
 

 

 

 

ြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် 

 

 

ိ ုင်ငံေတာ် ငိမ်ဝပ်ပိပြ ားမတည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ  

 

မူးယစ်ေဆးဝါး ှင့်စိတ်ကုိေပြ ာင်းလဲေစတတ်ေသာေဆးဝါးများဆုိင်ရာ 

ဥပေဒ 

 

 

 

 



နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့

မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများဆိင်ရာဥပ ဒ 

(နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့ဥပ ဒအမှတ် ၁/၉၃) 

ရန်ကန် မို ၊့ ၁၃၅၄ ခနှစ်၊ တပိတ့ွဲလဆန်း ၅ ရက် 

(၁၉၉၃ ခနစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်)  

 

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ သ့ည် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပ ာနး်လကိ် 

သည်။ 

  

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပာယ် ဖာ်ြပချက် 

 

၁။ ဤဥပ ဒကိ မးယစ် ဆးဝါးနငှ့် စတိ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများဆိင်ရာ ဥပ ဒဟ 

ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပါယ် 

သက် ရာက် စရမည် - 

 (က) မးယစ် ဆးဝါး ဆိသည်မှာ အာက်ပါတစ်ခခကိ ဆသိည် - 

  (၁) ဘိန်းပင်၊ ကိကားပင်၊ ဆး ြခာကပ်င်နင့်ှ ကျန်းမာ ရး၀န်ကီးဌာနက 

အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ မးယစ် ဆးဝါးြဖစ်သည်ဟ ကညာထား 

သည့် အပင်တစ်မျိုးမျိုး၊ ယင်းအပင်တစ်မျို းမျို းမှ ထွက်ရှိ သာ သိမ့ဟတ် 

ထတ်လပ် သာ အရာ၀တုများ၊ ဆးဝါးများ၊ 
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  (၂) ကျန်းမာ ရး၀န်ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ မးယစ် ဆးဝါး 

ြဖစ်သညဟ် ကညာထားသည့် ဆးဝါးများ၊ ယင်း ဆးဝါးတစ်မျို းမျိုး 

ပါဝင် သာ အရာ၀တုများ။ 

 (ခ) စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါး ဆိသည်မှာ ကျန်းမာ ရး၀န်ကီးဌာနက အမိန ့် 

ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးြဖစ်သည်ဟ ကညာ 

ထားသည့် ဆးဝါးများကိ ဆိသည၊် 

 (ဂ) ထတ်လပ်ြခင်း ဆိသည်မာှ ဘိန်းပင်၊ ကိကားပင်၊ ဆး ြခာက်ပင်နှင့် ကျန်းမာ ရး 

၀န်ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ မးယစ် ဆးဝါးြဖစသ်ည်ဟ ကညာ 

ထားသည့်အပင်တစမ်ျိုးမျိုးမှ မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတက်ိ ြပာင်:လဲ စ သာ 

ဆးဝါးအြဖစ်သိ ့ ရာက်ရှိ စရန် ထတ်လပ်ြခင်း၊ ယင်းသိထ့တ်လပ် သာ 

အရာ၀တုကိ ဓာတ ဗဒပစည်း သိမ့ဟတ် အြခားပစည်းတစမ်ျိုးမျိုးနငှ့် ရာစပ်၍ 

ြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ဖာ်စပြ်ခငး်၊ ြပင်ဆင်ြပုလပ်ြခင်းကိ ဆိသည်၊ 

 (ဃ) လက်ဝယ်ထားြခင်း ဆိသည်မာှ မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတက်ိ ြပာင်းလဲ 

စ သာ ဆးဝါးကိ လတစဦ်းဦး၏ ကိယ်ခနာ၊ နအိမ်၊ ဥပစာ၊ ယာဉ်၊ ပစညး် 

တစ်ခခ၌ ထားရှိြခင်းကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ထိသ၏ အစီအမြဖင့် 

ထားရှိြခင်း၊ ထားရှိ စြခင်းလည်း ပါ၀င်သည်၊ 

 (င) ဆးဝါးသးစဲွသ ဆိသညမ်ှာ မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စတိ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ 

ဆးဝါးကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ ခွင ့်ြပုချက်မရှိဘဲ သးစွဲသကိ ဆိသည်၊ 

 (စ) ဗဟိအဖဲွ  ့ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ အစိးရအဖွဲက့ ဖွဲ စ့ည်း ပး သာ မးယစ် ဆးဝါး 

နှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအနရာယ်တားဆီးကာကွယ် ရး ဗဟိ 

အဖွဲက့ိ ဆိသည်။ 
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အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် -  

 (က) လသားတိအ့ား အညနွ ့တ်း စနင်ိသည့် မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ 

သာ ဆးဝါးများ၏ ဘးအနရာယ်ကိ အမျိုးသား ရးတာ၀န်အြဖစ် တားဆီး 

ကာကွယ်ရန်၊ 

 (ခ) မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ တရားမ၀င်သယ် ဆာင် 

ရာင်းဝယ်ြခင်းကိ ဆန ့က်ျင်တိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာ ကလသမဂကွန်ဗငး်ရှင်းပါ 

ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (ဂ) မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စတိ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ၏ ဘးအနရာယ်ကိ 

အသိပညာ ပး ရးနှင့် ဆးဝါးသးစွဲသများအား ကသ ပး ရး၊ ြပနလ်ည်ထ ထာင် 

ပး ရးတိအ့တွက် ပိမိထိ ရာက်စာွ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (ဃ) မးယစ် ဆးဝါးများ၊ စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြပစ်မ 

ကျူးလွန်သများအား ပိမိထိ ရာက် သာ ြပစဒ်ဏမ်ျား ချမှတ်ရန်၊ 

 (င) မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအနရာယ် တားဆီး 

ကာကွယ် ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိင်ငများ၊ အြပည်ြပည် 

ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများ၊ ဒသဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများနငှ့်ပး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

အခန်း (၃) 

ဗဟိအဖဲွ ဖဲွ့ စ့ည်းြခင်းနှင့် ဗဟိအဖဲွ၏့ လပ်ငန်းတာဝန်များ 

 

၄။ အစိးရအဖွဲသ့ည်  မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ အနရာယ် 

တားဆီးကာကွယ် ရးဗဟိအဖွဲ က့ိ ဖွဲ စ့ည်း ပးရမည်။ 
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၅။ ဗဟိအဖွဲ က့ိ ဖဲွ စ့ည်းရာတွင် - 

 (က) ြပည်ထဲ ရး၀န်ကီးဌာန ဝန်ကးီအား ဥက အြဖစ်လညး် ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာန၊ အစိးရဌာနနှင့် အဖွဲအ့စည်းများမှ ပဂိုလမ်ျားအား အဖွဲ ဝ့င်အြဖစ် 

လည်း ကာင်း ပါ၀င် စရမည်၊ 

 (ခ) ဗဟိအဖွဲ ၏့ ဒတိယဥက များ၊ အတွင်း ရးမှူ းနှင့် တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူ းတိက့ိ 

သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၆။ ဗဟိအဖွဲ ၏့ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာကပ်ါအတိငး်ြဖစသ်ည် - 

 (က) မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအနရာယ် တားဆီး 

ကာကွယ် ရးလပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မဝါဒများချမှတ်ြခင်း၊ သက်ဆိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနများ၊ အစိးရမဟတ်သည့် အဖွဲအ့စည်းများ၊ အာဏာပိင်အဖွဲ  ့

အစည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ခ) မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအနရာယ် တားဆီး 

ကာကွယ် ရးနှင့် စပ်လျဉး်၍ ကလသမဂကွန်ဗင်းရှင်း၀င် နိင်ငများ၊ အြပည်ြပည် 

ဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဒသဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

နိင်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ဗဟိအဖွဲ ၏့ လပင်န်းတာဝန်များကိ အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လပ်ငန်းအဖဲွ  ့

များနှင့် ဒသဆိင်ရာ အဖွဲမ့ျား၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ လိအပ် 

သလိ ပါင်းစပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊ 

 (ဃ) သီးနှများ အစားထိးစိက်ပျို း ရးနှင့် မွးြမူ ရးလပင်န်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် 

ြမယာများ ဖာ်ထတ် ပး ရး၊ ြမယာချထား ပး ရး၊ အ ထာက်အကြပုပစည်း 

များ ပ့ပိး ပး ရးနှင့် လိအပ်သည့်အကအညီများ ပး ရးတိအ့တွက် အစီအစဉ်များ 

ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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 (င) ဆးဝါးသးစွဲသများအား ဆးကသ ပး ရး၊ အသပိညာ ပး ရး၊ ပညာ ပးလ ့ ဆာ် 

ရးတိန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစီအစဉ်များ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (စ) ဆးဝါးသးစွဲသများနှင့် ြပစ်ဒဏ်ကျခ နရသများကိ ြပန်လည်ထ ထာင် ပး ရးနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ စမီချကမ်ျား ချမှတ် ပီး စည်းရးလ ့ ဆာ်ြခင်း၊ သင့် လျာ် သာ ကညီ 

ထာက်ပ့မများ ပးြခင်း၊ လ ကာင်းသ ကာင်းဘဝသိ ့ ြပန်လည် ရာက်ရှိ စရန် 

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း ပညာရပ်များ သင်ကား ပးြခင်း၊ 

 (ဆ) ဗဟိအဖွဲ မ့ှ ချမှတ် သာလပ်ငန်းစဉ်များ စနစ်တကျနှင့် အာင်ြမင်မ ရှိ မရိှစစိစ်ြခင်း၊ 

ကီးကပ်ြခင်း၊ လမး်ညန်ြခင်း၊ 

 (ဇ) မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စတိ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့် 

အညီ ဖျက်ဆီးြခင်း သိမ့ဟတ် ဖျက်ဆီး စြခင်း၊ 

 (စျ) ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် မ ရွမ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစည်းများကိ 

လည်း ကာင်း၊ ြပစမ်နင့်ှ သက်ဆိင်သည့်ပစည်းများအား လဲ ြပာင်းြခင်း၊ အသွင် 

ြပာင်းလဲြခင်း ကာင့် ရရှိလာ သာ ငွ ကး၊ ပစည်း၊ အကျို းအြမတ်များကိလညး် 

ကာင်း သက် သခပစညး်အြဖစ် သိမ်းဆည်း ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သလိ 

ညန်ကားြခငး်၊ 

 (ည) ဤဥပ ဒအရ သက် သခပစညး်အြဖစ် သိမ်းဆည်း သာ ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် 

မ ရွမ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစည်းများနှင့်စပလ်ျဉ်း၍ ဝရမ်းကပခ်ျိပ်ပိတ်ထားရန် 

ညန်ကားြခငး်၊ ဝရမ်းကပခ်ျိပ်ပိတ်ထားြခင်းကိ ရပ်သိမ်းရန် ညန်ကားြခငး်၊ တရား 

စွဲဆိသည့် ြပစ်မတွင် သက်ဆိင်ရာ တရားရးက ချမှတ် သာ အပီးသတ် 

ဆးြဖတ်ချက်နှင့်အညီ လိအပ်သလိ စီမခန ့ခ်ွဲြခငး်၊ 

 (ဋ) ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မနငှ့်သက်ဆိင်သည့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများကိ 

သက်ဆိင်ရာရှာ ဖွသိမ်းဆည်းပိင်ခွင ့ရ်ှိသများအား စစ် ဆးကည့်ရခွင ့၊် မိတူကး 

ယခွင ့်ြပုရန်နှင့် သက် သခပစည်း သိမ်းဆည်းခွင ့ြ်ပုရန် သက်ဆိင်ရာဘဏ်နှင့် 
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ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ အ့စည်းများမှ တာဝန်ရှိသများအား အမိန ့ထ်တ်ဆင့် ညန်ကား 

ြခင်း၊ 

 (ဌ) သက် သခပစည်းအြဖစ် သိမ်းဆည်းထား သာ ပင်ိရှင်မ ပ သည့် မးယစ် ဆးဝါး 

နှင့်စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများကိ လိအပ်သလိ စီမခန ့ခ်ွဲြခင်း၊ 

 (ဍ) အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတညီချက်နှင့်အညီ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယ သာ ြပစ်မနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဆ ငွချီးြမင့် ရးအတွက် လိအပ်သလိ ဆာငရွ်က်ြခင်း၊ 

 (ဎ) မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအနရာယ် တားဆီး 

ကာကွယ် ရးလပ်ငန်းများ၏အ ြခအ နကိ အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ အခါအား လျာစွ်ာ 

အစီရင်ခြခင်း၊ 

 (ဏ) အစိးရအဖွဲ က့ အခါအား လျာ်စွာ ပးအပ် သာ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက် 

ြခင်း။ 

 

အခန်း (၄) 

လပ်ငန်းအဖဲွမ့ျားနှင့် ဒသဆိင်ရာ အဖဲွမ့ျားဖဲွ စ့ည်းြခင်း 

 

၇။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် အာက်ပါလပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျားကိ ဖွဲ စ့ည်း ပး ပီး ယင်းလပင်န်းအဖဲွအ့သီးသီး 

၏ လပင်န်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည် - 

 (က) တားဆီးနှိမ်နင်း ရးကီးကပ်မအဖွဲ ၊့ 

 (ခ) တားဆီးနှိမ်နင်း ရးအဖွဲ ၊့ 

 (ဂ) သီးနှများအစားထိးစိက်ပျိုး ရးအဖွဲ ၊့ 

 (ဃ) မွးြမူ ရးအဖွဲ ၊့ 

 (င) ဆးကသ ရးအဖွဲ ၊့ 

 (စ) ြပန်လည်ထ ထာင် ရးအဖွဲ ၊့ 
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 (ဆ) ကျာင်းသားလငယ်များအား အသိပညာ ပး ရးအဖွဲ  ့

 (ဇ) ြပည်သများအား ပညာ ပး လ ့ ဆာ် ရးအဖဲွ  ့

 (စျ) ဖမ်းဆီးရမိ သာ မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စတိ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများ စမီ 

ခန ့ခ်ွဲ ရးအဖွဲ ၊့ 

 (ည) နိင်ငတကာဆက်ဆ ရးအဖွဲ ၊့ 

 (ဋ) အြခားလိအပ် သာ လပင်န်းအဖွဲ မ့ျား။ 

၈။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် အာက်ပါ ဒသဆိင်ရာ အဖွဲ မ့ျားသိ ့ ဖွဲ စ့ည်း ပး ပီး ယင်း ဒသဆိင်ရာ 

အဖွဲ အ့သီးသီး၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည် - 

 (က) ြပည်နယ်/တိင်း၊ ခရိင၊် မို န့ယ်၊ ရပကွ်က်နှင့် ကျးရာွအပစ် မးယစ် ဆးဝါးနှင့် 

စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအနရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ မ့ျား၊ 

 (ခ) မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများအနရာယ် တားဆီး 

နှိမ်နင်း ရး အထးအဖွဲ မ့ျား။ 

 

အခန်း (၅) 

ဆးဝါးသးစဲွသကိ မှတ်ပတင်ြခင်း၊ ဆးကသ ပးြခင်းနှင့် မှတ်ပတင် ပယ်ဖျက်ြခင်း 

 

၉။ (က) ဆးဝါးသးစွဲသသည် ကျန်းမာ ရး၀န်ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်ဌာန သိမ့ဟတ် 

ဤကိစအလိင့ှာ အစိးရက အသိအမှတ်ြပုထားသည့် ဆးက ဂဟာတွင် ဆးကသ 

မ ခယရန် မတှ်ပတင်ရမည်၊ 

 (ခ) မှတ်ပတင်ထား သာ ဆးဝါးသးစွဲသအား ဆးကသ ပး ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ကျန်းမာ ရး၀န်ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ အစီအစဉမ်ျား ချမတှ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ဂ) မှတ်ပတင်၍ ဆးကသခယ သာ ဆးဝါးသးစွဲသသည် ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန 

က ထတ်ြပန်ထား သာ ညန်ကားချက်များကိ လိက်နာရမည်။ 
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၁၀။ ဆးဝါးသးစွဲသအား မတ်ှပတင်ထားြခငး်မှ ပယ်ဖျက်ြခင်းနှင့်စပလ်ျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက် 

များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း (၆) 

ြပန်လည်ထ ထာင်ြခင်း 

 

၁၁။ လမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာချထား ရး၀န်ကီးဌာနသည် ဆးဝါး 

သးစွဲသများအား ြပန်လည်ထ ထာင် ရး၊ ဆက်လက် စာင့် ရှာက် ရးတိန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ် 

ချက်များနှင့်အညီ အာက်ပါကိစများကိ ဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က) ဆးကသမခယ နသများနှင့် ၄ငး်တိအ့ား မှီခိ န သာ မိသားစများအား လိအပ် 

သလိ ကညီ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ 

 (ခ) ဆးကသမ ခယပီးသများအား ပမှန်ဘဝသိ ့ ြပန်လည် ရာက်ရှိ ရးအတွက် 

ြပန်လည်ထ ထာင် ပးြခင်း၊ လိအပ် သာ အသက် မွး၀မ်း ကျာငး် ပညာရပ်များ 

သင်ကား ပးြခင်း ြပန်လည် နရာချထား ပးြခင်းနှင့် ဆက်လက် စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ဆးဝါးသးစွဲသများအား ြပန်လည်ထ ထာင် ရးလပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စနစ် 

တကျနှင့်ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာ 

ပဂိုလ်များအား ကမ်းကျင်မသင်တန်းများ ပးြခင်း။ 

၁၂။ ြပည်ထဲ ရးဝန်ကးီဌာနသည် ပဒ်မ ၁၅ အရ ြပစ်ဒဏ်ကျခ နရသများအား လိအပ် သာ 

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာရပ်များ သင်ကား ပးြခင်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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အခန်း (၇) 

ရှာ ဖွြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ သက် သခပစည်း သိမ်းဆည်းြခင်း 

 

၁၃။ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယသည့် အာက်ပါကိစများနှင့်စပ်လျဉး်၍ နညး်ဥပ ဒများနှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က) ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့်မးယစ် ဆးဝါး၊ စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါး၊ 

ငွ ကး၊ ပစည်း၊ ကိရယိာများကိရှာ ဖွြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်းနှင့် ြပစ်မကျူးလွန် 

သအား ဖမ်းဆီးြခင်း၊ 

 (ခ) ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် ပစည်းများအား လဲ ြပာင်းြခင်း၊ အသွင် ြပာင်းလဲြခငး် 

ကာင့် ရရှိ သာ ငွ ကး၊ ပစည်း၊ အကျိုးအြမတမ်ျားကိရှာ ဖြွခငး်၊ သိမ်းဆညး် 

ြခင်း၊ 

 (ဂ) ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲ အ့စည်းများတွင်ရှိ သာ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ 

မှတ်တမ်းများကိ စစ် ဆးကည့်ရြခင်း၊ မိတူကးယြခင်း၊ 

 (ဃ) မးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဓာတခ်ွဲ 

စမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်း။ 

၁၄။ တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သိပ့င်ပါရှိ စကာမ ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရး 

အဖွဲ အ့စည်းများမှ တာ၀န်ရှိသများသည် ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ ငွ ကး၊ ပစညး် 

များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိအဖွဲ က့ ထတ်ဆင့် သာ အမိန ့ရ်ရှိလင် - 

 (က) ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာမှတ်တမ်းများကိ စစ် ဆးကည့်ရခွင ့၊် မိတူကးယခွင ့်နှင့် 

သက် သခပစည်း သိမး်ဆည်းခွင ့ြ်ပုရမည်၊ 

 (ခ) အ ရးယ ဆာင်ရွက်သည့် အမကိစ မ ပီးြပတမီ် ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် ငွ ရး 

ကး ရးဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊ ငွ ကးနှင့် ပစည်းများအား မည်သက့ိမ  
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ထတ် ပးြခင်း၊ လဲ ြပာငး် ပးြခင်း၊ မြပုဘဲ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်း 

ထားရမည်။ 

 

အခန်း (၈) 

ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ 

 

၁၅။ ဆးဝါးသးစွဲသသည် ကျနး်မာ ရးဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်ဌာန သိမ့ဟတ် ဤကစိ 

အလိင့ှာ အစိးရက အသိအမတှ်ြပုထားသည့် ဆးက ဂဟာတွင် မှတ်ပတင်ရန် ပျက်ကွက်လင် 

ြဖစ် စ၊ ဆးကသ ရးအတွက် ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနက ထတ်ြပန်ထား သာ ညန်ကားချက်များ 

ကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွက်လင်ြဖစ် စ ထာင်ဒဏအ်နည်းဆး ၃ နှစ်မှ အများဆး ၅ နှစ်အထိ 

ချမှတ်ြခင်းခရမည်။ 

၁၆။ မည်သမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရလင် ထိသအား ထာင်ဒဏ်အနည်းဆး ၅ နှစ်မှ အများဆး ၁ဝ နှစ်အထိ ချမှတရ်မည့်အြပင် 

ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည် - 

 (က) ဘိန်းပင်၊ ကိကားပင်၊ ဆး ြခာက်ပငနှ်င့် ကျန်းမာ ရး၀န်ကီးဌာနက 

အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ မးယစ် ဆးဝါးြဖစ်သည်ဟ ကညာထားသည့် အပင ်

တစ်မျို းမျို းကိ စိက်ပျို းြခင်း၊ 

 (ခ) သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ မးယစ် ဆးဝါး 

သိမ့ဟတ် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ ထတ်လပ်ရာ၌ အသးြပုသည့် 

ပစည်းြဖစ်သည်ဟ ကညာထားသည့် ပစည်းကိရိယာများ၊ ဓာတ ဗဒပစည်းများ 

ကိ ဤဥပ ဒအရ ခွင ့်ြပုချက်မရှိဘဲ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ သယ်ယပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ 

ြဖန ့်ြဖူးြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ 
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 (ဂ) မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ လက်၀ယ်ထား 

ြခင်း၊ သယ်ယပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ တစ်ဆင့် ပးပိြ့ခငး်၊ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း၊ 

 (ဃ) မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စတိ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ 

ခွင ့်ြပုချက်ြဖင့် လက်၀ယ်ထားရှိသက ခငွ ့ြ်ပုချက်မရှိသအား လဲ ြပာင်း ပးြခင်း၊ 

 (င) မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ အလွဲသးစွဲ စရန် 

လ ့ ဆာ်ြခင်း၊ သွး ဆာင်ြခင်း၊ လှည့်ြဖားြခင်း၊ အနိင်အထက်ြပုြခငး်၊ မ လျာ် 

သဇာသးြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ြပုလပ်ြခင်း၊ 

 (စ) ဤဥပ ဒအရ သိမ်းဆည်းထား သာ သိမ့ဟတ် ၀ရမ်းကပ်ထား သာပစည်းကိအလွဲ 

သးစားြပုြခငး်၊ ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ရွ ့ ြပာငး်ြခင်း၊ လဲ ြပာင်းြခင်း။ 

၁၇။ ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ အ့စည်းများမှ တာ၀နရိှ်သသည် ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် ငွ ကး၊ ပစည်း၊ အကျိုးအြမတမ်ျားနှင့် စပလ်ျဉ်း၍ အာက်ပါြပုလပမ်တစ်ရပ်ရပ် 

ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသအား ထာင်ဒဏ် အနည်းဆး ၅ နစှမ်ှ 

အများဆး ၁ဝ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမတှ်နိင်သည် - 

 (က) ြပစ်မကျူးလွနသ်အား အ ရးယြခင်း မြပုနိင် စရန် စာရင်းလဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

သက်ဆိင်သည့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများကိ ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ 

ြပာင်းလဲြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

 (ခ) ပဒ်မ ၆၊ ပဒ်မခွဲ(ဋ)အရ ဗဟိအဖွဲ က့ ထတဆ်င့် သာ အမိန ့နှ်င့်အညီ ရှာ ဖွသိမ်း 

ဆည်းပိင်ခွင ့ရ်ှိသအား သက်ဆိင်သည့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများကိ 

စစ် ဆးကည့်ရခွင ့၊် မတိူကးယခငွ ့၊် သက် သခပစည်းသိမ်းဆည်းခွင ့်ြပုရန် 

ြငင်းပယ်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊ သက် သခ ပစညး် 

အြဖစ် သိမ်းဆညး်ထား သာ ငွ ကး၊ ပစည်း၊ အကျိုးအြမတမ်ျားအား ဗဟိအဖွဲ  ့
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သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာတရားရး၏ ခွင ့်ြပုချက်မရရှိဘဲ ထတ် ပးြခင်း၊ လဲ ြပာင်း 

ပးြခင်း။ 

၁၈။ ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မတစ်ခခနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရာှ ဖြွခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ သက် သခပစညး် 

သိမ်းဆည်းြခင်း၊ စစမ်းစစ် ဆးြခင်း ြပုလပ်ပိင်ခွင ့ရ်ှိသသည် အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ခခကိ 

ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသအား ထာင်ဒဏ်အနည်းဆး ၅ နစှမ်ှ 

အများဆး ၁ဝ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမတှ်နိင်သည် - 

 (က) မိမိအတွက်ြဖစ် စ၊ သတစ်ပါးအတွက်ြဖစ် စ တစိးလက် ဆာငအ်ြဖစ် ငွ ကး၊ 

ပစည်းတစ်စတစ်ရာကိ တာင်းခြခင်း၊ လက်ခရယြခင်း၊ 

 (ခ) မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ ဥပ ဒနှင့်မညီဘဲ 

လက်ခရယြခင်း၊ 

 (ဂ) ြပစ်မကျူးလွန်သကိ အြခားသတစ်ဦးဦးြဖင့် အစားထိးြခင်း၊ ြပစ်မကျူးလနွသ်အား 

အ ရးမယဘဲ ထိမ်ချန်ြခင်း၊ 

 (ဃ) ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် ပစည်းကိ ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ မသမာ သာနည်းြဖင့် 

ြပာင်းလဲြခင်း၊ အစားထိးြခင်း၊ ရာစပ်ြခင်း၊ ပစည်း၏ အ လးချိန်၊ ပမာဏ 

သိမ့ဟတ် အ ရအတွက်ကိ မမှန်မကန် ဖာ်ြပြခင်း။ 

၁၉။ မည်သမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရလင် ထိသအား ထာင်ဒဏ်အနည်းဆး ၁၀ နှစ်မှ အများဆးနစှ်အကန ့်အသတ်မရှိ 

ထာင်ဒဏ်အထိ ချမတ်ှရမည် - 

 (က) မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ ရာင်းချရန် အလိ ့

ငှာ လက်၀ယ်ထားြခင်း၊ သယ်ယပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ တစ်ဆင့် ပးပိြ့ခင်း၊ လဲ ြပာင်း 

ပးြခင်း။ 

 (ခ) မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ ရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမး်ြခင်း၊ သ ဘာတြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်း၀ယ်ရန် ဆက်သွယ်ြခင်း၊ 
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 (ဂ) ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ခခ ကျူးလနွ်ရာမှ ရရှိလာ သာ ငွ ကး၊ ပစညး်၊ အကျို း 

အြမတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အ ရးယြခင်း မြပုနိင် စရန် ဖးကွယ်ြခင်း၊ ဖျာက်ဖျက် 

ြခင်း၊ 

 (ဃ) ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် ငွ ကး၊ ပစည်း၊ အကျို းအြမတ်များကိ တရားဝင်အသငွ် 

သိ ့ ရာက်ရှိ စရန် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ အသွင် ြပာင်းလဲြခင်း။ 

၂၀။ မည်သမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရလင် ထိသအား ထာင်ဒဏ်အနညး်ဆး ၁၅ နစ်ှမှ အများဆး နှစ်အကန ့်အသတ်မရှိ ထာင်ဒဏ် 

အထိြဖစ် စ၊ သဒဏ်ြဖစ် စ ချမတှရ်မည်- 

 (က) မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

ြဖန ့်ြဖူးြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ 

 (ခ) မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ ြပည်ပမှ တင်သွင်း 

ြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း၊ ယင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိြ့ခင်း ြပုလပ်ရန် 

ဆက်သွယ်ြခင်း။ 

၂၁။ မည်သမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ခခကိ ကျူးလွန်ရန် အားထတ်ြခင်း၊ ပး ပါင်းကစည် 

ြခင်း၊ စည်းရးြခငး်၊ စမီခန ့ခဲွ်ြခင်း၊ ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်းြပုလင်ြဖစ် စ၊ ြပစ်မတစ်ခခကျူးလွန်ရာ 

တွင် အား ပးကညီြခင်း ြပုလင်ြဖစ် စ ယင်းြပစ်မအတွက် ဤဥပ ဒတွင် ြပ ာန်းထားသည့် 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း ခရမည်။ 

၂၂။ ပဒ်မ ၁၆ မှ ပဒမ် ၂၁ အထိ ြပ ာန်းထား သာ ြပုလပ်မတစ်ခခကိ ကျူးလွန်ရာတွင် 

အာက်ပါအ ကာင်းြခင်းရာ တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်လင် ြပစ်မကျူးလွန်သသည် 

ထိကျူးလွန် သာ ြပစ်မအတွက် ြပ ာန်းထားသည့် အများဆးြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်ြခင်း ခရမည် - 

 (က) မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စတိ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးမခင်းများ ကျူးလွန် 

သည့် ြပည်တွငး် ြပည်ပဂိဏ်း၊ အပ်စ၏ အဖွဲ ဝ့င်ြဖစ်ြခင်း သိမ့ဟတ ်ထိဂိဏ်း၊ အပစ် 

များနှင့် ဆက်သွယ် ပးီ ပါဝင်ကျူးလွန်ြခင်း၊ 
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 (ခ) လက်နက် သိမ့ဟတ် ပါက်ကွဲ စတတ် သာ ဝတုပစည်းများကိ ကိယ်တွယ် 

အသးြပု၍ ကျူးလွန်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မတွင် အသက် ၁၆ နှစ် မြပည့် သး သာ က လးသငယ်ကိ 

အသးချြခင်း၊ 

 (ဃ) ြပည်သဝ့န်ထမ်း၏ ရာထးအရှိန်အဝါ သိမ့ဟတ် လပ်ပိင်ခွင ့က်ိ အသးချ၍ ြပစ်မ 

ကျူးလွန်ြခင်း သိမ့ဟတ် ြပစ်မကျူးလွန် စြခင်း။ 

၂၃။ ပဒ်မ ၁၆ မှ ပဒမ် ၂၁ အထိ ြပ ာန်းထား သာ ြပုလပ်မတစခ်ခ ကျူးလွန် ကာငး် ြပစ်မ 

ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရသသည် ယခငက် ယင်းြပစ်မြဖင့် ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခခဲ့ရလင် 

ထပ်မကျူးလွန် သာ ြပစမ်အတကွ် ြပ ာန်းထား သာ အများဆး ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမတ်ှြခငး် ခရမည်။ 

၂၄။ တရားရးသည် - 

 (က) ပဒ်မ ၁၆ မှ ပဒ်မ ၂၁ အထိ ြပ ာန်းထား သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် 

လင် ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် မးယစ် ဆးဝါး၊ စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါး၊ 

ငွ ကး၊ ကိရိယာ၊ ရွ ့ ြပာင်းနင်ိသည့်ပစညး်၊ ယာဉ်၊ တိရစာန်ကိ ြပညသ်ဘ့ ာ 

အြဖစ် သိမ်းယြခင်း သိမ့ဟတ် ဖျက်ဆီးြခင်း သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

စီမခန ့ခ်ွဲြခင်းြပုသည့်အမိန ့် ချမတှရ်မည၊် 

 (ခ) ပဒ်မ ၁၉ သိမ့ဟတ် ပဒ်မ ၂ဝ အရ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်လင် သက် သခပစညး်အြဖစ် 

သိမ်းဆည်းထား သာ ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် မ ရမ့ ြပာငး်နိင် သာပစည်းကိ 

ြပည်သဘ့ ာအြဖစ် သမိ်းယသည့်အမိန ့် ချမှတ်ရမည်။ 

၂၅။ တရားရးသည် - 

 (က) ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ခခကိ ကျူးလွန်တတ်သ သိမ့ဟတ် ကျူးလွန် ကာင်း 

ကျာ် စာသတငး်ရှိသအား ၃ နှစ်ထက် မပိ သာ ကာလအတွင်း ကာင်းမွန်စွာ 

နထိင် စရန် နည်းဥပ ဒများနင့်ှအညီ ခဝန်ချုပ် ချုပ် စရန် အမိန ့ခ်ျမတှ်ရမည၊် 
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 (ခ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ ချမှတ် သာ ခ၀န်ချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်လင် 

ြဖစ် စ၊ ခဝန်ချုပ် ချုပ်ဆိ စရန် ချမှတ်သည့် အမိန ့န်ှင့်အညီ ခဝန်ချုပ် မချုပ်ဆိလင် 

ြဖစ် စ ထိသအား ထာင်ဒဏ် အနည်းဆး ၁ နစှမ်ှ အများဆး ၃ နှစ်အထိ ချမှတ ်

ရမည်။ 

 

အခန်း (၉) 

အ ထွ ထွ 

 

၂၆။ မည်သမဆိ အာက် ဖာ်ြပပါ မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စတိ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ 

ဆးဝါးကိ ယင်းနငှ့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထား သာ အ လးချိန်၊ ပမာဏ သိမ့ဟတ် အ ရအတွက် 

ြဖစ် စ၊ ယင်းသတ်မှတ်ချက်ထက် ပိ၍ြဖစ် စ၊ လက်၀ယ်ထားလင် ရာင်းချရန် အလိင့ာှ လက်၀ယ ်

ထားသည်ဟလည်း ကာင်း၊ သယ်ယပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ တစ်ဆင့် ပးပိြ့ခငး်၊ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း 

ြဖစ်လင် ရာငး်ချရန်အလိင့ာှ သယ်ယပိ ့ ဆာငြ်ခင်း၊ တစ်ဆင့် ပးပိြ့ခငး်၊ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း 

ြဖစ်သည်ဟ လည်း ကာင်း မှတ်ယရမည် - 

 (က) ဘိန်းြဖူ (ဟယ်ရိးအင်း) ြဖစ်ပါက သး ဂရမ်၊ 

 (ခ) မာ်ဖင်းြဖစ်ပါက သး ဂရမ၊် 

 (ဂ) မိနအိက်ဆီတိငး် မာဖ်ငး် ြဖစ်ပါက သး ဂရမ်၊ 

 (ဃ) ပဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ)နှင့် (ဂ)တိပ့ါ မးယစ် ဆးဝါး စစ ပါင်းသည် သးဂရမ် သိမ့ဟတ် 

ယင်းတိအ့နက် နှစ်မျိုး ပါင်းသည် သး ဂရမ်၊ 

 (င) ဘိနး်စိမ်း သိမ့ဟတ် ြပုြပင်ထား သာဘိန်း သိမ့ဟတ် ယင်းနှစခ် ပါင်း ြဖစ်ပါက 

တစ်ရာဂရမ်၊ 

 (စ) ဆး ြခာက် သိမ့ဟတ် ဆး ြခာက်အဆီ သိမ့ဟတ် ယင်းနှစ်ခ ပါင်းြဖစ်ပါက 

နှစ်ဆယ့်ငါး ဂရမ်၊ 
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 (ဆ) ကိကားရကွ် ြဖစ်ပါက တစရ်ာဂရမ်၊ 

 (ဇ) ကိကင်းြဖစ်ပါက သးဂရမ်၊ 

 (စျ) ကျန်းမာ ရး၀န်ကီး ာနက မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ 

ဆးဝါးအတွက် အခါအား လျာစွ်ာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ထား 

သာအ လးချိန်၊ ပမာဏ သိမ့ဟတ် အ ရအတွက။် 

၂၇။ ဤဥပ ဒအရ တရားစွဲဆိတင်ပိ ့ သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခ 

ပစည်းသည် တရားရး ရှ သ့ိတ့င်ပိရ့န် မလွယ်က သာပစည်းြဖစ်ပါက ယင်းသက် သခပစညး်ကိ 

တရားရး ရှ သ့ိ ့ တင်ပိရ့န်မလိဘဲ မည်ကဲ့သိ ့ ထိန်းသိမ်းထား ကာင်း အစရီငခ်စာ သိမ့ဟတ် 

သက်ဆိင်ရာအြခားစာရကွ်စာတမ်း အ ထာက်အထားများြဖင့် တင်ြပနိင်သည်။ ယင်းသိ ့

တင်ြပြခင်းကိ တရားရး ရှ သ့ိ ့ သက် သခပစညး်တငြ်ပဘိသကဲ့သိ ့ မှတ်ယကာ သက်ဆိင်ရာ 

တရားရးက ဥပ ဒနှင့်အညီ စီမခန ့ခဲွ်သည့် အမနိ ့ခ်ျမှတ်ရမည်။ 

၂၈။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် အာက်ပါကိစများနှင့် မသက်ဆိင် စရ - 

 (က) သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ခငွ ့်ြပုချကြ်ဖင့် မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် 

စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်းနှင့် သ တသနလပ်ငန်းများ 

ြပုလပ်ြခင်း၊ 

 (ခ) သက်ဆိင်ရာ၀န်ကီးဌာန၏ ခငွ ့်ြပုချကြ်ဖင့် မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် 

စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထတ်လပ်ရန်၊ သ သတနြပုလပ် 

ရန် သိမ့ဟတ် ဆးကသရန်အလိင့ှာ သတ်မှတ်ထား သာ နည်းလမ်းများနှင့်အညီ 

အသးြပုြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ သယ်ယပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ တစ်ဆင့် ပးပိြ့ခင်း၊ 

လဲ ြပာင်း ပးြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိြ့ခင်း၊ 

ြပည်ပနှင့်ဆက်သွယ်လပက်ိင်ြခင်း၊ 

 (ဂ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပတငလ်က်မှတ်ရ ဆရာ၀နတ်စ်ဦးဦး၏ ညန်ကား 

ချကြ်ဖင့် ကျနး်မာ ရးဝန်ကီးဌာနက ခွင ့်ြပုထား သာ မးယစ် ဆးဝါး သိမ့ဟတ် 
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စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ ဆးဝါးကိ သးစွဲြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ သယ်ယ 

ပိ ့ ဆာင်ြခင်း။ 

၂၉။ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပသ်ိမ်းလိက်သည့် ၁၉၇၄ ခနှစ်၊ မးယစ်ထထိင်း ဘးြဖစ် စတတ် သာ 

ဆးဝါးများ ဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်ခ့ဲ သာ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာများ၊ အမနိ ့မ်ျား၊ 

ညန်ကားချကမ်ျားကိ ဤဥပ ဒနှင့်မဆန ့်ကျင်သမ  ဆက်လက်ကျင ့်သးနိင်သည်။ 

၃ဝ။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာနး်ချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် - 

 (က) သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနသည် အစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတညီချက်ြဖင့် နည်းဥပ ဒ 

များ၊ လပ်ထးလပန်ည်းများကိ ထတ်ြပန်နိင်သည။် 

 (ခ) သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဗဟိအဖွဲ သ့ည် လိအပ် သာအမိန ့် ကာ်ြငာစာများ၊ 

အမိန ့မ်ျား၊ ညန်ကားချက်များကိ ထတ်ြပနန်ိင်သည်။ 

၃၁။ ၁၉၇၄ ခနစ်ှ၊ မးယစထ်ထိင်း ဘးြဖစ် စတတ် သာ ဆးဝါးများဥပ ဒကိ ဤဥပ ဒြဖင့် 

ရပ်သိမ်းလိက်သည်။ 

 

 


