နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒ
(နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ် ၅/၉၇)
၁၃၅၈ ခနှစ၊် တပိ ့တွလ
ဲ ြပည့် ကျာ် ၉ ရက်
(၁၉၉၇ ခနှစ၊် မတ်လ ၃ ရက်)

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည်

အာက်ပါ ဥပ ဒကိ ြပ ာန်း

လိက်သည် -

အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်

၁။

ဤဥပ ဒကိ အမျိုးသားအစားအ သာက် ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည် (က) အစားအ သာက် ဆိသည်မာှ

ဆးဝါးမှအပ လူတိ ့အသင့်စားသးနိင်သည့်

သိ ့မဟတ် သာက်သးနိင်သည့် စား သာက်ဖွယ်ရာ၊ ယင်းတိ ့တွင် ပါရှိ သာ
ပစ္စည်း သိ ့မဟတ် အစားအ သာက် ထပ်ြဖည့်ပစ္စည်းကိ ဆိသည်။ ယင်း
စကားရပ်တွင် ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာ အမိန ့် ကာ်ြငာ
စာထတ်ြပန်၍ အစားအ သာက်ဟ သတ်မှတ် သာ ပစ္စည်းလည်း ပါဝင်သည်၊
(ခ)

အာဏာပိင်အဖွဲ ့ ဆိသည်မှာ အမျိုးသား ဆးဝါးဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းထား သာ
ြမန်မာနိင်င အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးအာဏာပိင်အဖွဲ ့တွင် ဤဥပ ဒပဒ်မ
၄ ပါ ြပ ာန်းချက်ြဖင့် ြဖည့်စွက်ဖွဲ ့စည်း သာ အဖွဲ ့ကိ ဆိသည်၊
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(ဂ)

ထိနး် ချုပ်အစားအ သာက် ဆိသည်မှာ အာဏာပိင်အဖွဲ ့က အခါအား လျာ်စွာ
အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ ထိန်းချုပ်အစားအ သာက်ဟ သတ်မှတ် သာ
အစားအ သာက်ကိ ဆိသည်၊

(ဃ) အစားအ သာက်ထပ်ြဖည့ပ
် စ္စညး် ဆိသည်မှာ အာဏာပိင်အဖွဲ ့က သတ်မှတ်
သာ အစားအ သာက် ထတ်လပ်ြပုြပင်ရာတွင် အသးြပုသည့် ပစ္စညး် ကိ
သာ်လည်း ကာင်း၊ အစားအ သာက်တွင် အ ရာင်အဆင်း၊ အန ့၊ အရသာ
အတွက် ြဖည့်စွက်အသးြပုသည့် ပစ္စည်းကိ သာ်လည်း ကာင်း ဆိသည်၊
(င)

စမညီအစားအ သာက်

ဆိသည်မှာ

သက်ဆိင်ရာ

အစားအ သာက်နှင့်

စပ်လျဉ်း၍ အာဏာပိင်အဖွဲ ့က သတ်မှတ်သည့် အ သးစိတ် သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်မကိက်ညီ သာ၊ အနိမ့်ဆးစထက် လျာ့ န သာ သိ ့မဟတ် အြမင့်ဆး
စထက် ပိ န သာ အစားအ သာက်ကိ ဆိသည်၊
(စ)

လိင်စင် ဆိသည်မှာ အစားအ သာက်ထတ်လပ်ရန်အတွက် တည်ဆဲဥပ ဒ
တစ်ရပ်ရပ်အရ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းက ထတ်
ပး သာ ခွင ြပုမိ
့် နက
့် ိ ဆိသည်၊

(ဆ) ကျန်းမာ ရးနှင့် ညီညတ
ွ သ
် နရ့် င
ှ း် မမရှိ သာ အ ြခအ န ဆိသည်မှာ အစား
အ သာက်တွင် အညစ်အ ကး၊ အမက်တိ ့ြဖင့် ရာ နှာြခင်း ကာင့် စားသး
သူ၏ ကျန်းမာ ရးကိ ထိခက်
ိ နိင် သာ သိ ့မဟတ် ဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ြဖစ်နိင်
သာ အ ြခအ နကိ ဆိသည်၊
(ဇ)

ထတ်လပ်ြခင်း ဆိသည်မှာ

ရာင်းချအလိ ့ငှာ အစားအ သာက်ထတ်လပ်ရာ

တွင် ဆာင်ရွက်ရ သာ လပ်ငန်း ဆာင်တာများကိ ဆိသည်၊ ယင်းစကားရပ်
တွင် အဆင့်ဆင့်လပ် ဆာင်ရသည့် လပ်ငန်းများအနက် လပ်ငန်းအဆင့် တစ်
ခခ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအဆင့်အားလး ဆာင်ရွက်ြခင်းလည်း ပါဝင်သည်၊
(စျ)

အရည်အ သွးအာမခြခင်း ဆိသည်မှာ စားသးသူအတွက် အရည်အ သွးစစ်
မှန် ကာင်းမွန် ပီး

ဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်း၍

အ သာက်ြဖစ်သည်ဟ အာမခြခင်ကိ ဆိသည်၊
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သနရ့် င
ှ ်းမရှိ သာ

အစား

(ည) အမှတတ
် ဆိပက
် ပ်ြခင်း ဆိသည်မာှ အစားအ သာက်ထည့် သာ ဘူး၊ ပလင်း၊
ကတ်ြပား၊ ဘူးခွ သိ ့မဟတ် အစားအ သာက်ထပ်ပိး သာ ပစ္စည်းတစ်ခခ ပ
တွင် အမှတ်တဆိပ်ြပုလပ်ထားြခင်းကိ ဆိသည်၊
(ဋ)

ကာ်ြငာြခင်း ဆိသည်မှာ အစားအ သာက်ကိ တွင်ကျယ်စွာ ြဖနြ့် ဖူး
ရာင်းချနိင် ရးအတွက် လူအများသိရှိရန် တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍
ြဖစ် စ ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ဆိသည်၊

(ဌ)

မူလဓာတ်ခဲွခန်း ဆိသည်မှာ အစားအ သာက် နမူနာများကိ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး
ရန် အာဏာပိင်အဖွဲ ့က အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ထား သာ
ဓာတ်ခွဲခန်းကိ ဆိသည်၊

(ဍ)

အယူခဓာတ်ခခ
ဲွ န်း ဆိသည်မာှ မူလဓာတ်ခွဲခန်းမှ အစားအ သာက် နမူနာ
များကိ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပဿနာတစ်စတစ်ရာ ပ ပါက်
လာသည့်အခါ၌ လည်း ကာင်း၊

ကျနပ်မမရှိသြဖင့် အယူခဝင်သည့်အခါ၌

လည်း ကာင်း၊ ယင်းအစားအ သာက် နမူနာများကိ ထပ်မစစ် ဆး၍ အ ပီး
သတ်အဆးအြဖတ်ြပုနိင်ရန် အာဏာပိင်အဖွဲ ့က အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်
၍ သီးြခားသတ်မှတ် ပး သာ ဓာတ်ခွဲခန်းကိ ဆိသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ

၃။

ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် (က) အရည်အ သွးစစ်မှန် ကာင်းမွန် ပီး

ဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း သာ

အစားအ သာက်ကိ အများြပည်သူတိ ့ စားသးနိင်ရန်၊
(ခ)

ဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ၊

ကျန်းမာ ရးကိ

ထိခိက် စနိင် သာ

အစားအ သာက်ကိ အများြပည်သူတိ ့ စားသးမိြခင်းမှ ကာကွယ်နိင်ရန်၊
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(ဂ)

ထိနး် ချုပ် အစားအ သာက် ထတ်လပ်ြခင်းကိ စနစ်တကျ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲ
နိင်ရန်၊

(ဃ) အစားအ သာက်များ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့
တင်ပိ ့ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူးြခင်း၊ ရာင်းချြခင်းများကိ စနစ်တကျ
ကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းရန်။

အခန်း (၃)
အာဏာပိင်အဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်း

၄။

အစိးရသည် ဤဥပ ဒပါ အစားအ သာက်ဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ြမန်မာနိင်င အစားအ သာက်နှင့်

ဆးဝါးအာဏာပိင်အဖွဲ ့တွင်

အာက်ပါ ပဂ္ဂိုလ်များအား

အဖွဲ ့ဝင်များအြဖစ် ြဖည့်စွက်ဖွဲ ့စည်းရမည် (က) ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
စည်ပင်သာယာ ရးဦးစီးဌာန
နယ်စပ် ဒသနှင့် တိင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးနှင့်
စည်ပင်သာယာ ရးဝန် ကီးဌာန
(ခ)

(ဂ)

အာက် ဖာ်ြပပါ အဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ (၁)

ရန်ကန် မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ

(၂)

မန္တ လး မို ့ စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏

အာက် ဖာ်ြပပါ ဘာသာရပ်ဆိင်ရာ က မ်းကျင်သည့် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီ (၁)

အစားအစာသိပ္ပပညာ

(၂)

အဏဇီဝ ဗဒပညာ

(၃)

အစားအစာ စက်မလပ်ငန်းပညာ

(၄)

အဆိပ်အ တာက်ပညာ

27

၅။

အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ် သာ အာဏာပိင်အဖွဲ ့ဝင်သည် ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက

သတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့် ငွကိ ခစားခွင ရ့် ှိသည်။

အခန်း (၄)
အာဏာပိင်အဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ

၆။

ပဒ်မ ၄ အရ ဖွဲ ့စည်း သာ အာဏာပိင်အဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်မျာမှာ

အာက်ပါ

အတိင်း ြဖစ်သည် (က) အစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူးြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတြ် ခင်း၊
(ခ)

အစားအ သာက်အတွက်

အရည်အ သွးအာမခြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ကာင်းမွန် သာ ထတ်လပ်မကျင စ့် ဉ်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဂ)

အစားအ သာက်ကိ စစ် ဆးြခင်း၊ ကီး ကပ်ြခင်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးြခင်းများ
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတြ် ခင်း၊

(ဃ) အစားအ သာက် အမှတ်တဆိပ်ကပ်ြခင်း၊

ကာ်ြငာြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍

မူဝါဒချမှတ်ြခင်း၊
(င)

ထိနး် ချုပ် အစားအ သာက်နှင့် အစားအ သာက်ထပ်ြဖည့်ပစ္စည်း အမျိုး
အစားများကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊

(စ)

စမညီ အစားအ သာက်နှင့် စပ်လျဉ်၍ အ သးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စနန်း
များသတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဆ) အစားအ သာက်ကိ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ စားသးသူများ

ဘးဥပဒ်အန္တရာယ်မြဖစ် စရန် သက်ဆိင်ရာ

ဝန် ကီးဌာနများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဇ)

မူလဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် အယူခဓာတ်ခွဲခန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊
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(စျ)

က မ်းကျင်မဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကာ်မတီများ ဖွဲ ့စည်းြခင်း
နှင့် ယင်း ကာ်မတီများ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ည) အစားအ သာက်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကီး ကပ်နိင်ရန် အမျိုးသား
ဆးဝါးဥပ ဒပဒ်မ ၅ ပဒ်မခွဲ (ဌ) အရ ဖွဲ ့စည်းထားသည့် ြပည်နယ် သိ ့မဟတ်
တိင်း၊ ခရိင်၊ မို ့နယ်များရှိ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါး ကီး ကပ်ကွပ်ကဲ ရး
ကာ်မတီများ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ြဖည့်စွက်သတ်မှတ်ြခင်း။
၇။

အစားအ သာက်ထတ်လပ် သာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းသည် အစား

အ သာက်ထတ်လပ်ြခင်းမြပုမီ အာဏာပိင်အဖွဲ ့နှင့် ကိုတင်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၈။

အာဏာပိင်အဖွဲ ့သည် မိမိ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဌာနတစ်ခခ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့

အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။

အခန်း (၅)
လိင်စင် လ ာက်ထားြခင်း

၉။

ထိနး် ချုပ်အစားအ သာက်ထတ်လပ်လိသူသည်

လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ

အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းသိ ့ လိင်စင် လ ာက်ထားရာတွင် ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန
၏ ထာက်ခချက်ရရှိမှသာ လ ာက်ထားခွင ရ့် ှိသည်။
၁၀။
သည်

ထိနး် ချုပ်အစားအ သာက် ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ညီညွတ်ြခင်းရှိမရှိစိစစ် ပီး

ထာက်ခချက်ထတ် ပးြခင်

သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။
၁၁။

ထိနး် ချုပ်အစားအ သာက်မအ
ှ ပ

တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ

သက်ဆိင်ရာ

အြခားအစားအ သာက်

ထတ်လပ်လိသူသည်

လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ

သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းသိ ့ လိင်စင် လ ာက်ထားရမည်။
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အစိးရဌာန

၁၂။

သက်ဆင်
ိ ရာ လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း

သည် လိင်စင်စည်းကမ်းချက်၊ လိင်စင်သက်တမ်း၊ လိင်စင်ခနှင့် လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ
တိ ့ကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။

အခန်း (၆)
လိင်စင်ကိ ကာလသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်ြဖင့် ခတ္တရပ်သမ
ိ း် ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း

၁၃။

မို ့နယ် အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါး ကီး ကပ်ကွပ်ကဲ ရး ကာ်မတီသည် အာက်ပါ

ြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန်သူအား ယာယီ သိ ့မဟတ် အ မဲတမ်းပိတ်ပင်တားြမစ်ြခင်း
ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်နိင်သည် (က) ကျန်းမာ ရးနှင့်

ညီညွတ်သနရ့် ှင်းမမရှိ သာ

အ ြခအ နတွင်

အစား

အ သာက်ကိ ထတ်လပ်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချြခင်း၊
(ခ)

အစားအ သာက်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိင် သာ ရာဂါရှိသူ သိ ့မဟတ် အဆိပါ
ရာဂါပိးသယ် ဆာင်မကိ အစားအ သာက်ထတ်လပ် သာ၊ သိ လှာင် သာ
သိ ့မဟတ်

ရာင်းချ သာ

နရာသိ ့ဝင် ရာက် စြခင်း၊ အလပ်လပ်ကိင် စ

ြခင်း၊
၁၄။

လိင်စင်ရရှိသူသည် သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းက ြဖစ် စ၊

အာဏာပိင်အဖွဲ ့ကြဖစ် စ ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန၊့် ညန် ကားချက်၊ စည်းကမ်းချက်
တစ်ရပ်ရပ် သိ ့မဟတ် လိင်စင်စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်လ င် သိ ့မဟတ်

ဖာက်ဖျက်သည်ဟ ထင်ြမင်ယူဆလ င် သက်ဆိင်ရာ လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ အစိးရ
ဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းက လိင်စင်ကိ ကာလသတ်မှတ်ချက်ြဖင့်

ခတ္တ ရပ်သိမ်းြခင်း

သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်။
၁၅။

အာဏာပိင်အဖွဲ ့သည် အရည်အ သွးအာမခြခင်းဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်

နှင့် ငိစွန်းသြဖင့် လိင်စင်ပယ်ဖျက်ြခင်းခရသူ ထတ်လပ်ြဖနြ့် ဖူးထား သာ အစားအ သာက်
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များကိ သိမ်းဆည်းရန် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်း၊ ခရိင်၊ မို ့နယ် အစား
အ သာက်နှင့် ဆးဝါး ကီး ကပ်ကွပ်ကဲ ရး ကာ်မတီများသိ ့ ညန် ကားနိင်သည်။

အခန်း (၇)
အယူခြခင်း

၁၆။

လိင်စင်ထတ် ပးခွင ရ့် ှိ သာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းက လိင်စင်ထတ် ပး

ရန် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ လိင်စင်ကိ ကာလသတ်မှတ်ချက်ြဖင့်

ခတ္တ ရပ်သိမ်းြခင်း သိ ့မဟတ်

ပယ်ဖျက်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်သူသည် ယင်းဆးြဖတ်
ချက် ချမှတ်သည့် န ့မှ ရက် ပါင်း ၆၀ အတွင်း သက်ဆင်
ိ ရာ ဝန် ကီး သိ ့မဟတ် ရန်ကန် မို ့
တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ ဥက္က ထ အယူခနိင်သည်။
၁၇။

သက်ဆင်
ိ ရာ ဝန် ကီး သိ ့မဟတ် ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ ဥက္က

က ချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။

အခန်း (၈)
အရည်အ သွးအာမခြခင်း၊ အမှတတ
် ဆိပက
် ပ်ြခင်း၊ ကာ်ြငာြခင်း

၁၈။

အစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်း၊

သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူးြခင်း သိ ့မဟတ်

ရာင်းချြခင်းြပုလပ်သူသည် အစားအ သာက်

အရည်အ သွးအာမခြခင်း၊ အမှတ်တဆိပ်ကပ်ြခင်း၊ ကာ်ြငာြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆင်
ိ
ရာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းကြဖစ် စ၊ အာဏာပိင်အဖွဲ ့ကြဖစ် စ ထတ်ြပန် သာ
အမိန၊့် ညန် ကားချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကိ တိကျစွာ လိက်နာရမည်။
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အခန်း (၉)
စစ် ဆး ရးမှူးများအြဖစ် တာဝန် ပးအပ်ြခင်း

၁၉။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် (က) အစားအ သာက်စစ် ဆး ရးလပ်ငန်းနှင့်

ကာင်းမွန် သာ

ထတ်လပ်မ

ကျင စ့် ဉ်များကိ လိက်နာြခင်းရှိမရှိ စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်
ရန် မိမိလက် အာက်ရှိ ဝန်ထမ်းများကိ အစားအ သာက်စစ် ဆး ရးမှူး
အြဖစ် တာဝန် ပးအပ်ရမည်၊
(ခ)

ရန်ကန် မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရးနယ်နိမိတ်များနှင့် မန္တ လး မို ့ စည်ပင်
သာယာ ရးနယ်နိမိတ်များတွင် သက်ဆိင်ရာ စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ
နှင့် ညိနင်း၍ လည်း ကာင်း၊ အြခား ဒသများတွင် သက်ဆိင်ရာ ဝန် ကီးဌာန
များနှင့် ညိနင်း၍လည်း ကာင်း၊ သင့် လျာ် သာ ဝန်ထမ်းများကိ အစား
အ သာက်စစ် ဆး ရးမှူးများအြဖစ် တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်၊

(ဂ)

အစားအ သာက်စစ် ဆး ရးမှူး၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ သတ်မှတ်
ပးရမည်။

၂၀။

(က) အစားအ သာက်စစ် ဆး ရးမှူးသည်
သက်ဆင်
ိ ရာ

မိမိ၏

မို ့နယ်အစားအ သာက်နှင့်

စစ် ဆး တွ ့ရှိချက်များကိ
ဆးဝါး ကီး ကပ်ကွပ်ကဲ ရး

ကာ်မတီသိ ့ တင်ြပရမည်၊
(ခ)

မို ့နယ်အစားအ သာက်နှင့်

ဆးဝါး ကီး ကပ်ကွပ်ကဲ ရး

ကာ်မတီသည်

အစားအ သာက်စစ် ဆး ရးမှူး၏ တင်ြပချက်ကိ စိစစ် ပီး (၁)

ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မခွဲ (က) သိ ့မဟတ် ပဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပ ာန်းချက်နှင့်
ငိစွန်း ကာင်း တွ ့ရှိပါက သက်ဆိင်ရာ စီမခနခ့် ွဲ ရးြပစ်ဒစ် တစ်ရပ်
ရပ်ကိ ချမှတ်ရမည်၊

(၂)

ပဒ်မ ၂၂၊ ပဒ်မ ၂၃၊ ပဒ်မ ၂၄ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၂၅ ပါ တားြမစ်ချက်နှင့်
ငိစွန်း ကာင်း တွ ့ရှိပါက ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
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(၃)

စီမခနခ့် ွဲ ရးနည်းလမ်းအရ

အ ရးယူရန်

အ ကာင်း ပ ပါက

သက်ဆင်
ိ ရာ လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ်
အဖွဲ ့အစည်းသိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ြပရမည်။

အခန်း (၁၀)
တားြမစ်ချက်

၂၁။

မည်သူမ ပဒ်မ ၁၃ အရ ချမှတ် သာ အမိနတ
့် စ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်း

မရှိ စရ။
၂၂။

မည်သူမ

အာက် ဖာ်ြပပါ အစားအ သာက်ကိ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိ ့

တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချြခင်း
မြပုရ (က) စားသးသူကိ အဆိပ်သင့် စနိင် သာ၊

ဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ

သိ ့မဟတ် ကျန်းမာ ရးကိ ထိခိက် စနိင် သာ အစားအ သာက်၊
(ခ)

အစားအ သာက်၏ သဘာဝ၊ ြဒပ်ဝတ္ထ ု သိ ့မဟတ် အရည်အ သွးကိ ထိခိက်
စ ပီး

ဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ြဖစ် စရန်

အရာဝတ္ထ ုတစ်ခလးကိြဖစ် စ၊

တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိြဖစ် စ အစားထိးထား သာ သိ ့မဟတ်

ရာစပ်ထား

သာ အစားအ သာက်၊
(ဂ)

အစားအ သာက် ထပ်ြဖည့်ပစ္စည်းကိ သတ်မှတ်ချက်ထက် ပိမိအသးြပုထား
သာ အစားအ သာက်၊

(ဃ) သက်ဆင်
ိ ရာက သတ်မှတ်ထားသည့် စိက်ပျိုး ရးဆိင်ရာ ဓာတ်ပစ္စည်းအများ
ဆးပါနိင်ခွင ရ့် ှိ သာ ပမာဏထက် ပိမိပါရှိ သာ အစားအ သာက်၊
(င)

သက်ဆင်
ိ ရာက တားြမစ်ထားသည့် ပစ္စည်းြဖစ် စ၊ ခွင မ့် ြပုသည့် ပစ္စည်း
ြဖစ် စ ပါရှိ သာ အစားအ သာက်၊
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(စ)

ပပ်သိး သာ၊ ပျက်စီး သာ သိ ့မဟတ် လူတိ ့စားသးရန် မသင့် လျာ် သာ
ပစ္စည်းပါရှိသည့် အစားအ သာက်၊

(ဆ) စမညီ အစားအ သာက်၊
(ဇ)

အစားအ သာက်တွင် မပါဝင်သည့် ဂဏ်သတ္တ ိကိ အမှတ်တဆိပ် ပ တွင်
လဲမှား ဖာ်ြပထား သာ အစားအ သာက်၊

(စျ)

လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ သက်ဆင်
ိ ရာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့
အစည်းက သတ်မှတ်သည့်

ဖာ်ြပရမည့် အချက်အလက်များ မပါရှိ သာ

အစားအ သာက်။
၂၃။

မည်သူမ လိင်စင်မရှိဘဲ ထိနး် ချုပ် အစားအ သာက်ကိ ထတ်လပ်ြခင်းမြပုရ။

၂၄။

မည်သူမ လိင်စင်မရှိ ဘ ထတ်လပ်ထား သာ ထိန်းချုပ် အစားအ သာက်ကိ ြပည်ပ

သိ ့ တင်ပိ ့ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချြခင်းမြပုရ။
၂၅။

အစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်တင
ွ း် သိ ့တင်သင
ွ း် ြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊

သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချြခင်း ြပုလပ်သူမည်သမ
ူ အာက်ပါကိစ္စရပ်
များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းကြဖစ် စ၊ အာဏာပိင်
အဖွဲ ့ကြဖစ် စ ထတ်ြပန် သာ အမိန၊့် ညန် ကားချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရန်
ပျက်ကွက်ြခင်းမရှိ စရ (က) အရည်အ သွးအာမခြခင်း၊
(ခ)
(ဂ)

အမှတ်တဆိပ်ကပ်ြခင်း၊
ကာ်ြငာြခင်း။
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အခန်း (၁၀)
ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ

၂၆။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၁ ပါ ြပ ာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား

စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား ၁ နှစ်အထိ ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်
နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
၂၇။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၁ ပါ ြပ ာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိလိက်နာ၍ ပျက်ကွက် ကာင်း

ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရ ပီး နာက် ဆက်လက်၍ လိက်နာရန် ပျက်ကွက်လ င် ထိသူအား
ဆက်လက်၍ ပျက်ကွက်သည့် န ့အသီးသီးအတွက် တစ် န ့လ င် ငွဒဏ် ကျပ် ၅၀၀ ချမှတ်
ရမည်။
၂၈။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၂ ပါ ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း

ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င် (က) ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ပဒ်မခွဲ (င) သိ ့မဟတ် ပဒ်မခွဲ (စ) ပါ
အစားအ သာက်နှင့် သက်ဆိင်သည့် ြပစ်မြဖစ်ပါက ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၃
နှစ်အထိြဖစ် စ၊

ငွဒဏ်ကျပ် ၃၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လြဖစ် စ

ချမှတ်ရမည်၊
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (ဆ)၊ ပဒ်မခွဲ (ဇ) သိ ့မဟတ် ပဒ်မခွဲ (စျ) ပါ အစားအ သာက်နှင့်
သက်ဆင်
ိ သည့် ြပစ်မြဖစ်ပါက ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်အထိ ြဖစ် စ၊ ငွ
ဒဏ် ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်၊

(ဂ)

ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ

သက် သခပစ္စည်းများကိလည်း

ြပည်သူ ့ဘ

ာ

အြဖစ် သိမ်းဆည်းရမည်။
၂၉။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၃ ပါ ြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား

စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၅ နှစအ
် ထိ ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် အနည်းဆး ကျပ်
၅၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
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ထိ ့ြပင် ြပစ်မနှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခပစ္စည်းများကိလည်း ြပည်သူ ့ဘ

ာအြဖစ်

သိမ်းဆည်းရမည်။
၃၀။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၄ ပါ ြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား

စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် အနည်းဆး ကျပ်
၁၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၃၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတရ
် မည်။ ထိ ့ြပင်
ြပစ်မနှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခပစ္စည်းများကိလည်း ြပည်သူ ့ဘ

ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရ

မည်။
၃၁။

အစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း၊

သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချြခင်း ြပုလပ်သူ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၅ ပါ
ြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား
ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ ြဖစ် စ၊

ငွဒဏ် အနည်းဆး ကျပ် ၁၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ်

၃၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတရ
် မည်။

အခန်း (၁၂)
အ ထွ ထွ

၃၂။

(က) ရန်ကန် မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရးနယ်နိမိတ်များနှင့် မန္တ လး မို ့ စည်ပင်
သာယာ ရးနယ်နိမိတ်များမှအပ

အြခား ဒသများတွင်

မို ့နယ်အစား

အ သာက်နှင့် ဆးဝါး ကီး ကပ်ကွပက
် ဲ ရး ကာ်မတီသည် အစားအ သာက်
စစ် ဆး ရးလပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
(ခ)

ရန်ကန် မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရးနယ်နိမိတ်များနှင့် မန္တ လး မို ့ စည်ပင်
သာယာ ရးနယ်နိမိတ်များမှတွင်

မို ့နယ်အစားအ သာက်နှင့်

ဆးဝါး

ကီး ကပ်ကွပ်ကဲ ရး ကာ်မတီသည် အစားအ သာက် စစ် ဆး ရးလပ်ငန်း
ကိ သက်ဆိင်ရာ ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ သိ ့မဟတ်
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မန္တ လး မို ့

စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၏

ကျန်းမာ

ရးဌာနနှင့်

ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရသည်။
၃၃။

ကိယ်တိင်စားသးရန်အတွက် မိမိနှင့်တစ်ပါးတည်း ြပည်တွင်းသိ ့ ယူ ဆာင်လာ သာ

သိ ့မဟတ် ြပည်ပသိ ့ ယူ ဆာင် သာ အစားအ သာက်သည် ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်
မသက်ဆိင်ရ။
၃၄။

ဤဥပ ဒအရ တရားစွဲဆိရာတွင် ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန သိ ့မဟတ် ဤကိစ္စအလိ ့

ငှာ လပ်ပိင်ခွင လ
့် ဲအပ်ြခင်းခရသည့်ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်၏ ကိုတင်ခွင ြပုမိ
့် န ့်
ရယူရမည်။
၃၅။

စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ အစားအ သာက်ကိ ြပည်တွငး် သိ ့ တင်သွင်းရန်ြဖစ် စ၊ ြပည်ပသိ ့

တင်ပိ ့ရန်ြဖစ် စ ခွင ြပုချက်
့်
ထတ် ပးပိင်ခင
ွ ရ့် ှိ သာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းသည်
ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၏ ထာက်ခချက်လက်မှတ် တင်ြပနိင်သူကိသာ ခွင ြပုချက်
့်
ထတ် ပး
နိင်သည်။
၃၆။

လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းက ထတ်ြပန် သာ

အမိန၊့် ညန် ကားချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များသည် ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန် သာ အမိန၊့်
ညန် ကားချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များြဖစ်သည်ဟ မှတယ
် ရ
ူ မည်။
၃၇။

အမျိုးသား ဆးဝါးဥပ ဒအရ

ထတ်ြပန်ခဲ့ သာ

အစားအ သာက်စစ် ဆး ရးနှင့်

သက်ဆင်
ိ သည့် အမိနမ့် ျားသည်လည်း ကာင်း၊ တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ထတ်ြပန်ခ့ဲ
သာ အစားအ သာက် စနန်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် အမိနမ့် ျားသည်လည်း ကာင်း ဤဥပ ဒနှင့်
မဆနက
့် ျင်သ ရွ ့ ဆက်လက်လိက်နာကျင သ
့် းနိင်သည်။
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၃၈။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်
(က) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်
နည်းများကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်၊
(ခ)

သက်ဆင်
ိ ရာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းကြဖစ် စ၊ အာဏာပိင်အဖွဲ ့
ကြဖစ် စ လိအပ် သာ အမိန၊့် ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။

(ပ)
သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က
နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
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