
 ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 
သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ် ၄၀/၉၈ 
 

ရန်ကုန်မြ ို ့၊၁၃၆၀ ပြ ည့်နှစ်၊နတ်ေတာ်လဆန်း ၁ ရက် 
(၁၉၉၈ခုနှစ်၊ နိုဝငဘ်ာလ ၁၉ ရက်) 

 
  ပြ ညေ်ထာင်စုမြ န်မာနိုင်ငံေတာအ်စိးုရ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာနသည် ဆားလုပ်ငန်းဥပ ေဒပုဒ်မ၂၈၊ပုဒ်မခွဲ(က) 
အရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေအာက်ပါနည်းဥပေဒ 
များကို ထုတ်ပြ န်လိုက်သည်။ 
 

အခန်း(၁) 
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

 
၁။ ဤနည်းဥပေဒများကို ဆားလုပ်ငန်းဥပေဒဆိုငရ်ာ နည်းဥပေဒများဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 
 
၂။ ဤနည်းဥပေဒများတွင် ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ဆားလုပ်ငန်းဥပေဒတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ် 
သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထုိ့ပြ င် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုငး် အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည်။ 
 (က) ဥပေဒဆိုသည်မှာ ဆားလုပ်ငန်းဥပေဒကို ဆိုသည်။ 

(ခ) လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားကို စီးပွားေရးအလို့ငှာထုတ် 
လပုသ်ည်လ့ပု်ငနး်ကို ဆိုသည်။ 

(ဂ) လိုင်စင်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ဆား၊ အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားကို စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
အလို့ငှာ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြ ုေကြ ာင်း  မြ န်မာဆားလုပ်ငန်းက ထုတ်ေပးသည့် ခွင့်ပြ ုမနိ့်ရရှိသူ 
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဆားထုတ်ေမြ  ဆိုသည်မှာ ဆားသို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာန 
၏ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ေမြ ကိုဆိုသည်။ 

(င) ပုံစံဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများနှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိသည့် ပုံစံကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 
 မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းကအခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် ပုံစံများလည်း ပါဝင်သည်။ 

 
အခန်း(၂) 

ဆားထုတ်လုပ်မှုစီမံချက် 
 

၃။  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းသည်  ပြ ည်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လုံေလာက်စွာ အသုံးပြ ုနိုင်ေရးနှင့် 
 ပြ ည်သူတစ်ရပ်လုံး စားသုံးမှုဖူလုံေရးတို့အတွက် ဆားထုတ်လုပ်မှုစီမံချက် ေရးဆွဲ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 
  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းသည် ဆားထုတ်လုပ်မှုစီမံချက်ကို ေအာက်ပါဦးတည်ချက်များအပါ် အေခြ ခံ၍ ေရးဆွဲ 
ရမည်- 
 (က) ဆားထုတ်လုပ်သည့်မြ ို ့နယ်အလိကု် ဆားထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ပမာဏ အပြ ည့်အဝထုတ်လုပရ်န် 
 (ခ) နိုင်ငံေတာ်ပိုင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်းမှ ဆားထုတ်လုပ်သည့် ဧကကို နှစ်စဥ် တိုးမြ ငှ့်ရန၊် 
 (ဂ) ဆားအထွက်နှုန်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်၊ 
 (ဃ) ဆားထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ေရးနှင့် အရညအ်ေသွးေကာငး်မွန်ေရးတို့အတွက် နည်းပညာရပ်များ 
  နှင့် အခြ ားအေထာက်အကူများ ပံ့ပိုးကူညီရန်၊  



၂ 
 

 (င) ဆားထုတ်လုပ်ေမြ ဧကနှင့် ဆားထွက်ပမာဏကို တိကျစွာသိရှိနိုင်ရန်၊ 
 (စ)  ပြ ည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက် လိုအပ်ေသာဆားကို ေဈးနှုန်းသက်သာစွာနှင့် လုံေလာက်စွာ  ဖြ န့် ဖြ ူး 

ေပးနိုင်ရန်၊ 
 (ဆ) ပိုလျှံေသာ ဆားများကို  ပြ ည်ပသို့  တင်ပို့ေရာင်းချနိုင်ရန်။ 
 
၅။  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းသည် အပိုဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်ေရးနှင့် အိုင်အိုဒင်းဆားထုတ်လုပ်ေရးတို့အတွက် စီမံ 
ချကေ်ရးဆွဲ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

အခန်း(၃) 
ဆား၊ အုိင်အုိဒင်းဆားနှင့် အပုိဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လုိင်စင် 

 
၆။ ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆား ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသူသည်- 
 (က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်ေနရာသည် ဥပေဒပိုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဆားနယ်ေမြ  

အတွင်းရှိရမည်။ ဆားနယ်ေမြ အတငွး် မဟုတ်ပါက ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် 
အပိုဓာတ်ဆား ထုတ်လုပ်ရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြ ုချက်ရရှိပြ ီး 
 ဖြ စ်ရမည်။ 

 (ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်ေနရာအတွက် သက်ဆိုင်ရာေကြ းတိုင်နှင့်ေမြ စာရင်းဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပး 
သည့် ေမြ ပုကံို တင်ပြ နိုင်ရမည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်ေနရာကို ပိုင်ဆိုင်ေကြ ာင်း သို့မဟုတ် ယင်းေနရာတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် 
ရှိေကြ ာငး် အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်း တင်ပြ နိုငရ်မည။် 

 (ဃ)  ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်မည့် နည်းစနစ်ကို  ေဖာ်ပြ ရမည။် 
 (င) ထွက်ရှိလာမည့် ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားကို သိုေလှာင်ထားရှိနိုင်မည့်  

အေဆာကအ်အုံရှိရမည်။ 
 (စ) လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်သားအင်အားရှိရမည်။ 
 (ဆ) လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ေသာစက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ လုံေလာက်စွာရှိရမည်။ 
 
၇။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းဖြ စလ်ျှင် ယင်းဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂုလ်၏ အမည် 
 ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ ပုဂ္ဂလိကဖြ စလ်ျှင် ယင်း၏အမည်ဖြ င့်လည်းေကာင်း လိုင်စငက်ိုေလျှာက်ထားရမည်။ 
 
၈။ လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသူသည် ေအာက်ပါလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် ယှဥ်တွဲေဖာ်ပြ ထားသာပုံစံဖြ င့် 
ေလျှာက်ထားရမည်- 
 (က) ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်   ပုံစံ(၁) 
 (ခ) အိုင်အိုဒင်းဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ပုံစံ(၂) 
 (ဂ) အပိုဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ပုံစံ(၃) 
 
၉။ လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသူသည်  ဆားထုတ်ေမြ သစတ်ွင် လုပ်ကိုင်လိုပါက နှစ်ရှည်လိုင်စင်ကို ပထမအကမိ် 
အတွက် ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည်။ 
 
 
 



၃ 
 
၁၀။ လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသူသည် သက်ဆိုင်ရာေလျှာက်လွှာပုံစံတွင် ပါရှိေသာ အချက်အလက်များ  ပြ ည့်စုံစွာ 
ေဖာ်ပြ ပြ းီ သက်ဆိုငရ်ာမြ ို ့နယ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖွံ့ဖြ ို းေရးေကာငစ်ီ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် သက်ဆိုင် 
ရာ  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိမှ တစ်ဆင့် ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းထံ ေလျှာက်ထား 
ရမည်။ 
 
၁၁။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် လိငု်စင်ေလျှာကလ်ွှာကို လက်ခံရရှိလျှင် ေလျှာက်လွှာပါအေကြ ာငး်အရာ၊ 
အချက်အလက်များ မှနက်န်ခြ င်းရှိမရှိ၊ သက်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညတ်ခြ င်းရှိမရှိ စစ်ေဆးတင်ပြ ရန် သက်ဆိုင်ရာ 
စစ်ေဆးသူအား တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။ 
 
၁၂။ သက်ဆိုင်ရာစစ်ေဆးသူသည် လိငု်စငေ်လျှာကလ်ွှာပါ အေကြ ာင်းအရာ၊  အချက်အလက်များ မှန်ကန်ခြ ငး် 
ရှိမရှိ၊  သက်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညတ်ခြ င်းရှိမရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပြ းီ မိမိ၏စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်ကို သေဘာထား 
မှတ်ချက်ဖြ င့် ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းထ ံ ပြ နလ်ည်တင်ပြ ရမည။် 
 
၁၃။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင ့်ညီညွတ် 
ေကြ ာငး် စိစစ်ေတွ့ရှိရပါက လိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။ 
 
၁၄။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ကို ေအာက်ပါလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် ယှဥ်တွဲ 
ေဖာ်ပြ ထားေသာ ပုံစံဖြ င့် လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များ ပူးတွဲလျက် ထုတ်ေပးရမည်- 
 (က) ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်   ပုံစံ(၄) 
 (ခ) အိုင်အိုဒင်းဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ပုံစံ(၅) 
 (ဂ) အပိုဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ပုံစံ(၆) 
 
၁၅။ ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းသည် တစ်နှစ်ဖြ စသ်ည။် 
 
၁၆။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် 
နှစ်ရညှလ်ိုင်စင်ေလျှာက်ထားလာသည့်ကိစ္စကို ဝန်ကးီ၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ေပးနိုင်သည်။ 
 
၁၇။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြ းီေနာက် လုပ်ငန်းကိုဆကလ်က်လုပ်ကိုင်လိုလျှင် လိုင်စင် 
သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ေပါင်း ၆၀ ထက်မနည်း  ကို တင၍် လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ေပးရန် ေလျှာက်ထားရမည်။ 
 
၁၈။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် လိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ရန် ေလျှာက်ထားလာသည့် ကိစ္စ 
တွင် အငြ င်းပွားမှုေပါ်ေပါက်လျှင် ေအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည်- 
 (က) ဆားထုတ်လုပ်မှုကျဆင်း ခြ ငး် မရှိေစေရးအတွက် လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေနသူကို ကာလသတ်မှတ်၍ 

ယာယီလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုနိငု်သည။် 
 (ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေကြ ာငး် တရားဝင်အေထာက်အထားတင်ပြ လာပါက ထိုသူ၏အမည်၏ 

လုိင်စင်လဲလှယ် ထုတ်ေပးနိုင်သည်။ 
 (ဂ) အခြ ားသူအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို လွှဲေပြ ာငး်ေပးရန်ဖြ စပ်ါက ယာယီလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုထားသူကို 

လုပ်ငန်းတစ်ရာသီကုန်ဆုံးသည်အထိ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုရမည။် 
 

 



၄ 
 

အခန်း(၄) 
ဆားကိတ်ခဲွသန့်စင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိင်ုစင် 

 
၁၉။ ဆားကိတ်စက်ခွဲသန့်စင်ထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်ေလျှာက်ထားလိုသူသည်- 
 (က) ဆားကိတ်ခွဲသန့်စင်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ လိုအပ်ေသာ အထာက်အထားစာရွက် 

စာတမ်းများ  ပြ ည့်စုံစွာတင်ပြ နိုငရ်မည။် 
 (ခ) ဆားကိတ်ခွဲသန့်စင် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့်  ကိတ်စက်၊ ဗဟိုခွာစက်နှင့် 

လုပ်ငန်းသုံး အခြ ားစကမ်ျား ရှိပြ းီဖြ စ်ရမည်။ 
 (ဂ) လိုအပ်ေသာ ဆားရည်သန့်စင်ကန် အေရအတွက် ရှိရမည်။ 
 (ဃ)  ကိတ်ခွသဲန့်စငသ်ည့် ဆားကို သိုေလှာင်ထားရှိနိုငမ်ည့် အေဆာက်အအုံ ရှိရမည်။ 
 (င) လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်သားအင်အား ရှိရမည်။ 
 
၂၀။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းဖြ စ်လျှင် ယင်းဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အမည် 
 ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ ပုဂ္ဂလိကဖြ စလ်ျှင် ယင်း၏အမည်ဖြ င့်လည်းေကာင်း လိုင်စငက်ို ေလျှာက်ထားရမည်။ 
 
၂၁။ လိုင်စင်ေလျှာက်ထားသူသည် ေလျှာက်လွှာပုံစံ(၇)တွင်ပါရှိေသာ အချက်အလက်များပြ ည့်စုံစွာ ေဖာ်ပြ ပြ းီ 
သက်ဆိုင်ရာ  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိမှတစ်ဆင့် ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းထံ 
ေပးပို့ေလျှာက်ထားရမည်။ 
 
၂၂။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် ေလျှာက်လွှာပုံစံ(၇)ကို လက်ခံရရှိလျှင် ေလျှာက်လွှာပါ အေကြ ာငး်အရာ၊ 
အချက်အလက်များ မှနက်န်ခြ င်းရှိမရှိ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြ င်းရှိမရှိ စစ်ေဆးတင်ပြ ရန် သက်ဆိုင်ရာ 
စစ်ေဆးသူအား တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။ 
 
၂၃။ သက်ဆိုင်ရာစစ်ေဆးသူသည် လိငု်စငေ်လျှာကလ်ွှာပါ အေကြ ာင်းအရာ၊  အချက်အလက်များ မှန်ကန်ခြ ငး် 
ရှိမရှိ၊  သက်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညတ်ခြ င်းရှိမရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပြ းီ မိမိ၏စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်ကို သေဘာထား 
မှတ်ချက်ဖြ င့် ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းထ ံ ပြ နလ်ည်တင်ပြ ရမည။် 
 
၂၄။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင ့်ညီညွတ် 
ေကြ ာငး် စိစစ်ေတွ့ရှိပါက  ဆားကိတ်ခွဲသန့်စငထ်ုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ေပးရန ်အမိန့်ချမှတ်ပြ းီ ယင်းလိုင်စင်ကို 
ပုံစံ(ဂ) ဖြ င့် လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များ ပူးတွဲလျက် ထုတ်ေပးရမည်။ 
 
၂၅။ ဆားကိတ်ခွဲသန့်စငထ်ုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်သက်တမ်းသည် တစ်နှစ်ဖြ စသ်ည။် 
 
၂၆။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် ဆားကိတ်ခွဲသန့်စင်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအတွက် နှစ်ရှညလ်ိုင်စင် 
ေလျှာကထ်ားသည့်ကိစ္စကို ဝန်ကးီ၏သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ေပးနိုင်သည်။ 
 
၂၇။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြ းီေနာက် လုပ်ငန်းကိုဆကလ်က်လုပ်ကိုင်လိုလျှင် လိုင်စင် 
သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ေပါင်း ၆၀ ထက်မနည်း  ကို တင၍် လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ေပးရန် ေလျှာက်ထားရမည်။ 
 
 
 



၅ 
 

၂၈။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် လိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်အသစလ်လဲယှေ်ပးရန် ေလျှာက်ထားလာသည့် 
ကိစ္စ တွင် အငြ င်းပွားမှုေပါ်ေပါက်လျှင် ေအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည်- 
 (က) ဆားထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခြ ငး် မရှိေစေရးအတွက် လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေနသူကို ကာလသတ်မှတ်၍ 

ယာယီလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုနိငု်သည။် 
 (ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေကြ ာငး် တရားဝင်အေထာက်အထားတင်ပြ လာပါက ထိုသူ၏အမည်ဖြ င့် 

လိုင်စင်အသစလ်လဲယှ် ထုတ်ေပးနိုင်သည်။ 
 (ဂ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို အခြ ားသအူား လွှဲေပြ ာငး်ေပးရန်ဖြ စ်ပါက ယာယီလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုထားသူကို 

ယာယီလုပ်ကိုင်ခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးသည်အထိ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုရမည။် 
 
      အခန်း(၅) 

လုိင်စင်ရရိှသူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အေရးများ 
၂၉။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်- 

(က)  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းက သတ်မှတ်သည့်လိုင်စင်ခ၊ လိုင်စင်အသစ် လလဲယှေ်ကြ းနှင့် ရက်လွန်ေကြ း 
တို့ကို သတ်မှတ်ထားေသာ နှုန်းထားအတိုင်း ေပးေဆာင်ရမည်။ 

(ခ) လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည့်အပြ င်  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းက အခါအားေလျာ်စွာ 
ထုတ်ပြ န်သည့်အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြ ားချက်များကိုလည်း လိုက်နာရမည်။ 

(ဂ)  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းက အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ပြ နသ်ည့် ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှု 
ဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကို ထားရှိရမည်။ 

(ဃ) လိုင်စင်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ အေကြ ာင်းအမျိုးမျိုးေကြ ာင့် လုပ်ငန်းရပ်စဲလိုလျှင ် လုပ်ငန်း 
မရပ်စဲမီ တစ်လကို တင၍်  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းသို့ အေကြ ာင်းကြ ားရမည။် 

(င) စစ်ေဆးသူက မိမိလုပ်ငန်းကို လာေရာက်စစ်ေဆးလျှင် စစ်ေဆးခြ ငး်ကို ခယံရူမည။် 
(စ)  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ စစ်ေဆးသူက ေတာင်ခံေသာ စာရင်းဇယားများကို 

ေပးအပ်ရမည်။ 
(ဆ) မိမိလုပ်ငန်းကို ကိုယ်တိုင်မလုပ်ကိုင်ဘဲ ကိုယ်စားလှယ်ဖြ င့် လုပ်ကိုင်လိုပါက ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ား 

ေရးမှူး၏ ခွင့်ပြ ုမနိ့်  ေတာင်းခံရမည်။ 
(ဇ)  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏ ေထာက်ခံချက်ဖြ င့်  ပြ ည်တွင်းေချးေငွများနှင့် အေထာက်အပံ့ အကူအညီ 

များ ရယူနိုင်သည်။ 
(ဈ) ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားများ အရည်အေသွး အဆင့်မီစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ေရး 

နှင့် အထွက်နှုန်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစမည့် နည်းလမ်းများ ရရှိေရးအတွက်  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း 
မှ နည်းပညာ ရယူနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ည) မိမိထုတ်လုပ်ေသာ ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားများကို  ပြ ည်တွင်း၌ လွတ်လပ် 
စွာ ေရာင်းချနိုင်ခွင့်ရှိသည။် 

 (ဋ) မိမိထုတ်လုပ်ေသာ ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားများကို  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းက 
သတ်မှတ်သည် အရည်အေသွးနှင့် ညီညွတ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ပြ ည်ပသို့ တင်ပို့ 
ေရာင်းချနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 
အခန်း(၆) 

လုိင်စင်ခ၊ လုိင်စင်အသစ်လဲလှယ်ေကြ း၊ ရက်လွန်ေကြ းများ 
သတ်မှတ်ခြ င်း 

 
၃၀။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် လိုင်စင်ခကို သတ်မှတ်ေကာက်ခံနိုင်သည် 



၆ 
 

၃၁။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် ေကာက်ခံရမည့် လိုင်စင်ခကို လုပ်ငန်းတည်ရှိရာ ေနရာေဒသ အလိုက် 
ခွဲခြ ားသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ အခါအားေလျာ်စွာ  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်ခြ ငး်  ပြ ုနိုင်သည်။ 
 
၃၂။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် မူလသတ်မှတ်သည့် လိုင်စင်ခများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါအေကြ ာငး် 
အချက်များ ေပါ်ေပါက်ပါက ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ေရးကို အေထာက်အကူဖြ စ်ေစရန်လည်းေကာင်း၊ လိုင်စင်ရရှိသူ 
များ နစ်နာမှုမရှိေစရန်လည်းေကာင်း၊ လိုင်စင်ခများကို ေလျာ့ေပါ့၍  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်- 

(က) ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားကို လျာထားသတ်မှတ်ချက်ထက် ေကျာ်လွန်ထုတ် 
လုပ်နိုင်ခြ ငး်၊ 

(ခ) ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆား ထုတ်လုပ်သည့် ေနရာသည် ပင်လယ်နှင့် ေဝးကွာ 
သည့်ေဒသဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဂ) ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆား ထုတ်လုပ်ရာတွင် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ေကြ ာင့် 
ပျကစ်ီးဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ အမှန်တကယ်ေပါ်ေပါက်ခြ ငး်။ 

 
၃၃။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် ေအာက်ပါတို့ကို အခါအားေလျာ်စွာ  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်- 
 (က) လိုင်စင်အသစလ်လဲယှေ်ကြ း၊ 
 (ခ) ရက်လွန်ေကြ း။ 
 

အခန်း(၇) 
စစ်ေဆးသူ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

 
၃၄။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည်  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်းများကိုဖြ စ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် 
ညှိနိှုင်း၍ အခြ ားဌာနမှ ဝန်ထမ်းများကို ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ့လိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း 
စစ်ေဆးသူအဖြ စ် တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။ 
 
၃၅။ စစ်ေဆးသူသည် ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆား ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ 
ေအာက်ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည်- 
 (က) လိုင်စင်ေလျှာက်လွှာတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးခြ င်း၊ 
 (ခ) လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုသည့် ဆားထုတ်ေမြ ဧရိယာအတိငုး် လုပ်ကိုင်ခြ ငး် ရှိမရှိ စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

(ဂ) ထုတ်လုပ်ရမည့် ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆား ပမာဏအတိုင်း ထုတ်လုပ်နိုင် 
 ခြ ငး် ရှိမရှိ စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

(ဃ) ထုတ်လုပ်သည့်ဆား ၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားများကို စနစ်တကျသိုေလှာင်ထား 
 ခြ ငး် ရှိမရှိ စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

(င)  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းက ညွှန်ကြ ားသည့်အတိုင်း ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ ထားရှိခြ ငး် 
ရှိမရှိ စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

(စ) လိုင်စင်ရရှိသူကိုယ်တိုင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြ ငး် မပြ ုဘဲ အခြ ားသူက လုပ်ကိုင်ေနလျှင် ဦးေဆာင် 
ညွှန်ကြ ားေရးမှူ း၏ ခွင့်ပြ ုမိန့်  ရှိမရှိ စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

(ဆ) ဆားထုတ ်ေြမအတွင်း ဆားထုတ်လုပ်ခြ ငး် လုပ်ငန်းအပြ င် အခြ ားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ေနခြ ငး် ရှိ 
မရှိ စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

(ဇ) ဆားထုတ်ေမြ အတွငး် ဆားထုတ်လုပ်ခြ ငး် လုပ်ငန်းအ ပြ င် အခြ ားလပု်ငနး် လုပ်ကိုင်ေနပါက ဆား 
ထုတ်လုပ်မှု လျာထားချက်ကို ထိခိုက်နိုင်ခြ ငး် ရှိမရှိ စီစစ်တင်ပြ ခြ ငး်၊ 



၇ 
 

(ဈ) ထုတ်လုပ်သည့်ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည် 
အေသွးအဆင့် မီမမီ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးနိုင်ရန် နမူနာရယူတင်ပြ ခြ င်းနငှ့် လိုအပ်ပါက ဓာတ်ခွဲ 
စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

(ည) တိုးချဲ့လပု်ကိုင်နိုင်မည့် ဆားထုတ်ေမြ  ရှိမရှိကို စစ်ေဆးခြ ငး်နငှ့် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် ဧရိယာကို 
စီစစ်တင်ပြ ခြ ငး်။ 

 
၃၆။ စစ်ေဆးသူသည် ဆား ၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားနှင့် စပ်လျဥ်၍ သတ်မှတ်သည့် အရည် 
အေသွး  ပြ ည့်မီခြ ငး် ရှိမရှိ သိရှိနိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်- 
 (က) သိုေလှာင်သည့် အေဆာက်အဦအတွင်းသို့ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 
 (ခ) သယ်ေဆာင်သည့်ယာဥ်ကို ရပ်တန့်စစ်ေဆးခြ ငး်။ 
 
၃၇။ စစ်ေဆးသူသည် မိမိတာဝန်ဝတ္တရားများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကူအညီကို 
ေတာင်းခံရယူနိုင်သည်။ 
 

အခန်း(၈) 
အေရးယူခြ င်းနှင့် သက်ေသခံပစ္စည်း သိမ်းယူခြ င်း 

 
၃၈။ စစ်ေဆးသူသည် ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို စစ်ေဆးေတွ့ရှိလျှင် ဥပေဒနှင့်အညီ အေရးယူနိုင်ေရး 
အတွက် သက်ဆိုင်ရာ  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိထံ တင်ပြ ရမည်- 
 (က) လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားကို စီးပွားဖြ စ် ထုတ်လုပ်ခြ ငး်၊ 
 (ခ) လိုင်စင်ရရှိသူက ထင်း သို့မဟုတ် မီးေသွးဖြ င့် ဆားထုတ်လုပ်ခြ ငး်၊ 
 (ဂ) လိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) လိုင်စင်ရရှိသူက  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းက ထုတ်ပြ န်ထားသည့် ဆားထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အမိန့်၊ 
ညွှန်ကြ ားချက်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြ ငး်။ 

 
၃၉။ စစ်ေဆးသူသည် နည်းဥပေဒ ၃၈ အရ တင်ပြ ရာတငွ် စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်၊ သေဘာထားမှတ် 
ချက်များနှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများကိုပါ ပူးတွဲ တင်ပြ ရမည်- 
 (က) စွပ်စွဲခံရသူနှင့် သက်ေသများ၏ ထွက်ဆိုချက်၊ 

(ခ) လိုအပ်ပါက  ပြ စ်မှုကျူးလွန်ခြ ငး်နငှ့် သက်ဆိုင်သမျှ ထင်ရှားေစမည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ၊ အခြ ား 
စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများ၊ 

(ဂ) ဥပေဒပါ  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပထမအကိမ် ကျူးလွန်ခဲ့ဘူးေသာ  ပြ စ်မှုကို ထပ်မံ 
ကျူးလွန်ခြ ငး်  ဖြ စပ်ါက ယခင်ပြ စမ်ှု ကျူးလွန်ခဲ့ေကြ ာငး် အေထာက်အထား။ 

 
၄၀။ လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆား ၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားကို စီးပွားဖြ စ် ထုတ်လုပ်ေကြ ာငး် စစ်ေဆး 
ေတွ့ ရှိပါက စစ်ေဆးသူသည် ယင်းသို့ ထုတ်လုပ်သူကို အေရးယူရမည့်အပြ င် ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် 
အပိုဓာတ်ဆား ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြ ုသည့် သက်ေသခံပစ္စည်းများကိုလည်း  ပြ စ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပေဒပါ 
 ပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သိမ်းဆည်းရမည်။ ထိုသို့  သက်ေသခံပစ္စည်း သိမ်းဆည်းသည့် ရှာေဖွပုံစံကို  မြ န်မာဆ့ား 
လုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိထံ တင်ပြ သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲရမည်။ 
 
 



၈ 
 
၄၁။  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိသည် စစ်ေဆးသူက တင်ပြ လာေသာ အစီရင်ခံစာ 
ကို မိမိ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းထ ံဆက်လက်တင်ပြ ရမည။်  
 
၄၂။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည်  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိက နည်းဥပေဒ 
၄၁ အရ ဆက်လက်တင်ပြ လာေသာ အစီရင်ခံစာကို စိစစ်၍ ဥပေဒနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဒဏ်ေကြ း 
တပ်ရိုက်သည့်အမိန့်ကို ချမှတ်ပြ းီ မိမိချမှတ်သည့်အမိန့်ကို သက်ဆိုင်ရာ  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် 
တိုင်းအရာရှိထံသို့ ေပးပို့ရမည်။ 
 
၄၃။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ း ချမှတ်ေသာ အမိန့်ကို  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိ 
က လက်ခံရရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ  ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူကို ဆင့်ေခါ်၍ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ း တပ်ရိုက်ထားေသာ 
ဒဏ်ေကြ းေငွကို ေပးေဆာင်ေစရန် ညွှန်ကြ ားရမည။် 

 
၄၄။  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိသည် ဒဏ်ေကြ းေငွကို လက်ခံရရှိလျှင် 
ဌာနဆိုင်ရာ ေငွစာရင်းသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေပးသွင်းရမည်။ 
 
၄၅။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည်   မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိက နည်းဥပေဒ 
၄၁ အရ ဆက်လက်တင်ပြ လာေသာ အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့် သိမ်းဆည်းထားေသာ သက်ေသခံပစ္စည်းနှင့် 
စပ်လျဥ်း၍ စိစစ်ပြ းီ ေအာက်ပါအမိန့်တို့ကို ချမှတ်နိုင်သည်- 
 (က)  ပြ ည်သူ့ဘ ာအဖြ စ် သိမ်းဆည်းခြ ငး်၊ 
 (ခ)  ပြ စ်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်ေသာ ပစ္စည်းကို သက်ဆိုင်သူသို့  ပြ န်လညေ်ပးအပ်ခြ ငး်၊ 
 (ဂ) ဆက်လကထ်ားရှိရန် မသင့်ေသာ ပစ္စည်းကို ဖျက်ဆီးခြ ငး်။ 
 
၄၆။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးသည် သက်ေသခံပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ချမှတ်သည့်အမိန့်နှင့် စီမံခန့်ခွဲေရး 
ဆိုင်ရာ ဒဏ်ေကြ းတပ်ရိုက်သည့် အမိန့်တို့ကို  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိထံသို့ 
ေပးပို့ရမည်။ 
 
၄၇။  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိသည် သိမ်းဆည်းထားေသာ သက်ေသခံပစ္စည်း 
များကို ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းက ချမှတ်သည့် အမိန့်နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး်  ပြ ုရမည။် 

 
အခန်း(၉) 
အယူခံခြ င်း 

 
၄၈။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းက ချမှတ်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်း အမိန့်  
သို့မဟုတ် ဆုံးဖြ တခ်ျက် ချမှတ်သည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကီးထံ အယူခံနိုင်သည်။ 
 
၄၉။ ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းက ချမှတ်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို အယူခံရာတွင် မှန်ကန် 
ေကြ ာငး် လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် အမိန့်  သို့မဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချက် မိတ္တ ူမှန် ထုတ်ေပးသည့်ေန့အထိ  ကြ န့် ကြ ာ 
သည့် ကာလကို အယူခံခွင့် ပြ ုထားေသာ ကာလတွင် ထည့်သွင်းေရတွက်ခြ ငး် မပြ ုရ။ 
 
 



၉ 
 

၅၀။ အယူခံသူသည် အယူခံလွှာကို မှန်ကန်ေကြ ာငး် လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် အမိန့်  သို့မဟုတ် ဆုံးဖြ တခ်ျက် 
မိတ္တ ူမှန်နှင့်အတူ ဝန်ကးီထသံို့  ေပးပို့ရမည်။ စာတိုက်မှတဆင့် မှတ်ပုံတင်၍ ေပးပို့ ခြ င်း  ဖြ စလ်ျှင် ယင်းသို့ 
မှတ်ပုံတငေ်ပးပို့သည့် ေန့ကို အယူခံလွှာတင်သွင်းသည့် ေန့အဖြ စ် သတ်မှတ်ရမည်။ 
 

အခန်း(၁၀) 
အေထွေထွ 

 
၅၁။ ဝန်ကးီဌာနသည် အစိုးရဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား ဤဥပေဒပါ  ပြ ဌာနး်ချက် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခြ ငး်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြ ုခြ ငး် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ခ သက်သာခွင့်ပြ ုခြ ငး်ကို 
ကိစ္စရပ်တစ်ခုချငး်အလိုက် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 
 
၅၂။  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းသည် ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားကို အရည်အေသွးမီစွာ 
ထုတ်လုပ်နိုင်ေရးနှင့် အထွက်နှုန်းတိုးတက်ေကာငး်မွန်ေစမည့် နည်းလမ်းများ ရရှိေရးအတွက် နည်းပညာကို 
လိုင်စင်ရရှိသူများအား  ဖြ န့် ဖြ ူးေပးနိုင်ရန် သုေတသနလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 
၅၃။  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းသည် ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်ေရးအတွက် တည်ဆဲ 
ဥပေဒနှင့်အညီ ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်- 
 (က)  ပြ ည်တွင်း ပုဂ္ဂုလ် သို့မဟုတ်  ပြ ည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ြခင်း၊ 
 (ခ)  ပြ ည်ပပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်  ပြ ည်ပအဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြ ငး်။ 
 
၅၄။  ပြ ညပ် ပုဂ္ဂုလ် သို့မဟုတ်  ပြ ည်ပအဖွဲ့အစည်းသည် ဆား၊ အိုင်အိုဒင်းဆား သို့မဟုတ် အပိုဓာတ်ဆား  
ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုပါက  ပြ ညေ်ထာငစ်ုမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် နိုင်ငံခြ ားရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှု ဥပေဒနှင့်အညီ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 
၅၅။  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းက ရရန်ရှိေသာ လိုင်စင်ခ၊ ရက်လွန်ေကြ းနှင့် ဒဏ်ေကြ းေငွတို့ကို ေမြ ခနွ်မေပြ  ကျန်ေငွ 
 ဖြ စ်ဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူ၍ အရေကာက်ခရံာတငွ် ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းက ဤကိစ္စအလို့ငှာ တာဝန် ေပးအပ် 
ေသာ  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်း၏  ပြ ညန်ယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအရာရှိသည် တည်ဆဲဥပေဒအရ ေကာ်လိပ်ေတာ်အရာရှိ 
အား အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 
 
 
 

ဗိုလ်မှူးချုပ်အုန်းမြ င့် 
ဝန်ကးီ 

 ပြ ညေ်ထာင်စုမြ န်မာနိုင်ငံေတာအ်စိးုရ 
သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန 


