
 

မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြြျား အထူးထိြ်းမြားမြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒဒ 

(၂၀၁၅ ြုနှစ်၊ မပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒဒအြှတ် ၅၀ ။) 

၁၃၇၇ ြုနှစ် ၊ ဝါဒြါင်လဆန်း  ၁၁  ရက် 

(၂၀၁၅ ြုနှစ် ၊ သသဂုတ်လ  ၂၆  ရက်) 

နိဒါန်း 

မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြြျားနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်ဒသာဒောက်ျားတုိ၏့ ထိြ်းမြားမြင်း၊ 

ကွာရှင်းမြင်း၊ အဒြွဆက်ြံမြင်း၊ ပစ္စည်းြဲွဒဝမြင်း၊ သားသြီးထိန်းသိြ်းမြင်းစသည်တုိနှ့င့်စပ်လျဉ်းသည့် 

အြွင့်အဒရးြျားကို ြျှတစွာရရှိြံစားနိုင်ရန်နှင့် ထိဒရာက်သည့် ကာကွေ်ြှုဒပးနိုင်ရန် မပည်ဒထာင်စု 

လွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒဒကို မပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အြန်း (၁) 

အြည်၊ သက်ဆိုင်မြင်း နှင့် အဓိပ္ပာေ်ဒော်မပြျက် 

၁။ ဤဥပဒဒကုိ မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြြျား အထူးထိြ်းမြားမြင်းဆိုင်ရာဥပဒဒ ဟု ဒြါ်တွင် 

ဒစရြည်။ 

၂။ (က) ဤဥပဒဒသည်  မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြနှင့် ထိုြိန်းြ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်ဒသာ 

ဒောက်ျားတုိနှ့င့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။ 

( ြ ) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန ်းြနှင် ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်ဒသာ ဒောက်ျားတိ ု ၏့ 

ထိြ်းမြားဒရး၊ လင်ြေားကွာရှင်းဒရး၊ ပစ္စည်းြဲွဒဝဒရး၊ အဒြွဆက်ြံဒရး၊ သားသြီး 

ထိန်းသိြ်းဒရးတိုန့ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အမငင်းပွားြှုြျားကုိ ဤဥပဒဒနှင့်အညီ ဆုံးမေတ် 

ရြည်။ 

၃။ ဤဥပဒဒတွင်ပါရိှဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်ြျားသည် ဒော်မပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာေ်သက်ဒရာက် 

ဒစရြည် -  

(က) နိုင်ငံသား ဆုိသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံသားဥပဒဒတွင် နိုင်ငံသားအမေစ် ဒော်မပထားသည့် 

မြန်ြာနိုင်ငံသားကုိ ဆိုသည်။ 

( ြ )  မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြ ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံသား မေစ်သည့်အမပင် ဗုဒ္ဓဘာသာ 

ကုိးကွေ်ဒသာ ြိန်းြ သိုြ့ဟတု် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကုိးကွေ်ဒသာ ြိဘတိုြ့ှ ဒြွးေွားဒသာ 

ြိန်းြကုိ ဆိုသည်။ သိုရ့ာတွင် ထိုြိန်းြသည် ဗုဒ္ဓဘာသာြှ အမြားဘာသာ တစ်ြုြုသုိ ့

အထင်အရှားကူးဒမပာင်း၍ ထိုအမြားဘာသာကို တရားဝင်ကူးဒမပာင်းကုိးကွေ်လျက် 

ရိှလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာကုိးကွေ်ဒသာ ြိဘတုိြှ့ ဒြွးေွားသည်ဟူဒသာ အဒသကာင်းသက်သက်ဒသကာင့် 

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြမေစ်သည်ဟု ြြှတ်ေူရ။ 



2 
 

( ဂ ) ြှတ်ပု ံတင်အရာရှ ိ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားြှု ြှတ်ပု ံတင်အရာရှ ိကို 

ဆိုလိုသည်။ 

အြန်း (၂) 

ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားနိုင်သူြျား 

၄။ အသက် ၁၈ နှစ်မပည့်ပပီးမေစ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားတစ်ဦးနှင့် အသက် ၁၈ နှစ် 

မပည့်ပပီးမေစ်သည့် မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြတစ်ဦးတုိသ့ည် ဒအာက်ဒော်မပပါအြျက်ြျားနှင့် မပည့်စံုလျှင် 

ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားနိုင်သည်-  

(က) နှစ်ဦးစလုံးြှာ စိတ်ဒပါ့သွပ်မြင်းြရှိသူမေစ်ရြည်။  

( ြ  ) ဒသွးဒဆာင်မြင်း၊ မေားဒောင်းမြင်း၊ အနိုင်အထက်မပုမြင်း၊ ြဒလျာ်သသဇာသုံးမြင်း၊ 

လိြ်လည်လှည့်မေားမြင်း၊ အလဲွဒမပာဆုိမြင်းတုိအ့ရ ြဟုတ်ဘဲ ြိြိတုိ၏့ လွတ်လပ်ဒသာ 

ဆန္ဒအရ ထိြ်းမြားရန် သဒဘာတူညီမြင်းမေစ်ရြည်။ 

( ဂ  )  အသက် ၂၀ နှစ် ြမပည့်ဒသးသည့် ြိန်းြမေစ်လျှင် ြိဘ၏ သဒဘာတူညီြျက်ကုိဒသာ် 

လည်းဒကာင်း၊ ြိဘတိုဒ့သဆုံးပါြူ အြှန်အုပ်ထိန်းသူ သိုတ့ည်းြဟုတ် တရားဥပဒဒ 

အရ အုပ်ထိန်းသူရှလိျှင် ထိုအုပ်ထိန်းသူ၏ သဒဘာတညူီြျက်ကို ဒသာ်လည်းဒကာင်း 

ရရှိပပီးမေစ်ရြည်။ 

(ဃ) ြိန်းြသည် ြမပတစ်ဲဒသာ တရားဝင်လင်ဒောက်ျား ြရှိသူမေစ်ရြည်။ 

( င ) ဒောက်ျားသည် ြမပတ်စဲဒသာ တရားဝင်ြိန်းြ ြရှိသူမေစ်ရြည်။ 

အြန်း (၃) 

ဤဥပဒဒအရထိြ်းမြားမြင်း 

၅။ ပြို န့ေ်အဒထွဒထွအုပ်ြျုပ်ဒရးဦးစီးဌာန အုပ်ြျုပ်ဒရးြှူးသည် ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားြှု 

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ မေစ်သည်။ 

၆။ မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြတစ်ဦးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားတစ်ဦးတို  ့

ထိြ်းမြားရန် ရည်ရွေ်သည်အ့ြါ ၎င်းတိုတ့စ်ဦးဦး ဒနထိုင်လျက်ရှိသည့် ဒဒသရှိ ြှတ်ပုံတင်အရာရိှ 

သိုြ့ဟုတ် ၎င်းက တာဝန်ဒပးအပ်ထားသူထံ သတ်ြှတ်ထားသည့် ပုံစံမေင့် ၎င်းတိုတ့စ်ဦးဦးက 

ဒလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 

၇။ ဒလျှာက်လွှာနှင့်အတူ ပုဒ်ြ ၄ ပါအြျက်ြျား မပည့်စုံြှန်ကန်ဒသကာင်း ဒလျှာက်ထားသူတို၏့ 

ဝန်ြံြျက်ပါရှိသည့် ကျြ်းကျိန်လွှာ ပူးတွဲတင်သွင်းရြည်။ 

၈။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားသည် ဒလျှာက်လွှာတွင် ဒောမ်ပထားသည့် အြျက်ြျား 

ြှန်ကန်ဒသကာင်းကုိ  ြှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့် သက်ဒသနှစ်ဦးတို ့ဒရှ တ့ွင် လကြ်ှတ်ဒရးထိုးရြည်။ 
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၉။  ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် -  

(က) ဒလျှာက်လွှာြိတ္တ ူတစ်ဒစာင်ကို ြိြိရုံးရှိ အြျားမြင်သာသည့် ဒနရာနှင့် သက်ဆိုင်ရာ 

ရပ်ကွက်၊ ဒကျးရွာအုပ်ြျု ပ်ဒရးြှူးရံုးတုိ၌့ ကပ်ရြည့်အမပင် တရားြကျင့်ထံုးဥပဒဒအရ 

သြ္မန်စာြျား သုိြ့ဟုတ် နုိတ့စ်စာြျား ြျအပ်သည့် နည်းလြ်းနှင့်အညီ ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ် 

ြျားထံ အဒသကာင်းသကားစာြျား ဒပးပိုရ့ြည်- 

(၁) ထိြ်းမြားြည့် ြိန်းြသည် အသက် ၂၀ နှစ် ြမပည့်ဒသးလျှင် ၎င်းြိဘ သိုြ့ဟတု် 

အုပ်ထိန်းသူ၊ 

(၂) ြိန်းြသည် ေြင်က ထိြ်းမြားြဲ့ေူးလျှင် ထိြ်းမြားြဲ့သည့် ၎င်း၏ ဒောက်ျား၊ 

(၃)  ဒောက်ျားသည် ေြင်ကထိြ်းမြားြဲ့ေူးလျှင် ထိြ်းမြားြဲ့သည့် ၎င်း၏ ြိန်းြ။ 

( ြ ) ဒလျှာက်လွှာ ြိတ္တ ူဒပးမြင်းြံရြည့်သူ တစ်ဦးတစ်ဒောက်၏ ဒနရပ်သည် ြှတ်ပုံတင် 

အရာရှိ၏ စီြံြန်ြ့ွဲပိုင်ြွင့် နေ်နိြိတ်မပင်ပတွင်ရှိလျှင် ြိတ္တ ူတစ်ဒစာင်ကို ထိုသူထံ 

စာတိုက်ြှ ြှတ်ပုံတင်မပုလုပ်၍မေစ်ဒစ၊ လူလွှတ်၍မေစ်ဒစ၊ အမြားတစ်နည်းနည်းမေင့် 

မေစ်ဒစ ဒပးပိုန့ိုင်သည်။ 

၁၀။ ထိြ်းမြားရန် ရည်ရွေ်ဒသကာင်း ဒလျှာက်လွှာြိတ္တ ူကုိ ပုဒ်ြ ၉ အရ ဒပးပပီးဒနာက် ၁၄ ရက်သကာ 

သည့်အြါ ပုဒ်ြ ၁၁ နှင့် ပုဒ်ြ ၁၃ တိုအ့ရ ကကိုတင်ကန်က့ွက်မြင်းြရှိလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက 

ဒလျှာက်ထားသူတုိကုိ့ ထိြ်းမြားဒပးနိုင်သည်။ 

၁၁။  ပုဒ်ြ ၆ အရ ထိြ်းမြားဒပးရန် ဒလျှာက်ထားသူတိုသ့ည် ပုဒ်ြ ၄  ပါ  အြျက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် 

ညီညွတ်မြင်းြရိှဟဒူသာ အဒသကာင်းမပြျက်မေင့် ြည်သူြဆို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ လိပ်ြူ၍ ထုိသူအား 

ထိြ်းမြားမြင်း ြမပုဒစရန် စာမေင့် ဒရးသားကန်ကွ့က်နိုင်သည်။ 

၁၂။ (က) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ကန်က့ွက်လွှာရရှိဒသာအြါ  ကန်က့ွက်သူအား စီရင်ပိုင်ြွင့် 

အာဏာရတရားရံုးသုိ ့ဒလျှာက်ထားရန် ညွှန်မပပပီး တရားရံုး၏ အြိန်ရ့ရိှသည့်ဒနအ့ထိ 

ထိြ်းမြားမြင်းကုိ ဒရွှဆ့ိုင်းထားရြည်။ 

( ြ ) ပုဒ်ြြဲွ (က) ပါ  စီရင်ပုိင်ြွင့်အာဏာရတရားရံုးသည် ြှတ်ပံုတင်အရာရိှ၏ စီြံြန်ြဲွ့ပုိင် 

ြွင့်ရှိသည့် ဒဒသရှိ ပြို န့ေ်တရားရုံး မေစ်ရြည်။ 

၁၃။ (က) ပုဒ်ြ ၆ အရ ထိြ်းမြားဒပးရန် ဒလျှာက်ထားသူတုိသ့ည် ပုဒ်ြ ၄ ပါ  အြျက်တစ်ရပ်ရပ် 

နှင့် ညီညွတ်မြင်းြရိှဟူဒသာ အဒသကာင်းမပြျက်မေင့် စီရင်ပိုင်ြွင့် အာဏာရတရားရံုးသို ့

ကန်ကွ့က်သူက ဒလျှာက်လွှာတင်သွင်းနိုင်သည်။ 

( ြ ) တရားရံုးက ထိုဒလျှာက်လွှာရရှိဒသကာင်း သက်ဒသြံလက်ြှတ်တစ်ဒစာင်ကုိ ကန်ကွ့က် 

သူအားဒပးရြည်။ 
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 ( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် - 

(၁) ပုဒ်ြြွဲ (ြ) အရ ဒပးသည့် သက်ဒသြံလက်ြှတ်ကုိ သတြ်ှတ်ထားသည့်အြျိန် 

ကာလအတွင်း ကန်ကွ့က်သူက တင်သွင်းလျှင် တရားရံုးြှ ထိြ်းမြားြွင့်ရိှသည့် 

အြိန်ကုိ့ ြရရိှြီ ထိြ်းမြားရန် ဒလျှာက်ထားသူတုိအ့ား  ထိြ်းမြားြဒပးရ။ 

(၂) သတ်ြှတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း ကန်က့ွက်သူက သက်ဒသြံလက်ြှတ်ကို 

ြတင်သွင်းလျှင် ထိြ်းမြားရန် ဒလျှာက်ထားသူတိုအ့ား ထိြ်းမြားဒပးရြည်။ 

(ဃ) တရားရံုးသည် ဒလျှာက်လွှာနှင့်ကျြ်းကျိန်လွှာတုိတွ့င် ပါရိှသည့်အြျက်ြျားနှင့် နှစ်ဘက် 

အြှုသည်ြျား တင်မပသည့် သက်ဒသြံြျက်တုိကုိ့ အကျဉ်းနည်းမေင့် စစ်ဒဆးသကားနာ 

ပပီးဒနာက် ဒလျှာက်ထားသူတုိသ့ည်  ထိြ်းမြားနုိင်ြွင့်ရိှ ြရိှ အြိန်ြ့ျြှတ်ရြည်။ 

( င ) ထိုအြိန်က့ို ဒကျနပ်ြှုြရှိပါက ဥပဒဒနှင့်အညီ အေူြံပိုင်ြွင့်ရှိသည်။ 

( စ ) တရားရံုးသည် ြိြိြျြှတ်ဒသာ အြိန်၏့ ြိတ္တ ူတစ်ဒစာင်ကုိ ြှတ်ပံုတင်အရာရိှထံ ြျက်ြျင်း 

ပိုရ့ြည်။ 

(ဆ) (၁) ထိြ်းမြားနုိင်ြွင့်ရိှသည်ဟု တရားရံုးက အြိန်ြ့ျြှတ်လျှင် ြှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် 

ထိြ်းမြားဒပးရြည်။ 

 (၂) ထိြ်းမြားနိုင်ြွင့်ြရှိဟု တရားရုံးက အြိန်ြ့ျြှတ်လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် 

ထိြ်းမြားြဒပးရ။ 

၁၄။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုဒ်ြ ၁၀ သိုြ့ဟုတ် ပုဒ်ြ ၁၃ အရ ထိြ်းမြားဒသာအြါ သက်ဒသ 

နှစ်ဦးဒရှ တ့ွင် ဒလျှာက်ထားသူတိုက့ို ထိြ်းမြားဒပးရြည်။ ထိြ်းမြားြည့်သူြျားသည် ြှတ်ပုံတင် 

အရာရိှနှင့် သက်ဒသြျားဒရှ တွ့င် “ကျွနု်ပ်တုိသ့ည် တရားဝင်လင်ြေားအမေစ် ဒပါင်းေက်ပါြည်” ဟူ၍ 

မြက်ဟဒသကညာရြည်။ 

၁၅။ ပုဒ်ြ ၁၄ အရ ထိြ်းမြားသည့်အြါ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် သက်ဆိုင်ဒသာ အဒသကာင်းအရာ 

ြျားကို ထိြ်းမြားြှု သက်ဒသြံြှတ်ပုံတင်စာအုပ်၌ ဒရးသွင်းရြည်။ ထိုြှတ်ပု ံတင်စာအုပ်တွင် 

ထိြ်းမြားသူြျား၊ သက်ဒသြျားနှင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိတုိက့ လက်ြှတ်ဒရးထိုးရြည်။ 

၁၆။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ထိြ်းမြားြှု သက်ဒသြံလက်ြှတ် ြူရင်းြွဲ ၄ ဒစာင် မပုလုပ်၍ 

တစ်ဒစာင်စီကုိ ထိြ်းမြားသူတုိအ့ား ဒပးအပ်ရြည်။ အကေ်၍ ြိန်းြသည် အသက် ၂၀ နှစ် ြမပည့်ဒသးလျှင် 

၎င်း၏ြိဘ သုိြ့ဟုတ် အုပ်ထိန်းသူအား ဒပးအပ်ရြည်။ တတိေတစ်ဒစာင်ကုိ ြရုိင် အုပ်ြျု ပ်ဒရးြှူးရံုးတွင် 

အပြဲထိန်းသိြ်းထားရန် ဒပးပုိရ့ြည်။ စတုတ္ထ  တစ်ဒစာင်နှင့် ထိြ်းမြားမြင်းဆိုင်ရာအြှတ်အသားြျားကုိ 

ပြို န့ေ်အဒထွဒထွ အုပ်ြျုပ်ဒရးြှူးရုံးရှိ ထိြ်းမြားြှုဆိုင်ရာ ြှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့်အတူ ပူးတွဲ 

ထိန်းသိြ်းထားရှိရြည်။ 
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၁၇။ ထိြ်းမြားမြင်းဆိုင်ရာ စာတြ်းအြှတ်အသားြျား၏ တာဝန်ြံြိတ္တ ူြျားကို ရလိုဒသကာင်း 

သတ်ြှတ်ထားသည့် အြဒသကးဒငွကို သတ်ြှတ်ထားသည့် နည်းလြ်းနှင့်အညီ ဒပးသွင်းပပီး 

ဒလျှာက်ထားပါက ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဒလျှာက်ထားသူအား ထုတ်ဒပးရြည်။ 

၁၈။ ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားမြင်းနှင့်ဆုိင်သည့် စာတြ်းအြှတ်အသားြျား၏ တာဝန်ြံြိတ္တ ူြျားတွင် 

ပါရှိသည့် အဒသကာင်းအရာြျားသည် ြှန်သည်ဟု သက်ဒသြံအမေစ် လက်ြံရြည်။ ဒနာက်ထပ် 

သက်ဒသထင်ရှားမပရန်ြလို။ 

အြန်း (၄) 

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟတု်သည့်ဒောက်ျား လိုက်နာရြည့်အြျက်ြျား 

၁၉။ ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားြဲ့သည့် သိုြ့ဟုတ် ထိြ်းမြားြဲ့သည်ဟု ြှတ်ေူမြင်းြံရသည့် ဗုဒ္ဓ 

ဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားသည် မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြ၏ ေုံသကည်ကိုးကွေ်ြှုနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ - 

(က) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြအား ၎င်းသက်ဝင် ေံုသကည်သည့် ဘာသာကုိ  လွတ်လပ်စွာ 

ကုိးကွေ်ြွင့်မပုရြည်။ 

( ြ ) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြနှင့်ရရိှသည့်သားသြီးြျားအား ၎င်းတုိ ့သဒဘာဆန္ဒအတုိင်း 

သက်ဝင်ေုံသကည်ရာဘာသာကုိ လွတ်လပ်စွာ ကုိးကွေ်ြွင့်မပုရြည်။ 

( ဂ ) လင်နှင့်ြေားတုိ ့ ဒနထုိင်သည့်အိြ်တွင် မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြက ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားဒတာ်ြျား၊ 

ဗုဒ္ဓပံုဒတာ်ြျား၊ ဒစတီပုထုိးပံုဒတာ်ြျား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းသံဃာပံုဒတာ်ြျား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် 

သက်ဆိုင်ဒသာ အသုးံအဒဆာင်ပစ္စည်းြျားကို  ထားရှိြွင့်၊ ကုိးကွေ်ြွင့်မပုရြည်။ 

(ဃ) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြက အလှူဒါနမပုလုပ်မြင်း၊ ဘုရားရိှြုိးမြင်း၊ တရားဓြ္မနှင့် 

ပရိတ်ရွတ်မြင်း၊ ပုတီးစိပ်မြင်း၊ တရားနာမြင်း၊ တရားထုိင်မြင်း၊ ဘုရားဒကျာင်းကန်ြျားသုိ ့

သွားဒရာက်မြင်း၊ ဥပုသ်သီလဒဆာက်တည်မြင်း၊ ဗုဒ္ဓစာဒပြျား၊ ကျြ်းဂန်ြျား ထားရိှ 

ဒလ့လာေတ်ရှုမြင်း၊ သကည့်ရှုမြင်း၊ နာသကားမြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆုိင်ရာ ဒဆာင်ရွက်ြှုတုိကုိ့ 

ြွင့်မပုရြည်။ 

( င ) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိးကွေ်ေံုသကည်ြှုကုိ တစ်နည်းနည်းမေင့် 

စွန်လ့ွှတ်ဒစပပီး ြိြိကိုးကွေ်ရာဘာသာသို  ့ မေစ်ဒစ၊ အမြားဘာသာတစ်ြျိုးြျိုးသို  ့

မေစ်ဒစ ကူးဒမပာင်းကိုးကွေ်ဒစြှုြမပုရ။  

( စ ) ဗုဒ္ဓဘာသာကုိဒစာ်ကားရန်အသကံမေင့် ြိန်းြကုိးကွေ်ဝတ်မပုဒသာဒနရာကုိဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ 

အထွတ်အမြတ်ထားဒသာ အရာဝတ္ထ ုကုိ ဒသာ်လည်းဒကာင်း ေျက်ဆီးရန် သိုြ့ဟုတ် 

ပျက်စီးနစ်နာဒစရန် သိုြ့ဟတု် ေုတ်ညံ့ဒစရန် ြမပုရ။ 
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(ဆ) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြ၏ ဘာသာဒရး သက်ဝင်ေုံသကည်ြှုကုိ စကားမေင့် မေစ်ဒစ၊ 

စာမေင့်မေစ်ဒစ၊ ထင်ရှားဒသာ ပံုသဏ္ဌ ာန်မေင့်မေစ်ဒစ၊ အြူအရာမေင့် မေစ်ဒစ ဒစာ်ကားမြင်း 

ြမပုရ။ 

( ဇ ) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြကွေ်လွန်သည့်အြါ ၎င်းအား ဗုဒ္ဓဘာသာဓဒလ့ထုံးတြ်း 

စဉ်လာအရ ဒဆာင်ရွက်သပဂြိုဟ်မြင်းကို ြွင့်မပုရြည်။ 

၂၀။ အမြားတည်ဆဲဥပဒဒ သိုြ့ဟုတ် ဓဒလ့ထုံးတြ်းက ြည်သိုပ့င်ဆိုဒစကာြူ ဤဥပဒဒအရ 

ထိြ်းမြားြဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားသည် ပုဒ်ြ ၁၉ တွင် မပဋ္ဌာန်းထားသည့် 

အြျက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ပါက မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် 

ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားကုိ ကွာရှင်းနိငု်သည်။ ထိုအဒသကာင်းဒသကာင့် ထိုြိန်းြက ထိုဒောက်ျားကုိ 

ကွာရှင်းလျှင်- 

(က) ထုိဒောက်ျားသည် လင်ြေားနှစ်ဦးပုိင်ပစ္စည်းြျားြှ ြိြိ၏အစုကုိစွန်လ့ွှတ်ရြည့်အမပင် 

မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြအား ဆံုးရှုံးနစ်နာြှုအတွက် ဒလျာဒ်သကးဒပးရြည်။  

( ြ ) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြသည် သားသြီးအားလုံးကို အုပ်ထိန်းြွင့်ရှိရြည်။ 

( ဂ ) ထိုဒောက်ျားသည် အရွေ်ြဒရာက်ဒသးသည့် သားသြီးြျားအတွက် ကဒလးစရိတ် 

ဒပးရြည်။ 

အြန်း (၅) 

ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားြဲ့သည်ဟု ြှတ်ေူရမြင်း 

၂၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားက မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြကုိ ထိြ်းမြားရန် ကတိ 

မပုလျှင် ထိုဒောက်ျားသည် ထိုြိန်းြကို ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားရန် ကတိမပုသည်ဟု ြှတ်ေူရြည်။ 

၂၂။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားတစ်ဦးနှင့် မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြတစ်ဦးတို  ့

ဒပါင်းေက် ဒနထိုင်မပုြူသကပုံသည် မြန်ြာဓဒလ့ထုံးတြ်းဥပဒဒအရ လင်ြေားအရာဒမြာက်ြည့် 

ဒပါင်းေက် ဒနထိုင်မပုြူသကပုံြျိုးမေစ်လျှင်- 

(က) ထိုသူတိုသ့ည် ထိုသို  ့ဒပါင်းေက်စကပင် ထိြ်းမြားြဲ့သကသည်ဟု ြှတ်ေူရြည့်မပင်  

ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားြဲ့သည်ဟလုည်း ြှတ်ေူရြည်။ 

( ြ ) ထိုလင်ြေားသည် စတင်ဒပါင်းေက်သည့်ဒနြ့ှစ၍ ြည်သည့်ကာလတွင်ြဆို 

ဤဥပဒဒအရတစ်ဦးဦးက ထိြ်းမြားြှုသက်ဒသြံလက်ြှတ်ထုတ်ဒပးရန်  ြှတ်ပုံတင် 

အရာရှိထံဒလျှာက်ထားနုိင်သည်။ ေင်းသို  ့ ဒလျှာက်ထားလာပါက ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ 

သည် ပုဒ်ြ ၁၄ အရ ထုိသူတုိကုိ့ ြိြိက ထိြ်းမြားဒပးဘိသက့ဲသုိ ့ပုဒ်ြ ၁၅ နှင့် ပုဒ်ြ ၁၆ 

တွင် သတြ်ှတ်ထားသည့်အတိငု်း ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 
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အြန်း (၆) 

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ထိြ်းမြားဒပးမြင်း 

၂၃။ (က) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြတစ်ဦးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားတစ်ဦး 

တုိသ့ည် ဤဥပဒဒအရ ြှတ်ပံုြတင်ဘဲ ဒပါင်းေက်လျက်ရိှလျှင် ြိန်းြဒနထုိင်ရာ ဒဒသရှိ 

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ြိန်းြ သိုြ့ဟုတ် ၎င်း၏ြိဘ၊ အုပ်ထိန်းသ၊ူ ဒဆွြျိုးတစ်ဦးဦးက 

ထိုအဒသကာင်းကို သတင်းဒပးနိုင်သည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် သတင်းဒပးြျက်ကို 

ဒရးြှတ်ထားပပီး သတင်းဒပးသူကုိ လက်ြှတ်ဒရးထုိးဒစရြည်။ 

( ြ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် - 

(၁) ပုဒ်ြြဲွ (က) အရ သတင်းဒပးြျက်ကုိ ရရိှသည့်အြါ သတင်းဒပးြျက်ကုိ ဒရးြှတ်ပပီး 

သတင်းဒပးသူအား လက်ြှတ်ဒရးထုိးဒစမြင်း၊ ြှတ်ပံုြတင်ဘဲ ဒပါင်းေက်လျက်ရိှဒသာ 

မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားတိုက့ို 

သတြ်ှတ်သည့် ဒနရ့က်တွင် လာဒရာက်ရန် ဆင့်ဒြါ်ရြည်။ 

(၂) ပုဒ်ြြွဲငေ် (၁) အရ ဆင့်ဒြါ်မြင်းြံရသူနှစ်ဦးလံုးက ထိြ်းမြားမြင်းကုိ ြှတ်ပံု 

တင်ရန် ဆန္ဒရှိပါက ပုဒ်ြ ၁၄ ပါနည်းလြ်းအတိုင်း ထိြ်းမြားဒပးပပီး ပုဒ်ြ ၁၅ 

နှင့် ၁၆ တိုန့ှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

(၃) ပုဒ်ြြွဲငေ် (၁) အရ ဆင့်ဒြါ်မြင်းြံရသူ တစ်ဦးက မေစ်ဒစ၊ နှစ်ဦးလုံးက မေစ်ဒစ 

ထိြ်းမြားမြင်းကုိ ြှတ်ပံုတင်ရန် ဆန္ဒြရိှလျှင် သုိြ့ဟုတ် လာဒရာက်မြင်းြရိှလျှင် 

ပုဒ်ြ ၁၂၊ ပုဒ်ြြွဲ (ြ)အရ စီရင်ပိုင်ြွင့်အာဏာရတရားရုံးသို  ့သတင်းဒပးြျက် 

နှင့်အတူ အစီရင်ြံစာ ဒပးပိုရ့ြည်။ 

( ဂ ) အမြားတည်ဆဲ ဥပဒဒြျားတွင် ြည်သုိပ့င် ပါရိှဒစကာြူ တရားရံုးသည် အစီရင်ြံစာကုိ 

ရရှိဒသာအြါနည်းလြ်းတကျ စွဲဆိုသည့် တရားြအဒထွဒထွြှု မေစ်ဘိသကဲ့သို  ့

နှစ်ဘက်အြှုသည်ြျားကို လည်းဒကာင်း၊ ၎င်းတို  ့တင်မပသည့် သက်ဒသြံြျက်ကို 

လည်းဒကာင်း စစ်ဒဆးသကားနာပပီးဒနာက် ထုိသူတုိသ့ည် ပုဒ်ြ ၂၂၊ ပုဒ်ြြဲွ(က) အရ 

ထိြ်းမြားြဲ့သကသည်ဟု ြှတ်ေူရြည်မေစ်ဒသကာင်း အြိန်ြ့ျြှတ်ရြည်။ စရိတ်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ တရားရံုးကသင့်သည် ထင်မြင်သည့်အြိန်ကုိ့ ြျြှတ်နိုင်သည်။ 

(ဃ) ပုဒ်ြြွဲ (က) အရ ဒပါင်းေကလ်ျက်ရှိသူ - 

(၁) တစ်ဦးဦးက ထိြ်းမြားမြင်းကုိ ြှတ်ပံုြတင်လုိသည့်အြှုတွင် ြှတ်ပံုတင်လုိသူအား 

တရားလုိဟူ၍လည်းဒကာင်း၊ ြှတ်ပံုြတင်လုိသူအား တရားပပိုင်ဟူ၍လည်းဒကာင်း 

ြှတ်ေူရြည်။ 
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(၂) နှစ်ဦးလံုးက ထိြ်းမြားမြင်းကုိ ြှတ်ပံုြတင်လုိသည့် အြှုတွင် သတင်းဒပးသူအား 

တရားလိုဟူ၍လည်းဒကာင်း၊ ြှတ်ပုံြတင်လိုသနူှစ်ဦးအား တရားပပိုင်ြျား ဟူ၍ 

လည်းဒကာင်း ြှတ်ေူရြည်။ 

( င ) တရားရံုးသည် အြိန်ြိ့တ္တ ူတစ်ဒစာင်ကုိ ြှတ်ပံုတင်အရာရိှထံသုိ ့ြျက်ြျင်းဒပးပုိရ့ြည်။ 

( စ ) တရားရံုးက ထုိဒောက်ျားနှင့် ြိန်းြတုိသ့ည် ပုဒ်ြ၂၂၊ ပုဒ်ြြဲွ(က) အရ ထိြ်းမြားြ့ဲသကသည် 

ဟုြှတ်ေူရြည် မေစ်ဒသကာင်းအြိန်ြ့ျြှတ်လျှင် ြှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် တရားရံုးအြိန် ့

အတုိင်း ထိြ်းမြားြှုသက်ဒသြံ ြှတ်ပံုတင်စာအုပ်တွင် သက်ဆုိင်သည့် အဒသကာင်းအရာ 

ြျားကုိ ဒရးသွင်း၍ လက်ြှတ်ထုိးပပီးဒနာက် ပုဒ်ြ ၁၆ တွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတုိင်း 

ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

(ဆ) ပြို န့ေ်တရားရုံးက ြျြှတ်ဒသာအြိန်က့ို ဥပဒဒနှင့် အညီ အေူြံပိုင်ြွင့်ရှိသည်။ 

အြန်း (၇) 

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ြွင့်နှင့် အိြ်ဒထာင်ဒရးကိစ္စြျားကုိ မြန်ြာဓဒလ့ထုံးတြ်းဥပဒဒအရ ဆုံးမေတ်မြင်း 

၂၄။ ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားသူ သုိြ့ဟုတ် ထိြ်းမြားြ့ဲသကသည်ဟု ြှတ်ေူမြင်းြံရသူတုိနှ့င့် ၎င်းတုိ၏့ 

တရားဝင်လင်၊ တရားဝင်ြေားနှင့် တရားဝင်သားသြီး အားလုံး၏ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ြွင့်၊ အဒြွ 

ဆက်ြံြွင့် အြွင့်အဒရးြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စအားလုံးကို မြန်ြာဓဒလ့ထုံးတြ်းဥပဒဒအရ 

ဆုံးမေတ်ရြည်။ 

၂၅။ လင်ြေားကွာရှင်းြှု၊ ပစ္စည်းြွဲဒဝြှုနှင့် သားသြီးထိန်းသိြ်းြှုတိုန့ှင့် သက်ဆိုင်သည့်  မြန်ြာ 

ဓဒလ့ထုံးတြ်းဥပဒဒပါ မပဋ္ဌာန်းြျက်ြျားသည် ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားသကသူ သိုြ့ဟတု် ထိြ်းမြား 

ြဲ့သကသည်ဟု ြှတ်ေူမြင်းြံရသူတိုအ့ဒပါ် အာဏာသက်ဒရာက်ရြည်။ 

၂၆။ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဆစ်(ြ်)ဘာသာ၊ ဂျိန္နဘာသာ တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကုိးကွေ်ဒသာ ပစ္စည်းြြွဲဒဝရဒသး 

သည့် ြိသားစုဝင်ဒောက်ျားသည် မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြနှင့် ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားလျှင် 

သိုြ့ဟတု် ထိြ်းမြားြဲ့သည်ဟု ြှတ်ေူမြင်းြံရလျှင် ထိုသူသည် ထိုြိသားစုြှ ြွဲြွာြဲ့ပပီး မေစ်သည်ဟု 

ြှတ်ေူရြည်။ ထိုမ့ပင် ပစ္စည်းြွဲဒဝမြင်းြမပုြီ ထိုသူဒသဆုံးလျှင် ၎င်းပိုင်သည့် ဆိုင်ရာဆိုင်ြွင့်သည် 

ထိုသ၏ူ မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြနှင့် သားသြီးြျားသို ့သက်ဒရာက်ရြည်။ 

၂၇ ။ ဘာသာဒရး ဓဒလ့ထုံးတြ်းတစ်ြုြုကမေစ်ဒစ၊ ဥပဒဒတစ်ရပ်ရပ်ကမေစ်ဒစ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် 

ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားတစ်ဦးအား မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြတစ်ဦးနှင့်လင်ြေားအမေစ် ဒပါင်းေက် 

ဒနမြင်းကုိ ြွင့်ြမပုသည့်အဒသကာင်းဒသကာင့် ဒောက်ျားက ြိန်းြကုိ ကွာရှင်းလျှင် သုိြ့ဟုတ် စွန်ြွ့ာလျှင် 
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သိုြ့ဟုတ် ကိုေ်ထိလက်ဒရာက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရာ ဒရာက်သည်မေစ်ဒစ၊ ြဒရာက်သည်မေစ်ဒစ 

ရကစ်က်သည့် အမပုအြူအားမေင့် စိတ်ဆင်းရဲဒအာင်မပုလျှင် သုိြ့ဟုတ် အသကြ်းေက်ြှုမပုလျှင် အဆုိပါ 

ဘာသာဒရးဓဒလ့ထုံးတြ်း သိုြ့ဟုတ် ဥပဒဒက ြည်သိုပ့င် ဆိုဒစကာြူ- 

(က) ဒောက်ျားသည် နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းြျားြှ ြိြိရထိုက်ဒသာအစုကုိ စွန်လ့ွှတ်ရြည့်အမပင် 

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြအား ဆုံးရှုံးနစ်နာြှုအတွက် ဒလျာဒ်သကးဒပးရြည်။ 

( ြ ) မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြသည် သားသြီးအားလံုး အုပ်ထိန်းြွင့်ကုိ ရရိှရြည်။ 

( ဂ ) ဒောက်ျားသည် အရွေ်ြဒရာက်ဒသးသည့် သားသြီးြျားအတွက် ကဒလးစရိတ် 

ဒပးရြည်။ 

၂၈။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်ဒသာ နိုင်ငံသားြိန်းြတစ်ဦးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် 

ဒောက်ျားနှင့် လင်ြေားအမေစ် ဒပါင်းေက်ဒနစဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာသုိ ့ကူးဒမပာင်းကုိးကွေ်လျှင် ၎င်းတုိသ့ည် 

ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားဘိသကဲ့သို  ့ပုဒ်ြ ၂၅ နှင့် ပုဒ်ြ ၂၆ ပါ  မပဋ္ဌာန်းြျက်ြျားသည် ၎င်းတိုန့ှင့် 

သက်ဆိုင်ရြည်။ 

၂၉။ ြိန်းြက ဗုဒ္ဓဘာသာသုိ ့ကူးဒမပာင်းကုိးကွေ်သည့်အြါ ဒောက်ျား၏ ဘာသာဒရးဓဒလ့ထံုးတြ်း 

တစ်ြုြုကမေစ်ဒစ၊ ဥပဒဒတစ်ရပ်ရပ်ကမေစ်ဒစ ဒောက်ျားအား ထုိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြနှင့် လင်ြေား 

အမေစ် ဒပါင်းေက်ဒနမြင်းကုိ ြွင့်ြမပုသည့်အဒသကာင်းဒသကာင့် ဒောက်ျား သုိြ့ဟုတ် ြိန်းြကကွာရှင်း 

လုိလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာသုိ ့ထုိြိန်းြကူးဒမပာင်း ကုိးကွေ်သည့်ကာလအပုိင်းအမြားအတွင်း ကွာရှင်းနုိင်သည်။ 

ထိုအဒသကာင်းဒသကာင့် - 

(က) ဒောက်ျားက ြိန်းြကုိ ကွာရှင်းလျှင်- 

(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာသုိ ့ကူးဒမပာင်းကုိးကွေ်မြင်းြမပုြီက ြိန်းြဒနထုိင်ရသည့် အတန်းအစား 

အဒမြအဒနဒအာက် ြဒလျာ့ဒသာ အဒမြအဒနတွင် ဆက်လက် ဒနထိုင်နိုင်သည့် 

လံုဒလာက်ဒသာ လစဉ်စရိတ်ကုိ ြိန်းြက ဒနာက်ထပ် ထိြ်းမြားမြင်းြမပုသြျှ 

ကာလပတ်လုံး ဒောက်ျားက ြိန်းြအား ဒပးရြည်။ 

(၂) ြိန်းြသည် ဗုဒ္ဓဘာသာသုိ ့ကူးဒမပာင်းကုိးကွေ်မြင်းြမပုြီက ြိန်းြတစ်ဦးတည်းပုိင် 

မေစ်ဒသာ ပစ္စည်းအားလံုးကုိ ြိန်းြက ရြွင့်ရိှရြည်။ သုိရ့ာတွင် ထုိသုိ ့ကူးဒမပာင်း 

ကုိးကွေ်မြင်းြမပုြီက ဒောက်ျားတစ်ဦးတည်းပုိင် မေစ်ဒသာ ြည်သည့်ပစ္စည်းကုိြျှ 

ြိန်းြကရြွင့်ြရှိဒစရ။ 

(၃) ြိန်းြသည် အရွေ်ြဒရာက်ဒသးသည့် သားသြီး အားလုံးအုပ်ထိန်းြွင့်ကုိ ရရိှ 

ရြည်။ 

(၄) ဒောက်ျားသည် အရွေ်ြဒရာက်ဒသးသည့် သားသြီးြျားအတွက် ကဒလးစရိတ် 

ဒပးရြည်။ 



10 
 

( ြ ) ြိန်းြက ဒောက်ျားကုိ ကွာရှင်းလျှင်- 

(၁)  ြိန်းြက ဗုဒ္ဓဘာသာသို ့ကူးဒမပာင်းကိုးကွေ်မြင်းြမပုြီ ြိန်းြတစ်ဦးတည်းပိုင် 

မေစ်ဒသာ ပစ္စည်းြှတစ်ပါး ဒောက်ျားတစ်ဦးတည်းပုိင်ဒသာ ြည်သည့်ပစ္စည်းကုိြျှ 

ြိန်းြက ရြွင့်ြရှိဒစရ။ 

(၂) ြိန်းြသည် အရွေ်ြဒရာက်ဒသးသည့် သားသြီးအားလံုး အုပ်ထိန်းြွင့်ကုိ ရရိှရြည်။ 

(၃) ဒောက်ျားသည် အရွေ်ြဒရာက်ဒသးသည့် သားသြီးြျားအတွက် ကဒလး 

စရိတ်ဒပးရြည်။ 

၃၀။ ပုဒ်ြ ၂၅ ြှ ပုဒ်ြ ၂၉ အထိ မပဋ္ဌာန်းြျက်ြျားသည် မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြိန်းြနှင့် ၎င်း၏ 

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားတိုမ့ေစ်ပွားဒသာ လင်ြေားကွာရှင်းြှုကိစ္စ သိုြ့ဟတု် ဗုဒ္ဓ 

ဘာသာဝင် ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားက မြန်ြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြကုိ စွန်ြ့ွာသည့်ကိစ္စ သိုြ့ဟုတ် 

ကုိေ်ထိလက်ဒရာက် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ရာ ဒရာက်သည်မေစ်ဒစ၊ ြဒရာက်သည်မေစ်ဒစ ရကစ်က်သည့် 

အမပုအြူအားမေင့် စိတ်ဆင်းရဲဒအာင်မပုသည့်ကိစ္စ သိုြ့ဟတု် အသကြ်းေက်ြှုမပုသည့်ကိစ္စ အားလုံးတုိ ့

နငှ့် သက်ဆိုင်ရြည်။ 

၃၁။ ဤဥပဒဒအရ ထိြ်းမြားလျှင် သုိြ့ဟုတ် ထိြ်းမြားသည်ဟု ြှတ်ေူမြင်းြံရလျှင် ထိုသနူှစ်ဦးြှ 

ဒြွးေွားဒသာ သားသြီးြျားသည် တရားဝင်သားသြီးြျား မေစ်သည်ဟု ြှတ်ေူရြည်။ 

အြန်း (၈) 

မပစ်ြှုနှင့်မပစ်ဒဏ်ြျား 

၃၂။ ြည်သူြဆုိ ပုဒ်ြ ၁၁ သုိြ့ဟုတ် ပုဒ်ြ ၁၃ အရ ကန်ကွ့က်မြင်းကုိ သဒဘာရုိးမေင့် မပုလုပ်မြင်း 

ြဟုတ်ဒသကာင်း မပစ်ြှုထင်ရှားစီရင်မြင်းြံရလျှင်ထိုသူကို ကျပ်ငါးသိန်းထက်ြပိုဒသာ ဒငွဒဏ် 

ြျြှတ်ရြည်။ 

၃၃။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားသည် ပုဒ်ြ ၁၉၊ ပုဒ်ြြွဲ (က)၊ ပုဒ်ြြဲွ (ြ)၊ ပုဒ်ြြဲွ (ဂ) 

နှင့် ပုဒ်ြြဲွ (ဃ) ပါ  မပဋ္ဌာန်းြျက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒောက်ေျက်ကျူ းလွန်ဒသကာင်း မပစ်ြှုထင်ရှားစီရင်မြင်း 

ြံရလျှင် ထိုသူကုိ တစ်နှစ်ထက်ြပိုဒသာ ဒထာင်ဒဏ်ြျြှတ်ရြည့်အမပင် ကျပ်ငါးသိန်း ထက်ြပုိဒသာ 

ဒငွဒဏ်လည်း ြျြှတ်ရြည်။ 

၃၄။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားသည် ပုဒ်ြ ၁၉၊ ပုဒ်ြြွဲ (င) ပါ  မပဋ္ဌာန်းြျက်ကို 

ဒောက်ေျက်ကျူ းလွန်ဒသကာင်း မပစ်ြှုထင်ရှားစီရင်မြင်းြံရလျှင် ထုိသူကုိ နှစ်နှစ်ထက်ြပုိဒသာ ဒထာင်ဒဏ် 

ြျြှတ်ရြည့်အမပင် ကျပ်သိန်းနှစ်ဆေ် ထကြ်ပိုဒသာ ဒငွဒဏ်လည်း ြျြှတ်ရြည်။ 

၃၅။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြဟုတ်သည့် ဒောက်ျားသည် ပုဒ်ြ ၁၉၊ ပုဒ်ြြဲွ (စ)၊ ပုဒ်ြြဲွ (ဆ) နှင့် ပုဒ်ြြဲွ (ဇ) ပါ  

မပဋ္ဌာန်းြျက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ဒသကာင်း မပစ်ြှုထင်ရှားစီရင်မြင်းြံရလျှင် ထိုသကုိူ 

နှစ်နှစ်ထက်ြပုိဒသာ ဒထာင်ဒဏ် ြျြှတ်ရြည့်အမပင် ကျပ်တစ်ဆေ့်ငါးသိန်း ထက်ြပုိဒသာ ဒငွဒဏ်လည်း 

ြျြှတ်ရြည်။ 
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၃၆။ ြည်သူြဆုိ ပုဒ်ြ ၆ ပါဒလျှာက်လွှာပံုစံတွင် ြဟုတ်ြြှန်သည်လည်း မေစ်၍ ြဟုတ်ြြှန်ဟု ြိြိ 

သိသည်လည်းမေစ်ဒသာ သုိြ့ဟုတ် ေုံသကည်သည်လည်းမေစ်ဒသာ ဒော်မပြျက်ကို ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ 

ထိြ်းမြားြှုသက်ဒသြံလက်ြှတ်ကုိ ဒသာ်လည်းဒကာင်း မပုလုပ်မြင်း သုိြ့ဟုတ် လက်ြှတ်ဒရးထုိးမြင်း 

သိုြ့ဟုတ် ြှန်ကန်ဒသကာင်း သက်ဒသြံမြင်းမပုဒသကာင်း မပစ်ြှုထင်ရှားစီရင်မြင်းြံရလျှင် ထိုသူကို 

သံုးနှစ်ထက်ြပုိဒသာ ဒထာင်ဒဏ်မေစ်ဒစ၊ ဒငွဒဏ်မေစ်ဒစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လံုး မေစ်ဒစြျြှတ်ရြည်။ 

၃၇။ ြည်သည့် ြှတ်ပံုတင်အရာရိှြဆုိ ပုဒ်ြ ၄၊ ပုဒ်ြြဲွ (ဂ)၊ ပုဒ်ြ ၉၊ ပုဒ်ြ ၁၀၊ ပုဒ်ြ ၁၂၊ ပုဒ်ြြဲွ (က)၊ 

ပုဒ်ြ ၁၃၊ ပုဒ်ြြဲွ (ဂ)၊ ပုဒ်ြြဲွငေ် (၁) နှင့် ပုဒ်ြ ၁၃၊ ပုဒ်ြြဲွ (ဆ)၊ ပုဒ်ြြဲွငေ် (၂) ပါ  မပဋ္ဌာန်းြျက်တစ်ြုြုနှင့် 

ဆန်က့ျင်၍ ထိြ်းမြားဒပးဒသကာင်း မပစ်ြှုထင်ရှားစီရင်မြင်းြံရလျှင် ထုိအရာရိှကုိ ဒမြာက်လထက်ြပုိဒသာ 

ဒထာင်ဒဏ်မေစ်ဒစ၊ ကျပ်နှစ်သိန်းထက်ြပုိဒသာ ဒငွဒဏ်မေစ်ဒစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လံုးမေစ်ဒစြျြှတ်ရြည်။ 

အြန်း (၉) 

အဒထွဒထွ 

၃၈။  ဤဥပဒဒပါ ပုဒ်ြ ၃၃ ြ ှ၃၇ အထိ မပစ်ြှုြျားကုိ ရဲအဒရးေူပိုင်ြွင့်ရှိဒသာမပစ်ြှုြျား အမေစ် 

သတြ်ှတ်သည်။ 

၃၉။  ၁၉၅၄ ြုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြြျား အထူးထိြ်းမြားြှုနှင့် အဒြွဆက်ြံြှု အက်ဥပဒဒအရ 

ထုတ်မပန်ြ့ဲဒသာ အြိန်ဒ့သကာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန်သကားြျက်နှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားသည် ဤဥပဒဒပါ 

မပဋ္ဌာန်းြျက်ြျားနှင့် ြဆန်က့ျင်သဒရွ  ့အတည်မေစ်သည်။ 

၄၀။ ဤဥပဒဒပါ မပဋ္ဌာန်းြျက်ြျားကုိ အဒကာင်အထည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် မပည်ဒထာင်စုတရား 

လွှတ်ဒတာ်ြျုပ်သည် နည်းဥပဒဒ၊ စည်းြျဉ်း၊ စည်းကြ်း၊ အြိန်ဒ့သကာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန်သကားြျက်နှင့် 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားကုိ ထုတ်မပန်နုိင်သည်။ 

၄၁။ ၁၉၅၄ ြုနှစ်၊  ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြိန်းြြျား အထူးထိြ်းမြားြှုနှင့် အဒြွဆက်ြံြှု အက်ဥပဒဒကုိ 

ဤဥပဒဒမေင့် ရုပ်သိြ်းလုိက်သည်။ 

 

မပည်ဒထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံဒတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဒမြြံဥပဒဒအရ ကျွနု်ပ်လက်ြှတ်ဒရးထုိးသည်။ 

 
 

 

 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ 

 မပည်ဒထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် 


