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Aစီရင္ခံစာAက်U္းခ်ဳပ္ 
Aခန္း (၁) 
(၁) ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ 

ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြ ဲဟိႏၵားေက်းရြာAုပ္စု ဖိုးလက္တုိေဒသ၌ ခဲမျဖဴ Aျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ 
တႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် (၁၃.၈) မက္တန္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ Aလတ္စား သတၱဳတြင္း 
တခုျဖစ္ပါသည္။ ၁" = ၁ မိုင္စေကး ေျမပံုAမွတ္ ၉၅ J/8 တြင္က်ေရာက္ျပီး (၄၄၄ ၅၆၁၊ ၄၄၄ ၅၆၇၊ ၄၄၈ 
၅၆၇၊ ၄၄၈ ၅၆၁) Eက (၄၉.၅) Eက က်ယ္၀န္းပါသည္။ 

(၂) ေျမေAာက္သတၱဳေၾကာတူးရန္ Jack Hammer ၃ စုံ ေလညွစ္စက္တစ္လုံးကို Aေျခခံျပီး ေျမေAာက္ 
သတၱဳတူးေဖာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမေAာက္၌ ယမ္းခြဲျပီး Mucking Crawler ျဖင့္ က်ံဳး၍ Mine Car ငယ္ (3 
- 4 ton) ျဖင့္ သန္႔စင္စက္ရံုသုိ႔ သယ္ယူျပီး Primary, Secondary, Roll Crusher တို႔ျဖင့္ၾကိတ္ျပီး Jig (၂) 
ဆင့္၊ Shaking Table (၆) လုံးျဖင့္ သန္႔စင္ယူပါမည္။ စက္ပစၥည္းစာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၃) ေျမေAာက္သတၱဳ တူးေဖာ္နည္းစနစ္ျဖင့္ သတၱဳထုတ္ယူပါမည္။ နွစ္Aလုိက္တူးေဖာ္မည့္ တန္ခ်ိန္ကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တစ္လလွ်င္ (သလင္းေၾကာ+ေက်ာက္သား) ပ်မ္းမွ်တန္ခ်ိန္ ၉၈၅.၈ - ၁၀၈၅ 
မက္တန္ တူးေဖာ္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေျမေAာက္သတၱဳေၾကာရိွသည့္ေနရာ၌ ယမ္းတြင္းတူး၊ 
ယမ္းသိပ္၊ ယမ္းခြဲ၍ Broken Ore မ်ားထုတ္ယူပါမည္။ သန္႔စင္စက္ရံု၌လည္း ေရျဖင့္ Gravity 
Concentration Aရ သတၱဳ သန္႔စင္ထုတ္ယူပါမည္။ 

(၄) Aေျခခံ Aေဆာက္AUးီေဆာက္မည့္စာရင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈရံုး၊ သန္႔စင္စက္ရံု၊ Aလုပ္သမား 
Aိပ္ေဆာင္တို႔ ေဆာက္လုပ္ျပီး မီးစက္+Compressor Aလုပ္ရံုမ်ား ေဆာက္ထားပါမည္။ Tailing Pond 
(3) ခု (500 cu.m, 400 cu.m, 300 cu.m) တူးေဖာ္ျပီး Tailing မ်ား ထိန္းသိမ္းျပီး ပတ္၀န္းက်င္ 
မထိခိုက္ေAာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(၅) ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစU ္မွာ ေျမေAာက္ သတၱဳေၾကာကို ေလဖိAားသံုး Jack Hammer ျဖင့္ ေဖာက္ပါမည္။ 
တလလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၀၇၈ မက္တန္ (၁၄၄၀၈.၈ Cu.ft) ခြဲထုတ္ယူပါမည္။ သတၱဳမပါေသာ Host Rock ကို 
ေျမေAာက္လႈိဏ္ဂူေဟာင္း၌ ျပန္ဖို႔ေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုေနပါက ျပင္ပ၌လမ္းခင္းေပးျခင္း၊ 
Oversize စုပံုေနရာ၌လည္းေကာင္း စုပုံေပးပါမည္။ သတၱဳပါေသာ Broken Ore ကုိ သန္႔စင္စက္ရုံသို႔ 
Mine Car မ်ားျဖင့္ သယ္ယူ၍ Jig (၂) ဆင့္ျဖင့္ Jig Spigot Concentrate မ်ားထုတ္ယူျခင္း၊ Shaking 
Table မ်ား (၆) လုံး ဆက္လက္သန္႔စင္ျခင္း Magnetic Separator ျဖင့္ သန္႔စင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ၆၅% Wo3 
ရွိေသာ သတၱဳသန္႔စင္ထုတ္ယူပါမည္။ 500 cu.m, 400 cu.m, 300 cu.m ရိွေသာ Tailing Pond (၃) 
ခုကို သန္႔စင္စက္ရုံ၌ တည္ထားျပီး Tailing မ်ား Aနည္ထိုင္ေစပါမည္။ ၄င္း Tailing မ်ား 
Aနည္ထုိင္ျပီးေနာက္ Excavator ျဖင့္ က်ံဳးျပီး Tipper ျဖင့္ ယခင္က်င္းေဟာင္း ၄ ေနရာတြင္ (၄၄၆ ၅၆၆၊ 
၄၄၅ ၅၆၇၊ ၄၄၅ ၅၆၃၊ ၄၄၅ ၅၆၂) သိုေလွာင္ထားပါမည္။ 

(၆)  ယမ္းသုံးစြဲမႈ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပ်မ္းမွ်Aားျဖင့္ ႏွစ္စU ္ Emulsion 9780 kg, Detonator 839 ခု, Primer 
23495 ခု, Safety Fuse 4196 မီတာ, Cortex 25173 မီတာ, Electric Detonator 3355 ခု 
သုံးရန္လ်ာထားပါသည္။ ႏွစ္Aလုိက္သုံးစြဲရန္ လ်ာထားခ်က္ကုိ ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၇)  စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ/ထုတ္လႊတ္မႈ ႏွင့္ Aေႏွာင့္Aယွက္ ျဖစ္ေစမႈ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေသာ ယမ္းေဖာက္ခြဲျခငး္ေၾကာင့္ Aနံ႔ Aသက္ထြက္ျခင္း၊ ဆူညံျခင္း ျဖစ္ေပၚနုိင္ပါသည္။ 
သတၱဳသန္႔စင္စက္ရံု ဆူညံသံ၊ ေပၚထြက္ျခင္း၊ တုန္ခါမႈ၊ ဖုန္Aနည္းငယ္ထျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ္လည္း 
စုစည္းAနံ႔ (သုိ႔) ပ်ံလြင့္ Aနံ႔ မ်ားေပၚထြက္လာနိုင္သည္Aထိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပါ။ Tailing မ်ား 
ပတ္၀န္းက်င္ Aေႏွာင့္Aယွက္မျဖစ္ေစရန္ Tailing Pond (၃) ဆင့္ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 
Aနီးဆုံးၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ (၂.၅) မိုင္ကြာေ၀းသျဖင့္ ေက်းရြာလူထုAား Aေႏွာင့္Aယွက္ 
မျဖစ္ေAာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 



(၈) စီမံကိန္း Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းAဆင့္မ်ားႏွင့္ Aခ်ိန္ဇယား 
Aဆင့္ (၁) မွတ္တုိင္စိုက္ထူျခင္း၊ ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း 
Aဆင့္ (၂) Aေဆာက္AU ီး Aေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ သတၱဳသန္႔စင္စက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ Tailing Pond 

မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း စြန္႔ပစ္ေနရာျပင္ဆင္ျခင္း 
Aဆင့္ (၃) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ား သက္မွတ္ေနရာ၌စုပံုျခင္း၊ Aသုံးမျပဳေသာ ေနရာ 

မ်ား၌ သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ ေလ/ေရ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းမႈ 
Aတြက္ Aဆင့္လုိက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

Aဆင့္ (၄) ရပ္ဆုိင္းကာလ ျဖစ္ပါသည္။ AဓိကAားျဖင့္   Reclamation    ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ 
ပါသည္။ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေလ/ေရ/ေျမ စမ္းသပ္တိုင္းတာေပးျခင္း 

Aဆင့္ (၅)  ပိတ္သိမ္းကာလ 
                      Aေဆာက္AU ီးဖ်က္ေပးျခင္း၊ ေျမမ်ား သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ 

ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ Aစားထုိးသစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္းတို႔ (၅) ႏွစ္Aထိ ေစာင့္ၾကပ္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

Aခန္း (၂) 
ေျမပုံုကားခ်ပ္မ်ား 
(က) ေဇာ္ဖိုးလ၏ လုပ္ကြက္ေျမပံုကုိ ၁"=၁ မိုင္စေကး ေျမပုံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ UTM ေျမပံုျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

Google Map ျဖင့္ (၅) မိုင္ ပတ္လည္ျမင္ေတြ႕နိုင္သည့္ ေကာင္းကင္ေျမပံုကုိလည္းေကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(ခ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ Aဆင့္ဆင့္နွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ AေျခAေနျပကားခ်ပ္ ေရးဆြဲေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ 

(ဂ) ၁ - စြန္႔ပစ္ေရထြက္ရွိမႈႏွင့္ ျပန္လည္Aသုံးျပဳမႈ AေျခAေနျပကားခ်ပ္ေရးဆြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
     ၂ - Adit ႏွင့္ Treatment Plant တုိ႔တည္ေနရာျပေျမပုံေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
A ခန္း (၃) 
            လုပ္ငန္းရွင္မ်ားA ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
            ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေA ာင္ (၆) မမန(နိုင္) ၁၂၈၆၄၉ 
                           Tel Ph: 09.5103415 
             သည္ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္ျပီး Uီးေဇာ္ျမင့္ထူး၊ Uီးဟုန္ခ်င္ပန္း တုိ႔သည္လည္း Share 
Holder မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 
A ခန္း (၄)  
                     ကနUီး ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားစာရင္း၌ Uီးခင္ေမာင္ေလး 
(Geologist) မွ တာ၀န္ခံUီးေဆာင္ျပီး၊ Uီးမင္းဇင္ (Mining Engineer)၊ Uီးလွနိုင္Uီး (Geologist)၊ 
ေဒါက္တာဟုန္ခ်င္ပန္း၊ Uီးေက်ာ္ေဌးလြင္ (Chemistry)၊ Uီးဘီးေဟ (Zoology) တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ 
A ခန္း (၅)  
                  လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည့္ Uပေဒ၊ နည္းUပေဒ၊ စည္းမ်U္း စည္းကမ္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ 
မူ၀ါဒႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ A ဖြဲ႕A စည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုA စိုးရ တုိင္းေဒသၾကီး 
A စိုးရတုိ႔၏ A မိန္႔ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိလည္းေကာင္း၊ A မွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးUီးစီးဌာန၏ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေရးA ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း A ေကာင္A ထည္ 
ေဖာ္မည့္ A ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 



A ခန္း (၆) 
စီမံကိန္းA နီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာA ေျခA ေန 
(၁) ေရလမ္းA သံုးျပဳသြားလာနိုင္ေသာ ေခ်ာင္းမ်ားမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားမရိွေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(၂) မိုးေရခ်ိန္ ၂၀၀ လက္မ/တစ္ႏွစ္ ရွိေသာေဒသ ျဖစ္ျပီး A ဓိကA ားျဖင့္ သီဟို႒္ပင္၊ ဖာလာေစ႔ပင္၊ 

ကြမ္းသီးပင္၊ ရာဘာပင္၊ ဌက္ေပ်ာပင္ႏွင့္ ေတာင္ယာစပါး စိုက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။ 
(၃) ေခ်ာင္းၾကီးမ်ားမွာ A ေနာက္မွ A ေရွ႕သုိ႔ A ျပိဳင္နီးပါးစီးဆင္းေနပါသည္။ လုပ္ကြက္သည္ ၂၀၅၀ - ၂၂၀၀ 

ေပA တြင္းA ျမင့္ရွိျပီး ဖိုးလက္တုိေခ်ာင္းတြင္ A ျမင့္ ၉' - ၂၅' ခန္႔ရိွ Water Fall မ်ားစြာရိွေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖိုးလက္တုိေခ်ာင္းမွာ မိုးေရက်ဆင္းမႈေပၚမူတည္ျပီး ၁၀ ေပ - ၁၈ ေပ 
A က်ယ္စီးဆင္းျပီး၊ မိုးတြင္း၌ ေရေနာက္ျပီး ေႏြကာလ၌ ေရၾကည္ပါသည္။ 

(၄) သတၱဳေၾကာသည္ Granite ေက်ာက္A တြင္းတိုး၀င္ေနျပီး ၂ - ၅' ခန္႔ထူးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ N-S 
Trend ရွိပါသည္။ 

(၅) ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္A နီးရွိ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာသည္ လမ္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းသျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ 
လူမႈေရး၊ ပညာေရး A ေျခA ေန သင့္တင့္ပါသည္။ ကြမ္း၊ရာဘာ ကုိA ဓိကထား စုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ 
လုပ္ကြက္ေတာင္ကုန္းသည္ ေက်ာက္မ်ားေပၚထြက္ေနသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းလုပ္သူမရိွပါ။ 

(၆) ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာသည္ A နီးဆုံး ဟိႏၵားေက်းရြာ (၄ မိုင္ခန္႔ကြာ) ၌ A ထက္တန္းေက်ာင္းရွိပါသည္။ 
ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြ ဲ (၇ မိုင္ခန္႔ကြာ) ၌ တုိက္နယ္ေဆးရုံရွိပါသည္။ ရြာ၌လည္း မူလတန္းေက်ာင္း၊ ဗုဒၶဘာသ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွစ္ခုိးေက်ာင္းတုိ႔ ရွိၾကပါသည္။ ထို႔A တူ A နီးရွိ 
ဖိုးလက္တုိရြာ၌လည္း A လားတူ ေက်ာင္းမ်ားရိွပါသည္။  လက္ရွိA နီးရွိ ပတ္၀န္းက်င္ A ရည္A ေသြး 
တုိင္းတာမႈကို ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပA ပ္ပါသည္။ 

A ခန္း (၇)  
ပတ္၀န္းက်င္A ေပၚဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈA ား ေဖာ္ထုတ္ခ်က္နွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
                        သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ စက္ယႏၲရား သုံးစြဲျခင္း၊ ၾကိတ္ခြဲသန္႔စင္ျခင္း လုပ္ငန္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလ့လာထားျပီး ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပA ပ္ပါသည္။ 
A ခန္း (၈) 
A မ်ားျပည္သူနွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 
(က) ၂၀၁၇ ခု ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ ကုမၸဏီမွ ရွာေဖြေရးဘူမိေဗဒပညာရွင္ Uီးသိန္းေက်ာ္မွ ရြာသား (၄၂) 

UီးA ား ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာ ဘုရားေက်ာင္း၌ ရွင္းလင္းျပသခဲ႔ပါသည္။ 
(i) ေခ်ာင္းတြင္း ေရေနာက္စြန္႔ပစ္မႈမျပဳရန္ 
(ii) လမ္းျပဳျပင္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးျပီး ကုမၸဏီဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ (ဓါတ္ပံု ေဖာ္ျပ) 

(ခ) ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္တြင္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာ ဘုရားေက်ာင္း၌ ဒုတိယA ၾကိမ္ 
ေတြ႕ဆုံပါသည္။ လူUီးေရ (၅၀) Uီး တက္ေ၇ာက္ပါသည္။ (ဓါတ္ပံု ေဖာ္ျပ) 
- A ဓိကA ားျဖင့္ ေခ်ာင္းA တြင္းေရေနာက္စြန္႔ပစ္ျခင္း မျပဳရန္နွင့္ လမ္းျပဳျပင္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးပါသည္။ 

(လမ္းျပဳျပင္ေပးျပးီျဖစ္ပါသည္) 
A ခန္း (၉)  
ပတ္၀န္းက်င္A ေပၚဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈA ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ A စီA စU္ 
                    ဆူညံသံ၊ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စြန္႔ပစ္A ရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ A နံ႔၊ ထိခုိက္မႈ၊ ေဘးA ႏၲရာယ္ရွိ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားပ်ံ႕ႏွံမႈ၊ ဓာတုေဆးသုံးစြဲမႈ၊ ဓါတ္ေငြ႕သုံးစြဲမႈ၊ ေဂဟစနစ္တို႔A ား ဆုိးက်ိဳး 



မသက္ေရာက္ေစရန္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ A စီA စU္ကုိ ဇယားေရးဆြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရးကုိလည္း ဇယားေရးဆြဲတင္ျပထားပါသည္။ 
A ခန္း (၁၀)  
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္ 
၁။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းA ဆင့္လိုက္A ေၾကာင္းA ရာေဖာ္ျပခ်က္ 
A ခန္း (၁) ၌ ေဖာ္ျပထားျပီး မပါ၀င္ေသာ A ခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(က) ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္နွင့္ ထြက္ရွိမႈ - ႏွစ္စU္ထုတ္လုပ္နိုင္မည့္ ခန္႔မွန္းတန္ခ်ိန္ကို ဇယားျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(ခ)  တစ္ႏွစ္A တြက္ ေရလုိA ပ္ခ်က္ - ၂၄၉၆၀၀၀ Gal/yr A ားတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(ဂ)  လုပ္သားမ်ားသုံးစြဲေရ - ယခင္A သုံးျပဳခဲ႔ေသာ မပည ၄၄၁ ၅၆၆ ေနရာမွ သြယ္ယူသုုံးယူပံု 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(ဃ) ဒီဇယ္ဆီသုံးစြဲမႈ - (၁၀) နွစ္စာ ၄၄၂၉၈၀ ဂါလံ သုံးစြဲမည့္လ်ာထားခ်က္A ား ႏွစ္A လုိက္ 

တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(င) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းA ဆင့္လုိက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

(င-၁) A ၾကိဳတည္ေဆာက္မည့္ A ေဆာက္A Uီးမ်ား 
(င-၂) သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌ A ေဆာက္A Uီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္း တပ္ဆင္ 

ျခင္း တုိ႔ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
၂။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
                       ဤA ပိုဒ္တြင္ Main Haulage မွ (၁၀) ႏွစ္ A တြက္ Broken Ore + Host Rock 

(၁၀၇၇၉၆) မက္တန္ သယ္ယူျပီး (၉၇၀၁၆) မက္တန္ ၾကိတ္ခြဲမည္ကုိ နွစ္A လုိက္ ဇယားျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

                                                  ေျမေA ာက္ယမ္းတြင္းတူးရာ၌ က်န္းမာေရး မထိခိုက္ေစရန္ Wet Drilling ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ 
ေက်ာက္စ ေက်ာက္န ရွင္းလင္းသည္ထိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Host Rock ကုိ ေျမေA ာက္ Adit ၌ ပင္ 
စုပုံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မလုံေလာက္ပါက (၁၀) နွစ္ A တြက္ ၂၈၁၀၀ မက္တန္ထိ ထြက္လာနိုင္သျဖင့္ 
(Cross – Cut မ်ားပါ၀င္) ျပင္ပ၌ စုပံုရန ္၇၃၆၂၀ မက္တန္ စုပံုနိုင္ေသာ ယခင္ Oversize စုပုံသည့္ ေနရာ 
(မပည - ၄၄၅ ၅၆၆) ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Tailing ၉၇၀၁၆ မက္တန္ကုိ မပည - ၄၄၆ ၅၆၆၊ ၄၄၅ ၅၆၇၊ 
၄၄၅ ၅၆၂၊ ၄၄၅ ၅၆၃ (၄) ေနရာ၌ ၁၅၈၃၀၀ မက္တန္ ထိ စုပံုနိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယားျဖင့္ 
တင္ျပထားပါသည္။ 

                                                      Tailing မ်ား ေလွာင္ေသာ ယခင္ ကန္ေဟာင္း (လုပ္ကြက္ေဟာင္း) မ်ားကုိ ဂရုတစိုက္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ A စီA စU္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

                          ေက်ာက္ၾကီး/ သဲ (Tailing) တို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
နည္းလမ္းA ား ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၃။ ရပ္ဆိုင္းျခင္း - လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက တူးေဖာ္မႈ သန္႔စင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္္နားပါမည္။ 
၄။ ပိတ္သိမ္းျခင္း ပိတ္သိမ္းကာလ 

(က) A ေပၚယံေျမဆီလႊာဖယ္ရွားမႈမရွိပံုႏွင့္ သန္႔စင္စက္ရံုထိပ္ 100 x 500 မီတာသာ Ore Piling A တြက္ 
ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
(ခ) Tailing Pond မ်ားထဲတြင္ Tailing မ်ားေလွာင္၍ ထိန္းထားရန္ လုံေလာက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
တူးေဖာ္မည့္ ထုထည္ထက္ပိုမုိေလွာင္နိုင္ပါမည္။ 



(ဂ) စြန္႔ပစ္ေျမစာ ကုိ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျပီး သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးမည့္A စီA စU္မ်ား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
(ဃ) စြန္႔ပစ္ေရကန္/A င္၀ိုင္းကန္မ်ားလည္း A ပိုဒ္ (ဂ) သို႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးပါမည္။ 
(င) A ုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စက္မႈဆိုင္ရာ A ေဆာက္A Uီး၊ လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ားကုိ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ A ခါ 
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသြားပါမည္။ 
(စ) ေဒသခံ လုပ္သားမ်ားကုိ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းပါက ဤကုမၸဏီမွ A ျခားေဒသ၌လုပ္ကိုင္ေသာ 
လုပ္ကြက္ မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားေပးပါမည္။ 
(ဆ) A လတ္စား သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းျပီးပါက (၅) နွစ္A ထိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ထိန္းသိမ္း 
ေပးပါမည္။ 
(ဇ) သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းA တြက္ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈ လုပ္ငန္း 
စU္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ PH, Acid ဓာတ္တုိင္းတာေပးျခင္း၊ A ေပါက္မ်ားျဖည့္ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးပါမည္။ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းမႈဇယား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(စ်) ရံပံုေငြလ်ာထားျခင္းကုိ သတၱဳတြင္းနည္းUပေဒ ၁၈၅ (င) ကိုလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၅။ Uပေဒဆိုင္ရာလိုA ပ္ခ်က္မ်ား 

(က) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးမႈ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း A ပိုဒ္ 
(၁၀) ပိုဒ္ ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(ခ) Uပေဒ၊ နည္းUပေဒ လိုက္နာမည့္A ေၾကာင္း Uပေဒ (၃၂) ခကုိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(ဂ) ျပည္တြင္းနွင့္ နုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားA ေနျဖင့္ 

(i) စြန္႔လြတ္A ရည္ဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ 
(ii) ပတ္၀န္းက်င္ေလထုA ရည္A ေသြး 
(iii) ဆူညံသံ 
(iv) A နံ႔ 
(v) လူမႈေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (၁၃) ခ်က္ေဖာ္ျပထားျပီး ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။ 

၆။ ပတ္၀န္းက်က္A ေပၚသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ေစနုိင္ေသာ ေျမA သုံးခ်ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုကြဲမ်ား၏ မူရင္းေဒသမ်ား ပ်က္စီး 
ျခင္း၊ စက္A င္A ားသုံးစြဲျခင္း၊ ဆူညံသံနွင့္ တုန္ခါမႈျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေလA ရည္A ေသြး၊ ေရA ရည္A ေသြး၊ 
A ညစ္A ေၾကး၊ ေဘးA ႏၲရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ားထြက္ရွိျခင္း၊ သဘာ၀A လွပ်က္စးီျခင္းတုိ႔ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းဇယားA ျပင္ ထိခိုက္မႈ A ဆင့္A တန္း၊ A ၾကိမ္၊ 
ပမာဏ ဇယားမ်ားလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၇။ ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ A စီA စU္A ေကာင္A ထည္ေဖာ္မည့္A ဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း ၄င္း ရံပုံေငြလ်ာထားျခင္းကုိ 
ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁.၅% မွ ၃% A တြင္းထူေထာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၈။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ A စီA စU္A ေကာင္A ထည္ေဖာ္မည့္ A ဖြဲ႕တြင္ ဤကုမၸဏီ၏ M.D ေဒါက္တာ 
စြမ္းထက္ေA ာင္ Uီးစီးေသာ (၅) Uီး A ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕ထားပါသည္။ လစU္ စီစU္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၉။ Corporate Social Responsibility . CSR လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ A ေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ 
လ်ာထားခ်က္၏ ၂% သံုးစြဲရန္ လ်ာထားပါသည္။ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးမႈ၊ 
A မ်ားသံုး တယ္လီဖုန္း တပ္ဆင္ေပးမႈ၊ ဖိုးလက္တုိရြာမွ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာA ား ကားလမ္းျပင္ဆင္ 
ခင္းေပးပံုမ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁၀။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား 



၁၀-၁ လက္ရွိA ေျခA ေနA ေနျဖင့္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈတိုင္းတာျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထားသုိျခင္း၊ 
စြန္႔ပစ္ေရ ညစ္ညမ္းမႈမရွိေစေရး၊ ေလထုA ရည္A ေသြး A ေျခA ေနကိ ုAQI တုိင္းတာမႈမ်ား၊ A နံ႔၊ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္း၊ ေရA ရည္A ေသြး တုိင္းတာမႈA ေျဖမ်ား၊ တုိက္စားမႈႏွင့္ ႏုန္းA နည္က်မႈ၊ 
ေျမA ရည္A ေသြး၊ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေလ့လာမႈ (Flora+fauna) တုိ႔ကုိ ဇယားမ်ားျပဳစုေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ 

၁၀-၂ လုပ္ငန္းခြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ 
(က) A ထူးသျဖင့္ ယမ္းကိုင္တြယ္ A သုံးျပဳမႈကုိလည္းေကာင္း၊ စက္ေမာင္း/စက္ျပင္တာ၀န္မ်ား၊ 

ေျမေA ာက္ေလညစ္ညမ္းမႈ ဘာသာရပ္တုိ႕ကုိေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ 
(ခ)  A ေရးေပၚေဘးA ႏၲရာယ္ က်ေရာက္ပါက ေဆာင္ရြက္တတ္ရန္လညး္ေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာလုပ္ကုိင္ရန္ လုပ္ငန္းသုံးကာကြယ္ေရး ၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္ရန္ 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

၁၀-၃ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္ 
         ကုမၸဏီသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ ေA ာက္ပါတုိ႔ကို A ျမဲေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေနပါမည္။ 

(၁) ေရA ရည္A ေသြး 
(၂) ေျမေA ာက္ေရA ရည္A ေသြး 
(၃) ေလထု A ရည္A ေသြး 
(၄) ဖုန္မႈန္႔ပ်ံ႕လြင့္မႈ 
(၅) ေျမထုA ရည္A ေသြး 
(၆) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ 
(၇) တုိက္စားမႈႏွင့္ A နည္က်မႈ 
(၈) လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား 

                               တုိ႔A ား ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး A ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ စနစ္A ား 
ေရးသားထားပါသည္။ လုပ္ငန္းA လိုက္ ၾကည့္ရႈရမည့္ေနရာ A ၾကိမ္တုိ႔ကုိ ေခါင္းစU္A လုိက္ 
သီးျခားဇယားဆြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

A ခန္း (၁၁) 
                      ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ A စီA စU္ကုိ A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ရန္ ကုမၸဏီ MD 

ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေA ာင္ Uီးေဆာင္ျပီး၊ မန္ေနဂ်ာ Uီးဘီးေဟနွင့္ A မွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
Observer ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ စုစုေပါင္း (၅) Uီးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

နိဂုံး  
                     ကနUီး ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္ကုိ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာျပီး စိစစ္တင္ျပျခင္းA ား ခြင့္ျပဳနုိင္ရန္ ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။ 
 

 

 

 

 

 

 



A ခန္း (၁) 

စီမံကိန္းA ေၾကာင္းA ရာ 

၁.၁ စီမံကိန္းA ရြယ္A စား 

                ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ တနသၤာရီတုိင္း၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ 
ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တုိေဒသတြင္ ခဲမျဖဴနွင့္ A ျဖိဳက္နက ္ သတၱဳရွာေဖြ 
စမ္းသပ္တုိင္းတာခဲ႔ျပီးျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ သတၱဳသုိက္ပမာဏကုိ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ 
ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းEရိယာသည္ 95 J/8 ေပၚရိွ ေျမပုံညႊန္း ၄၄၄ ၅၆၁၊           
၄၄၄ ၅၆၇၊ ၄၄၈ ၅၆၇၊ ၄၄၈ ၅၆၁ A တြင္းက်ေရာက္ျပီး A က်ယ္A ၀န္း (၄၉.၅) Eက           
(၀.၁၉၈၃ စတုန္းရန္းကီလုိမီတာ) ရွိပါသည္။ UTM (myanmar Datum 2000) ေျမပုံညႊန္းမွာ ေျမပံုA မွတ္ 
၁၄၉၈ - ၀၈ A တြင္း က်ေရာက္ျပီး မပည (A) 440126 1555353 (B) 440492 1555359 (C) 440502 

1554811 (D) 440136 1554804 တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခဲမျဖဴ A ျဖိဳက္နက္ေရာရာ သတၱဳ (၁၃.၈) တန္ ထုတ္လုပ္ရန္ 
လ်ာထားသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ A လတ္စား ဓါတ္သတၱဳ ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၂ တပ္ဆင္မႈ 

               A ထက္ေဖာ္ျပသည့္ ေဇာ္ဖုိးလ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္း၌ ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္ေရာရာသတၱဳ ႏွစ္စU္ 
ပ်မ္းမွ် (၁၃.၈) မက္တန္ ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ ေA ာက္ပါစက္ပစၥည္းႏွင့္ ယႏၲရားမ်ား တပ္ဆင္လည္ပတ္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စU္ ယႏၲရား/ စက္ပစၥည္း A ေရA တြက္ မွတ္ခ်က္ 

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 ၂ စံု  

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 (?) ေရA ားလံုေလာက္လွ်င္ 

 

 



၁.၃ A သုံးျပဳမည့္နည္းပညာ 

                 Granite ထဲသုိ႔ တိုး၀င္ေနေသာ Mineralized Quartz Vein ကို Underground Mining 
Method ကုိ A သုံးျပဳ၍ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳပါသလင္းေၾကာသည္ ၃ ေပ 
မွ ၄ ေပ ထိထူခဲ႔လွ်င္ Quartz Vein (သလင္းေၾကာ) A ဓိကထား တူးေဖာ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၃ ေပ 
ေA ာက္သာထူသည့္ သတၱဳစြဲသလင္းေၾကာမ်ားကုိ တူးေဖာ္ရာ၌ မိခင္ေက်ာက္ (Host Rock) ျဖစ္သည့္ 
Granite ကုိပါ ထည့္သြင္းယမ္းခြဲျပီး လမ္းဖြင့္ရပါမည္။ သတၱဳပါ၀င္မႈA ရ နွစ္A လိုက္တူးေဖာ္မည့္ တန္ခ်ိန္ 
မွာေA ာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

                ပထမႏွစ္၌ ၇၆၄၂.၉၆၅ မက္တန္၊ ဒုတိယႏွစ္၌ ၈၀၉၀.၁၃၇ မက္တန္၊ တတိယနွစ္၌ 
၈၀၉၀.၁၃၇ မက္တန္၊ စတုတၳႏွစ္၌ ၁၁၈၄၅.၂၄ မက္တန္၊ ပUၥမနွစ္၌ ၁၅၆၄၄.၀၉၀ မက္တန္၊ ဆ႒မႏွစ္၌ 
၁၄၈၉၈.၈ မက္တန္၊ သတၱမႏွစ္၌ ၁၁၆၁၉.၄၉၈ မက္တန္၊ A ႒မႏွစ္၌ ၁၁၇၄၄.၁၇၂ မက္တန္၊ န၀မႏွစ္၌ 
၉၆၅၄.၄၄၈ မက္တန္၊ ဒႆမႏွစ္၌ ၉၂၀၃.၈၃၈ မက္တန္ တူးေဖာ္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 
ပ်မ္းမွ်A ားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ (ေက်ာက္သား+သလင္းေၾကာ) တန္ခ်ိန္ ၉၈၅.၈ - ၁၀၈၅ မက္တန္ ခန္႔ 
တူးေဖာ္ပါမည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆၅% ပါ၀င္ေသာ ခဲမျဖဴ A ျဖိဳက္နက္ေရာရာ concentrate (၁၃.၈) တန္ 
ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ မိခင္ေက်ာက္ (Host Rock) နွင့္သလင္းေၾကာ တုိ႔တြင္ 
ယမ္းတြင္းေဖာက္ျပီး ယမ္းသိပ္ယမ္းခြဲပါမည္။ မိခင္ေက်ာက္မ်ားကို တူးေဖာ္ထားျပီးျဖစ္သည့္ လႈိဏ္ဂူ 
(Adit) A တြင္းျပန္လည္ျဖည့္ရာတြင္ A သုံးျပဳပါမည္။ သတၱဳပါသလင္းေၾကာေျမစာကုိ (Broken Ore) 3-4 
ton Mine Car ျဖင့္သယ္ယူျပီး သန္႔စင္စက္ရံုရွိရာသို႔ တုိက္ရိုက္ပို႔ပါမည္။ ယင္းေျမစာ (Broken Ore) ကို 
Primary Jaw, Secondary Jaw, Roll Crusher တို႔ျဖင့္ၾကိတ္ျပီး Jig (၂) စံု၊ Shaking Table (၆) လုံးျဖင့္ 
ျဖင့္ေဆးေၾကာပါမည္။ ထို႔ျပင္ Middling မ်ားကုိ Ball Mill (ငယ္) ျဖင့္ထပ္မံၾကိတ္ျပီး Shaking Table 
ျဖင့္ထပ္မံ ေဆးယူျပီး Recovery တက္လာရန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သံလိုက္ေသာ သတၱဳပါ၀င္ပါက 
Magnetic Separator  ျဖင့္လည္းခြဲျခားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၁.၄ A ေျခခံA ေဆာက္A Uီးမ်ား 

                      ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလ A လတ္စားလုပ္ကြက္၌ 
ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ သတၱဳမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ေA ာက္ပါA ေျခခံ A ေဆာက္A Uီးမ်ား ေဆာက္ 
လုပ္A သုံးျပဳပါမည္။ 

(က) A ုပ္ခ်ဳပ္မႈရုံး (L 30' x W 20' x H 18')                                        ၁ လုံး  

(ခ) သန္႔စင္စက္ရံု (60m x 70m) 4 levels (မပည - ၄၄၉၀ ၅၆၇၃)  ၁ လုံး  

(ဂ) A လုပ္သမားA ိပ္ေဆာင္ (L 30' x W 22' x H 10')  ၂ လုံး 

(ဃ) 1st Stage Tailing Pond (500 cu.m) ၁ လုံး 

 (င) 2nd Stage Tailing Pond (400 cu.m) ၁ လုံး 

(စ)  3rd Stage Tailing Pond (300 cu.m) ၁ လုံး 

(ဆ) မီးစက္ + Compressor ရံု  ၁ လုံး 

             တည္ေဆာက္ေရးA တြက္ လိုA ပ္ေသာသစ္မ်ားကို လုပ္ငန္းလိုA ပ္ခ်က္A ရ မလႊဲမေရွာင္သာ၍ 
လုိA ပ္ခဲ႔လွ်င္ သစ္ေတာUီးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ၀ယ္ယူသုံးစြဲသြားပါမည္။ 
A မ်ားစုမွာ သံမဏီ တိုင္/ေဘာင္ ႏွင့္ သြပ္မိုးကုိသာ A သုံးျပဳပါမည္။ 

 

 

 



၁.၅ ေျမေA ာက္ေရႏွင့္ A ကြာA ေ၀း 

                                 ေဇာ္ဖိုးလသတၱဳတြင္းသည္ Quartzite နွင့္ Granite  ေက်ာက္တုိ႔သာ ဖံုးလႊမ္းထား 
သျဖင့္ ေျမေA ာက္ေရA နက္ေပ ၅၀' ေက်ာ္ထိ မေတြ႕ရပါ။ က်င္းေဟာင္းမ်ား၌ မိုးေရA နည္းငယ္ 
ခိုေA ာင္းေနသည္ကိုသာ ေတြ႕ရျပီး ေျမေA ာက္ေရေၾကာA ျဖစ္ ေပ ၅၀' A နက္ထိ မေတြ႕ရပါ။ 
လုပ္ကြက္A ေနာက္ဖက္ကိုက္ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ရွိေသာ ဖိုးလက္တုိေခ်ာင္းမွ ရာသီမေရြးစီးဆင္းေနေသာ 
ေရကုိ တင္ယူA သံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ေရစီးဆင္းA ားေကာင္းမြန္သျဖင့္ ရာသီမေရြး ေရရိွနိုင္ပါသည္။ 

 

၁.၆ လုပ္သားA ေရA တြက္ 

                        ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္တြင္ 
ေA ာက္ပါA တိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားျပီး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

 

          A ုပ္ခ်ဳပ္မႈA ဖြဲ႕    ၆ Uီး 

 (က)  မန္ေနဂ်ာ   ၁ Uီး 

 သတၱဳတြင္းA င္ဂ်င္နီယာ  ၁ Uီး 

 ဘူမိေဗဒပညာရွင္   ၁ Uီး 

 သန္႔စင္ဖိုမင္   ၁ Uီး 

 ရံုး၀န္ထမ္း   ၁ Uီး 

 စတုိ၀န္ထမ္း   ၁ Uီး 

 

 (ခ) သတၱဳတြင္း     ၂၂ Uီး 

 ဖိုမင္   ၁ Uီး 

 ကၽြမ္းက်င္ ၁   ၂ Uီး 

 ကၽြမ္းက်င္ ၂   ၂ Uီး 

 လုပ္သား ၁   ၈ Uီး 

 လုပ္သား ၂   ၄ Uီး 

 မိုင္းကားေမာင္း   ၄ Uီး 

 Mucking Crawler ေမာင္း  ၁ Uီး 

 (ဂ) သန္႔စင္စက္ရံု    ၁၄ Uီး 

 ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ၁  ၁ Uီး 

 ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ၂  ၂ Uီး 

 လုပ္သား က်ား   ၇ Uီး 

 လုပ္သား မ    ၃ Uီး 

 ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ   ၁ Uီး 

 (ဃ) စက္မႈ/လွ်ပ္စစ္A လုပ္ရုံ   ၁၃ Uီး 

 ဖိုမင္   ၁ Uီး 

 ဂေဟ/တြင္/စက္ျပင္  ၃ Uီး 



 လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္   ၂ Uီး 

 စက္ေမာင္း/လက္သမား  ၄ Uီး 

 ယာU္ေမာင္း   ၃ Uီး 

 (င) A ေထြေထြ   ၉ Uီး 

 ထမင္းခ်က္/သန္႔ရွင္းေရး  ၄ Uီး 

 လုံျခံဳေရး   ၅ Uီး 

                        လုပ္သား (၆၉) Uီးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းဇယားေရးဆြဲထားျပီး လုပ္ငန္းလိုA ပ္ခ်က္A ရ 
ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ တခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုတ္ျပတ္ေပးေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

 

၁.၇ တစ္ရက္A လုပ္လုပ္ခ်ိန္ 

                       ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္တြင္ ေျမေA ာက္ 
တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေျမေပၚသန္႔စင္စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ေျမေပၚသန္႔စင္ 
စက္ရံုလုပ္ငန္းကုိ နံနက္ (၀၈း၀၀) နာရီ ညေန (၁၆း၀၀) နာရီထိ (၈) နာရီလည္ပတ္ပါမည္။ ေျမေA ာက္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကုိ ေန႔နံနက္ပိုင္းဆုိင္း ႏွင့္ ညUီးဆုိင္း ၂ ဆုိင္းခြဲေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေန႔နံနက္ပိုင္း 
A ဆုိင္းကုိ နံနက္ (၀၇း၀၀) နာရီမွ ညေန (၁၅း၀၀) နာရီထိ A လုပ္လုပ္ပါမည္။ ညUီး ဆိုင္းကုိ ညေန 
(၁၅း၀၀) နာရီမွ ညUီး (၁၁း၀၀) နာရီထိ A လုပ္လုပ္ပါမည္။ ေျမေA ာက္တူးေဖာ္ျခင္းနွင့္ A မိုးေA ာက္ 
သန္႔စင္စက္ရံုလုပ္ငန္းျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးလုပ္ငန္း လည္ပတ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁.၈ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစU္ 

                   ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ဖိုးလက္တုိေဒသရွိ ေဇာ္ဖိုးလ 
လုပ္ကြက္၌ ရွာေဖြစမ္းသပ္တုိင္းတာရရွိသည့္ သတၱဳသုိက္A မ်ိဳးA စားမွာ Primary Deposit ျဖစ္ပါသည္။ 
Mergui Group A တြင္းသုိ႔ Granite တိုး၀င္ျပီးေနာက္ Mineralized Quartz Veinသည္ Granite ထဲသုိ႔ 
A ဓိကတုိး၀င္ျပီး Metasediment A နားစပ္ထိသုိ႔ တုိး၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္း Mineralized 
Quartz Vein ကိုတူးထုတ္ရန္ Underground Mining Method ကိုA သုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳစြဲေသာ 
Quartz Vein (သလင္းေၾကာ) တုိ႔သည္ ပံုမွန္A ားျဖင့္ N-S ေတာင္ေျမာက္တန္းေနပါသည္။ ၄င္း 
သလင္းေၾကာ (7) တစ္ေလွ်ာက္ Main Haulage ကို ေျမာက္မွေတာင္သို႔ (၇.၈' x ၆.၁') A က်ယ္ျဖင့္ 
A ရွည္လုိက္ တူးေဖာ္ပါမည္။ ၄င္း Main Haulage မွျဖတ္သြားေသာ သတၱဳစြဲသလင္းေၾကာမ်ားကုိ 
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 မက္တန္ကုိ 
ၾကိတ္၀ါးရပါမည္။ တႏွစ္လွ်င္ (၁၃.၈) မက္တန္ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ တႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၉၇၀၁.၆ မက္တန္ 
ခန္႔ကုိ ၾကိတ္၀ါးသန္႔စင္ရပါမည္။ ေျမေA ာက္လုပ္ငန္းလည္ပတ္နိုင္ရန္ A ဓိကA ားျဖင့္ Air Compressor 
သုံးျပီး Jack Hammer (၂/၃) လုံးျဖင့္ေက်ာက္သားမ်ားကုိ A ေပါက္ေဖာက္ရပါမည္။ ၄င္းယမ္းေပါက္မ်ား 
A တြင္းယမ္းသိပ္ျပီး ခြဲထုတ္ရပါမည္။ ကြဲလာေသာ ေက်ာက္မ်ားမွ သတၱဳမပါေသာ မိခင္ေက်ာက္ (Host 
Rock) ျဖစ္သည့္ Granite A ားလက္ျဖင့္ဖယ္၍ က်င္းေဟာင္းမ်ား၌ ျပန္ထည့္သိပ္ပါမည္။ က်န္သတၱဳပါ 
Broken Ore ကုိလက္တြန္းလွည္းျဖင့္ သံလမ္းေပၚမွသယ္ယူကာ Winch ျဖင့္ သန္႔စင္စက္ရံုသို႔ Mine Car 
ျဖင့္ယူပါမည္။ သတၱဳတြင္းကား Mine Car (၂) စီး မွ (၃) စီး A သုံးျပဳသြားပါမည္။ မီးစက္ကုိA သုံးျပဳ၍ 
Underground Lighting ႏွင့္ Ventilation ကုိေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သန္႔စင္ စက္ရံုလည္ပတ္ခ်ိန္၌ 
သီးျခားမီးစက္ၾကီးကုိ သုံးပါမည္။ Mine Car ျဖင့္ သယ္လာေသာ Broken Ore မ်ားကုိ Primary Jaw 



Crusher, Secondary Jaw Crusher, Roller Crusher တုိ႔ျဖင့္ ၾကိတ္ျပီး A မႈန္႔ၾကိတ္ပါမည္။ - 3mm 
Mesh ေA ာက္ေျမစာကုိ Jig ျဖင့္ ေဆာင့္က်င္ေဆးျပီး A ေလးစီး သတၱဳမ်ားစုေဆာင္းယူပါမည္။ ၄င္းကဲ့သုိ႔ 
ေဆးေၾကာရေသာ Jig Spigot Concentrate ကို ၆၅% ရရိွသည္A ထိ A ဆင့္ျမင့္ယူပါမည္။ Shaking 
Table A လည္မွရေသာ Middling မ်ားထဲ၌ သလင္းႏွင့္ သတၱဳေရာလွ်က္ရွိသျဖင့္ ၄င္း (၂) 
မ်ိဳးကြဲျပားသြားျပီး Concentrate ရရန္ Shaking Table ျဖင့့္ထပ္မံေဆးေၾကာပါမည္။ Shaking Table မွ 
Middling တခ်ိဳ႕မွာ သလင္းႏွင့္ သတၱဳတြဲဆက္ေနေသာေၾကာင့္ ထပ္မံခြဲျခားရန္ လိုA ပ္ေသာေၾကာင့္ Ball 
Mill ငယ္ျဖင့္ ဤA ဆင့္တြင္ ၾကိတ္ျပီး 0.5 mm + ႏွင့္ - A ရြယ္ခြဲျပီး ျပန္လည္၍ Shaking Table ျဖင့္ 
ေဆးေၾကာျခင္း၊ Magnetic Seperator ျဖင့္ သံလုိက္ဖယ္ျခင္းကုိျပဳျပီး သတၱဳသန္႔စင္ရယူပါသည္။ ၄င္း 
Shaking Table မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေသာ Tailing မ်ားကုိ ပထမ Tailing Pond (500 Cu.m) ထဲသို႔ 
စြန္႔ပစ္ပါမည္။ ခဲမျဖဴ A ျဖိဳ က္နက္ သတၱဳရုိင္းႏွင့္A တူ A မႈန္႔ၾကိတ္ရသည့္ ေက်ာက္သားမ်ားမွာ Granite 
ႏွင့္ Quartz မ်ားျဖစ္၍ ရႊံ႕နွင့္ ႏံႈး ပါ၀င္မႈနည္းေသာၾကာင့္ သဲမ်ား A လြယ္တကူ A နည္ထိုင္ေစနုိင္ပါသည္။ 
Tailing မ်ားကုိ 500 Cu.m ခန္႔ကန္ 400 Cu.m ခန္႔ကန္ 300 Cu.m ခန္႔ကန္ ၃ ဆင့္ျဖင့္ စြန္႔ပစ္မည္ျဖစ္ျပီး 
တတိယကန္ ေရၾကည္ကုိ သန္႔စင္စက္ရံုလည္ပတ္ရာတြင္ Retrun Water A ျဖစ္ ျပန္သုံးပါမည္။ 1st 
Stage Tailing Pond ၌ သဲမ်ား ျပည့္လာပါက Excavator နွင့္ Dump Truck ကုိA သုံးျပဳျပီး 
သတ္မွတ္ေနရာ မပည ၄၄၆ ၅၆၆ (L ၁၅၀ m x W ၂၃ m x D ၁၆ m)၊ ၄၄၅ ၅၆၇ (L ၃၄ m x W ၁၅ m 
x D ၅ m)၊ ၄၄၅ ၅၆၃ (L ၁၂၀ m xW ၂၀ m x D ၆ m)၊ ၄၄၅ ၅၆၂ (L ၅၀ m x W ၃၅ m x D ၄ m)သို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းစုပံုထားပါမည္။ ေျမေA ာက္၌သာတူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ OPEN-PIT MINING ကဲ႔သုိ႔ 
A ေပၚယံေျမဆီလႊာကုိ တူးေဖာ္ျခင္းမျပဳပါ။ သို႔ေသာ္ သန္႔စင္စက္ရံုကဲ႔သုိ႔ A ေပၚဆုံးA ဆင့္ ORE PILE 
လုပ္သည့္ေနရာမ်ိဳး၌သာ စုပံုရန္ ေနရာျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသာေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤကုမၸဏီမွ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စU္ ေဆာက္လုပ္ သံုးစြဲခဲ႔သည့္ A ေဆာက္A Uီး ေျမေနရာမ်ား၊ ႏႈံးစုကန္ 
ေျမေနရာမ်ားA ား ေျမသားမ်ား/ A ေပၚယံ ေျမဆီA လႊာမ်ား ျပန္ဖို႔၍ သစ္ေတာA စားထုိး သစ္ပင္မ်ား 
ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမA သံုးခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ေA ာင္ ျပဳျပင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္း 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁.၉ ကုန္ၾကမ္း ႏွင့္A ရင္းA ျမစ္သုံးစြဲမႈ 

                  ေတာင္းပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္ ေရာရာ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမေA ာက္လိႈဏ္ဂူတူးေဖာ္ရသျဖင့္ ယမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ A သံုးျပဳရပါသည္။ သတၱဳပါေသာေက်ာက္သားမ်ားကုိ ၾကိတ္ခြဲျပီး Jig တြင္ လည္းေကာင္း၊ 
လႈပ္စားပြဲေပၚတြင္လည္းေကာင္း ေရျဖင့္ေဆးေၾကာ၍ Sp. Gr. ျမင့္ေသာသတၱဳမ်ားကုိ စုစည္းယူသည့္ 
သန္႔စင္နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရကုိA သုံးျပဳ၍ A ေလးစီးသတၱဳမ်ား စုစည္းျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ Physical 
Treatment သာ A ဓိကA သံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ ပစၥည္း ႏွစ္A လိုက္ လိုA ပ္မႈမွာ 
ေA ာက္ပါA တိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 



A သုံးျပဳမည့္ ယမ္းA မ်ိဳးA စားနွင့္ ပမာဏ 

 ယမ္းခြဲမည့္
A ၾကိမ္ 

Emulsion 

(Kg) 

Detonator 

(8) Nos. 

Primer 

Nos. 

Safety 
Fuse (M) 

Cordtex 
Fuse (M) 

Electric  
Detonator 

ပထမႏွစ္ ၅၉၅ ၆၉၄၀.၅ ၅၉၅ ၁၆၆၆၀ ၂၉၇၅ 

(M) 

၁၇၈၅၀ 

(M) 

၂၃၈၀ 

ဒုတိယနွစ္ ၆၃၀ ၇၃၄၈.၈ ၆၃၀ ၁၇၆၄၀ ၃၁၅၀ 

(M) 

၁၈၉၀၀ 

(M) 

၂၅၂၀ 

တတိယႏွစ္ ၆၃၀ ၇၃၄၈.၈ ၆၃၀ ၁၇၆၄၀ ၃၁၅၀ 

(M) 

၁၈၉၀၀ 

(M) 

၂၅၂၀ 

စတုတၳႏွစ္ ၉၂၂ ၁၀၇၅၄.၉၅ ၉၂၂ ၂၅၈၁၆ ၄၆၁၀ 

(M) 

၂၇၆၆၀ 

(M) 

၃၆၈၈ 

ပUၥမႏွစ္ ၁၂၁၁ ၁၄၁၂၆.၀ ၁၂၁၁ ၃၃၉၀၈ ၆၀၅၅ 

(M) 

၃၆၃၃၀ 

(M) 

၄၈၄၄ 

ဆ႒မႏွစ္ ၁၁၅၃ ၁၃၄၄၉.၅ ၁၁၅၃ ၃၂၂၈၄ ၅၇၆၅ 

(M) 

၃၄၅၉၀ 

(M) 

၄၆၁၂ 

သတၱမႏွစ္ ၈၉၈ ၁၀၄၇၅.၀ ၈၉၈ ၂၅၁၄၄ ၄၄၉၀ 

(M) 

၂၆၉၄၀ 

(M) 

၃၅၉၂ 

A ႒မႏွစ္ 

  

၉၀၇ 

 

၁၀၅၈၀.၀ 

 

၉၀၇ 

 

၂၅၃၉၆ 

 

၄၅၃၅ 
(M) 

၂၇၂၁၀ 

(M) 

၃၆၂၈ 

 

န၀မႏွစ္ 

 

၇၄၅ 

 

၈၆၉၀.၀ 

 

၇၄၅ 

 

၂၀၈၆၀ 

 

၃၇၂၅ 

(M) 

၂၂၃၅၀ 

(M) 

၂၉၈၀ 

 

ဒႆမႏွစ္ 

 

၇၀၀ 

 

၈၁၆၅.၃၆ 

 

၇၀၀ 

 

၁၉၆၀၀ 

 

၃၅၀၀ 

(M) 

၂၁၀၀၀ 

(M) 

၂၈၆၀ 

 

စုစုေပါင္း 

 

၈၃၉၁ 

 

၉၇၈၇၈.၉၁ 

 

၈၃၉၁ 

 

၂၃၄၉၄၈ 

 

၄၁၉၅၅ 

(M) 

၂၅၁၇၃၀ 

(M) 

၃၃၅၆၄ 

 

 

၂.၀ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရိွမႈ၊ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ A ေႏွာင့္A ယွက္ျဖစ္ေစမႈ 

                    ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖုိးလလုပ္ကြက္၌ ေျမေA ာက္     
သတၱဳတူးေဖာ္နည္းစနစ္ A သုံးျပဳသျဖင့္ လြန္ယမ္းတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း (Drilling) ယမ္းခြဲျခင္း (Blasting) တို႔ 
ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ယမ္းေဖာက္ခြဲျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ A နံA သက္မ်ားရိွနိုင္ပါသည္။ သတၱဳပါ 
ေက်ာက္ေျမမ်ားA ား ယာU္၊ ယႏၲရားA သုံးျပဳသယ္ယူျခင္း၊ ေျမစာၾကိတ္ခြဲရန္ Jaw Crusher ႏွင့္ Roller 
Crusher, Vibrating Screen မ်ားသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားထြက္ေပၚနုိင္ပါသည္။ 
မုန္မႈန္႔မ်ားလည္း A နည္းငယ္ထနိုင္ပါသည္။ စက္ႏွင့္ယာU္မ်ား ေမာင္းႏွင္သျဖင့္ မီးခိုးႏွင့္စက္ဆီA နံမ်ား 
ထြက္လာနုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စုစည္းA နံ (သို႔) ပ်ံ႕လြင့္A နံမ်ား ထြက္ေပၚနိုင္သည္A ထိ ထူထပ္ 
သိပ္သည္းမႈမရွိနုိင္ပါ။ သတၱဳပါေက်ာက္မ်ားA ား ၾကိတ္ခြဲျပီး ေရေဆးသန္႔စင္၍ သတၱဳထုတ္ယူျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းA စိုင္A ခဲမ်ားA ျဖစ္ A ိမ္သည္ေက်ာက္ A တုံးA ခဲမ်ားကို တူးေဖာ္ျပီး 
သည့္ Adit A ေဟာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ဖို႔ေပးပါမည္။ Jig ၂စံုႏွင့္ Shaking Table (၆) လုံးတို႔ျဖင့္ 
A ေလးစီးသတၱဳစုစည္းယူျခင္းျဖစ္၍ Sp.Gr. ေပါ့သည့္သဲမ်ားကုိ Tailing A ျဖစ္စြန္႔ပစ္ရာ Tailing Pond 
(၃) ဆင့္ျဖင့္ ခံယူပါသည္။ ျပည့္လာေသာ Tailing Pond မ်ားမွ Backhoe နွင့္ Truck သံုး၍သယ္ယူျပီး 



သတ္မွတ္ေနရာ၌စုပံုေပးပါမည္။ ေျမေA ာက္သတၱဳေၾကာ Quartz Vein ႏွင့္ မိခင္ေက်ာက္ (Host Rock) 
Granite တို႔မွာ Clay and Silt ပါ၀င္မႈနည္းသျဖင့္ စြန္႔ပစ္ေရတြင္ ေနာက္က်ိမႈ A နည္းငယ္သာရိွ၍ 
တတိယ Tailing Pond ႏွင့္ Return Water Pond တုိ႔၌ေရမွာ ၾကည္လင္ေကာင္းမြန္ ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းေရၾကည္ကုိပင္ Return water A ျဖစ္ Recycle လုပ္ျပန္လည္သုံးစြဲပါမည္။ သဘာ၀ေရကုိသာ 
သုံးစြဲျခင္းျဖစ္ျပီး ဤA ဆင့္၌ ဓါတ္ေဆးႏွင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားA သုံးျပဳရန္ မလိုA ပ္ပါ။ A ဆိပ္ A ေတာက္ 
ျဖစ္ေစသည့္ A ရည္မ်ား၊ A ခိုးA ေငြ႕မ်ားထြက္ရွိမႈမရွိပါ။ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ A နီးစပ္ဆုံး 
ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာႏွင့္ ၂.၅ မုိင္ေက်ာ္ကြာေ၀းသျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမွ 
ထြက္ရွိလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ A ခိုးA ေငြ႕၊ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားသည္ ေက်းရြာလူထုA ား 
A ေႏွာင့္A ယွက္ ျဖစ္ေပၚ ေစနုိင္ျခင္းမရွိပါ။ 

 

၂.၁ စီမံကိန္းA ေကာင္A ထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းA ဆင့္မ်ားႏွင့္A ခ်ိန္ဇယား  

              စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ရာတြင္ A ဆင့္ (၅) ဆင့္ခြဲျခားျပီး သတ္မွတ္A ခ်ိန္ 
ဇယားA တုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

A ဆင့္ (၁) 

       ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္A တုိင္း မွတ္တုိင္မ်ားစုိက္ထူျခင္း၊ လုပ္ငန္း 
A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုA ပ္သည့္ ေျမေနရာမ်ားေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ A ၾကိဳတညေ္ဆာင္ 
ျခင္းကာလျဖစ္ပါသည္။ A ခ်ိန္A ားျဖင့္ (၁) လခန္႔ ၾကာျမင့္ပါမည္။ 

A ဆင့္ (၂)  

             ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ A ေဆာက္A Uီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 
စက္ပစၥည္းမ်ားစုပံုျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ယာU္ယႏၲရားမ်ားသယ္ယူျခင္း၊ ယင္းပံုးတည္ေဆာက္ 
ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ကန္ (၃) ခုႏွင့္ ေရၾကည္ကန္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သတၱဳသန္႔စငစ္က္ရံု တည္ 
ေဆာက္ျခင္း၊ သတၱဳပါေျမပုံ သုိေလွာင္စုပံုရန္ ေျမေနရာႏွင့္ A ရြယ္ၾကီးနွင့္ စြန္႔ပစ္ေျမစာစုပံုရန္ 
ေျမေနရာျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ယင္းသို႔ေျမျပဳျပင္ျခင္းမွာ သန္႔စင္စက္ရုံထိပ္၌ 
Broken Ore စုပုံရန္ ေျမျပန္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ OPEN – PIT ေဖာ္ျခင္း 
မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပA ပ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ျခင္း ကာလျဖစ္ပါသည္။ A ခ်ိန္ 
ကာလA ားျဖင့္ (၂) လခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

A ဆင့္ (၃)  

                         ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစU္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေA ာက္ပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို 
A ခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(၁) သတၱဳပါေျမစာ၊ စြန္႔ပစ္ေျမစာႏွင့္ A ေပၚယံေျမသားမ်ား သတ္မွတ္ေနရာတြင္စုပံုျခင္း၊ 

(၂) တူးေဖာ္ျပီးခ်ိဳင့္မ်ားA ား စြန္႔ပစ္ေျမစာႏွင့္ A ေပၚယံေျမသားမ်ားျဖည့္ျခင္း၊ 

(၃) A သုံးမျပဳေသာ ေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀ေတာမ်ားA ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ျပဳျပင္ျခင္း၊ 

(၄) ပ်ိဳးUယ်ာU္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာA စားထုိး သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 

(၅) ေလႏွင့္ေရ A ရည္A ေသြးစစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္း၊ 

(၆) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္း၊ A စီA စU္A တြက္ A ဆင့္လုိက္ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
တြက္ခ်က္ထားရွိျခင္း၊ 



(၇) ျမင္ကြင္းေကာင္းေစရန္ စီစU္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

                                           A ခ်ိန္ကာလA ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳသက္တမ္း (၁၀) နွစ္A တြင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

A ဆင့္ (၄) ရပ္ဆုိင္ျခင္း 

              လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳကာလ ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း 
မ်ား၊ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားA ားလုံး ရပ္နားပါမည္။ 

(၁) ရပ္ဆုိင္းသည့္ကာလA တြင္း သစ္ေတာA စားထုိးသစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 

(၂) စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ား၏ ျဒပ္စင္ႏွင့္ သတၱဳမ်ားပါ၀င္ေပါင္းစပ္ေလ့လာစမ္းသပ္ျခင္း၊ 

(၃) ေျမ၊ ေလႏွင့္ ေရတို႔၏ A ရည္A ေသြးA ား စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ 

(၄) A သုံးမျပဳေသာေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀ေတာမ်ားကို ပိုမိုရွင္သန္ေA ာင္ ျပဳစု 
ထိန္းသိမး္ျခင္း၊ 

(၅) သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း A စီA စU္A တြက္ A ဆင့္လုိက္ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
တြက္ခ်က္ထားရွိျခင္း၊ 

(၆) ျမင္ကြင္းေကာင္းေစရန္ စီစU္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

                                                 A ခ်ိန္ကာလA ားျဖင့္ (၃) လ မ ွ(၆) လ ၾကာျမင့္ပါမည္။ 

A ဆင့္ (၅) ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလ 

(၁) A သုံးျပဳျပီးေျမေနရာမ်ားA ား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမယာA သုံးခ်မႈ ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ စီမံျခင္း၊ 

(၂) လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ A ေဆာက္A Uီးမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ 

(၃) လုပ္သားေဟာင္းမ်ားA ား ၄င္းတို႔ဆႏၵနွင့္A ညီ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေနရာခ် 
ထားေပးျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္း၊ 

(၄) A သုံးမျပဳေသာ ေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀ေတာမ်ားကုိထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ 

(၅) ေလ၊ ေရႏွင့္ ေျမတုိ႔၏ A ရည္A ေသြးA ား စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ 

(၆) A စားထုိးသစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ 

(၇) ျမင္ကြင္းေကာင္းေစရန္ စီစU္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

                                              A ခ်ိန္ကာလA ားျဖင့္ (၅) နွစ္ထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ခန္း (၂) 

ေျမပုံႏွင့္ကားခ်ပ္မ်ား 

တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရုိင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္စု၊ 

ဖြတ္လက္တုိေဒသ၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာA နီး ေတာင္ပုိင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမွ ခဲမျဖဴ၊ 

A ျဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာသတၱဳထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ကြက္တည္ေနရာျပေျမပုံ 

                                                                Part of Map Sheet . 95 J/ 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map Index 
             
                          (A) 444 567  (B) 448 567  
                          (C) 448 561  (D) 444 561  (49.5 Eက) 

Fig - ၂.၁ . ေဇာ္ဖုိးလသတၱဳလုပ္ကြက္ တည္ေနရာျပေျမပုံ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UTM ေျမပုံညႊန္း 
(UTM Myanmar Datum 2000) 

 

(A) 440126 1555353 (B) 440492 1555359 

(C) 440502 1554811 (D) 440136 1554804 

Fig - ၂.၂ . ေဇာ္ဖုိးလသတၱဳလုပ္ကြက္ တည္ေနရာျပေျမပုံ 

 

 

 

 

 

 

 

Part of Map Sheet – 1498 08 



ေဇာ္ဖုိးလလုပ္ကြက္A နီး (၅) မုိင္ပတ္လည္ ျမင္ေတြ႕နုိင္သည့္ ေကာင္းကင္ေျမပုံ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ေျမပုံညႊန္း UTM (WGS84)                                             ေျမပုံညႊန္း UTM Myanmar Datum 2000 

 
A – 439759    A  - 440126               
      1555653             1555353                
B – 440125     B  -  440492 
 1555659           1555359 
C – 440135    C  -  440502 
 1555111            1554811 
D – 439769    D  -  440136 
 1555104           1554804 
 

Fig - ၂.၃ . Google Map of Zaw Phola Area 

ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္  



Mine Car ျဖင့္သယ္ယူျခင္း

Middiling  ႊTailing 

‐  3.0 mm 

(ခ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္A ဆင့္ဆင့္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈA ေျခA ေနျပကားခ်ပ္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ပင္ရင္းသတၱဳသိုက္ 
Primary Deposit 
(လြန္တူး+ယမ္းခြဲ) 

တုိက္ရိုက္စြန္႔ပစ္ 
Oversize Host Rock 

A ကာေက်ာက္ 
Host Rock Granite 

ဂူေဟာင္းမ်ားျဖည့္ျခင္း 
Filling in Old Tunnel 

ေျမေပၚစုပံုျခင္း 
Piling on Surface 

လမ္းခင္းျခင္း 
Paving the Road 

သတၱဳပါသလင္းေက်ာက္ 
Mineralized Quartz Vein 

သန္႔စင္စက္ရံုထိပ္စုပံုျခင္း 
Run – Of - MINE 

Pri Jaw + Sed Jaw + 
Roller Crusher 

A ဆင့္ဆင့္ၾကိတ္ခြဲျခင္း 

Jig (၂) ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင့္က်င္ဖမ္းယူျခင္း 

Semi - Concentrate 
သတၱဳၾကမ္းစုေဆာင္းျခင္း 

Drying 
A ပူေပးA ေျခာက္ခံျခင္း 

သံလိုက္ခြဲျခားျခင္း 
Magnetic Separation 

သန္႔စင္သတၱဳမ်ားရရိွျခင္း 
Final Ore  

Concentrate 

ပထမA ဆင့္သဲစုကန္ 
1st Stage Settling Pond 

500 Cu.m 

ဒုတိယA ဆင့္ႏုန္းစုကန္ 
2nd  Stage Settling Pond 

400 Cu.m 

တတိယA ဆင့္A နည္ထိန္းကန္ 
3rd   Stage Settling Pond 

300 Cu.m

ေရၾကည္ကန္ 
Clean Water Pond

To	pump	
For	recycling		

To	wash	the	ore	

ပထမA ဆင့္ လႈပ္စားပြဲ 
Shaking Table 

ဒုတိယA ဆင့္ လႈပ္စားပြဲ 
Shaking Table 

 Wo3       >65%                       Sn 

ပထမA ဆင့္ လႈပ္စားပြဲ 
Shaking Table 

ဒုတိယA ဆင့္ လႈပ္စားပြဲ 
Shaking TableBall Mill (ငယ္) ျဖင့္ ၾကိတ္ခြဲ 

 



Tailing

TAILING

to pile on

Tailing disposal site 

Middiling

‐  3.0 mm 

Semi  Concentrate  TAILING 

(ဂ - ၁) စြန္႔ပစ္ေရထြက္ရွိမႈႏွင့္ ျပန္လည္A သုံးျပဳမႈA ေျခA ေနျပကားခ်ပ္ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

ယမ္းခြဲျပီးသလင္းေက်က္ကြဲမ်ား 
Broken Ore (Quartz Vein)

သန္႔စင္ရုံသို႔ေပးပုိ႔ျခင္း 
Transporting to Mill

A ဆင့္ဆင့္ၾကိတ္ခြဲျခင္း 
Jaw + Roller Crusher

Jig (၂) ဆင့္ 
ေဆာင့္က်င္ျခင္း 

ပထမA ဆင့္ လႈပ္စားပြဲ 
Shaking Table 

ဒုတိယA ဆင့္ လႈပ္စားပြဲ 
Shaking Table  

Ball Mill ငယ္္ျဖင့္ ၾကိတ္ခြဲ 

သံလိုက္ခြဲစက္ 
Magnetic Separator

A ပူေပးA ေျခာက္ခံျခင္း 
Drying

ပထမA ဆင့္သဲစုကန္ 
1st Stage Settling Pond

ဒုတိယA ဆင့္ႏုန္းစုကန္ 
2nd  Stage Settling Pond

တတိယA ဆင့္A နည္ထိန္းကန္ 
3rd   Stage Settling Pond

ေရၾကည္ကန္ 
Clean Water Pond

To	pump	

 Wo3       >65%                                   Sn 

သန္႔စင္သတၱဳမ်ားရရိွျခင္း 
Final Ore  

Concentrate 

ပထမA ဆင့္ လႈပ္စားပြဲ 
Shaking Table

ဒုတိယA ဆင့္ လႈပ္စားပြဲ 
Shaking Table 



(ဂ - ၂) ေျမျပင္တြင္ Tailing Pond မ်ား တည္ထားမႈပံု 

Location Map of Adit & Treatment Plant of Zaw Pho La Medium Scale Mine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ခန္း (၃) 
စီမံကိန္းA ဆုိျပဳသူ (လုပ္ငန္းရွင္) မ်ားA ေၾကာင္း 

                  ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္ ေရာရာ သတၱဳA လတ္စား ထုတ္လုပ္ရန္ စီမံကိန္းA ဆိုျပဳ သူမ်ားမွာ 
ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

လုပ္ငန္းA မ်ိဳးA စား A လတ္စား ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
ကုမၸဏီA မည္ ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ 
မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေA ာင္ 

၆/မမန (ႏိူင္) ၁၂၈၆၄၉ 
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္A မွတ္ 111070997 
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ A မွတ္ (၂၃) ဗိုလ္ခ်ိဳလမ္း၊ A င္ၾကင္းျမိဳင္A ိမ္ယာ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး 
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ - ၅၁၀၃၄၁၅ 
ဒါရိုက္တာမ်ား ၁။ Uီးေဇာ္ျမင့္ထူး (Executive Chairman)

    ၁၃/တကန (နိုင္) ၁၉၇၆၆၀ 
၂။ Uီးစြမ္းထက္ေA ာင္ (Managing Director) 
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A ခန္း (၄) 
ကနUီးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား 

 
စU္ A မည္ A ရည္A ခ်င္း တာ၀န္၀တၱရား 
၁။ Uီးခင္ေမာင္ေလး B.Sc. (Geology) 1969

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

တာ၀န္ခံကၽြမ္းက်င္သူ

၂။ Uီးမင္းဇင္ B.E. (Mining) 2010  သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ 
၃။ Uီးလွနိုင္Uီး B.Sc. Honus (Geology) 2005 ဘူမိေဗဒလုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ 

သတၱဳသန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
၄။ ေဒါက္တာဟုန္ခ်င္ပန္း M.B.B.S. (Mdy) 2010 က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး
၅။ Uီးေက်ာ္ေဌးလြင္ B.Sc. (Chem) 2004 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေရA ရည္A ေသြး 
၆။ Uီးဘီေဟး B.Sc. (Zoology) 2006 လူမႈစီးပြား + ဇ၀ီမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ၊

ဆူညံမႈ၊ ေလညစ္ညမ္းမႈ 
 

A ခန္း (၅) 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည့္ Uပေဒ၊ နည္းUပေဒ စည္းမ်U္းစည္းကမ္း စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ မူ၀ါဒႏွင့္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ သက္ဆုိင္ရာA ဖြဲ႕A စည္းမ်ား 

                 ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
Uပေဒ၊ နည္းUပေဒ၊ A မ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ A ရည္A ေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားA ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ထို႔A ျပင ္ကုမၸဏီမွလည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျပီး A ေကာင္ 
A ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္A စိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး A စိုးရA ဖြဲ႕တို႔၏ 
A မိန္႔ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ A မွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပင္န္းႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးUီးစီးဌာန၏ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ၾကားမႈ၊ ေဒသခံေစာင့္ၾကည့္ေရးA ဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ 
မ်ား၏ A ၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း ပူးေပါင္းA ေကာင္A ထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

A ခန္း (၆) 

စီမံကိန္းA နီးပတ္၀န္းက်င္ရိွ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ A ေျခA ေန 

၁။               ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ တနသၤာရီ 
တုိင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တို 
ေဒသတြင္ တည္ရိွျပီး၊ ဟိႏၵားေက်းရြာႏွင့္ A ေျဖာင့္တိုင္း (၃) မိုင္ေက်ာ္ကြာေ၀းပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဖြတ္လက္တုိ 
ရြာႏွင့္ A ေျဖာင့္တိုငး္ (၂) မိုင္ခြဲေက်ာ္၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာႏွင့္ A ေျဖာင့္တုိင္း (၂ 	၁၂) မိုင္ကြာေ၀းပါသည္။ 

လုပ္ကြက္ A နီး၌ ေခ်ာင္းမ်ားသာရွိသျဖင့္ ေရလမ္းျဖင့္သြားလာနုိင္ေသာ ေခ်ာင္းၾကီး/ ျမစ္မ်ားမရိွပါ။ 
ေရွးေဟာင္း ေစတီပုထုိးနွင့္ ယU္ေက်းမႈA ေမြA နွစ္မ်ား မရွိပါ။ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္A တြင္းႏွင့္ A နီး 
တ၀ိုက္တြင္ A မ်ိဳးသားA ဆင့္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္A ဆင့္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ထားေသာ ဇီ၀မ်ိဳးစံု 



မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား၊ သိပၸံပညာဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ နယ္ေျမ၊ ဘူမိရူပဆုိင္ရာ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ ရွားပါးေသာ တိရိစာၦန္မ်ား၊ 
မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနေသာ ရွားပါးေသာ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား မရိွေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

၂။                   ေဇာ္ဖိုးလေဒသသည္ ပူA ိုက္စြတ္စိုေသာ ရာသီUတုရွိျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ မိုးေရခ်ိန္လက္မ 
(၁၅၀) ေက်ာ္မွ (၂၀၀) လက္မ ေက်ာ္ထိရြာသြန္းေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ E ျပီလလယ္ပိုင္းေလာက္မွ စတင္ 
မိုးရြာျပီး နို၀င္ပါလလယ္ထိ ဆက္လက္ရြာသြန္းေလ့ရွိပါသည္။ ေႏြကာလ၌ A ပူခ်ိန္ ၃၀ ံC ပတ္၀န္းက်င္ရွိျပီး 
ေဆာင္းရာသီညမ်ား၌ ၅ ံC ထိက်ဆင္းတတ္ပါသည္။ သဘာ၀ေပါက္ေရာက္သစ္ေတာမ်ားမွာ A ျမဲစိမ္း 
သစ္ေတာ A ႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္ျပီး သစ္ပင္ၾကီးငယ္ႏွင့္ ၀ါးပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ပါသည္။ A ဓိက စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား 
မွာ သီဟုိ႒္ပင္၊ ဖာလာေစ႔ပင္၊ ကြမ္းသီးပင္၊ ရာဘာပင္၊ ငွက္ေပ်ာပင္ႏွင့္ ေတာင္ယာစပါးတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။                        ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္တစ္၀ိုက္တြင္ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ A ေနာက္မွA ေရွ႕သုိ႔ A ျပိဳင္နီးပါးစီးျပီး 
ေျမျပန္႔တြင္ပူးေပါင္းကာ ႀကစ္ေပါင္ ေခ်ာင္းA ျဖစ္ပူးေပါင္းစီးဆင္းသြားပါသည္။ လုပ္ကြက္A တြင္း၌ 
ျမိတ္ေက်ာက္စU္စု (Mergui Group) ႏွင့္ ႏွမ္းဖက္ေက်ာက္ (Granite) တုိ႔ကုိေတြ႕ရိွရပါသည္။ Granite 
သည္ N – S နီးပါးတုိး၀င္ေနပါသည္။ လုပ္ကြက္၏ A ျမင့္သည္ ၂၀၅၀ - ၂၂၀၀ ေပA တြင္းရွိပါသည္။ 
ဖြတ္လက္တုိေခ်ာင္းတြင္ ( ၉’ – ၂၅’ ) ခန္႔ရွိ Water Fall ေျမာက္မ်ားစြာေတြ႕ရပါသည္။ မိုးက်ခ်ိန္တြင္ 
၄င္းေခ်ာင္းသည္ ေရစီးသန္ျပီး ေရေနာက္မ်ားဆင္းပါသည္။ မိုးနည္းကာလ၌ ေရၾကည္မ်ားသာ စီးဆင္း 
ပါသည္။ ေခ်ာင္းA က်ယ္မွာ ၁၀ ေပ - ၁၈ ေပ A တြင္း မုိးေရA နည္းA မ်ားA ရ စီးဆင္းပါသည္။ 

၄။                ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၏ ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျမိတ္ေက်ာက္စU္စု (Mergui Group) 
ကုိပတ္လည္၌ ေတြ႕ရပါသည္။ A ဓိကA ားျဖင့္ Blue Quartzite ႏွင့္ Argillite, Phyllite တို႔ေတြ႕ရပါသည္။ 
လုပ္ကြက္A တြင္း၌မူ A မ်ားA ားျဖင့္ Granite ေက်ာက္ေတြ႕ရျပီး၊ ၄င္းA တြင္းသုိ႔ ၂’ - ၅’ ခန္႔ထူေသာ 
သလင္းေၾကာ (Quartz Vein) မ်ားတုိး၀င္ေနပါသည္။ သလင္းေၾကာမ်ားမွာ N – S Trend ျဖစ္ျပီး 
A ေရွ႕ဖက္သုိ႔ (East dipping ≈ 70  ံ) မတ္ေစာက္စြာ ငိုက္ဆင္းေနၾကပါသည္။ 

၅။                    ေဇာ္ဖိုးလ A နီးရွိ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာႏွင့္ ဖြတ္လက္တိုေက်းရြာတုိ႔သည္ လမ္းပန္းဆက္ 
သြယ္မႈ ေကာင္းသျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး ကိစၥတုိ႔တြင္ လြန္စြာA ခက္A ခဲမရွိေၾကာင္း သိရ 
ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားA ေနျဖင့္ ကြမ္း၊ ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိA ဓိက စီးပြားေရးA ျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ 
Uယ်U္စိုက္ပ်ိဳးေရးကုိလည္း လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္မွာ လုပ္ကြက္ေဟာင္းျဖစ္ျပီး 
ေက်ာက္ေပၚထြက္ပိုင္းမ်ားသျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

၆။            ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဓါတ္သတၱဳA လတ္စား တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္မည့္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ 
ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္စု၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ (၂) မိုင္ A ေျဖာင့္ 
တုိင္းA ကြာA ေ၀းတြင္ တည္ရိွပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ကြမ္းနွင့္ ရာဘာကုိ A ဓိကထား စိုက္ပ်ိဳး 
ၾကပါသည္။ တခါတရံမိုးတြင္းကာလ၌ စီးဆင္းေနေသာေခ်ာင္းမ်ားA တြင္း၌ သတၱဳက်င္ယူေလ့ရွိၾကပါသည္။ 
A ေရာင္းA ၀ယ္လုပ္ငန္းကုိမူ လူနည္းစုသာလုပကုိ္င္ၾကပါသည္။ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာတြင္ မူလတန္း 
ေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဘုရားေရွ႕ခိုးေက်ာင္း 
(၁) ေက်ာင္း ရွိပါသည္။ ထုိ႔A တူ ဖြတ္လက္တုိရြာ၌လည္း မူလတန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဘုရားေရွ႕ခိုးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း တုိ႔လည္းရွိပါသည္။ 
ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း၌ A စိုးရေဆးခန္းတစ္ခန္းႏွင့္ A စိုးရA ေျခခံပညာေရး A ထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၌လည္း ေဆးရံုတစ္ရံု၊ A ေျခခံပညာေရး A ထက္တန္းေက်ာင္းတို႔ 
ရွိသျဖင့္ နယ္လူထုA ေနျဖင့္ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးA ေျခA ေနမွာ သင့္တင္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

 



                          လုပ္ကြက္A နီးရွိလက္ရွိပတ္၀န္းက်င္A ရည္A ေသြးမွာေA ာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

A ေၾကာင္းA ရာ လက္ရွိA ေျခA ေန 

ဆူညံသံ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိ၍ ဆူညံသံမရွိပါ။ 

ဆူညံသံနွင့္တုန္ခါမႈ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းမရွိေသး၍ျဖစ္ေပၚမႈမရွိပါ။ 

ေရA ရည္A ေသြး PH. 6.7 

ေျမေပၚေရA ရည္A ေသြး ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈA စီရင္ခံစာ မိတၱဴပူးတြဲ 

A မႈန္A မႊား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွေသး၍ျဖစ္ေပၚမႈမရိွပါ။ 

A နံ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွေသး၍ျဖစ္ေပၚမႈမရိွပါ။ 

ေလA ရည္A ေသြး No2  -  58.6 g/m3            So2   -  28.00 g/m3 

Co2  - 304.06 ppm            Co    - 93.98 ppb 

PM10 - 24.11 g/m3          PM 25 - 10.11 g/m3  

ေျမထုA ေျခA ေန လုပ္ကြက္တြင္း၌ ယခင္ေက်ာက္က်ိဳးမ်ားစုပံုထားပါသည္။ လုပ္ကြက္ 
ေဟာင္းခ်ိဳင့္မ်ားရွိပါသည္။ 

ေျမA ရည္A ေသြး PH. 6.9 

ေဂဟစနစ္ Open Forest ေဂဟစနစ္သင့္ 

ေတာေတာင္A ေျခA ေန သစ္ပင္ငယ္မ်ားေပါက္ေရာက္၊ A ဖိုးတန္သစ္ပင္ၾကီးမ်ားမရိွပါ။ 

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား A ေျခA ေန ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲA တြင္းရွိ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းနွင့္ 
၀ဇြန္းေခ်ာင္းသတၱဳတြင္း ၂ ခုၾကားရိွေသာ သတၱဳလုပ္ကြက္ေဟာင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဖြတ္လက္တိုေက်းရြာ၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ နီးပါ 
သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္မတုိင္မီကာလကတည္းက သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ 
Uယ်ာU္ျခံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေတာင္ယာခတ္ုျခင္း၊ ရာဘာစိုက္ခင္း၊ 
ကြမ္းစိုက္ခင္း ခုတ္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ေတာေတာင္A ျဖစ္မ ွ
ေတာပ်က္တန္ဖုိးနည္းA ပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ေသာ ေတာA ျဖစ္တည္ 
ရွိပါသည္။ ေတာရို္င္းတိရိစာၦန္မ်ားလည္း ရွားပါးေလ်ာ့နည္းလွ်က္ရွိပါ 
သည္။ 

လူမႈ၀န္းက်င္A ေျခA ေန လူေနထူထပ္မႈ မရွိပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းA ဓိကထား လုပ္ကုိင္ပါ 
သည္။ 

စီမံကိန္း၀န္းက်င္ရိွ 
လူပတ္၀န္းက်င္A ေျခA ေန 

က်န္းမာေရး - သင့္၊ ပညာေရး - သင့္၊ လူမႈေရး - သင့္၊ လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္မႈ - သင့္ - ေကာင္း။ 

 

 

 

 

 

 



A ခန္း (၇) 

ပတ္၀န္းက်င္A ေပၚဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈA ားေဖာ္ထုတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ 

                   ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၏ ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္ 
ေရာရာ A ေသးစား (ယခုA ေခၚA ေ၀ၚ A လတ္စား) သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ 
မွန္လုံA ိမ္ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ကာဗြန္စုပ္ယူသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း စသည့္ရာသီUတု 
ေျပာင္းလဲမႈA ေပၚထိခိုက္ေစမႈမ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခမရွိပါ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္A ေပၚ ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈA ား ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ႏွင့္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွာ ေA ာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

စU္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ 

၁။ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္၊ 
A ေဆာက္A Uီးေဆာက္လုပ္ရန္ 
A ေပၚယံေျမဖယ္ရွားျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းသံုးေျမေနရာျပဳျပင္ရွင္းလင္းျခင္း 

EရိယာA နည္းငယ္ဖယ္ရွားရေသာေၾကာင့္ 
ေျမA သုံးခ်နုိင္စြမ္းေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ 
ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ မူရင္းေဒသမ်ားပ်က္စီးျခင္း။ 

၂။ စက္ယႏၲရား၊ ေလာင္စာဆီ စက္သုံးစြဲမႈမွထြက္ေသာA ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ျခင္း။ 

၃။ ယမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားယာU္၊ 
စက္ယႏၲရားA သံုးျပဳျခင္း 

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ားထြက္ေပၚျခင္း၊ 
ယမ္းေငြ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း။ 

၄။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ၾကိတ္ခြဲသန္႔စင္ျခင္း၊ 
စက္ယႏၲရားA သံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္  

ထြက္ေပၚလာေသာဖုန္မႈန္႔မီးခိုးမ်ား 

ေလA ရည္A ေသြးက်ဆင္းျခင္း။ 

၅။ ေျမေA ာက္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း ေရA ရည္A ေသြးက်ဆင္းနိုင္ျခင္း။ 

၆။ သန္႔စင္ရာ၌ေရသုုံး၍ခြဲျခားသန္႔စင္ျခင္း ေပၚေလာေမ်ာျဒပ္၀တၳဳထြက္ေပၚလာနိုင္ျခင္း၊ 
Suspended Solid ေၾကာင့္ A ညစ္A ေၾကး ျဖစ္ေပၚ 
နိုင္ျခင္း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ခန္း (၈) 

A မ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 

(က) A မ်ားျပည္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 

                      ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ သတၱဳရွာေဖြ 
ျပီးျဖစ္၍ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစU္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ 
Church ၌ (၂၃-၁-၂၀၁၇) ေန႔တြင္ လူထုစည္းေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ဤကုမၸဏီမွ Chief Geologist 
Uီးသိန္းေက်ာ္ Uီးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ ရြာသား (၄၂) Uီး တတ္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ 

(၁) ရြာသားမ်ားမွ သတၱဳတြင္းမွသတၱဳသန္႔စင္ရာတြင္ ယင္းျမီး (Tailing) တို႔ကုိ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္း 
A တြင္းသုိ႔ တိုက္ရိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။ 

(၂) ကုမၸဏီမွ ရပ္ရြာA တြက္လုိA ပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုမၸဏီမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ (Uပမာ 
A ားျဖင့္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ လမ္းျပဳျပင္ေပးျခင္း) 

(၃) ကုမၸဏီဘက္မွလည္း ေရေနာက္မ်ား၊ သဲေျမမ်ားကုိ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း (သို႔) မည္သည့္ေခ်ာင္း 
A တြင္းကုိမွ တုိက္ရုိက္မစြန္႔လႊတ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာ 
တူညီခဲ႔ပါသည္။ 

(ခ) A မ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း 

                      စီမံကိန္းA ေၾကာင္းA ရာ သတင္းA ခ်က္A လက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍A မ်ားျပည္သူမ်ား ပြင့္လင္း 
ျမင္သာစြာသိရွိနိုင္ေစရန္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ A ခ်က္A လက္မ်ားကုိ ေက်းရြာA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး ေၾကျငာ 
သင္ပုန္းတြင္ ကပ္ေပးရန္၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးA ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈA ား 
လိုA ပ္သလုိA ခါA ားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။ 

 

                        ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီသည္ ဤေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ သတၱဳစတင္ 
ရွာေဖြစU္ကပင္ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာသားမ်ားA ား လုပ္ငန္းA ေျခA ေနႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေA ာင ္ေဆာင္ရြက္မည့္A ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပခဲ႔ပါသည္။ 
ပထမA ၾကိမ္ - ရွာေဖြေရးကာလ 
ကုမၸဏီမွ Uီးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ - Uီးသိန္းေက်ာ္၊ Uီးသန္းထြန္းလႈိင္ 

Chief Geologist ၊ Geologist 
ရွင္းလင္းသည့္ေနရာ - ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ ဘုရားရွိခိုးခန္းမေဆာင္ 
တက္ေရာက္သူUီးေရ - (၄၂) Uီးခန္႔ (ဓာတ္ပံုေဖာ္ျပ) 
စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္A စီA စU္ - သတၱဳရွာေဖြျခင္း 
ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာဆိုးက်ိဳး - ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းျဖစ္၍ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားစြာမထိခိုက္နိုင္ပါ။ ယမ္းသုံးျခင္း၊ 

ဓာတ္ေဆးသုံးျခင္းမရွိ၍ ဆုိးက်ိဳးမသက္ေရာက္နိုင္ပါ။ ေျမစာက်င္ေဆးျခင္းကို 
ေျမျပင္ကန္ငယ္/ေပပါျပတ္တုိ႔A တြင္း၌ ေဆးေၾကာမည္ျဖစ္၍ ေခ်ာင္းA တြင္း 
ေရေနာက္မ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း 

ေလ်ာ့ခ်နုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား - ေရေနာက္မ်ား ေခ်ာင္းA တြင္းစြန္႔လႊတ္မႈမျပဳျခင္း၊ ဓာတ္ေဆးမသံုးျခင္း 
ေဆြးေႏြးA ၾကံျပဳခ်က္ - ရြာသားမ်ားမွ ေခ်ာင္းေရမေနာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ 
တုိင္ၾကားမႈ ၊ ျပႆနာ - ရွိပါက ရွာေဖြေရးတာ၀န္ခံမွ ရွင္းလင္းေပးပါမည္။ 

 
 



ဒုတိယA ၾကိမ္ - ထုတ္လုပ္မႈ ျပင္ဆင္ေရးကာလ (၂၃.၉.၂၀၁၈) 
ကုမၸဏီမွ Uီးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ - Uီးဘီးေဟ မန္ေနဂ်ာ 
ရွင္းလင္းသည့္ေနရာ - ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ခန္းမေဆာင္  
တက္ေရာက္သူUီးေရ - (၅၀) Uီးခန္႔ (ဓာတ္ပံုေဖာ္ျပ) 
စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္A စီA စU္ - သတၱဳA လတ္စား တူးေဖာ္ျခင္း/ သန္႔စင္ျခင္း 
ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ဆုိးက်ိဳး - ယမ္းခြဲ၍ A သံႏွင့္ တုန္ခါမႈျဖစ္ေပၚနုိင္ျခင္း၊ သတၱဳေျမစာေဆးေၾကာ၍ 

ေခ်ာင္းေရေနာက္ျခင္း၊ ဓာတ္ေဆးသံုးစြဲမႈမရိွ၍ A ႏၲရာယ္မရွိျခင္း 
ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား - ယမ္းခြဲျခင္းကုိ ၂ မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ေက်းရြာသုိ႔ မထိခုိက္ 

နိုင္ေသာ္လည္း စနစ္တက် ထိမ္းခ်ဳပ္ယမ္းခြဲပါမည္။ ယမ္းသံုးစြဲမႈ 
ကန္႔သတ္ေစာင္ရြက္ပါမည္။ သတၱဳေဆးေၾကာေျမစာမ်ားကို Pond 
A ဆင့္ဆင့္ (၃ဆင့္) ခံယူျပီး ေရၾကည္ကုိ Recycle ျပန္သုံး 
မည္ျဖစ္၍ေခ်ာင္းA တြင္းေရေနာက္စြန္႔ပစ္မႈမျပဳလုပ္ပါ။ ဓာတ္ေဆး 
လုံး၀သုံးစြဲျခင္းမရိွပါ။ 

ေဆြးေႏြးA ၾကံျပဳခ်က္ - ေခ်ာင္းA တြင္းေရေနာက္မ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳပါရန္။ 
- ရြာလမ္းကုိ ကူညီေဖာက္ေပးပါရန္ (ကုမၸဏီမွ သေဘာတူပါသည္။ လမ္းေဖာက္ 
ျပဳျပင္ေပးခဲ႔ပါသည္။) 

တိုင္ၾကားမႈ၊ ျပႆနာမ်ား - ရွိခဲ႔ပါက သတၱဳတြင္းမန္ေနဂ်ာ Uီးဘီးေဟမွ ရွင္းလင္းေပးပါမည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A မ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ 

(၂၃.၁.၂၀၁၇) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A မ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ 

(၂၃.၉.၂၀၁၈) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ခန္း (၉) 

ပတ္၀န္းက်င္A ေပၚဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားA ားေလ်ာ့ခ်ရန္A စီA စU္ 

 

                    ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥရပ္မ်ားA ေပၚ 
ထားရွိေသာ မူ၀ါဒမ်ားA ရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားA ေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ထိခိုက္မႈႏွင့္ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ေရွာင္လႊဲရန္၊ ေရွာင္လႊဲမရပါက ထိခိုက္မႈA နည္းဆံုး 
ျဖစ္ေA ာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ခံစားရေသာ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ 
မ်ားနွင့္ ျပင္ပကန္႔ကြက္မႈမ်ားA ေပၚေျပလည္မႈရွိေစေရး ညွိႏိႈင္းစီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားမွ 
ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရး၊ မျဖစ္ေပၚေစေရးတုိ႔A ား ေဆာင္ရြက္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

လူမႈဘ၀ထိခုိက္မႈမ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပျခင္း 
                ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၂မုိင္/၃မုိင္ ကြာေ၀းသျဖင့္ ထိခိုက္မႈမရိွနိုင္ေသာ္လည္း 
ေA ာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေလ်ာ့ပါ့ေA ာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 

ထိခုိက္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေရးA စီစU္A က်U္းခ်ဳပ္ 

 

ထိခိုက္မႈ ထြက္ရွိမည့္A ရင္းA ျမစ္ ေလွ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္း 

ဆူညံသံ 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ ယမ္းခြဲျခင္း ယမ္းထိမ္းခ်ဳပ္ခြဲပါမည္။ ယမ္း (၁) ေပါက္လွ်င္ ယမ္း (၂) 
ေထာင့္သာသံုးပါမည္။ Face တခုခ်င္းတလွည့္စီခြဲပါမည္။ 

  စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္း Jaw Crusher A ား overload မခြဲဘဲပံုမွန္သာခြဲပါမည္။ 

ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ေျမေပၚေရA ရည္A ေသြး စီးဆင္းေနေသာေခ်ာင္းေရ ဓါတ္ေဆးသံုးျခင္းမရိွပါ။ ထို႔ျပင္ Tailing မ်ားကိုကန္ထဲ၌ 
စုျပီးေရၾကည္ကို စက္ရံုျပန္ပို႔သံုးမည္ျဖစ္၍ 
ေခ်ာင္းေရA တြင္းစီး၀င္မႈမရွိေA ာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

ေျမေA ာက္ေရA ရည္ေသြး ေျမေA ာက္တူးေဖာ္မႈ Granite ေက်ာက္ျဖစ္၍ ေရစိမ့္ထြက္မႈမရိွသေလာက္နည္း 
ပါးပါသည္။ ယိုေပါက္ေတြ႕ရိွပါက ပိတ္၍ ဆက္လက္တူး 
ေဖာ္ပါမည္။ 

စြန္႔ပစ္A ရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

  

သတၱဳေဆးေၾကာျခင္း ဓါတ္ေဆးမသုံးသည့္ သတၱဳသန္႔စင္နည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျမီး 
(Tailing) ကိုေရစစ္ကန္သို႔ ထည့္ျပီးေရျပန္စနစ္ 
A သုံးျပဳပါသည္။ တစ္ႏွစ္ (၄) ၾကိမ္ စစ္ေဆးပါမည္။ 

ေလA ရည္A ေသြးႏွင့္ 
A မႈန္A မႊား 

စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္း စက္ရုံ၌ Dust Collector မ်ားတပ္ဆင္ပါမည္။ ဤA ဆင့္ျဖင့္ 
ထိန္းမနုိင္ေသာA ခ်ိန္ပိုင္းကို ေရျဖန္း ကာကြယ္မႈျပဳေပးပါမည္။ 

  ကားေမာင္းျခင္း ကားလမ္းကို ေရျဖန္းေပးပါမည္။ 



ထိခိုက္မႈ ထြက္ရွိမည့္A ရင္းA ျမစ္ ေလွ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္း 

A နံ ယာU္/ စက္ မီးခိုး ယာU္/ စက္မ်ား၌ မီးခိုးထိန္း A ိပ္ေဇာ တပ္ထားပါမည္။ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
(A ရည္+A စုိင္A ခ)ဲ 

ယင္းပုံး Tailing မ်ား၊ ေက်ာက္ခဲ၊ 
သဲမ်ား၊ ယင္းပံုးမွေရမ်ား 
စီးဆင္းျခင္း 

ေရစစ္ကန္မ်ား ထားရိွျခင္း၊ ေရျပန္စနစ္ A သံုးျပဳျခင္း၊ 
က်င္းေဟာင္းမ်ားျပန္ဖို႔ျခင္း။ ေက်ာက္စရစ္၊ ေက်ာက္ခဲ၊ သဲမ်ားကို 
က်င္းေဟာင္းတြင္ ျပန္ဖို႔ေပးျခင္း။ 

ထိခိုက္မႈ 

ေတာင္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း ေျမေA ာက္ဂူျဖင့္ တူးေဖာ္ရမည့္ 
သတၱဳသုိက္ျဖစ္ပါသည္ 

ဂူေဟာင္းႏွင့္ ဂူA ၀၊ ဂူA တြင္းတို႔ကုိ ခုိင္ခန္႔ ေA ာင္ 
ေဆာက္ရြက္ျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း 

ေဘးA ႏၲရာယ္ရွိစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း  မရိွပါ ေျမလြတ္မ်ား၌ သစ္ပင္စိုက္ေပးပါမည္။ 

သိမ္းဆည့္မည့္ပစၥည္း မရိွပါ A မိႈက္မ်ားမီးရိႈ႕ ေျမဖုိ႔သိမ္းဆည္းပါမည္။ 

ေရာဂါျဖစ္ပြား ပ်ံႏွံ႕မႈ 

ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေရာဂါ ပတ္၀န္းက်င္မွ ကူးစက္ျခင္း ပတ္၀န္းက်င္၌ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနပါက သြားလာမႈ 
ကန္႔သတ္ထားပါမည္။ မိမိတို႔သတၱဳတြင္း၌ ကူးစက္ေရာဂါ 
မရိွေA ာင္ ကာကြယ္မႈမ်ိဳးစုံျပဳလုပ္ပါမည္ (ေဆးထိုး/ 
ေဆးေကၽြးျခင္း/ သန္႔ရွင္းေရးဂရုျပဳျခင္း/ ေရက်ိဳခ်က္ 
ေသာက္ျခင္း) လုပ္ငန္းခြင္ ၀တ္စုံ၀တ္ဆင္ေစျခင္း၊ 
စားေသာက္ေနထိုင္မႈ သင္ၾကားေပးျခင္း။ 

ဓာတုပစၥည္းသံုးစြဲမႈ   မရိွပါ 

ဓာတ္ေငြ႕သံုးစြဲမႈ   မရိွပါ 

ေဂဟစနစ္   သစ္ပင္ခုတ္ျခင္းကုိ A ထူးၾကီးၾကပ္ပါမည္။ ေဘးပတ္၀န္း က်င္ 
ရြာသားမ်ားကိုလည္း သစ္ပင္မခုန္ရန္ စည္းရုံးပညာ ေပးပါမည္။ 
သစ္ပင္A သစ္မ်ား ထပ္မံစုိက္ေပးပါမည္ 

 

 

ထိခုိက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစေရးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းA စီA စU္မ်ား 
                    ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ ေျမေA ာက္ 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေA ာက္ပါA တုိင္းစီစU္ 
ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 
 
 
 
 
 



 
ထိခုိက္မႈ ထြက္ရိွမည့္A ရင္းA ျမစ္ ေလ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္း 

ဆူညံသံ 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ ယမ္းခြဲျခင္း၊ ယမ္းလြန္တြင္း 
တူးျခင္း၊ နမူနာၾကိတ္ခြဲျခင္း 

ယမ္းခြဲခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ယမ္းပမာဏကန္႔သတ္ျခင္း၊ တျပိဳင္တည္းမခြဲဘဲ 
A ၾကိမ္ၾကိမ္ခြဲျခင္း၊ နားၾကပ္တပ္ဆင္ျခင္း၊ A ရည္A ေသြးျမင့္စက္မ်ား သံုးစြဲျခင္း၊ 
ညA ခ်ိန္လုပ္ငန္း ကန္႔သတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ေရA ရည္A ေသြး 

ေျမေပၚေရA ရည္A ေသြး ေခ်ာင္းေရ ဓာတုေဆးသံုးျခင္းမရိွ၍ ထိခုိက္မႈမရွိနုိင္ပါ။ ယင္းျမီး (Tailing) မ်ား ကန္ (၃) 
ဆင့္ ထိန္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ စက္ဆီ ေခ်ာဆီမ်ား တိုက္ရုိက္စြန္႔ပစ္ျခင္း 
ခြင့္မျပဳပါ။ 

ေျမေA ာက္ေရ လိႈဏ္ဂူေရ/ တြင္းေရ ေရတြင္းတူးမသံုးေသးပါ။ ရွိလွ်င္စစ္ေဆးပါမည္။ Underground လိႈဏ္ဂူ 
ထြက္ေရကို စစ္ေဆးပါမည္။ A နည္ထိုင္က်င္းျဖတ္ျပီးမွသာ ေခ်ာင္းထလဲႊတ္ 
ပါမည္။ AMD ျဖစ္နိုင္ပါက Lime ျဖင့္ Neutralize လုပ္ျပီးမွ လႊတ္ပါမည္။ 

ေလA ရည္A ေသြး 

A မႈန္A မႊား ယမ္းတြင္းတူးျခင္း၊ ယမ္းခြ ဲ
ျခင္း၊ ေျမစာၾကိတ္ခြဲျခင္း၊ 
ယာU္သြားလာျခင္း 

ယမ္းတြင္းA စုိတူးစနစ္ (Wet drilling) ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယမ္းခြဲျပီးပါက 
ေလမႈတ္သြင္းျခင္း၊ ေလသြားေလလာေကာင္းမြန္ေA ာင္ Ventilation စနစ္ထား 
ရိွျခင္း၊ Dust Collerctor သုံးေစျခင္း၊ ယာU္သြားလမ္း၌ ေရဖ်န္းေပးျခင္း။ 

A နံ ယမ္းခြဲျခင္း၊ စက္မ်ားေမာင္း 
နွင္ျခင္း၊စက္ဆီA နံထြက္ျခင္း 

လိႈဏ္ဂူA ျပင္မွ ေလသန္႔မႈတ္သြင္းေပးျခင္း (Ventilation) စက္မ်ား/ယာU္မ်ား၌ 
Exhaust ပိုက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ စက္ေကာင္းမ်ားသုံးျခင္း၊ သံုးစြဲျပီး 
စက္ဆီမ်ား စနစ္တက်ထားသိုျခင္း။ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စြန္႔ပစ္A ရည္ႏွင့္ 
A စိုင္A ခဲ 

သတၱဳေဆးေၾကာျခင္း Waste 
Rock မ်ားထြက္မႈရွိျခင္း 

သတၱဳေဆးေၾကာရာမွ ထြက္လာေသာ Tailing (ယင္းျမီး) ကုိ ကန္ (Pond) (၃) 
ဆင့္ထိန္းျပီး ေရၾကည္ျပန္သံုးျခင္း၊ ယိုဖိတ္မႈမရိွေA ာင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ Waste 

Rock ထြက္ရိွလာပါက သတ္မွတ္ေနရာ၌ စုပံုေပးျခင္း။ 

 

           ကနUီးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းA စီရင္ခံစာကို ထုတ္လုပ္မႈ မစတင္မီကပင္၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ 
A တြင္းရွိ လူမ်ား သိရွိနိုင္ေစရန္၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းတြင္ ရွင္းလင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ား ေၾကျငာေပးထားပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းA ဆုိျပဳသူရုံးတြင္လည္း A စီရင္ခံစာ A ျပည့္A စံု ေလ့လာ 
လိုသူမ်ား ေလ့လာနုိင္ရန္ စီစU္ထားပါမည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကုိ A မ်ားျပည္သူသိရွိနိုင္ရန္ ဟိႏၵား 
ေက်းရြာ စာၾကည့္တုိက္၌ ကပ္ထားေပးပါမည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ခန္း (၁၀) 

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈA စီA စU္ 

၁။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းA ဆင့္လုိက္A ေၾကာင္းA ရာေဖာ္ျပခ်က္ 

  

(က) ထုတ္လုပ္မည့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ထြက္ရွိမႈ 

                           ေတာင္ပုိင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ 
(SnO2) ႏွင့္ A ျဖိဳက္နက္ (FeMnWo4) ႏွင့္ ၄င္းႏွစ္မ်ိဳးေရာရာသတၱဳမ်ားကို ထုတ္လုပ္ပါမည္။ ၄င္းႏွစ္မ်ိဳး 
လုံးသည္ Oxide သတၱဳျဖစ္ျပီး၊ A လြယ္တကူဓါတ္ျပဳျခင္းမရွိေသာ သတၱဳမ်ားျဖစ္၍ လူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ကုိ ထိခိုက္မႈမရိွေစနုိင္ပါ။ ခဲမျဖဴႏွင့္ A ျဖိဳက္နက္သည္ Granite ေက်ာက္A တြင္းသုိ႔ တုိး၀င္ေနေသာ 
သလင္းေၾကာ (Quartz Vein) ထဲ၌ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ၄င္းေျမေA ာက္ရွိသလင္းေၾကာ၏ A ထူမွာ ၂' မွ 
၄' A တြင္းေျပာင္းလဲမႈရွိပါသည္။ သလင္းေၾကာမ်ားသည္ ေျမာက္ - ေတာင္ (N – S) နီးပါးတန္းေနျပီး 
A ေရွ႕ဖက္သုိ႔ ၇၀ ံပတ္၀န္းက်င္ေစာင္း၍တည္ရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သတၱဳေၾကာမ်ားကုိျဖတ္သြားေစရန္ 
A ေရွ႕မွA ေနာက္သုိ႔ ပင္မသယ္လမ္းေၾကာင္းတူးေဖာ္ျပီး ၄င္းတစ္ေလ်ာက္၌ ေတြ႕ရွိေသာ သလင္း 
ေၾကာမ်ားကုိ Cross – cut ခြဲကာ တူးေဖာ္ပါမည္။ ထို႔ျပင္ A ျခားသီးျခားA ေၾကာမ်ားကုိလည္း သီးျခား 
ဖြင့္၍လည္းေကာင္း၊ Vertical Shaft (ေဒါင္လုိက္ဆင္းတြင္း) တူး၍လည္းေကာင္း သတၱဳထုတ္ပါမည္။ 
A ဓိက ထုတ္မည့္ သတၱဳေၾကာမ်ားမွာ  LNAD 1 + 2 + 7 + 4 + 6 + 20 + 21 + 22   တို႔ ျဖစ္ပါ 
သည္။ တစ္လလွ်င္ ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္ ေရာရာ ၆၅% သတၱဳတစ္တန္ထုတ္ရန္ ျပန္ရႏႈန္း ၈၅% 
Revovery ျဖင့္ A ိမသ္ည္ေက်ာက္ျဖစ္ေသာ Granite နွင့္ သလင္းေၾကာ Quartz Vein တုိ႔ကို 
ေA ာက္ပါA တုိင္း နွစ္A လုိက္တူးေဖာ္ပါမည္။ သတၱဳပါ၀င္ေသာ သလင္းေၾကာထူလွ်င္ မိခင္ေက်ာက္ 
တူးေဖာ္ရန္A လိုဘဲ၊ သတၱဳေၾကာပါးသည့္A ေၾကာ၌ မိခင္ေက်ာက္ပိုတူးယူရပါမည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ထုတ္လုပ္မည့္ သတၱဳေၾကာ 
မူလသုိက္ 
100% 

ထုတ္လုပ္မည့္ 
ခန္႔မွန္းတန္ခ်ိန္ LNAD 1 LNAD 2 LNAD 7 LNAD 4+6 

LNAD 
20+21+22 

ပထမႏွစ္ 

CF 10000 
T 775.194 

CF 12000 CF 5000     

11.5618 9.8275 T 956.94 T 383.72     

5.4341 4.7847 1.3430     

ဒုတိယႏွစ္ 

CF 10000 CF 13500 CF 5000     

12.1599 10.3359 T 775.194  T 1076.55 T 383.72     

5.4341 5.3828 1.3430     

တတိယႏွစ္ 

CF 10000 CF 13500 CF 5000     

12.1599 10.3359 T 775.194 T 1076.55 T 383.72     

5.4341 5.3828 1.3430     

စတုတၳႏွစ္ 

CF 10000 CF 13500 CF 5000   CF 12500 

18.8252 16.0014 T 775.194 T 1076.55 T 383.72   T 1025.43 

5.4341 5.3828 1.3430   6.6653 

ပUၥမႏွစ္ 

CF 10000 CF 13500 CF 5000 CF 13600 CF 12500 

22.355 19.002 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 

ဆ႒မႏွစ္ 

CF 10000 CF 11000 CF 5000 CF 13600 CF 12500 

21.3573 18.154 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 

သတၱမႏွစ္ 

CF 10000   CF 5000 CF 13600 CF 12500 

16.9714 14.425 T 775.194   T 383.72 T 1069.183 T 1025.43 

5.4341   1.3430 3.529 6.6653 

A ႒မႏွစ္ 

CF 10500   CF 5050 CF 13600 CF 12500 

17.2566 14.669 T 813.953   T 387.56 T 1069.183 T 1025.43 

5.7058   1.3565 3.529 6.6653 

န၀မႏွစ္ 

CF 10000     CF 13600 CF 12500 

15.6284 13.285 T 775.194     T 1069.183 T 1025.43 

5.4341     3.529 6.6653 

ဒႆမႏွစ္ 

CF 10000     CF 13600 CF 11000 

14.829 12.605 T 775.194     T 1069.183 T 902.38 

5.4341     3.529 5.8655 

  

CF 100500 CF 77000 CF 40050 CF 81600 CF 86000 

163.1045 138.641 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 

 
Table - သတၱဳထုတ္လုပ္ရန္ ႏွစ္A လုိက္လ်ာထားေသာ သတၱဳေၾကာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မည့္A ေလးခ်ိန္ 

 

 

 

 



                                  A ိမ္သည္ေက်ာက္ Granite ကို ေျမေA ာက္၌ တူးေဖာ္ထားေသာ လႈိဏ္ဂူမ်ားတြင္ 
ျပန္ျဖည့္ပါမည္။ သတၱဳပါေသာ ေက်ာက္က်ိဳးမ်ား (Broken Ore) ကုိ လုပ္ကြက္ A နီးရွိ           
(မပည - ၄၄၉၀ ၅၆၇၃) ၌တည္ထားမည့္ သန္႔စင္စက္ရံု (Dressing Plant) ကုိသယ္ယူျပီး Jaw 
Crusher ၂ ဆင့္ Roll Crusher တုိ႔ျဖင့္ ၾကိတ္ျပီး ယင္းပံုးျဖင့္ေဆးေၾကာပါမည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ 
ယင္းျမီးမ်ားကို Tailing Pond (၃) ဆင့္ ခံယူ ဖမ္းထားပါမည္။ ေရၾကည္စုကန္မွ တဆင့္ Recycle 
Water ကိုျပန္သုံးပါမည္။ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္ A တြင္း၌ Oversize စုပံု ေနရာလုံေလာက္စြာရွိျပီး 
Tailing Pond ေလွာင္ရန္ ေနရာမ်ားစြာရိွသျဖင့္ ေရေနာက္ႏွင့္ Oversize ေက်ာက္မ်ားကုိ စနစ္တက် 
ထိန္းသိမ္းထားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ခ) တစ္ႏွစ္A တြက္ ေရလုိA ပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရရယူသံုးစြဲမည့္A ရငး္A ျမစ္ 

                     ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္ A ေနာက္ဖက္ႏွင့္ 
ေျမာက္ဖက္တုိ႔မွ ပတ၍္ ကုိက္ ၁၀၀ A ကြာတြင္ A ျမဲစီးဆင္းေနေသာ (၃' - ၁၂') A က်ယ္ရွိ ၁ - ၆ ေပ 
နက္သည့္ ဖြတ္လက္တုိေခ်ာင္းရွိပါသည္။ ၄င္းေခ်ာင္းမွ ေA ာက္ပါA တိုင္းေရရယူသံုးစြဲပါမည္။ 

 

(၁) Wet Drilling for Underground Works  

၄၀ ဂါလံ x ၂ လုံး x ၂ ဆုိင္း x ၂ နာရီ            =       ၃၂၀ Gal/day 

(၂) Dressing Plant (+ Return Water)            =     ၁၀၀၀ Gal/Hr x 8 hr 

(၃) တစ္လလွ်င္ ၂၅ ရက္လုပ္ရက္                     =   ၂၀၈,၀၀၀ Gal/month 

(၄) တစ္ႏွစ္ ၃၀၀ ရက္လုပ္ရက္                         = ၂,၄၉၆,၀၀၀ Gal/yr 

(၅) လူေနA ိမ္သုံးေရ  = ၂၁၉၀၀၀၀ Gal/yr (မပည - ၄၄၁၅၆၆ မွ) 

(ဂ) လုပ္သားသံုးေရရယူျခငး္ 

                 လုပ္သားမ်ားေရရယူျခင္းကို ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စU္က ေရထြက္ေခ်ာင္းငယ္ 
မပည - (၄၄၁၅၆၆) မွ ၁" PVC ပိုက္ျဖင့္သြယ္ယူ လုပ္သားမ်ားသုံးစြဲခ႔ဲေသာ ေရA ား ဆက္လက္ 
သုံးစြဲပါမည္။ ၄င္းေရျဖင့္မလုံေလာက္ပါက ယခင္သတၱဳထုတ္လုပ္ခဲ႔ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တူးေဖာ္ 
ခဲ႔သည့္ A နက္ ၁၅ ေပခန္႔ရွိ A ၀ (၃') ခန္႔ရိွ ေရတြင္းေဟာင္း (၂) တြင္းကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ယူ၍ 
သုံးစြဲပါမည္။ ထို႔ျပင္လုပ္ကြက္ေဘးရွိ ဖြတ္လက္တုိေခ်ာင္းမွလည္း ေရလုံေလာက္စြာရရွိနုိင္ပါသည္။ 
လုပ္ကြက္၏ေA ာက္ပိုင္းရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ေရလိုA ပ္ခ်က္ကုိ ထိခိုက္မႈမရွိနိုင္ပါ။ သတၱဳတြင္းA နီးမွ 
ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာ ဖြတ္လက္တုိေခ်ာင္းA ျပင္ A ျခားေသာ ေခ်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း၊ 
Uတုေခ်ာင္းတုိ႔သည္လည္း ေA ာက္ပိုင္းတြင္စုစည္းျပီး ေက်းရြာမ်ားကုိျဖတ္စီးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ 
ေရခြဲေ၀သုံးစြဲ၍ လုံေလာက္မႈမရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚနုိင္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ သတၱဳေဆးေၾကာ လုပ္ငန္း၌ 
လည္း ေရကုိေရျပန္စနစ္သံုးသျဖင့္ ျဖည့္တင္းေရ A နည္းငယ္ (1000 Gals/hr) သာလိုA ပ္ပါသည္။ 

(ဃ) တစ္ႏွစ္A တြက္ ေလာင္စာဆီလိုA ပ္ခ်က္ 

                           ေတာင္ပုိင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ သုံးသည့္ Generator, Air Compressor, ယႏၲရားစက္မ်ား၊ A ျခား 
စက္ငယ္မ်ားႏွင့္ A ေထြေထြသုံးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ႏွစ္စာA သံုးျပဳမည့္ ေလာင္စာဆီ 
စာရင္းမွာ ေA ာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 



 

ေဇာ္ဖိုးလ A လတ္စား သတၱဳတြင္း ႏွစ္A လုိက္ဒီဇယ္သုံးစြဲမႈ ခန္႔မွန္းမႈ 

 

ႏွစ္ ဂါလံ မွတ္ခ်က္ 

ပထမႏွစ္ 39900 ဂါလံ  

ဒုတိယႏွစ္ 39900 ဂါလံ  

တတိယႏွစ္ 39900 ဂါလံ  

စတုတၳႏွစ္ 43700 ဂါလံ  

ပUၥမႏွစ္ 46450 ဂါလံ  

ဆ႒မႏွစ္ 46550 ဂါလံ  

သတၱမနွစ္ 43500 ဂါလံ  

A ႒မႏွစ္ 43740 ဂါလံ  

န၀မႏွစ္ 39540 ဂါလံ  

ဒႆမႏွစ္ 39800 ဂါလံ  

စုစုေပါင္း 422980 ဂါလံ  

 

 

 (င) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းA ဆင့္လုိက ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

                                 ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလ လုပ္ကြက္တြင္ 
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေA ာက္ပါA တိုင္း စီမံကိန္းA ဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

(င - ၁) A ၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း 

                     ခြင့္ျပမိန္႔ပါ ေျမပုံညႊန္း ေထာင့္ေနရာမ်ားတြင္ မွတ္တုိင္မ်ား စိုက္ထူျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာမ်ား၊ A ေပၚယံေျမလႊာစုပံုမည့္ေနရာ၊ ရံုး 
A ေဆာက္A Uီး၊ ၀န္ထမ္းေနA ိမ္၊ စားဖိုေဆာင္၊ ဂိုေဒါင္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားA ား 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္၍ ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္း၊ လမး္ေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပါ 
မည္။ 

(င - ၂) တည္ေဆာက္ျခင္း 

                   သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ A ေဆာက္A Uီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 
စက္ပစၥည္းမ်ားစုပံုျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ယာU္ယႏၲရားသယ္ယူျခင္း၊ ႏုန္းစုကန္ A နည္စစ္ကန္ 
ေရၾကည္ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ပါမည္။ 

၂။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာက္ရြက္ျခင္း 

                        ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္မွ ခဲမျဖဴ၊ 
A ျဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာ သတၱဳမ်ားထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ A ိမ္သည္ေက်ာက္ (Host Rock) 
ျဖစ္ေသာ Granite ေက်ာက္A တြင္းသုိ႔ သတၱဳပါ၀င္ေသာ သလင္းေက်ာက္ (Quartz Vein) သည္ တိုး၀င္ 
ေနပါသည္။ သတၱဳပါ၀င္ေသာ သလင္းေၾကာ၏A ထူသည္ ၂' – ၄' ထိေျပာင္းလဲ တည္ရိွပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
သတၱဳေၾကာ ပါးေသာလုပ္ငန္းခြင္၌ A ိမ္သည္ေက်ာက္ျဖစ္သည့္ Granite ကုိပါတူးေဖာ္ရမည္ျဖစ္ျပီး 



သလင္းေၾကာထူေသာ လုပ္ငန္းခြင္၌ သလင္းေၾကာသက္သက္ကုိသာ တူးေဖာ္ပါမည္။ တူးေဖာ္မည့္ႏွစ္ 
A လုိက္ တန္ခ်ိန္မွာ ေA ာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 
 Main Haulage မွ သယ္ယူလာေသာ

Broken Ore + Rock (တန္)
A မွန္တကယ္ ၾကိတ္ခြဲရမည့္ 
တန္ (10% ေလ်ာ့ျပီး) 

မွတ္ခ်က္

ပထမႏွစ္ ၇၆၄၃ မက္တန္ ၆၈၇၉ မက္တန္  
ဒုတိယႏွစ္ ၈၀၉၀ မက္တန္ ၇၂၈၁ မက္တန္  
တတိယႏွစ္ ၈၀၉၀ မက္တန္ ၇၂၈၁ မက္တန္  
စတုတၳႏွစ္ ၁၁၈၄၅ မက္တန္ ၁၀၆၆၁ မက္တန္  
ပUၥမႏွစ္ ၁၅၅၅၈ မက္တန္ ၁၄၀၀၂ မက္တန္  
ဆ႒မႏွစ္ ၁၄၈၁၂ မက္တန္ ၁၃၃၃၀ မက္တန္  
သတၱမႏွစ္ ၁၁၅၃၃ မက္တန္ ၁၀၃၈၀ မက္တန္  
A ႒မႏွစ္ ၁၁၆၅၈ မက္တန္ ၁၀၄၉၂ မက္တန္  
န၀မႏွစ္ ၉၅၆၈ မက္တန္ ၈၆၁၁ မက္တန္  
ဒႆမႏွစ္ ၈၉၉၉ မက္တန္ ၈၀၉၉ မက္တန္  
စုစုေပါင္း ၁၀၇၇၉၆ မက္တန္ ၉၇၀၁၆ မက္တန္  

 

 

                          ယင္းသုိ႔ေျမေA ာက္ယမ္းခြဲထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ A ႏၲရာယ္ကင္းရွင္း 
ေစရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေစရန္ ေA ာက္ပါA ခ်က္ (၅) ခ်က္ကုိ ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။ (၁) 
A စိုလြန္ေဖာက္ျခင္း (Wet Drilling) (၂) ယမ္းျပည့္သြင္းျခင္း (၃) ေဖာက္ခြဲျခင္း (၄) မီးခိုးေငြ႕လုံး၀ 
ကင္းရွင္းေA ာင္ေလသြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (၅) ေက်ာက္စေက်ာက္နမ်ား ဂရုျပဳဖယ္ရွားျခင္းတို႔ကုိ A ဆင့္ဆင့္ 
ၾကပ္ မတ္ေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။ တူးေဖာ္မည့္လုပ္ကြက္တြင္ မာဆင့္ေကာင္းမြန္ေသာ Quartzite, Granite 
ႏွင့္ Quartz Vein တုိ႔သာရိွသျဖင့္ ခိုင္ခန္႔မႈေကာင္းမြန္ပါမည္။ Fault Plane တုိ႔ကဲ႔သုိ႔ေပ်ာ့ေသာ A ပိုင္းမ်ား 
ေတြ႕ရွိပါက လုိA ပ္ေသာ ေဒါက္တိုင္ႏွင့္ A မိုး၊ နံရံမ်ားျပဳလုပ္ကာရံေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။ Host Rock 
ျဖစ္ေသာ Granite မ်ားကုိလက္ျဖင့္ေရြးျပီး၊ တူးေဖာ္ျပီး လိႈဏ္ဂူမ်ားတြင္ ျပန္လည္ျဖည့္ေပးပါမည္။ သတၱဳ 
ပါ၀င္ေသာေက်ာက္ေျမစာ (Broken Ore) ကုိသန္႔စင္စက္ရံု (Dressing Plant) သုိ႔သယ္ယူျပီး Jaw Crusher  
၂ ဆင့္ Roll Crusher ျဖင့္ ၾကိတ္ျပီး Jig (၂) ဆင့္ Shaking Table (၆) လုံးျဖင့္ ၆၅% A ထက္ပါေသာ 
သန္႔စင္သတၱဳထုတ္ယူပါမည္။ Magnetic Separator ျဖင့္လည္း မလုိA ပ္သည္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ Wo3 ႏွင့္ 
SnO2 ခြဲျခားျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ယင္းပံုး၏ A လယ္ပိုင္းရွိ Middling မ်ားတြင္ သတၱဳနွင့္သလင္း တြဲ 
ဆက္လွ်က္ရွိသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိ Ball Mill (ငယ္) ျဖင့္ၾကိတ္ျပီး Shaking Table ျဖင့္ ေဆးေၾကာယူပါမည္။ 
ထို႔ေနာက္ Magnetic Separator ျဖင့္ ထပ္မံသန္႔စင္ျပီး ၆၅% ေက်ာ္ေသာ Concentrate 
မ်ားထုတ္ယူပါမည္။ သန္႔စင္စက္ရံု၌ စြန္႔ပစ္ေသာ Oversize ေက်ာက္မ်ားကုိသတ္မွတ္ေနရာ၌စုပုံ 
ထားပါမည္။ ၄င္းေျမေနရာ၌ ၁၂ မီတာထိA ျမင့္ထိ စုပံုပါက (ခမ- ၇၆၃၂၀ မက္ထရစ္) တန္ထိ စုပုံနိုင္သျဖင့္ 
လုံေလာက္ေသာ Eရိယာရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းပံုးမွ ထြက္လာေသာ ယင္းျမီး (Tailing) ကို ကန္ (၃) 
ဆင့္ျဖင့္ သိမ္းျပီး ေရၾကည္ကုိ တတိယကန္မွတဆင့္ Recycle Water A ျဖစ္ သန္႔စင္လုပ္ငန္းတြင္ 
ျပန္သံုးပါမည္။ ေရွးယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက တူးေဖာ္ခဲ႔ေသာ လုပ္ကြက္ျဖစ္၍ Tailing Pond A ျဖစ္ A သုံးျပဳရန္ 
က်င္းမ်ားစြာရွိသျဖင့္ Tailing မ်ားထိန္းထားရန္ ေနရာႏွင့္ ထုထည္လုံေလာက္ပါသည္။ ယခင္က်င္းေဟာင္း 
မ်ားကုိ Tailing ျဖည့္ျပီးပါက A ေပၚယံေျမလႊာဖို႔ခ်ျပီး ေဒသေပါက္ သစ္ေတာမ်ား ရွင္သန္ေA ာင္ စိုက္ပ်ိဳး 



သြားပါမည္ Tailing ျပည့္သည့္ ကိစၥေပၚေပါက္လာပါက Backhoe, Dump Truck တုိ႔သုံးျပီး လိုA ပ္သည့္ 
ေနရာ၌ စုပံုေပးပါမည္။ 

                စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ေဇာ္ဖိုးလုပ္ကြက္A နီးတြင္ထားပါမည္။ ပတ္လည္တြင္ေျမာင္းတူးထားပါမည္။ 
ဆီယိုဖိတ္မႈရွိပါက သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ ယုိဖိတ္ခဲ႔ပါက စုစည္းရန္ ကန္ငယ္တစ္ခုတူးျပီး A ဂၤေတကန္ငယ္ျပဳလုပ္ျပီး 
ခပ/္စုပ္ ၍ျပန္ယူပါမည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ စက္သံုးဆီေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမရိွေA ာင္ 
ကာကြယ္ထားပါမည္။ A တြင္းျခံစည္းရိုးနွင့္ ၃၀' ကြာတြင္ A ျပင္ျခံစည္းရိုးတစ္ထပ္ထပ္မံကာရံထားပါမည္။ 
ထုိ႔ျပင္မီးသတိျပဳရန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ နယ္ေျမA ျဖစ္ ကန္႔သတ္ထားပါမည္။ 

                      ယမ္းထားရိွျခင္းကို ေလာေလာဆယ္ သတၱဳတြင္းမ ွ (၃) မုိင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ဟိႏၵား 
သတၱဳတြင္း ၌ရွိသည့္ ၃ တန္ဆန္႔ ယမ္းတုိက္ႏွစ္လုံး (၃x၂=၆ တန္) တြင္ထားရွိပါမည္။ ယမ္းကုိတစ္ေန႔လွ်င္ 
တစ္ၾကိမ္သာခြဲပါမည္။ A သုံးျပဳမည့္ယမ္းကုိထုတ္ယူျပီး ၄င္းေန႔၌ A ျပီးခြဲပါမည္။ Delay ျဖစ္၍ A ခက္ 
A ခဲရွိပါက ယာယီသိမ္းထားရန္ Adit တုိငး္၌ ယမ္းယာယီသုိေလွာင္ခန္းမ်ား စီစU္ထားပါမည္။ ယမ္းခြဲပါက 
ထိခိုက္မႈမရိွေစရန္ တက္ကၽြမ္းသူကိုသာ ကုိင္သြယ္A သုံးျပဳေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကီးၾကပ္ကန္႔သတ္လုပ္ငန္း 
A ျဖစ္ A ျမဲေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

                      စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ၾကီးမ်ား စုပုံရန္A တြက္ ပံု (မပည - ၄၄၅၅၆၆) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္A တုိင္း 
၁၂၀ မီတာ x ၂၀ မီတာ A က်ယ္ရွိေသာ ယခင္စုပံုခဲ႔ေသာ လုပ္ကြက္ေဟာင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလုပ္ကြက္၌ 
၁၂ မီတာA ျမင့္ထိ စုပံုပါက ကုဗမီတာ (၂၈၈၀၀ m3/ ၇၆၃၂၀ MT) စုပံု၍ ရနိုင္ပါသည္။ (A ျမင့္ ၁၂ 
မီတာထက္လည္းပို၍ ပုံနိုင္ပါေသးသည္) A ေစာင္းဒီဂရီကို (ေလွ်ာေစာက္) ကုိ ၃၅ ဒီဂရီမွ ၄၅ ဒီဂရီ ထား 
ထိန္းနိုင္ပါသည္။ ေဘးသို႔ပ်ံလြင့္မႈမရိွေA ာင္ ထိန္း၍ရပါသည္။ လိုA ပ္ပါက ေဘးပတ္လည္ၾကီး ေက်ာက္ၾကီး 
မ်ား ထပ္မံစီျပီး ကာကြယ္ေပးထားပါမည္။ ေက်ာက္ၾကီးမ်ား တည္ျငိမ္မႈပိုမိုလိုA ပ္ပါက ေက်ာက္တံုးၾကီး 
မ်ားကုိ ကြန္ကရစ္ကိုင္ စီေပးပါမည္။ 

                         သဲ/ေက်ာက္မႈန္မ်ားကို ဓါတ္ပံုတြင္ျပထားသည့္A တိုင္း ေနရာ (၄) ေနရာ၌ 
သုိေလွာင္နိုင္ပါသည္။ ယခင္တူးထားေသာခ်ိဳင့္ (Pond) ေဟာင္းေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 
 

စU္ မပည ေလွာင္နိုင္မည့္ Pond A တုိင္းA တာ ကုဗမီတာ 

၁ ၄၄၆၅၆၆ ၁၅၀ x ၂၃ x နက္ ၁၆ မီတာ ၅၅၂၀၀ M3

၂ ၄၄၅၅၆၇ ၃၄ x ၁၅ x နက္ ၅ မီတာ ၂၅၅၀ M3

၃ ၄၄၅၅၆၂ ၅၀ x ၃၅ x နက္ ၄ မီတာ ၇၀၀၀ M3

၄ ၄၄၅၅၆၃ ၁၂၀ x ၂ x နက္ ၆ မီတာ ၁၄၄၀၀ M3

  TOTAL ၇၉၁၅၀ M3

                                                                                                      (၁၅၈,၃၀၀ MT) 
                  ၄င္းသည္ Pond  ေဟာင္းမ်ားျဖစ္၍ ပတ္၀န္းက်င္ ေျမထက္ နိမ့္ပါသည္။ 
ေရထြက္ေပါက္ငယ္မ်ား (၃ မီတာခန္႔က်ယ္) ကိုလည္း ေက်ာက္၊ ရႊံ႕ တုိ႔ျဖင့္ လုံေA ာင္ပိတ္ေပးပါမည္။ 
ေရကုိA နည္ထုိင္က်ေစျပီး ေရၾကည္A ား Pump ျဖင့္ စုပ္ထုတ္ေပးပါမည္ (သုိ႔) ေရထုတ္ပိုက္ျဖင့္ 
ထုတ္ေပးပါမည္။ 
                   A ေပၚယံေျမဖယ္ရွားမႈမွာ သန္႔စင္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရာ၌ Run-Of-Mine Ore စုပံု 
ေခတၱထားသုိရန္ ေနရာA တြက္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ A ေပၚယံေျမရွင္းလင္းသည္မွာ OPEN 
PIT တူးရန္ဖယ္ရွားျခင္းမဟုတ္ပါ။  ေျမေA ာက္ ORE Veins မ်ားမွ တူးေဖာ္ရရွိေသာ Broken Ore မ်ားကုိ 
စက္ရံုထဲသို႔ ထည့္၍ၾကိတ္ခြဲျခင္းမျပဳမီ ထားသိုရန္ ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ A က်ယ္A ားျဖင့္ 100 



x 50 M ေျမျပန္႔ရရန္ ရွင္းလင္းပါမည္။ ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေစရန္ ၄င္းေနရာ၌ ေျမျမင့္/နိမ့္ ညီေစရန္ 
ညွိျပီးထားပါမည္။ 

 

A ရြယ္ၾကီးေက်ာက္၊ သဲ၊ ေက်ာက္မႈန္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ ေျမစာမ်ားထြက္ရိွမည့္ ပမာဏ 

 

ေဖာက္ခြဲထြက္ရွိမည့္ ေက်ာက္ပမာဏ (၁၀ႏွစ္A တြက္) ၁၀၇၇၉၆ MT 

၁၀% ေရြးဖယ္ထုတ္ ေျမေပၚ     ၉၇၀၁.၆ MT/yr 

          (A မႈန္႔ၾကိတ္ပါမည္)                 

ေျမေA ာက္စုပံုျခင္း   ၂၈၁၀၀ မက္တန္ - တူးေဖာ္ျပီးဂူ၌ျပန္ဖို႔ျခင္း (ေျမေA ာက္မ လုံေလာက္  
ပါက ေျမျပင္၌စုပံုရန္) 

ေျမေပၚစုပုံျခင္း/လမ္းခင္းျခင္း   မပည - ၄၄၅၅၆၆ (ယခင္ oversize စုပံုေသာေနရာေဟာင္း) 

                     ၁၂၀ x ၂၀ x ၁၂ M = စုပံုနုိင္မႈ ခမ ၇၆၃၂၀ မက္တန္ 

         သုိ႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ Oversize (A ရြယ္ၾကီး) မ်ားစုံပံုရန္ လုိေလာက္ပါသည္။ 

 

 

သဲ၊ ေက်ာက္မႈန္႔စြန္႔ပစ္ေျမမ်ားစုပုံထားသုိျခင္း 

 

ၾကိတ္ခြဲမည့္ (၁၀ ႏွစ္A တြက္) ေျ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 

  ၂။ မပည ၄၄၅၅၆၇ (၃၄ x ၁၅ x ၅ M  )      =  ၂၅၅၀ CuM 

  ၃။ မပည ၄၄၅၅၆၂ (  ၅၀ x ၃၅ x ၄ M  )    =  ၇၀၀၀ CuM 

  ၄။ မပည ၄၄၅၅၆၃ ( ၁၂၀ x ၂၀ x ၆ M )    = ၁၄၄၀၀ CuM 

           စုစုေပါင္း သုိေလွာင္နိုင္ေသာ ယခင္က်င္းေဟာင္း = ၇၉၁၅၀ CuM 

  (ခန္႔မွန္း ေျမစာတန္ခ်ိန္ ၁၅၈၃၀၀ မက္တန္ ထိ ေလွာင္နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး (၁၀)ႏွစ္ေျမစာ 
(Tailing) တန္ခ်ိန္မွာ (၉၇၀၁၆) မက္တန္သာရွိပါမည္။ 

 

မွတ္ခ်က္။    ။ ေျမေA ာက္တြင္ A ေၾကာင္းေၾကာင္း Host Rock ပိုမိုခြဲထုတ္ရေသာ ကိစၥမ်ားရွိသျဖင့္ (၁၀) နွစ္ 
A တြင္း ၂၈၁၀၀ မက္တန္ ထြက္လာနုိင္မည္ဟု ၾကိဳတင္တြက္ဆထားပါသည္။ ေျမေA ာက္၌ 
ဂူေဟာင္းတြင္ ျပန္ဖို႔ေပးရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနရာမလံုေလာက္ပါက (၁၀) ႏွစ္ A တြင္း Mine 
Car (၉၃၆၃) ေခါက္ျဖင့္ သယ္ထုတ္ရန္လည္း ျဖစ္ေျမာက္နုိင္စြမ္းေလ့လာမႈတြင္ ၾကိဳတင္ 
တြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပA ပ္ပါသည္။ 

 

 



 

    Tailing Pond မ်ား၏ ၀န္ဆံ့နုိင္မႈ ပမာဏ 

                 ယခင္ သတၱဳတူးေဖာ္စU္က Eluvial deposit မ်ားကုိ တူးထုတ္သြားသျဖင့္ A နိမ္႔ပိုင္း 
ခ်ိဳင့္A ျဖစ္က်န္ေနေသာ ေနရာမ်ားကုိကန္A ျဖစ္ A သုံးျပဳျပီး Tailing Pond ေလွာင္သြားပါမည္။ ေနာက္ဆံုး 
ကန္မွ ေရၾကည္ကုိ Recycle ျပန္သံုးပါမည္။ 

 

 

စU္ ေနရာ ၊ မပည A တုိင္းA တာ (မီတာ) ၀န္ဆ့ံသည့္ ထုထည္ ေလွာင္နိုင္ေသာေျမစာတန ္

၁။ ၄၄၆ ၅၆၆ L 150 x W 23 x D 16 55200 Cu M 110400 MT 

၂။ ၄၄၅ ၅၆၇ L 34 x W 15 x D 5 2550 Cu M 5100 MT 

၃။ ၄၄၅ ၅၆၂ L 50 x W 35 x D 4 7000 Cu M 14000 MT 

၄။ ၄၄၅ ၅၆၃ L 120 x W 20 x D 6 14400 Cu M 18800 MT 

   79150 Cu M 158300 MT 

(ပြကိန္း ၁.၃ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါသည္) 
 

 
 
 
    Tailing မ်ားသုိေလွာင္ေသာ Pond တည္ေဆာက္မႈ 
                    Tailing Pond ကုိသီးျခားတူးေဖာ္တည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယခင္သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ခဲ႔ေသာ 
Eluvial Deposit က်င္းေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္A သုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိစU္က ေရစြန္႔ပစ္ေသာ 
ေျမာင္းမ်ားသည္ A က်ယ္A ားျဖင့္ ၈' မွ ၂၀' ထိလည္းေကာင္း၊ A ျမင့္(A နက္)A ားျဖင့္ ၁၀' မွ ၂၅' 
ထိလည္း ရွိၾကပါသည္။ ၄င္းေျမာင္းမ်ားကုိ ေA ာက္ေျခေပ ၁၀ မွ ေပ ၂၀ ထိထားရွိျပီး 
ယခင္စြန္႔ပစ္ထားေသာ ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ သယ္ယူဖို႔ပိတ္ပါမည္။ လုိA ပ္ပါက A လႊာလုိက္A နီးရွိ ရႊံ႕ 
ေျမမ်ားျဖင့္ သိပ္ျပီး ၾကိတ္ပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္တုိ႔တြင္ ေရမထြက္ေစရန္ A နီးပတ္၀န္းက်င္ 
ရႊံ႕ေျမမ်ားျဖင့္ထပ္မံပိတ္ေပးပါမည္။ ထို႔ျပင္ ထိန္းသိမ္းမည့္ ကန္Eရိယာသည္လည္း ထုတ္လုပ္မႈA ခ်ိဳးထက္ 
က်ယ္ျပန္႔သျဖင့္ တာက်ိဳးေပါက္မႈမျဖစ္ေစရန္ ထိန္းထားေပးပါမည္။ သဲေျမ/ ႏုန္းေျမမ်ားပုိ႔ခ်ျခင္းျဖင့္လည္း 
တမံ၏ခုိင္ခံမႈကုိ ပုိမိုA းေကာင္းေA ာင္ A စU္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုိA ပ္ခ်က္ရွိပါက 
ေဘးေဘာင္ႏွင့္ ေရထြက္ေျမာင္းမ်ားကုိ ေက်ာက္ၾကီးစီပိတ္ဖို႔ေပးပါမည္။ ေရထြက္ေျမာင္း၌ ဖိA ားရွိ၍ 
ျပိဳနိုင္ပါက ေက်ာက္နံရံကုိ ကြန္ကရစ္ကိုင္ထားေပးပါမည္။ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ေက်ာက္ၾကီး/ သဲတုိ႔ေၾကာင့္ ထိခုိက္ႏုိင္မႈေလ်ာ့ခ်မည့္A စီA စU္ 
 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထြက္ရွိမည့္ မူရင္း 
Source 

ေလ်ာ့ခ်နည္းလမ္း 

ေက်ာက္ၾကီး ေျမေA ာက္လႈိဏ္ဂူ 
မ်ားထြက္ျခင္း 

၁။ ေက်ာက္ၾကီး ၅% ခန္႔ကုိ ေျမေA ာက္လိႈဏ္ဂူမ်ား၌ပင္ 
ျပန္လည္ျဖည့္သိပ္ေပးျခင္း 
၂။ ေျမေပၚသန္႔စင္စက္ရံု မၾကိတ္မီႏွင့္ Primary Jaw 
ၾကိတ္ျပီးထြက္လာမည့္ ၅% ခန္႔ကုိ လုပ္ကြက္တြင္းရွိ ယခင္ 
oversize (ေက်ာက္ၾကီး) စုပံုေသာ မပည- ၄၄၅ ၅၆၆ ၌ 
စုပုံေပးျခင္း၊ ေလွာင္နိုင္A ား ၇၆၃၂၀ မက္တန္ခန္႔ ထားနိုင္ 
ပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းေသာေက်ာက္ၾကီး ၂၈၁၀၀ မက္တန္ 
ကုိလည္း ထားသုိနိုင္ပါသည္။ 

သဲႏွင့္ေက်ာက္မႈန္႔ ၾကိတ္ခြဲျပီး ယင္းပံုမွ 
ထြက္လာေသာ 
Tailing မ်ား 

၁။ ယခင္လုပ္ခဲ႔ေသာ Eluvial deposit က်င္းေဟာင္းမ်ား၌ 
ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းထိန္းထားပါမည္။ ခန္႔မွန္ ၁၅၈,၃၀၀ 
မက္တန္ခန္႔ သုိေလွာင္ထားနိုင္ပါမည္။ 
၂။ လုံး၀တူးျပီးေသာ Quartz Vein Level A သီးသီးသုိ႔ 
ေျမေပၚမွ (ေရA ကူA ညီျဖင့္) ေလွ်ာခ်ျပီး ေျမေA ာက္ခိုင္မာမႈ 
ပိုမုိ ထိန္းထားနိုင္ပါသည္။ 

 
                လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျပီးေသာA ခါ Tailing Pond ကန္မ်ား၌ လုံး၀A နည္္ထုိင္ေစျပီး ေရၾကည္မ်ားကို 
ျပန္လည္စုပ္ထုတ္ေပးပါမည္။ သဲ၊ ေက်ာက္မႈန္႔၊ ရႊံ႕မႈန္႔မ်ားသည္ Pond A တြင္း A နည္ထုိင္က်န္ေနခဲ႔ပါမည္။ 
                ပိုလွ်ံေရစြန္႔ပစ္မႈA ေနျဖင့္ (က) ေျမေA ာက္လိႈဏ္ဂူမွ ထြက္ေသာေရႏွင့္ (ခ) သန္႔စင္စက္ရံုမွ 
ထြက္ေသာေရ ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါမည္။  
(က) ေျမေA ာက္လိႈဏ္ဂူေရသည္ Mergui Group ျဖစ္ေသာ Phyllite, Quartzite ေက်ာက္တုိ႔ကို 

လည္းေကာင္း၊ Granite Quartz Vein တုိ႔ကုိျဖတ္စီးဆင္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရွိ 
ေကာက္A မ်ိဳးA စားႏွင့္ တူညီပါသည္။ ထူးျခားေသာဓါတ္ ေျပာင္းလဲမႈမျဖစ္ေပၚနိုင္ပါ။ ဂူ၀၌A နယ္ထုိင္ 
က်င္းမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းျပီး ေရၾကည္ကိုလႊတ္ေပးပါမည္။ 

(ခ) သန္႔စင္စက္ စက္ရံုမွ Tailing (ယင္းျမီး) နွင့္A တူလႊတ္ေသာေရကုိ Tailing Pond (၃) ကန္ A ဆင့္ဆင့္၌ 
A နည္္ထုိင္ေစျပီး ေရၾကည္ကို သန္႔စင္စက္ရံုသုိ႔ ျပန္ပို႔သုံးပါမည္။ သီးျခားစြန္႔ပစ္မႈမရိွပါ။ ေရျပန္စနစ္ျဖင့္ 
ေရၾကည္ကုိ ျပန္သုံးပါမည္။ 

                  သန္႔စင္စက္ရံု Crushing Unit တြင္ ဖုန္ထနုိင္သျဖင့္ ေလထုA ရည္A ေသြး မထိခိုက္ေစရန္ ၄င္း 
Section ၌ Dust Collector မ်ားတပ္ဆင္A သုံးျပဳပါမည္။ တခါတရံ ရႊံ႕ေျမစာမ်ားေရာေနွာ ပါ၀င္ပါက (Uပမာ - 
Phyllite) ဖုန္မႈန္႔မ်ားျပား မနိုင္ပါက ဖုန္ထူထပ္ေသာEရိယာကုိ ေရဖ်န္းျပီး (water spray) သိပ္ေစပါမည္။ 
မလုိA ပ္ပါက Water spray ကုိ ရပ္နားထားျပီး Dust Collector သာလည္ပတ္ပါမည္။ Water Spray ကို 
ဖုန္A လြန္ထူထပ္မွသာ A သုံးျပဳပါမည္။ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERSIZE WASTE ROCK စုပံုရန္ေနရာ 

                                                         မပည - ၄၄၅ ၅၆၆ 

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

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                 မပည - ၄၄၆ ၅၆၆   မပည - ၄၄၅ ၅၆၇ 

             L 150m x W 23m x D 16m                                        L 34m x W 15m x D 5m 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                     မပည - ၄၄၅ ၅၆၂   မပည - ၄၄၅ ၅၆၃ 

                L 50m x W 35m x D 4m                                      L 120m x W 20m x D 6m 

 

၃။ ရပ္ဆုိင္းျခင္း 

                       လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳကာလျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း၊ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
A ားလုံးရပ္နားပါမည္။ 

၄။ ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ 

                     သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားျပီးေနာက္ ေA ာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) A ေပၚယံေျမဆီလႊာစုပံုထားရိွမႈ 

                 ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္ကုိ 
တူးေဖာ္ရာတြင္ ေျမေA ာက္သလင္းေၾကာကုိသာ တူးေဖာ္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ A ေပၚယံေျမသား 
မ်ားဖယ္ရွားမႈမရွိပါ။ A ေပၚယံေျမသား တူးေဖာ္စုပံုထားျခင္းလည္းမရွိပါ။ A ရြယ္ၾကီးျပီး Oversize Rock 
မ်ားကုိလည္းယခုႏွစ္မ်ားစြာက စုပံုထားေသာေက်ာက္ပုံေပၚတြင္သာ ဆက္လက္စုပံုေပးထားမည္ျဖစ္၍ 
ဤကုမၸဏီ တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ A ေပၚယံေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမရွိေစခဲ႔ပါ။ သဘာ၀A တုိင္းသာတည္ရွိေန 
ပါမည္။ (သန္႔စင္စက္ရံု၌ Broken Ore စုပံုရန္ ေျမ ၁၀၀ x ၅၀ မီတာ ျပဳျပင္ျခင္းသာရွိျပီး 
တူးေဖာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း မရွိပါ) 

(ခ) A တားA ဆီးနံရံမ်ားထားရွိမႈ 

                              ေျမေA ာက္မွတူးေဖာ္ရေသာ Broken Ore မ်ားကို Haulage  Tunnel လမ္းမွသယ္ယူျပီး 
သန္႔စင္စက္ရံုတြင္ A ဆင့္ဆင့္ၾကိတ္ခြဲပါမည္။ ၾကိတ္ခြဲမႈ - 3 mm ဇကာေA ာက္ေျမစာမ်ားကုိ ေရ 
A သုံးျပဳျပီး Jig (၂) ဆင့္/ Shaking Table (၆) လုံး ျဖင့္ေဆးေၾကာပါမည္။ ယင္းျမွီး (Tailing) ကို 
Tailing Pond (၃) ဆင့္ခံယူျပီး A နည္ထုိင္ေစပါမည္။ ၄င္းေနာက္ေရၾကည္ကုိ Recycle သန္႔စင္ေရ 
A ျဖစ္ျပန္သံုးပါမည္။ Tailing ထိန္းထားသည့္ Pond မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတူးခဲ့ေသာ Old 
Elluvial Pit မ်ားသည္ A လြန္မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔စြာရွိသျဖင့္ Tailing ေလွာင္ကန္လံုေလာက္ပါသည္။ 
A ကယ္၍ Tailing ျပည့္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ႔လွ်င္ Backhoe, Dump Truck သုံးျပီး သတ္မွတ္ 
ေနရာတြင္ စနစ္တက်စုပံုေပးပါမည္။ ယင္း Tailing တြင္လည္း Acid ျဖစ္ေပၚေစနုိင္ေသာ သတၱဳမ်ားစြာ 



မပါ၀င္နုိင္သျဖင့္ Acid Mine Drainage မျဖစ္ေပၚနိုင္ပါ။ စီးဆင္းေရကိုလည္းA ျမဲစစ္ေဆးေနမည္ျဖစ္ျပီး 
လုိA ပ္ပါက Impervious Layer မ်ားျဖင့္လည္ေကာင္း၊ Lime ထည့္ေပး၍လည္းေကာင္း ကာကြယ္ 
ေပးပါမည္။ ၄င္းစြန္႔ပစ္ထားေသာ ေျမစာေက်ာက္မႈန္႔ႏွင့္ Tailing Pond တို႔A ားျပိဳက်မႈမရွိေစရန္ 
A တြက္ လုံေလာက္ေသာ ေက်ာက္ထိန္းနံရံျဖင့္ ထိန္းထားေပးပါမည္။ A ျမင့္ေပေပၚမူတည္ျပီး A ထပ္ 
A ဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ျပင္ မတ္ေစာက္မႈရွိပါက ဘိလပ္ေျမျဖင့္တြဲစပ္A သုံးျပဳ၍ A တားA ဆီး 
နံရံတည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းပါမည္။ 

(ဂ) စြန္႔ပစ္ေျမစာ 

                                  စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စနစ္တက်စုပံုထားရိွျပီး တူး 
ေဖာ္ထားေသာက်င္းခ်ိဳင့္မ်ား၌ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 
ကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းမည့္A ၾကိဳကာလမ်ားတြင ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ခ်ိဳင့္မ်ား 
A ားျဖည့္ျပီးေနာက္ A ေပၚယံေျမဆီလႊာကုိ A ျခားေနရာမွ သယ္ယူ (Borrow Soil) ထပ္မံဖုိ႔ျပီး A ေပၚ 
ဆုံးA လႊာကုိ ျပဳျပင္ေပးပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ သစ္ေတာA စားထုိး စုိက္ပ်ိဳးမႈ 
လုပ္ငန္းA ေနျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ေA ာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားပါမည္။ 

(ဃ) စြန္႔ပစ္ေရကန္မ်ား၊ A င္၀ုိင္းလွည့္ကန္မ်ား 

                         စြန္႔ပစ္ကန္ရွိ Tailing Solid နွင့္ ယင္းခြက္မ်ား ေဆးေၾကာသည့္ ေျမစာစုပုံေသာ 
ကန္မ်ားကိုလည္း A ထက္ A ပိုဒ္ (ဂ) နည္းA တုိင္း ေျမျပဳျပင္ျပီး A စားထုိးသစ္ပင္မ်ား ရွင္သန္ 
ေပါက္ေရာက္ေA ာင္ စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(င) A ုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စက္မႈဆုိင္ရာ A ေဆာက္A Uီးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ား 

                             သတၱဳတူးေဖာ္နိုင္ရန္A တြက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈရံုးခန္း၊ စတုိခန္း၊ 
A ိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားဖိုေဆာင္ႏွင့္ သန္႔စင္စက္ရုံတုိ႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမေA ာက္လိႈဏ္ဂူ၌ သြယ္တန္း 
ထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ားကုိ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ ျဖဳတ္သိမ္းသြားပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ 
Mine Car သယ္ယူရန္စီစU္ထားသည့္ ေလ၊ ေရပိုက္မ်ားကုိလည္း ျဖဳတ္သိမ္းပါမည္။ ၄င္း ေနာက္ 
ေဆာက္လုပ္ထားေသာ A ေဆာက္A Uီးမ်ားကုိ ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းပါမည္။ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ 
A ေဆာက္A Uီး ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ သစ္ေတာA စားထုိး ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳး 
သြားပါမည္။ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီး လုပ္ကြက္ျပန္လည္A ပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ နဂို 
A ေျခA ေနA တုိင္း ျပန္လည္ေရာက္ေA ာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး သတၱဳတြင္း ပိတ္သမ္းေရး A စီA စU္ႏွင့္ 
A ညီ စနစ္တက် ျပန္လည္A ပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(စ) ေဒသခံA လုပ္သမားေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားေရး 

                            ေဒသခလုံပ္သားမ်ားမွ ဤကုမၸဏီတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ရန္ဆႏၵရွိပါက ဤကုမၸဏီမွ 
ဆက္လက္ရွာေဖြ/ တူးေဖာ္ေနေသာ သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားသုိ႔ သတၱဳလုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းသည့္A ခါ၌ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားေပးပါမည္။ 

(ဆ) သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ 

                           သတၱဳကြင္းလုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းျပီးကာလမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ထားခဲ႔မႈေၾကာင့္ 
ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေျမေပၚေရ၊ ေျမေA ာက္ေရ ညစ္ညမ္းမႈမရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး 
သြားပါမည္။ ထိခိုက္မႈရွိလာနုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚပါက ကုမၸဏီတာ၀န္ယူ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 



(ဇ) မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း 
                           မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားA ား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ A ဖြဲ႕A စည္း 
ဖြဲ႕စည္းထားပါမည္။ 

 
သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ 

 

စU္ A မည္ မူလတာ၀န္ A ဖြဲ႕တာ၀န္ 

၁ ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေA ာင္ M.D.ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီလီမိတက္ 

A ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 

၂ Uီးဘီးေဟ မန္ေနဂ်ာ A ဖြဲ႕၀င္ 

၃ Uီးလွနိုင္Uီး Geologist A ဖြဲ႕၀င္ 

၄ UီးလွေA း ရပ္မိရပ္ဖ၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ A ဖြဲ႕၀င္ 

၅ ကုိယ္စားလွယ္တစ္Uီး ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး A ဖြဲ႕၀င္ 

၆ ကုိယ္စားလွယ္တစ္Uီး A မွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း A ဖြဲ႕၀င္ 

 
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈလုပ္ငန္းစU္မ်ား 

 

စU္ လုပ္ငန္းစU္A ေၾကာင္းA ရာ ပ 
ႏွစ္ 

ဒု 
ႏွစ္ 

တ 
ႏွစ္ 

စ 
ႏွစ္ 

ပUၥမ 
ႏွစ္ 

၁ ဂူပိတ္ေပးျခင္း/ေျမဖုိ႔ေပးျခင္း/A ေဆာက္A Uီးဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း Â     

၂ Pond ခိုင္ခန္႔မႈစစ္ေဆးျခင္း/ ျပဳျပင္ေပးျခင္း Â Â Â Â Â

၃ ေျမဆီလႊာစစ္ေဆးေပးျခင္း/ျပဳျပင္ေပးျခင္း/ေျမယာျပန္လည္ထူေထာင္ျခ
င္း 

Â Â Â   

၄ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း Â Â Â Â Â 

၅ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကပ္A ေကာင္A ထည္ေဖာ္မႈ Â Â Â Â Â 

 
                       စီမံကိန္းA ေကာင္A ထည္ေဖာ္ျပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ဆဲကာလတြင္း၌ ၆ လတစ္ၾကိမ္ 
ထပ္မံ၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါမည္။ လူထုA ားစည္းေ၀းေခၚရန္ A ဆင္ေျပသည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 
တစ္ၾကိမ္နွင့္ မုိးUီးက်ကာလ ဇြန္လပတ္၀န္းက်င္တြင္ တစ္ၾကိမ္ ေခၚယူပါမည္။ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကိမ္ 
ေတြ႕ပါမည္။ ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးနွင့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို 
သတင္းထုတ္ျပန္ေပးပါမည္။ 

                                 မိုင္းပိတ္သိမ္းျပီးေနာက္တြင္ Pond ထဲ၌ စုေဆာင္းထားခဲ႔ေသာ Tailing (ယင္းျမီး) 
မ်ားကုိ PH စစ္ေဆးေပးပါမည္။ ပုံမွန္A ားျဖင့္ Quartz (သလင္း) ေက်ာက္သားမ်ားသျဖင့္ AMD 
ထြက္နိုင္ေသာ ေျမA မ်ိဳးA စားမဟုတ္ပါ။ ပိတ္သိမ္းျပီးပါက PH တုိင္းတာစစ္ေဆးေပးပါမည္။ Acid 
ဓါတ္ရွိပါက ထံုးထည့္ျပီး ဓါတုေဗဒ ေခ်ဖ်က္မႈျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ ထို႔ျပင္ A ေပၚေျမငွားယူထည့္ျပီး 
သစ္ပင္စိုက္ေပးပါမည္။ ေျမေA ာက္ဂူမ်ားကုိလည္းပိတ္သိမ္းျပီးပါက ျပန္လည္ဖို႔ေပးျခင္း ပိတ္ဆုိ႔ေပးျခင္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ A ထူးသျဖင့္ တိရိစာၦန္မ်ားက်နိုင္ေသာ Shaft (ဆင့္တြင္း) ကဲ႔သို႔ 
A ေပါက္မ်ားကို စနစ္တက်ျပန္ဖို႔ေပးပါမည္။ 



လုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းမည့္စီမံခ်က္ 

 

 

စU္ 

 

ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း 

လုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းရန္ 

စီမံေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား 

 

မွတ္ခ်က္ 

ပိတ္သိမ္းမႈ 
A ၾကိဳကာလ

ပိတ္သိမ္း 

မည့္ကာလ 

ပိတ္သိမ္း

ျပီးကာလ

၁။ ဘူမိဓါတုဆုိင္ရာA ခ်က္A လက္မ်ားေလ့လာျခင္း 

(က) စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ား၏သတၱဳပါ၀င္ေပါင္းစပ္မႈ 

Mineral Assemblages 

(ခ) ေျမေပၚ/ေျမေA ာက္ေရA ရည္A ေသြး 

Â 

 

Â 

   

၂။ စြန္႔ပစ္ေျမႏွင့္ A ေပၚယံေျမသားမ်ား စနစ္တက် 
စုပံုျခင္း 

Â    

၃။ တူးေဖာ္ျပီးက်င္း၊ ခ်ိဳင့္ၾကီးမ်ားA ား စြန္႔ပစ္ေျမစာ 
နွင့္ A ေပၚယံေျမဆီလႊာဖံုးA ုပ္ျခင္း 

Â    

၄။ A သုံးျပဳေသာ ေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀သစ္ေတာ 
မ်ားA ား ထိန္းသိမ္းျခင္း 

Â Â Â  

၅။ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာA ေဆာက္A Uီးမ်ား 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

 
Â   

၆။ A သုံးျပဳျပီး ေျမေနရာမ်ားA ား သင့္ေတာ္ေသာ 
ေျမယာ A သုံးခ်မႈျပဳလုပ္နိုင္ေရးစီမံျခင္း 

 
Â   

၇။ သစ္ေသာA စားထုိးသစ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္း 
Â Â Â  

၈။ ဖုန္မႈန္႔ပ်ံ႕လြင့္မႈကုိတိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း 
Â Â Â  

၉။ ေလထုA ရည္A ေသြးစစ္ေဆးျခင္း 
Â Â Â  

၁၀။ ေျမေပၚေရ၊ ေျမေA ာက္ေရ A ရည္A ေသြး 
တုိင္းတာျခင္း 

Â Â Â  

၁၁။ မိုင္းပိတ္သိမ္းလုပ္ငန္းA ဆင့္ဆင့္A လုိက္ 
ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားစီစစ္တြက္ခ်က္ထားမႈ 

Â Â   

၁၂။ ေဒသခံA လုပ္သမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္A ညီ ကုမၸဏီ၏ 
A ျခားလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္း 

 
Â Â  

၁၃။ မ်က္စိပသာဒ ေကာင္းမြန္ေစေရးA တြက္ စီစU္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

Â Â Â  

၁၄။ A ျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္း 

  
Â  

 



(စ်) ရံပံုေငြလ်ာထားျခင္း 
                            ေဇာ္ဖိုးလ သတၱဳတြင္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ဓါတ္သတၱဳေရာင္းခ်မႈ တန္ဖိုး၏ ၂ % ကို 

နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဘဏ္တခုခုတြင္ စာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါမည္။ [Uပမာ - သန္႔စင္သတၱဳတစ္တန္ တန္ဖိုး 
သိန္း ၁၀၀ ျဖစ္ပါက သတၱဳတစ္တန္ေရာင္းခ်တိုင္း (၂) သိန္းကုိ ဘဏ္သြင္းစာရင္းဖြင့္ထားရပါမည္ - 
သတၱဳတြငး္နည္းUပေဒ ၁၈၅ (င)] 

 

၅။ Uပေဒဆုိင္ရာလုိA ပ္ခ်က္မ်ား 

                         ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ကုမၸဏီမွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ တည္ဆ ဲ
Uပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ ေA ာက္ပါA တိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

    မူ၀ါဒ၊ Uပေဒႏွင့္ မူေဘာင္မ်ား 

                       ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာ 
ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ကုမၸဏီမွလိုက္နာေဆာင္ရြက္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 
တည္ဆဲUပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ ေA ာက္ပါA တုိင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

(က) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 

                ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာသတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရး 
A တြက္ ကုမၸဏီမခွ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ားမွာ 

(၁) ကုမၸဏီ၏တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္းA ဆင့္ဆင့္တုိ႔သည္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ စည္းကမ္း 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ A ေျခခံတည္ေဆာက္ျပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ A ျမဲစည္းလံုးမႈရွိ 
ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြကသ္ြားပါမည္။ 

(၂) ကုမၸဏီA ေနျဖင့္ ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းေရးတုိ႔ကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္းစပ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

(၃) ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ ႏွင့္ လမူႈစီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔A ေပၚ ဆိုးက်ိဳးထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈရွိ/ မရိွ A ျမဲစီစစ္ 
ေနရန္။ 

(၄) ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ႏွင့္ ေရွာင္လႊဲမရပါက 
ထိခိုက္မႈA နည္းဆုံးျဖစ္ေစေရး စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္။ 

(၅) ဆုိးက်ိဳးထိခိုက္သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚပါက ထိခိုက္မႈရွိေသာ လူထုႏွင့္ျပင္ပမွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား 
A ေပၚ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ေျပလည္မႈရရွိေA ာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(၆) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား နည္းနိုင္သမွ်နည္းေA ာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးA တြက္ စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(၇) သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားျပဳန္းတီးမႈ A နည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးA တြက္ ေျမA သုံးခ်မႈA ားစနစ္တက် စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားနွင့္ ေဂဟစနစ္ျပဳန္းတီးမႈရွိပါက ျပန္လည္A စားထိုး စိုက္ပ်ိဳး 
ေပးရန္။ 



(၈) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးA တြက္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(၉) A လုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ A သိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကုမၸဏီ၏ 
သတၱဳထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း A ရပ္ရပ္ေၾကာင့္၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုက်န္းမာေရး လံုး၀မထိခိုက္ 
ေစေရး A ေလးထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(၁၀) က်ေရာက္နုိင္ေသာ သဘာ၀ေဘးA ႏၲရာယ္မ်ားA ား ေလ်ာ့နည္းေစေရးA တြက္ ၾကိဳတင္စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(ခ) Uပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ား 

                              ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္နွင့္ေရာရာ သတၱဳမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
Uပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ားမွာ ေA ာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

(၁) ၂၀၁၂ ခု မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ Uပေဒ ၉/၂၀၁၂ ျဖစ္သည့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးUပေဒ။ 

(၂) ၂၀၁၄ ခု ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ 
ေရးရာ၀န္ၾကီးွဌာန၏ A မိန္႔ေၾကာ္ျငာစာA မွတ္ ၅၀/၂၀၁၄ ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
နည္းUပေဒမ်ား။ 

(၃) A မ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ A ရည္A ေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၉/ ဒီဇင္ဘာ/ 
၂၀၁၅) ပါစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား။ 

(၄) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) 

(၅) ျမန္မာနုိင္ငံသတၱဳတြင္းUပေဒ (၁၉၉၄)၊ သတၱဳတြင္းUပေဒA ား ျပင္ဆင္သည့္Uပေဒ (၂၀၁၅) 

(၆) သတၱဳတြင္းနည္းUပေဒ (၂၀၁၈) 

(၇) လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔စာခ်ဳပ္ပါလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္A ခ်က္မ်ား။ 

(၈) သစ္ေတာ Uပေဒ (၁၉၉၂) 

(၉) သစ္ေတာ နည္းUပေဒမ်ား (၁၉၉၅) 

(၁၀) ေရA ရငး္A ျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးUပေဒ (၂၀၀၆) 

(၁၁) ေရA ရင္းA ျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးUပေဒ (၂၀၁၃) 

(၁၂) ျပည္သူက်န္းမာေရး Uပေဒ (၁၉၇၂) 

(၁၃) A လုပ္သမားA ဖြဲ႕A စည္း Uပေဒ (၂၀၁၁) 

(၁၄) A လုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေငြ A က္Uပေဒ (၁၉၅၁) 

(၁၅) A နည္းဆုံး A ခေၾကးေငြ Uပေဒ (၂၀၁၃) 

(၁၆) ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား A ႏၲရာယ္မွတားဆီးကာကြယ္ေရး Uပေဒ (၂၀၁၃) 

(၁၇) ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ Uပေဒ (၂၀၁၆) 

(၁၈) ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ နည္းUပေဒ (၂၀၁၇) 

(၁၉) A မ်ိဳးသားေျမA သုံးခ်မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ (၂၀၁၆) 

(၂၀) ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀A ပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး 
Uပေဒ (၁၉၉၄) 

(၂၁) ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးUပေဒ (၁၉၉၅) 

(၂၂) A မ်ိဳးသားေျမA သုံးခ်မႈ မူ၀ါဒ (၂၀၁၃) 



(၂၃) ေျမစာရင္း ေျမA မိန္႔ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (၂၀၀၆) 

(၂၄) ေျမစာရင္းလက္စြ ဲUပေဒ (၁၉၆၄) 

(၂၅) ေျမလြတ္ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး 

(၂၆) A လုပ္ရွင္ႏွင့္ A လုပ္သမား Uပေဒ 

(၂၇) လူမႈဖူလံုေရး A က္Uပေဒ (၁၉၅၄) 

(၂၈) ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ Uပေဒ (၁၉၉၅) 

(၂၉) ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ နည္းUပေဒ (၁၉၉၅) 

(၃၀) The Emergency Provision Act (1950) 

(၃၁) The Explosives Substances Act (1908) 

(၃၂) ေျမေA ာက္ေရA က္ Uပေဒ (၁၉၃၀) 

(ဂ) ျပည္တြင္းႏွင့္နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

                  ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ၊ 
A ျဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာသတၱဳမ်ားကုိ ေျမေA ာက္သတၱဳတူးေဖာ္နည္း (Underground Mining) ျဖင့္ 
သတၱဳထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ A မ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ A ရည္A ေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၅) ပါ စြန္႔လႊတ္A ရည္၊ A ခိုးA ေငြ႕၊ ဆူညံသံႏွင့္ A နံ႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ 
ေA ာက္ပါA တိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

(၁) စြန္႔လႊတ္A ရည္A ဆင့္ 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 



(၂) ပတ္၀န္းက်င္ေလထုA ရည္A ေသြး 

 

Parameter Average Period Guideline Value 

Nitrogen Dioxide 1 – year 

1 – hour 

40 

200 

O Zone 8 – hour daily 

Maximum 

100 

Particulate matter PM 10a 1 – year 

24 – hours 

20 

50 

Particulate matter PM 2.5b 1 – year 

24 – hours 

10 

25 

Sulfur Dioxide 24 – hours 

10 – minute 

20 

500 

a = Particulate matter 10 micrometers or less in diameter 

b = Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter 

                              ထုိ႔ျပင္ United State မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေA ာက္ပါ Air Quality Index A ရလည္း 
စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

                          United State မွသတ္မွတ္ထားေသာ AQI မွာေA ာက္ပါA တိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

PM2.5 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

Co 

(ppm) 

So2 

(ppm) 

No2 

(ppm) 

AQI AQI Category 

0.0 – 12.0 

(24-hr) 

0 – 54 

(24-hr) 

0.0 – 4.4 

(8-hr) 

0 – 35 

(1-hr) 

0 – 53 

(1-hr) 

0 – 50 Good 

12.1 – 35.4 
(24-hr) 

55 – 154 
(24-hr) 

4.5 – 9.4 

(8-hr) 

36 – 75 

(1-hr) 

54 – 100 

(1-hr) 

51 – 100 Moderate 

35.5 – 55.4 
(24-hr) 

155 – 254 
(24-hr) 

9.5 – 12.4 
(8-hr) 

76 – 185 

(1-hr) 

101 – 360 
(1-hr) 

101 – 150 Unhealthy for 
Sensitive 
Groups 

55.5 – 150.4 
(24-hr) 

255 – 354 
(24-hr) 

12.5 – 15.4 
(8-hr) 

186 – 304 
(1-hr) 

361 – 649 
(1-hr) 

151 – 200 Unhealthy 

150.5 – 250.4 

(24-hr) 
355 – 424 
(24-hr) 

155 – 30.4 
(8-hr) 

305 – 604 
(1-hr) 

650 – 1249 
(1-hr) 

201 – 300 Very Unhealthy

250.5 – 350.4 
(24-hr) 

350.5 – 500.4 
(24-hr) 

425 – 504 
(24-hr) 

505 – 604 
(24-hr) 

30.5 – 40.4 
(8-hr) 

40.5 – 50.4 
(8-hr) 

605 – 804 
(1-hr) 

805 – 1004 
(1-hr) 

1250 – 1649 
(1-hr) 

1650 – 2049 
(1-hr) 

301 – 400 

 

401 - 500 

 

 

Hazardous 



                              ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္A တြင္းတြင္ လူ၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ 
Air Quality ကိုထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

(၃) ဆူညံသံ 

                               သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစU္ ကာလA တြင္း 
ထြက္ေပၚသည့္ ဆူညံသံသက္ေရာက္မႈသည္ A ျမင့္ဆုံးလက္ခံနိုင္သည့္ ဆူညံသံA ဆင့္ (Noise 
Level) လမ္းညႊန္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည္ကုိ တုိင္းတာရရိွခဲ႔လွ်င္ (သုိ႔) ေက်ာ္လြန္ 
မည္ကိုခန္႔မွန္းနိုင္လွ်င္ ဆူညံသံကုိ တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
A မ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ A ရည္A ေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) စံခ်ိန္စံညႊန္းA ရ လက္ခံနိုင္သည့္ 
ဆူညံသံ သတ္မွတ္ခ်က္A ဆင့္မွာ ေA ာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

Receptor One Hour LA eq (dBA)a 

Daytime 

07:00 – 22:00 

(10:00 – 22:00 for 
Public holidays) 

Nighttime 

22:00 – 07:00 

(22:00 – 10:00 for 
Public holidays) 

Residential Institutional 

Educational 

55 45 

Industrial  

Commercial 

70 70 

a – Equivalent continuous sound level in decibels 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ဆူညံသံျဖစ္ေပၚေစေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားA နက္ ပ်မ္းမွ်A ားျဖင့္ ေA ာက္ပါဆူညံသံ 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIBEL dB (A) 

 112 Pile driver 

 110 Air creing gouging 

Double 108 Impact wrench 

Protection recommended 107 Bulldozer – no muttle  

Above 105 dB (A) 102 - 104 Air grinder 

 102 Crane – uninsulated Cab 

 101 - 103 Bulldozer – no Cab 

 97 Chipping Concrete 

 96 Circular Saw, Hammering, Jack Hammer, 
Quick cut saw 

Hearing Protection 95 Masonary Saw 

Recommended above 94 Compacter – no Cab 

85 dB (A) 90 Crane - insulated Cab 

 87 Loader/backhoe - insulated Cab 

 86 Grinder 

 85 - 90 Welding Machine 

 85 Bulldozer – insulated Cab 

 60 - 70 Speaking Voice 

   

 

                                   ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္A တြင္းႏွင့္ A နီးတြင္ တုိင္းတာရာေA ာက္ပါA တုိင္း ဆူညံသံ 
ကိန္းဂဏာန္းမ်ား dB (A) ရရွိပါသည္။ 

 

စU္ ေနရာ Location Decibels (dB) မွတ္ခ်က္ 

၁။ စားဖိုေဆာင္ေရွ႕ ၄၄၄ ၅၆၇ 58.2  

၂။ Haulage Tunnel ထိပ္ ၄၄၈ ၅၆၆ 86.8 တူထုသံၾကား 

၃။ ကားလမ္းေဟာင္း ၄၄၂ ၅၆၅ 55.4  

၄။ ေမာင္ဆန္းA ေၾကာထိပ္၀ ၄၄၅ ၅၆၆ 53.2  

၅။ Tailing Pond လုပ္ရန္ေနရာ ၄၄၃ ၅၆၅ 67.2 ကားသံၾကားရ 

၆။ A ေၾကာ `၆´ ထိပ္၀ ၄၄၆ ၅၆၆ 65.5  

 



ေတာင္ပုိင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ေဇာ္ဖုိးလလုပ္ကြက္A တြင္ ဆူညံသံတုိင္းတာေနပုံ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(၄) A နံ႔ 

                    ဤသတၱဳလုပ္ကြက္၌ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယမ္းခိုးေငြ႕ႏွင့္ စက္ဆီေငြ႕ 
တုိ႔ရွိေသာ္လည္း ေလမႈတ္စက္ျဖင့္ မႈတ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေလထုက်ယ္ျပန္႔၍ လည္း  
ေကာင္း၊ A နံ႔မ်ားခဏA တြင္း ေလ်ာ့ပါးပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ A ျမန္ဆုံးေလ်ာ့ပါးသြားေA ာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ပါမည္။ A နီးရြာသည္ လုပ္ကြက္မွ (၂ . ၅) မုိင္ကြာေ၀းသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္လူထုကုိ မထိခိုက္နိုင္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ 
လုပ္ကြက္ A နီးA နားရွိ EရိယာA စြန္A ဖ်ားေနရာတြင္ A နံယူနစ္ (၅ မွ ၁၀) ကုိ မေက်ာ္လြန္ေA ာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(၅) လူမႈေရးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

             လူမႈေရးဆုိငရ္ာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးA ႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးA တြက္ A ေလးထား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
ေဒသခံမ်ားA ား A လုပ္A ကုိင္A ခြင့္A လမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းတုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကတိက၀တ္ျပဳခ်က္မ်ား 

                            ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖုိးလလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ 
A ျဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာသတၱဳA ေသးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္း A ဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္A ေပၚထိခိုက္ေစနိုင္သည့္ A ခ်က္မ်ားA ား ေလ်ာ့နည္း 
ပေပ်ာက္ေရးA တြက္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ A စီရင္ခံစာတြင္ပါရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္နိုင္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး ေဆာင္ရြက္မည့္A စီA စU္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ A စီA စU္မ်ားႏွင့္ ေA ာက္ 
ေဖာ္ျပပါ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္မ်ားA ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ 
ျပဳပါသည္။ 

(က)                Underground မွတူးေဖာ္ရသည့္ သတၱဳပါသလင္းေၾကာေျမစာမ်ား (Broken Ore) တုိ႔ကို 
A ဆင့္ဆင့္ၾကိတ္ခြဲျပီး Jig/Shaking Table ျဖင့္သန္႔စင္ပါမည္။ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းမွ ထြက္လာေသာ 
ယင္းျမီး (Tailing) မ်ားကုိ ကန္ (၃) ဆင့္ျဖင့္ A နည္ထိုင္ထိန္းထားပါမည္။ ၄င္းေနာက္ 
ေရၾကည္စုကန္မွ ေရၾကည္A ား ယင္းပံုးသန္႔စင္ေရးတြင္ ျပန္လည္လွည့္ပတ္ A သံုးျပဳပါမည္။ ေဒသ 
ေခ်ာင္းမ်ား A တြင္း သုိ႔ စြန္႔ပစ္ေရေနာက္မ်ား မက်ေရာက္ေရးစီမံေဆာငရ္ြက္ပါမည္။ 

(ခ)          ေဇာ္ဖိုးလ EရိယာA တြင္း၌ ယင္းျမီး (Tailing) မ်ားထိန္းသိမ္းထားရန္ ကန္ေဘာင္မ်ား 
လံုေလာက္စြာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျမီး (Tailing) မ်ား Pond (၃) လုံးထဲတြင္ျပည့္သြားသည့္ 
ကိစၥရပ္ရွိပါက Backhoe ႏွင့္ Dump Truck ျဖင့္ ဆယ္တင္သယ္ယူျပီး သတ္မွတ္ေနရာတြင္ 
စုပုံေပးပါမည္။ ေဒသေခ်ာင္းမ်ားA တြင္း စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မႈန္႔မ်ား၊ ေျမစာမ်ား၊ ရႊံ႕မ်ားမက်ေရာက္ေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(ဂ)          ၄င္းစြန္႔ပစ္ေျမစာယင္းျမီးပံုမ်ား၏ A ေပၚမွ A ေပၚယံေျမသား (Borrow Soil) ဖံုးA ုပ္ျပီး 
ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးပါမည္။ 

(ဃ)            စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ား၊ oversize ေက်ာက္မ်ားျပိဳက်ျပီး ေဒသေခ်ာင္းသို႔ ေမ်ာပါျခင္းမရွိေစရန္၊ 
Pond, Stock Pile တို႔၏ A တားA ဆီးနံရံမ်ားကုိ ေက်ာက္စနစ္တက်စီျခင္း၊ ထုထည္မ်ား 
မ်ားသည္.ေက်ာက္မ်ားေထာက္ေပးထားျခင္း၊လိုA ပ္မႈရွိပါကကြန္ကရစ္ ထိမ္းနံရံမ်ားတည္ေဆာက္၍ 
ကာရံေပးပါမည္။ 

(င)                လုပ္ကြက္Eရိယာႏွင့္  ဆက္စပ္နယ္ေျမA တြင္း စိမ္းလန္းစိုေျပေစေရး၊ ေဂဟစနစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
နွင့္ ျမင္ကြင္းရႈခင္းမ်ား လွေစေရးA တြက္ သစ္ပင္မ်ားပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးေပးပါမည္။ 



(စ)            လုပ္ကြက္၏A နီးတစ္၀ိုက္ရွိေက်းရြာမ်ား၏ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားA ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ 
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီလုပ္သားA ျဖစ္ခန္႔ထားေပးပါမည္။ 

(ဆ)              သတၱဳတူးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္သန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္း A စစ၌ လုပ္ကုိင္ေနေသာလုပ္သားမ်ား ေဘး 
A ႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(ဇ)        သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းA ၀၀၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 
ေနေသာ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥရပ္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

(စ်)    ေျမေA ာက္ယမ္းခြဲလုပ္ငန္းေၾကာင့္ (၂.၅) မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာ 
ေဘးA ႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ထိခိုက္မႈမရွိေရးကုိ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(ည)              လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ A သုံးျပဳခဲ႔သည့္ ေျမေနရာမ်ားA ား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမA သုံးခ် 
နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္A ျဖစ္ ထူေထာင္နိုုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

     (ဋ)      စြန္႔ပစ္ေျမစာ A ရြယ္ၾကီးေက်ာက္၊ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေစရန္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားA ား သီးျခားရံပံုေငြ သတ္မွတ္ထား၍ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ A ေျခA ေနမ်ားA ား A ေသးစိတ္ဆန္းစစ္ျပီး ေလ်ာ့နည္းေစေရး စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(ဌ)                သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္းစU္A ဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈမရိွေစရန္၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွ လုပ္ငန္း 
ပိတ္သိမ္းခ်ိန္ ကာလထိေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

(ဍ)     ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) A ခန္း (၁၄) 
ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ A ျခားစီမခံန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ A ေရးယူမႈမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုက္နာရန္ 
ပ်က္ကြက္သည့္A ခ်က္မ်ားရွိလာခဲ႔ပါက A ဆုိပါA ခ်က္A ေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ 
ေပးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။ 

                            ထို႔A ျပင္စီမံကိန္းနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ A ခန္း (၄) တြင္ေဖာျ္ပပါရိွသည့္ Uပေဒ၊ 
နည္းUပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငတံကာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လိုက္နာရမည့္A ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း 
ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကတိ၀န္ခံခ်က္ 

 

                                       တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ 
ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တုိေဒသရွိ ေဇာ္ဖုိးလလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္ႏွင့္ေရာရာ 
A ေသးစား (ယခုA လတ္စား) သတၱဳထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္း၏ ကနUီးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း 
A စီရင္ခံစာ (Initial Environmental Examination – IEE) နွင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္ 
(Environmental Management Plan – EMP) A ား ဘူမိေဗဒပညာရွင္ Uီးခင္ေမာင္ေလး 
Uီးေဆာင္ေသာ A ဖြဲ႕မွ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (၂၀၁၅) 
A မ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ A ရည္A ေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၅) 
ျမန္မာနိုင္ငံသတၱဳတြင္းUပေဒ (၁၉၉၄/၂၀၁၅) ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ သတၱဳတြင္းနည္းUပေဒ (၂၀၁၈) တို႔ကို 
A ေျခခံျပီး A ျခားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္သက္ဆိုင္ရာUပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္က်င့္သုံး 
လိုက္နာနိုင္ရန္ ေရးသားျပဳစုတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ A စီရင္ခံစာေရးသားျပဳစုေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ 
လိုA ပ္သည့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တုိင္းတာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေျမျပင္A ေျခA ေန 
မွန္ေလ့လာမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေဆာင္ရြက္ျပီး တာ၀န္ယူျပဳစုေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါ၍ A စီရင္ခံစာတြင္ 
ပါ၀င္ေသာ A ခ်က္A လက္မ်ားမွာ ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္းခံ၀န္ကတိျပဳA ပ္ပါသည္။   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    (Uီးခင္ေမာင္ေလး) 

                                                                                                    A ဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကတိခံ၀န္ခ်က္ 

 

                                          တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ခရုိင္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ 
ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္စု၊ ဖြတ္လက္တုိေဒသ၊ ေဇာ္ဖိုးလသတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္၌ ခဲမျဖဴ၊ A ျဖိဳက္နက္နွင့္ 
ေရာရာ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္မည့္ A ေသးစား (ယခုA လတ္စား) ထုတ္လုပ္ေရး ေဇာ္ဖိုးလ 
လုပ္ကြက္၏ ကနUီးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း A စီရင္ခံစာ (Initial Environmental Examination – 
IEE) ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္ (Environmental Management Plan – EMP) 
A စီရင္ခံစာပါ A ခ်က္A လက္မ်ားA တုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳA ပ္ 
ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             (ေဒါက္တာ စြမ္းထက္ေA ာင္) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၆။ ပတ္၀န္းက်င္A ေပၚသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ား 

                     ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္မွ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္မႈ 
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္A ေပၚ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားမွာ ေA ာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
စU္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း ထိခိုက္ မႈ 

A ဆင့္ 
ျဖစ္ပြား 
သည့္ 
A ၾကိမ္/
A ခ်ိန္ 

ထိခုိက္ မႈ 
ပမာဏ 

ေျဖရွင္းေလ်ာ့ခ်မည့္ နည္းလမ္း 

၁။ ေျမA သုံးခ်ေျပာင္းလဲျခင္း 
ႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုကြဲမ်ား၏ 
မူရင္းေဒသမ်ား ပ်က္စီးျခင္း 

သတၱဳသန္႔စင္ေဆာက္ လုပ္ျခင္း၊ 
A ေဆာက္A Uီး ေဆာက္လုပ္ 
ျခင္း 

၂ B ဃ ဖယ္ရွားသည့္ Top Soil မ်ား 
A ားျပန္လည္A သုံးခ်ျခင္း၊ 
က်င္းေဟာင္းမ်ား၌ျဖည့္တင္း 
ျခင္း၊ A စားထုိးသစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳး 
ေပးျခင္း 

၂။ စက္A င္A ားသုံးစြဲျခင္း ယာU္၊ မီးစက္၊ ေလစက္၊ A ျခား 
စက္ယႏၲရား 

၁ A ဃ မီိးခုိးထြက္နည္းရန္စီမံျခင္း၊ 
Exhaust Pipe မ်ားစက္ 
A ားလုံး၌တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ 
မီးခုိးA ားစက္တြင္းသုိ႔ ျပန္ထည့္ 
သုံးေသာစက္မ်ားသုံး ျခင္း 

၃။ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ 
ျဖစ္ေပၚျခင္း 

ယမ္းေဖာက္ခြဲျခင္း၊ 
စက္ယႏၲရားသုံးျပဳျခင္း 

၁ A ဃ ယမ္းသုံးစြဲမႈႏွင့္ခြဲမည့္ထုတြက္၍
သုံးျခင္း၊ ယမ္းပမာဏ ကန္႔ 
သတ္သုံးျခင္း၊ စက္မ်ား ၌ A ိပ ္
ေဇာ ပုိက္ေကာင္း တပ္ဆင္ျခင္း၊ 
စက္ထုိင္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ 

၄။ ေလA ရည္A ေသြး က်ဆင္း 
ျခင္း 

စက္မီးခုိးႏွင့္ယမ္းေငြ႕မ်ား၊ 
ေက်ာက္မႈန္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း၊ 
ယာU္ၾကီးမ်ားေမာင္းနွင္ျခင္း 

၁ A ဃ ႏွာေခါင္းစြပ္ Mask သုံးျခင္း၊ 
ေရျဖန္းေပးျခင္း၊ ေလ၀င္ ေလ 
ထြက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေလ 
သြင္းစက္ေမာင္း ေပး ျခင္း၊ dust 
collector တပ္ဆင္ျခင္း 

၅။ ေရA ရည္A ေသြးက် ဆင္း 
ျခင္း 

Underground Mining 
Method ျဖင့္တူးေဖာ္ျခင္း 
သတၱဳေဆးေၾကာျခင္း 

၃ B ဃ ေရညစ္ထိမ္း Trap က်င္းမ်ား 
တူးေဖာ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရျပန္စနစ္ 
(Recycling) သုံးျခင္း 

၆။ A ညစ္A ေၾကးထြက္ရိွျခင္း သတၱဳသန္႔စင္စက္မွ 
Suspended Solid မ်ားထြက္ 
နုိင္ျခင္း 

၁ A ဂ ေရစစ္ကန္A ဆင့္ဆင့္ထားျခင္း 

၇။ ေဘးA ႏၲရာယ္ရိွစြန္႔ပစ္ပစၥည္း
မ်ားထြက္ရိွျခင္း 

သတၱဳတူးေဖာ္ေဆးေၾကာျခင္း 
(ဓါတုေဗဒေဆးမပါ၀င္ပါ) 

 B ဃ ေရစစ္ကန္A ဆင့္ဆင့္ထားရိွ 
ျခင္း၊ ႏႈန္းစစ္ျခင္း၊ Impervious 
Layer ခံေပးျခင္း 

၈။ သဘာ၀A လွမ်ားပ်က္စီးျခင္း A ေဆာက္A Uီးမ်ားေဆာက္ 
လုပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာရွင္းလင္း 
ျခင္း၊သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ 
ျခင္း 

၂ C ဃ ေျမျပန္ဖုိ႔ျခင္း၊ Top Soil တင္ 
ေပးျခင္း၊ A စားထုိးစုိက္ပ်ိဳးျခင္း 

 

 

 

 

 



ထိခုိက္မႈ A ဆင့္A တန္းမွတ္ခ်က္မ်ား 

 

A ဆင့္ (၁) A နည္းငယ္ထိခိုက္ 

A ဆင့္ (၂) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္A ေပၚထိခိုက္မႈA နည္းငယ္ရွိ 

A ဆင့္ (၃) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈA လယ္A လတ္ရွိ 

A ဆင့္ (၄) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကာလA လယ္A လတ္A တြင္း ဆိုးရြားစြာထိခိုက္မႈရွိ 

A ဆင့္ (၅) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္A ေပၚေရရွည္A လြန္ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္မႈရွိ 

 

ျဖစ္ပြားနုိင္သည္ ့A ၾကိမ္/ A ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ 

 

A A ျမဲလုိျဖစ္ ၁ လတစ္ၾကိမ္ႏွင့္ A ထက္ျဖစ္ပြား 

B မၾကာခဏ ၁ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္မကျဖစ္ပြား 

C ေနရာကြက္၍ 
မၾကာခဏျဖစ္ပြား 

၁ နွစ္ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္A ၾကား တစ္ၾကိမ္ခန္႔ 

D တခါတရံျဖစ္တတ္ ၁၀ နွစ္ႏွင့္ ၁၀၀ နွစ္A ၾကား တစ္ၾကိမ္ခန္႔ 

E ျဖစ္ရန္ခက္ခဲ ၁၀၀ ႏွစ္A ၾကားျဖစ္ရန္ခက္ခဲ 

 

ထိခိုက္မႈ ပမာဏ 

 

က ထိခိုက္မႈA လြန္ျမင့္ 

ခ ထိခိုက္မႈျမင့္ 

ဂ A လယ္A လတ္ထိခိုက္မႈ 

ဃ ထိခိုက္မႈမရိွသေလာက္နည္း 

 

၇။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္ကုိA ေကာင္A ထည္ေဖာ္မည့္ A ဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းနွင့္ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္ 

                          ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕A ား ကုမၸဏီမွတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ေဒသခံA ုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
A ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ A မွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ 
ပါမည္။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ရန္ သီးသန္႔ရံပံုေငြတစ္ရပ္A ျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈ (လ်ာထားခ်က္) ၏ 
၁.၅% - ၃%  A တြင္း ထူေထာင္ထားရိွေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

 

 

 

 

 



၈။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ A စီA စU္A ေကာင္A ထည္ေဖာ္မည့္A ဖြဲ႕ 

 

စU္ A မည္ မူလတာ၀န္ A ဖြဲ႕တာ၀န္ 

၁။ ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေA ာင္ M.D. ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး 

ကုမၸဏီလီမိတက္ 

A ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 

၂။ Uီးဘီေဟး မန္ေနဂ်ာ၊ ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး 

ကုမၸဏီလီမိတက္ 

A ဖြဲ႕၀င္ 

၃။ ကုိယ္စားလွယ္တစ္Uီး ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္စု၊ A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးA ဖြဲ႕ A ဖြဲ႕၀င္ 

၄။ UီးလွေA း ရပ္မိ ရပ္ဖ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ A ဖြဲ႕၀င္ 

၅။ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္သူ 

(Observer)  

A မွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ေပး 
A ပ္သူ 

A ဖြဲ႕၀င္ 

 

                       ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ တူးေဖာ္သန္႔စင္လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္စU္၌လည္းေကာင္း၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းA ၾကိဳကာလႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျပီး ကာလ 
မ်ား၌ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ မွUီးေဆာင္၍လုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေဒသခံ A ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ 
A ေထာက္A ကူျပဳA ဖြဲ႕ငယ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျပီး A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
လစU္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တစ္လလွ်င္ ရံပံုေငြ (၂သိန္း - ၃သိန္း) လ်ာထားသုံးစြဲ ေဆာင္ရြက္ 
သြားပါမည။္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္မ်ားA ား A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရံပံုေငြ 
A ား သီးျခားခ်န္လွပ္၍ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၉။ Corporate Social Responsibility – CSR လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ 

                       ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္A ေနျဖင့္ CSR ရံပံုေငြA ျဖစ္ 
ထုတ္လုပ္မႈ (လ်ာထားခ်က္) ၏ ၂% A ားထားရိွေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Southern World Mining ကုမၸဏီမွ ပါ၀င္လွဴဒါန္းထားသည့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာရွိ 
မူလတန္းေက်ာင္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southern World Mining ကုမၸဏီမွလွဴဒါန္းထားသည့္ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာရိွ 
A မ်ားပုိင္ဆက္သြယ္ေရးဖုန္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southern World Mining ကုမၸဏီမွ ဖိုးလက္တုိရြာႏွင့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာဆက္သြယ္သည့္လမ္း 
ျပဳျပင္ေပးေနပုံ (၂၀၁၈ - ဒီဇင္ဘာလ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southern World Mining ကုမၸဏီမွ ဖိုးလက္တုိရြာႏွင့္ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာဆက္သြယ္သည့္လမ္း 
ျပဳျပင္ျပီးပံု (၂ မိုင္) (၂၀၁၉ - မတ္လ) 



ၾကက္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္စု A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၀။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား 

                 ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရိွေစရန္ A မ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ A ရည္ 
A ေသြး (ထုတ္လုပ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္A ညီ A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခ်ိန္မွ A ဆင့္လုိက္ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္A ေျခA ေနမ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစီစစ္ျပီး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္A ညီ ေလ်ာ့ပါးေA ာင္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစU္မ်ားကို 
ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

                  ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းခြင္၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၀န္ထမ္းလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးA ႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကုိ Safety First ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္A ညီ ပထမUီးစားေပးေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ တပါတည္း စီစU္ေဆာင္ရြကေ္ပး 
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁၀.၁ လက္ရွိပတ္၀န္းက်င္A ေျခA ေနမ်ား 

(က) ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ 

                  Underground Mining Method ျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္၍ ယမ္းတြင္းေဖာက္ 
ျခင္း၊ ယမ္းခြဲျခင္း၊ ေလဖိစက္၊ မီးစက္မ်ားေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ခြဲစက္ႏွင့္ ၾကိတ္စက္မ်ား 
လည္ပတ္ျခင္း၊ သယ္ပို႔နွင့္ EME ယာU္ၾကီးမ်ားသံုးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ ျဖစ္ေပၚ 
ေစနိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမစမီ ေA ာက္ပါေနရာမ်ား၌ တုိင္းတာရရိွမႈမွာ ေA ာက္ပါA တုိင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ 



စU္ ေနရာ Location Decibels (dB) မွတ္ခ်က္ 

၁။ စားဖိုေဆာင္ေရွ႕ ၄၄၄ ၅၆၇ 58.2  

၂။ Haulage Tunnel ထိပ္ ၄၄၈ ၅၆၆ 86.8 တူထုသံၾကား 

၃။ ကားလမ္းေဟာင္း ၄၄၂ ၅၆၅ 55.4  

၄။ ေမာင္ဆန္းA ေၾကာထိပ္၀ ၄၄၅ ၅၆၆ 53.2  

၅။ Tailing Pond လုပ္ရန္ေနရာ ၄၄၃ ၅၆၅ 67.2 ကားသံၾကားရ 

၆။ A ေၾကာ `၆´ ထိပ္၀ ၄၄၆ ၅၆၆ 65.5  

                    တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆူညံသံနွင့္တုန္ခါမႈျဖစ္ေပၚမႈ ေလ်ာ့နည္း 
ေစရန္ ယမ္းသံုးစြဲမႈစနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ၾကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊ စက္မ်ား၌ A ိပ္ေဇာပိုက္မ်ား တပ္ဆင္ 
ေပးျခင္း၊ စက္ခုိင္ခံေစျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆူညံသံေပၚမူတည္ျပီး နားၾကပ္ 
(Earplugs & Earmuff) မ်ားကုိ A လုပ္သမားတိုင္း တပ္ဆင္ေစပါမည္။ ယမ္းတြင္း ေဖာက္ျခင္း၊ 
ယမ္းခြဲျခင္းကုိ လုပ္သားမ်ားလုပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ A လွည့္က်သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။လုပ္ငန္းA ေကာင္A ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္A ခါတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ 
ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈA ား ထပ္မံတုိင္းတာျပီး A မ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ A ရည္A ေသြး 
(ထုတ္လႊတ္မႈ) စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေA ာင္ ေလ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

                     ဆူညံသံထြက္ေပၚလာမည့္A ရင္းA ျမစ္ ဆူညံသံပမာဏမွာ ေA ာက္ပါA တုိင္း 
ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Source Noise Level 

dB 

Protection method 

 Jaw Crusher 

Impact wrench 

Bulldozer – no multle  

110 

108 

107 

Double Protection 
recommended above 105 

dB (A) 

 Roll Crusher 

Wilding Machine 

Jack Hammer 

Crane   

86 

85 – 90 

96 

102 

Hearing Protection 
recommended above 85 

dB (B) 



(ခ) စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

                  ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရာမွ ထြက္လာမည့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ A ရြယ္ၾကီးေက်ာက္၊ သဲ၊ 
ေက်ာက္မႈန္႔ႏွင့္ ႏူန္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတုေဗဒဆုိးက်ိဳးျဖစ္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားထြက္ရွိျခင္းမရွိပါ။ ေက်ာက္ 
ၾကီးမ်ားA ား လိႈဏ္ဂူမ်ားတြင္ျပန္ျဖည့္၍လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ေနရာ၌ စုပုံ၍ထားပါမည္။ 
ေက်ာက္မႈန္႔၊ သဲႏွင့္ ႏူန္းမ်ားA ား သတ္မွတ္ထားေသာ ေရစစ္ကန္ A ဆင့္ဆင့္တြင္ A နည္ထုိင္ 
ေစျပီး ယခင္ကာလရွည္စြာက တူးေဖာ္ခဲ႔ေသာ က်င္းခ်ိဳင့္မ်ားတြင္ ျပန္လည္၍ ေျမဖို႔ေပးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ၾကီးႏွင့္ ေျမစာမ်ားစုပုံနိုင္ေသာေနရာ တခ်ိဳ႕ကုိေA ာက္၌ေဖာ္ျပA ပ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERSIZE WASTE ROCK စပုံုရန္ေနရာ (မပည - ၄၄၅ ၅၆၆) 

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

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                 မပည - ၄၄၆ ၅၆၆   မပည - ၄၄၅ ၅၆၇ 

             L 150m x W 23m x D 16m                                        L 34m x W 15m x D 5m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                     မပည - ၄၄၅ ၅၆၂   မပည - ၄၄၅ ၅၆၃ 

                L 50m x W 35m x D 4m                                         L 120m x W 20m x D 6m 

 

(ဂ) စြန္႔ပစ္ေရ 

                    ေျမေA ာက္မွ Granite ႏွင့္ Quartz Vein တုိ႔ကိုသာ တူးယူသျဖင့္ ပါ၀င္ေသာ 
Mineral Assemblage A ရ ႏူန္းပါ၀င္မႈ A လြန္နည္းပါးပါသည္။ ေျမေA ာက္မွ သယ္ထုတ္ယူ 
လာေသာ သတၱဳပါသလင္းေက်ာက္မ်ားA ား A မႈန္႔ၾကိတ္၍ ယင္းပံုးမွေရျဖင့္ ေဆးေၾကာရာ 
A မ်ားA ားျဖင့္ Sp.Gr. 2.65 ခန္႔ရိွေသာ သလင္းသားမ်ားသျဖင့္ A နည္ထိုင္ႏႈန္း A လြန္ 
ျမန္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္ေရေနာက္က်ိမႈမွာ A နည္းငယ္သာရွိပါမည္။ ေရစစ္ကန္ ၃ ကန္ (Tailing 
Pond) ျဖင့္ A ခ်ိန္ယူA နည္ထိုင္ေစျပီး ေရၾကည္ကန္မွတဆင့္ Recycle Water ျပန္သံုးမည္ျဖစ္ပါ၍ 
စြန္႔ပစ္ေရေနာက္က်ိျခင္းမွ ေလ်ာ့ပါးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဃ) ေလထုA ရည္A ေသြး 

                                        ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ လက္ရွိ 
ေဇာ္ဖိုးလ လုပ္ကြက္တြင္း၌ ေလထုA ရည္A ေသြးA ား တုိင္းတာမွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ A နီး 
နားတြင္ ေက်းရြာမရိွပါ (၂.၅) မိုင္ ေက်ာ္ကြာေ၀းေသာ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာသာရွိပါသည္။ 
သန္႔စင္ရံု၌ၾကိတ္ခြဲသည့္A ခါ ဖုန္မႈန္႔မ်ားထြက္လာနိုင္ပါသည္။ ဖုန္မႈန္႔ေလ်ာ့ခ်ရန္ Dust Collector 
တပ္ဆင္A သံုးျပဳနိုင္ပါသည္ (သို႔) A ေဆာက္A Uီးပတ္လည္ Water Spray ျဖင့္ျဖန္းျပီး ေလထု 
ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈရွိခဲ႔လွ်င္၊ ေလထုA ရည္A ေသြးA ား ထပ္မံတုိင္းတာ၍ A မ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
A ရည္A ေသြးလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ ေလA ရည္A ေသြးနွင့္A ညီ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

                                   တုိင္းတာရရိွေသာ လက္ရွိေလထုA ေျခA ေနကုိသိရွိနိုင္ရန္၊ Ecological 
Laboratory ၏ HAZ. Scanner Model EPAS ျဖင့္တုိင္းတာခဲ႔ပါသည္။ ေတြ႕ရိွခ်က္မွာ 
ပူးတြဲေဖာ္ျပသည့္A တုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေတာင္ပုိင္းကမာၻကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖုိးလလုပ္ကြက္A တြင္း 

 HAZ- Scanner Model – EPAS ျဖင့္ တုိင္းတာစစ္ေဆးေနပုံ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(င) A နံ႔ (odor)  

                   စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စU္တြင္ စက္ယႏၲရားမ်ားမ ွ မီးခိုးနွင့္ စက္ဆီ 
A နံ႔မ်ားထြက္ႏိုင္ပါသည္။ စုစည္းA နံ႔ (သုိ႔) ပ်ံ႕လြင့္A နံ႔မ်ားထြက္ရွိနိုင္ျခင္းမရွိပါ။ A မ်ိဳးသား 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ A ရည္A ေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ A နံ႔ ယူနစ္ (၅ - ၁၀) 
ေက်ာ္လြန္ေA ာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ 

(စ) ဓာတုပစၥည္း 

                                   တူးေဖာ္ေသာေက်ာက္A မ်ိဳးA စားမွာ Granite နွင့္ Quartz Vein ျဖစ္ပါသည္။ 
Acid Drainage ျဖစ္ေပၚနိုင္ေလာက္ေသာ Metal Sulfides ပါ၀င္မႈမေတြ႕ရပါ။ သတၱဳသန္႔စင္ျခင္း 
လုပ္ငန္း၌လည္း ဓါတ္ေဆးသုံးစြဲရန္ မလိုA ပ္သျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ေစနုိင္ေသာ ဓါတ္ေဆး 
(Chemical) ထြက္ေပၚျခင္းမရွိနိုင္ပါ။ A စU္A ျမဲေစာင့္ၾကပ္ျပီး ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

(ဆ) ေရA ရည္A ေသြး 

                    ေတာင္ပိုင္းကမာၻ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ လက္ရွိေရA ရည္ 
A ေသြး သိရွိနိုင္ရန္ လုပ္ကြက္၏ ပတ္လည္၌စီးဆင္းေနေသာ ဖြတ္လက္တိုေခ်ာင္းမွ နမူနာယူျပီ 
Ecological Laboratory ၌ စမး္သပ္ခဲ႔ပါသည္။  

                                    သတၱဳၾကိတ္ခြဲေဆးေၾကာသန္႔စင္ျပီး ထြက္လာေသာယင္းျမီး (Tailing) မ်ားကို 
ေခ်ာင္းA တြင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္း မျပဳဘ ဲ A နည္ထုိင္ကန္ (Tailing Pond) ၃ လံုးျဖင့္ ဖမ္းယူျပီး၊ 
ေရၾကည္ကုိ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ (Recycle Water) A သုံးျပဳပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စU္ 
တြင္လည္း ေခ်ာင္းA တြင္းေရေနာက္မ်ား က်ေရာက္ျခင္းမရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ကြပ္ကဲ 
ေဆာငရ္ြက္ပါမည္။ A မ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ A ရည္A ေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ 
ခ်က္ပါ Guideline Value A တြင္း ကိုက္ညီေA ာင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထုတ္လုပ္မႈမျပဳလုပ္မီ 
ဖြတ္လက္တုိေခ်ာင္းA တြင္း စီးဆင္းေနေသာ ေခ်ာင္းေရ၏ ေရA ရည္A ေသြးနွင့္ A မ်ိဳးသား 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ A ရည္A ေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ပါ A ရည္A ေသြးတို႔၏ 
ႏိႈင္းယွU္ခ်က္မွာ ေA ာက္ပါA တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္း ပူးတြဲေဖာ္ျပA ပ္ 
ပါသည္။) 

 

Parameter Unit Guideline Value Pholetto Stream Water 

PH S.U 6 – 9 6.7 

Iron (total) 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 - 

    

    



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                A နီးတြင္ေရတြင္းမရိွပါ။ ထုတ္လုပ္မႈစတင္သည့္ကာလ၌လည္း ဖြတ္လက္တို 
ေခ်ာင္းေရကို Suspended Solid, Zinc, Lead, Iron(total), Copper, Arsenic တို႔A ား 
စစ္ေဆးျပီး လိုA ပ္သည့္A တိုင္း ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါ A ရည္A ေသြးနွင့္ ကုိက္ညီ 
ေA ာင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

(ဇ) တိုက္စားမႈႏွင့္ ႏုန္းA နည္က်မႈ 

                                       စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ား ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ျပိဳက်ျခင္း၊ A နီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေခ်ာင္း၊ 
ေျမာင္းမ်ားA တြင္း ေမ်ာပါျခင္းမရွိေစရန္ သတ္မွတ္ေနရာ၌ စနစ္တက်စုပံုျခင္း/သိုေလွာင္ျခင္း၊ 
တာေဘာင္မ်ား ေရတုိက္စားျပိဳက်မႈမရွိေစရန္ ေတာင့္တင္းေသာ ေဘာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေဘာင္တ 
ေလ်ာက္ ျမက္ပင္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သတၱဳေဆးေၾကာျပီး 
ေရမ်ားကုိလည္း Pond A ဆင့္ဆင့္ခံျပီး Recycle Water A ျဖစ္ျပန္သုံးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ 
A နီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားထဲသုိ႔ A လြယ္တကူမက်ေရာက္ေစနုိင္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ 
ေဘာင္မ်ားကုိလည္း တိုက္စားမႈမရွိေစနိုင္ပါ။ ကန္ျပည့္ေသာ ကိစၥရွိလာပါက သဲ/ႏူန္းမ်ားကို 
သယ္ယူျပီး က်င္း/ခ်ိဳင့္ မ်ားတြင္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျပီး သစ္ပင္မ်ားစိုက္ေပးပါမည္။ 

(စ်) ေျမA ရည္A ေသြး 

                                      ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ 
A မ်ားA ားျဖင့္ ေက်ာက္ေပၚထြက္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာ၌ ေျမလႊာေတြ႕ရပါသည္။ 
A မ်ားA ားျဖင့္ A နီေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေျမA ရည္A ေသြးမွာ ေA ာက္ပါA တိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

စU္ နမူနာ ေျမပံုA မွတ ္95 – J/8 Soil PH 

၁။ ၁ ၄၄၃ ၅၄၅ 6.7 

၂။ ၂ ၄၄၅ ၅၆၂ 6.8 

၃။ ၃ ၄၄၅ ၅၆၄ 6.8 

 

(ည) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ (Biodiversity) 

                    သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္လုိက္ေလ်ာညီစြာဖြဲ႕စည္းထားေသာ သက္ရွိပတ္၀န္းက်င္ 
A ဖြဲ႕ (သုိ႔) ေဂဟစနစ္ (Ecosystems) ႏွင့္ သက္ရွိတုိ႔၏ ေနရင္းတည္ရာေဒသ (Habitat) မ်ား 
A တြင္း သဘာ၀A ေလ်ာက္ ေပါက္ပြားမ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားကာ တည္ရွိေနၾကေသာ သဘာ၀A ပင္ 
ႏွင့္ ေတာရ္ုိင္းတိရိစာၦန္မ်ား (Wildlife) A ပါA ၀င္ ပုံသ႑န္A မ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားလ်က္ရွိသည့္ 
သက္ရွိေလာက A ဖြဲ႕A စည္းတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား သဘာ၀A ားျဖင့္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ A ဆိုပါ 
A သက္ရွိA ဖြဲ႕A စည္းသည္ ေျမဆီလႊာA မ်ိဳးA စား၊ ရာသီUတု၊ ေတာေတာင္ထူထပ္မႈ၊ ေရ 
မ်က္ႏွာျပင္A နိမ့္A ျမင့္ (Water Level) နွင့္ ပင္လယ္ျပင္မွ A ျမင့္ေပ ကြာျခားခ်က္မ်ားေပၚတြင္ 
မူတည္ျပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ကြဲျပားျခားနားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ပိုင္း 
ကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္တြင္းရွိ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ 
လက္ရွိA ေျခA ေနမွာ ေA ာက္ပါA တိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 



ဇီ၀မ်ိဳးကြဲ (A ပင္ Flora) 

                                        ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာ 
ျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာA နီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေတာင္ယာခုတ္လုပ္ကိုင္စားျခင္း၊ 
ကြမ္းျခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရာဘာပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း လြန္ခဲ႔ေသာ ဒုတိယကမာၻစစ္မတုိင္မီကတည္းက 
သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္A ဖိုးတန္သစ္ပင္ၾကီးမ်ားမက်န္ဘဲ၊တန္ဖိုးနည္းသစ္ပင္ 
မ်ားႏွင့္ ေA ာက္ေပါင္း၊ ျခံဳႏြယ္မ်ားေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ Open Forest 
A ျဖစ္ေတြ႕ရိွရပါသည္။ တူးေဖာ္မႈစနစ္မွာလည္း Under Ground Mining Method ျဖစ္၍ 
လက္ရွိA ေနA ထားထက္ပို၍ ထိခုိက္ေစနိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ထိန္းသိမ္း 
ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ပါသည္။ 

 

ေတာင္ပုိင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ 

ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းရြာA နီး ေဇာ္ဖုိးလလုပ္ကြက္ 

 

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ A ပင္ (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။ ပ်U္းမ 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 
L 

Good 

၁၀။ ကညင္ Garjan Dipterocarpus turbinatus Fair 

     

 

 

 

 

 

 



ဇီ၀မ်ိဳးကြဲ (တိရိစာၦန္မ်ိဳးစံု) 

                                         ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္သည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာ 
ျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာA နီးတည္ရွိပါသည္။ Uယ်ာU္ျခံမ်ားစြာရိွျခင္း၊ ေတာင္ယာ 
ခုန္ျခင္း၊ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈလုပ္ကိုင္ခဲ႔ျခင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာေတာင္မွာ ထူထပ္မႈမရွိေတာ့ပါ။ 
ထုိ႔ျပင္ လူေနမနီးမေ၀းတည္ရွိသျဖင့္၊ မုဆိုးမ်ားမၾကာခဏ ေရာက္ေပါက္ေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေ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 

၁၀။ ငါးသလဲထုိး Loach Syncrossus berdmores Fair 

                သတၱဳထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြ ဲA နည္းငယ္ထိခိုက္နိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္း 
ပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ဖို႔ထားေသာက်င္းမ်ားေပၚ၌ Top Soil တင္ျပီး (A သစ္ရွာေဖြ၍) ေဒသေပါက္ 
သစ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးေပးျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င ္ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္သထက္ ေကာင္းမြန္ 
လာေA ာင္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

၁၀.၂ (က) လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစေရးေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈA စီA စU္ 

                                   ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားA ား 
A လုပ္ခန္႔ထားေပးပါမည္။ လုပ္သားမ်ားA ား ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း 
မ်ားကို တက္ေရာက္ေစပါမည္။ စက္ေမာင္း/စက္ျပင္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္သင္ၾကား 
ေစပါမည္။ A ဓိကA ားျဖင့္ ယမ္းကုိင္တြယ္A သုံးျပဳမႈ၊ သယ္ယူမႈ၊ သုိေလွာင္မႈတုိ႔ကို ရက္တို 
သင္တန္းမ်ား မၾကာခဏသင္ၾကားေပးပါမည္။ ေဘးA ႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းကို သင္ၾကား 
ေပးပါမည္။ A ေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ပါက ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိခိုက္မႈမရွိ 
ေစရန္ လုပ္ရမည့္ A စီA စU္မ်ားကုိ သင္ၾကားျပသပညာေပး စည္းရံုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

(ခ) A ေရးေပၚ ေဘးA ႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက ေဆာင္ရြက္မည့္A စီA စU္ႏွင့္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ 
ထားရိွမႈ 

                     ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ လုပ္သားမ်ား၏ ေဘး 
A ႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေရးကို A ေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 



လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးA ႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ လုပ္ငန္းသုံး၀တ္စံုတပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းA လုိက္ 
ကာကြယ္ေရးပစၥည္း (မ်က္မွန္၊ လက္A ိတ္၊ ဘိနပ္ရွည္) မ်ား၀တ္ဆင္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းတို႔ မျပတ္ 
ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္တုိင္း၌ ေရွးUီးသူနာျပဳေဆးေသတၱာမ်ား ထားရွိ 
ေပးပါမည္။ 

                                          ၀န္ထမ္းမ်ားေနထုိင္ရာA ေဆာက္A Uီးႏွင့္ စက္ပစၥည္းစက္ရံုတုိ႔A ား မီး၊ ေရ၊ 
ေလ နွင့္ A ျခားA ႏၲရာယ္မ်ားမရိွေစရန္ မီးသတ္ေဆးဘူးထားရွိျခင္း၊ ေရလွ်ံတက္မႈမွလႊတ္ကြင္း 
မႈရိွျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလေလေၾကာင္းမွ ကာကြယ္မႈရွိျခင္း၊ A လင္းေရာင္ႏွင့္ေလ၀င္ေလ 
ထြက္ေကာင္းမြန္ေသာေနရာမ်ား၌	ေရြးခ်ယ္ေဆာက္လုပ္ေပးထားပါမည္။ 

 

စU္ ေဘးA ႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ 

ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း 

မွတ္ခ်က္ 

၁။ မီးေဘးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း မီးေဘးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲထားျခင္း၊ 
မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း၊ မီးတားလမ္းမ်ား ရွင္းလင္းထား ျခင္း၊ 
ေရA သင့္ထားရိွျခင္း၊ မီးခ်ိတ္၊ မီးကပ္ထားရိွျခင္း၊ မီးသတ္ ေဆးဘူးမ်ား 
A ေဆာက္A Uီးမ်ား၌ ခ်ိတ္ဆြဲေပးထားျခင္း 

၂။ လုပ္ငန္းခြင္A ႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ 
ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း 

Safety First A ရ၊ လုပ္ငန္း၀တ္စုံ၀တ္ဆင္ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္း A လုိက္ 
ကာကြယ္ေရးပစၥည္းသုံးစြဲေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္A တြင္း A ႏၲရာယ္ကင္း 
ရွင္းေရး A တြက္ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ မသက္ဆုိင္ 
သူမ်ားမ၀င္ရန္ တားျဖစ္Eရိယာ သတ္မွတ္ ထားျခင္း၊ လုပ္သားမ်ား 
မိမိလုပ္ငန္းA ႏၲရာယ္ကုိ သိရွိရန္ သင္ၾကား ေလ႔က်င့္မႈျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းသစ္ လုပ္ကုိင္တုိင္း မြမ္းမံေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေရ၊ 
ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေရွးUီး သူနာျပဳ ေသတၱာမ်ားထားရိွျခင္း၊ A ေရး 
ေပၚကယ္ဆယ္ေရးA ဖြဲ႕မ်ား ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးထားျခင္း 

၃။ သဘာ၀ေဘးA ႏၲရာယ္ 
ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း 

သဘာ၀ေဘးA ႏၲရာယ္A မ်ိဳးA စားA လုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကယ္ 
ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားရိွျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ 
ငန္း A တြက္လုိA ပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စုေဆာင္းထားရိွျခင္း၊ 
သဘာ၀ေဘးA ႏၲရာယ္ က်ေရာက္ပါက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းနွင့္ A ဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း 

၄။ A ေရးေပၚA ေျခA ေနမ်ား 
A တြက္A စီA စU္ 

ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ေဘးA ႏၲရာယ္မ်ားA တြက္ ၾကိဳတင္ဇာတ္တုိက္ 
ေလ႔က်င့္ထားျခင္း 

                               က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းကုိလည္း လုိA ပ္သည္မ်ား ပံ႔ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္ပါက ကုမၸဏီမွတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသြား 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ (၉) မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာေမတၱာျမိဳ႕နယ္ခြAဲ နီးဆုံးေဆးရုံသို႔ပို႔၍ ကုသေပးပါမည္။ 
လိုA ပ္လွ်င္ထား၀ယ္ေဆးရုံၾကီး၌ ကုသေပးပါမည္။ 

၁၀.၃ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ရံပုံေငြလ်ာထားခ်က္ 

                          ေတာင္ပုိင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ သတၱဳ 
တူးေဖာ္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမည့္ A ၾကိဳကာလမ်ားတြင္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 



ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ A ဖြဲ႕ႏွင့္A တူ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္လုပ္ငန္းရန္ပံုေငြA ျဖစ္ က်ပ္သိန္း (၃၀) သတ္မွတ္ထားရိွေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

 

၁။ ေရA ရည္A ေသြး 

                                    ေျမေပၚေရႏွင့္ေျမေA ာက္ေရ A ရည္A ေသြးA ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စစ္ေဆးမည့္ကာလ တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမည့္A ၾကိဳကာလ၊ 
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျပီးကာလ 

ေနရာ သတၱဳတြင္းA နီးရွိ ဖြတ္လက္တုိေခ်ာင္းေရ 

A ၾကိမ္နွင့္တုိင္းတာစစ္ေဆး
မည့္ Parameter မ်ား 

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

တာ၀န္ယူမည့္A ဖြဲ႕ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးA ဖြဲ႕ 

တာ၀န္ခံသည့္A ဖြဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕ 

A စီရင္ခံျခင္း A ုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္ 

 လိုA ပ္လွ်င္ A ခါA ားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္ 

 

၂။ ေျမေA ာက္ေရA ရည္A ေသြး 

                        ေျမေA ာက္ေရA ရည္A ေသြးကုိ ေA ာက္ေဖာ္ျပပါA စီA စU္A တုိင္း ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသြားပါမည္။ 

 

စစ္ေဆးမည့္ကာလ တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလ၊ 
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျပီးကာလ 

ေနရာ သတၱဳတြင္းေျမေA ာက္ Haulage Tunnel ေရထြက္ေပါက္၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္ 

A ၾကိမ္နွင့္တုိင္းတာစစ္ေဆး
မည့္ Parameter မ်ား 

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

တာ၀န္ယူမည့္A ဖြဲ႕ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးA ဖြဲ႕ 

တာ၀န္ခံသည့္A ဖြဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕ 

A စီရင္ခံျခင္း A ုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္ 

 A ခါA ားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္ 

 

 

 

 



၃။ ေလထုA ရည္A ေသြး 

                                      ေလထုA ရည္A ေသြးတုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းA ား လုပ္ကြက္A တြင္းနွင့္ 
ဆက္စပ္Eရိယာမ်ားတြင္ တုိင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။ 

 

စစ္ေဆးမည့္ကာလ တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလ  

ေနရာ လုပ္ကြက္နွင့္ဆက္စပ္Eရိယာ 

A ၾကိမ္နွင့္တုိင္းတာစစ္ေဆး
မည့္ Parameter မ်ား 

(၆) လတစ္ၾကိမ္ Co, Co2, No, PM10, PM2.5, So2 တို႔A ား 
တိုင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။  

တာ၀န္ယူမည့္A ဖြဲ႕ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးA ဖြဲ႕ 

တာ၀န္ခံသည့္A ဖြဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕ 

A စီရင္ခံျခင္း A ုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္ 

 A ခါA ားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္ 

 

၄။ ဖုန္မႈန္႔ပ်ံ႕လြင့္မႈ 

                  ေလထုA ရည္A ေသြးစစ္ေဆးတိုင္းတာရာတြင္ လထုA တြင္းA မႈန္A မႊားပ်ံ႕လြင့္မႈရွိ/ 
မရိွ သိရွိႏိုင္ရန္ PM2.5, PM10 ႏွင့္ ၄င္းA ထက္A ရြယ္ၾကီးမ်ား ေလထုA တြင္းပ်ံ႕လြင့္မႈကို 
တိုင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။ 

 

စစ္ေဆးမည့္ကာလ တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလ မ်ား 
တြင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္ 

ေနရာ သန္႔စင္စက္ရံုတစ္၀ိုက္ႏွင့္ A ျခားေျမသားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ေနရာ 

A ၾကိမ္နွင့္တုိင္းတာစစ္ေဆး
မည့္ Parameter မ်ား 

၆လ - ၈လ/တစ္ၾကိမ္ (မိုးတြင္းကာလမွA ပ) စစ္ေဆးပါမည္ 

တာ၀န္ယူမည့္A ဖြဲ႕ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးA ဖြဲ႕ 

တာ၀န္ခံသည့္A ဖြဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕ 

A စီရင္ခံျခင္း A ုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္ 

 A ခါA ားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးရန္ 

 

 

 

 

 

 



၅။ ေျမထုA ရည္A ေသြး 

                                သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈA ေျခA ေနကုိ ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသြားပါမည္။ 

 

စစ္ေဆးမည့္ကာလ တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္သည့္ကာလ၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္ 
ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ 

ေနရာ Oversize ေက်ာက္ပံုမ်ား၊ Tailing Pond ေျမစာပံုမ်ား 

A ၾကိမ္  A ပတ္စU္စစ္ေဆးပါမည္  

တာ၀န္ယူမည့္A ဖြဲ႕ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးA ဖြဲ႕ 

တာ၀န္ခံသည့္A ဖြဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕ 

A စီရင္ခံျခင္း တစ္လတစ္ၾကိမ္A ုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာထံတင္ျပရန္ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ေျမစာပုံမ်ားျပိဳမက်ေစရန္ က်င္းေဟာင္းမ်ား၌ Tailing ျပန္ျဖည့္ရန္၊ 
A တားA ဆီး ခိုင္ခံ႔မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္ 
စိုက္ပ်ိဳးေပးရန္ 

 

၆။ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ 

                                      သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမူရင္းေဒသ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္မႈ 
ရွိနုိင္သည့္ A ေျခA ေနကုိေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္A စီA စU္မ်ားမွာ 

 

 

စစ္ေဆးမည့္ကာလ တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္သည့္ကာလ၊ သတၱဳပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္ 
ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ 

ေနရာ ေျမA သုံးခ်မႈမရိွေသာ ေျမေနရာမ်ား၌ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းေပးထား 
သည့္ေနရာ၊ က်င္းခ်ိဳင့္မ်ား၌ Tailing မ်ားျဖည့္ျပီး Top Soil တင္ျပီး 
ေဒသေပါက္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးသည့္ေနရာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ပ်ိဳးခင္း စနစ္ 
တက် ထူေထာင္ထားသည့္ေနရာ 

A ၾကိမ္  (၆) လတစ္ၾကိမ္  

တာ၀န္ယူမည့္A ဖြဲ႕ A ေထာက္A ကူျပဳA ဖြဲ႕ 

တာ၀န္ခံသည့္A ဖြဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕ 

A စီရင္ခံျခင္း တစ္လတစ္ၾကိမ္A ုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ ထံတင္ျပရန္ 

  

 

 

 



၇။ တုိက္စားမႈႏွင့္ႏူန္းA နည္က်မႈ 

                    ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ေစမည့္ တုိက္စားျပိဳခ်မႈမျဖစ္ေစရန္နွင့္ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းA တြင္း 
နည္က်မႈမရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

စစ္ေဆးမည့္ကာလ တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္သည့္ကာလ၊ သတၱဳပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္ 
ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ 

ေနရာ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ား 

A ၾကိမ္  (၆) လတစ္ၾကိမ္  

တာ၀န္ယူမည့္A ဖြဲ႕ A ေထာက္A ကူျပဳA ဖြဲ႕ 

တာ၀န္ခံသည့္A ဖြဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕ 

A စီရင္ခံျခင္း တစ္လတစ္ၾကိမ္A ုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ ထံတင္ျပရန္ 

  

 

၈။ လူမႈေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

                                         တူးေဖာ္သန္႔စင္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းနွင့္ ဆက္စပ္ေက်းရြာ 
မ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္နိုင္မႈရွိနုိင္ေသာ A ေျခA ေနA ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးမည့္A စီA စU္မ်ားမွာ  

 

စစ္ေဆးမည့္ကာလ တူးေဖာ္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ကာလ၊ 
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ 

စစ္ေဆးမည့္နယ္ပယ္ သတၱဳတြင္းတည္ေနရာ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ 
က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ ဆူညံသံ၊ A န႔ံ၊ ဖုန္မႈန္႔ ပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ 
ေလA ရည္A ေသြး၊ ေျမA ရည္A ေသြး၊ ေရA ရည္A ေသြး စစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား UီးစားေပးA လုပ္ခန္႔ထားျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ား၏ 
လူမႈစီးပြားဘ၀တိုးတတ္ေစရန္ ပညာေရး၊ က်နး္မာေရး၊ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳး 
တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသလုိA ပ္ခ်က္နွင့္ကုိက္ညွိ၍ ေက်းရြာျပည္သ ူ
ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

A ၾကိမ္ 

 

၆လ တစ္ၾကိမ္  

တာ၀န္ယူမည့္A ဖြဲ႕ A ေထာက္A ကူျပဳA ဖြဲ႕ 

တာ၀န္ခံသည့္A ဖြဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕ 

A စီရင္ခံျခင္း တစ္လတစ္ၾကိမ္ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ထံတင္ျပရန္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားA ား ထိခိုက္မႈ 
မရိွေစရန္၊ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားA ၾကား 
A ျပန္A လွန္ ယုံၾကည္မႈေကာင္းမြန္ေသာA ျမင္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ရရိွေစရန္ 



A ခန္း (၁၁) 

ပတ္၀န္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္ကုိ A ေကာင္A ထည္ေဖၚမည့္A ဖြဲ႕A စည္းနွင့္ A သုံးစရိတ္လ်ာထားခ်က္ 

                        ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ သတၱဳတူးေဖာ္သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကုိင္မႈေၾကာင့္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားA ား သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးကာလ၊ သတၱဳတြင္း 
ပိတ္သိမ္းမည့္ A ၾကိဳကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
A စီA စU္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းထားေသာပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွUီးေဆာင္၍ ေဒသခံလုပ္ကြက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးA ဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ A ေထာက္A ကူျပဳA ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျပီးA ေကာင္A ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ A ဖြဲ႕A စည္း၏ လစU္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တစ္လလွ်င္ ရံပံုေငြလ်ာထားခ်က္ 
က်ပ္ (၃) သိန္းခန္႔ သုံးစြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္မ်ားA ား A ေကာင္ 
A ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သံုးစြဲမည့္ ရံပုံေငြကုိ သီးျခားစာရင္းဖြင့္လွစ္ျပီး စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္ကုိ A ေကာင္A ထည္ေဖာ္မည့္A ဖြဲ႕ 

 

စU္ A မည္ မူလတာ၀န္ A ဖြဲ႕တာ၀န္ 

၁။ ေဒါက္တာစြမ္းထက္ေA ာင္ M.D. ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီလီမိတက္ 

A ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 

၂။ Uီးဘီေဟး မန္ေနဂ်ာ A ဖြဲ႕၀င္ 

၃။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္Uီး ဟိႏၵားေက်းရြာA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး A ဖြဲ႕၀င္ 

၄။ UီးလွေA း ရပ္မိရပ္ဖၾကစ္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ A ဖြဲ႕၀င္ 

၅။ Observer A မွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းကိုယ္စားလွယ္ A ဖြဲ႕၀င္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



နိဂုံး 

 

                       ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္၌ တူးေဖာ္သန္႔စင္ 
သတၱဳထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ A နည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးA ဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္း၍ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA မံမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ A စီA မံမ်ားခ်မွတ္ျပီး 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ပိုင္းကမာၻသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေဇာ္ဖိုးလလုပ္ကြက္ 
A တြင္း၌ သတၱဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ A လုပ္သမား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ A စားထိုးစုိက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရိွေစရန္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည့္ 
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈပါ A စီA မံမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ပိုင္းကမာၻ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီA ေနျဖင့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ေက်းရြာလူထုနွင့္ A တူ လက္တြဲညီညာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။ 

 

                    ကနUီးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီA စU္တို႔ကုိ ကၽြမ္းက်င္သူတုိ႔မွ 
စီစစ္ေလ့လာတုိင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေရးဆြဲျပဳစုထားေသာ ဤကနUီးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းA စီရင္ခံစာႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈA စီရင္ခံစာတုိ႔A ား စီစစ္A တည္ျပဳေပးနုိင္ပါရန္ တင္ျပA ပ္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


