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နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ ့

တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးနှင့် ဖွ ဖိ့ုး ရးဥပ ဒ 

(နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ ့ဥပ ဒအမှတ် ၁၇/၉၃) 

၁၃၅၅ ခနှစ်၊ တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ၁၂ ရက် 

(၁၉၉၃ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာ ၂၅ ရက်) 

 နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွသ့ည် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက် သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးနှင့်ဖွ ဖိ့ုး ရးဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင် ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက် ရာက် စရမည် - 

 ( က) တိရစ္ဆာန်ဆိသည်မှာ လူတိ ့ မွးြမူထား သာ သိမ့ဟတ် တစ်နည်းနည်း အသးြပုရန် 

လူတိဖ့မ်းဆီးထား သာ တိရစ္ဆာန်ကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ထိတိရစ္ဆာန် 

တစ်မျို းမျို း၏ အထီးမျိုးရည်၊ အမမျိုးဥ သိမ့ဟတ် သ န္ဓသား လာင်းလည်း ပါဝင်သည်၊ 

 ( ခ ) တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းဆိသည်မှာ တိရစ္ဆာန်မှထွက်ရိှ သာ နိ၊့ ဥ သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်၏ 

ကိယ်အဂါအစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆိသည်၊ 

 ( ဂ) တိရစ္ဆာန်အစာဆိသည်မှာ တိရစ္ဆာန်အား ကး မွးရန်သိပ္ပနည်းကျ ဖာ်စပ်၍ ြဖစ် စ၊ 
သမရိးကျ ရာစပ်၍ြဖစ် စ၊ ယင်းသိ ့ ဖာ်စပ်ြခင်း၊ ရာစပ်ြခင်း မြပုဘဲ ြဖစ် စ 

စီးပွား ရးအလိငှ့ာ ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် အစားအစာကိ ဆိသည်၊ 

 (ဃ) ကူးစက် ရာဂါဆိသည်မှာ ကူးစက် ရာဂါြဖစ်သည်ဟ ဝန်ကီးဌာနက ကညာ ထား သာ 

တိရစ္ဆာန်များတွင် ြဖစ်ပွားတတ်သည့် ရာဂါတစ်မျို းမျို းကိဆိသည်၊ 

 ( င ) ထာက်ခချက်လက်မှတ်ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒပဒ်မ ဂ ပဒ်မခဲွ (ခ) အရ ထတ် ပး သာ 

လက်မှတ်ကိဆိသည်၊  

 ( စ ) ဝန်ကီးဌာနဆိသည်မှာ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဝန်ကီးဌာနကိ ဆိသည်၊ 

 ( ဆ) ဝန်ကီးဆိသည်မှာ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးကိဆိသည်၊ 

 ( ဇ ) ဦးစီးဌာနဆိသည်မှာ မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်၊ 



 ( ဈ ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ဆိသည်မှာ မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဦးစီးဌာန ညန်ကား 
ရးမှူးချု ပ်ကိဆိသည်။ 

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

 ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 

 ( က) တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးနှင့်ဖွ ဖိ့ုး ရးအတွက် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်၊ 

 ( ခ ) တိရစ္ဆာန် မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စရန်၊ 

 ( ဂ ) တိရစ္ဆာန်များကူးစက် ရာဂါမြဖစ်ပွား စ ရးအတွက်  ကိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် 

ြဖစ်ပွားသည့်အခါ စနစ်တကျထိန်းချု ပ်နိင်ရန်၊ 

 (ဃ) ြပည်ပမှတင်သွင်း သာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများ ကိ 

စစ် ဆးနိင်ရန်၊ 

 ( င) ြပည်ပသိတ့င်ပိသ့ည့် တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာများနျင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ထာက်ခချက်လက်မှတ်ထတ် ပးနိင်ရန်၊ 

 ( စ) တိရစ္ဆာန်များကိ တမင်ညဉ်းပန်နိှပ်စက်ြခင်းမှ ဥပ ဒ ကာင်းအရ ကာကွယ် 

စာင့် ရှာက် ပးရန်။ 

အခန်း (၃) 

တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာ ရးနှင့်ဖွ ဖိ့ုး ရး 

၄။ ဦးစီးဌာနသည် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးနှင့်ဖွ ဖိ့ုး ရးအတွက် အာက်ပါလပ်ငန်းများကိ 

ဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က) တိရစ္ဆာန် မွးြမူလိသူများ ခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့် မွးြမူနိင် ရးအတွက် နည်းပညာ 

ြဖန်ြ့ဖူး ပးြခင်း၊ 

 ( ခ ) ြမန်မာနိင်ငနှင့်ကိက်ညီ သာ တိရစ္ဆာန်မျို း ကာင်းမျို းသန်မ့ျား ပ ထွန်းလာ 

စ ရးအတွက် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ( ဂ ) တိရစ္ဆာန်မျို း ကာင်းမျို းသန်မ့ျား၊ ြပည်ပမှတင်သွင်းမကိ ကီးကပ် ဆာင်ရွက် ြခင်း၊ 

 (ဃ) ကူးစက် ရာဂါများကိ ကိုတင်ကာကွယ်နိင်မည့် ကာကွယ် ဆးများကိ သ တ 

သနြပုြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

 ( င ) နိင်င တာ်အတွင်းရိှ သဘာဝ ပါက်ပင်၊ သီးနှများကိ တိရစ္ဆာန်အစာအြဖစ် 

အသးချနိင် ရးအတွက် သ တသန ြပုလပ်ြခင်း၊ 



 ( စ ) ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့်တိရစ္ဆာန်အစာများ အရည်အ သွး 
ြပည့်မီြခင်း ရိှ မရိှ၊ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ ရာဂါပိး သိမ့ဟတ် 

အဆိပ်အ တာက်ပါဝင်မ ရိှ မရိှ စစ် ဆးကီးကပ်ြခင်း။ 

အခန်း (၄) 

ြပည်တွင်း၌ ရာင်းချ သာ တိရစ္ဆာန်အစာကိ စစ် ဆးြခင်း 

၅။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် - 

 ( က) ြပည်တွင်း၌ ရာင်းချ သာတိရစ္ဆာန်အစာများကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ 

စစ် ဆးနိင်သည်၊ 

 ( ခ ) တိရစ္ဆာန်များကိ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင်သည့် တိရစ္ဆာန်အစာများ ရာင်းချ န ကာင်း 
စစ် ဆး တွရိှ့ပါက ဆက်လက် ရာင်းချြခင်းမြပုရန် တားြမစ်ပိတ်ပင် နိင်သည်၊ 

 ( ဂ ) တိရစ္ဆာန်အစာ ရာင်းချသူများစာရင်းကိ ကာက်ယူနိင်သည်။ 

၆။ တိရစ္ဆာန်အစာ ရာင်းချသူသည် မိမိ ရာင်းချသည့် တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ - 

 ( က) ဦးစီးဌာန၏ စစ် ဆးမကိခယူရမည်၊ 

 ( ခ ) ဦးစီးဌာန၏ ဥပ ဒနှင့်အညီ တားြမစ်ပိတ်ပင်ချက်ကိ လိက်နာရမည်။ 

 

အခန်း (၅) 

ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ သာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာကိ  

စစ် ဆးြခင်း 

၇။ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာကိ ြပည်ပသိတ့င်ပိသူ့သည် 

ထာက်ခချက်လက်မှတ် ရယူလိလင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဦးစီးဌာန သိ ့

လာက်ထားနိင်သည်။ 

၈။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် ထာက်ခချက်လက်မှတ် လာက်ထားသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ - 

 ( က) တိရစ္ဆာန်တွင် ကူးစက် ရာဂါကင်းရှင်းြခင်း ရိှ မရိှကိလည်း ကာင်း၊ တိရစ္ဆာန် 

ထွက်ပစည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာသည် အရည်အ သွးြပည့်မီြခင်း ရိှ မရိှ နှင့် 

ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ ရာဂါပိး သိမ့ဟတ် အဆိပ်အ တာက်ပါဝင် ြခင်း ရိှ 

မရိှကိလည်း ကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စစ် ဆးရမည်၊ 

 ( ခ ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီ ကာင်း စစ် ဆး တွရိှ့ရပါက ထာက်ခချက် 

လက်မှတ်ထတ် ပးရမည်။ 



၉။ ( က) ထာက်ခချက်လက်မှတ် လာက်ထားသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အခ ကး 
ငွများကိ ပး ဆာင်ရမည်၊ 

 ( ခ) စစ် ဆးခ၊ ထာက်ခချက်လက်မှတ် ထတ် ပးခနှင့် အြခားစရိတ် ကး ငွများ သည် 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း ြဖစ် စရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ြပည်ပမှတင်သွင်း သာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာကိ 

စစ် ဆးြခင်း 

၁၀။ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာကိ ြပည်ပမှတင်သွင်းသူ သည် 

ဦးစီးဌာန၏ စစ် ဆးမကိခယူရမည်။ 

၁၁။ ဦးစီးဌာနသည် ြပည်ပမှတင်သွင်း သာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

တိရစ္ဆာန်အစာကိ စစ် ဆးနိင်ရန် လိအပ်သည့် နရာ ဒသများတွင်  ဝန်ကီးဌာန၏ သ ဘာ 

တူညီချက်ြဖင့် စစ် ဆး ရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

၁၂။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် ြပည်ပမှတင်သွင်း သာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ - 

 ( က) တိရစ္ဆာန်တွင် ကူးစက် ရာဂါ ကင်းရှင်းြခင်း ရိှ မရိှကိလည်း ကာင်း၊ တိရစ္ဆာန် 

ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာသည် အရည်အ သွးြပည့်မီြခင်း ရိှ မရိှနှင့် 

ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ ရာဂါပိး သိမ့ဟတ် အဆိပ်အ တာက်ပါဝင်ြခင်း ရိှ 

မရိှကိလည်း ကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စစ် ဆးရ မည်၊ 

 ( ခ ) တိရစ္ဆာန်တွင် ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွား န ကာင်း စစ် ဆး တွရိှ့ပါက ြပည်တွင်း 
သိဆ့က်လက်သယ်ယူြခင်းမြပုရန် တားြမစ်ြခင်း၊ ယာယီထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြပန် 

လည်သယ်ယူသွား စြခင်း သိမ့ဟတ် ဖျက်ဆီးြခင်း ြပုနိင်သည်၊ 

 ( ဂ) တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းသိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာသည် အရည်အ သွးြပည့်မီြခင်း 
မရိှ ကာင်းကိလည်း ကာင်း၊ ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ ရာဂါပိး သိမ့ဟတ် 

အဆိပ်အ တာက် ပါဝင် န ကာင်းကိလည်း ကာင်း စစ် ဆး တွရိှ့ ရပါကြပည်တွင်းသိ ့

ဆက်လက်သယ်ယူြခင်း မြပုရန် တားြမစ်ြခင်း၊ ယာယီထိန်း သိမ်းြခင်း၊ 
ြပန်လည်သယ်ယူသွား စြခင်း သိမ့ဟတ် ဖျက်ဆီးြခင်းြပုနိင်သည်၊ 

 (ဃ) ပဒ်မခဲွ(က) အရ စစ် ဆးရာ၌ တိရစ္ဆာန်တွင် ကူးစက် ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်း 
ကိလည်း ကာင်း၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာသည် အရည် 

အ သွးြပည့်မီ ပီး ဘးအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ ရာဂါပိး သိမ့ဟတ် အဆိပ် 



အ တာက်ကင်းရှင်း ကာင်းကိလည်း ကာင်း စစ် ဆး တွရိှ့ရပါက ထာက်ခ 

ချက်လက်မှတ်ထတ် ပးရမည်။ 

၁၃။ ( က) တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာကိ ြပည်ပမှတင် သွင်းသူသည် 

သတ်မှတ်ထားသည့် အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရမည်၊ 

 ( ခ ) စစ် ဆးခ၊ ထာက်ခချက်လက်မှတ်ထတ် ပးခနှင့် အြခားစရိတ် ကး ငွများ သည် 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း ြဖစ် စရမည်။ 

အခန်း (၇) 

ကူးစက် ရာဂါကာကွယ်ြခင်းနှင့် ထိန်းချု ပ်ြခင်း 

၁၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် တိရစ္ဆာန်များတွင် ြဖစ်ပွားတက်သည့် ကူးစက် ရာဂါများကိ အခါအား လျာ်စွာ 

သတ်မှတ် ကညာရမည်။ 

၁၅။ ဦးစီးဌာနသည် - 

 ( က) တိရစ္ဆာန်များတွင် ကူးစက် ရာဂါ  မြဖစ်ပွား စ ရးအတွက် လိအပ် သာ 

ကိုတင်ကာကွယ်မ အစီအမများ ချက်မှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊  

 ( ခ ) ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွားသည့် ဒသတွင် ရာဂါြဖစ်ပွားမ ပ ပျာက် စရန်နှင့် 

အြခား နရာ ဒသများသိ ့ ရာဂါကူးစက်ပျနှ့ြ့ခင်းမရိှ စရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက် ရမည်၊  

 ( ဂ ) ကူးစက် ရာဂါကင်းရှင်း သာ ဒသကိ သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းလမ်းများနှင့် အညီ 

ကြငာရမည်၊ 

 (ဃ) ကူးစက် ရာဂါ ကာကွယ် ရး (သိမ့ဟတ်) ထိန်းချု ပ် ရးအတွက် လိအပ် သာ အမိန် ့

(သိမ့ဟတ်) ညန်ကားချက်ကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၁၆။ တိရစ္ဆာန်ပိင်ရှင် (သိမ့ဟတ်) လက်ဝယ်ရိှသူသည် တိရစ္ဆာန်တွင် ကူးစက် 

ရာဂါြဖစ်ပွား န ကာင်း သိရိှရလင် သာ်လည်း ကာင်း၊ သဆး သာ တိရစ္ဆာန်တွင် 

ကူးစက် ရာဂါလက္ခဏာ တွရိှ့ရလင် သာ်လည်း ကာင်း ဦးစီးဌာန၏ မိုန့ယ် သိမ့ဟတ် 

ကျးရွာအပ်စတာဝန်ခ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးထသိြ့ဖစ် စ၊ ဤကိစ္စအလိငှ့ာ ဝန်ကီးဌာနက တာဝန် 

ပးအပ်ထားသည့် ပဂ္ုိဂ လ်ထသိြ့ဖစ် စ အြမန်သတင်း ပးတိင်ကားရမည်။ 

၁၇။ တိရစ္ဆာန် ဆးကဆရာဝန်တစ်ဦးဦးသည် မိမိကသသည့်တိရစ္ဆာန်တွင် ကူးစက် ရာဂါ 
ြဖစ်ပွား န ကာင်း တွရိှ့ရပါက နီးစပ်ရာဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးထ့ အြမန်အသိ ပး 
အ ကာင်းကားရမည်။ 

 

 



 

အခန်း (၈) 

တိရစ္ဆာန်ကိ နိှပ်စက်ညဉ်းပန်းြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်း 

၁၈။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည်- 

 ( က) လူတိက့ တိရစ္ဆာန်ကိ တမင်နိှပ်စက်ညဉ်းပန်းြခင်း မြပုလပ်ရန် ပညာ ပး လပ်ငန်းကိ 

ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 ( ခ) တိရစ္ဆာန်ြဖင့် သယ် ဆာင်နိင်သည့် သိမ့ဟတ် ဆဲွနိင်သည့် အများဆး ဝန်အ လးချိန်ကိ 

တိရစ္ဆာန် အမျို းအစားအလိက် သတ်မှတ်နိင်သည်၊ 

 ( ဂ ) တိရစ္ဆာန်များကိ သယ် ဆာင်ြခင်း၊ချည် နှာင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ထိန်းသိမ်း 
ထားရိှြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိက်နာသင့်သည့် နည်းလမ်းများကိ အများြပည်သူ တိ ့

သိရိှနိင်ရန် ပညာ ပးလပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ဃ) နိှပ်စက်ညဉ်းပန်းခရ သာ တိရစ္ဆာန်များကိ ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်ထား သည့် 

တိရစ္ဆာန် ဆးကစခန်းတွင် ဆးဝါးကသ ပးရန် စီမ ဆာင်ရွက်  မည်၊ 

 ( င ) တိရစ္ဆာန် ဆးကစခန်းတွင် တိရစ္ဆာန်များအား ကသ ပးြခင်းနှင့် ကး မွး 
စာင့် ရှာက် ပးြခင်းတိအ့တွက် တိရစ္ဆာန်ပိင်ရှင် သိမ့ဟတ် လက်ဝယ်ရိှသူက ကျခရမည့် 

စရိတ် ကး ငွများကိသတ်မှတ်ရမည်။ 

 

အခန်း(၉) 

အယူခြခင်း 

၁၉။ ဦးစီးဌာန၏ အရာရိှတစ်ဦးဦးက ဤဥပ ဒအရ ချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက် သိမ့ဟတ် 

အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကိ မ ကျနပ်သူသည် ယင်းဆးြဖတ်ချက်သိမ့ဟတ် အမိန်ခ့ျမှတ်သည့် နမှ့ ရက် ပါင်း၆၀ 

အတွင်း ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်ထ အယူခနိင်သည်။ 

၂၀။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က ချမှတ်သည့်ဆးြဖတ်ချက် သိမ့ဟတ် အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကိ 

မ ကျနပ်သူသည် ယင်းဆးြဖတ်ချက် သိမ့ဟတ် အမိန်ခ့ျမှတ်သည့် နမှ့ ရက် ပါင်း၃၀ အတွင်း ဝန်ကီးထ 

အယူခနိင်သည်။ 

၂၁။ ဝန်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 

 

 



အခန်း(၁၀) 

ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၂၂။ တိရစ္ဆာန်အစာ ရာင်းချသူသည် အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း 
ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထသူအား ငွဒဏ် ကျပ်၅၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ်၆လ အထိြဖစ် စ၊ 
ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်- 

 (က) ရာင်းချသည့်တိရစ္ဆာန်အစာကိ ဦးစီးဌာန၏ စစ် ဆးမခယူရန် ြငင်းဆန်ြခင်း၊ 

 (ခ) ဆက်လက် ရာင်းချြခင်းမြပုရန် ဦးစီးဌာနက တားြမစ် ပိတ်ပင်ထားသည့် 

တိရစ္ဆာန်အစာကိ ရာင်းချြခင်း။ 

၂၃။ တိရစ္ဆာန်၊တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာကိ ြပည်ပမှ တင်သွင်းသူ သည် 

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ခရလင် ထိသူအား ငွဒဏ် 

၅၀၀၀အထိြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ်၆လ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်- 

 (က) ြပည်ပမှတင်သွင်းလာ သာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန် 

အစာကိ ဦးစီးဌာန၏ စစ် ဆးမ ခယူရန်  ြငင်းဆန်ြခင်း၊ 

 (ခ) ြပည်ပမှ တင်သွင်း သာ တိရစ္ဆာန်၊တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာကိ 

ဦးစီးဌာနက ထတ် ပး သာ ထာက်ခချက်လက်မှတ်မရရိှဘဲ ြပည်တွင်းသိ ့

ဆက်လက်သယ်ယူြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း။ 

၂၄။ တိရစ္ဆာန်ပိင်ရှင် သိမ့ဟတ် လက်ဝယ်ရိှသူသည် တိရစ္ဆာန်နှင့် ပတ်သက်၍ အာက်ပါအ 

ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ကာင်းြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား 
ငွဒဏ်၅၀၀၀အထိြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ်၆လအထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စချ မှတ်ရမည်- 

 (က) ကူးစက် ရာဂါကာကွယ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ထိန်းချု ပ်ြခင်း နှင့်စပ်လဉ်း၍ ဦးစီး 
ဌာနကထတ်ြပန်သည့်အမိန် ့သိမ့ဟတ် ညန်ကားချက်ကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

 (ခ) ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွား န ကာင်း သိရိှလက်နှင့် သက်ဆိင်ရာသိ ့ သတင်း ပး 
တိင်ကားရန် ပျက်ပွက်ြခင်း၊ 

 (ဂ) သဆး သာ တိရစ္ဆာန်တွင် ကူးစက် ရာဂါ လက္ခဏာ တွရိှ့လျက်နှင့် သက်ဆိင် ရာသိ 

သတင်း ပးတိင်ကားရန်ပျက်ကွက်ြခင်း။ 

၂၅။ မည်သူမဆိ တိရစ္ဆာန်နှင့် ပတ်သက်၍ အာက်ပါ ြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း 
ြပစ်မထင်ရှာ စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀၀အထိ ချမှတ်ရမည်-  

 ( က) ရက်စက်ကမ်းကုတ်စွာ ခိင်း စြခင်း သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်ထား သာ 

အ လးချိန်ထက်ပိ၍ တင် ဆာင်ြခင်း၊ ဆဲွယူ စြခင်း၊ 



 ( ခ ) တမင်နိှပ်စက်ညဉ်းပန်းြခင်း၊ 

 ( ဂ ) ကိယ်အဂါအစိတ်အပိင်းတစ်ခခကိ အလိအပ်ဘဲ ချို တ့ဲ့ စြခင်း၊ 

 (ဃ) တမင်အစာ ရစာမ ကးဘဲထားြခင်း၊ 

 ( င) ရာဂါ သိမ့ဟတ် ဒဏ်ရာရရိှ နပါလျက် ကသ စာင့် ရှာက်မမြပုဘဲ ထား ြခင်း၊ 

 ( စ) ကူးစက် ရာဂါစဲွကပ် နပါလျက် သိမ့ဟတ် ဒဏ်ရာရရိှ နပါလျက် အများ 
ြပည်သူသွားလာခွင့်ရိှ သာ နရာသိ ့လတ်ထားြခင်း။ 

၂၆။ တရားရးသည် ပဒ်မ ၂၂ သိမ့ဟတ် ပဒ်မ ၂၃ အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ရာတွင် သက်ဆိင် 

ရာြပစ်မအတွက်သတ်မှတ်ထား သာ ြပစ်ဒဏ်ကိချမှတ်ရမည့်အြပင် ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ 

သက် သခပစ္စည်းများကိလည်း ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရန် သိမ့ဟတ် ဖျက်ဆီးရန် 

အမိန်ခ့ျမှတ်ရမည်။ 

အခန်း (၁၁) 

အ ထွ ထွ 

၂၇။ ဝန်ကီးဌာနသည် ဤဥပ ဒအရ ဆာင်ရွက်ရန်ရိှသည့် ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ သာ သိမ့ဟတ် 

ြပည်ပမှတင်သွင်း သာ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ တိရစ္ဆာန်အစာကိြဖစ် စ စစ် ဆး၍ 

ထာက်ခချက်လက်မှတ်ထတ် ပးခွင့်ကိ သင့် လျာ် သာ အစိးရဌာန သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်း တစ်ခခအား 
လဲအပ်နိင်သည်။ 

၂၈။ ဝန်ကီးဌာနသည် အစိးရဌာန သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခက ဤဥပ ဒအရ 

ပး ဆာင်ရန်ရိှ သာ စစ် ဆးခ၊ ထာက်ခချက်လက်မှတ်ထတ် ပးခနှင့် အြခားစရိတ် ကး ငွ များကိ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

၂၉။ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် တိရစ္ဆာန်အစာကိ ြပည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် လိင်စင် 

သိမ့ဟတ် ပါမစ်ထတ် ပးပိင်ခွင့်ရိှ သာ အစိးရဌာနသည် လိင်စင် သိမ့ဟတ် ပါမစ်ကိ ထတ် ပးြခင်းမြပုမီ 

ဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်ကိ တာင်းခရယူရမည်။ 

၃၀။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် ဤဥပ ဒအရ မိမိအား ပးအပ်ထား သာလပ်ပိင်ခွင့်များ ကိ 

ဦးစီးဌာနမှ အရာရိှတစ်ဦးဦးအား လဲအပ် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

၃၁။ ဤဥပ ဒအရ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာ စစ် ဆးသည့် လပ်ငန်းကိ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 ( က) ကန်စည်စီးဆင်းမမှန်ကန်ြမန်ဆန် ရးကိ မထိခိက် စရန် ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 ( ခ) စစ် ဆးမကိ နှာင့် နှးကန်က့ာြခင်းမရိှ စဘဲ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 



၃၂။ ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများက ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မများကိ အ ရးယူရာတွင် သက်ဆိင်ရာ 

ြပည်သူရဲ့တပ်ဖဲွက့ လိအပ် သာ အကူအညီများ ပးရမည်။ 

၃၃။ ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် - 

 ( က) ဝန်ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အစိးရအဖဲွ၏့ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်၊ 

 ( ခ ) ဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာနသည် လိအပ် သာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များ ကိ 

ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၃၄။ အာက်ပါဥပ ဒများကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည် - 

 ( က) The Live-stock Importation Act, 1898, 

 ( ခ) The Glanders and Farcy Act, 1899, 

 ( ဂ) The Dourine Act, 1910, 

 (ဃ) The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1930, 

 ( င ) The Animal Pests Act, 1939. 

 

 

 

                                                                                                           (ပ) သန်း ရ 

                                                                                                         ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး 

                                                                                                                ဥက္က ဌ 

                                                                       နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့

 

 

 

 

 


