အလှကန
ု ်ပစ္စည််းဥပဒေ (မူကကမ််း)
(၂၀20 ပပညန
် ှစ္်၊ ပပည်ဒ

ောင်စ္ုလွှတ်ဒတော် ဥပဒေအမှတ်

၁၃၈2 ခုနှစ္်၊

လ

(၂၀20 ပပညန
် ှစ္်၊

လ

ပပည်ဒ

။)

ရက်
ရက်)

ောင်စ္ုလွှတ်ဒတော်သည် ဤဥပဒေကု ပပဋ္ဌောန််းလက
ု ်သည်။
အခန််း (၁)
အမည်နှငအဓ
်
ပပောယ်ဒ ော်ပပချက်

၁။

ဤဥပဒေကု အလှကန
ု ်ပစ္စည််းဥပဒေ ဟု ဒခေါ်တွင်ဒစ္ရမည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှဒသော ဒအောက်ပါစ္ကော်းရပ်မျော်းသည် ဒ ော်ပပပါအတုင််း အဓပပောယ်သက်ဒရောက်

ဒစ္ရမည်(က)

အလှကန
ု ်ပစ္စည််း ဆုသည်မှော လူတ၏
ို့ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ််း၊ ဆံပင်၊ အမမ်းအမျှင၊်
လက်သည််း၊

မပခသည််း၊

အမေပပ ်း၊

ပပင်ပလင်အင်္ဂါ၊

သွ ်းနင့််ခံတွင်း် တတ
ို့ ွင်

အသံ်းပပြုေန်ပြစ်ပပ်း အဓကအ ်းပြင့်် ၄င််းတက
ို့ သန်ို့ေင််းစင်ကကယ်မစပခင််း၊ မမ်းကကြုင်
မစပခင််း၊ အဆင််းအသွင်အပပင် မပပ င််းလဲမစပခင််း၊ ခနဓှာကယ်အနံို့အသက် ပပြုပပင်
မစပခင််း၊ မက င််းမွန်သည့််အမပခအမနတွင် ထန််းသမ််းထ ်းပခင််း သမ
ို့ ဟတ် မပျက်
စ်းေန် က ကွယ်ပခင််းတို့က ပြစ်မစသည့်် အေ ဝတထြုပစစည််း တစ်ခခ သမ
ို့ ဟတ်
မြ စ
် ပ်ထ ်းမသ

အေ ဝတထြုပစစည််းကဆသည်။ ယင််းစ္ကော်းရပ်တွင် ဝန်ကက်းဌောန

က အခါအော်းဒလျော်စ္ွော အမန်ဒ
့် ကကော်ပငောစ္ော

ုတ်ပပန်၍ အလှကုန်ပစ္စည််းဟု သတ်မှတ်

ဒသော ပစ္စည််းမျော်းလည််း ပါဝင်သည်၊
(ခ)

အလှကန
ု ်ပစ္စည်း်
ကုန်ဒချော

တ
ု ်လပ
ု ်ပခင််း

ရရှသည်အ

အဆင်တစ္်ခုခု

ဆုသည်မှော
ုတ်လုပ်သည်

အလှကုန်ပစ္စည််းကုန်ကကမ််းမှစ္၍
လုပ်ငန််းစ္ဉ်အဆင်ဆင်

ဒဆောင်ရွက်ပခင််းကုဆသည်။

မျော်းကု ဒပါင််းစ္ည််းဒ ော်စ္ပ်ပခင််း၊ ပ ည်သွင််းပခင််း၊

ယင််းစ္ကော်းရပ်တွင်

သမ
ု့် ဟုတ်
ပါဝင်ပစ္စည််း

ုပ်ပ်းု ပခင််းနှင် ကုန်အမှတ်တံဆပ်၊

အညွှန််းအမှတ်အသော်း ဒ ော်ပပပခင််းတလ
ု့် ည််းပါဝင်သည်၊

2
(ဂ)

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်
ပခင််းလုပ်ငန််းအတွက်

ဆုသည်မှော

ပပည်တွင််း၌

အလှကုန်ပစ္စည််း

ုတ်လပ
ု ်သူအပ စ္် ဦ်းစ္်းဌောနက

ုတ်လုပ်

ုတ်ဒပ်းဒသော အသအမှတ်

ပပြုလက်မှတ်ကု ဆုသည်၊
(ဃ)

မှတ်တမ််းတင်လက်မတ
ှ ် ဆုသည်မှော ပပည်တွင််း၌ ပ န့််ပ ်းဒရောင််းချဒသော အလှကုန်
ပစ္စည််းမျော်းအတွက်

ဦ်းစ္်းဌောနက

ုတ်ဒပ်းဒသော

အသအမှတ်ပပြုလက်မှတ်ကု

ဆုသည်၊
(င)

အညွှန််းအမှတ်အသော်းဒ ော်ပပပခင််း ဆုသည်မှော အလှကန
ု ်ပစ္စည််းကုန်ဒချော

ည်ဒသော

ဘူ်း၊ ပုလင််း၊ ကတ်ပပော်း၊ ဘူ်းခွံ သမ
ု့် ဟုတ် အလှကုန်ပစ္စည််းကု

ော်းသည်

ုပ်ပု်း

ပစ္စည််းတစ္်ခုခုဒပေါ်တွင် သက်ဆုငရ
် ောအချက်အလက်မျော်းကု ကုန်အမှတ်တံဆပ်နှင်
အတူ ပမင်သောဒအောင် ဒ ော်ပပ
(စ္)

ော်းပခင််းကု ဆုသည်၊

အရည်အဒသွ်းသတ်မတ
ှ ်ချက်

ဆုသည်မှော သံု်းစ္ွွဲသူမျော်းအတွက်

ဒဘ်းအနတရောယ်

ကင််းရှင််း၍ အကျြု်းအောနသင်ရှပပ်း အရည်အဒသွ်းစ္စ္်မှန်ဒကောင််းမွန်သည် အလှကုန်
ပစ္စည််းပ စ္်ဒကကောင််း ဦ်းစ္်းဌောနက သတ်မှတ်ပခင််းကု ဆုသည်၊
(ဆ)

ဒကောင််းမွန်ဒသော

တ
ု ်လပ
ု ်မက
ှု ျင်စ္ဉ် ဆုသည်မှော ဦ်းစ္်းဌောနက သတ်မှတ်

ကျင်စ္ဉ်နှင် အောဆယံဒေသတွင််းနုငင
် မ
ံ ျော်းက အသအမှတ်ပပြု

ော်းဒသော

ော်းဒသော ကျင်စ္ဉ်

မျော်းကု ဆုသည်၊
(ဇ)

ကုနပ
် စ္စည်း် သတင််းအချက်အလက်စ္ောတွွဲ ဆုသည်မှော ဦ်းစ္်းဌောနက သတ်မတ
ှ ် ော်းဒသော
အလှကုန်ပစ္စည််းနှင်သက်ဆုင်သည် အဒပခခံနည််းပညော၊ ဒဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််းဒရ်း
ဆုင်ရော
အ

(ဈ)

အချက်အလက်မျော်း၊

အရည်အဒသွ်းပုင််းဆုင်ရော

သက်ဒသအဒ

ောက်

ော်းမျော်းနှင် ကုန်ပစ္စည််း ပ န့််ပ ်းမှုမှတ်တမ််းမျော်းကုဆုသည်၊

ဒကကော်ပငောပခင််း ဆုသည်မှော ပံုနှပ်
ဝက်ဘ်ဆုက်ေ်တမ
ု့် ှတဆင်

ုတ်ဒဝပခင််း၊ လျှပ်စ္စ္်ရုပ်သံနည််းလမ််း၊ အင်တောနက်၊

အသဒပ်းစ္ော၊

လက်ကမ််းစ္ော၊

အညွှန််းစ္ော၊

ုပ်ပု်းစ္ော

စ္သည်တု့်အပါအဝင် အရုပ်ပ စ္်ဒစ္၊ အသံပ စ္်ဒစ္၊ စ္ောပ င်ပ စ္်ဒစ္ မမကုန်ပစ္စည််းအော်း
အမျော်းပပည်သူသု့် အသဒပ်းပခင််း သမ
ု့် ဟုတ်
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ုတ်ပပန်ပခင််းကု ဆုသည်၊

3
(ည)

ပပင််း န်ဒသောဆ်းု ကျြု်းပ စ္်ရပ်

ဆုသည်မှော

အလှကုန်ပစ္စည််းတစ္်ခုကု

သံု်းစ္ွွဲရန်

အညွှန််းအတုင်း် အသံု်းပပြုစ္ဉ်တွင် အသက်ဆံု်းရံှု်းဒစ္နုင်ပခင််း သမ
ု့် ဟုတ် အသံု်းပပြုသူ
၏ ကျန််းမောဒရ်းကု ဆု်းရွော်းစ္ွော

ခုက်ဒစ္နုင်သည် ဒအောက်ပါအဒပခအဒန တစ္်ရပ်

ရပ်ကု ဆုသည်(၁)

မျက်နှှာနှင်အဒရပပော်းဆုင်ရောဒရောဂါမျော်း ပ စ္်ဒပေါ်ပခင််းဒကကောင် ကောလ
ကကောရှည်စ္ွော ဒဆ်းကုသမှုခံယူရသည်အ
သည်အ

ပ စ္်ဒစ္

ပ စ္်ဒစ္၊ ခွွဲစ္တ်ကုသမှု ခံယရ
ူ

ခုက်ပခင််း၊

(၂)

ဒဆ်းကုသ၍မရနုငဒ
် တောသည် အဒရပပော်း အပမွဲပုဒ
ံ သပျက်စ္်းပခင််း၊

(၃)

လုပ်ငန််းဒဆောင်ရွက်မှုကု

ခက
ု ်ဒစ္ပခင််းနှင်

လူမှုပတ်ဝန််းကျင်

ဆက်ဆံဒရ်းဒကကောင် စ္တ်ဓောတ်ကျဆင််းဒရောဂါပ စ္်ဒပေါ်ပခင််း၊
(၄)

သဒနေသော်းအော်း

ခုက်နှာကျင်ဒစ္ပခင််း၊ အသက်ဆံု်းရံှု်းဒစ္ပခင််း

သမ
ု့် ဟုတ် ဒမွ်းရောပါ သဒနေသော်းမူမမှန်ချွတ်ယွင််းမှု ပ စ္်ဒပေါ်ဒစ္ပခင််း။
(ဋ)

ဒပခရောခံစ္နစ္် ဆုသည်မှော ပပည်တွင််း၌

ုတ်လုပ်ပခင််း၊ ပပည်ပမှတင်သွင််းပခင််း၊

သုဒလှောင်ပခင််း၊ ပ န့််ပ ်းဒရောင််းချပခင််းအဆင်မျော်းတွင် အလှကုန်ပစ္စည််း၏ လောရော
နှင် လော်းရောကု ဒနှာက်ဒယောင်ခံသည်စ္နစ္်ကု ဆုသည်။
(ဌ)

အောဏောပင
ု ်အ ွဲွဲ့ွ ဆုသည်မှော ဤဥပဒေအရ ပပည်ဒ

ောင်စ္ုအစ္ု်းရအ ွွဲွဲ့က

ွွဲွဲ့စ္ည််း

ဒသော ပမန်မောနုင်ငံ အလှကုန်ပစ္စည််းဆုငရ
် ော အောဏောပုငအ
်
ွွဲွဲ့ကု ဆုသည်။
(ဍ)

ဝန်ကက်းဌောန ဆုသည်မှော ပပည်ဒ

ောင်စ္ုသမမတပမန်မောနုင်ငဒ
ံ တော်အစ္ု်းရ ကျန််းမောဒရ်း

နှင် အော်းကစ္ော်းဝန်ကက်းဌောနကုဆုသည်။
(ဎ)

ဦ်းစ္်းဌောန ဆုသည်မှော ကျန််းမောဒရ်းနှင်အော်းကစ္ော်းဝန်ကက်းဌောန၊ အစ္ော်းအဒသောက်နှင်
ဒဆ်းဝါ်းကွပ်ကွဲဒရ်းဦ်းစ္်းဌောနကု ဆုသည်။
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4
အခန််း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်မျော်း
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျော်းမှော ဒအောက်ပါအတုင််းပ စ္်သည်(က)

အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းသည်

သံု်းစ္ွွဲသူအတွက်

ဒဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််း၍

အရည်

အဒသွ်း စ္စ္်မှန်ဒကောင််းမွန်ဒစ္ရန်၊
(ခ)

ပပည်တွင််း၌ ပ န်ပ့် ်းဒရောင််းချသည် အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းကု မှတ်တမ််းတင်

(ဂ)

ပပည်တွင််း၌ အလှကုန်ပစ္စည််း

ော်းရှရန်၊

ုတ်လုပ်ပခင််း၊ သုဒလှောင်ပခင််းနှင် ပ န့််ပ ်းဒရောင််းချ

ပခင််းတက
ု့် ု ကက်းကကပ်ကွပ်ကွဲရန်၊
(ဃ)

ဒေသတွင််းနုငင
် ံအသ်းသ်း၏ အလှကုန်ပစ္စည််းအရည်အဒသွ်း ကက်းကကပ်ကွပ်ကွဲဒရ်း
ဆုင်ရော စ္စ္စ္်မှုနည််းလမ််းမျော်းနှင် ပပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကု အပပန်အလှန်အသအမှတ်
ပပြုနုငက် ကရန်၊

(င)

လွတ်လပ်ဒသော

ကုန်သွယ်မှုဒေသမျော်းအတွင််း

ကုန်သွယ်မှုဆုင်ရော

နည််းပညော

အတော်းအဆ်းမျော်းကု ဒလျောချနုငရ
် န်။
အခန််း(၃)
အောဏောပင
ု ်အ ွဲွဲ့ွ ွွဲွဲ့စ္ည််းပခင််းနှင် ယင််း၏ တောဝန်နှင် လုပ်ပင
ု ်ခင
ွ မျော်း
်
၄။

ပပည်ဒ
(က)

ောင်စ္ုအစ္ု်းရအ ွွဲွဲ့သည် ကျန််းမောဒရ်းနှင်အော်းကစ္ော်းဝန်ကက်းဌောန ပပည်ဒ

ောင်စ္ုဝန်ကက်းက ဥကကဋ္ဌအပ စ္်လည််း

ဒကောင််း၊ သက်ဆုငရ
် ောအစ္ု်းရဌောန၊ အစ္ု်းရအ ွွဲွဲ့အစ္ည််းမျော်းမှ ကုယ်စ္ော်းလှယ်မျော်းနှင်
အစ္ု်းရမဟုတ်ဒသော အ ွွဲွဲ့အစ္ည််းမျော်းမှ ဘောသောရပ်ဆုင်ရော ကျွမ််းကျင်ပညောရှင်မျော်း
က

အ ွွဲွဲ့ဝင်အပ စ္်လည််း ဒကောင််း၊

အတွင််းဒရ်းမှ ်းအပ စ္်လည််းဒကောင််း

ဦ်းစ္ ်းဌောန၏
ပါဝင်သည်

ညွှန်ကကော်းဒရ်းမှ ်းချြုပ်က

ပမန်မောနုင်ငံ

အလှကုန်ပစ္စည်း်

ဆုင်ရော အောဏောပုငအ
်
ွွဲွဲ့ကု ွွဲွဲ့စ္ည််းရမည်၊
(ခ)

အောဏောပုငအ
်
ွွဲွဲ့ကု

ွွဲွဲ့စ္ည််းရောတွင် လုအပ်ပါက အ ွွဲွဲ့ဝင်မျော်း

ွဲမှ ေုတယဥကကဋ္ဌနှင်

တွွဲ က်အတွင််းဒရ်းမှ ်းတက
ု့် ု သတ်မှတ်တောဝန်ဒပ်းနုငသ
် ည်၊
(ဂ)

လအ
ု ပ်ပါက ပုေ်မခွွဲ (က)နှငအည
်
အောဏောပုင်အ ွွဲွဲ့ကု ပပင်ဆင် ွွဲွဲ့စ္ည််းနုင်သည်။

D/Cosmetic Law/Cosmetic Law(25-9-2019)

5
၅။

အောဏောပုငအ
်
ွွဲွဲ့၏ တောဝန်နှင် လုပ်ပုငခ
် ွင်မျော်းမှော ဒအောက်ပါအတုင်း် ပ စ္်သည် (က)

အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းကု ပပည်တွင််း၌

ုတ်လုပ်ပခင််း၊ မှတ်တမ််းတင်ပခင််း၊ ပ န့််ပ ်း

ဒရောင််းချပခင််း၊ အညွှန််းအမှတ်အသော်းဒ ော်ပပပခင််း၊ ဒကကော်ပငောပခင််းတန
ု့် ှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍
မူဝါေမျော်း ချမှတ်ပခင််း၊
(ခ)

အလှကုန်ပစ္စည််းဒဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််းဒရ်းနှင် အရည်အဒသွ်းသတ်မှတ်ချက်

မျော်းနှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍ မူဝါေချမှတ်ပခင််း၊
(ဂ)

အလှကုန်ပစ္စည််းကစ္စရပ်မျော်းနှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍ ကက်းကကပ်နုငရ
် န်လအ
ု ပ်ဒသော ဒကော်မတ
မျော်း ွွဲွဲ့စ္ည််းပခင််းနှင် ယင််းဒကော်မတတု့်၏ လုပ်ငန််းတောဝန်မျော်းသတ်မှတ်ဒပ်းပခင််း၊

(ဃ)

မမ၏ လုပ်ငန််းတောဝန်တစ္်ရပ်ရပ်ကဦ
ု ်းစ္်းဌောနအော်း လွှအ
ွဲ ပ်၍ဒဆောင်ရွက်ဒစ္ပခင််း။
အခန််း(၄)
ဝန်ကက်းဌောန၏တောဝန်နှငလု
် ပ်ပုင်ခွငမျော်း
်

၆။

ဝန်ကက်းဌောန၏တောဝန်နှင်လုပ်ပုငခ
် ွင်မျော်းမှောဒအောက်ပါအတုင်း် ပ စ္်သည် (က)

အောဏောပုငအ
်
ွွဲွဲ့၏မူဝါေနှငလု
် ပ်ငန််းမျော်းကုအဒကောင်အ

(ခ)

အလှကုန်ပစ္စည််းဒဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််းဒရ်း

ည်ဒ ော်ဒဆောင်ရွက်ပခင််း၊

ကစ္စရပ်မျော်းကု

အဒကောင်အ

ည်

ဒ ော်ရန် ဦ်းစ္်းဌောနအော်း တောဝန်ဒပ်းအပ်၍ ကက်းကကပ်ကွပ်ကွဲပခင််း။
အခန််း (၅)
ဦ်းစ္်းဌောန၏လုပ်ငန််းတောဝန်မျော်း
၇။

ဦ်းစ္ ်းဌောန၏ လုပ်ငန််းတောဝန်မျော်းမှော ဒအောက်ပါအတ ုင််း ပ စ္်ပါသည် (က)

ပပည်တွင််း၌ ပ န့််ပ ်းဒရောင််းချဒသောအလှကန
ု ်ပစ္စည််းမျော်းကု ဒဈ်းကွက်မတင်မ

စ္စ္စ္်၍ မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်

ုတ်ဒပ်းပခင််း၊

ုတ်ဒပ်းရန်ပငင််းပယ်ပခင််း၊ ယောယ

ပတ်သမ််းပခင််း၊ ပယ် ျက်ပခင််းတန
ု့် ှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍ အဒသ်းစ္တ်အချက်အလက်မျော်းကု
သတ်မှတ်ပခင််းနှင် အဒကောင်အ
(ခ)

ည်ဒ ော်ဒဆောင်ရွက်ပခင််း၊

ပပည်တွင််း၌ အလှကုန်ပစ္စည််း
ုတ်ဒပ်းပခင််း၊
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ုတ်လုပ်ပခင််းမျော်းအတွက်

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်

ုတ်ဒပ်းရန် ပငင််းပယ်ပခင််း၊ ယောယပတ်သမ််းပခင််း၊ ပယ် ျက်ပခင််း

6
တန
ု့် ှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍
အဒကောင်အ
(ဂ)

(ဃ)

ဒကောင််းမွန်ဒသော

သတ်မှတ်ပခင််းနှင်

ည်ဒ ော် ဒဆောင်ရွက်ပခင််း၊

အလှကုန်ပစ္စည််း

အညွှန််းအမှတ်အသော်းဒ ော်ပပပခင််း၊

ဒကကော်ပငောပခင််းနှင်စ္ပ်လျဉ််း၍

စ္ည််းကမ််းချက်မျော်း သတ်မှတ်ပခင််းနှင် လအ
ု ပ်ပါက

ပ်မပံ ပင်ဆင်သတ်မှတ်ပခင််း၊

အလှကုန်ပစ္စည််းတွင်

တော်းပမစ္်ဓါတုပစ္စည််းမျော်းအော်း

ပါဝင်ဒ ော်စ္ပ်ခွင်မပပြုသည်

သတ်မှတ်ပခင််းနှင် လအ
ု ပ်ပါက
(င)

ုတ်လုပ်မှုကျင်စ္ဉ်အော်း

ကန့််သတ်သတ်မှတ်

ပ်မပံ ပင်ဆင်သတ်မှတ်ပခင််း၊

ော်းဒသော ဓါတုပစ္စည််း၊ အဒရောင်ဆု်းဒဆ်း၊ တောရှည်ခံပစ္စည််း

နှင် ခရမ််းလွန်ဒရောင်ပခည်ကောပစ္စည််းမျော်း၏ ကန့််သတ်ရောခုငန
် ှုန််းအော်း သတ်မှတ်
ပခင််းနှင် လအ
ု ပ်ပါက
(စ္)

ပပည်တွင််း၌
သမ
ု့် ဟုတ်

ပ်မပံ ပင်ဆင်သတ်မှတ်ပခင််း၊

အလှကုန်ပစ္စည််း

ုတ်လုပ်ပခင််း၊

ဒရောင််းချပခင််းမျော်းနှင်စ္ပ်လျဉ််း၍

သုဒလှောင်ပခင််း၊

ဦ်းစ္်းဌောန၏

ပ န့််ပ ်းပခင််း

ညွှန်ကကော်းချက်မျော်းနှင်

အည ဒဆောင်ရွက်ပခင််း ရှ မရှ စ္စ္စ္်ပခင််း၊
(ဆ)

ဒဈ်းကွက်အတွင််းရှ

အလှကုန်ပစ္စည််း ၏

ဒဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််းမှု၊

အောနသင်ရှမှုနှင် အရည်အဒသွ်းဒကောင််းမွန်မှုတအ
ု့် တွက် ဒဈ်းကွက်ဒ
စ္စ္်ဒဆ်းပခင််းလုပ်ငန််းစ္ဉ်အော်း သတ်မှတ်ပခင််းနှင် အဒကောင်အ

အကျြု်း
ောက်လှမ််း

ည်ဒ ော် ဒဆောင်

ရွက်ပခင််း၊
(ဇ)

အောဏောပ ုင်အ ွွဲွဲ့ က

အခါအော်းဒလျော်စ္ွော

ဒပ်းအပ်ဒသောလုပ်ငန််းတောဝန်မျော်းက ု

ဒဆောင်ရွက်ပခင််း။
အခန််း (၆)
ုတ်လုပ်သလ
ူ က်မတ
ှ ်ဒလျှောက်
၈။

ပပည်တွင််း၌ အလှကန
ု ်ပစ္စည််း

ော်းပခင််းနှင်

တ
ု ်ဒပ်းပခင််း

ုတ်လုပ်ပခင််းလုပ်ငန််း ဒဆောင်ရွက်လုသူသည်

သူလက်မှတ်ရရှရန် သတ်မှတ်ချက်မျော်းနှင်အည ဦ်းစ္်းဌောနသု့် ဒလျှောက်
၉။

ဦ်းစ္်းဌောနသည်-
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ော်းရမည်။

ုတ်လုပ်

7
(က)

ပုေ်မ ၈ အရ ဒလျှောက်

ော်းလောပါက သတ်မှတ်အခဒကက်းဒငွ ဒပ်းသွင််းဒစ္ပပ်း

သတ်မှတ်ချက်မျော်းနှင် ကုက်ညမှု ရှ မရှ စ္စ္စ္်ရမည်၊
(ခ)

ပုေမ
် ခွွဲ (က) အရ စ္စ္စ္်ရောတွင် အလှကုန်ပစ္စည််းသည် အရည်အဒသွ်း သတ်မှတ်
ချက်မျော်းနှင် ကုက်ညမှုရှပပ်း လုပ်ငန််းသည် သတ်မှတ်

ော်းသည် ဒကောင််းမွန်ဒသော

ုတ်လုပ်မှုကျင်စ္ဉ်တု့်နှင်ကုက်ညလျှင် သတ်မှတ ်ကောလအတွင််း ဒလျှောက်
သူအော်း
(ဂ)

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်ကု

ုတ်ဒပ်းရမည်၊

ပုေ်မခွွဲ(က)အရ စ္စ္စ္်ရောတွင် အလှကုန်ပစ္စည််းသည် အရည်အဒသွ်းသတ်မှတ်ချက်
မျော်း၊ ဒကောင််းမွန်ဒသော

ုတ်လုပ်မှုကျင်စ္ဉ်နှင် ကုက်ညမှုမရှဒကကောင််း ဒတွွဲ့ရှရလျှင်

လအ
ု ပ်ချက်မျော်းကု ပပင်ဆင်ဒဆောင်ရွက်ပပ်း ပပန်လည်ဒလျှောက်
ချက်နှင်အတူ ဒလျှောက်
(ဃ)

ော်း

ော်းသူ

ံ အဒကကောင််းကကော်းရမည်၊

ပုေမ
် ခွွဲ(ဂ)အရ အဒကကောင််းကကော်းချက်အဒပေါ် ဒလျှောက်
ရွက်ပခင််းပပြုပပ်း

ော်းရန် ညွှန်ကကော်း

ပပန်လည်ဒလျှောက်

ော်းလောပါက

ော်းသူက ပပင်ဆင်ဒဆောင်

စ္စ္စ္်၍

သတ်မှတ်ချက်နှင်

ကုက်ညဒကကောင််း ဒတွွဲ့ရှလျှင် ပုေမ
် ခွွဲ(ခ)ပါအတုင််း ဒဆောင်ရွက်ရမည်၊
(င)

ပုေမ
် ခွွဲ (ဂ)အရ ပပင်ဆင်ဒဆောင်ရွက်ပပ်း ပပန်လည်ဒလျှောက်

ော်းမှုကု စ္စ္စ္်ရောတွင်

သတ်မှတ်ချက်နှင် ကုက်ညမှုမရှဒကကောင််း ဒတွွဲ့ရှရလျှင် ယင််းအဒကကောင််းအချက်
မျော်းကုဒ ော်ပပ၍

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်

ုတ်ဒပ်းရန်

ပငင််းပယ်ဒကကောင််းနှင်

ဆက်လက်ဒဆောင်ရွက်လုပါက ညွှန်ကကော်းချက်အတုင််းပပြုပပင်ပပ်း
နုင်ဒကကောင််း ဒလျှောက်

ော်းသူ

ပ်မံဒလျှောက်

ော်း

ံ အဒကကောင််းကကော်းရမည်။

အခန််း (၇)
မှတ်တမ််းတင်လက်မတ
ှ ်ဒလျှောက်
၁၀။

ပပည်တွင််း၌

ုတ်လုပ်ဒသောသမ
ု့် ဟုတ်

ော်းပခင််းနှင်

တ
ု ်ဒပ်းပခင််း

ပပည်ပမှတင်သွင်း် ဒသော

အလှကန
ု ်ပစ္စည််းမျော်းကု

ပ န့််ပ ်းဒရောင််းချပခင််း ပပြုလုပ်လုသူသည် ဒဈ်းကွက်မတင်မ မမ၏ အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းအတွက်
မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်ရရှရန် သတ်မှတ်ချက်မျော်းနှငအည
်
ဦ်းစ္်းဌောနသု့်ဒလျှောက်
၁၁။

ဦ်းစ္်းဌောနသည်-
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(က)

ပုေ်မ ၁၀ အရ ဒလျှောက်

ော်းလောပါက သတ်မှတ်အခဒကက်းဒငွ ဒပ်းသွင််းဒစ္ပပ်း

အရည်အဒသွ်း သတ်မှတ်ချက်မျော်းနှင် ကုက်ညမှု ရှမရှ စ္စ္စ္်ရမည်၊
(ခ)

ပုေ်မခွွဲ(က)အရ စ္စ္စ္်ရောတွင် သတ်မှတ်ချက်မျော်းနှင် ကုက်ညမှုရှဒကကောင််း ဒတွွဲ့ရှ
လျှင်
ကု

(ဂ)

သတ်မှတ ်ကောလအတွင််း ဒလျှောက်

ော်းသူအော်း

မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်

ုတ်ဒပ်းရမည်၊

သတ်မှတ်ချက်မျော်းနှင်

ကုက်ညမှုမရှဒကကောင််း

အချက်မျော်းကုဒ ော်ပပ၍
ဒကကောင််း ဒလျှောက်

ဒတွွဲ့ရှရလျှင်

မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်

ော်းသူ

ယင််းအဒကကောင််း

ုတ်ဒပ်းပခင််းကု

ပငင််းပယ်

ံ အဒကကောင််းကကော်းရမည်။ ပငင််းပယ်ခံရဒသော အလှကုန်

ပစ္စည််းအော်း ဒဈ်းကွက်တင်ဒရောင််းချပခင််းမပပြုရန်

တော်းပမစ္်ပခင််းကု ဒဆောင်ရွက်

ရမည်။
၁၂။

အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းကု ပပည်ပမှတင်သွင််းပခင််း၊ ပပည်တွင််း၌ ပ န့််ပ ်းဒရောင််းချပခင််း သမ
ု့် ဟုတ်

ပပည်တွင််း၌
သမ
ု့် ဟုတ်

ုတ်လုပ်ပခင််းလုပ်ငန််းဒဆောင်ရွက်သူသည် အလှကုန်ပစ္စည််း မှတ်တမ််းတင် လက်မှတ်
ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်ကု သက်ဆုင်ရောအစ္ု်းရဌောန သု့်မဟုတ် အစ္ု်းရအ ွွဲွဲ့ အစ္ည််းက

ဒတောင််းခံစ္စ္စ္်လျှင် တင်ပပရမည်။
အခန််း (၈)
အညွှန််းအမှတ်အသော်းဒ ော်ပပပခင််း
၁၃။

အလှကုန်ပစ္စည််း

ုတ်လုပ်သူ

သမ
ု့် ဟုတ်

ပပည်တွင််းသု့်

တင်သွင််းသူသည်

အလကန်

ပစစည််း၏ အညန််းအမတ်အသ ်းမြ ်ပပပခင််းနင့််စပ်လျဉ််း၍ မအ က်ပါတို့က သသ ထင်ေ ်းစွ မြ ပ် ပ
ေမည်(က)

တံဆပ်အမတ်အသ ်း၊

(ခ)

ကန်ပစစည််းအမျြု်းအမည်၊

(င်္)

ပါဝင်ပစစည််းစ ေင််းအပပည့််အစံ၊

(ဃ)

ပါဝင်ပစစည််းမျ ်း၏ စစမပါင််းအသ ်းတင်အမလ်းချန် သမ
ို့ ဟတ် ထထည်၊

(င)

ထတ်လပ်သည့်် ကမပဏအမည်နင့််နင်င၊ံ

(စ)

ထတ်လပ်မှုအပတ်စဉ်နံပါတ်၊
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(ဆ)

ထတ်လပ်သည့််ေက်စွဲနင့်် သက်တမ််းကန်ဆံ်းသည့််ေက်စွဲ၊

(ဇ)

သံ်းစွဲပံနည််းလမ််း၊

(ဈ)

သံ်းစွဲေ တွင် အထူ်းသတပပြုေမည့််အချက်မျ ်းနင့်် မေ င်ေန်အမပခအမနမျ ်း၊

(ည)

သမလ င်ထန််းသမ််းေမည့််အမပခအမန၊

(ဋ)

ပပည်ပမှတင်သွင််းဒသော အလှကုန်ပစ္စည််းပ စ္်လျှင် ပပည်တွင််း၌ ပင်မပ န့််ပ ်းသည်
ပုဂ္ြုလ် သု့်မဟုတ် အ ွွဲွဲ့အစ္ည််းအမည်နှင် ဒနရပ်လပ်စ္ောအပပည်အစ္ံု၊

(ဌ)
၁၄။

အလှကုန်ပစ္စည််းမှတ်တမ််းတင်အမှတ်။

ပုေမ
် ၁၃ အရ အညွှန််းအမှတ်အသော်းဒ ော်ပပရောတွင် ပပည်တွင််း၌ ပ န့််ပ ်းဒရောင််းချမည်

ပစ္စည််းမျော်းအတွက် ပမန်မ ဘ သ ပြင့််ပြစ်မစ၊ ပမန်မ နင့်် အင်္ဂလပ် နစ်ဘ သ ပြင့််ပြစ်မစ ေင််းလင််း
စွ မြ ပ် ပေမည်။ သေ
ို့ တွင် ပဒ်မခွဲ (က)၊ (င်္)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ) နင့်် (ဌ) တက
ို့ အင်္ဂလပ်ဘ သ ပြင့််
မြ ပ် ပနင်သည်။
အခန််း (၉)
ဒကကော်ပငောပခင််း
၁၅။

အလှကုန်ပစ္စည််းတစ္်ခု၏ ဒကောင််းကျြု်းကုဒ ော်ပပသည် ဒကကော်ပငောမျော်းသည် လက်ဒတွွဲ့သံု်းစ္ွွဲမှု

အရလည််းဒကောင််း၊ သပပံနည််းကျစ္မ််းသပ်ဒတွွဲ့ရှချက်အရလည််းဒကောင််း၊

ုတ်လုပ်ပံုနှင် ပါဝင်ပစ္စည််း

မျော်း၏ အစ္ွမ်း် သတတအရလည််းဒကောင််း မှန်ကန်ဒကကောင််း ခုင်လံုဒသော အဒ

ောက်အ

ော်းမျော်းအဒပေါ်

အဒပခခံ၍ ဒ ော်ပပပခင််းပ စ္်ရမည်။
အခန််း (၁၀)
ဒဈ်းကွက်ဒစ္ောင်ကကည်စ္စ္်ဒဆ်းပခင််းနှင် ပပင််း

န်ဒသောဆ်းု ကျြု်းပ စ္်ရပ်ဒပေါ်ဒပါက်မှုကု

သတင််းဒပ်းပ့်ပု ခင််း
၁၆။

ဦ်းစ္်းဌောနသည်

အလှကုန်ပစ္စည််း၏

ဒဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််းမှု

ပံုမှန်ဒဈ်းကွက် ဒစ္ောင်ကကည်စ္စ္်ဒဆ်းပခင််းအပပင် သံသယပ စ္် ွယ်ဒတွွဲ့ရှပါက

ရှ

မရှနှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍
ုတ်လုပ်သည်ဒနရော၊

သုဒလှောင်ရံု သမ
ု့် ဟုတ် ဝန်ဒဆောင်မှုဒပ်းဒသောဒနရောရှ အလှကုန်ပစ္စည််းကပု စ္်ဒစ္၊ ဒဈ်းကွက်အတွင််းရှ
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အလှကုန်ပစ္စည််းကုပ စ္်ဒစ္
ွွဲွဲ့စ္ည််း
၁၇။

ဒရှောင်တခင်စ္စ္်ဒဆ်းနုင်ရန်

ဝန်ကက်းဌောန၏

သဒဘောတူညချက်ပ င်

ော်းဒသောအ ွွဲွဲ့အော်း တောဝန်ဒပ်းဒဆောင်ရွက်ဒစ္နုငသ
် ည်။
ဒဈ်းကွက်အတွင််းရှအလှကုန်ပစ္စည််းကုသံု်းစ္ွွဲရန်အညွှန််းအတုင််း

သံု်းစ္ွွဲသူတွင်

ပပင််း

န်ဒသော

ဆု်းကျြု်းပ စ္်ရပ်ဒပေါ်ဒပါက်ဒကကောင််း

မှန်ကန်စ္ွောအသံု်းပပြုဒသော်လည််း
စ္စ္စ္်ဒတွွဲ့ရှရလျှင်

သမ
ု့် ဟုတ်

ပပန်လည်စ္စ္်ဒဆ်းချက်မျော်းအရ အရည်အဒသွ်းသတ်မှတ်ချက် မကုက်ညဒကကောင််း စ္စ္စ္်ဒတွွဲ့ရှရလျှင်
ဦ်းစ္်းဌောနသည် ယင််းအလှကုန်ပစ္စည််းကု ဒဈ်းကွက်မှသမ််းဆည််း ျက်ဆ်းရန် ညွှန်ကကော်းရမည်။ ယင််း
အလှကုန်ပစ္စည််းနှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍

ုတ်လုပ်ပခင််း၊ ဒရောင််းချပခင််းနှင် ဝန်ဒဆောင်မှုဒပ်းပခင််းတက
ု့် ုလည််း

တော်းပမစ္်ပတ်ပင်ရမည်။
၁၈။

ဦ်းစ္်းဌောနသည် ပုေ်မ ၁၆ နှင် ၁၇ ပါ လုပ်ငန််းတက
ု့် ဒ
ု ဆောင်ရွက်ရောတွင် ပမန်မောနုင်ငံရွဲတပ် ွဲ့ွွဲ ၏

အကူအညကု ရယူနုင်သည်။
၁၉။

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်ရရှသူ သမ
ု့် ဟုတ် မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်ရရှသူသည် ဦ်းစ္်းဌောန၏

ညွှန်ကကော်းချက်အရ မမ၏အလှကုန်ပစ္စည််းကု ဒဈ်းကွက်မှပပန်လည်သမ််းဆည််းရောတွင် ဤဥပဒေအရ
ုတ်ပပန်

ော်းဒသော နည််းဥပဒေမျော်း၊ စ္ည််းမျဉ််းစ္ည််းကမ််းမျော်း၊ အမန့််ဒကကော်ပငောစ္ော၊ အမန့််၊ ညွှန်ကကော်း

ချက်နှင် လုပ်
၂၀။

ံု်းလုပ်နည််းမျော်းကု တကျစ္ွောလုက်နှာဒဆောင်ရွက်ရမည်။

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်ရရှသူ၊ မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်ရရှသူတု့်သည် မမ

မှတ်တမ််းတင်

ုတ်လုပ်ဒသော၊

ော်းဒသော အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းနှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍ ဒအောက်ပါအဒပခအဒနတစ္်ရပ်ရပ်ကု

သရှပါက ဦ်းစ္်းဌောနသု့် သတင််းဒပ်းပု့်တုင်ကကော်းရမည် -

၂၁။

(က)

ဒဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််းမှုနှင် ကျန််းမောဒရ်းတက
ု့် ု

(ခ)

ပပင််း

ခုက်ဒစ္ပခင််း၊

န်ဒသောဆ်းု ကျြု်းပ စ္်ရပ် ဒပေါ်ဒပါက်နုငဒ
် စ္ပခင််း။

အလှကုန်ပစ္စည််းသံု်းစ္ွွဲသူ သမ
ု့် ဟုတ် ပုဂ္ြုလ်တစ္်ဦ်းဦ်းသည် အလှကန
ု ်ပစ္စည််းနှင်စ္ပ်လျဉ််း၍

ဆု်းကျြု်းပ စ္်ရပ် တစ္်စ္ံုတစ္်ရောဒတွွဲ့ကကံြုပါက ဦ်းစ္်းဌောနသု့် သတင််းဒပ်းပုန
့် ုင်သည်။
၂၂။

ဦ်းစ္်းဌောနသည် သံု်းစ္ွွဲရန်မသင်ဒသော အလှကုန်ပစ္စည််းနှင်သက်ဆုငသ
် ည် သတင််းအချက်

အလက်မျော်းကု အမျော်းပပည်သူသရှရန် နုင်ငံပုင်နှင် အပခော်းလူ
အသံု်းပပြု၍ အချန်နှင်တစ္်ဒပပ်းည ဒကကညောရမည်။
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အခန််း(၁၁)
ုတ်လုပ်သလ
ူ က်မတ
ှ ်ရရှသူ သ့်မ
ု ဟုတ် မှတ်တမ််းတင်လက်မတ
ှ ်ရရှသူတ့်ု၏တောဝန်မျော်း
၂၃။

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်ရရှသူ သမ
ု့် ဟုတ် မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်ရရှသူသည်(က)

ဒဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််း၍
ပစ္စည််းမျော်းကုသော

ယင််းသု့်

အရည်အဒသွ်းစ္စ္်မှန်ဒကောင််းမွန်သည်

အလှကုန်

ုတ်လုပ်ပခင််း၊ တင်သွင်း် ပခင််း၊ ပ န့််ပ ်းပခင််းပပြုရမည်။

ုတ်လုပ်ပခင််း၊ တင်သွင်း် ပခင််း၊ ပ န့််ပ ်းပခင််းပပြုလုပရ
် ောတွင် ပုေ်မ ၁၃ ပါ

အညွှန််းအမှတ်အသော်းမျော်းကု ပပည်စ္ံုစ္ွော ဒ ော်ပပပါရှဒစ္ရမည်၊
(ခ)

မမ၏အလှကုန်ပစ္စည််းကု

အရည်အဒသွ်းသတ်မှတ်ချက်နှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍

အဒသွ်းသတ်မှတ်ချက်မျော်းနှငလည်
်
်းဒကောင််း၊
ုတ်ပပန်

ဤဥပဒေနှင်

အရည်

ဤဥပဒေအရ

ော်းဒသော နည််းဥပဒေမျော်း၊ စ္ည််းမျဉ််းမျော်း၊ အမန့််ဒကကော်ပငောစ္ော၊ အမန့််၊

ညွှန်ကကော်းချက်၊ လုပ်

ု်းံ လုပ်နည််းမျော်းနှငလည်
်
်းဒကောင််း ကုက်ညမှုရဒကကောင်
ှ
်း

အောမခံရမည်၊
(ဂ)

မမအလှကန
ု ်ပစ္စည််း၏ ဒဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််းမှုနှင် အရည်အဒသွ်းကုက်ညမှုရှ
ဒကကောင််း

ခုင်လဒ
ံု သောအဒ

ောက်အ

ော်းမျော်းပါဝင်သည်

အချက်အလက် စ္ောတွွဲကု စ္နစ္်တကျပပြုစ္ု

ကုန်ပစ္စည််း

သတင််း

ော်းရှပပ်း ဦ်းစ္်းဌောနက စ္စ္်ဒဆ်းသည်

အခါ ချက်ချင််းတင်ပပရမည်၊
(ဃ)

မမ၏အလှကုန်ပစ္စည််းနှငစ္ပ်
် လျဉ််းသည် ဒပခရောခံစ္နစ္်တစ္်ခု

ူဒ

ောင်

ော်းရှ၍

ဒပခရောခံစ္နစ္်ပါ သတင််းအချက်အလက်မျော်းကုဒပ်းပုရ
့် န် ဦ်းစ္်းဌောနက ညွှန်ကကော်း
လျှင် သတ်မှတ်ချက်မျော်းနှငအည
်
တင်ပပရမည်၊
(င)

မမ၏စ္က်ရ၊ံု အလုပ်ရံု၊ သုဒလှောင်ရန
ံု ှင် ရံ်းု ခန််းမျော်းကု ဝန်ကက်းဌောနမှ တောဝန်ဒပ်း
အပ်

ော်းဒသော သက်ဆုငရ
် ောအစ္ု်းရဌောန၊ အစ္ု်းရအ ွွဲွဲ့အစ္ည််းမျော်းက အချန်မဒရွ်း

ဝင်ဒရောက်ကကည်ရှု စ္စ္်ဒဆ်းခွင်ပပြုရမည်၊
(စ္)

ဦ်းစ္်းဌောနက

အခါအော်းဒလျော်စ္ွော

လုက်နှာဒဆောင်ရွက်ရမည်။
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ုတ်ပပန်သည်

အမန်န
့် ှင်ညွှန်ကကော်းချက်မျော်းကု

12
အခန််း (၁၂)
စ္မံခန့််ခွဲမ
ွ န
ှု ည််းလမ််းအရအဒရ်းယူပခင််း
၂၄။

ဦ်းစ္်းဌောနသည်

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်ရရှသူ သု့်မဟုတ် မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်ရရှသူက

ပုေ်မ ၁၉၊ ၂၀ နှင် ၂၃ပါ တောဝန်တစ္်ရပ်ရပ်ကု လုက်နှာရန် ပျက်ကွက်လျှင်ပ စ္်ဒစ္၊ ပျက်ကွက်သည်ဟု
ယံုကကည်ရန် အဒကကောင််းရှလျှင်ပ စ္်ဒစ္

ုသူကု ဒအောက်ပါစ္မံခန့််ခွွဲဒရ်းအမန့်် တစ္်ရပ်ရပ်ချမှတ်နုင်

သည်(က)
(ခ)

သတဒပ်းပခင််း၊
ုတ်လုပ်သူလက်မှတ် သမ
ု့် ဟုတ် မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်ကု ယောယပတ်သမ််း
ပခင််း၊

(ဂ)
၂၅။

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ် သမ
ု့် ဟုတ် မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်ကု ပယ် ျက်ပခင််း။

ဦ်းစ္်းဌောနသည်

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ် သု့်မဟုတ် မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ် သု့်မဟုတ်

ယောယပတ်သမ််းပခင််း သမ
ု့် ဟုတ် ပယ် ျက်ပခင််းနှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ် သမ
ု့် ဟုတ်

မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ် ရရှသူတု့်ကု မမတု့်၏ သက်ဆုင်ရော အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းအော်း ဒဈ်းကွက်မှ
ပပန်လည်သမ််းဆည််းဒစ္ပပ်း သတ်မှတ်ချက်မျော်းနှင်အည စ္မံခန်ခ
့် ွွဲဒစ္ပခင််းပပြုရမည်။
၂၆။

ပုေ်မ၂၄၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ခ) သု့်မဟုတ် (ဂ)အရ စ္မံခန့််ခွွဲမှုနည််းလမ််းပ င် အဒရ်းယူပခင််းခံရသူသည်

အလှကုန်ပစ္စည််းကု ဆက်လက်

ုတ်လုပ်ပခင််း သု့်မဟုတ် ပ န်ပ့် ်းဒရောင််းချပခင််းပပြုလျှင်

ုသူအော်း ဤ

ဥပဒေနှင်အည အဒရ်းယူနုငရ
် န် ဦ်းစ္်းဌောနက ဆက်လက်ဒဆောင်ရွက်ရမည်။
အခန််း (၁၃)
အယူခံပခင််း
၂၇။

ဤဥပဒေအရ ဦ်းစ္်းဌောန၏ ဆံု်းပ တ်ချက်တစ္်ရပ်ရပ်ကု မဒကျနပ်သူသည် ဆံု်းပ တ်ချက်

ချမှတ်သည်ဒန့်မှ ရက်ဒပါင််း ၆၀ အတွင််း သတ်မှတ်ချက်နှင်အည ဝန်ကက်းဌောနသု့် အယူခံဝင်နုင်သည်။
၂၈။

ဝန်ကက်းဌောနသည် ဦ်းစ္်းဌောန၏ဆံ်းု ပ တ်ချက်ကု အတည်ပပြုပခင််း၊ ပပင်ဆင်ပခင််း သမ
ု့် ဟုတ်

ပယ် ျက်ပခင််း ပပြုနုင်သည်။
၂၉။

ဝန်ကက်းဌောန၏ ဆံု်းပ တ်ချက်သည် စ္မံခန်ခ
့် ွွဲဒရ်းနည််းလမ််းအရ အပပ်းအပပတ်ပ စ္်ဒစ္ရမည်။
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အခန််း (၁၄)
ပပစ္်မန
ှု င
ှ ပပစ္်
် ေဏ်မျော်း
၃၀။

(က)

မည်သူမျှ ဒအောက်ပါပပြုလုပ်မှုတစ္်ခုခုကု မပပြုရ(၁)

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ်မရှသည်
ပပည်တွင််း၌

(၂)

ဒဈ်းကွက်အတွင််းရှ

ုတ်လုပ်ပခင််း၊

ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေမ
် ခွွဲ(ခ)အရ

ုတ်လုပ်သူလက်မှတ် ယောယပတ်သမ််းပခင််းခံ

ရဒသော ကောလအတွင််း အလှကုန်ပစ္စည််းကု ဆက်လက်
(၃)

( ခ)

အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းကု

ော်း

ုတ်လုပပ် ခင််း၊

ပုေ်မ ၂၄၊ပုေ်မခွွဲ (ဂ)အရ

ုတ ်လုပ်သူလက်မှတ ် ပယ် ျက်ပခင််း ခံရ ပပ ်း

အလှကုန်ပစ္စည််းကု ဆက်လက်

ုတ်လုပ်ပခင််း။

မည်သူမဆု ပုေ်မခွ(ွဲ က)ပါ ပပစ္်မှုတစ္်ရပ်ရပ်ကု ဒ ောက် ျက်ကျ ်းလွန်ဒကကောင််း ပပစ္်မှု
င်ရှော်းစ္ရင်ပခင််းခံရလျှင်
ဒ

ုသူက ု အနည််းဆံု်း တစ္်နှစ္်မှ အမျော်းဆံု်း သံု်းနှစ္်အ

ောင်ေဏ်ပ စ္်ဒစ္၊ အနည််းဆံု်း ကျပ်သန််း ၁၀၀ မှ အမျော်းဆံု်း ကျပ်သ န််း ၅၀၀

ဒငွေဏ်ပ စ္်ဒစ္၊ ေဏ်နှစ္်ရပ်လ်းံု ပ စ္်ဒစ္ ချမှတ်ရမည်။
၃၁။

(က)

မည်သူမျှ ဒအောက်ပါပပြုလုပ်မှုတစ္်ခုခုကု မပပြုရ(၁)

မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ်မရှသည်

ပပည်တွင််း၌

ုတ်လုပ်ဒသော

အလှကုန်

ပစ္စည််း သု့်မဟုတ် ပပည်ပမှတင်သွင််းသည် အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းကု ပ န်ပ့် ်း
ဒရောင််းချပခင််း၊
(၂)

ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေ်မခွွဲ (ခ)အရ မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ် ယောယပတ်သမ််းပခင််းခံ

ော်း

ရဒသော ကောလအတွင်း် အလှကုန်ပစ္စည််းကု ဆက်လက်ပ န်ပ့် ်းဒရောင််းချပခင််း၊
(၃)

ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေမ
် ခွွဲ (ဂ)အရ မှတ်တမ််းတင်လက်မှတ် ပယ် ျက်ပခင််းခံရပပ်းသည်
အလှကုန်ပစ္စည််းကု ဆက်လက်ပ န်ပ့် ်းဒရောင််းချပခင််း။

(ခ)

မည်သူမဆု ပုေမ
် ခွွဲ(က)ပါ ပပစ္်မှုတစ္်ရပ်ရပ်ကု ဒ ောက် ျက်ကျ ်းလွန်ဒကကောင််း ပပစ္်မှု
င်ရှော်းစ္ရင်ပခင််းခံရလျှင်
ဒ

သ
ု ူ ကု

အနည််းဆံု်းတစ္်နှစ္်မှ

ောင်ေဏ်ပ စ္်ဒစ္၊ အနည််းဆံု်း ကျပ်သန််း ၅၀ မှ အမျော်းဆံု်း ကျပ်သန််း ၃၀၀

ဒငွေဏ်ပ စ္်ဒစ္၊ ေဏ်နှစ္်ရပ်လ်းံု ပ စ္်ဒစ္ ချမှတ်ရမည်။
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အမျော်းဆံု်းနှစ္်နှစ္်အ
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၃၂။

(က)

မည်သူမျှ ဒအောက်ဒ ော်ပပပါ အလှကုန်ပစ္စည််းမျော်းကု

ုတ်လုပ်ပခင််း၊ ပပည်ပသု့် တင်ပု့်

ပခင််း၊ ပပည်ပမှ တင်သွင််းပခင််း၊ ပ န့််ပ ်းပခင််း သမ
ု့် ဟုတ် ဒရောင််းချပခင််းမပပြုရ(၁)

တော်းပမစ္်ဓောတုပစ္စည််းမျော်း ပါဝင်ဒ ော်စ္ပ်

(၂)

ကန့််သတ်သတ်မှတ်

ော်းဒသော

ော်းဒသော အလှကုန်ပစ္စည််း၊

ဓောတုပစ္စည််း၊

အဒရောင်ဆု်းဒဆ်း၊

တောရှည်ခံ

ပစ္စည််းနှင် ခရမ််းလွန်ဒရောင်ပခည်ကောပစ္စည််းမျော်းကု ကန့််သတ်ရောခုင်နှုန််း
ပုမုပါဝင်ဒ ော်စ္ပ်
(၃)

သတ်မှတ်

က်

ော်းဒသော အလှကန
ု ်ပစ္စည််း၊

ော်းဒသော

အရည်အဒသွ်းသတ်မှတ်ချက်နှင်

ကုက်ညမှုမရှဒသော

အလှကုန်ပစ္စည််း၊
(၄)

အညွှန််းအမှတ်အသော်းဒ ော်ပပပခင််းဆုင်ရော သတ်မှတ်ချက်မျော်းနှင် ကုက်ညမှုမရှ
ဒသော အလှကုန်ပစ္စည််း၊

(၅)

ဒရောင််းချမှု၊ သံု်းစ္ွွဲမှုနှင် ဝန်ဒဆောင်မှုဒပ်းပခင််းကု တော်းပမစ္်ခံရသည် အလှကုန်
ပစ္စည််း၊

(၆)

ဝန်ကက်းဌောနက အမန့််ဒကကော်ပငောစ္ောပ င် ကျန််းမောဒရ်းအတွက် သံု်းစ္ွွဲရန်မသင်
ဒကကောင််း

(ခ)

ုတ်ပပန်ဒကကညော

ော်းသည် ဒဘ်းအနတရောယ်ရှဒသော အလှကုန်ပစ္စည််း။

မည်သူမဆု ပုေ်မခွွဲ(က)ပါ ပပစ္်မှုတစ္်ရပ်ရပ်ကု ဒ ောက် ျက်ကျ ်းလွန်ဒကကောင််း ပပစ္်မှု
င်ရှော်းစ္ရင်ပခင််းခံရလျှင်
ဒ

သ
ု ူကု အနည််းဆံု်း ဒပခောက်လမှ အမျော်းဆံု်း နှစ္်နှစ္်အ

ောင်ေဏ်ပ စ္်ဒစ္၊ အနည််းဆံု်း ကျပ်သန််း ၃၀ မှ အမျော်းဆံု်း ကျပ်သန််း ၂၀၀

ဒငွေဏ်

ပ စ္်ဒစ္၊ ေဏ်နှစ္်ရပ်လု်းံ ပ စ္်ဒစ္ ချမှတ်ရမည်။
၃၃။

(က)

မည်သူမျှ(၁)

အလှကုန်ပစ္စည််းအရည်အဒသွ်းနှငစ္ပ်
် လျဉ််း၍

ဒကောင််းမွန်ဒကကောင််းလွန်ကွဲစ္ွော

ဒ ော်ပပပခင််းမပပြုရ၊
(၂)

မမ၏အလှကုန်ပစ္စည််းကု မဆ်းြက်ဝင်သည် သို့မဟတ် မေ င်္ါကသေ တွင်
အသံ်းဝင်သည်ဟ ဒကကော်ပငောလျက် အမေ င််းပမြှင့််တင်ပခင််းမပပြုေ၊

(၃)

အလှကုန်ပစ္စည််းကု ကုန်အမှတ်တံဆပ်ကပ်ပခင််း၊ အညွှန််းအမှတ်အသော်း ဒ ော်ပပ
ပခင််း၊ ပ န့််ပ ်းပခင််း၊ ဒရောင််းချပခင််း၊ ဒကကော်ပငောပခင််း သမ
ု့် ဟုတ် အဒရောင််းပမြှင်တင်
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ပခင််းတု့် ပပြုလုပ်ရောတွင် အလှကုန်ပစ္စည််းအမည်၊ ကုန်အမှတ်တံဆပ် အမည်၊
ရုပ်ပံုနှင် တင်စ္ော်းဒ ော်ပပချက်မျော်း သု့်မဟုတ် အပခော်းသဒကေတမျော်းသည် သံု်းစ္ွွဲသူ
မျော်းကု လမ်လည်လှည်ပ ော်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ပ င် ကုန်ပစ္စည််းတွင်မရှဒသော
အရည်အဒသွ်းကု ရှသဒယောင်ဒ ော်ပပပခင််းနှင် ရှသည်အရည်အဒသွ်းကု ဒကောင််း
မွန်ဒကကောင််း လွန်ကွဲစ္ွောဒ ော်ပပပခင််းမပပြုရ၊
(၄)
(ခ)

အပခော်းအလှကန
ု ်ပစ္စည််းမျော်းနှင် နှုင်း် ယှဉ်ဒ ော်ပပ၍ ဒကကော်ပငောပခင််းမပပြုရ။

မည်သူမဆု ပုေမ
် ခွွဲ(က)ပါ ပပစ္်မှုတစ္်ရပ်ရပ်ကု ဒ ောက် ျက်ကျ ်းလွန်ဒကကောင််း ပပစ္်မှု
င်ရှော်းစ္ရင်ပခင််းခံရလျှင်
ဒ

သ
ု ူကု အနည််းဆံု်း ဒပခောက်လမှ အမျော်းဆံု်းတစ္်နှစ္်အ

ောင်ေဏ်ပ စ္်ဒစ္၊ အနည််းဆံု်းကျပ်သ န််း ၂၀ မှ အမျော်းဆံု်းကျပ်သ န််း ၁၀၀

ဒငွေဏ်ပ စ္်ဒစ္၊ ေဏ်နှစ္်ရပ်လ်းံု ပ စ္်ဒစ္ ချမှတ်ရမည်။
အခန််း (၁၅)
အဒ
၃၄။

ဒ
ွ

ွ

ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၃၁၊ ၃၂ နှင် ၃၃ ပါ ပပစ္်မှုမျော်းကု ရွဲအဒရ်းယူပုငခ
် ွင်ရှဒသော ပပစ္်မှုမျော်းအပ စ္်

သတ်မှတ်သည်။
၃၅။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကု အဒကောင်အ
(က)

ည်ဒ ော်ဒဆောင်ရွက်ရောတွင် -

ဝန်ကက်းဌောနသည်နည််းဥပဒေမျော်း၊ စ္ည််းမျဉ််းနှင်စ္ည််းကမ််းမျော်းကု ပပည်ဒ
အစ္ု်းရအ ွွဲွဲ့၏သဒဘောတူညချက်ပ င်

(ခ)

ုတ်ပပန်နုင်သည်၊

ဝန်ကက်းဌောန၊ အောဏောပုငအ
်
ွွဲွဲ့နှင် ဦ်းစ္်းဌောနတု့်သည် အမန့််ဒကကော်ပငောစ္ော၊ အမန့််၊
ညွှန်ကကော်းချက်နှင်လုပ်

ပပည်ဒ

ုံ်းလုပ်နည််းမျော်းကု

ုတ်ပပန်နုင်သည်။

ောင်စ္ုသမမတပမန်မောနုင်ငဒ
ံ တော် ွွဲွဲ့စ္ည််းပံုအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ဒရ်း

်းု သည်။

နုငင
် ဒ
ံ တော်သမမတ
ပပည်ဒ
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ောင်စ္ု

ောင်စ္ုသမမတပမန်မောနုင်ငဒ
ံ တော်

