ကန့သ
် တ်

LPG (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန့ြ် ဖူဵြြင်ဵလိုင်စင်ဆုင
ိ ်ရာ
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (SOP)
အေြြြဳသတ်မှတ်ြျက်မျာဵ
၂။

ေောက်ပါေတိုင်ဵဖဖစ်ပါသည်−
(က) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ်ေနရာသည်
သင်ဴေလျော်ေသာ

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရန်

ေနရာဖဖစ်ပပီဵသိုေလှောင်ဖြင်ဵ၊

ကိုင်တွယ်ေသုဳဵဖပုဖြင်ဵနှေင်ဴ

ဖပုဖပင်ထိန်ဵသိမ်ဵဖြင်ဵ (Storage, Handling and Maintenance) တို့ ေတွက်
ေဘဵေန္တရာယ်ကင်ဵရှေင်ဵရန်လုဳေလာက်ေသာေကျေယ်ေဝန်ဵရှေိရမည်။
(ြ)

တည်ေဆာက်မည်ဴသိုေလှောင်ကန်ောဵ

သယဳဇာတနှေငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ြွင်ဴဖပုြျေက်ရယူတည်ေဆာက်ရမည်။
(ဂ)

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မညဴ်

သိုေလှောင်ကန်သည်

ေသစ်ဖဖစ်ရမည်ဖဖစ်ပပီဵ

နိုင်ငဳတကာစဳြျေန်ိ စဳညွှန်ဵ ASME Boiler and Pressure Vessel Code
Section

VIII

Division

1

ဓာတ်ေငွ့ရည်ဆိုင်ရာစည်ဵမျေဉ်ဵပါ

ပါသတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵ

သို့မဟုတ်

သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ်

ေရနဳ

ကိုက်ညီသညဴ်

သိုေလှောင်ကန်မျောဵဖဖစ်ရမည်။
(ဃ) သွယ်တန်ဵတပ်ဆင်မည်ဴ ပိုက်လိုင်ဵနှေငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵသည် ေသစ်ဖဖစ်
ရမည်ဖဖစ်ပပီဵ

နိုင်ငဳတကာစဳြျေန်ိ စဳနှုန်ဵမျောဵ(သို့မဟုတ်)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်

ဆိုင်ရာ စည်ဵမျေဉ်ဵပါ သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေင်ဴကိုက်ညီရမည်။
(င)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်မည်ဴေနရာသည်

မျေက်နှောစာေကျေယ်ေဝန်ဵမှောေနည်ဵဆုဳဵ

၁၀၀ေပရှေိပပီဵ ဧရိယာမှောေနည်ဵဆုဳဵစတုရန်ဵေပ၂၀,၀၀၀(နှေစ်ေသာင်ဵစတုရန်ဵေပ)
ြန့်ရှေိရမည်။ သိုေလှောင်ကန်ပမာဏေေပါ်လိုက်၍ ထာဵရှေိရမည်ဴေကွာ ေေဝဵ
ေတိုင်ဵေကျေယ်ေဝန်ဵလည်ဵတိုဵဖမှငဴ်ေဖပာင်ဵလဲသွာဵမည်ဖဖစ်သည်။
ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်

1
(စ)

NFPA 58 (2016)Table 6.4.1.1နှေင်ဴ API 2510(2011)Table 1 ေရေောက်ေဖာ်ဖပ
ပါေကွာေေဝဵေတိုင်ဵတည်ေဆာက်သွာဵရမည်ဖဖစ်ပါသည်-

စဉ်

ေဖမေပါ်ကန်နှေင်ဴ

ေဖမေောက်ကန်နှေင်ဴ

သိုေလှောင်ကန် တစ်လုဳဵစီ၏

ေေဆာက်ေဦ/

ေေဆာက်ေဦ/

ေရဝင်ဆဳဴထုထည်ပမာဏ(ဂါလန်)

ခြဳစည်ဵရိုဵကကာဵ

ခြဳစည်ဵရိုဵကကာဵ

ေနည်ဵဆုဳဵ

ေနည်ဵဆုဳဵ ေကွာေေဝဵ(ft)

ေကွာေေဝဵ(ft)
၁။

၅၀၁ မှေ ၂,၀၀၀ (၁ ~ ၅ တန်)

၂၅

၁၀

၂။

၂,၀၀၁ မှေ ၃၀,၀၀၀ (၅ ~ ၇၅ တန်)

၅၀

၁၀

၃။

၃၀,၀၀၁ မှေ ၇၀,၀၀၀ (၇၅ ~ ၁၇၅ တန်)

၇၅

၅၀

၄။

၇၀,၀၀၁ မှေ ၉၀,၀၀၀ (၁၇၅ ~ ၂၂၅ တန်)

၁၀၀

၅၀

၅။

၉၀,၀၀၁ မှေ ၁၂၀,၀၀၀ (၂၂၅ ~ ၃၀၀ တန်)

၁၂၅

၅၀

၆။

၁၂၀,၀၀၁ မှေ ၂၀၀,၀၀၀ (၃၀၀ ~ ၅၀၀ တန်)

၂၀၀

၅၀

၇။

၂၀၀,၀၀၁ မှေ ၁,၀၀၀,၀၀၀ (၅၀၀ ~ ၂၅၀၀ တန်)

၃၀၀

၅၀

၈။

၁,၀၀၀,၀၀၀ နှေင်ဴေထက်

၄၀၀

၅၀

(၂၅၀၀ တန်နှေင်ဴေထက် )

(ဆ) သိုေလှောင်ကန်တစ်ြုနှေင်ဴတစ်ြုေကွာေေဝဵ၊ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ကန်
နှေင်ဴ

ေဖြာဵစက်သုဳဵဆီသိုေလှောင်ကန်မျောဵ၏

Standard

2510

ေကွာေေဝဵသည်

API

တွင်ပါဝင်သည်ဴလုဳခြုဳမှုေတွက်ရှေိရမည်ဴေကွာေေဝဵ

(Safety Distance) ေတိုင်ဵတည်ေဆာက်ထာဵရှေိရမည်။
(ဇ)

၄.၅ မက်ထရစ်တန်ထက်ပိုမိုေသာ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ကန်သည်
ေိမ်ရာစြန်ဵ၊ ေကျောင်ဵ၊ ေဆဵရုဳ၊ ယဉ်ေကျေဵမှုေေမွေနှေစ်နှေင်ဴ ဘာသာေရဵ
ဆိုင်ရာ ေေဆာက်ေဦမျောဵ၊ ေဈဵမျောဵ၊ ရုဳဵမျောဵေနီဵတွင်ရှေိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ
ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်

2
ဝန်ကကီဵဌာနမှေ သတ်မှေတ်ထာဵေသာ ေဘဵကင်ဵလုဳခြုဳသည်ဴ

ေကွာေေဝဵ

တွင်ရှေိရမည်။
(ဈ)

ေဆာက်လုပ်မည်ဴေနရာသည်

ပမို့ေစွန်ေဖျောဵ

လူေနပါဵေသာေနရာမျေုဵိ

ဖဖစ်ရမည်။ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵမွန်ပပီဵ လွယက
် ူေြျောေမွ့စွာ ဝင်ထွက်
သွာဵ လာနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။
(ည)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ကန်စြန်ဵ ေတွင်ဵေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သယ်ေဆာင်သညဴ်
ယာဉ်မျောဵေန္တရာယ်ကင်ဵရှေင်ဵစွာဝင်ထွက်သွာဵလာနိုင်ေသာ ေကျေယ်ေဝန်ဵရှေိ
သညဴ်ေဝင်/ ေထွက်လမ်ဵမျောဵထာဵရှေိရမည်။

(ဋ)

သိ ု ေလှေ ာ င်ကန်မ ျောဵတွ င ်

ေရနဳဓ ာတ် ေငွ ့ ရည် ေ မျေ ိုဵေစာဵနှေ င်ဴ

ဝင် ဆ ဳဴ

ပမာဏ(ဂါလန်/ MT)မျောဵကို သိသာထင်ရှောဵစွာ ေရဵသာဵေဖာ်ဖပထာဵရမည်။
(ဌ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေိုဵမျောဵကို စနစ်တကျေသယ်ေဆာင်နိုင်ရန်ေတွက် သက်
ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမှေ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေိုဵ သယ်ေဆာင်ြွင်ဴလိုင်စင်ရရှေိထာဵ
သည်ဴယာဉ်ဖဖင်ဴသာ သယ်ေဆာင်ရမည်။

(ဍ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် ဖဖန့်ဖဖူဵေရာင်ဵြျေဖြင်ဵလုပ်ငန်ဵတွင် ေသုဳဵဖပုသည်ဴ ေရနဳ
ဓာတ်ေငွ့ရည်ေိုဵ (LPG Cylinder) သည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ဆိုင်ရာ စဳြျေန်ိ စဳ
ညွှန်ဵမျောဵဖဖစ်သည်ဴ ISO 4706, ISO 22991, EN 1442 (သို့မဟုတ်) ယင်ဵတို့
နှေင်ဴေလာဵတူသည်ဴ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ဆိုင်ရာစဳြျေန်ိ စဳညွှန်ဵမျောဵနှေင်ဴ ထုတ်လုပ်
ထာဵသည်ဴ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေိုဵဖဖစ်ရမည်။

(ဎ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ြွင်ဴရရှေိသူသည် မူလလိုင်စင်ေလျှာက်
ထာဵသည်ဴေနရာတွင်သာ LPG Cylinder မျောဵဖဖည်ဴတင်ဵြွင်ဴရှေိပပီဵ ဖဖည်ဴတင်ဵ
ပပီဵ LPG Cylinder မျောဵကိုမူေဈဵကွက်သို့ လွတ်လပ်စွာဖဖန့်ဖဖူဵြွင်ဴ ရှေိသည်။

ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်

3
ေနရာေသစ်တွင်

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လိုပါက

လိုင်စင်ေသစ်ောဵထပ်မဳ

ေလျှာက်ထာဵရမည်ဖဖစ်ပါသည်။
(ဏ) တပ်ဆင်ေသုဳဵဖပုထာဵေသာ

လျှပ်စစ်နှေင်ဴပတ်သက်သည်ဴ

ေေဆာင် ပစ္စည်ဵကိရိယာမျောဵသည်

ဆက်စပ်ေသုဳဵ

Explosion Proof Type မျောဵဖဖစ်

ရမည်။
(တ)

ေေဆာက်ေဦတိုင်ဵတွင်

မိုဵကကိုဵနှေင်ဴတည်ပငိမ်လျှပ်စစ်ေကကာင်ဴ

ေန္တရာယ်

မဖဖစ်ပွာဵ ေစရန်ေတွက်မိုဵကကိုဵလွှဲမျောဵ၊ Earth ကကိုဵမျောဵဖပည်ဴစုဳစွာ တပ်ဆင်
ထာဵရှေိရမည်။
(ထ) မီဵေဘဵေန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵေတွက် ဖပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ မီဵသတ်
ဦဵစီဵဌာန၏ ြွင်ဴဖပုြျေက်ရယူ တည်ေဆာက်ရမည် ဖဖစ်ပါသည်။
(ဒ)

မီဵေဘဵေန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်ေရဵေတွက် မီဵသတ်ေဆဵဘူဵ၊ မီဵသတ်ေရကန်၊
မီဵသတ်ေရပန့်မျောဵနှေင်ဴ လိုေပ်သည်ဴ မီဵေဘဵေန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ
မျောဵကို

မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏

ညွှန်ကကာဵြျေက်မျောဵေတိုင်ဵ

ဖဖည်ဴတင်ဵ

တည်ေဆာက် သွာဵရမည်။
(ဓ)

မီဵေဘဵေန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်ေတွက်

ေသုဳဵဖပုေသာပစ္စည်ဵ

(Material)

မျောဵသည် နိုင်ငဳတကာ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သုဳဵပစ္စည်ဵမျေုဵိ ဖဖစ်ရမည်။
(န)

ဖဖည်ဴတင်ဵပပီဵေသာ LPG Cylinder မျောဵနှေင်ဴ ေိုဵြွဳမျောဵောဵ သီဵဖြာဵေေဆာက်ေဦ
ဖဖင်ဴ ြွဲဖြာဵထာဵရှေိရပါမည်။ ထာဵရှေိေသာ ေေဆာက်ေဦမျောဵတွင် Gas Leak
Detector မျောဵ Water Spray System မျောဵ တပ်ဆင်ထာဵရှေိရပါမည်။

(ပ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ပိုက်လိုင်ဵမျောဵ၊

ေရလိုင်ဵမျောဵနှေင်ဴ

မီဵသတ်လိုင်ဵမျောဵောဵ

စနစ်တကျေ ေေရာင်ြွဲဖြာဵ သတ်မှေတ်ထာဵရှေိရပါမည်။
(ဖ)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြွင်ဴရရှေိသူမျောဵသည် လိုင်စင်ပါ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမညဴ်
စည်ဵကမ်ဵြျေက်မျောဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵေဖပင် လျှပ်စစ်နှေငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵ
ဌာန၊

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှေ

လိုေပ်ြျေက်ေရ

ေြါောဵေလျော်စွာထုတ်ဖပန်ေသာစည်ဵကမ်ဵြျေက်မျောဵကိုလိုက်နာေဆာင်ရွက်
ရမည်။

ကန့သ
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လိုင်စင်အဆိုြပုေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ
၃။

ေောက်ေဖာ်ဖပပါစာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျောဵ ဖပည်ဴစုဳစွာဖဖငဴ် လျှပ်စစ်နှေငဴ်

စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သို့ေဆိုဖပုေလျှာက်
ထာဵရမည်(က)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ဖပည်နယ်ေစိုဵရေဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်
ရန် မရှေိေကကာင်ဵေထာက်ြဳြျေက်၊

(ြ)

လိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵသူ၏ (၂×၁.၅)လက်မဓာတ်ပုဳ၊ ေမည်နှေင်ဴနိုင်ငဳသာဵ
စိစစ်ေရဵကတ်ဖပာဵ မိတ္တူ၊ကုမ္ပဏီ၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵဖဖစ်ပါကကုမ္ပဏီ၊ ေဖွဲ့
ေစည်ဵဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်မှုသက်ေသြဳလက်မှေတ်မိတ္တူ၊

(ဂ)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်ဵနဳပါတ်၊ E.mail နှေငဴ် Fax

(ဃ)

လုပ်ကိုင်လိုသည်ဴေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်လုပ်ငန်ဵေမျေုဵေစာဵ
ိ

(င)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လိုသညဴ်တည်ေနရာ

(စ)

တည်ေနရာနှေငဴ်ေကျေယ်ေဝန်ဵ၊ ေကွက်ြျေပုဳစဳ(Layout Plan)
(၁)
မျောဵ၊

Layout Plan တွင် Cylinder Filling Station၊ Pump House
ေဖမေပါ်/ေဖမေောက်

ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွဲရမည်။
ေရစင်၊

မီဵစက်ရုဳ၊

သိုေလှောင်ကန်မျောဵ၊
ရုဳဵေေဆာက်ေေုဳ၊

သိုေလှောင်ရုဳတက
ို့ ိုလည်ဵ

မီဵသတ်ေုတ်ေရကန်၊
ဝန်ထမ်ဵနာဵေနေဆာင်၊

တည်ေဆာက်မည်ဆိုပါက

ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွဲရမည်။ ပတ်လည်ေနီဵ ပတ်ဝန်ဵကျေင်ရှေိ ေေဆာက်ေေုဳ၊
လမ်ဵ၊

ေနေိမ်စသည်တက
ို့ ို

ဖပည်ဴဖပည်ဴစုဳစုဳ

ေမျောဵဖပည်သူသွာဵလမ်ဵမကကီဵမျောဵ၊
ဖမစ်ေြျောင်ဵစသည်တို့ရှေိေနပါက
ကန့သ
် တ်

ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွဲရမည်။

လမ်ဵသွယ်မျောဵ၊

မီဵရထာဵလမ်ဵ၊

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵပါဝင်ေနသည်ဴ

ေေန
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ေထာဵဖဖင်ဴ ေရဵဆွဲရမည်။ Layout Plan ောဵ A1 (သို့မဟုတ်) A2 ေရွယ်
ေစာဵ စာရွက်ဖဖင်ဴေရဵဆွဲရမည်။ Safety Distance မျောဵ၊ ေကွာေေဝဵ
မျောဵ၊ ေတိုင်ဵေတာမျောဵ ကိုနှေစ်မျေုဵလု
ိ ဳဵစေကဵကိုက် ထင်ရှောဵစွာေဖာ်ဖပ
ထာဵရမည်။Dimension Unit ောဵ SI Unit၊ FPS Unit (၂)မျေုဵစလု
ိ
ဳဵ ေဖာ်ဖပ
ရမည်။
(၂)

Layout Plan တွင်ရပ်ညွှန်ဵပါရှေိရမည်ဖဖစ်ပပီဵ Drawing Title၊ ကုမ္ပဏီ

ေမည်၊ လိပ်စာေဖပည်ဴေစုဳ၊ စေကဵ၊ ေရဵဆွဲသူေမည်၊ ရက်စွဲတို့ဖပည်ဴစုဳစွာ
ေဖာ်ဖပထာဵေသာ Title Blockပါရှေိရမည်။
(ဆ)

သိုေလှောင်ကန်ေေရေတွက်နှေင်ဴ

ဝင်ဆဳဴပမာဏ

(

ဂါလန်

သို့မဟုတ်

မက်ထရစ်တန်)
(ဇ)

ေသုဳဵဖပုမညဴ်သိုေလှောင်ကန်၏ စဳြျေန်ိ စဳညွှန်ဵ Standard & Code၊ ေေသဵ
စိတ်ဒီဇိုင်ဵနှေငဴ်

ေြျေက်ေလက်မျောဵ၊

ပိုက်နှေငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏

စဳြျေန်ိ စဳညွှန်ဵမျောဵ (Standard & Code)နှေငဴ်တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ဖြင်ဵ
ဆိုင်ရာ ေြျေက်ေလက်မျောဵ၊
(ဈ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ကန်၊

ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှေငဴ်

ပိုက်လိုင်ဵ

စနစ်မျောဵ တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက်မှုဖပ ေဖမပုဳကာဵြျေပ်(Schematic Drawing)၊
Isometric Drawing
(၁)

LPG Pipe Line မျောဵောဵ Liquid Line ောဵ ေဖပာေရာင်၊

Vapour Line ောဵ ေဝါေရာင်(သို့မဟုတ်) လိေမ္မော်ေရာင်ြွဲဖြာဵသတ်မှေတ်
ရမည်။ Air Line၊ Instrument Signal Line မျောဵကို မတူညီေသာ ေေရာင်
မျောဵဖဖငဴ် ြွဲဖြာဵေရဵဆွဲရမည်။
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(၂)

Drawing မျောဵတွင်ေသုဳဵဖပုသည်ဴ Instrument သေကေတမျောဵ

ောဵမှေန်ကန်စွာေဖာ်ဖပထာဵရမည်။

Drawing

မျောဵတွင်ေဖာ်ဖပထာဵ

ေသာနဳပါတ်မျောဵနှေင်ဴ Label မျောဵကိုက်ညီမှုရှေိရမည်။
(၃)

Storage Tank နှေငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ Pipeline မျောဵ၊

ေသုဳဵဖပုသညဴ် Valve မျောဵ၊ Pressure/ Temperature Gauge စေသာ
ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵောဵလုဳဵကို

Size၊

Material၊

Specification

ဖပညဴ်စုဳစွာေဖာ်ဖပရမည်။ (ဥပမာ- 2" Carbon Steel Pipe SCH80, 2"
Check Valve, FlG 20K)
(ည)

Water Spray System for LPG Tank (ISO View) Drawing

(ဋ)

တည်ေဆာက်မညဴ် သိုေလှောင်ရုဳ၊ ေေဆာက်ေဦမျောဵ၏ Detail Design
Drawing
(၁)

ေရှေ့၊ ေနာက်၊ ေဘဵ၊ ေေပါ်မှေ ဖမင်ရပုဳ၊ ဖဖတ်ပိုင်ဵပုဳ (Section)မျောဵ

ကိုေဖာ်ဖပရမည်။

ေေဆာက်ေေုဳ၊

သိုေလှောင်ရုဳတို့တွင်ရှေိေသာ

ေစိတ်

ေပိုင်ဵ မျောဵနှေင်ဴ ေသုဳဵဖပုသည်ဴပစ္စည်ဵေမျေုဵေစာဵမျေ
ိ
ာဵ (M.S, C.G.I, Angle
Iron,

Concrete

ေေရာ၊

Plaster

ေေရာစသည်မျောဵ)

ကိုပုဳတင
ွ ်

ေေသဵစိတ်ေဖာ်ဖပရမည်။
(ဌ)

တင်ဖပသညဴ်

Drawing

မျောဵောဵလုဳဵကို

A1 or

A2

ေရွယ်ေစာဵ

စာရွက်ဖဖင်ဴေရဵဆွဲရမည်။ Schematic Drawing၊ Isometric Drawing၊
Water Spray System for LPG Tank (ISO View) Drawing မှေလွဲ၍
ကျေန်တင်ဖပ

Drawing

ောဵလုဳဵကို

စေကဵကိုက်ေရဵဆွဲတင်ဖပရမည်။

Dimension Unit ောဵ SI Unit၊ FPS Unit (၂)မျေုဵစလု
ိ
ဳဵေဖာ်ဖပရမည်။
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Drawing ောဵေတည်ဖပုထာဵသညဴ် Registered Senior Engineer
(သို့မဟုတ်) Professional Engineer လက်မှေတ်/တဳဆိပ်တဵုဳ ပါရှေိရမည်။
(ဍ)

ေသုဳဵဖပုမညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵေတွက်Material list and Certificate

(ဎ)

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မညဴ်ကုမ္ပဏီ၏ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ ေြျေက်ေလက်မျောဵ
(Profile)၊လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳ၊

(ဏ)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ်ေစီေစဉ်နှေငဴ်

လုပ်ငန်ဵစတင်လည်ပတ်နိုင်မညဴ်

ြန့်မှေန်ဵရက်စွဲ၊
(တ)

ေဖမပိုင်ဆိုင်ေကကာင်ဵေေထာက်ေထာဵ သို့မဟုတ် ေဖမသုဳဵစွဲနိုင်ေကကာင် ဵ
ေေထာက်ေထာဵ၊

(ထ)

တည်ေဆာက်မည်ဴ ေဖမေနရာေေထာက်ေထာဵ ေဖမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅) နှေင်ဴ
(၁၀၆) မိတ္တူနှေင်ဴေတိုင်ဵေတာ ေကျေယ်ေဝန်ဵ၊

(ဒ)

သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵေဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် /ေထာက်ြဳြျေက်

(ဓ)

သက်ဆိုင်ရာမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေထာက်ြဳြျေက်

(န)

သက်ဆိုင်ရာဖပည်တွင်ဵေြွန်မျောဵဦဵစီဵဌာန၏

ေြွန်ကင်ဵရှေင်ဵေကကာင်ဵ

ေထာက်ြဳြျေက်
(ပ)

ေဆိုဖပုေလျှာက်ထာဵစဉ်ကာလေတွင်ဵ ဌာနကေတည်မဖပုေသဵမီကကိုတင်
တည်ေဆာက်မှုမဖပုေကကာင်ဵ ကတိဝန်ြဳြျေက်။

(ဖ)

လိုေပ်ြျေက်ေရ ထပ်မဳေတာင်ဵြဳသညဴ်ေေထာက်ေထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ
မျောဵ။
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၄။

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်)

တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင် ေလျှာက်ထာဵမှုကိုစိစစ်ပပီဵ ြွင်ဴဖပုဖြင်ဵ သို့မဟုတ်
ဖငင်ဵပယ်ဖြင်ဵဖပုနိုင်သည်။ ေကယ်၍ ေလျှာက်ထာဵမှုကိုဖငင်ဵပယ်ြဲဴလျှင် မည်သည်ဴေေကကာင်ဵ
ေကကာင်ဴ ဖငင်ဵပယ် ေကကာင်ဵ ေလျှာက်ထာဵသူထဳေေကကာင်ဵကကာဵမည်။
၅။

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵြျေုပ်သည် ေလျှာက်ထာဵြျေက်ေေပါ်

Designနှေငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵမျောဵစစ်ေဆဵဖြင်ဵ၊ ေလျှာက်လွှာတင်ဖပြျေက်ပါ ေြျေက်ေလက်မျောဵ
ကိုက်ညီမှုရှေိ/မရှေိကို ေဖမဖပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵသတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေင်ဴ ကိုက်ညီေကကာင်ဵေတွ့ရှေိ
ရပါက ေသုဳဵဖပုမညဴ် သိုေလှောင်ကန်၊ ပိုက်လိုင်ဵနှေင်ဴဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ စဳြျေန်ိ စဳညွှန်ဵမျောဵကို
လက်ြဳပါေကကာင်ဵ၊

တည်ေဆာက်မညဴ်ေကွက်ြျေပုဳစဳ(Layout

Plan)၊ေေသဵစိတ်ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳ

(Design & Detail Drawing)မျောဵောဵ ေတည်ဖပုပါေကကာင်ဵနှေငဴ် သက်ဆိုင်ရာြွငဴ်ဖပုမိန့်
မျောဵရယူပပီဵ

လိုေပ်သလိုဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန်ဖဖစ်ပါေကကာင်ဵ

ေလျှာက်ထာဵသူထဳ

ေေကကာင်ဵကကာဵမည်။
လိုင်စင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ၊စိစစ်ြြင်ဵနှင်ဴလိုင်စင်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ
၆။

ေပိုဒ် ၅ ပါ ေေကကာင်ဵကကာဵြျေက်ကို လက်ြဳရရှေိသူသည် သက်ဆိုင်ရာြွငဴ်ဖပု

မိန့်မျောဵရယူ ၍

တည် ေဆာက် တပ် ဆ င် ဖြင် ဵ လု ပ် င န် ဵမျောဵ၊

မျောဵောဵ

စတင် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

ေတည်ဖပု

ထာဵသညဴ်

စဳြျေန်ိ စဳညွှန်ဵမျောဵ၊

Engineering

လု ပ် င န် ဵ

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှေ

ေသုဳဵဖပုမညဴ်သိုေလှောင်ကန်၊ပိုက်လိုင်ဵနှေငဴ်

တည်ေဆာက်မညဴ်ေကွက်ြျေပုဳစဳ(Layout

ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏

Plan)၊ေေသဵစိတ်ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳ

(Design & Detail Drawing) မျောဵောဵေဖပာင်ဵလဲမည်ဆိုပါက ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ဖပ၍
ြွငဴ်ဖပုြျေက်ရယူေဆာင်ရွက် ရမည်။
၇။

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ဖြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၊ Engineering လုပ်ငန်ဵမျောဵောဵေဆာင်ရွက်

ပပီဵစီဵပါက ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵ လုပ်ငန်ဵ
ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်
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ေဆာင်ရွက်ရန်ေတွက်
စွာဖဖင်ဴ

ေောက်ေဖာ်ဖပပါ

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵ

စာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျောဵ

ကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ

ဦဵစီဵဌာန၊

ရုဳဵြျေုပ်သို့

ဖပည်ဴစုဳ

လိုင်စင်ြွငဴ်ဖပု

ထုတ်ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵရမည်(က)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵသို့မဟုတ်ဖပည်နယ်ေစိုဵရေဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵလုပ်
ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရန်ကန့်ကွက်ရန်မရှေိေကကာင်ဵေထာက်ြဳြျေက်၊

(ြ)

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနကေတည်ဖပုထာဵေသာ Drawing
မျောဵ(မူရင်ဵနှေငဴ်မိတ္တူ)တည်ေဆာက်မညဴ် ေကွက်ြျေပုဳစဳ (Layout Plan)၊
တည်ေဆာက်မညဴ် သိုေလှောင်ရုဳ၊ ေေဆာက်ေဦမျောဵ၏ Detail Design
Drawing မျောဵ၊ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ကန်၊ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှေငဴ်
ပိုက်လိုင်ဵစနစ်မျောဵတပ်ဆင်ေဆာင်ရွက်မှုဖပေဖမပုဳကာဵြျေပ်

(Schematic

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

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မှုမျောဵောဵစစ်ေဆဵဖြင်ဵေဆာင်ရွက် သညဴ်

ကုမ္ပဏီ

(Third Party Inspection Company) ဆိုင်ရာေြျေက်ေလက်မျောဵ (Profile)၊
လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳ၊
(ဃ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ကန်တည်ေဆာက်ရာတွင် လိုက်နာေသုဳဵဖပု
ထာဵေသာ စဳြျေန်ိ စဳညွှန်ဵ Standard & Code ေတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵ
သညဴ် Inspection Report ေဖပညဴ်ေစုဳ၊

(င)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ကန်ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ပိုက်လိုင်ဵကွန်ယက်
စနစ်နှေငဴ်

ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵောဵ

စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵထာဵသညဴ်

Third

Party Inspection ကုမ္ပဏီမှေ ထုတ်ေပဵသညဴ် Test Method တစ်ြုြျေင်ဵစီ
ေလိုက် Inspection Report မျောဵနှေငဴ် ေဘဵေန္တရာယ် ကင်ဵရှေင်ဵစွာ လိုင်စင်
ပါ လုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွက်နိုင်ေကကာင်ဵ ေထာက်ြဳ တင်ဖပစာ၊
(စ)

သယဳဇာတနှေငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏သိုေလှောင်ြွငဴ်
လိုင်စင်မူရင်ဵနှေငဴ် မိတ ၊
ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်
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(ဆ)

သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵေဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် /ေထာက်ြဳြျေက်
မူရင်ဵ/မိတ္တူ

(ဇ)

သက်ဆိုင်ရာမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေထာက်ြဳြျေက်မူရင်ဵ/မိတ္တူ

(ဈ)

သက် ဆိ ု င ် ရာဖပည် တွ င ် ဵ ေြွန ်မ ျော ဵဦဵစီ ဵ ဌာန၏ ေြွန ်က င် ဵ ရှေ င ် ဵေကကာင် ဵ
ေထာက်ြဳြျေက်မူရင်ဵ/မိတ္တူ(သို့မဟုတ်) ေြွန်ဆိုင်ရာသေဘာထာဵမှေတ်ြျေက်

(ည)

Operation Procedures၊ Maintenance Procedures၊

(ဋ)

Emergency

Respond

Plan(ERP)

နှေငဴ်

မီဵေဘဵေန္တရာယ်ကကိုတင်

ကာကွယမ
် ညဴ် ေစီေစဉ် (Fire Prevention Plan)
(ဌ)

ဝန်ထမ်ဵမျောဵောဵလုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျေင်မှုရှေိေစရန်နှေငဴ်ေဘဵေန္တရာယ်ကင်ဵရှေင်ဵ
စွာကိုင်တွယ်ေသုဳဵဖပုတတ်ေစရန်ေတွက်

စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရှေိမှုမျောဵ

(Training Program)
(ဍ)
၈။

လိုေပ်ြျေက်ေရထပ်မဳေတာင်ဵြဳသညဴ်ေေထာက်ေထာဵ၊စာရွက်စာတမ်ဵမျောဵ။

တည်ေဆာက်ပပီဵစီဵသညဴ်

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်

(နယ်စပ်)

တင်သွင်ဵ၊

သိုေလှောင်၊

ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ် တည်ေနရာနှေငဴ်သိုေလှောင်စြန်ဵောဵ သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ် စစ်ေဆဵေရဵေရာရှေိဦဵစီဵသညဴ် ကွင်ဵဆင်ဵ
စစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့မှေကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။

သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ်ကိုက်ညီမှုမရှေိေကကာင်ဵ

စစ်ေဆဵေတွ့ရှေိရပါက ဖပုဖပင်ေဆာင်ရွက်ေစပပီဵ ထပ်မဳကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။
၉။

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့မှေကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ လိုင်စင်ထုတ်ေပဵသင်ဴေကကာင်ဵ

ေထာက်ြဳတင်ဖပလျှင်

ရုဳဵြျေုပ်က

လျှပ်စစ်နှေငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊

ေစည်ဵေေဝဵသို့ တင်ဖပမည်။

ကန့သ
် တ်

ေမှုေဆာင်ေကာ်မတီ

ကန့သ
် တ်
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၁၀။

လျှပ်စစ်နှေငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊

ေမှုေဆာင်ေကာ်မတီေစည်ဵေေဝဵက

လိုင်စင်

ထုတ်ေပဵရန် သေဘာတူဆုဳဵဖဖတ်ပါက (၁)နှေစ်သက်တမ်ဵရှေိ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်)
တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင်ကို ထုတ်ေပဵမည်။
၁၁။

လိုင်စင်ရရှေိသူသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ကိုဖပည်ပမှေ LPG Bowser ဖဖငဴ်တင်သွင်ဵ

၍သိုေလှောင်ကန် (Storage Tank)နှေငဴ် သိုေလှောင်ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလုပ်ငန်ဵ လိုင်စင်နှေငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍
သတ်မှေတ်ထာဵသညဴ် ကျေသငဴ်ေသာေြေကကဵေငွမျောဵကို လျှပ်စစ်နှေငဴ်စွမ်ဵေင်

ဝန်ကကီဵဌာန၊

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။

လိုင်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြြင်ဵ
၁၂။

လိုင်စင်ရရှေိသူသည် လိုင်စင်စတင်ြွငဴ်ဖပုထုတ်ေပဵသညဴ်ရက်မှေစတင်၍ လိုင်စင်သက်တမ်ဵ

မကု န ် ဆ ု ဳ ဵ မီ ၂ လေတွ င ် ဵ လိ ု င ် စ င် သ က် တ မ် ဵ တိ ု ဵ ဖမှ င ဴ ် ြ ွ င ဴ ် ဖ ပုရန် ေလျှာက် လ ွှ ာ နှေ င ဴ ် ေတူ
ေောက်ေဖာ်ဖပပါ စာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျောဵ ဖပညဴ်စုဳစွာဖဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵ
ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်(က)

ပိုင်ရှေင်၏ ကိုယ်တိုင်ေရဵေလျှာက်လွှာမူရင်ဵ၊

(ြ)

လိုင်စင်ရရှေိသူ၏ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်မူရင်ဵနှေငဴ်မိတ္တူ၊ ကုမ္ပဏီဖဖစ်ပါက
ကုမ္ပဏီမှေတ်ပုဳတင်မူရင်ဵနှေငဴ်မိတ္တူ၊

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵေဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် /ေထာက်ြဳြျေက်
မူရင်ဵ/မိတ္တူ

(ဃ)

သက်ဆိုင်ရာမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေထာက်ြဳြျေက်မူရင်ဵ/မိတ္တူ

ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်
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(င)

သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်

ဖပည်တွင်ဵေြွန်မျောဵဦဵစီဵဌာန၏

ေြွန်ဆိုင်ရာ

သေဘာထာဵမှေတ်ြျေက် (သို့မဟုတ်) ေြွန်ကင်ဵရှေင်ဵေကကာင်ဵ ေထာက်ြဳ
ြျေက်မူရင်ဵ/မိတ္တူ
(စ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင်
မူရင်ဵ နှေငဴ်မိတ္တူ၊

(ဆ)

သယဳဇာတနှေငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ သက်တမ်ဵ
တိုဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ြွငဴ်လိုင်စင်မူရင်ဵနှေငဴ်မိတ္တူ၊

၁၃။

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်)

တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵဖြင်ဵေတွက် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ
စိစစ်ပပီဵ သတ်မှေတ် ြျေက်မျောဵ နှေငဴ်ကိုက်ညီမှုရှေိလျှင် လိုင်စင် သက်တမ်ဵ(၁)နှေစ်တဵို ဖမှငဴ်ေပဵမည်။
၁၄။

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင် သက်တမ်ဵ

တိုဵဖြင်ဵနှေင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍သတ်မှေတ်ထာဵသညဴ် ကျေသငဴ်ေသာေြေကကဵေငွမျောဵကို ေရနဳထွက်
ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။

ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲတိုဵြျဲ့တည်ေဆာက်ြြင်ဵ
၁၅။

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ကိုဖပည်ပမှေ

(Storage

Tank)နှေငဴ်

LPG

Bowser

ဖဖငဴ်တင်သွင်ဵ၍သိုေလှောင်ကန်

သိုေလှောင်ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလုပ်ငန်ဵောဵ

ဖပင်ဆင်ေဖပာင်ဵလဲတိုဵြျေ့ဲ

တည်ေဆာက် လိုပါက ေလျှာက်လွှာနှေငဴ်ေတူ ေောက်ေဖာ်ဖပပါစာရွက်စာတမ်ဵ ေေထာက်

ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်
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ေထာဵမျောဵဖပညဴ်စုဳစွာဖဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵ
ရမည်(က) ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင်
မူရင်ဵနှေငဴ် မိတ္တူ၊
(ြ)

သယဳဇာတနှေငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏သက်တမ်ဵ
တိုဵပပီဵ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ြွငဴ်လိုင်စင်မူရင်ဵနှေငဴ်မိတ္တူ၊

(ဂ)

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနက ေတည်ဖပုထာဵေသာ Drawing
မျောဵ (မူရင်ဵနှေငဴ်မိတ္တူ)၊ တည်ေဆာက်မညဴ် ေကွက်ြျေပုဳစဳ(Layout Plan)၊
တည်ေဆာက်မညဴ်သိုေလှောင်ရုဳ၊

ေေဆာက်ေဦမျောဵ၏

Detail

Design

Drawing မျောဵ၊ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှေငဴ်
ပိုက်လိုင်ဵစနစ်မျောဵ

တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက်မှုဖပေဖမပုဳကာဵြျေပ်

(Schematic

Drawing) ၊ Isometric Drawing၊Water Spray System for LPG Tank
(ISO View) Drawing၊
(ဃ) ဖပင်ဆင်ေဖပာင်ဵလဲတိုဵြျေဲ့လိုသညဴ် ေကွက်ြျေပုဳစဳ (Layout Plan)၊ဖပင်ဆင်
ေဖပာင်ဵလဲတိုဵြျေဲ့လိုသညဴ်

သိုေလှောင်ရုဳ၊ေေဆာက်ေဦမျောဵ၏

Detail

Design Drawing မျောဵ(မူရင်ဵ/မိတ္တူ)၊
(င)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ကန်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှေငဴ် ပိုက်လိုင်ဵစနစ်
မျောဵေဖပာင်ဵလဲလိုပါက ဖပင်ဆင်ေဖပာင်ဵလဲ တပ်ဆင်ထာဵသညဴ် Schematic
Drawing၊ Isometric Drawing၊ Water Spray System for LPG Tank
(ISO View) Drawingေသစ်မျောဵ (မူရင်ဵ/မိတ္တူ)၊

(စ)

လိုင်စင်ရရှေိပပီဵ

ဖဖန့်ဖဖူဵသိုေလှောင်စြန်ဵေေဟာင်ဵကို

တည်ေဆာက်ဖြင်ဵဖဖစ်ပါက

ေသစ်တည်ေဆာက်မညဴ်

ကန့သ
် တ်

တိုဵြျေဲ့/

ဖပုဖပင်/

ေေဆာက်ေေုဳ၊

ကန့သ
် တ်

14
သိုေလှောင်ကန်စသည်တ့ို၏Design Detail Drawing မျောဵနှေငဴ် Layout Plan
ေပါ်တွင် ေနီေေရာင်ဖဖင်ဴ ထပ်တိုဵ/ Proposal ဟုေရဵသာဵေဖာ်ဖပရမည်၊
(ဆ)

ေဖပာင်ဵလဲတည်ေဆာက်တပ်ဆင်မညဴ်ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာေြျေက်ေလက်
မျောဵ (Profile)၊လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳ၊

(ဇ)

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မှုမျောဵောဵ စစ်ေဆဵဖြင်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ် ကုမ္ပဏီ(Third
Party Inspection Company) ဆိုင်ရာေြျေက်ေလက်မျောဵ (Profile)၊
လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳ၊

(ဈ)

ေဖမဧရိယာတိုဵြျေဲ့တည်ေဆာက်ဖြင်ဵေတွက် ေဖမပိုင်ဆိုင်ေကကာင်ဵေေထာက်
ေထာဵ သို့မဟုတ် ေဖမသုဳဵစွဲနိုင်ေကကာင်ဵေေထာက်ေထာဵ၊

(ည)

တည်ေဆာက်မညဴ်ေဖမေနရာေေထာက်ေထာဵ ေဖမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅) နှေငဴ် (၁၀၆)
မူရင်ဵ၊မိတ္တူနှေငဴ်ေတိုင်ဵေတာေကျေယ်ေဝန်ဵ၊

(ဋ)

သိုေလှောင်မှုပမာဏ ဖပင်ဆင်ေဖပာင်ဵလဲဖြင်ဵ၊ ြွငဴ်ဖပုေဖမဧရိယာပမာဏ ဖပင်ဆင်
ေဖပာင်ဵလဲဖြင်ဵတိန
ု့ ှေငဴ်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ဖပည်နယ်
ေစိုဵရေဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှေိေကကာင်ဵ ေထာက်ြဳြျေက်။

(ဌ)

လိုေပ်ြျေက်ေရ ထပ်မဳေတာင်ဵြဳသညဴ်ေေထာက်ေထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ
မျောဵ။

၁၆။

ေလျှာက်ထာဵမှုောဵစိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ DIO ဦဵစီဵသညဴ် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵ

ေဖွဲ့မှေကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ်ကိုက်ညီမှေန်ကန်ပါက ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်
(နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵ လုပ်ငန်ဵောဵဖပင်ဆင်ဖြင်ဵ၊ တိုဵြျေဲ့တည်ေဆာက်
ဖြင်ဵောဵ ြွင်ဴဖပုမည်။

ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်
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၁၇။

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵ လုပ်ငန်ဵောဵ

ဖပင်ဆင်ေဖပာင်ဵလဲ တိုဵြျေဲ့ တည်ေဆာက်ဖြင်ဵနှေငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သတ်မှေတ်ထာဵသညဴ် ကျေသငဴ်ေသာ
ေြေကကဵေငွမျောဵကို ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။

ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ
၁၈။

ပိုင်ရှေင်ေမည်ေဖပာင်ဵလဲြွငဴ်ဖပုရန် ေလျှာက်လွှာနှေငဴ်ေတူ ေောက်ေဖာ်ဖပပါ စာရွက်

စာတမ်ဵေေထာက်ေထာဵမျောဵဖပညဴ်စုဳစွာဖဖငဴ် ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန
သို့ေလျှာက်ထာဵရမည်(က) ပိုင်ရှေင်ေမည်ေဖပာင်ဵလဲလိုသူ၏ (၂×၁.၅) လက်မဓာတ်ပုဳ၊ ေမည်နှေင်ဴ နိုင်ငဳသာဵ
စိစစ်ေရဵကတ်ဖပာဵမိတ္တူ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵဖဖစ်ပါကကုမ္ပဏီ၊
ေဖွဲ့ေစည်ဵဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်မှုသက်ေသြဳလက်မှေတ်မိတ္တူ၊
(ြ)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှေငဴ် တယ်လီဖုန်ဵနဳပါတ်၊

(ဂ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင်
မူရင်ဵနှေငဴ် မိတ္တူ၊

(ဃ) မူလပိုင်ရှေင်နှေငဴ် ပိုင်ရှေင်ေမည်ေဖပာင်ဵလဲလိုသူတ့၏
ို နှေစ်ဦဵသေဘာတူ စာြျေုပ်
စာတမ်ဵ ေေထာက်ေထာဵမူရင်ဵနှေငဴ် မိတ္တူ၊
(င)

သယဳဇာတနှေငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ေမည်ေဖပာင်ဵ
လဲပပီဵသညဴ်သိုေလှောင်ဖဖန့်ဖဖူဵေရဵစြန်ဵ၏
သိုေလှောင်ြွငဴ်လိုင်စင်မူရင်ဵနှေင်မ
ဴ ိတ္တူ၊

ကန့သ
် တ်

သက်တမ်ဵရှေိေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်
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၁၉။

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်)

တင်သွင်ဵ၊

သိုေလှောင်၊

ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင်

ပိုင်ရှေင်ေမည်ေဖပာင်ဵလဲေလျှာက်ထာဵ

မှုောဵစိစစ်၍ သတ်မှေတ်ြျေက်နှေငဴ် ကိုက်ညီမှုရှေိပါက ပိုင်ရှေင်ေမည်ေဖပာင်ဵလဲြွင်ဴဖပုမည်။
၂၀။

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင် ပိုင်ရှေင်

ေမည်ေဖပာင်ဵလဲသူက သတ်မှေတ်ထာဵသညဴ် ကျေသငဴ်ေသာေြေကကဵေငွမျောဵကို ေရနဳထွက်
ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ် စစ်ေဆဵ ေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်

(နယ်စပ်)

တင်သွင်ဵ၊

သိုေလှာင်၊

ြဖန့်ြဖူဵြြင်ဵ

လုပ်ငန်ဵအမည်

ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ
၂၁။

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵ လုပ်ငန်ဵေမည်

ေဖပာင်ဵလဲြွငဴ်ဖပုရန်

ေလျှာက်လွှာနှေငဴ်

ေတူ

ေောက်ေဖာ်ဖပပါ

စာရွက်စာတမ်ဵေေထာက်

ေထာဵမျောဵဖပညဴ်စုဳစွာဖဖငဴ် ေရနဳထွက် ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵ
ရမည်(က)

ပိုင်ရှေင်၏ ဓာတ်ပုဳနှေငဴ် နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်ဖပာဵမိတ္တူ၊

(ြ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင်
မူရင်ဵ၊ မိတ္တူနှေငဴ်သက်တမ်ဵတိုဵကတ်ဖပာဵမူရင်ဵ၊ မိတ္တူ

(ဂ)

သယဳဇာတနှေငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ေမည်ေဖပာင်ဵ
လဲပပီဵသညဴ်သိုေလှောင်ဖဖန့်ဖဖူဵေရဵစြန်ဵ၏
သိုေလှောင်ြွငဴ်လိုင်စင်မူရင်ဵနှေင်မ
ဴ ိတ္တူ၊

ကန့သ
် တ်

သက်တမ်ဵရှေိေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်

ကန့သ
် တ်
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၂၂။

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်)

တင်သွင်ဵ၊

သိုေလှောင်၊

ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵ

လုပ်ငန်ဵေမည်ေဖပာင်ဵလဲေလျှာက်ထာဵမှုောဵစိစစ်၍

သတ်မှေတ်ြျေက်နှေငဴ်ကိုက်ညီမှုရှေိပါက ေမည် ေဖပာင်ဵလဲြွင်ဴဖပုမည်။

ပျက်စီဵ သို့မဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှန်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ
၂၃။

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင် ပျေက်စီဵ

သို့မဟုတ် ေပျောက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှေန် ထုတ်ယူြွငဴ်ဖပုပါရန် ေလျှာက်လွှာနှေငဴ်ေတူ ေောက်ေဖာ်ဖပပါ
စာရွက်စာတမ်ဵ

ေေထာက်ေထာဵ

မျောဵဖပညဴ်စုဳစွာဖဖငဴ်

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်

စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်(က)

ပျေက်စီဵ သို့မဟုတ် ေပျောက်ဆုဳဵေကကာင်ဵပိုင်ရှေင်၏ကတိဝန်ြဳြျေက်မူရင်ဵ၊

( ြ)

ပျေက်စီဵ သို့မဟုတ် ေပျောက်ဆုဳဵသည်မှော မှေန်ကန်ေကကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ
နယ်ေဖမ ရဲစြန်ဵ၏ ေထာက်ြဳြျေက်မူရင်ဵ၊

( ဂ)

ပျေက်စီဵ သို့မဟုတ် ေပျောက်ဆုဳဵသည်မှော မှေန်ကန်ေကကာင်ဵ ပမို့နယ်ေုပ်ြျေုပ်
ေရဵမှေူဵ၏ ေထာက်ြဳြျေက်မူရင်ဵ၊

(ဃ)
၂၄။

သက်တမ်ဵတိုဵပပီဵသိုေလှောင်ြွင်ဴလိုင်စင်မူရင်ဵနှေင်မ
ဴ ိတ္တူ၊

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်)

တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင် ပျေက်စီဵ သို့မဟုတ် ေပျောက်ဆုဳဵ၍ မိတ္တူမှေန်
ထုတ်ယူြွငဴ်ဖပုပါရန်

ေလျှာက်ထာဵလာမှုောဵစိစစ်၍

သတ်မှေတ်ြျေက်နှေငဴ်ကိုက်ညီမှုရှေိပါက

မိတ္တူမှေန် ထုတ်ေပဵမည်။
၂၅။

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင် ပျေက်စီဵ

သို့မဟုတ်

ေပျောက်ဆုဳဵ၍

မိတ္တူမှေန်ထုတ်ေပဵဖြင်ဵနှေင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍

ကန့သ
် တ်

သတ်မှေတ်ထာဵသညဴ်

ကန့သ
် တ်
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ကျေသငဴ်ေသာ

ေြေကကဵေငွမျောဵ

ကို

ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့

ေပဵသွင်ဵ ရမည်။

ယာယီပိတ်သိမ်ဵြြင်ဵ
၂၆။

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵဖြင်ဵ၂မျေုဵရှေ
ိ ိပါသည်−
(က)

ေမိန့်၊ညွှန်ကကာဵြျေက်၊စည်ဵကမ်ဵသတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵောဵ

ေဖာက်ဖျေက်

ကျေူဵလွန်ဖြင်ဵ ေကကာငဴ်ေရနဳနှေငဴ်ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒေရလိုင်စင်
ယာယီပိတ်သိမ်ဵဖြင်ဵ၊

၂၇။

(ြ)

လုပ်ငန်ဵရှေင်၏လိုေပ်ြျေက်ေရလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵဖြင်ဵ၊

ေမိန့်၊

ညွှန်ကကာဵြျေက်၊

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵောဵ

ေဖာက်ဖျေက်ကျေူဵ

လွန်ဖြင်ဵေကကာငဴ် ေရနဳနှေငဴ်ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာဥပေဒေရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵဖြင်ဵ−
(က)

မီဵလန့်မှုဖဖစ်ပွာဵပါက ေရနဳနှေငဴ်ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာဥပေဒ ၃၄(ဂ)ေရ
ပထမေကကိမ်ဖဖစ်လျှင် ၃ လ၊ ဒုတိယေကကိမ်ဖဖစ်လျှင် ၆ လ၊ တတိယ
ေကကိမ်ဖဖစ်လျှင် ၁ နှေစ်၊ လိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်ဵ ေေရဵယူရမည်။

(ြ)

မီဵေလာင်မှုဖဖစ်ပွာဵပါက ပထမေကကိမ်ဖဖစ်လျှင် ၆ လ၊ ဒုတိယ ေကကိမ်
ဖဖစ်လျှင် ၁ နှေစ်၊ တတိယေကကိမ်ဖဖစ်လျှင် ၁ နှေစ်နှေငဴ် ၆ လ၊ လိုင်စင်ယာယီ
ပိတ်သိမ်ဵ ေေရဵယူရမည်။

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရှေိသည်
လိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျောဵောဵသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ရုဳဵြျေုပ်သို့ေပဵပို့ရမည်။ ရုဳဵြျေုပ်သည်
လိုင်စင် (မူရင်ဵ) သိမ်ဵဆည်ဵထာဵစဉ်ကာလေတွင်ဵ လိုင်စင်(မိတ္တူမှေန်)
ထုတ်ေပဵရမည်။
ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်
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(ဃ)

ရုဳဵြျေုပ်သည်

ေနီဵဆုဳဵလျှပ်စစ်နှေငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊

ေရနဳနှေင်ဴေရနဳ

ထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျောဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ ေစည်ဵ
ေေဝဵသို့ တင်ဖပမှေတ်တမ်ဵတင်ရမည်။
(င)

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵထာဵစဉ်ေတွင်ဵ

လိုင်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမည်

ဆိုပါက သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်ဵရှေင်သို့ေေကကာင်ဵကကာဵ၍
ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵဖြင်ဵမဖပုဘဲ သတ်မှေတ်ြျေက်နှေငဴ်ေညီ လိုင်စင်သက်တမ်ဵ
တိုဵဖမှငဴ်ေပဵရမည်။
(စ)

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵကာလဖပညဴ်ေဖမာက်ရက်မတိုင်မီ

သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရှေိမှေ ရုဳဵြျေုပ်သို့ တင်ဖပ
ြွငဴ်ဖပုြျေက်ရယူပပီဵ

ဖွငဴ်လှေစ်ြွငဴ်ဖပုရန်

သငဴ်/မသငဴ်

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ

ရမည်။
(ဆ)

သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်ဵမျောဵ ဖပန်လည် ြွငဴ်ဖပု
ထုတ်ေပဵရန်နှေငဴ် လုပ်ငန်ဵဖပန်လည်လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပုရန် လိုင်စင်ယာယီပိတ်
သိမ်ဵကာလ ဖပညဴ်ေဖမာက်ရက်မတိုင်မီ ရုဳဵြျေုပ်သို့ေထာက်ြဳတင်ဖပရမည်။

(ဇ)

သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ် ကိုက်ညီမှုမရှေိပါက ကိုက်ညီသည်ေထိ ဖပင်ဆင်
ေစပပီဵမှေ ေထာက်ြဳတင်ဖပရမည်။

(ဈ)

ရုဳဵြျေုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ
ေရာရှေိမှေ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍ လိုင်စင်မူရင်ဵမျောဵ ဖပန်လည်ြွငဴ်ဖပုထုတ်
ေပဵရန်နှေငဴ် လုပ်ငန်ဵ ဖပန်လည်လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပုရန် သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ်
ကိုက်ညီေကကာင်ဵ ေထာက်ြဳတင်ဖပလာပါက လိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျောဵ ဖပန်လည်
ြွငဴ်ဖပုထုတ်ေပဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵဖပန်လည်လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပုရမည်။

ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်
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(ည)

ရုဳဵြျေုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵလျှပ်စစ်နှေငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှေင်ဴေရနဳထွက်
ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျောဵထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ ေစည်ဵေေဝဵ
သို့ တင်ဖပမှေတ်တမ်ဵတင်ရမည်။

၂၈။

လုပ်ငန်ဵရှင်၏ လိုအပ်ြျက်အရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြြင်ဵ−
(က) တိုဵြျဲ့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲလိုသြဖငဴ်လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြြင်ဵ
(၁)

ေောက်ပါေြျေက်ေလက်မျောဵဖဖငဴ် ေလျှာက်ထာဵရမည်−
(ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ေေကကာင်ဵေရာ
(ြြ)

ေဖပာင်ဵလဲလုပ်ကိုင်လိုသည်ဴ

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်

လုပ်ငန်ဵ

ေမျေုဵေစာဵ
ိ
(ဂဂ)

တိုဵြျေဲ့ဖပင်ဆင်ေဖပာင်ဵလဲလိုသညဴ်ပုဳစဳ (Layout Plan၊ Design &
Detail Drawing ေစရှေိေသာ တင်ဖပရမညဴ်Drawing မျောဵ၊
Specification မျောဵ)

(ဃဃ) တည်ေနရာနှေငဴ် ေကျေယ်ေဝန်ဵ
(ငင)

တိုဵြျေဲ့ဖပင်ဆင်ေဖပာင်ဵလဲရန်ေတွက်

သက်ဆိုင်ရာဌာန

မျောဵ၏ ြွငဴ်ဖပုြျေက်
(စစ)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်မညဴ်ကကာဖမငဴ်ြျေန်ိ Time Schedule

ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်

21
(၂)

တိုဵြျေဲ့ဖပင်ဆင်ေဖပာင်ဵလဲရန် လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်မညဴ် ကကာဖမငဴ်
ြျေန်ိ ေေပါ်မူတည်ပပီဵ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵကာလ သတ်မှေတ်
ရမည်။

ေမျောဵဆုဳဵ

၁

နှေစ်ေထိ

ြွငဴ်ဖပုမည်ဖဖစ်ပပီဵ

ထပ်မဳ

လိုေပ်ပါက သက်တမ်ဵတိုဵဖမှငဴ်ြွငဴ် ေလျှာက်ထာဵရမည်။
(၃)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/

ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ

ေရာရှေိသည်လိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျောဵောဵ သိမ်ဵဆည်ဵ၍ ရုဳဵြျေုပ်သို့
ေပဵပို့ရမည်။ ရုဳဵြျေုပ်သည် လိုင်စင်(မူရင်ဵ) သိမ်ဵဆည်ဵထာဵစဉ်
ကာလေတွင်ဵ လိုင်စင်(မိတ္တူမှေန်) ထုတ်ေပဵရမည်။
(၄)

ရုဳဵြျေုပ်သည်ေနီဵဆုဳဵလျှပ်စစ်နှေငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှေင်ဴေရနဳ
ထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျောဵထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ
ေစည်ဵေေဝဵသို့တင်ဖပမှေတ်တမ်ဵတင်ရမည်။

(၅)

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵထာဵစဉ်ေတွင်ဵ

လိုင်စင်သက်တမ်ဵ

ကုန်ဆုဳဵမည်ဆိုပါကသက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်ဵရှေင်သို့
ေေကကာင်ဵကကာဵ၍ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵဖြင်ဵမဖပုဘဲ သတ်မှေတ်ြျေက်
နှေငဴ်ေညီ လိုင်စင်သက်တမ်ဵ တိုဵဖမှငဴ်ေပဵရမည်။
(၆)

တိုဵြျေဲ့ဖပင်ဆင်ေဖပာင်ဵလဲပပီဵပါက

လုပ်ငန်ဵရှေင်မှေလိုင်စင်မူရင်ဵမျောဵ

ဖပန်လည်ြွငဴ်ဖပုထုတ်ေပဵရန်နှေငဴ် လုပ်ငန်ဵဖပန်လည်လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပုရန်
သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာ
ရှေိရုဳဵ သို့ေလျှာက်ထာဵရမည်။
(၇)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/

ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ

ေရာရှေိ မှေ ရုဳဵြျေုပ်သို့တင်ဖပြွငဴ်ဖပုြျေက်ရယူပပီဵ သတ်မှေတ်ြျေက်နှေငဴ်
ကိုက်ညီမှုရှေိ/မရှေိ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရမည်။
ကန့သ
် တ်

ကန့သ
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22
(၈)

သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်ဵမျောဵ ဖပန်လည်
ြွငဴ်ဖပုထုတ်ေပဵရန်နှေငဴ်လုပ်ငန်ဵဖပန်လည်လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပုရန်ရုဳဵြျေုပ်
သို့ ေထာက်ြဳတင်ဖပရမည်။

(၉)

သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ် ကိုက်ညီမှုမရှေိပါက ကိုက်ညီသည်ေထိ
ဖပင်ဆင်ေစပပီဵမှေ ေထာက်ြဳတင်ဖပရမည်။

(၁၀)

ရုဳဵြျေုပ်သည်

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/

ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်

စစ်ေဆဵေရဵ ေရာရှေိမှေကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍ လိုင်စင်မူရင်ဵမျောဵ
ဖပန်လည်ြွငဴ်ဖပုထုတ်ေပဵရန်နှေငဴ် လုပ်ငန်ဵဖပန်လည်လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပု
ရန် သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ်ကိုက်ညီေကကာင်ဵ ေထာက်ြဳတင်ဖပလာ
ပါကလိုင်စင်(မူရင်ဵ)မျောဵဖပန်လည်ြွငဴ်ဖပုထုတ်ေပဵပပီဵလုပ်ငန်ဵဖပန်
လည် လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပုရမည်။
(၁၁)

ရုဳဵြျေုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵ လျှပ်စစ်နှေငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှေင်ဴ
ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျောဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵ
ေကာ်မတီ ေစည်ဵေေဝဵသို့ တင်ဖပမှေတ်တမ်ဵတင်ရမည်။

( ြ)

အြြာဵအေကကာင်ဵကိစ္စတစ်ြုြုေကကာငဴ် လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵြြင်ဵ
(၁)

ေောက်ပါေြျေက်ေလက်မျောဵဖဖငဴ် ေလျှာက်ထာဵရမည်−
(ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ေေကကာင်ဵေရာ
( ြ ြ ) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ကာလ

ကန့သ
် တ်

ကန့သ
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23
(၂)

လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵလိုသညဴ်ေေကကာင်ဵေရာောဵ စိစစ်၍ ြွငဴ်ဖပု
သငဴ်ပါက ေမျောဵဆုဳဵ ၆ လ ယာယီပိတ်သိမ်ဵြွငဴ်ဖပုမည်ဖဖစ်ပပီဵ ထပ်မဳ
လိုေပ်ပါက သက်တမ်ဵတိုဵဖမှငဴ်ြွငဴ်ေလျှာက်ထာဵရမည်။

(၃)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ဖပည်နယ် ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရှေိ
သည် လိုင်စင်(မူရင်ဵ) မျောဵောဵသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ရုဳဵြျေုပ်သို့ ေပဵပို့ရမည်။
ရုဳ ဵြျေုပ် သ ည် လိ ု င် စ င် ( မူ ရင် ဵ) သိ မ ်ဵ ဆည် ဵ ထာဵစဉ် ကာလေတွ င ် ဵ
လိုင်စင်(မိတ္တူမှေန်) ထုတ်ေပဵရမည်။

(၄)

ရု ဳ ဵ ြျေုပ် သ ည် ေနီ ဵ ဆု ဳ ဵ လျှပ် စ စ် န ှေ င ဴ ် စ ွ မ ် ဵ ေင် ဝ န် က ကီ ဵ ဌာန၊ ေရနဳ န ှေ င ် ဴ
ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျောဵထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မတီ
ေစည်ဵေေဝဵ သို့တင်ဖပမှေတ်တမ်ဵတင်ရမည်။

(၅) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်ဵထာဵစဉ်ေတွင်ဵ

လိုင်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမည်

ဆိုပါက သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်ဵရှေင်သို့ေေကကာင်ဵကကာဵ၍
ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵဖြင်ဵမဖပုဘဲ သတ်မှေတ်ြျေက်နှေငဴ်ေညီ လိုင်စင်သက်တမ်ဵ
တိုဵဖမှငဴ်ေပဵရမည်။
(၆) ဖပန်လည်ဖွငဴ်လှေစ်လိုပါက လု ပ် ငန် ဵ ရှေ င ်မ ှေ လိ ု င် စ င် မူ ရ င် ဵမျောဵဖပန်လည်
ြွငဴ်ဖပုထုတ်ေပဵရန်နှေငဴ် လုပ်ငန်ဵဖပန်လည်လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပုရန် သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရှေိရုဳဵသို့ ေလျှာက်
ထာဵရမည်။
(၇) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရှေိမှေ
ရုဳဵြျေုပ်သို့တင်ဖပြွငဴ်ဖပုြျေက်ရယူပပီဵ သတ်မှေတ်ြျေက်နှေငဴ် ကိုက်ညီမှု ရှေိ/မရှေိ
ကွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵရမည်။

ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်

24
(၈)

သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်ဵမျောဵ ဖပန်လည် ြွငဴ်ဖပု
ထု တ ် ေပဵရန်န ှေ င ဴ်

လု ပ် င န် ဵ ဖပန် လည်လ ု ပ်က ိ ု င် ြွ င ဴ် ဖပုရန်

ရုဳဵ ြျေုပ်

သိ ု ့ ေထာက်ြဳတင်ဖပရမည်။
(၉) သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵနှေငဴ် ကိုက်ညီမှုမရှေိပါက ကိုက်ညီသည်ေထိ ဖပင်ဆင်
ေစပပီဵမှေ ေထာက်ြဳတင်ဖပရမည်။
(၁၀) ရုဳဵြျေုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ် စစ်ေဆဵ
ေရဵေရာရှေိမှေကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍ လိုင်စင်မူရင်ဵမျောဵ ဖပန်လည်ြွငဴ်ဖပု
ထုတ်ေပဵရန်နှေငဴ် လုပ်ငန်ဵဖပန်လည်လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပုရန် သတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵ
နှေငဴ်ကိုက်ညီေကကာင်ဵ ေထာက်ြဳတင်ဖပလာပါက လိုင်စင်(မူရင်ဵ) မျောဵ
ဖပန်လည်ြွငဴ်ဖပုထုတ်ေပဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵဖပန်လည် လုပ်ကိုင်ြွငဴ်ဖပုရမည်။
(၁၁) ရုဳဵြျေုပ်သည် ေနီဵဆုဳဵ လျှပ်စစ်နှေငဴ်စွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေရနဳနှေင်ဴေရနဳ
ထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာလု ပ ် င န် ဵ မျောဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ

ေစည်ဵေေဝဵသို့တင်ဖပမှေတ်တမ်ဵတင်ရမည်။

လိုင်စင်ရရှိသူမျာဵလိုက်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵ
၂၉။

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင် ရရှေိ

ထာဵသူမျောဵ လိုက်နာရ မညဴ်စည်ဵကမ်ဵြျေက်မျောဵမှော ေောက်ပါေတိုင်ဵဖဖစ်ပါသည်-

ကန့သ
် တ်
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25
(က)

ဤလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရှေိသည်ဴပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ဵရှေင်၊

ကုမ္ပဏီေဖွဲ့ေစည်ဵမှေေပ

ေဖြာဵတစ်ဦဵဦဵသို့ ထပ်ဆင်ဴလွှဲေဖပာင်ဵလုပ်ကိုင်ြွင်ဴမဖပု၊ ထပ်ဆင်ဴလွှဲေဖပာင်ဵ
လိုပါကလျှပ်စစ်နှေင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာနသို့ တင်ဖပြွင်ဴဖပုြျေက်ေတာင်ဵြဳရမည်။
( ြ)

ဤလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုနှေင်ဴသက်ဆိုင်မှုမရှေိေစရ။

( ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှေိသူသည်နိုင်ငဳေတာ်မှေ ဖပဌာန်ဵထုတ်ဖပန်ထာဵသည်ဴ တည်ဆဲ
ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ေမိန့်နှေင်ဴညွှန်ကကာဵြျေက်မျောဵကို တိကျေစွာလိုက်နာ
ရမည်။

(ဃ)

ပတ်ဝန်ဵကျေင်ေလထု၊ ေဖမထု၊ ေရထု ညစ်ညမ်ဵမှုမဖဖစ်ေပါ်ေစရန်ေတွက်
ပတ်ဝန်ဵကျေင် ညစ်ညမ်ဵမှုထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵေစီေမဳမျောဵကို စနစ်တကျေ
ေဆာင်ရွက်ထာဵရှေိရမည်။

(င)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည် (နယ်စပ်) တင်သွင်ဵ၊ သိုေလှောင်၊ ဖဖန့်ဖဖူဵဖြင်ဵလိုင်စင်
ပါစည်ဵကမ်ဵ ြျေက်မျောဵကို လိုက်နာရမည်။

(စ)

နိုင်ငဳ၏ စွမ်ဵေင်သုဳဵစွဲမှုတွင်ထည်ဴသွင်ဵ တွက်ြျေက်နိုင်ရန်ေတွက် လိုင်စင်
ရရှေိသူ

သည်မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှေ

ေရနဳဓာတ်ေငွ့
ေရနဳထွက်

ေမှေန်တကယ်

တင်သွင်ဵဖဖန့်ဖဖူဵသည်ဴ

ရည်ပမာဏကိုသတ်မှေတ်ထာဵေသာပုဳစဳေတိုင်ဵဖဖည်ဴစွက်၍
ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့လစဉ်ပုဳမှေန်ေပဵပို့ရမည်။

လစဉ်ေပဵပို့ဖြင်ဵမရှေိေသာ

ကုမ္ပဏီသို့လိုင်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြွင်ဴဖပုမည်

မဟုတ်ပါ။
(ဆ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်ဖဖန့်ဖဖူဵသည်ဴေနရာေေဆာက်ေဦနှေင်ဴ ေသုဳဵဖပု
ပစ္စည်ဵမျောဵသည် စစ်ေဆဵပပီဵေနာက်မိမိသေဘာဖဖင်ဴေဖပာင်ဵလဲဖြင်ဵ၊ တိုဵြျေဲ့ဖြင်ဵ
တိေ
ု့ ာဵမဖပုလုပ်ရ။ ေဖပာင်ဵလဲဖပင်ဆင်တိုဵြျေဲ့ ေစာဵထိုဵဖြင်ဵမျောဵ ဖပုလုပ်လို
ပါကေဖပာင်ဵလဲလုိေသာေေကကာင်ဵဖပြျေက်နှေင်ဴ ေဖပာင်ဵလဲမှုဖပုလုပ်မည်ဴေေန
ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်
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ေထာဵမျောဵေြျေက်ေလက်မျောဵေဖာ်ဖပ၍ ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵ
ေရဵ ဦဵစီဵဌာနသိ့စ
ု ာဖဖင်ဴေလျှာက်ထာဵြွင်ဴဖပုြျေက်ရယူရမည်။
(ဇ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သယ်ေဆာင်သညဴ်ယာဉ်မှေ

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်သိုေလှောင်

စြန်ဵရှေိ သိုေလှောင်ကန်မျောဵသို့ ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ြျေသညဴ်နည်ဵလမ်ဵ (Unloading
Procedure) နှေငဴ်ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ဖဖညဴ်တင်ဵသညဴ်နည်ဵလမ်ဵ(Loading Procedure)
တို့သည်ေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှေသတ်မှေတ်ြျေက်မျောဵ
နှေငဴ်ေညီဖဖစ်ရမည်။
(ဈ)

ဌာနမှေ သတ်မှေတ်ထာဵသညဴ် စဳြျေန်ိ စဳညွှန်ဵနှေငဴ်ကိုက်ညီသညဴ် ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်
ကိုသာလိုင်စင်ရရှေိသညဴ်ေနရာတွင် ဖဖန့်ဖဖူဵေရာင်ဵြျေရမည်။ ေနရာေသစ်တွင်
လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လိုပါကလိုင်စင်ေသစ်ောဵထပ်မဳေလျှာက်ထာဵရမည်။

(ည)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေမျေုဵေစာဵေလိ
ိ
ုက်သတ်မှေတ်ထာဵေသာစဳြျေန်ိ ၊
နှေင်ဴေညီထုတ်လပ
ု ်ထာဵသည်ဴ

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေိုဵမျောဵဖဖင်ဴသာ

စဳညွှန်ဵ
ဖဖန့်ဖဖူဵ

ေရာင်ဵြျေရမည်။
(ဋ)

ေသုဳဵဖပုေသာေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေိုဵမျောဵသည် ထုတ်လပ
ု ်သည်ဴ ေန့မှေ ၅နှေစ်
ဖပည်ဴ လျှင်လျှပ်စစ်နှေင်ဴစွမ်ဵေင်ဝန်ကကီဵဌာနမှေ ြွင်ဴဖပုထာဵေသာ ေရနဳဓာတ်
ေငွ့ရည်ေိုဵတပ်ဆင်ဖြင်ဵနှေင်ဴစစ်ေဆဵဖြင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ြွင်ဴရရှေိထာဵသူထဳ
တွင်ဖပန်လည်စစ်ေဆဵရမည်ဖဖစ်ပါသည်။၎င်ဵေနာက်တွင်၂နှေစ်တစ်ကကိမ်ထပ်မဳ
စစ်ေဆဵြဳရမည်။

(ဌ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေိုဵမျောဵကိုစနစ်တကျေသယ်ေဆာင်နိုင်ရန်ေတွက် သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကကီဵဌာနမှေ

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေိုဵသယ်ေဆာင်ြွင်ဴလိုင်စင်ရရှေိထာဵသည်ဴ

ယာဉ်ဖဖင်ဴသာသယ်ေဆာင်ရမည်။

ကန့သ
် တ်

ကန့သ
် တ်
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(ဍ)

LPG Cylinder ဖဖင်ဴဖဖည်ဴတင်ဵေရာင်ဵြျေပါကဖဖည်ဴတင်ဵဖြင်ဵ၊ သယ်ေဆာင်
ဖြင်ဵ၊

ေရွှေ့ေဖပာင်ဵဖြင်ဵမျောဵဖပုလုပ်ရာတွင်

ထိြိုက်မှုေကကာင်ဴမီဵပွင်ဴ၊

မီဵပွာဵ

မျောဵမ ဖဖစ်ေစရန်ေထူဵဂရုဖပုေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဎ)

LPG Cylinder မျောဵကိုပစ်ြျေဖြင်ဵ၊လှေိမ်ဴြျေဖြင်ဵမဖပုလုပ်ရ။ LPG Cylinder မျောဵ
ကိုေထာင်လျေက်ေေနေထာဵဖဖင်ဴသာဖဖည်ဴတင်ဵသယ်ေဆာင်ေရွှေ့ေဖပာင်ဵရမည်။

(ဏ) ေဖြာဵမီဵေလာင်လွယ်ေသာပစ္စည်ဵမျောဵနှေငဴ်တွဲဖက်၍ သိုေလှောင်ေရာင်ဵြျေဖြင်ဵ
လုဳဵဝမဖပုလုပ်ရ။
(တ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ေရည်ေေသွဵနှေင်ဴေဖြင်ေတွယ်မှေန်ကန်မှုရှေိရမည်။ လုပ်ငန်ဵ
လိုေပ်ြျေက်ေရ

တာဝန်ရှေိသူမျောဵမှေ

ေြျေန်ိ မေရွဵလာေရာက်စစ်ေဆဵပါက

လိုေပ်သလိုေစစ်ေဆဵြဳနိုင်ရမည်ဖဖစ်ပပီဵ ေရည်ေေသွဵစစ်ေဆဵမှုေတွက်
ကျေသင်ဴသည်ဴဓါတ်ြွဲစမ်ဵသပ်ြမျောဵကို ကျေြဳေပဵရမည်။
(ထ)

ေရနဳဓာတ်ေငွ့ရည်ယုစ
ိ ိမ်ဴမှုကိုသိရှေိနိုင်ရန် ဓာတ်ေငွ့ယိုစိမ်ဴမှု တိုင်ဵတာသညဴ်
ကိရိယာ (Gas Leak Detector) နှေငဴ် ဓာတ်ေငွ့ယိစ
ု ိမ်ဴမှု ေြျေက်ဖပကိရိယာ
(Gas Leak Alarm)မျောဵ ထာဵရှေိေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဒ)

လုဳခြုဳေရဵနှေင်ဴ မီဵေဘဵေန္တရာယ်ကင်ဵရှေင်ဵေရဵေတွက် လိုေပ်သည်ဴေစီေမဳမျောဵ
ဖပည်ဴစုဳစွာစီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရှေိရမည်။ မီဵသတ်ေဆဵဘူဵမျောဵ၊သတိေပဵဆိုင်ဵ
ဘုတမ
် ျောဵထာဵရှေိရမည်။

(ဓ)

မီဵသတ်ဇာတ်တိုက်ေလဴကျေင်ဴမှုမျောဵောဵတစ်လတစ်ကကိမ်ပုဳမှေန်ဖပုလုပ်၍လုပ်ငန်ဵ
တာဝန်ြွဲေဝမှုမှေတ်တမ်ဵထာဵရှေိရပါမည်။ မီဵေဘဵေန္တရာယ်ဖဖစ်ပွာဵပါက ေေရဵ
ေပါ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ဆက်သွယ်ရန်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ၊ စီမဳြျေက်မျောဵေရဵဆွည
ဲ ွှန်
ကကာဵထာဵရှေိရမည်။
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(န)

ဝန်ထမ်ဵမျောဵောဵ လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျေင်မှုရှေိေစရန်နှေငဴ် ေဘဵေန္တရာယ် ကင်ဵရှေင်ဵစွာ
ကိုင်တွယ်ေသုဳဵဖပုနည်ဵကိုေလဴကျေငဴ်သင်ကကာဵေပဵထာဵရမည်။

(ပ)

ဌာနမှေ သတ်မှေတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျေဉ်ဵ၊စည်ဵကမ်ဵြျေက်မျောဵနှေင်ဴ ကိုက်ညီမှုရှေိ/
မရှေိကိုေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှေတာဝန်ရှေိပုဂ္ဂိုလ်မျောဵေ
ြျေန်ိ မေရွဵဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵပိုင်ြွင်ဴရှေိပပီဵဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵသညဴ်ေြါ လိုေပ်
သညဴ်ေကူေညီမျောဵေပဵပပီဵေစစ်ေဆဵြဳရမည်။

(ဖ)

နှေစ ်စဉ် လိ ု င ်စ င် သ က် တ မ် ဵကုန ်ဆ ု ဳ ဵ ရက်မ တို င ်မ ီ ေ ပပီ ဵ ေဆာင်ရ ွ က ် ရန်နှေ င ်ဴ
သက်တမ်ဵတိုဵရန် ပျေက်ကွက်ပါက ေရနဳနှေင်ဴေရနဳထွက်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒ
ေရေေရဵယူဖြင်ဵြဳရမည်။ လိုင်စင်ပျေက်စီဵေပျောက်ဆုဳဵမှုမျောဵောဵ လိုင်စင်ေသစ်
ထပ်မဳထုတ်ယူဖြင်ဵေတွက် သတ်မှေတ်ထာဵေသာဒဏ်ေကကဵမျောဵ ေပဵေဆာင်
ရမည်။

(ဗ)

လုပ်ကိုင်ြွင်ဴလိုင်စင်ရရှေိထာဵသူသည်(၆)လေတွင်ဵ

လိုင်စင်ကိုေသုဳဵဖပု၍

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ဖြင်ဵမရှေိလျှင် ထုတ်ေပဵထာဵေသာလိုင်စင်ောဵ ဖပန်လည်
ပိတ်သိမ်ဵမည်ဖဖစ်သည်။
(ဘ)

ေထက်ေဖာ်ဖပပါ လိုက်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵြျေက်မျောဵကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်
ရန်ပျေက်ကွက်ပါက လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်ဵဖြင်ဵ၊ ပယ်ဖျေက်ဖြင်ဵစသည်ဴ
ဖပစ်ဒဏ်မျောဵကို ြဳရမည်ဴေဖပင်လိုေပ်ပါက တရာဵဥပေဒေရ ေေရဵယူဖြင်ဵ
ြဳရမည်။

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့
၃၀။

ေောက်ပါေတိုင်ဵဖဖစ်ပါသည်−
(က)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/
ကန့သ
် တ်

ေဖွဲ့ေြါင်ဵေဆာင်

ကန့သ
် တ်

29
ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရှေိ
(ြ)

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/

ေဖွဲ့ဝင်

ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရှေိရုဳဵရှေိ
စစ်ေဆဵေရဵဌာနတာဝန်ြဳေရာရှေိ
(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/
ဖပည်နယ်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵေရာရှေိရုဳဵရှေိ
ေင်ဂျေင်နီယာဌာနတာဝန်ြဳ ေရာရှေိ

ကန့သ
် တ်

ေဖွဲ့ဝင်

