ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်းများကာကွယ်ထန
ိ ်းသိမ်းရေးဥပရေ
(၂ဝ၁၅ ခုနှေစ်၊ ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်ဥပရေအမှေတ် ၄၃။)
၁၃၇၇ ခုနှေစ်၊

ေုတိယဝါဆိုလဆန်း ၆ ေက်

( ၂ဝ၁၅ ခုနှေစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ေက် )
ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှေင့် အဓိပ္ပာယ်ရော်ပပချက်
၁။

ဤဥပရေကို ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေ ေု ရခါ်တွင်ရစေမည်။

၂။

ဤဥပရေတွင်ပါေှေိရသာ ရအာက်ပါစကားေပ်များသည် ရော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် ရစေမည်

(က) ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်း ဆိုသည်မှော ရပမရပါ်တွင်ပေစ်ရစ၊ ရပမရအာက်တွင်ပေစ်ရစ၊ ရေရပါ်တွင် ပေစ်ရစ၊
ရေရအာက်တွင်ပေစ်ရစ

နှေစ်ရပါင်း

၁၀၀

နှေင့်အထက်

သက်တမ်းေှေိသည့်

ရကျာက်ပေစ်

ရုပ်ကကင်းများအပါအဝင် လူသားတို ့ပပုလုပ်သုံးစွဲခဲ့ရသာ အောဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုဆိုသည်။
( ခ ) ပမန်မာ့မ ူေင်းမေုတ ်ရသာရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည ်း
ပပုလုပ်ခဲ့ပပီး

ပမန်မာနိုင်ငံသို ့

ဆိုသည်မှော

အရကကာင်းတစ်ေပ်ေပ်ရကကာင့်

ပပည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၌

ရောက်ေှေိရနသည့်

ရေှေးရောင်း

ဝတ္ထ ုပစ္စည်းကို ဆိုသည်။
( ဂ ) ပပတိုက်

ဆိုသည်မှော

သမိုင်းရကကာင်းအေ၊
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော

အများပပည်သူအကျိုးငှော

အနုပညာလက်ောရပမာက်မှုအေ

အရမွအနှေစ်များကို

အများပပည်သူအား

စိတ်ချမ်းရပမ့စွာ

ခင်းကျင်းပပသပခင်းလုပ်ငန်းများကို
တစ်ခုခုကပေစ်ရစ၊

ပညာရပးနိုင်ရသာ၊

ရေသဆိုင်ော

တန်ေိုးေှေိရသာ

ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှောက်

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော၊

ရလ့လာသုရတသနပပု၍

ရလ့လာသင်ယူနိုင်ရစေန်နှေင့်
ရဆာင်ေွက်ေန်

ယဉ်ရကျးမှုအေ၊

ေည်ေွယ်၍

အုပ်ချုပ်ရေးအေွဲ ့တစ်ခုခုကပေစ်ရစ၊

ပညာရပးေန်အတွက်
အစိုးေဌာနအေွဲ ့အစည်း
ပုဂ္ဂလိက

ကပေစ်ရစ

ေွင့်လှေစ်ထားရသာ အရဆာက်အအုံကို ဆိုသည်။
( ဃ ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း ဆိုသည်မှော အဓွန် ့ေှေည်တည်တံ့ရစေန်အလို ့ငှော ရေှေးရောင်းဝတ္ထု ပစ္စည်းကို
ေုံးအုပ်ကာကွယ်ပခင်း၊

ရေှေးမူမပျက်

ပပန်လည်ပပုပပင်ပခင်းနှေင့်

အသစ်ပပန်လည်

ပပုပပင်ပခင်း၊

ရဆးရကကာသုတ်သင်မွမ်းမံပခင်းနှေင့် ဓာတုရေေနည်းအပါအဝင် အပခား နည်းလမ်းများပေင် ့
ထိ န ် း သိမ ် း ရဆာင်ေွက်ပခင်းတို ့ကို ဆိုသည်။
( င ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှော ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။
( စ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှော ရေှေးရောင်းသုရတသနနှေင့် အမျိုးသားပပတိုက်ဦးစီးဌာနကိုဆိုသည်။
(ဆ) ဦးစီးဌာနကလွှဲအပ်တာဝန်ရပးပခင်းခံေသည့်ဌာန ဆိုသည်မှော ပပည်နယ်နှေင့် တိုင်းရေသကကီး များတွင်
ေွင့်လှေစ်ထားရသာ
ဌာနခွဲများကိုဆိုသည်။

ရေှေးရောင်းသုရတသနနှေင့်

အမျိုးသားပပတိုက်ဦးစီးဌာန၊

အခန်း(၂)
ေည်ေွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှော ရအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်(က) ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ

အဓွန် ့ေှေည်တည်တံ့ရစရေးအတွက်

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း

ဆိုင်ောမူဝါေကို အရကာင်အထည်ရော်နိုင်ေန်၊
( ခ ) သဘာဝရဘးအန္တောယ်ရကကာင့်ပေစ်ရစ၊

လူ ့ပရယာဂရကကာင့်ပေစ်ရစ

ရေှေးရောင်းဝတ္ထု

ပစ္စည်းများ ယိုယွင်းပျက်စီးရပျာက်ဆုံးပခင်း မေှေိရစရေးအတွက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ေန်၊
( ဂ ) ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်းများကို

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်းပေင့်

အမျိုးဂုဏ်၊

ဇာတိဂုဏ်

ပမင့်မားရစေန်နှေင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ေှေင်သန်ခိုင်မာရစေန်၊
(ဃ) အများပပည်သူတို ့က

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ၏

တန်ေိုးပမင့်မားမှုကို

နားလည်ခံယူ

နိုင်ကကရစေန်၊
( င ) ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကို
သရဘာတူလက်ခံထားရသာ

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်းနှေင့်

စပ်လျဉ်း၍

အပပည်ပပည်ဆိုင်ောကွန်ေင်းေှေင်း၊

နိုင်ငံရတာ်က

ရေသဆိုင်ောသရဘာတူညီချက်

များနှေင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေန်။
အခန်း(၃)
ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းအပေစ်သတ်မှေတ်ပခင်း
၄။

ပုေ်မ

၂၊

ပုေ်မခွ(
ဲ က)

ပါ အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်နှေင့်

ကိုက်ညီရသာ

ရအာက်ပါဝတ္ထုပစ္စည်းများကို

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများေု သတ်မှေတ်သည်(က) လူနှေင့်တိေ စ္ဆာန်အမျိုးမျိုးတို ့၏

ရကျာက်ပေစ်ရုပ်ကကင်း၊

ရုပ်အရလာင်းနှေင့်

အရိုးစုများ

အဝတ်ပန်းချီ၊

ရုပ်ပုံများ၊

အပါအဝင် သတ္တရေေနှေင့် ရုက္ခရေေဆိုင်ော ရုပ်ကကင်းများ၊
( ခ ) ဘုေားဆင်းတု၊

အုတ်ခွက်ဘုေား၊

နံေံရဆးရေးပန်းချီ၊

ပပိုကျပျက်စီးသွားပပီးပေစ်သည့် အပျက်အစီးများ၊ ယုံကကည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ောပစ္စည်းများ၊
( ဂ ) အများပပည်သူ ယုံကကည်ကိ ုးကွယ်ော

သာသနိက

အရဆာက်အအုံများ၌

ပုံရော်မွမ်းမံ

ထားရသာ အဂဂရတပန်းလက်ောများ အပါအဝင်အနုပညာလက်ောများ၊
(ဃ) ရကျာက်၊ ရကကး၊ သံ သို ့မေုတ် သတ္တုတစ်မျိုးမျိုးပေင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ တိေ စ္ဆာန်၏ အရိုး၊
အစွယ်၊

ဦးချိုပေင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊

သစ်သား

သို ့မေုတ်

ဝါးပေင့်ရသာ်လည်းရကာင်း

ပပုလုပ်ထားရသာ လက်နက်ကိေိယာများ၊
( င ) ရေွှ ၊ ရငွ ၊ ရကကး၊ သံ သိ ု ့မေု တ ် သတ္တ ုတစ်မ ျိ ု းမျို းပေင် ့ သွ န ်း ထားရသာ ေဂဂါ း၊ ရပမ
သို ့မေုတ် ေွှံ ့ပေင့် ပပုလုပ်ထားရသာ ေဂဂါးနှေင့် ရငွရကကးအပေစ် အသုံးပပုခဲ့ရသာ ရေွှတိုရေွှစ၊
ရငွတိုရငွစ၊

ရေွှခွက်နှေင့်

ရငွခွက်များ

အပါအဝင်ရငွရကကးအပေစ်

ထုထွင်းသွန်းရလာင်း

ထားရသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းများ၊
( စ ) ရေွှ၊ ရငွ၊ ရကျာက်၊ ရကကး၊ သံ သို ့မေုတ် သတ္တုတစ်မျိုးမျိုးပေင့် ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ရပမ၊ ေွှံ ့၊
အဂဂရတ၊ အုတ်၊ ရကျာက်၊ သစ်သားပေင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ တိေ စ္ဆာန်၏ အရိုး၊ အစွယ်၊

ဦးချိုပေင့် ရသာ်လည်းရကာင်း ပပုလုပ်ထားရသာ ရုပ်တု၊ ဆင်းတုနှေင့် ရုပ်လုံးရုပ်ကကများ
အပါအဝင် ထုဆစ်ထားရသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းများ၊
(ဆ)

ပမန်မာ့မင်းခမ်းရတာ်ပစ္စည်းနှေင့် နန်းတွင်းအသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းများ၊

( ဇ ) ရဝါယာဉ်၊ ထမ်းစင်၊ ေထားနှေင့် လှေည်းများအပါအဝင် ခေီးသွားယာဉ်များ၊
( ဈ ) ရကျာက်စ ာ၊ အု တ ် ခ ဲစာ၊ ရခါင် းရလာင် းစာ၊ မင် စာ၊ ရေွှ ပ ပားစာ၊ ရငွ ပပားစာ၊ ရကကး ပပားစာ၊
စဉ့်ကွင်းစာ၊ အုတ်ခွက်စာ၊ လက်ရေးစာ၊ သားရေရပါ်တွင်ရေးထားရသာ စာ၊ ပုံနှေိပ်စာ၊ ရပ၊
ပုေပိုက်၊ အက္ခော၊ တံဆိပ် တုံ းနှေင် ့ တံဆိပ ်များအပါအဝင် စာရပဆိုင်ော ပစ္စည်းများ၊
(ည) ပမန်မာ့ရိုးောပန်းဆယ်မျိုးတွင် အကျုံးဝင်ရသာ လက်မှုအနုပညာပစ္စည်းများ၊
( ဋ ) ဇေပ်အပါအဝင်

လူရနအရဆာက် အအု ံေှေ ိ

ရုပ် လု ံး ရုပ ်ကကနှေင် ့

အနုပ ညာလက်ောအပေစ်

အပခားသစ်ထွင်း လက်ောများ၊

ပုံရော် ထားရသာ

သတ္တ ုပု ံရော် လက်ောပစ္စည ်းများ၊

ရကျာက်ထွင်း၊ ရကျာက်ပခစ်နှေင့် ရပမထည်များအပါအဝင် အနုပညာလက်ောပစ္စည်းများ၊
( ဌ ) ရခါင်းရပါင်း၊

ဦးရသျှောင်၊

ရခါင်းပတ်နှေင့်

အကကျအဝတ်အစားများ

အပါအဝင်

အဝတ်

အထည်များ၊
( ဍ ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဆင်တန်ဆာပစ္စည်းများ၊
( ဎ ) အရလး၊

တင်းရတာင်းနှေင့်

ချိန်ခွင်များ

အပါအဝင်

အချိန်အတွယ်အတိုင်းအတာအပေစ်

အသုံးပပုရသာ ကိေိယာများ၊
(ဏ) ထွန် ၊

ထယ်၊

အို း လက်ခတ်နှေင် ့

ေက်ကန်း လုပ်င န်းသုံးပစ္စည ်းများ

အပါအဝင်

လူမှု

အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းများ၊
(တ) ရပမအိုး၊ ရပမခွက်၊ စဉ့အ
် ိုး၊ စဉ့ခ
် ွက်၊ ရကျာက်အိုး၊ ရကျာက်ခွက်၊ ရကကအိုးနှေင့်ရကကခွက်များ၊ ရေွှ၊ ရငွ၊
ရကကး သို ့မေုတ် သတ္တုတစ်မျိုးမျိုးပေင့် ပပုလုပ်ထားရသာ အိုး၊ ခွက်ရယာက်၊ ပန်းကန်၊
ဇွန်းနှေင့် ယွန်းထည်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် လူမှုအသုးံ အရဆာင်ပစ္စည်းများ၊
(ထ) ေုံ၊ ရမာင်း၊ ပရလွ၊ နှေဲ၊ လင်းကွင်း၊ ရကကးရနာင်နှေင့် ဆိုင်းဝိုင်းများ အပါအဝင် တူေိယာ
ပစ္စည်းများ၊
( ေ ) ဆင်၊ ပမင်း၊ ကျွဲနှေင့် နွားများအပါအဝင် တိေ စ္ဆာန်များတွင်ဆင်ယင်ရသာ အဆင်တန်ဆာ
ပစ္စည်းများ၊
( ဓ ) ရပမေှေပ်ေိုးနှေင့် ရကျာက်ေိုးများ အပါအဝင် ပမန်မာ့ရိုးော ကရလးကစားစော ပစ္စည်းများ၊
( န ) ဝန်ကကီးဌာနက ကွင်းဆင်းစစ်ရဆးပပီး ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းအပေစ် မှေတ်တမ်းထား ေှေိသည့်
အပခားအောဝတ္ထုပစ္စည်းများ။
အခန်း(၄)
ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ အပ်နှေံပခင်းနှေင့် လက်ခံပခင်း
၅။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ရအာက်ပါတို ့ကို ရဆာင်ေွက်ေမည်(က) ရေှေ း ရောင် း ဝတ္ထ ုပစ္စ ည ် း များကိ ု
စုရဆာင်းပခင်းနှေင့် သုရတသနပပုပခင်း၊

ကာကွ ယ ် ထိ န ် း သိ မ ် း ပခင် း ၊

တူ း ရော် ပ ခင် း ၊

ေှေ ာ ရေွ

( ခ ) ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ

တေားမဝင်ရသာနည်းများပေင့်

ပပည်ပသို ့မရောက်ေှေိရစရေးနှေင့်

ပပည်ပသို ့တေားမဝင် ရောက်ေှေိသွားရသာ ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပပန်လည်ေေှေိရေး တို ့ကို
ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊
( ဂ ) ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်းများကို

ပပည်သူလူထုက

ဂုဏ်ယူပမတ်နိုး

တန်ေိုးထားလိုရသာ

စိတ်ဓာတ်နှေင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလိုရသာ စိတ်ဓာတ်များပေစ်ရပါ်ေန် ပညာရပးပခင်း။
၆။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်းတစ်ခုခုနှေင့် စပ်လျဉ်း၍ အဓွန် ့ေှေည်တည်တံ့ရစရေး အတွက်

ရအာက်ပါအတိုင်း ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်(က) သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနများနှေင့်

ညှိနှိုင်း၍

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကို

ကာကွယ်

ထိန်းသိမ်းပခင်း၊
( ခ ) ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ပပုပပင်မွမ်းမံေန်နှေင့် လုံပခုံစွာထိန်းသိမ်းထားေန် အလို ့ငှော
ပိုင်ေှေင်၏သရဘာတူညီချက်ပေင့် ရေွှ ့ရပပာင်းထားေှေိပခင်း၊
( ဂ ) ပိ ု င ် ေ ှေ င ်

သိ ု ့မေု တ ်

ထိ န ် း သိ မ ် း ရစာင် ့ ရ ေှေ ာ က် သ ူ မ ေှေ ိ ရ သာ

ရေှေ း ရောင် း ဝတ္ထ ုပစ္စ ည ် း

တစ်ခုခုကို နိုင်ငံရတာ်ပိုင်အပေစ်သတ်မှေတ်၍ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊
(ဃ) ရေှေးရောင်းအရမွအနှေစ ်ဆိ ုင်ော
ထားရသာ

တန်ေိုးပမင့်မားသည်ေု

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကို

နည်း ဥပရေအေ

အမျိုးသားပပတိုက်နှေင့်

သတ်မှေတ ်

ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာန

ပပတိုက်များတွင် ထိန်းသိမ်းထားေှေိပခင်းနှေင့် ခင်းကျင်းပပသပခင်း၊
( င ) ရေသဆိုင်ော

ပပတိုက်များတွင်

မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်

ေှေင်သန်ထက်ပမက်ရစသည့်

ရေှေးရောင်း

ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ပပသနိုင်ေန် ညွှန်ကကားပခင်း၊
( စ ) နိုင်ငံရတာ်အတွင်း

ရေသအသီးသီးမှေ

ရတွ ့ေှေိေရသာ

ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်း များကို

ထိ န ် း သိမ ် း ထားေှေ ိ ေန်န ှေင ် ့ ခင် း ကျင် း ပပသေန် ဝတ္ထ ုပစ္စ ည ် းနှေ င့ ် ရနောရေွ းချယ် မှု ကိ ု
သက်ဆိုင်ော တိုင်းရေသကကီး သို ့မေုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ ့တို ့နှေင့်ညှိနှိုင်း၍ အတည်ပပု
ဆုံးပေတ်ပခင်း။
၇။

ဝန်ကကီးဌာနသည်(က) တစ်ဦးဦးက တစ်နည်းနည်းပေင့် လက်ဝယ်ေေှေိသည့် သို ့မေုတ် အရမွဆက်ခံ ေေှေိသည့်
ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို လာရောက်အပ်နှေံပါက နိုင်ငံရတာ်ပိုင်ပစ္စည်းအပေစ် သတ်မှေတ်
လက်ခံ၍ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားေှေိနိုင်သည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ အပ်နှေံသူအား အကျိုးခံစားခွင့်ေှေိသူအပေစ် သတ်မှေတ်၍ ယင်းပစ္စည်း
အတွက် ထိုက်တန်ရသာ ကာလတန်ေိုးအပပင် သမိုင်းယဉ်ရကျးမှုဆိုင်ော ထပ်ရဆာင်း
တန်ေိုးချီးပမှင့်ရငွကို ရပးအပ်ေမည်။

၈။

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ထိခိုက်ပခင်း၊ ရဆွးရပမ့ပခင်း၊ ပျက်စီးပခင်း
သို ့မေုတ် ရေွှ ့ရပပာင်း လျှေင် ပျက်စီးနိ ုင်မ ည့် အန္တောယ်ေှေိသည်ေု ထင်ပမင်ယူဆပါက
သက်ဆိုင်ော ပိုင်ေှေင် သို ့မေုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ေှေိသူထံမှေ ထိုက်တန်ရသာ ကာလတန်ေိုးအပပင်
သမိုင်းယဉ်ရကျးမှုဆိုင်ော ထပ်ရဆာင်းတန်ေိုးချီးပမှင့်၍ လွှဲရပပာင်းေယူပပီး ယဉ်ရကျးမှုအရမွ
အနှေစ်အပေစ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခွင့်ေှေိသည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ ဝန်ကကီးဌာန၏ ရဆာင်ေွက်န ို င်ခွင့် သည်
ရအာက်ပါရေှေ းရောင် း
ဝတ္ထုပစ္စည်းများနှေင့် သက်ဆိုင်ပခင်းမေှေိရစေ -

(၁) ဘာသာရေးအေ

ဝတ်ပပုကိုးကွယ်ောတွင်

လက်ေအ
ိှေ သုံးပပုရနရသာ

ရေှေးရောင်း

ဝတ္ထုပစ္စည်း၊
(၂) ပိုင်ေှေင်က မိမိ သို ့မေုတ် မိမိ၏ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် သို ့မေုတ် မိမိ၏မိသားစုတွင်
ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးနှေင့်ပတ်သက်၍ သင့်ရလျာ်ရသာ
ထိန်းသိမ်းထားေှေိလိုသည့် ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်း။
၉။

အရကကာင်းပပချက်ပေင့်

ကိုယ်ပိုင်

ဝန်ကကီးဌာနသည် ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ အပ်နှေံပခင်း၊ လက်ခံပခင်း များနှေင့်

စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဦးစီးဌာနသို ့ လွှဲအပ်ရဆာင်ေွက်ရစနိုင်သည်။
အခန်း(၅)
ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို စစ်ရဆးပခင်း
၁၀။

ဦးစီးဌာနသည် (က) ဝတ္ထ ုပစ္စည ်းတစ်ခုခ ုနှေင် ့ စပ် လျဉ်း၍ ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည် း စစ်မှေန ်ပခင်း ေှေိ မေှေိ စိစစ်ေန်
လိုအပ်ပါက နည်းဥပရေအေ ေွဲ စည်
့ းရသာ ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်း စစ်ရဆးရေး အေွဲ ့ကို
စစ်ရဆးရစပပီးအဆုံးအပေတ်ရပးေမည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ ရဆာင်ေွက်ောတွင်

အပငင်းပွားမှုထပ်မံရပါ်ရပါက်လျှေင် ဝန်ကကီးဌာန က

ေွဲ ့စည်းထားရသာ ပညာေှေင်အေွဲ ့သို ့ တင်ပပ၍ အဆုံးအပေတ်ခံယူေမည်။
၁၁။

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်း စစ်မှေန်ပခင်း ေှေိ မေှေိနှေင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ ဦးစီး ဌာန၏

တင်ပပချက်အရပါ် ဝန်ကကီးဌာန၏ ဆုံးပေတ်ချက်သည် အပပီးအပပတ်ပေစ်ရစေမည်။
အခန်း(၆)
ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းရတွ ့ေှေိရကကာင်း သတင်းပို ့ပခင်း
၁၂။

ပိုင်ေှေင်

သို ့မေုတ်

အဆိုပါဝတ္ထ ုပစ္စ ည်း များမှော
အရကကာင်း ေှေိ လျှေင်

ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှောက်သူမေှေိရသာ

ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုခုကို

ရေှေးရောင် းဝတ္ထ ုပစ္စ ည်းပေစ်ရကကာင် းသိ ေှေ ိလျှေင ်

သက်ဆိုင ်ောေပ်ကွက ်နှေင် ့

ရတွ ့ေှေိသူသည်

သိ ု ့မေုတ ်

ရကျးေွာ အုပ်စ ုအုပ ်ချုပ်ရေးမှေူ းရုံ းသိ ု ့

ယူဆေန်
ရဆာလျင်စွာ

သတင်းပို ့ေမည်။
၁၃။

(က) ပုေ်မ ၁၂ အေ သတင်းရပးပို ့ချက်ကို လက်ခံေေှေိလျှေင် ေပ်ကွက် သို ့မေုတ် ရကျးေွာ
အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှေူးသည် အဆိုပါဝတ္ထုပစ္စည်းကို လိုအပ်သလို ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှောက်၍ ၁၄
ေက်အတွင်း

သက်ဆိုင်ော

ပမို ့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှေူးသည်

ပမို ့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို ့
လိုအပ်သည်များကို

ဆက်လက်သတင်းပို ့ေမည်။

ချက်ချင်းရဆာင်ေွက်၍

သတင်း

လက်ခံေေှေိသည့် ရန ့ေက်မှေ ၇ ေက် အတွင်း ဦးစီးဌာနသို ့ အရကကာင်းကကားေမည်။
( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် ပုေ်မခွဲ (က) အေ အရကကာင်းကကားချက်ကို ေေှေိသည့်အခါ ရေှေးရောင်း
ဝတ္ထုပစ္စည်း စစ်မှေန်ပခင်းေှေိ မေှေိ စစ်ရဆးပခင်းနှေင့် လိုအပ်သလို ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှောက်ပခင်း သို ့မေုတ်
ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှောက်ရစပခင်းတို ့ကို သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ ရဆာင်ေွက် ေမည်။
အခန်း(၇)
ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းနှေင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပပုချက် ရလျှောက်ထားပခင်း

၁၄။

(က) ရအာက်ပါတစ်ခုခုကို

ရဆာင်ေွက်လိုရသာဌာန၊

အေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခု

သို ့မေုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်

တစ်ဦးဦးသည် ခွင့်ပပုချက်ေေှေိေန် ဦးစီးဌာန သို ့မေုတ် ဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်တာဝန်
ရပးပခင်းခံေသည့်ဌာနသို ့ သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ ရလျှောက်ထားေမည်(၁) ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို

ရပမရပါ်ရပမရအာက်၊

ရေရပါ်ရေရအာက်မှေ

တူးရော်ပခင်း

သို ့မေုတ် ေှောရေွပခင်း၊
(၂) နိုင်ငံအချင်းချင်းယဉ်ရကျးမှုေလှေယ်ရေးအစီအစဉ်အေ
သုရတသနပပုေန်

သို ့မေုတ်

ပပပွဲတွင်ခင်းကျင်းပပသေန်၊

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်းပပုေန်

အလို ့ငှော ရေှေးရောင်း

ဝတ္ထုပစ္စည်းကို ပပည်ပသို ့ သယ်ယူပခင်း သို ့မေုတ် ပို ့ရဆာင်ပခင်း၊
(၃) ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို

ပပည်တွင်းတွင်

တစ်ရနောမှေ

တစ်ရနောသို ့ သယ်ယူပခင်း

သို ့မေုတ် ပို ့ရဆာင်ပခင်း၊
(၄) ဦးစီးဌာန၏

လက်ဝယ်တွင်

စီးပွားရေးအလို ့ငှော

ထိန်းသိမ်းထားရသာ

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကို

ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်း၏ပုံကို

ဓာတ်ပုံ၊

ေီေီယို

သို ့မေုတ်

ရုပ်ေှေငရ
် ိုက်ကူးပခင်း၊ မိတ္တူပွားယူပခင်း သို ့မေုတ် ပုံတူပွားပခင်း၊ ပုတ
ံ က
ူ ူးယူပခင်း။
( ခ ) ဦးစီးဌာန သို ့မေုတ် ဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်တာဝန်ရပးပခင်းခံေသည့် ဌာနသည် ပုေ်မခွဲ (က) အေ
ရလျှောက်ထားချက်ကို သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ စိစစ်ပပီးခွင့်ပပုချက် ထုတ်ရပးပခင်း သို ့မေုတ်
ခွင့်ပပုချက်ထုတ်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။
အခန်း (၈)
ပပစ်မှုနှေင့် ပပစ်ေဏ်များ
၁၅။

မည်သူမဆို

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို

ပို ့ရဆာင်ပခင်းပပုရကကာင်း

ခွင့်ပပုချက်မေှေိဘဲ

ပပစ်မှုထင်ေှေားစီေင်ပခင်းခံေလျှေင်

ပပည်ပသို ့ သယ်ယူပခင်း

ထိုသူကို

အနည်းဆုံး

ငါးနှေစ်မှေ

သို ့မေုတ်
အများဆုံး

တစ်ဆယ်နှေစ်အထိ ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ အနည်းဆုံးကျပ်သန
ိ ်းငါးဆယ်မှေ အများဆုံးကျပ်သန
ိ ်းတစ်ော အထိ
ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊

ေဏ်နှေစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ

ချမှေတ်ေမည်။

ထို ့ပပင်

ပပစ်မှုနှေင့်အကျုံးဝင်သည့်

သက်ရသခံ

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းေမည်။
၁၆။

မည်သူမဆို ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို မူလပုံစံပျက်ယွင်းရစပခင်း၊ ေျက်ဆီးပခင်း၊ ခွင့်ပပုချက် မေှေိဘဲ

ရပမရပါ်ရပမရအာက်၊

ရေရပါ်ရေရအာက်မှေတူးရော်ပခင်း

သို ့မေုတ်

ေှောရေွပခင်းပပုရကကာင်း

ပပစ်မှု

ထင် ေှေားစီေင်ပခင် းခံေ လျှေင် ထို သူကိ ု အနည် းဆု ံး သုံ းနှေစ်မ ှေ အများဆု ံး ခုနစ်နှေစ် အထိ ရထာင်ေ ဏ် ပေစ်ရစ၊
အနည်းဆုံးကျပ် သိန်းသုံးဆယ်မှေ အများဆုံးကျပ်သိန်းငါးဆယ်အထိ ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှေစ် ေပ်လုံးပေစ်ရစ
ချမှေတ်ေမည်။ ထို ့ပပင် ပပစ်မှုနှေင့်အကျုံးဝင်သည့် သက်ရသခံရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာအပေစ်
သိမ်းဆည်းေမည်။
၁၇။

မည်သူမဆို

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို

စုရဆာင်းထားေှေိပခင်း၊

လက်ဝယ်ထားေှေိပခင်း၊

ထင်ေှေားစီေင်ပခင်းခံေလျှေင်
အနည်းဆုံးကျပ်

ထိုသူကို

တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းမှေ

ေပ်လုံးပေစ်ရစချမှေတ်ေမည်။

ထို ့ပပင်

နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းေမည်။

စီးပွားရေးအလို ့ငှော ရောင်းချေန်

ရောင်းချပခင်း

အနည်းဆုံးနှေစ်နှေစ်မှေ

သို ့မေုတ်
အများဆုံး

ဝယ်ယူပခင်းပပုရကကာင်း
ငါးနှေစ်အထိ

အများဆုံးကျပ်သိန်းသုံးဆယ်အထိ
ပပစ်မှုနှေင့်အကျုံးဝင်သည့်

ေည်ေွယ်ချက်ပေင့်
ပပစ်မှု

ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊

ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊

ေဏ်နှေစ်

သက်ရသခံရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို

၁၈။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ ခွင့်ပပုချက်မေှေိဘဲ ရအာက်ပါပပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို
ကျူးလွန်ရကကာင်းပပစ်မှုထင်ေှေားစီေင်ပခင်းခံေလျှေင် ထိုသူကို အနည်းဆုံးတစ်နှေစ်မှေ အများဆုံးသုံးနှေစ် အထိ
ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊
အနည်းဆုံး
ကျပ်သုံးသိန်းမှေ
အများဆုံးကျပ်ငါးသိန်းအထိ
ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊
ေဏ်နှေစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစချမှေတ်ေမည်။ ထို ့ပပင် ပပစ်မှုနှေင့်အကျုံးဝင်သည့် သက်ရသခံရေှေးရောင်းဝတ္ထု ပစ္စည်းကို
နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းေမည်(က) ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည ်းကို ပပည်တွင ်းတစ်ရနောမှေ တစ်ရနောသို ့ သယ်ယူပခင် း သို ့မေုတ်
ပို ့ရဆာင်ပခင်း၊
( ခ ) ဦးစီးဌာန၏လက်ဝယ်တွင်
ထိန်းသိမ်းထားေှေိရသာ
ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်း များကို
စီးပွားရေးအလို ့ငှော ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်း၏ပုံကို ဓာတ်ပုံ၊ ေီေီယို သို ့မေုတ် ရုပ်ေှေင်
ရိုက်ကူးပခင်း၊ မိတ္တူပွားယူပခင်း သို ့မေုတ် ပုံတူပွားပခင်း၊ ပုံတူကူးယူပခင်း။
၁၉။ မည် သ ူမ ဆိ ု ရေှေ းရောင် းဝတ္ထ ုပစ္စ ည် း နှေ င ့် စပ် လျဉ် း၍ ပု ေ ်မ ၁၂ ပါ ပပဋ္ဌာန် းချက်က ိ ု ရောက်ေျက်၍
သတင်းရပးပို ့ေန် ပျက်ကွက်ရကကာင်း ပပစ်မှုထင်ေှေားစီေင်ပခင်းခံေလျှေင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ရပခာက်လမှေ အများဆုံး
တစ်နှေစ်အထိ ရထာင်ေဏ်ပေစ်ရစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှေ အများဆုံး ကျပ်သံးု သိန်းအထိ
ရငွေဏ်ပေစ်ရစ၊ ေဏ်နှေစ်ေပ်လုံးပေစ်ရစ ချမှေတ်ေမည်။
၂၀။ မည်သူမဆို ဤဥပရေပါ ပပစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ေန်အားထုတ်ပခင်း၊ ပူးရပါင်းကကံစည်ပခင်း သို ့မေုတ်
ပပစ်မှုကျူးလွန်ောတွင်
အားရပးကူညီပခင်းပပုရကကာင်း
ပပစ်မှုထင်ေှေားစီေင်ပခင်းခံေလျှေင်
ထိုသူကို
သက်ဆိုင်ောကျူးလွန်သည့်ပပစ်မှုအတွက် ဤဥပရေတွင် ပပဋ္ဌာန်းထားရသာ ပပစ်ေဏ်ကို ချမှေတ်ေမည်။
အခန်း (၉)
အရထွရထွ
၂၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရေှေးရောင် းဝတ္ထ ုပစ္စ ည် းနှေင် ့စပ် လျဉ် း၍ မူ လပိုင ်ေှေင ်ေ ှေိရသာ ယဉ်ရကျးမှု
အရမွအနှေစ်ပစ္စည်းများကို
တေားမဝင်တင်သွင်း မှု၊
တင်ပို ့မှုနှေင့်
လွှဲရပပာင်းမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး
ကွန်ေင်းေှေင်းနှေင့်အညီ (က) မူလပိုင်ဆိုင်သူပေစ်ရကကာင်း အရထာက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ပပရတာင်းခံလာရသာ နိုင်ငံ တစ်ခုခု၊
ဌာန၊ အေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခု သို ့မေုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား အဆိုပါပစ္စည်းကို ဥပရေနှေင့်အညီ
ပပန်လည်လွှဲရပပာင်းရပးအပ်နိုင်သည်။
( ခ ) မည်သည့်နိုင်ငံ၊ ဌာန၊ အေွဲ ့အစည်း သို ့မေုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကမျှေ တင်ပပရတာင်းခံပခင်းမေှေိလျှေင်
ယင်းပစ္စည်းကို နိုင်ငံရတာ်ပိုင်အပေစ်သိမ်းယူပပီး သင့်ရလျာ်သလို စီမံခန် ့ခွဲရဆာင်ေွက် နိုင်သည်။
( ဂ ) ပပည်ပနိုင်ငံများသို ့ ရောက်ေှေိရနသည့်
ပမန်မာ့မူေင်းပေစ်ရသာ ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများအား
ပပန်လည်ရတာင်းခံနိုင်သည်။
၂၂။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းတည်ေှေိသည်ေု ရပါ်ရပါက်ရသာရပမကို သို ့မေုတ် ထိုရပမ၏
တစ်စိတ်တစ်ရေသကို တည်ဆဲဥပရေနှေင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်အကျိုးငှော ထိန်းသိမ်းရစာင့ရ် ေှောက် နိုင်ရေးအတွက်
သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာန၊ တိုင်းရေသကကီး သို ့မေုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ ့တို ့နှေင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ေမည်။
၂၃။

ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုခု ရတွ ့ေှေိပပီး သတင်းပို ့သူ သို ့မေုတ် အပ်နှေံသူအား ယင်းပစ္စည်း

နှေင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ေှေင်ေု မှေတ်ယူပခင်းမပပုဘဲ အကျိုးခံစားခွင့်ေှေိသူေုသာ မှေတ်ယူေမည်။

၂၄။

ဝန်ကကီးဌာနသည်

ရေှေးရောင်းဝတ္ထ ုပစ္စ ည်းကို

ရေှေ းရောင် း ဝတ္ထ ုပစ္စ ည ်း ကို

ဝယ် ယ ူ ေန်ပ ေစ်ရ စ

ကာကွယ်ထိန်း သိမ ်းပခင်းပပုနိ ုင်ေန်ပေစ်ရစ၊

ရစတနာအရလျာက်

လှေ ူ ေါန် း ရသာရငွက ိ ု

လက် ခ ံ

ထိန်းသိမ်းပပီး ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှေင့်အညီ စီမံခန် ့ခွဲနိုင်သည်။
၂၅။

ပုေ်မ ၁၉ ပါ ပပစ်မှုကို ေဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ေှေိရသာ ပပစ်မှုအပေစ် သတ်မှေတ်သည်။

၂၆။

ဤဥပရေအေ

ပစ္စည်းသည်

တေားစွ ဲဆိ ုတင်ပ ို ့ရသာ

တေားရုံးရေှေ ့သို ့တင်ပို ့ေန်

တေားရုံ း ရေှေ ့သိ ု ့ တင်ပ ိ ု ့ေန်မ လိ ုဘ ဲ
သက်ဆိုင်ော

ပပစ်မှုတ စ်ေပ် ေပ်နှေင ့်

မလွယ်ကူရသာ

သက်ဆိုင ်သ ည့်

ပစ္စည်းပေစ်ပါက

ယင်းသက်ရသခံပစ္စည်းကို

မည် ကဲ ့ သ ိ ု ့ ထိ န ် း သိမ ် း ထားရကကာင် း

အပခားစာေွက်စာတမ်းအရထာက်အထားများပေင့်

သက်ရသခံ

အစီ ေင် ခံ စာ

တင်ပပနိုင်သည်။

သိ ု ့မေု တ ်

ယင်းသို ့တင်ပပပခင်းကို

တေားရုံးရေှေ ့သို ့ သက်ရသခံပစ္စည်းတင်ပပဘိသကဲ့သို ့ မှေတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ောတေားရုံးက ဥပရေနှေင့် အညီ
စီမံခန် ့ခွဲသည့် အမိန် ့ချမှေတ်ေမည်။
၂၇။

ဤဥပရေပေင့်

ထုတ်ပပန်ခဲ့ရသာ

ရု ပ ် သိ မ ်း သည့ ်

နည်းဥပရေများ၊

၁၉၅၇

အမိနမ့် ျားနှေင့်

ခုန ှေ စ် ၊

ရေှေ းရောင် း ဝတ္ထ ုပစ္စ ည ်း များအက်ဥပရေအေ

ညွှန်ကကားချက်များကို

ဤဥပရေနှေင့်

မဆနက
့် ျင်သရေွ ့

ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၂၈။

ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အရကာင်အထည်ရော်ရဆာင်ေွက်ောတွင် (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းနှေင့် စည်းကမ်းများကို ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ အေွဲ ့၏
သရဘာတူညီချက်ပေင့် ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည်
လည် းရကာင် း၊

အမိန် ့ရကကာ်ပငာစာ၊
ဦးစီးဌာနသည်

အမိန် ့၊

ညွှန်ကကားချက်နှေင့်

အမိန် ့နှေင့်ည ွှန်ကကားချက်ကိ ု

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို
လည်းရကာင်း ထုတ်ပပန်

နိုင်သည်။
၂၉။

၁၉၅၇ ခုနှေစ်၊ ရေှေးရောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများအက်ဥပရေကို ဤဥပရေပေင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ေွဲစည်
့ းပုံအရပခခံဥပရေအေ ကျွန်ုပ်လက်မှေတ်ရေးထိုးသည်။

(ပု)
ံ သိန်းစိန်
နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ
ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်

