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၁၃၈၄ ခုနေှ်၊ ရတာ်သလငး်လဆန်း ၇   ေက် 

(၂၀၂၂ ခုနေှ်၊ ေက်တငဘ်ာလ  ၁  ေက်) 



 

မာတိကာ 

 

စဉ ်     အ ကြောင်းအရာ               စာမျြ်ေနှာ 

၁။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ ်ော်ပပချြ်ေ                        ၁

 ၂။ အခန်း(၂) ခွင့်ပပုချြ်ေ  ျှောြ်ေထားပခင်းနှင့် ထုတ် ပးပခင်း            ၂ 

၃။ အခန်း(၃) ယမ်းတိြ်ုေ ိုင်စင်ထုတ် ပးပခင်းနှင့်  ိုင်စင်            ၁၀ 

   သြ်ေတမ်းတိးုပမှင့် ပးပခင်း 

၄။ အခန်း(၄) ခွင့်ပပုချြ်ေရရှိသူနှင့်  ိုင်စင်ရရှိသူတို့၏ တာဝန်များ           ၁၂ 

၅။ အခန်း(၅) ေျြ်ေဆီးပခင်းြုိေ ခွင့်ပပုရန်   ျှောြ်ေထားပခင်းနှင့်            ၁၇ 

   ခွင့်ပပု ပးပခင်း 

၆။ အခန်း(၆) သယ်ယူပ့ုိ ဆာင်ပခင် ုပ်ငန်း ဆာင်ရွြေပ်ခင်း            ၁၈ 

၇။ အခန်း(၇) စစ် ဆး ဆာင်ရွြေပ်ခင်း              ၂၀ 

၈။ အခန်း(၈) အ ထွ ထွ                ၂၁ 

၉။ ပုစံံ(၁)   ုပ်ငန်းခင်ွသံုး ပါြ်ေြဲွေ စတတ် သာဝတ္ထုပစ္စညး်များတင်သွင်း         ၂၄ 

   ပခင်းပပု ုပ်ရန် မှာယူမှုအတွြ်ေ ခွင့်ပပုချြ်ေ  ျှောြ်ေထားပခင်း 

၁၀။ ပုစံံ(၂)   ုပ်ငန်းခင်ွသံုး ပါြ်ေြဲွေ စတတ် သာဝတ္ထုပစ္စညး်များသယ်ယူ        ၂၆ 

   ပို့ ဆာင်ပခင်း၊ သို  ှာင်ပခင်း၊ သံုးစွဲပခင်း၊  ြေဝ်ယ်ထားရှိပခင်း 

   သ့ုိမဟုတ်  ွှဲ ပပာင်းပခင်း ဆာင်ရွြေရ်န် ခွင့်ပပုချြ်ေ  ျှောြ်ေထားပခင်း 

၁၁။ ပုစံံ(၃)   ုပ်ငန်းခင်ွသံုး ပါြ်ေြဲွေ စတတ် သာဝတ္ထုပစ္စညး်များသုိ  ှာင်        ၂၈ 

    ရးအတွြ်ေ ယမ်းတိုြ်ေ ဆာြ်ေ ုပရ်န်  ပမ နရာအတညပ်ပုချြ်ေ 

   ရရိှ ရး   ျှောြ်ေထားပခင်း 

၁၂။ ပုစံံ(၄)   ုပ်ငန်းခင်ွသံုး ပါြ်ေြဲွေ စတတ် သာဝတ္ထုပစ္စညး်များသုိ  ှာင်        ၃၀ 

    ရးအတွြ်ေ ယမ်းတိုြ်ေ ိုင်စင်ရရှိ ရး   ျှောြ်ေထားပခင်း 

၁၃။ ပုစံံ(၅)  ယမ်းတိြ်ုေ ိုင်စင်              ၃၂ 

၁၄။ ပုစံံ(၆)   ုပ်ငန်းခင်ွသံုး ပါြ်ေြဲွေ စတတ် သာဝတ္ထုပစ္စညး်များပပု ုပ်ပခင်း     ၃၄ 

   အတွြ်ေ ခွင့်ပပုချြ်ေ  ျှောြ်ေထားပခင်း 

၁၅။ ပုစံံ(၇)   ပါြ်ေြဲွေ စတတ် သာဝတ္တုပစ္စည်းများြုိေ ယမ်းတိုြ်ေမ ှ ုပ်ငန်းခွင်   ၃၆ 

   သ့ုိ ထုတ်ယူမှုပုစံံ 

၁၆။ ပုစံံ(၈)   ုပ်ငန်းခင်ွသံုး ပါြ်ေြဲွေ စတတ် သာဝတ္ထုပစ္စညး်များေျြ်ေဆီးပခင်း   ၃၇ 

   ြုိေ ဆာင်ရွြေရ်န် ခွင့်ပပုချြ်ေ  ျှောြ်ေထားပခင်း 

၁၇။ ပုစံံ(၉)  ဌာန/ ုပင်န်း ပါြ်ေြဲွေ စတတ် သာဝတ္ထုပစ္စည်းများ  ြေြ်ေျန်       ၃၉ 

   စာရင်း 
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ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ်အစိုးရ 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေနိ်းသိမ်းထရးဝန်ကကီးဌာန 

အမိန့်က ြောင်ြာစာအမှတ်၊ ၀၆၆/ ၂၀၂၂ 

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ထတာ်သလငး်လဆန်း   ၇   ရက် 

( ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ   ၁   ရက် ) 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းထရးဝန်ကကီးဌာနသည် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွ 

ထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများဆိုငရ်ာ ဥြထေ ြုေမ် ၃၀ ြုေ်မခွဲ (က) အရ အြ်နှငး်ေားထသာ 

လုြ်ြိုငခ်ွင့်ကို ကျင့်သံုး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပဖင့် ဤနည်းဥြထေများကို 

ေုတ်ပြန်လိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှြ့်အဓိပ္ပာယ်ကော်ငပချြေ် 

၁။ ဤနည်းဥြထေများကို လုြ်ငန်းခွင်သုံး ထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာ ဝတ္ထုြစ္စည်းများဆိုင်ရာ 

နညး်ဥြထေများ ဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥြထေများတွင်ြါရိှထသာ စကားရြ်များသည် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာ 

ဝတ္ထုြစ္စည်းများဆိုင်ရာဥြထေတွင်ြါရိှသည့်အတိုငး် အဓြိ္ပာယ်သက်ထရာက်ထစရမည်။ ေို့အပြင် 

ထအာက်ြါစကားရြ်များသည် ထဖာ်ပြြါအတိုငး် အဓြိ္ပာယ်သက်ထရာက်ထစရမည်- 

(က) ဥပကေဆိုသည်မှာ လုြ်ငန်းခွင်သုံးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများဆိုင်ရာ 

ဥြထေကို ဆိုသည်၊ 

(ခ ) ဆြ်ေစပ်ပစ္စည်းဆုိသည်မှာ ယမ်းဘီလူး၊ အမုိနီယမ်နုိက်ေရိတ် သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းခွင်သံုး 

ထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများနှင့် ဆက်စြ်အသံုးပြုရထသာြစ္စည်းများပဖစ်ပြီး 

သတ်မှတ်လိအုြ်သည့် ထြါက်ကွဲမှုအားရရိှပဖစ်ထြါ်ထစရန် အစြျ ို းပခင်း၊ အားပမှင့်ပခင်း၊ 

ကူးစက်ပခင်းများကုိ ြ့ံြုိးထဆာင်ရွက်ထြးသည့် ယမ်းထဖာက်ခဲွမှုလုြ်ငန်းသံုး ဆက်စြ် 

ြစ္စည်းများကိုဆိုသည်။ ယငး်စကားရြ်တွင ် စနက်တံအမျ ို းမျ ို း(Detonator)၊ စနက် 

ကကိုးအမျ ို းမျ ို း(Detonating Cord) ၊ ယမ်းကကိုးအမျ ို းမျ ို း(Safety Fuse)၊ ယမ်း 

ထဖာက်ခွဲစက်(Exploder)နှင် ့ အပခားတစ်ဆက်တစ်စြ်တညး်သံုးစွဲရသည့် ြစ္စည်းများ 

လည်းြါဝင်သည်၊ 
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(ဂ ) ေျြေ်ဆီးငခြ်းဆိုသည်မှာ လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများသည် 

အရည်အထသွးအားပဖင့်လည်းထကာငး်၊ ဝတ္ထုြစ္စည်းအပဖစ် တည်ရိှမှုအထနအေားအရ 

လည်းထကာင်း၊ ယုိယွင်းြျက်စီး၍ အသံုးပြုရန်မသင့်ထလျာ်သည့်အတွက် ကာကွယ်ထရး 

ဌာနထကာင်စီအမှုထဆာင်အဖဲွ့၏ အတည်ပြုချက်ပဖင့် ဖျက်ဆီးပခင်းကို ဆိုလိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ခွြ့်ငပုချြေ်က ျှောြေ်ထားငခြ်းနှြ့်ထတု်ကပးငခြ်း 

၃။ လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို တငသွ်ငး်ပခင်းပြုလုြ်ရန် မှာယူလို 

သည့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီသည် ထအာက်ထဖာ်ပြြါအချက်အလက်များနှင့် 

အတူ သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာနများမှတစ်ဆင့် ဝန်ကကီးဌာနသုိ့ ြုံစံ(၁)ပဖင့် 

ြူးတွဲထလျှောက်ေားရမည်- 

(က) အသံုးပြုမည့်လုြ်ငန်းအမည် သ့ုိမဟုတ် စီမံကိန်းအမည်၊ 

(ခ ) အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းအရွယ်အစားနှင့် ယငး်လုြ်ငန်း 

အတွက် ယမ်းဘီလးူ၊ အမုိနီယမ်နိုက်ေရိတ်နှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများ အသံုးပြုရန် 

လိအုြ်ချက်ဆိုငရ်ာ အကျ ိုးအထကကာငး်ထဖာ်ပြချက်၊ 

(ဂ ) ထဆာငရွ်က်ဆဲလုြ်ငန်းပဖစ်လျှေင် ကုန်ဆုံးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာထရးနှစ်တွင ် ယမ်းဘီလူး၊ 

အမုိနီယမ်နိုက်ေရိတ်နှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများ၏ သက်ဆိုင်ရာ နှစ်ကုန်လက်ကျန် 

စာရင်း၊ သက်ဆိုငရ်ာနှစ်အတွင်း အသံုးပြုခဲ့သည့်စာရငး်နှင့် အကျ ို းအထကကာငး် 

ထဖာ်ပြချက်၊ 

(ဃ) ထလျှောက်ေားသည့် ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွက် အသံုးပြုလိုသည့် ယမ်းဘီလူး၊ အမုိနီယမ် 

နိုက်ေရိတ်နှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများ၏ အမျ ို းအမည်၊ အမျ ို းအစား၊ အထရအတွက် 

သ့ုိမဟုတ် အတိုင်းအတာြမာဏထဖာ်ပြချက်၊ 

(င ) ေားသိုမည့်ယမ်းတိုက်တည်ထနရာနှင့် ဝင်ဆံ့ေားသိနုိုငသ်ည့် ခွင့်ပြုြမာဏ။ 

၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေ ၃ အရ ထလျှောက်ေားချက်ကုိ လက်ခံရရိှလျှေင် ထလျှောက်ေားသည့် 

လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ တင်သွင်းပခငး်ပြုလုြ်ရန် မှာယူလိုပခငး်နှင့ ်

စြ်လျဉ်း၍ စိစစ်တငပ်ြရန် စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်အား တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 
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၅။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်သည် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီက ြုံစံ(၁)နှင်အ့တူ 

ြူးတွဲထလျှောက်ေားရမည့်အချက်အလက်များ ညီညွတ်ပြည့်စုံမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ပြီး မှန်ကန်မှုရိှြါက 

ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ ဝန်ကကီးဌာနသုိ့ ပြန်လည်တငပ်ြရမည်။ 

၆။ ဝန်ကကီးဌာနသည်- 

(က) စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်၏ တငပ်ြချက်ကိုစိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ထကကာငး် 

ထတွ့ရှြိါက ယငး်ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ ြုံစံ(၁) ထလျှောက်လွှာ၊ ြူးတွဲတငပ်ြသည့် 

အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သ့ုိ ထြးြို့ရမည်၊ 

(ခ ) စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်က သတ်မှတ်ချက်နှင် ့ ညီညွတ်ပခငး်မရှိထကကာင်း သထဘာေား 

မှတ်ချက်ပဖင့်တင်ပြလာြါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီထဆာင်ရွက်ရန် ထလျှောက်ေားသူသ့ုိ 

အထကကာင်းကကားနိုင်ထရးအတွက် သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရလြု်ငန်း သုိ့မဟုတ် အစိုးရဌာန 

များသုိ့ ညွှန်ကကားရမည်။ 

၇။ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သည် နည်းဥြထေ ၆ နညး်ဥြထေခွဲ(က)အရ ဝန်ကကီးဌာနက 

ထြးြိုလ့ာထသာတငပ်ြချက်နှင့စ်ြ်လျဉ်း၍ ကာကွယ်ထရးဌာနထကာငစ်ီ၏ အမှုထဆာငအ်ဖွဲ့က တာဝန် 

ထြးအြ်ဖွဲ့စည်းေားသည့် ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီသ့ုိ 

စိစစ်တငပ်ြရန် တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၈။ ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီသည် အစိုးရဌာန၊ 

အဖဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီက ထလျှောက်ေားလာထသာ ယမ်းဘီလးူ၊ အမုိနီယမ်နိုက်ေရိတ်နှင့် 

ဆက်စြ်ြစ္စည်း အမျ ို းအစား၊ အထရအတွက်တို့ကို အရည်အထသွး၊ သတ်မှတ်စံချနိ်စံညွှန်းနှင် ့

ြညာရြ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တို့နှင့် ညီညွတ်မှု ရိှ မရိှ စိစစ်ထဆာင်ရွက်ပြီး ထတွ့ရှခိျက်ကို 

သထဘာေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သ့ုိ ပြန်လည်တငပ်ြရမည်။ 

၉။  ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သည် - 

(က) ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီ၏ စိစစ် 

ထတွ့ရိှချက်နှင့် သထဘာေားမှတ်ချက်တ့ုိကုိစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်ထကကာင်း 

ထတွ့ရှိြါက တင်သွင်းပခင်းထဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း 

သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီအား ခွင့်ပြုချက်ေုတ်ထြးမည်ပဖစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်မတိ္တူကို ဝန်ကကီး 

ဌာနသ့ုိ ထြးြို့ရမည်၊ 
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(ခ ) ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ ၊ ပဖည့်တင်း ၊ သိုထလှာင် ၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီက 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်ပခငး်မရှထိကကာငး် သထဘာေားမှတ်ချက်ပဖင့်တငပ်ြလာြါက 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီထဆာင်ရွက်ရန် ထလျှောက်ေားသူသ့ုိ ညွှန်ကကားနိုင်ထရးအတွက် 

ဝန်ကကီးဌာနသုိ့ အထကကာငး်ကကားရမည်။ 

၁၀။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရံုး(ကကည်း)မှ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်မှုမရိှထကကာင်း 

အထကကာင်းကကားလာြါက ထလျှောက်ေားသူသုိ့ အထကကာင်းကကားနိုင်ထရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ 

လုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာနများသ့ုိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီထဆာင်ရွက်ရန် ညွှန်ကကားရမည်။ 

၁၁။ နညး်ဥပဒေ ၉ နညး်ဥပဒေခွဲ(က)အရ ခွင့်ပပုချက်ရရှိသူသည် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစ 

တတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများအတွက် ကျသင့်ထငွကုိ ကာကွယ်ထရးဌာနထကာင်စီ၏ အမှုထဆာင်အဖဲွ့က 

သတ်မှတ်ေားသည့်ဌာနသ့ုိ ထြးသွင်းရန် စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၂။ နညး်ဥပဒေ ၁၁ အရ ဒငွဒပးသွငး်ပပီး လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်း 

များကုိ သယ်ယူြ့ုိထဆာင်ပခင်း၊ သုိထလှာင်ပခင်း၊ သံုးစဲွပခင်း၊ လက်ဝယ်ေားရိှပခင်း သ့ုိမဟုတ် လွှဲထပြာင်းပခင်း 

တစ်မျ ို းမျ ို းကိုပဖစ်ထစ၊ တစ်မျ ို းေက်ြို၍ပဖစ်ထစ ထဆာင်ရွက်လိုလျှေင် ြုံစံ(၂)တွင် ပြည့်စုံစွာ 

ပဖည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလုြ်ငန်း သို့မဟုတ် အစိုးရဌာနများမှတစ်ဆင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့ 

ထလျှောက်ေားရမည်။ 

၁၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေ ၁၂ အရ လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ 

သယ်ယူြိုထ့ဆာငပ်ခငး်၊ သုိထလှာင်ပခငး်၊ သံုးစွဲပခင်း၊ လက်ဝယ်ေားရှပိခငး် သ့ုိမဟုတ် လွှထဲပြာင်းပခငး် 

တစ်မျ ို းမျ ို းကိုပဖစ်ထစ၊  တစ်မျ ို းေက်ြို၍ပဖစ်ထစ ထဆာငရွ်က်ရန် ထလျှောက်ေားလာမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

စိစစ်တငပ်ြရန် စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်အား တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၁၄။  စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်သည် ထလျှောက်ေားမှုကို ထအာက်ြါအချက်အလက်များပဖင့် ပြည့်စုံ 

မှန်ကန်မှု ရိှ မရိှ စိစစ်ပြီး ထတွ့ရှခိျက်ကို သထဘာေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိပြန်လည် 

တငပ်ြရမည်-  

(က) ယမ်းတိုက်၏တည်ထနရာနှင် ့ဝငဆ်ံ့မှုြမာဏ၊ 

(ခ ) ယမ်းတိုက်အတွင်းကျန်ရှိသည့် ြစ္စည်းအမျ ို းအစား၊ အထရအတွက်နှင့် လက်ကျန် 

ြမာဏ၊ 

(ဂ ) သယ်ယူပြီးထနာက်ပဖစ်ထြါ်လာမည့် ြစ္စည်းအမျ ို းအစား၊ အထရအတွက်နှင့် ြမာဏ၊ 

(ဃ) ထငွသွငး်ချလန်မိတ္တူ။ 
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၁၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်၏တငပ်ြချက်ကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် 

ညီညွတ်မှုရှိထကကာင်းထတွ့ရိှြါက စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်၏ ထောက်ခံချက်နှင့အ်တူ ကာကွယ်ထရး 

ဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သုိ့ ထြးြိုရ့မည်။ 

၁၆။ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သည် နည်းဥြထေ ၁၅ အရ ထြးြို့လာထသာ လုြ်ငန်းခွငသ်ုံး 

ထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို သယ်ယူြို ့ထဆာင်ပခင်း၊ သိုထလှာင်ပခင်း၊ သုံးစွ ဲပခင်း၊ 

လက်ဝယ်ေားရိှပခင်း သ့ုိမဟုတ် လွှထဲပြာင်းပခငး် တစ်မျ ို းမျ ို းကိုပဖစ်ထစ၊ တစ်မျ ို းေက်ြို၍ပဖစ်ထစ 

ထဆာငရွ်က်ရန် ထြးြို့လာမှုအထြါ် စိစစ်တငပ်ြရန် ကာကွယ်ထရးဌာနထကာငစ်ီ၏ အမှုထဆာငအ်ဖွဲ့က 

တာဝန်ထြးအြ်ေားသည့် ယမ်းဘီလးူဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီသ့ုိ 

တာဝန်ထြးရမည်။ 

၁၇။ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကည်း)သည် နည်းဥြထေ ၁၂ ြါ ထလျှောက်ေားလာမှုအား 

နညး်ဥြထေ ၁၆ အရစိစစ်ပြီး ထောက်ခံလာြါက လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်း 

များ သယ်ယူြ့ုိထဆာင်ပခင်း၊ သုိထလှာင်ပခင်း၊ သံုးစဲွပခင်း၊ လက်ဝယ်ေားရိှပခင်း သ့ုိမဟုတ် လွှဲထပြာင်းပခင်း 

တစ်မျ ို းမျ ို းကိုပဖစ်ထစ၊ တစ်မျ ို းေက်ြို၍ပဖစ်ထစ ထဆာငရွ်က်ရန်ခွင့်ပြုချက်ကို ထလျှောက်ေားသူသို့ 

ေုတ်ထြးရမည်။ ခွင့်ပြုချက်မိတ္တူတစ်ထစာငစ်ီကို ဝန်ကကီးဌာနသုိ့ ထြးြိုရ့မည်။ 

၁၈။ ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီသည် နညး်ဥြထေ ၁၇ 

အရ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိေားသူအား ေြ်ဆင်ခ့ွင့်ပြုချက်ဆက်လက် 

ေုတ်ထြးရမည်။  

၁၉။  နညး်ဥြထေ ၁၇ အရ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူသည်- 

(က) သယ်ယူပိုဒ့ောငရ်န်ေုတ်ယူမည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်း 

များကို ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)က တာဝန်ထြးအြ်ေားထသာ ယမ်းဘီလူး 

ဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီမှ ေုတ်ယူခွင်ပ့ြုသည့် 

သက်ဆိုငရ်ာ တြ်ရငး် သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံ သ့ုိမဟုတ် ေုတ်ယူရန် 

သတ်မှတ်ထြးသည့်ထနရာတွင် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေုတ်ယူနိုင်ထရး စီစဉ် 

ထဆာငရွ်က်ရမည်၊ 

(ခ ) ပြည်ြမှတင်သွင်းသည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို 

ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)က တာဝန်ထြးအြ်ေားထသာ ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ 

ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီက သယ်ယူြိုထ့ဆာင်ရန် ေုတ်ယူ 

ခွင့်ပြုသည့် သတ်မှတ်ထနရာတွင် ေုတ်ယူနိုင်ထရး စီစဉ်ထဆာငရွ်က်ရမည်၊ 
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(ဂ ) သယ်ယူပိုဒ့ောငရ်န် ေုတ်ယူခွင့်ရရိှထသာ လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာ 

ဝတ္ထုြစ္စည်းများကို ရှငး်လင်းသယ်ထဆာင်ရန်နှင့် လမး်ခရီးလုခံခုံထရးထဆာငရွ်က်ထြး 

နိုငရ်န် ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်) သ့ုိမဟုတ် ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် 

ပြည်ေဲထရးဝန်ကကီးဌာနတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနမှ 

တစ်ဆင့် တငပ်ြထဆာငရွ်က်ရမည်၊ 

(ဃ)  လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို နည်းဥြထေခွဲ(က) နှင် ့(ခ) 

တို့ြါ သက်ဆိုင်ရာေုတ်ထြးသည့်ထနရာမှ ေုတ်ယူရာတွင ် ထအာက်ြါအထောက် 

အေားများ တငပ်ြထဆာငရွ်က်ရမည်- 

(၁) ကာကွယ်ထရးဦးစီးချု ြ်ရံုး(ကကည်း)၏ ြစ္စည်းေုတ်ယူပခင်းနှင့်သယ်ယူြ့ုိထဆာင်ပခင်း 

ထဆာငရွ်က်ရန် ခွင့်ပြုချက်၊ 

(၂) ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရး ဆြ်ထကာ်မတီ၏ 

ြစ္စည်းေုတ်ထြးရန် ေြ်ဆင်ခ့ွင့်ပြုချက်၊ 

(၃) ြစ္စည်းေုတ်ယူရန် ကိုယ်စားလှယ်ပဖင့် တာဝန်ထြးအြ်ေားသည့် အထောက် 

အေား။ 

(င ) နည်းဥြထေခွဲ(ဂ)အရ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကည်း) သို့မဟုတ် ပြည်ေဲထရး 

ဝန်ကကီးဌာနက ခွင့်ပြုသည့် လမ်းခရီးလံုခခုံထရးအတွက် သတ်မှတ်ထနရာမှလံုထလာက်ထသာ 

အထစာင့်အထရှာက်ြါရိှသည့် ယာဉ်တန်းပဖင့် ေားသုိမည့်ယမ်းတိုက်သ့ုိသယ်ယူရမည်။ 

၂၀။  လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ သုိထလှာငထ်ရးအတွက် ယမ်းတိုက် 

ထဆာက်လုြ်ရန် ထပမထနရာအတည်ပြုချက်ရရှိလိုသည့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစညး် သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီ 

သည်ခွင် ့ပြုချက်ရရှိရန် ြု ံစံ(၃)ပဖင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလုြ်ငန်း သို့မဟုတ် အစိုးရဌာနများမှ 

တစဆ်င့ ်ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ ထအာက်ြါအချက်အလက်များနှင့်အတူ ထလျှောက်ေားရမည် - 

(က) ယမ်းတိုက်ထဆာက်လုြ်ရန် ထပမထနရာအတည်ပြုချက်ရယူလိုသည့် တိုငး်ထေသကကီး 

သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်၊ ခရိုင၊် ပမို့နယ်၊ ရြ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ထကျးရွာအြု်စုအမည်နှင့် 

လိြ်စာ၊ 

(ခ ) အသုံးပြုလိုသည့် ထပမထနရာနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ခွင့်ပြုချက် အထောက်အေား၊ 

တည်ထနရာပြထပမြုံနှင့် အကွက်ချထပမြုံ၊ 
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(ဂ ) သက်ဆိုငရ်ာတိုင်းစစ်ဌာနချုြ်၏ ထောက်ခံချက်၊ 

(ဃ) ၂၄ နာရီလုခံခုံမှုအတွက် တာဝန်ယထူဆာငရွ်က်မှုအထပခအထန၊ လုခံခုံမှုထြးနိုငထ်ကကာငး် 

ထောက်ခံချက်။ 

၂၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နညး်ဥြထေ ၂၀ အရ ထလျှောက်ေားချက်ကိုလကခ်ံရရိှလျှေင် ယမ်းတိုက် 

ထဆာက်လုြ်ရန် ထပမထနရာအတည်ပြုချက်ထလျှောက်ေားသည့်ကိစ္စရြ်ကို စိစစ်တင်ပြရန် 

စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်အား တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၂၂။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်သည် နညး်ဥြထေ ၂၀ ြါ အချက်အလက် အထောက်အေားများကို 

သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့ ညီညွတ်မှု ရိှ မရှိ စိစစ်ထဆာင်ရွက်ပြီး ထတွ့ရှခိျက်ကို သထဘာေားမှတ်ချက် 

နှင့အ်တူ ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိပြန်လည်တင်ပြရမည်။ 

၂၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည်- 

(က) နညး်ဥြထေ ၂၂ အရ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်၏တငပ်ြချက်ကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက် 

နှင့်ညီညွတ်ထကကာင်းထတွ့ရှိြါက ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ ထလျှောက်ေားသည့် 

အချက်အလက်အထောက်အေားတို့ကို ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကည်း)သ့ုိ ထြးြို့ 

ရမည်၊ 

(ခ ) သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ပခင်းမရိှထကကာင်း သထဘာေားမှတ်ချက်ပဖင့် တင်ပြလာြါက 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီထဆာင်ရွက်ရန် ထလျှောက်ေားသူသ့ုိ အထကကာငး်ကကားနိုငထ်ရး 

အတွက် သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရလြု်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာနများသို့ ညွှန်ကကားရမည်။ 

၂၄။ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သည် နည်းဥြထေ ၂၃ နညး်ဥြထေခွဲ(က)အရ ဝန်ကကီး 

ဌာနကထြးြို့လာထသာ ယမ်းတိုက်ထဆာက်လုြ်ရန် ထပမထနရာအတည်ပြုချက် ထလျှောက်ေားပခငး်ကို 

စိစစ်တငပ်ြရန် ယမ်းတိုက်ထပမထနရာထရွးချယ်ထရးအဖဲွ့ကို တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၂၅။ ယမ်းတိုက်ထပမထနရာထရွးချယ်ထရးအဖဲွ့သည် ယမ်းတိုက်ထဆာက်လုြ်ရန် အတညပ်ြုလိုသည့် 

ထပမထနရာသ့ုိ ကွငး်ဆငး်စစ်ထဆးပြီး ထတွ့ရှခိျက်ကို သထဘာေားမှတ်ချက်နှင်အ့တူ ကာကွယ်ထရး 

ဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သုိ့ တငပ်ြရမည်။ 

၂၆။ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သည် ယမ်းတိုက်ထဆာက်လုြ်ရန် ထလျှောက်ေားသည့်    

ထပမထနရာနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ယမ်းတုိက်ထပမထနရာထရွးချယ်ထရးအဖဲွ့၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်ထကကာင်း 

စိစစ်တငပ်ြချက်ကိုအတည်ပြုပြီး သထဘာေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ဝန်ကကီးဌာနသို့ထြးြို့ရမည်။ 
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၂၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နညး်ဥြထေ ၂၆ အရ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)က အတညပ်ြုထသာ 

ထပမထနရာတွင် ယမ်းတိုက်ထဆာက်လုြ်ထရးအတွက် ထလျှောက်ေားသူသို ့ အထကကာင်းကကားရန် 

စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်အား ညွှန်ကကားရမည်။ 

၂၈။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်သည် နညး်ဥြထေ ၂၇ အရ ဝန်ကကီးဌာန၏ ညွှန်ကကားချက်ရရိှလျှေင် 

ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)က စိစစ်အတည်ပြုထသာထပမထနရာ၌ သတ်မှတ်သည့်အဂဂါရြ်များ 

နှင်အ့ညီ ယမ်းတိုက်ထဆာက်လုြ်ရန် ထလျှောက်ေားသူသ့ုိ ညွှန်ကကားနိုင်ထရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာနများသို့ အထကကာငး်ကကားရမည်။ 

၂၉။ (က) လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများပဖစ်သည့် အမုိနီယမ်နုိက်ေရိတ်ကုိ 

ထြါက်ကွဲမှုပဖစ်ထြါ်ထစရန် ပြုပြင်စီမံထဆာင်ရွက်ပခင်းကိုပဖစ်ထစ၊ အရည်အထသွး 

မပြည့်မီ မထကာငး်မွန်ထတာ့သည့် ယမ်းဘီလူးတစ်မျ ို းမျ ို းကို လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲ 

ထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းအပဖစ် အသုံးပြုနိ ုင်ရန် အရည်အထသွးပမှင် ့တင်ပြုပြင် 

ထြါငး်စြ်ပခငး်ကိုပဖစ်ထစ၊ အစြျ ို းထဖာက်ခွဲမှုအပဖစ်အသံုးပြုသည့် စနက်တံအမျ ို းမျ ို း၊ 

ယမ်းကကိုးအမျ ို းမျ ို း ပြုလြု်ပခင်းကိုပဖစ်ထစ ထဆာငရွ်က်လိုသည့် အစိုးရဌာန၊ အဖဲွ့ 

အစည်း သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီသည် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစုိးရဌာနများ 

မတှစ်ဆင့ ်ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ ြုံစံ(၆) ပဖင့် ထလျှောက်ေားရမည်၊ 

(ခ ) နညး်ဥြထေခွဲ(က)အရ ြုံစံ(၆)ပဖင့်ထလျှောက်ေားရာတွင် ထအာကြ်ါအချက်အလက် 

များကိုြါ ထဖာ်ပြရမည် - 

(၁) ပြုလုြ်လုိသည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်း အမျ ိုးအမည်၊ 

အမျ ို းအစား၊ အထရအတွက်နှင် ့ ပြုလုြ်ထဆာငရွ်က်လိုသည့် အထကကာငး်ကိစ္စကို 

ရှင်းလငး်ထဖာ်ပြရန်၊ 

(၂) အသံုးပြုလိုသည့် လုြ်ငန်းထနရာ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းတည်ထနရာနှင် ့ ရှင်းလင်း 

ဖယ်ရှားထဆာငရွ်က်လိုသည့် လုြ်ငန်းြမာဏ၊ 

(၃) လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ တင်သွင်းပခငး်အတွက် 

ခွင့်ပြုချက်ရရိှခဲ့သည့် ရက်စွဲနှင် ့အထောက်အေား၊ 

(၄) ယမ်းတိုက်အတွင်းေားသုိသည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထု 

ြစ္စည်း အမျ ို းအမည်နှင် ့လက်ကျန်အထရအတွက်၊ 

(၅) ပြုလုြ်ပခငး်ကို ထဆာငရ်ွက်မည့်အစီအစဉ်။ 
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၃၀။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေ ၂၉ နည်းဥြထေခွဲ(က)အရ ထလျှောက်ေားချက်ကို လက်ခံ 

ရရိှလျှေင ် ထလျှောက်ေားသည့် လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ ပြုလုြ်ပခင်း 

ကိစ္စရြ်ကို စိစစ်တငပ်ြရန် စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်အား တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၃၁။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်သည် ထလျှောက်ေားလာသည့် လုြ်ငန်းခွငသ်ုံးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာ 

ဝတ္ထုြစ္စည်းများ ပြုလုြ်ပခငး်ထလျှောက်ေားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်မှု ရိှ မရှိ စိစစ်ပြီး 

ထတွ့ရှခိျက်ကို သထဘာေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ ပြန်လည်တငပ်ြရမည်။ 

၃၂။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေ ၃၁ အရ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်၏ တငပ်ြချက်ကိုစိစစ်ပြီး- 

(က) သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ထကကာင်းထတွ့ရှြိါက နညး်ဥြထေ ၂၉ နညး်ဥြထေခွဲ(ခ)ြါ 

အထောက်အေားများနှင့်အတူ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သ့ုိ ထြးြိုရ့မည်၊ 

(ခ ) သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ပခင်းမရှိထကကာင်းထတွ့ရှိြါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ 

ထဆာငရွ်က်ရန် ထလျှောက်ေားသူသို့ အထကကာငး်ကကားနိုင်ထရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာနများသို့ ညွှန်ကကားရမည်။ 

၃၃။ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရံုး(ကကည်း)သည် ဝန်ကကီးဌာနက နည်းဥြထေ ၃၂ နည်းဥြထေခဲွ(က)အရ 

ထြးြ့ုိလာထသာ လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ ပြုလုြ်ပခင်းကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

ကာကွယ်ထရးဌာနထကာငစ်ီ၏ အမှုထဆာငအ်ဖွဲ့က တာဝန်ထြးဖွဲ့စည်းေားသည့် ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ 

ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီသ့ုိ စိစစ်တငပ်ြရန် တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၃၄။ ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီသည် နည်းဥြထေ ၃၃ အရ 

တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရလျှေင် စိစစ်ပြီးသတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ထကကာင်းထတွ့ရိှြါက သထဘာေား 

မှတ်ချက်နှင့်အတူ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

၃၅။ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သည် နည်းဥြထေ ၃၄ အရ တငပ်ြချက်ကို လိအုြ်သည်များ 

စိစစ်ပြီး လုြ်ငန်းခွင်သုံးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ ပြုလုြ်ပခင်းကိုထဆာင်ရွက်ရန် 

ထလျှောက်ေားသူသို့ ခွင့်ပြုချက်ေုတ်ထြးရမည်။ ခွင့်ပြုချက်မိတ္တူတစ်ထစာငက်ို ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ ထြးြို့ 

ရမည်။ 
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အခန်း(၃) 

“ယမ်းတိုြေ်” ုိြစ်ြ်ထုတ်ကပးငခြ်းနှြ့်  ိုြ်စြ်သြေ်တမ်းတိုးငမြှ့်ကပးငခြး် 

၃၆။ နည်းဥပဒေ ၂၈ အရ ယမ်းတိုက်ထဆာက်လုြ်ရန် အထကကာင်းကကားစာရရှိပြီးသူသည် 

နညး်ဥြထေ ၂၆ နငှ့်အညီ စိစစ်အတညပ်ြုေားထသာထပမထနရာ၌ သတ်မှတ်သည့်အဂဂါရြ်များနှင့်အညီ 

ယမ်းတိုက်ကို အချနိ်မီပြီးစီးထအာင် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာက်လုြ်၍ ပြီးစီးြါက လိငုစ်ငရ်ရိှထရး 

အတွက် စစ်ထဆးထရးအရာရှိချုြ်ေံ ြုံစံ(၄)ပဖင့် ထလျှောက်ေားရမည်။  

၃၇။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချု ြ်သည် နည်းဥြထေ ၃၆ အရ လုိင်စင်ထလျှောက်ေားသူ၏ ထလျှောက်ေားချက် 

ကိုလက်ခံရရိှလျှေင ် စစ်ထဆးထရးအရာရိှများြါဝင်ထသာအဖဲွ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ထြး၍ ထဆာက်လုြ် 

ေားထသာယမ်းတိုက်အား ထအာက်ြါ သတ်မှတ်ေားထသာအဂဂါရြ်များနှင့် ညီညွတ်ပခငး် ရှိ မရိှ 

ကွငး်ဆငး်စစ်ထဆးထစရမည်- 

(က) ထပမကတုတ် သတ်မှတ်အပမင့်ရိှမှု၊ 

(ခ ) ခခံစည်းရိုး (၂)ေြရိှ်မှု၊ 

(ဂ ) တံခါး (၂)ေြ်ရိှမှု၊ 

(ဃ) Layout Plan ြုံစံြါအတိုငး် တည်ထဆာက်ေားရှိမှု၊ 

(င ) Sun Shade တြ်ဆင်ေားရှမိှု၊ 

(စ ) ထလဝင်ထလေွက်ထြါက်တွင် သံဇကာအမာတြ်ဆင်ေားရိှမှု၊ 

(ဆ) ထရနုတ်ထပမာင်း ထဖာက်လုြ်ေားရှမိှု၊ 

(ဇ ) မိုးကကိုးလွှဲ တြ်ဆင်ေားရိှမှု၊ 

(ဈ ) သာမိုမီတာနှင့် ဟိုက်ဂရိုမီတာ တြ်ဆင်ေားရိှမှု၊ 

(ည) မီးတားလမ်း ထဆာင်ရွက်ေားရိှမှု၊ 

(ဋ ) မီးထဘးကကိုတငက်ာကွယ်ထရး သတိထြးဆိုင်းဘုတ်ေားရိှမှု၊ 

(ဌ ) အမုိနီယမ်နိုက်ေရိတ် ေားသိုမည့်ယမ်းတိုက်မှအြ ကျန်လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲ 

ထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ ေားသုိမည့် ယမ်းတိုက်များ၏အမိုးကို ကွန်ကရစ် 

ထလာငး်ေားရှမိှုနှင့် ယင်းကွန်ကရစ်အမုိးထြါ်တွင် သွြ်မုိးပြုလုြ်ေားရှိမှု၊ 
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(ဍ )  အမုိနီယမ်နိုက်ေရိတ်ေားသိမုည့် ယမ်းတိုက်၏အမုိးကို သွြ်မိုးပဖင့်ပြုလုြ်၍ ထလဝင၊် 

ထလေွက်ထကာငး်မွန်ထစထရးနှင် ့ ယမ်းတိုက်၏ ေုြ်၊ ထလျှောက်၊ ေိုငး်၊ ပမှား တို့ကို 

သံေည်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် သံမဏိေည်ြစ္စည်းများနှင့် တည်ထဆာက်ေားရှိမှု၊ 

(ဎ ) ယမ်းဘီလူးနှင့် စနက်တံ(Detonator)ကို ယမ်းတိုက်တစ်ခုတည်းတွင် ေားရိှြါက 

ယမ်းဘီလူးေားသုိမည့်အခန်းနှင့် စနက်တံ(Detonator) ေားသုိမည့်အခန်းအကကားတွင် 

လုထံလာက်ထသာ ထလဟာနယေ်ားရှိမှု၊ 

(ဏ) မီးထဘးလုံခခုံထရး စစ်ထဆးထောက်ခံချက်(Fire Safety Certificate) ရရိှေားမှု။ 

၃၈။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်သည် - 

(က) နည်းဥြထေ ၃၇ ြါ သတ်မှတ်ေားထသာ အဂဂါရြ်များနှင့် ညီညွတ်ပခင်းရှိသည့် 

ယမ်းတိုက်ကို ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချက်ပဖင့် ထလျှောက်ေားသူအား လိငုစ်င်ကို 

ပုံစ(ံ၅)ပြင် ့ေုတ်ထြးရမည်၊ 

(ခ ) သတ်မှတ်ထသာအဂဂါရြ်များနှင့် ညီညွတ်ပခငး်မရိှသည့် ယမ်းတိုက်ကို ပြင်ဆင်ပခငး်၊ 

ပြုပြငထ်ဆာင်ရွက်ပခငး်များပြုလုြ်ရန် ထလျှောက်ေားသူအား ညွှန်ကကားရမည်။ 

၃၉။ လိုင်စင်သက်တမ်းသည် နည်းဥြထေ ၃၈ နည်းဥြထေခွဲ(က)အရ စတင်ေုတ်ထြးသည့် 

ရက်ထန့မှ တစ်နှစ်ပဖစ်သည်။ လိုငစ်င်ရရိှသူသည် တစ်နှစ်အတွက် ထြးထဆာင်ရမည့်လိုငစ်င်ထကကးမှာ 

ထငွကျြတ်စ်သိန်းပဖစ်သည်။ 

၄၀။ လိငုစ်ငရ်ရိှသူသည် လိုင်စင်ခွင်ပ့ြုေားသည့် ယမ်းတိုက်၌ လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ် 

ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ သိုထလှာင်ပခင်းလုြ်ငန်းကို ဆက်လက်ေားရှိအသုံးပြုလိုြါက သက်တမ်း 

မကုန်ဆုံးမီ ရက်ထြါင်း ၃၀ ကကိုတင၍် သက်တမ်းတိုးပမှင့်ထြးရန် စစ်ထဆးထရးအရာရှိချုြ်ေံ 

ထလျှောက်ေားနိုင်သည်။ 

၄၁။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်သည် နညး်ဥြထေ ၄၀ အရ သက်တမ်းတိုး ထလျှောက်ေားချက်ကို 

ရရိှလျှေင ် ထလျှောက်ေားသူ၏ ယမ်းတိုက်ကို စစ်ထဆးထရးအရာရိှများြါဝငထ်သာအဖွဲ့ပဖင့် ကွငး်ဆင်း 

စစ်ထဆးထစပြီး ထအာက်ြါအတိုင်း ထဆာငရွ်က်ရမည်- 

(က) နညး်ဥပဒေ ၃၇ ပါ သတ်မှတ်အဂဂါရြ်များနှင့် ညီညွတ်ထကကာငး်ထတွ့ရှိလျှေင ် ဝန်ကကီး 

ဌာန၏ သထဘာတူညီချက်ပဖင့် ထလျှောက်ေားသူအား လုိင်စင်သက်တမ်းတုိးပမှင့်ထြးရန်၊ 
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(ခ ) ပြငဆ်င်ပခငး်၊ ပြုပြငပ်ခငး်များ ထဆာငရွ်က်ရန်လိုအြ်ထကကာငး် စစ်ထဆးထတွ့ရှရိြါက 

လိအုြ်ချက်များကိုထဆာငရွ်က်ထစရန်နှင့် ထဆာင်ရွက်ပြီးစီးြါက ပြန်လည်တငပ်ြထရး 

အတွက် ညွှန်ကကားရန်၊ 

(ဂ ) နညး်ဥြထေခွဲ(ခ)အရ တငပ်ြမှုအားပြန်လည်စစ်ထဆးပြီး ညီညတွ်ထကကာငး်ထတွ့ရှလိျှေင ်

နညး်ဥြထေခွဲ(က)နှင့အ်ညီ လိုငစ်င်သက်တမ်းတိုးပမှင့်ထြးရန်။ 

၄၂။ သက်တမ်းတိုးကာလအတွက် ထြးထဆာင်ရမည့်လိုင်စင်ထကကးမှာ တစ်နှစ်လျှေင ် ထငွကျြ် 

တစ်သနိ်း ပဖစ်သည်။ 

အခန်း(၄) 

ခွြ့်ငပုချြေ်ရရိှသူနှြ့်  ိြု်စြ်ရရိှသူတို့၏ တာဝန်များ 

၄၃။ ခွင့်ပြုချက်ရရိှသူသည် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကုိ နည်းဥြထေ ၃၈ 

နညး်ဥြထေခွဲ(က)အရ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်က လိငုစ်ငေ်ုတ်ထြးေားထသာ ယမ်းတိုက်အတွင်း 

ေားသိုရာတွင ်ထအာက်ြါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ေားရှိရမည် - 

 (က) လိငုစ်ငြ်ါ ခွင့်ပြုြမာဏအေိသာ ေားသိုရန်၊ 

(ခ ) ထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်း အမျ ို းအမည်၊ အမျ ို းအစားနှင် ့ အထရအတွက်ကိ ု

ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာစစ်ထဆးပြီးမှ ေားသုိရန်၊ 

(ဂ ) စနက်တံ(Detonator)ကို ယမ်းတိုက်တွငး်၌ သီးပခားအခန်းခွဲ၍ေားရှိရန်နှင့် အပခား 

မည်သည့်ယမ်းဘီလးူနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများနှင့်အတူ သုိထလှာင်ေားရိှပခငး်မပြုရန်၊ 

(ဃ) ထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို ထအာက်ခံသစ်မာတုံးခငး်ေားထသာအခင်း 

(Dun-nage)ထြါ်တွင ်ေားရှရိန်နှင့် အခန်းနံရံမှအနညး်ဆုံး (၃)ထြခွာ၍ ေားရှရိန်၊ 

(င ) ြစ္စည်းအမျ ို းအစား၊ အစုအြုံအလုိက် တစ်မျ ို းချင်းစီ၏ စာရငး်ကတ်ပြားပြုစုေား 

ရိှရန်နှင့် အေုတ်/ အသွငး်ပြုလုြ်သည့်အခါတိုငး် စာရင်းကတ်ပြား၌ အနုတ်/ အသွငး် 

ပြုလုြ်ထဆာငရွ်က်ရန်၊ 

(စ ) ဦးစွာသုိထလှာင်ေည့်သွင်းေားရှိသည့်ြစ္စည်းများကို ဦးစွာေုတ်ယူသံုးစွဲထစသည့်စနစ် 

ကျင့်သံုးရန်၊ 
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(ဆ) ယမ်းတိုက်ရိှအခန်းတိုင်းတွင် အြူချနိ်တိုငး်ကိရိယာ(သာမိုမီတာ)နှင် ့ စိုေိငုး်ဆတိုငး် 

ကိရိယာ(ဟိုက်ဂရိုမီတာ) ေားရိှရန်နှင့် မှတ်တမ်းထရးသွငး်ေားရှိရန်၊ 

(ဇ ) ယမ်းတိုက်၌ မှတ်တမ်းစာအုြ်ေားရိှရန်နှင့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် 

ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရိှသူများက ယမ်းတိုက်သ့ုိစစ်ထဆးသည့်အခါတိုငး် စာရငး် 

လက်ကျန်နှင့် ယမ်းတိုက်ရိှ ထပမပြင်လက်ကျန် ကွာပခားမှု ရိှ မရိှ စစ်ထဆး၍ စစ်ထဆး 

ထတွ့ရှခိျက်ကို မှတ်တမ်းစာအုြ၌် ထရးသွင်းေားရှိရန်၊ 

(စျ ) ယမ်းတုိက်တံခါးအား ထသာ့နှစ်လံုးခတ်သည့်စနစ်ပဖင့်ထဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ထသာ့တစ်လံုး၏ 

ထသာတ့ံကို ယမ်းတိုက်လိငုစ်ငရ်ရိှသူ သ့ုိမဟုတ် ၎င်း၏ တာဝန်ခံကိုယ်စားလှယ်ေံ 

တွင်ေားရိှပြီး ကျန်ထသာ့တစ်လံုး၏ထသာ့တံကုိ လံုခခုံထရးတာဝန်ယူသည့်သက်ဆုိင်ရာ 

လုခံခုံထရးတြ်ဖွဲ့တွင်ေားရိှရန်၊ နှစ်ဦးစုံညီမှ ထသာ့များကို ြူးတွဲ ဖွင့်/ ြိတ် သည့်စနစ် 

ကျင့်သံုးရန်၊ 

(ည) ြူပြင်းထပခာက်ထသွ့၍ အြူချနိ်ပမင့်ထသာရာသီတွင် လုံခခုံထရးအစီအမံေားရှိ၍ 

အနည်းဆုံး တစ်ြတ်လျှေင် တစ်ကကိမ် ယမ်းတိုက်တံခါးများကို တစ်နာရီခန့်ဖွင်၍့ 

အြူရိှန်ထလျာ့ကျထရး ထဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဋ ) ယမ်းတိုက်အတွင်း ကကက်၊ ပခနှင် ့အင်းဆက်ြိုးမွှားများမရိှထစထရး ထဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဌ ) ယမ်းတုိက်နှင့်စြ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စအဝဝကုိ လုိင်စင်ရရိှသူက တာဝန်ယူထဆာင်ရွက်ရန်။ 

၄၄။ လိငုစ်ငရ်ရိှသူသည် ယမ်းတိုက်ကိ ု ထဘးကငး်လုခံခုံရန်နှင့် မီးထဘးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းရန် 

အတွက် ထအာက်ြါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ေားရိှရမည်- 

(က) ယမ်းတိုက်ကို ၂၄ နာရီလုခံခုံမှုရိှထစထရးအတွက် လုခံခုံထရးအထစာင့်ေားရိှရန်၊ 

(ခ ) ယမ်းတိုက်တစ်လုးံချင်းစီ၏ ြတ်လည်တွင် အနည်းဆုံး ၇ ထြအပမင့်ရိှ သံဆူးကကိုး 

(၂)ေြ ် ခခံစည်းရိုးကာရံေားရိှရန်နှင် ့ ၎င်းအထြါ်တွင် ၄၅ ေီဂရီထစာငး်၍ သံဆူးကကိုး 

တန်းများ တြ်ဆင်ေားရန်၊ 

(ဂ ) ယမ်းတိုက်စည်းရိုးတွင် အဝင်အေွက် ပြုလုြ်နိုင်ထသာ တံခါးေားရိှရန်နှင့် ထသာခ့တ် 

ေားရိှနိုင်ထရးထဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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(ဃ) ယမ်းတိုက်ြတ်လည် ထြ(၁၀၀)အကွာအတွင်း ပမက်၊ ချုံများမရှိထစထရး ရှင်းလင်းေား 

ရိှရန်နှင့် စည်းရိုးအပြင်၌ မီးတားလမ်းများ ထဖာက်လုြ်ေားရှိရန်၊ 

(င ) ယမ်းတုိက်တွင် မီးပငိမ်းသတ်ရန် လံုထလာက်ထသာထရြမာဏရိှသည့် မီးသတ်ထရကန်နှင့် 

မီးထဘးလုံခခုံထရးဆိုင်ရာြစ္စည်းကိရိယာများ အပြည့်အစုံေားရိှရန်၊ 

(စ ) ယမ်းတိုက်၌ ေည့်သွင်းပခင်း၊ ေုတ်ယူပခငး်ပြုလုြ်ရာတွင် မီးပခစ်နှင့် မီးထလာင် 

ထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ လုးံဝ ယူထဆာင်လာပခငး်မရိှထစရန် တားပမစ်ပခငး်၊ 

စစ်ထဆးကကြ်မတ်ပခင်းတို့ ထဆာငရွ်က်ရန်၊ 

(ဆ) ယမ်းတိုက်စည်းရိုးအဝင်နှင် ့ ပမငသ်ာထသာထနရာများတွင် မီးထဘးအန္တရာယ် သတိထြး 

နှိုးထဆာ်ချက် ဆိုင်းဘုတ်များေားရိှရန်။ 

၄၅။ (က) လိငုစ်ငရ်ရိှသူသည် လိုငစ်င်ရယမ်းတိုက်၌ လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာ 

ဝတ္ထုြစ္စည်းများကုိ ေည့်သွင်းေားသုိပခင်းနှင့် ေုတ်ထြးပခင်းတ့ုိကုိ ကကီးကကြ်ထဆာင်ရွက် 

ရန်အတွက် တာဝန်ခံတစ်ဦးနှင် ့ေုတိယတာဝန်ခံတစ်ဦး ေားရိှတာဝန်ထြးရမည်၊ 

(ခ ) နည်းဥြထေခွဲ(က)အရ တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသူသည် ယမ်းတိုက်အတွင်းသို ့  

လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ ေည့်သွင်းပခင်းနှင့် ယမ်းတုိက် 

အတွင်းမ ှ လုြ်ငန်းအသုံးပြုရန်ေုတ်ထြးပခငး်တို့ကို စိစစ်ပြီးမှ တာဝန်ယူလက်မှတ် 

ထရးေိးုပခင်း၊ စီမံကကီးကကြ်ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုရန်နှင် ့  တာဝန်ခံမရှိမှသာ ေုတိယ 

တာဝန်ခံက တာဝန်ခံကိုယ်စား လက်မှတ်ထရးေိုးပခင်း၊ တာဝန်ယူ စီမံကကီးကကြ်ပခင်း 

တို့ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင်အ့ညီ ထဆာင်ရွက်ထစရန်ပဖစ်သည်။ 

၄၆။ နညး်ဥြထေ ၄၅ နည်းဥြထေခွဲ(က)အရ တာဝန်ထြးအြ်ေားသည့်တာဝန်ခံသည် ယမ်းတိုက် 

အတွင်း သုိထလှာင်ေားရိှထသာ လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကုိ လုြ်ငန်းခွင် 

အသုံးပြုရန် ြုံစံ(၇)ပဖင့် ေုတ်ယူခွင် ့ထတာင်းခံမှုကို ထအာက်ြါသတ်မှတ်ချက်နှင် ့အညီ စိစစ် 

ထဆာငရွ်က်ပြီး ေုတ်ထြးရမည်- 

(က) လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်း ေုတ်ထြးသူက ထတာငး်ခံသည့် 

ေုတ်ယူခွင့် သတ်မှတ်ြုံစံတွင် ပဖည့်သွငး်ေားရှိသည့် အမျ ို းအမည်၊ အမျ ို းအစားနှင့် 

အထရအတွက်ကို မှန် မမှန် စိစစ်အတည်ပြုရန်နှင့် မှန်ကန်ြါက ခွင့်ပြုထကကာငး် 

လက်မှတ်ထရးေိုးေုတ်ထြးရန်၊ 
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(ခ ) ေုတ်ယူခွင့်သတ်မှတ်ြံုစံထြါ်တွင် ေုတ်ယူသူအား ဆက်လက်လက်မှတ်ထရးေုိးထစရန်၊ 

(ဂ ) ယမ်းတိုက်တွငေ်ားရိှသည့် လယ်ဂျာစာရငး်နှင့် အစုအြုံကတ်ပြား(Stack Board & 

Stack Card) စာရင်းတွင ်ေုတ်ယူသည့် ြစ္စည်းအမျ ို းအစား၊ အမျ ို းအမည်နှင့် အထရ 

အတွက်တို့ကို ထရးသားနုတ်ြယ်ရန်၊ 

(ဃ) ေုတ်ထြးသည့်ြစ္စည်းများတွင် စနက်တံ(Detonator)၊ စနက်ကကိုး(Detonating 

Cord)နှင် ့ ယမ်းကကိုး(Safety Fuse)များြါရှိလျှေင် သီးပခားအဖုံးြိတ်ထသတ္တာပဖင့် 

ေည့်သွငး်၍ ထသာခ့တ်ေုတ်ထြးရန်၊ 

(င ) အမုိနီယမ်နိုက်ေရိတ်၊ ယမ်းဘီလူးနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများကိ ု တစ်ထြါင်းတည်း 

ေည့်သွင်းေားရှိပခင်းမပြုရန်နှင် ့ နည်းဥြထေခွဲ(ဃ)ြါအတိုင်း သီးပခားစီေားရှိ 

ေုတ်ထြးရန်။ 

၄၇။ သက်ဆုိင်ရာလုြ်ငန်းခွင်တာဝန်ခံသည် နည်းဥြထေ  ၄၆ အရ ေုတ်ယူလာထသာ လုြ်ငန်းခွင်သံုး 

ထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို လုြ်ငန်းခွငသ့ုိ် ထရာက်ရှိလျှေင် ေုတ်ယူခွင့် ြုံစံ(၇)တွင ်

ပဖည့်သွင်းေားရိှသည့် အမျ ို းအမည်၊ အမျ ို းအစားနှင့် အထရအတွက် ပြည့်စုံမနှ်ကန်ြါက လက်ခံ 

ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၄၈။  သက်ဆိုငရ်ာလုြ်ငန်းခွင်တာဝန်ခံသည် လက်ခံရရိှထသာ ထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်း 

များကို လုြ်ငန်းခွင်၌အသံုးပြုရာတွင ်ထအာက်ြါအတိုငး်စီမံထဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) လုြ်ငန်းခွငထ်ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရးသည် ြေမဦးစားထြးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ 

သတိေားအသံုးပြုထဆာငရွ်က်ရန်၊ 

(ခ ) လုြ်ငန်းခွင၌် ထဖာက်ခွဲအသံုးပြုသည့်အခါတိုင်း ပြီးပြည့်စုံထသာထြါက်ကွဲမှု ရှိ မရှိ 

စိစစ်ရန်နှင့် ထြါက်ကွဲသည့်အချက်အထရအတွက်ကို ထရတွက်မှတ်တမ်းတငပ်ခငး်၊ 

တတ်ကျွမ်းသည့်ကျွမ်းကျင်သူများအား လိကု်လံစစ်ထဆးထစပခငး်နှင့် မထြါက်ကွဲထသာ 

ယမ်းဘီလူးနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများကျန်ရိှြါက စနစ်တကျဖယ်ရှားပြီး လုြ်ငန်း 

နညး်စနစ်နှင့်အညီ ဖျက်ဆီးပခငး်ကို ဒောင်ရွက်ရန်၊ 

(ဂ ) ထဖာက်ခွဲပခင်းကို မပြုလုြ်မီတွငလ်ည်းထကာငး်၊ ထဖာက်ခွဲပခင်း ပြီးစီးသည့်အခါတွင် 

လည်းထကာငး် စညး်ကမ်းတကျအချက်ပြသည့်စနစ်ပဖင့် ကကိုတငစ်ီစဉ်သတိထြးပြီးမှ 

ထဆာငရွ်က်ရန်၊ 
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(ဃ) လုြ်ငန်းခွငအ်သံုးပြုမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လုြ်ငန်းနှင့် လုြ်ကွက်ထနရာအလိုက် မှတ်တမ်း 

ေားရိှရန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ လာထရာက်စစ်ထဆးလျှေင် မှတ်တမ်းစာအြု်နှင့်အတူ 

အစစ်ထဆးခံနိုင်ထရးအတွက် စီစဉ်ေားရှိရန်၊ 

(င ) လုြ်ငန်းခွင်ထဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ထရးအတွက် အရည်အချင်း 

ပြည့်စုံထသာ နားလည်ကျွမ်းကျင်သူများကို တိကျစွာ တာဝန်ထြးကကြ်မတ်လုြ်ကိုင် 

ထစရန်၊ 

(စ ) ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ တရားဝင်လွှဲထပြာင်းပခင်း သို ့မဟုတ် ေြ်ဆင့်ပဖန့်ထဝပခင်း 

ထဆာငရွ်က်ြါက ေိသုို့ထဆာင်ရွက်မှုအတွက် စာရငး်မှတ်တမ်းအထောက်အေားများ 

ပဖင့် သတ်မှတ်လုြ်ငန်းနည်းစနစ်နှင့်အညီ ေားရှိရန်၊ 

(ဆ) လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို မသက်ဆိုငသူ်များေံသို့ 

မထရာက်ရိှထစထရးအတွက် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မ ှတာဝန်ခံ၍ အေူးဂရုပြုကကြ်မတ် 

ထဆာငရွ်က်ရန်။ 

၄၉။ သက်ဆိုငရ်ာလုြ်ငန်းခွင်တာဝန်ခံသည် နညး်ဥြထေ ၄၇ အရ လက်ခံရရိှထသာ လုြ်ငန်းခွင်သံုး 

ထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကိုအသံုးပြုပြီး တစ်ထန့တာလြု်ငန်းပြီးဆုံးချနိ်၌ ကျန်ရှိထသာ 

လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို အမျ ို းအမည်၊ အမျ ို းအစား၊ အထရအတွက် 

စာရင်းပြုစု၍ နညး်ဥြထေ ၄၆ အရ ေုတ်ထြးသူအား ပြန်လည်အြ်နှံရန်နှင် ့ ေုတ်ယူသူသည် မူလ 

ေုတ်ယူလာထသာယမ်းတိုက်သုိ့ သတ်မှတ်ချက်နှင်အ့ညီ နည်းဥြထေ ၄၅ နညး်ဥြထေခွဲ(က)အရ 

တာဝန်ထြးအြ်သည့်တာဝန်ခံေသံို့ စနက်တံ(Detonator)၊ စနက်ကကိုး(Detonating Cord)နှင် ့

ယမ်းကကိုး(Safety Fuse)တိုက့ို သီးပခားထသတ္တာပဖင့် ထသာခ့တ်၍ ေုတ်ယူစဉ်ကဲ့သ့ုိ စနစ်တကျ 

ထန့ချင်းပြန်လည်အြ်နှံရမည်။ 

၅၀။  နညး်ဥပဒေ ၄၅ နညး်ဥပဒေခွဲ(က)အရ တာဝန်ဒပးအပ်သည့်တာဝန်ခံသည် ပြန်လည်အြ်နှံ 

သည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို တိုက်ဆိုငစ်စ်ထဆး၍ လက်ခံယူပြီး 

လက်မှတ်ထရးေိုးထြးရန်နှင် ့ ြစ္စည်းအမျ ို းအမည်၊ အမျ ို းအစားနှင် ့ အထရအတွက်များကို လယ်ဂျာ 

စာရင်းနှင့် အစုအြုံကတ်ပြား(Stack Board & Stack Card)များ၌ ပြန်လည်စာရငး်ထရးသွငး် 

ေားရိှရမည်။ 
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အခန်း(၅) 

ေျြေ်ဆီးငခြ်းြေို ခွြ့်ငပုရန်က ျှောြေ်ထားငခြး်နှြ့် ခွြ့်ငပုကပးငခြး် 

၅၁။ ခွင့်ပြုချက်ရရိှသူသည် လိငုစ်ငရ်ရိှသည့်ယမ်းတိုက်၌ သုိထလှာင်ေားရိှသည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုး 

ထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးပခငး်ကိုခွင့်ပြုရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလုြ်ငန်း 

သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာနများမှတစဆ်င့ ် ဝန်ကကီးဌာနသို့ ြုံစံ(၈)နှင့်အတူ ထအာက်ြါတို့ကို ထဖာ်ပြ၍ 

ထလျှောက်ေားရမည်- 

(က) ဖျက်ဆီးပခငး်ကိုခွင့်ပပုရန် ဒောင်ရွက်လိုသည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာ 

ဝတ္ထုြစ္စည်း အမျ ို းအမည်၊ အမျ ို းအစား၊ အထရအတွက်၊ 

(ခ ) တငသွ်ငး်ပခင်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရိှခဲ့သည့် ရက်စွဲနှင် ့ အထောက်အေား၊ ေားသိ ု

သည့်သက်တမ်းကာလ၊ 

(ဂ ) မည်သည့်အတွက်ထကကာင့် ဖျက်ဆီးပခင်းကုိထဆာင်ရွက်လုိထကကာင်း ရှင်းလင်းထဖာ်ပြချက်၊ 

(ဃ) ဖျက်ဆီးပခငး်ထဆာငရွ်က်မည့် အစီအစဉ်။ 

၅၂။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နညး်ဥြထေ ၅၁ အရ ဖျက်ဆီးပခငး်ကိုခွင့်ပြုရန် ထလျှောက်ေားချက်ကို 

လက်ခံရရိှလျှေင ် ဖျက်ဆီးပခင်းကို ဒောငရ်ွက်လိုသည့်ကိစ္စရြ်ကိ ု စိစစ်တငပ်ြရန် စစ်ထဆးထရး 

အရာရိှချုြ်အား တာဝန်ထြးရမည်။  

၅၃။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်သည် ထလျှောက်ေားလာထသာ ဖျက်ဆီးပခငး်ကို ဒောငရွ်က်လိုသည့် 

လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်မှု ရိှ မရှိ 

စစ်ထဆးထဆာငရွ်က်ပြီး ထတွ့ရှခိျက်ကို သထဘာေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

၅၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေ ၅၃ အရ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်၏ တငပ်ြချက်ကို စိစစ်ပြီး 

သတ်မတှ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ထကကာငး်ထတွ့ရှိြါက စိစစ်ချက်ကို သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက် 

အထောက်အေားများနှင့်အတူ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သ့ုိ ထြးြိုရ့မည်။ 

၅၅။ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)သည် နည်းဥြထေ ၅၄ အရ ဝန်ကကီးဌာနက ထြးြိုလ့ာထသာ 

လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးပခငး်ကို ဒောငရွ်က်ရန်ကိစ္စနှင် ့

စြ်လျဉ်း၍  ကာကွယ်ထရးဌာနထကာင်စီ၏ အမှုထဆာင်အဖဲွ့က တာဝန်ထြးဖဲွ့စည်းေားသည့် ယမ်းဘီလူး 

ဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီသ့ုိ စိစစ်တငပ်ြရန် တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 
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၅၆။ ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ ပဖည့်တင်း၊ သုိထလှာင်၊ ပဖန့်ပဖူးထရးဆြ်ထကာ်မတီသည် ကိုယ်စားလှယ် 

တစ်ဦးကုိ အဖဲွ့ထခါင်းထဆာင်အပဖစ်ထဆာင်ရွက်ထစပြီး ဝန်ကကီးဌာနနှင့်ထလျှောက်ေားသူ၏ ကုိယ်စားလှယ် 

များြါဝငထ်သာအဖွဲ့ပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးပခင်းကို 

ဒောငရွ်က်ရန် သင့် မသင့် စစ်ထဆးပြီး ဖျက်ဆီးပခငး်ဒောင်ရွက်သင့်သည့် လုြ်ငန်းခွငသ်ုံးထြါက်ကွဲ 

ထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများစာရငး်ကို ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကည်း)သ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

၅၇။ ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရံုး(ကကည်း)သည် နည်းဥြထေ ၅၆ အရ တင်ပြချက်ကုိ လုိအြ်သည်များ 

စိစစ်ပြီး ဖျက်ဆီးပခင်းဒောင်ရွက်သင့်သည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကုိ 

ကာကွယ်ဒရးဌာနဒကာငစ်ီ၏ အမှုဒောင်အြဲွ့၏အတည်ပပုချက်ပြင့် ဖျက်ဆီးပခငး်ကို ဒောငရ်ွက် 

ရမည်။ 

အခန်း (၆) 

သယ်ယူပိုက့ဆာြင်ခြး် ုပ်ြန်းကဆာြ်ရွြေ်ငခြ်း 

၅၈။ နညး်ဥြထေ ၁၇ နှင့ ် နညး်ဥြထေ ၁၈ တို့အရ လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထု 

ြစ္စည်းများ သယ်ယူြ့ုိထဆာင်ခွင့် ခွင့်ပြုချက်ရရိှသူသည် ေုတ်ယူမည့်ထနရာမှ ေားသုိမည့်ယမ်းတုိက်သ့ုိ 

သယ်ယူရာတွင ်ထအာက်ြါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိကု်နာထဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) သယ်ယူမှုကုိ ထလထကကာင်းခရီးစဉ် သ့ုိမဟုတ် ထရထကကာင်းခရီးစဉ် သ့ုိမဟုတ် ကုန်းလမ်း 

ခရီးစဉ်ပဖင့် စီစဉ်ထဆာင်ရွက်လျှေင် သီးသန့် စင်းလုံးငာှးယာဉ်များပဖင့် သယ်ယူရန်နှင့် 

ေိုသ့ုိသယ်ယူရာတွင ် သက်ဆိုငရ်ာ ပြည်ထောငစ်ုဝန်ကကီးဌာနများက စီမံခန့်ခွဲထသာ 

ဥြထေ၊ နည်းဥြထေများ၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ 

လိကု်နာထဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ခ ) စနက်တံ(Detonator)ထသတ္တာများကို ယမ်းဘီလူးထသတ္တာများ သ့ုိမဟုတ် အမုိနီယမ် 

နိုက်ေရိတ်ေည့်သွင်းေားထသာအတိ်များနှင့်အတူ ထရာထနှာသယ်ယူပခငး်မပြုရန်နှင့် 

သီးသန့်ခွဲ၍သယ်ယူရန်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ပဖင့်သယ်ယူလျှေင် သီးသန့်ယာဉ်တစ်စီးစီပဖင့် 

သယ်ယူရန်၊ 

(ဂ ) သယ်ယူမည့်ခရီးစဉ်လမး်ထကကာငး်အတွက် လုခံခုံထရးအစီအစဉ်ကို ဤနည်းဥြထေများ 

နှင်အ့ညီ ကကိုတငခ်ွင့်ပြုချက်ထတာငး်ခံမှုရရှိပြီးမှ သယ်ယူထဆာငရွ်က်ရန်နှင် ့ ခရီးစဉ် 

အစမှအဆုးံအေိ တာဝန်ခံအရာရိှအဆင့် ဝန်ေမ်း သ့ုိမဟုတ် အဆင့်တူ တာဝန်ခံ 

ကကီးကကြ်သူများြါဝငထ်သာအဖဲွ့ပဖင့် သယ်ယူရန်၊ 
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(ဃ) ြစ္စည်းများကိ ုအတင်အချ ပြုလုြ်ရာတွင် ထဘးကင်းလုခံခုံမှုရိှထစရန်နှင့် ထရမစိုထစရန် 

စီမံထဆာင်ရွက်ေားရိှရန်၊ 

(င ) သယ်ယူမည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ ေည့်သွင်းေုြ်ြုိး 

ေားသည့်ထသတ္တာထြါ်တွင် အပခားြစ္စည်းများ မေားရှိရန်နှင့် ခရီးစဉ်လမး်ထကကာင်း၌ 

သွားလာထနစဉ် ပြင်ဆင်ေုြ်ြိ ုးရန်လိုြါက တာဝန်ခံအရာရှိေံ သတင်းထြးြို ့၍ 

စနစ်တကျ ပြန်လည်ေုြ်ြိုးေားရိှရန်၊ 

(စ )  လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို ြစ်တငပ်ခငး်၊ ြစ်ချပခငး်၊ 

ြွတ်တိုက်ဆွဲယူပခငး်၊ ေုရိုက်ထဆာင်ရွက်ပခင်း မပြုလုြ်ရန်၊ 

(ဆ) သယ်ထဆာင်သည့်ယာဉ်အသီးသီးတွင် “မီးထဘးလုံခခုံထရးဆိုင်ရာြစ္စည်းကိရိယာများ” 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပြည့်စုံစွာေားရိှရန်နှင့် မီးထဘးအန္တရာယ်ပဖစ်ထစတတ်သည့် 

ြစ္စည်းများ ထရာထနှာသယ်ထဆာငသွ်ားပခငး် မပြုရန်။ 

၅၉။ ခွင့်ပြုချက်ရရိှသူသည် လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို ထမာ်ထတာ် 

ယာဉ်ပဖင့်သယ်ယူရာတွင် ထအာက်ြါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာထဆာငရွ်က်ရမည်- 

(က) ယာဉ်တန်း၏ ထရှ့ဆံုးယာဉ်နှင့် ထနာက်ဆံုးယာဉ်တွင် အနီထရာင်အလံအမှတ်အသားများ 

တြ်ဆင်ေားရှိရန်၊ 

(ခ ) ယာဉ်တန်း၌ ြါရှိထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်များထြါ်တွင် လမ်းခရီးလုံခခုံထရးအတွက် 

ခွင့်ပြုချက်ထြးေားထသာ တာဝန်ခံအရာရိှနှင့် အဖဲွ့ဝင်များသာ လိုက်ြါထစရန်နှင့် 

ခွင်ပ့ြုချက်တွင်မြါရှိသူ မည်သူမျှေလိကု်ြါထစပခင်း မပြုရန်၊ 

(ဂ ) ြစ္စည်းများတင်ထဆာင်လာသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် တစ်စီးနှင်တ့စ်စီးသည် အနည်းဆုံး 

ထြ(၃၀၀)အကွာအထဝးပဖင့် ထမာင်းနှင်ရန်၊ 

(ဃ) လမး်ခရီး၌ရြ်နားသည့် အချနိ်တွင် လုံခခုံထရးအထစာင့်အထရှာက်ပဖင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် 

များကို ထြ(၃၀၀)ခွာ၍ ရြ်နားရန်၊ 

(င ) ယာဉ်တန်းကို ခရီးစဉ်လမ်းထကကာငး်ထြါ်ရိှ ပမို့ သ့ုိမဟုတ် လူစည်ကားသည့်ထနရာတွင် 

ရြ်နားပခင်းမပြုရန်၊ 

(စ ) ခရီးလမ်းထကကာငး်၌ ညအြိ်ရြ်နားရာတွင် ခရီးစဉ်လုခံခုံထရးအစီအစဉ်ြါ သတ်မှတ် 

ထနရာတွင်သာ ရြ်နားရန်၊ 
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(ဆ) ခရီးစဉ်အား ကကီးကကြ်ထဆာင်ရွက်မည့် တာဝန်ခံအရာရိှနှင့် လုခံခုံထရးဆိုငရ်ာတာဝန် 

ယူမည့် အရာရှိတို ့သည် ယာဉ်တန်း၏ ထရှ့ဆုံးထမာ်ထတာ်ယာဉ်နှင့် ထနာက်ဆုံး 

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တို့၌ အသီးသီးလိုက်ြါရန်၊ 

(ဇ ) ယာဉ်တန်းပဖင့်ေွက်ခွာထနစဉ်တွင် လိအုြ်ချက်အရ ရြန်ားလိုလျှေင ် သတ်မှတ်ေား 

သည့် အချက်ပြသည့်နည်းစနစ်ကို ယာဉ်ထမာငး်သူများနှင့် ယာဉ်ထနာက်လိကု်များကို 

ကကိုတငအ်သိထြးေားရန်၊ 

(ဈ ) ယာဉ်တန်းအတွငး်ြါရှိသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တစ်စီးစီး စက်ချ ို ့ယွင်း၍ ရြ်နားရမည် 

ဆိုြါက ယာဉ်တန်းအား ရြ်နားမည့်အစီအစဉ်၊ ဆက်လက်ေွက်ခွာမည့်အစီအစဉ် 

တို့ကို ကကိုတင၍် ယာဉ်ထမာငး်နှင့် ယာဉ်ထမာငး်အကူတို့အား ညွှန်ကကားေားရန်။ 

အခန်း(၇) 

စစ်ကဆးကဆာြရ်ွြေ်ငခြး် 

၆၀။ လိငုစ်ငရ်ရိှသူသည် စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ် သုိ့မဟုတ် စစ်ထဆးထရးအရာရှိချုြ်က တာဝန် 

ထြးအြ်ေားထသာ စစ်ထဆးထရးအရာရိှများမှ ယမ်းတိုက်အား စစ်ထဆးပခငး်ကိုခံယူရမည်ပဖစ်ပြီး 

ယငး်သ့ုိ စစ်ထဆးပခငး်လုြ်ငန်းကိုထဆာငရွ်က်ရန် သင့်ထလျာ်ထသာ အြု်ချုြ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များကို 

စီစဉ်ထြးရမည်။ 

၆၁။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ် သ့ုိမဟုတ် စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်က တာဝန်ထြးအြ်ေားထသာ 

စစ်ထဆးထရးအရာရိှများသည် လိငုစ်ငရ်ရိှသူအား သံုးရကေ်က်မနည်းကကိုတင၍် အထကကာင်းကကား 

ပြီးထနာက် ယမ်းတိုက်အားစစ်ထဆးပခငး်ကို မည်သည့်အချနိ်တွငမ်ဆို စစ်ထဆးထဆာငရွ်က်နိုင်သည်။ 

၆၂။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ် သ့ုိမဟုတ် စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်က တာဝန်ထြးအြ်ေားထသာ 

စစ်ထဆးထရးအရာရိှများသည် ယမ်းတိုက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ထအာက်ြါတို့ကို စစ်ထဆးထဆာင်ရွက်ရန်နှင့် 

စစ်ထဆးထတွ့ရိှချက်အစီရငခ်ံစာကို ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ တငပ်ြရမည် - 

(က) လိငုစ်ငရ်ယမ်းတိုက်များသည် ခွင့်ပြုေားထသာ သတ်မှတ်အဂဂါရြ်များနှင် ့ ပြည့်စုံ 

ညီညွတ်မှု ရိှ မရိိှ၊ 

(ခ ) လုိင်စင်ရယမ်းတုိက်အတွင်း လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကုိ 

ခွင့်ပြုေားသည့်ဝငဆ်ံ့ြမာဏေက် ြိုမို၍သုိထလှာင်ေားပခငး် သ့ုိမဟုတ် ခွင့်ပြုချက် 

မရရှိေားထသာြစ္စည်းများကို သုိထလှာင်ေားပခငး် ရိှ မရှိ၊ 
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(ဂ ) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပမှင့်ပခင်းမရှိထသာ ယမ်းတိုက်၌ လုြ်ငန်းခွင်သုံးထြါက်ကွဲ 

ထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ သိုထလှာငေ်ားပခင်း ရိှ မရှိ၊ 

(ဃ) ယမ်းတိုက်အတွင်းသုိထလှာင်ေားရှိသည့် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထု 

ြစ္စည်းများသည် ယမ်းတိုက်ရိှ လယ်ဂျာစာရငး်၊ စုြုံကတ်ပြား(Stack Board and 

Stack Card)စာရင်းြါ အမျ ို းအမည်၊ အမျ ို းအစားနှင့် အထရအတွက် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ၊  

(င ) ယမ်းတိုက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူဒနအဒောက်အဦများ တိုးချဲ့လာမှု ရှိ မရှိနှင့် 

ထဘးကငး်လုံခခုံမှုအကွာအထဝး ရိှ မရှိ၊ 

(စ ) လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်ြါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာထဆာင်ရွက်မှု 

ရိှ မရှိ။ 

၆၃။ စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ် သ့ုိမဟုတ် စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်က တာဝန်ထြးအြ်ေားထသာ 

စစ်ထဆးထရးအရာရိှများသည် ခွင့်ပြုချက်ရရိှသူက ဥြထေနှင့် ဤနည်းဥြထေများြါ တားပမစ်ချက် 

တစ်ရြ်ရြ်ကိ ု ထဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း စစ်ထဆးထတွ့ရှြိါက အထရးယူနိုငထ်ရးအတွက် ဝန်ကကီး 

ဌာနသ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

အခန်း(၈) 

အကထွကထွ 

၆၄။ လိငုစ်ငရ်ရိှသူသည် ထဘးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ထရးအတွက် ယမ်းတိုက်နှင့် ယမ်းတိုက်အတွငး် 

သုိထလှာင်ေားရိှထသာ လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကို ကျွမ်းကျင်ဝန်ေမး် 

များနှင့်အတူ ြုံမှန်စစ်ထဆးပခငး်၊ ထရှာငတ်ခငစ်စ်ထဆးပခငး်၊ လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာ 

ဝတ္ထုြစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းကို စစ်ထဆးပခင်းတို့အား ထဆာင်ရွက်ရမည့်အပြင် သက်ဆိုငသ်ည့် 

မှတ်တမ်းများကို ေိန်းသိမ်းေားရှိရမည်။ 

၆၅။ လိငုစ်ငရ်ရိှသူသည် ယမ်းတိုက်တစ်ခုချင်းအလိုက် လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာ 

ဝတ္ထုြစ္စည်းများနှင့်စြ်လျဉ်းထသာပြန်တမ်းကို ြုံစံ(၉)ြါအတိုင်း လစဉ် လဆန်းသံုးရက်ထန့မတိုငမ်ီ 

ဝန်ကကီးဌာနသို့တင်ပြရမည်။ မိတ္တူကို ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကည်း)၊ စစ်လက်နက်ြစ္စည်း 

ညွှန်ကကားထရးမှူးရုံးနှင့် စစ်ထဆးထရးအရာရိှချုြ်ေံသ့ုိ ထြးြို့ရမည်။ 
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၆၆။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိလိုသူသည် လုြ်ငန်းခွင်သုံးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများဆိုင်ရာ 

လုြ်ငန်းများအား လုြ်ေုးံလုြ်နည်းနှင့်အညီ ထလျှောက်ေားထဆာငရွ်က်ရာတွင ် ပဖစ်ထြါ်လာသည့် 

အခက်အခဲများအရ ထပြာငး်လဲပြငဆ်ငထ်ြးရန်လိုအြ်လာြါက သတ်မှတ်ချက်နှင်အ့ညီ ဆက်လက် 

ထဆာငရွ်က်ထြးရန် ဝန်ကကီးဌာနသို့ထလျှောက်ေားတင်ပြနိုင်သည်။ ဝန်ကကီးဌာနသည် တငပ်ြလာမှုကို 

စိစစ်ပြီး ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုြ်ရုံး(ကကညး်)နှင့် ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။ 

၆၇။ လိငုစ်ငရ်ရိှသူသည် လိုငစ်င်ြါ ခွင့်ပြုြမာဏေက်ြုိထသာ သ့ုိမဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိထသာ 

လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကဲွထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများကုိ ယမ်းတုိက်တွင် လက်ခံသုိထလှာင်ေားြါက 

ဥြထေြါပြစ်ေဏ်များ ချမှတ်ပခငး်ခံရမည်။ 

၆၈။ လုြ်ငန်းခွငသံု်းထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများဆိုင်ရာဥြထေမပြဋ္ဌာန်းမီ ယခငဥ်ြထေ 

အရ လုြ်ငန်းခွင်သံုးထြါက်ကွဲထစတတ်ထသာဝတ္ထုြစ္စည်းများ သုိထလှာငခ်ွင့်ပြုေားသည့် ယမ်းတိုက် 

များအတွက် ဤနည်းဉြထေများနှင့်အညီ လိုငစ်င်ထလျှောက်ေားရယူရမည်။ 

၆၉။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိငု်လ ၂၀ ရက်ထန့တွင်ေတု်ပြန်ခဲ့ထသာ The Explosive Rules ကို 

ဤနည်းဉြထေများပဖင့် ရုြ်သိမ်းလိကု်သည်။ 

 

 

(ြုံ) ခင်ထမာင်ရီ 

ပြည်ထောငစ်ုဝန်ကကီး 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေနိ်းသိမ်းထရးဝန်ကကီးဌာန 

စာအမှတ်၊ ၃ ခွဲ (၂) ၂၂/ သတ္တု (  ၇၉၀၈        ) 

ရက်စွဲ     ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ    ၁   ရက် 

ဖြန့်ဝေဖြငး် 

နိုငင်ထံတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ထရးထကာငစ်ီဥက္ကဋ္ဌရုံး 

နိုငင်ထံတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ထရးထကာငစ်ီအတွငး်ထရးမှူးရုံး 

နိုငင်ထံတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ထရးထကာငစ်ီရုံး 

ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအဖဲွ့ရုံး 
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ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ရုံး 

ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်ရုံး 

အမျ ို းသားလွှတ်ထတာ်ရုံး 

ပြည်ထောငစ်ုတရားလွှတ်ထတာ်ချုြ် 

နိုငင်ထံတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံး 

ပြည်ထောငစ်ုထရွးထကာက်ြွထဲကာ်မရှငရ်ုံး 

ပြည်ထောငစ်ုဝန်ကကီးဌာနအားလုံး 

ပြည်ထောငစ်ုစာရငး်စစ်ချုြ်ရုံး 

ပြည်ထောငစ်ုရာေူးဝန်အဖဲွ့ 

ထနပြည်ထတာ်ထကာငစ်ီ 

တိုင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အားလုံး 

ပမန်မာနိုင်ငထံတာ်ဗဟိုဘဏ် 

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ထရးထကာ်မရှငရ်ုံး 

ပမန်မာနိုင်ငအံမျ ို းသားလူ့အခွင့်အထရးထကာ်မရှငရ်ုံး 

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ် 

ြုံနှိြ်ထရးနှင့်ေတု်ထဝထရးဦးစီးဌာန 

ဤဝန်ကကီးဌာနရိှ ဦးစီးဌာန/ လုြ်ငန်းများ 

ဤဝန်ကကီးရုံးရိှ ဌာနခွဲများအားလုံး 

ရုံးလက်ခံ           

          အမိန့်အရ 

 

 

လှဝောငင် နိန်း 

အမောတဲော်းအတွင်းေန ်

 ပမန်မာနိုင်ငပံပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းဒ ကညာဒပးပါရန် 

ဒမတ္တာရပ်ခံချက်ပြင့် ဒပးပိုပ့ါသည်။ 
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ပုံစ ံ(၁) 

လုပ်ငန်းြွင်ိံုးဝပါက်ကွဲဝစတတ်ဝိငေတ္ထုပစ္စည်းောျငး တင်ိ ွင်းဖြငး်ဖပုလုပ်ရန် ောှငယူောှုအတွက် 

ြွင့်ဖပုြျက်ဝလျှေငက်ထငးဖြင်း 

သ့ုိ 

 သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းဒရးဝန်ကကီးဌာန 

မှတစေ်င့် 

 သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာန 

ရက်စွဲ၊     

အဒ ကာင်းအရာ။ လုပ်ငန်းြွင်ိံုးဝပါက်ကဲွဝစတတ်ဝိငေတ္ထုပစ္စည်းောျငးတင်ိွင်းဖြင်းဖပုလုပ်ရန် 

ေှာငယူောှုအတွက် ြွင့်ဖပုြျက်ဝလျှေငက်ထငးဖြင်း 

၁။ လုပ်ငန်းခွင်သုံးဒပါက်ကွဲဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ တင်သွင်းပခင်းပပုလုပ်ရန် မှာယူမှု 

အတွက် နညး်ဥပဒေ ၃ အရ ဒအာက်ပါအချက်အလက်များဒြာ်ပပ၍ ဒလျှောက်ထားအပ်ပါသည်- 

(က) ခွင့်ပပုချက်ဒတာငး်ခံသည့် အစုိးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏- 

  (၁) အမည်၊ 

  (၂) မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ 

  (၃) အပမတဲမ်းဒနရပ်လိပ်စာ၊ 

  (၄) ေက်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ ြုန်း၊ ြက်စ်အမှတ်၊ အးီဒမးလ်လပိ်စာ၊ 

(၅) စီမံခန့်ခွဲမည့်သူများ/ ေါရိုက်တာအြွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ နိုငင်ံသားစိစစ်ဒရး 

ကတ်အမှတ်နှင့် ရာထူးတာဝန်၊ 

(ခ ) ခွင့်ပပုချက်ဒတာငး်ခံသည့် လုပ်ငန်းခွင်သံုးဒပါက်ကွဲဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်း- 

(၁) အမျ ို းအမည်၊ 

(၂) အမျ ို းအစား၊ 

(၃) ပမာဏ၊ 
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(ဂ ) အသံုးပပုမည့်လုပ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် စီမံကိန်းအမည်၊ 

(ဃ) သုိဒလှာင်ခွင့်လိုငစ်င်ရရှိထားသည့် ယမ်းတိုက်တည်ဒနရာ၊ 

(င ) လုပ်ငန်းခွင်သံုးဒပါက်ကဲွဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းများလုိအပ်ချက်အဒပါ် အဒသးစိတ် 

တွက်ချက်တငပ်ပမှု၊ 

(စ ) ဒြာက်ခွဲမည့်နည်းစနစ်နှင့် ပုံစံဒြာ်ပပချက်(Blasting Method and Pattern)၊ 

(ေ) သံုးစွဲမည့်ကာလ၊ 

(ဇ ) နညး်ဥပဒေ ၃ ပါ အချက်အလက်များ၊ 

၂။ လုပ်ငန်းခွင်သံုးဒပါက်ကဲွဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းများေုိင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန် ကားချက်များနှင့် ခွင့်ပပုချက်ပါ စညး်ကမ်းချက်များကို လိကု်နာမည်ပြစ်ဒ ကာငး် ဝန်ခံကတိပပု 

အပ်ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊----------------------- 

၃။ အထက်ဒြာ်ပပပါ ဒရးသငွး်ဒြာ်ပပထားသည့် အချက်အလက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့် 

လုပ်ငန်းလိအုပ်ချက်အရ ခွင့်ပပုချက် ဒလျှောက်ထားမှု မှန်ကန်ဒ ကာငး် အတညပ်ပုဒထာက်ခံအပ် 

ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစုိးရလုြ်ငန်း၊ အစုိးရဌာနအမည်၊----------------------- 
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ပုံစ ံ(၂) 

လုပ်ငန်းြွင်ိံုးဝပါက်ကွဲဝစတတ်ဝိငေတ္ထုပစ္စည်းောျငး ိယ်ယူပနု့ဝေငငဖ်ြငး်၊ နိုဝလှငငဖ်ြငး်၊ 

ိံုးစွဲဖြင်း၊ လက်ေယ်ထငးရှနဖြငး် နို့ောဟုတ် လွှဝဲဖပငငး်ဖြင်းဝေငငရ်ွက်ရန် 

ြွင့်ဖပုြျက်ဝလျှေငက်ထငးဖြင်း 

သ့ုိ 

 သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းဒရးဝန်ကကီးဌာန 

မှတစေ်င့် 

 သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာန 

ရက်စွဲ၊     

အဒ ကာင်းအရာ။ လုပ်ငန်းြွင်ိံုးဝပါက်ကွဲဝစတတ်ဝိငေတ္ထုပစ္စည်းောျငး ိယ်ယူပနု့ဝေငငဖ်ြငး်၊ 

နိုဝလှငငဖ်ြငး်၊ ိံုးစွဲဖြငး်၊ လက်ေယ်ထငးရှနဖြင်း နို့ောဟုတ် လွှဝဲဖပငငး်ဖြငး် 

ဝေငင်ရွက်ရန် ြွင့်ဖပုြျက်ဝလျှေငက်ထငးဖြငး် 

၁။ လုပ်ငန်းခွငသံု်းဒပါက်ကွဲဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ ထုတ်ယူ၍ သယ်ယူပိုဒ့ောငပ်ခငး်၊ 

သုိဒလှာင်ပခငး်၊ သံုးစွဲပခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရိှပခငး် သ့ုိမဟုတ် လွှဒဲပပာင်းပခင်းကို နညး်ဥပဒေ ၁၂ အရ 

ဒအာက်ပါအချက်အလက်များဒြာ်ပပ၍ ဒလျှောက်ထားအပ်ပါသည်- 

(က) ခွင့်ပပုချက်ဒတာငး်ခံသည့် အစုိးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏-  

  (၁) အမည်၊ 

  (၂) မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ 

  (၃) အပမတဲမ်းဒနရပ်လိပ်စာ၊ 

  (၄) ေက်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ ြုန်း၊ ြက်စ်အမှတ်၊ အးီဒမးလ်လပိ်စာ၊ 

(၅) စီမံခန့်ခွဲမည့်သူများ/ ေါရိုက်တာအြွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ နိုငင်ံသားစိစစ်ဒရး 

ကတ်အမှတ်နှင့် ရာထူးတာဝန်၊ 

 (ခ ) အသံုးပပုမည့်လုပ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် စီမံကိန်းအမည်၊ 
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(ဂ ) ဒလျှောက်ထားလုိသည့် လုပ်ငန်းခွင်သံုးဒပါက်ကဲွဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းအမျ ိုးအစား၊ 

ပမာဏ၊ 

 (ဃ) သုိဒလှာင်ခွင့်လိုငစ်င်ရရှိထားသည့် ယမ်းတိုက်တည်ဒနရာ၊ ဝငေ်ံ့မှုပမာဏ၊ 

 (င ) ထုတ်ယူ/ သယ်ဒောင်မည့် ခရီးစဉ်၊ 

၂။ လုပ်ငန်းခွငသံု်းဒပါက်ကွဲဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းများေိုငရ်ာဥပဒေ၊ နညး်ဥပဒေများ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန် ကားချက်များနှင့် ခွင့်ပပုချက်ပါ စညး်ကမ်းချက်များကို လိကု်နာမည်ပြစ်ဒ ကာငး် ဝန်ခံကတိပပု 

အပ်ပါသည်။ 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊----------------------- 

၃။ အထက်ဒြာ်ပပပါ ဒရးသငွး်ဒြာ်ပပထားသည့် အချက်အလက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့် 

လုပ်ငန်းလိအုပ်ချက်အရ ခွင့်ပပုချက် ဒလျှောက်ထားမှု မှန်ကန်ဒ ကာငး် အတညပ်ပုဒထာက်ခံအပ် 

ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစုိးရလုြ်ငန်း၊ အစုိးရဌာနအမည်၊----------------------- 
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ပုံစ ံ(၃) 

လုပ်ငန်းြွင်ိံုးဝပါက်ကွဲဝစတတ်ဝိငေတ္ထုပစ္စည်းောျငး နိုဝလှငငဝ်ရးအတွက် ယော်းတနုက် 

ဝေငက်လုပ်ရန် ဝဖောဝနရငအတည်ဖပုြျက်ရရှနဝရး ဝလျှေငက်ထငးဖြငး် 

 

သ့ုိ 

 သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းဒရးဝန်ကကီးဌာန 

မှတစေ်င့် 

 သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာန 

ရက်စွဲ၊     

အဒ ကာင်းအရာ။ လုပ်ငန်းြွင်ိံုးဝပါက်ကွဲဝစတတ်ဝိငေတ္ထုပစ္စည်းောျငး နိုဝလှငငဝ်ရးအတွက် 

ယေ်ားတနုက်ဝေငက်လုပ်ရန် ဝဖောဝနရငအတည်ဖပုြျက်ရရှနဝရး ဝလျှေငက်ထငးဖြင်း 

၁။ လုပ်ငန်းခွင်သုံးဒပါက်ကွဲဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ သိုဒလှာင်ရန်အတွက် ယမ်းတိုက် 

ဒောက်လုပ်ရန် ဒပမဒနရာအတည်ပပုချက်ရရှိဒရးအတွက် နညး်ဥပဒေ ၂၀ အရ ဒအာက်ပါအချက် 

အလက်များဒြာ်ပပ၍ ဒလျှောက်ထားအပ်ပါသည်- 

(က) ခွင့်ပပုချက်ဒတာငး်ခံသည့် အစုိးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏-  

  (၁) အမည်၊ 

  (၂) မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ 

  (၃) အပမတဲမ်းဒနရပ်လိပ်စာ၊ 

  (၄) ေက်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ ြုန်း၊ ြက်စ်အမှတ်၊ အးီဒမးလ်လိပ်စာ၊ 

(၅) စီမံခန့်ခွဲမည့်သူများ/ ေါရိုက်တာအြွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ နိုငင်ံသားစိစစ်ဒရး 

ကတ်အမှတ်နှင့် ရာထူးတာဝန်၊ 

 (ခ ) ယမ်းတိုက်တည်ဒောက်မည့်ဒနရာ (တိုင်းဒေသကကီး/ ပပည်နယ်၊ ပမို့နယ်၊ ဒေသ)၊ 

(ဂ ) တည်ဒောက်မည့်ယမ်းတိုက်၏ ဝငေ်ံ့ပမာဏ၊ 

 (ဃ) အသံုးပပုမည့်လုပ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် စီမံကိန်းအမည်၊ 
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 (င ) သက်ေိုငရ်ာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏ ဒထာက်ခံချက်၊ 

(စ ) ၂၄ နာရီလံုခခုံမှုအတွက် တာဝန်ယဒူောငရွ်က်မှုအဒပခအဒန၊ လုခံခုံမှုဒပးနိုင်ဒ ကာင်း 

ဒထာက်ခံချက်၊ 

(ေ) အသုံးပပုလိုသည့် ဒပမဒနရာနှင့်ပတ်သက်သည့် ခွင့်ပပုချက် အဒထာက်အထား 

တည်ဒနရာပပဒပမပုံနှင့် အကွကခ်ျဒပမပုံ၊ 

(ဇ ) နညး်ဥပဒေ ၂၀ ပါ အချက်အလက်များ၊ 

၂။ လုပ်ငန်းခွငသံု်းဒပါက်ကွဲဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းများေိုငရ်ာဥပဒေ၊ နညး်ဥပဒေများ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန် ကားချက်များနှင့် ခွင့်ပပုချက်ပါ စညး်ကမ်းချက်များကို လိကု်နာမည်ပြစ်ဒ ကာငး် ဝန်ခံကတိပပု 

အပ်ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊----------------------- 

၃။ အထက်ဒြာ်ပပပါ ဒရးသွင်းဒြာ်ပပထားသည့် အချက်အလက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့ ် 

လုပ်ငန်းလိအုပ်ချက်အရ ခွင့်ပပုချက် ဒလျှောက်ထားမှု မှန်ကန်ဒ ကာငး် အတညပ်ပုဒထာက်ခံအပ် 

ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစုိးရလုြ်ငန်း၊ အစုိးရဌာနအမည်၊----------------------- 
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ပုံစ ံ(၄) 

လုပ်ငန်းြွင်ိံုးဝပါက်ကွဲဝစတတ်ဝိငေတ္ထုပစ္စည်းောျငး နိုဝလှငငဝ်ရးအတွက် 

ယော်းတနုက်လနုငစ်င်ရရှနဝရး ဝလျှေငက်ထငးဖြငး် 

သ့ုိ 

 သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းဒရးဝန်ကကီးဌာန 

မှတစေ်င့် 

 သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် အစိုးရဌာန 

ရက်စွဲ၊     

အဒ ကာင်းအရာ။ လုပ်ငန်းြွင်ိံုးဝပါက်ကွဲဝစတတ်ဝိငေတ္ထုပစ္စည်းောျငး နိုဝလှငငဝ်ရးအတွက် 

ယော်းတနုက်လနုငစ်င်ရရှနဝရး ဝလျှေငက်ထငးဖြငး် 

၁။ လုပ်ငန်းခွငသံု်းဒပါက်ကွဲဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ သုိဒလှာငရ်န်အတွက် ယမ်းတိုက် 

လိငုစ်ငရ်ရိှဒရးအတွက် နညး်ဥပဒေ ၃၆ အရ ဒအာက်ပါအချက်အလက်များဒြာ်ပပ၍ ဒလျှောက်ထား 

အပ်ပါသည်- 

(က) ခွင့်ပပုချက်ဒတာငး်ခံသည့် အစုိးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏-  

  (၁) အမည်၊ 

  (၂) မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ 

  (၃) အပမတဲမ်းဒနရပ်လိပ်စာ၊ 

  (၄) ေက်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ ြုန်း၊ ြက်စ်အမှတ်၊ အးီဒမးလ်လပိ်စာ၊ 

 (ခ ) ယမ်းတိုက်တည်ဒောက်သည့်ဒနရာ (တိုင်းဒေသကကီး/ ပပည်နယ်၊ ပမို့နယ်၊ ဒေသ)၊ 

(ဂ ) ယမ်းတိုက်၏ ဝငေ်ံ့ပမာဏ၊ 

 (ဃ) အသံုးပပုမည့်လုပ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် စီမံကိန်းအမည်၊ 

(င ) တည်ဒောက်ပပီးစီးသည့် ယမ်းတိုက်နှင့်ပတ်သက်ဒသာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုမံျား၊ 
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၂။ လုပ်ငန်းခွငသံု်းဒပါက်ကွဲဒစတတ်ဒသာဝတ္ထုပစ္စည်းများေိုငရ်ာဥပဒေ၊ နညး်ဥပဒေများ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန် ကားချက်များနှင့် ခွင့်ပပုချက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိကု်နာမည်ပြစ်ဒ ကာငး် ဝန်ခံကတိပပု 

အပ်ပါသည်။ 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊----------------------- 

၃။ အထက်ဒြာ်ပပပါ ဒရးသွင်းဒြာ်ပပထားသည့် အချက်အလက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့ ် 

လုပ်ငန်းလိအုပ်ချက်အရ ခွင့်ပပုချက် ဒလျှောက်ထားမှု မှန်ကန်ဒ ကာငး် အတညပ်ပုဒထာက်ခံအပ် 

ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစုိးရလုြ်ငန်း၊ အစုိးရဌာနအမည်၊---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 ၃၂ 

  လိုင်စင်က ြေး-----------ြေျပ် 
ပပည်ကောင်စုသမ္မတပမန်မာနိင်ုငံကတာ်အစိုးရ 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းြေျင်ေိန်းသိမး်ကရးဝန်ကြီေးဌာန 

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန 

“ယမ်းတိုက်” လိုင်စင် 

[ပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ)] 

လိုင်စင်အမှတ်၊ ......................                                  ---------ရြ်ေ၊ -----------လ၊ ----------ခုနှစ် 

 စစ်ကေးကရးအရာရိှချုပ်သည် လုပ်ငန်းခင်ွသံုးကပါြ်ေြဲွေကစတတ်ကသာဝတ္ထုပစ္စညး်များဥပကေ ပုေ်မ ၁၁ 

ပုေ်မခဲွ(ခ)အရ အပ်နှင်းေားကသာလုပ်ပုိင်ခွင့်ြုိေြေျင့်သံုး၍ ဝန်ကြီေးဌာန၏ သကဘာတူညီချြ်ေပြင့် ဤယမ်းတုိြ်ေ 

လိုြ်ေစင်ြိေု ေုတ်ကပးလိုြ်ေသည။် 

(၁) လိုင်စင်ခွင့်ပပုချက်ရရိှသူ/ ကုမ္ပဏီ/   ----------------------------------------- 

 အဖွဲ့ အစညး်/ လုပ်ငန်းဌာနအမည်  ----------------------------------------- 

(၂) ယမ်းတိုက်တည်နနရာ    ----------------------------------------- 

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

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

(၃) ယမ်းတိုက်အတိင်ုးအတာ   အလျား--------၊ အနံ--------၊ အပမင့်-------- 

(၄) သုိနလှာင်ခွင့်ပပုသည့်ပမာဏ   ----------------------------------------- 

(၅) သုိနလှာင်ခွင့်ပပုသည့် အမျ ို းအစား  ----------------------------------------- 

(၆) (၂၄)နာရီလုံခခုံနရးနပးသည့်အဖွဲ့ အစညး် ----------------------------------------- 

(၇) လိုင်စင်သက်တမ်း    ( ---.---.-----)  မှ (----.---.------)အထိ 

 ဤလိုင်စင်၏ သြ်ေတမ်းသည် လုပ်ငန်းခွင်သံုးကပါြ်ေြဲွေကစတတ်ကသာဝတ္ထုပစ္စညး်များဥပကေ ပုေ်မ 

၁၂ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချြ်ေအတိင်ုး စတင်ေုတ်ကပးသည့်ကန့မှစ၍ (၁)နှစ်ပြစ်ပပီး ပုေ်မ ၁၃ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချြ်ေနှင့်အညီ 

သြ်ေတမ်းတိးုကလျှောြ်ေေားနိုင်သည။် 

 
 
 

စစ်ကေးကရးအရာရိှချုပ် 

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန 

ပုစံံ (၅) 



 ၃၃ 

 

ယမ်းတိုြေ်လုိင်စငအ်မှတ်၊ ၂၂၁/ ၁/ ၀၀၀၁ EE, AE 

ယမ်းတိုြေ်တည်ကနရာ၊ ----------------------- 

သက်တမ်းတိးုရက်စွဲ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲ လိုင်စင်ထုတ်နပးခွင့်ရိှသူ၏လက်မတှ် 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

မှတ်ချြ်ေ။ (၁) ဤလိုင်စင်ြုိေ ခွင့်ပပုချြ်ေမရှိဘဲ ငှားရမ်းပခင်း၊ လွှဲကပပာင်းပခင်း မပပုလုပ်ရ။ 

(၂) ယမ်းတိြ်ုေ ကပမကနရာကရွေးချယ်ကရးအြွဲ့ ြေ အတညပ်ပု ကရွေးချယ်ေားကသာ ကနရာမှ 

ကနရာကပပာင်းကရွေ့ပခင်း ပြစ်ကပါ်ပါြေ လိုင်စင်ပျြ်ေပပယ်သည။် 

(၃) စစ်ကေးကရးအရာရှိချုပ် သို့မဟုတ် စစ်ကေးကရးအရာရှိမှ လိုင်စင် မူရင်းအား 

ကတာင်းခံသည့်အခါတွင် ပပသရမည်။ 



၃၄ 

ပုံစ ံ(၆) 

လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကွဲပစတတ်ပသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပပုလုပ်ပခငး်အတွက် 

ခွင့်ပပုချက်ပလျှောက်ထားပခင်း 

သ့ုိ 

 သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

မှတစဆ်င့် 

 သက်ဆုိင်ရာအစုိးရလုပ်ငန်းသ့ုိမဟုတ် အစုိးေဌာန 

ေက်စွဲ၊     

အရကကာင်းအော။ လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကွဲပစတတ်ပသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပပုလုပ်ပခငး်အတွက် 

ခွင့်ပပုချက်ပလျှောက်ထားပခင်း 

၁။ လုပ်ငန်းခွငသံု်းရပါက်ကွဲရစတတ်ရသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပပုလုပ်ပခငး်ကို နညး်ဥပရေ ၂၉ 

နညး်ဥပရေခွဲ(က)အေ ရအာက်ပါအချက်အလက်များရော်ပပ၍ ရလျှောက်ထားအပ်ပါသည်- 

 (က) ကုမ္ပဏီ၏ အမည်၊ 

 (ခ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတငအ်မှတ်၊ 

 (ဂ) အမမတဲမ်းရနေပ်လိပ်စာ၊ 

 (ဃ) ဆက်သွယ်ေန် လိပ်စာ၊ ေုန်း၊ ေက်စ်အမှတ်၊ အးီရမးလ်လပိ်စာ၊ 

(င) ကုမ္ပဏီ၊ အေဲွ့အစည်းကို စီမံခန့်ခွဲမည့်သူများ/ ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ 

နိုငင်ံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်နှင့် ောထူးတာဝန်၊ 

(စ) ပပုလုပ်လိုသည့် လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကွဲပစတတ်ပသာဝတ္ထုပစ္စည်း (နည်းဥပရေ ၂၉ 

နညး်ဥပရေခွဲ(ခ)ပါ) အချက်အလက်များ- 

 (၁) အမျ ို းအမည်၊  

(၂) အမျ ို းအစား၊  

(၃) အပရအတွက်၊ 

(၄) ပပုလုပ်ပဆာငရွ်က်လိုသည့် အပကကာငး်ကိစ္စ၊ 

(၅) အသံုးပပုလိုသည့် လုပ်ငန်းပနရာ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းတည်ပနရာနှင် ့ ရှင်းလင်း 

ဖယ်ရှားပဆာငရွ်က်လိုသည့် လုပ်ငန်းပမာဏ၊ 



၃၅ 

(၆) လုပ်ငန်းခွငသံု်းပပါက်ကွဲပစတတ်ပသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ တင်သွင်းပခငး်အတွက် 

ခွင့်ပပုချက်ရရိှခဲ့သည့် ရက်စွဲနှင် ့အပောက်အေား၊ 

(၇) ယမ်းတိုက်အတွင်း ေားသုိသည့် လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကွဲပစတတ်ပသာဝတ္ထု 

ပစ္စည်းအမျ ို းအမည်နှင့် လက်ကျန်အပရအတွက်၊ 

(၈) ပပုလုပ်ပခငး်ကို ပဆာငရ်ွက်မည့်အစီအစဉ်။ 

၂။ လုပ်ငန်းခွငသံု်းရပါက်ကွဲရစတတ်ရသာဝတ္ထုပစ္စည်းများဆိုငေ်ာဥပရေ၊ နညး်ဥပရေများ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန်ကကားချက်များနှင့် ခွင့်ပပုချက်ပါ စညး်ကမ်းချက်များကို လိကု်နာမည်ပေစ်ရကကာငး် ဝန်ခံကတိပပု 

အပ်ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊----------------------- 

၃။ အထက်ရော်ပပပါ ရေးသွင်းရော်ပပထားသည့် အချက်အလက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့ ် 

လုပ်ငန်းလိအုပ်ချက်အေ ခွင့်ပပုချက် ရလျှောက်ထားမှု မှန်ကန်ရကကာငး် အတညပ်ပုရထာက်ခံအပ် 

ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစုိးရလုပ်ငန်း၊ အစုိးေဌာနအမည်၊----------------------- 

 



၃၆
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၃၇ 

ပုံစ ံ(၈) 

လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကွဲပစတတ်ပသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးခခင်းကိုပဆာင်ရွက်ရန် 

ခွင့်ခပုချက်ပလျှောက်ထားခခင်း 

သ့ုိ 

 သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

မှတစဆ်င့် 

 သက်ဆုိင်ရာအစုိးရလုပ်ငန်းသ့ုိမဟုတ် အစုိးေဌာန 

ေက်စွဲ၊     

အရကကာင်းအော။ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပပါက်ကွဲပစတတ်ပသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ  ဖျက်ဆီးခခင်းကို 

ပဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ခပုချက်ပလျှောက်ထားခခငး် 

၁။ လုပ်ငန်းခွင်သံုးရပါက်ကဲွရစတတ်ရသာဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးခခင်းကုိ ရဆာင်ေွက်နုိင်ရေး 

အတွက် နည်းဥပရေ ၅၁ အေ ရအာက်ပါအချက်အလက်များ ရဖာ်ခပ၍ ရလျှောက်ထားအပ်ပါသည်- 

 (က) ခွင့်ခပုချက်ရတာငး်ခံသည့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ 

  (၁) မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ 

  (၂) အမမတဲမ်းရနေပ်လိပ်စာ၊ 

  (၃) ဆက်သွယ်ေန် လိပ်စာ၊ ဖုန်း၊ ဖက်စ်အမှတ်၊ အးီရမးလ်လပိ်စာ၊ 

(၄) ကုမ္ပဏီ၊ အဖဲွ့အစည်းကို စီမံခန့်ခွဲမည့်သူများ/ ေါရိုက်တာအဖဲွ့ဝင်များ၏ 

အမည်၊ နိုင်ငသံားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်နှင့် ောထူးတာဝန်၊ 

  (၅) နညး်ဥပရေ ၅၁ ပါ ရဖာ်ခပချက်များ။ 

(ခ ) ဖျက်ဆီးခခင်းကိုရဆာင်ေွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းခွင်သုံးရပါက်ကွဲရစတတ်ရသာဝတ္ထု 

ပစ္စည်းများ- 

 (၁) အမျ ို းအမည်၊  

(၂) အမျ ို းအစား၊  

(၃) အရရအတွက်၊ 

(၄) ဖျက်ဆီးခခငး်ကို ရဆာငေ်ွက်လုိသည့် အရကကာငး်ေှငး်လင်းရဖာ်ခပချက်။ 



၃၈ 

၂။ လုပ်ငန်းခွငသံု်းရပါက်ကွဲရစတတ်ရသာဝတ္ထုပစ္စည်းများဆိုငေ်ာဥပရေ၊ နညး်ဥပရေများ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန်ကကားချက်များနှင့် ခွင့်ခပုချက်ပါ စညး်ကမ်းချက်များကို လိကု်နာမည်ခဖစ်ရကကာငး် ဝန်ခံကတိခပု 

အပ်ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊----------------------- 

၃။ အထက်ရဖာ်ခပပါ ရေးသွင်းရဖာ်ခပထားသည့် အချက်အလက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့ ် 

လုပ်ငန်းလိအုပ်ချက်အေ ခွင့်ခပုချက် ရလျှောက်ထားမှု မှန်ကန်ရကကာငး် အတညခ်ပုရထာက်ခံအပ် 

ပါသည်။ 

 

လက်မှတ်၊-------------------- 

အမည်၊----------------------- 

အစုိးရလုပ်ငန်း၊ အစုိးေဌာနအမည်၊----------------------- 
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