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ြဖညဴတ်င်ဵပပီဵ LPG အုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိကခ်န်ဵ၊ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင်ဆိုင်ရာ 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (SOP) 

အေြခခဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

၂။ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်− 

(က) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵကုိြဖန့်ြဖူဵရာတွင် ေန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစရန်ေတွက် 

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် ေမျ ိုဵ ေစာဵေလုိက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချန်ိ၊ စဳညွှန်ဵနှငဴ် 

ေညီထုတ်လုပ်ထာဵသညဴ် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵြဖငဴ်သာ ြဖန်ြ့ဖူဵေရာင်ဵချရ 

မည်။  

(ခ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵကို သယ်ယူရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သုိေလှာင်ရာ 

တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ေထာင်လျက် ေေနေထာဵ ထာဵရိှရမည်။ 

(ဂ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ကို ေုိဵတစ်ေုိဵမှတစ်ေုိဵသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ တစ်ခါသဳုဵ 

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ဗူဵငယ်မျာဵေတွင်ဵသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ ကူဵေြပာင်ဵြဖညဴ်တင်ဵ 

ေပဵြခင်ဵ လုဳဵဝ(လုဳဵဝ) မြပုလုပ်ရ။ 

(ဃ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵတွင် ဗာဵေကာ (Valve Guard) သ့ုိမဟုတ် ဗာဵေဖုဳဵ 

(Valve Cap)၊ ေထိုင်ေထိန်ဵကွင်ဵ (Skirt) တို့ ြပည်ဴစုဳစွာပါရိှရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

ချ ို့ယွင်ဵပျက်စီဵေနသည်ဴေုိဵမျာဵ ေသဳုဵမြပုရ။ 

(င) ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵေရာင်ဵချမညဴ် တုိက်ခန်ဵ/ဆုိင်ခန်ဵ သည် 

ေလွယ်တကူမီဵမေလာင်နိုင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ ေမိုဵ-သွပ်/ ေကာ- ေုတ်နဳရဳ/ 

ကကမ်ဵခင်ဵ-ကွန်ကရိ (သ့ုိ) RC ေေဆာက်ေဦ (သ့ုိ)Steel Structure ြဖစ်ရ 

မည်။ 
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(စ) ေေဆာက်ေဦေြမင်ဴေနည်ဵဆဳုဵ(၇)ေပရိှရမည်ြဖစ်ပပီဵေောက်ေဖာ်ြပပါ သတ် 

မှတ်ကကမ်ဵခင်ဵဧရိယာေလိုက် ထာဵသိုရမညဴ် LPG ပမာဏ(Kg) ေတွင်ဵသာ 

တည်ခင်ဵ ေရာင်ဵချရမည်။ 

 

ေေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ၏ 
ေကျယ်ေဝန်ဵ 

ထာဵသိုေရာင်ဵချနိုင်သညဴ် 
(Kg) 

၄၀၀ စတုရန်ဵေပ ၅၀၀ 

၃၀၀ စတုရန်ဵေပ ၄၀၀ 

၂၀၀ စတုရန်ဵေပ ၃၀၀ 

၁၀၀ စတုရန်ဵေပ ၂၀၀ 

 

(ဆ) ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵမွန်ေစရန်နှငဴ် ြဖည်ဴတင်ဵပပီဵေုိဵမျာဵသ့ုိ ေနေရာင် 

ြခည် တိုက်ရိုက်မထိေတွ့ေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။ 

(ဇ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ သတ်မှတ်ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ်ေညီ မီဵေဘဵကာကွယေ်ရဵ 

ေစီေမဳမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။ 

(ဈ) ေြခာဵမီဵေလာင်လွယ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵေရာင်ဵချြခင်ဵမြပုရ။ 

(ည) လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုဵမျာဵကုိ Lighting ေတွက်သာ စနစ်တကျသွယ်တန်ဵေသဳုဵ 

ြပုရမည်။ေဟာင်ဵနွမ်ဵေဆွဵေြမဴေပါက်ပပဲေနေသာဓာတ်ကကိုဵမျာဵ၊မီဵခလုတ်မျာ ၊ဵ 

မီဵေချာင်ဵမျာ ၊ဵ လျှပ်ကာပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွြခင်ဵမြပုရ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် 

Flame Proof ေမျ ိုဵေစာဵ ြဖစ်ရမည်။  

(ဋ) ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင်သူတစ်ဦဵထက်ပုိလျှင် တစ်ဆုိင် နှင်ဴ 

တစ်ဆုိင် ေကွာေေဝဵသည် ေနည်ဵဆဳုဵ၃၀၀ေပ (၉၁.၄မီတာ) ေကွာတွင်ရိှရ 

မည်။ 
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(ဌ) ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ လိုေပ်ချက်ေရေခါောဵ 

ေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ေသာစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

လိုင်စင်အဆိုြပုေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

၃။ ေောက်ေဖာ်ြပပါစာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵြပညဴ်စဳုစွာြဖင်ဴ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵ 

ေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေဆုိြပုေလျှာက်ထာဵ 

ရမည်- 

(က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်ေစိုဵရေဖွဲ့၏ ကန့်ကွက် 

ရန်မရိှေကကာင်ဵေထာက်ခဳချက်၊ သ့ုိမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်ေေထွေထွ 

ေုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ လုပ်ငန်ဵလပု်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရန်ကန့်ကွက်ရန် 

မရိှေကကာင်ဵေထာက်ခဳချက်၊ 

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

စိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမိတ္တူ၊ကုမ္ပဏီ၊ေဖဲွ့ေစည်ဵြဖစ်ပါကကုမ္ပဏီ၊ေဖဲွ့ေစည်ဵ

ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်မှုသက်ေသခဳလက်မှတ်မိတ္တူ၊ 

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

(ဃ) လုပ်ကိုင်လိုသည်ဴေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်လုပ်ငန်ဵေမျ ိုဵေစာဵ  

(င) လုပ်ငန်ဵလပု်ကိုင်လိုသညဴ်တည်ေနရာ 

(စ) တိုက်ခန်ဵ/ဆိုင်ခန်ဵေကျယ်ေဝန်ဵ 

(ဆ) သုိေလှာင်ေရာင်ဵချမညဴ်ပမာဏ 

(ဇ) တည်ေဆာက်ထာဵသညဴ်ပုဳစဳ 
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(ဈ) တုိက်ခန်ဵ/ဆုိင်ခန်ဵပုိင်ဆုိင်ေကကာင်ဵ ေေထာက်ေထာဵ သ့ုိမဟုတ် တုိက်ခန်ဵ/ 

ဆုိင်ခန်ဵ ောဵသဳုဵစဲွနုိင်ေကကာင်ဵေေထာက်ေထာ ၊ဵ 

(ည) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵေဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်/ေထာက်ခဳချက် 

(ဋ) သက်ဆိုင်ရာမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေထာက်ခဳချက် 

(ဌ) သက်ဆိုင်ရာြပည်တွင်ဵေခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ေခွန်ကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵ 

ေထာက်ခဳချက်  

(ဍ) လုိေပ်ချက်ေရ ထပ်မဳေတာင်ဵခဳသည်ဴေေထာက်ေထာ ၊ဵ စာရွက်စာတမ်ဵ 

မျာဵ။ 

၄။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ 

ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင် ေလျှာက်ထာဵမှုကို စိစစ်ပပီဵခွငဴ်ြပုြခင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်။ ေကယ်၍ ေလျှာက်ထာဵမှုကိုြငင်ဵပယ်ခဴဲလျှင် မည်သညဴ် 

ေေကကာင်ဵေကကာငဴ်ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ ေလျှာက်ထာဵ သူထဳ ေေကကာင်ဵကကာဵမည်။ 

၅။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵချုပ်သည် ေလျှာက်ထာဵချက် 

ေေပါ်စစ်ေဆဵစိစစ်ပပီဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်ကုိက်ညီေကကာင်ဵေတွ့ရိှရပါက ေတည်ြပုပါ 

ေကကာင်ဵေလျှာက်ထာဵသူထဳေေကကာင်ဵကကာဵမည်။ 

လိုင်စင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ၊စိစစ်ြခင်ဵနှငဴ်လိုင်စင်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

၆။ ေပိုဒ် ၅ ပါ ေေကကာင်ဵကကာဵချက်ကို လက်ခဳရရိှသူသည် ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳ 

ဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ေတွက် 

ေောက်ေဖာ်ြပပါစာရွက်စာတမ်ဵ ေေထာက်ေထာဵမျာဵြပည်ဴစုဳစွာြဖင်ဴ ေရနဳထွက် ပစ္စည်ဵ 

ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵချုပ်သ့ုိ လိုင်စင်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန်ေလျှာက်ထာဵ ရမည်- 
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(က) သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီဵသ့ုိမဟုတ်ြပည်နယ်ေစုိဵရေဖဲွ့ သ့ုိမဟုတ် 

သက်ဆုိင်ရာပမို့နယ်ေေထွေထွေုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်ကန့်ကွက်ရန်မရိှေကကာင်ဵေထာက်ခဳချက်၊ 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵေဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်/ေထာက်ခဳချက် 

မူရင်ဵ/မိတ္တူ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵ/မိတ္တူ 

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ ြပည်တွင်ဵေခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ ေခွန်ကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵ 

ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵ/မိတ္တူ  

(င) လိုေပ်ချက်ေရ ထပ်မဳေတာင်ဵခဳသညဴ်ေေထာက်ေထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ 

မျာဵ။ 

၇။  ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ် တိုက်ခန်ဵ/ဆိုင်ခန်ဵနှငဴ် တည်ေနရာောဵ 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ်ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှက ဦဵစီဵ၍ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့မှကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှုမရိှ 

ေကကာင်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိရပါက ြပုြပင်ေဆာင်ရွက်ေစပပီဵ ထပ်မဳကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။ 

၈။  သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှက 

ဦဵစီဵ၍ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့မှကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ လိုင်စင်ထုတ်ေပဵသငဴ်ေကကာင်ဵ 

ေထာက်ခဳတင်ြပလျှင်ရဳုဵချု ပ်က လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေမှုေဆာင်ေကာ်မတီေစည်ဵ 

ေေဝဵသ့ုိတင်ြပမည်။ 

၉။ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေမှုေဆာင်ေကာ်မတီေစည်ဵေေဝဵက လိုင်စင် 

ထုတ်ေပဵရန်ဆဳုဵြဖတ်ပါက သက်တမ်ဵတစ်နှစ်ရိှ ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင်ကို ထုတ်ေပဵမည်။ 
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ကန့သ်တ် 

 

၁၀။ လုိင်စင်ရရိှသူသည် ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ 

ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ကျသင်ဴေသာေခေကကဵေငွမျာဵကုိ 

လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵ ေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵသွင်ဵ 

ရမည်။ 

လိုင်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵ 

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) သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ် ြပည်တွင်ဵေခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ ေခွန်ဆိုင်ရာ 

သေဘာထာဵမှတ်ချက် (သ့ုိမဟုတ်) ေခွန်ကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵေထာက်ခဳချက် 

မူရင်ဵ/မိတ္တူ 

(စ) ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) 

လုိင်စင် မူရင်ဵနှင်ဴမိတ္တူ၊ 
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ကန့သ်တ် 

 

၁၂။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ 

ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵေတွက် 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵစိစစ်ပပီဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှုရိှ လျှင် လိုင်စင်သက်တမ်ဵ 

(၁)နှစ်တိုဵ ြမှင်ဴေပဵမည်။ 

၁၃။ ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင် 

သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ကျသင်ဴေသာ ေခေကကဵေငွမျာဵကို 

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

 

ြပငဆ်င်ေြပာင်ဵလဲတိုဵချဲ့တည်ေဆာက်ြခင်ဵ 

၁၄။ ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) 

လုပ်ငန်ဵောဵ ြပငဆ်င်ေြပာင်ဵလဲတိုဵချဲ့တည်ေဆာက်ခွင်ဴြပုရန် ေလျှာက်လွှာနှင်ဴေတူ 

ေောက်ေဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵြပညဴ်စုဳစွာြဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵ 

ကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်- 

(က) ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) 

လုိင်စင် မူရင်ဵနှင်ဴ မိတ္တူ၊ 

(ခ) တည်ေနရာနှင်ဴေကျယ်ေဝန်ဵ 

(ဂ) သုိေလှာင်ေရာင်ဵချမညဴ်ပမာဏ 

(ဃ) တိုက်ခန်ဵ/ဆိုင်ခန်ဵပိုင်ဆိုင်ေကကာင်ဵ ေေထာက်ေထာဵ သ့ုိမဟုတ်တိုက်ခန်ဵ/ 

ဆုိင်ခန်ဵောဵသဳုဵစဲွနုိင်ေကကာင်ဵေေထာက်ေထာ ၊ဵ 

(င) လုိေပ်ချက်ေရထပ်မဳေတာင်ဵခဳသည်ဴ ေေထာက်ေထာ ၊ဵ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ။ 
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ကန့သ်တ် 

 

၁၅။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှာက်ထာဵမှုောဵ စိစစ်၍ 

ကုိက်ညီပါက ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) 

လုပ်ငန်ဵောဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့တည်ေဆာက်ြခင်ဵောဵခွငဴ်ြပုမည်။ 

၁၆။ ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) 

လုပ်ငန်ဵောဵြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲတုိဵချဲ့တည်ေဆာက်ြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ် ထာဵသညဴ် 

ကျသင်ဴေသာ ေခေကကဵေငွမျာဵကုိ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သ့ုိ 

ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

၁၇။ ပိုင်ရှင်ေမည်ေြပာင်ဵလဲခွင်ဴြပုရန် ေလျှာက်လွှာနှင်ဴေတူ ေောက်ေဖာ်ြပပါ စာရွက် 

စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵြပညဴ်စုဳစွာြဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

သ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်-  

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

နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမိတ္တူသ့ုိမဟုတ်ကုမ္ပဏီ၊ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖစ်ပါကကု

မ္ပဏီ၊ေဖွဲ့ေစည်ဵဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်မှုသက်ေသခဳလက်မှတ်မိတ္တူ၊ 

(ခ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင်ဴ တယ်လီဖုန်ဵနဳပါတ်၊ 

(ဂ) ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) 

လုိင်စင် မူရင်ဵနှင်ဴမိတ္တူ၊ 

(ဃ) မူလပိုင်ရှင်နှင်ဴ ပိုင်ရှင်ေမည်ေြပာင်ဵ လဲလိုသူတို့၏ နှစ်ဦဵသေဘာတူစာချုပ် 

စာတမ်ဵ ေေထာက်ေထာဵမူရင်ဵနှင်ဴ မိတ္တူ။ 

၁၈။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ 

ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင် ပိုင်ရှင် ေမည်ေြပာင်ဵလဲ 
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ေလျှာက်ထာဵမှုောဵစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴကိုက်ညီမှုရိှပါကပိုင်ရှင်ေမည် ေြပာင်ဵလဲ 

ခွငဴ်ြပုမည်။  

၁၉။ ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင် 

ပုိင်ရှင်ေမည်ေြပာင်ဵလဲသူကသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ကျသင်ဴေသာေခ ေကကဵေငွမျာဵကို 

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့  ရည်အုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုပ်ငန်ဵအမည် 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

၂၀။ ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန်ဵ၊ ဆုိင်ခန်ဵ) လုပ်ငန်ဵ 

ေမည်ေြပာင်ဵလဲခွင်ဴြပုရန် ေလျှာက်လွှာနှင်ဴေတူ ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင် မူရင်ဵ၊ မိတ္တူနှင်ဴသက်တမ်ဵတိုဵကတ်ြပာဵမူရင်ဵ၊ 

မိတ္တူပူဵတွလဲျက် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၂၁။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ 

ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုပ်ငန်ဵ ေမည်ေြပာင်ဵလဲ ေလျှာက်ထာဵမှု 

ောဵစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴကိုက်ညီမှုရိှပါက ေမည်ေြပာင်ဵလဲခွငဴ်ြပုမည်။ 

ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှန်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

၂၂။ ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင် 

ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှန်ထုတယ်ူခွင်ဴြပုပါ ရန်ေလျှာက်လွှာနှင်ဴေတူ ေောက် 

ေဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျာဵြပညဴ်စုဳစွာြဖင်ဴ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ် 

စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်-  

(က) ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵေကကာင်ဵပိုင်ရှင်၏ကတိဝန်ခဳချက်မူရင်ဵ၊ 
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( ခ) ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵသည်မှာ မှန်ကန်ေကကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ 

နယ်ေြမရဲစခန်ဵ၏ ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵ၊ 

( ဂ) ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵသည်မှာ မှန်ကန်ေကကာင်ဵ ပမို့နယ်ေုပ်ချုပ် 

ေရဵမှူဵ၏ ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵ၊ 

၂၃။ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ 

ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင် ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵ၍ 

မိတ္တူမှန်ထုတယ်ူခွင်ဴြပုပါရန် ေလျှာက်ထာဵလာမှုောဵ စိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴ ကိုက်ညီမှု 

ရိှပါက မိတ္တူမှန် ထုတ်ေပဵမည်။ 

၂၄။ ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) လုိင်စင် 

ပျက်စီဵ သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှန်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 

ကျသင်ဴေသာေခေကကဵေငွမျာဵကို ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵ ကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ 

၂၅။ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၂မျ ိုဵရိှပါသည်− 

(က) ေမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵချက်၊ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵောဵ ေဖာက်ဖျက် 

ကျူဵလွန်ြခင်ဵ ေကကာင်ဴေရနဳနှင်ဴေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာဥပေဒေရလိုင်စင်

ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ 

(ခ) လုပ်ငန်ဵရှင်၏လိုေပ်ချက်ေရလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊  

၂၆။ ေမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵချက်၊ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵောဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵ 

လွန်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ေရနဳနှင်ဴေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာဥပေဒေရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ− 
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(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၊ လိုင်စင်ယာယီ 

ပိတ်သိမ်ဵ ေေရဵယူရမည်။ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှသည် 

လိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျာဵောဵသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ရုဳဵချုပ်သ့ုိေပဵပို့ရမည်။ ရဳုဵချုပ်သည် 

လိုင်စင် (မူရင်ဵ) သိမ်ဵဆည်ဵထာဵစဉ်ကာလေတွင်ဵ လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) 

ထတု်ေပဵရမည်။ 

(ဃ) ရုဳဵချုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵလျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှငဴ်ေရနဳထွက် 

ပစ္စည်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီေစည်ဵေေဝဵ

သ့ုိ တင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

(င) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵထာဵစဉ်ေတွင်ဵ လိုင်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမည် 

ဆိုပါက သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်ဵရှင်သ့ုိေေကကာင်ဵကကာဵ၍ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမြပုဘဲ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴေညီ လိုင်စင်သက်တမ်ဵ 

တိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်။ 

(စ) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵကာလြပညဴ်ေြမာက်ရက်မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှမှ ရုဳဵချုပ်သို့ တင်ြပ 

ခွင်ဴြပုချက်ရယူပပီဵ ဖွင်ဴလှစ်ခွင်ဴြပုရန် သင်ဴ/မသင်ဴ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 

ရမည်။ 
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(ဆ) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်ဵမျာဵ ြပန်လည်ခွင်ဴြပု 

ထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရန် လိုင်စင်ယာယီပိတ် 

သိမ်ဵကာလ ြပညဴ်ေြမာက်ရက်မတိုင်မီ ရုဳဵချုပ်သုိ့ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ 

(ဇ) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်ေထိ ြပငဆ်င်ေစ 

ပပီဵမှ ေ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၏ လိုအပ်ချက်အရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ− 

 (က) တိုဵချဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲလိုသြဖင်ဴလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ 

(၁) ေောက်ပါေချက်ေလက်မျာဵြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်− 

(ကက)   လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ေေကကာင်ဵေရာ 

( ခ ခ ) ေြပာင်ဵလဲလုပ်ကုိင်လုိသညဴ် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် လုပ်ငန်ဵ 

ေမျ ိုဵေစာဵ  

(ဂဂ) ေြပာင်ဵလဲလိုသညဴ်သုိေလှာင်ေရာင်ဵချမညဴ်ပမာဏ 
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(ဃဃ) တုိဵချဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲလုိသည်ဴပဳုစဳ၊ တည်ေနရာနှင်ဴ ေကျယ် 

ေဝန်ဵ 

(ငင) တိုဵချဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲရန်ေတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန 

မျာဵ၏ ခွင်ဴြပုချက် 

  (စစ) လုပ်ငန်ဵလပု်ေဆာင်မညဴ်ကကာြမငဴ်ချနိ် Time Schedule  

(၂) တိုဵချဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲရန် လုပ်ငန်ဵလပု်ေဆာင်မညဴ် ကကာြမငဴ် 

ချနိ်ေေပါ်မူတည်ပပီဵ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵကာလ သတ်မှတ် 

ရမည်။ ေမျာဵဆုဳဵ  ၁ နှစ်ေထိ ခွင်ဴြပုမည်ြဖစ်ပပီဵ ထပ်မဳလို 

ေပ်ပါက သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခွင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

(၃) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ 

ေရာရိှသည် လိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျာဵောဵသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ရုဳဵချုပ် 

သ့ုိေပဵပို့ရမည်။ ရုဳဵချုပ်သည် လိုင်စင်(မူရင်ဵ) သိမ်ဵဆည်ဵ 

ထာဵစဉ် ကာလေတွင်ဵ လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ေပဵရမည်။ 

(၄) ရဳုဵချု ပ်သည် ေနီဵဆဳုဵ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှငဴ် 

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵ 

ေကာ်မတီေစည်ဵေေဝဵသ့ုိတင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

(၅) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵထာဵစဉ်ေတွင်ဵ လိုင်စင်သက်တမ်ဵကုန် 

ဆုဳဵမည်ဆုိပါက သက်တမ်ဵကုန်ဆဳုဵရက်မတုိင်မီ လုပ်ငန်ဵရှင်သ့ုိ 

ေေကကာင်ဵကကာဵ၍ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမြပုဘဲ သတ်မှတ်ချက် 

နှင်ဴေညီ လိုင်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်။ 

(၆) တုိဵချဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲပပီဵပါက လုပ်ငန်ဵရှင်မှလုိင်စင်မူရင်ဵမျာဵ 

ြပန်လည်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန် ြဵပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင်ဴြပုရန် 



ကန့သ်တ် 

13 

 

ကန့သ်တ် 

 

သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ 

ေရာရိှရုဳဵ သ့ုိေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

(၇) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်ကကီဵကကပ် စစ်ေဆဵေရဵ 

ေရာရိှမှ ရုဳဵချုပ်သ့ုိတင်ြပခွင်ဴြပုချက်ရယူပပီဵ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴ 

ကိုက်ညီမှုရိှ/မရိှ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။ 

(၈) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကုိက်ညီပါက လုိင်စင်မူရင်ဵမျာဵ ြပန်လည် 

ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရန် 

ရုဳဵချုပ်သ့ုိ ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ 

(၉) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်ေထိ 

ြပငဆ်င်ေစပပီဵမှ ေထာက်ခဳတင်ြပရမည်။ 

(၁၀) ရဳုဵချု ပ်သည် သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ် 

ေဆဵေရဵေရာရိှမှကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍လုိင်စင်မူရင်ဵမျာဵ ြပန်လည် 

ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကုိင် ခွင်ဴြပုရန် 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကုိက်ညီ ေကကာင်ဵေထာက်ခဳတင်ြပလာပါ 

ကလုိင်စင်(မူရင်ဵ)မျာဵ ြပန်လည်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵြပန် 

လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရမည်။ 

(၁၁) ရုဳဵချုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှငဴ် 

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵ 

ေကာ်မတီေစည်ဵေေဝဵသ့ုိတင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

 

 ( ခ)  အြခာဵအေကကာင်ဵကိစ္စတစ်ခုခုေကကာင်ဴ လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ 
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 (၁) ေောက်ပါေချက်ေလက်မျာဵြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်− 

  (ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ေေကကာင်ဵေရာ 

  ( ခ ခ ) လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလုိသည်ဴကာလ 

 (၂) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ေေကကာင်ဵေရာောဵ စိစစ်၍ ခွင်ဴြပု 

သင်ဴပါက ေမျာဵဆုဳဵ ၆ လ ယာယီပိတ်သိမ်ဵခွင်ဴြပုမည်ြဖစ်ပပီဵ ထပ်မဳ 

လိုေပ်ပါက သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခွင်ဴေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

 (၃) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ် ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာ 

ရိှသည်လိုင်စင်(မူရင်ဵ) မျာဵောဵသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ရုဳဵချုပ်သ့ုိ ေပဵပို့ရမည်။ 

ရုဳဵချုပ်သည် လိုင်စင်(မူရင်ဵ) သိမ်ဵဆည်ဵထာဵစဉ် ကာလေတွင်ဵ 

လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ေပဵရမည်။ 

 (၄) ရုဳဵချုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵ လျှပ်စစ်နှငဴ ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊  ေရနဳ 

နှင် ဴေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မ

တီေစည်ဵေေဝဵ သ့ုိတင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

 (၅) လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵထာဵစဉ်ေတွင်ဵ လုိင်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆဳုဵမည် 

ဆုိပါက သက်တမ်ဵကုန်ဆဳုဵရက်မတုိင်မီ လုပ်ငန်ဵရှင်သ့ုိေေကကာင် ကဵကာဵ၍ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆ ြဵခင်ဵမြပုဘဲ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴေညီ လုိင်စင်သက်တမ်  ဵ

တိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်။ 

 (၆) ြပန်လည်ဖွင်ဴလှစ်လိုပါက လုပ်ငန်ဵရှင်မှ လိုင်စင်မူရင်ဵမျာဵ ြပန်လည် 

ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴလုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင်ဴြပုရန် သက်ဆုိင်ရာ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှရုဳဵ သ့ုိေလျှာက် 

ထာဵရမည်။ 
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 (၇) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှ 

မရဳုှဵချု 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 

ေရဵေရာရိှမှ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍ လိုင်စင်မူရင်ဵမျာဵြပန်လည်ခွင်ဴြပု 

ထုတ်ေပဵရန်နှင်ဴလုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင်ဴြပုရန်သတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

နှင်ဴကိုက်ညီေကကာင်ဵေထာက်ခဳတင်ြပလာပါကလိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျာဵြပန်

လည်ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵပပီဵလုပ်ငန်ဵြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရ မည်။ 

(၁၁) ရဳုဵချုပ်သည်ေနီဵဆဳုဵလျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ေရနဳနှငဴ်ေရနဳထွက် 

ပစ္စည်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီေစည်ဵ 

ေေဝဵ သ့ုိတင်ြပမှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ 

လိုင်စင်ရရှိသူမျာဵလိုက်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ 

၂၈။ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

(က) ဤလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရှိသည်ဴပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ဵရှင်၊ ကုမ္ပဏီေဖွဲ့ေစည်ဵမှေပ 

ေြခာဵတစ်ဦဵဦဵသ့ုိ ထပ်ဆငဴ်လွှဲေြပာင်ဵလုပ်ကုိင်ခွငဴ်မြပု၊ ထပ်ဆငဴ်လွှဲေြပာင်ဵ 

လုိပါက လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာနသို့ တင်ြပခွငဴ်ြပုချက်ေတာင်ဵခဳ 

ရမည်။ 
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( ခ) ဤလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုနှငဴ်သက်ဆိုင်မှုမရှိေစရ။  

( ဂ) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ရရိှသူသည်နုိင်ငဳေတာ်မှ ြပဌာန်ဵထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် တည်ဆဲ 

ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ေမိန့်နှငဴ်ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို တိကျစွာလိုက်နာရ 

မည်။ 

 (ဃ) ြဖညဴ်တင်ဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ ရည်ေုိဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ (တုိက်ခန် ၊ဵ ဆုိင်ခန်ဵ) 

လုိင်စင် ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာ ရမည်။ 

(င) ၀န်ကကီဵဌာနမှသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴစဳချန်ိစဳညွှန်ဵနှင်ဴကုိက်ညီသည်ဴေရနဳဓာတ်ေငွ့ 

ရည်ကုိသာ လုိင်စင်ရရိှသည်ဴေနရာတွင် ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချရမည်။ 

(စ) ေရနဳချက်စက်ရုဳ သ့ုိမဟုတ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

မ ှ ခွင်ဴြပုေပဵထာဵသညဴ် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (ပငလ်ယ်ေရေကကာင်ဵနှငဴ် 

နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သုိေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵလိုင်စင်၊ LPG ေေရာင်ဵဆိုင်နှင်ဴ 

သုိေလှာင်ရုဳ လိုင်စင် ရရိှထာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ၊် ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် ေဖွဲ့ေစည်ဵ 

ထဳမှသာ ရယူေရာင်ဵချခွင်ဴရိှသည်။ 

(ဆ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေမျ ိုဵေစာဵေလိုက်သတ်မှတ်ထာဵေသာစဳချနိ်၊ စဳညွှန်ဵနှင်ဴ 

ေညီထုတ်လုပ်ထာဵသည်ဴ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵြဖင်ဴသာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵ 

ချရမည်။ 

(ဇ) ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချမည်ဴဆိုင်သည် ေြမေောက်ထပ်မြဖစ်ေစရ။ ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵ 

ချမည်ဴဆိင်ုသည် စာဵေသာက်ဆိုင်ေနရာမြဖစ်ေစရ။  

(ဈ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေုိဵမျာဵထာဵသညဴ်ေနရာသည်ဝင်ထွက်ေပါက်နှငဴ် ေတက် 

ေဆင်ဵ ေလှကာဵေနီဵမြဖစ်ေစရ။  
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(ည) ေြခာဵမီဵေလာင်လွယ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ တွဲဖက်၍သိုေလှာင်ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

လုဳဵဝမြပုလုပ်ရ။ 

(ဋ) တည်ေနရာတွင် Fire Protection Wall ပါရိှရမည်ြဖစ်ပပီဵ မပါရိှက လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ချနိ်ြပငပ်ညသိပ်ထာဵသုိနိုင်သည်ဴေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ပမာဏသည် 

၃၀၀ ေကဂျထီက်မပိုရသ့ုိမဟုတ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ခွငဴ်ြပုချက်ေတိုင်ဵသာ 

ထာဵရှိရမည်။ 

(ဌ) ဝန်ထမ်ဵမျာဵောဵ ေဘဵေန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵစွာကိုင်တွယ် ေသဳုဵြပုနည်ဵကို 

ေကာင်ဵစွာေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵေပဵထာဵရမည်။ 

(ဍ) ေေရဵေပါ်ေေြခေေနြဖစ်ေပါ်ပါက ဆက်သွယ်ရမည်ဴ ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵေရဵသာဵ 

ထာဵရမည်။  

(ဎ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ယိုစိမ်ဴမှုကိုသိရိှနိုင်ရန် ဓာတ်ေငွ့ယိစုိမ်ဴမှုတိုင်ဵတာသညဴ် 

ကိရိယာ (Gas Leak Detector) နှင်ဴဓာတ်ေငွ့ယုိစိမ်ဴမှုေချက်ြပ ကိရိယာ 

(Gas Leak Alarm)မျာဵထာဵရိှေဆာင်ရွက်ရမည်။   

 (ဏ) လဳုခခုဳေရဵနှငဴ်မီဵေဘဵေန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵေတွက် လုိေပ်သညဴ်ေစီေမဳမျာဵ 

ြပညဴ်စဳုစွာစီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရှိရမည်။  

 (တ) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေရည်ေေသွဵနှငဴ်ေြခင်ေတွယ်မှန်ကန်မှုရိှရမည်။ လုပ်ငန်ဵ 

လုိေပ်ချက်ေရ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ ေချနိ်မေရွဵလာေရာက်စစ်ေဆဵပါက 

လိုေပ်သလို ေစစ်ေဆဵခဳနိုင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေရည်ေေသွဵစစ်ေဆဵမှုေတွက် 

ကျသငဴ်သည်ဴဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ခမျာဵကို ကျခဳေပဵရမည်။ 

 (ထ) လစဉ်လဆန်ဵ(၅)ရက်ေန့ေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍ ပပီဵခဲဴသည်ဴယခင်လေတွင်ဵ 

ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခဲဴသည်ဴေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ပမာဏကို သတ်မှတ်ပုဳစဳတွင် 
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ေမျ ိုဵေစာဵေလိုက် (ကီလိုဂရမ်)ြဖင်ဴေဖာ်ြပပပီဵသက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ ကကီဵကကပ် 

စစ်ေဆဵေရဵေရာရှိရုဳဵမျာဵသ့ုိ ေပဵပို့ရမည်။ 

 (ဒ) ေတည်ြပုသတ်မှတ်ခွငဴ်ြပ ပုပီဵသညဴ် တုိက်ခန် ၊ဵဆုိင်ခန်ဵောဵ ေြပာင်ဵေရွ့ြခင်ဵ၊ 

တိုဵချဲ့ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခွငဴ်မြပု။ ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်တုိဵချဲ့ေစာဵထုိ ြဵခင်ဵမျာဵ 

ြပုလုပ်လုိပါကေြပာင်ဵလဲလိုေသာေေကကာင်ဵြပချက်နှင် ဴေြပာင်ဵလဲမှုြပုလုပ် 

မည်ဴေေနေထာဵမျာဵေချက်ေလက်မျာဵေဖာ်ြပ၍ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်

စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိစာြဖင်ဴေလျှာက်ထာဵခွငဴ်ြပုချက်ရယူရမည်။ 

 ( တ) နှစ်စဉ်လိုင်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်မတိုင်မီေပပီဵ ေဆာင်ရွက်ရန်နှင်ဴ 

သက်တမ်ဵတုိဵရန် ပျက်ကွက်ပါက ေရနဳနှငဴ်ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒ 

ေရေေရဵယူြခင်ဵခဳရမည်။  

 (ထ) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ထုတ်ယူြခင် ၊ဵ သက်တမ်ဵတုိ ြဵခင်ဵမျာဵေတွက် သတ်မှတ်ကျသငဴ် 

နှုန်ဵထာဵမျာဵ ေပဵေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ သက်တမ်ဵတိုဵရက်ေကျာ်လွန်ြခင်ဵ 

ပျက်စီဵေပျာက်ဆုဳဵမှုမျာဵောဵ လိုင်စင်ေသစ်ထပ်မဳထုတ်ယူြခင်ဵေတွက် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာဒဏ်ေကကဵမျာဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။  

 (ဒ) ေထက်ေဖာ်ြပပါ လိုက်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာေဆာင်ရွက် 

ရန်ပျက်ကွက်ပါက လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵစသည်ဴ 

ြပစ်ဒဏ်မျာဵကို ခဳရမည်ဴေြပင်လိုေပ်ပါက တရာဵဥပေဒေရ ေေရဵယူြခင်ဵ 

ခဳရမည်။ 

 

 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့  
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၂၉။ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်− 

(က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှ 

ေဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှရုဳဵရိှ 

စစ်ေဆဵေရဵဌာနတာဝန်ခဳေရာရိှ 

ေဖွဲ့ဝင် 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရိှရုဳဵရိှ 

ေင်ဂျင်နီယာဌာနတာဝန်ခဳ ေရာရိှ 

ေဖွဲ့ဝင် 

 

 


