
  
 

 

 

မျိုဵေစဴဥပေဒကိ ုပပင ငဆဆငဆသ ဆ်ဴ ဥပေဒ 

(၂၀၁၅ ခုနှစဆ၊ ပပင ဆ်ေထငငဆစလုတတဆေတငဆဥပေဒမမှတဆ    ၅။) 

၁၃၇၆ ခုနှစဆ၊   တေပါငဆဵလဆနဆဵ    ၁    ရကဆ 

(၂၀၁၅ ခုနှစဆ၊  ေဖေဖငဆဝါရလီ    ၁၈    ရကဆ) 

 

 ပပင ဆ်ေထငငဆစလုတတဆေတငဆသ ဆ် ဤဥပေဒကိ ုပပင ာငနဆဵလုိကဆသ်ဆ။ 

၁။ ဤဥပေဒကုိ “မျိုဵေစဴဥပေဒကုိ ပပင ငဆဆငဆသ ဆ်ဥဴပေဒ” ဟုေခါ်တွငဆေစရမ ဆ်။ 

၂။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၂ တွငဆ − 

(က) ပုဒဆမခွ ဲ(င) ၏ ေနငကဆ၌ ပုဒဆမခွ ဲ(င - ၁) နှငဆ ဴ(င- ၂) တို့မဖင စဆ ေမငကဆပါမတိငုဆဵ ပဖင ဆ်စဴွကဆ 
ရမ ဆ် -  

            “(င - ၁)   မိဘမျိုဵလုိငဆဵ ဆိသု ဆ်မငှ မပငဆမျိုဵေမွဵမင ူထုတဆလုပဆရနဆ မိဘမဖင စဆမသုဳဵ ပင ု 
ေသင မျိုဵလုိငဆဵကိဆုိသု ဆ်။ 

    (င - ၂)   နှစဆရှ ဆ်သီဵနဳှ ဆိသု ဆ်မငှ  တစဆဆကဆတစဆစပဆတ ဆ်ဵစိကုဆပျိုဵထငဵပြ ီဵ မပငဆ 
မမျိုဵမစငဵမလိကုဆ နှစဆကငလတစဆခုမထိ မကျိုဵမမင တဆရရိှနိငုဆမ်ဆ ဴသီဵနှ ဳ
ကုိဆိသု်ဆ။” 

(ခ) ပုဒဆမခွ ဲ (စျ) ၌ ပါရိှေသင “စီဵပွငဵေရဵမလို့ငှင ပဖင နဆ့ပဖင ူဵခင ငဆဵ” ဆိသု ဆ် ဴစကငဵရပဆကို  “ပပင ဆ်ပ 
သုိ့ တငဆပို့၍ပဖင စဆေစ ၊ စီဵပွငဵေရဵမလို့ငှင ပဖင နဆ့ဖင ူဵခင ငဆဵ” ဆိုသ ဆ်စဴကငဵရပဆပဖင ငဆဴမစငဵထိုဵရမ ဆ်။ 

 (ဂ) ပုဒဆမခွ ဲ(်) ၌ ပါရိှေသင “သတဆမတှဆေသင မေလဵချိနဆ” ဆိသု်ဆစဴကငဵရပဆကို  “သီဵနှမဳမျိုဵ 
မစငဵမလိကုဆ သတဆမတှဆထငဵေသငမေလဵချိနဆ” ဆိသု ဆ်စဴကငဵရပဆပဖင ငဆဴမစငဵထိုဵရမ ဆ်။ 

၃။ မျိုဵေစဴဥပေဒတွငဆပါရှိေသင “မမျိုဵသငဵမျိုဵေစဴေကငဆမတီ” ဆိသု ဆ်စဴကငဵရပဆကုိ “မျိုဵေစဴဆိငုဆရငမမျိုဵ 
သငဵေကငဆမတီ”ဆိသု ဆ် ဴစကငဵရပဆဖင ငဆဴ မစငဵထုိဵရမ်ဆ။ 

၄။ မျိုဵေစဴဥပေဒတွငဆ ပါရိှေသင “ပမင နဆမငဴစိုကဆပျိုဵေရဵလုပဆငနဆဵ” ဆိသု်ဆစဴကငဵရပဆကို “စိကုဆပျိုဵေရဵဦဵစီဵ 
ာငန” ဆိသု ဆ် ဴ စကငဵရပဆဖင ငဆဴလ်ဆဵေကငငဆဵ၊ “ဦဵေဆငငဆေတနဆကြ ငဵေရဵမှူဵ” ဆိသု ဆ်စဴကငဵရပဆကုိ 

“ေတနဆကြ ငဵေရဵမှူဵချုပဆ” ဆိသု ဆ်ဴ စကငဵရပဆဖင ငဆလဴ ဆ်ဵေကငငဆဵ မသီဵသီဵမစငဵထုိဵရမ ဆ်။ 

၅။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၅ ၊ ပုဒဆမခွ ဲ (ဆ) ၏ေနငကဆ၌ ပုဒဆမခွဲ (ဇ) မဖင စဆ ေမငကဆပါမတိငုဆဵ ပဖင ်ဆစဴွကဆ၍ 

မူလဥပေဒပါ ပုဒဆမခွ ဲ(ဇ) ကုိ ပုဒဆမခွ ဲ(ဈ) မဖင စဆ ေပင ငငဆဵလဲ မမှတဆစ ဆဲရမ်ဆ - 

 “(ဇ) မှတဆပုတဳငဆလကဆမှတဆခ၊ မှတဆပုတဳငဆလကဆမှတဆ သကဆတမဆဵတိုဵမင ှငဆခဴ၊ လုိငဆစငဆခ၊ လိငုဆစငဆ သကဆတမဆဵ 
တိုဵ မင ှငဆခဴနှငဆဴ မခင ငဵမခေကြ ဵေငွတုိ့ကိ ုဝနဆကြ ီဵာငန၏ သေဘငတူ်ီချကဆပဖင ငဆဴ သတဆမတှဆခင ငဆဵ၊” 

 

၆။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၆၊ ပုဒဆမခွ(ဲက) တွငဆ ပါရိှေသင “စိကုဆပျိုဵေရဵသုေတသနဦဵစီဵာငန၊ ဒုတိယ 

ေတနဆကြ ငဵေရဵမှူဵချုပဆ”ဆိသု ဆ်ဴ စကငဵရပဆကုိ “ စုိကဆပျို ဵေရဵဦဵစီဵာငန၊ ေတနဆကြ ငဵေရဵမှူဵ  (မျို ဵေစဴာငနခဲွ)” ဆိသု ဆ် ဴ
စကငဵရပဆဖင ငဆဴ မစငဵထုိဵရမ ဆ်။ 



 
 

၇။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၈ ကိ ုေမငကဆပါမတိငုဆဵ မစငဵထိုဵရမ ဆ် - 

“၈။ (က) မသိမမှတဆပင ုလကဆမှတဆရရိှရနဆ မပငဆမျို ဵသစဆကုိ စမဆဵသပဆစုိကဆပျို ဵရနဆပပင ဆ်တွငဆဵသို့ 
တငဆသွငဆဵလုိသူသ ဆ် မိမိတငဆသွငဆဵလုိသ ဆ်ဴ မပငဆမျိုဵသစဆတငဆသွငဆဵခွငဆဴမတွကဆ 
ေထငကဆခခဳျကဆရရိှရနဆ မျိုဵေစဴနမနူငနှငဆတဴကွ မချကဆမလကဆမပင ဆ်ဴမစုကုိဳ 
 သတဆမတှဆချကဆမျငဵနှငဆမဴ်ီ မျိုဵေစဴဆိုငဆရငမမျိုဵသငဵေကငဆမတီသို့ ေလှေငကဆထငဵရ 
မ ဆ်။ 

(ခ )   မျိုဵေစဴဆိုငဆရငမမျိုဵသငဵေကငဆမတီသ်ဆ ပုဒဆမခွ ဲ (က) မရ ေလှေငကဆထငဵချကဆ 
နှငဆစဴပဆလျဲဆဵ၍ မျိုဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီမငဵ သတဆမတှဆချကဆမျငဵနှငဆမဴ်ီ 
စိစစဆေစပြ ီဵ မပငဆမျိုဵသစဆကို ပပင ဆ်တွငဆဵသုိ့တငဆသွငဆဵခွငဆဴရရှိေရဵမတွကဆ ေထငကဆခခဳျကဆ 
ထုတဆေပဵနိုငဆသ်ဆ။ 

၈။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၉ ကိ ုေမငကဆပါမတိငုဆဵ မစငဵထိုဵရမ ဆ် - 

၉။ (က) မပငဆမျိုဵသစဆကုိ စီဵပွငဵေရဵမလို့ငှင ထုတဆလုပဆခင ငဆဵ သုိ့မဟုတဆ ပပင ဆ်တွငဆဵသုိ့ တငဆသွငဆဵ 
ပခင ငဆဵပပင ုလုပဆလုိသူသ ဆ် မိမိထုတဆလုပဆလုိသ ဆ်ဴ သုိ့မဟုတဆ ပပင ဆ်တွငဆဵသုိ့ တငဆသွငဆဵလုိသ ဆ်ဴ 
မပငဆမျိုဵသစဆမတွကဆ မသိမမှတဆပင ုလကဆမတှဆရရှိရနဆ မပငဆမျိုဵသစဆ၏ မျိုဵေစဴနမနူင 
နှငဆတဴကွ မချကဆမလကဆမပင ဆ်မဴစုကဳိ ု သတဆမတှဆချကဆမျငဵနှငဆမဴ်ီ မျိုဵေစဴဆိုငဆရင 
မမျိုဵသငဵေကငဆမတီသုိ့တငဆပင ၍ ေလှေငကဆထငဵရမ ဆ်။ 

 (ခ ) မျိုဵေစဴဆိုငဆရင မမျိုဵသငဵေကငဆမတီသ ဆ် ပုဒဆမခဲွ (က) မရ ေလှေငကဆထငဵချကဆနှငဆ ဴ
စပဆလျ ဆဲဵ၍ စမဆဵသပဆစိုကဆပျိုဵပြ ီဵ စိစစဆတငဆပင ရနဆ မျိုဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိငုဆရငေကငဆမတီသို့ 
တငဝနဆေပဵမပဆရမ်ဆ။ ယငဆဵသုိ့တငဝနဆေပဵမပဆရငတွငဆ စပဆမျိုဵမိဘမျိုဵလိငုဆဵနှငဆ ဴ
နှစဆရှ်ဆသီဵနှမဳျိုဵသစဆမျငဵကို စမဆဵသပဆစိုကဆပျိုဵခင ငဆဵမှ ကငဆဵလွတဆခွငဆဴ ပင ုနိငုဆသ်ဆ။ 

၉။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၁၀ ကုိ ေမငကဆပါမတိငုဆဵ မစငဵထိုဵရမ ဆ် - 

၁၀။ မျိုဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိငုဆရင ေကငဆမတီသ်ဆ - 

(က) မပငဆမျိုဵသစဆကုိ မပငဆမျိုဵနှငဆဴသငဆေဴလျငဆပြ ီဵ ရငသီဥတုကဲွပင ငဵခင ငဵနငဵသ ဆ်ဴ ေဒသသဳုဵခု 
၌ မန ဆ်ဵဆုဳဵတစဆရငသီ စမဆဵသပဆစိုကဆပျိုဵ၍ ေမငကဆပါမချကဆမျငဵေပါ်တွငဆ မေခင ခဳ 

ပပြ ီဵ မပငဆမျိုဵသစဆမဖင စဆ မသိမမှတဆပင ုရနဆ သငဆဴ မသငဆ ဴစိစစဆရမ ဆ်- 

(၁) ပပင ဆ်တွငဆဵ၌ စိကုဆပျိုဵပါက ေကငငဆဵမွနဆစွင ပဖင စဆထွနဆဵ နိုငဆခင ငဆဵ ရှိ မရှိ၊ 

(၂) စမဆဵသပဆစိုကဆပျိုဵေသင မပငဆမျိုဵသစဆသ်ဆ လကဆရိှမပငဆမျိုဵထကဆ သငလွနဆ 
ေကငငဆဵမွနဆေသငမချကဆမျငဵ ရှိ မရှိနငှဆ ဴထူဵခင ငဵသ ဆ်မဴရ ဆ်မေသွဵ ရှိ မရှိ၊ 

(၃) မပငဆမျိုဵသစဆသ်ဆ သဘငဝပတဆဝနဆဵ ကျငဆနငှဆဴ ဇီဝမျိုဵစုဳမျိုဵကဲွမျငဵကို ထိခိုကဆ 
နိငုဆ ခင ငဆဵ ရှိ မရှိ။ 

(ခ) ပုဒဆမခွ ဲ (က) မရ စိစစဆေတွ့ရှိသ်ဆဴ မပငဆမျိုဵသစဆကုိလ ဆ်ဵေကငငဆဵ၊ မိဘမျိုဵလိငုဆဵနှငဆ ဴ
နှစဆရှ ဆ်သီဵနဳှမျငဵမတွကဆ မပငဆမျို ဵနှငဆဴသကဆဆုိငဆသ ဆ် ဴ မရ ဆ်မေသွဵလက္ခဏငမျငဵ၊ 
သတငဆဵမချကဆမလကဆမျငဵကုိ ပပင ဆ်စဴုစဳွငပင ုစုထငဵသ ဆ်ဴ မှတဆတမဆဵမျငဵကုိ 

လ ဆ်ဵေကငငဆဵစိစစဆ၍ မသိမမှတဆပင ုလကဆမတှဆထုတဆေပဵရနဆ သငဆ ဴ မသငဆ ဴ

သေဘငထငဵမှတဆချကဆနှငဆမဴတူ မျိုဵေစဴဆိုငဆရငမမျိုဵသငဵေကငဆမတီသို့ တငဆပင ရမ ဆ်။”  



 
 

၁၀။ မျိုဵေစဴဥပေဒပုဒဆမ ၁၁ ၊ ပုဒဆမခဲွ(က)တွငဆ ပါရိှေသင “ ေထငကဆခ”ဳ ဆိသု ဆ်ဴ စကငဵရပဆကုိ 

“သေဘငထငဵမှတဆချကဆနငှဆဴမတူ ” ဆိသု ဆ်စဴကငဵရပဆဖင ငဆဴမစငဵထုိဵပြ ီဵ  “ထုတဆလုပဆရနဆ သို့မဟုတဆ ပပင ဆ်တွငဆဵသို့ 
တငဆသွငဆဵရနဆ ေလှေငကဆထငဵေသင” ဆိသု ဆ် ဴစကငဵရပဆကုိ ပယဆဖျကဆရမ်ဆ။ 

၁၁။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ  ၁၆၊ ပုဒဆမခွ(ဲခ)တွငဆ ပါရိှေသင “မျိုဵေစဴမမျိုဵမစငဵ” ဆိသု ဆ်စဴကငဵရပဆ ကိ ု
“သီဵနှမဳမျိုဵမစငဵ” ဆိသု ဆ်ဴ စကငဵရပဆဖင ငဆဴ မစငဵထုိဵရမ ဆ်။ 

၁၂။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၁၈ ၊ ပုဒဆမခွ(ဲဃ)၊ ပုဒဆမခွငဲယဆ ၈ ၏ေနငကဆတွငဆ ပုဒဆမခွငဲယဆ ၈-က  မဖင စဆ 
ေမငကဆပါမတိငုဆဵ မသစဆပဖင ဆ်စဴွကဆရမ်ဆ- 

“၈- က မျိုဵေစဴဆိုငဆရငမမျိုဵသငဵေကငဆမတီ၏ မသိမမှတဆပင ုမှတဆပုတဳငဆလကဆ မှတဆရရှိထငဵ 
ေသင မျိုဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵ၏ေထငကဆခခဳျကဆ”  

၁၃။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၂၈ တွငဆ ပါရိှေသင “ကျပဆနစှဆသိနဆဵ” ဆိသု ဆ် ဴစကငဵရပဆကို “ကျပဆ တစဆဆယဆသိနဆဵ” 

ဆိသု ဆ် ဴစကငဵရပဆဖင ငဆဴ မစငဵထိုဵ ရမ ဆ်။ 

၁၄။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ၂၉ တွငဆ ပါရိှေသင “ကျပဆတစဆသိနဆဵ”ဆိသု ဆ် ဴစကငဵရပဆကိ ု“ကျပဆတစဆဆယဆသိနဆဵ ” 

ဆိသု ဆ် ဴစကငဵရပဆပဖင ငဆ ဴမစငဵထိုဵ ရမ ဆ်။ 

၁၅။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၃၁ တွငဆ - 

 (က) ပုဒဆမခွ(ဲက)၌ ပါရိှေသင “ ပဖင နဆ့ဖင ူဵေရငငဆဵချခင ငဆဵ” ဆုိသ ဆ် ဴ စကငဵရပဆကုိ “ စီဵပွငဵေရဵ 
မလို့ငှငမဟုတဆေသင  ပဖင နဆ့ဖင ူဵေရငငဆဵချခင ငဆဵ ” ဆိသု ဆ် ဴစကငဵရပဆဖင ငဆ ဴမစငဵထုိဵရမ်ဆ။ 

 (ခ ) ပုဒဆမခွ(ဲခ)၌ ပါရိှေသင “ မျိုဵပွငဵခင ငဆဵမဟုတဆဘဲ” ဆိသု ဆ် ဴ စကငဵရပဆကုိ “ မျိုဵပွငဵပခင ငဆဵ 
မဟုတဆဘဲ သီဵနှေဳစဴ”ဆိသု ဆ်ဴစကငဵရပဆဖင ငဆဴ မစငဵထုိဵရမ ဆ်။ 

၁၆။ မျိုဵေစဴဥပေဒပုဒဆမ ၃၂ တွငဆ ပါရိှေသင “မျိုဵေစဴထုတဆလုပဆဖင နဆ့ဖင ူဵေသင ေတငငဆသူလယဆသမငဵနှငဆ ဴ
မျိုဵေစဴသုေတသနပင ုလုပဆသူ” ဆိသု်ဆ ဴစကငဵရပဆကုိ “စီဵပွငဵေရဵမလို့ငှငမဟုတဆသ ဆ်ဴ မျိုဵေစဴ ထုတဆလုပဆဖင နဆ့ဖင ူဵ 
ေသင ေတငငဆသူလယဆသမငဵနှငဆဴ မျိုဵေစဴသုေတသနပင ုလုပဆသူ ” ဆိသု ဆ် ဴစကငဵရပဆပဖင ငဆ ဴမစငဵထုိဵရမ ဆ်။  

 

 

 

၁၇။ မျိုဵေစဴဥပေဒတွငဆ ပုဒဆမ ၃၃ ကုိ ေမငကဆပါမတိငုဆဵ မစငဵထိုဵရမ ဆ်- 

“၃၃။ စိကုဆပျိုဵေရဵဦဵစီဵာငနသ ဆ် သဘငဝေဘဵမန္တရငယဆနငှဆဴ မခင ငဵထိခိုကဆပျကဆစီဵ မှုမျငဵေကြ ငငဆဴ သီဵနဳှ 
ပပင နဆလ ဆ်စိကုဆပျိုဵရနဆ မပငဆမျိုဵလိမုပဆချကဆဖင စဆေပါ်လငပါက မပငဆမျိုဵမဖင စဆ မသုဳဵ ပင ုသငဆသဴ ဆ်ဴ 

သီဵနှေဳစမဴျငဵကုိ  စိကုဆပျိုဵခွငဆဴ ပင ုနိငုဆသ်ဆ။” 

 ၁၈။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၃၄ တွငဆ ပါရိှေသင “ မစိုဵ ရာငန၊ မဖွဲ့မစ ဆ်ဵတစဆခုခု” ဆိသု ဆ်စဴကငဵရပဆကို “ 

မစိုဵ ရာငနမျငဵ” ဆိသု ဆ်ဴ စကငဵရပဆဖင ငဆ ဴမစငဵထုိဵရမ်ဆ။ 

၁၉။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၃၇ တွငဆ ပါရိှေသင “ ပပင ဆ်တွငဆဵသုိ့ တငဆသွငဆဵလိုသူ” ဆိသု ဆ်စဴကငဵရပဆ၏ 

ေနငကဆတွငဆ “သုိ့မဟုတဆ ပပင ဆ်ပသို့တငဆပို့လိုသူ” ဆိသု ဆ်ဴ စကငဵရပဆကို ပဖင ဆ်စဴွကဆရမ ဆ်။ 

၂၀။ မျိုဵေစဴဥပေဒ ပုဒဆမ ၃၉ ကုိ ေမငကဆပါမတိငုဆဵ မစငဵထိုဵရမ ဆ် - 



 
 

“ ၃၉။ (က) မျိုဵေစဴဆိုငဆရငမမျိုဵသငဵေကငဆမတီနှငဆ ဴမျိုဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီ၏ ရဳုဵလုပဆငနဆဵ 
မျငဵကုိ စိကုဆပျိုဵေရဵဦဵစီဵာငနက ေဆငငဆရွကဆရမ်ဆ။  

(ခ) ပုဒဆမ ၇ မရ ဖွဲ့ စ်ဆဵ ထငဵေသင ေကငဆမတီခွဲမျငဵ၏ ရဳုဵလုပဆငနဆဵမျငဵကို ဝနဆကြ ီဵာငန 
လကဆေမငကဆရိှ သကဆဆိုငဆရငာငနက ေဆငငဆရွကဆရမ်ဆ။ ” 

 

 

 ပပင ဆ်ေထငငဆစသုမတတမင နဆမငနိငုဆငဳေတငဆ ဖွဲ့ စ်ဆဵ ပုဳမေခင ခဳဥပေဒမရ ကျွနဆုပဆလကဆမှတဆေရဵထိုဵ သ ဆ်။ 

 

 

 

 

        (ပု)ဳ သိနဆဵ စိနဆ 

     နိငုဆငဳေတငဆသမတတ 

ပပင ဆ်ေထငငဆစသုမတတမင နဆမငနိငုဆငဳေတငဆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ပပင ်ဆေထငငဆစုမင နဆမငနိငုဆငဳေတငဆ 
နိုငဆငဳေတငဆေမဵချမဆဵ သငယငေရဵနှငဆဴ ဖွဳ့ဖြ ိုဵေရဵေကငငဆစီ 

မျိုဵေစဴဥပေဒ 
(နိုငဆငဳေတငဆေမဵချမဆဵ သငယငေရဵနှငဆဴ ဖွဳ့ဖြ ိုဵေရဵေကငငဆစီ ဥပေဒမမှတဆ၊    ၁  /၂၀၁၁) 

၁၃၇၂ ခုနှစဆ၊  ပပင ငသိလုဆနဆဵ    ၃      ရကဆ 

(၂၀၁၁ ခုနှစဆ၊  ဇန္နဝါရီ   လ      ၇     ရကဆ) 

 

နိုငဆငဳေတငဆေမဵချမဆဵ သငယငေရဵနှငဆဴ ဖွဳ့ဖြ ိုဵေရဵေကငငဆစီသ်ဆ ေမငကဆပါဥပေဒကို ပပင ာငနဆဵ 
လိုကဆသ်ဆ။ 

 

မခနဆဵ(၁) 

မမ ဆ် ၊ စတငဆမငဏငတ ဆ်ခင ငဆဵ နှငဆ ဴမဓိပ္ပငယဆေဖငဆပင ချကဆ 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို မျိုဵေစဴဥပေဒဟု ေခါ်တွငဆေစရမ်ဆ။ 

(ခ) ဤဥပေဒသ်ဆ ထုတဆပင နဆေကြ ်ငပြ ီဵ နှစဆနှစဆပင ်ဆဴေမင ငကဆသ်ဆဴေန့ရကဆမှ စတငဆ၍ 

မငဏငတ်ဆေစရမ်ဆ။ 

၂။ ဤဥပေဒတွငဆ ပါရိှေသင ေမငကဆပါစကငဵရပဆမျငဵသ်ဆ ေဖငဆပင ပါမတိငုဆဵ မဓိပ္ပငယဆ 

သကဆေရငကဆေစရမ်ဆ- 

(က) မျိုဵေစဴ ဆိုသ်ဆမှင မပွငဆဴ သို့မဟုတဆ မသီဵမှရရှိေသင မျို ဵေစဴနှငဆဴ မျို ဵပွငဵစိုကဆပျိုဵ 

နိုငဆေသငမပငဆ သို့မဟုတဆ မပငဆ၏မစိတဆမပိငုဆဵမငဵလုဳဵကို ဆိုသ်ဆ။ 

(ခ) သီဵနဳှေစဴ ဆိုသ်ဆမှင မျိုဵေစဴမဖင စဆမှမပ မခင ငဵတစဆန်ဆဵန်ဆဵဖင ငဆဴ မသုဳဵပင ုရနဆ 

ထုတဆလုပဆသ်ဆဴ မေစဴနှငဆဴ မဆမဳျငဵကို ဆိုသ်ဆ။ 

(ဂ) မျိုဵသနဆ့မျိုဵေစဴ ဆိုသ်ဆမှင ဗီဇမှနဆကနဆပြ ီဵ သတဆမှတဆထငဵေသင မျို ဵေစဴစဳချိနဆစဳေတနဆဵ 

နှငဆဴ ကိုကဆ်ီသ်ဆဴ မျို ဵေစဴကိုဆိုသ်ဆ။ 

(ဃ) မပငဆမျို ဵ ဆိုသ်ဆမှင စိုကဆပျိုဵထငဵရှိေသင မပငဆနှငဆဴ ပပင ငဆပရုပဆသွငဆမငဵဖင ငဆဴ 

လ်ဆဵေကငငဆဵ၊ ဇီဝကမတမငဵဖင ငဆဴလ်ဆဵေကငငဆဵ၊  ဗီဇမငဵဖင ငဆဴလ်ဆဵေကငငဆဵ၊  ဓငတု 

 



 
 

ပစ္စ်ဆဵပါဝငဆမှုမငဵဖင ငဆဴလ်ဆဵေကငငဆဵ တူ်ီ၍ မခင ငဵထူဵခင ငဵေသင မရ်ဆမချငဆဵ 

လက္ခဏငတစဆရပဆဖင ငဆဴ ထငဆရှငဵစွင ေဖငဆပင နိငုဆပြ ီဵ တစဆန်ဆဵန်ဆဵဖင ငဆဴ မျို ဵဆကဆပင နဆ့ပွငဵ 

သ်ဆမဴခါ တူ်ီေသငမျို ဵရိုဵ ဗီဇနှငဆဴ ထငဆရှငဵေသင မရ်ဆမချငဆဵလက္ခဏငမျငဵကို 

ဆကဆလကဆေဖငဆေဆငငဆနိုငဆစွမဆဵ ရှိေသင မျို ဵေစဴကို ဆိုသ်ဆ။ 

(င) မပငဆမျို ဵသစဆ ဆိုသ်ဆမှင လကဆရိှမပငဆမျိုဵနှငဆဴ မန်ဆဵဆုဳဵ လက္ခဏငတစဆရပဆရပဆ 

တွငဆ ထူဵခင ငဵစွငဆနဆဵသစဆမှုရိှရမ်ဆဴမပင ငဆ စိုကဆပျိုဵသ်ဆမဴခါ ယငဆဵ၏လက္ခဏငရပဆ 

မျငဵမှင ်ီ်ငမှုရှိပြ ီဵ ထပဆဆငဆဴမျို ဵပွငဵရငတွငဆလ်ဆဵ ယငဆဵ၏လက္ခဏငရပဆမျငဵ 

ေပင ငငဆဵလဲမှုမရှေိသင မပငဆမျိုဵကို ဆိုသ်ဆ။ 

(စ) မျိုဵေစဴစဳချနိဆစဳေတနဆဵ ဆိုသ်ဆမှင မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵနှငဆဴစပဆလျဲဆဵ၍ မမျို ဵသငဵ 

မျို ဵေစဴေကငဆမတီက စဳမဖင စဆ သတဆမှတဆသ်ဆမဴချကဆမျငဵကို ဆိုသ်ဆ။ 

(ဆ) မျိုဵေစဴမရ ဆ်မေသွဵ ဆိုသ်ဆမှင မျို ဵေစဴ၏ ဗီဇသနဆ့စငဆမှု၊ မပငဆေပါကဆရငခိုငဆနှုနဆဵ၊ 

မစိဓုါတဆနှငဆဴ မျို ဵေစဴသနဆ့စငဆမှုတို့ကို ဆိုသ်ဆ။ 

 (ဇ) မျိုဵေစဴမရ ဆ်မေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵ ဆိုသ်ဆမှင မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵကို သိရှနိိုငဆရနဆ 

စစဆေဆဵသ်ဆဴ ေနရငာငနကို ဆိုသ်ဆ။ 

(ဈ) မျိုဵေစဴလုပဆငနဆဵ ဆိုသ်ဆမှင မျို ဵေစဴကို ထုတဆလုပဆ၍ဖင စဆေစ၊ ပပင ်ဆတွငဆဵသို့တငဆသွငဆဵ၍ 

ပဖင စဆေစ၊ ထုတဆလုပဆသူ သို့မဟုတဆ ပပင ်ဆတငွဆဵသို့ တငဆသွငဆဵသူထဳမှ ရယူ၍ဖင စဆေစ၊ 

စီဵပွငဵေရဵမလို့ငှင ပဖင နဆ့ဖင ူဵခင ငဆဵကို ဆိုသ်ဆ။ 

(်) စီဵပွငဵေရဵမလုိ့ငှင ပဖင နဆ့ပဖင ူဵခင ငဆဵ ဆိုသ်ဆမှင သတဆမှတဆကငလမတွငဆဵ မမျို ဵသငဵ 

မျို ဵေစဴေကငဆမတီက သတဆမှတဆေသင မေလဵချနိဆ သို့မဟုတဆ ပမငဏထကဆေကျငဆလွနဆ 

ပပြ ီဵ မျို ဵေစဴဖင နဆ့ဖင ူဵခင ငဆဵကို ဆိုသ်ဆ။ 

(ဋ) မသိမမှတဆပင ုလကဆမှတဆ ဆိုသ်ဆမှင မပငဆမျိုဵသစဆကို ထုတဆလုပဆရနဆ သို့မဟုတဆ 

ပပင ်ဆတွငဆဵသို့  တငဆသွငဆဵရနဆ မသိမမှတဆပင ုေကြ ငငဆဵ ဤဥပေဒမရ ထုတဆေပဵေသင 

လကဆမှတဆကို ဆိုသ်ဆ။ 

 



 
 

(ာ) မှတဆပဳုတငဆလကဆမှတဆ ဆိုသ်ဆမှင မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵ ဖွငဆဴလှစဆခွငဆဴ 

ပပင ုေကြ ငငဆဵ ဤဥပေဒမရ ထုတဆေပဵေသင လကဆမှတဆကို ဆိုသ်ဆ။ 

(ဍ) လုိငဆစငဆ ဆိုသ်ဆမှင မျို ဵေစဴလုပဆငနဆဵလုပဆကိငုဆရနဆ ဤဥပေဒမရ ထုတဆေပဵေသင 

ခွငဆဴပင ုချကဆကို  ဆိုသ်ဆ။ 

(ဎ) ဝနဆကြ ီဵာငန ဆိုသ်ဆမှင လယဆယငစိကုဆပျိုဵေရဵနှငဆဴ ဆ်ဆေမင ငငဆဵဝနဆကြ ီဵာငနကို 

ဆိုသ်ဆ။ 

မခနဆဵ(၂) 

ရ ဆ်ရွယဆချကဆမျငဵ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရ်ဆရွယဆချကဆမျငဵမှင ေမငကဆပါမတိငုဆဵဖင စဆသ်ဆ - 

(က) မျို ဵသနဆ့မျို ဵေစဴကို မသုဳဵပင ု၍ သီဵနှဳစိုကဆပျို ဵထုတဆလုပဆခင ငဆဵဖင ငဆဴ နိုငဆငဳေတငဆ၏စိုကဆပျို ဵ 

ေရဵကဏ္ဍ ဖွဳ့ဖြ ိုဵတိုဵ တကဆေရဵကို မေထငကဆမကူဖင စဆေစရနဆ၊ 

(ခ) မျို ဵေစဴလုပဆငနဆဵကို စီဵပွငဵဖင စဆလုပဆကိငုဆနိုငဆရနဆနှငဆဴ ယငဆဵလုပဆငနဆဵကို စနစဆတကျ 

ေဆငငဆရွကဆနိငုဆရနဆ၊ 

(ဂ) မစိုဵ ရာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵနှငဆဴ ပုဂ္ဂလိကမျငဵက မျို ဵေစဴထုတဆလုပဆခင ငဆဵနှငဆဴ မျို ဵေစဴ 

သုေတသနပင ုလုပဆခင ငဆဵတို့တွငဆ ပါဝငဆေဆငငဆရွကဆနိငုဆေရဵကို မငဵေပဵရနဆ၊ 

(ဃ) မျို ဵေစဴလုပဆငနဆဵ ဖွဳ့ဖြ ိုဵတိုဵ တကဆေရဵမတွကဆ မစိုဵ ရာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵမျငဵ၊ မပင ်ဆ 

ပပင ်ဆဆိုငဆရငမဖွဲ့မစ်ဆဵမျငဵ၊ ပပင ်ဆတွငဆဵပင ်ဆပမဖွဲ့မစ်ဆဵမျငဵနှငဆဴ ပုဂ္ဂလိကမျငဵ 

ပူဵေပါငဆဵေဆငငဆရွကဆနိငုဆရနဆ။ 

မခနဆဵ(၃) 

မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီဖွဲ့ စ ဆ်ဵခင ငဆဵ 

၄။ ဝနဆကြ ီဵာငနသ်ဆ မစိုဵ ရမဖွဲ့၏ သေဘငတူ်ီချကဆဖင ငဆဴ- 

 (က) လယဆယငစိုကဆပျိုဵေရဵနှငဆဴ ဆ်ဆေမင ငငဆဵဝနဆကြ ီဵာငန ဒုတိယဝနဆကြ ီဵက ဥက္ကာမဖင စဆ  

 



 
 

လ်ဆဵေကငငဆဵ၊ ပမင နဆမငဴစိုကဆပျိုဵေရဵလုပဆငနဆဵ ဦဵေဆငငဆေတနဆကြ ငဵေရဵမှူဵက မတွငဆဵ 

ေရဵမှူဵမဖင စဆလ်ဆဵေကငငဆဵ၊ သကဆဆုိငဆရငမစိုဵရာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵမျငဵမှ ကိုယဆစငဵ 

လှယဆမျငဵ၊ ကျွမဆဵကျငဆသူပ်ငရှငဆမျငဵနှငဆဴ မခင ငဵသငဆေဴလျငဆသူမျငဵက မဖွဲ့ ဝငဆမျငဵ 

မဖင စဆလ်ဆဵေကငငဆဵ ပါဝငဆေသင မမျို ဵသငဵမျိုဵေစဴေကငဆမတီကို ဖွဲ့စ်ဆဵရမ်ဆ။ 

(ခ) ပုဒဆမခွဲ(က)မရ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီဖွဲ့စ်ဆဵရငတွငဆ ဒုတိယဥက္ကာ နှငဆဴ 

တွဖဲကဆမတွငဆဵေရဵမှူဵတို့ကို သတဆမှတဆတငဝနဆေပဵမပဆနိငုဆသ်ဆ။ 

(ဂ) ပုဒဆမခွဲ(က)မရ ဖွဲ့စ်ဆဵထငဵေသင မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီကို မခါမငဵ 

ေလျငဆစွင ပပင ငဆဆငဆဖွဲ့ စ်ဆဵနိုငဆသ်ဆ။ 

မခနဆဵ(၄) 

မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီ၏ လုပဆငနဆဵတငဝနဆမျငဵ  

၅။ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီ၏ လုပဆငနဆဵတငဝနဆမျငဵမှင ေမငကဆပါမတိငုဆဵဖင စဆသ်ဆ- 

(က) မျို ဵသနဆ့မျို ဵေစဴကို မသုဳဵပင ု၍ သီဵနှဳစိုကဆပျိုဵထုတဆလုပဆခင ငဆဵဖင ငဆဴ စိုကဆပျိုဵေရဵကဏ္ဍ 

ဖွဳ့ဖြ ိုဵတိုဵ တကဆေစေရဵမတွကဆ မျို ဵေစဴဆိငုဆရငမူဝါဒကို ချမှတဆခင ငဆဵ၊ 

(ခ) စီဵပွငဵေရဵမလို့ငှင ပဖင နဆ့ဖင ူဵပခင ငဆဵဟု မှတဆယူနိငုဆရနဆ သတဆမှတဆကငလမတွငဆဵ ပဖင နဆ့ဖင ူဵ 

သ်ဆဴ မျို ဵေစဴမေလဵချိနဆနှငဆဴ ပမငဏကို သတဆမှတဆခင ငဆဵ၊ 

(ဂ) မစိုဵ ရာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵနှငဆဴ ပုဂ္ဂလိကမျငဵ၏ မျို ဵေစဴသုေတသနလုပဆငနဆဵမျငဵ ဖွဳ့ဖြ ိုဵ 

တိုဵ တကဆေစရနဆ ေဆငငဆရွကဆခင ငဆဵ၊ 

(ဃ) နိုငဆငဳမချငဆဵချငဆဵ သေဘငတူ်ီချကဆမရ သုေတသနပင ုလုပဆနိုငဆရနဆ လိုမပဆေသင 

မျို ဵေစဴမျငဵကို ေပဵပို့ခင ငဆဵနှငဆဴ လကဆခဳခင ငဆဵ၊ 

(င) သငဆေဴလျငဆေသင ကျွမဆဵကျငဆသူမျငဵပါဝငဆသ်ဆဴ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵ စစဆေဆဵေရဵ 

မဖွဲ့ မျငဵကို လိုမပဆသလိုဖွဲ့စ်ဆဵရနဆ ဝနဆကြ ီဵာငနလကဆေမငကဆရှိ သကဆဆုိငဆရငာငန၊ 

လုပဆငနဆဵ မျငဵမငဵ တငဝနဆေပဵမပဆခင ငဆဵ၊ 

 



 
 

(စ) မျို ဵေစဴလုပဆငနဆဵနှငဆစဴပဆလျဥဆဵ၍ မစိုဵ ရာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵမျငဵ၊ မပင ်ဆပင ်ဆဆိုငဆရင 

မဖွဲ့မစ်ဆဵမျငဵ၊ ပပင ်ဆတငွဆဵပင ်ဆပမှမဖွဲ့မစ်ဆဵမျငဵ၊ ပုဂ္ဂလိကမျငဵနှငဆဴ ပူဵေပါငဆဵ 

ေဆငငဆရွကဆခင ငဆဵ၊ 

(ဆ) မျို ဵေစဴထုပဆဆပိုဵထငဵေသင သို့မဟုတဆ ထ်ဆဴသွငဆဵထငဵေသင ပစ္စ်ဆဵေပါ်တွငဆ ေဖငဆပင ရ 

မ်ဆမဴချကဆမျငဵကို မခါမငဵေလျငဆစွင သတဆမှတဆခင ငဆဵ၊ 

(ဇ) ဝနဆကြ ီဵာငနက မခါမငဵေလျငဆစွင ေပဵမပဆသ်ဆဴလုပဆငနဆဵတငဝနဆမျငဵကို ေဆငငဆ 

ရွကဆခင ငဆဵ။ 

၆။ မမျို ဵသငဵမျိုဵေစဴေကငဆမတီသ်ဆ- 

(က) ပမင နဆမငဴစိုကဆပျို ဵေရဵလုပဆငနဆဵ၊ ဦဵေဆငငဆေတနဆကြ ငဵေရဵမှူဵက ဥက္ကာမဖင စဆလ်ဆဵ 

ေကငငဆဵ၊ စိုကဆပျိုဵေရဵသုေတသနဦဵစီဵာငန ဒုတိယေတနဆကြ ငဵေရဵမှူဵချုပဆက မတွငဆဵ 

ေရဵမှူဵမဖင စဆလ်ဆဵေကငငဆဵ၊ သကဆဆုိငဆရင မစိုဵ ရာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵမျငဵနှငဆဴ ပုဂ္ဂလိ 

ကလုပဆငနဆဵမျငဵမှ ကျွမဆဵကျငဆသူပ်ငရှငဆမျငဵက မဖွဲ့ ဝငဆမျငဵမဖင စဆလ်ဆဵေကငငဆဵ 

ပါဝငဆေသင မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီကို ဝနဆကြ ီဵာငန၏ သေဘငတူ်ီ 

ချကဆဖင ငဆဴဖွဲ့ စ်ဆဵပြ ီဵ လုပဆငနဆဵ တငဝနဆမျငဵကို သတဆမှတဆေပဵရမ်ဆ။ 

(ခ) ပုဒဆမခွဲ(က)မရ ဖွဲ့စ်ဆဵထငဵေသင မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီကို မခါ 

မငဵေလျငဆစွင ပပင ငဆဆငဆဖွဲ့ စ်ဆဵနိုငဆသ်ဆ။ 

၇။ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသ်ဆ မိမိ၏လုပဆငနဆဵတငဝနဆမျငဵကို ထိေရငကဆစွင ေဆငငဆရွကဆ 

နိုငဆေရဵမတွကဆ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတကီို  မေထငကဆမကူပင ုနိုငဆရနဆ လိုမပဆေသင 

ေကငဆမတီခွမဲျငဵကို ဖွဲ့စ်ဆဵပြ ီဵ လုပဆငနဆဵ တငဝနဆမျငဵကို သတဆမှတဆေပဵနိုငဆသ်ဆ။ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

မခနဆဵ(၅) 

မပငဆမျို ဵသစဆ 

၈။ မပငဆမျိုဵသစဆကို စီဵပွငဵေရဵမလို့ငှင ထုတဆလုပဆခင ငဆဵ သို့မဟုတဆ ပပင ်ဆတငွဆဵသို့ တငဆသွငဆဵခင ငဆဵ 

ပပင ုလုပဆလိုသူသ်ဆ မိမိထုတဆလုပဆလိသု်ဆဴ သိုမဟုတဆ ပပင ်ဆတွငဆဵသို့  တငဆသွငဆဵလိုသ်ဆဴ မပငဆမျိုဵသစဆ 

မတွကဆ မသိမမှတဆပင ုလကဆမှတဆရရှိရနဆ မပငဆမျိုဵသစဆ၏ မျို ဵေစဴနမူနငနှငဆဴတကွ မချကဆမလကဆ 

မပင ်ဆဴမစုကဳို သတဆမှတဆချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ မမျို ဵသငဵမျိုဵေစဴေကငဆမတီသို့ တငဆပင ၍ ေလှေငကဆထငဵ 

ရမ်ဆ။ 

၉။ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသ်ဆ ပုဒဆမ ၈ မရ ေလှေငကဆထငဵချကဆနှငဆစဴပဆလျဥဆဵ၍ လိုမပဆ 

သ်ဆမျငဵကို စိစစဆတငဆပင ရနဆ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီသို့ တငဝနဆေပဵမပဆရမ်ဆ -  

၁၀။ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီသ်ဆ -  

(က) ပုဒဆမ ၉ မရ ေလှေငကဆထငဵချကဆကို သတဆမှတဆချကဆမျငဵနှငဆမဴ်ီ စစဆေဆဵပြ ီဵ 

ေမငကဆပါမချကဆမျငဵေပါ်တွငဆ မေခင ခဳ၍ မပငဆမျိုဵသစဆမဖင စဆ ထုတဆလုပဆရနဆ 

သို့မဟုတဆ ပပင ်ဆတငွဆဵသို့ တငဆသွငဆဵရနဆ သငဆဴ မသငဆဴ စိစစဆရမ်ဆ။ 

 (၁) ပမင နဆမငနိုငဆငဳမတွငဆဵ စိကုဆပျိုဵပါက ေကငငဆဵမွနဆစွငဖင စဆထွနဆဵနိုငဆခင ငဆဵ ရှိ မရှိ၊  

(၂) မပငဆမျိုဵသစဆသ်ဆ လကဆရိှမပငဆမျိုဵထကဆ သငလွနဆေကငငဆဵမွနဆခင ငဆဵ ရှိ မရိှ 

နှငဆဴ ထူဵခင ငဵသ်ဆဴမရ်ဆမေသွဵ ရှိ မရှိ၊ 

(၃) မပငဆမျိုဵသစဆသ်ဆ သဘငဝပတဆဝနဆဵကျငဆနှငဆဴ ဇီဝမျိုဵစုဳ မျို ဵကွဲမျငဵကို ထ ိ

ခိုကဆနိုငဆခင ငဆဵ ရှိ မရှ။ိ 

(ခ) မပငဆမျိုဵသစဆနှငဆစဴပဆလျဥဆဵ၍ ပုဒဆမခွဲ(က)မရ စိစစဆေတွ့ ရှခိျကဆကို သေဘငထငဵ 

မှတဆချကဆနှငဆဴမတူ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသို့ တငဆပင ရမ်ဆ။ 

၁၁။ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသ်ဆ - 

 (က) မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီက ေထငကဆခဳတငဆပင ေသင မပငဆမျိုဵသစဆ၏ 



 
 

မျို ဵေစဴနမူနငနှငဆဴ မချကဆမလကဆမျငဵကို စိစစဆပြ ီဵ ထုတဆလုပဆရနဆ သို့မဟုတဆ ပပင ်ဆတွငဆဵ 

သို့တငဆသွငဆဵရနဆေလှေငကဆထငဵေသင မပငဆမျိုဵသစဆကို မသိမမှတဆပင ုေကြ ငငဆဵ 

သို့မဟုတဆ မသိမမှတဆပင ုရနဆ ပငင ငဆဵပယဆေကြ ငငဆဵ ဆုဳဵဖင တဆရမ်ဆ။ 

(ခ) ပုဒဆမခွဲ(က)မရ မသိမမှတဆပင ုေကြ ငငဆဵ ဆုဳဵဖင တဆပါက သကဆဆိုငဆရင ေလှေငကဆထငဵ 

သူမငဵ မသိမမှတဆပင ုလကဆမှတဆ ထုတဆေပဵရမ်ဆ။ 

မခနဆဵ(၆) 

မျိုဵေစဴမရ ဆ်မေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵ 

၁၂။ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵ  ဖွငဆဴလှစဆလိသုူသ်ဆ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆရရှိရနဆ သတဆ 

မှတဆချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသို့ ေလှေငကဆထငဵရမ်ဆ။ 

၁၃။ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသ်ဆ- 

(က) ပုဒဆမ ၁၂ မရ ေလှေငကဆထငဵချကဆကို စိစစဆပြ ီဵ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵ 

ဖွငဆဴလှစဆနိုငဆေရဵမတွကဆ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆ ထုတဆေပဵရနဆ ခွငဆဴပင ုခင ငဆဵ သို့မဟုတဆ 

ပငင ငဆဵပယဆခင ငဆဵ ပပင ုနိုငဆသ်ဆ။ 

(ခ) ပုဒဆမခွဲ(က)မရ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆ ထုတဆေပဵရနဆ ခွငဆဴပင ုပါက သတဆမှတဆထငဵသ ဆ်ဴ 

မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆခေပဵသွငဆဵေစပြ ီဵ စ်ဆဵကမဆဵချကဆမျငဵပါရှသိ်ဆဴ မှတဆပုဳတငဆ 

လကဆမှတဆကို သကဆဆုိငဆရငေလှေငကဆထငဵသူမငဵ ထုတဆေပဵရမ်ဆ။ 

(ဂ) ပုဒဆမခွဲ(ခ)မရ ထုတဆေပဵသ်ဆဴ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆ၏ သကဆတမဆဵသ်ဆ ထုတဆေပဵ 

သ်ဆေဴန့မှစ၍ သုဳဵနှစဆ ပဖင စဆသ်ဆ။ 

၁၄။ (က) မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆရရှိသူသ်ဆ မတှဆပုဳတငဆလကဆမှတဆ သကဆတမဆဵကုနဆဆုဳဵ သ်ဆမဴခါ  

 မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵ ကို ဆကဆလကဆဖွငဆဴလှစဆလိုပါက မှတဆပုဳတငဆလကဆ 

မှတဆ သကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆဴေပဵရနဆ ယငဆဵလကဆမှတဆသကဆတမဆဵ မကုနဆဆုဳဵမီ မန်ဆဵဆုဳဵ 

ရကဆေပါငဆဵ ၆၀ ပကြ ိုတငဆ၍ သတဆမှတဆချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴ 

ေကငဆမတီသို့ ေလှေငကဆထငဵရမ်ဆ။ 

 



 
 

(ခ) မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသ်ဆ   ပုဒဆမခွဲ(က)မရ    ေလှေငကဆထငဵချကဆကို စိစစဆပြ ီဵ  

 မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆ သကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆေဴပဵရနဆ ခွငဆဴပင ုခင ငဆဵ သို့မဟုတဆ ပငင ငဆဵပယဆခင ငဆဵ 

ပပင ုနိုငဆသ်ဆ။ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆ သကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆေဴပဵရနဆ ခွငဆဴပင ုပါက သတဆမှတဆ 

ထငဵသ်ဆဴသကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆခဴေပဵသွငဆဵေစပြ ီဵ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆ သကဆတမဆဵ 

တိုဵ မင ှငဆေဴပဵရမ်ဆ။ 

၁၅။ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသ်ဆ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆပါ စ်ဆဵကမဆဵချကဆတစဆရပဆရပဆကို 

ေဖငကဆဖျကဆေသင မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆရရှသိူ၏ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆကို ကငလမကနဆ့မသတဆ 

ပဖင ငဆဴ ဆိုငဆဵငဳဴခင ငဆဵ သို့မဟုတဆ ပယဆဖျကဆခင ငဆဵ ပပင ုနိုငဆသ်ဆ။ 

မခနဆဵ(၇) 

မျိုဵေစဴလုပဆငနဆဵ 

၁၆။ မျို ဵေစဴလုပဆငနဆဵလုပဆကိငုဆလိုသူသ်ဆ- 

(က) လိုငဆစငဆရရှိရနဆ သတဆမှတဆချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတသီို့ 

ေလှေငကဆထငဵရမ်ဆ။ 

(ခ) ပုဒဆမခွဲ(က)မရ ေလှေငကဆထငဵရငတွငဆ မျို ဵေစဴမမျို ဵမစငဵတစဆမျိုဵချငဆဵမတကွဆ 

လိုငဆစငဆသီဵခင ငဵေလှေငကဆထငဵရမ်ဆ။ 

၁၇။ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီသ်ဆ- 

(က) ပုဒဆမ ၁၆ မရ ေလှေငကဆထငဵချကဆနှငဆဴစပဆလျဥဆဵ၍ မျို ဵေစဴစဳချိနဆစဳေတနဆဵနှငဆဴ ်ီေွတဆ 

ပခင ငဆဵ ရှိ မရှိ သကဆဆိုငဆရင မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵေရဵမဖွဲ့မငဵ တငဝနဆေပဵ၍ 

စစဆေဆဵတငဆပင ေစရမ်ဆ။ 

(ခ) ပုဒဆမခွဲ(က)မရ သကဆဆိုငဆရင မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵ စစဆေဆဵေရဵမဖွဲ့၏ စစဆေဆဵ 

တငဆပင ချကဆကို စိစစဆပြ ီဵ လိုငဆစငဆထုတဆေပဵရနဆ ခွငဆဴ ပင ုခင ငဆဵ သို့မဟုတဆ ပငင ငဆဵပယဆခင ငဆဵ 

ပပင ုနိုငဆသ်ဆ။ 

 



 
 

(ဂ) လိုငဆစငဆထုတဆေပဵရနဆ ခွငဴဆပင ုပါက သတဆမှတဆထငဵေသင လုိငဆစငဆခေပဵသွငဆဵေစပြ ီဵ 

စ်ဆဵကမဆဵချကဆမျငဵပါရှိသ်ဆလဴိုငဆစငဆကို သကဆဆုိငဆရငေလှေငကဆထငဵသူမငဵ ထုတဆ 

ေပဵရမ်ဆ။ 

(ဃ) ပုဒဆမခွဲ(ဂ)မရ လိုငဆစငဆထုတဆေပဵရငတွငဆ မျို ဵေစဴမမျို ဵမစငဵနှငဆဴ မရ်ဆမေသွဵေပါ် 

မူတ်ဆ၍ လိုငဆစငဆသကဆတမဆဵကို  ၁၀ နှစဆထကဆ မပိုေသငကငလ သတဆမှတဆနိုငဆသ်ဆ။ 

၁၈။ လိုငဆစငဆရရှိသူသ်ဆ - 

(က) ဤဥပေဒနှငဆဴ ဤဥပေဒမရထုတဆပင နဆေသင န်ဆဵဥပေဒမျငဵ၊ လုပဆထုဳဵ လုပဆန်ဆဵမျငဵ၊ 

မမိနဆ့ေကြ ငဆငင ငစင၊ မမိနဆ့နှငဆဴေတနဆကြ ငဵချကဆမျငဵကို လိုကဆနငရမ်ဆ။ 

(ခ) လိုငဆစငဆပါ စ်ဆဵကမဆဵချကဆမျငဵကို လိုကဆနငရမ်ဆ။ 

(ဂ) မျို ဵေစဴကို မျို ဵေစဴစိုကဆခငဆဵတွငဆေသငဆလ်ဆဵေကငငဆဵ၊ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵ 

ခနဆဵ တွငဆေသငဆလ်ဆဵေကငငဆဵ သတဆမှတဆချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵ 

စစဆေဆဵေရဵမဖွဲ့၏ စစဆေဆဵမှုကို ခဳယူရမ်ဆ။ 

(ဃ) မျို ဵေစဴထုတဆပိုဵ ထငဵေသင သို့မဟုတဆ ထ်ဆသဴွငဆဵထငဵေသင ပစ္စ်ဆဵေပါ်တွငဆ ေမငကဆ 

ပါမချကဆမျငဵကို မနှဆကနဆစွငေဖငဆပင ရမ်ဆ- 

 (၁) ကုနဆမမှတဆတဳဆိပဆ၊ 

 (၂) မျို ဵေစဴမမ်ဆ၊ 

 (၃) မျို ဵေစဴမေလဵချနိဆ သို့မဟုတဆ ပမငဏ၊ 

 (၄) မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵ၊ 

 (၅) သုဳဵစွဲရနဆမေတနဆဵစင၊ 

 (၆) သကဆတမဆဵကုနဆဆုဳဵမ်ဆဴရကဆစွဲ၊ 

 (၇) လိုငဆစငဆမမှတဆနှငဆဴရကဆစွဲ၊ 

(၈) မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵနှငဆဴစပဆလျဥဆဵ၍ မငမခဳေကြ ငငဆဵေဖငဆပင ချကဆ၊ 



 
 

(၉) မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီက မခါမငဵေလျငဆစွငသတဆမှတဆသ်ဆဴ မခင ငဵ 

မချကဆမလကဆမျငဵ။ 

၁၉။ လိုငဆစငဆရရှိသူသ်ဆ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵ စစဆေဆဵမှုခဳယူပြ ီဵေသင မျို ဵေစဴကိုသင ပဖင နဆ့ဖင ူဵ 

ေရငငဆဵချရမ်ဆ။ 

၂၀။ လိုငဆစငဆရရှိသူသ်ဆ လိုငဆစငဆသကဆတမဆဵ ကုနဆဆုဳဵ သ်ဆမဴခါ မျို ဵေစဴလုပဆငနဆဵကို ဆကဆလကဆ 

လုပဆကိုငဆလိုပါက လိုငဆစငဆသကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆေဴပဵရနဆ လိုငဆစငဆသကဆတမဆဵမကုနဆဆုဳဵမီ မန်ဆဵဆုဳဵ  

ရကဆေပါငဆဵ ၆၀ ပကြ ိုတငဆ၍ သတဆမှတဆချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီသို့  

ေလှေငကဆထငဵရမ်ဆ။ 

၂၁။ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီသ်ဆ - 

(က) ပုဒဆမ ၂၀ မရ ေလှေငကဆထငဵချကဆကို သတဆမှတဆချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ စိစစဆပြ ီဵ လိုငဆစငဆ 

သကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆေဴပဵရနဆ ခွငဆဴပင ုခင ငဆဵ သို့မဟုတဆ ပငင ငဆဵပယဆခင ငဆဵ ပပင ုနိုငဆသ်ဆ။ 

(ခ) ပုဒဆမခွဲ(က)မရ လိုငဆစငဆသကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆေဴပဵရနဆ ခွငဆဴပင ုပါက သတဆမှတဆထငဵသ ဆ်ဴ 

သကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆခဴ ေပဵသွငဆဵေစပြ ီဵ လိုငဆစငဆသကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆေဴပဵရမ်ဆ။ 

မခနဆဵ(၈) 

စီမဳခနဆ့ခဲွေရဵန ဆ်ဵလမဆဵမရ မေရဵယူခင ငဆဵ 

၂၂။ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီသ်ဆ ပုဒဆမ ၁၈ ပါ မချကဆတစဆရပဆရပဆကို လိုကဆနင 

ေဆငငဆရွကဆရနဆ ပျကဆကွကဆေသင လိုငဆစငဆရရှသိူမငဵ ေမငကဆပါစမီဳခနဆ့ခွဲေရဵဆိငုဆရင မမိနဆ့တစဆရပဆ 

ရပဆကိုဖင စဆေစ၊ တစဆရပဆထကဆပို၍ဖင စဆေစ ချမှတဆနိုငဆသ်ဆ -  

 (က) ခွငဆဴပင ုထငဵေသင မျို ဵေစဴလုပဆငနဆဵကို ယငယီရပဆဆိုငဆဵခင ငဆဵ၊ 

(ခ) ဒဏဆေကြ ဵေငွေပဵေဆငငဆေစ၍ လိုမပဆချကဆမျငဵကို ပပင ုပင ငဆေစပြ ီဵ သကဆဆုိငဆရငမျို ဵေစဴ 

လုပဆငနဆဵ ကို ဆကဆလကဆလုပဆကိုငဆခငွဆဴ ပင ုခင ငဆဵ၊ 

(ဂ) လိုငဆစငဆကို ကငလမကနဆ့မသတဆဖင ငဆဴ ဆိုငဆဵငဳဴခင ငဆဵ၊ 

(ဃ) လိုငဆစငဆကို ပယဆဖျကဆခင ငဆဵ။ 

 



 
 

မခနဆဵ(၉) 

မယူခဳခင ငဆဵ 

၂၃။ (က) မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီက ပုဒဆမ ၂၂ မရ ချမှတဆသ်ဆဴမမိနဆ့ သို့မ 

ဟုတဆ ဆုဳဵဖင တဆချကဆကို မေကျနပဆသူသ်ဆ ယငဆဵမမိနဆ့ သို့မဟုတဆ ဆုဳဵဖင တဆချကဆကို 

လကဆခဳရရှိသ်ဆေဴန့မှ ရကဆေပါငဆဵ ၃၀ မတွငဆဵ သတဆမှတဆချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ 

မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီထဳ မယူခဳနိုငဆသ်ဆ။ 

 (ခ) မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသ်ဆ ပုဒဆမခွဲ(က)မရ မယူခဳခင ငဆဵနှငဆဴစပဆလျဥဆဵ၍ 

မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီက ချမှတဆသ်ဆဴမမိနဆ့ သို့မဟုတဆ ဆုဳဵဖင တဆချကဆ 

ကို မတ်ဆပင ုခင ငဆဵ၊ ပယဆဖျကဆခင ငဆဵ သို့မဟုတဆ ပပင ငဆဆငဆခင ငဆဵ ပပင ုနိုငဆသ်ဆ။ 

 (ဂ) ပုဒဆမခွဲ(ခ)မရ ချမှတဆေသင မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီ၏ ဆုဳဵဖင တဆချကဆသ ဆ် 

မပြ ီဵမပင တဆ ပဖင စဆေစရမ်ဆ။ 

မခနဆဵ(၁၀) 

တငဵမင စဆချကဆမျငဵ 

၂၄။ မ်ဆသူမှေ မသိမမှတဆပင ုလကဆမှတဆ ထုတဆေပဵထငဵခင ငဆဵ မရှိေသင မပငဆမျိုဵသစဆကို စီဵပွငဵ 

ေရဵမလို့ငှင ထုတဆလုပဆခင ငဆဵမပင ုရ။ 

၂၅။ မ်ဆသူမှေ လိုငဆစငဆမရှိဘဲ မျို ဵေစဴလုပဆငနဆဵကို လုပဆကိုငဆခင ငဆဵ မပင ုရ။ 

၂၆။ လိုငဆစငဆရရှိသူ မ်ဆသူမှေ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵ မငမခဳချကဆနှငဆဴ ကိုကဆ်ီခင ငဆဵမရှိေသင 

မျို ဵေစဴကိုေသငဆလ်ဆဵေကငငဆဵ၊ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵမှု ခဳယူခင ငဆဵမပင ုရေသဵေသင မျို ဵေစဴ 

ကိုေသငဆလ်ဆဵေကငငဆဵ ပဖင နဆ့ဖင ူဵခင ငဆဵမပင ုရ။ 

၂၇။ မ်ဆသူမှေ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆမရှိဘဲ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵကို ဖွငဆဴလှစဆခင ငဆဵ 

မပင ုရ။ 

 

 

 



 
 

မခနဆဵ(၁၁) 

ပပင စဆမှုနှငဆဴပင စဆဒဏဆမျငဵ 

၂၈။ မ်ဆသူမဆို ပုဒဆမ ၂၄၊ ၂၅ သို့မဟုတဆ၂၆ ပါ တငဵမင စဆချကဆတစဆရပဆရပဆကို ေဖငကဆဖျကဆကျူဵ 

လွနဆေကြ ငငဆဵ ပပင စဆမှုထငဆရှငဵစီရငဆခင ငဆဵခဳရလှေငဆ ထိုသူကို ေခင ငကဆလထကဆမပိုေသင ေထငငဆဒဏဆဖင စဆ 

ေစ၊ ကျပဆနှစဆသိနဆဵထကဆမပိုေသင ေငွဒဏဆဖင စဆေစ၊ ဒဏဆနှစဆရပဆလုဳဵ ဖင စဆေစ ချမှတဆရမ်ဆ။ ထို့ပင ငဆ ပပင စဆမှု 

နှငဆဴသကဆဆိငုဆေသင သကဆေသခဳပစ္စ်ဆဵမျငဵကိုလ်ဆဵ ပပင ်ဆသူ့ဘဏ္ဍငမဖင စဆ သိမဆဵဆ်ဆဵရမ်ဆ။ 

၂၉။ မ်ဆသူမဆို ပုဒဆမ ၂၇ ပါ တငဵမင စဆချကဆကို ေဖငကဆဖျကဆကျူဵလွနဆေကြ ငငဆဵ ပပင စဆမှုထငဆရှငဵ 

စီရငဆခင ငဆဵခဳရလှေငဆ ထိုသူကို ေခင ငကဆလထကဆမပိေုသင ေထငငဆဒဏဆဖင စဆေစ၊ ကျပဆတစဆသိနဆဵထကဆမပို 

ေသင ေငွဒဏဆဖင စဆေစ၊ ဒဏဆနှစဆရပဆလုဳဵ ဖင စဆေစ ချမှတဆရမ်ဆ။ ထို့ပပင ငဆ ပပင စဆမှုနှငဆဴသကဆဆိငုဆေသင 

သကဆေသခဳပစ္စ်ဆဵမျငဵကိုလ်ဆဵ ပပင ်ဆသူ့ဘဏ္ဍငမဖင စဆ သိမဆဵဆ်ဆဵရမ်ဆ။ 

၃၀။ သကဆဆုိငဆရငတရငဵရုဳဵ သ်ဆ ပပင ်ဆသူ့ဘဏ္ဍငမဖင စဆ သိမဆဵဆ်ဆဵေသင မျို ဵေစဴနှငဆဴ ထုပဆပိုဵ 

ပစ္စ်ဆဵမျငဵကိုလ်ဆဵေကငငဆဵ၊ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵ သုဳဵ ပစ္စ်ဆဵမျငဵကိုလ်ဆဵေကငငဆဵ 

စီမဳခနဆ့ခွဲရနဆ ပမင နဆမငဴစိကုဆပျိုဵေရဵလုပဆငနဆဵသို့  လတဲေပင ငငဆဵေပဵမပဆရမ်ဆ။. 

မခနဆဵ(၁၂) 

မေထွေထွ 

၃၁။ ေမငကဆပါမချကဆမျငဵသ်ဆ ဤဥပေဒပါ ပပင ာငနဆဵချကဆမျငဵနှငဆဴ သကဆဆိုငဆခင ငဆဵမရှိေစရ- 

(က) ေတငငဆသူလယဆသမငဵတစဆဦဵဦဵက မိမိထုတဆလုပဆသ်ဆဴ မျို ဵေစဴကို မခင ငဵေတငငဆသူ 

လယဆသမငဵမငဵ ပဖင နဆ့ဖင ူဵေရငငဆဵချခင ငဆဵ၊ 

(ခ) မျို ဵပွငဵခင ငဆဵမဟုတဆဘဲ မသီဵ၊ မပွငဆဴ၊ မပငဆနှငဆဴ မပငဆ၏မစိတဆမပိငုဆဵတို့ကို ပဖင နဆ့ဖင ူဵ 

ေရငငဆဵချခင ငဆဵ။ 

၃၂။ ဝနဆကြ ီဵာငနလကဆေမငကဆရှာိငန၊ လုပဆငနဆဵ မျငဵနှငဆဴပူဵေပါငဆဵ၍ မျို ဵေစဴထုတဆလုပဆဖင နဆ့ဖင ူဵေသင 

ေတငငဆသူလယဆသမငဵနှငဆဴ မျို ဵေစဴသုေတသန ပပင ုလုပဆသူတို့သ်ဆ ဤဥပေဒမရ လိုငဆစငဆရယူခင ငဆဵမှ 

ကငဆဵလွတဆခွငဆဴရှိသ်ဆ။ 



 
 

၃၃။ မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီသ်ဆ ဝနဆကြ ီဵာငန၏ သေဘငတူ်ီချကဆဖင ငဆဴ မှတဆပုဳတငဆ 

လကဆမှတဆခ၊ မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆ သကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆခဴ၊ လိုငဆစငဆခ၊ လိုငဆစငဆသကဆတမဆဵတိုဵ မင ှငဆခဴနှငဆဴ 

မခင ငဵမခေကြ ဵေငွတို့ကို သတဆမှတဆရမ်ဆ။ 

၃၄။ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီသ်ဆ မျို ဵေစဴလုပဆငနဆဵ လုပဆကိုငဆရနဆ ဤဥပေဒမရ 

လိုငဆစငဆေလှေငကဆထငဵခင ငဆဵမတွကဆ သတဆမတှဆထငဵေသင မခေကြ ဵေငွမျငဵေပဵေဆငငဆခင ငဆဵမှ 

မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီ၏ သေဘငတူ်ီချကဆဖင ငဆဴ မစိုဵ ရာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵတစဆခခုုမငဵ ကငဆဵ 

လွတဆခွငဆဴပင ုနိုငဆသ်ဆ။ 

၃၅။ ဤဥပေဒမငဏငတ်ဆသ်ဆဴေန့တွငဆ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵခနဆဵ ဖွငဆဴလှစဆေနသူ 

သ်ဆ ယငဆဵစစဆေဆဵခနဆဵဆကဆလကဆဖွငဆဴလှစဆလိပုါက မှတဆပုဳတငဆလကဆမှတဆကိုလ်ဆဵေကငငဆဵ၊ မျို ဵေစဴ 

လုပဆငနဆဵ တစဆခုခုကို လုပဆကိုငဆေနသူသ်ဆ ယငဆဵလုပဆငနဆဵဆကဆလကဆလုပဆကိုငဆလိပုါက လိုငဆစငဆကို 

လ်ဆဵေကငငဆဵ ဤဥပေဒမငဏငတ်ဆသ်ဆေဴန့မှ ရကဆေပါငဆဵ ၉၀ မတွငဆဵ ဤဥပေဒပါသကဆဆိုငဆ 

ရင ပပင ာငနဆဵချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ ေလှေငကဆထငဵရမ်ဆ။ 

၃၆။ ဤဥပေဒမရ စွဲဆုိေသငပင စဆမှုတွငဆ မျို ဵေစဴနှငဆဴစပဆလျဲဆဵ၍ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိငုဆရင 

ေကငဆမတီ၏ မျို ဵေစဴမရ်ဆမေသွဵစစဆေဆဵေတွ့ရှခိျကဆ မစီရငဆခဳစငသ်ဆ ယငဆဵပင စဆမှုမတွကဆ 

မပြ ီဵသတဆ သကဆေသခဳချကဆ ပဖင စဆေစရမ်ဆ။ 

၃၇။ မသိမမှတဆပင ုလကဆမှတဆ ထုတဆေပဵခင ငဆဵခဳရေသင မပငဆမျိုဵသစဆကို ပပင ်ဆတွငဆဵသို့  တငဆသွငဆဵ 

လိုသူသ်ဆ ပါမစဆ သို့မဟုတဆ လိုငဆစငဆရရှိရနဆ ပါမစဆ သို့မဟုတဆ လိုငဆစငဆထုတဆေပဵပိုငဆခွငဆဴရှေိသင 

မစိုဵ ရာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵသို့ ေလှေငကဆထငဵရငတွငဆ မသိမမှတဆပင ုလကဆမှတဆကို ေလှေငကဆလတငနှငဆဴ 

မတူ ပူဵတွဲ၍တငဆပင ရမ်ဆ။ ယငဆဵာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵသ်ဆ မသိမမှတဆပင ုလကဆမှတဆ တငဆပင နိုငဆသူ 

ကိုသင ပါမစဆ သို့မဟုတဆ လိုငဆစငဆထုတဆေပဵနိုငဆသ်ဆ။ 

၃၈။ မျို ဵေစဴကို ပပင ်ဆတွငဆဵသို့  တငဆသွငဆဵခင ငဆဵ သို့မဟုတဆ ပပင ်ဆပသို့  တငဆပို့ခင ငဆဵပင ုလုပဆလိုသူသ်ဆ- 

(က) ေထငကဆခဳချကဆရရှိရနဆ သတဆမှတဆချကဆမျငဵနှငဆဴမ်ီ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရင 

ေကငဆမတီသို့  ေလှေငကဆထငဵရမ်ဆ၊ 

 



 
 

(ခ) ပါမစဆ သို့မဟုတဆ လိုငဆစငဆရရှရိနဆ ပါမစဆ သို့မဟုတဆ လိုငဆစငဆထုတဆေပဵပိုငဆခွငဆဴရှိေသင 

မစိုဵ ရာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵသို့ ေလှေငကဆထငဵရငတွငဆ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရင 

ေကငဆမတီ၏ ေထငကဆခဳချကဆကို ေလှေငကဆလတငနှငဆမဴတူ ပူဵတွ၍ဲတငဆပင ရမ်ဆ။ 

ယငဆဵာငန၊ မဖွဲ့မစ်ဆဵသ်ဆ မဆိပုါ ေထငကဆခဳချကဆ တငဆပင နိငုဆသူကိုသင ပါမစဆ 

သို့မဟုတဆ လိုငဆစငဆထုတဆေပဵနိုငဆသ်ဆ။ 

၃၉။ (က) မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီ၏ ရုဳဵ လုပဆငနဆဵမျငဵကို ဝနဆကြ ီဵာငနက ေဆငငဆရွကဆရမ်ဆ။ 

(ခ) မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီ၏ ရုဳဵ လုပဆငနဆဵ မျငဵကို ပမင နဆမငဴစိကုဆပျို ဵေရဵလုပဆ 

ငနဆဵ က ေဆငငဆရွကဆရမ်ဆ။ 

(ဂ) ပုဒဆမ ၇ မရ ဖွဲ့စ်ဆဵေသင လုပဆငနဆဵ မဖွဲ့ ခွမဲျငဵ၏ ရုဳဵ လုပဆငနဆဵ မျငဵကို ဝနဆကြ ီဵာငန 

လကဆေမငကဆရှိ သကဆဆိုငဆရငာငန၊ လုပဆငနဆဵ က ေဆငငဆရွကဆရမ်ဆ။ 

၄၀။ ဤဥပေဒပါပင စဆမှုကို ရဲမေရဵယူပိငုဆခွငဆရဴှေိသင ပပင စဆမှုမဖင စဆ သတဆမှတဆသ်ဆ။ 

၄၁။ ဤဥပေဒမရ တရငဵစွဲဆိုေသင ပပင စဆမှုနှငဆသဴကဆဆိုငဆသ်ဆဴ သကဆေသခဳပစ္စ်ဆဵကို တရငဵရုဳဵ  

ေရှ့သို့တငဆပို့ရနဆ လွယဆကူခင ငဆဵမရှိပါက ယငဆဵသကဆေသခဳပစ္စ်ဆဵကို တရငဵရုဳဵ ေရှ့သို့တငဆပို့ ခင ငဆဵ 

မရှိဘဲ မ်ဆကဲသဴို့ ထိနဆဵသိမဆဵထငဵေကြ ငငဆဵကို မစီရငဆခဳစင သို့မဟုတဆ သကဆဆုိငဆရင မခင ငဵစငရွကဆ 

စငတမဆဵ မေထငကဆမထငဵမျငဵဖင ငဆဴ တငဆပင နိုငဆသ်ဆ။ ယငဆဵသို့  တငဆပင ခင ငဆဵကို တရငဵရုဳဵ ေရှ့သို့ 

သကဆေသခဳပစ္စ်ဆဵတငဆပင ဘိသကဲသဴို့ မှတဆယူကင သကဆဆုိငဆရင တရငဵရုဳဵ က ဥပေဒနှငဆမဴ်ီ စီမဳ 

ခနဆ့ခွဲခင ငဆဵ ပပင ုနိုငဆသ်ဆ။ 

၄၂။ မစိုဵ ရဝနဆထမဆဵ မဟုတဆေသင မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီ မဖွဲ့ ဝငဆမျငဵနှငဆဴ မျို ဵေစဴ 

ကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီ မဖွဲ့ ဝငဆမျငဵသ်ဆ ဝနဆကြ ီဵာငနက သတဆမှတဆထငဵေသင ချီဵ မင ှငဆဴေငွကို 

ခဳစငဵခွငဆဴ ရှသိ်ဆ။ 

၄၃။ ဤဥပေဒပါ ပပင ာငနဆဵချကဆမျငဵကို မေကငငဆမထ်ဆေဖငဆေဆငငဆရွကဆရငတွငဆ- 

(က) ဝနဆကြ ီဵာငနသ်ဆ လိုမပဆေသင န်ဆဵဥပေဒမျငဵကို မစိုဵ ရမဖွဲ့၏ သေဘငတူ်ီ 

ချကဆဖင ငဆဴလ်ဆဵေကငငဆဵ၊ လိုမပဆေသငလုပဆထုဳဵ လုပဆန်ဆဵမျငဵ၊ မမိနဆ့ေကြ ငဆငင ငစင၊ 

မမိနဆ့နှငဆဴ ေတနဆကြ ငဵချကဆမျငဵကိုလ်ဆဵေကငငဆဵ ထုတဆပင နဆနိုငဆသ်ဆ။ 



 
 

(ခ) မမျို ဵသငဵမျို ဵေစဴေကငဆမတီ နှငဆဴ မျို ဵေစဴကျွမဆဵကျငဆမှုဆိုငဆရငေကငဆမတီတို့သ်ဆ 

လိုမပဆေသင မမိနဆ့ေကြ ငဆငင ငစင၊ မမိနဆ့နငှဆဴ ေတနဆကြ ငဵချကဆမျငဵကို ထုတဆပင နဆနိုငဆ 

သ်ဆ။ 

 

 

  ( ပုဳ ) သနဆဵ ေရတ 

    ဗိုလဆချုပဆမှူဵကြ ီဵ 

   ဥက္ကာ 

         နိုငဆငဳေတငဆေမဵချမဆဵသငယငေရဵနှငဆဖဴွ့ဳ ဖြ ိုဵေရဵေကငငဆစီ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


