
 

 

 

ေေဝမ်ဵသတ္တုတူဵေော်ေရဵကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တနင်သောရီတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ မမိတ်ခရုိင်၊ တနင်သောရီမမို့နင်ယ်၊ ကကိမ်ေချောင်ဵေဒသရိှ 

လုပ်ကွက်(၅)ကွက်ရိှ ၂၄၇.၅ ဧက ကျေယ်ဝန်င်ဵေသာ ခဲမဖေူ၊ ေမေိုက်နင်က်နှင်ဴေရာရာသတ္တု လုပ်ကွက်ေတွက် တင်ဖပလာေသာ 

ပတ်ဝန်င်ဵကျေင်ထိန်င်ဵသိမ်ဵမှု ေစီရင်ခဳစာ (EIA Report) ေေပါ် 

သေောထာဵမှတ်ချေက်နှင်ဴ(ဒုတိယေကကိမ်)ဖပန်င်လည်ဖေည်ဴစွက်ထည်ဴသွင်ဵချေက်မျောဵ 

  



စဉ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေေဵဦဵစီဵဌာန ၏ သေောထာဵမှတ်ချက် ြပန်လည်ြဖည်ဴစွက်ထည်ဴသွင်ဵချက်အကျဉ်ဵ စာမျကန်ာ 

၁. 
အကျဉ်ဵချုပ်အစီေင်ခဳစာ   

အထူဵသေောထာဵမှတ်ချက်ေပဵြခင်ဵမေှိပါ၊   

၂. 

နိဒါန်ဵ 

- စီမဳကနိ်ဵ ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအရာနှငဴ်ပတ်သက်၍ ယခင်  အဆက်ဆက် တူဵေဖာ် ထုတ်လုပ်မှု 

မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍အေသဵ စိတ်ေဖာ်ပပရန်နှငဴ် ေပမအသဳုဵချမှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ဆီအုန်ဵ 

စိုက်ခင်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ကျေရာက်ေနသပဖင်ဴ ေပမအသဳုဵချမှု ကုိ ရှင်ဵလင်ဵစွာေဖာပ်ပေပဵရန်။ 

စီမဳကနိ်ဵ ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအရာနှငဴ် ပတ်သက်၍ ယခင်   အဆက်ဆက် တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍အေသဵ စိတ်ေဖာ်ပပရန်နှငဴ် ေပမအသဳုဵချမှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ဆီအုန်ဵ စိုက်ခင်ဵ 

ဧရိယာအတွင်ဵ ကျေရာက်ေနသပဖငဴ် ေပမအသဳုဵချခွငဴ်ရရိှထာဵေသာ မမိတ်အမျာဵပိုင်ကမု္ပဏီ နှငဴ် 

ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွကခ်ဲဴမပီဵ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵအစုိဵရအဖဲွ့၏ခွငဴ်ပပုချက်အရ ေပမအသဳုဵချမှု 

ကုိ ေဆာင်ရွကန်ိုင်ခဲဴေကကာင်ဵ ကုိ ရှင်ဵလင်ဵစွာေဖာပ်ပထာဵပါသည်။  

1.4 Project Background 

၁၇ 

- စီမဳကနိ်ဵအတွက် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွကန်ိုင်မည်ဴ contact person အမည်နှငဴ် ဆက်သွယ်ရန် 

ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵကိ ုပပည်ဴစုဳ စွာေဖာပ်ပေပဵရန်။ 

စီမဳကနိ်ဵအတွက် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွကန်ိုင်မည်ဴ contact person အမည်နှငဴ် ဆက်သွယ်ရန် 

ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵကိ ုပပည်ဴစုဳ စွာေဖာပ်ပေပဵထာဵပါသည်။ 

1.2 Project Promoters and Contact Person for communication for the project, 

Project Promoters 

၁၄ 

- အစီရင်ခဳစာ ေရဵသာဵပပုစုသည်ဴ တတိယအဖွဲ့အစည်ဵတွင် ပါဝင်သူမျာဵ၏ ကျွမ်ဵကျင်မှု 

နယ်ပယ်အလုိက် လုပ်ငန်ဵ အေတွ့အကကုကဳို အေသဵစိတ်ေဖာ်ပပေပဵရန် ။ 

အစီရင်ခဳစာ ေရဵသာဵပပုစုသည်ဴ တတိယအဖဲွ့အစည်ဵတွင် ပါဝင်သူမျာဵ၏ ကျွမ်ဵကျင်မှု 

နယ်ပယ်အလုိက် လုပ်ငန်ဵ အေတွ့အကကုကဳိ ုအေသဵစိတ်ေဖာ်ပပေပဵထာဵပါသည် 

Presentation of the EIA Consultant 

၁၅ 

- တတိယအဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵကို နိဒါန်ဵတွင် အပပည်ဴအစဳု ေဖာ်ပပေပဵရန်။ တတိယအဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵကိ ုနိဒါန်ဵတွင် အပပည်ဴအစဳု ေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

Previous Experience for Tanintharyi Region Mining Association, Environmental 

Management Team (Summary) 

၁၆ 

၃ 

မူဝါဒဥပေဒနှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ော မူေောင် 

အစီရင်ခဳစာပါ ဥပေဒမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ အချ ို ့ဥပေဒမျာဵမှာ  update ပဖစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

(ဥပမာ − သစ်ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂)အစာဵ သစ်ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈)၊ ေတာရုိင်ဵတိရိစ္ဆာန် နှင်ဴ 

သဘာဝအပင်မျာဵ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ်သဘာဝနယ်ေပမမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒ(၁၉၉၄)အစာဵ 

ဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကွနဲှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေပမမျာဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ပခင်ဵ ဆုိင်ရာ 

ဥပေဒ (၂၀၁၈)ဟ ုေဖာ်ပပေပဵရန် ။ 

အစီရင်ခဳစာပါ ဥပေဒမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ update ပဖစ်ရန် လုိ ေသာအချ ို ့ဥပေဒမျာဵ (ဥပမာ − 

သစ်ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂)အစာဵ သစ်ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈)၊ ေတာရုိင်ဵတိရိစ္ဆာန် နှငဴ် 

သဘာဝအပင်မျာဵ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ်သဘာဝနယ်ေပမမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒ(၁၉၉၄)အစာဵ 

ဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကွနဲှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေပမမျာဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ပခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒ (၂၀၁၈)စသည်ပဖင်ဴေဖာ်ပပေပဵထာဵပါသည်၊ 

2.7 Myanmar Laws relating to the Environment, Protecting and Social Issues at 

Mining Industry 

၂၃ - ၃၄ 

၄ 

စီမဳကနိ်ဵအေကကာင်ဵအရာေဖာ်ပပချက်နှင်ဴအပခာဵေဆာင်ရွကန်ိုင်ေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွကရ်ှိမှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ စီမဳကနိ်ဵအကကာင်ဵအရာေဖာ်ပပချက်တွင်လည်ဵ 

အေသဵစိတ် ေဖာ်ပပရန်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွကရ်ှိမှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ စီမဳကနိ်ဵအကကာင်ဵအရာေဖာ်ပပချက်တွင်လည်ဵ 

ေဖာ်ပပထာဵပါသည်. 

3.8 Waste Management during operation and occupant’s living time 

၅၉ 



စီမဳကနိ်ဵတည်ေနရာ၊ဆက်စပ်ေနရာမျာဵ၊အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ၊ ေကျဵရွာမျာဵ 

အပါအဝင်ဆက်စပ်ေနရာအာဵလဳုဵကိုရှင်ဵလင်ဵစွာေဖာပ်ပထာဵေသာေပမပဳုညွှန်ဵမျာဵပဖင်ဴ ေဖာ်ပပ 

ေပဵ ရန်နှငဴ်လုပ်ကကွ်တစ်ခုချင်ဵစီ အလုိက် Layout Plan ကိေုဖာ်ပပေပဵရန်။ 

လုပ်ကကွ်တစ်ခုချင်ဵစီ အလုိက် Layout Plan ပုဳကကမ်ဵမျာဵကို ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။  

3.3 Proposed Project Proponent  

၄၀ - ၄၃ 

အကကိုတည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊တည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေဆာင်ရွကပ်ခင်ဵ၊ရပ်ဆိုင်ဵပခင်ဵ၊

ပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴပိတ်သိမ်ဵမပီဵကာလ စသည်ဴ စီမဳကနိ်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴ တစ်ခုပခင်ဵစီအလုိက် 

ေရွဵချယ်ထာဵေသာ အပခာဵေဆာင်ရွကန်ိုင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအေကကာင်ဵနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉေ်ဖာ်ပပ 

ချက် တုိ္ဓကုိ အေသဵစိတ် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ပပရန်။ 

အကကိုတည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊တည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေဆာင်ရွကပ်ခင်ဵ၊ရပ်ဆိုင်ဵပခင်ဵ၊

ပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴပိတ်သိမ်ဵမပီဵကာလ စသည်ဴ စီမဳကနိ်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴ တစ်ခုပခင်ဵစီအလိုက် 

ေရွဵချယ်ထာဵေသာ အပခာဵေဆာင်ရွကန်ိုင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအေကကာင်ဵနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉေ်ဖာ်ပပ 

ချက် တုိ္ဓကိ ုအေသဵစိတ် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

3.6 Description of alternative Environmental Management 

၅၆ - ၅၇ 

၅ 

အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်အေကကာင်ဵအရာေဖာ်ပပချက် 

ေရအရည်ေသွဵနမူနာစမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာေသာေနရာနှစ်ခု၏တည်ေနရာ(ေလာင်ဂျတီွဒ်၊လတ္တီ 

တွဒ်) ကုိ ေဖာ်ပပေပဵရန်၊ေလအရည်အေသွဵ ၊ေရအရည်အေသွဵ ေကာက်ယူသည်ဴ နမူနာ 

အေရအတွက် လုဳေလာက်မှုရှိ/မရှိကုိ အေကကာင်ဵပပချက်ပဖင်ဴ ပပန်လည်စီစစ်ေပဵရန်နှငဴ်နမူနာ 

ေကာက်ယူ သည်ဴ  ေနရာမျာဵကုိ ေကာက်ယူသည်ဴ အေကကာင်ဵပပချက်ကုိ ေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

ေရအရည်ေသွဵနမူနာစမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာေသာေနရာနှစ်ခု၏တည်ေနရာ(ေလာင်ဂျတီွဒ်၊လတ္တီ 

တွဒ်) ကုိ ေဖာ်ပပေပဵရန်၊ေလအရည်အေသွဵ ၊ေရအရည်အေသွဵ ေကာက်ယူသည်ဴ နမူနာ အေရ 

အတွက် မှာ လဳုေလာက်မှုရှိေကကာင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွကခ်ျနိ်တွင် သတ်မှတ်ချက် 

အတုိင်ဵ တင်ပပမည်ပဖစ်ေကကာင်ဵကို၎င်ဵ၊ နမူနာ ေကာက်ယူ သည်ဴ  ေနရာမျာဵကိ ုေပမပဳုနှငဴ်တကွ 

ေကာက်ယူသည်ဴ အေကကာင်ဵပပချက်ကို ၎င်ဵေဖာ်ပပေပဵထာဵ ပါသည်၊  

4.9.4 Water Quality  

၈၁ - ၈၂ 

အသဳဆူညဳမှုနှငဴ်ပတ်သက်၍ေနရာ၊(၈)ခု၏တည်ေနရာကုိ(ေလာင်ဂျတီွဒ်၊လတ္တီတွဒ်) နှင်ဴတကွ 

ေဖာ်ပပရန်နှငဴ် အသဳဆူညဳမှုပမာဏdBaကုိ ေဖာ်ပပရန်။ 

အသဳဆူညဳမှုနှငဴ်ပတ်သက်၍ေနရာ၊(၈)ခု၏တည်ေနရာကုိ(ေလာင်ဂျတီွဒ်၊လတ္တီတွဒ်) နှင်ဴတကွ 

ေဖာ်ပပ ၍အသဳဆူညဳမှုပမာဏ dBa ကုိေဖာ်ပပထာဵပါသည် 

4.9.6 Noise Levels 

၈၉ 

အပင်နှငဴ်ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန့််ေလဴလာသည်ဴဧရိယာ၊ေကာက်ယူသည်ဴနည်ဵ လမ်ဵ/စနစ်အချနိ်ကာ

လတုိ္ဓအာဵေဖာ်ပပေပဵရန်၊ငှကမ်ျ ို ဵစိတ်နှငဴ်ငါဵမျ ို ဵ စိတ်မျာဵ တည်ရှိမှုအေပခေနကုိ ကွင်ဵဆင်ဵ 

ေလဴလာ၍ ေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

အပင်နှငဴ်ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန့််ေလဴလာသည်ဴဧရိယာ၊ေကာက်ယူသည်ဴနည်ဵ လမ်ဵ/စနစ်အတွက ်

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ငှကမ်ျ ို ဵစိတ်နှငဴ်ငါဵမျ ို ဵ စိတ်မျာဵ တည်ရိှမှုအေပခေနကုိ ဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကွနဲှင်ဴ 

သဘာဝ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအသင်ဵ Biodiversity And Nature Conservation Association 

မကှွင်ဵဆင်ဵ ေလဴလာမှုမျာဵကို ကိုဵ ကာဵ၍ အကျဉ်ဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

4.11 Biological Environment 

၉၇ - ၁၀၃ 

စီမဳကနိ်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်အနီဵဆုဳဵပဖစ်သည်ဴ ေညာင်ပင်ကငွ်ဵေကျဵရွာ၊ ကကိမ်ေချာင်ဵ ေကျဵရွာစသည် 

တို္ဓ၏ အိမ်ေထာင်စု၊လူဦဵေရ၊ေပမအသဳုဵချမှု စိုက်ပျ ို ဵေရဵ၊ပညာေရဵ၊ကျန်မာေရဵ၊လူမှုေရဵ၊ 

ဘာသာေရဵ နှငဴ် အသက် ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵကိေုဖာ်ပပေပဵရန်။ 

စီမဳကနိ်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်အနီဵဆုဳဵပဖစ်သည်ဴ ေညာင်ပင်ကငွ်ဵေကျဵရွာ၊ ကကိမ်ေချာင်ဵ ေကျဵရွာစသည် 

တို္ဓ၏ အိမ်ေထာင်စု၊လူဦဵေရ၊ေပမအသဳုဵချမှု စိုက်ပျ ို ဵေရဵ၊ပညာေရဵ၊ကျန်မာေရဵ၊လူမှုေရဵ၊ 

ဘာသာေရဵ နှငဴ် အသက် ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵကိေုဖာ်ပပေပဵထာဵပါသည်။  

4.12 Regional Socio-Economical Environment, Surrounding Villages near Mine 

sites 

၁၀၅ 

၆ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဒသက်ေရာက်မှု၊ ေဘဵအန္တရာယ်ရိှမှုဆန်ဵစစ်ပခင်ဵနှငဴ်ေလျာဴနည်ဵေစေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေရ၊ေလ၊ ေပမဆီလွှာ မျာဵကိ ုထိခိုက်မှုဆန်ဵစစ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ေဖာ်ပပရန်။ ေရ၊ေလ၊ ေပမဆီလွှာ မျာဵကိ ုထိခိုက်မှုဆန်ဵစစ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကိေုဖာ်ပပထာဵပါသည်။  

5.3.1 Assessing the Significance of Impacts, Summary of Impact Assessment 

Method 

၁၁၀ 



 
Risk Management နှငဴ်ပတ်သက်၍ အေသဵစိတ် ေဖာ်ပပေပဵရန်။ Risk Management နှငဴ်ပတ်သက်၍ အေသဵစိတ် ေဖာ်ပပေပဵထာဵပါသည်။  

5.9 Risk Management 

၁၄၆ 

 

စီမဳကနိ်ဵရပ်ဆိုင်ဵပခင်ဵကာလ အတွက ် ထိခိုက်မှုဆန်ဵစစ်ပခင်ဵနှငဴ် အဆိုပါထိခိုက်မှုမျာဵကို 

ေလျာဴနည်ဵ ေစရန် ေဆာင်ရွကမ်ည်ဴ အစီအမဳမျာဵကိုေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

စီမဳကနိ်ဵရပ်ဆိုင်ဵပခင်ဵကာလ အတွက ်ထိခိုက်မှုဆန်ဵစစ်ပခင်ဵနှငဴ် အဆုိပါထိခိုက်မှုမျာဵကိ ု

ေလျာဴနည်ဵ ေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီအမဳမျာဵကိုေဖာ်ပပေပဵထာဵပါသည်။ 

5.7 Impact Assessment and mitigation during the Decommissioning Phase or Mine 

closure phase 

၁၃၅ 

၇ 
အစီရင်ခဳစာတွင်ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှုဆန်ဵစစ်ပခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍အေသဵစိတ်ေဖာ်ပပေပဵရန်။ အစီရင်ခဳစာတွင်ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှုဆန်ဵစစ်ပခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍အေသဵစိတ်ေဖာ်ပပေပဵ 

ထာဵပါသည်။ 5.6 Cumulative Impacts 

၁၃၄ 

၈ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ အေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကရ်န်၊ ေအဝမ်ဵသတ္တု 

တူဵေဖာ်ေရဵကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတာဝန်ယူေဆာင်  ရွက ်ရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ အေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကရ်န်၊ ေအဝမ်ဵသတ္တု 

တူဵေဖာ်ေရဵကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတာဝန်ယူေဆာင်  ရွက ်ရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

 

လုပ်ငန်ဵရပ်ဆိုင်ပခင်ဵနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵမပီဵကာလ တို္ဓအတွက ်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အာဵ ေဖာ်ပပရန်။ လုပ်ငန်ဵရပ်ဆိုင်ပခင်ဵနှင်ဴ ပိတ်သိမ်ဵမပီဵကာလ တို္ဓအတွက် စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အာဵ ေဖာ်ပပထာဵ 

ပါသည်။  

6.6 Environmental Management Plan for Decommissioning Phase &  Mine Closure 

၁၉၃ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်အာဵအေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကရ်န် သီဵသန်အဖွဲ့အစည်ဵ 

ဖွဲ့စည်ဵရန်၊ အဆုိပါအဖွဲ့စည်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵေဖာ်ပပေပဵရန်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ကျင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 

အစီအစဉ်အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကရ်န်အတွကေ်ယဘယျအသုဳဵစရိတ်တုိ္ဓကုိ 

ေဖာ်ပပ ေပဵရန်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်အာဵအေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကရ်န် သီဵသန်အဖွဲ့အစည်ဵ 

ဖွဲ့စည်ဵရန်၊ အဆုိပါအဖွဲ့စည်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵေဖာ်ပပေပဵရန်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ကျင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 

အစီအစဉ်အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကရ်န်အတွကေ်ယဘယျအသုဳဵစရိတ်တို္ဓကုိ 

ေဖာ်ပပ ေပဵရန်။ 

6.7 Budget for Environmental and Social Management, and Mitigation 

၁၉၉ 

၉ 

ေစာင်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ်အစီအစဉ်ကုိ စီမဳကနိ်ဵအဆင်ဴလိုက်ေဖာ်ပပရန်၊ 

ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ်အဖွဲ့စည်ဵဖွဲ့စည်ဵရန်နှငဴ် အဆုိပါအဖွဲ့၏တာဝန်မျာဵ၊ ေစာင်ကကပ်ကကည်ဴရှု 

ပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵအတွက် ခန့်မှန်ဵရန်ပုဳေငွ တို္ဓကုိ ေဖာ်ပပရန်။ 

ေစာင်ကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ်အစီအစဉ်ကုိ စီမဳကနိ်ဵအဆင်ဴလိုက်ေဖာ်ပပထာဵပါသည်၊ 

ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမညဴ်အဖွဲ့စည်ဵဖွဲ့စည်ဵရန်နှငဴ် အဆုိပါအဖွဲ့၏တာဝန်မျာဵ၊ ေစာင်ကကပ်ကကည်ဴရှု 

ပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵအတွက ်ခန့်မှန်ဵရန်ပုဳေငွ တုိ္ဓကုိ ေဖာ်ပပရန်။ 

6.9.2 Monitoring Procedure in Mine Site, 6.9.3 Environmental Monitoring Plan 

(Proposed), Proposed Environmental Monitoring team, Environmental Monitoring 

Parameters and Responsibilities, time scale and annual estimated costs 

၂၁၁ - ၂၁၉ 

၁၀ 

အမျာဵပပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵပခင်ဵကိုဆက်လက်ေဆာင်ရွကရ်န်နှငဴ်သတင်ဵအချက်အလက် 

ထုတ်ေဖာ်မည်ဴနည်ဵ လမ်ဵ၊ အစီအစဉ် တုိ္ဓကုိ ေဖာ်ပပရန်။ 

အမျာဵပပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵပခင်ဵကိုဆက်လက်ေဆာင်ရွကရ်န်နှငဴ် သတင်ဵအချက် 

အလက်  ထုတ်ေဖာ်မည်ဴနည်ဵ လမ်ဵ၊ အစီအစဉ် တုိ္ဓကုိ ေဖာ်ပပထာဵပါသည်၊ 

ပမန်မာဘာသာ အစီရင်ခဳစာမှ  

ပထမအကကီမ် လူထုနှင်ဴေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵပဲွ (၂၂.၁၀.၂၀၁၆) ကကိမ်ေချာင်ဵေကျဵရွာ 

ပမန်မာဘာသာ 

အစီရင်ခဳစာ 

၉၇ 

၁၁ 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

ေရအရည်အေသွဵ ၊ေပမအရည်ေသွဵတို္ဓအာဵအမျ ိုသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵပဖင်ဴ နှိုင်ဵယှဉမ်ပီဵ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်ဵေဆာင်ရွကမ်ည်ပဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ပပ 

ေရအရည်အေသွဵ ၊ေပမအရည်ေသွဵတို္ဓအာဵအမျ ိုသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵပဖင်ဴ နှိုင်ဵယှဉမ်ပီဵ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်ဵေဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ပပ 

၇၃ 



ေပဵရန်။ 

 

ေပဵထာဵပါသည်၊  

4.9 Physical environment parameters: Air, Noise, Soil and Water 

 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵအတွက် ရန်ပုဳေငွထာဵရိှမည်ဴအစီအစဉ်နှင်ဴ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

မည်ဴအဖွဲ့စည်ဵကိုေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵအတွက် ရန်ပုဳေငွထာဵရိှမည်ဴအစီအစဉ်ကုိ (ပမန်မာဴသတ္တုတွင်ဵနည်ဵ ဥပေဒ 

မျာဵ) [ ၁၃.၀၂.၂၀၁၈ ] အပိုဒ် ၁၈၅၊ ၁၈၅ အရေဆာင်ရွကမ်ည်ပဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် 

အေကာင်အထည် ေဖာ် ေဆာင်ရွက် မည်ဴအဖွဲ့စည်ဵကိုေဖာ်ပပေပဵထာဵပါသည် 

6.6 Environmental Management Plan for Decommissioning Phase &  Mine Closure, 

6.6.1 Decommissioning phase and closure 

၁၉၃ 

 

ပိတ်သိမ်ဵရန်စီစဉ်ထာဵသည်ဴ အချန်ိမတိုင်မီ (၆)လအလုိတွင် ပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵ နှငဴ်ပိတ်သိမ်ဵမပီဵ 

ေနာက် အဆင်ဴမျာဵအတွကေ်ဆာင်ရွကမ်ည်ဴလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကိုေရဵဆွဲတင်ပပမည်ပဖစ်ေကကာင်ဵ 

ေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

 

ပိတ်သိမ်ဵရန်စီစဉ်ထာဵသည်ဴ အချနိ်မတိုင်မီ (၆)လအလုိတွင် ပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵ နှင်ဴပိတ်သိမ်ဵမပီဵ 

ေနာက် အဆင်ဴမျာဵအတွကေ်ဆာင်ရွကမ်ည်ဴလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကိုေရဵဆွဲတင်ပပမည်ပဖစ်ေကကာင်ဵ 

ေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

6.6.1 Decommissioning phase and closure 

၁၉၃ 

 

နုန်ဵစုကန်၊အနည်စစ်ကန်နှငဴ်ေရကကည်စုကန်တို္ဓကုိပပန်လည်ပိတ်သိမ်ဵမည်ဴအစီအစဉ် 

အေသဵစိတ် ေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

နုန်ဵစုကန်၊အနည်စစ်ကန်နှငဴ်ေရကကည်စုကန်တို္ဓကုိပပန်လည်ပိတ်သိမ်ဵမည်ဴအစီအစဉ် အပါအဝင် 

မိုင်ဵပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ်ပိတ်သိမ်ဵမပီဵကာလစီမဳခန့်ခွဲမှုကို ပမန်မာဘာသာအစီရင်ခဳစာတွင်  ေဖာ်ပပ 

ေပဵထာဵပါသည်။  

သတ္တုလုပ်ကကွ်မျာဵပိတ်သိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ်ပိတ်သိမ်ဵမပီဵကာလ စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

ပမန်မာ ၈၀  

၁၃ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုဆန်ဵစစ်ပခင်ဵအစီရင်ခဳစာ စီစစ်သဳုဵသပ်ေရဵအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ အကကဳပပုချက် 

စီမဳကနိ်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ ေအာက်ပါဥပေဒမျာဵ၊နည်ဵဥပေဒမျာဵ ကုိ ေသချာစွာဖတ်ရှုမပီဵ စီမဳကနိ်ဵပုိင်ရှင်က လိုက်နာရမည်ဴ ကတိ ကဝတ်မျာဵကို တိကျရှင်ဵလင်ဵစွာေဖာပ်ပရန်။(ဥပေဒပပဌာန်ဵချက်မျာဵကို 

ကူဵယူပခင်ဵမပပုရ) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ(၂၀၁၂)(ပုဒ်မ၇(ဏ)၁၄၊၁၅၊     ၂၄၊၂၉) ေဖာ်ပပပါဥပေဒမျာဵကုိ သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ လိုက်နာမည်ဴကတိက 

ဝတ်မျာဵပဖငဴ် အဂေလိပ်ဘာသာ နှင်ဴ ပမန်မာဘာသာ အစီရင်ခဳစာမျာဵတွင် ကဏ္ဍအလုိက် စီစဉ် 

ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

2.7 Myanmar Laws relating to the Environment, Protecting and Social Issues at 

Mining Industry 

 

၂၃ - ၃၄ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နည်ဵဥပေဒမျာဵ (၂၀၁၄) (နည်ဵ ၆၉)  

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဵထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ (၂၀၁၅) (အပိုဒ် ၁၀၂ မှ 

၁၁၀၊၁၁၃၊၁၁၅၊၁၁၇) 

 

အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵ (ထုတ်လုပ်မှု)လမ်ဵ    ညွှန်  ချက်မျာဵ (၂၀၁၅)  

တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵမျာဵအခွင်ဴေရဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ဥပေဒ 

(၂၀၁၅)ပုဒ်မ ၅။ 

 

ပမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုဥပေဒ(၂၀၁၆)ပုဒ်မ၅၀(ဃ)၊၅၁၊၆၅(င) မှ (ထ) ထိ၊၇၃)   

ပမန်မာနိုငဳရင်နှီဵပမှုပ်နှဳမှုဥပေဒ (၂၀၁၇) နည်ဵ ၂၀၂၊ ၂၀၃၊ ၂၀၆၊ ၂၁၂။  

ပမန်မာဴအာမခဳလုပ်ငန်ဵဥပေဒ (၁၉၉၃)၊ပုဒ်မ (၁၅၊၁၆)  

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဥပေဒ (၂၀၁၅)၊နည်ဵဥပေဒမျာဵ (၁၉၈၇)  

ေရနဳနှငဴ်ေရနဳထွကပ်စ္စည်ဵဆိုင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၇)  

ေရအရင်ဵအပမစ်နှငဴ်ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵကာကွယ်ထိမ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၀၆)၊နည်ဵဥပေဒမျာဵ 

(၂၀၁၃)(နည်ဵ ၄၈၊၇၆၊၇၇၊) 

 



 

အလုပ်သမာဵအဖွဲ့စည်ဵဥပေဒ။  

အလုပ်သမာဵအပငင်ဵပွာဵမှုေပဖရှင်ဵေရဵဥပေဒ။  

အလုပ်အကိငု်နှင်ဴကျွမ်ဵကျင်မှုဖွဳမဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဥပေဒ။  

အနည်ဵဆဳုဵအခေကကဵေငွဥပေဒ (၂၀၁၃)  

လူမှုဖူလဳုေရဵဥပေဒ (၂၀၁၂) ပုဒ်မ ၁၁၊၁၅၊၁၈၊၄၈(ခ)၇၅။  

ပပည်သူ္ဓကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ(၁၉၇၂)ပုဒ်မ(၃၊၅)  

ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵကာကွယ်နှိမ်နှင်ဵေရဵဥပေဒ(၁၉၉၅)ပုဒ်မ၃(က) 

(၉)။ 

 

ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွကက်ကီဵ ထွကပ်စ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵ 

ဥပေဒ (၂၀၀၆)ပုဒ်မ ၉။ 

 

ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်ေဒသကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵဥပေဒ (၁၉၉၈)ပုဒ်မ ၁၃၊ ၂၂။  

ေရှ့ေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စည်ဵကာကယွ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

ပုဒ်မ ၁၂။ 

 

ေရှ့ေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳမျာဵကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵဥပေဒ(၂၀၁၅) ပုဒ်မ ၁၂၊ ၁၅၊ ၂၀ 

(စ)။ 

 

သတ္တုတွင်ဵဥပေဒ  

သတ္တုတွင်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ(၂၀၁၈)(နည်ဵ၅၁(ဂ)၊၁၅၁(ခ၊ဂ)၊ ၁၅၂၊၁၅၃၊ ၁၅၄၊( ဂ၊ ဃ)၁၆၈၊ 

၁၆၉၊ ၁၇၀၊ ၁၇၁၊ ၁၇၂၊ ၁၇၃၊ ၁၇၄၊ ၁၇၅) 

 

လယ်ယာေပမ၊ေပမလွတ်ေပမရုိင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵ ဥပေဒ၊သစ်ေတာ ဥပေဒတုိ္ဓနှငဴ်မသက်ဆိုင်ပါက 

မသက်ဆိုင်ေကကာင်ဵေရဵရန်။ 

လယ်ယာေပမ၊ေပမလွတ်ေပမရုိင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵ ဥပေဒ၊သစ်ေတာဥပေဒတုိ္ဓနှငဴ်   အနည်ဵငယ် 

သက်ဆိုင်ေနပါသပဖင်ဴ ဥပေဒမျာဵတွင်ေဖာ်ပပမပီဵလုိက်နာမည်ဴအေကကာင်ဵေဖာ်ပပထာဵ ပါသည်။  

၂၄၊ ၃၃ 

သတ္တုတွင်ဵပိတ်သိမ်ဵမှုရန်ပုဳေငွကိုသတ္တုတွင်ဵနည်ဵဥပေဒတွင်ပါရှိ သည်ဴအတိုင်ဵ 

ေဒသရှိနိုင်ငဳေတာ်ပိင်ုဘဏ် တစ်ခုခုတွင် တည်ေထာင်ထာဵရိှေဖာ်ပပရန်။ 

သတ္တုတွင်ဵပိတ်သိမ်ဵမှုရန်ပုဳေငွကို (ပမန်မာဴသတ္တုတွင်ဵနည်ဵ ဥပေဒ မျာဵ) [ ၁၃.၀၂.၂၀၁၈ ] 

အပိုဒ် ၁၈၅၊ ၁၈၅ အရ တွင်ပါရှိ သည်ဴအတိုင်ဵ ေဒသရိှနိုင်ငဳေတာ်ပိင်ုဘဏ် တစ်ခုခုတွင် 

တည်ေထာင်ထာဵရှိမည်ဟုေဖာပ်ပထာဵပါသည်၊ 6.6.1 Decommissioning phase and 

closure 

၁၉၄ 

ပတ်၀န်ဵကျင်ထိမ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေအဝမ်ဵ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ကကွ်အတွက ်ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန်နည်ဵဥပေဒတွင်ပါရှိသည်ဴအတိုင်ဵ ဘဏ်တွင်တည်ေထာင်ထာဵရိှရန်နှငဴ်ေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

သတ္တုတွင်ဵဥပေဒ(၂၀၁၅)၊နည်ဵဥပေဒ(၂၀၁၈)ထွကရ်ှိမပီဵပဖစ်၍ ေပပာင်ဵလဲေဖာ်ပပရန်။ ေဖာ်ပပထာဵမပီဵ ၃၃ 

စက်သဳုဵဆီသုိေလှာင်ခွင်ဴလိုင်စင်ေလျှောက်ထာဵမည်ဴအစီအစဉ်ေဖာ်ပပ ရန်။ စက်သဳုဵဆီသုိေလှာင်ခွင်ဴလိုင်စင်ေလျှောက်ထာဵမည်ဴအစီအစဉ်ကိုေဖာ်ပပထာဵပါသည်။  

6.4.1 Fuel Storage and Management Plan မ ှFuel and engine oil Storage License 

application procedure 

၁၇၄ 

ယမ်ဵသဳုဵစဲွမည်ဆိုပါက ယမ်ဵတုိက်ထာဵမည်ဴအစီအစဉ်၊ (၂၄)နာရီလဳုခခုဳေရဵထာဵမည်ဴအစီစဉ်၊ 

ဝယ်ယူမည်ဴအစီအစဉ်၊ သဳုဵစွဲမည်ဴအစီအစဉ် မျာဵေဖာ်ပပရန်။ 

သဳုဵစွဲမည်ဴအစီအစဉ်မရှိပါ  

တူဵေဖာ်မည်ဴေနရာမျာအာဵ ေပမပပန်လည်ဖို္ဓမပီဵ ေဒသနှငဴ်ကုိက်ညီေသာ အပင်မျာဵစိုက်ပျ ို ဵပခင်ဵ၊ 

ပျ ို ဵဥယျာဉ်ထူေထာင်ပခင်ဵမျာဵေဖာ်ပပရန်။ 

တူဵေဖာ်မည်ဴေနရာမျာအာဵ ေပမပပန်လည်ဖို္ဓမပီဵ ေဒသနှငဴ်ကုိက်ညီေသာ အပင်မျာဵစိုက်ပျ ို ဵပခင်ဵ၊ 

ပျ ို ဵဥယျာဉ်ထူေထာင်ပခင်ဵမျာဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်၊  

၁၉၆ 



6.6.4 Replantation plan for A-1 Mining Blocks 

 

တနသောရီမမို့ ေဟာင်ဵရှိမမို့ရုိဵမျာဵကျန်ရှိေနပါသည်။ ေဒသန္တရ ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှုဇုန် 

နယ်ေပမသတ်မှတ်ထာဵပါသည်။စီမဳကနိ်ဵနှငဴ်အကွာေဝဵေဖာ်ပပရန်လုိအပ်ပါသည်။ ကကိမ်ေချာင်ဵ 

ေဒသသည် ေကျာက်ေခတ်၊ေကကဵေခတ်တွင် အသဳုဵပပုသည်ဴ ေကျဵလက်နက် ပစ္စည်ဵ 

မျာဵမကကာခဏ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ဦဵေဇာ်မျ ို ဵေကျာ် (ဒုညွှန်မှူဵ) ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနနှငဴ်အမျ ို ဵသာဵပပတိုက် ဦဵစီဵဌာန 

မှတ်ချက်အာဵ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပပခင်ဵ 

ေအဝမ်ဵသတ္တု တူဵေဖာ်ေရဵကုမ္ပဏီ၏ခဲမပဖူ၊အမဖိုက်နက်နှငဴ် ေရာရာသတ္တုစီမဳကနိ်ဵပတ်ဝန်ဵ 

ကျင် တွင် သမိုင်ဵဝင်ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အဦနှင်ဴ သာဿနိကအေဆာက်အဦမျာဵ မရှိပါ။ 

တနသောရီမမို့တွင် တနသောရီမမို့ေဟာင်ဵမမို့ရိုဵနှငဴ်ကျုဳဵ၊ ရှင်မေအာင်သာေကျာက်တိုင်နှငဴ် 

နန်ဵေတာ်ရာကနု်ဵ စသည်ဴ သမိုင်ဵဝင်ထင်ရှာဵေသာ အေဆာက်အဦမျာဵရိှပါသည်။ တနသောရီမမို့ 

ေဟာင်ဵ အတွင်ဵနှင်ဴအပပင် (၂)ခ ု စလုဳဵကို ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵေသာ ဇုန် အပဖစ် သတ်မှတ် 

ထာဵပါသည်။ ေအဝမ်ဵသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵ ကုမ္ပဏီ၏ ကကိမ်ေချာင်ဵေဒသ ခဲမပဖူ၊ အမဖိုက်နက် 

နှင်ဴေရာရာသတ္တုစီမဳကနိ်ဵ ဧရိယာ သည် တနသောရီ မမို့နှင်ဴ (၃၅)မိုင်ခန့် ကွာေဝဵသည်ဴ 

အေကကာင်ဵ  ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပထာဵပါသည်။  

4.12 Regional Socio-Economical Environment မ ှ Surrounding Villages near Mine 

sites 

၁၀၅ 

ေရှေဟာင်ဵအေဆာက်အုဳမျာဵ ကာကွယ် ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ဥပေဒ၊ ေရှ့ေဟာင်ဵဝတ္တုပစ္စည်ဵ 

ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵဥပေဒ (၂၀၁၅), ယဉ်ေကျဵမှုအေမွနှစ်ေဒသကာကွယ် ေစာငဴ်ေရှာက် 

ေရဵဥပေဒမျာဵေဖာ်ပပရန်လုိအပ်ပါသည်။ ဥပေဒပပဌာန်ဵချက်ပါပုဒ်မ(၁၂)၊(၁၃)(က)တို္ဓကုိ 

လိုက်နာ ရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

ေရှေဟာင်ဵအေဆာက်အုဳမျာဵ ကာကွယ် ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ဥပေဒ၊ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္တုပစ္စည်ဵ 

ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵဥပေဒ (၂၀၁၅), ယဉ်ေကျဵမှုအေမွနှစ်ေဒသကာကွယ် ေစာင်ဴေရှာက် 

ေရဵဥပေဒမျာဵေဖာ်ပပ ထာဵပါသည်။ ဥပေဒပပဌာန်ဵချက်ပါပုဒ်မ(၁၂)၊(၁၃)(က)တို္ဓကုိ လိုက်နာ 

ရန် ကတိကဝတ်မျာဵအာဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

၂၄ - ၂၅ 

စီမဳကနိ်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်အနီဵရိှေကျဵရွာမျာဵ၏လူမှု၊ စီဵပွာဵ အေပခအေနလမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ 

အေပခေနမျာဵ၊ေဖာ်ပပရန်လိုအပ်ပါသည်။ လုဳခခုဳေရဵ၊ တရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵအေပခေနမျာဵလည်ဵ 

ေဖာ်ပပရန်။ 

စီမဳကနိ်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်အနီဵရိှေကျဵရွာမျာဵ၏လူမှု၊ စီဵပွာဵ အေပခအေနလမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ 

အေပခေနမျာဵ၊အာဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ လဳုခခုဳေရဵ၊ တရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵအေပခေနမျာဵ ကုိ 

လည်ဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်၊ Surrounding Villages near Mine sites 

၁၀၅ 

မမို့နယ်အဆင်ဴလူထုေတွ့ဆုဳပွဲကုိသက်ဆိုင်ရာဌာန၊အဖဲွ့စည်ဵမျာဵ၊လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ် 

မျာဵ၊အာဵလဳုဵပါဝင်၍ ေဆာင်ရွကရ်န်။ 

မမို့နယ်အဆင်ဴလူထုေတွ့ဆုဳပွဲကုိသက်ဆိုင်ရာဌာန၊အဖဲွ့စည်ဵမျာဵ၊လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ် 

မျာဵ၊အာဵလဳုဵပါဝင်၍ ေဆာင်ရွကမ်ည်ဟုေဖာပ်ပထာဵပါသည်။  

7.3 Township level public meeting 

၂၃၂ 

စီမဳကနိ်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍အခက်အခဲ၊ပပသနာ၊တိုင်ကကာဵစာမျာဵပဖစ်ေပ္ဒပါကေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက် 

ေပဵမည်ဴအစီအမဳမျာဵ၊ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

စီမဳကနိ်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍အခက်အခဲ၊ပပသနာ၊တိုင်ကကာဵစာမျာဵပဖစ်ေပ္ဒပါကေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက် 

ေပဵမည်ဴအစီအမဳမျာဵကိ ုပမန်မာဘာသာ အစီရင်ခဳစာတွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ပပေပဵထာဵပါသည်။  

ဒုတိယအကကီမ် လူထုနှင်ဴေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵပွဲ (၂၀.၅.၂၀၁၇) ေညာင်ပင်ကငွ်ဵ ေကျဵရွာ 

ေခါင်ဵစဉ်မှ စီမဳကိန်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍အခက်အခဲ၊ြပသနာ၊တုိင်ကကာဵစာမျာဵြဖစ်ေပါ်ပါကေြဖေှင်ဵေဆာင်ေွက် 

ေပဵမညဴအ်စီအမဳမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ေြဖကကာဵချက် 

ပမန်မာ 

၁၀၁ 

ဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကွဲ (fauna & flora) ကိထုည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵမပီဵ Biodiversity survey, 

ထည်ဴသွင်ဵေဆာင်ရွကရ်န်။ 

ဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကွဲ (fauna & flora) ကိထုည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵမပီဵ Biodiversity survey, ထည်ဴသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွကရ်န်။ 

အပင်နှငဴ်ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန့််ေလဴလာသည်ဴဧရိယာ၊ေကာက်ယူသည်ဴနည်ဵ လမ်ဵ/စနစ်အတွက ်

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ငှကမ်ျ ို ဵစိတ်နှင်ဴငါဵမျ ို ဵ စိတ်မျာဵ တည်ရိှမှုအေပခေနကိ ု ဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကွနဲှင်ဴ 

၉၇ - ၁၀၃ 



သဘာဝ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအသင်ဵ Biodiversity And Nature Conservation Association 

မှကွင်ဵဆင်ဵ ေလဴလာမှုမျာဵကိ ုကိုဵ ကာဵ၍ အကျဉ်ဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

4.11 Biological Environment 

 

HIA အစီရင်ခဳစာတွင် executive Summary, Introduction Policy, legislation and 

institutional framework, Methodology, Health Management Plan(PHMP), 

Monitoring Plan စသည်ဴအချက်မျာဵထည်သွင်ဵေဖာ်ပပေပဵရန်။ 

HIA အစီရင်ခဳစာတွင် executive Summary, Introduction Policy, legislation and 

institutional framework, Methodology, Health Management Plan(PHMP), 

Monitoring Plan စသည်ဴအချက်မျာဵထည်သွင်ဵေဖာ်ပပေပဵထာဵပါသည်၊ 

5.4 Health Impact Assessment 

၁၂၈ မ ှ၁၃၃ 

 
PHMP ေအာက်တွင် community health and safety  နှငဴ်Occupational health and safety  

နှစ်ခုလဳုဵလွှမ်ဵခခုဳပါဝင်ရန်။ 

PHMP ေအာက်တွင် community health and safety  နှငဴ်Occupational health and 

safety  နှစ်ခုလုဳဵလွှမ်ဵခခုဳပါဝင်ပါသည်၊ 

 

Community health and safety တွင်စီမဳကနိ်ဵနှငဴ် ပပည်သူလူထုအေပ္ဒသက်ေရာက်နိုင်ေသာ 

Health Impact မျာဵကိ ု ေဖာ်ထုတ်၍Mitigation measure, monitoring measure 

မျာဵနှငဴ်တကွေဖာပ်ပရန်။ 

Community health and safety တွင်စီမဳကနိ်ဵနှငဴ် ပပည်သူလူထုအေပ္ဒသက်ေရာက်နိုင်ေသာ 

Health Impact မျာဵကိ ု ေဖာ်ထုတ်၍Mitigation measure, monitoring measure 

မျာဵနှငဴ်တကွေဖာပ်ပထာဵပါသည်။  

 

SOP, guideline မျာဵေဖာ်ပပရန်။work place မျာဵ အတွကက်ျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု 

ေဖာ်ပပရန်။safety officer  ထာဵရှိရန်နှငဴ် role and responsibility ကိေုဖာ်ပပရန်။ 

လုပ်ငန်ဵခွင်အလိုက် health  မျာဵကိေုဖာ်ပပ၍ mitigation measure ,PPE မျာဵကိေုဖာ်ပပရန်။ 

SOP, guideline မျာဵေဖာ်ပပရန်။work place မျာဵ အတွက ် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု 

ေဖာ်ပပရန်။safety officer  ထာဵရိှရန်နှငဴ် role and responsibility ကိေုဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

လုပ်ငန်ဵခွင်အလိုက် health  မျာဵကိေုဖာ်ပပ၍ mitigation measure ,PPE 

မျာဵကိေုဖာ်ပပထာဵပါသည်။  

 

အေရဵေပ္ဒအေပခေနပဖစ်ေပ္ဒပါကေဆာင်ရွကရ်မည်ဴအစီအမဳမျာဵကို ေဖာ်ပပရန်။ အေရဵေပ္ဒအေပခေနပဖစ်ေပ္ဒပါကေဆာင်ရွကရ်မည်ဴအစီအမဳမျာဵကို ေဖာ်ပပထာဵပါသည်၊ 

5.9 Risk Management, 5.10 Fire and Explosion Risk Assessment 

 ၁၄၆ - ၁၄၈ 

Myanmar National Drinking Water Quality Standard (2019) ပပန်လည်ပပင်ဆင်ရန်။ ပပင်ဆင်မပီဵ  ၈၁ 

လုပ်ငန်ဵမစတင်မီ ကတည်ဵက လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရယ်မျာဵကို ခန့်မှန်ဵရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ 

အသဳုဵပပုရမည်ဴ PPE,အမျ ို ဵစာဵ ဒီဇုိင်ဵမျာဵကိေုဖာ်ပပရန်။ 

6.10 Scope of the Environmental Management Program, Personal protective 

equipment and clothing 

၂၂၀ 

Occupational safety and health management system ကိေုဖာ်ပပရန်။ Occupational safety and health management system ကိေုဖာ်ပပရန်။ 

8.2 Occupational Health and Safety Management System at Mine Site 

၂၃၄ 

လုပ်ငန်ဵခွင်မေတာ်တဆထိခိုက်မှုပဖစ်လျှေင်အေရဵေပ္ဒကုသေဆာင်ရွကမ်ည်ဴအစီအစဉ်ကုိ ေဖာ်ပပ 

ေပဵရန်။ 

လုပ်ငန်ဵခွင်မေတာ်တဆထိခိုက်မှုပဖစ်လျှေင်အေရဵေပ္ဒကုသေဆာင်ရွကမ်ည်ဴအစီအစဉ်ကုိ 

ေဖာ်ပပေပဵထာဵပါသည်၊ 5.9.3 Emergency Response Plans, Emergency procedures 

serious Injury or accident  

၁၄၇ 

ဝန်ထမ်ဵအလုပ်သမာဵအင်အာဵစာရင်ဵေဖာ်ပပရန်။ HSE ေဆာင်ရွကမ်ည်ဴအဖွဲ့အင်အာဵစာရင်ဵ 

အေသဵစိတ်ေဖာ်ပပရန်။ 

ဝန်ထမ်ဵအလုပ်သမာဵအင်အာဵစာရင်ဵေဖာ်ပပရန်။ HSEေဆာင်ရွကမ်ည်ဴအဖွဲ့အင်အာဵစာရင်ဵ 

အေသဵစိတ်ေဖာ်ပပရန်၊ HSE ေဆာင်ရွကမ်ည်ဴ အဆုိပပုအဖွဲ့အင်အာဵစာရင်ဵ ကိလုည်ဵ တင်ပပ 

ထာဵ ပါသည်၊  

3.3.4 Proposed (Organization)Man Power,   3.10 Health, safety and Environmental 

Policy at work site (Operation) 

၄၇ 

၆၁ 

Labour organization law, 2011-ministry of labour, Immigration and Population ဟု ပပင်ဆင်ေဖာ်ပပထာဵမပီဵ ၂၈ 



ပပင်ဆင်ရန်။ 

 
Occupation safety and health –ministry of labour, Immigration and Population 

(Factories And General  Labour Laws Inspection Department)ဟုပပင်ဆင်ရန်။ 

 M. Labour Sector (Ministry of Labour, Immigration and Population) တွင် 

ပပင်ဆင်ေဖာ်ပပထာဵမပီဵ 

၃၀ 

 
The Leave and Holiday Act, 1951-ministry of labour, Immigration and Population 

(Factoriesand General Labour Laws Inspection Department)ဟုထပ်ထည်ဴရန်။ 

M. Labour Sector (Ministry of Labour, Immigration and Population) တွင်ေဖာ်ပပထာဵ 

မပီဵ The Law Amending the Leave and Holiday Act, 1951(18.7.2014) 

၃၀ 

 
The minimum waste Law, 2013-ministry of labour,Immigration and Populaton 

ထပ်ထည်ဴရန်။ 

M. Labour Sector (Ministry of Labour, Immigration and Population) တွင်ေဖာ်ပပထာဵ 

မပီဵ 

၃၀ 

 
Employment and Skill Development Law,2013-ministry of labour, Immigration and 

Population ထပ်ထည်ဴရန်။ 

M. Labour Sector (Ministry of Labour, Immigration and Population) တွင်ေဖာ်ပပထာဵ 

မပီဵ 

၂၉ 

 Factory Act, 1951 သည် သတ္တုတွင်ဵနှငဴ် အကျုဳဵမဝင်၍ပဖုတ်ရန်။ မပီဵ  

 

The social security Law, 2012-ministry of labour, Immigration and Population 

ထည်ဴရန်။ 

M. Labour Sector (Ministry of Labour, Immigration and Population) တွင်ေဖာ်ပပထာဵ 

မပီဵ The social security Law, 2012, (1.4.2014), Clause 11 (a)(b), 15(a), 18(b), 48(a), 

49(a)(b), 51(a)(b), 53(a), 54(a)(b), 75 

၃၁ 

 
The Labour Dispute Law, 2012-ministry of labour, Immigration and Population 

ထည်ဴရန်။ 

M. Labour Sector (Ministry of Labour, Immigration and Population) တွင်ေဖာ်ပပထာဵ 

မပီဵ Labor Dispute Resolution Act [28.03.2012] [03.06.2019]. 

၂၈ 

 Industrial sector တွင် The factories Act, 1951 ပဖုတ်ရန်။ ပဖုတ်မပီဵ  

 Labour sector ထည်ဴမပီဵ labour  နှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် Laws မျာဵထည်ဴရန်။ M. Labour Sector ၂၈ - ၃၂ 

 ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊အလုပ်သမာဵအဖွဲ့စည်ဵဥပေဒဟုပပင်ဆင်ရန်။   

 ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်ဵဆဳုဵအခေကကဵေငွဥပေဒဟုပပင်ဆင်ရန်။   

 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလဳုေရဵဥပေဒ ပပင်ဆင်ရန်။   

 အလုပ်ရှင်နှင်ဴအလုပ်သမာဵဥပေဒပဖုတ်ရန်။ ပဖုတ်မပီဵ  

 ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင်ဴနှငဴ်အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒ ထပ်ထည်ဴရန်။   

 ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အလုပ်ကိုင်နှငဴ်ကျွမ်ဵကျင်မှုဖွဳမဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ဥပေဒထပ်ထည်ဴရန်။   

 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမာဵေရဵရာ အပငင်ဵပွာဵမှု ေပဖရှင်ဵေရဵ ဥပေဒ ထည်ဴရန်။   

 EIA လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊အပိုဒ် (၅၅ မှ ၆၃ အထိ) ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွကတ်င်ပပထာဵပါသည်။   

 

EIA လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ(၂၀၁၅)အပိုဒ်ခွဲ ၆၅ အရ အစီရင်ခဳစာကုိထုတ်ပပန် ေကကပငာရန် နှငဴ် 

အစီရင်ခဳစာအာဵထုတ်ပပန်ေကကပငာသည်ဴနည်ဵ လမ်ဵ၊ထုတ်ပပန်ထာဵရိှသည်ဴေနရာမျာဵကိုေဖာ်ပပ 

ရန်။ 

EIA လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ(၂၀၁၅)အပုိဒ်ခွဲ ၆၅ အရ အစီရင်ခဳစာကုိထုတ်ပပန် ေကကပငာရန် နှငဴ် 

အစီရင်ခဳစာအာဵထုတ်ပပန်ေကကပငာရန် Web site ထူေထာင်ထာဵမပီဵ 

https://www.a1companies.biz တွင်ေအဝမ်ဵသတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵ ကုမ္ပဏီ ၏ေဆာင်ရွက ်

ေနသည်ဴ သတ္တုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လည်ဵ ထုတ်ပပန်မည်ပဖစ်ေကကာင်ဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်။  

Declaration 

၁ 

 
အစီရင်ခဳစာတင်ပပပုဳ(report presentation)နှငဴ်ပတ်သက် ၍ ပပင်ပအချက်လက်မျာဵ (secondary data)မျာဵကိ ုအသဳုဵပပုပါကယင်ဵအချက်လက်မျာဵ၏အရင်ဵပမစ်မျာဵ(source)အာဵ ပပည်ဴစုဳ 

မှန်ကန်စွာ ေဖာ်ပပေပဵရန်နှငဴ် အဆုိပါအရင်ဵအပမစ်မျာဵကို အစီရင်ခဳစာ၏ အဆဳုဵကျမ်ဵ ကုိဵစာရင်ဵ(References)တွင်ထည်ဴ   သွင်ဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

 

https://www.a1companies.biz/


 
အစီရင်ခဳစာ၏ နိဂဳုဵနှငဴ်သဳုဵသပ်ချက် (Conclusion and Recommendation) အခန်ဵတွင် EIA အစီရင်ခဳစာပါ အခန်ဵအာဵလဳုဵအတွကခ်ခုဳငဳုမိေသာ အဓိကနိဂဳုဵသုဳဵသပ်ချက်မျာဵနှငဴ် အကကဳပပု ချက် 

မျာဵ ကုိ အကျဉ်ဵချုပ်ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။  

 

၁၀၂ ဒုတိယအကကိမ်ပပန်လည်ေပဵပို္ဓသည်ဴအစီရင်ခဳစာတွင်အကကဳပပုချက်မျာဵအေပ္ဒပပင်ဆင်ထာဵသည်ဴအခန်ဵ၊အပုိဒ်၊ပပင်ဆင်ချက် (သုိ္ဓ)ေပဖရှင်ဵချက်တုိ္ဓကုိ ဤဇယာဵပဖင်ဴ တင်ပပထာဵပါသည်.  

၁၀၃ 

သစ်ေတာပပန်လည်တည်ေထာင်ေရဵအစီအမဳအေသဵစိတ်(နည်ဵစနစ်၊သစ်မျ ို ဵစိတ်၊စိုက်ပျ ို ဵမည်ဴ

ေနရာ) ေရဵဆဲွေဖာ်ပပရန်။ 

သစ်ေတာပပန်လည်တည်ေထာင်ေရဵအစီအမဳအေသဵစိတ်(နည်ဵစနစ်၊သစ်မျ ို ဵစိတ်၊စိုက်ပျ ို ဵမည်ဴ

ေနရာ) ေရဵဆဲွေဖာ်ပပထာဵပါသည်။  

တူဵေဖာ်မည်ဴေနရာမျာအာဵ ေပမပပန်လည်ဖို္ဓမပီဵ ေဒသနှငဴ်ကုိက်ညီေသာ အပင်မျာဵစိုက်ပျ ို ဵပခင်ဵ၊ 

ပျ ို ဵဥယျာဉ်ထူေထာင်ပခင်ဵမျာဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်၊  6.6.4 Replantation plan for A-1 Mining 

Blocks 

၁၉၆ 

 


