ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန

ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စညး် သာက်သးမ
ထိနး် ချုပ် ရးဥပ ဒ

၁၃၆၈ ခနှစ၊် ကဆန်လဆန်း ၈ ရက်

ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စညး် သာက်သးမ
ထိနး် ချုပ် ရးဥပ ဒ
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မာတိကာ

အမှတစ
် ဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နာှ

အခန်း ( ၁ )
၁။

အမည်

စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှငအ
့် ဓိပါ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်

၁

အခန်း ( ၂ )
၂။

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ

၃
အခန်း ( ၃ )

၃။

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် သာက်သးမ

၄

ထိနး် ချုပ် ရးဗဟိအဖွဲ ့ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှငလ
့် ပ်ငန်းတာဝန်များ
အခန်း ( ၄ )
၄။

ဆးလိပ် သာက်ခွင့်မရှိ သာ နရာများ

၆

အခန်း ( ၅ )
၅။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန၏လပ်ငန်းတာဝန်များ

၈

အခန်း (၆)
၆။

တာဝန်ခပဂ္ဂိုလ်၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၀
အခန်း (၇)

၇။

စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း

၁၁
အခန်း (၈)

၈။

ြပစ်မနှငြ့် ပစ်ဒဏ်များ

၁၁
အခန်း (၉)

၉။

အ ထွ ထွ

၁၆

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှငဖ
့် ွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စီ
ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စညး် သာက်သးမထိနး် ချုပ် ရးဥပ ဒ
(နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှငဖ
့် ွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စီ ဥပ ဒအမှတ၊်
၅/၂၀၀၆)
၁၃၆၈ ခနှစ၊် ကဆန်လဆန်း ၈ ရက်
(၂၀၀၆ ခနှစ၊် မလ ၄ ရက်)
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှငဖ
့် ွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စသ
ီ ည် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပဌာန်း လိက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

(က)

ဤဥပ ဒကိ

ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် သာက်သးမထိနး် ချုပ် ရး ဥပ ဒ ဟ

ခ တွင် စရမည်။
( ခ)

ဤဥပ ဒသည် ထတ်ြပန် ကညာ ပီး တစ်နစ
ှ ် ြပည့် ြမာက် ပီးသည့် န ့ရက်မစ
ှ တင် ၍
အာဏာတည် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ

အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပာ္ပ ယ်သက်

ရာက် စရမည် ( က)

ဆးလိပ် ဆိသည်မာှ

ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စညး် အား မီး လာင်က မ်းကျင် စြခင်း ြဖင့်

ထွက် ပ လာ သာ အခိးအ ငွ ကိ
့ ရှူရက်ရန် အလိ ့ငှာ တစ်နည်းနည်းြဖင့် စီမ ထားသည့်
စီးကရက်၊

ဆး ပါ့လပ
ိ ၊်

ဆးြပင်းလိပ၊်

ဆးတနှငအ
့် လားတူ

အြခား

ပစ္စညး် တစ်မျိုးမျိုးကိဆိသည်။
( ခ)

ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စညး်

ဆိသည်မာှ

ဆးရွက် ကီးပင်တစ်ခလးကိြဖစ် စ၊

အစိတ်

အပိင်းတစ်ခခကိြဖစ် စ၊ အရွက်ကိြဖစ် စ၊ အရိးကိြဖစ် စ သာက်ရန် သိ ့မဟတ် သးရန်
အလိ ့ငှာ ြပုြပင်စမ
ီ ထား သာ ပစ္စညး် တစ်မျိုးမျိုးကိ ဆိသည်။
( ဂ)

ဆးလိပ် ငွ ့ ဆိသည်မာှ
အခိးအ ငွ ကိ
့ လည်း ကာင်း

ဆးလိပ်ကိ မီး လာင်က မ်း စြခင်းြဖင့် ထွက် ပ လာ
ဆးလိပက
် ိ သာက်ဖာွ ြခင်း၊

ရှူထတ်ြခင်း

သာ

သိ ့မဟတ်

ရှူရက်ြခင်း ကာင့် ထွက် ပ လာ သာ အခိးအ ငွ ကိ
့ လည်း ကာင်း ဆိသည်။
(ဃ)

ရာင်းချြခင်း ဆိသည်မာှ ပစ္စညး် တစ်မျိုးမျိုးကိ လက်လိလက်ကား ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ်
ရာင်းချရန် အလိ ့ငှာ ခင်းကျင်းြပသြခင်းကိ ဆိသည်။

( င)

ဆးလိပ်ထတ်ဆိသည်မှာ ဆးလိပက
် ြဖစ်
ိ
စ၊ ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် ကိြဖစ် စ စစည်း၍
ထည်သ
့ င
ွ း် ထား သာ သိ ့မဟတ် ထတ်ပးထား
ိ
သာ ဘူး၊ ပလင်း၊ ကတ်ြပား သိ ့မဟတ်
အလားတူ အြခားပစ္စညး် တစ်မျိုးမျိုးကိ ဆိသည်။

( စ)

အမှတ်တဆိပ်ဆိသည်မှာ

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စည်း

တစ်မျိုးမျိုးကိ

သိရန
ိှ င်
ိ ရန်အလိ ့ငှာ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ြပုလပ် ဖာ်ြပထား သာ အမည်၊ သ ကတ၊ ပသ ာန်
သိ ့မဟတ် အမှတ်အသားကိဆိသည်။
( ဆ) ဗဟိအဖွဲ ့ ဆိသည်မာှ ပဒ်မ ၄ အရ ဖွဲ ့စည်းထား သာ ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီး ထွကပ
် စ္စညး်
သာက်သးမထိန်းချုပ် ရး ဗဟိအဖွဲ ့ကိ ဆိသည်။
( ဇ)

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ဆိသည်မာှ ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နင
ှ ့် မို ့နယ်အဆင်မ
့ ျားတွင် ပဒ်မ ၅၊
ပဒ်မခွဲ (ဈ)အရ ဖွဲ ့စည်းထား သာ

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စည်း

သာက်သးမ

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့များကိ ဆိသည်။
ှ ် ဖာ်ြပထား သာ
( စျ ) တာဝန်ခပဂ္ဂုိ လ် ဆိသည်မာှ ပဒ်မ ၆ နှင့် ပဒ်မ ၇ တိ ့တွင် သတ်မတ
နရာကိပိင်ဆိင်သူ သိ ့မဟတ်

တာဝန်ယူစီမခန် ့ခွဲသူကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ် တွင်

ထိသူကလဲအပ်တာဝန် ပးထား သာ ပဂ္ဂုိ လ်လည်းပါဝင်သည်။
(ည)

ကျာင်းဆိရာတွင် အ ြခခပညာအထက်တန်း ကျာင်း အ ြခခပညာအလယ်တန်း ကျာင်း၊
အ ြခခပညာမူလတန်း ကျာင်း၊

န ့က လးထိနး် ကျာင်း၊

မူလတန်း ကို

ကျာင်းနှင့်

ဘန်း တာ် ကီးသင်ပညာ ရး ကျာင်းများ ပါဝင်သည်။
(ဋ)

သင်တန်း ကျာင်း ဆိသည်မာှ အသိပညာနှင့်အတတ်ပညာတစ်ရပ်ရပ်ကိ သင်တန်းသား ၁၀
ဦးနှင့် အထက်အားသင် ကားသည့်သင်တန်းကိ ဆိသည်။

အခန်း ( ၂ )
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ
၃။

ွ ခ
် ျက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရယ
(က)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး်
ထိခက်
ိ စနိင် ကာင်း

သာက်သးမ ကာင့်ကျန်းမာ ရးကိ

အများြပည်သူတိ ့နားလည်သ ဘာ ပါက် ပီး

ဆးလိပန
် င
ှ ့်

ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စညး် သာက်သးြခင်းမှ ရှာင် ကဉ် စရန်၊
( ခ)

ဆးလိပ် ငွ ကင်
့ းစင်သည့်

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ

ဖန်းတီးြခင်းြဖင့်အများြပည်သတ
ူ ိ ့၏

ကျန်းမာ ရးကိ ထိခက်
ိ စသည်အ
့ န္တရာယ်မှ ကာကွယရ
် န်၊

(ဂ)

က လးသူငယ်နင
ှ ့်

လူငယ်များအပါအဝင်

အများြပည်သတ
ူ ိ ့ကိ

ရွက် ကီးထွကပ
် စ္စည်း သာက်သးြခင်းအ လ့အထမှ

ဆးလိပ်နှင့် ဆး

တားဆီးကာကွယြ် ခင်းြဖင့်

ကျန်းမာ သာ နထိင်မဘဝရရှိ စရန်၊
(ဃ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး်

သာက်သးမထိနး် ချုပ်ြခင်းြဖင့်

အများြပည်

သူတိ ့၏ကျန်းမာ ရး၊ စီးပွား ရးနှင့် လူမ ရးအဆင့်အတန်းြမင့်မားလာ စရန်၊
(င)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် သာက်သးမထိနး် ချုပ်နိင် ရးအတွက်
ြမန်မာနိင်ငကလက်ခထားသည့်

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း

နှင့်အညီ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်။
အခန်း ( ၃ )
ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စညး် သာက်သးမထိနး် ချုပ် ရးဗဟိအဖွဲ ့
ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှငလ
့် ပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။

အစိးရအဖွဲ ့သည်
( က ) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးက ဥက္ကဌအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန၊
ဒတိယဝန် ကီးကဒတိယဥက္ကဌအြဖစ်လည်း ကာင်း၊
ညန် ကား ရးမှူးချုပ်က

အတွငး် ရးမှူးအြဖစ်လည်း ကာင်း၊

ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စညး် သာက်သးမ
တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသူက
သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရဌာန၊
အဖွဲ ့ဝင်များအြဖစ်လည်း ကာင်း၊

ကျန်းမာ ရးဦးစီး

ထိနး် ချုပ် ရးလပ်ငန်းကိဦးစီး ဆာင်

ဌာန
ဆးလိပန
် င
ှ ့်
ရွကရ
် န်

တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူးအြဖစ်လည်း ကာင်း၊
အဖွဲ ့အစည်းများမှ

ပဂ္ဂုိ လ်များနှငပ
့် ညာရှငမ
် ျားက

ပါဝင် သာ ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီး

ထွက်

ပစ္စည်း သာက်သးမထိနး် ချုပ် ရးဗဟိအဖွဲ ့ကိဖွဲ ့စည်းရမည်။
( ခ)
၅။

ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ ့စည်းထား သာ ဗဟိအဖွဲ ့ကိ လိအပ်သလိြပင်ဆင်ဖဲွ ့စည်းနိင် သည်။

ဗဟိအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် ( က) ဤဥပ ဒပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် မူဝါဒချ မှတြ် ခင်း၊
( ခ)

အများြပည်သမ
ူ ျားအား

ဆးလိပ် ငွအန္တ
့ ရာယ်မှ

ကာကွယန
် ိင် ရးအတွက်

ဆးလိပ် ငွ ကင်
့ းစင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ် ပ စရန် စီမ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
( ဂ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် စွဲလမ်းမကိ
အစီအစဉ်များချမှတ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် လမ်းညန်ြခင်း၊

ြဖတ် တာက်နိင် ရးအတွက်

(ဃ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် သာက်သးမ ကာင့်
စနိင် ကာင်းကိ

ကျန်းမာ ရးထိခိက်

အများြပည်သူတိ ့ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့သိရန
ိှ ားလည် စ ရး

အတွက်

ပညာ ပးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် လမ်းညန်ြခင်း၊
( င)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး်

သာက်သးမ လျာ့နည်း စ ရးအတွက်

လ ့ ဆာ် ရးြပပွ၊ဲ နှးီ နှာဖလှယပ
် ၊ဲွ ဆွး နွးပွန
ဲ င
ှ ့် ဟာ ြပာပွမ
ဲ ျားကျင်းပရန် လမ်းညန်ြခင်း၊
( စ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး်

သာက်သးမနှငစ
့် ပ်လျဉ်းသည့်

သ တသန

သာက်သးမထိနး် ချုပ်နင်
ိ ရန်

သက်ဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် လမ်းညန်ြခင်း၊
( ဆ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး်

အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်းညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဇ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် သာက်သးမထိနး် ချုပ် ရးလပ်ငန်းကိ ထိ ရာက်စာွ
ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက်

အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ

အဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဒသဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများ၊ အစိးရမဟတ် သာ ြပည်တင
ွ ်းြပည်ပ အဖွဲ ့အစည်း များနှင့်
ဆက်သယ
ွ ် ဆာင်ရွကြ် ခင်း၊
( ဈ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် သာက်သးမ
ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နင
ှ ့်
ဆးရွက် ကီးထွက်

ပစ္စည်း သာက်သးမ

ထိနး် ချုပ် ရးလပ်ငန်းကိ
မို ့နယ်အဆင်မ
့ ျားတွင်

ကီး ကပ် ရး

အဖွဲ ့များကိ

ဆးလိပ်နှင့်
ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်

လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊
( ည) မိမိ၏

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

လိအပ်

သာ ကာ်မတီများဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များသတ်မှတြ် ခင်း။
အခန်း (၄)
ဆးလိပ် သာက်ခင
ွ မ
့် ရှိ သာ နရာများ
၆။

် းဝ သာက်ခင
ွ ့် မရှိ သာ
အာက်ပါပရိဝဏ်၊ အ ဆာက်အအ၊ အခန်းနှင့် နရာများသည် ဆးလိပလ

နရာများြဖစ်သည် ( က)

ဆးရပရိဝဏ်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းအိမရ
် ာနှင့် အိမခ
် န်းများမှအပ ဆးရအ ဆာက် အအ၊
ရးခန်း၊ ပရိဝဏ်နှင့် ပရိဝဏ်အတွငး် ရှိ အြခားအ ဆာက်အအများ၊

( ခ)

ဆးက ဂဟာနှင့် ဆးခန်းများ၊

( ဂ)

အားကစားရနှင့် အမိးအကာရှသ
ိ ည့် အားကစားကွငး် များ၊

(ဃ)

က လးကစားရနှင့် ကစားကွင်းများ၊

( င)

ကျာင်းပရိဝဏ်အတွငး် ရှိ
အ ဆာက်အအ၊

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့်

စာသင်ခန်း၊

ရးခန်း၊

အိမခ
် န်းများမှအပ
ပရိဝဏ်နှင့်

သင် ကား ရး

ပရိဝဏ်အတွငး် ရှိအြခား

အ ဆာက်အအများ၊
( စ)

တက္ကသိလ်၊

ဒီဂရီ ကာလိပ၊်

ကာလိပ်နှင့်သပ
ိ ္ပတိ ့၏

သင် ကား ရးအ ဆာက်အအ၊

စာသင်ခန်းနှင့်ရးခန်းများ၊
် ၊ ဗီဒယ
ီ ရနှ
ိ င့် အြခားပွဲကျင်းပြပသသည့် အ ဆာက်အအများ၊
( ဆ) ဇာတ်ရ၊ ရပ်ရှငရ
( ဇ)

ကန်တိက်၊ ကန်ပ ဒသာဆိင်၊ စတိးဆိင်နင
ှ ့် အမိးအကာရှိသည့် ဈးရများ၊

( ဈ)

ြပတိက်၊ မာ်ကန
ွ း် တိက်၊ အများြပည်သသ
ူ း စာ ကည်တ
့ က်
ိ နင
ှ ့် စာဖတ်ခန်းများ၊

့
လှကားများ၊
( ည) ဓါတ် လှကားနှင့် ရွ လျားစက်
( ဋ)
( ဌ)

ခရီးသည်သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် သာ မာ် တာ်ယာဉ်နင
ှ ့် လယာဉ်များ၊
လ အးစက်တပ်ဆင်ထား သာ အများြပည်သူသးအခန်းများ၊

( ဍ)

အများြပည်သူသးခန်းမ ကီးများ၊

( ဎ)

ဘာသာရပ်သင်ကိယ်ပိင်သင်တန်းနှင့်

သင်တန်း ကျာင်းများ၏

သင် ကား ရး

အ ဆာက်အအနှင့် စာသင်ခန်းများ၊
( ဏ) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ

ထတ်ြပန်၍

သတ်မှတ်သည့်အများ

ြပည်သဆ
ူ ိင်ရာ အြခားပရိဝဏ်၊ အ ဆာက်အအနှင့် နရာများ။
၇။

အာက်ပါအ ဆာက်အအနှင့်

လူအများမှအပ

လူအများဝင်ထွက်

နရာများြဖစ်သည်။

သိ ့ရာတွင်

ယာဉ်များတွင်တစ်ဦးချင်း၏
သွားလာနိင် သာ နရာများသည်

ထိ နရာများ၌

ရးခန်းနှင့်

အခန်းများမှအပ

ဆးလိပ် သာက်ခင
ွ ့မရှိ သာ

ဆးလိပ် သာက်ခင
ွ ရ
့် ိှ သာ

သီးသန် ့ နရာများကိ

စီမထားရှရ
ိ မည်( က ) ရး၊ ဌာနတိ ့၏ အ ဆာက်အအများ၊
(ခ)

စက်ရ၊ အလပ်ရတိ ့၏ အ ဆာက်အအများ၊

(ဂ)

ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာနှင့်တည်းခိရိပ်သာတိ ့၏ အ ဆာက်အအများ၊

( ဃ ) ဘူတာရ၊ လဆိပ၊် သ ဘာဆိပန
် င
ှ ့် အ ဝး ြပးကားဂိတ်တိ ့၏ အ ဆာက်အအများ၊
(င)
(စ)

ပျာ်ပစ
ဲွ ားရများ၊
ခရီးသည်သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် သာရထားနှင့် ရယာဉ်များ၊

( ဆ ) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍

သတ်မတ
ှ သ
် ည့်

အများ

ြပည်သဆ
ူ င်
ိ ရာအြခား အ ဆာက်အအ၊ အခန်းနှင့် နရာများ။
အခန်း ( ၅ )
ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ
၈။

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး်

သာက်သးမထိနး် ချုပ် ရးနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

ကျန်းမာ

ရးဝန် ကီးဌာန၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်( က ) ဗဟိအဖွဲ ့ကချမှတ် သာ

မူဝါဒနှင့်လမ်းညန်ချက်များကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
( ခ)

ဤဥပ ဒပါ

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များနှငအ
့် ညီ

ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီးထွကပ
် စ္စညး်

သာက်သးမထိန်းချုပ် ရးလပ်ငန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
(ဂ)

ပဒ်မ ၇ တွင် ဖာ်ြပထား သာ နရာများတွင် ဆးလိပ် သာက်ခင
ွ ရ
့် ိှ သာ သီးသန် ့ နရာ၌
စီမထားရှရ
ိ မည်လ
့ အပ်
ိ ချက်များကိ သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း၊

(ဃ)

ဆးလိပ် သာက်ခွင့်မရှိ သာ နရာကိလည်း ကာင်း၊

ဆးလိပ် သာက်ခင
ွ ရ
့် ိှ သာ

သီးသန် ့ နရာကိလည်း ကာင်းသိရန
ိှ င်
ိ ရန် ဖာ်ညန်းသည်စ
့ ာတန်းနှငအ
့် မှတ် အသားများကိ
သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း၊
(င)

ဆးလိပ်ထတ်တွင် ဖာ်ြပပါရှိရမည့်

ဆးလိပ် သာက်ြခင်း ကာင့်

ကျန်းမာ ရးကိ

ဆိးရွားစွာထိခိက် စနိင် ကာင်း ြမန်မာဘာသာြဖင့် သတိ ပးစာတန်းကိလည်း

ကာင်း၊

အြခားလိအပ် သာသတိ ပးချက်များကိ လည်း ကာင်းသတ်မှတ်ြခင်း၊
(စ)

ဆးလိပန
် င
ှ ့်

ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် စွဲလမ်းမကိ

ြဖတ် တာက်နိင် ရးအတွက်

နှစသ
် မ
ိ ့် ဆွး နွးြခင်းနှင့်ကသြခင်းတိ ့ကိ စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
(ဆ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် သာက်သးမထိနး် ချုပ် ရး
ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင်
အဖွဲ ့အစည်းများ၊

သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဒသဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများ၊

လပ်ငန်းကိ
အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ

အစိးရမဟတ် သာ

ြပည်တင
ွ း်

ြပည်ပအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ဆက်သယ
ွ ည
် န
ိ င်း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
(ဇ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် သာက်သးမထိနး် ချုပ် ရးလပ်ငန်းကိ ထိ ရာက်စာွ
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လိအပ် သာအစီအစဉ်များ ချမှတ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊

( စျ )

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် သာက်သးမ
ဆာင်ရွက်မများကိ ဗဟိအဖွဲ ့သိ ့အခါအား လျာ်စာွ တင်ြပြခင်း။

ထိနး် ချုပ် ရးနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

အခန်း ( ၆ )
တာဝန်ခပဂ္ဂုိ လ်၏လပ်ငန်းတာဝန်များ
၉။

တာဝန်ခပဂ္ဂိုလ်သည်( က ) ပဒ်မ ၆ တွင်

ဖာ်ြပထား သာ နရာ၌

ဆးလိပ် သာက်ခင
ွ ့်မရှိ သာ နရာ ြဖစ် ကာင်း

ဖာ်ညန်းသည်စ
့ ာတန်းနှငအ
့် မှတအ
် သားများကိသတ်မတ
ှ ်ချက်များ

နှငအ
့် ညီ

ဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။
( ခ)

ပဒ်မ

၇

တွင်

ဖာ်ြပထား သာ နရာ၌

စီမထားရှရ
ိ မည်အ
့ ြပင်

ဆးလိပ် သာက်ခင
ွ ့်ရှိ သာသီးသန် ့ နရာ

ယင်းသိ ့ ဆးလိပ် သာက်ခင
ွ ့်ရှိ သာ

သီးသန် ့ နရာြဖစ်

ကာင်း ဖာ်ညန်းသည့် စာတန်းနှငအ
့် မှတ်အသားများကိလည်း သတ်မတ
ှ ခ
် ျက် များနှင့်အညီ
ဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။
(ဂ)

ဆးလိပ် သာက်ခွင့်မရှိ သာ နရာ၌

မည်သမ
ူ ဆးလိပ် သာက်ြခင်းမြပုရန်

ကပ်မတ် ဆာင်ရွကရ
် မည်။
ိ ာဝန်ရှိသည့် နရာသိ ့
( ဃ ) မိမတ

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့လာ ရာက်စစ် ဆးသည်အ
့ ခါ

စစ် ဆး

ြခင့်းကိခယူရမည်။
အခန်း ( ၇ )
စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း
၁၀။

တက္ကသိလ်၊ ဒီဂရီ ကာလိပ၊်

ကာလိပ၊် သိပ၊္ပ

ကျာင်း၊ ဘာသာရပ်သင်ကယ်
ိ ပင်
ိ သင်တန်း နှင့်

သင်တန်း ကျာင်းများ၏ တာဝန်ခပဂ္ဂုိ လ်သည် ပဒ်မ ၆၊ ပဒ်မခွဲ ( င )၊ ( စ )နှင့် ( ဎ)တိ ့တွင်
ဖာ်ြပထား သာ နရာ၌

ဆးလိပ် သာက်ြခင်း

သိ ့မဟတ်

မီးညိထား သာ ဆးလိပ်ကိ

ကိင် ဆာင်

ြခင်းြပုသူအား အာက်ပါစီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်နိင်သည်( က ) ပထမအ ကိမ်ကျူးလွန်မအတွက် ပညာ ပးြခင်း၊ သတိ ပးြခင်း နှင့် မိဘ သိ ့မဟတ်
အပ်ထိနး် သူကိ အသိ ပးြခင်း၊
( ခ)

ထပ်မကျူးလွန်မများအတွက်

သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနက

သတ်မှတ်ထား သာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှငအ
့် ညီ အ ရးယူြခင်း။

အခန်း ( ၈ )

ဗဟိအဖွဲ ့နှင့်ညိနင်း

ြပစ်မနှငြ့် ပစ်ဒဏ်များ
၁၁။

မည်သမ
ူ ဆိ ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် ကိ တွငက
် ျယ်စာွ ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချ နိင် ရးအတွက်

လူအများသိရိှ စရန်

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ခခကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှ း စီရင်ြခင်းခရလင်

ပထမအ ကိမ်ြပစ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက ထိသူအား ငွဒဏ်အနည်းဆးကျပ် ၂၀၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ်
၅၀၀၀၀

အထိလည်း ကာင်း၊

ဒတိယအ ကိမ်နှင့်အထက်ြပစ်မကျူး

လွနြ် ခင်းြဖစ်ပါက

ထိသူအား

၂နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်အထိချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ် အနည်းဆးကျပ် ၅၀၀၀၀ မှ အများဆးကျပ်
၂၀၀၀၀၀ အထိလည်း ကာင်း ချမှတရ
် မည်(က)

ကာ်ြငာဆိင်းဘတ်စိက်ထူြခင်း၊
ကာ်ြငာကပ်ြခင်း၊

ရးဆွဲ ဖာ်ြပ၍ ကာ်ြငာြခင်း၊

ကာ်ြငာချိတဆ
် ဲွ ြခင်း၊

ကာ်ြငာလက်ကမ်းစာရွက် ဝငှြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားတစ်နည်းနည်း

ြဖင့် ကာ်ြငာြခင်း၊
(ခ)

ရဒီယ၊ိ

ရပ်ရင
ှ ၊်

ရပ်ြမင်သ ကားနှင့်

ဆက်သယ
ွ ် ရးစနစ်ြဖင်ြ့ ဖစ် စ

ဗီဒယ
ီ ိတိ ့ြဖင့်ြဖစ် စ၊

အဆင်ြ့ မင်န
့ ည်းပညာသး

လူထဆက်သွယ် ရးလမ်း ကာင်းမှ

ထတ်လင့်

ြခင်း

သိ ့မဟတ် ြပသြခင်း၊
(ဂ)

သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းနှငလ
့် က်ကမ်းစာ စာင်များတွင်

ဖာ်ြပြခင်း သိ ့မဟတ်

ယင်းတိ ့ကိ ြဖန် ့ချိြခင်း၊
(ဃ)

ဆးလိပန
် င
ှ ့်

ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် ၏

အမှတ်တဆိပ်ပါ သာပစ္စည်းကိ

အခမဲ့

ြဖန် ့ြဖူးြခင်း၊ ဝငှြခင်း သိ ့မဟတ် လက် ဆာင် ပးြခင်း၊
(င)

အားကစားပွဲ၊

ပျာ်ပရ
ဲွ င်ပဲွ

သိ ့မဟတ်

ြပပွဲကျင်းပနိင်ရန်ြဖစ် စ၊

အကျိုးြပုလပ်ငန်း

တစ်ခခကိြပုလပ်နိင်ရန်ြဖစ် စ အ ထာက်အပ့ ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း၊
( စ)

လူ ့အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းတစ်ခခတွင်

ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် ၏

အမှတ်တဆိပ်ကိ ဖာ်ြပြခင်း၊
ွ ြ် ခင်း။
( ဆ ) အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ဆာင်ရက
၁၂။

မည်သမ
ူ ဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ခခကိ

ကျူးလွန် ကာင်းြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ြခင်းခရ

လင်ထသူ
ိ အား ၂နှစထ
် က်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လးြဖစ် စ ချမှတရ
် မည်( က ) ဤဥပ ဒအရ

လာ ရာက်စစ် ဆးသည့်

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၏

အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးဦးကိ

ဟန် ့တားြခင်း၊ နှာင့်ယှက်ြခင်း၊ တားဆီးြခင်း သိ ့မဟတ် လက် ရာက်မ ကျူးလွနြ် ခင်း၊
(ခ)

ဆးလိပ် သာက်ခွငမ
့် ြပု သာ နရာ၌
ဆာင်ရွက် သာတာဝန်ခပဂ္ဂိုလ်ကိ

ဆးလိပ် သာက်ြခင်းမြပုရန်
ဟန် ့တားြခင်း၊

သိ ့မဟတ် လက် ရာက်မကျူးလွနြ် ခင်း။

နှာင့်ယှက်ြခင်း၊

ကပ်မတ်
တားဆီးြခင်း

၁၃။

မည်သမ
ူ ဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ခခကိ

ကျူးလွန် ကာင်းြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ြခင်းခရ

လ င်

ပထမအ ကိမ် ြပစ်မကျူးလွနြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသူအား ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ် ၁၀၀၀၀ မှ အများဆးကျပ်
၃၀၀၀၀ အထိလည်း ကာင်း၊ ဒတိယအ ကိမ်နှင့်အထက် ြပစ်မကျူးလွနြ် ခင်းြဖစ်ပါ က ထိသူအား ၁ နှစထ
် က်
မပိ သာ

ထာင်ဒဏ် ချမှတရ
် မည့်အြပင်

ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ် ၃၀၀၀၀ မှ အများဆး ၁၀၀၀၀၀

အထိလည်း ကာင်း ချမှတရ
် မည် ( က)

ဆးလိပ်ထပ်တွင် ဖာ်ြပရမည့် ဆးလိပ် သာက်ြခင်း ကာင့် ကျန်းမာ ရးကိ ဆိးရွာစွာ
ထိခက်
ိ စနိင် ကာင်း ြမန်မာဘာသာြဖင့် သတိ ပးစာတန်းနှငအ
့် ညီ

ဖာ်ြပြခင်းမရှိဘဲ

ဆးလိပ်ကိထတ်လပ်ြခင်း၊ ြဖန် ့ြဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချ ြခင်း၊
( ခ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး်
အ တာက်ြဖစ် စသည့်

ဗဟိအဖွဲ ့က

သတ်မှတ်ထား သာ

ဓါတ်ပစ္စညး် အာနိသင်ထက်

မကန် ဖာ်ြပ ပီး

လျာ့ပါးပါဝင်သည်ဟ

ဆးလိပန
် င
ှ ့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် ကိ

အဆိပ်
မမှန်

ထတ်လပ်ြခင်း၊

ယင်းသိ ့ ဖာ်ြပထားသည်ကိ သိလျက်ြဖင့် ြဖန် ့ြဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချြခင်း၊
( ဂ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် ကိ စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ အမှတ်တဆိပ်မပါ ရှိဘဲ
ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြဖန် ့ြဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချြခင်း၊

(ဃ)

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် တစ်ခခ၏ အမှတ်တဆိပ် ဖာ်ြပထား သာ အြခား
ကန်ပစ္စည်းတစ်ခခကိ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြဖန် ့ြဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချ ြခင်း၊

( င)

ဆးလိပပ
် သ ာန်ြပုလပ်ထား သာ ကစားစရာပစ္စညး် ၊ စား သာက်ဖယ
ွ ရ
် ာ သိ ့မဟတ်
အသးအ ဆာင်ကိ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြဖန် ့ြဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချ ြခင်း၊

၁၄။

မည်သမ
ူ ဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ခခကိ

ကျူးလွန် ကာင်း

ြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ခရလင်

ပထမအ ကိမ်ြပစ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက ထိသူအား ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ် ၁၀၀၀၀ မှ အများ ဆး ကျပ်
၃၀၀၀၀ အထိလည်း ကာင်း၊ ဒတိယအ ကိမ်နှင့်အထက်
နှစထ
် က်မပိ သာ

ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်အ
့ ြပင်

ြပစ်မကျူးလွနြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသူအား ၁

ငွဒဏ်အနည်းဆးကျပ် ၃၀၀၀၀ မှ အများဆးကျပ်

၁၀၀၀၀၀ အထိလည်း ကာင်းချမှတရ
် မည်(က)
(ခ)

ကျာင်းပရိဂဏ်အတွငး် နှင့် ကျာင်းပရိဂဏ်မှ ပ၁၀၀အတွင်း ဆးလိပ် ရာင်း ချြခင်း၊
ကန်ပစ္စညး် တစ်မျိုးမျိုးြဖန် ့ြဖူးြခင်း သိ ့မဟတ်
ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စညး် ကိလည်း ကာင်း၊
ပစ္စညး် ြဖန် ့ြဖူးြခင်း
မျိုးကိလည်း ကာင်း

သိ ့မဟတ်

ရာင်းချြခင်းြပုရာတွင်

တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊

ဆးလိပ် နှင့်

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်
အြခားကန်ပစ္စညး် တစ်မျိုး

သွယဝ
် ိက်၍ြဖစ် စ

လက် ဆာင် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် တွဖ
ဲ က် ပးြခင်း၊
(ဂ)

ရာင်းချြခင်းြပုရာတွင်

ဆးလိပက
် ိ ပစ္စညး် ရာင်းစက်ြဖင့် ရာင်းချြခင်း၊

ထပ် ဆာင်း ပးြခင်း၊

( ဃ ) အသက်

၁၈နှစ်

မြပည့် သး သာသူအား

ဆးလိပ်ကိ ရာင်းချြခင်း

သိ ့မဟတ်

ပးကမ်းြခင်း၊
(င)

အသက် ၁၈နှစ် မြပည့် သး သာသူကိ ဆးလိပြ် ဖန် ့ြဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချ ြခင်း
ြပုရာတွင်ခိင်း စြခင်း၊

(စ)

အသက် ၁၈ နှစ် မြပည့် သး သာသူထမှ ပစ္စည်းတစ်ခခကိ ဆးလိပန
် င
ှ ့် လဲလှယ် ြခင်း၊

(ဆ)

ဆးလိပ် သာက်ခွငမ
့် ရှိ သာ နရာြဖစ် ကာင်း
သာသီးသန် ့ နရာြဖစ် ကာင်း

သိ ့မဟတ်

ဆးလိပ် သာက်ခင
ွ ရ
့် ိှ

ဖာ်ညန်းသည့်စာတန်းနှင့်အမှတအ
် သားများ

ကိဖျက်ဆးီ ြခင်း။
၁၅။

မည်သမ
ူ ဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ခခကိ

ကျူးလွန် ကာင်းြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ြခင်းခရ

လ င်

ပထမအ ကိမ်ြပစ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက ထိသူအား ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ် ၁၀၀၀ မှ အများဆးကျပ် ၃၀၀၀
အထိလည်း ကာင်း၊ ဒတိယအ ကိမန
် င
ှ ့်အထက်ြပစ်မကျူးလွနြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသူအား ငွဒဏ်အနည်းဆးကျပ်
၁၀၀၀ မှ အများဆးကျပ် ၃၀၀၀ အထိလည်း ကာင်း၊ ဒတိယ အ ကိမ်နင
ှ ့်အထက်ြပစ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက
ထိသူအား ငွဒဏ်အနည်းဆးကျပ် ၃၀၀၀ မှ အများဆးကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ လည်း ကာင်းချမှတရ
် မည် ( က ) စီးကရက်ကိ လွယက
် စ
ူ ာွ ဝယ်ယူ သာက်သးနိင် စရန် တစ်လိပ်ချင်းြဖစ် စ၊ အလိပ် ၂၀
ထက်နည်း သာ အထပ်ြဖင်ြ့ ဖစ် စ ရာင်းချြခင်း၊
(ခ)

ဆးလိပ် ရာင်းချသူြဖစ်ပါက

ဆးလိပ် သာက်ြခင်း ကာင့်

ဆိးရွားစွာထိခိက် စနိင် ကာင်း

ြမန်မာဘာသာြဖင့်

ကျန်းမာ ရးကိ

သတိ ပးစာတန်းကိ

ဆးလိပ်

ရာင်းချသည့် နရာတွင် ထင်ရှားြမင်သာစွာ ဖာ်ြပထားရှရ
ိ န် ပျက်ကက
ွ ြ် ခင်း၊
(ဂ)

ဆးလိပ် ရာင်းချသူြဖစ်ပါက အသက်
ရာင်းချြခင်းမြပု ကာင်း

၁၈ နှစ် မြပည့် သး သာသူကိ

ြမန်မာဘာသာြဖင့်

အသိ ပးစာတန်းကိ

ဆးလိပ်
ဆးလိပ်

ရာင်းချသည့် နရာတွင် ထင်ရှားြမင်သာစွာ ဖာ်ြပထားရှရ
ိ န်ပျက်ကွကြ် ခင်း။
၁၆။

မည်သည်တ
့ ာဝန်ခပဂ္ဂုိ လ်မဆိ ပဒ်မ ၉ ပါ

တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်

ပျက်ကွက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ြခင်းခရလ င် ပထမအ ကိမ်ြပစ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက ထိသူအား
ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ် ၁၀၀၀ မှ အများဆးကျပ် ၃၀၀၀ အထိ လည်း ကာင်း၊ ဒတိယအ ကိမ်နှင့်အထက်
ြပစ်မကျူးလွနြ် ခင်းြဖစ်ပါက

ထိသူအား ငွဒဏ်အနည်းဆး

ကျပ်

၃၀၀၀

မှ

အများဆး

၁၀၀၀၀

အထိလည်း ကာင်း ချမှတရ
် မည်။
၁၇။
ပဒ်မ

မည်သမ
ူ ဆိ ပဒ်မ ၆၊ ပဒ်မခွဲ (င)၊ (စ) နှင့် (ဎ) တိ ့တွင် ဖာ်ြပပါရှိ သာ နရာများမှအပ ပဒ်မ ၆ နှင့်
၇

တိ ့ပါ

မီးညိထားသည့်

ဆးလိပ် သာက်ခွင့်မရှိ သာ နရာတစ်ခခတွင်
ဆးလိပက
် င်
ိ ဆာင်ြခင်းမြပု ကာင်း

ဆးလိပ် သာက်ြခင်း

သိ ့မဟတ်

စီရင်ြခင်းခရလ င်

ထိသူအား

ြပစ်မထင်ရာှ း

ငွဒဏ်အနည်းဆး ကျပ် ၁၀၀၀ မှ အများဆးကျပ် ၅၀၀၀ အထိ ချမှတရ
် မည်။
အခန်း (၉)

အ ထွ ထွ
၁၈။

( က)

ဤဥပ ဒအခန်း (၈) ပါြပစ်မများကိ ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖဲွ ့က အ ရးယူပိင်ခွင့်ရှိ သာ
ြပစ်မများအြဖစ် သတ်မတ
ှ သ
် ည်။

( ခ)

သက်ဆင်
ိ ရာ တာဝန်ရိှရဲအရာရှိသည် ပဒ်မ ၁၇ အရဖမ်းဆီးအ ရးယူြခင်း ခရသူ အား
ချိနး် ဆိသည့် န ့တွင် သက်ဆင်
ိ ရာ တရားရးသိ ့ လာ ရာက်ရန် ကိယ်တိင်ခဝန် သိ ့မဟတ်
အြခားသင့် လျာ် သာ ခဝန်ြဖင့် အာမခ ပးရမည်။

၁၉။

ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် ( က)

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာနည်းဥပ ဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်း များကိ
အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။

(ခ)

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနတိ ့သည်

ကာ်ြငာချက်များကိလည်း ကာင်း၊

လိအပ် သာ

ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနသည်

အမိန် ့

လိအပ် သာ

အမိန် ့နင့်ညန် ကားချက်များကိလည်း ကာင်း ထတ်ြပန်နင်
ိ သည်။
၂၀။

၁၉၅၉ ခနှစ၊် ပွက
ဲ ျင်းပြပသရာ

အ ဆာက်အအများတွင်

ဆးလိပ် သာက်ြခင်းတားြမစ်

အက်ဥပ ဒကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမး် လိက်သည်။

(ပ) သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္ကဌ
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှငဖ
့် ွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စီ

ရး

