
(၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၁၃။) 

၁၃၇၄ ခနှစ်၊ ဒတိယဝါဆိလြပည့် ကျာ် ၈  ရက် 

(၂၀၁၂ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၁၀  ရက်) 

 

အ ရး ကီးကန်စည်နှင့်ဝန် ဆာင်မဥပ ဒ 

 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိြပဌာန်းလိက်သည်- 

 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိ အ ရး ကီးကနစ်ည်နှင့် ဝန် ဆာင်မဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတိင်းအဓိပ္ပါယ်သက် ရာက် စ 

ရမည် -  

 (က) “ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ”့ ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငအစိးရအဖွဲ က့ိ 

ဆိသည်။ 

 (ခ) “ဝန်ကီးဌာန” ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ စီမခန်ခ့ွဲရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ၏့ 

တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာန တစ်ခခကိဆိသည်။ 

 (ဂ) “အ ရးကီးကန်စည်” ဆိသည်မာှ ဤဥပ ဒအရ ဝန်ကီးဌာနတစ်ခခက အခါအား လျာ် 

စွာသတ်မှတ် သာ သက်ရှိကန်စည် သိမ့ဟတ် သက်မဲ့ကန်စည်တစ်မျို းမျို းကိဆိသည်။ 

 (ဃ) “အ ရးကီးဝန် ဆာင်မ” ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဝန်ကီးဌာနတစ်ခခက အခါအား 

လာ်စွာသတ်မှတ် သာ ဝန် ဆာင်မတစ်မျိုးမျိုးကိဆိသည။် 

 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 



 (က) နိင်ငသားများ၏အကျိုးစီးပာွးကိအ ထာက်အကူြပုမည့် ကန်စည်များနှင့် ဝန် ဆာင်မ 

များကိအကာအကွယ် ပးနိင်ရန်။ 

 (ခ) နိင်ငသားများ၏အကျိုးစီးပာွးကိ ထိခိက် စနိင် သာကန်စည်များနှင့် ဝန် ဆာင်မများ 

ကိကန်သ့တ်တားဆီးနိင်ရန်။ 

 (ဂ) ဘးအန္တရာယ်၊ ကူးစက် ရာဂါနှင့်အြခားမလိလားအပ် သာ ကိစ္စတစ်စတစ်ရာ ပ  

ပါက်နိင်သည့်ကန်စည်နှင့်တိရစ္ဆာန်များအား ြပည်တွင်းသယ် ဆာင်မ၊ ြပည်တွင်းသိ ့

တင်သွင်းမနှင့်ြပည်ပသိတ့င်ပိမ့တိကိ့တားဆီးနိင်ရန်။ 

 

အခန်း(၃) 

အ ရး ကီးကန်စည်နှင့် ဝန် ဆာင်မများ 

၄။ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ သ့ည် အာက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တားြမစ်မိန်၊့ စည်းမျဉ်း 

သတ်မှတ်မိန်၊့ ကီးကပ်မနိ်၊့ ကာကွယ်မိန်န့ှင့် လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက် စသည့် အမိန်ထ့တြ်ပန် 

နိင်ခွင့်ကိ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနတစ်ခခအားအပ်နှင်းနိင်သည် -  

 (က) ကနစ်ည်တစ်မျို းမျို းကိ အ ရး ကီးကနစ်ည်အြဖစ်သတ်မှတ် ကညာပီး ယင်းကန်စည် 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍တင်သွင်းမ၊ တင်ပိမ့၊ ရာင်းဝယ်မ၊ လက်ဝယ်ထားမ၊ သိ လှာင်မ၊ သယ် 

ဆာင်မ၊ ြဖန်ြ့ဖူးမ၊ အသးြပုမ၊ စားသးမတိန့ှင့်သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ 

 (ခ) တိရစ္ဆာနအ်မျိုးမျိုးကိအ ရးကီးကန်စည်အြဖစ်သတ်မှတ် ကညာပီး ယင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ သတ်ြဖတ်မ၊ ဖမ်းဆီးမ၊ ခိင်း စမ၊ မွးြမူမ၊ တင်သွင်းမ၊ တင်ပိမ့၊ ရာင်း 

ဝယ်မ၊ လက်ဝယ်ထားမ၊ သိ လှာင်မ၊ သယ် ဆာင်မ၊ ြဖန်ြ့ဖူးမ၊ အသးြပုမ၊ စားသးမ 

တိန့ှင့်သက်ဆိင်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ 

 (ဂ) ဝန် ဆာင်မတစ်မျိုးမျိုးကိ အ ရးကီးဝန် ဆာင်မအြဖစ် သတ်မှတ် ကညာပီးယင်းဝန် 

ဆာင်မနှင့် သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စရပ်များ။ 

 

 

 



အခန်း(၄) 

ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၅။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၄ အရ ထတ်ြပန် သာအမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် ကာင်းြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခရလင်ထိသူအား အနည်းဆး ထာင်ဒဏ် ၆ လမှ အများဆး ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ 

ချမှတ်ရမည့်ြပင် ကျပ် ၅ သိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်လည်းချမှတ်ြခငး်ခရမည်။ 

၆။ တရားရးသည် ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့်သက် သခပစ္စည်းများကိ ဖျက်စီး စရန်ြဖစ် စ၊ နိငင် 

တာ်ဘ ာအြဖစ်သိမး်ဆည်း စရန်ြဖစ် စ၊ အြခားနည်းစီမခန်ခ့ွဲရန်ြဖစ် စ အမိန်ခ့ျမှတ်နိင် 

သည်။ 

၇။ ဤဥပ ဒပါြပစ်မများကိ ရဲအ ရးယပူိင်ခွင့်ရှိ သာ ြပစ်မများအြဖစ်သတမ်ှတ်သည်။ 

 

အခန်း(၅) 

အ ထွ ထွ 

၈။ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ သ့ည့် ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် 

ရွက်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနငှ့်အြခားြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊ တိင်း ဒသ 

ကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျား၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းဦးစီးအဖွဲ  ့သိမ့ဟတ် ကိယ် 

ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ဦစီးအဖွဲ မ့ျားအကား လိအပ်သလိ ပါင်းစပ်ညိနင်း ပးရမည်။ 

၉။ ပဒ်မ ၄ အရ တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသည့်ဝန် ကီးဌာနသည် ကနစ်ည် သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

တစ်ခခကိ အ ရးကီးကန်စည် သိမ့ဟတ် အ ရးကီးဝန် ဆာင်မအြဖစ် အမိန်ထ့တ်ြပန်သတ ်

မှတ်၍ လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက် ပီး နာက် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ြခင်းမရှိသည့်အခါ 

ယင်းအမိန်က့ိ စာလျင်စွာြပန်လည်ပယ်ဖျက် ပးရမည်။ 

၁၀။ TheEssential Supplies and Services Act, 1947 အရထတ်ြပန်ခဲ့ သာနည်းဥပ ဒများ၊ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်နှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများသည် ဤဥပ ဒနှင့်အဆန် ့

ကျငသ်မဆက်လက်ကျင့်သးနိင်သည်။ 

 

 



၁၁။ ဤဥပ ဒကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 (က) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ သ့ည် လိအပ် သာနည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ 

ကိထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 (ခ) ပဒ်မ ၄ အရ တာဝန်အပ်နှင်းခရသည့် ဝန်ကီးဌာနသည် သက်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်း သိမ့ 

ဟတ် အာဏာပိင်အား ယင်းဥပ ဒနှင့်သက်ဆိင်သည့်အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန် 

ကားချက်နှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများ ထတ်ြပန်ခငွ့်ကိအပ်နှင်းနိင်သည်။ 

၁၂။ ဤဥပ ဒြဖင့် TheEssential Supplies and Services Act, 1947 ကိ ရပ်သိမ်းလိက်သည်။ 

 

 

 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 

 

(ပ) သိန်းစိန် 

နိင်င တာ်သမ္မတ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

 

 

 

 

 

 

 


