ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊
ဖြတ္လက္တိုေဒသ၊ ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၏
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္

(Environmental Management Plan – E.M.P.)
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1
အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ခဲမျဖဴ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ
ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းကို (၇.၈.၂၀၁၅) မွ စတင္ျပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊
ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဖြတ္လက္တိုေဒသ၌ သတၱဳတြင္း (ယခင္) ၀န္ၾကီးဌာန၏ ၆/၈/၂၀၁၅ ေန႔စြဲပါ ၀၀၈၀/၂၀၁၅
ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
အခန္း (၁)
(က) တည္ေနရာ - တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊

ဖြတ္လက္တို

ေဒသ၌ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပံု။
(ခ) အက်ယ္အ၀န္း - ဧရိယာ ၈၆၈.၈၉ ဧက (၃.၅၁၆၃ စတုရန္းကီလိုမီတာ) အတြင္း စမ္းသပ္
တုိင္းတာမႈ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
(ဂ) စီမံကိန္းကာလ - စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈ (၃) ႏွစ္ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္နိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈ (၁) နွစ္
စုစုေပါင္း (၄) ႏွစ္ အား ၇/၈/၂၀၁၅ မွ ၆/၈/၂၀၁၉ ထိေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ဃ) အေဆာက္အဦး - ယာယီအေဆာက္အဦး (၂) လံုးေဆာက္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
(င) ေျမေအာက္ေရႏွင့္ အကြာအေ၀း - စီးဆင္းေနေသာ ေခ်ာင္းေရရွိေသာ္လည္း Granite ထဲ၌
ေျမေအာက္ေရခိုေအာင္းေနမႈမေတြ႕ရပါ။
(စ) ဓာတုပစၥည္းသံုးစြဲမႈ - ေရျဖင့္ေဆးေၾကာသျဖင့္ ဓာတုေဆးမသံုးပံုႏွင့္ ယမ္းသံုးစြဲလိုမႈေဖာ္ျပျခင္း။
(ဆ) စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္
(၁) ဘူမိေျမပံုေရးဆြဲျခင္း
(၂) Channel Sample ယူျပီး Wolframite Concentrate ရယူပံုကို ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပျခင္း
(၃) ေျမာင္းရွည္ႏွင့္ အေပၚယံေျမနမူနာယူျခင္းတို႔ေဖာ္ျပျခင္း
(၄) လြန္တူးျခင္း - Strike Length နွင့္ Dip Length သိရွိရန္ လြန္တူး၍ နမူနာယူတြက္ခ်က္ပံု
အဆင့္ဆင့္ကိုပံုျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း
(၅) ထုနမူနာယူျခင္း - Bulk Sample ယူ၍ Ore Reserve Estimation တြင္ အေထာက္အကူ
ရေစပါမည္
(ဇ) အသံုးျပဳမည့္ စက္ယႏၲရားအင္အားကို္ လုပ္ငန္း (၅) ရပ္လံုး၌ လိုအပ္ေသာ စက္အင္အားကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(စ်) လုပ္သားအေရအတြက္ - လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်မ္းမွ်လုပ္သား (၂၈) ဦး ခန္႔ထား
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ည) အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ - ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ရက္လ်င္ (၈) နာရီ တစ္ဆိုင္းသာ အလုပ္လုပ္ပါမည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ လြန္တူးလုပ္ငန္း၌ အခ်ိန္ပိုလုပ္ရသည္မ်ား ရွိတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ဋ) ထုတ္လုပ္မည့္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ထြက္ရွိမႈ - စမ္းသပ္တိုင္းတာေရး ကာလျဖစ္သျဖင့္ ထုတ္ကုန္
မရွိေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ရသည့္ လုပ္ငန္းပမာဏကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ဌ) ေရလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ - ေရေခ်ာင္းငယ္မ်ား လုပ္ကြက္အတြင္း စီးဆင္းေနသျဖင့္
ေရလံုေလာက္မႈရွိျပီး၊ ၀န္ထမ္းသံုး၊ လြန္လုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ ေက်ာက္မႈန႔ေ
္ ဆးေၾကာသံုးဟု သံုးမ်ိဳး
ခြဲျခား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ဍ) ေလာင္စာဆီသံုးစြဲမႈ - တစ္ႏွစ္အတြင္းသံုးစြဲနိုင္မည့္ ခန္႔မွန္းစာရင္းေရးဆြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ဎ) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း - လုပ္ငန္းအလိုက္ စြန႔ပ
္ စ္မည့္ပစၥည္း အေျခအေနမ်ားကို (၈) မ်ိဳးခြဲျခား ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။
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(ဏ) သက္တမ္းကာလ - သက္တမ္း (၄) ႏွစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားျပီးျဖစ္ပါသည္။
(တ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေၾကာင္း - အမည္၊ လိပ္စာ၊ ရာထူး စသည့္တို႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ထ) ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အကြာအေ၀း - ၂.၅ မိုင္ အကြာအေ၀းအထက္တြင္ရွိျပီး၊ ရပ္ရြာႏွင့္
ေ၀းကြာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ဒ) ပတ္၀န္းက်င္ ျမစ္/ေခ်ာင္း၊ ေစတီပုထိုးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ - ေခ်ာင္းမ်ားသာရွိျပီး ျမစ္ၾကီး
မ်ားမရွိပါ။ ေစတီပုထိုးႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မရွိပါ။
(ဓ) ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ - စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းျပီးပါက ထုတ္ကုန္ေရးသို႔ ကူးေျပာင္းပါမည္။
(န)

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ

-

ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဦးခင္ေမာင္ေလးႏွင့္ အဖြဲ႕

ျဖစ္ပါသည္။
အခန္း (၂)
ေျမပံုကားခ်ပ္မ်ားေဖာ္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၃)
ကတိက၀တ္ျပဳခ်က္မ်ား
EMP ေရးသားသူ ဦးခင္ေမာင္ေလးႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ M.D. တိ႔မ
ု ွ ကတိ၀န္ခံခ်က္မ်ား
ေရးသားလက္မွတ္ထိုးထားပါသည္။
အခန္း (၄)
မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ မူေဘာင္မ်ား - ကုမၸဏီမွ လိုက္နာမည့္
(က) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား
(ခ) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား
(ဂ)

ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (စြန႔္လႊတ္အရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္ေလအရည္အေသြး၊
ဆူညံသံ၊ အန႔ံ၊ လူမႈဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခန္း (၅)
လက္ရွိပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား
(က) ဆူညံသံတိုင္းတာမႈမွတ္တမ္းမ်ား
(ခ) ေရအရည္အေသြး
(ဂ) ေလထုအရည္အေသြး
(ဃ) အမႈန္အမႊား
(င) အနံ႔
(စ) ေျမအရည္အေသြး
(ဆ) တိုက္စားမႈႏွင့္ ႏုန္းအနည္က်မႈ
(ဇ) ေတာေတာင္အေျခအေန
(စ်) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ (Flora + Fauna)
(ည) စီမံကိန္း အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန
တိ႔က
ု ို တိုင္းတာခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေရးသားထားပါသည္။
အခန္း (၆)
ထိခိုက္နိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား
- ဆူညံသံ၊ တုန္ခါမႈ၊ ေျမေပၚ/ ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး၊ ေလအရည္အေသြး၊ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း၊
ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိပစၥည္းတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္နွင့္ ေဂဟစနစ္
မထိခိုက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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- ထိ႔ျု ပင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ဇယား
ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
- ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ (ေလ့က်င့္မႈ၊ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား) တိ႔က
ု ို ဇယားျဖင့္
ေဖာျ္ပထားပါသည္။
အခန္း (၇)
အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ Church ၌တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပံု၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခ်က္အေပၚ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြေရးသားတင္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၈)
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ရံပံုေငြလ်ာထားျခင္း
- ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း
- ေျမေပၚ ေျမေအာက္ေရ၊ ေလထုအရည္အေသြး၊ ဖုန္မႈန္႔ပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ ေျမထုအရည္ေသြး၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံု
မ်ိဳးကြဲ၊ တုိက္စားမႈႏွင့္ အနည္က်မႈ၊ လူမႈေရးက်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ား
- ၂ - ၃ သိန္း/ လစဥ္သံုးရန္လ်ာထားမႈတို႔ကို ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၉)
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားမႈနွင့္ လစဥ္ ၂ ၃ သိန္း သံုးစြဲရန္ ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကိုေရးသားထားပါသည္။
အခန္း (၁၀)
CSR ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမွ CSR ပါ၀င္ထားမႈကို မွတ္တမ္းႏွင့္တကြ
တင္ေပးထား ပါသည္။
အခန္း (၁၁)
မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း
ပိတ္သိမ္းရန္ အၾကိဳကာလအျဖစ္ (၃) လသတ္မွတ္၍လည္းေကာင္း၊ ပိတ္သိမ္းကာလ
(၄) လ သတ္မွတ္၍ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားတင္ျပထားပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ဇယားျဖင့္လည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၁၂)
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား(၅) ဆင့္ခြဲျခား ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။
(၁) အၾကိဳတည္ေဆာက္ေရးကာလ
(၂) တည္ေဆာက္ျခင္းကာလ
(၃) စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးေဆာင္ရြက္သည့္ကာလ
(၄) လုပ္ငန္း မ်ားရပ္နားျခင္း
(၅) လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလဟု
အဆင့္ (၅) ဆင့္ခြဲျခားေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ကို တင္ျပထားပါသည္။
နိဂံုး
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ကတိက၀တ္ႏွင့္အတူ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ကြင္းဆင္း
စီစစ္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာအား စီစစ္အတည္ျပဳနိုင္ရန္ တင္ျပထားပါသည္။
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အခန္း (၁)
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
(က) တည္ေနရာ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူူးေဖာ္ေရး

ကုမၸဏီလီမိတက္သည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊

ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တိုေက်းရြာအနီးရွိ
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာသတၱဳမ်ား စမ္းသပ္တိုင္းတာခြင့္သံုးႏွစ္ (၇.၈.၂၀၁၅
မွ ၆.၈.၂၂၀၁၈) ထိႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာခြင့္တစ္ႏွစ္ (၇.၈.၂၀၁၈ မွ ၆.၈.၂၀၁၉) ထိ စုစုေပါင္း
(၄) နွစ္အား သတၱဳတြင္း (ယခင္) ၀န္ၾကီးဌာန ၆/၈/၂၀၁၅ ရက္စြဲပါခြင့္ျပဳမိန္႔အမွတ္ ၀၀၈၀/၂၀၁၅ ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
(ခ) အက်ယ္အ၀န္း
စမ္းသပ္တိုင္းတာခြင့္ရရွိေသာ

လုပ္ကြက္သည္

တစ္လက္မလွ်င္တစ္မိုင္စေကး

ေျမပံု

၉၅ - ေဂ်/၈ ေပၚတြင္က်ေရာက္ျပီး ဂရစ္ေျမပံုညႊန္းမ်ားမွာ လုပ္ကြက္ (၁) ၄၄၉ ၅၅၁၊ ၄၄၉ ၅၆၉၊ ၄၆၄
၅၆၉၊ ၄၆၄ ၅၆၇၊ ၄၆၇ ၅၆၅၊ ၄၇၈ ၅၆၆၊ ၄၇၉ ၅၆၄၊ ၄၇၆ ၅၆၃၊ ၄၇၇ ၅၆၀၊ ၄၆၅ ၅၅၈၊ ၄၆၆ ၅၅၅၊ ၄၇၃
၅၅၇၊ ၄၇၃ ၅၅၃၊ ၄၇၁ ၅၅၁ အတြင္းက်ေရာက္ျပီး ၈၂၀.၅၉ ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။ လုပ္ကြက္ (၂)
ဂရစ္ေျမပံုညႊန္းမွာ ၄၇၅ ၅၅၄၊ ၄၇၄ ၅၅၈၊ ၄၈၀ ၅၅၉၊ ၄၈၀ ၅၅၃ အတြင္းက်ေရာက္ျပီး ၄၈.၃၀
ဧကက်ယ္၀န္းပါသည္။ လုပ္ကြက္ (၂) ကြက္ စုစုေပါင္း ၈၆၈.၈၉ ဧက (၃.၅၁၆၃ စတုရန္းကီလိုမီတာ)
က်ယ္၀န္းပါသည္။

Location Map of Zaw Pho Kyin Area
Map part of – 95 J/8

ေဇာ္ဖိုးက်င္သတၱဳစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ကြက္၏ တည္ေနရာျပေျမပံု
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(ဂ) စီမံကိန္းကာလ
(ဂ - ၁) စမ္းသပ္တိုင္းတာခြင့္ (၃) ႏွစ္ (၇.၈.၂၀၁၅ မွ ၆.၈.၂၀၁၈)
(ဂ - ၂) ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာခြင့္ (၁) ႏွစ္ (၇.၈.၂၀၁၈ မွ ၆.၈.၂၀၁၉) ထိ စုစုေပါင္း (၄) ႏွစ္ ျဖစ္ပါ
သည္။
(ဃ) အေဆာက္အဦးအေရအတြက္
ေဇာ္ဖိုးက်င္ သတၱဳစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ကြက္အတြင္း၌ အေဆာက္အဦး (၂) လံုးရွိပါသည္။
(ဃ - ၁)

၃၀' x ၂၀' x

၈'

- ဘူမိေဗဒ၀န္ထမ္းရံုးႏွင့္ေနထိုင္တဲ

(ဃ - ၂)

၁၅' x ၁၅' x

၈'

- ေန႔စားအလုပ္သမားတဲ

လုပ္ကြက္အတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ေစရန္ တခါတရံတြင္ ၂/၃ ညအိပ္ Flying Camp မ်ားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယာယီတဲမ်ားျဖစ္ျပီး ၀ါးကာ၊ ၀ါးခင္း၊ သက္ကယ္/ သြပ္မိုးတို႔ျဖစ္ပါသည္။
(င) ေျမေအာက္ေရႏွင့္ အကြာအေ၀း (Ground Water Level)
လုပ္ကြက္အတြင္း၌ ဥတု (OK TU – Chaung) (မပည ၄၄၉ ၅၅၁ မွ ၄၇၂ ၅၅၈ ထိ)
ေခ်ာင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းလက္တက္ (မပည ၄၄၉ ၅၅၅ မွ ၄၅၄ ၅၆၈ ထိ) စီးဆင္းေနျပီး၊ လုပ္ကြက္၏
ေျမာက္ဖက္အနားစပ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္း (မပည ၄၄၉ ၅၆၈ မွ ၄၆၄ ၅၆၈ ထိ)
စီးဆင္းေနသည္မွအပ အျခားေခ်ာင္းမ်ားမရွိပါ။ သတၱဳရွာေဖြေသာေဒသ၏ အမ်ားစုေပၚထြက္ Outcrop
ေက်ာက္မွာ Granite ျဖစ္သျဖင့္ ေျမေအာက္ေရတင္က်န္ျခင္းမရွိပါ။ မိုးတြင္း၌ ယခင္တူးထားေသာ ဂူမ်ား၌
ေျမေအာက္ေရအနက္ ၄၀' မွ ၇၀ ' ေပ အတြင္းေတြ႕ရျပီး ေႏြအခါ၌ေျမေအာက္ေရမရွိပါ။ ၄င္းေဒသ၌
စီးဆင္းေခ်ာင္းမွတပါး ေျမေအာက္ေရလံုေလာက္စြာရွိနိုင္မည့္အေျခအေနမေတြ႕ရပါ။
(စ) သံုးစြဲမည့္ဓါတုပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
(စ - ၁) ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာမႈျပဳသည့္

သတၱဳအမ်ိဳးအစားမွာ

ခဲမျဖဴႏွင့္ အျဖိဳက္နက္ ျဖစ္ပါသည္။

အေလးစီးသတၱဳျဖစ္သျဖင့္ (Sp.Gr. 6.9 – 7.2) ေရျဖင့္ ယင္းခြက္သံုးေဆးေၾကာရံုမွ်ျဖင့္ စမ္းသပ္
တိုင္းတာ၍ရပါသည္။ သတၱဳသားပါ၀င္မႈ Sn% ႏွင့္ Wo3% သိလိုပါက ဓာတ္ခြဲခန္းၾကီးမ်ားသို႔
ေပးပိ႔ုစမ္းသပ္သျဖင့္ ဤလုပ္ကြက္အတြင္း၌ ဓာတုပစၥည္းသံုးစြဲျခင္းမရွိပါ။
(စ - ၂) သတၱဳေၾကာဖြင့္လွစ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက

(ရွာေဖြေရးကာလ ၄ နွစ္ႏွင့္ ၅ ႏွစ္

ေျမာက္) တိ႔ုတြင္ ယမ္းသံုးစြဲရန္ လုိအပ္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္းခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ဥပေဒမ်ားအညီ
သံုးစြဲပါမည္။
(၂၀၁၈ - ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လုိအပ္ခဲ႔လွ်င္)
Emulsion

- ၁၀၀၀ kg

Cordtex Fuse

- ၄၀၀၀ M

SAFETY Fuse

- ၁၀၀၀ M

Detonator

- ၆၀၀၀ N

Primer

- ၄၀၀ N

(ဆ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈ
(ဆ - ၁) ဘူမိေဗဒ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း - လက္ကိုင္ GPS ကိုအသံုးျပဳျပီး ၁" – ၁ မိုင္စေကးေျမပံုေပၚတြင္
Outcrop မ်ားေရးသြင္းျခင္း၊ ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားေဖာ္ျပျခင္း၊ သလင္းေၾကာ (Quartz Vein) နွင့္
Joint တို႔၏ လားရာ၊ အထူ၊ ငိုက္ေစာင္းေထာင့္ တိ႔အ
ု ားတိုင္းတာမွတ္တမ္းတင္ပါမည္။ ၄င္းေနာက္
ေျမပံုေပၚတြင္

ေနရာအလုိက္ေရးဆြဲ

မွတ္တမ္းတင္ပါမည္။

၄င္းေနာက္

ေရးဆြဲျခင္း၊ Cross – Section ေရးဆြဲျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

Geological

Map
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(ဆ - ၂) ယခင္တူးထားေသာ လိႈဏ္ဂူမ်ားတိုင္းတာျခင္း - လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၉၃၀ ႏွစ္ခန္႔ကပင္ ဤေဇာ္ဖိုးက်င္
လုပ္ကြက္၌ ကုမၸဏီႏွင့္လုပ္သားမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ခဲ႔ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၄င္းတို႔တူးေဖာ္
ထားေသာလိႈဏ္ဂူမ်ား၌

Mineralized

Quartz

Vein

မ်ားကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။

၄င္းသလင္း

ေၾကာမ်ားကို တိုင္းတာျပီးတူးေဖာ္ျပီး Adit, Length, Strike direction, Dip direction and
amount တိ႔က
ု ို တိုင္းတာျပီးမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ေပၚထြက္ေနေသာ သလင္းေၾကာ၏
အထူကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္၍ ၄" x ၂" (ခန္႔) Channel နမူနာမ်ားယူပါသည္။ နမူနာတစ္ခု၏
အေလးခ်ိန္သည္ ပ်မ္းမွ် 4 kg မွ 7 kg အတြင္းရွိပါသည္။ ၄င္းအမႈန္႔ၾကိတ္ျပီး (-#80) ေျမစာမ်ား
ကို

ေပပါျပတ္အတြင္း၌

ယင္းခြက္ျဖင့္က်င္ယူျပီး

အေလးစီးနမူနာမ်ားယူပါသည္။

၄င္းကဲ႔သို႔

က်င္ယူျပီး ေပပါခြံထဲသို႔က်ေသာ ေျမစာမ်ားကို သီးျခားသပ္ရပ္စြာစုပံုေပးထားပါသည္။ ေခ်ာင္း/
ေျမာင္း သိ႔စ
ု ြန႔္ပစ္ျခင္းမျပဳပါ။ အေလးခ်ိန္အနည္းငယ္သာရွိသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေပၚ
ေစနိုင္ပါ။ ယင္းခြက္ျဖင့္ က်င္ယူရရွိေသာ အေလးစီးမ်ားကို အုန္းခြံခြက္ (Coconut Shell) ျဖင့္
Fine Panning ျပဳလုပ္ျပီး Wolframite Concentrate မ်ားရယူပါသည္။

4" x 2" Channel

နမူနာအား

Measuring Can

Sample

အေလးခ်ိန္

ျဖင့္ ထုထည္တိုင္းျခင္း

ယင္းခြက္ျဖင့္

- # 80

အေျခာက္ခံျခင္း

လူအားျဖင့္ (သိ႔)ု

က်င္ယူျပီး

စက္ငယ္ျဖင့္ၾကိတ္ခြဲျခင္း

Fine Panning

သံလုိက္ဆြဲထုတ္ျခင္း

By Coconut shell

Wolframite
Concentrate

(ဆ - ၃) ေျမာင္းရွည္ (Trench) ႏွင့္ အေပၚယံေျမနမူနာယူျခင္း - ဤေဇာ္ဖိုးက်င္ဧရိယာတြင္ White
Granite အေပၚပိုင္းတြင္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ေျပာင္းလဲသြားေသာ Red Granite Soil မ်ားက်န္ရွိ
ေနပါသည္။ ထို Red Granite Soil ထဲ၌ ယခင္က Veinlet (Weathered) ေပၚထြက္ပိုင္းမ်ားကို
အျမင့္ေတာင္ေပၚမွ

ေရေျမာင္းသြယ္ယူျပီး

ေရပန္းေဖ်ာ္စားခဲ႔ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

၄င္း

Weathered Veinlet နွင့္ Vein တိ႔ုေအာက္ေရာက္ေသာအခါ မာသြားေသာ Vein မ်ားကို
ေျမေအာက္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းနည္းျဖင့္ သတၱဳထုတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ Red Granite Soil
ကမ္းပါးမ်ားက်န္ရွိေနသျဖင့္ ၄င္းကမ္းပါးယံကို အျမင့္မွအနိမ့္သို႔ ၄" x ၂" ေျမာင္းတူးျပီး
ေျမနမူနာယူ၍ ေပပါတြင္း၌ယင္းခြက္ျဖင့္ က်င္ယူျပီး အေလးစီး Wolframite ပါ၀င္မႈရွိ မရွိ
စမ္းသပ္ပါသည္။ နမူနာတစ္ခုအေလးခ်ိန္သည္ ကမ္းပါးအျမင့္ေပၚမူတည္ျပီး 5kg – 10 kg
ထိရွိတက္ပါသည္။ ေျမာင္းရွည္ (Trench) တူးရန္မွာ မ်ားစြာမလိုအပ္ပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
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ေျမေအာက္

လိႈဏ္ဂူမ်ား၌

Mineralized

Quartz

Vein

Outcrop

မ်ားကို

ထင္ရွားစြာ

ေတြ႕ေနရသျဖင့္ Linking သိရန္အလို႔ငွာသာ ေျမာင္းရွည္ ၁ခု ၂ခု တူးရန္သာလိုအပ္ပါသည္။
တစ္ႏွစ္လွ်င္အေပၚယံကမ္းပါးေျမနမူနာယူျခင္း ၁၀ ခု = 80 – 100 kg
ေျမာင္းရွည္နမူနာ

၂ ခု = 30 – 60 kg

(ဆ - ၄) လြန္တူးျခင္း (Drilling) - အထက္ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီး
သည့္အခါ သတၱဳပါသလင္းေၾကာတုိ႔၏ တည္ရွိမႈကို သိရွိရန္လိုအပ္လာပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္
သတၱဳေၾကာ

(Strike

Length)၊

အနက္

(Dip

Length)

နွင့္အထူေပတို႔သိရွိႏိုင္ရန္

ေျမေအာက္သို႔လြန္တြင္းမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ရပါသည္။ လြန္တြင္းတူးေဖာ္ရန္ Tripod ယာယီဆင္ျပီး
စက္၊ ပိုက္မ်ားျဖင့္ ေျမေအာက္သို႔တည့္မတ္စြာ (Vertical) နွင့္ အေစာင္း (Inclined) နွစ္မ်ိဳး
လိုအပ္သလိုတူးေဖာ္ပါသည္။ တူးေဖာ္ေသာက်င္း၏ အခ်င္းမွာ ( 30 – 42 mm ) အတြင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ တူးေဖာ္ရရွိေသာ လြန္စာ (Core Sample) မ်ားကိုယူျပီး စနစ္တက်
Log ေရးျခင္း၊ အထက္ေအာက္မွန္ေအာင္ထားျခင္း လုပ္ရပါသည္။ ၄င္းေနာက္ သလင္းပါ
သလင္းေၾကာ နမူနာတို႔၏ အမွန္အထူ (True Thickness) ရေအာင္တြက္ယူျခင္းျပဳျပီး ၄င္း Core
Sample အား တစ္၀က္ခြဲျပီး ဓာတ္ခြဲအေျဖပိ႔ရ
ု ပါသည္။ ၄င္း ဓာတ္ခြဲအေျဖျဖင့္ သတၱဳပါ၀င္ႏႈန္းႏွင့္
Ore reserve estimation တိ႔ုေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ က်န္ Core Sample မ်ားကို စတိုတြင္
စနစ္တက် သိမ္းထားပါသည္။
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းလြန္တူးမည့္ အစီအစဥ္

လြန္တူးမည့္ေနရာ
ေရြးခ်ယ္ျခင္း
Selecting of

လြန္တူးျခင္း
Drilling

Drill Site

Chemical Lab for
essaying
ဓာတ္ခြဲခန္းပို႔
ဓာတ္ခြဲျခင္း

ဓာတ္ခြဲအေျဖျဖင့္
ORE RESERVE
တြက္ခ်က္ျခင္း

နမူနာအေလးခ်ိန္ျခင္း
Weighing the Sample

လြန္တူးစာရယူျခင္း
Collection of
Core Sample

Splitting of
Core Sample
လြန္စာနမူနာ
တစ္၀က္ခြဲျခင္း

က်န္လြန္စာမ်ားစနစ္တက်
သိမ္းထားျခင္း
Keeping Core Samples
in Store
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(ဆ - ၅) ထုနမူနာယူျခင္း (Bulk Sampling) - လြန္တူးျခင္းေၾကာင့္ Strike Length, Dip Length ႏွင့္
True

Thickness

တို႔၏

အေျဖမ်ားကို

အားကိုးေလာက္ေသာ

အေထာက္အထားအျဖစ္

အသံုးျပဳတြက္ခ်က္ရေသာ္လည္း၊ သတၱဳအမ်ိဳးအစားအလိုက္ Nugget effect ရွိေသာ သတၱဳမ်ား
ရွာေဖြရာတြင္ ထုနမူနာယူျခင္း (Bulk Sampling) ျပဳလုပ္ျပီး သတၱဳပါ၀င္မႈကို တြက္ခ်က္ယူေလ့
ရွၾိ ကပါသည္။

ဤေဇာ္ဖိုးက်င္ဧရိယာ၌

တခ်ိဳ႕ေသာ

လုပ္ကြက္မ်ားကို

ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူ

ဆက္လက္ေဖာက္ျပီး ၅ မီတာျခား နမူနာယူျပီး နမူနာျပင္ဆင္၍ ဓာတ္ခြဲခန္းပို႔ ဓာတ္ခြဲယူပါမည္။
၄င္းေနာက္ Ore Reserve Estimation တြင္ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါမည္။ ၂၀၁၈ - ၁၉ ခုနွစ္
ကြင္းဆင္းကာလအတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း Tunnel မ်ားကိုဖြင့္ျပီး နမူနာယူရန္ ေမွ်ာ္မွန္း
ပါသည္။

(ဇ) အသံုးျပဳမည့္ စက္ယႏၲရားအင္အား
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေအာက္ပါစက္ပစၥည္းႏွင့္ ယႏၲရားမ်ားကို
အသံုးျပဳပါမည္။
(၁) လြန္တူးစက္ (ပိုက္ရွည္ ၂၀၀ မီတာ တူးေဖာ္နိုင္ရန္)

တစ္စံု

(၂) Dump Truck 6 wheels

(၁) စီး

(၃) Mine Cars (1/2 Ton)

(၄) စီး

(၄) Air Compressor 35 Hp, 80 CFM

(၃) လံုး

(၅) Jack Hammer

(၃) စံု

(၆) Jaw Crusher (ငယ္)

(၁) လံုး

(၇) Pulverizer

(၁) လံုး

(၈) အေလးခ်ိန္ရန္ ကတၱားငယ္

(၁) လံုး

(၉) Measuring Can

(၁) လံုး

(၁၀) ေပပါျပတ္

(၆) လံုး

(၁၁) မီးစက္ငယ္ 5kw

(၂) လံုး

(၁၂) လက္ဆြဲသံလိုက္နွင့္ ဘူမိေဗဒသံုးလက္ကိုင္ကိရိယာမ်ား၊ ေျမတိုင္းကိရိယာမ်ား

(၁) စံု

(စ်) အသံုးျပဳမည့္လုပ္သားအေရအတြက္
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း၌ ေအာက္ပါလုပ္သားမ်ားကိုခန္႔ထား ေဆာင္ရြက္
ပါမည္။
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စဥ္

ဌာန

၀န္ထမ္းဦးေရ
က်ား

စုစုေပါင္း

မွတ္ခ်က္

မ

၁။

Consulting Geologist

၁

၁

၂။

Chief Geologist

၁

၁

၃။

Geologist

၂

၂

အခ်ိန္ပိုင္း
(ပ)နွစ္ (၂) ဦး၊ (ဒု)ႏွစ္ (၂) ဦး
(တ)ႏွစ္ (၁) ဦး၊

၄။

လုပ္သား

၄

၅။

လြန္တူးလုပ္ငန္း

-

၆။

ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူတူးလုပ္ငန္း (၃x၄ဦး)

၇။

၄
-

-

၁၂

၁၂

Sample ယူျခင္း (Chip,Channel)

၃

၃

၈။

နမူနာျပဳျပင္ျခင္း က်င္ယူျခင္း

၁

၉။

ထမင္းခ်က္
စုစုေပါင္း

၂၄

၂

၃

၂

၂

၄

၂၈

- တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ လ
- ပုတ္ျပတ္ငွားရမ္းပါမည္
- တစ္ႏွစ္ (၈) လ လည္ပတ္
- တစ္ႏွစ္ (၈) လ

(ည) တစ္ရက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္
ေဇာ္ဖိုးက်င္ဧရိယာအတြင္းကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လြန္တူးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ
တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေန႔ဆိုင္း တစ္ဆိုင္းစနစ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ နံနက္
(၀၈း၀၀) နာရီမွာ ညေန (၅း၀၀) နာရီထိ လုပ္ခ်ိ္န္သတ္မွတ္ထားပါမည္။ ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ မွ ၀၁း၀၀ နာရီ
ကို ထမင္းစားခ်ိန္ (နားခ်ိန္) အျဖစ္သတ္မွတ္ပါမည္။ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခ်ိန္ပိုလုပ္ေဆာင္ရန္မရွိ
ေသာ္လည္း

လြန္တူးလုပ္ငန္းတြင္

လုပ္ငန္းသေဘာအရ

အခက္အခဲရွိလာသည့္အခါ

အခ်ိန္ပိုမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရတတ္ပါသည္။
(ဋ) ထုတ္လုပ္မည့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ထြက္ရွိမႈ
ေဇာ္ဖိုးက်င္ဧရိယာ၌ ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးက်င္
ဧရိယာ၌ စမ္းသပ္တိုင္းတာရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ထုတ္ကုန္အျဖစ္မရွိေသးပါ။ သတၱဳ
ပါ၀င္ႏႈန္းတိုင္းတာရန္သာ သလင္းေက်ာက္ေၾကာမ်ား ရိုက္ထုယူျခင္းရွိပါမည္။
တစ္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာက္သားထုယူမႈ
ေက်ာက္နမူနာ ၄" x ၃" x ၂" အရြယ္ခန္႔

၆၀ တံုး

သလင္းေၾကာနမူနာ ၄" x ၂" (ေျမာင္းမွ)

၆၀ ခု

= 0.84 Cuft = 0.063 MT

၄" x ၂" x ၃' x ၆၀ = ( 15 ) Cuft
(1.13) Ton
(Core Sample) လြန္းတူးအူစာနမူနာ 200m x Ø (30 - 42mm) x ၆ တြင္းစာနမူနာ
200m x Ø (30 - 42mm) x 6 = 0.8485 m3 (2.2485 Tons)
Bulk Sampling ေက်ာက္သား 3' x 6' x 12' x 18N.

= 3888 Cuft (292 Tons)

(ဌ) တစ္ႏွစ္အတြက္ေရလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရရယူသံုးစြဲမည့္ေရအရင္းအျမစ္
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၏ အေနာက္ပိုင္း (မပည ၄၅၀ ၅၅၈ မွ မပည ၄၅၃ ၅၆၉) သို႔
စီးဆင္းေနေသာေခ်ာင္းငယ္သည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လည္ ေရစီးဆင္းေနပါသည္။ ေႏြကာလအထိပင္ Ø 1"
ပိုက္ခန္႔ ေရစီးဆင္းေနသျဖင့္ အမႈန္ေထာင္းထားေသာ ေျမစာ (၀.၅တန္/day) တန္ကို ေဆးေၾကာရန္
လံုေလာက္ပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ဘူမိေဗဒ၀န္ထမ္းမ်ားသံုးရန္လည္း ေလာက္ငွပါသည္။
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တစ္လသံုး

တစ္ႏွစ္သံုး

(၁) လူ၀န္ထမ္း (၃၀) ဦး x ၃၀ ဂါလံ x ၃၀

၂၇၀၀၀ ဂါလံ

၂၁၆၀၀၀ ဂါလံ (၈ လ လုပ္ကိုင္)

(၂) လြန္စက္သံုး ၂၀၀ဂါလံ/hr x ၈ x ၃၀

၄၈၀၀၀ ဂါလံ

၂၈၈၀၀၀ ဂါလံ (၆ လ လုပ္ကိုင္)

(၃) ေက်ာက္မႈန္ေဆးေၾကာသံုး

၅၀၀ ဂါလံ

၆၀၀၀ ဂါလံ (ေရလွည့္စနစ္)

(ေပပါျပတ္အတြင္းသာေဆး၍ေရဆံုးရႈံးနည္း)
(ဍ) တစ္ႏွစ္သံုးစြဲမည့္ေလာင္စာဆီစာရင္း
ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္း၌ အဓိကစက္ၾကီးသံုး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လြန္တူးျခင္းႏွင့္
လႈိဏ္ဂူေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ က်န္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လက္သံုးကိရိယာမ်ားသာ ျဖစ္သျဖင့္
ယာဥ္အေနျဖင့္လည္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သာသံုးျပီး တလလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ခန္႔သာ ရိကၡာႏွင့္ ေလာင္စာဆီ
ကားငွားရမ္းသယ္ယူပါသည္။
(၁) ဓာတ္ဆီ တလ ၂၀ ဂါလံ x ၁၂
(၂) ဒီဇယ္ဆီ လြနတ
္ ူး ၃ ဂါလံ x ၈ နာရီ x ၂၀ ရက္ x ၄ လ

- ၂၄၀ဂါလံ/ တစ္ႏွစ္
= ၁၉၂၀ ဂါလံ

လိႈဏ္ဂူေဖာက္ ၁.၅ ဂါလံ x ၂ လံုး x ၂ နာရီ x ၂၀ ရက္ x ၆ လ = ၇၂၀ ဂါလံ

၃၃၆၀ဂါလံ/တစ္ႏွစ္

၀.၇၅ ဂါလံ x ၁ လံုး x ၈ နာရီ x ၂၀ ရက္ x ၆ လ = ၇၂၀ ဂါလံ
(၃) စက္ဆ/ီ ေခ်ာဆီ

- ၆၀ဂါလံ

(ဎ) စြန႔္ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ( အစိုင္အခဲ၊ အရည္၊ အခိုးအေငြ႕) အမ်ိဳးအစား/ ပမာဏ
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌ စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း
မ်ားစြာ ထြက္ရွိျခင္းမရွိပါ။
(၁) Chip Sample ေက်ာက္နမူနာ

- မရွိပါ

(Thin Section ျဖတ္ျပီးေလ့လာမႈျပဳရန္သာ)
(၂) လြန္တူးစာမ်ား

- မရွိပါ

(ထက္ျခမ္းခြဲျပီး ဓာတ္ခြဲခန္းနမူနာပို႔)
(၃) ေျမစာေထာင္းေဆးေၾကာျခင္း

- 0.55 Cuyd/yr

(၄) Bulk Sampling မ်က္ႏွာျပင္မွေက်ာက္သားေျမာင္းနမူနာ ၄" x ၂" x ၃ft x ၈၀ - ၁၀၀ခု
နမူနာယူရန္မလိုေသာကိစၥရပ္၌ ေျမေအာက္၌ျပန္ဖ႔ေ
ို ပးခဲ႔ပါသည္။

- (0.49 – 0.617)yd3/yr

(၄" x ၂" x Vein Thickness ကိုသာ နမူနာယူပါမည္)
(၅) Bulk Sampling ေက်ာက္သားအားၾကိတ္ခြဲေထာင္းထုေဆးျခင္း

- 144 Cuyd/yr

(၆) လြန္တူးျခင္းေၾကာင့္ေရဆိုး/ ေရညစ္ႏွင့္ စက္ဆီေခ်ာဆီေဟာင္း
ေရညစ္ ၁၅၀ ဂါလံ/hr x ၈ x ၃၀ x ၄

- ၁၄၄၀၀၀ ဂါလံ/yr

(၄ ေပ x ၄ ေပ နက္ ၅ ေပ ၃ က်င္းတူး၍ သိုေလွာင္ပါမည္/ ေရၾကည္ျပန္သံုးပါမည္)
စက္ဆီ/ ေခ်ာဆီ (က်င္းတူးျမွဳပ္ပါမည္)

- ၅၀ ဂါလံ/yr

(၇) အေငြ႕ (စက္မီးခိုးေငြ႕ထြက္နိုင္ပါသည္)
(ရြာနွင့္ ၂.၅ မိုင္ေက်ာ္ေ၀းကြာပါသည္)
(၈) ေရဆိုးေရညစ္မ်ား

≈ ၅၀၀၀ ဂါလံ/yr

(ေျမက်င္းတူး၍စြန႔္ပစ္ပါမည္)
(ေျမစာေဆးေၾကာျပီးေရကို အနည္ထိုင္ျပီး ေရၾကည္ကိုျပန္သံုး/ သြန္ျပစ္ပါမည္)
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(ဏ) သက္တမ္းကာလ
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ သတၱဳရွာေဖြ စမ္းသပ္တိုင္းတာရန္
ေအာက္ပါ သက္တမ္းကာလမ်ားအတြင္း ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
စဥ္
၁။

ခြင့္ျပဳမိန္႔အမွတ္

စတင္လုပ္ကိုင္

လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

ခြင့္ျပဳသည့္ရက္

ကုန္ဆံုးရက္

၇-၈ -၂၀၁၅

၆-၈-၂၀၁၉

၀၀၈၀/ ၂၀၁၅

ခြင့္ျပဳသက္တမ္း

မွတ္ခ်က္

စမ္းသပ္တိုင္းတာေရး (၃) ႏွစ္ +

မူလ

ျဖစ္ေျမာက္နိုင္စြမ္းေလ့လာေရး(၁)ႏွစ္

သက္တမ္း

(တ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေၾကာင္း
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌ စမ္းသပ္တိုင္းတာခြင့္ရရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီမွာ ေတာင္ပိုင္း
ကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး

ကုမၸဏီလီမိတက္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ

ေအာက္ပါ

အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

အၾကီးစား ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္း

ကုမၸဏီအမည္

ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္

မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ

ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္
၆/မမန (ႏိူင္) ၁၂၈၆၄၉

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

၂၀၂၈/၂၀၁၁-၂၀၁၂

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္ (၂၃) ဗိုလ္ခ်ိဳလမ္း၊ အင္ၾကင္းျမိဳင္အိမ္ယာ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဖုန္းနံပါတ္

၀၉ - ၅၁၀၃၄၁၅

ဒါရိုက္တာမ်ား

၁။ ဦးေဇာ္ျမင့္ထူး (Executive Chairman)
၁၃/တကန (နိုင္) ၁၉၇၆၆၀
၂။ ဦးစြမ္းထက္ေအာင္ (Managing Director)
၆/မမန (နိုင္) ၁၂၈၆၄၉
၃။ ဦးဟုန္ခ်င္ပန္း (Director)
၉/ပဥလ (နိုင္) ၀၀၆၅၄၅

(ထ) ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အကြာအေ၀း
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၏ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ေက်းရြာတည္ရွိမႈမရွိပါ။ အနီးဆံုး ၾကစ္ေပါင္
ေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ၂

၁
၂

မိုငခ
္ န႔္ကြာေ၀းပါသည္။ ဖြတ္လက္တိုရြာသည္ ၂.၅ မိုင္ေက်ာ္ကြာေ၀းျပီး ဟိႏၵား

သတၱဳတြင္းေက်းရြာသည္ ၃ မိုင္ခြဲေက်ာ္ကြာေ၀းပါသည္။
(ဒ) အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ေစတီပုထိုးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိမႈအေျခအေန
လုပ္ကြက္အတြင္းႏွင့္

အနီးတစ္၀ိုက္ျမစ္မ်ားမရွိပါ။

ေတာင္ေပၚေခ်ာင္းမ်ားသာရွိပါသည္။

ျမစ္၊ ေခ်ာင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ အလြန္ကြာေ၀းပါသည္။ လုပ္ကြက္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေခ်ာင္းႏွင့္ လုပ္ကြက္
ေတာင္ပိုင္းျခမ္း အုတ္တူ (OKTU) ေခ်ာင္းတိ႔ုသာရွိပါသည္။ ေစတီပုထိုး၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားမရွိပါ။
လုပ္ငန္းသံုးေရမွာ အနည္းငယ္သာလိုအပ္၍ အျမဲစီးဆင္းေနေသာ ေခ်ာင္းေရျဖင့္လံုေလာက္ပါသည္။
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(ဓ) ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္အတြင္း ခဲမျဖဴ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာသတၱဳမ်ား ရွာေဖြစမ္းသပ္
တိုင္းတာျပီးပါက Ore Reserve Estimation တြက္ခ်က္ပါမည္။ စီးပြားျဖစ္သတၱဳပါ၀င္ပါက အၾကီးစား
သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(န) ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲသည့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
စဥ္
၁။

အမည္
ဦးခင္ေမာင္ေလး

အရည္အခ်င္း
B.Sc. (Geology) 1969

တာ၀န္၀တၱရား
တာ၀န္ခံကၽြမ္းက်င္သူ

U N Fellowship (Leningrad) 1981
General Manager (Rtd) ME.2
၂။

ဦးမင္းဇင္

B.E. (Mining) 2010

သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ

၃။

ဦးလွနိုင္ဦး

B.Sc. Honus (Geology) 2005

ဘူမိေဗဒလုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊
သတၱဳသန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၄။

ေဒါက္တာဟုန္ခ်င္ပန္း

M.B.B.S. (Mdy) 2010

က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး

၅။

ဦးေက်ာ္ေဌးလြင္

B.Sc. (Chem) 2004

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေရအရည္အေသြး

၆။

ဦးဘီေဟး

B.Sc. (Zoology) 2006

လူမႈစီးပြား + ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ၊
ဆူညံမႈ၊ ေလညစ္ညမ္းမႈ
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အခန္း (၂)
ေျမပံုနွင့္ကားခ်ပ္မ်ား
Maps and Layout Plan
ခဲမျဖဴ အျဖိဳက္နက္နွင့္ ေရာရာရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၏ တည္ေနရာ၊ အနီးပတ္၀န္းက်င္ျမင္ႏိုင္ေသာ ေျမပံုမ်ား လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္
မႈေဖာ္ျပသည့္ ကားခ်ပ္မ်ား၊ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားထြက္ရွိမႈ၊ စြန႔ထ
္ ုတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနျပကားခ်ပ္မ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
(က) ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၏ တည္ေနရာ၊ အနီးပတ္၀န္းက်င္အားျမင္ေတြ႕နိုင္သည့္ ေျမပံုမ်ား

Part of Map Sheet – 95 J/8

ေဇာ္ဖိုးက်င္သတၱဳစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ကြက္၏ တည္ေနရာျပေျမပံု

လုပ္ကြက္ (၁) - ၈၂၀.၅၉ ဧက

လုပ္ကြက္ (၂) - ၄၈.၃၀ ဧက
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လုပ္ကြက္ (၁) ေျမပံုညႊန္း

လုပ္ကြက္ (၂) ေျမပံုညႊန္း

A - 449 551

H - 476 563

O - 475 554

P - 474 558

B - 449 569

I - 477 560

Q - 480 449

R - 480 553

C - 464 569

J - 465 558

D - 464 567

K - 466 555

E - 467 565

L - 473 557

F - 478 566

M - 473 553

G - 479 564

N - 471 551

ေဇာ္ဖိုးက်င္ဧရိယာအနီးရွိ သစ္ဆြဲကားလမ္းေဟာင္းမ်ားအား Google Earth မွေတြ႕ျမင္ရပံု
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Communication Map of Zaw Pho Kyin Area
Part of Map Sheet. 95 J/8

Zaw Pho Kyin Area
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(ခ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္အဆင့္ဆင့္ျပကားခ်ပ္
(ခ - ၁) Chip Sample ယူျခင္း
Mineralized Quartz Vein
(4" x 2" x width)

Weighing

Volume Measuring by
Can

Dry and Crushing
Pulverizing
- # 80
Rough Panning

Fine Panning

Removal of Magnetic
Particle and impurities

Weighing the Wolframite for
wt% Calculation

Tail Piling on
Surface
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(ခ - ၂) ေျမာင္းရွည္ (Trench) ႏွင့္ အေပၚယံ ေျမနမူနာယူျခင္း
Soil Channel Sample (၄" x ၂" x ေျမဆီလႊာအထူ)
ေျမာင္းရွည္ (Trench Sample)

Volume Measuring
by can

Rough Panning

Tail Piling
on Surface

Fine Panning

Removel of Magnetic
Particle and impurities

Weighing the Wolframite
For lb/yd3 ground value

(ခ - ၃) လြန္တူးျခင္း (Drilling)

လြန္တူးမည့္ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း

လြန္တူးျခင္း

Selection of Drill Site

Drilling

လြန္အူစာတ၀က္ခြဲျခင္း

လြန္အူစာရယူျခင္း

Splitting of Core Sample

Collection of
Core Sample

က်န္လြန္အူစာမ်ားစနစ္

လြန္အူတစ္၀က္အေလးခ်ိန္ျခင္း

ဓာတ္ခြဲခန္႔ပ႔ိုဓာတ္ခြဲျခင္း

တက်သိမ္းထားျခင္း

Weighing the Sample

Chemical Lab for

Keeping Core
Sample in Store

Assaying
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(ခ - ၄) ထုနမူနာယူျခင္း (Bulk Sampling)
သလင္းေၾကာ၌လြန္တြင္းေဖာက္ျခင္း
Drilling in Quartz Vein

ယမ္းေဖာက္ခြဲျခင္း
Bleshing

ေဖာက္ခြဲေျမစာမ်ားသယ္သူျခင္း

နမူနာယူျခင္း

Mineralized Quartz Ore

Channel Sample (4"x2")
5m apart

အေလးခ်ိန္ျခင္း

အေလးခ်ိန္ျခင္း

Weighing

Weighing

ၾကိတ္ခြဲျခင္း

ၾကိတ္ခြဲျခင္း

Crushing+Pulverizing

Crushing+Pulverizing

- # 100 mesh
Washing in Sluice boxes

On Surface
(Via Ponds)

Sent to Chemical Lab for
Assaying

Tail
Piling

- # 100 mesh

Fine Panning

Ore Reserve Estimation
(Assay Method)

အပူေပးအေျခာက္ခံျခင္း
Drying

Removel of Magnetic
Particle and impurities

အျဖိဳက္နက္အေလးခ်ိန္ခ်ိန္ျခင္း
Weighing Wo3 + Sno2
Concentrate
Ore Reserve Estimation
(Bulk Sampling Method)
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(ဂ) စြန႔္ပစ္ေရထြက္ရွိမႈႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈအေျခအေနျပကားခ်ပ္
Bulk Sampling
ထုနမူနာရယူျခင္း

အေလးခ်ိန္ျခင္း
Weighing

အဆင့္ဆင့္ၾကိတ္ခြဲျခင္း
Grinding & Pulverizing

Recycle Clean Water

ယင္းပံုးျဖင့္သတၱဳေဆးေၾကာျခင္း
Dressing by Sluice box
အႏုစိတ္ယင္းခြက္သန္႔စင္ျခင္း
Fine Panning

အပူေပးအေျခာက္ခံျခင္း

စြန႔ပ
္ စ္ေရကန္

Drying

Tailing Pond (1)

သံလိုက္ခြဲျခားျခင္း

စြန႔ပ
္ စ္ေရကန္

Removel of Magnetic
Particle and impurities

အျဖိဳက္နက္/ခဲမျဖဴ သတၱဳသန္႔စင္
Final Concentrate

Tailing Pond (2)

စြန႔ပ
္ စ္ေရကန္
Tailing Pond (3)

အနည္ထိုင္ျပီးေရၾကည္
Recycle Clean Water
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အခန္း (၃)
ကတိက၀တ္
ကတိက၀တ္ျပဳခ်က္မ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္
ခရိုင္၊

ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊

ဖြတ္လက္တိုေဒသရွိ

သတၱဳမ်ားရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာမႈ

ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ခဲမျဖဴ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

အျဖိဳက္နက္ေရာရာ

လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚ

ထိခိုက္ေစနိုင္သည့္အခ်က္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္
ပါရွိသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္နိုင္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ
စစ္ေဆးမည့္

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အစီအစဥ္မ်ားအား

လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။
(က) ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူ (Adit) မွ နမူနာယူသည့္ သလင္းေၾကာမ်ားအား အမႈန႔ၾ္ ကိတ္ျပီး ယင္းပံုးျဖင့္
ေဆးေၾကာရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ ယင္းျမီး (Tailing) မ်ားကို Tailing Pond (၃) လံုးျဖင့္ အဆင့္ဆင့္
အနည္ထိုင္ေစျပီး၊ ေရၾကည္ကို ယင္းပံုးေဆးေၾကာမႈလုပ္ငန္းတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳပါမည္။ ေဒသေခ်ာင္း
အတြင္းေရေနာက္နွင့္သဲစာမ်ား တိုက္ရိုက္ပစ္ခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ခ) ယင္းသို႔ Tailing Pond (၃) ဆင့္ျဖင့္ ခံယူရာ၌ Pond မ်ားတြင္ ျပည့္လာပါက Backhoe +Dump Truck
သံုးျပီး သတ္မွတ္ေနရာတြင္ စုပံုေပးပါမည္။ ေဒသေခ်ာင္းအတြင္း မက်ေရာက္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္
ပါမည္။
(ဂ) ထိုကဲ့သို႔ စုပံုထားေသာ Tailing Surface ေပၚတြင္ Top Soil တင္ေပးျပီး ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး
ေပးပါမည္။
(ဃ) အဆိုပါစြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားျပိဳက်ျပီး ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စီးဆင္းမသြားေစရန္ အတားအဆီး၊ နံရံ ထိန္းမ်ား
ခိုင္မာစြာေဆာက္လုပ္ထားပါမည္။
(င) လုပ္ကြက္ဧရိယာႏွင့္ဆက္စပ္နယ္ေျမအတြင္းစိမ္းလန္းစိုေျပေစေရး၊ ေဂဟစနစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္ ျမင္ကြင္းရႈခင္း
မ်ား လွပေစေရးအတြက္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
(စ) ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ နီးစပ္သည့္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ လမ္းျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊
ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကူညီေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေဒသခံမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္ခန္႔ထားေပးပါမည္။
(ဆ) သတၱဳစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၌ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စနစ္တက်
စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ဇ) ၀န္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(စ်) ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ လြန္စြာကြာေ၀းသျဖင့္ ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိနိုင္
ေသာ္လည္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(ည) လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ အသံုးျပဳခဲ႔သည့္ ေျမေနရာမ်ားအားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမယာအသံုးခ်မႈလုပ္ငန္း
တစ္ရပ္ ထူေထာင္နိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါမည္။
(ဋ)

စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာႏွင့္

စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ားေၾကာင့္

စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးအတြက္

ရန္ပံုေငြသီးျခားသတ္မွတ္ထားရွိ၍

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္

ထိခိုက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ျပီး ေလ်ာ့နည္းေစေရးစီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ဌ) သတၱဳရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ
မရွိေစေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ငန္းစတင္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ခ်ိန္မွ လုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလအထိေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
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(ဍ) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) အခန္း (၁၄) ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားႏွင့္
အျခားစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အခ်က္
မ်ားရွိလာခဲ႔ပါက

အဆိုပါအခ်က္အေပၚ

သတ္မွတ္ထားသည့္

ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။
ထိ႔ုအျပင္ စီမံကိန္းနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခန္း(၄)တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံတကာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္မ်ားတြင္ပါရွိသည့္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။
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ကတိခ၀
ံ န္ခ်က္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာ
အုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တိုေဒသရွိ ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌ ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ
ခဲမျဖဴ

အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ

ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာ၌

လိုက္နာရမည့္

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (Environmental Management Plan – EMP) အား ဦးခင္ေမာင္ေလး
ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ

ကြင္းဆင္းေလ့လာျပီး

ျပဳစုေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳအပ္ပါသည္။

ဦးခင္ေမာင္ေလး
(အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)
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ကတိ၀န္ခံခ်က္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္
ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တိုေဒသရွိ ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌
ခဲမျဖဴ အျဖိဳက္နက္နွင့္ေရာရာသတၱဳရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဦးခင္ေမာင္ေလး
(အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္) အဖြဲ႕၏ ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (Environmental
Management Plan – EMP) ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း လိက
ု ္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံကတိ
ျပဳအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္
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အခန္း (၄)
မူ၀ါဒ ဥပေဒႏွင့္ မူေဘာင္မ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာ
ေရးႏွင့္

လူမႈေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊

ကုမၸဏီမွလုိက္နာေဆာင္ရြက္မည့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ

နည္းဥပေဒမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ သည္။
(က) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား
ခဲမျဖဴ၊

အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာသတၱဳစမ္းသပ္တိုင္းတာမႈေၾကာင့္

မရွိေစေရးအတြက္

ကုမၸဏီမွခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားမွာ
(၁) ကုမၸဏီ၏တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္တို႔သည္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ စည္းကမ္း
စနစ္ရွိမႈတို႔ကို

အေျခခံတည္ေဆာက္ျပီး

ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္

အျမဲစည္းလံုးမႈရွိေစရန္

စီမံ

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(၂) ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို ဆက္စပ္ညွိႏိႈင္းျပီး ဟန္ခ်က္
ညီစြာေရရွည္စီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၃) သတၱဳရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နိုင္မည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ
စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္သြားပါမည္။
(၄) ထိခိုက္မႈမ်ားအားေရွာင္လႊဲရန္ႏွင့္ ေရွာင္လႊဲမရပါက ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးကို စီမံေဆာင္
ရြက္ပါမည္။
(၅) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈခံရေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ျပင္ပကန္႔ကြက္မႈမ်ားအေပၚ ေျပလည္မႈရရွိေစရန္
ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းသြားပါမည္။
(၆) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး
တိ႔က
ု ို စီမံေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(၇) သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားျပဳန္းတီးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးရန္္ ေျမအသံုးခ်မႈကို စနစ္တက် စီမံ
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ေဂဟစနစ္ျပဳန္းတီးမႈရွိပါက စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္
အစားထိုးျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးပါမည္။
(၈) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသတြင္းလူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၉) အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေရးယူေစာင့္ေရွာက္ေပးပါမည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု က်န္းမာ
ေရးလံုး၀မထိခိုက္ေစေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ က်န္းမာေရး အသိပညာမ်ားတိုးပြားလာ
ေစရန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
(၁၀) သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ျခင္းနွင့္က်ေရာက္လာပါက ေလ်ာ့နည္းေစေရးတုိ႔ကို ၾကိဳတင္
စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ခ) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား
ခဲမျဖဴ၊

အျဖိဳက္နက္နွင့္ေရာရာ

သတၱဳမ်ားရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေအာက္ပါ ဥပေဒႏွင့္
နည္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၁) ၂၀၁၂ ခု မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၉/၂၀၁၂ ျဖစ္သည့္
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ။
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(၂) ၂၀၁၄ ခု ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ
ေရးရာ၀န္ၾကီးွဌာန၏ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၀/၂၀၁၄ ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
နည္းဥပေဒမ်ား။
(၃) အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၉/ ဒီဇင္ဘာ/
၂၀၁၅) ပါစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား။
(၄) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅)
(၅) ျမန္မာနုိင္ငံသတၱဳတြင္းဥပေဒ (၁၉၉၄)၊ သတၱဳတြင္းဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅)
(၆) သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ (၂၀၁၈)
(၇) လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔စာခ်ဳပ္ပါလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။
(၈) သစ္ေတာ ဥပေဒ (၁၉၉၂)
(၉) သစ္ေတာ နည္းဥပေဒမ်ား (၁၉၉၅)
(၁၀) ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၀၆)
(၁၁) ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)
(၁၂) ျပည္သူက်န္းမာေရး ဥပေဒ (၁၉၇၂)
(၁၃) အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ (၂၀၁၁)
(၁၄) အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေငြ အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
(၁၅) အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒ (၂၀၁၃)
(၁၆) ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)
(၁၇) ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆)
(၁၈) ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ နည္းဥပေဒ (၂၀၁၇)
(၁၉) အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ (၂၀၁၆)
(၂၀) ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး
ဥပေဒ (၁၉၉၄)
(၂၁) ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ (၁၉၉၅)
(၂၂) အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ (၂၀၁၃)
(၂၃) ေျမစာရင္း ေျမအမိန္႔ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (၂၀၀၆)
(၂၄) ေျမစာရင္းလက္စြဲ ဥပေဒ (၁၉၆၄)
(၂၅) ေျမလြတ္ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး
(၂၆) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ
(၂၇) လူမႈဖူလံုေရး အက္ဥပေဒ (၁၉၅၄)
(၂၈) ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒ (၁၉၉၅)
(၂၉) ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ နည္းဥပေဒ (၁၉၉၅)
(၃၀) The Emergency Provision Act (1950)
(၃၁) The Explosives Substances Act (1908)
(၃၂) ေျမေအာက္ေရအက္ ဥပေဒ (၁၉၃၀)
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(ဂ) ျပည္တြင္းႏွင့္နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻ
ခဲမျဖဴ၊

အျဖိဳက္နက္ႏွင့္

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး

ကုမၸဏီလီမိတက္သည္

ေရာရာသတၱဳမ်ားရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာရာတြင္

ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌
Chip

Sample

ယူျပီး

အမႈန႔္ၾကိတ္ေရေဆး၍ ပါ၀င္မႈ Volume % တြက္ခ်က္ျခင္း၊ Soil နမူနာမ်ားက်င္ယူျခင္း၊ လြန္တူးျခင္း၊
Bulk Sampling ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေစရန္ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ပါသည့္ စြန႔ထ
္ ုတ္အရည္၊ ထုတ္လႊတ္ အခိုးအေငြ႕၊
ဆူညံသံႏွင့္ အနံ႔သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ထားမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁) စြန႔္လႊတ္အရည္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Effluent levels)

Parameter

Unit

Guideline Value

Arsenic

mg/L

0.1

Cadmium

mg/L

0.05

Chemical Oxygen demand

mg/L

150

Chromium (hexavalent)

mg/L

0.1

Copper

mg/L

0.3

Cyanide

mg/L

1

Cyanide (free)

mg/L

0.1

Cyanide (weak and dissociable)

mg/L

0.5

Iron (total)

mg/L

2

Lead

mg/L

0.2

Mercury

mg/L

0.002

Nickel

mg/L

0.5

P.H

S.U.a

6–9

C ံ

<3 degree differential

Total Suspended Solids

mg/L

50

Zinc

mg/L

0.5

Temperature

a – Standard Unit
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(၂) ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအရည္အေသြး

Parameter
Nitrogen Dioxide

O Zone

Average Period

Guideline Value (g/m3)

1 – year

40

1 – hour

200

8 – hour daily

100

Maximum
Particulate matter PM 10a
Particulate matter PM 2.5b

Sulfur Dioxide

1 – year

20

24 – hours

50

1 – year

10

24 – hours

25

24 – hours

20

10 – minute

500

a = Particulate matter 10 micrometers or less in diameter
b = Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter
ထိ႔ျု ပင္ United State မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေအာက္ပါ Air Quality Index အရလည္း
စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
United State မွသတ္မွတ္ထားေသာ AQI မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
PM2.5

PM10

Co

So2

No2

(μg/m3)

(μg/m3)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

0.0 – 12.0

0 – 54

0.0 – 4.4

0 – 35

0 – 53

(24-hr)

(24-hr)

(8-hr)

(1-hr)

(1-hr)

12.1 – 35.4

55 – 154

4.5 – 9.4

36 – 75

54 – 100

(24-hr)

(24-hr)

(8-hr)

(1-hr)

(1-hr)

35.5 – 55.4

155 – 254

9.5 – 12.4

76 – 185

101 – 360

(24-hr)

(24-hr)

(8-hr)

(1-hr)

(1-hr)

AQI

AQI Category

0 – 50

Good

51 – 100

Moderate

101 – 150

Unhealthy for
Sensitive
Groups

55.5 – 150.4

255 – 354

12.5 – 15.4

186 – 304

361 – 649

(24-hr)

(24-hr)

(8-hr)

(1-hr)

(1-hr)

150.5 – 250.4

355 – 424

155 – 30.4

305 – 604

650 – 1249

(24-hr)

(24-hr)

(8-hr)

(1-hr)

(1-hr)

250.5 – 350.4

425 – 504

30.5 – 40.4

605 – 804

1250 – 1649

(24-hr)

(24-hr)

(8-hr)

(1-hr)

(1-hr)

350.5 – 500.4

505 – 604

40.5 – 50.4

805 – 1004

1650 – 2049

(24-hr)

(24-hr)

(8-hr)

(1-hr)

(1-hr)

151 – 200

Unhealthy

201 – 300

Very Unhealthy

301 – 400
401 - 500

Hazardous
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(၃) ဆူညံသံ
လြန္တူးျခင္း၊

ယမ္းခြဲျခင္းတို႔သည္

ဆူညံသံတို႔ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ေသာ္လည္း

အနီးဆံုး

ေက်းရြာႏွင့္ ၂.၅ မိုင္ေက်ာ္ကြာေ၀းျပီး ေတာမ်ားျခားေနသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္နိုင္ပါ။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္ ဆူညံသံအဆင့္သည္ (Noise Level) လမ္းညႊန္
သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည္ဟု တိုင္းတာရရွိခဲ႔လွ်င္ ၄င္းေက်ာ္လြန္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌
နားကိုမထိခိုက္ေစရန္ ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ေစပါမည္။ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး
(ထုတ္လႊတ္မႈ) စံခ်ိန္စံညႊန္းအရ လက္ခံနိုင္သည့္ ဆူညံသံ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
One Hour LA eq (dBA)a
Receptor

Residential Institutional

Daytime

Nighttime

07:00 – 22:00

22:00 – 07:00

(10:00 – 22:00 for

(22:00 – 10:00 for

Public holidays)

Public holidays)

55

45

70

70

Educational
Industrial
Commercial
a – Equivalent continuous sound level in decibels
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ဆူညံသံျဖစ္ေပၚေစေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအနက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါဆူညံသံ
မ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Noise

Average decibels (dB)

Leaves rustling, Soft music, Whisper

30

Average home noise

40

Background music, normal Conversation

60

Office noise, inside car at 60 mph

70

Vacuum cleaner, average radio

75

Heavy traffic, window air conditioner, noisey restaurant,
power lawn mover

80 – 89
(Sounds above 85 dB are
harmful)

Sub-way, Shouted Conversation

90 - 95

Boom box, ATY, motorcycle

96 - 100

Dance

101 - 105

Chain Saw, leaf blower, snowmobile

106 - 115

Sports crowd, Rock concert

120 – 129

Stock car races

130

Gun shot, Siren at 100 feet

140

30
DECIBEL dB (A)
112

Pile driver

110

Air creing gouging

Double

108

Impact wrench

Protection recommended

107

Bulldozer – no muttle

Above 105 dB (A)

102 - 104

Air grinder

102

Crane – uninsulated Cab

101 - 103

Bulldozer – no Cab

97

Chipping Concrete

96

Circular Saw, Hammering, Jack Hammer,
Quick cut saw

Hearing Protection

95

Masonary Saw

Recommended above

94

Compacter – no Cab

85 dB (A)

90

Crane - insulated Cab

87

Loader/backhoe - insulated Cab

86

Grinder

85 - 90

Welding Machine

85

Bulldozer – insulated Cab

60 - 70

Speaking Voice

ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္အတြင္းႏွင့္ အနီးတြင္ တိုင္းတာရရွိသည့္ ဆူညံသံ ကိန္းဂဏာန္းမ်ား
dB (A) ကို အခန္း (၅) ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၄) အနံ႔
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌

ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ယမ္းခိုးေငြ႕နွင့္ စက္ဆီေငြ႕မ်ားရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေလထုက်ယ္ျပန္႔၍
လည္းေကာင္း၊

ေလမႈတ္စက္မ်ားသံုးစြဲသျဖင့္

၄င္းစုစည္းအနံ႔

(သို႔)

ပ်ံ႕လြင့္အနံမ်ား

ျဖစ္ေပၚရန္

အေၾကာင္းမရွိပါ။ အနီးဆံုးေက်းရြာႏွင့္ ၂.၅ မိုင္ ေက်ာ္ကြာေ၀း၍လည္းေကာင္း၊ လွ်ိဳ၊ေတာေတာင္မ်ား
ျခားေနသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာကို မထိခိုက္ေစနိုင္ပါ။ ထိ႔ျု ပင္ လုပ္ကြက္အနီးအနားရွိ
ဧရိယာအစြန္အဖ်ားေနရာတြင္ အနံ႔ယူနစ္ (၅ မွ ၁၀) ကို မေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(၅) လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
လူမႈေရးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အေလးထား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

လံုေလာက္စြာေပးျခင္း၊

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥမ်ား

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း စသည္တို႔ စီမံ
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
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အခန္း (၅)
လက္ရွိပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ
အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ သတၱဳမ်ားရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရး
လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္တိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစီစစ္ျပီး
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ

ေလ်ာ့ပါးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္

သြားပါမည္။
(က) ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ
လြန္တူးျခင္း (Drilling) ႏွင့္ ေျမေအာက္ထုနမူနာယူျခင္း (Underground Bulk
Sampling) ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ Drilling ႏွင့္
Bulk Sampling လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္ရေသးေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိတိုင္းတာရေသာ ဆူညံသံမ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
တိုင္းတာသည့္ေနရာ

ေျမပံုညႊန္း

Decibels (dB)

လြန္တြင္းတူး - ၁ ေနရာ

၄၅၀ ၅၆၂

၅၅.၄

ယမ္းတိုက္ေဟာင္း (ZPK)

၄၅၄ ၅၅၈

၅၄.၆

K – 28 က်င္း၀

၄၄၉ ၅၅၃

၅၉.၄

၆ ေပလမ္းေဟာင္း

၄၅၃ ၅၆၀

၅၅.၂

K – 21 က်င္း၀

၄၅၄ ၅၆၀

၅၆.၂

Drilling

ႏွင့္

Bulk

Sampling

ျပဳလုပ္ရန္

မွတ္ခ်က္

ယမ္းခြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ

စက္မ်ား၌ Exhaust Pipe တပ္ဆင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္စက္သံုးျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ အကာအရံ/
အဖံုးမ်ား တပ္ဆင္ျပီး ဆူညံမႈေလ်ာ့ခ်ပါမည္။ ထိ႔ျု ပင္လုပ္ငန္းခ်ိန္ကိုလည္း ေန႔အခ်ိန၌
္ သာ ကန္႔သတ္
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထိ႔ျု ပင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ ဆူညံသံကိုကာကြယ္နိုင္ေစရန္
နားၾကပ္ (Earplugs and Earmults) မ်ားတပ္ဆင္လုပ္ကိုင္ေစပါမည္။ ထြက္ေပၚလာမည့္ဆူညံသံသည္
အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ)

စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္
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ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္အတြင္ ဆူညံသံတိုင္းတာေနပံု

33
အသံုးျပဳေသာစက္ကိရိယာအလုိက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆူညံသံမ်ားထြက္ေပၚလာနိုင္ပါသည္။
No.

Source

Noise Level dB(A)

1

Loader, Backhoe (insulated Cab)

87

2

Air - Compressor

95 - 100

3

Drilling

95 - 100

4

Truck

90 - 105

5

Jack Hammer

96 - 105

(ခ) ေရအရည္အေသြး
ေဇာ္ဖိုးက်င္ဧရိယာအတြင္းေနာက္ဖက္ျခမ္း၌ အျမဲစီးဆင္ေနေသာေခ်ာင္းမွ ေရနမူနာယူျပီး
Ecological Laboratory Lab သိ႔ု နမူနာေပးပို႔ ဓာတ္ခြဲခဲ႔ပါသည္။
လက္ရွိလုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္မီကာလ၌

ေခ်ာင္းေရ၏

အရည္အေသြးႏွင့္

အမ်ိဳးသား

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ပါအရည္အေသြးတို႔၏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္ ေခ်ာင္းအတြင္းစီးဆင္းေရႏွင့္ Guideline Value ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
Parameter

Unit

Guideline Value

ေဇာ္ဖိုးက်င္ အေနာက္ပိုင္းေခ်ာင္းေရ

PH

S.U.

6–9

7.3

Iron (Fe)

mg/L

2

<0.1

Suspended Solid

mg/L

50

17.9

Lead

mg/L

0.2

ND

Arsenic

mg/L

0.1

0

Zinc

mg/L

0.5

-

Copper

mg/L

0.3

-

SU = Standard Unit
ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမွထြက္ရွိလာေသာ စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ားကို ေခ်ာင္းအတြင္း
တိုက္ရိုက္ပစ္ခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ Drilling မွထြက္လာေသာ Slush Water ကို ၄' x ၄' ပတ္လည္က်င္း (၃)
ဆင့္တူးျပီး ေရၾကည္ကိုျပန္သံုးပါမည္။ လြန္တူးလုပ္ငန္းျပီးသည့္အခါ ၄င္းက်င္းမ်ားကို သဲဖို႔ဖံုးအုပ္ေပးခဲ႔
ပါမည္။ ထိ႔ုအတူ စက္ဆ/ီ ေခ်ာဆီသြန္ရန္ က်င္းတစ္က်င္းသီးျခားတူးျပီး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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(ဂ) ေလထုအရည္အေသြး
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္

အတြင္းစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္

Bulk

Sampling လုပ္ရာတြင္ အမႈန႔္ေထာင္းရာမွ အမႈန္အမႊား ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။ လိုအပ္သည့္အခါ ပ်ံ႕လြင့္မႈ
မရွိေအာင္ Exhaust Fan မ်ားထား၍ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ နမူနာ ၾကိတ္၀ါးမည့္ ထုထည္မ်ား
အလြန္နည္းပါးသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္လိုက္သည္အထိ ပ်ံ႕ႏွံနိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ၄င္းအမႈန္မ်ားကို
Sp.Gr. အရ ခြဲျခားမည္ျဖစ္၍ ေရႏွင့္ ေဆးေၾကာရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ေလထုထဲသို႔ အမႈန္အမႊားပ်ံ႕နွံရန္
အေၾကာင္း မရွိပါ။
ယခုလက္ရွိအေနအထားအရ ေလထု၏အရည္အေသြးကိုသိရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ကြက္အတြင္း
ယမ္းတိုက္ေဟာင္း (မပည - ၄၅၄ ၅၅၈) ၌ေလထုအရည္အေသြးသိရွိရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း တိုင္းတာ
ခဲ႔ပါသည္။ မွတ္တမ္းမ်ား မိတၱဴကိုပူးတြဲေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေတာင္းပိုင္းကမာၻကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္အတြင္း
HAZ- Scanner Model – EPAS ျဖင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးေနပံု
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(ဃ) အမႈန္အမႊား
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္အတြင္း၌ ယခုလက္ရွိအေနအထားအရ ေလထုအားတိုင္းတာရာ
PM10 မွာ ( 36.99 g/m3 ) ျဖစ္ျပီး PM2.5 မွာ ( 14.58 g/m3 ) ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိပါ။ (Guideline Value. PM10
20 – 50 g/m3 ႏွင့္ PM2.5

10 – 25 g/m3) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမႈန္အမႊားေၾကာင့္

ေႏွာင့္ယွက္ရွိလာသည့္အခါ (သို႔) သတ္မွတ္ကာလျပည့္သည့္အခါ တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျပီး လိုအပ္
သလို ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(င) အနံ (odor)
စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္စဥ္လြန္တူးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

ယမ္းခြဲျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆီအနံ႔၊ မီးခိုးနွင့္ယမ္းေငြ႕မ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။ စုစည္းအနံ႔ (သိ႔)ု
ပ်ံ႕လြင့္အနံမ်ား ထြက္နိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ ဟင္းလင္းေလထုရိွျခင္း၊ ေက်းရြာႏွင့္ေ၀းျခင္း
တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိနိုင္ပါ။ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ)
လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ အနံ႔ယူနစ္ (၅ မွ ၁၀) ထက္ေက်ာ္လြန္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သတ္မွတ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(စ) ေျမအရည္အေသြး
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေျမအရည္အေသြးမ်ားမွာေအာက္ပါတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
စဥ္

နမူနာ

ေျမပံုညႊန္း

Soil PH

၁။

၁

၄၅၀ ၅၆၂

၆.၇

၂။

၂

၄၅၄ ၅၅၈

၆.၇

၃။

၃

၄၄၉ ၅၅၃

၆.၉

(ဆ) တိုက္စားမႈနွင့္ ႏုန္းအနည္က်မႈ
စမ္းသပ္တိုင္းတာေရး ကာလတြင္ အဓိကအားျဖင့္ လြန္တူးျခင္းႏွင့္ သလင္းေၾကာ
ေဖာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသာ

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လြန္တူးနမူနာကိုလည္း

သလင္းေၾကာကို

တစ္၀က္ခြဲျပီး ဓာတ္ခြဲခန္းပို႔မည္ျဖစ္၍ ေျမစာ (ႏုန္း) ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိပါ။ သလင္းေၾကာေဖာက္ျခင္း၊ ထုနမူနာ
ယူျခင္း (Bulk Sampling) တြင္ ယင္းျမီး (Tailing) ထုထည္အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါသည္။ ၄င္း Tailing သည္
စမ္းသပ္ကာလ၌ မ်ားမ်ားထြက္မလာပါ။ ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေအာင္ သတ္မွတ္ေနရာ၌ စုပံုေပးထား
ပါမည္။ ျပိဳက်ျခင္း၊ တိုက္စားမႈမရွိေအာင္ ကာရံေပးထားပါမည္။ Bulk Sample မ်ားကို ေဆးေၾကာရာ၌
လည္း ကန္ (၃) ဆင့္ထား ထိန္းမည္ျဖစ္၍ ၄င္းေရၾကည္ကို ျပန္သံုး၍လည္းေကာင္း ေခ်ာင္းအတြင္း
ႏုန္းႏွင့္သံမ်ား

တိုက္ရိုက္မက်ေအာင္

ထိန္းထားနိုင္ပါသည္။

စုပံုထားေသာ

ယင္းျမီး

(Tailing)

ပံုမ်ားေပၚတြင္ Top Soil ဖံုးေပးျပီး ေပါက္ေရာက္နိုင္ေသာ ေျမထိန္းသစ္ပင္မ်ားလည္း စိုက္ပ်ိဳးသြားပါမည္။
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(ဇ) ေတာေတာင္အေျခအေန
စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးကာလ၌ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ေျမေအာက္နမူနာယူျခင္းျဖစ္၍ သစ္ေတာ
သစ္ပင္မ်ား ခုတ္ထြင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ေျမတိုင္းလုပ္ငန္းလုပ္ရာ၌လည္း သစ္ပင္ၾကီးမ်ားခုန္လွဲရန္မလိုသည့္
(Off-Set) စနစ္ကိုအဓိကထား သံုးစြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမအသံုးခ်မႈမွာ ဧရိယာတစ္ခုလံုးလုပ္ငန္း၌ (၂%)
ထက္ပို၍ သံုးစြဲျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ လုပ္ကြက္အတြင္း၌ ေျမဆီအလႊာ (Soil) ထူထပ္သည့္ေနရာ၌
သစ္ပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ေနျပီး၊

Rock

exposure

သာရွိသည့္ေနရာ၌

အပင္မရွိပါ။

ပတ္၀န္းက်င္၌

ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုက
ိ ္ပ်ိဳးထားေသာ ဥယ်ဥ္ႏွင့္ ရာဘာေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္း
ေနပါသည္။
(စ်) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ (Biodiversity)
ဤေဇာ္ဖိုးက်င္စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ကြက္အတြင္း၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီး
အဆင့္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ထားေသာ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ
ထိန္းသိမ္းထားေသာနယ္ေျမ၊ သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္း ဘူမိရူပဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားမပါ၀င္ပါ။
ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမွ

ေတာင္ယာခုတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊

ေတာခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျပီး

ဥယ်ဥ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူအေရာက္အေပါက္မ်ားသျဖင့္ ရွားပါးေသာတိရိစာၦန္မ်ား၊ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္လု
နီးပါးျဖစ္ေသာ

ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေျမေအာက္လုပ္ငန္းျဖစ္၍

ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမွာ

(ေနာင္သတၱဳထုတ္သည့္အခါ၌လည္း

Underground

Mining

သာ

လုပ္ရမည္ျဖစ္ျခင္း) လုပ္ငန္းႏွင့္လြတ္ကင္းေသာေနရာမ်ား၌ ယခုကပင္ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ား၊ ထပ္မံ
စိုက္ပ်ိဳးသြားပါမည္။

ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၏

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲလက္ရွိအေျခအေနမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္း

ျဖစ္ပါသည္။
(စ် - ၁) ဇီ၀မ်ိဳးကြဲ (အပင္ Flora)
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊
ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊

ဖြတ္လက္တိုေဒသရွိ

ေဇာ္ဖိုးက်င္စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ကြက္သည္

ယခင္ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ကသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခဲ႔ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ေဟာင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာ လူထုေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္စားနိုင္ေသာ ေဒသျဖစ္ျခင္း၊ ေတာင္ယာခုတ္ျခင္း၊
ဥယ်ဥ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္တည္ေဆာင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ယခုအခါ

ျမင့္မားေသာ

ေတာင္ေပၚ၌သာ

သဘာ၀ေပါက္သစ္ပင္ က်န္ရွိေသာ သစ္ေတာနယ္ေျမျပင္ပ ဧရိယာျဖစ္ပါသည္။ အဖိုးတန္
သစ္ပင္ၾကီးမ်ား မက်န္ရွိဘဲ တန္ဖိုးနည္း သစ္ပင္မ်ားနွင့္ ျခံႏြယ္ေပါက္ေရာက္လွ်က္ရွိေသာ Open
Forest အျဖစ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သတၱဳစမ္းသပ္တိုင္းတာရွာေဖြျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္
ပ်က္စီးေစမည္မဟုတ္ပါ။
ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ကြက္တစ္၀ိုက္ေတြ႕ရွိရေသာ

အပင္မ်ားမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္း
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ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္ တစ္၀ိုက္ေတြ႕ရွိရေသာအပင္မ်ား
ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ အပင္ (Flora)
မ်ိဳးစိတ္ Species
No.

Local Name

Common Name

Scientific Name

Remark

၁။

သေျပ

Jambu

Eugenia SPP

Fair

၂။

ေတာင္သရက္

Merpauk

Swintonia floribunda

Good

၃။

လက္ခုတ္

Lek KoK

Sterculia foetida

Fair

၄။

ျမယာ

Microcos

Microcos panicaltae L

Fair

၅။

ပ်ဥ္းမ

Asian Stain Wood

Lagerrstroemia SPP

Poor

၆။

၀ါးယား

Paper making bamboo

BamBusa arumdinace

Good

၇။

က်ဴပင္

Reed

Neyraudia reynaudiane

Good

၈။

ၾကိမ္

Cane

Schoenoplectus acutus

Poor

၉။

ငွက္ေပ်ာပင္

Musa

Euphatorium ordoratumn Good
L

၁၀။ ကညင္

Garjan

Dipterocarpus turbinatus

Fair

၁၁။ ဘီးစပ္

Independence Weed

Euphatorium odoratumn Good
L

လက္ရွိအေနအထားထက္ပိုမိုပ်က္စီးထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(စ် - ၂) ဇီ၀မ်ိဳးကြဲ (တိရိစာၦန္မ်ိဳးစံု)
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္သည္ ေက်းရြာႏွင့္ဆက္သြယ္မႈျပဳနိုင္ေသာ ေဒသျဖစ္၍
လူသူေရာက္ရွိမႈမ်ားျခင္း၊
တိရိစာၦန္မ်ား

ဥယ်ာဥ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္း၊

လြတ္လပ္စြာေပ်ာ္ပါးေနထိုင္နိုင္ေသာ

အေနအထားအရ

Granite

တိရိစာၦန္မ်ားအတြက္

Exposure

ေနရာမျဖစ္ေတာ့ပါ။

ေပၚထြက္ပိုင္း၌

သြားလာက်က္စားရန္

တိရိစာၦန္မ်ားေပါမ်ားျခင္းမရွိပါ။

ေတာင္ယာခုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ထိ႔ိုျပင္

ေတာ

ဘူမိေဗဒ

ေက်ာက္ေတာင္မ်ားသာမ်ားသျဖင့္

ခက္ခဲမႈရွိပါသည္။

ရွားပါးေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိပါသည္။

ထိ႔ုေၾကာင့္
လုပ္ကြက္ႏွင့္

ေတာရိုင္း
အနီး

ပတ္၀န္းက်င္၌ ေနထိုင္က်က္စားလွ်က္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
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ဇီ၀မ်ိိဳးကြဲသတၱ၀ါ (Fauna)
မ်ိဳးစိတ္ Species
No.

Local Name

Common Name

Scientific Name

Remark

၁။

ေတာ၀က္

Eurasian Wild-Pig

Sus xerotra

Poor

၂။

ေခ်

Red muntijae

Muntiacus Muntijak

Poor

၃။

ေတာင္လိပ္

Yellow tortoise

Indotestudo elongate

Poor

၄။

ေတာေၾကာင္

Jungle Cat

Felis Chaus

Poor

၅။

ရွည့္ငေပါ

Pallas's squirrel

Calloeiurus erythraeus

Good

၆။

စပါးၾကီး

Burmese Python

Python molurus

Rare

၇။

လိပ္ျပာ

Butter fly

Papilio demoneus

Plenty

၈။

ေတာၾကက္

Red Jungle fowls

Gallus gallus

Fair

၉။

ကင္းလိပ္ေခ်ာ

Lizard

Lygosama bowringii

Good

ငါးသလဲထိုး

Loach

Syncrossus berdmores

Fair

၁၀။

အေပၚယံေျမမ်ားအနည္းငယ္ဖယ္ရွားရေသာ

ကိစၥရပ္မ်ား (အေဆာက္အဦး၊

လမ္းဖြင့္) အနည္းငယ္ရွိနိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရန္မရွိပါ။ Top Soil မ်ား
ျဖည့္တင္းအုပ္ျပီး သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေပးပါမည္။
(ဌ) စီမံကိန္းအနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိလူမႈပတ္၀န္း်ကင္အေျခအေန
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္အနီး၌ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိျပီး တဆက္တည္း ဖြတ္လက္တို
ေက်းရြာ၊

ဟိႏၵားျပင္ေက်းရြာစသည္တို႔ရွိပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊
ေက်းရြားမ်ား၌

ရာဘာပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

တိ႔က
ု ိုလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။

မူလတန္းေက်ာင္းရွိပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း

ေဒသခံအမ်ားစုမွာ

တစ္ေက်ာင္းႏွင့္

ေတာင္ယာခုတ္ျခင္း၊

ကြမ္းပင္

စီးပြားေရးအေျခအေနသင့္တင့္ပါသည္။

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊

ဖြတ္လက္တိုေက်းရြာတို႔၌

ခရစ္ယန္ဘာသာဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း

တစ္ေက်ာင္းစီ

ရွိၾကပါသည္။ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းႏွင့္ ေမတၱာျမိဳ႕တိ႔တ
ု ြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ၍ ပညာေရးေကာင္းမြန္
ပါသည္။

ေတာင္သံုးလံုးေက်းရြာ၌

က်န္းမာေရးဌာနခြဲႏွင့္

က်န္းမာေရးအေျခအေန သင့္တင့္ပါသည္။

ေမတၱာျမိဳ႕နယ္တြင္

ေဆးရံုတစ္ရံုရွိသျဖင့္
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အခန္း (၆)
ထိခုိက္နိုင္မႈမ်ားႏွင့္ေလ်ာ့ပါးေစေရးေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ စမ္းသပ္တိုင္းတာရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္တြင္

စမ္းသပ္တိုင္းတာေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာပါက ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

ထိခုိက္မႈ

ထြက္ရွိမည့္အရင္းအျမစ္

ေလ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္း

ဆူညံသံ
ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ

ယမ္းခြျဲ ခင္း၊ လြန္တူးျခင္း၊

ယမ္းခြဲခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ယမ္းပမာဏကန္႔သတ္ျခင္း၊

နမူနာၾကိတ္ခြဲျခင္း

တစ္ျပိဳင္တည္းမခြဲဘ၊ဲ အၾကိမ္ၾကိမ္ခြဲျခင္း၊ နားၾကပ္တပ္ဆင္ေစျခင္း၊
အရည္အေသြးျမင့္စက္မ်ားသံုးစြဲျခင္း၊
ညအခ်ိန္လုပ္ငန္းကန္႔သတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း။

ေရအရည္အေသြး
ေျမေပၚရည္အရည္အေသြး

ေခ်ာင္းေရ

ဓာတုေဆးသံုးျခင္းမရွိ၍ထိခိုက္မႈမရွိနိုင္ပါ။ ယင္းျမီး (Tailing) မ်ား
ကန္(၃)ဆင့္ထိန္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီမ်ား
တုိက္ရိုက္စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းခြင့္မျပဳပါ။

ေျမေအာက္ေရ

တြင္းေရ၊ လႈိဏ္ဂူေရ

ေရတြင္းမရွိပါ၊ Underground လိႈဏ္ဂူထြက္ေရရွိပါက
စစ္ေဆးပါမည္။ AMD ျဖစ္နိုင္ပါက Lime ျဖင့္ Neutralize
လုပ္ေပးပါမည္။

ေလအရည္အေသြး
အမႈန္အမႊား

လြန္တူးျခင္း၊ ယမ္းခြျဲ ခင္း၊

လြန္တူးအသံုးျပဳျခင္း၊ ယမ္းခြဲျပီးပါက ေလမႈတ္သြင္းျခင္း၊

နမူနာ ေထာင္းျပဳျပင္ျခင္း၊

ေလသြားလာမႈေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ နမူနာျပဳျပင္ရာ၌

ယာဥ္သာြ းလာျခင္း

ဖုန္ထူထပ္ပါက Dust Collector သံုးေစျခင္း၊
ယာဥ္သာြ းလမ္း၌ေရဖ်န္းေပးျခင္း။

အန႔ံ

ယမ္းခြျဲ ခင္း၊

လိႈဏ္ဂူအျပင္မွေလသန္႔မႈတ္သြင္းေပးျခင္း၊ Exhaust

စက္မ်ားေမာင္းနွင္ျခင္း

ပိုက္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ စက္ေကာင္းမ်ားသံုးျခင္း၊

စက္ဆီအနံ႔ထက
ြ ္ျခင္း

သံုးစြျဲ ပီးစက္ဆီမ်ားစနစ္တက်ထားသိုျခင္း။

စြန႔ပ
္ စ္အရည္ႏွင့္

သတၱဳနမူနာေဆးေၾကာျခင္း၊

သတၱဳနမူနာေဆးေၾကာရာ၌ ကန္ (၃) ဆင့္ျဖင့္ ေျမစာထိန္းျခင္း၊

အစိုင္အခဲ

လြန္တူရႊံ႕ရည္ (Drilling

ေရၾကည္ကန္ေရျပန္သံုးျခင္း၊ လြန္တူးရႊံ႕ရည္ (Drilling Fluid)

Fluid)

ကိုက်င္းတူးျပီး အဖုံးအကာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္စန
ြ ္႔ပစ္ရန္၊ ေရၾကည္ျပန္

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

သံုးရန္။
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ထိခုိက္မႈ

ထြက္ရွိမည့္အရင္းအျမစ္

ေလ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္း

ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ
ေတာင္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း

မရွိပါ

ေျမေအာက္တူးေဖာ္ျခင္းသာျဖစ္၍ေတာင္မ်ားဖယ္ရွားရန္မလိုပါ

ေျမစာမ်ားစုပံုထားရွိမႈအေျခအေန

ယာယီေျမစာစုပံုျခင္း

ယခင္က်င္းေဟာင္းမ်ား၌ျပန္လည္ေျမဖို႔ေပးျခင္း

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိစန
ြ ္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ
စြန႔ပ
္ စ္မည့္အစီအစဥ္

မရွိပါ

သက္တမ္းလြန္ယမ္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းရွိလာခဲ႔ပါက
သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ေသာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕၏စီမံမႈျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ပါမည္

သိမ္းဆည္းမည့္အစီအစဥ္

ယမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

ေရာဂါျဖစ္ပာြ းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး

ျဖစ္ပြားနိုင္ေျခမရွိပါ

ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီတည္ေဆာက္ထားေသာ ယမ္းတိုက္၌
ထားသိုပါမည္

အစီအစဥ္

ရာသီအလိုက္ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးပါမည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ားတိုက္ေကၽြးပါမည္

ဓာတုပစၥည္းသံုးစြဲမႈ/ ထြက္ရွိမႈ

မရွိပါ

ဓာတ္ေငြ႕သံုးစြမ
ဲ ႈ၊ ထြက္ရွိမႈ

မရွိပါ

ေဂဟစနစ္
ေတာင္မ်ားအေျခအေနႏွင့္

အေဆာက္အဦး

တူးေဖာ္ျပီးက်င္းေဟာင္းမ်ား၌ ျပန္လည္ေျမဖို႔ျခင္း၊

ထိခိုက္မႈ

ေဆာင္လုပ္ျခင္း

သစ္ပင္ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

သတၱဳနမူနာသန္႔စင္ျခင္း၊
ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူတူးေဖာ္ျခင္း
ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေျခအေနနွင့္

အေဆာက္အဦး

ေျမျပဳျပင္မႈဧရိယာအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ထိခိုက္မႈ

ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္နယ္ေျမ၌

လုပ္ငန္းသံုးလမ္းေဖာက္ျခင္း၊

သဘာ၀ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ တူးေဖာ္ျပီး

လိႈဏ္ဂူတူးျခင္း

ခ်ိဳင့္မ်ား၌ ေျမဖို႔၍သစ္ပင္သစ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း

နည္းပါး

ေဒသခံမ်ားအားအလုပ္ခန္႔ထားေပးျခင္း၊

လူမႈပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

လမ္းမ်ားျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ား၌
ကူညီေပးျခင္း၊ ထိခိုက္မႈရွိလာပါကလည္း
ထိခိုက္မႈအေပၚေဒသခံမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူ၍
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
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(၂) ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္မွ သတၱဳရွာေဖြ
စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္
မည့္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိခက
ုိ ္
စဥ္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း

မႈ
အဆင့္

၁။

ေျမေျပာင္းလဲအသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္

အေဆာက္အဦးေဆာက ္လုပ္ျခင္း၊

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ မူရင္းေဒသ

လြန္တူးျခင္း၊ လိႈဏ္ဂူေဖာက္ျခင္း

၂

ျဖစ္ပြား
သည့္

ထိခက
ုိ မ
္ ႈ

အၾကိမ္/

ပမာဏ

အခ်ိန္
B

ဃ

ေလာင္စာဆီသံုးစြမ
ဲ ႈ မ်ားျပားျခင္း

ဖယ္ရွားထားေသာ Top Soil မ်ား သီးျခား
စုပံုျပီး မူလက်င္း၌ ျပန္လည္ျဖည့္တင္း

မ်ားပ်က္စီးျခင္း
၂။

ေျဖရွင္းေလ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္း

သစ္ပင္စက
ို ္ေပးျခင္း
စက္၊ ယာဥ္ယႏၲရား၊ လြန္တူးျခင္း

၁

A

ဃ

ေလာင္စာဆီစားႏႈန္းနည္းသည့္
စက္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳျခင္း

၃။

ဆူညသ
ံ ႏ
ံ င
ွ ့္ တုနခ
္ ါမႈ

ယမ္းေဖာက္ခြျဲ ခင္း၊ နမူနာျပဳျပင္ျခင္း၊

ထြက္ေပၚျခင္း

လြန္တူးျခင္း၊ စက္ယာဥ္သံုးစြဲျခင္း

၁

A

ဃ

ယမ္းသံးု စြဲမႈ ပမာဏ ၾကီးၾကပ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လြန္တူးခ်ိန္
သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း၊ နမူနာျပဳျပင္ရာ၌
ဆူညံသံအနည္းဆံုးျဖစ္ေစျခင္း၊
အိပ္ေဇာ္ပိုက္မ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္း

၄။

ေလအရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္း

စက္သံုးျပဳ၍မီးခိုးထြက္ျခင္း၊

၁

A

ဃ

ေက်ာက္မႈန္႔ၾကိတ္သည့္ ေနာက္ဆံုး

နမူနာျပဳျပင္ရာ၌

အဆင့္၌ Wet Pulverizor သံုးျခင္း၊

အမႈန္႔ထြက္လာနိုင္ျခင္း

နွာေခါင္းစြပ္သံုးျခင္း၊ Dust Collector
ဆင္ေပးျခင္း

၅။

ေရအရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း

သတၱဳနမူနာေဆးေၾကာျခင္း

၃

B

ဃ

ကန္ (၃) ဆင့္ခံ၍ ေရၾကည္ျပန္သံုးျခင္း

၆။

အညစ္အေၾကးထြက္ရွိျခင္း

လြန္တူးျခင္း၊ နမူနာေဆးေၾကာျခင္း

၁

A

ဂ

လြန္တူးအရည္ Drilling Fluid အား
ေျမာင္း၊က်င္းတို႔ျဖင့္ စနစ္တက်ထိန္းျခင္း၊
ကန္ (၃) ဆင့္ထားထိန္းသိမ္းျခင္း

၇။

၈။

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ

ဓာတုပစၥည္းမသံုးသျဖင့္

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွိျခင္း

ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစနိုင္ပါ

ႏုန္းႏွစ္မ်ားေသခ်ာစြာ အနည္ထိုင္ေစျပီး

သတၱဳနမူနာေဆးေၾကာျခင္း

က်င္းေဟာင္း၌ ဖို႔ေပးျခင္း

မ်က္ေစ့ပသာဒျဖစ္ဖြယ္

အေဆာက္အဦးေဆာက္ လုပ္ျခင္း Adit

ရႈခင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း

က်င္း၀မ်ားရွင္းလင္း

-

၂

B

C

ဃ

ဃ

ေရပန္စနစ္ (Recycling) အသံုးျပဳျခင္း

42
ထိခုိက္မႈ အဆင့္အတန္းမွတ္ခ်က္မ်ား

အဆင့္ (၁)

အနည္းငယ္ထိခိုက္

အဆင့္ (၂)

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚထိခုိက္မႈအနည္းငယ္ရွိ

အဆင့္ (၃)

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအလယ္အလတ္ရွိ

အဆင့္ (၄)

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကာလအလယ္အလတ္အတြင္း ဆိုးရြားစြာထိခိုက္မႈရွိ

အဆင့္ (၅)

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚေရရွည္အလြန္ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္မႈရွိ

ျဖစ္ပြားနိုင္သည့္ အၾကိမ္/ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္

A

အျမဲလိုျဖစ္

၁ လတစ္ၾကိမ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ပြား

B

မၾကာခဏ

၁ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္မကျဖစ္ပြား

C

ေနရာကြက္၍

၁ နွစ္ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္အၾကား တစ္ၾကိမ္ခန္႔

မၾကာခဏျဖစ္ပြား
D

တခါတရံျဖစ္တတ္

၁၀ နွစ္ႏွင့္ ၁၀၀ နွစ္အၾကား တစ္ၾကိမ္ခန္႔

E

ျဖစ္ရန္ခက္ခဲ

၁၀၀ ႏွစ္အၾကားျဖစ္ရန္ခက္ခဲ

ထိခိုက္မႈ ပမာဏ

က

ထိခိုက္မႈအလြန္ျမင့္

ခ

ထိခိုက္မႈျမင့္

ဂ

အလယ္အလတ္ထိခိုက္မႈ

ဃ

ထိခိုက္မႈမရွိသေလာက္နည္း

(၃) ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ (Emergency Plan)
(၃ - က) လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္
စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္း၌ အဓိကအားျဖင့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
ကၽြမ္းက်င္ရပါမည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ဘူမိေဗဒဘြဲ႕ရ ပညာရွင္ၾကီးနွင့္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားတြဲဖက္ေပးပါမည္။
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း၌ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး ျပင္ပသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္
ေစပါမည္။ Bulk Sample ယူရန္ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူေဖာက္ရသျဖင့္ ယမ္းနွင့္ဆက္စပ္သံုး
ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ပံု၊ သယ္ယူပံု၊ ဆက္စပ္မႈျပဳပံု၊ လြန္က်င္းတြင္းထည့္ပံု၊ ေဖာက္ခြဲပံုစသည့္
အဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းကို သင္တန္းေပး ပိ႔ခ
ု ်ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္၌ အေတြ႕
အၾကံဳရွိ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ ကာကြယ္ေရး
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၀တ္စ၀
ံု တ္ဆင္လုပ္ကိုင္ရန္ ပညာေပးၾကပ္မတ္ပါမည္။ ၀န္ၾကီးဌာန (သတၱဳေရးရာ) မွ အခါအား
ေလ်ာ္စြာ

ပိ႔ုခ်ေသာသင္တန္းမ်ားကိုလည္း

ထိ႔ျု ပင္လြန္တူးလုပ္ငန္းသည္

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအား

သီးျခားဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္

တက္ေရာက္ေစပါမည္။
၀ါရင့္အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ

လက္ေအာက္တြင္ ပညာသင္ယူရပါမည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရင္းသင္ယူရမည့္ သေဘာပင္ျဖစ္
ပါသည္။ အနည္းဆံုး ၀ါရင့္လြန္တူးဆရာ ၂ ဦး (သို႔) ၃ ဦး မွ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္သင္ၾကား
ဇာတ္တိုက္ထားပါမည္။

ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရန္

ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္

သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လုိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေပး စည္းရံုး
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၃ - ခ) အေရးေပၚေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္
ထားရွိမႈ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး

ကုမၸဏီလီမိတက္သည္

လုပ္သားမ်ား၏

က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း၊
Safety

First

အရ

လုပ္ငန္းအလိုက္ကာကြယ္ေရး၀တ္စံုမ်ား

၀တ္ဆင္ေစျခင္းတို႔

ၾကီးၾကပ္

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးပံုးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ အနီးတြင္ ထားရွိေပးပါမည္။
၀န္ထမ္းမ်ား အေဆာက္အဦးမ်ား မီးေဘးအႏၲရာယ္မက်ေစရန္ ဂရုတစိုက္
ရွိေစျပီး မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား၊ မီးခ်ိတ္ မီးကပ္္မ်ား ထားေပးထားပါမည္။ အေဆာက္အဦးကိုလည္း
ေရမလႊမ္းနိုင္ေသာ ေနရာတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ အလင္းေရာင္ျပည့္၀စြာရရွိေစျခင္း၊ သင့္သင့္
ေသာ ေလတိုက္ႏႈန္းအတြင္းရွိသည့္ေနရာတို႔၌သာ တည္ေဆာက္ေပးပါမည္။
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စဥ္
၁။

ေဘးအႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း
မီးေဘးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ထားမည့္အစီအစဥ္
မီးတားလမ္းေဖာက္လုပ္ထားျခင္း၊ မီးခ်ိတ္၊
မီးကပ္ႏွင့္ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားထားရွိျခင္း၊
ေရအလြယ္တကူရနိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေပးျခင္း။

၂။

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ၾကိဳတင္

Safety First အရ လုပ္ငန္းခြင္အလိုက္ ကာကြယ္

ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း

ေရး၀တ္စံု၀တ္ဆင္ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္း၌
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးသတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား
တပ္ဆင္ျခင္း၊ ယမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းကို
ခြင့္ျပဳထားသူသာ ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳေစျခင္း၊
သင္တန္းမတတ္ရေသးသူမ်ားကိုင္တြယ္ ခြင့္မ
ေပးျခင္း၊ သက္သယ္ကြက္ေပါက္၊ ေလလွည့္စမစ္၊
ေလေပးစနစ္၊ ေျမေအာက္ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈ
စနစ္မ်ား လုပ္ေစျခင္း၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး
အဖြဲထားရွိေလ့က်င့္ထားျခင္း၊ ကိရိယာတိုင္းကို
တက္ကၽြမ္းသူသာသံုးေစျခင္း၊ ေျမေအာက္
အလင္းေရာင္၊ ေလွကားတို႔ တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း။

၃။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေပၚေပါက္ခဲ႔လွ်င္

လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲ သင္ၾကား
ေပးထားျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္
လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းထားရွိျခင္း၊
၀န္ထမ္းမ်ားအား အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မည့္
လုပ္ငန္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

၄။

အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္

ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္
ၾကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ထားျခင္း။

လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈေပၚေပါက္လာပါက ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးသြား
မည္ျဖစ္ပါသည္။
အခန္း (၇)
အမ်ားျပည္သူႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
(က) ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ျပည္သူလူထုႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကို (၂၃.၁.၂၀၁၇) ေန႔တြင္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာ Church ၌ ကုမၸဏီဘက္မွ Chief
Geologist ဦးသိန္းေက်ာ္ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ ရြာသား (၄၂) ဦးတက္ေရာက္ပါသည္။
(၁) ရြာသားမွားမွ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယင္းျမီး (Tailing) မ်ားကို ဖြတ္လက္တို
ေခ်ာင္းအတြင္း တိုက္ရိုက္စြန႔ခ
္ ်ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
(၂) ရပ္ရြာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ (ဥပမာအားျဖင့္ စြန႔ပ
္ စ္
ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ လမ္းျပဳျပင္ေပးျခင္း)
(၃) ကုမၸဏီမွလည္း ေရေနာက္ႏွင့္ သံႏုန္းေျမမ်ားကို ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္း/ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း (သိ႔)ု
မည္သည့္ေခ်ာင္းအတြင္းကိုမွ တိုက္ရိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳပါေၾကာင္း၊ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းကိုလည္း ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သေဘာတူညီခဲ႔ပါသည္။
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(ခ) အမ်ားျပည္သူတို႔ ထုတ္ေပၚတင္ျပျခင္း
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရွိနိုင္ရန္
ေၾကျငာသင္ပုန္းတြင္ ေၾကျငာရန္၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းရန္၊ လုိအပ္
သလိုအခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနပံုမ်ား
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အခန္း (၈)
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းနွင့္ ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္
(က) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အား ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ရန္
သီးသန္႔ရံပံုေငြတစ္ရပ္အျဖစ္ သိန္း (၃၀) လ်ာထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ လိုအပ္မႈရွိပါက ကုမၸဏီမွ ျဖည့္တင္း
ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕
စဥ္
၁။

အမည္
Dr. စြမ္းထက္ေအာင္

မူလတာ၀န္

အဖြဲ႕တာ၀န္

M.D.

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူး
ေဖာ္ေရးကုမၸဏီ
၂။

ဦးလွနိုင္ဦး

Geologist

အဖြဲ႕၀င္

၃။

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္

အဖြဲ႕၀င္

ေရးမွဴးအဖြဲ႕
၄။

ဦးလွေအး

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာသား

အဖြဲ႕၀င္

၅။

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္

အဖြဲ႕၀င္

ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္းၾကီးဌာန
(သတၱဳေရးရာ) မွ တာ၀န္ေပး
အပ္သူ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးက်င္ လုပ္ကြက္၌
သတၱဳစမ္းသပ္တိုင္းတာရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င့္ႏွင့္လူမႈစီးပြား ထိခိုက္
မႈမ်ားအား

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလ၊

စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္း

ပိတ္သိမ္းမည့္

အၾကိဳကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ျပီး ေဒသခံလုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာအထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား
ပါမည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ လစဥ္ကုန္က်စရိတ္ကို တစ္လလွ်င္ ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္ထဲမွ (၂ - ၃) သိန္းခန္႔
သံုးစြဲေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အစီအစဥ္မ်ားအား

အေကာင္းအထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ သံုးစြဲမည့္ရံပံုေငြအား စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စာရင္းေခါင္းစဥ္ သီးျခားထား
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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(ခ) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္လုပ္ငန္းမ်ား
(ခ - ၁) ေျမေပၚအရည္အေသြး
ေျမေပၚေရႏွင့္ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးအားေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္သည့္ကာလ၊ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရး
ပိတ္သိမ္းမည့္အၾကိဳကာလႏွင့္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

ေနရာ

လုပ္ကြက္ပတ္လည္

စီးဆင္းေနေသာ

ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းနွင့္

အုတ္တူ

(OKTU) ေခ်ာင္း
အၾကိမ္နွင့္တိုင္းတာစစ္ေဆး

(၆) လတစ္ၾကိမ္ PH,Fe, Suspended Solid, Lead, Zinc, Copper,

မည့္ Parameter မ်ား

Arsenic

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္
အခါအားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္

(ခ - ၂) ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး
ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္း ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသြားပါမည္။

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈျပဳလုပ္သည့္ကာလ၊ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရး
ပိတ္သိမ္းမည့္အၾကိဳကာလႏွင့္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

ေနရာ

Bulk Sample ယူသည့္ Adit အ၀မ်ား

အၾကိမ္နွင့္တိုင္းတာစစ္ေဆး

(၆) လတစ္ၾကိမ္ PH,Fe, Suspended Solid, Lead, Zinc, Copper,

မည့္ Parameter မ်ား

Arsenic

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္
အခါအားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္

48
(ခ - ၃) ေလထုအရည္အေသြး
ေလထုအရည္အေသြး တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းအား လုပ္ကြက္အတြင္းနွင့္
ဆက္စပ္ဧရိယာမ်ားတြင္ တိုင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္သည့္ကာလ၊ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရး
ပိတ္သိမ္းမည့္အၾကိဳကာလႏွင့္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

ေနရာ

လုပ္ကြကအတြင္း

အၾကိမ္နွင့္တိုင္းတာစစ္ေဆး

(၆)

မည့္ Parameter မ်ား

တိုင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္

လတစ္ၾကိမ္

Co,

Co2,

No,

PM10,

PM2.5,

So2

တိ႔အ
ု ား

လိုအပ္သတည့္အခါ၌ စစ္ေဆးရန္
(ခ - ၄) ဖုန္မႈန႔ပ
္ ်ံ႕လြင့္မႈ
ေလထုအရည္အေသြးတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈတြင္ ေလထုအတြင္းအမႈန္အမႊား PM10 ႏွင့္
အထက္အရြယ္အစားပ်ံ႕လြင့္မႈ တိုင္းတာစစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္သည့္ကာလ၊ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရး
ပိတ္သိမ္းမည့္အၾကိဳကာလႏွင့္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

ေနရာ

နမူနာ ၾကိတ၀
္ ါးသည့္ေနရာ

အၾကိမ္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ (မိုးတြင္းကာလမွအပ)

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္
လိုအပ္သည့္အခါ၌ စစ္ေဆးရန္
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(ခ - ၅) ေျမထုအရည္အေသြး
စမ္းသပ္တိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေန
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္မွာ

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္သည့္ကာလ၊ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရး
ပိတ္သိမ္းမည့္အၾကိဳကာလႏွင့္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

ေနရာ

ေျမစာပံုမ်ား

အၾကိမ္

အပတ္စဥ္စစ္ေဆးပါမည္ (အဆိုင္းတိုင္းမ်က္ျမင္စစ္ေဆးပါမည္)

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

တစ္လတစ္ၾကိမ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာထံတင္ျပရန္

သတ္မွတ္ခ်က္

ေျမစာပံုမ်ားျပိဳမက်ေစရန္၊

Tailing

Pond

မ်ားေပါက္မထြက္ေစရန္၊

က်င္းေဟာင္းမ်ားေျမစာျဖည့္တင္းရန္၊ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ သစ္ပင္မ်ား
အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးရန္၊ အက္ဆစ္ေရထြက္ေပၚျခင္းရွိ/ မရွိ စစ္ေဆးရန္

(ခ - ၆) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
ခဲမျဖဴ

အျဖိဳက္နက္ေရာရာ

ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းေၾကာင့္

ဇီ၀မ်ိဳးစံု

မ်ိဳးကြဲမူရင္းေဒသပ်က္စီး၍ ထိခိုက္နိုင္ေသာ အေျခအေနေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္သည့္ကာလ၊ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရး
ပိတ္သိမ္းမည့္အၾကိဳကာလႏွင့္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

ေနရာ

အသံုးခ်မႈမျပဳေသာ ေျမလြတ္ေနရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားထား
ေသာ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ား ျပန္လည္ဖံုးအုပ္ျပီး သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္ေအာင္
စိုက္ပ်ိဳးေရးသည့္ေနရာႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား ထူေထာင္ထားသည့္ေနရာ

အၾကိမ္

(၃) လ - (၆) လတစ္ၾကိမ္

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

တစ္လတစ္ၾကိမ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္
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(ခ - ၇) တိုက္စားမႈႏွင့္ႏူန္းအနည္က်မႈ

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္သည့္ကာလ၊ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရး
ပိတ္သိမ္းမည့္အၾကိဳကာလႏွင့္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

ေနရာ

လုပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းနွင့္ အုတ္တူ (OKTU) ေခ်ာင္း

အၾကိမ္

(၆) လတစ္ၾကိမ္

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

တစ္လတစ္ၾကိမ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္

(ခ - ၈) လူမႈေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
ခဲမျဖဴ၊
ရပ္မ်ားေၾကာင့္

အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ

လုပ္ကြက္အတြင္းႏွင့္

သတၱဳရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာမႈလုပ္ငန္း

ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္

လူမႈေရးႏွင့္

က်န္းမာေရး

ထိခိုက္နိုင္မႈ ရွိနိုင္ေသာ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္အစီအစဥ္မ်ားမွာ

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္သည့္ကာလ၊

လုပ္ငန္းမပိတ္သိမ္းမီအၾကိဳကာလ

ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ
စစ္ေဆးမည့္နယ္ပယ္

- စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ား၌ က်န္းမာ
ေရး ထိခိုက္နိုင္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊

အသံဆူညံမႈ၊ အနံ႔ဆိုးမ်ား

ထြက္ရွိမႈ၊ ဖုန္မႈန္႔ပ်ံ႕နွံ႔မႈ၊ ေရအရည္အေသြး၊ ေျမဖိ႔ခ
ု ်ျခင္း တိုက္ခ်ျခင္းရွိ/ မရွိ
တိ႔က
ု ိုေလ့လာစမ္းစစ္ၾကီးၾကပ္ေပးျခင္း။
- ေဒသခံမ်ားလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းရရွိေရးနွင့္ ေက်းရြာလူထု၏ လူမႈစီးပြား
ဘ၀ (လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး)
- ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ေက်းရြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အၾကိမ္

၆လ တစ္ၾကိမ္

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

တစ္လတစ္ၾကိမ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္

စမ္းသပ္တိုင္းတာေရး

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားအား

ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္၊ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ပူးေပါင္းမႈ
ျဖင့္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္
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အခန္း (၉)
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္ခ
႔ ြဲမႈ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းနွင့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္
(က) အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းျခင္း
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊
ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဘူမိေဗဒေလ႔လာေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရး
ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အဖြဲ႕
စဥ္
၁။

အမည္

မူလတာ၀န္

ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္

အဖြဲ႕တာ၀န္

M.D. ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
ကုမၸဏီလီမိတက္

၂။

ဦးဘီေဟး

မန္ေနဂ်ာ

အဖြဲ႕၀င္

၃။

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး

အဖြဲ႕၀င္

၄။

ဦးလွေအး

ရပ္မိရပ္ဖၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ

အဖြဲ႕၀င္

၅။

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးနွင့္

အဖြဲ႕၀င္

ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာနမွ
တာ၀န္ေပးသူ
(ခ) ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္
ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ သီးျခားေခါင္းစဥ္တစ္ခုဖြင့္ျပီး သိန္း (၃၀) လ်ာထား
စာရင္းဖြင့္ထားပါမည္။ လစဥ္ (၂) သိန္း - (၃) သိန္း / ပ်မ္းမွ် သံုးစြဲသြားပါမည္။
အခန္း (၁၀)
Corporate Social Responsibility CSR လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌ ရွာေဖြ
စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္း

အစပ်ိဳးခ်ိန္မွစတင္၍

လူမႈေရး၊

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရး

တိတ
႔ု ြင္

ပါ၀င္

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲပ
႔ ါသည္။
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ လူမႈေရး၊
ပညာေရးတု၌
ိ႔ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါသည္။
(၁၀ - က) ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းတည္ေဆာက္မႈ
(၁၀ - ခ) အမ်ားသံုးတယ္လီဖုန္း (အထိုင္ဖုန္း)

-

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀၀

-

၅၀၀,၀၀၀.၀၀

(၁၀ - ဂ) ၂၀၁၈ မတ္လ ေက်ာက္စရစ္ ထပ္ဖံုးလမ္း (၁/၂) မိုင္ခန္႔ ခင္းေပးျခင္း

-

၉၀၀,၀၀၀.၀၀

(၁၀ - ဃ) သြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ရြာလမ္းေဟာင္းမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

- ၁၂,၀၀၀,၀၀၀.၀၀

(ဧရိယာတိုင္ပါ၀င္)

(Backhoe. Truck)
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ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စ၊ု ၾကက္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ
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အခန္း (၁၁)
မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီရင္ခံစာ (Mine Closure Plan)
စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ (၃) လမွစတင္ျပီး မိုင္းပိတ္သိမ္းကာလ
ကာလသတ္မွတ္၍လည္းေကာင္း၊ ပိတ္သိမ္းျပီး (၄) လ ကာလကို ခြဲျခားေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအရင္ခံစာမ်ား
ျပဳစုတင္ျပအပ္ပါသည္။
(၁၁ - က) ဤရွာေဖြစမ္းသပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားဖယ္ရွားျခင္းလုပ္ငန္းၾကီးမားစြာ ေဆာင္ရြက္
ျခင္းမရွိပါ။

ေျမေအာက္

ေဆာက္ရန္လည္းေကာင္း၊

သလင္းေၾကာမွ

နမူနာယူျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

လြန္တူးေနရာျပင္ဆင္ျခင္း။

အေဆာက္အဦး

သယ္ယူေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတုိ႔သာရွိပါသည္။

၄င္းေျမေနရာမ်ားအား ျပန္လည္ဖံုးအုပ္ျပီး သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးပါမည္။
(၁၁ - ခ) ေျမသားထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္အတြက္ အတားအဆီးနံရံမ်ားကိုသီးျခားေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ သလင္း
ေၾကာနမူနာမ်ား ၄" x ၂" x အက်ယ္သာယူျပီး က်င္သျဖင့္ ေျမစာမ်ားမ်ားမထြက္ပါ။ Bulk Sample
မ်ားမွ ထြက္လာေသာေျမစာကို သင့္ေတာ္ေသာေနရာ၌ျဖန္႔က်ဲပုံေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ အထူေပ ၁' မွ ၁'
- ၆" ထက္ပိုမရွိနိုင္ပါ။ ေျမစီးဆင္းေမ်ာပါမႈမရွိေစရန္ ေက်ာက္စီကာရံထားျပီး ၄င္းေပၚ၌ ေျမဆီလႊာ
တင္ျပီး သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးပါမည္။
(၁၁ - ဂ) Underground နမူနာယူရန္ တူးဖြင့္ထားေသာ ဂူ၀ (Adit) မ်ားကို ျပင္ပ၌ ဖယ္ထုတ္ထားေသာ
ေက်ာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ျပန္ပိတ္ေပးပါမည္။
(၁၁ - ဃ) Open Pit Mining တူးေဖာ္ျခင္းမရွိပါ။
(၁၁ - င) ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္အနီးရွိ ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းႏွင့္ အုတ္တူ (OKTU) ေခ်ာင္းတို႔၏ ေရ အရည္
အေသြးကို ျပန္လည္စစ္ေဆးပါမည္။ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိပါက လုိအပ္သလိုျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
အထူးသျဖင့္ Acid Mine Drainage ရွ/ိ မရွိကို ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၁၁ - စ) ေျမဆီလႊာကိုျပန္လည္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ပါမည္။ လုိအပ္ခ်က္ရွိပါက ျပဳျပင္ေပးပါမည္ (ဥပမာ-Lime
ျဖင့္ Neutralization လုပ္ေပးျခင္း) Seepage မ်ားျဖစ္ေပၚေနပါက Impervious Layer ျဖင့္
စီးဆင္းမႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
(၁၁ - ဆ) ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား ပယ္ဖ်က္ျပီး ေျမျပဳျပင္၍သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးပါမည္။
(၁၁ - ဇ) ေဒသႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာသစ္ပင္မ်ားကို ရွင္သန္လာေအာင္ စုိက္ပ်ိဳးေပးပါမည္။
(၁၁ - စ်) စမ္းသပ္တိုင္းတာေရး ကာလတြင္

လုပ္ကိုင္ေသာ

လုပ္သားမ်ားအား

သတၱဳတူးေဖာ္မႈ ကာလသို႔

ေျပာင္းျပီးသည့္အခါ ဆက္လက္ခန္႔ထားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(၁၁ - ည) စမ္းသပ္တိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီး သတၱဳတူးေဖာ္မႈ ဆက္လက္ မလုပ္ကိုင္နုိင္ပါက
ပိတ္သိမ္းျပီး (၁) နွစ္ထိ ဆက္လက္ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲစီမံ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၁၁ - ည - ၁) ေရအရည္အေသြးစစ္မည္ျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ Acid Mine Drainage ရွ/ိ မရွိ ႏွင့္
လိုအပ္လွ်င္ Neutralize လုပ္ေပးပါမည္။
(၁၁ - ည - ၂) ေျမဆီလႊာတုိက္စားျခင္း/ ျပိဳက်ျခင္းရွိ မရွိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ပါမည္။ လုိအပ္သလို
ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ေပးပါမည္။
(၁၁ - ည - ၃) သံုးစြဲခဲ႔ေသာ စက္ဆ/ီ ေခ်ာဆီ နွင့္ ယင္းျမီးကန္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရွိ မရွိ စစ္ေဆး
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
(၁၁ - ည - ၄) အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေျမဆီလႊာ ဖံုးအုပ္ေပးျခင္း၊ ေဒသေပါက္သစ္ပင္
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
(၁၁ - ည - ၅) ပတ္၀န္းက်င္၌ စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈရွိ/ မရွိ
ေစာင့္ၾကပ္ျပီး လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
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အခန္း (၁၂)
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားနွင့္ အခ်ိန္ဇယား
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရာတြင္ အဆင့္ (၅) ဆင့္ ခြဲျခားျပီး သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၁) ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္တိုင္မ်ားစိုက္ထူျခင္း၊ လုပ္ငန္းအသီးသီးလုပ္ကိုင္မည့္ က႑
အလုိက္

ေျမေနရာမ်ားေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊

အၾကိဳတည္ေဆာက္ေရး

ကာလလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၂) လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးအတြက္

လုိအပ္သေသာ

အေဆာက္အဦးမ်ား

ေဆာက္လုပ္ပါသည္။

တည္ေဆာက္ျခင္းကာလျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၃) စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းစဥ္

အတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(က) လက္ကိုင္ GPS ျဖင့္ ေျမတိုင္းျခင္း/ Ushikata ျဖင့္ ေျမတိုင္းျခင္း၊ Compass + Tape သံုး၍
ေျမတိုင္းျခင္း။
(ခ) Lithology အလိုက္ Outcrop မ်ားတိုင္းတာျပီး ေျမပံု၌ေရးဆြဲျခင္း။
(ဂ) Mineralized Quartz Vein မ်ားတိုင္းတာျခင္း ေျမပံုတင္ျခင္း။
(ဃ) အေပၚယံေျမ (weathered Soil) ၌

နမူနာယူျခင္း၊ က်င္ျခင္း၊ ပါ၀င္မႈတြက္ခ်က္ျခင္း

(Ground Value)။
(င) Geological Map ေရးဆြဲျခင္း၊ Cross – Section မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ Geological Report
မ်ားႏွစ္အလိုက္ျပဳစုျခင္း။
(စ) Geological Report အဆင့္ဆင့္ေပၚ၌ သံုးသပ္၍ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(ဆ)

Mineralized

Quartz

Vein

၏

နမူနာမ်ားယူ၍

ဓာတ္ခြဲျခင္း၊

နမူနာယူ၍

wt%

တြက္ခ်က္ျခင္း။
(ဇ) Mineralized Quartz Vein ၏ အထူ Strike Length, Dip Length တိ႔သ
ု ိရွိနိုင္ရန္ Drill
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(Surveying,

Site

preparation,

Transportation, Drilling, Sample Collecting, Assaying,………….etc.)။
(စ်) Bulk Sampling ျပဳလုပ္ရန္ ေျမေအာက္ Adit ေဖာက္နမူနာယူျခင္း။
(ည) အဆင့္ဆင့္မွရရွိေသာ Results မ်ားေပၚအေျခခံ၍ Ore Reserve Estimation ေဆာင္ရြက္
ျခင္း။
(ဋ) Feasibility Study ျပဳလုပ္ျခင္း
(ဌ) လုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္လံုး၌ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အခ်ိန္ကာလျဖင့္ (၄) နွစ္ အတြင္း မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနရပါမည္။
အဆင့္ (၄) ခြင့္ျပဳမိန္႔ကာလျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားပါမည္။
(က) သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း
(ခ) ေျမ/ေလ/ေရ တိ႔၏
ု အရည္အေသြးစစ္ေဆးျပီး လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
(ဂ) အသံုးမျပဳခဲ႔ေသာ ေျမေနရာမ်ား သစ္ပင္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း
(ဃ) စမ္းသပ္တိုင္းေတာေရးပိတ္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အဆင့္လုိက္ ရံပံုေငြမ်ားထားရွိျခင္း
(င) မ်က္စိပသာဒရွိရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
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အဆင့္ (၅) ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ
(၁) လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားဖ်က္ေပးျခင္း
(၂) အသံုးျပဳထားေသာ ေျမေနရာမ်ား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမယာအသံုးခ်နိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္
ေပးျခင္း
(၃) လုပ္သားမ်ား သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားေပးျခင္း (သိ႔)ု အျခား ၄င္းတို႔
ဆႏၵရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕နိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း
(၄) ေလ၊ ေျမႏွင့္ ေရ တို႔၏ အရည္အေသြးမ်ားတိုင္းတာေပးျခင္း
(၅) အသံုးမျပဳေသာ ေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
(၆) ေျမဆီလႊာ ျပန္လည္ဖံုးအုပ္ျပီး သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း
(၇) မ်က္စိပသာဒရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ပိတ္သိမ္းျပီး (၁) နွစ္ထိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
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နိဂံုး
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊

ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တိုေဒသရွိ ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္တြင္
ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ေရာရာ သတၱဳရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္
ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးအတြက္

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း၍

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အစီအမံမ်ားနွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စမ္းသပ္
တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အလုပ္သမားမ်ား၏

က်န္းမာေရးနွင့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား

အစီရင္ခံစာမ်ားအား

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး
အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးစသည့္

စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း

လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ငန္းမ်ား

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈပါ

ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး

ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ကတိက၀တ္ႏွင့္အတူ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူမႈေရးစီးပြားေရးမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ
တိုးတက္ေစရန္

ရည္ရြယ္၍

တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌

ဤပညာရွင္အဖြဲ႕မွ
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည့္

ေရးဆြဲျပဳစုထားေသာ

ေဇာ္ဖိုးက်င္လုပ္ကြက္၌

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အစီရင္ခံစာအား

အတည္ျပဳေပးနိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဦးခင္ေမာင္ေလး
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

စမ္းသပ္
စီစစ္
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၃)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၄)
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