
 
 
 
 

ပံုနိှပ်ခြ င်းနှင့်ထုတ်ေဝခြ င်းလုပ်ငန်းဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၃ ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၁၄  ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်) 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကိ ုပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို ပုံနှိပ်ခြ ငး်နငှ့် ထုတ်ေဝခြ င်းလုပ်ငန်းဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။  

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် 
ေစရမည် - 

(က) ပံုနိှပ်စက် ဆုိသည်မှာ အများနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ပံုနိှပ်ရန် 
အသုံးပြ ုသည့် စက်၊ အီလက်ထေရာနစ် နည်းပညာ သို့မဟုတ် ေလဆာအသုံးပြ ုပုံနှိပ် 
ယန္တရား၊ စက်ကိရိယာ အသံုးအေဆာင်နှင့် အခြ ားနည်း အသံုးပြ ုေသာ ပံုနိှပ်စက်ယန္တရားစုကုိ 
ဆိုသည်။ 

( ခ ) ပံုနိှပ်တုိက် ဆုိသည်မှာ ပံုနိှပ်စက် သုိ့မဟုတ် ယင်းနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ စက်၊ စက်ယန္တရားစု၊ 
စက်ကိရိယာတန်ဆာ၊ စက်အစိတ်အပုိင်း၊ စာတမ်းအမှတ်အသားနှင့် ရုပ်ပံုအေမြ ာက်အများ 
ရိုက်နှိပ်ရန်ေဆာင်ရွက်သည် ့လုပ်ငန်းတည်ရှိရာ အေဆာက်အအုံ သို့မဟုတ် ေနရာကိ ု
ဆိုသည်။ 

( ဂ ) ထုတ်ေဝစာ ဆုိသည်မှာ လက်ေရးစာ၊ ပုံနိှပ်စာ၊ အီလက်ထေရာနစ်နှင့်အခြ ားနည်းပညာ 
တစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် ဖန်တီး၍ ထုတ်ေဝလုိက်သည့်စာတုိ့အပြ င် ယင်းတုိ့နှင့်အမျို းအစားတူသည် 
 ဖြ စ်ေစ၊ မတူသည် ဖြ စ်ေစ ထင်ရှားမြ င်သာေသာ ပံုသ ာန််ရိှသည့်အရာ သုိ့မဟုတ် ပံုအားဖြ င့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သ ာန်အားဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားနည်းလမ်းအားဖြ င့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း စကားလံုးများကုိဖြ စ်ေစ၊ အေတွးအေခါ်များကုိဖြ စ်ေစ သိရိှေစနုိင်သည့် 
အရာများနှင် ့သတငး်စာ၊ စာေစာင်၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းနှင့် စာအုပ်များကိ ုဆိုသည်။ 

(ဃ) ပုံနှိပ်သူ ဆိုသည်မှာ ပုံနှိပ်စက် သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်တိုက် ပိုင်ဆိုင်သူကိုဆိုသည်။ ယင်း 
စကားရပ်တွင် အစုစပ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ မိသားစုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့၏ 
သက်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်ေသာ အစုရှင်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မန်ေနဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ အတွင်းေရးမှူ း 
သို့မဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်း ပါဝင်သည်။ 

( င ) ထုတ်ေဝသူ ဆိုသည်မှာ ထုတ်ေဝစာတစ်ခုခုကို စီးပွားေရးအကျိုးအမြ တ်ရယူ၍ 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မရယူဘဲေသာ်လည်းေကာင်း ထုတ်ေဝသည့်သူကို ဆိုသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် အစုစပ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ မိသားစုလုပ်ငန်း  သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့၏ 
သက်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်ေသာ အစုရှင်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မန်ေနဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ အတွင်းေရးမှူ း 
သို့မဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်း ပါဝင်သည်။ 
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( စ ) သတင်းေအဂျင်စီ ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ သတင်းအချက်အလက်များကုိ စုေဆာင်း 
ရယူ၍ နည်းတစ်မျိုးမျိုး ဖြ င့် မီဒီယာများသို့ အခေကြ းေငွ ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ အခေကြ းေငွ 
မယူဘဲဖြ စ်ေစ ဖြ န့်ေဝေပးသည့်လုပ်ငန်း၊ ေကာ်ပုိေရးရှင်း၊ ကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်းကုိ 
ဆိုသည်။ 

(ဆ) ဝက်ဘ်ဆုိက် ဆုိသည်မှာ အေကြ ာင်းအရာတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက် 
များကုိ ရယူနုိင်ရန် အင်တာနက်ကွန်ရက်အတွင်း၌ လွှင့်တင်ထားေသာ စာမျက်နှာကုိဆုိသည်။  

( ဇ ) ညစ်ညမ်းစာ ဆုိသည်မှာ ဟီရိသြ တ္တပ္ပကင်းေသာ  မြ န်မာ့လူ့အဖဲွ့အစည်းကလက်မခံေသာ -  

(၁)  လိင်ကိစ္စအား တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ေဖာ်ပြ ခြ ငး်များ၊ 

(၂)  ကာမရာဂကို လှု့ေဆာ်ရာေရာက်ေသာ အကျင့်ပျက်ပြ ားေစသည့် သရုပ်ေဖာ်ပုံများ၊ 
စာများ၊ ဓာတ်ပံုနှင့် ပန်းချီများ၊ 

(၃)  ရုန့်ရင်းကြ မ်းတမ်းေသာ ဆဲေရးတိုင်းထွာသည့် အသုံးအနှုန်းများနှင့်  ရုပ်ပုံများကို 
ေဖာ်ပြ ခြ င်းကိုဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ဇီဝသိပ္ံပနှင် ့ ေဆးပညာအရလည်းေကာင်း၊ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံနှင့် 
ကုိးကွယ်ရာ ဘာသာအရလည်းေကာင်း သေဘာရုိးဖြ င့် ေဖာ် ပြ ရန်လုိအပ်ေသာ ကိစ္စရပ်များ 
မပါဝင်။ 

( ဈ ) အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဝန်ကီးဌာနက ပုံနှိပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူနှင့် သတင်း 
ေအဂျင်စီများအား သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့် 
အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတက်ို ဆိုသည်။ 

(ည) ဝန်ကီးဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ  ပြ န်ကြ ားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပြ ည်ေထာင်စု 
ဝန်ကးီကုိ ဆိုသည်။ 

( ဋ ) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ ပြ န်ကြ ားေရးဝန်ကီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။  ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ စ်သည် - 

 (က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ အရည်အေသွးအဆင့်အတန်းမီ၍ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိေသာ 
ပုံနှိပ်ခြ ငး်နငှ့် ထုတ်ေဝခြ င်းလုပ်ငန်းများ ဖြ စ်ထွန်းေရးကို ဦးတည်ရန်၊ 

 ( ခ ) ပံုနိှပ်သူနှင့်ထုတ်ေဝသူများသည် မိမိတုိ့၏လုပ်ငန်းများကုိ တည်ငြ မ်ိခုိင်မာစွာ ေဆာင်ရွက် 
နုိင်ရန်အတွက် ေခတ်နှင့်ေလျာ်ညီေသာ သီးခြ ားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်အဖြ စ် 
 ပြ ဋ္ဌာန်းရန်၊ 

 ( ဂ )  ပံုနိှပ်ခြ င်းနှင့်ထုတ်ေဝခြ င်းတုိ့ကုိ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ကြ ရာ၌ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆုိ 
ခွင့်နှင့်ေရးသားဖြ န့်ေဝခွင့်တုိ့ကုိ သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက် 
နိုင်ေစရန်။ 
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အခန်း (၃) 

ပုံနိှပ်ခြ င်းနှင့် ထုတ်ေဝခြ င်းလုပ်ငန်းကုိ အသိအမှတ်ပြ ုခြ င်း 

၄။ (က) ပံုနိှပ်ခြ င်းနှင့်ထုတ်ေဝခြ င်းလုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရွက်လုိေသာ ပံုနိှပ်သူနှင့်ထုတ်ေဝသူများသည် 

မိမိလုပ်ငန်းကို အသိအမှတ်ပြ ုရန်အတွက် လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များ ပြ ည့်စုံ 

မှန်ကန်စွာဖြ င့် ဝန်ကးီဌာနသို့ ေလျှာက်ထားရမည်။ 

 ( ခ ) သတင်းေအဂျင်စီဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်လုိေသာ ပြ ည်တွင်းအေခြ စုိက်အဖဲွ့၊ ပြ ည်ပအေခြ စုိက် 

အဖွဲ့၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိလုပ်ငန်းကုိ အသိအမတှ် ပြ ုရနအ်တွက် 

လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များ ပြ ည့်စံုမှန်ကနစ်ွာဖြ င့် ဝန်ကီးဌာနသုိ့ ေလျှာက်ထား 

ရမည်။  

၅။ ဝန်ကးီဌာနသည် ပုဒ်မ ၄ အရ ေလျှာက်ထားလာသူကိ ုသတ်မှတ်ေသာ အခေကြ းေငွအား 

ေပးသွင်းေစပြ ီးလျှင် သတ်မှတ်ကာလအတွက် လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။ 

၆။  လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ရရှိသူသည် ယင်းလက်မှတ်ကိုရရှိရန် မရိုးမေဖြ ာင့်ေသာ 

သေဘာဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ လိမ်လည်လှည့် ဖြ ား၍ ဖြ စ်ေစ၊ ေလျှာက်ထားခဲ့ေကြ ာင်း စစ်ေဆးေတွ့ရှိရပါက  

ဝန်ကီးဌာနသည် ယင်းလုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ကုိ ပြ န်လည်ရုပ်သိမ်း ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ကာလ 

အကန့်အသတ် ဖြ င့် ရပ်ဆိုင်းခြ င်းပြ ုနိုင်သည်။ 

၇။  (က) ပုဒ်မ ၆ အရ လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ကို  ပြ န်လည်ရုပ်သိမ်းခြ င်း သို့မဟုတ် 

ကာလအကန့်အသတ်ဖြ င့် ရပ်ဆုိင်းခြ င်းခံရသူသည် ဝန်ကီးထံသုိ့  ပြ န်လည်စိစစ်သံုးသပ် 

ေပးနုိင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည်။ 

 ( ခ ) ဝန်ကီးသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထားလွှာကို လက်ခံရရှိပါက  ပြ န်လည်စိစစ် 

သုံးသပ်ပြ းီ မူလဆုံးဖြ တ်ချက်ကို လက်ခံခြ ငး် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ ငး်ပြ ုနိုင်သည်။ 

အခန်း (၄) 

ပံုနှိပ်ခြ င်းနှင့်ထုတ်ေဝခြ င်းလုပ်ငန်းအတွက် လုိက်နာရန်စည်းကမ်း 

၈။  ပုံနှိပ်သူ သို့မဟုတ် ထုတ်ေဝသူသည် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင် အကျုံးဝင်ေသာ 

ထုတ်ေဝစာများကို ပုံနှိပ် ခြ ငး် သို့မဟုတ် ထုတ်ေဝခြ ငး်မပြ ုရ - 

(က) တုိင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်း၊ နုိင်ငံသားအချင်းချင်း လူမျိုးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊ 

ယဉ်ေကျးမှုအရ ထိခိုက်နစ်နာေစမည့် အေကြ ာင်းအရာများကို ေဖာ်ပြ ခြ င်း၊ 

( ခ ) နိုင်ငံေတာ်လုံခြ ုံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အများပြ ည်သူေအးချမ်းသာယာေရးတို့ကို 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နုိင်ငံသားတုိင်းတန်းတူမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ အခွင့်အေရးတုိ့ကုိ 

ေသာ်လည်းေကာင်း ထိခိုက်ေစမည့် အေကြ ာင်းအရာများကို ေဖာ်ပြ ခြ ငး်၊ 

( ဂ ) ညစ်ညမ်းစာများကိုေဖာ်ပြ ခြ ငး်၊ 



 
 

4 

(ဃ) ရာဇဝတ်မှု၊ ရက်စက်ကြ မ်းကြ ုတ်မှု၊ အ ကြ မ်းဖက်မှု၊ ေလာင်းကစားမှုနှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးနှင့် 
စိတ်ကုိေပြ ာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆုိင်ရာ ပြ စ်မှုကျူးလွန်ခြ င်းတုိ့ကုိ အားေပးခြ င်းနှင့် 
လှု့ေဆာ်ခြ ငး်။ 

၉။  သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကဖြ စ်ေစ၊ ထိခိုက်နစ်နာသည့် ပုဂ္ဂုလ် 
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက ဖြ စ်ေစ ပုဒ်မ ၈ ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်  ငြ ိစွန်းသည်ဟု 
သံသယရိှေသာထုတ်ေဝစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားမဝင်ထုတ်ေဝစာအဖြ စ် ေကြ ညာေပးနုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာ 
ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ သို့မဟုတ် ခရိုင်တရားရုံးသုိ့ 
ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ေလျှာက်ထားလာခြ င်းကို သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက အမြ န်ဆုံးစစ်ေဆး 
စီရင်ရမည်။ 

၁၀။ ေလျှာက်ထားလွှာလက်ခံရရိှေသာတရားရံုးသည် တရားဝင်ထုတ်ေဝစာမဟုတ်ေကြ ာင်း အမိန့် 
တစ်စုံတစ်ရာမချမှတ်မ ီ ေလျှာက်ထားခံရေသာထုတ်ေဝစာကိ ု ဖြ န့်ချိခြ ငး်မပြ ုရန် ယာယီတားဝရမ်း 
ထုတ်ဆင့်ခြ င်းကို ဥပေဒနှင့်အည ီေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ 

အခန်း (၅) 

ထုတ်ေဝစာများကုိ ပြ ည်တွင်းသုိ့တင်သွင်းခြ င်းနှင့် ပြ ည်ပသုိ့တင်ပို့ခြ င်း 

၁၁။  ထုတ်ေဝစာကို- 

(က)  ပြ ည်တွင်းသုိ့ တင်သွင်းသူ သုိ့မဟုတ် ပြ ည်ပသုိ့ တင်ပုိ့သူသည် တင်သွင်းေသာ သုိ့မဟုတ် 
တင်ပို့ေသာ ထုတ်ေဝစာနှင့်ပတ်သက်၍ ေခါင်းစဉ်၊ အမျိုးအစားနှင့် အေရအတွက် 
စာရင်းကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြ င့် ဝန်ကးီဌာနသို့  ေပးပို့ရမည်။ 

( ခ )  ပြ ည်တွင်း၌ ပုံနှိပ်ထုတ်ေဝခြ င်း ဖြ စ်ပါက ပုံနှိပ်သူသည် ၎င်းပုံနှိပ်ေသာ မည်သည့် 
ထုတ်ေဝစာကုိမဆုိ မှတ်ပံုတင်စာရင်း ေရးသွင်းခြ င်းနှင့် မူပုိင်ခွင့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 
နိုင်ရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝန်ကးီဌာနသို့  ေပးပို့ရမည်။ 

၁၂။ ထုတ်ေဝခြ င်းလုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ရရိှသူသည် မိမိ၏ထုတ်ေဝစာမူရင်းကုိ အင်တာနက် 
သတငး် ဖြ န့်ချိေသာနည်းဖြ င့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြ ု၍  ဖြ န့်ချိခွင့်ရိှသည်။ 

၁၃။ သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းအတွက် အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ရရှိသူသည် မိမိလွှင့်တင ်  ဖြ န့်ချ ိ
လုိသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပံုများကုိအင်တာနက် သတင်းဖြ န့်ချိေသာနည်းဖြ င့် ဝက်ဘ်ဆုိက်များ 
အသုံးပြ ု၍ ဖြ န့်ချိခွင့်ရှိသည်။ 

၁၄။ ပုဒ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ အရ အင်တာနက ်သတင်းဖြ န့်ချိေသာနည်းဖြ င့် လွှင့်တင်ဖြ န့်ချိထားေသာ 
ဝက်ဘ်ဆုိက်များသည် ပဒ်ုမ ၈ ပါ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 

အခန်း (၆) 

တားမြ စ်ချက်များ 

၁၅။  မည်သူမျှ သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်မရိှဘဲ ပံုနိှပ်ခြ င်း၊ ထုတ်ေဝခြ င်း သုိ့မဟုတ် 
သတငး်ေအဂျင်စီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြ ငး်မပြ ုရ။  
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၁၆။  မည်သူမျှ လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ကုိ ရုပ်သိမ်းခြ င်း သုိ့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြ င့် 

ရပ်ဆုိင်းထားခြ င်းခံရစဉ်အတွင်း ထုတ်ေဝစာတစ်ခုခုကုိ ပံုနိှပ်ခြ င်း၊ ထုတ်ေဝခြ င်း၊ ဖြ န့်ချိခြ င်း သုိ့မဟုတ် 

သတငး်ေအဂျင်စီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

၁၇။  မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၈ ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြ ိစွန်းသည့် ထုတ်ေဝစာကိ ု ပုံနှိပ်ခြ ငး်၊ 

ထုတ်ေဝခြ င်း၊ ဖြ န့်ချိ ခြ ငး် သို့မဟုတ် ပြ ည်ပမှတင်သွင်းခြ ငး် မပြ ုရ။  

၁၈။   မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ တာဝန် တစ်ရပ်ရပ်ကို ပျက်ကွက်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

အခန်း(၇) 

 ပြ စ်မှုနှင့် ပြ စ်ဒဏ်များ 

၁၉။  မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၅ နှင့် ၁၆ ပါ တား မြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း 

သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်ကျပ် သိန်းနှစ်ဆယ်မှ 

ကျပ် သိန်းငါးဆယ်အထိ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၀။  မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၇ ပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း 

သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်ကျပ် သိန်းတစ်ဆယ် မှ 

ကျပ် သိန်းသုံးဆယ် အထိ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၁။  မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၈ ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေကြ ာင်း 

သက်ဆိုင်ရာ တရားရုးံက ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းမှ ကျပ် 

သုံးသိန်း အထိ ချမှတ်ရမည်။  

အခန်း (၈) 

အေထွေထွ 

၂၂။ ဤဥပေဒပါတားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့်ေန့မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း 

ေလျှာက်ထားခြ င်း၊ အေရးယူခြ ငး် သို့မဟုတ် အမှုစွဲဆိုခြ ငး်  ပြ ုရမည်။  

၂၃။  ေအာက်ပါထုတ်ေဝစာများသည် ဤဥပေဒ အခန်း (၃)၊ အခန်း (၅) နှင့် အခန်း (၆)၊ ပုဒ်မ ၁၈ ပါ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိေစရ - 

(က)  နိုင်ငံေတာ်၏ မ ိုင်သုံးရပ်ဖြ စ်သည့် ဥပေဒပြ ုေရး၊ အုပ်ချုပ်ေရးနှင့် တရားစီရင်ေရး 

ဆိုင်ရာ ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့်၊  တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ပြ ည်နယ်အဆင့်၊ ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသအဆင့်တို့နှင့် လက်ေအာက် 

အဆင် ့အသီးသီးရှိဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက ဖြ န့်ချိေသာ သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ၊ 

( ခ ) ေရွးေကာက်ပဲွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ရာေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများက  ဖြ န့်ချိေသာ 

သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ၊ 

( ဂ ) မှတ်ပံုတင်ထားသည့် နုိင်ငံေရးပါတီများက မိမိရံုးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ် 

ထုတ်ေဝစာများ၊ 
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(ဃ) လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက မိမိမဲဆန္ဒနယ်ရှိ ပြ ည်သူများသို့ ဖြ န့်ချိသည့် သတ်မှတ ်
ထုတ်ေဝစာများ၊ 

( င )  ပြ ည်တွင်းအေခြ စိုက် နိုင်ငံ ခြ ားသံရုံးများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ 

အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ နုိင်ငံေတာ်အစုိးရနှင့် သေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ရပ် 

အရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် နုိင်ငံတကာအဖဲွ့အစည်းများက မိမိတုိ့၏ရံုးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ၊ 

( စ ) တက္ကသိုလ်များ၊ ေကာလပိ်များ၊ စာသင်ေကျာင်းများ၊ ဘဏမ်ျား၊ စည်ပင်သာယာေရး 

အဖွဲ့များ၊ ဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် လူထုလူတန်းစား အဖွဲ့အစည်းများ၊ 

ပရဟိတအဖဲွ့အစည်းများနှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်းများက မိမိတုိ့၏လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ၊ 

(ဆ) သာေရး၊ နာေရးနှင့်ပတ်သက်ေသာ ေကြ ာ်ငြ ာ၊ ဖိတ်စာ စသည့်သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ။ 

၂၄။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ေဝသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားသည့် 

မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံလက်မှတ်၏ သက်တမ်းသည်သတ်မှတ်သည့် ကာလအပိုင်းအခြ ားအထိ 

အတည်ဖြ စ်ေစရမည်။ ယင်းမှတ်ပုံတင် သက်ေသခံလက်မှတ်၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် မိမိ 

လုပ်ငန်းကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လုိပါက လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြ ုသက်တမ်းတုိးရန် သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ ေလျှာက်ထားရမည်။ 

၂၅။ ဤဥပေဒပါပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် လုိအပ်ေသာနည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကုိ ပြ ည်ေထာင်စု 

အစုိးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ နနိ်ုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာအမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

၂၆။ ဤဥပေဒဖြ င် ့ေအာက်ပါဥပေဒများကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည် - 

 (က) The Press (Emergency Powers) Act.  

 ( ခ ) ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့်ထုတ်ေဝသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပေဒ။ 

 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတ မြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 


