ပုံနှိပ်ခ
ြ င်းနှင့်ထုတ်ေဝခ
ြ င်းလုပ်ငန်းဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၃ ။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပာ္ပ ယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ပုံနှိပ်ြခင်းနှင့် ထုတ်ေဝခ
ြ င်းလုပ်ငန်းဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်
ေစရမည် (က) ပုံနှိပ်စက် ဆိုသည်မှာ အများနှငသ
့် က်ဆငုိ ေ် သာ ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ပုနံ ပိှ ရ
် န်
အသုံး ြပုသည့် စက်၊ အီလက်ထေရာနစ် နည်းပညာ သို့မဟုတ် ေလဆာအသုံး ြပုပုံနှိပ်
ယန္တရား၊ စက်ကိရိယာ အသုံးအေဆာင်နှင့် အခ
ြ ားနည်း အသုံးြပုေသာ ပုံနှိပ်စက်ယန္တရားစုကို
ဆိုသည်။
( ခ ) ပုံနှိပ်တိုက် ဆိုသည်မှာ ပုံနှိပ်စက် သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ စက်၊ စက်ယန္တရားစု၊
စက်ကိရိယာတန်ဆာ၊ စက်အစိတ်အပိုင်း၊ စာတမ်းအမှတ်အသားနှင့် ရုပ်ပုံအေမ
ြ ာက်အများ
ရိုက်နှိပ်ရန်ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းတည်ရှိရာ အေဆာက်အအုံ သို့မဟုတ် ေနရာကို
ဆိုသည်။
( ဂ ) ထုတ်ေဝစာ ဆိုသည်မှာ လက်ေရးစာ၊ ပုံနှိပ်စာ၊ အီလက်ထေရာနစ်နငှ အ
့် ြခားနည်းပညာ
တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ဖန်တီး၍ ထုတ်ေဝလိုက်သည့်စာတို့အြပင် ယင်းတို့နှင့်အမျိုးအစားတူသည်
ြဖစ်ေစ၊ မတူသည်ြဖစ်ေစ ထင်ရှားမ
ြ င်သာေသာ ပုံသ ာန််ရှိသည့်အရာ သို့မဟုတ် ပုံအားဖ
ြ င့်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သ ာန်အား ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားနည်းလမ်းအားဖ
ြ င့်
ေသာ်လည်းေကာင်း စကားလုံးများကိုြဖစ်ေစ၊ အေတွးအေခါ်များကိြု ဖစ်ေစ သိရှိေစနိုင်သည့်
အရာများနှင့် သတင်းစာ၊ စာေစာင်၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းနှင့် စာအုပ်များကို ဆိုသည်။
(ဃ) ပုံနှိပ်သူ ဆိုသည်မှာ ပုံနှိပ်စက် သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်တိုက် ပိုင်ဆိုင်သူကိုဆိုသည်။ ယင်း
စကားရပ်တွင် အစုစပ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ မိသားစုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့၏
သက်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်ေသာ အစုရှင်၊ ဥက္က ဋ္ဌ၊ မန်ေနဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ အတွင်းေရးမှူး
သို့မဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်း ပါဝင်သည်။
( င ) ထုတ်ေဝသူ ဆိုသည်မှာ ထုတ်ေဝစာတစ်ခုခုကို စီးပွားေရးအကျိုးအ ြမ တ်ရယူ၍
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မရယူဘဲေသာ်လည်းေကာင်း ထုတ်ေဝသည့်သူကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် အစုစပ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ မိသားစုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့၏
သက်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်ေသာ အစုရှင်၊ ဥက္က ဋ္ဌ၊ မန်ေနဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ အတွင်းေရးမှူး
သို့မဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်း ပါဝင်သည်။
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( စ ) သတင်းေအဂျင်စီ ဆိုသည်မှာ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ သတင်းအချက်အလက်များကို စုေဆာင်း
ရယူ၍ နည်းတစ်မျိုးမျိုး ြဖ င့် မီဒီယာများသို့ အခေ ြက းေငွ ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ၊ အခေ ြက းေငွ
မယူဘြဲ ဖစ်ေစ ြဖန့်ေဝေပးသည့်လုပ်ငန်း၊ ေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို
ဆိုသည်။
(ဆ) ဝက်ဘ်ဆိုက် ဆိုသည်မှာ အေက
ြ ာင်းအရာတစ်ခခု နု ငှ စ့် ပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက်
များကို ရယူနိုင်ရန် အင်တာနက်ကွန်ရက်အတွင်း၌ လွှင့်တင်ထားေသာ စာမျက်နှာကိုဆိုသည်။
( ဇ ) ညစ်ညမ်းစာ ဆိုသည်မှာ ဟီရိ ြသတ္တ ပ္ပကင်းေသာ ြမန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကလက်မခံေသာ (၁) လိင်ကိစ္စအား တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ေဖာ် ြပ ြခင်းများ၊
(၂) ကာမရာဂကို လှုံ့ေဆာ်ရာေရာက်ေသာ အကျင့်ပျက် ြပားေစသည့် သရုပ်ေဖာ်ပုံများ၊
စာများ၊ ဓာတ်ပုံနှင့် ပန်းချီများ၊
(၃) ရုန့်ရင်း ြကမ်းတမ်းေသာ ဆဲေရးတိုင်းထွာသည့် အသုံးအနှုန်းများနှင့် ရုပ်ပုံများကို
ေဖာ် ြပ ြခင်းကိုဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် ဇီဝသိပနံ္ပ ငှ ့် ေဆးပညာအရလည်းေကာင်း၊ ရိးု ရာဓေလ့ထးံု စံနှင့်
ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအရလည်းေကာင်း သေဘာရိုးြဖင့် ေဖာ်ြပရန်လိုအပ်ေသာ ကိစ္စရပ်များ
မပါဝင်။
( ဈ ) အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဝန် ကီးဌာနက ပုံနှိပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူနှင့် သတင်း
ေအဂျင်စီများအား သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့်
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ည) ဝန် ကီးဆိုသည်မှာ ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရ ြပ န် ြက ားေရးဝန် က ီးဌာန၊ ြပ ည်ေထာင်စု
ဝန် ကီးကို ဆိုသည်။
( ဋ ) ဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ြပန် ြကားေရးဝန် ကီးဌာနကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) နိ ု င ် င ံ ေ တာ် အ တွ င ် း ၌ အရည် အ ေသွ းအဆင့် အတန်း မီ၍ ကျင် ့ ဝ တ်သ ိ က ္ခ ာ ရှ ိ ေ သာ
ပုံနှိပ်ြခင်းနှင့် ထုတ်ေဝခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများ ြဖစ်ထွန်းေရးကို ဦးတည်ရန်၊
( ခ ) ပုံနှိပ်သူနှင့်ထုတ်ေဝသူများသည် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများကို တည်ြငိမ်ခိုင်မာစွာ ေဆာင်ရွက်
နိငု ရ
် န်အတွက် ေခတ်နှင့်ေလျာ်ညီေသာ သီးြခားလုပင် န်းဆိငု ရ
် ာ ဥပေဒတစ်ရပ်အြဖစ်
ြပဋ္ဌာန်းရန်၊
( ဂ ) ပုံနှိပြ် ခင်းနှင့်ထုတ်ေဝခ
ြ င်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြကရာ၌ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို
ခွင့်နှင့်ေရးသားဖ
ြ န့်ေဝခွင့်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်
နိုင်ေစရန်။
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အခန်း (၃)
ပုံနှိပ်ြခင်းနှင့် ထုတ်ေဝခ
ြ င်းလုပင် န်းကို အသိအမှတ်ြပုခ
ြ င်း
၄။

(က) ပုံနှိပ်ြခင်းနှင့်ထုတ်ေဝခ
ြ င်းလုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်လိုေသာ ပုံနှိပ်သူနှင့်ထုတ်ေဝသူများသည်
မိမိလုပ်ငန်းကို အသိအမှတ် ြပ ုရန်အတွက် လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များ ြပ ည့်စုံ
မှန်ကန်စွာြဖင့် ဝန် ကီးဌာနသို့ ေလျှာက်ထားရမည်။
( ခ ) သတင်းေအဂျင်စီဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်လိုေသာ ြပည်တွင်းအေခ
ြ စိုက်အဖွဲ့၊ ြပည်ပအေခ
ြ စိုက်
အဖွဲ့၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိလုပ်ငန်းကို အသိအမှတ် ြပုရန်အတွက်
လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များ ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ ြဖင့် ဝန် ကီးဌာနသို့ ေလျှာက်ထား
ရမည်။

၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၄ အရ ေလျှာက်ထားလာသူကို သတ်မှတ်ေသာ အခေက
ြ းေငွအား
ေပးသွင်းေစပ
ြ ီးလျှင် သတ်မှတ်ကာလအတွက် လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။
၆။ လုပ်ငန်းအသိအမှတ် ြပ ုလက်မှတ်ရရှိသူသည် ယင်းလက်မှတ်ကိုရရှိရန် မရိုးမေဖ
ြ ာင့်ေသာ
သေဘာ ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ၊ လိမ်လည်လှည့် ြဖ ား၍ ြဖ စ်ေစ၊ ေလျှာက်ထားခဲ့ေ ြကာင်း စစ်ေဆးေတွ့ရှိရပါက
ဝန် ကီးဌာနသည် ယင်းလုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းြခင်း သို့မဟုတ် ကာလ
အကန့်အသတ် ြဖင့် ရပ်ဆိုင်းြခင်းြပုနိုင်သည်။
၇။

(က) ပုဒ်မ ၆ အရ လုပ်ငန်းအသိအမှတ် ြပ ုလက်မှတ်ကို ြပ န်လည်ရုပ်သိမ်း ြခ င်း သို့မဟုတ်
ကာလအကန့်အသတ်ြဖင့် ရပ်ဆငုိ း် ြခင်းခံရသူသည် ဝန် ကီးထံသ့ုိ ြပန်လည်စိစစ်သးံု သပ်
ေပးနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေလျှာက်ထားခွင့်ရှိသည်။
( ခ ) ဝန် က ီးသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထားလွှာကို လက်ခံရရှိပါက ြပ န်လည်စိစစ်
သုံးသပ် ြပီး မူလဆုံး ြဖတ်ချက်ကို လက်ခံ ြခင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက် ြခင်းြပုနိုင်သည်။
အခန်း (၄)
ပုံနှိပ်ြခင်းနှင့်ထုတ်ေဝခ
ြ င်းလုပ်ငန်းအတွက် လိက
ု န် ာရန်စည်းကမ်း

၈။ ပုံနှိပ်သူ သို့မဟုတ် ထုတ်ေဝသူသည် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင် အကျုံးဝင်ေသာ
ထုတ်ေဝစာများကို ပုံနှိပ်ြခင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ေဝခ
ြ င်းမပ
ြ ုရ (က) တိငု း် ရင်းသားလူမျိုးအချငး် ချငး် ၊ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း လူမျိုးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊
ယဉ်ေကျးမှုအရ ထိခိုက်နစ်နာေစမည့် အေက
ြ ာင်းအရာများကို ေဖာ်ြပ ြခင်း၊
( ခ ) နိုင်ငံေတာ်လုံြခုံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အများပ
ြ ည်သူေအးချမ်းသာယာေရးတို့ကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်းတန်းတူမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ အခွင့်အေရးတို့ကို
ေသာ်လည်းေကာင်း ထိခိုက်ေစမည့် အေက
ြ ာင်းအရာများကို ေဖာ် ြပ ြခင်း၊
( ဂ ) ညစ်ညမ်းစာများကိုေဖာ် ြပ ြခင်း၊
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(ဃ) ရာဇဝတ်မှု၊ ရက်စက် ြကမ်း ြကုတ်မှု၊ အ ြကမ်းဖက်မှု၊ ေလာင်းကစားမှုနှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးနှင့်
စိတ်ကေုိ ြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိငု ရ
် ာ ြပစ်မှုကျူးလွန်ြခင်းတိ့ု ကို အားေပးခ
ြ င်းနှင့်
လှုံ့ေဆာ် ြခင်း။
၉။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကဖ
ြ စ်ေစ၊ ထိခိုက်နစ်နာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက ြဖ စ်ေစ ပုဒ်မ ၈ ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ြင ိစွန်းသည်ဟု
သံသယရှိေသာထုတ်ေဝစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားမဝင်ထုတ်ေဝစာအဖ
ြ စ် ေက
ြ ညာေပးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ သို့မဟုတ် ခရိုင်တရားရုံးသို့
ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ေလျှာက်ထားလာခ
ြ င်းကို သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက အမ
ြ န်ဆုံးစစ်ေဆး
စီရင်ရမည်။
၁၀။ ေလျှာက်ထားလွှာလက်ခံရရှိေသာတရားရုံးသည် တရားဝင်ထတ
ု ေ် ဝစာမဟုတ်ေ ြကာင်း အမိန့်
တစ်စုံတစ်ရာမချမှတ်မီ ေလျှာက်ထားခံရေသာထုတ်ေဝစာကို ြဖန့်ချိ ြခင်းမပ
ြ ုရန် ယာယီတားဝရမ်း
ထုတ်ဆင့် ြခင်းကို ဥပေဒနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်း (၅)
ထုတ်ေဝစာများကို ြပည်တွင်းသို့တင်သွင်းြခင်းနှင့်ြပည်ပသို့တင်ပို့ြခင်း
၁၁။ ထုတ်ေဝစာကို(က) ြပည်တွင်းသို့ တင်သွင်းသူ သို့မဟုတ် ြပည်ပသို့ တင်ပို့သူသည် တင်သွင်းေသာ သို့မဟုတ်
တင်ပို့ေသာ ထုတ်ေဝစာနှင့်ပတ်သက်၍ ေခါင်းစဉ်၊ အမျိုးအစားနှင့် အေရအတွက်
စာရင်းကို သတ်မှတ်ပုံစံြဖင့် ဝန် ကီးဌာနသို့ ေပးပို့ရမည်။
( ခ ) ြပ ည်တွင်း၌ ပုံနှိပ်ထုတ်ေဝ ြခ င်း ြဖ စ်ပါက ပုံနှိပ်သူသည် ၎င်းပုံနှိပ်ေသာ မည်သည့်
ထုတ်ေဝစာကိုမဆို မှတ်ပတ
ံု င်စာရင်း ေရးသွငး် ြခင်းနှင့် မူပငုိ ခ် ငွ လ
့် ပု င် န်းများ ေဆာင်ရက
ွ ်
နိုင်ရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝန် ကီးဌာနသို့ ေပးပို့ရမည်။
၁၂။ ထုတ်ေဝခ
ြ င်းလုပ်ငန်းအသိအမှတြ် ပုလက်မှတ်ရရှိသူသည် မိမိ၏ထုတ်ေဝစာမူရင်းကို အင်တာနက်
သတင်းြဖန့်ချိေသာနည်းြဖင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံး ြပု၍ ြဖန့်ချိခွင့်ရှိသည်။
၁၃။ သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းအတွက် အသိအမှတ် ြပုလက်မှတ်ရရှိသူသည် မိမိလွှင့်တင် ြဖန့်ချိ
လိုသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပုံများကိုအင်တာနက် သတင်းြဖန့်ချိေသာနည်းြဖင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
အသုံး ြပု၍ ြဖန့်ချိခွင့်ရှိသည်။
၁၄။ ပုဒ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ အရ အင်တာနက် သတင်းြဖန့်ချိေသာနည်းြဖင့် လွှင့်တင်ြဖန့်ချိထားေသာ
ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည် ပုဒ်မ ၈ ပါ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။
အခန်း (၆)
တားမ
ြ စ်ချက်များ
၁၅။ မည်သူမျှ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်မရှိဘဲ ပုံနှိပြ် ခင်း၊ ထုတ်ေဝခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ြခင်းမပ
ြ ုရ။
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၁၆။ မည်သူမျှ လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းြခင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ြဖင့်
ရပ်ဆိုင်းထားခ
ြ င်းခံရစဉ်အတွင်း ထုတ်ေဝစာတစ်ခုခုကို ပုံနှိပ်ြခင်း၊ ထုတ်ေဝခ
ြ င်း၊ ြဖန့်ချိြခင်း သို့မဟုတ်
သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ြခင်းမပ
ြ ုရ။
၁၇။ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၈ ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ြငိစွန်းသည့် ထုတ်ေဝစာကို ပုံနှိပ်ြခင်း၊
ထုတ်ေဝခ
ြ င်း၊ ြဖန့်ချိြခင်း သို့မဟုတ် ြပည်ပမှတင်သွင်း ြခင်း မပ
ြ ုရ။
၁၈။ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ တာဝန် တစ်ရပ်ရပ်ကို ပျက်ကွက် ြခင်း မရှိေစရ။
အခန်း(၇)
ြပစ်မှုနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၁၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၅ နှင့် ၁၆ ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း
သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ြပ စ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်ကျပ် သိန်းနှစ်ဆယ်မှ
ကျပ် သိန်းငါးဆယ်အထိ ချမှတ်ရမည်။
၂၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၇ ပါ တား ြမ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြက ာင်း
သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်ကျပ် သိန်းတစ်ဆယ် မှ
ကျပ် သိန်းသုံးဆယ် အထိ ချမှတ်ရမည်။
၂၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၈ ပါ ြပ ဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေ ြကာင်း
သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးက ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းမှ ကျပ်
သုံးသိန်း အထိ ချမှတ်ရမည်။
အခန်း (၈)
အေထွေထွ
၂၂။ ဤဥပေဒပါတားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျကက
် ျူးလွနသ
် ည်ေ့ န့မစှ ၍ တစ်နှစ်အတွင်း
ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း၊ အေရးယူ ြခင်း သို့မဟုတ် အမှုစွဲဆို ြခင်း ြပုရမည်။
၂၃။ ေအာက်ပါထုတ်ေဝစာများသည် ဤဥပေဒ အခန်း (၃)၊ အခန်း (၅) နှင့် အခန်း (၆)၊ ပုဒ်မ ၁၈ ပါ
ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ (က) နိုင်ငံေတာ်၏ မ ိုင်သုံးရပ် ြဖစ်သည့် ဥပေဒပ
ြ ုေရး၊ အုပ်ချုပ်ေရးနှင့် တရားစီရင်ေရး
ဆိုင်ရာ ြပ ည်ေထာင်စုအဆင့်၊ တိုင်းေဒသ ကီး သို့မဟုတ် ြပ ည်နယ်အဆင့်၊ ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသအဆင့်တို့နှင့် လက်ေအာက်
အဆင့် အသီးသီးရှိဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများကြဖန့်ချိေသာ သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ၊
( ခ ) ေရွးေကာက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများက ြဖန့်ချိေသာ
သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ၊
( ဂ ) မှတ်ပတ
ံု င်ထားသည့် နိုင်ငံေရးပါတီများက မိမရ
ိ ံုးလုပင် န်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်
ထုတ်ေဝစာများ၊
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(ဃ) လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက မိမိမဲဆန္ဒနယ်ရှိ ြပည်သူများသို့ ြဖန့်ချိသည့် သတ်မှတ်
ထုတ်ေဝစာများ၊
( င ) ြပ ည်တွင်းအေ ြခ စိုက် နိုင်ငံ ြခ ားသံရုံးများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ
အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရနှင့် သေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ရပ်
အရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက မိမိတို့၏ရုံးလုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ၊
( စ ) တက္က သိုလ်များ၊ ေကာလိပ်များ၊ စာသင်ေကျာင်းများ၊ ဘဏ်များ၊ စည်ပင်သာယာေရး
အဖွဲ့များ၊ ဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် လူထုလူတန်းစား အဖွဲ့အစည်းများ၊
ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်းများက မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ၊
(ဆ) သာေရး၊ နာေရးနှင့်ပတ်သက်ေသာ ေက
ြ ာ်ြငာ၊ ဖိတ်စာ စသည့်သတ်မှတ်ထုတ်ေဝစာများ။
၂၄။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ေဝသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားသည့်
မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံလက်မှတ်၏ သက်တမ်းသည်သတ်မှတ်သည့် ကာလအပိုင်းအ ြခ ားအထိ
အတည် ြဖ စ်ေစရမည်။ ယင်းမှတ်ပုံတင် သက်ေသခံလက်မှတ်၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် မိမိ
လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လိုပါက လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပုသက်တမ်းတိုးရန် သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့်အညီ ေလျှာက်ထားရမည်။
၂၅။ ဤဥပေဒပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) ဝန် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာနည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
( ခ ) ဝန် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာအမိန့်ေ ြကာ် ြင ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
၂၆။ ဤဥပေဒဖ
ြ င့် ေအာက်ပါဥပေဒများကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည် (က) The Press (Emergency Powers) Act.
( ခ ) ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့်ထုတ်ေဝသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပေဒ။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

