
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

သတ္တ ုက ဆိင်ရာ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမနှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ

ဦးအုန်းလွင်

ညွှန်ကြ ားေရးမှူး

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန



သတ္တ ုက ဆိုင်ရာ  ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်းလဲမှုများ



သတ္တ ုက ဆိင်ရာ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ

 ဝန်ကီးဌာန  ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း

 ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်း ဥပ  ဒအသစ် ထတ်ြပန်ြခင်း

 ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်း ဥပ  ဒအသစ် ထတ်ြပန်ြခင်း

 ထတ်ြပန် ပီးသည့် ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပ ဒသစ်နှင့်အညီ တိင်း ဒသကီး/ 

ြပညန်ယ်များသိ ့လပ်ကိင်ခွင့်အာဏာများ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း

 ြမန်မာနိင်င ဒတိယအကိမ်နှင့် တတိယအကိမ် EITI အစီရင်ခစာများ တင်ြပြခင်းကိစ္စ

 အမျို းသား ကျာက်မျက်မူဝါဒ  ရးဆွဲြခင်း

 အမျို းသားသယဇာတမဝူါဒ  ရးဆွဲ ြခင်း

 ပူး ပါင်းကွင်းဆင်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့(၁၂)ဖွဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း၍ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးြခင်း



သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးဝန်ကီးဌာန

 သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသမိ်း ရးဝန်ကီးဌာနကိ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊

မတ်လ ၃၀ ရက်  နတ့ွင် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာနတိက့ိ ပူး ပါင်း၍ ဖွဲ စ့ညး်ခဲ့သည်။
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ကက်ဒမီယမ်

ကိ ဘာ့၊ ကးန၊ီ

ခ နာကစ်မိး်၊

ခရိမီယမ၊်ခဲ၊ ငွ၊

တယ်လူရီယမ၊်

နကီယ၊် ြပဒါး၊

သ၊သွပ်၊

အလမူနိယီမ၊်

ခမဲြဖူ၊တငိ် တနယီမ်

ရာှးပါးသတ္တ ုများ

ြမရာှးြဒပစ်င်

မလိစဒ်နီမ်

ရဒယီိဓာတ်က

တွငး်ထွက်၊ ရ၊

ရြဖူ

အဖို က်နက်

အ လးစီးတွင်းထကွ်

အာဆင်းနစ်

ကျာက်ဂွမ်း၊

ကျာက်မီး သွး၊

ဂရပဖ်ကိ၊်ဖနခ်ျက်
သဲ၊

ထး ကျာက်၊

ဘရိက်တီး၊
မဂ္ဂနဆီယီမ်

မဂ္ဂနးီစဒ်ငိ် အာက်
ဆိက်၊

အလဆှင် ကျာက်

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး
ဦးအန်းဝင်း

သတ္တ ုတငွး်ဦးစးီ
ဦးခငလ်တ်ကးီ

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်

ဘဓရ
ဒါက်တာရဲြမင့် ဆွ

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်

သတလ - ၁
ဦး ကျာ်ဆန်း

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း

သတလ - ၂
ဦးသဒငိ်

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း

အ မတဲမး်

အတငွး်ဝန်

မကလ
ဦး အာင်ညွန်သ့ိန်း
ဦး ဆာင်ညန်ကား

ရးမှူ း

ပလဲ
ဦးမငး်မငး်ဦး

ဦး ဆာင်ညန်ကား
ရးမှူ း

၁၁၅

၁၈၄ ၄၃၈ ၂၃၄ ၄၄၀ ၁၈၀ ၁၁၈၀ ၁၄၅ ၉၆၅ ၃၇၇၇၃

ဘမူိ ဗဒ လလ့ာ ရး
နငှ့် ဓာတသ်တ္တ ု
ရှာ ဖွ စမ်းသပ်
တငိး်တာြခငး်

ဓာတသ်တ္တ ုဆိင်ရာ
မဝူါဒ ချမတှြ်ခငး်၊

ကးီကပက်ပွက်ဲ
ြခငး်၊

အခွန်အခများ

ကာကခ်ြခငး်

ဆားနငှ့်

အပိဓာတ်ဆားများ

ကျာက်စိမ်း၊

ကျာက်မျက်နှင့်

လကဝ်တရ်တနာ

ပလနဲငှ့်

မတခ်နွ်

၅၀

ဝန်ကီးဌာန ဖွဲ စ့ည်းပ
သတ္တ ု ရးရာ

၁၄၂ ၆၃၆

အ ကာငး်
အရာ ခငွ့်ြပု ခန် ့ပးီ လစလ်ပ်

အရာထမး် ၁၀၁၈ ၇၅၁ ၂၅၇

အမထမး် ၄၁၅၁ ၁၇၉၃ ၂၃၅၈

စစ ပါငး် ၅၁၅၉ ၂၅၄၄ ၂၆၁၅
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ညန်ကား ရးမှူးချုပ်

ဓာတသ်တ္တ ု
ထိနး်သိမ်း ရးနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်
ထိနး်သိမ်း ရး

ဌာနခွဲ

ဆား
လပင်နး်
ဌာနခွဲ

ြပည်နယ်/တိင်း
ဒသကးီ
ရးခွဲများ

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ဖွဲ စ့ည်းပ

ဓာတသ်တ ္တ ု
ဖွ ဖ့ို း ရး
ဌာနခွဲ

စစ် ဆး
ရး

ဌာနခွဲ

ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်

စီမ
ရးရာ
ဌာနခွဲ

က အဆင့်
ရးခွဲ (၅) ရး
ခ အဆင့် ရးခွဲ

(၁၁) ရး

အ ကာငး်
အရာ ခငွ့်ြပု ခန် ့ပးီ လစလ်ပ်

အရာထမး် ၁၈၄ ၁၀၃ ၈၁

အမထမး် ၄၃၈ ၂၀၃ ၂၃၅

စစ ပါငး် ၆၂၂ ၃၀၆ ၃၁၆



ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးထားမအ ြခအ န

ခွင့်ြပုမိန်အ့မျိုးအစား ၃၀.၄.၂၀၁၈
အကီးစား ၁၅၀
အ သးစား ၇၈၆
စမ်းသပ် ၃၃၃
စမ်းသပ်ြဖစ် ြမာက် ၂၃
လက်လပ်လက်စား ၂၁
ဆင့်တက် ၉၂
စစ ပါင်း ၁၄၀၅



ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်း ဥပ  ဒအသစ် ထတ်ြပန်ြခင်း

 ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒအား ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ရက် နတ့ွင် (၂၀၁၅

ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ် ၇၂ ) ြဖင့် အတည်ြပု ြပ ာန်း ခဲ့ပါသည်။

 ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒတွင် ြဖစ် ြမာက်နိင်စွမ်း လ့လာြခင်း၊

အလတ်စား ထတ်လပ်ြခင်း၊ ဓာတသ်တ္တ ု ရာင်းချြခင်းနှင့် ဝယ်ယူြခင်း အပိင်းအား

အသစ် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပထားပါသည။်



 ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄(က)

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပါရှိ သာ သတ္တ ု၊ စက်မတငွ်းထွက်ကန်ကမ်းပစ္စည်း သိမ့ဟတ်

ကျာက်ရှာ ဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်တိင်းတာ ြခင်း၊ ြဖစ် ြမာက်နိင်စွမ်း လ့လာြခငး်၊ အကးီစား

ထတ်လပ်ြခင်း၊ ဆင့်တက် ြပုြပင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းချြခင်းနှင့် ဝယ်ယူြခင်းတိအ့ား

ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိရန် ဝန်ကီးဌာနသိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ လာက်ထားနိင် ကာင်း

ဖာ်ြပထား ပါသည်။

 ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆

နိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် သတ္တ ု၊ စက်မ တငွ်းထွက်ကန်ကမ်းပစ္စည်း သိမ့ဟတ်

ကျာက်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှာ ဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်တိင်းတာြခင်း၊ အ သးစား

ထတလ်ပ်ြခင်း၊ လက်လပ်လက်စား ထတ်လပ်ြခင်း၊ ဆင့်တက်ြပုြပင်ြခင်း သိမ့ဟတ်

ရာင်းချြခင်းနှင့် ဝယ်ယူြခင်း တိအ့ား တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် သိ ့ လပ်ကိင်

ဆာင်ရွက်ခွင့် ပးထားပါသည။်
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 ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၁(က)နှင့် ၁၁ (ခ) တငွ်

၁၁-က။ ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပး သာ ဝန်ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန သိမ့ဟတ် ြပည် ထာင်စ အစိးရ

အဖွဲ  ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်ထား သာ သက်ဆိင်ရာ

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ လပ်ကွက်စိစစ်ချထား ပး ရးအဖွဲ သ့ည်

ဓာတသ်တ္တ ုရှာ ဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်တိင်းတာြခင်း၊ ြဖစ် ြမာက်နိင်စွမ်း လ့လာြခင်း

တိက့ိ ခွင့ ်ြပုမိန်အ့ရ အဆင့်ဆင့် အာင်ြမင်စာွ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ လပ်ငန်းရှင်က

ယင်းလပ်ကိင်ခဲ့ သာ နရာတငွ် တးူ ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်းခွင့်ြပုမိန် ့

လ ာက်ထားလာလင် သတမ်ှတခ်ျက်များနှင့် ညီညွတ်မရှိပါက လပ်ကိင်ခွင့်

ြပုရမည်။

၁၁-ခ။ ဓာတသ်တ္တ ုကိ ကိယ်တိင်မထတလ်ပ်ဘဲ ခွင့်ြပုမိန်ြ့ဖင့် ဓာတ်သတ္တ ု ထတ်လပ်သူ

ထမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူ ပီး ဆင့်တက်ြပုြပင်ြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်သူသည်

ရာင်းချြခင်းနှင့် ဝယ်ယူြခင်းလပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန်က့ိ သီးြခား လာက်ထား

ရမည်။
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 ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၃၊ င(၁) နှင့် င(၂)တငွ်

(င-၁) ဓာတသ်တ္တ ုထတလ်ပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတဝ်န်းကျင် ထိခိက်မ

အနည်းဆး ြဖစ် စရန်နှင့် ဒသခြပည်သူများ၏ လူမစီးပွား ထိခိက်မမရှိ စရန်

အ လးထား ဆာင်ရွက်ြခင်း။ နှစ်စဉ်ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းအတွက်

ရန်ပ ငွထားရှိြခင်း။

(င-၂) ဓာတ်သတ္တ ု ထတ်လပ်မလပ်ငန်း ပီးဆးြခင်း သိမ့ဟတ် ပိတသ်ိမ်းသည့်အခါ

လပ်ငန်း ြမ နရာအား သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းမ အစီအစဉ်ပါအတိင်း ြမယာ

ြပုြပင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်း၊ စိမ်းလန်း

စိ ြပ ရးလပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပ ငွထူ ထာင၍် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း။



ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်း ဥပ  ဒအသစ် ထတ်ြပန်ြခင်း

 (၂၄.၁၂.၂၀၁၅)ရက် နတ့ွင်ထတ်ြပန်ခဲ့သည့် ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်
ဥပ ဒနှင့် လိက် လျာညီ ထွြဖစ် ပီး သတ္တ ုတွင်းလပ်ငန်းများ လက် တွ ့
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတကွ် ြပုစ ရးဆွဲခဲ့သည့် ြမန်မာ့သတ္တ ုတငွး်
နည်းဥပ ဒအသစ်ကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ  ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် (၁၃.၂.၂၀၁၈)
ရက် နတ့ငွ် ထတြ်ပန်နိင်ခဲ့ပါသည။်
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ထတ်ြပန် ပီးသည့် ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပ ဒသစ်နှင့်အညီ တိင်း ဒသကီး/ 

ြပညန်ယ်များသိ ့လပ်ကိင်ခွင့်အာဏာများ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း

 ထတ်ြပန် ပီးသည့် နည်းဥပ ဒအသစ်အရ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျားမှ
ဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိသည့် ဓာတ်သတ္တ ု အ သးစားနှင့် လက်လပ်လက်စား လပ်ငန်းများကိ
ခွင့်ြပု ပးနိင် တာ့မည် ြဖစပ်ါသည်။

 တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လပ်ကွက်စိစစ်ချထား ရးအဖွဲ ့ဖွဲစ့ည်းြခင်းကိ ဝန်ကီးဌာန၏
၁၃.၂.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၁/၂၀၁၈ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။

သတ္တ ု၊ စက်မတွင်းထွက်ကန်ကမ်းပစ္စည်းနှင့် ကျာက်ကန်သ့တ်သည့်အမိန် ့ ကိ ဝန်ကီးဌာန၏
၁၃.၂.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၈ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။

 တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အတွင်း ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် သတ္တ ု၊ စက်မတွင်းထွက်
ကန်ကမ်း ပစ္စည်းနှင့် ကျာက်လက်လပ်လက်စား ထတ်လပ်ြခင်းဆိင်ရာအမိန်က့ိ ဝန် ကီးဌာန၏
၁၃.၂.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၈ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။
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တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်က ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ဓာတ်သတ္တ ုများ

(၁) သတ္တ ု - ရ၊ င၊ွ ခ၊ဲ သပွ၊် ခမဲြဖူ၊ အဖို က်နက်၊ ခ နာက်စိမ်း၊ မငး်ဂနီးစ်၊

(၂) စက်မတွင်းထွက်ကန်ကမ်း - ထး ကျာက်၊ ဂါဒန် ကျာက်၊ ဘရိက်တီး ကျာက်၊ မင်းဂနီးစ်ဒိင်

အာက်ဆိဒ်၊ ဒိလိမိက်၊ မီးခရ ့ စး၊ မီးခ ြမ စး၊ ရ ့ စးြဖူ၊ ြမြဖူ၊ ြမနီ၊

ြမဝါ၊ ကန်က့ဆူ၊ ြမဖ ယာင်း၊ ကျာက်ဂွမ်း၊ လ ချးြဖူ သိမ့ဟတ်

လ ချးညို ကျာက်မီး သွး၊ ဂဝ ကျာက်၊ သဲ ကျာက်၊ ကျာက်ချဉ်၊

ဘာက်ဆိက်၊

(၃) ကျာက် - ထး ကျာက်(အလှဆင်)၊ သလင်း ကျာက်၊ ဂရက်နိက် ကျာက်၊ မာဘယ်

ကျာက်၊ လိပ်သဲ ကျာက်၊ ဂဝ ကျာက်၊ သင်ပန်း ကျာက်၊ ပိင် ရာ့ဆီနိက်၊

ဆာပင်တီနိက်၊ ဟွန်းဗလင်းဒိက်၊ ပယ်ရီဒိတိက်၊ အင်ဒီဆိက်၊ ဗ ဆာ့၊

ဒိင်ယာ ဗ့/ ဒိလာရိက်၊ ဒိင်အိရိက်၊ မွန်ဇိနိက်၊ ကာ့ဆီလီကိတ်၊ သဲ ကျာက်၊

သစ် ကျာက်၊ စရစ်လး ကျာက်၊ ဂါဒန် ကျာက်၊



ြမန်မာနိင်င ဒတိယအကိမ်နှင့် တတိယအကိမ် EITI အစီရင်ခစာများ တင်ြပြခင်းကိစ္စ

 ြမန်မာနိင်င၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်အတကွ် ဒတယိအကိမ် EITI အစီရင်ခစာနှင့်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်အတကွ် တတယိအကိမ် EITI အစီရင်ခစာများကိ နိင်ငတကာ

EITI အတွင်း ရးမှူးချုပ်ရးသိ ့ ပးပိခ့ဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။

 ြမန်မာနိင်ငတွင်းထွက် သယဇာတတးူ ဖာ်ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းြမင်သာမ

ဖာ် ဆာင် ရး MEITI ၏လပ်ငန်းစဉ်များြဖစ် သာ ကွန်ြပူတာ အ ြခခသည့် သတ္တ ု

လပ်ကွက်များ မှတ်ပတင်စနစ် (Mineral Cadaster) နှင့် အကျိုးအြမတရ်ယူ ပိင်ဆိင်မ

Beneficiary Ownership (B.O) လပ်ငန်းများကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားမည်

ြဖစ်ပါသည်။



အမျို းသား ကျာက်မျက်မူဝါဒ  ရးဆွဲြခင်း

 နိင်င တာ်၏အတိင်ပင်ခပဂ္ဂိုလ်၏ အ မရိကန်နိင်င ခရီးစဉ်တွင် ကျာက်မျက်က အတွက်

လိအပ်သည်များကိ အ ထာက်အကူြပု ပးပါနိင်ပါရန် အ မရိကန်နိင်ငသမ္မတနှင့် ဆွး နွးခဲ့

ပါသည်။

 ထိသိ ့ ဆွး နွးချက်အရ သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန်ကီးဌာန၊

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးအား ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ အ မရိကန်နိင်ငသအမတ်ကီးက လာ ရာက်

တွဆ့စဉ် ကျာက်မျက် ရတနာမူဝါဒ ရးဆွဲနိင်ရန်အတွက် “ ကျာက်မျက်က အ ထာက်

အကူြပု ရး ကာ်မတီ” (Supporting Committee) ကိ ဖွဲ စ့ည်းနိင် ရး အကြပုခဲ့ပါသည်။

 ရှ ့ နချုပ်ရး၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်များရယူ၍ သယဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်း ရး ဝန်ကီးဌာနက(၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၀၆/၂၀၁၇ ြဖင့်

ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ သာ “ ကျာက်မျက်က အ ထာက်အကူြပု ရး ကာ်မတ”ီ (Supporting

Committee) တွင် အစိးရဝန်ကီးဌာနများ၊ ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့်

အရပ်ဖက် အဖွဲအ့စည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ(၂၂)ဦး ပါဝင်ပါသည်။ ကာ်မတီ၏လပ်ငန်း

တာဝန်များ(Term of Reference)ကိ လည်း ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။



 Supporting Committee သည် လပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိင်သူများအားလး၏ သ ဘာထား
အြမင်များ ရရှိ စရန် Workshop များကိ ြမစ်ကီးနား၊ မိးကတ်၊ မရွာနှင့် မန္တ လး မိုတ့ိတ့ွင်
ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ ပီး အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများသိ ့ Supporting Committee အဖွဲ ဝ့င်များ၊
အစိးရဝန်ကီးဌာနမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ
ကိယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယမ်ျား
တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။

 အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ(၄)ခမှ ရရှိသည့် အ ကာင်းအရာအချက်အလက်များအား စစည်း
ထားသည့် အနှစ်ချုပ(်မူကမ်း) ကာက်နတ်ချက် ပ မူတည်၍ ပထမအကိမ် ကျာက်မျက်
ရတနာမူဝါဒမူကမ်း (First Draft) ကိ နိင်ငတကာ အက ပး ပညာရှင် Ms. Emma Iwin က
အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ရးဆွဲြပုစ၍ Nathan Associate က ြမန်မာဘာသာသိ ့ြပန်ဆိခဲ့ပါသည်။

 ပထမမူကမ်းအ ပ Supporting Committee ဝင်များ၏ အကြပုချက်များအရ
ကျာက်မျက်ရတနာ မူဝါဒဒတိယမူကမ်းကိ ထပ်မြပုစ ပီး ဝန်ကီးရးသိ ့တငြ်ပထားပါသည်။



အမျို းသားသယဇာတမဝူါဒ  ရးဆွဲ ြခင်း

 ၉.၃.၂၀၁၇ ရက် နတ့ွင် NRGI မှ တာဝန်ရှိသူများမှ ဓာတ်သတ္တ ုသယဇာတမူဝါဒ

ရးဆွဲ ရးအတွက် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနသိ ့လာ ရာက် တွဆ့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။

 ဝန်ကီးရးမှ (၂) ဦး၊ ဘ.ဓ,ရ၊ သတလ(၁)၊ သတလ(၂)၊ သတ္တ ုလပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊

ဘူမိသိပ္ပအသင်းတိမ့ှ အဖွဲ ဝ့င် (၂) ဦးစီ၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ (၃) ဦးနှင့် အင်ဂျင်နီယာ

အသင်းမှ (၁) ဦး ပါဝင်သည့် Mineral Policy ရးဆွဲနိင် ရး အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်း ကာ်မတကီိ ၁၄.၈.၂၀၁၇ ရက် နပ့ါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်

၇၄/ ၂၀၁၇ ြဖင့် ထတ်ြပန်ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။

 ၂.၂.၂၀၁၈ ရက် နတ့ွင် အမျိုးသားသယဇာတ မူဝါဒ(၉)ချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်

လပ်ငန်းစဉ်များကိ အတည်ြပုနိင်ခဲ့ ပီး ဝန်ကီးရးထ တင်ြပထားပါသည။်



စဉ် ကွင်းဆင်း အဖွဲ  ့
ကွငး်ဆငး်စစ် ဆးမည့် လပ်ကွက် ပါငး် ကွငး်ဆငး်စစ် ဆး ပီး လပ်ကွက် ပါငး်

ပးီစးီမ%
ကးီ သး စမး်သပ် ပါငး် ကးီ သး စမး် ပါငး်

၁။ ကချင် ၄ ၆၆ ၅၃ ၁၂၃ ၃ ၅၃ ၃၅ ၉၁ ၇၃.၉၈

၂။ ကယား ၁ ၁၄ ၁၀ ၂၅ ၁ ၁၃ ၁၀ ၂၄ ၉၆.၀၀

၃။ ကရင/်မနွ်/ပခဲးူ ၁၁ ၅၀ ၂၁ ၈၂ ၉ ၃၀ ၉ ၄၈ ၅၈.၅၃

၄။ ချငး်/စစ်ကိင်း

(စက်မ/သတ္တ ု)

၂၃ ၂၄ ၅၄ ၁၀၁ ၁၅ ၁၇ ၉ ၄၁ ၄၀.၅၉

၅။ စစ်ကိင်း ( ရ) ၁ ၁၁၈ ၄ ၁၂၃ ၃ ၄၃ - ၄၆ ၃၇.၃၉

၆။ တနသာရ/ီဧရာဝတီ ၂၁ ၃၄ ၅၃ ၁၀၈ ၁၀ ၁၁ ၇ ၂၈ ၂၅.၉၂

၇။ မ ကွး/ရခငိ် ၄ ၃၇ ၂၈ ၆၉ ၂ ၂၁ ၁ ၂၄ ၃၄.၇၈

၈။ မန္တ လး/ နြပည် တာ်
(စက်မ)

၄၃ ၉၁ ၆၁ ၁၉၅ ၃၇ ၃၂ - ၆၉ ၃၅.၃၈

၉။ မန္တ လး( ရ) ၃ ၁၅၀ ၂ ၁၅၅ - ၃၂ - ၃၂ ၂၀.၆၄

၁၀။ ရမှး် ( တာင)် ၁၆ ၈၈ ၅၂ ၁၅၆ ၉ ၂၇ ၁၃ ၄၉ ၃၁.၄၁

၁၁။ ရမှး် ( ြမာက်) ၂၁ ၄၇ ၂၀ ၈၈ ၁၄ ၂၇ ၅ ၄၆ ၅၂.၂၇

၁၂။ ရမှး် (အ ရှ )့ ၂ ၆၈ ၂၉ ၉၉ - ၂၀ ၁ ၂၁ ၂၁.၂၁

စစ ပါင်း ၁၅၀ ၇၈၇ ၃၈၇ ၁၃၂၄ ၁၀၃ ၃၂၆ ၉၀ ၅၁၉ ၃၉.၁၉

ပူး ပါင်းကွင်းဆင်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့(၁၂) ဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်း၍ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးြခင်း



သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ



သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ

• သတ္တုတူးေဖာ်သည့် နည်းစဥ်များ
• ဓာတ်သတ္တ ုက လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်မှု

• သဘာဝသယံဇာတများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ် လာနိုင်ေသာ
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ

• သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းေစရန် ေဆာင်ရွက်မှုများ
• သဘာဝေဘးအန္တရာယ်နှင့်ေရကီးေရလျှံမှုမရှိေစရန်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း
• ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုေလျာ့ချနိုင်ေရးအတွက်
သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေနသည့် ကုမ္ပဏီများသို့ ညွှန်ကြ ားခြ င်း

• သတ္တ ုတွင်းမိုင်းပိတ်သိမ်းမှုေဆာင်ရွက်ခြ င်း



သတ္တ ုတူးေဖာ်သည့် နည်းစဥ်များ

• ဟင်းလင်းဖွင့်တူးေဖာ်နည်း (Open-Cut Mining)

ေဘာ်တွင်း ခဲသွပ်သတ္တ ုတွင်း၊ မုံရွာေကြ းနီသတ္တ ုတွင်းတို့တွင်ေတွ့ရပါသည်။

•  ေြမေအာက်သတ္တ ုတူးေဖာ်နည်း (Underground Mining)

ေဘာ်တွင်း၊ခဲသွပ်သတ္တ ုတွင်း၊ ကေလးဝေကျာက်မီးေသွးတွင်းတို့တွင်ေတွ့မြ င်ရပါသည်။

• ေရပန်းထိုးသတ္တ ုတူးေဖာ်နည်း (Monitoring)

ဟိန္ဒားသတ္တ ုတွင်း၌ ခဲမဖြ ူတူးေဖာ်ရာတွင် အသုံးပြ ုပါသည်။

• မှုန်စုပ်စက်ဖြ င့်တူးေဖာ်နည်း (Gravel Pumping)

ေရွှ၊ ခဲမဖြ ူအဖြ ိုက်နက်တူးေဖာ်ရာတွင် အသုံးပြ ုသည်။

• သေ င်္ဘာဖြ င့်တူးေဖာ်နည်း (Dredging)

Bucket Dredger, Suction Dredger များနှင့်တူးေဖာ်ပါသည်။  မြ စ်ေချာင်း၊

ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြ င်များတွင် ခဲမဖြ ူ၊ ေရွှတူးေဖာ်ရာတွင် အသုံးပြ ုပါသည်။
22



ဟင်းလင်းဖွင့် တူးေဖာ်နည်း (Open Cut Mining)



 ေြမေအာက်သတ္တ ုတူးေဖာ်နည်း (Underground Mining)



ေရပန်းထိုးတူးေဖာ်နည်း(Monitoring)



ေမြ စာများအား ေရစုပ်စက်ဖြ င့်စုပ်တင်ေနပုံ 26



သေ င်္ဘာဖြ င့်တူးေဖာ်နည်း(Dredging) 27



ဓာတ်သတ္တ ုက လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်မှု

28



သဘာဝသယံဇာတများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်
လာနိုင်ေသာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ
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ေမြ ဆီလွှာပြ ုန်းတီးခြ င်းဖြ စ်ေစေသာအချက်များ -
• စက်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
• သတ္တ ုတူးေဖါ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
• သစ်ေတာများပြ ုန်းတီးခြ င်း
• ေရလွှမ်းမိုးခြ င်း
• တိရိစ္ဆာန်စားကျက်များ
• စနစ်တကျမဟုတ်လမ်းေဖါက်လုပ်မှုများ

အထက်ေဖါ် ပြ ပါလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ခြ င်း မပြ ုပါက၊ ေမြ ဆီလွှာများ၏
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု ေပြ ာင်းလဲပြ ီး ေမြ ဆီလွှာပြ ုန်းတီးေစနိုင်ပါသည်။
ဓာတ်သတ္တ ု တူးေဖါ်ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမြ ေအာက် ဂလိှုဏ်တူးေဖါ် ခြ င်း
(Underground Mining)မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု နည်းေသာ်လည်း၊ အေပါ်ေမြ လွှာဖွင့်
တူးေဖါ် ခြ င်း (Open-cut Mining)၊ ေရအားသုံးတူးေဖါ် ခြ င်း (Hydraulic Mining) တို့မှာ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ေစပါသည်။
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Open‐pit Mining
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ေလထုညစ်ညမ်းခြ င်းဖြ စ်ေစေသာအချက်များ -
• စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံမီးခိုးများ
• ကားများမှထွက်ေသာမီးခိုးများ
• စနစ်တကျေဖါက်လုပ်ခြ င်းမပြ ုထားေသာကားလမ်းများ
• သတ္တ ုတူးေဖါ်ထုတ်ခြ င်း၊ ဆင့်တက်ပြ ုပြ င်ခြ င်းများ

အထက်ေဖါ် ပြ ပါ လုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ ုပါက၊ ေလထု ညစ်ညမ်းမှု
များကို  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ သတ္တ ုတူးေဖါ် ခြ င်း၊ သတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ င်း၊
 ကိတ်ခွဲခြ င်း လုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိေသာ ဖုန်မှုန့်များမှ ေလထုညစ်ညမ်းမှုကို  ဖြ စ်ေပါ်
ေစနိုင်ပါသည်။ သတ္တ ုရိုင်းများကို မီးဖုတ်ခြ င်း (Roasting)၊  ကိုချက်ခြ င်း (Smelting)၊
လျှပ်စစ်ဓာတ်ကူးနည်းစဉ်ဖြ င့် သတ္တ ုစင်များထုတ်ယူခြ င်း (Electro-winning) သတ္တ ု
ထုတ်လုပ်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာမှ ဖုန်မှုံ့များ၊ ဆာဖာလ်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်
ဓာတ်ေငွ့များ၊ အက်စစ်အမှုံေလးများ ထွက်ရှိေစပြ ီး ေလထုညစ်ညမ်းမှုများကို  ဖြ စ်ေပါ်ေစ
ပါသည်။

ေလထုညစ်ညမ်းမှု  ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ င်း
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ဆင့်တက်ပြ ုပြ င်မှုလုပ်ငန်းမှေလထုညစ်ညမ်းမှုဖြ စ်ေပါ်ေစခြ င်း 33



Heap Leaching
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ဓာတ်သတ္တ ုတူးေဖါ်ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ ဆင့်တက်ပြ ုပြ င်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းေကြ ာင့် ေမြ ေပါ်
ေမြ ေအာက် ေရထုညစ်ညမ်းခြ င်း  ဖြ စ်ေစေသာအချက်များ -

• အက်စစ်ယိုစီးမှုဖြ စ်ေပါ် ခြ င်း (Acid Mine Drainage)
အချို့ေသာ ဆာလ်လ်ဖိုဒ်သတ္တ ု (Pyrite) များသည် ေမြ ေအာက်တွင် ဓာတ်ေပြ ာင်းလဲမှု
မရှိေသာ်လည်း၊ ေမြ ေပါ်သို့ ေရာက်ရှိအခါတွင် ေရ၊ ေလတို့နှင့်ထိေတွ့ပြ ီး အက်စစ်ယိုစီးမှု
 ဖြ စ်ေပါ်ေစပြ ီး ေမြ ေပါ်ေမြ ေအာက် ေရထုအား ညစ်ညမ်းမှုဖြ စ်ေစနိုင်ပါသည်။

• သတ္တ ုများ ေမြ ေပါ်ေမြ ေအာက်ေရတွင် ေပျာ်ဝင်ညစ်ညမ်းေစခြ င်း(Heavy Metal Contamination)
အက်စစ်ယိုစီးမှု (Acid Mine Drainage)မှ သတ္တ ုများ Heavy Metals အား
ေပျာ်ဝင်ေစပြ ီး ေမြ ေအာက်ေရ(Underground Water)နှင့် ေမြ ေပါ်ေရ (Surface
Water)အတွင်း စီးဝင်ညစ်ညမ်းေစခြ င်း၊ ၎င်းေရဆိုးများမှ ေမြ ဆီလွှာ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအား
ေပြ ာင်းလဲေစခြ င်းနှင့် စားပင်သီးပင်များကို သတ္တ ု(Heavy Metal)  ဖြ င့် ညစ်ညမ်းမှု
 ဖြ စ်ေစပါသည်။

ေမြ ေပါ် ေမြ ေအာက် ေရထုညစ်ညမ်းမှု  ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ င်း
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ဆာလ်ဖိုဒ်သတ္တ ုရိုင်းများမှ အက်စစ်ယိုစီးခြ င်း(Acid Rock Drainge – ARD) 
36



 ပြ ဒါးအသုံးပြ ု၍ ေရွှထုတ်ေနပုံ



ဓာတ်သတ္တ ု ရှာေဖွစမ်းသပ်တိုင်းတာခြ င်း၊ တူးေဖါ်ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ ကျိုချက်သန့်စင်ခြ င်း
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု  ဖြ စ်နိုင်သည့်အတွက်
ဝန်ကီးဌာနမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစရန် ေအာက်ေဖါ် ပြ ပါ
အတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည် -

• ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ အချက်များ
ထည့်သွင်း  ပြ ဌာန်းခြ င်း။

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများထုတ်ပြ န်ခြ င်း။
• ဓာတ်သတ္တ ု ခွင့် ပြ ုမိန့်များ ေလျှာက်ထားရာတွင် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြ င်း

(IEE)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြ င်း(EIA)၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်
(EMP) များကို ေရးဆွဲ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ေရးဆိုင်ရာ သက်ေသခံလက်မှတ်
(ECC) ရယူေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း။

• ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်တွင် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဓာတ်သတ္တ ုထိန်းသိမ်းေရးနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ ထားရှိ၍ ဓာတ်သတ္တ ု ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။

သဘာဝသယံဇာတများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်လာနိုင်သည့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းေစရန် ေဆာင်ရွက်မှုများ
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သဘာဝေဘးအန္တရာယ်နှင့်ေရကီးေရလျှံမှုမရှိေစရန်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း

မိုးရာသီကာလအတွင်း လုံးခင်းဖားကန့် ရတနာေမြ တွင် သဘာဝ ေဘးအန္တရာယ်နှင့်
ေရကီးေရလျှံမှုဖြ စ်ပွားမှုမရှိေစေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီ
ဖွဲ့စည်း၍ ဥရုေချာင်းနှင့် ေချာင်းလက်တက်များ ပိတ်ဆို့မှုမရှိေစေရးအတွက် နယ်ေမြ
(၁၀)ခုတွင် ေအာက်ေဖါ် ပြ ပါလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည် -

 ဥရုေချာင်းနှင့် ေချာင်းလက်တက်များအတွင်း ေရစီးလာေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်
 ခြ င်း။

 ေတာင်ကျေချာင်းေရေကြ ာင့် နှုန်းကနယ်များ ပိတ်ဆို့မှုဖယ်ရှားခြ င်း၊ ေမြ သားတာ
ေဘာင်များ ေရတိုက်စားခြ င်း မရှိေစရန် ေကျာက်ကီးစီခြ င်း။

 ပျိုးခြ ံများေဆာက်၍ ပျိုးေထာင်ခြ င်း၊ ေမြ ချစိုက်ပျိုးခြ င်း။

 ပွင့်လင်းရာသီတွင် ဥရုေချာင်းကြ မ်းပြ င်နှိမ့်ချေရးကိစ္စ စီမံချက်ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ခြ င်း။
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ေကျာက်ေသွးေတာင်နှင့် ဆိုင်းေတာင်ကြ ား ေမြ သား တာတေဘာင်ပြ ုလုပ်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
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ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုေလျာ့ချနိုင်ေရးအတွက် သတ္တ ုတူးေဖာ်
ထုတ်လုပ်ေနသည့် ကုမ္ပဏီများသို့ ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်ထားရှိရန် ညွှန်က ြ ားခြ င်း

(၁) စတင်ေဆာင်ရွက်မည် ့သတ္တ ုတွင်းများအတွက်Work Programတင်ပြ ေစခြ င်း။
(၂) စွန့်ပစ်ေမြ စာများအားမြ စ်ေချာင်းအတွင်းသို့ ကျေရာက်မှုမရှိေစရန် Dumping Site

များတွင် စုပုံေစခြ င်း။
(၃) တူးေဖာ်ပြ ီးသည့်ကျင်းေဟာင်းများကို  ပြ န်လည်ေမြ ဖို့ေစ၍သစ်ပင်များပြ န်လည်

စိုက်ပျိုးေစခြ င်း။
(၄) သစ်ပင်ပြ န်လည်စိုက်ပျိုးေစရန်အတွက် ပျိုးဥယျာဥ်များ ထူေထာင်ထားရှိေစခြ င်း။
(၅) သစ်ေတာကိုးဝိုင်း/ထိန်းသိမ်းဧရိယာအတွင်း ကျေရာက်ေသာ လုပ်ကွက်များအား

သစ်ေတာဦးစီးဌာနနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုေစ၍သစ်ေတာ၊ သစ်ပင်များ ခုတ်ယူမှုမရှိေစရန်
ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း။

(၆) သတ္တ ုတွင်းသုံးေရများ  မြ စ်ေချာင်းအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်စီးဝင်မှုမရှိေစရန် ေရစု
ကန်များ တည်ေဆာက်၍ (Water Treatment)ေဆာင်ရွက်ပြ ီးမှသာ စွန့်ပစ်ေစ  ခြ င်း။

(၇)  မြ စ်ေချာင်းများအတွင်း သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုမရှိေစရန်  ကီးကြ ပ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။









 မြ န်မာယမ်စီကုမ္ပဏီအစည်းအေဝးခန်းမ၌
သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့နှင့်

ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူများ စပယ်ေတာင်သတ္တ ုတွင်း
ပိတ်သိမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ္စများအား ေဆွးေနွးေနပုံ

စပယ်ေတာင်သတ္တ ုတွင်း၏
အေနာက်ေမြ ာက်ဘက် ARD မဖြ စ်ေသာ

ေနရာအား ေတွ့မြ င်ရပုံ



စပယ်ေတာင်သတ္တ ုတွင်း၏
အေရှ့ေမြ ာက်ဘက် ARD  ဖြ စ် ေပါ်ေနေသာ

ေနရာအား ေတွ့မြ င်ရပုံ

စပယ်ေတာင်သတ္တ ုတွင်း၏
Kangon Aquifer Level မှေရများအား
စိုက်ပျို းေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ေပးေဝေနပုံ




