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ြပည်ေထာင်စသ
ု ားကုမဏ
္ပ လ
ီ မီ တ
ိ က်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက(် YMT-255)၊ ပတ်ဝန်းကျငစ် မီ ခံ န့်ခမဲွ အ
ှု စီရင်ခစံ ာအေပါ် ပတ်ဝန်းကျငထ
် နိ း် သိမး် ေရး ဦးစီးဌာန၏
သေဘာထားမှတခ် ျကမ် ျား နှင့် ြပန်လည်ြဖည်စ့ က
ွ ထ
် ည်သ
့ ငွ း် ချက်အကျဥး်
စဥ်

သေဘာထားမှတ်ချက်

၁။

အကျဥ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ

၂။

စီမံကိန်းအေက
ြ ာင်းအရာေဖာ် ြပချက်

ြပန်လည်ြဖည့်စွက်ထည့်သွင်းချက်အကျဥ်း

မှတ်ချက်

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊

 ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ထွက်ရှိမှုေဖာ် ြပရန်၊ အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊
 လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်

ထွက်ရှိမည့်
ပမာဏေဖာ် ြပ အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊

ရန်၊
 သုံးစွဲမည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊

ကုန် ြကမ်းများ၏ပမာဏေဖာ် ြပရန်၊
 ြပဒါးဖမ်း၍ ေရွှစင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် သုံးစွဲမည့် အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊
ြပဒါးပမာဏေဖာ် ြပရန်၊
 စီမံကိန်းတွင်အသုံး ြပုမည့်ေရကို

YMT-256

လုပ်ကွက်ရှိ သဘာဝေရထွက်မှ ေရများအား
ေရတင်စက် ြဖင့်တင်၍

အသုံး ြပုေနေက
ြ ာင်း

ေဖာ်ြပထားေသာ်လည်းေမ
ြ ေအာက်ေရ အကွာ
အေဝးကို တိုင်းတာေဖာ်ြပရန်၊

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်များအတွင်း ေလးပင်အင်း(Vertical Shaft)များ တူးေဖာ် စာမျက်နှာ-(၄)၊
ရာတွင် မီတာ(၂၀၀) အနက်ခန့်တွင် ေမ
ြ ေအာက်ေရစတင်ထွက်ရှိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

အပိုဒ်(၃)၊ ပိုဒ်ခွဲ(င)
ေမ
ြ ေအာက်ေရအကွာ
အေဝး၊
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စဥ်
၂။

သေဘာထားမှတ်ချက်

ြပန်လည်ြဖည့်စွက်ထည့်သွင်းချက်အကျဥ်း

မှတ်ချက်

စီမက
ံ ိန်းအေက
ြ ာင်းအရာေဖာ်ြပချက်
 အနည်ထိုင်ကန် အကျယ်အဝန်း၊ ဝင်ဆန့် မည့်
ပမာဏ၊ ကန်အမျိုးအစားတို့ကို ေဖာ် ြပရန်၊

အနည်ထိုင်ကန်အား အလျားေပ(၄၀)ေပ၊ အနံ(၁၆)ေပနှင့် အနက်(၁၂)ေပ အရွယ် စာမျက်နှာ (၈-၉)၊
အစား၊ ေမ
ြ စာအနည်ထိုင်သည့်အပိုင်း နှင့် ေရက
ြ ည်စက
ု န် အပိုင်း(၂)ပိုင်း ြဖင့် အခန်း ၃။ အပိုဒ်ခွဲ(ဎ)၊
တည်ေဆာက်မည် ြဖစ် ြပီး၊ ေအာက်ေ ြခတွင်(၄)ေပအထူနှင့် ေဘးနံရံများအား (၂)ေပ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုး
အထူ ရွှံ့ေစးေမ
ြ များဖ
ြ င့် ဖိသိပ်၍ အင်းများမှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်ေရများအား အစား/ပမာဏ၊
ေမ
ြ ေအာက်သို့ စိမ်ထွက်ြခင်းမရှိ ေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ စာမျက်နှာ (၃၂-၃၅)၊
အနည်ထိုင်ကန်၏ ဝင်ဆန့်မည့်ပမာဏမှာ ဂါလံ(၅၀၀၀၀)ခန့် ြဖစ်ပါသည်။

အခန်း ၇။ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊
ေရအရည်အေသွး၊

 စာမျက်နှာ(၄)တွင် လုပ်ကွက်အတွင်း အသုံး

YMT-255 လျှိုအတွင်းမှ သဘာဝေရထွက်အား ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255, 256, စာမျက်နှာ (၃၃-၃၄)၊

ြပု မည့်ေရအား YMT-256 လုပ်ကွက်အတွင်း

257)တွင်

လာေရာက်လုပ်ကိုင်ေနေသာ

ရှိ သဘာဝေရထွက်မှ ေရကို အသုံး ြပုမည့်ဟု

ကွက်ရပ်မှ ချိုးေရ၊သုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံးြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ YMT-255 ရှိ ေရအရည်အေသွး၊

ေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု

သဘာဝေရထွက်မှာ ပန်းေလာင်ကွက်ရပ်အနီးတွင် တည်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။

မည့်အစီစဥ်တွင် YMT-255 လျှိုအတွင်းမှ

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအရ

သဘာဝေရထွက်အား အသုံးြပုမည်ဟု

ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်

အရင်းအမ
ြ စ်ကို တိကျစွာေဖာ်ြပရန်၊
ေမ
ြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ

၄။

ကတိကဝတ်

ပန်းေလာင် အခန်း ၇။ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊

သဘာဝေရထွက်မှ ထွက်ရှိေသာေရများမှာ အမျိုးသား

ေဖာ်ြပထား၍ လုပ်ကွက်အတွင်း အသုံး ြပုမည့် အရည်အေသွး အတွင်း ရှိပါသည်။

၃။

ေဒသခံများေနထိုင်သည့်

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊
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 အစီရင်ခံစာေရးသားပ
ြ ုစုသူမှ ပတ်ဝန်း
ကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်ပါအချက်

စီမံကိန်းအဆို ြပုသူမှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့်ကတိကဝတ်ြပုချက်များ/ အစီရင်ခံစာ
ြပုစုသူ၏ ဝန်ခံကတိြပုချက်များအား လက်မှတ်ေရးထိုးဝန်ခံကတိ ြပုထားပါသည်။

အလက်များ မှန်ကန်ေ ြကာင်းေဖာ် ြပရန်၊
၅။

မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့်မူေဘာင်များ
 ေရအရင်းအမ
ြ စ်နှင့် ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်း

ေရအရင်းအမ
ြ စ်နှင့် ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ(၂၀၀၆)တွင် ေဖာ်ြပထားပါ
သည်။

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန၊

၇။

ထိခိုက်နိုင်မှုနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်

အခန်း ၆။ ပုဒ်ခွဲ(ခ)၊
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊

ေရး ဥပေဒ(၂၀၀၆)၊ ထည့်သွင်းေဖာ် ြပရန်၊
၆။

စာမျက်နှာ - (၁၆-၁၇)၊

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ၊

အစီအစဥ်၊
 ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်သန့်စင်ချိန်တွင် ထွက်ရှိ

YMT-255 ေရွှလုပ်ကွက်တွင် တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများသာ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ြပီး၊ စာမျက်နှာ (၃၄)၊

လာမည့် အနည်များအား ထားရှိမည့်

သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရ စုပ်ထုတ်ရာတွင် ေရက
ြ ည်များအား စုပ်ထုတ် ြခင်းြဖစ်၍ အခန်း ၇။

အစီအစဥ်အား ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန်၊

နွံအနည်အနှစ်ပါဝင်မှုနည်းပါးမည် ြဖစ်ပါသည်။ အင်းအတွင်း မှ စုပ်ထုတ်သည့် အပိုဒ်ခွဲ(ခ)(၂.၅)၊
ေရများအား အနည်ထိုင်ကန် (၄၀'x၁၆'x၁၂')အတွင်း ြဖတ်သန်းေစပ
ြ ီး၊ အနည် ေရအရည်အေသွး၊
ထိုင်ကန်တွင် အနည်များ များလာပါက ေမ
ြွ ေရခွံအိတ်များဖ
ြ င့် သွပ်၍ စွန့်ပစ်
ေကျာက်ပုံအနီးတွင် အိတ်များထပ်၍ စုပုံထားပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ပင်မ
ဆင်းတွင်းများ ြပန်လည်ြဖည့်ရာတွင် အသုံး ြပုမည် ြဖစ်ပါသည်။

 အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိေကျးရွာများ၏

အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-255)သည် ရမည်းသင်း ြမို့နယ်၊ စာမျက်နှာ(၃၄-၃၅)

ေရအသုံး ြပုမှု အေပါ် ထိခိုက်နိုင်မှု

ဝါးဖ
ြ ူေတာင်ေဒသတွင်တည်ရှိပါသည်။ အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဝါးဖ
ြ ူေတာင်ေကျးရွာ အခန်း ၇။

ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်

ြဖစ် ြပီး လုပ်ကွက်နှင့်(၃)မိုင်ခန့် ကွာေဝးပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ေရသုံးစွဲမှုမှာ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)(၂.၅)၊

အစီအစဥ်များအား ထည့်သွင်းေဖာ် ြပရန်၊

ချိုးေရသုံးေရနှင့် အင်ဂျင်များအေအးခံရာတွင်အသုံး ြပုခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသည့် ေရအရည်အေသွး၊
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ေရအရင်းအမ
ြ စ်မှာ လုပ်ကွက်များအတွင်းရှိ သဘာဝေရထွက်ေရအား အသုံးြပု
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းေရအသုံး ြပုမှုေ ြကာင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ
ေကျးရွာများ၏ ေရအသုံးြပုမှုအေပါ် ထိခိုက်ေစခ
ြ င်း မရှိပါ။ အင်ဂျင်များ အေအးခံ
ရာတွင် အသုံး ြပုသည့်လုပ်ငန်းသုံးေရများအား ေရလည် ြပန်(Recycle)အသုံးြပု
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
 စွန့်ပစ်ေြမစာများ စုပုံထားရှိမည့် ေနရာနှင့်
ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းကို ေဖာ်ြပရန်၊

အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255)တွင်
ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ြဖင့်
တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ် ြပီး

ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများမှာ

ေလးပင်အင်း၊

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ

ေမ
ြ စာမျက်နှာ - (၃၆-၃၇)၊

ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ အခန်း ၇။ ပုဒ်ခွဲ(ဃ)၊

စွန့်ပစ်ေကျာက်များ

ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊

စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ် ြပီးေခါင်းသားများ ြပိုကျခ
ြ င်း မရှိေစရန်အတွက်
ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ြဖင့် ြပန်လည်ြဖည့်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုေက
ြ ာသိ့ု
မေရာက်မီ

ဖယ်ရှားထားေသာ

စွန့် ပစ်ေကျာက်များအား

မိုင်းပိတ်သိမ်းရာတွင်

ြပန်လည်အသုံးြပုရန်အတွက် အင်းများအနီး အလျား(၆၀)ေပ၊အနံ(၂၀)ေပ၊ အမ
ြ င့်
(၈)ေပသတ်မှတ်၍ စုပုံထားခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။ ေမ
ြ စာပုံေအာက်ေြခပတ်လည်တွင်
ေမ
ြ ာင်းများ တူးေဖာ်ထားပါသည်။
 စွန့်ပစ်ေရအတွက် ထိခိုက်နိုင်မှုနှင့်

ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255)မှ တူးေဖာ်ရရှိသည့် သတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက် စာမျက်နှာ - (၃၂-၃၅)၊

ေလျာ့ပါးေစ ေရးေဆာင်ရွက်မည့်

(YMT-256)သို့ေပး၍ ကိတ်ခွဲ ြခင်း၊ အင်းဝိုင်းလှည့် ြခင်းစသည့် သတ္တ ုသန့်စင်မှု အခန်း ၇။ ပုဒ်ခွဲ(ခ)၊

အစီအစဥ်အား ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရန်၊

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255)တွင် အင်းဝိုင်း ေရအရည်အေသွး၊
လှည့် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြခင်းမပ
ြ ုပါ။ လုပ်ကွက်အတွင်းမှ ထွက်ရှိမည့်
စွန့်ပစ်ေရများမှာ အင်းများမှ ထွက်ရှိသည့် ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများနှင့် ချိုးေရ
သုးံ ေရအဖ
ြ စ်

အသုံး ြပုေသာ

အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရများသာ

ြဖစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ေရများအတွက် ထိခိုက်နိုင်မှုနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်
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များမှာ စွန့်ပစ်ေရများအား အနည်ထိုင်ကန် (၄၀'x၁၆'x၁၂')များအတွင်း ြဖတ်သန်း
ေစပ
ြ ီး၊ ေရက
ြ ည်များအား လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ စိုက်ခင်းများအတွင်းသို့ ေမ
ြ ာင်းများ
ြဖင့် ေစလွတ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေရများအား လစဥ် pH တိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်း
နှင့် (၆)လတစ်ကိမ်ေရနမူနာေကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
 စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအြမင့်၊ စုပုံမည့်ပမာဏ၊

YMT-255၏ သတ္တ ုသိုက်မှာပင်ရင်းသိုက် ြဖစ် ြပီး၊ အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ်နှင့် သလင်း စာမျက်နှာ(၃၆-၃၇)၊

အက်စစ်ယိုစီးမှုမ ြဖစ်ေအာင် ထားရှိမည့်

ေက
ြ ာများအတွင်း တိုးဝင်ေနေသာေရွှပါသတ္တ ုေက
ြ ာများကိုတူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါ အခန်း ၇။ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)၊

အစီအစဥ်အားေဖာ် ြပရန်၊

သည်။ စွန့် ပစ်ေကျာက်များမှာ ဒိုလိုမိုဒ်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေအာက်ဆိုဒ်များ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊
အဓိကပါဝင် ြပီး၊ တူးေဖာ် ြပီး ြပင်ပသို့ေရာက်ရှိတွင် အက်စစ်ထွက်၍ အေလးစီး
သတ္တ ုများအား ေဖျာ်ထုတ် ြပီး၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရများနှင့် ေမ
ြ ဆီလွှာ
ညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့်
ေကျာက်များအား

Pyrrhotite(Fe7S8)ေကျာက်များ

ပါဝင်မှုမရှိပါ။

အင်းများအနီး(၆၀'x၃၀'x၈')ေနရာသတ်မှတ်၍

စွန့်ပစ်

စုပုံထားမည်

ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ မိုးေရတိုက်စား၍ နွံအနည်အနှစ်များ ထွက် ရှိြခင်း
မရှိေစ ေအာက်ေ ြခပတ်လည်တွင် ေမ
ြ ာင်းများ တူးေဖာ်ထားပါမည်။ ေကျာက်ပုံ
ြပိုကျခ
ြ င်းမရှိေစရန် အမ
ြ င့်သတ်မှတ်ပုံ ြခင်းနှင့် ေဘးနံရံများအား ေလျာေစာက်များ
ြပု လုပ်ထားပါမည်။ ေလးပင်အင်းနှင့် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများမှ ထွက်ရှိေသာ
စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား လမ်းများခင်းရာတွင် အသုံးြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ် ြပီး ကျန်ရှိသည့်
စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ (၁၂၀)တန်ခန့် ြဖစ်ပါသည်။ ေနာက်ပိုင်းထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်
ေကျာက်များအား

ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ေလျာ့နည်းေစေရးနှင့်

တူးေဖာ် ြပီးအင်းများ

ြပိုကျခ
ြ င်း မရှိေစေရးအတွက် ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ် ြဖင့် အင်းများအတွင်း ြပန်လည်
ဖို့ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
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၈။

ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်

၉။

အများပ
ြ ည်သူနှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေနွး ြခင်း၊
 ေဆွးေနွးြခင်းြပုလုပ်သည့်အ ကိမ်၊

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။
ကုမ္ပဏီမှ (၃)လတစ်ကိမ် အများပ
ြ ည်သူနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု အစည်းအေဝး ြပုလုပ် အစည်းအေဝးတက်

အေရအတွက် နှင့် တက်ေရာက်သည့်

ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအ ကိမ် အစည်းအေဝး တက်ေရာက်သူများမှာ အေထွေထွ ေရာက်သူစာရင်းအား

ဦးေရေဖာ် ြပရန်၊

မန်ေနဂျာနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း(၅)ဦး၊ ပန်းေတာင်ေကျးရွာမှ(၁၀)ဦး၊ သေပ
ြ ပင် ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ-၁)
ေကျးရွာမှ(၁၄)ဦးနှင့် အစီရင်ခံစာပ
ြ ုစုသူတို့ တက်ေရာက်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ပါ သည်။
 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။

 ေဆွးေနွးမှုရလာဒ်များ ပူးတွဲေဖာ်ြပရန်၊

ြဖင့်ပူးတွဲတင်ြပအပ်
ပါသည်။

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။

 ေဒသခံ ြပည်သူများနှင့်ေဆွးေနွးပွဲြပုလုပ်သည့်
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများေဖာ် ြပရန်၊
၁၀။

ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် ရန်ပုံေငွလျာ
ထားချက်၊
 ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်ေနရာကို
ေဖာ်ြပရန်၊

YMT-255 လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေရထွက်(Ground Water)မှ ေရနမူနာအား စာမျက်နှာ(၄၉)၊
ေရနမူနာ ေကာက်ယူစစ်ေဆးပါမည်။ တူးေဖာ်ေနသည့် အင်းများမှ ေမ
ြ ေအာက် ေရနမူနာေကာက်ယူ
စိမ့်ေရထွက်ရှိပါကလည်း ေရနမူနာေကာက်ယူ စစ်ေဆးပါမည်။

 ြပဒါးထုတ်လွှတ်မှုအခိုးအေငွ့အဆင့်

ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255)မှ တူးေဖာ်ရရှိသည့် သတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက်

သတ်မှတ်ချက် မေကျာ်လွန်ေစေရး စီမံ

(YMT-256)သို့ေပး၍ ကိတ်ခွဲြခင်း၊ အင်းဝိုင်းလှည့်- ြပဒါးဖမ်း ြခင်းစသည့် သတ္တ ု

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ ေဖာ် ြပရန်၊

သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255) တွင်
အင်းဝိုင်းလှည့်- ြပဒါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြခင်းမပ
ြ ုပါ။ ေရွှလုပ်ကွက် (YMT256)အစီရင်ခံစာတွင် သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ ေစာင့် ြကပ်
ြကည့်ရှု

စစ်ေဆးမည့်

အစီအစဥ်များနှင့်

ြပဒါးထုတ်လွှတ်မှုအခိုးအေငွ့အဆင့်

မည့်ေနရာများ၊
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သတ်မှတ်ချက် မေကျာ်လွန်ေစေရး စီမံေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များအား ေဖာ်ြပ
ထားပါသည်။ ြပဒါးထုတ်လွှတ်မှုအခိုးအေငွ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မေကျာ်လွန်ေစေရး
အတွက်

ြပဒါးစုေရွှမှ

ေရွှ ြကမ်းထုတ်ယူရာတွင်

အေငွ့ဖမ်းကိရိယာများတပ်ဆင်အသုံးြပု၍

ြပန်လည်ဖမ်းယူရရှိသည့် ြပဒါးများအား

လုပ်ငန်းတွင် ြပန်လည်အသုံးြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
၁၁။

အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရန်ပုံေငွလျာထားချက်

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။

၁၂။

ေဒသခံများ၏လူမှုစီးပွားဖွ့ံ ြဖိုးတိုးတက်ေရး

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။

ေဆာင်ရွက်ေပးမည့်အစီအစဥ်၊
၁၃။

မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်း၊

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။

ြပဒါးအေငွ့ပျံကိရိယာနှင့်

