
လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများဆိုင်ရာဥပပေ 

(၂ဝ၁၈ ခုနှေ်၊ ပပည်ပောင်ေုလွှတ်ပတာ်ဥပပေအမှတ်      ၁၇     ။) 

၁၃၈၀ ပပည့်နှေ်၊ ပေမဝါဆိုလဆန်း     ၁      ရက် 

(၂ဝ၁၈ ခုနှေ်၊ ဇွန်လ      ၁၃     ရက်) 

 ပပည်ပောင်ေုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥပပေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ပော်ပပချက် 

၁။ ဤဥပပေကုိ လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများဆုိင်ရာဥပပေ ဟုပခါ်တွင် 

ပေရမည်။ 

၂။ ဤဥပပေတွင်ပါရိှပသာ ပအာက်ပါေကားရပ်များသည် ပော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ပရာက် 

ပေရမည် - 

(က) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ပောင်ေုအေိုးရ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ေိန်းသိမ်းပရးဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ခ ) ဦးေီးဌာန ဆုိသည်မှာ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းပရးဝန်ကကီးဌာန 

သတ္တ ုတွင်းဦးေီးဌာနကုိ ဆိုသည်။ 

( ဂ ) ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချု ပ် ဆုိသည်မှာ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်းပရး 

ဝန်ကကီးဌာန သတ္တ ုတွင်းဦးေီးဌာန၏ ညွှန်ကကားပရးမှူးချုပ်ကုိ ဆိုသည်။ 

(ဃ) ေေ်ပဆးပရးအရာရိှ ဆုိသည်မှာ ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချု ပ်က တာဝန်ပပးအပ်ပခင်းခံရသည့် 

ေေ်ပဆးပရးအရာရှိကို ဆိုသည်။ 

( င ) လုပ်ငန်းခွင်သုံးပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ ယမ်းဘီလူး၊ 

အမိုနီယမ်နိုက်ေရိတ်၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းပေေ်ပေရန် 

ပပ ပုပင်ေီမံေားပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများနှင့် ဆက်ေပ်ပေ္စည်းများကုိဆုိသည်။ ယင်းေကားရပ်တွင် 

ဝန်ကကီးဌာနက ပပည်ပောင်ေုအေိုးရအေွဲ ၏့ သပဘာတူညီချက်ပေင့် လုပ်ငန်းခွင်သုံး 

ပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများဟု အခါအားပလျာ်ေွာ အမိန်ပ့ကကာ်ပငာော 

ေုတ်ပပန်၍ သတမ်ှတ်သည့် ပေ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ေ ) ယမ်းတိုက် ဆိုသည်မှာ ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရုံး (ကကည်း)၊ ယမ်းတိုက်ပပမပနရာ 

ပရွးချယ်ပရးအေဲွက့ အတည်ပပုပရွးချယ်ပပးသည့် ပပမပနရာတွင် ဝန်ကကီးဌာန၏ 

သပဘာ တူညီချက်ပေင့် ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ်က အတည်ပပုသတ်မှတ်ပပးသည့် 

ပုံေံအတိုင်း ပဆာက်လုပ်ေားသည့် အပဆာက်အအုံကုိ ဆိုသည်။ 
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(ဆ) ပပုလုပ်ပခင်း ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်သံုး ပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းတေ်ခုခုကုိ 

ပပုလုပ်ပခင်း၊ ပပန်လည်ပပ ပုပင်ပခင်း၊ ပပပာင်းလဲပခင်း သုိမ့ဟုတ် ပပင်ဆင်ပခင်း လုပ်ငန်းေဉ်ကုိ 

ဆိုသည်။ 

( ဇ ) တင်သွင်းပခင်း ဆိုသည်မှာ ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရုံး (ကကည်း)၊ ပေ္စည်းဝယ်ယူမှု 

ညွှန်ကကားပရးမှူးရုံးကပေေ်ပေ၊ အေိုးရဌာန၊ အေိုးရအေွဲ အ့ေည်း သိုမ့ဟုတ် အေိုးရ 

မဟုတ်သည့်အေဲွအ့ေည်းကပေေ်ပေ လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းခွင်သံုး ပပါက်ကဲွ 

ပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကို ပပည်ပနိုင်ငံတေ်ခုခုမှ တင်သွင်းပခင်းကုိ ဆိုသည်။ 

( ဈ ) လုိင်ေင် ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ ယမ်းတုိက်တွင် 

လက်ခံသုိပလှာင်နုိင်ပရးအတွက် ဤဥပပေနှင့်အညီ ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချုပ်က ေုတ်ပပးပသာ 

ယမ်းတိုက်လိုင်ေင်ကုိ ဆိုသည်။ 

(ည) သိပုလှာင်ပခင်း ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ 

လိုင်ေင်ရယမ်းတိုက်တွင် ခွင့်ပပုချက်ပေင့် ေိန်းသိမ်းေားရှိပခင်းကုိ ဆိုသည်။ 

( ဋ ) ခွင့်ပပုချက်  ဆုိသည်မှာ  ကာကွယ်ပရးဦးေီးချု ပ်ရံုး (ကကည်း) က ဤဥပပေအရ 

ေုတ်ပပးသည့် လုပ်ငန်းခွင်သုးံပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ 

တင်သငွ်းပခင်း၊ သယ်ယူ ပုိပ့ဆာင်ပခင်း၊ သုိပလှာင်ပခင်း၊ ပပုလုပ်ပခင်း၊ သံုးေဲွပခင်း၊ 

လက်ဝယ်ေားရိှပခင်း၊ လွှဲပပပာင်းပခင်း တေ်မျိုးမျိုးကုိပေေ်ပေ၊ တေ်မျိုးေက်ပုိ၍ပေေ်ပေ 

ပဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ပပုချက်ကုိ ဆုိသည်။ 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။  ဤဥပပေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ပအာက်ပါအတိုင်းပေေ်သည် - 

(က) လုပ်ငန်းခွင်သုံးပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကို ေနေ်တကျပပုလုပ်ပခင်း၊ 

တင်သငွ်းပခင်း၊ သယ်ယူပခင်း၊ သိပုလှာင်ပခင်းနှင့် သုးံေွဲပခင်းတိုပ့ပုနိုင်ရန်၊ 

( ခ ) ယမ်းဘီလူးနှင့် ဆက်ေပ်သံုးပေ္စည်းများ အသံုးပပုသည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ပဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်း၍ လုံပခုံမှုရှိပေရန်၊ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်သံုး ပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ ပပုလုပ်သံုးေဲွမှုများကုိ ေနေ်တကျ 

ကကီးကကပ်နိုင်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

ခွင့်ပပုချက်ပလျှောက်ေားပခင်းနှင့် ေုတ်ပပးပခင်း 

၄။ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ သိုပလှာင်ပရးအတွက် ယမ်းတိုက် 

ပဆာက်လုပ်ရန် ပပမပနရာအတည်ပပုချက် ရရှိလိုသူသည်လည်းပကာင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သုးံ ပပါက်ကဲွ 

ပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ တင်သွင်းပခင်း၊ သယ်ယူပိုပ့ဆာင်ပခင်း၊ သိပုလှာင်ပခင်း၊ ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

သံုးေဲွပခင်း၊ လက်ဝယ်ေားရိှပခင်း၊ လွှဲပပပာင်းပခင်း၊ ေျက်ဆီးပခင်း တေ်မျိုးမျိုးကုိပေေ်ပေ၊ တေ်မျိုးေက် 
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ပို၍ပေေ်ပေ ပဆာင်ရွက်လိုသူသည်လည်းပကာင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ေိေေ်ချက် 

ပဆာင်ရွက်ပပးရန် ပလျှောက်ေားရမည်။ 

၅။ (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ပုေ်မ ၄ အရ ပလျှောက်ေားချက်ကုိ လက်ခံရရိှလျှေင် ပလျှောက်ေားသည့် 

ကိေ္စရပ်ကို ေိေေ်တင်ပပရန် ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ်အား တာဝန်ပပးအပ်ရမည်။ 

( ခ ) ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချု ပ်သည် ပလျှောက်ေားချက်ကုိ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ပခင်းရိှ မရိှ 

ေိေေ်ပပီး ပတွရ့ှိချက်ကုိ သပဘာေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ဝန်ကကီးဌာနသို ့တင်ပပရမည်။ 

( ဂ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် - 

 (၁) ပုေ်မခဲွ (ခ) အရ ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချု ပ်၏တင်ပပချက်ကုိ ေိေေ်ပပီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် 

ညီညွတ်ပကကာင်းပတွ ရ့ှိပါက ေိေေ်ချက်နှင့်အတူ ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရုံး 

(ကကည်း) သို ့ပပးပိုရ့မည်။ 

 (၂) ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချု ပ်က သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ပခင်းမရိှပကကာင်း သပဘာေား 

မှတ်ချက်ပေင့်တင်ပပလျှေင် သက်ဆုိင်ရာပလျှောက်ေားသူကုိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ 

ပဆာင်ရွက်ပပီး ပပန်လည်တင်ပပရန် ညွှန်ကကားရမည်။ 

၆။ (က) ဝန်ကကီးဌာနက ပုေ်မ ၅၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (၁) အရ ပပးပုိပ့သာ ကိေ္စရပ်နှင့်ေပ်လျဉ်း၍ 

ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရုံး (ကကည်း) သည် လုပ်ငန်းခွင်သုံးပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ 

ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ သိုပလှာင်နိ ုင်ပရးအတွက် ယမ်းတိုက်ပဆာက်လုပ်ရန် ပပမပနရာ 

အတည်ပပုချက်ရယူရန် ပလျှောက်ေားပခင်းပေေ်ပါက ယမ်းတုိက်ပပမပနရာ ပရွးချယ်ပရး 

အေွဲ ပ့ေင့် ယမ်းတိုက်ပဆာက်လုပ်ရန် ပပမပနရာကို သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ပခင်း 

ရှိ မရိှ ေိေေ်အတည်ပပုပပီး သပဘာေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ  ဝန်ကကီးဌာနသုိ ့ ပပးပုိရ့မည်။ 

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် ပုေ်မခဲွ (က) အရ ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရံုး (ကကည်း) က ယမ်းတုိက် 

ပဆာက်လုပ်ရန် ပပမပနရာကို ေိေေ်အတည်ပပုပကကာင်း သပဘာေားပပန်ကကားချက် 

ပပးပိုသ့ည့်အခါ အတည်ပပုချက်ရရှိပသာ ပပမပနရာတွင် ယမ်းတိုက်ပဆာက်လုပ်ရန် 

ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ်အား ညွှန်ကကားရမည်။ 

( ဂ ) ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချုပ်သည် ပုေ်မခဲွ (ခ) အရ ဝန်ကကီးဌာန၏ညွှန်ကကားချက်ကုိ ရရိှလျှေင် 

ယမ်းတုိက်ပဆာက်လုပ်ရန်ပပမပနရာ အတည်ပပုချက် ပလျှောက်ေားသူအား ကာကွယ်ပရး 

ဦးေီးချုပ်ရံုး(ကကည်း)က ေိေေ်အတည်ပပုပသာ ပပမပနရာတွင် သတ်မှတ်သည့်အဂဂါရပ်များ 

နှင့်အညီ ယမ်းတိုက်ပဆာက်လုပ်ရန် အပကကာင်းကကားရမည်။ 

၇။ (က) ဝန်ကကီးဌာနက ပုေ်မ ၅၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၁) အရ ပပးပိုပ့သာ ကိေ္စရပ်နှင့် 

ေပ်လျဉ်း၍ ကာကွယ်ပရးဦးေီးချု ပ်ရံုး(ကကည်း)သည် လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ 

ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ တင်သွင်းပခင်း၊ သယ်ယူပိုပ့ဆာင်ပခင်း၊ သိပုလှာင်ပခင်း၊ ပပုလုပ်ပခင်း၊ 
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သံုးေဲွပခင်း၊ လက်ဝယ်ေားရိှပခင်း၊ လွှဲပပပာင်းပခင်းတေ်မျိုးမျိုးကုိပေေ်ပေ၊ တေ်မျိုးေက် 

ပို၍ပေေ်ပေ ပဆာင်ရွက်ရန်ပေေ်ပါက ေိေေ်တင်ပပရန် ကာကွယ်ပရးဌာနပကာင်ေီ၏ 

အမှုပဆာင်အေဲွက့ တာဝန်ပပးေဲွေ့ည်းေားသည့် ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ ပေည့်တင်း၊ 

သုိပလှာင်၊ ပေန်ပ့ေူးပရးဆပ်ပကာ်မတီသို ့တာဝန်ပပးအပ်ရမည်။ 

( ခ ) ယမ်းဘီလူး ဝယ်ယူ၊ ပေည့်တင်း၊ သုိပလှာင်၊ ပေန်ပ့ေူးပရး ဆပ်ပကာ်မတီသည် ပုေ်မခဲွ 

(က) အရ တာဝန်ပပးအပ်ပခင်းခံရလျှေင် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ေိေေ်ပပီး 

ပတွ ရ့ှိချက်ကို သပဘာေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရံုး (ကကည်း) 

သို ့တင်ပပရမည်။ 

( ဂ ) ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရံုး (ကကည်း) သည် ယမ်းဘီလူး ဝယ်ယူ၊ ပေည့်တင်း၊ သိပုလှာင်၊ 

ပေန်ပ့ေူးပရးဆပ်ပကာ်မတီ၏ ေိေေ်ပတွရ့ှိချက်နှင့် သပဘာေားမှတ်ချက်တိုကုိ့ ေိေေ်၍ 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်ပကကာင်း ပတွရိှ့ပါက လုပ်ငန်းခွင်သံုး ပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ 

ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ တင်သွင်းပခင်း၊ သယ်ယူပုိပ့ဆာင်ပခင်း၊ သုိပလှာင်ပခင်း၊ ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

သံုးေဲွပခင်း၊ လက်ဝယ်ေားရိှပခင်း၊ လွှဲပပပာင်းပခင်း တေ်မျို းမျို းကုိပေေ်ပေ၊ တေ်မျို းေက်ပုိ၍ 

ပေေ်ပေ ပဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ပလျှောက်ေားသူကို ခွင့်ပပုချက်ေုတ်ပပးရမည်။ 

ခွင့်ပပုချက်မိတ္တ ူတေ်ပောင်ကုိ ဝန်ကကီးဌာနသို ့ ပပးပိုရ့မည်။ 

(ဃ) ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရံုး (ကကည်း) သည် ယမ်းဘီလူး ဝယ်ယူ၊ ပေည့်တင်း၊ သိပုလှာင်၊ 

ပေန်ပ့ေူးပရးဆပ်ပကာ်မတီ၏ ေိေေ်ပတွရ့ှိချက်နှင့် သပဘာေားမှတ်ချက်တိုကုိ့ ေိေေ်၍ 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်ပခင်းမရိှပကကာင်း ပတွရိှ့ပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပဆာင်ရွက်ရန် 

သက်ဆုိင်ရာ ပလျှောက်ေားသူကုိ ညွှန်ကကားနုိင်ပရးအတွက် ဝန်ကကီးဌာနသုိ ့အပကကာင်းကကား 

ရမည်။ 

၈။ ဝန်ကကီးဌာနက ပုေ်မ ၅၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (၁) အရ ပပးပုိပ့သာ လုပ်ငန်းခွင်သံုး ပပါက်ကဲွ 

ပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ ယိုယွင်းပျက်ေီး၍ ေျက်ဆီးရန်ကိေ္စနှင့်ေပ်လျဉ်း၍ ကာကွယ်ပရးဌာန 

ပကာင်ေီ၏ အမှုပဆာင်အေဲွက့ တာဝန်ပပးေဲွေ့ည်းေားသည့် ယမ်းဘီလူးဝယ်ယူ၊ ပေည့်တင်း၊ သုိပလှာင်၊ 

ပေန်ပ့ေူးပရးဆပ်ပကာ်မတီမှ ကုိယ်ေားလှယ်တေ်ဦးကုိ အေဲွပ့ခါင်းပဆာင်အပေေ်လည်းပကာင်း၊ ဝန်ကကီးဌာန 

နှင့်ပလျှောက်ေားသူ၏ ကုိယ်ေားလှယ်များကုိ အေဲွဝ့င်အပေေ်လည်းပကာင်း ပါဝင်သည့်အေဲွပ့ေင့် ေျက်ဆီးရန် 

သင့် မသင့်ေေ်ပဆးပပီး ေျက်ဆီးသင့်သည့် လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ 

ကာကွယ်ပရးဌာနပကာင်ေီ အမှုပဆာင်အေွဲ ၏့ အတည်ပပုချက်ပေင့် ေျက်ဆီးရမည်။ 

၉။ လုပ်ငန်းခွင်သံုး ပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ တင်သွင်းလုိသူသည် ပုေ်မ ၇၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ) 

အရ ကာကွယ်ပရးဦးေီးချု ပ်ရံုး (ကကည်း) ၏ ခွင့်ပပုချက်ကုိ လက်ခံရရိှလျှေင် ဥပပေနှင့်အညီ တင်သွင်းပခင်း 

ပပုနိုင်ပရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအေိုးရဌာန၊ အေိုးရအေွဲ အ့ေည်းနှင့်လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

အခန်း (၄) 

လိုင်ေင်ပလျှောက်ေားပခင်းနှင့် ေုတ်ပပးပခင်း 
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၁၀။ ပုေ်မ ၆၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ) အရ ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချုပ်၏ အပကကာင်းကကားချက်နှင့်အညီ ယမ်းတုိက် 

ပဆာက်လုပ်သူသည် သတ်မှတ်သည့်အဂဂါရပ်များ ပပည့်ေံုေွာပါဝင်သည့် ယမ်းတုိက်ကုိ ပဆာက်လုပ်ပပီးလျှေင် 

လိုင်ေင်ရရှိပရးအတွက် ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ်ေံ သတမ်ှတ်ချက်နှင့်အညီ ပလျှောက်ေားရမည်။ 

၁၁။ ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ်သည် ပုေ်မ ၁၀ အရ လိုင်ေင်ပလျှောက်ေားချက်ကုိ လကခ်ံရရှိလျှေင် 

ပဆာက်လုပ်ေားသည့် ယမ်းတိုက်ကုိ သတမ်ှတ်ပသာ ယမ်းတိုက်အဂဂါရပ်များနှင့် ညီညွတ်ပခင်းရှိ မရှိ 

ေေ်ပဆးပပီး - 

(က) သတ်မှတ်ပသာ ယမ်းတိုက်အဂဂါရပ်များနှင့် ညီညွတ်ပခင်းမရှိပကကာင်း ပတွ ရ့ှိလျှေင် 

လိုအပ်ချက်များကုိ ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ပေည့်ေွက်ပဆာင်ရွက်ပခင်းပပုရန် ညွှန်ကကားရမည်။ 

( ခ ) သတ်မှတ်ပသာ ယမ်းတုိက်အဂဂါရပ်များနှင့် ညီညွတ်ပကကာင်းပတွရိှ့လျှေင် ဝန်ကကီးဌာန၏ 

သပဘာတူညီချက်ပေင့် ပလျှောက်ေားသူအား လိုင်ေင်ေုတ်ပပးရမည်။ 

၁၂။ လိုင်ေင်သက်တမ်းသည် ေတင်ေုတ်ပပးသည့်ပနမ့ှေ၍ တေ်နှေ် ပေေ်သည်။ 

၁၃။ လိုင်ေင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းခွင်သုးံ ပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ သိပုလှာင်ပခင်း 

လုပ်ငန်းဆက်လက်ပဆာင်ရွက်လိုပါက သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရကပ်ပါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ သက်တမ်း 

တိုးပပးရန် ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ်ေံ သတမ်ှတ်ချက်နှင့်အညီ ပလျှောက်ေားနိုင်သည်။ 

၁၄။ ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ်သည် ပုေ်မ ၁၃ အရ သက်တမ်းတိုး ပလျှောက်ေားချက်ကုိ ရရှိလျှေင် 

ပလျှောက်ေားသ၏ူ ယမ်းတိုက်ကုိ ေေ်ပဆးပပီး - 

(က) သတ်မှတ်သည့်အဂဂါရပ်များနှင့် ညီညွတ်ပခင်းမရိှပကကာင်းပတွရိှ့လျှေင် လုိအပ်ချက်များကုိ 

ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ပေည့်ေွက်ပဆာင်ရွက်ပခင်းပပုရန် ညွှန်ကကားရမည်။ 

( ခ ) သတမ်ှတ်သည့် အဂဂါရပ်များနှင့် ညီညွတ်ပကကာင်းပတွရ့ှိလျှေင် ဝန်ကကီးဌာန၏ သပဘာ 

တူညီချက်ပေင့် ပလျှောက်ေားသူအား လိုင်ေင်သက်တမ်း တိုးပမှင့်ပပးနိုင်သည်။ 

အခန်း (၅) 

လိုင်ေင်ရရှိသူနှင့် ခွင့်ပပုချက်ရရှိသူတို၏့ တာဝန်များ 

၁၅။ လိုင်ေင်ရရှိသူသည် - 

(က) လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ ခွင့်ပပုသည့်ပမာဏေက်မပုိပေဘဲ 

သတမ်ှတ်ချက်နှင့်အညီ ေနေ်တကျ သိပုလှာင်သိမ်းဆည်းရမည်။ 

( ခ ) ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချု ပ် သုိမ့ဟုတ် ေေ်ပဆးပရးအရာရိှ၏ အခါအားပလျာ်ေွာ ေေ်ပဆးပခင်းကုိ 

ခံယူရမည်။ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ ပပျာက်ဆံုးပခင်း၊ မီးပလာင်ပခင်း၊ 

ပပါက်ကဲွပခင်းပကကာင့် ဆံုးရှုံးပျက်ေီးပခင်း၊ လူများေိခုိက်ေဏ်ရာရပခင်း သုိမ့ဟုတ် ပသဆံုးပခင်း 
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ပေေ်ပပါ်ပါက အနီးဆုံးရဲေခန်းသို ့ချက်ချင်းအပကကာင်းကကားရမည့်အပပင် ေေ်ပဆးပရး 

အရာရှိချုပ်ေံ အချိန်နှင့်တေ်ပပပးညီ သတင်းပိုရ့မည်။ 

(ဃ) လိုင်ေင်အတွက် ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ပသာ နှုန်းေားအတိုင်း အခပကကးပငွကို 

ဦးေီးဌာနသိုပ့ပးပဆာင်ရမည်။ 

၁၆။ ခွင့်ပပုချက်ရရှိသူသည် - 

(က) လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ လုိင်ေင်ရယမ်းတုိက်များတွင်သာ 

သိပုလှာင်ရမည်။ 

( ခ) လုပ်ငန်းခွင်သုံးပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကို သယ်ယူပိုပ့ဆာင်ပခင်း၊ 

ပပုလုပ်ပခင်း၊ သံုးေဲွပခင်း၊ လက်ဝယ်ေားရိှပခင်းပပုရာတွင် အန္တရာယ်မပေေ်ပေပရးအတွက် 

လုိအပ်ပသာ ကာကွယ်မှုများကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကကိုတင်ပဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၇။ ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ပအာက်ပါအတိုင်း ပေေ်သည် - 

(က) လိုင်ေင်ရရှိသူနှင့် ခွင့်ပပုချက်ရရှိသူတိုသ့ည် ဤဥပပေ၊ နည်းဥပပေ၊ ေည်းမျဉ်း၊ 

ေည်းကမ်း၊ အမိန်ပ့ကကာ်ပငာော၊ အမိန်၊့ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို 

လုိက်နာပခင်း ရိှ မရိှ ေိေေ်၍ လုိက်နာပခင်းမရိှပါက လုိအပ်သလုိ အပရးယူပဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( ခ ) ပုေ်မ ၄ အရ ပလျှောက်ေားချက်ကုိ ေိေေ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ပါက ဝန်ကကီးဌာနသုိ ့

ပောက်ခံတင်ပပပခင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်ပခင်း မရိှပါက သပဘာေားမှတ်ချက် 

နှင့်အတူ ဝန်ကကီးဌာနသို ့တင်ပပပခင်း၊ 

( ဂ ) ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရံုး (ကကည်း) က ေိေေ်အတည်ပပုပသာ ပပမပနရာတွင် ယမ်းတုိက် 

ပဆာက်လုပ်ရန် အပကကာင်းကကားပခင်း၊ ယမ်းတိုက်၏ အဂဂါရပ်များ ပပည့်ေုံပခင်း ရှိ မရိှ 

ေေ်ပဆးပခင်း၊ 

(ဃ) ဝန်ကကီးဌာန၏ သပဘာတူညီချက်ပေင့် လိုင်ေင်ေုတ်ပပးပခင်းနှင့် လိုင်ေင်သက်တမ်း 

တိုးပမှင့်ပပးပခင်း၊ 

( င ) လုိင်ေင်ရရိှသူနှင့် ခွင့်ပပုချက်ရရိှသူတုိနှ့င့်ေပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာနက အခါအားပလျာ်ေွာ 

သတမ်ှတ်သည့် နှုန်းေားအတိုင်း အခပကကးပငွ ပကာက်ခံပခင်း၊ 

( ေ ) ဤဥပပေပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ပအာင်ပမင်ေွာ ပဆာင်ရွက်နုိင်ပရးအတွက် ဦးေီးဌာနမှ 

သင့်ပလျာ်ပသာ အရာရှိများကုိ ေေ်ပဆးပရးအရာရှိအပေေ် တာဝန်ပပးအပ်ပခင်း၊ 

(ဆ) မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ပဆာင်ရွက်ရန် ေေ်ပဆးပရးအရာရိှအား လွှဲအပ်ပဆာင်ရွက် 

ပေပခင်း၊ 

( ဇ ) ဝန်ကကီးဌာနက အခါအားပလျာ်ေွာ ပပးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေမ်းပဆာင်ပခင်း။ 
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အခန်း (၇) 

တားပမေ်ချက်များ 

၁၈။ လိုင်ေင်ရရှိသူနှင့် ခွင့်ပပုချက်ရရှိသူ မည်သူမျှေ ေေ်ပဆးပရးအရာရှိချုပ် သိုမ့ဟုတ် ေေ်ပဆးပရး 

အရာရှိ၏ ေေ်ပဆးပခင်းကုိ ခံယူရန် ပငင်းပယ်ပခင်း မပပုရ။ 

၁၉။ မည်သူမျှေ- 

(က) ဤဥပပေနှင့်အညီ ခွင့်ပပုချက်မရရှိဘဲ လုပ်ငန်းခွင်သုးံ ပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ု 

ပေ္စည်းများကုိ တင်သွင်းပခင်း၊ သယ်ယူပိုပ့ဆာင်ပခင်း၊ သိပုလှာင်ပခင်း၊ ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

သုးံေွဲပခင်း၊ လကဝ်ယ်ေားရှိပခင်း၊ လွှဲပပပာင်းပခင်းမပပုရ။ 

( ခ ) ပုေ်မ ၈ အရ ကာကွယ်ပရးဌာနပကာင်ေီ အမှုပဆာင်အေွဲ ၏့ အတည်ပပုချက်မရရှိဘဲ 

လုပ်ငန်းခွင်သုံးပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ ေျက်ဆီးပခင်းမပပုရ။ 

( ဂ ) ဤဥပပေအရ ေုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပပေ၊ ေည်းမျဉ်း၊ ေည်းကမ်း၊ အမိန်ပ့ကကာ်ပငာော၊ 

အမိန်န့ှင့် ညွှန်ကကားချက်များနှင့်အညီ ပဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပခင်း မရှိပေရ။ 

၂၀။ မည်သူမျှေ လိုင်ေင်မရှိသည့် ယမ်းတိကု်တွင် - 

(က) လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ လက်ခံသုိပလှာင်ပခင်း မပပုရ။ 

( ခ ) လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ အပ်နံှသုိပလှာင်ပခင်း မပပုရ။ 

၂၁။ လိုင်ေင်ရရှိသူ မည်သူမျှေ - 

(က) ဝန်ကကီးဌာနက ေုတ်ပပးပသာ လုိင်ေင်ပါ ခွင့်ပပုပမာဏေက်ပုိမုိပသာ လုပ်ငန်းခွင်သံုး 

ပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ လက်ခံသိပုလှာင်ပခင်းမပပုရ။ 

( ခ ) ပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ) ပါ လုပ်ငန်းခွင်သံုး ပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများပကကာင့် 

တေ်ခုခုပေေ်ပွားပါက အနီးဆံုးရဲေခန်းသုိ ့ချက်ချင်းအပကကာင်းကကားပခင်းနှင့် ေေ်ပဆးပရး 

အရာရှိချုပ်ေံ အချိန်နှင့်တေ်ပပပးညီ သတင်းပိုရ့န် ပျက်ကွက်ပခင်း မရှိပေရ။ 

( ဂ ) လုိင်ေင်သက်တမ်း ကုန်ဆံုးသည့်အချိန်တွင် သက်တမ်းတုိးပမှင့်ပခင်း မရိှဘဲ လုပ်ငန်းခွင်သံုး 

ပပါက်ကွဲပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများကုိ ဆက်လက်သိပုလှာင်ပခင်း မပပုရ။ 

အခန်း (၈) 

ပပေ်မှုနှင့် ပပေ်ေဏ်များ 

၂၂။ မည်သူမဆုိ ပုေ်မ ၁၈ ၊ ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ) နှင့် ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) တုိပ့ါ တားပမေ်ချက် 

တေ်ရပ်ရပ်ကုိ ပောက်ေျက်ကျူးလွန်ပကကာင်း ပပေ်မှုေင်ရှားေီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို တေ်နှေ်ေက် 

မပိုပသာ ပောင်ေဏ်ပေေ်ပေ၊ ကျပ်ငါးသိန်းေက်မပိုပသာ ပငွေဏ်ပေေ်ပေ၊ ေဏ်နှေ်ရပ်လုံးပေေ်ပေ 

ချမှတ်ရမည်။ 
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၂၃။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၁၉၊  ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခွဲ (က)နှင့် (ဂ)တိုပ့ါတားပမေ်ချက် 

တေ်ရပ်ရပ်ကို ပောက်ေျက်ကျူးလွန်ပကကာင်း ပပေ်မှုေင်ရှားေီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို အနည်းဆုံး 

တေ်နှေ်မှ အများဆုံး သုံးနှေ်အေိ ပောင်ေဏ်ချမှတ်ရမည့်အပပင် ကျပ်သိန်း ၃၀ ေက်မပိုပသာ 

ပငွေဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။ 

၂၄။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင် ့ ပုေ်မ ၂၀ တိုပ့ါတားပမေ်ချက်တေ်ရပ်ရပ်ကို 

ပောက်ေျက်ကျူးလွန်ပကကာင်း ပပေ်မှုေင်ရှားေီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို အနည်းဆုံး တေ်နှေ်မှ 

အများဆံုး ငါးနှေ်အေိ ပောင်ေဏ်ချမှတ်ရမည့်အပပင် ကျပ်သနိ်း ၃၀ ေက် မပိုပသာ ပငွေဏ်လည်း 

ချမှတ်နိုင်သည်။ 

၂၅။ မည်သူမဆုိ တားပမေ်ချက်တေ်ရပ်ရပ်ကုိ ေပ်မံကျူးလွန်ပကကာင်း ပပေ်မှုေင်ရှားေီရင်ပခင်းခံရလျှေင် 

ေိုသူကုိ ေပ်မံကျူးလွန်ပသာ ပပေ်မှုတွင် ပပဋ္ဌာန်းေားပသာ အပမင့်ဆုံး ပပေ်ေဏ်ကုိ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆုိ တားပမေ်ချက်တေ်ရပ်ရပ်ကုိ ပောက်ေျက်ကျူ းလွန်ရန် အားပပးကူညီပခင်း၊ လှုံပ့ဆာ်ပခင်း 

သိုမ့ဟတု် ပသွးပဆာင်ပခင်းပပုပကကာင်း ပပေ်မှုေင်ရှားေီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကုိ သက်ဆိုင်ရာ ပပေ်မှု 

အတွက် သတမ်ှတ်ေားပသာ ပပေ်ေဏ်ကို ချမှတ်ပခင်းခံရမည်။ 

၂၇။   ဤဥပပေအရ သိမ်းဆည်းရမိပသာ သက်ပသခံပေ္စည်းများသည် ခွင့်ပပုချက်မရရိှပသာ 

လုပ်ငန်းခွင်သံုး ပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းပေေ်ပါက ပပည်သူဘ့ဏ္ဍာအပေေ် 

သိမ်းဆည်းရမည်။ 

အခန်း (၉) 

အပေွပေွ 

၂၈။ ေေ်ပဆးပရးအရာရိှချု ပ်သည် ဤဥပပေအရ ပကာက်ခံရန်ရိှပသာ အခပကကးပငွကုိ ပပးပဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်သူအား ဝင်ပငွခွန်မပပပ ကျန်ပငွပေေ်ဘိသကဲ့သို ့အရပကာက်ခံရမည်။ 

၂၉။ ဤဥပပေနှင့် ဤဥပပေအရ ေုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပပေ၊ ေည်းမျဉ်း၊ ေည်းကမ်း၊ အမိန်ပ့ကကာ်ပငာော၊ 

အမိန်၊့ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ကာကွယ်ပရးဦးေီးချုပ်ရံုး 

(ကကည်း)က ေီမံခန်ခဲွ့လုပ်ကုိင်ပဆာင်ရွက်ပနသည့် လုပ်ငန်းခွင်သံုးပပါက်ကဲွပေတတ်ပသာ ဝတ္ထ ုပေ္စည်းများ၊ 

ယမ်းတိုက်များ၊ အပဆာက်အအုံများနှင့် သက်ဆိုင်ပခင်း မရှိပေရ။ 
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၃၀။ ဤဥပပေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အပကာင်အေည်ပော်ပဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပပေများ၊ ေည်းမျဉ်းနှင့် ေည်းကမ်းများကို ပပည်ပောင်ေု 

အေိုးရအေွဲ ၏့ သပဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးေီးဌာနတိုသ့ည် အမိန်ပ့ကကာ်ပငာော၊ အမိန် ၊့ ညွှန်ကကားချက်နှင့် 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကုိ ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

၃၁။ The Explosives Act, (India Act, 4, 1884, Vol.V) အရ ေုတ်ပပန်ေားပသာ နည်းဥပပေ၊ 

ေည်းမျဉ်း၊ ေည်းကမ်း၊ အမိန်ပ့ကကာ်ပငာော၊ အမိန် ၊့ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို 

ဤဥပပေနှင့် မဆန်က့ျင်သပရွ  ့ဆက်လက်ကျင့်သုးံနိုင်သည်။ 

၃၂။ The Explosives Act, (India Act, 4, 1884, Vol.V) ကုိ ဤဥပပေပေင့် ရုပ်သိမ်းလုိက်သည်။ 

 

 ပပည်ပောင်ေုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံပတာ် ေဲွေ့ည်းပံုအပပခခံဥပပေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ပရးေုိးသည်။ 

 

 

 (ပုံ) ဝင်းပမင့် 

 နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ပောင်ေုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ် 


