
အမျို းသားအစားအ သာက်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ 

(၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၂၄။) 

၁၃၇၅ ခနှစ်၊ ဝါ ခါင်လဆန်း ၇ ရက် 

(၂၀၁၃ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၁၃ ရက်) 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက်သည်။ 

၁။ ဤဥပ ဒကိ အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ အမျိုးသားအစားအ သာက် ဥပ ဒပဒ်မ ၂၊ ပဒ်မခွဲ(က) ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်-  

(က) “ အစားအ သာက်ဆိသည်မှာ ဆးဝါး၊ ဆးရွက်ကီးနှင့် အလှကန်ပစ္စည်း များမှအပ 
လူတိစ့ား သာက်နိင် သာ စား သာက်ဖွယ်ရာနှင့်ယငး်တိတ့ွင်ပါရှိ သာပစ္စည်း 
သိမ့ဟတ် အစားအ သာက်ထပ်ြဖည့်ပစ္စည်းကိဆိသည်။ ယင်း စကားရပ်ကိ 
အသီးသီးြဖည့်စွက်ရမည်။ 

၃။ အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒပဒ်မ ၃၊ ပဒမ်ခွဲ(ဃ)၊ ပဒ်မခွဲ(က)၊ ပဒ်မ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅နှင့် 
၃၁တိတ့ွင် ပါရှိ သာ “သိ လှာင်ြခင်း” ဆိသည့်စကားရပ်၏ နာက်တွင် “သယ်ယူပိ ့
ဆာင်ြခင်း” ဆိသည့်စကားရပက်ိ အသီးသီးြဖည့်စွက်ရမည်။ 

၄။ အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄ ကိ အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည်- 

 “ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ သ့ည် ဤဥပ ဒပါအစားအ သာက်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ ဆာင် 
ရွက်နိင်ရန် ြမန်မာနိင်ငအစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးအာဏာပိင်အဖွဲ က့ိ သင့် လျာ် သာ 
ပဂ္ဂိုလ်များြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းရမည်။” 

၅။ အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၃ ပဒ်မခွဲ(က)၌ ပါရှိ သာ “သိ လှာင်ြခင်း” ဆိသည့် 
စကားရပ်၏ နာက်တွင် “သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း”ဆိသည့် စကားရပ်ကိ 
လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) ၌ ပါရှိ သာ “ သိ လှာင် သာ” ဆိသည့် စကားရပ်၏ နာက်တွင် 
“သယ်ယူပိ ့ ဆာင် သာ၊ ြဖန်ြ့ဖူး သာ” ဆိသည့်စကားရပ် ကိလည်း ကာင်းြဖည့်စွက်ရမည်။ 

၆။ အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒပဒ်မ၁၆ နှင့်ပဒ်မ၁၇ တိ၌့ပါရှိ သာ “သက်ဆငိရ်ာ ဝန် ကီး 
သိမ့ဟတ် ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီဥက္က ဌ” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ 
“သက်ဆိင်ရာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ 
နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီဥက္က ဌ ၊ ရန်ကန် မို  ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး 



ကာ်မတီဥက္က ဌ၊ မန္တ လး မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီဥက္က ဌ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခငွ့် 
ရတိင်းဦးစီးအဖွဲ ၊့ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ဦးစီးအဖွဲ ”့ ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အသီးသီး 
အစားထိးရမည်။ 

၇။ အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၉၊ ပဒ်မခွဲ(ခ) ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

(ခ) “ နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး နယ်နိမိတ်၊ ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး 
နယ်နိမိတ်တွင် သိမ့ဟတ် မန္တ လး မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရးနယ်နိမိတ်တငွ် သက် 
ဆိင်ရာစည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့် ညိနင်း၍ လည်း ကာင်း၊ အြခား ဒသများတွင် 
သက်ဆိင်ရာြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာန၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ 
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းဦးစီးအဖွဲ ၊့ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖွဲ တ့ိန့ှင့် 
ညိနင်း၍လည်း ကာငး်၊ သင့် လျာ် သာ ဝန်ထမ်းများကိ အစားအ သာက်စစ် ဆး ရး 
မှူးများအြဖစ် တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။” 

၈။ အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒတွင်- 

(က) ပဒ်မ ၂၆ ၌ပါရှိ သာ “ ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ 
“ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်အစားထိးရမည်။ 

(ခ) ပဒ်မ၂၇၌ပါရှိ သာ“ ငွဒဏ်ကျပ် ၅၀၀”ဆိသည့်စကားရပ်ကိ “ ငွဒဏ်ကျပ် ငါး 
ထာင်”ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

(ဂ) ပဒ်မ၂၈၊ပဒ်မခွဲ(က)၌ပါရှိ သာ “ ငွဒဏ် ၃၀၀၀၀ အထိ”ဆိသည့်စကားရပ်ကိ 
“ကျပ်သးသိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်”ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်အစားထိးရမည်။  

(ဃ) ပဒ်မ ၂၉ ၌ပါရှိ သာ “ ငွဒဏ် အနည်းဆးကျပ် ၅၀၀၀ မှ အများဆးကျပ် ၅၀၀၀၀ 
အထိ” ဆိသည့်စကားရပ်ကိ “ ငွဒဏ်အနည်းဆးကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆးကျပ် 
ငါးသိန်းအထိ” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်အစားထိးရမည်။ 

(င) ပဒ်မ၃၀နှင့်၃၁တိ၌့ပါရှိ သာ“ ငွဒဏ်အနည်းဆးကျပ်၁၀၀၀မှ အများဆးကျပ် ၃၀၀၀၀ 
အထိ” ဆိသည့်စကားရပ်ကိ “ ငွဒဏ်အနည်းဆးကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆး 
ကျပင်ါးသနိ်းအထိ” ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

၉။ အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒပဒ်မ ၃၂ တွင်- 

(က) ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တိ၌့ပါရှိ သာ “ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး 
နယ်နိမိတ်နှင့်မန္တ လး မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရးနယ်နမိိတ်များ ” ဆိသည့် စကားရပ် 



ကိ “ နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရးနယ်နိမိတ်၊ ရန်ကန် မို ့ တာ် စည်ပငသ်ာယာ 
ရးနယ်နိမိတ်နှင့် မန္တ လး မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရးနယ်နိ မိတ်များ” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့်အစားထိးရမည်။ 

(ခ) ပဒ်မခွဲ(ခ)၌ ပါရှိ သာ “ သက်ဆိင်ရာရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ် မတီ 
သိမ့ဟတ် မန္တ လး မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ 
“သက်ဆိင်ရာစည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ”ဆိသည့် စကားရပ် ြဖင့်အစားထိးရမည်။ 

၁၀။ အမျိုးသားအစားအ သာက်ဥပ ဒ ပဒ်မ၃၈ကိ အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည်- 

 “၃၈။ ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

(က) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည ် လိအပ်ပါက နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉး်နှင့် စည်းကမ်း 
များကိြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ၏့သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန် နိင်သည်။” 

(ခ) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စည်းကြဖစ် စ၊ အာဏာပိင်အဖွဲ က့ ြဖစ် စ 
လိအပ်ပါက အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမနိ်၊့ ညန်ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ် နည်းများကိ 
ထတ်ြပန်နိင်သည်။” 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် 
ရးထိးသည်။ 

           

     (ပ) သိန်းစိန် 

          နိင်င တာ်သမ္မတ 

       ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 


