
ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ 

(၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ ။ ) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လၿပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္ 

(၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္) 

  

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ 

အခန္း (၁) 

အမည္နွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒဟု ေခၚတြင္

ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္ -

  (က) ဓာတုပစၥည္း ဆိုသည္မွာ လူႏွင့္တိရစၧာန္တို႔၏ က်န္းမာေရးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အသက္

ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဆိုးက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈ ၿဖစ္ေစသည့္ သဘာဝအရၿဖစ္ေစ၊ လူတို႔ၿပဳလုပ္ ဖန္တီးရာမွ ၿဖစ္ေစ ထြက္ေပၚ

လာေသာ ဓာတုၿဒပ္စင္၊ ၿဒပ္ေပါင္းနွင့္ ၿဒပ္ေနွာမ်ားကို ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ဓာတု

ၿဒပ္စင္၊ ၿဒပ္ေပါင္းနွင့္ ၿဒပ္ေနွာမ်ားကို နည္းပညာအရ ဓာတ္ၿပဳေပါင္းစပ္ၿခင္းၿဖင့္ရရွိေသာ အခုိး

အေငြ႕၊ အရည္၊ အဆီနွင့္အစုိင္အခဲ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

  ( ခ ) ဆက္စပ္ပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ဓာတုပစၥည္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အႏၲရာယ္ၿဖစ္ေစသည့္ ဆင့္ပြား

ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုသည္။ 

  ( ဂ ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ဆုိသည္မွာ ဓာတုပစၥည္းကုိၿဖစ္ေစ၊ ဆက္စပ္

ပစၥည္းကုိၿဖစ္ေစ သုိေလွာင္ၿခင္း၊ နည္းပညာအရ ၿပ ၿဳပင္ၿခင္း၊ စီးပြားေရး အလုိ႔ငွာ ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊

သံုးစဲြၿခင္း၊ ၿပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းၿခင္း၊ ၿပည္ပသို႔တင္ပုိ႔ၿခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ လက္ဝယ္

ထားရွိၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း၊ ဝယ္ယူၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ၿခင္း ၿပဳသည့္ လုပ္ငန္းကို

ဆိုသည္။ 

  (ဃ) ဝန္ႀကီးဌာနဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနကို ဆိုသည္။ 



  ( င ) ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား 

အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။ 

  ( စ ) ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္

ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။ 

  (ဆ) ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီး 

ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္၊ ၿပည္ေထာင္စု

နယ္ေၿမ၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရ တိုင္း၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ခရုိင္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္

ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ဆိုသည္။ 

  ( ဇ ) စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ

စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။ 

  (စ်) လုိင္စင္ ဆိုသည္မွာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္

ဤဥပေဒအရ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ေပး ေသာ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ကို ဆိုသည္။ 

  (ည) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

အတြက္ ဤဥပေဒအရ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို 

ဆိုသည္။ 

  ( ဋ ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း ဆိုသည္မွာ ၿမန္မာနုိင္ငံအတြင္း 

မည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္မဆို အသံုးၿပဳနိုင္ရန္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က အမ်ိဳးအစားခဲြၿခားသတ္မွတ္

ထားေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စာရင္းကို ဆိုသည္။ 

  ( ဌ ) အမ်ိဳးအစားခဲြၿခားၿခင္း ဆုိသည္မွာ သာမန္ဓာတုပစၥည္း၊ ကန္႔သတ္ဓာတု ပစၥည္းႏွင့္ တားၿမစ္ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားဟူ၍ ခဲြၿခားၿခင္းကို ဆိုသည္။ 

  ( ဍ ) သုိေလွာင္ရုံ ဆိုသည္မွာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္

ေရာင္းခ်ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပည္ပသို႔တင္ပုိ႔ၿခင္းမၿပဳမီ ၿပည္တြင္းတြင္ သံုးစဲြနိုင္ေရးအတြက္ 

ၿပည္ပမွတင္သြင္းေသာ အႏၲရာယ္ရိွႏုိင္သည့္ ပမာဏရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း

မ်ားကုိ သိုေလွာင္ရန္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အအုံ သုိ႔မဟုတ္

သိုေလွာင္ကန္ကို ဆိုသည္။ 



  ( ဎ ) အႏၲရာယ္သတိေပး အမွတ္အသားကပ္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္

ပစၥည္းထည့္ေသာဘူး၊ ပုလင္း၊ ကတ္ၿပား၊ ဘူးခံြမ်ားႏွင့္ ထုပ္ပုိးပစၥည္းမ်ား၊ ယင္းတုိ႔ကုိ သိုေလွာင္

သိမ္းဆည္းထားေသာ သိုေလွာင္ရုံမ်ား၊ ယင္းတို႔ကို သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေသာ ယာဥ္မ်ားတြင္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အႏၲရာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ သတိေပးအမွတ္ အသားကပ္ၿခင္းကို

ဆိုသည္။ 

  (ဏ) မူလဓာတ္ခဲြခန္း ဆုိသည္မွာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း နမူနာမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္

ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕က အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ဓာတ္ခဲြခန္းကုိ ဆုိသည္။ 

  (တ) အယူခံ ဓာတ္ခြခဲန္း ဆိုသည္မွာ မူလဓာတ္ခြဲခန္း၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္သည့္အခါ ထပ္မံစစ္ေဆးၿပီး အၿပီးသတ္ အဆံုးအၿဖတ္ၿပဳႏိုင္ရန္ ဗဟိုဦးစီး

အဖြဲ႕က သီးၿခားသတ္မွတ္ေပးေသာ ဓာတ္ခဲြခန္းကို ဆိုသည္။ 

အခန္း (၂) 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္- 

  
(က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ရိွသတၱဝါမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစ

ၿခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရင္းအၿမစ္မ်ားကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေစၿခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ 

  
(ခ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္၊ 

  

( ဂ ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သံုးစြဲေစေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းနွင့္

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရယူေသာ စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

  

(ဃ) လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔

အတြက္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 

 

 



အခန္း (၃) 

ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္း 

၄။ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕သည္- 

  (က) ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႕စည္းရမည္- 

  
  (၁) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ 

     ဥကၠ႒ 

  

  
  (၂) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 
    ဒုတိယဥကၠ႒ 

  
  (၃) ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 

     အဖြဲ႕ဝင္ 

  

  
  (၄) ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား 

သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး၊ 
     အဖြဲ႕ဝင္ 

    (၅) ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္တစ္ဦး      တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) 

  

  (၆) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ 

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ 

ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 

     တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) 

  

  (၇) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ 

စက္မႈညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ 

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ 

     အတြင္းေရးမွဴး 

  ( ခ ) ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ကို လိုအပ္ပါက ၿပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းနုိင္သည္။ 

အခန္း (၄) 

ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၅။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၏ တာဝန္နွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္- 

  (က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒ

ခ်မွတ္ၿခင္း၊ 



  ( ခ ) ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ေဖာ္စပ္ၿခင္း၊ သံုးစဲြၿခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိၿခင္း၊ သိုေလွာင္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴး

ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ ၿပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းၿခင္းႏွင့္ ၿပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ၿခင္း မၿပဳရန္

တားၿမစ္ပိတ္ပင္သည့္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း၏ အမ်ိဳးအမည္နွင့္ ပမာဏကို သတ္

မွတ္ၿခင္း၊ 

  ( ဂ ) လိုင္စင္သက္တမ္းနွင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သက္တမ္းတို႔ကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  (ဃ) လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသူတို႔၏ အရည္အခ်င္းနွင့္

စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  ( င ) အႏၲရာယ္သတိေပး အမွတ္အသားကပ္ၿခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္

မွတ္ၿခင္းနွင့္ ထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊ 

  ( စ ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိုလွာင္ထားရွိမည့္ သိုေလွာင္ရုံ တည္ေဆာက္သင့္ေသာ

ေနရာ သတ္မွတ္ၿခင္း၊ သိုေလွာင္ရုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  (ဆ) မူလဓာတ္ခဲြခန္းနွင့္ အယူခံဓာတ္ခဲြခန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  (ဇ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားစာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးအစား 

ခဲြၿခားၿခင္း၊ စာရင္းထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊ ယင္းတို႔၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ

တကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုေတသန စမ္းသပ္ေတြ႕ရိွခ်က္အရ

ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးအစား ခဲြၿခားၿခင္းကို ၿပန္လည္ ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ 

  (စ်) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊

အသက္အႏၲရာယ္ တိုက္ရုိက္ထိခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမွတစ္ဆင့္ လူႏွင့္တိရစၧာန္

မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္အား သြယ္ဝုိက္ထိခုိက္မႈတုိ႔ကို ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္မႈ 

ၿပဳလုပ္ၿခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  (ည) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ကို ဆန္းစစ္မႈ ၿပဳလုပ္ၿခင္းနွင့္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  ( ဋ ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လူနွင့္တိရစၧာန္တို႔၏ က်န္းမာေရးကို အႏၲရာယ္

ၿဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သုိ႔ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈအား အကဲၿဖတ္ၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ 

လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ တာဝန္ေပးၿခငး္နွင့္ အေရးယူၿခင္း၊ 



  ( ဌ ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ အၿခားပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕

မ်ားကို လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းၿခင္း၊ 

  ( ဍ ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၿခင္း။ 

၆။ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ရပ္ရပ္ကို အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္

တစ္ဦးဦးအား လဲႊအပ္၍ ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္သည္။ 

အခန္း (၅) 

ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းနွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ တာဝန္နွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၇။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕သည္ - 

  (က) စက္မႈညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္က ဥကၠ႒အၿဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မီးသတ္

ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္က ဒုတိယဥကၠ႒အၿဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန

နွင့္အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၿဖစ္ လည္းေကာင္း

ပါဝင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟို

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ တဲြဖက္အတြင္း

ေရးမွဴးတို႔ကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

  ( ခ ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ လိုအပ္ပါက ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ

ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားအား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၿဖစ္ ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းနုိင္သည္။ 

၈။ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ တာဝန္နွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္- 

  (က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားက ထုတ္လုပ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ားသည္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးၿခင္း၊

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿခင္းနွင့္ လမ္းညႊန္ၿခင္း၊ 

  ( ခ ) ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္၊ ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ၊

ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၊ ခရုိင္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ႀကီးၾကပ္

ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းၿခင္းနွင့္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္

မွတ္ၿခင္း၊ 



  ( ဂ ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္း

ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  (ဃ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားစာရင္းတြင္ ၿပင္ဆင္သင့္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ၿဖည့္စြက္သင့္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္သင့္ေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း အမ်ိဳး

အမည္ကို ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕သို႔ အႀကံၿပဳ တင္ၿပၿခင္း၊ 

  ( င ) ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သံုးစဲြေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ 

လက္ဝယ္ထား ရိွၿခင္း၊ ဝယ္ယူၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ သိုေလွာင္ၿခင္း၊ သံုးစဲြၿခင္းနွင့္

စြန္႔ပစ္ၿခင္းတို႔ကို စနစ္တက်ရိွေစေရးအတြက္ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  ( စ ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မေတာ္တဆ ၿဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ကာကြယ္

ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လံုၿခံဳေရးကိရိယာမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား ထားရွိ

ၿခင္းႏွင့္ စနစ္တက် သံုးစြဲတတ္ေစရန္ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစၿခင္း၊ 

  (ဆ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ သိုေလွာင္ေရး၊ သံုးစဲြေရးနွင့္

စြန္႔ပစ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  ( ဇ ) အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ တားၿမစ္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္

ပစၥည္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို ထည့္သြင္း အသံုးၿပဳေသာ စက္ကိရိယာမ်ားကို

လည္းေကာင္း၊ ၿပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းၿခင္းနွင့္ ၿပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ၿခင္းမ်ားမၿပဳရန္ တားၿမစ္

ပိတ္ပင္ၿခင္း၊ 

  (စ်) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ အခုိးအေငြ႔၊

အရည္၊ အဆီႏွင့္ အစုိင္အခဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပ်က္စီးေနေသာ သို႔မဟုတ္ သက္တမ္း

လြန္ေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿခင္း၊ စုပုံၿခင္း၊ စြန္႔ပစ္ၿခင္းႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၿခင္း၊ 

  (ည) ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတြင္းမွတစ္ဆင့္ ၿဖတ္သန္း ကုန္သြယ္

ၿခင္း၊ ၿပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ၿခင္းကိစၥအတြက္ ေထာက္ခံ

ခ်က္ကို ထုတ္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း၊ 



  (ဋ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္အဆင့္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို

သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  (ဌ) လိုင္စင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  ( ဍ ) ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕က ေပးအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။ 

၉။ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ထုတ္လုပ္

ၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ သိုေလွာင္ၿခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရိွၿခင္းနွင့္ ကိုင္တြယ္အသံုၿပဳ

ၿခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ထူးၿခားေသာ အေၿခအေနတြင္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္

ရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း ေရးဆဲြ၍ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အခန္း (၆) 

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းနွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ တာဝန္နွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၁ဝ။ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္- 

  (က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ရန္ စည္ပင္သာယာ

ေရးအဖြဲ႕၊ ၿမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ၿမန္မာနိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးဦးစီးဌာန၊

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္

ဓာတုေဗဒကြ်မ္းက်င္သူ အနည္းဆံုးတစ္ဦးပါဝင္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို လိုအပ္သလို 

ဖြဲ႕စည္း ရမည္။ 

  ( ခ ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း တင္ၿပရမည္။ 

၁၁။ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္အညီ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

  (က) ေၿခာက္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္စစ္ေဆး၍ အစီရင္ခံစာကို သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕သို႔

တင္ၿပၿခင္း၊ 

  (ခ) ေၿခာက္လလွ်င္တစ္ၾကိမ္ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈ၏ ၾကားကာလတြင္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ 

သတင္းအရ စစ္ေဆးၿခင္းကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  ( ဂ ) ထူးၿခားေသာ အေၿခအေနမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရိွပါက သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕သို႔



ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားတင္ၿပၿခင္း၊ 

  (ဃ) ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔က ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို 

တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿခင္း။ 

၁၂။ (က) သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ စခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ အၿခား

လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရိွႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္း

ေသာ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)နွင့္ ပုဒ္မ ၁၁ တုိ႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

  ( ခ ) ပုဒ္မခဲြ (က)အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ၿပည္ပမွ တင္သြင္း လာေသာ

ေဘးအႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္း စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ထုပ္ပုိးၿခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရိွၿခင္း၊ သိုေလွာင္

ၿခင္း ရွိ မရွိကို လိုအပ္သလို စစ္ေဆးရမည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ ထူးၿခားေသာ အေၿခအေန

မ်ား ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ခ်က္ခ်င္း တင္ၿပရမည္။ 

အခန္း (၇) 

ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ 

၁၃။ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ လိုင္စင္ရရွိရန္

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ႏွင့္တကြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၁၄။ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္- 

  (က) ပုဒ္မ ၁၃ အရ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး

လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ၿပဳၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳနိုင္သည္။ 

  ( ခ ) လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ၿပဳပါက လုိင္စင္ခ ေပးသြင္းေစၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားနွင့္အတူ

လိုင္စင္ကို ထုတ္ေပးရမည္။ 

၁၅။ လိုင္စင္ရရိွသူသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို စတင္

လုပ္ကိုင္ၿခင္းမၿပဳမီ- 

  (က) စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ ခံႏုိင္ရည္ရိွမႈတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္



ေရးအဖြဲ႕နွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးၿခင္းကို ခံယူရမည္။ 

  ( ခ ) တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္ပသင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစုိးရဌာန၊

အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ဖြင့္လွစ္ေသာ ဓာတု ပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ 

တားဆီးကာကြယ္မႈ သင္တန္း မ်ားနွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေစရမည္။ 

၁၆။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္- 

  (က) လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။ 

  ( ခ ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္အသံုးၿပဳရာတြင္ 

အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာရမည့္ အၿပင္

လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားက တိက်စြာ လိုက္နာေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္

ရမည္။ 

  ( ဂ ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ လံုၿခံဳေရး ကိရိယာမ်ား

လံုေလာက္စြာ ထားရွိရမည့္အၿပင္ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ကိုယ္ခႏၶာ

ကာကြယ္ေရး ကိရိယာနွင့္ ဝတ္စုံ မ်ားကို အခမဲ့ ထုတ္ေပးရမည္။ 

  (ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား

လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရးကိရိယာ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာနွင့္ ဝတ္စုံမ်ားကို စနစ္တက် 

သံုးစဲြတတ္ေစရန္ သင္တန္းေပးၿခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿခင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို ညႊန္ၾကား

ၿခင္းမ်ား ၿပဳရမည္။ 

  ( င ) လူႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လည္းေကာင္း

ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခ္ုိက္ႏုိင္မႈ ရိွ မရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕နွင့္ စစ္ေဆး

ေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးၿခင္းကို ခံယူရမည္။ 

  ( စ ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူမ်ား

အား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္

ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ရရိွမွသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ၿပဳရမည္။ ယင္းတို႔၏ က်န္းမာေရး

စစ္ေဆးခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ 

  (ဆ) အႏၲရာယ္ ရိွႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ခြင့္ ရရွိပါက



ခြင့္ၿပဳသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာမိတၲဴကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး

ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္။ 

  ( ဇ ) မီးေဘးအႏၲရာယ္ ၿဖစ္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ပစၥည္း

မ်ားကို အသံုးၿပဳ၍ မီးေဘးအႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ရေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက သက္ဆုိင္ရာ

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ လမ္းညႊန္သေဘာ တူညီခ်က္ ႀကိဳတင္ရယူရမည္။ 

  (စ်) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ၿပည္တြင္းတြင္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္သည့္အခါ

သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ခြင့္ၿပဳထားေသာ ပမာဏကိုသာ သယ္

ေဆာင္ရမည္။ 

  (ည) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို လိုင္စင္ပါ ေနရာေဒသ တစ္ခုခုမွ အၿခား ေနရာေဒသ 

တစ္ခုခုသို႔ ေၿပာင္းလဲၿပီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္ရွိပါက ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ထံမွ ခြင့္ၿပဳခ်က္

ရယူရမည္။ 

  ( ဋ ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္

ပ်က္စီးၿခင္း မရိွေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၁၇။ လိုင္စင္ရရိွသူသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူႏွင့္

တိရစၧာန္တုိ႔ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ထိခုိက္ဆံုးရံႈးမႈၿဖစ္ေပၚပါက

ေလ်ာ္ေၾကးေပး နုိင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ အာမခံထားရွိရမည္။ 

၁၈။ လိုင္စင္ရရိွသူသည္ လုိင္စင္သက္တမ္း တိုးၿမႇင့္ေပးရန္ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ ရက္ေပါငး္ ၃၀ ႀကိဳတင္၍ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၁၉။ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၁၈ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး

လိုင္စင္သက္တမ္း တိုးၿမႇင့္ေပးရန္ ခြင့္ၿပဳၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳနိုင္သည္။ 

 

 

 

 



အခန္း (၈) 

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ 

၂ဝ။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ မိမိ၏ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးၿပဳမည့္

လုပ္ငန္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ

ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရး အဖြဲ႔သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၂၁။ ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရး အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၂ဝ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို စိစစ္၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္

 ညီညြတ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ားအတြက္  မွတ္ပုံတင္ခေပးသြင္းေစၿပီး 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အတူ  မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးရမည္။ 

၂၂။ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရရွိသူသည္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည့္အၿပင္ 

ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရး အဖြဲ႔က  အခါအားေလ်ာ္စြာ  ထုတ္ၿပန္ေသာ အမိန္႔နွင့္ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကိုလည္း 

လိုက္နာရမည္။ 

၂၃။ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရရွိသူသည္- 

  (က)  မိမိမွတ္ပုံတင္ထားေသာ  စာရင္းတြင္မပါရိွသည့္  ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားကို 

အသံုးၿပဳရန္ ရွိပါက မွတ္ပုံတင္ေပးရန္ ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

  (ခ)   မိမိမွတ္ပုံတင္ထားေသာ စာရင္းတြင္ပါရိွေသာ္လည္း အသံုးမၿပဳလိုေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားရိွပါက အဆိုပါစာရင္းကို ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ အသိေပးတင္ၿပ

ရမည္။ 

၂၄။ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရရွိသူသည္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္သက္တမ္းကို တိုးၿမႇင့္လိုပါက သက္တမ္း မကုန္

ဆံုးမီ ရက္ေပါင္း ၃ဝ ႀကိဳတင္၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္အညီ ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ ေလွ်ာက္

ထားရမည္။ 

၂၅။ ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၂၄ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး

ခြင့္ၿပဳၿခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳနိုင္သည္။ 

၂၆။ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိထားေသာ  ဓာတုပစၥည္းနွင့္  ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပမွ ထပ္မံရရ

သည့္  အခ်က္အလက္မ်ား အရ  လူ၊  တိရစၧာန္နွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အား အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစနိုင္သည္ဟု 

သိရွိရပါက ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ထိုဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္မႈကို တားၿမစ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကိုရုပ္သိမ္းၿခင္း ၿပဳနိုင္သည္။ 



အခန္း(၉) 

အႏၱရာယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ၿခင္းနွင့္ အႏၱရာယ္ကုိ ေလ်ာ့ပါးေစၿခင္း 

၂၇။ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ကို  ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္

ရန္နွင့္  ေလ်ာ့ပါးေစရန္  ေအာက္ပါတို႔ကို  လိုက္နာေစရမည္-  

  (က)   အႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္ေရးအတြက္ အႏၱရာယ္အဆင့္ကို ဓာတုပစၥည္းနွင့္  ဆက္စပ္

ပစၥည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သတၲိမ်ားအရ အမ်ိဳးအစား ခဲြၿခားၿခင္း၊ 

  ( ခ )   အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈအဆင့္ မွတ္တမ္းလႊာနွင့္ အႏၱရာယ္သတိေပး အမွတ္အသားတို႔ကို 

ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

  ( ဂ )   မေတာ္တဆၿဖစ္ပြားမႈ ကာကြယ္ရန္နွင့္  ေလ်ာ့ပါးေစရန္  လံုၿခံဳေရး ကိရိယာမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာ

ကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား ထားရိွၿခင္းနွင့္ စနစ္တက် သံုးစဲြတတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား

တက္ေရာက္ေစၿခင္း၊ 

  (ဃ)  ဓာတုပစၥည္းနွင့္  ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို  သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ လက္ဝယ္ ထားရိွၿခင္း၊ 

သိုေလွာင္ၿခင္း၊  သံုးစြဲၿခင္း၊  စြန္႔ပစ္ၿခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္

ရြက္ၿခင္း၊ 

  

( င )   ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔က တားၿမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ 

ယင္းတို႔ကို  ထည့္သြင္းအသံုးၿပဳေသာ  စက္ကိရိယာ မ်ားကို  ၿပည္တြင္းသို႔  တင္သြင္းမႈ 

သို႔မဟုတ္  ၿပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔မႈ မၿပဳၿခင္း။ 

အခန္း (၁ဝ) 

လုိင္စင္ပ်က္ၿပယ္ၿခင္းနွင့္ ၿပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၿခင္း 

၂၈။ ေအာက္ပါအေႀကာင္းတစ္ရပ္ရပ္  ေပၚေပါက္သည့္အခါ  လုိင္စင္သည္ ပ်က္ၿပယ္ၿပီး ၿဖစ္သည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္-  

  (က)  လိုင္စင္ကို ၿပန္လည္အပ္နွံၿခင္း၊ 

  (ခ)   လိုင္စင္သက္တမ္း  ကုန္ဆံုးခိ်န္အထိ  လိုင္စင္သက္တမ္း  တုိးၿမွင့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ 

မရွိၿခင္း၊ 

  (ဂ)   ဤဥပေဒအရ လိုင္စင္ပယ္ဖ်က္ခံရၿခင္း။ 



၂၉။  လိုင္စင္ရရွိသူသည္- 

  (က)   ပုဒ္မ ၂၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ ပုဒ္မခဲြ (ခ) တို႔ပါ အေႀကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေႀကာင့္ လိုင္စင္

ပ်က္ၿပယ္သည့္ ကိစၥတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုင္စင္ ၿပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ခြင့္

ရွိသည္။ 

  
(ခ)   ပုဒ္မ  ၂၈၊  ပုဒ္မခြဲ(ဂ)  အရ  လိုင္စင္ပ်က္ၿပယ္သည့္ ကိစၥတြင္ လိုင္စင္ ၿပန္လည္ ေလွ်ာက္

ထားခြင့္ မရွိေစရ။ 

အခန္း(၁၁) 

စီမံခန္႔ခဲြေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူၿခင္းနွင့္ အယူခံၿခင္း 

၃ဝ။ ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ လိုင္စင္ရရွိသူက လိုင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုၿဖစ္ေစ၊ 

မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ ရရွိသူက  မွတ္ပုံတင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ကိုၿဖစ္ေစ  ေဖာက္ဖ်က္

ေႀကာင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊  လိုင္စင္ရရွိသူ နွင့္ မွတ္ပုံတင္ ရရွိသူတို႔က    ဤဥပေဒအရ 

ထုတ္ၿပန္ေသာ  နည္းဥပေဒမ်ား၊  အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ၊  အမိန္႔၊  ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္  လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

မ်ားပါ  သက္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုၿဖစ္ေစ  ေဖာက္ဖ်က္ေႀကာင္း  သို႔မဟုတ္ 

လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေႀကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါစီမံခန္႔ခဲြေရးဆိုင္ရာ

အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္နုိင္သည္- 

  (က)  ဓာတုပစၥည္းနွင့္  ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို  ယာယီရပ္ဆိုင္း ၿခင္း၊ 

  (ခ)   ဒဏ္ေႀကးေငြေပးေဆာင္ေစ၍  လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  ၿပဳၿပင္ေစၿပီး ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္

ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊ 

  (ဂ)   လိုင္စင္နွင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ၿခင္း။ 

၃၁။ ပုဒ္မ ၃ဝ အရ ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔က ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္သူ

သည္ ယင္းအမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔သို႔ 

အယူခံနုိင္သည္။ 

၃၂။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၃၁ အရ အယူခံမႈတြင္ ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ 

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို အတည္ၿပဳၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း ၿပဳနိုင္သည္။ 

 



အခန္း (၁၂) 

တားၿမစ္ခ်က္မ်ား 

၃၃။ မည္သူမွ်  ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔က  တားၿမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္  ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းကို 

ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ေဖာ္စပ္ၿခင္း၊ သံုးစဲြၿခင္း၊ လက္ဝယ္ ထားရွိၿခင္း၊ သိုေလွာင္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္း၊

ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း၊ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ၿခင္းမၿပဳရ။ 

၃၄။ မည္သူမွ် လိုင္စင္မရွိဘဲ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၿခင္း မၿပဳရ။ 

၃၅။ မည္သူမွ်  မွတ္ပုံတင္ထားၿခင္းမရွိေသာ  သို႔မဟုတ္  မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ၿဖစ္ေသာ 

သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး စံခိ်န္စံညႊန္းမမီေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္  ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို 

ဓာတုပစၥည္းနွင့္  ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ သံုးစဲြၿခင္းမၿပဳရ။ 

၃၆။ မည္သူမွ်  ဓာတပုစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔၊ 

ႀကီးႀကပ္ေရး အဖြဲ႔နွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားက စစ္ေဆးၿခင္း ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တားဆီးပိတ္ပင္ၿခင္း

သို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားေနွာင့္ယွက္ၿခင္း မၿပဳရ။ 

အခန္း(၁၃) 

ၿပစ္မႈနွင့္ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား 

၃၇။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၃ ပါ တားၿမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ခုနစ္နွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ က်ပ္ခုနစ္သိန္းထက္ မပုိေသာ

ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုး ၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အၿပင္ ၿပစ္မႈနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို

လည္း ၿပည္သူ႔ဘ႑ာအၿဖစ္ သိမ္းဆည္း ရမည္။ 

၃၈။ မည္သူမဆို  ပုဒ္မ  ၃၄  နွင့္  ၃၅  တို႔ပါ  တားၿမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေႀကာင္း

ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ငါးနွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးသန္ိးထက္ 

မပုိေသာ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုး ၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ၿပင္ ၿပစ္မႈနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

ကိုလည္း ၿပည္သူ႔ဘ႑ာအၿဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။ 

၃၉။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၆ ပါ တားၿမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို နွစ္နွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊  က်ပ္နွစ္သိန္းထက္ မပုိေသာ 

ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုး ၿဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္။ 



အခန္း (၁၄) 

အေထြေထြ 

၄ဝ။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုင္စင္ခ၊ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးၿမွင့္ခ၊ မွတ္ပုံတင္ခ၊ မွတ္ပုံတင္ သက္တမ္း တိုးၿမႇင့္ခ

နွင့္ဓာတ္ခဲြစစ္ေဆးခမ်ားကို သတ္မွတ္ရမည္။ 

၄၁။ (က)  ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၊ ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔၊  ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔နွင့္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ားတြင္ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္  ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္

သည့္ ခီ်းၿမွင့္ေငြကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။  

  (ခ)   ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔၊  ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔၊  ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔နွင့္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ ကုန္က်

စရိတ္နွင့္ ခီ်းၿမွင့္ေငြမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက က်ခံရမည္။ 

၄၂။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၏ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ  ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက 

ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။ 

၄၃။ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ -  

  (က)  မူလဓာတ္ခဲြခန္း၏  စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္  အစီရင္ခံစာအေပၚ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အယူခံ

ေလွ်ာက္ထားၿခင္း မၿပဳပါက မူလဓာတ္ခဲြခန္း၏ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာသည္ 

အၿပီးသတ္ သက္ေသခံခ်က္ ၿဖစ္ေစရမည္။ 

  (ခ)   မူလဓာတ္ခဲြခန္း၏  စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္  အစီရင္ခံစာအေပၚ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အယူခံ 

ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါက အယူခံဓာတ္ခဲြခန္း၏ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာသည္ အၿပီးသတ္

သက္ေသခံခ်က္ ၿဖစ္ေစရမည္။     

၄၄။ ပုဒ္မ ၃၉ ပါ ၿပစ္မႈကို  ရဲအေရးယူပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ၿပစ္မႈအၿဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 

၄၅။ လိုင္စင္ရရွိသူသည္  ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ၿပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္း ၿခင္း သို႔မဟုတ္

ၿပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ၿခင္း ၿပဳလုပ္လိုပါက  ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ရယူ၍  သက္ဆိုင္ရာ

သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၄၆။ ဤဥပေဒအရ တရားစဲြဆိုရာတြင္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ရယူရမည္။ 

၄၇။   ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-  



  (က)  ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ပါက နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းနွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ၿပည္ေထာင္စု

အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္နုိင္သည္။ 

  (ခ)   ဝန္ႀကီးဌာန၊  ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔နွင့္  ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ လိုအပ္ပါက အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ၊

အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္နုိင္သည္။ 

              

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ကြ်နု္ပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။ 

       

     (ပုံ)သိန္းစိန္                   

 နုိင္ငံေတာ္သမၼတ                

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္    

  

 


