အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်

၂၂ ။)

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၂ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၁ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၁။

ဤဥပေဒကို အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“၄။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံအစားအေသာက်
နှင့် ေဆးဝါး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို ဖွ့ဲ စည်းရမည်(က) ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန
( ခ ) ဒုတိယဝန် ကီး

ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ

ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန
( ဂ ) ေဆးဝန်ထမ်းညွှန် ြကားေရးမှူး

အဖွဲ့ဝင်

ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန
(ဃ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန
ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန
( င ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန
( စ ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန
(ဆ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

ေမွး ြမူေရးနှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန
ေမွးြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့်ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာန
( ဇ ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
စက်မှု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန
စက်မှုဝန် ကီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
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( စျ ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
စိုက်ပျိုးေရးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေ ြမာင်းဝန် ကီးဌာန
(ည) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ေနပ
ြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

( ဋ ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ရန်ကုန်ြမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အဖွဲ့ဝင်

( ဌ ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
မန္တေလးမ
ြ ို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အဖွဲ့ဝင်

( ဍ ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
အဖွဲ့ဝင်
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ေမွးြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့်ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာန
( ဎ ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
အဖွဲ့ဝင်
ေဆးသိပ္ပံပညာဦးစီးဌာန
ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန
(ဏ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
အဖွဲ့ဝင်
ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(မ
ြ န်မာပ
ြ ည်အလယ်ပိုင်း)
ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန
အတွင်းေရးမှူး
(တ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
အစားအေသာက်နှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန”
၃။

အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈ နှင့် ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့တွင် ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ်

အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ေငွဒဏ်
အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်း မှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ” ဆိုသည့် စကားရပ် ြဖင့် အသီးသီး
အစားထိုးရမည်။
၄။

အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်

၁၀၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ”ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ေငွဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ် တစ်ေသာင်းမှ
အများဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းအထိ” ဆိုသည့် စကားရပ် ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
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၅။

အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ တွင် ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀၀ မှ

အများဆုံး ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးေထာင်မှ
အများဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်းအထိ” ဆိုသည့် စကားရပ် ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
၆။

အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၂ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“၃၂။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင-်
(က) ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ပါက နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း
များကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
( ခ ) ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ အစားအေသာက်နှင့်ေဆးဝါးအာဏာပိုင်
အဖွဲ့တို့သည် လိုအပ်ပါက အမိန့်ေ ြက ာ် ြင ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြက ားချက်နှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။”
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

