ေျမၾသဇာဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၅ ။)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၄ ရက္
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္)
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကိုျပ႒ာန္းလိုက္သည္။
၁။

ဤဥပေဒကို ေျမၾသဇာဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။

(က)

ေျမၾသဇာဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ''မန္ေနဂ်ာ'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ဦးစီးမွဴး'' ဆိုသည့္
စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီးအစားထိုးရမည္။

(ခ)

ေျမၾသဇာဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ “စစ္ေဆးေရးမွဴး” ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို “စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔”
ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီးအစားထိုးရမည္။

(ဂ)

ေျမၾသဇာဥပေဒတြင္

ပါရွိေသာ

''ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း''

ဆိုသည့္

စကားရပ္ကို

''စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန'' ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီးအစားထိုးရမည္။
(ဃ)

ပုဒ္မ ၄ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ပါရွိေသာ “ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး” ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ
“ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္” ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

၃။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၂ တြင္ (က)

ပုဒ္မခြဲ(င)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္''(င)

စံခ်ိန္စံၫႊန္း ဆုိသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာ ေျမဩဇာတါင္ ပါဝင္ရမည့္ အာဟာရဓာတ္
သို႔မဟုတ္ အျခားလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမၾသဇာေကာ္မတီက
သတ္မွတ္ေသာ

အနည္းဆုံး

ပါဝင္ရမည့္

အခ်ဳိးအစားႏွင့္

အရည္အေသြး

စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဆိုသည္။''
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(ဍ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္''(ဍ)

လိုင္စင္ဆိုသည္မွာ ေျမၾသဇာကိုစီးပြားေရးအလို႔ငွာ သိုေလွာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴး
ေရာင္းခ်ျခင္း

လုပ္ငန္းကို

ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုဆိုသည္။''

လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း

ဤဥပေဒအရထုတ္ေပးေသာ

(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ(ဏ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္-

''(ဏ) စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ ပုဒ္မ ၂၂ အရ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း
ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။''
၄။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္''(ခ)

ေျမၾသဇာ၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က တင္ျပလာေသာ ေျမၾသဇာ
နမူနာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမၾသဇာစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ညီ မညီ အဆုံး
အျဖတ္ ေပးျခင္း၊''

၅။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ ၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္''(က)

ေျမၾသဇာကိုစီးပြားေရးအလို႔ငွာ သိုေလွာင္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္
ရရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။''

၆။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္''၁၆။

ေျမၾသဇာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူသည္

ေျမၾသဇာထုပ္ပိုး

သို႔မဟုတ္

ထည့္သြင္းထားသည့္

ပစၥည္းေပၚတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပရမည္(က)

တင္သြင္း၊ ထုတ္လုပ္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အမွတ္၊

(ခ)

အမွတ္တံဆိပ္၊

(ဂ)

ေျမၾသဇာ၏ အသားတင္အေလးခ်ိန္၊

(ဃ)

အရည္အေသြးအာမခံခ်က္၊

(င)

ေျမၾသဇာတြင္ပါဝင္သည့္ အပင္အာဟာရဓာတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊

(စ)

ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္း၊ အသင္းအဖြဲ႔အမည္၊ ထုတ္လုပ္ရာေဒသ၊ ထုတ္လုပ္သည့္
ရက္စြဲႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ ရက္စြဲ၊ သုိေလွာင္ထားရွိရမည့္ နည္းစနစ္၊

(ဆ)
၇။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာသုံးစြဲရန္ အညႊန္းစာႏွင့္သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား။''

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္-

''၁၇။

လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ပုဒ္မ ၁၆ ပါ အခ်က္မ်ားေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရွိထား
သည့္ ေျမဩဇာ သုိေလွာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းျပဳရမည္။”

၈။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္''(က)

ေျမဩဇာသိုေလွာင္ျခင္း လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လုိလွ်င္ လိုင္စင္
သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ရက္ပုိင္း ၃၀ ႀကိဳတင္၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ အညီ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္”

၉။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္''၂၂။

စုိက္ပ်ိဳးေရး ဦးစိးဌာနသည္ ဤဥပေဒပါ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္-

(က)

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို
ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္(၁)

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေျမအသုံးခ်ေရးတာဝန္ခံ

(၂)

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ
ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦး

(ခ) ခ႐ိုင္အဆင့္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ႏိုင္သည္-

(ဂ)

၁ဝ။

(၁)

ခ႐ိုင္ေျမအသုံးခ်ေရး တာဝန္ခံ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

(၂)

ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴးက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္(၁)

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

(၂)

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ တြင္(က) ပုဒ္မခြ(ဲ ခ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္''(ခ)

ေျမၾသဇာကိုစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ညီမညီစစ္ေဆးရန္ ေျမၾသဇာနမူနာကို ရယူျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္တို႔ကို ေျမအသုံးခ်ေရးဌာနခြဲသို႔ ဆက္လက္ တင္ျပျခင္း၊''

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္-

''(ဃ)

ဤဥပေဒပါတားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း

စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက

သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ေျမၾသဇာ ေကာ္မတီ
သို႔တင္ျပျခင္း၊''
၁၁။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ တြင္(က)

ပုဒ္မခြဲ(က)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္''(က)

ေျမၾသဇာသိုေလွာင္ျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူက ပုဒ္မ ၁၅ ပါတာဝန္စရိတ္ကို
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

(ခ)
၁၂။

ပုဒ္မခြဲ(ခ)ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္''(က)

ေျမၾသဇာသိုေလွာင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္
အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္သူသည္ ယင္းအမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွ စ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေျမဩဇာ
ေကာ္မတီသုိ႔ အယူခံႏိုင္သည္။

၁၃။

ေျမၾသဇာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ ပါရွိေသာ ''ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ေရာေႏွာျခင္း၊ ျပန္လည္ထုပ္ပိုးျခင္း'' ဆိုသည့္

စကားရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။
၁၄။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၃၆ တြင္ ပါရွိေသာ ''ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀

အထိ ျဖစ္ေစ ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ “ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိ ျဖစ္ေစ၊”
ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။
၁၅။

ေျမၾသဇာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ တြင္ ပါရွိေသာ ''ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ ၅ဝဝဝဝ အထိ

ျဖစ္ေစ၊'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ငါးသိန္းအထိျဖစ္ေစ၊'' ဆိုသည့္
စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏ္ုပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။
ပံု
သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

