
 

 

ြပည်eထာင်စuသမ္မတြမန်မာန i uင်ငeတာ် 

စက်မဝန်ကီးဌာန 
 

ဓာတ uပစ္စည်းနငှ့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မှ  
တားဆးီကာကယွ်eရး uပeဒ 

 

 
 mmmmခuနှစ်§ သဂ uတ်လ mm ရက် 



 

ြပည်eထာင်စ uသမ္မတြမန်မာန iuငင်eတာ် 

စက်မဝန်ကီးဌာန 

 

ဓာတ uပစ္စည်းနငှ့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မှ  

တားဆးီကာကယွ်eရး uပeဒ 

 

 

mmmmခ uနှစ§် သဂuတ်လ mm ရက် 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြပည်eထာင်စ uသမ္မတြမန်မာန iuင်ငeတာ် စက်မဝန်ကီးဌာန§   mmmm ခuနှစ ်

စက်မညန်ကားeရးဦးစးီဌာန က iuယ်စား§ ညန်ကားeရးမှူး   ဒီဇင်ဘာလ 

ဦးeသာင်းြမင့်က ထ uတ်eဝသည်။  auပ်eရ mmmm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဓာတ uပစ္စည်းနငှ့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မှ  

တားဆးီကာကယွ်eရး uပeဒ 
 

 

 



မာတ iကာ 

စဥ်  အေကြ ာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

m။ aခနး်(m) aမညနှ်င့်aဓ iပ္ပါယ်eဖာ်ြပချက ် m  

m။ aခန်း(m) ရည်ရွယ်ချက်များ m 

m။ aခနး်(m) ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့ဖွဲ့စည်းြခင်း m 

m။ aခနး်(m) ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လuပပ် iuင်ခွင့်များ m  

m။ aခနး်(m) ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းaဖွဲ့၏ m 

   တာဝန်နှင့် လ uပပ် iuင်ခွင့်များ 

m။ aခနး်(m) စစ်eဆးeရးaဖွဲ့ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယငး်aဖွဲ့၏ mm 

   တာဝန်နှင့် လ uပပ် iuင်ခွင့်များ 

m။ aခနး်(m) ဓာတ uပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာ လuပ်ငန်း mm 

   လuပ်က iuင်ခွင့်လiuင်စင ်

m။ aခနး်(m) မှတ်ပuတင်လက်မှတ် mm 

m။ aခနး်(m) aန္တရာယ်ထ iန်းချuပ်ကာကွယ်ြခင်းနှင့် aန္တရာယ် mm 

   က iueလျာ့ပါးeစြခင်း 

mm။ aခန်း(mm) လiuင်စင်ပျက်ြပယ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်eလာက်ထားြခင်း mm 

mm။ aခနး်(mm) စီမခန့်ခွဲeရးနည်းလမး်aရaeရးယူြခင်းနှင့် aယူခြခင်း mm 

mm။ aခန်း(mm) တားြမစ်ချက်များ mm 

mm။ aခနး်(mm) ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ mm 

mm။ aခနး်(mm) aeထွeထွ mm 



ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မ ှတားဆီးကာကယွ်eရး uပeဒ 

(mmmm ခuနှစ်§ ြပည်eထာင်စuလတ်eတာ် uပeဒaမှတ်  mm   ။) 

mmmm ခ uနှစ§် ဝါeခါငလ်ြပည့်eကျာ်  m    ရက ်

(mmmm ခuနှစ်§ သဂuတ်လ     mm  ရက်) 

 

 ြပည်eထာင်စ uလတ်eတာသ်ည် ဤuပeဒကiu ြပ ာန်းလ iuက်သည။် 

 

aခန်း (m) 

aမည်နှင့် aဓ iပ္ပာယ်eဖာ်ြပချက် 

m။ ဤuပeဒက iu ဓာတ uပစ္စည်းနငှ့် ဆက်စပပ်စ္စည်းများaန္တရာယ်မ ှ တားဆီး 

ကာကွယe်ရး uပeဒဟu eခ တွင်eစရမည်။  

m။ ဤuပeဒတင်ွ ပါရiှeသာ eaာက်ပါစကားရပ်များသည် eဖာ်ြပပါaတ iuင်း 

aဓiပ္ပာယ် သက်eရာကe်စရမည် - 

 (က) ဓာတ uပစ္စည်းဆ i uသည်မှာ လူနှင် ့တ iရ စ္ဆာန်တ i u ့၏ ကျန်းမာeရးက i u 

eသာ်လည်းeကာင်း§ aသက်ကiueသာ်လည်းeကာင်း aန္တရာယ်ြဖစ်eစ 

သည့် သiu့မဟuတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်aား ဆiuးကျiuးသက်eရာက်မ ြဖစ် 

eစသည့် သဘာဝaရြဖစ်eစ§ လူတ iu့ြပuလuပ်ဖန်တီးရာမှြဖစ်eစ§ 

ထွက်eပ လာeသာဓာတ uြဒပစ်င်§ ြဒပe်ပါင်းနှင့် ြဒပ်eနှာများကiuဆi u 

သည်။ ယင်းစကားရပ်တင်ွ ဓာတ uြဒပ်စင်§ ြဒပe်ပါင်းနှင့် ြဒပ်eနှာ 

များကiu နည်းပညာaရ ဓာတ်ြပueပါင်းစပ်ြခင်းြဖင့် ရရှieသာ aခ iuး 

aeငွ့§ aရည်§ aဆီနင့်ှ aစiuငa်ခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင် 

သည်။ 



m 

 ( ခ) ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆiuသည်မှာ ဓာတ uပစ္စည်းမှ ထွက်eပ လာeသာ 

aန္တရာယ် ြဖစ်eစသည့် ဆင့်ပွားပစ္စည်းများကiu ဆiuသည်။ 

 ( ဂ) ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာလ uပ်ငန်းဆiuသည်မှာ 

ဓာတu ပစ္စည်းကiuြဖစ်eစ§ ဆက်စပ်ပစ္စည်းကiuြဖစ်eစ§ သiu eလှာင်ြခင်း§ 

နည်းပညာaရ ြပuြပင် ြခင်း§ စးီပွားeရး aလiu့ငှာ ထuတလ် uပ်ြခင်း§ 

သuးစွဲြခင်း§ ြပည်တွင်းသiu့ တင်သွင်းြခင်း§ ြပည်ပသ iu့ တင်ပiu့ြခင်း§ 

သယ်ယူပiu့eဆာင်ြခင်း§ လက်ဝယ်ထားရှiြခင်း§ ြဖန့်ြဖူးြခင်း§ ဝယ်ယူြခင်း§ 

eရာင်းချြခင်းသ iu့မဟuတစွ်န့်ပစ်ြခငး်ြပuသည့်လ uပ်ငန်းကiuဆiuသည်။ 

 (ဃ) ဝန်ကီးဌာနဆiuသည်မှာ ြပည်eထာင်စuaစ iuးရ§ စက်မဝန်ကီးဌာန 

ကiuဆi u သည်။ 

 ( င) ဗဟiuဦးစးီaဖွဲ့ဆiuသည်မှာ ဤuပeဒaရဖွဲ့စည်းeသာ ဓာတ uပစ္စည်း 

နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မှတားဆးီကာကွယ်eရး ဗဟi u 

ဦးစီးaဖဲွ့ ကiu ဆiuသည်။ 

 ( စ) ဗဟiuကးီကပ်eရးaဖွဲ့ဆiuသည်မှာ ဤuပeဒaရဖွဲ့စည်းeသာ ဓာတ u 

ပစ္စည်း နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်eရး 

ဗဟiu ကီးကပ် eရး aဖဲွ့ကiu ဆiuသည်။ 

 (ဆ) ကီးကပe်ရးaဖွဲ့ဆiuသည်မှာ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

aန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်eရးaတွက် ဤuပeဒaရ ဖွဲ့စည်း 

eသာ တiuင်းeဒသကီး§ ြပည်နယ်§ ြပည်eထာင်စuနယ်eြမ§ ကiuယ်ပiuင ်

auပ်ချuပ်ခွင့်ရတ iuင်း§ က iuယ်ပiuငa်uပ်ချuပ်ခွင့်ရeဒသ§ ခရiuင ် သiu့မဟuတ် 

မiu့နယ်ကးီကပ်eရးaဖွဲ့များကiu ဆiuသည်။ 

 ( ဇ) စစ်eဆးeရးaဖဲွ့ဆiuသည်မှာ သက်ဆiuင်ရာ ကီးကပ်eရးaဖဲွ့က ဤuပeဒ 

aရ ဖွဲ့စည်းeသာ စစ်eဆးeရးaဖဲွ့ကiu ဆiuသည်။ 



m 

 (ဈ) လiuင်စင်ဆiuသည်မှာ ဓာတuပစ္စည်းသiu့မဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ 
လuပ်ငန်းလuပ်ကiuင်ရန် ဤuပeဒaရဗဟiuကီးကပ်eရးaဖဲွ့က ထuတ်eပး 
eသာ ခွင့်ြပuမiန်က့iuဆiuသည်။ 

 (ည) မှတ်ပ uတငလ်က်မှတ်ဆiuသည်မှာ မှတ်ပ uတင်ထားသည့် ဓာတuပစ္စည်း 
နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများaတွက် ဤuပeဒaရ ဗဟiu ကီးကပ်eရး 
aဖွဲ့ကထuတ်eပးeသာမှတ်ပ uတင် လက်မတ်ှက iu ဆiuသည်။ 

  (ဋ) aမျiuးသားaဆင့်ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်း ဆiu 
သည်မှာ ြမန်မာနiuင်ငaတင်ွး မည်သည့်လuပ်ငန်းတွင်မဆ iu aသuး 
ြပuနi uင်ရန် ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့က aမျiuးaစား ခဲွြခားသတ်မှတ်ထားeသာ 
ဓာတuပစ္စည်း နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ aမျiuးသားaဆင့် စာရင်း 
က iu ဆiuသည်။ 

 ( ဌ) aမျ iuးaစားခွဲြခားြခငး်ဆiuသည်မှာ သာမန်ဓာတ uပစ္စည်း§ ကန့်သတ် 
ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် တားြမစ်ဓာတ uပစ္စည်းများ ဟူ၍ခွဲြခားြခင်းကiuဆi u 
သည်။ 

 ( ဍ) သiueလှာင်ရuဆiuသည်မှာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu ထuတ်လuပ် 
ြခင်း သiu့မဟuတ် eရာင်းချြခင်း သiu့မဟuတ်  ြပည်ပသiu့တင်ပiu့ြခင်း မြပuမီ 
ြပည်တွင်းတွင် သuးစဲွနiuင်eရးaတွက် ြပည်ပမှတင်သွင်းeသာ aန္တရာယ်ရှi 
န iuင်သည့် ပမာဏရှ ieသာ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu 
သiueလှာင်ရန် စချiန်စညန်းနှင့်aညီ တည်eဆာက်ထားeသာ aeဆာက် 
aau သiu့မဟ uတ် သiueလှာင်ကန်က iu ဆiuသည်။  

 ( ဎ) aန္တရာယ်သတ ieပးaမတှ်aသားကပ်ြခင်းဆiuသည်မှာ ဓာတuပစ္စည်း 
သiu့မဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထည့်eသာ ဘူး§ ပuလင်း§ ကတ်ြပား§ ဘူးခွ 
များနှင့် ထuပ်ပiuးပစ္စညး်များ§ ယင်းတiu့ကiu သiueလှာင်သiမ်းဆည်းထား 
eသာ သi ueလှာင်ရ uများ§ ယင်းတiu့ကiu သယ်ယူ ပiu့eဆာင်eသာယာဉ်များ 
တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ aန္တရာယ်eဖာ်ြပချက် သတ ieပး 
aမှတ်aသားကပ်ြခင်းကiu ဆiuသည်။ 

 



m 

 (ဏ) မလူဓာတခဲွ်ခနး် ဆiuသည်မှာ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း နမနူာ 

များကiu ဓာတ်ခဲွစစ်eဆးရန် ဗဟi uဦးစီးaဖွဲ့က  aမiန့်eကာ်ြငာစာ 

ထuတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ထားeသာ  ဓာတ်ခွဲခန်းကiuဆiuသည်။ 

 (တ)  aယူခဓာတ်ခွဲခန်း ဆiuသည်မှာ မူလဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ်eဆးeတွ့ရှ i 

 ချက် aစီရင်ခစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လiuaပ်သည့်aခါ ထပ်မစစ်eဆးပီး 

 aပီးသတ် aဆuးaြဖတ်ြပuနiuင်ရန် ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့ကသီးြခား သတ်မှတ်  

 eပးeသာ ဓာတ်ခွဲခန်းကiuဆiuသည်။ 

 

aခနး် (m) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

m။ ဤuပeဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ eaာက်ပါaတ iuင်းြဖစ်သည် - 

 (က) ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများeကာင့် သကရှ်iသတ္တ ဝါများ 

aား eဘးaန္တရာယ်ြဖစ်eစြခင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် aရင်း 

aြမစ် များကiu ထiခiuက်ပျက်စီးeစြခင်းမ ှကာကွယ်ရန်§ 

 ( ခ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာလ uပ်ငန်းကiu ခွင့်ြပuချက် 

ြဖင် ့ eဆာင်ရွက်ရာတွင် aန္တရာယ်ကင်းရှင်းeစeရးaတွက် စနစ် 

တကျ ကီးကပ် ကွပကဲ်ရန်§ 

 ( ဂ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu စနစ်တကျ သuးစွဲeစeရး 

aတွက် ပညာeပးလuပ်ငန်းနှင့် သueတသနလuပ်ငန်းများကiu 

ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် eဆာင်ရွက်ရန်နငှ့် သတင်းaချက်aလက်များ 

ရယူeသာစနစ်ကiu eဆာင်ရွက် ရန်§ 
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 (ဃ) လuပ်ငန်းခွင်eဘးaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရး§ ကျန်းမာeရးနှင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင် ထiန်းသiမ်းeရးတiu့aတက်ွ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ့ ဖiuးတ iuးတက်eရး 

ကiu eဆာင်ရွက်ရန်။ 

aခန်း (m) 

ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ  ဖွဲ့စည်းြခင်း 

m။ ြပည်eထာင်စuaစ iuးရaဖွဲ့သည်- 

 (က) ဗဟiuဦးစးီaဖွဲ့ က iu  eaာက်ပါaတ iuင်း ဖွဲ့စည်းရမည်- 

  (m) ြပည်eထာင်စuဝန်ကီး uက္က  

    စက်မဝန်ကီးဌာန  

  (m)  ြပည်eထာင်စuဝန်ကီး ဒuတ iယuက္က  

    ကျန်းမာeရးဝန်ကီးဌာန 

  (m) ြပည်eထာင်စuဝန်ကီးများ သiu ့မဟuတ်  aဖွဲ့ဝင် 

    ဒ uတiယဝန် ကီးများ  

    သက်ဆ iuင်ရာဝန် ကီးဌာနများ 

  (m) eကာ်မတီ uက္က များ aဖွဲ့ဝင် 

    သက်ဆ iuင်ရာ မ iu့eတာ် 

    စည်ပင်သာယာeရး   

  (m) ကမ်းကျင်သူပညာရှင်တစ်ဦး တဲွဖက်aတွင်းeရးမှူး(m) 

  (m) ညန်ကားeရးမှူးချuပ် တဲွဖက်aတွင်းeရးမှူး(m) 

    မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

    ြပည်ထဲeရးဝန်ကီးဌာန 

 



m 

  (m) ညန်ကားeရးမှူးချuပ် aတွင်းeရးမှူး 

   စက်မညန်ကားeရးဦးစီးဌာန  

   စက်မဝန်ကီးဌာန 

 (ခ) ပuဒ်မခွဲ (က)aရ ဖွဲ့စည်းeသာ ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့က iu လiuaပ်ပါက 

ြပင်ဆင် ဖွဲ့စည်းနiuင်သည်။ 

aခန်း (m) 

ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လ uပ်ပ iuင်ခွင့်များ 

m။ ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့၏ တာဝန်နှင့်လuပ်ပiuင်ခွင့်များမှာ eaာက်ပါaတiuင်းြဖစ်သည်- 

 (က) ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများaန္တရာယ်မှတားဆီး ကာကွယ် 

eရး နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ မူဝါဒချမှတ်ြခင်း§ 

 ( ခ) ထuတလ်uပ်ြခင်း§ ြပuြပင်eဖာ်စပ်ြခင်း§ သuးစွဲြခင်း§ လက်ဝယ်ထားရှ i 

ြခင်း§ သiueလှာင်ြခငး်§ ြဖန့်ြဖူးeရာင်းချြခင်း§ သယ်ယူပiu့eဆာင်ြခင်း§ 

ြပည်တွင်းသ iu့တင်သွင်းြခင်းနှင့်ြပည်ပသ iu့တင်ပ iu့ြခင်းမြပuရန် တားြမစ် 

ပiတ်ပင်သည့် ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏ aမျ iuး aမည်နှင့် 

ပမာဏက iu သတ်မှတ် ြခင်း§ 

 ( ဂ) လiuင်စင်သက်တမ်းနှင့် မှတ်ပuတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတiu့ကiu သတ်မှတ် 

ြခင်း§ 

 (ဃ) လiuင်စငe်လာက်ထားသူနှင့် မှတ်ပuတင်လက်မှတ်eလာက်ထားသူတ iu့ 

၏ aရည်aချင်း နှင့် စည်းကမ်းချက်များက iu သတ်မှတ်ြခင်း§ 

 ( င) aန္တရာယ် သတieပးaမှတ်aသားကပ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

စည်းကမ်းချက်များက iu သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ထ uတ်ြပန်ြခင်း§ 
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 ( စ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသ iueလှာင်ထားရှ iမည့် သiueလှာင် 

ရ u တည်eဆာက်သင့်eသာeနရာ သတ်မှတ်ြခင်း§ သiueလှာင်ရu နှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်းချက်များက iu သတ်မှတ်ြခင်း§ 

 (ဆ) မူလဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် aယူခဓာတ်ခွဲခန်းများက iu သတ်မှတ်ြခင်း§ 

 ( ဇ) aမျ iuးသားaဆင့် ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စာရင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ aမျiuးaစား ခွဲြခားြခင်း§ စာရင်းထuတ်ြပန်ြခင်း§ 

ယငး်တ iu့ ၏ ကန့်သတ်ချက်များကiu သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် နiuင်ငတကာ 

စချ iန်စညန်းများ aရeသာ်လည်းeကာငး်§ သueတသန စမ်းသပ် 

eတွ့ရှ iချက်aရ eသာ်လည်းeကာင်း aမျ iuးaစားခွဲြခားြခင်းကiu 

ြပန်လည် ြပင်ဆင်ြခင်း§ 

 (စျ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းတွင်  aလuပ ်

လuပ်ကiuင်သူများ၏ ကျန်းမာeရး§ aသက်aန္တရာယ် တiuက်ရiuက် 

ထiခiuက်မနငှ့် ပတဝ်န်းကျငည်စ်ညမး်မမတှစ်ဆင့် လူနင့်ှ တiရစ္ဆာန် 

များ၏ ကျန်းမာeရး နှင့် aသက်aန္တရာယ်aား သွယ်ဝ iuက် 

ထiခ iuက်မတiu့က iu က iuတင် ဆန်းစစ်မ ြပuလuပ်ြခင်းနှင့် ထieရာကe်သာ 

စီမခန့်ခွဲမကiu eဆာင်ရွက်ြခင်း§ 

 (ည) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများeကာင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် 

aား ဆiuးကျiuးသက်eရာက်မကiu ဆန်းစစ်မြပuလ uပ်ြခင်းနှင့် ထieရာက် 

eသာ စီမခန့်ခွဲမကiu eဆာင်ရွက်ြခင်း§ 

 ( ဋ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများeကာင့် လူနှင့်တiရစ္ဆာန်တiu့၏ 

ကျန်းမာeရးကiu aန္တရာယ်ြဖစ်မနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သiu့ ဆiuးကျiuး 

သက်eရာက်မaား aကဲြဖတ်ြခငး်တiu့က iu eဆာင်ရွက်န iuင်ရန် လiuaပ် 

eသာaဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်eပးြခင်းနှင့် aeရးယူြခင်း§ 
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 ( ဌ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ aကeပးaဖဲွ့နှင့် aြခား 

ပညာရပ် ဆiuင်ရာaဖွဲ့များကiu လi uaပ်သလ iu ဖွဲ့စည်းြခင်း§ 

 ( ဍ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများaန္တရာယ်မှတားဆီး ကာကွယ် 

eရး နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်eထာင်စ uaစiuးရaဖဲွ့က aခါaားeလျာ်စာွ 

eပးaပe်သာ တာဝနမ်ျားက iu ထမး်eဆာင်ြခင်း။ 

m။ ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့သည် မ iမi၏လ uပ်ငနး်တာဝန် တစ်ရပ်ရပ်က iu aဖဲွ့aစည်း 

တစခ်uခ u သiu့မဟuတ် ပ uဂ္ဂiuလ်တစ်ဦးဦးaား လဲaပ်၍ eဆာင်ရွကe်စနiuင ်

သည်။ 

aခန်း (m) 

ဗဟiuကးီကပ်eရးaဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းaဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လ uပ်ပ iuင်ခွင့်များ 

m။ ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့သည် - 

 (က) စက်မညန်ကားeရးဦးစးီဌာန ညန်ကားeရးမှူးချuပ်က uက္က  

aြဖစ် လည်းeကာင်း§ မီးသတ်ဦးစးီဌာန§ ညန်ကားeရးမှူ းချuပက် 

ဒuတ iယ uက္က  aြဖစ်လည်းeကာင်း§ သက်ဆ iuင်ရာဝန်ကီးဌာနနှင့် 

aစiuးရဌာန§ aစiuးရaဖွဲ့aစည်းများမှ ပuဂ္ဂiuလ်များက aဖွဲ့ဝင်များ 

aြဖစ် လည်းeကာင်း ပါဝင်eသာ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း 

များ aန္တရာယ်မ ှတားဆီး ကာကွယ်eရး ဗဟiuကီးကပe်ရးaဖဲွ့က iu 

ဖွဲ့စည်းရမည်။ ဗဟiu ကီးကပe်ရးaဖဲွ့၏ aတွငး်eရးမှူ းနှင့် တွဲဖက ်

aတွင်းeရးမှူ းတ iu့က iu သတ်မှတ်eပးရမည်။ 

 ( ခ) ပuဒ်မခွဲ(က)aရ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖဲွ့ ဖွဲ့စည်းရာတငွ် လiuaပ်ပါက 

ဘာသာရပ်ဆiuင်ရာ ကမ်းကျင်သူပညာရှင်များaား aဖဲွ့ဝင်များ aြဖစ် 

ထည့်သွင်းဖဲွ့စည်းနiuင်သည်။ 
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m။ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လuပ်ပiuင်ခွင့်များမှာ eaာက်ပါaတ iuင်း 

ြဖစ်သည်- 

 (က) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ လuပင်နး်များက 

ထuတလ်uပe်သာဓာတ uပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် သတ်မှတ် 

စချ iန်စညန်း များနှင့် က iuက်ညီမ ရှi§ မရှi စစ်eဆးြခင်း§ ကီးကပ် 

ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် လမ်းညန်ြခင်း§ 

 ( ခ) ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့၏ သeဘာတူညီချက်ြဖင့်  တiuင်းeဒသကီး§ ြပည်နယ်§ 

ြပည်eထာင်စuနယ်eြမ§ ကiuယ်ပiuငa်uပ်ချuပ်ခွင့်ရတiuင်း§ ကiuယ်ပiuင ်

auပ်ချuပ်ခွင့်ရeဒသ§ ခရiuင ်သiu့မဟuတ် မiu့နယ်ကးီကပ်eရးaဖဲွ့ များ 

ကiu လiuaပ်သလiu ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယငး်aဖွဲ့များ၏ လuပ်ငန်းတာဝန် 

များကiu သတ်မှတ်ြခင်း§ 

 (ဂ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

aန္တရာယ် ကင်းရှင်းeရးဆiuင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကiu သတ်မှတ် 

ြခင်း§ 

 (ဃ) aမျ iuးသားaဆင့် ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်းတွင် 

ြပင်ဆင်သင့်eသာ သiu့မဟuတ်ြဖည့်စွက်သင့်eသာ သiu့မဟuတ် ပယ်ဖျက် 

သင့်eသာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း aမျ iuးaမည်ကiu ဗဟiuဦးစီး 

aဖွဲ့သ iu့ aကြပuတင်ြပြခင်း§ 

 ( င) ခွင့်ြပuချက်ြဖင့်သ uးစွဲeသာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu 

သယ်ယူပiu့eဆာင်ြခင်း§ လက်ဝယ်ထားရှ iြခင်း§ ဝယ်ယူြခင်း§ ြဖန့်ြဖူး 

ြခင်း§ eရာင်းချြခင်း§ သiueလှာင်ြခင်း§ သuးစွဲြခင်းနှင့် စွန့်ပစ်ြခင်း 

တiu့က i u စနစ်တကျရှieစeရးaတွက် ပညာeပးeရးလuပ်ငန်းကiu 

eဆာင်ရွက်ြခင်း§ 



mm 

 ( စ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မeတာ်တဆ 
ြဖစ်ပွားမများက iu ကာကွယ်ရန်နှင့်eလျာ့ပါးeစရန် လuြခueရး 
ကiရiယာများ§ ကiuယ်ခန္ဓာ ကာကွယ်eရး က iရiယာများထားရှiြခင်းနှင့် 
စနစ်တကျ သuးစဲွတတ်eစရန် ြပည်တွင်း§ ြပည်ပသင်တန်းများ 
တက်eရာက်eစြခင်း§ 

 (ဆ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပiu့eဆာင်eရး§ 
သiueလှာင် eရး§ သuးစွဲeရး နှင့် စွန့်ပစ်eရးဆiuင်ရာ နည်းလမ်းများနှင့် 
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ သတ်မှတ်ြခင်း§ 

 ( ဇ) aြပည်ြပည်ဆ iuင်ရာ သeဘာတူညီချက်aရ တားြမစ်ထားeသာ 
ဓာတu ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiuလည်းeကာင်း ယင်းတiu့ကiu 
ထည့်သွင်း aသuးြပueသာ စက်ကiရiယာများကiuလည်းeကာင်း§ 
ြပည်တွင်းသ iu့ တင်သွင်း ြခငး်နငှ့် ြပည်ပသ iu့တင်ပiu့ြခင်းများမြပuရန် 
တားြမစ် ပiတ်ပင်ြခင်း§ 

 (စျ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းများမှ 
ထွကရှ်iလာeသာ aခiuးaeငွ့§ aရည်§ aဆီနှင့် aစiuငa်ခ ဲ စွန့်ပစ် 
ပစ္စည်းများ§ ပျက်စီးeနeသာ သiu့မဟuတ် သက်တမ်းလွန်eသာ 
ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu ဖျက်ဆီးြခင်း§ စ uပuြခင်း§ 
စွန့်ပစ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက် များသတ်မတှြ်ခငး်§ 
သတ်မှတ်ထားeသာ စည်းကမ်းချက်များက iu လiuက်နာ eဆာင်ရွက်မ 
ရှi§ မရှi စစ်eဆးြခင်း§ 

 (ည) ဓာတuပစ္စည်း သiu့မဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu နiuင်ငတွင်းမှ 
တစဆ်င့် ြဖတ်သန်း က uန်သွယ်ြခင်း§ ြပည်တွင်းသiu့တင်သွင်းြခင်း 
သiu့မဟuတ် ြပည်ပသiu့ တင်ပiu့ြခင်းကiစ္စaတွက် eထာက်ခချက်ကiu 
ထuတ်eပးြခင်း သiu့မဟuတ် ြငငး်ပယ် ြခင်း§ 

 ( ဋ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ aန္တရာယ်aဆင့်နှင့် aန္တရာယ် 
aမျ iuး aစားများက iu သတ်မှတ်ြခင်း§ 



mm 

 ( ဌ) လiuင်စင်စည်းကမ်းချက်များနှင့် မှတ်ပ uတင်လက်မှတ် စည်းကမ်း 

ချက်များ ကiu သတ်မှတ် ြခင်း§ 

 ( ဍ) ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့က eပးaပe်သာ လuပ်ငန်းတာဝန်များက iu eဆာငရွ်က် 

ြခင်း။ 

m။ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့သည် ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu 

aန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ထuတ်လ uပ်ြခင်း§ ြပuြပင်ြခင်း§ သiueလှာင်ြခင်း§ 

သယ်ယူ ပiu့eဆာင်ြခင်း§ လက်ဝယ်ထားရှiြခင်းနှင့် ကiuင်တွယ်aသuးြပuြခင်းဆiuင်ရာ 

လမ်းညန်ချက်များက iuလည်းeကာင်း§ ထူးြခားeသာ aeြခaeနတွင် 

တာဝန်ယူ လuပe်ဆာင်ရမည့် လမ်းညန်ချက်များက iuလည်းeကာင်း eရးဆဲွ 

၍ စီမချက်ချမှတ် eဆာင်ရွက် ရမည်။ 

aခန်း (m) 

စစ်eဆးeရးaဖွ့ဲ  ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းaဖွဲ့၏ တာဝန်နငှ့် လ uပပ် iuင်ခွင့်များ 

mm။ သက်ဆ iuင်ရာ ကီးကပe်ရးaဖဲွ့များသည်- 

(က) ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများaန္တရာယ်မ ှ တားဆီးကာကယ်ွ ရန် 

စည်ပင်သာယာeရးaဖဲွ့§ ြမန်မာန iuင်ငရဲတပ်ဖွဲ့ § ြမန်မာနiuင်င မီးသတ် 

တပ်ဖဲွ့§ aeထွeထွauပ်ချuပ်eရးဦးစီးဌာန§ ကျန်းမာeရးဦးစီး ဌာန§ 

သက်ဆiuင်ရာaစiuးရဌာန§ aစiuးရaဖဲွ့aစည်းများမှ ပuဂ္ဂiuလ်များနှင့် 

ဓာတueဗဒကမး်ကျငသ်ူ aနည်းဆ uးတစ်ဦး ပါဝင်eသာ စစ်eဆးeရး aဖဲွ့ 

က iu လiuaပ်သလiu ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

(ခ)  ပ uဒ်မခွဲ(က)aရ ဖွဲ့စည်းeသာ စစ်eဆးeရးaဖွဲ့သည် မiမ i၏ eဆာင်ရွက် 

ချက်များကiu သက်ဆiuင်ရာ ကီးကပ်eရးaဖွဲ့သ iu့ သတ်မှတ် ကာလaတွင်း 

တင်ြပရမည်။  



mm 

mm။ စစ်eဆးeရးaဖဲွ့သည် ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ 

လuပ်ငန်း များကiu စစ်eဆးရာတွင်  သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ eaာက်ပါ 

တ iu့က iu eဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) eြခာက်လလင်တစ်ကiမ် ပuမှန်စစ်eဆး၍ aစီရင်ခစာကiu သက်ဆiuင်ရာ 

ကီးကပ်eရးaဖွဲ့သ iu့ တင်ြပြခင်း§ 

 ( ခ) eြခာက်လလင် တစ်ကiမ် ပuမှန်စစ်eဆးမ၏ ကားကာလတွင် eရှာင်တခင် 

စစ်eဆးြခင်းနှင့်သတင်းaရစစ်eဆးြခင်းကiu eဆာင်ရွက်ြခင်း§ 

 (ဂ) ထူးြခားeသာ aeြခaeနများ စစ်eဆးeတွ့ရှ iပါက သက်ဆiuင်ရာ 

ကီးကပ်eရးaဖွဲ့သ iu့ ချက်ချင်း aeကာင်းကားတင်ြပြခင်း။ 

 (ဃ) ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖဲွ့နှင့် သက်ဆiuင်ရာ ကီးကပ်eရးaဖဲွ့တiu့က eပးaပ် 

eသာ တာဝန်များက iu တ iကျစွာလ iuက်နာ eဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

mm။ (က) သက်ဆ iuင်ရာ ကီးကပ်eရးaဖဲွ့သည် နယစ်ပ်က uန်သွယ်မ 

စခန်းများ§ ဆiပက်မး်များနှင့် aြခားလiuaပe်သာ eနရာများတင်ွ 

စစ်eဆးeရး aဖွဲ့များ ဖဲွ့စညး်ထားရှ iန iuင်သည်။ ထiuသiu့ ဖဲွ့စည်းeသာ 

စစ်eဆးeရးaဖဲွ့များသည် ပ uဒမ် mm § ပ uဒ်မခွဲ (ခ)နငှ့် ပuဒမ် mm 

တiu့ပါ ြပ ာန်းချက်များကiu လiuက်နာeဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ခ) ပuဒ်မခွဲ(က)aရ ဖွဲ့စည်းeသာ စစ်eဆးeရးaဖွဲ့သည် ြပည်ပနiuင်ငမှ 

တင်သွင်းလာeသာ eဘးaန္တရာယ်ြဖစ်eစသည့် ဓာတ uပစ္စည်းများက iu 

သတ်မှတ်ထားeသာ နည်းလမ်း§ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်aညီ 

ထuပ်ပiuးြခင်း§ သယ်ယူပ iu့eဆာင်ြခင်း§ လက်ဝယ်ထားရှ iြခင်း§ 

သiueလှာင် ြခင်း ရှi§ မရှiက i u လiuaပ်သလiu စစ်eဆးရမည်။ ထiuသiu့ 

စစ်eဆး ရာတွင် ထူးြခားeသာ aeြခaeနများရှ iပါက သက်ဆ iuင်ရာ 

ကီးကပ်eရး aဖဲွ့သ iu့ ချက်ချင်း တင်ြပရမည်။ 

 



mm 

aခန်း (m) 

ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာ လ uပ်ငန်းလ uပ်က iuင်ခွင့် လ iuင်စင် 

mm။ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာလ uပ်ငန်းများ လuပ်ကiuင်လiuသူ 

သည် လiuင်စင်ရရှ iရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထiန်းသiမ်းeရးဆiuင်ရာ စမီခန့်ခဲွမ 

လuပ်ငန်း စီမချက်နှင့်တကွ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ ဗဟiu ကီးကပ်eရး 

aဖဲွ့သ iu့ eလာက်ထားရမည်။ 

mm။ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့သည်- 

 (က) ပuဒ်မmm aရ လiuင်စင်eလာက်ထားချက်များကiu သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်aညီ စiစစ်ပီး လiuင်စင်ထuတ်eပးရန် ခွင့်ြပuြခင်း သiu့မဟuတ် ြငင်းပယ် 

ြခင်း ြပuနiuင်သည်။ 

 ( ခ) လiuင်စင်ထ uတ်eပးရန် ခွင့်ြပuပါက လiuင်စင်ခeပးသွင်းeစ ပီး 

စည်းကမ်းချက်များနှင့် aတူ လiuင်စင်က iu ထuတ်eပးရမည်။ 

mm။ လiuင်စင်ရရှ iသူသည် သက်ဆ iuင်ရာ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

ဆiuင်ရာလ uပ်ငန်းက iu စတင်လuပ်ကiuင်ြခင်းမြပuမီ- 

 ( က) စက်ပစ္စည်းကiရiယာများ၏ လuြခuစ iတ်ချမနှင့် ခန iuင်ရည်ရှ iမတ iu့ 

aတွက် သက်ဆ iuင်ရာ ကီးကပe်ရးaဖဲွ့နှင့် စစ်eဆးeရးaဖွဲ့များ 

၏ စစ်eဆးြခငး် ကiu ခယူရမည်။ 

 ( ခ) တာဝန်ထမ်းeဆာင်မည့်သူများကiu သက်ဆ iuင်ရာ ြပည်ပသင်တနး် 

များ သ iu ့မဟ uတ် aစiuးရဌာန§ aစiuးရaဖဲွ့aစည်းများက ဖွင့်လှစ် 

eသာ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများaန္တရာယ်မ ှ တားဆီး 

ကာကွယ်မသင်တန်းများနှင့် ကမ်းကျင်မသင်တန်းများသ iu့ တက် 

eရာက်eစရမည်။ 

 



mm 
mm။ လiuင်စင်ရရiှသူသည်- 
 (က) လiuင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များက iu လiuက်နာရမည်။ 
 ( ခ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကiuင်တွယ်aသuးြပuရာတွင် aန္တရာယ် 

ကင်းရှင်း eစeရးaတွက် ညန်ကားချက်များကiu မiမiကiuယ်တiuင် လiuက်နာ 
ရမည့်aြပင် လuပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမး်eဆာင်သူများက တ iကျစာွ 
လiuက်နာ eစရန်လည်း eဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ဂ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းတွင် လi uaပ ်
eသာ လuြခueရးကiရiယာများ လueလာက်စွာထားရှ iရမည့် aြပင ်
လuပ်ငန်းတွင် တာဝနထ်မ်းeဆာင်သူများaား ကiuယ်ခန္ဓာကာကွယ် 
eရး ကiရiယာနှင့် ဝတ်စ uများက iu aခမဲ့ ထuတ်eပးရမည်။ 

 (ဃ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာလ uပ်ငန်းတွင် တာဝန် 
ထမး်eဆာငသူ်များaား လuပ်ငန်းခွင်လuြခueရး ကiရ iယာ§ ကiuယ်ခန္ဓာ 
ကာကွယ်eရးကiရiယာနှင့် ဝတ်စ uများကiu စနစ်တကျသ uးစွဲ တတ်eစ 
ရန် သင်တန်းeပးြခင်း§ eလ့ကျင့်သင်ကားeပးြခင်းနှင့် လiuaပ်သလiu 
ညန်ကားြခင်းများြပuရမည။် 

 ( င) လနှူင့်တ iရစ္ဆာန်များ၏ကျနး်မာeရးက iuလညး်eကာင်း§ ပတ်ဝနး်ကျင် 
ကiu လည်းeကာင်း§ eဘးaန္တရာယ်ထ iခiuက်နiuင်မ ရှi§ မရှiနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆiuင်ရာ ကီးကပ်eရးaဖွဲ့နှင့် စစ်eဆးeရး aဖဲွ့ 
များ၏ စစ်eဆးြခငး် ကiu ခယူရမည်။ 

 ( စ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာလ uပ်ငန်းတွင် တာဝန် 
ထမ်းeဆာင် မည့်သူများaား ကျန်းမာeရးစစ်eဆးeပးပီး ယင်းလuပ်ငန်း 
တွငလ်uပ်က iuင်ရန်ကျန်းမာeရးနှင့်ညီညွတ်eကာင်း eထာက်ခချက် 
ရရှ iမ ှ သာတာဝန် ထမ်းeဆာင်ခွင့်ြပuရမည်။ ယင်းတ iu့၏ ကျန်းမာ 
eရးစစ်eဆးချက် မှတတ်မ်းများက iu စနစ်တကျထ iနး်သ iမ်းထား 
ရှiရမည။် 

 

 



mm 

 (ဆ) aန္တရာယ်ရှ iနiuငe်သာ ဓာတ uပစ္စည်း သiu့မဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu 
သiueလှာင်ခွင့်ရရှ iပါ က ခွင့်ြပuသည့်aeကာင်းကားစာ မiတ္တ ူက iu 
သက်ဆ iuင်ရာ မiu့နယ် aeထွeထွauပ်ချuပ်eရးဦးစီးဌာနသ iu့ eပးပiu့ 
ရမည်။ 

 ( ဇ) မီးeဘးaန္တရာယြ်ဖစ်eစတတ်သည့်ပစ္စည်း သiu့မဟ uတ် eပါက်ကွဲ 
eစတတ်သည့်ပစ္စည်းများက iu aသuးြပu၍ မီးeဘးaန္တရာယ်စ iuးရiမ ်
ရeသာလ uပ်ငန်း လuပ်က iuင်ပါက သက်ဆ iuင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ 
လမး်ညနသ်eဘာတူညီချက် ကiuတင်ရယူရမည်။ 

 (ဈ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu ြပည်တွင်းတင်ွ သယ်ယူ 
ပiu့eဆာင်သည့်aခါ သတမှ်တ်ထားeသာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် 
aညီ ခွင့်ြပuထားeသာပမာဏက iuသာ သယ်eဆာင်ရမည်။ 

 (ည) ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu လ iuင်စင်ပါ eနရာeဒသ 
တစခ်uခuမ ှ aြခားeနရာ eဒသတစခ် uခuသ iu့ eြပာင်းလဲ ပီး သယ်ယူ 
ပiu့eဆာင်ရနရှ် iပါက ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖဲွ့ထမှ ခွင့်ြပuချက်ရယူ 
ရမည်။ 

 ( ဋ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာ လuပ်ငန်းလ uပက် iuင်ရာ 
တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထiခiuက်ပျက်စီးြခင်းမရှ ieစရန် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
သက်ဆ iuငe်သာ uပeဒများနှင့်aညီ လiuက်နာeဆာင်ရွက်ရမည်။ 

mm။ လiuင်စင်ရရှ iသူသည် ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာ လuပ်ငန်း 
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူနှင့်တ iရစ္ဆာနတ်iu့က iueသာ်လည်းeကာငး်§ ပတ်ဝန်းကျင်ကi u 
eသာ်လည်းeကာင်း ထiခiuက်ဆuးရးမ ြဖစ်eပ ပါက eလျာ်eကးeပးန iuင်eရး 
aတက်ွ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ aာမခထားရှ iရမည်။ 

mm။ လiuင်စင်ရရှ iသူသည် လiuင်စင်သက်တမ်းတ iuးြမင့်eပးရန် သက်တမ်းမက uန် 
ဆuးမီ ရက်eပါင်း mm က iuတင်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ ဗဟiu 
ကီးကပ်eရး aဖွဲ့သ iu့ eလာက်ထားရမည်။ 



mm 
mm။ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့သည် ပ uဒမ် mm aရ eလာက်ထားချကက် iu သတ်မှတ် 

ချက်များနှင့်aညီ စiစစ်ပီး လiuင်စင်သက်တမ်းတiuးြမင့်eပးရန် ခွင့်ြပuြခင်း သiu့မဟuတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်းြပuန iuင်သည်။ 

aခန်း (m) 

မတှပ် uတင်လက်မှတ် 

mm။ လiuင်စင်ရရှ iသူသည် မiမ i၏ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ 

လuပ်ငန်းတွင် aသuးြပuမည့်လ uပင်နး်နငှ့် သက်ဆiuငe်သာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် 

ဆက်စပ် ပစ္စည်းများက i u သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ ဗဟ iuကီးကပ်eရးaဖဲွ့ 

သiu့ eလာက် ထားရမည်။ 

mm။ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့သည် ပuဒမ် mm aရ eလာက်ထားချက်က iu စ iစစ်၍ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက သကဆ်iuင်ရာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် 

ဆက်စပ် ပစ္စည်းများaတွက်  မှတ်ပuတင်ခ eပးသွင်းeစပးီ စည်းကမ်းချက် 

များနငှ့်aတူ မှတပ်uတင်လက်မှတ်က iu ထuတ်eပးရမည်။ 

mm။ မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ရရှiသူသည် မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက် များကiu 

လiuက်နာရမည့်aြပင် ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖဲွ့က aခါaားeလျာ်စွာ ထuတ်ြပန်eသာ 

aမiန့် နှင့် ညန်ကားချက်များက iuလည်း လiuက်နာရမည်။ 

mm။ မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ရရှ iသူသည်- 

 (က) မiမiမှတ်ပuတင်ထားeသာ စာရင်းတွငမ်ပါရှ iသည့် ဓာတuပစ္စည်းနှင့် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu aသuးြပuရန်ရှ iပါက မှတ်ပuတင်eပးရန် ဗဟi u 

ကီးကပ်eရးaဖွဲ့သ iu့ ထပ်မeလာက် ထားရမည်။ 

 ( ခ) မiမiမှတ်ပuတင်ထားeသာ စာရင်းတငွပ်ါရှ ieသာ်လည်း aသuးမြပuလ i u 

eသာ ဓာတuပစ္စည်း နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှ iပါက aဆiuပါ စာရငး် 

ကiu ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့သ iu့ aသieပး တင်ြပရမည်။ 



mm 

mm။ မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ရရှ iသူသည် မှတ်ပuတင်လက်မှတ်သက်တမ်းကiu တi uးြမင့် 
လiuပါက သက်တမ်းမက uန်ဆuးမ ီရက်eပါင်း mm ကiuတင်၍ သတ်မှတ်ချက် 
များ နှင့်aညီ ဗဟiuကီးကပ်eရး aဖွဲ့သ iu့ eလာက်ထား ရမည။်  

mm။ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့သည် ပuဒ်မ mm aရ eလာက်ထားချကက်iu သတ်မှတ် 
ချက်များနှင့်aညီ စiစစ် ပီးခွင့်ြပuြခင်း သiu့မဟ uတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပuနiuင ်
သည်။ 

mm။ မှတ်ပuတင်ခွင့် ရရှ iထားeသာ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် 
ြပည်တွင်းြပညပ်မှ ထပ်မရရှ iသည့် aချက်aလက်များaရ လူ§ တiရစ္ဆာန် 
နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်aား aန္တရာယ်ြဖစ်eစနiuင်သည်ဟ u သiရှiရပါက ဗဟi u 
ကီးကပ်eရး aဖွဲ့သည် ထiuဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာ 
လuပ်ငန်းeဆာင်ရွက်မကiu တားြမစ်ရမည။် လiuaပ်ပါက မှတ်ပuတင်လက်မှတ် 
က iu ရ uပ်သiမ်းြခင်း ြပuန iuင ်သည်။ 

aခန်း(m) 

aန္တရာယ်ထ iန်းချuပ်ကာကွယ်ြခင်းနှင် ့aန္တရာယက် iueလျာ့ပါးeစြခင်း 

mm။ လiuင်စင်ရရှ iသူများသည် ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ 

aန္တရာယ် က iu ထiန်းချuပ် ကာကွယ်ရန်နှင့် eလျာ့ပါးeစရန် eaာက်ပါတ iu့က iu 

လiuက်နာeစရ မည်- 

 (က) aန္တရာယ်ကiu ကiuတငက်ာကွယ်န iuငe်ရးaတွက် aန္တရာယ်aဆင့်က i u 

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်  ဆကစ်ပပ်စ္စည်းများ၏ ဂuဏ်သတ္တ iများaရ aမျ iuး 

aစား ခွဲြခားြခင်း§ 

 ( ခ) aန္တရာယ်ကင်းရှင်းမaဆင့် မှတ်တမ်းလာနှင့် aန္တရာယ်သတ ieပး 

aမှတ်aသားတiu့က iu eဖာ်ြပြခင်း§ 

 ( ဂ) မeတာ်တဆြဖစ်ပွားမ ကာကွယ်ရန်နှင့် eလျာ့ပါးeစရန် လuြခueရး 

ကiရiယာများ§ ကiuယ်ခန္ဓာ ကာကွယ်eရးကiရiယာများထားရှ iြခင်းနှင့် 

စနစ်တကျ သuးစွဲတတ်eစရန် သင်တန်းများ တက်eရာက်eစြခင်း§ 



mm 

 (ဃ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu သယ်ယူပiu့eဆာင်ြခင်း§ 

လကဝ်ယ်ထားရှ iြခင်း§ သiueလှာင်ြခင်း§ သuးစွဲြခင်း§ စွန့်ပစ်ြခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် aညီ eဆာင်ရွက်ြခင်း။  

 ( င) ဗဟiuကီးကပe်ရးaဖွဲ့က တားြမစ်ပ iတ်ပငထ်ားeသာ ဓာတ uပစ္စည်း 

နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ§ ယငး်တ iu့က iu ထည့်သွင်းaသuးြပueသာ စက် 

ကiရiယာများကiu ြပည်တွင်းသ iu့ တင်သွင်းမ သiu့မဟ uတ် ြပည်ပသ iu့ 

တင်ပiu့မမြပuြခင်း။ 

 

aခန်း (mm) 

လiuငစ်င် ပျက်ြပယ်ြခင်းနှင့် ြပန်လညe်လာက်ထားြခင်း 

mm။ eaာက်ပါaeကာင်းတစရ်ပ်ရပ် eပ eပါက်သည့်aခါ လiuင်စင်သည ်

ပျက်ြပယ် ပီးြဖစ်သည်ဟ u မှတ်ယူရမည်- 

 (က) လiuင်စင်က iu ြပန်လည်aပ်နှြခင်း§ 

 ( ခ) လiuင်စင်သက်တမ်းကuနဆ်uးချiနa်ထi လiuင်စင်သက်တမ်း တiuးြမင့်eပး 

ရန် eလာကထ်ားမ မရှiြခင်း§ 

 ( ဂ) ဤuပeဒaရ လiuင်စင်ပယ်ဖျက်ခရြခင်း။ 

mm။ လiuင်စင်ရရှ iသူသည်- 

 (က) ပuဒ်မ mm§ ပ uဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပ uဒ်မခွဲ (ခ) တiu့ပါ aeကာင်းတစ်ရပ်ရပ် 

eကာင့် လiuင်စင ် ပျက်ြပယ်သည့်က iစ္စတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

aညီ လiuင်စင် ြပန်လည် eလာက်ထား န iuင်ခွင့်ရှiသည်။ 

 (ခ) ပuဒ်မ mm§ ပ uဒ်မခွဲ(ဂ)aရ လiuင်စင်ပျက်ြပယ်သည့်က iစ္စတွင် လiuင်စင ်

  ြပန်လည် eလာက်ထားခွင့်မရှ ieစရ။ 



mm 

aခနး်(mm) 

စီမခန့်ခွဲeရးနည်းလမ်းaရ aeရးယူြခင်းနှင့် aယူခြခင်း 

mm။ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့သည် လi uင်စင်ရရ iှသူက လiuင်စင်ပါစည်းကမ်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်က iuြဖစ်eစ§ မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ရရှ iသူက မှတ်ပ uတင်ပါ 

စည်းကမ်း ချက်တစ်ရပ်ရပ်က iuြဖစ်eစ eဖာက်ဖျက်eကာငး်eသာ် 

လည်းeကာင်း§ လiuင်စင် ရရှiသူနှင့် မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ရရှ iသူတ iu့က  

ဤuပeဒaရ ထuတ်ြပန်eသာ နည်း uပeဒများ§ aမ iန့်eကာ်ြငာစာ§ 

aမ iန့်§ ညန်ကားချက်နှင့် လuပထ်uးလ uပ်နည်းများပါ သက်ဆiuင်ရာ 

စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်က iuြဖစ်eစ eဖာက်ဖျက်eကာင်း သiu့မဟ uတ် 

လiuက်နာရန်ပျက်ကွက်eကာငး်စစ်eဆးeတွ့ရ iှလင်eသာ်လည်းeကာင်း 

eaာက်ပါစီမခန့်ခွဲeရး ဆiuင်ရာ aမ iန့်တစ်ရပ်ရပ်က iu ချမှတ်န iuင်သည်- 

 (က) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာ လuပ်ငန်းကiu ယာယီ 

ရပ်ဆ iuင်းြခင်း§ 

 ( ခ) ဒဏ်eကးeင ွ eပးeဆာင်eစ၍ လiuaပ်ချက်များက iu ြပuြပင်eစ ပီး 

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာလ uပ်ငန်းက iu ဆက်လက် 

လuပe်ဆာင် ခွင့်ြပuြခင်း§ 

 ( ဂ) လiuင်စင်နှင့် မှတ်ပ uတင်လက်မှတ်တ iu့က iu ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

mm။ ပ uဒ်မ mm aရ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့က ချမှတ်သည့် aမiန့် သiu့မဟ uတ် 

ဆuးြဖတ်ချက်ကiu မeကျနပ်သူသည် ယငး်aမiန့် သiu့မဟ uတ် ဆuးြဖတ်ချက် 

ချမှတ ် သည့်eန့မှ ရက်eပါင်း mm aတင်ွး ဗဟiuဦးစးီaဖွဲ့သ iu့ aယူခနiuင် 

သည်။ 

mm။ ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့သည် ပuဒ်မ mm aရ aယူခမတွင် ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖွဲ့၏ 

aမ iန့် သiu့မဟ uတ် ဆuးြဖတ်ချက်က iu aတည်ြပuြခင်း§ ြပင်ဆင်ြခင်း 

သiu့မဟ uတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပuနi uင်သည်။ 



mm 

aခန်း (mm) 

တားြမစ်ချက်များ 

mm။ မည်သူမ  ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့က တားြမစပ် iတပ်င်ထားသည့် ဓာတuပစ္စည်း 

သiu့မဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းက iu ထuတလ် uပ်ြခင်း§ ြပuြပင်eဖာ်စပ်ြခင်း§ သuးစွဲြခင်း§ 

လကဝ်ယ်ထားရှ iြခင်း§ သiueလှာင်ြခင်း§ ြဖန့်ြဖူးြခငး်§ eရာငး်ချြခငး်§ သယယူ် 

ပiu့eဆာင်ြခင်း§ ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း သiu့မဟ uတ် ြပည်ပသ iu့ တင်ပ iu့ြခင်း မြပuရ။ 

mm။ မည်သူမလiuင်စင်မရှ iဘဲ ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆ iuင်ရာ 

လuပ်ငန်းကiu လuပ်ကiuင်ြခင်းမြပuရ။ 

mm။ မည်သူမ  မှတ်ပ uတင်ထားြခင်းမရှ ieသာ သiu့မဟ uတ် မှတ်ပuတင်စာရင်းမှ 

ပယ်ဖျက် ပီးြဖစ်eသာ သiu့မဟ uတ် aရည်aeသးွ စချiနစ်ညန်းမမီeသာ ဓာတ u 

ပစ္စည်း သiu့မဟ uတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

ဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းတွင် သuးစွဲြခင်း မြပuရ။  

mm။ မည်သူမ  ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖဲွ့§ ကီးကပ်eရးaဖွဲ့နှင့် စစ်eဆးeရးaဖွဲ့များ 

က စစ်eဆးြခငး်က iu eဆာင်ရွက်ရာတွင် တားဆီးပ iတ်ပင်ြခင်း သiu့မဟ uတ် 

ဟန့်တားeနှာင့်ယှက် ြခင်းမြပuရ။ 

aခနး်(mm) 

ြပစ်မနှင့် ြပစဒ်ဏ်များ 

mm။ မည်သူမဆ iu ပuဒ်မ mm ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်က iu eဖာက်ဖျက် 

ကျူးလွန်eကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရငြ်ခငး်ခရလင် ထiuသူက iu ခ uနှစ်နှစ်ထက် 

မပiueသာ eထာင်ဒဏြ်ဖစ်eစ§ ကျပ်ခ uနစ်သ iန်းထက်မပiueသာ eငွဒဏ်ြဖစ်eစ§ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လ uးြဖစ်eစ ချမှတရ်မည့်aြပင် ြပစ်မနှင့် သက်ဆiuငe်သာပစ္စည်းများ 

ကiuလည်း ြပည်သူ့ ဘ ာaြဖစ် သiမ်းဆည်းရမည်။ 



mm 

mm။  မည်သူမဆ iu ပuဒ်မ mm နငှ့် mm တ iu့ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပက် iu 
eဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်eကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထiuသူက iu ငါးနှစ် 
ထကမ်ပ iueသာ eထာင်ဒဏ်ြဖစ်eစ§ ကျပ်ငါးသ iနး်ထက် မပi ueသာ eငွဒဏ်ြဖစ်eစ§ 
ဒဏ်နှစ်ရပ်လ uးြဖစ်eစ ချမှတ်ရမည့်aြပင် ြပစ်မနှင့် သက်ဆ iuငe်သာ ပစ္စည်းများ 
ကiuလည်း ြပည်သူ့ဘ ာaြဖစ် သiမ်းဆည်းရမည်။ 

mm။ မည်သူမဆ iu ပ uဒ်မ mm ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်က iu eဖာက်ဖျက် 
ကျူးလွန်eကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင် ထ iuသူက iuနှစ်နှစ်ထက်မပiueသာ 
eထာင်ဒဏ်ြဖစ်eစ§ ကျပ်နစ်ှသ iန်းထက ်မပiueသာ eငွဒဏ်ြဖစ်eစ§ ဒဏ်နစ်ှရပလ် uး 
ြဖစ်eစချမတ်ှ ရမည်။ 

aခန်း (mm) 

aeထွeထွ 

mm။ ဝန် ကီးဌာနသည် လiuင်စင်ခ§ လiuင်စင်သက်တမ်းတiuးြမင့်ခ§ မှတ်ပuတင်ခ§ 
မှတ်ပuတင် သက်တမ်းတiuးြမင့်ခနှင့် ဓာတ်ခဲွစစ်eဆးခများကiu သတ်မှတ်ရမည်။ 

mm။ (က) ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့§ ဗဟiu ကီးကပ်eရးaဖဲွ့§ ကီးကပ်eရးaဖဲွ့နှင့် 
စစ်eဆးeရးaဖဲွ့များတွင် တာဝန်ထမ်းeဆာင်သည့် ဝန်ထမ်း 
မဟuတ်eသာ aဖဲွ့ဝင်များသည် ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် 
ချီးြမင့်eငွကiu ခစား ခွင့်ရှiသည်။ 

 (ခ)  ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့§ ဗဟiu ကီးကပ်eရးaဖဲွ့§ ကီးကပ်eရးaဖဲွ့နှင့် 
စစ်eဆး eရးaဖဲွ့များ၏ ကuန်ကျစရiတ်နှင့် ချီးြမင့်eငွများကiu ဝန် ကီး 
ဌာနက ကျခရမည်။ 

mm။ ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့၏ ရuးလuပ်ငန်းများကiu eဆာင်ရွက်နiuင်ရန် လiuaပ်eသာ 
ဝန်ထမ်းများကi u ဝန် ကီးဌာနက ဖဲွ့စည်းတာဝန်eပးaပ်ရမည်။ 

mm။ ဓာတ uပစ္စည်း သiu့မဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ - 
 (က) မူလဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ်eဆးeတွ့ရှiချက် aစီရင်ခစာaeပ  

သတ်မှတ်ရက်aတွင်း aယူခeလာက်ထားြခင်းမြပuပါက မူလ  



mm 
  ဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ်eဆးeတွ့ရှ iချက် aစီရင်ခစာသည် aပီးသတ် 

သက်eသခချက် ြဖစ်eစရမည်။ 
(ခ) မူလဓာတ်ခဲွခန်း၏ စစ်eဆးeတွ့ရှiချက်aစီရင်ခစာaeပ  သတ်မှတ် 

ရက်aတွင်း aယူခeလာက်ထားခ့ဲပါက aယူခဓာတ်ခဲွခန်း၏ 
စစ်eဆးeတွ့ရှiချက် aစီရင်ခစာသည် a ပီးသတ် သက်eသခချက် 
ြဖစ်eစရမည်။   

mm။ ပ uဒ်မ mm ပါ ြပစ်မက iu ရဲaeရးယူပ iuင်ခွင့်ရှieသာ ြပစမ်aြဖစ် သတ်မှတ်   
သည်။    
mm။ လiuင်စင်ရရှ iသူသည် ဓာတ uပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများက iu ြပည်တွင်းသ iu့ 
တင်သွင်းြခင်း သiu့မဟuတ် ြပည်ပသ iu့တင်ပiu့ြခင်း ြပuလ uပလ်i uပါက  ဗဟiuကီးကပe်ရး 
aဖွဲ့၏ eထာက်ခချက်က iu ရယူ၍  သကဆ် iuင်ရာသ iu့ eလာက်ထားရမည်။ 
mm။ ဤuပeဒaရ တရားစွဲဆ iuရာတွင် ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့၏ က iuတင်ခွင့်ြပuမ iန့်ရယူ 
ရမည်။ 
mm။ ဤuပeဒပါ ြပ ာန်းချက်များကiu aeကာင်aထည်eဖာ် eဆာင်ရွက ်
ရာတင်ွ- 
 (က) ဝန် ကီးဌာနသည် လiuaပ်ပါကနည်းuပeဒ§ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း 

များကiuြပည်eထာင်စuaစiuးရaဖွဲ့၏သeဘာတူညီချက်ြဖင့် ထuတ်ြပန် 
နiuင်သည်။  

 ( ခ) ဝန်ကီးဌာန§ ဗဟiuဦးစီးaဖဲွ့နှင့် ဗဟiuကီးကပ်eရးaဖဲွ့တiu့သည် လiuaပ်ပါက 
aမiန့်eကာ်ြငာစာ§ aမiန့်§ ညန်ကားချက်နှင့် လuပ်ထuးလuပ်နည်းများကiu 
ထuတြ်ပန်နiuင်သည်။  

 
    ြပည်eထာင်စ uသမ္မတ ြမန်မာနiuင်ငeတာ် ဖွဲ့စည်းပuaeြခခuပeဒaရ 
ကန်uပ ်လက်မှတ် eရးထ iuးသည်။ 
 
      (ပ u) သiန်းစ iန ်
 နiuင်ငeတာ်သမ္မတ 
 ြပည်eထာင်စuသမ္မတြမန်မာန iuင်ငeတာ် 


