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LPG အိုဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြြင်ဵ (သုိေလှာင်ရု)ဳ လုိင်စင်ဆုိင်ရာ 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (SOP) 

အေြြြဳသတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

၂။ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်− 

(က) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵကုိြဖန့်ြဖူဵရာတွင် ေန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစရန်ေတွက် 

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေမျ ိုဵေစာဵေလိုက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချနိ်၊ စဳညွှန်ဵ 

နှငဴ်ေညီ ထုတ်လပု်ထာဵသည်ဴ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵြဖင်ဴသာ ြဖန့်ြဖူဵ 

ေရာင်ဵချရမည်။  

(ခ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵကို သယ်ယူရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သုိေလှာင်ရာ 

တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ေထာင်လျက် ေေနေထာဵ ထာဵရိှရမည်။ 

(ဂ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ကို ေုိဵတစ်ေုိဵမှတစ်ေုိဵသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ တစ်ခါသဳုဵ 

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ဗူဵငယ်မျာဵေတွင်ဵသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵကူဵေြပာင်ဵြဖည်ဴတင်ဵ

ေပဵြခင်ဵ လုဳဵဝ(လုဳဵဝ) မြပုလုပ်ရ။ 

(ဃ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵတွင် ဗာဵေကာ (Valve Guard) သ့ုိမဟုတ် ဗာဵေဖုဳဵ 

(Valve Cap)၊ ေထိုင်ေထိန်ဵကွင်ဵ (Skirt) တို့ ြပည်ဴစုဳစွာပါရိှရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

ချ ို့ယွင်ဵပျက်စီဵေနသည်ဴေုိဵမျာဵ ေသဳုဵမြပုရ။ 

(င) သုိေလှာင်ရုဳနှငဴ်ခခဳစည်ဵရိုဵေုတ်တဳတိုင်ဵ ေကွာေေဝဵသည်ေနည်ဵဆုဳဵ၁၀ ေပ 

ရိှရမည်။ ေုတ်တဳတိုင်ဵေြမငဴ် ေနည်ဵဆုဳဵ ၆ ေပ ရိှရမည်။ 

(စ) သုိေလှာင်ရဳုောဵေလွယ်တကူ မီဵမေလာင်နုိင်ေသာပစ္စည်ဵမျာ ြဵဖငဴ် တည်ေဆာက် 

ရမည်။  
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(ဆ) သုိေလှာင်ရုဳောဵ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵမွန်ေစရန်နှငဴ် ြဖည်ဴတင်ဵပပီဵ 

ေုိဵမျာဵသ့ုိေနေရာင်ြခည် တိုက်ရိုက်မထိေတွ့ေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵ 

ရမည်။ 

(ဇ) ေြမေောက်ခန်ဵတွင်သုိေလှာင်ြခင်ဵလုဳဵဝမြပုလုပ်ရ။ 

(ဈ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ သတ်မှတ်ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ်ေညီ မီဵေဘဵကာကွယေ်ရဵ 

ေစီေမဳမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။ 

(ည) ြပငပ်ေပူချနိ်ြမငဴ်တက်ချနိ်၌ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵောဵ ေရြဖန်ဵနိုင်ရန် 

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရ မည်။  

(ဋ) သုိေလှာင်ရုဳတည်ရိှေသာေနရာသည် ဝင်လမ်ဵ / ထွက်လမ်ဵ လွယက်ူ 

ေကာင်ဵမွန် ရမည်။  

(ဌ) ြဖည်ဴတင်ဵပပီဵေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵကို သုိေလှာင်ရာ၌ သုိေလှာင်ရုဳနဳရဳနှငဴ် 

၃ ေပ ကွာေဝဵရမည်။ သုိေလှာင်သည်ဴေုိဵေုပ်စုတစ်ခုတွင် ေမျာဵဆုဳဵ  ေရနဳ 

ဓာတ်ေငွ့ရည်ပမာဏ ၂ မက်ထရစ်တန်(၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ်/ ၁၂၂၂ပိဿာ) 

သာရှိရမည်။ ေုပ်စုတစ်ခုနှငဴ်တစ်ခုောဵ ေနည်ဵဆုဳဵ ၃ ေပ ကျယ်ေသာ 

လူသွာဵလမ်ဵြခာဵ၍ သုိေလှာင်ရမည်။  

(ဋ) သုိေလှာင်ရုဳတွင် ေြမစိုက်ကကိုဵနှငဴ် မိုဵကကိုဵလွှဲမျာဵ စနစ်တကျ တပ်ဆင် 

ထာဵရမည်။ 

(ဎ) လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုဵမျာဵကို Lighting ေတွက်သာ စနစ်တကျ သွယ်တန်ဵ 

ေသဳုဵြပုရမည်။ ေဟာင်ဵနွမ်ဵ ေဆွဵေြမဴေပါက်ပပဲေနေသာ ဓာတ်ကကိုဵမျာဵ၊ 

မီဵခလုတ်မျာဵ၊ မီဵေချာင်ဵမျာဵ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစွဲြခင်ဵမြပုရ။ 

လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် Flame Proof ေမျ ိုဵေစာဵ ြဖစ်ရမည်။  
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(ဏ) ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှလုိေပ်ချက်ေရ ေခါောဵ 

ေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ေသာစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

လိုင်စင်အဆိုြပုေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၃။ ေောက်ေဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵြပည်ဴစုဳစွာြဖငဴ် လျှပ်စစ်နှင်ဴ 

စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသုိ့ ေဆိုြပု ေလျှာက် 

ထာဵရမည်- 

(က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်ေစိုဵရေဖွဲ့၏ ကန့်ကွက် 

ရန်မရိှေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်၊ 

(ခ) လိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵသူ၏ (၂×၁.၅)လက်မဓာတ်ပုဳ၊ေမည်နှငဴ်နိုင်ငဳသာဵ 

စိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ မိတ္တူ၊ ကုမ္ပဏီ၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၊ 

ေဖွဲ့ေစည်ဵဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်မှုသက်ေသခဳလက်မှတ်မိတ္တူ၊ 

(ဂ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ တယလ်ီဖုန်ဵနဳပါတ်၊ E.mail နှင်ဴ Fax 

(ဃ) လုပ်ကိုင်လိုသည်ဴေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်လုပ်ငန်ဵေမျ ိုဵေစာဵ 

(င) လုပ်ငန်ဵလပု်ကိုင်လိုေသာ တည်ေနရာ  

(င) တည်ေနရာနှင်ဴေကျယ်ေဝန်ဵ(ေြမဧရိယာနှင်ဴသုိေလှာင်ရုဳ ေကျယ်ေဝန်ဵ) 

(စ) သုိေလှာင်ေရာင်ဵချမညဴ်ပမာဏ 

(ဆ) သုိေလှာင်ရုဳတည်ေဆာက်လိုေသာပုဳစဳ 

(ဇ) ေြမပိုင်ဆိုင်ေကကာင်ဵေေထာက်ေထာဵ သ့ုိမဟုတ် ေြမသဳုဵစွဲနိုင်ေကကာင်ဵ 

ေေထာက်ေထာဵ၊ 
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(ဈ) တည်ေဆာက်မညဴ်ေြမေနရာေေထာက်ေထာဵ ေြမစာရင်ဵပဳုစဳ(၁၀၅) နှငဴ် 

(၁၀၆) မိတ္တူနှငဴ် ေတိုင်ဵေတာ ေကျယ်ေဝန်ဵ၊ 

(ည) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵေဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်/ေထာက်ခဳချက် 

(ဋ) သက်ဆိုင်ရာမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေထာက်ခဳချက် 

(ဌ) သက်ဆိုင်ရာြပည်တွင်ဵေခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ ေခွန်ကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵ 

ေထာက်ခဳချက် 

(ဍ) လိုေပ်ချက်ေရ ထပ်မဳေတာင်ဵခဳသညဴ်ေေထာက်ေထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ 

မျာဵ။  

၄။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည်ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ 

ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် ေလျှာက်ထာဵမှုကို စိစစ်ပပီဵ 

ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်။ ေကယ်၍ ေလျှာက်ထာဵမှုကို ြငင်ဵပယ် 

ခဴဲလျှင် မည်သညဴ်ေေကကာင်ဵေကကာငဴ်ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ ေလျှာက်ထာဵသူထဳ ေေကကာင်ဵ 

ကကာဵမည်။ 

၅။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရဳုဵချု ပ်သည် ေလျှာက်ထာဵချက်ေေပါ် 

Designနှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵစစ်ေဆဵြခင် ၊ဵ ေလျှာက်လွှာတင်ြပချက်ပါ ေချက်ေလက်မျာဵ 

ကုိက်ညီမှုရိှ/မရိှကုိ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကုိက်ညီေကကာင်  ဵ ေတွ့ရိှရ 

ပါက ေတည်ြပုပါေကကာင်ဵနှင်ဴ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် 

ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵကုိသုိေလှာင်ရဳုြဖင်ဴသုိေလှာင်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

ေတွက်သက်ဆိုင်ရာခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵရယူပပီဵ လိုေပ်သလိုဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ် 

ပါေကကာင်ဵ ေလျှာက်ထာဵသူထဳေေကကာင်ဵကကာဵမည်။ 

လိုင်စင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ၊စိစစ်ြြင်ဵနှငဴ်လိုင်စင်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 
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၆။ ေပိုဒ် ၅ ပါ ေေကကာင်ဵကကာဵချက်ကို လက်ခဳရရိှသူသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် ေုိဵမျာဵ 

သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန်ေတွက် ေောက် 

ေဖာ်ြပပါစာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵြပညဴ်စဳုစွာြဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ် 

စစ်ေဆဵေရဵ ဦဵစီဵဌာန၊ရုဳဵချုပ်သ့ုိ လိုင်စင်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵရမည်- 

(က) သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီဵသ့ုိမဟုတ်ြပည်နယ်ေစုိဵရေဖဲွ့၏ ကန့်ကွက်ရန် 

မရိှေကကာင်ဵေထာက်ခဳချက်၊ 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵေဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်/ေထာက်ခဳချက် 

မူရင်ဵ/မိတ္တူ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵ/မိတ္တူ 

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာြပည်တွင်ဵေခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ ေခွန်ကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵ 

ေထာက်ခဳ ချက်မူရင်ဵ/မိတ္တူ  

(င) လိုေပ်ချက်ေရ ထပ်မဳေတာင်ဵခဳသညဴ်ေေထာက်ေထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ 

မျာဵ။ 

၇။  တည်ေဆာက်ပပီဵစီဵသညဴ် သိုေလှာင်ရု ဳနှငဴ ် တည်ေနရာောဵ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှကဦဵစီဵ၍ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵ 

ေဖွဲ့မှ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကိုက်ညီမှုမရှိေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵ 

ေတွ့ရိှ ရပါက ြပုြပင်ေဆာင်ရွက်ေစပပီဵ ထပ်မဳကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။ 

၈။  သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှက 

ဦဵစီဵ၍ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့မှကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ လိုင်စင်ထုတ်ေပဵသငဴ်ေကကာင်ဵ 

ေထာက်ခဳတင်ြပလျှင် ရုဳဵချုပ်က လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေမှုေဆာင်ေကာ်မတီ 

ေစည်ဵေေဝဵသ့ုိ တင်ြပမည်။ 
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၉။ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေမှုေဆာင်ေကာ်မတီေစည်ဵေေဝဵက လိုင်စင် 

ထုတ်ေပဵရန်ဆဳုဵြဖတ်ပါက သက်တမ်ဵတစ်နှစ်ရိှ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ 

ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် ကို ထုတ်ေပဵမည်။ 

၁၀။ လုိင်စင်ရရိှသူသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) 

လုိင်စင် နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ကျသင်ဴေသာ ေခေကကဵေငွမျာဵကုိ လျှပ်စစ်နှင်ဴ 

စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ ဦဵစီဵ ဌာနသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်။  

လိုင်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြြင်ဵ 

၁၁။ လုိင်စင်ရရိှသူသည် လုိင်စင်စတင်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵသည်ဴရက်မှစတင်၍ လုိင်စင်သက်တမ်ဵ 

မကုန်ဆုဳဵမီ ၂ လေတွင်ဵ လိုင်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ ်ခွငဴ ် ြပုရန်  ေလျှာက်လွှာနှငဴ ် ေတူ 

ေောက်ေဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵ ြပညဴ်စုဳစွာြဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵ 

ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်- 

(က) ပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်တိုင်ေရဵေလျှာက်လွှာမူရင်ဵ၊ 

(ခ) လိုင်စင်ရရိှသူ၏ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်မူရင်ဵနှင်ဴမိတ္တူ၊ ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက 

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်မူရင်ဵနှင်ဴမိတ္တူ၊ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵေဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်/ေထာက်ခဳချက် 

မူရင်ဵ/မိတ္တူ 

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵ/မိတ္တူ 

(င) သက်ဆုိင်ရာပမို့နယ် ြပည်တွင်ဵေခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ ေခွန်ဆုိင်ရာ သေဘာ 

ထာဵမှတ်ချက် (သ့ုိမဟုတ်) ေခွန်ကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက် 

မူရင်ဵ/မိတ္တူ 
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(စ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် 

မူရင်ဵနှင်ဴမိတ္တူ၊ 

၁၂။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ 

သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵ ေတွက် ကွင်ဵဆင်ဵ 

စစ်ေဆဵစိစစ်ပပီဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကိုက်ညီမှုရိှလျှင် လိုင်စင်သက်တမ်ဵ (၁)နှစ်တိုဵ ြမှင်ဴ 

ေပဵမည်။ 

၁၃။ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် 

သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ကျသင်ဴေသာ ေခေကကဵေငွမျာဵကို 

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

 

 

ြပငဆ်င်ေြပာင်ဵလဲတိုဵြျဲ့တည်ေဆာက်ြြင်ဵ 

၁၄။ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုပ်ငန်ဵောဵ 

ြပငဆ်င်ေြပာင်ဵလဲတိုဵချဲ့တည်ေဆာက်ခွင်ဴြပုရန် ေလျှာက်လွှာနှင်ဴေတူ ေောက် ေဖာ်ြပပါ 

စာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵြပညဴ်စုဳစွာြဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ် စစ်ေဆဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်- 

(က) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် 

မူရင်ဵနှင်ဴ မိတ္တူ၊ 

(ခ) တည်ေနရာနှင်ဴေကျယ်ေဝန်ဵ 

(ဂ) သုိေလှာင်ေရာင်ဵချမညဴ်ပမာဏ 
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(ဃ) ေြမဧရိယာတိုဵချဲ့တည်ေဆာက်ြခင်ဵေတွက် ေြမပိုင်ဆိုင်ေကကာင်ဵေေထာက် 

ေထာဵ သ့ုိမဟုတ် ေြမသဳုဵစွဲနိုင်ေကကာင်ဵေေထာက်ေထာဵ 

(င) လိုေပ်ချက်ေရ ထပ်မဳေတာင်ဵခဳသညဴ်ေေထာက်ေထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ 

မျာဵ။ 

၁၅။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှာက်ထာဵမှုောဵ စိစစ်၍ 

ကိုက်ညီပါက ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုပ်ငန်ဵောဵ 

ြပငဆ်င်ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့တည်ေဆာက်ြခင်ဵောဵ ခွငဴ်ြပုမည်။ 

၁၆။ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုပ်ငန်ဵောဵ 

ြပငဆ်င်ေြပာင်ဵလဲတိုဵချဲ့တည်ေဆာက်ြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ကျသင်ဴေသာ 

ေခေကကဵေငွမျာဵကုိ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵသွင်ဵ ရမည်။ 

ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ 

၁၇။ ပိုင်ရှင်ေမည်ေြပာင်ဵလဲခွင်ဴြပုရန် ေလျှာက်လွှာနှင်ဴေတူ ေောက်ေဖာ်ြပပါ စာရွက် 

စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵြပညဴ်စုဳစွာြဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်-  

(က) ပုိင်ရှင်ေမည်ေြပာင်ဵလဲလုိသူ၏ (၂×၁.၅) လက်မဓာတ်ပဳု၊ ေမည်နှငဴ် 

နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမိတ္တူသ့ုိမဟုတ်ကုမ္ပဏီ၊ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖစ်ပါက 

ကုမ္ပဏီ၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်မှုသက်ေသခဳလက်မှတ်မိတ္တူ၊ 

(ခ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင်ဴ တယ်လီဖုန်ဵနဳပါတ်၊ 

(ဂ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် 

မူရင်ဵနှင်ဴမိတ္တူ၊ 
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(ဃ) မူလပိုင်ရှင်နှင်ဴ ပိုင်ရှင်ေမည်ေြပာင်ဵလဲလိုသူတို့၏ နှစ်ဦဵသေဘာတူ 

စာချုပ်စာတမ်ဵ ေေထာက်ေထာဵမူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ။ 

(င) လိုေပ်ေသာေထာက်ခဳချက်/လိုင်စင်မျာဵောဵ ေမည်ေြပာင်ဵလဲပါရိှရမည်။ 

၁၈။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ 

သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် ပုိင်ရှင်ေမည်ေြပာင်ဵ လဲေလျှာက်ထာဵ 

မှုောဵစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴကိုက်ညီမှုရိှပါက ပိုင်ရှင်ေမည်ေြပာင်ဵ လဲ ခွငဴ်ြပုမည်။  

၁၉။ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် ပုိင်ရှင် 

ေမည်ေြပာင်ဵလဲသူကသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ကျသင်ဴေသာေခေကကဵေငွမျာဵကို ေရနဳထွက် 

ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသုိ့ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်အုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူ ြဵြင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုပ်ငန်ဵ အမည် 

ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ 

၂၀။ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုပ်ငန်ဵ ေမည် 

ေြပာင်ဵလဲခွင်ဴြပုရန် ေလျှာက်လွှာနှင်ဴေတူ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ 

(သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် မူရင် ၊ဵမိတ္တူနှင်ဴ သက်တမ်ဵ တိုဵ ကတ်ြပာဵမူရင်ဵနှင်ဴမိတ္တူပူဵတဲွလျက် 

ေရနဳထွက်ပစ္စည် ကဵကီ ကဵကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှာက် ထာဵရမည်။ 

၂၁။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ 

သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုပ်ငန်ဵေမည်ေြပာင်ဵလဲေလျှာက်ထာဵမှုောဵစိစစ်၍ 

သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴကိုက်ညီမှုရိှပါက ေမည်ေြပာင်ဵလဲခွငဴ်ြပုမည်။ 

ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှန်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၂၂။ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် ပျက်စီဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှန်ထုတယ်ူခွင်ဴြပုပါရန် ေလျှာက်လွှာနှင်ဴေတူ ေောက်ေဖာ် 
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ြပပါ စာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵြပညဴ်စုဳစွာြဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ် 

စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်-  

(က) ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵေကကာင်ဵပိုင်ရှင်၏ကတိဝန်ခဳချက်မူရင်ဵ၊ 

( ခ) ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵသည်မှာ မှန်ကန်ေကကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ 

နယ်ေြမရဲစခန်ဵ၏ ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵ၊ 

( ဂ) ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵသည်မှာ မှန်ကန်ေကကာင်ဵ ပမို့နယ်ေုပ်ချုပ် 

ေရဵမှူဵ၏ ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵ၊ 

၂၃။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ 

သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှန် 

ထုတ်ယူခွင်ဴြပုပါရန် ေလျှာက်ထာဵလာမှုောဵစိစစ်၍ သတ်မှတ ် ချက်နှင်ဴကိုက်ညီမှုရိှပါက 

မိတ္တူမှန် ထုတ်ေပဵမည်။ 

၂၄။ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုိင်စင် ပျက်စီဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှန်ထုတေ်ပဵြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ကျသငဴ် 

ေသာ ေခေကကဵေငွမျာဵကို ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵသွင်ဵ 

ရမည်။ 

ယာယီပိတ်သိမ်ဵြြင်ဵ 

၂၅။ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၂မျ ိုဵရိှပါသည်− 

(က) ေမိန့်၊ညွှန်ကကာဵချက်၊စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵောဵ ေဖာက်ဖျက် 

ကျူဵလွန်ြခင်ဵ ေကကာင်ဴေရနဳနှင်ဴေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာဥပေဒေရလိုင်စင်

ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ 

(ခ) လုပ်ငန်ဵရှင်၏လိုေပ်ချက်ေရလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ 
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၂၆။ ေမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵချက်၊ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵောဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵ 

လွန်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ေရနဳနှင်ဴေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာဥပေဒေရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ− 

(က) မီဵလန့်မှုြဖစ်ပွာဵပါက ေရနဳနှင်ဴေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာဥပေဒ ၃၄(ဂ)ေရ 

ပထမေကကိမ်ြဖစ်လျှင် ၃ လ၊ ဒုတိယေကကိမ်ြဖစ်လျှင် ၆ လ၊ တတိယ 

ေကကိမ်ြဖစ်လျှင် ၁ နှစ်၊ လိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်ဵ ေေရဵယူရမည်။ 

(ခ) မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵပါက ပထမေကကိမ်ြဖစ်လျှင် ၆ လ၊ ဒုတိယေကကိမ် 

ြဖစ်လျှင် ၁ နှစ်၊ တတိယေကကိမ်ြဖစ်လျှင် ၁ နှစ်နှင်ဴ ၆ လ၊ လိုင်စင် 

ယာယီပိတ်သိမ်ဵ ေေရဵယူရမည်။ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှသည် 

လိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျာဵောဵသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ရုဳဵချုပ်သ့ုိေပဵပို့ရမည်။ ရဳုဵချုပ်သည် 

လိုင်စင် (မူရင်ဵ) သိမ်ဵဆည်ဵထာဵစဉ်ကာလေတွင်ဵ လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) 

ထုတ်ေပဵရမည်။ 

(ဃ) ရုဳဵချုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵလျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှငဴ်ေရနဳထွက် 

ပစ္စည်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ ေစည်ဵေေဝဵ 

သ့ုိ တင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

(င) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵထာဵစဉ်ေတွင်ဵ လိုင်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမည် 

ဆိုပါက သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်ဵရှင်သ့ုိေေကကာင်ဵကကာဵ၍ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမြပုဘဲ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴေညီ လိုင်စင်သက်တမ်ဵ 

တိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်။ 

(စ) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵကာလြပညဴ်ေြမာက်ရက်မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှမှ ရုဳဵချုပ်သ့ုိ တင်ြပ 
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ခွင်ဴြပုချက်ရယူပပီဵ ဖွင်ဴလှစ်ခွင်ဴြပုရန် သင်ဴ/မသင်ဴ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 

ရမည်။ 

(ဆ) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်ဵမျာဵ ြပန်လည်ခွင်ဴြပု 

ထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရန် လိုင်စင်ယာယီပိတ် 

သိမ်ဵ ကာလ ြပညဴ်ေြမာက်ရက်မတိုင်မီ ရုဳဵချုပ်သုိ့ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ 

(ဇ) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှုမရိှပါက ကိုက်ညီသည်ေထိ ြပင်ဆင် 

ေစပပီဵမှ ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ 

(ဈ) ရုဳဵချုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ 

ေရာရိှမှ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍ လိုင်စင်မူရင်ဵမျာဵ ြပန်လည်ခွင်ဴြပုထုတ် 

ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရန် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

ကိုက်ညီေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳတင်ြပလာပါက လိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျာဵ ြပန်လည် 

ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရမည်။ 

(ည) ရုဳဵချုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵလျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှငဴ်ေရနဳထွက် 

ပစ္စည်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီေစည်ဵေေဝဵ

သ့ုိ တင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

၂၇။ လုပ်ငန်ဵရှင်၏ လိုအပ်ြျက်အရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြြင်ဵ− 

 (က) တိုဵြျဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲလိုသြဖင်ဴလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြြင်ဵ 

(၁) ေောက်ပါေချက်ေလက်မျာဵြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်− 

  (ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ေေကကာင်ဵေရာ 

  ( ခ ခ ) ေြပာင်ဵလဲလုပ်ကုိင်လုိသညဴ် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်လုပ်ငန်ဵ 

ေမျ ိုဵေစာဵ  
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(ဂဂ) ေြပာင်ဵလဲလိုသညဴ်သုိေလှာင်ေရာင်ဵချမညဴ်ပမာဏ 

(ဃဃ) တုိဵချဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲလုိသည်ဴပဳုစဳ၊ တည်ေနရာနှင်ဴ ေကျယ် 

ေဝန်ဵ 

(ငင) တိုဵချဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲရန်ေတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန 

မျာဵ၏ ခွင်ဴြပုချက် 

  (စစ) လုပ်ငန်ဵလပု်ေဆာင်မညဴ်ကကာြမငဴ်ချနိ် Time Schedule  

(၂) တုိဵချဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲရန်လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်မည်ဴကကာြမင်ဴချန်ိ 

ေေပါ်မူတည်ပပီဵလုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵကာလသတ်မှတ်ရမည်။ 

ေမျာဵဆုဳဵ ၁ နှစ်ေထိ ခွင်ဴြပုမည်ြဖစ်ပပီဵ ထပ်မဳလိုေပ်ပါက 

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခွင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

(၃) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ 

ေရာရိှသည်လိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျာဵောဵသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ရုဳဵချုပ်သ့ုိ 

ေပဵပို့ရမည်။ ရုဳဵချုပ်သည် လိုင်စင်(မူရင်ဵ) သိမ်ဵဆည်ဵထာဵစဉ် 

ကာလေတွင်ဵ လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ေပဵရမည်။ 

(၄) ရုဳဵချုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှငဴ် 

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵ 

ေကာ်မတီ ေစည်ဵေေဝဵ သ့ုိတင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

(၅) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵထာဵစဉ်ေတွင်ဵ လိုင်စင်သက်တမ်ဵ 

ကုန်ဆုဳဵမည်ဆုိပါက သက်တမ်ဵကုန်ဆဳုဵရက်မတုိင်မီ လုပ်ငန်ဵ 

ရှင်သ့ုိေေကကာင်ဵကကာဵ၍ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမြပုဘဲ 

သတ်မှတ် ချက်နှင်ဴေညီ လိုင်စင်သက်တမ်ဵ တိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်။ 
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(၆) တုိဵချဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲပပီဵပါက လုပ်ငန်ဵရှင်မှလုိင်စင်မူရင်ဵမျာဵ 

ြပန်လည်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန် ြဵပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင်ဴြပုရန် 

သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာ

ရိှရုဳဵ သ့ုိေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

(၇) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ် ေဆဵေရဵ 

ေရာရိှမှ ရုဳဵချုပ်သ့ုိတင်ြပခွင်ဴြပုချက်ရယူပပီဵ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴ 

ကိုက်ညီမှုရိှ/မရိှ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။ 

(၈) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကုိက်ညီပါက လုိင်စင်မူရင်ဵမျာဵ ြပန်လည် 

ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရန် 

ရုဳဵချုပ် သ့ုိ ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ 

(၉) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်ေထိ 

ြပငဆ်င်ေစပပီဵမှ ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ 

(၁၀) ရဳုဵချု ပ်သည် သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ် 

စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှမှ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍ လိုင်စင်မူရင်ဵမျာဵ 

ြပန်လည်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင်ဴြပု 

ရန်သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကုိက်ညီေကကာင်ဵေထာက်ခဳတင်ြပလာပါ

က လိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျာဵြပန်လည်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵြပန် 

လည် လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရမည်။ 

(၁၁) ရုဳဵချုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှငဴ် 

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵ 

ေကာ်မတီ ေစည်ဵေေဝဵသ့ုိတင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 
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( ခ)  အြြာဵအေကကာင်ဵကိစ္စတစ်ြုြုေကကာင်ဴ လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြြင်ဵ 

 (၁) ေောက်ပါေချက်ေလက်မျာဵြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်− 

  (ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ေေကကာင်ဵေရာ 

  ( ခ ခ ) လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလုိသည်ဴကာလ 

 (၂) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ေေကကာင်ဵေရာောဵ စိစစ်၍ ခွင်ဴြပု 

သင်ဴပါက ေမျာဵဆုဳဵ ၆ လ ယာယီပိတ်သိမ်ဵခွင်ဴြပုမည်ြဖစ်ပပီဵ ထပ်မဳ 

လိုေပ်ပါက သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခွင်ဴေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

 (၃) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ် ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှ 

သည်လိုင်စင်(မူရင်ဵ) မျာဵောဵသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ရုဳဵချုပ်သ့ုိ ေပဵပို့ရမည်။ 

ရုဳဵချုပ်သည် လိုင်စင်(မူရင်ဵ) သိမ်ဵဆည်ဵထာဵစဉ် ကာလေတွင်ဵ 

လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ေပဵရမည်။ 

 (၄) ရုဳဵချုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵ လျှပ်စစ်နှငဴ ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှင် ဴ 

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ 

ေစည်ဵေေဝဵ သ့ုိတင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

 (၅) လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵထာဵစဉ်ေတွင်ဵ လုိင်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆဳုဵမည် 

ဆုိပါက သက်တမ်ဵကုန်ဆဳုဵရက်မတုိင်မီ လုပ်ငန်ဵရှင်သ့ုိေေကကာင် ကဵကာဵ၍ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆ ြဵခင်ဵမြပုဘဲ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴေညီ လုိင်စင်သက်တမ်  ဵ

တိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်။ 

 (၆) ြပန်လည်ဖွင်ဴလှစ်လိုပါက လုပ်ငန်ဵရှင်မှ လိုင်စင်မူရင်ဵမျာဵြပန်လည် 

ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင်ဴြပုရန် သက်ဆုိင်ရာ 
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တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှရုဳဵသ့ုိ ေလျှာက် 

ထာဵရမည်။ 

 (၇) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှမှ 

ရဳုဵချု ပ်သ့ုိတင်ြပခွင်ဴြပုချက်ရယူပပီဵ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴ ကုိက်ညီမှု ရိှ/မရိှ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။ 

 (၈) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကုိက်ညီပါက လုိင်စင်မူရင်ဵမျာဵ ြပန်လည်ခွင်ဴြပု 

ထုတ်ေပဵရန်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ြပုရန် ရုဳဵချုပ်သို ့ 

ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ 

 (၉) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်ေထိ ြပငဆ်င် 

ေစပပီဵမှ ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ 

 (၁၀) ရုဳဵချုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵ 

ေရဵေရာရိှမှကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍ လိုင်စင်မူရင်ဵမျာဵ ြပန်လည်ခွင်ဴြပု 

ထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြပန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရန် သတ်မှတ်ချက် 

မျာဵနှင်ဴကိုက်ညီေကကာင်ဵေထာက်ခဳတင်ြပလာပါကလိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျာဵ 

ြပန်လည်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵပပီဵလပု်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရမည်။ 

 (၁၁) ရဳုဵချု ပ်သည် ေနီဵဆုဳဵ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှငဴ် 

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ် 

မတီေစည်ဵေေဝဵသုိ့တင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

လိုင်စင်ရရှိသူမျာဵလိုက်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵ 

၂၈။ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 
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(က) ဤလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရှိသည်ဴပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ဵရှင်၊ကုမ္ပဏီေဖွဲ့ေစည်ဵမှ ေပ 

ေြခာဵတစ်ဦဵဦဵသ့ုိ ထပ်ဆငဴ်လွှဲေြပာင်ဵလုပ်ကုိင်ခွငဴ်မြပု၊ ထပ်ဆငဴ်လွှဲေြပာင်ဵ 

လုိပါကလျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပခွငဴ်ြပုချက်ေတာင်ဵခဳရမည်။ 

( ခ) ဤလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုနှငဴ်သက်ဆိုင်မှုမရှိေစရ။  

( ဂ) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ရရိှသူသည်နုိင်ငဳေတာ်မှ ြပဌာန်ဵထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် တည်ဆဲ 

ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ေမိန့်နှငဴ်ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို တိကျစွာ လိုက်နာ 

ရမည်။ 

 (ဃ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိေလှာင်ရဳု) လုပ်ငန်ဵ 

လိုင်စင်ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာရမည်။ 

(င) ၀န်ကကီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စဳချနိ်စဳညွှန်ဵနှငဴ်ကိုက်ညီသညဴ် ေရနဳ 

ဓာတ်ေငွ့ရည်ကိုသာ လိုင်စင်ရရိှသညဴ်ေနရာတွင် ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချရမည်။ 

(စ) ေရနဳချက်စက်ရုဳ သ့ုိမဟုတ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

မ ှ ခွင်ဴြပုေပဵထာဵသညဴ် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (ပငလ်ယ်ေရေကကာင်ဵနှငဴ် 

နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵလိုင်စင်ရရိှေသာ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ 

သ့ုိမဟုတ် ေဖွဲ့ေစည်ဵထမဳှသာ ရယူေရာင်ဵချခွင်ဴရိှသည်။ 

(ဆ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေမျ ိုဵေစာဵေလိုက်သတ်မှတ်ထာဵေသာစဳချနိ်၊စဳညွှန်ဵ နှငဴ် 

ေညီထုတ်လုပ်ထာဵသည်ဴေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵြဖင်ဴသာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵ 

ချရမည်။ 

(ဇ) ဝန်ထမ်ဵမျာဵောဵ ေဘဵေန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵစွာ ကိုင်တွယ်ေသဳုဵြပုနည်ဵကို 

ေကာင်ဵစွာေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵေပဵထာဵရမည်။ 
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(ဈ) ေြခာဵမီဵေလာင်လွယ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴတွဲဖက်၍ သုိေလှာင်ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

လုဳဵဝမြပုလုပ်ရ။ 

(ည) ေေရဵေပါ်ေေြခေေနြဖစ်ေပါ်ပါက ဆက်သွယ်ရမည်ဴ ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵေရဵသာဵ 

ထာဵရမည်။  

(ဋ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ယိုစိမ်ဴမှုကိုသိရိှနိုင်ရန် ဓာတ်ေငွ့ယိစုိမ်ဴမှုတိုင်ဵတာသညဴ် 

ကိရိယာ (Gas Leak Detector) နှင်ဴဓာတ်ေငွ့ယုိစိမ်ဴမှုေချက်ြပ ကိရိယာ 

(Gas Leak Alarm)မျာဵထာဵရိှေဆာင်ရွက်ရမည်။   

 ( ဌ) လဳုခခုဳေရဵနှငဴ်မီဵေဘဵေန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵေတွက် လုိေပ်သညဴ်ေစီေမဳမျာဵ 

ြပညဴ်စဳုစွာစီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရှိရမည်။  

 (ဍ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလထု၊ ေြမထု၊ ေရထုညစ်ညမ်ဵမှုမြဖစ်ေပါ်ေစရန်ေတွက် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵေစီေမဳမျာဵကုိ စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှရမည်။ 

 ( ဎ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေရည်ေေသွဵနှငဴ်ေြခင်ေတွယ်မှန်ကန်မှုရိှရမည်။ လုပ်ငန်ဵ 

လုိေပ်ချက်ေရ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ ေချနိ်မေရွဵလာေရာက်စစ်ေဆဵပါက 

လိုေပ်သလိုေစစ်ေဆဵခဳနိုင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေရည်ေေသွဵစစ်ေဆဵမှုေတွက် 

ကျသငဴ်သည်ဴဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ခမျာဵကို ကျခဳေပဵရမည်။ 

 (ဏ) လစဉ်လဆန်ဵ(၅)ရက်ေန့ေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍ ပပီဵခဲဴသည်ဴယခင်လေတွင်ဵ 

ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခဲဴသည်ဴေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ပမာဏကို သတ်မှတ်ပုဳစဳတွင် 

ေမျ ိုဵေစာဵေလိုက် (ကီလိုဂရမ်)ြဖင်ဴေဖာ်ြပပပီဵ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵကကီဵကကပ် 

စစ်ေဆဵေရဵေရာရှိရုဳဵမျာဵသ့ုိ ေပဵပို့ရမည်။ 

 ( တ) ေတည်ြပုသတ်မှတ်ခွငဴ်ြပ ပုပီဵသညဴ် သုိေလှာင်ရဳုောဵ ေြပာင်ဵေရွ့ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့ 

ြခင်ဵမျာဵြပုလုပ်ခွငဴ်မြပု။ ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်တုိဵချဲ့ေစာဵထုိဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ် 
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လုိပါကေြပာင်ဵလဲလိုေသာေေကကာင်ဵြပချက်နှင် ဴ ေြပာင်ဵလဲမှုြပုလုပ်မည်ဴ 

ေေနေထာဵမျာဵေချက်ေလက်မျာဵေဖာ်ြပ၍ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ် 

ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိစာြဖငဴ်ေလျှာက်ထာဵခွငဴ်ြပုချက်ရယူရမည်။ 

 ( ထ) နှစ်စဉ်လိုင်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်မတိုင်မီေပပီဵ ေဆာင်ရွက်ရန်နှင်ဴ 

သက်တမ်ဵတုိဵရန် ပျက်ကွက်ပါက ေရနဳနှငဴ်ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒ 

ေရ ေေရဵယူြခင်ဵခဳရမည်။  

 (ဒ) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ထုတ်ယူြခင် ၊ဵ သက်တမ်ဵတုိ ြဵခင်ဵမျာဵေတွက် သတ်မှတ်ကျသငဴ် 

နှုန်ဵထာဵမျာဵ ေပဵေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ သက်တမ်ဵတိုဵရက်ေကျာ်လွန်ြခင်ဵ 

ပျက်စီဵေပျာက်ဆုဳဵမှုမျာဵောဵ လိုင်စင်ေသစ်ထပ်မဳထုတ်ယူြခင်ဵေတွက် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာဒဏ်ေကကဵမျာဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။  

 (ဓ) ေထက်ေဖာ်ြပပါ လိုက်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာေဆာင်ရွက် 

ရန်ပျက်ကွက်ပါက လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵစသည်ဴ 

ြပစ်ဒဏ်မျာဵကို ခဳရမည်ဴေြပင်လိုေပ်ပါက တရာဵဥပေဒေရ ေေရဵယူြခင်ဵ 

ခဳရမည်။ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့  

၂၉။ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်− 

(က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှ 

ေဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှရုဳဵရိှ 

စစ်ေဆဵေရဵဌာနတာဝန်ခဳေရာရိှ 

ေဖွဲ့ဝင် 
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(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှရုဳဵရိှ 

ေင်ဂျင်နီယာဌာနတာဝန်ခဳ ေရာရိှ 

ေဖွဲ့ဝင် 

 


