
 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ.တမြ န်မာ1ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒကို ပြ င်ဆင်သည့်ဥပေဒ 

(၂၀၁၃ခု#ှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလ1တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂၄။) 

၁၃၇၅ ခု#ှစ်    ဝါေခါင်လဆန်း ၇ ရက် 

(၂၀၁၃ ခု#ှစ်၊ သ$ ဂုတ်လ ၁၃ ရက်)  

 

 ပြ ည်ေထာင်စုလ"တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပြ ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပေဒကို အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒကို ပြ င်ဆင်သည့်ဥပေဒ ဟု ေခ&တွင်ေစရမည်။ 

၂။ အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ကို ေအာက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည် - 

  “ (က) အစားအေသာက်ဆိုသည်မှာ ေဆး၀ါး၊ ေဆးရွက်က+ ီး-ှင့် အလှကုန်ပစ7ည်းမှအပ 

လူတို& 

စားေသာက်(ိုင်ေသာစားေသာက်ဖွယ်ရာ!ှင့် ယင်းတို,တွင် ပါရှိေသာပစ5ည်း 

သို$မဟုတ်  အစားအေသာက်ထပ်ဖြ ည့်ပစ6ည်းကို ဆိုသည်။ယင်းစကားရပ်တွင် 

ကျန်းမာေရးဝန်က+ ီး ဌာနက ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ အဖွဲ;၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 

အခါအားေလျာ်စွာ အမိန်0 ေက2 ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ အစားအေသာက်ဟု 

သတ်မှတ်ေသာပစ*ည်းလည်း ပါဝင် သည်။” 

၃။ အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၆ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မ ၁၈၊ ၂၂ ၊၂၄၊ 

၂၅ !ှင့် ၃၁ တို$တွင် ပါရှိေသာ “သိုေလှာင်ခြ င်း” ဆိုသည့်စကားရပ်၏ ေနာက်တွင် “သယ်ယူပို(ေဆာင်ခြ င်း”  

ဆိုသည့်စကားရပ်ကို အသီးသီး ဖြ ည့်စွက်ရမည် ။ 

၄။ အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ ကို ေအာက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည် -  

“ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ3သည် ဤဥပေဒပါအစားအေသာက်ဆိုင်ရာကိစ$ရပ်များကို ေဆာင်ရွက် 

!ိုင်ရန် မြ န်မာ!ိုင်ငံအစားအေသာက်!ှင့်ေဆးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ=ကို သင့်ေလျာ်ေသာ 

ပုဂ$ိ&လ်များဖြ င့် ဖွဲ4စည်းရမည်။” 

 



 

၅။ အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၃  ပုဒ်မခွဲ(က)၌ ပါရှိေသာ “သိုေလှာင်ခြ င်း” ဆိုသည့် 

စကားရပ်၏ ေနာက်တွင် “ သယ်ယူပို(ေဆာင်ခြ င်း၊ ြဖန်(ဖြ 4းခြ င်း” ဆိုသည့်စကားရပ်ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ပုဒ်မခွဲ (ခ) ၌ ပါရှိေသာ “သိုေလှာင်ေသာ” ဆိုသည့်စကားရပ်၏ ေနာက်တွင် “ သယ်ယူပို(ေဆာင်ေသာ၊ 

 ဖြ န်&ဖြ 'းေသာ” ဆိုသည် ့် စကားရပ်ကိုလည်းေကာင်း ဖြ ည့်စွက်ရမည်။ 

၆။ အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၆ !ှင့် ပုဒ်မ ၁၇ တို$၌ ပါရှိေသာ “ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်က% ီး 

သို$မဟုတ် ရန်ကုန်မ- ိ.$ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဥက#ဌ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို  “ သက်ဆိုင်ရာ 

 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က/ ီး၊ တိုင်းေဒသ က+ ီး သို.မဟုတ် ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ%၊ ေနပြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီဥက)ဌ၊  ရန်ကုန်မ' ိ)*ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဥက+ဌ၊ မ"#ေလးမ' ိ)*ေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီဥက+ဌ၊  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ+ပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအဖွဲ6၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ+ပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲ6” 

ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့် အသီးသီးအစားထိုးရမည်။ 

၇။ အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“(ခ) ေနပြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နိမိတ်၊   ရန်ကုန်မ' ိ)*ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး နယ်နိမိတ် 

သို$မဟုတ် မ"#ေလးမ' ိ)*ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နိမိတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ!ှင့် ည"ိ!ိ#င်း၍လည်းေကာင်း၊အခြ ားေဒသများတွင် သက်ဆိုင်ရာပြ ည်ေထာင်စု 

ဝန်က% ီးဌာန၊တိုင်းေဒသ က, ီး သို/မဟုတ် ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ=၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ@ပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီး 

အဖွဲ%၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ1ပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲ%တို<!ှှင့်ည'ိ!ိ)င်း၍လည်းေကာင်း သင့်ေလျာ်ေသာ 

ဝန်ထမ်းများကို အစားအေသာက် စစ်ေဆးေရးမှ)းများအဖြ စ် တာဝန်ေပးအပ်4ိုင်သည်။” 

၈။ အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒတွင် - 

(က) ပုဒ်မ ၂၆ ၌ ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ် ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ကျပ် 

တစ်သိန်းထက် မပိုေသာေငွဒဏ်”ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မ ၂၇ ၌ ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ်ကျပ် ၅၀၀” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ေငွဒဏ် ကျပ် ငါးေထာင်” 

ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။  



 

(ဂ) ပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၌ ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ်ကျပ် ၃၀၀၀၀ အထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ 

ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ််” ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။        

(ဃ) ပုဒ်မ ၂၉ ၌ ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် ၅၀၀၀၀ 

အထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် 

ငါးသိန်း  အထိ”  ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 

(င) ပုဒ်မ ၃၀ !ှင့် ၃၁ တို$၌ ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၀၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် 

၃၀၀၀၀ အထိ”  ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး 

ကျပ်သုံးသိန်း  အထိ”  ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 

၉။ အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၂ တွင်- 

(က) ပုဒ်မခွဲ (က)!ှင့် (ခ)တို$၌ ပါရှိေသာ “ရန်ကုန်မ' ိ)*ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နမိတ်#ှင့်  

မ"#ေလးမ' ိ)*ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နမိတ်များ”ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ေနပြ ည်ေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးနယ်နိမိတ်၊ ရန်ကုန်မ) ိ+,ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နိမိတ်7ှင့်မ7:ေလးမ) ိ+, 

ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နိမိတ်များ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့်အစားထိုးရမည်။ 

(ခ)ပုဒ်မခွဲ(ခ)၌ပါရှိေသာ “သက်ဆိုင်ရာရန်ကုန်မ+ ိ,-ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ သို$မဟုတ် 

မ"#ေလးမ' ိ)*စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 

၁၀။ အမျိ%းသားအစားအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-  

          “၃၈။ ဤဥပေဒပါပြ ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  

      (က) ကျန်းမာေရးဝန်က. ီးဌာနသည် လိုအပ်ပါကနည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း*ှင့်စည်းကမ်းများကို 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ3 ၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်6ိုင်သည်။ 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို3မဟုတ် အဖွဲ:အစည်းကဖြ စ်ေစ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ0က ဖြ စ်ေစ 

လိုအပ်ပါက အမိန်&ေက) ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်&၊ )*န်က, ားချက်1ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 

ထုတ်ပြ န်!ိုင်သည်။” 



 

          _________________________________________________________________ 

       

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ.တမြ န်မာ1ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ7စည်းပုံအ ေြခခံဥပေဒအရက+,ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 

 

 (ပုံ)  သိန်းစိန် 

                !ိုင်ငံေတာ်သမ,တ 

                                                                        

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ'တမြ န်မာ,ိုင်ငံေတာ် 

 


