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ရန်ကုန်တ ငု််းဒေသကက ်း 

ဆ ်းနငှ့်် ဆ ်းထကွ်ပစ္စည််းဆ ငုရ်  ဥပဒေ 

(၂၀၁၅ ခုနစှ္၊် ရန်ကုန်တ ငု််းဒေသကက ်းလွှတဒ်တ ် ဥပဒေအမှတ-် ၄) 

၁၃၇၇ ခုနစှ္၊် ပထမဝါဆ လုဆန််း ၂ ရက် 

(၂၀၁၅ ခုနစှ္၊် ဇွန်လ ၁၈ ရက်) 

ရန ကိုန တ ိုင ားဒေသကက ားလွှတ ဒတ  သည  ပပည ဒထ င စ္ိုသမ္မတပမ္န မ္ န ိုင ငဒံတ   ဖွ ွဲ့စ္ည ားပံိုအဒပြေြေ ံဥပဒေပိုေ မ္ ၁၈၈၊ ဇယ ား (၂) 

စ္ဉ်-၄ (ြေ) အရ အပ နငှ ားထ ားဒသ  လိုပ ပ ိုင ြေငွ ့်က ို ကျင ့်သံိုားလျက  ရန ကိုန တ ိုင ားဒေသကက ားအတွင ား 

ဆ ားနငှ ့်ဆ ားထွက ပစ္စည ားဆ ိုင ရ  ဤဥပဒေက ို ပပဋ္ဌ န ားလ ိုက သည ။ 

 

အခန််း (၁) 

အမည်နငှ့််အဓ ပပါယဒ်  ်ပပချက ်

၁။ ဤဥပဒေက ို ရန်ကုန်တ ငု််းဒေသကက ်း ဆ ်းနငှ့််ဆ ်းထကွပ်စ္စည််းဆ ငုရ်  ဥပဒေဟို ဒြေေါ်တွင ဒစ္ရမ္ည ။ 

၂။ ဤဥပဒေတွင ပါရှ ဒသ  ဒအ က ပါစ္က ားရပ မ္ျ ားသည  ဒဖ  ပပပါအတ ိုင ား အဓ ပပါယ သက ဒရ က ဒစ္ရမ္ည - 

(က) ဆ ်း ဆ ိုသည မ္ ှ ပင လယ ဒရ၊ ဒပမ္ဒအ က ဒရငန ၊ အင ား၊ အ ိုင ၊ စ္ မ္ ့်၊ စ္မ္ ား၊ ကန ၊ တွင ားဒရနငှ ့် သ ဒပမ္တ ို ့် က ို အသံိုားပပြုပပ ား 

ထိုတ ယူရရှ ဒသ  ဆ ိုေ ယမ္ ကလ ိုရ ိုေ  က ိုဆ ိုသည ။ ယင ားစ္က ားရပ တွင  သဘ ဝအဒလျ က  

ဒပမ္ဒပေါ်ဒပမ္ဒအ က ပဖစ္ ဒပေါ်တည ရှ ဒသ  ဆ ိုေ ယမ္ ကလ ိုရ ိုေ လည ား ပါဝင သည ။ 

(ြေ) ဆ ်းထကွ်ပစ္စည််း ဆ ိုသည မ္ ှ အပ ိုဓ တ ဆ ားက ို ဆ ိုလ ိုသည ။ ဆ ားက ို အပြေ ားဓ တိုပစ္စည ားမ္ျ ားနငှ ့် ဒပါင ားစ္ပ ၍ 

ထိုတ ယူရရှ ဒသ  ဓ တ ဆ ားအမ္ျ ြုားမ္ျ ြုားက ို လည ားဒက င ား၊ ဆ ားထိုတ ယူပပ ား ကျန ရှ သည ့် ကကက  တက ရည မ္ှ 

ထိုတ ယူရရှ ဒသ  ဓ တ ဆ ားအမ္ျ ြုားမ္ျ ြုားက ိုလည ားဒက င ား၊ ပင လယ ဒရ၊ ဒပမ္ဒအ က ဒရငန ၊ အင ား၊ အ ိုင ၊ စ္ မ္ ့်၊ စ္မ္ ား၊ ကန ၊ 

တွင ားဒရနငှ ့် သ ဒပမ္တ ို ့်မ္ှ ထိုတ ယူရရှ ဒသ  ဆ ိုေ ယမ္ နငှ ့် ပ ိုတက ဆ ယမ္  ဓ တ ဆ ားအမ္ျ ြုား မ္ျ ြုားက ိုလည ားဒက င ား ဆ ိုသည ။ 

ယင ားစ္က ားရပ တွင  ဒရဒမ္ှ  အမ္ျ ြုားမ္ျ ြုားတ ို ့်မ္ှ ထိုတ ယူရရှ ဒသ  ဓ တိုပစ္စည ား အမ္ျ ြုားမ္ျ ြုားလည ား ပါဝင သည ။ 

(ဂ) ဆ ်းနယဒ်ပမ ဆ ိုသည မ္ ှ ရန ကိုန တ ိုင ားဒေသကက ား အစ္ ိုားရအဖွ ွဲ့ မ္ှ တည ဆ ဥပဒေနငှ ့်အည  အမ္ န ့်ဒကက  ပင  စ္ ပဖင ့် 

သတ မ္ှတ ထ ားသည ့် ဆ ားနငှ ့်ဆ ားထွက ပစ္စည ားမ္ျ ား ထိုတ လိုပ န ိုင ဒသ  နယ ဒပမ္ဒေသက ို ဆ ိုသည ။ 

(ဃ) လ ုငစ်္င ်ဆ ိုသည မ္ှ  စ္ ားပ ွားဒရားလိုပ ငန ားအလ ို ့်င ှ ရန ကိုန တ ိုင ားဒေသကက ား သတတ ြုတွင ားဦားစ္ ားဌ န၊ ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ က 

သတ မ္ှတ ထ ားသည ့် ဆ ားနငှ ့်ဆ ားထွက ပစ္စည ားမ္ျ ား ထိုတ လိုပ ြေငွ ့်ပပြုသည ့် ြေငွ ့်ပပြုမ္ န ့် က ိုဆ ိုသည ။ 

(င) ထတုလ်ုပ်ပခင််း ဆ ိုသည မ္ှ  ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားမ္ျ ားက ို ထင ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  မ္ ားဒသာွးပဖင ့် 

ထိုတ လိုပ သည ့်နည ားမ္ှအပ သဘ ဝအ ားပဖင ့်လည ားဒက င ား၊ ဒနလှန ားပြေင ားအ ားပဖင ့်လည ားဒက င ား၊ အပြေ ား 

တစ္ နည ားနည ားအ ားပဖင ့်လည ားဒက င ား၊ ထိုတ လိုပ ပြေင ားက ိုဆ ိုသည ။ ယင ားစ္က ားရပ တွင  ဆ ားကက တ ြေွ သန ့်စ္င  

ပြေင ားလိုပ ငန ားလည ား ပါဝင သည ။ 
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(စ္) တ ငု််းဒေသကက ်းအစ္ ်ုးရအ ွ ွဲ့ ဆ ိုသည မ္ှ  ရန ကိုန တ ိုင ားဒေသကက ား အစ္ ိုားရအဖွ ွဲ့က ို ဆ ိုသည ။ 

(ဆ) ဝန်ကက ်းဌ န ဆ ိုသည မ္ှ  တ ိုင ားဒေသကက ား စ္ မ္ံက န ားနငှ ့် စ္ ားပွ ားဒရားဝန ကက ားဌ နက ို ဆ ိုသည ။ 

(ဇ) ဝန်ကက ်း ဆ ိုသည မ္ ှ ဆ ားနငှ ့်ဆ ားထွက ပစ္စည ားဆ ိုင ရ က စ္စမ္ျ ားက ို တ ဝန ယစူ္ မ္ံြေန ့်ြေွ ြေငွ ့်ရှ သည ့် ရန ကိုန  

တ ိုင ားဒေသကက ားအစ္ ိုားရအဖွ ွဲ့ဝင  စ္ မ္ံက န ားနငှ ့် စ္ ားပွ ားဒရားဝန ကက ားက ို ဆ ိုသည ။ 

(ဈ) ဆ ်းလုပ်ငန််းဌ နခွ  ဆ ိုသည မ္ှ  ရန ကိုန တ ိုင ားဒေသကက ား စ္ မ္ံက န ားနငှ ့် စ္ ားပွ ားဒရားဝန ကက ားဌ နလက  ဒအ က ရှ  

သတတ ြုတွင ားဦားစ္ ားဌ န၊ ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ က ို ဆ ိုသည ။ 

(ည) တ ငု််းဒေသကက ်းဦ်းစ္ ်းမ ်း ဆ ိုသည မ္ှ  ရန ကိုန တ ိုင ားဒေသကက ား သတတ ြုတွင ားဦားစ္ ားဌ န၊ ဆ ားလိုပ ငန ားဌ န ြေွ  ဦားစ္ ားမ္ ားက ို 

ဆ ိုသည ။ 

(ဋ) စ္စ္ဒ်ဆ်းဒရ်းအ ွ ွဲ့ ဆ ိုသည မ္ှ  ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားထိုတ လိုပ မ္ှုက ို စ္စ္ ဒဆားပြေင ားပပြုလိုပ ရန  ဝန ကက ားက 

တ ဝန ဒပားအပ ဒသ  ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ မ္ှ ဝန ထမ္ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  အပြေ ားဌ နမ္ှဝန ထမ္ ားမ္ျ ား ပါဝင  လျက  အနည ားဆံိုား 

အဖွ ွဲ့ဝင  (၅) ဦားပဖင ့် ဖွ ွဲ့စ္ည ားသည ့် အဖွ ွဲ့က ို ဆ ိုသည ။ 

 

အခန််း (၂) 

ရည်ရွယခ်ျက ်

၃။ ဤဥပဒေက ို ဒအ က ပါ ရည ရွယ ြေျက မ္ျ ားနငှ ့်အည  အဒက င အထည ဒဖ  ဒဆ င ရွက ရမ္ည  - 

(က) သစ္ ဒတ ပပြုန ားတ ားမ္ှုမ္ရှ ဒစ္ဒရားအတွက  ဒနလှန ားဆ ားက ိုသ  ဦားစ္ ားဒပား ထိုတ လိုပ ဒစ္ရန ။ 

(ြေ) ဆ ားထိုတ လိုပ မ္ှုပမ္ ဏ တစ္ နစှ္ ထက တစ္ နစှ္  ပ ိုမ္ ိုတ ိုားတက ဒစ္ရန ။ 

(ဂ) ဆ ားနငှ ့် ဆ ားထွက ပစ္စည ား ပ ိုမ္ ိုထိုတ လိုပ န ိုင ဒရားအတွက  ဆ ားထိုတ လိုပ န ိုင သည ့် နယ ဒပမ္ဒေသတ ိုားြေျ ွဲ့ 

သတ မ္ှတ ဒပားရန ။ 

(ဃ) ဆ ားနငှ ့်ဆ ားထွက ပစ္စည ား ထိုတ လိုပ မ္ှုတ ိုားတက ဒရား၊ အရည အဒသာွးဒက င ားမ္ွန ဒရား၊ ပပည တွင ားဆ ား 

စ္ ားသံိုားမ္ှုဖူလံိုဒရား၊ ဒဈားနှုန ားြေျ ြုသ စ္ွ ပဖင ့် ပဖန ့်ပဖ ားဒရ င ားြေျန ိုင ဒရားနငှ ့် ပိုဂဂလ က ဆ ားထိုတ လိုပ မ္ှု တ ိုားတက  

ဒစ္ဒရားအတွက  ပံ့်ပ ိုားကူည ရန ။ 

(င) ဆ ားနငှ ့်ဆ ားထွက ပစ္စည ားမ္ျ ားက ို ပပည ပသ ို ့် တင ပ ို ့်ဒရ င ားြေျန ိုင ဒရားအတွက  ဒဆ င ရွက ရန ။ 

(စ္) သိုဒတသနပပြုလိုပ ရ မ္ှ ရရှ ဒသ  ဆ ားပ ိုမ္ ိုထိုတ လိုပ န ိုင သည ့် နည ားလမ္ ားနငှ ့် ဆ ားထွက ပစ္စည ားထိုတ လိုပ  န ိုင သည ့် 

နည ားပည ရပ မ္ျ ားက ို ဆ ားထိုတ လိုပ သ ူပိုဂဂလ ကလိုပ ငန ားရှင မ္ျ ားသ ို ့် ပဖန ့်ပဖ ားဒပားရန ။ 

(ဆ) ကျန ားမ္ ဒရားအဒထ က အကူပပြု အ ိုင အ ိုေင ားဆ ား သံိုားစ္ွ ဒရား ပည ဒပားရန ။ 

 

အခန််း (၃) 

လ ုငစ်္ငဒ်လ  က်ထ ်းပခင််း 
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၄။ ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားက ို စ္ ားပ ွားပဖစ္  ထိုတ လိုပ လ ိုသသူည  ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ က သတ မ္ှတ  

သည ့်နည ားလမ္ ားမ္ျ ားနငှ ့်အည  လ ိုင စ္င ဒလ  က ထ ားရမ္ည ။ 

၅။ တ ိုင ားဒေသကက ားဦားစ္ ားမ္ ားသည  ပိုေ မ္ ၄ ပါ ဒလ  က လွှ မ္ျ ားနငှ ့် စ္ပ လျဉ်ား၍ - 

(က) သတ မ္ှတ ထ ားသည ့် စ္ည ားကမ္ ားြေျက မ္ျ ားနငှ ့် ည ညွတ မ္ှု ရှ / မ္ရှ  စ္စ္ ဒဆားတင ပပဒစ္ရန  သက ဆ ိုင ရ  

စ္စ္ ဒဆားဒရားအဖွ ွဲ့အ ား တ ဝန ဒပားအပ န ိုင သည ။ 

(ြေ) သတ မ္ှတ ထ ားသည ့် စ္ည ားကမ္ ားြေျက မ္ျ ားနငှ ့် ည ညွတ မ္ှုရှ ဒကက င ား ဒတွွဲ့ ရှ ရပါက လ ိုင စ္င ထိုတ ဒပားန ိုင  သည ။ 

၆။ မ္ သ ားစ္ိုစ္ ားသံိုားရန  ဆ ားထိုတ လိုပ ပြေင ားအတွက  လ ိုင စ္င ရယူရန မ္လ ို။ 

၇။ ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ သည  လ ိုင စ္င သက တမ္ ားက ို ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ္ အလ ိုက  (၃) နစှ္  ထက မ္ပ ိုဘ  သတ မ္ှတ ရ မ္ည ။ 

 

အခန််း (၄) 

လ ုငစ်္ငရ်ရှ သ၏ူ တ ဝန်နငှ့်် ဒဆ ငရွ်က်န ငုခ်ွင့််မျ ်း 

၈။ လ ိုင စ္င ရရှ သသူည  ဒပားဒဆ င ရန ရှ ဒသ  ဒအ က ပါ အြေဒကကားဒငမွ္ျ ားက ို သတ မ္ှတ သည ့်နည ားလမ္ ား အတ ိုင ား 

ဒပားဒဆ င ရမ္ည  - 

(က) လ ိုင စ္င ဒကကား။ 

(ြေ) လ ိုင စ္င အသစ္ လ လှယ ဒကကား။ 

(ဂ) ရက လွန ဒကကား။ 

၉။ လ ိုင စ္င ရရှ သသူည - 

(က) စ္ ားသံိုားရန အလ ို ့်င ှ ထိုတ လိုပ ဒသ  ဆ ားမ္ျ ားတွင  အ ိုင အ ိုေင ားအ ဟ ရအ ား သတ မ္ှတ ြေျက နငှ ့်အည  ပဖည ့်စ္ွက ရမ္ည ။ 

(ြေ) လ ိုင စ္င ပါစ္ည ားကမ္ ားြေျက မ္ျ ားက ို လ ိုက န ရမ္ည ့်အပပင  ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ က ထိုတ ပပန သည ့်အမ္ န ့် 

ညွှန ကက ားြေျက မ္ျ ားက ိုလည ား လ ိုက န ရမ္ည ။ 

(ဂ) ထိုတ လိုပ မ္ှုစ္ ရင ားဇယ ားမ္ျ ားက ို သတ မ္ှတ ြေျက နငှ ့်အည  ထ ားရှ ရမ္ည ။ 

(ဃ) ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ နငှ ့် စ္စ္ ဒဆားဒရားအဖွ ွဲ့က ဒတ င ားြေဒံသ  စ္ ရင ားဇယ ားမ္ျ ားက ို တင ပပရမ္ည ။ 

(င) စ္စ္ ဒဆားဒရားအဖွ ွဲ့၏ စ္စ္ ဒဆားပြေင ားက ို ြေယံူရမ္ည ။ 

၁၀။ လ ိုင စ္င ရရှ သ၏ူ ဒဆ င ရွက န ိုင ြေငွ ့်မ္ျ ားမ္ှ  ဒအ က ပါအတ ိုင ားပဖစ္ သည  - 

(က) ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ား ပ ိုမ္ ိုထိုတ လိုပ န ိုင ဒရားနငှ ့် အရည အဒသာွးပမ္င ့်မ္ ားဒရားအတွက  ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ က 

ပဖန ့်ပဖ ားဒပားဒသ  နည ားလမ္ ားနငှ ့် နည ားပည ရပ မ္ျ ား ရယူပြေင ား။ 

(ြေ) ထိုတ လိုပ ဒသ  ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားမ္ျ ားက ို ပပည တွင ား၌ လွတ လပ စ္ွ  ဒရ င ားြေျန ိုင ြေငွ ့်ရှ  ပြေင ား။ 

(ဂ) ထိုတ လိုပ ဒသ  ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားမ္ျ ားက ို ပပည ပသ ို ့် သတ မ္ှတ ြေျက နငှ ့်အည  တင ပ ို ့် 

ဒရ င ားြေျန ိုင ြေငွ ့်ရှ ပြေင ား။ 
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(ဃ) ပပည ပသ ို ့် ဒရ င ားြေျရ မ္ှ ရရှ ဒသ  န ိုင ငပံြေ ားဒငပွဖင ့် ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားထိုတ လိုပ ရ တွင  လ ိုအပ ဒသ  

ဓ တိုပစ္စည ားနငှ ့် လိုပ ငန ားသံိုားပစ္စည ားက ရ ယ မ္ျ ားက ို သတ မ္ှတ ြေျက နငှ ့်အည  ဝယ ယူတင သငွ ား ြေငွ ့်ရှ ပြေင ား။ 

(င) နစှ္ ရှည လ ိုင စ္င  ဒလ  က ထ ားြေငွ ့်ရှ ပြေင ား။ 

(စ္) ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ား ပ ိုမ္ ိုထိုတ လိုပ န ိုင ဒရားအတွက  လိုပ ငန ားတ ိုားြေျ ွဲ့လိုပ က ိုင လ ိုပါက ဝန ကက ား၏ 

ြေငွ ့်ပပြုြေျက ရယူပပ ား ဒဆ င ရွက ြေငွ ့်ရှ ပြေင ား။ 

 

အခန််း (၅) 

ဝန်ကက ်း၏ တ ဝန်နငှ့်် လုပ်ပ ုငခ်ွင့််မျ ်း 

၁၁။ ဝန ကက ား၏ တ ဝန နငှ ့် လိုပ ပ ိုင ြေငွ ့်မ္ျ ားမ္ှ  ဒအ က ပါအတ ိုင ား ပဖစ္ ပါသည - 

(က) လ ိုင စ္င ထိုတ ဒပားပြေင ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ပငင ားပယ ပြေင ား။ 

(ြေ) ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားထိုတ လိုပ န ိုင မ္ှုက ို အဒပြေြေ၍ံ လ ိုင စ္င ဒကကားသတ မ္ှတ ပြေင ား။ 

(ဂ) လ ိုင စ္င သက တမ္ ား သတ မ္ှတ ဒပားပြေင ား။ 

(ဃ) လ ိုင စ္င အသစ္ လ လှယ ဒပားပြေင ား။ 

(င) ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ား ထိုတ လိုပ န ိုင သည ့် ဆ ားနယ ဒပမ္မ္ျ ားက ို သတ မ္ှတ ဒပားပြေင ားနငှ ့် 

တ ိုားြေျ ွဲ့သတ မ္ှတ န ိုင ရန  ဒဆ င ရွက ပြေင ား။ 

(စ္) ဆ ားထိုတ လိုပ သည ့် နည ားလမ္ ားမ္ျ ားနငှ ့် ဆ ားထွက ပစ္စည ားထိုတ လိုပ န ိုင သည ့် နည ားပည ရပ မ္ျ ားက ို 

လ ိုင စ္င ရရှ သမူ္ျ ားအ ား ပဖန ့်ပဖ ားဒပားပြေင ား။ 

(ဆ) ဆ ားနငှ ့်ဆ ားထွက ပစ္စည ား ထိုတ လိုပ မ္ှုတ ိုားတက ဒရား၊ အရည အဒသာွးဒက င ားမ္ွန ဒရား၊ ပပည တွင ားစ္ ားသံိုား မ္ှုဖူလံိုဒရားနငှ ့် 

ဒဈားနှုန ားြေျ ြုသ စ္ွ  ပဖန ့်ပဖ ားဒရ င ားြေျန ိုင ဒရားအတွက  လ ိုင စ္င ရရှ သမူ္ျ ားအ ား ပံ့်ပ ိုားကူည ပြေင ား။ 

(ဇ) ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ က ဝန ထမ္ ားမ္ျ ားက ို စ္စ္ ဒဆားဒရားအဖွ ွဲ့ဝင မ္ျ ားအပဖစ္  တ ဝန ဒပားအပ ပြေင ား၊ လ ိုအပ ပါ က အပြေ ားဌ နမ္ှ 

ဝန ထမ္ ားမ္ျ ားက ိုလည ား စ္စ္ ဒဆားဒရားအဖွ ွဲ့ဝင မ္ျ ားအပဖစ္  တ ဝန ဒပားအပ န ိုင ရန  သက ဆ ိုင ရ  ဌ နနငှ ့် 

ည  နှု င ားဒဆ င ရွက ပြေင ား။ 

(ဈ) စ္စ္ ဒဆားဒရားအဖွ ွဲ့၏ တ ဝန နငှ ့်လိုပ ပ ိုင ြေငွ ့်မ္ျ ားက ို သတ မ္ှတ ဒပားပြေင ား။ 

(ည) ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားက ို ပ ိုမ္ ိုထိုတ လိုပ န ိုင ပြေင ား၊ ရ သ ဥတိုနငှ ့် သဘ ဝဒဘားအနတရ ယ  ကျဒရ က ြေရံဒသ  

ဒေသမ္ျ ားတွင  ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားထိုတ လိုပ ပြေင ားတ ို ့်က ို ဒထ က ရှု၍ လ ိုင စ္င ဒကကား 

ဒလ  ့်ဒပါ ့်ဒက က ြေပံြေင ား။ 

(ဋ) ဝန ကက ား၏ သဒဘ တူည ြေျက ပဖင ့် တ ိုင ားဒေသကက ားဦားစ္ ားမ္ ားသည  ဆ ားပ ိုမ္ ိုထိုတ လိုပ န ိုင ဒရားက ို ဒရှားရှု၍ 

နစှ္ ရှည လ ိုင စ္င ထိုတ ဒပားပြေင ား။ 

(ဌ) ထိုတ လိုပ ဒသ ဆ ားမ္ျ ား စ္ ားသံိုားရန  သင ့်/ မ္သင ့်က ို စ္စ္ ဒဆားပြေင ား။ 

(ဍ) ဒနလှန ားဆ ားထိုတ လိုပ ဒရားအတွက  ပည ဒပားလိုပ ငန ားမ္ျ ား ဒဆ င ရွက ပြေင ား။ 
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၁၂။ ဝန ကက ားသည  မ္ မ္ ၏လိုပ ပ ိုင ြေငွ ့်က ို ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ ၏ တ ိုင ားဒေသကက ားဦားစ္ ားမ္ ားအ ား လွှ အပ ၍ ဒဆ င ရွက ဒစ္န ိုင သည ။ 

 

အခန််း (၆) 

စ္စ္ဒ်ဆ်းပခင််းနငှ့်် အဒရ်းယပူခင််း 

၁၃။ စ္စ္ ဒဆားဒရားအဖွ ွဲ့သည - 

(က) မ္ မ္ တ ဝန ယူရဒသ  နယ ဒပမ္ဒေသတွင ပဖစ္ ဒစ္၊ သ ားပြေ ားတ ဝန ဒပားအပ ဒသ  နယ ဒပမ္ဒေသတွင ပဖစ္  ဒစ္၊ ဆ ား 

သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားထိုတ လိုပ သည ့် လိုပ ငန ားမ္ျ ားက ို ဝင ဒရ က ကကည ့်ရှုစ္စ္ ဒဆားြေငွ ့်ရှ  သည ။ 

(ြေ) လ ိုင စ္င ရရှ သထူံမ္ှ ထိုတ လိုပ မ္ှုနငှ ့် သက ဆ ိုင ဒသ  စ္ ရင ားအင ားမ္ျ ားက ို ဒတ င ားယူကကည ့်ရှု  စ္စ္ ဒဆားြေငွ ့်ရှ  သည ။ 

(ဂ) ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ား နမ္ူန ရယူပြေင ားနငှ ့် ပံိုမ္ှန ဓ တ ြေွ စ္စ္ ဒဆားပြေင ား ပပြုန ိုင သည ။ 

(ဃ) ဤဥပဒေပါ တ ားပမ္စ္ ြေျက တစ္ ရပ ရပ က ို ဒဖ က ဖျက ကျ ားလွန သအူ ား လိုပ ထံိုားလိုပ နည ားမ္ျ ားနငှ ့်အည  

အဒရားယူဒဆ င ရွက ရမ္ည ။ 

(င) လ ိုင စ္င မ္ရှ ဘ  ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ား ထိုတ လိုပ သည က ို ဒတွွဲ့ ရှ ပါက သက ဒသြေပံစ္စည ားမ္ျ ား က ို 

ပပစ္ မ္ှုဆ ိုင ရ  ကျင ့်ထံိုားဥပဒေပါ ပပဋ္ဌ န ားြေျက မ္ျ ားနငှ ့်အည  သ မ္ ားဆည ားရမ္ည ။ 

(စ္) မ္ မ္ တ ဝန ဝတတ ရ ားမ္ျ ားက ို ဒဆ င ရွက ရ တွင  လ ိုအပ ပါက ရန ကိုန တ ိုင ားဒေသကက ား ရ တပ ဖွ ွဲ့၏ အကူ အည က ို 

ဒတ င ားြေရံယူန ိုင သည ။ 

 

အခန််း (၇) 

တ ်းပမစ္ခ်ျက်နငှ့်် ပပစ္ေ်ဏ် 

၁၄။ မ္ည သမူ္  လ ိုင စ္င မ္ရှ ဘ  ဆ ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆ ားထွက ပစ္စည ားက ို စ္ ားပွ ားပဖစ္  ထိုတ လိုပ ပြေင ားမ္ပပြုရ။ 

၁၅။ လ ိုင စ္င ရရှ သသူည - 

(က) ထင ား သ ို ့်မ္ဟိုတ  မ္ ားဒသာွးပဖင ့် ဆ ားထိုတ လိုပ ပြေင ား မ္ပပြုရ။ 

(ြေ) လ ိုင စ္င ပါစ္ည ားကမ္ ားြေျက  တစ္ ရပ ရပ က ို ဒဖ က ဖျက ပြေင ားမ္ပပြုရ။ 

(ဂ) ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ က ထိုတ ပပန သည ့် အမ္ န ့်၊ ညွှန ကက ားြေျက တ ို ့်က ို လ ိုက န ရန  ပျက ကွက ပြေင ား မ္ရှ ဒစ္ ရ။ 

၁၆။ မ္ည သမူ္ဆ ို ပိုေ မ္ ၁၄ ပါ ပပဋ္ဌ န ားြေျက က ို ဒဖ က ဖျက ကျ ားလွန ပါက ဒအ က ပါ စ္ မ္ံြေန ့်ြေွ ဒရားဆ ိုင ရ  ေဏ ဒကကားက ို 

ြေျမ္ှတ ပြေင ားြေရံမ္ည ။ 

(က) ပထမ္အကက မ္  ကျ ားလွန ပြေင ားပဖစ္ ပါက အနည ားဆံိုား ကျပ  ၃၀၀၀၀၀ /- (ကျပ သံိုားသ န ား) မ္ှ အမ္ျ ားဆံိုား ကျပ  ၅၀၀၀၀၀ /- 

(ကျပ ငါားသ န ား) အထ  ေဏ ဒကကားဒင ွတပ ရ ိုက ပြေင ား။ 

(ြေ) ေိုတ ယအကက မ္  ကျ ားလွန ပြေင ားပဖစ္ ပါက အနည ားဆံိုား ကျပ  ၅၀၀၀၀၀ /- (ကျပ ငါားသ န ား) မ္ှ အမ္ျ ားဆံိုား ကျပ  ၁၀၀၀၀၀၀ /- 

(ကျပ ဆယ သ န ား) အထ  ေဏ ဒကကားဒင ွတပ ရ ိုက ပြေင ား။ 

(ဂ) တတ ယအကက မ္  ထပ မ္ံကျ ားလွန ပြေင ားပဖစ္ ပါက လိုပ ငန ား / စ္က ရံို  ပ တ သ မ္ ားသည အထ  အဒရားယူပြေင ား။ 
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၁၇။ လ ိုင စ္င ရရှ သသူည  ပိုေ မ္ ၁၅ ပါ ပပဋ္ဌ န ားြေျက မ္ျ ားက ို ဒဖ က ဖျက ကျ ားလွန ပါက ဒအ က ပါစ္ မ္ံြေန ့်ြေွ  ဒရားဆ ိုင ရ  

ေဏ ဒကကားဒငကွ ို ြေျမ္ှတ ပြေင ားြေရံမ္ည  - 

(က) ပထမ္အကက မ္  ကျ ားလွန ပြေင ားပဖစ္ ပါက အနည ားဆံိုား ကျပ  ၅၀၀၀၀ /- (ကျပ ငါားဒသ င ား) မ္ ှအမ္ျ ားဆံိုား ကျပ  ၁၀၀၀၀၀ /- 

(ကျပ တစ္ သ န ား) အထ  ေဏ ဒကကားဒင ွတပ ရ ိုက ပြေင ား။ 

(ြေ) ထပ မ္ံ ကျ ားလွန ပြေင ားပဖစ္ ပါက အနည ားဆံိုား ကျပ  ၁၀၀၀၀၀ /- (ကျပ တစ္ သ န ား) မ္ှ အမ္ျ ားဆံိုား ကျပ  ၃၀၀၀၀၀ /- 

(ကျပ သံိုားသ န ား) အထ  ေဏ ဒကကားဒင ွတပ ရ ိုက ပြေင ား။ 

၁၈။ ပိုေ မ္ ၁၆ သ ို ့်မ္ဟိုတ  ၁၇ ပါ စ္ မ္ံြေန ့်ြေွ ဒရားဆ ိုင ရ  ေဏ ဒကကားဒငကွ ို တ ိုင ားဒေသကက ားဦားစ္ ားမ္ ားက ြေျမ္ှတ ရ မ္ည ။ 

၁၉။ တ ိုင ားဒေသကက ားဦားစ္ ားမ္ ားသည  ပိုေ မ္ ၁၆ အရ အမ္ န ့်ြေျမ္ှတ ရ တွင  တင ပပထ ားဒသ  သက ဒသြေပံစ္စည ား မ္ျ ားက ို 

သတ မ္ှတ သည ့်နည ားလမ္ ားမ္ျ ားနငှ ့်အည  စ္ မ္ံြေန ့်ြေွ ြေငွ ့်ရှ သည ။ 

 

အခန််း (၈) 

အယခူံပခင််း 

၂၀။ တ ိုင ားဒေသကက ားဦားစ္ ားမ္ ားက ြေျမ္ှတ သည ့် အမ္ န ့် သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆံိုားပဖတ ြေျက က ို မ္ဒကျနပ သသူည  ယင ား အမ္ န ့် သ ို ့်မ္ဟိုတ  

ဆံိုားပဖတ ြေျက ြေျမ္ှတ သည ့် ဒန ့်ရက မ္ှ ရက ဒပါင ား (၃၀) အတွင ား ဝန ကက ားထံ အယူြေနံ ိုင သည ။ 

၂၁။ ဝန ကက ားသည  အယူြေမံ္ှုနငှ ့် စ္ပ လျဉ်ား၍ တ ိုင ားဒေသကက ားအစ္ ိုားရအဖွ ွဲ့၏ သဒဘ တူည ြေျက ပဖင ့် တ ိုင ားဒေသ ကက ားဦားစ္ ားမ္ ားက 

ြေျမ္ှတ သည ့် အမ္ န ့် သ ို ့်မ္ဟိုတ  ဆံိုားပဖတ ြေျက အဒပေါ် ဒအ က ပါအမ္ န ့် တစ္ ရပ ရပ က ို ြေျမ္ှတ  န ိုင သည  - 

(က) အတည ပပြုပြေင ား။ 

(ြေ) ပပင ဆင ပြေင ား။ 

(ဂ) ပပန လည စ္စ္ ဒဆားပြေင ား။ 

၂၂။ ဝန ကက ား၏ ဆံိုားပဖတ ြေျက သည  အပပ ားအပပတ ပဖစ္ ဒစ္ရမ္ည ။ 

 

အခန််း (၉) 

အဒထဒွထ ွ

၂၃။ ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ သည  ပိုဂဂလ ကလိုပ ငန ားရှင မ္ျ ား၊ ပပည တွင ားပပည ပအဖွ ွဲ့အစ္ည ားမ္ျ ားနငှ ့် ဆ ား၊ ဆ ားထွက ပစ္စည ားက ို 

ဖက စ္ပ ထိုတ လိုပ ဒရားအတွက  တည ဆ ဥပဒေမ္ျ ားနငှ ့်အည  ဒဆ င ရွက န ိုင သည ။ 

၂၄။ ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ သည  ရရန ရှ ဒသ  လ ိုင စ္င ဒကကား၊ ရက လွန ဒကကားနငှ ့် ေဏ ဒကကားဒငတွ ို ့်က ို ဒပမ္ြေနွ  

မ္ဒပပကျန ဒငပွဖစ္ ဘ သက ့်သ ို ့် မ္ှတ ယူ၍ အရဒက က ြေရံမ္ည ။ 

၂၅။ တည ဆ ဆ ားလိုပ ငန ားဥပဒေအရ ထိုတ ပပန ြေ ့်ဒသ  နည ားဥပဒေမ္ျ ား၊ အမ္ န ့်ညွှန ကက ားြေျက နငှ ့် လိုပ ထံိုား လိုပ နည ားမ္ျ ားသည  

ဤဥပဒေနငှ ့်မ္ဆန ့်ကျင သဒရွွဲ့ ဆက လက ကျင ့်သံိုားန ိုင သည ။ 

၂၆။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌ န ားြေျက မ္ျ ားက ို  ဒဆ င ရွက န ိုင ရန  - 
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(က) ဝန ကက ားသည  လ ိုအပ ဒသ  နည ားဥပဒေမ္ျ ား၊ လိုပ ထံိုားလိုပ နည ားမ္ျ ားက ို တ ိုင ားဒေသကက ားအစ္ ိုားရအဖွ ွဲ့၏ 

သဒဘ တူည ြေျက ပဖင ့် ထိုတ ပပန န ိုင သည ။ 

(ြေ) ဝန ကက ား၏ သဒဘ တူည ြေျက ပဖင ့် ဆ ားလိုပ ငန ားဌ နြေွ သည  လ ိုအပ သဒသ  အမ္ န ့်ညွှန ကက ားြေျက မ္ျ ား က ို 

ထိုတ ပပန န ိုင သည ။ 

ပပည ဒထ င စ္ိုသမ္မတပမ္န မ္ န ိုင ငဒံတ   ဖွ ွဲ့စ္ည ားပံိုအဒပြေြေဥံပဒေအရ ကျွန ိုပ လက မ္ှတ ဒရားထ ိုားသည ။ 

 

 (ပံို) ပမ္င ့်ဒဆွ 

 ဝန ကက ားြေျြုပ  

 ရန ကိုန တ ိုင ားဒေသကက ားအစ္ ိုားရအဖွ ွဲ့ 


