
                                      

                                                        

                                                         မာတကိာ 

 

စဉ ် အ ကာင်းအရာ        စာမျက်နှာ 

 

နိဒါန်း 

 

၁။    အခန်း(၁)အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက ်       ၁ 

၂။ အခန်း(၂)ရည်ရွယ်ချက်များ         ၄ 

၃။ အခန်း(၃)လိင်စင် လာက်ထားြခင်း        ၅ 

၄။ အခန်း(၄)လိင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့် ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်များ        ၆ 

၅။ အခန်း(၅)ဝန်ကီး၏တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ      ၈ 

၆။ အခန်း(၆)စစ် ဆးြခင်းနှင့် စီမခန်ခဲွ့ ရးနည်းလမ်းြဖင့်အ ရးယူြခင်း  ၁၁ 

၇။ အခန်း(ရ)အယူခြခင်း         ၁၃ 

၈။ အခန်း(၈)တားြမစ်ချက်များ        ၁၄ 

၉။ အခန်း(၉)ြပစ်ဒဏ်များ        ၁၆ 

၁၀။ အခန်း(၁၀)အ ထွ ထ ွ        ၁၇                     

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ရခိင်ြပည်နယ်လတ် တာ ်

ရခိင်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒ 

(၂၀၁၄ခနှစ်၊ရခိင်ြပည်နယ်လတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ်-  ၁။       ) 

 ၁၃၇၅ခနှစ် ၊ တ ပါင်းလဆန်း  ၁၃ ရက ်

(၂၀၁၄ခနှစ်၊မတ်လ ၁၃ ရက်) 

 

နိဒါန်း 

 

ရခိင်ြပည်နယ် လတ် တာ်သည်   ၂၀၀၈ ခနှစ်၊   ြပည် ထာင်စ 

သမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ  ၁၈၈  အရ အပ်နှင်း 

ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍ ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်း  ဆားနှင့်ဆား 

ထွက်ပစ္စည်း လပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဤ နည်းဥပ ဒ 

များကိထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိ ရခိင်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ဥပ ဒများဟ 

 ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်  ပါရှိ သာ အာက်ပါ စကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါ 

 

 



 

                                             -၂- 

 

        အတိင်း အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက် စရမည်- 

(က)ြပည်နယဆ်ိသည်မှာ ရခိင်ြပည်နယ်ကိဆိသည်၊  

(ခ) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ဆ့ိသည်မှာရခိင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲက့ိဆိသည်၊ 

(ဂ) ဝန်ကီးဆိသည်မှာြပည်နယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ၊  

      သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးကိဆိသည်၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနဆိသည်မှာြပည်နယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး     

  သစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးကိဆိသည်၊ 

(င) ြပည်နယ်မန် နဂျာဆိသည်မှာြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 

       ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းမန် နဂျာကိဆိသည်၊ 

(စ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ ဆ့ိသည်မှာဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မကိ 

      စစ် ဆးြခင်းြပုလပ်ရန်ဝန်ကီးကတာဝန် ပးအပ် သာ ဆားနှင့်ဆား 

      ထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းမ ှဝန်ထမ်းများြဖင့် လည်း ကာင်း ၊ အြခားသင့် 

      လျာ်သည့် ဌာနများမ ှဝန်ထမ်းများြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ြပင်ပကမ်း 

      ကျင်သူများြဖင့်လည်း ကာင်း ဖွဲ စ့ည်းသည့်အဖွဲ က့ိ ဆိသည်၊ 

(ဆ) ဆားဆိသည်မှာပင်လယ် ရ၊ ြမ အာက် ရငန်၊အင်း၊အိင်၊စိမ့်၊စမ်း၊ 

       ကန်၊တွင်း ရနှင့်သဲ ြမတိက့ိအသးြပု ပီးထတ်ယူရရှိ သာဆိဒီယမ် 

      ကလိရိဒ်ကိ ဆိသည်။ယင်းစကားရပ်တွင်သဘာဝအ လျာက် ြမ ပ  

 



                                       

                                            -၃- 

      

      ြမ အာက်တွင် ြဖစ် ပ တည်ရှိ န သာ ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ်လည်းပါ 

      ဝင်သည်။ 

(ဇ) ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိသည်မှာ  အပိဓါတ်ဆားကိဆိသည်။   ဆားကိ 

      အြခားဓာတပစ္စည်းများနှင့် ပါင်း စပ်၍ထတ်ယူရရှိ သာဓါတ်ဆား 

      အမျိုးမျိုးကိလည်း ကာင်း၊  ထတ်ယူ ပီး ကျန်ရှိသည့် ကက်တက် 

      ရည်မှ   ထတ်ယူရရှိ သာ  ဓါတ်ဆားအမျို းမျို းကိ   လည်း ကာင်း 

      ပင်လယ် ရ ၊ ြမ အာက် ရငန်၊အင်း၊အိင်၊ စိမ့်၊ စမ်း၊ ကန်၊ တွင်း  

      ရ   နှင့် သဲ ြမတိမ့ှ ထတ်ယူရရှိ သာ ဆိဒီယမ်နှင့် ပိတက်ဆီယမ် 

      ဓါတ် ဆားအမျိုးမျိုးကိလည်း ကာင်းဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

      ရ မှာ ်အမျို းမျို းမှ ထတ်ယူရရှိ သာ ဓာတပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလည်း 

      ပါ၀င်သည်။ 

(စျ) ဆားနယ် ြမဆိသည်မှာ  ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၏့အမိန ့် ကညာစာ 

       ြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ်လပ် 

       နိင် သာ နယ် ြမ ဒသကိဆိသည်။ 

(ည) လိင်စင ်ဆိသည်မှာ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် 

        လပ်ကိင်နိင်ရန်အတွက် ဤဥပ ဒ အရင်လပ်ငန်း  လပ်ကိင်ခွင့်ြပု 

    သည့်လိင်စင်ကိဆိသည်။ 

 
 

 



 

 

                                         -၄- 

 

(ဋ) ဆားထတ်လပ်ြခင်း     ဆိသည်မှာ    ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများ 

ကိသဘာ၀အားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နလှန်းြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊        

ထင်း(သိမ့ဟတ်)မီး သွးြဖင့်ထတ်လပ်သည့်နည်းမှအပ အြခားတစ် 

      နည်းနည်းြဖင့်လည်း ကာင်း    ထတ်လပ်ြခင်းကိဆိသည်။  ယင်းစ 

      ကားရပ်တွင်ဆား ကိတ်ခွဲသန ့်စင်ြခင်းလပ်ငန်းလည်းပါ၀င်သည်။ 

 

 

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

    (က) ဆားထတ်လပ်မပမာဏ  တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိမိ  တိးတက်လာ 

           စရန်၊ 

    ( ခ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းပိမိထတ်လပ်နိင် ရးအတွက် ဆားထတ ်

           လပ်နိင်သည့် နယ် ြမ ဒသများကိတိးချဲ သ့တ်မှတ် ပးရန်၊ 

    ( ဂ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မတိးတက် ရးအရည်အ သွး 

           ကာင်းမွန် ရး၊ ြပည်တွင်းစားသးမဖူလ ရး၊  စျးနန်းချို သာစွာ 

           ြဖင့်ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချနိင် ရးနှင့်   ပဂ္ဂလိက   ဆားထတ်လပ်မတိး 

           တက် စ ရးအတွက်ပ့ပိးကူညီရန်၊ 

 



 

                                         -၅- 

    

    (ဃ)  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရး 

            အတွက်ကူညီ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

    ( င) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်း၀ယ် ရး 

          လပ်ငန်းတွင်အစစပ်လပ်ငန်းများ ပ ထွက်လာ ရးအတွက်အား 

           ပးကူညီ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

    ( စ) သ တသနြပုလပ်ရာမှရရှိ သာ ဆားပိမိထတ်လပ်နိင်သည့်နည်း 

           လမ်းနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ်လပ်နိင်သည့်နည်းပညာရပ ်

           များကိ ဆားထတ်လပ်သည့် ဆားလပ်ငန်းရှင်များသိ ့ြဖန ့ြ်ဖူး 

          ပညာ ပးရန်။ 

 

 

                                     အခန်း(၃) 

                                      လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

 

၄။ ဆား သိမ့ဟတ်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ စီးပွားြဖစ်ထတ်လပ်လိသူ 

       သည်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းကသတ်မှတ်သည့် 

       နည်းလမ်းများနှင့််အညီ လိင်စင် လာက်ထားရမည်။ 

 

 

 

 



                                         

                                          -၆- 

၅။  လိင်စင် လာက်ထားလာသည့်အခါ ြပည်နယ်မန် နဂျာသည်- 

     (က)သတ်မှတ်ထားသည့်   စည်းကမ်းချက်များနှင့်  ညီညွတ်မရှိ/မရှိ 

           စစ် ဆး စရန် ၊ စစ် ဆး ရးအဖွဲ အ့ား တာဝန် ပးရမည်။ 

      (ခ)သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများနှင့် ညီညွတ်မရှိပါကဝန်ကီး 

          ၏အတည်ြပုချက်ြဖင့်   ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း  လပ်ငန်းလပ် 

          ကိင်ခွင့် လိင်စင်ထတ် ပးရမည်။ 

၆။   လိင်စင်သက်တမ်းသည်     ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ က့  သတ်မှတ်သည့်       

       အတိင်းြဖစ်သည်။ 

 

 

အခန်း(၄) 

 လိင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့် ဆာင်ရကွ်နိင်ခွင့်များ 

                                                       

၇။    လိင်စင်ရရှိသူသည်  အာက်ပါအခွန်အခများကိ   ြပည်နယ်အစိးရ 

အဖွဲက့ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းအတိင်း ပး ဆာင်ရမည်- 

         (က) လိင်စင်ခ၊ 

         ( ခ ) လိင်စင်အသစ်လဲလှယ် ကး၊ 

         ( ဂ )  ရက်လွန် ကး။ 

၈။ လိင်စင်ရရှိသူသည်  - 

         (က)   လိင်စင်ပါ   စည်းကမ်းချက်များကိ   လိက်နာရမည့်  အြပင် 

                  

  



 

  -၇- 

    ြပည်နယ်ဆားနှင့်  ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပ ဒအရ   ထတ်ြပန ်

                  သည့်အမိန်၊့  ညန်ကားချက်များကိလည်း  လိက်နာရမည်၊ 

          ( ခ ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း   ထတ်လပ်မစာရင်း ဇယားများ 

                  ကိသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထားရှိရမည်၊ 

          ( ဂ ) ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ဥပ ဒအရစစ် ဆး ရး 

                  အဖွဲ က့  တာင်းခ သာ  စာရင်းဇယားများကိတင်ြပရမည်၊ 

          (ဃ)  စစ် ဆး ရးအဖွဲ ၏့စစ် ဆးြခင်းကိခယူရမည်၊ 

          ( င )  ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းက ဆာင်ရွက် 

                   သည့်    သ တသနလပ်ငန်းများကိ  အခမဲ့ ဆာင်ရွက် ပး 

                   ရမည်။ 

 ၉။     လိင်စင်ရရှိသူ၏ ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ် 

           သည်- 

           (က)  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း  ပိမိထတ်လပ်နိင် ရးနှင့်  အရည် 

                    အ သွး  ြမင့်မား ရးအတွက်   ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက် 

                    ပစ္စည်းဥပ ဒအရ ဆာင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းနှင့်နည်းပညာ 

                    ရပ်များရယူြခင်း၊ 

            ( ခ ) ထတ်လပ် သာဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိြပည်တွင်း 

                    ၌လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

            ( ဂ ) ထတ်လပ် သာဆား  နှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ ြပည်ပ 

                    သိသ့တ်မှတ်ချက်နှင့်အညီတင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

           (ဃ)   ြပည်ပသိ ့ ရာင်းချရာမ ှရရှိ သာ  နိင်ငြခား ငွြဖင့်ဆားနှင့် 

                     



 

   -၈- 

ဆားထွက်၏  ပစ္စည်းထတ်လပ်ရာတွင်လိအပ် သာ ဓါတ 

                     ပစ္စည်းနှင့် လပ်ငန်းသးပစ္စည်း  ကိရိယာများကိသတ်မှတ် 

                     ချက်နှင့်အညီဝယ်ယူတင်သွင်းခွင့်ရှိြခင်း၊ 

            ( င )  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း   ပိမိထတ်လပ်နိင် ရး အတွက် 

                     လပ်ငန်းတိးချဲ လ့ပ်ကိင်လိပါက သတ်မှတ်ထားသည့်နည်း 

                     လမ်းများနှင့်အညီ လာက်ထား ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

            ( စ )  နှစ်ရှည်လိင်စင် လာက်ထားခွင့်ရှိြခင်း၊ 

            (ဆ)   ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများ  ထတ်လပ် သာ   နယ် ြမ 

ဒသနှင့်နယ်နိမိတ်ြပ ြမပ  ပစ  (၃၀) ခ ကိထတ်လပ်သူ 

တစ်ဦးချင်းကြဖစ် စ၊ အသင်းအဖွဲအ့စည်းဌာနကြဖစ် စ  

တရားဝင်အမည်အ ပါက်ရရှိနိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

             (ဇ) ဤဥပ ဒအရထတ် ပးထား သာလိင်စင်ကိြပည်နယ်အစိးရ 

                   အဖွဲ ၏့ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲလဲ ြပာင်းလပ်ကိင်ခွင့်မရှိြခင်း။ 

 

               အခန်း(၅) 

ဝန်ကီး၏တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ 

                                                       

       ၁၀။    ဝန်ကီး၏တာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

                (က)  လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း ၊  ြငင်းပယ်ြခင်း ၊  ဆိင်းင့ြခင်း ၊ 

   ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

                ( ခ )  လိင်စင်အသစ်လဲလှယ်ြခင်း၊ 

                  



 

   -၉- 

                 (ဂ)   ဆားထတ်လပ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 

                         ထတ်လပ်နိင်သည့်နည်းပညာများကိလိင်စင်ရရှိသူများ 

                         အားြဖန်ြ့ဖူး ပးြခင်း၊ 

                 (ဃ)  ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်မတိးတက် ရး၊အ 

                          အရည်အ သွး ကာင်းမွန် ရး၊ြပည်တွင်းစားသးမ ဖူလ 

                          ရးနှင့်  စျးနန်းချို သာစွာ  ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချနိင် ရးအ 

                          အတွက် လိင်စင်ရရှိသူများအား ပ့ပိးကူညီြခင်း၊ 

                   (င)  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ပိမိထတ်လပ်နိင် အာင်ကူညီ 

                          ြခင်း ၊   ရာသီဥတနှင့်   သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်များကျ 

                          ရာက်ခရ သာ   ဒသများတွင်   ဆားနှင့်  ဆားထွက် 

                          ပစ္စည်း    ထတ်လပ်သည့်  လိင်စင် ကးကိ   လာ့ ပါ့ 

                          ကာက်ခ စြခင်း၊လိင်စင် ကးကင်းလတ်ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

                    (စ)  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိစားသးရန်သင့် မသင့် 

                           စစ် ဆး စြခင်း။ 

 

   ၁၁။    ဝန်ကီး၏လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

            (က)  ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၏့သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်လိင်စင် ကး 

                    သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

              (ခ) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်လိင်စင်သက် 

                    တမ်းသတ်မှတ် ပးြခင်း၊ လာ့ ပါ့ြခင်း၊  ဆိင်းင့ြခင်း၊ ပယ်     

                    ဖျက်ြခင်း၊ 

              



 

                                       -၁၀- 

 

            (ဂ)   ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်ဆားနှင့်ဆား 

                    ထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့်ဆား နယ် ြမများ  တိးချဲ သ့တ် 

                    မှတ်နိင်ရန်နှင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညတ်သည့်ဆားနယ် ြမ 

                    များအားပစ(၃၀)ခ ထတ် ပးနိင်ရန်စီမ ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း၊ 

            (ဃ)  ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် စစ် ဆး ရး 

                    အဖွဲ ဝ့င် များအြဖစ်   တာဝန် ပးအပ်ရာတွင ် ဆားနှင့် ဆား 

                    ထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းမ ှဝန်ထမ်းများ၊အြခားသင့် လျာ်သည့် 

                    ဌာနများမ ှြပင်ပကမ်းကျင်သူ များကိစစ် ဆး ရး  အဖွဲ ဝ့င် 

                    များအြဖစ် တာဝန် ပး အပ်နိင်ရန် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

            (င)  ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲသ့ိ ့ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းပိမိထတ် 

                   လပ်နိင် ရးကိ ရှ ရ့၍  နှစ်ရှည် လိင်စင်ထတ် ပးနိင် ရးအ 

                   တွက် ထာက်ခတင်ြပြခင်း၊ 

            (စ)  စစ် ဆး ရးအဖွဲ၏့တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များကိသတ်မှတ် 

                   ထာက်ခတင်ြပြခင်း၊ 

           (ဆ)   သ တသနြပုလပ်ရာမ ှ  ရရှိ သာ   ဆားပိမိထတ်လပ်နိင် 

                     သည့်  နည်းလမ်းနှင့်နည်းပညာရပ်များကိ  ြဖန်ြ့ဖူးပညာ       

                      ပးရန်စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 

  ၁၂။   ဝန်ကီးသည် မိမိ၏တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များကိ အခါအား လျာ ်

           စွာ ြပည်နယ်မန် နဂျာအားလဲအပ် ဆာင်ရွက်နိင် စသည်။ 

 



                                        

                                         -၁၁- 

 

အခန်း(၆) 

စစ် ဆးြခင်းနှင့်စီမခန်ခ့ွဲ ရးနည်းလမ်းြခင်းအ ရးယူြခင်း 

 

                                                       

   ၁၃။   စစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ည်- 

          (က)  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့်လပ်ငန်းများကိဝင် 

                  ရာက်ကည့်ရစစ် ဆးခွင့်ရှိသည်၊ 

          (ခ)  လိင်စင်ရရှိသူထမှ  ထတ်လပ်မနှင့်  သက်ဆိင် သာ  စာရင်း 

                  ဇယားများကိ တာင်းယူကည့်ရစစ် ဆးခွင့်ရှိသည်၊ 

          (ဂ)  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ရာတွင ်လိင်စင်မရှိဘဲရ 

                  ယူြခင်းနှင့်လိအပ်ပါက ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးြခင်းြပုလပ်နိင်သည်၊ 

          (ဃ)  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း  ထတ်လပ်ရာတွင ်  လိင်စင်မရှိဘဲ 

                   ြဖစ် စ၊လိင်စင်ကိအြခားတနည်းနည်းြဖင့်   လဲ ြပာင်း၍ြဖစ်  

                   စ၊ ထတ်လပ်သည်ကိစစ် ဆး တွရ့ှိလင်သက် သခပစ္စည်း 

                   များကိြပစ်မဆိင်ရာကျင့်ထးဥပ ဒပါ   ြပဌာန်းချက်များနှင့် 

                   အညီသိမ်းဆည်းနိင်ရန် ြပည်နယ်မန် နဂျာထတင်ြပရမည်။ 

          (င)   ဤဥပ ဒပါတားြမစ်ချက်တရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန ်

                  သူအား လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ အ ရးယူ ဆာင်ရွက် 

                  နိင်ရန် ြပည်နယ်မန် နဂျာထတင်ြပရမည်၊ 

          

 



 

                                         -၁၂- 

 

           (စ)  စစ် ဆး ရးတာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင်လိအပ် 

                  ပါ က ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ ၏့ အကူအညီကိ တာင်းခရယူနိင် 

                  သည်။ 

    

  ၁၄။   ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းကိလိင်စင်မရှိဘဲစီးပွားြဖစ်ထတ်လပ်ပါ  

            က- 

            (က)  ပထမအကိမ်ကျူးလွန်လင ်အနည်းဆးကျပ်ငါး သာင်း မ ှ

                    အများဆးကျပ်တစ်သိန်းအထိ ဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း၊ 

             (ခ)  ထပ်မကျူးလွန်လင ်အနည်းဆးကျပ်ငါး သာင်း မ ှအများ 

                   ဆးကျပ်တစ်သိန်းအထိဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း။ 

 ၁၅။       လိင်စင်ရရှိသူသည် ထင်းသိမ့ဟတ်   မီး သွးြဖင့်ဆားထတ်လပ ်

              ြခင်း၊လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ   ဖာက်ဖျက်ကျူး 

              လွန်ြခင်း  ၊  လိင်စင်ကိအြခား   ကိတစ်နည်းနည်းြဖင့်လဲ ြပာင်း 

              ြခင်း၊ြပည်နယ်ြခင်းနှင့်  ဆားထွက်ပစ္စည်း    ရာင်းဝယ် ရးလပ် 

              ငန်းက  ထတ်ြပန်သည့်အမိန် ့ ၊   ညန်ကားချက်တိက့ိ  လိက်နာ 

              ရန်ပျက်ကွက်ြခင်းများရှိပါက- 

              (က) ပထမအကိမ်   ကျူးလွန်လင်  အနည်းဆး     ကျပ်သး 

                     သာင်းမှ  အများဆးကျပ် ငါး သာင်းအထ ိ ဒဏ် ကး 

                      င ွတပ်ရိက်ြခင်း၊ 

                (ခ) ထပ်မကျူးလွန်လင ် အနည်းဆးကျပ်  ငါး သာင်းမှအ 

                      များဆးကျပ်တစ်သိန်းအထိဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း၊ 



            

                                     -၁၃- 

      

     ၁၆။  ပဒ်မ ၁၄၊ပဒ်မ၁၅ပါ  စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာ ဒဏ် ကး ငွ  များကိ 

             ြပည်နယ်မန် နဂျာကချမှတ်ရမည်။  ဒဏ် ကး ငွများကိ ြပည် 

             ြပည်နယ်ဘ ာရန်ပ ငွသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 

     ၁၇။   ြပည်နယ်မန် နဂျာသည် ပဒ်မ ၁၄   အရအမိန်ခ့ျမှတ်ရာတွင်တင် 

             ြပထား သာသက် သခပစ္စည်းများကိ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်း 

             များနှင့်အညီ စီမခန်ခ့ွဲခွင့်ရှိသည်။ 

    ၁၈။   ြပည်နယ်မန် နဂျာက ချမှတ် သာအမိန် ့ သိမ့ဟတ်ဆးြဖတ်ချက် 

             ကိချမှတ်သည့် နတ့ွင်ပင်    သက်ဆိင်ရာ  အားအခမဲ့ထတ် ပးရ 

             မည်။ 

 
                                           အခန်း(၇) 

အယူခြခင်း 

   ၁၉။  ြပည်နယ်မန် နဂျာက  ချမှတ်သည့် အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ် 

           ချက်ကိ မ ကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန် ့သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက် 

           ချမှတ်သည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း(၃၀)အတွင်း ဝန်ကီးထအယူခဝင်  

           နိင်သည်။ 

   ၂၀။   ဝန်ကီးသည်    ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့  သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

            ြပည်နယ်မန် နဂျာက  ချမှတ်သည့်  အမိန် ့သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ် 

            ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍  အာက်ပါအမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကိ   ချမှတ်နိင် 

            သည်- 

                (က) အတည်ြပုြခင်း၊ 



                 

                                        -၁၄- 

 

                 (ခ) ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

                 (ဂ) ဆိင်းင့ြခင်း၊ 

                (ဃ) ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

                 (င) ြပန်လည်စစ် ဆးြခင်း။ 

       ၂၁။  ဝန်ကီး၏အဆးအြဖတ်သည်အပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 

 

အခန်း(၈) 

တားြမစ်ချက်များ 

                                                                                                         

      ၂၂။  ဤဥပ ဒအရ မည်သူမလိင်စင်မရှိဘဲဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 

              လပ်ငန်းလပ်ကိင်ြခင်းမြပုရ။ 

     ၂၃။   ဤဥပ ဒအရမည်သူမ    ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းလပ် 

              ကိင်ခွင့်လိင်စင်  ရရှိ ပီး နာက်လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ် 

              ရပ်ကိြဖစ် စ ၊  လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိြဖစ် စ  ဖာက် 

              ဖျက်ြခင်းမြပုရ။ 

    ၂၄။   ဤဥပ ဒအရ  မည်သူမဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း   လပ်ငန်းကိ 

              လပ်ငန်းကိလပ်ကိင်ရာတွင် အာက်ပါတိက့ိ မြပုရ- 

               (က)  ထင်းသိမ့ဟတ် မီး သွးတိြ့ဖင့်ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

                (ခ) အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် စသည့် ဓါတပစ္စည်းပါဝင်ြခင်း၊ 

               

 



 

                                        -၁၅- 

 

                (ဂ) အများြပည်သူစားသးရန်အတွက်ထတ်လပ် သာဆားတွင် 

                      အိင်အိဒင်းထည့်သွင်းမ မရှိြခင်း။ 

  ၂၅။     ြပည်နယ်အစိးအဖွဲ ၏့ အမိန် ့ ကြငာစာြဖင့်သတ်မှတ်ထားသည့် 

             ဆားထတ်လပ်ခွင့်နယ် ြမမှအပ အြခားနယ် ြမတွင်ဆားထတ ်

             လပ်ြခင်းမြပုရ။ 

  ၂၆။     ဤဥပ ဒအရ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းတစ်ခခအား 

            စစ် ဆး နစဉ်မည်သူမ  အာက်ပါတစ်ခခကိမြပုလပ်ရ- 

            (က) ြပစ်မကျူးလွန်သူကိအြခားသူတစ်ဦးဦးြဖင့်အစားထိးြခင်း 

                    သိမ့ဟတ်   ြပစ်မကျူးလွန်သူအား   အ ရးမယူပဲထိမ်ချန် 

                    ထား ြခင်းသိမ့ဟတ် ြပစ်မကျူးလွန်သူအား အား ပးကူညီ 

                    ြခင်း၊ 

             (ခ)  ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ သက် သခပစ္စည်းကိ ဖျာက်ဖျက် 

                    ြခင်း ၊ မသမာ သာနည်းြဖင့် ြပာင်းလဲြခင်း  ၊  အစားထိး 

                    ြခင်း၊ စွန်ပ့စ်ြခင်း ၊ အလွဲသးစားြပုြခင်း။ 

             

 ၂၇။      ဤဥပ ဒအရ မည်သူမ   ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ သတ် 

             မှတ်ချက်နှင့်အညီ   ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့   ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ  

             ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချြခင်း ၊   ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်း ရာင်းချ 

             ြခင်းမြပုရ။ 

၂၈။      ဤဥပ ဒအရ မည်သူမတာဝန်ဝတ္တ ရား ဆာင်ရွက် န သာ စစ်  

            ဆး ရးအဖွဲ ဝ့င် ၊ ဆားနှင့်  ဆားထွက်ပစ္စည်း  ရာင်းဝယ် ရး 



                

                                        -၁၆- 

               လပ်ငန်းဝန်ထမ်းနှင့်စစ် ဆး ရး အဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦးဦးအား  နှာင့် 

               ယှက်ြခင်း၊ ဟန်တ့ားြခင်း၊ အနိင်အထက်ြပုြခင်း ၊ လက် ရာက် 

                ကျုးလွန်ြခင်း ၊ ဆဲဆိြခင်းမြပုရ။ 

၂၉။         ဤဥပ ဒအရမည်သူမ  ဝန်ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာထတ ်

               ြပန်သည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာ၊ အမိန် ့၊စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း ၊ ညန် 

               ကားချက်၊  ကန်သ့တ်ချက်  သိမ့ဟတ်  တားြမစ်ချက် တစ်ရပ ်

               ရပ်ကိ လိက်နာရန်ပျက်ကွက်ြခင်းမရှိ စရ။ 

 

အခန်း(၉) 

ြပစ်ဒဏ်များ 

                                                                                                  . 

၃၀။     မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၂   ပါ  ြပဠာန်းချက်ကိ   ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန ်

           ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင ်  ကျပ်သးသိန်းထက်မပိ 

           သာ ငွ ဒဏ်ြဖစ် စ ၊ သးနှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ 

           ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စကျခ စရမည်။ 

၃၁။      မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၃   နှင့် ပဒ်မ၁၉ပါ  ြပဠာန်းချက်ကိ   ဖာက် 

            ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း    ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင ်ကျပ် 

            တစ်သိန်းထက်မပိ သာ ငွ ဒဏ်ြဖစ် စ ၊ တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ 

            ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စကျခ စရမည်။ 

၃၂။       မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၄   ပါြပဠာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် 

            ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင်ကျပ်နှစ်သိန်း 

 



 

                                         -၁၇- 

 

           ထက်မပိ သာ ငွ ဒဏ်ြဖစ် စ ၊ နှစ်နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ် 

           ြဖစ် စဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စကျခ စရမည်။ 

၃၃။     မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၅   ပါြပဠာန်းချက်ကိ   ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန ်

           ကာင်းြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင်ကျပ်သး သာင်းထက်မ 

           ပိ သာ င ွဒဏ်ြဖစ် စ ၊ ြခာက်လထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် 

          စဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စကျခ စရမည်။ 

၃၄။     မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၆၊ ပဒ်မ၂၇ နှင့်ပဒ်မ၂၈   ပါြပဠာန်းချက်တစ်ရပ် 

          ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း   ြပစ်မထင်ရှား  စီရင်ြခင်းခရ 

          လင ်   ကျပ်နှစ်သိန်းထက်မပိ သာ ငွ ဒဏ်ြဖစ် စ ၊ နှစ်နှစ်ထက်မ 

          ပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စကျခ စရမည်။ 

 

အခန်း(၁၀) 

အ ထွ ထ ွ

 

၃၅။      ြပည်နယ် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း    ၊  

မန် နဂျာသည်   ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ်လပ် သာ          

နယ် ြမ ဒသနှင့်နယ်နိမိတ်ြပ ြမပများကိနှစ်စဉ်ြပည်နယ်အစိးရ 

          အဖွဲ ၏့အတည်ြပုချက်ြဖင့်ြပုစ ရးဆွဲထားရမည်။ 

၃၆။     ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း၊  

           မန် နဂျာသည်ဤဥပ ဒအရရရန်ရှိ သာလိင်စင်ခ ၊ရက်လွန် ကး  

 



                                       -၁၈- 

 

         ဒဏ် ကး ငွနှင့် အြခားအခွန်အခများကိ ြမခွန်မ ြပ ကျန် ငွြဖစ် 

         ဘိသကဲ့သိ ့မှတ်ယူ၍ ကာက်ခရမည်။ 

၃ရ။   ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်ရရှိထား 

သာ်လည်းခွင့်ြပုချက်တစ်စတစ်ရာ ရယူမ မရှိဘဲ ဆားထတ်လပ်မ        

မြပုလပ်သည့်ဆားနယ် ြမများကိစစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ျားမှစစ် ဆး ပီး 

       ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ှ အ ရးယူစီမခန်ခ့ွဲရမည်။ 

၃၈။ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲသ့ည် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းလပ် 

       ကိင်သည့်    ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များ  အချင်းချင်းြဖစ် စအစစပ် 

      လပ်ငန်းများကိတည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်ကူညီ 

       ပးရမည်။ 

၃၉။ ဝန်ကီးသည်  ြပည်နယ်အကျိုးငှာဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်း 

       ရရှည်တည်တ့ ရး၊ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး၊ အရည်အ သွးြမင့်မား ရး 

       အတွက်သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင်လိအပ် သာအ 

      သးစရိတ်များကိဘ ာ ရးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ကာက်ခြခင်း ၊ သး 

       စွဲြခင်းတိက့ိ ကီးကပ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၀။  ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲသ့ည် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်း ကိ 

မိသားစစားသးရန်အတွက် နည်းဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်အတိင်း    

ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

၄၁။  ဤဥပ ဒအရသ ဘာရိးြဖင့် ဆာင်ရွက် သာကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် 

       တာဝန်ထမ်း ဆာင်သူ တစ်ဦးဦးကိ တရားမ ကာင်းြဖင့် သာ်လည်း 

       ကာင်း၊ြပစ်မ ကာင့်ြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊တရားစွဲဆိြခင်းမြပုရ။ 

 



                                       

                                      -၁၉- 

 

၄၂။  ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မ ကာင်းြဖင့်တရားစွဲဆိအ ရးယူရမည့်ကိစ္စကိ  

        ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရ 

        မည်။ 

၄၃။ ဝန်ကီးသည် ြပည်နယ်အတွင်းရှိဝန်ကီးဌာနတစ်ခခသိမ့ဟတ် အ 

       သင်း၊ အဖွဲ အ့စည်းတစ်ရပ်ရပ်အားဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ် 

       ရပ်ကိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းမှကင်းလွတ်ခွင့် သိမ့ဟတ်လိင်စင် 

      ကးသက်သာခွင့်ြပုနိင်သည်။  

၄၄။  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခင်ြပဌာန်းခဲ့ 

       သည့် နည်းဥပ ဒများ ၊ အမိန်ဆ့င့်ဆိချက်များ  ၊ အမိန်န့ှင့်ညန်ကား 

       ချက်များ သည်ဤဥပ ဒနှင့် မဆန်က့ျင်သ ရွဆ့က်လက်ကျင့်သး 

       နိင်သည်။ 

၄၅။  ဤ ဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များကိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

      ရန-် 

     (က)သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနသည်လိအပ် သာနည်းဥပ ဒ ၊စည်းမျဉ်း 

           နှင့်စည်းကမ်းများကိ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့သ ဘာတူညီချက် 

           ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်၊ 

     (ခ) သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနနှင့်ြပည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း 

           ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း မန် နဂျာသည်  လိအပ် သာ   အမိန် ့

 

 

 



 

 

                                   -၂၀- 

 

          ကာ ်ြငာစာ ၊ အမိန်၊့ညန်ကားချက်နှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများကိ 

          ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ 

     ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 

 

 

(ပ) 

လှ မာင်တင ်

  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် 

      ရခိင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့
 

 

 


