ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့

အမျိုးသား ဆးဝါးဥပ ဒ

၁၃၅၄ ခနှစ၊် တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ၅ ရက်

အမျိုးသား ဆးဝါးဥပ ဒ

နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
အမျိုးသား ဆးဝါးဥပ ဒ
(နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ဥပ ဒအမှတ် ၇/၉၂)
၁၃၅၄ ခနှစ၊် တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ၅ ရက်
ိ
၃၀ ရက်)
(၁၉၉၂ ခနှစ၊် အာက်တဘာလ
နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ အ
့် ဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပ ဒကိ အမျိုးသား ဆးဝါးဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပာ္ပ ယ်သက် ရာက် စရမည် -

(က)

အာဏာပိင်အဖွဲ ့ဆိသည်မာှ

ဤဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်း သာြမန်မာနိင်ငအစားအ သာက်

နှင့် ဆးဝါးအာဏာပိင်အဖွဲ ့ကိ ဆိသည်၊
(ခ)

ဆးဝါးဆိသည်မာှ လူနင
ှ ့်တိရ စ္ဆာန်တိ ့အတွက်

ရာဂါရှာ ဖွရန်၊ ကာကွယရ
် န်၊ ကသရန်၊

သ န္ဓတားရန် သိ ့မဟတ် အကျိုးသက် ရာက်မတစ်ခခ ြဖစ် စရန် ခန္ဓာကိယ်အတွငး် သိ ့မဟတ်
ခန္ဓာကိယ် ပ တွင် အသးြပုရန်ြဖစ် သာ ပစ္စညး် ကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် သက်ဆိင်ရာ
ဝန် ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စာွ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ ဆးဝါးဟ သတ်မတ
ှ ် သာ
ပစ္စညး် လည်းပါဝင်သည်၊
(ဂ)

အဓိက ဆးဝါးဆိသည်မှာ အာဏာပိင်အဖွဲ ့က သတ်မှတ်ထားသည့် ြပည်သအ
ူ များစ ၏
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မတွင် မရှမ
ိ ြဖစ်လအပ်
ိ
သာ ဆးဝါးကိ ဆိသည်၊

(ဃ)

ဆးဝါးအတ ဆိသည်မာှ အာက်ပါတိ ့ကိ ဆိသည်(၁)

ဆးဝါးတစ်ခခ၏ အမှတ်တဆိပ် ဖာ်ြပထားချက်အားလးကိ သာ်လည်း

ကာင်း၊

အချို ့ကိ သာ်လည်း ကာင်း နည်းအမျိုးမျိုးြဖင့် တပ၍ ရးသား ထား သာ သိ ့မဟတ်
ဆင်တူယိးမှား ရးသားထား သာ ဆးဝါး၊
(၂)

ဆးဝါးသက်တမ်းကန်ဆးရက် သိ ့မဟတ် ထတ်လပ်သူ သိ ့မဟတ် ြဖန် ့ချိသူ
သိ ့မဟတ်

ထတ်လပ်သည့် နရာ

လိမလ
် ည် ဖာ်ြပထား သာ ဆးဝါး၊

သိ ့မဟတ်

ထတ်လပ်သည့်

နိင်ငကိ

(၃)

ဆးဝါးမှတ်ပတင်စဉ်က ဖာ်ြပထား သာ ဆးဝါး ဖာ်စပ်နည်းအတိင်း မဟတ်ဘဲ
ထိကဲ့သိ ့ ဖာ်စပ်ထားသည်ဟ လိမ်လည် ဖာ်ြပထား သာ ဆးဝါး၊

(င)

စမညီ ဆးဝါး

ဆိသည်မာှ

သက်ဆိင်ရာ ဆးဝါးနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

အ သးစိတ်သတ်

မှတခ
် ျက်များနှင့် မကိက်ညီ သာ ဆးဝါး သိ ့မဟတ် အာဏာပိင်အဖွဲ ့က
စနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်ထား သာ အနိမဆ
့် းစထက်

ဆးဝါးများ၏

လျာ့ နသည့် သိ ့မဟတ်

အြမင်ဆ
့ းစထက် ပိ နသည့် ဆးဝါးကိ ဆိသည်။
(စ)

ဆးဝါးအ သးစိတ်

သတ်မှတ်ချက်များ

ဆိသည်မာှ

ယင်း ဆးဝါးနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

သတ်မှတ်ချက်အြပည့်အစ ဖာ်ြပချက် သိ ့မဟတ် အာဏာပိင်အဖွဲ ့က အသိအမှတြ် ပု ထား သာ
ဆးကျမ်းများတွင် ဖာ်ြပထား သာ သတ်မှတ်ချက် အြပည်အစကိ ဆိသည်။
(ဆ)

ပျက်စးီ ဆးဝါး ဆိသည်မာှ
ကျာ်လွန် န ပီြဖစ် သာ

ဆးဝါးသက်တမ်းကန်ဆးရက်သိ ့
ဆးဝါး

သိ ့မဟတ်

ရာက်ရိှ သာ သိ ့မဟတ်

တစ်နည်းနည်းြဖင့်

ဓါတ်သဘာဝ

ြပာင်းလဲသွားသည့် စမညီ သာ ဆးဝါးကိဆိသည်။
(ဇ)

ရာ နှာ ဆးဝါးဆိသည်မာှ

အလးစ သာ်လည်း ကာင်း၊

သာ်လည်း ကာင်း ပျက်စးီ န သာ

တစ်စိတ်တစ် ဒသ

ဆးဝါး၊ အြခား ဆးဝါး သိ ့မဟတ် ပစ္စညး် များ

ရာ နှာပါဝင် န သာ ဆးဝါးကိဆိသည်။
(ဈ)

ဆးဝါးသက်တမ်းကန်ဆးရက်
ထား သာ ဆးဝါးအာနိသင်၊

ဆိသည်မာှ

ဆးဝါးတစ်ခနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

အာမခ

ဘးဥပဒ်ကင်းရှင်းမနှင့် အရည်အ သွးများမရှိ တာ့

ကာင်း

သိရိှ စရန် အမှတ်တဆိပ် ပ တွင် ဖာ်ြပထား သာ ရက်စွဲကိဆိသည်၊
(ည)

အမှတ်တဆိပ်ဆိသည်မှာ

လက် ရးမူနင
ှ ြ့် ဖစ် စ၊

စက်တင်ရက်
ိ နပ
ိှ ၍
် ြဖစ် စ

ထည့် သာဘူး၊ ပလင်း၊ ကတ်ြပား၊ ဘူးခွ သိ ့မဟတ်

ဆးဝါး

ဆးဝါးထပ်ပးသည်
ိ
့ ပစ္စညး်

တစ်ခခ ပ တွင် ြမင်သာ အာင် ဖာ်ြပထား သာ အမှတ်အသားကိ ဆိသည်၊
(ဋ)

အမှတ်တဆိပ်ကပ်ြခင်း ဆိသည်မာှ ဆးဝါးထည့် သာဘူး၊ ပလင်း၊ ကတ်ြပား၊ ဘူးခွ သိ ့မဟတ်
ဆးဝါးထပ်ပးသည်
ိ
့ ပစ္စညး် တစ်ခခ ပ တွင် အမှတ်တဆိပ်ြပုလပ်ထား ြခင်းကိဆိသည်၊

(ဌ)

ဆးဝါးကန် ကမ်း

ဆိသည်မာှ

ဆးဝါး ဖာ်စပ်ထတ်လပ်ရာတွင်

ထည်သ
့ င
ွ း် ရ သာ

အာဏာပိင်အဖွဲ ့က သတ်မှတ်သည့် ပစ္စညး် ကိ ဆိသည်၊
(ဍ)

ဆးဝါးမှတ်ပတင်ြခင်းဆိသည်မှာ

ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်တင
ွ ်းသိ ့ တင်သွင်း ြခင်း၊

ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း ြပုလပ်ရန်အလိ ့ငှာ ဆးဝါးကိ
အာဏာပိင်အဖွဲ ့တွင် မှတပ
် တင်ထားြခင်းကိ ဆိသည်၊
(ဎ)

လိင်စင် ဆိသည်မာှ ဆးဝါးကန် ကမ်းသိ ့မဟတ်

ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင် ြခင်း၊

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်းအတွက် ထတ် ပးသည်ခ
့ င
ွ ြ့် ပုမိန် ့ကိ ဆိသည်၊

(ဏ)

ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း

ဆိသည်မာှ

လပ်ငန်း ဆာင်တာများကိဆိသည်။
ဆင့်ဆင့်လပ် ဆာင်သည့်

ဆးဝါးထတ်လပ်ရာတွင်
ယင်းစကားရပ်တွင်

လပ်ငန်းအားလး

ြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ သိ ့ရာတွင်
တွင်သက်ဆိင်ရာလူနာအတွက်

ဆးဝါးကန် ကမ်းမှ

သိ ့မဟတ်

ဆးရ၊

ဆာင်ရက
ွ ရ
် သာ

အဆင်တ
့ စ်ခခကိ

ဆး ပးခန်းနှင့်

ဆရာဝန်၏ ဆးညန်းအရ

စ၍အ
ဆာင်ရက
ွ ်

ဆးလက်လီဆင်
ိ များ
ဆာင်ရက
ွ ် သာ ဆးဝါး

ဖာ်စပ်ြခင်းလပ်ငန်းများမပါဝင်၊
(တ)

ဆးဝါး ရာင်းချြခင်း ဆိသည်မာှ ဆးဝါးကိ ရာင်းချရန် ကမ်းလှမး် ြခင်း၊ သ ဘာ တူြခင်း၊
အားထတ်ြခင်း၊

ခင်းကျင်းြပသထားြခင်း၊

သိ လှာင်ြခင်း၊

လက်ဝယ်ထားရှိ

ြခင်းနှင့်

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်းကိ ဆိသည်၊
(ထ)

ဆးဝါးသိ လှာင်ြခင်း

ဆိသည်မာှ

ဆးဝါး၏

အာနိသင်ကိ

ထိနး် သိမး် ထားနိင်သည့်

စနစ်ကျ သာ သိ လှာင်ထားြခင်းကိ ဆိသည်၊
(ဒ)

အရည်အ သွးအာမခချက်

ဆိသည်မာှ

ဆးဝါးမှီဝဲသးစွဲသူတိင်း

မှန် ကာင်းမွန် ပီး ဘးဥပဒ်ကင်း၍ အကျိုးသက် ရာက်မရှိ သာ
ရည်ရယ
ွ လ
် ျက် ဆးဝါးကန် ကမ်းရယူြခင်း၊
ထတ်ပးြခင်
ိ း၊

သိ လှာင်ြခင်းနှင့်

ဆးဝါးအြဖစ်

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း

အရည်အ သွးစစ်

ဆးဝါးသးစွဲနိင်

ရးကိ

ဖာ်စပ်ထတ်လပ်

ြခင်း၊

အပါအဝင်

လပ်ငန်း

ဆာင်တာတစ်ရပ်လးကိ အာမခြခင်းကိ ဆိသည်၊
(ဓ)

ကာ်ြငာြခင်း

ဆိသည်မာှ

ဆးဝါးတွငက
် ျယ်စာွ

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချရန်အတွက်

တိက်

ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယဝ
် က်
ိ သာနည်းြဖင်ြ့ ဖစ် စ အများသိရိှ အာင် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းကိ ဆိသည်၊
(န)

မူလဓါတ်ခဲွခန်း

ဆိသည်မာှ

ဆးဝါးနမူနာများကိ

ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးရန်

အာဏာပိင်

အဖွဲ ့ကအမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ထား သာ ဓါတ်ခခ
ဲွ န်းကိဆိသည်။
(ပ)

အယူခဓါတ်ခခ
ဲွ န်းဆိသည်မာှ
မှတခ
် ျက်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍
တစ်ဘက်ဘက်မှ

မူလဓါတ်ခခ
ဲွ န်းများမှ

ဆးဝါးများ

ဓါတ်ခစ
ဲွ စ် ဆးမ

ြပဿနာတစ်စတစ်ရာ ပ ပါက်လာသည်အ
့ ခါ၌လည်း

ကာင်း၊

ကျနပ်မ မရှသ
ိ ြဖင့် အယူခဝင်သည့်အခါ၌လည်း ကာင်း နမူနာများကိ

ထပ်မစစ် ဆး ပီး ဆးဝါးများဓါတ်ခစ
ဲွ စ် ဆးမနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍
အ ပီးသတ်အဆးအြဖတ် ပးနိင်ရန်

အာဏာပိင်အဖွဲ ့က

သီးြခားသတ်မှတ် ပး သာ

ဓါတ်ခခ
ဲွ န်းကိ ဆိသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ
၃။

ြမန်မာနိင်ငအစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးအာဏာပိင်အဖွဲ ့ကိ

ဖွဲ ့စည်းထားရှသ
ိ ည် -

အာက်ပါရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များြဖင့်

(က)

အရည်အ သွးစစ်မန
ှ ် ကာင်းမွန် ပီး

ဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှငး် ကာ

အကျိုးသက်

ရာက်မရှိ သာ ဆးဝါးများကိ အများြပည်သူတိ ့ သးစွန
ဲ င်
ိ ရန်၊
(ခ)
(ဂ)

ဆးဝါးများ စနစ်တကျမှတ်ပတင်ထားရှိရန်၊
အရည်အ သွးစစ်မန
ှ ် ကာင်းမွန် ပီး

ဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှငး် သာ

အစား

အ သာက်များကိ အများြပည်သတ
ူ ိ ့ စားသးနိင်ရန်၊
(ဃ)

အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးများထတ်လပ်ြခင်း၊

ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် ြခင်း၊

ြပည်ပ

သိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်းများကိ စနစ်တကျကွပ်ကဲထိန်း သိမး် ရန်။
အခန်း (၃)
ြမန်မာနိင်ငအစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးအာဏာပိင်အဖွဲ ့ဖွဲ ့စည်းြခင်း
၄။

အစိးရသည်

အာက်ပါပဂ္ဂုိ လ်များပါဝင် စလျက်

ြမန်မာနိင်ငအစားအ သာက်နှင့်

အာဏာပိင်အဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်း ပးရမည် (က)

ဝန် ကီး

ဥက္ကဌ

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန
(ခ)

ဒတိယဝန် ကီး

ဒ-ဥက္ကဌ

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန
(ဂ)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန
(ဃ)

ဆးဝန်ထမ်းညန် ကား ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်

ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာန
(င)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန
ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန
(စ)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
မွးြမူ ရးနှငက
့် သ ရးဦးစီးဌာန
မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဝန် ကီးဌာန

အဖွဲ ့ဝင်

ဆးဝါး

(ဆ)

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်

ဆးနှင့် ဆးကိရယ
ိ ာ ရာင်းဝယ် ရး
ကန်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန
(ဇ)

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်

ြမန်မာ့ ဆးဝါးနှင့်အိမ်သးပစ္စညး် လပ်ငန်း
အမှတ် (၁) စက်မဝန် ကီးဌာန
(ဈ)

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်း
လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးဝန် ကီးဌာန
(ည)

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်

စား သာက်ကန်လပ်ငန်း
အမှတ် (၁)စက်မဝန် ကီးဌာန
(ဋ)

အာက် ဖာ်ြပပါ ဘာသာရပ်ဆင်
ိ ရာ

အဖွဲ ့ဝင်

က မ်းကျင်သည့် ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးစီ
(၁) ဆးပညာ
(၂) ဆးဝါး ဗဒပညာ
(၃) ဆးဝါးက မ်းကျင်မပညာ
(၄) တိရ စ္ဆာန် ဆးပညာ
(၅) ဓာတ ဗဒပညာ
(၆) ဆးဝါးစက်မလပ်ငန်းပညာ
(ဌ)

ဥက္ကဌကတာဝန် ပးအပ်သူ

အခန်း(၄)
လပ်ငန်းတာဝန်များ
၅။

အာဏာပိင်အဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်_

အတွင်း ရးမှူး

(က)
(ခ)

ဆးဝါးမှတ်ပတင်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတ် ပးြခင်း၊
ှ ြ် ခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတ်
အဓိက ဆးဝါးအြဖစ် သတ်မတ
ပးြခင်း

(ဂ)
(ဃ)

(င)

ဆးဝါးသးစွဲြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတ် ပးြခင်း၊
ဆးဝါးကန် ကမ်း
သိ ့မဟတ်
မှတပ
် တင်ထား သာ ဆးဝါးကိ
ထတ်လပ်ြခင်း၊
သိ လှာင်ြခင်း၊ြဖန်ြဖူး ရာင်းချြခင်းတိ ့အတွက်လင်
ိ စင် လျာက်ထားခွင့်ရိှသူများ၏
အရည်အချင်းသတ်မှတြ် ခင်း၊ လိင်စင်စည်းကမ်းချက်များသတ်မတ
ှ ် ပးြခင်း၊
ဆးဝါးကန်း ကမ်း

သိ ့မဟတ်

ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် ြခင်း၊

မှတပ
် တင်ထား သာ

ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊

ဆးဝါးကိထတ်လပ်ြခင်း၊

သိ လှာင်ြခင်း၊

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချ

ြခင်းများအတွက် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ် ပးြခင်း၊
(စ)

ဆးဝါးကန် ကမ်း သိ ့မဟတ် မှတ်ပတင်ထား သာ ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း၊
လူနာများတွငစ
် မ်းသပ်သးစွြဲ ခင်း၊ ဓါတ်ခဲွစမ်းသပ်ြခင်းများအြပင်
စပ်လျဉ်း၍

ဆးဝါးအား

ဆးဝါးကိစအ
္စ ရပ်ရပ်နင
ှ ့်

အရည်အ သွးအာမခနိင်ရန်အလိ ့ငှာ

ကာင်းမွန် သာ

ကျင့်စဉ်များသတ်မှတ် ပးြခင်း၊
(ဆ)
(ဇ)
(ဈ)

ဆးဝါးမှတ်ပတင်ခင
ွ ြ့် ပုြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်း၊ ခတ္တရပ်သမ
ိ း် ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊
လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်း၊ ခတ္တရပ်သမ
ိ ်းြခင်း၊ ပယ်ချက်ြခင်း၊
ဆးဝါးအမှတ်တဆိပ်ကပ်ြခင်း၊

ကာ်ြငာြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

စည်းကမ်းချက်များ

သတ်မတ
ှ ် ပးြခင်း၊
(ည)

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တစ်ခခကိ ဆးဝါးအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊

(ဋ)

ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ

ကိစရ
္စ ပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ကာ်မတီများဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်

ယင်း ကာ်မတီများ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မတ
ှ ် ပးြခင်း၊
(ဌ)

အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကိစရ
္စ ပ်များနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ကီး ကပ်နင်
ိ ရန် ြပည်နယ်နင
ှ ့် တိင်း၊
ခရိင်၊ မို ့နယ်များတွင် အစားအ သာက်နှင့်

ဆးဝါး ကီး ကပ်ကပ
ွ ်ကဲ ရး

ကာ်မတီများ

ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်း ကာ်မတီများ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မတ
ှ ် ပးြခင်း၊

၆။

(ဍ)

မူလ ဓါတ်ခဲွခန်းနှင့် အယူခဓါတ်ခွဲခန်းများ သတ်မတ
ှ ် ပးြခင်း၊

(ဎ)

အစားအ သာက်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းများသတ်မှတ် ပးြခင်း။

အာဏာပိင်အဖွဲ ့သည်

မိမိ၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

တစ်ဦးဦးအား လဲအပ်၍ ဆာင်ရက
ွ ် စနိင်သည်။

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်

သိ ့မဟတ်

ပဂ္ဂုိ လ်

အခန်း (၅)
မှတပ
် တင်ြခင်း
ဆးဝါးကန် ကမ်း သိ ့မဟတ် ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်း၊

၇။

သိ လှာင်ြခင်း၊

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း

ြပုလပ်လိသူသည်

သက်ဆင်
ိ ရာ ဆးဝါးကိ

သတ်မတ
ှ ်

ထားသည့်

နည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ အာဏာပိင်အဖွဲ ့တွင် မှတပ
် တင်ရမည်။
အခန်း (၆)
လိင်စင် လာက်ထားြခင်း
၈။

ဆးဝါးကန် ကမ်း

သိ ့မဟတ်

မှတပ
် တင်ထား သာ

ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း၊

သိ လှာင်ြခင်း၊

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း ြပုလပ်လိသူသည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လိင်စင် လာက်ထား ရမည်။
အခန်း (၇)
အရည်အ သွးအာမခြခင်း
် တင်ထား သာ ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊
ဆးဝါးကန် ကမ်း သိ ့မဟတ် မှတပ

၉။

ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊

သိ လှာင်ြခင်း၊

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း

ြပုလပ်ခွင့်ရရှိသူသည်

ဆးဝါးအရည်အ သွး

အာမခြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဏာပိင်အဖွဲ ့က ထတ်ြပန် သာအမိန် ့၊ ညန် ကား ချက်နင
ှ စ
့် ည်းကမ်းချက်များကိ
တိကျစွာ လိက်နာရမည်။
အခန်း (၈)
အမှတ်တဆိပ်ကပ်ြခင်း၊ ကာ်ြငာြခင်း
၁၀။

ဆးဝါးမှတပ
် တင်ခင
ွ ့်ရရှိသူ

သိ ့မဟတ်

လိင်စင်ရရှိသူသည်

အမှတ်တဆိပ်ကပ်ြခင်း၊

ကာ်ြငာြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ အာဏာပိင်အဖွဲ ့က ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်၊ စည်းကမ်း ချက်များကိ
တိကျစွာ လိက်နာရမည်။
အခန်း (၉)
လိင်စင် ခတ္တရပ်သမ
ိ း် ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း
၁၁။

လိင်စင်ရရှိသသ
ူ ည်

ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊

ဆးဝါးကန် ကမ်း

သိ ့မဟတ်

ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊

မှတ်ပတင်ထား သာ

သိ လှာင်ြခင်း၊

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်းနှင့်

ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်ထား သာအမိန် ့၊ ညန် ကားချက်၊ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ
သိ ့မဟတ်

ဖာက်ဖျက်သည်ဟ

စပ်လျဉ်း၍

ဖာက်ဖျက် ပါ က

အာဏာပိင်အဖွဲ ့ကြဖစ် စ၊

ယင်းကိစအ
္စ လိ ့ငှာ

တာဝန်လအ
ဲ ပ်ြခင်းခရ သာ အဖွဲ ့အစည်းကြဖစ် စ လိင်စင်ကိ ကာလသတ်မတ
ှ ်ချက်ြဖင့်

ခတ္တရပ်သမ
ိ း် ြခင်း၊

ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်။

ထင်ြမင်ယဆ
ူ ပါက

ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း၊

၁၂။

လိင်စင်ပယ်ဖျက်ြခင်းခရသူသည်

မိမိ၏လက်ဝယ်ရိှ

ဆးဝါးကိလိင်စင်ရရှိထား သာ

အြခားသူ

တစ်ဦးအား အာဏာပိင်အဖွဲ ့သိ ့မဟတ် သက်ဆင်
ိ ရာအဖွဲ ့အစည်း၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ရက် ပါင်း (၃၀) အတွငး်
လဲ ြပာင်းြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း ြပုနိင်သည်။
အခန်း (၁၀)
အယူခြခင်း
၁၃။

ဲ ပ်ြခင်းခရ သာ အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂုိ လ်က လိင်စင်ထတ်
အာဏာပိင်အဖွဲ ့က တာဝန်လအ

ပးရန်ြငင်းပယ်ြခင်း၊ လိင်စင်ကိ

ခတ္တရပ်သမ
ိ း် ြခင်း သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတသ
် ည့်

ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်သသ
ူ ည် ယင်းဆးြဖတ်ချက်ချမှတသ
် ည့်

န ့ရက်မှ ရက် ပါင်း (၆၀) အတွငး်

အာဏာပိင်အဖွဲ ့သိ ့ အယူခနိင်သည်။
၁၄။

အာဏာပိင်အဖွဲ ့ကချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။
အခန်း (၁၁)
တားြမစ်ချက်

၁၅။

(က)

မည်သမ
ူ အာက် ဖာ်ြပပါ ဆးဝါးကိ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်တင
ွ ်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့
တင်ပိ ့ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်းမြပုလပ်ရ(၁)

မှတပ
် တင်ထားြခင်းမရှိ သာ ဆးဝါး။

(၂)

မှတပ
် တင် ခတ္တရပ်သမ
ိ ်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပုလပ်ထား သာ ဆးဝါး၊

(၃)

ဆးဝါးအတ၊ စမညီ ဆးဝါး၊ ပျက်စးီ ဆးဝါး၊ ရာ နှာ ဆးဝါး၊

(၄)

ဘးဥပဒ်ြဖစ် စနိင်သည့်ပစ္စညး် များြဖင့် ဖာ်စပ်ထတ်လပ်ထား သာ ဆးဝါး၊

(၅)

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက

သးစွရ
ဲ န်မသင်ဟ
့

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍

သတ်မှတ်ထား သာ ဘးအန္တရာယ်ရိှသည့် ဆးဝါး၊
(ခ)

မည်သမ
ူ

တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

ခွငြ့် ပုချက်

တစ်စတစ်ရာမရှဘ
ိ ဲ

မှတ်ပတင်

ထား သာ ဆးဝါးကိ ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်းမြပုရ။
၁၆။

မည်သမ
ူ လိင်စင်မရှဘ
ိ ဲ ဆးဝါးကန် ကမ်း

သိ ့မဟတ်

ဆးဝါးကိထတ်လပ်ြခင်း၊

သိ လှာင်ြခင်း၊

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း မြပုရ။
၁၇။

လိင်စင်ရရှိထားသူသည် (က)

လိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွကြ် ခင်းမရှိ စရ၊

(ခ)

ဤဥပ ဒအရ

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနကြဖစ် စ၊

အာဏာပိင်အဖွဲ ့ကြဖစ် စ

ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန် ့နှင့် ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာရန်ပျက်ကက
ွ ြ် ခင်း မရှိ စ ရ။

အခန်း (၁၂)
ြပစ်မနှငြ့် ပစ်ဒဏ်များ
၁၈။

မည်သမ
ူ ဆိ ပဒ်မ ၁၅ ပါ

ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်

ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ် ၅၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊
ထာင်ဒဏ်(၇)နှစအ
် ထိြဖစ် စ၊

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ

ကျခ စရမည်။

ထိ ့ြပင်

ြပစ်မနှငသ
့် က်ဆိင်သည့်

သက် သခပစ္စညး် များကိလည်း ြပည်သူ ့ဘ ာအြဖစ် သိမး် ယူြခင်းခရမည်။
၁၉။

မည်သမ
ူ ဆိ

ပဒ်မ

၁၆

ပါ

ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း

ြပစ်မ

ထင်ရာှ းစီရင်ြခင်းခရလင်(က)

မှတပ
် တင်ထားြခင်းမရှိ သာ

ဆးဝါးနှင့်

သက်ဆင်
ိ သည့်

ြပစ်မြဖစ်ပါက

ထိသူအား

ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ် ၅၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ်
(၇)နှစအ
် ထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နစ
ှ ရ
် ပ်လးြဖစ် စ ကျခ စရမည်၊
(ခ)

မှတပ
် တင်ထား သာ

ဆးဝါးနှင့်

သက်ဆိင် သာ

ြပစ်မြဖစ်ပါက

ထိသူအား ငွဒဏ်

အနည်းဆးကျပ် ၁၀၀၀ မှ အများဆး ၁၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ထာင်ဒဏ် (၂)နှစအ
် ထိ ြဖစ် စ၊
ဒဏ်နစ
ှ ရ
် ပ်လးြဖစ် စ ကျခ စရမည်၊
(ဂ)

ြပစ်မနှငသ
့် က်ဆင်
ိ သာ

သက် သခပစ္စညး် များကိလည်း

ြပည်သူ ့ဘ ာအြဖစ်သမ
ိ း်

ယူြခင်းခရမည်။
၂၀။

လိင်စင်ရရှိသသ
ူ ည်

ပဒ်မ

၁၇

ပါ

ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား ငွဒဏ်အနည်းဆးကျပ် ၅၀၀ မှ အများဆးကျပ် ၅၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊
ထာင်ဒဏ် (၁)နှစအ
် ထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစရ
် ပ်လးြဖစ် စ ကျခ စရမည်။
အခန်း (၁၃)
အ ထွ ထွ
၂၁။

၁၉၇၂

ြပဌာန်းပါရှိ စကာမူ

ခနှစ၊်

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င

တိင်းရင်း ဆးဝါးများမှအပ

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ
ဆးဝါးကိစရ
္စ ပ်များနှင့်

ဥပ ဒတွင်

မည်သိ ့ပင်

စပ်လျဉ်း၍

ဤဥပ ဒပါ

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခအား

ဤဥပ ဒပါ

ြပဌားန်ချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၂၂။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည်

အစိးရဌာန

သိ ့မဟတ်

ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ် စြခင်းမှ ကင်းလတ်ခင
ွ ြ့် ပုနိင်သည်။

၂၃။

ကိယ်တိင်သးစွဲရန်အတွက်

ြပည်ပမှ

မိမန
ိ ှငတ
့် စ်ပါတည်းယူ ဆာင်လာ သာ

ဆးဝါးများသည်

ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်နှင့် မသက်ဆိင် စရ။
၂၄။

ြပည်တင
ွ း် သိ ့

တင်သွင်းရန်ြဖစ် စ၊

ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ရန်ြဖစ် စ

ခွငြ့် ပုချက်ထတ် ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် ိှ သာ

အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းသည် ဤဥပ ဒအရ မှတပ
် တင်ထား သာ ဆးဝါးများကိသာ တင်သွင်းခွင့်
သိ ့မဟတ် တင်ပိ ့ခွင့် ြပုနိင်သည်။
၂၅။

ဆးဝါးလပ်ငန်းလပ်ကိင် နသူများသည်

ဤဥပ ဒြပဌာန်းသည့် န ့တွင်

အာဏာပိင်အဖွဲ ့က

သတ်မတ
ှ ် ပးသည့် အချိန်ကာလအတွငး် မှတပ
် တင်ြခင်း၊ လိင်စင်ရယူြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၆။

ဤဥပ ဒအရ

တရားစွဆ
ဲ ရာတွ
ိ
င်

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန

သိ ့မဟတ်

ဤကိစအ
္စ လိ ့ငှာ

လပ်ပိင်ခွင့်လဲအပ်ြခင်းခရသည့် အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂုိ လ်၏ ကိုတင်ခွငြ့် ပုမိန် ့ ရယူရမည်။
၂၇။

တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ခွငြ့် ပုချက်တစ်စတစ်ရာမရှဘ
ိ ဲ ြပည်တင
ွ ်းသိ ့ တင်သင
ွ း် သည့် သိ ့မဟတ်

ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့သည့် ဆးဝါးကိ သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရဌာနက သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ ကဖမ်းဆီးရမိလ င်
အာဏာပိင်အဖွဲ ့က သတ်မှတ်ထား သာ နည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ လဲ ြပာင်းြခင်း၊ စီမခန် ့ခွြဲ ခင်း ြပုရမည်။
၂၈။

(က)

အာဏာပိင်အဖွဲ ့၏ ကန်ကျစရိတမ
် ျားကိ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက ကျခရမည်၊

(ခ)

အာဏာပိင်အဖွဲ ့၏ ရးလပ်ငန်းများကိ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လိအပ် သာ ဝန်ထမ်းများ ကိ

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက စစည်းသတ်မှတ် ပးရမည်။
၂၉။

ှ ့် ဆးဝါးကိစအ
္စ ဝဝကိ ကွပက
် ဲ ဆာင်ရက
ွ ် နိင်ရန်
ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် အစားအ သာက်နင

အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဌာနကိ ဖွဲ ့စည်း၍ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မတ
ှ ် ပးရမည်။
၃၀။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည်

မိမလ
ိ က် အာက်ရဝ
ိှ န်ထမ်းများကိ

ဆးဝါးစစ် ဆး ရးလပ်ငန်းများကိ
ဆးဝါးစစ် ဆး ရးမှူးများအြဖစ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

တာဝန် ပးအပ်ရမည်။

ထိ ့ြပင်

အြခားဝန် ကီးဌာနများနှင့် ညိနင်းလျက် သင့် လျာ်သည့် ဝန်ထမ်းများကိလည်း ဆးဝါးစစ် ဆး ရးမှူးများအြဖစ်
တာဝန် ပးအပ်နင်
ိ သည်။
၃၁။

၁၉၇၂ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်ခ့ဲ သာ အမိန် ့၊

ညန် ကားချက်များသည် ဤဥပ ဒနှင့် မဆန် ့ကျင်သ ရွ ဆက်
့
လက်ကျင့်သးနိင်သည်။
၃၂။

ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်(က)

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ ကိ
အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်၊

(ခ)

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်

ြမန်မာနိင်ငအစားအ သာက်နှင့်

ဆးဝါးအာဏာပိင်အဖွဲ ့

သည်လအပ်
ိ
သာအမိန် ့၊ ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နင်
ိ သည်။
(ပ) သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ် ကီး
ဥက္ကဌ
နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
ပ၊စ၊လ/၁၈၂၇/၉၂/ကျန်းမာ ရး/၂၀၀၀+၁၅ အပ်/၉၃/ မနလစ။

