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န ိုငင်သံ ားမ  ား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လွတလ်ပ်မှုနငှ  ်ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လံိုခ ံိုမှုက ိုက ကွယ်ပပားပရားဥပပေ 

(၂၀၁၇  ိုနစ်ှ၊ ခပည်ပ  ငစ်ိုလွှတပ်တ ်ဥပပေအမှတ် ၅။) 

 (၂၀၁၇  ိုနစ်ှ၊ မတလ် ၈ ရက်) 

န ိုငင်သံ ားမ  ား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လွတလ်ပ်မှုနငှ  ်ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လံိုခ ံိုမှုက ို 

က ကွယ်ပပားပရားဥပပေက ိုခပငဆ်ငသ်ည ်ဥပပေ (၁၆/၂၀၂၀) 

 (၂၀၂၀  ိုနစ်ှ၊ ဩဂိုတလ် ၂၈ ရက်) 

န ိုငင်ပံတ ်စီမံအိုပ်  ိုပ်ပရားပက ငစီ် ဥပပေအမှတ ်(၄/၂၀၂၁) 

န ိုငင်သံ ားမ  ား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လွတလ်ပ်မှုနငှ  ်ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လံိုခ ံိုမှုက ို 

က ကွယ်ပပားပရားဥပပေက ိုခပငဆ်ငသ်ည ်ဥပပေ  

(၂၀၂၁  ိုနစ်ှ၊ ပေပေ ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်) 

 

ဖွ ွဲ့စည်ားပံိုအပခ  ံဥပပေပိုေမ် ၄၂၀ နငှ အ်ညီ ဥပပေ၏ ပိုေမ် ၅၊ ပိုေမ် ၇ နငှ  ်ပိုေမ် ၈ တ ို  က ို ရပဆ် ိုငာ်းထ ားပေါသည်။ 

ဤဥပပေသည် ဖွ ွဲ့စည်ားပံိုအပခ  ံဥပပေပိုေမ် ၄၁၉ အရ န ိုငင်ံပတ ်အ ဏ က ို န ိုငင်ပံတ ်စီမံအိုပ်  ိုပ်ပရားပက ငစ်ီအ ား 

တ ဝနပ်ပားအပ်ထ ားသည ် က လအတွငာ်းသ ခဖစ်သည်ဟို မတှ်ယူရမည်။  

 

န ေါန်ား 

ခပည်ပထ ငစ်ိုသမမတခမနမ် န ိုငင်ပံတ ် ဖွ ွဲ့စည်ားပံိုအပခ  ံဥပပေပေါ န ိုငင်သံ ားမ  ား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လွတ်လပ်မှုနငှ  ်

ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လံိုခ ံိုမှုမ  ားက ို က ကွယ်ပပားန ိုငရ်နအ်လ ို  င ှ ခပည်ပထ ငစ်ိုလွှတ်ပတ ်သည် ဤဥပပေက ို ခပဋ္ဌ နာ်းလ ိုက်သည်။ 

 

အ န်ား (၁) 

အမည်နငှ  ်အဓ ပပ ယ်ပေ ်ခပ  က ်

၁။ ဤဥပပေက ို န ိုငင်သံ ားမ  ား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လွတ်လပ်မှုနငှ  ်ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လံိုခ ံိုမှုက ို က ကွယ်ပပားပရားဥပပေ ဟိုပ ေါ် 

တွငပ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥပပေတွငပ်ေါရှ ပသ  ပအ က်ပေါစက ားရပ်မ  ားသည် ပဖ ်ခပပေါအတ ိုငာ်း အဓ ပပ ယ်သက်ပရ က်ပစရမည-် 

(က) ေွ ွဲ့စည်ားပံိုအပခ  ံဥပပေ ဆ ိုသည်မှ  ခပည်ပထ ငစ်ိုသမမတခမနမ် န ိုငင်ပံတ ်ဖွ ွဲ့စည်ားပံိုအပခ  ံဥပပေက ို ဆ ိုသည်။ 

( ) န ိုငင်သံ ား ဆ ိုသည်မှ  ဖွ ွဲ့စည်ားပံိုအပခ  ံဥပပေအရပသ ်လည်ားပက ငာ်း၊ တည်ဆ ဥပပေတစ်ရပ်ရပ်အရ

ပသ ်လည်ားပက ငာ်း န ိုငင်ံသ ားခဖစ်သူက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဂ) ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လွတလ်ပ်မှု ဆ ိုသည်မှ  န ိုငင်သံ ားတစ်ဦား၏ ဥပပေနငှ အ်ညီ လွတ်လပ်စွ သွ ားလ  ပဆ ငရွ်က် ွင် ၊ 

လွတ်လပ်စွ ပနထ ိုငန် ိုင ွ်င် နငှ  ်လွတ်လပ်စွ ပခပ ဆ ို ွင် က ို ဆ ိုသည်။ 
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(ဃ) ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လံိုခ ံိုမှု ဆ ိုသည်မ ှ န ိုငင်သံ ားတစ်ဦား၏ပိုဂ္ ိုလ်ပရားဆ ိုငရ် က စစရပ်မ  ား လံိုခ ံိုမှုက ို ဆ ိုသည်။ 

ယငာ်းစက ားရပ်တွင ်န ိုငင်သံ ားတစ်ဦား၏ ပနအ မ်အပဆ က်အအံို သ ို  မဟိုတ် ပရဝဏန်ငှ  ်ပရဝဏအ်တွငာ်းရှ  

အပဆ က်အအံို လံိုခ ံိုမှု၊ ပစစည်ားလံိုခ ံိုမှု၊ စ ပပားစ ယူနငှ အ်ခ  ားဆက်သွယ်ပရားဆ ိုငရ်  လံိုခ ံိုမှု တ ို  ပေါဝငသ်ည်။ 

(င) သက်ဆ ိုငရ် ဝန်ကကီားဌ န ဆ ိုသည်မှ  ခပည်ထ ပရားဝနက်ကီားဌ နက ို ဆ ိုသည်။ 

(စ) တ ဝန်ရှ သ ူဆ ိုသည်မှ  သက်ဆ ိုငရ် အစ ိုားရဌ န၊ အစ ိုားရအဖွ ွဲ့အစည်ားနငှ  ်အိုပ်  ိုပ်ပရားဆ ိုငရ်  တ  ဝနရ်ှ သူမ  ားက ို 

ဆ ိုသည်။ 

 

အ န်ား (၂) 

န ိုငင်သံ ားမ  ား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ်  လွတလ်ပ်မှုနငှ  ်ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ်  လံိုခ ံိုမှုက ို အက အကွယ်ပပားခ ငာ်း 

၃။ န ိုငင်သံ ားတ ိုငာ်းသည် ဖွ ွဲ့စည်ားပံိုအပခ  ံဥပပေပေါန ိုငင်သံ ားမ  ား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ်  လွတ်လပ်မှုနငှ ပ်ိုဂ္ ိုလ် ဆ ိုငရ် လံိုခ ံိုမှု 

အခပည် အဝ ရရှ  ံစ ား ွင် ရှ သည်။ 

၄။ သက်ဆ ိုငရ် ဝနက်ကီားဌ နနငှ တ် ဝနရှ် သူမ  ားသည် န ိုငင်သံ ားမ  ား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ်  လွတ်လပ်မှုနငှ  ်ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ်  

လံိုခ ံိုမှုနစ်န ဆံိုားရှု ံားခ ငာ်းမရှ ပစရန ်က ကွယ်ပပားရမည်။ 

 

အ န်ား (၃) 

သက်ဆ ိုငရ် ဝန်ကကီားဌ နနငှ  ်တ ဝန်ရှ သမူ  ား၏တ ဝန်မ  ား 

၅။ သက်ဆ ိုငရ်  ဝနက်ကီားဌ နနငှ တ် ဝနရှ် သူမ  ားသည်- 

(က) တည်ဆ ဥပပေနငှ  ်အညီမှတစ်ပေါား ပိုဂ္ ိုလဆ် ိုငရ်  လွတလ်ပ်မှုက ိုခဖစ်ပစ၊ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ်  လံိုခ ံိုမှုက ို ခဖစ်ပစ 

နစ်န ဆံိုားရှု ံားမှုမရှ ပစရန ်မည်သူ  က ိုမဆ ို က ကွယ်ပပားရမည။် 

( ) ပိုဂ္ ိုလ်တစ်ဦားဦား၏ ပနအ မ်နငှ  ်ပနအ မ်အခဖစ်အသံိုားခပိုပသ  အ နာ်း၊ အပဆ က်အအံို သ ို  မဟိုတ် ပရဝဏန်ငှ  ်

ပရဝဏအ်တွငာ်းရှ  အပဆ က်အအံိုမ  ားအတွငာ်းသ ို   တည်ဆ ဥပပေတစ်ရပ်ရပ်အရ ဝငပ်ရ က်ရှ ပဖွခ ငာ်း၊ 

သ မ်ားဆည်ားခ ငာ်း သ ို  မဟိုတ် သူတစ်ဦားဦားအ ားရှ ပဖွခ င်ား၊ ဖမ်ားဆီားခ ငာ်းခပိုလိုပ်လ ိုလျှင် သက်ဆ ိုငရ်  ရပ်ကွက် 

သ ို  မဟိုတ် ပက ားရွ အိုပ်စိုရှ အိုပ်  ိုပ်ပရားမ ားခဖစ်ပစ၊ ပက ားရွ တ ဝန ံ် သ ို  မဟိုတ် ရ  အ မ်မ ားခဖစ်ပစ၊ 

ဆယ်အ မ်မ ားခဖစ်ပစ တစ်ဦားဦားအပေါအဝင ်အနည်ားဆံိုားသက်ပသနစှ်ဦားနငှ အ်တူ ပဆ ငရွ်က်ရမည်။ 

၆။ သက်ဆ ိုငရ် ဝနက်ကီားဌ နနငှ  ်တ ဝနရ်ှ သူမ  ားသည် ဤဥပပေအရ အပရားယူပဆ ငရွ်က်ပပားရနတ် ိုင ် ကက ား  က်က ို 

လက် ံရရှ ပေါက ဥပပေနငှ အ်ညီ အပရားယူပဆ ငရွ်က်ရမည်။ မ မ ဌ နက အပရားယူပဆ င ်ရွက်ရမည်  

က စစမဟိုတ်ပကက ငာ်း ပပေါ်ပပေါက်ပေါက အက  ိုားအပကက ငာ်းပဖ ်ခပ၍ တ ိုငက်က ားသူထံ ရက်ပပေါငာ်း ၃၀ အတွငာ်း 

ခပနက်က ားရမည် အခပင ်ယငာ်းခပနက်က ားစ တွင ်မည်သည် ဌ နအဖွ ွဲ့အစည်ားသ ို   တ ိုငက်က ားသင်  

ပကက ငာ်းအကကံခပို  က်ပေါရှ ရမည်။ 
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အ န်ား (၄) 

တ ားခမစ်  က်မ  ား 

၇။ မည်သူမျှ တညဆ် ဥပပေတစ်ရပ်ရပ်အရ  ွင် ခပိုသည် က စစမှတစ်ပေါား တရ ားရံို ား၏  ွင် ခပို  က်မရှ ဘ  မည်သူ  က ိုမျှ ၂၄ 

န ရီထက်ပက  ်လွန၍်   ိုပ်ပန ှငထ် ားခ ငာ်းမခပိုရ။ 

၈။ တ ဝနန်ငှ လ်ိုပ်ပ ိုင ွ်င ရှ် သူမည်သူမျှ တည်ဆ ဥပပေနငှ အ်ညီ  ွင ခ်ပိုမ န  ၊်  ွင ်ခပို  က် သ ို  မဟိုတ် ဝရမ်ား 

တစ်စံိုတစ်ရ မရှ ဘ ခဖစ်ပစ၊ န ိုငင်ပံတ ်သမမတ သ ို  မဟိုတ် ခပည်ပထ ငစ်ိုအစ ိုားရအဖွ ွဲ့၏  ွင ခ်ပို  က်မရှ ဘ  ခဖစ်ပစ- 

(က) န ိုငင်သံ ားတစ်ဦား၏ ပနအ မ်၊ ပနအ မ်အခဖစ်အသံိုားခပိုပသ အ နာ်း၊ အပဆ က်အအံို သ ို  မဟိုတ် ပရဝဏန်ငှ  ်

ပရဝဏအ်တွငာ်းရှ  အပဆ က်အအံိုအတွငာ်း ဝငပ်ရ က်ရှ ပဖွခ ငာ်း၊ သ မ်ားဆည်ားခ ငာ်း သ ို  မဟိုတ် 

သူတစ်ဦားဦားအ ားဖမ်ားဆီားခ ငာ်းမခပိုရ။ 

( ) န ိုငင်ံသ ားတစ်ဦား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ်  လွတ်လပ်မှုနငှ ပ်ိုဂ္ ိုလဆ် ိုငရ် လံိုခ ံိုမှုက ို အပန ှင် အယှက် ခဖစ်ပစပသ  သ ို  မဟိုတ ်

လူ  ဂိုဏသ် ကခ က ို ထ   ိုက်ပစန ိုငပ်သ  ပန က်ပယ င ံ်ပစ င် ကကည် ခ ငာ်း၊ စံိုပထ က်ခ င်ား နငှ စ်ံိုစမ်ားခ ငာ်းမခပိုရ။ 

(ဂ) ပိုဂ္ ိုလ်တစ်ဦားနငှ တ်စ်ဦားအကက ား ဆက်သွယ်ပရားပစစည်ားက ရ ယ တစ်မ  ိုားမ  ိုားခဖင်  ဆက်သွယ်ပခပ ကက ားခ ငာ်းက ို 

ကက ားခဖတ်ဖမ်ားယူန ားပထ ငခ် င်ား သ ို  မဟိုတ် တစ်နည်ားနည်ားခဖင်  အပန ှင် အယှက်ပပားခ ငာ်း မခပိုရ။ 

(ဃ) ဆက်သွယ်ပရား ပအ ်ပပရတ မ  ားထံမှ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ်  တယ်လီဖိုနာ်းနငှ  ်အီလက်ထပရ နစ်ဆက် သွယ်ပရား 

သတငာ်းအ  က်အလက်မ  ားအ ား ပတ ငာ်းယူခ ငာ်း၊ ထိုတ်ပပားခ ငာ်းမခပိုရ။ 

(င) အခ  ားသူ၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် က စစအလ ို  င ှ ဆက်သွယ်ပပားပ ို  သည် စ ပပားစ ယူ၊ စ အ တ်၊ ပ   ထိုပ်၊ 

ပေါဆယထ်ိုပ်တစ် ို ိုက ို ဖွင် ပဖ က်ခ ငာ်း၊ ရှ ပဖွခ ငာ်း၊ သ မ်ားဆည်ားခ ငာ်း၊ ပဖ  က်ဖ က်ခ င်ား သ ို  မဟိုတ် 

ဖ က်ဆီားခ ငာ်းမခပိုရ။ 

(စ) န ိုငင်သံ ားတစ်ဦား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် ၊ မ သ ားစိုပရားရ က စစမ  ားတွင ်အဓမမဝငပ်ရ က်စွက်ဖက်ခ ငာ်း သ ို  မဟိုတ် 

လူတစ်ဦား၏ ဂိုဏသ် ကခ နငှ  ်ထငပ်ပေါ်ပက  ်ကက ားမှုက ို ပိုတ် တ်ခ ငာ်း သ ို  မဟိုတ် ထ   ိုက်ပစရန ်တစ်နည်ားနည်ားခဖင်  

ပဆ ငရွ်က်ခ ငာ်းမခပိုရ။ 

(ဆ) န ိုငင်သံ ားတစ်ဦား၏ တရ ားဝငရ်ရှ ပ ိုငဆ် ိုငထ် ားပသ  ပရွှွဲ့ပခပ ငာ်းန ိုငပ်သ  ပစစည်ားက ိုပသ ်လည်ားပက ငာ်း၊ 

မပရွှွဲ့မပခပ ငာ်းန ိုငပ်သ  ပစစည်ားက ိုပသ ်လည်ားပက ငာ်း မတရ ားသ မ်ားယူခ ငာ်း သ ို  မဟိုတ် တ ိုက်ရ ိုက်ခဖစ်ပစ၊ 

သွယ်ဝ ိုက်၍ခဖစ်ပစ တမငပ် က်စီားပစခ ငာ်း သ ို  မဟိုတ် ဖ က်ဆီားပစခ ငာ်းမခပိုရ။ 

၉။ မည်သည်  ရ တပ်ဖွ ွဲ့စ နာ်းမ ားမဆ ို ဤဥပပေအရ အပရားယူပဆ ငရွ်က်ပပားရန ်တ ိုငတ်နာ်း  က်က ိုလက် ံရရှ လျှင်ခဖစ်ပစ၊ 

သတငာ်းပပား  က်က ို လက် ံရရှ လျှင်ခဖစ်ပစ ရ ဇဝတ်က င် ထံိုားဥပပေ ပိုေမ် ၁၅၄ နငှ  ်အညီ အပရားယူပဆ ငရွ်က်ရမည်။ 

 

အ န်ား (၅) 

ခပစ်ေဏ်မ  ား 



န ိုငင်သံ ားမ  ား၏ ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လွတ်လပ်မှုနငှ  ်ပိုဂ္ ိုလ်ဆ ိုငရ် လံိုခ ံိုမှုက ိုက ကွယ်ပပားပရားဥပပေ (ပပေါငာ်းစည်ားထ ားပသ ပံိုစံ) 
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၁၀။ မည်သူမဆ ို တ ဝနန်ငှ လ်ိုပ်ပ ိုင ွ်င ရှ် သူ မည်သူမဆ ို ပိုေမ် ၇ ပေါ တ ားခမစ်  က်က ိုပသ ်လည်ားပက ငာ်း၊ ပိုေမ် ၈ ပေါ 

တ ားခမစ်  က်တစ်ရပ်ရပ်က ိုပသ ်လည်ားပက ငာ်း ပဖ က်ဖ က်က  ားလွနပ်ကက ငာ်း ခပစ်မှုထငရ်ှ ားစီရငခ် ငာ်း ံရလျှင ်ထ ိုသူက ို 

အနည်ားဆံိုားပခ  က်လမှ အမ  ားဆံိုား သံိုားနစှ်ထ  ပထ ငေ်ဏ ် မှတ်ရမည် အခပင ်အနည်ားဆံိုား က ပ်သံိုားသ နာ်းမှ အမ  ားဆံိုားက ပ် 

၁၅ သ နာ်းအထ  ပငေွဏ ် မှတ်န ိုင်သည်။ 

၁၁။ မည်သူမဆ ို ပိုေမ် ၉ ပေါတ ဝနက် ိုပဆ ငရွ်က်ရန ်အပကက ငာ်းမ  ပ က်ကွက်ပကက ငာ်း ခပစ်မှုထငရ်ှ ားစီရင ်ခ ငာ်း ံရလျှင ်

ထ ိုသူက ို အနည်ားဆံိုား တစ်နစှ်မှ အမ  ားဆံိုား ငေါားနစှ်ထ  ပထ ငေ်ဏ ် မှတ်ရမည် အခပင ်အနည်ားဆံိုား က ပ်ငေါားသ နာ်းမှ 

အမ  ားဆံိုား က ပ် ၂၅ သ နာ်းအထ  ပငေွဏ ် မှတ်န ိုငသ်ည်။ 

၁၂။ မည်သူမဆ ိုဤဥပပေပေါ ခပစ်မှုတစ် ို ိုက ို က  ားလွနရ်န ်အ ားထိုတ်ခ ငာ်း၊ တ ဝနပ်ပားခ ငာ်း၊   ိုင်ားပစ ခ ငာ်း၊ 

ခပစ်မှုတစ် ို ိုက  ားလွနရ် တွင ်ပူားပပေါငာ်းကကံစည်ခ ငာ်း၊ အ ားပပားကူညီခ ငာ်းခပိုလျှင ်ထ ိုသူအ ား ယငာ်းခပစ်မှုအတွက် 

ဤဥပပေတွင ်ခပဋ္ဌ နာ်းထ ားသည် အတ ိုငာ်း ခပစ်ေဏ ် မှတ်ခ ငာ်း ံရမည်။ 

 

အ န်ား (၆) 

အပ ပွ  ွ

၁၃။ တည်ဆ ဥပပေတစ်ရပ်ရပ်တွင ်မည်သ ို  ပငပ်ေါရှ ပစက မှု ဤဥပပေပေါ ခပဋ္ဌ နာ်း  က်မ  ားနငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်မျှ 

ဤဥပပေအရသ လျှင ်အပရားယူရမည်။ 

၁၄။ ဤဥပပေပေါ ခပဋ္ဌ နာ်း  က်မ  ားက ို အပက ငအ်ထည်ပဖ ် ပဆ ငရွ်က်ရ တွင ်သက်ဆ ိုငရ်  ဝနက်ကီားဌ နသည် 

လ ိုအပ်ပသ  အမ န  ပ်ကက ်ခင စ ၊ အမ န  ၊် ညွှနက်က ား  က်နငှ  ်လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားမ  ားက ို ထိုတ်ခပနန် ိုငသ်ည်။ 

ခပည်ပထ ငစ်ိုသမမတခမနမ် န ိုငင်ပံတ ် ဖွ ွဲ့စည်ားပံိုအပခ  ံဥပပေအရ ကျွန်ိုပ်လက်မှတ်ပရားထ ိုားသည်။ 

 

 

(ပံို) ထငပ်က  ် 

န ိုငင်ပံတ ်သမမတ 

ခပည်ပထ ငစ်ိုသမမတခမနမ် န ိုငင်ပံတ ် 

 

မငာ်းပအ ငလ်ှု င် 

ဗ ိုလ်  ိုပ်မ ားကကီား 

ဥကက ဋ္ဌ 

န ိုငင်ပံတ ်စီမံအိုပ်  ိုပ်ပရားပက ငစ်ီ [၂၀၂၁] 


