
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

ရခိင်ြပည်နယ်လတ် တာ ်

ရခိင်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပ ဒများ 

(၂၀၁၆ခနှစ်၊ရခိင်ြပည်နယ်လတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ်-         ) 

 ၁၃၇၇ခနှစ် ၊ တ ပါင်းလဆန်း  ၁၅ ရက ်

(၂၀၁၆ခနှစ်၊မတ်လ ၂၃ ရက်) 

 

နဒိါနး် 

 

ရခိင်ြပည်နယ ်လတ် တာ်သည ်၂၀၀၈ ခနှစ်၊  ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပ  

အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ  ၁၈၈  အရ  အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍ ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်း  ဆားနှင့် 

ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဤ နည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမညန်ှင့်အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက ်

၁။ ဤနည်းဥပ ဒကိ ရခိင်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း နည်းဥပ ဒများဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင ်ပါ၀င် သာစကားရပ်များသည်ရခိင်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒ 

          တွင်ပါရှိသည့်အတိင်း အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိ အ့ြပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပ 

          ပါ အတိင်းအဓိပ္ပါယ် သက် ရာက် စရမည်။ 

         (က) ဥပ ဒဆိသည်မှာ ရခိင်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ဥပ ဒကိဆိသည်။ 

         (ခ)  လိင်စင်ရရှိသူဆိသည်မှာ ဆား(သိမ့ဟတ်) ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ စီးပွား ရးအလိင့ှာ ထတ်လပ် 

               ခွင့် ြပု ကာင်း၀န်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်ြဖင့်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဌာနကထတ် ပးသည့်ခွင့်ြပုမိန် ့ 

               ရရှိသူ (သိမ့ဟတ်) ကမ္ပဏီ(သိမ့ဟတ်)  အဖွဲအ့စည်း(သိမ့ဟတ်) ဌာနကိဆိသည်။ 

         (ဂ)  ပစဆိသည်မှာ ဤ နည်းဥပ ဒများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပစများကိဆိသည်။ 

         (ဃ) စချိန်စညန်းဆိသည်မှာစက်မလပ်ငန်းသးဆား၊အိင်အိဒင်းဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများတွင်ပါ၀င် 

      ရမည့်ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ် နှင့် အြခားဓါတ်ဆားများ၏ ရာခိင်နန်း သတ်မှတ်ချက်ကိဆိသည်။ 

         (င)  ဆားဆိသည်မှာ  ပင်လယ် ရ၊ ြမ အာက် ရငန်၊အင်း၊အိင် ၊ စိမ့်၊  စမ်း၊  ကန်၊ တွင်း ရနှင့်  သဲ ြမ  

               တိကိ့ အသးြပု ပီးထတ်ယူရရှိ သာ ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ်ကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သဘာ၀အ 

              လျာက ် ြမ ပ ြမ အာက်တွငြ်ဖစ် ပ တည်ရှိ န သာ ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ်လည်းပါ၀င်သည်။ 

         (စ)  ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိသည်မှာအပိဓါတ်ဆားကိဆိသည်။ ဆားကိ အြခားဓာတပစ္စည်းများနှင့် ပါင်း 

                စပ်၍ထတ်ယူရရှိ သာ ဓါတ်ဆားအမျိုးမျိုးကိလည်း ကာင်း၊ ထတ်ယူ ပီး ကျန်ရှိသည့် ကက်တက် 

               ရည်မ ှ ထတ်ယူရရှိ သာ  ဓါတ်ဆားအမျိုးမျိုးကိ လည်း ကာင်း၊ ပင်လယ် ရ ၊  ြမ အာက် ရငန်၊ 

               အင်း၊အိင်၊ စိမ့်၊ စမ်း၊ ကန်၊ တွင်း ရ နှင့် သဲ ြမတိမ့ှ ထတ်ယူရရှိ သာ ဆိဒီယမ်နှင့် ပိတက်ဆီယမ် 

               ဓါတ် ဆားအမျို းမျို းကိလည်း ကာင်းဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရ မှာ်အမျိုးမျိုးမှ ထတ်ယူရရှိ 

               သာဓာတပစ္စည်း အမျိုးမျိုးလည်းပါ၀င်သည်။ 

       

 



 

-၂- 

      

       (ဆ)      အိင်အိဒင်းဆားဆိသည်မှာ စားသးရန်ဆားတွင် စချိန် စညန်းနှင့်အည ီအိင်အိဒင်းအာဟာရြဖည့် 

        စွက် ထားသည့် ဆားကိဆိသည်။ 

       ( ဇ)    လပ်ငန်းဆိသည်မှာ ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ စီးပွား ရးအလိင့ှာ  ထတ်  

     လပ်ြခင်း၊လပ်ကိင်သည့်လပ်ငန်းကိဆိသည်။ 

(စျ)   ဆားနယ် ြမဆိသည်မှာ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့ အမိန ့် ကညာစာြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့်ဆားနှင့် 

         ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ်လပ်နိင် သာ နယ် ြမ ဒသကိဆိသည်။ 

(ည)   လိင်စင်ဆိသည်မှာဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်လပ်ကိင်နိင်ရန်အတွက် ဤဥပ ဒ 

         အရင်လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့်လိင်စင်ကိဆိသည်။ 

(ဋ)    ဆားထတ်လပ်ြခင်းဆိသည်မှာဆားနှင့်အိင်အိဒင်းဆား ၊ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ သဘာ၀အားြဖင့ ်

        လည်း ကာင်း၊ နလှန်းြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ထင်း(သိမ့ဟတ်)မီး သွးြဖင့် ထတ်လပ်သည့်နည်းမ ှ

        အပ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့်လည်း ကာင်း ထတ်လပ်ြခင်းကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဆား 

        ကိတ်ခွဲသန ့်စင်ြခင်းလပ်ငန်းလည်းပါ၀င်သည်။ 

 

အိင်အိဒင်းဆား ထတ်လပ် တင်သွင်း သိ လှာင် ရာင်းချြခင်းအတွက် စနန်းများဆိသည်မှာ- 

 

(က) အိင်အိဒငး်ပါ၀င်ရမည့်စနန်းများ 

စဉ် ဆားအမျိုးအစား အိင်အိဒင်းပါ၀င်မ(ပီပီအမ်) 
၁။ ထတ်လပ်သူ/စက်ရအဆင့် ၄၀-၆၀ 
၂။ လက်ကား၀ယ် ရာင်း/သိ လှာင်အဆင့် ၃၀ 
၃။ လက်လီ၀ယ် ရာင်း                           ၁၅ 
၄။ စားသးသူအိမ် ထာင်စအဆင့် ၁၅ 
(မှတ်ချက်။     ပီပီအမ်ဆိသည်မှာ အပ တစ်သန်းတွင ်ပါ၀င်သည့် အပအ ရအတွက်ြဖစ်သည်။) 

(ခ) အိင်အိဒငး်ဆားထတ်ပိးရမည့်စနန်းများ 

စဉ် ဆားအိတ်အရွယ်အစား ထပ်ပိးရန်စနန်း 
၁။ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဆားအိတ်ကီး(သးပိဿာနှင့်အထက် 
ဆားအိတ်ပမှန်အားြဖင့်နှစ်ဆယ့်ငါး 
ပိဿာနှင့်ငါးဆယ်ပိဿာ၀င်ဆားအိတ် 
များ 
 
 
 
 

အနည်းဆးအိတ်(၂)ထပ်ြဖစ်ရမည်။အတွင်းတစ်ထပ်သည် 
လလသည့်အိတ် ပလပ်စတစ်  (high  density  

Polyethylene) ြဖစ်ရမည်။အြပင်အိတ်သည်ဆာလာအိတ်/ 
မ ရခွအိတ် 

( woven  polypoopylene   bags   or   non- porous 
material)ြဖစ်ရမည်။ အတွင်းအြပင် အိတ်များ၏ အမျို း 
အစားနှင့် အရည်အ သွးမှာ သတ်မှတ်ြပဌာန်းချက်များနှင့် 
ညီညွတ်ရမည်။ 
  

၂။ ဆားအိတ် သး 
(သးပိဿာ အာက်ဆားထပ်) 

လလသည့်အိတ်/ပလပ်စတစ်အိတ်(သိမ့ဟတ်)ဘူးြဖစ်ရမည်။ 
အိတ်/ဘူးများ၏ အမျိုးအစားနှင့် အရည်အ သွးမှာ သတ်မှတ် 
ြပဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ရမည်။ 



-၃- 

 

(ဂ)  အိင်အိဒငး်ဆားထပ်အမတှ်တဆပိ်စနန်းများ 

 ထတ်လပ် တင်သွင်းသိ လှာင် ရာင်းချ သာ အိင်အိဒင်းဆားအိတ်/ထပ်/ဘူးများတွင ်အနည်းဆး 

အာက်ပါအချက်များ ဖာ်ြပပါရှိရမည်။ 

(က) ထင်ရှားသည့်အိင်အိဒ်းဆားစာလး 

(ခ)  ထတ်လပ်သည့်စက်ရ/တဆိပ်၊အမည်နှင့်လိပ်စာ 

(ဂ)  ပါ၀င်သည့်အ လးချိန် 

(ဃ) ထည့်သွင်းအသးြပုသည့်အိင်အိဒင်းဓါတ် ပါင်း(KIO3/ KI စသြဖင့်)နှင့် ပမာဏ 

(င)  ထတ်လပ်သည့်ရက်စွဲ/အသးြပုရန်ကန်ဆးသည့်ရက်စွဲ 

(စ ) ထတ်လပ်မအမှတ်စဉ်(Lot   igentification    code  ) 

(ဆ) သိ လှာင်ရန်အညန်း၊ ြခာက် သွ၍့ ‘ လလ သာ နရာတွင်ထားရန’် 

 

အိင်အိဒငး်ဆားအရညအ် သွးထိန်းသိမ်းနည်းများ 

       အိင်အိဒင်းဆားတွင်ပါ၀င် သာအိင်အိဒင်းဓါတ်ဆးရးမနည်းနိင်သမ  နည်း စြခင်းြဖင့်အိင်အိဒင်းဆား 

၏ အရည်အ သွးထိန်းသိမ်းရန် စက်ရ/လက်ကားသိ လှာင်သည့်အဆင့်၊သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သည့် အဆင့်နှင့်  

လက်ကားဆိင်အဆင့်များအားလးတွင် အာက်ပါအတိင်း လိက်နာ စရမည်။ 

(က) တိက်ရိက် န ရာင်ကျသည့် နရာ(သိမ့ဟတ်)အလင်းကျသည့် နရာ 

(ခ)  အပူချိန်များ၍စိထိင်းမ များသည့် နရာ 

(ဂ)  မိး ရ(သိမ့ဟတ်) ရများနှင့် ထိနိင်သည့် နရာ/ ြမကီးနှင့်တိက်ရိက်ထိ တွသ့ည့် နရာ 

(ဃ) မသန ့်ရှင်း သာပတ်၀န်းကျင်ရှိသည့် နရာများတွင် အိင်အိဒင်းဆားအိတ်များကိမထားရပါ။ 

(င)  အရင်ထတ်လပ် သာ အိင်အိဒင်းဆားများကိ အရင် ရာင်းချရမည်။ 

      (  first-in   first-out  ြဖစ်ရမည ်) 

 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤနည်းဥပ ဒ ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည−် 

(က) ဆားထတ်လပ်မပမာဏတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိမိတိးတက်လာ စရန်၊ 

(ခ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းပိမိထတ်လပ်နိင် ရးအတွက် ဆားထတ်လပ်နိင်သည့် နယ် ြမ ဒသများကိတိး 

       ချဲ သ့တ်မှတ် ပးရန်၊ 

(ဂ) ဆားအထွက်နန်းတိးတက် ကာင်းမွန် စရန်၊ 

(ဃ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မ တိးတက် ရး ၊ အရည်အ သွး ကာင်းမွန် ရး၊ြပည်တွင်းစားသးမ 

       ဖူလ ရး၊ စျးနန်းချို သာစွာြဖင့် ြဖန ့ြ်ဖူး ရာင်းချနိင် ရးနှင့် ပဂ္ဂလိက ဆားထတ်လပ်မ တိးတက် စ ရး 

       အတွက်ပ့ပိးကူညီရန်၊ 

(င) ပိလ သာဆားများကိ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်ရန်၊ 

(စ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရးအတွက်ကူညီ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 



-၄- 

 

(ဆ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်း၀ယ် ရးလပ်ငန်းတွင်အစစပ်လပ်ငန်းများ ပ ထွက် 

       လာ ရးအတွက် အား ပးကူညီ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဇ) သ တသနြပုလပ်ရာမ ှရရှိ သာ ဆားပိမိထတ်လပ်နိင်သည့် နည်းလမ်းနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ် 

      လပ်နိင်သည့် နည်းပညာရပ်များကိ ဆားထတ်လပ်သည့် ဆားလပ်ငန်းရှင်များသိ ့ြဖန ့ြ်ဖူးပညာ ပးရန်။ 

 ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းဌာနသည် အပိဓါတ်ဆားထတ်လပ် ရးနှင့်အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ် ရးအတွက်  

စီမချက် ရးဆွဲ၍ ရည်ရွယ်ချက်အြပည့်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း (၃) 

 လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

 

၄။ ဆား သိမ့ဟတ်ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ စီးပွားြဖစ်ထတ်လပ်လိသူသည်ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနသိ ့သတ် 

မှတ်ချက်နှင့်အညီ လာက်ထားရမည်။လိင်စင် လာက်ထားသူသည်ထတ်လပ်လိသည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစား 

အလိက် ဖာ်ြပထား သာ ပစြဖင့် လာက်ထားရမည−် 

 

   (က) ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်လာ      ပစ(၁) 

   ( ခ) ဆားနှင့်စားပွဲတင်ဆားကိတ်ခွဲထတ်လပ်ခငွ့် လိင်စင် လာက်လာ  ပစ(၂) 

   ( ဂ) အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင် လာက်လာ    ပစ(၃) 

   ( ဃ) ဆားကိတ်ခွဲသန ့စ်င်ထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင် လာက်လာ    ပစ(၄) 

၅။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးသည် ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်လာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍၀န်ကီးမှ လိင်စင်ခွင့်ြပု 

ြခင်း ၊  သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်ရန် လာက်လာအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီညီညွတ်မရှိ/မရှိစီစစ် 

ရးအဖွဲ အ့ားတင်ြပရမည်။ 

၆။ ၀န်ကီးသည် ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ စီစစ်တင်ြပလာ သာ လိင်စင် လာက်ထားြခင်းကိ ခွင့်ြပုနိင်သည် 

သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်နိင်သည်။ 

၇။ ၀န်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်အရ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးသည် ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိ ထတ် ပးရမည်။ 

၈။ လိင်စင် လာက်ထားသူသည ် လာက်လာပါ အချက်များအား ြပည့်စစွာြဖည့်စွက်၍ အာက်ပါတိက့ိ  

ပူးတွဲတင်ြပရမည−် 

    (က)လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် နရာအတွက် သက်ဆိင်ရာ ြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ထတ် ပးသည့် ြမစာရင်း 

ြမပ 

(ခ)လပ်ငန်းလပ်ကိင်မည့် ြမ နရာပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် ယင်း ြမ နရာတွင်လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ ကာင်း 

     အ ထာက်အထား 

(ဂ)ဆားကိတ်ခွဲထတ်လပ်သည့် စက်ရအတွက်စက်မကီးကပ် ရးနှင့်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန၏ ထာက်ခ 

    ချက် 

(ဃ)၀န်ကီးမှသတ်မှတ်သည့် လိင်စင်ခ ၊ ရက်လွန် ကးနှင့် ဒဏ် ကးအား သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပး 

      သွင်းမည့်၀န်ခချက် 



-၅- 

 

၉။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးသည် လိင်စင် လာက်လာများအား စစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ိ ့လဲ ြပာင်း ပးပိရ့မည်။ 

၁၀။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးသည် စစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့တင်ြပချက်အ ပ စိစစ် ပီး ၀န်ကီးသိတ့င်ြပရမည်။ 

၁၁။     ၀န်ကီးသည်ြပည်နယ်ဦးစီးမှူ း၏တင်ြပချက်အ ပ စိစစ် ပီးလိင်စင်ခွင့်ြပုြခင်းသိမ့ဟတ်ြငင်းပယ် 

           ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

၁၂။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးသည် ၀န်ကီးမှ ခွင့်ြပုသည့် လိင်စင် လာက်ထားသ ူများကိ အာက် ဖာ်ြပပါ  

လိင်စင်ပစများအတိင်း ထတ် ပးရမည-် 

(က)ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်        ပစ(၅) 

(ခ) ဆားနှင့်စားပွဲတင် ဆားကိတ်ခွဲ ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်    ပစ(၆) 

(ဂ)အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင ်      ပစ(၇) 

(ဃ)ဆားကိတ်ခွဲသန ့်စင်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်      ပစ(၈) 

၁၃။ လိင်စင်ရရှိသူသည−် 

(က)လိင်စင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားပါက လိင်စင်အ ဟာင်းအား ြပန်လည်တင်ြပရမည်။ 

(ခ)လိင်စင်သက်တမ်းတိးအား (၃)ကိမ် ဆာင်ရွက် ပီးပါက နည်းဥပ ဒအပိဒ် (၄)နှင့် အပိဒ် (၁၂) 

     တိန့ှင့်အည ီလိင်စင်ြပန်လည် လာက်ထားရမည်။ 

၁၄။ ၀န်ကီးသည် လိင်စင်ရရှိ ပီးသူများအား လိင်စင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားြခင်းကိ (၃)ကိမ်အထိ 

           ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  -၆-                              ပစ(၁) 

 

၁၅။    ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်လာ 

နည်းဥပ ဒ ၄(က) 

သိ ့

 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှူး 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန 

ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ရခိင်ြပည်နယ ်

ကျာက်ြဖူ မို  ့

                       ရက်စွဲ၊  ခနှစ်၊               လ        ရက် 

အ ကာင်းအရာ။ ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

၁။     အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိ အာက်ပါအချက်အလက် 

များ ဖာ်ြပ ပီး လာက်ထားအပ်ပါသည−် 

(က)  အမည−်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ခ)   အဖွဲအ့စည်းအမည်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဂ)    လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျိုးအစား(တစ်ဦးတည်း/အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင)်−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဃ)    နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(င)    အသက်---------------(စ) မွး နသ့က္က ရာဇ်-------------------------------------------------- 

(ဆ)    အဖအမည-်-------------------------------------------------------------------------------- 

(ဇ)     လူမျို း-----------------------------(စျ)ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ------------------------------ 

(ည)    နရပ်လိပ်စာ------------------------------------------------------------------------------ 

(ဋ)      ထတ်လပ်လိသည့်ဆားအမျိုးအစား------------------------------------------------------- 

(ဌ)                   -ခနှစ်တွင်ထတ်လပ်မည့်ပမာဏ ---------------------------------ပိဿာ/ တန်ခန် ့

(ဍ)      ထတ်လပ်မည့်ဧရိယာ (၁)လှန်းကွင်း---------------------------------------------------ဧက 

(၂)ကုးကွင်း----------------------------------------------------ဧက 

(၃)စစ ပါင်း   --------------------------------------------------ဧက 

(ဎ)        ထတ်လပ်မည့် နရာ (၁)------------------------------------------------------------------ 

(ဏ)     ကွင်း ဟာင်း သိမ့ဟတ် ကွင်းသစ်(၁)ကွင်းအမှတ်---------------------------------------- 

                           (၂)ကွင်းအမည-်---------------------------------------- 

 (တ)      သိ လှာင်ရအ ရအတွက်နှင့် သိ လှာင်မည့်ပမာဏ----------------------------------------- 

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

 

 

 



-၇- 

 

(ထ) ယခင်နှစ် ထတ်လပ်ခဲ့သည့်ပမာဏ၊  ယခင်နှစ်လိင်စင်အမှတ်-----------ပိဿာ/တန် 

        ------------ပိဿာ/တန ်

(ဒ)      စတင်ထတ်လပခ်ဲ့သည့်နှစ်၊ ယခင်နှစ်လိင်စင်အမှတ်--------------------------------------- 

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

(ဓ)       လပ်သားအင်အား(၁)ကီးကပ်သူ--------------------------------------------------------ဦး 

     (၂)ဆားရည်ကိင်------------------------------------------------------ဦး 

     (၃)ကွင်းလပ်သား-----------------------------------------------------ဦး 

      (၄)အြခားလပ်သား---------------------------------------------------ဦး 

(န)         တစ်ဧကထွက်နိင်မည့်ပမာဏ(ခန်မ့ှန်း)---------------------------------------ပိဿာ/တန် 

(ပ)         တစ်ပိဿာ/ တစ်တန်ထတ်လပ်မကန်ကျစရိတ်(ခန်မ့ှန်း)--------------------------------- 

               --------------------------------------------------------------------------------ကျပ်/ြပား 

(ဖ)        လိင်စင် လာက်ထားလိသည့်ကာလ-------------------မ-ှ------------------ထ ိ

၂။         လာက်လာပါဆားထတ်လမ်မည့် ြမအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန ၊ အဖွဲ အ့စည်း၏ ခွင့်ြပုချက်ကိ ပူး 

တွဲတင်ြပပါသည်။ 

၃။         ဆားထတ်လပ်မည့် ြမ၏ ကွင်း ြမပကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည-် 

၄။         ထတ်လပ်မည့် ြမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း  သိမ့ဟတ်  လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ ကာင်းအ ထာက်အ 

ထားကိပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

၅။         လိင်စင် လာက်ထားသည့် နတ့ွင် ဆားလက်ကျန်အ ရအတွက်−−−−−−−−−−−ပိဿာ/တန် 

၆။       သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ၊ ရခိင်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ထတ် ပးပါက 

 လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၀န်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

 

 

         လက်မှတ်၊−−−−−−−−−−−−−−− 

            လာက်ထားသူအမည-်------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-၈- 

ပစ(၃) 

 

ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်လာ 

နည်းဥပ ဒ ၄(ခ) 

သိ ့

 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှူး 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန 

ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ ၊ ရခိင်ြပည်နယ ်

ကျာက်ြဖူ မို  ့

                       ရက်စွဲ၊  ခနှစ်၊               လ        ရက် 

အ ကာင်းအရာ။ အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

၁။     အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍   အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်  လိင်စင်ကိ အာက်ပါအ 

ချက်အလက် များ ဖာ်ြပ ပီး လာက်ထားအပ်ပါသည−် 

(က)  အမည−်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ခ)   အဖွဲအ့စည်းအမည်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဂ)    လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျိုးအစား(တစ်ဦးတည်း/အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင)်−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဃ)    နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(င)    အသက်---------------(စ) မွး နသ့က္က ရာဇ်-------------------------------------------------- 

(ဆ)    အဖအမည-်-------------------------------------------------------------------------------- 

(ဇ)     လူမျို း-----------------------------(စျ)ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ------------------------------ 

(ည)    နရပ်လိပ်စာ------------------------------------------------------------------------------ 

(ဋ)      ထတ်လပ်မည့်နည်းစနစ-်------------------------------------------------------------------ 

(ဌ)       ထတ်လပ်မည့်အိင်အိဒင်းဆားအမျိုးအစား----------------------------------------------- 

(ဍ)      ------------ခနှစ်တွင်ထတ်လပ်မည့်ပမာဏ (၁)-----------------------ပိဿာ/ တန ်

     (၂)----------------------- ပိဿာ/တန် 

 

           (ဎ)        ယခင်နှင်လိင်စင်အမှတ်------------------------------------------------------------------ 

          (ဏ)     ထတ်လပ်မည့် နရာ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

          (တ)      ယခင်နှစ်ထတ်လပ်ခဲ့သည့်ပမာဏ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

          (ထ)      စတင်ထတ်လပ်ခဲ့သည့်နှစ်  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဒ)        တစ်ပိဿာ/တစ်တန်   ထတ်လပ်မကန်ကျစရိတ်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

 



-၉- 

 

(ဓ) ယခင်နှစ်အသး ြပုခဲ့သည့်     KIO3    ---------------------------------------ပိဿာ/တန ်

 (န)      ယခင်နှစ်အသးြပုမည့်         KIO3    --------------------------------------ပိဿာ၊တန် 

    (ပ)      လိင်စင် လာက်ထားလိသည့်ကာလ  -------------------မ-ှ------------------ထ ိ

၂။         လာက်လာပါအိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်မည့်လပ်ငန်းအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန ၊ အဖွဲ အ့စည်း၏ 

ခွင့်ြပုချက်ကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

၃။         အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုထားသည့် ြမ/ နရာ၏ ြမပကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည။် 

၄။         ထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ်  လပ်ကိင်ခွင့်    ရှိ ကာင်းအ 

ထာက်အထားကိပူးတွဲတင်ြပပါသည်။   

၅။         လိင်စင် လာက်ထားသည့် နတ့ွင် လက်ကျန်အိင်အိဒင်းဆားအ ရအတွက်မှာ  အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

             (က)------------------------------------------------------------------------ပိဿာ/တန ်

    (ခ)------------------------------------------------------------------------- ပိဿာ/တန ်

၆။        သတ္တ ုတွငး်ဦးစီးဌာန ၊  ရခိင်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲမှ   အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင် 

ထတ် ပးပါက လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၀န်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

 

 

         လက်မှတ်၊−−−−−−−−−−−−−−− 

            လာက်ထားသူအမည-်------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



-၁၀- 

ပစ(၅) 

 

ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

နည်းဥပ ဒ ၁၂(က) 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

သစ် တာနှင့်သတ္တ ု၀န်ကီးဌာန 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ 

ရခိင်ြပည်နယ်၊ ကျာက်ြဖူ မို  ့

 

ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

                                                                                              လိင်စင်အမှတ်၊−−−−−−−−−− 

                                                                                                ရက်စွဲ၊------------------------ 

၁။ သစ် တာနှင့်သတ္တ ု၀န်ကီးဌာန၊သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ၊ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ သည ် အာက်အမည်ပါ 

လပ်ငန်းရှင်အား ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိထတ် ပးလိက်သည်- 

 (က) အမည-်-------------------------------------------------------------------------------------- 

 (ခ) အသက်-------------------------------------------------------------------------------------- 

(ဂ) အဖအမည-်---------------------------------------------------------------------------------- 

(ဃ) နိင်ငသား/ အမျိုးသား/ နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်-------------------------------------- 

(င) နရပ်လိပ်စာ-------------------------------------------------------------------------------- 

(စ) ထတ်လပ်ခငွ့်ြပုသည့်ဆားအမျိုးအစား------------------------------------------------------ 

(ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ------------------------------------------------------------------- 

(ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ/ ကွင်းအမှတ်------------------------------------------------ဧက 

(စျ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့်ပမာဏ-----------------------------------------------------ပိဿာ/တန် 

(ည) တစ်ဧကဆားထွက်နန်း----------------------------------------------------------ပိဿာ/တန ်

(ဋ) သိ လှာင်ရ  (၁) အ ရအတွက်    (၂)   သိ လှာင်နိင်သည့်ပမာဏ 

       (ကက)---------------(ကက)-------------------- 

       (ခခ)-----------------(ခခ)----------------------- 

(ဌ) လိင်စင်သက်တမ်း    (       )  နှစ်၊  -------------------မ−ှ−−−−−−−−−−−−−ထ ိ

၂။ လိင်စင်ရရှိသူသည ်ဆားလပ်ငန်းဥပ ဒ ၊  နည်းဥပ ဒများ ၊  အမိန ့၊်  ညန်ကားချက်နှင့် လိင်စင်ပါ 

စည်းကမ်းများကိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှူး 

 



-၁၁- 

 

စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ ဤလိင်စင်ကိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရှိရာ နရာတွင ် အစဉ် အမဲ သိမ်းဆည်းထားရန်ြဖစ် ပီး သက်ဆိင်ရာ 

တာ၀န်ရှိ ပဂ္ဂိုလ်များ စစ် ဆး သာအခါ ြပသရမည်။ 

၂။ တည်ဆဲဥပ ဒ အရ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းက သတ်မှတ်ထား သာ အခွန်အခနှင့် ရက်လွန် ကး များကိ 

ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ် သာဆားများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းများထားရှိရမည်။ 

၄။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ်ထတ်လပ်သည့် ဆားထွက်ပမာဏ စာရင်းကိ ရာသီကန်ဆး၍ လပ်ငန်း ပီး 

စီးပါက နာက်ရက် သတ္တတစ်ပတ်အတွင်း ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၅။ အရည်အ သွးမီ ဆား ကာင်းဆားသန ့် များကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 

၆။ ထတ်လပ် သာဆားများ၏ အရည်အ သွးကိ လိအပ်၍ ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးပါက ကျသင့် သာ ဓါတ်ခွဲများ 

ကိ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 

၇။ ဤ လိင်စင်ကိ မသက်ဆိင်သူအား လဲအပ်ြခင်း (သိမ့ဟတ်) လဲ ြပာင်း ပးြခင်းမြပုရ။ 

၈။ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်း ၏ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲဆားထတ်လပ်ခွင့်ကိ လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-၁၂- 

ပစ(၇) 

 

ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

နည်းဥပ ဒ ၁၂(ခ) 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

သစ် တာနှင့်သတ္တ ု၀န်ကီးဌာန 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ၊ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ 

ရခိင်ြပည်နယ်၊ ကျာက်ြဖူ မို  ့

 

အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

(ဆားကမ်း/ဆား ချာ) 

                                                                                              လိင်စင်အမှတ်၊−−−−−−−−−− 

                                                                                                ရက်စွဲ၊------------------------ 

၁။ သစ် တာနှင့်သတ္တ ု၀န်ကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ၊ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲသည ် အာက်အမည်ပါ 

လပ်ငန်းရှင်အား အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိထတ် ပးလိက်သည်- 

 (က) အမည-်-------------------------------------------------------------------------------------- 

 (ခ) အသက်-------------------------------------------------------------------------------------- 

(ဂ) အဖအမည-်---------------------------------------------------------------------------------- 

(ဃ) နိင်ငသား/ အမျိုးသား/ နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်-------------------------------------- 

(င) နရပ်လိပ်စာ-------------------------------------------------------------------------------- 

(စ) ထတ်လပ်ခငွ့်ြပုသည့်အိင်အိဒင်းဆားအမျိုးအစား   (၁)-------------------------- 

     (၂)−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ------------------------------------------------------------------- 

(ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ/ ကွင်းအမှတ်------------------------------------------------−−− 

(စျ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့်ပမာဏ-----------------------------------------------------ပိဿာ/တန် 

(ည) အသးြပုသည့်     KIO3---------------------------------------------------------ပိဿာ/တန် 

(ဋ) သိ လှာင်ရ  (၁) အ ရအတွက်    (၂)   သိ လှာင်နိင်သည့်ပမာဏ 

       (ကက)---------------(ကက)-------------------- 

       (ခခ)-----------------(ခခ)----------------------- 

(ဌ) လိင်စင်သက်တမ်း    (       )  နှစ်၊  -------------------မ−ှ−−−−−−−−−−−−−ထ ိ

၂။ လိင်စင်ရရှိသူသည ်ဆားလပ်ငန်းဥပ ဒ ၊ နည်းဥပ ဒများ ၊  အမိန ့၊် ညန်ကားချက်နှင့် လိင်စင်ပါစည်း 

ကမ်းများကိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှူး 



-၁၃- 

 

စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ ဤလိင်စင်ကိမိမိလပ်ငန်းတည်ရှိရာ နရာ ဒသတွင် အစဉ် အမဲ သိမ်းဆည်းထားရန်ြဖစ် ပီးသက်ဆိင် 

ရာတာ၀န်ရှိ ပဂ္ဂုလ်များ စစ် ဆး သာအခါ ြပသရမည်။ 

၂။ တည်ဆဲဥပ ဒ အရ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းက သတ်မှတ်ထား သာ အခွန်အခနှင့် ရက်လွန် ကး များကိ 

ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ် သာအိင်အိဒင်းဆားများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းများထားရှိရမည်။ 

၄။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ် ထတ်လပ်သည့် အိင်အိဒင်းဆားပမာဏ စာရင်းကိ ဘ ာ ရးနှစ/်ရာသီ 

ကန်ဆး ပီး နာက်ရက် သတ္တတစ်ပတ်အတွင်း ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၅။ အရည်အ သွးမီ အိင်အိဒင်းဆားကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 

၆။ ထတ်လပ် သာအိင်အိဒင်းဆားများ၏ အရည်အ သွးကိ လိအပ်၍ ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးပါက ကျသင့် သာ 

ဓါ တ်ခွဲခများကိ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 

၇။ ဤ လိင်စင်ကိ မသက်ဆိင်သူအား လဲအပ်ြခင်း (သိမ့ဟတ်) လဲ ြပာင်း ပးြခင်းမြပုရ။ 

၈။ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်း၏ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲအိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်ကိ လဲ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-၁၄- 

ပစ(၄) 

 

ဆားကိတ်ခွဲသန ့်စင်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်လာ 

နည်းဥပ ဒ ၄(ဃ) 

သိ ့

 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှူး 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန 

ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ရခိင်ြပည်နယ ်

ကျာက်ြဖူ မို  ့

                       ရက်စွဲ၊  ခနှစ်၊               လ        ရက် 

အ ကာင်းအရာ။ ဆားကိတ်ခွဲသန ့်စင် လာက်ထားြခင်း 

၁။     အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆားကိတ်ခွဲသန ့်စင်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိ အာက်ပါ 

အချက်အလက် များ ဖာ်ြပ ပီး လာက်ထားအပ်ပါသည−် 

(က)  အမည−်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ခ)   အဖွဲအ့စည်းအမည်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဂ)    လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျိုးအစား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဃ)    နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(င)    အသက်---------------−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(စ)    မွး နသ့က္က ရာဇ်--------------------------------------------------−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဆ)    အဖအမည-်-------------------------------------------------------------------------------- 

(ဇ)     လူမျို း----------------------------−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−- 

(စျ)    ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ----------------------------−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−- 

(ည)    နရပ်လိပ်စာ------------------------------------------------------------------------------ 

(ဋ)      ကိတ်စက်အမည်-------------------------------------------------------------------−−−−− 

(ဌ)       လပ်ငန်းတည် နရာ----------------------------------------------−−−−−−−−−−−−−−−−- 

(ဍ)      လပ်ငန်းစတင်တည် ထာင်ခဲ့သည့်နှစ်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

             / ယခင်နှစ် အသးြပုခဲ့ သာလိင်စင်အမှတ်------------------------------------------------- 

           (ဎ)        ယခင်နှစ်အသးြပုခဲ့ သာဆားကမ်း-----------------------------------------ပိဿာ/ တန် 

          (ဏ)     −−−−−−−−−−−ခနှစ်တွင် အသးြပုမည့်ဆားကမ်း−−−−−−−−−−−−−−−−ပိဿာ/တန် 

          (တ)      ယခင်နှစ်ကထတ်လပ်ခဲ့ သာဆား ချာ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---  ပိဿာ/တန် 

          (ထ)     −−−−−−−−−−−ခနှစ်တွင် အသးြပုမည့်ဆား ချာ−−−−−−−−−−−−−−−−  ပိဿာ/တန် 
 
 
 



-၁၅- 
 
 

(ဒ)        ယခင်နှစ်ဆားကမ်းမှ ဆား ချာထတ်လပ်ရာတွင် လျာ့နည်းမ  

                        (၁)အ ရအတွက်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−------------------------------ ပိဿာ/တန ်

                        (၂)ရာခိင်နန်း−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−------------------------------------------------ 

(ဓ)     ကိတ်စက် 

   (၁)အ ရအတွက်-------------------------------------------------------------------------- 

   (၂)အရွယ်အစား-------------------------------------------------------------------------- 

   (၃)အမျို းအစား---------------------------------------------------------------------------- 

(န)     ကိတ်စက်တွင်အသးြပုမည့် - 

     (၁) မာ်တာ/ အင်ဂျင်အ ရအတွက်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

               (၂) မာ်တာ/ အင်ဂျင်ြမင်း ကာင် ရ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

      (၃) မာ်တာ/အင်ဂျင်အမျိုးအစား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ပ)       ဗဟိခွာစက ်

               (၁)အ ရအတွက်------------------------------------------------------------------------ 

     (၂)အရွယ်အစား------------------------------------------------------------------------ 

     (၃)အမျို းအစား------------------------------------------------------------------------- 

(ဖ)         ဗဟိခွာစက်တွင်အသးြပုမည့်- 

                (၁) မာ်တာ/ အင်ဂျင်အ ရအတွက်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

               (၂) မာ်တာ/ အင်ဂျင်ြမင်း ကာင် ရ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

      (၃) မာ်တာ/အင်ဂျင်အမျိုးအစား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ဗ)   အြခားစက်များ 

            (၁) ရစပ်စက်အမျို းအစားနှင့် အ ရအတွက်----------------------------------------------- 

            (၂)မီးစက်အမျိုးအစားနှင့်အ ရအတွက်----------------------------------------------------- 

            (၃)အြခား  --------------------------------------------------------------------------------- 

(ဘ) ကိတ်ခွဲသန်စ့င်နိင်သည့်အင်အား 

          (၁)ကိတ်စက်/ စက်များ၏ တစ်နာရီ ကိတ်ခွဲနိင်သည့်နန်း−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

                 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

          (၂)ဗဟိခွာစက်/ စက်များ၏ တစ်နာရီ ြခာက် သွန့ိင်သည့်နန်း −−−−−−−−−−−−−−−−−− 

                 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ပိဿာ/တန ်  

(မ) ထတ်လပ်မကန်ကျစရိတ် 

          (၁)တစ်ပိဿာ/တစ်တန်ကန်ကျစရိတ်(ခန ့မ်ှန်း)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ကျပ်/ြပား 

(ယ) ဆားကိတ်စက်ရအရွယ်အစား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 
 
 
 
 



-၁၆- 

  

            (ရ) သိ လှာင်ရ(၁)အ ရအတွက်(၂)အရွယ်အစား(၃)သိ လှာင်နိင်သည့်ပမာဏ 

(ကက)−−−−−−−−−−(ကက)−−−−−−−−−−−− (ကက)−−−−−−−−−−−−−−− 

(ခခ)−−−−−−−−−−−− (ခခ)−−−−−−−−−−−−  (ခခ)−−−−−−−−−−−−−−−−− 

              (ဂဂ)−−−−−−−−−−−− (ဂဂ)−−−−−−−−−−−−  (ဂဂ)−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(လ) ဆားရည်သန ့်စင်ကန် 

(၁)အ ရအတွက်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(၂)အရွယ်အစား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

(၀) လပ်သားအင်အား 

(၁)ကီးကပ်သူ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ဦး 

(၂)ကမ်းကျင်လပ်သား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ဦး 

(၃)လပ်သား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ဦး 

 

(သ)   လိင်စင် လာက်ထားလိသည့်ကာလ      −−−−−−−−−−−−−−မ−ှ−−−−−−−−−−−−−ထ ိ

၂။ ဆားကိတ်ခွဲ သန ့်စင်ထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း (သိမ့ဟတ်) လပ်ကိင် 

ခွင့်ရှိ ကာင်း အ ထာက်အထားကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

၃။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ရခိင်ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲမှဆားကိတ်ခွဲ သန ့်စင်ထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင် 

ထတ် ပးပါက လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၀န်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

 
 

        လက်မှတ်၊−−−−−−−−−−−−−−− 

            လာက်ထားသူအမည-်------------------------------- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-၁၇- 

ပစ(၈) 

ဆားကိတ်ခွဲသန ့်စင်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

နည်းဥပ ဒ ၁၂(ဃ) 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

သစ် တာနှင့်သတ္တ ု၀န်ကီးဌာန 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ၊ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ 

ဆားကိတ်ခွဲသန ့်စင်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

                                                                                              လိင်စင်အမှတ်၊−−−−−−−−−− 

                                                                                                ရက်စွဲ၊------------------------ 

၁။ သစ် တာနှင့်သတ္တ ု၀န်ကီးဌာန ၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ၊ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲသည ် အာက်အမည်ပါ 

လပ်ငန်းရှင်အား ဆားကိတ်ခွဲသန ့်စင်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိထတ် ပးလိက်သည်- 

 (က) အမည-်-------------------------------------------------------------------------------------- 

 (ခ) အသက်-------------------------------------------------------------------------------------- 

(ဂ) အဖအမည-်---------------------------------------------------------------------------------- 

(ဃ) နိင်ငသား/ အမျိုးသား/ နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်-------------------------------------- 

(င) နရပ်လိပ်စာ-------------------------------------------------------------------------------- 

(စ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ------------------------------------------------------------------- 

(ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ------------------------------------------------−−−−−−−−−−−− 

(ဇ) ခွင့်ြပုသည့်−  ကိတ်စက်  ဗဟိခွာစက် 

(၁)စက်အ ရအတွက်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(၂)စက်အမျိုးအစား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(၃)စက်အရွယ်အစား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(စျ) ခွင့်ြပုသည့်− 

(၁) မာ်တာ/အင်ဂျင်အ ရအတွက်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(၂) မာ်တာ/အင်ဂျင်ြမင်း ကာင် ရ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(၃) မာ်တာ/အင်ဂျင်အမျိုးအစား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(ည)   ခွင့်ြပုသည့်အြခားစက် 

 (၁)အ ရအတွက်−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 (၂)အမျို းအစား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 (၃)ြမင်း ကာင် ရ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

(ဋ) ဆားကိတ်ခွဲသန ့်စင်သည့် 

          နန်းတစ်နာရီလင ်-----------------------------------------------------−−−−−−−−−ပိဿာ 

(ဌ) ဗဟိခွာစက်ြဖင့်ဆား ြခာက် သွန့န်းတစ်နာရီ----------------------------------- ပိဿာ/တန် 

 



-၁၈- 

 

(ဍ) ဆားသိ လှာင်ရ   

(၁) အ ရအတွက်   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

           (၂)   သိ လှာင်နိင်သည့်ပမာဏ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

        

(ဎ) လိင်စင်သက်တမ်း    (       )  နှစ်၊  -------------------မ−ှ−−−−−−−−−−−−−ထ ိ

၂။ လိင်စင်ရရှိသူသည ်ဆားလပ်ငန်းဥပ ဒ ၊  နည်းဥပ ဒများ ၊  အမိန ့၊်ညန်ကားချက်နှင့် လိင်စင်ပါစည်း 

ကမ်းများကိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှူး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-၁၉- 

 

စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ ဤလိင်စင်ကိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရှိရာ နရာ ဒသတွင်အစဉ် အမဲ သိမ်းဆည်းထားရန်ြဖစ် ပီးသက်ဆိင် 

ရာတာ၀န်ရှိ ပဂ္ဂုလ်များ စစ် ဆး သာအခါ ြပသရမည်။ 

၂။ တည်ဆဲဥပ ဒ အရ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းက သတ်မှတ်ထား သာ အခွန်အခနှင့် ရက်လွန် ကး များကိ 

ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။       ထတ်လပ် သာအိင်အိဒင်းဆား ချာနှင့်အသးြပုသည့်ဆားကမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းများ 

ထားရှိရမည်။ 

၄။ မိမိလပ်ငန်းမှထတ်လပ်သည့် ဆား ချာပမာဏ စာရင်းကိ   ဘ ာ ရးနှစ်ကန်ဆး ပီး နာက်ရက်သတ္တ  

တစ်ပတ်အတွင်း ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၅။ အရည်အ သွးမီ ဆား ချာများကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 

၆။ ထတ်လပ် သာဆား ချာများ၏အရည်အ သွးကိ လိအပ်၍ ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးပါကကျသင့် သာဓါတ်ခွဲခ 

များကိ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 

၇။ ဤ လိင်စင်ကိ မသက်ဆိင်သူအား လဲအပ်ြခင်း (သိမ့ဟတ်) လဲ ြပာင်း ပးြခင်းမြပုရ။ 

၈။ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်း ၏ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲဆား ချာထတ်လပ်ခွင့်ကိ လဲ ြပာင်း ပး ြခင်းမြပုရ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-၂၀- 

အခန်း(၄) 

လိင်စင်ရရှိသူ၏တာဝန်နှင့် ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်များ 

၁၅။  လိင်စင်ရရှိသူသည ် အာက်ပါအခွန်အခများကိ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲက့ သက်မှတ်သည့်နည်းလမ်း 

အတိင်း ပး ဆာင်ရမည်- 

 (က) လိင်စင်ခ 

 (ခ) လိင်စင်အသစ်လဲလှယ် ကး 

 (ဂ) ရက်လွန် ကး 

၁၆။ လိင်စင်ရရှိသူသည-် 

(က) လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည့်အြပင ် ြပည်နယ်ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းဌာနက 

ထတ်ြပန်သည့်အမိန် ့ညန်ကားချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်။ 

(ခ) စားသးရန်အလိင့ှာ ထတ်လပ် သာဆားများတွင ်အိင်အိဒင်းအာဟာရအား သတ်မှတ် စချိန်စညန်း 

နှင့်အည ီထည့်သွင်းထတ်လပ်ရမည်။ 

 (ဂ) သတ်မှတ်စနန်းများနှင့်အည ီထတ်လပ်၊ တင်သွင်း၊ သိ လှာင် ရာင်းချရမည်။ 

 (ဃ) ထတ်လပ်မစာရင်းဇယားများကိ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း ြပုစထားရှိရမည်။ 

(င) ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်နည်းဥပ ဒက စစ် ဆး ရးအဖွဲက့ တာင်းခ သာ စာရင်းဇယားများ 

ကိ တင်ြပရမည်။ 

 (စ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ ၏့ စစ် ဆးြခင်းကိခယူရမည်။ 

(ဆ) မိမိထတ်လပ် သာ ဆား(သိမ့ဟတ်)အပိဓာတ်ဆားများအား သတ်မှတ်ထားသည့် စချိန်စညန်း 

အတိင်း ထတ်လပ်ရမည်။ 

 (ဇ) လိင်စင်သက်တမ်း မကန်ဆးမီ ရက် ပါင်း(၃၀) ကိုတင်၍ သက်တမ်းတိး လာက်ထားရမည်။ 

(ဈ) သက်တမ်းတိး လာက်ထားရန် နာက်ဆးသတ်မှတ်ရက် ကျာ်လွန်မှ လာက်ထားလာြခင်း 

အတွက် ဝန်ကီးက သတ်မှတ်ထားသည့်နန်းထားအတိင်း ရက်လွန်ဒဏ် ကး ပးသွင်းရမည်။ 

 (ည) လိင်စင်ခကိ လိင်စင်သက်တမ်းတိးလဲလှယ်ရန် သတ်မှတ် နာက်ဆးရက်မတိင်မီ ပးသွင်း ရမည်။ 

(ဋ) စချိန်စညန်းမြပည့်မီ သာ အိင်အိဒင်းဆားများကိ သတ်မှတ်စချိန်စညန်းြပည့်မီ အာင် ဝန်ကီး 

၏ညန်ကားချက်အတိင်း ြပန်လည်ြပုြပင်ထတ်လပ်ရမည်။ 

(ဌ) လိင်စင်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ လပ်ငန်းရပ်နားလိပါက ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက် ဖာ်ြပ ပီး 

ရက် ပါင်း(၃၀) ကိုတင်၍ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းဌာနမှတဆင့် ဝန်ကီးသိ ့ တင်ြပ လာက်ထား 

ရမည်။ 

(ဍ) လပ်ငန်းရပ်နားထားခွင့်တင်ြပ လာက်ထားရာတွင ် သက်ဆိင်ရာ ကျးရွာအပ်စ၊ ဆားထတ်လပ်မ 

ကီးကပ် ရးအဖွဲ န့ှင့် ကျးရွာအပ်ချုပ် ရးမှူ းတိ၏့ ထာက်ခချက်ကိ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ 

(ဎ) လိင်စင်သက်တမ်းကန်ဆးချိန်(သိမ့ဟတ်)လပ်ငန်းရပ်နားချိန်တွင် တစ်နှစ်တာထတ်လပ်ခဲ့သည့် 

ပမာဏအား ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

(ဏ) လိင်စင်ခကိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပးသွင်းရန်အခက်အခဲရှိပါက ဝန်ကီးသိ ့ ဆိင်းင့ခွင့်ကိ 

လာက်ထားနိင်သည်။ 

(တ) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ပျက်စီးဆးရှးမကု တွပ့ါက လိင်စင်သက်သာခွင့် (သိမ့ဟတ်) 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရန် ြပည်နယ်ဝန်ကီးထသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 



-၂၁- 

 

(ထ) မိမိထတ်လပ်သည့်ဆားသိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများ၏အရည်အ သွးအား ဓာတ်ခွဲ စစ် ဆး 

ြခင်းအတွက် ကန်ကျစရိတ်ကိကျခရမည်။ 

၁၇။ လိင်စင်ရရှိသူ၏ လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် - 

(က) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းပိမိထတ်လပ်နိင် ရးနှင့် အရည်အ သွးြမင့်မား ရးအတွက် ြပည်နယ ်

ဆားနှင့် ဆားထွက်နည်းဥပ ဒအရ ဆာင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းနှင့်နည်းပညာရပ်များရယူြခင်း၊  

(ခ) ထတ်လပ် သာဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများအား ြပည်တွင်း၌လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချနိင်ခွင့် 

ရှိြခင်း၊ 

(ဂ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အည ီ ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရးအတွက် ြမန်မာ့ 

ဆားလပ်ငန်းဌာနမ ှအကူအညီ တာင်းခနိင်ြခင်း၊ 

(ဃ) ဆားထတ် ြမကိ ဥပ ဒနှင့်အည ီအ မွဆက်ခခွင့်၊လဲ ြပာင်းခွင့်၊ ပါင်နှခွင့်၊ ရာင်းချခွင့်ရှိ ြခင်း၊ 

(င) လိင်စင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(စ) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ပျက်စီးဆးရးမကု တွပ့ါက လိင်စင်သက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ် 

ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ဆ) ဆားထတ် ြမတိးချဲ ြ့ခင်း၊ အသစ် ဖာ်ထတ်ြခင်းတိအ့တွက် ဥပ ဒြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ 

ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းဌာန၏ ထာက်ခတင်ြပချက်အရ ဝန်ကီးမှတဆင့် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ သိ ့

တင်ြပ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ဇ) ဆားထတ်လပ်ခွင့်ရပ်နားလိ ကာင်း လာက်ထားြခင်းအတွက် လာက်ထားရမည်။ 

(ဈ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ် သာ နယ် ြမ ဒသနှင့်နယ်နမိတ်ြပ ြမပ(၃၀)ခကိ 

ထတ်လပ်သူတစ်ဦးြခင်းကြဖစ် စ အသင်းအဖွဲ အ့သင်းအဖွဲ အ့စည်းဌာနကြဖစ် စ တရားဝင ်

အမည် ပါက်ရရှိနိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ည) ဤနည်းဥပ ဒအရ ထတ် ပးထား သာလိင်စင်ကိ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၏့ ခွင့်ြပုချက်မရရှိပ ဲ

လဲ ြပာင်းလပ်ကိင်ခွင့်မရှိြခင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-၂၂- 

အခန်း(၅) 

၀န်ကီး၏တာ၀န်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၁၈။ ၀န်ကီး၏ တာ၀န်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည-် 

 (က) လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်း၊ ဆိင်းင့ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

 (ခ) လိင်စင်အသစ်လဲလှယ်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ဆားထတ်လပ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့ ်ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ်လပ်နိင်သည့် နည်းပညာများကိ 

လိင်စင်ရရှိသူများအားြဖန ့်ြဖူး ပးြခင်း၊ 

 (ဃ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မတိးတက် ရး၊ အရည်အ သွး ကာင်းမွန် ရး၊ ြပည်တွင်း 

စားသးမ ဖူလ ရးနှင့် စျးနန်းချိုသာစွာြဖန ့ြ်ဖူး ရာင်းချနိင် ရးအတွက် လိင်စင်ရရှိသူများအား 

ပ့ပိး ကူညီြခင်း၊ 

 (င) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းပိမိထတ်လပ်နိင် အာင်ကူညီြခင်း၊ရာသီဥတနှင့်သဘာ၀ ဘးအန္တရာယ် 

များကျ ရာက်ခရ သာ ဒသများတွင ် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့် လိင်စင် ကးကိ 

လာ့ ပါ့ ကာက်ခ စြခင်း၊ လိင်စင် ကးကင်းလွတ်ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

 (စ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ စားသးရန်သင့်မသင့်  စစ် ဆး စြခင်း။ 

၁၉။ ၀န်ကီး၏ လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်− 

 (က) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် လိင်စင် ကးသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 (ခ) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် လိင်စင်သက်တမ်းသတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

လာ့ ပါ့ြခင်း၊ဆိင်းင့ြခင်း၊ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၏့သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့် ဆားနယ ်

ြမများတိးချဲ သ့တ်မှတ်နိင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွက်သည့် ဆားနယ် ြမများအားပစ(၃၀)   

ခ ထတ် ပးနိင်ရန်စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဃ) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့ ် စစ် ဆး ရးအဖွဲ ၀့င်များအြဖစ်တာ၀န် ပးအပ်ရာ 

တွင်  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းမ ှ ၀န်ထမ်းများ၊ အြခားသင့် လျာ်သည့ ်  ဌာနများမှ 

၀န်ထမ်းများနှင့် ြပင်ပကမ်းကျင်သူများကိ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ၀့င်များအြဖစ် တာ၀န် ပးအပ ်

                      နိင်ရန် ည ိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (င) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းပိမိထတ်လပ်နိင် ရးကိ ရှ ရ့၍ နှစ်ရှည်လိင်စင် 

ထတ် ပးနိင် ရးအတွက် ထာက်ခတင်ြပြခင်း၊ 

 (စ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ ၏့ တာ၀န်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

 (ဆ) သ တသနြပုလပ်ရာမှရရှိ သာ ဆားပိမိထတ်လပ်နိင်သည့်နည်းလမ်းနှင့် နည်းပညာရပ်များကိ 

ြဖန်ြ့ဖူး ပညာ ပးရန ်စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၂၀။ ၀န်ကီးသည် မိမိ၏တာ၀န်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များကိ အခါအား လျာ်စွာ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးအားလဲအပ် ဆာင် 

ရွက် စနိင်သည်။ 

 

 

 

s 



-၂၃- 

အခန်း(၆) 

စစ် ဆးြခင်းနှင့်စီမခန် ့ ရးနည်းြဖင့်အ ရးယူြခင်း 

၂၁။ ဝန်ကီးသည် အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များပါဝင် သာ စစ် ဆး ရးအဖွဲက့ိ ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်ရမည်- 

 (က) ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဌာနမ ှကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး   အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင် 

 (ခ) မို န့ယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာနမ ှကိယ်စားလှယ(်၁)ဦး  အဖွဲ ဝ့င် 

 (ဂ) မို န့ယ် ြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး   အဖွဲ ဝ့င် 

 (ဃ) ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရှင်အသင်းမှ ကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး   အဖွဲ ဝ့င် 

 (င) လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူကိယ်စားလှယ(်၁)ဦး    အဖွဲ ဝ့င် 

 (စ) ရပ်ကွက်(သိမ့ဟတ်) ကျးရွာအပ်ချုပ် ရးမှူးကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး အဖွဲ ဝ့င် 

၂၂။ စစ် ဆး ရးအဖွဲ သ့ည်လိအပ်ပါက အာက်ပါကိယ်စားလှယ်များကိလည်း ဖိတ်ကား ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

 (က) မို န့ယ်စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ှ       ကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး 

 (ခ) မို န့ယ်ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမ ှ      ကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး 

 (ဂ) ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဌာနမ ှဓါတ်ခွဲကမ်းကျင်သူ    ကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး 

၂၃။ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ၏့ တာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည-် 

 (က) မို န့ယ်အတွင်းရှိ ဆား(သိမ့ဟတ်)ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့်လပ်ငန်းများ၏ စာရင်းဇယား 

များကိ ဝင် ရာက ်ကည့်ရစ့စ် ဆးြခင်း၊ 

 (ခ) လိင်စင်ပါထတ်လပ်ဧကနှင့်အညီထတ်လပ်မရှိ၊ မရှိသက်ဆိင် သာစာရင်းဇယားများကိစစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ဂ) ဆား(သိမ့ဟတ်)ဆားထွက်ပစ္စည်းနမူနာရယူြခင်း လိအပ်ပါကဓါတ်ခဲွစစ် ဆးြပုလပ်နိင်ရန်တင်ြပြခင်း၊ 

 (ဃ) လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များအား လိက်နာမရှိ၊မရှ ိစစ် ဆးြခင်း၊ 

 (င) ဥပ ဒပါတားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ဖာက်ဖျက်မရှိ၊မရှိ စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (စ) ဆားထတ် ြမအား အြခားနည်းလမ်းြဖင့် အသးြပုမရှိ၊ မရှိ စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ဆ) လိင်စင်အသစ်လဲလှယ်ရာတွင် အြငင်းပွားမ ပါက် ပါက်လာပါက ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးမှတဆင့်ဝန်ကီး 

သိတ့င်ြပ ပီး ဝန်ကီး၏လမ်းညန်မအရ စစ် ဆး ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 (ဇ) စစ် ဆး တွရ့ှိချက်များကိ သးသပ်ချက်၊ အကြပုချက်များြဖင့် ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးမှတဆင့် ဝန်ကီး 

သိ ့တင်ြပအစီရင်ခြခင်း၊ 

 (ဈ) အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်သည့်စက်(သိမ့ဟတ်)အြခား သာစားသးရန်ထတ်လပ် သာ ဆားထတ်စက် 

ရများ၊ လက္က ာကန်သည်များ၊ လက်လီဆိင်များမှ ရာင်းချ သာ စားသးရန်ဆားတွင် သတ်မှတ်စချိန် 

စညန်းနှင့်အညီ အိင်အိဒင်းအာဟာရပါဝင်မရိှ၊ မရိှ စစ် ဆးြခင်း၊ သတ်မှတ်စနန်းများအတိင်း 

ထတ်လပ်၊ တင်သွင်း၊ သိ လှာင် ရာင်းချမရိှ၊ မရိှစစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ည) စစ် ဆး ရးအဖဲွသ့ည် အိင်အိဒင်းပါဝင်မစချိန်စညန်းမြပည့်မီ သာ ဆားများစစ် ဆး တွရိှ့ပါက 

အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

  (၁) လက်လီဆိင်ြဖစ်ပါကစချိန်စညန်းမီ သာဆားများအားဝယ်ယူ ရာင်းချရန်အသိ ပးညန်ကားရမည်။ 

  (၂) လက္က ားဆိင်(သိမ့ဟတ်)လက္က ားကန်သည်ြဖစ်ပါက ၄င်းဆားများကိ ထတ်လပ်သည့်စက်ရသိ ့

ပးပိ ့ စ ပီး သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီ အာင် စက်ရအား အိင်အိဒင်းြပန်လည်ြဖည့်စွက် စရမည်။ 

  (၃) အိင်အိဒင်းအာဟာရ ြပန်လည်ြဖည့်စွက်ရသြဖင့် ကန်ကျစရိတ်အားလးကိ ထတ်လပ်သူအား 

ကျခ စရမည်၊ 



-၂၄- 

  (၄) လက္က ားဆိင်(သိမ့ဟတ်)လက္က ာကန်သည်သည် မိမိ ရာင်းချ သာဆား၏ထတ်လပ်သူကိ ဖာ်ြပ 

နိင်မမရိှပါက ဆားလပ်ငန်းဌာန၏အကူအညီြဖင့် သတ်မှတ်စချိန်စညန်းြပည့်မီ အာင် အိင်အိဒင်း 

ြပန်လည်ြဖည့်စွက် စရမည်၊ ကန်ကျစရိတ်ကိ ထိလက္က ားဆိင်(သိမ့ဟတ်)လက္က ားကန်သည်   

အား ကျခ စရမည်။ 

  (၅) သတ်မှတ်စနန်းအတိင်းထတ်လပ်တင်သွင်းသိ လှာင် ရာင်းချြခင်းရိှ၊မရိှ စစ် ဆး ဆာင်ရွက်ရမည်။   

 (ဋ) စစ် ဆး ရးအဖဲွသ့ည် နည်းဥပ ဒ-၂၃(ည)ပါညန်ကားချက်များကိ လပ်ငန်းရှင်မှ လိက်နာရန်ပျက်ကွက် 

ပါ ကသက် သအ ထာက်အထားများြဖင့် ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းဌာနမှတဆင့်အစီရင်ခတင်ြပရမည်၊ 

 (ဌ) စစ် ဆး ရးတာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ်ပါက ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ၏့ အကူ 

အညီကိ တာင်းခရယူနိင်သည်။ 

 ၂၄။ ဝန်ကီးသည်- 

  (က) နည်းဥပ ဒ-၂၃(ည)အား လိက်နာမမရှိ ကာင်း ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ှ အစီရင်ခတင်ြပလာပါ 

ကဥပ ဒပဒ်မ-၁၃(ဃ)နှင့် ရာင်းချြဖန်ြ့ဖူသည့်ဆားများကိ သိမ်းဆည်းရန်စစ် ဆး ရးအဖွဲ အ့ား 

ညန်ကားရမည်၊ 

  (ခ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ သ့ည်ဝန်ကီး၏ညန်ကားချက်အတိင်းစချိန်စညန်းမမီ သာဆားများကိ သိမ်းဆည်း 

ရမည်။ 

 ၂၅။ ဝန်ကီးသည်- 

  (က) နည်းဥပ ဒ-၁၆(ဃ)ကိလိက်နာရန်(၁၅)ရက်အထိ ကျာ်လွန်ပျက်ကွက်သည် ့ လိင်စင်ရရှိသူအား 

လိင်စင်ခ၏(၁%)ကိ ဒဏ် ကးအြဖစ် သတ်မှတ်နိင်သည်၊ 

  (ခ) နည်းဥပ ဒ-၂၅(က)ကိ လိက်နာရန်(၁၅)ရက်အထိ ကျာ်လွန်ပျက်ကွက်သည့် လိင်စင်ရရှိသူအား 

လိင်စင်ခ၏(၃%)ကိ ဒဏ် ကးအြဖစ် သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၂၆။ ဝန်ကီးသည် လိင်စင်ရရှိသူက လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အား 

ဖာက်ဖျက် ကာင်း စစ် ဆး တွ ရိှ့ပါက- 

  (က) ပထမအကိမ်ြဖစ်ပါက ဒဏ် ငွကျပ်(၃၀၀၀၀)(ကျပ်သး သာင်း)အား ရက် ပါင်း(၃၀)အတွင်း ပး 

ဆာင်ရန် အမိန်ချမှတ်နိင်သည်၊ 

  (ခ) နည်းဥပ ဒ-၂၆အားလိက်နာရန ် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ် ငွကျပ(်၅၀၀၀၀)(ကျပ်ငါး သာင်း)အား   

(၂၁) ရက်အတွင်း ပး ဆာင်ရန ်အမိန်ခ့ျမှတ်နိင်သည်။ 

 ၂၇။ ဝန်ကီးသည် နည်းဥပ ဒ-၂၅(ခ)နှင့် နည်းဥပ ဒ-၂၆(ခ)အား လိက်နာရန်ပျက်ကွက်သူကိ- 

  (က) လိင်စင်အား ရပ်ဆိင်း၍ ဒဏ် ကး ငွနှင့်လိင်စင်ခကိ ကာလသတ်မှတ်၍ ပးသွင်း စရန် အမိန်ခ့ျ 

မှတ်နိင်သည်၊ 

  (ခ) နည်းဥပ ဒ-၂၇(က)အား လိက်နာ ဆာင်ရွက် ပီးပါက လိင်စင်ရပ်ဆိင်းထားြခင်းအား ပယ်ဖျက်နိင်သည်၊  

 ၂၈။ ဝန်ကီးသည်- 

  (က) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ လိင်စင်မရှိဘဲ စီးပွားြဖစ်ထတ်လပ်ပါက- 

   (၁) ပထမအကိမ်ကျူးလွန်လင်အနည်းဆး ကျပ်ငါး သာင်းမှ အများဆးကျပ် တစ်သိန်းအထိ 

ဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း၊ 

   (၂) ထပ်မကျူးလွန်လင ်အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိန်မှ အများဆးကျပ် သးသိန်းအထိ ဒဏ် ကး ငွ 

တပ်ရိက်ြခင်း။ 



-၂၅- 

 

၂၉။ လိင်စင်ရရိှသူသည် ထင်း(သိမ့ဟတ်)မီး သွးြဖင့် ဆားထတ်လပ်ြခင်း၊ လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ 

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ြခင်း၊ လိင်စင်ကိအြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 

ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတ်ြပန်သည့်အမိန်၊့ ညန်ကားချက်တိကိ့ လိက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်းများရိှပါက- 

 (က) ပထမအကိမ်ကျူးလွန်လင်အနည်းဆးကျပ်သး သာင်းမှ အများဆးကျပ်ငါး သာင်းအထိဒဏ် ကး ငွ 

တပ်ရိက်ြခင်း၊ 

 (ခ) ထပ်မကျူးလွန်လင ် အနည်းဆးကျပ်ငါး သာင်းမှ အများဆးကျပ်တစ်သိန်းအထိ ဒဏ် ကး ငွ 

တပ်ရိက်ြခင်း၊ 

၃၀။ နည်းဥပ ဒပဒ်မ-၂၈၊ နည်းဥပ ဒပဒ်မ-၂၉ပါစီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာ ဒဏ် ကး ငွများကိ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူ းက 

ချမှတ်ရမည်၊ ဒဏ် ကး ငွများကိ ြပည်နယ်ဘ ာရန်ပ ငွသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 

၃၁။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးသည် နည်းဥပ ဒပဒ်မ-၂၈အရ အမိန်ခ့ျမှတ်ရာတွင် တင်ြပထား သာ သက် သခပစ္စည်း 

များကိ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အည ီစီမခန်ခ့ွဲခွင့်ရှိသည်။ 

၃၂။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးက ချမှတ် သာအမိန်(့သိမ့ဟတ်)ဆးြဖတ်ချက်ကိ ချမှတ်သည့် နတ့ွင်ပင် သက်ဆိင်သူ 

အား အခမဲ့ထတ် ပးရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-၂၆- 

အခန်း(၇) 

အယူခြခင်း 

၃၁။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးက ချမှတ်သည့်အမိန်(့သိမ့ဟတ်)ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန်(့သိမ့ဟတ်)  

ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း(၃၀)အတွင်း ဝန်ကီးထအယူခဝင်နိင်သည်။ 

၃၂။ ဝန် ကီးသည် ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ ချမှတ်ထားသည့်အမိန် ့

(သိမ့ဟတ်) ဆးြဖတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်- 

 (က) အတည်ြပုြခင်း 

 (ခ) ြပင်ဆင်ြခင်း 

 (ဂ) ဆိင်းငြခင်း 

 (ဃ) ြပန်လည်စစ် ဆး စြခင်း။ 

၃၃။ ဝန်ကီး၏ အဆးအြဖတ်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 

 

အခန်း(၈) 

တားြမစ်ချက်များ 

၃၄။ ဤနည်းဥပ ဒအရ မည်သူမ  လိင်စင်မရှိဘဲ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ြခင်းမြပုရ။ 

၃၅။ ဤနည်းဥပ ဒအရ မည်သူမဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိ ပီး နာက် လိင်စင် 

ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိြဖစ် စ ဖာက်ဖျက်ြခင်းမြပုရ။ 

၃၆။ ဤနည်းဥပ ဒအရ မည်သူမ  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်ရာတွင် အာက်ပါတိကိ့မြပုရ- 

 (က) ထင်း(သိမ့ဟတ်)မီး သွးြဖင့်ြပုလပ်ြခင်း၊ 

 (ခ) အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် စသည့် ဓာတပစ္စည်းပါဝင်ြခင်း၊ 

 (ဂ) အများြပည်သူစားသးရန်အတွက် ထတ်လပ် သာဆားတွင ်အိင်အိဒင်းထည့်သွင်းမမရှိြခင်း၊ 

၃၇။ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၏့ အမိန် ့ ကြငာစာြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဆားထတ်လပ်ခွင့်နယ် ြမမှအပ အြခား 

နယ် ြမတွင ်ဆားထတ်လပ်ြခင်းမြပုရ။ 

 (က) ြပစ်မကျူးလွန်သူကိ အြခားသူတစ်ဦးဦးြဖင့် အစားထိးြခင်း(သိမ့ဟတ်)ြပစ်မကျူးလွန်သူအား 

အ ရးမယူဘဲ ထိမ်ချန်ထားြခင်း(သိမ့ဟတ်)ြပစ်မကျူးလွန်သူအား အား ပးကူညီြခင်း၊ 

 (ခ) ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ သက် သခပစ္စည်းများကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ မသမာနည်းြဖင့်အစားထိးြခင်း၊ 

စွန်ပ့စ်ြခင်း၊ အလဲသးစွဲြပုြခင်း။ 

၃၉။ ဤနည်းဥပ ဒအရ မည်သူမဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းပစ္စည်းကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အည ီ ြပည်နယ်အစိးရ 

အဖွဲ၏့ ခွင့်ြပုချက်မရဘ ဲြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းမြပုရ။ 

၄၀။ ဤနည်းဥပ ဒအရ တာဝန်ဝတ္တ ရား ဆာင်ရွက် န သာ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ဝ့င် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 

ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း၊ ဝန်ထမ်းနှင့်စစ် ဆး ရးအဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦးဦးအား နှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ဟန်တ့ားြခင်း၊ အနိင် 

အထက်ြပုြခင်း၊ လက် ရာက်မကျူးလွန်ြခင်း၊ ဆဲဆိြခင်းမြပုရ။ 

၄၁။ ဤနည်းဥပ ဒအရ မည်သူမဝန်ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမိန်၊့ 

စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ညန်ကားချက်၊ကန်သ့တ်ချက်(သိမ့ဟတ်) တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာရန်ပျက်ကွက် 

ြခင်းမရိှ စရ။ 

 



-၂၇- 

အခန်း(၉) 

ြပစ်ဒဏ်များ 

၄၂။ မည်သူမဆိပဒ်မ-၂၂ပါြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်းြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင် ကျပ် 

သးသိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ သးနှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စကျခ စရမည်။  

၄၃။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ-၂၃နှင့် ပဒ်မ-၂၉ပါ ြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ခ 

ရလင် ကျပ် သးသိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး 

ြဖစ် စကျခ စရမည်။ 

၄၄။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ-၂၄ ပါြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ခရလင် ကျပ် 

နှစ်သိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ နှစ်နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး ြဖစ် စကျခ 

စရမည်။ 

၄၅။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ-၂၅ ပါြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ခရလင် ကျပ် 

သး သာင်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ြခာက်လထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး ြဖစ် စကျခ 

စရမည်။ 

၄၆။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ-၂၆၊ ပဒ်မ-၂၇နှင့် ပဒ်မ-၂၈ပါြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မ 

ထင်ရှားစီရင်ခရလင် နှစ်သိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ နှစ်နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် 

လးြဖစ် စကျခ စရမည်။ 

အခန်း(၁၀) 

အ ထွ ထွ 

၄၇။ ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းဦးစီးသည် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ် 

လပ် သာ နယ် ြမ ဒသနှင့် နယ်နိမိတ်ြပ ြမပများကိနှစ်စဉ် ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ၏့ အတည်ြပုချက်ြဖင့်ြပုစ ရးဆဲွ 

ထားရမည်။ 

၄၈။ ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းဦးစီးသည် ဤဥပ ဒအရ ရရန်ရိှ သာ လိင်စင်ခ၊ 

ရက်လွန် ကး၊ဒဏ် ကး ငွနှင့်အြခားအခွန်အခများကိ ြမခွန်မ ြပကျန် ငွြဖစ်ဘိသက့ဲသိမှ့တ်ယူ၍ ကာက်ခရမည်။  

၄၉။ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရိှထား သာ်လည်း ခွင့်ြပုချက်တစ်စတစ်ရာရယူမမရိှ 

ဘဲ ဆားထတ်လပ်မမြပုလပ်သည့် ဆားနယ် ြမများကိ စစ် ဆး ရးအဖဲွမ့ျားမှ စစ် ဆး ပီးြပည်နယ်အစိးရအဖဲွမှ့ 

အ ရးယူစီမခန်ခဲွ့ရမည်။ 

၅၀။ ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွသ့ည် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များအချင်း 

ချင်းြဖစ် စ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပအဖဲွအ့စည်းများနှင့်ြဖစ် စ၊ အစစပ်လပ်ငန်းများကိတည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင် 

ရွက်နိင်ရန် ကူညီ ပးရမည်။ 

၅၁။ ဝန် ကီးသည် ြပည်နယ်အကျိုးငှာဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်း ရရှည်တည်တ့ ရး၊ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး၊ 

အရည်အ သွးြမင့်မား ရးအတွက် သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ် သာအသးစရိတ်များကိ 

ဘ ာ ရးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ကာက်ခြခင်း၊ သးစဲွြခင်းတိကိ့ ကီးကပ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၂။ ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွသ့ည် ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းကိ မိသားစစားသးရန်အတွက် နည်း 

ဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်အတိင်း ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

၅၃။ ဤဥပ ဒအရ သ ဘာရိးြဖင့် ဆာင်ရွက် သာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ထမ်း ဆာင်သူတစ်ဦးဦးကိ 

တရားမ ကာင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ြပစ်မ ကာင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း တရားစဲွဆိြခင်းမြပုရ။ 



-၂၈- 

၅၄။ ဤဥပ ဒအရြပစ်မ ကာင်းြဖင့် တရားစွဲဆိ အ ရးယူရမည့် ကိစ္စကိ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့  

သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၅။ ဝန်ကီးသည် ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ဝန်ကီးဌာန တစ်ခခ(သိမ့ဟတ်) အသင်းအဖဲွတ့စ်ရပ်ရပ် 

အားဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ  လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်  (သိမ့ဟတ်) 

လိင်စင် ကးသက်သာခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

၅၆၊ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခင်ြပဌာန်းခဲ့သည့်   နည်းဥပ ဒများ ၊ 

အမိန်ဆ့င့်ဆိချက်များ ၊အမိန်နှ့င့် ညန်ကားချက်များသည် ဤဥပ ဒနှင့် မဆန် ့ကျင်သ ရွဆ့က်လက် 

ကျင့်သးနိင်သည်။ 

၅၇။ ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များက ိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် - 

 (က)သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနသည ်လအိပ် သာ နည်းဥပ ဒ ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ 

                   ကိ ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 (ခ) သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနနှင့်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရးလပ် ငန်း 

                  ဦးစီးမှူ းသည်လိအပ် သာအမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ၊ အမိန်ည့န်ကားချက်နှင့်လပ်ထးလပ်နည်း 

                 များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 

 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ် လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 

 

 

          

         (ပ) 

 

           ကျာ်ခင် 

              သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန 

          ရခိင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့

                                                                                                            စစ် တွ မို  ့

 
 


