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မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒ 

(၂၀၁၄ခနှစ်၊ မွန်ြပည်နယ်လတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ်-၃) 

၁၃၇၆ခနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၂ရက ်

(၂၀၁၄ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၁၁ ရက်) 

နိဒါန်း 

 ၂၀၀၈ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈အရ အပ်နှင်း 
ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သးလျက် မွန်ြပည်နယ်လတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ (က) ဤဥပ ဒကိ မွန်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်၊ 
(ခ) ဤဥပ ဒသည် ထတ်ြပန် ကညာသည့် နမှ့စ၍ မွန်ြပည်နယ်တစ်ဝန်းလးတွင် အာဏာထည် 

စရမည်။ 
၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်- 
 (က) ြပည်နယ်ဆိသည်မှာ မွန်ြပည်နယ်ကိ ဆိသည်၊ 
 (ခ) အစိးရအဖဲွဆိ့သည်မှာ ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွကိ့ ဆိသည်၊ 
 (ဂ) ဝန်ကီးဌာနဆိသည်မှာ ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ၊့ သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာနကိ ဆိသည်၊ 
 (ဃ) ဝန်ကီးဆိသည်မှာ ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ၊့ သစ် တာနှင့် သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးကိ ဆိသည်၊ 
 (င) ကာ်မတီဆိသည်မှာ ပဒ်မ၄အရ ဖဲွစ့ည်းထားသည့် ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီကိ ဆိသည်၊ 
 (စ) ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနဆိသည်မှာ ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်၊ 
 (ဆ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ ဆိသည်မှာ     ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊  ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူကိ 

ဆိသည်၊ 
(ဇ) ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွဆိ့သည်မှာ ပဒ်မ ၁၅အရ ဖဲွစ့ည်းတာဝန် ပးအပ်သည့်အဖဲွကိ့ ဆိသည်၊ 
(စျ) ဆားဆိသည်မှာ ပင်လယ် ရ၊ ြမ အာက် ရငန်း၊ အင်းအိင်၊ စိမ့်စမ်း၊ ကန် ရ၊ တွင်း ရနှင့် သဲ ြမ  
 တိကိ့ အသးြပုပီး ထတ်ယူရရိှ သာ ဆား၊ ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ်ကိ ဆိသည်၊ 
(ည) ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိသည်မှာ ဆားကိ    အြခားဓါတပစ္စည်းများနှင့်  ပါင်းစပ်၍  ထတ်ယူရရိှ သာ   
 ဓါတ်ဆားအမျိုးမျိုးကိလည်း ကာင်း၊  ဆားထတ်ယူပီး ကျန်ရိှသည့် ကက်တက်ရည်မှ ထတ်ယူ 
 ရရိှ သာ ဓါတ်ဆားအမျိုးမျိုးကိလည်း ကာင်း၊ ပင်လယ် ရ၊ ြမ အာက် ရငန်၊ အင်းအိင်၊ စိမ့်စမ်း၊ 
 ကန် ရ၊တွင်း ရနှင့်သဲ ြမတိမှ့ ထတ်ယူရရိှ သာ ဆိဒီယမ်ဓါတ်ဆားနှင့် ပိတက်ဆီယမ်ဓါတ်ဆား 
 အမျိုးမျိုးကိလည်း ကာင်းဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရ မှာ်အမျိုးမျိုးတိမှ့   ထတ်ယူရရိှ သာ 
 ဓါတပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလည်း ပါဝင်သည်၊ 
(ဋ) ဆားထတ် ြမဆိသည်မှာ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်နိင်ရန် ြပည်နယ်အစိးရ 

အဖဲွက့ သတ်မှတ်သည့် ြမကိ ဆိသည်၊ 
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(ဌ) လိင်စင်ဆိသည်မှာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းအလိဌ့ာ ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ထတ် ပး သာ ဆား  
သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ခွင့်ြပုမိန ့ကိ် ဆိသည်၊ 

(ဍ) လိင်စင်ခဆိသည်မှာ ဆားထတ်လပ်ခွင့်အတွက် ထမ်း ဆာင်ရ သာ အခွန်အခကိ ဆိသည်၊ 
(¡) ထတ်လပ်ခွင့်ဆိသည်မှာ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ သဘာဝအားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

နလှန်းြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ကိတ်ခဲွသန ့စ်င်ြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် 
 လည်း ကာင်း ထတ်လပ်ခွင့်ကိ ဆိသည်။ 

အခန်း(၂) 
ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 
 (က) သစ် တာြပုန်းဆီးမမရိှ စဘဲ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ ထတ်လပ်နိင် စရန်၊ 
 (ခ) ဆားထတ်လပ်သည့် ပမာဏ၊ ဆားထတ် ြမများ တိးချဲသ့တ်မှတ်နိင်ရန်၊ 
 (ဂ) ြပည်နယ်အတွင်း  ဆားထတ်လပ်မကိ    စဉ်ဆက်မြပတ်   ဆာင်ရွက်ခ့ဲ သာ  ဆားကွင်းများအား  
  ဆားထတ် ြမအြဖစ် ြပာင်းလဲသတ်မှတ်နိင် ရး ကူညီ ဆာင်ရွက်ရန်၊  
 (ဃ) အရည်အ သွး ကာင်းမွန် သာ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ်လပ်ြဖန ့်ြဖ းူ ရာင်းချနိင် ရး 
  ပ့ပိးကူညီရန်၊ 
 (င) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရးအတွက် ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးရန်၊ 
 (စ) အိင်အိဒင်းအာဟာရချို တ့ဲ့မ ရာဂါပ ပျာက် ရး အ ထာက်အကူြပြုဖစ် စရန်၊ 
 (ဆ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်းရှင်များသိ ့နည်းပညာများ ြဖန ့်ြဖ းူ ပးရန်။ 

အခန်း(၃) 

ကာ်မတီဖဲွစ့ည်းြခင်း 
၄။ အစိးရအဖဲွသ့ည် ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီကိ အာက်ပါအတိင်း ဖဲွစ့ည်းရမည်- 
 (က) ဝန်ကီး       ဥက္က ဌ 
  သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန 
 (ခ) ညန်ကား ရးမှ းူ     အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌယန အစိးရအဖဲွသ့ည် 
ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်း ကာ်မတီကိ အာက်ပါအတိင်း ဖဲွစ့ည်းရမည်- 
 (က) ဝန်ကီး       ဥက္က ဌ 
  သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန 
 (ခ) ညန်ကား ရးမှ းူ     အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန 
 (ဂ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ     အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန 
 (ဃ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ     အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 
 (င) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ     အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ် ြမစာရင်းဦးစီးဌာန 
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 (စ) ညန်ကား ရးမှ းူ     အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွ ့
 (ဆ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ     အဖဲွဝ့င် 
  ြပည်နယ်စက်မကီးကပ် ရးနှင့်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန 
 (ဇ) ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူ     အတွင်း ရးမှ းူ 
  ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာန 
၅။ အစိးရအဖဲွသ့ည် ပဒ်မ ၄ အရ ဖဲွစ့ည်းထား သာ ကာ်မတီကိ ဝန်ကီး၏ တင်ြပချက်ြဖင့် ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်း 
နိင်သည်။ 

အခန်း(၄) 
ကာ်မတီ၏ တာဝန်များ 

၆။ ကာ်မတီ၏ တာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 
 (က) ဤဥပ ဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အာင်ြမင် ရးအတွက် ကီးကပ်ကွက်ကဲြခင်း၊ 
 (ခ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများ၏ စချိန်စညန်းကိ စစ် ဆး စြခင်း၊ 
 (ဂ) စချိန်စညန်းမမီ သာ ဆားနှင့်   ဆားထွက်ပစ္စည်းများ  စစ် ဆး တွရိှ့ပါက  လပ်ငန်းရှင်များအား  
  နည်းပညာရပ်များြဖန ့ြ်ဖ းူ ပးြခင်း၊ 
 (ဃ) လိင်စင် လာက်ထားြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပီး ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ ့ဖဲွစ့ည်း၍ စစ် ဆး စြခင်း၊ 
 (င) လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်း၊ လိင်စင်သက်တမ်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ လိင်စင်သက်တမ်းတိး 

ြခင်း၊ 
(စ) လိင်စင်ရရိှသူက လိင်စင်သက်တမ်းတိးရန် လာက်ထားသည့်ကိစ္စ၊  အမည် ြပာင်း လာက် 

ထားသည့်ကိစ္စတွင် အြငင်းပွားမရိှပါက ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ညိနင်း ပးြခင်း၊ 
(ဆ) လိင်စင်စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 
(ဇ) ဆားထတ်လပ်မ နည်းပညာအကူအညီရရိှ ရးအတွက် ြပည်တွင်းြပည်ပအဖဲွအ့စည်းများ၊ 

ကမ်းကျင်သူများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
(စျ) လိင်စင်ခ၊ လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခနှင့် ရက်လွန်ဒဏ် ကးသတ်မှတ်ြခင်း၊ 
(ည) ဆားထတ်လပ်မကီးကပ်ြခင်း၊ ကူညီ ပးြခင်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ပဒ်မ ၁၅ပါ  ကီးကပ် 

စစ် ဆး ရးအဖဲွကိ့ တာဝန် ပးြခင်း၊ 
(ဋ) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ပျက်စီးဆးရးမကု တွရ့၍ လိင်စင်ခသက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ် 

ခွင့်ြပုနိင်ရန် လိင်စင်ရရိှသူက လာက်ထားပါလင် စိစစ်ပီး လိင်စင်ခသက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ် 
ခွင့်ြပ ြုခင်း။ 

အခန်း(၅) 
လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

၇။ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ စီးပွားြဖစ် ထတ်လပ်လိသူသည် ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနသိ ့
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လာက်ထားရမည်။ 
၈။ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် ပဒ်မ ၇ပါ  လာက်လာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကာ်မတီမှ လိင်စင်ခွင့်ြပြုခင်း 
သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်ရန် လာက်လာအား သတ်မှတ်ချက်များဣှချက်များနှင့်အညီ 
လာက်ထားရမည်။ 
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၈။ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် ပဒ်မ ၇ပါ  လာက်လာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကာ်မတီမှ လိင်စင်ခွင့်ြပြုခင်း 
သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်ရန် လာက်လာအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မ ရိှ၊ မရိှ စိစစ်တင်ြပရမည်။ 
 ၉။ ကာ်မတီသည် ပဒ်မ ၈ အရ စိစစ်တင်ြပလာ သာ လိင်စင် လာက်ထားြခင်းကိ ခွင့်ြပုနိင်သည် 
သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်နိင်သည်။ 
၁၀။ ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်အရ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်ကိ ထတ် ပးရမည်။ 
၁၁။ မိသားစစားသးရန် ဆားထတ်လပ်ြခင်းအတွက် လိင်စင်ရယူြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရိှသည်။ 

အခန်း(၆) 
လိင်စင်ရရိှသူ၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၁၂။ လိင်စင်ရရိှသူသည် ကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထား သာ အာက်ပါအခွန်အခများကိ သတ်မှတ်ထားသည့် 
နည်းလမ်းအတိင်း ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနသိ ့ ပးသွင်းရမည်- 
 (က) လိင်စင်ခ၊ 
 (ခ) လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ၊ 
 (ဂ) ရက်လွန်ဒဏ် ကး 
၁၃။ လိင်စင်ရရိှသူသည်- 

(က) လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည့်အြပင် ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ထတ်ြပန်သည့် 
ညန်ကားချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်၊ 

(ခ) စားသးရန်အလိဌ့ာ ထတ်လပ် သာ ဆားများတွင် အိင်အိဒင်းအာဟာရအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်  
 အညီ ြဖည့်စွက်ရမည်၊ 
(ဂ) ထတ်လပ်မစာရင်းဇယားများကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထားရိှရမည်၊ 
(ဃ) ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် 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 ့ဆားလပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနမှတစ်ဆင့် တင်ြပရမည်။ 
၁၄။ လိင်စင်ရရိှသူ၏ လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 
 (က) ထတ်လပ် သာ ဆားနှင့်  ဆားထွက်ပစ္စည်းအား လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 
 (ခ) ဆားနှင့်   ဆားထွက်ပစ္စည်း  အရည်အ သွး  ကာင်းမွန် ရးအတွက်    ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ 
  နည်းလမ်းနှင့် နည်းပညာများ ရယူနိင်ြခင်း၊ 
 (ဂ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းအား ဥပ ဒနှင့်အညီ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 
 (ဃ) ဆားထတ် ြမကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ အ မွဆက်ဆခွင့်၊ လဲ ြပာင်းခွင့်၊ ပါင်နှခွင့်၊ ရာင်းချခွင့်ရိှြခင်း၊ 
 (င) အစိးရအဖဲွ၏့ ထာက်ခချက်ြဖင့် လိအပ် သာ အရင်းအနီှးအား ဘဏ်မှ ချးယူခွင့်ရိှြခင်း၊ 
 (စ) လိင်စင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားခွင့်ရိှြခင်း၊ 
 (ဆ) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့်ပျက်စီးဆးရးမကု တွရ့ပါကလိင်စင်ခသက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ်  
  ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားခွင့်ရိှြခင်း။ 
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အခန်း(၇) 
ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ ့ဖဲွစ့ည်းြခင်းနှင့်တာဝန်များ 

၁၅။  ကာ်မတီသည် အာက်ပါပဂ္ုိဂ လ်များပါဝင် သာ ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ ့ဖဲွစ့ည်းတာဝန် ပးအပ်ရမည်- 
 (က) ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး  အဖဲွ ့ ခါင်း ဆာင် 
 (ခ) မိုန့ယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာနမှကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး အဖဲွဝ့င် 
 (ဂ) မိုန့ယ် ြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး   အဖဲွဝ့င် 
 (ဃ) ြပည်နယ်ဆားလပ်ငန်းရှင်အသင်းမှကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး  အဖဲွဝ့င် 
 (င) လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူကိယ်စားလှယ်(၁)ဦး   အဖဲွဝ့င် 
 (စ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှ းူ  အဖဲွဝ့င် 
၁၆။ ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ၏့ တာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) မိုန့ယ်အတွင်းရိှ ဆားသိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်းများ၏ စာရင်း 
ဇယားများကိ ကီးကပ်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 

(ခ) လိင်စင်ပါ ထတ်လပ်ဧကနှင့်အညီ ထတ်လပ်မ ရိှ၊ မရိှ ကီးကပ်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 
(ဂ) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းနမူနာရယူြခင်း၊ လိအပ်ပါက ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးနိင်ရန် 

တင်ြပြခင်း၊ 
(ဃ) လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များအား လိက်နာမ ရိှ၊ မရိှ ကီးကပ်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 
(င) ဤဥပ ဒပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ဖာက်ဖျက်မ ရိှ၊ မရိှ ကီးကပ်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 
(စ) စစ် ဆး တွရိှ့ချက်အစီရင်ခစာကိ ကာ်မတီသိ ့တင်ြပအစီရင်ခြခင်း။ 

အခန်း(၈) 
စီမခန ့ခဲွ် ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း 

၁၇။ ကာ်မတီသည် ကီးကပ်စစ် ဆး ရးအဖဲွ၏့ တင်ြပချက်အရ ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အား 
ဖာက်ဖျက် ကာင်း တွရိှ့ပါက အာက်ပါစီမခန ့ခဲွ် ရး ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိင်သည်- 

 (က) လိင်စင်အား ကာလကန ့သ်တ်ချက်ြဖင့် ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ လိင်စင်ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 
 (ခ) ဒဏ် ကး ငွ ပး ဆာင် စပီး ဆက်လက်လပ်ကိင်ခွင့်ြပ ြုခင်း။ 
၁၈။ ကာ်မတီသည် စားသးရန်အလိဌ့ာ ြဖန ့ြ်ဖ းူ ရာင်းချ သာ ဆားများတွင် အိင်အိဒင်းအာဟာရအား 
သတ်မှတ်ထား သာ စချိန်စညန်းနှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ရန် ပျက်ကွက် ကာင်း တွရိှ့ပါက ြဖန ့ြ်ဖ းူ ရာင်းချ သာ 
ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ သိမ်းဆည်းနိင်သည်။ 
၁၉။ ပဒ်မ ၁၈အရ သိမ်းဆည်း သာ ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ ကာ်မတီသည် စီမခန ့ခဲွ်နိင်သည်။ 

အခန်း(၉) 
အယူခြခင်း 

၂၀။ ပဒ်မ ၁၇၊ ၁၈ အရ ကာ်မတီက ချမှတ်သည့် အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်အား ကျနပ်မမရိှပါက 
ယင်းအမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ ချမှတ်သည့် နမှ့ ရက် ပါင်း(၃၀)အတွင်း အစိးရအဖဲွထ့ 
အယူခနိင်သည်။ 
၂၁။ အစိးရအဖဲွသ့ည် ကာ်မတီက ချမှတ်သည့် အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါ 
အတိင်း အမိန ့တ်စ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်- 
 (က) အတည်ြပြုခင်း၊ 



-၆- 
 (ခ) ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 
 (ဂ) ြပန်လည်စစ် ဆး စြခင်း။ 
၂၂။ အစိးရအဖဲွ၏့ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 

အခန်း(၁၀) 
တားြမစ်ချက်များ 

၂၃။ မည်သူမ- 
 (က) စီးပွား ရးအလိဌ့ာ လိင်စင်မရိှဘဲ ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်း မြပုရ။ 
 (ခ) စားသးရန်   အလိဌ့ာ  ထတ်လပ် သာ  ဆားများတွင်  အိင်အိဒင်းအာဟာရအား  သတ်မှတ်ထား 
  သည့် စချိန်စညန်းနှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရိှ စရ။ 

အခန်း(၁၁) 
ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

၂၄။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ၂၃ပါ  တားြမစ်ချက်အား ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် 
ထိသူအား ထာင်ဒဏ် (၃)လအထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ကျပ် (၃၀၀၀၀၀)(ကျပ်သးသိန်း)အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး 
ြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 
၂၅။ တရားရးသည် ပဒ်မ ၂၄အရ ချမှတ်သည့် ဒဏ် ငွအား ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနသိ ့ ပးသွင်း စရန် အမိန ့် 
ချမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၂) 
အ ထွ ထွ 

၂၆။ အစိးရအဖဲွသ့ည် လိင်စင်ရ ဆားထတ်လပ်သူများ ဆားထတ်လပ်ငန်းတိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်၊ လိအပ် 
သာ အရင်းအနီှးများ ရရိှနိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 
၂၇။ အစိးရအဖဲွသ့ည် ြပည်နယ်အတွင်း ဆားထတ်လပ်မကိ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲ သာ 
ဆားကွင်းများအား ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် ထတ် ပး ရးအတွက် ဆားထတ် ြမအြဖစ် ြပာင်းလဲသတ်မှတ် 
ပးနိင်သည်။ 
၂၈။ လိင်စင်ရဆားထတ်လပ်သူသည် အရည်အ သွးြမင့် ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်နိင်ရန် 
ကာ်မတီမှတဆင့် အစိးရအဖဲွထ့ တင်ြပ၍ တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 
၂၉။ ဆားလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ းူသည် လိင်စင်ခ ကးကျန်များ၊ ဒဏ် ကး ငွများအား ြမခွန်မ ြပ ကျန် ငွ 
ြဖစ်ဘိသက့ဲသိအ့ရ ကာက်ခရမည်။ 
၃၀။ ဤဥပ ဒပါ  ြပဌာန်းချက်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင်- 
 (က) အစိးရအဖဲွသ့ည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်၊ 
 (ခ) ဝန်ကီးသည် အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်    လိအပ် သာ   အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့နှ်င့်  
  ညန်ကားချက်များ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 
 
 
(ပ) အန်းြမင့် 

      ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် 
  မွန်ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ ့


