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မာတိကာ 

စဉ် အ ကာငး်အရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထ ိ
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၁၁ 

 
အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 
 
အခန်း(၂) ဆားထတ်လပ်မစီမချက် 
 
အခန်း(၃) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 
 
အခန်း(၄)စားပွဲတင်ဆားနှင့်အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခွဲသန်စ့င် 
              ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်  
 
အခန်း(၅) လိင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန် နှင့် အခွင့်အ ရးများ 
 
အခန်း(၆) လိင်စင် ကး၊ လိင်စင်အသစ် လဲလှယ် ကး၊   
               ရက်လွန် ကးများ သတ်မှတ်ြခင်း 
 
အခန်း(၇) စစ် ဆးသူ၏ လပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ 
 
အခန်း(၈) အ ရးယူြခင်းနှင့် သက် သခပစ္စည်း သိမ်းယူြခင်း 
 
အခန်း(၉) အယူခြခင်း 
 
အခန်း(၁၀) အ ထွ ထွ 
 
ပစများ 
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ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရ 
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တိင်း ဒသကီးစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဝန်ကီးဌာန 

                                            အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ-်   ၁/၂၀၁၆                    

၁၃၇၇ ခနှစ်၊  ြပာသိလဆတ ်  ၁         ရက် 

(၂၀၁၆ ခနှစ ်၊   ဇန်နဝါရီလ   ၂၅         ရက်) 

 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ ၊့ တိင်း ဒသကီးစီမကိန်း နှင့် စီးပွား ရးဝန်ကီးဌာန သည ်

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာဥပ ဒပဒ်မ ၂၆၊ ပဒ်မခွဲ(က)အရ 

အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူ 

ညီချက်ြဖင့် ဤနည်းဥပ ဒ များကိ ထတ်ြပန်လက်ိသည်- 

 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

 

၁။ ဤနည်းဥပ ဒများကိရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာနည်းဥပ ဒ များဟ 

ခ တွင ် စရမည်။ 

 

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ပါရိှ သာ စကားရပ်များသည ် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာ 

ဥပ ဒတွင်ပါရှိသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် အာက်ပါစကားရပ်များ သည် 

ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် စရမည-် 

 (က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာ ဥပ ဒကိ ဆိသည်။ 

(ခ) လပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပွဲတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက် 

ပစ္စည်းကိ စီးပွား ရး အလိငှ့ာ ထတလ်ပ်သည့် လပ်ငန်းကိ ဆိသည်။ 

(ဂ) လိင်စင်ရရှိသ ူ ဆိသည်မှာ ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပွဲတင်ဆား သိမ့ဟတ် 

ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ စီးပွား ရးလပ်ငန်းအလိင့ှာ ထတ်လပ်ခွင့်ြပု ကာင်း 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး စီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ သတ္တ ု 

တွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်း ဌာနခဲွ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရးက 

ထတ် ပးသည် ့ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းကိ ဆိသည်။ 

(ဃ) ဆားထတ် ြမ ဆိသည်မှာ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်နိင်ရန် ရန်ကန ်

တိင်း ဒသကီး အစိးရအဖဲွ မှ့ တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အညီ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် 

သတ်မှတ်သည့် ြမကိ ဆိသည်။ 

(င) ပစ ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိသည့် ပစကိဆိသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

ဆားလပ်ငန်းရးက အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့်ပစများလည်း ပါဝင်သည်။  
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အခန်း(၂) 

ဆားထတ်လပ်မ စီမချက် 

 

၃။ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲသည ် ြပည်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းများတွင် လ လာက်စွာ 

အသးြပုနိင် ရး နှင့် ြပည်သူတစ်ရပ်လး စားသးမဖူလ ရးတိအ့တွက် ဆားထတ်လပ်မစီမချက ် ရးဆွဲ၍ 

အ ကာင်    အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄။ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲသည ် ဆားထတ်လပ်မစီမချက်က ိ အာက်ပါဦးတည်ချက်များအ ပ  

အ ြခခ၍ ရးဆွဲရမည်- 

(က) ဆားထတ်လပ်သည့် မို န့ယ်အလိက် ဆားထတ်လပ်နိင်သည့် ပမာဏ အြပည့်အဝ 

ထတ်လပ် ရန်၊ 

(ခ) ဆားထတ်လပ်သည့်ဧကကိ နှစ်စဉ် တိးြမင့်ရန်၊ 

(ဂ) ဆားအထွက်နန်း တိးတက် ကာင်းမွန် စရန်၊ 

(ဃ) ဆားထတ်လပ်မ တိးတက် ရးနှင့် အရည်အ သွး ကာင်းမွန် ရးတိအ့တွက် နည်း 

ပညာရပ် များနှင့် အြခား အ ထာက်အကူများ ပ့ပိးကူညီရန်၊  

(င) ဆားထတ် ြမဧကနှင့် ဆားထွက်ပမာဏက ိတိကျစွာသိရှိနိင်ရန်၊  

(စ) ြပည်တွင်းစားသးမအတွက် လိအပ် သာဆားကိ စျးနန်းသက်သာစွာနှင့် လ လာက်စွာ 

ြဖန်ြ့ဖူး ပးနိင်ရန်၊ 

(ဆ) ပိလ သာဆားများက ိြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်ရန်။  

 

၅။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရးသည် 

ဆားထွက် ပစ္စည်းထတ်လပ် ရးနှင့် အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ် ရးတိအ့တွက် စီမချက် ရးဆွဲ၍ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

အခန်း(၃) 

ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

 

၆။ ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားသူသည-် 
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(က) လပ်ငန်းလပ်ကိင်မည့် နရာသည ် ဥပ ဒပဒ်မ ၂၊ ပဒ်မခွဲ(ဂ)အရ သတ်မှတ်ထား သည့် 

ဆားနယ် ြမအတွင်းရှိရမည်။ ဆားနယ် ြမအတွင်း မဟတ်ပါက ဆားနှင့် 

ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း၏ 

ခွင့်ြပုချက် ရရိှ ပီး ြဖစ်ရမည်၊ 

(ခ) လပ်ငန်းလပ်ကိင်မည့် နရာအတွက ် သက်ဆိင်ရာဌာနက ထတ် ပးသည့် ြမပက ိ

တင်ြပနိင် ရမည်၊ 

(ဂ) လပ်ငန်းလပ်ကိင်မည့် နရာက ိ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် ယင်း နရာတွင ်

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့် ရှိ ကာင်း အ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်း တင်ြပနိင် ရမည်၊ 

(ဃ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မည့် နည်းစနစ်ကိ ဖာ်ြပရမည်၊ 

(င) ထွက်ရှိလာမည့် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ သိ လှာင်ထားရှိနိင်မည့် အ ဆာက် အဦ 

ရှိရမည်၊ 

(စ) လပ်ငန်းအတွက ်လိအပ် သာ လပ်သားအင်အားရှိရမည်၊ 

(ဆ) လပ်ငန်းအတွက ်လိအပ် သာစက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ လ လာက်စွာ ရှိရမည်။ 

 

၇။ လပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသူသည ် ဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းြဖစ်လင် ယင်းဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း၏ 

တာဝန်ခပဂ္ဂုလ ် အမည်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကြဖစ်လင ် ယင်း၏အမည်ြဖင့်လည်း ကာင်း 

လိင်စင်ကိ လာက်ထား ရမည်။ 

 

၈။ လိင်စင် လာက်ထားသူသည ် အာက်ပါလိင်စင်အမျို းအစားအလိက် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထား သာ 

ပစြဖင့် လာက်ထားရမည-် 

 (က) ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်    ပစ(၁) 

 (ခ) ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်  ပစ(၂) 

  

၉။ လိင်စင် လာက်ထားသူသည ်ဆားထတ် ြမသစ်တွင ်လပ်ကိင်လိပါက နှစ်ရှည်လိင်စင်ကိ ပထမ 

အကိမ်အတွက် လာက်ထားခွင့်ရှိသည်။ 

 

၁၀။ လိင်စင် လာက်ထားသူသည ်သက်ဆိင်ရာ လာက်လာပစတွင် ပါရှိ သာ အချက် အလက်များ 

ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ပီး သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၏ ထာက်ခချက်ြဖင့် 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ဆားလပ်ငန်းရး၊ တိင်း ဒသကီး 

ဦးစီးမှူ း ထ လာက်ထားရမည်။ 

 

၁၁။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် လိင်စင် လာက်လာက ိ လက်ခရရိှလင် လာက်လာ 

ပါအ ကာင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ြခင်းရှိမရှိ၊ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်း 
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ချကမ်ျားနငှ့်ညညွီတ်ြခင်းရိှမရိှ စစ် ဆးတင်ြပရန် ဝန်ကီး၏ သ ဘာတခွူင့်ြပုချက်ြဖင့်သက်ဆိင် ရာ 

စစ် ဆး ရးအဖွဲအ့ား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

 

၁၂။ သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ည ် လိင်စင် လာက်လာပါ အ ကာင်းအရာ၊ အချက် 

အလက်များ မှန်ကန်ြခင်း ရိှမရိှ၊ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်ြခင်း ရိှမရိှ 

ကွင်းဆင်းစစ် ဆး ပီး စစ် ဆး တွရ့ှိချက်ကိ သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် တိင်း ဒသကီး ဦးစီးမှူ းထ 

ြပန်လည်တငြ်ပ ရမည်။ 

 

၁၃။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် လိင်စင် လာက်ထားြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထား သည့် 

စည်းကမ်းချက်များနှင့်  ညီညွတ် ကာင်း စိစစ် တွ ရိှ့ရပါက လိင်စင်ထတ် ပးခွင့်ြပုရန် ဝန်ကီးထတင်ြပ 

ရမည်။  

 

၁၄။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ကိ အာက်ပါလိင်စင်အမျို းအစား အလိက် 

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထား သာ ပစြဖင့် လိင်စင်စည်းကမ်းချက်များ ပူးတွဲလျက ်ထတ် ပး ရမည-် 

 (က) ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်   ပစ(၃) 

 (ခ) ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် ပစ(၄) 

 

၁၅။ ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်သက်တမ်းသည ်တစ်နှစ်ြဖစ်သည်။ 

 

၁၆။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ရန်အတွက ် နှစ်ရှည ် လိင်စင ်

လာက်ထားလာသည့်ကိစ္စက ိခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

 

၁၇။ လိင်စင်ရရှိသူသည ် လိင်စင်သက်တမ်းကန်ဆး ပီး နာက် လပ်ငန်းကိ ဆက်လက်လပ်ကိင် 

လိလင ် လိင်စင်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ ရက် ပါင်း ၆၀ ထက်မနည်း ကိုတင်၍ လိင်စင်အသစ ်

လဲလှယ် ပးရန် လာက်ထားရမည်။ 

 

၁၈။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် လိင်စင်ရရှိသူက လင်ိစင်အသစ်လလဲယ်ှရန် လာက်ထား 

လာသည့် ကိစ္စတွင် အြငင်းပွားမ ပ ပါက်လင် အာက်ပါလပ်ပိင်ခွင့်များ ရှိသည-် 

(က) ဆားထတ်လပ်မကျဆင်းြခင်း မရှိ စ ရးအတွက် လက်ရှိလပ်ကိင် နသူကိ ကာလ 

သတ်မှတ်၍ ယာယီလပ်ကိင်ခွင့် ြပုနိင်သည်၊ 

(ခ) လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ရှိ ကာင်း တရားဝင်အ ထာက်အထား တင်ြပလာပါက ထိသူ၏ 

အမည်ြဖင့် လိင်စင်လဲလှယ်ထတ် ပးနိင်သည်၊ 
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(ဂ) အြခားသူအား လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ကိ လဲ ြပာင်း ပးရန်ြဖစ်ပါက ယာယီလပ်ကိင ်

ခွင့်ြပုထားသူကိ လပ်ငန်းတစ်ရာသီကန်ဆးသည်အထိ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရမည်။ 

 

 

အခန်း(၄) 

စားပွဲတင်ဆားနှင့်အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခွဲသန်စ့င်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

 

၁၉။ စားပဲွတင်ဆားနှင့် အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခွဲသန်စ့င်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင ် လာက်ထား 

လိသူသည-် 

(က) စားပဲွတင်ဆားနှင့်အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခွဲသန်စ့င်ထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လိအပ် သာ စာရွက ်စာတမ်းများ ြပည့်စစွာတင်ြပနိင်ရမည်၊ 

(ခ) စားပဲွတင်ဆားနှင့်အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခဲွသန်စ့င် ထတလ်ပ်သည့် လပ်ငန်း အတွက် 

လိအပ်သည့်  ကိတ်စက်၊ ဗဟခွိာစက်နှင့် လပ်ငန်းသး အြခားစက်များ ရိှ ပီး ြဖစ်ရမည်၊ 

(ဂ) လိအပ် သာ ဆားရည်သန်စ့င်ကန် အ ရအတွက် ရှိရမည်၊ 

(ဃ) ကိတ်ခဲွသန်စ့င်သည့် စားပွဲတင်ဆားနှင့် အိင်အိဒင်းဆားကိ သိ လှာင်ထား ရိှနိင်မည့် 

အ ဆာက်အဦ  ရှိရမည်၊ 

(င) လပ်ငန်းအတွက ်လိအပ် သာ လပ်သားအင်အား ရှိရမည်။ 

 

၂၀။ လပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသူသည ် ဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းြဖစ်လင် ယင်းဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း၏ 

တာဝန်ခပဂ္ဂုလ ် အမည်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကြဖစ်လင ် ယင်း၏အမည်ြဖင့်လည်း ကာင်း 

လိင်စင်ကိ လာက်ထား ရမည်။ 

 

၂၁။ လိင်စင် လာက်ထားသူသည ် အာက်ပါလိင်စင်အမျို းအစားအလိက် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထား သာ 

ပစြဖင့် လာက်ထားရမည-် 

 (က) စားပဲွတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်   ပစ(၅) 

 (ခ) အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခွဲထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် ပစ(၆) 

 

၂၂။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် လိင်စင် လာက်လာက ိ လက်ခရရှိလင် လာက်လာပါ 

အ ကာင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ြခင်း ရှိမရှိ၊ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက ် များနှင့် 

ညီညွတ်ြခင်း ရှိမရှိ စစ် ဆးတင်ြပရန် ဝန်ကးီ၏သ ဘာတညီူချက်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ 

စစ် ဆး ရးအဖွဲအ့ား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 
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၂၃။ သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ည ် လိင်စင် လာက်လာပါ အ ကာင်းအရာ၊ အချက် 

အလက်များ မှန်ကန်ြခင်း ရှိမရှိ၊ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညညီတွြ်ခင်းရိှမရိှ၊ 

ကွင်းဆင်းစစ် ဆး ပီး မိမိ၏ စစ် ဆး တွရ့ှိချက်ကိ သ ဘာထားမှတ်ချက်များြဖင့် တိင်း ဒသကီး 

ဦးစီးမှူ းထ ြပန်လည် တင်ြပရမည်။ 

 

၂၄။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် လိင်စင် လာက်ထားြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထား သည့် 

စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ် ကာင်း စိစစ် တွ ရိှ့ပါက လိင်စင်ထတ် ပးခွင့်ြပုရန် ဝန် ကီးထ 

တင်ြပရမည်။ 

 

၂၅။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ကိ အာက်ပါလိင်စင်အမျို းအစား အလိက် 

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထား သာပစြဖင့် လိင်စင်စည်းကမ်းချက်များက ိပူးတွဲလျက ်ထတ် ပး ရမည-် 

 (က) စားပဲွတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်   ပစ(၇) 

 (ခ) အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခွဲထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် ပစ(၈) 

 

၂၆။ စားပဲွတင်ဆားနှင့် အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခွဲသန်စ့င်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် သက်တမ်းသည ်တစ်နှစ် 

ြဖစ်သည်။ 

 

၂၇။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် စားပွဲတင်ဆားနှင့် အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခဲွသန်စ့င် ထတ်လပ် 

သည့် လပင်နး် အတွက် နှစ်ရှည်လိင်စင် လာက်ထားသည့်ကိစ္စက ိခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

 

၂၈။ လိင်စင်ရရှိသူသည ် လိင်စင်သက်တမ်း ကန်ဆး ပီး နာက် လပ်ငန်းကိ ဆက်လက် 

လပ်ကိင်လိလင ် လိင်စင်သက်တမ်း မကန်ဆးမီ ရက် ပါင်း ၆၀ထက်မနည်း ကိုတင်၍ 

လိင်စင်အသစ်လဲလှယ် ပးရန် လာက်ထားရမည။် 

 

၂၉။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် လိင်စင်ရရှိသူက လိင်စင်အသစ ်လဲလှယ် ပးရန် လာက်ထားလာ 

သည့်ကစိ္စတွင် အြငင်းပွားမ ပ ပါက်လင် အာက်ပါလပ်ပိင်ခွင့်များ ရှိသည-် 

(က) ဆားထတ်လပ်မကျဆင်းြခင်း မရှိ စ ရးအတွက် လက်ရှိလပ်ကိင် နသူကိ ကာလ 

သတ်မှတ်၍ ယာယီလပ်ကိင်ခွင့် ြပုနိင်သည်၊ 

(ခ) လပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ ကာင်း တရားဝင်အ ထာက်အထား တင်ြပလာပါက ထိသူ၏ 

အမည်ြဖင့် လိင်စင်အသစ ်လဲလှယ်ထတ် ပးနိင်သည်၊ 

(ဂ) လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ကိ အြခားသူအား လဲ ြပာင်း ပးရန် ြဖစ်ပါက ယာယီ လပ်ကိင်ခွင့်ြပု 

ထားသူကိ ယာယီလပ်ကိင်ခွင့်ကာလ ကန်ဆးသည်အထိ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရမည်။ 
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အခန်း(၅) 

လိင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အ ရးများ 

၃၀။ လိင်စင်ရရှိသူသည-် 

(က) လိင်စင် ကး၊ လိင်စင်အသစ်လဲလှယ် ကးနှင့် ရက်လွန် ကးတိက့ိ သတ္တ ုတွင်း 

ဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွက သတ်မှတ်ထား သာ နန်းထားအတိင်း 

ပး ဆာင်ရမည်၊ 

(ခ) လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည့်အြပင် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ 

ဆားလပ်ငန်း ဌာနခဲွက အခါအား လျာ်စွာထတ်ြပန်သည့် အမိန်နှ့င့် ညန်ကား 

ချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်၊ 

(ဂ) သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွက အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် 

ညန်ကား ချက်များနှင့်အညီ ထတ်လပ်မဆိင်ရာ စာရင်းဇယားများကိ ထားရှိရ မည်၊ 

(ဃ) လိင်စင်သက်တမ်း မကန်ဆးမီ အ ကာင်းအမျို းမျို း ကာင့် လပ်ငန်းရပ်စဲလိလင် 

လပ်ငန်း မရပ်စဲမီ တစ်လကိုတင်၍ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွသိ ့

အ ကာင်းကား ရမည်၊ 

(င) စစ် ဆး ရးအဖွဲက့ မိမိလပ်ငန်းကိ လာ ရာက်စစ် ဆးလင် စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည်၊ 

(စ) ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲနှင့် စစ် ဆး ရးအဖွဲက့ တာင်းခ သာ စာရင်းဇယားများကိ တင်ြပ 

ရမည်၊ 

(ဆ) မိမိလပ်ငန်းက ိ ကိယ်တိင်မလပ်ကိင်ဘ ဲ ကိယ်စားလှယ်ြဖင့် လပ်ကိင်လိပါက 

တိင်း ဒသကီး ဦးစီးမှူ း၏ ခွင်ြ့ပုမိန် ့ တာင်းခရမည်၊ 

(ဇ) ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပွဲတင်ဆား  သိမ့ဟတ် ဆားထက်ွပစ္စညး်များ အရည ်အ သွး 

အဆင့်မီစွာ ပိမိထတ်လပ်နိင် ရးနှင့် အထွက်နန်း တးိတက် ကာင်းမွန် စမည့် 

နည်းလမ်း များ ရရှိ ရးအတွက် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာန ခဲွမှ 

နည်းပညာရယူနိင်ခွင့် ရှိသည်၊ 

(စျ) မိမိထတ်လပ် သာ အရည်အ သွးြပည့်မီသည့် ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပဲွတင ် ဆား 

သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ ြပည်တွင်း၌ လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချနိင် ခွင့်ရှိသည်၊ 

(ည) မိမိထတ်လပ် သာ ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပွဲတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက ်ပစ္စည်း 

များကိ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွက သတမှ်တသ်ည့် အရည်အ သွးနှင့် 

ညီညွတ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 

အခန်း(၆) 

လိင်စင် ကး၊ လိင်စင်အသစ်လလဲှယ် ကး၊ ရက်လွန် ကးများ သတ်မှတ်ြခင်း 
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၃၁။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် လိင်စင် ကးကိ သတ်မှတ် ကာက်ခနိင်သည်။ 

 

၃၂။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် မူလသတ်မှတ်သည့် လိင်စင် ကးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါ 

အ ကာင်းအချက်များ ပ ပါက်ပါက ထတ်လပ်မ တိးတက် ရးကိ အ ထာက် အကူြဖစ် စရန ်

လည်း ကာငး်၊ လိင်စင်ရရှိသူများ နစ်နာမမရှိ စရန်လည်း ကာင်း လိင်စင် ကးများကိ လျာ့ ပါ့၍ 

ြပင်ဆင် သတ်မှတ်နိင်သည-် 

(က) ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား ၊  စားပဲွတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ လျာထား 

သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျာ်လွန ်ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ 

(ခ) ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပွဲတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ရာတွင ်

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ပျက်စီးဆးရးနစ်နာမများ အမှန်တကယ် ပ ပါက်ြခင်း။ 

 

၃၃။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် အာက်ပါတိက့ိ အခါအား လျာ်စွာ ြပင်ဆင်သတ်မှတ် နိင်သည်- 

 (က) လိင်စင် ကး၊  

 (ခ) လိင်စင်အသစ်လဲလှယ် ကး၊ 

 (ဂ) ရက်လွန် ကး။ 

 

အခန်း(၇) 

စစ် ဆးသူ၏ လပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

 

၃၄။ ဝန်ကီးသည် စစ် ဆးသူ၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်း ဌာနခွဲမှ 

ဝန်ထမ်းများကိြဖစ် စ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် ညိနင်း၍ အြခားဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ကိြဖစ် စ အနည်းဆး 

အဖဲွဝ့င်(၅)ဦးပါ စစ် ဆး ရးအဖဲွ  ့ဖွဲ စ့ည်း၍ တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

 

၃၅။ ဝန်ကီးသည် လိင်စင် လာက်ထားလက်ခြခင်း၊ ခွင့်ြပုြခင်း၊ လိင်စင် ကးသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

စစ် ဆး ရးအဖွဲအ့ား စစ် ဆး စြခင်း၊ စီမခန်ခ့ွဲ ရးအမိန်ခ့ျမှတ်ြခင်း၊ တိင်ကားမအား အ ရးယူြခင်း 

လပ်ပိင်ခွင့် တိက့ိ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းအား လဲအပ်တာဝန် ပးနိင်သည်။ 

 

 

၃၆။ စစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ည် ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပဲွတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက် 

ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါလပ်ငန်းတာဝန်များက ိ ဆာင်ရွက်ရ မည-် 

(က) လိင်စင် လာက်လာတွင် ဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ကိက်ညီမ ရိှမရိှ 

စစ် ဆးြခင်း၊ 

(ခ) လပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့် ဆားထတ် ြမဧရိယာအတိင်း လပ်ကိင်ြခင်းရှိမရှိ စစ် ဆး ြခင်း၊ 
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(ဂ) ထတ်လပ်ရမည့် ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပဲွတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက် ပစ္စည်း 

ပမာဏအတိင်း ထတ်လပ်နိင်ြခင်း ရိှမရိှ စစ် ဆးြခင်း၊ 

(ဃ) ထတ်လပ်သည့်ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပဲွတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက ်

ပစ္စည်းများကိ စနစ်တကျ သိ လှာင်ထားြခင်း ရိှမရိှ စစ် ဆးြခင်း၊ 

(င) သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက ညန်ကားသည့်အတိင်း ထတ်လပ်မ ဆိင်ရာ 

စာရင်းဇယားများ ထားရိှြခင်း ရိှမရိှ စစ် ဆးြခင်း၊ 

(စ) လိင်စင်ရရှိသူကိယ်တိင် လပ်ငန်းလပ်ကိင်ြခင်း မြပုဘ ဲ အြခားသူက လပ်ကိင် န လင် 

တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း၏ ခွင့်ြပုမိန် ့ရိှမရိှ စစ် ဆးြခင်း၊ 

(ဆ) ဆားထတ် ြမအတွင်း ဆားထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းအြပင် အြခားလပ်ငန်းများ 

လပ်ကိင် န ြခင်း ရှိမရှိ စစ် ဆးြခင်း၊ 

(ဇ) ဆားထတ် ြမအတွင်း ဆားထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းအြပင် အြခားလပ်ငန်း 

လပ်ကိင် နပါက ဆားထတ်လပ်မ လျာထားချက်က ိ ထိခိက်နိင်ြခင်း ရိှမရိှ 

စီစစ်တင်ြပြခင်း၊ 

(စျ) ထတ်လပ်သည့် ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပွဲတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက် ပစ္စည်းသည်  

သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အ သွးအဆင့် မီမမီ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး နိင်ရန် နမူနာရယူ 

တင်ြပြခင်းနှင့် လိအပ်ပါက ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးြခင်း၊ 

(ည) တိးချဲ လ့ပ်ကိင်မည့် ဆားထတ် ြမ ရှိမရှိကိ စစ် ဆးြခင်းနှင့် တိးချဲ လ့ပ်ကိင်နိင ် မည့် 

ဧရိယာကိ စီစစ်တင်ြပြခင်း။ 

 

၃၇။ စစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ည် ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပဲွတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက် 

ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်သည့် အရည်အ သွး ြပည့်မီြခင်း ရိှမရိှ သိရိှနိင် ရးအတွက် 

အာက်ပါတိက့ိ ဆာင်ရွက်နိင် သည-် 

 (က) သိ လှာင်သည့် အ ဆာက်အဦအတွင်းသိ ့ဝင် ရာက ်စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ခ) သယ် ဆာင်သည့် ယာဉ်ကိ ရပ်တန်စ့စ် ဆးြခင်း။ 

 

၃၈။ စစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ည် မိမိတာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်လိအပ်ပါက ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီး ရဲတပ်ဖဲွ၏့ အကူအညီကိ တာင်းခရယူနိင်သည်။ 

 

အခန်း(၈) 

အ ရးယူြခင်းနှင့် သက် သခပစ္စည်း သိမ်းယူြခင်း 
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၃၉။ စစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ည် အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ စစ် ဆး တွရ့ှိလင ် ဥပ ဒနှင့် အညီ 

အ ရးယူနိင် ရးအတွက် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရး၊ တိင်း ဒသကီး ဦးစီးမှူး ထ 

တင်ြပရမည-် 

(က) လိင်စင်မရှိဘ ဲ ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပဲွတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက် ပစ္စည်းကိ 

စီးပွားြဖစ် ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

(ခ) လိင်စင်ရရှိသူက ထင်း သိမ့ဟတ် မီး သွးြဖင့် ဆားထတ်လပ်ြခင်း၊ 

(ဂ) လိင်စင်ရရှိသူက လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက ်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ 

(ဃ) လိင်စင်ရရှိသူက သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက ထတ်ြပန်ထား သည့် 

ဆားထတ်လပ်မဆိင်ရာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်ကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွက ်ြခင်း။ 

 

၄၀။ စစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ည် နည်းဥပ ဒ ၃၉ အရ တင်ြပရာတင်ွ စစ် ဆး တွရ့ှိချက်၊ သးသပ်ချက်၊ 

သ ဘာထားမှတ်ချက်များနှင့်အတ ူ အာက်ပါစာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထား များကိပါ ပူးတွဲတင်ြပ 

ရမည-် 

 (က) စွပ်စဲွခရသူနှင့် သက် သများ၏ ထက်ွဆိချက်၊ 

(ခ) လိအပ်ပါက ြပစ်မကျူးလွန်ြခင်းနှင့် သက်ဆိင်သမ  ထင်ရှား စမည့် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပ၊ 

အြခားစာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားများ၊ 

(ဂ) ဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပထမအကိမ် ကျူးလွန်ခဲ့ဘူး သာ ြပစ်မကိ 

ထပ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက ယခင်ြပစ်မ ကျူးလွန်ခဲ့ ကာင်း အ ထာက ်အထား။ 

 

၄၁။ လိင်စင်မရှိဘ ဲဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပဲွတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ စီးပွားြဖစ် 

ထတ်လပ် ကာင်း စစ် ဆး တွရ့ှိပါက စစ် ဆး ရးအဖဲွသ့ည် ယင်းသိ ့ ထတ်လပ်သူကိ အ ရးယူ 

ရမည့်အြပင် ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပဲွတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ရာတွင် 

အသးြပုသည့် သက် သခပစ္စည်းများကိလည်း ြပစ်မဆိင်ရာ ကျင့်ထးဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့်အည ီ

သိမ်းဆည်းရမည်။ ထိသိ ့သက် သခပစ္စည်း သိမ်းဆည်းသည့် ရှာ ဖွပစကိ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းထ 

တင်ြပသည့် အစီရင်ခစာတွင် ပူးတွဲရမည်။ 

 

၄၂။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ၏ နည်းဥပ ဒ ၄၀ အရ 

တငြ်ပလာ သာ အစီရင်ခစာကိ စိစစ်၍ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာပဒ်မ ၁၆၊ ၁၇ နှင့်အညီ 

စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ဒဏ် ကးတပ်ရိက်သည့် အမိန်က့ိ ချမှတရ်မည။် 

 

၄၃။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် ချမှတ် သာအမိန်က့ိ သက်ဆိင်ရာ ြပစ်မကျူးလွန်သူအား 

ဆင့် ခ ၍  တပ်ရိက်ထား သာ ဒဏ် ကး ငွ ပး ဆာင်ရန ်ညန်ကားရမည်။ 

 



13 

၄၄။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည် ဒဏ် ကး ငွကိ လက်ခရရှိလင ် တိင်း ဒသကီး ဘ ာ ရန်ပ 

ငွစာရင်းသိ ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ ပးသွင်းရမည်။ 

 

၄၅။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းသည်  နည်းဥပ ဒ ၄၀ အရ တင်ြပလာ သာ အစီရင်ခစာတင်ွ ပါရှိသည့် 

သိမ်းဆည်းထား သာ သက် သခပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ် ပီး အာက်ပါအမိန် ့ တိက့ိ 

ချမှတ်နိင်သည-် 

 (က) ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း၊ 

 (ခ) ြပစ်မနှင့်မသက်ဆိင် သာ ပစ္စည်းကိ သက်ဆိင်သူသိ ့ြပန်လည် ပးအပ်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ဆက်လက်ထားရိှရန် မသင့် သာ ပစ္စည်းကိ လိအပ်ပါက ဖျက်ဆီး စြခင်း။ 

 

အခန်း(၉) 

အယူခြခင်း 

 

၄၆။ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းက ချမှတ်သည့် အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ အယူခရာတွင်     

မှန်ကန် ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန် ့သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက ် မိတ္တ ူမှန် ထတ် ပးသည် ့

နအ့ထိ ကန် ့ကာသည့်ကာလကိ အယူခခွင့်ြပုထား သာကာလတွင ်ထည့်သွင်း ရတွက်ြခင်း မြပုရ။ 

၄၇။ အယူခသူသည ် အယူခလာကိ မှန်ကန် ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန် ့ သိမ့ဟတ် 

ဆးြဖတ်ချက်ကိ မိတ္တ ူမှန်နှင့်အတ ူ ဝန်ကးီထသိ ့ ပးပိရ့မည်။ စာတိက်မှတစ်ဆင့် မှတ်ပတင်၍ 

ပးပိြ့ခင်း ြဖစ်လင် ယင်းသိ ့ မှတ်ပတင် ပးပိသ့ည့် နက့ိ အယူခလာတင်သွင်းသည့် နအ့ြဖစ ်

သတ်မှတ်ရမည်။ 

 

အခန်း(၁၀) 

အ ထွ ထ ွ

 

၄၈။ သတ္တ ုတွင်း ဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရးသည် ဆား၊ 

အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပွဲတင်ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ အရည်အ သွးမီစွာ 

ထတ်လပ်နိင် ရး နှင့် အထွက်နန်း တိးတက် ကာင်းမွန် စသည့် နည်းလမ်းများ ရရှိ ရးအတွက် 

နည်းပညာကိ လိင်စင်ရရှိသူ များအား ြဖန်ြ့ဖူး ပးနိင်ရန် သ တသနလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

၄၉။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲသည ် ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပဲွတင်ဆား 

သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ် ရးအတွက ် တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အညီ အာက်ပါတိကိ့ 

ဆာင်ရွက်နိင်သည်- 

(က) ြပည်တွင်းပဂ္ဂုလ ်သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်းအဖွဲအ့စည်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဖက်စပ် လပ်ကိင်ြခင်း၊ 
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 (ခ) ြပည်ပပဂ္ဂ လ ်သိမ့ဟတ် ြပည်ပအဖွဲအ့စည်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဖက်စပ်လပ်ကိင်ြခင်း။ 

 

၅၀။ ြပည်ပပဂ္ဂ လ ် သိမ့ဟတ် ြပည်ပအဖွဲအ့စည်းသည ် ဆား၊ အိင်အိဒင်းဆား၊ စားပွဲတင်ဆား 

သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်း လပ်ကိင်လိပါက ြပည် ထာင်စ သမ္မတ 

ြမန်မာနိင်င တာ် နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

၅၁။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရးက 

ရရန်ရိှ သာ လိင်စင် ကး၊ ရက်လွန် ကးနှင့် ဒဏ် ကး ငွတိက့ိ ြမခွန်မ ြပကျန် ငွြဖစ်ဘိ သက့ဲသိ ့

မှတ်ယူ၍ အရ ကာက်ခရာတွင် ဤကိစ္စအလိင့ှာ တာဝန် ပးအပ် သာ တိင်း ဒသကီး ဦးစီးမှူ းသည ်

တည်ဆဲဥပ ဒအရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက် ရမည်။ 

 

            ပ 

 

                                ( သန်းြမင့် ) 

  ဝန်ကီး 

                                         စီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဝန်ကီးဌာန 

                                    ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့
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ပစ(၁) 

ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်လာ 

( နည်းဥပ ဒ ၈) 

သိ ့

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရး 

ရက်စွဲ၊              ခနှစ်၊                         လ        ရက ်

အ ကာင်းအရာ။ ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

 

၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆားထတ်လပ်ခွင့် လင်ိစင်ကိ အာက်ပါ အချက ်

အလက် များ ဖာ်ြပ ပီး လာက်ထားအပ်ပါသည-် 

(က) အမည်

 ____________________________________________________________ 

(ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည်  -

 _____________________________________________________ 

(ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျို းအစား(တစ်ဦးတည်း/အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်)  

______________________ 

(ဃ) နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ ်  

______________________________ 

(င) အသက်____________________ (စ) မွး နသ့က္က ရာဇ်

 __________________________ 

(ဆ) အဖအမည်

 ___________________________________________________________  

(ဇ) လူမျို း _____________________ (စျ) ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ

 _____________________  

(ည) နရပ်လိပ်စာ 

 ________________________________________________________ 

____________________________

 _______________________________________ 

(ဋ) ထတ်လပ်လိသည့်ဆားအမျို းအစား 

 __________________________________________  
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(ဌ) ____________ခနှစ်တွင ် ထတ်လပ်မည့်ပမာဏ______________________ 

 ပိဿာ/တန်ခန် ့

(ဍ) ထတ်လပ်မည့် ဧရိယာ (၁) လှန်းကွင်း

 __________________________________ ဧက 

  (၂) ကုးကွင်း __________________________________ 

ဧက 

  (၃) စစ ပါင်း __________________________________ 

ဧက 

(ဎ) ထတ်လပ်သည့် နရာ (၁)

 _____________________________________________ 

  (၂)

 _____________________________________________ 

(ဏ) ကွင်း ဟာင်း သိမ့ဟတ် ကွင်းသစ် (၁) ကွင်းအမှတ်

 ______________________________ 

  (၂) ကွင်းအမည်

 ______________________________ 

(တ) သိ လှာင်ရ အ ရအတွက်နှင့် သိ လှာင်မည့် ပမာဏ  

_______________________________ 

(ထ) ယခင်နှစ် ထတ်လပ်ခဲ့သည့် ပမာဏ __________________________________ 

ပိဿာ/တန် 

  __________________________________ ပိဿာ/တန် 

(ဒ) စတင်ထတ်လပ်ခဲ့သည့် နှစ်၊ ယခင်နှစ်လိင်စင်အမှတ်

 ______________________________ 

(ဓ) လပ်သားအင်အား (၁) ကီးကပ်သူ

 ______________________________________ ဦး 

  (၂) ဆားရည်ကိင်

 _____________________________________ ဦး 

  (၃) ကွင်းလပ်သား

 ____________________________________ ဦး 

  (၄) အြခားလပ်သား

 ___________________________________ ဦး 

 

 
၂ 
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(န) တစ်ဧက ထွက်နိင်မည့် ပမာဏ(ခန်မှ့န်း)  ______________________________ 

ပိဿာ/ တန် 

(ပ) တစ်ပိဿာ/တစ်တန် ထတ်လပ်မကန်ကျစရိတ်(ခန်မှ့န်း) _____________________ 

ကျပ်/ြပား 

(ဖ) လိင်စင် လာက်ထားလိသည့် ကာလ ____________________မှ  

_________________ထ ိ

 

၂။ လာက်လာပါ ဆားထတ်လပ်မည့် ြမအတွက ်သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း၏ ခွင့်ြပုချက်က ိ 

ပူးတွဲ တင်ြပပါသည်။ 

 

၃။ ဆားထတ်လပ်မည့် ြမ၏ ကွင်း ြမပကိ ပူးတွဲ တင်ြပပါသည်။ 

 

၄။ ထတ်လပ်မည့် ြမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ ကာင်း 

အ ထာက်အထားကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

 

၅။ လိင်စင် လာက်ထားသည့် နတ့ွင ် ဆားလက်ကျန် အ ရအတွက် ____________________ 

ပိဿာ/တန် 

 

၆။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွက ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် ထတ် ပးပါက 

လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

 

 

လက်မှတ်၊ …………...………………….. 

လာက်ထားသူအမည ်၊ ………………….. 
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ပစ(၂) 

ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်လာ 

( နည်းဥပ ဒ ၈) 

သိ ့

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရး 

ရက်စွဲ၊              ခနှစ်၊                       လ         ရက ်

အ ကာင်းအရာ။  ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

 

၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင်ကိ 

အာက်ပါ အချက်အလက်များ ဖာ်ြပ ပီး လာက်ထားအပ်ပါသည်- 

(က) အမည်

 ____________________________________________________________

_ 

(ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည်  -

 _____________________________________________________ 

(ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျို းအစား(တစ်ဦးတည်း/အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်)  

______________________ 

(ဃ) နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ ်  

______________________________ 

(င) အသက်

 ____________________________________________________________

_  

(စ)  မွးသက္က ရာဇ်

 _______________________________________________________ 

(ဆ) အဖအမည်

 ___________________________________________________________  

(ဇ) လူမျို း _____________________  

(စျ) ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ _____________________  

(ည) နရပ်လိပ်စာ 

 ________________________________________________________ 
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____________________________

 _______________________________________ 

(ဋ) ထတ်လပ်လိသည့်ဆားထွက်ပစ္စည်းအမျို းအစား  

 (က) ____________________  (ခ) __________________

 (ဂ)_________________  

(ဌ) ၂၀   -၂၀       ခနှစ်တင်ွ ထတ်လပ်မည့်ပမာဏ(က)

 _______________________(ပိဿာ/တန်)    

(ခ) ________________________(ပိဿာ/တန်) 

     (ဂ)

 ________________________(ပိဿာ/တန်) 

(ဍ) ထတ်လပ်မည့် နရာ 

 _____________________________________________

____ 

(ဎ) ထတ်လပ်မည့် ဧရိယာ 

 _____________________________________________

____ 

(ဏ) အသးြပုမည့် ကန်ကမ်း (၁) အမျို းအစား (၂) အ ရအတွက ်

  (ကက) _________________ (ကက) 

 _________________ 

  (ခခ)    _________________ (ခခ)

 _________________ 

  (ဂဂ)    _________________ (ဂဂ)

 _________________ 

(တ) အသးြပုမည့်       အ ကာင်းအရာ          အရွယ်အစား          အ ရအတွက် 

 လပ်ငန်းသး (၁) _______________ (၁) ______________ (၁)

 _______________ 

 ပစ္စည်းများ (၂) _______________ (၂) ______________ (၂)

 _______________ 

  (၃)_______________ (၃) ______________ (၃)

 _______________ 

  (၄) _______________ (၄) ______________ (၄)

 _______________ 
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  (၅) _______________ (၅) ______________ (၅)

 _______________ 

(ထ) သိ လှာင်ရ အ ရအတွက်နှင့် အရွယ်အစား  

____________________________________ 

 _____________________________________________________

 ______________ 

(ဒ) သိ လှာင်နိင်သည့်ပမာဏ

 _____________________________________________ 

(ဓ) ယခင်နှစ် ထတ်လပ်ခဲ့သည့် ပမာဏ __________________________________ 

ပိဿာ/တန် 

  __________________________________ ပိဿာ/တန် 

(န) စတင်ထတ်လပ်ခဲ့သည့် နှစ်၊ ယခင်နှစ်လိင်စင်အမှတ်

 ______________________________ 

 _________________________

 _________________________________________ 

(ပ) လပ်သားအင်အား (၁) ကီးကပ်သူ

 ______________________________________ ဦး 

  (၂) ကမ်းကျင်လပ်သား

 _________________________________ ဦး 

  (၃) သာမန်လပ်သား

 __________________________________ ဦး 

  (၄) အြခား

 __________________________________________ ဦး 

(ဖ) တစ်လထွက်နန်း ______________________________________________ 

ပိဿာ/ တန် 

(ဗ) တစ်ပိဿာ/တစ်တန် ထတ်လပ်မကန်ကျစရိတ်(ခန်မှ့န်း) _____________________ 

ကျပ်/ြပား 

(ဘ) လိင်စင် လာက်ထားလိသည့် ကာလ ____________________မှ  

_________________ထ ိ

 

၂။ လာက်လာပါ ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မည့် ြမအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်း၏ 

ခွင့်ြပုချက် ကိ  ပူးတွဲ တင်ြပပါသည်။ 

 



21 

၃။ ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မည့် ြမ/စက်ရ၏ပကိ ပူးတွဲ တင်ြပပါသည်။ 

 

၄။ ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် 

လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ ကာင်း အ ထာက်အထားကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

 

၅။ လိင်စင် လာက်ထားသည့် နတ့ွင ် မိမိလပ်ငန်းရိှ ဆားထက်ွပစ္စည်းလက်ကျန် အ ရအတွက်မှာ 

အာက်ပါ အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

  ဆားထွက်ပစ္စည်းအမျို းအစား   အ ရအတွက ်

(က) ___________________  ______________ ပိဿာ/တန် 

(ခ) ___________________  ______________ ပိဿာ/တန် 

(ဂ) ___________________  ______________ ပိဿာ/တန် 

 

၆။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

ထတ် ပးပါက လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

 

လက်မှတ်၊ …………...………………….. 

လာက်ထားသူအမည ်၊ …..……………….. 
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ပစ(၃) 

ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင ်

( နည်းဥပ ဒ ၁၄) 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီဆားလပ်ငန်းရး 

ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင ်

လိင်စင်အမှတ်၊ ________________ 

ရက်စွဲ၊ _____________________ 

 

၁။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရး သည် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာနည်းဥပ ဒပဒ်မ ၁၄ အရ 

အာက်အမည်ပါ လပ်ငန်းရှင်အား ဆားထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင်ကိ ထတ် ပးလိက်သည-် 

(က) အမည်

 ____________________________________________________________

_ 

(ခ) အသက်  -

 ____________________________________________________________ 

(ဂ) အဖအမည်   

__________________________________________________________ 

(ဃ) နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ ်  

______________________________ 

(င) နရပ်လိပ်စာ    

________________________________________________________  

(စ)  ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဆားအမျိုးအစား 

________________________________________ 

(ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ

 _______________________________________________  

(ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ/ကွင်းအမှတ်  

 ______________________________________ 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်ဆားရာသီအတွက် (_______________ဧက)အား ဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 
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 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်ဆားရာသီအတွက် (_______________ဧက)အား ဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

  

 

 

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်ဆားရာသီအတွက် (_______________ဧက)အား ဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

  

 

 

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

၂။ လိင်စင်ရရှိသူသည ် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်နှင့် လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

 

 

စည်းကမ်းချကမ်ျား 

 

၁။ ဤလိင်စင်က ိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရှိရာ နရာ ဒသတွင် အစဉ်အမဲသိမ်းဆည်းထားရန်ြဖစ် ပီး 

သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရှိသူပဂ္ဂ လ်များ စစ် ဆး သာအခါ ြပသရမည်။ 

၂။ တည်ဆဲဥပ ဒအရ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက သတ်မှတ်ထား သာ အခ ကး ငွများကိ 

လိင်စင်ထတ် ပးသည် ့အခါတွင် အ ကအလည ် ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ်မဆိင်ရာ စာရင်းဇယားများထားရှိ ပီး တာဝန်ရှိပဂ္ဂ လ်များ စစ် ဆးသည့်အခါ 

တင်ြပရမည်။ 

၄။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ်ထတ်လပ်သည့် ဆားထွက်ပမာဏစာရင်းကိ ရာသီကန်ဆး 

လပ်ငန်း ပီးစီးပါက နာက်ရက်သတ္တ ပတအ်တင်ွး ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ 

ကီးဆားလပ်ငန်းရးသိ ့တင်ြပရမည်။ 
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၅။ ထတ်လပ် သာဆားများ၏အရည်အ သွးက ိ လိအပ်၍ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးပါက ကျသင့် သာ 

ဓာတ်ခဲွခများကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရးသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 

၆။ အရည်အ သွးမီ ဆား ကာင်းဆားသန်မ့ျားကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 

၇။ ဤလိင်စင်က ိမသက်ဆိင်သူအား လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်း မြပုရ။ 
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ပစ(၄) 

ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

( နည်းဥပ ဒ ၁၄) 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီဆားလပ်ငန်းရး 

ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

လိင်စင်အမှတ်၊ ________________ 

ရက်စွဲ၊ _____________________ 

 

၁။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရး သည် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာနည်းဥပ ဒပဒ်မ ၁၄ အရ 

အာက်အမည်ပါ လပ်ငန်းရှင်အား ဆားထွက် ပစ္စည်းထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင်ကိ ထတ် ပးလိက်သည-် 

(က) အမည်

 ____________________________________________________________

_ 

(ခ) အသက်  -

 ____________________________________________________________ 

(ဂ) အဖအမည်   

__________________________________________________________ 

(ဃ) နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ ်  

______________________________ 

(င) နရပ်လိပ်စာ    

________________________________________________________  

(စ)  ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဆားအမျိုးအစား 

________________________________________ 

(ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ

 _______________________________________________  

(ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ 

_______________________________________________ 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်ဆားရာသီအတွက် (_______________တန်)အား ထတလ်ပ်ခွင့်ြပုသည်။ 
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 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်ဆားရာသီအတွက် (_______________တန်)အား ထတလ်ပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်ဆားရာသီအတွက် (_______________တန်)အား ထတလ်ပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

  

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

၂။ လိင်စင်ရရှိသူသည ် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်နှင့် လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

 

စည်းကမ်းချကမ်ျား 

၁။ ဤလိင်စင်က ိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရှိရာ နရာ ဒသတွင် အစဉ်အမဲသိမ်းဆည်းထားရန်ြဖစ် ပီး 

သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရှိသူပဂ္ဂ လ်များ စစ် ဆး သာအခါ ြပသရမည်။ 

၂။ တည်ဆဲဥပ ဒအရ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက သတ်မှတ်ထား သာ အခ ကး ငွများကိ 

လိင်စင်ထတ် ပးသည် ့အခါတွင် အ ကအလည ် ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ်မဆိင်ရာ စာရင်းဇယားများထားရှိ ပီး တာဝန်ရှိပဂ္ဂ လ်များ စစ် ဆးသည့်အခါ တင်ြပရ 

မည်။ 

၄။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ်ထတ်လပ်သည့် ဆားထွက်ပစ္စည်းပမာဏစာရင်းကိ ဘ ာ ရးနှစ ်

ကန်ဆး ပီး နာက်ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

ဆားလပ်ငန်းရးသိ ့တင်ြပ ရမည်။ 

၅။ ထတ်လပ် သာဆားများ၏အရည်အ သွးက ိ လိအပ်၍ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးပါက ကျသင့် သာ 

ဓာတ်ခဲွခများကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရးသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 

၆။ အရည်အ သွးမီ ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 

၇။ ဤလိင်စင်က ိမသက်ဆိင်သူအား လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်း မြပုရ။ 
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ပစ(၅) 

စားပွဲတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်လာ 

( နည်းဥပ ဒ ၂၁) 

သိ ့

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွ 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရး 

ရက်စွဲ၊              ခနှစ်၊                               လ         ရက ်

အ ကာင်းအရာ။  စားပဲွတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

 

၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စားပွဲတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့် လိင်စင်ကိ 

အာက်ပါအချက ်အလက်များ ဖာ်ြပ ပီး လာက်ထားအပ်ပါသည်- 

(က) အမည်

 ____________________________________________________________

_ 

(ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည်  -

 _____________________________________________________ 

(ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျို းအစား(တစ်ဦးတည်း/အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်)  

______________________ 

(ဃ) နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ ်  

______________________________ 

(င) အသက်

 ___________________________________________________________  

(စ) မွးသက္က ရာဇ်

 _________________________________________________________ 

(ဆ) အဖအမည်

 ___________________________________________________________  

(ဇ) လူမျို း 

 ____________________________________________________________

__  

(စျ)  ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ

 __________________________________________________  
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(ည) နရပ်လိပ်စာ 

 ________________________________________________________ 

____________________________

 _______________________________________ 

(ဋ)  ထတ်လပ်မည့်နည်းစနစ် 

__________________________________________________ 

(ဌ) ထတ်လပ်မည့်စားပဲွတင်ဆားအမျို းအစား   

_____________________________________  

(ဍ)  ၂၀   -၂၀    ခနှစ်တင်ွ     (၁) 

_______________________________________ပိဿာ/တန် 

 ထတ်လပ်မည့်ပမာဏ      

(ဎ) ယခင်နှစ်လိင်စင်အမှတ်   

_________________________________________________ 

(ဏ) ကိတ်စက်အမည်  

______________________________________________________ 

(တ) ထတ်လပ်မည့် နရာ  

____________________________________________________ 

(ထ) ယခင်နှစ်ထတ်လပ်ခဲ့သည့်ပမာဏ  

___________________________________________ 

(ဒ) စတင်ထတ်လပ်ခဲ့သည့်ခနှစ်  

_______________________________________________ 

(ဓ) တစ်ပိဿာ/တစ်တန်ထတ်လပ်မ ကန်ကျစရိတ်  

__________________________________ 

(န) ယခင်နှစ်အသးြပုခဲ့သည့် KIO3   

___________________________________ပိဿာ/ကီလိ 

(ပ) ယခနှစ်အသးြပုမည့် KIO3  ______________________________________ 

ပိဿာ/ကီလိ 

(ဖ) လိင်စင် လာက်ထားလိသည့်ကာလ _____________________မှ 

_________________ထ ိ

(၂) လာက်လာပါ စားပွဲတင်ဆားထတ်လပ်မည့်လပ်ငန်းအတွက ်သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း၏ 

ခွင့်ြပုချက် ကိ ပူးတွဲတင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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၃။ စားပဲွတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုထားသည့် ြမ/ နရာ၏ ြမပကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

 

၄။ ထတ်လပ်မည့်လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ ကာင်း 

အ ထာက်အထား ကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

 

၅။ လိင်စင် လာက်သည့် နတ့ွင် လက်ကျန်စားပွဲတင်ဆားအ ရအတွက်မှာ အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) 

____________________________________________________________ပိဿာ/တန် 

 (ခ)  

_____________________________________________________________ပိဿာ/တန် 

 

၆။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက စားပွဲတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် ထတ် ပးပါက 

လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

 

 

လက်မှတ်၊ …………...………………….. 

လာက်ထားသူအမည ်၊ ………………….. 
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ပစ(၆) 

အိင်အိဒင်းဆားကိတ်ခွဲသန်စ့င်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်လာ 

( နည်းဥပ ဒ ၂၁) 

သိ ့

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရး 

ရက်စွဲ၊              ခနှစ်၊                          လ          ရက ်

အ ကာင်းအရာ။  အိင်အိဒင်းဆားကိတ်ခွဲသန်စ့င်ထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခငး် 

 

၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အိင်အိဒင်းဆားကိတ်ခွဲသန်စ့င်ထတ်လပ်ခွင့် 

လိင်စင်ကိ အာက်ပါ အချက်အလက်များ ဖာ်ြပ ပီး လာက်ထားအပ်ပါသည-် 

(က) အမည်

 ____________________________________________________________

_ 

(ခ) အဖဲွအ့စည်းအမည်  -

 _____________________________________________________ 

(ဂ) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မအမျို းအစား(တစ်ဦးတည်း/အစစပ်/ကမ္ပဏီပိင်)  

______________________ 

(ဃ) နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ ်  

______________________________ 

(င) အသက်

 ___________________________________________________________  

(စ) မွးသက္က ရာဇ်

 _________________________________________________________ 

(ဆ) အဖအမည်

 ___________________________________________________________  

(ဇ) လူမျို း 

 ____________________________________________________________

__  

(စျ)  ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ

 __________________________________________________  
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(ည) နရပ်လိပ်စာ 

 ________________________________________________________ 

____________________________

 _______________________________________ 

(ဋ)  ထတ်လပ်မည့်နည်းစနစ် 

__________________________________________________ 

(ဌ) ထတ်လပ်မည့်အိင်အိဒင်းဆားအမျို းအစား   

_____________________________________  

(ဍ)  ၂၀   -၂၀    ခနှစ်တင်ွ     (၁) 

_______________________________________ပိဿာ/တန် 

 ထတ်လပ်မည့်ပမာဏ      

(ဎ) ယခင်နှစ်လိင်စင်အမှတ်   

_________________________________________________ 

(ဏ) ကိတ်စက်အမည်  

______________________________________________________ 

(တ) ထတ်လပ်မည့် နရာ  

____________________________________________________ 

(ထ) ယခင်နှစ်ထတ်လပ်ခဲ့သည့်ပမာဏ  

___________________________________________ 

(ဒ) စတင်ထတ်လပ်ခဲ့သည့်ခနှစ်  

_______________________________________________ 

(ဓ) တစ်ပိဿာ/တစ်တန်ထတ်လပ်မ ကန်ကျစရိတ်  

__________________________________ 

(န) ယခင်နှစ်အသးြပုခဲ့သည့် KIO3   

___________________________________ပိဿာ/ကီလိ 

(ပ) ယခနှစ်အသးြပုမည့် KIO3  

______________________________________ပိဿာ/ကီလိ 

(ဖ) လိင်စင် လာက်ထားလိသည့်ကာလ _____________________မှ 

_________________ထ ိ

(၂) လာက်လာပါ အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်မည့်လပ်ငန်းအတွက ်သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း၏ 

ခွင့်ြပုချက်က ိပူးတွဲတင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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၃။ အိင်အိဒင်းဆားထတ်လပ်ခွင့်ြပုထားသည့် ြမ/ နရာ၏ ြမပကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

 

၄။ ထတ်လပ်မည့်လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ ကာင်း 

အ ထာက်အထား ကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

 

၅။ လိင်စင် လာက်သည့် နတ့ွင် လက်ကျန်အိင်အိဒင်းဆားအ ရအတွက်မှာ အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) 

____________________________________________________________ပိဿာ/တန် 

 (ခ)  

_____________________________________________________________ပိဿာ/တန် 

 

၆။ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွက အိင်အိဒင်းဆားကိတ်ခွဲထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင ်

ထတ် ပးပါက လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များက ိလိက်နာမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

 

 

လက်မှတ်၊ …………...………………….. 

လာက်ထားသူအမည ်၊ ………………….. 
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ပစ(၇) 

စားပွဲတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင ်

( နည်းဥပ ဒ ၂၅) 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီဆားလပ်ငန်းရး 

စားပွဲတင်ဆားထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင ်

လိင်စင်အမှတ်၊ ________________ 

ရက်စွဲ၊ _____________________ 

 

၁။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရး သည ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာနည်းဥပ ဒပဒ်မ ၂၅ အရ 

အာက်အမည်ပါ လပ်ငန်းရှင်အား စားပဲွတင်ဆား ထတ်လပ်ခွင့် လင်ိစင်ကိ ထတ် ပးလိက်သည-် 

(က) အမည်

 ____________________________________________________________

_ 

(ခ) အသက်  -

 ____________________________________________________________ 

(ဂ) အဖအမည်   

__________________________________________________________ 

(ဃ) နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ ်  

______________________________ 

(င) နရပ်လိပ်စာ    

________________________________________________________  

(စ)  ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဆားအမျိုးအစား 

________________________________________ 

(ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ

 _______________________________________________  

(ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် 

နရာ________________________________________________ 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်အတွက် စားပဲွတင်ဆား (_______________တန်)ကိ ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 
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 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်အတွက် စားပဲွတင်ဆား (_______________တန်)ကိ ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

  

 

 

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်အတွက် စားပဲွတင်ဆား (_______________တန်)ကိ ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

  

 

 

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

၂။ လိင်စင်ရရှိသူသည ် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်နှင့် လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

 

 

စည်းကမ်းချကမ်ျား 

 

၁။ ဤလိင်စင်က ိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရှိရာ နရာ ဒသတွင် အစဉ်အမဲသိမ်းဆည်းထားရန်ြဖစ် ပီး 

သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရှိသူပဂ္ဂ လ်များ စစ် ဆး သာအခါ ြပသရမည်။ 

၂။ တည်ဆဲဥပ ဒအရ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲက သတ်မှတ်ထား သာ အခ ကး ငွများကိ 

လိင်စင်ထတ် ပးသည် ့အခါတွင် အ ကအလည ် ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ် သာ စားပွဲတင်ဆား၊ အသးြပုသည့်ဆားကမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထတ်လပ်မ 

ဆိင်ရာစာရင်း ဇယားများ ထားရိှ ပီး တာဝန်ရှိပဂ္ဂ လ်များ စစ် ဆးသည့်အခါ တင်ြပရမည်။ 

၄။ အငိအ်ဒိင်းအရည်အ သွးစစ် ဆးနိင်မည့် ဓာတ်ခွဲခန်းထားရှိရမည်။ 
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၅။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ်ထတ်လပ်သည့်ဆားထွက်ပမာဏစာရင်းကိ ဘ ာ ရးနှစ်ကန်ဆး 

ပီး နာက် ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရးသိ ့တင်ြပရမည်။  

၆။ ဆးဝါးလပ်ငန်းသးအြဖစ် ထတ်လပ်မည့် ဆားပမာဏအား  လိင်စင်တင်စဉ် သီးြခား ဖာ်ြပ၍ 

ကျန်ထတ်လပ်သည့်စားပွဲတင်ဆားများအားအိင်အိဒင်းပါဝင်မအရည်အ သွးြပည့်မီ အာင် 

ထတ်လပ်ရမည်။ 

၇။ ထတ်လပ် သာဆားများ၏အရည်အ သွးက ိ လိအပ်၍ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးပါက ကျသင့် သာ 

ဓာတ်ခဲွခများကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရးသိ ့ ပးသွင်းရမည်။  

၈။ ဤလိင်စင်က ိမသက်ဆိင်သူအား လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်း မြပုရ။ 
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ပစ(၈) 

အိင်အိဒင်းဆားကိတ်ခွဲထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

( နည်းဥပ ဒ ၂၅) 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီဆားလပ်ငန်းရး 

အိင်အိဒင်းဆားကိတ်ခွဲထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင် 

လိင်စင်အမှတ်၊ ________________ 

ရက်စွဲ၊ _____________________ 

 

၁။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ဆားလပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရး သည ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာနည်းဥပ ဒပဒ်မ ၂၅ အရ 

အာက်အမည်ပါ လပ်ငန်းရှင်အား အိင်အိဒင်းဆား ကိတ်ခွဲထတ်လပ်ခွင့်လိင်စင်က ိ

ထတ် ပးလိက်သည-် 

(က) အမည်

 ____________________________________________________________

_ 

(ခ) အသက်  -

 ____________________________________________________________ 

(ဂ) အဖအမည်   

__________________________________________________________ 

(ဃ) နိင်ငသား/အမျို းသား/နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ ်  

______________________________ 

(င) နရပ်လိပ်စာ    

________________________________________________________  

(စ)  ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဆားအမျိုးအစား 

________________________________________ 

(ဆ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ဒသ

 _______________________________________________  

(ဇ) ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် နရာ 

_______________________________________________ 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်အတွက် အိင်အိဒင်းဆား (_______________တန်)ကိ ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 
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 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်အတွက် အိင်အိဒင်းဆား (_______________တန်)ကိ ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

 

 

 

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

(၂၀   - ၂၀     )ခနှစ်အတွက် အိင်အိဒင်းဆား (_______________တန်)ကိ ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည်။ 

 

  

 

 တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ း 

၂။ လိင်စင်ရရှိသူသည ် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိင်ရာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်နှင့် လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

 

 

စည်းကမ်းချကမ်ျား 

 

၁။ ဤလိင်စင်က ိ မိမိလပ်ငန်းတည်ရှိရာ နရာ ဒသတွင် အစဉ်အမဲသိမ်းဆည်းထားရန်ြဖစ် ပီး 

သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရှိသူပဂ္ဂ လ်များ စစ် ဆး သာအခါ ြပသရမည်။ 

၂။ တည်ဆဲဥပ ဒအရ ဆားလပ်ငန်းဌာနခဲွက သတ်မှတ်ထား သာ အခ ကး ငွများကိ လိင်စင် 

ထတ် ပးသည် ့အခါတွင ်အ ကအလည် ပး ဆာင်ရမည်။ 

၃။ ထတ်လပ် သာ အိင်အိဒင်းဆား၊ အသးြပုသည့်ဆားကမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းဇယား 

များ ထားရှိရမည်။ 

၄။ အငိအ်ဒိင်းအရည်အ သွးစစ် ဆးနိင်မည့် ဓာတ်ခွဲခန်းထားရှိရမည်။ 

၅။ မိမိလပ်ငန်းမှ အမှန်တကယ်ထတ်လပ်သည့်ဆားထွက်ပမာဏစာရင်းကိ ဘ ာ ရးနှစ်ကန်ဆး 

ပီး နာက် ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းရးသိ ့တင်ြပရမည်။  
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၆။ ထတ်လပ် သာဆားများ၏အရည်အ သွးကိလိအပ်၍ ဓာတ်ခဲွစစ် ဆးပါက ကျသင့် သာ 

ဓာတ်ခဲွခများကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဆားလပ်ငန်းသိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 

၇။ စက်ရမှထတ်လပ် သာအိင်အိဒင်းဆားများတွင် သတ်မှတ်အရည်အ သွးအိင်အိဒင်းြပည့်မီြခင်း 

မရှိ ကာင်း စစ် ဆး တွရ့ှိပါက ဥပ ဒအတိင်း ဒဏ် ကး ပး ဆာင်ရမည့်အြပင် ၎င်းဆားများ 

အား စချိန်စညန်းြပည့်မီ သည်အထိ အိင်အိဒင်း ြပန်လည ်ြဖည့်တင်းရမည်။ 

၈။ လကလီ်လက္က ားဆိင်များတွင် ရာင်းချ သာ အိင်အိဒင်းစချိန်စညန်းမြပည့်မီသည့်ဆားများကိ 

တာဝန်ရိှသူမှ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး တွ ရိှ့ပါက ဥပ ဒအတိင်းထတ်လပ်သည့်စက်ရမှ ဒဏ် ကး ပး 

ဆာင်ရ မည့်အြပင် အရည ်အ သွးြပည့်မီ အာင် အိင်အိဒင်းြပန်လည်ြဖည့်တင်း ပးရမည်။ 

၉။ အရည်အ သွးြပည့်မီ သာ အိင်အိဒင်းဆား ကာင်းဆားသန်မ့ျားကိသာ ထတ်လပ်ရမည်။ 

၁၀။ ဤလိင်စင်က ိမသက်ဆိင်သူအား လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်း မြပုရ။ 


