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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်
မွန်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့

နည်းဥပ ဒအမှတ် ၆/၂၀၁၅ 
အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၁၅ 

၁၃၇၇ခနှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၂ရက ်
(၂၀၁၅ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁၅ ရက)် 

 
မွန်ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွသ့ည် ၂၀၁၄ခနှစ်၊ မွန်ြပည်နယ်လတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၃၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့် 

ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒပဒ်မ-၃၀၊ပဒ်မခဲွ(က)အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သးလျက် ဤနည်းဥပ ဒ 

များကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤနည်းဥပ ဒများကိ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပ ဒများဟ ခ တွင် စရမည်၊ 

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ပါရိှ သာ စကားရပ်များသည် မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒတွင် 

ပါရိှ သာ စကားရပ်များအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိအ့ြပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည်လည်း 

ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်- 

 (က) ဥပ ဒဆိသည်မှာ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒကိ ဆိသည်၊ 

 (ခ) နည်းဥပ ဒဆိသည်မှာ ဤမွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပ ဒများကိ ဆိသည်၊ 

 (ဂ) လိင်စင်ရရိှသူဆိသည်မှာ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ စီးပွား ရးအလိဌ့ာ ထတ်လပ် 

  ခွင့်ြပု ကာင်း ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ြပည်နယ်ဦးစီးမှ းူ 

  က ထတ် ပးသည့် ခွင့်ြပုမိန ့ရ်ရိှသူ သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီ သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် ဌာနကိ 

  ဆိသည်၊ 

 (ဃ) ပစဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပစများကိ ဆိသည်၊ 

(င) စချိန်စညန်းဆိသည်မှာ စက်မလပ်ငန်းသးဆား၊ အိင်အိဒင်းဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများတွင်  

ပါဝင်ရမည့် ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ်နှင့် အြခားဓါတ်ဆားများ၏ ရာခိင်နန်းသတ်မှတ်ချက်ကိ ဆိသည်၊ 

(စ) အိင်အိဒင်းဆားဆိသည်မှာ စားသးရန် ဆားတွင် စချိန်စညန်းနှင့်အညီ အိင်အိဒင်းအာဟာရ 

ြဖည့်စွက်ထားသည့် ဆားကိ ဆိသည်၊ 

(ဆ) လပ်ငန်းဆိသည်မှာ ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ စီးပွား ရးအလိဌ့ာ 

ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ကိင်သည့် လပ်ငန်းကိ ဆိသည်၊ 

၃။ ဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များကိ ဤနည်းဥပ ဒအရ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဥပ ဒ၏ 

ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ အ လးဂရြပု ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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အခန်း(၂) 
ကာ်မတီဖဲွစ့ည်းြခင်း 

၄။ အစိးရအဖဲွသ့ည် ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီကိ အာက်ပါအတိင်း ဖဲွစ့ည်းရမည်- 
 (က) ဝန်ကီး         ဥက္က ဌ 
  သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန၊ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ ့
 (ခ) ညန်ကား ရးမှ းူ       အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၊ 
 (ဂ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ       အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန 
 (ဃ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ       အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 
 (င) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ       အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်လယ်ယာ ြမစီမခန ့ခဲွ် ရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 
 (စ) ညန်ကား ရးမှ းူ       အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွ ့
 (ဆ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ       အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်စက်မကီးကပ် ရးနှင့်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန 
 (ဇ) ပစီမခန ့ခဲွ် ရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 
 (စ) ညန်ကား ရးမှ းူ       အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွ ့
 (ဆ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ       အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်စက်မကီးကပ် ရးနှင့်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန 
 (ဇ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ       အဖဲွဝ့င် 
  သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ၊ ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး 
၅။ အစိးရအဖဲွသ့ည် ဥပ ဒပဒ်မ ၄၊ နည်းဥပ ဒ ၄ အရ ဖဲွစ့ည်းထား သာ ကာ်မတီကိ ဝန်ကီး၏ တင်ြပချက် 
ြဖင့် ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းနိင်သည်။ 

အခန်း(၃) 
ကာ်မတီ၏ တာဝန်များ 

၆။ ကာ်မတီ၏ တာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 
 (က) ဥပ ဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အာင်ြမင် ရးအတွက် ကီးကပ်ကွက်ကဲြခင်း၊ 
 (ခ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း၏ စချိန်စညန်းကိ စစ် ဆး စြခင်း၊ 

(ဂ) စချိန်စညန်းမမီ သာ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများ စစ် ဆး တွရိှ့ပါက လပ်ငန်းရှင်များအား  
နည်းပညာရပ်များ ြဖန ့ြ်ဖ းူ ပးြခင်း၊ 
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(ဃ) လိင်စင် လာက်ထားြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပီး ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ ့ဖဲွစ့ည်း၍ စစ် ဆး စြခင်း၊ 
(င) လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်း၊ လိင်စင်သက်တမ်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ လိင်စင်သက်တမ်း 

တိးြခင်း၊ 
(စ) လိင်စင်ရရိှသူက လိင်စင်သက်တမ်းတိးရန် လာက်ထားသည့်ကိစ္စ၊ အမည် ြပာင်း လာက်ထား 

သည့်ကိစ္စတွင် အြငင်းပွားမရိှပါက ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ညိနင်း ပးြခင်း၊ 
(ဆ) လိင်စင်စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 
(ဇ) ဆားထတ်လပ်မနည်းပညာအကူအညီရရိှ ရးအတွက် ြပည်တွင်းြပည်ပအဖဲွအ့စည်းများ၊ ကမ်းကျင်သူ 

များနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
(စျ) လိင်စင်ခ၊ လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခနှင့် ရက်လွန်ဒဏ် ကးသတ်မှတ်ြခင်း၊ 
(ည) ဆားထတ်လပ်မကီးကပ်ြခင်း၊ ကူညီ ပးြခင်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅၊ နည်းဥပ ဒ 

၂၅ အရ ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွကိ့ တာဝန် ပးြခင်း၊ 
(ဋ) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ပျက်စီးဆးရးမကု တွရ့၍ လိင်စင်ခသက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပု 
 ရန် လိင်စင်ရရိှသူက လာက်ထားပါလင် စိစစ်ပီး လိင်စင်ခသက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပြုခင်း၊ 
(ဌ) ကာ်မတီသည် စီးပွားြဖစ်လပ်ငန်း သိမ့ဟတ် မိသားစစားသးရန် ထတ်လပ်ြခင်းများအတွက် 

ဆားထတ်လပ်မပမာဏကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း။ 

အခန်း(၄) 
လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

၇။ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ စီးပွားြဖစ်ထတ်လပ်လိသူသည် ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး 
မှတစ်ဆင့် ကာ်မတီထသိ ့ထတ်လပ်လိသည့်လပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိက် ဖာ်ြပထား သာ သတ်မှတ်ပစြဖင့် 
ြပည့်စစွာ ြဖည့်စွက်ပီး အာက်ပါတိကိ့ ပူးတဲွတင်ြပ လာက်ထားရမည်- 
 (က) လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် နရာအတွက် သက်ဆိင်ရာ လယ်ယာ ြမစီမခန ့ခဲွ် ရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီး  
  ဌာနမှ ထတ် ပးသည့် ြမစာရင်း ြမပ၊ 

(ခ) လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် ြမ နရာပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် ယင်း ြမ နရာတွင် လပ်ကိင်ခွင့် 
ရိှ ကာင်း အ ထာက်အထား၊ 

(ဂ) ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်သည့် စက်ရအတွက် မိုန့ယ်စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွ၏့ လိင်စင်မိတ္တ ၊ူ 
(ဃ) ကာ်မတီမှ သတ်မှတ်သည့် လိင်စင်ခ၊ ရက်လွန် ကးနှင့် ဒဏ် ကးအား သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း ပးသွင်းမည့် ဝန်ခချက်၊ 
 (၁) ဆားထတ်လပ်ခွင့် လာက်လာ     ပစ( ၁ ) 
 (၂) ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်ခွင့် လာက်လာ  ပစ( ၂ ) 
 (၃) အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့် လာက်လာ   ပစ( ၃ ) 
 (၄) ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့် လာက်လာ   ပစ( ၄ ) 

၈။ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် နည်းဥပ ဒ ၇ပါ  လာက်လာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 
ညီညွတ်မ ရိှ၊ မရိှ စိစစ်ပီး သ ဘာထား ဖာ်ြပချက်ြဖင့် ကာ်မတီမှ ဆးြဖတ်နိင်ရန် တင်ြပရမည်။ 
၉။ ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၈အရ စိစစ်တင်ြပလာ သာ လိင်စင် လာက်ထားြခင်းကိ ခွင့်ြပုနိင်သည် 
သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်နိင်သည်။ 
 



-၄- 

၁၀။ ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်အရ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိ အာက် ဖာ်ြပပါ 
သတ်မှတ်ပစြဖင့် ထတ် ပးရမည်- 
 (က) ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်      ပစ( ၅ ) 
 (ခ) ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်   ပစ( ၆ ) 
 (ဂ) အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်     ပစ( ၇ ) 
၁၁။ လိင်စင်ရရိှသူသည် လိင်စင်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ ရက် ပါင်း(၃၀) ကိုတင်၍ ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး 
မှတစ်ဆင့် ကာ်မတီထ လိင်စင်သက်တမ်းတိး သိမ့ဟတ် လိင်စင်အမည် ြပာင်း လာက်ထားရမည်။ ယင်းသိ ့
လိင်စင်သက်တမ်းတိး သိမ့ဟတ် လိင်စင်အမည် ြပာင်း လာက်ထားရာတွင် လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ 
သိမ့ဟတ် ရက်လွန်ဒဏ် ကး ပးသွင်း ငွနှင့်အတူ လိင်စင်အ ဟာင်းအား ြပန်လည်တင်ြပရမည်။ 
၁၂။ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် နည်းဥပ ဒ ၁၁ပါ လာက်လာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 
ညီညွတ်မ ရိှ၊မရိှစိစစ်ပီး ကွင်းဆင်းစစ် ဆးတင်ြပရန် ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွထ့ ပးပိရ့မည်။ ကီးကပ် 
စစ် ဆး ရးအဖဲွသ့ည် ကွင်းဆင်းစစ် ဆးပီး သ ဘာထား ဖာ်ြပချက်ြဖင့် ကာ်မတီမှ ဆးြဖတ်နိင်ရန် ြပန်လည် 
တင်ြပရမည်။ 
၁၃။ ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၁၁အရ လိင်စင်သက်တမ်းတိး သိမ့ဟတ် လိင်စင်အမည် ြပာင်း 
လာက်ထားပီး နည်းဥပ ဒ ၁၂ အရ စိစစ်တင်ြပလာြခင်းကိ လိင်စင်သက်တမ်းတိး သိမ့ဟတ် 
လိင်စင်အမည် ြပာင်းခွင့်ြပုနိင်သည် သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်နိင်သည်။ 
၁၄။ ကာ်မတီသည် လိင်စင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားသည့်ကိစ္စ၊ လိင်စင်အမည် ြပာင်း လာက်ထားသည့် 
ကိစ္စတွင် အြငင်းပွားမ ပ ပါက်လာပါက အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 
 (က) အြငင်းပွားမြဖစ် ပ လာသည့်လပ်ငန်းကိ ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွအ့ား စစ် ဆး စြခင်း၊ 
 (ခ) ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ၏့ စစ် ဆး တွရိှ့ချက်၊  သးသပ်ချက်၊  အကြပုချက်နှင့်  ြပည်နယ်ဦးစီး  
  ဌာနမှ းူ၏ အစီရင်ခစာအရ- 
  (၁) ဆားထတ်လပ်မမထိခိက် စရန်အတွက် လိင်စင်ရရိှသူသိမ့ဟတ် လက်ရိှလပ်ကိင် နသူ 

ကိ ဆားထတ်လပ်မ တစ်ရာသီ သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း ယာယီ 
ထတ်လပ်ခွင့်ြပြုခင်း၊   

(၂) နည်းဥပ ဒခဲွ(ခ) (၁)အရ ဆားထတ်လပ်မ တစ်ရာသီ သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်သည့်ကာလ 
ကန်ဆးသည်နှင့်  ယာယီထတ်လပ်ခွင့်ရသူအား လိင်စင်အသစ်ရရိှသူထသိ ့ လပ်ငန်း 
လဲအပ် စြခင်း၊ 

  (၃) ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်အ ဟာင်းကိ ပယ်ဖျက်ပီး လိင်စင်အသစ်ခွင့်ြပြုခင်း။ 
၁၅။ လိင်စင်ရရိှသူသည် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် လပ်ငန်းပျက်စီးဆးရးမကု တွပ့ါက လိင်စင်ခ 
သက်သာခွင့် သိမ့ဟတ် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရန် ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးမှတစ်ဆင့် ကာ်မတီသိ ့ ပစ(၉)ြဖင့် 
လာက်ထားရမည်။ 
၁၆။ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် နည်းဥပ ဒ ၁၅ပါ  လာက်လာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 
ညီညွတ်မ ရိှ၊ မရိှ စိစစ်ပီး ကွင်းဆင်းစစ် ဆးတင်ြပရန် ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွထ့ ပးပိရ့မည်။ ကီးကပ် 
စစ် ဆး ရးအဖဲွသ့ည် ကွင်းဆင်းစစ် ဆးပီး သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် ကာ်မတီမှ ဆးြဖတ်နိင်ရန် ြပန်လည် 
တင်ြပရမည်။ 
 



-၅- 

၁၇။ ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၁၅ အရ လာက်ထားပီး နည်းဥပ ဒ ၁၆ အရ စိစစ်တင်ြပလာြခင်းကိ 
လိင်စင်ခသက်သာခွင့် သိမ့ဟတ် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည် သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်နိင်သည်။ 
၁၈။ လိင်စင်ရရိှသူသည် လပ်ငန်းရပ်နားလိပါက ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက် ဖာ်ြပ၍ ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း 
ရးမှတစ်ဆင့် ကာ်မတီသိ ့ပစ(၁၀)ြဖင့် တင်ြပရမည်။ 
၁၉။ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် နည်းဥပ ဒ ၁၈ပါ  တင်ြပလာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပီး ကွင်းဆင်းစစ် ဆး 
တင်ြပရန် ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွထ့ ပးပိရ့မည်။ ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွသ့ည် ကွင်းဆင်းစစ် ဆးပီး 
သ ဘာထား ဖာ်ြပချက်ြဖင့် ကာ်မတီမှ ဆးြဖတ်နိင်ရန် ြပန်လည်တင်ြပရမည်။ 
၂၀။ ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၁၈ အရ လပ်ငန်းရပ်နားလိ ကာင်း တင်ြပပီး နည်းဥပ ဒ ၁၉ အရ စိစစ် 
တင်ြပလာြခင်းကိ လိင်စင်ရရိှသူက လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များပါဝင်သည့် ညန်ကားချက်များြဖင့် 
ဆးြဖတ်နိင်သည်။ 
၂၁။ မိသားစစားသးရန် ဆားထတ်လပ်ြခင်းအတွက် လိင်စင်ရယူြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရိှသည်။ 

အခန်း(၅) 
လိင်စင်ရရိှသူ၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၂၂။ လိင်စင်ရရိှသူသည် ကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထား သာ အာက်ပါအခွန်အခများကိ သတ်မှတ်ထားသည့် 
နည်းလမ်းအတိင်း ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးသိ ့ ပးသွင်းရမည်- 

 (က) လိင်စင်ခ၊ 

 (ခ) လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ၊ 

 (ဂ) ရက်လွန်ဒဏ် ကး။ 

၂၃။ လိင်စင်ရရိှသူသည်- 

 (က) လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည့်အြပင် ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးက ထတ်ြပန်
  သည့် ညန်ကားချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်၊ 

 (ခ) စားသးရန်  အလိဌ့ာ ထတ်လပ် သာ    ဆားများတွင်  အိင်အိဒင်းအာဟာရအား     သတ်မှတ်ချက်  

နှင့်အညီ  ြဖည့်စွက်ရမည်၊ 

 (ဂ) ထတ်လပ်မစာရင်းဇယားများကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထားရိှရမည်၊ 

 (ဃ) ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးနှင့် ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွက့ တာင်းခ သာ လပ်ငန်းစာရင်းဇယား
  များကိ တင်ြပရမည်၊ 

 (င) ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ၏့ စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည်၊ 

 (စ) သတ်မှတ်ထားသည့် စချိန်စညန်းအတိင်း ထတ်လပ်ရမည်၊ 

 (ဆ) လပ်ငန်းရပ်နားလိပါက ခိင်လ သာ   အ ကာင်းြပချက်   ဖာ်ြပ၍ ကာ်မတီသိ ့   ြပည်နယ်ဆား 

  လပ်ငန်းရးမှတစ်ဆင့် တင်ြပရမည်။ 

 



-၆- 

၂၄။ လိင်စင်ရရိှသူ၏ လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်-  

 (က) ထတ်လပ် သာ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းအား လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

 (ခ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း  အရည်အ သွး ကာင်းမွန် ရးအတွက်  ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးမှ  

  နည်းလမ်းနှင့် နည်းပညာများရယူနိင်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းအား ဥပ ဒနှင့်အညီ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

 (ဃ) ဆားထတ် ြမကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ အ မွဆက်ခခွင့်၊ လဲ ြပာင်းခွင့်၊ ပါင်နှခွင့်၊ ရာင်းချခွင့်ရိှြခင်း၊ 

 (င) အစိးရအဖဲွ၏့ ထာက်ခချက်ြဖင့် လိအပ် သာ အရင်းအနီှးအား ဘဏ်မှ ချးယူခွင့်ရိှြခင်း၊ 

 (စ) လိင်စင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားခွင့်ရိှြခင်း၊ 

 (ဆ) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ပျက်စီးဆးရးမကု တွရ့ပါက လိင်စင်ခသက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ် 

  ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားခွင့်ရိှြခင်း။ 

အခန်း(၆) 

ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ ့ဖဲွစ့ည်းြခင်းနှင့် တာဝန်များ 

၂၅။ ကာ်မတီသည် အာက်ပါပဂ္ုိဂ လ်များပါဝင် သာ ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွကိ့ ဖဲွစ့ည်းတာဝန် ပးအပ်ရမည်- 

 (က) ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးမှ ကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး      အဖဲွ ့ ခါင်း ဆာင် 

 (ခ) မိုန့ယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာနမှကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး   အဖဲွဝ့င် 

 (ဂ) မိုန့ယ်လယ်ယာ ြမစီမခန ့ခဲွ် ရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး အဖဲွဝ့င် 

 (ဃ) ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရှင်အသင်းမှကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး    အဖဲွဝ့င် 

 (င) လိင်စင်ရ ဆားထတ်လပ်သူကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး     အဖဲွဝ့င် 

 (စ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှ းူ     အဖဲွဝ့င် 

၂၆။ ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ၏့ တာဝန်များမှာ အက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

 (က) မိုန့ယ်အတွင်းရိှ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်းများ၏ စာရင်းဇယား 

  များကိ ကီးကပ်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ခ) လိင်စင်ပါ ထတ်လပ်ဧကနှင့်အညီ ထတ်လပ်မ ရိှ၊ မရိှ ကီးကပ်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ဂ) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းနမူနာရယူြခင်း၊ လိအပ်ပါက ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးနိင်ရန် တင်ြပြခင်း၊ 

 (ဃ) လိင်စင်ပါစည်းကမ်းများအား လိက်နာမ ရိှ၊ မရိှ ကီးကပ်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (င) ဥပ ဒပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ဖာက်ဖျက်မ ရိှ၊ မရိှ ကီးကပ်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (စ) စစ် ဆး တွရိှ့ချက်  အစီရင်ခစာကိ  ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးမှတစ်ဆင့်  က ော်မတီသိ ့  တင်ြပ   

  အစီရင်ခြခင်း၊ 
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 (ဆ) ဆားထတ် ြမအား အြခားနည်လမ်းြဖင့် အသးြပုမ ရိှ၊ မရိှ စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ဇ) လိင်စင် လာက်ထားြခင်း၊   လိင်စင်အသစ်ထတ် ပးြခင်း ၊   လိင်စင်သက်တမ်းတိးြခင်း၊   လိင်စင်  

  အမည် ြပာင်းြခင်း၊   လိင်စင်အြငင်းပွားြခင်း၊  သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် လိင်စင်ခကင်းလွတ်  

  ခွင့်   သိမ့ဟတ်   သက်သာခွင့် လာက်ထားြခင်း၊   လပ်ငန်းရပ်နားလိ ကာင်း     တင်ြပြခင်းတိနှ့င့် 

  စပ်လျဉ်း၍ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးပီးသ ဘာထား ဖာ်ြပချက်ြဖင့် ကာ်မတီမှဆးြဖတ်နိင်ရန် ြပည်နယ် 

  ဆားလပ်ငန်းရးမှတစ်ဆင့် ြပန်လည်တင်ြပြခင်း၊ 

(စျ) စားသးရန်အလိဌ့ာ ထတ်လပ် သာ ဆားများတွင် အိင်အိဒင်းအာဟာရအား သတ်မှတ်ချက် 
နှင့်အညီ  ြဖည့်စွက်ထားမ ရိှ၊ မရိှ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးြခင်း၊ စားသးရန်အလိဌ့ာ ထတ်လပ် သာ ဆား 
များတွင် အိင်အိဒင်းအာဟာရအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ရန် ပျက်ကွက်သူအား 
အ ရးယူရန် ကာ်မတီသိ ့တင်ြပြခင်း။ 

၂၇။ ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွသ့ည် နည်းဥပ ဒ ၂၆၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (စျ)ပါ  အချက်အား အ ကာ်အထည် ဖာ် 
ဆာင်ရွက်ရာတွင် စားသးရန်အလိဌ့ာ ထတ်လပ် သာ ဆားများတွင် အိင်အိဒင်းအာဟာရအား သတ်မှတ်ချက် 
နှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ထားမမရိှ သာ ဆားများကိ စစ် ဆး တွရိှ့ကပါ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) လက်လီဆိင်ြဖစ်ပါက အိင်အိဒင်းအာဟာရအား သတ်မှတ်မှတ်နှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ထားမ မရိှ သာ 

  ဆားများကိ ဖယ်ရှား စပီး အိငအိဒင်းအာဟာရအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ထား သာ 

  ဆားများကိသာ ရာင်းချရန် အသိ ပးညန်ကားရမည်၊ 

 (ခ) လက္က ားဆိင် သိမ့ဟတ် လက္က ားကန်သည် သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရရိှသူြဖစ်ပါက အိင်အိဒင်းအာဟာရ 

အား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ထားမမရိှ သာ ဆားများကိ ဖယ်ရှား စပီး အိင်အိဒင်း 
အာဟာရအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ထား သာဆားများကိသာ ရာင်းချရန် သိမ့ဟတ် 

 ထတ်လပ်ရန် ကာလသတ်မှတ်ချက်ြဖင့် ညန်ကားရမည်၊ ယင်းညန်ကားချက်ပါ သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း လက္က ားဆိင် သိမ့ဟတ် လက္က ားကန်သည် သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရရိှသူက ယင်း  
ညန်ကားချက်အတိင်း လိက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ယင်းအိင်အိဒင်းအာဟာရြဖည့်စွက်ထားမ 
မရိှ သာ ဆားများအား သိမ်းဆည်းပီး ဥပ ဒအရ အ ရးယူြခင်း၊ စီမခန ့်ခဲွြခင်းြပုလပ်နိင်ရန် 
ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးမှတစ်ဆင့် ကာ်မတီထသိ ့အစီရင်ခ တင်ြပရမည်။ 

အခန်း(၇) 
စီမခန ့ခဲွ် ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း 

၂၈။ ကာ်မတီသည် ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ၏့ တင်ြပချက်အရ ဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အား 
ဖာက်ဖျက် ကာင်း တွရိှ့ပါက အာက်ပါစီမခန ့်ခဲွ ရး ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိင်သည်- 

 (က) လိင်စင်အား ကာလကန့သ်တ်ချက်ြဖင့် ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ လိင်စင်ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 
 (ခ) ဒဏ် ကား ငွ ပး ဆာင် စပီး ဆက်လက်လပ်ကိင်ခွင့်ြပြုခင်း။ 
၂၉။ ကာ်မတီသည် စားသးရန်အလိဌ့ာ ြဖန ့ြ်ဖ းူ ရာင်းချ သာ ဆားများတွင် အိင်အိဒင်းအာဟာရအား 
သတ်မှတ်ထား သာ စချိန်စညန်းနှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ရန် ပျက်ကွက် ကာင်း တွရိှ့ပါက ြဖန ့ြ်ဖ းူ ရာင်းချ သာ ဆား  
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နှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ သိမ်းဆည်းနိင်သည်။ 
၃၀။ နည်းဥပ ဒ ၂၉အရ သိမ်းဆည်း သာဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ ကာ်မတီသည် အာက်ပါအတိင်း 
စီမခန ့်ခဲွနိင်သည်- 
 (က) အယူခကာလကန်ဆးလင် သိမ်းဆည်းထား သာ ဆားတွင် အိင်အိဒင်းအာဟာရအား သတ်မှတ် 
  ထား သာ စချိန်စညန်းနှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ပီး  လလတင် ရာင်းချရန်၊   လလတင် ရာင်းချရ ငွ  
  အား အိင်အိဒင်းအာဟာရြဖည့်စွက်သည့် ကန်ကျ ငွနှင့် လလကန်ကျစရိတ်ကိ နတ်ပီး ကျန် ငွ 
  အား ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး ငွစာရင်းသိ ့ ပးသွင်းရန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးအား ညန်ကား 
  ရမည်၊ 
 (ခ) အစိးရအဖဲွ၏့ ဆးြဖတ်ချက်အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၈) 
အယူခြခင်း 

၃၁။ နည်းဥပ ဒ ၂၈၊ ၂၉အရ ကာ်မတီက ချမှတ်သည့် အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်အား ကျနပ်မမရိှပါက 
ယင်းအမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ ချမှတ်သည့် နမှ့ ရက် ပါင်း(၃၀)အတွင်း အစိးရအဖဲွထ့ အယူခနိင်သည်။ 
၃၂။ အစိးရအဖဲွသ့ည် ကာ်မတီက ချမှတ်သည့် အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါ 
အတိင်း အမိန ့တ်စ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်- 
 (က) အတည်ြပြုခင်း၊ 
 (ခ) ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 
 (ဂ) ြပန်လည်စစ် ဆး စြခင်း။ 
၃၃။ အစိးရအဖဲွ၏့ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 

အခန်း(၉) 
အ ထွ ထွ 

၃၄။ အစိးရအဖဲွသ့ည် လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူများ ဆားထတ်လပ်ငန်းတိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်၊ လိအပ် 
သာ အရင်းအနီှးများရရိှနိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 
၃၅။ အစိးအရအဖဲွသ့ည် ြပည်နယ်အတွင်း ဆားထတ်လပ်မကိ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲ သာ ဆားကွင်း 
များအား ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ထတ် ပး ရးအတွက် ဆားထတ် ြမအြဖစ် ြပာင်းလဲသတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 
၃၆။ လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူသည် အရည်အ သွးြမင့်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်နိင်ရန် ကာ်မတီ 
မှတစ်ဆင့် အစိးရအဖွထ့တင်ြပ၍ တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 
၃၇။ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် လိင်စင်ခ ကးကျန်များ၊ ဒဏ် ကး ငွများအား ြမခွန်မ ြပကျန် ငွြဖစ်ဘိ 
သက့ဲသိ ့အရ ကာက်ခရမည်။ ယင်းသိ ့ ကာက်ခရာတွင် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) လိင်စင်ရ ဆားထတ်လပ်သူ၏  လိင်စင်ခ ကးကျန်များ၊  ဒဏ် ကး ငွများအာ ပးသွင်းရန် 
ပျက်ကွက်ခ့ဲသည့် အ ကာင်းရင်းကိ ဖာ်ြပ၍ ြမခွန်မ ြပကျန် ငွအရ ကာ်ကခမက့ဲသိ ့အမတဲွ 
ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ 

 
(ခ) လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူ ကိယ်တိင်ထမှြဖစ် စ သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူ၏ 

အခွင့်ရ ကိယ်စားလှယ်ထမှြဖစ် စ ပး ဆာင်ရန်ကျန်ရိှ သာ လိင်စင်ခ ကးကျန်များ၊ ဒဏ် ကး  
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ငွများအားလးကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ၊ နိတ့စ်စာရရိှသည့် နမှ့ (၁၅)ရက်အတွင်း 
 မပျက်မကွက် ပး ဆာင် စရန် နိတ့စ်စာထတ်ြပန်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ထတ်ြပန်လိက် သာ နိတ့စ်စာကိ လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူကိယ်တိင်ထြဖစ် စ၊လိင်စင်ရ ဆား 
  ထတ်လပ်သူ၏ အခွင့်ရ ကိယ်စားလှယ်ထြဖစ် စ၊ လက် ရာက်ချအပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် နည်းလမ်း 
  တကျ အတည်ြပြုခင်း၊ 
 (ဃ) နိတ့စ်စာအတည်ြဖစ် ကာင်း လိင်စင်ရ ဆားထတ်လပ်သူကိယ်တိင်  သိမ့ဟတ်  လိင်စင်ရ  ဆား  

ထတ်လပ်သူ၏ အခွင့်ရကိယ်စားလှယ်မှ နိတ့စ်စာလက်ခရရိှ ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးသည့် 
စာကိ အမတဲွတွင် တဲွြခင်း၊ 

 (င) လိင်စင် ကးကျန်များ၊ ဒဏ် ကး ငွများထမ်း ဆာင်ရမည့် လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ်  
  လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူ၏ အခွင့်ရကိယ်စားလှယ်ထမှ မည်သည့်အတွက် လိင်စင်ခ ကးကျန် 
  များ၊ ဒဏ် ကး ငွများအား ထမ်း ဆာင်နိင်ြခင်း  မရိှ ကာင်း  ြဖရှင်းချက်ရယူပီး  အမတဲွတွင်  တဲွ  
  ထားြခင်း၊ 
 (စ) လိင်စင်ခ ကးကျန်များ၊ ဒဏ် ကး ငွများကိ ပး ဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သြဖင့်  ယင်းသိ ့ ပျက်ကွက်  
  သာ လိင်စင်ရ  ဆားထတ်လပ်သူပိင်  ရ ့ ြပာင်းနိင် သာ  ပစ္စည်း သိမ့ဟတ်  မ ရ ့ ြပာင်းနိင် သာ  
  ပစ္စည်းများကိ ဝရမ်းကပ်သိမ်းဆည်းရမည်။ ဝရမ်းကပ်သိမ်းဆည်းရမည့် ပစ္စည်းသည် လိင်စင်ခ   
  ကးကျန်များ၊  ဒဏ် ကး ငွများ ပး ဆာင်ရန်   ကျန်ရိှသည့်   ငွပမာဏနှင့်   ယင်းပစ္စည်းများကိ 
  ထိန်းသိမ်းထားရ၍    လည်း ကာင်း၊   ရ ့ ြပာင်းသယ်ယူထားရ၍  လည်း ကာင်း၊    ကန်ကျသည့်  
  ကန်ကျစရိတ်နှစ်ရပ် ပါင်းကိ ကာမိရမ လာက်ကိသာ ဝရမ်းကပ်သိမ်းဆည်းရမည်၊ 

(ဆ) ဝရမ်းကပ်သိမ်းဆည်းပီး နာက် (၁၅)ရက် ကျာ်သည့်တိင် အာင် ယင်းသိ ့ ပျက်ကွက် သာ  
လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူက လိင်စင်ခ ကးကျန်များ၊ ဒဏ် ကး ငွများ၏ ပမာဏနှင့် ကန်ကျ 
စရိတ်များကိ ပး ဆာင်ြခင်းမရိှလင် ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ းူသည် ဝရမ်းကပ်သိမ်းဆည်း 
ထား သာ ပစ္စည်းများကိ လလတင် ရာင်း ချရမည်၊ 

(ဇ) လလတင် ရာင်းချရာ၌ ယင်းသိ ့ပျက်ကွက် သာ လိင်စင်ရ ဆားထတ်လပ်သူ နထိင်ရာ နရာ 
သိမ့ဟတ် ဝရမ်းကပ်သိမ်းဆည်းထား သာ ပစ္စည်းများတည်ရိှရာ နရာတွင် လလတင် ရာင်းချ 
ပဲွကိ အများသိ စရန် (၂၄)နာရီ ကာ်ြငာပီးမှ ရာင်းချမည်၊ 

(စျ) လလတင် ရာင်းချရ ငွသည် လိင်စင်ခ ကးကျန်များ၊ ဒဏ် ကး ငွများပမာဏနှင့် ကန်ကျ 
စရိတ်နှစ်ရပ် ပါင်းထက် ကျာ်လွန် နပါက ပိလ ငွကိ ယင်းသိ ့ပျက်ကွက် သာ လိင်စင်ရ ဆား 
ထတ်လပ်သူအား ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်။ 

(ည) အကယ်၍ လလတင် ရာင်းချစဉ် လိင်စင်ခ ကးကျန်များ၊ ဒဏ် ကး ငွများ ပမာဏနှင့် 
ကန်ကျ စရိတ်များကိ ယင်းသိ ့ပျက်ကွက် သာ လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူက ပး ဆာင်ပါမူ 
လလတင် ရာင်းချမများကိရပ်ဆိင်း၍ ဝရမ်းကပ်သိမ်းဆည်း သာ ပစ္စည်းများကိ ြပန် ပးရမည်။ 

၃၈။ ကာ်မတီသည် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့်နှင့် ညန်ကားချက်များ ထတ်ြပန်နိင်ရန် 
အတွက်  အစိးရအဖဲွထ့ တင်ြပနိင်သည်။ 
၃၉။ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒပါ အာက်ပါ ဌာနအမည်များအား သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန 
များက အမည် ြပာင်းလဲခ့ဲပီးြဖစ်သည့်အတိင်း ဤနည်းဥပ ဒတွင် အစားထိး ြပာင်းလဲ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
 



-၁၀- 
 မူလအမည်           အစားထိး ြပာင်းလဲသည့်အမည် 
ြပည်နယ်ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန       ြပည်နယ်ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ 
ြပည်နယ် ြမစာရင်းဦးစီးဌာန     ြပည်နယ်လယ်ယာ ြမစီမခန ့်ခဲွ ရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 
မိုန့ယ် ြမစာရင်းဦးစီးဌာန        မိုန့ယ်လယ်ယာ ြမစီမခန ့ခဲွ် ရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 
ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာန       သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ၊ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး။ 
 
 
 
 
       အမိန ့အ်ရ 
         (ပ) ဝင်း မာ်ဦး 
                ဝန်ကီး 
        သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန 
              မွန်ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ ့
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပစ(၁) 
သိ ့
 ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီ 
 မှတစ်ဆင့် 
 ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 
 မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၊ မာ်လမိုင်မို ့

ရက်စဲွ။ ၂၀၁        ခနှစ်၊                              လ           ရက် 
အ ကာင်းအရာ။ ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 
၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ခွင့်ြပု ပးပါရန် အာက်ပါ 
အချက်အလက်များ ဖာ်ြပပီး လာက်ထားအပ်ပါသည်- 
 (က) အမည် ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည် -------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျိုးအစား (တစ်ဦးတည်း/ အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်) --------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသား/နိင်ငြခားသား မှတ်ပတင်အမှတ် ----------------------------------------------- 
 (င) မွးသက္က ရာဇ် -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) အဖအမည် -----------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဆ) လူမျိုး/ဘာသာ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) နရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------------------------------------
 (စျ) ထတ်လပ်လိသည့် ဆားအမျိုးအစား ------------------------------------------------------------------- 
 (ည) ထတ်လပ်သည့် နည်းစနစ် ------------------------------------------------------------------------------
 (ဋ)  (၂၀၁    - ၂၀၁      ) ဆားရာသီတွင် ထတ်လပ်မည့် ပမာဏ (-----------) ပိဿာ (-------------) တန် 
 (ဌ) ထတ်လပ်မည့် ဧရိယာ (၁) လှန်းကွင်း --------------------------------------------------------- ဧက 
     (၂) ကးုကွင်း  --------------------------------------------------------- ဧက 
     (၃) စစ ပါင်း  ---------------------------------------------------------- ဧက 
 (ဏ) ထတ်လပ်မည့် နရာ (၁) ---------------------------------------------------------------------------- 
     (၂) ---------------------------------------------------------------------------- 
 (တ) ကွင်း ဟာင်း သိမ့ဟတ် ကွင်းသစ်၊ ကွင်းအမှတ် ----------------------------------------------------- 
 (ထ) သိ လှာင်ရအ ရအတွက်နှင့် သိ လှာင်နိင်သည့် ပမာဏ (            )လး  ---------------------မ/တန် 
 (ဒ) ယခင်နှစ်ထတ်လပ်ခ့ဲသည့် ပမာဏ ------------------------------- -----------------------ပိဿာ/တန် 
 (ဓ) စတင်ထတ်လပ်ခ့ဲသည့်နှစ်၊ ယခင်နှစ်၏ လိင်စင်အမှတ် --------------------------------------------- 
 (န) လပ်သားအင်အား (၁) ကီးကပ်သူ -----------------------------------------------------------ဦး 
     (၂) ဆားရည်ကိင် ---------------------------------------------------------ဦး 
     (၃) ကွင်းလပ်သား --------------------------------------------------------ဦး 
     (၄) အြခားလပ်သား ------------------------------------------------------ ဦး 
 (ပ) တစ်ဧကထွက်နိင်မည့်ပမာဏ (ခန ့်မှန်း) ------------------------------------------------- ပိဿာ/တန် 
 (ဖ) တစ်ပိဿာ/တစ်တန်ထတ်လပ်မကန်ကျစရိတ် (ခန ့်မှန်း) -----------------------ကျပ် ---------- ြပား 
 (ဗ) လိင်စင် လာက်ထားလိသည့်ကာလ -------------------------------- မှ ----------------------------ထိ 



-၂- 
၂။ လာက်လာပါ ဆားထတ်လပ်မည့် ြမအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း၏ ခွင့်ြပုချက်ကိ ပူးတဲွ 
တင်ြပပါသည်။ 
၃။ ဆားထတ်လပ်မည့် ြမ၏ ကွင်း ြမပကိ ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၄။ ထတ်လပ်မည့် ြမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် လပ်ကိင်ခွင့်ရိှ ကာင်း အ ထာက်အထားကိ 
ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၅။ လိင်စင်ခ၊ လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ၊ရက်လွန်ဒဏ် ကးများကိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပးသွင်းမည့် 
ဝန်ခချက်အား ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၆။ လိင်စင် လာက်ထားသည့် နတွ့င် ဆားလက်ကျန်အ ရအတွက် ------------------ပိဿာ/တန် ရိှပါသည်။ 
၇။ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးက ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ထတ် ပးပါက လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များ 
ကိ လိက်နာမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 
 
 
       လက်မှတ် ------------------------------------------------- 
       လာက်ထားသူအမည်----------------------------------- 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပစ(၂) 
သိ ့
 ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီ 
 မှတစ်ဆင့် 
 ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 
 မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၊ မာ်လမိုင်မို ့

ရက်စဲွ။ ၂၀၁        ခနှစ်၊                              လ           ရက် 
အ ကာင်းအရာ။ ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 
၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 
ခွင့်ြပု ပးပါရန် အာက်ပါ အချက်အလက်များ ဖာ်ြပပီး လာက်ထားအပ်ပါသည်- 
 (က) အမည် ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည် -------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျိုးအစား (တစ်ဦးတည်း/ အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်) --------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသား/နိင်ငြခားသား မှတ်ပတင်အမှတ် ----------------------------------------------- 
 (င) မွးသက္က ရာဇ် -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) အဖအမည် -----------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဆ) လူမျိုး/ဘာသာ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) နရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------------------------------------
 (စျ) ထတ်လပ်သည့် နည်းစနစ် ------------------------------------------------------------------------------ 
 (ည) ထတ်လပ်လိသည့် ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားအမျိုးအစား -----------------------------------------------
 (ဋ)  (၂၀၁    - ၂၀၁      ) ခနှစ်တွင် (၁) --------------------------------------------------------- ပိဿာ/တန် 
  ထတ်လပ်သည့် ပမာဏ         (၂)  ------------------------------- -----------------------   ပိဿာ/တန် 
 (ဌ) ယခင်နှစ် လိင်စင်အမှတ် -------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဍ) ထတ်လပ်မည့် နရာ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 (¡) ယခင်နှစ်ထတ်လပ်ခ့ဲသည့်ပမာဏ --------------------------------------------------------------------- 
 (ဏ) စတင်ထတ်လပ်ခ့ဲသည့်ခနှစ် ---------------------------------------------------------------------------- 
 (တ) တစ်ပိဿာ/တစ်တန် ထတ်လပ်မကန်ကျစရိတ် ------------------------------------------------------ 
 (ထ) ယခင်နှစ် အသးြပုခ့ဲသည့် KIO3 -------------------------------------------------------ပိဿာ/ ကီလိ 
 (ဒ) ယခနှစ် အသးြပုမည့် KIO3  -----------------------------------------------------------ပိဿာ/ ကီလိ 
 (ဓ) လိင်စင် လာက်ထားလိသည့်ကာလ --------------------------- မှ ---------------------------------ထိ 
၂။ လာက်လာပါ ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန၊ 
အဖဲွအ့စည်း၏ ခွင့်ြပုချက်ကိ ပူးတဲွတင်ြပအပ်ပါသည်။ 
၃။ ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်ခွင့်ြပုထားသည့် ြမ/ နရာ၏ ြမပကိ ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၄။ ထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် လပ်ကိင်ခွင့်ရိှ ကာင်း 
အ ထာက်အထားကိ ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၅။ လိင်စင်ခ၊ လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ၊ရက်လွန်ဒဏ် ကးများကိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပးသွင်းမည့် 
ဝန်ခချက်အား ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
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၆။ လိင်စင် လာက်ထားသည့် နတွ့င် လက်ကျန်ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားအ ရအတွက်မှာ အာက်ပါအတိင်း 
ြဖစ်ပါသည်- 
 (က) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ပိဿာ/တန် 

(ခ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ပိဿာ/တန် 
၇။ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးက ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ထတ် ပးပါက 
လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များ ကိ လိက်နာမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 
 
 
       လက်မှတ် ------------------------------------------------- 
       လာက်ထားသူအမည်----------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပစ(၃) 
သိ ့
 ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီ 
 မှတစ်ဆင့် 
 ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 
 မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၊ မာ်လမိုင်မို ့

ရက်စဲွ။ ၂၀၁        ခနှစ်၊                              လ           ရက် 
အ ကာင်းအရာ။ အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 
၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် ခွင့်ြပု ပးပါရန် 
အာက်ပါ အချက်အလက်များ ဖာ်ြပပီး လာက်ထားအပ်ပါသည်- 

 (က) အမည် ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည် -------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျိုးအစား (တစ်ဦးတည်း/ အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်) --------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသား/နိင်ငြခားသား မှတ်ပတင်အမှတ် ----------------------------------------------- 
 (င) မွးသက္က ရာဇ် -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) အဖအမည် -----------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဆ) လူမျိုး/ဘာသာ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) နရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------------------------------------
 (စျ) ထတ်လပ်မည့့်် နည်းစနစ် ------------------------------------------------------------------------------- 
 (ည) ထတ်လပ်လိသည့် အိင်အိဒင်းအမျိုးအစား ---------------------------------------------------------
 (ဋ)  (၂၀၁    - ၂၀၁      ) ခနှစ်တွင် (၁) --------------------------------------------------------- ပိဿာ/တန် 
  ထတ်လပ်သည့် ပမာဏ         (၂)  ------------------------------- -----------------------   ပိဿာ/တန် 
 (ဌ) ယခင်နှစ် လိင်စင်အမှတ် -------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဍ) ထတ်လပ်မည့် နရာ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 (¡) ယခင်နှစ် အသးြပုခ့ဲသည့် KIO3 -------------------------------------------------------ပိဿာ/ ကီလိ 
 (ဏ) ယခင်နှစ် ထတ်လပ်ခ့ဲသည့် ပမာဏ ------------------------------------------------------------------- 
 (တ) စတင်ထတ်လပ်ခ့ဲသည့်ခနှစ် --------------------------------------------------------------------------- 
 (ထ) တစ်ပိဿာ/တစ်တန် ထတ်လပ်မကန်ကျစရိတ် ------------------------------------------------------ 
 (ဒ) ယခနှစ် အသးြပုမည့် KIO3  -----------------------------------------------------------ပိဿာ/ ကီလိ 
 (ဓ) လိင်စင် လာက်ထားလိသည့်ကာလ --------------------------- မှ ---------------------------------ထိ 
၂။ လာက်လာပါ အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း၏ 
ခွင့်ြပုချက်ကိ ပူးတဲွတင်ြပအပ်ပါသည်။ 
၃။ အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုထားသည့် ြမ/ နရာ၏ ြမပကိ ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၄။ ထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် လပ်ကိင်ခွင့်ရိှ ကာင်း 
အ ထာက်အထားကိ ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၅။ ရက်လွန် ကး၊ ဒဏ် ကး၊ လိင်စင်ခများကိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပးသွင်းမည့် ဝန်ခချက်အား 
ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
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၆။ လိင်စင် လာက်ထားသည့် နတွ့င် လက်ကျန် အိင်အိဒင်းဆားအ ရအတွက်မှာ အာက်ပါအတိင်း 
ြဖစ်ပါသည်- 
 (က) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ပိဿာ/တန် 

(ခ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ပိဿာ/တန် 
၇။ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးက အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင်ထတ် ပးပါက လိင်စင်ပါ 
စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 
 
 
       လက်မှတ် ------------------------------------------------- 
       လာက်ထားသူအမည်----------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပစ(၄) 
သိ ့
 ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီ 
 မှတစ်ဆင့် 
 ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 
 မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၊ မာ်လမိုင်မို ့

ရက်စဲွ။ ၂၀၁        ခနှစ်၊                              လ           ရက် 
အ ကာင်းအရာ။ ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 
၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် ခွင့်ြပု ပးပါရန် 
အာက်ပါ အချက်အလက်များ ဖာ်ြပပီး လာက်ထားအပ်ပါသည်- 

 (က) အမည် ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည် -------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျိုးအစား (တစ်ဦးတည်း/ အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်) --------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသား/နိင်ငြခားသား မှတ်ပတင်အမှတ် ----------------------------------------------- 
 (င) အသက်---------------------------------------------- (စ) မွးသက္က ရာဇ် -------------------------------- 
 (စ) အဖအမည် -----------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဆ) လူမျိုး/ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ -------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) နရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------------------------------------
 (စျ) ထတ်လပ်လိသည့် ဆားထွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား   (က)-------------------------------------
         (ခ) -------------------------------------- 
         (ဂ) --------------------------------------
 (ည)  (၂၀၁    - ၂၀၁      ) ခနှစ်တွင် (က) ------------------------------------------------------- ပိဿာ/တန် 
  ထတ်လပ်သည့် ပမာဏ         (ခ)  ------------------------------- -----------------------   ပိဿာ/တန် 
                   (ဂ)  ------------------------------- -----------------------   ပိဿာ/တန် 
 (ဋ) ထတ်လပ်မည့် နရာ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဌ) ထတ်လပ်မည့် ဧရိယာ ----------------------------------------------------------------------------- ဧက 
 (ဍ) အသးြပုမည့် ကန်ကမ်း   (၁)  အမျိုးအစား  (၂)  အ ရအတွက် 
     (ကက) -----------------------  (ကက) ------------------------------------- 

(ခခ) -----------------------     ( ခ  ခ  ) ------------------------------------- 
(ဂ ဂ) -----------------------    (  ဂ  ဂ ) ------------------------------------- 

 (¡) အသးြပုမည့်လပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ 
  အ ကာင်းအရာ   အရွယ်အစား   အ ရအတွက် 
  ၁။------------------------------ ၁။----------------------------- ၁။------------------------------ 

၂။------------------------------ ၂။----------------------------- ၂။------------------------------ 
၃။------------------------------ ၃။----------------------------- ၃။------------------------------
၄။------------------------------ ၄။----------------------------- ၄။------------------------------ 
၅။------------------------------ ၅။----------------------------- ၅။------------------------------ 
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(ဏ) သိ လှာင်ရအ ရအတွက်၊ အရွယ်အစား -------------------------------------------------------------- 
(တ) သိ လှာင်နိင်သည့် ပမာဏ ----------------------------------------------------------------------------- 
(ထ) စတင်ထတ်လပ်ခ့ဲသည့်နှစ်၊ ယခင်နှစ်၊ လိင်စင်အမှတ် ----------------------------------------------- 
(ဒ) ယခင်နှစ်ထတ်လပ်ခ့ဲသည့် ပမာဏ ----------------------------------------------------- -ပိဿာ/တန် 
(ဓ) လပ်သားအင်အား (၁) ကီးကပ်သူ ----------------------------------------------------- ဦး 
    (၂) ကမ်းကျင်လပ်သား -------------------------------------------- ဦး 
    (၃) သာမန်လပ်သား -----------------------------------------------  ဦး 
    (၄) အြခား ----------------------------------------------------------  ဦး 
(န) တစ်လထွက်နန်း ---------------------------------------------------------------------------ပိဿာ/တန် 
(ပ) တစ်ပိဿာ/တစ်တန်ထတ်လပ်မကန်ကျစရိတ် (ခန ့်မှန်း) ------------------------ ကျပ်---------ြပား 
(ဖ) လိင်စင် လာက်ထားလိသည့်ကာလ -------------------------------- မှ ---------------------------ထိ 

၂။ လာက်လာပါ ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မည့် ြမအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း၏ 
ခွင့်ြပုချက်ကိ ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၃။ ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်ြပုထားသည့် ြမ/ နရာ၏ ြမပကိ ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၄။ ထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် လပ်ကိင်ခွင့်ရိှ ကာင်း 
အ ထာက်အထားကိ ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၅။ ရက်လွန် ကး၊ ဒဏ် ကး၊ လိင်စင်ခများကိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပးသွင်းမည့် ဝန်ခချက်အား 
ပူးတဲွတင်ြပပါသည်။ 
၆။ လိင်စင် လာက်ထားသည့် နတွ့င် မိမိလပ်ငန်းရိှ ဆားထွက်ပစ္စည်းလက်ကျန် အ ရအတွက်မှာ 
အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 ဆားထွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား    အ ရအတွက် 
 (က) ------------------------------------------- ------------------------------------------------ပိဿာ/တန် 

(ခ)  ------------------------------------------- ------------------------------------------------ပိဿာ/တန် 
၇။ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးက ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင်ထတ် ပးပါက လိင်စင်ပါ 
စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 
 
 
       လက်မှတ် ------------------------------------------------- 
       လာက်ထားသူအမည်----------------------------------- 
  
 
 
 
 
 



ပစ(၅) 
မွန်ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ ့

သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန 
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 

မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး 
ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 
နည်းဥပ ဒ ၁၀(က) 

 
လိင်စင်အမှတ်  -------------------------------- 
ရက် စဲွ   ------------------------------- 
၁။ သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးသည် မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 
နည်းဥပ ဒ ၁၀(က)အရ အာက်အမည်ပါ လပ်ငန်းရှင်အား ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိ ထတ် ပးလိက်သည်- 
 (က) အမည် --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အသက် --------------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဂ) အဖအမည် ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်----------------------------------------------------------------- 
 (င) နရပ်လိပ်စာ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဆားအမျိုးအစား ---------------------------------------------------------------- 
 (ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ ----------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ ----------------------------------------------------------------------------- 
၂။ လိင်စင်ရရိှသူသည် မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒ၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 
နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန ့်များ၊ ညန်ကားချက်များနှင့် လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
(          )ခနှစ် ဆားရာသီအတွက် (       )ရက် နမှ့ (     )ရက် နက့ာလအထိ (     )ဧကအား 
ဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
(          )ခနှစ် ဆားရာသီအတွက် (       )ရက် နမှ့ (     )ရက် နက့ာလအထိ (     )ဧကအား 
ဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 

(          )ခနှစ် ဆားရာသီအတွက် (       )ရက် နမှ့ (     )ရက် နက့ာလအထိ (     )ဧကအား 
ဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 
(          )ခနှစ် ဆားရာသီအတွက် (       )ရက် နမှ့ (     )ရက် နက့ာလအထိ (     )ဧကအား 
ဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 



လိင်စင်ရရိှသူ လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ ဤလိင်စင်ကိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရိှရာ နရာတွင် ြမင်သာစွာထားရိှပီး သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရိှပဂ္ဂိုလ်များ 
စစ် ဆးသည့်အခါ ြပသရမည်။ 

၂။ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒအရ၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးက သတ်မှတ်ထား သာ 
အခွန်အခနှင့် ရက်လွန်ဒဏ် ကးများကိ ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ် သာ ဆားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်စာရင်းများ ထားရိှရမည်။ 
၄။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ်ထတ်လပ်သည့် ဆား၏ ပမာဏစာရင်းကိ ဆားရာသီနှစ်ကန်ဆး၍ 

လပ်ငန်း ပီးစီးပါက နာက်ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း ကီးကပ် ရးအဖဲွမှ့တစ်ဆင့် မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း 
ရးသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၅။ အရည်အ သွးမီ ဆား ကာင်းဆားသန ့်များကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 
၆။ ထတ်လပ် သာ ဆားများ၏ အရည်အ သွးကိ လိအပ်၍ ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးပါက ကျသင့် သာ ဓါတ်ခဲွခကိ 

မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 
၇။ ဤလိင်စင်ခကိ မသက်ဆိင်သူအား လဲအပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။ 
၈။ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၏ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ ဆားထတ်လပ်ခွင့်ကိ လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပစ(၆) 
မွန်ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ ့

သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန 
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 

မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး 
ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

နည်းဥပ ဒ ၁၀(ခ) 
 
လိင်စင်အမှတ်  -------------------------------- 
ရက် စဲွ   ------------------------------- 
၁။ သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးသည် မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 
နည်းဥပ ဒ ၁၀(ခ)အရ အာက်အမည်ပါ လပ်ငန်းရှင်အား ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားကိတ်ခဲွထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိ 
ထတ် ပးလိက်သည်- 
 (က) အမည် --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အသက် --------------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဂ) အဖအမည် ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်----------------------------------------------------------------- 
 (င) နရပ်လိပ်စာ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဆားအမျိုးအစား ---------------------------------------------------------------- 
 (ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ ----------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ ----------------------------------------------------------------------------- 
၂။ လိင်စင်ရရိှသူသည် မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒ၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 
နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန ့်များ၊ ညန်ကားချက်များနှင့် လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 (       )ရက် နမှ့ (        )ရက် နက့ာလအထိ ဆားထွက်ပစ္စည်း (          )တန်အား ထတ်လပ် 
ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
(       )ရက် နမှ့ (        )ရက် နက့ာလအထိ ဆားထွက်ပစ္စည်း (          )တန်အား ထတ်လပ် 
ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 

(       )ရက် နမှ့ (        )ရက် နက့ာလအထိ ဆားထွက်ပစ္စည်း (          )တန်အား ထတ်လပ် 
ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 

 

 



လိင်စင်ရရိှသူ လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ ဤလိင်စင်ကိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရိှရာ နရာတွင် ြမင်သာစွာထားရိှပီး သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရိှပဂ္ဂိုလ်များ 
စစ် ဆးသည့်အခါ ြပသရမည်။ 

၂။ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒအရ၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးက သတ်မှတ်ထား သာ 
အခွန်အခနှင့် ရက်လွန်ဒဏ် ကးများကိ ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ် သာ ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားများ၊ အသးြပုသည့် ဆားကမ်းများနှင့်  စပ်လျဉ်းသည့်   စာရင်းများ 
  ထားရိှရမည်။ 
၄။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ်ထတ်လပ်သည့် ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆား၏ ပမာဏကိ 

ဘ ာ ရးနှစ်ကန်ဆးပီး နာက် ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း ကီးကပ် ရးအဖဲွမှ့တစ်ဆင့် မွန်ြပည်နယ် 
ဆားလပ်ငန်းရးသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၅။ အရည်အ သွးမီ ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားများကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 
၆။ ထတ်လပ် သာ ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားများ၏ အရည်အ သွးကိ လိအပ်၍ ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးပါက 

ကျသင့် သာ ဓါတ်ခဲွခကိ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 
၇။ ဤလိင်စင်ခကိ မသက်ဆိင်သူအား လဲအပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။ 
၈။ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၏ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ ဆားနှင့်စားပဲွတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့်ကိ လဲ ြပာင်းြခင်း 

မြပုရ။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပစ(၇) 
မွန်ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ ့

သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန 
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 

မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး 
အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

နည်းဥပ ဒ ၁၀(ဂ) 
 
လိင်စင်အမှတ်  -------------------------------- 
ရက် စဲွ   ------------------------------- 
၁။ သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးသည် မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 
နည်းဥပ ဒ ၁၀(ဂ)အရ အာက်အမည်ပါ လပ်ငန်းရှင်အား အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိ 
ထတ် ပးလိက်သည်- 
 (က) အမည် --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အသက် --------------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဂ) အဖအမည် ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်----------------------------------------------------------------- 
 (င) နရပ်လိပ်စာ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဆားအမျိုးအစား ---------------------------------------------------------------- 
 (ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ ----------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ ----------------------------------------------------------------------------- 
၂။ လိင်စင်ရရိှသူသည် မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒ၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 
နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန ့်များ၊ ညန်ကားချက်များနှင့် လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 (       )ရက် နမှ့ (        )ရက် နက့ာလအထိ အိင်အိဒင်းဆား (             )တန်အား ထတ်လပ် 
ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
(       )ရက် နမှ့ (        )ရက် နက့ာလအထိ အိင်အိဒင်းဆား (             )တန်အား ထတ်လပ် 
ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 

(       )ရက် နမှ့ (        )ရက် နက့ာလအထိ အိင်အိဒင်းဆား (             )တန်အား ထတ်လပ် 
ခွင့်ြပုသည်။ 

 
ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 

 
 



 

လိင်စင်ရရိှသူ လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ ဤလိင်စင်ကိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရိှရာ နရာတွင် ြမင်သာစွာထားရိှပီး သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရိှပဂ္ဂိုလ်များ 
စစ် ဆးသည့်အခါ ြပသရမည်။ 

၂။ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒအရ၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးက သတ်မှတ်ထား သာ 
အခွန်အခနှင့် ရက်လွန်ဒဏ် ကးများကိ ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ် သာ အိင်အိဒင်းဆားများနှင့်  စပ်လျဉ်းသည့်   စာရင်းများ ထားရိှရမည်။ 
၄။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ်ထတ်လပ်သည့် အိင်အိဒင်းဆား၏ ပမာဏစာရင်းကိ 

ဘ ာ ရးနှစ်ကန်ဆးပီး နာက် ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း ကီးကပ် ရးအဖဲွမှ့တစ်ဆင့် မွန်ြပည်နယ် 
ဆားလပ်ငန်းရးသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၅။ အရည်အ သွးမီ အိင်အိဒင်းဆားကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 
၆။ ထတ်လပ် သာ အိင်အိဒင်းဆား၏ အရည်အ သွးကိ လိအပ်၍ ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးပါက ကျသင့် သာ 

ဓါတ်ခဲွခကိ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 
၇။ ဤလိင်စင်ခကိ မသက်ဆိင်သူအား လဲအပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။ 
၈။ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၏ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်ကိ လဲ ြပာင်းြခင်း မြပုရ။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပစ(၈) 
မွန်ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ ့

သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန 
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 

မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး 
ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

နည်းဥပ ဒ ၁၀(ဃ) 
 
လိင်စင်အမှတ်  -------------------------------- 
ရက် စဲွ   ------------------------------- 
၁။ သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးသည် မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 
နည်းဥပ ဒ ၁၀(ဃ)အရ အာက်အမည်ပါ လပ်ငန်းရှင်အား ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိ 
ထတ် ပးလိက်သည်- 
 (က) အမည် --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အသက် --------------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဂ) အဖအမည် ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်----------------------------------------------------------------- 
 (င) နရပ်လိပ်စာ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဆားအမျိုးအစား ---------------------------------------------------------------- 
 (ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ ----------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ ----------------------------------------------------------------------------- 
၂။ လိင်စင်ရရိှသူသည် မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒ၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 
နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန ့်များ၊ ညန်ကားချက်များနှင့် လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 (       )ရက် နမှ့ (        )ရက် နက့ာလအထိ ဆားထွက်ပစ္စည်း (    )တန်အား ထတ်လပ် 
ခွင့်ြပုသည်။ 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 
(       )ရက် နမှ့ (        )ရက် နက့ာလအထိ ဆားထွက်ပစ္စည်း (    )တန်အား ထတ်လပ် 
ခွင့်ြပုသည်။ 
 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 

(       )ရက် နမှ့ (        )ရက် နက့ာလအထိ ဆားထွက်ပစ္စည်း (    )တန်အား ထတ်လပ် 
ခွင့်ြပုသည်။ 
 

ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 

 



 

လိင်စင်ရရိှသူ လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ ဤလိင်စင်ကိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရိှရာ နရာတွင် ြမင်သာစွာထားရိှပီး သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရိှပဂ္ဂိုလ်များ 
စစ် ဆးသည့်အခါ ြပသရမည်။ 

၂။ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒအရ၊ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးက သတ်မှတ်ထား သာ 
အခွန်အခနှင့် ရက်လွန်ဒဏ် ကးများကိ ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ် သာ ဆားထွက်ပစ္စည်းများနှင့်  စပ်လျဉ်းသည့်   စာရင်းများ ထားရိှရမည်။ 
၄။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ်ထတ်လပ်သည့် ဆားထွက်ပစ္စည်း၏ ပမာဏစာရင်းကိ 

ဘ ာ ရးနှစ်ကန်ဆး၍ လပ်ငန်းပီးစီးပီး နာက် ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း ကီးကပ် ရးအဖဲွမှ့တစ်ဆင့် 
မွန်ြပည်နယ် ဆားလပ်ငန်းရးသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၅။ အရည်အ သွးမီ ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 
၆။ ထတ်လပ် သာ ဆားထွက်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အ သွးကိ လိအပ်၍ ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးပါက ကျသင့် သာ 

ဓါတ်ခဲွခကိ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရးသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 
၇။ ဤလိင်စင်ခကိ မသက်ဆိင်သူအား လဲအပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။ 
၈။ မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၏ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်ကိ လဲ ြပာင်းြခင်း 

မြပုရ။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပစ(၉) 
သိ ့
 ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီ 
 မှတစ်ဆင့် 
 ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 
 မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၊ မာ်လမိုင်မို ့

ရက်စဲွ။ ၂၀၁        ခနှစ်၊                              လ           ရက် 
အ ကာင်းအရာ။ လိင်စင်ခသက်သာခွင့်/ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုပါရန် လာက်ထားြခင်း 
၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိင်စင်ရရိှသူ ကန် တာ်/ကန်မ၏ ဆားလပ်ငန်းသည် 
သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် လပ်ငန်းပျက်စီးဆးရးမကု တွရ့ပါသြဖင့် ပး ဆာင်ရန်ကျန်ရိှ သာ လိင်စင်ခများ 
အား သက်သာခွင့်/ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုပါရန် အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း လာက်ထားအပ်ပါသည်- 
 (က) အမည် ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည် -------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျိုးအစား (တစ်ဦးတည်း/ အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်) --------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသား/နိင်ငြခားသား မှတ်ပတင်အမှတ် ----------------------------------------------- 
 (င) မွးသက္က ရာဇ် ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) အဘအမည် ----------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဆ) လူမျိုး/ဘာသာ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) နရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------------------------------------
 (စျ) ထတ်လပ်ခ့ဲသည့် ဧရိယာ 
  (၁) ------------------------------------------------ ခနှစ်တွင် ---------------------------------  ဧက 

(၂) ------------------------------------------------ ခနှစ်တွင် ---------------------------------  ဧက 
(၃) ------------------------------------------------ ခနှစ်တွင် ---------------------------------  ဧက 

 (ည) ကွင်း ဟာင်း သိမ့ဟတ် ကွင်းသစ်၊ ကွင်းအမျတ် ----------------------------------------------------- 
 (ဋ) ယခင်နှစ်ထတ်လပ်ခ့ဲသည့် ပမာဏ -------------------------------------------------------------------- 
 (ဌ) စတင်ထတ်လပ်ခ့ဲသည့်နှစ်၊ ယခင်နှစ်၊ လိင်စင်အမှတ် -----------------------------------------------
၂။ ပး ဆာင်ရမည့်လိင်စင်ခများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 
 စဉ် ခနှစ်  လပ်ဧက တစ်ဧက ပး ဆာင်ရမည့်နန်း ပး ဆာင်ရန်ဆားပိဿာ 
 (က) -------------- ------------- ---------------------------------- --------------------------------- 

(ခ)  -------------- ------------- ---------------------------------- --------------------------------- 
(ဂ)  -------------- ------------- ---------------------------------- --------------------------------- 
စစ ပါင်း ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၃။ ကန် တာ်/ကန်မ၏ ဆားထတ်လပ်ငန်းသည် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် အမှန်တကယ်ပျက်စီး 
ဆးရးမများရိှခ့ဲပါသြဖင့် ြဖစ်စဉ်ဓါတ်ပမှတ်တမ်းများ သက် သခချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ် ကျးရွာ 
အပ်ချုပ် ရးမှ းူများ၏ ထာက်ခချက်များအား ပူးတဲွတင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 
         



လက်မှတ် --------------------------------------- 
လာက်ထားသူအမည် ---------------------------------- 
နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား----------------------------- 
နရပ် ----------------------------------------------------- 

           ------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပစ(၁၀) 
သိ ့
 ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီ 
 မှတစ်ဆင့် 
 ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ 
 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 
 မွန်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရး၊ မာ်လမိုင်မို ့

ရက်စဲွ။ ၂၀၁        ခနှစ်၊                              လ           ရက် 
အ ကာင်းအရာ။ လပ်ငန်းနားလိ ကာင်း တင်ြပ လာက်ထားြခင်း 
၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိင်စင်ရရိှသူ ကန် တာ်/ကန်မ၏ ဆားထတ်လပ်ငန်း 
သည် အခက်အခဲများရိှ နပါသြဖင့် လပ်ငန်းရပ်နားထားလိပါ ကာင်း အာက်ပါအတိင်း တင်ြပ 
လာက်ထားအပ်ပါသည်- 

 (က) အမည် ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည် -------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျိုးအစား (တစ်ဦးတည်း/ အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်) --------------------------------- 
 (ဃ) နိင်ငသား/အမျိုးသား/နိင်ငြခားသား မှတ်ပတင်အမှတ် ----------------------------------------------- 
 (င) မွးသက္က ရာဇ် ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (စ) အဘအမည် ----------------------------------------------------------------------------------------------
 (ဆ) လူမျိုး/ဘာသာ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) နရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------------------------------------
 (စျ) ယခင်နှစ်လိင်စင်အမှတ် -------------------------------------------------------------------------------- 
 (ည) ထတ်လပ်ခ့ဲသည့် ဧရိယာ/ထတ်လပ်ခ့ဲသည့် ပမာဏ ------------------------------------------------- 
 (ဋ) လပ်ငန်းရပ်နားလိ သာ အ ကာင်းအရာ -------------------------------------------------------------- 
၂။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ ကန် တာ်/ကန်မ၏ ဆားထတ်လပ်ငန်းအား (                   )ရက် နမှ့ (                )ရက် နအ့ထိ 
ရပ်နားထားခွင့်ြပုပါရန် တင်ြပ လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 
 
 
 

လက်မှတ် --------------------------------------- 
လာက်ထားသူအမည် ---------------------------------- 
နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား----------------------------- 
နရပ် ----------------------------------------------------- 

           ------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


