ြပည်ထောင်စသ
ု မ္မတြမန်မာနိုင်ငံထတာ်အစိုးရ
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာထရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန
ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ထရး
ဗဟိုကကီးကကပ်ထရးအဖွဲ့

ဓာတုပစ္စညး် နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ ေွက်ရိသ
ှ ည့်
စွန့်ပစ်ပစ္စညး် များ စွန့်ပစ်ြြင်းဆိုင်ရာအမိန့်

၂၀၂၁ ြုနှစ၊် မတ်လ

၉

ရက်

ဓာတုပစ္စညး် နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိသ
ှ ည့်
စွန့်ပစ်ပစ္စညး် များ စွန့်ပစ်ြြင်းဆိုင်ရာအမိန့်

မာတိကာ
စဉ်
၁။

အ ကကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ

၁

ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စွန့်ပစ်ြြင်ဵဆိင
ု ်ရာအမိန့်
၂။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳ(ေနာက်ဆက်တွဲ ၁)

၁၂

၃။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵ၊
ိ
လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်

၁၄

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျုဵအစာဵတိ
ိ
ု့

ပါဝင်သညဴ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ

အညွှန်ဵကုဒ်နဳပါတ်မျာဵ(ေနာက်ဆက်တွဲ ၂)
၄။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳအသုဳဵြပုပုဳနည်ဵစဉ်

၇၂

(ေနာက်ဆက်တွဲ ၃)
၅။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစသူ၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ြစ
ဳ ာ

၇၄

(ေနာက်ဆက်တွဲ ၄)
၆။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ၏

၈၂

နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ြစ
ဳ ာ(ေနာက်ဆက်တွဲ ၅)
၇။

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ြဳစာ

၈၇

(ေနာက်ဆက်တွဲ ၆)
၈။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ြြင်ဵ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ေလျှောက်လွှာ

၉၇

[ပုဳစဳ (၁-က)]
၉။

စွန့ပ
် စ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်[ပုဳစဳ (၂-က)]

၉၉

၁၀။

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ေလျှောက်လွှာ[ပုဳစဳ (၁-ြ)]

၁၀၂

၁၁။

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်[ပုဳစဳ (၂-ြ)]

၁၀၅

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵအန္တရာယ်မှတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵဗဟိုကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့
အမိန့ေ
် ကကာ်ြငာစာအမှတ် (၁ / ၂၀၂၁ )
၁၃၈၂ ခုနစ
ှ ်၊ တပို္ဓတွဲလပပညဴေ
်

ျော် ၁၁ ရ

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉
ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ

်)

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှတာဵဆီဵ

အဖွဲ့သည် ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ

ာ

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှတာဵဆီဵ

ပုဒ်မခွဲ ( ခ ) အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်
လို

ရ

ုိ

်

ွယ်ေရဵ ဗဟိုက
ာ

ီဵက

ပ်ေရဵ

ွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၇၊

ျေငဴ်သုဳဵ၍ ေအာ

်ပါအမိန့်

ို ထုတ်ပပန်

သ
် ည်။

၁။

ဤအမိန့်

ို

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ

ထွက်ရှိသညဴ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စွန့်ပစ်ြြင်ဵဆိုင်ရာအမိန့ဟ
် ု ေခ္ဒတွင်ေစရမည်။
၂။

ဤအမိန့်တွင်ပါရှိေသာ စ ာဵရပ်မျောဵသည် ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ ်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှ

တာဵဆီဵ

ာ

ွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴန
် ည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ပါရှိသညဴ်အတိုင်ဵ အဓိပ္ပါယ်သ

ရမည်။ ထို္ဓအပပင် ေအာ
(

)

ွယ်ေရဵဥပေဒ

နည်ဵဥပေဒမျာဵ
တာဵဆီဵ

(ဂ)

ာဵရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပါယ်သ

ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ
ာ

(ခ)

်ပါစ

ာ

်ေရာ

်ေရာ

်ေ စ

်ေစရမည်-

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှ တာဵဆီဵ

ို ဆိုသည်။

ဆိုသည်မှာ

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ

ွယ်ေရဵနည်ဵဥပေဒမျောဵ

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှ

ို ဆိုသည်။

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစန
ွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ဆိုသည်မှာ ဥပေဒအရ ဗဟိုက

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့

အခါအာဵေလျော်စွာ အန္တရာယ်အဆငဴ်၊ အန္တရာယ်အမျေုဵအစာဵမျေ
ိ
ာဵနှငဴ်အညီ သတ်
မှတ်ထုတ်ပပန်ထာဵသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
(ဃ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစသူ ဆိုသည်မှာ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့ပ
် စ်ပစ္စည်ဵမျောဵ အပါ
အဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ ထွ
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလုပ်

(င)

ို ဆိုသည်။

်ရှိေစသညဴ် ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ

င
ို ်သူ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓ လ

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ဝယ်ထာဵရှိသူ

ို ဆိုသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်
ထုတ်ေပဵေသာ ခွငဴ်ပပုမိန့်

င
ို ်ရန် ဥပေဒအရ ဗဟိုက

ို ဆိုသည်။

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့

2

(စ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူ
ပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှထ
ိ ာဵသူ
ထွ

်ရှိသညဴ်ေနရာမှ

လုပ်ငန်ဵ
(ဆ)

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵသို္ဓ

ို စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေသာ

ို ဆိုသည်။

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ စွန့်ပစ်ပခင်ဵ
ပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵ လုပ်
ေသာ ခွငဴ်ပပုမိန့်

(ဇ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

င
ို ်ရန် ဥပေဒအရ ဗဟိုက

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့

ို ဆိုသည်။

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ထိခုိ

်မှုမရှိေစရန် ေခတ်မီနည်ဵပညာ

အညီ

ထုတ်ေပဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ၏

အာနိသင်

ို ပတ်ဝန်ဵ

ိုအသုဳဵပပု၍ စဳသတ်မှတ်ချေ
ေ
ို လျှောဴချေပခင်ဵ၊

်မျောဵ နှငဴ်

ပပန်လည်အသုဳဵပပုပခင်ဵ၊

ပပန်လည်ပပုပပင်သုဳဵစွဲပခင်ဵ၊ ပပန်လည်ရယူပခင်ဵ၊ ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵ၊ စနစ်တ
ေပမဖို္ဓစွန့်ပစ်ပခင်ဵနှငဴ်
လုပ်ငန်ဵ
(ဈ)

မီဵရှို့ဖျေ

်ဆီဵပခင်ဵ

အစရှသ
ိ ညဴ်

ျေင်

စနစ်တ

ျေ

ျေစွန့်ပစ်ေသာ

ို ဆိသ
ု ည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳ

ဆိုသည်မှာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ

်ရှိေစသူ၊

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵ တို္ဓ
သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵနှငဴစ
် ပ်လျေဉ်ဵ၍ သ ်ဆိုင်ရာက ီဵက ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ သတင်ဵပိပု္ဓ ခင်ဵ၊
သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵေက ာင်ဵအေက ာင်ဵက ာဵပခင်ဵတို္ဓတွင် အသုဳဵ
ပပုရမညဴ် ေနာ ်ဆ ်တွဲ(၁)ပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳ ို ဆိုသည်။
(ည)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာအညွှန်ဵကုဒ်နဳပါတ် ဆိသ
ု ည်မှာ ဗဟိုက
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵအလိ
ိ
ု

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့

် ခွပဲ ခာဵသတ်မှတ်သညဴ် အညွှန်ဵ

ုဒ်နဳပါတ်

ို

ို ေနာ

်

ဆိသ
ု ည်။
၃။

ဗဟိုက
(

)

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့သည် −

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵမျေ
ိ
ာဵနှငဴ် ယင်ဵတို္ဓ၏ အညွှန်ဵ
ဆ

်တ(ွဲ ၂)ပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵထွ

ုဒ်နဳပါတ်မျောဵ

်ရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵအမျေုဵအစာဵ၊
ိ
လုပ်ငန်ဵစဉ်

နှငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵတိ
ိ
ု္ဓ ပါဝင်သညဴ် စွန့ပ
် စ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵ
ုဒ်နဳပါတ်မျောဵအပဖစ် သတ်မှတ်လို
(ခ)

အပိုဒ်ခဲွ (

)ပါ ခွဲပခာဵသတ်မှတ်ချေ

မှတ်နိုင်သည်။

သ
် ည်။
်မျောဵ

ို အခါအာဵေလျော်စွာ ပပင်ဆင်သတ်

3

၄။
ရန်
ဗဟိုက

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ေလျှော
ပုဳစဳ(၁ီဵက
(

)

ေလျှော

်လွှာနှငဴ်အတူ

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ေလျှော
)

(ခ)

ေအာ

်ေဖာ်ပပပါ

်ထာဵလိုသူသည် လိုင်စင်ရရှိ

စာရွ

်စာတမ်ဵမျောဵ

ို

ပူဵတွဲ၍

် အေထာ

်အထာဵ

ထ
် ာဵရမည်-

လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်အချေ

်အလ

်မျောဵ မိတ္တူတစ်စ၊ုဳ

ပညာရပ်ဆိုင်ရာအရည်အချေင်ဵနှငဴ် အေတွ့အက

ုဳမျောဵအတွ

မိတ္တူမျောဵ၊
(ဂ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ေမာင်ဵနှငဴ် ယာဉ်လုပ်သာဵမျောဵ
အတွ

(ဃ)

်သ

်ဆိုင်ရာဌာနမျောဵမှ ခွငဴ်ပပုထာဵသညဴ် အေထာ

အေထွေထွနစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှုအတွ

်အထာဵမိတ္တူမျောဵ၊

် ေပဵေလျော်ရန် အာမခဳထာဵရှိမှု အေထာ ်အထာဵ

မိတ္တူ၊
(င)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵအလိ
ိ
ု
ာ

၅။

ွယ်ေရဵ

် ယာဉ်ေပ္ဒတွင် ပါရှိရမညဴ် ေဘဵအန္တရာယ်

ိရိယာမျောဵ နှငဴ် ယင်ဵတို္ဓ၏ မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳမျောဵ ၊

(စ)

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်ယာဉ်၏ မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳမျောဵ၊

(ဆ)

မေတာ်တဆမှုပဖစ်ပွာဵပါ

ဗဟိုက
(

)

ီဵက

ေဆာင်ရွ

်မညဴ် အစီအစဉ်မျောဵ။

ပ်ေရဵအဖွဲ့သည် −

အပိုဒ် ၄ အရ ေလျှော

်ထာဵလာသညဴ်

ိစ္စနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ပုဳစဳ (၁-

အချေ ်မျောဵ ပပည်ဴစုဳစွာေဖာ်ပပထာဵပခင်ဵရှိ၊မရှိ နှင်ဴ ပူဵတွဲတင်ပပသညဴစ
် ာရွ

) ပါ

်စာတမ်ဵမျောဵ

ပပည်ဴစုဳပခင်ဵ ရှိ၊မရှိ စိစစ်ရမည်။
(ခ)

အပိုဒ်ခဲွ(

)အရ စိစစ်ရာတွင် လိုအပ်ချေ

စွာ ပပင်ဆင်ေစပပီဵေနာ
အေက
(ဂ)

ာင်ဵက

အပိုဒ်ခဲွ(

(ဃ)

သ
ရွ

)အရ

ာင်ဵက

လိုင်စင်ေက

်ထာဵနိုင်ရန် ေလျှော

ို ပပညဴစ
် ုဳ
်ထာဵသူသို္ဓ

စိစစ်ရာတွင်

အချေ

်အလ

်မျောဵ၊

ွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရန် သ

်ဆိုင်ရာက

စာရွ

်စာတမ်ဵမျောဵ

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ

ာဵရမည်။

်ဆိုင်ရာက
်ထာဵေက

် ပပန်လည်ေလျှော

ယင်ဵတို္ဓ

ာဵရမည်။

ပပညဴစ
် ုဳစာွ ေတွ့ရှိရပါ
အေက

်မျောဵေတွ့ရှရ
ိ ပါ

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့

ာင်ဵတင်ပပလာပါ

သတ်မှတ်ချေ
ေလျှော

်မျောဵနှငဴ်အညီ ပပညဴစ
် ုဳစာွ ေဆာင်

်ထာဵသူအာဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ဵေပဵသွင်ဵေစပပီဵ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

ို ပုဳစ(ဳ ၂-

)ပဖငဴ် ထုတ်ေပဵရမည်။

4

(င)

သ

်ဆိုင်ရာက

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့

ပပလာပါ

ယင်ဵတို္ဓ

ရန် ေလျှော

ထ
် ာဵသူသို္ဓ အေက

သတ်မှတ်ချေ

ို ပပညဴစ
် ုဳစာွ ေဆာင်ရွ
ာင်ဵက

၆။

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ေလျှော

ေလျှော

်လွှာနှငဴ်အတူ ေအာ

ေလျှော

်ထာဵရမည်(

)

(ခ)

်ေဖာ်ပပပါ စာရွ

ာင်ဵ တင်

်ေစပပီဵ ပပန်လည်ေလျှော

်ထာဵနိုင်

ာဵရမည်။
်ထာဵလိုသူသည် လိုင်စင်ရရှိရန် ပုဳစ(ဳ ၁-ခ)

်စာတမ်ဵမျောဵ

လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အချေ

်မျောဵ ပပညဴစ
် ုဳမှုမရှိေက

်အလ

ို ပူဵတွဲ၍ ဗဟိုက

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ

်မျောဵ မိတ္တူတစ်စ၊ုဳ

ပညာရပ်ဆိုင်ရာအရည်အချေင်ဵနှငဴ် အေတွ့အက

ုဳမျောဵအတွ

် အေထာ

်အထာဵ

မိတ္တူမျောဵ ၊
(ဂ)

သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန၏ က ိုတင်ခွငဴ်ပပုချေ ်၊

(ဃ)

အေထွေထွနစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှုအတွ

်ေပဵေလျော်ရန်

အာမခဳထာဵရှိမှု

အေထာ

်

အထာဵ မိတ္တူ၊
(င)

စည်ပင်သာယာေရဵေ
ေထာ

(စ)

သ

်ခခ
ဳ ျေ

ာ်မတီ၊ ပတ်ဝန်ဵ

ျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်သန့်ရှင်ဵေရဵဌာန၏

်၊

်ဆိုင်ရာမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏လမ်ဵညွှန်ချေ

် သို္ဓမဟုတ် မီဵေဘဵလုဳခခုဳေရဵ

အလို္ဓငှာ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ မီဵေဘဵလုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ စစ်ေဆဵေထာ

ိစ္စ

်ခခ
ဳ ျေ

်

(Fire Safety Certificate – FSC)။
၇။

ဗဟိုက
(

)

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့သည် −

အပိုဒ်( ၆ ) အရ ေလျှော ်ထာဵလာသညဴ်

ိစ္စနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဳစဳ(၁-ခ)ပါအချေ

ပပည်စ
ဴ ုဳစာွ ေဖာ်ပပထာဵပခင်ဵရှိ၊မရှိ နှင်ဴ ပူဵတွဲတင်ပပသညဴ် စာရွ

်မျောဵ

်စာတမ်ဵမျောဵ

ပပည်စ
ဴ ုဳပခင်ဵ ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(ခ)

အပိုဒ်ခဲွ(

)အရ

စိစစ်ရာတွင်

ပပညဴစ
် ုဳစာွ ပပင်ဆင်ေစပပီဵေနာ

(ဂ)

သို္ဓ အေက

ာင်ဵက

အပိုဒ်ခဲွ(

)အရ

ာင်ဵက

်မျောဵေတွ့ရှိရပါ

် ပပန်လည်ေလျှော

ယင်ဵတို္ဓ

်ထာဵနိုင်ရန် ေလျှော

ို

်ထာဵသူ

ာဵရမည်။
စိစစ်ရာတွင်

ပပညဴစ
် ုဳစာွ ေတွ့ရှိရပါ
အေက

လိုအပ်ချေ

ာဵရမည်။

အချေ

်အလ

ွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရန် သ

်မျောဵ၊
်ဆိုင်ရာက

စာရွ

်စာတမ်ဵမျောဵ

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ

5

(ဃ)

သ

်ဆိုင်ရာက

ရွ

်ထာဵေက

လိုင်စင်ေက
(င)

၈။

သ

)

ပ်ေရဵအဖွဲ့

သတ်မှတ်ချေ

ာင်ဵ တင်ပပလာပါ

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့

်မျောဵနှငဴ်အညီ ပပညဴစ
် ုဳစာွ ေဆာင်

်ထာဵသူအာဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ို ပုဳစဳ(၂-ခ)ပဖငဴ် ထုတ်ေပဵရမည်။

သတ်မှတ်ချေ

တင်ပပလာပါ

ယင်ဵတို္ဓ

နိုင်ရန် ေလျှော

်ထာဵသူသို္ဓ အေက

ို ပပညဴစ
် ုဳစွာေဆာင်ရွ
ာင်ဵက

်မျောဵ

ပပညဴ်စဳမ
ု ှုမရှိေက

်ေစပပီဵ ပပန်လည်ေလျှော

ာင်ဵ
်ထာဵ

ာဵရမည်။

်ရှိေစသူသည် -

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ပစ္စည်ဵထွ
မှတ်ချေ

ေလျှော

ဵေပဵသွင်ဵေစပပီဵ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

်ဆိုင်ရာက

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ
(

ီဵက

ို စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵသို္ဓ ပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵမပပုမီ စွန့်ပစ်

်ရှိသညဴ်လုပ်ငန်ဵေနရာ၌ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵအလိ
ိ
ု

်မျောဵနှငဴ်အညီ သိုေလှာင်နိုင်ေသာပမာဏ

် သတ်

ိုသာ ယာယီသိုေလှာင်ထာဵ

ရမည်။
(ခ)

ေဘဵအန္တရာယ်ရစ
ှိ ွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို သိုေလှာင်နိုင်ေသာပမာဏထ

် ေ

ျော်

လွန်၍ သိုေလှာင်ပခင်ဵ မပပုရ။
(ဂ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵအလိ
ိ
ု

(ဃ)

လုပ်ငန်ဵခွင်၌

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

သို္ဓမဟုတ် ေပါ
ာ

(င)

် ခွဲပခာဵ၍ သိုေလှာင်ရမည်။

်

ယိုစမ
ိ ဴ်ပခင်ဵ၊

ွယ်ေရဵစီမဳချေ

်နှငဴ်

မေတာ်တဆမှုမျောဵ ပဖစ်ပွာဵပါ

အေန တုဳ္ဓပပန်မညဴ်စီမဳချေ

်တို္ဓ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵမပပုမီ

တိန
ု္ဓ ှငဴ် က

ို

ိုတင်

အေရဵေပ္ဒအေပခ

ို ပပင်ဆင်ထာဵရှိရမည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓ

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

ိုတင်ညှိနှိုင်ဵပပီဵ သေဘာတူညီချေ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

မီဵေလာင်ပခင်ဵ

ွဲပခင်ဵစသညဴ် မေတာ်တဆမှုမျောဵ မပဖစ်ပွာဵေစရန် က

ေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ၊

(စ)

ဖိတ်စဉ်ပခင်ဵ၊

်ရယူထာဵရမည်။

ို စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိထာဵသညဴ်ေနရာသို္ဓ

သာ ပို္ဓေဆာင်ေစရမည်။
(ဆ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မည်ဆိုပါ

အလို

ျေထုပ်ပိုဵပပီဵ ယင်ဵထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵေပ္ဒတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵိ

် စနစ်တ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵ
ိ

အစာဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵပမာဏ၊ စွန့ပ
် စ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာအညွှန်ဵ
အမှတ်အသာဵတဳဆိပ်နှငဴ်

ဂုဏ်သတ္တိဆိုင်ရာအချေ

ပမင်သာစွာ ေဖာ်ပပေပဵရမည်။

်အလ

ုဒ်နဳပါတ်၊ ရုပ်ပုဳ

်မျောဵ

ို

ထင်ရှာဵ
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(ဇ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို ထညဴ်သွင်ဵထုပ်ပိုဵရာတွင် စ

ပခင်ဵ၊ တင်ပခင်ဵနှငဴ်ချေပခင်ဵတို္ဓ ေဆာင်ရွ
(ဈ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို

်ယန္တရာဵမျောဵပဖငဴ်

ိုင်တွယ်

်နုင
ိ ်ရန် စီမဳထာဵရမည်။

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵသို္ဓ

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵ

မပပုမီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳတွင် မိမိနှငဴ်သ ်ဆိုင်ေသာအချေ ်မျောဵ ို
ပပညဴ်စုဳစွာ ပဖညဴစ
် ွ
(ည)

်ပပီဵ သ

်ဆိုင်ရာက

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ သတင်ဵပို္ဓရမည်။

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵသို္ဓ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ အပါအဝင်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ်အခါတိုင်ဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်
တမ်ဵပုဳစဳ

ုိ အသုဳဵပပုရမညဴ်အပပင် ေနာ

်ဆ

မှတ်တမ်ဵပုဳစဳ အသုဳဵပပုပုန
ဳ ည်ဵစဉ်အတိုင်ဵ လို
(ဋ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳ

(ဌ)

ထွ

အတွင်ဵ ေနာ
သ

်ရမည်။

ုိ ငါဵနှစ်အထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။

နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစ
ဳ ာ
်ဆ

်တွဲ(၄)ပဖငဴ် ဗဟိုက

ီဵက

်ဆိုင်ရာစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မျောဵ

လာေရာ
၉။

န
် ာေဆာင်ရွ

်ရှိသညဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့ပ
် စ်ပစ္စည်ဵမျောဵ အပါအဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍
(ဍ)

်တွ(ဲ ၃)ပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ

်စစ်ေဆဵပါ

ို

နှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလပထမပတ်

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ တင်ပပရမည်။

နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၄၈ အရ

ခွငဴ်ပပုရမည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည် (

)

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴလ
် ုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

ရရှထ
ိ ာဵ

သညဴေ
် နရာသို္ဓ မလိုလာဵအပ်ေသာ ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမရှိေစဘဲ သယ်ယူပိုေ
္ဓ ဆာင်ရမည်။
(ခ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေနစဉ် ယိုဖိတ်မှုနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ

မှု မရှိေစရန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵအလိ
ိ
ု
သယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ်ယာဉ်ေပ္ဒ၌
်အလ

်တို္ဓ

်

ျေထုပ်ပိုဵရမည်ဴအပပင်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵ၊
ိ

ပမာဏ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာအညွှန်ဵ
နှငဴ် ဂုဏ်သတ္တိဆိုင်ရာအချေ

် စနစ်တ

ျေင်ထိခုိ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

ုဒ်နဳပါတ်၊ ရုပ်ပုဳအမှတ်အသာဵတဳဆိပ်
ို ထင်ရှာဵပမင်သာစွာ ေဖာ်ပပထာဵ

ရမည်။
(ဂ)

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစန
ွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်ယာဉ်မျောဵတွင် ပမန်မာ
ဘာသာစ
စ

ာဵပဖငဴ် “ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့ပ
် စ်ပစ္စည်ဵ” သို္ဓမဟုတ် အဂေလိပ်ဘာသာ

ာဵပဖငဴ် “HAZARDOUS WASTE” ဟူေသာ စာတန်ဵအာဵ ထင်ရှာဵပမင်သာစွာ

ေရဵသာဵေဖာ်ပပရမည်။
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(ဃ)

အထ

်အပိုဒ်ခွဲ(ခ)နှငဴ်(ဂ)တို္ဓပါ

ဂုဏ်သတ္တိဆိုင်ရာအချေ

အမှတ်အသာဵတဳဆိပ်မျောဵနှငဴ် စာတန်ဵမျောဵ
ေစရန် ေဆာင်ရွ
(င)

်အလ

ို အလွယ်တ

်မျောဵ၊

ရုပ်ပုဳ

ူ ပျေ

်ပပယ်ပခင်ဵမရှိ

ာင်ဵတစ်ေလျှော

်တွင် စွန့်ပစ်

်ထာဵရမည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ရာလမ်ဵေက

ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်မိတ္တူနှငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်
တမ်ဵပုဳစဳ အပါအဝင် လိုအပ်ေသာ စာရွ

်စာတမ်ဵမျောဵ

ို တစ်ပါတည်ဵယူေဆာင်

လာရမည်။
(စ)

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်ယာဉ်ေပ္ဒတွင်

ေရှဵဦဵပပုစုပခင်ဵေဆဵအိတ်

သို္ဓမဟုတ်

ေဆဵေသတ္တာ၊ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵအလိ
ိ
ု

် သငဴ်

ေလျော်သညဴ်

်

အေထာ

မီဵသတ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊

်အ

ူပပုပစ္စည်ဵမျောဵ၊

အေရဵေပ္ဒသုဳဵစွဲနိုင်သညဴ်
ိုယ်ခန္ဓာ

ာ

ွယ်ေရဵ

အသ

ယ်

ိရိယာနှငဴ် ဝတ်စမ
ုဳ ျောဵ

ပါရှိရမည်အ
ဴ ပပင် ယာဉ်ေမာင်ဵမျောဵနှငဴ် ယာဉ်လုပ်သာဵမျောဵအာဵ ယင်ဵပစ္စည်ဵမျောဵ
ို စနစ်တ
(ဆ)

ျေဝတ်ဆင်သဳဵု စွဲတတ်ေစရန် ေလဴ

ျေငဴ်သင်က

ာဵထာဵရမည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေနစဉ် မေတာ်တဆပဖစ်ပွာဵမှု ေလျောဴနည်ဵေစ
ေရဵနှငဴ် ပဖစ်ပွာဵလာပါ

ချေ

်ချေင်ဵေဆာင်ရွ

်ရမညဴ်အချေ

်မျောဵအာဵ ယာဉ်

ေမာင်ဵမျောဵနှငဴ် ယာဉ်လုပ်သာဵမျောဵ ို အသိေပဵလမ်ဵညွှန်မှုမျောဵ ပပုလုပ်ထာဵရမည်။
(ဇ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပိုေ
္ဓ ဆာင်သညဴ်ယာဉ်

ို ပမို့၊ ရပ်

အတွင်ဵ ရပ်နာဵပခင်ဵ လုဳဵဝမပပုလုပ်ရန်နှငဴ် စ
အဆိုပါယာဉ်
(ဈ)

ျေဵရွာမျောဵ

်ရမည်။

ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆ ်သွယေ
် ရဵဝန်က ီဵ

တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ ခွငဴ်ပပုထုတ်ေပဵထာဵသညဴ် သယ်ယူပို္ဓေဆာင်

ေရဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိထာဵရမညဴ်အပပင် ဗဟိုက
ထာဵသညဴ်

်နင
ှ ဴ် ေ

ိရိယာချေု့ယွ
ိ င်ဵမှု ပဖစ်ေပ္ဒပါ

ို အပမန်ဆုဳဵဖယ်ရှာဵနိုင်ေရဵ ေဆာင်ရွ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ရာတွင်
ဌာန

်

ွ

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွ့ဲ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ပါ

ထုတ်ေပဵ
သတ်မှတ်

ထာဵေသာယာဉ်မျောဵပဖငဴ်သာ အသုဳဵပပုရမည်။
(ည)

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်ယာဉ်အာဵ ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဆ
ဴ်

်သွယ်ေရဵဝန်က

ီဵဌာန

တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ ခွငဴ်ပပုထုတ်ေပဵထာဵသညဴ် သတ်မှတ်လိုင်စင်ရရှိထာဵသူ
ို ာ ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ်ပပုရမည်။
သ
(ဋ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို အန္တရာယ်

လုဳေလာ

ဳဴခိုင်မှုရှိသညဴ်ယာဉ်မျောဵ

်ေသာက

င်ဵရှင်ဵစွာ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်နိုင်ေရဵအတွ
ိုသာ အသုဳဵပပုရမည်။

်
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(ဌ)

ဂုဏ်သတ္တိမတူေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

(ဍ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအစိုင်အခဲမျောဵ

ို အတူတ

ွ သယ်ေဆာင်ပခင်ဵမပပုရ။

ို အလုဳပိတ်ယာဉ် သို္ဓမဟုတ် အလုဳပိတ်

ွန်တိန်နာ

ပါေသာယာဉ်တို္ဓပဖငဴ် သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ရမည်ပဖစ်ပပီဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေနစဉ် မညီ
ညာေသာ လမ်ဵမျေ

်နှာပပင်ေက

ာငဴ် တုန်ခါမှုမျောဵပဖစ်ေပ္ဒပါ

အဝင် ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵမျောဵ ဖိတ်စဉ်မှုမရှိေစရန် စီမဳေဆာင်ရွ
(ဎ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအရည်မျောဵ

ွန်တိန်နာအပါ
်ထာဵရမည်။

ို ယင်ဵတို္ဓ၏ဂုဏ်သတ္တိအေပ္ဒမူတည်၍ ယိုစမ
ိ ်ဴမှုနှငဴ်

ဓာတ်ပပုမှုမရှိသညဴ် ေရွှေ့ေပပာင်ဵနိုင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် အေသတပ်ဆင်ထာဵေသာ
Tank Container ပါ ယာဉ်ပဖငဴ် သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ရမည်။
(ဏ)

မေတာ်တဆမှုပဖစ်ပွာဵပါ
နှငဴ်အညီ လို

(တ)

်မျောဵ

်ရမည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵေနရာသို္ဓ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်
ပပီဵပါ

(ထ)

န
် ာေဆာင်ရွ

နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊နည်ဵဥပေဒ ၆၀ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချေ

ယာဉ်သန့်ရှင်ဵေရဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ

ို အဆိုပါလုပ်ငန်ဵေနရာ၌ပင် ေဆာင်ရွ

်ရမည်။

်ရှိေစသူထဳမှ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ အပါအဝင်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ်အခါတိုင်ဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ
မှတ်တမ်ဵပုဳစဳ

ို

အသုဳဵပပုရမညဴ်အပပင်

ေနာ

်ဆ

ဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳအသုဳဵပပုပုဳနည်ဵစဉ်အတိုင်ဵ လို

်တွဲ(၃)ပါ
န
် ာေဆာင်ရွ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
်ရမည်။

(ဒ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳ

(ဓ)

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစန
ွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအပါအဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ သယ်ယူ
ပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍
ပထမပတ်အတွင်ဵ ေနာ

ုိ ငါဵနှစအ
် ထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။

နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစ
ဳ ာ
်ဆ

်တွဲ(၅)ပဖငဴ် ဗဟိုက

ီဵက

ို

နှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလ

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ တင်ပပ

ရမည်။
(န)

သ
ေရာ

၁၀။

်ဆိုင်ရာစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မျောဵ
်စစ်ေဆဵပါ

နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၄၈ အရ လာ

ခွငဴ်ပပုရမည်။

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည် (

)

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသည်ဴလုပ်ငန်ဵ

ို လုပ်

င
ို ်ေဆာင်ရွ

အရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စဳသတ်မှတ်ချေ
လို

န
် ာေဆာင်ရွ

်ရမည်။

်ရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒမျောဵ

်၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵတို္ဓနှငဴ် အညီ
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(ခ)

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်

လုပ်

ရွ

် မိမိလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပဖငဴ်ပဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် အပခာဵအဖွဲ့

်နင
ို ်ေရဵအတွ

အစည်ဵ၏ အ
ဆိုင်ရာ

ေဘဵအန္တရာယ်

ူအညီပဖငဴ်ပဖစ်ေစ ေဘဵအန္တရာယ်

အသိပညာေပဵပခင်ဵ၊

ိုယ်ခန္ဓာ

ာ

ွယ်ေရဵ

ပခင်ဵ နှငဴ် ယင်ဵတို္ဓ
(ဂ)

င
ို ်ေနသူမျောဵအာဵ

သင်က

ာဵေလဴ

င်ဵရှင်ဵစွာေဆာင်

င်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်
ျေင်ေ
ဴ ပဵပခင်ဵ၊

သငဴ်ေလျော်သညဴ်

ိရိယာနှငဴ်ဝတ်စမ
ုဳ ျောဵ အခမဲဴလုဳေလာ

ို ဝတ်ဆင်အသုဵဳ ပပုေစပခင်ဵတို္ဓ

ျေန်ဵမာေရဵ

ို ေဆာင်ရွ

်စွာ ထုတ်ေပဵ
်ရမည်။

လုပ်ငန်ဵခွင်၌ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ ဖိတ်စဉ်ပခင်ဵ၊ ယိုစမ
ိ ဴ်ပခင်ဵ၊ မီဵေလာင်ပခင်ဵနှငဴ်
ေပါ

်

ပွဲ ခင်ဵစသညဴ် မေတာ်တဆမှုမျောဵ မပဖစ်ပွာဵေစရန် အသိပညာေပဵပခင်ဵ၊

အေရဵေပ္ဒသုဳဵစွဲနုင
ိ ်သညဴ် အသ

်

လုဳခခုဳေရဵပစ္စည်ဵ

ိုယ်ခန္ဓာ

လုဳခခုဳေရဵ
အတွ
က

ိရိယာအမျေုဵအစာဵတိ
ိ
ု္ဓအာဵ

်၊

ိုတင်

ိရိယာမျောဵ၊

ယ်အေထာ
ာ

်အ
ွယ်ေရဵ

ွယ်ေရဵစီမဳချေ

ိရိယာ နှငဴ်ဝတ်စမ
ုဳ ျောဵ၊

အသုဳဵပပုနည်ဵနှငဴ်

သယ်ယူေရွှေ့ေပပာင်ဵနိုင်ေသာလမ်ဵေက
ာ

ူပပုပစ္စည်ဵမျောဵ၊ မီဵေဘဵ

ာင်ဵ

ယင်ဵတို္ဓ၏အေရ
စသည်တို္ဓပါဝင်ေသာ

်နှငဴ် မေတာ်တဆမှုမျောဵပဖစ်ပွာဵပါ

ပဖစ်ပွာဵသညဴ်

ဧရိယာအတွင်ဵရှိ လူမျောဵအာဵ လှုဳ့ေဆာ်အသိေပဵပခင်ဵ၊ Fire Alarm မျောဵအာဵ
အသဳပမည်ေစပခင်ဵ၊ မီဵသတ်ေဆဵဘူဵ သို္ဓမဟုတ် မီဵပငိမ်ဵသတ်နင
ို ်သညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
အာဵ

အသုဳဵပပုပခင်ဵ၊
ာင်ဵက

မီဵမ

ူဵေစရန်

ေဆာင်ရွ

ဖုန်ဵဆ

်အေက

မျောဵနှငဴ်

ေရအပမဲတမ်ဵရရှိနုင
ိ ်မညဴေ
် နရာမျောဵ

်ပခင်ဵ၊

ာဵပခင်ဵ၊ မီဵသတ်ယာဉ်မျောဵအတွ

ရာက
(ဃ)

ီဵက

အဆိုပါယာဉ်

်နင
ို ်သညဴ် အေထာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

(စ)

ို ေရဵဆွဲ၍ သ

ို သ

်ဆိုင်

်ဆိုင်ရာေနရာတွင်

်အပဳဴပစ္စည်ဵမျောဵ ထာဵရှိရမည်။

ို လ

်ခဳရရှိပပီဵေနာ

် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵအလိ
ိ
ု
ို ရ

်

်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ

်ရမည်။

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴလ
် ုပ်ငန်ဵလိုင်စင်၌ ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် အညွှန်ဵ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
အ

စသည်တို္ဓ

ို သန့်ရှင်ဵေရဵပပုလုပ်နင
ို ်ရန် သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်

သငဴ်ေလျော်ေသာနည်ဵပညာပဖငဴ် ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵ
ေဆာင်ရွ

်လမ်ဵ

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ တင်ပပထာဵရမည်။

ချေထာဵပပီဵပါ

(င)

်ေပဵပခင်ဵ

်တို္ဓ

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ်ယာဉ်ေပ္ဒမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ရွ

် ဝင်လမ်ဵ၊ ထွ

ေဆာင်ရွ

ပါဝင်ေသာ အေရဵေပ္ဒအေပခအေန တုဳ္ဓပပန်မညဴ်စီမဳချေ

မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ

ို သန့်စင်မှုပပုလုပ်ပပီဵေနာ

ျေန် (Residue) မျောဵ

အညီ စွန့်ပစ်ရမည်။

် ထွ

ုဒ်နဳပါတ်ပါ

်ရှိလာသညဴ် အက

င်ဵ

ို လိုင်စင်၌ေဖာ်ပပထာဵေသာ စွန့်ပစ်မညဴ်နည်ဵစဉ်နှငဴ်
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(ဆ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို ေပမဖို္ဓစွန့်ပစ်ပခင်ဵနှငဴ် မီဵရှို့ဖျေ

သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵ
ထာဵေသာ စဳနှုနဵ် သတ်မှတ်ချေ
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ၊ ညွှန်က
(ဇ)

ျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က
်မျောဵအပပင် သ

ာဵချေ

ီဵဌာန

ို

ထိခုိ

်မှု

ို

ာ

်မျောဵနှငဴ်အညီ လို

်ညေ
ီ သာ ေအာ

ေဆာင်ရွ
မီဵရှို့ဖျေ

ွယ်နိုင်ရန်

နိုင်ငဳတ

သတ်မှတ်

်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒမျောဵ၊
န
် ာေဆာင်ရွ

ေပမဖို္ဓစွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုလုပ်ရာ၌ ပဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်သညဴ် ယိုစမ
ိ မ
ဴ် ှုေက
ေရ

(ဈ)

်ဆီဵပခင်ဵ ပပုလုပ်ရာတွင်

်ရမည်။

ာငဴ် ေပမေအာ

ာစဳနှုနဵ် သတ်မှတ်ချေ

်

်မျောဵနှငဴ်

်ခအ
ဳ ခင်ဵမျောဵပဖစ်သညဴ် Landfill Liner မျောဵ

ို စီမဳ

်ထာဵရမည်။
်ဆီဵပခင်ဵပပုလုပ်ရာတွင် ေလထုထဲသို္ဓ အဆိပ်ဓာတ်ေငွ့မျောဵ ပျေ ဳ့လွငဴ်မှု

မရှိေစေရဵအတွ

်

ာ

ွယ်ထာဵသညဴ် အစီအမဳမျောဵပါရှိရမည်ဴအပပင် ထုတ်

လွှတ်အခိဵု အေငွ့၏အရည်အေသွဵသည် အမျေုဵသာဵပတ်
ိ
ဝန်ဵ

ျေင်ဆိုင်ရာ အရည်

အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်ဵညွှန်ချေ

်မျောဵနှငဴ်

်မျောဵပါ စဳသတ်မှတ်ချေ

ို

်ညီ

ရမည်။
(ည)

ေပမဖို္ဓစွန့်ပစ်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မီဵရှို့ဖျေ

်ဆီဵပခင်ဵ ပပုလုပ်ရာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

အမျေုဵအစာဵေပ္ဒမူ
ိ
တည်၍ ယင်ဵတို္ဓ၏ဂုဏ်သတ္တိမျောဵ မတူညီေသာေက
ပစ္စည်ဵမျောဵ
(ဋ)

ို ခွပဲ ခာဵေဆာင်ရွ

်ရမည်။

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအပါအဝင်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳ
(၃)ပါ

ာငဴ် စွန့်ပစ်

ေနာ

်ဆ

်တွဲ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳအသုဳဵပပုပုဳနည်ဵစဉ်အတိုင်ဵ

လို

န
် ာ

ေဆာင်ရွ

ုိ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍

အသုဳဵပပုရမည်ဴအပပင်

်ရမည်။

(ဌ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳ

(ဍ)

စွန့်ပစ်ပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍
ပထမပတ်အတွင်ဵ ေနာ

ုိ ငါဵနှစအ
် ထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။

နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစ
ဳ ာ
်ဆ

်တွဲ(၆)ပဖငဴ် ဗဟိုက

ီဵက

ို

နှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလ
ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ တင်ပပ

ရမည်။
(ဎ)

သ

်ဆိုင်ရာစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မျောဵ

လာေရာ
၁၁။

်စစ်ေဆဵပါ

နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၄၈ အရ

ခွငဴ်ပပုရမည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵတိသ
ု္ဓ ည် တည်ဆဲ

ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ အမိန့်ေက
နှငဴ်အညီ လို

န
် ာေဆာင်ရွ

်ရမည်။

ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်က

ာဵချေ

်၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ

11

၁၂။

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

နှငဴ် နိုင်ငဳအတွင်ဵမှတစ်ဆငဴ် ပဖတ်သန်ဵ
လ
ေ

ပပည်တွင်ဵသို္ဓတင်သွင်ဵပခင်ဵ၊ ပပည်ပသို္ဓတင်ပို္ဓပခင်ဵ

ုန်သွယ်ပခင်ဵမျောဵပပုလုပ်ပါ

ပမန်မာနိုင်ငဳ

အတည်ပပု

်ခထ
ဳ ာဵေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်အပခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ နယ်စပ်ပဖတ်
ျော်သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵဆိုင်ရာ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူညီချေ

နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊
လို

ို

အမိန့်ေက

ာ်ပငာစာ၊

အမိန့်၊

ညွှန်က

ာဵချေ

်နှငဴ်

်မျောဵ၊ တည်ဆဲ ဥပေဒ၊
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ

ို

န
် ာရမည်။

၁၃။

ျေန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာေစာငဴ်ေရှာ

သတ္တိက

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ေပါ

်

်မှုလုပ်ငန်ဵမျောဵမှထွ

်ရှိသညဴ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ေရဒီယို

ွဲေစတတ်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵသည် ဤအမိန့န
် င
ှ မ
ဴ် သ

ဆိုင်ေစဘဲ ယင်ဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဆ
ဴ်

်စပ်သညဴ် တည်ဆဲဥပေဒမျောဵအရ ေဆာင်ရွ

၁၄။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လူေနအိမ်ရာမျောဵမှထွ

စည်ပင်သာယာေရဵေ

်ရှိေသာ

ို

စွန့်ပစ်ရာတွင်

ာ်မတီ၊ စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့မျောဵ၏ လမ်ဵညွှန်က

ီဵက

်

်ရမည်။
သ

်ဆိုင်ရာ

ပ်မှုပဖငဴ် စွန့်ပစ်

ရမည်။
၁၅။

အစိုဵရဌာနမျောဵ၏ ဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵ

မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ သီဵပခာဵညွှန်က
ရွ

်ရမည်ပဖစ်ပပီဵ မရှိေသာ

ာဵချေ

ိုအသုဳဵပပုသညဴ် ဓာတ်ခဲခ
ွ န်ဵမျောဵသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

်ရှိပါ

ယင်ဵညွှန်က

ာဵချေ

ိစ္စရပ်မျောဵတွင် ဤအမိန့်ပါပပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵအတိုင်ဵ လို
မ
် ျောဵ

ို လို

န
် ာေဆာင်

န
် ာေဆာင်ရွ

်

ရမည်။

ေဒါ
ဥ
ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ
တာဵဆီဵ
စာအမှတ်၊ ၁၅၀၁(၁)/ စမရ(၄-ဥ) /၂၀၂၁ ၀၂၆ )
ရ

် စွဲ

၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ

၉

ရ

်

ာ

်တာစိုဵနိင
ု ်
္ကဋ္ဌ

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှ

ွယ်ေရဵ ဗဟိုက

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့
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ေနာ

်ဆ

်တွ(ဲ ၁)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳ
၁။

ပဖည်ဴစွ

်ရမည်ဴအချေ

်မျောဵ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

အေကကာင်ဵအရာ

ထွကရ
် ိေ
ှ စသူ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵ

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

ရရှိသူ

အမည်
လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊
ုမ္ပဏီအမည်နှငဴ်
ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်အမှတ်
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်
ေရဵ

တ်ပပာဵအမှတ်

သို္ဓမဟုတ်
နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်
သို္ဓမဟုတ်
နိုင်ငဳပခာဵသာဵနိုင်ငဳ
လ
ဆ
ဖ

ဵူ

်မှတ်အမှတ်
်သွယ်ရန် ဖုန်ဵနဳပါတ်၊
်စ်နဳပါတ်၊

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ
လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊
ုမ္ပဏီ လိပ်စာ အပပညဴ်အစုဳ
သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်ယာဉ်
အမျေုဵအစာဵ
ိ
/ ယာဉ်အမှတ်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵ

(

) မှ

(

) မှ

(

) မှ

ပုဳစဳ ေပဵပို္ဓမညဴ် အစီအစဉ်

(

) သို္ဓ

(

) သို္ဓ

(

) သို္ဓ

စတင်

လ

ထွ ်ခွာချေန်ိ

ရရှိချေန်ိ

ရရှိချေန်ိ

အတည်ပပု

အတည်ပပု

အတည်ပပု

လ

လ

လ

်မှတ်

သယ်ယူ

(

)မှ

ပို္ဓေဆာင်
မညဴ်ေနရာ

(

)သို္ဓ

်ခဳ

်မှတ်

လွှဲေပပာင်ဵ
ေပဵပို္ဓ
ပပီဵစီဵသညဴ်
အချေန်ိ

လ

်ခဳ

်မှတ်

စွန့်ပစ်ပခင်ဵ
ပပုသညဴ်
လုပ်ငန်ဵ
ပပီဵစီဵသညဴ်
အချေန်ိ

အတည်ပပု

အတည်ပပု

လ

လ

်မှတ်

်မှတ်
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၂။

စဉ်

၃။

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာေဖာ်ပပချေ

်

စုစုေပါင်ဵပမာဏ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ၏

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

( ကီလိုဂရမ်

ဂုဏ်သတ္တိ/

ကွန်တိန်နာ

ဆိုင်ရာအညွှန်ဵကုဒ်နဳပါတ်

သို္ဓမဟုတ် လီတာ

ထပ်ေဆာင်ဵသတင်ဵ

အမျုဵအစာဵ
ိ

သို္ဓမဟုတ် တန်)

အြျက်အလက်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

င
ို ်တွယ်ပခင်ဵအတွ

် အထူဵညွှန်က

ာဵချေ

်နှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵသတင်ဵအချေ

မှတ်ြျက်

်အလ

်

________________________________________ ____________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
၄။

ုန်လမ်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေရဵ၊ ေရေက
မျောဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန်က

ာဵချေ

ာင်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေရဵတို္ဓနှငဴ် သ

်ဆိုင်သညဴ် ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ

်မျောဵနှငဴ်အညီ အန္တရာယ်သတိေပဵအမှတ်အသာဵ

ပ်ပခင်ဵနှငဴ် ထုပ်ပိုဵပခင်ဵမျောဵ

ပပုလုပ်ထာဵပါသည်။
၅။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ အမျေုဵအစာဵနှ
ိ
င်ဴပမာဏမှာ မှန်

န်ေက

ာင်ဵ ဝန်ခဳ

တိပပုပါသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွကရ
် ိေ
ှ စသူ
လ

်မှတ်

အမည်
၆။

………………………………
………………………………

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ
ေက

ာင်ဵ ဝန်ခဳ

ရ
် ှိေစသူထဳမှ သယ်ယူခဲဴေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ အမျေုဵအစာဵနှ
ိ
င်ဴပမာဏမှာ မှန်

န်

တိပပုပါသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ
လ

်မှတ်

အမည်
၇။

………………………………
………………………………

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူထဳမှ ရရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ အမျေုဵအစာဵနှ
ိ
င်ဴ
ပမာဏမှာ မှန်

န်ေက

ာင်ဵ ဝန်ခဳ

တိပပုပါသည်။

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ
လ

်မှတ်

အမည်

………………………………
………………………………

ေနာ
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်ဆ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵ၊
ိ
လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျုဵအစာဵတိ
ိ
ု္ဓပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာအညွှန်ဵကုဒ်နဳပါတ်မျာဵ
စဉ်
၀၁

အြန်ဵကဏ္ဍမျာဵ
တွင်ဵထွ

်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ စူဵစမ်ဵရှာေဖွပခင်ဵ၊ သတ္တုတူဵေဖာ်ပခင်ဵ၊ ေ

ျော

်

ျေင်ဵ

တူဵေဖာ်ပခင်ဵ၊ Physical နှငဴ် Chemical နည်ဵစဉ်မျောဵပဖင်ဴ သန့်စင်ပခင်ဵ
၀၂

စို

ပ
် ျေုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ၊ ဥယျောဉ်စို

လုပ်ငန်ဵ၊

သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵ၊

ပ
် ျေုဵပခင်
ိ
ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေရထဲတွင် စို
အမဲလို

ပ် ခင်ဵနှငဴ်

ပ
် ျေုဵေမွ
ိ ဵပမူေရဵ

ငါဵဖမ်ဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

အစာဵ

အစာပပင်ဆင်ပခင်ဵ နှင်ဴပပုပပင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ
၀၃

သစ်သာဵပပုပပင်ထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ နှငဴ် ပျေဉ်ချေပ်နှင်ဴပရိေဘာဂမျောဵ၊ ေပျောဴဖတ်၊ စ ္ကူနှင်ဴ
တ်ထူပပာဵ ထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

၀၄

သာဵေရ၊ သာဵေမွှဵနှင်ဴ အထည်အလိပစ
်

၀၅

ေရနဳချေ

်လုပ်ပခင်ဵ၊

်မှုလုပ်ငန်ဵမျောဵ

သဘာဝဓာတ်ေငွ့မျောဵသန့်စင်ပခင်ဵနှင်ဴ

ေ

ျော

်မီဵေသွဵအာဵ

အပူချေန်ိ ပမှင်ဴ သန့်စင်ပခင်ဵ(Pyrolytic Treatment) လုပ်ငန်ဵမျောဵ
၀၆

အင်ေအာ်ဂဲနစ်ဓာတုနည်ဵစဉ်မျောဵပဖငဴ်ပပုလုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျောဵ

၀၇

ေအာ်ဂဲနစ်ဓာတုနည်ဵစဉ်မျောဵပဖငဴ်ပပုလုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျောဵ

၀၈

Coating မျောဵ (သုတ်ေဆဵမျောဵ၊ အေရာင်တင်ဆီမျောဵနှင်ဴ က ည်လင်ေသာေက ေဆဵမျောဵ)၊ ေ ာ်
(Adhesive)မျောဵ၊ Sealant မျောဵနှင်ဴ ပုဳနိပ
ှ ်မင်မျောဵထုတ်လုပ်ပခင်ဵ၊ ပပုပပင်ေဖာ်စပ်ပခင်ဵ၊
ေထာ

်ပဳဴပခင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵပပုပခင်ဵ စသညဴ်လုပ်ငန်ဵ

၀၉

ဓာတ်ပုဳဖလင်ေဆဵစ

၁၀

အပူေပဵနည်ဵစဉ်မျောဵပဖငဴ်ပပုလုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ

၁၁

သတ္တုမျောဵနှငဴ်အပခာဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵ (Non-Ferrous Hydro-Metallurgy နည်ဵစဉ်ပဖငဴ်
ထုတ်ယူထာဵသညဴ်
မျေ

၁၂

်မလ
ှု ုပ်ငန်ဵ

သဳမဟုတ်ေသာအပခာဵေသာသတ္တုမျောဵ)အာဵ

ဓာတုနည်ဵပဖင်ဴ

်နှာပပင်ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵနှငဴ် Coating ပပုလုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

သတ္တုပစ္စညဵ် မျောဵနှင်ဴ
ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴစ

ပလတ်စတစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ
ပ
် ိုင်ဵဆိုင်ရာ မျေ

ပုဳေဖာ်ပခင်ဵ

(Shaping)နှင်ဴ

်နှာပပင်ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

်တွဲ(၂)
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စဉ်

အြန်ဵကဏ္ဍမျာဵ

၁၃

စွန့်ပစ်ဆီမျောဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ေလာင်စာဆီမျောဵ (အခန်ဵ (၅)၊ အခန်ဵ (၁၂) နှင်ဴ (၁၉) တွင်
ပါရှိေသာဆီမျောဵနှင်ဴစာဵသုဳဵဆီမျောဵ မှလွဲ၍)

၁၄

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်၊ ေအဵခဲေစရန်သုဳဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ တွန်ဵအာဵေ
သုဳဵရေသာပစ္စည်ဵမျောဵမှ ထွ

၁၅

ာင်ဵေစရန်

်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ (၀၇ နှင်ဴ ၀၈ မှ လွဲ၍)

စွန့်ပစ်ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵမျောဵ (စုပ်ယူနင
ို ်သည်ပ
ဴ စ္စည်ဵမျောဵ၊ က

မ်ဵတို

အ
် ဝတ်မျောဵ၊ စစ်

ထုတ်ေပဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသညဴ် အ

ာအ

ွယ်ပပု

လုပ်ေသာ အဝတ်စမျောဵ)
၁၆

စာရင်ဵ၌ အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၇

ေဆာ

်လုပ်ပခင်ဵနှင်ဴ ပဖိုဖျေ

ထာဵေသာေပမက
၁၈

်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ (ညစ်ညမ်ဵေပမေနရာမျောဵမှ တူဵေဖာ်

ီဵ အပါအဝင်)

လူ သို္ဓမဟုတ် တိရစ္ဆာန်တို္ဓ၏

ျေန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာ

သည်ဴ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျောဵ(ရုတ်တရ

်

်မှုနှင်ဴ/ သို္ဓမဟုတ် ဆ

ျေန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာ

လာပခင်ဵ မဟုတ်သညဴ် မီဵဖိုေချောင်နှင်ဴ စာဵေသာ

စ
် ပ်

်မှုမှ ပဖစ်ေပ္ဒ

်ဆိုင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵမှ လွဲ၍

(Except Kitchen and Restaurant Wastes not arising from Immediate
Health Care))
၁၉

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့ခ
် သ
ွဲ ညဴ်လုပ်ငန်ဵမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ပပင်ပ စွန့်ပစ်ရည် သန့်စင်
စ

်ရုဳမျောဵ နှင်ဴ စ

်မှုလုပ်ငန်ဵသုဳဵေရနှင်ဴလူသာဵမျောဵ သုဳဵစွဲရန် ရည်ရွယ်သညဴ် ေရမျောဵ

ပပုပပင်ထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ
၂၀

သီဵပခာဵစီစုေဆာင်ဵထာဵသညဴ်အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ အပါအဝင်ပဖစ်ေသာ စည်ပင်သာယာ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ( အိမ်ရာမျောဵမှစွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငအ
ဴ် လာဵတူ စီဵပွာဵပဖစ်လုပ်ငန်ဵ၊
စ

်မှုလုပ်ငန်ဵ နှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ )
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵ၊
ိ
လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျုဵအစာဵတိ
ိ
ု္ဓပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကုဒ်နဳပါတ်မျာဵ
၀၁

တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စူဵစမ်ဵရှာေဖွြြင်ဵ၊ သတ္တုတူဵေဖာ်ြြင်ဵ၊ ေကျာက်ကျင်ဵ
တူဵေဖာ်ြြင်ဵ၊ Physical နှငဴ် Chemical နည်ဵစဉ်မျာဵြဖင်ဴ သန့်စင်ြြင်ဵ

၀၁ ၀၁

တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵတူဵေဖာ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၁ ၀၁ ၀၁

သတ္တုပါဝင်ေသာတွင်ဵထွ

၀၁ ၀၁ ၀၂

သတ္တုမဟုတ်ေသာတွင်ဵထွ

၀၁ ၀၃

သတ္တုတွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ Physical နှငဴ် Chemical နည်ဵစဉ်မျာဵြဖင်ဴ

်ပစ္စည်ဵမျောဵတူဵေဖာ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ပစ္စည်ဵမျောဵတူဵေဖာ်ပခင်ဵမှ ထွ ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ထုတ်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၁ ၀၃ ၀၄*

ဆာလဖိုဒ်သတ္တုရိုင်ဵမျောဵထုတ်လုပ်သညဴ်နည်ဵစဉ်မှ
အက

င်ဵအ

အ

်စစ်ထွ

်ရှိေစသညဴ်

ျေန်မျောဵ (Acid - generating Tailings)

၀၁ ၀၃ ၀၅*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ အပခာဵအက

၀၁ ၀၃ ၀၆

၀၁ ၀၃ ၀၄ နှငဴ် ၀၁ ၀၃ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
အက

၀၁ ၀၃ ၀၇*

င်ဵအ

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ
လွဲ၍

ျေန်မျောဵ

သတ္တုပါဝင်ေသာ တွင်ဵထွ

်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ Physical နှငဴ် Chemical နည်ဵစဉ်

မျောဵပဖင်ဴ ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိသညဴ် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အပခာဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၁ ၀၃ ၀၈

၀၁ ၀၃ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ဖုန်မှုန့်နင
ှ ဴ် မှုန့်ည

်

ေနေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၁ ၀၃ ၀၉

၀၁ ၀၃ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ အလူမီနာ(alumina )

်ရှိေသာ အနီေရာင်ရွှေဳ့မျောဵ

၀၁ ၀၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၁ ၀၄

သတ္တုမဟုတ်ေသာတွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ Physical နှငဴ် Chemical နည်ဵစဉ်
မျာဵြဖင်ဴ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၁ ၀၄ ၀၇*

သတ္တုမဟုတ်ေသာတွင်ဵထွ
မျောဵပဖငဴ် ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ Physical နှငဴ် Chemical နည်ဵစဉ်
်ရှိသညဴ် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၁ ၀၄ ၀၈

၀၁ ၀၄ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍

ေ

ျော

်စရစ်ခဲနှငဴ်
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ေ

ျော

်တုဳဵအ

ွဲအစ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၁ ၀၄ ၀၉

စွန့်ပစ်သဲနှငဴ် ရွှေဳ့ေစဵမျောဵ

၀၁ ၀၄ ၁၀

၀၁ ၀၄ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ဖုန်မှုန့်နင
ှ ဴ် မှုန့်ည

ေ
် န

ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၁ ၀၄ ၁၁

၀၁ ၀၄ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
Rock Salt ထုတ်လုပ်ပခင်ဵနည်ဵစဉ်တို္ဓမှ ထွ

၀၁ ၀၄ ၁၂

လွဲ၍ ပိုတ

်( Potash )နှငဴ်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၁ ၀၄ ၀၇ နှငဴ် ၀၁ ၀၄ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
တွင်ဵထွ

်မျောဵ ေဆဵေက

ာပခင်ဵနှငဴ် သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အက

လွဲ၍

င်ဵအ

ျေန်

မျောဵနှငဴ် အပခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၁ ၀၄ ၁၃

၀၁ ၀၄ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

လွဲ၍ ေ

ျော

်ခဲပွ ခင်ဵ၊ ပဖတ်ပခင်ဵမှ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၁ ၀၄ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၁ ၀၅

လွန်ေဖာက်ြြင်ဵမှထွက်ရှိသညဴ် ရွှဳ့မျာဵနှင်ဴ အြြာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၁ ၀၅ ၀၄

လွန်ေဖာ

်ပခင်ဵမှထွ

်ရှိသညဴ် ေရချေုပါရှ
ိ ိေသာ ရွှေဳ့နှငဴ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၁ ၀၅ ၀၅*

လွန်ေဖာ

်ပခင်ဵမှထွ

်ရှိသညဴ် ဆီပါေသာ ရွှေဳ့နှင်ဴစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၁ ၀၅ ၀၆*

လွန်ေဖာ

်ပခင်ဵမှထွ

်ရှိသညဴ် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ ရွှေဳ့နှင်ဴ အပခာဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၁ ၀၅ ၀၇

၀၁ ၀၅ ၀၅ နှငဴ် ၀၁ ၀၅ ၀၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ေဖာ

၀၁ ၀၅ ၀၈

်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ဘရို

လွဲ၍ လွန်

်(Barite) ပါဝင်သညဴ် ရွှေဳ့နှငဴ်စန
ွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၁ ၀၅ ၀၅ နှင်ဴ ၀၁ ၀၅ ၀၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
လွန်ေဖာ

်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ

လွဲ၍

လိုရုဒ
ိ ်ပါဝင်သည်ဴ ရွှေဳ့နှင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၁ ၀၅ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂

စိုကပ
် ျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ၊ ဥယျာဉ်စက
ို ်ပျုဵြြင်
ိ
ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေရထဲတွင်စိုကပ
် ျုဵေမွ
ိ ဵြမူေရဵ
လုပ်ငန်ဵ၊ သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵ၊ အမဲလိုကြ် ြင်ဵနှငဴ် ငါဵဖမ်ဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ အစာဵ
အစာြပင်ဆင်ြြင်ဵ နှင်ဴြပုြပင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

၀၂ ၀၁

စိုကပ
် ျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ၊ ဥယျာဉ်စက
ို ်ပျုဵြြင်
ိ
ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေရထဲတွင်စိုကပ
် ျုဵေမွ
ိ ဵြမူေရဵ
လုပ်ငန်ဵ၊ သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵ၊ အမဲလိုကြ် ြင်ဵနှင်ဴ ငါဵဖမ်ဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိ
ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ
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၀၂ ၀၁ ၀၁

ေဆဵေက

ာပခင်ဵနှငဴ် သန့်ရှင်ဵပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၂ ၀၁ ၀၂

Animal Tissue စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၁ ၀၃

Plant Tissue စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၁ ၀၄

စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်မျောဵ (ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵမှလွဲ၍)

၀၂ ၀၁ ၀၆

တိရစ္ဆာန်မစင်၊

ျေင်ငယ်နှငဴ် ေပမကသဇာ(ပျေ

်စီဵေနေသာ ေ

ာ

်ပဲသီဵနှဳရိုဵတဳမျောဵ

ပါဝင်သညဴ)် ၊ သီဵပခာဵစီစုေဆာင်ဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ပပင်ပသန့်စင်မညဴ်ေရဆိုဵမျောဵ
၀၂ ၀၁ ၀၇

သစ်ေတာမှထွ

်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၁ ၀၈*

အန္တရာယ်ရှိေသာပစ္စည်ဵပါဝင်သည်ဴ စို

၀၂ ၀၁ ၀၉

၀၂ ၀၁ ၀၈ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

်ပျေုဵေရဵသု
ိ
ဳဵ ဓာတုစွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
လွဲ၍ စို

်ပျေုဵေရဵသု
ိ
ဳဵ ဓာတု

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၂ ၀၁ ၁၀

စွန့်ပစ်သတ္တုပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၂

အသာဵ၊ ငါဵနှင်ဴ တိရစ္ဆာန်အရင်ဵအြမစ်မှရရှိသည်ဴ အြြာဵအစာဵအစာမျာဵအာဵ
ြပင်ဆင်ြြင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၂ ၀၂ ၀၁

ေဆဵေက

၀၂ ၀၂ ၀၂

Animal Tissue စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၂ ၀၃

စာဵသုဳဵပခင်ဵနှင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအတွ

၀၂ ၀၂ ၀၄

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၀၂ ၀၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၃

သစ်သီဵမျာဵ၊ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်မျာဵ၊ ေကာက်ပဲသီဵနှဳမျာဵ၊ စာဵသုဳဵဆီမျာဵ၊ ကိုကိုဵ၊
ေကာ်ဖီ၊

ာပခင်ဵနှငဴ် သန့်ရှင်ဵပခင်ဵမှ ထွ

လက်ဖက်နှင်ဴ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

် မသင်ဴေလျော်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်ဵမျောဵ

ေဆဵရွက်ကကီဵမျာဵကို

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

ြပင်ဆင်ြြင်ဵနှင်ဴ

ြပုြပင်ြြင်ဵ

(သစ်သီဵယိုကဲဴသို္ဓ ကကာရှည်ြေ
ဳ အာင်ြပုြပင်၍ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ တေဆဵနှငဴ်တေဆဵ
အဆီအနှစ် (Yeast & Yeast Extract) ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ သကာရည်ြပုြပင်ြြင်ဵနှင်ဴ
အြျဉ်ေဖာက်ြြင်ဵ) တို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၂ ၀၃ ၀၁

ေဆဵေက

ာပခင်ဵ၊

သန့်ရှင်ဵပခင်ဵ၊

အခွဳနွှာပခင်ဵ၊

(Centrifuging) နှင်ဴ ခွဲထုတ်ပခင်ဵမှ ထွ
၀၂ ၀၃ ၀၂

တာရှည်ခပ
ဳ စ္စည်ဵမျောဵမှ ထွ

ဗဟိုခာွ အာဵပဖငဴ်

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

အနည်စုပခင်ဵ
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၀၂ ၀၃ ၀၃

ေဖျော်ရည်ပဖင်ဴ ခွထ
ဲ ုတ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၃ ၀၄

စာဵသုဳဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအတွ

် မသင်ဴေလျော်ေသာ

ဝတ္တုပစ္စညဵ် မျောဵ
၀၂ ၀၃ ၀၅

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၀၂ ၀၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၄

သကကာဵထုတ်လုပ်ြြင်ဵနည်ဵစဉ်မှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၂ ၀၄ ၀၁

သက

ာဵထုတ်လုပ်သညဴ်

ပခင်ဵ မှ ထွ

်ရှိသညဴ် ေပမက

ုန်က

်ရှိသညဴ် အနည်အနှစမ
် ျောဵ

မ်ဵပစ္စည်ဵ(Beet)အာဵ သန့်ရှင်ဵပခင်ဵ၊ ေဆဵေက

ာ

ီဵ

၀၂ ၀၄ ၀၂

Off-Specification Calcium Carbonate

၀၂ ၀၄ ၀၃

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၀၂ ၀၄ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၅

နို္ဓထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်ကုန်မျာဵ

ထုတ်လုပ်သညဴ်

်ရှိသညဴ် အနည်အနှစမ
် ျောဵ

စက်မှုလုပ်ငန်ဵမှ

ထွက်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၂ ၀၅ ၀၁

စာဵသုဳဵပခင်ဵနှင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအတွ

် မသင်ဴေလျော်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၅ ၀၂

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၀၂ ၀၅ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၆

မုန့်ဖုတ်ြြင်ဵနှင်ဴမုန့်မျုဵစု
ိ ဳထုတ်လုပ်သည်ဴ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်

်ရှိသညဴ် အနည်အနှစမ
် ျောဵ

ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၂ ၀၆ ၀၁

စာဵသုဳဵပခင်ဵနှင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအတွ

် မသင်ဴေလျော်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၆ ၀၂

တာရှည်ခပ
ဳ စ္စည်ဵမျောဵမှ ထွ

၀၂ ၀၆ ၀၃

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၀၂ ၀၆ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၇

အရက်နှင်ဴအရက်မဟုတ်ေသာ အေဖျာ်ယမကာမျာဵ(ေကာ်ဖီ၊ လက်ဖက်နှင်ဴ ကိုကိုဵ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
်ရှိသညဴ် အနည်အနှစမ
် ျောဵ

မှ လွဲ၍) ထုတ်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၂ ၀၇ ၀၁

ုန်က

မ်ဵပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ေဆဵေက

ာပခင်ဵ၊ သန့်စင်ပခင်ဵနှင်ဴ စ

ေအာင် (Reduction) ပပုလုပ်ပခင်ဵမှ ထွ
၀၂ ၀၇ ၀၂

အရ

်ချေ

်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ပဖငဴ်ေသဵငယ်
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၀၂ ၀၇ ၀၃

ဓာတုနည်ဵပဖင်ဴသန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၇ ၀၄

စာဵသုဳဵပခင်ဵနှင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအတွ

် မသင်ဴေလျော်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၂ ၀၇ ၀၅

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိသညဴ် အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၂ ၀၇ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၃

သစ်သာဵြပုြပင်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵ နှငဴ် ပျဉ်ြျပ်နှင်ဴပရိေဘာဂမျာဵ၊ ေပျာဴဖတ်၊
စက္ကူနှင်ဴ ကတ်ထူြပာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

၀၃ ၀၁

သစ်သာဵြပုြပင်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ပျဉ်ြျပ်နှင်ဴပရိေဘာဂမျာဵ ထုတ်လုပ်
ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မှ ထွက်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၃ ၀၁ ၀၁

စွန့်ပစ်ထာဵသည်ဴသစ်ေခါ

၀၃ ၀၁ ၀၄*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ လွှစာ၊ ေရွေပ္ဒစာ၊ ပဖတ်စမျောဵ၊ သစ်သာဵမျောဵ၊
က

၀၃ ၀၁ ၀၅

်နှင်ဴ သစ်သာဵအဆိ္ဓမ
ု ျောဵ

ိတ်သာဵမျောဵနှင်ဴ အထပ်သာဵမျောဵ

၀၃ ၀၁ ၀၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ပဖတ်စမျောဵ၊ သစ်သာဵမျောဵ၊ က

လွဲ၍ လွှစာ၊ ေရွေပ္ဒစာ၊

တ
ိ ်သာဵမျောဵနှင်ဴ အထပ်သာဵမျောဵ

၀၃ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၃ ၀၂

သစ်မျာဵတာရှည်ြေ
ဳ အာင်ြပုလုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၃ ၀၂ ၀၁*

ေဟလိုဂျေင်မပါဝင်သည်ဴ ေအာ်ဂဲနစ်သစ်တာရှည်ခေ
ဳ ဆဵ

၀၃ ၀၂ ၀၂*

လိုရင်ဵပါဝင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေအာ်ဂဲနစ်ပဒပ်ေပါင်ဵပါဝင်သည်ဴ သစ်တာရှည်ခဳေဆဵ

၀၃ ၀၂ ၀၃*

သတ္တုပါဝင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေအာ်ဂဲနစ်ပဒပ်ေပါင်ဵပါဝင်သည်ဴ သစ်တာရှည်ခဳေဆဵမျောဵ

၀၃ ၀၂ ၀၄*

အင်ေအာ်ဂဲနစ်သစ်တာရှည်ခေ
ဳ ဆဵမျောဵ

၀၃ ၀၂ ၀၅*

အန္တရာယ်ပဖစ်ေစသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အပခာဵသစ်တာရှည်ခေ
ဳ ဆဵမျောဵ

၀၃ ၀၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ သစ်တာရှည်ခေ
ဳ ဆဵမျောဵ

၀၃ ၀၃

ေပျာဴဖတ်၊စက္ကူနှင်ဴကတ်ထူြပာဵထုတ်လုပ်ြြင်ဵနှင်ဴ

ြပုလုပ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ

ထွကရ
် သ
ှိ ညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၃ ၀၃ ၀၁

စွန့်ပစ်ထာဵသည်ဴ သစ်ေခါ

၀၃ ၀၃ ၀၂

Green Liquor အနည်အနှစမ
် ျောဵ (Cooking Liquorအာဵ ပပန်လည်ရယူပခင်ဵမှ)

၀၃ ၀၃ ၀၅

စ

္ကူအေဟာင်ဵမှ စ

သညဴ် အနည်အနှစ်မျောဵ

်နှင်ဴသစ်သာဵ

္ကူအသစ် ပပန်လည်ထုတ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမှ မင်ချွတ်ထာဵ
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၀၃ ၀၃ ၀၇

စွန့်ပစ်စ

္ကူနှင်ဴ

တ်ထူပပာဵမျောဵအာဵ ေပျောဴဖတ်ပပုလုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမှ စ

်ပဖင်ဴ

ခွထ
ဲ ုတ်ထာဵသညဴ် အပယ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၃ ၀၃ ၀၈

Recycling ပပုလုပ်ရန်အတွ

် ရည်ရွယ်ထာဵသညဴ် စ

အမျေုဵအစာဵ
ိ
ခွဲထုတ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမှ ထွ
ထုဳဵနှစစ
် ွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၃ ၀၃ ၁၀

စ

်ပဖင်ဴခွဲထုတ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မှ ထွ

စွ

်ပစ္စည်ဵ နှင်ဴ Coating တို္ဓ၏ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၃

၀၃

၁၀

တွင်

်ရှိေသာ အမျှေင်အပယ်မျောဵ၊ အမျှေင်၊ ပဖည်ဴ

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

တ်ထူပပာဵမျောဵအာဵ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၃ ၀၃ ၀၉

၀၃ ၀၃ ၁၁

္ကူနှင်ဴ

လွဲ၍

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၃ ၀၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၄

သာဵေရ၊သာဵေမွှဵနှင်ဴ အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ

၀၄ ၀၁

သာဵေရနှင်ဴသာဵေမွှဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၄ ၀၁ ၀၁

သာဵေရမှ ခွထ
ဲ ုတ်ထာဵသညဴ် အသာဵမျောဵ၊ အဆီမျောဵ (Fleshings)နှငဴ်

ထုဳဵပဖင်ဴခွဲ

ထုတ်ထာဵသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၄ ၀၁ ၀၂

ထုဳဵေရာစပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၄ ၀၁ ၀၃*

Liquid Phase မပါရှိဘဲ ေဖျော်ရည်ပါဝင်သညဴ် Degreasing Waste မျောဵ

၀၄ ၀၁ ၀၄

ခရိမ
ု ီယမ် ပါဝင်ေသာ သာဵေရနယ်ထာဵသညဴ်အရည်(Tanning Liquor)

၀၄ ၀၁ ၀၅

ခရိမ
ု ီယမ် မပါဝင်ေသာ သာဵေရနယ်ထာဵသညဴ်အရည် (Tanning Liquor)

၀၄ ၀၁ ၀၆

အထူဵသပဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ

ခရိမ
ု ီယမ် ပါဝင်ေသာ

အနည်အနှစမ
် ျောဵ
၀၄ ၀၁ ၀၇

အထူဵသပဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ခရိမ
ု ီယမ် မပါဝင်ေသာ
အနည် အနှစ်မျောဵ

၀၄ ၀၁ ၀၈

ခရိမ
ု ီယမ် ပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်သာဵေရမျောဵ(Tanned Leather) (အပပာေရာင်
အချေပ်မျောဵ၊ Shaving စမျောဵ၊ ပဖတ်စမျောဵ၊ Buffing အမှုန်မျောဵ)

၀၄ ၀၁ ၀၉

အနာအဆာပပုပပင်ပခင်ဵနှင်ဴ အေချော

ိုင်ပခင်ဵတို္ဓမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၄ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၄ ၀၂

အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
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၀၄ ၀၂ ၀၉

ေပါင်ဵစပ်ထာဵသည်ဴ်ဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ

(Impregnated

Textile,

Elastomer,

Plastomer )မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၄ ၀၂ ၁၀

သဘာဝထုတ်

ုန်မျောဵ (ဥပမာ-အမဲဆီ၊ ဖေယာင်ဵစသည်)မှ ေအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၄ ၀၂ ၁၄*

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵပါဝင်သညဴ်

အေချော

ိုင်ပခင်ဵမှ

ထွ

်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၄ ၀၂ ၁၅

၀၄ ၀၂ ၁၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ အေချော

ုင
ိ ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိ

ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၄ ၀၂ ၁၆*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် ဆိုဵေဆဵပစ္စည်ဵနှင်ဴ ေရာင်ပခယ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၄ ၀၂ ၁၇

၀၄ ၀၂ ၁၆

တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ဆိုဵေဆဵပစ္စည်ဵနှင်ဴ

ေရာင်ပခယ် ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၄ ၀၂ ၁၉*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သညဴ် အနည်အနှစ်မျောဵ
၀၄ ၀၂ ၂၀

၀၄

၀၂

၁၉

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ရည် သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ
၀၄ ၀၂ ၂၁

ထုတ်လုပ်မှုမေဆာင်ရွ

လွဲ၍

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

်ရေသဵသည်ဴ အထည်အလိပ်အမျှေင်မျောဵမှ ထွ

်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျောဵ
၀၄ ၀၂ ၂၂

ထုတ်လုပ်မှုေဆာင်ရွ

်ပပီဵေသာ အထည်အလိပ်အမျှေင်မျောဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၄ ၀၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၅

ေရနဳြျက်လုပ်ြြင်ဵ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့မျာဵသန့်စင်ြြင်ဵနှင်ဴ ေကျာက်မီဵေသွဵအာဵ
အပူြျန်ိ ြမှင်ဴသန့်စင်ြြင်ဵ(Pyrolytic Treatment) လုပ်ငန်ဵမျာဵ

၀၅ ၀၁

ေရနဳြျက်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၅ ၀၁ ၀၂*

ဆာဵဖယ်ထုတ်ပခင်ဵမှ ထွ

၀၅ ၀၁ ၀၃*

Tank ေအာ

၀၅ ၀၁ ၀၄*

အ

၀၅ ၀၁ ၀၅*

ယိုဖိတ်ဆီမျောဵ (Oil Spills)

၀၅ ၀၁ ၀၆*

စ

်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျောဵ

်ေပခ အနည်အနှစမ
် ျောဵ (Tank Bottom Sludges)

်စစ်အယ်လ်

င
ို ်ဵ(Acid Alkyl) အနည်အနှစ်မျောဵ

်ရုဳ သို္ဓမဟုတ် စ

်

ိရိယာအာဵ ပပုပပင်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵမှ ထွ

ဝင်သညဴ် အနည်အနှစမ
် ျောဵ

်ရှိေသာ ဆီပါ
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၀၅ ၀၁ ၀၇*

အ

်စစ်

တ္တရာေစဵမျောဵ(Acid Tars)

၀၅ ၀၁ ၀၈*

အပခာဵ

၀၅ ၀၁ ၀၉*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ

တ္တရာေစဵမျောဵ
ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၅ ၀၁ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၀၅ ၀၁ ၁၀

ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၅ ၀၁ ၁၁*

ေလာင်စာမျောဵ

ို ေဘဴစ(် Base)နှင်ဴသန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၀၅ ၀၁ ၁၂*

အ

၀၅ ၀၁ ၁၃

ဘွိုင်လာသွင်ဵေရ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၅ ၀၁ ၁၄

အေအဵေပဵေ

၀၅ ၀၁ ၁၅*

သုဳဵစွဲပပီဵ Filter Clays

၀၅ ၀၁ ၁၆

ေရနဳအာဵဆာလဖာဖယ်ထုတ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်စစ်မျောဵပါဝင်ေသာဆီ

ာ်လဳမျောဵ(Columns) မှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ရှိေသာ ဆာလဖာပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၅ ၀၁ ၁၇

တွင်ဵထွ

၀၅ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၅ ၀၆

ေကျာက်မီဵေသွဵအာဵ အပူြျန်ိ ြမှင်ဴသန့်စင်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၅ ၀၆ ၀၁*

အ

၀၅ ၀၆ ၀၃*

အပခာဵ

၀၅ ၀၆ ၀၄

အေအဵေပဵေ

၀၅ ၀၆ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၅ ၀၇

သဘာဝဓာတ်ေငွ့အာဵသန့်စင်ြြင်ဵနှင်ဴ

်စစ်

်

တ္တရာေစဵ (Bitumen)

တ္တရာေစဵမျောဵ(Acid Tars)
တ္တရာေစဵမျောဵ
ာ်လဳမျောဵ(Columns) မှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵမှ

ထွက်ရှိသညဴ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၅ ၀၇ ၀၁*

မာ

ျေူရီပါဝင်ေနေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၅ ၀၇ ၀၂

ဆာလဖာပါဝင်ေနေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၅ ၀၇ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆

အင်ေအာ်ဂဲနစ်ဓာတုနည်ဵစဉ်မျာဵြဖငဴ် ြပုလုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ

၀၆ ၀၁

အက်စစ်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵ
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တို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၆ ၀၁ ၀၁*

ဆာလဖျေူရစ်အ

်စစ်နင
ှ ်ဴ ဆာလဖျေူရပ်စအ
်

၀၆ ၀၁ ၀၂*

ဟို

်ဒရို

၀၆ ၀၁ ၀၃*

ဟို

်ဒရိုဖလူအိုရစ်အ

၀၆ ၀၁ ၀၄*

ေဖာဴစ်ေဖာရစ်နှင်ဴ ေဖာဴစ်ေဖာရပ်စ်အ

၀၆ ၀၁ ၀၅*

နို

၀၆ ၀၁ ၀၆*

အပခာဵအ

၀၆ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၀၂

ေဘဴစ်မျာဵ (Bases) အာဵထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ

လိုရစ်အ

ထ
် ရစ်အ

်စစ်

်စစ်
်စစ်

်စစ်နှင်ဴ နို

ထ
် ရပ်စအ
်

်စစ်
်စစ်

်စစ်မျောဵ

အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၆ ၀၂ ၀၁*

ယ်လ်စီယမ်ဟို

်ေပဒာ

်ေပဒာ

်ဆိုဒ်

၀၆ ၀၂ ၀၃*

အမိုနီယမ်ဟို

်ဆိုဒ်

၀၆ ၀၂ ၀၄*

ဆိုဒီယမ်နှင်ဴ ပိုတ

၀၆ ၀၂ ၀၅*

အပခာဵေဘဴစ်(bases) မျောဵ

၀၆ ၀၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၀၃

ဆာဵမျာဵနှင်ဴယင်ဵတို္ဓ၏ေပျာ်ရည်မျာဵနှင်ဴ သတ္တုေအာက်ဆိုဒ်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊

်စီယမ်ဟို

်ေပဒာ

်ဆိုဒ်

ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၆ ၀၃ ၁၁*

ဆိုင်ယာနို

ပ
် ါဝင်သညဴ် ဆာဵခဲနှင်ဴေပျော်ရည်မျောဵ

၀၆ ၀၃ ၁၃*

Heavy Metals Arsenic, Lead, Cadmium, Mercury, Antimony, etc…
ပါဝင်သညဴ် ဆာဵခဲနှင်ဴ ေပျော်ရည်မျောဵ

၀၆ ၀၃ ၁၄

၀၆ ၀၃ ၁၁ နှငဴ် ၀၆ ၀၃ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍

ဆာဵခဲမျောဵနှငဴ် ေပျော်ရည်မျောဵ
၀၆ ၀၃ ၁၅*

Heavy Metals

Arsenic, Lead, Cadmium, Mercury, Antimony, etc…

ပါဝင်သညဴ် သတ္တုေအာ

်ဆိုဒ်မျောဵ

၀၆ ၀၃ ၁၆

၀၆ ၀၃ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ သတ္တုေအာ

၀၆ ၀၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ဆိုဒ် မျောဵ
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၀၆ ၀၄

၀၆ ၀၃ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵကလွဲ၍ သတ္တုပါဝင်ေနေသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၆ ၀၄ ၀၃*

အာဆင်ဵနစ်ပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၀၄ ၀၄*

မာ

၀၆ ၀၄ ၀၅*

အပခာဵHeavy Metals

ျေူရီပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
Lead, Cadmium, Antimony, Etc…

ပါဝင်သညဴ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၆ ၀၄ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၀၅

လုပ်ငန်ဵြွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် အနည်အနှစ်မျာဵ

၀၆ ၀၅ ၀၂*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိေပျော်ရည်မျောဵ

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၀၆ ၀၅ ၀၃

၀၆ ၀၅ ၀၂ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၀၆ ၀၆

လွဲ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

ဆာလဖာဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ
အသုဳဵြပုြြင်ဵ၊ ဆာလဖာဓာတုနည်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ ဆာလဖာဖယ်ထုတ်ြြင်ဵနည်ဵစဉ်
တိမ
ု္ဓ ှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၆ ၀၆ ၀၂*

အန္တရာယ်ရှိေသာဆာလဖိုဒ်ပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၀၆ ၀၃

၀၆ ၀၆ ၀၂ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ဆာလဖိုဒ်ပါဝင်ေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၆ ၀၆ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၀၇

ေဟလိုဂျင်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵနှင်ဴ
ေဟလိုဂျင်ဓာတုနည်ဵစဉ်မျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၆ ၀၇ ၀၁*

လျှေပ်စစ်သုဳဵဓာတ်ခဲပွ ခင်ဵမှထွ

်ရှိသညဴ်

ေ

ျော

်ဂွမ်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၆ ၀၇ ၀၂*

လိုရင်ဵထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ Activated Carbon မျောဵ

၀၆ ၀၇ ၀၃*

မာ

ျေူရီပါဝင်သညဴ် ေဘရီယမ်ဆာလဖိတ် အနည်အနှစ်မျောဵ

၀၆ ၀၇ ၀၄*

ေပျော်ရည်မျောဵနှင်ဴ အ

၀၆ ၀၇ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်စစ်မျောဵ(For example Contact Acid)

စွန့်ပစ်
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၀၆ ၀၈

ဆီလီကွနန
် ှင်ဴဆီလီကွနဆ
် င်ဴပွာဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊
ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၆ ၀၈ ၀၂*

အန္တရာယ်ရှိေသာSilicones ပါဝင်သည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

၀၆ ၀၈ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၀၉

ေဖာဴစ်ဖရပ်ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ
အသုဳဵြပုြြင်ဵနှင်ဴ ေဖာဴစ်ဖရပ်ဓာတုနည်ဵစဉ်မျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၆ ၀၉ ၀၂

ေဖာဴစ်ဖရပ်ေချော်မျောဵ

၀၆ ၀၉ ၀၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴ သို္ဓမဟုတ် ပါဝင်ေနသညဴ်
စီယမ်အေပခခဳေသာဓာတ်ပပုမှုမှ

ထွ

်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ယ်လ

(calcium-

based reaction wastes )
၀၆ ၀၉ ၀၄

၀၆ ၀၉ ၀၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ေသာ ဓာတ်ပပုမှုမှ ထွ

လွဲ၍

ယ်လစီယမ်အေပခခဳ

်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၀၉ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၁၀

နိုကထ
် ရိုဂျင်ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵ
နှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵ၊ နိုကထ
် ရိုဂျင်ဓာတုနည်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ ဓာတ်ေြမကသဇာထုတ်လုပ်
ြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၆ ၁၀ ၀၂*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၁၀ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၁၁

အင်ေအာ်ဂဲနစ်ေရာင်ြြယ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ

အလင်ဵပိတ်ေစသည်ဴအရည်မျာဵ

(Opacificiers) ထုတ်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၆ ၁၁ ၀၁

တို

ေ
် တနီယမ်ဒိုင်ေအာ

်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ

အေပခခဳေသာဓာတ်ပပုမှုမှ ထွ

ထွ

်ရှိေသာ

ယ်လစီယမ်

်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၁၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၆ ၁၃

အမျုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ အင်ေအာ်ဂဲနစ်ဓာတုနည်ဵစဉ်မှ ထွက်ရှိေသာ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၆ ၁၃ ၀၁*

အင်ေအာ်ဂဲနစ်အပင်

ာ

ွယ်သည်ဴ ထုတ်

ုနမ
် ျောဵ၊ သစ်တာရှည်ခဳပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ

အပခာဵ Biocides မျောဵ
၀၆ ၁၃ ၀၂*

အသုဳဵပပုပပီဵ Activated Carbon (၀၆ ၀၇ ၀၂ မှတစ်ပါဵ)
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၀၆ ၁၃ ၀၃

Carbon Black

၀၆ ၁၃ ၀၄*

ေ

၀၆ ၁၃ ၀၅*

က

၀၆ ၁၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇

ေအာ်ဂဲနစ်ဓာတုနည်ဵစဉ်မျာဵြဖငဴ် ြပုလုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ

၀၇ ၀၁

အေြြြဳေအာ်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴ

ျော

်ဂွမ်ဵထုတ်လုပ်သည်ဴနည်ဵစဉ်မှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ခုဵိ မှိုင်ဵမျောဵ

ြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၇ ၀၁ ၀၁*

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၁ ၀၃*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊ ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်

ရည်မျောဵ
၀၇ ၀၁ ၀၄*

အပခာဵေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊ ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၁ ၀၇*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သညဴ် Still Bottom မျောဵနှင်ဴ ဓာတ်ပပု အက

၀၇ ၀၁ ၀၈*

အပခာဵ Still Bottom မျောဵနှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၁ ၀၉*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှင်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵ

င်ဵအ

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

ျေန်မျောဵ

မျောဵ
၀၇ ၀၁ ၁၀*

အပခာဵစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှငဴ် သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၁ ၁၁*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၀၇ ၀၁ ၁၂

၀၇ ၀၁ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၇ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၂

ပလတ်စတစ်၊ ဓာတုရာဘာနှင်ဴ လူတို္ဓြပုလုပ်ထာဵေသာအမျှင်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊
ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၇ ၀၂ ၀၁*

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၂ ၀၃*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ
ေပျော်ရည်မျောဵ

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ

မူလ
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၀၇ ၀၂ ၀၄*

အပခာဵေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊ ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၂ ၀၇*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သညဴ် Still Bottom မျောဵနှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၂ ၀၈*

အပခာဵ Still Bottom မျောဵနှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၂ ၀၉*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)နှင်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူ

င်ဵအ

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

ျေန်မျောဵ

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၇ ၀၂ ၁၀*

အပခာဵစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)နှငဴ် သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၂ ၁၁*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ

၀၇ ၀၂ ၁၂

ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၇

၀၂

၁၁

တွင်

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ

စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၇ ၀၂ ၁၃

စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်မျောဵ

၀၇ ၀၂ ၁၄*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ ပဖည်ဴစွ

်ပစ္စည်ဵမျောဵမှ ထွ

်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၇ ၀၂ ၁၅

၀၇ ၀၂ ၁၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

လွဲ၍ ပဖညဴစ
် ွ

်ပစ္စည်ဵမျောဵမှ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၂ ၁၆*

အန္တရာယ်ရှိ Silicones ပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၂ ၁၇

၀၇ ၀၂ ၁၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ Silicones ပါဝင်ေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၇ ၀၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၃

ေအာ်ဂဲနစ်ဆိုဵေဆဵမျာဵနှင်ဴ
ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊

ေရာင်ြြယ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ

ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊

ြပုြပင်

ထွက်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်

အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ

ပစ္စည်ဵမျာဵ (၀၆ ၁၁ မှလွဲ၍)
၀၇ ၀၃ ၀၁*

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၃ ၀၃*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ

ေပျော်ရည်မျောဵ
၀၇ ၀၃ ၀၄*

အပခာဵေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊ ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၃ ၀၇*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သညဴ် Still Bottom မျောဵနှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

မူလ
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၀၇ ၀၃ ၀၈*

အပခာဵ Still Bottom မျောဵ နှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

၀၇ ၀၃ ၀၉*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှင်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵစုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၃ ၁၀*

အပခာဵစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှငဴ် သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၃ ၁၁*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၀၇ ၀၃ ၁၂

၀၇

၀၃

၁၁

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၇ ၀၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၄

ေအာ်ဂဲနစ် အပင်ကာကွယ်သည်ဴထုတ်ကုနမ
် ျာဵ (၀၂ ၀၁ ၀၈ နှင်ဴ ၀၂ ၀၁ ၀၉
မှလွဲ၍)၊ သစ်တာရှည်ြဳပစ္စည်ဵမျာဵ (၀၃ ၀၂ မှလွဲ၍) နှင်ဴအြြာဵ Biocides မျာဵ
ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိ
ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၇ ၀၄ ၀၁*

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၄ ၀၃*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ

မူလ

ေပျော်ရည်မျောဵ
၀၇ ၀၄ ၀၄*

အပခာဵေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊ ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၄ ၀၇*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သညဴ် Still Bottom မျောဵနှငဴ် ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၄ ၀၈*

အပခာဵ Still Bottoms မျောဵ နှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၄ ၀၉*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှင်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵ

င်ဵအ

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

ျေန်မျောဵ

မျောဵ
၀၇ ၀၄ ၁၀*

အပခာဵစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှငဴ် သုဳဵစွဲပပီဵစုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၄ ၁၁*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၀၇ ၀၄ ၁၂

၀၇ ၀၄ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၇ ၀၄ ၁၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

၀၇ ၀၄ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
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၀၇ ၀၅

ေဆဵဝါဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵ
တို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၇ ၀၅ ၀၁*

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၅ ၀၃*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ

မူလ

ေပျော်ရည်မျောဵ
၀၇ ၀၅ ၀၄*

အပခာဵေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊ ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၅ ၀၇*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သညဴ် Still Bottomမျောဵနှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၅ ၀၈*

အပခာဵ Still Bottomမျောဵ နှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၅ ၀၉*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှင်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵ

င်ဵအ

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

ျေန်မျောဵ

မျောဵ
၀၇ ၀၅ ၁၀*

အပခာဵစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှငဴ် သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၅ ၁၁*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၀၇ ၀၅ ၁၂

၀၇

၀၅

၁၁

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၇ ၀၅ ၁၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

၀၇ ၀၅ ၁၄

၀၇ ၀၅ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၅ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၆

အဆီ(Fats)၊ အမဲဆီ(Grease)၊ဆပ်ြပာ၊ ေြျဵြျွတ်ေဆဵ၊ ပိုဵမွှာဵကင်ဵစင်ေဆဵရည်

လွဲ၍ စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲမျောဵ

နှင်ဴ အလှကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ
အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၇ ၀၆ ၀၁*

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၆ ၀၃*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ

ေပျော်ရည်မျောဵ
၀၇ ၀၆ ၀၄*

အပခာဵေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊ ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၆ ၀၇*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်ေသာ Still Bottom မျောဵနှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၆ ၀၈*

အပခာဵ Still Bottom မျောဵနှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

မူလ
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၀၇ ၀၆ ၀၉*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှင်ဴသုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၆ ၁၀*

အပခာဵစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှငဴ် သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၆ ၁၁*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၀၇ ၀၆ ၁၂

၀၇

၀၆

၁၁

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၀၇ ၀၆ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၇

အမျုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ

ဓာတုပစ္စည်ဵထုတ်ကုနမ
် ျာဵ

နှငဴ်

Fine

Chemical မျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပု
ြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၇ ၀၇ ၀၁*

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၇ ၀၃*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴ

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊

ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ

မူလ

ေပျော်ရည်မျောဵ
၀၇ ၀၇ ၀၄*

အပခာဵေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ၊ ေဆဵေက

ာရည်မျောဵနှင်ဴ မူလေပျော်ရည်မျောဵ

၀၇ ၀၇ ၀၇*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သညဴ် Still Bottomမျောဵ နှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၇ ၀၈*

အပခာဵ Still Bottomမျောဵနှင်ဴ ဓာတ်ပပုအက

၀၇ ၀၇ ၀၉*

ေဟလိုဂျေင်ပါဝင်သည်ဴစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှင်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵစုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၇ ၁၀*

အပခာဵစစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter Cakes)နှငဴ် သုဳဵစွဲပပီဵ စုပ်ယူပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၇ ၀၇ ၁၁*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

င်ဵအ

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

ျေန်မျောဵ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၀၇ ၀၇ ၁၂

၀၇ ၀၇ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်

်ရှိေသာ အနည်အနှစ် မျောဵ

၀၇ ၀၇ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၈

Coating မျာဵ (သုတ်ေဆဵမျာဵ၊ အေရာင်တင်ဆီမျာဵနှင်ဴ ကကည်လင်ေသာေ ကေဆဵ
မျာဵ)၊ ေကာ်(Adhesive)မျာဵ၊ Sealant မျာဵနှင်ဴ ပုဳနှိပ်မင်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊
ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵြပုြြင်ဵ စသညဴ်လုပ်ငန်ဵ

၀၈ ၀၁

သုတ်ေဆဵနှင်ဴ အေရာင်တင်ဆီမျာဵ ဖယ်ရှာဵြြင်ဵနှင်ဴ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်
ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
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၀၈ ၀၁ ၁၁*

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ေသာ
စွန့်ပစ်သုတ်ေဆဵ နှင်ဴ အေရာင်တင်ဆီမျောဵ

၀၈ ၀၁ ၁၂

၀၈ ၀၁ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ စွန့်ပစ်သုတ်ေဆဵနှင်ဴ

အေရာင်တင်ဆီမျောဵ
၀၈ ၀၁ ၁၃*

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ေသာ
သုတ်ေဆဵ သို္ဓမဟုတ် အေရာင်တင်ဆီမျောဵမှ ထွ

၀၈ ၀၁ ၁၄
၀၈ ၀၁ ၁၅*

၀၈ ၀၁ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

်ရှိသညဴ် အနည်အနှစမ
် ျောဵ
လွဲ၍ သုတ်ေဆဵ သို္ဓမဟုတ်

အေရာင်တင်ဆီမျောဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျောဵ

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ

သို္ဓမဟုတ်

အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

သုတ်ေဆဵ သို္ဓမဟုတ် အေရာင်တင်ဆီမျောဵ ပါဝင်သညဴ်အနည်အနှစ်ရည်မျောဵ
၀၈ ၀၁ ၁၆

၀၈ ၀၁ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ သုတ်ေဆဵ သို္ဓမဟုတ်

အေရာင်တင်ဆီမျောဵပါဝင်ေသာ အနည်အနှစရ
် ည်မျောဵ
၀၈ ၀၁ ၁၇*

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ေသာ
သုတ်ေဆဵ သို္ဓမဟုတ် အေရာင်တင်ဆီမျောဵဖယ်ရှာဵပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၈ ၀၁ ၁၈

၀၈ ၀၁ ၁၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
အေရာင်တင်ဆီမျောဵ ဖယ်ရှာဵပခင်ဵမှ ထွ

၀၈ ၀၁ ၁၉*

လွဲ၍ သုတ်ေဆဵ သို္ဓမဟုတ်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ေသာ
သုတ်ေဆဵ

သို္ဓမဟုတ်

အေရာင်တင်ဆီမျောဵပါဝင်သညဴ်

ဆိုင်ဵက

အရည်မျောဵ

(Aqueous Suspensions)
၀၈ ၀၁ ၂၀

၀၈ ၀၁ ၁၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
အေရာင်တင်ဆီမျောဵ ပါဝင်ေသာ ဆိုင်ဵက

လွဲ၍ သုတ်ေဆဵ သို္ဓမဟုတ်

အရည်မျောဵ(Aqueous Suspensions)

၀၈ ၀၁ ၂၁*

စွန့်ပစ်သုတ်ေဆဵ သို္ဓမဟုတ် အေရာင်တင်ဆီ ဖယ်ရှာဵပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၈ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၈ ၀၂

အြြာဵ Coatingမျာဵ (ေ ကထည်ပစ္စည်ဵအပါအဝင်) ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်
စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၈ ၀၂ ၀၁

စွန့်ပစ် Coating အမှုန့်မျောဵ

၀၈ ၀၂ ၀၂

ေက

ထည်ပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အနည်အနှစရ
် ည်မျောဵ
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၀၈ ၀၂ ၀၃

ေက

ထည်ပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ ဆိုင်ဵက

အရည်မျောဵ(Aqueous Suspensions)

၀၈ ၀၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၈ ၀၃

ပုဳနှိပမ
် င်မျာဵထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵ နှင်ဴသုဳဵစွဲြြင်ဵ တို္ဓမှ
ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၈ ၀၃ ၀၇

မင်ပါဝင်ေသာ အနည်အနှစရ
် ည်မျောဵ

၀၈ ၀၃ ၀၈

မင်ပါဝင်ေသာ ေရေပျော်စွန့်ပစ်အရည်မျောဵ(Aqueous Liquid Waste)

၀၈ ၀၃ ၁၂*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်မင်မျောဵ

၀၈ ၀၃ ၁၃

၀၈ ၀၃ ၁၂ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၈ ၀၃ ၁၄*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ မင်အနည်အနှစ်မျောဵ

၀၈ ၀၃ ၁၅

၀၈ ၀၃ ၁၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၈ ၀၃ ၁၆*

စွန့်ပစ် Etching ေပျော်ရည်မျောဵ

၀၈ ၀၃ ၁၇*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ စွန့်ပစ် Printing Toner မျောဵ

၀၈ ၀၃ ၁၈

၀၈ ၀၃ ၁၇ တွင်ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၈ ၀၃ ၁၉*

ပျေ ဳနှေ
ဳ္ဓ နေသာဆီမျောဵ

၀၈ ၀၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၈ ၀၄

ေကာ်နှင်ဴ Sealant မျာဵ [ေရလုဳပစ္စည်ဵထုတ်ကုနမ
် ျာဵ(Water Proofing Products)

လွဲ၍ စွန့်ပစ်မင်မျောဵ

လွဲ၍ မင်အနည်အနှစမ
် ျောဵ

လွဲ၍ စွန့်ပစ် Printing Toner မျောဵ

အပါအဝင်] ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဖာ်စပ်ြြင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴြြင်ဵနှင်ဴ သုဳဵစွဲြြင်ဵတို္ဓမှ
ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၀၈ ၀၄ ၀၉*

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ
စွန့်ပစ်ေ

၀၈ ၀၄ ၁၀

သို္ဓမဟုတ်

အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ

ာ်နှင်ဴ Sealant မျောဵ

၀၈ ၀၄ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ စွန့်ပစ်ေ

ာ်နှင်ဴ Sealant

မျောဵ
၀၈ ၀၄ ၁၁*

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ
ေ

၀၈ ၀၄ ၁၂

သို္ဓမဟုတ်

အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ

ာ် နှင်ဴ Sealant အနည်အနှစ်မျောဵ

၀၈ ၀၄ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ေ

ာ်နှင်ဴ Sealant အနည်

အနှစ်မျောဵ
၀၈ ၀၄ ၁၃*

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်သညဴ်
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ေ
၀၈ ၀၄ ၁၄

ာ် နှင်ဴ Sealant မျောဵပါေသာ အနည်အနှစရ
် ည်မျောဵ

၀၈ ၀၄ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ေ

ာ်နှင်ဴ Sealant

မျောဵပါဝင်ေသာ အနည်အနှစရ
် ည်မျောဵ
၀၈ ၀၄ ၁၅*

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျော်ရည်မျောဵ
ေ

သို္ဓမဟုတ်

အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ်

ာ် နှင်ဴ Sealant မျောဵပါေသာ ေရေပျော်စွန့ပ
် စ်အရည်မျောဵ( Aqueous Liquid

Waste)
၀၈ ၀၄ ၁၆

၀၈ ၀၄ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ေ

ာ်နှင်ဴ Sealant မျောဵ

ပါေသာ ေရေပျော်စွန့ပ
် စ်အရည်မျောဵ( Aqueous Liquid Waste)
၀၈ ၀၄ ၁၇*

ထင်ဵရှူဵဆီ(Rosin Oil)မျောဵ

၀၈ ၀၄ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၀၈ ၀၅

၀၈ တွင် အမျုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၈ ၀၅ ၀၁*

စွန့်ပစ် Isocyanate မျောဵ

၀၉

ဓာတ်ပုဳဖလင်ေဆဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵ

၀၉ ၀၁

ဓာတ်ပုဳဖလင်ေဆဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵမှထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၀၉ ၀၁ ၀၁*

ေရ

ိုအေပခခဳထာဵသညဴ် Developer နှငဴ် Activator ေပျော်ရည်မျောဵ

၀၉ ၀၁ ၀၂*

ေရ

ိုအေပခခဳထာဵသညဴ် Offset Plate Developer ေပျော်ရည်မျောဵ

၀၉ ၀၁ ၀၃*

ေဖျော်ရည်

၀၉ ၀၁ ၀၄*

ချေုပ်ေဆဵေပျော်ရည်မျောဵ (Fixed Solution)

၀၉ ၀၁ ၀၅*

ချွတ်ေဆဵေပျော်ရည်မျောဵနှင်ဴ Bleach Fixer Solution မျောဵ

၀၉ ၀၁ ၀၆*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ ဓာတ်ပုဳဖလင်ေဆဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵသန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

ိုအေပခခဳထာဵသည်ဴ Developer ေပျော်ရည်မျောဵ

်

ရှိသညဴ် Silver ပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၀၉ ၀၁ ၀၇

Silver သို္ဓမဟုတ် Silver Compound ပါဝင်ေသာ ဓာတ်ပုဳဖလင်နှင်ဴ ဓာတ်ပုဳ
စ

၀၉ ၀၁ ၀၈

ူဵ

္ကူမျောဵ

Silver

သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်ပုဳ

ဵူ စ

Silver

Compound

မပါဝင်ေသာ

ဓာတ်ပုဳဖလင်နှငဴ်

္ကူမျောဵ

၀၉ ၀၁ ၁၀

ဘ

်ထရီမျောဵ မပါသညဴ် တစ်ခါသုဳဵ

င်မရာမျောဵ (Single–Use Cameras)

၀၉ ၀၁ ၁၁*

၁၆ ၀၆ ၀၁၊ ၁၆ ၀၆ ၀၂ သို္ဓမဟုတ် ၁၆ ၀၆ ၀၃ ရှိ ဘ

်ထရီမျောဵ ပါဝင်ေနေသာ
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တစ်ခါသုဳဵ
၀၉ ၀၁ ၁၂

၀၉ ၀၁ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
တစ်ခါသုဳဵ

၀၉ ၀၁ ၁၃*

င်မရာမျောဵ (Single-Use Cameras)
လွဲ၍ ဘ

်ထရီမျောဵ ပါဝင်ေသာ

င်မရာမျောဵ (Single-Use Cameras)

၀၉ ၀၁ ၀၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ပပန်လည်ထုတ်ယူပခင်ဵမှ

ထွ

်ရှိေသာ

လွဲ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ Silver

ေရေပျော်စွန့် ပစ်အရည်မျောဵ(

Aqueous

Liquid Waste)
၀၉ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀

အပူေပဵနည်ဵစဉ်မျာဵြဖငဴ် ြပုလုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ

၁၀ ၀၁

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵစက်ရမ
ုဳ ျာဵနှင်ဴ

အြြာဵ

Combustion

Plants

မျာဵမှ

ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (၁၉ မှလွဲ၍)
၁၀ ၀၁ ၀၁

ေအာ

်ေပခရှိပပာမျောဵ၊ ေချော်နှငဴ် ဘွိုင်လာ ဖုန်မှုန့် (၁၀ ၀၁ ၀၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵ

သညဴ် ဘွိုင်လာဖုန်မှုန့်အာဵ ဖယ်ထုတ်ထာဵလျေ
၁၀ ၀၁ ၀၂

ပျေ ဳ့လွငဴ်ေနေသာ ေ

ျော

၁၀ ၀၁ ၀၃

သစ်ေဆွဵနှငဴ် ပပုပပင်မထာဵသညဴ်သစ်သာဵ မှ ထွ

်)

်မီဵေသွဵပပာမျောဵ(Coal Fly Ash)
်ရှိသညဴ် ပျေ ဳ့လွငဴ်ေနေသာပပာမျောဵ

( Fly Ash)
၁၀ ၀၁ ၀၄*

ဆီပါေသာ ပျေ ဳ့လွငဴ်ေနေသာပပာမျောဵ(Oil Fly Ash)နှငဴ် ဘွိုင်လာဖုန်မှုန့်

၁၀ ၀၁ ၀၅

အခဲပုဳစပဳ ဖင်ဴ အခိုဵအေငွ့မျောဵအာဵဆာလ်ဖာဖယ်ရှာဵပခင်ဵမှ
ခဳထာဵသည်ဴ ဓာတ်ပပုမှုအရ ထွ

၁၀ ၀၁ ၀၇

ယ်လ်စီယမ်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

အနည်အနှစပ
် ုဳစပဳ ဖင်ဴ အခိုဵအေငွ့မျောဵအာဵ ဆာလ်ဖာဖယ်ရှာဵပခင်ဵမှ
ို အေပခခဳထာဵသည်ဴ ဓာတ်ပပုမှုအရ ထွ

၁၀ ၀၁ ၀၉*

ဆာလဖျေူရစ်အ

၁၀ ၀၁ ၁၃*

ေလာင်စာအပဖစ်အသုဳဵပပုေသာ

ို အေပခ

ယ်လ်စီယမ်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်စစ်
Emulsified Hydrocarbons မှ ထွ

်ရှိသညဴ်

ပျေ ဳ့လွင်ဴေနေသာပပာမျောဵ( Fly Ash)
၁၀ ၀၁ ၁၄*

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ မီဵရှို့ပခင်ဵ(Co-incineration) မှ ထွ
ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်သည်ဴ ေအာ

၁၀ ၀၁ ၁၅

်ေပခရှိ ပပာမျောဵ၊ ေချော်နှင်ဴ ဘွိုင်လာဖုန်မှုန့်

၁၀ ၀၁ ၀၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
မီဵရှို့ပခင်ဵ (Co-incineration) မှ ထွ
ဘွိုင်လာဖုန်မှုန့်

်ရှိေသာ အန္တရာယ်

လွဲ၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ

်ရှိေသာ ေအာ

်ေပခရှိပပာမျောဵ၊ ေချော်နှင်ဴ
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၁၀ ၀၁ ၁၆*

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ မီဵရှို့ပခင်ဵ (Co-incineration) မှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိ

ပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်သည်ဴ ပျေ ဳ့လွင်ဴေနေသာပပာမျောဵ( Fly Ash)
၁၀ ၀၁ ၁၇

၁၀ ၀၁ ၁၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
မီဵရှို့ပခင်ဵ (Co-incineration)မှ ထွ

၁၀ ၀၁ ၁၈*

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ

်ရှိသညဴ် ပျေ ဳ့လွငဴ်ေနေသာပပာမျောဵ( Fly Ash)

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၀ ၀၁ ၁၉

၁၀ ၀၁ ၀၅၊ ၁၀ ၀၁ ၀၇ နှင်ဴ ၁၀ ၀၁ ၁၈ တို္ဓတွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
လွဲ၍ ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၁ ၂၀*

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၁၀ ၀၁ ၂၁
၁၀ ၀၁ ၂၂*

၁၀

၀၁

၂၀

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ

စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

ဘွိုင်လာသန့်စင်ပခင်ဵမှ

်ရှိသညဴ် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အနည်

ထွ

အနှစ်ရည်မျောဵ
၁၀ ၀၁ ၂၃

၁၀ ၀၁ ၂၂ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

လွဲ၍ ဘွိုင်လာသန့်စင်ပခင်ဵမှ

်ရှိေသာ အနည်အနှစရ
် ည်မျောဵ

၁၀ ၀၁ ၂၄

Fluidised Bed မျောဵ မှ ထွ

၁၀ ၀၁ ၂၅

ေ

ျော

်ရှိေသာ သဲမျောဵ

်မီဵေသွဵသုဳဵ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵစ

ပပင်ဆင်ပခင်ဵ မှ ထွ

်ရ၏
ုဳ ေလာင်စာသိုေလှာင်ပခင်ဵ နှငဴ်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၁ ၂၆

Cooling Water ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၂

သဳနှင်ဴသဳမဏိစက်မှုလုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၀၂ ၀၁

ေချော်အာဵ Processing ပပုလုပ်ရာမှ ထွ

၁၀ ၀၂ ၀၂

Unprocessed Slag မျောဵ

၁၀ ၀၂ ၀၇*

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ

ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ရှိသညဴ်

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲမျောဵ
၁၀ ၀၂ ၀၈

၁၀

၀၂

၀၇

သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲမျောဵ

လွဲ၍

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်
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၁၀ ၀၂ ၁၀

သဳနှင်ဴသဳမဏိစ

၁၀ ၀၂ ၁၁*

Cooling Water ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၂ ၁၂

၁၀

၀၂

်ရမ
ုဳ ျောဵမှ ထွ

၁၁

တွင်

ပ် (Mill Scale) မျောဵ

်ရှိေသာ ဆီပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ
၁၀ ၀၂ ၁၃*

်ရှိေသာ သဳက

လွဲ၍

Cooling

Water

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ

ထွ

်ရှိေသာ

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ

အနည်အနှစမ
် ျောဵ နှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)
၁၀ ၀၂ ၁၄

၁၀ ၀၂ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင် သန့်စင်

်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျောဵနှငဴ် စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)

၁၀ ၀၂ ၁၅

အပခာဵအနည်အနှစမ
် ျောဵနှငဴ် စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)

၁၀ ၀၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၃

Aluminium Thermal Metallurgy မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၀၃ ၀၂

Anode အပိုင်ဵအစမျောဵ

၁၀ ၀၃ ၀၄*

ပထမအဆင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၃ ၀၅

စွန့်ပစ် Alumina မျောဵ

၁၀ ၀၃ ၀၈*

ဒုတိယအဆင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၃ ၀၉*

ဒုတိယအဆင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ေချော်မျောဵ

်ရှိေသာ ဆာဵေချော်မျောဵ(Salt Slags)
်ရှိေသာ အမည်ဵေရာင်အညစ်အေက

ဵမျောဵ

(Black Drosses)
၁၀ ၀၃ ၁၅*

ေရနှင်ဴ ထိေတွ့သည်ဴအခါ အန္တရာယ်ရှိေသာပမာဏမျောဵရှိ မီဵေလာင်လွယ်ေသာ
ဓာတ်ေငွ့မျောဵ

ို ထုတ်လွှတ်ေသာ အေပ္ဒယဳမျေ

သို္ဓမဟုတ် မီဵေလာင်လယ
ွ ်ေသာ အေပ္ဒယဳမျေ
၁၀ ၀၃ ၁၆

်နှာပပင်အလွှာမျောဵ (Skimmings)
်နှာပပင်အလွှာမျောဵ (Skimmings)

၁၀ ၀၃ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ အေပ္ဒယဳမျေ

်နှာပပင်

အလွှာမျောဵ (Skimmings)
၁၀ ၀၃ ၁၇*

Anode ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၃ ၁၈

၁၀ ၀၃ ၁၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

်ရှိသညဴ်

်ရှိေသာ

တ္တရာပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
လွဲ၍ Anode ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ

ာဗွန်ပါေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၃ ၁၉*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အခိုဵအေငွ့ဖုနမ
် ှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၃ ၂၀

၁၀ ၀၃ ၁၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ အခိုဵအေငွ့ဖုနမ
် ှုန့်မျောဵ
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၁၀ ၀၃ ၂၁*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အပခာဵအမှုန်မျောဵနှင်ဴ ဖုန်မှုန့်မျောဵ (က
ထွ

၁၀ ၀၃ ၂၂

်မှ

်သည်ဴ ဖုန်မှုန့်မျောဵအပါအဝင်)

၁၀ ၀၃ ၂၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ဖုန်မှုန့်မျောဵ ( က

၁၀ ၀၃ ၂၃*

ိတ်ခဲစ
ွ

ိတ် ခွစ
ဲ

်မှ ထွ

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ

လွဲ၍ အပခာဵအမှုန်မျောဵနှငဴ်

်ရှိသညဴ် ဖုန်မှုန့်မျောဵအပါအဝင် )
ထွ

်ရှိသညဴ်

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

၁၀ ၀၃ ၂၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵ

စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲမျောဵ
၁၀ ၀၃ ၂၄

မှ ထွ
၁၀ ၀၃ ၂၅*

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲမျောဵ

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ

ထွ

်ရှိေသာ

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ်

အနည်အနှစမ
် ျောဵ နှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)
၁၀ ၀၃ ၂၆

၁၀ ၀၃ ၂၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
မှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)

၁၀ ၀၃ ၂၇*

Cooling Water ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၃ ၂၈

၁၀ ၀၃ ၂၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
သန့်စင်ပခင်ဵ မှ ထွ

၁၀ ၀၃ ၂၉*

်ရှိေသာ ဆီပါဝင်သည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
လွဲ၍ Cooling Water ပပုပပင်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ်ဆာဵေချော်မျောဵနှင်ဴ အမည်ဵေရာင်အညစ်အေက
မျောဵ ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၃ ၃၀

လွဲ၍ ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၃ ၂၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ေရာင်အညစ်အေက

လွဲ၍ ဆာဵေချော်မျောဵနှင်ဴ အမည်ဵ

ဵမျောဵ ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ် ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၄

Lead Thermal Metallurgy မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၀၄ ၀၁*

ပထမအဆင်ဴနင
ှ ်ဴ ဒုတိယအဆင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ေချော်မျောဵ

၁၀ ၀၄ ၀၂*

ပထမအဆင်ဴနင
ှ ်ဴ ဒုတိယအဆင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အညစ်အေက

နှင်ဴ အေပ္ဒယဳမျေ
၁၀ ၀၄ ၀၃*

ဵ

်နှာပပင်အလွှာမျောဵ (Dross and Skimmings)

ယ်လ်စီယမ်အာဆင်ဵနိတ်

၁၀ ၀၄ ၀၄*

အခိုဵအေငွ့ဖုနမ
် ှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၄ ၀၅*

အပခာဵေသာအမှုန်မျောဵနှငဴ်ဖုန်မှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၄ ၀၆*

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

ဵမျောဵ
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၁၀ ၀၄ ၀၇*

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှထွ

်ရှိသည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ

(Filter Cakes)
၁၀ ၀၄ ၀၉*

Cooling Water ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၄ ၁၀

၁၀ ၀၄ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ
သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ဆီပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
လွဲ၍ Cooling Water ပပုပပင်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၄ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၅

Zinc Thermal Metallurgy မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၀၅ ၀၁

ပထမအဆင်ဴနင
ှ ်ဴ ဒုတိယအဆင်ဴ ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၅ ၀၃*

အခိုဵအေငွ့ဖုနမ
် ှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၅ ၀၄

အပခာဵေသာအမှုန်မျောဵနှငဴ် ဖုန်မှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၅ ၀၅*

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

၁၀ ၀၅ ၀၆*

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ

်ရှိေသာ ေချော်မျောဵ

(Filter Cakes)
၁၀ ၀၅ ၀၈*

Cooling Water ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၅ ၀၉

၁၀

၀၅

၀၈

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ
၁၀ ၀၅ ၁၀*

်ရှိေသာ ဆီပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
လွဲ၍

Cooling

Water

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ေရနှင်ဴ ထိေတွ့သည်ဴအခါ အန္တရာယ်ရှိေသာပမာဏမျောဵရှိ မီဵေလာင်လွယ်ေသာ
ဓာတ်ေငွ့မျောဵ

ို ထုတ်လွှတ်ေသာ အညစ်အေက

ဵမျောဵနှင်ဴ အေပ္ဒယဳမျေ

်နှာပပင်

အလွှာမျောဵ (Dross And Skimmings) သို္ဓမဟုတ် မီဵေလာင်လယ
ွ ်ေသာ အညစ်
အေက
၁၀ ၀၅ ၁၁

ဵမျောဵနှင်ဴ အေပ္ဒယဳမျေ

်နှာပပင်အလွှာမျောဵ (Dross And Skimmings)

၁၀ ၀၅ ၁၀ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
အေပ္ဒယဳမျေ

လွဲ၍ အညစ်အေက

ဵမျောဵနှငဴ်

်နှာပပင်အလွှာမျောဵ (Dross And Skimmings)

၁၀ ၀၅ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၆

Copper Thermal Metallurgy မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၀၆ ၀၁

ပထမအဆင်ဴနင
ှ ်ဴ ဒုတိယအဆင်ဴ ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၆ ၀၂

ပထမအဆင်ဴနင
ှ ်ဴ ဒုတိယအဆင်ဴ ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ
မျောဵ နှင်ဴ အေပ္ဒယဳမျေ

်ရှိေသာ ေချော်မျောဵ
်ရှိေသာ အညစ်အေက

်နှာပပင်အလွှာမျောဵ (Dross And Skimmings)

ဵ
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၁၀ ၀၆ ၀၃*

အခိုဵအေငွ့ဖုနမ
် ှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၆ ၀၄

အပခာဵအမှုန်မျောဵနှငဴ် ဖုန်မှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၆ ၀၆*

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၆ ၀၇*

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲ

မျောဵ (Filter Cakes)
၁၀ ၀၆ ၀၉*

Cooling Water ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၆ ၁၀

၁၀ ၀၆ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ဆီပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
လွဲ၍ Cooling Water ပပုပပင်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၆ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၇

Silver ၊ Gold နှင်ဴ Platinum Thermal Metallurgy မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၀၇ ၀၁

ပထမအဆင်ဴနင
ှ ်ဴ ဒုတိယအဆင်ဴ ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ေချော်မျောဵ

၁၀ ၀၇ ၀၂

ပထမအဆင်ဴနင
ှ ်ဴ ဒုတိယအဆင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အညစ်အေက

နှင်ဴ အေပ္ဒယဳမျေ

ဵမျောဵ

်နှာပပင်အလွှာမျောဵ (Dross And Skimmings)

၁၀ ၀၇ ၀၃

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၇ ၀၄

အပခာဵအမှုန်မျောဵနှငဴ် ဖုန်မှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၇ ၀၅

ဓာတ်ေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ

(Filter Cakes)
၁၀ ၀၇ ၀၇*

Cooling Water ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၇ ၀၈

၁၀

၀၇

၀၇

တွင်

ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ဆီပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍

Cooling

Water

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၇ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၈

အြြာဵ Non-Ferrous Thermal Metallurgy မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၀၈ ၀၄

အမှုန်မျောဵနှငဴ် ဖုန်မှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၈ ၀၈*

ပထမအဆင်ဴနင
ှ ်ဴ ဒုတိယအဆင်ဴထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၈ ၀၉

အပခာဵေချော်မျောဵ

၁၀ ၀၈ ၁၀*

ေရနှင်ဴ ထိေတွ့သည်ဴအခါ အန္တရာယ်ရှိေသာပမာဏမျောဵရှိ မီဵေလာင်လွယ်ေသာ

်ရှိသည်ဴ ဆာဵေချော်မျောဵ
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ဓာတ်ေငွ့မျောဵ

ို ထုတ်လွှတ်ေသာ အညစ်အေက

ဵမျောဵနှင်ဴ အေပ္ဒယဳမျေ

်နှာပပင်

အလွှာမျောဵ (Dross And Skimmings) သို္ဓမဟုတ် မီဵေလာင်လယ
ွ ်ေသာ အညစ်
အေက
၁၀ ၀၈ ၁၁

ဵမျောဵနှင်ဴ အေပ္ဒယဳမျေ

်နှာပပင်အလွှာမျောဵ (Dross And Skimmings)

၁၀ ၀၈ ၁၀ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
အေပ္ဒယဳမျေ

ဵမျောဵနှင်ဴ

်နှာပပင်အလွှာမျောဵ (Dross And Skimmings)

၁၀ ၀၈ ၁၂*

Anode ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၀ ၀၈ ၁၃

၁၀ ၀၈ ၁၂ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

လွဲ၍ အညစ်အေက

်ရှိေသာ

်ရှိေသာ

တ္တရာပါရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
လွဲ၍ Anode ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ

ာဗွန်ပါရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၈ ၁၄

Anode အပိုင်ဵအစမျောဵ

၁၀ ၀၈ ၁၅*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အခိုဵအေငွ့ဖုနမ
် ှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၈ ၁၆

၁၀ ၀၈ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၈ ၁၇*

အခိုဵအေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ အခိုဵအေငွ့ဖုန်မှုန့်မျောဵ

်ရှိသည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

အနည်အနှစမ
် ျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)
၁၀ ၀၈ ၁၈

၁၀ ၀၈ ၁၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ပခင်ဵ မှ ထွ

လွဲ၍ အခိုဵအေငွ့ပပုပပင်သန့်စင်

်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)

၁၀ ၀၈ ၁၉*

Cooling Water ပပုပပင်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ ်ရှိသညဴ် ဆီပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၈ ၂၀

၁၀ ၀၈ ၁၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
သန့်စင်ပခင်ဵ မှ ထွ

လွဲ၍ Cooling Water ပပုပပင်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၈ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၉

သဳအပိုင်ဵအစငယ်မျာဵအာဵ အရည်ကျုပု
ိ ဳေလာင်ဵြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၀၉ ၀၃

မီဵဖိုမှ ထွ

၁၀ ၀၉ ၀၅*

သွန်ဵေလာင်ဵပခင်ဵမခဳရသည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ Casting Cores

်ရှိသညဴ်ေချော်မျောဵ

နှင်ဴ Mould မျောဵ
၁၀ ၀၉ ၀၆

၁၀ ၀၉ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ သွန်ဵေလာင်ဵပခင်ဵ မခဳရ

ေသာ Casting Cores နှငဴ် Mould မျောဵ
၁၀ ၀၉ ၀၇*

သွန်ဵေလာင်ဵပခင်ဵခဳရသည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ Casting Cores နှင်ဴ
Mould မျောဵ

၁၀ ၀၉ ၀၈

၁၀ ၀၉ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ သွန်ဵေလာင်ဵပခင်ဵခဳရေသာ
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Casting Cores နှငဴ် Mould မျောဵ
၁၀ ၀၉ ၀၉*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အခိုဵအေငွ့ဖုနမ
် ှုန့်မျောဵ

၁၀ ၀၉ ၁၀

၁၀ ၀၉ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၉ ၁၁*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အပခာဵအမှုန်မျောဵ

၁၀ ၀၉ ၁၂

၁၀ ၀၉ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၉ ၁၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ် Binders မျောဵ

၁၀ ၀၉ ၁၄

၁၀ ၀၉ ၁၃တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၀၉ ၁၅*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ် Crack Indicating Agent မျောဵ

၁၀ ၀၉ ၁၆

၁၀ ၀၉ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ အခိုဵအေငွ့ဖုန်မှုန့်မျောဵ

လွဲ၍ အပခာဵအမှုနမ
် ျောဵ

လွဲ၍ စွန့်ပစ်Binders မျောဵ

လွဲ၍ စွန့်ပစ် Crack Indicating

Agent မျောဵ
၁၀ ၀၉ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၀

သဳမဟုတ်ေသာ အပိုင်ဵအစငယ်မျာဵအာဵ အရည်ကျုပု
ိ ဳေလာင်ဵြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၁၀ ၀၃

မီဵဖိုမှထွ

်ရှိသညဴ် ေချော်မျောဵ

၁၀ ၁၀ ၀၅*

သွန်ဵေလာင်ဵပခင်ဵမခဳရသည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ Casting Cores
နှင်ဴ Mould မျောဵ

၁၀ ၁၀ ၀၆

၁၀ ၁၀ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ သွန်ဵေလာင်ဵပခင်ဵမခဳရေသာ

Casting Cores နှငဴ် Mould မျောဵ
၁၀ ၁၀ ၀၇*

သွန်ဵေလာင်ဵပခင်ဵခဳရသည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ Casting Cores နှင်ဴ
Mould မျောဵ

၁၀ ၁၀ ၀၈

၁၀ ၁၀ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ သွန်ဵေလာင်ဵပခင်ဵခဳရေသာ

Casting Cores နှင်ဴ Mould မျောဵ
၁၀ ၁၀ ၀၉*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ အခိုဵအေငွ့ဖုနမ
် ှုန့်မျောဵ

၁၀ ၁၀ ၁၀

၁၀ ၁၀ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၀ ၁၁*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ အပခာဵေသာအမှုန်မျောဵ

၁၀ ၁၀ ၁၂

၁၀ ၁၀ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၀ ၁၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ စွန့်ပစ် Binders မျောဵ

လွဲ၍ အခိုဵအေငွ့ဖုန်မှုန့်မျောဵ

လွဲ၍ အပခာဵေသာအမှုန်မျောဵ
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၁၀ ၁၀ ၁၄

၁၀ ၁၀ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ စွန့်ပစ် Binders မျောဵ

၁၀ ၁၀ ၁၅*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ် Crack Indicating Agent မျောဵ

၁၀ ၁၀ ၁၆

၁၀ ၁၀ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ စွန့်ပစ် Crack Indicating

Agent မျောဵ
၁၀ ၁၀ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၁

ဖန်နှင်ဴဖန်ထုတ်ကုနမ
် ျာဵ ထုတ်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၁၁ ၀၃

ဖန်အေပခခဳအမျှေင်ပဖငဴ် ပပုလုပ်ထာဵေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၁ ၀၅

အမှုန်နှငဴ် ဖုန်မှုန့်မျောဵ

၁၀ ၁၁ ၀၉*

အပူေပဵနည်ဵစနစ်ပပုလုပ်ပခင်ဵမတိုင်မီ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ က

ိုတင်

ပပင်ဆင် ထာဵသညဴ် အေရာအေနှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၀ ၁၁ ၁၀

၁၀

၁၁

၀၉

တွင်

ပပုလုပ်ပခင်ဵ မတိုင်မီ က
၁၀ ၁၁ ၁၁*

Heavy Metals

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍

အပူေပဵနည်ဵစနစ်

ိုတင်ပပင်ဆင်ထာဵေသာ အေရာအေနှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

Arsenic, Lead, Cadmium, Mercury, Antimony, Etc…

(ဥပမာ- Cathode Ray Tubes မှထွ

်ရှိသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ) ပါဝင်ေသာ ဖန်မှုန့်

နှငဴ် ေသဵငယ်ေသာဖန်အပိုင်ဵအစ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၀ ၁၁ ၁၂

၁၀ ၁၁ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၁ ၁၃*

ဖန်ထည်ပစ္စည်ဵမျောဵ တို

လွဲ၍ ဖန်ထည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ချွတ်အေရာင်တင်ပခင်ဵနှငဴ် က

ိတ်ခဲပွ ခင်ဵတို္ဓမှ ထွ

်ရှိ

ေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် အနည်အနှစ်မျောဵ
၁၀ ၁၁ ၁၄
၁၀ ၁၁ ၁၅*

၁၀ ၁၁ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ဖန်ထည်ပစ္စည်ဵမျောဵ

တို

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

ခ
် ျွတ်အေရာင်တင်ပခင်ဵနှငဴ် က

အခိုဵအေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

ိတ်ခဲပွ ခင်ဵတို္ဓမှ ထွ

်ရှိသညဴ် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်

အစိုင်အခဲမျောဵ
၁၀ ၁၁ ၁၆

၁၀ ၁၁ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

၁၀ ၁၁ ၁၇*

လွဲ၍ အခိုဵအေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵ မှ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

အခိုဵအေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် အနည်

အနှစ်မျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)
၁၀ ၁၁ ၁၈

၁၀ ၁၁ ၁၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

လွဲ၍ အခိုဵအေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵ မှ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter Cakes)
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၁၀ ၁၁ ၁၉*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵစွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ
၁၀ ၁၁ ၂၀

၁၀ ၁၁ ၁၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

၁၀ ၁၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၂

ေ ကထည်ေြမထည်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အုတ်ြမ
ဲ ျာဵ၊ အုတ် ကပ်ြပာဵမျာဵနှင်ဴ ေဆာက်လုပ်
ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ ထုတ်ကုနမ
် ျာဵထုတ်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၁၂ ၀၁

အပူေပဵနည်ဵစနစ်ပပုလုပ်ပခင်ဵမတိုင်မီ က

ိုတင်ပပင်ဆင်ထာဵသညဴ် အေရာအေနှာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၀ ၁၂ ၀၃

အမှုန့်နှငဴ် ဖုန်မှုန့်မျောဵ

၁၀ ၁၂ ၀၅

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ(Filter

Cakes)
၁၀ ၁၂ ၀၆

စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ် မို(Mould)မျောဵ

၁၀ ၁၂ ၀၈

စွန့်ပစ်ေက

ထည်ေပမထည်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊အုတ်ခမ
ဲ ျောဵ၊ အုတ်က

လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵထုတ်
၁၀ ၁၂ ၀၉*

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

ပ်ပပာဵမျောဵနှငဴ် ေဆာ

ုန်မျောဵ (အပူေပဵနည်ဵစနစ်ပပုလုပ်ပပီဵေနာ

်

်)

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်

အစိုင်အခဲမျောဵ
၁၀ ၁၂ ၁၀

၁၀ ၁၂ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

၁၀ ၁၂ ၁၁*

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

Heavy Metals

Arsenic, Lead, Cadmium, Mercury, Antimony, Etc…

ပါဝင်သည်ဴ မှန်တပ်ပခင်ဵ(Glazing)မှ ထွ
၁၀ ၁၂ ၁၂

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၂ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

လွဲ၍ ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ

လွဲ၍ မှန်တပ်ပခင်ဵ(Glazing)မှ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၂ ၁၃

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၁၀ ၁၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၃

ဘိလပ်ေြမ၊ ထုဳဵေကျာက်နှငဴ်အဂေေတ နှင်ဴ ထိုပစ္စည်ဵမျာဵမှ ြပုလုပ်သညဴ် အရာ
ဝတ္ထုမျာဵ နှငဴ် ထုတ်ကုနမ
် ျာဵထုတ်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၁၃ ၀၁

အပူေပဵနည်ဵစနစ်ပပုလုပ်ပခင်ဵမတိုင်မီ

က

ိုတင်ပပင်ဆင်ထာဵသညဴ်အေရာအေနှာ
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၀ ၁၃ ၀၄

ထုဳဵေ

ျော

တို္ဓမှ ထွ

်အာဵ မီဵဖုတ်ပခင်ဵ(Calcination)နှင်ဴ ေရနှငဴ်ေပါင်ဵစပ်ပခင်ဵ(Hydration)
်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၀ ၁၃ ၀၆

အမှုန်နှငဴ် ဖုန်မှုန့်မျောဵ (၁၀ ၁၃ ၁၂ နှငဴ် ၁၀ ၁၃ ၁၃ မှလွဲ၍)

၁၀ ၁၃ ၀၇

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ

ထွ

်ရှိေသာ

အနည်အနှစ်မျောဵနှင်ဴ

စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ

(Filter Cakes)
၁၀ ၁၃ ၀၉*

ေ

ျော

်ဂွမ်ဵ-ဘိလပ်ေပမထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ေ

ျော

်ဂွမ်ဵမျောဵ ပါဝင်

သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၀ ၁၃ ၁၀

၁၀ ၁၃ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

ျော

်ဂွမ်ဵ-ဘိလပ်ေပမ

၁၀ ၁၃ ၀၉ နှင်ဴ ၁၀ ၁၃ ၁၀ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ဘိလပ်ေပမ

မျောဵ ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ
၁၀ ၁၃ ၁၁

လွဲ၍ ေ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

အေပခခဳသည်ဴ စုေပါင်ဵဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵ(Composite Materials) မှ
ထွ
၁၀ ၁၃ ၁၂*

်ရှိ ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်

အစိုင်အခဲမျောဵ
၁၀ ၁၃ ၁၃

၁၀ ၁၃ ၁၂ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

လွဲ၍ ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

၁၀ ၁၃ ၁၄

စွန့်ပစ် Concrete နှငဴ် Concrete Sludge မျောဵ

၁၀ ၁၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊

၁၀ ၁၄

မီဵသ္ဂဲုဟ်စက်မှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀ ၁၄ ၀၁*

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၁

သတ္တုမျာဵနှငဴ်အြြာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵ (Non-Ferrous Hydro-Metallurgy နည်ဵ

်ရှိသညဴ် ပပဒါဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

စဉ်ြဖငဴ် ထုတ်ယူထာဵသညဴ် သဳမဟုတ်ေသာအြြာဵေသာသတ္တုမျာဵ)အာဵ ဓာတု
နည်ဵ ြဖင်ဴ မျက်နှာြပင်ြပုြပင်သန့်စင်ြြင်ဵနှငဴ် Coating ြပုလုပ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
၁၁ ၀၁

သတ္တုမျာဵနှငဴ်

အြြာဵေသာပစ္စည်မျာဵအာဵ

ဓာတုနည်ဵြဖင်ဴ

မျက်နှာြပင်ြပုြပင်

သန့်စင်ြြင်ဵ နှငဴ် Coating ြပုလုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ [ ဥပမာလျှပ်စစ်ဓာတ်စီဵဆင်ဵေစ္ပီဵ သတ္တုအေရာင်တင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ (Galvanic
Processes)၊ သွပ်အေရာင်တင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ (Zinc Coating Processes)၊
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သန့်စင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ(Pickling

Processes)၊

သတ္တုြပာဵထွင်ဵြြင်ဵ

(Etching)၊ ေဖာဴစဖိတ်အေရာင်တင်ြြင်ဵ(Phosphating)၊ အယ်လ်ကာလီဓာတ်ြဖင်ဴ
အမဲဆီ ဖယ်ထုတ်ြြင်ဵ (Alkaline Degreasing)နှင်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်ြဖင်ဴ သတ္တုကို
ဓာတ်ရည် စိမ်ြြင်ဵ (Anodising) ]
၁၁ ၀၁ ၀၅*

သတ္တုမျေ

်နှာပပင်မျောဵသန့်စင်ေစရန် အသုဳဵပပုေသာအ

်စစ် (Pickling Acid) မျောဵ

၁၁ ၀၁ ၀၆*

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ အ

၁၁ ၀၁ ၀၇*

သတ္တုမျေ

၁၁ ၀၁ ၀၈*

ေဖာဴစဖိတ်အေရာင်တင်ပခင်ဵမှ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၁၁ ၀၁ ၀၉*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵနှင်ဴ စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ (Filter

်စစ်မျောဵ

်နှာပပင်မျောဵ သန့်စင်ေစရန် အသုဳဵပပုေသာ ေဘဴစ် (Pickling Base) မျောဵ

Cakes)
၁၁ ၀၁ ၁၀

၁၁ ၀၁ ၀၉ တွင်ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ အနည်အနှစမ
် ျောဵနှငဴ်

စစ်ဖတ်အခဲမျောဵ
၁၁ ၀၁ ၁၁*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

ေရေပျော်ေဆဵ

ျေင်ဵအရည်မျောဵ(

Aqueous

Rinsing Liquids)
၁၁ ၀၁ ၁၂

၁၁ ၀၁ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ေရေပျော်ေဆဵ

ျေင်ဵ

အရည်မျောဵ( Aqueous Rinsing Liquids)
၁၁ ၀၁ ၁၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အမဲဆီဖယ်ထုတ်ထာဵသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၁ ၀၁ ၁၄

၁၁ ၀၁ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ အမဲဆီဖယ်ထုတ်ထာဵသညဴ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၁ ၀၁ ၁၅*

Membrane Systemမျောဵ သို္ဓမဟုတ် Ion Exchange System မျောဵမှ ထွ
အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ်

အရည်နှင်ဴအနည်အနှစ်မျောဵ

(Eluate

်ရှိေသာ
and

Sludges)
၁၁ ၀၁ ၁၆*

ပပည်ဝ
ဴ ပပီဵပဖစ်ေသာ သို္ဓမဟုတ် သုဳဵစွဲပပီဵေသာ Ion Exchange Resins မျောဵ

၁၁ ၀၁ ၉၈*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အပခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၁ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၁ ၀၂

Non-Ferrous Hydrometallurgical လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵမှ

ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျာဵ
၁၁ ၀၂ ၀၂*

Zinc Hydrometallurgy လုပ်ငန်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ(Jarosite,
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Goethite အပါအဝင်)
၁၁ ၀၂ ၀၃

လျှေပ်လို

ေ
် ပျော်ရည်နည်ဵစဉ်အတွ

် Anodes ထုတ်လုပ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၁ ၀၂ ၀၅*

Copper Hydrometallurgical လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵ

မျောဵ ပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၁ ၀၂ ၀၆

၁၁ ၀၂ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
lurgical လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵမှ ထွ

လွဲ၍ Copper Hydrometal-

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၁ ၀၂ ၀၇*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အပခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၁ ၀၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊

၁၁ ၀၃

မီဵေဆဵြြင်ဵ (Tempering) လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျာဵနှင်ဴ
အစိုင်အြဲမျာဵ

၁၁ ၀၃ ၀၁*

ဆိုင်ယာနို

် (Cyanide) ပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၁ ၀၃ ၀၂*

အပခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၁ ၀၅

Hot Galvanising လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၁ ၀၅ ၀၁

Hard Zinc

၁၁ ၀၅ ၀၂

Zinc Ash

၁၁ ၀၅ ၀၃*

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှထွ

၁၁ ၀၅ ၀၄*

Spent Flux

၁၁ ၀၅ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၂

သတ္တုပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ပုဳေဖာ်ြြင်ဵ (Shaping)နှင်ဴ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ နှင်ဴ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ မျက်နှာြပင်ြပုြပင်သန့်စင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
၁၂ ၀၁

သတ္တုပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ပုဳေဖာ်ြြင်ဵ (Shaping) နှင်ဴ
ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ နှင်ဴ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ မျက်နှာြပင်ြပုြပင်သန့်စင်ြြင်ဵတို္ဓမှ ထွက်ရှိ
ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၂ ၀၁ ၀၁

သဳသတ္တုမျောဵအာဵ တဳစဉ်ဵတို
အရစ်ေဖာ်ရာမှ ထွ

၁၂ ၀၁ ၀၂

စ
် ာဵရာမှ ထွ

်ရှိေသာ သဳမှုန့်မျောဵ (Filings)နှငဴ်

်ရှိေသာ သဳမှုန့်မျောဵ (Turnings)

သဳသတ္တု ဖုန်မှုန့်မျောဵနှငဴ် အမှုန်မျောဵ
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၁၂ ၀၁ ၀၃

သဳသတ္တုမဟုတ်ေသာသတ္တုမျောဵအာဵ
သတ္တုမှုန့် မျောဵ

(Filings)နှငဴ်

တဳစဉ်ဵတို

အရစ်ေဖာ်ရာမှ

စ
် ာဵရာမှ

ထွ

်ရှိသညဴ်

ထွ

်ရှိသညဴ်

သတ္တုမှုန့် မျောဵ

(Turnings)
၁၂ ၀၁ ၀၄

သဳသတ္တုမဟုတ်ေသာသတ္တု ဖုန်မှုန့်မျောဵ နှငဴ်အမှုန်မျောဵ

၁၂ ၀၁ ၀၅

ပလပ်စတစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ပုဳသွင်ဵပုေ
ဳ ဖာ်ရာမှ ထွ
မျောဵ (Shavings) နှငဴ် အရစ်ေဖာ်ရာမှ ထွ

်ရှိေသာ ပလတ်စတစ် အမှုန့်

်ရှိသညဴ် ပလတ်စတစ်အမှုန့်မျောဵ

(Turnings)
၁၂ ၀၁ ၀၆*

ေဟလိုဂျေင်မျောဵ (Halogens) ပါဝင်ေသာ Mineral-Based Machining Oil မျောဵ
(ေစဵပျေစ်ေပျော်ရည်မျောဵနှင်ဴ ေပျော်ရည်မျောဵမှလွဲ၍)

၁၂ ၀၁ ၀၇*

ေဟလိုဂျေင်မျောဵ (Halogens) မပါဝင်ေသာ Mineral-Based Machining Oil မျောဵ
(ေစဵပျေစ်ေပျော်ရည်မျောဵနှငဴ် ေပျော်ရည်မျောဵမှလွဲ၍)

၁၂ ၀၁ ၀၈*

ေဟလိုဂျေင်မျောဵ(Halogens)ပါဝင်ေသာ

Machining

Emulsions(ေစဵပျေစ်ေပျော်

ရည်မျောဵ) နှင်ဴ Solutions( ေပျော်ရည်မျောဵ)
၁၂ ၀၁ ၀၉*

ေဟလိုဂျေင်မျောဵ (Halogens) မပါဝင်ေသာ Machining Emulsions(ေစဵပျေစ်ေပျော်
ရည်မျောဵ) နှင်ဴSolutions( ေပျော်ရည်မျောဵ)

၁၂ ၀၁ ၁၀*

ဓာတုနည်ဵပဖင်ဴ ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ Machining Oil မျောဵ

၁၂ ၀၁ ၁၂*

သုဳဵစွဲပပီဵေသာ ဖေယာင်ဵမျောဵနှငဴ် အဆီမျောဵ (Spent Waxes and Fats)

၁၂ ၀၁ ၁၃

ဂေဟေဆာ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၂ ၀၁ ၁၄*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ Machining Sludge မျောဵ

၁၂ ၀၁ ၁၅

၁၂ ၀၁ ၁၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၂ ၀၁ ၁၆*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ် Blasting Materialမျောဵ

၁၂ ၀၁ ၁၇

၁၂ ၀၁ ၁၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ လွဲ၍ စွန့်ပစ် Blasting Material မျောဵ

၁၂ ၀၁ ၁၈*

ဆီပါေသာသတ္တုအနည်အနှစမ
် ျောဵ(Grinding, Honing and Lapping Sludge)

၁၂ ၀၁ ၁၉*

ဘ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ (Welding Wastes)

်တီဵရီဵယာဵပိဵု မျောဵပဖငဴ် လွယ်

လွဲ၍ Machining Sludge မျောဵ

ူစာွ ေဆွဵေပမဴပျေ

်စီဵေစနိုင်သညဴ် Machining

Oil မျောဵ
၁၂ ၀၁ ၂၀*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ သုဳဵစွဲပပီဵက
က

၁၂ ၀၁ ၂၁

ိတ်ခဲထ
ွ ာဵသည်ဴ Bodies မျောဵ နှင်ဴ

ိတ်ခဲထ
ွ ာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၂ ၀၁ ၂၀ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ သုဳဵစွဲပပီဵက

ိတ်ခဲထ
ွ ာဵေသာ
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Bodies မျောဵ နှင်ဴ က

ိတ်ခဲထ
ွ ာဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၂ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၂ ၀၃

ေရနှငဴ်ေရေနွဵေငွ့တို္ဓြဖငဴ် အမဲဆီ(Grease)ဖယ်ထုတ်ြြင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵမှ ထွက်
ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (၁၁ မှလွဲ၍)

၁၂ ၀၃ ၀၁*

ေရေပျော်ေဆဵေက

ာရည်မျောဵ (Aqueous Washing Liquids)

၁၂ ၀၃ ၀၂*

ေရေနွဵေငွ့ပဖငဴ် အမဲဆီ(Grease)ဖယ်ထုတ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၃

စွန့်ပစ်ဆီမျာဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ေလာင်စာဆီမျာဵ (အြန်ဵ (၅)၊ အြန်ဵ (၁၂) နှင်ဴ (၁၉)

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

တွင် ပါရှိေသာ ဆီမျာဵနှင်ဴ စာဵသုဳဵဆီမျာဵမှလွဲ၍)
၁၃ ၀၁

စွန့်ပစ်ထာဵေသာဟိုကေ
် ြဒာလစ်ဆီမျာဵ၊

၁၃ ၀၁ ၀၁*

PCBs ပါဝင်ေသာ ဟို

်ေပဒာလစ်ဆီမျောဵ

၁၃ ၀၁ ၀၄*

လိုရင်ဵပါေသာ ေစဵပျေစ်ေပျော်ရည်မျောဵ(Emulsions)

၁၃ ၀၁ ၀၅*

လိုရင်ဵမပါဝင်ေသာ ေစဵပျေစ်ေပျော်ရည်မျောဵ(Emulsions)

၁၃ ၀၁ ၀၉*

တွင်ဵထွ

်ပစ္စည်ဵအေပခခဳပပုလုပ်ထာဵပပီဵ

၁၃ ၀၁ ၁၀*

တွင်ဵထွ

်ပစ္စည်ဵအေပခခဳပပုလုပ်ထာဵပပီဵ

လိုရင်ဵပါဝင်သည်ဴ ဟို

်ေပဒာလစ်ဆီမျောဵ

လိုရင်ဵမပါဝင်သည်ဴ ဟို

ေ
် ပဒာလစ်

ဆီမျောဵ
၁၃ ၀၁ ၁၁*

ဓာတုနည်ဵပဖင်ဴထုတ်လုပ်ထာဵသည်ဴ ဟို

ေ
် ပဒာလစ်ဆီမျောဵ

၁၃ ၀၁ ၁၂*

ဘ

ူေဆွဵေပမဴ ပျေ

်တီဵရီဵယာဵပိဵု မျောဵပဖငဴ် အလွယ်တ

်စီဵလွယ်ေသာ ဟို

ေ
် ပဒာ

လစ်ဆီမျောဵ
၁၃ ၀၁ ၁၃*

အပခာဵဟို

ေ
် ပဒာလစ်ဆီမျောဵ

၁၃ ၀၂

စွန့်ပစ်အင်ဂျင်ဆီ၊ ဂီယာဆီနှင်ဴ ေြျာဆီမျာဵ

၁၃ ၀၂ ၀၄*

တွင်ဵထွ

်အေပခခဳထုတ်လုပ်ထာဵပပီဵ

လိုရင်ဵပါရှိသည်ဴ အင်ဂျေင်ဆီ၊ ဂီယာဆီနှင်ဴ

ေချောဆီမျောဵ
၁၃ ၀၂ ၀၅*

တွင်ဵထွ

်အေပခခဳထုတ်လုပ်ထာဵပပီဵ

လိုရင်ဵမပါရှိသည်ဴ အင်ဂျေင်ဆီ၊ ဂီယာဆီ

နှင်ဴ ေချောဆီမျောဵ
၁၃ ၀၂ ၀၆*

ဓာတုနည်ဵပဖင်ဴထုတ်လုပ်ထာဵေသာ အင်ဂျေင်ဆီ၊ ဂီယာဆီနှင်ဴေချောဆီမျောဵ

၁၃ ၀၂ ၀၇*

ဘ

်တီဵရီဵယာဵပိဵု မျောဵပဖငဴ် အလွယ်တ

ဂီယာဆီနှငဴ် ေချောဆီမျောဵ

ူေဆွဵေပမဴပျေ

်စီဵလွယ်ေသာ အင်ဂျေင်ဆီ၊
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၁၃ ၀၂ ၀၈*

အပခာဵေသာ အင်ဂျေင်ဆီ၊ ဂီယာဆီနှငဴ် ေချောဆီမျောဵ

၁၃ ၀၃

စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ် လျှပ်ကာနိုင်၍ အပူကူဵေြပာင်ဵနိုင်ေသာဆီမျာဵ

၁၃ ၀၃ ၀၁*

PCBs ပါဝင်ပပီဵ လျှေပ်

၁၃ ၀၃ ၀၆*

၁၃ ၀၃ ၀၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴဆီမျောဵ

၁၃ ၀၃ ၀၇*

ာနိုင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် အပူ

ထာဵပပီဵ

လိုရင်ဵပါရှိသည်ဴ လျှေပ်

တွင်ဵထွ

်အေပခခဳထုတ်လုပ်ထာဵပပီဵ

ူဵေပပာင်ဵနိုင်ေသာဆီမျောဵ

လွဲ၍ တွင်ဵထွ

ာနိုင်၍ အပူ

်အေပခခဳထုတ်လုပ်

ူဵေပပာင်ဵနိုင်ေသာ ဆီမျောဵ

လိုရင်ဵမပါရှိသည်ဴ လျှေပ်

ာနိုင်၍ အပူ

ူဵ

ေပပာင်ဵနိုင်ေသာဆီမျောဵ
၁၃ ၀၃ ၀၈*

ဓာတုနည်ဵပဖင်ဴထုတ်လုပ်ထာဵသညဴ် လျှေပ် ာနိုင်၍ အပူ

၁၃ ၀၃ ၀၉*

ဘ

်တီဵရီဵယာဵပိဵု မျောဵပဖငဴ် အလွယ်တ

နိုင်၍ အပူ

ူဵေပပာင်ဵနိုင်ေသာဆီမျောဵ

ူ ေဆွဵေပမဴပျေ

်စီဵနိင
ု ်သညဴ် လျှေပ်

ာ

ူဵေပပာင်ဵနိုင်ေသာဆီမျောဵ၊

၁၃ ၀၃ ၁၀*

အပခာဵ လျှေပ်

ာနိုင်၍ အပူ

ူဵေပပာင်ဵနိုင်ေသာဆီမျောဵ

၁၃ ၀၄

သေဘောဝမ်ဵတွင် သိုေလှာင်ထာဵေသာ ဆီအေရာအေနှာပါသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
မျာဵ (Bilge Oils)

၁၃ ၀၄ ၀၁*

ပပည်တွင်ဵေရေက

ာင်ဵသွာဵ ေရယာဉ်မျောဵမှ စွန့်ပစ် Bilge Oil မျောဵ

၁၃ ၀၄ ၀၂*

သေဘောဆိပ်ခဳ ေရဆိုဵပို

၁၃ ၀၄ ၀၃*

အပခာဵေသာ ေရေက

၁၃ ၀၅

Oil/Water Separator Contents (ဆီ/ ေရ သီဵြြာဵစီြွဲထုတ်ေပဵသည်ဴ စက်

မ
် ျောဵမှ စွန့်ပစ် Bilge Oil မျောဵ

ာင်ဵသွာဵေရယာဉ်မျောဵမှ စွန့်ပစ် Bilge Oil မျောဵ

ပစ္စည်ဵ မျာဵတွင် ရှိေနေသာ အရာမျာဵ)
၁၃ ၀၅ ၀၁*

Grit Chambers နှငဴ် Oil/Water Separators မှ ထွ

၁၃ ၀၅ ၀၂*

Oil/Water Separator မျောဵမှ ထွ

၁၃ ၀၅ ၀၃*

Interceptor အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၁၃ ၀၅ ၀၆*

Oil/Water Separator မျောဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ဆီမျောဵ

၁၃ ၀၅ ၀၇*

Oil/Water Separator မျောဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ဆီပါေသာေရမျောဵ

၁၃ ၀၅ ၀၈*

Grit Chambers နှငဴ် Oil/Water Separators မှ ထွ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၃ ၀၇

စွန့်ပစ်ေလာင်စာဆီမျာဵ

၁၃ ၀၇ ၀၁*

ေလာင်စာဆီနှင်ဴ ဒီဇယ်ဆီ

်ရှိေသာ အစိုင်အခဲမျောဵ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

်ရှိေသာ အေရာအေနှာ
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၁၃ ၀၇ ၀၂*

ေရနဳ

၁၃ ၀၇ ၀၃*

အပခာဵေသာေလာင်စာမျောဵ (အေရာအေနှာအပါအဝင်)

၁၃ ၀၈

အမျုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်ထာဵြြင်ဵမရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ဆီမျာဵ

၁၃ ၀၈ ၀၁*

Desalter (ဆာဵဖယ်ထုတ်သညဴ်စ

်ပစ္စည်ဵ)မှ ထွ

်ရှိသည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ

သို္ဓမဟုတ် ေစဵပျေစ်ေပျော်ရည်မျောဵ
၁၃ ၀၈ ၀၂*

အပခာဵေစဵပျေစ်ေပျော်ရည်မျောဵ

၁၃ ၀၈ ၉၉*

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၄

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျာ်ရည်၊

ေအဵြဲေစရန်သုဳဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ

တွန်ဵအာဵေကာင်ဵ

ေစရန် သုဳဵရေသာပစ္စည်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (၀၇ နှင်ဴ ၀၈
မှလွဲ၍)
၁၄ ၀၆

ေအာ်ဂဲနစ်ေဖျာ်ရည်၊ ေအဵြဲေစရန်သုဳဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ အြမှုပ်ထေသာ ပစ္စည်ဵ
မျာဵ/ ပက်ဖျန်ဵေဆဵမျာဵမှ ထွက်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၄ ၀၆ ၀၁*

လိုရုဖ
ိ လူရို

ာဗွန်မျောဵ၊ HCFC ၊ HFC

၁၄ ၀၆ ၀၂*

အပခာဵေဟလိုဂျေင်ပါရှိသည်ဴ ေဖျော်ရည်မျောဵနှင်ဴေဖျော်ရည်အေရာအေနှာမျောဵ

၁၄ ၀၆ ၀၃*

အပခာဵေဖျော်ရည်မျောဵနှင်ဴ ေဖျော်ရည်အေရာအေနှာမျောဵ

၁၄ ၀၆ ၀၄*

ေဟလိုဂျေင်ေဖျော်ရည်မျောဵပါဝင်ေသာ အနည်အနှစ်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲမျောဵ

၁၄ ၀၆ ၀၅*

အပခာဵေဖျော်ရည်မျောဵပါဝင်ေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ သို္ဓမဟုတ် စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲမျောဵ

၁၅

စွန့်ပစ်ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵမျာဵ

(စုပ်ယူနိုင်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ၊

စစ်ထုတ်ေပဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ

ကကမ်ဵတိုကအ
် ဝတ်မျာဵ၊

အမျုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသညဴ်

အကာ

အကွယ် ြပုလုပ်ေသာအဝတ်စမျာဵ)
၁၅ ၀၁

ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵမျာဵ (သီဵြြာဵစီစုေဆာင်ဵထာဵေသာ စည်ပင်သာယာအမှိုက်ထုပ်မျာဵ
အပါအဝင်)

၁၅ ၀၁ ၀၁

စ

္ကူနှငဴ်

တ်ထူ ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ

၁၅ ၀၁ ၀၂

ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ

၁၅ ၀၁ ၀၃

သစ်သာဵပုဵဳ ခွဳထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ

၁၅ ၀၁ ၀၄

သတ္တုပုဵဳ ခွဳထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ (Metallic Packaging)

၁၅ ၀၁ ၀၅

ေပါင်ဵစပ်၍ ပပုလုပ်ထာဵေသာ ပုဳဵခွထ
ဳ ုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ (Composite Packaging)
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၁၅ ၀၁ ၀၆

ေရာေနှာ၍ ပပုလုပ်ထာဵေသာ ပုဳဵခွထ
ဳ ုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ (Mixed Packaging)

၁၅ ၀၁ ၀၇

ဖန်သာဵထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ

၁၅ ၀၁ ၀၉

ချေည်သာဵထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ

၁၅ ၀၁ ၁၀*

အန္တရာယ်ရှိေသာပစ္စည်ဵမျောဵပဖငဴ် ညစ်ညမ်ဵေနေသာ သို္ဓမဟုတ် အက

င်ဵအ

ျေန်

မျောဵပါေနေသာ ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၅ ၀၁ ၁၁*

ဖိအာဵသုဳဵဗူဵခွဳမျောဵအပါအဝင်

အန္တရာယ်ရှိ

Solid

Porous

Matrix

(ဥပမာ

Asbestos) ပါရှိေသာ သတ္တုပုဵဳ ခွဳမျောဵ၊
၁၅ ၀၂

စုပ်ယူနိုင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၊ စစ်ထုတ်ေပဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ကကမ်ဵတိုကဝ
် တ်မျာဵနှင်ဴ
အကာအကွယ်ြပုလုပ်သည်ဴအဝတ်မျာဵ

၁၅ ၀၂ ၀၂*

အန္တရာယ်ရှိေသာပစ္စည်ဵမျောဵပဖငဴ် ညစ်ညမ်ဵေနေသာ စုပ်ယူနင
ို ်သည်ပ
ဴ စ္စည်ဵမျောဵ၊
စစ်ထုတ်ေပဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ (အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ် ေဖာ်ပပထာဵပခင်ဵမရှေ
ိ သာ
ဆီမျောဵ
အ

၁၅ ၀၂ ၀၃

ို

ာအ

စစ်ထုတ်ေပဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵအပါအဝင်)၊

က

မ်ဵတို

ဝ
် တ်မျောဵနှင်ဴ

ွယ်ပပုလုပ်သည်ဴအဝတ်မျောဵ

၁၅ ၀၂ ၀၂ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
စစ်ထုတ်ေပဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊

က

မ်ဵတို

လွဲ၍ စုပ်ယူနင
ို ်ေသာပစ္စည်ဵမျောဵ၊

ဝ
် တ်မျောဵနှငဴ်

အ

ာအ

ွယ်ပပုလုပ်

သညဴ်အဝတ်မျောဵ
၁၆

စာရင်ဵ၌အမျုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၆ ၀၁

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မှုအမျုဵမျ
ိ ုဵမှ
ိ သက်တမ်ဵကုန်ယာဉ်မျာဵ (Off-Road စက်ပစ္စည်ဵ
မျာဵပါဝင်)

နှင်ဴ၊ ယာဉ်မျာဵြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြြင်ဵနှင်ဴ သက်တမ်ဵကုန်ယာဉ်မျာဵ

တစ်စစီြဖုတ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ(၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆ ၀၆ နှင်ဴ ၁၆ ၀၈
မှလွဲ၍)
၁၆ ၀၁ ၀၃

သ

်တမ်ဵ

ုန်တာယာမျောဵ

၁၆ ၀၁ ၀၄*

သ

်တမ်ဵ

ုန်ယာဉ်မျောဵ

၁၆ ၀၁ ၀၆

အရည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အပခာဵအန္တရာယ်ရှိအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ မပါဝင်သည်ဴ သ
တမ်ဵ

ုန်ယာဉ်မျောဵ

၁၆ ၀၁ ၀၇*

ဆီစစ်

ိရိယာမျောဵ

၁၆ ၀၁ ၀၈*

မာ

၁၆ ၀၁ ၀၉*

PCBs (Poly Chlorinated Biphenyls) ပါဝင်ေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ

ျေူရီပါဝင်ေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ

်
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၁၆ ၀၁ ၁၀*

ေပါ

်

၁၆ ၀၁ ၁၁*

ေ

၁၆ ၀၁ ၁၂

၁၆ ၀၁ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၁ ၁၃*

ဘရိတ်ဆီမျောဵ(Brake Fluids)

၁၆ ၀၁ ၁၄*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ မေအဵခဲေစသည်ဴအရည်(Antifreeze)

၁၆ ၀၁ ၁၅

၁၆ ၀၁ ၁၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

ျော

န
ွဲ ိုင်ေသာအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ (ဥပမာ-ေလအိတ်)
်ဂွမ်ဵပါေသာ ဘရိတ်ပပာဵ/ဘရိတ်အ

ာ
လွဲ၍ ဘရိတ်ပပာဵမျောဵ

လွဲ၍ မေအဵခဲေစသညဴ်အရည်

(Antifreeze)
၁၆ ၀၁ ၁၆

ဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှာင်

န်မျောဵ

၁၆ ၀၁ ၁၇

သဳသတ္တု

၁၆ ၀၁ ၁၈

သဳမဟုတ်ေသာသတ္တု

၁၆ ၀၁ ၁၉

ပလတ်စတစ်

၁၆ ၀၁ ၂၀

ဖန်

၁၆ ၀၁ ၂၁*

၁၆ ၀၁ ၀၇ မှ ၁၆ ၀၁ ၁၁ အထိနှင်ဴ ၁၆ ၀၁ ၁၃ နှင်ဴ ၁၆ ၀၁ ၁၄ တွင်
ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ အန္တရာယ်ရှိအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၁ ၂၂

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၂

လျှပ်စစ်နှင်ဴလျှပ်စစ်ကိရိယာပစ္စည်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၆ ၀၂ ၀၉*

PCBs (Poly Chlorinated Biphenyls) ပါဝင်ေသာ Transformers နှငဴ်
Capacitors မျောဵ

၁၆ ၀၂ ၁၀*

၁၆ ၀၂ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ PCBs ေက

ေနေသာ သို္ဓမဟုတ် ပါဝင်ေနေသာ စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ်စ
၁၆ ၀၂ ၁၁*

လိုရုဖ
ိ လိုရုိ

်

ိရိယာမျောဵ

ာဗွန်, HCFC, HFC ပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ်စ
်

၁၆ ၀၂ ၁၂*

Free Abestos ပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ်စ

၁၆ ၀၂ ၁၃*

၁၆ ၀၂ ၀၉ မှ ၁၆ ၀၂ ၁၂ အထိ ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ

်

ိရိယာမျောဵ

ိရိယာမျောဵ

အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵပါဝင်ေနေသာ စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ်စ
လျှေပ်စစ်ပစ္စည်ဵ

ာင်ဴ ညစ်ညမ်ဵ

်

လွဲ၍ အန္တရာယ်ရှိ

ိရိယာမျောဵ (လျှေပ်စစ်နင
ှ ်ဴ

ိရိယာမှ အန္တရာယ်ရှိအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵဆိုသည်မှာ ၁၆ ၀၆ တွင်
Accumulators

နှင်ဴ

ဘ

်ထရီမျောဵ၊

အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု
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မှတ်သာဵ ထာဵသညဴ် ပပဒါဵခလုတ်မျောဵ၊

တ်သုတ်ေရာင်ပခည် Tube မျောဵမှဖန် နှင်ဴ

အပခာဵ Activated Glass စသည်တို္ဓ ပါဝင်ပါသည်။)
၁၆ ၀၂ ၁၄
၁၆ ၀၂ ၁၅*

၁၆

၀၂

၀၉

မှ

၁၆

၀၂

၁၃

စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ်စ

်

ိရိယာမျောဵ

စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ်စ

်

ိရိယာမျောဵမှ

ထိ

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

ဖယ်ရှာဵထာဵေသာ

လွဲ၍

အန္တရာယ်ရှိအစိတ်

အပိုင်ဵမျောဵ
၁၆ ၀၂ ၁၆

၁၆ ၀၂ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ်စ

်

ိရိ

ယာမျောဵ မှ ဖယ်ရှာဵထာဵေသာအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ
၁၆ ၀၃

Off-Specification Batches နှင်ဴ အသုဳဵမြပုေသာ ထုတ်ကုနမ
် ျာဵ

၁၆ ၀၃ ၀၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ အင်ေအာ်ဂဲနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၃ ၀၄

၁၆ ၀၃ ၀၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၃ ၀၅*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ ေအာ်ဂဲနစ်စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၃ ၀၆

၁၆ ၀၃ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၄

ေပါက်ကေ
ွဲ စတတ်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၆ ၀၄ ၀၁*

စွန့်ပစ်လ

၁၆ ၀၄ ၀၂*

မီဵရှူဵမီဵပန်ဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၄ ၀၃*

အပခာဵေပါ

၁၆ ၀၅

Pressure Containers ထဲရှိ ဓာတ်ေငွ့မျာဵနှင်ဴ စွန့်ပစ်ထာဵေသာဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၆ ၀၅ ၀၄*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါ၀င်ေသာ (ေဟလွန်အပါအ၀င်) Pressure Containers

်န

်

်ခဲယမ်ဵမီဵေ

ျော

လွဲ၍ အင်ေအာ်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ေအာ်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ေ
ွဲ စေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ထဲရှိ ဓါတ်ေငွ့မျောဵ
၁၆ ၀၅ ၀၅

၁၆ ၀၅ ၀၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ Pressure Containers

ထဲရှိ ဓါတ်ေငွ့မျောဵ
၁၆ ၀၅ ၀၆*

ဓာတ်ခဲခ
ွ န်ဵသုဳဵ ဓာတုပစ္စည်ဵအေရာအေနှာမျောဵအပါအဝင် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ
ပါဝင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် ပါရှိေနေသာ ဓာတ်ခဲခ
ွ န်ဵသုဳဵဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၅ ၀၇*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် ပါရှိေနေသာ စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ်
အင်ေအာ်ဂဲနစ် ဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၅ ၀၈*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် ပါရှိေနေသာ စွန့်ပစ်ထာဵသညဴ်
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ေအာ်ဂဲနစ် ဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၆ ၀၅ ၀၉

၁၆ ၀၅ ၀၆၊ ၁၆ ၀၅ ၀၇ သို္ဓမဟုတ် ၁၆ ၀၅ ၀၈ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်
ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ စွန့်ပစ်ထာဵေသာ ဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၆

ဘက်ထရီမျာဵနှင်ဴ Accumulators မျာဵ

၁၆ ၀၆ ၀၁*

ခဲပါဝင်ေသာ ဘ

၁၆ ၀၆ ၀၂*

နီ

၁၆ ၀၆ ၀၃*

မာ

၁၆ ၀၆ ၀၄

အယ်လ်

၁၆ ၀၆ ၀၅

အပခာဵဘ

၁၆ ၀၆ ၀၆*

ဘ

်ထရီမျောဵနှင်ဴ Accumulators မျောဵမှ သီဵပခာဵစီ စုေဆာင်ဵထာဵသည်ဴ လျှေပ်

လို

အ
် ရည်မျောဵ

၁၆ ၀၇

ယ်-

်ထရီမျောဵ ( Lead Batteries )

ဒ်မီယမ် ပါဝင်ေသာ ဘ

ျေူရီပါဝင်ေသာ ဘ

်ထရီမျောဵ(Ni-Cd Batteries)

်ထရီမျောဵ

ာလိုင်ဵပါဝင်ေသာ ဘ

်ထရီမျောဵ ( ၁၆ ၀၆ ၀၃ မှလွဲ၍)

်ထရီမျောဵနှင်ဴ Accumulators မျောဵ

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ် Tank မျာဵ၊ သိုေလှာင်ကန်၊ စည်ပိုင်ဵ(Barrel)မျာဵ သန့်ရှင်ဵ
ရာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ(၀၅ နှငဴ် ၁၃ မှလွဲ၍)

၁၆ ၀၇ ၀၈*

ဆီပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၇ ၀၉*

အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၇ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၈

သုဳဵစွဲ္ပီဵေသာ ဓာတ်ကူပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၆ ၀၈ ၀၁

Gold, Silver, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium or Platinum
မျောဵပါဝင်ေသာ သုဳဵစွဲပပီဵဓာတ်

၁၆ ၀၈ ၀၂*
၁၆ ၀၈ ၀၃

ူပစ္စည်ဵမျောဵ(၁၆ ၀၈ ၀၇ မှလွဲ၍)

အန္တရာယ်ရှိ Transition Metals သို္ဓမဟုတ် အန္တရာယ်ရှိ Transition Metal
Compound မျောဵ ပါဝင်သည်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵ ဓာတ်

ူပစ္စည်ဵမျောဵ

အမျေုဵအမည်
ိ

Transition

သတ်မှတ်ထာဵပခင်ဵမရှသ
ိ ည်ဴ

Metal

Transition Metal Compound မျောဵ ပါဝင်သည်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵ ဓာတ်

သို္ဓမဟုတ်

ူပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၀၈ ၀၄

သုဳဵစွဲပပီဵ Fluid Catalytic Cracking Catalyst မျောဵ (၁၆ ၀၈ ၀၇ မှလွဲ၍)

၁၆ ၀၈ ၀၅*

Phosphoric Acid ပါဝင်ေသာ သုဳဵစွဲပပီဵဓာတ်

၁၆ ၀၈ ၀၆*

ဓာတ်

၁၆ ၀၈ ၀၇*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပဖင်ဴ ညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵ ဓာတ်

ူပစ္စည်ဵမျောဵ

ူပစ္စည်ဵအပဖစ် အသုဳဵပပုသည်ဴ သုဳဵစွဲပပီဵ အရည်မျောဵ
ူပစ္စည်ဵမျောဵ
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၁၆ ၀၉

ဓာတ်တိုဵပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၆ ၀၉ ၀၁*

ပါမင်ဂနိတ် ( ဥပမာ - ပိုတ

၁၆ ၀၉ ၀၂*

ခရိုမိတ် (ဥပမာ- ပိုတ ်စီယမ်ခရိုမိတ်၊ ပိုတ ်စီယမ် သို္ဓမဟုတ် ဆိုဒီယမ်ဒိုင်ခရိုမိတ်)

၁၆ ၀၉ ၀၃*

ပါေအာ

၁၆ ၀၉ ၀၄*

အမျေုဵအမည်
ိ
ေဖာ်ပပမထာဵသည်ဴ ဓာတ်တိုဵပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၁၀

လုပ်ငန်ဵြွင်ြပင်ပ၌သန့်စင်ြြင်ဵအတွက် ပို္ဓေဆာင်မည်ြဖစ်ေသာ ေရေပျာ်စွန့် ပစ်

်ဆိုဒ် ( ဥပမာ- ဟို

်စီယမ်ပါမင်ဂနိတ် )

ဒ
် ရိုဂျေင်ပါေအာ

်ဆိုဒ် )

အရည်မျာဵ(Aqueous Liquid Wastes)
၁၆ ၁၀ ၀၁*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ ေရေပျော်စွန့် ပစ်အရည်မျောဵ

၁၆ ၁၀ ၀၂

၁၆ ၁၀ ၀၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၁၀ ၀၃*

အန္တရာယ်ရှိေသာပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ

လွဲ၍ ေရေပျော်စွန့် ပစ်အရည်မျောဵ
ပပင်ဵအာဵပမင်ဴအရည်မျောဵ(Aqueous

Concentrates)
၁၆ ၁၀ ၀၄

၁၆ ၁၀ ၀၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၆ ၁၁

စွန့်ပစ် Lining နှငဴ် Refractory မျာဵ

၁၆ ၁၁ ၀၁*

Metallurgical Processes

မှထွ

လွဲ၍ ပပင်ဵအာဵပမင်ဴ အရည်မျောဵ

်ရှိသည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

ာဗွန်အေပခခဳသည်ဴ Lining နှငဴ် Refractory မျောဵ
၁၆ ၁၁ ၀၂

၁၆ ၁၁ ၀၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
မှ ထွ

၁၆ ၁၁ ၀၃*

်ရှိသည်ဴ

လွဲ၍ Metallurgical Processes

ာဗွန်အေပခခဳေသာ Lining နှငဴ် Refractory မျောဵ

Metallurgical Processes

မှထွ

်ရှိသည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

အပခာဵ Lining နှငဴ် Refractory မျောဵ
၁၆ ၁၁ ၀၄

၁၆ ၁၁ ၀၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
မှ ထွ

၁၆ ၁၁ ၀၅*

လွဲ၍ Metallurgical Processes

်ရှိသည်ဴ အပခာဵ Lining နှငဴ် Refractory မျောဵ

Non-Metallurgical Processes မှထွ

်ရှိသည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

Lining နှငဴ် Refractory မျောဵ
၁၆ ၁၁ ၀၆

၁၆ ၁၁ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ
Processes မှ ထွ

၁၇

လွဲ၍ Non-Metallurgical

်ရှိေသာ Lining နှငဴ် Refractory မျောဵ

ေဆာက်လုပ်ြြင်ဵနှင်ဴ

္ဖိုဖျက်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

တူဵေဖာ် ထာဵေသာေြမကကီဵ အပါအဝင်)

(ညစ်ညမ်ဵေြမေနရာမျာဵမှ
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၁၇ ၀၁

ကွန်ကရစ်မျာဵ၊ အုတ်မျာဵ၊ အုတ် ကပ်ြပာဵမျာဵ နှင်ဴ ေ ကထည်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၇ ၀၁ ၀၁

ွန်

ရစ်

၁၇ ၀၁ ၀၂

အုတ်မျောဵ

၁၇ ၀၁ ၀၃

အုတ်က

၁၇ ၀၁ ၀၆*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

ပ်ပပာဵမျောဵနှငဴ် ေက

နှင်ဴ ေက

ထည်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ွန်

ရစ်မျောဵ၊ အုတ်မျောဵ၊ အုတ်က

ပ်ပပာဵမျောဵ

ထည်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ သီဵပခာဵအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အေရာအေနှာ

မျောဵ
၁၇ ၀၁ ၀၇

၁၇ ၀၁ ၀၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵ
အုတ်က

ပ်ပပာဵမျောဵ နှင်ဴ ေက

လွဲ၍

ွန်

ရစ်မျောဵ၊ အုတ်မျောဵ၊

ထည်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ အေရာအေနှာမျောဵ

၁၇ ၀၂

သစ်သာဵ၊ ဖန်နှင်ဴ ပလတ်စတစ်

၁၇ ၀၂ ၀၁

သစ်သာဵ

၁၇ ၀၂ ၀၂

ဖန်

၁၇ ၀၂ ၀၃

ပလတ်စတစ်

၁၇ ၀၂ ၀၄*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပဖငဴ်

ညစ်ညမ်ဵေနေသာ

သို္ဓမဟုတ်

ပါဝင်ေသာ

ဖန်၊

ပလတ်စတစ်နှင်ဴ သစ်သာဵမျောဵ
၁၇ ၀၃

တွင်ဵထွက်ကတ္တရာေစဵ အေရာအေနှာမျာဵ( Bituminous Mixtures ) ၊ေကျာက်မီဵ
ေသွဵ ကတ္တရာေစဵနှင်ဴ ကတ္တရာထုတ်ကုနမ
် ျာဵ

၁၇ ၀၃ ၀၁*

ေ

ျော ်မီဵေသွဵ တ္တရာေစဵပါဝင်ေသာ တွင်ဵထွ ် တ္တရာေစဵ အေရာအေနှာမျောဵ

၁၇ ၀၃ ၀၂

၁၇ ၀၃ ၀၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍

အေရာ အေနှာမျောဵ
၁၇ ၀၃ ၀၃*

ေ

ျော

်မီဵေသွဵ

၁၇ ၀၄

သတ္တုမျာဵ (ယင်ဵတို္ဓ၏ သတ္တုစပ်မျာဵအပါအဝင်)

၁၇ ၀၄ ၀၁

ေက

၁၇ ၀၄ ၀၂

ဒန်သတ္တု(Aluminium)

၁၇ ၀၄ ၀၃

ခဲသတ္တု (Lead)

၁၇ ၀၄ ၀၄

သွပ် (Zinc)

၁၇ ၀၄ ၀၅

သဳနှင်ဴ သဳမဏိ (Iron And Steel)

ဵနီ၊ ေက

တ္တရာေစဵနှင်ဴ

ဵညို၊ ေက

တ္တရာထုတ်

ုန်မျောဵ

ဵဝါ (Copper, Bronze, Brass)

တွင်ဵထွ

်

တ္တရာေစဵ

58

၁၇ ၀၄ ၀၆

သဳပဖူ (Tin)

၁၇ ၀၄ ၀၇

သတ္တုအေရာမျောဵ (Mixed Metals)

၁၇ ၀၄ ၀၉*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပဖင်ဴ ညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴ သတ္တုစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

၁၇ ၀၄ ၁၀*

ဆီ၊

ေ

ျော

Cable က

်မီဵေသွဵ

တ္တရာေစဵနှင်ဴ

အပခာဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

ိုဵမျောဵ

၁၇ ၀၄ ၁၁

၁၇ ၀၄ ၁၀ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၇ ၀၅

ေြမကကီဵ(ညစ်ညမ်ဵသည်ဴေြမေနရာမျာဵမှ

လွဲ၍ Cableက

ိုဵ မျောဵ

တူဵေဖာ်ထာဵသည်ဴေြမမျာဵအပါအဝင်)၊

ေကျာက်တုဳဵမျာဵ နှင်ဴ ေရထဲမှတူဵေဖာ်ထာဵသညဴ် ပျက်စီဵေနေသာ ေြမကကီဵ
၁၇ ၀၅ ၀၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ ေပမက

၁၇ ၀၅ ၀၄

၁၇ ၀၅ ၀၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ လွဲ၍ ေပမက ီဵနှငဴ် ေ

ျော ်တုဳဵမျောဵ

၁၇ ၀၅ ၀၅*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

ပျေ

ေပမက
၁၇ ၀၅ ၀၆

ီဵ နှင်ဴ ေ

်တုဳဵမျောဵ

ေရထဲမှတူဵေဖာ်ထာဵသညဴ်

်စီဵေနေသာ

ီဵ

၁၇ ၀၅ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵ
ပျေ

ျော

်စီဵေနေသာ ေပမက

လွဲ၍ ေရထဲမှတူဵေဖာ်ထာဵသညဴ်

ီဵ

၁၇ ၀၅ ၀၇*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ ရထာဵသဳလမ်ဵေအာ

၁၇ ၀၅ ၀၈

၁၇

၀၅

ေအာ

်ခေ
ဳ

၀၇
ျော

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

်ခေ
ဳ

ျော

လွဲ၍

်
ရထာဵသဳလမ်ဵ

်

၁၇ ၀၆

လျှပ်ကာပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ေကျာက်ဂွမ်ဵမျာဵပါဝင်သညဴ် ေဆာက်လုပ်ေရဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၇ ၀၆ ၀၁*

ေ

၁၇ ၀၆ ၀၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် ပါရှိေနေသာ အပခာဵလျှေပ် ာပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၇ ၀၆ ၀၄

၁၇ ၀၆ ၀၁ နှငဴ် ၁၇ ၀၆ ၀၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

ျော

်ဂွမ်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ လျှေပ်

ာပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ လျှေပ်

ာ

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၇ ၀၆ ၀၅*

ေ

ျော

်ဂွမ်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် ေဆာ

်လုပ်ေရဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၇ ၀၈

Gypsum အေြြြဳထာဵသည်ဴေဆာက်လုပ်ေရဵသုဳဵပစ္စည်ဵ

၁၇ ၀၈ ၀၁*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပဖင်ဴ ညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴ Gypsum အေပခခဳေသာ ေဆာ

်

လုပ်ေရဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၇ ၀၈ ၀၂

၁၇ ၀၈ ၀၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ Gypsum အေပခခဳေသာ
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ေဆာ

်လုပ်ေရဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၇ ၀၉

အြြာဵေဆာက်လုပ်ြြင်ဵနှင်ဴ္ဖိုဖျက်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၇ ၀၉ ၀၁*

မာ

ျေူရီပါဝင်ေသာ ေဆာ

်လုပ်ပခင်ဵနှင်ဴ ပဖိုဖျေ

်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၇ ၀၉ ၀၂*

PCBs (Poly Chlorinated Biphenyls) ပါဝင်သညဴ် ေဆာ
ပခင်ဵမှထွ

်လုပ်ပခင်ဵနှင်ဴ ပဖိုဖျေ

်

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ( ဥပမာ- PCBs ပါဝင်ေသာ Sealants ၊

PCBs ပါဝင်ေသာ Resin - based Floorings၊ PCBs ပါဝင်ေသာ Sealed Glazing
Units၊ PCBs ပါဝင်ေသာ Capacitors မျောဵ)
၁၇ ၀၉ ၀၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ
ထွ

၁၇ ၀၉ ၀၄

အပခာဵေဆာ

်လုပ်ပခင်ဵနှင်ဴ

ပဖိုဖျေ

်ပခင်ဵမှ

်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ(ေရာေနှာထာဵေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအပါအဝင်)

၁၇ ၀၉ ၀၁၊ ၁၇ ၀၉ ၀၂ နှင်ဴ ၁၇ ၀၉ ၀၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵ
ေရာေနှာထာဵေသာ

ေဆာ

်လုပ်ပခင်ဵနှင်ဴပဖိုဖျေ

်ပခင်ဵမှ

ထွ

လွဲ၍

်ရှိသညဴ်

စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၈

လူ သို္ဓမဟုတ် တိရစ္ဆာန်တို္ဓ၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုနှင်ဴ/ သို္ဓမဟုတ် ဆက်စပ်
သည်ဴ

သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ(ရုတ်တရက်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမှ

ြဖစ်

ေပ္ဒလာြြင်ဵ မဟုတ်သညဴ် မီဵဖိုေြျာင်နှင်ဴ စာဵေသာက်ဆိုင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵမှ
လွဲ၍ (Except Kitchen and Restaurant Wastes not Arising from
Immediate Health Care))
၁၈ ၀၁

လူတို္ဓ၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု နှင်ဴ/သို္ဓမဟုတ် ဆက်စပ်သည်ဴ သုေတသန
လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၈ ၀၁ ၀၁*

ချွန်ထ

်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ[အသုဳဵပပုပပီဵေသာ

အသုဳဵမပပုရ

ေသဵေသာ ချွန်ထ

်ပစ္စည်ဵမျောဵ (ဥပမာ - အေရပပာဵအတွင်ဵသိ္ဓု ထိုဵသွင်ဵေသာ

ေဆဵထိုဵအပ်မျောဵ၊

ေသွဵေက

ာအတွင်ဵသို္ဓ

ထိုဵသွင်ဵေသာ

တစ်ခါသုဳဵေဆဵထိုဵအပ်မျောဵ၊ ေဆဵထိုဵအပ်တွဲလျေ
ပို

န
် ှင်ဴ ဆ

ဲရ
ွ ှ ချွန်ထ

် ေဆဵထိုဵပပန်မျောဵ၊ ေဆဵသွင်ဵ

်ေသာအရည်မျောဵ၊ ခန္ဓာ

မ
ွဲ ျောဵနှင်ဴ

်ပစ္စည်ဵမျောဵ)]

ေရာဂါေဗဒစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ [လူ့ခန္ဓာ
ထွ

ေဆဵထိုဵအပ်မျောဵ၊

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ဘလိတ်ဓာဵ၊ ခွစ
ဲ ိတ်ခန်ဵသုဳဵဓာဵမျောဵ၊ ဖန်

ဓာတ်ခဲခ
ွ န်ဵသုဳဵ
၁၈ ၀၁ ၀၂*

သို္ဓမဟုတ်

ိုယ်၏တစ်ရှူဵ၊

လီစာနှငဴ် ခန္ဓာ

ိုယ်မှ

ိုယ်အပိုင်ဵအစမျောဵ၊ သေန္ဓသာဵေလာင်ဵနှင်ဴ ထုတ်

ယူပပီဵမှ အသုဳဵမပပုပဖစ်ေသာ ေသွဵနှင်ဴ ဆ

်စပ်စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ]

60

၁၈ ၀၁ ၀၃*

ေရာဂါပိုဵ

ူဵစ

်နင
ို ်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ [ေရာဂါပိုဵမွှာဵပါဝင်သည်ဟု သဳသယ

ပဖစ်ဖွယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ ေရာဂါပပန့်ပွာဵ

ူဵစ

်နင
ို ်ေသာ အေပခ

အေနရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ (ဥပမာ - ေသွဵနှင်ဴ အပခာဵခန္ဓာ

ိုယ်မှ ထွ

်

ေသာအရည်မျောဵပဖငဴ် ထိေတွ့စွန်ဵေပထာဵေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ဓာတ်ခဲခ
ွ န်ဵသုဳဵ
ေရာဂါပိုဵေမွဵပမူထာဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ အဏုဇီဝပစ္စည်ဵမျောဵ၊ သီဵသန့် လူနာ
ေဆာင်ရှိ

ူဵစ

်ေရာဂါလူနာမျောဵ၏ အညစ်အေက

ဵနှင်ဴ ခန္ဓာ

ိုယ်မှထွ

်ေသာ

အရည်မျောဵပဖငဴ် ထိေတွ့စွန်ဵေပထာဵေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ)]
၁၈ ၀၁ ၀၄

ူဵစ

်ေရာဂါပပန့်ပွာဵပခင်ဵ

ပခင်ဵေဆာင်ရွ

ို

ာ

်ရာတွင် အထူဵလိုအပ်ချေ

ပစ္စည်ဵမျောဵ(ဥပမာ-ပတ်တီဵစမျောဵ၊ ေ
သုဳဵ အ၀တ်အထည်မျောဵနှင်ဴ
၁၈ ၀၁ ၀၅*

ျော

်မျောဵ ေဆာင်ရွ

်ရန်မလိုသညဴ် စွန့်ပစ်

်ပတ္တီဵမျောဵ၊ လီနင်ပိတ်စမျောဵ၊

ေလဵခါဵေတာင်ဵ

ေဆဵဝါဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ ဆဲလ်
ပစ္စည်ဵမျောဵ [သ

ွယ်ရန်အလို္ဓငှာ စုေဆာင်ဵပခင်ဵနှငဴ် စွန့်ပစ်

ျေု ိ

တစ်ခါ

်ပတ
ိ ်စမျောဵ)

ို အဆိပ်အေတာ

်ပဖစ်ေစေသာ စွန့်ပစ်

်တမ်ဵလွန်ေဆဵဝါဵ နှင်ဴ အသုဳဵမပပုေသာေဆဵဝါဵမျောဵ၊ ယင်ဵေဆဵ

ဝါဵမျောဵပါဝင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵေဆဵဝါဵမျောဵနှင်ဴ ထိေတွ့ထာဵေသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ မျေုဵရိ
ိ ုဵဗီဇ
ဆဲလ်
ေရာဂါ

ို ေဘဵဥပါဒ်ပဖစ်ေစေသာပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ပခင်ဵေက

ို အဆိပ်အေတာ

်ပဖစ်ေစေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ (ဥပမာ-

ုထုဳဵတွင် အသုဳဵပပုေသာ ဆဲလ်

င်ဆာ

မ
ို ပပန့်ပွာဵေအာင် ထိန်ဵချေုပ်ေပဵသညဴ်

ေဆဵမျောဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် မျေုဵရိ
ိ ုဵဗီဇ
ဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ဆဲလ်မျောဵ

ာငဴ်

ို ေဘဵဥပါဒ်ပဖစ်ေစေသာ

ိုအဆိပ်သင်ဴေစပပီဵ ဆဲလ်မျောဵက

ီဵထွာဵမှု

ို အဟန့်

အတာဵပဖစ်ေစေသာေဆဵဝါဵမျောဵ)]
၁၈ ၀၁ ၀၆*

ဓာတုစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

[ဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေနေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

(ဥပမာ- ဓာတ်ခဲခ
ွ န်ဵသုဳဵေဆဵရည်မျောဵ၊ ဓာတ်မှန်ချေပ်ပဖစ်ေပ္ဒလာေစရန် အသုဳဵပပု
ေသာပစ္စည်ဵမျောဵ၊ သ

်တမ်ဵလွန်ေနေသာ သို္ဓမဟုတ် အသုဳဵမပပုေသာ ပိုဵသတ်

သန့်စင်ပစ္စည်ဵနှင်ဴေဆဵရည်မျောဵ၊ သတ္တုဓာတ် ပမင်ဴမာဵစွာပါဝင်လျေ
ထရီမျောဵ၊ ပပဒါဵတိုင်အ
ေပါင်ချေန်ိ တိုင်ဵ

ျေုဵအပဲ
ိ
ဴမျောဵနှင်ဴ ပပဒါဵပါဝင်သည်ဴ ပျေ

ိရိယာမျောဵ၊

သွာဵ

ုသရာတွင်

်ရှိေသာ ဘ

်

်စီဵေနေသာ ေသွဵ

အသုဳဵပပုသည်ဴ

ပပဒါဵသတ္တုစပ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ)]
၁၈ ၀၁ ၀၇*

ဓာတ်ေရာင်ပခည်ထွ

်စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

[ဓာတ်ေရာင်ပခည်ပါဝင်လျေ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ (ဥပမာ - ဓာတ်ေရာင်ပခည်

်ရှိေသာ

ုထုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ခဲခ
ွ န်ဵတွင်

အသုဳဵမပပုပဖစ်ေသာအရည်မျောဵ၊ ယင်ဵအရည်မျောဵနှင်ဴ ထိေတွ့စွန်ဵေပေနေသာ ဖန်
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ထည်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊
ေရာင်ပခည်

ေဆဵရည်စုပ်စ

ုထုဳဵနှင်ဴ

အပခာဵဆ

ုသမှုခယ
ဳ ူေနေသာ

လူနာမျောဵ ၏ အညစ်အေက
၁၈ ၀၁ ၀၈

္ကူနှင်ဴ

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊

သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်

စမ်ဵသပ်ထာဵေသာ

ဵမျောဵ-ဆီဵ၊ ဝမ်ဵ စသည်)]

အန္တရာယ်မပဖစ်ေစနိုင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ [ဇီဝဆိုင်ရာသို္ဓမဟုတ် ဓာတုဆိုင်ရာ
သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ေရာင်ပခည်ဆိုင်ရာ သို္ဓမဟုတ် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအာဵပဖင်ဴ အန္တရာယ်
မရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ]

၁၈ ၀၂

တိရစ္ဆာန်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာေရာဂါမျာဵ သုေတသနြပုြြင်ဵ၊ ေရာဂါရှာေဖွြြင်ဵ၊
တိရစ္ဆာန်အစာနှငဴ် ေဆဵဝါဵမျာဵ အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ၊ ကုသြြင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
တာဵဆီဵကာကွယ်ြြင်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိသညဴ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၈ ၀၂ ၀၁
၁၈ ၀၂ ၀၂*

ထိရှလွယ်ေသာ၊ ချွန်ထ
ူဵစ

်ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵမှလွဲ၍ ( ၁၈ ၀၂ ၀၂ )

်ေရာဂါပပန့်ပွာဵပခင်ဵ

ပခင်ဵ ေဆာင်ရွ

ို

ာ

ွယ်ရန်အလို္ဓငှာ စုေဆာင်ဵပခင်ဵနှငဴ် စွန့် ပစ်

်ရာတွင် အထူဵလိုအပ်ချေ

်မျောဵ ေဆာင်ရွ

်ရသည်ဴ စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၈ ၀၂ ၀၃

ူဵစ

်ေရာဂါပပန့်ပွာဵပခင်ဵ

ေဆာင်ရွ

်ရာတွင်

ို

ာ

ွယ်ရန်အလို္ဓငှာ စုေဆာင်ဵပခင်ဵနှငဴ်စွန့်ပစ်ပခင်ဵ

အထူဵလိုအပ်ချေ

်မျောဵ

ေဆာင်ရွ

်ရန်မလိုသည်ဴ

စွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၈ ၀၂ ၀၅*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် ပါရှိေနေသာဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၈ ၀၂ ၀၆

၁၈ ၀၂ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၈ ၀၂ ၀၇*

ဆဲလ်မျောဵ

ီဵထွာဵမှု

ိုအဆိပ်သင်ဴေစပပီဵ

ဆဲလ်မျောဵက

ို

အဟန့်အတာဵပဖစ်

ေစေသာ ေဆဵဝါဵမျောဵ
၁၈ ၀၂ ၀၈

၁၈ ၀၂ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳြန့ြ
် သ
ွဲ ညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵြွင်ြပင်ပ စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်
စက်ရုဳမျာဵနှင်ဴ

စက်မှုလုပ်ငန်ဵသုဳဵေရနှင်ဴ

လွဲ၍ ေဆဵဝါဵမျောဵ

လူသာဵမျာဵသုဳဵစွဲရန်

ရည်ရွယ်သညဴ်

ေရမျာဵ ြပုြပင်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵ
၁၉ ၀၁

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအာဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵြြင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အပူြျန်ိ ြမှင်ဴ္ဖိုြွဲြြင်ဵ (Pyrolysis)
နည်ဵစဉ်မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၉ ၀၁ ၀၂

ေအာ

်ေပခရှိပပာမှ ဖယ်ရှာဵထာဵသည်ဴ သဳဓာတ်ပါေသာပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၁ ၀၅*

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စစ်ဖတ်အခဲ(Filter Cake)
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၁၉ ၀၁ ၀၆*

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ေရေပျော်စွန့ပ
် စ်အရည်မျောဵနှင်ဴ အပခာဵေသာ

ေရေပျော်စွန့ပ
် စ်အရည်မျောဵ
၁၉ ၀၁ ၀၇*

ဓာတ်ေငွ့သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

၁၉ ၀၁ ၁၀*

မီဵခိုဵေငွ့မျောဵသန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၉ ၀၁ ၁၁*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ ေအာ

၁၉ ၀၁ ၁၂

၁၉ ၀၁ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၁ ၁၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ ပျေ ဳ့လွငဴ်ေနေသာပပာ(Fly Ash)

၁၉ ၀၁ ၁၄

၁၉ ၀၁ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ရှိသညဴ် အသုဳဵပပုပပီဵ Activated Carbon မျောဵ
်ေပခရှိ ပပာနှင်ဴေချော်
လွဲ၍ ေအာ

ေ
် ပခရှိပပာနှင်ဴ ေချော်

လွဲ၍ ပျေ ဳ့လွငဴ်ေနေသာပပာ(Fly

Ash)
၁၉ ၀၁ ၁၅*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ ဘွိုင်လာဖုန်မှုန့်

၁၉ ၀၁ ၁၆

၁၉ ၀၁ ၁၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၁ ၁၇*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ Pyrolysis Wastesမျောဵ( အပူချေန်ိ ပမှင်ဴပဖိုခွဲပခင်ဵမှ
ထွ

၁၉ ၀၁ ၁၈

လွဲ၍ ဘွိုင်လာဖုန်မှုန့်

်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ)

၁၉ ၀၁ ၁၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
(အပူချေန်ိ ပမှင်ဴပဖိုခွဲပခင်ဵ မှ ထွ

လွဲ၍ Pyrolysis Wastes မျောဵ

်ရှိသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ)

၁၉ ၀၁ ၁၉

Fluidised Beds မှသဲမျောဵ

၁၉ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၂

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအာဵ Physico/Chemical သန့်စင်ြြင်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျာဵ (Dechromatation, Decyanidation, Neutralisation တို္ဓအပါအဝင် )

၁၉ ၀၂ ၀၃

အန္တရာယ်မရှိေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵပဖငဴ်သာ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ်

Premixed

Waste မျောဵ
၁၉ ၀၂ ၀၄*

အန္တရာယ်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵတစ်မျေုဵိ

အနည်ဵဆုဳဵပဖင်ဴ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ်

Premixed Waste မျောဵ
၁၉ ၀၂ ၀၅*

Physico / Chemical သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သည်ဴ အနည်အနှစ်မျောဵ
၁၉ ၀၂ ၀၆

၁၉ ၀၂ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

လွဲ၍ Physico / Chemical
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၁၉ ၀၂ ၀၇*

ခွပဲ ခာဵသန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ဆီနှင်ဴ Concentrate မျောဵ

၁၉ ၀၂ ၀၈*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

ေပါ

်

ွဲေလာင်

ျွမ်ဵလွယ်သည်ဴ

စွန့်ပစ်

ွဲေလာင်

ျွမ်ဵလွယ်သည်ဴ

စွန့်ပစ်

အရည်မျောဵ
၁၉ ၀၂ ၀၉*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

ေပါ

်

အစိုင်အခဲမျောဵ
၁၉ ၀၂ ၁၀

၁၉ ၀၂ ၀၈ နှငဴ် ၁၉ ၀၂ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ေပါ

်

ေ
ွဲ လာင်

လွဲ၍

ျွမ်ဵလွယ်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၂ ၁၁*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် အပခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၂ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၃

တည်္မဲေအာင်ြပုလုပ်ထာဵေသာ/ အစိုင်အြဲအြဖစ် ြပုလုပ်ထာဵေသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျာဵ (တည်္မဲေစြြင်ဵနည်ဵစဉ်မျာဵသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအတွင်ဵရှိ ပါဝင်
ပစ္စည်ဵမျာဵ၏

အန္တရာယ်ရှိမှုကို

ေြပာင်ဵလဲေစ္ပီဵ

အန္တရာယ်ရှိစန
ွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵမှ

အန္တရာယ်မရှိစန
ွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵအသွင်သို္ဓ ေြပာင်ဵလဲသွာဵသည်။ အစိုင်အြဲအြဖစ်ြပု
လုပ်ြြင်ဵနည်ဵစဉ်သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ၏ဓာတုဂုဏ်သတ္တိမျာဵ ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ မရှိ
ဘဲ ြဖည်ဴစက
ွ ်ပစ္စည်ဵမျာဵ(Additives) အသုဳဵြပုြြင်ဵြဖင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ၏ ရုပ်ပိုင်ဵ
ဆိုင်ရာ အေြြအေနကိုသာ ေြပာင်ဵလဲေစသည်။ ဥပမာ-အရည်မှ အစိုင်အြဲသို္ဓ)
၁၉ ၀၃ ၀၄*

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵတည်ပမဲေအာင်ပပုလုပ်ထာဵပပီဵ အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်
ထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ (စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသည် တည်ပမဲေအာင်ပပုလုပ်ပခင်ဵ
နည်ဵစဉ်ပပီဵေနာ

်/ပပီဵလျှေင် အန္တရာယ်မရှိေသာ ပါဝင်ပစ္စည်ဵမျောဵအသွင်သို္ဓ ပပည်ဴ

ပပည်ဝ
ဴ ဝေပပာင်ဵလဲသွာဵပခင်ဵမရှေ
ိ သာ အန္တရာယ်ရှိပါဝင်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ာလလတ်၊

ာလရှည်၌ ပတ်ဝန်ဵ

ျေင်ထဲသို္ဓ ထုတ်လွှတ်ပါ

ို

ာလတို၊

တစ်စိတ်တစ်

ပိုင်ဵတည်ပမဲသည်ဟု စဉ်ဵစာဵရပါမည်။)
၁၉ ၀၃ ၀၅

၁၉ ၀၃ ၀၄ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ တည်ပမဲေအာင် ပပုလုပ်

ထာဵေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၉ ၀၃ ၀၆*

အစိုင်အခဲအပဖစ် ပပုလုပ်ထာဵပပီဵ အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု မှတ်သာဵထာဵေသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၃ ၀၇

၁၉ ၀၃ ၀၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ထာဵေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ အစိုင်အခဲအပဖစ် ပပုလုပ်

64

၁၉ ၀၄

ဖန်အြဖစ်သို္ဓေရာက်ရှိေအာင်

ြပုလုပ်ထာဵေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ

ဖန်အြဖစ်သို္ဓ

ေရာက်ရှိေအာင် ြပုလုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၁၉ ၀၄ ၀၁

ဖန်အပဖစ်သို္ဓေရာ

်ရှိေအာင် ပပုလုပ်ထာဵေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

၁၉ ၀၄ ၀၂*

ပျေ ဳ့လွငဴ်ေနေသာပပာ(Fly Ash) နှင်ဴ အပခာဵ မီဵခိုဵေငွ့မျောဵသန့်စင်ပခင်ဵမှထွ

်ရှိသညဴ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၉ ၀၄ ၀၃*

ဖန်အပဖစ်သို္ဓေရာ

၁၉ ၀၄ ၀၄

Vitrified

Waste

်ရှိေအာင် ပပုလုပ်မထာဵေသာ အစိုင်အခဲမျောဵ
Tempering

ပပုလုပ်ရာမှ

ထွ

်ရှိေသာ

ေရေပျော်စွန့် ပစ်

အရည်မျောဵ
၁၉ ၀၅

စွန့်ပစ်အစိုင်အြဲမျာဵကို ေလရှိအေြြအေနသန့်စင်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၉ ၀၅ ၀၁

စည်ပင်သာယာ နှငဴ် အလာဵတူ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ ေပမေဆွဵမပဖစ်နင
ို ်ေသာ
အစိတ်အပိုင်ဵ

၁၉ ၀၅ ၀၂

တိရစ္ဆာန် နှငဴ် ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွ

် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ ေပမေဆွဵမပဖစ်နင
ို ်ေသာ

အစိတ်အပိုင်ဵ
၁၉ ၀၅ ၀၃

ေပမေဆွဵအပဖစ် မသတ်မှတ်နင
ို ်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၅ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၆

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵကို ေလမဲဴအေြြအေနသန့်စင်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၉ ၀၆ ၀၃

စည်ပင်သာယာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

ို ေလမဲဴအေပခအေနသန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ

ို ေလမဲဴအေပခအေန သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ

အရည်
၁၉ ၀၆ ၀၄

စည်ပင်သာယာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
ေချေဖျေ

၁၉ ၀၆ ၀၅

်ပပီဵ အရာမျောဵ(Digestate)

တိရစ္ဆာန်နှငဴ်ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွ
ပခင်ဵမှ ထွ

၁၉ ၀၆ ၀၆

တိရစ္ဆာန်နှငဴ်

် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို ေလမဲဴအေပခအေန သန့်စင်

်ရှိသညဴ်အရည်
ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွ

သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိသညဴ် ေချေဖျေ

်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို

်ပပီဵအရာမျောဵ(Digestate)

၁၉ ၀၆ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၇

ဖို္ဓေြမစိမဴ်ထွက်ရည်

၁၉ ၀၇ ၀၂*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် ဖို္ဓေပမစိမဴ်ထွ

်ရည်

ေလမဲဴအေပခအေန
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၁၉ ၀၇ ၀၃

၁၉ ၀၇ ၀၂ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၈

အမျုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵေသာ

လွဲ၍ ဖို္ဓေပမစိမဴ်ထွ

်ရည်

ေရဆိုဵသန့်စင်စက်ရမ
ုဳ ျာဵမှ

ထွက်ရှိသည်ဴ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၁၉ ၀၈ ၀၁

စစ်ထုတ်ထာဵသညဴ်အရာမျောဵ (Screenings)

၁၉ ၀၈ ၀၂

သဲစစ်ထုတ်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၉ ၀၈ ၀၅

ပမို့ပပစွန့်ပစ်ေရမျောဵ သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၉ ၀၈ ၀၆*

ပပည်ဝ
ဴ ပပီဵ သို္ဓမဟုတ် သုဳဵစွဲပပီဵ Ion Exchange Resin မျောဵ

၁၉ ၀၈ ၀၇*

Ion Exchanger မျောဵ ပပန်လည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

်ရှိေသာ ေပျော်ရည်မျောဵနှင်ဴ

အနည်အနှစမ
် ျောဵ
၁၉ ၀၈ ၀၈*

Heavy Metals Arsenic, Lead, Cadmium, Mercury, Antimony, etc…
ပါဝင်ေသာ အေပမှဵပါဵစနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ(Membrane System Wastes )

၁၉ ၀၈ ၀၉

စာဵသုဳဵဆီနှငဴ် အဆီမျောဵသာ ပါဝင်ေသာ ဆီ၊ေရခွဲထုတ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိသညဴ် အမဲဆီ

နှငဴ် ဆီ အေရာအေနှာ
၁၉ ၀၈ ၁၀*

၁၉ ၀၈ ၀၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ထွ

၁၉ ၀၈ ၁၁*

စ

လွဲ၍ ဆီ၊ ေရခွဲထုတ်ပခင်ဵမှ

်ရှိေသာ အမဲဆီနှငဴ်ဆီအေရာအေနှာ
်မှုလုပ်ငန်ဵမှစွန့်ပစ်ရည်အာဵ

ဇီဝနည်ဵပဖငဴ်သန့်စင်ပခင်ဵမှ

ထွ

်ရှိေသာ

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်သညဴ် အနည်အနှစ်မျောဵ
၁၉ ၀၈ ၁၂

၁၉

၀၈

၁၁

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ရည်အာဵ ဇီဝနည်ဵပဖငဴ်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ
၁၉ ၀၈ ၁၃*

စ

လွဲ၍

စ

်မှုလုပ်ငန်ဵမှ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

်မှုလုပ်ငန်ဵမှ စွန့်ပစ်ရည်အာဵ အပခာဵနည်ဵပဖငဴ်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိသညဴ်

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ
၁၉ ၀၈ ၁၄

၁၉ ၀၈ ၁၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ရည်အာဵ အပခာဵနည်ဵပဖငဴ် သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ စ

်မှုလုပ်ငန်ဵမှ စွန့်ပစ်

်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျောဵ

၁၉ ၀၈ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၀၉

စက်မှုလုပ်ငန်ဵသုဳဵေရနှင်ဴ

လူသာဵမျာဵသုဳဵစွဲရန်

ရည်ရွယ်သညဴ်ေရမျာဵ

ြပုြပင်

ထုတ်လုပ်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
၁၉ ၀၉ ၀၁

ပထမအဆင်ဴအနည်စစ်ပခင်ဵနှင်ဴ စစ်ထုတ်ပခင်ဵမှ ထွ
ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ရှိေသာ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်

66

၁၉ ၀၉ ၀၂
၁၉ ၀၉ ၀၃

ေရ

ိုက

ည်လင်ေစပခင်ဵမှ ထွ

ာဗွန်ဖယ်ထုတ်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ
်ရှိသညဴ် အနည်အနှစမ
် ျောဵ

၁၉ ၀၉ ၀၄

အသုဳဵပပုထာဵပပီဵပဖစ်ေသာ အစွမ်ဵထ

်

ာဗွန် (Activated Carbon)မျောဵ

၁၉ ၀၉ ၀၅

ပပညဴဝ
် ေနေသာ သို္ဓမဟုတ် အသုဳဵပပုထာဵပပီဵပဖစ်ေသာ Ion Exchange Resin မျောဵ

၁၉ ၀၉ ၀၆

Ion Exchanger မျောဵ ပပန်လည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ ေပျော်ရည်မျောဵနှင်ဴ

အနည်အနှစမ
် ျောဵ
၁၉ ၀၉ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၁၀

သတ္တုပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ အစအနမျာဵြဖစ်ေအာင် ြဖတ်ေတာက်
ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၉ ၁၀ ၀၁

သဳနှင်ဴ သဳမဏိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၁၀ ၀၂

သဳဓါတ်မပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၁၀ ၀၃*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ပပီဵ

ေပါဴပါဵသည်ဴ

အေမွှဵအမျှေင်အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ

(Fluff-light Fraction)နှင်ဴ ဖုန်မှုန့်မျောဵ
၁၉ ၁၀ ၀၄

၁၉ ၁၀ ၀၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ေပါဴပါဵသည်ဴ အေမွှဵအမျှေင်

အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ (Fluff-light Fraction)နှင်ဴ ဖုန်မှုန့်မျောဵ
၁၉ ၁၀ ၀၅*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ အပခာဵအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ

၁၉ ၁၀ ၀၆

၁၉ ၁၀ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၁၁

ဆီမျာဵြပန်လည်သန့်စင်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၉ ၁၁ ၀၁*

သုဳဵစွဲပပီဵ Filter Clay မျောဵ

၁၉ ၁၁ ၀၂*

Acid Tar

၁၉ ၁၁ ၀၃*

ေရေပျော်စွန့ပ
် စ်အရည်မျောဵ

၁၉ ၁၁ ၀၄*

ေလာင်စာဆီမျောဵအာဵ Bases ပဖငဴ် သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၉ ၁၁ ၀၅*

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ အပခာဵအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်သညဴ် အနည်အနှစ်မျောဵ
၁၉ ၁၁ ၀၆

၁၉ ၁၁ ၀၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ
စွန့်ပစ်ရည်သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

၁၉ ၁၁ ၀၇*

မီဵခိုဵေငွ့မျောဵသန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵ

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ
်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
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၁၉ ၁၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၁၂

အမျုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵေသာ(ဥပမာ- အမျုဵတူ
ိ မျာဵစုဖွဲ့ြြင်ဵ၊ ကကိတ်ေြျြြင်ဵ၊
ကျစ်လျစ်သိပ်သည်ဵြြင်ဵ၊ အလုဳဵေလဵမျာဵြပုလုပ်ြြင်ဵ ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵကို စက်
ကိရိယာမျာဵြဖင်ဴ သန့်စင်ြြင်ဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၉ ၁၂ ၀၁

စ

္ကူနှငဴ်

တ်ထူပပာဵ

၁၉ ၁၂ ၀၂

သဳဓာတ် ပါေသာ သတ္တုမျောဵ

၁၉ ၁၂ ၀၃

သဳဓာတ် မပါေသာ သတ္တုမျောဵ

၁၉ ၁၂ ၀၄

ပလတ်စတစ်နှငဴ်ရာဘာ

၁၉ ၁၂ ၀၅

ဖန်

၁၉ ၁၂ ၀၆*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် သစ်သာဵ

၁၉ ၁၂ ၀၇

၁၉ ၁၂ ၀၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၁၉ ၁၂ ၀၈

အထည်အလိပ်မျောဵ (Textiles)

၁၉ ၁၂ ၀၉

တွင်ဵထွ

၁၉ ၁၂ ၁၀

မီဵေလာင်ေပါ

၁၉ ၁၂ ၁၁*

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

်မျောဵ ( ဥပမာ- သဲ၊ ေ
်

ျော

်တုဳဵေ

လွဲ၍သစ်သာဵ

ျော

်ခမ
ဲ ျောဵ)

ွဲလွယ်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ (Refuse Drived Fuel)
ို စ

်

ိရိယာမျောဵပဖငဴ်ဴ သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိသညဴ် အန္တရာယ်ရှိ

ပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ အပခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ (ဝတ္ထုပစ္စညဵ် အေရာအေနှာမျောဵ
အပါအဝင်)
၁၉ ၁၂ ၁၂

၁၉ ၁၂ ၁၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
စ

်

ိရိယာမျောဵပဖငဴ်ဴ သန့်စင်ပခင်ဵမှ ထွ

လွဲ၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို

်ရှိေသာ အပခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ (ဝတ္ထု

ပစ္စည်ဵအေရာအေနှာမျောဵအပါအဝင်)
၁၉ ၁၃

ေြမကကီဵနှင်ဴေြမေအာက်ေရြပန်လည်ကုစာဵြြင်ဵမှ ထွက်ရှိသညဴ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၉ ၁၃ ၀၁*

ေပမက

ီဵ ပပန်လည်

ုစာဵပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ်

စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲမျောဵ
၁၉ ၁၃ ၀၂

၁၉ ၁၃ ၀၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ပခင်ဵမှ ထွ

၁၉ ၁၃ ၀၃*

ေပမက

လွဲ၍ ေပမက

ီဵပပန်လည်

ုစာဵ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်အစိင
ု ်အခဲမျောဵ

ီဵပပန်လည်

အနည်အနှစ် မျောဵ

ုစာဵပခင်ဵမှ

ထွ

်ရှိသည်ဴ

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်ေသာ

68

၁၉ ၁၃ ၀၄

၁၉

၁၃

၀၃

တွင်

ုစာဵပခင်ဵမှ ထွ
၁၉ ၁၃ ၀၅*

ေပမေအာ

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍

ေပမက

ီဵပပန်လည်

်ရှိေသာ အနည်အနှစမ
် ျောဵ

်ေရပပန်လည်

ုစာဵပခင်ဵမှ

ထွ

်ရှိသည်ဴ

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်ေသာ အနည်အနှစ်မျောဵ
၁၉ ၁၃ ၀၆
၁၉ ၁၃ ၀၇*

၁၉

၁၃

၀၅

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ပပန်လည်

ုစာဵပခင်ဵမှ ထွ

်ရှိေသာ အနည်အနှစ်မျောဵ

ေပမေအာ

်ေရ ပပန်လည်

ုစာဵပခင်ဵမှ

ထွ

လွဲ၍

ေပမေအာ

်ေရ

်ရှိသည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵ

ပါဝင်ေသာ ေရေပျော်စွန့် ပစ်အရည်မျောဵနှင်ဴ ပပင်ဵအာဵပမငဴ်အရည်မျောဵ
၁၉ ၁၃ ၀၈

၁၉ ၁၃ ၀၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ုစာဵပခင်ဵမှ ထွ

၂၀

လွဲ၍ ေပမေအာ

်ေရ ပပန်လည်

်ရှိေသာ ေရေပျော်စွန့် ပစ်အရည်မျောဵနှင်ဴ ပပင်ဵအာဵပမငဴ်အရည်မျောဵ

သီဵြြာဵစီစုေဆာင်ဵထာဵသညဴ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ စည်ပင်သာ
ယာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ( အိမ်ရာမျာဵမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ နှငဴ် အလာဵတူ စီဵပွာဵြဖစ်
လုပ်ငန်ဵ၊ စက်မှုလုပ်ငန်ဵနှင်ဴအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ )

၂၀ ၀၁

သီြြာဵစီစုေဆာင်ဵထာဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ ( ၁၅ ၀၁ မှတစ်ပါဵ )

၂၀ ၀၁ ၀၁

စ

၂၀ ၀၁ ၀၂

ဖန်

၂၀ ၀၁ ၀၈

ဘ

္ကူနှငဴ်

တ်ထူပပာဵ

်တီဵရီဵယာဵပိဵု မွှာဵမျောဵပဖငဴ်

စာဵေသာ

အလွယ်တ

ူဖျေ

်ဆီဵနိုင်ေသာ

မီဵဖိုေချောင်နှငဴ်

်ဆိုင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၁၀

အဝတ်အထည်မျောဵ(Clothes)

၂၀ ၀၁ ၁၁

အထည်အလိပ်မျောဵ(Textiles)

၂၀ ၀၁ ၁၃*

ေဖျော်ရည်မျောဵ

၂၀ ၀၁ ၁၄*

အ

၂၀ ၀၁ ၁၅*

အယ်

၂၀ ၀၁ ၁၇*

ဓာတ်ပုဳလုပ်ငန်ဵသုဳဵ ဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၁၉*

ပိုဵသတ်ေဆဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၂၁*

မီဵေချောင်ဵမျောဵ(Fluorescent Tubes)နှင်ဴ အပခာဵပပဒါဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

၂၀ ၀၁ ၂၃*

်စစ်မျောဵ
ာလိုင်ဵမျောဵ

လိုရုဖ
ိ လူရို

ာဗွန်ပါဝင်သညဴ် စွန့်ပစ်ထာဵေသာ

ိရိယာမျောဵ
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၂၀ ၀၁ ၂၅

စာဵသုဳဵဆီနှငဴ်အဆီမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၂၆*

၂၀ ၀၁ ၂၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၂၇*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် သုတ်ေဆဵ၊ မင်မျောဵ၊ ေ

၂၀ ၀၁ ၂၈

၂၀ ၀၁ ၂၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ေ

လွဲ၍ ဆီနှငဴ်အဆီ
ာ်မျောဵနှင်ဴ Resin မျောဵ

လွဲ၍ သုတ်ေဆဵ၊ မင်မျောဵ၊

ာ်မျောဵနှင်ဴ Resin မျောဵ

၂၀ ၀၁ ၂၉*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ် ေချေဵချွတ်ေဆဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၃၀

၂၀ ၀၁ ၂၉ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍ ေချေဵချွတ်ေဆဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၃၁*

ဆဲလ်မျောဵ

ီဵထွာဵမှု

ို အဆိပ်သင်ဴေစပပီဵ ဆဲလ်မျောဵက

ို အဟန့်အတာဵပဖစ်ေစ

သညဴ် ေဆဵဝါဵမျောဵ
၂၀ ၀၁ ၃၂

၂၀ ၀၁ ၃၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၃၃*

၁၆ ၀၆ ၀၁၊ ၁၆ ၀၆ ၀၂ သို္ဓမဟုတ် ၁၆ ၀၆ ၀၃ ၌ ပါဝင်သည်ဴ ဘ
Accumulator မျောဵ ၊ ထိုဘ
ဘ

်ထရီမျောဵနှင်ဴ

လွဲ၍ ေဆဵဝါဵမျောဵ
်ထရီအိုဵမျောဵနှငဴ်

်ထရီမျောဵ ပါဝင်ေသာ အမျေုဵအစာဵခွ
ိ
ဲပခာဵမထာဵသညဴ်

Accumulator

မျောဵ

(Unsorted

Batteries

and

Accumulators)
၂၀ ၀၁ ၃၄

၂၀

၀၁

၃၃

တွင်

ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

လွဲ၍

ဘ

်ထရီမျောဵနှင်ဴ

Accumulator မျောဵ
၂၀ ၀၁ ၃၅*

၂၀ ၀၁ ၂၁ နှငဴ် ၂၀ ၀၁ ၂၃ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ
ရှိအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵပါဝင်သညဴ်

စွန့်ပစ်ထာဵေသာ

ိရိယာမျောဵ(လျှေပ်စစ်နှင်ဴလျှေပ်စစ်ပစ္စည်ဵ

လွဲ၍ အန္တရာယ်

လျှေပ်စစ်နှငဴ်လျှေပ်စစ်ပစ္စည်ဵ

ိရိယာမှ အန္တရာယ်ရှိ အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ

ဆိုသည်မှာ ၁၆ ၀၆ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ Accumulators နှင်ဴ ဘ
အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု မှတ်သာဵထာဵသညဴ် ပပဒါဵခလုတ်မျောဵ၊

်ထရီမျောဵ၊

တ်သုတ်ေရာင်ပခည်

tube မျောဵမှ ဖန်နှင်ဴ အပခာဵ Activated Glass စသည်တို္ဓ ပါဝင်ပါသည်။)
၂၀ ၀၁ ၃၆

၂၀ ၀၁ ၂၁၊ ၂၀ ၀၁ ၂၃ နှငဴ် ၂၀ ၀၁ ၃၅ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ
စွန့်ပစ်ထာဵေသာလျှေပ်စစ်နင
ှ ဴ် လျှေပ်စစ်ပစ္စည်ဵ

ိရိယာမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၃၇*

အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျောဵပါဝင်သည်ဴ သစ်သာဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၃၈

၂၀ ၀၁ ၃၇ တွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၃၉

ပလတ်စတစ်မျောဵ

၂၀ ၀၁ ၄၀

သတ္တုမျောဵ

လွဲ၍ သစ်သာဵမျောဵ

လွဲ၍
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၂၀ ၀၁ ၄၁

မီဵခိုဵေခါင်ဵတိုင် သန့်စင်ရှင်ဵလင်ဵရာမှ ထွ

်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၂၀ ၀၁ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ အပခာဵအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵ

၂၀ ၀၂

ဥယျာဉ်ခြဳနှငဴ်ပန်ဵခြဳမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (သုဿာန်မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
မျာဵ အပါအဝင်)

၂၀ ၀၂ ၀၁

ဘ

်တီဵရီဵယာဵပိဵု မွှာဵမျောဵမှ အလွယ်တ

၂၀ ၀၂ ၀၂

ေပမနှငဴ်ေ

၂၀ ၀၂ ၀၃

ဘ

ျော

ူဖျေ

်ဆီဵနိုင်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

်တုဳဵမျောဵ

်တီဵရီဵယာဵပိဵု မွှာဵမျောဵမှ

အလွယ်တ

ူမဖျေ

်ဆီဵနိုင်သညဴ်

အပခာဵစွန့်ပစ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၂၀ ၀၃

အြြာဵစည်ပင်သာယာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၂၀ ၀၃ ၀၁

ေရာေနှာထာဵသညဴ် စည်ပင်သာယာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျောဵ

၂၀ ၀၃ ၀၂

ေဈဵမျောဵမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၂၀ ၀၃ ၀၃

လမ်ဵမက

၂၀ ၀၃ ၀၄

မိလ္လာ

၂၀ ၀၃ ၀၆

မိလ္လာအညစ်အေက

ဵီ မျောဵအာဵ သန့်ရှင်ဵေရဵပပုလုပ်ရာမှ
ျေင်ဵ၊ မိလ္လာ

ျေန်ရှိခဴေ
ဲ သာ အက

င်ဵအ

ျေန်မျောဵ

န်မျောဵမှ အနည်အနှစမ
် ျောဵ
ဵမျောဵအာဵ သန့်ရှင်ဵေရဵပပုလုပ်ရာမှ

ထွ

်ရှိေသာ

ပစ္စည်ဵမျောဵ
၂၀ ၀၃ ၀၇

ထုထည်ပမာဏက

ီဵမာဵသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

၂၀ ၀၃ ၉၉

အမျေုဵအမည်
ိ
သတ်မှတ်မထာဵသည်ဴ စည်ပင်သာယာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်
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အတိုေ

ာ

်အမှတ်အသာဵ

ဂဏန်ဵ ၆ လုဳဵပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာအညွှန်ဵ
X

X

X

X

X

ုဒ်
X
Waste Type

Process

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵ
ိ

လုပ်ငန်ဵစဉ်
Type of Industrial Activity

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား



Waste Code မျောဵ



ေရှ့ဆုဵဳ

ို

ိန်ဵဂဏန်ဵ (၆) လုဳဵပဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသည်။

ိန်ဵဂဏန်ဵ (၂)လုဳဵသည် လုပ်ငန်ဵအမျေုဵအစာဵ
ိ
( Type of Industrial Activity )

ပဖစ်သည်။ ( လုပ်ငန်ဵအမျေုဵအစာဵ
ိ
(၂၀) မျေုဵိ ခွဲပခာဵသတ်မတ
ှ ်ထာဵသည် )


အလယ်



ေနာ

်ဆုဳဵ

ိနဵ် ဂဏန်ဵ (၂)လုဳဵသည် လုပ်ငန်ဵစဉ် ( Process ) ပဖစ်သည်။
ိနဵ် ဂဏန်ဵ (၂)လုဳဵသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵ
ိ
( Waste Type )

ပဖစ်သည်။
(*) သည် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့ပ
် စ်ပစ္စည်ဵ ( Hazardous Waste )

ို ရည်ညွှန်ဵသည်။

ေနာက်ဆက်တွဲ (၃)
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစအ
ဳ သုဳဵြပုပုဳနည်ဵစဉ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳ
မိတ္တူ (၆) ေစာင်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

(၁) ေစာင်

ြပည်နယ် ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့

(၁) ေစာင်
(၁) ေစာင်

(၁) ေစာင်

(၅) ေစာင်

ထွက်ရေ
ှိ စသူ

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/

(၄) ေစာင်
စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵ

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ
(၁) ေစာင်
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၁။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ

်ရှိေစသူသည်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ပို္ဓေဆာင်သညဴ်အခါတိုင်ဵ လိုအပ်ေသာသတင်ဵအချေ

်အလ

ို

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵသို္ဓ

်မျောဵ ပပညဴစ
် ုဳစွာပဖညဴစ
် ွ

်ထာဵသညဴ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳမိတ္တူ (၆) ေစာင်ထာဵရှိရမည်။ မိတ္တူ(၁)ေစာင်အာဵ သ
က

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ သတင်ဵပို္ဓရမည်။

်ဆိုင်ရာ

ျေန်မိတ္တူ (၅)ေစာင်အာဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်

ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူထဳသို္ဓ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်အတူ လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။
၂။

စွန့ပ
် စ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည်

ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳမိတ္တူ(၅)ေစာင်အာဵ အတည်ပပုပပီဵေနာ
ထဳသို္ဓ မိတ္တူ(၁)ေစာင် ပပန်လည်ေပဵပို္ဓရမည်။

လ

်ခရ
ဳ ရှိေသာစွန့်ပစ်

် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ

်ရှိေစသူ

ျေန်မတ
ိ ္တူ(၄)ေစာင်အာဵ စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵ

လိုင်စင်ရရှိသူထဳသို္ဓ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်အတူ လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။
၃။

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည် လ

မှတ်တမ်ဵပုဳစဳမိတ္တူ (၄)ေစာင်အာဵ အတည်ပပုပပီဵေနာ

်ခရ
ဳ ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ

် မိတ္တူ (၁)ေစာင်အာဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်

ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူထဳသို္ဓ ပပန်လည်ေပဵပို္ဓရမည်။
၄။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည် စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်

ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူထဳမှ လ

်ခရ
ဳ ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳမိတ္တူ

ို (၅)နှစ် အထိ

သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရမည်။
၅။

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည် လ

်ခရ
ဳ ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ

လိုင်စင်တွင်ပါရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွ

်ပပီဵစီဵပါ

ျေန်ရှိသညဴ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳမိတ္တူ (၃)ေစာင်ေပ္ဒတွင် ထပ်မဳအတည်ပပု၍ မိတ္တူ (၁)ေစာင်
အာဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ
ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသက

်ရှိေစသူထဳသို္ဓလည်ဵေ

ီဵ/ ပပည်နယ်က

ီဵက

ာင်ဵ ၊မိတ္တူ (၁)ေစာင်အာဵ သ

ပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓလည်ဵေ

်ဆိုင်ရာ ေနပပည်

ာင်ဵ ေပဵပို္ဓတင်ပပပပီဵ

ျေန်မိတ္တူ

(၁) ေစာင်အာဵ (၅)နှစ်အထိ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရှိရမည်။
၆။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ

်ရှိေစသူသည် စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူထဳမှ လ

ရရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵပုဳစဳမိတ္တူ

ို (၅) နှစအ
် ထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။

်ခဳ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၄)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစသူ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ြဳစာ
ရ
၁။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ
(

)

(ခ)

်စ၊ွဲ

်ရှိေစသူ

အမည်

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

တ်ပပာဵအမှတ်

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်
သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳပခာဵသာဵနိုင်ငဳ
(ဂ)

ဆ

်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ဖ

ူဵလ

်မှတ်အမှတ်

်စ်နဳပါတ်၊

______________

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ
(ဃ)

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊
နှငဴ်

(င)

______________
ုမ္ပဏီ အမည်

ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လ

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊

______________

်မှတ်

______________

ုမ္ပဏီ လိပ်စာ

______________

အပပညဴ်အစုဳ

______________

(စ)

လုပ်ငန်ဵအမျေုဵအစာဵ
ိ

______________

(ဆ)

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ် ဆ

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵဆိုင်ရာ

______________

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်အမှတ်
(ဇ)

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ် ဆ
မှတ်ပုဳတင်လ

(ဈ)

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵဆိုင်ရာ

်မှတ်အမှတ်

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ် ဆ

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵတည်ရှိရာေနရာ
၂။

ပူဵတွဲတင်ပပရမညဴ် စာရွ
(

)

(ခ)

(ဂ)

_____________

်နှငဴ်စွန့်ပစ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ

ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ်နှငဴ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွ

စ

_____________

်စာတမ်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာေဖာ်ပပချေ

နည်ဵစဉ်ပုဳ

______________

်ရှိေစေသာ

ပူဵတွ(ဲ ၁)
ပူဵတွ(ဲ ၂)

ာဵချေပ် ( Flow Chart )

်ရ/ုဳ လုပ်ငန်ဵအတွင်ဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ သိုေလှာင်ထာဵရှိမှု

အမျေုဵအစာဵခွ
ိ
ဲပခာဵမှု၊ စီမဳခန့ခ
် ွဲမှုနှငဴ် ဆ
မျောဵ၏ ေဆာင်ရွ

်စပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵေနရာ

်ထာဵရှိမှု အစီအစဉ်ပပပုဳ(Schematic)

ပူဵတွ(ဲ ၃)
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(ဃ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျေုဵအစာဵနှ
ိ
ငဴ်ပမာဏေပပာင်ဵလဲမှုတို္ဓအာဵ
ယခင်နှစ်နှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ပပချေ

်

(င)

အေရဵေပ္ဒစီမဳခန့ခ
် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်

( စ)

အေရဵေပ္ဒအေပခအေနပဖစ်ေပ္ဒခဲဴပါ

အန္တရာယ်ေလျောဴပါဵေစသညဴ်

အစီရင်ခစ
ဳ ာမှတ်တမ်ဵ နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ

ျေင်ထိခုိ

အစီရင်ခစ
ဳ ာ

ပူဵတွ(ဲ ၄)

ပူဵတွ(ဲ ၅)

်မှုဆန်ဵစစ်ပခင်ဵ

ပူဵတွ(ဲ ၆)

ေနာ
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်ဆ

်တွ(ဲ ၄)

ပူဵတွ(ဲ ၁)
၂၀……. ြုနှစ်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာေဖာ်ြပြျက်နှငဴ် စွန့်ပစ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ
စွန့်ပစ်သညဴ်
စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵ
စဉ်

ဆိုင်ရာ
အညွှန်ဵ
ကုဒ်နဳပါတ်

စွန့်ပစ်

ပမာဏ
စွန့်ပစ်

(ကီလိုဂရမ်

ပစ္စည်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

အမျုဵိ

လီတာ

အစာဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပစ္စည်ဵ
စွန့်ပစ်

သယ်ယူ

သညဴ်

ပို္ဓေဆာင်

နည်ဵလမ်ဵ

ြြင်ဵ
လုပ်ငန်ဵ

တန်)နှငဴ်

စွန့်ပစ်ြြင်ဵ
ြပုသညဴ်
လုပ်ငန်ဵ
အမည်

အမည်

ရက်စွဲ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစသူ
လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွ(ဲ ၄)
ပူဵတွ(ဲ ၂)

ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ်နှငဴ်စန
ွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစေသာနည်ဵစဉ်
ပုဳကာဵြျပ် (Flow Chart)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစသူ
လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွ(ဲ ၄)

ပူဵတွ(ဲ ၃)
စက်ရ/ုဳ လုပ်ငန်ဵအတွင်ဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသိုေလှာင်ထာဵရှိမှု၊
အမျုဵအစာဵြွ
ိ
ဲြြာဵမှု၊ စီမဳြန့ြ
် မ
ွဲ ှုနှငဴ် ဆက်စပ်သညဴလ
် ုပ်ငန်ဵေနရာမျာဵ၏ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမှု
အစီအစဉ်ြပပု(ဳ Schematic)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစသူ
လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွ(ဲ ၄)
ပူဵတွ(ဲ ၄)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမျုဵအစာဵနှ
ိ
ငဴ် ပမာဏေြပာင်ဵလဲမှုတို္ဓအာဵ ယြင်နှစ်နှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ြပြျက်

(၂၀… )

( ၂၀…… )
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
စဉ်

ယြုနှစ်

ယြင်နှစ်

ဆိုင်ရာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

စွန့်ပစ်သညဴ်ပမာဏ

အညွှန်ဵကုဒ်

အမျုဵအစာဵ
ိ

(ကီလိုဂရမ်

နဳပါတ်

သို္ဓမဟုတ် လီတာ
သို္ဓမဟုတ် တန်)

စွန့်ပစ်သညဴ်
ပမာဏ
(ကီလိုဂရမ်
သို္ဓမဟုတ် လီတာ
သို္ဓမဟုတ် တန် )

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစသူ
လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွ(ဲ ၄)

ပူဵတွ(ဲ ၅)
အေရဵေပ္ဒစီမဳြန့ြ
် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစသူ
လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ(၄)

ပူဵတွ(ဲ ၆)
အေရဵေပ္ဒအေြြအေနြဖစ်ေပ္ဒြဲဴပါက အန္တရာယ်ေလျာဴပါဵေစသညဴ် အစီရင်ြဳစာမှတ်တမ်ဵနှငဴ်
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုက
ိ ်မှုဆန်ဵစစ်ြြင်ဵအစီရင်ြစ
ဳ ာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွက်ရှိေစသူ
လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၅)

စွန့ပ
် စ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ြဳစာ
ရ
၁။

်စ၊ွဲ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ
(

)

(ခ)

အမည်

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

တ်ပပာဵအမှတ်

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

သိမ
ု ဟုတ် နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်
သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳပခာဵသာဵနိုင်ငဳ
(ဂ)

ဆ

်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ဖ

ူဵလ

်မှတ်အမှတ်

်စ်နဳပါတ်၊

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ
(ဃ)

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊
နှငဴ်

(င)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ုမ္ပဏီ အမည်

ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လ

်မှတ်

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်အမှတ်
(စ)

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊

ုမ္ပဏီ လိပ်စာ

အပပညဴ်အစုဳ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

၂။

ပူဵတွဲတင်ပပရမညဴ် စာရွ
(

)

(ခ)

်စာတမ်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာေဖာ်ပပချေ

်နှငဴ်သယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ ပူဵတွ(ဲ ၁)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ စုေဆာင်ဵပခင်ဵ၊ အမျေုဵအစာဵခွ
ိ
ဲပခာဵပခင်ဵ၊
သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵနှငဴ်ဆ

်စပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵေနရာမျောဵ၏

စီမဳခန့ခ
် မ
ွဲ ှု

ာဵချေပ်(Flow Chart)

ို ေဖာ်ပပသညဴ် ပုဳ

(ဂ)

အေရဵေပ္ဒစီမဳခန့ခ
် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်

(ဃ)

အေရဵေပ္ဒအေပခအေနပဖစ်ေပ္ဒခဲဴပါ

အန္တရာယ်ေလျောဴပါဵေစသညဴ်

အစီရင်ခစ
ဳ ာမှတ်တမ်ဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ

ျေင်ထိခုိ

အစီရင်ခစ
ဳ ာ

ပူဵတွ(ဲ ၂)

ပူဵတွ(ဲ ၃)
်မှုဆန်ဵစစ်ပခင်ဵ

ပူဵတွ(ဲ ၄)
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ေနာ

်ဆ

်တွဲ (၅)
ပူဵတွ(ဲ ၁)

၂၀…… ြုနှစ်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာေဖာ်ြပြျက်နှငဴ် သယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ
သယ်ယူသညဴ်
ပမာဏ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
စဉ်

ဆိုင်ရာ
အညွှန်ဵ
ကုဒ်နဳပါတ်

စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵ
အမျုဵအစာဵ
ိ

သယ်ယူ

ထုပ်ပိုဵမှုနှငဴ်

ပို္ဓေဆာင်

သယ်ယူ

သညဴ်

ပို္ဓေဆာင်

ယာဉ်အမျုဵိ

သညဴ်

အစာဵ

နည်ဵလမ်ဵ

(ကီလိုဂရမ်
သို္ဓမဟုတ်
လီတာ
သို္ဓမဟုတ်
တန်)နှငဴ်
ရက်စွဲ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵ
လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ
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ေနာ

်ဆ

်တွဲ (၅)
ပူဵတွ(ဲ ၂)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စုေဆာင်ဵြြင်ဵ၊ အမျုဵအစာဵြွ
ိ
ဲြြာဵြြင်ဵ၊ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵနှငဴ်
ဆက်စပ်သညဴလ
် ုပ်ငန်ဵေနရာမျာဵ၏ စီမဳြန့ြ
် မ
ွဲ ှုကို ေဖာ်ြပသညဴ် ပုဳကာဵြျပ်(Flow Chart)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵ
လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ

85

်ဆ

်တွဲ (၅)

ပူဵတွ(ဲ ၃)
အေရဵေပ္ဒစီမဳြန့ြ
် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵ
လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၅)
ပူဵတွ(ဲ ၄)

အေရဵေပ္ဒအေြြအေနြဖစ်ေပ္ဒြဲဴပါက အန္တရာယ်ေလျာဴပါဵေစသညဴ် အစီရင်ြဳစာမှတ်တမ်ဵနှငဴ်
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုက
ိ ်မှုဆန်ဵစစ်ြြင်ဵအစီရင်ြစ
ဳ ာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵ
လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၆)

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ြဳစာ
ရ
၁။

်စ၊ွဲ

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ
(

)

( ခ)

အမည်

_____________

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

တ်ပပာဵအမှတ်

_____________

သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်
သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳပခာဵသာဵနိုင်ငဳ
( ဂ)

ဆ

်သွယ်ရန် ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ဖ

ူဵလ

်မှတ်အမှတ်

်စ်နဳပါတ်၊

_____________

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ
(ဃ)

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊
နှငဴ်

( င)

၂။

_____________
ုမ္ပဏီ အမည်

ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လ

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊

_____________

်မှတ်

_____________

ုမ္ပဏီ လိပ်စာ

_____________

အပပညဴ်အစုဳ

_____________

( စ)

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်အမှတ်

_____________

(ဆ)

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵတည်ရှိရာ

_____________

ေနရာ

_____________

ပူဵတွဲတင်ပပရမညဴ် စာရွ
(

)

( ခ)

်စာတမ်ဵမျောဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာေဖာ်ပပချေ

်နှငဴ် စွန့်ပစ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစန
ွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာေဖာ်ပပချေ

်နှငဴ်

ပူဵတွ(ဲ ၁)
ပူဵတွ(ဲ ၂)

စွန့်ပစ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ
( ဂ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵပပုပပင်သန့်စင်သညဴ်နည်ဵစဉ် နှငဴ်
စွန့်ပစ်သညဴ်နည်ဵစဉ်ပုဳ

(ဃ)

ာဵချေပ် ( Flow Chart )

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ စုေဆာင်ဵပခင်ဵ၊ အဆိပ်အေတာ
ဖယ်ရှာဵပခင်ဵ၊ မီဵရှို့ဖျေ

ပူဵတွ(ဲ ၃)
်မျောဵ

်ဆီဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေပမဖို္ဓစွန့်ပစ်ပခင်ဵ

တို္ဓနှငဴ်ဆ

်စပ်သညဴ်ေနရာမျောဵနှငဴ် ေစာငဴ်က

ညဴ်စစ်ေဆဵသညဴ်ေနရာမျောဵ၏

ေဆာင်ရွ

်ထာဵရှိမှု အစီအစဉ်ပပပုဳ(Schematic)

( င)

အေရဵေပ္ဒစီမဳခန့ခ
် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်

( စ)

အေရဵေပ္ဒအေပခအေနပဖစ်ေပ္ဒခဲဴပါ

အန္တရာယ်ေလျောဴပါဵေစသညဴ်

အစီရင်ခစ
ဳ ာမှတ်တမ်ဵနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵ

ျေင်ထိခုိ

(ဆ)

ပူဵတွ(ဲ ၅)

ညစ်ညမ်ဵမှုထိန်ဵချေုပ်ပခင်ဵနှငဴ်ေပမေအာ
ပခင်ဵတို္ဓ၏ ရလဒ်မျောဵ

ပူဵတွ(ဲ ၄)

ပူဵတွ(ဲ ၆)

်မှုဆန်ဵစစ်ပခင်ဵအစီရင်ခစ
ဳ ာ

်ေရေစာငဴ်က

ညဴ်စစ်ေဆဵ

ပူဵတွ(ဲ ၇)
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( ဇ)

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ
အက

င်ဵအ

အစီအမဳမျောဵ

်ပပီဵေနာ

ျေန်မျောဵအာဵ စွန့်ပစ်ရန် ေဆာင်ရွ

် ထွ

်ရှိလာသညဴ်

်ထာဵရှိသညဴ်

ပူဵတွ(ဲ ၈)

ေနာ

89

်ဆ

်တွဲ (၆)

ပူဵတွ(ဲ ၁)
၂၀……. ြုနှစ်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ ေဖာ်ြပြျက်နှငဴ် စွန့်ပစ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ

စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵ
စဉ်

ထွက်ရှိ
ေစသူ
အမည်

စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵ
သယ်ယူပို္ဓ
ေဆာင်ြြင်ဵ
လုပ်ငန်ဵ

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်
ပမာဏ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
ဆိုင်ရာအညွှန်ဵ
ကုဒ်နဳပါတ်

(ကီလိုဂရမ်

စွန့်ပစ်သညဴ်

သို္ဓမဟုတ် လီတာ

နည်ဵလမ်ဵ

သို္ဓမဟုတ် တန်)နှငဴ်

အမည်

ရက်စွဲ

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၆)
ပူဵတွ(ဲ ၂)

၂၀……. ြုနှစ်အတွက် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစန
ွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ ေဖာ်ြပြျက်နှငဴ်
စွန့်ပစ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ
စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပု
စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵ
စဉ်

ထွက်ရှိ
ေစသူ
အမည်

သညဴ် ပမာဏ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
သယ်ယူပို္ဓ
ေဆာင်ြြင်ဵ
လုပ်ငန်ဵအမည်

(ကီလိုဂရမ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ
ဆိုင်ရာအညွှန်ဵ
ကုဒ်နဳပါတ်

သို္ဓမဟုတ်

စွန့်ပစ်သညဴ်

လီတာ

နည်ဵလမ်ဵ

သို္ဓမဟုတ်
တန်)နှငဴ်
ရက်စွဲ

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၆)
ပူဵတွ(ဲ ၃)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵြပုြပင်သန့်စင်သညဴ်နည်ဵစဉ် နှငဴ်စွန့်ပစ်သညဴ်နည်ဵစဉ်ပုဳကာဵြျပ် ( Flow Chart )

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၆)
ပူဵတွ(ဲ ၄)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စုေဆာင်ဵြြင်ဵ၊အဆိပ်အေတာက်မျာဵဖယ်ရှာဵြြင်ဵ၊ မီဵရှို့ဖျက်ဆဵီ ြြင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ေြမဖို္ဓစွန့်ပစ်ြြင်ဵတို္ဓနှငဴ်ဆက်စပ်သညဴ်ေနရာမျာဵနှငဴ် ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵသညဴ်ေနရာမျာဵ၏
ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမှုအစီအစဉ်ြပပုဳ(Schematic)

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၆)
ပူဵတွ(ဲ ၅)

အေရဵေပ္ဒစီမဳြန့ြ
် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၆)

ပူဵတွ(ဲ ၆)
အေရဵေပ္ဒအေြြအေန ြဖစ်ေပ္ဒြဲပ
ဴ ါက အန္တရာယ်ေလျာဴပါဵေစသညဴ် အစီရင်ြစ
ဳ ာမှတ်တမ်ဵနှငဴ်
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြုက
ိ ်မှုဆန်ဵစစ်ြြင်ဵအစီရင်ြစ
ဳ ာ

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ

95

်ဆ

်တွဲ (၆)
ပူဵတွ(ဲ ၇)

ညစ်ညမ်ဵမှုထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵနှငဴ် ေြမေအာက်ေရေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵြြင်ဵတို္ဓ၏ရလဒ်မျာဵ

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ

ေနာ
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်ဆ

်တွဲ (၆)

ပူဵတွ(ဲ ၈)
စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်္ပီဵေနာက် ထွက်ရှိလာသညဴ်အ ကင်ဵအကျန်မျာဵအာဵ
စွန့်ပစ်ရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိသညဴ် အစီအမဳမျာဵ

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လ

်မှတ်

___________

အမည်

___________

ရ

___________

်စွဲ
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ပုဳစ(ဳ ၁- က)
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ေလျှာက်လွှာ
(အမိန့် အပိုဒ် ၄)

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်
ေလျှော

သို္ဓ
ဥ

ဓာတ်ပုဳ

္ကဋ္ဌ

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ
ဗဟိုက

်ထာဵသူ

ီဵက

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှတာဵဆီဵ

ာ

ွယ်ေရဵ
( 1.25'' x 1.5'' )

ပ်ေရဵအဖွဲ့

ေနပပည်ေတာ်
ေန့စွဲ၊
အေက

ာင်ဵအရာ။

-

- ၂၀

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြြင်ဵ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵြြင်ဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ထုတ်ေပဵပါရန် ေလျှော

်ထာဵအပ်ပါ

သည်။
၁။

ေလျှော

်ထာဵသူအမည်

၂။

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

_____________

တ်ပပာဵအမှတ် သို္ဓမဟုတ်

_____________

နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် သို္ဓမဟုတ်
နိုင်ငဳပခာဵသာဵနိုင်ငဳ

ူဵလ

်မှတ်အမှတ်

၃။

ပညာအရည်အချေင်ဵ

_____________

၄။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင/ဴ် သို္ဓမဟုတ် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
မျောဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵနှငဴ်ဆ
မျောဵတ

၅။

ဆ

်ေရာ

်စပ်သညဴ် သင်တန်ဵ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

်ခပဲဴ ခင်ဵ ရှိ၊ မရှိ (ရှိလျှေင် အေထာ

်သွယ်ရန် ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ဖ

်စ်နဳပါတ်၊

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ
၆။

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊
ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လ

၇။

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊
အပပညဴ်အစုဳ

်အထာဵတင်ပပရန်)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________

ုမ္ပဏီ အမည်နှငဴ်

_____________

်မှတ်
ုမ္ပဏီ လိပ်စာ

_____________
_____________
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၈။

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ

_____________

အညွှန်ဵ

_____________

(ေနာ
၉။

ုဒ်နဳပါတ်မျောဵ
်ဆ

်တွဲပဖငဴ်ေဖာ်ပပရန်)

_____________

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ အမျေုဵအစာဵ
ိ

_____________

(အရည် သို္ဓမဟုတ် အစိုင်အခဲ သို္ဓမဟုတ် နှစ်မျေုဵစလု
ိ
ဳဵ)
၁၀။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်ယာဉ်နှငဴ်သ
(

)

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴန
် ည်ဵလမ်ဵ
(

( ခ)

်ဆိုင်သညဴ်အချေ

်အလ

်မျောဵ

_____________

ုန်ဵလမ်ဵ/ေရလမ်ဵ သို္ဓမဟုတ် နှစ်မျေုဵစလု
ိ
ဳဵ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအရည် သယ်ယူပို္ဓေဆာင်

_____________

မညဴ်ယာဉ်အမျေုဵအစာဵ
ိ
( ဂ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအစိုင်အခဲ သယ်ယူပို္ဓ

_____________

ေဆာင်မညဴ်ယာဉ်အမျေုဵအစာဵ
ိ
(ဃ)

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်အစီအစဉ်မျောဵ

_____________

(ပပညဴစ
် ုဳစာွ ေဖာ်ပပရန်)
( င)

ေဘဵအန္တရာယ်

ာ

ွယ်ေရဵ

_____________

ိရိယာမျောဵ(ပပညဴစ
် ုဳစာွ ေဖာ်ပပရန်)
၁၁။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ
(

)

( ခ)

ို က

ီဵက

ပ်သူ

အမည်

_____________

ပညာအရည်အချေင်ဵ

_____________

(ေလျှော

ထ
် ာဵသူလ

်မှတ်)

အမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ပုဳစဳ

(၂ - က)

သက်တမ်ဵ

၂ နှစ်

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

________

ေလျှော

်ထာဵသူ

ဓာတ်ပုဳ
( 1.25 '' x 1.5 '' )

ရ
၁။

___________ရ

်စွဲပါ ေလျှော

လ

ရ

်လွှာအမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ ပဖငဴ် လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

်ထာဵေသာ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___

ုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵမှ ဦဵ/ေဒ္ဒ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ဘ) ဦဵ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

နိုင်ငဳပခာဵသာဵ နိုင်ငဳ

ူဵ လ

အာဵ ဤလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

တ်ပပာဵအမှတ် / နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် /

်မှတ်အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ို ထုတ်ေပဵလို

်သည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ
လုပ်

၃။

ခုနစ
ှ ်၊

ေလျှော

_ _ _ _ _ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

၂။

်စ၊ွဲ ၂၀

ိုင်သညဴ်

_________________

ုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵ၏ လိပ်စာ အပပညဴ်အစုဳ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵ

_________________

(

_________________

ုန်လမ်ဵ/ေရလမ်ဵ/နှစ်မျေုဵစလု
ိ
ဳဵ)

၄။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ်ယာဉ်အမျေုဵအစာဵ
ိ
_________________

၅။

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်မညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ

_________________

အညွှန်ဵ

_________________

၆။

ုဒ်နဳပါတ်မျောဵ

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်သ

်တမ်ဵ

ုန်ဆုဳဵမည်ဴေန့ရ

်

_________________

(ရုဳဵတဳဆိပ်)

ဗဟိုက

ဥ

္ကဋ္ဌ

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့

်
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စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵ
လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေအာ
၁။

်ေဖာ်ပပပါ စည်ဵ

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ

်မျောဵ

ို လို

န
် ာေဆာင်ရွ

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှတာဵဆီဵ

အရ

ထုတ်ပပန်ထာဵသညဴ်

ညွှန်က

ာဵချေ

ေဆာင်ရွ

မ်ဵချေ

နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊

ာ

အမိန့်ေက

်နှင်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵပါ စည်ဵ

မ်ဵချေ

်ရမည်-

ွယ်ေရဵ ဥပေဒ
ာ်ပငာစာ၊
်မျောဵ

အမိန့်၊

ို လို

်နာ

်ပခင်ဵ၊

၂။

လိုင်စင်

ို လုပ်ငန်ဵခွင်၏ ပမင်သာသညဴ်ေနရာ၌ ချေတ်
ိ ဆွဲထာဵပခင်ဵ၊

၃။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေနစဉ် မေတာ်တဆပဖစ်ပွာဵမှု ေလျောဴနည်ဵ
ေစေရဵ နှငဴ် ပဖစ်ပွာဵလာပါ

ချေ

်ချေင်ဵေဆာင်ရွ

်ရမညဴအ
် ချေ

်မျောဵအာဵ

ယာဉ်ေမာင်ဵမျောဵနှငဴ် ယာဉ်လုပ်သာဵမျောဵ ို အသိေပဵလမ်ဵညွှန်မှုမျောဵပပုလုပ်ပခင်ဵ၊
၄။

လူ၊ တိရစ္ဆာန်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ

ျေင်ထိခုိ

်မှုပဖစ်ေပ္ဒပါ

ေလျော်ေက

ဵေပဵနိုင်ရန်

အေထွေထွနစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှု အာမခဳထာဵရှိပခင်ဵ၊
၅။

၆။

လုပ်ငန်ဵေက

ာငဴ်

ေရဵနှငဴ် သ

်ဆိုင်သညဴ် ဥပေဒမျောဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျောဵ၊

လမ်ဵညွှန်ချေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ လို

ျေင်ထိခုိ

်မှုမရှိေစရန်

န
် ာေဆာင်ရွ

ပတ်ဝန်ဵ

ျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵ

်ပခင်ဵ၊

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ရာတွင် သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵ နှငဴ်
သ

ဆ
် ိုငသ
် ညဴ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချေ

ေဆာင်ရွ
ရွ

်မျောဵ

ိုလည်ဵ လို

်ရမညဴအ
် ပပင် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ အမိန့်ေက

အမိန့်၊ ညွှန်က

၇။

ပတ်ဝန်ဵ

ာဵချေ

်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ

ိုလည်ဵ လို

န
် ာ

ာ်ပငာစာ၊
်နာေဆာင်

်ပခင်ဵ၊

လိုင်စင်သ
(၂)လ က

်တမ်ဵတိုဵပမှငဴ်ေလျှော

ုိ တင်ေလျှော

်ထာဵပခင်ဵ။

ထ
် ာဵပခင်ဵ

ို လိုင်စင်သ

်တမ်ဵမ

ုန်ဆုဳဵမီ
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လိုင်စင်သက်တမ်ဵ
စဉ်

လိုင်စင်သက်တမ်ဵ

လိုင်စင်သက်တမ်ဵ

ြွငဴ်ြပုသူလက်မှတ်

တိုဵြမှငဴ်သညဴ်ရက်စွဲ

ကုန်ဆုဳဵသညဴ်ရက်စွဲ

အမည်နှငဴ် ရာထူဵ

မှတ်ြျက်
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ပုဳစ(ဳ ၁-ခ)
စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ေလျှာက်လွှာ

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

(အမိန့် အပိုဒ် ၆)

ေလျှော

သို္ဓ

်ထာဵသူ

ဓာတ်ပုဳ

ဥ

္ကဋ္ဌ

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ
ဗဟိုက

ီဵက

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှတာဵဆီဵ

ာ

ွယ်ေရဵ

(1.25'' x 1. 5'')

ပ်ေရဵအဖွဲ့

ေနပပည်ေတာ်
ေန့စွဲ၊
အေက

ာင်ဵအရာ။

-

-၂၀

စွန့်ပစ်ြြင်ဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ေလျှာက်ထာဵြြင်ဵ

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ထုတ်ေပဵပါရန် ေလျှော
၁။

ေလျှော

်ထာဵသူအမည်

၂။

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

်ထာဵအပ်ပါသည်။

________________

တ်ပပာဵအမှတ်

________________

သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်
သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳပခာဵသာဵနိုင်ငဳ
၃။

ပညာအရည်အချေင်ဵ

၄။

ဓာတုပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်ဆ
တန်ဵမျောဵ တ

၅။

ဆ

်မှတ်အမှတ်
________________

်ေရာ

(ရှိလျှေင်အေထာ

ူဵလ

်စပ်သညဴ်သင်
်ခပဲဴ ခင်ဵ ရှိ၊ မရှိ

်သွယ်ရန် ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ဖ

်စ်နဳပါတ်၊

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊

လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊

ုမ္ပဏီအမည်နှငဴ်
်မှတ်အမှတ်
ုမ္ပဏီ လိပ်စာ

အပပညဴ်အစုဳ
၈။

(

)

အေဆာ

________________
________________
________________
________________

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵလုပ်
သညဴ်ေနရာနှငဴ်ဆ

________________
________________

ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လ
၇။

________________

်အထာဵ တင်ပပရန်)

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ
၆။

________________

င
ို ်

________________

်သွယ်ရန်ဖုန်ဵ

________________

်အဦအမျေုဵအစာဵ/
ိ

________________
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အေရအတွ
(ခ)

ဧရိယာအ

(ဂ)

စ

်
ျေယ်အဝန်ဵ

်ပစ္စည်ဵ

________________

ိရိယာမျောဵ

________________

တပ်ဆင်မှု
(ဃ)

သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာပပင်ဆင်

________________

ထာဵရှိမှုမျောဵ
(င)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသိုေလှာင်ထာဵရှိမှုအေနအထာဵ
(၁) အစိုင်အခဲ

________________

(၂) အရည်

________________

(၃) အပခာဵ

________________

(အေသဵစိတ်
၉။

ေ
ို နာ

်ဆ

်တွဲပဖငဴ်ေဖာ်ပပရန်)

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ
(

)

်မညဴ်နည်ဵစဉ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ

________________

ဆိုင်ရာအညွှန်ဵ

ုဒ်နဳပါတ်နှငဴ်

________________

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

်မညဴ်

နည်ဵစဉ်
(နည်ဵစဉ်အေသဵစိတ်ေနာ
(ခ)

်ဆ

်တွဲပဖငဴ်ေဖာ်ပပရန်)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ

________________

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵ

________________

ေဆာင်ရွ

________________

်ပပီဵေနာ

လာမညဴ် အက

င်ဵအ

်ထွ

်ရှိ

ျေန်

________________

မျောဵအာဵ စွန့်ပစ်မညဴ်နည်ဵစဉ်
၁၀။

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်

________________

ရွ

________________

်ရာတွင် အသုဳဵပပုမညဴ်

ဓာတုပစ္စည်ဵနှငဴ် ဆ

်စပ်ပစ္စည်ဵ

________________

မျောဵ၏ အမျေုဵအမည်
ိ
မျောဵ
(ေနာ
၁၁။

သ

်ဆ

________________

်တွဲပဖငဴ်ေဖာ်ပပရန်)

်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်ဵမျောဵအတွ

်

________________
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ိုယ်ခန္ဓာ

ာ

ွယ်ေရဵ

ိရိယာနှငဴ်

________________

ဝတ်စမ
ုဳ ျောဵထာဵရှိပခင်ဵ ရှိ၊မရှိ
(ရှိလျှေင်ေနာ
၁၂။

)

(ခ)

ီဵက

ပ်သူ

အမည်

________________

ပညာအရည်အချေင်ဵ

________________

အမျေုဵသာဵပတ်
ိ
ဝန်ဵ

ျေင်ဆိုင်ရာ

________________

အရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု)

________________

လမ်ဵညွှန်ချေ

________________

ေဆာင်ရွ

်မျောဵနှငဴ်အညီ

်ထာဵပခင်ဵ ရှိ၊ မရှိ

(ရှိလျှေင်ေဆာင်ရွ
၁၄။

်တွဲပဖငဴ်ေဖာ်ပပရန်)

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵအာဵ က
(

၁၃။

်ဆ

်မညဴ်အစီအစဉ်ပူဵတွဲတင်ပပရန်)

လုပ်ငန်ဵခွင်၌မေတာ်တဆမှုမျောဵ

________________

မပဖစ်ပွာဵေစရန် က

________________

စီမဳချေ

ိုတင်

ာ

ွယ်ေရဵ

်နှငဴ်

________________

မေတာ်တဆမှုမျောဵပဖစ်ပွာဵပါ

အေရဵေပ္ဒ

အေပခအေနတုဳ္ဓပပန်မညဴ်
စီမဳချေ

်မျောဵ စီစဉ်ထာဵရှိမှု ရှိ၊ မရှိ

(ရှိလျှေင်ေနာ

်ဆ

်တွဲပဖငဴ်ေဖာ်ပပရန်)

၁၅။

အလုပ်သမာဵအင်အာဵ

________________

၁၆။

လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵသုဳဵစွဲမှု

________________

၁၇။

ေရသုဳဵစွဲမှု

________________

(ေလျှော
အမည်

ထ
် ာဵသူလ

်မှတ်)

_____________
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ပုဳစဳ

(၂-ြ)

သက်တမ်ဵ

၂ နှစ်

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်
ေလျှော

________

်ထာဵသူ

ဓာတ်ပုဳ
( 1.25 '' x 1.5 '' )

ရ
၁။ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ရ
ေလျှော

်စွဲပါ ေလျှော

်စွဲ၊

၂၀ ခုနှစ်၊

လ

ရ

်

်လွှာအမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ ပဖငဴ် လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

်ထာဵေသာ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵမှ ဦဵ/ေဒ္ဒ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ဘ) ဦဵ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
နိုင်ငဳ

ူဵလ

်မှတ်အမှတ် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ အာဵ ဤလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

ထုတ်ေပဵလို
၂။

တ်ပပာဵအမှတ် / နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် / နိုင်ငဳပခာဵသာဵ

်သည်။

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵ လုပ်

၃။ ပတ်ဝန်ဵ
(

)

ျေင်ထိခို

ိုင်သညဴ်ေနရာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာအညွှန်ဵ

ုဒ်နဳပါတ်နှငဴ်
်မညဴ်

နည်ဵစဉ်
်ရှိလာမညဴ် အက

________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

င်ဵအ

် ပပီဵေနာ

်_______________

ျေန်မျောဵ(Residue)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

အာဵ စွန့်ပစ်မညဴ်နည်ဵစဉ်
၄။ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်သ

်မညဴ်နည်ဵစဉ်

________________

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ
ထွ

________________

်မှုမရှိေစရန် စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

စွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ
(ခ)

ို

်တမ်ဵ

ုန်ဆုဳဵမည်ဴေန့ရ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
်

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

(ရုဳဵတဳဆိပ်)

ဗဟိုက

ဥ

္ကဋ္ဌ

ီဵက

ပ်ေရဵအဖွဲ့

106

စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵ
လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေအာ
၁။

ဓာတုပစ္စည်ဵနှင်ဴ

်ေဖာ်ပပပါ စည်ဵ
ဆ

မ်ဵချေ

်မျောဵ

်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵအန္တရာယ်မှ

ထုတ်ပပန်ထာဵသညဴ် နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ အမိန့်ေက
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵပါ စည်ဵ
၂။

လိုင်စင်

၃။

အန္တရာယ်ရှိသညဴ်အေက

မ်ဵချေ

်မျောဵ

ို လို

်နာေဆာင်ရွ

တာဵဆီဵ

ာ

်ရမည် -

ွယေ
် ရဵဥပေဒအရ

ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်က

ို လို

်နာေဆာင်ရွ

ာဵချေ

်နှင်ဴ

်ပခင်ဵ၊

ို လုပ်ငန်ဵခွင်၏ ပမင်သာသညဴ်ေနရာ၌ ချေတ်
ိ ဆထ
ွဲ ာဵပခင်ဵ၊
ာင်ဵအရာမျောဵ

ေဖာ်ပပထာဵေသာစာတန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ရုပ်ပုဳ

အမှတ်အသာဵတဳဆိပ်မျောဵ ချေတ်
ိ ဆွဲထာဵပခင်ဵ၊
၄။

လုပ်ငန်ဵခွင်၌ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ ဖိတ်စဉ်ပခင်ဵ၊ ယိစ
ု ိမဴ်ပခင်ဵ၊ မီဵေလာင်ပခင်ဵနှငဴ် ေပါ

်

ပခင်ဵ စသညဴ် မေတာ်တဆမှုမျောဵမပဖစ်ပွာဵေစရန် က

်နှငဴ်

မေတာ်တဆမှုမျောဵ ပဖစ်ပွာဵပါ

ိုတင်

ာ

ွယေ
် ရဵ စီမဳချေ

အေရဵေပ္ဒအေပခအေန တုပဳ္ဓ ပန်မညဴ်စီမဳချေ

်တ္ဓို

ွဲ

ို စီမဳ

ထာဵရှိပခင်ဵ၊
၅။

လူ၊တိရစ္ဆာန်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ

ျေင်ထိခို

်မှုပဖစ်ေပ္ဒပါ

ေလျော်ေက

ဵေပဵနိုင်ရန် အေထွေထွ

နစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှု အာမခဳထာဵရှိပခင်ဵ၊
၆။

အလုပ်လုပ် ိုင်သူမျောဵ၏

၇။

လုပ်ငန်ဵေက
သ

ာငဴ်

ျေင်ထိခို

်နာေဆာင်ရွ

်မှုမရှိေစရန်

ျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်

်ရှိ ေပမေအာ

်ေရအာဵ အနည်ဵဆုဳဵတစ် လလျှေင်

ို ပပည်တွင်ဵသို္ဓ တင်သွင်ဵပခင်ဵ၊ ပပည်ပသို္ဓ တင်ပို္ဓ

ပခင်ဵနှငဴ် နိုင်ငဳတွင်ဵမှတစ်ဆငဴ် ပဖတ်သန်ဵ
အတည်ပပု လ
ပစ္စည်ဵမျောဵ
ာဵချေ

၁၀။ လိုင်စင်သ

ျော်သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵဆိုင်ရာ

ပမန်မာနိုင်ငဳ

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ

်မျောဵ၊ တည်ဆဲ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ အမိန့်ေက

်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ
်တမ်ဵ တိုဵပမှငဴ်ေလျှော

ိုတင်ေလျှော

ုန်သွယပ် ခင်ဵမျောဵ ပပုလုပ်ပါ

်ခဳထာဵေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ရှစ
ိ ွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် အပခာဵစွန့်ပစ်

နယ်စပ်ပဖတ်ေ

သေဘာတူညီချေ
ညွှန်က

်မျောဵ

ိမ် ပုဳမှန် စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမှုမျောဵပပုလုပ်ပခင်ဵ၊

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

က

ပတ်ဝန်ဵ

်ပခင်ဵ၊

ေပမဖို္ဓစွန့်ပစ်ပခင်ဵပပုသညဴ်ေနရာေအာ
(၂)က

၉။

ပတ်ဝန်ဵ

်ဆိုင်သညဴ် ဥပေဒမျောဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ၊ လမ်ဵညွှန်ချေ

နှငဴ် အညီ လို
၈။

ျေန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵချေ ်မှတ်တမ်ဵမျောဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵပခင်ဵ၊

်ထာဵပခင်ဵ။

ို လို

်ထာဵပခင်ဵ

်နာေဆာင်ရွ
ို လိုင်စင်သ

ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊

်ပခင်ဵ၊
်တမ်ဵမ

ုန်ဆုဳဵမီ (၂)လ
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လိုင်စင်သက်တမ်ဵ
စဉ်

လိုင်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်

လိုင်စင်သက်တမ်ဵကုန်

ြွငဴ်ြပုသူလက်မှတ်

သညဴ်ရက်စွဲ

ဆုဳဵသညဴ်ရက်စွဲ

အမည် နှငဴ် ရာထူဵ

မှတ်ြျက်

