်�ပ��အဆင�်ဆင�် 

 (၁) ��မ�ပငအ်�� (�ရဆင�်�က�င�်ရန)်  Slope�ဖစ်�အ�င ်�ပ�ပင�်ခင်�။ 

 (၂) ၎င�်��မည�ထ���သ� အ�ပတ�င ် ဆ��ငရ်���က်�ဆ�ရညမ်��� ��မ�ပသ�� 

        မက��ရ�က်�အ�င ်မ���က�စအထ� (၂)ထပခ်င်��ခင�် 

 (၃) မ���က�စ�ပတ�င ်(၁၅)�ပပတ်လညအ်က�ယ၊် အ�မင�်(၄)�ပရ�� ဝ���ဖင�်  

      �ပလ�ပထ်��သည�် (ခ�က်ကန)်ပ�တတ်င�်ခင။် 

 (၄) ပ�တ်(ခ�က်ကန)်အတ�င�် ပ��င�်ပတလ်ည၌် မ���က�စ(၂)ထပ် က�ရ��ခင�် 

 (၅) ခ�က်ကနအ်တ�င�်သ�� �က��က်(�ဗန�်)မန�် (၁)ဆ၊ သ�(၃)ဆ၊ ထ���(၃)ဆ  

      ထည�်�ခင�် 

 (၆) ခ�က်ကန�်ဘ�(၃)�ပအက��တ�င ်(၄)�ပပတလ်ည(်၄)�ပအနက်ရ���သ�  

       �လ��ထ�င�်က�င�်တ���ခင�် 

 (၇) (၄)�ပပတ်လညက်�င�်အတ�င�်၌ အဖ���ပ�၀င်သည�် သစသ်��ပ���ထည�်�ခင�် 

 (၈) ၎င�်(၄)�ပပတ်လညသ်စသ်��ပ���အတ�င�်၌ (၄)�ပပတ်လည ်(၄)�ပ 

        အ�မင�်ရ�� မ���က�အ�တအ်ထ�ထည�်�ခင�်၊ မ���က�အ�တအ်တ�င�်၌ �ရ�ဖမ�်ယ� 

        ရန ်က�ဗ�န�်ခ��င�် ထည�်�ခင�်။ 

 (၉) ခ�က်ကန�်အ�က်��ခ�ရထ�က်�ပ�က်မ� မ���က�အ�တအ်တ�င�်�ရက��ရ�က် 

          �စရန ်(၁.၅)�ပ  PVC ပ��က်�ဖင�် သ�ယတ်န�်�ခင်�၊ က�ဗ�န�်ခ��င�် တပ် 

      ဆင�်ခင�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

(၁၀) ခ�က်ကနအ်တ�င ်ဆ��ငရ်���က်ပ�သည�် �ဆ�ပ���ထ�သ�� �မ�တ်��ဖင�် �ရ 

�မ�င�်တင�်ခင်�။ 

 (၁၁) ၎င�်�ဆ�ရည်မ��� ခ�က်ကနအ်တ�င�်စ�မ�်၀င်ပ�� ခ�က်ကန�်အ�က်��ခမ�  

        မ���က�အ�တအ်တ�င�် စ��၀င�်ခင�်၊ ၎င�်�ရ�ပ�သည�် �ရမ���အ�� က�ဗ�န�်ဖင�်  

       ဖမ�်ယ�ထ���ခင�် 

 (၁၂) မ���က�အ�တအ်တ�င�်မ� �ရမ���က�� (Circulation) စနစ်�ဖင�် ခ�က်ကနအ်  

        တ�င�်သ�� �မ�တ်��ဖင�် �ပန်လညစ်�ပယ်��မ�င�်တင်�ခင�်။ 

 (၁၃) မ���က�အ�တအ်တ�င�်မ� က�ဗ�နမ်���အ�� အပ��ပ�၍ �ရ�သန�်စင်ထ�တယ်� 

         �ခင�်။ 

 

�ရတ�င ်�ပ��်၀င�သ� ဆ��ဒ�ယမဆ်��ငယ်���က် (Sodium Cyanide) NaCN ��က်ဒ��ဂ�ငပ်� 

�အ�က်ဆ��က် (Hydrogen Peroxide)(H O )အ�� ဓ�တတ်���နည�်စနစ်အသ����ပက� 

ဖယရ်����ခင�်(Flo  Chart) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၄-၁၈။  �ဘ�ထ�က်ပစည�်မ����င�် စ�န�်ပစ်��မစ�မ���၊ စ�ပ���ခင�်၊ စ�န�်ပစ်�ခင�်�င�် �ရကန်မ��� 

 စ�ပ���ခင�်လ�ပင်န်� �ဆ�ငရ်�က်ရ�တ�င ် တ���ဖထ���သ� စ�န�်ပစ်��မစ�မ����င�် 

�အ�က်ခ��က��က်မ���အ�� �ရ�����ခင�် မရ���စရန် စနစ်တက� �ပလ�ပထ်���သ� Dump- 

ing Siteတ�င ် သ��သန�်ခ���ခ��၍ စ�ပ��ပ�မည်။ ��မစ�ပ��ပ�က�မ� မရ���စရန် သတမ်�တ ် ထ���သ� 

အ�မင�်ထ� သ�စ�ပ��ပ�မည်။ တ���ဖပ���သ� �ရ�သတပ�၀င်�သ� �ဗန�်အ�တ်မ���က�� လ�ပက်�က် 

အတ�င�်ရ�� ပစည�်သ���လ��င်��တ�င ်�ခတစ�ပ��ပ�မည။်  

 Dumping Site �ဆ�က်လ�ပရ်�တ�င ် ပ��မည�်�နရ�က�� �ရမစ�မ်�ရနအ်တ�က် �အ�က်ခ� 

အ�ဖစ် Clay Layer (၃) �ပ အထ� ခင်�ထ��မည�်ဖစ်ပ�� ��မ�စ�က��ဖ�သ�ပ၍်သ�ပသ်ည�်�အ�င် 

�ပလ�ပထ်��ပ�မည်။ �ရစစ်ကနမ်����င�် စ�န�်ပစက်န်မ��� �ဆ�က်လ�ပရ်�တ�င ်ကန၏်�အ�က်  

��ခ၌ Clay Layer (၁) �ပအထ�ခင�်ထ��ပ�� Clay Layer �ပတ�င ် Gravel Layer (၂) 

�ပအထ� ခင်�ထ��မည် �ဖစ်ပ�သည။်  

 Underground Mining Method�ဖင�် တ���ဖ��်ခင�်�က�င�်  Tailing (စ�န�်ပစ်��မစ�) 

ထ�က်ရ��မက��သ� �တ��မငရ်ပ�� Tailingမ���အ�� Dumping Siteတ�င် စနစ်တက� စ�ပ��ထ�� 

ရ��ပ�မည်။ ဆက်လက်၍ Back   filling Method က�� အသ����ပက� က�င�်�ဟ�င�်မ���အတ�င�် 

သ�� �ဖည�်တင�် စ�န�်ပစရ်န် လ��ထ��ပ�သည။် �ရ�တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ�်ခင်� လ�ပင်န�်မ� ထ�က် 

ရ��လ��သ� စ�န�်ပစ်�ရမ����င�် Dumping Siteတ�င် �ခတစ�ပ��ထ���သ� Tailing မ���သည် 

မ���ရ��သ�န�်သည�်အခ� မ����ရ�င�် �ပ�င�်စပ်က� ထ�က်ရ��လ��သ� စ�န�်ပစ်�ရမ���က�� စ�န�်ပစ် 

�ရစစ်ကန ်အဆင�်ဆင�် ခ�၍ �န�က်ဆ��� �ရကနမ်� စ�န�်ပစ်�ရမ���က�� ဓ�တခ်��စမ်�သပ�်ခင�်၊ Tre 

atment�ပလ�ပ�်ခင်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်ပ� Recycle စနစ်�ဖင�် �ပနလ်ညအ်သ����ပသ���ပ�မည။် 

စ�န�်ပစ်ပစည�်မ���သည။်  

 စ�န�်ပစ်��မစ�မ���က�� Back  Filling Method �ဖင�် အသ����ပသ���မည ်ဆ���သ�လ်ည�် 

မ��င�်စတ���ဖ�ခ်� �နတ်�င ် Cutting�ဆ�ငရ်�က်ထ���သ� စ�န�်ပစ်��မစ�မ���က�� �ပနလ်ည်�ဖည�် 

တင်�ရန ်က�င�်�ဟ�င�်မ��� မရ���သ�ပ�သ�ဖင�် သတ�ဖစ်ထ�န�်မ လ�တ်ကင�် �သ� �နရ�တ�င် 

အလ��� �ပ ၁၀၀အန� �ပ၅၀ အ�မင�် ၁၀�ပခန�် လ��ထ���ပလ�ပက်� စ�န�် ပစ်��မမ���က�� စ�ပ�� 

သ���ပ�မည်။ ပထမတစလ်� (Ground Level)အ�� ၅�ပအ�မင�်�ဖင�် ��မစ� ပ���လ���စ�က် 

Slop 45*�ဖင�် �ဖန�်က�က် စ�ပ��သ���ပ�မည။် ဒ�တ�ယတစ်လ� First Level အ�� အဆ��ပ�အတ��င�် 

ဆက်လက်လ�ပ�်ဆ�ငသ်���ပ�မည။်  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
တ���ဖ�်ထ�တလ်�ပသ်ည�်က�လတ�င ်စ�န�်ပစပ်စည�်ထ�က်ရ��မ�င�် စ�န�်ထ�တမ်ည�် လ�ပင်န်�စ်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Top Soil Dumping Site၏ အက�ယ်အ၀န်�အ�� (၁၀)စတ�ရန်�က��က်ထ��ရ��၍ Tailing 

Pondမ���အ�� အက�ယ(်၁၅)�ပပတလ်ည ် အနက် (၁၀)�ပထ�� �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

စ�န�်ပစ်�က��က်မ���စ�ပ��ရ�တ�င်လည�် ပ�က�မမ��� မ�ဖစ်�ပ�စရန်အတ�က် (၁၀)�ပအ�မင�် 

အထ�သ� စ�ပ��မည�်ဖစ်ပ�� စ�န�်ပစ�်�မစ�မ���က�� ��မစ�ပ��ပ�က�မ မ�ဖစ�်ပ�စရန်အတ�က် 

(၁၀)�ပအ�မင�်အထ�သ� စ�ပ��သ���ပ�မည။် 

- Tailingမ���အ�� သတပ�တသ်�မ�်ခ� �န်တ�င် တ���ဖ�ထ်���သ�ခ� �င�်မ���အတ�င�် �ပန ်

လည�်ဖည�်သ�င�်ပ�� Top Soilမ���အ�� အ�ပ�ပန်လည ် ဖ���အ�ပထ်��ရ��၍ ��မည�ပ�� က�န်တ�� 

ရစ်က� ည�ထ���သ� အ�ပယ���မစ��ပတ�င် ��မဆ�လ�မ��� က���ဖန�်က� သစပ်ငမ်���စ��က် 

ပ� ���ပ�သ���မည ်�ဖစပ်�သည်။  

-စ�န�်ပစ�်ရမ���အ�� �ရစစ်ကနအ်ဆင�်ဆင�်စစက်� �န�က်ဆ���ကနမ်� �ရအ�� ဓ�တခ်��စမ�် 

သပ်ပ�� လ�ပင်န်�ခ�ငတ်�င ်Recycle System�ဖင�် �ပနလ်ည် အသ����ပပ�မည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
- Cyanidation  �ပလ�ပ�်ခင�်မ� ထ�က်ရ��လ��သ� စ�န�်ပစ်�ရမ���က�� ဆ��ငရ်���က်ပ�၀င်မ �လ��� 

နည�်�အ�င ်Neutralization�ပလ�ပ၍် စနစ်တက� စ�န�်ပစသ်���မည ်�ဖစ်ပ�သည။်  

- Dumping Siteတ�င ် ��မပ�က�မမ��� မ�ဖစ်�ပ�စရနအ်တ�က် ��မသ����မထ�န�်န�ရ�မ��� 

�ပလ�ပ၍်လည�်�က�င�်၊ စ�န�်ပစ�်က��က်မ����င�် စ�န�်ပစ်��မစ�မ���က�� �ရ�၍ ဆ�လ�အ�တ် 

ထ�တ�င်ထည�်က� ဆ�လ�အ�တ�်�မထ�န�်န�ရ��ပလ�ပ၍်လည�်�က�င�်၊ အ�တန်�ရ��ဖင�် လည�် 

�က�င�်   Retaining Wallမ����ပလ�ပ်က� က�ရ�ထ�န်�သ�မ�်သ���မည ်�ဖစပ်�သည။် 

၄-၁၉။  သတသယယ်�ပ���ဆ�င�်ခင�်�င�် သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ�စနစမ်���  

 သတတ���ဖ�မ်သည ် ��မ�အ�က်ရ�� �ရ�သတက�� တ���ဖ��်ခင�်�ဖစ်သည�်အတ�က ်

တ���ဖ�ရ်�တ�ငလ်ည�် ��မ�အ�က်တ���ဖ��်ခင�်နည်�စနစ်�ဖင�် တ���ဖ��်ခင�်�ဖစသ်�ဖင�် �ပငပ် 

သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ�အတ�က် မ���စ��မလ��အပသ်ညက်�� �တ�ရ��ရပ�သည။် တ���ဖ�ထ်�တ ် လ�ပ် 

မမ� ထ�က်ရ��လ��သ� အ�ပယ���မ�င�် စ�န�်ပစ်�က��က်မ���သယယ်�ပ���ဆ�ငရ်�တ�င ် လည�် 

လ�ပက်�က်ဧရ�ယ�အတ�င်�သ� သ���လ�သည�်အတ�က် �က��ရ���င�် အန��၀န�်က�ငက်�� ထ�ခ��က်မ 

မရ��သညက်�� �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည။်  

၄-၂၀။  သတတ�င�် �ထ�က်ပ���ရ��င�် အ�ထ�က်အက��ပစနစ်မ��� 

     စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င်� လပစ်စ်ဓ�တ်အ��က�� 25KVAဂ�ငန်�ရတ� မ��စက် (၃)လ��� 

�ဖင်�သ���စ��သ���မည် �ဖစပ်�သည်။  စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�အတ�က် သ���စ��မည�် �လ�င်စ�ဆ�အ�� 

စ်�က��မ��င�် မ�လ�မ�တ��မ� ၀ယယ်�မည�်ဖစ်ပ�� Fuel Bowser�ဖင�် သယယ်� စ��ဆ�င�် ထ�� 

ရ��မည် �ဖစ်ပ�သည။် 

၄-၂၁။ သတတ�င�် �ပင်ပ�ဖည�်စ�က်အ�ဆ�က်အဦ�/ ပစည�်က�ရ�ယ�မ��� 

   စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ��ပင်ပတ�င ်အ�ပခ်�ပ်မက�ပက်�မ�င�် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အ�� �ထ�က်ပ�မ  

မ��� လ�ယက်�စ��  �ဆ�ငရ်�က်��င်ရန ်  �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် ���ခ��တစ်ခ�ဖ�င�်လ�စ်ထ��ရန် 

လ��ထ��ပ�သည်။ 

၄-၂၂။ �ရစ�မ�ခန�်ခ��မ 

     စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င်� �ရစ�မ�ခန�်ခ��မမ�� �အ�က်ပ�အတ��င�် �ဖစပ်�သည်။  

   ၄-၂၂-၁။တစ်�စ်အတ�က် �ရလ��အပခ်�က် �င�် ရယ�သ���စ��သည�် �ရအရင�်အ�မစ် 

 �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပရ်�တ�င ် �ရလ��အပမ်ည်�ဖစ်ပ�� တစန်�ရ� ဂ�လ� 

(၂၀)ခန�် လ��အပမ်ည�်ဖစ်သည။် ၀နထ်မ�်မ��� �သ�က်သ����ရအတ�က်က�� ၂၀လ�တ� 

�ရသန�်ဗ��မ����ဖင�် �က��က်�ဖ�က��ရ��မ� ၀ယယ်�အသ����ပပ�သည။် လ�ပင်န်�သ����ရ 

�င�် ၀နထ်မ်�မ����န�စ်သ���စ���ရမ���သည ် �န�စ်�ရဂ�လ� (၅၀၀၀) ခန�်လ��အပပ်� သ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�ဖင�်  �ခ��င�်က���ခ��င�်မ� �ခ��င�်�ရက�� �ရပ��က်လ��င�်မ����ဖင�် သ�ယတ်န�်က� ရယ� 

အသ��� �ပပ�သည။်  

�ရလ��အပခ်�က်သည် �အ�က်ပ�အတ��င�် �ဖစ်ပ�သည။်  

 

- �သ�က်သ����ရက�� �က��က်�ဖ�က��ရ��မ� �ရသန�်၂၀လ�တ�ဆန�် �ရသန�်ဗ��မ����ဖင�် 

၀ယယ်� အသ����ပပ�သည။် 

- လ�ပင်န်�သ����ရက�� မ����ရစ��ဆ�င�်�ခင�်အ�� �ရစ�ကန�်ပလ�ပ်၍လည�်�က�င�်၊ 

�ခ��င�်က���ခ��င�်မ� �ရမ���အ��ပ��က်မ��� သ�ယတ်န်�ပ�� ရယ�အသ����ပပ�မည်။ 

 

၄-၂၂-၂။��မ�အ�က်�ရအက��အ�ဝ��င�် ၀န�်က�င်ရ�� �မစ်�ခ��င�်မ��� အ��ခအ�န 

  ��မ�အ�က်�ရ�င�် �ခ�င��သ���သပရ်�တ�င ်��မ�အ�က်�ရ�တ�ရ����င�်သ� အ��ခ 

 အ�န (၂)မ� �� ရ��ပ�သည်။ Alluvialတ�င ်�တ�ရ�သ� Pearched Water Level �ဖစ်၍ 

၍၎င�်တ�င် Temporary Water Level ဟ�လည�် �ခဆ����ငပ်�သည်။ ၎င�် Levelသည ်

၈၀ခန်�တ�င ် ရ��ပ�သည်။ ဒ�တ�ယအရင�်အ�မစသ်ည ် Aquiferမ�  ထ�တယ်���င�်သ� 

Water Level �ဖစ်၍ ၎င�်က�� Permanent water level ဟ��ခ၍ ၎င�်water levelက�� 

၁၀၀ �ပခန်�တ�င ် �တ�ရပ�သည်။ လ�ပက်�က်၀န်�က�ငရ်�� မ���တ�င�်က�လတ�ငသ်� စ�� 

ဆင�်�သ� �ခ��င�်��ခ�က်ငယ ် (Epimerial Stream)မ���သ�ရ��ပ�� အဆ��ပ�အရင�် 

အ�မစမ်���က�� မ��တည�်နသည�် လ�သ��အဖ��အစည်�မ���  အသက်�မ��၀မ�်�က�င�်�ပ 

 သညက်�� မ�တ�ရ��ရပ�။ ��မ�အ�က်�ရအရင�်အ�မစမ်���က�� သ���စ��ရ�တ�င ်စနစ်တက� 

  စ�မ�ခန�်ခ��က� ထ�တယ်�သ���စ��မည ် �ဖစပ်�သည်။ လ�ပက်�က် အ�န�က်ဘက် (၃မ��င)်ခန်� 

အက��တ�င ်�ခ��င်�က���ခ��င�်  စ��ဆင�်�နသညက်�� �တ�ရပ�သည်။ 

 

 

စ် �ရလ��အပ�်ခင�်အ�က�င�် 
သ���စ��မည�် �ရဂ�လ� 

တစ်ရက် တစ်လ  တစ်�စ် 

၁ ၀န်ထမ�်မ���အတ�က် �သ�က်�ရလ��အပခ်�က် ၇၀ 

ဂ�လ� 

၂၁၀၀ 

ဂ�လ� 

၂၅၂၀၀ ဂ�လ� 

၂ တ���ဖထ�တလ်�ပသ်ည�်က�လ၀န်ထမ�်မ���အတ�

က် �ရလ��အပခ်�က် (၇၀ ဂ�လ� x ၇၀ ဦ�) 

၄၉၀၀ 

ဂ�လ� 

၁၄၇၀၀၀ 

ဂ�လ� 

၁၇၆၄၀၀၀ဂ�လ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၄-၂၃။   ပ�တသ်�မ�်�ခင�် 

သတတ�င�်ဥပ�ဒအရ ခ�င်��ပမ�န်�သက်တမ�် က�နဆ်���ခ� �နတ်�င် သတတ�င�် ပ�တသ်�မ�်ရ 

မည�်ဖစ်ပ�သည။် 

              ၄-၂၃-၁။   ပ�တ်သ�မ�်ပ�� �ပ�ပင်�ခင�် 

 သတတ�င�် ပ�တသ်�မ�်ပ��ပ�က တ���ဖထ���သ� တ�င�်�ဟ�င�်မ��� ��မဖ�� 

�ခင�်၊ လမ်�မ����ပ�ပင်�ခင�်၊ ��မထ�အရညအ်�သ��မ��� စစ်�ဆ��ခင်�၊  �ပ�ပင်�ခင်� 

�င်� သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�နမ� သတမ်�တထ်���သ� သစပ်င်မ���အ�� �ပန်လည ် စ��က် 

ပ� �� �ခင�်မ��� �ပလ�ပ်သ���မည ်�ဖစ်ပ�သည။် 

 

၄-၂၄။  အလ�ပအ်က��ငခ်န�်ထ���ခင�်၊ �ဒသခ�မ���အ��င���ရမ�်�ခင�် 

   ၄-၂၄-၁။ အသ����ပမည�် လ�ပသ်��အ�ရအတ�က် 

    (က) အ�ပခ်�ပမ် ���ဝနထ်မ�်မ��� 

(၁) မန်�နဂ�� - (၁) ဦ� 

(၂) �ပငပ်ဆက်ဆ��ရ�မန�်နဂ��  - (၁)ဦ� 

(၂) ပတ၀်န်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ� -  (၁) ဦ� 

     အငစ်ပက်တ� 

(၃) ဘ�မ��ဗဒပည�ရ�င် - (၁) ဦ� 

(၄) သတတ�င�်အငဂ်�ငန်�ယ� - (၁)ဦ� 

  (၅) တ�၀န်ခ�(အ�ပခ်�ပ်�ရ�) - (၁)ဦ� 

  (၆) တ�၀န်ခ� (�င�က��င်) - (၁) ဦ� 

  (၇) ထ�တလ်�ပ်မတ�၀န်ခ� - (၁) ဦ� 

      

  (ခ) ယရ��ဆ��ငရ်� ၀နထ်မ�်မ���  

  (၁) ယရ��မ�� - (၃) ဦ� 

  (၂) က��ကပ် - (၁) ဦ� 

  (၃) စက်�ပင် - (၁) ဦ� 

  (၄) စက်�ပင်�န�က်လ��က် - (၂) ဦ� 

  (၅) Back Hoe Operater - (၄) ဦ� 

  (၇) Loader Operater - (၄) ဦ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
  (၇) မ��စက်�မ�င်�/�ရစက်�မ�င�် - (၄)ဦ� 

  (၈) ယ�်�မ�င�် - (၅) ဦ� 

  (၉) စ�ရင်�မ�တ ် - (၃) ဦ� 

      

    (ဂ) အ�ထ��ထ�ဝနထ်မ�်မ��� 

  (၁) လ�ပသ်���ခ�င�် - (၁) ဦ� 

  (၂) ဒ�လ�ပသ်���ခ�င�် - (၁) ဦ� 

  (၃) အ�ထ��ထ� - (၂၅) ဦ� 

  (၄) လ���ခ��ရ� - (၃) ဦ� 

  (၅) သန�်ရ�င်��ရ� - (၂) ဦ� 

  (၆) ဂ �ဟစက်က��င ် - (၁) ဦ� 

  (၇)  စ��ဖ��  - (၂)ဦ� 

 

၄-၂၄-၂။ တစ်ရက်အလ�ပလ်�ပခ်� �န ်

   �ရ�သတတ���ဖထ�တလ်�ပသ်ည�် က�လတ�င် - 

    န�နက် (၈)န�ရ�မ� �န�လည် (၁၂) န�ရ� 

    ည�န (၁) န�ရ�မ� ည�န (၅) န�ရ� 

         စ�စ��ပ�င်�အလ�ပလ်�ပခ်� �န ် (၈)န�ရ�တ�တ� အလ�ပ်သမ��ဥပ�ဒပ� သတမ်�တခ်�က်      

အတ��င�် �ဆ�ငရ်�က်ပ�မည။် 

 

၄-၂၅။ �လထ�အတ�င�်သ�� ထ�တ်လတအ်�င�/ �ရထ�အတ�င�်သ�� စ�န�်ထ�တ်�ရမ��� 

 �လထ�အတ�င�်သ�� �အ�က်�ဖ��်ပပ� ထ�တလ်တအ်�င� ထ�တလ်တ်��ငပ်�သည်။  

- သတထ�တ်လ�ပမ် ဖ�နမ်နမ်��� 

- စက်ပစည�်အငဂ်�ငမ်���မ� ထ�တလ်�တ�်သ� က�ဗ�န်ကယ ် အခ��� 

အ�င�မ��� 

- စ��ဖ���ဆ�ငမ်� မ��ခ��� အခ���အ�င�မ��� 

- ဆင�်တက်�ပ�ပင်မ လ�ပင်န်�စ်မ� ဓ�တ�ဆ��ငရ်� အခ���အ�င�မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၏ အန��၀န်�က�ငရ်�� �မစ�်ခ��င�်မ���ထ�သ��စ�န�်ပစ်�ရမ��� စ��၀ငမ်မရ�� 

�စရန် �ရစစ်ကန(်၃)ဆင�်�ဖင်� အသ����ပသ���မည ် �ဖစ်သ�ဖင�် �မစ်�ခ��င�်မ���၏ �ရထ�ထ�သ�� 

စ�န်�ထ�တ�်ရမ��� စ��၀င်မမရ����ငပ်�။  

 

၄-၂၆။ �ဒသတ�င�်ပစည�်၀ယယ်�မ 

 �နထ��ငစ်���သ�က်မတ�က် �ဒသတ�င�်မ� ၀ယယ်��ဖည�်တင်�သ���စ��မည�်ဖစ်ပ��  

�ဒသတ�င�်မ�  မရ��င်မ�သ� မ��ပ�ဒသမ� �ဖည�်တင်�သ���မည�်ဖစသ်ည။် �နထ��ငစ်�� �သ�က် 

မဆ��ငရ်� ပစည�်မ���က�� �ဒသတ�င�်မ� ၀ယယ်�မ�သ�  �ဒသခ�မ���အတ�က် အလ�ပအ် က��င ်

အခ�င�်အလမ�်မ��� တ���တက်ရန�်ဖစ်ပ�သည။်  

 

၄-၂၇။  စ�မ�က�န�်ဖ��ဖ���ရ��င�် အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�်�ရ� အခ� �န်ဇယ�� 

 

၄-၂၈။ တည�်ဆ�က်�ရ�လ�ပင်န�်သ��� က�န်ကမ�်ပစည�်မ����င�် စက်က�ရ�ယ� အသ����ပမ  

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င�် အ��ခခ�အ�ဆ�က်အဦမ��� တည�်ဆ�က်ရ�တ�င ်သစ၊် ဝ��၊ 

ထ���၊ ဘ�လပ�်�မ၊ အ�တ၊် �က��က်၊ သ�ပ၊် ဓန�၊ သ� စသည�် �ဆ�က်လ�ပ ်�ရ�လ�ပင်န�်သ��� 

က�န်ကမ�်ပစည�်မ���က��သ� အသ����ပသ���မည�်ဖစ်ပ�� အဆ��ပ�အ�ဆ�က်အဦမ���က�� တည် 

�ဆ�က်ရ�တ�င ် ပန်�ရ�လ�ပင်န်�သ���ပစည�်က�ရ�ယ�မ���၊ လက်သမ��သ���ပစည�် က�ရ�ယ� 

မ���က�� အသ����ပသ���မည ်�ဖစပ်�သည။်  

 

၄-၂၉။ စ�မ�်အငအ်သ����ပမ 

စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�တ�င ်25 KVA မ��စက်မ�ထ�က်�သ� လပစ်စ်စ�မ�်အင ်အသ����ပပ�မည်။  

တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ�်ရ�လ�ပင်န်�မ���တ�င ် စက်ယရ��မ���၏ စ�မ်�အင၊် လ�သ��အရင�်အ�မစ် 

စ�မ်�အငမ်��� အသ����ပပ�မည်။ 

 

စ် စ�မ�က�န�်�ဆ�ငရ်�က်မ က��မင�်ခ� �န် 

၁ အက�တည�်ဆ�က်�ခင�်�င�် တည်�ဆ�က်�ခင�် ၁ �စ ်

၂ တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင်� ၅ �စ် 

၃ ပ�တ်သ�မ�်�ခင�်�င�် ပ�တသ်�မ�်ပ�� �ပ�ပင်�ခင�် ၁ �စ ်

၄ �စ�င�်ကပ်ကည�်�ခင�်  ၂�စ် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၅။ သဘ�၀ပတ၀်န်�က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်� ပတ၀်န်�က�ငက်�� အ��ခခ�အခ�က်အလက် �ဖ�်�ပ 

       ခ�က် 

 ၅-၁။  နည�်လမ�်�င�် ရညရ်�ယခ်�က် 

  ဤ IEEတ�င ် အသ����ပ�သ� နည�်စနစ်မ���သည ် အ�ထ��ထ��တ���မငမ် 

စစ်တမ�်(သ��) ကင�်�ထ�က်စစတ်မ်�မ���ပ�၀င်ပ�� �န�က်ပ��င်�တ�င ် �ပပ်��င�်ဆ��ငရ်� 

အစ�တအ်ပ��င�် �ဂဟစနစ်�င�် �ဂဟစနစ်၏ ဇ�၀�ဗဒဆ��ငရ်�အစ�တအ်ပ��င�်မ���အ�� 

�ပည�်စ���သ� �စ�င်�ကပ်ကည�်ရ�ခင်�တ��ပ�၀င်ပ�သည။် �ပပ်��င�်ဆ��ငရ်�အစ�တအ်ပ��င�် 

မ���အတ�က် �လ၊ �ရ၊ ��မဆ�လ�၊ ဆ�ည�သ�၊ အ�မငအ်���ရ�ထ�င်�မ����င�် ဓ�တ��ဗဒ 

ဆ��ငရ်�သတၝ်တ်ခ�က်မ���က�� တ��င�်တ�ထ��ပ�သည။် ၎င�်တ��သည ် �လ���ခ��ရ� 

ၝန်ကန�်သ�အစ�အမ�မ��� ခ�ၝတ်ရန်�င�် �န�က်ဆ���တ�င ် ပတ်၀န�်က�ငစ်�မ�ခန�်ခ��မ 

အစ�အစ် (EMP)က�� �ရ�ဆ��ရ�တ�င် မ���စ��အ�ထ�က်အက��ပလ�မ�်မည ်�ဖစပ်�သည်။  

 အဖ��၀င ် (၈)ဦ�ပ�၀င်�သ� IEE အဖ��သည ် �ပည�်စ���သ� အလယအ်လတ် ပမ�ဏ 

စစ်တမ�်က�� �က�က်ယ�ခ��ပ�သည။် က��စ���က�က်ယ�မ အမ���စ�သည် ဇ�၀မ� ��က�� 

မ���အ�ပ အဓ�ကထ�� �က�က်ယ�ခ��ပ�သည။်  

  IEEလ�ပင်န်�အတ�က် ပစည�်က�ရ�ယ�မ���မ�� ကငမ်ရ�၊ GPS၊ ၝန်ဘ��လ��၊ 

အ�ဝ�ကည�်ၝန�်�ပ�င�်၊ သ�လ��က်အ�မ�်�မ�င၊် �လအ�တက်�ရ�ယ�၊ �ရစမ်�သပက်�ရ� 

ယ�၊ ��မဆ�လ�  စမ်�သပက်�ရ�ယ��င်� �လတ��က်နန်�လမ�်ညနစ်သည�်တ�� ပ�၀င်သည်။ 

ဤပစည်�မ���သည် ပတ၀်န်�က�ငဆ်��ငရ်�တ��င�်တ�ခ�က်မ���က�� တ��င�်တ�ရန်အတ�က် 

သ� �ဖစ်သည။် အ�သ�စ�တအ်တ�က် Aye Chan Myint Mo Gems & Geo-Engin- 

eering  Company Limitedၝ �လထ�အရညအ်�သ��စစ�်ဆ�မ၀န်ထမ�်မ���က�� နည�် 

ပည� ပ��င�်ဆ��ငရ်�အလ�ပမ်��� လ�ပက်��ငရ်န် င���ရမ�်ခ��သည။် ��ငင်��တ� ် အသ�အၝတ ်

�ပ ပ�ဂလ�က ဓ�တ်ခ��ခန�်မ���ၝ ကမ�်က�ငသ်�မ���က �ရနမ�န�မ���၊ ��မနမ�န�မ���က�� 

အ�သ�စ�တဓ်�တ်ခ��ရန ် မ�လ�သ��  ယ��ဆ�ငခ်��ပ�သည်။ တည်�ဆ�က်�ရ�အဆင�် 

စတင်စ် ��မဆ�လ�  အခ�က်အလက်မ���က�� ��မဆ�လ�  စစ်�ဆ�မ ရလဒ်မ���ၝ ရ 

ယ�မည ်�ဖစ်ပ�သည။် 

  မ����လ၀သအခ�က်အလက်မ����ဖစသ်ည�် မ����ရခ� �န်၊ မ�နယ်၏ အ�မင�်ဆ����င�် 

အန�မ�်ဆ��� အပ�ခ� �နစ်သညတ်��က�� အန��ဆ���မ�နယ ် မ����လ၀သဌ�နၝ �က�က်ယ�ခ�� 

ပ�သည။် ရ�သ�ဥတ�အ��ခအ�နမ���အ��လ���က�� IEEလ�ပင်န်�တ�င ်ထည�်သ�င�် စ်�စ�� 

သင�်ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
  တ��င�်�ပည်စ��ပ����ရ��င�် �ဂဟ�ဗဒဆ��ငရ်�အလ�ပမ်���ပ�၀င်�သ� ဇ�၀မ� ��က�� 

မ��� စစတ်မ်�အတ�က် �ပတ�မ����င ် �ပက��မ���က�� တ�ရစ�န်�င�်အပငမ်��� ခ���ခ�� 

သတၝ်တ်ရ�တ�င ် တ��င�်တ�ရန်အတ�က် အဆင�်သင�် ထ��ၡ�သင�်ပ�သည။် စစ်တမ�် 

တ��င�်အတ�က် စ��ရ�က�ရ�ယ��င်� ၝတတ်မ်�စ�အ�ပမ်���လ��အပပ်�သည။် အပငမ်��� 

�လ�လ�ရန် က�ရ�ယ�မ����ဖစ်�သ� �ဖတစ်က်၊ တ�စ်မ���၊ အပငပ်����ပ�်ခင�် (သစသ်�� 

ရ�ဇၝတ် ပ����ပစ်က်၊ ပ�တစ် စကစ�ရ�က် အစၡ�သ�ဖင�်)အတ�က် �ပငဆ်ငရ်န် ပစည�် 

လ��အပပ်�သည။် 

  တ�ရစ�နမ်���က�� ဖမ်�ရနအ်တ�က် �က���က�င်�၊ ပ��က်က�နမ်���က�� လ��အပ ် ပ� 

သည။် မ��ခ�က်မ����င�် မ��ၡ�မ���သည ် ညဘက်ထ�က်�သ� တ�ရစ�နမ်��� (��မသ�� 

သတဝ�မ����င်� �ရဂဏန်�မ���)က�� စ��စမ�်စစ�်ဆ�ရနလ်��အပပ်�သည်။ ခရ��သ���စ် 

အတ�င�် မ�ဖ�်ထ�တ်��င်�သ� ��မ�အ�က်�ရမ���အ�ပင ်�ရ�နသတဝ�မ��� �င�်အပင ်

မ���အတ�က် ဓ�တ�တ�ၡညခ်�ပစည�်မ���(ဥပမ�- Formaldehyde Solution) စသည�် 

တ�� လ��အပပ်�သည်။ အပငမ်����င်�သတဝ�မ���က�� �န�က်ပ��င�်တ�င ် ၝတ်ပ��တင်�ခင�် 

အတ�က် အရ�ယအ်စ��အမ� ��မ� ��ၡ��သ� ပလပစ်တစဗ်��မ��� လ��အပပ်�သည။် အထ�� 

သ�ဖင�် ပ���မ��ဆ��ငရ်� �ရ�နသဘ�၀ပတ်၀န်�က�ငဆ်��ငရ်� စစ်တမ�်အတ�က် Plankt 

on�င ် Plankton net�င�် စ��ဆ�င�်ပ�� ရန်က�နတ်�င် အဏ�ကည�်ၝန�်�ပ�င်��င�် စစ် 

�ဆ�မမ��� �ပလ�ပရ်န်အတ�က် ထ�န�်သ�မ�်ထ��ရမည။် 

  င��၊ ပ�စ�န်�င�် �ရ�နသတဝ�မ���အ�ပင် Macro-aquitic အပငမ်���က��လည�် 

�လ�လ�ရမည်။ တခ�တရ�တ�င ် တ���တ�င�်�သ� က�လတ��မ���အတ�င�်၌ သ�တ��က�� 

ဖမ်�ရနမ်�ဖစ်��င်ပ�။ အခ� �နပ်��င�်င��ဖမ်�သမ��မ���ထ�တ�င် စမ�်�ခ��င�်(သ��) rivuletတ�င် 

�နထ��င�်သ� င���င်�ပ�စ�န်မ� ��စ�တ်မ���အ�က�င�် သတင�်အခ�က်အလက်မ���က�� 

�က�က်ယ�ရမည။် 

  သတင�်အခ�က်အလက်စ��ဆ�င�်�ခင�်သည် �ဒသ၏ ဇ�၀�ဗဒ�င�်ဇ�၀�ဗဒ 

ပတ်၀န�်က�ငဆ်��ငရ်� စစ်တမ်��က�က်ယ�မအတ�က် မၡ�မ�ဖစ်လ��အပပ်�သည။် အခ�က ်

အလက်မ���က�� တတ်��ငသ်မ စ��ဆ�င�်�က�က်ယ�ခ��ပ�သည။် 

  IEE တ�င ် SIAသညလ်ည�် အဓ�ကအစ�တအ်ပ��င�်�ဖစ်�သ��က�င�် သင�်�လ��် 

စ�� �ဆ�ငရ်�က်သင�်သည။် တစခ်�တစ်ရ�တ�င ် လ�မစ��ပ����ပဿန�မ���သည် စ�မ�က�န�် 

အ�� လ���၀ပ�က်စ���စ��ငသ်ည။် လ�မဆ��ငရ်� သက်�ရ�က်မမ��� အက��ဖတ�်ခင�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

(SIA)အတ�က် စ�မ�က�န�်နယ�်�မအန��တစ်၀န်�က�ငၡ်� �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ်

�နထ��င်က�သ� �ဒသခ�မ���အ�� �တ�ဆ���မ��မန်�မမ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။  

  လ�ထ�က��န��ခင်��င�် အစည�်အ�ဝ�က�င�်ပ�ခင�်၊ �က��ရ��အ�ပခ်�ပ�်ရ�မ��၊ 

�က��ရ�� ရပမ်�ရပဖ်မ����င�် �က��ရ��ၡ� လ�တန်�စ��အလ�အသ��သ��ၝ က��ယစ်�� 

လ�ယမ်��� ပ�၀င်�သ� အဓ�က သတင�်�ပ�အငတ်�ဗ��က��လည�် �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ 

တစ်အ�မၝ် တစ်အ�မ ် အ�မ�်ထ�ငစ်� �တ�ဆ���မ��မန်��ခင�်က��လည�် �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ 

သ�တ��၏ အ�မငမ်���၊ ထင်�မငယ်�ဆခ�က်မ����င်� စ���ရ�မမ်မ���အ�ပင် �မ��လ်င�်ခ�က် 

မ���အ�� လ���က�� ၝတ်တမ်�တင်ပ�� အက�်�ခ�ပတ်င်�ပခ��ပ�သည။်  

  IEE နည်�လမ�်မ���က�� အသ����ပ�ခင�်၏ ရည်ရ�ယခ်�က်မ���မ�� �ပ်ပ��င�်ဆ��ငရ်� 

ပတ်၀န�်က�င်�င်� ဇ�၀�ဗဒဆ��ငရ်� ပတ်၀န်�က�ငအ်�ပ အၝနတ်ကယ်�င်� အလ�� 

အလ�ၡ��သ� ဆ���က� ��မ���က��လည�် �ဖ�်ထ�တရ်န်�ဖစ်သည။် ပတ၀်န�်က�င၏် ဇ�၀ 

�ဗဒဆ��ငရ်� အစ�တ်အပ��င�်သည ် လ�သ��မ���၏ လ�မစ��ပ���ပတ၀်န်�က�ငက်�� လမ်��ခ� 

ထ��သည။် သက်�ရ�က်မမ���က�� �ဖ�ထ်�တရ်�တ�င ် သက်�ရ�က်မ၏ သ�ဘ�သ 

ဘ�၀�င�် အတ��င�်အတ�က�� �လ���ခ�ရန၊် �ပငဆ်ငရ်န်�င�် EMPက�� �ရ�ဆ��ရ�တ�ငလ်ည်� 

မ���စ�� လက်လ�မ�်မ�ရနလ်ည်� အ�ထ�က်အက��ပပ�သည်။ IEEသည ် ဆ���က� ��သက် 

�ရ�က်မမ���က�� �လ���ပ���စ�သ�လ်ည�် အ�ပသ�ဘ�သက်�ရ�က်မမ���က�� တ����မင်� 

�ပ�ပ�သည။် 

  အဆ���ပက�မဏ�လ�မ�တက်သည ် �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ�်ရ�လ�ပင်န်� 

�ဆ�ငရ်�က်စ် ပတ်၀န�်က�ငအ်�ပထ�ခ��က်မမ���အ�� �အ�က်ပ�နည�် စနစ်အခ�က် 

အလက်မ���အ�ပအ��ခခ�၍�ဖ�ထ်�တ�်လ�လ� ဆန�်စစ်မမ��� �ပလ�ပ်ခ�� ပ�သည်။  

  (က)  အသ�ပ��င�်ဆ��ငရ်� တ�နခ်�မ ရ����င/်မရ����င ်

   (ခ)   စ�န�်ပစ်ပစည�်�င�် �ရဆ����ရညစမ်��� စ�န�်ပစ်သည�် နည�်စ်  

   (ဂ)  အန��ပတ်၀န�်က�ငရ်�� သဘ�၀�တ���င်�တ�ရစ�နမ်��� ထ�ခ��က်��င�်ခင�် 

ရ��/မရ�� 

  (ဃ)   ��မ�ပ��မ�အ�က် �ရအရင�်အ�မစမ်��� မပ�က်စ����င�်ရ� 

   (င)    လ�ပင်န�်ခ�င် လ���ခ�မ 

   (စ)    �လထ�ညစည်မ�်��ငမ် 

   (ဆ)   �ဒသခ�မ���အ��က�န�်မ��ရ�ထ�ခ��က���င��ခင�် ရ��/မရ�� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

စသည�် အခ�က်မ���အ�ပ အ��ခခ�၍ ဆန�်စစမ်မ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ 

 ၅-၂။ စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၏ အ�ပခ်�ပ�်ရ� 

  စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�သည ် သပ�တက်�င�်မ�နယ၊် �ခ��င�်က���က��ရ�� 

အ�ပစ်�၊ �က��က်�ဖ �က��ရ���ဒသ၏ အ�ပခ်�ပမ်�အ�က်တ�င ်တညရ်��ပ�သည်။  

  ၅-၃။  �ပပ်��င်�ဆ��ငရ်� 

စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�သည ်တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင�်လ�ပင်န်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်��ငရ်န် 

အတ�က် IEE အစ�ရငခ်�စ�က�� �ရ�သ��တင�်ပ�ခင�်�ဖစ်ပ�သည။် မ�မ�တ��က�င�်ဆင�်�လ� 

လ�ခ�က်မ���အရ စ�မ�က�န်�ဧရ�ယ�သည ်Natural Environmental ဟ�သ� သတမ်�တ ်

ရမည်�ဖစပ်�သည်။ သ���သ�လ်ည�် Productionက�လတ�င ်  Underground Mining 

Method�ဖင�် �ရ�သတတ���ဖထ�တလ်�ပမ်ည် �ဖစ်ပ��သ��က�င�် အ�ပယ���မဖယ ်

ရ����ခင�်၊ �ရ�သတမ��� တ���ဖ�ခင�်�က�င�် Impact မ���ရ�� လ���ငပ်�သည်။  သ��ပ�၍ 

Production က�လမ���တ�င် Impactမ��� �ဖစ်�ပလ���ငသ်ည�်အတ�က် �ပန်လည ်

က�စ��ရန် အ��ခခ� Background Valueမ��� လ��အပပ်�သ�ဖင�် စ�မ�က�န�် ဧရ�ယ�ဝန်� 

က�င၏် လက်ရ�� အ��ခအ�နမ����ဖစ�်သ� �ရ၊ �လ၊ ��မ၊ ဇ�ဝစနစ်မ���အ�� မ�တတ်မ�် 

တင်ထ��ခ��ပ�သည။် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�မ� (၄) မ��ငပ်တ်လညအ်ထ� �လ�လ�မ�တတ်မ်� 

တင်�ခင�်မ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ 

၅-၃-၁။  ��မမ�က်��သ�င�်ပင၊်ရ�သ�ဥတ��င�်သဘ�ဝ�ပ�က်ပင် 

သတသ��က်တညရ်��ရ��ဒသသည ် ပငလ်ယ�်ရမ�က်���ပင်အထက် 

�ပ(၈၀၀)ခန�်တ�င ်တညရ်��ပ�သည။် အပ�ပ��င�်��ခ�က်�သ��သ� ရ�သ�ဥတ�ရ��ပ�� 

ဧရ�၀တ��မစ်�င�် ရ�မ�်က�န�်��မ�မင�်အက��တ�င် တညရ်���သ��က�င�် မ���ရ�သ� 

တ�င် မ���မ���ရ��သ�န�်�သ� �ဒသ�ဖစပ်�သည။်  

 မ����ရခ� �နအ်�န�ဖင�် တစ်�စပ်မ်�မမ����ရခ� �နမ်�� (၃၃.၀၃)လက်မတ�င ်

ရ��ပ�သည်။ ယခ��စအ်တ�င်� �စအ်လ��က်အ�မင�်ဆ���အပ�ခ� �နမ်�� ၄၅ ဒ�ဂရ�စင် 

တ�ဂရ�တ်�င�် အန�မ�်ဆ���အပ�ခ� �န ်မ� ၁၀ ဒ�ဂရ�စငတ်�ဂရ�တ ်�ဖစပ်�သည်။ ဒန�်တ��င် 

�ဒသ၏ �ခ��င�်မ���သည ်  အ�ရ�အ�န�က်အရပမ်���သ�� ��မ�င�်ငယမ်��� 

အပ�ငန်��ပ��သ�ယတ်န�်�နပ�သည်။ ထ���က�င�် အပ�ငန်��ပ�� �ရဆင�်စနစ် 

(Sub Parallel Drainage Pattern) �ဖစ်ပ�သည။် ဒန�်တ��င�်ဒသတ�င ်

သစ်က��၊ ဝ��က��မ��� မ�တ�ရပ�။ အပင်ငယ၊် ဆ���ခ�မ����င�်ဝ��ပင်ငယမ်��� 

သ� �ပ�က်�ရ�က်ပ�သည။် သဘ�ဝ�ပ�က်ပင်အ�န�ဖင�်  ပ�်�ကတ���၊အင၊် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�ထ�က်�က��၊နဘ�၊ ဇ���ဖ၊ ယင�်မ�၊ လ�န်၊ သစပ်�ဂ�၊ တ�ရ�၊် တဖန်�၊ဖက်ရ�ပ၊် 

မင်ဝ��ပင်မ���၊ �ခ��ယပ်င်မ��� �ပ�က်�ရ�က်ပ�သည။် 

၅-၃-၂။    ��မထ�အ��ခအ�န 

စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�သည ် ��မ�အ�က်တ���ဖ�သ်ည�်နည�်စနစ်�ဖင�် 

�ဆ�ငရ်�က်မည�်ဖစ်သ�ဖင�် အ�ပယ���မဆ�လ�က�� ထ�ခ��က်မမရ����ငပ်�။ စက�င် 

�က��က်၊ �ယ�လ�က��က်၊ ထ����က��က်မ���သည ် �အ�က်ခ��က��က်မ��� 

အ�ဖစ် �တ�ရ��ရပ�� အဆ��ပ��အ�က်ခ��က��က်မ���၏ အ�ပတ�င ် ဧရ�၀တ� 

�န်��က��က်လ�မ���၊ �က��က်စရစ၊် သ�၊ ��မန���မနက်မ��� ဖ�န�်အ�ပထ်�� 

သညက်�� �တ�ရ��ရပ�သည်။ လ�ပက်�က်�င�် ဆက်စပသ်ည�် ပတ၀်န�်က�ငရ်�� စ��က် 

ပ� ����မအမ� ��အစ��မ�လည�် န�ည��တ���မအမ� ��အစ���ဖစ်ပ�သည။် စ�မ� 

က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င�်ရ����မမ���က��  Hand Augerက�� အသ����ပ၍ ��မသ�� နမ� 

န�မ��� ရယ�ခ��ပ�� မ�လ�မ�ရ�� Future Engineering Group ဓ�တခ်��ခန်�သ�� 

ပ���ဆ�င ်ဓ�တခ်��ခ��ရ� ဓ�တ်နမ�န�၏ အ��ဖမ���အရ စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င်�ရ�� 

��မ သည်  PHမ�� (၆.၉) အတ�င�် ရ��ပ�� အပငမ်���က စ��သ���က�သ� �ဖ�စ ်

ပ ရက်စ် (၃.၀၂၅)% ၊  ပ��တက်စ�ယမ ်(၃.၀၂၃)%၊  ကယစ်�ယမ(်၀.၄၇)%၊ 

မဂန�ဆ�ယမ ် (၃၄၁.၂)% ရ���သ��က�င�် ��မဆ�လ� �က�င�်မ�န�်သ� အ�န 

အထ��တ�င်  ရ���နပ�သည။်    အ�ဆင�်နစ်ပ�၀င်န်� (၇.၂%)ရ��ပ��၊  ခ�ပ�၀င် 

န်�မ��လည�် (၃၈.၉) ရ���က�င�်  စစ်�ဆ� �တ�ရ��ရပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

လက်ရ����မအ�နအထ��အ�� Guide Line aluesမ��� �င�် င်�ယ�်�ဖ�်�ပမဇယ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        စ�မ�က�န�် ရ�ယ� လ�ပက်�က်အတ�င�် ��မက��နမ�န� ရယ��နပ�� 

               (    N, 6  00   E) 

Parameter Unite Result Environmental Standards 

apan 

( 00 ) 

ietnam 

( 008)

Thailand 

( 00 ) 

Chromium mg/kg  -  

Lead mg/Kg 38    

Arsenic mg/kg 7.2 12 27

Zinc mg/Kg      -  - 

Copper mg/Kg 5.4 125  - 

Mercury mg/Kg ND 15 -  

 mg/Kg - - - 

Nickel mg/Kg - - -  

Manganese mg/Kg 341.2 - -  

Iron mg/Kg - - - - 

Selenium mg/Kg ND -  

Calcium mg/Kg  - - - 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၅-၃-၃။တ��က်စ��မ�င�် အနညက်�မ 

စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�မ� ထ�က်ရ��လ��သ� စ�န်�ပစ�်ရအ�� စ�န�်လ�တ်�ခင�်မရ��ပ� 

Recycle စနစ်�ဖင�် လ��အပ�်သ� �နရ�တ�င် �ပနလ်ည်အသ����ပ�ခင�်�က�င�် စ�န�်ပစ်�ရ 

မရ��ပ�သ�ဖင်� တ��က်စ��မ�င�် �န�်အနညက်�မ �ဖစ်�ပ�ခင�်မရ����ငပ်�။ Top Soil 

Dumping Site �င�် Tailing Dumping Site မ���လည�် �ရတ��က်စ���ခင�် မရ���စရန် 

Retaining Wall က�ရ�၍ က�က�ယထ်���ခင�်�က�င�် တ��က်စ��မ အနညပ်��ခ�မမရ����င ်

�က�င�် �တ�ရ��ရပ�သည်။     

 

၅-၃-၄။ ��မ�ပ��မ�အ�က်�ရအရညအ်�သ�� 

�ရ�သတလ�ပ်က�က်တညရ်��ရ��ဒသတ�င ် �ရခ�ရပဝ်န်�ရ���ခ��င�်လက်တက်  

အ��လ���သည်  �ခ��င�်က���ခ��င�်အတ�င�်သ��  စ��ဝငက်� ဧရ�၀တ��မစ်ဆ�သ�� စ��ဆင�် 

သ���လ�က်ရ��ပ�သည။် ၎င�်�ခ��င�်သည် အပ�င်န��ပ���ရဆင�်စနစ် (Sub Parallel 

Drainage Pattern) စ��ဆင�်�နပ��  မ���တ�င�်က�လတ�င်  တဟ�နထ်��� စ��ဆင�်ပ�� 

�ခ��င�်ကမ�်ပ��မ���က��  တ��က်စ����ငပ်�သည။်  ��ရ�သ�တ�င ်  ခမ်���ခ�က်�လ�ရ��ပ� 

သည။်   �ခ��င�်၏�အ�က်ခ��က��က်မ�� Limestone(ထ����က��က်)၊ Shale (�ယ�လ 

�က��က်)၊ Mud stone (ရ���က��က်) တ���ဖစ�်သ��က�င�် �ရ�အ�င�်လ� (Uncon 

fined aquifer)မ���လည်� ရ����ငပ်�သည်။ စ�မ�က�န�်၏ ��မ�ပ�ရအ�� Background 

Valueမ��� ရယ�ရ�တ�င ် ဧရ�၀တ��မစ်အတ�င�် စ��၀င်သည�် �ခ��င�်က�� �ခ��င�်�င�်  

�က��က်�ဖ�ခ��င�်�ရတ��က�� ရယ�စမ်�သပထ်��ပ�� ၊ ��မ�အ�က်�ရ၏ အရညအ်�သ�� 

သ�အ��ရ�အရ �က��က်�ဖ�က��ရ��အတ�င�်ရ�� Tubewellတ�င�်မ� ရယ� ထ��ပ�သည။်  

စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�ရ�� စ�န�်ပစ်�ရအ�� စ�န�်ပစ်�ရကန ်အဆင�်ဆင�်တ�င ်အနညထ်��င�်စပ�� 

�န�က်ဆ����ရကညက်နမ်� �ရက�� လ�ပင်န�်သ��� �ရ အ�ဖစ�်ပနလ်ည် အသ����ပသည�် 

အတ�က် အဆ��ပ�စ�န�်ထ�တ ်�ရအ�� �ရနမ�န�ရယ�ခ��ပ�သည။် ��မ�ပ��မ �အ�က်�ရန 

မ�န�မ���က�� မ�လ�မ�ရ��  Future Engineering Group၏ ဓ�တ်ခ��ခန�်သ�� ပ���ဆ�င ်

က� ဓ�တခ်��ခ��ပ�သည်။  

သ��မ�သ� Production က�လတ�င ်��မ�အ�က်�ရအရညအ်�သ�� ထ�ခ��က်မရ��/ 

မရ�� င်�ယ�်��ငမ်ည�်ဖစ်ပ�သည။် Guide Line Value မ���က�� WHO စ�အတ��င�် ရယ� 

ထ��ပ�သည်။ (လက်ရ�� ��မ�ပ�ရ�င�် ��မ�အ�က်�ရ ဓ�တ်ခ��အ��ဖမ���က�� ပ��တ��တင် 

�ပပ�သည်။)  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

�က��က်�ဖ�က��ရ��ရ�� �သ�ကသ်����ရကနမ်� �ရနမ�န�ရယ��နပ��  

( 2  46  0  N, 6  01'  E) 

 

�က��က်�ဖ�ခ��င�်�ရနမ�န� �က�က်ယ��နပ�� 

( 2  '  N, ° ' 5  E) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

�ခ��င�်က���ခ��င�်�ရနမ�န� �က�က်ယ��နပ�� 

(   4  N, ° 8'  E) 

စ�န�်ပစ်�ရကနအ်တ�င�်မ� �ရနမ�န� �က�က်ယ��နပ��  

(    N, 6° 00'  E) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�က��်�စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ �ရ�သတလ�ပက်�က်အန�� ��မ�ပတ�င ်စ��ဆင�်�န�သ� 

�က��က်�ဖ�ခ��င�်၏ �ရအရည်အ�သ��ဆ��င်ရ� သတ်ၝတ်ခ�က်မ��� န�င်�ယ�်ဇယ�� 

No. Parameter Unite WHO Standard 

Value 

(Geneva-1993) 

National drinking water 

quality Standards) 

(Ministry of Health and 

Sport Guidelines(2014) 

Surface water 

Standards 

 (Thailand 2009) 

Concentration 

1. pH mg/l 6.5-8.5 6.5-8.5 5-9 6.7 

2. Total Dissolve 

Soild (TDS) 

mg/l 500 1000 - 244.00 

3. Total Hardness as 

CaCo3 

mg/l 200 - - 67.00 

4. Total Alkalinity as 

CsCo3 

mg/l 200 - - 152.45 

5. Total acidity as 

CaCo3 

mg/l 0.3 - - 2.8 

6. S 04= (Sulphate) mg/l 200 - - 15.84 

6. CL- (Chloride) mg/l 250 250 - 7.5 

7. Iron (Fe) mg/l 0.3 1 - 0.18 

8. Color TCU 2 15 - Clear 

9. Copper mg/l 1 2 0.1 0.012 

10. Lead mg/l 0.01 0.01 0.05 0.075 

11. Zinc mg/l 3 - 1.0 0.017 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�က��်�စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ �ရ�သတလ�ပက်�က်အန�� ��မ�ပတ�င ်စ��ဆင�်�န�သ� 

�ခ��င�်က���ခ��င�်�ရ၏ �ရအရညအ်�သ��ဆ��ငရ်� သတ်ၝတခ်�က်မ��� န�င�်ယ�်ဇယ�� 

 

No. Parameter Unite WHO Standard 

Value 

(Geneva-1993) 

National drinking water 

quality Standards) 

(Ministry of Health and 

Sport Guidelines(2014) 

Surface water 

Standards 

 (Thailand 2009) 

Concentration 

1. pH mg/l 6.5-8.5 6.5-8.5 5-9 6.8 

2. Total Dissolve 

Soild (TDS) 

mg/l 500 1000 - 262.00 

3. Total Hardness as 

CaCo3 

mg/l 200 - - 50.00 

4. Total Alkalinity as 

CsCo3 

mg/l 200 - - 138.45 

5. Total acidity as 

CaCo3 

mg/l 0.3 - - 2.4 

6. S 04= (Sulphate) mg/l 200 - - 15.63 

6. CL- (Chloride) mg/l 250 250 - 8.3 

7. Iron (Fe) mg/l 0.3 1 - 0.15 

8. Color TCU 2 15 - Clear 

9. Copper mg/l 1 2 0.1 0.003 

10. Lead mg/l 0.01 0.01 0.05 0.072 

11. Zinc mg/l 3 - 1.0 0.017 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�က��်�စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ �ရ�သတလ�ပက်�က်အန�� ��မ�ပတ�င ်စ��ဆင�်�န�သ�  

�က��က်�ဖ�က��ရ��သ��� �သ�က်သ����ရ၏ �ရအရညအ်�သ��ဆ��ငရ်� သတ်ၝတ်ခ�က်မ��� 

န�င်�ယ�်ဇယ�� 

No. Parameter Unite WHO Standard 

Value(Geneva-

1993) 

Standard Vale 

(Ministry of 

Health and Sport 

Guidelines(2014) 

Concentration 

1. pH mg/l 6.5-8.5 6.5-8.5 6.9 

2. Total Dissolve 

Soild (TDS) 

mg/l 500 1000 494.61 

3. Total Hardness 

as CaCo3 

mg/l 200 - 100.00 

4. Total Alkalinity 

as CaCo3 

mg/l 200 - 332.00 

5. Total acidity as 

CaCo3 

mg/l 0.3 - 6.00 

6. S 04= 

(Sulphate) 

mg/l 200 - 9.48 

6. CL- (Chloride) mg/l 250 250 12.00 

7. Iron (Fe) mg/l 0.3 1 0.102 

8. Color TCU 2 15 Clear 

9. Copper mg/l 1 2 0.003 

10. Lead mg/l 0.01 0.01 0.020 

11. Zinc mg/l 3 - 0.005 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�က��်�စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ �ရ�သတလ�ပက်�က်အတ�င�်ရ�� စ�န�်ပစ�်ရ၏ 

�ရအရညအ်�သ��ဆ��ငရ်� သတ်ၝတခ်�က်မ��� န�င်�ယ�်ဇယ�� 

No. Parameter Unit NEQEG 

Guidelines, 

December2015 

Concentration 

1. Arsenic mg/l 0.1 0.03 

2. Cadmium mg/l 0.05 0.01 

3. Chemical oxygen demand mg/l 150 230 

4. Chromium(hexavalent) mg/l 0.1 ND 

5. Copper mg/l 0.3 0.025 

6. Cyanide mg/l 1 ND 

7. Cyanide(free) mg/l 0.1 ND 

8. Cyanide(weak acid dissociable) mg/l 0.5 0.1 

9. Iron(total) mg/l 2 0.15 

10. Lead mg/l 0.2 0.08 

11. Mercury mg/l 0.002 ND 

12. Nickel mg/l 0.5 0.2 

13. PH S.U.a 6-9 7.8 

14. Temperature  °C <3degree 

differential 

- 

15. Total Suspended Solids mg/l 50 - 

16. Zinc mg/l 0.5 1.3 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၅-၃-၅။   ဆ�ည�သ� 

လက်ရ��စ�မ�က�န�်အ��ခအ�နသည် Productionက�လ �ဖစ်သည�်အတ�က် 

စက်ယရ��အခ� �၏ အသ�မ���၊ �က��င�က်တ�ရစ�နမ်���၏ အသ� မ��� �င�် လ�သ�အခ� � 

မ�လ��၍ တ�ခ��ဆ�ည�သ�မ���မ�တ�ရ��ရပ�။ အန��ဆ����က��ရ���င�် (၂မ��ငခ်န်� က��သ�ဖင်� 

�က��ရ���ဒသခ�မ���အတ�က် အသ�ဆ�ည�မ လ���၀မရ��ပ�။  အမ� ��သ�� ပတဝ်န�်က�င် 

ဆ��ငရ်� အရညအ်�သ�� (ထ�တ်လတမ်) လမ�်နခ်�က်မ��� အရ အ�ပင�်နရ�၏ 

�န�က်ခ�ဆ�ည�မအဆင�် သတမ်�တ်ခ�က်မ� 3dBAထက် �က��လ်�နမ် မရ���စရဟ� သတ် 

မ�တ်ထ��ပ�သည။် ��ငင်�တက�စ�ခ� �န်စ�န�်မ���အရ ဆ�ည�သ�တ�နခ်�မ အ�ပအ��ခ 

ခ�တ��င�်တ��က�င�် �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည်။ OSHA၏ Permissional Emission 

Limitedသည ်8 hours 90dBA (PEL) ရ��မည်ဟ�သတမ်�တ ်�က�င�်�တ� ရ��ရပ�သည။် 

သ���သ�လ်ည�် မ�မ�တ��သည် အမ� ��သ��ပတ်ဝန်�က�ငဆ်��ငရ်� အရညအ်�သ�� (ထ�တ ်

လတမ်) လမ�်နခ်�က်မ���ပ� Background Value က�� 3Dba �ဖင�် သတ်မ�တ်�ဆ�င ်

ရ�က်သ���ပ�မည။်(Sound Level Meter �ဖင�်တ��င�်တ�ခ�က် အ��ဖမ���က�� ပ��တ�� 

တင်�ပထ��ပ�သည။်) 

 

Sound Level Data of Kyaw Saw Thu Co.,Ltd Work Site,  

Dan Tie Area, ThabeikkyinTownship.  

Date & Time Sound Level Meter 

(Average) 

National Standard 

Guideline 

Reference 

3.9.2022 

(Day Time) 
41.19 db 55 db 

Myanmar National 

Environmental 

Quailty Standard 

Guidelines, 

December 2015 

4.9.2022 

(Night Time) 
39.81 db 45 db 

Myanmar National 

Environmental 

Quailty Standard 

Guidelines, 

December 2015 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

စ�မ�က�န�် ရ�ယ�လ�ပက်�က်အတ�င�် ဆ�ည�သ�တ��င�်တ��နပ�� 

( 2   8  N, 6° 00'  E) 

 

၅-၃-၆။   �လအရညအ်�သ���င�် ဖ�နမ်န�်ပ� �လ�င�်မ   

 Parameters 

   ( a, PM 2.5 
b), Surphur 

 ( 2) �င�်� N   ( 2)စသည�်တ��အ�� ၂၄န�ရ� 

တ��င�်တ�ခ��ပ�သည။် 

  

 နည�်စနစ် 

 ပတ်၀န�်က�င�်လထ�နမ�န�က�� တည�်နရ�( 2° 45' 47    '27" 

E)တ�င ် �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။    - EPASတ�င ်ပ��သ� Sensorမ��� 

က�� အသ����ပ၍ PM a, PM2.5
b, SO2 �င�်� NO2 တ��အ�� အဓ�ကထ��၍ တ��င�်တ�ခ��ပ� 

သည။် 

 

ရလဒ ်

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�သည ် Productionက�လ�ဖစ်ပ�၍ �လအရညအ်�သ�� 

�က�င�်မ�နလ်�က် ရ���နဆ��ဖစပ်�သည်။ အမ� ��သ��ပတဝ်န်�က�င ်(ထ�တလ်တမ်) လမ်� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

နခ်�က်မ���တ�င် �လအရညအ်�သ��အ�� ထ�တလ်�ပ်အခ���အ�င�သ�ပသ်ည�်မ ပမ� 

ဏ ဟ��ဖ�ပထ��ပ�သည။် မ�မ�တ�� စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၏ သဘ�ဝ�တ��တ�င်၊ �ရ��မ 

ဝန်�က�ငတ်�င ် အခ���အ�င��င�် အန�ထ�တလ်တ�်ခင်� မရ���သ�သည�်အတ�က် တည်ဆ� 

�လထ�ဆ��ငရ်� လမ်�နခ်�က်စ� ခ� �န်စ�န�်အတ��င�်ပင် ရ���နဆ��ဖစ် �က�င�် �လ�လ�  

�တ�ရ��ရပ�သည်။  လ�ပက်�က်အတ�င�်   �လထ�အရညအ်�သ��အ��Aye Chan Myint 

Mo Gem& Geology Co.,Ltd၏ ကမ�်က�င်ပည�ရ�ငမ်���မ�   uel-

EPAS�ဖင�် စစ်�ဆ�တ��င�်တ� �ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ�သည။် တ��င�်တ�စစ်�ဆ�မအရ ပ�မ်�မ 

က�ဗ�နမ်���န�က်ဆ��ဒ် ( ) ဓ�တ်�င�ပ�၀င်မမ�� (  ppb)၊  NO2 ( ug/m3)၊  

SO2 (6.786ug/m3)၊ PM2.5b ( ug/m3)၊  a( ug/m3)၊   

(  )  (74.523%)၊Temperature (26.625°C) ရ���က�င�်�င�် 

National Ambient Air Quality Standard, NAAQS အတ�င�်သ� ရ���က�င�် 

�တ�ရ��ရပ�သည်။ (Ha -Scanner �ဖင�် Air uailty တ��င�်တ�အ�ဖမ���က�� ပ��တ�� 

တင်�ပထ��ပ�သည။်) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

Ha  Scanner Moduel-EPASစက်�ဖင်� �လအရညအ်�သ��တ��င�်တ��နပ�� 

(    N, 6  00  7  E) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၅-၄။  ဇ�၀ပ��င�်ဆ��ငရ်� 

၅-၄-၁။ က�န�်�န�ရ�နသတဝ�၊ ��တ��က်သတဝ�မ���၊ တ���သ���သတဝ�မ��� 

င�က်မ��� 

  ပ�၀င်သ�မ��� 

 င�က်စစ်တမ�်က�� အဖ��၀င ် (၂)ဦ��ဖစ်�သ� �ဒ�က်တ�စ���စ���ကည်�င�် 

ဦ��အ�င်�က��ဇ်ငလ်တတ်��က �ပလ�ပခ်��သည။် စစ်တမ�်က�လမ��  တစ်ပတ် 

�ဖစ်သည။် 

 

နည�်လမ�်�င�် အသ����ပပစည�် 

 စစ်တမ�်�က�က်ယ�သည�် အခ� �နအ်တ�င�် အဖ��၀င်မ���သည် န�နက် 

�စ��စ� (၆)န�ရ�ၝ စတင်ပ�� မ�န�်တည�်ခ� �နအ်ထ��ပလ�ပ်ခ��ပ�သည။် �န�လည် 

စ� စ��ပ���န�က် စစ်တမ�်က�� �န�က်�န� မ���မလင�်မ�အထ� �ပန်လည�်ပ 

လ�ပခ်��ပ�သည်။ အခ� ��သ� ညမ���တ�ငလ်ည�် ညင�က်မ���က�� �က�က် 

ယ�မမ��� �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည။် အသ�ဖမ�်ရနအ်တ�က် အသ�ဖမ�်က�ရ�ယ� (Editrol 

Recorder)မ���က�� အသ����ပသည။် Minox 8x10(ဂ��မန�)၊ Nikon Monarch 

8x10 (ဂ�ပန်)၊ binocular�င�် Opticron HDF Zoom(ES 80 GA ED VS) 

အ�ဝ�ကည�် ၝန်��ပ�င�်�ဖင်� ညင�က်မ���က�� �လ�လ��တ�ၡ�ခ��ပ�သည။် 

�လ�လ�မဧရ�ယ�၏ တည�်နရ�က��လည�် (Garmin GPS 64S)က�� အသ��� 

�ပ၍ ၝတတ်မ်�တငခ်��ပ�သည။် 

 

ရလဒ ်

    သဘ�၀�တ���င�်တ�ရစ�န်မ����နထ��ငမ် နည်�ပ���သ� ဧရ�ယ� တစ်  

ခ��ဖစ်ပ�သည။် �ဒသတ�င�်င�က်မ� ��စ�တ�်ပ�င်�(၁၀)မ� ��ခန�် �နထ��င်က�က�င�်  

�စ�င်�ကည�်မ  မ�တတ်မ်�မ���အရ  �တ�ရ��ရပ�သည။်   
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

��တ��က်သတဝ�မ��� 

ပ�၀င်သ�မ��� 

 ��တ��က်သတဝ�စစ်တမ�်က�� အဖ��၀င ် (၂)ဦ� �ဖစ်�သ� �ဒ�က်တ�စ��� 

စ���ကည်�င်� ဦ��အ�င�်က��ဇ်င်တ��က �ပလ�ပခ်��သည။် စစ်တမ်�က�လမ�� 

တစ်ပတ�်ဖစ် သည။် 

 

နည�်လမ�် 

 ဤစစ်တမ�်သည ်(22° 45' 38" N,96° 00' 25" E)တ�င ်တညၡ်�ပ�သည။် 

�ရ�သတဧရ�ယ�အတ�င�် က�င�်ဆင�်�လ�လ�မ မ��� �ပလ�ပ်ခ��ပ�သည။် 

စစ်တမ�်�က�က်ယ�သည�်�နရ�အန��တ�င ်�တ�င်တန�်မ���ၡ�ပ�သည်။ ဤ�ဒ 

သ၏ သက်က��ရ�ယအ်��မ���၊ ယခငမ်�ဆ����ပလ�ပခ်��ဖ���သ� မ�ဆ���မ���အ�� လ� 

�တ��မ��မန်��ခင�်�ဖင�် စစတ်မ်�မ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည။် 

(၁) �လ�လ��ခင�်- ၝတစ်�မ���ၝတ်သ���ခင�်၊ ဓ�တပ်����က်�ခင�်�င�် GPS 

pointမ��� စနစ်တက� ဖတ်ရ�ခင်��ဖင�် �လ�လ�မမ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ 

��တ��က်သတဝ�မ��� တည်ၡ�မ၊ �ပ�မ����ခင်��င်� က�က်စ��ရ��နရ�မ���က�� 

စ��စမ်�စစ်�ဆ�ရန် က���ပ���ခ��န���သ� နည�်စနစ်မ���က�� အသ����ပခ��က 

သည။် ဓ�တ်ပ��မ���က�� Sony Corp 4180473 digital Camera�ဖင်� ��က် 

ယ�သည။် သစ်ပငင်ယမ်���၊ �ခ�ပ�တမ်��� ဖ���လ�မ�်မ�င�် လ�သ��တ��၏ သက် 

�ရ�က်မမ���က��လည�် �လ�လ�ခ��ပ�သည်။ 

(၂) နမ�န�မ���- �န�က်ပ��င�်တ�င ် အက��ဖတ်�ခင�်�ပလ�ပ်��ငရ်န်အတ�က် 

နမ�န�မ���ၡ�လင ် �က�က်ယ�၍ စစတ်မ်�မ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည။် �နထ��င ်

က�က်စ���သ� တ�ရစ�နမ်����င�် ၎င�်တ�� ခ�က��ယ ် အစ�တအ်ပ��င�်မ���က�� 

�ဒသခ�(ယခငမ်�ဆ���လ�ပဖ်��သ�)မ���ထ�ၝ �က�က်ယ�ခ��ပ�သည။်  

(၃) �တ�ဆ���မ��မန�်�ခင်�- �ဒသခ�ရ��သ�ရ��သ��မ����င�် မ�ဆ���မ���ထ�ၝ 

ထ���ဒသ၏ သတဝ�မ� ��စ�တမ်��� တညၡ်�မ�င်� ၎င�်တ��၏ ၡ��ဖ�မမ���က�� 

သတင�်အခ�က်အလက်မ��� ရယ�က�အသ����ပခ��ပ�သည်။ 

(၄) စ��ဆ�င�်ထ���သ� နမ�န�မ���(သ��) အသက်ၡင�်သ� တ�ရစ�နမ်���က�� 

�မင်�တ�ရပ�က အခ�န�်က�က်ခ�မ က�င�်ဆင�်လမ�်ညနစ်�အ�ပၝ် �ပလစ�အ 

�ပ အ��ခခ�၍ �ပလ�ပခ်��ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

(၅) �လ�လ�မၝတ်တမ�်မ���က�� ထ�န�်ယ် (၁၉၉၃) �မနမ်���ငင်�၏ �တ� 

��င်� တ�ရစ�နမ်����င�် Framcis, C.M.2008 �င�် အ�ရ��တ�ငအ်�ၡ လ�ပ ်

�ဆ�ငခ်�� �ခင်� �ဖစ်ပ�သည။် 

                       သ�ကတ��ခရ�မ����င�် အန��ယ�ရ��နရ�မ��� 

 ဧရ�ယ�တစ်ခ�တ�င ် မ� ��စ�တ်တစခ်�တည်ၡ��ခင�်၏ သက်�သအ�ထ�က် အ 

ထ��မ���သည ်�ရ�သတ  စ�မ�က�န�်ပတ၀်န်�က�ငၡ်� လမ�်�က�င�်မ����င�် အဓ� 

ကအ���ဖင�် ��မ�ပငလ်မ်�မ����ပတ�င ် ၎င�်တ��၏ ��ခရ�မ���က��သ�� လကဏ� 

မ���ၝ ရၡ���ငပ်�သည်။ �တ�ၡ�ရ�သ� လမ�်�က�င�်မ��� အ��လ���က�� တ��င�် 

တ��ရ��ပတ�မ���က�� အသ����ပက� အက�ယ်�င်� အလ���တ��င်�တ�၍ �လ� 

လ��ခင်�၊ ဓ�တ်ပ����က်�ခင�်�င�် ၝတ်စ�စ�အ�ပတ်�င် ၝတ်တမ်�တငထ်��ပ�သည။် 

ထ���ပင ် အ�ခ��အရ�ပလ်ကဏ�မ����ဖစ်�သ� ထ�ထပ�်သ��ခ�ပ�တ်မ���၊ အသ�� 

အရ�က်အပင�်ပ�က်မ���၊ �ရ�င�်န���သ��နရ�မ���သည် ��တ��က်သတဝ� မ� �� 

စ�တ်မ���အတ�က် အန��ယ�ရ��နရ�အ�ဖစ် �ဖစ်��င�်�ခၡ��သ��နရ�မ��� 

အ�ဖစ ်�တ�ၡ�ခ��ရပ�သည။် 

 

�တ�ဆ���မ��မန�်မနည�်လမ�် 

 အထ��သ�ဖင�် ယ�န��ခတ်��တ��က်သတဝ�မ���က�� ရင်ဆ��ငရ်န်ခက်ခ��သ� 

�က�င�် �တ�ဆ���မ��မန�်�ခင�်မ���က�� �ပလ�ပခ်��ပ�သည။် ��မ�ပင်�င်��ရ�န �� 

တ��က်သတဝ�မ���အ�က�င�်က�� သ��သ� �ဒသခ�မ���အ�� �မ�ခ�န်�မ���စ�� 

�မ��မန�်�ခင်�မ���က�� က�ပန်��မ��မန�်ခ��ပ�သည။်တခ� �န်က �တ���င�်တ�ရစ�န် 

မ���သည် ဤ�ဒသတ�င် သဘ�၀အ�လ��က် တည်ၡ�ခ��ပ�သည။် လ�နခ်���သ� 

အ�စ ်၂၀�က��က် သဘ�၀က��သ��နရ�မ���တ�င် လ�သ��အ��ခခ� �နထ��င ်

မမ��� ၡ�ခ��သည။် ယခ�ဤစ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�သည ် လမ�်မ���၊ အ�ဆ�က်အအ�� 

မ����င�် လ��တ��်တ�မ်���မ����နထ��င၍် တစစ်�တတ်စ်ပ��င�် ဖ��ဖ��လ�က် ၡ�ပ� 

သည။် ထ���က�င�် �တ���င�်တ�ရစ�န်မ���က�� �လ�လ�ရန ် မလ�ယက်��တ�� 

�ပ။ ထ���က�င�်�ဒသခ� ရ��သ�ရ��သ��မ���၊ မ�ဆ���မ����င်��တ�ဆ���မ��မန�်မ 

မ���သည် တ�ရစ�န်မ���၏ တည�်နရ��င�် သတင�်အခ�က်အလက်မ���က�� ရ 

ၡ���ငရ်န် �ဖစပ်�သည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

 ပစည�်မ��� 

- တည�်နရ�မ���က�� Garmin GPS 64Sက�� အသ����ပ၍ 

ၝတ်တမ�်တင်ထ��သည။် 

- ဓ�တ်ပ����က်ယ�ရ�တ�င ်Sony Corp 4188473 ကငမ်ရ�မ���က�� 

အသ����ပပ�သည။် 

- Digital Calliper �င�် Tape အ�� တ��င်�တ�ရ�တ�င် 

အသ����ပပ�သည။် 

                       ရလဒ် 

  စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၀န်�က�ငတ်�င ်��တ��က်သတဝ�မ� ��စ�တမ်����ဖစ်�သ� 

ယ�န၊် ဂ� �၊ �တ�၀က်၊ �တ��က�င၊် �မ��က်�င�် ကက်မ� ��စ�တမ်��� �နထ��င ်

က�က်စ��က�က�င�် �လ�လ��တ�ၡ�ရပ�သည။် 

 

က�န�်�န�ရ�နသတဝ� 

 ပ�၀င်သ�မ��� 

 စစ်တမ�်က�� အဖ��၀င ် (၂)ဦ��ဖစ�်သ� �ဒ�က်တ�စ���စ���ကည်�င�် ဦ� 

�အ�င်�က��ဇ်ငလ်တ်တ��က �ပလ�ပခ်��သည။် စစတ်မ်�က�လမ��  တစပ်တ်�ဖစ် 

သည။် 

 

နည�်လမ�် 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င�်တ�င ်က�န�်�န�ရ�နသတဝ�မ����င်�တ���သ��� 

သတဝ�မ��� သ���လ�က�က် စ���သ� �နရ�မ���ၡ�ပ�သည။် �တ�င်တန�် �ဒ 

သမ���၊ �တ�ငက်�န�်မ����င�် စမ်��ခ��င�်မ���တ�င် လမ�်�လ��က်�ခင�်�ဖင်� 

က�င�်ဆင�်�လ�လ�မမ���အ�� က�ပန�်�ပလ�ပခ်��ပ�သည။် စစ်တမ်�မ���က�� �န 

ည တစ်�န�လ�င ် �စ်က�မ�်ပလ�ပ်ခ��ပ�သည။် သစပ်င်မ���အက��၊ ��မတ�င်�ၡ� 

အ�ပ�က်မ���၊ သစရ်�က်အမ�က်မ���က�� တ���ခင�်၊ စမ်��ခ��င�်အန��ၡ� သစတ်��� 

မ����င�် �က��က်တ���မ���က�� �ရ��ခင�်�ဖင�် စ��စမ်�ၡ��ဖ�မမ��� �ပလ�ပခ်��ပ� 

သည။် �န�ခင�်ဘက်လမ်��လ��က်ရ�၌ မ� ��စ�တမ်���က�� တ��က်��က် ၝတ်တမ�် 

တင်�ခင�်မ��� �ပလ�ပရ်�၌ ဒ�ဂ�စ်တယ ် ကင်မရ� Lumix 35x က�� အသ����ပ 

ခ��သည။် တည�်နရ�မ���က�� GPS 64Sက�� အသ����ပ၍ ၝတတ်မ်�တငခ်��သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

ထ���န�က် ၝတတ်မ်�တငထ်���သ� နမ�န�မ� ��စ�တမ်���က�� မ�လ�နရ�သ�� 

�ပန်လညထ်��ရ��ခ��ပ�သည။် �လ�လ�မက�လအတ�င�် ထ�န�်သ�မ�်�စ�င်� 

�ရ��က်ရနအ်တ�က် နမ�န�မ���က�� စ��ဆ�င�်�ခင�် မၡ�ပ�။ 

ပစည�်မ��� 

- �မဖမ�်ရန်အတ�က် ညပပ်�ပ�� ၡည�်သ�တ�တ�်ခ��င�်က�� အသ��� 

�ပသည။် 

- အန��ကပ�်လ�လ�ရနအ်တ�က် �မမ���က�� ��မန်င်��ခင�်�င်� ထ�န်� 

ခ�ပ်မ �ပလ�ပရ်န် �န�က်ထပ်အပ�� တ�တ်�ခ��င�် 

- ပ�တ်သငည်�မ��� ဖမ�်ရန် �ရ�ဘ်�က�င်� 

- ဒ�ဂ�စတ်ယ် ကငမ်ရ� (Lumix 35 X) 

- Garmin GPS 64S 

- Caliper and measuring tape 

- Data Form 

- ဘက်ထရ�အ���ဖင်�သ�င�်��င�်သ� မ��အ�မ ်

  ရလဒ်မ��� 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၀န်�က�ငတ်�င ် တ���သ���သတဝ�မ� �� စ�တအ်�န�ဖင�် 

�မမ� ��စ�တအ်နည�်ငယ၊် ဖ�တ၊် ပ�တတ်၊ ကင�်၊ မ� ��စ�တမ်���က�� �တ�ရပ�သည်။ 

က�န�်�န�ရ�နသတဝ�မ��� အ�န�ဖင်� ဖ��မ� ��စ�တမ်����င�် င��မ� ��စ�တ်မ��� 

�ဖစ်�သ� င��ရ�၊ င����ပမ၊ င��ခ���မ၊ ကတသ်ပစ်င�� မ� ��စ�တမ်���က�� �လ�လ� 

�တ�ၡ�ရပ�သည။် 

 

၅-၄-၂။  သစ�်တ� သစ်ပင�်ပ�က်�ရ�က်မ   

 ပ�၀င်သ�မ��� 

 သစ�်တ�သစပ်င် �ပ�က်�ရ�က်မက�� အဖ��၀င ် (၂)ဦ�က ၂၀၂၂ခ�နစ၊် 

စက်တင်ဘ�လတ�င ် �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ အဖ��၀ငမ်���သည် �ဒလ�လ��ဌ��င�် 

ဦ�ည�ည��အ�ငတ်�� �ဖစ်ကသည။် 

နည�်လမ�် 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�တစ်�လ��က်ၡ� က���ပ���ခ��န���သ� �ဂဟစနစ်မ��� 

က�� �ခ�င��မ��စရန ် စစ်တမ�်က�� က�ပန�်�က�က်ယ�ခ��ပ�သည။် နမ�န�မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

စ��ဆ�င�်ရ�တ�င ် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၏ �နရင�်�ဒသမ���က�� တ��က်��က်ၡ� 

�ဖ��ခင�်၊ �ပ�င�်စပ်�ခင�်မ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည။် နမ�န�မ���က�� ဒစဂ်�စတ်ယ ်

ကငမ်ရ�  (Canon IXUS 170)�ဖင�် ၝတ်တမ�်တင်ထ��သည။် ထ���န�က်အဆ�� 

ပ�တည်�နရ�မ���က��လည်� Garmin GPS 64Sက�� အသ����ပ၍ၝတ်သ�� 

ထ��ခ��ကပ�သည။် နမ�န�အခ� �က�� �က�က်ယ�ရ�တ�င် အက��င�်မ���တ�င် 

လည�် ပန်�မ����င�် အသ��မ���ပ��သ� အပ��င�်က��သ� အဓ�ကထ��၍ တတ်��င ်

သမ �ဖတစ်က်က�� အသ����ပက� �က�က်ယ�ခ��ပ�သည။် 

ပစည�်မ��� 

- Digital Camera (Canon IXUS 170) 

- Garmin GPS 64S 

- Field Note Book 

- Cutter 

- Measuring Tape 

  ရလဒ ်

 စ�မ�က�န�် ဧရ�ယ��င�် အန��ဝန�်က�ငတ်�င ် စ�မ�်�တ���မမ���၊ 

ထ�န�်သ�မ�်�ရ�နယ�်�မမ���၊ အမ� ��သ��ဥယ��်မ��� မရ��ပ�။ လ�ပက်�က် ဧရ� 

ယ�သည် သပ�တက်�င�်မ�နယ် သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�န၏ က��ဝ��င�်အက�က် 

အမ�တ(်၂၅)အတ�င�် က��ရ�က်သည�်အတ�က် သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�န၏ လမ်� 

နခ်�က်မ���အတ��င�် �ဆ�ငရ်�က်သ���မည ် �ဖစ်ပ�သည။်  �တ�အမ� ��အစ�� 

မ�� အထက်ရ�က်�ပတ�်ရ��န��သ�(�တ���ခ�က်) အမ� ��အစ���ဖစ်ပ�� 

�ပ�က်�ရ�က်�သ� အပငမ်���မ�� လ���ပတ် (၂)�ပ အထက်အပငမ်��� �ပ�က် 

�ရ�က်မမရ��ဘ� ပ�်�ကတ���၊ အင�်၊ �ထ�က်�က�၊ နဘ�၊ ဇ���ဖ၊ ယင�်မ�၊လ�န၊် 

သစပ်�ဂ�၊ တ�ရ�၊် သဖန်�၊ ဖက်ရ�ပ၊် မငဝ်��ပင်မ���၊ �ခ��ယပ်င်မ��� �ပ�က 

�ရ�က်�က�င�် က�င�်ဆင�်စစ�်ဆ��ရ�အစ�ရငခ်�စ�အရ �လ�လ��တ� ရ��ရပ� 

သည။်  
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IUCN Red List(2016)တ�င် ပ�သည�် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င�် 

�ပ�က်�ရ�က်သည�်အပငမ်���စ�ရင�် 

 

အပငအ်မ� ��အစ�� CR EN VU NT LR/nt LC LR/Lc DD NE 

ပ�်�ကတ��� - - - - - - - - - 

အင် - - - - - - Ú - - 

�ထ�က်�က� - - - - - - - - - 

နဘ�  - - - - - - - - - 

ဇ��ဖ  - - - - - - - - - 

ယင�်မ�  - - - - - - - - - 

လ�န ် - - - - - - - - - 

သစပ်�ဂ�  - - - - - - - - - 

တ�ရ� ် - - - - - Ú - - - 

သဖန�် - - - - - - - - - 

ဝ��ပင်မ��� - - - - - Ú - - - 

ဖက်ရ�ပ ် - - - - - - - - - 

�ခ��ယပ်င် - - - - - Ú - - - 

 

၅-၄-၃။ စ�မ�်��မအရပ်(သ��)�ရ၀ပ�်ဒသမ��� 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၀န်�က�ငတ်�င ်�မစ်က� ��အင�်မ���၊ အ��ငမ်���မရ��သည�် 

အတ�က် စ�မ�်��မအရပမ်���က�� မ�တ�ရ�သ��ဒသ�ဖစပ်�သည်။သ���သ�လ်ည�် 

အန��၀န�်က�ငတ်�င ် �မစ်�ခ��င�်မ��� အနည�်ငယ်ရ��သည�်အတ�က် မ���တ�င�်က� 

လမ���တ�င် အနည�်ငယ် �တ�ရ��ငပ်�သည်။ 

  ၅-၄-၄။   �ဂဟစနစ် 

�ဂဟစနစ်က�� Eco-Systemဟ� �ခဆ��၍ သဘ�ဝ ပတဝ်န်�က�င ်

�တ�၊ �တ�င်၊ �ရ၊ ��မ၊ လ�၊တ�ရစ�န၊် သက်ရ��သက်မ��တ��၏ Living or Non-

Living System တစ်ခ�ဟ� သတမ်�တရ်ပ�သည။် ဤစ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�သည ်

သစပ်င်မ���၊ ��မထ�၊ �လထ�၊ �ရထ��င�်လ�၊ တ�ရစ�န်မ��� �နထ��ငလ်�က် 

ရ���သ� �က�င�်မ�န�်သ��ဂဟစနစတ်စ်ခ�အ�ဖစ် ရ���နဆ��ဖစပ်�သည်။ ယခ� 

အခ� �နက်�လတ�င်လည�် �ဂဟစနစသ်ည် မ�လအ��ခအ�နအတ��င�် ရပ်တည ်
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လ�က် ရ��ပ�သည။် ထ���က�င�် production က�လတ�င် ၎င�်�ဂဟစနစ် မပ�က် 

စ���စရန် စ�မ�က�န�်�ဖ��်ဆ�ငသ်�မ� ထ�န�်သ�မ�်�ဆ�ငရ်�က်သ���ရန ် လ��အပပ်� 

သည။်  

 ၅-၄-၅။  အပင ်�င�် တ�ရစ�နမ်���၏ အစ�က�င�်ဆက် 

 သစပ်င်မ� ��စ�တ်မ���အ�န�ဖင�် �ရနည�်ခ�ပင်မ���    (Xero phites)  

အဓ�က�ပ�က်�ရ�က်သညက်�� �တ�ရ��ရပ�သည။်အစ�က�င�်ဆက်�ဖစ ်တညမ် 

တ�င် �မက်��င်�မ� ��က��မ����င�် �ရနည�်ခ�ပင်မ����ပ�က်�ရ�က်ပ��ယင�်မ� ��စ�တ်  

မ��� မ� ��ပ���ရ�တ�င် �ဖစ်တညလ်��သ� အ�စ�မ���က�� ရ�သ�ဥတ�ဒဏ်ခ� 

��င်ရညရ်���သ� ကက်မ� ��စ�တမ်���က �နထ��ငစ်���သ�က်ကသည။် �မမ� �� 

စ�တ်မ���သညလ်ည�် ၎င�်တ��၏ အစ��က�င�်ဆက်�ဖစ�်သ� ကက်မ� ��စ�တမ်���  

 က��မ��တင�်က��နထ��င ်စ���သ�က်ကပ�သည။် င�က်မ� ��စ�တမ်���သည်လည်�  

�မက်��င်�မ� ��က��မ���က�� အမ���ပက� ရ�ငသ်န်�ပ�က်ဖ���ကသညက်�� �တ�ရ��ရ    

ပ�သည။်  

          ၅-၄-၆။   ဇ�ဝမ� ��စ�တအ်��ခအ�န�င�် ပ�က်သ�န�်မ 

လ�ပက်�က်ဧရ�ယ�သည ် သစထ်�တလ်�ပ်�ရ� အလ�ပတ်��က်နယဧ်ရ�ယ� 

�ဖစ်�သ��က�င�်သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�န၏ က�င�်ဆင�်စစ်�ဆ��တ�ရ��ခ�က် အစ� 

ရင်ခ�စ�အရ လ�ပက်�က်တ�င ် ပ�်�ကတ���၊ အင�်၊ �ထ�က်�က�၊ နဘ�၊ ဇ���ဖ၊ 

ယင�်မ�၊လ�န၊် သစပ်�ဂ�၊ တ�ရ�၊် သဖန�်၊ ဖက်ရ�ပ၊် မငဝ်��ပင်မ���၊ �ခ��ယ ်

ပင်မ��� ဝ��ပငမ်���၊ �ခ��ယပ်င်မ���သ�  �ပ�က်�က�င�် အဓ�က �တ�ရ��ရပ� 

သည။်  �တ�ငက်�န�်�င�် �တ�အ�ပင်ယ ်မ���၊  ဝ��ပင်�င�်  �ခ��ယပ်ငမ်��� သ�  

�တ�ရ�သ��က�င�်   �တ��နသတဝ� ရ���ပ��ပ��    ဇ�ဝမ� ��စ�တ်မ��� အ�ဖစ်  

င�က်မ� ��စ�တ ်  (၁၀)မ� �� စ�တ၊်  တ���သ��� သတဝ�  (၅)မ� ��ခန�်�ဖစ ်�သ��မ၊ 

ဖ�တ်၊ ပ�တက်၊ ပ�တ်သင၊် ကင�်လ�ပ�်ခ��တ��က�� �တ�ရပ��၊ ��တ��က် 

သတဝ�မ����ဖစ်�သ� ယ�န်၊ဂ� �၊�မ��က် (၃)မ� ��ခန�်၊ က�န�်�န၊ �ရ�နသတဝ� 

မ��� �ဖစ�်သ� ဖ��၊ လ�ပ် (၂) မ� ��ခန�်၊ �ရ�န သတဝ� မ����ဖစ်သည�် င��၊ 

ဂဏန�်၊ �င�်အင�်ဆက်မ� �� စ�တမ်����ဖစ်သည�် �ခ၊ ပ�ရ�က် ဆ�တ၊် ပ�ဇင�်၊ ပ���ဟပ၊် 

�ခင၊် ကက်၊ ပ�ရစ်၊ ပ����င�် လ�ပ်�ပ�မ� ��စ�တမ်���အ�� �စ�င�်ကည�်�လ�လ�မ 

မ�တ်တမ�်မ���အရ  �တ�ရ��ရပ�သည။်  စ�မ�က�န�် �က�င�် ဇ�ဝမ� ��စ�တမ်��� ပ�က် 

သ�န�်�ခင�်မရ��ဘ� စ�မ�က�န�်�င�် ၂ ဖ�လ��ခန�် �ဝ��သ� �နရ�မ���သ����ပ�င�် 
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�ရ��နထ��င်��ငရ်န် �ဂဟစနစ်တစ်ခ� ထ��ထ�ငထ်��ရန် ရညရ်�ယထ်��ပ� 

သည။် ဇ�ဝမ� ��စ�တမ်���အ�� စ�မ�က�န�် �ဆ�ငရ်�က်စ် သတ�်ဖတစ်���သ�က် 

�ခင�်အ�� �ရ��ငရ်���ရန ်တင�်ကပစ်�� �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

   

၅-၅။  လ�မဆ��ငရ်�အစ�တအ်ပ��င�်မ��� 

 ၅-၅-၁။ အ��ခခ�မ�မ��� 

  SIAက�� လ�ပ�်ဆ�င�်သ�အခ� အဓ�ကလ��က်န�ရမည်� မ�မ���မ�� 

(၁) SIA လ�ပင်န်�စ်သည် ရပ်ရ��လ�တစ်ဦ�ခ�င�်စ�၏ စ���ရ�မမ်မ���က�� အ�စ� 

ဆ���ထည�်သ�င�် စ်�စ��ရမည။် 

 (၂) လ�မအဖ��အစည�်တစ်ခ�၏ လ�အခ�င�်အ�ရ�က�� ခ� ���ဖ�က်�သ� စ�မ� 

က�န�်က�� လက်မခ�သင�်�ပ။ 

 (၃) အဆ���ပထ���သ� စ�မ�က�န်�က�� အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�ရ်နအ်တ�က် 

အကမ�်ဖက်�ခင�်၊ ���က်ယ�က်�ခင�်၊ ခ�မ�်��ခ�က်�ခင�်မ��� မ�ပလ�ပသ်င�်ပ�။ 

 (၄) တန်�တ�ည�မမက�� ထည�်သ�င�် စ်�စ���ခင်�သည ် SIA၏ ဖ��ဖ��တ��� 

တက်မ စ�မ�က�န�်�ရ�ဆ���ခင�်၏ အ��ခခ�က��သ�အခ�က်�ဖစသ်ည။် 

 (၅) အရ�ယက်��ရ�က်လ�ယသ်�မ���၊ ဆင�်ရ�သ��မ���၊ တ��င�်ရင�်သ�� 

လ�နည်�စ�မ���၊ ဌ��နတ��င်�ရင်�သ��မ���၏ လ��အပခ်�က်မ���က�� အမ�ထည�် 

သ�င�် စ်�စ��သင�်ပ�သည။် 

 (၆) SIAသည် ဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�စ်၏ အဓ�က အစ�တအ်ပ��င�်�ဖစ် သင�် 

သည။် 

 (၇) SIAသည် အ�က�င�်ဆ���ဖ��ဖ��တ���တက်မဆ��ငရ်� �ရ��ခ�ယမ်တစ်ခ� 

အတ�က် ဆ����ဖတခ်�က်က�� အ�ထ�က်အက��ပသင�်သည။် 

 (၈) လ�မ�ရ�ဆ��ငရ်�ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ���က�� �လ���ခ�ရန် �င�် SIAၝ 

တဆင�် �က�င�်မ�န်�သ� အက� ��သက်�ရ�က်မက�� တ����မင�်��င်ပ�� စ�မ�က�န�်က�� 

�ပ�ပင်��ပ�င�်လ���ငပ်�သည။် 

 (၉) SIAသည် သက်�ရ�က်မခ�ရသ�မ���အ�� �လ���ခ��ရ�က�� အ���စ��က် 

သင�်ပ�� လ�အဖ��အစည�်အတ�င�် ဆ�����သ�မ���၏ အ�နအထ��က�� အမ�တ��� 

တက်�အ�င ်က��စ��သင�်သည။် 
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 (၁၀)  ထ���က�င�် �မနမ်���ငင်�၏ အ��ခအ�န�င�် SIAတ�င ် �အ�က်ပ� 

အခ�က်မ��� ပ�၀င်သင�်သည။်  

- �ရၡညတ်ညတ်��ခ��င်မ��သ� ဖ��ဖ���ရ��င�် လ�မ�ရ� �ရၡည် တည် 

တ��မ အ��ခခ�မ�မ��� 

- ထ�ခ��က်လ�ယ�်သ� အ�ပစ်�မ��� 

- လ�မ�ရ� တရ��မတမ 

- ပ�င�်လင်��ခင�် �င�် တ�၀န�်ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

- တ�၀န်ခ�မ  

   ၅-၅-၂။ နည်�စနစ် 

 လ�ထ�က��န��ခင်�(သ��)�တ�ဆ���ခင�်၊ အမ����ပညသ်�မ����င�် 

တ��ငပ်င် �ဆ������ခင�်�င�် ပ���ပ�င�်ပ�၀င်�ခင�်တ��သည ် အ��ခခ�လ�မ 

စ��ပ����ရ�ဆ��ငရ်� အခ�က်အလက်မ���က�� စနစ်တက� စ��ဆ�င�် 

ရန်လ��အပသ်ည။် အၝနတ်ကယ် စ�စစ်တမ်�အခ�က် အလက်မ���က�� 

အ�မန်��ခ�င�်��ငင်�မ���တ�င ် အသ����ပ�သ� လ�မလမ်�ညန်(သ��) လ�မ 

စ��ပ����စ�င်�ကည�် �လ�လ��ရ�လမ�်ညနက်�� အသ����ပ၍ စ��ဆ�င�် 

ရမည် �ဖစ်သည။် 

 လမ�်ညန်စ�အ�ပတ်�င် Key Informant Interview (KII) �င်� 

Handheld interview (HHI)တ�� ပ�၀င်သည။် �က��ရ��သည် �က�� 

ရ��ငယ်�ဖစသ်�ဖင်� (၄၀၀)အ�မသ်�ၡ�သည�်အတ�က် (Focal Group 

Discussion)(FGD)က�� မလ�ပ်ခ��ဘ� အ�ပစ်� �ဆ�����မမ���သ� �ပလ�ပ် 

ခ��ပ�သည။် Kill �င်� HHI အမ���က�� လ�ထ�က��န�မ အပ��တ�င ်�ပလ�ပ် 

ခ��ပ�သည။် KIIက�� �က��ရ��အက��အက� အ�ပခ်�ပ်�ရ�မ��၊ အ�ပခ်�ပ် 

�ရ�မအဖ��၀ငမ်���၊ဗဟ�သ�တၡ�သ�မ����င�်အက��အက�မ���က�� �ပလ�ပခ်�� 

ပ�သည။် 

   

 ၅-၅-၃။ အ�ပခ်�ပ်�ရ�   

မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊   �ပငဦ်�လ�ငခ်��င၊်   သပ�တက်�င�်မ�နယ၊် �က��က ်

�ဖ�က��ရ��အ�ပစ်�၊ �က��က်�ဖ�က��ရ��၏ အ�ပခ်�ပမ် �အ�က်တ�င ် တညရ်�� 

ပ�သည။်  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၅-၅-၄။ လ�ဦ��ရ�ပန�် ��မ�ပ ��မပ��မ��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၅-၅-၅။လ�ဦ��ရတ���နန�်ခန�်မ�န�်ခ�က်မ���က�� �ဖ�်�ပထ��သည�် ပ��မ��� 

၂၀၁၇ခ�နစမ်� ၂၀၂၂ခ�နစအ်တ�င်� လ�ဦ��ရတ���နန်�ခန�်မ�န်�ခ�က်ဇယ�� 

 

 ၂၀၁၂ခ�နစ် ၂၀၂၂ခ�နစ် ပမ်�မလ�ဦ��ရတ���န

န�် 

လ�ဦ��ရစ�စ��ပ�င�် ၁၆၂၀ ၁၈၄၃ ၂၀% 

က��� ဦ��ရ ၈၂၀ ၉၃၃ ၂၀% 

မ ဦ��ရ ၈၀၀ ၉၁၀ ၂၀% 

က���/မ အခ� �� ၁.၁ : ၁ ၁.၁:၁ ၁.၁:၁ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

 

 
  

• �က��က်�ဖ�က��ရ��သည် လ�န�်ခ���သ� ၁၀စ�နစ်ခန�်မ�စ၍ က�လ��မ��ဖ���နန�် 

သ�သ�စ�� တ���တက်ခ��ပ�သည။်  

• �က��က်�ဖ�က��ရ��သည် ၂၀၁၂ ခ�နစ် မ� ၂၀၂၂ခ�နစ်အတ�င�် လ�ဦ��ရသ�သ�စ�� တ��� 

ပ���လ�သညက်�� �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည။် 

 

၅-၅-၆။ အ�မ�်ထ�ငစ်�အ�ရအတ�က်�င�် ပမ�်မအရ�ယအ်စ�� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် အ�မ�်ထ�ငစ်� အ�ရအတ�က်(၄၀၀)ခန်� ရ��ပ�သည။် 

ပမ်�မအ�မ် �ထ�ငစ်�အရ�ယအ်စ��မ�� ၅ဦ�ခန�် ရ��ပ�သည်။ (အ�မ�်ထ�ငစ်�လ�ဦ��ရစ�စ��ပ�င်�က�� 

အ�မ် �ထ�င်စ�အ�ရအတ�က်�ဖင�် စ���ခင်��ဖင�် ရရ��ပ�သည်။) 

 

၅-၅-၇။ ၀င�်ရ�က်�နထ��ငမ်�င�် ��ပ�င�်�ရ��နထ��ငမ်နန်မ��� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် �က��ရ���န�ဒသခ�မ���၏ စ��ပ����ရ�၊ လ�မ�ရ�၊ ပည��ရ� 

စသည�် က�စရပမ်����က�င�် ၀င�်ရ�က်�နထ��ငသ်�မ��� ရ��သလ�� ၊ တ�ခ���ဒသမ���သ�� ��ပ�င�် 

�ရ��နထ��ငသ်�မ���လည်� ရ��ပ�သည်။  

 

 

 

 

၀ 
၅၀၀ 

၁၀၀၀ 
၁၅၀၀ 
၂၀၀၀ 

၂၀၁၂ခ�နစမ်� ၂၀၂၂ခ�နစအ်တ�င�် 
လ�ဦ��ရတ���တက်လ�ပ�� 

၂၀၁၂ခ�နစ် 

၂၀၂၂ခ�နစ် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 
၅-၅-၈။ တ��င�်ရငသ်��လ�မ� ��မ��� �နရ�အလ��က် �ပန်� ���နထ��ငမ်�ပ��မပ�� 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

၅-၅-၉။  အသက်အရ�ယအ်လ��က်�င�် က���/မအလ��က် �ပန်����နထ��ငမ် 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည ် �ရ�သတတ���ဖထ�တလ်�ပမ်ည�် ဧရ� 

ယ� �င�် (၂) မ��င်ခန�်�ဝ�က��ပ�� အန��ဆ��� လ�မဝန်�က�ငတ်စ်ခ��ဖစသ်ည�် �က��က်�ဖ 

�က��ရ��၏ လ�မဝန�်က�င ် အ��ခအ�နအ�� �လ�လ�မ�တတ်မ်�တငခ်��ပ�သည်။ လ�ဦ� 

�ရ(၁၈၄၃)၊အ�မ�်ထ�ငစ်� (၄၂၆) �င�်အ�မ�်�ခ�ပ�င်� (၄၀၀) အ�မရ်��ပ�သည်။ လ�ပက်�က ်

�င�်(၂)မ��ငက်���သ� အန��ဆ����က��ရ���င�်  �က��ရ��အ�ပစ်�ဝင်လည�်�ဖစသ်ည�် �က��က် 

�ဖ�က��ရ��၏ လ�မစ��ပ����ရ�အ��ခအ�နမ���က�� �လ�လ�ခ��ပ�သည်။ 

 

�က��က်�ဖ�က��ရ��၏ အသက်အ�ပစ်�အလ��က် လ�ဦ��ရ�ပဇယ�� 

အသက်အ�ပစ်� 

(�စ်) 

စ�စ��ပ�င�် က��� မ 

၀-၁၄ ၄၀၀ ၂၀၅ ၁၉၅ 

၁၅-၆၄ ၁၁၉၃ ၅၉၈ ၅၉၅ 

၆၅�င�်အထက် ၂၅၀ ၁၃၀ ၁၂၀ 

  

  ဗမ�တ��င�်ရင်�သ��မ����နထ��ငသ်ည�် တည�်နရ�  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

                 
 

၅-၅-၁၀။ လ�မ�ရ�အဖ��အစည�်မ��� 

�က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င် သ��ရ�န��ရ�က�စရပ်မ���က�� က�ည���ဖရ�င်��ပ�

ရန်အတ�က် �ဖစင်�မတ�လ�မက�ည��ရ�အသင�်က�� ဖ��စည�်တည်�ထ�ငထ်��ပ�သည။် 

�က��ရ��အတ�င�် မ��တင်��နထ��င်က�သ� �ဒသခ�မ���သည ် �က��ရ��အတ�င�် �ဖစ ်

�ပလ��သ� လ�မ�ရ�က�စရပ်မ���က�� စည�်လ���ည��တစ်�� ပ���ပ�င်� �ဆ�ငရ်�က် က 

ပ�သည။် 

�က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ်ထ��ထ�ငထ်���သ� �ဖစင်�မတ�လ�မက�ည��ရ�အသင�် 

 

 

 

22% 

65% 

13% 

အသကအ်�ပ်စ�က��မ���၏ လ�ဦ��ရ 

�မ��ကင�်စမ� ၁၄�စ် ၁၅�စ်မ� ၆၄�စ် ၆၅�စ်အထက ် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၅-၅-၁၁။ အရ�ယ်�ရ�က်သ�မ���၏ ပည��ရ�အဆင�်အတန�်�င�် စ�တတ�်�မ�က ်    

မအဆင�် 

အ��ခခ�ပည�အလယတ်န�်�က��င�် (၁) �က��င�်ရ��ပ�သည်။ စ�သင�်က��င�် 

တ�င် ဆရ� (၁) ဦ�၊ ဆရ�မ (၇)ဦ�ရ��ပ�� �က��င�်သ��(၁၆၃)၊ �က��င�်သ� (၁၁၆) 

၊စ�စ��ပ�င�် (၂၇၉)ဦ�ခန�် ရ��ပ�သည။် �က��ရ���နလ�ဦ��ရထက် �က��င�်တက်�နသ� 

အ�ရအတ�က် သည် အလ�နန်ည�်ပ���သ��က�င�် ပည��ရ�အဆင�်အတန်��င�် စ� 

တတ်��မ�က်မသည် နည�်ပ��လ�က် ရ��ပ�သည်။ 

အသက်(၅)�စ်မ� (၂၉)�စအ်တ�င်� လ�ဦ��ရ�င�် �က��င�်တက်�နသ�အ�ရအတ�က်က�� 

က���၊မခ���ခ���ဖ�်�ပထ���သ� ဇယ�� 

 

 
�က��က်�ဖ�က��ရ��၌ �ယ�က����လ�မ����င�်  မ�န�်က�လ�မ���သည် အသက်(၁၁)�စ် 

အရ�ယမ်�စ၍ �က��င�်တက်�ရ�က်မနန်� သ�သ�စ�� �လ���က�လ��က�င�် �လ�လ��တ�ရ�� 

ရပ�သည်။ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၅�စ်မ� ၁၀�စ် ၁၁�စ်မ� ၂၀�စ် ၂၁�စ်မ� ၃၀�စ် 

လ
�ဦ�

�ရ
 

�က��က်�ဖ�က��ရ��၏ 

က���/မအလ��က်�က��င�်တက်�ရ�က်မအ��ခအ�န 

ရ�ခ��င်န်� 

အသက် လ�ဦ��ရ �က��င�်တက်�နသ� 

စ�စ��ပ�င�် က��� မ စ�စ��ပ�င�် က��� မ 

၅-၁၀ ၂၀၀ ၁၁၀ ၉၀ ၁၈၀ ၉၅ ၈၅ 

၁၁-၂၀ ၄၀၀ ၁၆၀ ၁၄၀ ၁၅၀ ၉၀ ၆၀ 

၂၁-၃၀ ၆၀၀ ၃၁၀ ၂၉၀ ၁၁၀ ၈၀ ၄၀ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၅-၅-၁၂။ ပည��ရ�၀န�်ဆ�ငမ်မ���က�� လက်လ�မ�်မ�မ�င�် ပည��ရ�အတ�က် အတ��အဆ�� 

မ��� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် စ�တတ်��မ�က်မရ�ခ��င်နန�်သည ် လ�ဦ��ရ၏ (၄၀%)သ� 

ရ��သည�်အတ�က် ပည��ရ�၀န်�ဆ�ငမ်မ���သည် မ�က��မ���ထက်စ�လင ် လက်လ�မ�်မ�မ 

အ��နည�်လ�က်ရ��ပ�သည။် �က��ရ���န�ဒသခ�မ���သည် ပည��ရ�ဗဟ�သ�တအ��နည�် 

သည�်အတ�က် မ�မ�တ��၏ သ��သမ��မ���က�� ပည�ဆက်လက်သင�်စ�ခင�်ထက် ၀င�်င�ရသည�် 

အလ�ပမ်���က�� �စခ��င�်�ခင်�သည် ပ��၍သင�်�လ��သ်ညဟ်� ယ�ဆသည�်အတ�က် က�လ�ငယ် 

မ���၏ အန�ဂတ်ပည��ရ�အတ�က် က��စ���သ� အတ��အဆ��မ��� �ဖစ်လ���င်ပ�သည။် 

ထ���က�င�် �ဒသခ��ပညသ်�မ��� အသ�ပည�အတတပ်ည�မ���မ��� ပ��မ���မင်မ��လ��စရန် 

အတ�က် ��ငင်��တ�၏် ပည��ရ�၀န်ထမ�်မ���သည ် �ဒသခ�ရပမ်�ရပဖ်မ����င�် ပ���ပ�င်�၍ 

�က��လက်�ဒသပည��ရ�အဆင�်အတန�်�မင�်မ��လ��စရန် အစ�မ်�က�န ် က��စ���ဆ�င် 

ရ�က်လ�က်ရ��ပ�သည။် 

၅-၅-၁၃။ က���/မဆ��င်ရ��ပဿန�မ��� 

�က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် �အ�က်�ဖ��်ပပ� က���/မဆ��ငရ်� �ပဿန�မ���က�� 

�လ�လ� �တ�ရ��ရပ�သည။်  

 (က) မ��ယစ�်ဆ�ဝ���င�် ဆယ�်က��သ်က်အရ�ယက်�န�်မ��ရ��ပဿန� 

 (ခ) အ�ဟ�ရ�င�် အမ�အက�င�်ဆ��ငရ်�က�န�်မ��ရ��ပဿန� 

 (ဂ) က��ယ၀်န�်ဆ�င�်ခင�်ဆ��ငရ်� က�န�်မ��ရ��ပဿန� 

 (ဃ) စ�တပ်��င�်ဆ��ငရ်��ပဿန� 

  (က) မ��ယစ�်ဆ�ဝ���င�် ဆယ�်က��်သက်အရ�ယက်�န�်မ��ရ��ပဿန� 

ဆယ�်က��သ်က်အရ�ယသ်ည် စ��စမ�်မ၊ စမ�်သပမ်မ����ပလ�ပသ်ည�်အရ�ယ ်

�ဖစ်သည�် အ�လ��က် �ဆ�လ�ပ၊် အရက်�င�် အ�ခ���သ� မ��ယစ�်ဆ�ဝ��မ���က�� 

စမ်�သပသ်��� စ��လ�ကပ�သည်။ လ�ငယ်အမ���စ�သည ်�ဆ�စ��သည�်�ပဿန�အပ�အ၀င် 

အ�ခ���သ� မ��ယစ�်စတတ�်သ�အရ�မ����က�င�် က��ယက်�ယအ��ငက်�င�်မမ���၊ 

ကမ�်တမ�်စ��တ��က်ခ��က်မမ����င�်  လ�သတမ်မ���၊ မ�တ�်တဆမမ����က�င�်အသက် 

ဆ�����မမ����ဖစ်ပ����နသညက်�� �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည်။ 

           (ခ) အ�ဟ�ရ�င�် အမ�အက�င�်ဆ��ငရ်�က�န�်မ��ရ��ပဿန� 

ဆယ�်က��သ်က်အရ�ယမ်���တ�င ် က���/မ မ�ရ�� က��ယခ်�ဖ��ဖ�� တ���တက် 

မ�မန်ဆန�်သ��က�င�် သ�မန်ထက် အ�ဟ�ရမ��� ပ��မ���ဖည�်ဆည�်�ပ�ရန ် လ��အပ ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

ပ�သည။် အ�ဟ�ဓ�တမ်��� လ���လ�က်စ��မရရ��ပ�က က��ယ၀်န�်ဆ�ငမ်�ခင်မ���တ�င် 

�ပ�င်မ�ပည�်သည�် က�လ��မ��ဖ���တတ်ပ�� မ�ခင�်သ��အ��နည�်�ခင�်လည�် မလ�� 

မ�သ� �က��တ�လ���ငပ်�သည။် ဆယ�်က��သ်က်က�လအမ� ��သမ��မ���တ�င ် ဓမ 

တ�လ��ခင်�စတင်�နပ�� �ဖစ�်သ��က�င�် သ�ဓ�တ်�ဖည�်တင်��ပ���ငသ်ည�် အ�ဟ� 

ရမ���စ��သ���ရန ် ပ��မ��လ��အပပ်�သည်။ အ�ဟ�ရ�ပည်�၀စ�� စ��သ���ပ�က �ရ�ဂ�အမ��� 

အ�ပ��က�� က�က�ယ်��ငမ်ည�်ဖစ်ပ�� က��ယစ်�တဖ်��ဖ���စရန် အတ�က်လည�် အ�ဟ�ရ 

သညလ်�နစ်�� အ�ရ�က��ပ�သည။် အကမ�်ဖက်မမ����က��တ�ရ�သ� လ�ငယမ်���က�� 

�လ�လ�ရ�တ�င ် ယခငအ်�တ�အ�က�ရ��ဖ��သ�မ���၊ မ��ယစ�်ဆ�ဝ�� အသ����ပသ�မ���၊ 

��င်�စ��င�်ကမ�်တမ�်သ�မ���၊ အဆငမ်��ပသည�် မ�သ��စ�မ���မ� ဆင�်သက်လ�က 

သ�မ���၊ ဆင�်ရ�၍ဗဟ�သ�တနည်�သည�် ပတ်၀န်�က�ငတ်�င ် �နထ��ငရ်သ�မ���တ�င ်

ထ��သ���ပဿန�မ��� �က��တ�ရ�က�င�် �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည်။  

 (ဂ) က��ယ၀်န�်ဆ�င�်ခင�်ဆ��ငရ်� က�န�်မ��ရ��ပဿန� 

မ�ခင်�င�်က�လ��သဆ���နန�်�မင်�မ���ခင�်သည ် �မန်မ���ငင်�၏ က�န�်မ��ရ� 

စနစ်က�� ခ�မ်���ခ�က်မမ���အနက် တစ်ခ�အပ�အ၀င�်ဖစ်ပ�သည်။ �သဆ���သည�် 

က��ယ၀်န�်ဆ�င ် မ�ခငမ်���သည် ဆယ�်က��သ်က်အရ�ယ်�င�် အသက်(၄၀)�က��် 

အရ�ယမ်��� အမ���ဆ����ဖစပ်���ပ�� က��ယ၀်န်ဖ�က်ခ�မ�က�င�် �သဆ���က�ခင�် �ဖစပ်� 

သည။် သ��ဆက်�ခ��နည�်မ���က�� �လ�လ�မအ��နည�်�ခင�်�က�င�် မလ��ခ�ငဘ်� ရရ�� 

သည�် က��ယ၀်နမ်���သည် ဖ�က်ခ�ခ�ရ�ခင�်�ဖင်� အဆ���သတ�်လ�ရ��ပ�သည။် ဆယ�်က�� ်

သက်မ���သည ်၎င�်တ��၏ ခက��ယ်က��ထ���ဖ��ဖ��မ �င�် အတ��ဖစလ်��သ� စ�တက်�� 

မ���၊ စ�တ်ခ�စ��မမ���က�� သ�ရ��န��လညရ်န် က�ည��ပ��ခင�်�ဖင်� လ�င်မက�စ�င�် က��ယ၀်န် 

ရ�ခင်�မ���က�� က�က�ယ�်ပ���ငမ်ည ် �ဖစ်ပ�သည။် ထ��သ�� အလ��မတ� လ�ငဆ်က်ဆ��ခင�် 

က�� က�က�ယတ်��ဆ��ရနအ်တ�က် အ�က�ညဏ်�င�် ပ��ပ���မမ����ပ�ရန်၊ အက�အက�ယ် 

မ��လ�င်ဆက်ဆ��ခင်��က�င�် �ပဿန�မ����ဖစ်��င်သညက်�� သ�ရ���စရန ် အထ��လ��အပ ်

ပ�သည။် 

 (ဃ) စ�တပ်��င�်ဆ��ငရ်� �ပဿန�မ��� 

 �စ်စ်ဆယ�်က��သ်က်မ���သည် စ�တပ်��င�်ဆ��ငရ်��ပဿမ���က�� ရငဆ်��င�်နရသညဟ်� 

ခန�်မ�န�်ရပ�သည်။ ၎င�်တ��သည် ပ��မ�န်အ���ဖင�် စ�တ်ခ�စ��လ�ယ်ပ�� တစ်ခ�တစ်ရ� ရက်အတန် 

က�သည�်အထ� င�မ်သက်�န�ခင�်မ� �� �ဖစ်တတ်ပ�သည။် ထ��သ�� �စပ်တ်�က��သ်ည�်အထ� 

ဆက်လက်�ဖစပ်����နပ�ဆ��ပ�က စ�တက်��ရ�ဂ� �ဖစ်ပ����နပ��ဟ� ခန်�မ�န�်ရပ�သည်။ ဆယ ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
�က��သ်က်မ���တ�င် စ�တက်��ရ�ဂ��ဖစ်ပ���လ���င�်ခင�်က�က�ယ်��ငရ်န်အတ�က် မ�သ��စ��င�် 

�က��င�်တ�င ် ပည��ပ�လ�ပင်န်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်သင�်ပ�သည။် ထ���ပင် က�လ�မ���တ�င ် �ဖစ် 

ပ����လ�ရ���သ� အ���စ��စ��က်မခ� �တ��ပ�� ဂန�မင�မ�်ဖစ်�ခင�် စ�တ်�ရ�ဂ��ပဿန��က�င�် 

စ�သင်ခ� �နတ်�င် က�လ�ငယသ်ည် စ�တမ်င�မမ်သက်�ဖစ�်န�ခင်�က�� ဆ���သ�မ�်�သ�က�လ�ဟ� 

သတ် မ�တ�်ခင�်မ�ပ�စရန် အထ��အ�ရ�က��ပ�သည။် 

၅-၅-၁၄။ ထ�ခ��က်လ�ယ�်သ�အ�ပစ်�မ���၊ အ�ပစ်�တစခ်�ခ�င်�စ�၏ လ�ဦ��ရ�င�် ဝ��သသလက 

ဏ�မ��� 

 ထ�ခ��က်လ�ယသ်�မ���ဟ�သည် ထ�တလ်န်�တ�န်လပဖ်�ယ် �ဖစ်ရပတ်စ်ခ�ခ��က�င�် မ�မ� 

တ��၏ လ�မစ��ပ���ဘ၀မ��� ထ�ခ��က်ပ�က်စ��မခ�စ����င�်�ခ �မင်�မ��သ�မ���၊ အ�မ�်ထ�ငစ်�မ���၊ 

လ�မအသ��င�်အဝ��င�်အ�ပစ်�မ���က�� ဆ��လ��ပ�သည။် ထ�ခ��က်လ�ယမ်တ��င�်တ�ရ�တ�င ် လ�မ�ရ� 

ဆ��ငရ်� သ��တသနလ�ပ�်ဆ�ငမ်အဖ��မ� တ�ထ�ငထ်��သည�် ထ�ခ��က်လ�ယမ်က�� အ��ခခ�စ�နန်� 

(၁၀)ခ�က်�ဖစ်သည�် �က�မ� ၀င�်င�၊ တန်ဖ���ရ��ပစည�်ပ��ငဆ်��ငမ်၊ စ��နပ် ရ�က� ဖ�လ��မ သက်�မ�� 

၀မ�်�က�င�် တစ်ခ�ထက်ရ���ခင�်၊ က�န�်မ��ရ�၊ �ရ�င�် ပတ်၀န်�က�င ် သန�်ရ�င�်�ရ�၊ မ��ခ��ရမ၊ 

လ�မ�ရ�က�စမ���တ�င ် ပ�၀င်�ဆ�ငရ်�က်မ၊ ဆ����ဖတခ်�က် ခ�ပ��ငခ်�င်� စသည�် အခ�က်(၁၀)ခ�က် 

�ဖင်� တ��င်�တ��က�င�် သ�ရ��ရပ�သည။်  

 �က��က်�ဖ�က��ရ��ရ���ဒသခ�မ���သည် စ��က်ပ� ���ရ�က�� အ��ခခ��သ� စ��ပ����ရ� လ�ပ ်

ငန်�မ���က�� အဓ�ကထ��လ�ပက်��င်ကသည�်အတ�က် စ��ပ����ရ�အ�တ�အ်သင�်��ပလညသ်�မ��� 

သ�ဖင�် ထ�ခ��က်လ�ယ�်သ�အ�ပစ်� လ�ဦ��ရသည် နည်�ပ���က�င�် �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည။် 

�က��ရ��အတ�င ် �က�က်ယ�ခ��သည�် လ�မစ��ပ����ရ� စစ်တမ�်မ���အရ ထ�ခ��က်လ�ယ�်သ� 

အ�ပစ်� အမ� ��သမ��ငယမ်���အ�ပစ်�၊ က�လ�သ�ငယမ်���အ�ပစ်��င�် သက်က��ရ�ယအ်��မ���ဟ�၍ 

အ�ပစ်� (၃)စ�ရ��ပ�သည။် အဆ��ပ�အ�ပစ်�မ���သည ် လ�မ�ရ�ဆ��ငရ်� သ��တသန လ�ပ�်ဆ�ငမ် 

အဖ��၏ ထ�ခ��က်လ�ယမ် အ��ခခ�စ�နန�်မ���အတ��င�် အမ���စ�သည် စ��၀တ်�န�ရ�အတ�က် မ��ခ�� 

�နရ�ခင်�၊ ၀င်�င�မရ��သ�လ�က်နည�်ပ���ခင်�၊ အသက်�မ��၀မ�်�က�င�် အလ�ပအ်က��ငန်ည�် 

ပ���ခင်�၊ လ�မ�ရ�က�စရပ်မ���တ�င ်ပ�၀င်�ဆ�ငရ်�က်မ၊ ဆ����ဖတခ်�က် ခ�ပ��ငခ်�င်�နည�်ပ���ခင်� စ 

သည�် ဝ��သသ လကဏ�မ���က�� �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည။် အ�ပစ်� တစ်ခ�ခ�င်�စ�၏ ခန�်မ�န�် 

လ�ဦ��ရက�� �အ�က်ပ�အတ��င�် ဇယ��အတ��င�် �ဖ��်ပထ��ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

ထ�ခ��က်လ�ယ�်သ�အ�ပစ်�တစ်ခ�ခ�င�်စ�၏ လ�ဦ��ရ�ပဇယ�� 

ထ�ခ��က်လ�ယ�်သ�အ�ပစ်�မ��� လ�ဦ��ရ 

သက်က��ရ�ယအ်��မ��� ၂၅၀ဦ� 

အမ� ��သမ��ငယမ်��� ၂၈၀ဦ� 

က�လ�ငယမ်��� ၂၀၀ဦ� 

 

၅-၅-၁၅။  အမ����ပညသ်��င�် တ��ငပ်င်�ဆ�����ခင�် (Public consultation) 

 အမ����ပညသ်��င�် �တ�ဆ���ဆ�����သည�်�နရ� -�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက် ���ခန�် 

�ဆ����� သည�်�န�ရက် - (၄)ရက်၊စက်တငဘ်�လ၊၂၀၂၂ခ��စ ်

�ဆ�����သည�် အက�မအ်�ရအတ�က် - (၁)က�မ ်

တက်�ရ�က်လ�သည�် လ�ဦ��ရ - (၃၅)ဦ� 

တက်�ရ�က်ခ��သည�် ပ�ဂ�လမ်��� - ရပမ်�ရပဖ်မ���၊�က��ရ��၏ လ�မ�ရ�အဖ��၊ 

ဆရ�/မမ���၊�က��င်�သ��/သ�မ���၊ 

�က��ရ��သ�/သ��မ��� 

�ဆ�����သည�်အခ�က်မ��� -  (၁)�ရ�သတတ���ဖထ�တလ်�ပ်�ခင�်�င�် 

ပတ်သက်�သ� ပတဝ်န်�က�ငစ်�မ� ခန�်ခ��မ 

အစ�အစ်မ��� 

                                - (၂)လမ�်�ဖ�က်လ�ပ�်ခင်� 

  - (၃)ပည��ရ� ၊က�န�်မ��ရ�အတ�က် CSR 

�ဆ�ငရ်�က်�ပ���ငမ်ည�် အ��ခအ�နမ��� 

   - (၄)�ဒသခ�မ��� အလ�ပခ်န�်ထ���ပ��ခင်� 

  - (၅)�ဒသခ�မ��� သ�ဘ�ထ���တ�င်�ခ� 

�ခင�် 

�ဒသခ�မ����တ�င�်ဆ��သည�် အခ�က်မ��� -(၁)�ဖစင်�မတ�လ�မက�ည��ရ�အသင�်��� 

အ�� �ပ�ပငထ်�န�် သ�မ�်�ရ�လ�ပင်န်�မ��� 

တ�င် က�ည��ဆ�ငရ်�က်�ပ�ရန ်

  -(၂)စ�သင�်က��င�်အ��ပည��ရ� 

�ထ�က်ပ��မ�ပ�ရန ်

   -(၃)လမ်�မ���အ���ပ�ပင်�ပ�ရန ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
  -(၄)�ဒသခ�မ��� အလ�ပခ်န�်ထ���ပ�ရန် 

  -(၅)အ�ရ��ပ လ��အပခ်�က်မ���အ�� ရပ်မ� 

ရပဖ်မ����င�် ည�င�်�ဖည�်ဆည�် �ပ�ရန် 

 �ဒသခ�မ���၏�တ�င�်ဆ��မအ�� �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ�လည�် �ဖည�်ဆည�် 

�ဆ�ငရ်�က်�ပ�ရန ် သ�ဘ�တ�ည�မရရ��ခ��ပ�� သ�ဘ�ထ�� စစ်တမ�်မ���အရ (၉၀.၇၁%) 

မ�သ�ဘ�တ�ည�မရရ��ခ��ပ�� (၉.၂၈) ခန�်မ�ကန�်က�က်မ�ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ တက်�ရ�က်သ� (၃၅) 

ဦ�တ�င် စ�မ�က�န�်အ��ကန�်က�က်ရနမ်ရ���က�င�် လက်မ�တထ်���ထ���သ�လ�ဦ� (၂၀) ပ�၀င် 

ပ�သည။် 

၅-၅-၁၆။ အမ����ပညသ်�  (�ဒသခ�)မ����င�် စ�မ�က�န�်အ�ပ �တ�ဆ���ဆ�����ခ�က်မ��� 

        မ�မ�တ��အဖ��သည ် �ရ�သတတ���ဖထ�ပလ်�ပမ်ည�်လ�ပက်�က်မ� (၂)မ��ငခ်န�် �ဝ�က���သ� 

�က��က်�ဖ�က��ရ��ရ�� �ဒသခ��ပညသ်�မ����င�်�တ�ဆ��၍ (၄.၉.၂၀၂၂)�န�တ�င် �တ�ဆ�� 

စစ်တမ�်�က�က်ယ��ခင�် �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ စစ်တမ�်�က�က်ယ�ရ�တ�င ် လ�တစ်ဦ�ခ�င်��သ�် 

လည�်�က�င�်၊ အ�မ�်ထ�ငစ်�တစ်စ��ခင်� �သ�လ်ည�်�က�င�်�တ�ဆ��၍ စနစတ်က� �က�က် 

ယ�ခ��ပ�သည။်  သ���တ�ဆ���ဆ����ရ�တ�င ် စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�အ�ပ သယ�ဇ�တ�င�် သဘ�ဝ 

ပတ်ဝန�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ� ၀န်က��ဌ�နမ�လမ�်နခ်�က်မ���အတ��င�် သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�င ်

အ�� ထ�ခ��က်ပ�က်စ��မ ရ����်င၊်မရ����င၊် လ�မဝန�်က�င်�င�်�ဒသတ�င�် က�န�်မ��ရ� ထ�ခ��က်��င် 

�ခင�်ရ����င၊် မရ����င်၊စသညအ်ခ�က်မ���အ�� Initial Environmental Exanmination လ�ပ်ငန�် 

အ��လ�ပ�်ဆ�ငခ်���ခင�်�ဖစပ်�သည်။ ယင�်က��သ�� ကနဦ�စစ်တမ်� �က�က်ယ�ရ�တ�င် ��ငင်�တ 

က�စ�ခ� �န်စ�န�်မ���  အန�်က�န�်မ����င�် က��က်ည�ပ�� သယ�ဇ�တ�င�်သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�င် 

ထ�န�်သ�မ�်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ�လက်ခ���ငသ်ည�် စ�ခ� �န်စ�န�်မ����ဖင�် �ဆ������က�က်ယ�ခ�� 

�ခင�်�ဖစ်ပ�သည။် �တ�ဆ���ဆ����ခ� �နတ်�င ်�ဒသခ�မ���အ�� တ���ဖထ�တလ်�ပမ်ည�် လ�ပင်န�် 

စ်အဆင�်ဆင�်အ�� သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�င ် ထ�ခ��က်မမရ���စရန် �ဆ�ငရ်�က်ထ��ရ��မည�်  

Environmental Mangement Plan�ဖင�် ရ�င�်လင�်တင်�ပပ�� အလ�ပသ်မ��မ���ခန�်အပမ်ည�် 

အ��ခအ�နဘ�သ��ရ�၊ လ�မ�ရ�၊ပည��ရ�၊က�န�်မ��ရ�၊ က�ည��ဆ�ငရ်�က်သ���မည�် အစ� 

အစ်မ���အ�� ရ�င�်လင�်တင�်ပခ��ပ�သည။် �ဒသခ�မ���မ�လည�် ၎င�်တ�� သ�ရ��လ���သ� အခ�က် 

အလက်မ����င�် CSR �ဆ�ငရ်�က်�ပ���ငမ်ည�် အ��ခအ�နမ���အ�� ရ�င်�လင�်ပ�င�်လင်�စ�� 

�မ��မန�်�ဆ�����၍စစ်တမ�်ပ� �မ�ခ�န�်မ���အ�� ��ဖက���ပ�ခ��ကပ�သည။် �က��ရ��အ�ပ် 

ခ�ပ် �ရ�မ��၏ စ�စ်�ပ�ခ�က်အရ �ဒသခ�(၃၅)ဦ��င�်�တ�ဆ��၍ �မ�ခ�န�်မ���အ�� ��ဖက�� 

လက်မ�တ�်ရ�ထ��� သ���ကပ�သည။်  �မ�ခ�န�်တစ်ခ��ခင�်အတ�က် �ထ�က်ခ�မ ပ�မ�်မရ�ခ��င ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 
န်�က�� ရယ��ခင�်တ���ဖင�် တ�က် ခ�က်ခ��ရ�တ�င ် �ဒသခ�မ����ထ�က်ခ�မ (၉၀.၇၁%) ခန�်ရရ��ခ�� 

ပ�သည။် �ဒသခ�မ���သည် �က��ရ��၏ လ�မ�ရ�၊ ဘ�သ��ရ�၊ ပည��ရ�၊ က�န�်မ��ရ�၊ လ�ပ် 

ငန်�မ���တ�င် က�မဏ�မ� က�ည� �ဆ�ငရ်�က်�ပ�ပ�ရန်�င�် �ဒသတ�င�်လ�ပ်သ��မ����ခယ� အသ��� 

�ပ��င�်ရ��တ�င�်ဆ���ခင�်အ�� က�မဏ�မ�လည�် �ဆ�ငရ်�က်��ငရ်န်အ�က��ပ တင်�ပထ��ပ�� 

�ဖစ်ပ�သည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       စ�မ�က�န�်လ�ပင်န�်အ�က�င�်အ�� �ဒသခ�မ���က�� ရ�င�်လင�်တင�်ပ�နပ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ဒသခ�မ���၏ အ က��ပခ�က်၊ လ��လ���တ�င�်တခ�က်မ���က�� စစ်တမ်��က�က်ယ��နပ�� 

 

၅-၅-၁၇။ အမ����ပညသ်�မ����င�်�ဆ�����မရလဒ် 

မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊ �ပင်ဦ�လ�ငခ်��င်၊ သပ�တ်က�င�်မ�နယ၊် �က��က်�ဖ�က��ရ�� 

အ�ပစ်�၊ ဒန�်တ��င�်ဒသရ�� �ရ�သတလ�ပက်�က်တ�င ်�ရ�သတ  တ���ဖထ�တလ်�ပမ်ည�် စ�မ�က�န�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
အ�ပ�က��က်�ဖ�က��ရ��မ� �ဒသခ�မ���၏ သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�င ်ထ�ခ��က်မဆ��ငရ်� �တ�ဆ�� 

�မ��မန�်မရလဒ် 

၂၀၂၂ခ��စ်၊ စက်တင်ဘ�လ (၄) ရက်၊ �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ်

�မ�ခ�န�်မ���အလ��က်စစတ်မ�် �က�က်ယ�မဇယ�� 

စ် အ�က�င�်အရ� �ထ�က်ခ� ကန�်က�က် 

၁ စ�မ�က�န�်�က�င�်အန��ဝန�်က�င�်နထ��ငသ်�မ���က�� 

ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ��� �ဖစ�်ပ��ငပ်�သလ��။ 

(၁၈)ဦ�  

၉၀% 

(၂)ဦ� 

၁၀% 

၂ စ�မ�က�န�်�က�င�်အန��ဝန�်က�င�်က��ရ���န�ပညသ်�မ��� 

အလ�ပ ်အက��ငအ်ခ�င�်အလမ�်မ��� ရရ����ငပ်�သလ��။ 

(၂၀)ဦ� 

၁၀၀% 

- 

(၀%) 

၃ စ�မ�က�န�်�က�င�် �ဒသ၏ သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�ငက်�� ထ�ခ��က ်

��င်ပ�သလ��။ 

(၁၇)ဦ� 

၈၅% 

(၃)ဦ� 

၁၅% 

၄ စ�မ�က�န�်�က�င�်��မ�ပ၊��မ�အ�က်�ရအရင်�အ�မစမ်��� 

ထ�ခ��က်��ငပ်�သလ��။ 

(၁၇)ဦ� 

၈၅% 

(၃)ဦ� 

၅ စ�မ�က�န�်�က�င�် တ�န်ခ�မ�င�် ဆ�ည�သ�မ��� �ဖစ်�ပ��ငပ်� 

သလ��။  

(၁၈)ဦ� 

၉၀% 

(၂၀)ဦ� 

၁၀% 

၆ စ�မ�က�န�်�က�င�်လ�မစ��ပ����ရ�အ��ထ�ခ��က်��ငပ်�သသလ��

။ 

(၁၉)ဦ� 

၉၅% 

(၁)ဦ� 

၅% 

၇ စ�မ�က�န�်�က�င�် �က��ရ���န�ပညသ်�မ��� အ�� ထ�ခ��က်��င်  

ပ� သလ��။ 

(၁၈)ဦ� 

၉၀% 

(၂)ဦ� 

၁၀% 

ကန�်က�က်မ ရ�ခ��င်န်�(၉.၂၈%) 

�ထ�က်ခ�မ ရ�ခ��င်န်� (၉၀.၇၁%) 

 

၅-၅-၁၈။  အမ����ပညသ်�မ���(�ဒသခ�)မ���၏ အ�က��ပခ�က်၊ လ��လ���တ�င�်တခ�က်မ��� �င�်   

အ�ရ�ယ��ဆ�ငရ်�က်မည�် အစ�အစ်မ��� 

 မ�မ�တ��အဖ��သည် �ရ�သတ တ���ဖထ�တလ်�ပမ်ည�် လ�ပက်�က်�င�် (၂) မ��ငခ်န�် က���ဝ� 

�သ� �က��က်�ဖ�က��ရ��ရ�� �ဒသခ��ပညသ်�မ����င�် �တ�ဆ��၍ (၄.၉.၂၀၂၂) �န�တ�င ်�တ�ဆ�� 

စစ်တမ�်   �က�က်ယ��ခင�်  �ပလ�ပခ်��ပ�သည။် ယင�်သ��  �တ�ဆ���ဆ����ရ�တ�င ် စ�မ�က�န�် 

လ�ပင်န်�အ�ပ သယ�ဇ�တ�င�်သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ� လမ်�န ်

ခ�က်မ���အတ��င�်   သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငအ်��   ထ�ခ��က်ပ�က်စ��မ ရ�� ��င/် မရ����င၊် လ�မဝန�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
က�င်�င�် �ဒသတ�င�်က�န�်မ��ရ� ထ�ခ��က်��င�်ခင�် ရ����င/်မရ����င၊် စသည�် အခ�က်မ���အ�� လ�ပ ်

�ဆ�ငခ်���ခင�်�ဖစ်ပ�သည။်  

 ယင�်က��သ�� စစ်တမ�်�က�က်ယ�ရ�တ�င ် ��ငင်�တက�စ�ခ� �နစ်�န�်မ��� အန�်က�န�် 

မ����င�် က��က်ည�ပ�� သယ�ဇ�တ�င�် သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င ် ထ�န�်သ�မ�်�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ� 

လက်ခ���ငသ်ည�် စ�ခ� �န်စ�န�မ����ဖင�် �ဆ�����က�က်ယ�ခ���ခင�်�ဖစပ်�သည။် �တ�ဆ���ဆ�� 

���ခ� �နတ်�င ် �ဒသခ�မ���အ��  တ���ဖထ�တလ်�ပမ်ည�်  လ�ပင်န်�စ်အဆင�်ဆင�်အ��  သဘ�ဝ  

ပတ်ဝန�်က�င ် ထ�ခ��က်မမရ���စရန ် �ဆ�ငရ်�က်ထ��ရ��မည�် Environmental Management 

Plan �ဖင�်ရ�င�်လင်�တင�်ပပ�� လ�ပသ်��မ���ခန�်အပမ်ည�် အ��ခအ�န၊ လမ်�ပန�်ဆက်သ�ယ် 

�ရ��ပ�ပင် �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�် အစ�အစ်အ�� ရ�င်�လင�်တင�်ပခ��ပ�သည။် �ဒသခ�မ���မ� 

လည�် ၎င�်တ��သ�ရ��လ���သ� အခ�က်အလက်မ����င�် CSR�ဆ�ငရ်�က်�ပ���ငမ်ည�် အ��ခအ�န 

မ���အ��ရင�်���ပ�င�်လင�်စ�� �မ��မန�်�ဆ�����၍ စစ်တမ�်ပ� �မ�ခ�န�်မ���အ�� ��ဖက���ပ� 

ခ��ပ�သည။် 

 �က��ရ��အ�ပခ်�ပ�်ရ�မ��၏ စ�စ်�ပ�ခ�က်အရ �ဒသခ� (၃၅) ဦ��င�် �တ�ဆ��၍�မ�ခ�န�် 

မ���အ�� ��ဖက��လက်မ�တ�်ရ�မ�တ�်ရ�ထ���သ���ကပ�သည။် �မ�ခ�န�်တစ်ခ��ခင�်အတ�က် 

�ထ�က်ခ�မ ပမ်�မရ�ခ��င်န�်က��ရယ��ခင�်၊ �မ�ခ�န�်အ��လ���၏ �ထ�က်ခ�မပမ်�မရ�ခ��င်န�် 

က��  ရယ��ခင�်တ���ဖင�်  တ�က်ခ�က်ခ��ရ�တ�င ် �ဒသခ�မ����ထ�က်ခ�မ  (၉၀.၇၁%) ခန�်   ရရ��ခ��ပ� 

သည။်�ဒသခ�မ���သည် �က��ရ��၏လ�မ�ရ�၊ ဘ�သ��ရ�၊ ပည��ရ�၊ က�န�်မ��ရ�လ�ပင်န�် 

မ���တ�င် က�မဏ�မ� ဆက်လက်က�ည��ဆ�ငရ်�က်�ပ�ပ�ရန်�င�် �ဒသတ�င�်လ�ပသ်��မ����ခယ� 

အသ����ပ��င�်ရ��တ�င�်ဆ���ခင�်အ�� က�မဏ�မ�လည�်ဆက်လက်�ဆ�ငရ်�က်��ငရ်န ် အ�က��ပ 

တင်�ပထ��ပ���ဖစ်ပ� သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 ၅-၅-၁၉။ �ဒသခ�မ���၏ သ�ဘ�တ��ထ�က်ခ�ခ�က်မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၅-၆။  စ��ပ����ရ�ဆ��ငရ်� အစ�တအ်ပ��င်�မ��� 

 အဆ���ပက�မဏ�အ�န�ဖင�် �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ်မလ�ပင်န်� အတ�က် �ဒ 

သခ�မ���က��သ� သ���စ��မည ် �ဖစ်�သ��က�င�် �ဒသအတ�င�် အလ�ပအ်က��င် အခ�င�်အ 

�ရ�မ���မ���စ�� ရရ��မည�်ဖစပ်�သည်။ �က��ရ��၏ အသက်�မ�� ၀မ်��က�င�်မ�� �တ�င ်

ယ�လ�ပ�်ခင်�၊ လယလ်�ပ�်ခင�်�င�် ရ�သ�သ����မ��� စ��က်ပ� ���ခင�်မ����ဖင်� အသက်�မ�� 

၀မ�်�က�င�် �ပကပ�သည်။ ၎င�်အ�ပင် အ�မတ်��င�်တ�င် တစ်��င်တစပ်��င ် အ�မ�်မ�� 

တ�ရစ�နမ်���  �မ���မ�ခင�်က��လည�်  လ�ပက်��င်ကပ�သည။်  �ရ�င�်၀ယ�်ရ�လ�ပင်န်� 

မ���၊က�နစ်ည်ပ���ဆ�င�်ရ�လ�ပင်န်�မ����င�် စက်မလက်မလ�ပင်န်�မ���က��လည�်  လ�ပ် 

က��င်ကပ�သည။်�က���်စ�သ�က�မဏ�အ�န�ဖင�်�ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပမ် အတ�က် 

�ဒသခ�မ���အ��ခန�် ထ��မည�်ဖစ�်သ��က�င�် �ဒသတ�င�် အလ�ပအ်က��င ်အခ�င�် အ 

လမ�်မ��� မ���စ��ရရ�� မည ်�ဖစပ်�သည်။  

၅-၆-၁။  အလ�ပအ်က��င် 

ရ��၏ အသက်�မ��ဝမ�်�က�င�်အလ�ပမ်�� လယယ်�လ�ပင်န်��ဖစ်ပ�� �မ�်၊ ပ� 

စ�မ်�င��၊ သရက်၊၊ �လ��်ဖ၊ ပ�၊ ��ပ�င�်တ��က�� အဓ�က စ��က်ပ� ��ကပ�သည။် တစ်ရ��လ���၌ 

���၊ ၀က်၊ ကက်တ��က�� တစ်��င ်တစပ်��င် �မ���မကပ�သည။် ၀က်�မ���မမအ�� စနစ် 

တက�သပရ်ပ်စ�� �မ���မထ��သညက်�� �တ�ရ��ရပ�သည်။ လ�ဦ��ရ (၇၁%) မ��စ��က် 

ပ� ���ရ� လ�ပင်န်�၊ လ�ဦ��ရ (၂၀.၂%) မ�� �က�ရ�က�ပန်�အလ�ပမ်���၊ လ�ဦ��ရ (၈.၈%) 

မ�� �မ���မ�ရ�လ�ပင်န�်မ��� လ�ပက်��င်ကပ�သည။် �က��ရ��သည် မ�လ�-မ���က�တ-်

�မစ်က��န��က��လမ�်မ�ပတ�င ် တညရ်��သည�်အတ�က် လမ�်ပန�်ဆက်သ�ယ�်ရ� 

�က�င�်မ�န�်သ��က��ရ�� �ဖစ်ပ�� က��၊ ဆ��ငက်ယ်�င�်   �ထ�လ်�ဂ� �တ���ဖင�်   ရ�သ�မ 

�ရ��အလ�ယတ်က�  သ���လ���ငပ်�သည်။ မ�လ�၊ မတရ�၊  စ်�က��မ��င�်  �ခ��င�် 

က��၊ လ�ပက်�၊ ဇရပက်�င�်၊ က�ည�်တ�က်�ပ�က်�က��ရ��တ��မ�  စ���သ�က်က�န် 

မ���က��  ၀ယယ်�ရပ��၊ က�နပ်စည�်မ���သယယ်�ရ�တ�ငလ်ည�်  ဆ��ငက်ယ၊်  က���င�်  

�ထ�လ်�ဂ� �တ�� �ဖင�် အလ�ယတ်က� သယယ်���င်ကပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

အသက်(၁၅-၆၄)�စ်အတ�င�် အလ�ပရ်��သ�ဦ��ရက�� အလ�ပအ်က��ငအ်မ� ��အစ���င�် 

က���၊မအလ��က်ခ���ခ���ဖ�်�ပ�သ�ဇယ�� 

 

 

 

အလ�ပအ်က��ငအ်မ� ��အစ�� 

အလ�ပရ်��သ�ဦ��ရ ရ�ခ��ငန်န်� 

 

စ�စ��ပ�င�် 

 

က��� 

 

 

မ 

 

စ�စ��ပ�

င�် 

 

က��� 

 

 

မ 

စ�စ��ပ�င�် ၁၀၀၀ ၆၀၀ ၄၀၀ ၁၀၀ ၆၀ ၄၀ 

လယယ်�စ��က်ပ� ���ရ� ၅၀၀ ၃၀၀ ၂၀၀ ၅၀% ၃၀% ၂၀% 

�မ���မ�ရ� ၂၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၂၀% ၁၀% ၁၀% 

၀န�်ဆ�ငမ်�င�်အ�ရ�င�် 

လ�ပသ်��မ��� 

၈၀ ၄၀ ၄၀ ၈% ၄% ၄% 

နည�်ပည� �င�်ဆက်စပသ်ည�် 

အသက်�မ��ပည�ရ�င ်

၅၀ ၃၀ ၂၀ ၅% ၃% ၂% 

အ��ခခ�အလ�ပသ်မ��မ��� ၁၇၀ ၁၃၀ ၄၀ ၁၇% ၁၃% ၄% 

       

 

 
 

၂၀ 

၁၀ ၄ ၂ ၄ 
၀ 
၅ 

၁၀ 
၁၅ 
၂၀ 
၂၅ 
၃၀ 
၃၅ 

�က��က�်ဖ�က��ရ��အတ�င�်ရ�� က���/မအလ��ကအ်လ�ပအ်က��ငအ်မ� ��အစ��မ��� 

စ�စ��ပ�င�် 

က��� 

မ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၅-၆-၂။ မ����ဖလ�ထ�တလ်�ပ်မစနစ် 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��၏ �ဒသခ�မ���သည�် မ����ဖလ����ရ�ဓ�လ�အရ �တ�င် 

ယ�စ��က်ပ� ���ခင�်၊ တ��င်တပ��င�်မ���မ�ရ�လ�ပင်န်�မ����ဖင်� အသက်�မ��၀မ�် လ�ပက်��င ်

ကပ�သည။် �က��က်�ဖ�က��ရ��သည် ဘ���ဘ���မ���လက်ထက်ကတည�်က က�င�် 

သ���ခ��သည�် စ��က်ပ� ���ရ�စနစ်မ��  ၎င�်တ��စ��က်ပ� ��သည�် �မ�် (သ��မဟ�တ)် မ�နယ ် အ 

တ�င်�ရ��  အထ�က်�က�င�်သည�် စ��က်ပ� ���ရ�ခင�်မ���မ� မ� ��စ�တ်မ���က�� �ပန်လည ်သန�် 

ပ���န�က် ရ�သ�တ�င် ထပမ်�စ��က်ပ� ��ကပ�သည။်  �ဒသခ�အမ���စ�သည ်အဆ��ပ� မ���� 

ဖလ� စ��က်ပ� ��နည�်အတ��င�် စ��က်ပ� ��ကပ�သည။် သ���သ�် လက်ရ��ပ�င�်လင�်လ��သ� 

�ခတအ်��ခအ�နတ�င ်�တ�ငသ်�မ���အ�န�ဖင�် မ� ���က�င�်မ� ��သန်��င�် ပတ် သက်၍ 

အသ� ပည�မ���အထ��က်အ�လ��က်ရ��လ�သလ��  အစ���ရပ��င�်မ� တ�၀န်ရ��သ�မ����င�် 

စ��က်ပ� ���ရ�တ���တက်�ရ�အတ�က် �ဆ�ငရ်�က်�နသည�် အဖ��အစည�်မ���ကလည�် 

စ��က်ပ� ���ရ�တ���တက်�ရ�ကမ���တ�င် မ� ���စ�အခန�်က တစ်ရပအ်�ဖစ်ထ��ရ�� 

လ�ကပ�� �ဖစပ်�သည်။  

 

၅-၆-၃။ အ�မ�်ထ�ငစ်�အလ��က်�စစ််ပ�မ်�မ၀င�်င� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် �နထ��င်က�သ� �ဒသခ�မ���၏ အ�မ�်ထ�ငစ်� အ 

လ��က်�စစ််ပ�မ�်မ၀င်�င�သည် အ�မ�်ထ�ငစ်�တစ်အ�မလ်�င ် တစ်�စ ် ၀င်�င�(ခန�်မ�န�်) 

(၁၂၀၀၀၀၀၀က�ပ် )ခန�် ၀င်�င�ရ��ပ�သည။် 

 

၅-၆-၄။ အဓ�က၀င�်င�ဇစ�်မစ် 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အန��၀န်�က�ငရ်�� �ဒသခ�အမ���စ�၏ အဓ�က၀င�်င�သည ်

�တ�ငယ်�စ��က်ပ� ���ရ�လ�ပင်န်�မ���မ� ရရ��ပ�သည။် တခ� �သည် �မ���မ�ရ�လ�ပင်န်� 

မ���၊ က�ပန်�အလ�ပမ်���မ� ရရ��ပ�သည။် �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည ်စ�မ�က�န�် 

ဧရ�ယ�တ�င ် �ဆ�ငရ်�က်မည�် �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တ်လ�ပ�်ခင�်လ�ပင်န်�မ���တ�င်  �ဒ 

သခ�မ���အ�� �ခယ�ခန�်ထ��မည ် �ဖစ်�သ��က�င�် အလ�ပအ်က��င ် အခ�င�်အလမ�် 

မ��� ပ��မ��ရရ���တ��မည ်�ဖစပ်�သည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

၅-၆-၅။ စ��ပ����ရ�လ�ပင်န�်  ��မယ�ပ��ငဆ်��ငမ် 

�က��က်�ဖ�က��ရ��၏ �ဒသခ�မ���သည�်တ�ငယ်�လ�ပင်န�်မ���၊ စ��က်ပ� ���ရ� လ�ပ် 

ငန်�မ��� စ��က်ပ� ��လ�ပ်က��ငရ်နအ်တ�က် ယ���မမ���အသ��သ�� ပ��ငဆ်��င်ကပ�သည။် တ��ငတ် 

ပ��င�်မ���မ�ရ�လ�ပင်န်�မ���အတ�က်အ�မ�်မ��တ�ရစ�နမ်���အသ��သ��ပ��ငဆ်��င်ကပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

၅-၆-၆။ တ��ငတ်ပ��င်စ��က်ပ� ���ရ��င�် �မ���မ�ရ� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��၏ �ဒသခ�မ���သည် င�တ၊် သရက်၊ ��ပ�င�်စသည�် သ�� 

��မ���က�� တ��ငတ်ပ��င ်စ��က်ပ� ��ကပ�� ကက်၊ ၀က်၊ ���မ���က�� တ��င် တပ��င် �မ���မ 

ကပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၅-၆-၇။ စ��ပ����ဖစ ်စ��က်ပ� ���ရ� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် �နထ��င်က�သ� �ဒသခ�မ���သည် �မ်�က�� စ�� 

ပ����ဖစ် စ��က်ပ� ��ကပ�သည။် 

 

၅-၇။ က�န�်မ��ရ�ဆ��ငရ်� အစ�တအ်ပ��င်�မ���  

 ၅-၇-၁။ �သဆ���နန်��င�် �ရ�ဂ��ဖစပ်���နန်� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ်�နထ��င�်က�သ� �ဒသခ�မ���၏ �သဆ���မ အမ��� 

စ�သည် ဖ����ခင်�၊ �ခ��င�်ဆ����ခင်�၊ �ခ�င�်က��က်�ခင�်၊ ဗ��က်န��ခင�်၊ စသည�်�ရ�ဂ� 

လကဏ�မ��� ခ�စ��ရပ�� �သဆ����ခင�်�ဖစပ်�သည။် ထ���ပင ် က��ယ၀်န�်ဆ�ငမ်��� 

က��ယ၀်န�်ဆ�ငစ််၊ မ��ဖ���စ်၊ မ��ဖ���ပ�� �သဆ���မမ���၊ �မ��ကင�်စမ� တစ်�စ ်

�အ�က်က�လ�ငယမ်��� �သဆ����ခင�်မ���လည�် ရ��ပ�သည။်  

 ၅-၇-၂။ �ရ�ဂ��ဖစပ်���မ အ��ခအ�န 

  �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် �နထ��င�်ကသ� �ဒသခ�မ���သည် �သ�� 

တ���၊ �ခ��င�်ဆ���၊ ���စ�၊ �ခ�င�်က��က်၊ ဗ��က်န� ၊ သ�မန်ဖ���န�စသည်��ရ�ဂ�မ���သ� 

�ဖစ်ပ���ပ�သည။် 

 ၅-၇-၃။ မ�တ�်တဆ�င�် ထ�ခ��က်မမ��� 

  �က��က်�ဖ�က��ရ�� �နထ��င်က�သ� �ဒသခ�မ���သည် စ��က်ပ� ���ရ� 

က��သ� အဓ�ကထ�� လ�ပ်က��င်ကသည�်အတ�က် လ�ပင်န်�ခ�ငထ်�ခ��က်မအနည�်ငယသ်� 

ရ�� ပ�သည။် က��လမ�်�ဘ�တ�င် တညရ်���န�သ� �က��ရ���ဖစ်သည�်အတ�က် ယ�်မ 

�တ�တ်ဆ ထ�ခ��က်မမ���လည�် အနည�်ငယရ်����ငပ်�သည။် 

 

၅-၈။ စ�မ�က�န�်တညရ်��ရ��ဒသ၏ အ��ခခ�အ�ဆ�က်အဦ�မ����င�် ၀န�်ဆ�ငမ်မ��� 

 ၅-၈-၁။ �စ��တည�်နရ� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် �စ��မရ���သ��က�င�် �က��ရ��၏ အ�န�က် 

�တ�င်ဘက် (၇)မ��င ် အက��တ�ငရ်���သ� �ခ��င�်က�� �စ��သ��လည�်�က�င�်၊ စ်�က�� 

မ� �စ��သ�� လည�်�က�င�်၊ မတရ�မ��ဈ�သ��လည�်�က�င�်  က�နပ်စည�်မ���က��သ��� 

�ရ�က် ၀ယယ်�ရပ�သည်။ 

 

  

 U MYO HTET AUNG (Geologist) Page 113 
 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 ၅-၈-၂။ ပည��ရ��င�် က�န�်မ��ရ�အ�ဆ�က်အအ��မ���၏ တည်�နရ�၊  

 အမ� ��အစ���င�် စ�မ�်�ဆ�ငရ်ည် 

  �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ်အ��ခခ�ပည�အလယတ်န်��က��င�်(၁)�က��င�် 

 ရ��ပ�သည်။ ဆရ�/မ  ဦ��ရ (၈) ဦ�ခန�် ရ��ပ�� �က��င�်သ��(၁၆၃) ဦ�၊ �က��င�်သ��ပ�င�်  

(၁၁၆)ဦ�ခန�် ပည�သင်က��လ�က် ရ��ပ�သည။် ၎င�်�က��ရ��တ�င် �က��လက်�ဆ� 

�ပ�ခန�် ရ��ပ�သည။် �ရ�ဂ�အ�နအထ�� အ��ခအ�နအ�ပမ�တည၍် �က��လက ်

�ဆ��ပ�ခန�်�င�် လ���လ�က်မ မရ��ပ�က �က��ရ��၏ ��မ�က်ဘက် (၇)မ��ငခ်န�် အက�� 

တ�င် ရ���သ� �ခ��င�်က���က��ရ��၏ တ��က်နယ�်ဆ���သ��လည�်�က�င�်၊ မတရ�မ�၊ 

မ�လ�မ�မ���သ��လည�်�က�င�် သ����ရ�က်က�သရ�က�င�် �လ�လ��တ�ရ��ရပ� 

သည။် 

 ၅-၈-၃။ ဘ�န�်�တ�်က���က��င�်မ���၏ တည်�နရ� 

  �က��က်�ဖ�က��ရ��သည ် ဗ�ဒဘ�သ� ဗမ�လ�မ� ��မ����ဖစ်သည�် အ 

တ�က် ဘ�န်�က���က��င�်(၁)�က��င�်ရ��ပ�� သ�တင်�သ���သ�ဃ� အ�ရအတ�က်(၆)ပ�� ရ�� 

�သ��က�င�် ဘ�သ�သန�က�စရပမ်���က�� သ�ဃ��တ�မ်����င်� ရပ်မ�ရပ်ဖမ����င�် 

တ��ငပ်င်က� �က��ရ��၏ သ��ရ�န��ရ�က�စရပမ်���က�� စည�်လ���ည��တစ်�� စ�မ�်စ�မ�် 

တမ� �ဆ�ငရ်�က်က�က�င�် �လ�လ��တ� ရ��ရပ�သည်။ 

 ၅-၈-၄။ အ��ကစ��ဆ��ငရ်�အ�ဆ�က်အဦမ��� 

�က��က်�ဖ�က��ရ��၏တ�င ်�ဒသခ�လ�ငယမ်���ကစ��သည�် �က��ရ�� �ဘ� 

 လ���က�င�် ရ��ပ�သည်။ 

 ၅-၈-၅။ �ရ�ပ��ဝ�ရ� ၀န်�ဆ�ငမ်မ��� 

�က��က်�ဖ�က��ရ��၏ �သ�က်သ����ရအတ�က် အ�မတ်��င်�အ�မတ်��င�်တ�င�်�မ 

�အ�က်အနက်�ပ (၄၅)�ပခန�်ရ���သ� �ရတ�င�်မ���မ� ရရ��ပ�� �က��ရ��၏ �သ�က်သ��� 

�ရအ�ဖစ ် အသ����ပပ�သည။် စ��က်ပ� ���ရ�လ�ပင်န်�မ���အတ�က် �ခ��င�်က���ခ��င�်မ� 

လည�်�က�င�်၊ ဧရ�၀တ��မစ်�ရက�� လည�်�က�င�် အသ����ပက�က�င�် �လ�လ� 

�တ� ရ��ပ�သည။် 

 ၅-၈-၆။ လပစ်စ်�ပ��ဝ�ရ� ၀န်�ဆ�ငမ်မ��� 

�က��က်�ဖ�က��ရ��၏ လ��အပ�်သ� လပစ်စ်စ�မ်�အ��က�� မ�နယ် လပစ်စ် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

ဓ�တ်အ���ဖန�်ခ� ��ရ�လ�ပင်န်�မ� �ဖန်��ဝ�ပ�လ�က် ရ��ပ�သည။် ထ���က�င�် �ဒသခ� 

�ပညသ်�မ���သည် မ�နယ်လပစ်စ်ဓ�တ်အ��က�� လ��လ���လ�က်�လ�က် အသ����ပ��င ်

ကပ�သည။် 

 ၅-၈-၇။ အမ�က်သ�မ�်၀န�်ဆ�ငမ်မ��� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��၏ အမ�က်သ�မ�်သည�်စနစ်သည ် က��ယထ်�က��ယထ် အ 

မ�က်သ�မ�်သည�် အဖ��က�� ဖ��စည�်က� အပတစ််အမ�က်မ���က��သ�မ�်ဆည�်ပ��  သတ် 

မ�တ်ထ���သ� အမ�က်စ�ပ��က�င�်သ�� စ�န�်ပစ်ကပ�သည။် 

 

၅-၉။ ယ်�က��မဆ��ငရ်� ရင်��မစမ်��� 

 ၅-၉-၁။ ယ်�က��မ အ�မ�အနစမ်���၏ တည�်နရ��င�် ဝ��သသလကဏ�မ��� 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၏ အန��၀န�်က�ငတ်�င ် ယ်�က��မအ�မ�အနစဆ်��ငရ်� �န  

ရ�မ��� မရ��ပ�။ �ဒသခ�မ���သည်  ဗ�ဒဘ�သ�ဝင ် �မနမ်�လ�မ� ��မ��� �ဖစ်က၍ ဘ� 

သ��ရ� က��င�်င�်သ�မ����ဖစ်ပ��၊ ���ရ�ဓ�လ� ထ���တမ�်စ်လ�မ���အ�� အခ� �န်အခ� 

�င်�အည� က�င�်ပ�ပလ�ပ�်လ�ရ��ပ�သည်။  အခ� �သည ်နတ်က���က�ယ�်ခင�်မ���ရ���န�သ�် 

လည�် ���ရ�ယ်�က��မ အ�မ�အ�စမ်���၊ ဓ�လ�ထ���တမ�်စ်လ�မ���က�� ထ�န�်သ�မ�် 

က�က�င�် �လ�လ��တ�ရ�� ရပ�သည။် 

၅-၉-၂။ ခရ��သ���လညပ်တရ်� �နရ�မ��� 

 �က��က်�ဖ�ဒသတ�င် ခရ��သ���မ��� လညပ်တရ်��နရ�မ��� မရ��ပ�။ 

၅-၉-၃။ သမ��င�်၀င်�င�်�ရ���ဟ�င�်�နရ�မ���၊ သ�ပ�ဆ��ငရ်� တနဖ်����မင�်မ���သ� 

�နရ�မ��� 

 �က��က်�ဖ�ဒသတ�င ်သမ��င�်၀င်�င်��ရ���ဟ�င�်�နရ�မ���၊ သ�ပ�ဆ��ငရ်� တန် 

ဖ����မင်�မ���သ� �နရ�မ��� မရ��ပ�။ 

၅-၉-၄။ ဘ�သ��ရ��နရ�မ���၊ ဘ�သ��ရ�၀တပစည�်မ��� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င ် ဘ�သ��ရ��နရ�မ���မ�� ဘ�န�်�တ�်က���က��င�် 

မ���၏ �နရ�မ���ပင်�ဖစပ်�သည်။ �စ်စ်တ��င�် က�င်�ပမ��ဖစ်�သ� �က��ရ��၏ 

ဘ�သ��ရ�ပ���တ�မ်���တ�င် �က��ရ��သ��က��ရ��သ��မ��� စ��ပ�င�်၍ လ�ဒ�န�်�သ� 

ဘ�သ��ရ�ဆ��ငရ်�၀တပစည�်မ����ဖင်� သ�ဃ��တ�မ်���က�� ဆက်ကပ်လ�ဒ�န�်က 

�က�င�် �လ�လ��တ�ရ��ရပ�သည်။ 
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၅-၁၀။ �မင်က�င�်ဆ��ငရ်� ရင�်�မစ်မ���  

 ၅-၁၀-၁။ ��မယ�ရခင�်မ��� 

 �က��က်�ဖ�က��ရ��သည ် စ��က်ပ� ���ရ�က�� အဓ�ကထ��လ�ပက်��ငသ်ည�် �က��  

ရ���ဖစ်သည�်အတ�က် စ��က်ပ� ��ထ���သ� စ��က်က�င�်မ���၊ တ��ငတ်ပ��င ် စ��က်ပ� �� 

ထ��သည�် ရ�သ��ပ သ���စ��က်ခင�်မ���၏ စ�မ်�လန�်စ����ပ�သ� စ��က်ခင�် စ�မ�်စ�မ်� 

�လ�မ���၏ �မင်က�င�်မ���သည် �မငရ်သ�မ���၏ က��ယစ်�တ်�လ���က�� �အ�ခ�မ�်�စပ� 

သည။် 

 ၅-၁၀-၂။ ယ်�က��မဆ��ငရ်� အထ�မ�်အမ�တမ်��� 

  �က��က်�ဖ�က��ရ��၏ �ဒသခ�မ���သည် ဗ�ဒဘ�သ�၀င် ဗမ�လ�မ� �� 

မ��� �ဖစသ်ည�်အတ�က် ဘ�သ��ရ�ဆ��ငရ်�  အထ�မ�်အမ�တပ်���တ�မ်���၊ ���ရ�ယ် 

�က��မ ဓ�လ�ထ���တမ�်ဆ��ငရ်� ပ���တ�မ်���က��  �စစ််စည်က��သ��က်မ�က်စ�� က�င�်ပ 

ကပ�သည။် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ��င�် (၂)က�လ��မ�တ�အတ�င်� သမ��င�်ဝင ်ယ်�က��မ အ�မ� 

အ�စမ်���၊  ဘ�ရ��ပ�ထ����စတ�မ���၊  သ�သန��ရ�ဆ��ငရ်� အ�ဆ�က်အဦမ��� မရ�� 

သည�်အတ�က် �ရ���ဟ�င�်ယ်�က��မ အ�မ�အ�စ်မ����င်� ပတသ်က်၍ ပ�က်စ��ဆ��� 

���ခင�်၊ ထ�ခ��က်�ခင�် မရ����ငပ်�။  �ဒသခ�မ���သည်  ဗ�ဒဘ�သ�ဝင် �မန်မ�လ�မ� �� မ��� 

�ဖစ်က၍ ဘ�သ��ရ� က��င�်င်�သ�မ����ဖစ်ပ��၊ ���ရ�ဓ�လ� ထ���တမ�်စ်လ� မ���အ�� 

အခ� �နအ်ခ��င�်အည� က�င�်ပ �ပလ�ပ�်လ�ရ��ပ�သည။်  အခ� �သည ် နတ်က���က�ယ�်ခင�် 

မ���ရ���န�သ�လ်ည�် ���ရ�ယ်�က��မ အ�မ�အ�စ်မ���၊ ဓ�လ�ထ���တမ်�စ်လ�မ��� 

က�� ထ�န်�သ�မ�်က�က�င�် �လ�လ��တ�ရ�� ရပ�သည။် 

 

၆။ ထ�ခ��က်မမ���က�� သတ်မ�တ�်ဖ�်ထ�တ�်ခင�် �င�် �လ���ပ���စ�ရ� နည်�လမ�်မ��� 

၆-၁။ သက်�ရ�က်မ၏ သ�ဘ�သဘ�၀ 

  သက်�ရ�က်မသည ် ဆ���က� ��(သ��)အက� ���ဖစထ်�န�်မ �ဖစ်��ငပ်�သည။် �လအ 

ရည ် အ�သ��၊ �ရအရညအ်�သ��၊ ��မဆ�လ��င်�အ�ခ���ပပ်��င�်ဆ��ငရ်� ပတ၀်န်�က�င် 

တ�� အ�ပတ�င ် ဆ���က� ��မ��� သက်�ရ�က်��ငပ်�သည်။ အ�ပသ�ဘ�သက်�ရ�က်မ 

မ���သည် လ�မစ��ပ����ရ�ပ��စ�မ����ဖစ်�သ� ဥပမ�-အလ�ပအ်က��ငအ်ခ�င�်အလမ�်မ���၊ 

�ဒသ အတ�င�်စ��ပ����ရ�က�� အက� ���ပသည�် စ��ပ����ရ�လပရ်���မမ���၊ အ��ခခ�အ 

�ဆ�က်အအ���င�်၀န်�ဆ�ငမ် ဖ��ဖ��တ���တက်�ခင�်က�� �မင�်တင်�ခင�်�င်� �ဒသခ�မ���၏ 

စ��ပ����ရ�အ��ခအ�နက�� �မင�်တင�်ခင်�စသညတ်���ဖစ်ပ�သည။် ဆ���က� ���င�် အ�ပသ 
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�ဘ� သက်�ရ�က်မမ���သညတ်��က်��က်�ဖစ�်စ သ�ယဝ်��က်�ဖစ�်စ သက်�ရ�က်မ 

ရ����ငပ်�သည။်  

 လ�မစ��ပ���အ�ပ သက်�ရ�က်မမ���သည် တစ်ခ�တစ်ရ�တ�င် အ�ပန်အလ�န် 

အက� ��သက်�ရ�က်��ငပ်�သည။် သတတ�င�်စ�မ�က�န�်သည် �ဒသခ�မ���အ�ပအက� �� 

သက်�ရ�က်မမ���ရ����ငသ်လ�� �ဒသခ�မ���သညလ်ည�် သတတ�င�်လ�ပင်န်�မ��� အ 

�ပအက� ��သက်�ရ�က်မမ��� ရ����ငပ်�သည်။ �ဒသခ�မ����င�် �က�င�်�သ� ခငမ်င် 

ရင်����စ�� �ပ�င်�သင်�ဆက်ဆ�မမ���သည် စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�အ�ပ �က�င�်�သ� 

အက� ��သက်�ရ�က်မ�ဖစ်ပ�� �ဒသခ�မ����င်�ရနလ်���သ�ဆက်ဆ�မမ���သည် စ�မ�က�န�် 

လ�ပင်န်�အ�ပ မ�က�င�်�သ� ဆ���က� ��မ��� သက်�ရ�က်��ငပ်�သည။်  

 

၆-၂။ထ�ခ��က်မမ���က�� သတ်ၝတ�်ဖထ�တ�်ခင�်�င�် �လ���ပ��သက်သ��စ�ခင�်ဆ��ငရ်� 

အယ�အဆအတ�က် အ��ခခ�နည�်စနစ်မ��� 

 အ�ပသ�ဘ��ဆ�င�်သ�(သ��မဟ�တ)် အက� ���ဖစ်ထ�န�်�သ� သက်�ရ�က်မ 

မ���က�� အလ�ယတ်က�မ�မင်��င်�သ��က�င�် အလ�ယတ်က�ရ���ဖ��တ�ရ����င်�သ� 

အ��ခခ�အ�ဆ�က်အ��မ����င�်၀န�်ဆ�ငမ် ဖ��ဖ��တ���တက်မ၊ လ��နမအဆင�်အတန�် 

တ���တက်မစသည်� �ပ်၀တဆ��င်ရ� တ���တက်မမ���က�� �လ�လ�မမ��� �ပလ�ပခ်��ပ� 

သည။် သ�ဘ�ထ��အ�မင်မ���သညလ်ည�် ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ���က�� ခ���ခ�� 

သတၝ်တ်��င�်သ��က�င�် စ�မ�က�န�်အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�မ်�င�်ပတသ်က်၍ �ဒသခ� 

မ���၏ သ�ဘ�ထ��အ�မငမ်���က��လည�် စစ်�ဆ��မ��မန်��ခင�်မ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ 

 �ပ်ပ��င�်ဆ��ငရ်�၊ ဓ�တ�ပ��င်�ဆ��ငရ်� ဇ�၀ပ��င�်ဆ��ငရ်�အမ� ��မ� ���သ� ပတ်၀န်� 

က�ငဆ်��ငရ်� သက်�ရ�က်မမ���က�� က�ရ�ယ�မ���အသ����ပ၍ အခ�က်အလက်မ��� ရ�� 

�ဖ��ခင�်၊ တ��င�်တ��ခင�်�င�် အက��ဖတ�်ခင�်မ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည။် တ�က�ၝနက်န�်သ� 

ဆန�်စစ်မမ��� �ပလ�ပ်��ငရ်န်အတ�က် နယပ်ယအ်သ��သ��ၝ ကမ�်က�င် ပည�ရ�ငမ်��� 

�ဖင်� �ဆ�ငရ်�က်က� တ�က�ၝန်ကနဆ်န�်စစ်မအတ�က် သတၝ်တထ်���သ� ဓ�တ်ခ�� 

ခန�်မ���တ�င် စမ�်သပစ်စ်�ဆ��ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ�သည်။ 

 �လ���ခ��ရ�သည် အ�တ်လကဏ� သက်�ရ�က်မ�ပ (Issues)မ���က�� 

��ဖရ�င�်ရန် �န�က်ဆ���နည�်လမ�်အ�ဖစ ် သတၝ်တ်ခ��ပ�သည။် ပထမဦ�ဆ���အ�န�ဖင်� 

အက� ��သက်�ရ�က်မမ���က�� �ရ��ငရ်���ရန် က�တငက်�က�ယသ်ည�် နည�်လမ�် (သ��) 

အ�ခ���ရ��ခ�ယရ်�တစခ်�ခ�က�� စ်�စ��ခ��ပ�သည။် အကယ၍် ၎င�်နည�်လမ�်သည် 

 U MYO HTET AUNG (Geologist) Page 117 
 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

အလ�ပမ်�ဖစ်ခ��ပ�က အန�မ်�ဆ���အတ��င�်အတ�က�� စ်�စ��ခ��ပ�သည။် ၎င�်သည် မ�ဖစ်��င် 

�သ�ပ�က �န�က်ဆ���အ�န�ဖင�် �လ���ပ��သက်သ��စရန ် (�လ���ခ��ရ�)နည�်လမ�် 

မ���က�� ထည်�သ�င�် စ်�စ��အ�က�ငအ်ထည်�ဖ�သ်���မည ်�ဖစပ်�သည်။  

 ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ���က�� အက��ဖတရ်�တ�င် သက်�ရ�က်မ၏ သ�ဘ� 

သဘ�၀ ၊ အတ��င�်အတ�၊ က�ခ� �န်�င�်�ပင်�ထန်မစသည�် စ�သတၝ်တ်ခ�က်မ���က�� ခ� 

ၝတ်က� �ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ�သည။် ဤနည�်အ���ဖင�် သင�်�လ���်သ� �လ���ပ���စ�ရ� 

နည�်လမ်�မ���က�� အသ����ပ��ငပ်�သည။်  အပ�က်သ�ဘ��ဆ�င�်သ� သက်�ရ�က်မ 

မ���က�� �လ���ခ�ရန် (သ��) �ပငဆ်ငရ်န် အလ�နအ်�ရ�က��သည ် �ဖစ�်သ�လ်ည�် အ�ပ 

သ�ဘ�သက်�ရ�က်မမ���က�� တ����မင်��ခင�်(သ��) ပ���က�င�်�အ�င ် �ပလ�ပရ်န�်သ� ် 

လည�် မရ��မ�ဖစ် လ��အပပ်�သည။်  

 

၆-၃။ �ရ�သတတ���ဖ�်�ခင�်၏ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ���အက�်�ခ�ပ် 

 �ရ�သတတ���ဖ��်ခင�်သည် �ရ���ပ�င်��ရ�မရ��င�်သ� လ�ပင်န�်တစ်မ� �� �ဖစ် 

သည။် အဘယ�်က�င�်ဆ���သ�် �က�င�်မ�န်�သ� �ရ�သတမ���ထ�က်ရ��ရ� �ဒသတ�င ်

သ� တ���ဖ�ထ်�တ်လ�ပလ်�ပရ်ပ�� ခ�င�်�ပမ�န�်ခ�ထ���ပ��သ� လ�ပက်�က်အတ�င�်သ� 

တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပရ်�သ� လ�ပင်န်��ဖစ်သည။်  

�ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပမ်�က�င�် �ဖစ်�ပလ��သ� ဆ���က� ��မ���ၝ� အ 

မ���အ���ဖင�် ၝ��ယ�င်�စ���ဖ��်ပထ���သ� အ�ဆ�က်အအ��မ��� �ဆ�က်လ�ပ�်ခင�်၊ 

အလ�ပသ်မ��မ���အတ�က် အ���အ�မ်�င�် အ��ခခ�အ�ဆ�က်အအ�� စနစမ်���က�� ထ�န�် 

ခ�ပ်မမရ���ခင်�၊ မလ���လ�က်�ခင�်၊ သဘ�၀ပတ်၀န်�က�င ် က�က�ယ�်စ�င�်�ရ��က်�ရ� 

အတ�က် လ�ပက်�က်အတ�င�်တ�င ် အ��ခခ�မ�မ��� လ���လ�က်မ မရ���ခင�်�က�င�်�ဖစ ်

သည။် ၎င�်အခ�က်အလက်မ����က�င�် �လ၊�ရ၊ ��မဆ�လ�၊ ရ�သ�ဥတ�၊ သစ်ပင ်

သစ�်တ�မ���၊ က�န�်��မ�င�် ရခင�်မ���စသည်�က��သ���သ�် �ဂဟစနစမ်��� အ�ပတ�င ်

အ�တလ်ကဏ��ဆ�င�်သ� ဆ���က� ��မ��� �ဖစ်�ပ�စ��ငပ်�သည်။ 

�ယဘ�ယ�အ���ဖင�် ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ��� (သ��)အရ�ယ�်ဖစ်�စ��င် 

�သ� အဓ�ကအ�က�င�်ရင�်မ���ၝ�- 

- က�တင�်ပင်ဆင�်ခင�်လ�ပင်န်�မ����ဖစ်သည�် အ�ဆ�က်အအ��၊ 

လမ�်မ����ဖ�က်လ�ပ်�ခင�်�င�်အတ� ��မ�အ�က် တ���ဖ�ရ်�တ�င ်

အပငမ်��� အနည�်ငယ်ရ�င်�လင�်ဖယရ်����ခင�် 
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- စက်ယရ��မ���၊ ��မသယက်��မ����ဖင�် စမ�်သပတ်��င�်တ��ခင်�၊ 

တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ�်ခင�်၊ သယယ်�ပ���ဆ�င�်ခင�် 

- လ�ပင်န်��ဆ�ငရ်�က်�နစ် ပစည�်သ���လ��င်�ခင်�၊ သယယ်�ပ�� 

�ဆ�င�်ခင�်၊ တ���ဖ��်ခင်�မ���ၝ (မ��ခ���၊ အ�င�၊ ဆ�ည�သ�၊ တ�န်ခ� 

မ၊ အန��မ���ထ�တ်လ�တ�်ခင�် 

- ထ�တလ်�ပ်မလ�ပ�်ဆ�ငရ်�တ�င ် အ�ပယ���မမ���ဖယ်ရ���က� 

စ�န်�ပစ်�က��က်မ����င�်စ�န�်ပစ်��မစ�မ��� စ�ပ���ခင�် 

- ၀န်ထမ�်အ�ဆ�က်အအ��မ���၊ အလ�ပ်��မ���၊ စ��ဖ���ဆ�ငမ်���၊ 

�ရအ�မသ်�မ���ၝ စ�န�်ပစ်အမ�က်မ���၊ စ�န�်ပစ်�ရမ��� ထ�က်ရ���ခင�် 

အ�ထ��ထ�အ�တလ်ကဏ�မ��� သက်�ရ�က်မမ���(သ��) �ဘ�အရ�ယ ်

မ���က�� က�လတ��၊ က�လရ�ည်�င�် အမ�တမ�်အရ�ယ�်ဖစ်�စန�ငသ်ည�် အမ� �� 

အစ��မ��� အ�ဖစ် ခ���ခ����ငပ်�သည်။ 

 (၁) က�လတ���ဘ�အရ�ယ-် ဥပမ�- အပင်�င�်�မက်မ���က�� ဖ�က်ဆ���ခင�်၊ 

 ယ�ယ�လမ�်မ����ဖ�က်လ�ပ်�ခင�်၊ အ�ဆ�က်အအ��မ����ဆ�က်လ�ပ�်ခင�်၊  

 အမ�က်ပ��မ��� 

 (၂) က�လရ�ည�်ဘ�အရ�ယ-် လ�ပင်န�်လညပ်တ်�ဆ�ငရ်�က်ပ��ခ� �န်�င�်  

 �ဆ�ငရ်�က်ပ���န�က်ပ��င�်စအထ� က�ရ�ည�်သ� �ဘ�အရ�ယ်သက်�ရ�က် 

မမ����ဖစ်သည။်ဥပမ�- ရ�သ�ဥတ���ပ�င�်လ��ခင�်၊ အမ�လ��က်�ခင�်၊သစပ်င်မ��� 

ခ�တလ်�မမ����က�င�် အပငမ်����င�်သတဝ�မ���မ� ��သ�န�်�ပ��က်က�ယ�်ခင�်၊  

(၃) အမ�တမ်��ဘ�အရ�ယ-် ဥပမ�- သဘ�၀က�� �ပန်လညက်ယဆ်ယ�်ပ� 

��င်�သ� �တ��က�င၊် သစ�်တ�ရခင�်မ���၊ �ရရ�ညမ်ပ�က်စ����င�်သ� 

သဘ�၀သယ�ဇ�တမ��� ပ�က်စ���ခင�်�င�် အမ�တမ်� ��ပ�င�်လ��ခင�်။ 

 

၆-၄။ စ�မ�က�န�်၏ အဆင�်(၄)ဆင�်အတ�င�် သက်�ရ�က်မမ��� 

 စ�မ�က�န�်၏ သက်�ရ�က်မမ���က�� အဆင�်(၄)ဆင�်ခ���ခ����င်ပ�သည။် 

 (က) စ�မ�က�န�်�ရ�ဆ���ခင�်(သ��) ဒ�ဇ��င�်�ရ�ဆ���ခင�်အဆင�် (မ�ဝ�ဒဖ��ဖ��မအဆင�်) 

 (ခ) တည�်ဆ�က်�ရ�အဆင�် (အ�က�ငအ်ထည်�ဖ�မ်အဆင�်) 

 (ဂ) လ�ပင်န်�လညပ်တမ်အဆင�်(ထ�တ်လ�ပမ်အဆင�်) 

 (ဃ) ဖ�က်သ�မ�်�ရ�အဆင�် (သ��) မ��င�်ပ�တ်သ�မ်�မအဆင�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 �န�က်ဆ���အဆင�်တ�င ် �ပန်လညထ်��ထ�င�်ခင�်�င�်စ�န်�ပစ�်ခင်�(သ��) �ပနလ်ည�်နရ� 

ခ�ထ���ခင�်တ�� ပ�၀င်သည။် 

 �ပည�်စ���သ� စ��ပ IEE အစ�ရင်ခ�စ�တ�င် စ�မ�က�န�်အသစဆ်��ပ�က အဆင�်(၄)ဆင�်လ���က�� 

လမ�်�ခ�လ�မ်�မည ် �ဖစသ်ည။် သ���သ�် လက်�တ�က��သ� ရညရ်�ယခ်�က်မ���အတ�က် စ�မ� 

က�န�်အဆင�်�င�် တည်�ဆ�က်�ရ�အဆင�်က�� ဤအစ�ရင်ခ�စ�တ�င် �က��သ်���မည�်ဖစသ်ည။် 

ဆ��လ��သညၝ်� ထ��အဆင�်(၂)ခ�လ���တ�င ် ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ��� မရ��ဟ� မဆ��လ���ပ။ အၝန် 

တကယတ်�င် မ���စ���သ� တည�်ဆ�က်လ�ပ�်ရ�လ�ပင်န်�စ်(ဥပမ�-တည�်ဆ�က်�ရ�လ�ပ် 

ငန်�မ���အတ�က် သစ်ပငမ်��� ရ�င�်လင�်�ခင�်၊ အ�ဆ�က်အအ��မ���က��  အၝနတ်ကယ် �ဆ�က် 

လ�ပ�်ခင်�သည် ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မညၝ်� �သခ��မ မ���စ��ရ��သည။် က��မ���သ� စက်�� 

က��မ����င�် က��မ��သ� စက်��က��တစခ်�၏ အ�ခ��ဆက်စပအ်�ဆ�က်အအ��မ��� တည် 

�ဆ�က်�ခင�်�င�်မတ�သည�်အခ�က်ၝ� �ရ�သတထ�တလ်�ပသ်ည�် မ��င�်တ�င�်တ�င ် ���ခန�်ငယ ်

မ���၊ အ�မင်ယ�်လ�မ���၊ အလ�ပ်��စသည�် �သ�ငယသ်ည�် အ�ဆ�ကအ်အ��မ����ဖစသ်ည။် 

ထ�တလ်�ပ်ပ���သ� �ရ�သတမ���ထ��သည�်�နရ�၊ ထရပ်က��မ����င်� စက်ယရ��မ��� 

အတ�က်�နရ�မ���သည် ပ�င�်လင�်�သ���မပင ် �ဖစပ်�သည်။ ထ���က�င�် �ဆ�က်လ�ပ�်ရ� 

က�လအတ�င�် သက်�ရ�က်မမ���ၝ� အ�တ�အ်သင�် နည�်ပ��သညက်�� �တ�ရပ�သည။် 

�ဆ�က်လ�ပ�်ရ�အဆင�်တ�င ် အလ�ပသ်မ�� အနည�်ငယသ်�ပ�၀င်ပ�� လ�မစ��ပ���သက် 

�ရ�က်မမ���ၝ�လည်� နည�်ပ��ပ�သည။်  အၝန်တကယအ်���ဖင�် တည�်ဆ�က်�ရ� က�လ 

အတ�င�် �ဖစပ်���ခ���သ� �ပပ်��င�်ဆ��ငရ်� သက်�ရ�က်မ အမ���စ�သည် Operationက�လ 

အတ�င�် �ဖစ်ပ���မမ����င�်ဆငတ်�သည။် တစ်ခ�တည�်�သ� အဓ�ကက���ပ���ခ��န��ခ�က်မ���ၝ� 

က�လတ��(တည်�ဆ�က်�ရ�အဆင�်)�င�် က�လရ�ည ်(Operationအဆင�်)ပင် �ဖစ်ပ�သည။် 

 

၆-၅။Operationက�လအတ�င�်ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ����င�်�လ���ပ��သက်သ��စ�ခင�်မ��� 

 ၝန်ကန�်သ�တ��င�်တ��ခင�်၏ သက်�ရ�က်မမ���သည် �စ�်ပ�င်� (၅) �စၝ် (၁၀) �စ ်

အထ� �ဖစ်��င်�သ� Operation က�လ တစခ်�လ���အတ�က် �ဖစ်သည။် Operation က�လ 

အတ�င�် ဆ���က� ��ထ�ခ��က်မမ���က�� အဓ�ကအမ� ��အစ��(၅)မ� ��က�� ခ���ခ��သက်�ရ�က်��ငပ်� 

သည။် ၎င�်တ��ၝ�- 

 (က) �ရ၏ ပတ၀်န�်က�င်အ�ပ အ�ထ��ထ�သက်�ရ�က်မမ��� 

 (ခ) ��မယ�၏ ပတ်၀န်�က�ငအ်�ပ အ�ထ��ထ�သက်�ရ�က်မမ��� 

 (ဂ) �လထ�၏ ပတ၀်န�်က�ငအ်�ပ အ�ထ��ထ�သက်�ရ�က်မမ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (ဃ) ဇ�၀�ဗဒ၏ ပတ၀်န�်က�ငအ်�ပ အ�ထ��ထ�သက်�ရ�က်မမ��� 

(င) �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���ဘ၀အ�ပ �ယဘ�ယ� သက်�ရ�က်မမ���ပင် 

�ဖစ်ကပ�သည။် 

 ထ���ပင ်စ�န�်ပစ်ပစည်� စ�န�်ပစ်�ခင�်၊ ယ�်အသ���အလ�၊ အ�ရ��ပ အ��ခအ 

�န၊ က�န�်မ��ရ�လ���ခ�မ၊ အ�မငအ်���သက်�ရ�က်မ၊ လ�မဖ���န�မစသည�် �သ�ငယ် 

�သ� သက်�ရ�က်မမ���ပင် �ဖစ်ကပ�သည။် 

၆-၅-၁။ ��မယ�၏ ပတ်၀န�်က�ငအ်�ပ အ�ထ��ထ�သက်�ရ�က်မမ��� 

��မယ�ပတ်၀န�်က�ငအ်�ပအဓ�က သက်�ရ�က်မမ���ၝ� သတတ�င�် လ�ပ် 

ငန်�စတင်ရနအ်တ�က် သစပ်ငမ်���ဖယ်ရ���ရ�င�်လင်��ခင�်၊ �ရ�သတတ���ဖ�ရ်န် 

အတ�က် အ�ပယ���မဆ�လ��င�် စ�န�်ပစ်�က��က်မ���က�� သယယ်�ပ���ဆ�င၍် စ�န်� 

ပစ်�ခင�်ပင�်ဖစ်ပ�သည်။ ဤလ�ပ�်ဆ�ငမ်မ����က�င�် ဇ�၀မ� ��စ��မ� ��က��မ��� အထ��သ 

�ဖင်� သစ�်တ�မ����င�် ��မယ�ရခင�်��ပ�င�်လ�မမ���၊ အ�ပယ� ��မဆ�လ��မ��� 

တ��က်စ���ခင်�၊ �လ���ခ��ခင်�၊ ��မပ��ခင�်၊ ��မက ��ခင�်၊ ပ�တဆ်���ခင�်၊ �မစ်�ခ��င�် 

လယယ်���မမ���ထ�သ�� �န�်��မမ���အနညက်�ပ�� သဘ�၀�ရစ��ဆင်�မစနစ် ပ�က်စ�� 

�ခင�်အစရ���သ�  �န�က်�က�င�်�ပနလ်�ည�့်၍ မရ�သ� ဆ�����မမ��� �ဖစ်��ငပ်�သည။် 

အဂလနတ်�င် ခန်�ၝန�်��ခအ���ဖင�် သတတ���ဖ�မ်ၝ သတတ�င�်တန်ခ� �န ်

တ��င�်တ�င ်ဟက်က�(၄)ဟက်က�ခန�်ပ�က်စ��သညဟ်� ခန�်ၝန်�ရသည။် ဥပမ�အ���ဖင်�  

�စ်�ပ�င�်(၂၀) အတ�င�် ထ�တ်လ�ပခ်���သ� တန်ခ� �န(်၁၀)သန�်သည် ��မဟက်က� 

(၈၀၀)က�� ပ�က်စ��ခ��သည။် (Kataonia At 2013) 

သတတ���ဖ��်ရ�က၏ က��မ���သ� သက်�ရ�က်မၝ� ��မ�ဖစ်သည။် 

��မသည ်သစ�်တ��ဖစ�်စ၊ စ��က်ပ� ���ရ��ဖစ်�စ၊ လ��နထ��ငရ်��ဖစ်�စ သက်�ရ�က်မ 

သည ်က���ပ�� သည။် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�သည ်လယယ်���မ�င�်လ�သ�� အ��ခခ��နထ��င် 

မ မရ��သည�်�သ��က�င�် �လ���်က��ပ�ရန်က�စမရ��သည�်က�� �လ�လ��တ�ရ��ရပ� 

သည။် 

�လ���ခ��ရ�စ�မ�ခ�က်မ��� 

အ�ပယ���မဆ�လ��င�် �ရ�သတပ�၀င�်သ��ဗန်�မ���ထ��ရန် ဧရ�ယ�၊ 

က�နတ်င်က��က��မ����င�် စက်ယရ��မ���အတ�က် က�င�်�ပငမ်���၊ လမ်�ဧရ�ယ�မ���၊ 

Green Belt ဧရ�ယ��င�် စ�န�်ပစ်ပစည�်မ���အတ�က် ဧရ�ယ�မ���စသည်�တ��သည ်

��မယ�အသ���ခ�မမ��� �ဖစ်သည။် အကယ၍် ထ�ခ��က် နစ်န�ခ�ရသ�မ���၊ အ���အ�မ ် စ�န�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

ခ��ရသ�မ���ရ��ပ�က �လ���်က��င�်�ပန်လညထ်��ထ�င�်ရ� လ�ပင်န်�မ���က�� ထည�် 

သ�င�်စ်�စ��သင�်ပ�သည်။ ��မယ�အသက�်မ��၀မ်��က�င�်ဆ������ခင�်(အသ��အရ�က် 

စ��သ�����င�်သ� အစ�တအ်ပ��င်�မ���၊ �လ�ငစ်�သစ်မ���က��သ�� သဘ�၀ သစပ်င ်

ရင်��မစ်မ���၊ အမ�လ��က်�ခင�်)�က�င�် �ဖစ်�ပလ��သ� ဆင�်ရ�ဒ�ကမ���က�� �လ���ခ� 

ရန် လ��အပပ်�သည်။  

-အ�ပယ���မဆ�လ��မ���က�� လ���လ�က်စ�� က�က�ယ�်ခင�်�င�်ထ�န်�သ�မ�်�ခင�် 

- ��မပ��ခင�်၊ ��မ�လ���က��ခင�်၊ အ�ပယ���မမ��� သစပ်င်မ��� အ�ပ�လ�� 

က��ခင�်မ��� မ�ဖစ်�ပ�စရန်အတ�က် အ�ပယ���မဆ�လ�မ��� တည်မ��အ�င�်ပ 

လ�ပ�်ခင်� 

- စ�န�်ပစ်ပစည�်မ���က�� သဘ�၀ပတ်၀န်�က�ငဆ်��ငရ်�ထ�ခ��က်မအ�ပအ��ခခ�၍ စခန်� 

ခ��နထ��င်မအ�ဆ�က်အအ��မ���ၝ သ���ခ��ခ��ထ�က်ပ�� သတၝ်တထ်���သ� အမ�က်ပ�� 

မ���တ�င် စ�န�်ပစ်�ခင�်မ��� �ပလ�ပရ်မည ်�ဖစ်ပ�သည။် 

 တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ်ပ���သ��နရ�မ���က��  စ�န်�ပစ်�ရ�င�်  စ�န�်ပစ်�က��က်မ��� 

�ပန်လည�်�မဖ��ပ��   ��မဆ�လ�မ���   �ပနလ်ည ်ဖ���သင�်ပ�သည။်   တ�င�်�ဟ�င�်မ���က�� 

ဘယ�်တ��ၝ မခ�န်သင�်ပ�။ ၎င�်တ��သည် သဘ�၀ရခင�်��မမ�က်န�သ�င်�ပငက်�� ��မပ� 

�ခင�်�ဖင်� ထ�ခ��က်�စ��င်�သ��က�င�် �ဖစ်ပ�သည။် 

 တ�င်��င�်ခ� �င�်(သ��)��မက�က်လပမ်����င�်�တ�င�်စ�င်�သည် သဘ�၀ပတ်၀န်� 

က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�ရ�ထ�င�်ၝ ကည�်လင ် အ�ပဆ်���သည�် �မငက်�င�်မ� ���ဖစ်�သ� 

�က�င�် တ�င�်�င�်ခ� �င်�မ���က�� အမ�တမ်���မ�ပနဖ်��ပ�� သစပ်င်မ���စ��က်ပ� ��သင�်ပ�သည။် 

                      ၆-၅-၁-၁။ ��မဆ�လ�အပ�အ�ပယ���မဖယၡ်���ခင�်၏ သက်�ရ�က်မ 

သတတ���ဖ��်ခင�်တ�င ် အ�ပယ���မမ����ပ��စ�� ထ�က်ၡ��ခင�်တ�င ်

(Stripping Ratio)မ����လ�လ အ�ပယ���မ ဖယ်ၡ��မမ����လ�လ�ဖစ် 

ပ�သည။် �ရ�သတ၏ �အ�က်ခ��က��က် �က��က်�ပထ�က်ပ��င�်မ���က�� 

စတင်တ���ဖ�ရ်�တ�င ်အ�ပယ� ��မဖယၡ်��မ နည်�ပ���သ�လ်ည�် �အ�က် 

ပ��င�်�က��က်သ��မ��� တ���ဖ�ရ်�တ�င ် အ�ပယ� ��မဆ�လ�၊ စ�န�်ပစ် 

�က��က်စ�က��က်နမ���က�� ဖယၡ်��ရမည် �ဖစ်သည။် အ�ပယ���မ၊ စ�န�်ပစ် 

�က��က်မ����င�်��မဆ�လ�မ���က�� Dumping Siteမ��� �ပလ�ပက်� စ�ပ��သ��� 

ပ�မည်။ ပထမဆ��� �ရ�သတပ�၀င်�သ� �ဗန်�မ���က�� ထ��ရန်�နရ�မ��� 

က���ပငဆ်ငရ်မည်။ ထ���န�က် ဒ�တ�ယ��မဆ�လ��င�် Overburdenက�� ထ�� 
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ရန် Dumping Siteမ��� �ပငဆ်ငရ်မည်။ မ����သ�အ���ဖင�် �ရ�သတ 

ပ�၀င်�သ� �ဗန�်မ��� ထ��ရန�်နရ�က��သ� ဦ�စ���ပ� ရမည်။ ��မဆ�လ��င�် 

အ�ပယ���မမ���က��မ ထည�်သ�င�်မစ်�စ��ဘ� ၝ��ယ�င်��သ� စ�မ�ခန�်ခ��မမ��� 

က�� �ပလ�ပ�်နကသည။် ထ���က�င�် အ�ပယ���မ�င်� ��မဆ�လ�မ���က�� 

မလ��လ��အပ�်သ� ��မက��ဆ��ငရ်��ပဿန�မ��� မ�ဖစ်�ပ�စရန ် dumping 

siteမ��� က�� သ���ခ���ပလ�ပ၍် ခ���ခ��စ�န�်ပစ်သင�်ပ�သည်။ 

အ�ပယ���မမ��� တ��က်စ���ခင�်၊ �လ��က��ခင�်၊ ဆင�်�ခ�လ�� 

�စ�က် က�ဆင�်�ခင်�၊ ပ�က��ခင�်တ��သည် ပတ်၀န�်က�ငအ်�ပ  ဆ���က� �� 

သက်�ရ�က်��ငပ်�သည။် အထ��သ�ဖင�် မ���ရ��ခ� �န်တ�င ် သက်�ရ�က်မမ��� 

ပ��ဆ���လ�မ�်မည�်ဖစ်ပ�သည။် စ�ပ��ထ���သ� အ�ပယ���မမ���သည ် �မစ်�ခ��င�် 

မ���၊ သ���လ��ငထ်���သ��ရကနမ်���သ�� စ��ဆင�်�ခင�်သည် �ရ�န�က်စ�� 

�က�င�်မ����င�် �န�်အနညထ်�က်�ပ�ခင�်က�� �ဖစ�်စ��ငပ်�သည်။ ၎င�်သည ်

ယ��စ�မ်�မမ����က�င�်��မအ�က်�ရ အရညအ်�သ��က��လည�် ထ�ခ��က်��ငပ်� 

သည။် ထ���နရ�သည ် စ��က်ပ� ����မမ����င�်န��လ�င် မလ��လ��အပ�်သ� သက် 

�ရ�က်မမ��� ၡ���ငပ်�သည။်  

�လ���ခ��ရ�အစ�အမ�မ��� 

- ��မ�င်���မဆ�လ�အ�ပလ���လ�က်�သ� က�က�ယမ်�င်� ထ�န်� 

သ�မ�်မက�� အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�ရ်မည။် Top Soil �င်� 

Overburdenမ���က�� အမ�တမ�်သ���ခ���နရ�တစ်ခ�စ�ထ��ပ�။ 

- �ရ�သတပ�၀င်�သ� �ဗန�်မ���ထ��ၡ�ရ��နရ�တ�င် ��မ�အ�က ်

�ရထ�သ�� �က��က်မန�်မ��� မ၀င်�ရ�က်�စရန် တ��ဆ��သင�် 

သည။် 

- စ�ပ��ရန�်နရ�မ���တည်�ဆ�က်ရ�၌ လ��အပ�်သ�အပငမ်���က�� 

မၡင�်ပ��င�်။ 

- Top Soil�င�် Overburdenမ��� စ�ပ��ရ�တ�င် သ�ပ်သည�်�ခင�်�င�် 

တည်င�မ�်ခင�်�ဖစ်�အ�င် �ပလ�ပသ်င�်ပ�သည။် �လ����စ�က် 

ည�ပ��သည�်န�က်၌ တ��က်စ���ခင�်(သ��)�လ���က��ခင�်က�� ရပ် 

တန်�ရနအ်တ�က်  �ခ�ပ�တ(်သ��) တ����မ�င�်(သ��) Bench(သ��) ��မ 

ထ�န�်န�ရ�မ���က�� �ဆ�က်လ�ပသ်င�်သည။် စ��စ�တ်�သ�ရ�သ�ဥတ� 
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တ�င် �ရထ�က်သ����စရန ် (Weep Hole)မ��� �ပလ�ပထ်�� 

သင�်သည။် 

- အ�ပယ���မဆ�လ��င�်စ�န်�ပစ�်�မစ�ပ��မ���အ�ပတ�င�်မက်�င�်အ

ပင်ငယမ်����ပ�က်�ရ�က်�ခင�်သညလ်ည�် ဇ�၀�ဗဒနည�်အရ 

အ�ပယ���မဆ�လ��င�်စ�န်�ပစ�်�မစ�ပ��မ���က�� တည်င�မ�်စပ� 

သည။် ထ��နည�်သည ် Stock Pileမ���က�� ထ��ရ�က်�သ� တည် 

င�မမ်က�� �ဖစ်�စပ�သည။်   

- စ�န်�ပစ်��မစ�ပ��မ����ပတ�င ် အ�ပယ���မဆ�လ�မ���က�� ပ��ပ�� 

က��က���ဖန�်က� �မက်(သ��) ဟင်�သ��ဟင�်ရ�က်မ���က�� စ��က်ပ� �� 

သင�်ပ�သည။် 

- ��မစ�ပ��မ���၏ အ�စ�င်�သည် တည်င�မ်မၡ��စရနအ်တ�က် အ 

မ���ဆ���(၃၇ႚ) ထက်မ�က��သ်င�်ပ�။ 

- ပတ်၀န�်က�ငစ်�မ်�လန�်စ����ပ�စရန်အတ�က် အ�ပယ���မဆ�လ� 

မ���က�� သစပ်ငမ်���စ��က်ပ� ���ခင�်�င်� Green Belt မ���ဖန်တ��၍ 

အသ����ပသင�်သည။် 

- သဘ�၀�ရ�တ�်�မ�င�်မ���က�� တတ်��င်သ၍ အ���က်အယ�က် 

မ�ပ�သင�်ပ�။ �ရ�တ�်�မ�င်�မ��� �ပလ�ပ်ရ�တ�င်လည�် မ�လသ 

ဘ�၀�င�် လ��က်�လ��ည��ထ��ဖစ�်စ�အ�င ်�ပလ�ပ်သင�်�ပသည။် 

- အ�ပယ���မမ����င�်အ�ပယ���မဆ�လ�မ���ၝ စ��ဆင�်မက�� စစ ်

�ဆ�သင�်�ပသည။် အထ��သ�ဖင�် စ��စ�တ�်သ�ရ�သ�ဥတ�မ���၌ 

�သ�ငယ�်သ� စစ�်ဆ�ခ�က်မ���(သ��) �ရ�တ�်�မ�င�်မ���က�� 

�ဆ�က်လ�ပ�်ခင�်�ဖင�် ပ��ၝနစ်��ဆင�်�စ�အ�င ် �ပလ�ပသ်င�်ပ� 

သည။် 

- အ�ပယ���မမ����င�်အ�ပယ���မဆ�လ�မ��� စ��ဆင�်�ခင�်ၝ 

က�က�ယရ်န ် �က��ရ��ပတ၀်န�်က�ငၡ်� လယ်��မ၊ �ခ�မ��� အန�� 

တ�င် အ�ပယ���မမ����င�်အ�ပယ���မဆ�လ�မ���က�� မစ�န်� 

ပစ်�စရန် တ��ဆ��သင�်�ပသည။် 

- တ���ဖ��်ခင�်လ�ပ်ငန�်ပ��ဆ���သည�်အခ�တ�င ် တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ် 

ပ���သ� က�င�်မ���၊ ခ� �င်�မ���က�� စ�န်�ပစ်�က��က်မ����င်� အ�ပ 
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��မမ��� �ပန်လည�်ဖည�်သ�င�်ပ�� စ�ပ��ထ���သ� ��မဆ�လ�မ��� 

�ပန်လညက်���ဖန�်၍ က�နတ်��ရစ်က� သစပ်ငမ်���စ��က်ပ� ��သင�်ပ� 

သည။် 

၆-၅-၁-၂။ �အ�က်ခ��က��က်မ���ပ�က်စ��မ�င�် �ရ�သတပ�၀င်�သ��ဗန�် 

မ���၏ အက� ��သက်�ရ�က်မ  

 အကယ၍်တ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ်ရ�တ�င ် ဂ�တစ��က်စနစ်တက� တ���ဖ�် 

ထ�တလ်�ပ်�ခင�် မၡ�ပ�က �ရ�သတ�ဗန်�မ��� ဆ�����မမ���က�� �ဖစ�်စ��ငသ်ည။် 

�က��က်မန်မ���ထ�က်ရ�ခင�်ၝ� လ�နတ်���ဖ�က်�ခင�်(Drilling)၊ �အ�က်ခ� 

�က��က်တ���ဖ��်ခင�်၊ �က��က်မ���စ�ပ���ခင�် ရပ်တညထ်���သ� စက်မ��� 

�င်� လပၡ်���န�သ�စက်မ���က�� သန�်ၡင�်�ရ��င�်�ပ�ပင်ထ�န်�သ�မ�်�ခင�် 

လ�ပင်န်�စ်မ����က�င�် �အ�က်ခ��က��က်အမ�မ��� ထ�က်�ခင�်�ဖစ်သည။် 

 �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ�်သ� လ�ပင်န်�စ်မ���ၝ ထ�က်ၡ�လ� 

�သ� �က��က်မ�မ���သည် သဘ�၀ပတ၀်န�်က�ငက်�� ထ�ခ��က်�စ��င�်သ� 

အ�က�င�်တစရ်ပလ်ည်� �ဖစသ်ည။် လ�တ��၏ က�န�်မ��ရ�က�� ထ�ခ��က်�စ 

သည�်အ�က�င�်လည�်�ဖစသ်ည။် �က��က်မ�မ��� ၅ မ��က်ခရ�နထ်က်�သ� 

ငယပ်�က လ�တ��မ�မင်��င်�ပ။ ၎င�်တ��က�� ရရ�က်မ�ပ�က အဆ�တမ်���အတ�င�် 

အနညထ်��င်ပ�� အသက်ရလမ်��က�င�်ဆ��င်ရ� �ရ�ဂ� မ���က�� ခ�စ��ကရ 

သည။် ၅မ��က်ခရ�နထ်က်က��ပ�က ခ�သလ�ပမ်����ဖစ်�ပ�ခင�် ��ရညမ်��� 

က��ခင�်၊ မ�က�စ�မ���န��မန်��ရ�ငရ်မ�်�ခင�်၊ ပန်�န�ရင်ကပ�်ရ�ဂ�မ��� �ဖစ် 

�ခင�်၊ ���စ��ခ��င�်ဆ����ခင�်တ�� �ဖစ�်ပ�စပ�သည။် 

�လ���ခ��ရ� အစ�အမ�မ��� 

- �ရ�သတမ��င်�လ�နတ်���ဖ�က်ရ�တ�င် �ရ�ဖန်�စနစ်သ����ခင�် (Wet 

drilling)၊ �ရမန်�ရမ��မ��� ဖ�န်�ပက်�ခင�်(Water Spray) ၊ 

�က��က်မန်မ���စ�ပယ်��ခင�်စနစ် တပဆ်င�်ခင်�(Dust Collector) 

- လ�ပင်န်�ခ�ငတ်�င် သန�်ၡင�်�သ��လ ရၡ��စရန် �ဆ�ငရ်�က်�ပ� 

ထ��သင�်သည။် 

- လ�ပင်န်�ခ�င ်စ��ထ��င�်�န�စသင�်ပ�သည်။ 

- �ရမန်�ရမ��မ���ဖ�န်�ပ�� လ�ပ်ငန�်ခ�င�်က��က်မနမ်���က�� ၡင�် 

လင�်သင�်သည။် 
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- စက်ယရ���မ�င�်�ငသ်�မ���အတ�က် စက်�မ�င�်ခန�်သ���ခ�� 

�ပလ�ပထ်��သင�်သည။် 

- စက်က��မ���အန��တ�င ် �မ��်တ�ယ်�်မ���က�� အၡ�န�်လ��� 

�မ�င�်�င�်စ�ခင�် 

- က��လမ�်မ��� �ရ�ဖန�်�ခင�် 

- �မ��်တ�က်��မ���၏ အၡ�နက်�� ကန�်သတထ်��သင�်သည ်

- �က��က်ပ��မ���က�� �ရ�ဖန�်�ပ��ခင�်က�� �ပလ�ပသ်င�်သည ်

၆-၅-၁-၃။ မ��ခ���(သ��)ဓ�တ်�င�ထ�တလ်တမ် 

က��မ���သ�စက်��က��မ����င�် မတ�ဘ� �လထ�ထ�သ�� မတသ်�င�်ထ�� 

သည�် မ��ခ���မ����င်��လထ�ထ�သ�� ထ�က်လ�သည�် မ��ခ���မ��� �လထ�ထ�သ�� ၀င် 

�ရ�က်�ခင�်သည ်��မ�အ�က်တ���ဖ�ထ်�တ်လ�ပသ်ည�်ပ��င�်တ�င ်အဓ�က �ပဿ 

န�မဟ�တပ်�။ ဟင�်လင�်ဖ�င�်တ���ဖ��်ခင်�ၝ ပတ၀်န်�က�ငအ်�ပ မ��ခ���မ���၏ 

သက်�ရ�က်မသည ်အ�ရ�မက��ပ�။ 

သ���သ�လ်ည�် �က��က်မ���တ���ဖ��်ခင�်�င�် သက်ယ�ပ���ဆ�င�်ခင�် 

မ���တ�င် စက်ယရ��မ���(Excavators, Dozers) �င်� �မ��်တ�က်��မ���ၝ 

မ��ခ��� မ����င�်ဓ�တ်�င�မ���က�� ထ�တလ်တမ်�ဖစပ်���သည။် NO,Co,CO2, SO2, 

Hydrocar bons စသည်�တ��သည ် အမ���အ���ဖင�် အတ�င�်ပ��င�်�လ�င ် ကမ�် 

�သ�အငဂ်�ငမ်���ၝ ထ�တလ်တ်ပ�� CO2, NO2, SO2, acrolein စသည ်

တ��သည ် အ�တ�်ဇ�ၝ ထ�တလ်တပ်�သည်။ Fe2O3, CO, SO3, O3 က��သ�� 

အဆ�ပအ်�တ�က်�ဖစ�်စ��ငသ်ည�် အခ� ��သ�ဓ�တ်�င�မ���သည် အလ�ပ်�� 

မ���ၝ ဂ�ဟ�ဆ�ခ်� �နတ်�င ်ထ�တလ်တသ်ည။် 

မ��ခ���ထ�တလ်တ်မ �မင�်မ��လ��ခင်�သည် အဆ�တက်ငဆ်� �ရ�ဂ� 

မ����ဖစ်ပ����ခင�်�င�် အဆ�တက်ငဆ်�က��သ�� �ရ�ဂ�မ���စသည်� က�န�်မ��ရ� 

ဆ��ငရ်� ဆ���က� ��မ���က�� �ဖစ်�ပ�စ��ငပ်�သည။် မ��ခ���ထ�တလ်တမ်(သ��) ဖန် 

�လ�ငအ်�မဓ်�တ်�င�မ���သည ် ကမ�လ���ဆ��ငရ်� ရ�သ�ဥတ� ��ပ�င�်လ��ခင�် 

က�� �ဖစ်�စ��င်ပ�သည။် 

�လ���ခ��ရ�အစ�အမ�မ��� 

- �မ��်တ�က်��မ���၏ အငဂ်�င်�င်��လ�လ��သ� စက်က�ရ�ယ� 

မ���အပ�အ၀င်အ�ခ��စက်ပစည�်မ���၊ ပန်�မ���အပ�အ၀င ်အ�သ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

စ��စက်ပစည�်မ���က�� ပ��ၝန်စစ်�ဆ�ပ�။ �က�င�်မ�န်စ�� ထ�န်� 

သ�မ�်ထ��ပ�� �က�င�်မ�န်စ��လညပ်တ်ထ���သ� အငဂ်�ငသ်ည် 

မ��ခ���ထ�တလ်တ်မက�� �လ���နည�်�စပ�သည်။ 

- �ဖစ်��ငလ်င် အန�မ�်ဆ�လဖ��င�်�လ�င်စ�ဆ�က�� သ���စ��ပ�။ 

- သဘ�၀ပတ်၀န်�က�င်�င�်သဟဇ�တ�ဖစ်�သ� အဆင�်�မင�် စက် 

က�ရ�ယ�မ����င�်စက်မ���က�� အသ����ပပ�။ (ဥပမ�-�လ�င်စ�ဆ� 

ပ��မ��သက်သ��စသည�် အငဂ်�ငမ်���) 

- စက်က�ရ�ယ�မ����င�်�မ��်တ�က်��မ���အ�� �လထ�ညစ်ညမ�်မ 

က�� ထ�န�်ခ�ပ်��ငသ်ည�် စက်မ���တပ်ဆငထ်��ပ�သည။် ဤအရ� 

မ���က�� အလ�ယတ်က� မရၡ���င�်သ�လ်ည�် အန�ဂတက်�လ 

အတ�က် က�တငစ််စ��သင�်�ပသည။် 

- �လ�ငစ်�ဆ�က�� ထ�န�်သ�မ�်ရန်�င�် မလ��အပ်ဘ� ဓ�တ်�င� ထ�တ် 

လတ�်ခင်�(သ��) မ��ခ���မ���ထ�တလ်တ�်ခင�်က�� က�က�ယရ်န ် ယ�် 

မ����င�်စက်က�ရ�ယ�မ���က�� မလ��အပဘ်� သ���စ���ခင်�မ� �� မ�ပလ�ပ် 

ရန် 

- အစ��ငအ်ခ� စ�န�်ပစ်ပစည�်အ��လ���က�� အ�ပင၌် မ���ခင�်က�� မ�ပ 

လ�ပသ်င�်ပ�။ ၎င�်တ��အ�� (Recycle)စနစ်�ဖင�် �ပန်လည ်အသ����ပ 

ရမည် �ဖစ်ပ�သည။် �န�က်ဆ���၌ အမ�က်ပစ်ရန�်ပလ�ပထ်���သ� 

��မက�င�်(အမ�က်ပ���)တ�င ်၎င�်တ��က�� စ�န�်ပစ်ရမည ်�ဖစ်ပ�သည။် 

- သစပ်င်မ���က�� စ��က်ပ� ���ခင�်�ဖင�် စ�မ�်လန်��သ� ပတ်၀န်�က�င် 

(သ��) Green Zoneက�� ဖန်တ��ပ�။ သစပ်ငမ်���သည ် မ��ခ���ထ�ၝ 

CO2 က�� ထ��ရ�က်စ�� ဖယထ်�တ�်ခင�်(သ��)စ�ပ်ယ��ခင�် �ပလ�ပ် 

ပ�သည။် 

- မ��ခ����င� ထ��တ��စ��င�်သ� ၀န်ထမ�်မ���အ�� ���ခ�င်��င�် ပ�� 

စပ်အဖ���မ���၊ မ�က်��ဖ���မ���စသည�် က�က�ယ�်ရ� ပစည�် 

က�ရ�ယ�မ���က�� �ပ�ထ��ရမည် �ဖစ်ပ�သည်။ 

၆-၅-၁-၄။ ဆ�ည�မ�င�်တ�န်ခ�မ 

 �ရ�သတတ���ဖ��်ခင�်၊ �အ�က်ခ��က��က်�င�် စ�န�်ပစ်��မမ��� သယ် 

ယ� ပ���ဆ�င�်ခင�်�င�် အ�ခ��စက်က�ရ�ယ�မ��� လညပ်တ�်ခင်�စသည�် သတ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

တ�� �ဖ��်ရ�လ�ပင်န်�မ����က�င�် ဆ�ည�သ�မ���တ���လ�သည။် အက��စ��စက် 

ယရ��မ����င�် �လ�လ��သ�ထရပက်��မ���၊ တ���ဖ��်ရ�စက်မ���၊ Loader 

မ���၊ Dump Truckမ����င�် Bulldozersမ���သည် ဆ�ည�သ�မ��� သ�မက 

တ�န်ခ�မက��လည�်�ဖစ်�စပ�သည။် တ���ဖ��်ရ��နရ�သည ် သ���ခ���ဖစ�်သ� 

�က�င�် ဆ�ည�သ�မ���၏ သက်�ရ�က်မသည ် အလ�ပသ်မ��မ���က��သ� 

အနည�်ငယ ် ထ�ခ��က်လ�မ�်မည။် သ���သ�် �အ�က်ခ��က��က်�င�် လ�သ���က�န ်

ပစည�်မ���  သယ�်ဆ�ငသ်ည�်  ထရပ်က��မ���သည် �က��ရ�� လ�ထ� အ �ပ   

ဆ���က� �� သက်�ရ�က်��ငသ်ည။် 

 ပတ်၀န�်က�ငဆ်�ည�မအဆင�်သည ် International Standardတ�င် 

လက်ခ���ငဖ်�ယ ် အဆင�်သတၝ်တ်ခ�က်သည် �န�အခ� �န၌် 45 dB(A)�င�် ည 

တ�င် 35dB(A)�ဖစ်ပ�သည်။ အလ�ပခ်�င၌် ��ငင်�တက�ၝ လက်ခ�သည�် ဆ�ည� 

သ�ပမ�ဏသည် ၈န�ရ�အတ�င�် 85-90dB(A)ထက် မ�က��လ်�နသ်င�်ဟ� 

သတၝ်တ်ထ��သည။် 

 �မန်မ�န�င်င�တ�င�်ပလ�ပ�်သ� သဘ�၀ပတ်၀န�်က�ငဆ်��ငရ်� �စ�င်� 

ကည�် စစ်�ဆ�မ(က�န�်မ��ရ�၀န်က��ဌ�န)သည ်အ�မရ�ကန�်ပည ်�ထ�ငစ်� 

အစ���ရ စက်မက�န�်မ��ရ�ဆ��ငရ်�ည�လ�ခ�(ACGIH)ၝ ခ�ၝတ်ထ���သ� စ� 

လ�ပထ်���လ�ပန်ည်�မ���က�� လ��က်န�ပ�� လက်ခ���င်�သ�အဆင�်သည် ဥ�ရ�ပစ� 

ခ� �နထ်က် အနည�်ငယပ်��မ�� �မင�်မ��သည။်  သ���သ�် 90dB(A)ထက် မ�က�� ်

လ�န�်ပ။ အ�မင�်ဆ��� 85dB(A)သည ် အက��အ���က�� အ���က်အယ�က်�ဖစ် 

�စ��င်ပ�� အ�ဖစ်မ���ဆ���က�စသည် န��ခ� �ယ�င�်�ခင�်(န��ပင်��ခင�်)က�� �ဖစ် 

�စ��ငပ်�သည။် စက��က�ယ�်လ�ငစ်����ပ�ဆ���ခင�်၊ �အ�ဟ်စ�်ခင�်၊ �တ�ဂ� 

တက�� က�ယ�်လ�ငစ်�� က�ၡညဖ်�င�်ထ���ခင�်စသည�် ဆ�ည�သ�မ���သည ် န�� 

က�န�်မ��ရ�က�� အဓ�ကထ�ခ��က�်စ��သ�မက ရပရ်���ပညသ်�လ�ထ�က��လည�် 

စ�တ်အ���က်အယ�က်�ဖစ�်စ��ငပ်�သည။် 

�လ���ခ��ရ�အစ�အမ�မ��� 

- တ���ဖ�ရ်��နရ�၌ ဆ�ည�သ�အဆင�်က�� အမ���ဆ��� 90dB(A) 8 

hours၌ ထ�န်�သ�မ�်သင�်သည။် တ���ဖ�သ်�မ����င်� Bulldozers 

မ���က�� �မ�င်��င�်န�သ� Operatorsမ���အတ�က် �လ�အ� 

�ပ�စက် တပဆ်ငထ်��သင�်သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

- �မင်�မ���သ� ဆ�ည�သ�အဆင�်တ�င ် ထ��တ�ရ�သ� အ�ခ�� 

အလ�ပသ်မ��အ��လ���က�� န��ကပ်(သ��) န��အက�အက�ယ် ပ 

စည�် မ��� တပဆ်င�်ပ�သင�်ပ�သည်။ 

- ဆ�ည�သ��လ���ပ���စရန် အ�က�င�်ဆ���နည�်လမ�်သည ် ၎င�်၏ 

အရင�်အ�မစပ်င် �ဖစသ်ည။် ပစည်�က�ရ�ယ��င်� �မ��်တ�် 

ယ�်မ���က�� မ��ယ�သည�် သတၝ်တထ်���သ� ဆ�ည�သ�စ�နန�်မ��� 

အတ��င�် ပစည�်က�ရ�ယ�မ����င�် �မ��်တ�ယ်�်မ���က�� ထည်� 

သ�င�် စ်�စ��သင�်သည။် အသ�န�မ�်�သ� က�ရ�ယ�မ����င�် စက် 

အသစမ်���က��သ� �ရ��ခ�ယရ်မည ်�ဖစ်ပ�သည။် 

- စက်ပစည�်မ����ပတ�င ်အသ�တ�တစ်က်က��သ�� ဆ�ည�သ�ထ�န�်ခ�ပ ်

သည�် စက်က�ရ�ယ�မ��� တပ်ဆငရ်မည။် 

- မလ��လ��အပ�်သ� ဆ�ည�သ�မ���က�� က�က�ယရ်န် �လ�လ��သ� 

စက်ယရ��မ���၊ Excavator, Dozer, Heavy Truckမ���က�� 

�ပ�ပင်ထ�န�်သ�မ�်မ အစ�အစ်အရ �ပ�ပင်ထ�န်�သ�မ�်ရန ်

- အ�ဟ�င�်သ��� စက်က�ရ�ယ�မ���၊ စက်ပစည�်မ����င်� �မ��်တ� ်

ယ�်မ���အ�� အ�သ�စ��ဒ�ဇ��င�်��ပ�င�်လ�မက�� ထည�်သ�င�်�ခင�် 

အ���ဖင�် �ပ�ပင်သင�်သည။် 

- ထ��ရ�က်�သ� �ပ�ပင်ထ�န်�သ�မ�်မမ���က�� အ�က�ငအ်ထည် 

�ဖ��်ခင�်�ဖင်� ဆ�ည�သ�အဆင�်က�� ၅၀ရ�ခ��ငန်န်��က��် �လ��ခ� 

��င်ပ�သည။် 

- အကယ၍် တ���ဖ�သ်ည�်�နရ�သည ် လ��နဧရ�ယ��င�် န��လင ်

ဆ�ည�သ�အဆင�်က�� �လ��ခ��ခင�်(သ��) လမ�်�က�င�်လ���ခင�်၊ 

အတ��အဆ��မ����ပလ�ပ�်ခင်� (သ��) ဆ�ည�သ�က�� ပ�တဆ်���ခင�်မ��� 

�ပလ�ပရ်မည ်�ဖစ်သည။် 

- အလ�ပခ်� �နဇ်ယ��က�� ��ပ�င�်လ��ခင်�၊ ဆ�ည�သ�အရင�်အ�မစၝ် 

အလ�ပသ်မ��မ���က�� တ�ခ���နရ�သ�� �ရ���ပ�င�်�ခင�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

- အလ�ပခ်�ငပ်တ်၀န�်က�ငတ်�င် သစပ်င်မ���စ�မ�်လန�်စ����ပ�စ�ခင�် 

�ဖင်� ဆ�ည�သ�မ���က�� �လ���နည�်�အ�င် �လ��ခ���င်ပ�သည။် 

(ဥပမ�-�လထ�ညစည်မ�်မ) 

- လမ�်မ����ပတ�င် လ�ပက်��င�်န�သ� �လ�လ��သ�စက်ယရ�� 

မ���(တ���ဖ�စ်က်မ���၊ ဘ�ဒ��ဇ�မ���)�င�် �လ�လ��သ� ထရပ် 

က��မ���ၝ တ�န်ခ�မသည ် အန�မ�်ဆ���အတ��င�်အတ��ဖစ်သည။်  

တ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န်�မ���တ�င် �အ�က်ခ��က��က်တ���ဖ�ရ်န ်

ခက်ခ��လ တ�နခ်�မသည ် ပ��မ���လ�မ�်မည် �ဖစ်သည။် သ���သ�် 

�က�င�်မ�နစ်�� လညပ်တ�်သ� Excavator�င�် Dozers မ���သည် 

တ�န်ခ�မ နည�်�အ�င် ထ�တ်လ�တ�်ပ���င်သည။် 

- မ�က်���ပင်��ပ�ပစ် �ခ���မ��သ�လမ�်မ���သည် �လ�လ��သ� 

ထရပ်က��မ����င�် Dumpersမ����က�င�် �ဖစ်�ပလ��သ� 

တ�န်ခ�မက�� �ဖစ်��င်သမ အတ��င�်အတ�အထ� �လ���ခ��ပ� ��င ်

သည။် အ�မန်နန်��လ���ခ��ခင�်သညလ်ည�် တ�န်ခ�မက�� �လ��� 

နည�်�စပ�သည်။ 

၆-၅-၂။ ဇ�၀�ဗဒဆ��ငရ်� ပတ်၀န�်က�ငအ်�ပ သက်�ရ�က်မ  (ဇ�၀မ� ��စ��  မ� ��     

က��မ���အ�ပ သက်�ရ�က်မ) 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�ၡ� ဇ�၀မ� ��စ��မ� ��က��မ���၊ သစပ်င်ပန်�မနမ်���အ�ပ  

သက်�ရ�က်မမ��� ၡ���ငသ်ည။် သဘ�၀သစပ်င်မ��� ၡင�်လင�်�ခင�်သည ်

အသ��အရ�က်မ��� ဆ������ခင�်�င�် သဘ�၀ပတ်၀န�်က�ငၡ်င�် လင�်�ခင�် 

�က�င�် ဇ�၀မ� ��က��မ���၏ �နရင�်�ဒသမ��� ဆ�����မက�� �ဖစ်�ပ�စပ�သည။် 

�နရင်��ဒသမ���၏ အပ��င�်အစမ��� �တ���င�်တ�ရစ�နမ်���၏ လမ�်�က�င�် 

မ��� ပ�တဆ်���ခင�်က��လည�် �ဖစ်�စ��ငပ်�သည။် 

 တည�်ဆ�က်�ရ�က�လတ�င ် ပထမဆ���ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မသည ်

စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�ၡ� ဇ�၀မ� ��က��မ����ဖစ်သည။် သစ�်တ�မ���ၡင�် လင�်�ခင်� 

�က�င�် သစပ်ငပ်န်�မနမ်����င�် သတဝ�မ���အ�ပ ဆ���က� ��သက်�ရ�က် 

��င်ပ�သည။် သစ�်တ�ၡင�်လင�်�ခင�်၊ ��မယ�ၡင�်လင�်�ခင�်�င�် သယယ်�ပ�� 

�ဆ�င�်ရ�လ�ပင်န်�မ����က�င�် �ဖစ�်ပလ��သ� ဆ�ည�သ��င�် အ�မငအ်��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

အ���က်အယ�က်�ဖစ�်ခင�်တ��သည ် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�ၡ� တ�ရစ�နမ်���အ�ပ 

မ���စ��ဆ���က� ��သက်�ရ�က်�စပ�သည။်  

စ�မ�က�န�်တည�်ဆ�က်�ရ�က�လတ�င ် �ဆ�က်လ�ပ�်ရ�လ�ပသ်��မ��� ၡ��န 

�ခင�်�က�င�် ဧရ�ယ�၏ သဘ�၀သယ�ဇ�တမ���အ�ပ ဖ�အ��မ��� �ပ��လ� 

�စပ�� တရ��မ၀င် အမ�လ��က်�ခင�်၊ အ�က�င်က��အ�က�ငင်ယ ် တ�ရစ�န ်

မ���အ��လ���က�� ဖမ�်ဆ���ခင�်သည ် �ပဿန�က�� ပ��မ��ဆ����စ��င်ပ�သည။် 

�ဆ�က် လ�ပ�်ရ�ပ��ဆ���သ���သည�်အခ� က�်ပ်တ��သည ် Operation အဆင�် 

က�� ပ��၍ အ���စ��က်ကရသည။် 

 Operationက�လတ�င�် သက်�ရ�က်မသည ် က��မ��သည�် �ပ 

ထ�က်ပ��င�် �အ�က်ခ��က��က်မ��� တ���ဖ�ရ်န ် �နရ�က�� ပထမဆ��� �ပငဆ်င ်

ရသည။် သစ်ပင်မ���က�� ဦ�စ��ၡင�်လင�်ရသည။် တ���ဖ��်ခင�်၊ သယ ်

�ဆ�င�်ခင�်၊ တင်�ဆ�င�်ခင�်လ�ပင်န်�မ���သည ် �တ���င်�တ�ရစ�နမ်���က�� 

�ပ��က်က�ယ် သ����စမည ် �ဖစ်သည။် တည်�ဆ�က်�ရ�အဆင�်သည ် လအ 

နည�်ငယ်က��သ�လ်ည�် တ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�်အဆင�်သည ်ဆယစ်��စ ်မ��� 

စ�� တညၡ်���ငသ်ည။် �အ�က်ခ��က��က်�ပထ�က်ပ��င�်မ��� က�နသ်���သည�် 

အခ� အ�ခ���ပထ�က်ပ��င�်မ���က��လည�် ��ပ�င�်�ရ�တ���ဖ�ရ်န် လ��အပ ်

သည။် ထ���က�င�် တ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�်သည် ဆ���က� �� သက်�ရ�က် မ�နရ� 

မ��� မ����ပ��၍ ပ��မ���မင�် မ��ပ�� တည�်ဆ�က်�ရ� လ�ပင်န�်အဆင�် ထက ်

မ���စ�� ပ��က�ပ�သည။် 

�လ���ခ��ရ�အစ�အမ�မ��� 

 တည�်ဆ�က်�ရ�က�လ�င�်Operationက�လအတ�င�် ��မယ�ၡင�် 

လင�်�ခင်��င�် အပငမ်����ဖတ်�တ�က်�ခင�်က�� �ရ��ငရ်���ရမည။် တည် 

�ဆ�က်�ရ�လ�ပင်န�်�င်�တ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�်မ���သည ် တ���တက်ရန်လ�� အပ် 

ပ�သည။် ဆ��လ��သညမ်�� တည�်ဆ�က်�ရ�လ�ပင်န်�သည ် �ဆ�က်လ�ပရ်န ်

အတ�က် အဆငသ်င�်�ဖစ�်စလင်(သ��)တ���ဖ�်သည�်�နရ�တ�င ် �ရ�သတတ�� 

�ဖ�ရ်န် အဆင�်သင�်�ဖစ်သည်�င�်တပ�င်နက် ခ�က်ခ�င�်အ�က�ငအ်ထည် 

�ဖ�ရ်န်�ဖစသ်ည။် 

 အပငင်ယမ်���က�� တည်�ဆ�က်�ရ�လ�ပင်န်��င်�တ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�် 

အ�စ�ပ��င�်တ�င် လ��အပသ်ညထ်က်ပ��၍ မၡင�်လင�်ရန်၊ overburden�င်� 
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topsoilမ��� သ���လ��ငရ်န် လ��အပသ်ည�် ��မ�နရ�ထက် သစ်ပငမ်��� ၡင�် 

လင�်�ခင်�က��လည�် �ရ��ငက်�်ရမည ် �ဖစသ်ည။် တတ်��င်သမ သစပ်င် 

က��မ���က�� ထ�န�်သ�မ�်ရနလ်��အပ်ပ�� ���တည�်နရ�အတ�င်��င�် တ���ဖ��်ရ� 

လ�ပင်န်�ဧရ�ယ�၏ အစ�နအ်ဖ���တ�င်လည�် သစပ်င်မ��� စ��က်ပ� ��သင�်ပ� 

သည။် ���တည�်နရ�အတ�င်�၌သ�မက Overburdenမ��� စ�ပ��ရ��နရ� တ�င ်

�မက်မ���က��လည�် စ��က်သင�်သည။် Overburden�င�်Top soil စ�ပ��ရ� 

�နရ�မ����ပတ�င် သဘ�၀�မက်မ����င�်�သ�ငယ�်သ� အပငမ်���က�� ထ��� 

လ��ခင်�က��လည�် ခ�င�်�ပသင်�သည။် အ�စ�ပ��င်�တ�င�်�ဖ��်ပခ��သည�်အတ��င�် 

အ�ပယ���မဆ�လ��က�� သစပ်င်မ��� စ��က်ပ� ��ရန်�င�် အစ�မ�်�ရ�ငဇ်��(သ��) စ�မ�် 

လန်��သ� ပတ်၀န်�က�ငတ်ည�်ဆ�ငရ်န ်အသ����ပသင�်သည။် 

 �ရ�သတမ���တ���ဖ�၍် က�နသ်����သ�အခ� တ���ဖ�်�ရ��နရ�မ��� 

က�� မလ��အပဘ်� မထ��ပ��င�်။ �ပန်လညထ်��ထ�င�်ရ�လ�ပ်ငန�်အ�ဖစ ်တ���ဖ� ်

�ရ�က�င�်ထ�သ�� Overburdenမ��� �ပနလ်ည ် �ဖည�်တင�်၍ ��မဆ�လ�မ��� 

ဖ���အ�ပက်� သစပ်င်မ��� �ပနလ်ည်စ��က်ပ� ��ရမည။် 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အန��တ၀န်�က�ငၡ်� �တ���င�်တ�ရစ�နမ်���က�� အမ� 

လ��က်�ခင�်၊ ဖမ�်ဆ���ခင�်မ���က�� တ��ဆ��ရမည�်ဖစ်သည။် ကက်မ���၊ င�က ်

မ���၊ က�န�်�န�ရ�နသတဝ�မ����င�် တ���သ���သတဝ�မ���က��ပင် မသတ် 

သင�်ပ�။ ဤ�သ�ငယ�်သ� တ�ရစ�န်မ��� အသက်ၡင် �နထ��င်��င်�ရ� အ 

တ�က် တတ်��င်သမ အက�နအ်က�နည�်သည�် အန��၀န်�က�ငတ်�င ် အစ�� 

�က��ခင�်မ��� �ပလ�ပသ်င�်ပ�သည။် အန��အန��တ�င ်စ��ဆင�်�န�သ� �ခ��င�် 

မ���၊ �မစ်မ���တ�င် �ရ�င�်ဇ�၀မ� ��က��မ���၊ င��မ���၊ ဖ��မ��� စသည�် �ရ�န 

က�န�်�နသတဝ�မ���က�� ထ�န်�သ�မ�်ရန် လ��အပ်ပ�သည။် 

 �မစ်�ခ��င�်မ���အန��တ�င် မည်သည�်စ�န�်ပစ်ပစည�်မဆ�� စ�န်�ပစ�်ခင်�က�� 

�ရ��ငက်�်ရမည။် �ရအရညအ်�သ���င�် ဇ�၀မ� ��စ��မ� ��က��မ���က�� တတ်��င်သမ 

နဂ��အတ��င�်ထ�န်�သ�မ�်ရန ်က��စ���ဆ�ငရ်�က်ရမည် �ဖစ်သည။် 

၆-၅-၃။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���ဘ၀အ�ပ အ�ထ��ထ�သက်�ရ�က်မမ��� 

အထ��သ�ဖင�် မ��ပဧရ�ယ�က��သ�� လ�ဦ��ရထ�ထပ�်သ� ဧရ�ယ��င�် န��ကပ ်

�သ� က��မ���သ�မ��င�်တ�င�်မ���တ�င် �ဒသခ�မ���၏ သတတ�င�်၏ လ�မ 

စ��ပ����ရ� သက် �ရ�က်မမ��� မ���စ��ၡ�ပ�သည။် 
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 သ�အ��ရ�အရ ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မအခ� �မ��- 

- ��မယ�သ�မ�်ဆည�်မ�က�င�် (��မပ��ငဆ်��ငမ်၊လ�စသညတ်��) �ပ် 

ပ��င�်ဆ��ငရ်� �ရ���ပ�င�်ခ�ရ�ခင်� 

- အသက်�မ��၀မ�်မဆ�����၊ စ�တပ်��င�်ဆ��ငရ်�မ���ခ�စ���နရ�ခင်�၊ လ� 

မ�ရ�ဆ��ငရ်�အ�ဆ�က်အအ��မ��� ��ပ�င�်လ��ခင�်�င�် အ�ခ��အ 

ရ�မ��� စသညတ်�� �ဖစ်သည ်

- �ရ�သတတ���ဖ��်ရ��က�င�် �လထ�၊ �ရ�င�် ��မယ�မ���၊ �လ 

ထ�ညစ်ညမ�်မ�က�င�် လ�မ���သည် �ပ်ပ��င�်ဆ��ငရ်� တ��က်��က် 

သက်�ရ�က်မမ��� ၡ�သည။် 

�လ���ခ��ရ�အစ�အမ�မ��� 

 သ�အ��ရ�အရ �လ���ပ���စ�ရ�နည်�လမ�်မ���မ��- 

- စ�မ�က�န�်အဆ���ပသ�ထ�ၝ ရန်ပ���င��ထ�က်ပ���ပ�ထ���သ� လ�မဖ� 

လ���ရ�အစ�အစ်သည် ထ�ခ��က်နစ်န�သ�မ���အတ�က် အက�အည� 

�ပ�ရန ်�ပင်ဆငသ်င�်�ပသည။် 

- �က��င�်၊ က�န�်မ��ရ�၊ က��၊ လမ�်၊ �ရ�ပ��ဝမ(သ��) �ဖစ်��င ်

လင ် လပ်စစ်က��သ���သ� အ��ခခ�အ�ဆ�က်အအ��မ���အပ�အ 

၀င ်ထ��ရ�က်�သ� �ပန်လညထ်��ထ�င�်ခင်��င်��ပန် လည�်နရ� 

ခ�ထ���ခင�် အစ�အစ်က�� အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�သ်င�်သည။် 

- အထက်တ�င ် �ဖ��်ပခ���သ� အ��ခခ�အ�ဆ�က်အအ��မ���က�� စ�မ� 

က�န�်ၝ ဖ��ဖ��တ���တက်�အ�င ် လ�ပသ်င�်ပ�� ထ�ခ��က်နစ်န�သ�မ��� 

အတ�က် က�န်က�စရ�တ(်သ��) အနည�်ဆ���က�န်က�စရ�တ်မၡ��အ�င ်

တ���ခ��သင�်သည။် 

- �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���အ��ခအ�နတ���တက်�စရန် 

အတ�က် တ�က်ခ�က်ရမည�် အမ� ��မ� ���သ� �လ���်က��ပ��ခင�် 

အစ�အစ်မ����ဖစ်သည�် �င��က�ဆ��ငရ်��လ���်က�၊ အမ� ��မ� �� 

�သ��လ���်က�၊ �ပန်လည�်နရ�ခ�ထ���ရ�အစ�အစ်�င�် �န 

ရ��ပန်လညက်�စ���ရ�အစ�အစ်၊ �ဒသခ�မ���အတ�က် �လ�က�င�် 

�ရ�အစ�အစ်တ��က�� �ဆ�ငရ်�က်ရမည�်ဖစ်သည။် 
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အထက်�ဖ��်ပပ� �လ���ပ���ရ�နည်�လမ�်မ���သည ် လ�ဦ��ရမ����ပ��သည်� 

မ��ပဧရ�ယ�အန��ၡ� သတတ�င�်က��မ���အတ�က် �ဖစသ်ည။် ဤ�ရ�သတ 

မ��င�်အ��ခအ�နတ�င ် ၎င�်တ��သည် မလ��အပ�်ပ။ သတတ�င�်သည ် လ�ပသ်�� 

(၇၀)ခန်�သ� လ�ပက်��င�်သ� သတတ�င�်�ဖစသ်ည။် စ�မ�က�န�် ဧရ�ယ�သည် 

လ�ဦ��ရ�မင�်မ���သ� မ��ပၡ��သ� မညသ်ည�်မ��ပဧရ�ယ��င�် မန��ပ�။ 

၆-၅-၄။ အ�ခ��အ�သ�စ��သက်�ရ�က်မမ��� 

 ၆-၅-၄-၁။ စ�န်�ပစပ်စည�် �င်�စ�န�်ပစ်မ၏ အက� ��သက်�ရ�က်မ 

စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�ၝထ�က်ၡ��သ� စ�န�်ပစ်ပစည�်မ���က�� ရညည်န�်ပ�သည။် 

လ�ပက်�က်အလ�ပသ်မ��မ���အတ�က် အ���အ�မ၊် မ��ဖ���ခ��င၊် အလ�ပ်��တ���ဖစ်သည။် 

အစ��ငအ်ခ�၊ စ�န�်ပစ်ပစည�်၊ စ�န�်ပစ်�ရမ���သည ် ��မဆ�လ� ယ��ဖ�တမ်(သ��) ယ��စ�မ�်မ 

�ဖစ်��ငသ်ည။် စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�ၝ အစ��ငအ်ခ�စ�န်�ပစ်ပစည�်မ���မ�� အ�မသ်���စ�န�်ပစ် 

ပစည�်မ��� �င�် ���သ���စ�န်�ပစပ်စည�်မ���တ�� �ဖစ်ပ�� စ�န�်ပစ်�ရသည ် အ�မသ်��� စ�န်�ပစ် 

ပစည�်မ���ၝ ထ�က်ၡ�လ��သ� စ�န�်ပစ�်ရမ��� ယ��စ�မ�်မတ�� �ဖစပ်�သည။် အထ��သ�ဖင�် 

မ��ဖ���ခ��င၊် �ရခ� �ခန်�ၝ ယ��ဖ�တ�်ခင�်တ�� �ဖစသ်ည။် 

လ�ပသ်�� (၇၀)�ယ�က် ၡ�သည�် လ�ပင်န�်တစ်ခ�တ�င် �လ���ခ��ရ�အစ�အမ�မ��� 

မ�ပလ�ပပ်�က အစ��ငအ်ခ�စ�န�်ပစ်ပစည�်မ����င�် အလ�နမ်�����ငသ်ည။် �လ�ငစ်�ဆ� 

�င်�အမ�ဆ�ယ��ဖ�တမ်သည ် အလ�ပသ်မ��မ���အက�� စည�်ကမ�်မၡ�မမ����က�င�် 

လည�် မ����ပ����င်ပ�သည။် 

�ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပမ် ပ��ဆ���ခ� �နတ်�ငလ်ည�် �ရအရညအ်�သ��အ�� 

ဓ�တ်ခ��စမ်�သပ၍် �ရထ�ညစ်ညမ�်မ �ဖစ်�ပ�နပ�က ပတဝ်န်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ��င်� 

သစ�်တ��ရ�ရ�ဝန်က��ဌ�နမ� ထ�တ�်ပန်ထ��သည�် အမ� ��သ��ပတဝ်န်�က�ငဆ်��ငရ်� 

အရညအ်�သ�� (ထ�တ်လတမ်) လမ�်နခ်�က်မ���(၂၀၁၅)မ� သတမ်�တထ်��သည�် စ� 

ခ� �နစ်�န�်မ���အတ��င�် �ရ�က်ရ��ရန�်ဆ�ငရ်�က်သ���မည ်�ဖစ်ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

စ�န်�ပစ်�ရ၊ စ��ဆင�်�ရ၊ ထ�တလ်တအ်ရညစ်�ခ� �နစ်�န�်မ��� 

Parameter Unit Guideline Value Reference 

Arsenic mg/l 0.1 National Environmental Quality 

(Emission)Guidelines, 

December2015 

Cadmium mg/l 0.05 As above 

Chemical oxygen 

demand 

mg/l 150 As above 

Chromium(hexavalent) mg/l 0.1 As above 

Copper mg/l 0.3 As above 

Cyanide mg/l 1 As above 

Cyanide(free) mg/l 0.1 As above 

Cyanide(weak acid 

dissociable) 

mg/l 0.5 As above 

Iron(total) mg/l 2 As above 

Lead mg/l 0.2 As above 

Mercury mg/l 0.002 As above 

Nickel mg/l 0.5 As above 

PH S.U.a 6-9 As above 

Temperature  °C <3degree 

differential 

As above 

Total Suspended 

Solids 

mg/l 50 As above 

Zinc mg/l 0.5 As above 

�လ���ခ��ရ� 

- ���သ���စက်ပစည်�၊ စကထ�ပပ်���၊ ကတထ်��ပ��၊ ���သ��� ပစည�် 

က�ရ�ယ�မ���စသည�် တ��က�� �ပန်လည ်အသ����ပ��ငသ်ည။် 

- အ�မတ်�င�်အစ��ငအ်ခ� စ�န�်ပစ်ပစည်�မ���(မ��ဖ���ခ��င၊် စ��ဖ�� �ဆ�င)် 

ၝ သတၝ်တ်ထ���သ� ��မက�က်(သ��) အမ�က်ပ���နရ�တ�င ် စ�န်� 

ပစ်သင�်သည။် စ�န်�ပစ်ပစည�်မ���က�� ဟင�်လင�်�ဖစ်�သ� ��မ 

�ပတ�င ်မ��ရ��ခင�်က�� �ရ��ငက်�်ပ�။ မ��ရ�စက်က�� သ���ပ�။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

- အ�မတ်�င�်အညစအ်�က�မ����ဖစသ်ည�် အစ�အစ���င�် မ��ဖ�� 

�ခ��ငၝ် စ�န်�ပစ်�ရမ���၊ �ရခ� ���ခင�်၊ အ�မသ်�မ���၌ �ရ�ဖင်� 

�ဆ��က�သန�်စင�်ခင�် စသည်� စ�န�်ပစ်�ရမ���သည ် မ�လ�ကန ်

ထ�သ�� စ��၀င်ပ��  ��မအတ�င�်သ�� စ�မ�်၀ငပ်�လ�မ�်မည်။ မသန�်ၡင�် 

�သ� စ�န�်ပစ်�ရမ��� ��မထ�သ�� စ�မ�်၀င်�ခင�်သည ် မ��ပ ဧရ�ယ� 

မ�လ�ကန်မဟ�တ�်သ�လ်ည�် လ���လ�က်�သ� စ�မ�်၀ငမ်�ဖစ၍် 

က�သရနမ်လ��အပ�်ပ။ 

- က���င�်စက်ယရ��က��မ��� ထ���သ��နရ�တ�င် �လ�ငစ်� 

ဆ�၊ အမ�ဆ�စသည�်မ��� ယ��ဖ�တ်��ငသ်ည။် �လ�ငစ်�ဆ� ယ��ဖ�တ် 

မက�� �ရ�ဖင်� မ�ဆ�ပ��င။် ထ��သ�� �ဆ��က�ပ�က ��မ�အ�က် 

�ရသ�� စ�မ�်၀င်သ���မည ် �ဖစ်ပ�သည။် �လ�ငစ်�ဆ�ယ��ဖ�တပ်�က 

စ�ပ်ယ���င�်သ� စ�ပစ်က်မ����ဖင�် စ�ပယ်�ပ�� ၎င�်��မမ���က�� 

ဖယ်ရ���ပစ်ရမည်�ဖစသ်ည။် 

- �လ�ငစ်�ဆ�သ����မ��်တ�ယ်�်မ����င်� စက်ယရ��မ���က�� 

သတၝ်တ်ထ���သ� ဆ��ဖည�်သည�်�နရ�တ�ငသ်� အသ����ပရန် 

�င်� �လ�ငစ်�ဆ�ယ��ဖ�တမ်မ�ဖစ်�ပ�စရန် Pumpက�� အသ����ပ၍ 

ဆ��ဖည�်ရမည် �ဖစ်သည။် 

- �လ�ငစ်�ဆ�သ���လ��င်��၏ ကမ�်�ပင်သည် ဆ�မ���ယ��ဖ�တ�်ခင်�ၝ 

က�က�ယရ်န် က�နက်ရစ်ကမ�်�ပငမ်��� �ပလ�ပရ်မည် �ဖစ်သည။် 

ယ��ဖ�တမ် �ပန်����ခင်�ၝ က�က�ယရ်န ် �လ�ငစ်�ဆ�သ���လ��င်�� 

အန��၀န�်က�ငတ်�င ် �သ�ငယ�်သ� ��မ�င�်ငယမ်����ပ လ�ပထ်�� 

ရမည်။ 

- အလ�ပသ်မ��အ��လ���က�� အ�ဆ�က်အအ��မ���အ�� �က�င�်မ�န ်

စ��ထ�န�်သ�မ�်�နထ��ငရ်န် သင်က��ဆ���မထ��ရမည်�ဖစသ်ည။် 

အမ�က်မ���၊ အသ���မ�ပ�သ� စ��ကင်�စ��က�နမ်����င�် မ��ဖ�� 

�ခ��ငသ်���စ�န�်ပစ်ပစည�်မ���က�� စနစ်တက�ခ���ခ��ပ�� စ�န�်ပစ်ရန် 

သင်က��ထ��ရမည ်�ဖစ်သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၆-၅-၄-၂။ အသ���အလ�အ�ပ သက်�ရ�က်မ 

အမ����ပညသ်�သ��� လမ�်မ���တ�င ် Backhoe, Loader မ����က�င�် 

အသ���အလ�ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ��� ၡ���ငပ်�သည်။ စ�မ� က�န�်ဧရ�ယ��င�် 

အမ����ပညသ်�သ���လမ�်မ���သည ် �ဝ�က���သ��က�င�် �ဒသခ�မ��� အသ��� 

အလ� အခက် အခ�မၡ���ငပ်�။  

က�မဏ�ၝ သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ�အတ�က် က��ယပ်��ငက်��မ����ဖင�် စ�န�် 

ပစ်��မစ�မ����င�် �ရ�သတပ� �ဗန်�မ���က�� စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င�်သ� 

သယယ်�ပ���ဆ�ငမ်ည�်ဖစ်သ�ဖင�် အန��ရ�� �က��ရ��မ���အ�� ထ�ခ��က်မမရ����င ်

ပ�။ သ���သ� ် စ�မ�က�န�်ဧ�ရ�ယ�အတ�င်�ယ�်အရ�ယ ် ကင�်ရ�င�်�ရ�အတ�က် 

�အ�က်ပ��လ���ခ��ရ�နည�်လမ�်မ���က�� အသ���ခ�သ���မည ်�ဖစပ်�သည။်  

�လ���ခ��ရ� 

က�မဏ�၏ ယ�်�မ�င�်မ����င�် အက��စ��စက်ယရ��မ���၏ 

Operatorမ���က�� သင်က���ပ��ခင�်၊ က�နတ်င်က��မ����င�် �လ�လ��သ� 

စက်ရ��မ���က�� �ဖည�်�ဖည�်�မ�င်��င�်စ�ခင�်မ����ပ လ�ပ်ခ��င�်သင�်�ပ 

သည။် ၎င�်တ��အ�� က�က�ယသ်ည�် �မ�င�်�ငမ် န�ယ�မမ���က�� လ��က်န��စ 

ရန် ��ပ�က��ထ��ရမည်။ 

၆-၅-၄-၃။အ�ရ��ပ�င�် က�န�်မ��ရ�(�ဆ���)၀န်�ဆ�ငမ်၏ သက်�ရ�က် 

မ 

စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�သည ် �ဝ�လ��ခ�ငသ်��သ��ဒသမ���တ�င် ၡ�ပ�က အ 

�ရ��ပ�င�် က�န်�မ���ရ�၀န�်ဆ�ငမ်မ��� မၡ��ခင�်သည ် စ�မ�က�န�်၏ လည် 

ပတ်မ အ�ပသက်�ရ�က်မ ၡ���င်သည။် လ�မ���မ�တ�်တဆမမ��� �ဖစ်ပ�က 

စ်�က��မ� �ဆ���တ�င ် ရၡ���င�်သ� ၀န�်ဆ�ငမ်သည ် ဤမက��မ���သ� 

�ပဿမ���က�� မ��ဖၡင�်��ငပ်�။ မ�လ��ဆ���က��က��သ�� �ဆ���က��မ���သ�� 

ထည�်သ�င�်စ်�စ��သင�်သည။် သက်�ရ�က်မက�� �လ���ခ�ရန ် အ�ရ��ပအစ� 

အစ်မ��� မၡ�ပ�က အ��ခအ�နသည ်ပ��မ��ဆ�����င်ပ�သည။် 

�ပင်�ထန�်သ�မ�နတ်��င်�မ����င�် က��မ���သ� �ရက��မမ��� က��သ�� 

�သ� သဘ�၀�ဘ�အရ�ယမ်���ၝ ကင�်လ�တ�်ခင်�အစ်အလ�မ��� ၡ�ခ�� 

�သ�လ်ည�် လ�ပင်န�်ခ�င၌် အထ��သ�ဖင�် တ���ဖ��်ရ��နရ�၌ မ�တ�တ်ဆ 

မမ��� �ဖစ်��င�်�ခၡ�ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�လ���ခ��ရ� 

- အ�ရ��ပလ�ပထ်���လ�ပန်ည�်မ���က�� ဂ�တစ��က်စ�စ်�ရ�ဆ��ပ�� 

အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�သ်င�်သည။် အနည�်ဆ��� လ�ပသ်�� �စ ်

�ယ�က်က�� ပထမဆ��� အက�အည��ပ��ရ�သငတ်န်��ပ�သင�်ပ�� 

က�န် (၃)�ယ�က်ၝ (၅)�ယ�က်အထ�သည ် မ��သတသ်မ�� 

မ���အ�ဖစ် �လ�က�င�်မ�ပလ�ပသ်င�်ပ�သည။်  

- ပထမဆ��� မ��သတ�်ဆ�ဗ��မ����င�် �ရဂ�က်ပန်�မ���က�� လ���လ�က် 

စ�� �ပ�ထ��ရမည်။ ဖ�န�်မန�်မ���၊ မ��ခ���မ���၊ အပ�မ��� တ�န်ခ�မမ��� 

�င်� ထ��တ�ရ�သ� အလ�ပသ်မ��အမ���စ�က�� Personal 

Protective  Equipment (PPE)မ���က�� လ���လ�က်စ�� �ထ�က် 

ပ���ပ�ရမည်။ 

- အ�ရ��ပတ�န�်�ပန်မအတ�က် ပထမဆ��� အက�အည��ပ� �ရ�လ�ပ် 

ငန်�မ���အတ�က် ပ��ၝန�်လ�က�င�်မမ��� စ�စ်�ဆ�ငရ်�က်ရမည် 

�ဖစ်သည။် 

- အန��ဆ���ကက်��ခန�အသင�်၊ လ�န�တင်ယ�်၊ မ��သတတ်ပဖ်��၊ 

ရ�စခန်�၊က�ည�်တ�က်�ပ�က်တ��က်နယ�်ဆ���၊ စ်�က��မ��ဆ���၊ 

မ�လ�အ�ထ��ထ��ရ�ဂ�က��ဆ��� က��တ��၏ ဖ�န�်န�ပ�တမ်���က�� 

န�ရ��ပတ�င ် �ပသထ��ပ�� အလ�ယ်တက� �မင�်တ���င်�အ�င် 

�ဆ�ငရ်�က်ရမည ်�ဖစ်သည။် 

၆-၅-၄-၄။ အ�မငအ်���သက်�ရ�က်မ�င�် အလင�်�ရ�င ်

သဘ�၀ပတ်၀န်�က�ငက်�� သတ�ထ��မ�သည�် ဤအခ� �နသ်ည ် ညအ 

ခ� �န၌်�တ�က်ပ�သ� အလင�်�ရ�ငက်�� �လထ�ညစ်ညမ�်မ အ�ဖစ်သတ် ၝတ် 

သည။် �တ�က်ပ�သ� အလင�်�ရ�ငၡ်� မ�က��မ���တ�င ် �နထ��င�်သ� 

က�လ�မ���သည ်ညတ�င�်က�င�်ကငတ်�င ်�မငရ်�သ� ကယတ်�ရ� အလင�် 

တန်�မ���က�� ကည�်မရ��င�်တ��ပ�။ အခ� ��သ� အစ�န�်�ရ�က်ပတ၀်န�်က�င် 

ထ�န�်သ�မ�်�ရ�သမ��မ���က ၎င�်တ��၏ က�လ�ငယမ်���က�� အ��ခခ� လ�အခ�င�် 

အ�ရ�က�� ခ� ���ဖ�က်�ခင�်�ဖစသ်ညဟ်� ယ�ဆသည။်  

စ�မ�က�န�်�နရ�၏ ပတ်၀န�်က�ငဧ်ရ�ယ�မ���သည် ညအခ� �နတ်�င် လပ ်

စစ်မ��မၡ���ငပ်�။ စ�မ�က�န�်�နရ�သည် ညအခ� �နတ်�င ် အလင�်�ရ�င ် အကန�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

အသတ�်ဖင�် န�ရ�အနည�်ငယ�်ပ�ရ�သ� မ��စက်က�� အသ����ပရန် လ��အပ ်

ပ�သည။် 

ပတ်၀န�်က�င်ဧရ�ယ�၌ ညအခ� �န၏် အ��ခအ�နမ���သည ် �မ��င ်

မ��က်�နသည။် ထ���က�င�် �ဒသခ�မ���သည် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၏ မ��စက်ၝ 

ထ�တလ်�တ်�သ� အလင�်�ရ�ငၝ် ညအခ� �န်တ�င် အလင�်�ရ�ငအ်�� နည�် 

�ခင�်စသည�် အ�မငအ်���သက်�ရ�က်မ ၡ���ငပ်�သည။် ညအခ� �နတ်�င ်�တ�က် 

ပ�သ� အ�ဖ�ရ�ငအ်လင�်တန်�သည ် အန��အန��ၝ ရ��င�်ခ� ��သ� အင�် 

ဆက်မ���က�� ဆ���ဆ�င်ပ�� သတပ်စ်��ငပ်�သည။် အစ�န်��ရ�က်သဘ�၀ပတ် 

၀န်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�သမ��မ���က ၎င�်က�� ပတ၀်န်�က�ငဆ်��ငရ်� ရ�ဇ 

၀တမ်က��လ�နသ်ညဟ်� ၝတယ်�ကမည ်�ဖစသ်ည။် 

စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�တ�င ် က��မ���သ� အ�ဆ�က်အအ��မၡ��ခင�်�က�င�် 

ပတ်၀န�်က�င် အတ��အဆ���ဖစ�်နသည�် မည�်သည�်အ�ဆ�က်အအ��မ မၡ� 

�ခင�်�က�င�် ထငၡ်���ပလ�င�်နသည။် လ�ပက်�က်သည ် ပတ၀်န�်က�ငၡ်� 

သစ�်တ�မ��� �င်� ရ��မ���သည် အ�တ�ဟ်န်ခ�က်ည��သ��က�င�် အ�မင်အ� 

�� သက် �ရ�က်မ မၡ�သ�လ�က်နည�်ပ���က�င�် �လ�လ��တ�ၡ�ရပ�သည။် 

�လ���ခ��ရ� 

လ���ခ��ရ�အတ�က်သ� သင�်�တ��်သ� မ��က�� �ပ�ရမည�်ဖစ်သည။် ည 

ပ��င�်တ�င ် အလင�်�ရ�ငအ်လ�နအ်က �သ����ခင�်က�� �ရ��ငရ်မည် �ဖစသ်ည။် 

အ�ဖ�ရ�ငအ်လင�်သည ် ညအခ� �နတ်�င ် အဝ��ရ�ငအ်လင�်ထက် အင�်ဆက် 

မ���က�� ဆ���ဆ�င်��င�်သ��က�င�် အဝ��ရ�ငအ်လင�်က��သ� အသ����ပရ မည ်

�ဖစ်သည။် အကယ၍် မ���စ���သ� အင�်ဆက်မ���သည ် မ��လ���က�� စ�စည�် 

မ�ပ�က မ��လ���မ���က�� အနည�်ငယ ်ပ�တထ်��ရမည ်�ဖစ်ပ�သည။် 

  

၆-၅-၄-၅။လ�မဖ���န�မ(သ��)လ�မဆန်�က�င�်ရ�အ�ပအမ�မ���အ�� စ�မ�က�န�် အ�ပ 

အက� ��သက်�ရ�ကမ်�င�် အ�ပန်အလ�န်အက� ��သက်�ရ�က်မ 

လ�မ၀န်ထမ�်မ���၏ လ�မဖ�လ���ရ�သည် စ�မ�က�န�်အ�ပဆ��� က� �� 

သက်�ရ�က်��င်ပ�� စ�မ�က�န�်သည ် �ဒသအသ��သ��ၝ အလ�ပသ်မ��မ���အ�� 

ဆ���က� ��သက်�ရ�က်��ငပ်�သည။် ထ��က��သ���သ� �ပဿန�မ���သည် တည် 

�ဆ�က်�ရ�အဆင�်က�လတ�င ် �ဖစ်ပ�����ငပ်�သည။် Opertationက�လတ�င ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

အလ�ပသ်မ��အ�ရအတ�က်နည�်ပ��ပ�� လ�ပသ်��(၇၀)�ယ�က်သ�ၡ��သ� 

�က�င�် က��မ���သ� သက်�ရ�က်မ မၡ���ငပ်�။ စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�မ��� 

အက��(သ��) �ဒသခ�မ���အက�� အ�ငင�်ပ���မမ���၊ ခ���မ၊ �င��က��င�် 

ပစည�်မ���က�� အလ��သ���စ���ပ�ခင�်၊ သ�က�မ���သ�လ�ငပ်��င�်ဆ��ငရ်� အ�လ� 

အက�င�်မ���(သ��)လ�ငပ်��င�်ဆ��ငရ်� �ဖစ်ပ���မမ��� စသည်�တ�� အခ�အ���လ��စ်�� 

�ဖစ်ပ�����ငပ်�သည်။ ဤအရ�အ��လ���သည် �ရ�သတတ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�် 

လညပ်တ်မက�� ဟန�်တ��ရန်(သ��)အရ�ယ�်ပရန် အလ��အလ�ၡ�ပ� သည။် 

�လ���ခ��ရ�အစ�အမ�မ��� 

ပည��ရ��င�်စည�်ကမ�်ထ�န�်သ�မ�်�ရ�အ�ရ�ယ�မမ���လ��အပပ်�သည။် 

 ၀နထ်မ်�မ���က�� �က�င�်မ�န်�သ� လ�ပ်သ���က�င�်မ����ဖစ်ရန၊် တ�၀န်ယ� 

မၡ�ရန ်၊ သ�တ��က�� အလ�ပခ်�ငစ်ည�်ကမ�်မ���၊ အ�ပအမ�စည်�ကမ�်မ����င�် ပတ် 

သက်၍ သင�်�လ���်သ� �လ�က�ငမ်မ����ပ�ရမည။် 

အလ�ပသ်မ��မ���အက�� မ��ယစ�်ဆ�ဝ��သ���စ���ခင�်က�� တ���မစ် ရ 

မည် �ဖစ်သည။် လ�ပ်ငန�်ခ�ငတ်�င ် �ဖစ်��ငလ်င ် အရက်မ�သ�က်ရန ် တ�� 

�မစ်ရမည။် အမ� ��သမ���င�်အမ� ��သ��၀န်ထမ�်မ���အတ�က် သ���ခ�� �ရခ� �� 

ခန�်မ���၊ အ�မသ်�မ���က�� ထ��ၡ�ရမည။် မ�သ��စ�လ��င�်ခန်� �င�်ပတ်သက်၍ 

မ�သ��စ�တစ်ခ�ခ�င�်စ�အတ�က် လ���လ�က်�သ� Privacyမ��� �ပ�ရမည။် 

�ဒသခ�မ����င�်ဆက်ဆ�ရ�တ�င ် �ဒသခ�ယ်�က��မဆ��ငရ်�အ�ပအမ�၊ က�င�် 

၀တအ်�ပအမ�၊ တ�၀န်ၡ�မ�င�်က�န�်မ��ရ�အသ��က်အ၀န�်မ��� အ�ပန်အလ�န ်

ဆက် သ�ယမ်မ��� ရၡ��စရန ်ပည��ပ�ရမည်။ 

က�မဏ�အ�န�ဖင�် အလ�ပသ်မ��မ����င�် မတစ��ၡ�ရမည�်ဖစ်ပ�� 

အလ�ပၡ်င်�င�်၀န်ထမ�်မ���အက�� အလ�နအ်မင်�အလ�ပမ်���လ�န�်�ခင�်၊ လခ 

နည�်�ခင်�၊ မတစ��မဆက်ဆ��ခင�်�င�် က�န်�မ��ရ��င�်မည��တ�်သ� ဆက် 

�ယမ်မ���အတ�က် အလ�ပသ်မ��မ���အ�� အက�အက�ယ်�ပ��ရ�၍ မင�မ ်

မသက်�ဖစပ်����န�သ� က�စရပမ်���က�� က�မဏ�ၝ သတ��ပရမည်။ 

လ�မ�ရ��ပဿန��ပ�ပ�က်လ��သ�အခ� အလ�န်�သ�ငယ�်သ� 

�ပဿန�မ����ဖစ်သည�်တ��င�်အ�င ်�ပဿန�က�� ခ�က်ခ�င်���ဖၡင�် ရန်က��စ�� 

ရမည်။ အဘယ�်က�င�်ဆ���သ�် ဤက�စသည ် ၡ��နဆ�အတ��င�် မထ�� 

သင�်�သ��်က�င�် �ဖစသ်ည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၆-၅-၄-၆။ �ဖစ်��င�်ခ�ၡ��သ� လ���ခ��ရ�အက� ��သက်�ရ�က်မ 

လ���ခ��ရ��ပဿန�မ����ဖစ်သည�် ခ���မ၊ ဖ�က်ဆ���ခင�်�င�် ဖ�က်ဆ���ခင�် 

ပ��စ�မ���သည ် စ�မ�က�န�်အတ�က် �ဖစ်��င်�ခ�ၡ��သ�  လ���ခ��ရ��ပဿန�မ��� 

�ဖစ်သည။် ပတ၀်န�်က�ငၡ်��ဒသခ�မ����င�်အလ�ပသ်မ��မ���သည် မထ�န�်ခ�ပ် 

��င်ပ�က လ���ခ��ရ��ပဿန�မ��� �ဖစ်��ငပ်�သည။် 

  �လ���ခ��ရ� 

စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�က�� �ခ�စည�်���ခတ�်ခင်�မ��� �ပလ�ပ်ရန် လ��အပ ်

ပ�သည။် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�အတ�င်� အခ�င�်မၡ�ဘ� ၀င်�ရ�က်ခ�င�် မၡ��စရပ�။ 

စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�၏ ၀င�်ပ�က်�င�်ထ�က်�ပ�က်အ��လ���က�� စစ်�ဆ�ရမည။် 

အထ��သ�ဖင�် လ�ပ်ငန�်ခ� �န်တ�င ်�ဒသခ�မ����င�် ၀နထ်မ်�မ���က�� လ�တလ်ပ်စ�� 

�ပ�င်�သင�်�ခင�်မ��� မ�ပလ�ပရ်န် တ��ဆ��ရမည။် လ�ပသ်��အ��လ���က�� ၀န် 

ထမ�်ကတမ်���၊ ယ�န��ဖ�င�်မ���က�� ၀တဆ်င�်စပ�� လ�ပ်သ���င�် �ပငပ်လ� 

မ���က�� အလ�ယတ်က�ခ���ခ����ငရ်န ် �ဆ�ငရ်�က်ထ��ၡ�ရမည ် �ဖစသ်ည။် အ 

လ�ယတ်က�ခ���ယ���င�်သ� ပစည�်မ���က�� �သ��ခတသ်�မ�်ဆည�်ရမည ် �ဖစ် 

သည။် အလ�ပသ်မ��မ���က�� ပည��ပ��ခင�်၊ စည�်ကမ�်မ���ခ�ၝတ်ပ�� ထ�န�် 

သ�မ�်ရမည ် �ဖစ်သည။် စည�်ကမ�်မ����င�်ဆန�်က�င်�သ� အလ�ပသ်မ�� မ��� 

အ�� ယ�ယ�ရပဆ်��င�်�ခင�်(သ��) အလ�ပၝ်ထ�တပ်ယ်�ခင�်၊ အလ�ပၝ် ရပ်စ��ခင�် 

မ��� စသည�် အ�ပစ�်ပ�အ�ရ�ယ�မမ��� �ဆ�ငရ်�က်ရမည် �ဖစ် သည။် 

 

၆-၅-၄-၇။ အမ����ပညသ်�မ���၏ အ�မငသ်က်�ရ�က်မ 

စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�အ�ပ �ပညသ်�လ�ထ�၏ သ�ဘ�ထ��က�� သ�ၡ� 

ရန်ခက်ခ�ပ�သည။် စ��ပ���ဆန�်က�င�်ရ�၊ ဖ��ဖ��တ���တက်မ ဆန�်က�င�်ရ�၊ ခ��န� 

ဆန�်က�င�်ရ��င�်အစ���ရဆန�်က�င�်�ရ�တ��ပ�၀င်�သ� တက်ကလ�ပၡ်��သ�မ��� 

�င်� အစ�န်��ရ�က်သဘ�၀ပတ၀်န်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�သမ��မ���သည ်�ဒသ 

ခ�လ�ထ�အ�� စ�မ�က�န�်အ�ပ  အပ�က်သ�ဘ��ဆ�င�်သ�အ�မငမ်��� �ဖစ် 

�ပ�စရန ်လ���ဆ��်ပ���ငပ်�သည်။ လ�မ�ရ�ဆန�်က�င�်ရ� အ�ပအမ�နည�်  

 �သ� စည�်ကမ�်ၡ��သ� အလ�ပသ်မ��မ����င�် �ဒသခ�အလ�ပသ်မ�� မ���က 

သတတ���ဖ��်ရ�စ�မ�က�န�်အ�ပ ဆ���က� ��သက်�ရ�က်��ငပ်�သည။် အထက်  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

တ�င် �ဖ��်ပခ���သ� အခ�က်အလက်မ���သည် စ�မ�က�န�်အ�� လက်ခ��ခင�်က�� 

အက� ��သက်�ရ�က်��ငပ်�သည။် 

  �လ���ခ��ရ�အစ�အမ�မ��� 

အမ����ပညသ်� သ��မငမ်�ပဿန�က�� ��ဖၡင�်��င�်ခင်�မၡ�ပ�။ �ဒသ 

ခ�မ����င�်�က�င�်မ�န�်သ� ဆက်ဆ��ရ�သည် စ�မ�က�န�်အ�ပအ�ပ သ�ဘ� 

သက်�ရ�က်မၡ�လ�မ�်မည် �ဖစသ်ည။် �ဒသခ�မ����င်�ဆက်ဆ��ရ�အတ�က် 

�ပညသ်�ဆက်ဆ��ရ�အရ�ၡ�က�� ခန�်ထ��၍ �ဒသခ�မ����င်��က�င�်�သ� ဆက် 

ဆ��ရ� ရၡ� �အ�င်က��စ��ရမည ်�ဖစသ်ည။် �ဒသခ�မ���၏ အ�မငမ်���၊ ထင် 

�မင်ခ�က်မ����င�် စ���ရ�မမ်မ���က�� တတ်��ငမ် ဂ��ပရမည ်�ဖစ်သည။်  

အလ�ပ�်နရ�လစ်လပလ်င် �ဒသခ�မ���အ�န�ဖင်� အခ� �န်�င�်အမ အ 

လ�ပအ်က��ငအ်ခ�ငအ်လမ�်မ��� ရၡ���ငရ်န် ဆက်သ�ယ�်ရ��က�င�်မ�န�်အ�င ်

�ပလ�ပထ်��ရမည။် အခ�အ���လ��စ်�� လ�မ�ရ�အက�အည�အစ�အစ်က�� စ်� 

စ��ပ�� အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�ရ်မည။် �ပပ်��င�်ဆ��ငရ်�က�န်�မ��သ� ပတ ်

၀န်�က�ငတ်�င ်�ရၡည�်အ�င�်မင�်သ� စ�မ�က�န�်တစ်ခ��ဖစ်ရန ်င�မ�်ခ�မ်� �သ� 

လ�မပတ်၀န�်က�င�်က�င�် တစခ်�လ��အပပ်�သည။်  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

Operation က�လအတ�င�် ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ���အတ�က် အက�်�ခ�ပ် 

 

စ် သဘ�၀ အတ��င�်အတ� က�ခ� �န် �ပင�်ထန်မ 

၁။ ��မယ�ပတ်၀န်�က�င်အ�ပ 
သက်�ရ�က်မ၊ကယ်ဆယ် 

�ရ�အတ�က်��ပ�င်�လ�မ၊ 

ရခင�်��ပ�င်�လ�မ 

တ���ဖ�်�ရ��နရ�မ��� �ရၡည် �မင�်မ�� 

၂။ တ���ဖ�်�ရ�ဧရ�ယ�ၝ Overburden�င�် 

�ရ�တ�်�မ�င်�မ����က�င်� 

�ရပတ်၀န်�က�ငအ်�ပသက် �ရ�က်မ 

သတၝ်တ်အတ��င�်အတ�အထ�တ�� 

�ဖ�်သည်��နရ�မ����င�်၎င�်ထက်

�က��လ်�န်�သ��နရ�မ���(အတ��င�်

အတ�အ ခ� ��က���လ���ခ���ငသ်ည်) 

�ရၡည် အလယ်အလတ်

ၝ�မင်�မ�� 

၃။ Overburden�င�် တ���ဖ�်�ရ�ဧရ�ယ�ၝ 

�ရ�တ�်�မ�င်�မ����က�င်� 

�ရပတ်၀န်�က�ငအ်�ပသက် �ရ�က်မ 

 

သတၝ်တ်အတ��င�်အတ�အထ�တ�� 

�ဖ�်သည်��နရ�မ����င�်၎င�်ထက်

�က��လ်�န်�သ��နရ�မ��� (အတ��င�် 

အတ�အ ခ� ��က���လ���ခ���ငသ်ည်) 

�ရၡည် အလယ်အလတ်

ၝ 

�မင�်မ�� 

၄။ အဓ�ကအ���ဖင�် 

ဖ�န်မန်�က�င�်�လထ�ညစ်ညမ�်မအ�ပသ

က်�ရ�က်မ 

သတၝ်တ်အတ��င�်အတ�အထ�တ�� 

�ဖ�်သည်��နရ�မ����င�်၎င�်ထက်

�က��လ်�န်�သ��နရ�မ���(အတ��င�်

အတ�အ ခ� ��က���လ���ခ���ငသ်ည်) 

�ရၡည်ဆ���သ� ်

လည်��ပတ ်

�တ�င်��ပတ် 

�တ�င်� 

အန�မ�်ၝ 

အလယ် 

အလတ် 

၅။ ဇ�၀ပတ်၀န်�က�င်အ�ပသက် �ရ�က်မ 

 

 

 

 

သတၝ်တ်အတ��င�်အတ�အထ�တ�� 

�ဖ�်သည်��နရ�မ����င�်၎င�်ထက် 

�က��လ်�န်�သ��နရ�မ���(အတ��င�် 

အတ�အ ခ� ��က���လ���ခ���ငသ်ည်)  

�ရၡည် အလယ်အလတ ်

၆။ 

 

ဆ�ည�သ��င�်တ�န်ခ�မအက� ��သက်�ရ�က်မ 

 

တ���ဖ�်�ရ��နရ�မ��� �ပတ�်တ�င်� 

�ပတ�်တ�င်� 

အလယ်အလတ ်

၇။ လ�မစ��ပ���ဘ၀အ�ပသက်�ရ�က်မ 

 

င���ရမ်���မ�နရ�ထက် 

�က��လ်�န်ပ�� 

�ရတ��ၝ 

�ရၡည် 

အန�မ�် 

၈။ စ�န်�ပစ်ပစည်�စ�န်�ပစ်�ခင�်၏ 

အက� ��သက်�ရ�က်မ 

လ�ပက်�က်အတ�င�် �ရၡည် အန�မ�် 

၉။ လ���ခ�မအ�ပသက်�ရ�က်မ အ�မန်လမ�် �ရၡည် အန�မ�် 

၁၀။ အ�ရ��ပ �ဘ�ကင်��ရ��င�် 

က�န်�မ��ရ�အ�ပသက်�ရ�က်မ 

တ���ဖ�်�ရ��နရ��င်����အတ�င�် �ရၡည် အန�မ�် 

၁၁။ အ�မငအ်���သက်�ရ�က်မ တ���ဖ�်�ရ��နရ��င်����အတ�င�် �ရၡည် အန�မ�် 

၁၂။ လ�မဖ���န��ခင်�သက်�ရ�က်မ စ�မ�က�န်� Site�င�် �က��လ်�န်ပ�� 

(�လ���ခ���င)်  

�ရၡည် အန�မ�် 

၁၃။ �ဖစ်��င�်�ခၡ��သ� လ���ခ��ရ�သက်�ရ�က်မ စ�မ�က�န်� Site �ရၡည် အန�မ�် 

၁၄။ အမ����ပည်သ�သ��မငန်��လည်မသက် 

�ရ�က်�ခင�် 

စ�မ�က�န်� Site�င�်�က��်လ�န်ပ�� �ရၡည် အ�ရ� 

မက�� 

၁၅။ �ပန်မ�ဖစ်�ပ��င�်သ� သဘ�၀ အရင�်အ 

�မစ်မ���ဆ������ခင�်(�အ�က်ခ��က��က်အ 

�ပသက်�ရ�က်မ) 

တ���ဖ�်�ရ� Siteမ��� �ရၡည် �မင�်မ�� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၆-၅-၅။ အ�ပသ�ဘ�သက်�ရ�က်မ 

 အလ�ယတ်က��တ��မင်��ငသ်ည�် ပထမဆ���အ�ပသ�ဘ�သက်�ရ�က်မမ���မ�� အလ�ပ် 

အက��ငဖ်နတ်���ပ��ခင�် �ဖစသ်ည�် အလ�ပသ်မ���ပ�င်�(၇၀)ခန�်က�� အမ�တမ်� အလ�ပ် ခန�်ထ�� 

�ပ��ခင�်�ဖစ်သည။် ဤသညမ်�� အလ�ပလ်က်မ��နန�်�မင�်မ���သ� အ��ခအ�နတ�င် တ��င�်�ပည် 

အတ�က် အက� ��အ�မတအ်နည�်ငယသ်� မဟ�တပ်�။ လစ်လပရ်�ထ��မ���အတ�က် အခ�အ�� 

�လ��်စ�� အလ�ပအ်က��ငအ်ခ�င�်အလမ�်မ��� ၡ��န�သ�သည။် အမ�တမ�်အလ�ပအ်က��င�်ပ�င်� 

(၂၀)အ�ပင ်စ�န�်ပစ်��မစ�မ����င�်  �ရ�ပ��သ� �ဗန်�မ���က�� အတငအ်ခ��ပလ�ပသ်ည�်လ�ပင်န်� 

၌ ရ��သ� ရ��သ��မ���အ�� အခ� �နပ်��င�်အလ�ပ်အက��ငအ်နည�်ငယက်��လည�် �ပ���ငပ်�သည။် 

 က�မဏ�၏ လ�ဒ�န�်မမ����င�် လ�ဒ�န်��ခင�်လ�ပင်န်�မ����င်��ပည�်စ���သ� ဘက်�ပ�င�် 

စ��လ�မတ�၀န်ယ�မ(CSR) လ�ပ�်ဆ�ငမ်မ���သည် �ဒသ၏ လ�မစ��ပ���ဘ၀ ဖ��ဖ��တ���တက် 

မအတ�က် မ���စ��အ�ထ�က်အက��ပ��ငပ်�သည။် 

  �ရ�သတတ���ဖ�ရ� စ��ပ����ရ�တ�င် ပ�၀င်�သ� က�မဏ�မ���သည ် စ��ပ��� 

�ရ�လ�ပရ်န်(သ��)သ�တ��၏ စ��ပ����ရ�လ�ပင်န်�က�� ခ��ထ�ငရ်န် အခ�င�်အလမ�်မ��� ရမည�်ဖစ်ပ�� 

အလ�ပအ်က��ငအ်ခ�င�်အလမ�်မ���လည�် ပ��မ��ရၡ��စမည ် �ဖစသ်ည။် ထ���က�င�် စ�မ�က�န�်သည ်

စ��ပ����ရ�ဖ��ဖ��တ���တက်မ�င်� အလ�ပအ်က��င်အခ�င�်အလမ�်မ���က�� �ဒသတ�င�်သ�မက အ�ခ�� 

�နရ�မ���က��လည်� တ����မင�်�ပ���င်သည။် �ရ�သတတ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင�် ထ�တလ်�ပ�်ခင�် 

သည ် ��င်င�အဆင�် အက� ��အ�မတမ်��� ခ�စ��ခ�င�်သည ် က�ပသ်န�်�ပ�င်�မ���စ�� တန်ဖ���ၡ�ပ�� 

တ��င�်�ပည်အတ�က် အက� ���ဖစထ်�န�်မည ် �ဖစသ်ည။် တ��င�်�ပည၏် စ�စ��ပ�င်� �ပညတ်�င�် 

ထ�တက်�န ် တ����မင�်�ခင�်�င�် အမ� ��သ�� စ��ပ����ရ�အတ�က် မၡ�မ�ဖစ် အခ�နတ်����မင�်လ��စမ 

ပ��စ�မ� ���ဖစ်ပ�သည။် �က���်စ�သ�က�မဏ�အ�န�ဖင်� ဆ���က� ��သက်�ရ�က်မမ���အ�� �လ��� 

ပ���စရန် �လ���ခ�သင�်�သ�လ်ည�် အ�ခ�� တစ်ဖက်တ�င ်အ�ပသ�ဘ�သက်�ရ�က်မမ���က�� 

အ�မင�်ဆ���တ����မင�်သင�်ပ�သည်။ 

 

၇။ အရ�ယ�်ဖစ်��င�်�ခမ��� ဆန်�စစ�်ခင�် 

၇-၁။ သဘ�၀�ဘ�အရ�ယ်�င�် စက်မဆ��ငရ်� အရ�ယမ်���က�� သတ်မ�တ�်ဖ�် 

ထ�တ�်ခင်� 

  သတတ���ဖ�န်ည�်မ���အလ��က် �ဖစ်�ပတက်�သ� မ�တ�်တဆ 

ထ�ခ��က်မမ����င�် ယင�်အရ�ယမ်��� မ�ဖစ�်ပ�စရန ် က�တငက်�က�ယ�်ရ� အစ� 

အမ�မ��� �ပလ�ပ်ထ���ခင�်၊ အက�အက�ယ်အစ�အမ�မ��� စ�တ်ခ�လ���ခ�မရ��မရ�� စစ် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�ဆ��ခင�်တ��က�� ဦ�စ���ပ��ဆ�ငရ်�က်ရပ�မည။် ��မ�အ�က်တ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�် 

မ���တ�င် မ�တ�တ်ဆ�ဖစ်ပ����သ� ထ�ခ��က်မ �ဖစ်ရပမ်���သည ် �အ�က်ပ� အ 

�က�င�်အခ�က်မ����က�င�် အမ���ဆ��� �ဖစ�်လ�ရ���က�င�် စ�စစ်�တ�ရ��ရပ�သည်။ 

 (က) အမ����င�်န�ရ�ပ�က�ခင�် 

 (ခ) �ရတ���ဝင်�ခင�် 

 (ဂ) မ���လ�င�်ပ�က်က���ခင�် 

 (ဃ) �လ�ပတ�်ခင်�/�လမလ���လ�က်�ခင�်/ဓ�တ်�င�မ���က်�ခင�် 

 (င) လပစ်စ်ဓ�တ်လ��က်�ခင�် 

 (စ) စက်ပစည�်မ����က�င�်�ဖစ�်ခင်� 

 (ဆ) သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ�လ�ပင်န�်သ��� စက်ယရ��မ����င�် နည်�စနစ်ခ� �ယ�င်�မ 

�က�င�်�ဖစ�်ခင်� 

 (ဇ) �ဘ�အရ�ယက်�က�ယ�်ရ�ပစည�်မ��� အသ���မ�ပ�ခင်�၊ အက�အက�ယ် 

ပစည�်မ���၏ အရညအ်�သ��ည��ဖ�င�်�ခင�်တ���က�င�်�ဖစ်ရ�ခင�် 

 (ဈ) မ�မ�မ်�န�်��င�်သ� သဘ�ဝ�ဘ�အရ�ယ�်က�င�်�ဖစ်ရ�ခင�် 

  

၇-၁-၁။   အမ���န�ရ�ပ�က�သည�် အ�က�င�်အရင�်မ��� 

 ခ��ငခ်န�်မ၊ တည်င�မ်မအ��နည�်�သ� ��မအမ� ��အစ��မ���၊ �ရစ�ပယ်� 

မမ����သ�သ�ဆန�်�မမ���၊ အက်�က�င�်မ����င�် �ကမ�ဇ���နရ� မ���တ�င် 

အ�ထ�က်မ��အ�နအထ���ဖင�်လ�ပက်��င�်ခင�်၊ တ���ဖ��်သ�လဏ်ဂ� (�ခ�င�် 

စ��)၏ မ�က်��ဝပ��သန်�င�် တပဆ်င�်သ� အ�ထ�က်တ��၏ ဒ�ဇ��င�်ပ�� 

သနမ်မ�န�်ခင�်၊ အသ����ပ�သ� အ�ထ�က်မ���သည် သက်�ရ�က်�သ�  

ဖ�အ��က��  လ���လ�က်�အ�င်  �ထ�က်ကန်မထ����င�်ခင�် လ�ပင်န်�ခ�ငရ်�� အ 

�ထ�က်မ���၊ န�ရ�က�က�ယမ်���က�� ပ��မ�နစ်စ်�ဆ�မ မ�ပလ�ပ်�ခင�်၊ လ�ပင်န်� 

ခ�ငမ်ဝင်မ�� လ�ပ်က�က်၏ အမ���န�ရ��င�် မ�က်���ပင်တ��၏ အ��ခအ�နက�� �သ 

ခ��စ�� မစစ်�ဆ��ခင�်၊ ��မပ�က�မည�် အ��ခအ�န၏ �ရ���ပ� သတ��ပ� 

ခ�က်မ��� (ဥပမ�-�ရစ�မ�်ထ�က်�ခင�်၊ �က��က်တ���ငယမ်���၊ ��မစ��င ်ခ�က�လ� 

မ����င�် ��မမနမ်����ပတ်က��ခင�်၊ သစသ်��အ�ထ�က်မ��� �က�� �တ်�ခင�်၊ 

အက်က���ခင�်၊ အသ��မည�်ခင�်)အ�� ဂ��ပ�လ�လ�မ မ�ပ�ခင�်တ�� �က�င�် 

��မပ��ခင်�မ����ဖစ်�ပရပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 က�တငက်�က�ယန်ည�်မ��� 

  အမ����င�်န�ရ���မသ��မ��� ပ�က�သည�် မ�တ�တ်ဆ ထ�ခ��က်မမ� �� မ 

�ဖစ်�ပ�စရန ် �အ�က်ပ�နည�်စနစ်မ��� လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်�ခင�်�ဖင�် က�တင် 

က�က�ယ် သ���ပ�မည်။ 

  (က) ��မ�အ�က်သတတ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�်  အငဂ်�ငန်�ယ�မ���/ ပည�ရ�င် 

  မ���၏ န်က��ခ�က်က��  ခ�ယ�လက် တ���ဖ��်သ���မအမ� ��အစ��၊ လဏဂ်� 

  မ�က်��၊ သက်�ရ�က်�သ� ဖ�အ��မ����င�် က��က်ည��သ� အ�ထ�က်အထ�န�် 

  မ��� တပဆ်ငသ်���ပ�မည်။  လ�ပင်န်�ခ�င ် မစတင်မ�� �န�စ်လ�ပက်�က် မ�က်�� 

  �ပင်၊  အမ���န�ရ��င�်  အဝငလ်မ�်မ���ရ��  သစသ်��အ�ထ�က်အထ��မ���က��  စစ် 

  �ဆ��စပ�� ပ�က���ငသ်ည�် အ��ခအ�နရ���သ� ��မတ���၊ ��မခ�မ���က�� ဖယ် 

ရ���  ရ�င�်လင�်�စက� လ��အပပ်�က အ�ထ�က်အထ�န�်မ���ခ�က်ခ�င�်တပဆ်င် 

�စပ��  အရ�ယ်ကင�်ရ�င�်မ�သ�  ပ��မ�န်လ�ပင်န�်   �ဆ�ငရ်�က်�စပ�မည်။  

  လ�ပင်န်� �ဆ�ငရ်�က်�နစ် �တတ်ရက် ��မပ�က���ငမ်ည�် �ရ���ပ�အ��ခအ 

�နမ���က�� ဂ�စ��က်�လ�လ�၍ ထ���ခ��ခ�က်ရ��ပ�က ခ�က်�ခင�်အ�ထ�က်အ 

ထ�န�်အက�အက�ယမ်��� �ပလ�ပ်�စက� တ�ဝန်ရ��သ� အက��အက�မ���က�� 

အ�မနတ်င်�ပ၍ အက�အက�ယမ်��� �ပလ�ပ်�စက� တ�ဝန်ရ��သ� အက��အက� 

  မ���က�� အ�မနတ်င်�ပ၍ ထ���ခ���သ� အ��ခအ�နမ���အ�� မတ��ဆ����င် 

လင/် မရပ်တန�်လင် ခ�က်ခ�င�်�နရ�မ� ထ�က်ခ��၍ ယင�်�နရ�အ�� �ခတ 

ပ�တ်ထ���စပ� မည။် 

 (ခ) ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငမ်���တ�င ် လ�ပက်��ငမ်ည�် လ�ပသ်��မ���အ�� လ�ပင်န်� 

ခ�င၌် တ�ဝန်မ�ပ�မ�� ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�င၌် �ဖစ�်ပတက်�သ� မ�တ� ်

တဆ ထ�ခ��က်မမ����င�် �ရ��ငရ်�����ငမ်ည�် နည�်လမ်�မ���အ�� သငတ်န်� 

ပ��ခ��ပ��ခင�်၊ �ဟ���ပ�ပည��ပ� သင်က���ခင�်မ��� �ပလ�ပ်ပ�� ကမ�်က�င် 

စ��လ�ပင်န�်တ�ဝနထ်မ်��ဆ�င်��ငသ်ည�် အထ�လ�ပင်န်� ကမ�်က�ငသ်�မ����င�် 

တ��ဘက်တ�ဝန်ခ�ထ���ပ�၍ လ�ပက်��င�်စပ�မည။် 

 (ဂ) ကမ�်က�ငမ်ရ���သ� �ဘ�အရ�ယ် ကင�်ရ�င�်�ရ� သတ�အမ�ရ��သည�် ဝ�ရင�် 

လ�ပသ်��က��မ��� �ခ�င်��ဆ�င�်သ� စစ်�ဆ��ရ� အဖ��ငယမ်��� ဖ��စည်�၍ 

သတတ�င�်လ�ပင်န်�ခ�ငမ်���အ�� အမ�မ�ပတစ်စ်�ဆ��စပ�� လ��အပ�်သ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

က�တငလ်�ပင်န�်မ����ဆ�ငရ်�က်�ခင�်၊ အ��နည�်�သ� အ�ထ�က်အထ�န�် 

မ���အ�� လ��အပသ်လ�� �ပ�ပင်မမ��� �ပလ�ပ်�စပ�မည။် 

 

 ၇-၁-၂။��မ�အ�ကလ်�ပက်�က်သ�� �ရတ���ဝငမ် �ဖစ�်ပရသည�် အ�က�င�် အရင�်မ��� 

  ��မ�အ�က်လ�ပက်�က်၏ အထက်ရ�� ��မမ�က်���ပင်မ� �ရမ���သည် 

�အ�က်ပ� အ�က�င�်မ����က�င�် ��မ�အ�က်လ�ပက်�က်မ���သ�� တ���ဝင်��ငပ်�သည။် 

 (က) ရ��သ�န�်�သ� မ����ရမ���သည် ��မမ�က်���ပငရ်�� အက်�က�င�်မ���၊ ခ� �င�်မ��� 

မ�တဆင�် စ�မ�်ဝင၍် လ�ပ်က�က်မ���သ�� တ���ဝင�်ခင�် 

 (ခ) လ�ပက်�က်အထက်မ�က်���ပငရ်�� �ရအ��မ�က်အမ��� စ��ဝ�လက်ရ��သည�် 

�ရအ��ငမ်���၊ �မစ်မ���၊ �ခ��င�်မ���မ�တဆင�် �ရထ�၏ ဖ�အ���က�င�် လ�ပ ်

က�က်အတ�င�်သ�� တ���ဝင�်ခင�် 

 (ဂ) လ�ပက်�က်ရပဝ်န်�ရ�� �ကမ�ဇ��မ���၊ �ပတ�်ရ�မ���မ�တဆင�် �ရမ���စ�မ�်ဝင�်ခင�် 

တ���ဖစ်ပ�သည။် 

က�တငက်�က�ယန်ည�်မ��� 

 လ�ပက်�က်အတ�င�်သ�� �ရမ���စ�မ�်ဝင်မ နည�်ပ��သက်သ��စရန် �အ�က်ပ�နည်�မ��� 

�ဖင�် �ဆ�ငရ်�က်ပ�မည်။ 

 (က) လ�ပက်�က်မ�က်���ပင် အထက်ရ�� ရပဝ်န်�တ�င ် ရ��သ�န�်ခ��သ� မ����ရမ���က�� 

�ရတ်အ���က�င�်�သ� �ရ��မ�င�်မ����ဖင�် �ရလ��ပ��ခင�် 

 (ခ) ��မ�အ�က်လ�ပက်�က်မ���၏ အထက်��မ�ပငရ်�� �ရအစ�အ�ဝ�မ��� �လ��� 

နည�်�စရန် �ရ�ခ��င�်မ���အ�� လ��ဖ�က်�ပ��ခင�်၊ �ရကနမ်���မ� �ရမ��� 

အ�� �ရထ�တ�်�မ�င်��ဖင�် လ��ဖ�က်�ပ��ခင�် 

 (ဂ) ��မမ�က်���ပင်�င�် ��မ�အ�က်လဏ်ဂ�မ���အတ�င်�ရ���သ� အက်�က�င�်မ��� 

မ� တဆင�်  �ရမ���စ�မ�်ဝင်မ  �လ���နည�်သက်သ��စရန်အတ�က်  ဘ�လပ�်�မ၊ 

  သ��က��က်မ����ဖည�်သ�င�်၍ ပ�တဆ်���ခင�်၊ သ���က��င�်ခင�်၊ သတရပ်ဝန်�ရ�� �ရ 

မ���အ�� �ရလ���မ�င�်မ��� �ဖ�က်လ�ပ၍် လ��ပ��ခင�်၊ �တတ်ရက် စ�မ�်ဝင် 

လ��သ� �ရပမ�ဏနည်�ပ�က ရ���စ�မ���၊ သ�အ�တမ်����ဖင�် ယ�ယ�ပ�တဆ်��၍ 

�ရစ�မ�်ဝငမ်�လ���နည်�သက်သ��အ�င ်�ပလ�ပ�်ပ��ခင�် 

 (ဃ) ��မ�အ�က်စ�မ�်�ရမ���အ�� �ရစ�ကန�်ဖင�် စ�စည်�၍ �ရစ�ပစ်က်မ����ဖင�် စ�ပ် 

ထ�တ�်ခင်� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၇-၁-၃။ မ���လ�င�်ပ�က်က���ခင�်�ဖစ�်ပရသည�် အ�က�င�်အရင�်မ��� 

 မ���လ�င�်ပ�က်က��သည�် အဓ�ကအ�က�င�်အရင�်မ���မ�� �အ�က်ပ�အတ��င�် �ဖစ်ပ� 

သည။် 

 (က) ��မ�အ�က်လ�ပက်�က်မ���တ�င် အသ����ပသည�် လပစ်စ်/စက်မဆ��ငရ်� ပစည�် 

က�ရ�ယ�မ���အ�� မ���င�်အပ��ဖစ်�ပမက�� က�က�ယ�်သ� အက�အက�ယမ်���မရ���ခင�်၊ ပ�က်စ�� 

ခ� �ယ�င်��ခင�် 

 (ခ) အက�အက�ယမ်�� မ��မ���အသ����ပ�ခင�် 

 (ဂ) ��မ�အ�က်�လစ��န�်အ��နည�်�ခင�်၊ မမ�န�်ခင�် 

 (ဃ) လ�ပင်န်�ခ�ငစ်ည်�မ�်�စည�်ကမ�်လ��က်န�မ အ��နည�်�ခင်�၊ ပ�က်က�က်�ခင�် 

 (င) လပစ်စ်ဝ�ယ�က��မ��� Short �ဖစ်၍ အပ�လ�နက်�ပ�� မ���လ�င�်ခင�် 

 

က�တငက်�က�ယန်ည�်မ��� 

 အထက်�ဖ��်ပပ� မ�တ�်တဆ မ���လ�င�်ပ�က်က��မ မ�ဖစ်�စရန် �အ�က်�ဖ��်ပပ� 

နည�်စနစ်မ����ဖင�် က�တငက်�က�ယ ်�ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

 (က) ��မ�အ�က်အသ����ပမည�် လပစ်စ်ပစည�် က�ရ�ယ�မ��� (ဥပမ�-�မ�တ်� 

  မ���၊ ဒ��ငန်မ��မ���၊ ဓ�တ်က��မ���) အ��လ���က�� အပ��င�်မ��ပ��� (Spark) မ��� 

မထ�က်�အ�ငက်�က�ယ�်ခင�်  (Sealed)  လ�ပ�်ပ�ရမည။်    ထ��အ�ပင ်စက်ခ�� 

  ပတ် က��မ���၊ ဒလ�မ�်တ��� (Roller and Idler) မ���စ�သ� ပစည�်မ���က�� 

လည�်ပ�တ်မအပ� (Head due to Friction) မရ���အ�င ်စ�မ�ထ��ပ�သည်။ 

 (ခ) အက�အက�ယမ်��မ�� (Naked Light) မ���မ� ထ�က်ရ���သ� အပ�မ����က�င�် 

မ���လ�ငလ်�ယ�်သ� ဓ�တ�်င�မ��� မ��မ�လ�င�်စရန် သ��သန�်စ�မ��ပလ�ပ် 

ထ���သ� ဘက်ထရ�မ��အ�မမ်���က��သ� အသ����ပ�စပ�� ��မ�အ�က်လ�ပင်န�် 

သ��� လပ်စစမ်��သ��မ���က�� အလ�ယတ်က� ထ�ခ��က်မ�က�င�် မက���စရန် 

�က�ဇက�မ���၊ ဖန်အ�ပ�်ဆ�င�်မ����ဖင�် က�က�ယထ်���စပ�� ��မ�အ�က် 

တ�င် အလ�ပလ်�ပ်ကရသည�် လ�ပသ်��မ���အ�� �ဆ�လ�ပ၊် မ���ခစမ်��� 

အသ���မ�ပ��င�်အ�င ်ကပမ်တ�်ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ 

 (ဂ)  မ���လ�ငမ်မ�ဖစ်�စရန်�င�် �ပန်��မမရ���စရန ် မ��သတပ်စည�်မ����င�် မ�� 

သတသ်မ��မ���က�� မလ�မ�်မကမ�်�ဘ�ကင�်သည�်�နရ�တ�င် အသင�် က� 

တင်�ရ�က်ရ���စပ�မည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (ဃ) လပစ်စ်ဝ�ယ�က��မ���အ�� ပ��မ�နစ်စ်�ဆ�က� သတမ်�တ်ထ���သ� လပ်စစ် 

ပမ�ဏထက်ပ��ပ�� မစ���စဘ� အသ����ပ�သ� က�လက��မင�်၍ ခ� �ယ�င�်�သ� 

ဝ�ယ�က��မ���က�� လ�လ�ယ�်စပ�မည်။ 

 (င) ��မ�အ�က်ပငမ်လဏ်ဂ��င�် လ�ပက်�က်ဝငရ်� လဏ်ဂ�မ��� ဆ��ရ�တ�င် 

မ��သတ�်ရပ��က်င�တမ်���၊ အခ�က်�ပ��ခ�င�်�လ�င�်မ���၊ မ��သတ�်ရပ��က် 

�ခ�မ��� အမ�တမ်�ထ��ရ��ပ�� မ��သတသ်မ��မ���က��လည�် အမ�တ�ဝန်ခ�ထ�� 

�ပ�သ���ပ�မည။် 

၇-၁-၄။�လ�ပတ�်ခင�်၊ �လမလ���လ�က်�ခင�်၊ ဓ�တ်�င�မ���မ��ခင�် 

 ��မ�အ�က်သတတ�င�် တ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�်မ���တ�င ်အသက်မ�န�်ကပ�်ခင�်၊ သတ� 

လစ်မ���မ��ခင�်စ�သ� မ�တ�်တဆ ထ�ခ��က်မမ���သည ် �အ�က်ပ�အ�က�င�်အရင�်မ��� 

�က�င�် �ဖစ်�ပ�လ�ရ��ပ�သည။် 

 �ဖစ်�ပ�သ�အ�က�င�်အရင�်မ��� 

 (က) �ပင်ပမ� သဘ�ဝဖ�အ��စနစ်�ဖင�်�ဖစ်�စ၊ လပစ်စ်�မ�တ်�သ��� �လ�ပ�ပနက်� 

�ဖင�်�ဖစ�်စ ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငမ်���သ��၌ �ပ�ပ���သ� �လမလ���လ�က် 

�ခင�်၊ �လ�ပ�သည�်စနစ ်ခ� �ယ�င်��ခင�် 

 (ခ) သဘ�ဝအ�လ��က် �ဖစ�်ပတတ်�သ� က�ဗ�န်ဒ��င�်အ�က်ဆ��ဒ် ဓ�တ်�င� 

မ���၊ သစသ်���ထ�က်မ��� ပ�တသ်����ဆ����မ�ရ�မ� ဟ��က်ဒ��ဂ�ငဆ်�လဖ��ဒ် 

ဓ�တ်�င�မ��� ထ�က်�ပ�ခင�်မ���မ� �ဖစ�်ပ�သ� ဓ�တ်�င�မ���အ��မ��ခင�် 

က�တငက်�က�ယန်ည�်မ��� 

 အထက်ပ�မ�တ�တ်ဆ ထ�ခ��က်မမ��� မ�ဖစ်�ပ�စရန ် �အ�က်ပ�နည�်စနစ်မ����ဖင�် 

က�တငက်�က�ယ်��ငပ်�သည်။ 

 (က) ��မ�အ�က်လ�ပက်�က်မ���သ�� သဘ�ဝ�လဖ�အ��စနစ်�ဖင�် �လလ���လ�က်စ�� 

ရရ����င�်အ�င ်�ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ 

 (ခ) အ�ရ��ပလ�ပင်န�်သ��� �လ�ပ�ပနက်�မ���၊ �လပ��က်မ���တပ်ဆင�်ခင�် 

 (ဂ) �န�စ်လ�ပ်ငန�်မစမ�� ��မ�အ�က်လ�ပက်�က်မ���၏ ဝင်/ထ�က်လမ�်မ���၊ 

�ဖတ်လမ�်မ���၏ �လစ��န်�က�� ပ��မ�န်တ��င�်တ�စစ်�ဆ��ခင�်၊ �လထ�တ�င ်

�အ�က်ဆ�ဂ�ငပ်�ဝငမ် လ���လ�က်၍ အသက်ရ��ခင�်က�� အရ�ယ�်ဖစ်�စ 

�သ� ဓ�တ�်င�ပ�ဝင်မသည ် သတမ်�တခ်�က်ထက် ပ��/မပ�� စစ်�ဆ��ခင်�၊ 

(��မ�အ�က်�လစ���က�င�်ထ�တ�င် �အ�က်ဆ�ဂ�ငပ်�ဝင်မ ၁၉% (ထ�ထည)် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�င�်အထက် က�ဗ�နဒ်��င�်အ�က်ဆ��ဒ်ပ�ဝငမ် ၁% (ထ�ထည)် �အ�က်ရ��ရမည�် 

အ�ပင ် �လ၏ အပ�ခ� �နသ်ည ် ၃၇°စငတ်�ဂရ�တထ်က်မပ���စရပ�။) စ�န�် 

သတမ်�တ်ခ�က်မ���ထက်�လ���နည�်ပ�က �လစ���က�င�်ပမ�ဏ�င�် �လစ�� 

န်��မင�်တင်၍ �လသန�်ရ�င်��အ�င် �ပလ�ပ�်ပ�ပ�� �လစ���က�င�်၏ 

သန�်ရ�င်�မ�င�် �လပမ�ဏလ���လ�က်မ�သ� လ�ပင်န်�လ�ပက်��င�်စပ�မည်။ 

 (ဃ) အ�ရ��ပအသ����ပရန ် အသက်က�ရ�ယ�မ���အ�� လ�ပ်ငန�်ခ�ငအ်န�� လက် 

လ�မ�်မ���သ� �နရ�မ���တ�င် ထ��ရ���ပ�ပ�� က�ရ�ယ�မ���အ�� အမ�တမ�် 

�က�င�်�န�စရန် စစ်�ဆ�မမ��� �ပလ�ပ်၍ စစ်�ဆ�ခ�က်မ�တတ်မ�်မ���က�� 

လည�် စနစ်တက� ထ��ရ��သ���ပ�မည။် 

 (င) အ�က�င�်အမ� ��မ� ���က�င�် ရက်အတန်က� လ�ပ်ငန�်ရပ်န��ထ���သ� 

လ�ပက်�က်မ���အ�� �ပနလ်ည်လ�ပက်��ငလ်��ပ�က အခ� �န၊် န�ရ�ထက်မနည်� �လ 

က�တင�်ပ�သ�င�်၍ စစ်�ဆ�ပ�� �လထ�တ�င် အရ�ယ�်ဖစ်�သ� ဓ�တ် 

�င�မ��� ကင�်ရ�င�်၍ �လလ���လ�က်မရ��မ�သ� လ�ပင်န�်အ�� လ�ပ်က��င�်စပ� 

မည။် 

၇-၁-၅။အလင�်�ရ�ငမ်လ���လ�က်မ�က�င�် �ဖစ်ရ�ခင�် 

 ��မ�အ�က်သတတ�င�် လ�ပင်န်�ခ�ငတ်�င ် အမ�တမ�်အလင�်�ရ�င် လ��အပသ်ည�် 

အတ�က် အလင�်�ရ�ငလ်���လ�က်စ�� ရရ��ရနလ်��အပပ်�သည်။ အလင�်�ရ�င ် မလ���လ�က် 

မ�က�င�် ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငမ်���တ�င ်�အ�က်ပ�မ�တ�တ်ဆထ�ခ��က်မမ��� �ဖစ်�ပ�လ� 

ရ��ပ�သည်။ 

 (က) ��မ�အ�က် (Mine Car) မ����င�် လ�တ��က်ခ��က်မ��ခင�် 

 (ခ) ��မစ�သယ် (Mine Car) မ��� အခ�င�်ခ�င်� တ��က်ခ��က်မ��ခင�် 

 (ဂ) ��မစ�သ�န်�ပ�က် (Ore Chute) မ��� စ��က်တ�င�်မ���ထ�သ�� လ��င�် ��မစ�သယ် 

လ�ည�်မ��� �ပတ်က��ခင�် 

 (ဃ) �က��က်တ����က��ကခ်�မ��� �ထ�က်တ��ငမ်����င�် တ��က်ခ��က်မ��ခင�် 

က�တငက်�က�ယန်ည�်မ��� 

 အထက်ပ� အလင�်�ရ�ငမ်လ���လ�က်မ�က�င�် �ဖစ�်ပရ�သ� မ�တ�်တဆ 

ထ�ခ��က်မမ��� မ�ဖစ်�ပ�စရန် �အ�က်ပ�နည�်စနစ်မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�်�ဖင�် က�က�ယသ်��� 

ပ�မည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (က) ��မ�အ�က်သတတ�င�်မ���ရ�� သယယ်��ရ�လ�ပင်န်�သ��� ပင်မလဏ်ဂ�မ���၊ 

��မစ�သယ် လမ�်�က�င�်မ���တ�င ် လ���လ�က်စ�� အလင�်�ရ�ငရ်ရ���စရန် 

လပစ်စ်မ��မ��� ထ�န�်�ပ��ခင�်၊ မ��သ��မ��� မ�တ�တ်ဆ ထ�ခ��က်က��မ မ�ဖစ် 

�စရန် အက�အက�ယမ်����ပလ�ပ�်ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်ထ��ပ�မည်။ 

 (ခ) ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငရ်�� ��မစ�သယ်ခ�က်မ���အ�� ဆ��သည�် ဓ�တ်အ��သ��� 

စက်�ခ�င�်ငယ်မ���တ�င ် အလင�်�ရ�င်�က�င�်စ���ပ���ငမ်ည�် မ��သ��က��မ��� 

ထ�န�်�ပ��ခင�်၊ �က�င�်မ�န�်သ� အခ�က်�ပ�ဥသမ��� တပဆ်င�်ပ��ခင်�၊ 

သတမ်�တ်ကန�်သတ�်သ� အရ��နအ်တ��င�် �မ�င�်�င�်စ�ခင�်၊ လ�ပင်န်�ခ�င ်

မဝင်မ�� အရ��နထ်�န်�စနစ်�င�် ပစည�်မ��� (ဂ�ယ�၊ လ�ဗ�၊ ဘရ�တ ် အစရ��သည�် 

အစ�တအ်ပ��င�်မ���) မ��သ��မ��� �က�င�်/မ�က�င�်စစ်�ဆ�၍ �က�င�်မ�န်စ�တ ်

ခ�ရမ�သ� အသ����ပ�စ�ခင�်၊ သတမ်�တ်ထ���သ� ��မစ�ခ�က်အ�ရအတ�က် 

�င�် တန်ခ� �နက်��သ� ဆ���စ�ခင�်တ��က�� �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

 (ဂ) ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�င ် အသ��သ��ရ�� တ�ဝနထ်မ်�ကသည�် လ�ပသ်��မ��� 

အ��လ���က�� က��ယ်�င�်မက�� သယ�်ဆ�ငသ်�����င�်သ� က�ဗ��ဒ်မ��ခ�က်မ���၊ 

ဖ�ယ�င�်တ��င်မ���၊ လက်��ပဓ်�တ်မ��မ��� အသ����ပ�စပ�မည်။ 

 (ဃ) ��မ�အ�က်အထပမ်���ရ�� ��မစ�သ�န�်ပ�က်မ���၊ အ�စ�င�်စ��က်တ�င�်မ���၊ 

မတ်ရပစ်��က်တ�င်�မ���၏ အဝတ�င် လပစ်စ်မ��မ��� ထ�န�်�ပ��ခင�်၊ လ���ခ� 

စ�တ်�သ� အရ�အတ��မ��� (တ�ခ��မ���) တပ်ဆင�်ပ��ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က် 

သ���ပ�မည်။ 

 (င) ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငမ်���တ�င ် အလ�ပလ်�ပက်��င်ကသည�် လ�ပသ်��မ��� 

အ��လ���က�� ��မ�အ�က်လမ�်�က�င�်မ���၏ အ�နအထ��က�� �က�င�်စ�� 

သ�ရ���အ�င ်�လ�က�င�်မမ��� �ပလ�ပ်�ပ�သ���ပ�မည်။ 

၇-၁-၆။လပစ်စ်ဓ�တ်လ��က်�ခင�် 

 ��မ�အ�က်သတတ�င�်မ���၏ လ�ပက်�က်တ�င ် �လဝင�်လထ�က် ကန�်သတခ်�က် 

ရ��သည�်အတ�က် မ��ခ���ထ�က်၍ �လညစ်ညမ�်မ�ဖစ်�စ�သ� ဒ�ဇယ၊် ဓ�တ်ဆ�သ��� အငဂ်�ငစ်က် 

မ���အ�� သ���စ���လ�မရ��ဘ� လပစ်စ်�မ�တ်�မ���က��သ� အသ����ပ�လ�ရ��သည�်အတ�က် ��မ 

�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငမ်���၌ လပစ်စ်ဓ�တအ်��သ���ပစည�်မ��� ဓ�တ်အ��ပ��လတ�်သ� ဓ�တ် 

က��မ����က�င�် မ�တ�်တဆ ဓ�တ်လ��က်�သ� အရ�ယမ်����ဖစ်�ပ�လ�ရ��ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငမ်���တ�င ်�အ�က်ပ�မ�တ�တ်ဆဓ�တ်လ��က်မမ��� အမ���ဆ����ဖစ�်ပ 

တတ်ပ�သည။် 

 (က) လပစ်စ်ဓ�တ်အ��ပ��လတ�်သ� ဓ�တ်က��အ�� ထ�မ�၍ ဓ�တ်လ��က်�ခင�် 

 (ခ) ဓ�တ်အ��ထ�န�်ခ�ပ�်ဖတ်�တ�က်�သ� ခလ�တပ်���မ���ရ�� ခလ�တ်မ��� �ရစ��မ 

�က�င�် ဓ�တ်အ��ယ��စ��မ�ဖစ်ပ�� ဓ�တ်လ��က်�ခင�် 

 (ဂ) �ရစ�ပ်စက်သ����မ�တ်�မ���၊ �လ�ပ�ပနက်��မ�တ်�မ����င�် လပစ်စ်ဓ�တ် 

အ��သ��� လ�နတ်��စက်မ���တ�င် လပစ်��ယ��ဖ�တ်ပ�� လပ်က�စနစ်ပ�က်စ��၍ 

ဓ�တ်လ��က်�ခင�် 

က�တငက်�က�ယန်ည�်မ��� 

 အထက်ပ� မ�တ�တ်ဆဓ�တ်လ��က်မမ��� မ�ဖစ်�စရန ် �အ�က်ပ�အတ��င�် က�တင် 

က�က�ယမ်မ��� �ပလ�ပ�်ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

 (က) ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငတ်�င် လပစ်စ်ဓ�တ်အ��သယ�်ဆ�င�်သ� ဓ�တ် 

က��မ���သည ် အန�မ�်အ�မင�် ကန�်သတခ်�က်ရ���နသည�်အတ�က် မ�တ�်တဆ 

လ��င�်ထ�မ�ပ�� ဓ�တလ်��က်ရန် အလ�နလ်�ယက်�သ�ဖင�် ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�င ်

မ���တ�င် �ပငပ်အ�ထ��ထ�သ���ဓ�တအ်�� (၂၃ဝ) ဗ��အ��အစ�� ဓ�တ်အ�� 

န�မ�်�သ� (၁၁ဝ) ဗ��အ��က�� အတတ်��ငဆ်��� အသ����ပ�စပ�မည်။ ဓ�တ်အ�� 

သယ�်ဆ�င�်သ� ဓ�တ်က��မ���အ�� ရ�ဘ�အက�အက�ယမ်���အ�ပင် 

လပက်�ပလပ်စတစ်ပ��က်မ���အတ�င�် စနစ်တက� ထည�်သ�င�်သ�ယတ်န�်၍ 

ဝ�ယ�က��သ�ယတ်န်�သည�် ပ��က်က��လည�် အလ�ယတ်က� �မင်��င�်သ� 

�ဆ��ရ�ငသ်�တထ်��ပ�� သတ��ပ�စ�တန်�မ��� �ရ�သ��ထ��ပ�မည်။ 

 (ခ) ဓ�တ်အ��ထ�န�်ခ�ပ�်ဖတ်�တ�က် �ဖန�်�ဝ�သ� ခလ�တ်ပ���မ���က�� လပက်� 

စ�မ်�ရည�်မင�်မ���သ� အက�အက�ယမ်����ဖင�် �ပလ�ပထ်��ရ��ပ�� သတ��ပ� 

ဆ��င�်ဘ�တ်မ���လည�် �ရ�သ��ထ��ပ�မည်။ 

 (ဂ) လပစ်စ်ဓ�တ်အ��သ���ပစည�်မ����ဖစ်သည�် �မ�တ်�မ���အ��လ���က�� �ရခ��� 

�ရ�င��င�် အစ��ဓ�တ်မ���ခ���င�်သ� လပက်�ပစည�်မ����ဖင�် အက�အက�ယ် 

�ပလ�ပသ်���ပ�မည။် 

 (ဃ) လပစ်စ်ပစည�်က�ရ�ယ�မ��� အ��လ���က�� ��မဓ�တ်ခ��ပလ�ပ်ထ��ပ�� လ�ပင်န်� 

ကမ�်က�င�်သ� အ�တ�အ�က�ရ��သ�မ���က��သ� က��ငတ်�ယ�်စပ�မည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (င) လပစ်စ်လ�ပ်ငန�်�ဆ�ငရ်�က်သ�အ��လ����င�် လပစ်စ်လ�န်�ဖ�က်စက်က��င် 

တ�ယသ်�မ���အ��လ���က�� က�က�ယ�်ရ� ပစည�်မ����ဖစ်သည�် ရ�ဘ�လည်ရ�ည ်

ဖ�နပ်မ���၊ ရ�ဘ�လက်အ�ပမ်��� ဝတ်ဆင�်စ�ခင်�၊ လပ်စစ်ဓ�တ်အ�� 

စမ်�သပသ်ည�် စမ်�သပက်�ရ�ယ�မ��� သ���စ���စ�ခင�်�င�် ယင�်လ�ပသ်��မ���အ�� 

ပည��ပ��ဟ���ပ�ပ��ခ�မမ��� �ပလ�ပသ်���ပ�မည။် 

 

၇-၁-၇။ စက်ပစည�်မ����က�င�် မ�တ�်တဆထ�ခ��က်�ခင�် 

 လ�ပင်န်�သ���စက်ပစည�်မ����ဖစ်သည�် လ�နတ်��စက်မ���၊ လညပ်တ�်န�သ� စက် 

အစ�တအ်ပ��င�်မ��� စက်ခ��ပတ်က��မ����က�င�် �အ�က်�ဖ��်ပပ� မ�တ�်တဆ ထ�ခ��က်မမ��� 

�ဖစ်�ပတတပ်�သည။် 

 (က) လ�နတ်��စက်မ����င�် ပတ်သက်၍ မ�တ�တ်ဆထ�ခ��က်�ခင�် 

 (ခ) လညပ်တ်�သ�ဘ��မ���၊ စက်ခ��ပတ်က��မ���၊ လညပ်တ်�န�သ� ဝင်���မ��� 

အတ�င�်သ�� က��ယအ်ဂ�အစ�တအ်ပ��င�်မ���၊ အဝတစ်မ��� ညပမ်�၍ ထ�ခ��က် 

ဒ�ဏ်ရ�ရ�ခင်� 

က�တငက်�က�ယမ်နည�်လမ�်မ��� 

 အထက်ပ� မ�တ�တ်ဆ ထ�ခ��က်ဒ�ဏ်ရ� ရရ���ခင�်မ��� မ�ဖစ်�စရန် က�က�ယမ်မ��� 

�ပလ�ပသ်���ပ�မည။် 

 (က) လ�နတ်��စက်မ���အ�� က��ငတ်�ယသ်�သည ် လ�ပင်န်�အ�တ�အ�က�ရ��ပ�� လ�န် 

က�င�်စတင်တ���ဖ�သ်ည�်အခ� လ�န�်ခ��င�်အတ�� (အရ�ည ် ၁') က�� အသ��� 

�ပပ�� က�င�်အနက်(၆") အထ� တ��ပ��မ� လ�န�်ခ��င်�အရ�ည်�င�် ��ပ�င�်လ� 

အသ����ပ�စပ�မည်။ လ�န်တ��စက်ဖ�င�်�ခင်�၊ ပ�တ�်ခင်�၊ က��ငတ်�ယ ် ထ�မ�်သ�မ�် 

�ခင�်�င�် ပတ်သက်�သ� န်က��ခ�က်မ���၊ စည်�ကမ�်မ���အ�� တ�က�စ�� 

လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်�စပ�မည်။ 

 (ခ) ��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငမ်���တ�င ် အသ����ပသည�် လည်ပတ�်န�သ� ဝင်��� 

မ���၊ဘ��မ���၊ စက်ခ��ပတ်က��မ���အ�� လ���ခ��သ� အက�အက�ယမ်��� တပ် 

ဆင�်ပ�သ���ပ�မည်။ 

 (ဂ) လညပ်တ်�န�သ� စက်အစ�တအ်ပ��င�်မ��� အန���င�် ဆက်စပ�်န�သ� �နရ� 

မ���တ�င် အလ�ပလ်�ပက်��င်ကရသ�မ��� အ��လ���က�� အစမဖ����င�်သ� အဝတ ်

မ���က�� �သသပက်�နစ�� စနစတ်က� ဝတ်ဆင�်စပ�မည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (ဃ) လညပ်တ်�န�သ� စက်က�ရ�ယ�မ����င�် ပတသ်က်၍ �ဖစ�်ပတက်�သ� 

မ�တ�်တဆ ထ�ခ��က်��ငမ်မ���၊ က�က�ယတ်��ဆ��မ နည�်စနစ်မ���အ�� 

ပည��ပ� �ဟ���ပ�ပ��ခ��ပ��ခင�်မ��� �ပလ�ပသ်���ပ�မည်။ 

 (င) လ�ပသ်��မ���အ�� �ရ��ဦ�သ�န��ပစ�နည�်မ���က�� သငတ်န�်ပ��ခ��ပ�၍ �ရ��ဦ� 

သ�န��ပ �ဆ��သတ�မ���အ�� လ�ပင်န်�ခ�ငအ်န��တ�င် ထ��ရ���ပ�သ���ပ� 

မည။် 

 

၇-၁-၈။သယယ်�ပ���ဆ�င်�ရ�လ�ပင်န�်သ��� စက်ယရ��မ����င�် နည်�စနစ်ခ� �ယ�င�်မ�က�င�် 

�ဖစ်�ခင�် 

 ��မ�အ�က်သတတ�င�် လ�ပ်ငန�်ခ�ငတ်�င ် သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ� လ�ပင်န်�သ��� စက် 

ယရ��မ����င�် နည်�စနစ်ခ� �ယ�င်�မ�က�င�် �အ�က်ပ�မ�တ�တ်ဆ ထ�ခ��က်မမ��� အမ��� 

ဆ����ဖစပ်����လ�ရ��ပ�သည်။ 

 (က) ��မ�အ�က်��မစ�သယယ်�်မ����င�် လ�ထ�ခ��က်�ခင�်၊ ယ�်အခ�င�်ခ�င�် 

ထ�ခ��က်�ခင�် 

 (ခ) ��မ�ပ/��မ�အ�က် ဆက်သ�ယ�်သ� ဓ�တ�်လ�ခ��က�� အ�က�င�်�ပ 

�ဖစ်ပ����ခင�် 

က�တငက်�က�ယန်ည�်မ��� 

 အထက်ပ�မ�တ�တ်ဆ ထ�ခ��က်မမ���အ�� �အ�က်�ဖ��်ပပ� က�က�ယ�်ရ� အစ�အမ� 

မ��� �ပလ�ပ်၍ က�က�ယတ်��ဆ��သ���ပ�မည။် 

 (က) ��မ�အ�က်ရ�� ��မစ�သယခ်�က်မ���ဆ��သည�် လပစ်စ်ဓ�တ်အ��သ��� စက် 

�ခ�င�်မ���၏ စက်အစ�တ်အပ��င�်မ���၊ ဘရ�တ၊် ဂ�ယ�မ���၊ စက်�ခ�င်� 

မ��သ��က��မ��� ��မစ�ခ�က်မ��� တ��ဆက်�သ� ခ� �တမ်���က�� လ�ပ်ငန�်ခ�ငမ်ဝင်မ�� 

�သခ��စ�� စစ်�ဆ��စပ�မည်။ စက်�ခ�င�်သ���လ�ခ�င�်က��လည�် အခ� �နက်�လ 

သတမ်�တ်�ပ�ထ��ပ�� ယင�်ကန�်သတခ်� �နအ်တ�င�် ��မစ�သယရ်ထ��သ��� 

လ��သ�လမ�်က�� အ�ခ��သ�မ���၊ မသက်ဆ��ငသ်�မ��� �ဖတ်သန�်သ���လ� 

မမ�ပ��င်�အ�င် တ���မစ်သည�် သတ��ပ�ဆ��င�်ဘ�တမ်����င�် အခ�က်�ပမ��မ��� 

ထ�န�်ထ���ပ�ပ�� အ�စ�င�်မ��� ခ�ထ���ပ�သ���ပ�မည်။ ��မစ�ခ�က်မ���သယ ်

�ဆ�င�်နစ်အတ�င�် အ�ခ��ပစည�်မ����င�် လ�မ��� လ��က်ပ�စ��နင�်�ခင�်မ�ပ 

  ရန် တ���မစ်�ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

 U MYO HTET AUNG (Geologist) Page 154 
 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (ခ) ��မ�ပ��မ�အ�က် ဆက်သ�ယ�်ရ�လ�ပင်န�်သ��� ဓ�တ�်လ�က��၏ �ပငပ်သ�� 

လ��င�်ပစည�်မ��� အစ�န်�အစမထ�က်��င�်အ�င ် လ���ခ�စ�� အက��အက�ယ�်ပ 

လ�ပ�်ပ��ခင�်၊ ဓ�တ်�လ�က��၏ ရပ်တန�်�ခင�်၊ ထ�က်ခ���ခင�်�င�် ဆ��င�်သ� 

အထ�န�်ခလ�တမ်���က�� သက်ဆ��ငရ်� တ�ဝန်ရ��သ� ဝနထ်မ်�မ�အပ က�နလ်�မ��� 

က��ငတ်�ယခ်�င�်မ�ပရန်၊ ဓ�တ်�လ�က��အ�မ်အတ�င်� သတ်မ�တခ်�င�်�ပထ���သ� 

လ�အ�ရအတ�က်�င�် ပစည�်အ�လ�ခ� �နထ်က် ပ��မ��တငခ်�စ��နင�်ခ�င�် မ�ပရန်၊ 

ဓ�တ်�လ�က��အ�� သတမ်�တထ်���သ� အ�မန်န�်ထက်မပ���အ�င ် ထ�န�် 

ခ�ပ်�ဆ�ငရ်�က်ရန၊် ဓ�တ�်လ�က��အ�စ�င�်�င�် စက်�မ�င�်အခန�်က�� ဆက် 

  သ�ယထ်���သ� အခ�က်�ပ�စနစက်�� လ���ခ�တ�က��အ�င ် �ဆ�ငရ်�က်ရန်၊ 

ဓ�တ်�လ�က��အ�မတ်�င် မ�တ�်တဆ �ပတက်�ပ�က ခ�က်ခ�င�် ရပတ်န�် 

��င်�စရနလ်���ခ��ရ�စနစ် တပ်ဆငထ်���ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

 (ဂ) ��မ�ပသ�� ��မစ�တင�်ခင်�လ�ပင်န်� �ဆ�ငရ်�က်ရ�တ�င် ��မစ�ပ����င�် ဆ��က�� 

က�� ခ� �တ်ဆက်�သ�စနစ်သည ်ပ��ပင်�က�င�်မ�နရ်မည�်အ�ပင ်လ���ခ�မရ���အ�င ် 

  �ဆ�ငရ်�က်ထ��ပ�မည်။ 

 (ဃ) ဓ�တ်�လ�က��အ�မ်�င�် ဆက်သ�ယထ်��သည�် အတင်/အခ� �ပလ�ပ�်သ� သ�မ 

  ဏ�က��အ�� �န�စ်၊ အပတစ််၊ လစ် ပ��မ�န်စစ်�ဆ��ခင�်၊ �က��ခ��င�်ရ� 

�ပလ�ပ�်ခင�်�င�် တစ်�စ်လင ်အနည�်ဆ��� တစ်က�မ ်အက��စ�� စစ်�ဆ�မ�ပ 

လ�ပ်ပ�� က��၏ ဆန�်ထ�က်မက�� တ��င�်တ��ခင်�၊ က��၏ မ�က်���ပင် ဧရ�ယ� 

  �လ���နည�်မက�� တ��င�်တ�ပ�� ဆန�်ထ�က်�သ� က��အရ�ညက်���ဖတ၍် ဝန်တင် 

  ခ�မက�� ��ပ�င�်လ��သ� က��၏ အ��ခအ�န�င�် လ��က်�လ��ည��ထ�မ ရ�� 

  �အ�င ်�လ��ခ��ပ��ခင�်မ��� �ပလ�ပသ်���ပ�မည။် 

 (င) ဓ�တ်�လ�က��အ�မအ်�� အတငအ်ခ� �ပလ�ပ်�သ� က��က�� ရစ်သည�် ရစ်ဘ�� 

�င�်စက်မ���၊ အထ�န်�အခ�ပပ်စည�်မ���က�� �န�စ် လ�ပင်န်�ခ�ငမ်ဝင်မ�� က� 

တင်စစ�်ဆ�လင ်အနည�်ဆ��� (၃) က�မထ်က်မနည်� အတငအ်ခ� စမ်�သပ်ပ�� 

လ���ခ�စ�တခ်�ရမ�သ� အတငအ်ခ� �ပလ�ပ�်စပ�မည။် 

 (စ) ဓ�တ်�လ�က��အ�မအ်�စ�င�်�င�် ရစဘ်���မ�င�်သည�် ဝန်ထမ်�မ���သည် လ�ပ ်

ငန်�ကမ�်က�င၍် လ�ပင်န�်တ�ဝနအ်�� �လ�စ��ပ�� စည�်ကမ�် လ��က်န�  

  �ဆ�ငရ်�က်သ�မ���က��သ� �ဆ�ငရ်�က်�စမည�်ဖစ်ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၇-၁-၉။�ဘ�အရ�ယ် က�က�ယ�်ရ�ပစည�်မ��� အသ���မ�ပ�ခင�်၊ အက�အက�ယပ်စည�် 

မ���၏ အရညအ်�သ�� ည��ဖ�င်��ခင�်တ���က�င�် �ဖစ်ပ����ခင�် 

 ��မ�အ�က်သတတ���ဖ��်ရ�လ�ပင်န�်မ���တ�င ်လ�ပသ်��မ���အ�� ��မ�အ�က် လ�ပ ်

ငန်�ခ�င ် က�က�ယ�်ရ�ဝတစ်��မ���  ဝတ်ဆငအ်သ���မ�ပသည�်အတ�က်လည�်�က�င�်၊  ဝတ်ဆင ်

�သ� အက�အက�ယ် ပစည�်မ���မ�� လ���လ�က်�သ� က�က�ယမ်မ��� မ�ပ��င ်�သ��က�င�် 

��မ�အ�က်လ�ပင်န�်ခ�ငမ်���တ�င်  မ�တ�တ်ဆ ထ�ခ��က်မမ����ဖစ်၍  �ပင�်ထန်စ��   ဒ�ဏ်ရ�ရ  

�ခင�်၊အသက်အရ�ယ ်ထ�ခ��က်�ခင�်မ���  �ဖစ်ပ����လ�ရ��ပ�သည်။  အမ���အ���ဖင�် ဤခ� �ယ�င�် 

မ၊ အ��နည�်မ�က�င�် �အ�က်ပ�မ�တ�တ်ဆ ထ�ခ��က်မမ��� �ဖစ်ပ����လ� ရ��ပ�သည်။ 

 (က) ဦ��ခ�င�်၊ ��ခလက်မ���အ�� ��မစ�ခ�၊ �က��က်ခ�မ��� �ပတ်က�၍ ထ�ခ��က် 

ဒ�ဏ်ရ�ရ�ခင်�၊ အသက်အရ�ယဆ်������ခင�် 

က�တငက်�က�ယန်ည�်မ��� 

 အထက်ပ� မ�တ�တ်ဆထ�ခ��က်မမ���အ�� �အ�က်ပ�နည်�စနစ်�ဖင�် က�က�ယမ်မ��� 

�ပလ�ပသ်���ပ�မည။် 

 (က) ��မ�အ�က်လ�ပသ်��မ���အ��လ��� ��မ�အ�က်လ�ပင်န်�ခ�ငက်�က�ယ�်ရ�ဝတ ်

စ���ဖစ်သည�် အမ�ခ�မ��င�်ဦ�ထ�ပမ်��� �ဆ�င�်�စ�ခင�်၊ ��ခ�ခ��င�်မ���အ�� 

လ���ခ� စ�� က�က�ယ�်ပ���င�်သ� သ�မဏ�ထ�ပအ်�ပပ်�ရ���သ� သတတ�င်�လ�ပ ်

  ငန်� သ���ဘ�နပ်မ��� စ���စ�ခင�်၊ အ�မင�်တ�င ် လ�ပင်န်��ဆ�ငရ်�က်သ�မ����င�် 

စက်သ���ဖင�် အတက်အဆင�်�ပလ�ပသ်�မ���အ�� လ���ခ��ရ�ခ��ပတမ်��� ဝတ် 

ဆငအ်သ����ပ�စ�ခင�်၊ လက်��ပဓ်�တ်မ��မ���၊ က�ဗ��ဒ်မ��ခ�က်၊ ဖ�ရ�င�်တ��င ်

အစရ��သည�် အလင�်�ရ�င�်ပ��သ�ပစည�်မ���အ�� က��ယ်�င�်မက�� ထ��ရ��ယ� 

�ဆ�င�်စ�ခင�်မ��� �ပလ�ပသ်���ပ�မည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၇-၁-၁၀။ �ရ�သတ ဆင�်တက်�ပ�ပငထ်�တလ်�ပရ်�တ�င်  ဆ��ငယ်���က် အသ����ပ�ခင�်�က�င�် 

             �ဖစ�်ပလ���င်�သ� ဆ���က� ��မ����င�် အဆ�ပသ်င�်မ လကဏ�မ���၊ အ�ရ��ပ 

             က�သနည�်မ����င�် က�က�ယ်�ရ�နည�်လမ�်မ���၊ �လ���ခ�မည�်နည�်လမ�်မ��� 

 ဆ��ငယ်���က်က�� မဆငမ်�ခငအ်သ����ပ�ခင�်၊ အခ� �န်က��မင�်စ�� က်မ��ခင�်တ���က�င�် 

�အ�က်ပ�အဆင�်သင�်မ လကဏ�မ����ဖစ�်ပလ���ငပ်�သည်။  

 (က)  ��ခလက်မ���အ��နည�်လ��ခင�် 

 (ခ) အသက်ကပလ်��ခင�် 

 (ဂ) ဦ��ခ�င�်က��က်ခ��ခင�် 

 (ဃ) အ�ရ�ပ���ရဂ��ဖစပ်����ခင�် 

 (င) �ရ�ငရ်မ်��ခင�်၊ အဖ�အပ�တ�်မ���ထ�က်လ��ခင�် 

 (စ) လက်သည�်ခ��မ��� ပ�န�်ပ���ခင�်၊ အဝ��ရ�ငသ်န�်လ��ခင�် 

 (ဆ) တက်�ခင�်၊ �မ��လ����ခင�် 

 (ဇ) ဆ��ငယ်���က်ပ�၀င်မမ���သည�် �ရက���သ�က်သ���မ�ပ�က အသက်အရ�ယ ်

ဆ������ခင�် 

 အ�ရ��ပက�သမည�်နည�်လမ�်မ��� 

  ဆ��ငယ်���က်က��ငတ်�ယသ်�မ��� ဆ��ငယ်���က်အဆ�ပသ်င�်မမ�� �ဖစ်�ပလ�   

            ပ�က �အ�က်ပ�က�သမမ���က�� အ�မနဆ်����ပလ�ပ�်ပ�ပ�မည်။ 

 (က) လ�န�အ�� �ရမ���မ��� တ��က်�ပ��ခင�်၊ �အ��အန�်အ�ငလ်�ပ�်ပ��ခင�် 

 (ခ) လ�န�အ�� အသက်က�ရ�ယ� တပဆ်င�်ပ��ခင�် 

 (ဂ) လ�န�အ�� �လ�က�င�်�လသန�်ရရ����ငမ်ည�်�နရ�တ�င ်လ��လ��င�်�စ�ခင�် 

 (ဃ) ဆ��ငယ်���က်သ���စ��ရ�တ�င ် အသ����ပသည�် အ၀တအ်စ��မ���က�� အ�မနခ်တ် 

�ပ��စ�ခင�် 

 (င) လ�န�၏ က��ယလ်က် ��ခ�ထ�က် မ�က်��တ��အ�� �ဆ��က�သန�်စင�်ပ��ခင�် 

 (စ) ����ထ��သည�် အ၀တအ်စ��၀နဆ်င�်ပ�ပ�� န��စပ်ရ��ဆ����ဆ�ခန�်သ�� က�မဏ� 

        ပ��င�်မ��်တ�ယ်�်�ဖင�် အ�မနဆ်��� ပ���ဆ�ငက်�သ�ပ��ခင�်တ�� �ဆ�ငရ်�က် �ပ� 

       ပ�မည။်  

 က�က�ယ�်ရ�နည�်လမ�်မ��� 

 ဆ��ငယ်���က် အသ����ပရ�တ�င ် အရ�ယက်င�်ရ�င်��စ�ရ�အတ�က် �အ�က်�ဖ��်ပပ� 

နည�်လမ်�မ����ဖင�် က�က�ယသ်���မည ်�ဖစပ်�သည။်  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (၁) ဆ��ငယ်���က်အသ����ပသ�မ���အ�� (PPE)၀တစ်��မ���၀တ်ဆင�်ပ�ရန ်

 (၂) ဆ��ငယ်���က်အသ����ပပ��ပ�က က��ယလ်က်တ��အ�� သန�်စငစ်�� �ဆ��က��ပ�ရန်  

 (၃) ဆ��ငယ်���က်ခ�က်ကန၊် ဆ��ငယ်���က်ထ��သည�်�နရ�မ���တ�င ် �ဘ�အရ�ယရ်�� 

သ�ကတ�ပ ဆ��င�်ဘ�တမ်���တပ်ဆငထ်���ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်ရန ် 

 (၄) ဆ��ငယ်���က်ခ�က်ကနအ်တ�င�်တ�၀နရ်��သ�မ�အပ ၀င်�ရ�က်�ခင�်မ�ပရန်  

 (၅) ဆ��ငယ်���က်မ���က�� �လ၀င်�လထ�က် �က�င�်မ�န�်စပ�� ��ခ�က်�သ�သည�် 

�နရ�တ�င ်စနစ်တက�ထ��ရ��ရန်  

 (၆) ပည��ပ�လ�ပ်ငန�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�်၊ အဆ�ပသ်င�်�ခင�်လကဏ�မ���က�� �ဆ�� 

�����ပ�က���ခင�်၊ ပည��ပ�စ��စ�ငမ်��� �ဖန�် �ဝ�ခင်�၊ လ�ပင်န�်ခ�ငပ်�� 

စတ�မ���ကပ်ထ���ပ��ခင�်တ�� �ဆ�ငရ်�က်ရန ် 

 (၇) ဆ��က်ယ���က်ပ�၀င်�သ��ရမ�����မ�အ�က်သ�� စ�မ�်၀င်မ မရ���စရန် ခ�က်ကန ်

�အ�က်��ခ��မ�ပတ�င ် က�နက်ရစ�်ဖင�် �ရပ�တ်လ�က�ရ�ထ���ခင�်၊ စ�န�်ပစ် 

�ရ စ�န�်ထ�တရ်�တ�ငလ်ည်� စ�န�်ပစ�်ရကန�်အ�က်��ခတ�င ် က�နက်ရစ�်ဖင�် 

�ပလ�ပ်ပ��မ�သ� စ�န�်ပစ်�ခင�်တ�� �ဆ�ငရ်�က်ရနတ်�� �ဖစပ်�သည။်  

 (၈) လ�ပင်န်�ခ�ငသ်��� ၀တစ်��မ��� သ��သန�်ထ���ပ�ပ�ရန်  

 (၉) လက်သည�်၊ ��ခသည�်ရ�ညသ်�မ���၊ ဒဏ်ရ�အန�ရ��သ�မ���အ�� ဆ��ငယ်���က်က�� 

လ���၀မက��င�်စရန် �ဆ�ငရ်�က်ရန ် 

 (၁၀) လက်၊ ���ခ�င်�၊ ပ��စပ်တ��က�� မ�ဆ��က�ပ� အစ�စ���ခင�်မ��� မ�ပလ�ပရ်န် 

သတ��ပ�ရန်  

 (၁၁) လ�ပင်န်�ခ�ငမ်� မ�ပန်မ� �ရခ� ���ခင်�၊ အ၀တအ်စ��လ�လ�ယ�်ခင်�တ��က��သ� �ဆ�င ်

ရ�က်ပ��မ�သ� အ�မ�်ပန�်စရန်  

 (၁၂) လ�ပင်န်�ခ�ငတ်�င ် ဦ�ထ�ပ၊် ���ခ�င်�စည�်၊ မ�က်မ�န၊် လက်အ�တ်�င�် ဘ�န်ဖ�နပ် 

တ��က�� စနစ်တက� ၀တဆ်င�်စရန်  

�လ���ခ�မည�်နည�်လမ�်မ��� 

 ဆ��ငယ်���က်ပ�၀င်�သ� �ရ�င�် သ�စ�တ��အ�� ထ���၊ ဆ��ဒ�ယမဟ်��က်ပ��ကလ����က်၊  

  ဆ��ဒ�ယမက်လ����က်တ��က�� ထည�်၍ ဓ�တ�်ပယ�်ခင�်တ��က�� �ပလ�ပ်ပ��မ�သ� စ�န�်ပစ်ပ�မည်။  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၇-၁-၁၁။ �ရ�သတ ဆင�်တက်�ပ�ပငထ်�တလ်�ပရ်�တ�င်  �ပဒ�� အသ����ပ�ခင�်�က�င�် 

             �ဖစ�်ပလ���င်�သ� ဆ���က� ��မ����င�် အဆ�ပသ်င�်မ လကဏ�မ���၊ အ�ရ��ပ 

             က�သနည�်မ����င�် က�က�ယ်�ရ�နည�်လမ�်မ���၊ �လ���ခ�မည�်နည�်လမ�်မ��� 

   �ပဒ��အသ����ပ�ခင�်�က�င�် �ပဒ��ပ��သ� အခ���အ�င�မ��� �လထ�သ�� 

�ရ�က်ရ���စ�ခင�်၊ �ပဒ��ပ�၀င်�သ� �ရမ���အ�� စည�်ကမ�်မ�� စ�န�်ပစ်မမ��� 

�က�င�် �ရထ�ညစည်မ�်မတ��က�� �ဖစ�်ပ�စ��ငပ်�သည်။ �ပဒ��အဆ�ပသ်င�် 

�ခင�်�က�င�် အ����က��ရ�ဂ�လကဏ�မ���၊ �က��က်ကပ်�င�်ဆ��င�်သ� 

�ရ�ဂ�မ���၊ အသက်လမ�်�က�င�်ဆ��ငရ်��ရ�ဂ�မ����ဖစ်�စ��င်ပ�� အသက ်

ဆ�������ငပ်�သည်။  

   �ပဒ��အသ����ပ�ခင�်�က�င�် �အ�က်ပ�လကဏ�မ���က�� ရရ���စ��ငပ်� 

သည။် 

  (က) ဆ�ပငမ်���ကတ�်ခင�် 

  (ခ) ယ��ယ��ခင�် 

  (ဂ) အဆ�တ�်ရ�ဂ��ဖစ�်ခင်� 

  (ဃ) �က��က်ကပပ်�က်စ���ခင�် 

 အ�ရ��ပက�သမည�်နည�်လမ�်မ��� 

   �ပဒ��အသ����ပသည�် လ�ပသ်��အ�� �ပဒ��အဆ�ပသ်င�်မလကဏ� 

�ဖစ်�ပလ�ပ�က အဆ�ပသ်င�်လ�န�အ�� ဆ��င�ရညတ်��က်၍ �ပဒ��အဆ�ပ် 

�လ���နည�်�အ�င ် �ဆ�ငရ်�က်�ပ��ခင�်၊ န��စပရ်� က�န်�မ��ရ�ဌ�န/ �ဆ��� 

သ�� ဆက်သ�ယ၍် အ�မနဆ်���ပ���ဆ�ငက်�သ�ပ��ခင�်တ��က�� �ဆ�ငရ်�က်�ပ�ပ� 

မည။်  

 က�က�ယ�်ရ�နည�်လမ�်မ��� 

   �ပဒ��အသ����ပရ�တ�င ် အရ�ယက်င�်ရ�င�်�စ�ရ�အတ�က် �အ�က် 

�ဖ��်ပပ� နည်�လမ�်မ����ဖင�် က�က�ယသ်���မည ်�ဖစပ်�သည်။  

 (က) �ပဒ���င�် ဆက်စပလ်�ပက်��င�်နသည ်လ�ပသ်��မ���အ�� လက်အ�တ၊် ���ခ�င�်စ��၊  

မ�က်မ�န်မ��� ၀တဆ်င�်ပ��ခင�် 

 (ခ) �ပဒ��က��ငတ်�ယ်ပ��ပ�က က��ယလ်က်အဂ�မ��� သန�်ရ�င�်�အ�င ်�ဆ��က��စ�ခင�် 

 (ဂ) �ပဒ���င�် ဆက်စပလ်�ပက်��င�်နသည�် လ�ပ်သ��မ���အ�� �ပဒ��အဆ�ပ ်သင�်�ခင�်  

       �က�င�် �ဖစပ်���တတသ်ည�် �ရ�ဂ�မ���၊ အဆ�ပသ်င�်�ခင�်လကဏ�မ���၊  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

အဆ�ပသ်င�်ပ�က ခ�က်ခ�င�်�ဆ�ငရ်�က်ရမည�် လ�ပင်န်�မ���က�� အသ�ပည��ပ�  

                 �ခင�်၊ ပည��ပ�စ��စ�င်မ��� �ဖန�် �ဝ�ခင�်တ��က�� �ဆ�ငရ်�က်ပ�မည။်  

  �လ���ခ�မည�်နည�်လမ�်မ��� 

   �ပဒ��က��ငတ်�ယသ်�မ��� �ပဒ��အဆ�ပသ်င�်မမ�� �ဖစ�်ပလ�ပ�က 

�အ�က်ပ� က�သမမ���က�� အ�မနဆ်����ပလ�ပ�်ပ�ပ�မည်။ 

  (က) အင�်ဝ��င�်လ�ည�်ကန ်က�နက်ရစက်န်(သ��) သ�မဏ�က��ယ ်ထည�်ဖင�် 

တည�်ဆ�က်ပ�� �ပဒ��ပ��သ��ရမ��� ��မထ�သ�� စ�မ�်၀ငမ် မရ���အ�င ်

�ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

  (ခ) �ရမ���က�� စ�န�်ပစ�်ခင�်မ�ပဘ� အရ�ပ�်အ�က်ထ���သ� က�န ်

ကရစက်နတ်�င ်စ��ဆ�င�်ထ��ပ�� �ပနလ်ည ်အသ����ပ�ခင�် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မ�က်မ�န်၊ လက်အ�တ၊် ���ခ�င�်စည�်တ��က�� ၀တဆ်ငက်� အငဝ်��င�်လ�ည�်က� 

�ရ�သတဖမ�်�နပ�� 

 

၇-၂။ အလ�ပအ်က��င် �လ�က�င�်သင်က��မ�င�် အ�ရ��ပတ�န�်�ပနမ်မ��� 

 သတတ���ဖ��်ခင�်လ�ပင်န်��ဆ�ငရ်�က်ရ�တ�င ် ကမ�်က�ငအ်လ�ပသ်မ��မ��� ရရ���စ 

ရန်အတ�က် သတတ�င�်အငဂ်�ငန်�ယ��ဖင�် လ�ပင်န်�အဆင�်ဆင�်အ�� သငတ်န်��ပ��ခင�်၊ လက် 

�တ��ပသ လ�ပက်��င�်စ�ခင�်မ���အ�� �ဆ�ငရ်�က်�ပ�သ���ပ�မည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၇-၃။ မ�မ�်မ�န်���င�်သ� သဘ�ဝ�ဘ�အရ�ယ်မ����က�င�် �ဖစ်ရ�ခင�်�င�် က�တင် 

က�က�ယန်ည�်မ��� 

 ��မ�အ�က်သတတ�င�်မ���တ�င် �ဘ�အရ�ယ် ကင�်ရ�င်��ရ�အတ�က် က�က�ယ�်ရ� 

အစ�အစ်မ��� �ပလ�ပထ်��သည�်တ��င် က�တင်မ�မ�မ်�န်���င�်သ� သဘ�ဝ�ဘ�အရ�ယ် 

မ����ဖစ်ကသည�် ငလ�င်လပ�်ခင�်၊ �ရလမ�်မ����ခင�်၊ မ�နတ်��င�်က��ရ�က်�ခင�်မ����က�င�် 

��မ�အ�က်လ�ပက်�က်မ��� ပ�က�ပ�တမ်��ခင်�၊ မ���လ�င�်ပ�က်က���ခင�်၊ �လ�ပတ�်ခင�်အစရ�� 

သည�် �ဘ�အရ�ယ်မ��� က��ရ�က်တတပ်�သည။် ဤက��သ�� သဘ�ဝ�ဘ�အရ�ယမ်��� 

�က�င�် မ�တ�တ်ဆထ�ခ��က်ဆ�����မမ���၊ အရ�ယက်��ရ�က်မမ��� သက်သ��စရန် 

အတ�က် ��မ�အ�က်လ�ပက်�က်မ���တ�င ် တစ�်နရ��င်တစ�်နရ� အလ�ယတ်က� က��သန�် 

ဆက်သ�ယ်��င�်သ��ဖတလ်ဏ်ဂ�မ���၊ အ�ရ��ပထ�က်�ပ�က်မ��� အ�ရ��ပ�လ�ပ�စနစ် 

မ����င�် အ�ထ�က်အက��ပပစည�်မ��� အမ�ထ��ရ���ခင�်၊ အ�ရ��ပကယ်ဆယ�်ရ� 

လ�ပင်န်�အဖ��မ��� ဖ��စည�်၍ အစမ်��လ�က�င�်မမ��� �ပလ�ပ�်ခင�်�ဖင�် က�တင်က�က�ယမ်မ��� 

�ပလ�ပထ်��ပ�မည်။ ငလ�င်လပ်ပ���န�က် ��မ�အ�က်ရ�� သစ်သ��အ�ထ�က်မ���၏ 

ခ� �ယ�င်�ပ�က်စ��မမ���အ�� စစ်�ဆ�၍ လ��အပ်သလ�� �ပ�ပင်မမ��� �ပလ�ပသ်���ပ�မည်။ 

 

၇-၄။ မ���ဘ�အရ�ယက်�က�ယ�်ရ� 

 စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�တ�င ် အဓ�က မ���ဘ�အရ�ယတ်စ်ခ�မ�� �တ�မ��မ� က��စက်�လ�င ်

ကမ�်��င�်သ� အ��ခအ�န�ဖစ၍် စက်သ���ဆ�သ���လ��င်��မ���၊ ���အ�ဆ�က်အဦမ���၊ ဂ���ဒ�င် 

မ���၊ ဝန်ထမ�်အ�မယ်�မ��� ဝန်�က�ငတ်�င ်�တ�မ��က��စက်�လ�ငက်မ�်မက�� က�က�ယ်��ငရ်န် 

မ��တ��လမ်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်ထ��ရ��ပ�သည။် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�ဝန်�က�ငရ်�� သစ်ပငင်ယ၊် 

ခ���ယမ်����င�် အမက်မ���မ�တဆင�်လည်� က��စက်�လ�င် ကမ�်��ငပ်�သ�ဖင�် ရ�င်�လင�်ခ�တ ်

ထ�င၍် မ��တ��လမ�်မ��� �ပလ�ပ်ထ��ရ��ရပ�မည။် အ�ရ��ပမ��င�မ�်သက်��ငရ်န် စ�မ�က�န�်အန�� 

ရ�� �က��က်�ဖ�ခ��င�်�ရအ�� သ�ယယ်�ပက်�ဖန်���ငရ်န် �ရစ�တစ်က်�င�်ပ��က်မ��� စ�စ်ထ�� 

ပ�မည်။ ���အ�ဆ�က်အဦ၊ အ�မယ်�မ��� အ�ရ��ပ�လ�ငက်မ�်မအ�� ��ဖရ�င်���ငရ်န် 

မ��သတဘ်��မ���၊ မ��ခ� �ပ၊် မ��ကပ၊် �ရပ���၊ �ရကန်�င�် သ�ပ��မ���အ�� (၃) �နရ�ခန�် အဆင�်သင�် 

�ဆ�ငရ်�က်ထ��ရ��ပ�မည်။ ဝန်ထမ�်မ����က�င�် �တ�မ���လ�င�်စ��င�်သ� အ�က�င�်အရ� 

မ���အ�� စနစ်တက� ပည��ပ�၍ ထ�န�်သ�မ�်က�က�ယထ်��ပ�မည။် 

 စ�မ�က�န�်အတ�င�် မ���ဘ�အရ�ယက်�က�ယ်�ရ� �စ�င�်ကည�်�ရ� အဖ��က�� ဖ��စည်� 

ထ��ပ�� ဝန်ထမ�်�င�် လ�ပသ်��မ��� ပ�ဝင်�သ� အ�ရ��ပမ��င�မ�်သတ�်ရ�အဖ��က�� ဖ��စည�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
ထ��ပ�မည်။ ဝန်ထမ�်မ���အ�� သပ�တက်�င�်မ�နယ်၊ မ��သတဦ်�စ��ဌ�န�င�် ည�င်�၍ မ��င�မ�် 

သတ�်ရ�သငတ်န်�မ��� သင်က��ပ��ခ�သ�����င�်ရ� စ�စ်�ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် ၎င�်အဖ��မ� 

�တ�မ���လ�ငက်မ�်မမ���အ�� သတ�ထ�� �စ�င�်ကည�်�ခင�်၊ လပ်စစမ်��က��မ���၊ လပ်စစ် 

အသ���အ�ဆ�ငပ်စည�် သ���စ��မမ���က�� စစ်�ဆ��ခင်�၊ ပည��ပ��ခင်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�်၊ 

�ပ�ဆမ���က�င�် မ���လ�ငက်မ�်မ မ�ဖစ်�ပ�စရန် ��ရ�သ�တ�င ် မ��သတ��ပ�မမ���အ�� 

�န�စ်�ပလ�ပ�်ပ��ခင�်၊ �လ�ငစ်�သ���လ��င်��မ���အ�� �န�စ် စစ်�ဆ�မ မ�တတ်မ�်မ��� ထ�� 

ရ���ခင�်�င�် ဆ�သ���လ��င်�� ဧရ�ယ�အတ�င�် �ဆ�လ�ပ် �သ�က်�ခင�် မ�ပရန် တင�်ကပစ်�� တ�� 

�မစ်�ဆ�ငရ်�က်�ခင�်မ����ပလ�ပ်သ���ပ�မည။် 

 မ���ဘ�က�က�ယ�်ရ� အစ�အစ်အရ က�တငစ်�မ��ဆ�ငရ်�က်�ခင�်၊ စစ�်ဆ� ကပမ်တ် 

�ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်��ငရ်န် မ���ဘ�က�က�ယ�်ရ�အဖ��အ�� �အ�က်ပ�အတ��င�် ဖ��စည်� 

ထ��ပ�သည်။ 

(က) မန်�နဂ�� အဖ���ခ�င�်�ဆ�င ်

(ခ) ဘ�မ��ဗဒပည�ရ�င် ဒ�-အဖ���ခ�င�်�ဆ�င ်

(ဂ) သတတ�င�်အငဂ်�ငန်�ယ� အဖ��ဝင် 

(ဃ) ���အဖ��မ�� အဖ��ဝင် 

(င) လ�ပသ်���ခ�င�်�ဆ�င ် အဖ��ဝင် 

(စ) လ���ခ��ရ�မ�� အဖ��ဝင် 

 မ���ဘ�က�တင်က�က�ယ�်ရ�အဖ��ဝငမ်���၏ တ�ဝန်�င�်ဝတရ��မ���မ�� �အ�က်ပ� 

အတ��င�်�ဖစ်ပ�သည။် 

- �တ�မ���လ�ငက်မ�်မမ���အ�� သတ�ထ�� �စ�င�်ကည�်ရန ်

- လပစ်စ်မ��က��မ���၊ လပစ်စ်အသ���အ�ဆ�ငပ်စည�် သ���စ��မမ���က�� စစ်�ဆ��ခင်�၊ 

ပည��ပ��ခင်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်ရန် 

- စ�မ�က�န�်၏ အ�ဆ�ကအ်ဦမ���အ�� န�နက်၊ �န�လည၊် ည�နတ�င် မ���ဘ� 

အရ�ယ ် က�တင်စစ်�ဆ�မ၊ သတ��ပ�မမ���၊ �ဆ�ငရ်�က်၍ မ�တတ်မ�်မ��� 

ထ��ရ��ရန်။  

- �ပ�ဆမ���က�င�် မ���လ�ငက်မ�်မ မ�ဖစ်�ပ�စရန် ��ရ�သ�တ�င ်မ��သတ��ပ�မ 

မ���အ�� �န�စ်�ပလ�ပ်ရန ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

- �လ�ငစ်�သ���လ��င်��မ���အ�� �န�စ်စစ်�ဆ�မ မ�တတ်မ်�မ���ထ��ရ��ရန်�င�် 

ဆ��လ��င်��ဧရ�ယ�တ�င် �ဆ�လ�ပ�်သ�က်သ���ခင�် မ�ပရန် တင�်ကပစ်�� တ�� 

�မစ် �ခင်�စသည�် တ�ဝန်ဝတရ�� သတမ်�တထ်��ပ�သည်။ 

 

၇-၅။ �ပန်လညသ်���သပမ်�မ�်မ�ထ���သ� အ�ရ�အ�ပအ��ခအ�နတ�န�်�ပန်�ရ�စ�မ�ခ�က်မ��� 

 ၇-၅-၁။အ�ရ��ပအ��ခအ�န တ���ပန်�ဆ�ငရ်�က်�ခင�်�င�်အသင�်ရ��မ 

 အခ�က်�ပ�စနစ ်- အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ�င ်လပ်စစ�်ဖင�် အခ�က်�ပ��ခင�်၊ 

လ�အ���ဖင�်လ�ည�်�သ� �ခ�င�်�လ�င�်မ����ဖင�် အခ�က်�ပ��ခင�်မ��� လ�ပ�်ဆ�ငပ်� 

မည။် ၎င�်အခ�က်�ပ�စနစမ်���က�� ပ�က်ယ�င�်မရ��မရ�� �န�တ��င�်စစ်�ဆ�သ���ပ�မည။် 

ဓ�တ်�င�တ��င�် မ�တ��ဆ�င်ထ���ခင�်၊ မ��င�်အတ�င�် အလ�ပလ်�ပ�်န သ�မ���အ��လ��� 

တ�င်လည�် တစ်ဖ��လင် ဓ�တ်�င�တ��င်�မ�တ� တစ်လ���စ��ပ�ထ��ပ�� အ�ရ��ပအ��ခ 

�က��တ�ရပ�က မ��င�်အတ�င�်သ�� အရမ�်မဆင်��စပ� အဆ�ပအ်�င�မ��� ရ���န��ငသ်ည�် 

အတ�က် ဓ�တ�်င�တ��င�်မ�တ��ဖင�် တ��င�်တ�၍ အရ�ယက်င�်�က�င�် �သခ��မ� 

ဝင်�ရ�က်�စမည�်ဖစပ်�သည်။ 

 ဆက်သ�ယ�်ရ�စနစ ် - ��မ�အ�က်တ�င် ဆက်သ�ယရ်န ် �ရဒ�ယ�� စက����ပ� 

စက်မ��� �ဆ�ငထ်��ရပ�မည်။ ထ��စက����ပ�စက်မ��� �က�င�်�က�င�် အလ�ပလ်�ပ် 

�နမ�နက�� အမ�စစ�်ဆ��န�စပ�မည်။ 

 �ရ��ဦ�သ�န��ပ - အလ�ပလ်�ပ်သည�်�နရ�တ�င ် အနည�်ဆ��� �ရ��ဦ�သ�န��ပ 

တစ်ဦ�ထ��ရ��သ���ပ�မည။် �ရ��ဦ�သ�န��ပ �ဆ��သတ�က��လည�် အရ�သင�်ထ��ရ�� 

သ���မည�်ဖစ်ပ�� �ဆ��သတ�ထ�တ�င ် ပစည�်စ��မစ�� အမ�စစ်�ဆ�သ���ပ�မည။် မ��င�် 

တ�င်� အရ�ယအ်စ��လ��က်၍ �ရ��ဦ�သ�န��ပ အ�ရအတ�က်�င�် �ဆ�သတ� အ�ရ 

အတ�က်က�� လ���လ�က်စ�� ထ��ရ��သ���ပ�မည။်  

 ကယဆ်ယ�်ရ�ပစည�်မ��� - ဓ�တ�်င�တ��င�်မ�တ�၊ ထမ�်စင်၊ အသက် 

က�ရ�ယ� (Respirator)၊ �အ�က်ဆ�ဂ�ငဘ်��ပ� အသက်က�ရ�ယ� (SCBA-Self-

Contained Breathing Appratus)၊ �သ�က်�ရ (အလ��အ�လ�က်ပ�ရမည်။ 

လ�တစ်ဦ�လင ် �သ�က်�ရ ၂ လ�တ� ရရ����ငရ်န် �ဆ�ငထ်��ရမည်။) အသက်ကယ် 

က�� (Lifeline)၊ က��ယသ်��င�်က�� (Full body hamess)၊ �လ�ခ��၊ �ပ�က်ခန�်၊ 

�ပ�က်�ပ��စသည�် ��မတ��က�ရ�ယ�မ����င�် ဓ�တမ်��မ��� က��ထ��ရ��သ���ပ�မည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၎င�်အ�ပငတ်���ဖ�ထ်�တလ်�ပ်�ရ�က�လတ�င ်Underground Mining �ဖင�်�ဆ�ငရ်�က် 

စ် ��မပ��ခင�်မရ���စရန် Mining Engineerမ����ဖင�် နည်�စနစ်မ�နက်နစ်�� စနစ်တက� 

တ���ဖ� ် �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် လ�ပင်န်�ခ�ငအ်ရ�ယ် ကင�်ရ�င်��ရ� အတ�က် 

�စ�င�်ကည�် က��ကပအ်ဖ��အ�� ဖ��စည်�၍ အခ� �န်�င�်တ��ပ�ည� က��ကပ် �ဆ�င် 

ရ�က်သ���ပ�မည။် ��မက��သယ�်ခင�်�င�် သတ��င�်မ��� သယယ်�စ�ပ��ရ�တ�ငလ်ည�် 

ဝန်ပ��တင�်ဆ�င�်ခင်� မ�ပဘ� အခ� �န�်လ���မ�င်��င�်ရ�အ�� �စ�င�်ကည�် က��ကပ ်

အဖ��မ� ထ�န�်သ�မ�်သ���ပ�မည။် 

 

 ၇-၅-၂။အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ�င ်ကယဆ်ယ�်ခင�် 

- မ��င�်တ�င�်၌ မ��င�်လ�ပသ်��အ��လ��� မညမ်ရ���နသညက်�� သ��နရပ�မည်။ 

- မညသ်ည�် အ�ရ��ပအ��ခအ�န�ဖစသ်ညဆ်��သညအ်�ပ မ�တည်၍ ကယဆ်ယ် 

�ရ�လ�ပင်န်�မ��� လ�ပ�်ဆ�ငသ်���ပ�မည။် 

- ကယဆ်ယ�်ရ�လ�ပင်န�်မ���လ�ပ်�ခင�်�ဖင�်ကယဆ်ယ�်ရ�လ�ပသ်��မ���ပ� 

အရ�ယ်�င�်ထပမ်� မ�တ��က�ရ�စရန် အထ��သတ�ထ���ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

- အ�ရ��ပအ��ခအ�နအတ�က် မ�မ�တ��တ�င ် လ���လ�က်�သ� ကယဆ်ယ�်ရ� 

က�ရ�ယ�မ����င�် စက်ပစည�်မ��� လ���လ�က်မမရ��ပ�က မ��သတတ်ပဖ်��ထ� ဆက် 

သ�ယ၍် အက�အည��တ�င�်ခ�ပ�မည်။ 

- အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ��င�်က�� အ�သ�စ�တ် မ�တ်တမ�်ရယ�ထ��ပ�မည်။ 

၇-၅-၃။က�န�်မ��ရ��င�် လ�ပင်န်�ခ�င�်ဘ�အရ�ယက်င�်ရ�င�်�ရ� 

က�န�်မ��ရ��င�် လ�ပင်န်�ခ�င�်ဘ�အရ�ယ် ကင�်ရ�င�်�ရ� တ��အတ�က် �က� ်

မတ�ဖ��စည�်၍ အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�် �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ စက်ယရ���င်� 

ပတ်သတ�်သ�  နည်�ပည�သစ်�င�်  ပတ်သတ�်သ�  �ဆ�ငရ်�က်�ခင�်မ���တ�င် �ဘ� 

အရ�ယ ်မရ���စ�ရ� အတ�က် အသ�ပည��ပ��ခင�်၊ အလ�ပသ်မ��မ���အ�� တ�ဝန်မ 

�ပ�မ�� သငတ်န်�ဦ�စ���ပ��ခင�်၊ လ�ပ်ငန�်ခ�ငအ်တ�င�် သတ��ပ� ဆ��င�်ဘ�တ်မ���ခ� �တ် 

ဆ���ခင�်၊ တ���ဖထ�တလ်�ပခ်� �န်တ�င ် ဝန်ထမ�်မ���အတ�က် Face Mask, Halmet, 

Safety Boot, Glass မ����ဖင�် ဝတ်ဆင�်ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ လ�ပင်န်�ခ�ငထ်�ခ��က် 

မမ��� �ဖစ်�ပလ�ပ�က သက်ဆ��ငရ်� ဦ�စ��ဌ�နမ���သ��သတင်�ပ���ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က် 

သ���ပ�မည်။ ဟင�်လင�်ဖ�င်�က�င�်မ���တ�င ် ��မပ�မမရ���စရန် �ဘ�န�ရ�အက�မ���၊ 

�ဒ�က်တ��ငမ်���အ��ခ��ငခ်��မရ��/မရ��  �န�စ်စစ်�ဆ��ခင�်၊ Bench မ���က��  အ�စ�င�်ဒ�ဂရ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

(၃၀-၄၅) ခန�်ထ��၍  တ���ဖ�ခင�်၊  မ��င်�ဦ�ထ�တ၊် ဖ�နပ၊် ဝတစ်��၊ လက်အ�တတ်�� ဝတ် 

ဆင်ပ��မ� က�င�်အတ�င�်ဆင�်�စ�ခင�်၊ လပစ်စ်သ����က��က်�ဖ�က် စက်၏ ဝ�ယ�က�� 

မ� မ��ပ���ထ�က်�ခင�် မရ���စရန ် အမ�စစ်�ဆ��ခင�်၊ �အ�က်ခ��က��က်သယက်���င�် 

��မသယက်��မ��� သ���ရ�လမ�်တ�င ် အခ�အ���လ��စ်�� �ရ�ဖန်��ခင�်၊ အ�မန်န်� 

အနည�်�ဖင�် �မ�င�်�င�်စ�ခင�်မ����ပလ�ပ ်�ဆ�ငရ်�က်သ���မည ်�ဖစ်ပ�သည်။ 

၇-၅-၄။အလ�ပအ်က��င ်�လ�က�င�်သင်က��မ�င�် အ�ရ��ပ တ�န�်�ပန်မမ��� 

သတတ���ဖ�ခင�်လ�ပင်န�် �ဆ�ငရ်�က်ရ�တ�င ် ကမ�်က�ငအ်လ�ပသ်မ��မ��� 

ရရ���စ ရန်အတ�က် သတတ�င�်အငဂ်�ငန်�ယ��ဖင်� လ�ပင်န်�အဆင�်ဆင�်အ��  သငတ်န်� 

�ပ��ခင�်၊ လက်�တ� �ပသ လ�ပက်��င�်စ�ခင�်မ���အ�� �ဆ�ငရ်�က်�ပ�သ���ပ�မည။် 

 

၈။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���ခ� �တဆ်က်ပ�၀င�်ခင�်�င�် �ဒသဖ��ဖ���ရ� 

၈-၁။  နည်�လမ�် 

�ဒသခ��ပညသ်�မ����င�်တစ်ဦ�ခ�င�်�သ�လ်ည�်�က�င�်၊ အ�မ�်ထ�ငစ်�တစ်စ� 

�ခင�် �သ�လ်ည�်�က�င�်၊  အဖ��လ��က်�သ�လည�်�က�င�်  �တ�ဆ���ဆ�����ပ��မ����ပ 

လ�ပ၍် ခ� �တ်ဆက်ပ�၀င�်အ�င် �ပလ�ပခ်��ပ�သည။်  

 

 ၈-၂။  �ဒသခ��ပညသ်�မ��� ခ� �တဆ်က်ပ�၀င�်ရ�စ�မ�ခ�က် 

၈-၂-၁။ထ�ခ��က်မအလ��အလ�ရ��သည�် �ပညသ်�မ����င�် အ�ခ��အက� ��ဆက် 

စပ်သ�မ��� 

စ�မ�က�န�်�င�်အန��ဆ��� လ�မ၀န်�က�င�်ဖစသ်ည�် �က��က်�ဖ�က��ရ��မ�  

ရ��သ�ရ��သ��မ���၊ ၎င�်တ��၏ မ�သ��စ�၀င်မ���အ�� စ�မ�က�န�်�င်�ပတသ်က် 

�သ� အ�က�င�်အရ�မ���အ�� ရ�င်�လင�်တင်�ပ�ခင�်၊ �မ��မန�်�ခင�်၊ ��ဖ 

က���ခင်�၊ �ဆ�����တ��ငပ်င�်ခင်�၊ �ဒသခ�မ���မ�  လ��အပခ်�က်မ����တ�င�်ဆ�� 

�ခင�်၊  က�မဏ�မ�  လ��အပခ်�က်မ���အ�� �ဖည�်ဆည�်�ဆ�ငရ်�က်�ပ�မည ် �ဖစ် 

�က�င�် ကတ��ပ�ခင်�စသည�် စ�မ�ခ�က်မ���က�� �ပလ�ပ�်ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၈-၂-၂။ တ��ငပ်င�်ဆ�����မမ� ရလဒ်မ��� 

၁။ ယခ�စ�မ�က�န�်သည် အန��ပတ၀်န်�က�င်�င�် �နထ��ငသ်�မ���အတ�က် 

က�န�်မ��ရ�ဆ��ငရ်� ဆ���က� ��မ��� �ဖစ်�ပ��ငမ် မရ���ခင်� 

၂။ အန��အန��ရ�� �က��ရ���န�ပညသ်�မ���အတ�က် အလ�ပအ်က��ငအ်ခ�င�် 

အလမ�်မ��� ရရ��လ���င�်ခင�် 

၃။ စ�မ�က�န�်�က�င�် �ဒသ၏ ��မ�ပ��မ�အ�က်အရင�်အ�မစမ်��� ထ� 

ခ��က်��ငမ်နည်�ပ��သညဟ်� သ�ရ��လ��ခင်� 

၄။  �ဒသသဘ�၀ပတ်၀န�်က�ငက်�� ထ�ခ��က်��ငမ် နည�်ပ��သည�် စ�မ�က�န�်  

�ဖစ်သညဟ်� သ�ရ���ခင�် 

၅။ စ�မ�က�န�်�က�င�် အသ�၊တ�နခ်�မ၊ အလင�်၊ အပ�စ�မ်�အင်�င�်သ�လ��က် 

�ရ�င�်ခည်�ဖန်�က�က်မမ��� ပ��မ���ဖစ�်ပလ���င်�ခင�် မရ���က�င�် 

သ�ရ���ခင�် 

၆။  စ�မ�က�န�်�က�င�် လ�မစ��ပ����ရ� ပ��မ���က�င�်မ�န်လ���ငသ်ညဟ်� သ�ရ�� 

�ခင�် 

၇။ စ�မ�က�န�်၏ သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ�လမ�်�က�င�်�က�င�် �က��ရ��မ��� 

အ�� မထ�ခ��က်��င်သညက်�� သ�ရ��န��လည ်သ�ဘ��ပ�က်�ခင�် 

  

  ၈-၂-၃။အက� ��ဆက်စပသ်�မ���က သတမ်�တ�်ဖ�်ထ�တသ်ည�် �ပဿန�မ��� 

၁။ �အ�က်ခ��က��က်သယ�်ဆ�ငသ်ည�် က��မ����က�င�် လမ�်ပ�က် 

�ခင�် 

၂။ ယ�်ယရ��မ��� �ဖတ်သန�်သ���လ�မ�က�င�် ဖ�နမ်န�်မ��� �ပန�်လ�င�် 

�ခင�် 

၃။ �ခ��င�်က���ခ��င�်အတ�င�်သ�� စ�န�်ပစ်�ရမ��� စ��၀င်��င�်ခင်� 

၄။ မ���ရ��သ�န�်သည�်အခ� စ�န�်ပစ်��မစ�မ��� စ���မ��၍ လယ�်�မမ��� 

အတ�င�် ၀င�်ရ�က်�ခင�် 

၈-၂-၄။ ေ၀ဖန်ခ�က်မ���၊ အ�က��ပခ�က်မ���အ�� တ�န�်�ပန်�ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

�အ�က်ခ��က��က်သယ�်ဆ�င�်သ� ယ�်မ����က�င�် လမ�်ပ�က်စ�� 

မမ���အ�� Backhoe(၁)စ��၊ ��မသယက်�� (၂)စ�� သ��သန�်ထ��ရ��က� စနစ် 

တက� �ပ�ပင်�ပ�သ���ပ�မည။် စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�မ���သည ် စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

အတ�င�်သ� �ဆ�ငရ်�က်မည�်ဖစသ်�ဖင�် �က��ရ���င�် �က��ရ��လမ�်အ�� 

ထ�ခ��က်မ မရ����ငပ်�။ သ��ရ�တ�င ် စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်�၏ သယယ်�ပ���ဆ�င�်ရ� 

လမ�်�က�င်�မ���တ�င် �လထ� အတ�င�်  ဖ�န်မန်�မ����ပန်���မ နည်��စရန ်စ�န�် 

ပစ်��မစ��င�်�က��က်မ��� သယယ်�မည�် က��မ���က�� တ�လဘတ်�ဖင်� အ�ပ၍် 

လမ�်�က�င�်အ�� မက�ခဏ �ရ�ဖန�်�ခင�်�င�် စက်ယရ��က��မ���အ�� 

သတမ်�တ်မ��ငန်န်� တစ်န�ရ� က�လ��မ�တ�(၄၀) ထက်နည�်�အ�င် �မ�င်��င ်

�စ�ခင�်�ဖင်� �လထ� ညစည်မ်�မအ�� က�က�ယသ်���ပ�မည်။  

�ခ��င�်က���ခ��င�်အတ�င�်သ�� စ�န�်ပစ်�ရမ��� ၀င�်ရ�က်မမရ���စရန ်

သ���လ��ငက်နမ်���အ�� ခ��ငခ်��စ���ပလ�ပ်ပ�� Recycleစနစ�်ဖင်� �ပန်လည ်

အသ����ပ သ���ပ�မည်။ မ���ရ�သ�တ�င ် စ�န်�ပစ�်�မမ���အ�� စ��က်ပ� ����မမ��� 

အတ�င�် ၀င်�ရ�က် �ခင်� မရ���စရန် န�်စစ်ကနမ်���က�� အဆင�်ဆင�်�ပလ�ပ်ပ�� 

ခ��ငခ်���အ�င် စနစ်တက� �ပလ�ပထ်��ပ�သည်။ �ရစ���ရလ��က�င�်မ�န�်စရန် 

�ရ��မ�င�်မ���က���ဖ�က်လ�ပ ် ထ��ပ�သည။် ကနမ်���ပ�က�မ မရ���စရန် ��မ 

ထ�န�်န�ရ�မ��� တည်�ဆ�က်�ခင�် သစပ်ငမ်��� စ��က်ပ� ��ထ���ခင�်မ��� �ပလ�ပ ်

သ���ပ�မည်။ 

၈-၂-၅။အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�်စ်အတ�င�် �ဒသခ��ပညသ်�မ����င�် ခ� �တ် ဆက် 

�ဆ�ငရ်�က်သ���မည�် လ�ပင်န်�စ်မ��� 

 ၁။ ပတ်၀န�်က�င�်လ�လ�ဆန�်စစ်�ခင�်လ�ပင်န်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်ရ�၌ 

  �ဒသခ�မ��� ပ���ပ�င်�ပ�၀င်��ငရ်န် 

 ၂။ �ဒသခ��ပညသ်�မ��� ပ���ပ�င�်ပ�၀င်လ��စ�ရ� မဟ�ဗ�ဟ�မ��� �ရ� 

  ဆ���ခင�် 

 ၃။  �ရ�ဆ��ထ���သ� မဟ�ဗ�ဟ�မ���အ�� အ�က�ငအ်ထည�်ဖ�် 

  �ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

 ၄။ သတင�်အခ�က်အလက်မ��� ထ�တ�်ပန်�ခင�်�င်� �ဖန�်ေ၀�ခင်� 

 ၅။ နစ်န�မမ���အ�� ��ဖရ�င�်�ရ�လ�ပင်န်�စ်မ��� 

 ၆။ ပတ်၀န�်က�င်�င်�လ�မဆ��ငရ်�တ��က�� ပ���ပ�င�်�စ�င်�ကပ်ကည�်ရ�ရ� 

  �င်� �ဒသခ�မ���က�� အစ်မ�ပတ် အစ�ရင်ခ��ရ� လ�ပင်န်�စ်မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၈-၃။ �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န�်မ��� အက�်�ခ�ပ် 

�က���်စ�သ�က�မဏ�အ�န�ဖင�် �က��က်�ဖ�က��ရ��၏ �ဒသဖ��ဖ���ရ� လ�ပ် 

ငန်�မ���က�� အ�က�င�်ဆ����ဖစ�်အ�င် က��စ���ဆ�ငရ်�က်�ပ� လ�က်ရ��ပ�သည။် 

လ�မ�ရ�၊ ပည��ရ�၊ က�န�်မ��ရ�၊ ဘ�သ��ရ�လ�ပင်န်� မ���သ�� ထည�်၀င်က�ည��ခင�် 

လ�ပင်န်�တစ်ခ��ဖစသ်ည�်အ�ပင ် က�မဏ��င်� �ဒသခ�တ��၏ က��င�်ကန�်မ�� ကန�်က��င�်မ�� 

ဟ��သ� စက���င�်အည� သဟဇ�တ�ဖစ်�စ��င်�သ� လ�ပင်န�်တစ်ခ�လည�် �ဖစ်ပ� 

သည။် �က��က်�ဖ�က��ရ��၏  လ�မ�ရ�၊   က�န�်မ��ရ�၊  ပည��ရ�က�စရပ်မ���အ��   

ရပမ်�ရပဖ်မ����င�်  တ��ငပ်င်ည�န�င�်၍ �ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ���သ� �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်� 

မ��� လ�ပ�်ဆ�င�်ပ�ခ��ပ�သည။် အန�ဂတတ်�ငလ်ည�် �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက ်

အ�န�ဖင�်   �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပ်ငန်�မ���အ��  အင�်တ��က်အ��တ��က် ဆက်လက် လ�ပ်  

�ဆ�င�်ပ�သ���မည် �ဖစ်ပ�သည။် 

၈-၄။ �ဒသဖ��ဖ���ရ�စ�မ�ခ�က် 

 သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ�်သ� က�မဏ�မ���အ�န�ဖင�်လည�် သတတ���ဖ� ်

ထ�တလ်�ပ်�ခင�် လ�ပင်န�်မ� ရရ��လ��သ� အက� ��အ�မတ၏် အစ�တအ်ပ��င�် အခ� �အ�� 

�ဒသခ�မ���၊ က�မဏ�၀နထ်မ�်မ���အတ�က် လ�မ�ရ�၊ ပည��ရ�၊ က�န်�မ��ရ�၊ 

ဘ�သ��ရ�လ�ပ်ငန�်မ���သ�� ထည�်၀ငက်�ည��ခင�် လ�ပင်န်�တစခ်��ဖစ်သည�်အ�ပင ်

က�မဏ��င�် �ဒသခ�တ��၏ က��င�်ကန�်မ�� ကန�်က��င�်မ��ဟ��သ� စက���င်�အည� 

သဟဇ�တ�ဖစ�်စ��င�်သ� လ�ပင်န်�တစ်ခ�လည�် �ဖစ်ပ�သည။် သ��ပ�၍ မ�မ�တ�� က�င�် 

ဆင�်�လ�လ��ရ�အဖ��သည် ၀န်ထမ�်မ���၊ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၊ အ�ပခ်�ပ�်ရ�မ��မ���၊ 

ရပမ်�ရပဖ်မ����င�်�တ�ဆ��၍ �မ��မန်��လ�လ�မမ��� �ပလ�ပ်ပ�� ၎င�်တ��၏ ဆ�င်� 

လ��အပခ်�က်ရ��သညမ်���က က�မဏ�မ� တ�၀နရ်��သ�မ���အ�� �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်� 

အခ� �အ��  ပ�၀င်က�ည��ဆ�ငရ်�က်�ပ���ငရ်န ်   က��၀ငတ်��က်တ�န်��ဆ�ငရ်�က်�ပ� 

ခ��ပ�သည။်  �က���်စ�သ� က�မဏ�လ�မ�တက်မ�လည�်  �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�မ��� 

အ��  အငတ်��က်အ��တ��က်    �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�်ဖစ်ပ�သည။် 

၈-၄-၁။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���ဆ��ငရ်�ဖ��ဖ��မလ�ပင်န်�မ��� 

 �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်အ�န�ဖင�် ဒန�်တ��င�်ဒသအတ�င�်တ�င ်

စ�မ�က�န�် လ�ပင်န�်မ���စတင်ပ�က  အန��ဆ����က��ရ���ဖစ�်သ� �က��က်�ဖ  

�က��ရ��၏  လ�မ�ရ�၊က�န�်မ��ရ�၊ ပည��ရ�က�စရပ်မ���အ��  ရပမ်�ရပ်ဖ 

မ����င�် တ��ငပ်င ်ည�န�င်�က� �ဆ�ငရ်�က်သ���မည ်�ဖစ်ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၈-၄-၂။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���ဆ��ငရ်� ဖ��ဖ���ရ� လ�ပင်န်�မ��� 

�ဆ�ငရ်�က်သ���မည�် အစ�အစ်မ��� 

     တ���ဖထ�တလ်�ပခ်�င�် ခ�င�်�ပမ�န�် ဆက်လက်ရရ��ပ�က 

         (က)�က��ရ��လမ�်မ��� ပ��မ���က�င�်မ�န�်စရန် �ပ�ပင်�ပ�ရန် 

          (ခ) �ဒသခ�မ��� အလ�ပအ်က��င် ရရ���ရ��ဆ�ငရ်�က်ရန် 

                   (ဂ)�က��ရ��၏အ�ရ��ပလ��အပ်ခ�က်မ���အ�� ရပမ်�ရပဖ်မ���       

�င�် ည�င်��ဖည�် ဆည�်�ပ�ရန် 

          (ဃ) �က��ရ��စ�ကည�်တ��က်က�� အဆင�်�မင�်တင်�ပ�ရန ်  

                     (င) �က��ရ��၏ပည��ရ�အတ�က် လ��အပသ်ညမ်��� 

          က�� ည�င�် က�ည��ဆ�ငရ်�က်�ပ�ရန ်

  (စ) �က��ရ��၏ ဘ�သ�သ�သန�အက� ��အတ�က် လ��အပ်      

သည ်မ���က�� ည�င�် က�ည��ဆ�ငရ်�က် �ပ�ရန ်

၈-၄-၃။ CSRအတ�က် အသ����ပမည�် ရန်ပ���င�လ��ထ��ခ�က် 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည ် �ရ�သတ တ���ဖ�ထ်�တ ်

လ�ပ ် �ခင�်လ�ပင်န်�ၝ လစ် ရရ��လ��သ� အသ��တငအ်�မတ် 

�င�မ� ၃%အ�� CSRလ�ပ်ငန�်မ���တ�င် ထည�်သ�င�် အသ����ပသ��� 

ပ�မည်။ ယခ� Production၏ ကနဦ�က�လတ�င်လည�် က�ပ် 

�င�သ�န�် (၅၀) ခန�် ရန်ပ���င�ထ��ရ��၍ �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�သည။် 

 

၈-၅။   အ�ခ���ဆ�ငရ်�က်မည�် အစ�အစ်မ��� 

 �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည ် Productionက�လမ���တ�င် �က��ရ�� 

ရပမ်�ရပဖ်မ����င�် ည�င�်ပ�� လ��အပ�်သ�ပည��ရ�၊ က�န�်မ��ရ�၊ လ�မ�ရ�၊ ဘ�သ� 

သ�သန��ရ�စသည�်ကမ���တ�င် အခ� �န်�င�် တ��ပ�ည� က�ည�ပ�� ပ����ပ�သ���ပ�မည။် 

 

၉။ သတတ�င်�ပ�တသ်�မ�်�ရ�  အစ�အစ် ( Mine Closure Plan) 

၉-၁။ ရညရ်�ယခ်�က် 

  မ��င�်ပ�တ်သ�မ�်�ခင�်အစ�အစ်က�� သတမ���တ���ဖပ��သည�်�န�က် 

တ���ဖ ပ���နရ�မ���အ�� မ�လအ��ခအ�နအတ��င�်�ပန်လည�်ဖစ�်ပ�စရန်၊ �ဂဟစ 

နစ် �ပန်လည ် �က�င�်မ�နလ်��စရန်၊ သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င ် သ�ယ�လ�ပ�ရ��င�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

က�န�်မ�သန်စ�မ�်�သ� လ�အဖ��အစည�် စ်ဆက်မ�ပတ် ဖ��ဖ��တ���တက်�စ�ရ�တ�� 

အတ�က် ရညရ်�ယပ်�သည။် 

 ၉-၂။ �ယဘ�ယ�နည်�လမ�် 

  သတတ�င�်�ဟ�င�်မ��� �ပန်လညထ်��ထ�င�်ခင်�၏ �ယဘ�ယ� 

နည�်လမ်�မ���မ���အ�က်ပ�အတ��င�်�ဖစပ်�သည။် 

 (က) ��မ�ပသတတ�င်� တ���ဖ�ခင�်မ���အတ�က် ��မဆ�လ��ပနလ်ည်�ဖည�်သ�င�် 

�ခင�်၊ က�နတ်��အလ��က်��မမ�က်���ပငည်��ခင�်�င�် ဖ����မမ���အတ�က် ��မဆ�လ� 

တ��က်စ��မမ���မ� က�က�ယရ်န ်�ရစ���ရလ�ထ�န�်ခ�ပ်�ခင�် 

  (ခ) အ�ပယ���မဆ�လ��ပနလ်ည�်ဖည�်တင်��ခင�်�င�် ဂ�စ��က်�ပစ�ရန်မလ��အပ ်

  သည�် သစမ်� ��မ����ဖင�်�ပနလ်ညစ်��က်ပ� ���ခင�် 

 (ဂ) သစပ်င်မ��� �ပန်လညစ်��က်ပ� ���ခင်�ဆ��ငရ်� �အ�င�်မင်�ရ� စ�သတမ်�တခ်�က် 

မ����င�် က��က်ည�မရ���စ�ခင်� 

၉-၃။  �ပန်လညက်�စ���ရ� မဟ�ဗ�ဟ� 

  သတတ�င�်ပ�တသ်�မ�်�ခင�် အစ�အစ်တ�င ် �ပန်လညက်�စ���ရ�မဟ�ဗ�ဟ� 

မ���က�� �အ�က်ပ�အတ��င�် ခ�မ�တ�်ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ 

 (က)  သစပ်င်မ��� �ပနလ်ညစ်��က်ပ� ���ခင�် 

 (ခ) �ဂဟစနစ်�ပနလ်ည်�က�င�်မ�န�်အ�င�်ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

 (ဂ) အဆ�ပသ်င�်�စ�သ� သတအကင�်အက�နမ်��� �လ���နည်��အ�င် �ဆ�င ်

  ရ�က်�ခင�် 

 (ဃ) သ��တသနလ�ပ�်ဆ�င�်ခင�် 

 (င) ထ�ခ��က်ပ�က်စ���န�သ� သဘ�၀ပတ်၀န်�က�ငက်�� �ပန်လည�်က�င�်မ�န�်စရန် 

  �ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

 (စ) �ရ၊�လ၊��မထ� ညစ်ညမ�်မက�� က�က�ယ�်ခင�် 

 (ဆ) သဘ�၀�တ���င�်တ�ရစ�မ��� �ပန်လညမ်� ��စပ်��ငရ်န ်က�ည��ခင�် 

၉-၄။ လက်ရ��ပတ၀်န်�က�ငအ်��ခအ�န (Existing Environment) 

 Production က�လမ���တ�င်  Underground Mining Method�ဖင�် အ�ပယ���မ 

ဖယ်ရ����ခင်�၊ �ရ�သတ�က�မ���အ�� တ���ဖ��်ခင်�မ����က�င�် Impactမ��� ရ��လ���င်ပ� 

သည။် သ��ပ�၍ Impactမ��� �ဖစ်�ပလ���ငသ်ည�်အတ�က် �ပန်လညက်�စ����င်ရန ်အ��ခခ�  

Back ground valueမ��� လ��အပပ်�သ�ဖင်� စ�မ�က�န�် ဧရ�ယ�၀န်�က�င၏် လက်ရ��အ��ခအ�န  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
မ����ဖစ်�သ� �ရ၊�လ၊��မ၊ ဇ�၀စနစ်မ���အ�� မ�တ်တမ�်တင်ထ��ခ��ပ�သည။် စ�မ�က�န�် ဧရ�  

ယ�မ� (၃)မ��ငပ်တ်လညအ်ထ� �လ�လ�မ�တ်တမ�်တင်�ခင�်မ��� �ပလ�ပခ်��ပ�သည်။ 

၉-၅။ �ပန်လည�်ပ�ပင် /ထ��ထ�င�်ရ�နည�်လမ�်မ��� 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ� မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊ �ပငဦ်�လ�င်ခ��င၊် သပ�တ် 

က�င�်မ�နယ်၊ �က��က်�ဖ�က��ရ��၊ ဒန�်တ��ငဧ်ရ�ယ�၌ �ရ�သတတ���ဖ ထ�တလ်�ပ်မ �ဆ�င ်

ရ�က်ရ�တ�င် အဓ�က Underground Mining Method�ဖင်� တ���ဖ ထ�တလ်�ပ ် သ���ပ� 

မည။်သ��ပ�၍သတတ�င�် ပ�တသ်�မ�်ရ�တ�င ် Underground Mining Method�က�င�် 

�ဖစ်�ပ�န�သ� Impact မ���က�� ထ�န်�ခ�ပ�်ပ�ပင်�ပ�ရန် လ��အပပ်�သည။် သ��ပ�၍ �လထ�၊ 

��မထ�၊ �ရထ�အ��ခအ�နမ���အ�� စစ်�ဆ��ပ�ပ�ခင်�၊ �ပ�ပင်ပ���စ�င�်ကည�်�ခင�်၊ သစပ်င် 

မ��� �ပန်လည်စ��က်ပ� ���ခင�်မ���အ�� �အ�က်ပ�အတ��င�် အဆင�်ဆင�် �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။်    

 (၁) သတတ�င�်ပ�တသ်�မ�်ခ� �နတ်�င ် �ဆ�က်လ�ပ်ထ���သ� အ�ဆ�က်အဦမ��� 

အ��ဖ�က်သ�မ�်သယ�်ခင�်၊ သယယ်�ပ���ဆ�င်�ရ�ယ�်မ����င�် စက်ယရ�� 

က��မ���အ��အ�ခ��စ�မ�က�န�်သ�� ��ပ�င�်�ရ��ခင�်၊ လ�အသ���အ�ဆ�ငပ်စည�် 

စ�န်�ပစ်ပစည�်မ���အ�� တ�င�်တ��၍ ��မ�မပ်�ခင�်၊ မ���ခင�်မ����ပလ�ပပ်�မည်။ 

ပ���န�က် ၄င်�ဧရ�ယ�အ�� သန�်ရ�င်��ရ� လ�ပင်န်�မ��� �ပလ�ပ�်ပ�ပ�မည်။ 

လ��အပ�်သ��နရ�မ���တ�င်သစပ်ငစ်��က်ပ� ���ခင�်မ����ပန်လညလ်�ပ�်ဆ�င�်ပ�

သ���ပ�မည်။  

 (၂) လ�ပက်�က်ဧရ�ယ�အတ�င်� ယ�ယ��ဖ�က်လ�ပထ်���သ� လမ�်မ���အ�� �ပန် 

လည�်ပ�ပင်�ပ��ခင�်၊ ��မဖ���ခင�်မ��� �ပလ�ပ�်ပ�သ���ပ�မည်။ �ရ�သတတ�� 

�ဖ�သ်ည�်�နရ� အ�ပယ���မဆ�လ�ပ�က်စ��မအ�� �ပနလ်ည�်ပ�ပင် သ���စ�� 

��င်�ရ� စ�မ��ဆ�ငရ်�က်�ပ�သ���ပ�မည။်   

 (၃) တ���ဖထ�တလ်�ပသ်ည�် လ�ပ်ငန�်စတင်ခ� �န်မ�စ၍ Top Soil �င�် Tailing မ��� 

အ�� Dumping Site မ���တ�င် စနစ်တက� စ�ပ��မညဟ်�  Flow Sheet �ဖင်�  

�ဖ�ပထ��ပ�� �ဖစပ်�သည်။  

 (၄) Underground Mining Method  နည�်စ်�က�င�် �ဖစ�်ပလ��သ�  ခ� �င�် 

ဝ�မ်� မ���အတ�င�်၌ Pearched Water မ���ရ���နမည် �ဖစပ်�၍ ၄င�်�ရမ���အ�� 

ဓ�တ်ခ��စမ်�သပ�်ခင�်၊ လ��အပပ်�က Treatment လ�ပ်�ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်၍  

ဖယထ်�တ်သ���ပ�မည။် ပ���န�က် Tailing Dumpingတ�င ် စ�ပ��ထ���သ� 

Tailing မ���က�� �ဖည်�သ�င�်�ခင�်�ပလ�ပပ်�မည။် တ���ဖထ���သ�ခ� �င�်ဝ�မ�်မ���၊ 

 U MYO HTET AUNG (Geologist) Page 171 
 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

ပ�က်ယ�င�်�န�သ��နရ�မ����င�် Tailing �ဖည�်တင�်ပ���သ��နရ�တ��၌ 

Dumping Site တ�ငစ်နစ်တက� စ�ပ��ထ�� �သ�အ�ပယ���မစ�မ���အ�� 

�ပန်လညဖ်���အ�ပထ်��ရ��၍ ��မည�ပ��က�နတ်��ရစက်� ည�ထ���သ� အ�ပယ� 

��မစ��ပတ�င် ��မဆ�လ�အ��က��ဖန�်၍ သပ�တ်က�င�်မ�နယ ် သစ�်တ�ဦ� 

စ��ဌ�န၏ လမ�်နမ်က�� ရယ�ပ�� �ဒသ�င�်က��က်ည�သင�်�လ��်�သ� Short 

Term & Long Term သစပ်င်မ����ပန်လညစ်��က်ပ� ���ပ�သ���ပ�မည။် စ��က်ပ� �� 

ရ�တ�ငလ်ည�် ကမ�်က�င�်သ� စ��က်ပ� ���ရ�ပည�ရ�ငမ်���အ�� က��ကပ ်

�ဆ�ငရ်�က်�စပ�မည်။ မနဂ်�န်ရ��� အပငမ်��� စ��က်ပ� ��ရန် ရည်ရ�ယထ်��ပ� 

သည။် 

 (၅) ��မသ��ပ�က���င�်သ� န�ရ�မ���၊ �တ�င်�စ�င�်မ���ရ���နပ�က သစပ်င်မ��� 

စ��က်ပ� ��၍ ��မထ�န်��ခင�် �ပလ�ပမ်ည်�ဖစ်ပ�� လ��အပလ်�ပ�က  Retaining 

Wall ��မထ�န်�န�ရ�မ��� �ပလ�ပ်�ပ�သ���ပ�မည။် 

 (၆) ဧရ�ယ�တစ်ခ�လ���၏ Background Value �င်���မ�အ�က်�ရအက��အ�ဝ� 

သ�ရ����ငရ်န် လ�ပက်�က်�င�်အန��ဆ��� 2" Tubewell တစ်တ�င�်မ� ��မ�အ�က် 

�ရ၏ Background Value မ���၊ အန��ဆ���လ�မဝန်�က�ငရ်�� �ဒသခ�မ���တ�� 

�ဖထ���သ� တ�င�်�ရ�င်� �က��က်�ဖ�ခ��င�်�ရ၊ �ခ��င်�က���ခ��င�်�ရတ�� 

အ�� ရယ�ဓ�တ်ခ�� စမ်�သပထ်��ပ�� �ဖစ်ပ�သည။် သတတ�င�်ပ�တသ်�မ�် ခ� �န် 

တ�င် ဧရ�ယ�ဝန်�က�ငရ်�� Production က�လတ�င် �ဖစ်�ပခ���သ� Impact 

မ���က�� ဓ�တ်ခ��စမ�်သပ ် စစ်�ဆ�သ���ပ�မည။် ပ���န�က် Back- ground 

Value�င�် တ��က်ဆ��င ် စစ်�ဆ�၍�ပ�ပင်ပ�� �စ�င်�ကည�်က�လအထ� Treat 

ment �ပလ�ပ�်ခင�်၊ လ��အပပ်�က Neutralizationမ��� �ပလ�ပ�်ပ�ပင် �ပ� 

သ���ပ� မည။် 

 (၇) ��မဆ�လ� Background Value အ���ဖ�ပထ��ပ�� �ဖစ်ပ�၍ သတတ�င�် 

ပ�တ်သ�မ�်ခ� �နတ်�င ် Impact ရ���သ� �နရ�မ� ��မဆ�လ�မ���အ�� ဓ�တ်ခ�� 

စစ်�ဆ�၍ကမ�် က�င�်သ�ပည�ရ�င်မ����ဖင်� �ပနလ်ည�်ပ�ပင် �ပ�သ���ပ� 

မည။် စ�န်�ပစ်��မစ�မ���တ�ငအ်ဆ�ပအ်�တ�က်�ဖစ�်စ�သ� �ဒပစ်င်မ��� ပ� 

ဝင်မရ��ပ�က ပတ်ဝန�်က�င ် �လထ�ညစ်ညမ�်မ မ�ဖစ်�စရန် က�က�ယ် တ�� 

ဆ���ပ�သ���ပ�မည။် လ��အပပ်�က ��မဆ�လ� အစ��ထ����ခင�်က�� �ပလ�ပ်�ပ� 

ပ�မည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (၈) သတတ�င�် ပ�တသ်�မ�်ခ� �နတ်�င် ခန်�အပထ်���သ� ဝန်ထမ�်မ���အ�� ဆက် 

လက်လ�ပက်��ငလ်��ပ�က မ�မ�တ��က�မဏ�၏ အ�ခ��လ�ပင်န်�ခ�ငသ်�� ဆက်လက် 

အသ����ပ�ခင�်(သ��မဟ�တ)် �ဒသအတ�င�်ရ�� အ�ခ��ထ�တလ်�ပ�်ရ� လ�ပင်န်� 

မ���သ����ပ�င�်�ရ�တ�ဝန်ထမ်��ဆ�င်��င�်စရန ်က�ည��ပ�သ���ပ�မည။် ၄င�် 

  တ��၏ မ����ဖလ� လ�ပင်န�်မ���အ�� �ပန်လညလ်�ပက်��ငလ်��ပ�ကလည်� လ��အပ ်

သညမ်���က�� က�ည��ဆ�ငရ်�က်�ပ�သ���ပ�မည။် 

 (၉) သတတ�င�် ပ�တ်သ�မ�်ပ�� �ပ�ပင်ထ�န�်သ�မ�်ထ��သည�် သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�င ်

အ��ခအ�နမ���အ��ပ�တသ်�မ�်ပ��က�လ (၂)�စ်အထ� ရန်ပ���င�ထ��၍ �စ�င်� 

ကပ်ကည�်မည�်အဖ��မ����ဖင်� �စ�င�်ကည�်�ဆ�ငရ်�က် �ပ�သ���ပ�မည။် 

 (၁၀) �စ�င်�ကပ်ကည�်�ရ� အဖ��သည ်�ပ�ပင်ထ�န်�သ�မ�်မ လ�ပင်န်�မ���က�� (၁)�စ် 

တစ်က�မ ် အစ�ရင်ခ�စ� တစ်�စ�င်�ရ�သ��၍ သစပ်င်၊ �ရ၊ �လ၊ ��မထ� 

အ��ခအ�နမ���က��ဝန်က��ဌ�နသ�� အစ�ရင်ခ� တင်�ပသ���ပ�မည။် ခ�မ�တ်လ� 

�သ� လမ�်နမ်မ���က��လည�် လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ သတ 

တ�င်� စတင်ပ�တ်သ�မ�်ခ� �နမ်�စ၍ ပ��ဆ���ခ� �နအ်ထ� က��မင�်ခ� �န ် (၁)�စ် �ဖစ်ပ� 

သည။် 

 (၁၁) အ�ပယ���မဆ�လ�မ��� �ပန်လည�်ဖည�်တင်��ခင�်�င�် ဂ�စ��က်�ပစ�ရန ် မလ�� 

အပသ်ည�် သစမ်� ��မ���စ��က်ပ� ���ခင်� ��မ�ပသတတ�င်��ဟ�င�်မ���အ�� 

��မစ�ပ��မ����ဖင်���မ�ပန�်ဖည�်  ပ����မသဇ��က�င�်မ�န�်စရန်အတ�က် အ 

�ပယ� ��မဆ�လ��ဖည�်�ခင်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်ပ���န�က် သင�်�လ��သ်ည�် 

သစမ်� ��က�� �ရ��ခ�ယစ်��က်ပ� ��ရန်�ဖစသ်ည။် သစမ်� ���ရ��ခ�ယရ်�၌ �ပစ�ပ� �� 

�ထ�ငရ်န် လ��အပခ်�က် �လ��ခ���ငရ်န် အတ�က်အ�ပဆ���ရ�က် အ�ပလ်� 

အ�ဖစ် စ��က်ပ� ��မည်� သစမ်� ��မ���သည ် ��ခ�က်�သ�ဒ�ဏ်ခ���ငသ်ည�် သစမ်� �� 

မ����ဖစ်သင�်ပ�သည။် �ဒသမ� ��ရင�်သစမ်� ��မ���က�� ဦ�စ���ပ��ရ��ခ�ယသ်င်� 

�သ�လ်ည�် အခ� ��သ�အ��ခအ�န မ���တ�င်�ပညပ်မ� တငသ်�င�် စ��က်ပ� �� 

�သ�  သစမ်� ��မ���သည် �ရလ��အပခ်�က်နည�်�ခင�်�င်� ရ�ငသ်န်က��ထ���ရန် 

အလ��အလ�မ����ခင�်�က�င�်လ��အပပ်�က �ပညပ်မ�တငသ်�င�်စ��က်ပ� ���သ� 

သစမ်� ��မ���က�� အသ����ပစ��က်ပ� ��သ���ပ�မည်။ သင�်�လ���်သ� �မက်မ� ��မ���၊ 

အပင�်ပ���မ����င�် ဆ���ခ�ပငမ်��� �ရ����စ��က်ပ� ���ခင�်�ဖင�် ဇ�ဝမ� ��က�� 

စ��လင်လ��စရန်ထ�န�်သ�မ�်�ဆ�ငရ်�က်သ���မည ် �ဖစ်ပ�သည။် ��မသဇ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

�က�င�်မ�န�်စရန်အတ�က် ဓ�တ���မသဇ�မ��� သ����ခင�်ထက် သစ်�ဆ�� ��မ 

သဇ�မ���က��သ� အသ����ပ�ဆ�ငရ်�က်သ���မည ်�ဖစပ်�သည်။ 

 (၁၂) သစပ်င်မ��� �ပနလ်ညစ်��က်ပ� ���ပ�မည�် အစ�အစ်  

  (က) လ�ပက်�က်အတ�င�် အစ��ထ���သစပ်င်မ���စ��က်ပ� ��ရန် ပ� ��ဥယ��် 

ထ��ထ�င ်ထ��ပ�သည။်  

   (ခ) သပ�တက်�င�်မ�နယ် သစ်�တ�ဦ�စ��ဌ�န၏ လမ�်နခ်�က်မ��� ရယ� 

ပ�� �ဒသ�င�် က��က်ည��သ� သစပ်ငမ်��� စ��က်ပ� ��ရန် ��မဧရ�ယ�မ��� 

အ�� အက�က်ခ�တ��င�်တ��ခင�်။ 

  (ဂ) အက�က်��က်ထ��သည�် �နရ�တ�င် ပ� ���ထ�ငထ်��သည�် အပင်မ��� 

စ��က်ပ� ���ခင်�။ 

   (ဃ) သစပ်င်မ���အတ�က် �ရ�လ�င်��ခင�်၊ �ပစ�ပ� ���ထ�င�်ခင�်တ��တ�င ်

တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ရ�က�င�်မ���မ� ထ�က်ရ��လ��သ� �ရအ���ရ စစ် 

ကနမ်�တဆင်�ရယ�အသ����ပ��ငရ်န် ထ�မ်�သ�မ�်ထ���ခင�်။ 

  (င) စ��က်ပ� ��အပင်မ���ရ�ငသ်န်က��ထ���မ ရ���စရန်အတ�က် �ဒသခ� လ�ပ ်

သ��တစဦ်�အ�� �န�စ��ခန်�ထ���ခင�်။ 

  (စ) �န�စ��လ�ပသ်��အ�� စ��က်ပ� ��ထ��သည�်အပငမ်��� က��ထ���မ အ��ခ 

အ�န၊ ပ�က်စ��မအ��ခအ�န၊ ဖ��ထ�စ��က်ပ� ��ရမည�် အ��ခအ�န�င�် 

အ�ခ���ပလ�ပရ်န် အ��ခအ�နမ���က�� �စ�င်�ကပ်ကည�် �စ�ခင�်။ 

  (ဆ) သစပ်င်မ��� �စ�င�်ကပ်ကည�်ပ� ���ထ�င�်ပ�မည�် �ဒသခ��န�စ�� 

လ�ပသ်��အ�� လ��အပ�်သ� က�ည�ပ��ပ���မမ���က�� က�မဏ�မ� �ဆ�င ်

ရ�က်�ပ�သ���မည ်�ဖစ်ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 
၉-၆။ အန�ဂတ်က�လ ��မအသ���ခ�မ 

 သတပ�တသ်�မ�်ခ� �နတ်�င်အ�ပယ���မဆ�လ�မ����ပန်လည�်ဖည�်တင်��ခင�်�င�် ဂ� စ��က်  

�ပစ�ရန် မလ��အပသ်ည�် သစမ်� ��မ���စ��က်ပ� ���ခင�် ��မ�ပသတတ�င�်�ဟ�င�်မ���အ����မစ�  

ပ��မ����ဖင်� ��မ�ပန်�ဖည�် ပ����မသဇ��က�င�်မ�န်�စရနအ်တ�က် အ�ပယ���မ ဆ�လ��ဖည်�  

�ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်ပ���န�က် သင�်�လ��သ်ည�် သစမ်� ��က�� �ရ��ခ�ယစ်��က်ပ� ��ရန်�ဖစ်သည။်  

သစမ်� ���ရ��ခ�ယရ်�  �ပစ�ပ� ���ထ�ငရ်န် လ��အပခ်�က် �လ��ခ���ငရ်နအ်တ�က် အ�ပဆ���ရ�က် 

အ�ပလ်�အ�ဖစ ်စ��က်ပ� ��မည်� သစမ်� ��မ���သည ်��ခ�က်�သ�ဒ�ဏ်ခ���ငသ်ည�် သစမ်� ��မ���  

�ဖစ်သင�်ပ�သည။်  �ဒသမ� ��ရင�်သစမ်� ��မ���က�� ဦ�စ���ပ��ရ��ခ�ယသ်င�်�သ�လ်ည�်  အခ� �  

�သ�အ��ခအ�နမ���တ�င် �ပညပ်မ� တင်သ�င�်စ��က်ပ� ���သ�  သစမ်� ��မ���သည ်�ရလ��အပ ် 

ခ�က်နည�်�ခင�်�င�် ရ�ငသ်န်က��ထ���ရန ်အလ��အလ�မ����ခင�်�က�င�်လ��အပပ်�က �ပညပ်မ� 

တင်သ�င�်စ��က်ပ� ���သ� သစမ်� ��မ���က�� အသ����ပစ��က်ပ� ��သ���ပ�မည။်သင�်�လ���်သ� �မက် 

မ� ��မ���၊ အပင�်ပ���မ����င�် ဆ�� ခ�ပငမ်��� �ရ����စ��က်ပ� ���ခင�်�ဖင�် ဇ�ဝမ� ��က�� စ��လငလ်��စ 

ရန်ထ�န�်သ�မ�်�ဆ�ငရ်�က်သ����ခင�် အန�ဂတက်�လတ�င ်အသ���ခ�သ���မည် �ဖစပ်�သည်။ 

စ�မ�က�န�်က�လအတ�င�်တ�ငလ်ည�် သပ�တက်�င�်မ�နယ် သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�နက��ကပမ်�ဖင�်   

၂၄ ဇန်နဝ�ရ�လ ၂၀၂၁ခ�နစ်တ�င ်Green Ethics Service Co.,Ltdမ� �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ� 

တက်အတ�က် �ဂဟ�ဖည�်တင�်�ရ� စ��က်ခင�်ထ��ထ�ငသ်ည�်အ�န�ဖင�် �ခ��င�်က��က��ဝ��င်� 

အက�က်အမ�တ ်(၃၄)တ�င ်ကန�်ပင် (၃၄၄)ပင ်စ��က်ပ� ��ထ��ပ�သည။်  

သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�နမ� သတမ်�တ်�ပ�ထ���သ��နရ�တ�င ်

�ဂ �ဖည�်တင�်�ရ�စ��က်ခင�်ထ��ထ�ငထ်��ပ��  

(  6  8. 8  N, 6  00  . 6  E)
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၉-၇။  ပ�တသ်�မ�်�ခင�်�င�် �ပန်လည�်ပ�ပင်/ထ��ထ�င�်ရ� အခ� �န်ဇယ�� 

စ် �ဆ�ငရ်�က်မည�်လ�ပင်န�် မ�တ်ခ�က် 

  ပ�တ်သ�မ�်မ 

အက�က�လ 

ပ�တ်သ�မ�်ပ�� 

က�လ 

မ�တ်ခ�က် 

၁။ ဘ�မ��ဗဒဆ��ငရ်�အခ�က်အလက်မ����လ�လ��ခင�် 

(က) က�င်�အတ�င်���မသ��အ��ခအ�န 

(ခ) က�င�်အတ�င�်��မ�အ�က်�ရ၊ စ�မ�်ထ�က်မ 

အ��ခအ�န 

(ဂ)က�င�်န�ရ�မ� အက်စစ�်ဖစထ်�န်�မအ��ခအ�န 

 

 
 

  

၂။ စ�န်�ပစ်��မစ�မ���အ�� စနစ်တက� စ�ပ���ခင�်    

၃။ အ�ပယ���မ�ဆ��မ���စ��ဆ�င�်�ခင�်    

၄။ တ���ဖ�်ပ��က�င�်၊ ဂလ��ငမ်���အတ�င�် စ�န�်ပစ်��မ 

စ�မ����ဖည်��ခင�် 

   

၅။ အသ���မ�ပ�သ� ��မ�နရ�မ���မ� သဘ�၀ သစ ်

�တ�မ���အ�� ထ�န�်သ�မ�်�ခင�် 

   

၆။ လ�ပင်န်�ပ��င�်ဆ��ငရ်�အ�ဆ�က်အဦ�မ��� ဖ�က် 

သ�မ�်�ခင�် 

   

၇။ အသ����ပပ�� ��မ�နရ�မ���အ�� သင�်�လ���်သ� 

��မယ�အသ���ခ� မ �ပလ�ပ်��ငရ်န်အတ�က် 

စ�မ��ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

   

၈။ သစပ်င်မ��� �ပနလ်ညစ်��က်ပ� ���ခင�်    

၉။ ဖ�န် မန်��ပန်�လ�င�်မတ��င�်တ�စစ်�ဆ��ခင�်    

၁၀။ �လထ�အရညအ်�သ��တ��င�်တ�စစ�်ဆ��ခင�်    

၁၁။ ��မ�ပ�ရ�င�် ��မ�အ�က်�ရအရညအ်�သ��မ��� 

တ��င�်တ�စစ်�ဆ��ခင�် 

   

၁၂။ သတပ�တသ်�မ�်မည�် လ�ပင်န�်အဆင�်ဆင�်အလ��က် 

ခန�်မ�န�်က�နက်�စရ�တမ်��� စ�စစ်တ�က်ခ�က်ထ��မ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၉-၈။  မ��င�်ပ�တသ်�မ�်�ခင�်အစ�အစ်က�� တ�၀နယ်��ဆ�ငရ်�က်မည�် အဖ��အစည�်�င�် 

 ခန�်မ�န�်က�နက်�စရ�တ ်

 ၉-၈-၁။ မ��င�်ပ�တသ်�မ�်�ခင�်အစ�အစ်က�� တ�၀နယ်��ဆ�ငရ်�က်မည�် အဖ��အစည�် 

(က) က�မဏ�၏ အ�ပခ်�ပ်မ ဒ���က်တ�          -    ဥကဌ 

 (ခ) သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�ပည�ရ�င် - အတ�င�်�ရ�မ�� 

 (ဂ) သတတ�င�် အငဂ်�ငန်�ယ� - အဖ��ဝင် 

 (ဃ) စ��က်ပ� ���ရ�ပည�ရ�င ် - အဖ��ဝင် 

 (င) �ဆ�က်လ�ပ�်ရ�အငဂ်�ငန်�ယ� -  အဖ��ဝင် 

 (စ) က�န�်မ��ရ�ဆ��ငရ်�ကမ်�က�ငပ်ည�သ� - အဖ��ဝင် 

 (ဆ) လ�မစ��ပ����ရ�ပည�ရ�င ် - အဖ��ဝင် 

 (ဇ)      က�မဏ�၏ ���အဖ��မ�� - အဖ��ဝင် 

 ၉-၈-၂။ ခန�်မ�န�်က�နက်�စရ�တ ်

  မ��င�်ပတ်သ�မ�်�ခင�်အစ�အစ်အတ�က် ခန�်မ�န်�က�နက်�စရ�တ်(၁၀)သ�န�် ခန�် 

 သ���စ��ရန ်ရန်ပ���င�လ��ထ��ပ�သည်။ 

 

၉-၉။  က���ဖတအ်စ�အစ်�င�် ခန်�မ�န�်က�နက်�စရ�တ ်

 ၉-၉-၁။ စ�မ�်�ဆ�ငရ်ည�်မင�်တင�်ခင်��င�် သငတ်န်��ပ��ရ�အစ�အစ် 

  �ဒသခ��ပညသ်�မ��� ပတ်၀န�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ�လ�ပင်န်�မ���  �ဆ�ငရ်�က်ရ� 

 တ�င် စ�မ�်�ဆ�ငရ်ည�်မင�်မ��လ��စရန်အတ�က် ပတ်၀န�်က�င�်စ�င်�ကပ်ကည�်ရ�ခင�် 

 လ�ပင်န်�မ���၌ က��ယတ်��ငက်��ယက်�ပ�၀င်�စရန ်�ဆ�����တ��ငပ်င�်ခင�်မ��� �ပလ�ပ်ပ�� 

 မ���ဘ�အရ�ယက်�က�ယ�်ရ�၊ ငလ�င်�ဘ�အရ�ယက်�က�ယ�်ရ�၊ စ�န�်ပစ်အမ�က် 

 စနစ်တက�ထ�န�်သ�မ�်�စ�င�်�ရ��က်�ရ�၊ အ�ရ��ပအ��ခအ�န၌ ကယဆ်ယ�်ရ�လ�ပ် 

 ငန်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ပ���င�်ရ� စသည�် ကမ�်က�င�်သ� ပည�ရ�ငမ်����င�်သငတ်န်� 

 �ပ��ရ�အစ�အစ်မ���က���ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

 ၉-၉-၂။ ခန်�မ�န�်က�နက်�စရ�တ ်

  စ�မ်��ဆ�ငရ်ည�်မင�် သငတ်န�်မ���အတ�က် ခန�်မ�န�်က�နက်�စရ�တ်မ�� သ�န�် 

 (၁၀) ခန�် က�နက်���င်ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၁၀။ ပတ်၀န�်က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်� စ�မ�ခန�်ခ��မအစ�အစ် 

 ၁၀-၁။  �စ�င�်ကပ်ကည�်မည�်အဖ�� ဖ��စည်��ခင�် 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည် စ�မ�က�န�်�ဖ��်ဆ�ငခ်� �နမ်� စတင်ပ�� ဆ� 

ည�သ� ထ�န�်ခ�ပ်�ခင�်၊ ��မ�ပ��မ�အ�က် �ရအရညအ်�သ��စစ�်ဆ��ခင�်၊  စ�န�်ပစ် 

�ရ�င�် စ�န�်ပစ်��မမ���စနစ်တက��ဆ�ငရ်�က်��င်�ရ��င�် လ�ပ်ငန�်ခ�င ် ဧရ�ယ�အတ�င�် 

Impact အနည�်ဆ����ဖစ�်စရန်အတ�က်စ�မ�က�န�်က�လတ�င ် �စ�င�်ကပ်ကည�်မည�် 

အဖ��အ�� ဖ��စည�် တ�ဝန်�ပ�သ���ပ�မည်။ 

 ၁။ ဒ���က်တ�အဖ��ဝင(်၁)ဦ� - ဥကဌ 

 ၂။ သတတ�င�်အငဂ်�ငန်�ယ� - အတ�င�်�ရ�မ�� 

 ၃။ ဘ�မ��ဗဒပည�ရ�င် - အဖ��ဝင် 

 ၄။ ���အဖ��မ�� - အဖ��ဝင် 

 ၅။ က��ကပ်(ထ�တလ်�ပ�်ရ�)(၂)ဦ� - အဖ��ဝင် 

 ၆။ လ���ခ��ရ�မ�� - အဖ��ဝင် 

  ၁၀-၁-၁။ တ�၀န်�င�်၀တရ��မ��� 

  ဌ�နဆ��ငရ်�က��ယစ်��လ�ယမ်���၊ �ဒသခ�က��ယစ်�� လ�ယမ်���၊ လ�ပ် 

ငန်�ရ�ငမ်��� ပ�၀င်သည�် က��ယစ်��လ�ယ ်(၁၀) ဦ��ဖင�်ဖ�� စည�်�ဆ�င ်ရ�က်သ��� 

ပ�မည်။ အစ���ရအဖ��မ� ပတ်ဝန်�က�ငထ်�ခ��က်မ �လ���နည�်�စရန်အတ�က် 

�ဆ�ငရ်�က်မလ�ပင်န်�စ်မ���အ�� က�င�်ဆင�်စစ်�ဆ�သ���ပ�မည။် �ရ�သတ  

တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင်� လ�ပင်န်�စ်�က�င�် ပတ်ဝန�်က�င်�င�် လ�မဝန်�က�င ်

ထ�ခ��က်မမ���အ�� �လ���နည်�သက်သ��စ�ရ� အတ�က် �စ�င�်ကပ ် ကည�် 

စစ်�ဆ�မအစ�အစ်မ��� ခ�မ�တ်�ဆ�ငရ်�က်မည ်�ဖစပ်�သည်။  

 (က) �ရ�သတတ���ဖထ�တလ်�ပ်�ခင�်လ�ပင်န�်မ����က�င�် �လထ�ညစည်မ�်မ 

မရ���စ�ရ�အတ�က် �လထ�အရည�်သ��အ�� တ��င�်တ�စစ်�ဆ�ရ အမ� �� 

သ�� ပတ်ဝန�်က�ငအ်ရညအ်�သ�� (ထ�တလ်တမ်) လမ�်နခ်�က်မ����င�် 

က��က်ည��စ�ရ�အတ�က်�ဆ�ငရ်�က်�ခင�်၊ �ရ�သတပ�၀င်�သ� �ဗန်�မ��� 

�င�် စ�န�်ပစ်��မစ�မ��� သယယ်��ခင�်၊စ�ပ��လ�ပင်န်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

�က�င�် ဖ�န်မန�်�ပန�် လ�င�်မ အ��ခ အ�နအ��တ��င�်တ�စစ်�ဆ��ခင�်။ 

 (ခ) �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပရ်�မ� သတတ�င�် စ�မ�်ထ�က်�ရမ���အ�� �ရနမ� 

န��က�က်ယ��ခင�် အပတ်စ် PH တ��င�်တ�စစ်�ဆ��ခင�် ၊ လစ် PH �င�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

Base Metal Impuritiesမ��� ပ�၀င်မအ�� တ��င�်တ�စစ်�ဆ��ခင�်၊ 

ညစ်ညမ�်မရ��ပ�က ISO လက်မ�တရ် Laboratory မ���သ�� �ပ�ပ��၍ အမ� �� 

သ�� ပတဝ်န်က�င ် ဆ��ငရ်�အရည်အသ�� (ထ�တလ်�တ်မ) လမ်�န�်ခ�က် 

မ���တ�ငပ်�၀င်�သ� စ�န�်ထ�တရ်ညအ်ဆင�် သတမ်�တ်ခ�က်မ��� (Effluent 

Levels) ပ� Parameters မ���အ�� ဓ�တ်ခ��စမ�်သပ�်ခင�်။ 

 (ဂ)     စ�န�်ပစ်��မစ�မ���စ�န�်ပစမ် အ��ခအ�နမ���အ�� �စ�င�်ကပ်ကည�် စစ် 

          �ဆ��ခင�်။ 

  (ဃ) က�န�်မ��ရ��စ�င�်�ရ��က်မ အ��ခအ�နမ���၊ �ဒသဖ��ဖ���ရ� �ဆ�င ်    

ရ�က်မ အ��ခအ�နမ���၊ စမ်�လန�်စ����ပ�ရ��င�် သဘ�ဝသစ်�တ� ထ�န�်သ�မ�် 

မ အ��ခ အ�နမ���အ�� စ်ဆက်မပ�က် �စ�င�်ကပ်ကည�်စစ်�ဆ��ခင�်။ 

 (င) လ�ပင်န်��င�်ပတ်သက်၍ �ဖစ�်ပလ�မည�် ပတ်ဝန�်က�ငဆ်��ငရ်� က�စရပ် 

မ���အ�� �ဒသခ��က��ရ���င�် ဆက်သ�ယ�်ဆ�ငရ်�က်��င်ရနအ်တ�က် �ဒသခ� 

က��ယစ်��လ�ယမ်���မ� က��ခ��ဆ�ငရ်�က်ရန ် က�မဏ�မ� တ�ဝန်သ�စ�တအ်ရ 

�က��ရ��သ���ပ� အပသ်ည�် က�ည��ထ�က်ပ��မမ���က�� �ဒသခ�က��ယစ်��လ�ယ ်

မ���မ� တစ်ဆင�်�ပ�ရန်၊ ပတ်ဝန်�က�ငဆ်��ငရ်� �တ�ရ��ခ�က်မ���အ�� လစ် 

အစ�ရင်ခ�စ�က�� အစ���ရဌ�နမ���မ� က��ယစ်��လ�ယ၊် �ဒသခ�က��ယစ်��လ�ယ် 

မ����င�် က�မဏ�မ���မ� �ပစ�၍ သတတ�င�်လ�ပင်န်��င�် ပတ်ဝန�် က�ငထ်�န�် 

သ�မ�်�ရ�ဦ�စ�ဌ�နသ�� တင�်ပရန်၊ �ဒသခ�မ���မ� လ��အပခ်�က်မ��� က�� လည်� 

က�မဏ�မ� မ�ပတ်သတင�်ရယ�၍ �ဖည�်ဆည�်မမ���အ�� �ဆ�ငရ်�က် �ပ�ရန်၊ 

�စ�င�်ကည�်အဖ��မ� လ�ပင်န်��ဆ�ငရ်�က်မမ��� မ�နက်နမ်ရ��/မရ��၊ စ�ခ�ပ်ပ� 

စည်�ကမ�်ခ�က်မ���အ�� လ��က်န�မ ရ��/မရ��တ��အ�� အခ� �န်�င�် တ��ပ�ည� သ�ရ�� 

��င်�ရ� �ဆ�ငရ်�က်ရန၊် အဖ��ဝင်မ���၏ စ��ည�အစည�်အ�ဝ�က�� (၃)လ 

တစ်က�မ ်�ခယ�၍ �ဆ����ည�င�်ပ�� ပ��မ���က�င�်မ�န်စ�� �ဆ�ငရ်�က် ��ငရ်န် 

က��စ��လ�ပ�်ဆ�ငသ်���ပ�မည်။ 

 (စ)   �စ�င�်ကပ်ကည�်မည�်အဖ��သည ် သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င ်  ထ�ခ��က်မရ����ငသ်ည�် 

နယပ်ယ်မ���တ�င ် ဖ�န်မန�်�င�်��မမန�်မ��� ပ� �လင�်မ၊ အသ�ဆ�ည�မ�င�် တ�န်ခ�မ၊ 

စ�န�်ပစ်�ရ၊ စ�န�်ပစ်ပစည�်စ�န�်ပစ်မ၊ လ�ပင်န်�ခ�ငက်�န�်မ��ရ��င�် �ဘ�အရ�ယ ်

ကင�်ရ�င�်�ရ�စသည�်အခ�က်မ���က��စ်ဆက် မ�ပတ်�စ�င�်ကပ ်ကည�်စစ်�ဆ� 

သ���မည�်ဖစ်ပ�သည။် (၆) လတစ်က�မ် �စဝ်က်အတ�င်� �ဖစ်�ပလ�သည�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

Impactမ���အ�� ထ�န�်သ�မ�်�ခင�်၊ �ပ�ပင်�ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

သတတ�င�် ပ�တသ်�မ�်ပ�� (၃)�စ်ခန�် �စ�င�်ကပ်ကည�် �ပ �ပငသ်���ပ�မည်။ 

         ၁၀-၁-၂။ �စ�င�်ကပ်ကည�်မ အစ�ရငခ်�စ� တင်�ပမည�်အစ�အစ် 

          (၁) တ���ဖထ�တလ်�ပ�်ခင်�လ�ပင်န်� လ�ပက်��င်ပ���န�က် တ���ဖထ�တ ်

လ�ပ�်ခင်� က�လတ�င ် �ဖစ်�ပခ���သ� ��မမ�က်���ပင်ရ�� ခ� �င်�ဝ�မ်�မ���၊ က�င�် 

မ���အ�� ယ�ယ� Tailing Dumping Site မ���တ�င ်ရ���သ� Tailingမ����ဖင�် 

�ဖည�်တင်� �ခင�်၊ အ�ပယ�မ� Top Soil မ����ဖင�် ဖ���အ�ပ�်ခင�်၊ သစပ်င် စ��က်ပ� �� 

�ခင�်မ���အ�� မ�လအ��ခအ�နန��ပ�� �ဖစ�်စရန် လစ်က�င�် ဆင�်စစ်�ဆ� 

သ���ပ�မည်။ သစပ်င်မ��� ပ�က်စ��မ�ဖစ်ခ��ပ�က အစ��ထ���စ��က်ပ� ���ခင�်အ�� �ပ 

လ�ပသ်���ပ� မည။် 

      (၂) လ�ပက်�က်ဧရ�ယ��င�် ၎င�်ဧရ�ယ�ဝန်�က�ငရ်�� ��မ�ပ��မ�အ�က်�ရ 

အရညအ်�သ��မ���အ�� Background Valueရ�� အရညအ်�သ��န��ပ�� �ဖစ် 

�အ�င ်ကမ�်က�ငပ်ည�ရ�ငမ်����ဖင�် �စ�င�်ကည�်�ပ�ပင် �ပ�သ���ပ�မည။် 

  (၃)  လ�ပက်�က်ဧရ�ယ�အတ�င်�ရ�� ��မဆ�လ�အရညအ်�သ��မ���အ��Auger 

Drill�ဖင�် တ���ဖ�စ်မ်�သပ်ပ���ပ�ပင်�ခင�်၊ အစ��ထ����ခင�်မ����ပလ�ပ၍် �စ်တ��၊ 

�စ်ရ�ညပ်င်မ��� စ��က်ပ� ���ခင�်အ�� �စ�င�်ကည�်စစ်�ဆ�သ���ပ�မည။် 

        (၄)  လ�ပက်�က်ဧရ�ယ�အတ�င်� �ရကနတ်စ်ခ�ဖန်တ��၍ ဇ�ဝမ� �� စ�တ်မ��� 

မ��ခ�� ရ�ငသ်န�်နထ��ငရ်န်အတ�က် �ဂဟစနစ်တစ်ခ� �ပန်လညထ်��ထ�င�်ပ� 

သ���ပ�မည်။ ၎င�်�ဂဟစနစ ် ရ�ငသ်န�်စရန်အတ�က် �စ�င�်ကည�်�ပ�ပင်�ပ� 

သ���ပ�မည်။ 

          (၅) (၆)လတစ်က�မ် �စ�င�်ကည�်�ပ�ပငမ်မ�တတ်မ်�မ���ထ��ရ�� �ဆ�င ်

ရ�က် သ��� မည�်ဖစ်ပ�� ၀န်က��ဌ�နသ�� အစ�ရင်ခ�စ� တင်�ပသ���ပ�မည်။ 

 

၁၀-၂။  �ဖစ်�ပ��င�်သ�ပတ၀်န�်က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်� ထ�ခ��က်မမ��� အက�်�ခ�ပ် 

 �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပရ်�တ�င ်�လထ�အရညအ်�သ��က�� မ���စ��မ��ပ�င်�လ���င ် 

�သ�လ်ည�် တ���ဖ�ရ်�မ� ထ�က်ရ��လ��သ� အ�ပယ���မဆ�လ��င�် �အ�က်ခ��က��က် အ  

မန�်မ���သည ် �လထ�ထ�သ�� မ���စ�� ပ� �����ငပ်�သည။် �လထ��ပပ်��င�်ဆ��ငရ်� ညစည်မ�်မမ��� 

(Phyical change of air quality)က�� �ဖစ်�စ��င်ပ�� ၎င�်�အ�က်ခ��က��က်မ�မ���သည် မ��င ်

�ပ�င်�မ���စ�� လ�င�်�မ����င်ပ�� ပတ်၀န�်က�ငရ်�� �ဂဟစနစအ်�� လ�မ်��ခ� ထ�ခ��က်��ငပ်�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
အလ��တ�ပင် �ရထ�၊ ��မထ� ညစည်မ�်မမ���လည�် ရ����ငပ်�သည။် အဆ��ပ�ညစ်ညမ�်မမ��� 

�က�င�် မ��င်�လ�ပသ်��မ���၏ က�န်�မ��ရ�က�� ထ�ခ��က်��ငပ်�သည်။ 

 

၁၀-၃။ �လ���ပ���စ�ရ�နည�်လမ�်မ��� 

 ၁၀-၃-၁။ �ပငဆ်င�်ရ�စ�မ�ခ�က် 

  (က) �လထ�အရညအ်�သ��ဆ��ငရ်� �စ�င်�ကည�်မ စ�မ�ခ�က် 

  (ခ)   �ရအရညအ်�သ�� �စ�င်�ကည�်မ စ�မ�ခ�က် 

  (ဂ)   ��မဆ�လ��အရညအ်�သ�� �စ�င်�ကည�်မ စ�မ�ခ�က် 

  (ဃ) ရ�သ�ဥတ�အ�� �စ�င်�ကည�်မ စ�မ�ခ�က် 

  (င) မ��င်�လ�ပသ်��က�န�်မ��ရ� �စ�င်�ကည�်မ စ�မ�ခ�က်  

         ၁၀-၃-၂။အန�ဂတ်တ�င�်ဖစ်�ပ��င�်သ�ထ�ခ��က်မမ���အ���လ���ခ��ရ�နည�်လမ�်မ��� 

  (က) �လထ�အရညအ်�သ��ဆ��ငရ်� �စ�င�်ကည�်မ စ�မ�ခ�က် 

   �အ�က်ခ��က��က်ဖ�နမ်�မ��� ထ�က်ရ��မ မရ���စရန် Handlen Laser 

partial counterမ��� အသ����ပ၍ စနစ်တက��စ�င�်ကည�် ထ�န�်ခ�ပ်သ��� 

ရန်လ��အပပ်�သည။် လ��အပပ်�က သတ��ပ�စနစ ်(Alarm System) မ���ထ�� 

ရ�� ရနလ်��အပပ်�သည။် (H2S, SO2, SO4) ထ�တလ်တ်မသည ်�လထ�အရည ်

အ�သ��က�� ထ��ရ�က်စ�� ညစည်မ်�န�ငသ်ညက်�� �တ�ရပ�သည။် �လထ�တ�င ်

ဓ�တ���ပ�င�်လ�မမ��� �ဖစ်�ပလ���င်ပ�� �ရဓ�တ်�ပ�င်�မ����ဖင်� �ပ�င�်စပ ်

က�(H2SO4)gasအ�ဖစ် ��ပ�င်�လ���င်ပ�� ပတ၀်န်�က�ငအ်�� မ���စ��ထ�ခ��က် 

��င်ပ�သည။် ၎င�်သည ်အထ��သတ�ထ���စ�င်�ကည�်ရမည ်�ဖစ်ပ�� 

  Combusion Analyzar and Emission Mornitoring system က�� အသ����ပ 

  က� ၂၄န�ရ� �စ�င�်ကည�်ရမည် �ဖစ်ပ�သည။် 

  (ခ)   �ရအရည်အ�သ�� �စ�င�်ကည�်မ စ�မ�ခ�က် 

   �ရအရညအ်�သ��က�� က�လအပ��င�်အ�ခ��အလ��က် စစ်�ဆ��စ�င်� 

ကည�်မ �ပလ�ပသ်���ရမည် �ဖစ်ပ�သည်။ �ရ�သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပရ်�မ�  

သတတ�င�် စ�မ�်ထ�က်�ရမ���အ�� �ရနမ�န��က�က်ယ�၍ အပတစ််PH 

တ��င�်တ�စစ်�ဆ��ခင�်၊ လစ် PH �င�် Base Metal Impurities မ��� ပ�၀င် 

မအ�� တ��င်�တ�စစ်�ဆ��ခင�်၊ ညစည်မ်�မရ��ပ�က ISO လက်မ�တ်ရ Labora- 

tory မ���သ�� �ပ�ပ��၍ အမ� ��သ��ပတ်၀န�်က�ငဆ်��ငရ်� အရညအ်�သ��(ထ�တ ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

လတမ်) လမ�်�နခ်�က်မ���တ�င ်ပ�၀င်�သ� စစ်ထ�တရ်ည်အဆင�် သတမ်�တ ်

ခ�က်မ��� (Effluent Levels)ပ� Parametersမ���အ�� ဓ�တခ်��စမ်�သပ�်ခင�် 

မ��� �ပလ�ပ်သ���ရမည ်�ဖစ်ပ�သည်။ 

    (ဂ)   ��မဆ�လ�အရညအ်�သ�� �စ�င�်ကည�်မ စ�မ�ခ�က် 

��မဆ�လ�အရညအ်�သ��တ�င် အက်စစ�်ရစ���က�င�် (Acid Mine 

  Drain)မ���သည် အဓ�ကက��သ� အ�က�င�်အရ�အမ��� �ဖစ်ပ�သည်။စ�န�် 

  ပစ်�ရကနမ်���က�� စနစ်တက� ထ�န်�သ�မ�်က� �ပ�က်ထ�က်မမရ���စရန် �င�် 

  ညစ်ညမ�်�နဆ� ��မဆ�လ�ရပ်၀န�်မ���အ�� �ပန်�ပ���မမရ���စ�ရ�အတ�က်  

  သတ��ပ�စနစ်မ��� တပ်ဆငအ်သ����ပ��ငပ်�သည။် 

 (ဃ) ရ�သ�ဥတ�အ�� �စ�င�်ကည�်မ စ�မ�ခ�က် 

အက်စစမ်���ရ��သ�န်�မအ�� �စ�င�်ကည�်��ငရ်နအ်တ�က် မ����ရထ�တ�င ်

ပ�၀င်�သ� အက်စစပ်မ�ဏအ�� တစ်�စပ်တ်လ���တ��င�်တ�ရန် လ��အပပ်� 

သည။်Automatic Laser range Weather Station အသ����ပက� ရ�သ�ဥတ� 

အ���စ�င�်ကပ်ကည�်ရရန် လ��အပပ်�သည။် Wet Land အ�ဖစ် ဖန်တ��တည ်

  �ဆ�က်ရ�တ�င ်အ�ထ�က်အက� �ဖစ�်စ��ငပ်�သည။် 

 (င) မ��င�်လ�ပသ်��က�န�်မ��ရ� �စ�င�်ကည�်မ စ�မ�ခ�က်  

မ��င�်လ�ပ်သ��မ���သည် လ�သ��အရင�်အ�မစ�်ဖစ်သည�် အ���လ��စ်�� 

ယင�်တ��၏ က�န�်မ��ရ�ဆန�်စစ်မမ���က�� လစ်�ဆ�ငရ်�က်ရမည် �ဖစ်ပ� 

သည။် သ��မ�သ� ညစည်မ်�မမ���က�� ထ�န�်ခ�ပ်��င်ပ�� ညစည်မ်�မမ����က�င�် 

�ဖစ်�ပလ��သ� ဆ���က� ��မ���က�� �လ���ခ�ရ�တ�င် မ��င်�လ�ပသ်��က�န�်မ� 

�ရ� �စ�င်�ကည�်မသည ်အ�ရ�ပ��သ� �စ�င်�ကည�်မ �ဖစ်ပ�သည်။ 

 

၁၀-၄။ အ�ရ��ပ  အ��ခအ�နတ�န်��ပန�်ရ� စ�မ�ခ�က်မ��� 

သတတ���ဖ�ခင�် လ�ပင်န်�မ���တ�င် အဓ�က�ဘ�အရ�ယ�်ဖစ်�စ�သ� အရ� 

သညမ်���လ�ငက်မ�်�ခင�် �ဖစ်ပ�သည။် မ���လ�ငက်မ်��ခင�်တ�င ် (၂)မ� ���ဖစ်��င်ပ�� �တ�မ�� 

�လ�ငက်မ�်�ခင�်�င�် �ပ�ဆမ���က�င�် လ�ပ်ငန်�ခ�ငရ်�� ဆ�သ���လ��င်��၊ ဝနထ်မ်�အ�မယ်�၊ ��� 

အ�ဆ�က်အဦမ��� မ���လ�ငက်မ်�မ �ဖစ�်စ��ငပ်�သည်။ ဒ�တ�ယ�ဘ�အရ�ယသ်ည ် လ�ပ် 

ငန်�ခ�င ်မ�တ�်တဆ�ဖစ်�ခင�်၊ ��မပ��ခင်�မ��� ရ����ငပ်�သည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၁၀-၄-၁။ မ���ဘ�အရ�ယက်�က�ယ�်ရ� 

စ�မ�က�န�်ဧရ�ယ�တ�င ် အဓ�ကမ���ဘ�အရ�ယ ် တစခ်�မ�� �တ�မ��မ� က��စက် 

�လ�ငက်မ�်��င်�သ� အ��ခအ�န�ဖစ၍် စက်သ���ဆ�သ���လ��င်��မ���၊ ���အ�ဆ�က် 

အဦမ���၊ ဂ���ဒ�ငမ်���၊ ဝန်ထမ�်အ�မယ်�မ��� ဝန်�က�ငတ်�င ် �တ�မ��က��စက် �လ�င် 

ကမ�်မက�� က�က�ယ်��ငရ်န် မ��တ��လမ�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်ထ��ရ��ပ�သည။် စ�မ�က�န�် 

ဧရ�ယ�ဝန်�က�ငရ်�� သစပ်င်ငယ၊် ခ���ယမ်��� �င်�အမက်မ���မ�တဆင�်လည�် က��စက်  

�လ�င ် ကမ�်��ငပ်�သ�ဖင်� ရ�င�်လင�်ခ�တထ်�င၍်မ��တ��လမ�်မ��� �ပလ�ပထ်�� ရ�� 

ရပ�မည်။ အ�ရ��ပမ��င�မ�်သက်��ငရ်န် စ�မ�က�န�်အန��ရ�� �က��က်�ဖ�ခ��င�်�ရအ�� 

သ�ယယ်�ပက်�ဖန�်��င်ရန ် �ရစ�တစ်က်�င�်ပ��က်မ��� စ�စ်ထ��ပ�မည်။ ���အ�ဆ�က် 

အဦ�၊ အ�မယ်�မ��� အ�ရ��ပ�လ�ငက်မ�်မအ�� ��ဖရ�င�်��ငရ်န် မ��သတ�်ဆ� 

ဗ��မ���၊ မ��ခ� �ပ၊် မ��ကပ၊် �ရပ���၊ �ရကန်�င�် သ�ပ���မ���အ�� (၃) �နရ�ခန�် 

အဆငသ်င�်�ဆ�ငရ်�က်ထ��ရ��ပ�မည်။ ဝနထ်မ�်မ����က�င�် �တ�မ���လ�င�်စ��င် 

�သ� အ�က�င�်အရ�မ���အ��စနစ်တက� ပည��ပ�၍ ထ�န်�သ�မ�်က�က�ယထ်�� 

ပ�မည်။စ�မ�က�န�်အတ�င�် မ���ဘ�အရ�ယ် က�က�ယ�်ရ� �စ�င်�ကည�်�ရ�အဖ�� က�� 

ဖ��စည်�ထ��ပ�� ဝန်ထမ�်�င်� လ�ပသ်��မ��� ပ�ဝင်�သ� အ�ရ��ပ မ��င�မ�်သတ�်ရ� 

အဖ��က�� ဖ��စည်�ထ��ပ�မည။် ဝနထ်မ်�မ���အ�� သပ�တက်�င်�မ�နယ ် မ��သတဦ်�ဌ�န 

�င်�ည�င�်၍ မ��င�မ�်သတ�်ရ�သငတ်န်�မ��� သင်က��ပ��ခ�သ�����င�်ရ� စ�စ်�ဆ�င ်

ရ�က်သ���ပ�မည။် ၄င်�အဖ��မ� �တ�မ���လ�င်ကမ�်မမ���အ�� သတ�ထ�� �စ�င်�ကည်� 

�ခင�်၊လပ်စစမ်��က��မ���၊ လပ်စစအ်သ���အ�ဆ�ငပ်စည�်သ���စ��မမ���က�� စစ်�ဆ��ခင်�၊ 

ပည��ပ��ခင်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�်၊ �ပ�ဆမ���က�င�်မ���လ�ငက်မ�်မ မ�ဖစ်�ပ 

�စရန် ��ရ�သ�တ�င ် မ��သတ��ပ�မမ���အ�� �န�စ်�ပလ�ပ�်ပ��ခင�်၊ �လ�ငစ်�သ�� 

�လ��င်��မ���အ�� �န�စ်စစ်�ဆ�မ မ�တတ်မ်�မ��� ထ��ရ���ခင�်�င�်ဆ�သ���လ��င်�� 

ဧရ�ယ�အတ�င�် �ဆ�လ�ပ�်သ�က်�ခင�် မ�ပရန် တင်�ကပစ်�� တ���မစ်�ဆ�ငရ်�က် 

�ခင�်မ��� �ပလ�ပ်သ���ပ�မည။် မ���ဘ�က�က�ယ�်ရ� အစ�အစ်အရ က�တင်စ�မ� 

�ဆ�ငရ်�က်�ခင�်၊ စစ်�ဆ�ကပမ်တ�်ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်��င်ရန ် မ���ဘ� က�က�ယ် 

�ရ�အဖ��အ�� �အ�က်ပ�အတ��င�်ဖ��စည�်ထ��ပ�သည။် 

  (က) မန်�နဂ�� အဖ���ခ�င�်�ဆ�င ်

 ( ခ) ဘ�မ��ဗဒပည�ရ�င် ဒ�-အဖ���ခ�င�်�ဆ�င ်

 ( ဂ) သတတ�င�်အငဂ်�ငန်�ယ� အဖ��ဝင် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 (ဃ) ���အဖ��မ�� အဖ��ဝင် 

 ( င) လ�ပသ်���ခ�င�်�ဆ�င ် အဖ��ဝင် 

 ( စ) လ���ခ��ရ�မ�� အဖ��ဝင် 

မ���ဘ�က�တင်က�က�ယ�်ရ� အဖ��ဝငမ်���၏ တ�ဝန်�င�်ဝတရ��မ���မ�� �အ�က်ပ� 

အတ��င�်�ဖစ်ပ�သည။် 

 - �တ�မ���လ�ငက်မ�်မမ���အ�� သတ�ထ�� �စ�င်�ကည�်ရန ်

 - လပစ်စ်မ��က��မ���၊ လပ်စစအ်သ���အ�ဆ�င်ပစည�် သ���စ��မမ���က�� စစ်�ဆ� 

�ခင�်၊ ပည��ပ��ခင�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်ရန ်

 - စ�မ�က�န�်၏ အ�ဆ�ကအ်ဦမ���အ�� န�နက်၊ �န�လည၊် ည�နတ�င် မ���ဘ� 

အရ�ယ ် က�တငစ်စ်�ဆ�မ၊ သတ��ပ�မမ��� �ဆ�ငရ်�က်၍ မ�တတ်မ်�မ��� 

ထ��ရ��ရန် 

 - �ပ�ဆမ���က�င�် မ���လ�ငက်မ�်မ မ�ဖစ်�ပ�စရန် ��ရ�သ�တ�င ် မ��သတ� 

�ပ�မမ���အ�� �န�စ်�ပလ�ပ်ရန ်

 - �လ�ငစ်�သ���လ��င်��မ���အ���န�စ်စစ်�ဆ�မ မ�တ်တမ�်မ��� ထ��ရ��ရန်�င်� 

ဆ��လ��င်�� ဧရ�ယ�တ�င ် �ဆ�လ�ပ�်သ�က်သ����ခင�်မ�ပရန်တင�် ကပစ်�� 

တ���မစ်�ခင�်စသည�် တ�ဝန်ဝတရ�� သတမ်�တထ်��ပ�သည်။ 

၁၀-၄-၂။အ�ရ��ပအ��ခအ�နတ���ပန�်ဆ�ငရ်�က်�ခင�်�င�် အသင�်ရ��မ 

လ�ပင်န်��ဆ�ငရ်�က်�နသည�်က�လအတ�င�် မ�တ�်တဆ �ဖစ်�ခင�် 

အ�� က�က�ယ်��ငရ်န် ဝနထ်မ�်မ����င်� လ�ပသ်��မ���သည် Halmet, Safety 

Boot, Face Mask, Glassမ��� ဝတ်ဆင�်ဆ�ငရ်�က် လ�ပက်��င်��ငရ်န် 

�ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် အ�ရ��ပထ�ခ��က်မမ���ရ�� လ�ပ�က လ�ပင်န်�ခ�ငရ်�� 

�ရ��ဦ�သ�န��ပစ��ခင�် နည်�စ်မ����ဖင�် လည်��က�င�်၊ �က��လက် က�န�်မ� 

�ရ��ဆ�ခန�်မ� �ဆ�ဝန်ထမ�်�ဖင�်လည�်�က�င�် က�သမည�်ဖစ်ပ�� စ���ရ�မရ် 

�သ�အ��ခအ�နရ��ပ�က က�ည�်တ�က်�ပ�က်တ��က်နယ�်ဆ���သ�� တင်ပ�� 

က�သသ���ပ�မည။် အ�ရ��ပ အ��ခအ�နတ�င် ထ�ခ��က်ပ�က်စ�� ဆ�����မမ��� 

အ�� အနည�်ဆ��� �ဖစ်��င�်ရ� �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ 

၄င်�အ�ပငတ်���ဖထ�တလ်�ပ�်ရ�က�လတ�ငU်nderground Mining Method 

�ဖင်��ဆ�ငရ်�က်စ် ��မပ��ခင�် မရ���စရန ် Mining Engineerမ����ဖင်� နည်� 

စနစ်မ�နက်နစ်�� စနစ်တက� တ���ဖ�ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ လ�ပင်န်�ခ�င ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

အရ�ယ ်ကင�်ရ�င်��ရ�အတ�က် �စ�င�်ကည�် က��ကပအ်ဖ��အ�� ဖ��စည�် ၍ 

အခ� �န်�င်� တ��ပ�ည� က��ကပ�်ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ ��မက��သယ�်ခင�် �င�် 

�အ�က်ခ��က��က် သယယ်�စ�ပ��ရ�တ�ငလ်ည�် ဝနပ်��တင�်ဆ�င�်ခင�် မ�ပ ပ� 

အခ� �န�်လ���မ�င�်�င်�ရ�အ�� �စ�င�်ကည�်က��ကပအ်ဖ��မ� ထ�န�်သ�မ�် 

သ���ပ�မည်။  

၁၀-၅။ ပတ်၀န�်က�ငအ်ရညအ်�သ���စ�င�်ကည�်�ရ�ဆ��ငရ်� သတ်မ�တ်ခ�က် Parameterမ���  

1. Air Quality - Sulphur dioxide, Nitrogen dioxide, 

Particulate Matter PM10& PM2.5, 

Ozone 

2. Water Quality - Ammonia, Arsenic, Cadmium, 

Chlorine, Copper, Cyanide, 

Fluoride, Heavy metals, Iron, Lead, 

Mecury, Nickel, PH, Sliver, 

Sulphide, Zinc. 

3. Soil - Arsenic, Cadmium, Copper, 

Cyanide, Iron, Lead, Mercury, 

Nickel, PH, Total Suspendend 

Soild, Zinc 

4. Ecosystem �ဖစ်ထ�န�်မ 

5. Weather - Rainတ�င ်Acid ပ�၀င်မ 

6. Mine Worker Health 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၁၀-၆။ Productionက�လတ�င ်�စ�င�်ကပ်ကည�်မည�် အစ�အစ် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၁၀-၇။ ပတ်ဝန�်က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�အဖ�� အဖ��အစည�်စည်��ခင�် 

 

စ် အမည ် ရ�ထ�� တ�၀န် 

၁ ဦ�မ� ��ခ��င ် က�မဏ�၏ အ�ပခ်�ပမ် ဒ���က်တ� ဥကဌ 

၂ ဦ�မ� ��ထက်�အ�င ် သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�ပည�ရ�င် အတ�င�်�ရ�မ� 

၃ ဦ�စညသ်�မင်���င ် သတတ�င�်အငဂ်�ငန်�ယ� အဖ��၀င် 

၄ ဦ�မင�်��င ် �ဆ�က်လ�ပ�်ရ�အငဂ်�ငန်�ယ� အဖ��ဝင် 

၅ ဦ��အ�ငဆ်န�်လင�် စ��က်ပ� ���ရ�ပည�ရ�င ် အဖ��ဝင် 

၆ ဦ��အ�ငဆ်န�်ဦ� မန်�နဂ�� အဖ��ဝင် 

 

 ၁၀-၇-၁။ လ�ပင်န�်တ�၀နသ်တမ်�တ်�ခင�် 

 (၁) သဘ�၀ပတ၀်န်�က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ�ပည�ရ�င ်လ�ပင်န်�တ�၀န်မ��� 

 �လထ�၊�ရထ�၊��မထ� အရညအ်�သ��တ��င�်တ��ခင�် 

 အရညအ်�သ��အခ�က်အလက်မ���ထ�တ�်ပန�်ခင�်၊ 

မ�တ်တမ�်တင်�ခင�် 

 သတမ်�တ်လမ�်နတ်န်ဖ���အတ��င�်�ဖစ�်စရန်လ��အပ�်သ�န

ည�်လမ�်မ���အ�� အ�က�င်အထည�်ဖ��်ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

 သတမ်�တ်က�လအတ��င�် Monitoring Reportမ��� �ပစ��ခင်�၊ 

တင်�ပ�ခင�် 

 (၂) သတတ�င်�အငဂ်�ငန်�ယ�၏ လ�ပင်န�်တ�၀န်မ��� 

o အရ�ယက်��ရ�က်��ငမ်ည�်အ��ခအ�နက�� 

ဖယရ်����ခင်� 

o အရ�ယက်��ရ�က်�စမည�် အရင�်အ�မစမ်���က�� 

ထ�န�်ခ�ပ် �ခင�် 

o ပ�က်စ��ဆ�����မအနည�်ဆ����ဖစ�်စ�ခင်� 

o က�က�ယ�်ရ�ပစည�်မ���က�� လ�တ��င�် သ���စ���စ�ခင�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
  (၃) စ��က်ပ� ���ရ�ပည�ရ�င၏် လ�ပင်န�်တ�၀န်မ��� 

o စ�မ�က�န�်လ�ပင်န်��င�် မလ�တက်င�်သည ် သစပ်င်မ��� 

ဖယရ်��� ရ�င�်လင�်ခ��ရပ�က သစ�်တ�ဦ�စ��ဌ�နသ�� 

သတင�်ပ���ခင်� 

o အစ��ထ��� �ရ��မထ�န�်�င�် �စရ်�ညပ်င်မ��� ပ� ��ပင် 

မ��� စ��က်ပ� ���ခင်� 

o အစ��ထ���သစပ်င်မ��� 

အစ်အမ�စ�မ�်စ��လ�ပ�စ�ရ�အတ�က် 

�စ�င်�်ကပ်ကည�် ပ� ���ထ�င�်ခင�် 

   (၄) �ဆ�ကလ်�ပ�်ရ�အငဂ်�ငန်�ယ�၏ တ�၀န်မ��� 

o လ�ပင်န်�၏ အဓ�ကအရ�ယ�်ဖစ်�သ� မ���ဘ�အ�� 

ထ� �ရ�က်စ�� က� က�ယ�်ခင�် 

o လ�ပင်န်�အတ�က် လက်�တ��ဆ�ငရ်�က်��င�်သ� စ�မ� 

ခ�က် �ဖစ�်စ�ခင�် 

o စ�မ�ခ�က်ထ��ရ���ခင�်မ� ဇ�တတ်��က်�လ�က�င�်�ခင�်�င�် 

က�တင ်စ�မ��ခင�် 

   (၅) က�မဏ�၏ အ�ပခ်�ပမ် ဒ���က်တ�၏ လ�ပင်န်�တ�၀န်မ��� 

 အမ����ပညသ်��င�် တ��ငပ်င�်ဆ�����ပ��မ��� က�င�်ပ 

�ခင�် 

 CSR လ�ပင်န�်မ����ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

 စ�မ�က�န�်ဆ��ငရ်�သတင�်အခ�က်အလက်မ��� 

ထ�တ�်ပန်�ခင�် 

 တ��ငတ်န်��ခင�်က�စမ��� ��ဖရ�င�်�ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

 ပတ်၀န�်က�ငထ်�ခ��က်မအတ�က် 

�လ���ခ��ရ�လ�ပင်န်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

 (၆) က�မဏ�၏ မန�်နဂ��၏ တ�၀န်မ��� 

o �င�စ�ရင်�ဆ��ငရ်�က�စမ����ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

o ပစည�်က�ရ�ယ�မ���ထ�န�်သ�မ�်�ခင�်လ�ပင်န်�ဆ��ငရ်� 

�ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

o ၀န်ထမ�်�ရ�ရ�က�စမ��� စ�မ�အ�ပခ်�ပ်�ခင�် 

o ဌ�နဆ��င်ရ�ဆက်သ�ယ�်ရ�က�စမ��� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�် 

o လ�ပင်န်�အဖ��အသ��သ��၏ �ဆ�ငရ်�က်မအ�� 

က��ကပ�်ခင�်၊ စစ�်ဆ��ခင�် 

၁၀-၇-၂။ ပတ၀်န�်က�ငထ်�ခ��က်မအဆင�်အတန�်�င�် ပမ�ဏသတမ်�တ်�ခင�် 

ပတ်၀န�်က�ငအ်�ပထ�ခ��က်မအ��သ�သ�ထငရ်���စ��ထ�ခ��က်မ�င�်သ�မန်ထ�ခ��

က်မတ��အ�� စ�စစရ်�တ�င ်လ�ပင်န်�တစခ်�ခ�င်�အလ��က်�င�် လ�ပင်န�်အဆင�်တ��င�်တ�င ်

�အ�က်ပ� ထ�ခ��က်မအဆင�် အတန�်သတမ်�တ�်ခင�် နည�်စနစ်က�� အသ����ပလ�က် 

ပတ်၀န�်က�ငထ်�ခ��က်မက�� ဆန�်စစ ်�ဖ��်ပသ���ပ�မည်။ 

စ် ထ�ခ��က်��ငမ်အမ� ��အစ�� ထ�ခ��က်��ငမ်အဆင�်အတန�် ထ�ခ��က်��ငမ်ပမ�

ဏ 

၁။ ဆ�ည�သ� အနည�်ငယထ်�ခ��က် တခ�တရ��ဖစ် 

၂။ �ရ အရညအ်သ�� ထ�ခ��က်မမရ��ပ� �ဖစ်ရနခ်က်ခ� 

၃။ �လ အရညအ်�သ�� အနည�်ငယထ်�ခ��က် တခ�တရ��ဖစ် 

၄။ စ�န�်ပစ်ပစည�်ထ�က်ရ��မ အနည�်ငယထ်�ခ��က် တခ�တရ��ဖစ် 

၅။ ��မထ�ညစ်ညမ�်မ အနည�်ငယထ်�ခ��က် တခ�တရ��ဖစ် 

၆။ �ဘ�အရ�ယရ်�� 

စ�န�်ပစ်ပစည�် 

သ���စ��မမရ��ပ� ထ�ခ��က်မမရ��ပ� 

၇။ �ဂဟစနစ် အနည�်ငယထ်�ခ��က် တခ�တရ��ဖဟ် 

၈။ လ�မပတ်၀န�်က�ငထ်�ခ��က်

မ 

ထ�ခ��က်မမရ��ပ� �ဖစ်ရနခ်က်ခ� 

၉။ က�န�်မ��ရ�ထ�ခ��က်မ အနည�်ငယထ်�ခ��က် တခ�တရ��ဖစ် 

၁၀

။ 

ဇ�၀မ� ��စ��မ� ��က��ထ�ခ��က်မ အနည�်ငယထ်�ခ��က် �ဖစ်ရနခ်က်ခ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
၁၀-၈။ ပတ်ဝန�်က�င ် စ�မ�ခန�်ခ��မ အစ�အစ်အ�� အ�က�ငအ်ထည် �ဖ�်�ဆ�ငရ်�က်ရန ် အ 

တ�က် ရနပ်���င�လ��ထ��ခ�က် 

ပတ်ဝန�်က�ငစ်�မ�ခန�်ခ��မ အစ�အစ်တ�င ် ပ�၀င�်သ� ကအသ��သ��အတ�က် 

(၅၀သ�န်�)က�ပခ်န�် သ���စ��ရန် လ��ထ��ပ��  �အ�က်ပ�  ရနပ်���င�လ��ထ��ခ�က်မ��� အ 

တ��င�် အသ����ပမည�်ဖစ်ပ�� လ���လ�က်မ မရ��ပ�က ထပမ်��ဖည�်သ�င�်�ဆ�ငရ်�က် သ��� 

မည ်�ဖစ်ပ�သည။်  

စ် အ�က�င�်အရ� ခန�်ၝန်�စရ�တ(်က�ပ)် ၝတ်ခ�က် 

(က) ပတ်၀န�်က�ငထ်�ခ��က်မမ���အတ�က် 

လ��ထ���သ� ရန်ပ���င� 

(၁၀)သ�န်�  

(ခ) �ဒသခ�မ���၏လ�မဘ၀ထ�ခ��က်မမ��� 

အတ�က် လ��ထ���သ� ရနပ်���င� 

(၁၀)သ�န်�  

(ဂ) �ဒသခ�မ���၏က�န�်မ��ရ�ထ�ခ��က်မမ���  

အတ�က် လ��ထ���သ� ရနပ်���င� 

(၁၀)သ�န်�  

(ဃ) တ���ဖထ�တလ်�ပမ် ပ�တ်သ�မ�်�ခင�်Mine  

 ClosurePlanအတ�က် လ��ထ���သ�  

ရန်ပ���င� 

(၁၀)သ�န်�  

(င) Monitoring�ဆ�ငရ်�က်ရနအ်တ�က် 

လ��ထ���သ� ရန်ပ���င� 

(၁၀)သ�န်�  

                                          စ�စ��ပ�င်� (၅၀)သ�န�်  

 

၁၀-၉။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���ခ� �တဆ်က်ပ�၀င�်ရ��င�် �ဒသဖ��ဖ���ရ� 

 စ�မ�ကန�်�ဆ�ငရ်�က်စ်အတ�င�် အန��ပတ၀်န်�က�ငမ်� �ဒသခ��ပညသ်�မ����င�် ပ���ပ�င�် 

၍ �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�မ���က�� �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် ထ��သ��ခ� �တဆ်က်�ဆ�ငရ်�က်မရ� 

၀င ်�င်��ဆ�ငရ်�က်ခ��ဖ���သ� �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�မ���က�� မ�တတ်မ�်တင်ထ��မည် �ဖစ် 

ပ�မည် �ဖစပ်�သည်။ သ��မ�သ� ပ���ပ�င�်ပ�၀င်�သ� �ဒသခ�မ���သည် စ�မ�ခ�က်မ���၊ အစ�အစ် 

မ��� အက��ဖတ�်ခင�် အ�တ�အ�က�မ��� သငယ်��လ�လ���င်မည ်�ဖစ်ပ�သည်။ 

၁၀-၁၀။ နစန်�မ��ဖရ�င�်�ပ��ရ�လ�ပင်န�်စ် 

 စ�မ�က�န�်�က�င�် နစ်န�မမ���ရ��ခ��ပ�က နစ်န�သ�မ���က�� သ����ရ�က်�တ�ဆ��ပ�� စ�တ် 

ပ��င�်ဆ��ငရ်� ����ထ���စ်သ�မ�်မမ����ပ��ခင�် ၊ �င��က��ထ�က်ပ���ခင�်၊ က�န�်မ��ရ��စ�င�် 

 U MYO HTET AUNG (Geologist) Page 192 
 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
�ရ��က်မမ����ပ��ခင�်၊ ဘ၀ရပ်တညန်�င်�အ�င ် အလ�ပအ်က��ငမ်���ရ���ဖ��ပ��ခင�် စသည�် 

လ�်ပငန်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည။် 

၁၀-၁၁။ စ�မ�်�ဆ�ငရ်ည�်မင�်တင�်ခင်��င�် သငတ်န်��ပ��ရ�အစ�အစ်  

 �ဒသခ��ပညသ်�မ���  ပတ၀်န်�က�ငထ်�န�်သ�မ�်�ရ�လ�ပင်န်�မ���  �ဆ�ငရ်�က်ရ�တ�င် 

စ�မ်��ဆ�ငရ်ည ်�မင�်မ��လ��စရန်အတ�က်  ပတ၀်န်�က�င�်စ�င�်ကပ်ကည�်ရ�ခင�်လ�ပင်န်� 

မ���၌ က��ယတ်��ငက်��ယက်� ပ�၀င်�စ၍ �ဆ�����တ��င်ပင�်ခင်�မ��� �ပလ�ပ်ပ�� မ���ဘ�အရ�ယ် 

က�က�ယ�်ရ�၊ ငလ�င်�ဘ�အရ�ယက်�က�ယ�်ရ�၊ စ�န�်ပစ်အမ�က်မ��� စနစ်တက�ထ�န�်သ�မ�် 

�စ�င်��ရ��က်�ရ�၊ အ�ရ��ပ အ��ခအ�န၌ ကယဆ်ယ�်ရ� လ�ပင်န�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ပ���င် 

�ရ�စသည�် သငတ်န�်�ပ��ရ�အစ�အစ်မ���က�� �ဆ�ငရ်�က်သ���ပ�မည်။ 

၁၀-၁၂။ အ�က�ငအ်ထည်�ဖ�်မည�် အခ� �န်ဇယ��  

စ် လ�ပင်န်�အမည ် �စ ်

၁။ လ�ပင်န်�ခ�င�်ဘ�အရ�ယက်င�်ရ�င်��ရ�သင်တန်� ထ�တလ်�ပ်မက�လ ပထမ �စ ်

၂။ အ�ရ��ပအ��ခအ�နကယဆ်ယ်�ရ�သငတ်န�် ထ�တလ်�ပ်မက�လ ဒ�တ�ယ�စ ်

၃။ စ�န်�ပစ်အမ�က်မ���ထ�န်�သ�မ�်�စ�င�်�ရ��က်�ရ� 

သငတ်န်� 

ထ�တလ်�ပ်မက�လ တတ�ယ �စ ်

၄။ �ဒသဖ��ဖ���ရ��င�်က�န်�မ��ရ��စ�င�်�ရ��က်မ 

သငတ်န်� 

ထ�တလ်�ပ်မစတင်ခ� �နမ်�မ��င�်ပ�တသ်�မ�်ခ� �န်

အထ� 

 

၁၀-၁၃။ ခန�်မ�န�်က�နက်�စရ�တ ်

 စ�မ်��ဆ�ငရ်ည�်မင�်သငတ်န်�မ���အတ�က် ခန်�မ�န်�က�နက်�စရ�တမ်�� သ�န�်(၁၀)ခန်�  

က�နက်���ငပ်�သည်။ 

 

၁၁။ (CSR)(Coporate Social Responsibility)�ခ လ�မဘ၀၀န်�က�င် လ�သ��အက� �� 

အတ�က် တ�၀န်ယ�မ ဆန်�စစခ်�က် 

�က���်စ�သ� က�မဏ�အ�န�ဖင�် �က��က်�ဖ�က��ရ��၏ �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�မ��� 

က�� အ�က�င�်ဆ����ဖစ�်အ�င ် က��စ���ဆ�ငရ်�က်�ပ�လ�က်ရ��ပ�သည။် လ�မ�ရ�၊ ပည��ရ�၊ 

က�န�်မ��ရ�၊ ဘ�သ��ရ�လ�ပင်န်�မ���သ�� ထည�်၀ငက်�ည��ခင�် လ�ပင်န်�တစ်ခ��ဖစသ်ည�်အ�ပင ်

က�မဏ� �င�် �ဒသခ�တ��၏ က��င�်ကန�်မ�� ကန�်က��င�်မ��ဟ��သ� စက���င�်အည� သဟဇ�တ �ဖစ် 

�စ��င�်သ� လ�ပင်န်�တစခ်�လည�် �ဖစပ်�သည။် �က��က်�ဖ�က��ရ��၏  လ�မ�ရ�၊  က�န�်မ� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
�ရ�၊  ပည��ရ�က�စရပ်မ���အ��   ရပမ်�ရပဖ်မ����င�်  တ��င်ပငည်�န�င်�၍ �ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ���သ� 

�ဒသ ဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�မ���လ�ပ်�ဆ�င�်ပ�ခ��ပ�သည။် အန�ဂတတ်�င်လည�် �က���်စ�သ� 

က�မဏ�လ�မ�တက်အ�န�ဖင�် �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�မ���အ�� အင်တ��က်အ��တ��က် ဆက် 

လက် လ�ပ်�ဆ�င�်ပ�သ���မည် �ဖစ်ပ�သည။် 

 

၁၁-၁။ �ဒသဖ��ဖ���ရ�စ�မ�ခ�က် 

သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ�်သ� က�မဏ�မ���အ�န�ဖင်�လည�်သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ် 

�ခင�် လ�ပင်န်�မ� ရရ��လ��သ� အက� ��အ�မတ်၏ အစ�တအ်ပ��င�်အခ� �အ�� �ဒသခ�မ���၊ 

က�မဏ�၀နထ်မ်�မ���အတ�က် လ�မ�ရ�၊ ပည��ရ�၊ က�န�်မ��ရ�၊ ဘ�သ��ရ�လ�ပင်န်�မ���သ�� 

ထည�်၀င်က�ည��ခင�် လ�ပင်န်�တစ်ခ��ဖစသ်ည�်အ�ပင ် က�မဏ��င�် �ဒသခ�တ��၏ က��င�်ကန�်မ�� 

ကန�်က��င�်မ��ဟ��သ� စက���င်�အည� သဟဇ�တ�ဖစ်�စ��င�်သ� လ�ပင်န်�တစ်ခ�လည�် �ဖစ် 

ပ�သည။် သ��ပ�၍ မ�မ�တ�� က�င�်ဆင�်�လ�လ��ရ�အဖ��သည ်၀နထ်မ်�မ���၊ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၊ 

အ�ပခ်�ပ�်ရ�မ��မ���၊ ရပမ်�ရပ်ဖမ����င�်�တ�ဆ��၍ �မ��မန�်�လ�လ�မမ��� �ပလ�ပ်ပ�� ၎င�်တ��၏ 

ဆ�င�် လ��အပခ်�က်ရ��သညမ်���က �က���်စ�သ�က�မဏ�မ� တ�၀န်ရ��သ�မ���အ�� �ဒသဖ��ဖ�� 

�ရ�လ�ပင်န်�အခ� �အ��  ပ�၀င်က�ည��ဆ�ငရ်�က်�ပ���ငရ်န်   က��၀ငတ်��က်တ�န�် �ဆ�ငရ်�က် 

�ပ�ခ��ပ�သည။်  �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ�လည�် �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န်�မ���အ��  

အင�်တ��က်အ��တ��က် �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�်ဖစပ်�သည်။ 

 

၁၁-၂။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���ဆ��ငရ်�ဖ��ဖ��မလ�ပင်န်�မ��� 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်အ�န�ဖင�် ဒန�်တ��င�်ဒသအတ�င�်ရ��  လ�ပင်န်��င�်  အန�� 

ဆ����က��ရ���ဖစ�်သ� �က��က်�ဖ�က��ရ��၏  လ�မ�ရ�၊ က�န�်မ��ရ�၊ ပည��ရ�က�စရပ်မ��� 

အ��  ရပမ်�ရပဖ်မ����င�် တ��ငပ်ငည်�န�င�်၍ �ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ���သ� �ဒသဖ��ဖ���ရ�လ�ပင်န�်မ��� 

လ�ပ�်ဆ�ငခ်���သ� မ�တ်တမ�်မ���အ��  ပ��တ��တင်�ပအပပ်�သည။် 

 

၁၁-၃။ က�မဏ�မ� CSR အတ�က် လက်ရ���ဆ�ငရ်�က်ပ��အ��ခအ�နမ��� 

 �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်အ�န�ဖင�် သပ�တ်က�င�်မ�နယ၊် �က��က်�ဖ�က��ရ�� 

၏ လ�မ�ရ�၊ က�န�်မ��ရ�၊ ပည��ရ�၊ ဘ�သ��ရ�က�စမ���အ�� �က��ရ��၏ ရပ်မ�ရပ်ဖမ����င�် 

တ��ငပ်င်၍ CSR လ�ပ်ငန�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်ထ���သ� ၝတ်တမ�်မ���အ�� ပ��တ��တင�်ပအပပ်� 

သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

စ်  �န�စ��  အ�က�င်�အရ� လ�ဒ�န်� �င� မ�တ်ခ�

က ် 

၁။ ၇.၁၀.၂၀၁၉ �က��က်�ဖ�က��ရ���ဖစင�်မတ�ရ�င ် လ�မည��ရ�အ 

သင�်ပ��င ်�မ��်တ�ယ်�်အ�� �ပ�ပင် �ပ��ခင်� 

၁,၀၀,၀၀၀  

၂။ ၁၁.၁၀.၂၀၂၀ �က��က်�ဖ�က��ရ��အ��ခခ�ပည�အလယ်တန�် 

�က��င�်ခ��ဘက်စ�� ပည��ရ�ခန်ဆ��ပ�ပ���င�် ပည��ရ�စ� 

ညံ�ပ���တ��်ဖစ် ��မ�က�်ရ� 

၁,၀၀,၀၀၀  

၃။ ၁၁.၁၀.၂၀၂၀ �က��က်�ဖ�က��ရ��အ��ခခ�ပည�အလယတ်န်��က��င်� 

ခ�� ဖ��ဖ���ရ� ရန်ပ���င�  

၈,၀၀,၀၀၀  

၄။ ၁၉.၁.၂၀၂၀ Covid19 �ရ�ဂ�ထ�န�်ခ�ပ်က�က�ယ်န�ငရ်န် Semi Loc 

kdownခ�ထ��စ် ခကခ်�သ�မ��� က�ည��ထ�က်ပ���ငရ်န်  

၈,၅၀,၀၀၀  

၅။ ၂၀.၉.၂၀၂၀ �ခ��င�်က���က��ရ�� Covid-19�ရ�ဂ� က�က�ယထ်�န�် 

ခ�ပ်က�သ�ရ�ဆ��ငရ်�လ�ပင်န်��င�် �က��လကဖ်��ဖ���ရ� 

ရန်ပ���င�  

၁,၅၀,၀၀၀  

၆။  ၂၀.၁၀.၂၀၂၀ သပ�တ်က�င�်မ�နယ် က��ဗစ်�ရ�ဂ� ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�ရန်ဖ�� 

�င�  

၂,၀၀,၀၀၀  

၇။ ၁၄.၁၁.၂၀၂၀ �က��က်�ဖ�က��ရ�� ဖ��ဖ���ရ�ရန်ပ���င�  ၁၀,,၀၀,၀၀၀  

၈။ ၂.၅.၂၀၂၁ �က��က်�ဖ�က��ရ���ဖစင�်မတ�ရ�ငလ်�မည��ရ� 

အသင�်ပ��င�်မ�်�တ�ယ်�်အ�� �ပ�ပင်�ပ��ခင�် 

၃,၀၀,၀၀၀  

၉။ ၅.၁.၂၀၂၂ သပ�တ်က�င�်မ�နယ်�ခ��င�်က���က��ရ�� အ��ခခ� ပည� 

အထက်တန�်�က��င�်ခ�� ရနပ်���င�  

၁,၀၀,၀၀၀  

၁၀။ ၄.၂.၂၀၂၂ သပ�တ်က�င�်မ�နယ်�ခ��င�်က���က��ရ�� 

အ��ခခ�ပည�အထက်တန�်�က��င�်ခ�� ရနပ်���င� 

၁,၀၀,၀၀၀  

၁၁။ ၁၀.၂.၂၀၂၂ (၇၅)�စ်��မ�က် စ�နရ်တ��ပည�်ထ�ငစ်��န� အထ�မ�် 

အမ�တ် မ�နယအ်ဆင�် ကဗ��၊ က�ဘန�်၊ စ�စ�စ�က���၊ 

�ဆ�င�်ပ���င�် ပန်�ခ� � ပ�င်ပ��မ���တ�ငဆ်�ရ �က��င်� 

သ��/သ�မ��� အ�� ဆ�ခ� ��မင�်ရန ် 

၁,၀၀,၀၀၀  

၁၂။ ၅.၃.၂၀၂၂ သပ�တ်က�င�်မ�နယ်�ခ��င�်က���က��ရ�� အ��ခခ�ပည� 

အထက်တန�်�က��င�်ခ�� ရနပ်���င� 

၁,၀၀,၀၀၀  

၁၃။ ၁၅.၃.၂၀၂၂ သပ�တ်က�င�်မ�နယ် အ��ကစ��ပ�င်ပ�� �မ��်တ� ်

ယ�် င���ရမ်�သ���စ��ရန ်လ�ဒ�န်��ခင�် 

၃,၀၀,၀၀၀  

၁၄။ ၈.၄.၂၀၂၂ �က��က�်ဖ�က��ရ���ဖစင�်မတ�ရ�ငလ်�မည��ရ�အ 

သင�်အတ�က ်ရန်ပ���င� 

၂၂,၅၀,၀၀  

၁၅။ ၄.၇.၂၀၂၂ သပ�တ်က�င�်မ�နယ်�ခ��င�်က���က��ရ�� 

အ��ခခ�ပည�အထက်တန�်�က��င�်ခ�� ရနပ်���င� 

၁၀,၀၀,၀၀  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၁၆။ ၄.၈.၂၀၂၂ သပ�တ်က�င�်မ�နယ်�ခ��င�်က���က��ရ�� အ��ခခ�ပည� 

အထက်တန�်�က��င�်ခ�� ရနပ်���င� 

၁၀,၀၀,၀၀  

၁၇။ ၄.၈.၂၀၂၂ �က��က�်ဖ�က��ရ���ဖစင�်မတ�ရ�ငလ်�မည��ရ� 

အသင�်ပ��င�်မ�်�တ�ယ်�်အ�� �ပ�ပင်�ပ��ခင�် 

၃,၀၀,၀၀  

၁၈။ ၁၆.၈.၂၀၂၂ သပ�တ်က�င�်မ�နယ်၊ ၂၃က�မ�်�မ�က် �မနမ်�တ��င�်ရင် 

းသ��တ��၏ ���ရ�ယ်�က��မ အဆ��၊ အက၊ အ�ရ�၊ 

အတ��ပ�ငပ်�� က�င�်ပ��င�်ရ�အတ�က်  

၁၅,၀၀,၀၀  

၁၉။ ၃.၉.၂၀၂၂ �က��က်�ဖ�က��ရ���ဖစင�်မတ�ရ�င်လ�မည��ရ� 

အသင�်ပ��င�်မ�်�တ�ယ်�်အ�� �ပ�ပင်�ပ��ခင�် 

၄,၀၀,၀၀  

၂၀။ ၅.၉.၂၀၂၂ �က��က�်ဖ�က��ရ��အ��ခခ�ပည�အလယ်တန�် 

�က��င�်ခ��ဘကစ်�� ပည��ရ�ခန်ဆ��ပ�ပ���င�် ပည��ရ� 

စ��ည�ပ���တ� ်�ဖစ်��မ�က�်ရ� 

၁၀,၀၀,၀၀  

၂၁။ ၅.၉.၂၀၂၂ ပန်�ခင�်စ�မ�ခ�က်�င�် စစ်�က�င�်က��(၅)�က�င်� လ� 

�ရ�က်ရ�တ�င ်ဧည�်ခ�စရ�တ်အလ��င� 

၂၀,၀၀,၀၀  

၂၂။ ၈.၁၀.၂၀၂၂ �က��က်�ဖ�က��ရ���ဖစင�်မတ�ရ�င ် လ�မည��ရ� အ 

သင�်ပ��င�်မ��်တ�ယ်�်အ�� �ပ�ပင�်ပ��ခင်� 

၄,၀၀,၀၀  

  

 ၁၁-၄။ �ဒသခ��ပညသ်�မ���၏ လ�မစ��ပ���ဆ��င်ရ� ဖ��ဖ���ရ� လ�ပ်ငန�်မ��� �ဆ�ငရ်�က် 

သ���မည�် အစ�အစ်မ��� 

  တ���ဖထ�တလ်�ပခ်�င�် ခ�င�်�ပမ�န�် ဆက်လက်ရရ��ပ�က 

  (က)�က��ရ��လမ�်မ��� ပ��မ���က�င�်မ�န�်စရန် �ပ�ပင်�ပ�ရန် 

  (ခ) �ဒသခ�မ��� အလ�ပအ်က��င ်ရရ���ရ��ဆ�င်ရ�က်ရန ်

 (ဂ)�က��ရ��၏အ�ရ��ပလ��အပခ်�က်မ���အ�� ရပ်မ�ရပဖ်မ����င�်ည�င�်�ဖည�် 

ဆည�်�ပ�ရန် 

  (ဃ) �က��ရ��စ�ကညတ်��က်အ�� အဆင�်�မင�်တင်�ပ�ရန ် 

  (င) �က��ရ��၏ပည��ရ�အတ�က် လ��အပသ်ညမ်���က�� ည�င�် က�ည��ဆ�င ်

        ရ�က်�ပ�ရန ်

 (စ) �က��ရ��၏ ဘ�သ�သ�သန�အက� ��အတ�က် လ��အပသ်ညမ်���က�� 

      ည�င�် က�ည��ဆ�ငရ်�က်�ပ�ရန ်
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

၁၁-၅။ CSRအတ�က် အသ����ပမည�် ရနပ်���င�လ��ထ��ခ�က် 

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည် လစ်ရရ��လ��သ� အသ��တင ် အ 

�မတ်�င�မ� ၃%အ�� CSRလ�ပင်န်�မ���တ�င ် ထည�်သ�င�် အသ����ပသ���ပ�မည။် ယခ� 

Productionက�လတ�ငလ်ည�် က�ပ�်င�သ�န�်(၅၀)ခန�် ရန်ပ���င�ထ��ရ��၍ �ဆ�ငရ်�က် 

သ���ပ�မည်။ 

 

၁၁-၆။   အ�ခ���ဆ�ငရ်�က်မည�် အစ�အစ်မ��� 

 �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်သည် Production က�လမ���တ�င် �က��ရ�� 

ရပမ်�ရပဖ်မ����င�် ည�င�်ပ�� လ��အပ�်သ�ပည��ရ�၊ က�န�်မ��ရ�၊ လ�မ�ရ�၊ ဘ�သ� 

သ�သန��ရ� စသည�်ကမ���တ�င ်အခ� �န်�င�် တ��ပ�ည� က�ည�ပ�ပ����ပ�သ���ပ�မည။် 

 

၁၂။ န�ဂ����င�် သ���သပခ်�က် 

မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊ �ပင်ဦ�လ�ငခ်��င၊်သပ�တ်က�င�်မ�နယ၊် ဒန�်တ��င�်ဒသတ�င ်

�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ� �ရ�သတတ���ဖ�ရ�လ�ပင်န်�မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�်�က�င�် 

ရ�သ�ဥတ� (�လထ�)၊ ��မမ�က်��သ�င�်ပင၊် �ရထ� (�ရစ���ရလ�)�င�် ��မအသ���ခ�မ အလ�� 

အလ�မ����ပတ�င် အက� ��သက်�ရ�က်မမ��� ရ����ငပ်�သည်။ သတတ���ဖပ�� �န�က်ပ��င�် 

က�လမ���၏��မအသ���ခ�မ အလ��အလ�သည ် ��မမ�က်��သ�င�်ပင်၊ �ရစ���ရလ�၊ သဘ� 

�ပ�က်ပင်မ���၊ ��မမ�က်���ပင်အ�ပယ�လ�၏ အ�အကမ�်�င�် သ�င�်ပငအ်�နအထ��၊ �ပန် 

လညထ်��ထ�င�်ရ�လ�ပင်န်�စ်�ဆ�ငရ်�က်မမ��� အ�ပတ�င ် မ���စ��အမ���ပလက်ရ��ပ�သည။် 

အကယ၍် �ပန်လညတ်ည�်ထ�င်�ခင�်လ�ပင်န�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�်မရ��ပ�က သတတ���ဖ 

�ခင�်သည် သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င၊် ��မယ�ခင်��င�် သက်ဆ��ငရ်��ဒသရ�� အမ����ပညသ်� 

က�န�်မ��ရ�က��ဆ���ရ���စ�� ထ�ခ��က်�စမမ��� �ဖစ�်ပ �စ��ငပ်�သည်။ 

�ပန်လညတ်��တ�င�်ခင်� လ�ပင်န်�စ်မ���တ�င ် ပတ်ဝန�်က�ငထ်�ခ��က်မ အနည�်ဆ��� 

�သ� သတတ���ဖ�ခင�် �ဖစ�်စရန်အတ�က် သတတ���ဖ�ခင�် လ�ပ်ငန�်စ်မ��� မစတငမ်�� 

�င်� ပ�တသ်�မ�်ပ��ခ� �န်၌ သတ��ပ လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်သင�်သည�် လ�ပင်န်�စ်မ��� �ဆ�ငရ်�က် 

သ���ပ�မည်။ သတတ���ဖ�ခင�်လ�ပင်န်� ခ�င�်�ပခ�က် ထ�တ်မ�ပ�မ�� ပတ်ဝန�်က�င ်ထ�ခ��က်မက�� 

ဆန�်စစ်�ခင�်၊ �ပန်လညထ်��ထ�ငမ်ည်� လ�ပင်န�်အစ�အစ် က�တင်�ရ�ဆ���ခင�်�င�် အ�ပယ� 

��မဆ�လ�မ���က�� မ��င်�တ�င�်မ���အတ�င�်�ပန်လည ် �ဖည်��ပ�ရန ် သင�်�လ���်သ� �နရ�၌ စ�ပ�� 

ထ��ရ��ရန် စ�စ်မမ��� �ပလ�ပ�်ဆ�ငရ်�က်ထ��ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
 ��မ�ပသတတ���ဖ�ခင�်မ���အတ�က် ��မဆ�လ� �ပနလ်ည�်ဖည်�သ�င�်�ခင�်၊ က�နတ်�� 

အလ��က် ��မမ�က်���ပငည်��ခင�်�င�် ဖ����မမ���တ�င် ��မဆ�လ� �ရတ��က်စ��မမ� က�က�ယရ်န် 

�ရစ���ရလ�ထ�န်�ခ�ပ�်ခင်�၊ အ�ပယ���မဆ�လ�မ��� �ပနလ်ည်�ဖည�်တင�်�ခင်��င�် ဂ�စ��က်�စ 

ရန် မလ��အပသ်ည�် သစပ်င်မ����ဖင်� �ပန်လညစ်��က်ပ� ���ခင်� လ�ပ်ငန�်မ��� �ဆ�ငရ်�က်သ���မည ်

�ဖစ်ပ�သည။် 

 ပတ်ဝန�်က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်� စ�မ�ခန�်ခ��မအစ�အစ်တ�င ် �စ�င�်ကပ်ကည�်�ခင�်၊ သ 

တင်� အခ�က်အလက်မ�ဝ�ခင�်၊ အစ�ရင်ခ��ခင�်၊ အ�ရ��ပအ��ခအ�န �ပနလ်ည်တ�န�်�ပန် 

�ဆ�ငရ်�က်�ခင�်၊ �ဒသခ��ပညသ်�မ���ခ� �တဆ်က်ပ�ဝင်�စ�ခင�်၊ နစ်န�မမ��� ��ဖ�ခင�်�ဆ�င ်

ရ�က်�ပ��ခင�်၊ စ�မ�်�ဆ�ငရ်ည�်မင်�တင�်ခင�်�င�် သငတ်န�်�ပ��ခင�် လ�ပင်န်�မ��� �ဆ�ငရ်�က ်

ထ��ပ�သည်။ အ�က�ငအ်ထည�်ဖမည�်အခ� �နဇ်ယ��တ�င်ပ�ဝင်�သ� လ�ပင်န်�စ်မ��� �စအ် 

လ��က်�ဆ�ငရ်�က်က� မ��င�်ပတသ်�မ�်ခ� �နအ်ထ� �ဆ�ငရ်�က်သ���မည�်ဖစ်ပ�� ခန�်မ�န�်က�နက်� 

စရ�တသ်ည် သ�န�် (၅၀)ခန�် က�နက်���ငပ်�သည။် 

မ�လ�တ��င�်�ဒသက�� �ပင်ဦ�လ�ငခ်��င်၊ သပ�တ်က�င�်မ�နယ၊် �က��က်�ဖ�က��ရ�� 

မ� (၂)မ��ငခ်န်� �ဝ�က���သ� ဒန�်တ��င�်ဒသတ�င် �က���်စ�သ�က�မဏ�၏ �ရ�သတတ���ဖ� ်

ထ�တလ်�ပ်�ခင�်လ�ပင်န်� �ဆ�ငရ်�က်�ခင�်�က�င�် �ဒသခ��ပညသ်�မ���အတ�က် အလ�ပအ်က��င ်

အခ�င�်အလမ�်မ���ရရ���ခင်�၊ စ��ပ����ရ�လ�မ�ရ� အဆင�်အတန�်မ��� �မင�်မ��လ���င�်ခင�်၊ ဆက် 

သ�ယ�်ရ�လမ�်�က�င�်မ��� �က�င�်မ�နလ်���င်�ခင�်၊ ��ငင်��တ�အ်တ�က် အခ�နအ်ခမ��� တ��� 

တက်ရရ��လ���င�်ခင�်မ��� ရ��လ���ငပ်�သည်။ �ဒသဖ��ဖ��  တ���တက်�ခင�် လ�ပ်ငန�်တစ်ခ� �ဖစ် 

ပ�� သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င ် ထ�ခ��က်မ�လ���နည�်�အ�င�်ဆ�ငရ်�က်ထ��ရ��မ�င�် အတ� သတ 

တ�င်�ဝန်က��ဌ�နမ� ထ�တ�်ပန်ထ��သည�် ဥပ�ဒ၊ နည်� ဥပ�ဒ�င�် လ�ပထ်��� လ�ပန်ည�်လမ�် န ်

ခ�က်မ���အ�� တ�က�စ�� လ��က်န��ဆ�ငရ်�က်သ���မည ်�ဖစပ်�သည်။ 

 သ��ပ�၍ �က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်မ� မ�လ�တ��င်��ဒသက��၊ �ပင်ဦ�လ�ငခ်��င၊် 

သပ�တက်�င�်မ�နယ်၊ ဒန�်တ��င�်ဒသအတ�င�်ရ�� လ�ပ်က�က်တ�င် �ရ�သတ တ���ဖ ထ�တလ်�ပ ်

�ခင�် လ�ပင်န�်�ဆ�ငရ်�က်�ခင�်�က�င�် သ�သ�ထငရ်����သ� ပတ်ဝန်�က�င်�င�် လ�မဆ��ငရ်� 

ထ�ခ��က်မမ��� မ�ဖစ်�ပ�စရန် တည်�ဆ�က်ထ���သ��က�င�် လညပ်တ်�ဆ�ငရ်�က်သင�် 

�သ� စ�မ�က�န�်�ဖစ�်က�င�် သ���သပ်တင်�ပအပပ်�သည်။ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
   

          လက်မ�တ်         - 

          ဘ�မ��ဗဒပည�ရ�င်အမည ်- 

  

 

 

 

အထက်�ဖ��်ပပ�အခ�က်မ���မ�န်ကန�်က�င�် လက်မ�တ�်ရ�ထ���ပ�သည။် 

 

 

  

 လက်မ�တ ် - 

 အ�ပခ်�ပမ်ဒ���က်တ� -  

      က�မဏ�အမည ် -  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
က�မ�်က���စ�ရင�် (References) 

 

၁။ ပတ်ဝန�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ�ဥပ�ဒ    (၂၀၁၂၊ မတ်လ ၃၀) 

၂။ ပတ်ဝန�်က�ငထ်�န်�သ�မ�်�ရ�နည�်ဥပ�ဒ    (၂၀၁၄၊ ဇ�နလ် ၈) 

၃။ ပတ်ဝန�်က�ငထ်�ခ��က်မ ဆန�်စစ်�ခင�်ဆ��ငရ်�   (၂၀၁၅၊ဒ�ဇငဘ်�လ၂၉) 

     လ�ပထ်���လ�ပန်ည်� 

၄။ အမ� ��သ��ပတဝ်န်�က�ငဆ်��ငရ်� အရညအ်�သ��     (၂၀၁၅၊ ဒ�ဇင်ဘ�၂၉) 

     (ထ�တလ်တမ်) လမ်�န�်ခ�က်မ��� 

၅။ သတကဆ��ငရ်� စ�မ�က�န်�အတ�က်     (၂၀၁၆၊ ဒ�ဇငဘ်�) 

     ပတဝ်န်�က�ငစ်�မ�ခန�်ခ��မ အစ�အစ် 

၆။ သတလ�ပ်ငန�်ပတ်ဝန�်က�ငထ်�ခ��က်မ     (၂၀၁၈၊ �မလ) 

     ဆန�်စစ်�ခင�် လမ�်နခ်�က်မ��� 

၇။ �မန်မ���င်င�ရ�� IUCN Red List စ�ရင်�ဝင ်အပငမ်� ��စ�တမ်���      (၂၀၁၆၊ ဇ�နလ်) 

     သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�င်�င�် သ��င�က်တ�ရစ�န်ထ�န�်သ�မ�်�ရ�ဌ�န  

၈။  မ�လ�တ��င�်�ဒသက��၊ �ပင်ဦ�လ�ငခ်��င်၊ သပ�တ်က�င�်မ�နယ၏် (၂၀၁၇၊ �မလ) 

 ၂၀၁၄ခ�နစ် �မန်မ���င်င�လ�ဦ��ရ�င�် အ�မအ်�က�င�်အရ� 

 သန�်�ခ�ငစ်�ရင်� 

၉။ Environmental Geology (Edward A.Kellet) 

၁၀။ Guideline for the Preparation of Environmental Management Plan 

(Department of Infrastructure, planning & Natural Resources) 

၁၁။ Environmental Management Plan Guideline (Australian Government, 

Department of the Envrionment) 

၁၂။ Applied Environmental Training Course မ� သငခ်န�်စ�မ��� 

       Level I, II, III) (2017, U Soe Aung ISO 14001 (64202)) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�န�က်ဆကတ်��မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(က)က�မဏ�၏ မ�တပ်��တငလ်က်မ�တ်�င�် 

စ�မ�က�န�်လ�ပင်န�်�င�်သက်ဆ��င�်သ� အ�ထ�က်အထ��မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U MYO HTET AUNG (Geologist) Page 205 
 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U MYO HTET AUNG (Geologist) Page 220 



�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ခ) IEE အစ�ရငခ်�စ� �ရ�သ���ပစ�သ�၏ 

က��ယ�်ရ�ရ�ဇ၀င်�င�် ဘ��လက်မ�တမ်�တ၊ 

က��က�လအ က��ပ�မ�တပ်��တငလ်က်မ�တမ်�တမ���
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

IEE Report အ�� တ�ဝန်ခ��ရ�သ��သ�၏ က��ယ�်ရ�မ�တတ်မ�်အက�်� 

 

၁။ အမည် - ဦ�မ� ��ထက်�အ�င ်

၂။ အဘအမည ် - ဦ�တင်ယ� 

၃။ �မ��သကရ�ဇ် - ၄.၈.၁၉၉၀ 

၄။ ��ငင်�သ��စ�စစ်�ရ�ကတ�်ပ��အမ�တ ် - ၉/ပကခ(��င)်၀၁၄၀၀၈ 

၅။ အလ�ပအ်က��င် - ဘ�မ��ဗဒပည�ရ�င် 

၆။ လ�မ� ���င�်က���က�ယသ်ည�်ဘ�သ� - ဗမ�၊ ဗ�ဒ 

၇။ လက်ရ���နရပ်လ�ပစ်�အ�ပည�်အစ�� - (စ)ရပက်�က်၊ ထထ-၁၃/၂၈၊ ၅၄လမ်��င�်၅၅ 

လမ�်က��၊ က�နစ်စ်သ��လမ�်၊ �ပည်က�� 

တ�ခ�န်မ�နယ်၊ မ�လ�မ�။ 

၈။ ဆက်သ�ယရ်နဖ်�န�်န�ပ�တ် - ၀၉-၇၉၈၉၅၂၆၁၁၊ ၀၉ - ၆၈၆၇၇၇၁၅၃။ 

   Email:myohtetaung22.mdy@gmail.com  

၉။ ပည�အရညအ်ခ�င�် - B.Sc (Hons;),  

   M.Sc (Credit) (Geology)(YDB) 

   PGDE ( English) (MUFL) 

၁၀။ Computer Skill - Global Mapper& GIS 

    Auto CAD with 3D Contour Mapping& 

Geological Data Mapping 

၁၁။ လ�ပင်န်�အ�တ�အ�က�  

 (၁) ၂၀၁၀ မ�၂၀၁၂အထ� ထ�၀ရ�ရ�တ���ဖ��်ရ�က�မဏ�လ�မ�တက်တ�င ်Mining  

  Geologist အ�ဖစ် ဘ�မ��ဗဒဆ��ငရ်� လ�ပင်န�်မ���က�� �ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ�သည။် 

 (၂) ၂၀၁၂ မ�၂၀၁၄ အထ� �ရ��ပညသ်� သတတ���ဖ��်ရ�က�မဏ�လ�မ�တက်တ�င် 

  Mining Geologistအ�ဖစ် ဘ�မ��ဗဒဆ��ငရ်�လ�ပင်န်�မ���က�� �ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ� 

  သည။်  

 (၃)  ၂၀၁၄ မ� ၂၀၁၅ အထ� ဆန်��ရ��ပည ် သတတ���ဖ��်ရ� က�မဏ�လ�မ� 

တက်တ�င်ဘ�မ��ဗဒဆ��ငရ်� အ�က��ပ�အ�ဖစ် �ဆ�ငရ်�က်ခ��ပ�သည။်  

 (၄) ၂၀၁၅ မ� ၂၀၁၇ အထ� �အ�ခ�မ�်�မင�်မ��ရ ်ဘ�မ�အငဂ်�ငန်�ယ�လ�ပင်န်� က�မဏ� 

  လ�မ�တက်တ�င ်Geologistအ�ဖစ် သတစမ်�သပတ်��င�်တ��ရ�လ�ပင်န်�မ���၊ 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  
  EIA၊ EMP၊ IEE Reportမ��� �ရ�သ���ခင�်လ�ပင်န်�မ���တ�င် ပ�၀င်�ဆ�င် 

  ရ�က်ခ��ပ�သည။် 

 (၅) ၂၀၁၇ မ� ယ�န�အထ� ရတန�ပ��တကသ��လ။် ဘ�မ��ဗဒဌ�နတ�င ်လက်�ထ�က် 

ကထ�ကအ�ဖစ် ဘ�မ��ဗဒအထ���ပဘ�သ�ရပမ်���က�� သင်က���ပ�လ�က်ရ�� 

ပ�သည။် 

 (၆)  ၂၀၁၉ မ� ယ�န�အထ� Geol Star ဘ�မ�အငဂ်�င်န�ယ�က�မဏ�လ�မ�တက်က�� 

တည�်ထ�င်က� သတတ���ဖ��်ရ�က�မဏ�မ���အတ�က် ဘ�မ��ဗဒဆ��ငရ်� 

  အစ�ရင်ခ�မ���၊ သတတ���ဖ�ထ်�တလ်�ပ်�ရ� အစ�ရင်ခ�စ�မ���၊ စမ်�သပတ်��င�် 

  တ��ရ� အစ�ရငခ်�စ�မ���၊ သဘ�၀ပတ၀န်�က�ငဆ်��ငရ်� IEE၊ EMP အစ�ရင်ခ� 

  စ�မ���က�� �ရ�သ���ခင�်လ�ပင်န်�မ���က�� �ဆ�ငရ်�က်�ပ�လ�က်ရ��ပ�သည။် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

(ဂ)အန��ဆ����က��ရ��၏ မ�တတ်မ�်ဓ�တပ်��မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

�က��က်�ဖ�က��ရ��အ၀ငလ်မ�်                            �က��က်�ဖ�က��ရ�� အ�ပခ်�ပ�်ရ�မ���� 

 

�က��က်�ဖ�က��ရ�� ရ��ဦ��က��င်�တ��က်�င�်                

�က��က်�ဖ�က��ရ���က��လက်က�န�်မ��ရ�ဌ�န 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

�က��က်�ဖ�က��ရ��၏ အ��ခခ�ပည� အလယတ်န်� �က��င်��င�်  

�က��က်�ဖ�က��ရ��၏ လ ပစ်စ်မ�� အသ����ပပ�� 

 

�က��က်�ဖ�က��ရ��၏ �ဒသခ�မ���၏ လ��နအ�မအ်မ� ��အစ��မ����င�်  

စ�မ�က�န�် ရ�ယ�အန��တ�င ်စ��ဆင�်�န�သ� �ခ��င�်က���ခ��င�် 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
 

 

�က��က်�ဖ�က��ရ��အတ�င�်ရ�� �ဒသခ�မ���၏ စက်မလက်မလ�ပ်ငန�်မ��� 

 

 

 

�က��က်�ဖ�က��ရ��တ�င�်နထ��င်က�သ� �ဒသခ�မ���၏ လ�မစ��ပ���အခ�က်မ���က�� 

စစ်တမ�်�က�က်ယ��နပ��  
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ဃ)က�မဏ�၏ CSR ဂ�ဏ�်ပ မ�တ်တမ်�မ��� 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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�က���်စ�သ�က�မဏ�လ�မ�တက်၏ (IEE အစ�ရငခ်�စ�) (၂၀၂၂) 
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