
ပိုးသတ်ဆေးဥပဆေ  

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ဆောင်စုလွှတ်ဆတာ်ဥပဆေအမှတ်   ၁၄ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပပာသိုလေန်း  ၁၁  ရက် 

(၂၀၁၆  ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ   ၂၀  ရက်) 

ပပည်ဆောင်စုလွှတ်ဆတာ်သည် ဤဥပဆေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဆော်ပပချက် 

၁။ ဤဥပဆေကုိ ပိုးသတဆ်ေးဥပဆေ ဟု ဆခါ်တွင်ဆစရမည်။  

၂။ ဤဥပဆေတွင် ပါရိှဆသာ ဆအာက်ပါစကားရပ်များသည် ဆော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဆရာက် 

ဆစရမည်- 

(က) ပုိး ေုိသည်မှာ သီးနံှ၊ ရိက္ခာ၊ လူ၊ တိရ စ္ဆာန်နှင့် အပခားပစ္စည်းများကုိ ဆနှာင့်ယှက်ဆသာ 

သုိမ့ဟုတ် ေျက်ေီးဆသာ ပုိးဆကာင်များ၊ မွှားဆကာင်များနှင့် အပင်ဆရာဂါပုိးများကုိေုိသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် အပင်များကုိ ဆနှာင့်ယှက်ေျက်ေီးဆသာ ကကက်၊ ဆပွး၊ ခရု၊ ဆပါင်းပင် 

စသည်တိုလ့ည်း ပါဝင်သည်။  

( ခ ) ပုိးသတ်ဆေး ေုိသည်မှာ ေျက်ပုိးကုိ အဆဝးသုိဆ့ပပးဆစရန်လည်းဆကာင်း၊ ေျက်ေီးရန် 

လည်းဆကာင်း၊ ကာကွယ်နှိမ်နှင်းရန်လည်းဆကာင်း သိုမ့ဟတု် ေျက်ပိုးကကီးေွားမှုနှင့် 

အကျိုးတစ်စံုတစ်ရာအတွက် အပင်ကကီးေွားမှုကုိ ေိန်းချုပ်ရန်လည်းဆကာင်း ရည်ရွယ် 

ေားဆသာ ဓာတုပစ္စည်း သုိမ့ဟုတ် တစ်မျို းေက်ပုိဆသာ ဓာတုပစ္စည်းအဆရာ သုိမ့ဟုတ် 

အဏုဇီဝပစ္စည်းအဆရာကုိ ေိုသည်။ 

( ဂ ) အေိပ်ရှိပစ္စည်း ေိုသည်မှာ  ပိုးသတ်ဆေးတွင် ပါဝင်ဆသာ သိုမ့ဟုတ် ပိုးသတ်ဆေး 

ဆော်စပ်ရာတွင် အသံုးပပုနုိင်ဆသာ အန္တရာယ်ပေစ်ဆစသည့် သုိမ့ဟုတ် အေိပ်သင့်ဆစသည့် 

ဓာတပုစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကုိ ေိုသည်။  

(ဃ) တံေိပ်  ေိုသည်မှာ ပိုးသတ်ဆေးေည့်သွင်းေားသည့် ပစ္စည်းတွင်ပေစ်ဆစ၊ ေုပ်ပိုး 

ေားသည့် ပစ္စည်းတွင်ပေစ်ဆစ ကပ်ေားဆသာ သုိမ့ဟုတ် ချိတ်ေဲွေားဆသာ ပံုနိှပ်ေားသည့်  

အညွှန်းစာနှင့်အမှတ်အသားကုိ ေိုသည်။  

( င ) မှတ်ပံုတင်အေဲွ  ့ ေုိသည်မှာ ဤဥပဆေအရ ဝန်ကကီးဌာနက ေဲွစ့ည်းဆသာ ပုိးသတ်ဆေး 

မှတ်ပုံတင်အေွဲ ကုိ့ ေိုသည်။ 
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( စ ) ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာဆကာ်မတီ ေိုသည်မှာ ဤဥပဆေအရ မှတ်ပုံတင်အေွဲ က့ 

ေွဲ စ့ည်းဆသာ ဆကာ်မတီကုိ ေိုသည်။ 

(ေ) စမ်းသပ်သံုးစဲွခွင့်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ေုိသည်မှာ မှတ်ပံုတင်အေဲွက့ သတ်မှတ်ေားသည့် 

နယ်ဆပမအတွင်း ပိုးသတ်ဆေး၏ ေိဆရာက်မှုကိုလည်းဆကာင်း၊ စိုက်ပျိုးစနစ်နှင့် 

သင့်ဆလျာ်သည့် သံုးစဲွမှုနည်းလမ်းကုိလည်းဆကာင်း သတ်မှတ်နုိင်ရန် နှစ်နှစ်ကာလအတွင်း 

စမ်းသပ်သုးံစွဲခွင့်ပပုဆ ကာင်း ဤဥပဆေအရ ေုတ်ဆပးဆသာ လကမ်ှတက်ို ေိုသည်။ 

( ဇ ) ယာယီသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေိုသည်မှာ မှတ်ပုံတင်အေွဲ က့ သီးနှံအလိုက် 

ပိုးသတ်ဆေးအညွှန်းစာပါအတိုင်း ငါးနှစ်ကာလအတွင်း သုံးစွဲခွင့်ပပုဆ ကာင်း 

ဤဥပဆေအရ ေုတ်ဆပးဆသာ လကမ်ှတ်ကုိ ေိုသည်။ 

( စျ ) အပပည့်အဝသံုးစဲွခွင့်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ေုိသည်မှာ မှတ်ပံုတင်အေဲွက့ သီးနံှအလုိက် 

ပုိးသတ်ဆေးအညွှန်းစာပါအတုိင်း ၁၀ နှစ် ကာလအတွင်း သံုးစဲွခွင့်ပပုဆ ကာင်း ဤဥပဆေအရ 

ေုတ်ဆပးဆသာ လကမ်ှတ်ကို ေိုသည်။ 

(ည) အေူးသံုးစဲွခွင့်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ေုိသည်မှာ မှတ်ပံုတင်အေဲွက့ မဆမျှော်လင့်ဆသာ 

ပိုးများကျဆရာက်ပခင်းမှ ကာကွယ်ရန် သတမ်ှတ်ေားသည့် ပိုးသတ်ဆေးကုိ တစ်နှစ် 

ကာလအတွင်း အဆရးဆပါ်သံုးစဲွခွင့်ပပုဆ ကာင်း ဤဥပဆေအရ ေုတ်ဆပးဆသာလက်မှတ်ကုိ 

ေိုသည်။ 

( ဋ ) ဝန်ကကီးဌာန ေိုသည်မှာ ပပည်ဆောင်စုအစိုးရ လယ်ယာစိုက်ပျိုးဆရးနှင့်ေည်ဆပမာင်း 

ဝန်ကကီးဌာနကို ေိုသည်။ 

( ဌ ) ဝန်ကကီး ေိုသည်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးဆရးနှင့်ေည်ဆပမာင်းဝန်ကကီးဌာန ပပည်ဆောင်စု 

ဝန်ကကီးကုိ ေိုသည်။ 

( ဍ ) ဦးစီးဌာန ေုိသည်မှာ လယ်ယာစုိက်ပျိုးဆရးနှင့် ေည်ဆပမာင်းဝန်ကကီးဌာန စုိက်ပျိုးဆရး 

ဦးစီးဌာနကို ေိုသည်။ 

( ဎ ) ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ် ေိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးဆရးဦးစီးဌာန ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်ကို 

ေိသုည်။ 

(ဏ) ဦးစီးမှူး ေိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးဆရးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဆေသကကီးသိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်၊ 

ခရိုင်နှင့်မမို န့ယ်ဦးစီးမှူးတိုကုိ့ ေိုသည်။ 

(တ) စစ်ဆေးဆရးမှူး ေုိသည်မှာ ဤဥပဆေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပုိးသတ်ဆေးသံုးစဲွမှုနှင့် 

ဆရာင်းချမှု မှန် မမှန်၊ ပိုးသတ်ဆေးကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သုံးစွဲပခင်း ရှိ မရှိ နှင့် 
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ပိုးသတ်ဆေးတွင်ပါဝင်ရမည့် အေိပ်ရှိပစ္စည်းရာခိုင်နှုန်း ပပည့်မီပခင်း ရှိ မရှိ တိုက့ို 

စစ်ဆေးနုိင်ရန် ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်က တာဝန်ဆပးအပ်သည့် စုိက်ပျိုးဆရးဦးစီးဌာန 

ဝန်ေမ်းကုိ ေိုသည်။ 

(ေ) လုိင်စင် ေုိသည်မှာ ဤဥပဆေအရ ပုိးသတ်ဆေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

လုပ်ကုိင်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ် သုိမ့ဟုတ် သက်ေုိင်ရာ ခရုိင်ဦးစီးမှူးက 

ေုတ်ဆပးဆသာ ခွင့်ပပုမိန်ကုိ့ ေိုသည်။ 

( ေ ) ပုိးသတ်ဆေးကုိင်တွယ်သံုးစဲွခွင့်လက်မှတ်ရသူ ေုိသည်မှာ အေိပ်အဆတာက်ပပင်းေန်သည့် 

ပုိးသတ်ဆေးကုိသံုးစဲွရာတွင် ကျွမ်းကျင်စွာ ကုိင်တွယ်သံုးစဲွနုိင်သူပေစ်ဆ ကာင်း ဦးစီးဌာနက 

အသိအမှတ်ပပု လကမ်ှတ်ေုတ်ဆပးေားသူကို ေိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

မှတ်ပုံတင်အေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းပခင်း 

၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ဆောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့သဆောတူညီချက်ပေင့်- 

(က) ဝန်ကကီးဌာန ေုတိယဝန်ကကီးက ဥက္က ဋ္ဌအပေစ်လည်းဆကာင်း၊ ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်က 

အတွင်းဆရးမှူးအပေစ်လည်းဆကာင်း၊ သီးနံှကာကွယ်ဆရးဌာနခဲွ ညွှန် ကားဆရးမှူးက 

တဲွေက်အတွင်းဆရးမှူးအပေစ်လည်းဆကာင်း၊ သက်ေုိင်ရာဌာနများ၏ အကကီးအမှူးများနှင့် 

ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များက အေဲွဝ့င်များအပေစ်လည်းဆကာင်း ပါဝင်ဆသာ ပုိးသတ်ဆေး 

မှတ်ပုံတင်အေွဲ ကုိ့ ေွဲ စ့ည်းရမည်။ 

( ခ )  ေိုပ့ပင် ပုေ်မခွဲ (က) အရ ေွဲ စ့ည်းဆသာမှတ်ပုံတင်အေွဲ ကုိ့ အခါအားဆလျာ်စွာ ပပင်ေင် 

ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

၄။ မှတ်ပုံတင်အေွဲ ၏့ ရံုးလုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဌာနက  ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၃) 

မှတ်ပုံတင်အေွဲ ၏့တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၅။ မှတ်ပုံတင်အေွဲ သ့ည် ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မခွဲ (က) အရ ဆလျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပပသည့် 

ပုိးသတ်ဆေး သုိမ့ဟုတ် အေိပ်ရိှပစ္စည်းကုိ အညွှန်းစာပါအတုိင်း အေိပ်ရိှပစ္စည်းရာခုိင်နှုန်း ပပည့်မီစွာ 

ပါဝင်ပခင်း ရှိ မရှိ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပခင်းနှင့် ပိုးကုိ နှိမ်နှင်းရာတွင် ေိဆရာက်မှု ရှိ မရှိ စိုက်ခင်းတွင် 

လကဆ်တွ စ့မ်းသပ်ပခင်းပပုရန် ဦးစီးဌာနအား ညွှန် ကားရမည်။ 

၆။ မှတ်ပုံတင်အေွဲ သ့ည် ဦးစီးဌာန၏လက်ဆတွ စ့မ်းသပ်စစ်ဆေးချက်များအရ အရည်အဆသွး 

ရာခုိင်နှုန်းပပည့်မီမပီး ေိဆရာက်မှုရိှပါက သက်ေုိင်ရာ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်တစ်မျို းမျို းကုိ ေုတ်ဆပးနုိင်သည်။  
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၇။ မှတ်ပံုတင်အေဲွသ့ည် အဆရးဆပါ်ကိစ္စရပ်များတွင် မဆမျှော်လင့်သည့် သီးနံှေျက်ပုိးများ ကျဆရာက်မှုကုိ 

ကာကွယ်နိှမ်နင်းနုိင်ရန် မည်သည့်ပုိးသတ်ဆေးကုိမေုိ အေူးသံုးစဲွခွင့် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ေုတ်ဆပး 

နိုင်သည်။ 

၈။ မှတ်ပံုတင်အေဲွသ့ည် ဆအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ် ဆပါ်ဆပါက်ဆ ကာင်းဆတွရိှ့ဆသာ မှတ်ပံုတင်ခွင့် 

ရရိှေားသည့် ပုိးသတ်ဆေး သုိမ့ဟုတ် အေိပ်ရိှပစ္စည်းကုိ သံုးစဲွပခင်းမပပုရန် တားပမစ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် 

မှတ်ပုံတင်ကိုပပန်လည်ရုပ်သိမ်းပခင်း ပပုနိငု်သည်- 

(က) ပပည်ပမှဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ ပပည်တွင်းမှဆသာ်လည်းဆကာင်း ရရှိသည့် အချက်အလက် 

များအရ ပိုးသတ်ဆေးသည် လူ၊ တိရ စ္ဆာန်၊ သီးနှံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ် 

ပေစ်ဆစနိုင်ပခင်း၊  

( ခ )  ပုိးသတ်ဆေးကုိ ေပ်မံစစ်ဆေးရာတွင် ဆလျှောက်ေားစဉ်ကတင်ပပခ့ဲဆသာ ဓာတ်ခဲွစစ်ဆေး 

ေားသည့် အေိပ်ရှိပစ္စည်း ရာခိုင်နှုန်းပပည့်မီမှုမရှိဆ ကာင်း သိုမ့ဟတု် အရည်အဆသွး 

ပပည့်မီမှုမရှိဆ ကာင်း စစ်ဆေးဆတွရ့ှိပခင်း၊  

( ဂ ) ပိုးသတ်ဆေး သိုမ့ဟုတ် အေိပ်ရှိပစ္စည်းေုတ်လုပ်ဆသာ ပပည်ပကုမ္ပဏီကပေစ်ဆစ၊ 

ပပည်တွင်းတွင် ပုိးသတ်ဆေးဆော်စပ်ဆရာင်းချသူကပေစ်ဆစ ေက်လက်သံုးစဲွပခင်းမပပုရန် 

အဆ ကာင်း ကားပခင်း။ 

၉။ မှတ်ပံုတင်အေဲွသ့ည် အပပည်ပပည်ေုိင်ရာ အ ကံပပုချက်များအဆပါ် အဆပခပပု၍ ပုိးသတ်ဆေးများ 

ဆောစ်ပ်ေုတ်လုပ်ပခင်း၊ ကုိင်တွယ်သုံးစွဲပခင်း၊ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ပခင်း၊ သိဆုလှာင်ပခင်း၊ ဆရာင်းချပခင်း 

တုိတွ့င် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးအတွက်လည်းဆကာင်း၊ သက်တမ်းလွန် ပုိးသတ်ဆေးများသည် သက်ရိှ 

အားလံုးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ အန္တရာယ်ပေစ်ဆစနုိင်သပေင့် စနစ်တကျေျက်ေီးဆရးအတွက် လည်းဆကာင်း၊  

သံုးစဲွမပီးဆသာ ပုိးသတ်ဆေးေူးအခံွနှင့် ေုပ်ပုိးပစ္စည်းများ စနစ်တကျစွန်ပ့စ်ပခင်း၊ ေျက်ေီးပခင်းအတွက် 

လည်းဆကာင်း ညွှန် ကားချက်များ ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

၁၀။ မှတ်ပုံတင်အေွဲ သ့ည် ပုေ်မ ၅ အရ ဆောင်ရွက်ဆသာ ပိုးသတ်ဆေး ဓာတခ်ွဲစစ်ဆေးပခင်းနှင့် 

စုိက်ခင်းတွင် လက်ဆတွစ့မ်းသပ်ပခင်းတုိနှ့င့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အ ကံဉာဏ်ကုိရယူရန် 

ဦးစီးဌာနအား ခွင့်ပပုနိုင်သည်။ 

၁၁။ မှတ်ပံုတင်အေဲွသ့ည် ပပည်ပမှလည်းဆကာင်း၊ ပပည်တွင်းမှလည်းဆကာင်း မှတ်ပံုတင်ခွင့်ရရိှရန် 

ဆလျှောက်ေားဆသာ ပိုးသတဆ်ေး သိုမ့ဟုတ် အေိပ်ရှိပစ္စည်း၏ နည်းပညာအချက်အလက်များကုိ 

သက်ေိုင်သူ၏ မူပိုင်အပေစ် လျှေို ဝ့ှက်ေားရမည်။ 
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၁၂။ မှတ်ပုံတင်အေွဲ သ့ည်- 

(က) ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်က ဥက္က ဋ္ဌအပေစ်လည်းဆကာင်း၊ သီးနှံကာကွယ်ဆရး ဌာနခွဲ 

ညွှန် ကားဆရးမှူးက အတွင်းဆရးမှူးအပေစ်လည်းဆကာင်း၊ သက်ေုိင်ရာအစုိးရဌာနများ၏ 

ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များက အေဲွဝ့င်များအပေစ်လည်းဆကာင်း ပါဝင်ဆသာ ပုိးသတ်ဆေး 

နည်းပညာဆကာ်မတီကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ သဆောတူညီချက်ပေင့် ေဲွစ့ည်းမပီး လုပ်ငန်းတာဝန် 

များကုိ သတမ်ှတ်ရမည်။ 

( ခ )  ပုေ်မခဲွ (က) အရ ေဲွစ့ည်းေားဆသာ ပုိးသတ်ဆေးနည်းပညာဆကာ်မတီကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ 

သဆောတူညီချက်ပေင့် အခါအားဆလျာ်စွာ ပပင်ေင်ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

( ဂ )  လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေိဆရာက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ပိုးသတ်ဆေး နည်းပညာ 

ဆကာ်မတီကုိ အဆောက်အကူပပုနိုင်ရန် လိုအပ်ဆသာ လုပ်ငန်းအေွဲ မ့ျားကုိ ေွဲ စ့ည်းမပီး 

ယင်းတို၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

အခန်း(၄) 

မှတ်ပုံတင်ဆလျှောက်ေားပခင်းနှင့် အခွန်အခဆပးဆောင်ပခင်း  

၁၃။ ပိုးသတ်ဆေး သိုမ့ဟုတ် အေိပ်ရှိပစ္စည်းကို ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း ပပုလုပ်လိုသူသည် 

ဆအာက်ဆော်ပပပါ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် တစ်မျိုးမျိုးရရှိဆရးအတွက် မှတ်ပုံတင်အေွဲ သ့ိ ု  ့ သတ်မှတ် 

ေားဆသာ ဆလျှောက်လွှာပုံစံပေင့် ဆလျှောက်ေားရမည်- 

(က) စမ်းသပ်သုးံစွဲခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ 

( ခ ) ယာယီသုံးစွခဲွင့် မှတ်ပုံတင်လကမ်ှတ်၊ 

( ဂ ) အပပည့်အဝသုံးစွခဲွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ 

(ဃ) အေူးသုံးစွဲခွင့် မှတ်ပုံတင်လကမ်ှတ်။ 

၁၄။ ပုေ်မ ၁၃ ပါမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တစ်မျိုးမျိုးရရှိရန် ဆလျှောက်ေားသူသည်- 

(က) ဆလျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပိုးသတဆ်ေး သိုမ့ဟုတ် အေိပ်ရှိပစ္စည်း၏ နမူနာကုိ ဓာတခဲွ် 

စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးဆတွ ရ့ှိမှု ဆောက်ခံချက်၊ ေုတ်လုပ်သည့် 

ရက်စဲွနှင့် သက်တမ်းကုန်ေံုးသည့် ရက်စဲွ၊ သံုးစဲွရန်အညွှန်းတုိနှ့င့်အတူ သတ်မှတ်ေုေည် 

သိုမ့ဟတု် သတ်မှတ်အဆလးချိန်တိုကုိ့ မှတ်ပုံတင်အေွဲ သ့ို ့ပူးတွဲတင်ပပရမည်။  

( ခ ) ဓာတခ်ွဲစမ်းသပ်ခကုိ သတ်မှတခ်ျက်နှင့်အညီ ဆပးဆောင်ရမည်။ 

( ဂ ) မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုချက်ရရှိပါက မှတ်ပုံတင်ခကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆပးဆောင် 

ရမည်။ 
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၁၅။  ပိုးသတ်ဆေး သိုမ့ဟုတ် အေိပ်ရှိပစ္စည်းကို ပပည်ပမှတင်သွင်းပခင်းအတွက် မှတ်ပုံတင် 

လက်မှတ်တစ်မျို းမျို းရရိှရန် ဆလျှောက်ေားဆသာဆလျှောက်လွှာကုိ မှတ်ပံုတင်အေဲွက့ စိစစ်မပီးမှတ်ပံုတင်ရန် 

ခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိငု်သည်။ 

၁၆။  ပုိးသတ်ဆေး သုိမ့ဟုတ် အေိပ်ရိှပစ္စည်းကုိ ပပည်ပသုိတ့င်ပုိပ့ခင်း ပပုလုပ်လုိသူသည် မှတ်ပံုတင် 

အေွဲ သ့ို ့ သတ်မှတ်ေားဆသာ ဆလျှောက်လွှာပုံစံပေင့် ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မခွဲ (က) ပါ အချက်များ ပူးတွဲ၍ 

တင်ပုိခွ့င့် ဆောက်ခံချက်လက်မှတ် ဆလျှောက်ေားရမည်။ မှတ်ပံုတင်အေဲွသ့ည် ဆလျှောက်လွှာကုိ ခွင့်ပပုပါက 

ဆောက်ခံချက်လက်မှတ် ေုတ်ဆပးနိုင်သည်။  

အခန်း(၅) 

လိုင်စင်ဆလျှောက်ေားပခင်းနှင့်အခွန်အခ ဆပးဆောင်ပခင်း 

၁၇။ လိုင်စင်ဆလျှောက်ေားသူသည်- 

(က) ပပည်ပမှတင်သွင်းဆသာ အေိပ်ရိှပစ္စည်းကုိ ပပည်တွင်းတွင် ပုိးသတ်ဆေးအပေစ် ဆော်စပ် 

ဆရာင်းချသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်လုိပါက လုိင်စင်ရရိှဆရးအတွက် ဦးစီးဌာနသုိ ့သတ်မှတ် 

ေားဆသာ ဆလျှောက်လွှာပုံစံပေင့် ဆလျှောက်ေားရမည်။ 

( ခ )  ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့် ပုိးသတ်ဆေးကုိ ပပည်တွင်းတွင် ပပန်လည်ေုပ်ပုိး ဆရာင်းချသည့် 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုပါက လိုင်စင်ရရှိဆရးအတွက် ဦးစီးဌာနသို ့ သတ်မှတ်ေားဆသာ 

ဆလျှောက်လွှာပုံစံပေင့် ဆလျှောက်ေားရမည်။ 

( ဂ ) ပုိးသတ်မှိုင်းတုိက်ပခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ရန်လုိအပ်သည့် ပပည်ပပုိကု့န်များ၊ သုိဆလှာင် 

သီးနှံများကုိ ပိုးသတ်ပခင်းလုပ်ငန်း၊ ဂိုဆေါင်များ၊ အဆောက်အအုံများနှင့် လူဆနအိမ် 

ဝန်းကျင်များ၊ သုိဆလှာင်သည့်ဆနရာ၊ သယ်ဆောင်ယာဉ်နှင့် ကုန်တင်ဆသတ္တ ာများတွင် 

ပုိးသတ်မှိုင်းတုိက်ပခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်လုိပါက လုိင်စင်ရရိှဆရးအတွက် ဦးစီးဌာနသုိ ့

သတမ်ှတ်ေားဆသာ ဆလျှောက်လွှာပုံစံပေင့် ဆလျှောက်ေားရမည်။  

(ဃ) ပုေ်မခဲွ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တုိအ့ရ ဆလျှောက်ေားပခင်းမှအပ ပုိးသတ်ဆေးကုိ လက်လီလက်ကား 

ဆရာင်းချလုိပါက သက်ေုိင်ရာ ခရုိင်ဦးစီးမှူးေံ သတ်မှတ်ေားဆသာ ဆလျှောက်လွှာပံုစံပေင့် 

ဆလျှောက်ေားရမည်။  

( င ) ပုေ်မခဲွ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ) နှင့် (ဃ) တုိအ့ရ ဆလျှောက်ေားရာတွင် သတ်မှတ်ေားဆသာ လုိင်စင်ခကုိ 

ဆပးဆောင်ရမည်။  

( စ ) ပုေ်မခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ) နှင့် (ဃ) တိုအ့ရ ဆလျှောက်ေားရာ၌ ပိုးသတ်ဆေးကုိင်တွယ် 

သုးံစွခဲွင့် လကမ်ှတ်ရရှိမပီးသူ ပေစ်ရမည်။ 
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၁၈။ ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်သည်- 

(က) ပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခဲွ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တုိအ့ရ ဆလျှောက်ေားဆသာဆလျှောက်လွှာများနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လုိင်စင်ေုတ်ဆပးပခင်း သုိမ့ဟုတ် လုိင်စင်ေုတ်ဆပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနုိင်သည်။ 

( ခ ) လုိင်စင်ေုတ်ဆပးပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုိက်နာရန် 

ပျက်ကွက်ပါက စီမံခန်ခ့ွဲဆရးေိုင်ရာအမိန်မ့ျား ချမှတ်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) သီးနံှများတွင် ပုိးသတ်ဆေးစမ်းသပ်သံုးစဲွသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ပေစ်ဆစ၊ ပုိးသတ်ဆေး 

ဆရာင်းချသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပေစ်ဆစ ဦးစီးမှူးများအား အခါအားဆလျာ်စွာ 

လိုအပ်သလို ညွှန် ကားနိုင်သည်။ 

(ဃ) ပုေ်မခဲွ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ ညွှန် ကားဆရးမှူးချု ပ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စိုက်ပျိုးဆရးဦးစီးဌာနမှ သင့်ဆလျာ်ဆသာ အရာရှိများကိုလွှဲအပ်၍ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပပု 

နိုင်သည်။ 

အခန်း(၆) 

ဦးစီးမှူး၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၁၉။ တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးမှူးသည်- 

(က) မိမိကကီး ကပ်ကွပ်ကဲရဆသာ ခရုိင်နှင့်မမိုန့ယ်များအတွင်း ပုိးသတ်ဆေးကုိင်တွယ်သံုးစဲွမှု၊ 

သုိဆလှာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခရုိင်ဦးစီးမှူးနှင့် မမိုန့ယ်ဦးစီးမှူးများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကုိ 

အခါအားဆလျာ်စွာစစ်ဆေးပခင်း၊ ကကီး ကပ်ပခင်း ပပုလုပ်ရမည်။  

( ခ ) ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်က ဆပးအပ်ဆသာတာဝန်များကုိ ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၂၀။ ခရိုင်ဦးစီးမှူးသည်- 

(က) ပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ) အရ ဆလျှောက်ေားဆသာ ဆလျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်မပီး 

လိုင်စင်ေုတ်ဆပးပခင်း သိုမ့ဟတု် လိုင်စင်ေုတ်ဆပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ 

( ခ ) လုိင်စင်ေုတ်ဆပးပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံခန်ခဲွ့ဆရးေုိင်ရာအမိန်မ့ျား ချမှတ်နုိင်သည်။ 

( ဂ ) ပုိးသတ်ဆေးသံုးစဲွသူသည် သံုးစဲွမပီးဆသာ ပုိးသတ်ဆေးေူးအခံွနှင့် ေုပ်ပုိးပစ္စည်းများ 

စွန်ပ့စ်ပခင်း၊ ေျက်ေီးပခင်းများကုိ မှတ်ပံုတင်အေဲွ  ့ သုိမ့ဟုတ် ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်က 

ညွှန် ကားေားသည့်အတိုင်း လိုက်နာပခင်းရှိ မရှိ စစ်ဆေးရန် မမို န့ယ်ဦးစီးမှူးအား 

တာဝန်ဆပးအပ်နိုင်သည်။ 

(ဃ) မမိုန့ယ်ဦးစီးမှူးနှင့် စစ်ဆေးဆရးမှူးများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကုိ သတ်မှတ်ချက်နှင့် 

အညီ စစ်ဆေးပခင်း၊  ကကီး ကပ်ပခင်းတို ့ဆောင်ရွက်ရမည်။ 
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၂၁။ မမို န့ယ်ဦးစီးမှူးသည်- 

(က) မိမိမမို န့ယ်အတွင်းရှိ ပိုးသတဆ်ေးဆရာင်းချသမူျားလက်ဝယ်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးများကုိ 

စစ်ဆေးပခင်း၊ နမူနာရယူပခင်း ပပုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပိုးသတ်ဆေးကို လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ မဟုတ်ေဲ ဆရာင်းချပခင်းကို 

စစ်ဆေးဆတွရ့ှိပါက စီမံခန်ခ့ွဲဆရးနည်းလမ်းအရ အဆရးယူနိုင်ရန် သက်ေိုင်ရာ ခရိုင် 

ဦးစီးမှူးေံ တင်ပပရမည်။  

( ဂ ) မှတ်ပံုတင်အေဲွက့ပေစ်ဆစ၊ ညွှန် ကားဆရးမှူးချု ပ်ကပေစ်ဆစ ပုိးသတ်ဆေး၏ ေိဆရာက်မှုနှင့် 

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်မှုစွမ်းအားကို မိမိမမို န့ယ်အတွင်း စမ်းသပ်ရန် ညွှန် ကားသည့် 

လုပ်ငန်းတွင် ကုိယ်တိုငက်ကီး ကပ် ဆောင်ရွက်ရမည်။  

(ဃ) စစ်ဆေးဆရးမှူး၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကုိ အခါအားဆလျာ်စွာစစ်ဆေးပခင်း၊ ကကီး ကပ်ပခင်း 

ပပုလုပ်ရမည်။ 

အခန်း(၇) 

စစ်ဆေးဆရးမှူး၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၂၂။ စစ်ဆေးဆရးမှူးသည် ဆအာက်ပါတာဝန်များကုိဆောင်ရွက်ရမည်- 

(က) ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပခင်း၊ 

( ခ ) မိမိတာဝန်ခံရဆသာ နယ်ဆပမအတွင်း၌ပေစ်ဆစ၊ သီးပခားတာဝန်ဆပးအပ်သည့် နယ်ဆပမ 

အတွင်း၌ပေစ်ဆစ ပုိးသတ်ဆေးဆရာင်းချသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပုိးသတ်ဆေးကုိင်တွယ် 

သုးံစွမဲှုများကို စစ်ဆေးပခင်း၊ 

( ဂ ) ဤဥပဆေပါ တားပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် ဆောက်ေျက်ကျုးလွန်သူကုိ ဤဥပဆေနှင့်အညီ 

အဆရးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ပပပခင်း၊   

(ဃ) ပိုးသတ်ဆေးေူး၊ အခွံနှင့်ေုပ်ပိုးပစ္စည်းများ စနစ်တကျစွန်ပ့စ်၊ ေျက်ေီးဆရးကို 

စီမံခန်ခ့ွဲပခင်း၊ 

( င ) ပိုးသတ်ဆေးများ ေုပ်ပိုးပခင်း၊ သိုဆလှာင်ပခင်းနှင် ့ ပေန် ပ့ေူးဆရာင်းချပခင်းတိုသ့ည် 

လုိင်စင်တွင် ဆော်ပပပါရိှဆသာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကုိက်ညီမှုရိှမရိှကုိ စစ်ဆေးပခင်း၊ 

( စ ) သီးနံှများတွင် ပုိးသတ်ဆေးသံုးစဲွမှုသည် အညွှန်းစာပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကုိက်ညီမှု 

ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပခင်း၊ 

(ေ) ပိုးသတ်ဆေးဝယ်ယူဆရာင်းချသည့် မှတ်တမ်းများကုိ  စစ်ဆေးပခင်း၊ 

( ဇ )   ပိုးသတ်ဆေးများကုိ စစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာယူပခင်း၊  

( ဈ ) လုိင်စင်မရိှေဲ ပုိးသတ်ဆေးဆရာင်းချသည့်ကိစ္စကုိ စစ်ဆေးဆတွရိှ့ပါက ခရုိင်ဦးစီးမှူးေံ 

တင်ပပမပီး ယင်းကညွှန် ကားသည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 

(ည) ခရိုင်ဦးစီးမှူးက အခါအားဆလျာ်စွာဆပးအပ်သည့် တာဝန်များကုိ ဆောင်ရွက်ပခင်း။ 
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အခန်း(၈) 

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၂၃။ ပိုးသတ်ဆေး သိုမ့ဟုတ် အေိပ်ရှိပစ္စည်းကို ပပည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် သိုမ့ဟုတ် ပပည်ပသို  ့

တင်ပိုခ့ွင့်ရရှိသူသည်-  

(က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ သက်တမ်းနှင့်အညီ လုပ်ကုိင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) ဆပးဆောင်ရန်ရိှဆသာ မှတ်ပံုတင်ခနှင့် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ခတုိကုိ့ ဆပးဆောင်မပီး ပေစ်ရမည်။ 

( ဂ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တွင် ဆောပ်ပပါရှိဆသာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 

(ဃ) မှတ်ပုံတင်အေွဲ က့ အခါအားဆလျာ်စွာ ေုတ်ပပန်ဆသာ အမိန်၊့ ညွှန် ကားချက်များကုိ 

လိုက်နာရမည်။ 

( င ) ပပည်ပမှတင်သွင်းခွင့် သုိမ့ဟုတ် ပပည်ပသုိတ့င်ပုိခွ့င့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပံုတင်အေဲွေံ့မှ 

တင်သွင်းခွင့် သိုမ့ဟုတ် တင်ပိုခ့ွင့်ဆောက်ခံချက် ရယူမပီးဆနာက် ကုန်သွယ်ဆရး 

ညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပပုချက်ရယူရမည်။ 

( စ ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ေုံးမပီးဆနာက် ေက်လက်လုပ်ကိုင်လိုလျှေင် သက်တမ်း 

မကနု်ေုံးမီ ရကဆ်ပါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ မှတ်ပုံတင်အေွဲ သ့ို ့ သက်တမ်းတိုးပမှင့်ဆပးရန် 

ဆလျှောက်ေားရမည်။ 

အခန်း(၉) 

ပိုးသတ်ဆေး ဆော်စပ်ဆရာင်းချခွင့်၊ ပပန်လည်ေုပ်ပိုးဆရာင်းချခွင့်နှင့် ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ပခင်း 

လိုင်စင်ရရှိသူ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၂၄။ ပိုးသတ်ဆေးဆော်စပ်ဆရာင်းချခွင့်နှင့် ပပန်လည်ေုပ်ပိုးဆရာင်းချခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူသည်-  

(က) လိုင်စင်ပါသက်တမ်းနှင့်အညီ လုပ်ကုိင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) ဆပးဆောင်ရန်ရိှဆသာ လုိင်စင်ခနှင့် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ခတုိကုိ့ ဆပးဆောင်မပီးပေစ်ရမည်။ 

( ဂ ) လုိင်စင်ဆလျှောက်ေားစဉ်က တင်ပပခ့ဲသည့် အေိပ်ရိှပစ္စည်း ပါဝင်မှုရာခုိင်နှုန်းအတုိင်း 

ပပည့်မီဆအာင် ဆောစ်ပ်ရမည်။ 

(ဃ) ဆော်စပ်သည့်ပုိးသတ်ဆေးအတွက် သံုးစဲွရန်အညွှန်းစာတွင် ပုိးသတ်ဆေးအမျိုးအမည်၊ 

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ဆသာပိုးများ၊ အေိပ်သင့်နိုင်မှုအေင့်အတန်း၊ အသုံးပပုရမည့် 

ဆေးနှုန်းေားတိုအ့ပပင် အေိပ်သင်န့ိုင်မှုအန္တရာယ်မှ ကင်းရှင်းရန် နည်းလမ်းများကုိ 

ပမန်မာောသာပေင့် ဆောပ်ပရမည်။ 



10 

( င ) ပုိးသတ်ဆေးေည့်သွင်းေားသည့်ေူး၊ ပုလင်း သုိမ့ဟုတ် အေုပ်များဆပါ်တွင် လုိင်စင် 

ဆလျှောက်ေားစဉ်က တင်ပပခ့ဲသည့် ေုတ်လုပ်သည့် ရက်စဲွနှင့် သက်တမ်းကုန်ေံုးသည့် 

ရကစ်ွဲ၊ ကုန်အမှတ်တံေိပ်နှင့် အညွှန်းတံေိပ်ကို ကပ်ေားရမည်။  

( စ ) လိုင်စင်တွင် ဆောပ်ပပါရှိဆသာ စည်းကမ်းချက်များကုိ လိုက်နာရမည်။ 

(ေ)  ဦးစီးဌာနက အခါအားဆလျာ်စွာ ေုတ်ပပန်ဆသာ အမိန် ၊့ ညွှန် ကားချက်များကို 

လိုက်နာရမည်။ 

( ဇ ) ပုိးသတ်ဆေး ဆော်စပ်ေုတ်လုပ်ဆရာင်းချခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူ၊ ပပန်လည်ေုပ်ပုိး ဆရာင်းချခွင့် 

လုိင်စင်ရရိှသူနှင့် ပုိးသတ်မှိုင်းတုိက်ပခင်းလုိင်စင် ရရိှသူတုိသ့ည် လုပ်ငန်းဆ ကာင့် သောဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ရာ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ရာနှင့် ကျန်းမာဆရးေုိင်ရာ ေိခုိက်ဆစနုိင်ပခင်း 

ရှိ မရှိတိုအ့ား စစ်ဆေးပခင်း ခံယူရမည်။ 

( စျ ) လုိင်စင်သက်တမ်း ကုန်ေံုးမပီးဆနာက် ေက်လက်လုပ်ကုိင်လုိလျှေင် သက်တမ်းမကုန်ေံုးမီ 

ရက်ဆပါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ ဦးစီးဌာနသုိ ့သက်တမ်းတုိးပမှင့်ဆပးရန် ဆလျှောက်ေားရမည်။ 

အခန်း(၁၀) 

ပိုးသတ်ဆေး လက်လီလက်ကားဆရာင်းချခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၂၅။ ပိုးသတ်ဆေး လကလ်ီလက်ကားဆရာင်းချခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူသည်- 

(က) လိုင်စင်ပါသက်တမ်းနှင့်အညီ လုပ်ကုိင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) သတမ်ှတ်ဆသာ လိုင်စင်ခကို ဆပးဆောင်မပီးပေစ်ရမည်။ 

( ဂ ) လိုင်စင်ကုိ ေိုင်တငွ် ပမင်သာဆအာင်ချိတ်ေွဲေားရမည်။ 

(ဃ) ဆရာင်းချသည့်ပုိးသတ်ဆေးများ၏ အာနိသင်ဆပပာင်းလဲဆစရန် အပခားအရာဝတ္ထ ုပစ္စည်း 

တစ်စုံတစ်ရာ ဆရာဆနှာပခင်း၊ ပပုပပင်ပခင်းနှင့် မမှန်မကန်ဆ ကာ်ပငာ ဆရာင်းချပခင်း 

မပပုလုပ်ရ။  

( င ) လိုင်စင်တွင် ဆောပ်ပပါရှိဆသာစည်းကမ်းချက်များကုိ တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။  

( စ ) ဦးစီးမှူး သိုမ့ဟုတ် စစ်ဆေးဆရးမှူးက  အခါအားဆလျာ်စွာစစ်ဆေးပခင်းကို ခံယူ 

ရမည်။ 

(ေ) မမို န့ယ်ဦးစီးမှူးက ဆတာင်းခံလာပါက မိမိလက်ဝယ်ရှိ ပိုးသတ်ဆေး နမူနာများကို 

ဆပးအပ်ရမည်။ 

( ဇ ) ပိုးသတ်ဆေး ဝယ်ယူဆရာင်းချသည့် မှတ်တမ်းများ ေားရှိရမည်။ 

( စျ ) လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ေုံးပါက ေက်လက်လုပ်ကုိင်လိုလျှေင် သက်တမ်းမကုန်ေုံးမီ 

ရကဆ်ပါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ သက်တမ်းတိုးပမှင့်ဆပးရန် သက်ေိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးမှူးေံ 

ဆလျှောက်ေားရမည်။ 
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အခန်း(၁၁) 

ပိုးသတ်ဆေးသုးံစွဲသူလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ 

၂၆။ ပိုးသတ်ဆေးသုးံစွဲသူသည်- 

(က) ပိုးသတ်ဆေးအညွှန်းစာပါအတိုင်း လိုက်နာသုံးစွဲရမည်။ 

( ခ ) ဦးစီးဌာနက အခါအားဆလျာစ်ွာ ေုတ်ပပန်ဆသာ ပိုးသတ်ဆေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ 

ကုိင်တွယ်ပခင်းနည်းလမ်းများအတိုင်း လိုက်နာသုံးစွရဲမည်။ 

( ဂ ) ပုိးသတ်ဆေးများကုိ အစားအဆသာက်များနှင့် နီးကပ်စွာေားရိှပခင်း၊ ကဆလးသူငယ်များ 

အလွယ်တကူ လကလ်ှမ်းမီဆသာဆနရာတွင် ေားရှိပခင်း မပပုလုပ်ရ။    

(ဃ) သံုးစဲွမပီးဆသာ ပုိးသတ်ဆေးေူးအခံွနှင့် ေုပ်ပုိးပစ္စည်းများကုိ ဦးစီးဌာန၏ ညွှန် ကားချက် 

နှင့်အညီ စွန်ပ့စ်ေျက်ေီးပခင်း နည်းလမ်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ 

( င ) စုိက်ခင်းများတွင်လည်းဆကာင်း၊ ရိတ်သိမ်းမပီးသီးနံှများကုိ သုိဆလှာင်ရာတွင်လည်းဆကာင်း 

ပုိးသတ်ဆေးသံုးစဲွပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနက အခါအားဆလျာ်စွာ ေုတ်ပပန်ဆသာ 

ပညာဆပးလမ်းညွှန်မှုများကုိ လိုက်နာရမည်။ 

အခန်း(၁၂) 

စီမံခန်ခ့ွဲဆရးနည်းလမ်းအရအဆရးယူပခင်း 

၂၇။ ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်သည် ပုေ်မ ၂၄ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင် ့စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်ပါ 

စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုိက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ဆသာ လုိင်စင်ရရိှသူအား ဆအာက်ပါ 

စီမံခန်ခ့ွဲဆရးေိုင်ရာ အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကုိပေစ်ဆစ၊ တစ်ရပ်ေက်ပို၍ပေစ်ဆစ ချမှတန်ိုင်သည်- 

(က) လိုင်စင်ကုိရုပ်သိမ်းပခင်း သိုမ့ဟတု် ကာလအကန်အ့သတ်ပေင့် ေိုင်းငံ့ပခင်း၊ 

( ခ ) ေဏ်ဆ ကးဆငွဆပးဆောင်ဆစ၍ လုိအပ်ချက်များကုိပပုပပင်ဆစမပီး ေက်လက်လုပ်ကုိင်ခွင့် 

ပပုပခင်း၊ 

( ဂ ) လုိင်စင်ရရိှသူ၏ လက်ဝယ်ရိှ ပုိးသတ်ဆေးလက်ကျန်ကုိ သိမ်းယူပခင်း၊ ေျက်ေီးပခင်း။ 

၂၈။ ခရိုင်ဦးစီးမှူးသည် ပုေ်မ ၂၅ ပါ လိုင်စင်ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ဆသာ လိုင်စင်ရရှိသူအား ဆအာက်ပါ စီမံခန်ခ့ွဲဆရး 

ေိုင်ရာ အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကုိပေစ်ဆစ၊ တစ်ရပ်ေက်ပို၍ပေစ်ဆစ ချမှတ်နိုင်သည်- 

(က) လိုင်စင်ကုိ ရုပ်သိမ်းပခင်း သိုမ့ဟတု် ကာလအကန်အ့သတ်ပေင့် ေိုင်းငံ့ပခင်း၊ 

( ခ ) ေဏ်ဆ ကးဆငွဆပးဆောင်ဆစ၍ လုိအပ်ချက်များကုိ ပပုပပင်ဆစမပီး ေက်လက်လုပ်ကုိင်ခွင့် 

ပပုပခင်း၊ 

( ဂ ) လုိင်စင်ရရိှသူ၏ လက်ဝယ်ရိှ ပုိးသတ်ဆေးလက်ကျန်ကုိ သိမ်းယူပခင်း၊ ေျက်ေီးပခင်း။ 
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အခန်း(၁၃) 

အယူခံပခင်း 

၂၉။ ပုေ်မ ၂၈ အရ ခရုိင်ဦးစီးမှူးက ချမှတ်သည့်အမိန် ့ သုိမ့ဟုတ် ေံုးပေတ်ချက်ကုိ မဆကျနပ်ပါက 

ယင်းအမိန် ့ သိုမ့ဟုတ် ေုံးပေတ်ချက်ချသည့်ဆနမ့ှ ရကဆ်ပါင်း ၃၀ အတွင်း ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်ေံ 

အယူခံဝင်နိုင်သည်။ 

၃၀။ (က) ပုေ်မ ၂၇ အရလည်းဆကာင်း၊ ပုေ်မ ၂၉ အရလည်းဆကာင်း ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်က 

ချမှတ်သည့်အမိန် ့ သိုမ့ဟတု် ေုံးပေတ်ချက်ကုိ မဆကျနပ်ပါက ယင်းအမိန် ့ သိုမ့ဟတု် 

ေံုးပေတ်ချက်ချမှတ်သည့်ဆနမှ့ ရက်ဆပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကကီးေံ အယူခံဝင်နုိင်သည်။ 

 ( ခ ) ဝန်ကကီး၏ေုံးပေတ်ချက်သည် အမပီးအပပတ် ပေစ်ဆစရမည်။ 

အခန်း(၁၄) 

တားပမစ်ချက်များ 

၃၁။ မည်သူမျှေ မှတ်ပုံတင်အေွဲ ၏့ ခွင့်ပပုချက်မရှိေဲ ပိုးသတ်ဆေး သိုမ့ဟုတ် အေိပ်ရှိပစ္စည်းကို 

ပပည်ပမှတင်သွင်းပခင်း၊ ပပည်ပသိုတ့င်ပိုပ့ခင်း မပပုလုပ်ရ။ 

၃၂။ မည်သူမျှေ လိုင်စင်မရှိေဲ ပပည်ပမှတင်သွင်းလာဆသာ အေိပ်ရှိပစ္စည်းကုိ ပိုးသတ်ဆေးအပေစ် 

ဆော်စပ်ဆရာင်းချသည့်လုပ်ငန်း၊ ပပည်ပမှပပည်တွင်းသုိ ့ တင်သွင်းလာဆသာ ပုိးသတ်ဆေးကုိ ပပန်လည် 

ေုပ်ပိုးဆရာင်းချသည့်လုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးကို လက်လီလက်ကား ဆရာင်းချသည့်လုပ်ငန်းနှင့် 

ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ပခင်း လုပ်ငန်းများကုိ မပပုလုပ်ရ။ 

၃၃။ မည်သူမျှေ ပိုးသတ်ဆေးကုိပေစ်ဆစ၊ အေိပ်ရှိပစ္စည်းကိုပေစ်ဆစ ပိုးကျသည့်အန္တရာယ် ကာကွယ် 

နိှမ်နင်းသည့်ကိစ္စမှအပ လူအများစားသံုးသည့်သီးနံှ၊ အစားအစာ သုိမ့ဟုတ် အဆေျာ်ယမကာ စသည် 

များတွင် ေည့်သွင်းသုးံစွဲပခင်း၊ ပိုးသတ်ဆေး သိုမ့ဟတု် အေိပ်ရှိပစ္စည်းကို သုးံစွဲလျက် မည်သည့် 

သတ္တ ဝါကိုမျှေ ေမ်းယူပခင်း၊ သတပ်ေတ်ပခင်း မပပုလုပ်ရ။ 

၃၄။ မည်သူမျှေ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် ၁၈ နှစ်ဆအာက် ကဆလး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ သိုမ့ဟုတ် 

ကဆလးနုိတုိ့က်ဆသာမိန်းမကုိ ပုိးသတ်ဆေးကုိင်တွယ်ရာတွင် လည်းဆကာင်း၊ သံုးစဲွရာတွင်လည်းဆကာင်း 

ဆစခိုင်းပခင်း မပပုလုပ်ရ။ 

၃၅။ ပိုးသတ်ဆေး သုံးစွဲသူ မည်သူမေို ပုေ်မ ၂၆ ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောက်ေျက် 

ပခင်းဆ ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိပေစ်ဆစ၊ တစ်စုံတစ်ဆယာက်ကုိပေစ်ဆစ ေိခိုက်နစ်နာပခင်း မရှိဆစရ။ 
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၃၆။ ပုိးသတ်ဆေးသံုးစဲွသူ မည်သူမေုိ ပုေ်မ ၂၆ ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဆောက်ေျက် 

ပခင်းဆ ကာင့် တစ်စံုတစ်ဆယာက်ဆသာသူအား အသက်ေံုးရှုံးမှုကုိ ပေစ်ဆပါ်ဆစပါက ရာဇသတ်ကကီးအရ 

ပပစ်ေဏ်ေိုက်သင့် ဆစရမည်။ 

၃၇။ မည်သူမျှေ သီးနံှများကုိ သုိဆလှာင်ရာတွင် မှတ်ပံုတင်အေဲွက့ သတ်မှတ်ေားသည့် ပုိးသတ်ဆေး 

အမျိုးအစားနှင့် သံုးစဲွနည်းများမှအပ အပခားပုိးသတ်ဆေးအမျိုးအစားနှင့် သံုးစဲွနည်းများကုိ သံုးစဲွပခင်း 

မပပုရ။ 

၃၈။ မည်သူမျှေ ပိုးသတ်ဆေးကို အစားအစာနှင့်အတူတွဲ၍ ဆရာင်းချပခင်းဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ 

သယ်ဆောင်ပခင်းဆသာ်လည်းဆကာင်း မပပုလုပ်ရ။ 

အခန်း(၁၅) 

ပပစ်မှုနှင့်ပပစ်ေဏ်များ 

၃၉။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၂၅၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုေ်မ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃ နှင့် ၃၄ ပါပပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ဆောက်ေျက်ကျူးလွန်ဆ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေုိသူကုိ ဆောင်ေဏ်ငါးနှစ်အေိပေစ်ဆစ၊  

ဆငွေဏ်ကျပ် တစ်ေယ်သိန်းအေိပေစ်ဆစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဆစ ကျခံဆစရမည်။ ေိုပ့ပင်ပပစ်မှုတွင် 

အကျုံးဝင်သည့် သက်ဆသခံပစ္စည်းများကိုလည်း သိမ်းယူပခင်းခံရမည်။ 

၄၀။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၃၅ ပါပပဋ္ဌာန်းချက်ကို ဆောက်ေျက်ကျူးလွန်ဆ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကုိ ဆပခာက်လအေိ ဆောင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ ဆငွေဏ်ကျပ် သုးံသိန်းအေိ ပေစ်ဆစ 

ကျခံဆစရမည်။  

၄၁။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၃၆ သိုမ့ဟုတ် ပုေ်မ ၃၇ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောက်ေျက် 

ကျူးလွန်ဆ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို ဆောင်ေဏ် တစ်နှစ်အေိပေစ်ဆစ၊ 

ဆငွေဏ်ကျပ် တစ်ေယ်သိန်းအေိပေစ်ဆစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဆစ ကျခံဆစရမည်။ ေိုပ့ပင် ပပစ်မှုတွင် 

အကျုံးဝင်သည့် သက်ဆသခံပစ္စည်းများကိုလည်း သိမ်းယူပခင်းခံရမည်။ 

၄၂။ သက်ေိုင်ရာ တရားရုံးသည် သိမ်းယူေားဆသာ သက်ဆသခံပစ္စည်းများကို စီမံခန်ခ့ွ ဲရန် 

ညွှန် ကားဆရးမှူးချုပ်ေံ လွှဲဆပပာင်းဆပးအပ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၆) 

အဆေွဆေွ 

၄၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည် မှတ်ပံုတင်ခ၊ လုိင်စင်ခ၊ သက်တမ်းတုိးပမှင့်ခနှင့် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ် စစ်ဆေးခ 

တိုကုိ့ သတမ်ှတ်ရမည်။ 

၄၄။ ဤဥပဆေအရ တရားစဲွေုိဆသာ ပပစ်မှုများကုိ ရဲအဆရးယူပုိင်ခွင့်ရိှဆသာ အမှုအပေစ် သတ်မှတ်သည်။ 
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၄၅။ ဤဥပဆေအရ တရားစဲွေုိဆသာပပစ်မှုတွင် သက်ဆသခံပစ္စည်းပေစ်ဆသာ ပုိးသတ်ဆေး သုိမ့ဟုတ် 

အေိပ်ရိှပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ ဓာတ်ခဲွစစ်ဆေးဆတွရိှ့ချက် အစီရင်ခံစာသည် ယင်းပပစ်မှု 

အတွက် အမပီးသတ်သက်ဆသခံချက် ပေစ်ဆစရမည်။ 

၄၆။ ဤဥပဆေမပပဋ္ဌာန်းမီက ခွင့်ပပုသံုးစဲွလျက်ရိှဆသာ ပုိးသတ်ဆေးများကုိ ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက် 

များနှင့်အညီ ခွင့်ပပုသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၄၇။ ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အဆကာင်အေည်ဆော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်-  

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပဆေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပပည်ဆောင်စု 

အစိုးရအေွဲ ၏့ သဆောတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) မှတ်ပုံတင်အေွဲ န့ှင့် ဦးစီးဌာနတိုသ့ည် အမိန်ဆ့ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန် ကားချက်နှင့် 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကုိ ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

၄၈။ ပုိးသတ်ဆေးဥပဆေ (နုိင်ငံဆတာ်မငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်ဆောက်ဆရးအေဲွ  ့ဥပဆေအမှတ် ၁၀/ ၉၀) ကုိ 

ဤဥပဆေပေင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

 

ပပည်ဆောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဆတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဆပခခံဥပဆေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ဆရးေုိးသည်။ 

 

 

 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံဆတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ဆောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဆတာ် 


