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 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(YMT-257)၊ 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၊ 

 စာမျက်နှာ(၂၉)တွင် အသုံးပြ ုပြ းီစွန့်ပစ်ေရများ 

အား အနည်ထိုင်ကန်အတွင်း ေစလွှတ်ရာ 

ကန်၏အကျယ်အဝန်း၊ ဝင်ဆန့်မည်ပမာဏ၊ 

ကန်အမျိုးစားတို့  ေဖာ်ပြ ရန်၊  

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊ 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊ 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊ 

 

 အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိ၊ 

 

 အင်းများမှ သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရများထွက်ရှိသည့်အခါတွင် တိုက်ရိုက် 

စွန့်ပစ်ခြ င်း မပြ ုဘဲ၊ အနည်ထိုင်ကန်အတွင်းအဆင့်ဆင့်အနည်ထိုင်ေစခြ ငး်၊ 

ေရနမူနာေကာကယ်၍ူ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြ င်းတို့  ပြ ုလပု်ပြ ီးမှ ေရကြ ညမ်ျား 

အား စွန့်ပစ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အနည်ထိုင်ကန်အား အလျားေပ(၂၄)ေပ၊ 

အနံ(၁၆)ေပနှင့် အနက်(၁၀)ေပ အရွယ်အစား၊ နွံ့ များအနည် ထိုင်သည့် 

အပိုင်းနှင့် ေရကြ ည်စုကန်အပိုငး်(၂)ပိုင်းဖြ င့် တည်ေဆာက် ထားပြ းီ၊ 

ေအာက်ေခြ (၄)ေပအထူနှင့် ေဘးနံရံများ(၂)ေပအထူ ရွှံ့ေစးေမြ များဖြ င့် 

 

 

 

 

 

 

 

 

စာမျက်နှာ-(၇-၈)၊ 

အခန်း ၃။ အပိုဒ်ခွဲ(ဈ) 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျို း 

အစား၊ ပမာဏ၊ 
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ဖိသိပ၍် အင်းများမှ ထကွ်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်ေရများအား ေမြ ေအာက်သို့ 

စိမ့်ထွက်  ခြ င်းမရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ထားမည်  ဖြ စပ်ါသည။် ဝင့်ဆန့်သည့် 

ပမာဏမှာ (၂၅၀၀၀)ဂါလံခန့်ဖြ စ်ပါသည်။ 

၃။ ေမြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ၊  

    

၄။ ကတကိဝတ် 

 စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူမှ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု 

အစီအစဥ်ပါ အချက်အလက်များကို လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ေကြ ာငး်လကမ်တှ်ေရး 

ထိုးထားသည့်ဝန်ခံချက်ေဖာ်ပြ ရန်၊  

 အစီရင်ခံစာေရးသားပြ ုစုသူမှ ပတဝ်န်းကျင ်

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်ပါအချက်အလက်များ မှန် 

ကန်ေကြ ာင်းေဖာ်ပြ ရန၊် 

 

 စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူမှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့်ကတိကဝတ်ပြ ုချက်များ/ 

အစီရင်ခံစာ  ပြ ုစုသ၏ူ ဝန်ခံကတိပြ ုချက်များအား လက်မှတ်ေရးထိုးဝန်ခံ 

ကတိပြ ုလက်မှတ်ေရးထိုးထားပါသည်။ 

 

 အစီရင်ခံစာေရးသားပြ ုစုသူမှ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်ပါ 

အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေကြ ာငး် လက်မှတ်ေရးထိုး ဝန်ခံကတိပြ ု ထားပါ 

သည်။ 

 

 

၅။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့်မူေဘာင်များ 

 ေရအရငး်အမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်း 

ေရး ဥပေဒ(၂၀၀၆)၊ ထည့်သငွး်ေဖာ်ပြ ရန၊် 

 
 
 ေရအရငး်အမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ(၂၀၀၆)တွင် 
ေဖာ်ပြ ထားပါ သည်။ 

စာမျက်နှာ - (၁၅-

၁၆)၊အခန်း ၆။ ပုဒ်ခွဲ(ခ)၊ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

၆။  လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန၊  အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ၊ 
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၇။ ထိခိုက်နိုင်မှုနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအစဥ်၊ 

 ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်သန့်စင်ချိန်တွင် ထကွရ်ှိ 

လာမည့် အနည်များအား ထားရှမိည့် အစီ 

အစဥ်အား ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ရန၊် 

 

 

 

 

 

 

 အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိေကျးရွာများ၏ ေရ 

အသုံးပြ ုမှု အေပါ် ထိခိုက်နိုငမ်ှု ေလျာ့ပါး 

ေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များအား 

ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ရန၊် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YMT-257 ေရွှလုပ်ကွက်တွင် တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများသာ ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပြ ီး၊ သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရ စုပ်ထုတ်ရာတွင် ေရကြ ည်များအား 

စုပ်ထုတ်ခြ င်းဖြ စ၍် နွံအနည်အနှစ်ပါဝင်မှုနညး်ပါးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အင်း 

အတွင်းမှ စုပ်ထုတ်သည့် ေရများအား အနည်ထိုင်ကန် (၂၄'x၁၆'x၁၀') 

အတွင်း  ဖြ တ်သနး်ေစပြ ီး၊ အနည်ထိုင်ကန်တွင် အနည်များ များလာပါက 

ေမြွ ေရခွအံိတမ်ျားဖြ င့် သွပ်၍ စွန့်ပစ ် ေကျာကပ်ုံအနီးတွင် အိတ်များထပ်၍ 

စုပုံထားပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ပင်မဆင်းတွင်းများ၊ ပင်မလှိုဏ်ဂ ူ

များတွင်  ပြ န်လည်ဖြ ည်ရ့ာတငွ် အသုံးပြ ုမည်  ဖြ စပ်ါသည။်  

 

 အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ် (YMT-257)သည် ရမည်းသင်း 

 မြ ို ့နယ၊် ဝါးဖြ ူေတာင်ေဒသတငွ် တည်ရှိပါသည်။ အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဝါးဖြ ူ 

ေတာင်ေကျးရွာဖြ စ်ပြ ီး လုပ်ကွက်နှင့်(၃)မိုင်ခန့်  ကွာေဝးပါသည်။  လုပ်ကွက် 

အတွင်း ေရသုံးစွဲမှုမှာ ချိုးေရသုံးေရနှင့် အင်ဂျင်များအေအးခံရာတွင် 

အသုံးပြ ုခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ သုံးစွဲသည့်ေရအရင်းအမြ စ်မှာ လုပ်ကွက်များ 

အတွင်းရှိ သဘာဝေရထွက်ေရအား အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လုပ်ကကွအ်တငွ်းေရအသုးံပြ ုမှုေကြ ာင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရွာများ၏ 

ေရအသုံးပြ ုမှုအေပါ် ထိခိုက်ေစခြ င်း မရှိပါ။ အင်ဂျင်များ အေအးခံ ရာတွင် 

အသုံးပြ ုသည့်လုပ်ငန်းသုံးေရများအား ေရလည်ပြ န်(Recycle)အသုံးပြ ု 

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

စာမျက်နှာ (၃၃) 

အခန်း ၇။ အပိုဒ်ခွဲ(ခ-၁)၊ 

ေရစီမံခန့်ခွဲမှု၊ 

 

 

 

 

 

 

စာမျက်နှာ (၃) 

အခန်း ၇။ အပိုဒ်ခွဲ(ခ-၂)၊ 

ေရစီမံခန့်ခွဲမှု၊ 
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 စွန့်ပစ်ေမြ စာများ စုပုံထားရှိမည့် ေနရာနှင့် 

ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းကို ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 

 

 

 

 

 

 စွန့်ပစ်ေရအတွက် ထိခိုက်နိုင်မှုနှင့် ေလျာ့ပါး 

ေစ ေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်အား ထည့် 

သွင်း ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအမြ င်၊့ စုပုံမည့်ပမာဏ၊ 

အက်စစ်ယိုစီးမှုမဖြ စ်ေအာင် ထားရှိမည့် 

အစီအစဥ်အားေဖာ်ပြ ရန်၊ 

အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(YMT-257)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိငုး်များ တူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်း 

သာ ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပြ ီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များသာ ထွက်ရှိပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအား ေဒသခံများ၏ ေလးပင်အင်းလုံးများအနီး၊ (၀.၆၉)ဧကတွင ်

စနစ်တကျ စုပုံစွန့်ပစ်ထားပါသည်။ ေနာက်ပိုင်းထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား 

တူးေဖာ်ပြ ီးေခါင်းသားများအတွင်း ေရှ့ စားေနာကပ်စ်စနစ်ဖြ င့်  ပြ န်လည် ဖို့ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ မိုးတွင်းကာလ လမ်းများပြ ုပြ င်ရာတွင် အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ၍် လက်ရှိ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအေလးချိန်မှာ (၆၄၀)တန ်ခန့်သာ ရှိပါသည်။  

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(YMT-257)အတွင်း တူးေဖာ ်

ေနသည့် ကျင်းများမှ ေမြ ေအာက်ေရထွကရ်ှိခြ င်း မရှိေသးပါ၊ စမ်းသပ် တူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနမှုေကြ ာင့့် ေမြ ေအာကေ်ရညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ သိရှိေစရန် 

အတွက် လုပ်ကွကအ်တငွ်းရှိ သဘာဝေရထွက်မှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရအား 

နမူနာေကာက်ယူ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအေဖြ များအရ ေမြ ေအာက် 

စိမ့်ထွက်ေရမှာ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်းညွှန််ချက်များအတွင်း သာရှိပါသည်။ သို့ေသာ် သတ္တ ုတွငး်တူးေဖာ်မှုမှ ေမြ  

ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ ထွက်ရှိသည့်အခါတွင် ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာကေ်ရ အရည် 

အေသွး ထိခိုက်မှုေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များအား စာမျက်နှာ 

(၃၂-၃၄) တွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအား ေဒသခံများ၏ ေလးပင်အင်းလုံးများအနီး၊ (၀.၆၉)ဧကတွင ်

စနစ်တကျ စုပုံစွန့်ပစ်ထားပါသည်။ ေနာက်ပိုင်းထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား 

တူးေဖာ်ပြ ီးေခါင်းသားများ အတွင်း ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င် ့  ပြ န်လည် ဖို့ေနခြ ငး် 

စာမျက်နှာ - (၃၇)၊ 

အခန်း ၇။ ပုဒ်ခွဲ(ဃ)၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ 

 

 

 

 

 

စာမျက်နှာ - (၃၂-၃၄)၊ 

အခန်း ၇။ ပုဒ်ခွဲ(ခ)၊ 

ေရစီမံခန့်ခွဲမှု၊ 

 

 

 

 

 

 

 

စာမျက်နှာ - (၃၇)၊ 

အခန်း ၇။ ပုဒ်ခွဲ(ဃ)၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ 



5 
 

  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုးတွင်းကာလ လမ်းများပြ ုပြ င်ရာတွင် အသုံးပြ ုမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လက်ရှိ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအေလးချိန်မှာ (၆၄၀)တန်  ဖြ စပ်ါသည။်  

 

 

၈။ ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ် အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။  

၉။ အများပြ ည်သူနှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း၊ 

 ေ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၊် 

 ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်ေနရာကို 

ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

  ပြ ဒါးထုတ်လွှတ်မှုအခိုးအေငွ့အဆင့် 

သတ်မှတ်ချက် မေကျာ်လွန်ေစေရး စီမံ 

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 

 

ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-257)မှ တူးေဖာ်ရရှိသည့် သတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက် 

(YMT-256)သို့ေပး၍  ကိတခ်ွဲခြ ငး်၊ အင်းဝိုင်းလှည့်- ပြ ဒါးဖမ်းခြ ငး်စသည့် သတ္တ ု 

သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပြ းီ၊ ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-257) တွင် 

အင်းဝိုင်းလှည့်- ပြ ဒါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်မပြ ုပါ။ ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-

256)အစီရင်ခံစာတွင် သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ ေစာင့်ကြ ပ် 

 ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥမ်ျားနှင့်  ပြ ဒါးထတု်လွှတမ်ှုအခိုးအေငွ့အဆင့် 

သတ်မှတ်ချက် မေကျာ်လွန်ေစေရး စီမံေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များအား ေဖာ်ပြ  

ထားပါသည။် 
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၁၁။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရန်ပုံေငွလျာထားချက် အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။  

၁၂။ ေဒသခံများ၏လူမှုစီးပွားဖွ့ံ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ေပးမည့်အစီအစဥ်၊ 

အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။  

၁၃။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး်၊ အထူးသေဘာထားမှတ်ချက်မရှိပါ။  

 


