ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန
ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရးဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများ
မာတိကာ
၁။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့်အဓိပာ္ပ ယ် ဖ ြပချက်

၁

၂။

အခန်း(၂)

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီနှင့်

၂

ြပည်နယ်တိင်း၊ ခရိင်၊ မို ့နယ်မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်
စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ
အန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့များ၏
တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ
၃။

အခန်း(၃)

ထတ်လပ်မလပ်ငန်းလပ်ကိင်ြခင်း

၃

၄။

အခန်း(၄)

ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း၊ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း

၅

၅။

အခန်း(၅)

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း

၈

၆။

အခန်း(၆)

သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်လီလက်ကားြဖန် ့ြဖူး

၁၀

ရာင်းချြခင်း။
၇။

အခန်း(၇)

သိ လှင်ထိန်းသိမ်းြခင်း

၁၂

၈။

အခန်း(၈)

သ တသနြပုလပ်ြခင်း

၁၃

၉။

အခန်း(၉)

လက်ဝယ်ထား ပီးအသးြပုြခင်း

၁၄

၁၀။

အခန်း(၁၀)

စစ် ဆးြခင်း

၁၆

၁၁။

အခန်း(၁၁)

စစမ်းစစ် ဆးြခင်း၊ရှာ ဖွြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊သက် သခ

၁၈

ပစ္စညး် သိမ်းဆည်းြခင်း၊ဝရမ်းကပ်ြခင်းနှင့် ချိပ်ပိတ်ြခင်း
၁၂။

အခန်း(၁၂)

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်း

၁၉

၁၃။

အခန်း(၁၃)

အ ရးယူြခင်း

၂၀

၁၄။

အခန်း(၁၄)

အ ထွ ထွ

၂၀

၁၅။

ပစများ

၂၄ မှ ၉၂

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ၊် ၃/၂၀၀၄
ရန်ကန် မို ့၊ ၁၃၆၆ ခနှစ်၊ ပထမဝါဆိလြပည့် န ့
(၂၀၀၄ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၁ ရက်)
ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနသည် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ
ဆိင်ရာ ဥပ ဒ ပဒ်မ၃၀၊ ပဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင် ခွင့်ကိကျင့်သး၍
အစိးရအဖွဲ ့ ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အာက်ပါနည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နင
ှ အ
့် ဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပ ဒများကိ ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး်

ကီး ကပ် ရးဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများ

ဟ ခ တွင် စရမည်။
၂။

ဤနည်းဥပ ဒများတွင်

စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ
သက် ရာက်

ပါရှိ သာ

စကားရပ်များသည်

ဆးဝါးများဆိင်ရာ

စရမည်။ထိ ့ြပင်

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

ဥပ ဒတွငပ
် ါရှိသည့်အတိင်း

အာက်ပါစကားရပ်များသည်

အဓိပာ္ပ ယ်

ဖ ြပပါအတိင်း

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စ ရမည်(က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများ

ဆိင်ရာ ဥပ ဒကိဆိသည်။
(ခ)

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး်
ဲ စ သာ

ဆိသည်မာှ

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

စိတ်ကိ ြပာင်းလ

ဆးဝါးများ ဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆၊ပဒ်မခွဲ(ခ) နှင့် ပဒ်မ ၃၀၊

ပဒ်မခွဲ(ခ)တိ ့အရ

မူးယစ် ဆးဝါးက

ြဖစ် စ

စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးကိြဖစ် စ ထတ်လပ်ရာ၌ အသးြပုနိင် သာ ဓာတပစ္စည်း ြဖစ်သည်ဟ
ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန က အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်
ဓာတပစ္စညး် ကိ ဆိသည်။
(ဂ)

မူးယစ်ဗဟိအဖွဲ ့ ဆိသည်မာှ

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ

ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများဆိင်ရာ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄ နှင့် ပဒ်မ ၅ တိ ့အရ ဖွဲ ့စည်း သာ
မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီး
ကာကွယ် ရးဗဟိအဖွဲ ့ကိဆိသည်။

(ဃ) ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ ဆိသည်မှာ ဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းထား
သည့် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါး များထတ်လပ်ရာ

တွင် အသးြပုနိင် သာ ထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်းများ ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ ကိ
ဆိ သည်။
(င)

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့

ဆိသည်မှာ

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ

တရားမဝင် သာ

လမ်း ကာင်းသိ ့ ြပာင်းလဲ၍ အသးြပုြခင်းရှိမရှိကိလည်း ကာင်း မူးယစ် ဆး
ဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ ထတ်လပ် ရာတွင် အလွဲအသးြပု
ြခင်း ရှိမရှိ ကိလည်း ကာင်း စစ် ဆး ရး အတွက် ဤနည်းဥပ ဒများအရ
ထိနး် ချုပ်ဓာတ ပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီက ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ထား
သည့် အဖွဲ ့ ကိဆိသည်။
အခန်း ( ၂ )
ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီနင
ှ ့် ြပည်နယ်၊တိင်း၊ခရိင်၊ မို ့နယ်
မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအန္တရာယ်
တားဆီးကာကွယ် ရး အဖွဲ ့များ၏ တာဝန်နင
ှ ့် လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျား
၃။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး်

ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသည်

အာက်ပါလပ်ငန်း

ကိစမ
္စ ျားအတွက် စိစစ် ပီး ထာက်ခချက် ထတ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ထာက်ခချက် ထတ် ပးရန်
ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင် သည်(က) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊
(ခ)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ အသးြပု၍ ကန်ပစ္စညး် ထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊

(ဂ)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း

ကိြပည်ပမှ

တင်သွင်းြခင်း

ြပည်ပသိ ့

တင်ပိ ့

ြခင်းလပ်ငန်း၊
(ဃ) ြပည်တွင်းတွင်ထတ်လပ် သာ သိ ့မဟတ် ြပည်ပမှတင်သွင်း သာ ထိန်းချုပ်
ဓာတ ပစ္စည်းကိ ြပည်တွင်းတွင်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊
(င)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ ြပည်ပနိင်ငတစ်ခမှ တစ်ခသိ ့ ြမန်မာနိင်ငမှ တစ်ဆင့်
ြဖတ်သန်း၍ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊

(စ)
၄။

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သ တသနြပုလပ်ြခင်း၊

ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများအန္တရာယ်

တားဆီး ကာကွယ် ရးအဖွဲ ့များသည် ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါလပ်ငန်း

ကိစမ
္စ ျား အတွက် စိစစ် ပီးခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရန် ြငင်း
ပယ်ြခင်းြပု နိင်သည်(က) ြပည်နယ်၊တိင်း တစ်ခမှ တစ်ခသိ ့ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ြခင်း၊

၅။

(ခ)

သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

(ဂ)

သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်ကားြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း၊

ခရိင်မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီး

ကာကွယ် ရးအဖွဲ ့သည် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်လီြဖန် ့ြဖူး ရာင်း
ချြခင်းနှင့်လက်ဝယ်ထား ပီး အသးြပုြခင်းအတွက် စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်းသိ ့မဟတ်
ခွင်ြ့ ပုချက်ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။
၆။

ြပည်နယ်၊ တိင်းနှင့်ခရိင် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများ

အန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့များသည်(က) နည်းဥပ ဒ ၄ နှင့် ၅ တိ ့ပါ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ မိမိတိ ့အဖွဲ ့ဝင်များထဲမှ သင့် လျာ်သူ
အနည်းဆး ၃ ဦးမှ ၅ ဦးအထိ ပါဝင် သာ ခွင်ြ့ ပုချက် ထတ် ပးရန် စိစစ်
ရးအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်း ပီး လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မတ
ှ ် ပးနိင်သည်။
(ခ)

နည်းဥပ ဒ ၄ နှင့် ၅ တိ ့အရ ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်း ြပုစ
ပီးထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ ၃ လ တစ် ကိမ်တင်ြပ
ရမည်။

၇။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသည် ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ထတ်လပ်မ

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ြခင်း၊ ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိအသးြပု၍ ကန်ပစ္စညး် ထတ်လပ်မလပ်ငန်း
လပ်ကိင်ြခင်း၊ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊ သိ လှာင်
ြခင်း၊ သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်လီလက်ကား ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း
နှင့်လက်ဝယ်ထား၍ အသးြပုြခင်းတိ ့အတွက် ကီး ကပ်ကွပ်ကဲရာတွင် လိအပ်ပါကသက်ဆိင်ရာ
အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အ စည်းများနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၈။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါး အြဖစ်

ထတ်လပ်ရာတွင်အလွဲအသးြပု ကာင်း သသယြဖစ်ဖွယရ
် ာ တွ ့ရှပ
ိ ါက ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ခရိင်၊
မို ့နယ်မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါး များအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်
ရးအဖွဲ ့များသည် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့လည်း ကာင်း၊ ထိန်းချုပ်
ဓာတ ပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသည် မူးယစ်ဗဟိအဖွဲ ့သိ ့ လည်း ကာင်း
သတင်း ပးပိ ့ရ မည်။
အခန်း ( ၃ )

ဆာလျင်စာွ

ထတ်လပ်မလပ်ငန်း လပ်ကင်
ိ ြခင်း
၉။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ထတ်လပ်မ လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ထိန်းချုပ်ဓာတ ပစ္စည်းကိ

အသးြပု၍ ကန်ပစ္စည်း ထတ်လပ်မလပ်ငန်း လပ်ကိင်လိသူသည် ထာက်ခချက်ရရှိရန်ပစ ( ၁ )
ြဖင့် ထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ ဦးစွာ လ ာက်ထားရမည်။
၁၀။

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသည်

ထားချက်ကိ

စိစစ် ပီးခွင့်ြပုပါက

ထိနး် ချုပ်

ဓာတပစ္စည်းကိ

နည်းဥပ ဒ

၉

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စညး် ထတ်လပ်မလပ်ငန်း
အသးြပု၍ကန်ပစ္စည်း

အရ လ ာက်
သိ ့မဟတ်

ထတ်လပ်မလပ်ငန်းအတွက်

ထာက်ခချက်ကိ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ပစ ( ၂ )ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။
၁၁။

နည်းဥပ ဒ ၁၀ အရ ထတ် ပး သာ

ဥပ ဒများနှင့်

အညီ

သက်ဆိင်ရာ

ထာက်ခချက်ကိ ရရှိသူသည် တည်ဆဲ

အစိးရဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်းများ၏

စက်မလက်မ

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်၊ မှတ်ပတင်လက်မှတ် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်ကိ ရယူ ပီးမှ ထတ်
လပ်မ လပ်ငန်းကိလပ်ကိင်ရမည်။
၁၂။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ထတ်လပ်မလပ်ငန်း သိ ့မဟတ်

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကိ

အသးြပု၍ ကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်မ လပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ရရှိသူသည်(က) ထတ်လပ်မလပ်ငန်းအတွက် လိအပ် သာ ထိန်းချုပ်ကန် ကမ်းဓာတပစ္စည်းများ၊
အြခားကန် ကမ်းဓာတပစ္စည်းများနှင့် သဘာဝကန် ကမ်းပစ္စည်းများ၏ အမျိုး
အစား၊ ပသ

န်၊ အရည်အ သွးနှင့် အ လးချိန် တိ ့ကိ ဖ ြပ ပီး နာင်လာမည့်

၁ နှစ်အတွက်လိအပ်ချက်ကိ ပစ(၃) ြဖင့် ြပက္ခဒိန်နှစ် မကန်ဆးမီ ၃ လ
ကိုတင်၍ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပရမည်။
(ခ)

ထတ်လပ်မလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

လစဉ်

မှတ်တမ်းများကိ

ပစ(၄)

ြဖင့်

ြပုစထား ရှိရမည်။
(ဂ)

လစဉ်မှတ်တမ်းများကိ

၃

လ

တစ် ကိမ်စစည်း၍

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး်

ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ ပစ(၅) ြဖင့် တင်ြပအစီရင်ခ ပီး မိတ္တူကိ ြပည်နယ်၊
တိင်း၊ ခရိင်၊ မို ့နယ် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ
အန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရး အဖွဲ ့သိ ့ ပးပိ ့ရ မည်။
(ဃ) ပစ (၃)၊(၄)၊(၅) နှင့် အြခားလိအပ် သာ စာရွက်စာတမ်း၊ အ ထာက်အထား
များ၊ စာရင်းဇယားများကိ အနည်းဆး ၂ နှစ် အထိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
(င)

ထတ်လပ်မလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက် များကိ
လိက်နာရမည်။

(စ)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း
ဆးဝါးများ
ြပာင်းလဲ၍

ကိ

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ

ြပာင်းလဲ စ သာ

ကိထတ်လပ်ရာတွင်တရားမဝင် သာ
အသးြပုြခင်းမရှိ စရန်

ကာင်းသသယြဖစ်ဖွယ်ရာ

လမ်း ကာင်းသိ ့

အထူးဂရြပုရမည်။

တွ ့ရှိပါကထိနး် ချုပ်ဓာတ

ယင်းသိ ့ြပုလပ်
ပစ္စညး် ကီး ကပ်

ရး ကာ်မတီသိ ့ ဆာလျင်စွာ သတင်းပိ ့ရမည်။
(ဆ) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီက

တာဝန် ပး စလတ်

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များက တာင်းခ သာ

သည့်

စာရင်းဇယားများကိ

ပးအပ်ရမည့်အြပင် ထတ်လပ်မ လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ် ဆးမကိ လည်း
ခယူရမည်။
(ဇ)

ထတ်လပ်မလပ်ငန်းလပ်ကိင်ရာတွင် အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် ပျက်စးီ ြခင်း၊
ပျာက်ဆးြခင်း၊ လိအပ်သည်ထက်ပိ၍

လျာ့နည်းြခင်းြဖစ်ပါ က ထိန်းချုပ်

ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီနင
ှ ့် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်၊
မို ့နယ်

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများအန္တရာယ်

တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့များသိ ့ ချက်ချင်း သတင်းပိ ့ရမည်။
(ဈ)

ထတ်လပ်မလပ်ငန်းကိ
ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့

ရပ်စဲဖျက်သိမ်းလိလ င်

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး်

ကိုတင်အ ကာင်း ကား ပီး

ထိ ကာ်မတီ၏

ကီး ကပ်မြဖင့်ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများကိ စီမခန် ့ခွဲရမည်။
၁၃။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး်

ထတ်လပ်မလပ်ငန်း

သိ ့မဟတ်

ထိနး် ချုပ်

ဓာတပစ္စည်း

ကိအသးြပု၍ ကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်မလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ရရှိသူသည် သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန
အဖွဲ ့အစည်း၏ စက်မလက်မလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်၊ မှတ်ပတင် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်
သက်တမ်းကန်ဆး ပီး နာက်

လပ်ငန်းကိဆက်လက်လပ်ကိင်လိလ င်

ပးရန် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာနအဖွဲ ့အစည်းသိ ့

ထိသက်တမ်းတိးြမင့်

လ ာက်ထားြခင်းမြပုမီ ထာက်ခချက်ရရှိရန်

သက်တမ်းမကန်ဆးမီ အနည်းဆး ရက် ပါင်း(၆၀) ကိုတင်၍ ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ်
ရး ကာ်မတီသိ ့ အာက်ပါ စာရွက် စာတမ်းများပူးတွဲ ပီး လ ာက်ထားရမည်။
(က) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီက ထတ် ပးခဲ့သည့် ထာက်ခချက်
ပစ (၂) နှင့် မိတ္တူ၊
(ခ)

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း၏ စက်မလက်မလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်
လိင်စင် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်မိတ္တူ၊

၁၄။

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၁၃ အရ လ ာက်ထား

ချက် ကိစိစစ် ပီး ခွင့်ြပုပါက ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ထတ်လပ်မလပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ထိနး် ချုပ်

ဓာတပစ္စည်းကိအသးြပု၍ ကန်ပစ္စညး် ထတ်လပ်မ လပ်ငန်းအတွက် သက်တမ်းတိးြမင့်ရန်
ထာက် ခချက် ကိ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ထတ် ပးရမည်။
၁၅။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ထတ်လပ်မ လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကိ

အသးြပု၍ ကန်ပစ္စညး် ထတ်လပ်မလပ်ငန်း လပ်ကိင်လိသူသည် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ
သယ်ယူပိ ့ ဆာင် လိပါက ဤနည်းဥပ ဒများ၏ အခန်း(၅) ပါ ြပဌာန်း ချက်များအရ သာ်
လည်း ကာင်း သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်လီ လက်ကား ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချလိပါ က ဤနည်း
ဥပ ဒများ၏ အခန်း(၆)ပါ

ြပဌာန်းချက်များအရ

သာ်လည်း ကာင်း ခွင့်ြပုချက်ရယူ ပီး

ဆာင် ရွက်ရမည်။
အခန်း ( ၄ )
ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်း။
၁၆။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ

ြပည်ပမှ

တင်သွင်းလိသူသည်

ပစ(၆)

ြဖင့် သာ်လည်း

ကာင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့လိသူသည် ပစ(၇) ြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိ ့ြခင်း
ြပုလပ်လိ သည့် အခါတိင်း ထာက်ခချက် ရရှိရန် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မ
တီသိ ့ ဦးစွာ လ ာက်ထားရမည်။
၁၇။

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၁၆ အရ လ ာက်ထား

ချက်ကိစိစစ် ပီး ခွင့်ြပုပါက ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်းအတွက် စည်းကမ်း
ချက်များသတ်မှတ်၍ ပစ (၈)ြဖင့် ထာက်ခချက် ထတ် ပးရမည်။
၁၈။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း လပ်ငန်းလပ်

ကိင်ရန် နည်းဥပ ဒ ၁၇ အရ ထတ် ပး သာ ထာက်ခချက်ကိ ရရှိသူသည် တည်ဆဲဥပ ဒများ
နှင့်အညီ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၏ ြပည်ပမှတင်သင
ွ ်းခွင့်၊ ြပည်ပသိ ့
တင် ပိ ့ခွင့် လိင်စင် သိ ့မဟတ် ပါမစ် ရယူ ပီးမှ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိ ့ြခင်း ြပုရမည်။
၁၉။

ြပည်ပမှတင်သွင်းခွင့်၊ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ခွင့်ရရှသ
ိ ူသည် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း တင်သွင်း

ြခင်း၊ တင်ပိ ့ြခင်း ြပုရာတွင် အာက်ပါအချက်အလက်များကိ ဖာ်ြပလျက် ကန်အမှာစာ၊ ကန်
တင်စာရင်း၊ကန်ပိ ့လာ၊သ ဘာ ကန်တင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အြခားလိအပ် သာ စာရွက်
စာတမ်း အ ထာက် အထားမိတ္တူများ ကိ ပူးတွဲ ပီး ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့
တင်ပိ ့ြခင်းမြပုမီ

ကိုတင်၍ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း

ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့

ဆာလျင်စွာ

တင်ြပရမည်။
(က) တင်သွင်းသူ၊တင်ပိ ့သူ၏ အမည်၊ နရပ်လိပ်စာနှင့် တင်သွင်း၊ တင်ပိ ့သည့်နိင်င၊
(ခ)

ကန်ပစ္စည်းမှာယူသူ
လိပစ
် ာ၊

ဖာ်ြပနိင်ပါက ကန်ပစ္စည်းမှာယူသူ၏ အမည်၊

နရပ်

(ဂ)

တင်သွင်း၊ တင်ပိ ့သည့် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စညး် အမျိုးအမည်၊ တဆိပ၊် အမှတ်
အသား၊ အ လးချိန၊် ပမာဏ နှင့် အ ရအတွက်၊

(ဃ) ကန်ပစ္စညး် ထပ်ပိးပ၊ အ ရအတွက်၊
(င)

တင်ပိ ့မည့်၊ ဆိက် ရာက်မည့် န ့ရက်၊ အ ကာက်ခန
ွ ဆ
် ပ
ိ ်ကမ်း(Custom Port)
အ ကာက်ခွန် လဆိပ်(Custom Aerodrome) နှင့် နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး
စခန်းအမည် (Border Point of Entry Exit) ခရီးစဉ် အစအဆး၊ ကန်ပစ္စည်း
ရာက်ရှိ မည့် နရာ၊

(စ)

တစ်ဆင့် တင်သွင်းမည့်၊တင်ပိ ့မည့် တစ် ထာက်ရပ်နားမည့် ြပည်ပနိင်င အမည်၊
န ့ရက်၊ ဆိပ်ကမ်း၊ လဆိပ၊် နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစခန်း၊

(ဆ) နည်းဥပ ဒ ၁၇ နှင့် ၁၈ တိ ့အရ ထတ် ပးသည့် ထာက်ခချက်၊ လိင်စင်၊ ပါမစ်၊
န ့ရက် နှင့်အမှတ၊်
(ဇ)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မည့် သ ဘာ၊

မာ် တာ်ယာဉ်၊

လယာဉ်၊ ရထား၊
(ဈ)
၂၀။

တင်သွင်း၊ တင်ပိ ့သည့်အ ကိမ်။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ ြပည်ပမှတင်သွင်းခွင်၊့ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ခွင့် ရရှိသူ သည်(က) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ တင်သွင်း၊တင်ပိ ့သည့်အခါ(၁)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများကိ လြခုစွာထပ်ပိး ပီး တဆိပ်အမှတ် အသား
ကိ ကပ်ထားရမည်။

(၂)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများနှင့်အတူ နည်းဥပ ဒ ၁၇ နှင့် ၁၈ တိ ့အရ
ထတ် ပး သာ ထာက်ခချက်၊ လိင်စင် သိ ့မဟတ် ပါ မစ် မိတ္တူ တစ်
စာင်စီ တစ်ပါ တည်းပါရှိရမည်။

(၃)

ြပည်တွင်းြပည်ပမှ အခွင့်အာဏာရှိသူ သိ ့မဟတ် တာဝန်ရှသ
ိ ူ၏ စစ် ဆး
မ ကိ ခယူရမည်။

(၄)

နည်းဥပ ဒ ၁၉ ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်

ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ရန် ရှိပါက

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ သိ ့ ဆာလျင်စွာ တင်ြပရ
မည်။
(၅)

လမ်းခရီးတွင် အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် ပျက်စီးြခင်း၊ ပျာက်ဆးြခင်း၊
လိအပ်သည်ထက်ပိ၍ လျာ့နည်းြခင်းြဖစ်ပါက ထိန်းချုပ်ဓာတ ပစ္စည်း
ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ ချက်ချင်း သတင်းပိ ့ရမည်။

(ခ)

နည်းဥပ ဒ ၁၇ ပါ

အချက်အလက် ဖာ်ြပချက်များ နှင့် စာရွကစ
် ာတမ်း

အ ထာက် အထားများကိအနည်းဆး ၂ နှစ်အထိ ထိနး် သိမး် ထားရှိ ရမည်။
၂၁။

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများကိ ြပည်ပမှတင်သွင်းသူသည်(က) အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသိ ့ သွင်းကန် ကညာလာ ဖွင့်လှစ်ရန် အာက်ပါ စာရွက်
စာတမ်းများကိ ပူးတွဲ၍ တင်ြပရမည်(၁)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ၏
ယင်း ကာ်မတီသိ ့တင်ြပသည့်

ထာက်ခချက်

သ ဘာမတင်မီ

နှင့်

ကိုတင်စစ်

ဆးချက်လက်မှတ် (Pre-Shipment Inspection Certificate) နှင့်
အ ရာင်း အဝယ် ပဋိညာဉ်/သ ဘာတူညီချက်၊
(၂)

သွငး် ကန် လိင်စင်/ပါမစ်၊

(၃)

သက်ဆင်
ိ ရာဌာန၊အဖွဲ ့အစည်း၏ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ် ဆးချက်၊

(၄)

ကန်ပိ ့လာ {Bill of Lading (B/L)}

(၅)

ကန်ပစ္စည်းထပ်ပိးစာရင်း {Packing List(P/L)}

(၆)

ကန်တန်ဘိး ငွ ပး ချမ အ ထာက်အထား

(၇)

ကန်တန်ဘိးစာရင်း၊

(၈)

ထတ်လပ်သည့်ပင်ရင်းနိင်င

သက် သခလက်မှတ်(Country

of

Origin)
(ခ)

ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်းမြပုမီ နည်းဥပ ဒ ၁၉ နှင့်အညီလိအပ် သာ စာရွက်
စာတမ်းအ ထာက်အထားများကိ ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ
သိ ့ ဆာလျင် စွာတင်ြပရမည်။

(ဂ)

ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ နည်းဥပ ဒ ၂၄ အရ
ထိနး် ချုပ်
ြဖစ်ရမည့်အြပင်

ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ၏
စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ကစစ် ဆး ပီး

ခွင့်ြပုချက်ရရှိ ပီး

ခွင်ြ့ ပုမှသာ

ြပည်တွင်း

တွင်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၂။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့သူသည်(က) အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသိ ့ ပိ ့ကန် ကညာလာ ဖွင့်လှစ်ရန်

အာက်ပါ စာရွက်

စာတမ်းများကိ ပူးတွဲ၍ တင်ြပရမည်(၁)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ ၏ ထာက်ခချက်၊

(၂)

ပိ ့ကန်လိင်စင်/ ပါမစ်၊

(၃)

သက်ဆင်
ိ ရာဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း၏ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ် ဆးချက်၊

(၄)

အ ရာင်းအဝယ်ပဋိညာဉ်/ သ ဘာတူညီချက်၊

(၅)

ကန်တန်ဘိး ငွ ပး ချမ အ ထာက်အထား၊

(၆)

နိင်ငတကာမှ

အသိအမှတ်ြပုထား သာ

သ ဘာမတင်မီ

ကိုတင်

စစ် ဆး ချက်လက်မှတ်၊
(၇)

သ ဘာတင် ညန် ကားလာ (Shipping Instruction) ( ရ ကာင်း
ကန်စည်တင်ပိ ့ြခင်းအတွက်သာ)

(၈)

ကန်တန်ဖိးစာရင်း၊

(၉)

ကန်ပစ္စည်းထပ်ပိးစာရင်း {Packing List(P/L)}

(၁၀) ကန်လက်ခစာရင်း ( Booking Notes)<
(၁၁) ထတ်လပ်သည့်ပင်ရင်းနိင်င

သက် သခလက်မှတ်(Country

of

Origin)၊
(ခ)

ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်းမြပုမီ
စာရွက်စာတမ်း

နည်းဥပ ဒ

၁၉

အ ထာက်အထားများကိ

နှင့်အညီ

လိအပ် သာ

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး်

ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ သိ ့ ဆာလျင်စွာတင်ြပရမည်။
၂၃။

ထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်းကိြပည်ပမှတင်သွင်းသူ၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့သူသည် ြပည်တွင်းတွင်

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်းအတွက် ဤနည်းဥပ ဒများ၏ အခန်း (၅) ပါြပဌာန်းချက်များအရ
သာ်လည်း ကာင်း၊ သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်လီလက်ကား ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်းအတွက်
အခန်း (၆) ပါြပဌာန်းချက်များအရ

သာ်လည်း

ကာင်း၊ သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းြခင်းအတွက်

အခန်း (၇) ပါြပဌာန်းချက်များအရ

သာ်လည်း ကာင်း၊ လိအပ် သာ ခွင်ြ့ ပုချက်ကိရယူ၍

ဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း ( ၅ )
သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ြခင်း
၂၄။

(က)

အာက်ပါလပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခခအတွက်

ြပည်တွင်းတွင်သယ်ယူ

ပိ ့ ဆာင်

လိသူသည် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သည့်အခါတိင်း ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန် ထိန်း ချုပ်
ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ ပစ (၉) ြဖင့် လ ာက်ထား ရမည်(၁)

ြပည်တွငး် တွင်

ထတ်လပ်သည့်

သိ ့မဟတ်

ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့်

ထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်းကိ ြပည်တွင်းတွင်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊
(၂)

ြပည်ပနိင်ငတစ်ခမှတစ်ခသိ ့ ြမန်မာနိင်ငမှတဆင့် ြဖတ်သန်း၍ ထိနး် ချုပ်
ဓာတပစ္စည်းကိ သယ် ဆာင်ြခင်း၊

(ခ)

ထိနး် ချုပ် ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ
လ ာက်ထားချက်ကိစိစစ် ပီး ခွင့်ြပုပါက စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ပစ
(၁၀)ြဖင့် ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရမည်။

၂၅။

(က) ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ြပည်နယ်၊ တိင်း တစ်ခမှတစ်ခသိ ့ ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ
သယ်ယူပိ ့ ဆာင်လိသူသည် ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်၊ တိင်း
မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ

ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီး

ကာကွယ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ ပစ (၁၁) ြဖင့် လ ာက်ထားရမည်။
(ခ)

ြပည်နယ်၊ တိင်း မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများ

အန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ လ ာက်
ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုပါက စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ပစ(၁၂)
ြဖင့်ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရမည်။
၂၆။

ြပည်တွငး် တွင် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ခွင့်ရရှိသူသည်(က) ထိနး် ချုပ် ဓာတပစ္စည်းကိ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သည့်အခါ(၁)

နည်းဥပ ဒ ၂၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ) သိ ့မဟတ်၊ နည်းဥပ ဒ ၂၅ ၊ နည်းဥပ
ဒခွဲ(ခ) အရ ထတ် ပး သာ ခွင့်ြပုချက် တစ်ပါတည်း ပါရှိရမည်။

(၂)

ြပည်ပမှတင်သွင်းပါက
ကညာလာ

သွင်းကန်လိင်စင်၊

သိ ့မဟတ်

ထတ်လပ်သည့်စက်ရ၏

ပါမစ်နှင့်

သွင်းကန်

ြပည်တွင်းတွင်ထတ်လပ်ြခင်းြဖစ်ပါက
ထာက်ခချက်နှင့်

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်

စစ် ဆးချက်တိ ့ တစ်ပါတည်းပါရှိရမည်။
(၃)

ထိန်းချုပ်

ဓာတပစ္စည်းကိ

ခွင့်ြပုချက်ပါ

စည်းကမ်းချက်များနှင့်

အညီခွင့်ြပုထား သာ နရာ ဒသသိ ့သာ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရမည်။
(၄)

ခွင်ြ့ ပုချက်ပါ

နရာ ဒသတစ်ခခမှ

ြပာင်းလဲ ပီး

အြခား နရာ ဒသ

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရန်ရှိပါက

သည့်သက်ဆိင်ရာ

ထိနး် ချုပ်

တစ်ခခသိ ့

ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပး

ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ

သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်၊ တိင်း မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ
စ သာ ဆးဝါးများအန္တရာယ်

ြပာင်းလဲ

တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့၏

ခွင်ြ့ ပုချက်ကိ ြပန်လည်ယူရမည်။
(၅)

လမ်းခရီးတွင်အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့်ပျက်စီးြခင်း၊

ပျာက်ဆး ြခင်း၊

လိအပ်သည်ထက်ပိ၍ လျာ့နည်းြခင်းြဖစ်ပါက ထိနး် ချုပ် ဓာတပစ္စည်း
ကီး ကပ်

ရး ကာ်မတီနှင့်သက်ဆိင်ရာ

ြပည်နယ်၊

တိင်း၊ခရိင်၊

မို ့နယ်မးူ ယစ်

ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများ

အန္တရာယ်တားဆီး ကာကွယ် ရးအဖွဲ ့များသိ ့ ချက်ချင်းသတင်းပိ ့ရမည်။
(၆)

တရာမဝင် သာ

လမ်း ကာင်းသိ ့ ြပာင်းလဲ၍

မို ့နယ်မူးယစ်

ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ ထတ်လပ်ရာ တွင်
အသးြပုြခင်း မရှိ စရန်အထူး ဂရြပုရမည်။
(၇)
(ခ)

ခွင်ြ့ ပုချက်ပါ စည်းကမ်းများကိ လိက်နာရမည်။

နည်းဥပ ဒ ၂၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ) သိ ့မဟတ် နည်းဥပ ဒ ၂၅၊ နည်းဥပ ဒခွဲ
(ခ)အရ

ထတ် ပး သာ

ခွင့်ြပုချက်နှင့်

အ ထာက်အထား

စာရွက်စာတမ်းများကိအနည်းဆး ၂ နှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
အခန်း (၆)
သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်လီ လက်ကား ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း
၂၇။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်ကားြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချ လိသူသည်
ခွင်ြ့ ပုချက်ရရှိရန် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ခရိင်၊ မို ့နယ် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်
စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ အန္တရာယ်တားဆီး ကာကွယ် ရးအဖွဲ ့ သိ ့ ပစ
(၁၃) ြဖင့် လ ာက်ထားရမည်။

၂၈။

ြပည်နယ်၊ တိင်း မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ အန္တရာယ်
တားဆီး ကာကွယ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၂၇ အရ
စိစစ် ပီးခွင့်ြပုပါက

စည်းကမ်းချက်များ

သတ်မှတ်၍

လ ာက်ထား ချက်ကိ
ပစ

(၁၄)ြဖင့်

ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရမည်။
၂၉။

(က) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်ကားြဖန် ့ြဖူး ရာင်း ချရန်
ခွင့်ြပု ချက်ရရှိသူသည် ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းကန်ဆး ပီး နာက် ဆက်လက်၍
သိ လှာင်ထားရှိ ပီး

လက်ကားြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချလိပါက

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန်
အနည်းဆး ရက် ပါင်း
မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

ခွင့်ြပုချက်

သက်တမ်းမကန်ဆးမီ

(၆၀) ကိုတင်၍ သက်ဆင်
ိ ရာ ြပည်နယ် ၊ တိင်း
စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများအန္တရာယ်

တားဆီးကာကွယ် ရး အဖွဲ ့သိ ့ ပစ (၁၅)ြဖင့် လ ာက်ထားရမည်။
(ခ)

ြပည်နယ် ၊ တိင်း မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါး

များအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရး အဖွဲ ့ သည် နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ

လ ာက်ထားချက်ကိ

စိစစ် ပီး

ခွင့်ြပုပါက

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်း

တိးြမင့် ပးရမည်။
၃၀။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ သိ လှာင်ထားရှိ ပီးလက်လီြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချ လိသူ သည်

ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန်သက်ဆိင်ရာ
ဆးဝါးများ

အန္တရာယ်

မို ့နယ်

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

တားဆီးကာကွယ် ရး

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ

စိတ်ကိ

အဖွဲ ့၏

ြပာင်းလဲ စ သာ

ထာက်ခချက်ရယူ ပီး

ခရိင်

ဆးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရး

အဖွဲ ့သိ ့ ပစ (၁၆) ြဖင့် လ ာက် ထားရမည်။
၃၁။

သက်ဆင်
ိ ရာ ခရိင် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအန္တရာယ်

တားဆီးကာကွယ် ရး အဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၃၀ အရ

လ ာက်ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး

ခွင့်ြပုပါက စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ပစ (၁၇) ြဖင့် ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရမည်။
၃၂။

(က) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ

သိ လှာင်ထားရှိ ပီးလက်လီြဖန် ့ြဖူး

ရန်ခွင့်ြပုချက်ရရှိသူသည်

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်း

ဆက်လက်၍ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချလိပါက

ရာင်းချ

ကန်ဆး ပီး နာက်

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်း

တိးြမင့် ပး

ရန်ခွင့်ြပုချက် သက်တမ်းမကန်ဆးမီ အနည်းဆး ရက် ပါင်း (၃၀) ကိုတင်၍
သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ်မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

ဆးဝါးများအန္တရာယ်

စိတ်ကိ

တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့၏

ခရိင် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ

ြပာင်းလဲ

စ သာ

ြပာင်းလဲ

စ သာ

ထာက်ခချက်ရယူ ပီး
ဆးဝါးများအန္တရာယ်

တားဆီးကာကွယ် ရး အဖွဲ ့သိ ့ ပစ (၁၈)ြဖင့် လ ာက်ထားရမည်။
(ခ)

သက်ဆိင်ရာ ခရိင် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ
အန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒခွဲ(က) အရ

လ ာက်

ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုပါက ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်း တိးြမင့် ပးရမည်။
၃၃။

နည်းဥပ ဒ ၂၈ နှင့် ၃၁ တိ ့အရ ထတ် ပး သာ ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းသည် ခွင့်ြပုချက်

ထတ် ပးသည့် န ့ရက်မှစ၍ ၁ နှစ် ြဖစ်သည်။
၃၄။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ

သိ လှာင်ထားရှိ ပီးလက်လီ၊

လက်ကား

ြဖန် ့ြဖူး

ရာင်းချခွင့်ရရှိ သူ သည်(က) နည်းဥပ ဒ

၂၈

သိ ့မဟတ်

၃၁

အရ

ထတ် ပး သာ

ခွင့်ြပုချက်ကိ

ထိန်းချုပ်ဓာတ ပစ္စည်း ရာင်းချမည့် နရာ ဆိင်၌ ချိတ်ဆွဲထားရမည်။
(ခ)

သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်လီ လက်ကားြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
လစဉ်မှတ်တမ်းများကိ ပစ (၁၉) ြဖင့် ြပုစထားရှိရမည်။

(ဂ)

လစဉ်မှတ်တမ်းများကိ ၃လ တစ် ကိမ် စစည်း၍ ထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်း
ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ သိ ့ ပစ (၅) ြဖင့် တင်ြပအစီရင်ခ ပီး မိတ္တူကိ ြပည်နယ်။
တိင်း၊ ခရိင် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ

ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများ

အန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ် ရး အဖွဲ ့များသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဃ) လစဉ်မှတ်တမ်းများ၊ ၃ လတစ် ကိမ် အစီရင်ခစာများ၊ ြပစာ ဘာက်ချာများ ၊
စာရင်းဇယားများကိ အနည်းဆး ၂ နှစ်ထိသိမ်းဆည်း ထားရမည်။
(င)

ထိနး် ချုပ် ဓာတပစ္စညး် ကိ တရားမဝင် သာ လမ်း ကာင်းသိ ့
မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ြပာင်းလဲ၍

ဆးဝါးများထတ်လပ်ရာ၌

အသးြပုြခင်း မရှိ စရန် အထူးဂရြပုရမည်။
(စ)

သိ လှာင်ထားရှိ ပီး
တစ်ခခ ကာင့်

လက်လီလက်ကားြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချရာတွင်

ပျက်စီးြခင်း၊

လျာ့နည်းြခင်းြဖစ်ပါ က

ပျာက်ဆးြခင်း၊

ထိန်းချုပ်

အ ကာင်း

လိအပ်သည်ထက်

ပိမိ၍

ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီနှင့်

သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ
သာ

ဆးဝါးများအန္တရာယ်

တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့များသိ ့ ချက်ချင်း

သတင်းပိ ့ရမည်။
(ဆ) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ ဝယ်ယူသူက တရားမဝင် သာ လမ်း ကာင်း သိ ့
ြပာင်းလဲ၍ အသးြပုဖွယ်ရာရှိ ကာင်း သသယ ြဖစ်ဖွယ်ရာ

တွ ့ရှိ ပါ က

သက်ဆိင်ရာ မူးယစ် ဆးဝါး တားဆီး နှိမ်နင်း ရး အဖွဲ ့များသိ ့ ြဖစ် စ ၊
ရဲစခန်းသိ ့ြဖစ် စ ချက်ချင်း သတင်းပိ ့ရမည်။
(ဇ)

ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်။
အခန်း (၇)
သိ လှာင် ထိနး် သိမး် ြခင်း

၃၅။

ထိနး် ချုပ် ဓာတပစ္စညး် သိ လှင်ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်လိ သူသည်

ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်၊တိင်း၊
စ သာ

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ

ဆးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့ သိ ့ ပစ(၂၀) ြဖင့်

ြပာင်း လဲ
လ ာက်ထား

ရမည်။
၃၆။

ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ အန္တရာယ်

တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၃၅ အရ လ ာက်ထားချက် ကိ စိစစ် ပီးခွင့်ြပုပါက
စည်းကမ်းများသတ်မှတ်၍ ပစ ၂၁ ြဖင့် ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရမည်။

၃၇။

နည်းဥပ ဒ

၃၆

အရ

ထတ် ပး သာ

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းသည်

ခွင့်ြပုချက်

ထတ် ပးသည့် န ့ရက်မှစ၍ ၃ နှစြ် ဖစ်သည်။
၃၈။

(က) ထိနး် ချုပ်

ဓာတပစ္စည်း

သိ လှင်ထိန်းသိမ်းခွင့်

ရရှိသူသည်

ခွင်ြ့ ပုချက်

သက်တမ်းကန်ဆး ပီး နာက် ဆက်လက်၍ သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်း
ကိ

လပ်ကိင်လိပါက

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်း

တိးြမင့် ပးရန်

ခွင့်ြပုချက်

သက်တမ်း မကန်ဆးမီ အနည်းဆးရက် ပါင်း ၆၀ ကိုတင်၍ သက်ဆိင်ရာ
ြပည်နယ်။ တိင်း၊ မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ
အန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ် ရး အဖွဲ ့ သိ ့ ပစ (၁၅)ြဖင့် လ ာက်ထားရမည်။
(ခ)

ြပည်နယ်။ တိင်း၊

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ

ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါး

များအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒခွဲ(က) အရ လ ာက်
ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုပါက ခွင့်ြပုချက် သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရမည်။

၃၉။

ထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်း သိ လှင်ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့် ရရှိ သူသည်(က) နည်းဥပ ဒ

၃၆

အရ

ထတ် ပး သာ

ခွင့်ြပုချက်ကိ

ထိန်းချုပ်

ဓာတပစ္စည်း သိ လှင်ထိန်းသိမ်းထားသည့် နရာ အ ဆာက် အအ၊
ဂိ ဒါင်တွင် ချိတ်ဆွဲ ထား ရမည်။
(ခ)

ထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်း သိ လှငထ
် ိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
လစဉ်မှတ်တမ်းကိ ပစ (၂၂) ြဖင့် ြပုစထားရှိရမည်။

(ဂ)

လစဉ်မှတ်တမ်းများကိ ၃ လတစ် ကိမ် စစည်း၍ ထိနး် ချုပ် ဓာတပစ္စည်း
ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ ပစ (၅) ြဖင့်တင်ြပ အစီရင်ခ ပီး မိတ္တူကိ
ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင် မို ့နယ် မူးယစ်

ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ

ြပာင်းလဲ

စ သာ ဆးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့များသိ ့ ပးပိ ့
ရမည်။
(ဃ) လစဉ်မှတ်တမ်းများ၊ ၃ လတစ် ကိမ်အစီရင်ခစာများ၊ ြပစာ၊ ဘာက်ချာ
များ၊ စာရင်းဇယားများကိ အနည်းဆး ၂ နှစအ
် ထိ ထိန်းသိမ်းထား
ရှိရမည်။
(င)

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ
ြပာင်းလဲ၍

တရားမဝင် သာ

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

စိတ်ကိ

လမ်း ကာင်းသိ ့
ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများကိ

ထတ်လပ်ရာတွင်

အသးြပုြခင်း

မရှိ စရန်အထူး

ဂရြပုရမည်။
(စ)

သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းရာတွင်

အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့်

ပျာက်ဆးြခင်း၊ လိအပ်သည်ထက်ပိ၍

ပျက်စးီ ြခင်း၊

လျာ့နည်းြခင်းြဖစ်ပါက ထိနး်

ချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ နှင့် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်၊
တိင်း၊

ခရိင်၊

မို ့နယ်

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့များသိ ့

ချက်ချင်း

သတင်းပိ ့ရမည်။
(ဆ) ခွင်ြ့ ပုချက်ပါ စည်းကမ်းများကိ လိက်နာရမည်။
အခန်း (၈)
သ တသန ြပုလပ်ြခင်း
၄၀။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ သ တသန ြပုလပ်လိသူသည် ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန် ထိနး် ချုပ်

ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ ပစ (၂၃) ြဖင့် လ ာက်ထားရမည်။
၄၁။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၄၀ အရ လ ာက်ထား

ချက်ကိ စိစစ် ပီး ခွင့်ြပုပါက စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ပစ (၂၄) ြဖင့် ခွင့်ြပုချက်
ထတ် ပးရမည်။
၄၂။

နည်းဥပ ဒ ၄၁ အရ ထတ် ပး သာ ခွင့်ြပုချက် သက်တမ်းသည် ခွင့်ြပုချက် သက်တမ်း

ထတ် ပးသည့် န ့ရက်မှ စတင်၍ ၁ နှစ် ြဖစ်သည်။
၄၃။

(က) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ

သ တသန

ြပုလပ်ခွင့်ရရှိသူသည်

ခွင့်ြပုချက်

သက်တမ်း ကန်ဆး ပီး နာက် ဆက်လက်၍ သ တသနြပုလပ်လိပါက ခွင့်ြပု
ချက်သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်း မကန်ဆးမီ အနည်းဆး
ရက် ပါင်း ၆၀ ကိုတင်၍ ထိန်းချုပ်ဓာတ ပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ ပစ
(၂၅)ြဖင့် လ ာက်ထားရမည်။
(ခ)

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး

ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ

လ ာက်ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး ခွင်ြ့ ပုပါက ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်း တိးြမင့်
ပးရမည်။
၄၄။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ သ တသန ြပုလပ်ခွင့်ရရှိသူသည်(က) နည်းဥပ ဒ ၄၁ အရ ထတ် ပး သာ ခွင့်ြပုချက်ကိ သ တသနြပုလပ် သည့်
နရာတွင် ချိတဆ
် ဲွ ထားရမည်။

(ခ)

သ တသန ြပုလပ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လစဉ် မှတတ
် မ်းများကိ ပစ (၂၆) ြဖင့်
ြပုစ ထားရှိရမည်။

(ဂ)

လစဉ်မှတ်တမ်းများကိ ၃လ တစ် ကိမစ
် စည်း၍ ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ်
ရး ကာ်မတီ သိ ့ ပစ (၅) ြဖင့် တင်ြပအစီရင်ခ ပီး မိတ္တူကိ ြပည်နယ်၊ တိင်း၊
ခရိင်၊ မို ့နယ် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ

စ သာ

ဆးဝါး များ

အန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့များသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဃ) သ တသနြပုလပ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လစဉ်မှတ်တမ်းများ၊ အစီရင် ခစာများ၊
စာရင်းဇယားများကိ စနစ်တကျြပုစ၍ အနည်းဆး ၂ နှစ် ထိန်းသိမး် ထား
ရမည်။
(င)

သ တသန ြပုလပ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၏ စစ် ဆး မကိ ခယူ
ရမည်။

(စ)

သ တသနြပုလပ်ရာတွင် အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် ပျက်စီးြခင်း၊ ပျာက်ဆး
ြခင်း၊

လိအပ်သည်ထက်

ပစ္စည်း ကီး ကပ်

ပိမိ၍

လျာ့နည်းြခင်းြဖစ်ပါက

ထိန်းချုပ်ဓာတ

ရး ကာ်မတီ၊သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်၊ မို ့နယ်

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီး

ကာကွယ် ရး အဖွဲ ့များ သိ ့ ချက်ချင်း သတင်း ပးပိ ့ရမည်။
(ဆ) သ တသန ြပုလပ်၍ရရှိ သာ ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စည်းများကိ ထိန်းချုပ် ဓာတ
ပစ္စည်းများ ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ၏

ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ

စီမ

ဆာင်ရွက်

ရမည်။
(ဇ)

ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်။
အခန်း (၉)
လက်ဝယ်ထား ပီး အသးြပုြခင်း

၄၅။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ အခန်း (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ နှင့် (၈) တိ ့ပါ လပ်ငန်း ကိစ္စ

တစ်ခခအတွက် မဟတ်ဘဲ နည်းဥပ ဒ ၆၂ တွငခ
် ွငြ့် ပုထားသည်မှ တစ်ပါး အြခားအိမ်သး၊
လူသး၊

လပ်ငန်းသးအတွက်

အတွက် သာ်လည်း ကာင်း၊

သာ်လည်း ကာင်း၊
လက်ဝယ်ထား ပီး

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်း

အသးြပုလိသူသည်

သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ
တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့၏

ထာက်ခချက်ရယူ ပီး

ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန်

ဆးဝါး များ အန္တရာယ်

သက်ဆိင်ရာခရိင်၊မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ

စ သာ

ဆးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ ပစ (၂၇)

ြဖင့် လ ာက် ထားရမည်။
၄၆။

သက်ဆင်
ိ ရာ ခရိင် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါး များ

အန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၄၅ အရ လ ာက်ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး
ခွင့်ြပုပါက စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ပစ (၂၈) ြဖင့် ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရမည်။
၄၇။

နည်းဥပ ဒ

၄၆

အရ

ထတ် ပး သာ

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းသည်

ခွင့်ြပုချက်

ထတ် ပးသည့် န ့ရက်မှ စ၍ ၁ နှစြ် ဖစ်သည်။
၄၈။

(က) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ လက်ဝယ်ထား ပီး အသးြပုခွင့် ရရှိသူသည် ခွင့်ြပုချက်
သက်တမ်း

ကန်ဆး ပီး နာက်

လက်ဝယ်ထား ပီး

အသးြပုလိပါက

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ

ဆက်လက်၍

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်း

တိးြမင့် ပးရန်

ခွင့်ြပုချက်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ အနည်းဆး ရက် ပါင်း ၃၀

ကိုတင်၍

သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါး
များ

အန္တရာယ်

တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့

ခရိင်မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ

၏ ထာက်ခချက်

စ သာ

ရယူ ပီး

ဆးဝါးများ အန္တရာယ်

တားဆီး ကာကွယ် ရးအဖွဲ ့ သိ ့ ပစ (၂၉) ြဖင့် လ ာက်ထားရမည်။
(ခ)

သက်ဆိင်ရာ ခရိင် မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ
အန္တရာယ်

တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ ့ သည်

လ ာက်ထားချက်ကိ

စိစစ် ပီး

ခွင့်ြပုပါက

နည်းဥပ ဒခွဲ
ခွင့်ြပုချက်

(က)

အရ

သက်တမ်း

တိးြမင့် ပးရမည်။
၄၉။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ လက်ဝယ်ထား ပီး အသးြပုခွင့် ရရှိသူသည်(က) နည်းဥပ ဒ ၄၆ အရ ထတ် ပး သာ ခွင့်ြပုချက်ကိထိန်းချုပ် ဓာတ ပစ္စည်းကိ
လက်ဝယ်ထား ပီး အသးြပုသည့် နရာတွင် ချိတ်ဆွဲထား ရမည်။
(ခ)

လက်ဝယ်ထား ပီး အသးြပုြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လစဉ်မှတ်တမ်းများကိ ပစ
(၃၀) ြဖင့် ြပုစထားရှိရမည်။

(ဂ)

လစဉ်မှတ်တမ်းများကိ

၃

လ

ပစ္စည်း ကီး ကပ်

ရး

သက်ဆိင်ရာ

ြပည်နယ်၊တိင်း၊

တစ် ကိမ်

စစည်း၍

ထိန်းချုပ်ဓာတ

ကာ်မတီသိ ့ ပစ (၅) ြဖင့်တင်ြပအစီရင်ခ ပီး မိတ္တူကိ

စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ
ရးအဖွဲ ့များသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။

ခရိင်၊ မို ့နယ်

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

ဆးဝါးများအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်

(ဃ) လစဉ်မှတ်တမ်းများ၊ ၃ လတစ် ကိမ် အစီရင်ခစာများ၊ ြပစာ၊ ဘာက်ချာများ၊
စာရင်းဇယားများကိ အနည်းဆး ၂ နှစ် အထိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
(င)

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများကိ တရားမဝင် သာ လမ်း ကာင်းသိ ့ ြပာင်း လဲ၍
မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများကိ ထတ်လပ်ရာတွင်
အသးြပုြခင်း မရှိ စရန် အထူးဂရြပုရမည်။

(စ)

ခွင့်ြပုချက်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်။
အခန်း (၁၁)
စစ် ဆးြခင်း

၅၀။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရး

ကာ်မတီသည်ထိန်းချုပ်ဓာတ ပစ္စည်းကိ တရား

မဝင် သာလမ်း ကာင်းသိ ့ ြပာင်းလဲ၍ အသးြပုြခင်းရှိမရှိ ကိလည်း ကာင်း၊ မူးယစ် ဆးဝါး
နှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများကိထတ်လပ်ရာတွင် အလွဲအသး ြပုြခင်းရှိမရှိကိ

လည်း ကာင်းစစ် ဆး ရးအတွက်

သက်ဆိင်ရာ

ဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်းများ

နှင့်ညိနင်း၍

က မ်းကျင်သူများပါဝင် သာ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များကိ ဖွဲ ့စည်း တာဝန် ပး အပ်ရမည်။
၅၁။

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များသည်

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

လပ်ငန်းကိစ္စများကိ စစ် ဆး ပီး ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး

အာက်ပါ

ကာ်မတီသိ ့ စစ် ဆး

တွ ့ရှိချက် အစီရင်ခစာကိ တင်ြပရမည်(က) ထိနး် ချုပ် ဓာတပစ္စည်း ထတ်လပ်ြခင်း၊
(ခ)

ထိနး် ချုပ် ဓာတပစ္စည်း ကိ အသးြပု၍ ကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်း၊

(ဂ)

ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊

(ဃ) ြပည်ပနိင်ငတစ်ခမှ တစ်ခသိ ့ ြမန်မာနိင်ငမှ တစ်ဆင့် ြဖတ်သန်း၍ သယ်ယူပိ ့
ဆာင်ြခင်း၊
(င)

ြပည်တွင်းတွင် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊

(စ)

သိ လှာင်ထားရှိ ပီး လက်လီ လက်ကား ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း၊

(ဆ) သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

၅၂။

(ဇ)

သ တသန ြပုလပ်ြခင်း

(ဈ)

လက်ဝယ်ထား ပီး အသးြပုြခင်း၊

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များသည် ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၅၁ ပါ

လပ်ငန်း၊ ကိစ္စများကိ စစ် ဆးသည့်အခါ မူးယစ် ဆးဝါး နှင့် စိတ်ကိ ြပာင်း လဲ စ သာ
ဆးဝါးများထတ်လပ်ရာတွင် အလွဲအသးြပု ကာင်း သသယ ြဖစ်ဖွယ် ရာ ရှိမရှိ အာက်ပါ
တိ ့ကိ အဓိကထား၍ စစ် ဆးရမည်-

(က) ခွင်ြ့ ပုထား သာ

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း

ကိလည်း ကာင်း

ထိန်းချုပ်

ဓာတပစ္စညး် ြဖင့် ထတ်လပ်ရန် ရည်ရွယ် သာ ကန်ပစ္စည်းကိလည်း

ကာင်း

ထတ်လပ်ြခင်း ဟတ် မဟတ်၊
(ခ)

ထတ်လပ်၍ရရှိ သာ ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများ၊ ထွက်ရှိ သာ ကန်ပစ္စည်းများ
၏ အ လးချိန၊် ပမာဏ၊ အ ရအတွက်နင
ှ ့် ကိက်ညီမ ရှိမရှိ၊

(ဂ)

ထာက်ခချက်၊ ခွင်ြ့ ပုချက်ရရှိ သာ ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် များ တင်သွင်းြခင်း၊
တင်ပိ ့ြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချ ြခင်း၊ သ တသနြပုြခင်း၊
လက်ဝယ်ထား ပီးအသးြပုြခင်း ဟတ်မဟတ်၊

(ဃ) ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်းြဖစ်ပါက သွင်းကန်
သိ ့မဟတ်

ကညာလာ

ပိ ့ကန် ကညာလာပါ ကန်ပစ္စည်းအ ရအတွက၊် အ လးချိန်နှင့်

အမျိုးအစား မှန်ကန်မရှိမရှိ၊
(င)

လက်လီလက်ကားြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချသည့်ထိန်းချုပ်ဓာတ

ပစ္စည်းများနှင့်

ယင်းစာရင်း များ မှန်ကန်မ ရှိမရှိ၊
(စ)

ထပ်ပိးြခင်းနှင့် တဆိပ်ကပ်ြခင်းများသည် မူရင်း ထတ်လပ်သူ၏ အထပ်အပိး
နှင့်တဆိပ်များမှန်ကန်မ ရှိမရှိ၊

(ဆ) ခွင့်ြပုချက်မရရှိသူအား ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချမ၊ လဲ ြပာင်း ပးမရှိမရှိ၊
(ဇ)

သိ လှာင်ထိန်းသိမ်းထားသည့် ပစ္စည်းများြဖစ်ပါက သိ လှာင်ပစနစ် ကျနမ
ရှိမရှိ၊ စာရင်းများမှန်ကန်မရှိ မရှိ၊

(ဈ)

လစဉ် အစီရင်ခစာနှင့် ၃ လတစ် ကိမ် အစီရင်ခစာများ၊ စာရင်းဇယား များ၊
မှန်ကန်မရှိမရှိ၊

၅၃။

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များသည်

လွတ်လပ် သာ

ကန်သွယ် ရးဇန်နှင့်

အ ကာက်ခွန်

မဲ့ဆိပ်ကမ်း များ၊ လဆိပ်များ၊ နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစခန်းများ အပါအဝင် မည်သည့်

နရာ

တွငမ
် ဆိ ထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်းများကိ ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်း၊ ြမန်မာ
နိင်ငမှ တဆင့် ြဖတ်သန်း ပးပိ ့ြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၅၂ အရစစ် ဆး ရမည့်
အချက် များအြပင် တရားမဝင် သာ လမ်း ကာင်းသိ ့ ြပာင်းလဲ၍ အသးြပု ကာင်း သသယ
ြဖစ်ဖွယ် ရှိ မရှိ အာက်ပါတိ ့ ကိ အဓိကထား၍ စစ် ဆးရမည်(က) လိအပ် သာ

လိင်စင်၊ပါမစ်၊သွင်းကန် ကညာလာ၊

ကန်ပိ ့လာ၊ ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး

ပိ ့ကန် ကညာလာ၊

ကာ်မတီ၏

ထာက်ခ ချက်၊

ခွင့်ြပုချက် စသည့် စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများ ြပည်စ
့ မ ရှိမရှိ၊

(ခ)

တင်သွင်း၊ တင်ပိ ့သည့်ပဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ ့အစည်း၏အမည်၊

နရပ်လိပ်စာ မှန်ကန်

မရှိမရှိ၊
(ဂ)

တင်သွင်း၊ တင်ပိ ့သည့်နိင်င၊

မို ့နှင့်ဆိပ်ကမ်းများ၊

လဆိပ်များ၊ နယ်စပ်

ကန်သွယ် ရးစခန်းများတိ ့၏ အမည်မှန်ကန်မရှိမရှိ၊
(ဃ) တစ်ဆင့် သိ ့မဟတ် ကားခ ြဖတ်သန်းသည့်နိင်င (ရှိလ င်) မို ့နှင့် ဆိပ်ကမ်းများ၊
လဆိပ်များ၊ နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစခန်းများတိ ့၏ အမည်မှန်ကန်မရှိမရှိ၊
(င)

တင်သွင်း တင်ပိ ့သည့် န ့ရက်နှင့် တစ်ဆင့်သိ ့မဟတ် ကားခ ြဖတ်သန်း သည့်
နိင်င (ရှိလ င်) တွင်

ရာက်ရှိသည့်၊ ထွက်ခွာသည့်၊ ြပန်လည် တင်ပိ ့သည့်

န ့ရက် မှန်ကန် မ ရှိမရှိ၊
(စ)

တစ်ဆင့်(သိ ့မဟတ်) ကားခ ြဖတ်သန်းသည့် နိင်င (ရှိလ င်) မှ ြပန်လည်ထပ်ပိး
ြခင်း၊ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း ရှိမရှိ၊

(ဆ) တင်သွင်း၊တင်ပိ ့သည့်

ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်

ယာဉ်အမည်၊

ယာဉ်မှတ်ပ

တင်ထားသည့် နိင်ငအမည်၊ ခရီးစဉ်အမှတ် မှန်ကန်မ ရှိ မရှိ၊
(ဇ)

ထပ်ပိးပနှင့် တဆိပ်အမှတ်အသား မှန်ကန်မရှိမရှိ၊ ြပာင်းလဲမရှိမရှိ၊

(ဈ)

တင်သွင်း၊ တင်ပိ ့ြခင်းသည် သာမန်ထက် ပိမိထူးြခားြခင်း ရှိမရှိ၊ သမားရိးကျ
တင်သွင်း၊တင်ပိ ့ြခင်း ဟတ်မဟတ်၊ တစ် ကိမ်တစ်ခါ တင်သွင်း၊ တင်ပိ ့ြခင်း
ဟတ်မဟတ်၊

(ည) တင်သွင်း

တင်ပိ ့သူ

ကိယ်တိင်၊

ပွစ
ဲ ား

သိ ့မဟတ်

ကိယ်စားလှယြ် ဖင့်

တင်သွင်းြခင်း၊တင်ပိ ့ြခင်းဟတ်မဟတ်၊

၅၄။

(ဋ)

တင်သွင်းသည့် ကန်ပစ္စည်းများအတွက် ငွ ပး ချမ နည်းလမ်း မှန်ကန်မရှိမရှိ၊

(ဌ)

တင်သွင်းသည့်၊ တင်ပိ ့သည့်နည်းလမ်း မှန်ကန်မ ရှိမရှိ၊

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များသည် နည်းဥပ ဒ ၅၁ ပါ လပ်ငန်းကိစ္စများကိ စစ် ဆးရာတွင်

လပ်ငန်းကိစ္စများကိ ခွငြ့် ပုချက်မရှိဘဲ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်

ကာင်းကိ လည်း ကာင်း ခွင့်ြပု

ချက်ြဖင့် လပ် ကိင် ဆာင်ရွက် သာလပ်ငန်း ကိစမ
္စ ျားတွင် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများ ပျက်စီး
ြခင်း၊ ပျာက်ဆးြခင်း၊ လိအပ်သည် ထက်ပိ၍ လျာ့နည်းြခင်းြဖစ် ကာင်း ကိလည်း ကာင်း၊
တရားမဝင်လမ်း ကာင်းသိ ့
စစ် ဆး

တွ ့ရှိချက်ကိ

ြပာင်းလဲ၍ အသးြပု ကာင်းကိ လည်း ကာင်း
ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး

တွ ့ရှိပါက

ကာ်မတီသိ ့ ဆာလျင်စာွ

တင်ြပရမည်။
အခန်း (၁၁)
စစမ်းစစ် ဆးြခင်း၊ ရှာ ဖွြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ သက် သခပစ္စညး် သိမး် ဆည်းြခင်း၊

ဝရမ်းကပ်ြခင်းနှင့် ချိပပ
် တ
ိ ြ် ခင်း
၅၅။

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များသည် နည်းဥပ ဒ ၅၁ ပါလပ်ငန်းကိစ္စများကိ စစ် ဆး ရာတွင်

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒပါ ြပစ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း
စစ် ဆး တွ ့ရှိပါက(က) ဤနည်းဥပ ဒများနှင့် မဆန် ့ကျင်လ င် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းကိ ြပစ်မ ဆိင်ရာ
ကျင်ထ
့ း ဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ဆာင်ရွကရ
် မည်၊
(ခ)

ရှာ ဖွြခင်း၊

ဖမ်းဆီးြခင်း၊

ြခင်းနှင့်ချိပ်ပိတ်ြခင်းတိ ့ကိ

သက် သခပစ္စညး် သိမ်းဆည်းြခင်း၊
မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်စိတ်ကိ

ဝရမ်းကပ်

ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒ များ၏ အခန်း(၄)ပါ

ြပဌာန်းချက်များ

နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၆။

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များသည်

နှင့်စပ်လျဉ်း၍

ရှာ ဖွသမ
ိ ်းဆည်းရမိ သာ

အာက်ပါအချက်အလက်များကိ

ဖာ်ြပ ပီး

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း
ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း

ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ သိ ့ ချက်ချင်းတင်ြပရမည်(က) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းအမျိုးအမည်၊

တဆိပ်အမှတ်အသား၊

ထပ်ပိးပ၊

အထပ်အ ရအတွက်၊ တစ်ယူနစ်အ လးချိန်ပမာဏ၊ စစ ပါင်း အ လး ချိန်၊
(ခ)

ထတ်လပ်သည့် ပင်ရင်းနိင်င၊

(ဂ)

ရှာ ဖွသမ
ိ ်းဆည်းြခင်းခရသည့် ြပစ်မကျူးလွန်သူအမည်၊

(ဃ) ရှာ ဖွသမ
ိ ်းဆည်းသည့် န ့ရက်နှင့် နရာ ဒသ၊
(င)

တရားမဝင်အသးြပုသည့် ကိစ္စ၊

(စ)

တရားမဝင် သာလမ်း ကာင်းသိ ့ ြပာင်းလဲ ပီး အလွဲအသးြပုသည့် နည်းလမ်း
နှင့်တရားမဝင် ထတ်လပ်မ (ရှိလ င်) အကျိုးအ ကာင်း ဖ ြပချက်၊

(ဆ) ြမန်မာနိင်ငမှတစ်ဆင့်

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း

သိ ့မဟတ်

ြမန်မာနိင်ငတွင်

ြဖတ်သန်း၍ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း(ြဖစ်လ င်) တင်သွင်းသည့်နိင်င၊ ဆိပ်ကမ်း၊
လဆိပ်၊ နယ်စပ်ကန်သယ
ွ ် ရး စခန်းနှင့် တင်သွင်းသူ၊ တင်ပိ ့သူအမည်၊
(ဇ)

ရှာ ဖွသမ
ိ ်းဆည်းရမိ သာ၊ ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စည်းနှင့်အတူ သိမ်းဆည်း ရမိ သာ
မူးယစ် ဆးဝါး နှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ
အ လးချိန်၊ ပမာဏ၊
အခန်း ( ၁၂ )
ဓာတ်ခဲွ စမ်းသပ် စစ် ဆးြခင်း

ဆးဝါးအမျိုး အမည်၊

၅၇။

ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆ (ခ) အရ ြပစ်မြဖင့် သက် သခပစ္စည်းအြဖစ် သိမ်းဆည်း သာ ထိန်းချုပ်

ဓာတပစ္စညး် ကိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ် ဆးရန် ထပ်ပိးြခင်း၊ ချိပ်ပိတ်ြခင်း၊ အမှတ်အသား တဆိပ်
ြဖင့်ပိတ်ြခင်း၊ ပးပိ ့ြခင်း၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်း၊ ြပန် ကားြခင်း၊ သက် သခတင်ြပြခင်း
တိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူးယစ် ဆးဝါး နှင့် စိတ်ကိ

ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများဆိင်ရာ

နည်းဥပ ဒများ၏ အခန်း(၇) ပါြပဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၈။

(က) စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ကြဖစ် စ၊
ြဖစ် စနည်းဥပ ဒ

၅၁

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းကိ
ရဲတပ်ဖွဲ ့က

သက်ဆိင်ရာ
ပါ

လ ို ့ဝှက်သ ကတ
ဌာနသိ ့ြဖစ် စ၊

နမူနာကိ

အဖွဲ ့အစည်းက

လပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခခနှင့်

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်

ထတ်ြပန်ထားသည့်

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း

အစိးရဌာန၊

ညန် ကား

လိအပ်ပါက
ချက်နှင့်

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်

သတ်မှတ်ချိပပ
် ိတ်၍

ြမန်မာနိင်င

အညီစစ် ဆးမည့်
ထတ်

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်

နိင်ငတကာအသိအမှတ်ြပုထား သာ

စပ်လျဉ်း၍

ပး

ရန်

စစ် ဆး ရး

စစ် ဆး ရးဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်းသိ ့ြဖစ် စ ပးပိ ့၍ စစ် ဆးနိင်သည်။
(ခ)

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ် ဆးသည့်ဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိ သူသည်
ပးပိ ့လာသည့်

ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းနမူနာကိ

နှာင့် နှး

ကန် ့ ကာ

ြခင်းမရှိ စဘဲ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ် ဆး ပီး၊ ဓာတ်ခစ
ဲွ မ်းသပ် စစ် ဆးချက်ကိ
တာင်းခ သာဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းနှင့် လပ်ငန်းရှင်သိ ့ ပးပိ ့ ပီး ထိနး် ချုပ်ဓာတ
ပစ္စည်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီ သိ ့ မိတ္တူ ပးပိ ့ရ မည်။ ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊
ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း

ကိစြ္စ ဖစ်လ င်

ကန်သယ
ွ ် ရး

ညန် ကားမဦးစီးဌာနနှင့်

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနများသိ ့လည်း မိတ္တူ ပးပိ ့ရမည်။ ထိဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်
ဆးချက်များကိ မှတ်တမ်းစာအပ်တွင် ရးမှတ်ထား ရမည်။
(ဂ)

သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်းရှင်သည်

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ

ကန်ကျ

စရိတ်ကိကျခရမည်။
အခန်း ( ၁၃ )
အ ရးယူြခင်း
၅၉။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ ဤနည်းဥပ ဒများအရ ထတ် ပး သာ ခွင့်ြပုချက် မရှိဘဲ

လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း ြပုပါက ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆၊
ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ အ ရးယူရမည်။
၆၀။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင် ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

သ တသနြပုလပ်ြခင်းနှင့် လက်ဝယ်ထား ပီး အသးြပုြခင်းတိ ့ကိ လည်း ကာင်း၊ ခွင့်ြပုချက်

မရှိဘဲ ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ အသးြပု၍ ကန်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ြခင်းကိလည်း ကာင်း၊
ဥပ ဒအရ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ အသးြပုြခင်းြဖစ်သည် ဟ မှတယ
် ူ၍ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆၊ ပဒ်မခွဲ (ခ)
အရ အ ရးယူမည်။
၆၁။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကိ ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ ခွင်ြ့ ပုချက်မရှဘ
ိ ဲ ြပည်ပမှတင်

သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊ ြပည်ပနိင်င တစ်ခမှတစ်ခသိ ့ ြမန်မာ နိင်ငမှ တစ်ဆင့်
ြဖတ်သန်း၍သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်းတိ ့ကိ

ဥပ ဒအရ

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်

ြခင်းြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူ၍ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရအ ရး ယူမည်။
အခန်း (၁၄)
အ ထွ ထွ
၆၂။

အာက်ပါ

ထတ်လပ်ထားသည့်

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် များ၊

ယင်းတိ ့နှင့်

ြပုြပင် ဖာ်စပ် ရာ နှာ၊

ဆးဝါးများ၊ ြဒပ် ပါင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤနည်းဥပ ဒများ အရ

ထာက်ခချက် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်ရယူရန်မလိ။ သိ ့ရာတွင် မူးယစ် ဆးဝါး နှင့် စိတ်ကိ
ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများထတ်လပ်ရာတွင်

အသးြပုပါက

မူးယစ် ဆး

ဝါးနှင့်

စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများဆိင်ရာဥပ ဒအရ အ ရးယူြခင်း ခရ မည်(က) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်
ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဖာ်စပ်ထတ်လပ်ထား ပီး ဆးကသရာ၌
အသးြပု သာ ဆးဝါးများ၊
(ခ)

အလွယ်တကူဓာတ်ခွဲ

ထတ်လပ်၍

ြပန်လည်အသးမြပုနိင်သည့်

ထိန်းချုပ်

ဓာတပစ္စညး် တစ်မျိုးမျိုး၏ ြဒပ် ပါင်းများ၊ (ဥပမာ) ထိန်းချုပ် ဓာတပစ္စည်း
တစ်မျိုးမျိုး ြဖင့်ြပုြပင်၊ ထတ်လပ်ထားသည့် ဘက်ထရီ အက်စစ်၊ အလှဆ၊ီ
အ မးန ့သာ၊ ရ မး၊

ဆပ်ြပာ မး၊

ဆိး ဆး၊

ချးခ တ် ဆး၊

သတ် ဆး၊

ဓာတ် ြမ သဇာ စသည့် အများ ြပည်သူ အိမသ
် း၊ လူသး၊ လပ်ငန်းသး
ကန်ပစ္စည်းများ၊
(ဂ)

အာက်ပါအ လးချိန်ပမာဏ သိ ့မဟတ်အ ရအတွက်နှင့် အာက်ရှိ သာ အများ
ြပည်သူ အိမ်သး၊ လူသး၊ လပ်ငန်းသးြဖစ်သည့် ထိန်းချုပ်ဓာတ ပစ္စည်းများ(၁)

အက်စစ်တစ် အင် ဟိက်ဒရိက်

- ၁၀လီတာ

(၂)

ပိတက်စယ
ီ မ် ပါမင်းဂနိတ်

- ၅ကီလိဂရမ်

(၃)

အက်စီတန်း

- ၁၀ လီတာ

(၄)

အီသိင်းလ် အီသာ သိ ့မဟတ် ဒိင်အီသိင်းလ် အီသာ-

၁၀ လီတာ

(၅)

ဟိက်ဒရိ ကလိရစ်အက်စစ်

- ၅၀ လီတာ

(၆)
(၇)

ဆာလ်ြဖူရစ် အက်စစ်

- ၅၀ လီတာ

တာ်လအ
ူ င်း

- ၁၀ လီတာ

(ဃ) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန၏အမိန် ့၊

ညန် ကားချက်နှင့်

အညီ

မှတ်ပတင်

လက်မှတ်ရ ဆရာဝန်နှင့်လူနာများက ဝယ်ယသ
ူ းစွြဲ ခင်း၊ လက်ဝယ် ထားြခင်း၊
သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း ြပုသည့် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းများ။
၆၃။

ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် ကီး ကပ် ရး ကာ်မတီသည် ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နှင့် မို ့နယ်

မူးယစ် ဆးဝါး နှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများ အန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ် ရး

အဖွဲ ့တိ ့က တင်ြပသည့်အချက် များကိလည်း ကာင်း၊ စစ် ဆး

ရးအဖွဲ ့များက တင်ြပသည့်

ရှာ ဖွသမ
ိ ်းဆည်းရမိသည့် အချက်များကိလည်း ကာင်း၊ ခွင့်ြပုချက်ရရှိသူများ၏ တင်ြပချက်
များ

နှင့်အြခား သာနည်းလမ်းြဖင့်ရရှိ သာ

သတင်းအချက်အလက်များကိလည်း ကာင်း

အ ြခခ၍ အာက်ပါအချက်အလက် များကိ ဖာ်ြပ ပီး သတ်မှတ်သည့်အတိင်း မူးယစ် ဗဟိအဖွဲ ့
သိ ့ တင်ြပရမည်(က) ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း ရှာ ဖွ ဖမ်းဆီးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၁)

ရှာ ဖွသိမ်းဆည်းရမိ သာ ထိနး် ချုပ်ဓာတပစ္စညး် အမျိုးအမည်၊ တဆိပ်
အမှတ်အသား၊ ထတ်ပိးပ၊ အထပ်အ ရအတွက်၊ တစ်ယူနစ်အ လးချိန်
ပမာဏ၊ စစ ပါင်းအ လးချိန်၊

(၂)

ထတ်လပ်သည့် ပင်ရင်းနိင်င၊

(၃)

ရှာ ဖွသိမ်းဆည်းြခင်းခရသည့် ြပစ်မကျူးလွန်သူ အမည်၊

(၄)

ရှာ ဖွသိမ်းဆည်းသည့် န ့ရက်နှင့် နရာ ဒသ၊

(၅)

တရားမဝင် သာ

လမ်း ကာင်းသိ ့

ြပာင်းလဲ၍

အလွဲ

အသးြပု

သည့်ကစ
ိ ္စ အလွဲအသးြပုသည့် နည်းလမ်းနှင့် တရားမဝင် ထတ်လပ်မ
(ရှလ
ိ င်) အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်၊
(၆)

ြမန်မာနိင်ငမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်း၍ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း (ြဖစ်လ င်)
တင်သင
ွ း် သည့် နိင်င၊ တင်ပိ ့သည့်နိင်င၊ တင်သွင်း၊တင်ပိ ့သည့် ဆိပ်ကမ်း
လဆိပ်၊နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး စခန်းအမည်၊ တင်သွင်းသူ၊ တင်ပိ ့သူ
အမည် နှင့်လိပ်စာ၊

(၇)

ဖမ်းဆီးရမိ သာ ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်းနှင့်အတူ သိမ်းဆည်း ရမိ သာ
မူးယစ် ဆးဝါး နှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ
အ လးချိန် ပမာဏ။

ဆးဝါးအမျိုးအမည်၊

(ခ)

ထာက်ခချက်၊ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ြပည်ပမှတင်သွငး် သည့်၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့သည့်
သိ ့မဟတ် ြမန်မာနိင်ငကိ ြဖတ်သန်းသယ်ယူပိ ့ ဆာင်သည့် ထိန်းချုပ်ဓာတ
ပစ္စညး် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၁)

တင်သင
ွ း် ၊ တင်ပိ ့သည့် ထိန်းချုပ်ဓာတပစ္စည်း အမျိုးအမည်၊ တဆိပ်
အမှတ်အသား၊ ထပ်ပိးပ၊ အထပ်အ ရအတွက်၊ တစ်ယူနစ် အ လးချိန်
ပမာဏ၊ စစ ပါင်းအ လးချိန်၊

(၂)

တင်သင
ွ း် ၊

တင်ပိ ့သည့်နိင်င

နှင့်

ဆိပ်ကမ်း၊

လဆိပ၊်

နယ်စပ်

ကန်သွယ် ရးစခန်းအမည်၊
(၃)

ထတ်လပ်သည့် ပင်ရင်းနိင်ငအမည်၊

(၄)

တင်သင
ွ း် ၊ တင်ပိ ့ သာလပ်ငန်း၊ ဌာန၊ ကမ္ပဏီ၊ အဖွဲ ့အစည်း၊ ပဂ္ဂိုလ်
အမည်၊ ရာထူးနှင့် လိပ်စာ၊

(၅)

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မည့် ယာဉ် အမျိုးအစား၊ ခရီးစဉ်အမှတ်၊

(၆)

တင်သင
ွ း် ၊ တင်ပိ ့မည့် န ့ရက်၊

(၇)

ြပည့်နိင်င

တစ်ခခ၏

အ ကာက်ခွန်

လွတ်လပ် သာ

မဲ့ဆိပ်ကမ်းများ၊

လဆိပ်များ၊

ကန်သွယ် ရးဇန်နှင့်
နယ်စပ်ကန်သွယ်

ရးစခန်းများမှ တင်သွင်းြခင်း၊ တစ်ဆင့်တင်သွင်းြခင်း၊ တစ် ထာက်
ရပ်နားြခင်း၊ နိင်ငြဖတ် ကျာ်ြခင်းြဖစ်လ င် ယင်းနိင်ငဇန်၊ ဆိပ်ကမ်း၊
လဆိပ်နှင့် နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး စခန်း၊
(၈)

တစ်ဆင့် တင်သွင်းသည့်နိင်င၊ တစ် ထာက်နားသည့်နိင်င၊ ြဖတ် ကျာ်
သည့်နိင်င (ရှိလ င်) ထိနိင်င အမည်၊ ထိနိင်ငသိ ့ ဆိက် ရာက်မည့်
န ့ရက်၊ ဆိပ်ကမ်း၊ လဆိပ် နှင့် နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစခန်း၊ထိနိင်ငမှ
ထွက်ခွာမည့် န ့ရက်၊ ဆိပ်ကမ်း၊

လဆိပ်နှင့် နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး

စခန်း။
၆၄။

(က) ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ဤနည်းဥပ ဒများအရ ထိန်းချုပ်ဓာတ ပစ္စညး် နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ထာက်ခချက်နှင့် ခွင့်ြပုချက်တိ ့ ထတ် ပးြခင်း အတွက် ပး ဆာင်
ရမည့် အခ ကး ငွနင
ှ ့် ခွင့်ြပုချက် သက်တမ်း တိးြမင့်ခ တိ ့ကိသတ်မှတ်ရမည်။
(ခ)

ဤနည်းဥပ ဒများအရ

ထာက်ခချက် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်နှင့် ခွင့်ြပုချက်

သက်တမ်းတိးြမင့် ခွင့်ရရှိသူတိ ့သည် နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ထား
သာ အခ ကး ငွများကိ ပး ဆာင်ရမည်။

၆၅။

မူးယစ်ဗဟိအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၅၁ ပါ လပ်ငန်းကိစ္စ တစ်ခခနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိးရ

ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း တစ်ခခအား ခွငြ့် ပုချက်ရယူရန် လ ာက်ထားြခင်းမှ စည်းကမ်း ချက်များ
သတ်မှတ်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။
(ပ)
ဗိလ်မှူး ကီး တင်လင်
ဝန် ကီး
ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန

