ကန်သတ်

LPG (ပင်လယ်ေရေကာင်း) တင်သင
ွ ်း၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖးြခင်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ (SOP)
အေြခခံသတ်မှတ်ချက်များ
၂။

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်−
(က) လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့်ေနရာသည် ယင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ရန်
သင့်ေလျာ် ေသာေနရာြဖစ် ပီး သို ေလှာ င်ြခင်း ၊ ကို င် တွ ယ် အသံုး ြပြခင်း ှ င့်
ြပြပင် ထိန်းသိမ်းြခင်း (Storage, Handling and Maintenance) တိအ
ု တွက်
ေဘးအရာယ်ကင်းရှငး် ရန်လံုေလာက်ေသာအကျယ်အဝန်းရှိရမည်။
(ခ)

တည်ေဆာက်မည့်ေနရာ (Location) သည် environmentally sensitive
မြဖစ်ေသာေနရာြဖစ်ရမည်။ Design ှင့် Structure တည်ေဆာက်ြခင်း
လုပ်ငန်းအတွက်

လံုေလာက်ေသာအချက်အလက်များ

ေထာက်ပံ့ေပးရန်

အတွက် Detailed Site Investigation အားေဆာင်ရက်ရမည်။
(ဂ)

ိုင်ငတ
ံ ကာစံချိန်စံန်းများ၊ ေရနံဓာတ်ေငွရည်ဆိုင်ရာစည်းမျ်း၊ ဝန်ကီး
ဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနတိုမှ သတ်မှတ်ထားေသာစည်းကမ်းချက်
များှင့်အညီ ေရနံဓာတ်ေငွရည်သုေ
ိ လှာင်ကန်များှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၊
ပိုက်လိုင်းစနစ်ှင်ဆ
့ က်စပ်ပစည်းများ၊ ေရနံဓာတ်ေငွရည်ချယူြခင်းှင့် ြပန်
လည်ြဖန်ြဖးြခင်းစနစ် (loading, Unloading & Distribution System) ှင့်
ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ ေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုးြဖည့်တင်းစက်များ၊ အေဆာက်
အဦများ၊ ေရနံ ဓာတ် ေငွ ရည် ဆိ ပ် ခံ တံ တား (Jetty)၊ ေရနံ ဓာတ် ေငွ ရည်
သိုေလှာင်ကန်စခန်း(Terminal)ှင့် အြခားဆက်စပ်ပစည်းများကို တည်ေဆာက်
ရမည်။
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(ဃ) ဆိပ်ခံတံတား (Jetty)သည် ေရနံဓာတ်ေငွရည်သေဘာများ အလွယ်တကူ
ဝင်ထွက်သွားလာဆိုက်ကပ်ိုင်ရမည်။ အနီးအန းတွငတ
် ည်ရှိသည့် အြခား
ဆိပ်ခံတတ
ံ ားများသို သေဘာများဝင်ထွက်မအား အေှ က်အယှက်မြဖစ်
ေစရ။ သေဘာဆိုက်ကပ်မ (Berthing) အတွက် လံုေလာက်ေသာ space
ရှိရမည်။ Jetty ေပရှိ LPG Receiving Facilities အတွက် လံုေလာက်ေသာ
အလင်းရှိေအာင် Lighting System များတပ်ဆင်ရမည်။
(င)

စုစုေပါင်းသိုေလှာင်ိုင်မပမာဏ (အနည်းဆံုး) ၁,၀၀၀မက်ထရစ်တန်ရှိသည့်
သို ေလှာ င် က န် များကို

တည် ေဆာက် ရ မည် ြဖစ် ပီး ၊

တည် ေဆာက် မ ည့်

သိုေလှာင်ကန်အား သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး
ဌာန၏ ခွင့ြ် ပချက်ရယူတည်ေဆာက်ရမည်။
(စ)

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မည့်

သိုေလှာင်ကန်သည်

အသစ်ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပီး

ိုငင
် ံတကာစံချိန်စံန်း ASME Boiler and Pressure Vessel Code
Section VIII Division 1 ပါသတ်မှတ်ချက်များ သိုမဟုတ် ေရနံဓာတ်ေငွ
ရည်ဆိုငရ
် ာစည်းမျ်းပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီသည့် သိုေလှာင်ကန်
များြဖစ်ရမည်။
(ဆ) သွယ်တန်းတပ်ဆင်မည့် ပိုက်လိုင်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများသည် အသစ်ြဖစ်
ရမည်ြဖစ်ပီး ိုငင
် ံတကာစံချိန်စံန
 ်းများ(သိုမဟုတ)် ေရနံဓာတ်ေငွရည်ဆိုင်ရာ
စည်းမျ်းပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီရမည်။
(ဇ)

တင်/ချဆိပ်ခံတံတား (Jetty)ှင့် ပတ်သက်၍ ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ
် က်သွယ်
ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင၏
် ခွင့်ြပချက်ရယူ တည်ေဆာက်
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ကန်သတ်
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(ဈ)

မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးအတွက် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ မီးသတ်
ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ရယူတည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

(ည)

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုငမ
် ည့်ေနရာသည်မျက်ှ စာအကျယ်အဝန်းမှာအနည်းဆံုး
၁၀၀ေပရှိပီးဧရိယာမှာအနည်းဆံုးစတုရန်းေပ၃၀,၀၀၀(သံုးေသာင်းစတုရန်း
ေပ)ခန်ရှိရမည်။ သိုေလှာင်ကန်ပမာဏအေပလိုက်၍ ထားရှိရမည့်အကွာ
အေဝးအတိုငး် အကျယ်အဝန်းလည်း တိုးြမင့်ေြပာင်းလဲသာွ းမည်ြဖစ်သည်။

(ဋ)

NFPA 58 (2016) Table 6.4.1.1ှင့် API 2510 (2011) Table 1 အရေအာက်ေဖာ်ြပ
ပါအကွာအေဝးအတိုင်းတည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်-

စ်

ေြမေပကန်ှင့်

ေြမေအာက်ကန်ှင့်

သိုေလှာင်ကန် တစ်လံုးစီ၏

အေဆာက်အဦ/

အေဆာက်အဦ/

ေရဝင်ဆံ့ထုထည်ပမာဏ(ဂါလန်)

ခံစည်းိုးကား

ခံစည်းိုးကား

အနည်းဆံုး

အနည်းဆံုး

အကွာအေဝး(ft)

အကွာအေဝး(ft)

၁။

၅၀၁ မှ ၂,၀၀၀ (၁ ~ ၅ တန်)

၂၅

၁၀

၂။

၂,၀၀၁ မှ ၃၀,၀၀၀ (၅ ~ ၇၅ တန်)

၅၀

၁၀

၃။

၃၀,၀၀၁ မှ ၇၀,၀၀၀ (၇၅ ~ ၁၇၅ တန်)

၇၅

၅၀

၄။

၇၀,၀၀၁ မှ ၉၀,၀၀၀ (၁၇၅ ~ ၂၂၅ တန်)

၁၀၀

၅၀

၅။

၉၀,၀၀၁ မှ ၁၂၀,၀၀၀ (၂၂၅ ~ ၃၀၀ တန်)

၁၂၅

၅၀

၆။

၁၂၀,၀၀၁ မှ ၂၀၀,၀၀၀ (၃၀၀ ~ ၅၀၀ တန်)

၂၀၀

၅၀

၇။

၂၀၀,၀၀၁ မှ ၁,၀၀၀,၀၀၀ (၅၀၀ ~ ၂၅၀၀ တန်)

၃၀၀

၅၀

၈။

၁,၀၀၀,၀၀၀ ှင့်အထက်

၄၀၀

၅၀

(၂၅၀၀ တန်ှင့်အထက် )

(ဌ)

သိုေလှာင်ကန်တစ်ခုှင့်တစ်ခုအကွာအေဝး၊ ေရနံဓာတ်ေငွရည် သိုေလှာင်
ကန်ှင့်အြခားစက်သံုးဆီသိုေလှာင်ကန်များ၏
ကန်သတ်

အကွာအေဝးသည်

API

ကန်သတ်
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Standard

2510

တွငပ
် ါဝင်သည့်လံု ခံမအတွက်ရှိရမည့်အကွာအေဝး

(Safety Distance) အတိုင်းတည်ေဆာက်ထားရှိရမည်။
(ဍ)

၄.၅ မက်ထရစ်တန်ထက်ပိုမိုေသာ ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်သည်
အိမ်ရာစခန်း၊ ေကျာင်း၊ ေဆးံု၊ ယ်ေကျးမအေမွအှစ်ှင့် ဘာသာေရး
ဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများ၊ ေဈးများ၊ ံုးများအနီးတွငရ
် ှိလင် သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ေဘးကင်းလံု ခံသည့်

အကွာအေဝး

တွငရ
် ှိရမည်။
(ဎ)

ေဆာက်လုပ်မည့်ေနရာသည် လူေနပါးေသာေနရာမျိးြဖစ်ရမည်။ လွယ်ကူ
ေချာေမွစွာ ဝင်ထွက်သွားလာိုင်ရန် ေဆာင်ရက်ထားရမည်။

(ဏ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်စခန်းှင့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်သေဘာ ဆိုက်ကပ်
သည့်ဆိပ်ခံတံတား (Jetty) တိုကိုဆက်သွယ်ထားေသာလမ်းရှိရမည်။
(တ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည် သိုေလှာင်ကန်စခန်းအတွငး် ေရနံဓာတ်ေငွရည် သယ်ေဆာင်
သည့် ယာ်များအရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဝင်ထွက်သွားလာိုငေ
် သာ အကျယ်အဝန်း
ရှိသည့်အဝင်/ အထွက်လမ်းများထားရှိရမည်။

(ထ) သို ေလှာ င်က န် များတွ င်ေရနံဓာတ် ေငွ ရည်အ မျိးအစားှ င့် ဝ င်ဆံ့ ပ မာဏ
(ဂါလန်/ MT) များကို သိသာထင်ရှားစွာ ေရးသားေဖာ်ြပထားရမည်။
(ဒ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုးများကို စနစ်တကျသယ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် သက်
ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနမှ ေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုး သယ်ေဆာင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိထား
သည့်ယာ်ြဖင့်သာ သယ်ေဆာင်ရမည်။

ကန်သတ်
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(ဓ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည် ြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းတွင် အသံုးြပသည့် ေရနံ
ဓာတ်ေငွရည်အိုး (LPG Cylinder) သည် ေရနံဓာတ်ေငွရည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံ
န်းများြဖစ်သည့် ISO 4706, ISO 22991, EN 1442 (သိုမဟုတ)် ယင်းတို
ှင့အ
် လားတူသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံန်းများှင့် ထုတ်လုပ်
ထားသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုးြဖစ်ရမည်။

(န)

တပ်ဆင်အသံုးြပထားေသာ

လပ်စစ်ှင့်ပတ်သက်သည့်

အေဆာင်ပစည်းကိရိယာများသည်

ဆက်စပ်အသံုး

Explosion Proof Type များြဖစ်

ရမည်။
(ပ)

အေဆာက်အဦတိုင်းတွင်

မိုးကိးှင့တ
် ည်ငိမ်လပ်စစ်ေကာင့်

အရာယ်

မြဖစ်ပွား ေစရန်အတွက်မိုးကိးလဲများ၊ Earth ကိးများြပည့်စံုစွာ တပ်ဆင်
ထားရှိရမည်။
(ဖ)

မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက် မီးသတ်ေဆးဘူး၊ မီးသတ်ေရကန်၊
မီးသတ်ေရပန်များှင့်
များကို

လိုအပ်သည့်မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ

မီး သတ် ဦးစီး ဌာန၏

 န် ကားချက် များအတို ငး်

ြဖည့် တ င်း

တည်ေဆာက် သွားရမည်။
(ဗ)

မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်ရန်အတွက်

အသံုးြပေသာပစည်း

(Material)

များ သည် ိုင်ငံတကာ ေရနံဓာတ်ေငွရည်သံုးပစည်းမျိး ြဖစ်ရမည်။
(ဘ)

ြဖည့်တင်းပီးေသာ LPG Cylinder များှင့် အိုးခွံများအား သီးြခား အေဆာက်
အဦြဖင့် ခွဲြခားထားရှိရမည်။ ထားရှိေသာ အေဆာက်အဦများတွင် Gas Leak
Detector များ Water Spray System များ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။
ကန်သတ်

ကန်သတ်
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(မ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်ပိုက်လိုငး် များ၊

ေရလိုင်းများှင့်

မီးသတ်လိုင်းများအား

စနစ်တကျ အေရာင်ခွဲြခား သတ်မှတ်ထားရှိရမည်။
(ယ)

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခွင့်ရရှိသူများသည် လိုင်စင်ပါ လိုက်န ေဆာင်ရက်ရမည့်
စည်းကမ်းချက်များ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအြပင် လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီး
ဌာန၊

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ

လိုအပ်ချက်အရ

အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ြပန်ေသာစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်န ေဆာင်ရက်
ရမည်။

ကန်သတ်

ကန်သတ်
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လိုင်စင်အဆိုြပေလာက်ထားြခင်း
၃။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြပည့်စံုစွာြဖင့် လပ်စစ်ှင့်

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို

အဆိုြပေလာက်

ထားရမည်(က)

သက်ဆိုငရ
် ာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏ ကန်ကွက်
ရန် မရှိေကာင်းေထာက်ခံချက်၊

(ခ)

လိုငစ
် င်ေလာက်ထားသူ၏ (၂×၁.၅)လက်မဓာတ်ပံု၊ အမည်ှင့်ိုင်ငံသား
စိစစ်ေရး

ကတ်ြပားမိတ၊

ကုမဏီ၊

အဖွဲအစည်းြဖစ်ပါကကုမဏီ၊

အဖွဲအစည်း ဖွဲစည်းတည်ေထာင်မသက်ေသခံလက်မှတ်မိတ၊
(ဂ)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ E.mail ှင့် Fax၊

(ဃ)

လုပ်ကိုင်လိုသည့်ေရနံဓာတ်ေငွရည်လုပ်ငန်းအမျိးအစား၊

(င)

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသည့်တည်ေနရာ၊

(စ)

တည်ေနရာှင်အ
့ ကျယ်အဝန်း၊ အကွက်ချပံုစံ(Layout Plan)၊ Plot Plan
ှင့် Google Map
(၁)
များ၊

Layout Plan တွင် Bowser Filling Point(Transfer Point)
Cylinder

Filling

Shelterများ၊

Pump

House

များ၊

ေြမေပ/ေြမေအာက် သိုေလှာင်ကန်များ၊ မီးသတ်အုတ်ေရကန်၊ ေရသို
ေလှာင်ကန်များ ထည့်သွငး် ေရးဆွဲရမည်။ ံုးအေဆာက်အအံု၊ ဝန်ထမ်း
န းေနေဆာင်၊ ေရစင်၊ မီးစက်ံု၊ သိုေလှာင်ုတ
ံ ိုကိုလည်း တည်ေဆာက်
မည်ဆိုပါက ထည့်သင
ွ ်းေရးဆွဲရမည်၊
ကန်သတ်

ကန်သတ်
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(၂)

Plot Plan တွင် ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်စခန်း၊ Jetty၊

သိုေလှာင်စခန်းှင့် Jetty ှင်ဆ
့ က်သွယ်ထားသည့်လမ်း၊ ပတ်လည်အနီး
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အေဆာက်အအံု၊ လမ်း၊ ေနအိမ်စသည်တိုကို အကွာအေဝး
ှင်တ
့ ကွ

ြပည့်ြပည့်စံုစံုထည့်သွင်းေရးဆွဲရမည်။

လမ်းမကီးများ၊

လမ်းသွယ်များ၊

မီးရထားလမ်း၊

အများြပည်သသ
ူ ွား
ြမစ်ေချာင်းစသည်

တိုရှိေနပါက တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ပါဝင်ေနသည့်အေနအထားြဖင့် ေရးဆွဲရ
မည်။ Layout Plan၊ Plot Plan အား A1 (သိုမဟုတ်) A2 အရယ်အစား
စာရက်ြဖင့်ေရးဆွဲရမည်။ Safety Distance များ၊ အကွာအေဝးများ၊
အတိုင်းအတာများကိ
ု ှစ်မျိးလံုးစေကးကိုက်ထင်ရှားစွာေဖာ်ြပထားရမည်။
Dimension Unit အား SI Unit၊ FPS Unit (၂)မျိးစလံုး ေဖာ်ြပ ရမည်၊
(၃)

Layout

Plan၊

Plot

Planတွင်

ရပ်န်းပါရှိရမည်ြဖစ်ပီး

Drawing Title၊ ကုမဏီ အမည်၊ လိပ်စာအြပည့်အစံု၊ စေကး၊ ေရးဆွဲသူ
အမည်၊ ရက်စွဲတုြိ ပည့်စံုစွာေဖာ်ြပထားေသာ Title Blockပါရှိရမည်၊
(၄)

Google Map တွင် Jetty၊ သိုေလှာင်ကန်စခန်းတိုကို တည်

ေဆာက်မည့်ေနရာများ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်ေြမေနရာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်
အေနအထားတိုအား ြပည့်စံုရှငး် လင်းစွာေဖာ်ြပရမည်၊
(ဆ)

ဆိပ်ခံတတ
ံ ား(Jetty) ၏အေသးစိတ်ဒဇ
ီ ိုငး် ှင့်အချက်အလက်များ၊
-

Draft၊ Jetty Design၊ Jetty Layout Plan & Other related
document and drawings

-

ဆိုက်ကပ်ိုင်ေသာသေဘာအမျိးအစားှင်အ
့ ရယ်အစား၊
ကန်သတ်

ကန်သတ်
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-

အနီးအန းတွင်တည်ရှိသည့် အြခားဆိပ်ခံတံတားများှင့် အကွာ
အေဝး၊

(ဇ)

-

Safety Distance between adjacent ships

-

Safe Berthing Space

ဆိပ်ခံတတ
ံ ား(Jetty)ေပတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် Loading & Unloading
Facilities များ၊ Pipeline စနစ်များ၊ Electricity and Lighting စနစ်များ၊
Firefighting Facilities များှင်ပ
့ တ်သက်သည့် Design၊ Drawings
ှင်အ
့ ေသးစိတ်အချက်အလက်များ၊

(ဈ)

သိုေလှာင်ကန်အေရအတွက်ှင့်

ဝင်ဆံ့ပမာဏ၊

(ဂါလန်

သိုမဟုတ်

မက်ထရစ်တန်)
(ည)

အသံုးြပမည့်သိုေလှာင်ကန်၏

စံချိန်စံန်း

Standard

&

Code၊

အေသးစိတ်ဒီဇိုင်းှင့် အချက်အလက်များ၊ ပိုက်ှင့်ဆက်စပ်ပစည်းများ၏
စံချိန်စံန်းများ (Standard & Code)ှင်တ
့ ည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြခင်း
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊
(ဋ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်၊

ဆက်စပ်ပစည်းများှင့်

ပိုက်လိုင်း

စနစ်များ တပ်ဆင်ေဆာင်ရက်မြပေြမပံုကားချပ်(Schematic Drawing)၊
Isometric Drawing
(၁)

LPG Pipe Line များအား Liquid Line အား အြပာေရာင်၊

Vapour Line အား အဝါေရာင်(သိုမဟုတ)် လိေမာ်ေရာင်ခွဲြခားသတ်မှတ်
ရမည်။ Air Line၊ Instrument Signal Line များကို မတူညီေသာ အေရာင်
များြဖင့် ခွဲြခားေရးဆွဲရမည်၊
ကန်သတ်
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(၂)

Drawing များတွင်အသံုးြပသည့် Instrument သေကတများ

အားမှန်ကန်စွာေဖာ်ြပထားရမည်။

Drawing

များတွငေ
် ဖာ်ြပထား

ေသာနံပါတ်များှင့် Label များကိုက်ညီမရ
 ှိရမည်၊
(၃)

Storage Tank ှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ Pipeline များ၊

အသံုးြပသည့် Valve များ၊ Pressure/ Temperature Gauge စေသာ
ဆက်စပ်ပစည်းများအားလံုးကို

Size၊

Material၊

Specification

ြပည့်စံုစွာေဖာ်ြပရမည်၊ (ဥပမာ- 2" Carbon Steel Pipe SCH80, 2"
Check Valve, FlG 20K)
(ဌ)

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

(ဍ)

တည်ေဆာက်မည့် သိုေလှာင်ံု၊ အေဆာက်အဦများ၏ Detail Design
Drawing၊
(၁)

ေရှ၊ ေန က်၊ေဘး၊ အေပမှြမင်ရပံု၊ ြဖတ်ပိုင်းပံ(ု Section)များ

ကိုေဖာ်ြပရမည်။

အေဆာက်အအံု၊

သိုေလှာင်ံုတိုတွင်ရှိေသာ

အစိတ်

အပိုင်းများ ှင့် အသံုးြပသည့်ပစည်းအမျိးအစားများ (M.S, C.G.I, Angle
Iron,

Concrete

အေရာ၊

Plaster

အေရာစသည်များ)

ကိုပံုတွင်

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရမည်၊
(ဎ)

တင်ြပသည့်

Drawing

များအားလံုးကို

A1

or

A2

အရယ်အစား

စာရက်ြဖင့်ေရးဆွဲရမည်။Schematic Drawing၊ Isometric Drawing၊
Water Spray System for LPG Tank (ISO View) Drawing မှလွဲ၍
ကျန်တင်ြပ

Drawing

အားလံုးကို

စေကးကိုက်ေရးဆွဲတင်ြပရမည်။

Dimension Unit အား SI Unit၊ FPS Unit (၂)မျိးစလံုး ေဖာ်ြပရမည်။
ကန်သတ်
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Drawing အားအတည်ြပထားသည့် Registered Senior Engineer
(သိုမဟုတ်) Professional Engineer လက်မှတ/် တံဆိပ်တံုး ပါရှိရမည်၊
(ဏ)

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်ေနရာအတွက်ကနဦးေလ့လာဆန်းစစ်ချက်ှင့်
Detailed Site Investigation Report

(တ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်သေဘာဆိုက်ကပ်မည့်အစီအမံှင့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်
အား သေဘာမှ လက်ခံရယူမည့်အစီအမံရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်၊

(ထ)

အသံုးြပမည့်ပစည်းများအတွက်Material list and Certificate၊

(ဒ)

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မည့်ကုမဏီ၏ ကုမဏီဆိုင်ရာအချက် အလက်များ
(Profile)၊ လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ၊

(ဓ)

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့်အစီအစ်ှင့်

လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ိုငမ
် ည့်

ခန်မှန်းရက်စွဲ၊
(န)

ေြမပိုင်ဆိုင်ေကာင်းအေထာက်အထား သိုမဟုတ် ေြမသံုးစွဲိုငေ
် ကာင်း
အေထာက်အထား၊

(ပ)

တည်ေဆာက်မည့်ေြမေနရာအေထာက်အထား

ေြမစာရင်းပံုစံ(၁၀၅)ှင့်

(၁၀၆) မိတှင့အ
် တိုင်းအတာ အကျယ်အဝန်း၊
(ဖ)

သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၏လုပ်ငန်းလိုငစ
် င်/ေထာက်ခံချက်၊

(ဗ)

သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက်၊

(ဘ)

သက်ဆိုင်ရာြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏
ေထာက်ခံချက်၊
ကန်သတ်
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(မ)

အဆိုြပေလာက်ထားစ်ကာလအတွင်း

ဌာနကအတည်မြပေသးမီ

ကိတင်တည်ေဆာက်မမြပေကာင်း ကတိဝန်ခံချက်။
(ယ)

သိုေလှာင်မည့်ေရနံဓာတ်ေငွရည်အမျိးအစား၊ အရည်အေသွး၊ သိုေလှာင်
ိုငမ
် ပ
 မာဏ၊ရယူမည့်အစီအစ်ှင့်ြဖန်ြဖးေရာင်းချမည့်အစီအစ်၊

(ရ)

လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံေတာင်းခံသည့်အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်း
များ။

၄။

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည် ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ်

ေရေကာင်း)

တင်သင
ွ ်း၊

သိုေလှာင်၊

ြဖန်ြဖးြခင်းလိုင်စင်

ေလာက်ထားမကို

စိစစ်ပီး

ခွင့်ြပြခင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပိုင်သည်။ အကယ်၍ ေလာက်ထားမကို ြငင်းပယ်
ခဲ့လင်

မည်သည့်အေကာင်းေကာင့်ြငင်းပယ်ေကာင်း

ေလာက်ထားသူထံအေကာင်း

ကားမည်။
၅။

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ံုးချပ်သည် ေလာက်ထားချက်

အေပ Design ှင့် စာရက်စာတမ်းများစစ်ေဆးြခင်း၊ ေလာက်လာတင်ြပချက်ပါ အချက်
အလက်များ

ကိုက်ညီမရ/ှိ မရှိကို

ေြမြပင်ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးပီး

သတ်မှတ်ချက်များှင့်

ကိုက်ညီေကာင်းေတွရှိရပါက အသံုးြပမည့်သိုေလှာင်ကန်၊ ပိုက်လိုင်းှင့်ဆက်စပ်ပစည်းများ
၏ စံချိန်စံန်းများ ကိုလက်ခပ
ံ ါေကာင်း၊တည်ေဆာက်မည့်အကွက်ချပံုစံ(Layout Plan)၊
Plot Plan ှင့် အေသးစိတ်ဒီဇိုင်းပံုစံ (Design & Detail Drawing) များအား အတည်ြပ
ပါေကာင်းှင့် သက်ဆိုင်ရာခွင့်ြပမိန်များရယူပီး လိုအပ်သလို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန်
ြဖစ်ပါေကာင်း ေလာက်ထား သူထံအေကာင်းကားမည်။

ကန်သတ်
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လိုင်စင်ေလာက်ထားြခင်း၊စိစစ်ြခင်းှင့လ
် ိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း
၆။

အပိုဒ် ၅ ပါ အေကာင်းကားချက်ကို လက်ခံရရှိသသ
ူ ည် သက်ဆိုင်ရာ ခွင်ြ့ ပ မိန်များ

ရယူ၍တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ Engineering လုပ်ငန်းများအား စတင်ေဆာင်
ရက်ိုငသ
် ည်။ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ အတည်ြပ ထားသည့်အသံုး
ြပမည့်သုေ
ိ လှာင်ကန်၊ပိုက်လိုင်းှင့်ဆက်စပ်ပစည်းများ၏

စံချိန်စ
ံ န်း

များ၊တည်ေဆာက်မည့်အကွက်ချပံုစံ(Layout Plan)၊ အေသးစိတ်ဒီဇိုင်းပံုစ(ံ Design & Detail
Drawing) များအား ေြပာင်းလဲမည်ဆိုပါက ဦးစီးဌာနသိုတင်ြပ၍ ခွင်ြ့ ပချက်ရယူ ေဆာင်ရက်
ရမည်။
၇။

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊Engineering လုပ်ငန်းများအားေဆာင်ရက်

ပီးစီးပါက ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ်ေရေကာင်း) တင်သွင်း၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖးြခင်း
လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများ
ြပည့်စံုစွာြဖင့်

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊

ံုးချပ်သုလ
ိ ိုင်စင်

ခွင်ြ့ ပ

ထုတ်ေပးရန် ေလာက်ထားရမည်(က)

သက်ဆိုငရ
် ာတိုင်းေဒသကီး

သိုမဟုတ်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏

လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ေဆာင်ရက်ရန်ကန်ကွက်ရန်မရှိေကာင်းေထာက်ခံချက်၊
(ခ)

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနကအတည်ြပထားေသာ
Drawing များ(မူရင်းှင့်မိတ)
တည်ေဆာက်မည့်အကွက်ချပံုစံ(Layout Plan)၊Plot Plan ှင့် Google
Map၊တည်ေဆာက်မည့်သိုေလှာင်ု၊ံ အေဆာက်အဦများ၏ Detail Design
Drawing များ၊ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစည်းများှင့်
ပိုက်လိုင်းစနစ်များတပ်ဆင်ေဆာင်ရက်မြပေြမပံုကားချပ်
ကန်သတ်
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Drawing)၊Isometric Drawing၊Water Spray System for LPG Tank
(ISO View) Drawing၊ Jetty Layout Plan & Other related document
and drawings၊ ဆိပ်ခံတံတား(Jetty)ေပတွင် တပ်ဆင် ထားသည့်
Equipments and Accessories များ၏ document and drawings၊
(ဂ)

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မများအားစစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရက်သည့်

ကုမဏီ

(Third Party Inspection Company) ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (Profile)၊
လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ၊
(ဃ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်တည်ေဆာက်ရာတွင် လိုက်န အသံုးြပ
ထားေသာ စံချိန်စံန်း Standard & Code အတိုင်း ေဆာင်ရက်ထား
သည့် Inspection Report အြပည့်အစံု၊

(င)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ပိုက်လိုင်းကွန်ယက်
စနစ်ှင့်

ဆက်စပ်ပစည်းများအား

စမ်းသပ်စစ်ေဆးထားသည့်

Third

Party Inspection ကုမဏီမှ ထုတ်ေပးသည့် Test Method တစ်ခုြခင်းစီ
အလိုက် Inspection Report များှင့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လိုင်စင်
ပါ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ိုငေ
် ကာင်းေထာက်ခံတင်ြပစာ၊
(စ)

သယံဇာတှင်သ
့ ဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

ဝန်ကီးဌာန၏

သိုေလှာင် ခွင်လ
့ ိုင်စင်မူရင်းှင့် မိတ ၊
(ဆ)

တင်/ချဆိပ်ခံတံတား(Jetty)ှင့ပ
် တ်သက်၍ပိုေဆာင်ေရးှင့်
ဆက်သွယေ
် ရး

ဝန်ကီးဌာန၊ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင၏
် ခွင့်ြပချက်

(သို) လိုင်စင် မူရင်း/ မိတ၊
(ဇ)

သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၏လုပ်ငန်းလိုငစ
် င်/ေထာက်ခံချက်
မူရင်း/မိတ၊

(ဈ)

သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက်မူရင်း/မိတ၊
ကန်သတ်

ကန်သတ်
14

(ည)

သက် ဆို င်ရာြပည် တွင်း အခွန် များဦးစီး ဌာန၏

အခွန်က င်း ရှ ငး် ေကာင်း

ေထာက်ခံချက်မူရင်း/မိတ(သိုမဟုတ်)
အခွန်ဆိုင်ရာသေဘာထားမှတ်ချက်
(ဋ)

Operation Procedures၊ Maintenance Procedures၊

(ဌ)

Emergency

Respond

Plan(ERP)

ှင့်

မီးေဘးအရာယ်ကိတင်

ကာကွယ်မည့်အစီအစ် (Fire Prevention Plan)၊
(ဍ)

ဝန်ထမ်းများအားလုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိေစရန်ှင်ေ
့ ဘးအရာယ်ကင်းရှင်း
စွာကိုငတ
် ွယ်အသံုးြပတတ်ေစရန်အတွက်

စီမံေဆာင်ရက်ထားရှိမများ

(Training Program)၊
(ဎ)

လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံေတာင်းခံသည့် အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်း
များ။

၈။

တည်ေဆာက်ပီးစီးသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ်ေရေကာင်း) တင်သွင်း၊

သိုေလှာင်၊

ြဖန်ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရက်မည့တ
် ည်ေနရာှင့်

သိုေလှာင်စခန်းအား

သက်ဆိုင်ရာတိုင်း ေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိဦးစီးသည့်
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရး အဖွဲမှကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမ
မရှိေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိ ရပါက ြပြပင်ေဆာင်ရက်ေစပီး ထပ်မံကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးရမည်။
၉။

ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲမှကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး

ေထာက်ခံတင်ြပလင်

ံုးချပ်က

လိုင်စင်ထုတ်ေပးသင့်ေကာင်း

လပ်စစ်ှင်စ
့ ွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊

အမေဆာင်ေကာ်မတီ

အစည်းအေဝးသို တင်ြပမည်။
၁၀။

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊

ထုတ်ေပးရန်သေဘာတူဆံုးြဖတ်ပါက

အမေဆာင်ေကာ်မတီအစည်းအေဝးက

(၁)ှစသ
် က်တမ်းရှိ

ေရနံဓာတ်ေငွရည်

ေရေကာင်း) တင်သင
ွ ်း၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖးြခင်းလိုငစ
် င် ကို ထုတ်ေပးမည်။

ကန်သတ်
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၁၁။

လိုင်စင်ရရှိသသ
ူ ည် လိုင်စင် ှင်စ
့ ပ်လျ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်ေသာ

အခေကးေငွများကို လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရး
ဦးစီးဌာနသို ေပးသွငး် ရမည်။
လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးြခင်း
၁၂။

လိုင်စင်ရရှိသူသည်

လိုငစ
် င်စတင်ခွင့်ြပထုတ်ေပးသည့်ရက်မှစတင်၍

လိုင်စင်

သက်တမ်း မကုန်ဆံုး မီ ၂ လအတွင်း လို င်စ င် သ က် တ မ်း တိုး ြမ င့် ခွ င့် ြပရန် ေလာက် လာှ င့်
အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများ ြပည့် စံုစွာြဖင့် ေရနံထွက်
ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်(က)

ပိုငရ
် ှင်၏ ကိုယ်တိုင်ေရးေလာက်လာမူရင်း၊

(ခ)

လိုင်စင်ရရှိသ၏
ူ
ိုငင
် ံသားစိစစ်ေရးကတ်မူရင်းှင့်မိတ၊ ကုမဏီြဖစ်ပါက
ကုမဏီမှတ်ပံုတင်မူရင်းှင့်မိတ၊

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၏လုပ်ငန်းလိုငစ
် င်/ေထာက်ခံချက်
မူရင်း/မိတ

(ဃ)

သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက်မူရင်း/မိတ

(င)

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်
သေဘာ

ြပည်တွငး် အခွန်များဦးစီးဌာန၏

ထားမှတ်ချက်

(သိုမဟုတ်)

အခွန်ဆိုင်ရာ

အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်း

ေထာက်ခံချက် မူရင်း/မိတ
(စ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်

(ပင်လယ်ေရေကာင်း)

ြဖန်ြဖးြခင်း လိုငစ
် င် မူရင်းှင့်မိတ၊

ကန်သတ်

တင်သွငး် ၊

သိုေလှာင်၊
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(ဆ)

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ သက်တမ်း
တိုးပီး ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ခွင်လ
့ ိုင်စင်မူရင်းှင့်မိတ၊

(ဇ)

တင်/ချဆိပ်ခံတံတား(Jetty)ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင၏
်
သက်တမ်းတိုးပီး ခွင့ြ် ပချက်
(သို) လိုင်စင်မူရင်း/မိတ၊

၁၃။

ေရနံ ထွ က်ပ စည်း ကီး ကပ်စ စ်ေဆးေရးဦးစီး ဌာနသည် လို င် စ င်သ က် တ မ်း တိုး ြခင်း

အတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးစိစစ်ပီး သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုကည
် ီမရှိလင် လိုင်စင်သက်တမ်း
(၁)ှစ် တိုးြမင့်ေပးမည်။
၁၄။

လိုင်စင်

သက်တမ်းတိုးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍သတ်မှတ်ထားသည့်

ကျသင့်ေသာ

အခေကးေငွများကို ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေပးသွင်းရမည်။

ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်း
၁၅။

ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ်ေရေကာင်း) တင်သွငး် ၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖးြခင်း

လုပ်ငန်းအား ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတုးိ ချဲတည်ေဆာက်လိုပါက ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြပည့်စံုစွာြဖင့်

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်

စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်(က) ေရနံဓာတ်ေငွရည်

(ပင်လယ်ေရေကာင်း)

တင်သင
ွ ်း၊

သိုေလှာင်၊

ြဖန်ြဖးြခင်း လိုငစ
် င် မူရင်းှင့်မိတ၊
(ခ)

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ သက်တမ်း
တိုးပီးေရနံဓာတ်ေငွရည်သုိေလှာင်ခွင်လ
့ ိုင်စင်မူရင်းှင်မ
့ တ
ိ ၊
ကန်သတ်

ကန်သတ်
17

(ဂ)

တင်/ချဆိပ်ခံတံတား(Jetty)ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ကီးဌာန၊ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏

သက်တမ်းတိုးပီး

ခွင့်ြပချက်

(သို) လိုင်စင်မူရင်း/မိတ၊
(ဃ) ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနက အတည်ြပထားေသာ Drawing
များ (မူရင်းှင့်မိတ)၊တည်ေဆာက်မည့်အကွက်ချပံုစံ(Layout Plan)၊Plot
Plan ှင့် Google Map၊ တည်ေဆာက်မည့်သိုေလှာင်ံု၊ အေဆာက်အဦများ
၏

Detail

Design

ဆက်စပ်ပစည်းများှင့်

Drawing

များ၊ေရနံဓာတ်ေငွရည်သိုေလှာင်ကန်၊

ပိုက်လိုင်းစနစ်များတပ်ဆင်ေဆာင်ရက်မြပေြမပံု

ကားချပ် (Schematic Drawing)၊Isometric Drawing၊Water Spray
System for LPG Tank (ISO View) Drawing၊ Jetty Layout Plan &
Other related document and drawings၊ ဆိပ်ခံတံတား(Jetty)ေပတွင်
တပ်ဆင် ထားသည့် Equipments and Accessories များ၏ document
and drawings၊
(င)

ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတိုးချဲလိုသည့် အကွက်ချပံုစံ (Layout Plan)၊Plot Plan
ှင့်

Google

Map၊

ြပင် ဆင်ေြပာင်းလဲတိုးချဲလို သည့်

သိုေလှာ င်ုံ၊

အေဆာက်အ ဦများ၏ Detail Design Drawing များ(မူ ရ င်း/မိတ)၊
(စ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်သုိေလှာင်ကန်၊ ဆက်စ ပ်ပစညး် များှင့် ပိုက်လို ငး် စနစ်
များေြပာင်းလဲလို ပါက ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတပ်ဆင်ထားသည့် Schematic
Drawing၊ Isometric Drawing၊ Water Spray System for LPG Tank
(ISO View) Drawingအသစ် များ (မူ ရင်း/မိတ)၊

(ဆ)

လိုင်စင်ရရှိပီး ြဖန်ြဖးသိုေလှာင်စခန်းအေဟာင်းကို တိုးချဲ/ ြပြပင်/ တည်
ေဆာက်ြခင်းြဖစ်ပါက အသစ်တည်ေဆာက်မည့် အေဆာက်အအံု၊ သိုေလှာင်
ကန်သတ်
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ကန်စသည်တို၏Design Detail Drawing များှင့် Layout Plan ေပတွင်
အနီအေရာင်ြဖင့် ထပ်တိုး/ Proposal ဟုေရးသားေဖာ်ြပရမည်၊
(ဇ)

ေြပာင်းလဲတည်ေဆာက်တပ်ဆင်မည့်

ကုမဏီ၏

ကုမဏီဆိုင်ရာအချက်

အလက်များ (Profile)၊လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ၊
(ဈ)

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မများအား

စစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရက်မည့က
် ုမဏီ

(Third Party Inspection Company) ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (Profile)၊
လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ၊
(ည) ေြမဧရိယာတိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်းအတွက် ေြမပိုင်ဆိုငေ
် ကာင်းအေထာက်
အထား သိုမဟုတ် ေြမသံုးစွဲိုင်ေကာင်းအေထာက်အထား၊
(ဋ)

တည်ေဆာက်မည့်ေြမေနရာအေထာက်အထား

ေြမစာရင်းပံုစံ(၁၀၅)

ှင့်

(၁၀၆) မူရင်း၊ မိတှင်အ
့ တိုငး် အတာအကျယ်အဝန်း၊
(ဌ)

သိုေလှာင်မပမာဏ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ခွင်ြ့ ပေြမဧရိယာပမာဏ ြပင်ဆင်
ေြပာင်းလဲြခင်းတိုှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုငး် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ၏ ကန်ကွက်ရန်မရှိေကာင်း ေထာက်ခံချက်။

(ဍ)
၁၆။

လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံေတာင်းခံသည့် အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်းများ။

ေလာက်ထားမအားစိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ DIO ဦးစီးသည့်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရး

အဖွဲမှကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးပီးသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီမှန်ကန်ပါကြပင်ဆင်ြခင်း၊
တည်ေဆာက်ြခင်းအား ခွင့်ြပမည်။

ကန်သတ်

တိုးချဲ
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၁၇။

ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲတိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍

သတ်မှတ်ထားသည့က
် ျ

သင့်ေသာအခေကးေငွများကို ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေပးသွင်း
ရမည်။
ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
၁၈။

ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲခွင့်ြပရန် ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်

စာတမ်းအေထာက်အထားများြပည့်စံုစွာြဖင့်ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန
သို ေလာက်ထားရမည်(က) ပိုငရ
် ှင်အမည်ေြပာင်းလဲလိုသူ၏

(၂×၁.၅)

လက်မဓာတ်ပံု၊

အမည်ှင့်

ိုငင
် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ သိုမဟုတ် ကုမဏီ၊ အဖွဲအစည်းြဖစ်ပါက
ကုမဏီ၊ အဖွဲအစည်းဖွဲစည်းတည်ေထာင်မသက်ေသခံလက်မှတ်မိတ၊
(ခ)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊

(ဂ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ်ေရေကာင်း) တင်သွငး် ၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖး
ြခင်းလိုင်စင် မူရင်းှင့်မိတ၊

(ဃ) မူလပိုင်ရှင်ှင့် ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲလိုသူတို၏ ှစ်ဦးသေဘာတူစာချပ်
စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းှင့် မိတ၊
(င)

သယံဇာတှင်သ
့ ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမည်ေြပာင်း
လဲပီးသည့်သိုေလှာင်ြဖန်ြဖးေရးစခန်း၏ သက်တမ်းရှိ ေရနံဓာတ်ေငွရည်
သိုေလှာင်ခွင့်လိုင်စင်မူရင်းှင့်မိတ၊

ကန်သတ်
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(စ)

တင်/ချဆိပ်ခံတံတား(Jetty)ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ကီးဌာန၊ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ သက်တမ်းတိုးပီးခွင့်ြပချက်(သို)
လိုင်စင်မူရင်း/မိတ၊

၁၉။

ပိုငရ
် ှင်အမည်ေြပာင်းလဲေလာက်ထားမအားစိစစ်၍

သတ်မှတ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီမ

ရှိပါက ပိုင်ရှငအ
် မည်ေြပာင်းလဲခွင့ြ် ပမည်။
၂၀။

ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲသူကသတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်ေသာအခေကးေငွများကို

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေပးသွငး် ရမည်။

ေရနံဓာတ်ေငွရည်(Liquefied Petroleum Gas-LPG) ကို ြပည်ပမှတင်သင
ွ ်း၍ တင်/ချ ဆိပ်ခံ
တံတားအပါအဝင် သိုေလှာင်စခန်း(Terminal)ြဖင့် သိုေလှာင်ြဖန်ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း
အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
၂၁။

လုပ်ငန်းအမည်ေြပာင်းလဲခွင့်ြပရန် ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်

စာတမ်းအေထာက်အထားများြပည့်စံုစွာြဖင့်
ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်(က)

ပိုင်ရှင၏
် ဓာတ်ပံုှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ြပားမိတ၊

(ခ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ်ေရေကာင်း) တင်သွင်း၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖး
ြခင်းလိုင်စင် မူရင်းှင့်မိတ၊ သက်တမ်းတိုး ကတ်ြပားမူရင်းှင့် မိတ၊

(ဂ)

သယံဇာတှင်သ
့ ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမည်
ေြပာင်းလဲပီးသည့်သိုေလှာင်ြဖန်ြဖးေရးစခန်း၏သက်တမ်းရှိ
ေငွရည်သိုေလှာင်ခွင့်လိုငစ
် င်မူရင်းှင့်မိတ၊

ကန်သတ်
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(ဃ)

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

၏ အမည်ေြပာင်းလဲပီးသည့် တင်/ချဆိပ်ခံ တံတား(Jetty)ှင့် ပတ်သက်
၍ ခွင့်ြပချက် (သို) လိုင်စင်မူရင်း/မိတ၊
၂၂။

ေရနံထွ က်ပ စ ည်း ကီး ကပ်စ စ်ေဆးေရးဦးစီး ဌာနသည် လု ပ် ငန်း အမည် ေြပာင်း လဲ

ေလာက်ထားမ အားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီမရှိပါက အမည်ေြပာင်းလဲခွင့ြ် ပမည်။
ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆံုး၍ မိတ မှန်ေလာက်ထားြခင်း
၂၃။

ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ်ေရေကာင်း) တင်သွငး် ၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖးြခင်း

လိုင်စင် ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆံုး၍ မိတမှန်ထုတ်ယူခွင်ြ့ ပပါရန် ေလာက်လာှင့် အတူ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြပည့်စံုစွာြဖင့် ေရနံထွက် ပစည်း
ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်(က) ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆံုးေကာင်းပိုင်ရှင၏
် ကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊
( ခ)

ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆံုးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ
နယ်ေြမ ရဲစခန်း၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

( ဂ)

ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆံုးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း မိနယ်အုပ်ချပ်
ေရးမှး၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

(ဃ) သက်တမ်းတိုးပီးသိုေလှာင်ခွင့်လိုင်စင်မူရင်းှင့်မိတ၊
(င)

သက်တမ်းတိုးပီး

တင်/ချဆိပ်ခံတံတား(Jetty)ှင့ပ
် တ်သက်၍ခွင့ြ် ပချက်

(သို) လိုင်စင်မူရင်း/မိတ၊
၂၄။

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပျက်စီး သိုမဟုတ်

ေပျာက်ဆံုး၍ မိတမှန်ထုတ်ယူခွင်ြ့ ပပါရန် ေလာက်ထားလာမအားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်
ှင်က
့ ိုက်ညီမရှိပါက မိတမှန် ထုတ်ေပးမည်။
ကန်သတ်
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၂၅။

ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ်ေရေကာင်း) တင်သွငး် ၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖးြခင်း

လိုင်စင် ပျက်စီး သိုမဟုတ် ေပျာက်ဆံုး၍ မိတမှန်ထုတ်ေပးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ သတ်မှတ်
ထားသည့်

ကျသင့်ေသာအခေကးေငွများကို

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီး

ဌာနသို ေပးသွငး် ရမည်။
ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း
၂၆။

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း၂မျိးရှိပါသည်−
(က)

အမိန်၊န်ကားချက်၊

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအားေဖာက်ဖျက်

ကျးလွန်ြခင်း ေကာင့်ေရနံှင်ေ
့ ရနံထွက်ပစည်းဆိုင်ရာဥပေဒအရ လိုင်စင်
ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း၊
(ခ)
၂၇။

လုပ်ငန်းရှင်၏လိုအပ်ချက်အရလိုင်စင်ယာယီပိတ်သမ
ိ ်းြခင်း၊

အမိန်၊ န်ကားချက်၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်

ြခင်းေကာင့် ေရနံှင်ေ
့ ရနံထွက်ပစည်းဆိုငရ
် ာဥပေဒအရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သမ
ိ ်းြခင်း−
(က)

မီးလန်မြဖစ်ပွားပါက ေရနံှင့်ေရနံထွက်ပစည်းဆိုင်ရာဥပေဒ ၃၄(ဂ)အရ
ပထမအကိမ်ြဖစ်လင် ၃ လ၊ ဒုတိယအကိမ်ြဖစ်လင် ၆ လ၊ တတိယ
အကိမ်ြဖစ်လင် ၁ ှစ်၊ လိုငစ
် င် ယာယီပိတ်သမ
ိ ်း အေရးယူရမည်။

(ခ)

မီးေလာင်မြ ဖစ်ပွားပါက ပထမအကိမ်ြဖစ်လင် ၆ လ၊ ဒုတိယ အကိမ်
ြဖစ်လင် ၁ ှစ်၊ တတိယအကိမ်ြဖစ်လင် ၁ ှစ်ှင့် ၆ လ၊ လိုငစ
် င်ယာယီ
ပိတ်သိမ်း အေရးယူရမည်။

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည်
လိုင်စင်(မူရင်း)များအားသိမ်းဆည်း၍ ံုးချပ်သုိေပးပိုရမည်။ ံုးချပ်သည်
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လိုင်စင် (မူရင်း) သိမး် ဆည်းထားစ်ကာလအတွငး် လိုင်စင်(မိတမှန်)
ထုတ်ေပးရမည်။
(ဃ)

ံုးချပ်သည်အနီးဆံုး လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံှင့် ေရနံထွက်
ပစည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝး
သို တင်ြပမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

(င)

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သမ
ိ ်းထားစ်အတွငး်

လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆံုးမည်

ဆိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆံုးရက်မတိုငမ
် ီ လုပ်ငန်းရှငသ
် ိုအေကာင်းကား၍
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းမြပဘဲ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ လိုငစ
် င်သက်တမ်း
တိုးြမင်ေ
့ ပးရမည်။
(စ)

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းကာလြပည့်ေြမာက်ရက်မတိုငမ
် ီ

သက်ဆိုင်ရာ

တိုငး် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိမှ ံုးချပ်သို တင်ြပ
ခွင့်ြပချက်ရယူပီး

ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပရန်

သင့်/မသင့်

ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆး

ရမည်။
(ဆ)

သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီပါက
ထုတ်ေပးရန်
ပိတ်သိမ်းကာလ

လိုင်စင်မူရင်းများ

ြပန်လည်ခွင့်ြပ

ှင့်လုပ်ငန်းြပန်လည်လုပ်ကိုငခ
် ွင်ြ့ ပရန်

လိုင်စင်ယာယီ

ြပည့်ေြမာက်ရက်မတိုင်မီ

ံုးချပ်သိုေထာက်ခံတင်ြပ

ရမည်။
(ဇ)

သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ြပင်ဆင်
ေစပီးမှ ေထာက်ခံတင်ြပရမည်။

(ဈ)

ံုးချပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရး
အရာရှိမှ ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆး၍ လိုငစ
် င်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပထုတ်
ေပးရန်ှင့် လုပ်ငန်း ြပန်လည်လုပ်ကိုငခ
် ွင်ြ့ ပရန် သတ်မှတ်ချက်များှင့်
ကန်သတ်
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ကိုက်ညီေကာင်း ေထာက်ခံတင်ြပလာပါက လိုငစ
် င်(မူရင်း)များ ြပန်လည်
ခွင့်ြပထုတ်ေပးပီး လုပ်ငန်းြပန်လည်လုပ်ကိုငခ
် ွင်ြ့ ပရမည်။
(ည)

ံုးချပ်သည် အနီးဆံုးလပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံှင့်ေရနံထွက်
ပစည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ အစည်း
အေဝးသို တင်ြပမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

၂၈။

လုပ်ငန်းရှင်၏ လိုအပ်ချက်အရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သမ
ိ ်းြခင်း−
(က) တိုးချဲြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲလိုသြဖင့်လိုင်စင်ယာယီပိတ်သမ
ိ း် ြခင်း
(၁) ေအာက်ပါအချက်အလက်များြဖင့် ေလာက်ထားရမည်−
(ကက)

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သမ
ိ ်းလိုသည့်အေကာင်းအရာ

(ခခ)

ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်လိုသည့်ေရနံဓာတ်ေငွရည်လုပ်ငန်း
အမျိး အစား

(ဂဂ)

တိုးချဲြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲလိုသည့်ပံုစံ (Layout Plan၊ Plot
Plan၊

Design

&

Detail

Drawing

အစရှိေသာ

တင်ြပရမည့D
် rawing များ၊ Specification များ)
(ဃဃ)

တည်ေနရာှင့် အကျယ်အဝန်း

(ငင)

တိုးချဲြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ
၏ ခွင့်ြပချက်

(စစ)
(၂)

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မည့်ကာြမင့်ချိန် Time Schedule

တိုးချဲြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲရန်
အေပမူတည်ပီး

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မည့်

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းကာလ
ကန်သတ်

ကာြမင့်ချိန်

သတ်မှတ်ရမည်။

ကန်သတ်
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အများဆံုး

၁

ှစ်အထိ

ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီး

ထပ်မံလိုအပ်ပါက

သက်တမ်းတိုးြမင်ခ
့ ွင့် ေလာက်ထားရမည်။
(၃) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိ

သည်လိုင်စင်(မူရင်း)များအားသိမ်းဆည်း၍
ံုးချပ်သည်

လိုငစ
် င်(မူရင်း)

ံုးချပ်သုိ

သိမ်းဆည်းထားစ်

ေပးပိုရမည်။
ကာလအတွင်း

လိုင်စင်(မိတမှန်) ထုတ်ေပးရမည်။
(၄)

ံုးချပ်သည်

အနီးဆံုးလပ်စစ်ှင်စ
့ ွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊

ထွက်ပစည်းဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်းများ

ေရနံှင့်ေရနံ

ထိန်းသိမ်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ

အစည်းအေဝးသို တင်ြပမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
(၅) လိုငစ
် င်ယာယီပိတ်သမ
ိ ်းထားစ်အတွငး် လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆံုး
မည်ဆိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆံုးရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်းရှင်သုိ အေကာင်း
ကား၍

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းမြပဘဲ

သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ

လိုင်စင် သက်တမ်း တိုးြမင့်ေပးရမည်။
(၆) တိုးချဲြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲပီးပါက လုပ်ငန်းရှင်မှ လိုင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည်
ခွင့်ြပထုတေ
် ပးရန်ှင့် လုပ်ငန်းြပန်လည်လုပ်ကိုငခ
် ွင့်ြပရန် သက်ဆိုင်ရာ
တိုငး် ေဒသကီး / ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိ ံုးသိုေလာက်ထား
ရမည်။
(၇)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရး အရာရှိ
မှ ံုးချပ်သုတ
ိ င်ြပခွင့်ြပချက်ရယူပီး သတ်မှတ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီမရှိ/
မရှိ ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးရမည်။
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(၈)

သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီပါက လိုငစ
် င်မရ
ူ င်းများ ြပန်လည်ခွင်ြ့ ပ
ထုတ်ေပးရန်ှင့်

လုပ်ငန်းြပန်လည်

လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရန်

ံုးချပ်သုိ

ေထာက်ခံ တင်ြပရမည်။
(၉)

သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ြပင်ဆင်
ေစပီးမှ ေထာက်ခံတင်ြပရမည်။

(၁၀) ံုးချပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုငး် ေဒသကီး /ြပည်နယ်ကီးကပ် စစ်ေဆး
ေရးအရာရှိမှ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး၍ လိုင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည် ခွင်ြ့ ပ
ထုတ်ေပးရန်ှင့် လုပ်ငန်းြပန်လည် လုပ်ကိုငခ
် ွင့်ြပရန် သတ်မှတ်ချက်
များှင့်ကိုက်ညီေကာင်း ေထာက်ခံတင်ြပလာပါက လိုင်စင်(မူရင်း)
များြပန်လည်ခွင့်ြပထုတ်ေပးပီး

လုပ်ငန်းြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပ

ရမည်။
(၁၁) ံုးချပ်သည် အနီးဆံုး လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေရနံှင့်ေရနံ
ထွက်ပစည်းဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမး် ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးသိုတင်ြပမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
( ခ)

အြခားအေကာင်းကိစတစ်ခုခုေကာင့် လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း
(၁) ေအာက်ပါအချက်အလက်များြဖင့် ေလာက်ထားရမည်−
(ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သမ
ိ ်းလိုသည့်အေကာင်းအရာ
( ခ ခ ) လိုငစ
် င်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်ကာလ
(၂)

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်အေကာင်းအရာအား စိစစ်၍ ခွင့်ြပ
သင့်ပါက အများဆံုး ၆ လ ယာယီပိတ်သမ
ိ ်းခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီး ထပ်မံ
လိုအပ်ပါက သက်တမ်းတိုးြမင့်ခွင့်ေလာက်ထားရမည်။
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(၃) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိ
သည်လိုင်စင်(မူရင်း) များအားသိမ်းဆည်း၍ ံုးချပ်သို ေပးပိုရမည်။
ံုး ချပ် သည် လိုင်စ င်( မူ ရ င်း) သိမ်း ဆည်း ထားစ် ကာလအတွ င်း
လိုင်စင်(မိတမှန်) ထုတ်ေပးရမည်။
(၄) ံုး ချပ် သ ည် အနီး ဆံုး လပ် စ စ် ှ င့် စွ မ်း အင် ဝ န်ကီး ဌာန၊ ေရနံ ှ င့်
ေရနံထွက်ပစည်းဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝး သိုတင်ြပမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
(၅) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားစ်အတွငး် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆံုးမည်
ဆိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆံုးရက်မတိုငမ
် ီ လုပ်ငန်းရှင်သို အေကာင်းကား
၍ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းမြပဘဲ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ လိုင်စင်
သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးရမည်။
(၆) ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုပါက လု ပ် ငန်း ရှ င် မှ လို င် စ င် မူ ရ င်း များ ြပန်လည်
ခွင့်ြပထုတေ
် ပးရန်ှင့် လုပ်ငန်းြပန်လည်လုပ်ကိုငခ
် ွင့်ြပရန် သက်ဆိုင်ရာ
တိုငး် ေဒသကီး/ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိံုးသို ေလာက်
ထားရမည်။
(၇) သက်ဆိုင်ရာ တိုငး် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိမှ
ံုးချပ်သိုတင်ြပခွင်ြ့ ပချက်ရယူပီး သတ်မှတ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ/မရှိ
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရမည်။
(၈) သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပ
ထု တ်ေပးရန်ှင့်

လု ပ် င န်း ြပန်လ ည်လု ပ် ကုိင်ခွင့်ြပရန်

ေထာက်ခံတင်ြပရမည်။
ကန်သတ်
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(၉) သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ြပင်ဆင်
ေစပီးမှ ေထာက်ခံတင်ြပရမည်။
(၁၀) ံုးချပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုငး် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆး
ေရးအရာရှိမှကွငး် ဆင်းစစ်ေဆး၍ လိုငစ
် င်မူရင်းများ ြပန်လည်ခွင့်ြပ
ထုတ်ေပးရန်ှင့် လုပ်ငန်းြပန်လည် လုပ်ကိုငခ
် ွင့်ြပရန် သတ်မှတ်ချက်
များှင့်ကိုက်ညီေကာင်းေထာက်ခံတင်ြပလာပါက လိုင်စင်(မူရင်း)များ
ြပန်လည်ခွင့်ြပထုတ်ေပးပီး လုပ်ငန်းြပန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရမည်။
(၁၁) ံုးချပ်သည်

အနီးဆံုး

လပ်စစ်ှင်စ
့ ွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊

ေရနံှင့်

ေရနံထွက်ပစည်းဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးသိုတင်ြပမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
လိုင်စင်ရရှိသမ
ူ ျားလိုက်န ရမည့်စည်းကမ်းချက်များ
၂၉။

ေရနံဓာတ်ေငွရည် (ပင်လယ် ေရေကာင်း) တင်သွငး် ၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြဖးြခင်း

လိုင်စင် ရရှိထားသူများ လိုက်န ရမည့်စည်းကမ်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါ သည်(က) ဤလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိသည့်ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမဏီအဖွဲအစည်းမှ အပ
အြခားတစ်ဦးဦးသို ထပ်ဆင့်လဲေြပာင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မြပ၊ ထပ်ဆင့်လဲေြပာင်း
လိုပါက

လပ်စစ်ှင့စ
် ွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနသို

တင်ြပခွင့်ြပချက်ေတာင်းခံ

ရမည်။
( ခ)

ဤလုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုငမ
် 
 ှင့်သက်ဆိုင်မမရှိေစရ။
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( ဂ)

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်ိုင်ငံေတာ်မှ ြပဌာန်းထုတ်ြပန်ထားသည့် တည်ဆဲ
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊အမိန်ှင့
် န်ကားချက်များကို တိကျစွာလိုက်န ရ
မည်။

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ေလထု၊ ေြမထု၊ ေရထု ညစ်ညမ်းမမြဖစ်ေပေစရန်အတွက်
ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးအစီအမံများကို စနစ်တကျ
ေဆာင်ရက်ထားရှိရမည်။
(င)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်

(ပင်လယ်

ေရေကာင်း)

တင်သွငး် ၊

သိုေလှာင်၊

ြဖန်ြဖးြခင်း လိုငစ
် င် ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်န ရမည်။
(စ)

ိုငင
် ံ၏

စွမ်းအင်သံုးစွဲမတွငထ
် ည့်သွငး် တွက်ချက်ိုငရ
် န်အတွက်

ရရှသ
ိ ူ သည်မိမိတုက
ိ ုမဏီမှ
ဓာတ်ေငွရည်ပမာဏကို

လိုင်စင်

အမှန်တကယ်တင်သင
ွ ်းြဖန်ြဖးသည့် ေရနံ
သတ်မှတ်ထားေသာပံုစံအတိုင်းြဖည့်စွက်၍

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသိုလစ်ပံုမှန်ေပးပိုရမည်။
လစ်ေပးပိုြခင်းမရှိ

ေသာကုမဏီသိုလိုငစ
် င်သက်တမ်းတိုးခွင့်ြပမည်

မဟုတ်ပါ။
(ဆ) ေရနံဓာတ်ေငွရည် သိုေလှာင်ြဖန်ြဖးသည့်ေနရာ အေဆာက်အဦှင့် အသံုးြပ
ပစည်းများသည်စစ်ေဆးပီးေန က်မိမိသေဘာြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ တိုးချဲြခင်း
တိုအားမြပလုပ်ရ။ ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်တိုးချဲအစားထိုးြခင်းများ ြပလုပ်လို
ပါကေြပာင်းလဲလိုေသာ အေကာင်းြပချက်ှင့ေ
် ြပာင်းလဲမ ြပလုပ်မည့် အေန
အထားများ

အချက်အလက်များေဖာ်ြပ၍

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်

ေဆးေရးဦးစီးဌာနသိုစာြဖင့်ေလာက်ထား ခွင့ြ် ပချက် ရယူရမည်။

ကန်သတ်
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(ဇ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်သယ်ေဆာင်သည့်သေဘာမှ ေရနံဓာတ်ေငွရည်သုေ
ိ လှာင်
စခန်းရှိသိုေလှာင်ကန်များသို ေရနံဓာတ်ေငွရည်ချသည့်နည်းလမ်း (Unloading
Procedure)

ှင်ေ
့ ရနံဓာတ်ေငွရည်ြဖည့်တင်းသည့်နည်းလမ်း

Procedure)

တိုသည်

(Loading

ေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီြဖစ်ရမည်။
(ဈ)

ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံန်းှင်က
့ ိုက်ညီသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်
ကိုသာလိုငစ
် င်ရရှိသည့်ေနရာတွင် ြဖန်ြဖးေရာင်းချရမည်။ ေနရာအသစ်တွင်
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုပါက

လိုင်စင်အသစ်အား

ထပ်မံေလာက်ထားရမည်။

ြဖည့်တင်းပီးဆလင်ဒါများကိုမူေဈးကွက်သိုလွတ်လပ်စွာြဖန်ြဖးခွင့်ရှိသည်။
(ည) ေရနံဓာတ်ေငွရည်အမျိးအစားအလိုက်သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်၊ စံန်း
ှင့်

အညီထုတ်လုပ်ထားသည့်ေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုးများြဖင့်သာ

ြဖန်ြဖး

ေရာင်းချ ရမည်။
(ဋ)

အသံုးြပေသာေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုးများသည် ထုတလ
် ုပ်သည့်ေနမှ ၅ ှစ်
ြပည့်လင်လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှခွင့်ြပထားေသာ

ေရနံဓာတ်ေငွ

ရည်အိုးတပ်ဆင်ြခင်းှင့်စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုငခ
် ွင့ရ
် ရှိထားသူထံတွင်
ြပန်လည်စစ်ေဆးရမည်ြဖစ်ပါသည်။၎င်းေန က်တွင်၂ှစ်တစ်ကိမ်ထပ်မံစစ်
ေဆးခံရမည်။
(ဌ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုးများကိုစနစ်တကျသယ်ေဆာင်ိုငရ
် န်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကီးဌာနမှ

ေရနံဓာတ်ေငွရည်အိုးသယ်ေဆာင်ခွငလ
့် ိုင်စင်ရရှိထားသည့်

ယာ်ြဖင့် သာသယ်ေဆာင်ရမည်။
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(ဍ)

LPG Cylinder ြဖင့်ြဖည့်တင်းေရာင်းချပါက ြဖည့်တင်းြခင်း၊ သယ်ေဆာင်
ြခင်း၊ေရေြပာင်းြခင်းများြပလုပ်ရာတွင် ထိခိုက်မေကာင့်မီးပွင့်၊ မီးပွားများ
မြဖစ်ေစရန်အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ရမည်။

(ဎ)

LPG Cylinder များကိုပစ်ချြခင်း၊လှိမ့်ချြခင်းမြပလုပ်ရ။ LPG Cylinder များကို
ေထာင်လျက်အေနအထားြဖင့်သာြဖည့်တင်းသယ်ေဆာင်ေရေြပာင်းရမည်။

(ဏ) အြခားမီးေလာင်လွယ်ေသာပစည်းများှင့် တွဲဖက်၍ သိုေလှာင်ေရာင်းချြခင်း
လံုးဝမြပလုပ်ရ။
(တ)

ေရနံဓာတ်ေငွရည်အရည်အေသွးှင့အ
် ြခင်အတွယ်မှန်ကန်မရှိရမည်။
လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ တာဝန်ရှိသူများမှ အချိန်မေရးလာေရာက်စစ်ေဆး
ပါက

လိုအပ်သလိုအစစ်ေဆးခံိုငရ
် မည်ြဖစ်ပီး

အရည်အေသွးစစ်ေဆးမ

အတွက် ကျသင့်သည့်ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခများကို ကျခံေပးရမည်။
(ထ) ေရနံဓာတ်ေငွရည်ယိုစိမ့်မကိုသိရှိိုငရ
် န် ဓာတ်ေငွယိုစိမ့်မ တိုင်းတာသည့်
ကိရိယာ (Gas Leak Detector) ှင့် ဓာတ်ေငွယိုစိမ့်မ အချက်ြပကိရိယာ
(Gas Leak Alarm)များ ထားရှိေဆာင်ရက်ရမည်။
(ဒ)

လံု ခံေရးှင့မ
် ီးေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် လိုအပ်သည့် အစီအမံများ
ြပည့်စံုစွာ စီမံေဆာင်ရက်ထားရှိရမည်။ မီးသတ်ေဆးဘူးများ၊ သတိေပး
ဆိုင်းဘုတ်များ ထားရှိရမည်။

(ဓ)

မီးသတ်ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မများအား တစ်လတစ်ကိမပ
် ံုမှန်ြပလုပ်၍ လုပ်ငန်း
တာဝန်ခွဲေဝမမှတ်တမ်းထားရှိရပါမည်။ မီးေဘးအရာယ်ြဖစ်ပွားပါက အေရးေပ

ကန်သတ်
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ေဆာင်ရက်ရန်၊ ဆက်သယ
ွ ်ရန်လုပ်ငန်းစ်များ၊ စီမံချက်များ ေရးဆွဲန်ကား
ထားရှိရမည်။
(န)

ဝန်ထမ်းများအားလုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိေစရန်ှင့် ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်း
စွကိုင်တွယ်အသံုးြပနည်းကိုေလ့ကျင့်သင်ကားေပးထားရမည်။

(ပ)

ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းမျ်း၊စည်းကမ်းချက်များှင့် ကိုက်ညီမရ/ှိ
မရှိကိုေရနံထွက်ပစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိပုဂိလ်များ
အချိန်မေရးဝင်ေရာက်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိပီးဝင်ေရာက်စစ်ေဆးသည့်အခါလိုအ
ပ်သည့်အကူအညီများေပးပီးအစစ်ေဆးခံရမည်။

(ဖ)

ှ စ်စ ်လို င်စ င် သက် တ မ်း ကု န်ဆံုး ရက် မ တို င် မီ အ ပီး

ေဆာင်ရ က် ရန် ှင့်

သက်တမ်းတိုးရန် ပျက်ကွက်ပါက ေရနံှင့ေ
် ရနံထွက်ပစည်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ
အရအေရးယူြခင်းခံရမည်။

လိုင်စင်ပျက်စီးေပျာက်ဆံုးမများအား

လိုငစ
် င်

အသစ် ထပ်မံထုတ်ယူြခင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေကးများ
ေပးေဆာင်ရမည်။
(ဗ)

လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုငစ
် င်ရရှိထားသူသည်(၆)လအတွငး်

လိုင်စင်ကိုအသံုးြပ၍

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိလင် ထုတ်ေပးထားေသာလိုင်စင်အားြပန်လည်
ပိတ်သိမ်းမည်ြဖစ်သည်။
(ဘ) အထက်ေဖာ်ြပပါ လိုက်န ရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်န ေဆာင်ရက်
ရန်ပျက်ကွက်ပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းစသည့်
ြပစ်ဒဏ်များကို ခံရမည့်အြပင်လိုအပ်ပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူြခင်း
ခံရမည်။
ကန်သတ်
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ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ
၃၀။

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်−
(က)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/

အဖွဲေခါင်းေဆာင်

ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိ
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/

အဖွဲဝင်

ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိုးံ ရှိ
စစ်ေဆးေရးဌာနတာဝန်ခံအရာရှိ
(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ တိုငး် ေဒသကီး/
ြပည်နယ်ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိုးံ ရှိ
အင်ဂျင်နီယာဌာနတာဝန်ခံ အရာရှိ

ကန်သတ်

အဖွဲဝင်

