
ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လုိင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပ်ဆင်အသံုးြပြခင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်း (SOP) 

 

အေြခခံသတ်မတှ်ချက်များ 

၂။ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်− 

(က) လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့်ေနရာသည် ယင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာ 

ေနရာြဖစ်ပီးသုိေလှာင်ြခင်း၊ ကုိင်တွယ်အသုံးြပြခင်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း (Storage, 

Handling and Maintenance) တိုအတွက် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းရန် လံုေလာက် 

ေသာအကျယ်အဝန်းရှိရမည်။ 

(ခ) (သုိေလှာင်ကန်အသုံးြပြခင်းအတွက်) တည်ေဆာက်မည့်သုိေလှာင်ကန်အား သယံဇာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ရယူ တည်ေဆာက်ရမည်။   

(ဂ) တညေ်ဆာက်တပဆ်င်မည့် သုိေလှာင်ကန်သည် အသစ်ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံ 

တကာစံချနိ်စံန်း ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII 

Division 1 ပါသတ်မှတ်ချက်များ သိုမဟုတ် ေရန ံ ဓာတ်ေငွရည်ဆုိင်ရာစည်းမျ်းပါ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီသည့် သုိေလှာင်ကန်များြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) သွယ်တန်းတပ်ဆင်မည့် ပိုက်လုိင်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများသည် အသစ်ြဖစ် 

ရမည်ြဖစ်ပးီ ိုင်ငံတကာစံချနိ်စံန်းများ(သုိမဟုတ်) ေရနံဓာတ်ေငွရည်ဆိုင်ရာ 

စညး်မျ်းပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီရမည်။ 

(င) ေရနံဓာတ်ေငွရည်သုိေလှာင်ကန်များ တည်ေဆာက်ြခင်းကုိ အေဆာက်အဦ အြပင်ဘက် 

ေြမေပ/ ေြမေအာက်ှစ်မျိးလုံး တည်ေဆာက်ုိင်ပီး သတ်မှတ်အကွာအေဝးများကုိ 

NFPA 58(2017) ၏ Table 6.4.1.1 ှင့် API 2510 (2011) ၏ Table 1 အရ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အကွာအေဝးအတုိင်း တည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 



စ် သုိေလှာင်ကန် 

တစ်လုံး၏ 

ေရဝင်ဆ့ံထုထည် 

ပမာဏ (gal) 

ခန်မှန်း LPG 

ပမာဏ (ton) 

ေြမေပကန်ှင့် 

အေဆာက်အဦ/ 

ခံစည်းုိးကား 

အနည်းဆုံး 

အကွာအေဝး(ft) 

ေြမေအာက်ကန်ှင့် 

အေဆာက်အဦ/ 

ခံစည်းုိးကား 

အနည်းဆုံး 

အကွာအေဝး(ft) 

သုိေလှာင်

ကန ်

တစ်ခုှင့် 

တစ်ခုကား 

အကွာအ

ေဝး (ft) 

(က) ၅၀၀ ေအာက်  ၁ တန် ေအာက် ၁၀ ၁၀ ၃ 

(ခ) ၅၀၁ မှ ၂,၀၀၀  ၁ ~ ၅ တန် ၂၅ ၁၀ ၃ 

(ဂ) ၂,၀၀၁ မှ ၃၀,၀၀၀  ၅ ~ ၇၅ တန် ၅၀ ၅၀ ၅ 

(ဃ) ၃၀,၀၀၁ မှ ၄၀,၀၀၀  ၇၅ ~ ၁၀၀ 

တန်  

၇၅ ၅၀  

 (စ) ေရနံဓာတ်ေငွရည ် သုိေလှာင်ကန် ထားရှိရာ ေနရာသို ေရနံဓာတ်ေငွရည ်

သယ်ေဆာင်သည့် ယာ်များ အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဝင်ထွက် သွားလာိုင်ေသာ 

လမ်းများထားရှိရမည်။ 

(ဆ) သုိေလှာင်ကန်များတွင် ေရနံဓာတ်ေငွရညအ်မျိးအစားှင့် ဝင်ဆံ့ပမာဏ 

(ဂါလန/်MT) များကုိ သိသာထင်ရှားစွာ ေရးသားေဖာ်ြပထားရမည်။ 

(ဇ) Manifold System အသုံးြပမည်ဆုိပါက မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏  (Myanmar Fire Safety 

Code 2020) ပါ လမ်းန်ချက်များအတိုင်း လိုက်န ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဈ) အသုံးြပသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုး (LPG Cylinder) သည် ေရနံဓာတ်ေငွရည် 

ဆိုင်ရာ စံချနိ်စံန်းများြဖစ်သည့် ISO 4706, ISO 22991, EN 1442 (သိုမဟုတ်) 

ယင်းတိုှင့်အလားတူသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်ဆိုင်ရာစံချနိ်စံန်းများှင့် ထုတ်လုပ် 

ထားသည့် ေရနဓံာတ်ေငွရည်အိုးြဖစ်ရမည်။ 

(ည) အေဆာက်အဦတုိင်းတွင်မုိးကိးှင့် တည်ငိမ်လပ်စစ်ေကာင့် အရာယ်မြဖစ်ပွားေစရန် 

အတွက်မိုးကိးလဲများ၊ Earth ကိးများြပည့်စံုစွာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ 

(ဋ) တပ်ဆင်အသုံးြပထားေသာ လပ်စစ်ှင့်ပတ်သက်သည့် ဆက်စပ် အသုံးအေဆာင်ပစည်း 

ကိရိယာများသည်   Explosion Proof Type  များြဖစ်ရမည်။ 



(ဌ) မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးအတွက် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

၏ ခွင့်ြပချက်ရယူ တည်ေဆာက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဍ) မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်ုိင်ေရးအတွက် မးီသတ်ေဆးဘူး၊ မီးသတ်ေရကန်၊ မီးသတ် 

ေရပန်များှင့် လုိအပ်သည့်မီးေဘးအရာယ ် ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာများကုိ မီးသတ် 

ဦးစီးဌာန၏န်ကားချက်များအတိုင်း ြဖည့်တင်း တည်ေဆာက်သွားရမည်။ 

(ဒ) မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်ရန်အတွက် အသံုးြပေသာပစည်း(Material)များသည် 

ိုင်ငံတကာ ေရနံဓာတ်ေငွရည်သံုးပစည်းမျိး ြဖစ်ရမည်။ 

(ဏ) Emergency Respond Plan (ERP) ေဖာ်ြပချက်၊ မီးေဘးအရာယ်ကိတင် 

ကာကွယမ်ည့်အစီအစ် (Fire Prevention Plan) ၊ Training Program 

(တ) ေရနံဓာတ်ေငွရည် အသုံးြပေသာ ပုိက်လုိင်းှင့် အေဆာက်အဦများတွင် Gas Leak 

Detector များ Water Spray System များ တပ်ဆင်ထားရှိရပါမည။် 

(ထ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်ပိုက်လိုင်းများ၊ ေရလုိင်းများှင့် မီးသတ်လိုင်းများအား စနစ်တကျ 

အေရာင်ခွဲြခား သတ်မှတ်ထားရှိရပါမည်။ 

(ဒ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခွင့်ရရှ ိသူများသည် လိုင်စင်ပါ လိုက်န ေဆာင်ရက်ရမည့် 

စည်းကမ်းချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအြပင် လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီး ဌာန၊ 

ေရနံထွက်ပစညး်ကီးကပစ်စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှလိုအပ်ချက်အရ အခါအားေလျာ်စွာ 

ထုတ်ြပန်ေသာစည်းကမ်းချက်များကုိ လုိက်န ေဆာင်ရက် ရမည်။ 

လုိင်စင်အဆိုြပေလာက်ထားြခင်း 

၃။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာရက်စာတမး်အေထာက်အထားများ ြပည့်စံုစွာြဖင့် လပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန သိုအဆုိြပေလာက် 

ထားရမည်- 

(က)  သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏ ကန်ကွက်ရန်မရှိ 

ေကာင်း ေထာက်ခံချက် သုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ရန် ကန်ကွက်မမရှိေကာင်း ေထာက်ခံချက် 

(ခ) ေလာက်ထားသူ၏ (၂ x ၁.၅) လက်မဓာတ်ပံု၊ အမည/် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် 

ြပားမိတ 



(ဂ) ကုမဏီ၊ အဖွဲအစည်းြဖစ်ပါက ကုမဏီ၊ အဖွဲအစည်း ဖွဲစည်းတည်ေထာင်မ 

သက်ေသခံလက်မှတ်မိတ  

 (ဃ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အြပည့်အစံု၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ E mail လိပ်စာ 

 (င) တည်ေနရာှင့် ေြမေနရာအကျယ်အဝန်း  

 (စ) အသံုးြပလိုသည့် အေဆာက်အဦ/ လုပ်ငန်းအမျိးအစား 

(ဆ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်သုိေလှာင်မည့်နညး်လမ်း (Cylinder or Storage Tank (Pressure 

Vessel))၊ သိုေလှာင်ပမာဏှင့် (တစ်ရက်ပျမ်းမ) အသံုးြပပမာဏ 

(ဇ) Design ပံုစံစစ်ေဆးအတည်ြပိုင်ရန် ပးူတွဲတင်ြပရမည့်အချက်များ- 

(၁) LPG Centralized System ြဖင့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်အသံုးြပမည့်ေနရာ၊ 

Plant Layout (အကွက်ချပံုစံ)၊ Plot Plan၊ Google Map (Satellite 

View)ှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အေနအထား၊  

(ကက) Plant Layout တွင် Bowser to Tank Transfer Point၊ Cylinder 

တပ်ဆင်ထားသည့်ေနရာများ၊ ေြမေပ/ေြမေအာက် 

သုိေလှာင်ကန် များ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့် အေဆာက်အဦများ၊ 

Car Parking စသည့် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်မည့် 

ေြမဧရိယာအတွင်းရှိ ေနရာများကို အကွာအေဝးှင့်တကွ 

ြပည့်ြပည့်စံုစံုထည့်သွင်းေရးဆဲွရမည်။ စက်မ လုပ်ငန်းသံုး 

(Industrial Use) တွင် မးီသတ်အုတ် ေရကန်၊ 

ေရသုိေလှာင်ကန်များ၊ Pump House များ၊ အြခား Mechanical 

Equipment စသည်တိုကုိ အကွာအေဝးှင့်တကွ ြပည့်ြပည့်စံုစံု 

ထည့်သွင်းေရးဆွဲရမည်။ ံုးအေဆာက်အအုံ၊ 

ဝန်ထမး်န းေနေဆာင်၊ ေရစင်၊ မးီစက်ံု၊ သုိေလှာင်ံုတိုကုိလည်း 

တညေ်ဆာက်မည်ဆိုပါက ထည့်သွင်းေရးဆွဲရမညြ်ဖစ်ပီး 

ယင်းတိုှင့် LPG သိုေလှာင်ကန် အကွာအေဝးကိုပါ ေဖာ်ြပရမည်။ 

(ခခ) Plot Plan တွင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့်ေနရာ၊ LPG 

သုိေလှာင်ကန်၊ ပတ်လည်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျာင်း၊ 



အားကစားကွင်း၊ အေဆာက်အအံု၊ လမ်း၊ ေနအိမ် စသည်တိုကို 

အကွာအေဝးှင့်တကွ ြပည့်ြပည့်စံုစံု ထည့်သွင်းေရးဆွဲရမည်။ 

အများ ြပည်သူသွားလမ်းမကီး များ၊ လမ်းသွယမ်ျား၊ မးီရထား 

လမ်း၊ ြမစ်ေချာင်းစသည်တို ရှိေနပါက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ေန 

သည့် အေနအထားြဖင့် ေရးဆွဲရမည်။ 

 (ဂဂ) Layout Plan တွင် ရပ်န်းပါရှိရမညြ်ဖစ်ပီး Drawing Title၊ 

ကုမဏီ အမည်၊ လိပ်စာ အြပည့်အစံု၊ စေကး၊ ေရးဆဲွသူအမည၊် 

ရက်စွဲတို ြပည့်စံုစွာ ေဖာ်ြပထားေသာ Title Block ပါရှိရမည်။  

(၂) အသုံးြပမည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစညး်များှင့် 

ပိုက်လိုင်းစနစ်အတွက် Changeover Valve, Vaporizer, regulator, 

Emergency Shut-off Valve, Remote Cut-off Device, Knout-out 

Potှင့် အြခား Safety ကိရိယာများ ပါဝင်သည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည် 

အသုံးြပမစနစ်အားလုံး ေဖာ်ြပထားေသာ Isometric & Schematic 

Drawing၊ အေဆာက်အဦ၏ P&ID (Piping and Instrument Diagram) 

(ကက) LPG Pipe Line များအား Liquid Line အား အြပာ ေရာင်၊  

Vapor Line အား အဝါေရာင်(သုိမဟုတ်) လိေမာ်ေရာင် 

ခွဲြခားသတ်မှတ်ရမည။် Air Line/Nitrogen Line၊ 

Instrument Signal Line များကုိ မတူညေီသာ 

အေရာင်များြဖင့် ခွဲြခားေရးဆွဲရမည်။ 

(ခခ) Drawing များတွင် အသံုးြပသည့် Instrument 

သေကတများ အား မှန်ကန်စွာ ေဖာ်ြပထားရမည်။ Drawing 

များတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ နံပါတ်များှင့် Label 

များကိုက်ညီမရှိရ မည်။  

(ဂဂ) Valve များအား Normally Open & Normally Close 

Position များြဖင့် ေဖာ်ြပရမည်။ 

(ဃဃ) တင်ြပသည့် Drawing များအားလံုးကို A “0” Size 

(သိုမဟုတ်)  A “1” Size၊ A “2” Size၊ A “3” Size 



အရယ်အစား စာရက်ြဖင့်ေရးဆွဲ၍ ကာလာ (Color) ြဖင့် 

တင်ြပရမည်။ Safety Distanceများ၊ အကွာအေဝးများ၊ 

အတိုင်းအတာများကို စ ေကးကိုက် ထင်ရှားစွာ ေဖာ်ြပထား 

ရမည်။ Dimension Unit အား SI Unit ြဖင့် ေဖာ်ြပရမည်၊ 

(ငင) Drawing များအားလံုးေပတွင် တာဝန်ခံမည့် ကမ်းကျင် 

အင်ဂျင်နီယာ (PE (သုိ) RSE)၏ လက်မတှ်ှင့် တံဆိပ်တံုး 

ပါရှိရမည်။ 

 (ဈ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန် အသံုးြပမည်ဆုိပါက Tank Detail Design၊ 

Specification၊ Certification၊ Tank ထုတ်လုပ်သည့် ကုမဏီ၏ Profile ၊ 

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မည့်ပံုစံ ှင့် အသံုးြပမည့် သုိေလှာင်ကန်အေရအတွက်  

(ည) Water Spray System for LPG Tank (ISO) Drawing 

(ဋ) Manifold အသုံးြပမည်ဆုိပါက Manifold System ၏ Detail Design၊ 

တပ်ဆင်အသုံးြပမည့်ပံုစံ ှင့် အသုံးြပမည့် Cylinder အေရအတွက် 

(ဌ) Maintenance Procedures Schedule (Weekly/ Monthly/Yearly) 

(ဍ) ပိုက်ှင့်ဆက်စပပ်စည်းများ၏စံချနိ်စံန်းများ (Standard & Code) ၊ Material 

List and Specification (Certificate of Quality) ၊ Method of Statement 

သွယ်တန်းပံု စနစ်တင်ြပချက်၊ 

(ဎ) တည်ေဆာက်တပဆ်င်မည့်ကုမဏီ၏ ကုမဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 

(Profile)၊ လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ၊ 

(ဏ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့် အစီအစ်ှင့် လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ိုင်မည့် 

ခန်မှန်းရက်စွဲ၊ 

 (တ) ေြမပိုင်ဆိုင်ေကာင်းအေထာက်အထား သုိမဟုတ် ေြမသုံးစွဲိုင်ေကာင်း 

အေထာက်အထား  

(ထ) ဂရံေြမမဟုတ်ပါက အြခားနည်းသုံးစွဲခွင့် ရရှိပီးြဖစ်ေသာ ေြမစာရင်းပံုစံ(၁၀၅)၊ 

(၁၀၆) မိတ  

(ဒ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်/ေထာက်ခံချက် 



(ဓ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက် 

(န) သက်ဆိုင်ရာြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက် 

(ပ) အဆို ြပေလာက်ထားစ်ကာလအတွင်း ဌာနက အတည်မြပေသးမီ ကိတင် 

တည်ေဆာက်မ မြပေကာင်း ကတိဝန်ခံချက် 

(ဖ) ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးရည်ရယ်၍ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ လုိအပ်၍ ထပမံ်ေတာင်းခံမည့် စာရက်စာတမး်များ 

၄။ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပစ်စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည် ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လိုင်း 

ကွန်ရက်ြဖင့် တပဆ်င်အသံုးြပြခင်းလုပင်န်း  ေလာက်ထားမကုိ စိစစ်ပီး ခွင့်ြပြခင်း သုိမဟုတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုိင်သည်။ အကယ်၍ေလာက်ထားမကုိ ြငင်းပယ်ခ့ဲလင် မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် 

ြငင်းပယ်ေကာင်း ေလာက်ထားသူထံ အေကာင်းကားမည်။ 

၅။ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပစ်စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ံုးချပ်သည် ေလာက်ထားချက်အေပ 

Design ှင့် စာရက်စာတမ်းများစစ်ေဆးြခင်း၊ ေလာက်လာတင်ြပချက်ပါ အချက်အလက်များ 

ကုိက်ညီမရှိ/မရှိကုိ ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီေကာင်း 

ေတွရှိရပါက အသုံးြပမည့်သိုေလှာင်ကန်၊ Manifold System၊ ပိုက်လိုင်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ 

၏ စံချနိ်စံန်းများ ကိုလက်ခံပါေကာင်း၊တည်ေဆာက်မည့်အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan)၊ Plot 

Plan ှင့် အေသးစိတ်ဒီဇိုင်းပံုစံ (Design & Detail Drawing) များအား အတည်ြပ ပါေကာင်းှင့် 

သက်ဆိုင်ရာခွင့်ြပမိန်များရယူပီး လုိအပ်သလို ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ရန ် ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေလာက်ထား သူထံအေကာင်းကားမည်။ 

လုိင်စင်ေလာက်ထားြခင်း၊စိစစ်ြခင်းှင့်လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း 

၆။ အပိုဒ် ၅ ပါ အေကာင်းကားချက်ကို လက်ခံရရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ြပ မိန်များ 

ရယူ၍တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ Engineering လုပ်ငန်းများအား စတင်ေဆာင် 

ရက်ိုင်သည်။ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ အတညြ်ပ ထားသည့်အသုံး 

ြပမည့်သုိေလှာင်ကန်၊ပုိက်လုိင်းှင့်ဆက်စပ်ပစည်းများ၏ စံချန်ိစံန်းများ၊ တည်ေဆာက်မည့်အကွက်ချ 

ပံုစံ (Layout Plan)၊ အေသးစိတ်ဒီဇိုင်းပံုစံ (Design & Detail Drawing) များအား 

ေြပာင်းလဲမည်ဆိုပါက ဦးစီးဌာနသိုတင်ြပ၍ ခွင့်ြပချက်ရယူ ေဆာင်ရက်ရမည်။ 



၇။ တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊Engineering လုပ်ငန်းများအားေဆာင်ရက် ပီးစီး 

ပါက ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လုိင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပဆ်င်အသုံးြပြခင်းလုပ်ငနး် ေဆာင်ရက် 

ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာရက်စာတမး် အေထာက်အထားများ ြပည့်စံုစွာြဖင့် ေရနံထွက် 

ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ံုးချပ်သုိလိုင်စင် ခွင့်ြပ ထုတ်ေပးရန် ေလာက်ထားရမည-် 

(က) သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ၏ လုပ်ငန်းလုပ် 

ကုိင်ေဆာင်ရက်ရန်ကန်ကွက်ရန်မရိှေကာင်းေထာက်ခံချက်၊ 

(ခ) ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနကအတည်ြပထားေသာ Drawing များ 

(မူရင်းှင့်မိတ) 

တည်ေဆာက်မည့်အကွက်ချပံုစံ(Layout Plan)၊Plot Plan ှင့် Google 

Map၊တည်ေဆာက်မည့်သုိေလှာင်ံု၊အေဆာက်အဦများ၏ Detail Design 

Drawing များ၊ ေရနံဓာတ်ေငွရည်သုိေလှာင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစည်းများှင့် ပုိက်လုိင်း 

စနစ်များတပ်ဆင်ေဆာင်ရက်မြပေြမပုံကားချပ် (Schematic Drawing)၊ Isometric 

Drawing၊ Water Spray System for LPG Tank (ISO View) Drawing၊ Jetty 

Layout Plan & Other related document and drawings၊ ဆိပ်ခံတံတား 

(Jetty)ေပတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် Equipments and Accessories များ၏ 

document and drawings၊ 

(ဂ) တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မများအားစစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရက်သည့် ကုမဏီ (Third 

Party Inspection Company) ဆုိင်ရာအချက်အလက်များ (Profile)၊ လုပင်န်း 

အေတွအ ကံ၊ 

(ဃ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန် တည်ေဆာက်ရာတွင် လုိက်န အသုံးြပထား 

ေသာ စံချနိ်စံန်း Standard & Code အတိုင်း ေဆာင်ရက်ထားသည့် Inspection 

Report အြပည့်အစံု၊ 

(င) ေရနံဓာတ်ေငွရည်သုိေလှာင်ကန်ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ Manifold System၊ ပုိက်လုိင်း 

ကွန်ယက်စနစ်ှင့် ဆက်စပ်ပစညး်များအား စမး်သပ်စစ်ေဆးထားသည့် Third 

Party Inspection ကုမဏီမှ ထုတ်ေပးသည့် Test Method တစ်ခုြခင်းစီ အလိုက် 

Inspection Report များှင့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လုိင်စင်ပါ လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ုိင်ေကာင်း ေထာက်ခံတင်ြပစာ၊ 

(စ) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ သုိေလှာင်ခွင့်လုိင်စင် 

မူရင်းှင့် မတိ၊ 



(ဇ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၏လုပင်န်းလိုင်စင်/ေထာက်ခံချက် 

မူရင်း/မိတ၊ 

(ဈ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက်မူရင်း/မတိ၊ 

(ည) သက်ဆိုင်ရာြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်း 

ေထာက်ခံချက်မူရင်း/မိတ(သုိမဟုတ်) အခွန်ဆုိင်ရာသေဘာထားမှတ်ချက် 

(ဋ) Operation Procedures၊ Maintenance Procedures၊ 

(ဌ) Emergency Respond Plan (ERP) ှင့် မီးေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယ်မည့် 

အစီအစ ်(Fire Prevention Plan)၊ 

(ဍ) ဝန်ထမ်းများအားလုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိေစရန်ှင့်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်း 

စွာကိုင်တွယ်အသုံးြပတတ်ေစရန်အတွက် စီမံေဆာင်ရက်ထားရှိမများ (Training 

Program)၊ 

(ဎ) လုိအပ်ချက်အရ ထပ်မံေတာင်းခံသည့် အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်း များ။ 

၈။  တည်ေဆာက်ပီးစီးသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လုိင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပ်ဆင် 

အသုံးြပြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်မည့်တည်ေနရာအား သက်ဆိုင်ရာတိုင်း ေဒသကီး သုိမဟုတ် 

ြပည်နယ်ကီးကပစ်စ်ေဆးေရးအရာရှိဦးစီးသည့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲမှ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီမ မရှိေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိရပါက ြပြပင်ေဆာင်ရက် 

ေစပီး ထပ်မကံွင်းဆင်းစစ်ေဆးရမည်။ 

၉။  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲမှ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး လိုင်စင်ထုတ်ေပးသင့်ေကာင်း 

ေထာက်ခံတင်ြပလင် ံုးချပ်က လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ အမေဆာင်ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပမည်။ 

၁၀။ လပစ်စ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ အမေဆာင်ေကာ်မတီအစည်းအေဝးက လိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် 

သေဘာတူဆံုးြဖတ်ပါက (၁)ှစ်သက်တမ်းရှိ ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်ြဖင့် 

တပ်ဆင်အသုံးြပြခင်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ေပးမည်။ 

၁၁။ လုိင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်ှင့်စပ်လျ်း၍ သတ်မတှ်ထားသည့် ကျသင့်ေသာ အခေကး 

ေငွများကို လပစ်စ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ 

ေပးသွင်းရမည်။ 

 

 

 



လုိင်စင်သက်တမ်းတိုးြခင်း 

၁၂။ လုိင်စင်ရရိှသူသည် လုိင်စင်စတင်ခွင့်ြပထုတ်ေပးသည့်ရက်မှစတင်၍ လုိင်စင်သက်တမ်း 

မကုန်ဆံုးမီ ၂ လအတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးြမင့ ်ခွင့ ်ြပရန် ေလာက်လာှင့ ်အတူ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများ ြပည့်စံုစွာြဖင့် ေရနံထွက်ပစည်း 

ကီးကပစ်စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ ေလာက်ထားရမည်- 

(က) ပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်တိုင်ေရးေလာက်လာမူရင်း၊ 

(ခ) လိုင်စင်ရရှိသူ၏ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မူရင်းှင့်မတိ၊ ကုမဏီြဖစ်ပါက ကုမဏီ 

မှတ်ပံုတင်မူရင်းှင့်မိတ၊ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၏လုပင်န်းလိုင်စင်/ေထာက်ခံချက် 

မူရင်း/မိတ 

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက်မူရင်း/မိတ 

(င) သက်ဆုိင်ရာမိနယ် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ဆုိင်ရာ သေဘာထား 

မှတခ်ျက် (သုိမဟုတ်) အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက် မရူင်း/မိတ 

(စ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လုိင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပဆ်င်အသုံးြပြခင်းလိုင်စင် 

မူရင်းှင့်မတိ၊ 

(ဆ) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ သက်တမ်း တိုးပီး 

ေရနံဓာတ်ေငွရည်သုိေလှာင်ခွင့်လုိင်စင်မူရင်းှင့်မတိ၊ 

၁၃။ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည် ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လိုင်း 

ကွန်ရက်ြဖင့် တပဆ်င်အသုံးြပြခင်း လုိင်စင်သက်တမ်းတုိးြခင်းအတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးစိစစ်ပးီ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီမရှိလင် လိုင်စင်သက်တမး်(၁)ှစ် တိုးြမင့်ေပးမည်။ 

၁၄။ လုိင်စင ် သက်တမ်းတိုးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်ေသာ အခေကးေငွ 

များကို ေရနံထွက်ပစညး်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေပးသွင်းရမည်။  

 

 

 



ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်း 

၁၅။ ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပုိက်လုိင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပဆ်င်အသုံးြပြခင်းလုပ်ငန်းအား ြပင်ဆင် 

ေြပာင်းလဲတိုးချဲတည်ေဆာက်လုိပါက ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများြပည့်စုံစွာြဖင့် ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ ေလာက်ထား 

ရမည်- 

(က) ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်ြဖင့ ် တပ်ဆင်အသံုးြပြခင်းလိုင်စင် 

မူရင်းှင့်မတိ၊ 

(ခ) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ သက်တမ်းတိုးပီး 

ေရနံဓာတ်ေငွရည် သုိေလှာင်ခွင့်လိုင်စင် မရူင်းှင့်မိတ၊ 

 (ဂ) ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနက အတည်ြပထားေသာ Drawing များ 

(မူရင်းှင့်မိတ)၊ တည်ေဆာက်မည့်အကွက်ချပံုစံ(Layout Plan)၊ Plot Plan ှင့် 

Google Map၊ တည်ေဆာက်မည့်သုိေလှာင်ံု၊ အေဆာက်အဦများ ၏ Detail Design 

Drawing များ၊ ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစညး်များှင့် ပိုက်လိုင်း 

စနစ်များတပ်ဆင်ေဆာင်ရက်မြပေြမပံု ကားချပ ် (Schematic Drawing)၊Isometric 

Drawing၊Water Spray System for LPG Tank (ISO View) & Other related 

document and drawings၊  

(ဃ) ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတိုးချဲလိုသည့် အကွက်ချပံုစံ (Layout Plan)၊ Plot Plan ှင့် 

Google Map၊ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတိုးချဲလိုသည့် သိုေလှာင်ံု၊ အေဆာက်အဦများ 

၏ Detail Design Drawing များ(မူရင်း/မိတ)၊ 

(င) ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစည်းများှင့် ပိုက်လိုင်းစနစ်များ 

ေြပာင်းလဲလိုပါက ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတပ်ဆင်ထားသည့် Schematic Drawing၊ 

Isometric Drawing၊ Water Spray System for LPG Tank (ISO View) 

Drawingအသစ်များ (မူရင်း/မိတ)၊ 

(စ) Manifold System ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတိုးချဲ မည်ဆုိပါက မးီသတ်ဦးစီးဌာန၏  

(Myanmar Fire Safety Code 2020) ပါ လမ်းန်ချက်များအတိုင်း လိုက်န  

ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 



(ဆ) ေြပာင်းလတဲညေ်ဆာက်တပ်ဆင်မည့် ကုမဏီ၏ ကုမဏီဆုိင်ရာအချက် အလက်များ 

(Profile)၊လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ၊ 

(ဇ) တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မများအား စစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရက်မည့်ကုမဏီ (Third Party 

Inspection Company) ဆုိင်ရာအချက်အလက်များ (Profile)၊ လုပ်ငန်း အေတွအ ကံ၊ 

(ဈ) ေြမဧရိယာ တိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်းအတွက် ေြမပိုင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထား 

သုိမဟုတ ်ေြမသုံးစွဲိုင်ေကာင်းအေထာက်အထား၊ 

(ည) တည်ေဆာက်မည့် ေြမေနရာအေထာက်အထား ေြမစာရင်းပံုစံ(၁၀၅) ှင့် (၁၀၆) 

မူရင်း၊ မိတှင့်အတိုင်းအတာအကျယ်အဝန်း၊ 

(ဋ) သုိေလှာင်မပမာဏ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ခွင့်ြပေြမဧရိယာပမာဏ ြပင်ဆင် 

ေြပာင်းလဲြခင်းတိုှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲ၏ ကန်ကွက်ရန်မရှိေကာင်း ေထာက်ခံချက်။ 

(ဌ) လုိအပ်ချက်အရ ထပ်မံေတာင်းခံသည့် အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်းများ။ 

၁၆။ ေလာက်ထားမအားစိစစ်၍ သက်ဆုိင်ရာ DIO ဦးစီးသည့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲမှ 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်ပါက ြပင်ဆင်ြခင်း၊ တိုးချဲ 

တည်ေဆာက်ြခင်းအား ခွင့်ြပမည်။ 

၁၇။ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ တိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ကျ သင့်ေသာ 

အခေကးေငွများကို ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပစ်စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေပးသွင်းရမည်။ 

ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း 

၁၈။ ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲခွင့်ြပရန် ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများ ြပည့်စံ ုစွာြဖင့ ် ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို   

ေလာက်ထားရမည်-  

(က) ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲလိုသူ၏ (၂×၁.၅) လက်မဓာတ်ပံု၊ အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားမိတ သုိမဟုတ် ကုမဏီ၊ အဖွဲအစည်းြဖစ်ပါက ကုမဏီ၊ အဖွဲအစည်း 

ဖွဲစည်းတည်ေထာင်မ သက်ေသခံလက်မှတ်မတိ၊ 

(ခ) ဆက်သွယရ်န်လိပ်စာှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ 



(ဂ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပ်ဆင်အသံုးြပြခင်းလိုင်စင် 

မူရင်းှင့်မတိ၊ 

(ဃ) မူလပိုင်ရှင်ှင့် ပိုင်ရှင်အမညေ်ြပာင်းလဲလိုသူတို၏ ှစ်ဦးသေဘာတူစာချပ် စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းှင့် မိတ၊ 

(င) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမည်ေြပာင်းလဲပီးသည့် 

သုိေလှာင်ြဖန်ြဖးေရးစခန်း၏ သက်တမး်ရှိ ေရနံဓာတ်ေငွရည် သိုေလှာင်ခွင့်လိုင်စင် 

မူရင်းှင့်မိတ၊ 

၁၉။ ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲေလာက်ထားမအားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီမရှိပါက 

ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲခွင့်ြပမည။်  

၂၀။ ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲသူကသတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်ေသာအခေကးေငွများကို ေရနံ 

ထွကပ်စည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ ေပးသွင်းရမည်။ 

ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပုိက်လုိင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပ်ဆင်အသုံးြပြခင်းလုပ်ငန်း အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း 

၂၁။ လုပင်န်းအမည်ေြပာင်းလဲခွင့်ြပရန် ေလာက်လာှင့်အတ ူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများြပည့်စုံစွာြဖင့် ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသုိ ေလာက်ထား 

ရမည်- 

(က) ပိုင်ရှင်၏ ဓာတ်ပံုှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ြပားမိတ၊ 

(ခ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပ်ဆင်အသုံးြပြခင်းလိုင်စင် 

မူရင်းှင့် မတိ၊ သက်တမ်းတိုး ကတ်ြပားမူရင်းှင့် မတိ၊ 

(ဂ) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမည် ေြပာင်းလဲပီး 

သည့် သုိေလှာငက်န်၏ သက်တမ်းရှိ ေရနံဓာတ်ေငွရည် သုိေလှာင်ခွင့်လိုင်စင် 

မူရင်းှင့်မိတ၊ 

၂၂။ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းအမည်ေြပာင်းလဲ ေလာက်ထား 

မ အားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီမရှိပါက အမည်ေြပာင်းလဲခွင့်ြပမည်။ 

 

 

 



ပျက်စီး သုိမဟုတ် ေပျာက်ဆံုး၍ မိတမှန်ေလာက်ထားြခင်း 

၂၃။ ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ်ေရေကာင်း) တင်သွင်း၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖးြခင်းလိုင်စင် 

ပျက်စီး သုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုံး၍ မိတမှန်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပ 

ပါ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြပည့်စံုစွာြဖင့် ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရး 

ဦးစီးဌာနသုိ ေလာက်ထားရမည-်  

(က) ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆံုးေကာင်းပိုင်ရှင်၏ကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊ 

( ခ) ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ နယေ်ြမ 

ရဲစခန်း၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 

( ဂ) ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ 

ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 

(ဃ) သက်တမ်းတိုးပီးသုိေလှာင်ခွင့်လိုင်စင်မူရင်းှင့်မိတ၊ 

၂၄။ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ပျက်စီး သုိမဟုတ် ေပျာက်ဆုံး 

၍ မိတမှန်ထုတ်ယခူငွ့်ြပပါရန် ေလာက်ထားလာမအားစိစစ်၍ သတ်မတှ်ချက်ှင့ ် ကုိက်ညီမ 

ရှိပါက မိတမှန် ထုတ်ေပးမည်။ 

၂၅။ ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပ်ဆင်အသံုးြပြခင်းလိုင်စင် ပျက်စီး 

သုိမဟုတ် ေပျာက်ဆံုး၍ မိတမှန်ထုတ်ေပးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ သတ်မတှ်ထားသည့် ကျသင့်ေသာ 

အခေကးေငွများကို ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပစ်စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေပးသွင်းရမည်။ 

ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း 

၂၆။ လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း၂မျိးရှိပါသည်− 

(က) အမိန်၊န်ကားချက်၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ေဖာက်ဖျက် ကျးလွန်ြခင်း 

ေကာင့် ေရနံှင့်ေရနံထွက်ပစည်းဆုိင်ရာဥပေဒအရ လုိင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း၊ 

(ခ) လုပ်ငန်းရှင်၏လုိအပခ်ျက်အရလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း၊  

၂၇။ အမိန်၊ န်ကားချက်၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ြခင်းေကာင့် 

ေရနံှင့်ေရနံထွက်ပစည်းဆုိင်ရာဥပေဒအရ လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း− 

(က) မးီလန်မြဖစ်ပွားပါက ေရနံှင့်ေရနံထွက်ပစညး်ဆုိင်ရာဥပေဒ ၃၄(ဂ)အရ ပထမ 

အကိမ်ြဖစ်လင် ၃ လ၊ ဒုတိယအကိမ်ြဖစ်လင် ၆ လ၊ တတိယ အကိမ်ြဖစ်လင် ၁ ှစ်၊ 

လုိင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်း အေရးယူရမည်။ 



(ခ) မီးေလာင်မြဖစ်ပွားပါက ပထမအကိမ်ြဖစ်လင် ၆ လ၊ ဒုတိယ အကိမ် ြဖစ်လင် ၁ ှစ်၊ 

တတိယအကိမ်ြဖစ်လင် ၁ ှစ်ှင့် ၆ လ၊ လိင်ုစင်ယာယီ ပိတ်သိမ်း အေရးယူ 

ရမည်။ 

 (ဂ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ ြပညန်ယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည် လိုင်စင် 

(မူရင်း)များအား သိမ်းဆည်း၍ ံုးချပ်သိုေပးပိုရမည်။ ံုးချပ်သည် လုိင်စင် (မူရင်း) 

သိမ်းဆည်းထားစ် ကာလအတွင်း လိုင်စင(မိတမှန်) ထုတ်ေပးရမည်။  

(ဃ) ံုးချပ်သည်အနီးဆံုး လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံှင့်ေရနံထွက်ပစည်း 

ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပမှတ်တမ်း 

တင်ရမည်။ 

(င) လုိင်စင်ယာယီပတိသ်ိမ်းထားစ်အတွင်း လိုင်စင်သက်တမး်ကုန်ဆံုးမည်ဆိုပါက 

သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတုိင်မီ လုပ်ငန်းရှင်သုိအေကာင်းကား၍ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ြခင်းမြပဘ ဲသတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးြမင့်ေပးရမည်။ 

(စ) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းကာလ ြပည့်ေြမာက်ရက် မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာ 

တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရိှမှ ုံးချပ်သုိ တင်ြပ ခွင့်ြပချက် 

ရယူပီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပရန် သင့်/မသင့ ်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရမည်။ 

(ဆ) သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပ ထုတ်ေပး 

ရန်ှင့် လုပင်န်းြပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပရန် လိုင်စင်ယာယီ ပိတ်သိမ်းကာလ 

ြပည့်ေြမာက်ရက်မတိုင်မီ ံုးချပ်သို ေထာက်ခံတင်ြပရမည်။ 

(ဇ) သတ်မတှ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ြပင်ဆင်ေစပီးမှ 

ေထာက်ခံတင်ြပရမည်။ 

(ဈ) ံုးချပ်သည ်သက်ဆုိင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရး အရာရှိမှ 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး၍ လိုင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပထုတ်ေပးရန်ှင့် လုပ်ငန်း 

ြပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပရန် သတ်မတှ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီေကာင်း ေထာက်ခံ 

တင်ြပလာပါက လုိင်စင်(မူရင်း)များ ြပန်လည် ခွင့်ြပထုတ်ေပးပီး လုပ်ငန်းြပန်လည် 

လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရမည်။ 

(ည) ံုးချပ်သည် အနီးဆံုးလပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံှင့်ေရနံထွက်ပစည်း 

ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပ 

မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 



၂၈။ လုပ်ငန်းရှင်၏ လိုအပ်ချက်အရ လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း− 

 (က) တိုးချဲြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲလိုသြဖင့်လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း 

 (၁) ေအာက်ပါအချက်အလက်များြဖင့် ေလာက်ထားရမည်− 

(ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်အေကာင်းအရာ 

(ခခ) ေြပာင်းလဲလုပ်ကုိင်လိုသည့်ေရနံဓာတ်ေငွရည်လုပ်ငန်း အမျိး အစား 

(ဂဂ) တိုးချဲြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲလုိသည့်ပံုစံ (Layout Plan၊ Plot Plan၊ 

Design & Detail Drawing အစရှိေသာ တင်ြပရမည့်Drawing များ၊ 

Specification များ) 

(ဃဃ) တည်ေနရာှင့် အကျယ်အဝန်း 

(ငင) တိုးချ ဲ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၏ 

ခွင့်ြပချက် 

(စစ) လုပင်န်းလုပ်ေဆာင်မည့်ကာြမင့်ချနိ် Time Schedule  

(၂) တိုးချဲြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲရန် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မည့် ကာြမင့်ချနိ်အေပ 

မူတည်ပးီ လိုင်စင်ယာယီပတိ်သိမ်းကာလ သတ်မှတ်ရမည်။ အများဆံုး ၁ ှစ် 

အထိ ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီး ထပ်မံလိုအပ်ပါက သက်တမ်းတိုးြမင့်ခွင့် ေလာက်ထား 

ရမည်။ 

(၃) သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရိှသည် လုိင်စင် 

(မူရင်း)များအား သိမ်းဆညး်၍ ံုးချပ်သုိ ေပးပိုရမည်။ ံုးချပ်သည် လိုင်စင် 

(မရူင်း) သိမ်းဆည်းထားစ် ကာလအတွင်း လိုင်စင်(မိတမှန်) ထုတ်ေပးရမည်။ 

(၄) ုံးချပ်သည် အနီးဆုံးလပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံှင့်ေရနံထွက်ပစည်း 

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကီးကပေ်ရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပ 

မှတ်တမး်တင်ရမည်။ 

(၅) လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားစ်အတွင်း လုိင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်ဆုိပါက 

သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတုိင်မီ လုပ်ငန်းရှင်သုိ အေကာင်းကား၍ ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးြခင်းမြပဘဲ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပး 

ရမည်။ 



(၆) တုိးချဲြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲပီးပါက လုပ်ငန်းရှင်မှ လုိင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပ 

ထုတ်ေပးရန်ှင့် လုပ်ငန်းြပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပရန် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိံုးသို ေလာက်ထားရမည်။ 

(၇) သက်ဆုိင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိမ ှ ံုးချပ်သို 

တင်ြပခွင့်ြပချက်ရယူပီး သတ်မှတ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီမရှိ/ မရှ ိ ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးရမည်။ 

(၈) သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညပီါက လိုင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပထုတ်ေပး 

ရန်ှင့် လုပ်ငန်းြပန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရန် ံုးချပ်သုိ ေထာက်ခံ တင်ြပရမည်။ 

(၉) သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရိှပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ြပင်ဆင်ေစပီးမှ 

ေထာက်ခံတင်ြပရမည်။ 

(၁၀)ံုးချပ်သည် သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရး 

အရာရှိမှ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး၍ လုိင်စင်မူရင်းများ ြပနလ်ည် ခွင့်ြပထုတ်ေပးရန် 

ှင့် လုပ်ငန်းြပန်လည် လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပရန် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီေကာင်း 

ေထာက်ခံတင်ြပလာပါက လိုင်စင်(မူရင်း) များြပန်လည် ခွင့်ြပထုတ်ေပးပီး 

လုပ်ငန်းြပန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရမည်။ 

(၁၁)ံုးချပ်သည် အနီးဆုံး လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံှင့်ေရနံထွက် 

ပစညး်ဆိုင်ရာလုပင်န်းများ ထိန်းသိမ်းကီးကပေ်ရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝးသို 

တင်ြပမှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 

 ( ခ)  အြခားအေကာင်းကိစတစ်ခုခုေကာင့် လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း 

 (၁) ေအာက်ပါအချက်အလက်များြဖင့် ေလာက်ထားရမည်− 

  (ကက)လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမး်လိုသည့်အေကာင်းအရာ 

  ( ခ ခ ) လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလုိသည့်ကာလ 

 (၂) လိုင်စင်ယာယီပတိ်သိမ်းလုိသည့်အေကာင်းအရာအား စိစစ်၍ ခွင့်ြပသင့်ပါက 

အများဆံုး ၆ လ ယာယီပတိ်သိမ်းခွင့်ြပမညြ်ဖစ်ပီး ထပ်မံ လိုအပ်ပါက 

သက်တမ်းတိုးြမင့်ခွင့် ေလာက်ထားရမည်။ 

 (၃) သက်ဆုိင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည် 

လိုင်စင်(မူရင်း) များအား သိမး်ဆည်း၍ ံုးချပ်သုိ ေပးပိုရမည်။ ံုးချပ်သည် 



လိုင်စင်(မူရင်း) သိမ်းဆည်းထားစ် ကာလအတွင်း လုိင်စင်(မိတမှန်) ထုတ် 

ေပးရမည်။ 

 (၄) ံုးချပ်သည် အနီးဆံုး လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံှင့်ေရနံထွက် 

ပစည်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ ထိနး်သိမ်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝးသုိ 

တင်ြပမှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 

 (၅) လုိင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားစ်အတွင်း လုိင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည် ဆုိပါက 

သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတုိင်မီ လုပ်ငန်းရှင်သုိအေကာင်းကား၍ ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးြခင်းမြပဘဲ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ လုိင်စင်သက်တမ်း တိုးြမင့်ေပးရမည်။ 

 (၆) ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုပါက လုပ်ငန်းရှင်မှ လိုင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပ 

ထုတ်ေပးရန်ှင့် လုပ်ငန်းြပန်လည်လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပရန် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိံုးသုိ ေလာက်ထားရမည်။ 

 (၇) သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိမှ ုံးချပ်သုိ 

တင်ြပခွင့်ြပချက်ရယူပီး သတ်မှတ်ချက်ှင့် ကုိက်ညီမ ရိှ/မရိှ ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးရမည်။ 

 (၈) သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီပါက လုိင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပထုတ် 

ေပးရန်ှင့် လုပ်ငန်းြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရန် ံုးချပ်သို  ေထာက်ခံတင်ြပ 

ရမည်။ 

 (၉) သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရိှပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ြပင်ဆင်ေစပီးမှ 

ေထာက်ခံတင်ြပရမည်။ 

 (၁၀)ုံးချပ်သည် သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရိှ မ ှ

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး၍ လိုင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပ ထုတ်ေပးရန်ှင့် 

လုပ်ငန်းြပန်လည် လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပရန ် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီေကာင်း 

ေထာက်ခံတင်ြပလာပါက လိုင်စင်(မူရင်း)များ ြပန်လညခ်ွင့်ြပထုတ်ေပးပီး 

လုပ်ငန်းြပန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရမည်။ 

(၁၁)ုံးချပ်သည် အနီးဆံုး လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံှင့်ေရနံထွက် 

ပစည်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ အစညး်အေဝးသို 

တင်ြပမှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 



လုိင်စင်ရရိှသူများလိုက်န ရမည့်စည်းကမ်းချက်များ 

၂၉။ ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လုိင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပ်ဆင်အသုံးြပြခင်းလိုင်စင်ရရိှထား 

သူများ လုိက်န ရမည့်စည်းကမ်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) ဤလုပ်ငန်းလုိင်စင်ရှိသည့်ပဂုလိကလုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမဏီအဖွဲအစည်းမှ အပ အြခား 

တစ်ဦးဦးသို ထပ်ဆင့်လဲေြပာင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မြပ၊ ထပ်ဆင့်လဲေြပာင်း လိုပါက 

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနသုိ တင်ြပခွင့်ြပချက်ေတာင်းခံ ရမည်။ 

(ခ) ဤလုပ်ငန်းလုိင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှင့်သက်ဆိုင်မမရှိေစရ။  

(ဂ) လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည်ုိင်ငံေတာ်မှ ြပဌာန်းထုတ်ြပန်ထားသည့် တည်ဆဲ ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊ အမိန်ှင့်န်ကားချက်များကို တိကျစွာလိုက်န ရ မည်။ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ေလထု၊ ေြမထု၊ ေရထု ညစ်ညမ်းမမြဖစ်ေပေစရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် 

ညစ်ညမ်းမထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရး အစီအမံများကုိ စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်ထားရိှ 

ရမည်။ 

(င) ေရနံဓာတ်ေငွရည်အား ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်ြဖင့် တပ်ဆင်အသံုးြပြခင်းလိုင်စင်ပါ 

စည်းကမ်းချက်များကို လုိက်န ရမည်။ 

(စ) ိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမတွင်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ိုင်ရန်အတွက် လိုင်စင် ရရှသူိသည် 

မိမိတိုကုမဏီမှ အမှန်တကယ်တင်သွင်းြဖန်ြဖးသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်ပမာဏကုိ 

သတ်မှတ်ထားေသာပံုစံအတိုင်း ြဖည့်စွက်၍ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရး 

ဦးစီးဌာနသုိ လစ်ပုံမှန်ေပးပုိရမည်။ လစ်ေပးပိုြခင်းမရှိေသာ ကုမဏီသို လိုင်စင် 

သက်တမး်တိုးခွင့်ြပမည် မဟုတ်ပါ။ 

(ဆ) ေရနံဓာတ်ေငွရည် သုိေလှာင်ြဖန်ြဖးသည့်ေနရာ အေဆာက်အဦှင့် အသုံးြပပစည်း 

များသည် စစ်ေဆးပီးေန က် မိမိသေဘာြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ တုိးချဲြခင်းတိုအား မြပ 

လုပ်ရ။ ေြပာင်းလဲြပင်ဆင် တိုးချဲအစားထိုးြခင်းများ ြပလုပ်လုိပါက ေြပာင်းလဲလို 

ေသာ အေကာင်းြပချက်ှင် ့ ေြပာင်းလဲမ ြပလုပ်မည့် အေနအထားများ 

အချက်အလက်များ ေဖာ်ြပ၍ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပစ်စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို 

စာြဖင့်ေလာက်ထား ခွင့်ြပချက် ရယူရမည်။ 



 (ဇ) ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စံချန်ိစံန်းှင့်ကုိက်ညီသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်ကိုသာ 

လိုင်စင်ရရှိသည့်ေနရာတွင် သုံးစွရဲမည်။ ေနရာအသစ်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်လုိပါက 

လုိင်စင်အသစ်အား ထပ်မံေလာက်ထားရမည်။  

(ဈ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်အမျိးအစားအလုိက်သတ်မတှ်ထားေသာ စံချနိ်၊ စံန်းှင့်အညီ 

ထုတ်လုပ်ထားသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုးများြဖင့်သာ အသုံးြပရမည်။ 

(ည) အသံုးြပေသာေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုးများသည် ထုတ်လုပ်သည့်ေနမှ ၅ ှစ် ြပည့်လင် 

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှ ခွင့်ြပထားေသာ ေရနံဓာတ်ေငွရည်အုိး တပ်ဆင်ြခင်းှင့် 

စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့်ရရိှထားသူထံတွင် ြပန်လည်စစ်ေဆးရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၎င်းေန က်တွင် ၂ ှစ် တစ်ကိမ် ထပ်မံစစ်ေဆးခံရမည်။ 

 (ဋ) LPG Cylinder သယေ်ဆာင်ြခင်း၊ ေရေြပာင်းြခင်းများ ြပလုပရ်ာတွင် ထိခိုက်မ 

ေကာင့်မီးပွင့်၊ မးီပွားများ မြဖစ်ေစရန် အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဌ) LPG Cylinder များကို ပစ်ချြခင်း၊ လှိမ့်ချြခင်း မြပလုပ်ရ။ LPG Cylinder များကုိ 

ေထာင်လျက် အေနအထားြဖင့်သာ သယ်ေဆာင်ေရေြပာင်းရမည်။ 

(ဍ) အြခားမီးေလာင်လွယ်ေသာပစည်းများှင့် တွဲဖက်၍ သုိေလှာင်ြခင်း လံုးဝမြပလုပ်ရ။ 

(ဎ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်ယိုစိမ့်မကိုသိရှိိုင်ရန် ဓာတ်ေငွယုိစိမ့်မ တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ 

(Gas Leak Detector) ှင့် ဓာတ်ေငွယိုစိမ့်မ အချက်ြပကိရိယာ (Gas Leak 

Alarm)များ ထားရှိေဆာင်ရက်ရမည်။   

(ဏ) လုံ ခံေရးှင့်မီးေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် လုိအပ်သည့် အစီအမံများ ြပည့်စုံစွာ 

စီမံေဆာင်ရက်ထားရှိရမည်။ မီးသတ်ေဆးဘူးများ၊ သတိေပး ဆုိင်းဘုတ်များ ထားရှိ 

ရမည်။ 

(တ) မီးသတ်ဇာတ်တုိက်ေလ့ကျင့်မများအား တစ်လတစ်ကိမ်ပုံမှန်ြပလုပ်၍ လုပ်ငန်းတာဝန် 

ခဲွေဝမ မှတ်တမ်းထားရိှရပါမည်။ မီးေဘးအရာယ် ြဖစ်ပွားပါက အေရးေပ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

ဆက်သွယ်ရန်လုပ်ငန်းစ်များ၊ စီမံချက်များ ေရးဆဲွန်ကားထားရှိရမည်။  

(ထ) ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိေစရန်ှင့် ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းစွာ 

ကိုင်တွယ် အသုံးြပနညး်ကိုေလ့ကျင့်သင်ကားေပးထားရမည်။ 



(ဒ) ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းချက်များှင့် ကိုက်ညီမရှ/ိ မရိှကုိ 

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှပုဂိလ်များ အချနိ်မေရး 

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှပီး ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးသည့်အခါ လုိအပ်သည့် အကူအညီများ 

ေပးပီး အစစ်ေဆးခံရမည်။ 

(ဓ) ှစ်စ်လိ ုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆံ ုးရက် မတိ ုင်မီအပီး ေဆာင်ရက်ရန်ှင် ့ 

သက်တမ်းတုိးရန် ပျက်ကွက်ပါက ေရနံှင့်ေရနံထွက်ပစညး်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ 

အေရးယူြခင်းခံရမည်။ လုိင်စင်ပျက်စီးေပျာက်ဆုံးမများအား လုိင်စင်အသစ်ထပမံ် 

ထုတ်ယူြခင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေကးများေပးေဆာင်ရမည်။ 

 (န) လုပ်ကုိင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသူသည် (၆)လအတွင်း လိုင်စင်ကုိအသုံးြပ၍ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိလင် ထုတ်ေပးထားေသာ လိုင်စင်အားြပန်လည် ပိတ်သိမ်းမည် 

ြဖစ်သည်။ 

 (ပ) အထက်ေဖာ်ြပပါ လုိက်န ရမည့စ်ညး်ကမ်းချက်များကို လိုက်န  ေဆာင်ရက် 

ရန်ပျက်ကွက်ပါက လုပ်ငန်းလုိင်စင်ကိုပိတ်သိမး်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းစသည့် 

ြပစ်ဒဏ်များကို ခံရမည့်အြပင်လုိအပ်ပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူြခင်း ခံရမည်။ 

 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ  

၃၀။ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်− 

(က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိ 

အဖွဲေခါင်းေဆာင် 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိံုးရှိ 

စစ်ေဆးေရးဌာနတာဝန်ခံအရာရှိ 

အဖွဲဝင် 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိံုးရှိ 

အင်ဂျင်နီယာဌာနတာဝန်ခံ အရာရှိ 

အဖွဲဝင် 

      

 


