
 

ပပည်ေထာ င်စုသ မ တပမန်မာ နိုင်ငဳေတာ် 

ရှမ်ဵ ပပည်န ယ် အစိုဵ ရအဖ ွဲ့ 

ေတာင်ကကီဵမမိ ု့ 
 

 

ရမှ်ဵပ ပည်နယ် အေပေ ေဳပညာ ေကောင်ဵမောဵ 

ေေဵကင်ဵစိတေ်ေ ရေသာ  အစာဵအ ေသာ က်ဥပေဒ 

 (၂၀၂၀ ပပ ညဴ်နစှ၊် ရမှ်ဵပ ပည်နယ်လ ှ တ်ေတာ်ဉပေဒအမှတ် ၂။) 

 
 

 

 

 

 

 

          ၂၀၂၀                       လ   ၂၈        



 

 

မာတိကာ 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 

စာမေက်နှာ 

မ ှ ထိ 

၁။ အခန်ဵ (၁) အမည်နှငဴ်အဓပိပာယ်ေဖာ်ြပချက် ၁ ၃ 

၂။ အခန်ဵ (၂) ရည်ရွယ်ချက် ၃ ၃ 

၃။ အခန်ဵ (၃) ေကာ်မတီဖွဲ့ စည်ဵြခင်ဵ  ၄ ၅ 

၄။ အခန်ဵ (၄) ေကာ်မတီ၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျာဵ ၅ ၅ 

၅။ အခန်ဵ (၅) ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ ၅ ၇ 

၆။ အခန်ဵ (၆) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့  ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ ၊ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ ၇ ၈ 

၇။ အခန်ဵ (၇) ခွငဴ်ြပလက်မှတ်ေလောက်ထာဵြခင်ဵ ၊ ထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊ ခွငဴ်ြပ  ကာလ 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ ၊ ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵ ၊ ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵ ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ  

၈ ၈ 

၈။ အခန်ဵ (၈) အရည်အေသွဵအာမခဳြခင်ဵ၊ အမှတ်တဳဆိပ်ကပ်ြခင်ဵ၊ ေကကာ်ြငာြခင်ဵ ၈ ၉ 

၉။ အခန်ဵ (၉) စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူြခင်ဵ  ၉ ၉ 

၁၀။ အခန်ဵ (၁၀) အယူခဳြခင်ဵ  ၉ ၁၀ 

၁၁။ အခန်ဵ (၁၁) တာဵြမစ်ချက်မျာဵ ၁၀ ၁၁ 

၁၂။ အခန်ဵ (၁၂) ြပစ်ဒဏ်မျာဵ ၁၁ ၁၁ 

၁၃။ အခန်ဵ (၁၃) အေထွေထွ ၁၂ ၁၃ 

 



ရှမ်ဵပပ ည်န ယ်အေပေေ ဳပ ညာ ေကော င်ဵ မေ ာဵ ေေဵ ကင်ဵစိ တ ်ေေရေ သ ာ အစာ ဵအေ သာ က်ဥပေဒ 

(၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ရှမ်ဵြပည်နယ်လှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်  ၂။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တေပါင်ဵ လဆန်ဵ     ၆    ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ    ၂၈    ရက်) 

ရှမ်ဵြပည်နယ်လှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဌာန်ဵလိုက်သည်။ 

အေန်ဵ (၁ ) 

အမ ည်နှ ငဴ်အ ဓိပပ ာယ် ေဖာ်ပ ပေေက် 

၁။ ဤဥပေဒကို ရှမ်ဵပပ ည် နယ်အ ေပေ ေဳပည ာေကေ ာ င်ဵ မေ ာဵ ေေဵကင်ဵစိတ ် ေေရေသ ာ အစာဵ 

အေ သာက်ဥ ပေဒ ဟု ေခ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွငပ်ါရိှေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပပာယ် 

သက်ေရာက်ေစရမည်- 

 (က) ပပည်န ယ် ဆိုသည်မှာ ရှမ်ဵြပည်နယ်ကို ဆိုသည်။ 

 ( ခ) အစိုဵရ အဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့ကို ဆိုသည်။ 

( ဂ) ဝန်ကကီဵဌ ာန ဆိုသည်မှာ အစိုဵရအဖွဲ့မှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကကီဵဌာနကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဝန်ကကီဵ ဆိုသည်မှာ အစိုဵရအဖွဲ့မှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ဝန်ကကီဵကို ဆိုသည်။ 

( င) အေပေေ ဳပ ညာေ ကော င်ဵ မေ ာဵ ဆိုသည်မှာ အေြခခဳပညာေရဵစနစ်၏ အဆင်ဴတိုင်ဵ  

အတွက် အတညြ်ပ ြပဌာန်ဵထာဵေသာ အမျ ိ ဵသာဵပညာေရဵ သငရ်ိုဵညှန်ဵတမ်ဵစဳမျာဵ 

နှငဴအ်ညီ ပညာသငက်ကာဵေပဵေသာေကျာင်ဵ မျာဵကို ဆိုသည်။ 

( စ) ေကာမ်တီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ အရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ ြပည်နယ်အေြခခဳ 

ပညာေကျာင်ဵမျာဵ ေေဵကင်ဵစိတ်ချရေသာ အစာဵအေသာက်လုပ်ငန်ဵ ေကာ်မတီ 

ကိ ု ဆိုသည်။ 

(ဆ) ေရ ိုင်ကကီဵကကပ် ေရဵ အဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၈ အရ  ဖွဲ့စည်ဵတာဝန် ေပဵအပ်ထာဵ 

သည်ဴ ရှမ်ဵြပည်နယ်အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ မျာဵ ေေဵကင်ဵ စိတ်ချရေသာ အစာဵ 

အေသာက်ဆိုငရ်ာ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

 



 

 

၂ 

( ဇ) မမို့ နယ်ကကီဵကကပ် ေရဵ အဖဲွ ့ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၀ အရ  ဖွဲ့စည်ဵတာဝန် ေပဵအပ် 

ထာဵသည်ဴ ရှမ်ဵြပည်နယ်အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵ ေေဵကင်ဵ  စိတ်ချရေသာ 

အစာဵအေသာက်ဆိုင်ရာ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ကို ဆိုသည်။ 

(ဈ) စစ ်ေဆဵေရဵ အဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၂ အရ ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ 

စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ကို ဆိုသည်။ 

(ည) အစာဵ အေ သာ က် ဆိုသည်မှာ အမျ ိ ဵသာဵအစာဵအေသာက်ဥပေဒတွင် ြပဌာန်ဵ 

ထာဵေသာ အစာဵအေသာက်အပါအဝင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ရှိ အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ 

မျာဵ၌ စာဵသဳုဵရန် အလ့ုိငှာ ြဖန့်ြဖ ဵ ေရာင်ဵချေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵကုိ 

ဆိုသည်။ 

( ဋ) ထိန်ဵေေု ပ်အစ ာဵ အေ သာ က် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုငရ်ာ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ မှ 

တာဵြမစ်ထာဵေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳ အစာဵအေသာက်နှင်ဴ 

ေဆဵဝါဵ အာဏာပိုင်က အခါအာဵေလျာ်စွာ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ 

ထိန်ဵချ ပ် အစာဵအေသာက်ဟု သတ်မှတ်ထာဵေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵကုိ 

ဆိုသည်။ 

( ဌ) အစာဵ အေ သာ က်ထပပ် ဖ ည်ဴပစစ ည်ဵ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳ အစာဵအေသာက် 

နှင်ဴေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဉီဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေသာ အစာဵအေသာက် ထုတ်လုပ် 

ြပ ြပငရ်ာတွင် အသဳုဵြပ သည်ဴ ပစစည်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ အစာဵအေသာက် 

တွင် အေရာင၊် အဆင်ဵ၊ အနဳ့၊ အရသာအတွက် ြဖည်ဴစွက်အသဳုဵြပ သည်ဴ ပစစည်ဵကုိ 

ေသာလ်ည်ဵေကာင်ဵ  ဆိုသည်။  

( ဍ) စဳမညီ အစာဵ အေ သာ က် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အစာဵအေသာကန်ှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ 

ြမန်မာနိုင်ငအဳစာဵအေသာက်နှငဴ် ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဉီဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်သည်ဴ 

အေသဵစိတ်သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် မကိုက်ညီေသာ၊ အနိမဴ်ဆုဳဵ စဳေအာက် 

ေလျာဴေနေသာ သ့ုိမဟုတ် အြမငဴ်ဆုဳဵစဳထက် ပိုေနေသာ အစာဵအေသာက်ကုိ 

ဆိုသည်။ 

( ဎ) ေွငဴ်ပပုလက်မ ှတ် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုငရ်ာ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့မှ 

အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ မျာဵတွင် ေေဵကင်ဵ စိတ်ချရေသာ အစာဵအေသာက် 

ေရာင်ဵချခွင်ဴြပ ေသာ လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 



 

 

၃ 

(ဏ) ကေန်ဵမာ ေရဵ နှင်ဴ ညီညွ တ ်သန့ ်ရငှ်ဵ မုမရိှ ေသ ာ အေပေအေန ဆိုသည်မှာ အစာဵ 

အေသာက်တွင် ဓာတု၊ ဇီဝနှငဴ် ရုပ်ပစစည်ဵအညစ်အေကကဵမျာဵ ေရာေနှာြခင်ဵ ေကကာငဴ် 

စာဵသဳုဵသူ၏ ကျန်ဵမာေရဵကို ထိခိုကန်ိုင်ေသာ သ့ုိမဟုတ် ေေဵဥပဒ်အနတရာယ် 

ြဖစ်နိုင်ေသာအေြခအေနကို ဆိုသည်။ 

(တ) ထုတ်လု ပ်ပေင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေရာင်ဵချရန်အလို့ငှာ အစာဵအေသာက် ထုတ်လုပ်ရာ 

တွင် ေဆာငရွ်က်ရေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာငတ်ာမျာဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵ စကာဵရပ်တွင် 

အဆင်ဴဆငဴ် လုပ်ေဆာငရ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵအနက် လုပ်ငန်ဵအဆငဴ်တစခ်ုခု 

သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအဆငဴ်အာဵလုဳဵ  ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လည်ဵ ပါဝင်သည်။ 

(ထ) အရ ည်အေ သွဵ အ ာမေဳပေ င်ဵ  ဆိုသည်မှာ စာဵသဳုဵသူအတွက် အရည်အေသွဵစစ်မှန် 

ေကာင်ဵမွန်မပီဵ ေေဵဥပဒ်အနတရာယ်ကင်ဵ၍ သန့်ရှင်ဵမုရှိေသာ အစာဵအေသာက် 

ြဖစ်သည်ဟု အာမခဳြခင်ဵကို ဆိုသည်။  

( ဒ) အမှတ်တ ဳဆိ ပ်ကပပ်ေ င်ဵ  ဆိုသည်မှာ အစာဵအေသာက်ထည်ဴေသာ ေူဵ၊ ပုလင်ဵ ၊ 

ကတ်ြပာဵ၊ ေူဵခဳွ သုိ့မဟုတ် အစာဵအေသာက် ထုပ်ပိုဵေသာပစစည်ဵတစ်ခုခုအေပ် 

တွင် အမှတ်တဳဆိပ်ြပ လုပ်ထာဵြခင်ဵကို ဆိုသည်။ 

( ဓ) ေကကာ်ပင ာပေ င်ဵ  ဆိုသည်မှာ အစာဵအေသာက်ကို တွင်ကျယ်စွာ ြဖန့်ြဖ ဵေရာင်ဵ ချနိုင် 

ေရဵအတွက် လူအမျာဵသိရှိရန် တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက၍်ြဖစ်ေစ ေဆာငရ်ွက် 

ြခင်ဵ ကို ဆိုသည်။ 

အေန်ဵ( ၂) 

ရည်ရွ ယ်ေေက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်- 

(က) အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ မျာဵတွင် သန့်ရှင်ဵလတ်ဆတ်မပီဵ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ညီညွတ်၍ 

အာဟာရြပည်ဴဝေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵ ရရိှနိုငေ်စရန်၊ 

( ခ) အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ မျာဵတွင် ေေဵအနတရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ  အစာဵအေသာက် 

မျာဵကို အချနိ်မီ တာဵြမစ်ထိန်ဵချ ပ်နိုင်ရန်။ 

 

 

 



 

 

၄ 

အေန်ဵ (၃ ) 

ေကာမ်တီ ဖွဲ့စည်ဵပေ င်ဵ  

၄။ အစိုဵရအဖဲွ့သည် ြပည်နယ်အတွင်ဵ ရှိ အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ မျာဵ ေေဵကင်ဵ စိတ်ချရေသာ 

အစာဵအေသာက်လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

  (က) ဝန်ကကီဵ  ဥကကဌ 

  ( ခ) ညှန်ကကာဵေရဵမှ ဵ  ဒုတိယဥကကဌ(၁) 

   ြပည်နယ်ပညာေရဵမှ ဵရုဳဵ 

  ( ဂ) ြပည်နယ်ဉီဵစီဵဌာနမှ ဵ  ဒုတိယဥကကဌ(၂) 

   ြပည်နယ်ကုသေရဵနှငဴ်ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန 

  (ဃ) ညှန်ကကာဵေရဵမှ ဵ  အဖဲွ့ဝင် 

   ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရဵဌာန 

  ( င) ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဵ  အဖဲွ့ဝင် 

   ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဵရုဳဵ 

  ( စ) ြပည်နယ်ဦဵစီဵမှ ဵ  အဖဲွ့ဝင် 

   ြပည်နယ်နယစ်ပ်ေဒသနှငဴ်တိုင်ဵရင်ဵ သာဵလူမျ ိ ဵမျာဵဖွဳ့မဖိ ဵ 

   တိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

  (ဆ) ြပည်နယ်ဦဵစီဵမှ ဵ  အဖဲွ့ဝင် 

   ြပည်နယ်စာဵသုဳဵသူေရဵရာဦဵစီဵဌာန 

  ( ဇ) အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမှ   အဖဲွ့ဝင် 

   အစာဵအေသာက်သိပပဳနှင်ဴ နည်ဵ ပညာရှင်(၁)ဦဵ 

  (ဈ) အပု်ချ ပ်ေရဵမှ ဵ  အတွင်ဵေရဵမှ ဵ 

   ရှမ်ဵြပည်နယ်အေထွေထွအပု်ချ ပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

  (ည) ဒုတိယညှန်ကကာဵေရဵမှ ဵ  တွဲဖကအ်တွင်ဵ ေရဵမှ ဵ 

   ြပည်နယ်အစာဵအေသာက်နှငဴေ်ဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵ 

   ဦဵစီဵဌာန(FDA) 

  



 

 

၅ 

၅။ အစိုဵရအဖဲွ့သည် ပုဒ်မ ၄ အရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေကာ်မတီကို ဝန်ကကီဵ၏ တငြ်ပချက်ြဖငဴ် 

ြပငဆ်င်ဖွဲ့စည်ဵနိုငသ်ည်။ 

အေန်ဵ (၄) 

ေကာမ်တီ ၏ တ ာဝန်နှ ငဴ် လုပ်ပို ငေ်ွငဴ် မောဵ 

၆။ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်- 

(က) အစာဵအေသာက်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ ၊ သုိေလှာငြ်ခင်ဵ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖ ဵ 

ြခင်ဵ ၊ ထုပ်ပိုဵ ြခင်ဵ၊ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ မူဝါဒချမှတ်ြခင်ဵ ၊ 

( ခ) အစာဵေသာက်ကို စစ်ေဆဵြခင်ဵ ၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ မူဝါဒချမှတ် 

ြခင်ဵ ၊ 

( ဂ) စစ်ေဆဵေရဵဆိုင်ရာကိစစရပ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵ 

ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ ၊ ယင်ဵ အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ ၊ 

(ဃ) ေကာ်မတီသည် ခရိုင် နှငဴ် မမိ ့နယက်ကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ ၊ 

အဆင်ဴဆငဴက်ကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြခင်ဵ နှင်ဴ လိအုပ်ပါက ြပငဆ်င်ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ ။ 

၇။ ကိုယ်ပိုင်အပု်ချ ပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပု်ချ ပ်ခွငဴ်ရေဒသ ဉီဵစီဵအဖွဲ့ သည် 

ေကာ်မတီ၏ ညိှနုင်ဵသေောတူညီမုြဖင်ဴ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၊  စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ မျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵ 

နိုငသ်ည်။  

အေန်ဵ(၅) 

ကကီဵကကပ်ေရ ဵအဖ ွဲ့ ဖွဲ့စည် ဵပေ င်ဵ နှ ငဴ် လုပ် ငန်ဵတာ ဝန် မောဵ 

၈။ ေကာ်မတီသည်- 

 (က) သက်ဆိုငရ်ာ ခရိုင်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဵက အဖဲွ့ေခါင်ဵ ေဆာငအ်ြဖစ် 

လည်ဵေကာင်ဵ ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ပုဂဂိ လ်မျာဵက 

အဖဲွ့ဝင်ြဖစ် လည်ဵေကာင်ဵ  ပါဝင်ေသာ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။ 

 ( ခ) ပုဒမ်ခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ ကို လိအုပ်သလို ြပငဆ်င် 

ဖွဲ့စည်ဵ နိုင်သည်။ 

 

 



 

 

၆ 

၉။       ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့၏  တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိငုခ်ွငဴ်မျာဵမှာ  ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်သည်- 

 (က) ေကာ်မတီက ချမှတ်ထာဵေသာ မူဝါဒလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ မမိ ့နယ် 

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵမှ အေကာင်အထည်ေဖာ်မု ရိှ၊ မရိှ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြခင်ဵ ၊ 

 ( ခ) ေကာ်မတီက ချမှတ်ထာဵေသာ မူဝါဒနှငဴ်အညီ လိအုပ်ပါက ခရိုင်စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့  

ဖွဲ့စည်ဵေပဵြခင်ဵ ၊ 

 ( ဂ) မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵမှ ေြဖရှင်ဵနိုင်ြခင်ဵ မရှိသည်ဴ ကိစစရပ်မျာဵအာဵ 

ေပါင်ဵ စပ်ညိှနုင်ဵေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွက်ချက်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵတိုဵတက်မု 

အစီရငခ်ဳစာမျာဵကို ေကာ်မတီသို့ တငြ်ပြခင်ဵ ၊ 

 ( င) ေကာ်မတီက အခါအာဵေလျာ်စွာေပဵအပ်ေသာ တာဝန်မျာဵနှင်ဴ ညှန်ကကာဵချက် 

မျာဵကို လိကု်နာြခင်ဵ ၊ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ။ 

၁၀။ ေကာ်မတီသည်- 

 (က) သက်ဆိုငရ်ာ မမိ ့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဵက အဖဲွ့ေခါင်ဵေဆာင်အြဖစ် 

လည်ဵေကာင်ဵ ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ပုဂဂိ လ်မျာဵက 

အဖဲွ့ဝင်ြဖစ် လည်ဵေကာင်ဵ  ပါဝင်ေသာ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။ 

 ( ခ) ပုဒမ်ခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို လိအုပ်သလို 

ြပငဆ်င် ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

၁၁။ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်သည်- 

 (က) ေကာ်မတီက ချမှတ်ထာဵေသာ မူဝါဒလပု်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ ညှန်ကကာဵချက်မျာဵအာဵ 

ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ကကီဵကကပ်မုနှငဴ်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵ ၊ 

 ( ခ) ေကာ်မတီက ချမှတ်ထာဵေသာ မူဝါဒနှငဴ်အညီ လိအုပ်ပါက မမိ ့နယ်စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ 

ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ ၊ 

 ( ဂ) မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျဵရွာအပု်စု စစ်ေဆဵေရဵ 

အဖဲွ့မျာဵကို ဖွဲ့ စည်ဵ ြခင်ဵ၊ တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵ ၊ ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵ၊ ထုတ်ပယ်ြခင်ဵ ၊ 

 



 

 

၇ 

(ဃ) မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ လမ်ဵ ညှန်ချက်၊ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵနှင်ဴအညီ စစ်ေဆဵမပီဵ ခွငဴ်ြပ လက်မှတ် ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၊ ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵ၊ 

ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵ ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ၊ 

( င) အြငင်ဵ ပွာဵလျက်ရိှေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵကို ေရာင်ဵချြဖန့်ြဖ ဵြခင်ဵအာဵ ကာလ 

အကန့်အသတ်ြဖင်ဴ တာဵြမစ်ြခင်ဵ ၊ 

( စ) မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့၏ လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်က်ချက်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵတိုဵတက်မု 

အစီရငခ်ဳစာမျာဵကို ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့မှတစ်ဆငဴ် ေကာ်မတီသ့ုိ တငြ်ပြခင်ဵ ၊ 

(ဆ) ေကျာင်ဵပရဝုဏ်ရိှ ေဈဵဆိုင်မျာဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵသူ၊ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵကို ရည်ရွယ်၍ 

ေဈဵေရာင်ဵ ချသူမျာဵအာဵ ဤဥပေဒပါ တာဵြမစ်ချက်မျာဵကို လိကု်နာေစရန် 

ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ ။ 

အေန်ဵ(၆) 

စစ ်ေဆဵေရဵ အဖဲွ့ ဖွဲ့စည်ဵ ပေ င်ဵ ၊ တ ာဝန် နှင်ဴ လုပ်ပို င် ေွငဴ်မော ဵ 

၁၂။ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ ကို ေအာက်ပါပုဂဂိ လ်မျာဵ ပါဝင်ဖွဲ့ စည်ဵ ရမည်- 

(က) ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စုအုပ်ချ ပ်ေရဵမှ ဵ(၁)ဦဵ အဖဲွ့ေခါင်ဵေဆာင် 

( ခ) ေကျာင်ဵအကျ ိဵေတာ်ေဆာင်(၁)ဉီဵ အဖဲွ့ဝင် 

( ဂ) ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ်စာဵလှယ်(၁)ဦဵ အဖဲွ့ဝင် 

(ဃ) ေကျာင်ဵသာဵမိေကိုယ်စာဵလှယ်(၂)ဦဵ အဖဲွ့ဝင်မျာဵ 

( င) ကျန်ဵမာေရဵဌာနမှကိုယ်စာဵလှယ်(၁)ဦဵ အဖဲွ့ဝင် 

( စ) အရပ်ေက်လူမုအဖွဲ့အစည်ဵ(CSOs)(၁)ဦဵ အဖဲွ့ဝင် 

၁၃။ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ ၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵမှာေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်- 

(က) ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျဵရွာအပု်စု စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ မျာဵသည် မိမိ၏ စစ်ေဆဵ 

ေတွ့ရှခိျက်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ သ့ုိ တငြ်ပရမည်။ 

( ခ) အစာဵအေသာက် ေရာင်ဵချခွငဴြ်ပ လက်မှတ် ေလောက်ထာဵရာတွင် ရပ်ကွက် 

သ့ုိမဟုတ် ေကျဵရွာအပု်စု စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် ကွင်ဵ ဆင်ဵ စစ်ေဆဵမပီဵ 

သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴကိုက်ညီပါက ေထာက်ခဳချက်ထတု်ေပဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵ ချခွင်ဴ 

လက်မှတ်ရရိှရန် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 



 

 

၈ 

( ဂ) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ သည် ခွငဴ်ြပ လက်မှတ် ေလောက်ထာဵြခင်ဵ မရိှေသာ ဆိုင်မျာဵမှ 

အစာဵအေသာက်ေရာင်ဵ ချြခင်ဵကို ကကီဵကကပ်တာဵဆီဵရမည်။ 

(ဃ) ရပ်ကွက် သုိ့မဟုတ် ေကျဵရွာအပု်စု စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ သည် အနည်ဵဆုဳဵ သဳုဵလ 

တစ်ကကိမ်စစ်ေဆဵရမည်။ လိအုပ်ပါက ေရှာင်တခင ်ဝငေ်ရာက်စစ်ေဆဵနိုင်သည်။ 

( င) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ မျာဵသည် စစ်ေဆဵမုမျာဵ ြပ လုပ်ရာတွင် ေက်လိုက်ြခင်ဵ 
ကင်ဵရှင်ဵ ရမည်။ 

( စ) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ သည် ေကျာင်ဵအကျ ိဵေတာ်ေဆာင်အဖွဲ့နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

(ဆ) အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ မျာဵရှိ ေကျာင်ဵေဈဵတန်ဵနှငဴ် ေဈဵဆိုင်ခန်ဵမျာဵကို 
ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ညီညွတ်ေသာ ေနရာတွင် ဖွင်ဴလှစ်ေရာင်ဵ ချေစြခင်ဵ ၊ အမုက်နှင်ဴ 

စွန့်ပစ်ေရဆိုဵ မျာဵကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ေစြခင်ဵ နှငဴ် သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သဳုဵေရ 

ရရိှေရဵ ကကီဵကကပ်ရမည်။ 

အေန်ဵ(၇) 

ေွငဴ်ပပုလက်မ ှတ် ေလေ ာက် ထာဵပေ င် ဵ၊ ထုတ်ေပ ဵပေ င်ဵ ၊ ေွငဴ်ပပုကာလ သတ ်မှတ်ပ ေင်ဵ၊ 

ဆိုင်ဵ ငဳဴပေ င်ဵ ၊ ရုပ်သိမ်ဵပေ င် ဵ၊ ပယ်ဖေ က်ပေ င်ဵ  

၁၄။ ခွငဴ်ြပ လက်မှတ် ေလောက်ထာဵလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့သ့ုိ 

သတ်မှတ်ပုဳစဳမျာဵြဖငဴ် ေလောက်ထာဵရမည်။ 

၁၅။ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် ခွငဴ်ြပ လက်မှတ် ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၊ ကာလသတ်မှတ်ြခင်ဵ ၊ 
ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵ၊ ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျကြ်ခင်ဵ တို့ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဆာင်ရွက်နိုငသ်ည်- 

 (က) မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် ခွငဴ်ြပ လက်မှတ် ေလောက်ထာဵလာပါက 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵ နှငဴအ်ညီ စိစစ်မပီဵ ခွငဴ်ြပ ြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ  
ြပ နိုငသ်ည်။ 

 ( ခ) ခွငဴ်ြပ လက်မှတ် သက်တမ်ဵသည် ပညာသငန်ှစ် တစ်နှစ်နှငဴအ်ညီ သတ်မှတ်ရမည်။ 

 ( ဂ) မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ မှ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ညီညွတ် 
သန့်ရှင်ဵမု မရိှေသာ အေြခအေန ြဖစ်ေပ်ေနေကကာင်ဵ  တငြ်ပလာမုအေပ်တွင် 
လည်ဵေကာင်ဵ ၊ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵအာဵ လိကု်နာမုမရိှ 

ေကကာင်ဵ  တငြ်ပလာမုအေပ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ စစ်ေဆဵေတွ့ရှပိါက သတိေပဵ 
ြခင်ဵ ၊ ခွငဴ်ြပ လက်မတှ်ကို ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵ၊ ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျကြ်ခင်ဵ  ြပ နိုငသ်ည်။ 

 

 



 

 

၉ 

အေန်ဵ(၈) 

အရ ည်အေ သွဵ အ ာမေဳပေ င်ဵ ၊ အမှတ်တ ဳ ဆိပ်ကပပ်ေ င်ဵ ၊ ေကကာ်ပ ငာပေ င် ဵ 

၁၆။ အစာဵအေသာက်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ ြပ လုပ်သူသည် အစာဵအေသာက် အရည် 

အေသွဵအာမခဳြခင်ဵ၊ အမှတ်တဳဆိပ်ကပြ်ခင်ဵ ၊ ေကကာ်ြငာြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနမျာဵနှငဴ် ေကာ်မတီမှ ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန့်၊ ညှန်ကကာဵချက်နှင်ဴ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵကို 

တိကျစွာလိုက်နာရမည်။ 
 

အေန်ဵ(၉) 

စီမဳေန ့ ်ေွဲေရဵနည် ဵလမ် ဵ အရ အေရဵ ယူပေ င်ဵ  

၁၇။ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ ၏ တငြ်ပချက်အရ သတ်မှတ် 

စည်ဵ ကမ်ဵချက် တစ်ရပ်ရပ်အာဵ ေဖာက်ဖျက်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရှပိါက ေအာက်ပါစီမခဳန့်ခွဲေရဵြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်နိုင်သည်- 

 (က) သတိေပဵြခင်ဵ၊ 

( ခ) ဒဏေ်ကကဵေငွကို ြပည်နယ်အစိုဵရ ေဍာရန်ပုဳေငွစာရင်ဵ သ့ုိ ေပဵသွင်ဵ ေစမပီဵ 

ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ြပ ြခင်ဵ၊ 

( ဂ) ခွငဴ်ြပ လက်မှတ်အာဵ ကာလအကန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရပ်ဆိုင်ဵ ြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။ 

၁၈။ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် စာဵသဳုဵရန်အလို့ငှာ ြဖန့်ြဖ ဵေရာင်ဵ ချေသာ အစာဵ 

အေသာက်အာဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချနိ်စဳညှန်ဵနှငဴအ်ညီ ြဖည်ဴစွက်ရန် ပျက်ကွကေ်ကကာင်ဵ  

ေတွ့ရှပိါက ြဖန့်ြဖ ဵ ေရာင်ဵချေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵနိုင်သည်။ 

၁၉။ ပုဒ်မ ၁၈ အရ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵကို မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵ 

အဖဲွ့သည် ဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ၊ အမိန့်၊ ညှန်ကကာဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ  စီမဳခန့်ခွဲပိငုခ်ွငဴ်ရိှသည်။ 

 

အေန်ဵ(၁၀) 

အယူေဳပေ င်ဵ  

၂၀။ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့၏ ချမှတ်သည်ဴ အမိန့် သ့ုိမဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို ေကျနပ်မု 

မရိှသူသည် ယင်ဵ အမိန့်ချမှတ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  (၃၀)အတွင်ဵ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ထဳ 

အယူခဳဝငန်ိုငသ်ည်။ 



 

 

၁၀ 

၂၁။ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ချမှတ်သည်ဴ အမိန့် သ့ုိမဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို ေကျနပ်မုမရိှ 

သူသည် ယင်ဵ အမိန့်ချမှတ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  (၆၀)အတွင်ဵ ေကာ်မတီထဳ အယူခဳဝင်နိုင်သည်။ 

၂၂။ ေကာ်မတီ၏ အဆုဳဵ အြဖတ်သည် အမပီဵ အြပတ်အတည်ြဖစ်သည်။ 

 

အေန်ဵ(၁၁) 

တ ာဵပမစ်ေ ေက်မ ောဵ 

၂၃။ မည်သူမေ - 

(က) သက်ဆိုငရ်ာ မမိ ့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့က ထုတ်ေပဵသည်ဴ ခွငဴ်ြပ လက်မှတ် မရိှေဲ 

အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ မျာဵတွင် ေဈဵေရာင်ဵချြခင်ဵ  မြပ ရ၊ 

( ခ) ခွငဴ်ြပ လက်မှတ်ကို အြခာဵသူအာဵ လှေဲြပာင်ဵ ေပဵြခင်ဵ၊ ထပဆ်ငဴ် ေရာင်ဵချြခင်ဵ 
မြပ ရ။ 

၂၄။ မည်သူမေ- 

( က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ၊ အမိန့်နှင်ဴ 

ညှန်ကကာဵချက်မျာဵကို လိကု်နာရန် ပျက်ကွကြ်ခင်ဵ  မရိှေစရ၊ 

( ခ) စာဵသဳုဵသူကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ အဆိပ်သငဴ်ေစနိုငေ်သာ 

ေေဵဥပဒ်အနတရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ၊ ကျန်ဵမာေရဵကို ထိခိုက်ေစနိုငေ်သာ အစာဵ 
အေသာက်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ ၊ သယ်ယူပို့ေဆာငြ်ခင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖ ဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ  
မြပ ရ၊ 

( ဂ) အစာဵအေသာက်ထုတ်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် အသုဳဵြပ ရန်အတွက် တာဵြမစ် 

ပိတ်ပင်ထာဵသည်ဴ ကုန်ပစစည်ဵပါဝင်သည်ဴ အစာဵအေသာက်မျာဵ ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ  
မြပ ရ၊ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထာဵေသာ လမ်ဵညှန်ချက်၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမုမရိှသည်ဴ 

အစာဵအေသာက်မျာဵ ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ မြပ ရ၊ 

( င) ရက်လနွ်ေနေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵနှငဴ် အစာဵအေသာက်တစ်ခုလုဳဵကိုြဖစ်ေစ၊ 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ အစာဵထိုဵထာဵေသာ သ့ုိမဟုတ် ေရာစပ်ထာဵေသာ 

အစာဵအေသာက်မျာဵ ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ မြပ ရ၊ 

  ( စ) ထိန်ဵချ ပ်အစာဵအေသာက်နှငဴ် စဳမညီအစာဵအေသာက်တို့ြဖငဴ် ထုတ်လုပ် 

ထာဵသည်ဴ အစာဵအေသာက်မျာဵကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ မြပ ရ။ 



 

 

၁၁ 

၂၅။ မည်သူမေ- 

 (က) မူလထွက်ရှိသည်ဴေနရာ သ့ုိမဟုတ် ထုတ်လုပ်သည်ဴေနရာနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍မမှန် 

မကန်ေဖာ်ြပသည်ဴ အစာဵအေသာက်မျာဵေရာင်ဵ ချြခင်ဵ မြပ ရ၊ 

 ( ခ) ဥပေဒနှင်ဴအညီ ရှာေဖွစစ်ေဆဵရာတွင် မည်သူတစ်ဉီဵတစ်ေယာက်မေ တာဵြမစ်ြခင်ဵ ၊ 

ေနှာင်ဴယှက်ြခင်ဵ မြပ ရ၊ 

 ( ဂ) သက်တမ်ဵလွန်ေနေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵကို ြပန်လည်ြပ ြပင၊် ထုပ်ပိုဵ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵ  မြပ ရ၊ 

 (ဃ) ဥပေဒနှင်ဴမလွတ်ကင်ဵ ေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵ၊ အရက်နှငဴ် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမျာဵ 

လုဳဵ ဝေရာင်ဵ ချြခင်ဵ  မြပ ရ၊ 

 ( င) ေဆဵလိပ်၊ ကွမ်ဵယာ၊ ေသာက်သဳုဵရန် မသငဴ်ဟု သတ်မှတ်ထာဵေသာ စွမ်ဵအာဵြဖညဴ် 

အချ ိရည်မျာဵ၊ ကဖင်ဵ ဓာတ်ပါဝင်ေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ  မြပ ရ၊ 

 ( စ) အစာဵအေသာက် ထုတ်လပု်ရာတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အစာဵအေသာက် 

ထပြ်ဖည်ဴပစစည်ဵမျာဵထက် ေကျာ်လွန်သဳုဵစွဲမပီဵ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ ၊ ြဖန့်ချြိခင်ဵ  

မြပ ရ။ 

အေန်ဵ(၁၂) 

ပပစ်ဒဏ်မေ ာဵ 

၂၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၃ ပါ တာဵြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျ ဵလွန်ပါက စီမဳခန့်ခဲွ 

ေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူြခင်ဵခဳရမည်။ 

၂၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄ ပါ တာဵြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျ ဵလွန်ေကကာင်ဵ  

ြပစ်မုထင်ရှာဵ စီရင်ြခင်ဵ ခဳရလေင် ထိသူုကို (၆)လ ထက်မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ကျပင်ါဵေသာင်ဵ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လုဳဵ  ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅ ပါ တာဵြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျ ဵလွန်ေကကာင်ဵ  

ြပစ်မုထင်ရှာဵ စီရင်ြခင်ဵ ခဳရလေင် ထိသူုကို သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ အေရဵယူ 

ရမည်။ 

 



 

 

၁၂ 

အေန်ဵ(၁၃) 

အေထွ ေထွ 

၂၉။ ဤဥပေဒပါ ေကာ်မတီနှငဴ် အဖဲွ့ဝင်မျာဵတွင် တာဝန်ေပဵြခင်ဵ ခဳရေသာ နိုငင်ဳဴဝန်ထမ်ဵ 

မဟုတ်သူ အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵသည် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်အတွင်ဵ ယင်ဵ အဖဲွ့ဝင် 

တို့ကို ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၂၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  ြပည်သူ့ဝန်ထမ်ဵြဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ 

၃၀။ အစာဵအေသာက် ေရာင်ဵချသူသည် တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵမုရိှမပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

ကူဵစက်ေရာဂါကင်ဵ ရှင်ဵ ၍ ကိုယ်တိုငက်ျန်ဵမာရမည်ဴအြပင် ကျန်ဵမာေရဵအေထာက်အကူြပ ေစရန် 

လုခဳခ ဳမပီဵ သန့်ရှင်ဵသပ်ရပ်စွာ ဝတ်ဆငရ်မည်။ 

၃၁။ ေကျာင်ဵတွင်ဵအာဟာရ ေကေဵြခင်ဵ ၊ အခါအာဵေလျာ်စွာ ကျင်ဵ ပေသာ စုဳညီပွဲေတာ်မျာဵ၊ 

ေကျာင်ဵတွင်စုေပါင်ဵေကေဵေမွဵသည်ဴ အခမ်ဵအနာဵမျာဵမှ အစာဵအေသာက်မျာဵသည် ဤဥပေဒတွင် 

အကျ ဳဵဝင်သည်။ 

၃၂။ အစာဵအေသာက် ေရာင်ဵချသူေက်မှ ေဆွဵေနွဵတငြ်ပလိုပါက သက်ဆိုငရ်ာ ေကာ်မတီ၊ 

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် လွတ်လပစ်ွာ ေဆွဵေနွဵခွငဴ်ရိှရမည်။ 

၃၃။ စာဵသဳုဵသူေက်မှ အစာဵအေသာက်နှငဴ်ပတ်သက်၍ တိုင်ကကာဵလိပုါက သက်ဆိုငရ်ာသ့ုိ 

လွတ်လပစ်ွာ တိုင်ကကာဵခွငဴ်ရိှသည်။ 

၃၄။ သဳသယြဖစ်ေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵကို ကျသငဴ်တန်ဖိုဵေပဵေဆာင၍် နမူနာရယူကာ 

စစ်ေဆဵရမည်။ 

၃၅။ ဤဥပေဒအရ အေရဵယူေသာ ြပစ်မုမျာဵကို ရဲအေရဵယူပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ ြပစ်မုမျာဵအြဖစ် 

သတ်မှတ်သည်။ 

၃၆။ ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်ဵချက်မျာဵသည် အမျ ိ ဵသာဵအစာဵအေသာက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်ဵချက် 

မျာဵနှငဴ် မဆန့်ကျင်သမေ ကာလပတ်လုဳဵ  အတည်ြဖစ်သည်။ 

 

 

 



 

 

၁၃ 

၃၇။ ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

 (က) အစိုဵရအဖဲွ့သည် လိုအပ်ေသာ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵကို 

ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

( ခ) ဝန်ကကီဵဌာနသည် အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေောတူညီချက်ြဖငဴ် လိုအပ်ေသာ အမိန့် 

ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညှန်ကကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတ်ြပန် 

နိုငသ်ည်။ 

 

 

  

ြပည်ေထာငစ်ုသမမတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒအရ ကေန်ုပ်လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵသည်။ 

 

 

 

(ပုဳ)ေဒါက်တာလင်ဵထွဋ် 

ဝန်ကကီဵချ ပ် 

ရှမ်ဵြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ 

 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊  ေဖေဖာ်ဝါရီ လ      ၂၈      ရက် 

 

 

 

 

 

 

 


