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 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(YMT-256)၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအေပါ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၏ 

သေဘာထားမှတ်ချက်များ နှင့်  ပြ န်လည်ဖြ ည့်စွက်ထည့်သွင်းချက်အကျဥ်း  

စဥ် သေဘာထားမှတ်ချက်  ပြ န်လည်ဖြ ည့်စွက်ထည့်သွင်းချက်အကျဥ်း မှတ်ချက် 

၁။ အကျဥ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊  

၂။ စီမံကိန်းအေကြ ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက်   

  ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ထွက်ရှိမှုေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ထွက်ရှိမည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် ပမာဏေဖာ်ပြ  

ရန်၊ 

 သုံးစွဲမည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင် 

ကုန်ကြ မ်းများ၏ပမာဏေဖာ်ပြ ရန၊် 

  ပြ ဒါးဖမ်း၍ ေရွှစင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် သုံးစွဲမည့် 

 ပြ ဒါးပမာဏေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာကနအ်ကျယ်အဝနး်၊ ဝင်ဆန့် 

သည့် ပမာဏ၊ ကန်အမျိုးအစားတို့ကို ေဖာ်ပြ  

ရန်၊ 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊ 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊ 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊ 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊ 

 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာကန၏် အရွယ်အစားမှာ (၄၀'x၁၆'x၁၂') ဖြ စ်ပြ းီ၊  ေမြ သား 

ကနမ်ျား ဖြ စပ်ါသည်။ ေဘးနံရံများနှင့်ေအာက်ေခြ အား ဖိသိပ်၍ ေရစိမ့် 

ထွက်ခြ ငး်မရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာကန် ဝငဆ်န့် 

နိုင်သည့် ပမာဏမှာ (၄၀၀-၅၀၀)တန်ခန့်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

စာမျက်နှာ-(၆)၊     

အခန်း ၃။ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ) 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့် 

ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု၊ 

  စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်အကျယ်အဝန်း၊ 

ကန်အမျိုးအစား၊ ဝင်ဆန့်သည့်ပမာဏ၊ 

 အနည်ထိုင်ကန်အား အလျားေပ(၄၀)ေပ၊ အနံ(၁၆)ေပနှင့် အနက်(၁၂)ေပ 

အရွယ်အစားရှိပြ းီ၊ ေအာက်ေခြ တငွ်(၄)ေပအထူနှင့် ေဘးနံရံများအား 

(၂)ေပအထူ ရွှံ့ေစးေမြ များဖြ င့် ဖိသိပ်၍ အငး်များမထှကွ်ရှိေသာ 

စာမျက်နှာ-(၆)၊   

အခန်း ၃။ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ) 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့် 
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ေမြ ေအာက်ေရများအား ေမြ ေအာက်သို့ စိမ်ထွက်ခြ င်းမရှိေစရန် စီမံေဆာင် 

ရွက် ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်တွင် ေမြ စာအနည်ထိုင် သည့် 

အပိုင်းနှင့် ေရကြ ည်စုကန်တို့ပါဝင်ပါသည်။ အနည်ထိုင်ကန်၏ ဝင်ဆန့်မည့် 

ပမာဏမှာ ဂါလံ (၅၀၀၀၀)ခန့်   ဖြ စပ်ါသည။် 

ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု၊ 

  လျှိုအတွင်းမှ ေရကိုသိုေလှာင်မည့်ေနရာအား 

ထည့်သငွ်း ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

သျှိုအတွင်းမှေရများအား အုတ်ကန်၊ မိုးကာကန်များဖြ င့် သိုေလှာင်သုံးစွဲေနကြ ခြ င်း 

 ဖြ စပ်ါသည်။ အုတ်ကန်မှာ အလျား(၂၄)ေပ၊ အကျယ်(၁၂)၊ အနက်(၈)ေပ ရှိပြ းီ၊ 

အများစုမှာ မိုးကာကနမ်ျားဖြ င့် ေရသိုေလှာင်ေနခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ မိုးကာကန်များမှာ 

အနက်(၄)ေပခန့်နှင့် အရွယ်အစားအမျို းမျို းဖြ င့် သိုေလှာင်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အချို့မိုးကာကန်များမှာ အလျား(၁၆)ေပ၊ အကျယ်(၈)ေပခန့်  ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

စာမျက်နှာ(၈)၊ 

အခန်း ၃။ အပိုဒ်ခွဲ(ဌ)၊ 

တစ်နှစ်အတွက် ေရလို 

အပ်ချက်နှင့်ရယူသုံးစွဲ 

မည့် အရင်းအမြ စ၊် 

  ေရဆိုးကန်အကျယ်အဝန်း၊ 

ဝင်ဆန့်မည့်ပမာဏ၊ 

ကန်အမျိုးအစားထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 ေရဆိုးကန်မှာ အလျား(၁၂)ေပ၊ အကျယ်(၈)ေပ၊ အနက်(၆)ေပခန့်ရှိ ပြ ီး၊ 

ေဘးနံရံများ နှင့် ေအာက်ေခြ များအားရွှံ့ေစးေမြ များထည်၍့ ဖိသိပ်ပြ ီး၊ 

ေမြ ေအာက် ေရစိမ့် ထွက်ခြ င်း မရှိေစရန်  ပြ ုလုပ်ထားေသာ ေမြ သားကန်များ 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေရဆိုးကန် ေရဆန့်ဝင်မှုပမာဏမှာ (၄၀၀၀)ဂါလံခန့်  

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

စာမျက်နှာ(၁၀)၊ 

အခန်း ၃။ အပိုဒ်ခွဲ(ဎ-၃)၊ 

လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ၊ 

  စွန့်ပစ်ေရများ စွန့်ပစ်မည့်ေနရာအား  ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-256)အတွင်း ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ေရများမှာ ေမြ  
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ေဖာ်ပြ ရန်၊ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမ ှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများ၊ ေမျာ 

ေလာင်းသန့်စင်ရာမှ ထွက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများနှင့် အင်းဝိုင်း 

လှည့်ကန်မှေရများ  ဖြ စ်ပါသည်။  ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမှ တစ်ရက်လျှင် 

ပျှမ်းမျှ(၃၀၀)ဂါလံခန့်ထွက်ရှိ ေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှုအရ 

ညစ်ညမ်းမှုမရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ၎ငး်ေရများအား အနည်ထိုင်ကန်မ ှ

တဆင် ့လုပ်ကွက်အတွင်း စိုက်ခင်းများေရေလာင်း ရာတွင် အသုံးပြ ုေနခြ င်း 

 ဖြ စပ်ါသည။် သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ထွကရ်ှိေသာ စွန့်ပစ်ေရများအား 

အနည်ထိုင်ကန်မှတစ်ဆင့် ေရကြ ည်များအား အမှုန့်   ကိတ်ခြ င်းအဆင့်နှင့် 

ေမျာေလာင်းခြ င်းအဆင့်တွင်  ပြ န်လည်အသုံးပြ ုေနပြ းီ၊  ပြ င်ပသို့ စွန့်ပစ်ခြ ငး် 

မပြ ုပါ။ စက်ကိရိယာအေအးခံသည့်ေရများအား ေရလည်ပြ န် အသုံးပြ ု 

ေနခြ င်း ဖြ စပ်ါသည်။ စက်ကိရိယာများချို ့ယွင်းခြ င်း သို့မဟုတ် ေရွှ ေပြ ာငး် 

 ခြ ငး် ပြ ုလပုသ်ည့် အခါမျိုးတွင်သာ ၎င်းေရများအား စွန့်ပစ်ခြ င်း  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ ေရပမာဏမှာ(၃၀-၄၀)ဂါလံခန့်ရှိပါသည်။ ၎င်း ေရများအား  ပြ င်ပသို့ 

ေစလွှတ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ ေရဆိုးကန်အတွငး်  စွန့်ပစ်ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။  

၃။ ေမြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ၊  

    

၄။ ကတကိဝတ် 

 စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူမှ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု 

အစီအစဥ်ပါ အချက်အလက်များကို လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ေကြ ာငး်လကမ်တှ်ေရး 

ထိုးထားသည့်ဝန်ခံချက်ေဖာ်ပြ ရန်၊  

 

 စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူမှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့်ကတိကဝတ်ပြ ုချက်များ/ 

အစီရင်ခံစာ  ပြ ုစုသ၏ူ ဝန်ခံကတိပြ ုချက်များအား လက်မှတ်ေရးထိုးဝန်ခံ 

ကတိပြ ုလက်မှတ်ေရးထိုးထားပါသည်။ 
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 အစီရင်ခံစာေရးသားပြ ုစုသူမှ ပတဝ်န်းကျင ်

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်ပါအချက်အလက်များ မှန် 

ကန်ေကြ ာင်းေဖာ်ပြ ရန၊် 

 အစီရင်ခံစာေရးသားပြ ုစုသူမှ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်ပါ 

အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေကြ ာငး် လက်မှတ်ေရးထိုး ဝန်ခံကတိပြ ု ထားပါ 

သည်။ 

 

၅။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့်မူေဘာင်များ 

 ေရအရငး်အမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်း 

ေရး ဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ ထည့်သငွး်ေဖာ်ပြ ရန၊် 

 
 
 ေရအရငး်အမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ 
ထည့်သငွ်းေဖာ်ပြ ထားပါ သည်။ 

စာမျက်နှာ - (၁၉-၂၀) 

၊အခန်း ၅။ ပုဒ်ခွဲ(ခ)၊ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

၆။  လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန၊  အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ၊ 
 
 

 

၇။ ထိခိုက်နိုင်မှုနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအစဥ်၊ 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာကနတ်ငွ်ေမြ စာများပြ ည့်လာပါက 

အေခြ ာကခ်ံခြ ငး်၊ မျက်နှာပြ င်ညှိ၍ 

ေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်ခြ ငး်၊ ေဒသေပါက်ပင်များ 

 ပြ န်လည်စိုက်ပျိုးခြ င်း၊ 

စိမ်းလန်းစိုေရးအတွက်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအ

စဥ် ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 များပြ ားလာေသာအနည်ထိုင်ကန်အတွင်းရှ ိ

အနည်များကို မည်သို့စီမံေဆာင်ရွက်မည်ကို 

ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ရန၊် 

 

 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ၊ 

 

 

 

 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ၊ 
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 ေရလုံေလာက်မှုမရှိပါက အနီးဝန်းကျငရ်ှိ 

ေကျးရွာများ ေရအသုံးပြ ုမှုအေပါ်ထခိိုက်မှုနှင့် 

ေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်ကို 

ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 

 

 

 

 

 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာများ စုပုံထားရှိမည့် ေနရာနှင့် 

ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းကို တိကျစွာေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 

 

 

 

 အင်းဝိုင်းလှည့်၍  ပြ ဒါးဖမ်းရာမှ ထကွ်ေသာ 

စွန့်ပစ်ေရကို စီမံထားရှိမှုကို ေဖာ်ပြ ရန၊် 

ေရွှလုပ်ကွက်(၃)ခုတွင် သဘာဝေရထွက်များရှိပြ းီ၊ ေရွှလုပ်ကွက် YMT-256 မှ 

ေရများအား ေရွှလုပ်ကွက်(၃)ခုတွင်အသုံးပြ ုေနပြ ီး ၊ ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255)မှ 

ေရများအား ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်မှ အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရသုံးစွဲမှုပမာဏ 

မှာ တစ်ရက်လျှင် (၂၀၀၀)ဂါလံေကျာ်ခန့်  ဖြ စ်ပြ းီ၊ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ေရွှလုပ်ကွက် 

YMT-257 သဘာဝေရထွက်ေရနှင့် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများကို အသုံး ပြ ုမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက် YMT-256 မှထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများမှာ 

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအရ ညစ်ညမ်းမှု မရှိသဖြ င့် လုပ်ကွက်များအတွင်း အေထွေထွ 

သုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုနိုင်ပါသည်။ 

 

 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအား ေကြ ာခုံေတာင်ကုန်း၊ ေလးပငအ်ငး်လုံးအနီး ေမြ ေနရာ 

(၂.၀၆)ဧကတွင် စနစ်တကျ စုပုံစွန့်ပစ်ထားပါသည်။  လကရ်ှိ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံတွင် 

စွန့်ပစ်ေကျာက ် (၈၀၀)တန်ခန့် ရှိပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ 

 ပြ ုပြ င်ေပးခြ င်း၊ လမ်းအသစ်ေဖာက်ခြ ငး် တို့တွင် ၎င်းစွန့်ပစ်ေကျာက်များအား 

အသုံးပြ ု ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည။် 

 

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စာမျက်နှာ - (၄၁)၊ 

အခန်း ၇။ ပုဒ်ခွဲ(ဃ)၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ 

 

 

 

 

၈။ ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ် အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။  

၉။ အများပြ ည်သူနှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း၊   
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 ေဆွးေနွးခြ င်းပြ ုလုပ်သည့်အကမိ်၊ 

အေရအတွက် နှင့် 

တက်ေရာက်သည့်ဦးေရေဖာ်ပြ ရန၊် 

 

 

 ေဆွးေနွးမှုရလာဒ်များ ပူးတွဲေဖာ်ပြ ရန၊် 

 ေဒသခံပြ ည်သူများနှင့်ေဆွးေနွးပွဲ ပြ ုလုပ်သည့် 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများေဖာ်ပြ ရန၊် 

ကုမ္ပဏီမှ (၃)လတစ်ကိမ် အများပြ ည်သူနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု အစည်းအေဝး  ပြ ုလုပ် 

ေနခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ ယခအုကိမ် အစည်းအေဝး တက်ေရာက်သူများမှာ အေထွေထွ 

မန်ေနဂျာနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း(၅)ဦး၊ ပန်းေတာင်ေကျးရွာမှ(၁၀)ဦး၊ သေပြ ပင ်

ေကျးရွာမှ(၁၄)ဦးနှင့် အစီရင်ခံစာပြ ုစသုူတို့  တက်ေရာက်ခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါ သည်။ 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။ 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။ 

အစည်းအေဝးတက် 

ေရာက်သူစာရင်းအား 

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ-၁) 

 ဖြ င့်ပူးတွဲတင်ပြ အပ် 

ပါသည်။ 

၁၀။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် ရန်ပုံေငလွျာ 

ထားချက၊် 

 သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမှ ထွက်ေသာ 

စွန့်ပစ်ေရကို ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှုမည့် 

အကိမ်ေရ၊ ေနရာ၊ ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည်ရ့ှုမည့် 

Parameter များ ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

  ပြ ဒါးစုေရွှရရှိေရး မီးဖုတ်ခြ င်းလုပ်ငန်းေဆာင် 

ရွကစ်ဥ်ထွက်ရှိလာမည့်  ပြ ဒါးေငွ့ပါဝင်မှုအား 

တိုင်းတာစစ်ေဆးခြ ငး်၊  ပြ ဒါးထုတ်လွှတမ်ှုအခိးု 

အေငွ့အဆင့်သတ်မှတ် (0.02)mg/Nm3 

မေကျာ်လွန်ေစေရးစီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 

 

 

 

 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။ 

 

၁၁။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရန်ပုံေငွလျာထားချက် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် 

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။  
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လစဥ်ကျပ်သိန်း(၂၀)သုံးစွဲ၍ ေဆာင်ရွက်ရန် လျာထား 

သတ်မှတ်ေဆာငရ်ွက်မည်ဖြ စ်ပါသည။်  

၁၂။ ေဒသခံများ၏လူမှုစီးပွားဖွ့ံ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ေပးမည့်အစီအစဥ်၊ 

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။  

၁၃။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းအစီရင်ခံစာ 

မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး်အတကွ် ရန်ပုံေငွထူေထာင်ထားရှိရန်၊ 

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။  

 


