
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပေဒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရက်စွဲ   ၊   ၂၀၁၄   ခုနှစ်   ၊   ဧပြ ီ   လ   ၁၁   ရက် 

 



မာတိကာ 

စဥ် အေကြ ာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
 

မှ ထ ိ
၁။ 

၂။ 

နိဒါန်း 

အခန်း (၁) ၊အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 
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   ၃။ အခန်း (၂) ၊ရည်ရွယ်ချက် 

၄။ 

၅။ 

၆။ 

ရ။ 

၈။ 

၉။ 

၁၀။ 

၁၁။ 

အခန်း (၃) ၊လိုင်စင်ေလျှာက်ထားခြ ငး် 

အခန်း (၄) ၊လိုင်စင်ရရှိသူ၏တာ၀န်နှင့်ေဆာင်ရကွန်ိုင်ခွင့်များ 

အခန်း (၅) ၊၀န်ကးီ၏တာ၀န်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

အခန်း (၆) ၊စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာ၀န်ေပးအပ်ခြ ငး် 

အခန်း (၇) ၊တားမြ စ်ချက်များ 

အခန်း (၈) ၊စီမံခန့်ခွဲမှုနညး်လမ်းအရအေရးယူခြ ငး် 

အခန်း (၉) ၊အယူခံခြ ငး် 

အခန်း(၁၀)၊အေထွေထွ 

  

    



 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၃  ) 

၁၃၇၅ ခုနှစ် ၊ တန်ခူးလဆန်း၁၂ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊  ဧပြ  ီ လ   ၁၁  ရက်) 

 

နိဒါန်း 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီလွှတ်ေတာ်သည်ဤဥပေဒကိုပြ ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို“စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပေဒ”ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာေအာက်ပါစကားရပ်များသည်ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်- 

 (က)  တုိင်းေဒသကီးဆိုသည်မှာစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီကိုဆိုသည်။ 

 (ခ)    အစုိးရအဖဲွ့ဆိုသည်မှာစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီအစိုးရအဖွဲ့ ကိုဆိုသည်။ 

(ဂ)    ၀န်ကီးဌာနဆိုသညမ်ှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီအစိးုရအဖွဲ့၏ သစ်ေတာ ၊သတ္တ ုနှင့်စွမ်းအင်၀န်ကးီ 

ဌာနကိုဆိုသည်။                                           

(ဃ)   ၀န်ကီးဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီအစိုးရအဖွဲ့ ၏ သစေ်တာ ၊ သတ္တ ုနှင်စွမ်းအင၀်န်ကးီဌာန 

          ၀န်ကးီကိုဆိုသည်။ 

 (င)    ြမန်မာ့ဆားလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီအစိုးရအဖွဲ့ သစ်ေတာ ၊သတ္တ ုနှင့်စွမ်းအင်၀န်  

 ကးီဌာနလက်ေအာက်ရှိတိုင်းေဒသကးီမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။ 

 (စ)    တုိင်းေဒသကီးမန်ေနဂျာဆိုသည်မှာစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းဦးစီးမှူးကိုဆိုသည်။ 

 (ဆ)   ဆား ဆိုသည်မှာပင်လယ်ေရ၊ေမြ ေအာက်ေရငန်၊အင်း၊အိုင၊်စိမ့်၊စမ်း၊ကန်၊တွင်းေရနှင့်သဲေမြ တို့ကိုအသုံး 

           ပြ ုပြ းီထုတ်ယူရရှိေသာဆိုဒီယမ်ကလိုရိုဒ်ကိုဆိုသည်။ယင်းစကားရပ်တွင်သဘာ၀အေလျှာက်ေမြ ေပါ် 

  ေမြ ေအာက်တွင်ဖြ စ်ေပါ်တည်ရှိေသာဆိုဒီယမ်ကလိုရိုဒ်လည်းပါ၀ငပ်ါသည်                                   

 (ဇ)    ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိုသည်မှာအပိုဓာတ်ဆားကိုဆိုလိုသည်။ဆားကိုအခြ ားဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ေပါင်းစပ် 

          ၍ထုတ်ယူရရှိေသာဓာတ်ဆားအမျိုးမျိုးကိုလည်းေကာင်း၊ဆားထုတ်ယူပြ းီကျန်ရှိသည့်  ကြ က်တကရ်ည် 

          မှထုတ်ယူရရှိေသာဓာတ်ဆားအမျို းမျိုးကိုလည်းေကာင်းဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေရေမှာ်အမျို း 

          မျိုးတို့မှထုတ်ယူရရှိေသာဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလည်းပါ၀င်ပါသည်။ 

 (ဈ)    ဆားနယ် ေ မြ ဆိုသည်မှာစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီအစိုးရအဖွဲ့ကအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာဖြ င့် သတ်မှတ်ထား 



 

၂ 

  သည့်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများထုတ်ယူနိုင်ေသာနယ်ေမြ ေဒသကိုဆိုသည်။ 

 (ည) လုိင်စင်ဆိုသည်မှာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအလို့ငှာစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းကသတ်
  မှတ်ထားသည့်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခွင့် ပြ ုသည့် ခွင့်ပြ ုမနိ့်ကိုဆိုသည။် 

 (ဋ) ထုတ်လုပ်ခြ င်းဆိုသည်မှာဆားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကို သဘာ၀အားဖြ င့်လည်းေကာင်း 

  ၊ေနလှန်းခြ ငး်ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ထင်းသို့မဟုတ် မီးေသွးဖြ င့်ထုတ်လုပ်သည့်နည်းမှအပအခြ ားတစ် 

  နည်းနည်းဖြ င့် လည်းေကာင်းထုတ်လုပ်ခြ င်းကိုဆိုသည်။ယင်းစကားရပ်တွင်ကိတ်ခွဲသန့်စင် ခြ ငး်လပု် 

  ငန်းလည်းပါ၀င်သည်။ 

 (ဌ) စစ်ေဆးေရးအဖဲွ့ဆိုသည်မှာဆားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်မှုစစ်ေဆးေရး ပြ ုလပု်ရန် ၀န ်

   ကးီက တာ၀န်ေပးအပ်ေသာ အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။ 

 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒကိုေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) သစ်ေတာပြ န်းတီးမှုမရှိေစေရးအတွက် ေနလှန်းဆားကိုသာထုတ်လုပ်ေစရန်၊ 

 (ခ) ဆားထုတ်လုပ်မှုပမာဏတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုတိုးတက်ေစရန်၊ 

 (ဂ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ေရးအတွက် ဆားထုတ်လုပ်နိုင်သည့်နယ်ေမြ ေဒသတိုးချဲ့  

  သတ်မှတ်ရန်၊ 

 (ဃ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ေရး ၊အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရး၊ေဒသတွင်းစား 

  သုံးမှုဖူလုံေရး၊ ေဈးနုှန်းချို သာစွာဖြ င့်  ဖြ န့် ဖြ ူးေရာင်းချနိုင်ေရးနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆားထုတ်လုပ်မှုတိုး 

  တက်ေစေရးအတွက်ပံ့ပိုးကူညီဲရန်၊ 

 (င) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိုပြ ည်ပသို့တင်ပို့ေရာငး်ချနိုင်ေရးအတွက်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (စ) သုေတသနပြ ုလုပ်ရာမှ ရရှိေသာဆားပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့်နညး်လမ်းနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ် 

  လုပ်နိုင်သည့်နည်းပညာရပ်များကိုဆားထုတ်လုပ်သူပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များသို့ ဖြ န့် ဖြ ူးေပးရန။် 

 

 

 



 

၃ 

အခန်း(၃) 

လုိင်စင်ေလျှာက်ထားခြ င်း 

၄။ ဆားသို့မဟုတ်ဆားထွက်ပစ္စည်းကိုစီးပွားဖြ စ်ထုတ်လုပ်လိုသူသည် တိုင်းေဒသကးီမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းက 

သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီလိုင်စင်ေလျှာက်ထားရမည်။ 

၅။ တိုင်းေဒသကီးမနေ်နဂျာသည် ပုဒ်မ ၄ ပါေလျှာကလ်ွှာများနငှ်စ့ပ်လျဥး်၍- 

 (က) သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိမရှိစစ်ေဆးတင်ပြ ေစရနသ်က်ဆိုင်ရာ 

  စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့အားတာ၀န်ေပးအပ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိေကြ ာင်းေတွ့ရှိရပါကလိုင်စင်ထုတ်ေပးနိုင် 

  သည်။ 

၆။ မိသားစုစားသုံးရန ်ဆားထုတ်လုပ်ခြ ငး်အတွက် လိုင်စင်ရယူရန်မလို။ 

၇။ လိုင်စင်သက်တမ်းသည် တိုင်းေဒသကးီအစိးုရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကီးဌာန၏သေဘာ 

 တူညီချက်ဖြ င့် မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းကသတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဖြ စ်ေစရမည်။ 

 

အခန်း(၄) 

လုိင်စင်ရရိှသူ၏ တာ၀န်နှင့် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခွင့်များ 

၈။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါအခွနအ်ခများအနက် ေပးေဆာင်ရန်ရှိေသာအခွန်အခများကိုမြ နမ်ာ့ဆား 

 လုပ်ငန်းကသတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်းေပးေဆာင်ရမည်- 

 (က) လိုင်စင်ခ၊ 

 (ခ) လိုင်စင်အသစလ်လဲယှေ်ကြ း၊ 

 (ဂ) ရက်လွန်ေကြ း၊ 

၉။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်-ျ 

 (က) လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည့်အပြ င် တိုင်းေဒသကီးမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းကထုတ် 

   ပြ န်သည့်အမိန့်ညွှန်ကြ ားချက်များကိုလည်းလိုက်နာရမည်။ 

 (ခ) ထုတ်လုပ်မှုစာရင်းဇယားများကိုသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီထားရှိရမည်။ 

 (ဂ) တိုင်းေဒသကီးမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းနှင့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ကေတာင်းခံေသာစာရင်းဇယားများကိုတင်
   ပြ ရမည။် 



၄ 

 (ဃ) စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့၏ စစ်ေဆးခြ င်းကိုခံယူရမည်။ 

၁၀။ လိုင်စင်ရရှိသူ၏ေဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စပ်ါသည်- 

 (က) ဆားသို့မဟုတ်ဆားထွက်ပစ္စည်းပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ေရးနှင့် အရည်အေသွးမြ င ့်မားေရးအတွက် စစ် 

  ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းကဖြ န့် ဖြ ူးေပးေသာနည်းလမ်းနှင့် နည်းပညာရပ်များရ 

  ယူခြ ငး်၊ 

 (ခ) ထုတ်လုပ်ေသာဆားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိုပြ ည်တွင်း၌လွတ်လပ်စွာေရာင်းချနိုင်ခွင့်ရှိ 

   ခြ ငး်၊ 

 (ဂ) ထုတ်လုပ်ေသာဆားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိုပြ ည်ပသို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီတင်ပို့ 

  ေရာင်းချနိုင်ခွင့်ရှိခြ ငး်၊ 

 (ဃ)  ပြ ည်ပသို့ေရာင်းချရာမှ ရရှိေသာနိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ဆားသို့မဟုတ်ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာ 

  တွင် လိုအပ်ေသာဓာတုပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရယိာများကိုသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ၀ယ် 

  ယူတင်သွင်းခွင့်ရှိ ခြ ငး်၊ 

 (င) နှစ်ရညှလ်ိုင်စင်ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိခြ ငး်၊ 

 (စ) ဆားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ေရးအတွက် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့  လုပ်ကိုင်လိုပါက ၀န် 

   ကးီ၏ ခွင့်ပြ ုချကရ်ယူပြ းီေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ခြ ငး်။ 

 

အခန်း(၅) 

၀န်ကီး၏တာ၀န်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၁၁။ ၀န်ကးီ၏တာ၀န်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်ပါသည်- 

 (က) လိုင်စင်ထုတ်ေပးခြ င်းသို့မဟုတ်  ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်၊ 

 (ခ) ဆားသို့ မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကိုအေခြ ခံ၍လိုင်စငခ်သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

 (ဂ) လိုင်စင်သက်တမ်းသတ်မှတ်ေပးခြ ငး်၊ 

 (ဃ) လိုင်စင်အသစလ်လဲယှေ်ပးခြ ငး်၊ 

 (င) ဆားသို့မဟုတ်ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ဆားနယ်ေမြ များကိုတိုးချဲ့သတ်မှတ်နိုင်ရန် 

  ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

 (စ) ဆားထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နည်းပညာရပ်များကို 



၅ 

  လိုင်စင်ရရှိသူအား ဖြ န့် ဖြ ူးေပးခြ ငး်၊ 

 (ဆ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ေရး၊အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရးေဒသတငွး်စား 

  သုံးမှုဖူလုံေရးနှင့်ေဈးနှုနး်ချို သာစွာဖြ န့် ဖြ ူးေရာင်းချနိုငေ်ရးအတွက်လိုင်စငရ်ရှိသူများအားပံ့ပိုးကူညီ 

   ခြ ငး်၊ 

 (ဇ) တိုင်းေဒသကီးမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းမှ ၀န်ထမ်းများကို စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့များအဖြ စ် တာ၀န်ေပးအပ် 

   ခြ ငး် ၊လိုအပ်ပါကအခြ ားဌာနမှ ၀န်ထမ်းများကိုလည်း စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ အဖြ စ်တာ၀န်ေပးအပ်နိုင် 

  ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

 (ဈ) စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့၏တာ၀န်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် များကိုသတ်မှတ်ေပးခြ ငး်၊ 

 (ည) ဆားသို့ မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိုပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြ ငး် ၊ရာသီဥတုနှင့်သဘာ၀ ေဘးအန္တရာယ် 

  ကျေရာက်ခံရေသာေဒသများတွင် ဆားသို့မဟုတ်ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြ င်းတို့ကိုေထာက်ရုှ 

  ၍လိုင်စင်ေကြ းေလျာ့ေပါ့ေကာက်ခံခြ ငး်၊ 

 (ဋ) ၀န်ကးီ၏သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် တိုင်းေဒသကးီမနေ်နဂျာသည် ဆားပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ေရးကိုေရှးရှု 

  ၍နှစ်ရှည်လိုင်စင်ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ 

 (ဌ) ထုတ်လုပ်ေသာဆားများစားသုံးရန်သင့် မသင့် စစ်ေဆးေစခြ ငး်၊ 

 (ဍ) ေနလှန်းဆားထုတ်လုပ်ေရးအတွက် ပညာေပးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ှ 

၁၂။ ၀န်ကးီသည်မိမိ၏လုပ်ပိုငခ်ွင့်ကိုတိုင်းေဒသကးီမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းမန်ေနဂျာအားလွှဲအပ်၍ေဆာင်ရွက်ေစ 

နိုင်သည်။ 

 

အခန်း(၆) 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းတာ၀န်ေပးအပ်ခြ င်း 

၁၃။ ၀န်ကးီသည် ဆားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကိုစစ်ေဆးခြ ငး်ပြ ုလပုရ်န်မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းမှ၀န် 

ထမ်းကိုဖြ စေ်စ၊အခြ ားဌာနမှ၀န်ထမ်းကိုဖြ စ်ေစ၊အနည်းဆုံး(၃)ဦးဖြ င့်ဖွဲ့စည်းသည့်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ေပးနိုင်သည်။ 

၁၄။ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့သည်- 

 (က) မိမိတာ၀န်ယူရေသာနယ်ေမြ ေဒသတငွ်ဖြ စေ်စ ၊ သီးခြ ားတာ၀နေ်ပးအပေ်သာ နယ်ေမြ ေဒသတငွ်ဖြ စ် 

  ေစဆားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို၀င်ေရာက်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးခွင့် 

  ရှိသည်။ 



၆ 

 (ခ) လိုင်စင်ရရှိသူထံမှ ထုတ်လုပ်မှုနှင ့်သက်ဆိုင်ေသာစာရင်းအင်းများကိုေတာင်းယူကြ ည့်ရှုစစ်ေဆး 

  ခွင ့်ရှိသည်။ 

 (ဂ) ဆားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စည ်း နမူနာရယူခြ ငး်နငှ့် လိုအပ်ပါကဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခြ ငး်ပြ ုနိုင်သည်။ 

 (ဃ) ဤဥပေဒပါ တားမြ စခ်ျက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သူအားလုပ်ထုံးလပု်နည်းများနှင့်အ 

  ညီအေရးယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (င) လိုင်စင်မရှိဘဲဆားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည်ကိုစစ်ေဆးေတွ့ ရှိရပါကသက်ေသ 

  ခံပစ္စည်းများကိုပြ စ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပေဒပါပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သိမ်းဆည်းရမည်။ 

 (စ) မိမိတာ၀န် ၀တ္တရားများ ကိုေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါကမြ န်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကူအညီကို 

  ေတာင်းခံရယူနိုင်သည်။ 

 

အခန်း(၇) 

တားမြ စ်ချက်များ 

၁၅။ မည်သူမျှ လိုင်စင်မရှိဘဆဲားသို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စညး်ကိုစီးပွားဖြ စ် ထုတ်လုပ်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

၁၆။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်- 

 (က) ထင်းသို့မဟုတ် မီးေသွးဖြ င့် ဆားထုတ်လုပ်ခြ ငး်မပြ ုရ၊ 

 (ခ) လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုေဖာက်ဖျက်ခြ ငး်မပြ ုရ၊ 

 (ဂ) တိုင်းေဒသကီးမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းကထုတ်ပြ န်သည့် အမိန့် ညွှန်ကြ ားချက်တို့ကိုလိုက်နာရန ်ပျက် 

  ကွက်ခြ င်းမရှိေစရ၊ 

 

အခန်း(၈) 

စီမံခန့် ခဲွမှုနည်းလမ်းအရအေရးယူခြ င်း 

၁၇။ တိုင်းေဒသကီးမနေ်နဂျာသည် ပုဒ်မ ၄ ပါ  ပြ ဌာန်းချကမ်ျားကိုလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျကက်ကွ်ေသာဆား 

သို့မဟုတ် ဆားထွက်ပစ္စညး်ကိုစီးပွား ဖြ စ်ထုတ်လုပ်သူများေအာက်ပါစီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြ စ် 

ေစ၊ တစ်ရပ်ထက် ပို၍ဖြ စ်ေစချမှတ်နိုင်သည်- 

 (က) သတိေပးခြ ငး်၊ 

 (ခ) လုပ်ငန်းကိုယာယီရပ်ဆိုင်းခြ ငး်၊ 



၇ 

 (ဂ) ဒဏ်ေကြ းေငွေပးေဆာင်ေစ၍ လိုအပ်ချက်များကိုေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း၊ 

 (ဃ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အားကာလအကန့်အသတ် ြဖင် ့ ဆိုင်းငံ့ခြ ငး်၊ 

 (င) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုပိတ်သိမ်းခြ ငး်။ 

၁၈။ မည်သူမဆိုပုဒ်မ ၁၅ ပါ ြပဌာန်းချက်ကိုေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါကေအာက်ပါစီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာဒဏ်ေကြ း 

ကိုချမှတ်ခြ င်းခရံမည်- 

 (က) ပထမအကိမ်ကျူးလွန်ခြ ငး်ဖြ စ်ပါကအနည်းဆုံးကျပ် ၁၀၀၀၀ိ/- မှ အများဆုံးကျပ် ၅၀၀၀၀ိ/-အထ ိ

  ဒဏ်ေကြ းေငွတပ်ရိုက်ခြ ငး်၊ 

 (ခ) ထပ်မံကျူးလွန်ခြ ငး်ဖြ စ်ပါကအနည်းဆုံးကျပ် ၅၀၀၀၀ိ/- မှ အများဆုံးကျပ် ၂၀၀၀၀၀ိ/-အထိဒဏ် 

  ေကြ းေငွတပ်ရိုက်ခြ ငး်။ 

၁၉။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၁၆ ပါ ပြ ဌာနး်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါကေအာက်ပါစီမံခန့်ခွဲ 

ေရးဆိုင်ရာဒဏ်ေကြ းေငွကိုချမတှ်ခြ ငး်ခရံမည်- 

 (က) ပထမအကိမ်ကျူးလွန်ခြ ငး်ဖြ စ်ပါကအနည်းဆုံးကျပ် ၁၀၀၀၀ိ/-မှ အများဆုံးကျပ် ၃၀၀၀၀ိ/- အထိ 

  ဒဏ်ေကြ းေငွတပ်ရိုက်ခြ ငး်၊ 

 (ခ) ထပ်မံကျူးလွန်ခြ င်းြဖစ်ပါကအနည်းဆုံးကျပ် ၃၀၀၀၀ိ/- မှ အများဆုံးကျပ် ၁၀၀၀၀၀ိ/- အထိဒဏ် 

  ေကြ းေငွတပ်ရိုက်ခြ ငး်၊ 

၂၀။ ပုဒ်မ ၁၈ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၉ ပါ စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာဒဏ်ေကြ းေငွကိုတိုင်းေဒသကီးမန်ေနဂျာကချမှတ်ရ 

မည်။ 

၂၁။ တိုင်းေဒသကီးမနေ်နဂျာသည် ပုဒ်မ ၁၈ အရအမိန့်ချမှတ်ရာတွင် တင်ပြ ထားေသာသက်ေသခံပစ္စည်းများ 

ကိုသတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည။် 

 

အခန်း(၉) 

အယူခံခြ င်း 

၂၂။ တိုင်းေဒသကီးမန်ေနဂျာကချမှတ်သည့် အမိန့်  သို့မဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချက်ကိုမေကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန့်  

သို့မဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်သည့် ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ၀န်ကီးထံ အယူခံနိုင်သည်။ 

၂၃။ ၀န်ကးီသည် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် တိုင်းေဒသကးီမန်ေနဂျာကချမှတ်သည့် 

အမိန့်  သို့မဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချက်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါအမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကိုချမှတ် နိုင်သည်- 



၈ 

 (က) အတည်ပြ ုခြ င်း၊ 

 (ခ)  ပြ ငဆ်င်ခြ ငး်၊ 

 (ဂ)  ပြ န်လညစ်စေ်ဆးခြ ငး်။ 

၂၄။ ၀န်ကးီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် အပြ းီအပြ တ်  ဖြ စ်ေစရမည။် 

 

အခန်း(၁၀) 

အေထွေထွ 

၂၅။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီ၊  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းသည် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ ၊  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပအဖွဲ့အစည်း 

များနှင့် ဆား၊ဆားထွက်ပစ္စည်းကိုဖက်စပ်ထုတ်လုပ်ေရးအတွက် တည်ဆဲဥပေဒများနှင့် အညီေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၂၆။ ဤဥပေဒပါပြ ဌာန်းချက်များသည်  မြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းကေဆာင်ရွက်သည့် ဆား၊ဆားထွက် ပစ္စည်းနှင့်ဓာတု 

ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့်မသက်ဆိုင်ေစရ။ 

၂၇။ ၀န်ကးီသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီအတွင်းရှိ ၀န်ကးီဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား 

ဤဥပေဒပါပြ ဌာနး်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာေဆာင်ရွက်ခြ ငး်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်သို့မဟုတ် လိုင်စင်ခသကသ်ာခွင့် 

 ပြ ုနိုင်သည်။ 

၂၈။ တိုင်းေဒသကီးမြ န်မာ့ဆားလုပ်ငန်းသည် ရရန်ရှိေသာလိုင်စင်ခ ၊ရက်လွန်ေကြ းနှင့် ဒဏ်ေကြ းေငွတို့ကို 

 ေြမခွန်မ ေြပကျန်ေငွဖြ စ် ဘသိကဲသ့ို့  မှတ်ယူ၍ေကာက်ခံရမည်။ 

၂၉။ တည်ဆဲဆားလုပ်ငန်းဥပေဒအရထုတ်ပြ န်ခဲ့ေသာနည်းဥပေဒများ ၊ အမိန့်  ဆင့်ဆိုချက်များ ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန် 

 ကြ ားချက်များသည် ဤဥပေဒနှင့် မဆန့်ကျင်သေရွ့ဆက်လက် ကျင့်သုံးနိုင်သည။် 

၃၀။ ဤဥပေဒပါပြ ဌာန်းချက်များကိုအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

 (က) အစိုးရအဖွဲ့သည် လိုအပ်ေသာနည်းဥပေဒများ ၊စည်းမျဥ်းနှင့် စည်းကမ်းများကိုထုတ်ပြ န်နိုင်သည်၊ 

 (ခ) ၀န်ကးီသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် လိုအပ်ေသာအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့်  ၊ညွှန် 

   ကြ ားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

 ပြ ညေ်ထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငေံတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လကမ်ှတ်ေရးထိုးသည်။ 

                                                                                                                                  (ပုံ)  သာေအး 

                                                                                                                                      ၀န်ကီးချုပ် 

     စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ 


