ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊
ဖိုးလက္တိုေဒသ၊ ေဇာ္ဖိုးလအလတ္စားလုပ္ကြက္၏
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1
အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
အခန္း (၁)
(၁) ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊
ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု ဖိုးလက္တိုေဒသ၌ ခဲမျဖဴ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ
တႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် (၁၃.၈) မက္တန္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ အလတ္စား သတၱဳတြင္း
တခုျဖစ္ပါသည္။ ၁" = ၁ မိုင္စေကး ေျမပံုအမွတ္ ၉၅ J/8 တြင္က်ေရာက္ျပီး (၄၄၄ ၅၆၁၊ ၄၄၄ ၅၆၇၊ ၄၄၈
၅၆၇၊ ၄၄၈ ၅၆၁) (lat/long - A - 98 ံ26' 31.2292" E, 14 ံ04' 15.7087" N, B – 98 ံ26' 43.4255" E,
14

ံ04' 15.9488" N, C – 98 ံ26' 43.7943" E, 14 ံ03' 58.0907" N, D – 98 ံ26' 31.5982" E, 14 ံ03'

57.8506" N) (၄၉.၅) ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။

(၂) ေျမေအာက္သတၱဳေၾကာတူးရန္ Jack Hammer ၃ စံု ေလညွစ္စက္တစ္လံုးကို အေျခခံျပီး ေျမေအာက္
သတၱဳတူးေဖာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမေအာက္၌ ယမ္းခြဲျပီး Mucking Crawler ျဖင့္ က်ံဳး၍ Mine Car ငယ္ (3
- 4 ton) ျဖင့္ သန္႔စင္စက္ရံုသို႔ သယ္ယူျပီး Primary, Secondary, Roll Crusher တိ႔ျု ဖင့္ၾကိတ္ျပီး Jig (၂)
ဆင့္၊ Shaking Table (၆) လံုးျဖင့္ သန္႔စင္ယူပါမည္။ စက္ပစၥည္းစာရင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၃) ေျမေအာက္သတၱဳ တူးေဖာ္နည္းစနစ္ျဖင့္ သတၱဳထုတ္ယူပါမည္။ နွစ္အလိုက္တူးေဖာ္မည့္ တန္ခ်ိန္ကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တစ္လလွ်င္ (သလင္းေၾကာ+ေက်ာက္သား) ပ်မ္းမွ်တန္ခ်ိန္ ၉၈၅.၈ - ၁၀၈၅
မက္တန္ တူးေဖာ္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေျမေအာက္သတၱဳေၾကာရွိသည့္ေနရာ၌ ယမ္းတြင္းတူး၊
ယမ္းသိပ္၊ Emulsion ယမ္းအသံုးျပဳျပီး ယမ္းခြဲ၍ Broken Ore မ်ားထုတ္ယူပါမည္။ သန္႔စင္စက္ရံု၌လည္း
ေရျဖင့္ Gravity Concentration အရ သတၱဳ သန္႔စင္ထုတ္ယူပါမည္။
(၄) အေျခခံ အေဆာက္အဦးေဆာက္မည့္စာရင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရံုး၊ သန္႔စင္စက္ရံု၊ အလုပ္သမား
အိပ္ေဆာင္တို႔ ေဆာက္လုပ္ျပီး မီးစက္+Compressor အလုပ္ရံုမ်ား ေဆာက္ထားပါမည္။ Settling Pond
(3) ခု (500 cu.m, 400 cu.m, 300 cu.m) တူးေဖာ္ျပီး Tailing မ်ားကို Final Tailing Pond တြင္
ထိန္းသိမ္းျပီး

ပတ္၀န္းက်င္

မထိခိုက္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

Final

Tailing

Pond

မ်ား၏

တည္ေနရာကို ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၅) ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေျမေအာက္ သတၱဳေၾကာကို ေလဖိအားသံုး Jack Hammer ျဖင့္ ေဖာက္ပါမည္။
တလလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၀၇၈ မက္တန္ (၁၄၄၀၈.၈ Cu.ft) ခြဲထုတ္ယူပါမည္။ သတၱဳမပါေသာ Host Rock ကို
ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူေဟာင္း၌

ျပန္ဖ႔ေ
ို ပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊

ပိုေနပါက

ျပင္ပ၌လမ္းခင္းေပးျခင္း၊

Oversize စုပံုေနရာ၌လည္းေကာင္း စုပံုေပးပါမည္။ သတၱဳပါေသာ Broken Ore ကို သန္႔စင္စက္ရံုသို႔
Mine Car မ်ားျဖင့္ သယ္ယူ၍ Jig (၂) ဆင့္ျဖင့္ Jig Spigot Concentrate မ်ားထုတ္ယူျခင္း၊ Shaking
Table မ်ား (၆) လံုး ဆက္လက္သန္႔စင္ျခင္း Magnetic Separator ျဖင့္ သန္႔စင္ျခင္းတိ႔ျု ဖင့္ ၆၅% Wo3
ရွိေသာ သတၱဳသန္႔စင္ထုတ္ယူပါမည္။ 500 cu.m, 400 cu.m, 300 cu.m ရွိေသာ Settling Pond (၃)
ခုကို သန္႔စင္စက္ရံု၌ တည္ထားျပီး Settling Pond မ်ားတြင္ အနည္ထိုင္ေစပါမည္။ ၄င္း Tailing မ်ား
အနည္ထိုင္ျပီးေနာက္ Excavator ျဖင့္ က်ံဳးျပီး Tipper ျဖင့္ ယခင္က်င္းေဟာင္း ၄ ေနရာတြင္ Final
Tailing Pond အတြင္း၌ (lat/lons – 98 ံ26' 37.3888" E, 14 ံ04' 12.8524" N၊98 ံ26' 34.2783" E, 14 ံ04'
15.7687" N၊ 98 ံ26' 34.5858" E, 14 ံ04' 00.8870" N၊ 98 ံ26' 5243" E, 14 ံ04' 03.8633" N) (မပည -

၄၄၆ ၅၆၆၊ ၄၄၅ ၅၆၇၊ ၄၄၅ ၅၆၃၊ ၄၄၅ ၅၆၂) သိုေလွာင္ထားပါမည္။
(၆) ယမ္းသံုးစြဲမႈ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ Emulsion 9780 kg, Detonator 839 ခု, Primer
23495 ခု, Safety Fuse 4196 မီတာ, Cortex 25173 မီတာ, Electric Detonator 3355 ခု
သံုးရန္လ်ာထားပါသည္။ ႏွစ္အလိုက္သံုးစြဲရန္ လ်ာထားခ်က္ကို ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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(၇) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ/ထုတ္လႊတ္မႈ ႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမႈ
သတၱဳတူးေဖာ္ေသာ ယမ္းေဖာက္ခြဲျခင္းေၾကာင့္ အနံ႔ အသက္ထြက္ျခင္း၊ ဆူညံျခင္း ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။
သတၱဳသန္႔စင္စက္ရံု ဆူညံသံ၊ ေပၚထြက္ျခင္း၊ တုန္ခါမႈ၊ ဖုန္အနည္းငယ္ထျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ္လည္း
စုစည္းအနံ႔ (သိ႔)ု ပ်ံလြင့္ အနံ႔ မ်ားေပၚထြက္လာနိုင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါ။ Tailing မ်ား
ပတ္၀န္းက်င္ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ Settling Pond (၃) ဆင့္ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
အနီးဆံုးၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ (၂.၅) မိုင္ကြာေ၀းသျဖင့္ ေက်းရြာလူထုအား အေႏွာင့္အယွက္
မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၈) စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား
အဆင့္ (၁) မွတ္တိုင္စိုက္ထူျခင္း၊ ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း
အဆင့္ (၂) အေဆာက္အဦး အေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ သတၱဳသန္႔စင္စက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ Tailing Pond
မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း စြန႔ပ
္ စ္ေနရာျပင္ဆင္ျခင္း
အဆင့္ (၃) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာမ်ား သက္မွတ္ေနရာ၌စုပံုျခင္း၊ အသံုးမျပဳေသာ ေနရာ
မ်ား၌ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ ေလ/ေရ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊ သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းမႈ
အတြက္ အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အဆင့္ (၄) ရပ္ဆိုင္းကာလ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္

Reclamation

ကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္

ပါသည္။ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေလ/ေရ/ေျမ စမ္းသပ္တိုင္းတာေပးျခင္း
အဆင့္ (၅) ပိတ္သိမ္းကာလ
အေဆာက္အဦးဖ်က္ေပးျခင္း၊

ေျမမ်ား

သင့္ေတာ္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္

ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ အစားထိုးသစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္းတို႔ (၅) ႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကပ္ေဆာင္ရြက္
ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
အခန္း (၂)
ေျမပုံုကားခ်ပ္မ်ား
(က) ေဇာ္ဖိုးလ၏ လုပ္ကြက္ေျမပံုကို ၁"=၁ မိုင္စေကး ေျမပံုျဖင့္လည္းေကာင္း၊ UTM ေျမပံုျဖင့္လည္းေကာင္း၊
Google

Map

ျဖင့္

(၅)

မိုင္

ပတ္လည္ျမင္ေတြ႕နိုင္သည့္

ေကာင္းကင္ေျမပံုကိုလည္းေကာင္း

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ခ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အဆင့္ဆင့္နွင့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ အေျခအေနျပကားခ်ပ္ ေရးဆြဲေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။
(ဂ) ၁ - စြန္႔ပစ္ေရထြက္ရွိမႈႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ အေျခအေနျပကားခ်ပ္ေရးဆြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂ - Adit ႏွင့္ Treatment Plant တိ႔တ
ု ည္ေနရာျပေျမပံုေဖာ္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၃)
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္ (၆) မမန(နိုင္) ၁၂၈၆၄၉
Tel Ph: 09.5103415
သည္ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္ျပီး ဦးေဇာ္ျမင့္ထူး၊ ဦးဟုန္ခ်င္ပန္း တိ႔သ
ု ည္လည္း Share
Holder မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
အခန္း (၄)
ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားစာရင္း၌ ဦးခင္ေမာင္ေလး
(Geologist)

မွ

တာ၀န္ခံဦးေဆာင္ျပီး၊

ဦးမင္းဇင္

(Mining

Engineer)၊

ဦးလွနိုင္ဦး

ေဒါက္တာဟုန္ခ်င္ပန္း၊ ဦးေက်ာ္ေဌးလြင္ (Chemistry)၊ ဦးဘီးေဟ (Zoology) တိ႔ပ
ု ါ၀င္ပါသည္။

(Geologist)၊

3
အခန္း (၅)
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊
မူ၀ါဒႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တိုင္းေဒသၾကီး
အစိုးရတို႔၏ အမိန႔္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္မည့္ အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၆)
စီမံကိန္းအနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအေျခအေန
(၁)

ေရလမ္းအသံုးျပဳသြားလာနိုင္ေသာ

ေခ်ာင္းမ်ားမရွိေၾကာင္းႏွင့္

ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားမရွိေၾကာင္း

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၂) မိုးေရခ်ိန္ ၂၀၀ လက္မ/တစ္ႏွစ္ ရွိေသာေဒသ ျဖစ္ျပီး အဓိကအားျဖင့္ သီဟ႒
ို ္ပင္၊ ဖာလာေစ႔ပင္၊
ကြမ္းသီးပင္၊ ရာဘာပင္၊ ဌက္ေပ်ာပင္ႏွင့္ ေတာင္ယာစပါး စိုက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။
(၃) ေခ်ာင္းၾကီးမ်ားမွာ အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ အျပိဳင္နီးပါးစီးဆင္းေနပါသည္။ လုပ္ကြက္သည္ ၂၀၅၀ - ၂၂၀၀
ေပအတြင္းအျမင့္ရွိျပီး ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္းတြင္ အျမင့္ ၉' - ၂၅' ခန္႔ရွိ Water Fall မ်ားစြာရွိေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္းမွာ

မိုးေရက်ဆင္းမႈေပၚမူတည္ျပီး

၁၀

ေပ

-

၁၈

ေပ

အက်ယ္စီးဆင္းျပီး၊ မိုးတြင္း၌ ေရေနာက္ျပီး ေႏြကာလ၌ ေရၾကည္ပါသည္။
(၄)

ပတ္၀န္းက်င္ေရေျမေတာေတာင္အေျခအေနမွာ

ေတာင္မ်ားသည္မတ္ေစာက္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္

လုပ္ကြက္၏ အေရွ႕ဘက္ပိုင္း (၁) မိုင္ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ Granite ေက်ာက္သည္ Mergui Group
အတြင္းတိုးသင္ေန၍

အထူးမတ္ေစာက္ပါသည္။

သိ႔ျု ဖစ္ေသာေၾကာင့္

ကားလမ္းကို

လုပ္ကြက္

ေျမာက္ဘက္မွ ပတ္ျပီး ေဖာက္လုပ္ရပါသည္။ ေရေျမေတာေတာင္မွာ ထူထပ္ပါသည္။
(၅) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲအေျခအေနကို စီမံကိန္းမွ ေလ့လာေတြ႕ရွိသမွ်ကို မွတ္တမ္းျပဳျပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ (Flora) ၁၀
မ်ိဳးႏွင့္ (Fauna) ၁၀ မ်ိဳးစံုတို႔အား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၆) သတၱဳေၾကာသည္ Granite ေက်ာက္အတြင္းတိုး၀င္ေနျပီး ၂ - ၅' ခန္႔ထူးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ N-S
Trend ရွိပါသည္။
(၇) ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္အနီးရွိ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာသည္ လမ္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းသျဖင့္ က်န္းမာေရး၊
လူမႈေရး၊ ပညာေရး အေျခအေန သင့္တင့္ပါသည္။ ကြမ္း၊ရာဘာ ကိုအဓိကထား စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။
လုပ္ကြက္ေတာင္ကုန္းသည္ ေက်ာက္မ်ားေပၚထြက္ေနသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းလုပ္သူမရွိပါ။ စီးပြားေရး
အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုသာ အဓိကအားထားလုပ္ကိုင္သျဖင့္ သင့္တင့္ရံုသာရွိပါသည္။ ေတာင္ယာစပါး
အနည္းငယ္ စိုက္ပ်ိဳးမႈရွိေသာ္လည္း ယခုအလါ ေတာင္ယာခုတ္ျခင္း ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံ
လုပ္ငန္းကိုသာ ပိုမိုအားထားလုပ္ၾကပါသည္။
(၈) ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာသည္ အနီးဆံုး ဟိႏၵားေက်းရြာ (၄ မိုင္ခန္႔ကြာ) ၌ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိပါသည္။
ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ (၇ မိုင္ခန္႔ကြာ) ၌ တိုက္နယ္ေဆးရံုရွိပါသည္။ ရြာ၌လည္း မူလတန္းေက်ာင္း၊ ဗုဒၶဘာသ
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းတို႔ ရွိၾကပါသည္။ ထိ႔အ
ု တူ အနီးရွိ
ဖိုးလက္တိုရြာ၌လည္း အလားတူ ေက်ာင္းမ်ားရွိပါသည္။
တိုင္းတာမႈကို ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ရွိအနီးရွိ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြး

4
အခန္း (၇)
ပတ္၀န္းက်င္အေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ခ်က္နွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊

စက္ယႏၲရား

သံုးစြဲျခင္း၊

ၾကိတ္ခြဲသန္႔စင္ျခင္း

လုပ္ငန္းတို႔ေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလ့လာထားျပီး ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
အခန္း (၈)
အမ်ားျပည္သူနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
(က) ၂၀၁၇ ခု ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ ကုမၸဏီမွ ရွာေဖြေရးဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဦးသိန္းေက်ာ္မွ ရြာသား (၄၂)
ဦးအား ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာ ဘုရားေက်ာင္း၌ ရွင္းလင္းျပသခဲ႔ပါသည္။
(i) ေခ်ာင္းတြင္း ေရေနာက္စြန္႔ပစ္မႈမျပဳရန္
(ii) လမ္းျပဳျပင္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးျပီး ကုမၸဏီဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ (ဓါတ္ပံု ေဖာ္ျပ)
(ခ) ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္တြင္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာ ဘုရားေက်ာင္း၌ ဒုတိယအၾကိမ္
ေတြ႕ဆံုပါသည္။ လူဦးေရ (၅၀) ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။ (ဓါတ္ပံု ေဖာ္ျပ)
(ဂ) အဓိကအားျဖင့္ ေခ်ာင္းအတြင္းေရေနာက္စြန္႔ပစ္ျခင္း မျပဳရန္နွင့္ လမ္းျပဳျပင္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးပါသည္။
ေခ်ာင္းတြင္းသို႔ ေရေနာက္မ်ား စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းမျပဳသည့္ျပင္ ရြာသားမ်ားေရၾကည္ရရန္ ( ၃" - ၁" )
သြယ္တန္းျပီး ေရသန္႔ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။
(ဃ)

ထိ႔ျု ပင္ရြာသားမ်ားမွ ဖိုးလက္တိုနွင့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္း ခင္းေပးရန္
ေတာင္းဆိုရာ ၂၀၁၉ မတ္လတြင္ အျပီးခင္းေပးထားပါသည္။ ဓါတ္ပံုျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခန္း (၉)
ပတ္၀န္းက်င္အေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ေလ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္
ဆူညံသံ၊
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား၊

ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊

ေရာဂါျဖစ္ပြားပ်ံ႕ႏွံမႈ၊

မသက္ေရာက္ေစရန္

ေလ်ာ့က်ေစရန္

စြန႔ပ
္ စ္အရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
ဓာတုေဆးသံုးစြဲမႈ၊
ေဆာင္ရြက္မည့္

အနံ႔၊

ထိခုိက္မႈ၊

ဓါတ္ေငြ႕သံုးစြဲမႈ၊
အစီအစဥ္ကို

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ

ေဂဟစနစ္တ႔အ
ို ား

ဆိုးက်ိဳး

ဇယားေရးဆြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရးကိုလည္း ဇယားေရးဆြဲတင္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၁၀)
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္
၁။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္လိုက္အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
အခန္း (၁) ၌ ေဖာ္ျပထားျပီး မပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။
(က) ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္နွင့္ ထြက္ရွိမႈ - ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္နိုင္မည့္ ခန္႔မွန္းတန္ခ်ိန္ကို ဇယားျဖင့္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ခ) တစ္ႏွစ္အတြက္ ေရလိုအပ္ခ်က္ - ၂၄၉၆၀၀၀ Gal/yr အားတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ဂ)

လုပ္သားမ်ားသံုးစြဲေရ - ယခင္အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ မပည ၄၄၁ ၅၆၆ ေနရာမွ သြယ္ယူသံုးယူပံု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(ဃ) ဒီဇယ္ဆီသံုးစြဲမႈ - (၁၀) နွစ္စာ ၄၄၂၉၈၀ ဂါလံ သံုးစြဲမည့္လ်ာထားခ်က္အား ႏွစ္အလိုက္
တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(င) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
(င-၁) အၾကိဳတည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အဦးမ်ား
(င-၂) သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္း တပ္ဆင္
ျခင္း တိ႔ေ
ု ဆာင္ရြက္ပါမည္။
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၂။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဤအပိုဒ္တြင္ Main Haulage မွ (၁၀) ႏွစ္ အတြက္ Broken Ore + Host Rock
(၁၀၇၇၉၆)

မက္တန္

သယ္ယူျပီး

(၉၇၀၁၆)

မက္တန္

ၾကိတ္ခြဲမည္ကို

နွစ္အလုိက္

ဇယားျဖင့္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေျမေအာက္ယမ္းတြင္းတူးရာ၌ က်န္းမာေရး မထိခိုက္ေစရန္ Wet Drilling ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ
ေက်ာက္စ ေက်ာက္န ရွင္းလင္းသည္ထိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Host Rock ကို ေျမေအာက္ Adit ၌ ပင္
စုပံုမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မလံုေလာက္ပါက (၁၀) နွစ္ အတြက္ ၂၈၁၀၀ မက္တန္ထိ ထြက္လာနိုင္သျဖင့္
(Cross – Cut မ်ားပါ၀င္) ျပင္ပ၌ စုပံုရန္ ၇၃၆၂၀ မက္တန္ စုပံုနိုင္ေသာ ယခင္ Oversize စုပံုသည့္ ေနရာ
(မပည - ၄၄၅ ၅၆၆) ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Tailing ၉၇၀၁၆ မက္တန္ကို မပည - ၄၄၆ ၅၆၆၊ ၄၄၅ ၅၆၇၊
၄၄၅ ၅၆၂၊ ၄၄၅ ၅၆၃ (၄) ေနရာ၌ ၁၅၈၃၀၀ မက္တန္ ထိ စုပံုနိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယားျဖင့္
တင္ျပထားပါသည္။
Final Tailing မ်ား ေလွာင္ေသာ ယခင္ ကန္ေဟာင္း (လုပ္ကြက္ေဟာင္း) မ်ားကို
ဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေက်ာက္ၾကီး/ သဲ (Tailing) တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္
နည္းလမ္းအား ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၃။ ရပ္ဆိုင္းျခင္း - လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက တူးေဖာ္မႈ သန္႔စင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္္နားပါမည္။
၄။ ပိတ္သိမ္းျခင္း ပိတ္သိမ္းကာလ
(က) အေပၚယံေျမဆီလႊာဖယ္ရွားမႈမရွိပံုႏွင့္ သန္႔စင္စက္ရံုထိပ္ 100 x 500 မီတာသာ Ore Piling အတြက္
ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္မႈ
(ခ) Tailing Pond မ်ားထဲတြင္ Tailing မ်ားေလွာင္၍ ထိန္းထားရန္ လံုေလာက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
တူးေဖာ္မည့္ ထုထည္ထက္ပိုမိုေလွာင္နိုင္ပါမည္။
(ဂ)

စြန႔္ပစ္ေျမစာ

ကို

စနစ္တက်

စြန႔ပ
္ စ္ျပီး

သစ္ပင္မ်ား

ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ား

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ဃ) စြန႔္ပစ္ေရကန္/အင္၀ိုင္းကန္မ်ားလည္း အပိုဒ္ (ဂ) သို႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးပါမည္။
(င) အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စက္မႈဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦး၊ လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ားကို သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ အခါ
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသြားပါမည္။
(စ)

ေဒသခံ

လုပ္သားမ်ားကို

သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းပါက

ဤကုမၸဏီမွ

အျခားေဒသ၌လုပ္ကိုင္ေသာ

လုပ္ကြက္ မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားေပးပါမည္။
(ဆ) အလတ္စား သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းျပီးပါက (၅) နွစ္အထိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ထိန္းသိမ္း
ေပးပါမည္။
(ဇ) သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ PH, Acid ဓာတ္တိုင္းတာေပးျခင္း၊ အေပါက္မ်ားျဖည့္ေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္
ေပးပါမည္။ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းမႈဇယား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(စ်)

ရံပံုေငြလ်ာထားျခင္းကို

သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ

၁၈၅

(င)

အရ

ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး

၂%

ကိုႏွစ္စဥ္ေပးသြင္းရန္လုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထူးျခားကိစၥရွိ၍ ရံပံုေငြမလံုေလာက္
ပါက ထပ္မံထည့္ေပးပါမည္။
၅။ ဥပေဒဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား
(က) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးမႈ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အပိုဒ္
(၁၀) ပိုဒ္ ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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(ခ) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုိက္နာမည့္အေၾကာင္း ဥပေဒ (၃၂) ခုကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ဂ) ျပည္တြင္းနွင့္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအေနျဖင့္
(i) စြန႔လ
္ ြတ္အရည္ဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္
(ii) ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအရည္အေသြး
(iii) ဆူညံသံ
(iv) အနံ႔
(v) လူမႈေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (၁၃) ခ်က္ေဖာ္ျပထားျပီး ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။
၆။

ပတ္၀န္းက်က္အေပၚသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္

ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ ေျမအသံုးခ်ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုကြဲမ်ား၏ မူရင္းေဒသမ်ား ပ်က္စီး
ျခင္း၊ စက္အင္အားသံုးစြဲျခင္း၊ ဆူညံသံနွင့္ တုန္ခါမႈျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေလအရည္အေသြး၊ ေရအရည္အေသြး၊
အညစ္အေၾကး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ားထြက္ရွိျခင္း၊ သဘာ၀အလွပ်က္စီးျခင္းတို႔ ေလ်ာ့နည္းေစရန္
ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းဇယားအျပင္ ထိခိုက္မႈ အဆင့္အတန္း၊ အၾကိမ္၊
ပမာဏ ဇယားမ်ားလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
၇။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း ၄င္း ရံပုံေငြလ်ာထားျခင္းကို
ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁% - ၂% အတြင္း ထူေထာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၈။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕တြင္ ဤကုမၸဏီ၏ M.D ေဒါက္တာ
စြမ္းထက္ေအာင္ ဦးစီးေသာ (၅) ဦး အဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕ထားပါသည္။ လစဥ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၉။ Corporate Social

Responsibility . CSR

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္မႈ အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ

လ်ာထားခ်က္၏ ၁ - ၂% သံုးစြဲရန္ လ်ာထားပါသည္။ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း
ျပဳျပင္ေပးမႈ၊ အမ်ားသံုး တယ္လီဖုန္း တပ္ဆင္ေပးမႈ၊ ဖိုးလက္တိုရြာမွ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာအား ကားလမ္း
ျပင္ဆင္

ခင္းေပးပံုမ်ား

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာအတြက္

ေရၾကည္ရရန္

ေရပိုက္

သြယ္ေပးထားပါသည္။
၁၀။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား
၁၀-၁

လက္ရွိအေျခအေနအေနျဖင့္

ဆူညံသံႏွင့္

တုန္ခါမႈတိုင္းတာျခင္း၊

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းထားသိုျခင္း၊

စြန႔ပ
္ စ္ေရ ညစ္ညမ္းမႈမရွိေစေရး၊ ေလထုအရည္အေသြး အေျခအေနကို AQI တိုင္းတာမႈမ်ား၊ အနံ႔၊
ဓာတုေဗဒပစၥည္း၊

ေရအရည္အေသြး

တိုင္းတာမႈအေျဖမ်ား၊

တိုက္စားမႈႏွင့္

ႏုန္းအနည္က်မႈ၊

ေျမအရည္အေသြး၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲေလ့လာမႈ (Flora+fauna) တိ႔က
ု ို ဇယားမ်ားျပဳစုေဖာ္ျပထား
ပါသည္။
၁၀-၂ လုပ္ငန္းခြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ
(က) အထူးသျဖင့္ ယမ္းကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳမႈကိုလည္းေကာင္း၊ စက္ေမာင္း/စက္ျပင္တာ၀န္မ်ား၊
ေျမေအာက္ေလညစ္ညမ္းမႈ ဘာသာရပ္တို႕ကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။
(ခ)

အေရးေပၚေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ပါက ေဆာင္ရြက္တတ္ရန္လညး္ေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင၌
္
က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာလုပ္ကိုင္ရန္

လုပ္ငန္းသံုးကာကြယ္ေရး

၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္ရန္

သင္ၾကားေပးပါသည္။
၁၀-၃ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္
ကုမၸဏီသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို အျမဲေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေနပါမည္။
(၁) ေရအရည္အေသြး
(၂) ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး
(၃) ေလထု အရည္အေသြး
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(၄) ဖုန္မႈန္႔ပ်ံ႕လြင့္မႈ
(၅) ေျမထုအရည္အေသြး
(၆) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
(၇) တိုက္စားမႈႏွင့္ အနည္က်မႈ
(၈) လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား
တိ႔ုအား ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ စနစ္အား
ေရးသားထားပါသည္။ လုပ္ငန္းအလိုက္ ၾကည့္ရႈရမည့္ေနရာ အၾကိမ္တ႔ိုကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္
သီးျခားဇယားဆြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၁၁)
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အစီအစဥ္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ကုမၸဏီ

MD

ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ျပီး၊ မန္ေနဂ်ာ ဦးဘီးေဟနွင့္ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း
Observer ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ စုစုေပါင္း (၅) ဦးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
နိဂံုး
ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို

ေလ့လာျပီး စိစစ္တင္ျပျခင္းအား ခြင့္ျပဳနိုင္ရန္ ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။

ကြင္းဆင္း
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အခန္း (၁)
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ
၁.၁ စီမံကိန္းအရြယ္အစား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္
ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊

ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊

စမ္းသပ္တိုင္းတာခဲ႔ျပီးျဖစ္သျဖင့္

ဖြတ္လက္တိုေဒသတြင္

စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ

တနသၤာရီတိုင္း၊
ခဲမျဖဴနွင့္

ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊

အျဖိဳက္နက္

သတၱဳသိုက္ပမာဏကို

သတၱဳရွာေဖြ

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္

ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းဧရိယာသည္ 95 J/8 ေပၚရွိ ေျမပံုညႊန္း ၄၄၄ ၅၆၁၊
၄၄၄

၅၆၇၊

၄၄၈

၅၆၇၊

၄၄၈

၅၆၁

အတြင္းက်ေရာက္ျပီး

အက်ယ္အ၀န္း

(၄၉.၅)

ဧက

(၀.၁၉၈၃ စတုန္းရန္းကီလိုမီတာ) ရွိပါသည္။ UTM (myanmar Datum 2000) ေျမပံုညႊန္းမွာ ေျမပံုအမွတ္
၁၄၉၈ - ၀၈ အတြင္း က်ေရာက္ျပီး မပည (A) 440126 1555353 (B) 440492 1555359 (C) 440502

1554811 (D) 440136 1554804 တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခဲမျဖဴ အျဖိဳက္နက္ေရာရာ သတၱဳ (၁၃.၈) တန္ ထုတ္လုပ္ရန္
လ်ာထားသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အလတ္စား ဓါတ္သတၱဳ ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ Lat/long
အားျဖင့္ (A - 98 ံ26' 31.2292" E, 14 ံ04' 15.7087" N, B – 98 ံ26' 43.4255" E, 14
98

ံ26' 43.7943" E, 14

ံ03' 58.0907" N, D – 98

ံ26' 31.5982" E, 14

ံ04' 15.9488" N, C –
ံ03' 57.8506" N)

အတြင္းက်ေရာက္ပါသည္။

၁.၂ တပ္ဆင္မႈ
အထက္ေဖာ္ျပသည့္ ေဇာ္ဖိုးလ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္း၌ ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ေရာရာသတၱဳ ႏွစ္စဥ္
ပ်မ္းမွ် (၁၃.၈) မက္တန္ ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ ေအာက္ပါစက္ပစၥည္းႏွင့္ ယႏၲရားမ်ား တပ္ဆင္လည္ပတ္
မည္ျဖစ္ပါသည္။
စဥ္

ယႏၲရား/ စက္ပစၥည္း

အေရအတြက္

၁။

Excavator (1.3m3)

၁ စီး

၂။

Dump Truck (6 wheels)

၂ စီး

၃။

Mine car (3 ton – 4 ton)

၄ စီး

၄။

Airman Compressor (400 CFM)

၁ လံုး

၅။

Jack Hammer

၃ စံု

၆။

Mucking Crawler

၁ စီး

၇။

Ventalation Fan

၃ လံုး

၈။

Jaw Crusher (Pri+Secd)

၃ လံုး

၉။

Roll Crusher (40’’ × 19’’)

၁ လံုး

၁၀။

Vibrating Screen

၂ လံုး

၁၁။

Jig

၁၂။

Shaking Table

၆ လံုး

၁၃။

Water Pump

၄ လံုး

၁၄။

Generator (120 kw)

၂ လံုး

၁၅။

Ball Mill (ငယ္)

၁ လံုး

၁၆။

Magmatic Separator

၁ လံုး

၁၇။

Hydropower 5 - 10 kw

၁ လံုး

မွတ္ခ်က္

၂ စံု

(?) ေရအားလံုေလာက္လွ်င္
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၁.၃ အသံုးျပဳမည့္နည္းပညာ
Granite ထဲသို႔ တိုး၀င္ေနေသာ Mineralized Quartz Vein ကို Underground Mining
Method ကို အသံုးျပဳ၍ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳပါသလင္းေၾကာသည္ ၃ ေပ
မွ ၄ ေပ ထိထူခဲ႔လွ်င္ Quartz Vein (သလင္းေၾကာ) အဓိကထား တူးေဖာ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၃ ေပ
ေအာက္သာထူသည့္ သတၱဳစြဲသလင္းေၾကာမ်ားကို တူးေဖာ္ရာ၌ မိခင္ေက်ာက္ (Host Rock) ျဖစ္သည့္
Granite ကိုပါ ထည့္သြင္းယမ္းခြဲျပီး လမ္းဖြင့္ရပါမည္။ သတၱဳပါ၀င္မႈအရ နွစ္အလုိက္တူးေဖာ္မည့္ တန္ခ်ိန္
မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ပထမႏွစ္၌ ၇၆၄၂.၉၆၅ မက္တန္၊ ဒုတိယႏွစ္၌ ၈၀၉၀.၁၃၇ မက္တန္၊ တတိယနွစ္၌
၈၀၉၀.၁၃၇ မက္တန္၊ စတုတၳႏွစ၌
္ ၁၁၈၄၅.၂၄ မက္တန္၊ ပဥၥမနွစ္၌ ၁၅၆၄၄.၀၉၀ မက္တန္၊ ဆ႒မႏွစ၌
္
၁၄၈၉၈.၈ မက္တန္၊ သတၱမႏွစ္၌ ၁၁၆၁၉.၄၉၈ မက္တန္၊ အ႒မႏွစ၌
္ ၁၁၇၄၄.၁၇၂ မက္တန္၊ န၀မႏွစ၌
္
၉၆၅၄.၄၄၈ မက္တန္၊ ဒႆမႏွစ၌
္ ၉၂၀၃.၈၃၈ မက္တန္ တူးေဖာ္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ (ေက်ာက္သား+သလင္းေၾကာ) တန္ခ်ိန္ ၉၈၅.၈ - ၁၀၈၅ မက္တန္ ခန္႔
တူးေဖာ္ပါမည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆၅% ပါ၀င္ေသာ ခဲမျဖဴ အျဖိဳက္နက္ေရာရာ concentrate (၁၃.၈) တန္
ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ မိခင္ေက်ာက္ (Host Rock) နွင့္သလင္းေၾကာ တိ႔တ
ု ြင္
ယမ္းတြင္းေဖာက္ျပီး ယမ္းသိပ္ယမ္းခြဲပါမည္။ မိခင္ေက်ာက္မ်ားကို တူးေဖာ္ထားျပီးျဖစ္သည့္ လႈိဏ္ဂူ
(Adit) အတြင္းျပန္လည္ျဖည့္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါမည္။ သတၱဳပါသလင္းေၾကာေျမစာကို (Broken Ore) 3-4
ton Mine Car ျဖင့္သယ္ယူျပီး သန္႔စင္စက္ရံုရွိရာသို႔ တိုက္ရိုက္ပို႔ပါမည္။ ယင္းေျမစာ (Broken Ore) ကို
Primary Jaw, Secondary Jaw, Roll Crusher တိ႔ျု ဖင့္ၾကိတ္ျပီး Jig (၂) စံု၊ Shaking Table (၆) လံုးျဖင့္
ျဖင့္ေဆးေၾကာပါမည္။ ထု႔ျိ ပင္ Middling မ်ားကို Ball Mill (ငယ္) ျဖင့္ထပ္မံၾကိတ္ျပီး Shaking Table
ျဖင္ထ
့ ပ္မံ

ေဆးယူျပီး

Recovery

တက္လာရန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

သံလုိက္ေသာ

သတၱဳပါ၀င္ပါက

Magnetic Separator ျဖင့္လည္းခြဲျခားေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၁.၄ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလ အလတ္စားလုပ္ကြက္၌
ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ သတၱဳမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ေအာက္ပါအေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္
လုပ္အသံုးျပဳပါမည္။
(က) အုပ္ခ်ဳပ္မႈရံုး (L 30' x W 20' x H 18')

၁ လံုး

(ခ) သန္႔စင္စက္ရံု (60m x 70m) 4 levels (မပည - ၄၄၉၀ ၅၆၇၃)

၁ လံုး

(ဂ) အလုပ္သမားအိပ္ေဆာင္ (L 30' x W 22' x H 10')

၂ လံုး

(ဃ) 1st Stage Tailing Pond (500 cu.m)

၁ လံုး

(င) 2nd Stage Tailing Pond (400 cu.m)

၁ လံုး

rd

(စ) 3 Stage Tailing Pond (300 cu.m)

၁ လံုး

(ဆ) မီးစက္ + Compressor ရံု

၁ လံုး

တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာသစ္မ်ားကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ မလႊဲမေရွာင္သာ၍
လိုအပ္ခဲ႔လွ်င္

သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ

ခြင့္ျပဳထားေသာ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ၀ယ္ယူသံုးစြဲသြားပါမည္။

အမ်ားစုမွာ သံမဏီ တိုင/္ ေဘာင္ ႏွင့္ သြပ္မိုးကိုသာ အသံုးျပဳပါမည္။
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၁.၅ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ အကြာအေ၀း
ေဇာ္ဖိုးလသတၱဳတြင္းသည္ Quartzite နွင့္ Granite

ေက်ာက္တ႔ုိသာ ဖံုးလႊမ္းထား

သျဖင့္ ေျမေအာက္ေရအနက္ေပ ၅၀' ေက်ာ္ထိ မေတြ႕ရပါ။ က်င္းေဟာင္းမ်ား၌ မိုးေရအနည္းငယ္
ခိုေအာင္းေနသည္ကိုသာ ေတြ႕ရျပီး ေျမေအာက္ေရေၾကာအျဖစ္ ေပ ၅၀' အနက္ထိ မေတြ႕ရပါ။
လုပ္ကြက္အေနာက္ဖက္ကိုက္ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ရွိေသာ ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္းမွ ရာသီမေရြးစီးဆင္းေနေသာ
ေရကို တင္ယူအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ေရစီးဆင္းအားေကာင္းမြန္သျဖင့္ ရာသီမေရြး ေရရွိနိုင္ပါသည္။
၁.၆ လုပ္သားအေရအတြက္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္တြင္
ေအာက္ပါအတုိင္း ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားျပီး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕
(က) မန္ေနဂ်ာ

၆ ဦး
၁ ဦး

သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာ

၁ ဦး

ဘူမိေဗဒပညာရွင္

၁ ဦး

သန္႔စင္ဖိုမင္

၁ ဦး

ရံုး၀န္ထမ္း

၁ ဦး

စတို၀န္ထမ္း

၁ ဦး

(ခ) သတၱဳတြင္း

၂၂ ဦး

ဖိုမင္

၁ ဦး

ကၽြမ္းက်င္ ၁

၂ ဦး

ကၽြမ္းက်င္ ၂

၂ ဦး

လုပ္သား ၁

၈ ဦး

လုပ္သား ၂

၄ ဦး

မိုင္းကားေမာင္း

၄ ဦး

Mucking Crawler ေမာင္း

၁ ဦး

(ဂ) သန္႔စင္စက္ရံု

၁၄ ဦး

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ၁ ၁ ဦး
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ၂ ၂ ဦး
လုပ္သား က်ား

၇ ဦး

လုပ္သား မ

၃ ဦး

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

၁ ဦး

(ဃ) စက္မႈ/လွ်ပ္စစ္အလုပ္ရံု
ဖိုမင္
ဂေဟ/တြင/္ စက္ျပင္ ၃ ဦး

၁၃ ဦး
၁ ဦး
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လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္

၂ ဦး

စက္ေမာင္း/လက္သမား

၄ ဦး

ယာဥ္ေမာင္း

၃ ဦး

(င) အေထြေထြ

၉ ဦး

ထမင္းခ်က္/သန္႔ရွင္းေရး

၄ ဦး

လံုျခံဳေရး

၅ ဦး
လုပ္သား

(၆၉)

ဦးျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းဇယားေရးဆြဲထားျပီး

လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ

ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ တခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုတ္ျပတ္ေပးေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၁.၇ တစ္ရက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္တြင္ ေျမေအာက္
တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေျမေပၚသန္႔စင္စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ေျမေပၚသန္႔စင္
စက္ရံုလုပ္ငန္းကို နံနက္ (၀၈း၀၀) နာရီ ညေန (၁၆း၀၀) နာရီထိ (၈) နာရီလည္ပတ္ပါမည္။ ေျမေအာက္
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကို ေန႔နံနက္ပိုင္းဆိုင္း ႏွင့္ ညဦးဆိုင္း ၂ ဆိုင္းခြဲေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေန႔နံနက္ပိုင္း
အဆိုင္းကို နံနက္ (၀၇း၀၀) နာရီမွ ညေန (၁၅း၀၀) နာရီထိ အလုပ္လုပ္ပါမည္။ ညဦး ဆိုင္းကို ညေန
(၁၅း၀၀) နာရီမွ ညဦး (၁၁း၀၀) နာရီထိ အလုပ္လုပ္ပါမည္။ ေျမေအာက္တူးေဖာ္ျခင္းနွင့္ အမိုးေအာက္
သန္႔စင္စက္ရံုလုပ္ငန္းျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးလုပ္ငန္း လည္ပတ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၁.၈ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္

ဖိုးလက္တိုေဒသရွိ

ေဇာ္ဖိုးလ

လုပ္ကြက္၌ ရွာေဖြစမ္းသပ္တိုင္းတာရရွိသည့္ သတၱဳသိက
ု ္အမ်ိဳးအစားမွာ Primary Deposit ျဖစ္ပါသည္။
Mergui Group အတြင္းသို႔ Granite တိုး၀င္ျပီးေနာက္ Mineralized Quartz Veinသည္ Granite ထဲသို႔
အဓိကတိုး၀င္ျပီး Metasediment အနားစပ္ထိသို႔ တိုး၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္း Mineralized Quartz
Vein ကိုတူးထုတ္ရန္ Underground Mining Method ကိုအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳစြဲေသာ Quartz
Vein (သလင္းေၾကာ) တိ႔ုသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ N-S ေတာင္ေျမာက္တန္းေနပါသည္။ ၄င္း သလင္းေၾကာ (7)
တစ္ေလွ်ာက္ Main Haulage ကို ေျမာက္မွေတာင္သို႔ (၇.၈' x ၆.၁') အက်ယ္ျဖင့္ အရွည္လိုက္ တူးေဖာ္ပါမည္။
၄င္း Main Haulage မွျဖတ္သြားေသာ သတၱဳစြဲသလင္းေၾကာမ်ားကို ယမ္းတြင္းတူးေဖာက္ခြဲျပီး Broken Ore
မ်ားထုတ္ယူပါမည္။ လ်ာထားခ်က္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ Concentrate (65%) ၁၃.၈ တန္ ထုတ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္
တလလ်င္ ပ်မ္းမွ် ေက်ာက္သားစုစုေပါင္း ၁၀၇၈ မက္တန္ (14408.8 Cuft) ခန္႔ တူးေဖာ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၁၀% ခန္႔
လက္ေရြးဖယ္ထုတ္၍ပ်မ္းမွ် ၉၇၀ မက္တန္ကို ၾကိတ္၀ါးရပါမည္။ တႏွစ္လွ်င္ (၁၃.၈) မက္တန္ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္
တႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၉၇၀၁.၆ မက္တန္ ခန္႔ကို ၾကိတ၀
္ ါးသန္႔စင္ရပါမည္။ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းလည္ပတ္နိုင္ရန္
အဓိကအားျဖင့္

Air

Compressor

အေပါက္ေဖာက္ရပါမည္။

သံုးျပီး

၄င္းယမ္းေပါက္မ်ား

Jack

Hammer

(၂/၃)

အတြင္းယမ္းသိပ္ျပီး

လံုးျဖင့္ေက်ာက္သားမ်ားကို

ခြဲထုတ္ရပါမည္။

ကြဲလာေသာ

ေက်ာက္မ်ားမွ သတၱဳမပါေသာ မိခင္ေက်ာက္ (Host Rock) ျဖစ္သည့္ Granite အားလက္ျဖင့္ဖယ္၍
က်င္းေဟာင္းမ်ား၌

ျပန္ထည့္သိပ္ပါမည္။

က်န္သတၱဳပါ

Broken

Ore

ကိုလက္တြန္းလွည္းျဖင့္

သံလမ္းေပၚမွသယ္ယူကာ Winch ျဖင့္ သန္႔စင္စက္ရံုသို႔ Mine Car ျဖင္ယ
့ ူပါမည္။ သတၱဳတြင္းကား Mine Car
(၂) စီး မွ (၃) စီး အသံုးျပဳသြားပါမည္။ မီးစက္ကိုအသံုးျပဳ၍ Underground Lighting ႏွင့္ Ventilation
ကိုေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သန္႔စင္ စက္ရံုလည္ပတ္ခ်ိန္၌ သီးျခားမီးစက္ၾကီးကို သံုးပါမည္။ Mine Car ျဖင့္
သယ္လာေသာ Broken Ore မ်ားကို Primary Jaw Crusher, Secondary Jaw Crusher, Roller Crusher
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တိ႔ျု ဖင့္ ၾကိတ္ျပီး အမႈန႔ၾ္ ကိတ္ပါမည္။ - 3mm Mesh ေအာက္ေျမစာကို Jig ျဖင့္ ေဆာင့္က်င္ေဆးျပီး အေလးစီး
သတၱဳမ်ားစုေဆာင္းယူပါမည္။ ၄င္းကဲ့သို႔ ေဆးေၾကာရေသာ Jig Spigot Concentrate ကို ၆၅% ရရွိသည္အထိ
အဆင့္ျမင့္ယူပါမည္။
သတၱဳေရာလွ်က္ရွိသျဖင့္

Shaking
၄င္း

Table
(၂)

အလည္မွရေသာ

မ်ိဳးကြဲျပားသြားျပီး

Middling

Concentrate

မ်ားထဲ၌
ရရန္

သလင္းႏွင့္

Shaking

Table

ျဖင့္ထပ္မံေဆးေၾကာပါမည္။ Shaking Table မွ Middling တခ်ိဳ႕မွာ သလင္းႏွင့္ သတၱဳတြဲဆက္ေနေသာေၾကာင့္
ထပ္မံခြဲျခားရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ Ball Mill ငယ္ျဖင့္ ဤအဆင့္တြင္ ၾကိတ္ျပီး 0.5 mm + ႏွင့္ - အရြယ္ခြဲျပီး
ျပန္လည္၍ Shaking Table ျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း၊ Magnetic Seperator ျဖင့္ သံလိုက္ဖယ္ျခင္းကိုျပဳျပီး
သတၱဳသန္႔စင္ရယူပါသည္။ ၄င္း Shaking Table မ်ားမွ စြန႔ပ
္ စ္ေသာ Tailing မ်ားကို ပထမ Settling Pond
(500

Cu.m)

ထဲသို႔

စြန႔္ပစ္ပါမည္။

ခဲမျဖဴ

အျဖိဳက္နက္

သတၱဳရိုင္းႏွင့္အတူ

အမႈန႔ၾ္ ကိတ္ရသည့္

ေက်ာက္သားမ်ားမွာ Granite ႏွင့္ Quartz မ်ားျဖစ္၍ ရႊံ႕နွင့္ ႏုန္း ပါ၀င္မႈနည္းေသာၾကာင့္ သဲမ်ား အလြယ္တကူ
အနည္ထိုင္ ေစနိုင္ပါသည္။ Tailing မ်ားကို 500 Cu.m ခန္႔ကန္ 400 Cu.m ခန္႔ကန္ 300 Cu.m ခန္႔ကန္ ၃
ဆင့္ျဖင့္ Settling Pond မ်ားထဲသို႔ စြန႔္ပစ္မည္ျဖစ္ျပီး တတိယကန္ ေရၾကည္ကို သန္႔စင္စက္ရံုလည္ပတ္ရာတြင္
Retrun Water အျဖစ္ ျပန္သံုးပါမည္။ 1st Stage Settling Pond ၌ သဲမ်ား ျပည့္လာပါက Excavator နွင့္
Dump Truck ကိုအသံုးျပဳျပီး သတ္မွတ္ေနရာ (lat/lons – 98 ံ26' 37.3888" E, 14 ံ04' 12.8524" N) မပည
၄၄၆ ၅၆၆ (L ၁၅၀ m x W ၂၃ m x D ၁၆ m)၊ (lat/lons – 98 ံ26' 34.2783" E, 14 ံ04' 15.7687" N) မပည
၄၄၅ ၅၆၇ (L ၃၄ m x W ၁၅ m x D ၅ m)၊ (lat/lons – 98 ံ26' 5243" E, 14 ံ04' 03.8633" N) မပည ၄၄၅
၅၆၃ (L ၁၂၀ m xW ၂၀ m x D ၆ m)၊ (lat/lons – 98 2ံ 6' 34.5858" E, 14 ံ04' 00.8870" N) မပည ၄၄၅ ၅၆၂
(L ၅၀ m x W ၃၅ m x D ၄ m)သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းစုပံုထားပါမည္။ ေျမေအာက္၌သာတူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ OPENPIT MINING ကဲ႔သ႔ို အေပၚယံေျမဆီလႊာကို တူးေဖာ္ျခင္းမျပဳပါ။ သို႔ေသာ္ သန္႔စင္စက္ရံုကဲ႔သို႔ အေပၚဆံုးအဆင့္
ORE

PILE

လုပ္သည့္ေနရာမ်ိဳး၌သာ

စုပံုရန္

ေနရာျပင္ဆင္ျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားသာေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဤကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ေဆာက္လုပ္ သံုးစြဲခဲ႔သည့္ အေဆာက္အဦး ေျမေနရာမ်ား၊ ႏႈံးစုကန္
ေျမေနရာမ်ားအား ေျမသားမ်ား/ အေပၚယံ ေျမဆီအလႊာမ်ား ျပန္ဖို႔၍ သစ္ေတာအစားထိုး သစ္ပင္မ်ား
ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေျမအသံုးခ်မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္

ျပဳျပင္

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁.၉ ကုန္ၾကမ္း ႏွင့္အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈ
ေတာင္းပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္ ေရာရာ သတၱဳ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူတူးေဖာ္ရသျဖင့္ ယမ္းႏွင့္ဆက္စပ္
ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရပါသည္။ သတၱဳပါေသာေက်ာက္သားမ်ားကို ၾကိတ္ခြဲျပီး Jig တြင္ လည္းေကာင္း၊
လႈပ္စားပြဲေပၚတြင္လည္းေကာင္း ေရျဖင့္ေဆးေၾကာ၍ Sp. Gr. ျမင့္ေသာသတၱဳမ်ားကို စုစည္းယူသည့္
သန္႔စင္နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရကိုအသံုးျပဳ၍ အေလးစီးသတၱဳမ်ား စုစည္းျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ Physical
Treatment သာ အဓိကအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ ပစၥည္း ႏွစ္အလုိက္ လိုအပ္မႈမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
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အသံုးျပဳမည့္ ယမ္းအမ်ိဳးအစားနွင့္ ပမာဏ

ပထမႏွစ္

ဒုတိယနွစ္

တတိယႏွစ္

စတုတၳႏွစ္

ပဥၥမႏွစ္

ဆ႒မႏွစ္

သတၱမႏွစ္

အ႒မႏွစ္

န၀မႏွစ္

ဒႆမႏွစ္

စုစုေပါင္း

Electric

ယမ္းခြဲမည့္

Emulsion

Detonator

Primer

Safety

Cordtex

အၾကိမ္

(Kg)

(8) Nos.

Nos.

Fuse (M)

Fuse (M)

Detonator

၅၉၅

၆၉၄၀.၅

၅၉၅

၁၆၆၆၀

၂၉၇၅

၁၇၈၅၀

၂၃၈၀

(M)

(M)

၃၁၅၀

၁၈၉၀၀

(M)

(M)

၃၁၅၀

၁၈၉၀၀

(M)

(M)

၄၆၁၀

၂၇၆၆၀

(M)

(M)

၆၀၅၅

၃၆၃၃၀

(M)

(M)

၅၇၆၅

၃၄၅၉၀

(M)

(M)

၄၄၉၀

၂၆၉၄၀

(M)

(M)

၄၅၃၅

၂၇၂၁၀

(M)

(M)

၃၇၂၅

၂၂၃၅၀

(M)

(M)

၃၅၀၀

၂၁၀၀၀

(M)

(M)

၄၁၉၅၅

၂၅၁၇၃၀

(M)

(M)

၆၃၀

၆၃၀

၉၂၂

၁၂၁၁

၁၁၅၃

၈၉၈
၉၀၇

၇၄၅

၇၀၀

၈၃၉၁

၇၃၄၈.၈

၇၃၄၈.၈

၁၀၇၅၄.၉၅

၁၄၁၂၆.၀

၁၃၄၄၉.၅

၁၀၄၇၅.၀
၁၀၅၈၀.၀

၈၆၉၀.၀

၈၁၆၅.၃၆

၉၇၈၇၈.၉၁

၆၃၀

၆၃၀

၉၂၂

၁၂၁၁

၁၁၅၃

၈၉၈
၉၀၇

၇၄၅

၇၀၀

၈၃၉၁

၁၇၆၄၀

၁၇၆၄၀

၂၅၈၁၆

၃၃၉၀၈

၃၂၂၈၄

၂၅၁၄၄
၂၅၃၉၆

၂၀၈၆၀

၁၉၆၀၀

၂၃၄၉၄၈

၂၅၂၀

၂၅၂၀

၃၆၈၈

၄၈၄၄

၄၆၁၂

၃၅၉၂

၃၆၂၈

၂၉၈၀

၂၈၆၀

၃၃၅၆၄

၂.၀ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ၊ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ ေျမေအာက္
သတၱဳတူးေဖာ္နည္းစနစ္ အသံုးျပဳသျဖင့္ လြန္ယမ္းတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း (Drilling) ယမ္းခြဲျခင္း (Blasting) တို႔
ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ယမ္းေဖာက္ခြဲျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ အန႔ံအသက္မ်ားရွိနိုင္ပါသည္။ သတၱဳပါ
ေက်ာက္ေျမမ်ားအား ယာဥ္၊ ယႏၲရားအသံုးျပဳသယ္ယူျခင္း၊ ေျမစာၾကိတ္ခြဲရန္ Jaw Crusher ႏွင့္ Roller
Crusher, Vibrating Screen မ်ားသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားထြက္ေပၚနိုင္ပါသည္။
မုန္မႈန္႔မ်ားလည္း အနည္းငယ္ထနိုင္ပါသည္။ စက္ႏွင့္ယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္သျဖင့္ မီးခိုးႏွင့္စက္ဆီအနံ႔မ်ား
ထြက္လာနိုင္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ စုစည္းအန႔ံ (သို႔) ပ်ံ႕လြင့္အနံ႔မ်ား ထြက္ေပၚနိုင္သည္အထိ ထူထပ္
သိပ္သည္းမႈမရွိနိုင္ပါ။

သတၱဳပါေက်ာက္မ်ားအား

ၾကိတ္ခြဲျပီး

ေရေဆးသန္႔စင္၍

သတၱဳထုတ္ယူျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းအစိုင္အခဲမ်ားအျဖစ္ အိမ္သည္ေက်ာက္ အတံုးအခဲမ်ားကို တူးေဖာ္ျပီး
သည့္ Adit အေဟာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ဖ႔ိုေပးပါမည္။ Jig ၂စံုႏွင့္ Shaking Table (၆) လံုးတု႔ျိ ဖင့္
အေလးစီးသတၱဳစုစည္းယူျခင္းျဖစ္၍ Sp.Gr. ေပါ့သည့္သဲမ်ားကို Tailing အျဖစ္စြန္႔ပစ္ရာ Settling Pond
(၃) ဆင့္ျဖင့္ ခံယူပါသည္။ ျပည့္လာေသာ Settling Pond မ်ားမွ Backhoe နွင့္ Truck သံုး၍သယ္ယူျပီး
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သတ္မွတ္ေနရာ၌စုပံုေပးပါမည္။ ေျမေအာက္သတၱဳေၾကာ Quartz Vein ႏွင့္ မိခင္ေက်ာက္ (Host Rock)
Granite တိ႔မ
ု ွာ Clay and Silt ပါ၀င္မႈနည္းသျဖင့္ စြန႔ပ
္ စ္ေရတြင္ ေနာက္က်ိမႈ အနည္းငယ္သာရွိ၍
တတိယ Settling Pond ႏွင့္ Return Water Pond တိ႔၌
ု ေရမွာ ၾကည္လင္ေကာင္းမြန္ ေနျပီျဖစ္ပါသည္။
၄င္းေရၾကည္ကိုပင္ Return water အျဖစ္ Recycle လုပ္ျပန္လည္သံုးစြဲပါမည္။ သဘာ၀ေရကိုသာ
သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ျပီး ဤအဆင့္၌ ဓါတ္ေဆးႏွင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ပါ။ အဆိပ္ အေတာက္
ျဖစ္ေစသည့္

အရည္မ်ား၊

အခိုးအေငြ႕မ်ားထြက္ရွိမႈမရွိပါ။

ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္

အနီးစပ္ဆံုး

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာႏွင့္ ၂.၅ မိုင္ေက်ာ္ကြာေ၀းသျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမွ
ထြက္ရွိလာေသာ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း၊

အခိုးအေငြ႕၊

ဆူညံသံႏွင့္

တုန္ခါမႈမ်ားသည္

ေက်းရြာလူထုအား

အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေပၚ ေစနိုင္ျခင္းမရွိပါ။
၂.၁ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္အခ်ိန္ဇယား
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင့္ (၅) ဆင့္ခြဲျခားျပီး သတ္မွတ္အခ်ိန္
ဇယားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၁)
ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း မွတ္တိုင္မ်ားစိုက္ထူျခင္း၊ လုပ္ငန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ ေျမေနရာမ်ားေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊
ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အၾကိဳတည္ေဆာင္
ျခင္းကာလျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္အားျဖင့္ (၁) လခန္႔ ၾကာျမင့္ပါမည္။
အဆင့္ (၂)
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
စက္ပစၥည္းမ်ားစုပံုျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားသယ္ယူျခင္း၊ ယင္းပံုးတည္ေဆာက္
ျခင္း၊ စြန႔ပ
္ စ္ကန္ (၃) ခုႏွင့္ ေရၾကည္ကန္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သတၱဳသန္႔စင္စက္ရံု တည္
ေဆာက္ျခင္း၊ သတၱဳပါေျမပံု သိုေလွာင္စုပံုရန္ ေျမေနရာႏွင့္ အရြယ္ၾကီးနွင့္ စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာစုပံုရန္
ေျမေနရာျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ယင္းသို႔ေျမျပဳျပင္ျခင္းမွာ သန္႔စင္စက္ရံုထိပ္၌
Broken Ore စုပံုရန္ ေျမျပန္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ OPEN – PIT ေဖာ္ျခင္း
မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ျခင္း ကာလျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္
ကာလအားျဖင့္ (၂) လခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၃)
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၁) သတၱဳပါေျမစာ၊ စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာႏွင့္ အေပၚယံေျမသားမ်ား သတ္မွတ္ေနရာတြင္စုပံုျခင္း၊
(၂) တူးေဖာ္ျပီးခ်ိဳင့္မ်ားအား စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာႏွင့္ အေပၚယံေျမသားမ်ားျဖည့္ျခင္း၊
(၃) အသံုးမျပဳေသာ ေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀ေတာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ျပဳျပင္ျခင္း၊
(၄) ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအစားထိုး သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊
(၅) ေလႏွင့္ေရ အရည္အေသြးစစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း၊
(၆) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္း၊ အစီအစဥ္အတြက္ အဆင့္လက
ို ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား
တြက္ခ်က္ထားရွိျခင္း၊
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(၇) ျမင္ကြင္းေကာင္းေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳသက္တမ္း (၁၀) နွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
အဆင့္ (၄) ရပ္ဆိုင္ျခင္း
လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳကာလ ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း
မ်ား၊ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ရပ္နားပါမည္။
(၁) ရပ္ဆိုင္းသည့္ကာလအတြင္း သစ္ေတာအစားထိုးသစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊
(၂) စြန႔္ပစ္ေျမစာမ်ား၏ ျဒပ္စင္ႏွင့္ သတၱဳမ်ားပါ၀င္ေပါင္းစပ္ေလ့လာစမ္းသပ္ျခင္း၊
(၃) ေျမ၊ ေလႏွင့္ ေရတို႔၏ အရည္အေသြးအား စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊
(၄) အသံုးမျပဳေသာေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀ေတာမ်ားကို ပိုမိုရွင္သန္ေအာင္ ျပဳစု
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
(၅) သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအစဥ္အတြက္ အဆင့္လိုက္ကုန္က်စရိတ္မ်ား
တြက္ခ်က္ထားရွိျခင္း၊
(၆) ျမင္ကြင္းေကာင္းေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၃) လ မွ (၆) လ ၾကာျမင့္ပါမည္။
အဆင့္ (၅) ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလ
(၁) အသံုးျပဳျပီးေျမေနရာမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမယာအသံုးခ်မႈ ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ စီမံျခင္း၊
(၂) လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊
(၃) လုပ္သားေဟာင္းမ်ားအား ၄င္းတိ႔ဆ
ု ႏၵနွင့္အညီ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေနရာခ်
ထားေပးျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္း၊
(၄) အသံုးမျပဳေသာ ေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀ေတာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးျခင္း၊
(၅) ေလ၊ ေရႏွင့္ ေျမတို႔၏ အရည္အေသြးအား စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊
(၆) အစားထိုးသစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊
(၇) ျမင္ကြင္းေကာင္းေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၅) နွစ္ထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
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အခန္း (၂)
ေျမပံုႏွင့္ကားခ်ပ္မ်ား
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊
ဖြတ္လက္တိုေဒသ၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအနီး ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမွ ခဲမျဖဴ၊
အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာသတၱဳထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ကြက္တည္ေနရာျပေျမပံု
Part of Map Sheet . 95 J/ 8

Map Index
(A) 444 567 (B) 448 567
(C) 448 561 (D) 444 561 (49.5 ဧက)
Lat/long
A – 98 ံ26' 31.2292" E
14 ံ04' 15.7087" N
B – 98 ံ26' 43.4255" E
14 ံ04' 15.9488" N

C – 98
14
D – 98
14

ံ26' 43.7943" E
ံ03' 58.0907" N
ံ26' 31.5982" E
ံ03' 57.8506" N

Fig - ၂.၁ . ေဇာ္ဖိုးလသတၱဳလုပ္ကြက္ တည္ေနရာျပေျမပံု
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Part of Map Sheet – 1498 08

UTM ေျမပံုညႊန္း
(UTM Myanmar Datum 2000)

(A) 440126 1555353 (B) 440492 1555359
(C) 440502 1554811 (D) 440136 1554804
Fig - ၂.၂ . ေဇာ္ဖိုးလသတၱဳလုပ္ကြက္ တည္ေနရာျပေျမပံု
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ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္အနီး (၅) မိုင္ပတ္လည္ ျမင္ေတြ႕နိုင္သည့္ ေကာင္းကင္ေျမပံု

N

ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္

ေခ်ာင္း

ကားလမ္း
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ေျမပံုညႊန္း

UTM (WGS84)
A – 439759
1555653
B – 440125
1555659
C – 440135
1555111
D – 439769
1555104

1 – 439580
1563418
2 – 445654
1561044
3– 447975
1555698
4 – 446510
1550744
5 – 440140
1547346
6 – 433758
1550234
7 – 431893
1555310
8 – 433410
1560081

UTM Myanmar Datum 2000
A - 440126

LCC
A – 444 567
B – 448 567
C – 448 561
D – 444 561

1 – 443 561
2– 509 624
3 – 533 565
4 – 516 512
5 – 446 476
6 – 377 508
7 – 357 564

1559781

7 – 98 ံ22' 20.0781" E
14 ံ03' 57.8256" N

1555010
8 - 433777

6 – 98 ံ23' 22.7283" E
14 ံ01' 12.7593" N

1549934
7 - 432260

5 – 98 ံ26' 55.7626" E
13 ံ59' 39.2842" N

1547046
6 - 434125

4 – 98 ံ30' 27.8590" E
14 ံ01' 30.3190" N

1550444
5 - 440507

3 – 98 ံ31' 16.3555" E
14 ံ04' 11.6906" N

1555398
4 - 446876

2 – 98 ံ 29' 58.5706" E
14 ံ07' 05.5632" N

1560744
3 - 448341

1 – 98 ံ26' 35.7959" E
14 ံ08' 22.4125" N

1563118
2 - 446020

D – 98 ံ26' 31.5982" E
14 ံ03' 57.8506" N

1554804

1 - 439947

C – 98 ံ26' 43.7943" E
14 ံ03' 58.0907" N

1554811
D - 440136

B – 98 ံ26' 43.4255" E
14 ံ04' 15.9488" N

1555359
C - 440502

A – 98 ံ26' 31.2292" E
14 ံ04' 15.7087" N

1555353
B - 440492

Lat/Lons

8 – 375 616

8 – 98 ံ23' 10.2536" E
14 ံ06' 33.2582" N
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(ခ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈအေျခအေနျပကားခ်ပ္ (SWKM)
ပင္ရင္းသတၱဳသိုက္
Primary Deposit
(လြန္တူး+ယမ္းခြဲ)

တိုက္ရိုက္စြန႔ပ
္ စ္
Oversize Host Rock

သတၱဳပါသလင္းေက်ာက္
Mineralized Quartz Vein
Mine Car ျဖင့္သယ္ယူျခင္း

အကာေက်ာက္

သန္႔စင္စက္ရံုထိပ္စုပံုျခင္း

Host Rock Granite

Run – Of - MINE

ဂူေဟာင္းမ်ားျဖည့္ျခင္း
Filling in Old Tunnel

Pri Jaw + Sed Jaw +

ေျမေပၚစုပံုျခင္း/ထိန္းထားျခင္း

အဆင့္ဆင့္ၾကိတ္ခဲြျခင္း

Roller Crusher
Piling on Surface/Final Tailing

- 3.0 mm

Pond

လမ္းခင္းျခင္း
Paving the Road
Jig (၂) ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင့္က်င္ဖမ္းယူျခင္း
ႊ Tailing

Middiling

ပထမအဆင့္ လႈပ္စားပြဲ

Semi - Concentrate

Shaking Table

ပထမအဆင့္သဲစုကန္

သတၱဳၾကမ္းစုေဆာင္းျခင္း

st

1 Stage Settling Pond
500 Cu.m

ပထမအဆင့္ လႈပ္စားပြဲ

ဒုတိယအဆင့္ လႈပ္စားပြဲ

Shaking Table

Shaking Table

ဒုတိယအဆင့္ႏုန္းစုကန္
2nd Stage Settling Pond

Ball Mill (ငယ္) ျဖင့္ ၾကိတ္ခြဲ

ဒုတိယအဆင့္ လႈပ္စားပြဲ

± 500𝜇m

400 Cu.m

Shaking Table
တတိယအဆင့္အနည္ထိန္းကန္

Drying

3rd Stage Settling Pond

အပူေပးအေျခာက္ခံျခင္း

300 Cu.m

သံလိုက္ခြျဲ ခားျခင္း

ေရၾကည္ကန္

Magnetic Separation

Clean Water Pond

သန္႔စင္သတၱဳမ်ားရရွိျခင္း

To pump
For recycling
To wash the ore

Final Ore
Concentrate

Wo3

>65%

Sn
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(ဂ - ၁) စြန႔ပ
္ စ္ေရထြက္ရွိမႈႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈအေျခအေနျပကားခ်ပ္
ယမ္းခြျဲ ပီးသလင္းေက်က္ကြဲမ်ား
Broken Ore (Quartz Vein)
သန္႔စင္ရံုသို႔ေပးပို႔ျခင္း
Transporting to Mill
အဆင့္ဆင့္ၾကိတ္ခဲြျခင္း
Jaw + Roller Crusher

- 3.0 mm
Jig (၂) ဆင့္
ေဆာင့္က်င္ျခင္း
Middiling
TAILING
Semi Concentrate

ပထမအဆင့္ လႈပ္စားပြဲ

ပထမအဆင့္ လႈပ္စားပြဲ

Shaking Table

Shaking Table

ဒုတိယအဆင့္ လႈပ္စားပြဲ

TAILING

ပထမအဆင့္သဲစုကန္
st

1 Stage Settling Pond

ဒုတိယအဆင့္ လႈပ္စားပြဲ

Tailing

ဒုတိယအဆင့္ႏုန္းစုကန္

Shaking Table

Shaking Table

2

nd

Stage Settling Pond

အပူေပးအေျခာက္ခံျခင္း
Ball Mill ငယ္္ျဖင့္ ၾကိတ္ခြဲ

Drying

တတိယအဆင့္အနည္ထိန္းကန္

± 500𝜇m

3rd Stage Settling Pond

သံလိုက္ခြဲစက္
Magnetic Separator
to pile on

ေရၾကည္ကန္

Tailing disposal site

Clean Water Pond

To pump

သန္႔စင္သတၱဳမ်ားရရွိျခင္း
Final Ore
Concentrate

Wo3

>65%

Sn
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(ဂ - ၂) ေျမျပင္တြင္ Final Tailing Pond မ်ား တည္ထားမႈပံု

Location Map of Adit & Treatment Plant of Zaw Pho La Medium Scale Mine
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အခန္း (၃)
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ (လုပ္ငန္းရွင္) မ်ားအေၾကာင္း
ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ ေရာရာ သတၱဳအလတ္စား ထုတ္လုပ္ရန္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳ သူမ်ားမွာ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

အလတ္စား ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

ကုမၸဏီအမည္

ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္

မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ

ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္
၆/မမန (ႏိူင္) ၁၂၈၆၄၉

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

111070997

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

စီမံကိန္းလုပ္ကြက္အတြင္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ လုပ္ကြက္တာ၀န္ခံ
အမည္

- ဦးဘီးေဟ

ဖုန္းနံပါတ္ - 09456462418
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အခန္း (၄)
ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
စဥ္
၁။

အမည္

အရည္အခ်င္း

ဦးခင္ေမာင္ေလး

တာ၀န္၀တၱရား

B.Sc. (Geology) 1969

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

အခန္း (၅)
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ မူ၀ါဒႏွင့္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဥပေဒ၊

နည္းဥပေဒ၊

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ

အရည္အေသြး

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား

(ထုတ္လႊတ္မႈ)

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊

လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္

ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ကုမၸဏမ
ီ ွလည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျပီး အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔၏
အမိန႔္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ၾကားမႈ၊ ေဒသခံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ
မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အခန္း (၆)
စီမံကိန္းအနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန
၁။

ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ တနသၤာရီ
တိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တို
ေဒသတြင္ တည္ရွိျပီး၊ ဟိႏၵားေက်းရြာႏွင့္ အေျဖာင့္တုိင္း (၃) မိုင္ေက်ာ္ကြာေ၀းပါသည္။ ထု႔ျိ ပင္ ဖြတ္လက္တို
၁

ရြာႏွင့္ အေျဖာင့္တိုင္း (၂) မိုင္ခြဲေက်ာ္၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာႏွင့္ အေျဖာင့္တိုင္း (၂ ) မိုင္ကြာေ၀းပါသည္။
၂

လုပ္ကြက္ အနီး၌ ေခ်ာင္းမ်ားသာရွိသျဖင့္ ေရလမ္းျဖင့္သြားလာနိုင္ေသာ ေခ်ာင္းၾကီး/ ျမစ္မ်ားမရွိပါ။
ေရွးေဟာင္း ေစတီပုထိုးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ား မရွိပါ။ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္အတြင္းႏွင့္ အနီး
တ၀ိုက္တြင္

အမ်ိဳးသားအဆင့္၊

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္

သတ္မွတ္ကာကြယ္ထားေသာ

ဇီ၀မ်ိဳးစံု
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မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရး

နယ္ေျမမ်ား၊

ထိန္းသိမ္းထားေသာ

သိပၸံပညာဆိုင္ရာ

သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား

ထိန္းသိမ္းထားေသာ
ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။

နယ္ေျမ၊

ဘူမိရူပဆိုင္ရာ

ရွားပါးေသာ

တိရိစာၦန္မ်ား၊

မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနေသာ ရွားပါးေသာ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။
၂။

ေဇာ္ဖိုးလေဒသသည္ ပူအိုက္စြတ္စိုေသာ ရာသီဥတုရွိျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ မိုးေရခ်ိန္လက္မ
(၁၅၀) ေက်ာ္မွ (၂၀၀) လက္မ ေက်ာ္ထိရြာသြန္းေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ ဧျပီလလယ္ပိုင္းေလာက္မွ စတင္
မိုးရြာျပီး နို၀င္ပါလလယ္ထိ ဆက္လက္ရြာသြန္းေလ့ရွိပါသည္။ ေႏြကာလ၌ အပူခ်ိန္ ၃၀ ံC ပတ္၀န္းက်င္ရွိျပီး
ေဆာင္းရာသီညမ်ား၌ ၅ ံC ထိက်ဆင္းတတ္ပါသည္။ သဘာ၀ေပါက္ေရာက္သစ္ေတာမ်ားမွာ အျမဲစိမ္း
သစ္ေတာ အႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္ျပီး သစ္ပင္ၾကီးငယ္ႏွင့္ ၀ါးပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ပါသည္။ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား
မွာ သီဟ႒
ို ္ပင္၊ ဖာလာေစ႔ပင္၊ ကြမ္းသီးပင္၊ ရာဘာပင္၊ ငွက္ေပ်ာပင္ႏွင့္ ေတာင္ယာစပါးတို႔ျဖစ္ပါသည္။

၃။

ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္တစ္၀ိုက္တြင္ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ အေနာက္မွအေရွ႕သို႔ အျပိဳင္နီးပါးစီးျပီး
ေျမျပန္႔တြင္ပူးေပါင္းကာ

ႀကစ္ေပါင္

ေခ်ာင္းအျဖစ္ပူးေပါင္းစီးဆင္းသြားပါသည္။

လုပ္ကြက္အတြင္း၌

ျမိတ္ေက်ာက္စဥ္စု (Mergui Group) ႏွင့္ ႏွမ္းဖက္ေက်ာက္ (Granite) တိ႔က
ု ိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ Granite
သည္ N – S နီးပါးတိုး၀င္ေနပါသည္။ လုပ္ကြက္၏ အျမင့္သည္ ၂၀၅၀ - ၂၂၀၀ ေပအတြင္းရွိပါသည္။
ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းတြင္ ( ၉’ – ၂၅’ ) ခန္႔ရွိ Water Fall ေျမာက္မ်ားစြာေတြ႕ရပါသည္။ မိုးက်ခ်ိန္တြင္
၄င္းေခ်ာင္းသည္ ေရစီးသန္ျပီး ေရေနာက္မ်ားဆင္းပါသည္။ မိုးနည္းကာလ၌ ေရၾကည္မ်ားသာ စီးဆင္း
ပါသည္။ ေခ်ာင္းအက်ယ္မွာ ၁၀ ေပ - ၁၈ ေပ အတြင္း မိုးေရအနည္းအမ်ားအရ စီးဆင္းပါသည္။
၄။

ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၏ ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျမိတ္ေက်ာက္စဥ္စု (Mergui Group)
ကိုပတ္လည္၌ ေတြ႕ရပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ Blue Quartzite ႏွင့္ Argillite, Phyllite တိ႔ေ
ု တြ႕ရပါသည္။
လုပ္ကြက္အတြင္း၌မူ အမ်ားအားျဖင့္ Granite ေက်ာက္ေတြ႕ရျပီး၊ ၄င္းအတြင္းသို႔ ၂’ - ၅’ ခန္႔ထူေသာ
သလင္းေၾကာ (Quartz Vein) မ်ားတိုး၀င္ေနပါသည္။ သလင္းေၾကာမ်ားမွာ N – S Trend ျဖစ္ျပီး
အေရွ႕ဖက္သို႔ (East dipping ≈ 70 ံ) မတ္ေစာက္စြာ ငိုက္ဆင္းေနၾကပါသည္။

၅။

ေဇာ္ဖိုးလ အနီးရွိ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာႏွင့္ ဖြတ္လက္တိုေက်းရြာတို႔သည္ လမ္းပန္းဆက္
သြယ္မႈ ေကာင္းသျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး ကိစၥတို႔တြင္ လြန္စြာအခက္အခဲမရွိေၾကာင္း သိရ
ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကြမ္း၊ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုအဓိက စီးပြားေရးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။
ဥယ်ဥ္စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလည္း လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္မွာ လုပ္ကြက္ေဟာင္းျဖစ္ျပီး
ေက်ာက္ေပၚထြက္ပိုင္းမ်ားသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

၆။

ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဓါတ္သတၱဳအလတ္စား တူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္မည့္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊
ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊

ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္

(၂)

မိုင္

အေျဖာင့္တိုင္း

အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ကြမ္းနွင့္ ရာဘာကို အဓိကထား စိုက္ပ်ိဳး
ၾကပါသည္။ တခါတရံမိုးတြင္းကာလ၌ စီးဆင္းေနေသာေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း၌ သတၱဳက်င္ယူေလ့ရွိၾကပါသည္။
အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းကိုမူ

လူနည္းစုသာလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာတြင္

မူလတန္း

ေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဘုရားေရွ႕ခိုးေက်ာင္း
(၁) ေက်ာင္း ရွိပါသည္။ ထိ႔အ
ု တူ ဖြတ္လက္တိုရြာ၌လည္း မူလတန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဘုရားေရွ႕ခိုးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း တိ႔လ
ု ည္းရွိပါသည္။
ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း၌ အစိုးရေဆးခန္းတစ္ခန္းႏွင့္ အစိုးရအေျခခံပညာေရး အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း
ရွိပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၌လည္း ေဆးရံုတစ္ရံု၊ အေျခခံပညာေရး အထက္တန္းေက်ာင္းတို႔
ရွိသျဖင့္ နယ္လူထုအေနျဖင့္ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ပါသည္။
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လုပ္ကြက္အနီးရွိလက္ရွိပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
အေၾကာင္းအရာ

လက္ရွိအေျခအေန

ဆူညံသံ

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိ၍ ဆူညံသံမရွိပါ။

ဆူညံသံနွင့္တုန္ခါမႈ

လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းမရွိေသး၍ျဖစ္ေပၚမႈမရွိပါ။

ေရအရည္အေသြး

PH. 6.7

ေျမေပၚေရအရည္အေသြး

ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာ မိတၱဴပူးတြဲ

အမႈန္အမႊား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသး၍ျဖစ္ေပၚမႈမရွိပါ။

အနံ႔

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသး၍ျဖစ္ေပၚမႈမရွိပါ။

ေလအရည္အေသြး

No2 - 58.6 g/m3

So2 - 28.00 g/m3

Co2 - 304.06 ppm

Co

PM10 - 24.11 g/m3

PM

ေျမထုအေျခအေန

- 93.98 ppb
25

- 10.11 g/m3

လုပ္ကြက္တြင္း၌ ယခင္ေက်ာက္က်ိဳးမ်ားစုပံုထားပါသည္။ လုပ္ကြက္
ေဟာင္းခ်ိဳင့္မ်ားရွိပါသည္။

ေျမအရည္အေသြး

PH. 6.9

ေဂဟစနစ္

Open Forest ေဂဟစနစ္သင့္

ေတာေတာင္အေျခအေန

သစ္ပင္ငယ္မ်ားေပါက္ေရာက္၊ အဖိုးတန္သစ္ပင္ၾကီးမ်ားမရွိပါ။

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အေျခအေန

ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊

ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ

ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းနွင့္

၀ဇြန္းေခ်ာင္းသတၱဳတြင္း ၂ ခုၾကားရွိေသာ သတၱဳလုပ္ကြက္ေဟာင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ဖြတ္လက္တိုေက်းရြာ၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ နီးပါ
သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္မတိုင္မီကာလကတည္းက သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊
ဥယ်ာဥ္ျခံတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေတာင္ယာခုတ္ျခင္း၊

ရာဘာစိုက္ခင္း၊

ကြမ္းစိုက္ခင္း ခုတ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ေတာေတာင္အျဖစ္မွ
ေတာပ်က္တန္ဖိုးနည္းအပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ေသာ ေတာအျဖစ္တည္
ရွိပါသည္။ ေတာရို္င္းတိရိစာၦန္မ်ားလည္း ရွားပါးေလ်ာ့နည္းလွ်က္ရွိပါ
သည္။
လူမႈ၀န္းက်င္အေျခအေန

လူေနထူထပ္မႈ မရွိပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအဓိကထား လုပ္ကိုင္ပါ
သည္။

စီမံကိန္း၀န္းက်င္ရွိ

က်န္းမာေရး - သင့္၊ ပညာေရး - သင့္၊ လူမႈေရး - သင့္၊ လမ္းပန္း

လူပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန

ဆက္သြယ္မႈ - သင့္ - ေကာင္း။

ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ဖိုးလက္တိုေဒတြင္ လြန္ခဲ႔ေသာ
(၄)

ႏွစ္ကပင္

စတင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္

ေဒသပတ္၀န္းက်င္၌မ်ားစြာ

ထိေတြ႕မႈရွိခဲ႔ၾကပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ လႈမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ရပ္ရြာကိစၥမ်ားတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္
ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခဲ႔သျဖင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို တျပိဳင္တည္း ရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေလအရည္
အေသြး၊ ေရအရည္အေသြးတို႔ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအညီ အထူးပညာရွင္မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာခဲ႔ပါသည္။
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ရွင္သန္ေနေသာ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ဤကုမၸဏီ B.Sc. (Zoo) ဘြဲ႕
မန္ေနဂ်ာ

ဦးဘီးေဟ

ဦးစီးျပီး

ေဒသခံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

(ဦးထြန္းေ၀)ႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္ေသာ

ေတာတြင္းလုပ္သား/မုဆိုးတို႔ အကူအညီျဖင့္ အခ်က္အလက္ျပဳစု တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခန္း (၇)
ပတ္၀န္းက်င္အေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအားေဖာ္ထုတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၏ ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္
ေရာရာ အေသးစား (ယခုအေခၚအေ၀ၚ အလတ္စား) သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္
မွန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊

ကာဗြန္စုပ္ယူသိမ္းဆည္းမႈမ်ား

ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

စသည့္ရာသီဥတု

ေျပာင္းလဲမႈအေပၚထိခိုက္ေစမႈမ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခမရွိပါ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ႏွင့္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

စဥ္
၁။

ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

သတၱဳတူးေဖာ္ရန္၊

ဧရိယာအနည္းငယ္ဖယ္ရွားရေသာေၾကာင့္

အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ရန္

ေျမအသံုးခ်နိုင္စြမ္းေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္

အေပၚယံေျမဖယ္ရွားျခင္း၊

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ မူရင္းေဒသမ်ားပ်က္စီးျခင္း။

လုပ္ငန္းသံုးေျမေနရာျပဳျပင္ရွင္းလင္းျခင္း
၂။

စက္ယႏၲရား၊ ေလာင္စာဆီ

စက္သံုးစြဲမႈမွထြက္ေသာအေငြ႕မ်ားေၾကာင့္
ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ျခင္း။

၃။
၄။

ယမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားယာဥ္၊

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ားထြက္ေပၚျခင္း၊

စက္ယႏၲရားအသံုးျပဳျခင္း

ယမ္းေငြ႕ပ်ံ႕ႏွ႕ံ ျခင္း။

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊

ၾကိတ္ခြဲသန္႔စင္ျခင္း၊ ေလအရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း။

စက္ယႏၲရားအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္
ထြက္ေပၚလာေသာဖုန္မႈန္႔မီးခိုးမ်ား
၅။

ေျမေအာက္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း

ေရအရည္အေသြးက်ဆင္းနိုင္ျခင္း။

၆။

သန္႔စင္ရာ၌ေရသံုး၍ခြဲျခားသန္႔စင္ျခင္း

ေပၚေလာေမ်ာျဒပ္၀တၳဳထြက္ေပၚလာနိုင္ျခင္း၊
Suspended Solid ေၾကာင့္ အညစ္အေၾကး ျဖစ္ေပၚ
နိုင္ျခင္း။
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အခန္း (၈)
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
(က) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ သတၱဳရွာေဖြ
ျပီးျဖစ္၍ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ
Church ၌ (၂၃-၁-၂၀၁၇) ေန႔တြင္ လူထုစည္းေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ဤကုမၸဏီမွ Chief Geologist
ဦးသိန္းေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ ရြာသား (၄၂) ဦး တတ္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။
(၁) ရြာသားမ်ားမွ သတၱဳတြင္းမွသတၱဳသန္႔စင္ရာတြင္ ယင္းျမီး (Tailing) တိ႔က
ု ို ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္း
အတြင္းသို႔ တိုက္ရိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
(၂) ကုမၸဏီမွ ရပ္ရြာအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ (ဥပမာ
အားျဖင့္ စြန႔္ပစ္ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ လမ္းျပဳျပင္ေပးျခင္း)
(၃) ကုမၸဏီဘက္မွလည္း ေရေနာက္မ်ား၊ သဲေျမမ်ားကို ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း (သိ႔)ု မည္သည့္ေခ်ာင္း
အတြင္းကိုမွ တိုက္ရုိက္မစြန္႔လႊတ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာ
တူညီခဲ႔ပါသည္။
(ခ) အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍အမ်ားျပည္သူမ်ား ပြင့္လင္း
ျမင္သာစြာသိရွိနိုင္ေစရန္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး ေၾကျငာ
သင္ပုန္းတြင္ ကပ္ေပးရန္၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား
လုိအပ္သလိုအခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ဆဲကာလတြင္း၌ ၆ လတစ္ၾကိမ္
ထပ္မံ၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါမည္။
တစ္ၾကိမ္နွင့္

မိုးဦးက်ကာလ

လူထုအားစည္းေ၀းေခၚရန္
ဇြန္လပတ္၀န္းက်င္တြင္

အဆင္ေျပသည့္

တစ္ၾကိမ္

ေခၚယူပါမည္။

ဒီဇင္ဘာလတြင္
တစ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကိမ္

ေတြ႕ပါမည္။ ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးနွင့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို
သတင္းထုတ္ျပန္ေပးပါမည္။
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီသည္ ဤေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ သတၱဳစတင္
ရွာေဖြစဥ္ကပင္

ပတ္၀န္းက်င္ရွိ

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း

ေက်းရြာသားမ်ားအား

လုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပခဲ႔ပါသည္။
ပထမအၾကိမ္ - ရွာေဖြေရးကာလ
ကုမၸဏီမွ ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ - ဦးသိန္းေက်ာ္၊ ဦးသန္းထြန္းလႈိင္
Chief Geologist ၊ Geologist
ရွင္းလင္းသည့္ေနရာ - ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ ဘုရားရွိခိုးခန္းမေဆာင္
တက္ေရာက္သူဦးေရ - (၄၂) ဦးခန္႔ (ဓာတ္ပံုေဖာ္ျပ)
စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ - သတၱဳရွာေဖြျခင္း
ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာဆိုးက်ိဳး - ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းျဖစ္၍ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားစြာမထိခိုက္နိုင္ပါ။ ယမ္းသံုးျခင္း၊
ဓာတ္ေဆးသံုးျခင္းမရွိ၍ ဆိုးက်ိဳးမသက္ေရာက္နိုင္ပါ။ ေျမစာက်င္ေဆးျခင္းကို
ေျမျပင္ကန္ငယ္/ေပပါျပတ္တို႔အတြင္း၌ ေဆးေၾကာမည္ျဖစ္၍ ေခ်ာင္းအတြင္း
ေရေနာက္မ်ား စြန႔္ပစ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း
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ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား - ေရေနာက္မ်ား ေခ်ာင္းအတြင္းစြန္႔လႊတ္မႈမျပဳျခင္း၊ ဓာတ္ေဆးမသံုးျခင္း
ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္

- ရြာသားမ်ားမွ ေခ်ာင္းေရမေနာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

တိုင္ၾကားမႈ ၊ ျပႆနာ

- ရွိပါက ရွာေဖြေရးတာ၀န္ခံမွ ရွင္းလင္းေပးပါမည္။

ဒုတိယအၾကိမ္

- ထုတ္လုပ္မႈ ျပင္ဆင္ေရးကာလ (၂၃.၉.၂၀၁၈)

ကုမၸဏီမွ ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ

- ဦးဘီးေဟ မန္ေနဂ်ာ

ရွင္းလင္းသည့္ေနရာ

- ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း ခန္းမေဆာင္

တက္ေရာက္သူဦးေရ

- (၅၀) ဦးခန္႔ (ဓာတ္ပံုေဖာ္ျပ)

စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ - သတၱဳအလတ္စား တူးေဖာ္ျခင္း/ သန္႔စင္ျခင္း
ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳး

- ယမ္းခြဲ၍ အသံႏွင့္ တုန္ခါမႈျဖစ္ေပၚနိုင္ျခင္း၊ သတၱဳေျမစာေဆးေၾကာ၍
ေခ်ာင္းေရေနာက္ျခင္း၊ ဓာတ္ေဆးသံုးစြဲမႈမရွိ၍ အႏၲရာယ္မရွိျခင္း

ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား

- ယမ္းခြဲျခင္းကို

၂

နိုင္ေသာ္လည္း

မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ

စနစ္တက်

ေက်းရြာသို႔

ထိမ္းခ်ဳပ္ယမ္းခြဲပါမည္။

မထိခိုက္
ယမ္းသံုးစြဲမႈ

ကန္႔သတ္ေစာင္ရြက္ပါမည္။ သတၱဳေဆးေၾကာေျမစာမ်ားကုိ Pond
အဆင့္ဆင့္

(၃ဆင့္)

ခံယူျပီး

ေရၾကည္ကို

Recycle

မည္ျဖစ္၍ေခ်ာင္းအတြင္းေရေနာက္စြန္႔ပစ္မႈမျပဳလုပ္ပါ။

ျပန္သံုး

ဓာတ္ေဆး

လံုး၀သံုးစြဲျခင္းမရွိပါ။
ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္

- ေခ်ာင္းအတြင္းေရေနာက္မ်ား စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းမျပဳပါရန္။
- ရြာလမ္းကို ကူညီေဖာက္ေပးပါရန္ (ကုမၸဏီမွ သေဘာတူပါသည္။
လမ္းေဖာက္ ျပဳျပင္ေပးခဲ႔ပါသည္။)

တိုင္ၾကားမႈ၊ ျပႆနာမ်ား

- ရွိခဲ႔ပါက သတၱဳတြင္းမန္ေနဂ်ာ ဦးဘီးေဟမွ ရွင္းလင္းေပးပါမည္။

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္

- ဦးဘီးေဟ

လုပ္ကြက္တာ၀န္ခံ
ဆက္သြယ္နုိင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္

- 09 456462418
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အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
(၂၃.၁.၂၀၁၇)
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အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
(၂၃.၉.၂၀၁၈)

32
အခန္း (၉)
ပတ္၀န္းက်င္အေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ်ာ့ခ်ရန္အစီအစဥ္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး
ထားရွိေသာ

မူ၀ါဒမ်ားအရ

ေဖာ္ထုတ္ရန္၊

ထိခိုက္မႈႏွင့္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို

ကုမၸဏီလီမိတက္သည္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈစီးပြားအေပၚ

ေရွာင္လႊဲရန္၊

ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေရွာင္လႊဲမရပါက

ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုး

ျဖစ္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ခံစားရေသာ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ
မ်ားနွင့္ ျပင္ပကန္႔ကြက္မႈမ်ားအေပၚေျပလည္မႈရွိေစေရး ညွိႏိႈင္းစီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားမွ
ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရး၊ မျဖစ္ေပၚေစေရးတို႔အား ေဆာင္ရြက္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လူမႈဘ၀ထိခိုက္မႈမ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပျခင္း
ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၂မိုင္/၃မိုင္ ကြာေ၀းသျဖင့္ ထိခိုက္မႈမရွိနိုင္ေသာ္လည္း
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေလ်ာ့ပါ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ထိခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေရးအစီစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ထိခိုက္မႈ

ထြက္ရွိမည့္အရင္းအျမစ္

ေလွ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္း

ဆူညံသံ
ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ

ယမ္းခြျဲ ခင္း

ယမ္းထိမ္းခ်ဳပ္ခပ
ြဲ ါမည္။ ယမ္း (၁) ေပါက္လွ်င္ ယမ္း (၂)
ေထာင့္သာသံုးပါမည္။ Face တခုခ်င္းတလွည့္စီခဲြပါမည္။

စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္း

Jaw Crusher အား overload မခြဲဘဲပံုမွန္သာခြပ
ဲ ါမည္။

စီးဆင္းေနေသာေခ်ာင္းေရ

Settling Pond (၃) ဆင့္ထိန္းျပီး ေရၾကည္ကို စက္ရံုျပန္ပို႔

ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေျမေပၚေရအရည္အေသြး

သံုးမည္ျဖစ္၍ ေခ်ာင္းေရအတြင္းစီး၀င္မႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ
မည္။ ေရအသစ္သံုးစြမ
ဲ ႈနည္းပါးေစပါသည္။
ေျမေအာက္ေရအရည္ေသြး

ေျမေအာက္တူးေဖာ္မႈ

Granite ေက်ာက္ျဖစ္၍ ေရစိမ့္ထက
ြ ္မႈမရွိသေလာက္နည္း
ပါးပါသည္။ ယိုေပါက္ေတြ႕ရွိပါက ပိတ္၍ ဆက္လက္တူး
ေဖာ္ပါမည္။

စြန႔ပ
္ စ္အရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
သတၱဳေဆးေၾကာျခင္း

ယင္းျမီး Settling Pond/ ေရစစ္ကန္သို႔ ထည့္ျပီးေရျပန္စနစ္
အသံုးျပဳပါသည္။ လည္ပါတ္မႈလုပ္တိုင္း ေန႔စဥ္စစ္ေဆးပါမည္။

ေလအရည္အေသြးႏွင့္

စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္း

အမႈန္အမႊား

စက္ရံု၌ Dust Collector မ်ားတပ္ဆင္ပါမည္။ ဤအဆင့္ျဖင့္
ထိန္းမနိုင္ေသာအခ်ိန္ပိုင္းကို ေရျဖန္း ကာကြယ္မႈျပဳေပးပါမည္။
(Dust လြန္စြာမ်ားေသာ ကိစၥရပ္မွာ လြန္စြာနည္းပါသည္။
(Quartz Vein Grinding)
ကားလမ္းကို ေရျဖန္းေပးပါမည္။

ကားေမာင္းျခင္း
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ထိခိုက္မႈ

ထြက္ရွိမည့္အရင္းအျမစ္

ေလွ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္း

အနံ

ယာဥ္/ စက္ မီးခိုး

ယာဥ္/ စက္မ်ား၌ မီးခိုးထိန္း အိပ္ေဇာ တပ္ထားပါမည္။

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

ယင္းပံုး Tailing မ်ား၊ ေက်ာက္ခဲ၊

ေရစစ္ကန္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ ေရျပန္စနစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊

(အရည္+အစိုင္အခဲ)

သဲမ်ား၊ ယင္းပံုးမွေရမ်ား

က်င္းေဟာင္းမ်ားျပန္ဖို႔ျခင္း။ ေက်ာက္စရစ္၊ ေက်ာက္ခ၊ဲ သဲမ်ားကို

စီးဆင္းျခင္း

က်င္းေဟာင္းတြင္ ျပန္ဖို႔ေပးျခင္း။ Final Tailing Pond တြင္
ခုိုင္ခ႔စ
ံ ြာ ထိန္းထားေပးပါမည္။

ထိခိုက္မႈ
ေတာင္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း

ေျမေအာက္ဂူျဖင့္ တူးေဖာ္ရမည့္

ဂူေဟာင္းႏွင့္ ဂူအ၀၊ ဂူအတြင္းတိ႔ုကို ခိုင္ခန္႔ ေအာင္

သတၱဳသိုက္ျဖစ္ပါသည္

ေဆာက္ရြက္ျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

မရွိပါ

ေျမလြတ္မ်ား၌ သစ္ပင္စိုက္ေပးပါမည္။

သိမ္းဆည့္မည့္ပစၥည္း

မရွိပါ

အမိႈက္မ်ားမီးရိႈ႕ ေျမဖို႔သိမ္းဆည္းပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္မွ ကူးစက္ျခင္း

ပတ္၀န္းက်င္၌ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနပါက သြားလာမႈ

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိစန
ြ ္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

ေရာဂါျဖစ္ပာြ း ပ်ံႏွံ႕မႈ
ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေရာဂါ

ကန္႔သတ္ထားပါမည္။ မိမိတို႔သတၱဳတြင္း၌ ကူးစက္ေရာဂါ
မရွိေအာင္ ကာကြယ္မႈမ်ိဳးစံုျပဳလုပ္ပါမည္ (ေဆးထိုး/
ေဆးေကၽြးျခင္း/ သန္႔ရွင္းေရးဂရုျပဳျခင္း/ ေရက်ိဳခ်က္
ေသာက္ျခင္း) လုပ္ငန္းခြင္ ၀တ္စံု၀တ္ဆင္ေစျခင္း၊
စားေသာက္ေနထိုင္မႈ သင္ၾကားေပးျခင္း။

ဓာတုပစၥည္းသံုးစြဲမႈ

Xanthates

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုကမ
္ ႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ
လမ္းညႊန္မႈ ၂၀၁၈ ကို လိုက္နာေစပါမည္။

ဓာတ္ေငြ႕သံုးစြမ
ဲ ႈ

မရွိပါ

ေဂဟစနစ္

သစ္ပင္ခုတ္ျခင္းကို အထူးၾကီးၾကပ္ပါမည္။ ေဘးပတ္၀န္း က်င္
ရြာသားမ်ားကိုလည္း သစ္ပင္မခုန္ရန္ စည္းရံုးပညာ ေပးပါမည္။
သစ္ပင္အသစ္မ်ား ထပ္မံစိုက္ေပးပါမည္

ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစေရးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ ေျမေအာက္
သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းစီစဥ္
ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
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ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေရး
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း
(၃) ပိုင္းခြဲျပီး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(က) အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း
သတၱဳမတူးေဖာ္မီ

လုပ္ငန္းလိုအပ္သည့္

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ကာလျဖစ္ပါသည္။

ကာလ

အားျဖင့္ ပထမ (၃) လတြင္ ထူေထာင္အၾကိဳျပင္ဆင္ကာလအျဖစ္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
မျပီးျပတ္ေသးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားရွိပါကလည္း ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိပါသည္။
ထိခိုက္မႈ

လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္နွင့္

ထိခုိက္မႈ

ေလ်ာ့ပါးေစေရး

ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္
ေျမျပဳျပင္ျခင္း

ေလဖိစက္စက္ရံု

Main Haulage အစ၌ ေလဖိစက္ထားရန္ 100 x 60 ေပခန္႔

တည္ေဆာက္ျခင္း

ေျမေနရာ

ျပင္ဆင္ရပါသည္။

ေက်ာက္တံုးမ်ား

စနစ္တက်

စုပံုေပးထားပါမည္။
သန္႔စင္စက္ရံု

သန္႔စင္စက္ရံုသို႔ ထည့္သြင္းရန္ Broken Ore မ်ား ေခတၱစုပံုထားရန္

ထိပ္၀၌ေျမညွိျခင္း

(350 x 180 Ft) ခန္႔ ေျမညွိထားပါသည္။ အေပၚယံေျမ သီးျခား
စုပံုေပးပါမည္။

ေရရယူျခင္း

သန္႔စင္စက္ရံု

သန္႔စင္စက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာ ျပဳျပင္ပါမည္

တည္ေနရာ

(360 ft x 450 ft)။ အေပၚယံေျမသီးျခား စုပံုေပးပါမည္။

ရံုး/ လူေနအိမ္

60' x 60' ေျမကြက္ (၁၅) ကြက္ခန္႔ ေဖာ္ထုတ္ရန္။ အေပၚယံေျမ

ေဆာက္လုပ္ျခင္း

သီးျခားစုပံုျပီး ေျမလြတ္မ်ား၌ သစ္ပင္စိုက္ေပးပါမည္။

ေရသြယ္ျခင္း

ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္း အေနာက္ဖက္ ေခ်ာင္းငယ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္
သြယ္ယူျခင္း ( သံုးစြဲမႈ 250-500 Gal/hr) (မပည - ၄၄၁ ၅၆၆, Lat/lons
98 ံ26' 22.1435" E,14

ံ04' 12.5522"မွ)

အျခား Water Source မ်ား

ထပ္မံရယူပါမည္။
သန္႔စင္စက္ရံုသံုးေရ

ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္းမွ

သြယ္ယူျခင္း

ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာ္
1000

Gal/hr

သြယ္ယူျခင္း
လည္း

12,000

ေရျပန္သံုးမည္ျဖစ္၍

ခန္႔လိုပါမည္။

Return

Gal/hr
ျဖည့္စြက္ေရ

Water

သံုးျခင္းျဖင့္

Drilling

ျပဳလုပ္ရန္

ေရေလ်ာ့ပါးမႈ ကာကြယ္ထားပါသည္။
သတၱဳတြင္းသံုးေရ

သတၱဳတြင္းေျမေအာက္ယမ္းခြဲရာ၌

Wet

သြယ္ယူျခင္း

ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္း အျမင့္ေနရာမွ ေရသြယ္ယူပါမည္ ( 320 Gal/day
သံုးပါမည္) ၀န္ထမ္းမ်ား က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစ
ပါသည္။

အေဆာက္အဦး

ရံုး/လူေနအိမ္/

ေဆာက္လုပ္ျခင္း ဂိုေဒါင္/စက္မ်ား
လည္ပတ္ရန္စက္ရံု
/ သန္႔စင္ စက္ရံု

အမ်ားစုမွာ

စတီးဖရိန္၊

သြပ္ကာ၊

သြပ္မိုး၊

ကြန္ကရစ္ခင္းမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။ သစ္သံုးစြဲမႈ အတတ္နိုင္ဆံုး ေလ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
သစ္သံုးစြဲမႈ နည္းနိုင္သမွ်နည္း၍ သံုးပါသည္။
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ေျမျပဳျပင္ရာတြင္
အသံတိတ္အိပ္ေဇာမ်ား
ေလ်ာ့ခ်ေပးပါမည္။

ဖုန္ထျခင္း၊

တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊

ထိ႔ျု ပင္

ဆူညံျခင္း

တု႔ျိ ဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။

စက္ေကာင္းမ်ား

ေျမျပဳျပင္ရာတြင္

သံုးစြဲျခင္းတို႔ျဖင့္

အေပၚယံေျမဆီမ်ားကို

ေရျဖန္းေပးျခင္း၊

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကို

ဂရုတစိုက္စုပံုေစျခင္း၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ငန္း၌ ျပန္သံုးေစျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။ သတၱဳတြင္းနယ္ေျမျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ကြက္သည္ Granite
Rock သာ Crop out မ်ားစြာ၌ေပၚထြက္ေန၍ ဤလုပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ယခင္ကလည္း သီးျခားစိုက္ပ်ိဳးမႈ
မရွိခဲ႔ပါ။

ျခံဳပုတ္ႏွင့္

သစ္ပင္ငယ္မ်ားသာ

ဖံုးလႊမ္းပါသည္။

သစ္ပင္ေပါက္ေရာက္မႈ

အလြန္က်ဲပါသည္။

လုပ္ကြက္ေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ိဳင့္ႏွင့္ ေက်ာက္ပုတ္ (Waste Rock) မ်ားသာ ဖံုးလႊမ္းေနပါသည္။
(ခ) လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္
ေျမေအာက္သလင္းေၾကာမွ

အဓိကအားျဖင့္

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း

အပိုင္းနွစ္ပိုင္းရွိပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအပိုင္းမွာ

ဒုတိယအပိုင္းအေနျဖင့္

ေျမေအာက္

သလင္းေၾကာမွ တူးေဖာ္ရရွိေသာ Broken Ore ကို သတၱဳသန္႔စင္စက္ရံု Dressing Plant သိ႔ု ေပးပို႔ ၾကိတ၀
္ ါး
သန္႔စင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိခုိက္နိုင္မႈ
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း

လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္

ေလဖိစက္

ေျမေအာက္၌ ဆူညံသံႏွင့္ ဖုန္ထမႈရွိနိုင္ပါသည္။ Jack Hammer ကိုင္သယ
ြ ္ယူႏွင့္

လည္ပါတ္ျခင္း

အကူသည္ နားပိတ္မ်ားတပ္ဆင္ အသံုးျပဳရပါမည္။ ဖုန္ထမႈမရွိေစရန္ Wet Drilling
ကို တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။ ယမ္းကိုအခ်ိန္ဆခြရ
ဲ ပါမည္။ (အနည္းဆံုး)

Broken Ore

Tipper ကားငယ္မ်ားျဖင့္ သန္႔စင္စက္ရံု ဂူ၀မွ ၃၀၀ - ၄၀၀ မီတာ ကြာေ၀းေသာ

မ်ား သန္႔စင္

သန္႔စင္စက္ရံုသို႔

စက္ရံုသို႔

ယာဥ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရပါမည္။ ဂူ၀ျပင္ပကားလမ္းကို ေရျဖန္းေပးထားပါမည္။

သယ္ယူရပါသည္။

အသံဆူညံမႈ

အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါသည္။

သယ္ျခင္း
ေက်ာက္ၾကီးမ်ား

၂" - ၁၀" အရြယ္ၾကီး Broken Ore ကို ယမ္းခြျဲ ပီး Hand Sorting ျပဳလုပ္ျပီးတခ်ိဳ႕ကို

ခြဲထုတ္ျခင္း

ေျမေအာက္ဂူ၌

၂" - ၁၀"

Hand Sorting ထပ္မံျပဳလုပ္ျပီး ေရြးဖယ္ရပါမည္။ လမ္းခင္းရာ၌ျပန္သံုးျခင္း၊ Stock

ျပန္ဖို႔ေပးရပါမည္။

တခ်ိဳ႕ကိုသန္႔စင္စက္ရံု

ထိပ္၀စုပံုသည့္ေနရာ၌

Pile ၌ စနစ္တက်စုပံုေပးျခင္းတို႔ ျပဳရပါမည္။ Quartz Vein အမ်ားစုျဖစ္ျပီး Acid
ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ Pyrite ပါ၀င္နုိင္ေသာ္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း <1% သာရွိနိုင္သျဖင့္
ပတ္၀န္းက်င္ကိုမထိခိုက္နိုင္ပါ။

Acid

စီးဆင္းမႈရွိ/မရွိ

ေခ်ာင္းေရကို

PH

စစ္ေဆးပါမည္။
သဲေက်ာက္မႈန္႔

Hand Sorting ျပဳလုပ္ျပီး က်န္ေသာ Broken ore မ်ားကို Jaw (၂) ဆင့္ျဖင့္ ၾကိတ္ျပီး

ထြက္လာျခင္း

Roll Breaker ျဖင့္ ထပ္မံၾကိတ္ျပီး - 3.00 mm သဲေက်ာက္မႈန္မ်ားသည္ တေန႔ ၅၀

± 40 − 60 mesh

မက္တန္ခန္႔သာ ၾကိတ၀
္ ါးပါမည္။ -3.0 mm ကို Ball Mill ငယ္ျဖင့္ၾကိတ္ျပီး Shaking
Table ျဖင့္ ဖမ္းယူပါသည္။ သန္႔စင္စက္ရံုမွ ထြက္ေသာ သဲ၊ ေက်ာက္မႈန္ကို Settling
Pond ၃ ဆင့(္ 500 Cu.m, 400 Cu.m, 300 Cu.m) ခံျပီး Return Water
ေရၾကည္ျပန္သံုးသျဖင့္ ျဖည့္စက
ြ ္ေရ ၁၀၀၀ Gal/hr ခန္႔သာလုိအပ္ပါသည္။ Settling
Pond မွ သဲ၊ ေက်ာက္မႈန႔္တ႔က
ို ို Excavator ျဖင့္ခပ္ျပီး Tipper ျဖင့္သယ္ယ၍
ူ
ယခင္သတၱဳထုတ္ခ႔ေ
ဲ သာ Elluvial Pit အေဟာင္းထဲတြင္ေပးပိ႔ျု ဖည့္၍ Final Tailing
Pond

တြင္

ထိန္းေလွာင္ထားပါမည္။

သတၱဳတြင္းသံုးေရေၾကာင့္

ေက်းရြာလူထု

ထိခိုက္မႈ မရွိနိုင္ပါ။ ထိ႔ျု ပင္ CSR အေနျဖင့္ ေက်းရြာသို႔ ေရပိုက္ ၃ - ၁ သြယတ
္ န္း
ေပးမႈကိုလည္း

ဓာတ္ပံုျဖင့္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ေက်းရြာလူထုေရၾကည္ရရွိေရးအတြက္

အျခားနည္းလမ္း အျဖစ္ (တည္ေနရာ - မပည

၄၆၁ ၅၆၀, Lat/lons 98 ံ27'
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24.8666"E,14 ံ03'58.8088") ေခ်ာင္းတြင္းေရကို သီးျခားသြယ္ယူေပးထားပါသည္။
ဖုန္ထျခင္း

သယ္ယူပ႔ိုေဆာင္ေသာ

ကားလမ္းမ်ားမွ

ေပးထားပါမည္။

သတၱဳ

အမ်ားအားျဖင့္

ဖုန္ထမႈ

ORE

မွ

ဖုန္ထနိုင္သျဖင့္

Quartz

နည္းပါးပါမည္။

Vein

ကားလမ္းအားေရျဖန္း

(သလင္းေၾကာ)

ဖုန္ကာကြယ္ရန္

ျဖစ္သျဖင့္

Exhaust

Fan

တပ္ဆင္ေပးထားပါမည္။ လုပ္သားမ်ားကို နွာေခါင္းစည္း၊ Ear Plug တိ႔ု တပ္ဆင္
လုပ္ကိုင္ေစပါမည္။

ဤလုပ္ကြက္တြင္

ျမိတ္ေက်ာက္စဥ္စု

(Mergui

Group)

လည္းရွိေနသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရႊ႕ံ ပါေသာ Mudstone, Phyllite
တိ႔အ
ု နည္းငယ္ပါ၀င္နိုင္ပါသည္။ ဤကဲ႔သို႔ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚပါက
ၾကိတ၀
္ ါးမည့္

Ore

အေပၚေရအနည္းငယ္

ျဖန္းေပးျခင္း

(ေစးကပ္မႈမရွိေသာ

အဆင့္အထိ) ဖုန္ထလာပါက ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေရပန္း (Water spary) ေခတၱျဖန္းျပီး
ဖုန္၀ပ္သာြ းေစရန္ ထိန္းထားေပးပါမည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဤကဲ႔သို႔ ဖုန္ထျခင္းကိစၥရပ္မွာ
အလြန္ရွားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သတၱဳအေျခာက္

ေနပူရွိန္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ခံျခင္း

ေသာ္လည္းေကာင္း

Gas

မီးဖိုျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ထင္းမီးဖိုျဖင့္

အေျခာက္ခံနိုင္ပါသည္။ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေသာေနရာတြင္
လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္

ထိခုိက္မႈ

သက္သာေစပါမည္။

ဤသတၱဳအမ်ိဳးအစား၌

အနံ႔ဆိုးေသာ ဓာတ္ပစၥည္းပါ၀င္မႈမရွိပါ။
ဓာတ္ေဆး

Pyrite မ်ားပါ၀င္မႈရွိပါက Xanthate သံုးျပီးဖယ္ရွားေလ့ရွိပါသည္။ ဤသို႔ Xanthate

သံုးစြျဲ ခင္း

ကိုသံုးစြဲပါက Environmental Impact Assessment Guideline for the Mining
Sector 2018 အရ လုိက္နာေစပါမည္။ Xanthate ကိုေရႏွင့္ ထံုး ဓာတ္ျဖည့္ေပးျပီးမွ
သတ္မွတ္ေနရာတြင္ စြန႔ပ
္ စ္ေစျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစပါမည္။

စြန႔ပ
္ စ္အရည္

အျမဲေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျပီး စြန႔ပ
္ စ္အရည္၏ အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းျပီး ထိခိုက္မႈ
ေလ်ာ့နည္းေစပါမည္။

စြန႔ပ
္ စ္အစိုင္အခဲ

ေရစစ္ကန္အဆင့္ဆင့္ထားရွိျခင္း၊ (Settling Pond) Final Tailing Pond တြင္
ခုိင္ခံစြာ

ထားသိုျခင္း၊

ေျမထိန္းနံရံမ်ား

ခိုင္ခံစာြ ထားရွိေပးျခင္း၊

အသံုးမျပဳေသာ

ေနရာမ်ား၌ ေျမျပန္ဖို႔၍ သစ္ပင္စုိက္ေပးျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ

သီးျခားစုပံုထားေစပါမည္။

ပစၥည္းမ်ား

(ဥပမာ- ထံုးဓာတ္ထည့္ေပးျခင္း)

ေရာဂါျဖစ္ပာြ းျခင္း

ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုသျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အနီးဆံုး ဟိႏၵား
က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္

Acid

ထြက္နိုင္ပါက

ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ

ေဆးရံုသ႔ို

Neutralize

လုပ္ေပးထားပါမည္

လုိအပ္သလို

ပိ႔ေ
ု ဆာင္ကုသ

ေပးပါမည္။
ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ

သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ေပးေစပါမည္။

ထိခိုက္မႈ

ေတာလိုက္ခင
ြ ့္မျပဳ၊

သဘာ၀ေနထိုင္

တိရိစာၦန္မ်ား

သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ

ကာကြယ္ေပးထားပါမည္။
လူမ၀
ႈ န္းက်င္

ေက်းရြာႏွင့္ေ၀းသျဖင့္ ထူးျခားေသာ ျပႆနာမရွိပါ။ ေခ်ာင္းအတြင္းေရေနာက္မ်ား

ထိခိုက္မႈ

မလႊတ္ရန္သာ အထူးဂရုျပဳရပါမည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၌ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္
ရွိပါသည္။ CSR ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ လမ္းခင္းေပးျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္ေပးျခင္း
တု႔ျိ ဖင့္ ကုမၸဏီမွ ကူညီေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေက်းရြာလူထုနွင့္ မၾကာခဏ
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ (အနည္းဆံုး ၆ လ တစ္ၾကိမ္)

မီးေဘးကာကြယ္

မီးေဘးစီမံခ်က္ႏွင့္

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး

ေရးဆြဲထားျပီးျဖစ္သျဖင့္

ေရးနွင့္သဘာ၀

၄င္းစီမံခ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

ေဘးအႏၲရာယ္

ထားရွိရန္ႏွင့္ ျငိမ္းသတ္မႈကိရိယာမ်ား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္မႈကို

ကာကြယ္ေရး

ေလ်ာ့ပါး ကာကြယ္ေစပါမည္။

အႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား
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ထိခိုက္မႈ

ထြက္ရွိမည့္အရင္းအျမစ္

ေလ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္း

ဆူညံသံ
ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ

ယမ္းခြျဲ ခင္း၊

ယမ္းလြန္တြင္း

တူးျခင္း၊ နမူနာၾကိတ္ချြဲ ခင္း

ယမ္းခြဲခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း၊

ယမ္းပမာဏကန္႔သတ္ျခင္း၊

တျပိဳင္တည္းမခြဲဘဲ

အၾကိမ္ၾကိမ္ခြဲျခင္း၊ နားၾကပ္တပ္ဆင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္စက္မ်ား သံုးစြဲျခင္း၊
ညအခ်ိန္လုပ္ငန္း ကန္႔သတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေရအရည္အေသြး
ေျမေပၚေရအရည္အေသြး

ေခ်ာင္းေရ

ယင္းျမီး Settling Pond မ်ား ကန္ (၃) ဆင့္ ထိန္း ေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္။
ဓာတ္ေဆး

စက္ဆီ

ေခ်ာဆီမ်ား

တိုက္ရိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္း

ခြင့္မျပဳပါ။

ဓာတု

ေခ်ဖ်က္မႈ ျပဳျပီးမွသာ စြန္႔လႊတ္ေစပါမည္။
ေျမေအာက္ေရ

လိႈဏ္ဂူေရ/ တြင္းေရ

ေရတြင္းတူးမသံုးေသးပါ။

ရွိလွ်င္စစ္ေဆးပါမည္။

Underground

လိႈဏ္ဂူ

ထြက္ေရကို စစ္ေဆးပါမည္။ အနည္ထိုင္က်င္းျဖတ္ျပီးမွသာ ေခ်ာင္းထဲလႊတ္
ပါမည္။ AMD ျဖစ္နိုင္ပါက Lime ျဖင့္ Neutralize လုပ္ျပီးမွ လႊတ္ပါမည္။
ေလအရည္အေသြး
အမႈန္အမႊား

ယမ္းတြင္းတူးျခင္း၊
ျခင္း၊

အနံ

ယမ္းခြဲ

ယမ္းတြင္းအစိုတူးစနစ္ (Wet drilling) ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယမ္းခြဲျပီးပါက

ေျမစာၾကိတ္ချြဲ ခင္း၊

ေလမႈတ္သြင္းျခင္း၊ ေလသြားေလလာေကာင္းမြန္ေအာင္ Ventilation စနစ္ထား

ယာဥ္သာြ းလာျခင္း

ရွိျခင္း၊ Dust Collerctor သံုးေစျခင္း၊ ယာဥ္သာြ းလမ္း၌ ေရဖ်န္းေပးျခင္း။

ယမ္းခြျဲ ခင္း၊

လိႈဏ္ဂူအျပင္မွ ေလသန္႔မႈတ္သြင္းေပးျခင္း (Ventilation) စက္မ်ား/ယာဥ္မ်ား၌

စက္မ်ားေမာင္း

နွင္ျခင္း၊စက္ဆီအနံထြက္ျခင္း

Exhaust

ပိုက္မ်ား

တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊

စက္ေကာင္းမ်ားသံုးျခင္း၊

သံုးစြျဲ ပီး

စက္ဆီမ်ား စနစ္တက်ထားသိုျခင္း။
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
စြန႔ပ
္ စ္အရည္ႏွင့္

သတၱဳေဆးေၾကာျခင္း Waste

သတၱဳေဆးေၾကာရာမွ ထြက္လာေသာ Tailing (ယင္းျမီး) ကို ကန္ (Pond) (၃)

အစိုင္အခဲ

Rock မ်ားထြက္မႈရွိျခင္း

ဆင့္ထိန္းျပီး ေရၾကည္ျပန္သံုးျခင္း၊ ယိုဖိတ္မႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ Waste
Rock ထြက္ရွိလာပါက သတ္မွတ္ေနရာ၌ စုပံုေပးျခင္း။

ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာကို ထုတ္လုပ္မႈ မစတင္မီကပင္၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ
အတြင္းရွိ လူမ်ား သိရွိနိုင္ေစရန္၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ရွင္းလင္းျပီး ေဆာင္ရြက္
မႈမ်ား ေၾကျငာေပးထားပါမည္။ ထိ႔ျု ပင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူရံုးတြင္လည္း အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု ေလ့လာ
လိုသူမ်ား ေလ့လာနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါမည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိနိုင္ရန္ ဟိႏၵား
ေက်းရြာ စာၾကည့္တိုက္၌ ကပ္ထားေပးပါမည္။
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အခန္း (၁၀)
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္
၁။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္လိုက္အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
(က) ထုတ္လုပ္မည့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ထြက္ရွိမႈ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ
(SnO2) ႏွင့္ အျဖိဳက္နက္ (FeMnWo4) ႏွင့္ ၄င္းႏွစ္မ်ိဳးေရာရာသတၱဳမ်ားကို ထုတ္လုပ္ပါမည္။ ၄င္းႏွစ္မ်ိဳး
လံုးသည္ Oxide သတၱဳျဖစ္ျပီး၊ အလြယ္တကူဓါတ္ျပဳျခင္းမရွိေသာ သတၱဳမ်ားျဖစ္၍ လူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစနိုင္ပါ။ ခဲမျဖဴႏွင့္ အျဖိဳက္နက္သည္ Granite ေက်ာက္အတြင္းသို႔ တိုး၀င္ေနေသာ
သလင္းေၾကာ (Quartz Vein) ထဲ၌ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ၄င္းေျမေအာက္ရွိသလင္းေၾကာ၏ အထူမွာ ၂' မွ
၄' အတြင္းေျပာင္းလဲမႈရွိပါသည္။ သလင္းေၾကာမ်ားသည္ ေျမာက္ - ေတာင္ (N – S) နီးပါးတန္းေနျပီး
အေရွ႕ဖက္သို႔ ၇၀ ံပတ္၀န္းက်င္ေစာင္း၍တည္ရွိပါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ သတၱဳေၾကာမ်ားကိုျဖတ္သြားေစရန္
အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ ပင္မသယ္လမ္းေၾကာင္းတူးေဖာ္ျပီး ၄င္းတစ္ေလ်ာက္၌ ေတြ႕ရွိေသာ သလင္း
ေၾကာမ်ားကို Cross – cut ခြဲကာ တူးေဖာ္ပါမည္။ ထိ႔ျု ပင္ အျခားသီးျခားအေၾကာမ်ားကိုလည္း သီးျခား
ဖြင၍
့္ လည္းေကာင္း၊ Vertical Shaft (ေဒါင္လုိက္ဆင္းတြင္း) တူး၍လည္းေကာင္း သတၱဳထုတ္ပါမည္။
အဓိက ထုတ္မည့္ သတၱဳေၾကာမ်ားမွာ LNAD 1 + 2 + 7 + 4 + 6 + 20 + 21 + 22

တိ႔ု ျဖစ္ပါ

သည္။ တစ္လလွ်င္ ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ ေရာရာ ၆၅% သတၱဳတစ္တန္ထုတ္ရန္ ျပန္ရႏႈန္း ၈၅%
Revovery ျဖင့္ အိမ္သည္ေက်ာက္ျဖစ္ေသာ Granite နွင့္ သလင္းေၾကာ Quartz Vein တိ႔က
ု ို
ေအာက္ပါအတိုင္း နွစ္အလိုက္တူးေဖာ္ပါမည္။ သတၱဳပါ၀င္ေသာ သလင္းေၾကာထူလွ်င္ မိခင္ေက်ာက္
တူးေဖာ္ရန္အလိုဘဲ၊ သတၱဳေၾကာပါးသည့္အေၾကာ၌ မိခင္ေက်ာက္ပိုတူးယူရပါမည္။
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ထုတလ
္ ုပ္မည့္ သတၱဳေၾကာ

ပထမႏွစ္

ဒုတိယႏွစ္

တတိယႏွစ္

စတုတၳႏွစ္

ပဥၥမႏွစ္

ဆ႒မႏွစ္

သတၱမႏွစ္

အ႒မႏွစ္

န၀မႏွစ္

ဒႆမႏွစ္

LNAD 4+6

LNAD

LNAD 1

LNAD 2

LNAD 7

CF 10000

CF 12000

CF 5000

T 775.194

T 956.94

T 383.72

5.4341

4.7847

1.3430

CF 10000

CF 13500

CF 5000

T 775.194

T 1076.55

T 383.72

5.4341

5.3828

1.3430

CF 10000

CF 13500

CF 5000

T 775.194

T 1076.55

T 383.72

5.4341

5.3828

1.3430

CF 10000

CF 13500

CF 5000

CF 12500

T 775.194

T 1076.55

T 383.72

T 1025.43

5.4341

5.3828

1.3430

6.6653

CF 10000

CF 13500

CF 5000

CF 13600

CF 12500

T 775.194

T 1076.55

T 383.72

T 1069.183

T 1025.43

5.4341

5.3828

1.3430

3.529

6.6653

CF 10000

CF 11000

CF 5000

CF 13600

CF 12500

T 775.194

T 877.193

T 383.72

T 1069.183

T 1025.43

5.4341

4.3859

1.3430

3.529

6.6653

CF 10000

CF 5000

CF 13600

CF 12500

T 775.194

T 383.72

T 1069.183

T 1025.43

5.4341

1.3430

3.529

6.6653

CF 10500

CF 5050

CF 13600

CF 12500

T 813.953

T 387.56

T 1069.183

T 1025.43

5.7058

1.3565

3.529

6.6653

CF 10000

CF 13600

CF 12500

T 775.194

T 1069.183

T 1025.43

5.4341

3.529

6.6653

CF 10000

CF 13600

CF 11000

T 775.194

T 1069.183

T 902.38

5.4341

3.529

5.8655

20+21+22

CF 100500

CF 77000

CF 40050

CF 81600

CF 86000

T 7790.699

T 6140.33

T 3073.6

T 6415.098

T 7054.96

54.6127

30.7018

19.3537

21.174

45.8573

မူလသိုက္

ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ည့္

100%

ခန္႔မွန္းတန္ခ်ိန္

11.5618

9.8275

12.1599

10.3359

12.1599

10.3359

18.8252

16.0014

22.355

19.002

21.3573

18.154

16.9714

14.425

17.2566

14.669

15.6284

13.285

14.829

12.605

163.1045

138.641

Table - သတၱဳထုတ္လုပ္ရန္ ႏွစ္အလိုက္လ်ာထားေသာ သတၱဳေၾကာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မည့္အေလးခ်ိန္
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အိမ္သည္ေက်ာက္ Granite ကို ေျမေအာက္၌ တူးေဖာ္ထားေသာ လႈိဏ္ဂူမ်ားတြင္
ျပန္ျဖည့္ပါမည္။

သတၱဳပါေသာ

ေက်ာက္က်ိဳးမ်ား

(Broken

Ore)

ကို

လုပ္ကြက္

အနီးရွိ

(မပည - ၄၄၉၀ ၅၆၇၃) ၌တည္ထားမည့္ သန္႔စင္စက္ရံု (Dressing Plant) ကိုသယ္ယူျပီး Jaw
Crusher ၂ ဆင့္ Roll Crusher တိ႔ျု ဖင့္ ၾကိတ္ျပီး ယင္းပံုးျဖင့္ေဆးေၾကာပါမည္။ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ
ယင္းျမီးမ်ားကို Settling Pond (၃) ဆင့္ ခံယူ ဖမ္းထားပါမည္။ ေရၾကည္စုကန္မွ တဆင့္ Recycle
Water ကိုျပန္သံုးပါမည္။ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္ အတြင္း၌ Oversize စုပံု ေနရာလံုေလာက္စြာရွိျပီး Final
Tailing Pond ေလွာင္ရန္ ေနရာမ်ားစြာရွိသျဖင့္ ေရေနာက္ႏွင့္ Oversize ေက်ာက္မ်ားကို စနစ္တက်
ထိန္းသိမ္းထားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) တစ္ႏွစ္အတြက္ ေရလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရရယူသံုးစြဲမည့္အရင္းအျမစ္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္ အေနာက္ဖက္ႏွင့္
ေျမာက္ဖက္တို႔မွ ပတ္၍ ကိက
ု ္ ၁၀၀ အကြာတြင္ အျမဲစီးဆင္းေနေသာ (၃' - ၁၂') အက်ယ္ရွိ ၁ - ၆ ေပ
နက္သည့္ ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းရွိပါသည္။ ၄င္းေခ်ာင္းမွ ေအာက္ပါအတိုင္းေရရယူသံုးစြဲပါမည္။
(၁) Wet Drilling for Underground Works
၄၀ ဂါလံ x ၂ လံုး x ၂ ဆိုင္း x ၂ နာရီ

=

၃၂၀ Gal/day

(၂) Dressing Plant (+ Return Water)

=

(၃) တစ္လလွ်င္ ၂၅ ရက္လုပ္ရက္

= ၂၀၈,၀၀၀ Gal/month

(၄) တစ္ႏွစ္ ၃၀၀ ရက္လုပ္ရက္

= ၂,၄၉၆,၀၀၀ Gal/yr

(၅) လူေနအိမ္သံုးေရ

= ၂၁၉၀၀၀၀ Gal/yr (မပည - ၄၄၁၅၆၆ မွ)

၁၀၀၀ Gal/Hr x 8 hr

(ဂ) လုပ္သားသံုးေရရယူျခင္း
လုပ္သားမ်ားေရရယူျခင္းကို ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္က ေရထြက္ေခ်ာင္းငယ္
မပည - (၄၄၁၅၆၆) မွ ၁" PVC ပိုက္ျဖင့္သြယ္ယူ လုပ္သားမ်ားသံုးစြဲခ႔ဲေသာ ေရအား ဆက္လက္
သံုးစြဲပါမည္။ ၄င္းေရျဖင့္မလံုေလာက္ပါက ယခင္သတၱဳထုတ္လုပ္ခဲ႔ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တူးေဖာ္
ခဲ႔သည့္ အနက္ ၁၅ ေပခန္႔ရွိ အ၀ (၃') ခန္႔ရွိ ေရတြင္းေဟာင္း (၂) တြင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ယူ၍
သံုးစြဲပါမည္။ ထိ႔ျု ပင္လုပ္ကြက္ေဘးရွိ ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းမွလည္း ေရလံုေလာက္စြာရရွိနိုင္ပါသည္။
လုပ္ကြက္၏ေအာက္ပိုင္းရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ေရလိုအပ္ခ်က္ကို ထိခိုက္မႈမရွိနိုင္ပါ။ သတၱဳတြင္းအနီးမွ
ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာ ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းအျပင္ အျခားေသာ ေခ်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း၊
ဥတုေခ်ာင္းတို႔သည္လည္း ေအာက္ပိုင္းတြင္စုစည္းျပီး ေက်းရြာမ်ားကိုျဖတ္စီးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေရခြဲေ၀
သံုးစြဲ၍ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚနိုင္ပါ။ ထိ႔ျု ပင္ သတၱဳေဆးေၾကာ လုပ္ငန္း၌
အမ်ားဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ ၁၂,၀၀၀ Gals/hr ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရကိုေရျပန္စနစ္သံုးသျဖင့္ ျဖည့္တင္းေရ
အနည္းငယ္ (1000 Gals/hr) ခန္႔သာလိုအပ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေရယူသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမထိခို္က္ေစရန္
အျခားေခ်ာင္းသြယ္

ျဖစ္ေသာ

ေရေခ်ာင္းတခု

(၄၄၀

၅၆၂)

မွ

သြယ္ယူသံုးစြဲပါမည္။

ထိ႔ျု ပင္

ဖိုးလတ္တိုေခ်ာင္း ေအာက္ဖက္ရွိ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာအတြက္ ေရသန္႔ကိုလံုေလာက္စြာ ရရွိေစရန္
(မပည ၄၆၁ ၅၆၀,Lat/lons 98 ံ27' 24.8666"E,14 ံ03'58.8088") မွ ေရယူျပီး (၁.၅) မိုင္ အကြာအေ၀းျဖင့္ (3"
– 1") ပိုက္ျဖင့္ သြယ္ယူေပးထားပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု ေရအခက္ အခဲမရွိေစရန္ သတၱဳတြင္း
ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
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ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ေရၾကည္ရရွိေရးအတြက္ ကုမၸဏီမွ ေရပိုက္သြယ္တန္းထားေပးပံု
N

Putletto C
∅1" pipe
∅2" pipe

∅3" pipe

Water Source (မပည - ၄၆၁ ၅၆၀)
(lat/lons – 98 ံ27'24.8666" E, 14 ံ03' 58.8088" N)

မူလေရသြယ္ယူသည့္ေနရာ (မပည - ၄၆၁ ၅၆၀)
(lat/lons – 98 ံ27'24.8666" E, 14 ံ03' 58.8088" N)
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(ဃ) တစ္ႏွစ္အတြက္ ေလာင္စာဆီလိုအပ္ခ်က္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္

ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္

သတၱဳ

တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ သံုးသည့္ Generator, Air Compressor, ယႏၲရားစက္မ်ား၊ အျခား
စက္ငယ္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြသံုးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ႏွစ္စာအသံုးျပဳမည့္ ေလာင္စာဆီ
စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဇာ္ဖိုးလ အလတ္စား သတၱဳတြင္း ႏွစ္အလိုက္ဒီဇယ္သံုးစြဲမႈ ခန္႔မွန္းမႈ
ႏွစ္

ဂါလံ

ပထမႏွစ္

39900 ဂါလံ

ဒုတိယႏွစ္

39900 ဂါလံ

တတိယႏွစ္

39900 ဂါလံ

စတုတၳႏွစ္

43700 ဂါလံ

ပဥၥမႏွစ္

46450 ဂါလံ

ဆ႒မႏွစ္

46550 ဂါလံ

သတၱမနွစ္

43500 ဂါလံ

အ႒မႏွစ္

43740 ဂါလံ

န၀မႏွစ္

39540 ဂါလံ

ဒႆမႏွစ္

39800 ဂါလံ

စုစုေပါင္း

422980 ဂါလံ

မွတ္ခ်က္

(င) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း

ေဇာ္ဖိုးလ

လုပ္ကြက္တြင္

စီမံကိန္းအဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျဖစ္ပါသည္။
(င - ၁) အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း
ခြင့္ျပမိန္႔ပါ ေျမပံုညႊန္း ေထာင့္ေနရာမ်ားတြင္ မွတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူျခင္း၊
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာမ်ား၊

အေပၚယံေျမလႊာစုပံုမည့္ေနရာ၊

ရံုး

အေဆာက္အဦး၊ ၀န္ထမ္းေနအိမ္၊ စားဖိုေဆာင္၊ ဂိုေဒါင္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားအား
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္၍ ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပါ
မည္။
(င - ၂) တည္ေဆာက္ျခင္း
သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
စက္ပစၥည္းမ်ားစုပံုျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ယာဥ္ယႏၲရားသယ္ယူျခင္း၊ ႏုန္းစုကန္ အနည္စစ္ကန္
ေရၾကည္ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ပါမည္။
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၂။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာက္ရြက္ျခင္း
ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္မွ ခဲမျဖဴ၊
အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာ သတၱဳမ်ားထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္သည္ေက်ာက္

(Host Rock)

ျဖစ္ေသာ Granite ေက်ာက္အတြင္းသို႔ သတၱဳပါ၀င္ေသာ သလင္းေက်ာက္ (Quartz Vein) သည္ တိုး၀င္
ေနပါသည္။ သတၱဳပါ၀င္ေသာ သလင္းေၾကာ၏အထူသည္ ၂' – ၄' ထိေျပာင္းလဲ တည္ရွိပါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍
သတၱဳေၾကာ

ပါးေသာလုပ္ငန္းခြင၌
္

အိမ္သည္ေက်ာက္ျဖစ္သည့္

Granite

ကိုပါတူးေဖာ္ရမည္ျဖစ္ျပီး

သလင္းေၾကာထူေသာ လုပ္ငန္းခြင၌
္
သလင္းေၾကာသက္သက္ကိုသာ တူးေဖာ္ပါမည္။ တူးေဖာ္မည့္ႏွစ္
အလိုက္ တန္ခ်ိန္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
Main Haulage မွ သယ္ယူလာေသာ

အမွန္တကယ္ ၾကိတ္ခရ
ြဲ မည့္ တန္

Broken Ore + Rock (တန္)

(10% ေလ်ာ့ျပီး)

ပထမႏွစ္

၇၆၄၃ မက္တန္

၆၈၇၉ မက္တန္

ဒုတိယႏွစ္

၈၀၉၀ မက္တန္

၇၂၈၁ မက္တန္

တတိယႏွစ္

၈၀၉၀ မက္တန္

၇၂၈၁ မက္တန္

စတုတၳႏွစ္

၁၁၈၄၅ မက္တန္

၁၀၆၆၁ မက္တန္

ပဥၥမႏွစ္

၁၅၅၅၈ မက္တန္

၁၄၀၀၂ မက္တန္

ဆ႒မႏွစ္

၁၄၈၁၂ မက္တန္

၁၃၃၃၀ မက္တန္

သတၱမႏွစ္

၁၁၅၃၃ မက္တန္

၁၀၃၈၀ မက္တန္

အ႒မႏွစ္

၁၁၆၅၈ မက္တန္

၁၀၄၉၂ မက္တန္

န၀မႏွစ္

၉၅၆၈ မက္တန္

၈၆၁၁ မက္တန္

ဒႆမႏွစ္

၈၉၉၉ မက္တန္

၈၀၉၉ မက္တန္

၁၀၇၇၉၆ မက္တန္

၉၇၀၁၆ မက္တန္

စုစုေပါင္း

မွတ္ခ်က္

ယင္းသိ႔ေ
ု ျမေအာက္ယမ္းခြဲထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္း
ေစရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။ (၁)
အစိုလြန္ေဖာက္ျခင္း (Wet Drilling) (၂) ယမ္းျပည့္သြင္းျခင္း (၃) ေဖာက္ခြဲျခင္း (၄) မီးခိုးေငြ႕လံုး၀
ကင္းရွင္းေအာင္ေလသြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (၅) ေက်ာက္စေက်ာက္နမ်ား ဂရုျပဳဖယ္ရွားျခင္းတို႔ကို အဆင့္ဆင့္
ၾကပ္ မတ္ေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။ တူးေဖာ္မည့္လုပ္ကြက္တြင္ မာဆင့္ေကာင္းမြန္ေသာ Quartzite, Granite
ႏွင့္ Quartz Vein တိ႔သ
ု ာရွိသျဖင့္ ခိုင္ခန္႔မႈေကာင္းမြန္ပါမည္။ Fault Plane တိ႔က
ု ဲ႔သ႔ေ
ို ပ်ာ့ေသာ အပိုင္းမ်ား
ေတြ႕ရွိပါက လိုအပ္ေသာ ေဒါက္တုိငႏ
္ ွင့္ အမိုး၊ နံရံမ်ားျပဳလုပ္ကာရံေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။ Host Rock
ျဖစ္ေသာ Granite မ်ားကိုလက္ျဖင့္ေရြးျပီး၊ တူးေဖာ္ျပီး လိႈဏ္ဂူမ်ားတြင္ ျပန္လည္ျဖည့္ေပးပါမည္။ သတၱဳ
ပါ၀င္ေသာေက်ာက္ေျမစာ (Broken Ore) ကိုသန္႔စင္စက္ရံု (Dressing Plant) သိ႔သ
ု ယ္ယူျပီး Jaw Crusher
၂ ဆင့္ Roll Crusher ျဖင့္ ၾကိတ္ျပီး Jig (၂) ဆင့္ Shaking Table (၆) လံုးျဖင့္ ၆၅% အထက္ပါေသာ
သန္႔စင္သတၱဳထုတ္ယူပါမည္။ Magnetic Separator ျဖင့္လည္း မလိုအပ္သည္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ Wo3 ႏွင့္
SnO2 ခြဲျခားျခင္းတိ႔ုေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ယင္းပံုး၏ အလယ္ပိုင္းရွိ Middling မ်ားတြင္ သတၱဳနွင့္သလင္း တြဲ
ဆက္လွ်က္ရွိသျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို Ball Mill (ငယ္) ျဖင့္ၾကိတ္ျပီး Shaking Table ျဖင့္ ေဆးေၾကာယူပါမည္။
ထု႔ေ
ိ နာက္

Magnetic

မ်ားထုတ္ယူပါမည္။

Separator

သန္႔စင္စက္ရံု၌

ျဖင့္

ထပ္မံသန္႔စင္ျပီး

စြန႔ပ
္ စ္ေသာ

Oversize

၆၅%

ေက်ာ္ေသာ

Concentrate

ေက်ာက္မ်ားကိုသတ္မွတ္ေနရာ၌စုပံု

ထားပါမည္။ ၄င္းေျမေနရာ၌ ၁၂ မီတာထိအျမင္ထ
့ ိ စုပံုပါက (ခမ- ၇၆၃၂၀ မက္ထရစ္) တန္ထိ စုပံုနိုင္သျဖင့္
လံုေလာက္ေသာ ဧရိယာရွိပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ယင္းပံုးမွ ထြက္လာေသာ ယင္းျမီး (Tailing) ကို Settling Pond
ကန္ (၃) ဆင့္ျဖင့္ သိမ္းျပီး ေရၾကည္ကို တတိယကန္မွတဆင့္ Recycle Water အျဖစ္ သန္႔စင္လုပ္ငန္းတြင္
ျပန္သံုးပါမည္။ ေရွးယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက တူးေဖာ္ခဲ႔ေသာ လုပ္ကြက္ျဖစ္၍ Final Tailing Pond အျဖစ္
အသံုးျပဳရန္ က်င္းမ်ားစြာရွိသျဖင့္ Final Tailing မ်ားထိန္းထားရန္ ေနရာႏွင့္ ထုထည္လံုေလာက္ပါသည္။
ယခင္က်င္းေဟာင္း မ်ားတြင္ Tailing ျဖည့္ျပီးပါက အေပၚယံေျမလႊာဖို႔ခ်ျပီး ေဒသေပါက္ သစ္ေတာမ်ား
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ရွင္သန္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳး သြားပါမည္ Tailing ျပည့္သည့္ ကိစၥေပၚေပါက္လာပါက Backhoe, Dump Truck
တိ႔သ
ု ံုးျပီး လုိအပ္သည့္ ေနရာ၌ စုပံုေပးပါမည္။
စက္သံုးဆီမ်ားကို ေဇာ္ဖိုးလုပ္ကြက္အနီးတြင္ထားပါမည္။ ပတ္လည္တြင္ေျမာင္းတူးထားပါမည္။
ဆီယိုဖိတ္မႈရွိပါက သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ ယိုဖိတ္ခဲ႔ပါက စုစည္းရန္ ကန္ငယ္တစ္ခုတူးျပီး အဂၤေတကန္ငယ္ျပဳလုပ္ျပီး
ခပ္/စုပ္

၍ျပန္ယူပါမည္။

ဤနည္းျဖင့္

ေဘးပတ္၀န္းက်င္သို႔

စက္သံုးဆီေၾကာင့္

ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္

ကာကြယ္ထားပါမည္။ အတြင္းျခံစည္းရိုးနွင့္ ၃၀' ကြာတြင္ အျပင္ျခံစည္းရိုးတစ္ထပ္ထပ္မံကာရံထားပါမည္။
ထိ႔ျု ပင္မီးသတိျပဳရန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ နယ္ေျမအျဖစ္ ကန္႔သတ္ထားပါမည္။
ယမ္းထားရွိျခင္းကို

ေလာေလာဆယ္

သတၱဳတြင္းမွ

(၃)

မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ

ဟိႏၵား

သတၱဳတြင္း ၌ရွိသည့္ ၃ တန္ဆန္႔ ယမ္းတိုက္ႏွစ္လံုး (၃x၂=၆ တန္) တြင္ထားရွိပါမည္။ ယမ္းတိုက္မ်ားမွာ
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ
တစ္ေန႔လွ်င္

တစ္ၾကိမ္/

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
one

face

အသံုးျပဳမည့္ယမ္းကို

ထုတ္ယူျပီး

ယာယီသိမ္းထားရန္

Adit

ေဆာက္ထားေသာ

သာခြဲပါမည္။

၄င္းေန႔၌

တိုင္း၌

ေန႔လည္

အျပီးခြဲပါမည္။

ယမ္းတိုက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
(၁၁)
Delay

ယမ္းယာယီသိုေလွာင္ခန္းမ်ား

ယမ္းကို

နာရီပတ္၀န္းက်င္တြင္ခြဲပါမည္။
ျဖစ္၍

အခက္

စီစဥ္ထားပါမည္။

အခဲရွိပါက
ယမ္းခြဲပါက

ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ တက္ကၽြမ္းသူကိုသာ ကိုင္သြယ္အသံုးျပဳေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကီးၾကပ္ကန္႔သတ္လုပ္ငန္း
အျဖစ္ အျမဲေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
စြန႔္ပစ္ေက်ာက္ၾကီးမ်ား စုပံုရန္အတြက္ ပံု (မပည - ၄၄၅၅၆၆) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း
၁၂၀ မီတာ x ၂၀ မီတာ အက်ယ္ရွိေသာ ယခင္စုပံုခဲ႔ေသာ လုပ္ကြက္ေဟာင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလုပ္ကြက္၌
၁၂ မီတာအျမင့္ထိ စုပံုပါက ကုဗမီတာ (၂၈၈၀၀ m3/ ၇၆၃၂၀ MT) စုပံု၍ ရနိုင္ပါသည္။ (အျမင့္ ၁၂
မီတာထက္လည္းပို၍ ပံုနိုင္ပါေသးသည္) အေစာင္းဒီဂရီကို (ေလွ်ာေစာက္) ကို ၃၅ ဒီဂရီမွ ၄၅ ဒီဂရီ ထား
ထိန္းနိုင္ပါသည္။ ေဘးသိ႔ုပ်ံလြင့္မႈမရွိေအာင္ ထိန္း၍ရပါသည္။ လိုအပ္ပါက ေဘးပတ္လည္ၾကီး ေက်ာက္ၾကီး
မ်ား ထပ္မံစီျပီး ကာကြယ္ေပးထားပါမည္။ ေက်ာက္ၾကီးမ်ား တည္ျငိမ္မႈပိုမိုလိုအပ္ပါက ေက်ာက္တံုးၾကီး
မ်ားကို

ကြန္ကရစ္ကိုင္

စီေပးပါမည္။

ဤနည္းျဖင့္

ေက်ာက္ၾကီးမ်ား

ပ်ံ႕လြင့္မႈ၊

စီးေမ်ာမႈမရွိေအာင္

ကာကြယ္ေပးထားပါမည္။
သဲ/ေက်ာက္မႈန္မ်ားကို

ဓါတ္ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း

ေနရာ

(၄)

ေနရာ၌

သိုေလွာင္နိုင္ပါသည္။ ယခင္တူးထားေသာခ်ိဳင့္ (Pond) ေဟာင္းေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
စဥ္

မပည

Lat/lons

ေလွာင္နိုင္မည့္ Pond အတိုင္းအတာ

၁

၄၄၆၅၆၆

98 2
ံ 6' 37.3888" E

၁၅၀ x ၂၃ x နက္ ၁၆ မီတာ

ကုဗမီတာ
၅၅၂၀၀ M3

14 0
ံ 4' 12.8524" N

၂

၄၄၅၅၆၇

98 2
ံ 6' 34.2783" E

၃၄ x ၁၅ x နက္ ၅ မီတာ

၂၅၅၀ M3

၅၀ x ၃၅ x နက္ ၄ မီတာ

၇၀၀၀ M3

၁၂၀ x ၂ x နက္ ၆ မီတာ

၁၄၄၀၀ M3

TOTAL

၇၉၁၅၀ M3

14 0
ံ 4' 15.7687" N

၃

၄၄၅၅၆၂

98 2
ံ 6' 34.5858" E
14 0
ံ 4' 00.8870" N

၄

၄၄၅၅၆၃

98 2
ံ 6' 5243" E
14 0
ံ 4' 03.8633" N

(၁၅၈,၃၀၀ MT)
၄င္းသည္ ယခင္ Eluvial Deposit တူးထားေသာ Pond ေဟာင္းမ်ားျဖစ္၍ ပတ္၀န္းက်င္
ေျမထက္ နိမ့္ပါသည္။ ေရထြက္ေပါက္ငယ္မ်ား (၃ မီတာခန္႔က်ယ္) ကိုလည္း ေက်ာက္၊ ရႊံ႕ တိ႔ျု ဖင့္
လံုေအာင္ပိတ္ေပးပါမည္။ ေရကိုအနည္ထိုင္က်ေစျပီး ေရၾကည္အား Pump ျဖင့္ စုပ္ထုတ္ေပးပါမည္ (သိ႔)ု
ေရထုတ္ပိုက္ျဖင့္ ထုတ္ေပးပါမည္။
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သန္႔စင္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရာ၌

Run-Of-Mine

Ore

စုပံု

ေခတၱထားသိုရန္ ေနရာအတြက္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေပၚယံေျမရွင္းလင္းသည္မွာ OPEN
PIT တူးရန္ဖယ္ရွားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေျမေအာက္ ORE Veins မ်ားမွ တူးေဖာ္ရရွိေသာ Broken Ore မ်ားကို
စက္ရံုထဲသို႔ ထည့္၍ၾကိတ္ခြဲျခင္းမျပဳမီ ထားသိုရန္ ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အက်ယ္အားျဖင့္ 100
x 50 M ေျမျပန္႔ရရန္ ရွင္းလင္းပါမည္။ ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေစရန္ ၄င္းေနရာ၌ ေျမျမင့္/နိမ့္ ညီေစရန္
ညွိျပီးထားပါမည္။ ထုထည္အားျဖင့္ 15000 M3 ခန္႔သာရွိပါမည္။ စက္ရံုေဘးေျမလြတ္ဧရိယာ၌ ျဖန္႔ထား
ပါမည္။ ေမ်ာပါျခင္းမရွိေအာင္ ကာကြယ္မႈျပဳထားပါမည္။ အေစာင္းဒီဂရီ ၂၀ - ၂၅ ၾကား ထိန္းထားပါမည္။
အရြယ္ၾကီးေက်ာက္၊ သဲ၊ ေက်ာက္မႈန္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ ေျမစာမ်ားထြက္ရွိမည့္ ပမာဏ
(၂" - ၁၀" အရြယ္)
ေဖာက္ခြဲထြက္ရွိမည့္ ေက်ာက္ပမာဏ (၁၀ႏွစ္အတြက္) ၁၀၇၇၉၆ MT
၁၀% ေရြးဖယ္ထုတ္ ေျမေပၚ

၉၇၀၁.၆ MT/yr

(အမႈန႔ၾ္ ကိတ္ပါမည္)
ေျမေအာက္စုပံုျခင္း ၂၈၁၀၀ မက္တန္ - တူးေဖာ္ျပီးဂူ၌ျပန္ဖ႔ျို ခင္း (ေျမေအာက္မ လံုေလာက္
ပါက ေျမျပင္၌စုပံုရန္)
ေျမေပၚစုပံုျခင္း/လမ္းခင္းျခင္း မပည - ၄၄၅၅၆၆ (ယခင္ oversize စုပံုေသာေနရာေဟာင္း)
၁၂၀ x ၂၀ x ၁၂ M = စုပန
ံု ိုင္မႈ ခမ ၇၆၃၂၀ မက္တန္
သိ႔ျု ဖစ္ပါသျဖင့္ Oversize (အရြယ္ၾကီး) မ်ားစံုပံုရန္ လိုေလာက္ပါသည္။

သဲ၊ ေက်ာက္မႈန႔စ
္ ြန႔ပ
္ စ္ေျမမ်ားစုပံုထားသိုျခင္း

(± 40 − 60 Mesh)
ၾကိတ္ခြဲမည့္ (၁၀ ႏွစ္အတြက္) ေျမစာ

၉၇၀၁၆ မက္တန္

ခန္႔မွန္း ထုထည္ (ပြကိန္း ၁.၃)

၄၇၅၉၂ ကုဗမီတာ

သိုေလွာင္နိုင္မည့္ ယခင္တူးေဖာ္ခဲ႔ေသာ Eluvial လုပ္ကြက္ေဟာင္းမ်ား
၁။ မပည ၄၄၆၅၆၆ (၁၅၀ x ၂၃ x ၁၆ M)

= ၅၅၂၀၀ CuM

(lat/lons – 98 2
ံ 6' 37.3888" E, 14 ံ04' 12.8524" N)

၂။ မပည ၄၄၅၅၆၇ (၃၄ x ၁၅ x ၅ M )

= ၂၅၅၀ CuM

(lat/lons – 98 2
ံ 6' 34.2783" E, 14 ံ04' 15.7687" N)

၃။ မပည ၄၄၅၅၆၂ ( ၅၀ x ၃၅ x ၄ M )

= ၇၀၀၀ CuM

(lat/lons – 98 2
ံ 6' 34.5858" E, 14 ံ04' 00.8870" N)

၄။ မပည ၄၄၅၅၆၃ ( ၁၂၀ x ၂၀ x ၆ M )

= ၁၄၄၀၀ CuM

(lat/lons – 98 ံ26' 5243" E, 14 ံ04' 03.8633" N)

စုစုေပါင္း သိုေလွာင္နိုင္ေသာ ယခင္က်င္းေဟာင္း = ၇၉၁၅၀ CuM
(ခန္႔မွန္း ေျမစာတန္ခ်ိန္ ၁၅၈၃၀၀ မက္တန္ ထိ ေလွာင္နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး (၁၀)ႏွစ္ေျမစာ
(Tailing) တန္ခ်ိန္မွာ (၉၇၀၁၆) မက္တန္သာရွိပါမည္။
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။ ေျမေအာက္တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္း Host Rock ပိုမိုခြဲထုတ္ရေသာ ကိစၥမ်ားရွိသျဖင့္ (၁၀) နွစ္
အတြင္း ၂၈၁၀၀ မက္တန္ ထြက္လာနိုင္မည္ဟု ၾကိဳတင္တြက္ဆထားပါသည္။ ေျမေအာက္၌
ဂူေဟာင္းတြင္ ျပန္ဖ႔ေ
ို ပးရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနရာမလံုေလာက္ပါက (၁၀) ႏွစ္ အတြင္း Mine
Car (၉၃၆၃) ေခါက္ျဖင့္ သယ္ထုတ္ရန္လည္း ျဖစ္ေျမာက္နိုင္စြမ္းေလ့လာမႈတြင္ ၾကိဳတင္
တြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Final Tailing Pond မ်ား၏ ၀န္ဆ့ံနိုင္မႈ ပမာဏ
ယခင္

သတၱဳတူးေဖာ္စဥ္က

Eluvial

deposit

မ်ားကို

တူးထုတ္သြားသျဖင့္

အနိမ႔္ပိုင္း

ခ်ိဳင့္အျဖစ္က်န္ေနေသာ ေနရာမ်ားကိုကန္အျဖစ္ အသံုးျပဳျပီး Tailing Pond ေလွာင္သြားပါမည္။ ၄င္း Tailing
Pond မ်ားသည္လက္ရွိေျမမ်က္ႏွာျပင္ထက္ နိမ္႔ေသာ ဂ်ိဳင့္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထြက္ေပါက္ ၈' - ၂၀' ခန္႔
ကိုသာ ပိတ္ေပးရပါမည္။ ေက်ာက္စီ၍ပိတ္ေပးပါမည္။ လုိအပ္ပါက ကြန္ကရစ္ကိုင္ေပးပါမည္။ Impervious
ျဖစ္ေအာင္ ရႊ႕ံ ျဖင့္ကာကြယ္ေပးပါမည္။ ေျမျပင္အေပၚ၌ ပံုရန္မရွိပါသျဖင့္ ေလွ်ာေစာက္ ဒီဂရီ မ်ားစြာမရွိနိုင္ပါ။
စဥ္

ေနရာ ၊ မပည

အတိုင္းအတာ (မီတာ)

၀န္ဆံ့သည့္ ထုထည္

ေလွာင္နိုင္ေသာေျမစာတန္

ေရေခ်ာင္းမွကြာေ၀း

၁။

၄၄၆ ၅၆၆

L 150 x W 23 x D 16

55200 Cu M

110400 MT

700'

၂။

၄၄၅ ၅၆၇

L 34 x W 15 x D 5

2550 Cu M

5100 MT

300'

၃။

၄၄၅ ၅၆၂

L 50 x W 35 x D 4

7000 Cu M

14000 MT

450'

၄။

၄၄၅ ၅၆၃

L 120 x W 20 x D 6

14400 Cu M

18800 MT

400'

79150 Cu M

158300 MT

(ပြကိန္း ၁.၃ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါသည္)

Tailing မ်ားသိုေလွာင္ေသာ Pond တည္ေဆာက္မႈ
Tailing Pond ကိုသီးျခားတူးေဖာ္တည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ (UTM MR - 406 554)
သန္႔စင္စက္ရံုအနီး၌ ပထမအဆင့္ ယာယီေလွာင္ေသာ Settling Pond 500 cu.m, 400 cu.m, 300 cu.m
Pond

တိ႔မ
ု ွ

သယ္ယူသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်င္းေဟာင္းမ်ားကို

ယခင္သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ခဲ႔ေသာ

ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုစဥ္က

ေရစြန႔ပ
္ စ္ေသာ

Eluvial

Deposit

ေျမာင္းမ်ားသည္

အက်ယ္အားျဖင့္ ၈' မွ ၂၀' ထိလည္းေကာင္း၊ အျမင့္(အနက္)အားျဖင့္ ၁၀' မွ ၂၅' ထိလည္း ရွိၾကပါသည္။
၄င္းေျမာင္းမ်ားကို ေအာက္ေျခေပ ၁၀ မွ ေပ ၂၀ ထိထားရွိျပီး ယခင္စြန႔္ပစ္ထားေသာ ေက်ာက္မ်ားျဖင့္
သယ္ယူဖို႔ပိတ္ပါမည္။ လိုအပ္ပါက အလႊာလိုက္အနီးရွိ ရႊ႕ံ ေျမမ်ားျဖင့္ သိပ္ျပီး ၾကိတ္ပါမည္။ ၄င္းေနာက္
ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္တို႔တြင္
ထိန္းသိမ္းမည့္

ေရမထြက္ေစရန္

အနီးပတ္၀န္းက်င္

ကန္ဧရိယာသည္လည္း

ရႊ႕ံ ေျမမ်ားျဖင့္ထပ္မံပိတ္ေပးပါမည္။

ထုတ္လုပ္မတ
ႈ န္ခ်ိန္ထက္

ထိ႔ျု ပင္

ပိုမိုေလွာင္ရန္က်ယ္ျပန္႔သျဖင့္

တာက်ိဳးေပါက္မႈမျဖစ္ေစရန္ ထိန္းထားေပးပါမည္။ သဲေျမ/ ႏုန္းေျမမ်ားပို႔ခ်ျခင္းျဖင့္လည္း တမံ၏ခိုင္ခံမႈကို
ပိုမိုအးေကာင္းေအာင္

အစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရထြက္ေျမာင္းမ်ားကို

ေက်ာက္ၾကီးစီပိတ္ဖို႔ေပးပါမည္။

ေက်ာက္နံရံကို ကြန္ကရစ္ကိုင္ထားေပးပါမည္။

လိုအပ္ခ်က္ရွိပါက

ေရထြက္ေျမာင္း၌

ေဘးေဘာင္ႏွင့္

ဖိအားရွ၍
ိ

ျပိဳနိုင္ပါက

47
Southern World King Mountain Company Limited
မွ တည္ေဆာက္ေသာ သန္႔စင္စက္ရံုရွိ ပထမအဆင့္ Tailing Pond
မ်ား၏ ၀န္ဆံမႈ (တည္ေနရာ - UTM MR – 406 554)
ဆင့္တင္ျပဳျပင္ျခင္း သန္႔စင္စက္ရံု

မွတ္ခ်က္

Settling Pond
ေက်ာက္မႈန္

ပထမေလွာင္ကန္

500 Cu.m

`Pond မ်ား ခုိင္ခံေအာင္ စနစ္

± 500 𝜇𝑚

ဒုတိယေလွာင္ကန္

400 Cu.m

တက် ေက်ာက္စီ ကြန္ကရစ္ကိုင္

တတိယေလွာင္ကန္

300 Cu.m

≈# 40 - 60

တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္

Settling Pond သည္ စက္ရံုအနီး Slope တြင္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ခိုင္မာမႈရွိရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ဤသိ႔ု Settling Pond မ်ား ခုိင္ခန္႔ေအာင္ Southern World King Mountain Company
Limited အေနျဖင့္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ သန္႔စင္စက္ရံုသည္ Slope ၂.၅ ဧက တြင္
ေျမညွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ လုပ္ကြက္သစ္ျဖစ္သျဖင့္ Tailing Pond မ်ား ခုိင္ခံမႈရွိရန္ ေက်ာက္စီ၍
ကြန္ကရစ္ကိုင္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ Settling Pond မ်ားကို ေက်ာက္စီျပီး ကြန္ကရစ္ကိုင၍
္ ခုိင္မာေအာင္
ေဆာက္ထားေပးပါမည္။
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ေက်ာက္ၾကီး/ သဲတ႔ေ
ို ၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈေလ်ာ့ခ်မည့္အစီအစဥ္
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

ထြက္ရွိမည့္ မူရင္း

ေလ်ာ့ခ်နည္းလမ္း

Source
ေက်ာက္ၾကီး
2" – 10"

ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ

၁။ ေက်ာက္ၾကီး ၅% ခန္႔ကို ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူမ်ား၌ပင္

မ်ားထြက္ျခင္း

ျပန္လည္ျဖည့္သိပ္ေပးျခင္း
၂။

ေျမေပၚသန္႔စင္စက္ရံု

မၾကိတ္မီႏွင့္

Primary

Jaw

ၾကိတ္ျပီးထြက္လာမည့္ ၅% ခန္႔ကို လုပ္ကြက္တြင္းရွိ ယခင္
oversize (ေက်ာက္ၾကီး) စုပံုေသာ မပည- ၄၄၅ ၅၆၆ ၌
စုပံုေပးျခင္း၊ ေလွာင္နိုင္အား ၇၆၃၂၀ မက္တန္ခန္႔ ထားနိုင္
ပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းေသာေက်ာက္ၾကီး

၂၈၁၀၀

မက္တန္

ကိုလည္း ထားသိုနိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာေစာက္ ၄၅

ံ ေအာက္

ထိန္းထားပါမည္။
သဲႏွင့္ေက်ာက္မႈန္႔

ၾကိတ္ခြဲျပီး ယင္းပံု/

၁။ ယခင္လုပ္ခဲ႔ေသာ Eluvial deposit က်င္းေဟာင္းမ်ား၌

± 500 𝜇𝑚
≈ 40 – 60 mesh

Jig/ Shaking Table

ျပန္လည္

မွ ထြက္လာေသာ

မက္တန္ခန္႔ သိုေလွာင္ထားနိုင္ပါမည္။

Tailing မ်ား

၂။ လံုး၀တူးျပီးေသာ Quartz Vein Level အသီးသီးသို႔

သိမ္းဆည္းထိန္းထားပါမည္။

ခန္႔မွန္

၁၅၈,၃၀၀

ေျမေပၚမွ (ေရအကူအညီျဖင့္) ေလွ်ာခ်ျပီး ေျမေအာက္ခိုင္မာမႈ
ပိုမို ထိန္းထားနိုင္ပါသည္။
၃။ Final Tailing Pond တြင္ ထည့္၍ ထိန္းထားပါမည္။
လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျပီးေသာအခါ Tailing Pond ကန္မ်ား၌ လံုး၀အနည္္ထိုင္ေစျပီး ေရၾကည္မ်ားကို
ျပန္လည္စုပ္ထုတ္ေပးပါမည္။ သဲ၊ ေက်ာက္မႈန္႔၊ ရႊ႕ံ မႈန္႔မ်ားသည္ Pond အတြင္း အနည္ထိုင္က်န္ေနခဲ႔ပါမည္။
ပိုလွ်ံေရစြန႔ပ
္ စ္မႈအေနျဖင့္ (က) ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူမွ ထြက္ေသာေရႏွင့္ (ခ) သန္႔စင္စက္ရံုမွ
ထြက္ေသာေရ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါမည္။
(က)

ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူေရသည္

Mergui

Group

ျဖစ္ေသာ

Phyllite,

Quartzite

ေက်ာက္တို႔ကို

လည္းေကာင္း၊ Granite Quartz Vein တိ႔က
ု ိုျဖတ္စီးဆင္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရွိ
ေကာက္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တူညီပါသည္။ ထူးျခားေသာဓါတ္ ေျပာင္းလဲမႈမျဖစ္ေပၚနိုင္ပါ။ ဂူ၀၌အနယ္ထိုင္
က်င္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းျပီး ေရၾကည္ကိုလႊတ္ေပးပါမည္။
(ခ) သန္႔စင္စက္ စက္ရံုမွ Tailing (ယင္းျမီး) နွင့္အတူလႊတ္ေသာေရကို Settling Pond (၃) ကန္ အဆင့္ဆင့္၌
အနည္္ထိုင္ေစျပီး ေရၾကည္ကို သန္႔စင္စက္ရံုသို႔ ျပန္ပို႔သံုးပါမည္။ သီးျခားစြန႔္ပစ္မႈမရွိပါ။ ေရျပန္စနစ္ျဖင့္
ေရၾကည္ကို ျပန္သံုးပါမည္။ ပိုလွ်ံေရအျဖစ္ သီးျခားစြန႔္ပစ္မႈမရွိပါ။
သန္႔စင္စက္ရံု Crushing Unit တြင္ ဖုန္ထနုိင္သျဖင့္ ေလထုအရည္အေသြး မထိခိုက္ေစရန္ ၄င္း
Section ၌ Dust Collector မ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳပါမည္။ တခါတရံ ရႊ႕ံ ေျမစာမ်ားေရာေနွာ ပါ၀င္ပါက (ဥပမာ Phyllite) ဖုန္မႈန္႔မ်ားျပား မနိုင္ပါက ဖုန္ထူထပ္ေသာဧရိယာကို ေရဖ်န္းျပီး (water spray) သိပ္ေစပါမည္။
မလိုအပ္ပါက Water spray ကို ရပ္နားထားျပီး Dust Collector သာလည္ပတ္ပါမည္။ Water Spray ကို
ဖုန္အလြန္ထူထပ္မွသာ အသံုးျပဳပါမည္။ Water Spary သံုးရန္ လုိအပ္သည္အထိ ဖုန္ထူထပ္ရန္အေၾကာင္း
အလြန္နည္းပါသည္။ အကယ္၍ ရႊ႕ံ ေက်ာက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးညွပ္ပါလာသည္ရွိေသာ္ သံုးစြဲရန္သာ အဆိုျပဳထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
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OVERSIZE WASTE ROCK စုပံုရန္ေနရာ
မပည - ၄၄၅ ၅၆၆
(lat/lons – 98 2
ံ 6' 34.3398" E, 14 ံ04' 12.7924" N)

၁၂၀ x ၂၀ မီတာ x (၁၂မီတာ) = ခမ ၇၆၃၂၀ မက္တန္

Final Tailing Pond (1)

Final Tailing Pond (2)

တည္ေနရာ

တည္ေနရာ

မပည - ၄၄၆ ၅၆၆

မပည - ၄၄၅ ၅၆၇

(lat/lons – 98 2
ံ 6' 37.3888" E, 14 ံ04' 12.8524" N)

L 150m x W 23m x D 16m

(lat/lons – 98 2
ံ 6' 34.2783" E, 14 ံ04' 15.7687" N)

L 34m x W 15m x D 5m
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Final Tailing Pond (3)

Final Tailing Pond (4)

တည္ေနရာ

တည္ေနရာ

မပည - ၄၄၅ ၅၆၂

မပည - ၄၄၅ ၅၆၃

(lat/lons – 98 2
ံ 6' 34.5858" E, 14 ံ04' 00.8870" N)

L 50m x W 35m x D 4m

(lat/lons – 98 2
ံ 6' 5243" E, 14 ံ04' 03.8633" N)

L 120m x W 20m x D 6m

၃။ ရပ္ဆိုင္းျခင္း
လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳကာလျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း၊ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
အားလံုးရပ္နားပါမည္။
၄။ ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ
သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားျပီးေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(က) အေပၚယံေျမဆီလႊာစုပံုထားရွိမႈ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္ကို
တူးေဖာ္ရာတြင္ ေျမေအာက္သလင္းေၾကာကိုသာ တူးေဖာ္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ အေပၚယံေျမသား
မ်ားဖယ္ရွားမႈမရွိပါ။ အေပၚယံေျမသား တူးေဖာ္စုပံုထားျခင္းလည္းမရွိပါ။ အရြယ္ၾကီးျပီး Oversize Rock
မ်ားကိုလည္းယခုႏွစ္မ်ားစြာက စုပံုထားေသာေက်ာက္ပုံေပၚတြင္သာ ဆက္လက္စုပံုေပးထားမည္ျဖစ္၍
ဤကုမၸဏီ တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ အေပၚယံေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမရွိေစခဲ႔ပါ။ သဘာ၀အတိုင္းသာတည္ရွိေန
ပါမည္။ (သန္႔စင္စက္ရ၌
ံု
Broken Ore စုပံုရန္ ေျမ ၁၀၀ x ၅၀ မီတာ ျပဳျပင္ျခင္းသာရွိျပီး
တူးေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း မရွိပါ)
(ခ) အတားအဆီးနံရံမ်ားထားရွိမႈ
ေျမေအာက္မွတူးေဖာ္ရေသာ Broken Ore မ်ားကို Haulage Tunnel လမ္းမွသယ္ယူျပီး
သန္႔စင္စက္ရံုတြင္ အဆင့္ဆင့္ၾကိတ္ခြဲပါမည္။ ၾကိတ္ခြဲမႈ - 3 mm ဇကာေအာက္ေျမစာမ်ားကို ေရ
အသံုးျပဳျပီး Jig (၂) ဆင့္/ Shaking Table (၆) လံုး (Ball Mill ထပ္မံၾကိတ္ျပီး) ျဖင့္ေဆးေၾကာပါမည္။
ယင္းျမီွး (Tailing) ကို Settling Pond (၃) ဆင့္ခံယူျပီး အနည္ထိုင္ေစပါမည္။ ၄င္းေနာက္ေရၾကည္ကို
Recycle သန္႔စင္ေရ အျဖစ္ျပန္သံုးပါမည္။ ၄င္း Settling Pond မ်ားမွ (500 Cu.m, 400 Cu.m, 300
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Cu.m) ေျမစာမ်ား မျပည့္မီ တူးေဖာ္မႈထုတ္လုပ္မႈအရ တပါတ္တစ္ၾကိမ္ခန္႔ (±)ေျမစာမ်ား ထုတ္ယူျပီး
Final

Tailing

Pond

မ်ားသို႔

ယာဥ္မ်ားျဖင့္

ထိန္းထားသည့္

Pond

မ်ားမွာ

ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတူးခဲ့ေသာ

အလြန္မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔စြာရွိသျဖင့္

Tailing

သယ္ယူပို႔၍

သိုေလွာင္ပါမည္။
Old

Final

Elluvial

ေလွာင္ကန္လံုေလာက္ပါသည္။

Pit

အကယ္၍

Tailing
မ်ားသည္
Tailing

ျပည့္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ႔လွ်င္ Backhoe, Dump Truck သံုးျပီး သတ္မွတ္ ေနရာတြင္
စနစ္တက်စုပံုေပးပါမည္။

ယင္း

Tailing

တြင္လည္း

Acid

ျဖစ္ေပၚေစနုိင္ေသာ

သတၱဳမ်ားစြာ

မပါ၀င္နုိင္သျဖင့္ Acid Mine Drainage မျဖစ္ေပၚနုိင္ပါ။ စီးဆင္းေရကိုလည္းအျမဲစစ္ေဆးေနမည္ျဖစ္ျပီး
လိုအပ္ပါက Impervious Layer မ်ားျဖင့္လည္ေကာင္း၊ Lime ထည့္ေပး၍လည္းေကာင္း ကာကြယ္
ေပးပါမည္။ ၄င္းစြန္႔ပစ္ထားေသာ ေျမစာေက်ာက္မႈန႔္ႏွင့္ Tailing Pond တိ႔အ
ု ားျပိဳက်မႈမရွိေစရန္
အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေက်ာက္ထိန္းနံရံျဖင့္ ထိန္းထားေပးပါမည္။ အျမင့္ေပေပၚမူတည္ျပီး အထပ္
အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ျပင္ မတ္ေစာက္မႈရွိပါက ဘိလပ္ေျမျဖင့္တြဲစပ္အသံုးျပဳ၍ အတားအဆီး
နံရံတည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းပါမည္။
(ဂ) စြန႔္ပစ္ေျမစာ
စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စနစ္တက်စုပံုထားရွိျပီး တူး
ေဖာ္ထားေသာက်င္းခ်ိဳင့္မ်ား၌

ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္

ကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းမည့္အၾကိဳကာလမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ခ်ိဳင့္မ်ား
အားျဖည့္ျပီးေနာက္ အေပၚယံေျမဆီလႊာကို အျခားေနရာမွ သယ္ယူ (Borrow Soil) ထပ္မံဖို႔ျပီး အေပၚ
ဆံုးအလႊာကို ျပဳျပင္ေပးပါမည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သစ္ေတာအစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးမႈ
လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားပါမည္။
(ဃ) စြန႔္ပစ္ေရကန္မ်ား၊ အင္၀ိုင္းလွည့္ကန္မ်ား
စြန႔္ပစ္ကန္ရွိ Tailing Solid နွင့္ ယင္းခြက္မ်ား ေဆးေၾကာသည့္ ေျမစာစုပံုေသာ
ကန္မ်ားကိုလည္း အထက္ အပိုဒ္ (ဂ) နည္းအတိုင္း ေျမျပဳျပင္ျပီး အစားထိုးသစ္ပင္မ်ား ရွင္သန္
ေပါက္ေရာက္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(င) အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စက္မႈဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ား
သတၱဳတူးေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရံုးခန္း၊ စတိုခန္း၊
အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားဖိုေဆာင္ႏွင့္ သန္႔စင္စက္ရံုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူ၌ သြယ္တန္း
ထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ားကို သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ ျဖဳတ္သိမ္းသြားပါမည္။ ထိ႔ျု ပင္
Mine Car သယ္ယူရန္စီစဥ္ထားသည့္ ေလ၊ ေရပိုက္မ်ားကိုလည္း ျဖဳတ္သိမ္းပါမည္။ ၄င္း ေနာက္
ေဆာက္လုပ္ထားေသာ

အေဆာက္အဦးမ်ားကို

ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းပါမည္။

ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ

အေဆာက္အဦး ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ သစ္ေတာအစားထိုး ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳး
သြားပါမည္။ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီး လုပ္ကြက္ျပန္လည္အပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ နဂို
အေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး သတၱဳတြင္း ပိတ္သမ္းေရး အစီအစဥ္ႏွင့္
အညီ စနစ္တက် ျပန္လည္အပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(စ) ေဒသခံအလုပ္သမားေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားေရး
ေဒသခံလုပ္သားမ်ားမွ ဤကုမၸဏီတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ဆႏၵရွိပါက ဤကုမၸဏီမွ
ဆက္လက္ရွာေဖြ/

တူးေဖာ္ေနေသာ

ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားေပးပါမည္။

သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားသို႔

သတၱဳလုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းသည့္အခါ၌
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(ဆ) သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ
သတၱဳကြင္းလုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ထားခဲ႔မႈေၾကာင့္
ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းမႈမရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး
သြားပါမည္။ ထိခိုက္မႈရွိလာနိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚပါက ကုမၸဏီတာ၀န္ယူ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္
ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဇ) မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း
မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားအား

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္

အဖြဲ႕အစည္း

ဖြဲ႕စည္းထားပါမည္။
သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ
စဥ္
၁

အမည္

မူလတာ၀န္

ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္

M.D.ေတာင္ပိုင္းကမာၻ

အဖြ႕ဲ တာ၀န္
အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး

ကုမၸဏီလီမိတက္
၂

ဦးဘီးေဟ

မန္ေနဂ်ာ

အဖြ႕ဲ ၀င္

၃

ဦးလွနိုင္ဦး

Geologist

အဖြ႕ဲ ၀င္

၄

ဦးလွေအး

ရပ္မိရပ္ဖ၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ

အဖြ႕ဲ ၀င္

၅

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး

အဖြ႕ဲ ၀င္

၆

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း

အဖြ႕ဲ ၀င္

သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
စဥ္

လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းအရာ

ပ

ဒု

တ

စ

ပဥၥမ

ႏွစ္

ႏွစ္

ႏွစ္

ႏွစ္

ႏွစ္

Â

Â

၁

ဂူပိတ္ေပးျခင္း/ေျမဖိ႔ေ
ု ပးျခင္း/အေဆာက္အဦးဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း

Â

၂

Pond ခိုင္ခန္႔မႈစစ္ေဆးျခင္း/ ျပဳျပင္ေပးျခင္း

Â

Â

Â

၃

ေျမဆီလႊာစစ္ေဆးေပးျခင္း/ျပဳျပင္ေပးျခင္း/ေျမယာျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း

Â

Â

Â

၄

သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း

Â

Â

Â

Â

Â

၅

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

Â

Â

Â

Â

Â

မိုင္းပိတ္သိမ္းျပီးေနာက္တြင္ Pond ထဲ၌ စုေဆာင္းထားခဲ႔ေသာ Tailing (ယင္းျမီး)
မ်ားကို PH စစ္ေဆးေပးပါမည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ Quartz (သလင္း) ေက်ာက္သားမ်ားသျဖင့္ AMD
ထြက္နိုင္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမဟုတ္ပါ။ ပိတ္သိမ္းျပီးပါက PH တိုင္းတာစစ္ေဆးေပးပါမည္။ Acid
ဓါတ္ရွိပါက ထံုးထည့္ျပီး ဓါတုေဗဒ ေခ်ဖ်က္မႈျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ ထိ႔ျု ပင္ အေပၚေျမငွားယူထည့္ျပီး
သစ္ပင္စိုက္ေပးပါမည္။ ေျမေအာက္ဂူမ်ားကိုလည္းပိတ္သိမ္းျပီးပါက ျပန္လည္ဖို႔ေပးျခင္း ပိတ္ဆ႔ေ
ို ပးျခင္း
မ်ား

ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

အထူးသျဖင့္

အေပါက္မ်ားကို စနစ္တက်ျပန္ဖို႔ေပးပါမည္။

တိရိစာၦန္မ်ားက်နိုင္ေသာ

Shaft

(ဆင့္တြင္း)

ကဲ႔သို႔
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လုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းမည့္စီမံခ်က္
လုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းရန္
စဥ္

၁။

ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း

စီမံေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ပိတ္သိမ္းမႈ

ပိတ္သိမ္း

ပိတ္သိမ္း

အၾကိဳကာလ

မည့္ကာလ

ျပီးကာလ

Â

Â

ဘူမိဓါတုဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားေလ့လာျခင္း

Â

(က) စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ား၏သတၱဳပါ၀င္ေပါင္းစပ္မႈ

Â

Mineral Assemblages
(ခ) ေျမေပၚ/ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး
၂။

စနစ္တက်

Â

တူးေဖာ္ျပီးက်င္း၊ ခ်ိဳင့္ၾကီးမ်ားအား စြန္႔ပစ္ေျမစာ နွင့္

Â

စြန္႔ပစ္ေျမႏွင့္

အေပၚယံေျမသားမ်ား

စုပံုျခင္း
၃။

အေပၚယံေျမဆီလႊာဖံုးအုပ္ျခင္း
၄။

အသံုးျပဳေသာ

ေျမေနရာမ်ားမွ

သဘာ၀သစ္ေတာ

Â

မ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း
၅။

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း

Â

၆။

အသံုးျပဳျပီး

Â

ေျမေနရာမ်ားအား

သင့္ေတာ္ေသာ

ေျမယာ အသံုးခ်မႈျပဳလုပ္နိုင္ေရးစီမံျခင္း
၇။

သစ္ေသာအစားထိုးသစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

Â

Â

Â

၈။

ဖုန္မႈန္႔ပ်ံ႕လြင့္မႈကိုတိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း

Â

Â

Â

၉။

ေလထုအရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

၁၀။

ေျမေပၚေရ၊

ေျမေအာက္ေရ

အရည္အေသြး

တိုင္းတာျခင္း
၁၁။

မိုင္းပိတ္သိမ္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အလိုက္
ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားစီစစ္တက
ြ ္ခ်က္ထားမႈ

၁၂။

ကုမၸဏီ၏

ေဒသခံအလုပ္သမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္အညီ

Â

Â

Â

Â

အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္း
၁၃။

မ်က္စိပသာဒ

ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္

စီစဥ္

Â

ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁၄။

အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Â

ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္း
၁၅။

ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ စစ္ေဆး ျပဳျပင္ေပးျခင္း

Â

Â

Â

မွတ္ခ်က္
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(စ်) ရံပံုေငြလ်ာထားျခင္း
ေဇာ္ဖိုးလ သတၱဳတြင္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ဓါတ္သတၱဳေရာင္းခ်မႈ တန္ဖိုး၏ ၂ % ကို
နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဘဏ္တခုခုတြင္ စာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါမည္။ [ဥပမာ - သန္႔စင္သတၱဳတစ္တန္ တန္ဖိုး
သိန္း ၁၀၀ ျဖစ္ပါက သတၱဳတစ္တန္ေရာင္းခ်တိုင္း (၂) သိန္းကို ဘဏ္သြင္းစာရင္းဖြင့္ထားရပါမည္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ ၁၈၅ (င)] ထိ႔ုျပင္ ရံပံုေငြထပ္မံလိုအပ္ခဲ႔ပါလ်င္လိုအပ္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
ရံပံုေငြထားရွိပါမည္။
(ည)
(၉၀)

အလတ္စားသတၱဳတြင္း အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိသည္မွ ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ျပီးရက္ေပါင္း
အတြင္းတြင္

သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း

အစီအစဥ္ကို

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန

(

သဘာ၀နွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန) သိ႔တ
ု င္ျပပါမည္။
(ဋ)

စီးပြားျဖစ္

သတၱဳထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း

မျပီးဆံုးမီ

(၁)

နွစ္ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ

အျပီးသတ္ ပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအစဥ္ကို ၀န္ၾကီးဌာန (သိ႔)ု ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပျပီး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိပါက
အျပီးသတ္ပိတ္သိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈကို

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည္မွစ၍

ေအာက္ပါအတိုင္း

အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
လုပ္ငန္းအမည္

လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစေရး ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္

ပိတ္သိမ္းမႈ အစီအစဥ္

လုပ္ငန္းစတင္ျပီး ရက္ပိုင္း (၉၀) အတြင္း သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအစဥ္ ေရးဆြတ
ဲ င္ျပပါမည္။
ထုတ္လုပ္မသ
ႈ က္တမ္း

(၅)

နွစ္

တစ္ၾကိမ္

ျပန္လည္သံုးသပ္ညွိႏိႈင္းေရးဆြဲပါမည္။

ထူးျခားေသာ

ဂရုျပဳေလာက္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည့္အခါ စီမံခ်က္အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရးဆြပ
ဲ ါမည္။
ပိတ္သမ္းမႈရံပံုေငြ

ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္သတၱဳေရာင္းခ်တန္ဖိုး၏ (၂) ရာခုိင္ႏႈန္း သတလ (၂) မွ သတ္မွတ္ေသာ ဘဏ္တြင္

ထားရွိျခင္း

ေငြစာရင္းဖြင့္ထားပါမည္။ ထူးျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ေပၚေပါက္ပါက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ ရံပံုေငြ
အတိုင္း ထည္၀
့ င္ပါမည္။

အျပီးသတ္ပိတ္သိမ္းမႈ

စီးပြားျဖစ္ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း မျပီးဆံုးမီ (၁) နွစ္ ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ၊ သတၱဳတြင္း

အစီအစဥ္

ဦးစီးဌာနမွ တဆင့္ ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ တင္ျပပါမည္။

ပိတ္သိမ္းျခင္း

(က) ဂူပိတ္ျခင္း/ ေျမျပင္ဆင္ဖ႔ေ
ို ပးျခင္း/ အေဆာက္အဦးဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔ကို သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္း (၁)
နွစ္အတြင္း အျပီးလုပ္ေပးပါမည္။ ထု႔ျိ ပင္ Shaft ကဲ့သို႔ တိရိစာၦန္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ
က်င္းတိ႔ုကို

အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္သည့္

ဖို႔၍ပိတ္ထားေပးပါမည္။

အဆိပ္အေထာက္ေတြ႕ရွိပါက

သစ္ပင္ႏွင့္

သက္ရွိတ႔အ
ို တြက္

ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္

ေခ်ဖ်က္ျပီး

အႏၲရာယ္ကင္းမွသာ စြန႔ပ
္ စ္ပါမည္။
(ခ) Pond မ်ားခုိင္ခံမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို သတၱဳတြင္းပိတ္သည္ (၅) နွစ္
ကာလတြင္

ေစာင္ၾ့ ကပ္ၾကည့္ရႈေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

ခုိင္ခံမႈမရွိပါက

ေက်ာက္စီျခင္း၊

ကြန္ကရစ္ကိုင္ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးပါမည္။
(ဂ) ေျမဆီလႊာ စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ ေျမယာထူေထာင္ျခင္းတိ႔အ
ု ား သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျပီး
(၃) ႏွစ္ကာလထိ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးပါမည္။
(ဃ) သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ ေဒသနွင့္ကိုက္ညီေသာ သစ္ပင္မ်ားကို သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းျပီး (၅)
နွစ္အထိ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးပါမည္။
(င) ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ရံပံုေငြမွ လိုအပ္ေသာ ေငြထုတ္ယူျပီး
၀န္ထမ္းခန္႔ထားျပီး သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျပီး (၅) နွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
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၅။ ဥပေဒဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

လူမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ကုမၸဏီမွ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ တည္ဆဲ
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ မူေဘာင္မ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာ
ေရးႏွင့္

လူမႈေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊

ကုမၸဏီမွလုိက္နာေဆာင္ရြက္မည့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ

တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ
သည္။
(က) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား
ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာသတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရး
အတြက္ ကုမၸဏီမွခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒမ်ားမွာ
(၁) ကုမၸဏီ၏တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္တို႔သည္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ စည္းကမ္း
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို

အေျခခံတည္ေဆာက္ျပီး

ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္

အျမဲစည္းလံုးမႈရွိ

ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(၂) ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း
သိမ္းေရးတို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္းစပ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(၃) ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔အေပၚ ဆိုးက်ိဳးထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈရွိ/ မရွိ အျမဲစီစစ္
ေနရန္။
(၄) ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ႏွင့္ ေရွာင္လႊဲမရပါက
ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရး စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(၅) ဆိုးက်ိဳးထိခိုက္သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚပါက ထိခိုက္မႈရွိေသာ လူထုႏွင့္ျပင္ပမွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား
အေပၚ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ေျပလည္မႈရရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၆)

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား

နည္းနိုင္သမွ်နည္းေအာင္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

လူမႈ၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္

ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္

စီမံ

ေဆာင္ရြက္ရန္။
(၇) သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားျပဳန္းတီးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈအားစနစ္တက် စီမံ
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားနွင့္ ေဂဟစနစ္ျပဳန္းတီးမႈရွိပါက ျပန္လည္အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳး
ေပးရန္။
(၈) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္။
(၉) အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္
က်န္းမာေရးနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကုမၸဏီ၏
သတၱဳထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အရပ္ရပ္ေၾကာင့္၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုက်န္းမာေရး လံုး၀မထိခိုက္
ေစေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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(၁၀) က်ေရာက္နုိင္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ ၾကိဳတင္စီမံ
ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ခ) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား
ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္နွင့္ေရာရာ သတၱဳမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁) ၂၀၁၂ ခု မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၉/၂၀၁၂ ျဖစ္သည့္
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ။
(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 (၂၀၁၈)
(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 (၂၀၁၈)
(၁၆) ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)
(၁၇) ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၈)
(၁၈) ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၈)
(၁၉) အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ (၂၀၁၆)
(၂၀) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ
ဥပေဒ (၂၀၁၈)
(၂၁) ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ (၁၉၉၅)
(၂၂) အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ (၂၀၁၃)
(၂၃) ေျမစာရင္း ေျမအမိန္႔ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (၂၀၀၆)
(၂၄) ေျမစာရင္းလက္စြဲ ဥပေဒ (၁၉၆၄)
(၂၅) ေျမလြတ္ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး
(၂၆) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ
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(၂၇) လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)
(၂၈) ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒ (၁၉၉၅)
(၂၉) ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ နည္းဥပေဒ (၁၉၉၅)
(၃၀) The Emergency Provision Act (1950)
(၃၁) The Explosives Substances Act (1908)
(၃၂) ေျမေအာက္ေရအက္ ဥပေဒ (၁၉၃၀)
(၃၃) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းဥပေဒ (၂၀၁၆)
(၃၄) လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၈)
(၃၅) အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (၂၀၁၂)
(ဂ) ျပည္တြင္းႏွင့္နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ၊
အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာသတၱဳမ်ားကို ေျမေအာက္သတၱဳတူးေဖာ္နည္း (Underground Mining) ျဖင့္
သတၱဳထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ)

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၅) ပါ စြန႔လ
္ ႊတ္အရည္၊ အခိုးအေငြ႕၊ ဆူညံသံႏွင့္ အနံ႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
(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

6–9

Temperature

C ံ

<3 degree differential

Total Suspended Solids

mg/L

50

Zinc

mg/L

0.5
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(၂) ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအရည္အေသြး
Parameter
Nitrogen Dioxide

O Zone

Average Period

Guideline Value

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 (24-

55 – 154 (24-

4.5 – 9.4

36 – 75

54 – 100

hr)

hr)

(8-hr)

(1-hr)

(1-hr)

35.5 – 55.4 (24-

155 – 254

9.5 – 12.4 (8-

76 – 185

101 – 360 (1-

hr)

(24-hr)

hr)

(1-hr)

hr)

55.5 – 150.4

255 – 354

12.5 – 15.4

186 – 304 (1-

361 – 649 (1-

(24-hr)

(24-hr)

(8-hr)

hr)

hr)

150.5 – 250.4

355 – 424

155 – 30.4 (8-

305 – 604 (1-

650 – 1249

(24-hr)

(24-hr)

hr)

hr)

(1-hr)

250.5 – 350.4

425 – 504

30.5 – 40.4

605 – 804 (1-

1250 – 1649

(24-hr)

(24-hr)

(8-hr)

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)

AQI

AQI Category

0 – 50

Good

51 – 100

Moderate

101 – 150

Unhealthy for
Sensitive Groups

151 – 200

Unhealthy

201 – 300

Very Unhealthy

301 – 400
401 - 500

Hazardous

ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္အတြင္းတြင္ လူ၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ
မရွိေစရန္ Air Quality ကိုထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
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(၃) ဆူညံသံ
သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း
ထြက္ေပၚသည့္ ဆူညံသံသက္ေရာက္မႈသည္ အျမင့္ဆံုးလက္ခံနိုင္သည့္ ဆူညံသံအဆင့္ (Noise
Level) လမ္းညႊန္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည္ကို တိုင္းတာရရွိခဲ႔လွ်င္ (သိ႔)ု ေက်ာ္လြန္
မည္ကိုခန္႔မွန္းနိုင္လွ်င္ ဆူညံသံကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) စံခ်ိန္စံညႊန္းအရ လက္ခံနိုင္သည့္
ဆူညံသံ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
One Hour LA eq (dBA)a

Receptor

Residential Institutional

Daytime

Nighttime

07:00 – 22:00

22:00 – 07:00

(10:00 – 22:00 for Public

(22:00 – 10:00 for Public

holidays)

holidays)
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45

70

70

Educational
Industrial
Commercial

a – Equivalent continuous sound level in decibels
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
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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
102

Air grinder
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
85
60 - 70

Welding Machine
Bulldozer – insulated Cab
Speaking Voice

ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္အတြင္းႏွင့္ အနီးတြင္ တိုင္းတာရာေအာက္ပါအတိုင္း ဆူညံသံ
ကိန္းဂဏာန္းမ်ား dB (A) ရရွိပါသည္။
စဥ္

ေနရာ

Location

Location (မပည)

Decibels (dB)

၄၄၄ ၅၆၇

58.2

၄၄၈ ၅၆၆

86.8

၄၄၂ ၅၆၅

55.4

၄၄၅ ၅၆၆

53.2

၄၄၃ ၅၆၅

67.2

၄၄၆ ၅၆၆

65.5

မွတ္ခ်က္

(Lat / Lons)
၁။

စားဖိုေဆာင္ေရွ႕

98 ံ 26' 31.2292" E
14 ံ 04' 15.7087" N

၂။

Haulage Tunnel ထိပ္

98 ံ 26' 43.4870" E

တူထုသံၾကား

14 ံ 04' 12.9724" N
၃။

ကားလမ္းေဟာင္း

98 ံ 26' 25.2541" E
14 ံ 04' 09.6359 N

၄။

ေမာင္ဆန္းအေၾကာထိပ္၀

98 ံ 26' 34.3398" E
14 ံ 04' 12.7924" N

၅။

Tailing Pond လုပရ
္ န္ေနရာ

98 ံ 26' 28.3031" E
14 ံ 04' 09.6959 N

၆။

အေၾကာ `၆´ ထိပ္၀

98 ံ 26' 37.3858" E
14 ံ 04' 12.8524" N

ကားသံၾကားရ
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ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္အတြင္ ဆူညံသံတိုင္းတာေနပံု

(ကားလမ္းေဟာင္း lat/lons)
98 ံ 26' 25.2541" E
14 ံ 04'09.6359" N
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(၄) အနံ႔
ဤသတၱဳလုပ္ကြက္၌ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယမ္းခိုးေငြ႕ႏွင့္ စက္ဆီေငြ႕
တိ႔ရ
ု ွိေသာ္လည္း ေလမႈတ္စက္ျဖင့္ မႈတ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေလထုက်ယ္ျပန္႔၍ လည္း
ေကာင္း၊ အနံ႔မ်ားခဏအတြင္း ေလ်ာ့ပါးပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အျမန္ဆံုးေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ပါမည္။ အနီးရြာသည္ လုပ္ကြက္မွ (၂ . ၅) မိုင္ကြာေ၀းသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္လူထုကို မထိခိုက္နိုင္ပါ။ ထိ႔ျု ပင္
လုပ္ကြက္ အနီးအနားရွိ ဧရိယာအစြန္အဖ်ားေနရာတြင္ အနံယူနစ္ (၅ မွ ၁၀) ကို မေက်ာ္လြန္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၅) လူမႈေရးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
လူမႈေရးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အေလးထား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကတိက၀တ္ျပဳခ်က္မ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ
အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာသတၱဳအေသးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈ
ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚထိခိုက္ေစနိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားအား ေလ်ာ့နည္း
ပေပ်ာက္ေရးအတြက္

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္နိုင္မႈမ်ား

ေလ်ာ့ပါးေစေရး ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေအာက္
ေဖာ္ျပပါ

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားအား

လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ကတိက၀တ္

ျပဳပါသည္။
(က)

Underground မွတူးေဖာ္ရသည့္ သတၱဳပါသလင္းေၾကာေျမစာမ်ား (Broken Ore) တိ႔က
ု ို
အဆင့္ဆင့္ၾကိတ္ခြဲျပီး Jig/Shaking Table ျဖင့္သန္႔စင္ပါမည္။ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းမွ ထြက္လာေသာ
ယင္းျမီး

(Tailing)

မ်ားကို

ကန္

(၃)

ဆင့္ျဖင့္

အနည္ထိုင္ထိန္းထားပါမည္။

၄င္းေနာက္

ေရၾကည္စုကန္မွ ေရၾကည္အား ယင္းပံုးသန္႔စင္ေရးတြင္ ျပန္လည္လွည့္ပတ္ အသံုးျပဳပါမည္။ ေဒသ
ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္း သို႔ စြန႔ပ
္ စ္ေရေနာက္မ်ား မက်ေရာက္ေရးစီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ခ)

ေဇာ္ဖိုးလ ဧရိယာအတြင္း၌ ယင္းျမီး (Final Tailing) မ်ားထိန္းသိမ္းထားရန္ ကန္ေဘာင္မ်ား
လံုေလာက္စြာရွိပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ယင္းျမီး (Final Tailing) မ်ား Pond (၃) လံုးထဲတြင္ျပည့္သြားသည့္
ကိစၥရပ္ရွိပါက Backhoe ႏွင့္ Dump Truck ျဖင့္ ဆယ္တင္သယ္ယူျပီး သတ္မွတ္ေနရာတြင္
စုပံုေပးပါမည္။ ေဒသေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန႔ပ
္ စ္ေက်ာက္မႈန္႔မ်ား၊ ေျမစာမ်ား၊ ရႊ႕ံ မ်ားမက်ေရာက္ေစေရး
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(ဂ)

၄င္းစြန္႔ပစ္ေျမစာယင္းျမီးပံုမ်ား၏ အေပၚမွ အေပၚယံေျမသား (Borrow Soil) ဖံုးအုပ္ျပီး
ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးပါမည္။

(ဃ)

စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာမ်ား၊ oversize ေက်ာက္မ်ားျပိဳက်ျပီး ေဒသေခ်ာင္းသို႔ ေမ်ာပါျခင္းမရွိေစရန္၊
Pond,

Stock

Pile

တိ႔၏
ု

အတားအဆီးနံရံမ်ားကို

ေက်ာက္စနစ္တက်စီျခင္း၊

မ်ားသည္.ေက်ာက္မ်ားေထာက္ေပးထားျခင္း၊လိုအပ္မႈရွိပါကကြန္ကရစ္

ထုထည္မ်ား

ထိမ္းနံရံမ်ားတည္ေဆာက္၍

ကာရံေပးပါမည္။
(င)

လုပ္ကြက္ဧရိယာႏွင့္ ဆက္စပ္နယ္ေျမအတြင္း စိမ္းလန္းစိုေျပေစေရး၊ ေဂဟစနစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး
နွင့္ ျမင္ကြင္းရႈခင္းမ်ား လွေစေရးအတြက္ သစ္ပင္မ်ားပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးေပးပါမည္။
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(စ)

လုပ္ကြက္၏အနီးတစ္၀ိုက္ရွိေက်းရြာမ်ား၏ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီလုပ္သားအျဖစ္ခန္႔ထားေပးပါမည္။

(ဆ)

သတၱဳတူးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္သန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္း အစစ၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္သားမ်ား ေဘး
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(ဇ)

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအ၀၀၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ေနေသာ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥရပ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

(စ်)

ေျမေအာက္ယမ္းခြဲလုပ္ငန္းေၾကာင့္

(၂.၅)

မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာ

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ထိခိုက္မႈမရွိေရးကို ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ည)

လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳခဲ႔သည့္ ေျမေနရာမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမအသံုးခ်
နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ထူေထာင္နိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(ဋ)

စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာ အရြယ္ၾကီးေက်ာက္၊ စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေစရန္
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သီးျခားရံပံုေငြ သတ္မွတ္ထား၍ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

အေျခအေနမ်ားအား

အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ျပီး

ေလ်ာ့နည္းေစေရး

စီမံ

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ဌ)

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္၊

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွ

လုပ္ငန္း

ပိတ္သိမ္းခ်ိန္ ကာလထိေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(ဍ)

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားႏွင့္

အျခားစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

(၂၀၁၅)

အခန္း

အေရးယူမႈမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္

(၁၄)

လုိက္နာရန္

ပ်က္ကြက္သည့္အခ်က္မ်ားရွိလာခဲ႔ပါက အဆိုပါအခ်က္အေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ
ေပးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္စီမံကိန္းနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခန္း (၄) တြင္ေဖာျ္ပပါရွိသည့္ ဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္
စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း
ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။
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ကတိ၀န္ခံခ်က္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊
ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တိုေဒသရွိ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ
အေသးစား (ယခုအလတ္စား) သတၱဳထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္း၏ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း
အစီရင္ခံစာ (Initial Environmental Examination – IEE) နွင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္
(Environmental Management Plan – EMP) အား ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဦးခင္ေမာင္ေလး
ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၂၀၁၅)
အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ)

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

(၂၀၁၅)

ျမန္မာနိုင္ငံသတၱဳတြင္းဥပေဒ (၁၉၉၄/၂၀၁၅) ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ (၂၀၁၈) တု႔က
ိ ို
အေျခခံျပီး အျခားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္က်င့္သံုး
လိုက္နာနိုင္ရန္ ေရးသားျပဳစုတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာေရးသားျပဳစုေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္
လိုအပ္သည့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိုင္းတာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေျမျပင္အေျခအေန
မွန္ေလ့လာမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေဆာင္ရြက္ျပီး တာ၀န္ယူျပဳစုေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါ၍ အစီရင္ခံစာတြင္
ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္းခံ၀န္ကတိျပဳအပ္ပါသည္။

(ဦးခင္ေမာင္ေလး)
အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္
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ကတိက၀တ္ျပဳျခင္း
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္
တူးေဖာ္ရာတြင္

ပတ္၀န္းက်င္

ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္

ေဇာ္ဖိုးလ

ေအာက္ပါအတိုင္း

အလတ္စားသတၱဳ

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ကတိက၀တ္ျပဳအပ္ပါသည္။
ထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ

ေလ်ာ့ေပါ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူ၌ ျပန္ဖ႔ေ
ို ပးျခင္း၊ လမ္းခင္းျခင္း

ေက်ာက္ၾကီး ၂" - ၁၀ "

OVERSIZE WASTE အျဖစ္ စုပံုထားျခင္း
(98 26'34.3398" E, 14 04'12.7924" N)

သဲမႈန္

Find Tailing Pond (က်င္းေဟာင္း) မ်ား၌ ျဖည့္ေပးျခင္း

±40 − 60 Mesh
ဓာတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ

ရွိခဲ႔လွ်င္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ထိခို္က္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ
၂၀၁၈ အရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္

ေလအရည္အေသြး

သန္႔စင္စက္ရံု၌

Dust

Collector

တပ္ဆင္ထားေပးပါမည္။

ကားလမ္းမ်ား

ေရျဖန္းေပးပါမည္
ေျမေပၚ/ ေျမေအာက္

၆ လ တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေရျပန္ကိုသံုးပါမည္

ေရအရည္အေသြး
ေရအရည္အေသြး

ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေစရန္ ေခ်ာင္းအတြင္းေရေနာက္မ်ား စြန႔္ပစ္ျခင္းမျပဳပါ

ဆူညံသံ

ယမ္းကိုထိန္းသိမ္း ခြဲပါမည္။ ညအခ်ိန္ ဆူညံေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားပါမည္

ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေရာဂါ

ဂရုျပဳကာကြယ္ေပးပါမည္

ေဂဟစနစ္

သစ္ပင္ခုတ္ျခင္း/ ေတာလုိက္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါ
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ကတိခ၀
ံ န္ခ်က္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊
ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တိုေဒသ၊ ေဇာ္ဖိုးလသတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္နွင့္
ေရာရာ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္မည့္ အေသးစား (ယခုအလတ္စား) ထုတ္လုပ္ေရး ေဇာ္ဖိုးလ
လုပ္ကြက္၏ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (Initial Environmental Examination –
IEE)

ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္

(Environmental

Management

Plan

–

EMP)

အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳအပ္
ပါသည္။

(ေဒါက္တာ စြမ္းထက္ေအာင္)
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၆။ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္မွ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္မႈ
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္း
မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
စဥ္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း

ထိခက
ို ္ မႈ

ျဖစ္ပြား

ထိခက
ုိ ္ မႈ

အဆင့္

သည့္

ပမာဏ

ေျဖရွင္းေလ်ာ့ခ်မည့္ နည္းလမ္း

အၾကိမ္/
အခ်ိန္
၁။

ေျမအသံုးခ်ေျပာင္းလဲျခင္း

သတၱဳသန္႔စင္ေဆာက္ လုပ္ျခင္း၊

ႏွင့္ဇ၀
ီ မ်ိဳးစံုကြဲမ်ား၏

အေဆာက္အဦး

မူရင္းေဒသမ်ား ပ်က္စီးျခင္း

ျခင္း

၂

B

ဃ

ေဆာက္လုပ္

ဖယ္ရွားသည့္ Top Soil မ်ား
အားျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း၊
က်င္းေဟာင္းမ်ား၌ျဖည့္တင္း
ျခင္း၊ အစားထိုးသစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳး
ေပးျခင္း

၂။

စက္အင္အားသံုးစြျဲ ခင္း

ယာဥ္၊ မီးစက္၊ ေလစက္၊ အျခား

၁

A

ဃ

မိီးခိုးထြက္နည္းရန္စီမံျခင္း၊
Exhaust

စက္ယႏၲရား

Pipe

မ်ားစက္

အားလံုး၌တပ္ဆင္ထားျခင္း၊
မီးခိုးအားစက္တြင္းသို႔ ျပန္ထည့္
သံုးေသာစက္မ်ားသံုး ျခင္း

၃။

ဆူညသ
ံ ႏ
ံ င
ွ ့္တန
ု ခ
္ ါမႈ

ယမ္းေဖာက္ချြဲ ခင္း၊

ျဖစ္ေပၚျခင္း

စက္ယႏၲရားသံုးျပဳျခင္း

၁

A

ဃ

ယမ္းသံးု စြဲမႏ
ႈ င
ွ ခ
့္ ြမ
ဲ ည္ထ
့ တ
ု ြက္၍
သံုးျခင္း၊

ယမ္းပမာဏ

ကန္႔

သတ္သးုံ ျခင္း၊ စက္မ်ား ၌ အိပ္
ေဇာ ပိုက္ေကာင္း တပ္ဆင္ျခင္း၊
စက္ထိုင္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊
၄။

ေလအရည္အေသြး

က်ဆင္း

ျခင္း

စက္မီးခိုးႏွင့္ယမ္းေငြ႕မ်ား၊

၁

A

ဃ

ႏွာေခါင္းစြပ္

Mask

သံုးျခင္း၊

ေက်ာက္မႈန္မ်ားပ်ံ႕ႏွ႔ျံ ခင္း၊

ေရျဖန္းေပးျခင္း၊ ေလ၀င္ ေလ

ယာဥ္ၾကီးမ်ားေမာင္းနွင္ျခင္း

ထြက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊

ေလ

သြင္းစက္ေမာင္း ေပး ျခင္း၊ dust
collector တပ္ဆင္ျခင္း
၅။

ေရအရည္အေသြးက်

ဆင္း

ျခင္း

Underground
Method

Mining

၃

B

ဃ

ျဖင့္တူးေဖာ္ျခင္း

တူးေဖာ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရျပန္စနစ္

သတၱဳေဆးေၾကာျခင္း
၆။

အညစ္အေၾကးထြက္ရွိျခင္း

သတၱဳသန္႔စင္စက္မွ

ေရညစ္ထိမ္း Trap က်င္းမ်ား
(Recycling) သံုးျခင္း

၁

A

ဂ

ေရစစ္ကန္အဆင့္ဆင့္ထားျခင္း

B

ဃ

ေရစစ္ကန္အဆင့္ဆင့္ထားရွိ

Suspended Solid မ်ားထြက္
နိုင္ျခင္း
၇။

၈။

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိစြန္႔ပစ္ပစၥည္း

သတၱဳတူးေဖာ္ေဆးေၾကာျခင္း

မ်ားထြက္ရွိျခင္း

(ဓါတုေဗဒေဆးမပါ၀င္ပါ)

သဘာ၀အလွမ်ားပ်က္စီးျခင္း

အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္

ျခင္း၊ ႏႈန္းစစ္ျခင္း၊ Impervious
Layer ခံေပးျခင္း

လုပ္ျခင္း၊

ေျမေနရာရွင္းလင္း

ျခင္း၊သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႔စင္
ျခင္း

၂

C

ဃ

ေျမျပန္ဖို႔ျခင္း၊ Top Soil တင္
ေပးျခင္း၊ အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

68
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

၇။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းနွင့္ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အား

ကုမၸဏီမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊

ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္
ပါမည္။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ရန္ သီးသန္႔ရံပံုေငြတစ္ရပ္အျဖစ္ ထူေထာင္ထားရွိေဆာင္ရြက္
သြားပါမည္။ ရံပံုေငြမလံုေလာက္ပါက တလလွ်င္ ၃ သိန္း ထပ္မံျဖည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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၈။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အဖြဲ႕

စဥ္
၁။

အမည္

မူလတာ၀န္

အဖြဲ႕တာ၀န္

ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္ M.D. ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

ကုမၸဏီလီမိတက္ (Tel-09 5103415)
၂။

ဦးဘီေဟး

မန္ေနဂ်ာ၊ ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး

အဖြဲ႕၀င္

ကုမၸဏီလီမိတက္ (Tel-09 456462418)
၃။

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕

အဖြဲ႕၀င္

၄။

ဦးလွေအး

ရပ္မိ ရပ္ဖ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ

အဖြဲ႕၀င္

၅။

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္သူ

အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ေပး အဖြဲ႕၀င္

(Observer)

အပ္သူ

ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈမရွိေစရန္

တူးေဖာ္သန္႔စင္လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္စဥ္၌လည္းေကာင္း၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းအၾကိဳကာလႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျပီး ကာလ
မ်ား၌ေဆာင္ရြက္ရမည့္

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

ပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ မွဦးေဆာင္၍လုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေဒသခံ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ
အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ငယ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျပီး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လစဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တစ္လလွ်င္ ရံပံုေငြ (၃သိန္း) လ်ာထားသံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရံပံုေငြအား သီးျခား
ခ်န္လွပ္၍ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၉။ Corporate Social Responsibility – CSR လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္အေနျဖင့္
ထုတ္လုပ္မႈ (လ်ာထားခ်က္) ၏ ၁ - ၂% အား ထားရွိေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

CSR

ရံပံုေငြအျဖစ္
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ဖိုးလက္တိုရြာႏွင့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာဆက္သြယ္

ဖိုးလက္တိုရြာႏွင့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာဆက္သြယ္သည့္လမ္း

သည့္လမ္း ျပဳျပင္ေပးေနပံု (၂၀၁၈ - ဒီဇင္ဘာလ)

ျပဳျပင္ျပီးပံု (၂ မိုင္) (၂၀၁၉ - မတ္လ)

၁၀။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္
အေသြး (ထုတ္လုပ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခ်ိန္မွ

အဆင့္လိုက္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ

ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစီစစ္ျပီး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းခြင္၌
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို

Safety

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
First

၀န္ထမ္းလုပ္သားမ်ား၏

ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ

လုပ္ငန္းခြင္

ပထမဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ပါမည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တပါတည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၀.၁ လက္ရွိပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား
(က) ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ
Underground Mining Method ျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္၍ ယမ္းတြင္းေဖာက္
ျခင္း၊ ယမ္းခြဲျခင္း၊ ေလဖိစက္၊ မီးစက္မ်ားေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ခြဲစက္ႏွင့္ ၾကိတ္စက္မ်ား
လည္ပတ္ျခင္း၊ သယ္ပ႔န
ို ွင့္ EME ယာဥ္ၾကီးမ်ားသံုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ ျဖစ္ေပၚ
ေစနိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမစမီ ေအာက္ပါေနရာမ်ား၌ တိုင္းတာရရွိမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ
သည္။
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တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆူညံသံနွင့္တုန္ခါမႈျဖစ္ေပၚမႈ ေလ်ာ့နည္း
ေစရန္ ယမ္းသံုးစြဲမႈစနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ၾကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊ စက္မ်ား၌ အိပ္ေဇာပိုက္မ်ား တပ္ဆင္
ေပးျခင္း၊

စက္ခုိင္ခံေစျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ထိ႔ျု ပင္

ဆူညံသံေပၚမူတည္ျပီး

နားၾကပ္

(Earplugs & Earmuff) မ်ားကို အလုပ္သမားတိုင္း တပ္ဆင္ေစပါမည္။ ယမ္းတြင္း ေဖာက္ျခင္း၊
ယမ္းခြဲျခင္းကို

လုပ္သားမ်ားလုပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊

အလွည့္က်သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္

ထြက္ေပၚလာမည့္

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈအား ထပ္မံတိုင္းတာျပီး အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး
(ထုတ္လႊတ္မႈ) စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေျမေပၚေရ၊ ေလထု၊ ေျမအရည္အေသြးမ်ား တိုင္းတာရန္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း
(က)

ေျမေပၚေရ

-

ဖိုးလက္တိုသည္

နီးပါးခ်ိဳးျပီးလုပ္ကြက္၏

သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္၏

ေျမာက္ဖက္၌

အေနာက္ဖက္မွ

အေနာက္မွအေရွ႕သိ႔ု

ပတ္ျပီး

ေထာင့္မွန္

စီးဆင္းေနပါသည္။

သိ႔ျု ဖစ္၍

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ကြက္အတြင္း ေျမေပၚေရ ဓာတ္ပစၥည္းပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြး
ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဤေခ်ာင္းေပၚ၌ မူတည္ေန၍ ေရနမူနာကို ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္း (မပည - ၄၄၃ ၅၆၇, Lat/lons
98 ံ26' 28.1801"E,14 ံ04'15.6486")

မွ နမူနာေကာက္ယူရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ေလထု - သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္သည္ ဧက ၅၀ သာရွိသျဖင့္ ၄င္းပတ္၀န္းက်င္၌ စက္ရံုၾကီးမ်ားမရွိ၍
လည္းေကာင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ခ်ိန္တြင္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ၾကီးၾကီးမားမား
မရွိနိုင္၍ လုပ္ကြက္အတြင္း (Lat/lons 98 2ံ 6' 38.72"E,14 ံ04'15.06") ၌ ေနရာေရြးခ်ယ္ရျခင္ းျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ေျမအရည္အေသြး - လုပ္ကြက္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ Granite ေက်ာက္သား Crop out ျဖစ္ေနပါသည္။
လုပ္ကြက္အတြင္း ေပၚေျမမ်ားမွာလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက သတၱဳတူးေဖာ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ အေပၚယံေျမ
နည္းပါးေနျပီျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ လုပ္ကြက္အတြင္းေျမဆီရွိေသာ (၂) ေနရာ (မပည - ၄၄၅ ၅၆၂၊ ၄၄၅
၅၆၄) ႏွင့္ လုပ္ကြက္ျပင္ပ (မပည - ၄၄၃ ၅၄၅) တိ႔ုအား ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) ဆူညံသံ - သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္တစ္ခုလံုး ပတ္လည္တြင္ ဆူညံသံသိရွိနိုင္ရန္အတြက္ ေနရာ (၆)
ေနရာအား တိုင္းတာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆူညံသံထြက္ေပၚလာမည့္အရင္းအျမစ္ ဆူညံသံပမာဏမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

No.

Source

Noise Level

Protection method

dB
Jaw Crusher

110

Double Protection

Impact wrench

108

recommended above 105 dB

Bulldozer – no multle

107

Roll Crusher

86

Hearing Protection

85 – 90

recommended above 85 dB (B)

Wilding Machine
Jack Hammer

96

Crane

102

(A)
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(ခ) စြန႔္ပစ္ပစၥည္း
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ သတၱဳ
တူးေဖာ္ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရာမွ

ထြက္လာမည့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ

အရြယ္ၾကီးေက်ာက္၊

သဲ၊

ေက်ာက္မႈန႔္ႏွင့္ ႏူန္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတုေဗဒဆိုးက်ိဳးျဖစ္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားထြက္ရွိျခင္းမရွိပါ။ ေက်ာက္
ၾကီးမ်ားအား

လိႈဏ္ဂူမ်ားတြင္ျပန္ျဖည့္၍လည္းေကာင္း၊

သတ္မွတ္ေနရာ၌

စုပံု၍ထားပါမည္။

ေက်ာက္မႈန႔၊္ သဲႏွင့္ ႏူန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ ေရစစ္ကန္ အဆင့္ဆင့္တြင္ အနည္ထိုင္
ေစျပီး ယခင္ကာလရွည္စြာက တူးေဖာ္ခဲ႔ေသာ က်င္းခ်ိဳင့္မ်ားတြင္ ျပန္လည္၍ ေျမဖို႔ေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ၾကီးႏွင့္ ေျမစာမ်ားစုပံုနိုင္ေသာေနရာ တခ်ိဳ႕ကိုေအာက္၌ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

OVERSIZE WASTE ROCK စုပံုရန္ေနရာ (မပည - ၄၄၅ ၅၆၆)
(lat/lons – 98 2
ံ 6'34.3398" E,14 ံ04'12.7924" N)

၁၂၀ x ၂၀ မီတာ x (၁၂မီတာ) = ခမ ၇၆၃၂၀ မက္တန္
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မပည - ၄၄၆ ၅၆၆

မပည - ၄၄၅ ၅၆၇

(lat/lons – 98 2
ံ 6'37.3888" E, 14 ံ 04' 12.8524" N) (lat/lons – 98 2
ံ 6'34.2783" E, 14 ံ 04' 15.7687" N)

L 150m x W 23m x D 16m

မပည - ၄၄၅ ၅၆၂

L 34m x W 15m x D 5m

မပည - ၄၄၅ ၅၆၃

(lat/lons – 98 2
ံ 6'34.5858" E, 14 ံ 04' 00.8870" N) (lat/lons – 98 2
ံ 6'34.5243" E, 14 ံ 04' 03.8633" N)

L 50m x W 35m x D 4m

L 120m x W 20m x D 6m
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(ဂ) စြန႔္ပစ္ေရ
ေျမေအာက္မွ Granite ႏွင့္ Quartz Vein တိ႔က
ု ိုသာ တူးယူသျဖင့္ ပါ၀င္ေသာ
Mineral Assemblage အရ ႏူန္းပါ၀င္မႈ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ေျမေအာက္မွ သယ္ထုတ္ယူ
လာေသာ

သတၱဳပါသလင္းေက်ာက္မ်ားအား

အမ်ားအားျဖင့္

Sp.Gr.

2.65

ခန္႔ရွိေသာ

အမႈန္႔ၾကိတ၍
္

ယင္းပံုးမွေရျဖင့္

သလင္းသားမ်ားသျဖင့္

ေဆးေၾကာရာ

အနည္ထိုင္ႏႈန္း

အလြန္

ျမန္ပါသည္။ စြန႔ပ
္ စ္ေရေနာက္က်ိမႈမွာ အနည္းငယ္သာရွိပါမည္။ အနည္ထိုငက
္ န္ ၃ ကန္ (Settling
Pond) ျဖင့္ အခ်ိန္ယူအနည္ထိုင္ေစျပီး ေရၾကည္ကန္မွတဆင့္ Recycle Water ျပန္သံုးမည္ျဖစ္ပါ၍
စြန႔ပ
္ စ္ေရေနာက္က်ိျခင္းမွ ေလ်ာ့ပါးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) ေလထုအရည္အေသြး
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ လက္ရွိ
ေဇာ္ဖိုးလ လုပ္ကြက္တြင္း၌ ေလထုအရည္အေသြးအား တိုင္းတာမွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ အနီး
နားတြင္

ေက်းရြာမရွိပါ

(၂.၅)

မိုင္

ေက်ာ္ကြာေ၀းေသာ

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာသာရွိပါသည္။

သန္႔စင္ရံု၌ၾကိတ္ခြဲသည့္အခါ ဖုန္မႈန႔္မ်ားထြက္လာနိုင္ပါသည္။ ဖုန္မႈန္႔ေလ်ာ့ခ်ရန္ Dust Collector
တပ္ဆင္အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္ (သို႔) အေဆာက္အဦးပတ္လည္ Water Spray ျဖင့္ျဖန္းျပီး ေလထု
ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ထိခိုက္မႈရွိခဲ႔လွ်င္၊ ေလထုအရည္အေသြးအား ထပ္မံတိုင္းတာ၍ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
အရည္အေသြးလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ ေလအရည္အေသြးနွင့္အညီ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ပါသည္။
Laboratory

တိုင္းတာရရွိေသာ

လက္ရွိေလထုအေျခအေနကိုသိရွိနိုင္ရန္၊

၏

Model

HAZ.

Scanner

ပူးတြဲေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

EPAS

ျဖင့္တိုင္းတာခဲ႔ပါသည္။

Ecological
ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ
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ေတာင္းပိုင္းကမာၻကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္အတြင္း
HAZ- Scanner Model – EPAS ျဖင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးေနပံု

N 14 ံ 04' 15.06"
E 98 ံ 26' 38.72"
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(င) အနံ႔ (odor)
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား
အနံ႔မ်ားထြက္ႏိုင္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္

စုစည္းအနံ႔

(သို႔)

စက္ယႏၲရားမ်ားမွ

မီးခိုးနွင့္

ပ်ံ႕လြင့္အနံ႔မ်ားထြက္ရွိနိုင္ျခင္းမရွိပါ။

စက္ဆီ

အမ်ိဳးသား

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ အနံ႔ ယူနစ္ (၅ - ၁၀)
ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။
(စ) ဓာတုပစၥည္း
တူးေဖာ္ေသာေက်ာက္အမ်ိဳးအစားမွာ Granite နွင့္ Quartz Vein ျဖစ္ပါသည္။
Acid Drainage ျဖစ္ေပၚနိုင္ေလာက္ေသာ Metal Sulfides မ်ားစြာပါ၀င္မႈမေတြ႕ရပါ။ သန္႔စင္
စက္ရ၌
ံု ဓါတ္ေဆးသံုးရန္ လိုအပ္ခဲ႔လွ်င္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ - ၂၀၁၈ အရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။
(ဆ) ေရအရည္အေသြး
ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ လက္ရွိေရအရည္
အေသြး သိရွိနိုင္ရန္ လုပ္ကြက္၏ ပတ္လည္၌စီးဆင္းေနေသာ ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းမွ နမူနာယူျပီ
Ecological Laboratory ၌ စမ္းသပ္ခဲ႔ပါသည္။
သတၱဳၾကိတ္ခြဲေဆးေၾကာသန္႔စင္ျပီး ထြက္လာေသာယင္းျမီး (Tailing) မ်ားကို
ေခ်ာင္းအတြင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္း မျပဳဘဲ အနည္ထိုင္ကန္ (Tailing Pond) ၃ လံုးျဖင့္ ဖမ္းယူျပီး၊
ေရၾကည္ကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ (Recycle Water) အသံုးျပဳပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္
တြင္လည္း ေခ်ာင္းအတြင္းေရေနာက္မ်ား က်ေရာက္ျခင္းမရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ကြပ္ကဲ
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္
ခ်က္ပါ Guideline Value အတြင္း ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထုတ္လုပ္မႈမျပဳလုပ္မီ
ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းအတြင္း
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

စီးဆင္းေနေသာ ေခ်ာင္းေရ၏ ေရအရည္အေသြးနွင့္ အမ်ိဳးသား

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ)

လမ္းညႊန္ခ်က္ပါ

အရည္အေသြးတို႔၏

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္း ပူးတြဲေဖာ္ျပအပ္
ပါသည္။)
Parameter
PH
Iron (total)

Unit

Guideline Value

Pholetto Stream Water

S.U

6–9

6.7

mg/L

2

<0.1

Suspended Solid

mg/L

50

15.6

Lead

mg/L

0.2

ND

Arsenic

mg/L

0.1

0

Zinc

mg/L

0.5

-

Copper

mg/L

0.3

-

ဤဖိုးလက္တိုေခ်ာင္းသည္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ပတ္လည္မွစီးဆင္းေနျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္
သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈရွိပါက

ေရနမူနာယူရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သိရွိနိုင္ရန္

ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္းအတြင္းမွ
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အနီးတြင္ေရတြင္းမရွိပါ။ ထုတ္လုပ္မႈစတင္သည့္ကာလ၌လည္း ဖြတ္လက္တို
ေခ်ာင္းေရကို Suspended Solid, Zinc, Lead, Iron(total), Copper, Arsenic တိ႔ုအား
စစ္ေဆးျပီး လုိအပ္သည့္အတိုင္း ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါ အရည္အေသြးနွင့္ ကိုက္ညီ
ေအာင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(ဇ) တိုက္စားမႈႏွင့္ ႏုန္းအနည္က်မႈ
စြန႔္ပစ္ေျမစာပံုမ်ား ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ျပိဳက်ျခင္း၊ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေခ်ာင္း၊
ေျမာင္းမ်ားအတြင္း ေမ်ာပါျခင္းမရွိေစရန္ သတ္မွတ္ေနရာ၌ စနစ္တက်စုပံုျခင္း/သိုေလွာင္ျခင္း၊
တာေဘာင္မ်ား ေရတိုက္စားျပိဳက်မႈမရွိေစရန္ ေတာင့္တင္းေသာ ေဘာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေဘာင္တ
ေလ်ာက္ ျမက္ပင္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သတၱဳေဆးေၾကာျပီး
ေရမ်ားကိုလည္း

Pond

အဆင့္ဆင့္ခံျပီး

Recycle

Water

အျဖစ္ျပန္သံုးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္

အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားထဲသို႔ အလြယ္တကူမက်ေရာက္ေစနိုင္ပါ။ ထိ႔ျု ပင္
ေဘာင္မ်ားကိုလည္း

တိုက္စားမႈမရွိေစနိုင္ပါ။

ကန္ျပည့္ေသာ

ကိစၥရွိလာပါက

သဲ/ႏူန္းမ်ားကို

သယ္ယူျပီး က်င္း/ခ်ိဳင့္ မ်ားတြင္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျပီး သစ္ပင္မ်ားစိုက္ေပးပါမည္။
(စ်) ေျမအရည္အေသြး
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္
အမ်ားအားျဖင့္

ေက်ာက္ေပၚထြက္

မ်ားစြာရွိပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေနရာ၌

ေျမလႊာေတြ႕ရပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ အနီေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေျမအရည္အေသြးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ကြက္အတြင္း ေျမသားရွိေသာ ေနရာ၌ Soil PH တိုင္းတာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စဥ္

နမူနာ

Lat/Lons

ေျမပံုအမွတ္ 95 – J/8

Soil PH

၁။

၁

98 ံ 26' 29.5334 " E

၄၄၃ ၅၄၅

6.7

၄၄၅ ၅၆၂

6.8

၄၄၅ ၅၆၄

6.8

14 ံ 03' 10.1685" N
၂။

၂

98 ံ 26' 34.5858" E
14 ံ 04' 00.8870" N

၃။

၃

98 ံ 26'34.4628" E
14 ံ 04' 06.8397" N

(ည) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ (Biodiversity)
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္လိုက္ေလ်ာညီစြာဖြဲ႕စည္းထားေသာ သက္ရွိပတ္၀န္းက်င္
အဖြဲ႕ (သိ႔)ု ေဂဟစနစ္ (Ecosystems) ႏွင့္ သက္ရွိတို႔၏ ေနရင္းတည္ရာေဒသ (Habitat) မ်ား
အတြင္း သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ပြားမ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားကာ တည္ရွိေနၾကေသာ သဘာ၀အပင္
ႏွင့္

ေတာရို္င္းတိရိစာၦန္မ်ား

(Wildlife)

အပါအ၀င္

ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ကြဲျပားလ်က္ရွိသည့္

သက္ရွိေလာက အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား သဘာ၀အားျဖင့္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ အဆိုပါ
အသက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစား၊ ရာသီဥတု၊ ေတာေတာင္ထူထပ္မႈ၊ ေရ
မ်က္ႏွာျပင္အနိမ့္အျမင့္ (Water Level) နွင့္ ပင္လယ္ျပင္မွ အျမင့္ေပ ကြာျခားခ်က္မ်ားေပၚတြင္
မူတည္ျပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ကြဲျပားျခားနားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ပိုင္း
ကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္တြင္းရွိ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
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ဇီ၀မ်ိဳးကြဲ (အပင္ Flora)
ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာ
ျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေတာင္ယာခုတ္လုပ္ကိုင္စားျခင္း၊
ကြမ္းျခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊

ရာဘာပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

လြန္ခဲ႔ေသာ

ဒုတိယကမာၻစစ္မတိုင္မီကတည္းက

သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္အဖိုးတန္သစ္ပင္ၾကီးမ်ားမက်န္ဘဲ၊တန္ဖိုးနည္းသစ္ပင္
မ်ားႏွင့္

ေအာက္ေပါင္း၊

ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ျခံဳႏြယ္မ်ားေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ

တူးေဖာ္မႈစနစ္မွာလည္း

လက္ရွိအေနအထားထက္ပ၍
ို

Under

ထိခုိက္ေစနိုင္ေသာ

Ground

Open

Forest

အျဖစ္

Mining

Method

ျဖစ္၍

ကိစၥရပ္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္

ထိန္းသိမ္း

ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ပါသည္။
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္
ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာအနီး ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္

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
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ဇီ၀မ်ိဳးကြဲ (တိရိစာၦန္မ်ိဳးစံု)
ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာ
ျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအနီးတည္ရွိပါသည္။

ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားစြာရွိျခင္း၊

ေတာင္ယာ

ခုန္ျခင္း၊ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈလုပ္ကိုင္ခဲ႔ျခင္း၊ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေတာေတာင္မွာ ထူထပ္မႈမရွိေတာ့ပါ။
ထိ႔ျု ပင္ လူေနမနီးမေ၀းတည္ရွိသျဖင့္၊ မုဆိုးမ်ားမၾကာခဏ ေရာက္ေပါက္ေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား ရွားေပးေသာေဒသျဖစ္ပါသည္။
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။

သတၱဳထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ အနည္းငယ္ထိခိုက္နိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္း
ပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ဖိ႔ထ
ု ားေသာက်င္းမ်ားေပၚ၌ Top Soil တင္ျပီး (အသစ္ရွာေဖြ၍) ေဒသေပါက္
သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္သထက္ ေကာင္းမြန္
လာေအာင္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
၁၀.၂ (က) လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစေရးေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား
အလုပ္ခန္႔ထားေပးပါမည္။ လုပ္သားမ်ားအား ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း
မ်ားကို

တက္ေရာက္ေစပါမည္။

စက္ေမာင္း/စက္ျပင္

သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္သင္ၾကား

ေစပါမည္။ အဓိကအားျဖင့္ ယမ္းကိုင္တြယ္အသံုးျပဳမႈ၊ သယ္ယူမႈ၊ သိုေလွာင္မႈတို႔ကို ရက္တို
သင္တန္းမ်ား မၾကာခဏသင္ၾကားေပးပါမည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းကို သင္ၾကား
ေပးပါမည္။ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ပါက ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိခိုက္မႈမရွိ
ေစရန္ လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားျပသပညာေပး စည္းရံုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) အေရးေပၚ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္
ထားရွိမႈ
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ လုပ္သားမ်ား၏ ေဘး
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေရးကို

အေလးထား

ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
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လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ လုပ္ငန္းသံုး၀တ္စံုတပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအလိုက္
ကာကြယ္ေရးပစၥည္း (မ်က္မွန္၊ လက္အိတ္၊ ဘိနပ္ရွည္) မ်ား၀တ္ဆင္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းတို႔ မျပတ္
ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္း၌ ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာမ်ား ထားရွိ
ေပးပါမည္။
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚနုိင္ပါသည္။
(က) မိုးသည္းထန္စြာအဆက္မျပတ္ရြာ၍ ေရၾကီးျခင္း၊ ေျမျပိဳျခင္း
(ခ) ေလျပင္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္သျဖင့္ အေဆာက္အဦးျပိဳက်ျခင္း၊ သစ္ပင္ျပိဳလဲျခင္း
(ဂ) ေတာျပီးမွတဆင့္ မီးကူးစက္ေလာင္ျခင္း
(ဃ) ေျမေအာက္တူးေဖာ္မႈ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚနုိင္ျခင္း
(င) မိုးၾကိဳးပစ္ရာမွ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း
(စ) ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း
(ဆ) လုပ္ငန္းသံုးလွ်ပ္စစ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားျခင္း
(ဇ) ဂေဟႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားနုိင္ျခင္း
(စ်) အေဆာက္အဦး၌ သစ္/သံ ေထာက္တို႔ ခုိင္မာမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားနိုင္ျခင္း
(ည) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားနိုင္ပါသည္။
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။
(က)

တနသၤာရီတိုင္းသည္ မိုးၾကီးေသာေဒသျဖစ္၍ သာမန္ထက္မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းပါက
ေရၾကီးျခင္း၊ ေျမျပိဳျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚနိုင္၍ ေရွာင္ရွားရန္ အျမင့္ေနရာမ်ားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ျပိဳက်နိုင္ေသာ
ေျမနံရံတို႔ကို ေ၀းစြာေရွာင္ရွားေနျခင္းတို႔ကို ၾကိဳတင္တြက္ဆ စီစဥ္ထားရပါမည္။

(ခ)

ေလျပင္းတိုက္ခက္ပါက သစ္ပင္အိုမ်ား က်ိဳးက်နိုင္၍ လြတ္ရာ၌ေရွာင္ေနျခင္း၊
အေဆာက္အဦးကို သစ္ပင္တို႔ႏွင့္ေ၀းရာ၌ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေလျပင္းရာသီမတိုင္မီ သစ္ကိုင္းေဆြးမ်ား
ဖယ္ရွားျခင္းတို႔ ျပဳေပးရပါမည္။

(ဂ)

ေတာမီးမွ မီးေလာင္နုိင္သျဖင့္ နွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာလ လကုန္မီးတားလမ္း ေဆာင္ရြက္
ထားရပါမည္။

(ဃ)

ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းတစ္ခုျဖစ္၍ ေျမေအာက္တူးေဖာ္မႈကို အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္
ရပါမည္။
(ဃ-၁)

ယမ္းတြင္းတူးျခင္းကို Wet Drilling လုပ္ရပါမည္။

(ဃ-၂)

ယမ္းကို ကာကြယ္၀န္ၾကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေသာ ယမ္းတိုက္၌ထားျပီး ေန႔စဥ္ တေန႔
တစ္ၾကိမ္ အထူးၾကီးၾကပ္ အသံုးျပဳရပါမည္။ ယမ္းကိုင္တြယ္တတ္သူကိုသာ ယမ္းအသံုးျပဳခြင့္
ေပးရပါမည္။

(ဃ-၃)

ယမ္းသံုးစြဲစဥ္ မီးအထူးဂရုျပဳရန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မျပဳရန္ ညႊန္ၾကား
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

(ဃ-၄)

ယမ္းေငြ႕မျပယ္မီ Ventilation မလံုေလာက္ဘဲ ေျမေအာက္၀င္ခြင့္မျပဳ/ ဆင္းခြင့္
မျပဳရ

(ဃ-၅)
(င)

ေျမေအာက္ေဒါင့္တိုင္မ်ား ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရမည္။
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မိုးၾကိဳးကိုကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေနရာတိုင္း

၌ မိုးၾကိဳးလႊဲတပ္ဆင္ရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား မိုးၾကိဳး အပစ္မခံရေအာင္ ေနထိုင္တက္ရန္ သင္ၾကားေပးရမည္။
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(စ)

ေျမငလ်င္သည္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထသိပ္မရွိလွပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေျမငလ်င္
လႈပ္ခ်ိ္န္တြင္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရန္ အမိန႔ထ
္ ုတ္ရမည္။

(ဆ)

လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲရာတြင္

အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း

၀န္ထမ္းမ်ားအား

သင္ၾကားေပးရမည္။

လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူကိုသာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေစရမည္။ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ပါရွိေစရမည္။
(ဇ)

ဂေဟ/

စက္မႈလုပ္ငန္း/

ယာဥ္ေမာင္းနွင္ျခင္း/

ေလာင္စာဆီ

သံုးစြဲျခင္းတို႔သည္

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚနိုင္၍ သံုးစြဲေသာ ၀န္ထမ္းအားလံုး လုိအပ္သလို သင္ၾကားျပသေပးရမည္။ လုိင္စင္
လုိအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၌ လုိင္စင္ရွိသူကိုသာ တာ၀န္ေပးရမည္။
(စ်)

အေဆာက္အဦး ခုိင္ခံ႔မႈရွိေစရန္ စတင္ေဆာက္စဥ္ကပင္ ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
တိုင္မ်ား

စီစစ္ျခင္းႏွင့္

ေျမထိန္းနံရံမ်ား

တံတားမ်ား

လမ္းမ်ားကို

မန္ေနဂ်ာမွ

လက္ေအာက္ဌာန

တာ၀န္ခံမ်ားကို ထပ္ဆင့္တာ၀န္ေပးကြပ္ကဲရပါမည္။
(ည)

လုပ္သားမ်ားသည္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္း၌ အျမဲသတိရွိရန္ လုိအပ္သျဖင့္ ေန႔စဥ္၊
အဆိုင္းတိုင္း စစ္ေဆးရမည့္ Point မ်ား (ဥပမာ - ေဒါက္တိုင္၊ ေက်ာက္က်ိဳးပဲ႔မ်ား) ဂရုျပဳ စစ္ေဆး
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္း ဦးစီးသူမ်ားမွ သင္ၾကားေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။

စဥ္

မွတ္ခ်က္

ေဘးအႏၲရာယ္ၾကိဳတင္
ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း

၁။

မီးေဘးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း

မီးေဘးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္း၊
မီးသတ္တပ္ဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းထားျခင္း၊ မီးတားလမ္းမ်ား ရွင္းလင္းထား ျခင္း၊
ေရအသင့္ထားရွိျခင္း၊ မီးခ်ိတ္၊ မီးကပ္ထားရွိျခင္း၊ မီးသတ္ ေဆးဘူးမ်ား
အေဆာက္အဦးမ်ား၌ ခ်ိတ္ဆြေ
ဲ ပးထားျခင္း

၂။

လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ၾကိဳတင္

Safety First အရ၊ လုပ္ငန္း၀တ္စ၀
ံု တ္ဆင္ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္း အလိုက္

ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း

ကာကြယ္ေရးပစၥည္းသံုးစြဲေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၲရာယ္ကင္း
ရွင္းေရး အတြက္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ မသက္ဆိုင္
သူမ်ားမ၀င္ရန္ တားျဖစ္ဧရိယာ သတ္မွတ္ ထားျခင္း၊ လုပ္သားမ်ား
မိမိလုပ္ငန္းအႏၲရာယ္ကို သိရွိရန္ သင္ၾကား ေလ႔က်င့္မႈျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊
လုပ္ငန္းသစ္

လုပ္ကိုင္တိုင္း

မြမ္းမံေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊

ေရ၊

ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေရွးဦး သူနာျပဳ ေသတၱာမ်ားထားရွိျခင္း၊ အေရး
ေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးထားျခင္း
၃။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကယ္

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း

ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခ်က္ေရးဆြထ
ဲ ားရွိျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္
ငန္း အတြက္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စုေဆာင္းထားရွိျခင္း၊
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္

က်ေရာက္ပါက

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းနွင့္ အဖြ႕ဲ မ်ားဖြ႕ဲ စည္းျခင္း
၄။

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ဇာတ္တိုက္

အတြက္အစီအစဥ္

ေလ႔က်င့္ထားျခင္း

က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းကိုလည္း လိုအပ္သည္မ်ား ပံ႔ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
က်န္းမာေရး၊

လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္ပါက

ကုမၸဏီမွတာ၀န္ယူ

ေဆာင္ရြက္ေပးသြား

မည္ျဖစ္ပါသည္။ (၉) မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲအနီးဆံုးေဆးရံုသို႔ပို႔၍ ကုသေပးပါမည္။
လုိအပ္လွ်င္ထား၀ယ္ေဆးရံုၾကီး၌ ကုသေပးပါမည္။
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၁၀.၃ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ သတၱဳ
တူးေဖာ္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမည့္ အၾကိဳကာလမ်ားတြင္
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏ၀
ီ န္ထမ္းမ်ား၊
ပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္

အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ

ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္လုပ္ငန္းရန္ပံုေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း (၃၀) သတ္မွတ္ထားရွိေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းအဖြ႕ဲ
ေဇာ္ဖိုးလ အလတ္စားသတၱဳတြင္း တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ျဖစ္နိုင္ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္

ေအာက္ပါအဖြဲ႕မွ

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

ကြပ္ကဲ

သြားပါမည္။
စဥ္
၁

အမည္
ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္

မူလတာ၀န္
M.D ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳ

အဖြ႕ဲ တာ၀န္
အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္

ဆက္သြယ္ရန္
09 5103415

တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္
၂

ဦးဘီးေဟ

မန္ေနဂ်ာ

အဖြ႕ဲ ၀င္

09 456462418

၃

ဦးလွနိုင္ဦး

Geologist

အဖြ႕ဲ ၀င္

09 450906565

၄

ဦးထြန္းလွေအး

ရပ္မိရပ္ဖ

အဖြ႕ဲ ၀င္

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္ေက်းရြာ
၅

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဟိႏၵားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး

အဖြ႕ဲ ၀င္

၆

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း

အဖြ႕ဲ ၀င္

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အဖြဲ႕၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
(က) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈရွိ/မရွိ (ေက်ာက္ၾကီး/ ေက်ာက္မႈန္/ ေျမဆီလႊာ/
စြန႔ပ
္ စ္ေရ/ေလထုညစ္ညမ္းမႈ)
(ခ) လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈရွိ/မရွိ
(ဂ) ေက်းရြာလူထု ေရသန္႔ ရရွိမႈ လံုေလာက္ျခင္းရွိ/မရွိ
(ဃ) ေလထုညစ္ညမ္းမႈ/ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ/ ဓာတုေဗဒညစ္ညမ္းမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးေပးရန္
(င) ေျမသားတုိက္စားမႈ (Erosion) ေျမထိန္းနံရံခိုင္ခံမႈ၊ ေရလႊမ္းျခင္း (Flooding) တိ႔ု ေစာင့္ၾကပ္
စစ္ေဆးေပးရပါမည္။
(စ) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၁၀၈) အရ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အစီအစဥ္၏ ဇယားပါအတိုင္း ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ အစီရင္ခံစာကို ၀န္ၾကီးရံုးသို႔ (၆) လ
တစ္ၾကိမ္ တင္ျပပါမည္။
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၁။ ေရအရည္အေသြး
ေျမေပၚေရႏွင့္ေျမေအာက္ေရ

အရည္အေသြးအား

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

မည္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမည့္အၾကိဳကာလ၊
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

ေနရာ

သတၱဳတြင္းအနီးရွိ ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းေရ (မပည - ၄၄၄ ၅၆၇)
(lat/lons – 98 ံ 26' 31.2292" E, 14 ံ 04' 15.7087" N)

အၾကိမ္နွင့္တိုင္းတာစစ္ေဆး

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

မည့္ Parameter မ်ား

Arsenic

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္
လိုအပ္လွ်င္ အခါအားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္

၂။ ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး
ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္း ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသြားပါမည္။

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊

သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလ၊

သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျပီးကာလ
ေနရာ

သတၱဳတြင္းေျမေအာက္ Haulage Tunnel ေရထြက္ေပါက္၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္
(မပည - ၄၄၆၆ ၅၆၆၆) (lat/lons – 98 ံ 26' 39.1814" E, 14 ံ 04' 14.6742" N)

အၾကိမ္နွင့္တိုင္းတာစစ္ေဆး

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

မည့္ Parameter မ်ား

Arsenic

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္
လိုအပ္သည့္အခါအားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္
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၃။ ေလထုအရည္အေသြး
ေလထုအရည္အေသြးတိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းအား

လုပ္ကြက္အတြင္းနွင့္

ဆက္စပ္ဧရိယာမ်ားတြင္ တိုင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလ

ေနရာ

လုပ္ကြက္နွင့္ဆက္စပ္ဧရိယာ + (မပည ၄၄၆ ၅၆၄)
(lat/lons – 98 ံ 26' 38.72" E, 14 ံ 04' 15.06" N) ႏွင့္ (lat/lons – 98 ံ 26'
37.5118" E, 14 ံ 04' 66.8997" N)

အၾကိမ္နွင့္တိုင္းတာစစ္ေဆး

(၆)

လတစ္ၾကိမ္

Co,

Co2,

မည့္ Parameter မ်ား

တိုင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္

No,

PM10,

PM2.5,

So2

တိ႔အ
ု ား

အခါအားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္
၄။ ဖုန္မႈန႔္ပ်ံ႕လြင့္မႈ
ေလထုအရည္အေသြးစစ္ေဆးတိုင္းတာရာတြင္ လထုအတြင္းအမႈန္အမႊားပ်ံ႕လြင့္မႈရွိ/
မရွိ

သိရွိႏိုင္ရန္

PM2.5,

PM10 ႏွင့္

၄င္းအထက္အရြယ္ၾကီးမ်ား

ေလထုအတြင္းပ်ံ႕လြင့္မႈကို

တိုင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။

စစ္ေဆးမည့္ကာလ

တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလ မ်ား
တြင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္

ေနရာ

သန္႔စင္စက္ရံုတစ္၀ိုက္ႏွင့္

အျခားေျမသားလုပ္ငန္းမ်ား

ေနရာ (မပည - ၄၄၈ ၅၆၇) (lat/lons – 98

ေဆာင္ရြက္သည့္

ံ 26' 43.4255" E, 14

15.9488" N)

အၾကိမ္နွင့္တိုင္းတာစစ္ေဆး

၆လ - ၈လ/တစ္ၾကိမ္ (မိုးတြင္းကာလမွအပ) စစ္ေဆးပါမည္

မည့္ Parameter မ်ား
တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္
အခါအားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္

ံ 04'
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၅။ ေျမထုအရည္အေသြး
သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသြားပါမည္။
စစ္ေဆးမည့္ကာလ

တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္သည့္ကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္
ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

ေနရာ

Oversize ေက်ာက္ပံုမ်ား၊ Tailing Pond ေျမစာပံုမ်ား
(မပည - ၄၄၅ ၅၆၆, ၄၄၆ ၅၆၆, ၄၄၅ ၅၆၃)
(lat/lons – 98 ံ 26' 34.3398" E, 14 ံ 04' 12.7924" N)
(lat/lons – 98 ံ 26' 37.3888" E, 14 ံ 04' 12.8524" N)
(lat/lons – 98 ံ 26' 34.5243" E, 14 ံ 04' 03.8633" N)

အၾကိမ္

အပတ္စဥ္စစ္ေဆးပါမည္

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

တစ္လတစ္ၾကိမ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာထံတင္ျပရန္

သတ္မွတ္ခ်က္

ေျမစာပံုမ်ားျပိဳမက်ေစရန္
အတားအဆီး

က်င္းေဟာင္းမ်ား၌

ခိုင္ခံ႔မႈရွိေစရန္ႏွင့္

Tailing

ျပန္ျဖည့္ရန္၊

ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ား

ျပန္လည္

စိုက္ပ်ိဳးေပးရန္

၆။ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမူရင္းေဒသ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္မႈ
ရွိနိုင္သည့္ အေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္အစီအစဥ္မ်ားမွာ
စစ္ေဆးမည့္ကာလ

တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္သည့္ကာလ၊

သတၱဳပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္

ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ
ေနရာ

ေျမအသံုးခ်မႈမရွိေသာ

ေျမေနရာမ်ား၌

သည့္ေနရာ၊ က်င္းခ်ိဳင့္မ်ား၌ Tailing

သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းေပးထား
မ်ားျဖည့္ျပီး Top Soil

တင္ျပီး

ေဒသေပါက္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးသည့္ေနရာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ပ်ိဳးခင္း စနစ္
တက် ထူေထာင္ထားသည့္ေနရာ (မပည - ၄၄၅ ၅၆၃, ၄၄၇ ၅၆၂)
(lat/lons – 98 ံ 26' 34.5243" E, 14 ံ 04' 03.8633" N)
(lat/lons – 98 ံ 26' 40.6838" E, 14 ံ 04' 01.0070" N)

အၾကိမ္

(၆) လတစ္ၾကိမ္

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

တစ္လတစ္ၾကိမ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္
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၇။ တိုက္စားမႈႏွင့္နုန္းအနည္က်မႈ
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ေစမည့္ တုိက္စားျပိဳခ်မႈမျဖစ္ေစရန္နွင့္ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းအတြင္း
နည္က်မႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
စစ္ေဆးမည့္ကာလ

တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္သည့္ကာလ၊

သတၱဳပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္

ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ
ေနရာ

ပတ္၀န္းက်င္ရွိေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ား (မပည - ၄၄၇ ၅၆၈)
(lat/lons – 98 ံ 26' 40.3149" E, 14 ံ 04' 18.8651" N)

အၾကိမ္

(၆) လတစ္ၾကိမ္

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

တစ္လတစ္ၾကိမ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္

၈။ လူမႈေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း
တူးေဖာ္သန္႔စင္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းနွင့္ ဆက္စပ္ေက်းရြာ
မ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္နိုင္မႈရွိနိုင္ေသာ အေျခအေနအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ
စစ္ေဆးမည့္အစီအစဥ္မ်ားမွာ
စစ္ေဆးမည့္ကာလ

တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ကာလ၊
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ

စစ္ေဆးမည့္နယ္ပယ္

သတၱဳတြင္းတည္ေနရာ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း
ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ ဆူညံသံ၊ အန႔ံ၊ ဖုန္မႈန္႔
ပ်ံ႕လြင့္မႈ၊

ေလအရည္အေသြး၊

ေျမအရည္အေသြး၊

ေရအရည္အေသြး

စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား ဦးစားေပးအလုပ္ခန္႔ထားျခင္း၊
ေက်းရြာမ်ား၏
ေဒသဖြံ႕ျဖိဳး

လူမႈစီးပြားဘ၀တိုးတတ္ေစရန္

တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရး၊

ေဒသလိုအပ္ခ်က္နွင့္ကိုက္ညွိ၍

ေက်းရြာျပည္သူ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အၾကိမ္

၆လ တစ္ၾကိမ္

တာ၀န္ယူမည့္အဖြဲ႕

အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕

တာ၀န္ခံသည့္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

အစီရင္ခံျခင္း

တစ္လတစ္ၾကိမ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္
မရွိေစရန္၊
အျပန္အလွန္
ရရွိေစရန္

ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားအား

ေက်းရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္

ထိခိုက္မႈ

သတၱဳတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအၾကား

ယံုၾကည္မႈေကာင္းမြန္ေသာအျမင္ျဖင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
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ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အဖြဲ႕သည္
ရရွိေသာ

ပတ္၀န္းက်င္ေလထု၊

အရည္အေသြး၊

ေရထု

ဖုန္မႈန႔ပ
္ ်ံလြင့္မႈ၊

သတၱဳမတူးေဖာ္မီ

အရည္အေသြး၊

တိုက္စားမႈႏွင့္

တိုင္းတာခဲ႔သည့္

ေျမအရည္အေသြး၊

နုန္းအနည္က်မႈ၊

တိုင္းတာ

ေျမေအာက္ေရ

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ၊

လႈမႈေရး

က်န္းမာေရးတို႕၏ အခ်က္အလက္ေပၚမႈတည္ျပီး မူလထက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းရွိ/မရွိ၊ ပတ္၀န္းက်င္
ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ထိေရာက္မႈရွိ/

မရွိကို

အထက္ေဖာ္ျပပါ

ဇယားပါကာလ

သတ္မွတ္ခ်က္ နွင့္အညီ စစ္ေဆးၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
အစီရင္ခံစာပါ သတ္မွတ္ရံပံုေငြ မလံုေလာက္ပါက ထပ္မံျဖည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္
မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၉။ အဆိုျပဳစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရျခင္းအတြက္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီသည္ ဧက ၅၀ ခန္႔ရွိေသာ ေဇာ္ဖိုးလ
လုပ္ကြက္ေပၚတြင္

ေျမေအာက္သတၱဳတူးေဖာ္မႈ

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းေျမသားသည္

Granite ေက်ာက္ေနရာအႏွံႏွင့္ Crop Out ( ေပၚထြက္ေသာ) ဧရိယာျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းဧရိယာ
အတြင္းရွိ

Final

Tailing

Pond

ထဲတြင္

အရြယ္ေသး

( ± 40 − 60 mesh )

သဲေျမမ်ား

ျပန္လည္ဖို႔ျပီးေနာက္ အေပၚေျမထပ္မံ ဖံုးအုပ္ေပးပါမည္။ ၄င္းေနရာ၌ ေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားေသာ
ကြမ္းပင္မ်ား

စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္းျဖင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား

ဆက္လက္

လုပ္ကို္င္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၀။ သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ
ေဇာ္ဖိုးလသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္
ေအာက္ပါအတိုင္းပ်ိဳးခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္
သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ အသစ္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ စီမံကိန္းကို ယခုက
ပင္စတင္၍ ပ်ိဳးခင္းထူေထာင္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးမ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ၀ယ္ယူထား
ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးရန္ ပ်ိဳးပင္အေရအတြက္
(၁) မေဟာ္ဂနီ

၂၀၀၀ ပင္

(၂) ပ်ဥ္းကတိုး

၃၀၀၀ ပင္

(၃) ကြမ္းပင္ ၃၀၀၀ ပင္
ယခုမိုးရာသီတြင္ ပ်ိဳးျပီး အပင္ၾကီးထြားမႈအရ ေျမေပၚခ်၍ စိုက္ပ်ိဳးေပးသြားပါမည္။
ပ်ိဳးခင္း ေဆာင္ရြက္ထားပံု ဓာတ္ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
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ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ပ်ိဳးခင္ပံုမ်ား
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အခန္း (၁၁)
ပတ္၀န္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ အသံုးစရိတ္လ်ာထားခ်က္
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈ၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားအား

ပိတ္သိမ္းမည့္

ပိတ္သိမ္းျပီးကာလမ်ားတြင္

အၾကိဳကာလႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ားကို

သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊
ေဆာင္ရြက္ရမည့္

ဖြဲ႕စည္းထားေသာပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားနွင့္

ပူးေပါင္းကာ

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေကာ္မတီမွဦးေဆာင္၍

အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား

သတၱဳတြင္း

ေဒသခံလုပ္ကြက္

ဖြဲ႕စည္းျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ လစဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တစ္လလွ်င္ ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္
က်ပ္ (၃) သိန္းခန္႔ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သံုးစြဲမည့္ ရံပံုေငြကို သီးျခားစာရင္းဖြင့္လွစ္ျပီး စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
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။

Observer

အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႕၀င္

စီမံကိန္းေၾကာင့္

ထိခိုက္မႈခံစားရခံ႔ပါလွ်င္

အထက္ေဖာ္ျပပါ

ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေအာင္

ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လုိအပ္သည္မ်ားစစ္ေဆးျပီး ေက်နပ္ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ျဖစ္နုိင္
ဆံုးေသာ

ထိခိုက္ခိုက္နိုင္မႈမွာ

ယင္းျမီးမ်ားျပည့္၀စြာ

မထိန္းနိုင္ေသာေၾကာင့္

ဖိုးလက္တိုေခ်ာင္း

ေနာက္ျခင္းသည္သာ အဓိက ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ယင္းကိစၥအတြက္ အျခားနည္းလမ္းအျဖစ္ Fresh Water Source
အသစ္မွ

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာသို႔

ေရပိုက္

(၃"

-

၁")

သြယ္တန္းေပးထားပါသည္။

ပ်က္စီးမႈရွိပါက ေျမမ်ား/ ရႊ႕ံ မ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ တန္ဖိုးေပးေလ်ာ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

စိုက္ခင္းမ်ား

92
ထိခုိက္ခံစားရမႈရွိပါက
ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ စီမံခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ထိခုိက္နိုင္မႈ
ေရေနာက္စီးဆင္းေစမႈ

ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံခ်က္
(က) သန္႔စင္စက္ရ၌
ံု ပင္ ေရေနာက္မက်ရန္ ကာကြယ္ထားျခင္း
(ခ) ေက်းရြာလူထုေရသန္႔ ရရန္ ပိုက္အသစ္သယ
ြ ္ေပးထားျခင္း
(ဂ) စိုက္ခင္ထိခိုက္ပါက ေပးေလ်ာ္မႈျပဳေစျခင္း

ဆူညံသံ

ေ၀းကြာသျဖင့္ ထိခုိက္မႈမရွိနုိင္ပါ

အနံ႔
လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ

စီမံကိန္းမွ လမ္းျပဳျပင္ေပးထားသျဖင့္ မူလထက္မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ေနပါသည္။

ပညာေရး

စီမံကိန္းမွ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေပးထားပါသည္။

လူမႈစီးပြား

လုပက
္ ြက္တြင္း ေဒသခံစိုက္ခင္းမရွိပါ။ စီးပြားေရး ပတ္သက္မႈမရွိပါ။

က်န္းမာေရး

ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲေဆးရံုကို အားျပဳေနၾကရပါသည္။
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နိဂံုး
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ တူးေဖာ္သန္႔စင္
သတၱဳထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္
ဖြဲ႕စည္း၍

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ

အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္

အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ျပီး

ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏

ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္

အတြင္း၌ သတၱဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အလုပ္သမား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္း
မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈပါ

အစီအမံမ်ား

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္
စနစ္တက်

အစားထိုးစုိက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စသည့္

ေတာင္ပိုင္းကမာၻ

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
ေက်းရြာလူထုနွင့္ အတူ လက္တြဲညီညာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။
ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္တို႔ကို ကၽြမ္းက်င္သူတို႔မွ
စီစစ္ေလ့လာတိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေရးဆြဲျပဳစုထားေသာ ဤကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီရင္ခံစာတို႔အား စီစစ္အတည္ျပဳေပးနိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဦးခင္ေမာင္ေလး
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

Email: https:imeholdings.com.mm/mineral-mining/
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၃)

103

104

105

106

