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မာတိကာ 

စဉ် အ ကာငး်အရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထ ိ

 

၁ 

 

၂ 

 

၃ 

 

၄ 

 

၅ 

 

၆ 

 

၇ 

 

၈ 

 

၉ 

 

အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

 

အခန်း(၂) ရည်ရွယ်ချက ်

 

အခန်း(၃) လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

 

အခန်း(၄)လိင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့် ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်များ  

 

အခန်း(၅) ဝန်ကီး၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

 

အခန်း(၆) စစ် ဆးြခင်းနှင့် အ ရးယူြခင်း 

 

အခန်း(၇) တားြမစ်ချက်နှင့် ြပစ်ဒဏ် 

 

အခန်း(၈) အယူခြခင်း 

 

အခန်း(၉) အ ထွ ထွ 

 

၁ 

 

၂ 

 

၃ 

 

၃ 

 

၄ 

 

၅ 

 

၆ 

 

၇ 

 

၇ 

 

၂ 

 

၃ 

 

၃ 

 

၄ 

 

၅ 

 

၆ 

 

၇ 

 

၇ 

 

၈ 
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ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာဥပ ဒ 

(ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ်-   ၄/၂၀၁၅    ) 

၁၃၇၇ ခနှစ်၊ ပထမဝါဆိလဆန်း     ၂     ရက ်

(၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဇွန်လ   ၁၈      ရက)် 

 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးလတ် တာ်သည် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ၊ ဇယား(၂) စဉ်-၄(ခ)အရ အပ်နှင်းထား သာ 

လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သးလျက် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်း ဆားနှင့်ဆားထွက် 

ပစ္စည်းဆိင်ရာ ဤဥပ ဒကိ ြပဌာန်း လိက်သည-် 

 

အခနး်(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

 

၁။ ဤဥပ ဒကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာဥပ ဒ ဟ 

ခ တွင် စရမည်။ 

 

၂။ ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက် ရာက ် စရမည-် 

(က) ဆား ဆိသည်မှာ ပင်လယ် ရ၊ ြမ အာက် ရငန်၊ အင်း၊ အိင်၊ စိမ့်၊ စမ်း၊ 

ကန်၊ တွင်း ရနှင့် သဲ ြမတိက့ိ အသးြပု ပီး ထတ်ယူရရှိ သာ 

ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ် ကိ ဆိသည။် ယင်းစကားရပ်တွင် သဘာဝအ လျာက် 

ြမ ပ ြမ အာက်တွင် ြဖစ် ပ  တည်ရှိ သာ ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ်လည်း 

ပါဝင်သည်၊ 

(ခ) ဆားထွက်ပစ္စညး် ဆိသညမ်ှာ အပိဓာတ်ဆားကိ ဆိလိသည်။ ဆားကိ 

အြခားဓာတ ပစ္စည်းများနှင့် ပါင်းစပ်၍ ထတယ်ူရရှိ သာ ဓာတ်ဆား 

အမျိုးမျိုးကိ လည်း ကာင်း၊ ဆားထတ်ယူ ပီးကျန်ရှိသည့် ကက်တက်ရည်မှ 

ထတ်ယူရရှိ သာ ဓာတ်ဆား အမျိုးမျိုးကိ လည်း ကာင်း၊ ပင်လယ် ရ၊ 

ြမ အာက် ရငန်၊ အငး်၊ အိင်၊ စိမ့်၊ စမ်း၊ ကန်၊ တွင်း ရနှင့် သဲ ြမတိမ့ှ 

ထတ်ယူရရှိ သာ ဆိဒီယမ်နှင့် ပိတက်ဆီယမ် ဓာတ်ဆားအမျိုးမျိုးက ိ
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လည်း ကာင်း ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရ မှာ် အမျိုးမျိုးတိမ့ှ 

ထတ်ယူရရှိ သာ ဓာတပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလည်း ပါဝင်သည်၊ 

(ဂ) ဆားနယ် ြမ ဆိသည်မှာ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ မ့ှ တည်ဆဲ 

ဥပ ဒနှင့်အညီ အမိန ့် ကာ်ြငာစာြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့်ဆားနှင့ ်

ဆားထွက်ပစ္စညး်များ ထတ်လပ်နိင် သာ နယ် ြမ ဒသကိ ဆိသည်၊ 

(ဃ) လိင်စင် ဆိသညမ်ှာ စီးပွား ရးလပ်ငန်း အလိင့ှာ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက သတ်မှတ်ထားသည့် ဆားနှင့် 

ဆား ထွက်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ခွင့်ြပုမိန ့်ကိ ဆိသည်၊ 

(င) ထတ်လပ်ြခင်း ဆိသည်မှာ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စညး်များကိ  ထင်း 

သိမ့ဟတ် မီး သွးြဖင့် ထတ်လပ်သည့်နည်းမှအပ သဘာဝအားြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ နလှန်းြခင်းအားြဖင့် လည်း ကာင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်း 

အားြဖင့် လည်း ကာင်း ထတ်လပ်ြခင်းကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ဆားကိတ်ခွဲသန ့်စင်ြခင်း လပ်ငန်း လည်း ပါဝင်သည်၊ 

(စ) တိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့ဆိသည်မှာ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ က့ိ 

ဆိသည၊် 

(ဆ) ဝန်ကီးဌာန ဆိသည်မှာ တိင်း ဒသကီး စီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရးဝန်ကီး 

ဌာနကိ ဆိသည်၊ 

(ဇ) ဝန်ကီး ဆိသည်မှာ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာ ကိစ္စများကိ တာဝန်ယူ 

စီမခန ့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ ဝ့င် စီမကိန်းနှင့်စီးပွား 

ရး ဝန်ကီးကိ ဆိသည်၊ 

(ဈ) ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ ဆိသည်မှာ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး စီမကိန်းနှင့် 

စီးပွား ရးဝန်ကီးဌာန လက် အာက်ရှိ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်း 

ဌာနခွဲကိ ဆိသည၊် 

(ည) တိင်း ဒသကးီဦးစီးမှူး ဆိသည်မှာ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး သတ္တ ုတွင်း 

ဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ ဦးစီးမှူ းကိ ဆိသည၊် 

(ဋ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့ ဆိသညမ်ှာ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း 

ထတ်လပ်မကိ စစ် ဆးြခင်း ြပုလပ်ရန် ဝန်ကီးက တာဝန် ပးအပ် သာ 

ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဝန်ထမ်း သိမ့ဟတ် အြခားဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ 

ပါဝင်လျက် အနည်းဆး အဖွဲ ဝ့င်(၅)ဦးြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းသည့်အဖွဲက့ိ ဆိသည်။ 
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အခနး်(၂) 

ရည်ရွယ်ချက ်

 

၃။ ဤဥပ ဒကိ အာက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက် ရမည်- 

(က) သစ် တာြပုန်းတီးမ မရှိ စ ရးအတွက် နလှန်းဆားကိသာ ဦးစား ပး 

ထတ်လပ် စရန်၊ 

(ခ) ဆားထတ်လပ်မပမာဏ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိမိတိးတက် စရန်၊ 

(ဂ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ပိမိထတ်လပ်နိင် ရးအတွက် ဆားထတ်လပ်နိင ်

သည့် နယ် ြမ ဒသ တိးချဲ သ့တ်မှတ် ပးရန်၊ 

(ဃ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်မတိးတက် ရး၊ အရည်အ သွး 

ကာင်းမွန် ရး၊ ြပည်တွင်းဆား စားသးမဖူလ ရး၊ ဈးနန်းချိုသာစွာ ြဖင့် 

ြဖန ့်ြဖူး ရာင်းချနိင် ရးနှင့် ပဂ္ဂလိက ဆားထတ်လပ်မ တိးတက် စ ရး 

အတွက် ပ့ပိးကူညီရန်၊ 

(င) ဆား နှင့် ဆားထွက်ပစ္စညး်များကိ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရးအတွက် 

ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(စ) သ တသနြပုလပ်ရာမှ ရရှိ သာ ဆားပိမိထတ်လပ်နိင်သည့် နည်းလမ်းနှင့် 

ဆားထွက်ပစ္စညး်ထတ်လပ်နိင်သည့် နည်းပညာရပ်များကိ  ဆားထတ်လပ ်

သူ ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းရှင်များသိ ့ြဖန ့်ြဖူး ပးရန်၊ 

(ဆ) ကျန်းမာ ရးအ ထာက်အကူြပု အိင်အိဒင်းဆား သးစွဲ ရးပညာ ပးရန်။ 

 

အခနး်(၃) 

လိင်စင် လာကထ်ားြခင်း 

 

၄။ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ စီးပွားြဖစ် ထတ်လပ်လိသူသည ်ဆားလပ်ငန်း 

ဌာနခွဲက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လိင်စင် လာက်ထားရမည်။ 

 

၅။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူးသည် ပဒ်မ ၄ ပါ လာက်လာများနှင့ ်စပ်လျဉ်း၍- 

(က) သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မရှိ/မရှိ စစ် ဆး 

တင်ြပ စရန် သက်ဆိင်ရာ စစ် ဆး ရးအဖွဲ အ့ား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည၊် 
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(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါ 

က လိင်စင်ထတ် ပးနိင်သည်။ 

 

၆။ မိသားစစားသးရန် ဆားထတ်လပ်ြခင်းအတွက ်လိင်စင်ရယူရန် မလိ။ 

 

၇။ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲသည် လိင်စင်သက်တမ်းကိ ဘ ာ ရးနှစ်အလိက် (၃)နှစ်ထက် 

မပိဘဲ သတ်မှတ်ရမည်။ 

 

အခနး်(၄) 

လိင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့် ဆာင်ရွကန်ိင်ခွင့်များ 

 

၈။ လိင်စင်ရရှိသူသည် ပး ဆာင်ရန်ရှိ သာ အာက်ပါ အခ ကး ငွများကိ သတ်မှတ် 

သည့် နည်းလမ်းအတိင်း ပး ဆာင်ရမည်- 

 (က) လိင်စင် ကး 

 (ခ) လိင်စင်အသစ်လဲလှယ် ကး 

 (ဂ) ရက်လွန် ကး 

၉။ လိင်စင်ရရှိသူသည်- 

(က) စားသးရန်အလိင့ှာ ထတ်လပ် သာ ဆားများတွင် အိင်အိဒင်း အာဟာရအား 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ရမည်၊ 

(ခ) လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည့်အြပင် ဆားလပ်ငန်းဌာနခွ ဲ

က ထတ်ြပန်သည့်အမိန ့် ညန်ကားချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်၊ 

(ဂ) ထတ်လပ်မစာရင်းဇယားများကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထားရှိရမည်၊ 

(ဃ) ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲနှင့် စစ် ဆး ရးအဖွဲ က့ တာင်းခ သာ စာရင်းဇယား 

များကိ တင်ြပရမည်၊ 

(င) စစ် ဆး ရးအဖွဲ ၏့ စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည်။ 

 

၁၀။ လိင်စင်ရရှိသူ၏ ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း ပိမိထတ်လပ်နိင် ရးနှင့် အရည်အ သွး 

ြမင့်မား ရးအတွက် ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက ြဖန ့်ြဖူး ပး သာ နည်းလမ်းနှင့် 

နည်းပညာရပ်များ ရယူြခင်း၊ 
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(ခ) ထတ်လပ် သာ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ ြပည်တွင်း၌ 

လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ဂ) ထတ်လပ် သာ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ ြပည်ပသိ ့

သတ်မှတ်ချက ်နှင့်အညီ တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊  

(ဃ) ြပည်ပသိ ့ ရာင်းချရာမှ ရရှိ သာ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ဆား သိမ့ဟတ် 

ဆားထွက် ပစ္စည်းထတ်လပ်ရာတွင ် လိအပ် သာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် 

လပ်ငန်းသးပစ္စည်း ကိရိယာများကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဝယ်ယူ 

တင်သွင်းခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(င) နှစ်ရှည်လိင်စင် လာက်ထားခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(စ) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း ပိမိထတ်လပ်နိင် ရးအတွက် လပ်ငန်း 

တိးချဲ  ့လပ်ကိင်လိပါက ဝန်ကီး၏ ခွင့်ြပုချက်ရယူ ပီး ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိြခင်း။ 

 

အခနး်(၅) 

ဝန်ကီး၏တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ 

 

၁၁။ ဝန်ကီး၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 (က) လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ 

(ခ) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်နိင်မကိ အ ြခခ၍ လိင်စင် ကး 

သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ဂ) လိင်စင်သက်တမ်း သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

(ဃ) လိင်စင်အသစ် လဲလှယ် ပးြခင်း၊ 

(င) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်နိင်သည့် ဆားနယ် ြမများကိ 

သတ်မှတ် ပးြခင်းနှင့ ်တိးချဲ သ့တ်မှတ်နိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) ဆားထတ်လပ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတလ်ပ်နိင ်

သည့် နည်းပညာရပ်များကိ လိင်စင်ရရှိသူများအား ြဖန ့်ြဖူး ပးြခင်း၊ 

(ဆ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စညး်ထတ်လပ်မတိးတက် ရး၊ အရည်အ သွး ကာင်း 

မွန် ရး၊ ြပည်တွင်းစားသးမ ဖူလ ရးနှင့် စျးနန်းချိုသာစွာ ြဖန ့်ြဖူး 

ရာင်းချနိင် ရး အတွက် လိင်စင်ရရှိသူများအား ပ့ပိးကူညီြခင်း၊ 

(ဇ) ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက ဝန်ထမ်းများကိ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ဝ့င်များအြဖစ် 

တာဝန် ပးအပ်ြခင်း၊ လိအပ်ပါက အြခားဌာနမှဝန်ထမ်းများကိလည်း 
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စစ် ဆး ရး အဖွဲ ဝ့င်များ အြဖစ် တာဝန် ပးအပ်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် 

ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စျ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ ၏့ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

(ည) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ ပိမိထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ ရာသီဥတနှင့်  

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကျ ရာက်ခရ သာ ဒသများတွင် ဆား သိမ့ဟတ် 

ဆားထွက် ပစ္စညး် ထတ်လပ်ြခင်းတိက့ိ ထာက်ရ၍ လိင်စင် ကး လာ့ ပါ့ 

ကာက်ခြခင်း၊ 

(ဋ) ဝန်ကီး၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူးသည် ဆားပိမိ 

ထတ်လပ် နိင် ရးကိ ရှးရ၍ နှစ်ရှည်လိင်စင် ထတ် ပးြခင်း၊ 

(ဌ) ထတ်လပ် သာဆားများ စားသးရန် သင့် /မသင့် ကိ စစ် ဆး စြခင်း၊ 

(ဍ) နလှန်းဆားထတ်လပ် ရးအတွက ် ပညာ ပးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် 

ြခင်း။ 

 

၁၂။ ဝန်ကီးသည် မိမိ၏လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ၏ တိင်း ဒသကီး 

ဦးစီးမှူ းအား လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

 

အခနး်(၆) 

စစ် ဆးြခင်း နှင့် အ ရးယူြခင်း 

 

၁၃။ စစ် ဆး ရးအဖွဲ သ့ည်- 

(က) မိမိတာဝန်ယူရ သာ နယ် ြမ ဒသတွင်ြဖစ် စ၊ သီးြခားတာဝန် ပးအပ် သာ 

နယ် ြမ ဒသတွင်ြဖစ် စ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့် 

လပ်ငန်းများကိ ဝင် ရာက်ကည့်ရစစ် ဆးခွင့် ရှိသည်၊ 

(ခ) လိင်စင်ရရှိသူထမှ ထတ်လပ်မနှင့်သကဆ်ိင် သာ စာရင်းအင်းများကိ 

တာင်းယူ ကည့်ရ စစ် ဆးခွင့်ရှိသည်၊ 

(ဂ) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စညး် နမူနာရယူြခင်းနှင့် ပမှန် ဓာတ်ခဲွ 

စစ် ဆးြခင်း ြပုနိင်သည်၊ 

(ဃ) ဤဥပ ဒပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သူအား 

လပ်ထး လပ်နည်းများနှင့်အညီ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 
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(င) လိင်စင်မရှိဘ ဲ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်သည်ကိ 

တွရ့ှိပါက သက် သခပစ္စည်းများကိ ြပစ်မဆိင်ရာ ကျင့်ထးဥပ ဒပါ 

ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သိမ်းဆည်းရမည်၊ 

(စ) မိမိတာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ်ပါက ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီး ရဲတပ်ဖွဲ၏့ အကူအညီကိ တာင်းခရယူနိင်သည်။ 

 

အခနး်(၇) 

တားြမစ်ချက ်နှင့် ြပစ်ဒဏ် 

 

၁၄။ မည်သူမ  လိင်စင်မရှိဘဲ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စညး်ကိ စီးပွားြဖစ် 

ထတ်လပ်ြခင်း မြပုရ။ 

 

၁၅။ လိင်စင်ရရှိသူသည်- 

 (က) ထင်း သိမ့ဟတ် မီး သွးြဖင့် ဆားထတ်လပ်ြခင်း မြပုရ၊ 

 (ခ) လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက ်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း မြပုရ၊ 

(ဂ) ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက ထတ်ြပန်သည့် အမိန ့၊် ညန်ကားချက ် တိက့ိ 

လိက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရှိ စရ။ 

 

၁၆။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၁၄ ပါ ြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက အာက်ပါ 

စီမခန ့်ခွဲ ရးဆိင်ရာ ဒဏ် ကး ငွကိ ချမှတ်ြခင်း ခရမည-် 

(က) ပထမအကိမ်ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနညး်ဆး ၃၀၀၀၀ဝိ (ကျပ်သးသိန်း) 

မှ အများဆး ၅၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်ငါးသိန်း)အထိ ဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း၊ 

(ခ) ဒတိယအကိမ် ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ၅၀၀၀၀ဝိ/-

(ကျပ်ငါးသိန်း)မှ အများဆး ၁၀၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်ဆယ်သိန်း)အထိ ဒဏ် ကး 

ငွ တပ်ရိက်ြခင်း၊ 

(ဂ) တတိယအကိမ် ထပ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက လပ်ငန်း/စက်ရပိတ်သိမး် 

သည ်အထိ အ ရးယူြခင်း။ 

 

၁၇။ လိင်စင်ရရှိသူသည် ပဒ်မ ၁၅ ပါ ြပဌာန်းချက်များကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက 

အာက်ပါ စီမခန ့်ခွဲ ရးဆိင်ရာ ဒဏ် ကး ငွကိ ချမှတ်ြခင်းခရမည်- 
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(က) ပထမအကိမ်ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါကအနည်းဆး၅၀၀၀ဝိ/ (ကျပ်ငါး သာင်း) 

မှ အများဆး ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်း)အထိ ဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း၊ 

(ခ) ထပ်မ ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်း) မှ 

အများဆး ၃၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်သးသိန်း)အထိ ဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း။ 

၁၈။ ပဒ်မ ၁၆ သိမ့ဟတ် ၁၇ ပါ စီမခန ့ခ်ွဲ ရးဆိင်ရာ ဒဏ် ကး ငွကိ တိင်း ဒသကီး 

ဦးစီးမှူ းက ချမှတ်ရမည်။ 

 

၁၉။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူးသည် ပဒ်မ ၁၆ အရ အမိန ့ခ်ျမှတ်ရာတွင် တင်ြပထား သာ 

သက် သခ ပစ္စည်းများကိ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စီမခန ့်ခွဲခွင့်ရှိသည်။ 

 

အခနး်(၈) 

အယူခြခင်း 

 

၂၀။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူးက ချမှတ်သည့်အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ 

မ ကျနပ်သူသည ်ယင်းအမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း 

(၃၀)အတွင်း ဝန်ကီးထ အယူခနိင်သည။် 

 

၂၁။ ဝန်ကီးသည် အယူခမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတ ူ

ညီချက်ြဖင့် တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်အ ပ  

အာက်ပါအမိန ့် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည-် 

 (က) အတည်ြပုြခင်း၊ 

 (ခ) ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ြပန်လည်စစ် ဆးြခင်း။ 

 

၂၂။ ဝန်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပးီအြပတ် ြဖစ် စရမည်။ 

 

 

 

 

 



11 

 

အခနး်(၉) 

အ ထွ ထ ွ

 

၂၃။ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲသည် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပအဖွဲ အ့စည်း 

များနှင့် ဆား၊ ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ ဖက်စပ်ထတ်လပ် ရးအတွက် တည်ဆဲဥပ ဒများ 

နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

 

၂၄။ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲသည် ရရန်ရှိ သာ လိင်စင် ကး၊ ရက်လွန် ကးနှင့် ဒဏ် ကး 

ငွ တိက့ိ ြမခွန်မ ြပ ကျန် ငွ ြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့မှတယ်ူ၍ အရ ကာက်ခရမည်။ 

 

၂၅။ တည်ဆဲ ဆားလပ်ငန်းဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်ခဲ့ သာ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန ့် 

ညန်ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများသည ် ဤဥပ ဒနှင့် မဆန ့်ကျင်သ ရွ  ့

ဆက်လက်ကျင့်သး နိင်သည်။ 

 

၂၆။ ဤဥပ ဒပါ  ြပဌာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်- 

(က) ဝန်ကီးသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ 

တိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်၊ 

(ခ) ဝန်ကီး၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲသည် လိအပ် သာ 

အမိန ့၊် ညန်ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 

               

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် ရး 

ထိးသည်။ 

 

 

 (ပ) ြမင့် ဆွ 

 ဝန်ကီးချုပ် 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့

 


