ြပည်eထာင်စuသမ္မတြမန်မာနiuင်ငeတာ်
စက်မဝန် ကီးဌာန

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မှ
တားဆီးကာကွယ်eရး uပeဒ

mmmmခuနှစ်§ သဂuတလ
် mm ရက်

ြပည်eထာင်စuသမ္မတြမန်မာနiuငင
် eတာ်
စက်မဝန် ကီးဌာန

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မှ
တားဆီးကာကွယ်eရး uပeဒ

mmmmခuနှစ§် သဂuတလ
် mm ရက်

ြပည်eထာင်စuသမ္မတြမန်မာနiuင်ငeတာ် စက်မဝန် ကီးဌာန§

mmmm ခuနှစ်

စက်မညန် ကားeရးဦးစီးဌာန ကiuယ်စား§ ညန် ကားeရးမှူး

ဒီဇင်ဘာလ

ဦးeသာင်းြမင့်က ထuတ်eဝသည်။

auပ်eရ mmmm

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မှ
တားဆီးကာကွယ်eရး uပeဒ

မာတiကာ

စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

m။ aခန်း(m)

aမည်နှင့်aဓiပ္ပါယ်eဖာ်ြပချက်

m

m။

ရည်ရွယ်ချက်များ

m

m။ aခန်း(m)

ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့ဖွဲ့စည်းြခင်း

m

m။ aခန်း(m)

ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လuပ်ပiuင်ခင
ွ ့်များ

m

m။ aခန်း(m)

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းaဖွဲ့၏

m

aခန်း(m)

တာဝန်နှင့် လuပ်ပiuင်ခွင့်များ
m။ aခန်း(m)

စစ်eဆးeရးaဖွဲ့ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းaဖွဲ့၏

mm

တာဝန်နှင့် လuပ်ပiuင်ခွင့်များ
m။ aခန်း(m)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuငရ
် ာ လuပ်ငန်း

mm

လuပ်ကiuင်ခွင့်လuင
i ်စင်
m။ aခန်း(m)

မှတပ
် uတင်လက်မှတ်

mm

m။ aခန်း(m)

aန္တရာယ်ထiန်းချuပ်ကာကွယ်ြခင်းနှင့် aန္တရာယ်

mm

ကie
u လျာ့ပါးeစြခင်း
mm။ aခန်း(mm) လiuင်စင်ပျက်ြပယ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်eလ ာက်ထားြခင်း

mm

mm။ aခန်း(mm) စီမခန့်ခွဲeရးနည်းလမ်းaရaeရးယူြခင်းနှင့် aယူခြခင်း mm
mm။ aခန်း(mm) တားြမစ်ချက်များ

mm

mm။ aခန်း(mm) ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ

mm

mm။ aခန်း(mm) aeထွeထွ

mm

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ aန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်eရး uပeဒ
(mmmm ခuနှစ်§ ြပည်eထာင်စuလတ်eတာ် uပeဒaမှတ် mm ။)
mmmm ခuနှစ§် ဝါeခါင်လြပည့်eကျာ် m
(mmmm ခuနှစ်§ သဂuတ်လ

ရက်

mm ရက်)

ြပည်eထာင်စuလတ်eတာ်သည် ဤuပeဒကiu ြပ ာန်းလiuကသ
် ည်။

aခန်း (m)
aမည်နှင့် aဓiပ္ပာယ်eဖာ်ြပချက်
m။

ဤuပeဒကiu ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများaန္တရာယ်မှ တားဆီး

ကာကွယe
် ရး uပeဒဟu eခ တွင်eစရမည်။
m။

ဤuပeဒတွင် ပါရှieသာ eaာက်ပါစကားရပ်များသည် eဖာ်ြပပါaတiuငး်

aဓiပ္ပာယ် သက်eရာက်eစရမည် (က)

ဓာတu ပ စ္စ ည ် း ဆi u သ ည် မ ှ ာ လူ န ှ င ် ့ တ i ရ စ္ဆ ာ န် တ i u ့ ၏ ကျန် း မာeရးကi u
eသာ်လည်းeကာင်း§ aသက်ကe
ui သာ်လည်းeကာင်း aန္တရာယ်ြဖစ်eစ
သည့် သiမ
u့ ဟuတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်aား ဆiuးကျiuးသက်eရာက်မ ြဖစ်
eစသည့်

သဘာဝaရြဖစ်eစ§

လူတu့iြပuလuပ်ဖန်တီးရာမှြဖစ်eစ§

ထွက်eပ လာeသာဓာတuြဒပ်စင်§ ြဒပ်eပါင်းနှင့် ြဒပ်eနှာများကiuဆiu
သည်။ ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် ဓာတuြဒပ်စင်§ ြဒပ်eပါင်းနှင့် ြဒပ်eနှာ
များကiu နည်းပညာaရ ဓာတ်ြပueပါင်းစပ်ြခင်းြဖင့် ရရှieသာ aခiuး
aeငွ့§ aရည်§ aဆီနင
ှ ့် aစiuင်aခဲစန
ွ ့်ပစ်ပစ္စညး် များလည်း ပါဝင်
သည်။

m
( ခ)

ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆiuသည်မှာ

ဓာတuပစ္စည်းမှ

ထွက်eပ လာeသာ

aန္တရာယ် ြဖစ်eစသည့် ဆင့်ပွားပစ္စည်းများကiu ဆiuသည်။
( ဂ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာလuပ်ငန်းဆiuသည်မှာ

ဓာတu ပစ္စည်းကiuြဖစ်eစ§ ဆက်စပ်ပစ္စညး် ကiuြဖစ်eစ§ သiueလှာင်ြခင်း§
နည်းပညာaရ ြပuြပင် ြခင်း§ စီးပွားeရး aလiu့ငှာ ထuတလ
် uပြ် ခင်း§
သuးစွဲြခင်း§ ြပည်တင
ွ ်းသiu့ တင်သွင်းြခင်း§ ြပည်ပသiu့ တင်ပu့iြခင်း§
သယ်ယပ
ူ u့e
i ဆာင်ြခင်း§ လက်ဝယ်ထားရှiြခင်း§ ြဖန်ြ့ ဖူးြခင်း§ ဝယ်ယြူ ခင်း§
eရာင်းချြခင်းသiu့မဟuတစ
် န
ွ ့်ပစ်ြခင်းြပuသည်လ
့ uပ်ငန်းကiuဆuသ
i ည်။
(ဃ)

ဝန် ကီးဌာနဆiuသည်မာှ

ြပည်eထာင်စa
u စiuးရ§

စက်မဝန် ကီးဌာန

ကiuဆiu သည်။
( င)

ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့ဆiuသည်မှာ ဤuပeဒaရဖွဲ့စည်းeသာ ဓာတuပစ္စညး်
နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ aန္တရာယ်မတ
ှ ားဆီးကာကွယ်eရး ဗဟiu
ဦးစီးaဖွ့ဲ ကiu ဆiuသည်။

( စ)

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့ဆiuသည်မှာ ဤuပeဒaရဖွဲ့စည်းeသာ ဓာတu
ှ ားဆီးကာကွယ်eရး
ပစ္စညး် နှငဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် များ aန္တရာယ်မတ
ဗဟiu ကီး ကပ် eရး aဖွ့ဲ ကiu ဆiuသည်။

(ဆ)

ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့ဆiuသည်မှာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ
aန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်eရးaတွက် ဤuပeဒaရ ဖွဲ့စည်း
eသာ တiuငး် eဒသ ကီး§ ြပည်နယ်§ ြပည်eထာင်စuနယ်eြမ§ ကiuယ်ပuင
i ်
auပ်ချuပ်ခွင့်ရတiuင်း§ ကiuယ်ပuiင်auပ်ချuပ်ခွင့်ရeဒသ§ ခရiuင် သiမ
u့ ဟuတ်
မiu့နယ် ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့များကiu ဆiuသည်။

( ဇ)

စစ်eဆးeရးaဖွ့ဲ ဆuသ
i ည်မာှ သက်ဆuင
i ရ
် ာ ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ က ဤuပeဒ
aရ ဖွဲ့စည်းeသာ စစ်eဆးeရးaဖွ့ဲ ကiu ဆiuသည်။

m
(ဈ)

လiuငစ
် င်ဆuသ
i ည်မာှ ဓာတuပစ္စညး် သiမ
u့ ဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များဆiuငရ
် ာ
လuပင
် န်းလuပက
် uင
i ရ
် န် ဤuပeဒaရဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ က ထuတ်eပး
eသာ ခွင့်ြပuမiန်က
့ uiဆuသ
i ည်။

(ည)

မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ဆuသ
i ည်မှာ မှတပ
် uတင်ထားသည့် ဓာတuပစ္စည်း
နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများaတွက် ဤuပeဒaရ ဗဟiu ကီး ကပ်eရး
aဖွဲ့ကထuတ်eပးeသာမှတပ
် uတင် လက်မှတ်ကiu ဆiuသည်။

(ဋ)

aမျiuးသားaဆင်ဓ
့ ာတuပစ္စညး် နှငဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် များစာရင်း

ဆiu

သည်မာှ ြမန်မာနiuငင
် aတွငး် မည်သည့်လuပ်ငန်းတွင်မဆiu aသuး
ြပuနiuင်ရန် ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ က aမျiuးaစား ခွြဲ ခားသတ်မတ
ှ ထ
် ားeသာ
ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ၏ aမျiuးသားaဆင့် စာရင်း
ကiu ဆiuသည်။
( ဌ)

aမျiuးaစားခွြဲ ခားြခင်းဆiuသည်မှာ သာမန်ဓာတuပစ္စည်း§ ကန့်သတ်
ဓာတuပစ္စည်းနှင့် တားြမစ်ဓာတuပစ္စညး် များ ဟူ၍ခွဲြခားြခင်းကiuဆiu
သည်။

( ဍ)

် uပ်
သie
u လှာင်ရuဆiuသည်မာှ ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များကiu ထuတလ
ြခင်း သiမ
u့ ဟuတ် eရာင်းချြခင်း သiမ
u့ ဟuတ်

ြပည်ပသiတ
u့ င်ပu့iြခင်း မြပuမီ

ြပည်တင
ွ း် တွင် သuးစွန
ဲ uင
i ်eရးaတွက် ြပည်ပမှတင်သင
ွ း် eသာ aန္တရာယ်ရှi
နiuင်သည့် ပမာဏရှe
i သာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များကiu
သie
u လှာင်ရန် စချiနစ
် ညန်းနှင့်aညီ တည်eဆာက်ထားeသာ aeဆာက်
aau သiu့မဟuတ် သie
u လှာင်ကန်ကui ဆiuသည်။
( ဎ)

aန္တရာယ်သတieပးaမှတ်aသားကပ်ြခင်းဆiuသည်မှာ ဓာတuပစ္စည်း
သiu့မဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စညး် ထည့်eသာ ဘူး§ ပuလင်း§ ကတ်ြပား§ ဘူးခွ
များနှင့် ထuပ်ပiuးပစ္စညး် များ§ ယင်းတiက
u့ ui သie
u လှာင်သiမ်းဆည်းထား
eသာ သiueလှာင်ရuများ§ ယင်းတiက
u့ ui သယ်ယူ ပiu့eဆာင်eသာယာဉ်များ
တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ aန္တရာယ်eဖာ်ြပချက် သတieပး
aမှတ်aသားကပ်ြခင်းကiu ဆiuသည်။

m
(ဏ)

မူလဓာတ်ခခ
ဲွ န်း ဆiuသည်မှာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း နမူနာ
များကiu ဓာတ်ခစ
ဲွ စ်eဆးရန် ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့က
ထuတ်ြပန်၍ သတ်မတ
ှ ထ
် ားeသာ

(တ)

aမiန့်e ကာ်ြငာစာ

ဓာတ်ခွဲခန်းကiuဆuiသည်။

aယူခဓာတ်ခွဲခန်း ဆiuသည်မှာ မူလဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ်eဆးeတွ့ရှi
ချက် aစီရင်ခစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လia
u ပ်သည့်aခါ ထပ်မစစ်eဆးပီး
aပီးသတ် aဆuးaြဖတ်ြပuနiuငရ
် န် ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ ကသီးြခား သတ်မတ
ှ ်
eပးeသာ ဓာတ်ခွဲခန်းကiuဆuiသည်။

aခန်း (m)
ရည်ရွယ်ချက်များ
m။

ဤuပeဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ eaာက်ပါaတiuင်းြဖစ်သည် (က)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများe ကာင့်

သက်ရှiသတ္တဝါများ

aား eဘးaန္တရာယ်ြဖစ်eစြခင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် aရင်း
aြမစ် များကiu ထiခuiက်ပျက်စီးeစြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်§
( ခ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာလuပ်ငန်းကiu ခွင့်ြပuချက်
ြဖင့် eဆာင်ရက
ွ ်ရာတွင် aန္တရာယ်ကင်းရှငး် eစeရးaတွက် စနစ်
တကျ ကီး ကပ် ကွပက
် ရ
ဲ န်§

( ဂ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu စနစ်တကျ သuးစွဲeစeရး
aတွက်

ပညာeပးလuပင
် န်းနှင့်

သueတသနလuပင
် န်းများကiu

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ ပန့် eဆာင်ရွကရ
် န်နှင့် သတင်းaချက်aလက်များ
ရယူeသာစနစ်ကui eဆာင်ရက
ွ ် ရန်§

m
(ဃ)

လuပ်ငန်းခွင်eဘးaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရး§ ကျန်းမာeရးနှင့် ပတ်ဝန်း
ကျင် ထiန်းသiမ်းeရးတiu့aတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရး
ကiu eဆာင်ရွကရ
် န်။
aခန်း (m)
ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ ဖွဲ့စည်းြခင်း

m။

ြပည်eထာင်စa
u စiuးရaဖွဲ့သည်(က)

ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့ ကiu eaာက်ပါaတiuငး် ဖွဲ့စည်းရမည်(m) ြပည်eထာင်စuဝန် ကီး

uက္က

စက်မဝန် ကီးဌာန
(m) ြပည်eထာင်စuဝန် ကီး

ဒuတiယuက္က

ကျန်းမာeရးဝန် ကီးဌာန
(m) ြပည်eထာင်စuဝန် ကီးများ သiu့မဟuတ်

aဖွဲ့ဝင်

ဒuတiယဝန် ကီးများ
သက်ဆuင
i ရ
် ာဝန် ကီးဌာနများ
(m) eကာ်မတီ uက္က များ

aဖွဲ့ဝင်

သက်ဆuင
i ်ရာ မiu့eတာ်
စည်ပင်သာယာeရး
(m) က မ်းကျင်သူပညာရှင်တစ်ဦး တွဖ
ဲ က်aတွငး် eရးမှူး(m)
(m) ညန် ကားeရးမှူးချuပ်
မီးသတ်ဦးစီးဌာန
ြပည်ထဲeရးဝန် ကီးဌာန

တွဖ
ဲ က်aတွငး် eရးမှူး(m)

m
(m) ညန် ကားeရးမှူးချuပ်

aတွင်းeရးမှူး

စက်မညန် ကားeရးဦးစီးဌာန
စက်မဝန် ကီးဌာန
(ခ)

ပuဒ်မခွဲ

(က)aရ

ဖွဲ့စည်းeသာ

ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့ကiu

လia
u ပ်ပါက

ြပင်ဆင် ဖွဲ့စည်းနiuင်သည်။
aခန်း (m)
ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လuပ်ပuင
i ်ခွင့်များ
m။

ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ ၏ တာဝန်နင
ှ လ
့် uပပ
် uင
i ခ
် င
ွ မ
့် ျားမှာ eaာက်ပါaတiuငး် ြဖစ်သည်(က)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများaန္တရာယ်မှတားဆီး ကာကွယ်
eရး နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ မူဝါဒချမှတ်ြခင်း§

( ခ)

ထuတလ
် uပ်ြခင်း§ ြပuြပင်eဖာ်စပ်ြခင်း§ သuးစွဲြခင်း§ လက်ဝယ်ထားရှi
ြခင်း§ သie
u လှာင်ြခင်း§ ြဖန့်ြဖူးeရာင်းချြခင်း§ သယ်ယပ
ူ u့ieဆာင်ြခင်း§
ြပည်တွင်းသiu့တင်သွင်းြခင်းနှင့်ြပည်ပသiu့တင်ပu့iြခင်းမြပuရန် တားြမစ်
ပiတပ
် င်သည့် ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း၏ aမျiuး aမည်နှင့်
ပမာဏကiu သတ်မတ
ှ ် ြခင်း§

( ဂ)

လiuငစ
် င်သက်တမ်းနှင့် မှတပ
် တင်
u
လက်မတ
ှ ် သက်တမ်းတiက
u့ ui သတ်မတ
ှ ်
ြခင်း§

(ဃ)

လiuင်စင်eလ ာက်ထားသူနှင့် မှတ်ပuတင်လက်မှတ်eလ ာက်ထားသူတiu့
၏ aရည်aချင်း နှင့် စည်းကမ်းချက်များကiu သတ်မှတ်ြခင်း§

( င)

aန္တရာယ်

သတieပးaမှတ်aသားကပ်ြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့်

စည်းကမ်းချက်များကiu သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ထuတြ် ပန်ြခင်း§

m
( စ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသie
u လှာင်ထားရှiမည့် သie
u လှာင်
ရu

တည်eဆာက်သင်e
့ သာeနရာ

သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း§

သie
u လှာင်ရu

နှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်းချက်များကiu သတ်မှတ်ြခင်း§
(ဆ)

မူလဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် aယူခဓာတ်ခွဲခန်းများကiu သတ်မှတ်ြခင်း§

( ဇ)

aမျiuးသားaဆင့် ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ စာရင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍

aမျiuးaစား

ခွဲြခားြခင်း§

စာရင်းထuတ်ြပန်ြခင်း§

ယင်းတiu့ ၏ ကန့်သတ်ချက်များကiu သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် နiuင်ငတကာ
စချiန်စညန်းများ aရeသာ်လည်းeကာင်း§ သueတသန စမ်းသပ်
eတွ့ရှiချက်aရ

eသာ်လည်းeကာင်း

aမျiuးaစားခွဲြခားြခင်းကiu

ြပန်လည် ြပင်ဆင်ြခင်း§
(စျ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းတွင် aလuပ်
လuပက
် uင
i သ
် မ
ူ ျား၏

ကျန်းမာeရး§

aသက်aန္တရာယ်

တiuကရ
် uက
i ်

ထiခuက
i မ
် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမှတစ်ဆင့် လူနင
ှ ့် တiရ စ္ဆာန်
များ၏

ကျန်းမာeရး

နှင့်

aသက်aန္တရာယ်aား

သွယဝ
် uiက်

ထiခuက
i မ
် တiu့ကui ကiuတင် ဆန်းစစ်မ ြပuလuပ်ြခင်းနှင့် ထieရာက်eသာ
စီမခန့်ခွဲမကiu eဆာင်ရွက်ြခင်း§
(ည)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများe ကာင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်
aား ဆiuးကျiuးသက်eရာက်မကiu ဆန်းစစ်မြပuလuပ်ြခင်းနှင့် ထieရာက်
eသာ စီမခန့်ခွဲမကiu eဆာင်ရွကြ် ခင်း§

( ဋ)

ဓာတuပစ္စညး် နှငဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် များe ကာင့်
ကျန်းမာeရးကiu

aန္တရာယ်ြဖစ်မနှင့်

လူနင
ှ တ
့် iရ စ္ဆာန်တ၏
u့i

ပတ်ဝန်းကျင်သu့i

ဆiuးကျiuး

သက်eရာက်မaား aကဲြဖတ်ြခင်းတiu့ကui eဆာင်ရက
ွ န
် uင
i ်ရန် လia
u ပ်
eသာaဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်eပးြခင်းနှင့် aeရးယူြခင်း§

m
( ဌ)

ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များဆiuငရ
် ာ aကeပးaဖွ့ဲ နင
ှ ့် aြခား
ပညာရပ် ဆiuငရ
် ာaဖွဲ့များကiu လiuaပ်သလiu ဖွဲ့စည်းြခင်း§

( ဍ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများaန္တရာယ်မတ
ှ ားဆီး ကာကွယ်
eရး နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်eထာင်စa
u စiuးရaဖွ့ဲ က aခါaားeလျာ်စာွ
eပးaပ်eသာ တာဝန်များကiu ထမ်းeဆာင်ြခင်း။

m။

ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ သည် မiမi၏လuပင
် န်းတာဝန် တစ်ရပ်ရပ်ကui aဖွ့ဲ aစည်း
် စနiuင်
တစ်ခခ
u u သiu့မဟuတ် ပuဂ္ဂiuလ်တစ်ဦးဦးaား လဲaပ်၍ eဆာင်ရွကe
သည်။
aခန်း (m)

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းaဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လuပ်ပuင
i ်ခွင့်များ
m။

ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ သည် (က)

စက်မညန် ကားeရးဦးစီးဌာန

ညန် ကားeရးမှူးချuပ်က

uက္က

aြဖစ် လည်းeကာင်း§ မီးသတ်ဦးစီးဌာန§ ညန် ကားeရးမှူးချuပ်က
ဒuတiယ uက္က

aြဖစ်လည်းeကာင်း§ သက်ဆuင
i ်ရာဝန် ကီးဌာနနှင့်

aစiuးရဌာန§ aစiuးရaဖွဲ့aစည်းများမှ ပuဂiu္ဂ လ်များက aဖွဲ့ဝင်များ
aြဖစ် လည်းeကာင်း ပါဝင်eသာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး်
များ aန္တရာယ်မှ တားဆီး ကာကွယ်eရး ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ ကiu
ဖွဲ့စည်းရမည်။ ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ ၏ aတွငး် eရးမှူးနှင့် တွဲဖက်
aတွင်းeရးမှူးတiu့ကui သတ်မတ
ှ ်eပးရမည်။
( ခ)

ပuဒ်မခွဲ(က)aရ ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ ဖွဲ့စည်းရာတွင် လia
u ပ်ပါက
ဘာသာရပ်ဆuင
i ရ
် ာ ကမ်းကျင်သပ
ူ ညာရှငမ
် ျားaား aဖွ့ဲ ဝင်များ aြဖစ်
ထည်သ
့ င
ွ း် ဖွ့ဲ စည်းနiuင်သည်။

m
m။

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လuပ်ပuင
i ်ခွင့်များမှာ eaာက်ပါaတiuင်း
ြဖစ်သည်(က)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ

လuပ်ငန်းများက

ထuတလ
် uပ်eသာဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် သတ်မှတ်
စချiန်စညန်း များနှင့် ကiuက်ညီမ ရှi§ မရှi စစ်eဆးြခင်း§ ကီး ကပ်
ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် လမ်းညန်ြခင်း§
( ခ)

ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ ၏ သeဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့် တiuငး် eဒသ ကီး§ ြပည်နယ်§
ြပည်eထာင်စuနယ်eြမ§

ကiuယ်ပuင
i ်auပ်ချuပ်ခွင့်ရတiuင်း§

ကiuယ်ပuင
i ်

auပ်ချuပ်ခွင့်ရeဒသ§ ခရiuင် သiမ
u့ ဟuတ် မiu့နယ် ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ များ
ကiu လia
u ပ်သလiu ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းaဖွဲ့များ၏ လuပင
် န်းတာဝန်
များကiu သတ်မှတ်ြခင်း§
(ဂ)

ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များဆiuငရ
် ာ လuပင
် န်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
aန္တရာယ် ကင်းရှင်းeရးဆiuငရ
် ာ စည်းမျဉး် စည်းကမ်းများကiu သတ်မတ
ှ ်
ြခင်း§

(ဃ)

aမျiuးသားaဆင့် ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များစာရင်းတွင်
ြပင်ဆင်သင့်eသာ သiမ
u့ ဟuတြ် ဖည်စ
့ က
ွ သ
် င့်eသာ သiu့မဟuတ် ပယ်ဖျက်
သင့်eသာ ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း aမျiuးaမည်ကui ဗဟiuဦးစီး
aဖွဲ့သiu့ a ကြပuတင်ြပြခင်း§

( င)

ခွင့်ြပuချက်ြဖင့်သuးစွဲeသာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu
သယ်ယပ
ူ u့ieဆာင်ြခင်း§ လက်ဝယ်ထားရှiြခင်း§ ဝယ်ယူြခင်း§ ြဖန့်ြဖူး
ြခင်း§ eရာင်းချြခင်း§ သie
u လှာင်ြခင်း§ သuးစွဲြခင်းနှင့် စွန့်ပစ်ြခင်း
တiu့ကiu

စနစ်တကျရှe
i စeရးaတွက်

eဆာင်ရွက်ြခင်း§

ပညာeပးeရးလuပ်ငန်းကiu

mm
( စ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မeတာ်တဆ
ြဖစ်ပွားမများကiu

ကာကွယ်ရန်နှင့်eလျာ့ပါးeစရန်

လuြခueရး

ကiရiယာများ§ ကiuယ်ခန္ဓာ ကာကွယ်eရး ကiရiယာများထားရှiြခင်းနှင့်
စနစ်တကျ

သuးစွတ
ဲ တ်eစရန်

ြပည်တင
ွ း် §

ြပည်ပသင်တန်းများ

တက်eရာက်eစြခင်း§
(ဆ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ

သယ်ယပ
ူ u့ieဆာင်eရး§

သie
u လှာင် eရး§ သuးစွဲeရး နှင့် စွန့်ပစ်eရးဆiuငရ
် ာ နည်းလမ်းများနှင့်
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ သတ်မှတ်ြခင်း§
( ဇ)

aြပည်ြပည်ဆuင
i ရ
် ာ

သeဘာတူညခ
ီ ျက်aရ

တားြမစ်ထားeသာ

ဓာတu ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များကiuလည်းeကာင်း ယင်းတiက
u့ ui
ထည်သ
့ င
ွ း်

aသuးြပueသာ

စက်ကiရiယာများကiuလည်းeကာင်း§

ြပည်တွင်းသiu့ တင်သွင်း ြခင်းနှင့် ြပည်ပသiu့တင်ပu့iြခင်းများမြပuရန်
တားြမစ် ပiတပ
် င်ြခင်း§
(စျ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ

လuပ်ငန်းများမှ

ထွကရ
် ှiလာeသာ aခiuးaeငွ့§ aရည်§ aဆီနှင့် aစiuင်aခဲ စွန့်ပစ်
ပစ္စညး် များ§

ပျက်စးီ eနeသာ

သiu့မဟuတ်

သက်တမ်းလွန်eသာ

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu ဖျက်ဆးီ ြခင်း§ စuပuြခင်း§
စွန့်ပစ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက် များသတ်မှတ်ြခင်း§
သတ်မတ
ှ ထ
် ားeသာ စည်းကမ်းချက်များကiu လiuကန
် ာ eဆာင်ရွက်မ
ရှi§ မရှi စစ်eဆးြခင်း§
(ည)

ဓာတuပစ္စည်း

သiu့မဟuတ်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu

နiuင်ငတွင်းမှ

တစ်ဆင့် ြဖတ်သန်း ကuန်သွယြ် ခင်း§ ြပည်တင
ွ း် သiတ
u့ င်သင
ွ း် ြခင်း
သiမ
u့ ဟuတ်

ြပည်ပသiu့

တင်ပြu့i ခင်းကiစ္စaတွက်

eထာက်ခချက်ကui

ထuတ်eပးြခင်း သiu့မဟuတ် ြငင်းပယ် ြခင်း§
( ဋ)

ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ၏ aန္တရာယ်aဆင်န
့ င
ှ ့် aန္တရာယ်
aမျiuး aစားများကiu သတ်မှတ်ြခင်း§

mm
( ဌ) လiuင်စင်စည်းကမ်းချက်များနှင့်

မှတပ
် တင်
u
လက်မတ
ှ ်

စည်းကမ်း

ချက်များ ကiu သတ်မတ
ှ ် ြခင်း§
( ဍ) ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့က eပးaပ်eသာ လuပ်ငန်းတာဝန်များကiu eဆာင်ရွက်
ြခင်း။
m။

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သည်
aန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ထuတ်လuပ်ြခင်း§

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu

ြပuြပင်ြခင်း§

သie
u လှာင်ြခင်း§

သယ်ယူ ပiu့eဆာင်ြခင်း§ လက်ဝယ်ထားရှiြခင်းနှင့် ကiuငတ
် ယ
ွ ်aသuးြပuြခင်းဆiuငရ
် ာ
လမ်းညန်ချကမ
် ျားကiuလည်းeကာင်း§

ထူးြခားeသာ

aeြခaeနတွင်

တာဝန်ယူ လuပ်eဆာင်ရမည့် လမ်းညန်ချက်များကiuလည်းeကာင်း eရးဆွဲ
၍ စီမချက်ချမှတ် eဆာင်ရက
ွ ် ရမည်။
aခန်း (m)
စစ်eဆးeရးaဖွ့ဲ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းaဖွဲ့၏ တာဝန်နင
ှ ့် လuပ်ပiuင်ခွင့်များ
mm။

သက်ဆuင
i ရ
် ာ ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ များသည်-

(က)

ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများaန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရန်
စည်ပင်သာယာeရးaဖွ့ဲ §
တပ်ဖ့ဲွ §

ြမန်မာနiuင်ငရဲတပ်ဖွဲ့§

aeထွeထွauပခ
် ျuပ်eရးဦးစီးဌာန§

သက်ဆuင
i ရ
် ာaစiuးရဌာန§

ြမန်မာနiuင်င
ကျန်းမာeရးဦးစီး

aစiuးရaဖွ့ဲ aစည်းများမှ

မီးသတ်
ဌာန§

ပuဂ္ဂiuလ်များနှင့်

ဓာတueဗဒက မ်းကျင်သူ aနည်းဆuးတစ်ဦး ပါဝင်eသာ စစ်eဆးeရး aဖွ့ဲ
ကiu လia
u ပ်သလiu ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ)

ပuဒ်မခွဲ(က)aရ ဖွဲ့စည်းeသာ စစ်eဆးeရးaဖွဲ့သည် မiမi၏ eဆာင်ရက
ွ ်
ချက်များကiu သက်ဆuင
i ်ရာ ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သiu့ သတ်မှတ် ကာလaတွင်း
တင်ြပရမည်။

mm
mm။ စစ်eဆးeရးaဖွ့ဲ သည်

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ

လuပ်ငန်း များကiu စစ်eဆးရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ eaာက်ပါ
တiက
u့ ui eဆာင်ရွက်ရမည်(က)

eြခာက်လလင်တစ် ကiမ် ပuမှနစ
် စ်eဆး၍ aစီရင်ခစာကiu သက်ဆuင
i ရ
် ာ
ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သiu့ တင်ြပြခင်း§

( ခ)

eြခာက်လလင် တစ် ကiမ် ပuမှနစ
် စ်eဆးမ၏ ကားကာလတွင် eရှာင်တခင်
စစ်eဆးြခင်းနှင့်သတင်းaရစစ်eဆးြခင်းကiu eဆာင်ရွက်ြခင်း§

(ဂ)

ထူးြခားeသာ aeြခaeနများ စစ်eဆးeတွ့ရှiပါက သက်ဆuင
i ်ရာ
ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သiu့ ချက်ချင်း ae ကာင်း ကားတင်ြပြခင်း။

(ဃ)

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ နင
ှ ့် သက်ဆuင
i ရ
် ာ ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ တက
u့i
eပးaပ်
eသာ တာဝန်များကiu တiကျစွာလiuကန
် ာ eဆာင်ရွက်ြခင်း။

mm။ (က)

သက်ဆuင
i ်ရာ

ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ သည်

နယ်စပ်ကuန်သွယ်မ

စခန်းများ§ ဆiပက
် မ်းများနှင့် aြခားလia
u ပ်eသာ eနရာများတွင်
i ်သည်။ ထiuသu့i ဖွ့ဲ စည်းeသာ
စစ်eဆးeရး aဖွဲ့များ ဖွ့ဲ စည်းထားရှန
i uင
စစ်eဆးeရးaဖွဲ့များသည် ပuဒ်မ mm § ပuဒ်မခွဲ (ခ)နှင့် ပuဒ်မ mm
တiu့ပါ ြပ ာန်းချက်များကiu လiuက်နာeဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ)

ပuဒ်မခွဲ(က)aရ ဖွဲ့စည်းeသာ စစ်eဆးeရးaဖွဲ့သည် ြပည်ပနiuင်ငမှ
တင်သွင်းလာeသာ eဘးaန္တရာယ်ြဖစ်eစသည့် ဓာတuပစ္စညး် များကiu
သတ်မတ
ှ ထ
် ားeသာ နည်းလမ်း§ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်aညီ
ထuပ်ပuးi ြခင်း§

သယ်ယပ
ူ u့ieဆာင်ြခင်း§

လက်ဝယ်ထားရှiြခင်း§

သie
u လှာင် ြခင်း ရှi§ မရှiကiu လia
u ပ်သလiu စစ်eဆးရမည်။ ထiuသu့i
စစ်eဆး ရာတွင် ထူးြခားeသာ aeြခaeနများရှiပါက သက်ဆuင
i ်ရာ
ကီး ကပ်eရး aဖွ့ဲ သiu့ ချက်ချင်း တင်ြပရမည်။

mm
aခန်း (m)
ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းလuပ်ကuင
i ်ခွင့် လiuင်စင်
mm။ ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာလuပ်ငန်းများ လuပ်ကuင
i ်လuသ
i ူ
သည်

လiuင်စင်ရရှiရန်

ပတ်ဝန်းကျင်ထiန်းသiမ်းeရးဆiuင်ရာ

စီမခန့်ခမ
ဲွ

လuပ်ငန်း စီမချက်နှင့်တကွ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ ဗဟiu ကီး ကပ်eရး
aဖွ့ဲ သiu့ eလ ာက်ထားရမည်။
mm။ ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သည်(က)

ပuဒမ
် mm

aရ

လiuငစ
် င်eလာက်ထားချက်များကiu

သတ်မတ
ှ ခ
် ျကမ
် ျား

နှင့်aညီ စiစစ် ပီး လiuငစ
် င်ထuတ်eပးရန် ခွငြ့် ပuြခင်း သiမ
u့ ဟuတ် ြငင်းပယ်
ြခင်း ြပuနiuင်သည်။
( ခ)

လiuင်စင်ထuတ်eပးရန်

ခွင့်ြပuပါက

လiuင်စင်ခeပးသွငး် eစ ပီး

စည်းကမ်းချက်များနှင့် aတူ လiuင်စင်ကui ထuတ်eပးရမည်။
mm။ လiuင်စင်ရရှiသူသည် သက်ဆuင
i ်ရာ ဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များ
ဆiuင်ရာလuပ်ငန်းကiu စတင်လuပ်ကuင
i ်ြခင်းမြပuမီ( က) စက်ပစ္စညး် ကiရiယာများ၏

လuြခuစiတ်ချမနှင့်

ခနiuင်ရည်ရှiမတiu့

aတွက် သက်ဆuင
i ်ရာ ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ နှင့် စစ်eဆးeရးaဖွဲ့များ
၏ စစ်eဆးြခင်း ကiu ခယူရမည်။
( ခ)

တာဝန်ထမ်းeဆာင်မည့်သူများကiu သက်ဆuင
i ်ရာ ြပည်ပသင်တန်း
များ သiu့မဟuတ် aစiuးရဌာန§ aစiuးရaဖွ့ဲ aစည်းများက ဖွင့်လှစ်
eသာ

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများaန္တရာယ်မှ

တားဆီး

ကာကွယ်မသင်တန်းများနှင့် က မ်းကျင်မသင်တန်းများသiu့ တက်
eရာက်eစရမည်။

mm
mm။ လiuင်စင်ရရှiသူသည်(က)

လiuင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကiu လiuက်နာရမည်။

( ခ)

ဓာတuပစ္စညး် နှငဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် များ ကiuငတ
် ယ
ွ ်aသuးြပuရာတွင် aန္တရာယ်
ကင်းရှငး် eစeရးaတွက် ညန် ကားချက်များကiu မiမiကuယ
i တ
် uင
i ် လiuကန
် ာ
ရမည့်aြပင် လuပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းeဆာင်သမ
ူ ျားက တiကျစွာ
လiuက်နာ eစရန်လည်း eဆာင်ရွက်ရမည်။

( ဂ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းတွင် လiuaပ်
eသာ လuြခueရးကiရiယာများ လueလာက်စွာထားရှiရမည့် aြပင်
လuပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းeဆာင်သမ
ူ ျားaား ကiuယ်ခန္ဓာကာကွယ်
eရး ကiရiယာနှင့် ဝတ်စများကi
u
u aခမဲ့ ထuတ်eပးရမည်။

(ဃ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuငရ
် ာလuပ်ငန်းတွင် တာဝန်
ထမ်းeဆာင်သမ
ူ ျားaား လuပ်ငန်းခွင်လြခueရး
u
ကiရiယာ§ ကiuယ်ခန္ဓာ
ကာကွယ်eရးကiရiယာနှင့် ဝတ်စuများကiu စနစ်တကျသuးစွဲ တတ်eစ
ရန်

သင်တန်းeပးြခင်း§ eလ့ကျငသ
့် င် ကားeပးြခင်းနှင့် လia
u ပ်သလiu

ညန် ကားြခင်းများြပuရမည်။
( င)

လူနှင့်တiရ စ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာeရးကiuလည်းeကာင်း§ ပတ်ဝန်းကျင်
ကiu

လည်းeကာင်း§

eဘးaန္တရာယ်ထiခuက
i န
် uင
i ်မ

ရှ§i

မရှiနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆuင
i ်ရာ ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့နှင့် စစ်eဆးeရး aဖွ့ဲ
များ၏ စစ်eဆးြခင်း ကiu ခယူရမည်။
( စ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuငရ
် ာလuပ်ငန်းတွင် တာဝန်
ထမ်းeဆာင် မည်သ
့ မ
ူ ျားaား ကျန်းမာeရးစစ်eဆးeပးပီး ယင်းလuပင
် န်း
တွငလ
် uပ်ကuင
i ်ရန်ကျန်းမာeရးနှင့်ညီညွတ်e ကာင်း

eထာက်ခချက်

ရရှiမှ သာတာဝန် ထမ်းeဆာင်ခွင့်ြပuရမည်။ ယင်းတiu့၏ ကျန်းမာ
eရးစစ်eဆးချက်
ရှiရမည်။

မှတတ
် မ်းများကiu

စနစ်တကျထiန်းသiမး် ထား

mm
(ဆ)

aန္တရာယ်ရှiနuင
i ်eသာ ဓာတuပစ္စည်း သiu့မဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu
သie
u လှာင်ခွင့်ရရှiပါ က
သက်ဆuင
i ်ရာ မiu့နယ်

ခွင့်ြပuသည့်ae ကာင်း ကားစာ

မiတ္တူကiu

aeထွeထွauပ်ချuပ်eရးဦးစီးဌာနသiu့

eပးပiu့

ရမည်။
( ဇ)

မီးeဘးaန္တရာယ်ြဖစ်eစတတ်သည်ပ
့ စ္စညး်
eစတတ်သည့်ပစ္စည်းများကiu

aသuးြပu၍

သiu့မဟuတ်

eပါက်ကွဲ

မီးeဘးaန္တရာယ်စuးi ရiမ်

ရeသာလuပ်ငန်း လuပ်ကiuင်ပါက သက်ဆuင
i ်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏
လမ်းညန်သeဘာတူညခ
ီ ျက် ကiuတင်ရယူရမည်။
(ဈ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu ြပည်တင
ွ း် တွင် သယ်ယူ
ပiu့eဆာင်သည့်aခါ

သတ်မတ
ှ ထ
် ားeသာ

စည်းကမ်းချက်များနှင့်

aညီ ခွင့်ြပuထားeသာပမာဏကiuသာ သယ်eဆာင်ရမည်။
(ည)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu

လiuင်စင်ပါ

eနရာeဒသ

တစ်ခuခuမှ aြခားeနရာ eဒသတစ်ခuခuသu့i eြပာင်းလဲ ပီး သယ်ယူ
ပiu့eဆာင်ရန်ရှiပါက

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ ထမှ

ခွင့်ြပuချက်ရယူ

ရမည်။
( ဋ)

ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuငရ
် ာ လuပ်ငန်းလuပ်ကiuင်ရာ
တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထiခuက
i ်ပျက်စီးြခင်းမရှe
i စရန် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
သက်ဆuင
i ်eသာ uပeဒများနှင့်aညီ လiuက်နာeဆာင်ရွက်ရမည်။

mm။ လiuင်စင်ရရှiသူသည် ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuငရ
် ာ လuပ်ငန်း
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူနှင့်တiရ စ္ဆာန်တu့iကe
ui သာ်လည်းeကာင်း§ ပတ်ဝန်းကျင်ကiu
eသာ်လည်းeကာင်း ထiခuက
i ်ဆuးရးမ ြဖစ်eပ ပါက eလျာ်e ကးeပးနiuငe
် ရး
aတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ aာမခထားရှiရမည်။
mm။ လiuင်စင်ရရှiသူသည်
ဆuးမီ

ရက်eပါင်း

လiuင်စင်သက်တမ်းတiuးြမင့်eပးရန်
mm

ကiuတင်၍

သက်တမ်းမကuန်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ

ကီး ကပ်eရး aဖွဲ့သiu့ eလ ာက်ထားရမည်။

ဗဟiu

mm
mm။ ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သည် ပuဒ်မ mm aရ eလ ာက်ထားချက်ကui သတ်မတ
ှ ်
ချကမ
် ျားနှင့်aညီ စiစစ် ပီး လiuငစ
် င်သက်တမ်းတiuးြမင့်eပးရန် ခွငြ့် ပuြခင်း သiမ
u့ ဟuတ်
ြငင်းပယ်ြခင်းြပuနiuင်သည်။
aခန်း (m)
မှတပ
် uတင်လက်မှတ်
mm။ လiuင်စင်ရရှiသူသည်

မiမi၏

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ

လuပ်ငန်းတွင် aသuးြပuမည်လ
့ uပ်ငန်းနှင့် သက်ဆuင
i ်eသာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့်
ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကiu သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ
သiu့ eလ ာက် ထားရမည်။
mm။ ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သည် ပuဒ်မ mm aရ eလ ာက်ထားချက်ကui စiစစ်၍
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ညီညွတ်ပါက

သက်ဆuင
i ်ရာ

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ် ပစ္စညး် များaတွက် မှတ်ပuတင်ခ eပးသွငး် eစ ပီး စည်းကမ်းချက်
များနှင့်aတူ မှတပ
် uတင်လက်မှတ်ကui ထuတ်eပးရမည်။
mm။ မှတပ
် uတင်လက်မှတ်ရရှiသသ
ူ ည် မှတပ
် တင်
u
လက်မတ
ှ ပ
် ါ စည်းကမ်းချက် များကiu
လiuကန
် ာရမည့်aြပင် ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ က aခါaားeလျာ်စာွ ထuတြ် ပန်eသာ
aမiန့် နှင့် ညန် ကားချက်များကiuလည်း လiuက်နာရမည်။
mm။ မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ရရှiသူသည်(က)

မiမiမှတပ
် uတင်ထားeသာ စာရင်းတွငမ
် ပါရှiသည့် ဓာတuပစ္စည်းနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu aသuးြပuရန်ရှiပါက မှတ်ပတင်
u
eပးရန် ဗဟiu
ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သiu့ ထပ်မeလ ာက် ထားရမည်။

( ခ)

မiမiမှတပ
် uတင်ထားeသာ စာရင်းတွငပ
် ါရှe
i သာ်လည်း aသuးမြပuလiu
eသာ ဓာတuပစ္စည်း နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များရှiပါက aဆiuပါ စာရင်း
ကiu ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သiu့ aသieပး တင်ြပရမည်။

mm
mm။ မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ရရှiသူသည် မှတ်ပတင်
u
လက်မတ
ှ သ
် က်တမ်းကiu တiuးြမင့်
လiuပါက သက်တမ်းမကuန်ဆuးမီ ရက်eပါင်း mm ကiuတင်၍ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်
များ နှင့်aညီ ဗဟiu ကီး ကပ်eရး aဖွဲ့သiu့ eလ ာက်ထား ရမည်။
mm။ ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သည် ပuဒ်မ mm aရ eလ ာက်ထားချက်ကui သတ်မှတ်
ချက်များနှင့်aညီ စiစစ် ပီးခွင့်ြပuြခင်း သiu့မဟuတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပuနiuင်
သည်။
mm။ မှတ်ပuတင်ခွင့် ရရှထ
i ားeသာ ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များသည်
ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ထပ်မရရှiသည့် aချက်aလက်များaရ လူ§ တiရ စ္ဆာန်
နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်aား aန္တရာယ်ြဖစ်eစနiuင်သည်ဟu သiရှiရပါက ဗဟiu
ကီး ကပ်eရး aဖွဲ့သည် ထiuဓာတuပစ္စညး် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ
လuပ်ငန်းeဆာင်ရွက်မကiu တားြမစ်ရမည်။ လia
u ပ်ပါက မှတ်ပတင်
u
လက်မတ
ှ ်
ကiu ရuပ်သiမ်းြခင်း ြပuနiuင် သည်။
aခန်း(m)
aန္တရာယ်ထiန်းချuပ်ကာကွယ်ြခင်းနှင့် aန္တရာယ်ကe
ui လျာ့ပါးeစြခင်း
mm။ လiuင်စင်ရရှiသူများသည်

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ

aန္တရာယ် ကiu ထiန်းချuပ် ကာကွယ်ရန်နှင့် eလျာ့ပါးeစရန် eaာက်ပါတiu့ကui
လiuကန
် ာeစရ မည်(က)

aန္တရာယ်ကui ကiuတင်ကာကွယ်နiuင်eရးaတွက် aန္တရာယ်aဆင့်ကiu
ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ဂuဏ်သတ္တiများaရ aမျiuး
aစား ခွဲြခားြခင်း§

( ခ)

aန္တရာယ်ကင်းရှငး် မaဆင့် မှတ်တမ်းလာနှင့် aန္တရာယ်သတieပး
aမှတ်aသားတiu့ကui eဖာ်ြပြခင်း§

( ဂ)

မeတာ်တဆြဖစ်ပွားမ ကာကွယ်ရန်နှင့် eလျာ့ပါးeစရန် လuြခueရး
ကiရiယာများ§ ကiuယခ
် န္ဓာ ကာကွယ်eရးကiရiယာများထားရှiြခင်းနှင့်
စနစ်တကျ သuးစွဲတတ်eစရန် သင်တန်းများ တက်eရာက်eစြခင်း§

mm
(ဃ) ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu

သယ်ယပ
ူ u့ieဆာင်ြခင်း§

လက်ဝယ်ထားရှiြခင်း§ သie
u လှာင်ြခင်း§ သuးစွဲြခင်း§ စွန့်ပစ်ြခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် aညီ eဆာင်ရွက်ြခင်း။
( င) ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့က တားြမစ်ပiတပ
် င်ထားeသာ ဓာတuပစ္စည်း
နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ§ ယင်းတiu့ကui ထည့်သွင်းaသuးြပueသာ စက်
ကiရiယာများကiu ြပည်တွင်းသiu့ တင်သင
ွ း် မ သiu့မဟuတ် ြပည်ပသiu့
တင်ပu့iမမြပuြခင်း။

aခန်း (mm)
လiuငစ
် င် ပျက်ြပယ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်eလ ာက်ထားြခင်း
mm။

eaာက်ပါae ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်

eပ eပါက်သည့်aခါ

လiuင်စင်သည်

ပျက်ြပယ် ပီးြဖစ်သည်ဟu မှတ်ယူရမည်(က) လiuင်စင်ကui ြပန်လည်aပ်နှြခင်း§
( ခ) လiuင်စင်သက်တမ်းကuန်ဆuးချiန်aထi လiuင်စင်သက်တမ်း တiuးြမင့်eပး
ရန် eလ ာက်ထားမ မရှiြခင်း§
( ဂ) ဤuပeဒaရ လiuင်စင်ပယ်ဖျက်ခရြခင်း။
mm။

လiuင်စင်ရရှiသူသည်(က) ပuဒ်မ mm§ ပuဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပuဒ်မခွဲ (ခ) တiu့ပါ ae ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်
e ကာင့် လiuင်စင် ပျက်ြပယ်သည့်ကiစ္စတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
aညီ လiuငစ
် င် ြပန်လည် eလ ာက်ထား နiuင်ခွင့်ရှiသည်။
(ခ) ပuဒ်မ mm§ ပuဒ်မခွဲ(ဂ)aရ လiuင်စင်ပျက်ြပယ်သည့်ကiစ္စတွင် လiuင်စင်
ြပန်လည် eလ ာက်ထားခွငမ
့် ရှe
i စရ။

mm
aခန်း(mm)
စီမခန့်ခွဲeရးနည်းလမ်းaရ aeရးယူြခင်းနှင့် aယူခြခင်း
mm။

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့သည် လiuင်စင်ရရှiသူက လiuင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကuြi ဖစ်eစ§
စည်းကမ်း
လည်းeကာင်း§

မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ရရှiသူက

ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကuြi ဖစ်eစ
လiuငစ
် င်

ရရှiသူနှင့်

မှတပ
် တင်
u
ပါ

eဖာက်ဖျက်e ကာင်းeသာ်

မှတ်ပတင်
u
လက်မတ
ှ ရ
် ရှiသူတu့iက

ဤuပeဒaရ ထuတ်ြပန်eသာ နည်း uပeဒများ§ aမiန့်e ကာ်ြငာစာ§
aမiန့်§

ညန် ကားချက်နှင့်

လuပ်ထuးလuပန
် ည်းများပါ

သက်ဆuင
i ရ
် ာ

စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကuြi ဖစ်eစ eဖာက်ဖျက်e ကာင်း သiu့မဟuတ်
လiuက်နာရန်ပျက်ကွက်e ကာင်းစစ်eဆးeတွ့ရှiလ င်eသာ်လည်းeကာင်း
eaာက်ပါစီမခန့်ခွဲeရး ဆiuင်ရာ aမiန့်တစ်ရပ်ရပ်ကui ချမှတန
် uင
i ်သည်(က) ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များဆiuငရ
် ာ လuပ်ငန်းကiu ယာယီ
ရပ်ဆuင
i ်းြခင်း§
( ခ) ဒဏ်e ကးeငွ eပးeဆာင်eစ၍ လia
u ပ်ချက်များကiu ြပuြပင်eစ ပီး
ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာလuပ်ငန်းကiu ဆက်လက်
လuပ်eဆာင် ခွင့်ြပuြခင်း§
( ဂ) လiuင်စင်နှင့် မှတ်ပuတင်လက်မှတ်တu့iကui ပယ်ဖျက်ြခင်း။
mm။

ပuဒ်မ mm aရ ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့က ချမှတ်သည့် aမiန့် သiu့မဟuတ်
ဆuးြဖတ်ချက်ကui မeကျနပ်သသ
ူ ည် ယင်းaမiန့် သiu့မဟuတ် ဆuးြဖတ်ချက်
ချမှတ် သည့်eန့မှ ရက်eပါင်း mm aတွငး် ဗဟiuဦးစီးaဖွဲ့သiu့ aယူခနiuင်
သည်။

mm။

ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ သည် ပuဒမ
် mm aရ aယူခမတွင် ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့၏
aမiန့်

သiu့မဟuတ်

ဆuးြဖတ်ချက်ကui

သiu့မဟuတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပuနiuင်သည်။

aတည်ြပuြခင်း§

ြပင်ဆင်ြခင်း

mm
aခန်း (mm)
တားြမစ်ချက်များ
mm။

မည်သူမ

ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ က တားြမစ်ပiတပ
် င်ထားသည့် ဓာတuပစ္စည်း

သiမ
u့ ဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကiu ထuတလ
် uပ်ြခင်း§ ြပuြပင်eဖာ်စပ်ြခင်း§ သuးစွဲြခင်း§
လက်ဝယ်ထားရှiြခင်း§ သie
u လှာင်ြခင်း§ ြဖန့်ြဖူးြခင်း§ eရာင်းချြခင်း§ သယ်ယူ
ပiu့eဆာင်ြခင်း§ ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း သiu့မဟuတ် ြပည်ပသiu့ တင်ပu့iြခင်း မြပuရ။
mm။

မည်သူမ လiuင်စင်မရှiဘဲ

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စညး် များဆiuင်ရာ

လuပ်ငန်းကiu လuပ်ကuင
i ်ြခင်းမြပuရ။
mm။

မည်သူမ မှတပ
် တင်
u
ထားြခင်းမရှe
i သာ သiu့မဟuတ် မှတ်ပuတင်စာရင်းမှ

ပယ်ဖျက် ပီးြဖစ်eသာ သiu့မဟuတ် aရည်aeသွး စချiနစ
် ညန်းမမီeသာ ဓာတu
ပစ္စညး် သiu့မဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကiu ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းတွင် သuးစွဲြခင်း မြပuရ။
mm။

မည်သူမ

ဓာတuပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆiuင်ရာ

လuပ်ငန်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ § ကီး ကပ်eရးaဖွဲ့နှင့် စစ်eဆးeရးaဖွဲ့များ
က

စစ်eဆးြခင်းကiu

eဆာင်ရွက်ရာတွင်

တားဆီးပiတ်ပင်ြခင်း

သi့uမဟuတ်

ဟန့်တားeနှာင့်ယှက် ြခင်းမြပuရ။
aခန်း(mm)
ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
mm။

မည်သူမဆiu ပuဒ်မ mm ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကui eဖာက်ဖျက်

ကျူးလွန်e ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င် ထiuသူကui ခuနှစ်နှစ်ထက်
မပie
u သာ

eထာင်ဒဏ်ြဖစ်eစ§

ကျပ်ခuနစ်သiန်းထက်မပie
u သာ

eငွဒဏ်ြဖစ်eစ§

ဒဏ်နှစ်ရပ်လuးြဖစ်eစ ချမှတရ
် မည့်aြပင် ြပစ်မနှင့် သက်ဆuင
i ်eသာပစ္စည်းများ
ကiuလည်း ြပည်သူ့ ဘ

ာaြဖစ် သiမ်းဆည်းရမည်။

mm
mm။

မည်သူမဆiu ပuဒ်မ mm နှင့် mm တiu့ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကui

eဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်e ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထiuသူကui ငါးနှစ်
ထက်မပie
u သာ eထာင်ဒဏ်ြဖစ်eစ§ ကျပ်ငါးသiန်းထက် မပiueသာ eငွဒဏ်ြဖစ်eစ§
ဒဏ်နှစ်ရပ်လuးြဖစ်eစ ချမှတရ
် မည့်aြပင် ြပစ်မနှင့် သက်ဆuင
i ်eသာ ပစ္စညး် များ
ကiuလည်း ြပည်သူ့ဘ
mm။

မည်သူမဆiu

ာaြဖစ် သiမး် ဆည်းရမည်။
ပuဒ်မ

mm

ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကui

eဖာက်ဖျက်

ူ uန
i ှစ်နှစ်ထက်မပie
u သာ
ကျူးလွန်e ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င် ထiuသက
eထာင်ဒဏ်ြဖစ်eစ§ ကျပ်နစ
ှ သ
် iန်းထက် မပie
u သာ eငွဒဏ်ြဖစ်eစ§ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးu
ြဖစ်eစချမှတ် ရမည်။
aခန်း (mm)
aeထွeထွ
mm။

ဝန် ကီးဌာနသည် လiuငစ
် င်ခ§ လiuငစ
် င်သက်တမ်းတiuးြမင်ခ
့ § မှတပ
် တင်
u
ခ§

မှတပ
် တင်
u
သက်တမ်းတiuးြမင်ခ
့ နှင့် ဓာတ်ခစ
ဲွ စ်eဆးခများကiu သတ်မတ
ှ ရ
် မည်။
mm။

(က) ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ §

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ §

စစ်eဆးeရးaဖွ့ဲ များတွင်
မဟuတ်eသာ

ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ နှင့်

တာဝန်ထမ်းeဆာင်သည့်

aဖွ့ဲ ဝင်များသည်

ဝန် ကီးဌာနက

ဝန်ထမ်း

သတ်မတ
ှ သ
် ည့်

ချီးြမင့်eငွကui ခစား ခွငရ
့် ှiသည်။
(ခ) ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ §

ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ §

ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ နှင့်

စစ်eဆး eရးaဖွ့ဲ များ၏ ကuနက
် ျစရiတန
် င
ှ ့် ချီးြမင့်eငွများကiu ဝန် ကီး
ဌာနက ကျခရမည်။
mm။

ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ ၏

ရuးလuပင
် န်းများကiu

eဆာင်ရက
ွ န
် uင
i ရ
် န်

လia
u ပ်eသာ

ဝန်ထမ်းများကiu ဝန် ကီးဌာနက ဖွ့ဲ စည်းတာဝန်eပးaပ်ရမည်။
mm။

ဓာတuပစ္စညး် သiမ
u့ ဟuတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (က) မူလဓာတ်ခွဲခန်း၏

စစ်eဆးeတွ့ရှiချက်

aစီရင်ခစာaeပ

သတ် မ ှ တ ် ရက် aတွ င ်း aယူခ eလ ာက် ထားြခင်း မြပuပါက မူလ

mm
ဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ်eဆးeတွ့ရှiချက် aစီရင်ခစာသည် a ပီးသတ်
သက်eသခချက် ြဖစ်eစရမည်။
(ခ) မူလဓာတ်ခခ
ဲွ န်း၏ စစ်eဆးeတွ့ရှiချက်aစီရင်ခစာaeပ သတ်မတ
ှ ်
ရက်aတွငး်

aယူခeလ ာက်ထားခဲပ
့ ါက

aယူခဓာတ်ခခ
ဲွ န်း၏

စစ်eဆးeတွ့ရှiချက် aစီရင်ခစာသည် a ပီးသတ် သက်eသခချက်
ြဖစ်eစရမည်။
mm။

ပuဒ်မ mm ပါ ြပစ်မကiu ရဲaeရးယူပuင
i ်ခွင့်ရှe
i သာ ြပစ်မaြဖစ် သတ်မတ
ှ ်

သည်။
mm။

လiuင်စင်ရရှiသူသည် ဓာတuပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များကiu ြပည်တွင်းသiu့

တင်သွင်းြခင်း သiu့မဟuတ် ြပည်ပသiu့တင်ပu့iြခင်း ြပuလuပ်လiuပါက ဗဟiu ကီး ကပ်eရး
aဖွဲ့၏ eထာက်ခချက်ကui ရယူ၍ သက်ဆuင
i ်ရာသiu့ eလ ာက်ထားရမည်။
mm။

ဤuပeဒaရ တရားစွဆ
ဲ uရ
i ာတွင် ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ ၏ ကiuတင်ခင
ွ ြ့် ပuမiန့်ရယူ

ရမည်။
mm။

ဤuပeဒပါ

ြပ ာန်းချက်များကiu

aeကာင်aထည်eဖာ်

eဆာင်ရွက်

ရာတွင်(က) ဝန် ကီးဌာနသည် လia
u ပ်ပါကနည်းuပeဒ§ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း
များကiuြပည်eထာင်စa
u စiuးရaဖွဲ့၏သeဘာတူညီချက်ြဖင့် ထuတ်ြပန်
နiuင်သည်။
( ခ) ဝန် ကီးဌာန§ ဗဟiuဦးစီးaဖွ့ဲ နင
ှ ့် ဗဟiu ကီး ကပ်eရးaဖွ့ဲ တသ
u့i ည် လia
u ပ်ပါက
aမiန့e
် ကာ်ြငာစာ§ aမiန့§် ညန် ကားချကန
် င
ှ ့် လuပထ
် းလu
u ပန
် ည်းများကiu
ထuတြ် ပန်နiuင်သည်။
ြပည်eထာင်စuသမ္မတ

ြမန်မာနiuင်ငeတာ်
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