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အထ ူးထမ်ိူးမမာူးမြငူ်းဆိိုငရ်ာအက်ဥပဒေ 

[ အနိ္ဒယိအက်ဥပဒေအမှတ် ၃ ၊ ၁၈၇၂] 

(၁၈၇၂ ြိုန္စှ၊် မတလ် ၂ ရက်) 

နေိါနူ်း 

စငစ်စအ်ာူးမြင  ်ြရစယ်ာန၊် ဂ  ူး၊ ဟိန္ဒ ၊ မဟာဒမေင၊် ပါရစ၊ီ ဗိုေဒဘာသာ၊ ဆစြ် ်သိို  မဟိုတ် ဂ ိနူ်းဘာသာကိို 

ယ ိုကကည်ကိိုူးကွယ်မြငူ်း မရိှသ မ ာူးန္ငှ  ်ဟိန္ဒ ၊ ဗိုေဒဘာသာ၊ ဆစြ် ်သိို  မဟိုတ် ဂ ိနူ်းဘာသာကိို ယ ိုကကည်ကိိုူးကွယ်သ မ ာူးအတွက် 

ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းပ ိုစ  မပဋ္ဌာနူ်းဒပူးရန ်လိိုအပ်ဒသာဒကကာင လ်ည်ူးဒကာငူ်း၊ တရာူးဝငမ်ဝင ်သ သယမြစြ်ွယ်ရှိဒသာ ထိမ်ူးမမာူး 

မှုအြ ိ ျို့ကိို တရာူးဝငမ်ြစဒ်စရန ်လိိုအပ်ဒသာဒကကာင လ်ည်ူးဒကာငူ်း ဤအက်ဥပဒေကိို ဒအာက်ပါ အတိိုငူ်း 

မပဋ္ဌာနူ်းလိိုက်သည်။ 

 

၁။ * * * * * 

အက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းမပ န္ိိုငဒ်သာ စည်ူးကမ်ူးြ က်မ ာူး 

၂။ ြရစယ်ာန ်သိို  မဟိုတ ်ဂ  ူး သိို  မဟိုတ ်ဟိန္ဒ  သိို  မဟိုတ် မဟာဒမေင ်သိို  မဟိုတ် ပါရစ ီသိို  မဟိုတ်၊ ဗိုေဒဘာသာ သိို  မဟိုတ် 

ဆစြ် ်သိို  မဟိုတ် ဂ ိနူ်း ဘာသာကိို ယ ိုကကည်ကိိုူးကွယ်မြငူ်း မရှိဒသာသ မ ာူး၏ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို ဤအက်ဥပဒေအရ 

ဒဆာငရွ်က် န္ိိုငသ်ည်။ သိို  မဟိုတ ်ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ  တစဦ်ူးစသီည် ဒြာ်မပပါ ဘာသာမ ာူး ဆိိုလိိုသည်မှာ- ဟိန္ဒ ၊ ဗိုေဒဘာသာ၊ 

ဆစြ် ်သိို  မဟိုတ် ဂ ိနူ်းဘာသာမ ာူးမ ှတစြ်ိုြို သိို  မဟိုတ် အမြာူးဘာသာတစြ်ိုြိုကိို ယ ိုကကည်ကိိုူးကွယ်လျှင ်

ဒအာက်ပါစည်ူးကမ်ူးြ က်မ ာူးန္ငှ အ်ည ီထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း အြမ်ူးအနာူး ကိို ဒဆာငရွ်က် န္ိိုငသ်ည် - 

(၁) ထိမ်ူးမမာူးြ ိနတ်ွင ်ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ  န္စှဦ်ူးစလ ိုူးတွင ်သက်ရှိထငရ်ှာူး လင ်သိို  မဟိုတ် မယာူးမရှိဒစ ရ။ 

(၂) အမပည်မပည်ဆိိုငရ်ာမပကခေနိန်္စှအ်ရ ဒယာက် ာူးဒလူးသည် အသက် ဆယ် ရှစ ်န္စှ ်မပည ်ပပီူးသ  မြစရ် မည်။ 

မိနူ်းကဒလူးသည် ဆယ် ငါူးန္စှ ်မပည ်ပပီူး သ မြစရ်မည်။ 

(၃) ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ တစဦ်ူးဦူးသည် အကယ်၍ အသက်န္စှဆ်ယ် တစန်္စှ ်မမပည်  ဒသူးပါက သ  သိို  မဟိုတ ်သ မ၏ ြြင ်

သိို  မဟိုတ် အိုပ်ထိနူ်းသ ထ မ ှထိမ်ူးမမာူးရန ်သဒဘာတ ညီမှု ရရှိပပီူးမြစရ်မည်။ 

(၄) ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ န္စှဦ်ူးသည် ၎ငူ်းတိို  န္ငှ  ်သက်ဆိိုငရ်ာ ဥပဒေတစြ်ိုြိုအရ ထိမ်ူးမမာူးလျှင ်တရာူးမဝင ်မြစဒ်စန္ိိုငသ်ည ် 

ဒသူွးသာူးဒတာ်စပ်မြငူ်း သိို  မဟိုတ် ဒဆွမ ိ ူးဒတာ်စပ်မြငူ်း မရှိဒစရ။ 

ပထမခြငူ်းြျက်- ဒသူွးသာူးဒတာ်စပ်မြငူ်း သိို  မဟိုတ် ဒဆွမ ိ ူးဒတာ်စပ်မြငူ်းန္ငှ  ်စပ်လ ဉူးသည ် ဥပဒေ သိို  မဟိုတ် 

ဓဒလ ထ ိုူးတမ်ူးမှအပ အမြာူးမည်သည ်ဥပဒေ သိို  မဟိုတ ်ဓဒလ ထ ိုူးတမ်ူးကမျှ ထမိ်ူးမမာူးမြငူ်း ကိို တာူးမမစမ်ြငူ်း 

မရှိဒစရ။ 

ေိုတယိခြငူ်းြျက်- ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ တိို  ၏ မ ိ ူးရိို ူးအလိိုက် တိိုကရ်ိိုက်ဆငူ်းသက်ဒသာ အဘိိုူး၏ ြြင၏် ြြင ်သိို  မဟိုတ် 

အဘာွူး၏ မိြင၏် မိြငတ်ိို  ထက် နူီးကပ်ဒသာ ဒဆွမ ိ ူး ဒတာ်စပ်မှုရှိမြငူ်း သိို  မဟိုတ် ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ  
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တစဦ်ူးဦူးသည် ဒသူွးသာူး ဒတာ်စပ်ဒသာ ဒဆွမ ိ ူးတစဦ်ူး သိို  မဟိုတ် ဒသူွးသာူး ဒတာ်စပ်ဒသာ ဒဆွမ ိ ူးတစဦ်ူး၏ 

အစက်ိို သိို  မဟိုတ် အစမ် မဟိုတ်ြ  လျှင ်မည်သည ် ဥပဒေ သိို  မဟိုတ် ဓဒလ ထ ိုူးတမ်ူးကမျှ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို 

တာူးမမစမ်ြငူ်း မရှိဒစရ။ 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရိှမ ာူးြန်  အပ်မြငူ်း 

၃။ န္ိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် ဤအက်ဥပဒေအရ မပည်ဒထာငစ်ိုသမမတမမနမ်ာန္ိိုငင် အတွငူ်း သူီးမြာူးသတ် မှတ်ထာူးသည်  

ဒေသမ ာူးအတွက် ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း မှတ်ပ ိုတင ်အရာရိှြ  ပ်န္ငှ  ်မတှ်ပ ိုတငအ်ရာရှိမ ာူး ြန  အ်ပ်န္ိိုငသ်ည်။ 

အဆိိုပါထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိကိို ြန  အ်ပ်ထာူးဒသာ ဒေသသည် ယငူ်းအရာရှိ၏ ြရိိုငမ်ြစသ်ည်ဟို 

မှတ်ယ ရမည်။ 

ထိမ်ူးမမာူးရန ်ရည်ရွယ်သည် သ တစဦ်ူးက မှတပ် ိုတငအ်ရာရိှထ သိို   အဒကကာငူ်းကကာူးစာဒပူးပိို  မြငူ်း 

၄။ ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ က ငူ်းပရန ်ရည်ရွယ်ဒသာအြါ ထမိ်ူးမမာူး မည ်သ တစဦ်ူးက 

ထိမ်ူးမမာူးမှု မဒဆာငရွ်က်မီ ထိမ်ူးမမာူးမှု ဒဆာငရွ်က်ဒပူးမည်  မတှ်ပ ိုတငအ်ရာရိှထ သိို   စာမြင ဒ်ရူးသာူးထာူးဒသာ 

အဒကကာငူ်းကကာူးစာ ဒပူးပိို  ရမည်။ 

အဒကကာငူ်းကကာူးစာ ဒပူးပိို  ြ ရဒသာ မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိသည် ထမိ်ူးမမာူးမည ်သ  န္စှဦ်ူးအနက် အနည်ူးဆ ိုူး တစဦ်ူးက 

ယငူ်းအဒကကာငူ်းကကာူးစာ ဒပူးပိို  မြငူ်းမမပ မီ ဆယ် ဒလူး ရက် ဒနထိိုငြ်  သည ် ဒေသ၏ ြရိိုင ်မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိ 

မြစရ်မည်။ 

အဆိိုပါ အဒကကာငူ်းကကာူးစာသည် ဤအက်ဥပဒေ၏ ပထမဇယာူးတွင ်ဒြာ်မပထာူး သည  ်ပ ိုစ အတိိုငူ်း မြစရ်မည်။ 

အဒကကာငူ်းကကာူးစာကိို ြိိုငတ်ွ ရနန်္ငှ်  မိတတ  ကိို ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း အဒကကာငူ်းကကာူးစာ စာအိုပ်တွင ်ဒရူးသငွူ်းမြငူ်း 

၅။ မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိသည် အဆိိုပါ အဒကကာငူ်းကကာူးစာမ ာူးကိို ြိိုငတ်ွ ၍ ၎ငူ်း၏ ရ ိုူးမှတ်တမ်ူးမ ာူးန္ငှ အ်တ  

ထိနူ်းသမိ်ူးထာူးရမည်။ ထိို  မပင ်န္ိိုငင် ဒတာ်သမမတက ၎ငူ်းထ  ယငူ်းကိစစ အလိို  ငာှ ဒပူးပိို  ထာူးသည ် 

“အထ ူးထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းအက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း အဒကကာငူ်းကကာူးစာ စာအိုပ်”တွင ်ယငူ်းအဒကကာငူ်း ကကာူးစာတိိုငူ်း၏ 

မိတတ  မှန ်တစစ် ိုကိို ြ က်ြ ငူ်း ဒရူးသငွူ်းရမည်။ ယငူ်းစာအိုပ်ကိို ကကည ်ရှုစစဒ်ဆူးလိိုသ  အာူးလ ိုူးအာူး အြိိုူးအြမယ ဘ  

သင ဒ်လ ာ်ဒသာ အြ ိနမ် ာူးတွင ်ကကည ်ရှု  စစဒ်ဆူးန္ိိုငရ်န ်ထာူးရှ ိရမည်။ 

ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို ကန်  ကွက်မြငူ်း 

၆။ ပိုေမ် ၄ အရ ထိမ်ူးမမာူးရန ်ရည်ရွယ်ဒကကာငူ်း အဒကကာငူ်းကကာူးစာ ဒပူးပိို  ပပီူးဒနာက် ဆယ် ဒလူးရက် အကကာတွင ်

ဤမှဒနာက်တွင ်ဒြာ်မပထာူးသည ် နည်ူးလမ်ူး အတိိုငူ်း ကကိ တငက်န  က်ွက်မြငူ်းမရိှလျှင ်အဆိိုပါ ထိမ်ူးမမာူးမှုကိို 

ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ က ငူ်းပန္ိိုငသ်ည်။ 

မည်သ မဆိို ယငူ်းထမိ်ူးမမာူးမှုသည် ပိုေမ် ၂ ပိုေမ်ြွ (၁)၊ (၂)၊ (၃) သိို  မဟိုတ် (၄) တိို  တွင ်သတ်မှတ် ဒြာ်မပထာူးသည  ်

စည်ူးကမ်ူးြ က် တစရ်ပ် သိို  မဟိုတ် တစရ်ပ်ထက်ပိို၍ ဒြာကြ် က်ဒကကာငူ်း အဒကကာငူ်း မပ၍ ကန  က်ွက်န္ိိုငသ်ည်။ 
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ကန  က်ွက်သည်  အဒကကာငူ်းအရာ၏ သဒဘာသဘာဝကိို မှတပ် ိုတငအ်ရာရှိသည် မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်တွင ်ဒရူးသာူး၍ 

မှတ်တမ်ူးတငရ်မည်။ လိိုအပ်ပါက ကန  က်ွက်သ ကိို ြတ်ကကာူး ရှငူ်းလငူ်းမပရမည်မြစပ်ပီူး ကန  က်ွက်သ ကိိုယ်တိိုင ်

သိို  မဟိုတ် ယငူ်း၏ ကိိုယ်စာူး လက်မှတ ်ဒရူးထိိုူးရမည်။ 

ကန  ်ကွကြ်ျကက်ိို လက်ြံရရိှပါက ဒဆာငရွ်က်ရမည  ်လိုပ်ထံိုူးလိုပ်နညူ်း 

ကန်  ကွက်သ က တရာူးစွ ဆိိုန္ိိုငမ်ြငူ်း။ 

၇။ ယငူ်းကန  က်ွက်ဒကကာငူ်း အဒကကာငူ်းကကာူးစာကိို ရရှိဒသာအြါ မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိသည ်ထိိုကန  က်ွက ်ြ က်ရရှသိည ်ဒန  မှ 

ဆယ် ဒလူးရက် ကိုနဆ် ိုူးသည်အထ ိထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း ကိို ဆက်လက် ဒဆာငရွ်က်မြငူ်း မမပ ရ။ အကယ်၍ ယငူ်းအြ ိနတ်ွင ်

စရီငပိ်ိုငြ်ငွ ရိှ်ဒသာ တရာူးရ ို ူး တစြ်ို ြွင လ်ှစထ်ာူး ပါက သိို  မဟိုတ် အကယ်၍ ယငူ်းအြ ိနတ်ွင ်ထိိုတရာူးရ ို ူး ြွင လ်ှစ ်

ထာူးမြငူ်းမရှိလျှင ်ထိိုတရာူးရ ို ူးြွင လ်ှစသ်ည ်ဒန  မှ ဆယ် ဒလူးရက် ကိုနဆ် ိုူးသည်အထ ိထိမ်ူးမမာူး ဒပူးမြငူ်း မမပ ရ။ 

ရည်ရွယ်ထာူးသည်  ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို ကန  က်ွက်သ သည် အဆိိုပါ ထိမ်ူးမမာူး မြငူ်းသည် ဥပဒေပိုေမ် ၂၊ ပိုေမ်ြွ  (၁)၊ (၂)၊ (၃) 

သိို  မဟိုတ် (၄) တွင ်မပဋ္ဌာနူ်းထာူးသည ် စည်ူးကမ်ူးြ က်တစြ်ို သိို  မဟိုတ် တစြ်ိုထက်ပိို၍ ဒြာက်ြ က်ဒကကာငူ်း 

ဒကကညာသည ် မမက်ဟ ဒကကညာမှု ေကီရီအတကွ် စရီငပိ်ိုငြ်ငွ ရိှ်သည ် တရာူးမတရာူးရ ို ူး တစရ် ို ူးရ ို ူးတွင ်တရာူးမကကီူးမှု 

စွ ဆိိုန္ိိုငသ်ည်။ 

အမှုစွ ဆိိုထာူးဒကကာငူ်း သက်ဒသြ လက်မှတ်ကိို မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိက ထိနူ်းသမိ်ူးထာူးမြငူ်း 

၈။ အဆိိုပါ တရာူးမကကီူးမှုကိို လက်ြ ရရှိသည ် အရာရှိသည ်အမှုစွ ဆိို သ ကိို ယငူ်းသိို   အမှုစွ ဆိို ထာူးဒကကာငူ်း 

သက်ဒသြ လက်မှတ် ထိုတ်ဒပူးရမည်။ အဆိိုပါ သက်ဒသြ  လက်မှတ်ကိို ကန  က်ွက် ဒကကာငူ်း 

အဒကကာငူ်းကကာူးစာရရိှသည ်ဒန  မှ ဆယ် ဒလူးရက်အတွငူ်း မှတ်ပ ိုတင ်အရာရှိထ တငသ်ငွူ်းပါက၊ ယငူ်းအြ ိနတ်ွင ်

စရီငပိ်ိုငြ်ငွ ရိှ်ဒသာ တရာူးရ ို ူးတစရ် ို ူးရ ို ူးကိို ြွင လ်ှစ ်ထာူးလျှငမ်ြစဒ်စ သိို  မဟိုတ် ထိိုတရာူးရ ို ူးကိို ယငူ်းအြ ိနတ်ွင ်

ြွင လ်ှစထ်ာူးမြငူ်း မရှိလျှင ်အဆိိုပါ တရာူးရ ို ူးြွင် လှစသ်ည် ဒန  မ ှဆယ် ဒလူးရက်အတွငူ်းမြစဒ်စ ထိမ်ူးမမာူးမှုကိို 

အဆိိုပါတရာူးရ ို ူး ဆ ိုူးမြတ်ြ က် ြ မှတ်မြငူ်းမမပ မီအထိ ဒဆာငရွ်က်မြငူ်း မမပ ရ။ အဆိိုပါ ဆ ိုူးမြတ်ြ က်ဒပေါ်တွင ်

အယ ြ မှုမ ာူး အတွက် ဥပဒေက ြငွ် မပ သည် ကာလကိုနလ်ွနသ်ည်အထိ သိို  မဟိုတ ်ထိိုဆ ိုူးမြတ် ြ က်အဒပေါ် အယ ြ မှု 

တစရ်ပ်ရှိပပီူး အယ ြ တရာူးရ ို ူးက ဆ ိုူးမြတ်ြ က် ြ မှတ်ပပီူးသည ်အြ ိန ်အထိ ထမိ်ူးမမာူးဒပူးမြငူ်း မမပ ရ။ 

ဒရှျို့အပိိုေတ်ွင ်ဒြာ်မပသည ် အြ ိနအ်တွငူ်း အဆိိုပါ သက်ဒသြ လက်မှတ်ကိို သတ်မှတ် ကာလအတွငူ်း 

သတ်မှတ်ထာူးသည်  နည်ူးလမ်ူးအတိိုငူ်း မတငသ်ငွူ်းလျှင ်သိို  မဟိုတ် အကယ်၍ ဆ ိုူးမြတ်ြ က်သည် ပိုေမ် ၂ ပိုေမ်ြွ  (၁)၊ 

(၂)၊ (၃) သိို  မဟိုတ် (၄) တွင ်သတ်မှတ်ထာူးသည ် စည်ူးကမ်ူးြ က် တစရ်ပ် သိို  မဟိုတ် တစရ်ပ်ထက်ပိို၍ ဒြာက်ြ က်မြငူ်း 

မရှိဒကကာငူ်း ဆ ိုူးမြတ်လျှင ်ယငူ်းထိမ်ူးမမာူးမှုကိို ဒဆာငရွ်က်ဒပူး န္ိိုငသ်ည်။ 

အကယ်၍ အဆိိုပါ တရာူးရ ို ူး၏ ဆ ိုူးမြတ်ြ က်သည် ပိုေမ် ၂ ပိုေမ်ြွ  (၁)၊ (၂)၊ (၃) သိို  မဟိုတ် (၄) တွင ်သတ်မှတ်ထာူးသည ် 

စည်ူးကမ်ူးြ က် တစရ်ပ် သိို  မဟိုတ် တစရ်ပ်ထက်ပိို၍ ဒြာကြ် က်ဒကကာငူ်း ဆ ိုူးမြတ်လျှင ်ယငူ်းထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို 

ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ က ငူ်းပဒပူးမြငူ်းမမပ ရ။ 

ကန်  ကွက်ြ က်သည်ဒကကာငူ်းက ိ ူးဆီဒလ ာ်မှုမရိှပါက တရာူးရ ိုူးက ေဏဒ်ငတွပ်ရိိုက်န္ိိုငမ်ြငူ်း။ 
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၉။ ပိုေမ် ၇ တွငရ်ညည်ွှနူ်းထာူးဒသာ အဆိိုပါ တရာူးမကကီူးမှုကိို လက်ြ ထာူးသည ် မည်သည  ်တရာူးရ ို ူး မဆိို 

ကန  က်ွက်သည ်အဒကကာငူ်းအရာသည် ဒကကာငူ်းက ိ ူးဆီဒလ ာ်မှု မရှိဒကကာငူ်း၊ ၎ငူ်းမပင ်သဒဘာရိိုူး လည်ူး မဟိုတ်ဒကကာငူ်း 

ဒပေါ်လွငထ်ငရ်ှာူးပါက ကန  က်ွက်သ ကိို က ပ်တစသ်နိူ်းထက် မပိိုဒသာ ေဏဒ်င ွဒပူးဒဆာငရ်နန်္ငှ  ်ထိိုေဏဒ်ငအွာူးလ ိုူး 

သိို  မဟိုတ် တစစ်တိ် တစဒ်ေသကိို ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ န္စှဦ်ူးအာူး ဒပူးဒစရန ်အမိန  ြ် မှတ်န္ိိုငသ်ည်။ 

ထိမ်ူးမမာူးမည် သ မ ာူးန္ငှ်  သက်ဒသမ ာူးက မပ လိုပ်ဒသာဒကကညာြ က် 

၁၀။ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ည ီမက ငူ်းပမီ ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ မ ာူးန္ငှ  ်အသသိက်ဒသ သ ိုူးဦူးသည် ဤအက်ဥပဒေ၏ 

ေိုတိယဇယာူးတွင ်ပါရှိဒသာ ပ ိုစ အတိိုငူ်း ဒကကညာြ က် တစဒ်စာင ်မပ လိုပ်ပပီူး မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိ၏ ဒရှျို့ဒမှာက်တွင ်

လက်မှတ်ဒရူးထိိုူးရမည်။ အမ ိ ူးသမီူးသည် မိုဆိိုူးမ မြစလ်ျှငမ် ှတစပ်ါူး ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ  တစဦ်ူးသည် အသက် 

န္စှဆ်ယ် တစန်္စှ ်မမပည ်ဒသူးပါက ဒကကညာြ က်တွင ်၎ငူ်း၏ ြြင ်သိို  မဟိုတ် အိုပ်ထိနူ်းသ က လက်မှတ်ဒရူးထိိုူးရမည။် 

မှတ်ပ ိုတင ်အရာရှိသည ်ဒကကညာ ြ က်တိိုငူ်းကိို ထပ်ဆင  ်လက်မှတ်ဒရူးထိိုူးရမည်။ 

ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို မည်သိို  ဒဆာငရွ်က်ရမြငူ်း 

၁၁။ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရိှန္ငှ  ်ဒကကညာြ က်တွင ်လက်မှတ်ဒရူးထိိုူးသည ် သက်ဒသသ ိုူး ဦူးတိို  ၏ ဒရှျို့ဒမှာက်တွင ်

ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ က ငူ်းပရမည။် ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ မည်သည  ်ပ ိုစ န္ငှ မ်ဆိို က ငူ်းပန္ိိုငသ်ည်။ 

ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ မ ာူးသည် တစဦ်ူးက တစဦ်ူးကိို မှတ်ပ ိုတင ်အရာရိှန္ငှ  ်သက်ဒသမ ာူး ဒရှျို့ဒမှာက်တွင ်၎ငူ်းတိို  ကကာူးဒအာင ်

“ကျွန္်ိုပ်(A) သည် သင(်B) ကိို တရာူးဝင ်မယာူး (သိို  မဟိုတ် လငဒ်ယာက် ာူး)အမြစ ်လက်ြ ပါသည်”ဟို ဒမပာဆိို ရမည်။ 

ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းဒဆာငရွ်က်န္ိိုငသ်ည် ဒနရာ 

၁၂။ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ မ ာူး၏ ဆန္ဒအတိိုငူ်း မတှ်ပ ိုတငအ်ရာရိှ၏ ရ ိုူး၌မြစဒ်စ သိို  မဟိုတ် မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှ၏ိ 

ရ ိုူးန္ငှ  ်သင ဒ်လ ာ်ဒသာ အကွာအဒဝူးတွငရ်ှိသည်  အမြာူး ဒနရာ၌မြစဒ်စ ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ က ငူ်းပန္ိိုငသ်ည်။ သိို  ရာတွင ်

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိ၏ ရ ိုူးမှအပ အမြာူးဒနရာတွင ်က ငူ်းပပါက န္ိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် က ငူ်းပရန ်စည်ူးကမ်ူးြ က်မ ာူးကိို 

သတ်မှတ်ဒပူး န္ိိုငသ်ည ်မပင ်ယငူ်းအဒပေါ် ထပ်ဒဆာငူ်းဒပူးရမည ် အြဒကကူးဒငကွိို သတ်မှတ်ဒပူးန္ိိုငသ်ည်။ 

ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း သက်ဒသြ လက်မှတ် 

၁၃။ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းကိို ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ က ငူ်းပပပီူးသည ်အြါ မတှ်ပ ိုတငအ်ရာရှိသည် ဤအက်ဥပဒေ၏ တတိယဇယာူးတွင ်

သတ်မှတ်ထာူးသည ် ပ ိုစ အတိိုငူ်း သက်ဒသြ  လက်မှတ်ကိို ဤကိစစအလိို  ငာှ ၎ငူ်း ထိနူ်းသမိ်ူးထာူးရှိမည ် စာအိုပ်တွင ်

ဒရူးသငွူ်းရမည်။ ယငူ်းစာအိုပ်ကိို အထ ူး ထိမ်ူးမမာူး မြငူ်းဆိိုငရ်ာအက်ဥပဒေအရ ထမ်ိူးမမာူးမြငူ်း သက်ဒသြံစာအိုပ် ဟို 

ဒြေါ်တွငဒ်စရမည်။ အဆိိုပါ သက်ဒသြ  လက်မှတ်တွင ်ထိမ်ူးမမာူးမည ်သ မ ာူးန္ငှ  ်အသသိက်ဒသ သ ိုူးဦူးက 

လက်မှတ်ဒရူးထိိုူးရမည်။ 

ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိြ  ပ်ထ ရှိ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း သက်ဒသြ လက်မှတ်စာအိုပ်တွင ်

ဒရူးသငွူ်းထာူးဒသာမိတတ  မှနမ် ာူးကိို ဆက်လက်ဒပူးပိို  မြငူ်း 

၁၃-က။ မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိသည် န္ိိုငင် ဒတာ်သမမတက အြါအာူးဒလ ာ်စွာ ညွှနက်ကာူးသည ် ကကာူးကာလ မ ာူးတွင ်၎ငူ်းကိိုယ်တိိုင ်

မှနက်နဒ်ကကာငူ်းသက်ဒသြ  လက်မှတ်ဒရူးထိိုူးထာူးသည ် မိတတ  တစစ် ိုကိို န္ိိုငင် ဒတာ်သမမတက အြါအာူးဒလ ာ်စွာ 
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သတ်မှတ်သည ် ပ ိုစ အတိိုငူ်း အဆိိုပါ ထိမ်ူးမမာူးမှု သက်ဒသြ လက်မှတ်စာအိုပ်တွင ်၎ငူ်းကိိုယ်တိိုင ်ဒရူးသငွူ်းြ က်မ ာူး 

အာူးလ ိုူးကိို မြည ်သငွူ်း၍ အဆိိုပါ ကကာူးကာလမ ာူး၏ ဒနာကဆ် ိုူးအြ ိနတ်ွင ်ထမ်ိူးမမာူးမြငူ်း မှတပံ်ိုတင ်အရာရိှြျျုပ် ထ  

ဒပူးပိို  ရမည်။ 

အြဒကကူးဒငမွ ာူး 

၁၄။ န္ိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် ဤအက်ဥပဒေအရ မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိက ထမ်ူးဒဆာငရ်မည  ်တာဝနမ် ာူး အတွက် ထိိုသ အာူး 

ဒပူးရမည ် အြဒကကူးဒငမွ ာူးကိို သတ်မှတ်ရမည်။မှတ်ပ ိုတင ်အရာရှိသည် ၎ငူ်းက သင သ်ည်ဟို ထငမ်မငလ်ျှင ်ထိမ်ူးမမာူးမှု 

ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ မက ငူ်းပမ ီယငူ်းအြဒကကူးဒင ွသိို  မဟိုတ် အြဒကကူးဒငရွထိိုက်သည ် အမြာူးမည်သည ် တာဝနက်ိိုမဆိို 

မထမ်ူးဒဆာငမ် ီအဆိိုပါ အြဒကကူးဒငကွိို ဒပူးရန ်ဒတာငူ်းဆိိုန္ိိုငသ်ည်။ 

အဆိိုပါ ထိမ်ူးမမာူးမှု သက်ဒသြ လက်မှတ်စာအိုပ်ကိို သင ဒ်လ ာ်သည ် အြ ိနအ်ြါမ ာူးတွင ်ကကည ်ရှု  စစဒ်ဆူး န္ိိုငရ်န ်

ထာူးရှိရမည်။ ယငူ်းစာအိုပ်တွင ်ပါရှိဒသာ ဒြာ်မပြ က် မ ာူးသည် မှနက်နဒ်ကကာငူ်း သက်ဒသြ အဒထာက်အထာူးအမြစ ်

လက်ြ ရမည်။ မှတ်ပ ိုတငအ်ရာရှိသည် အဆိိုပါဒကာက်န္ှုတ်ြ က် တစြ်ိုစအီတွက် န္ိိုငင် ဒတာ်သမမတက 

သတ်မှတ်ဒသာ အြဒကကူးဒငကွိို ဒလျှာက်ထာူးသ က ဒပူးသငွူ်းသည ်အြါ ဒကာက်န္ှုတ်ဒသာ မှနက်နဒ်ကကာငူ်း 

သက်ဒသြ အဒထာက်အထာူးမ ာူးကိို ၄ငူ်းအာူး ထိုတ်ဒပူးရမည်။ 

အက်ဥပဒေအရ ဒနာက်ထပ် ထိမ်ူးမမာူးသ အဒပေါ် မပစေ်ဏ ်

၁၅။ မည်သ မဆိို ဤအက်ဥပဒေအရ ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ ထိမ်ူးမမာူးမှု က ငူ်းပြ ိနတ်ွင ်အမိ်ဒထာငရ်ှိပပီူး မြစပ်ါ က ရာဇသတ်ကကီူး 

ပိုေမ် ၄၉၄ သိို  မဟိုတ် ပိုေမ် ၄၉၅ အရ ကိစစရပ်ကိို လိိုက်၍ မပစမ်ှု က  ူးလွနသ်ည်ဟို မှတ်ယ ရမည ်မပင ်ယငူ်းသိို   

ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ညီ က ငူ်းပဒသာ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းလည်ူး ပ က်မပယ်ဒစရမည်။ 

တရာူးဝင ်အမိ်ဒထာငရိှ်လ က်န္ငှ်  ဒနာကထ်ပ်ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းအတွက် မပစေ်ဏ ်

၁၆။ ဤအက်ဥပဒေအရ ထမိ်ူးမမာူးသ တိိုငူ်းသည် ၎ငူ်း၏ လင ်သိို  မဟိုတ် မယာူး အသက်ရှငဒ်နစဉ ကာလအတွငူ်း 

အမြာူးသ န္ငှ  ်ထိမ်ူးမမာူးမှု မပ လျှင ်ထိိုသ  သိို  မဟိုတ် ထိိုမိနူ်းမသည် ေိုတိယ အမိ်ဒထာငမ်ပ ြ ိနတ်ွင ်မည်သည ်ဘာသာကိို 

ကိိုူးကွယ်ဒစကာမ  ရာဇသတ်ကကီူး ပိုေမ် ၄၉၄ န္ငှ  ်ပိုေမ် ၄၉၅ အရ ကိစစရပ်ကိိုလိိုက်၍ ၎ငူ်း၏ လင ်သိို  မဟိုတ် မယာူး 

သက်ရှိထငရ်ှာူးရှိစဉ ဒနာက်အမိ်ဒထာင ်မပ မှုအတွက် မပစေ်ဏ ်ထိိုက်သင  ်ဒစရမည်။ 

မမနမ်ာန္ိိုငင် လငမ်ယာူးကွာရှငူ်းဒရူး အက်ဥပဒေကိို က င် သ ိုူးမြငူ်း 

၁၇။ ဤအက်ဥပဒေအရ ပဋညိာဉမပ လိုပ်သည်  ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းအာူးလ ိုူးသည် မမနမ်ာန္ိိုငင်  လငမ်ယာူး ကွာရှငူ်းဒရူး 

အက်ဥပဒေကိို က င် သ ိုူးရမည်။ ထိို  မပင ်ယငူ်းထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းမ ာူးသည် ဤအက်ဥပဒေတွင ်မပဋ္ဌာနူ်းထာူးသည ် 

နည်ူးလမ်ူးအတိိုငူ်းမြစဒ်စ၊ ဤအက်ဥပဒေတွင ်မပဋ္ဌာနူ်းထာူးသည ် အဒကကာငူ်းအရာမ ာူးဒကကာင မ်ြစဒ်စ သိို  မဟိုတ် 

ဤအက်ဥပဒေ ပိုေမ် ၂ ပိုေမ်ြွ (၁) ၊ (၂)၊ (၃) သိို  မဟိုတ် (၄) တွင ်သတ်မှတ်ထာူးသည ် တစရ်ပ် သိို  မဟိုတ် တစရ်ပ်ထက်ပိိုဒသာ 

စည်ူးကမ်ူးြ က်မ ာူးကိို ဒြာက် ြ က်သည်ဟ ဒသာ အဒကကာငူ်းဒကကာင  ်မြစဒ်စ တရာူးမ၀င ်ပ က်မပယ်ဒကကာငူ်း သိို  မဟိုတ် 

ြ က်သမိ်ူး ဒကကာငူ်း ဒကကညာန္ိိုငသ်ည်။ 

အက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းမ ာူးမှ ဒပေါ်ဒပါက်ဒသာမပဿနာမ ာူးတွငက် င် သ ိုူးရမည် ဥပဒေ 
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၁၈။ ဤအက်ဥပဒေအရ ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ည ီက ငူ်းပဒသာ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းမ ာူးမှ ဒမွူးြွာူး လာဒသာ သာူးသမီူးမ ာူးသည် အကယ၍် 

၎ငူ်းတိို  သည် ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးြ  လျှင ်ဒသူွးသာူး ဒတာ်စပ်မြငူ်းန္ငှ်  ဒဆွမ ိ ူးဒတာ်စပ်မြငူ်းဟ ဒသာ 

အဒကကာငူ်းဒကကာင  ်ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း ကိို တာူးမမစသ်ည ် ထိိုသ တိို  ၏ ြြငမ် ာူးန္ငှ  ်သက်ဆိိုငသ်ည ် ဥပဒေကိို က င် သ ိုူးရမည်ဟို 

မှတ်ယ ရမည ်အမပင ်ဤအက်ဥပဒေ ပိုေမ် ၂ ပါ မြငူ်းြ က်န္ငှ လ်ည်ူး သက်ဆိိုငဒ်စရမည်။ 

အက်ဥပဒေအရမဟိုတ်ဒသာ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းမ ာူး၏မြငူ်းြ က် 

၁၉။ ဤအက်ဥပဒေပါ မည်သည  ်မပဋ္ဌာနူ်းြ က်ကမျှ ဤအက်ဥပဒေအရ ဝိနည်ူးန္ငှ အ်ည ီက ငူ်းပမြငူ်း မဟိုတ်သည ် 

ထိမ်ူးမမာူးမှုတစြ်ိုြို၏ တရာူးဝငမ်ှုကိို ထိြိိုက်မြငူ်း မရှိဒစရ။ မည်သည ် နည်ူးလမ်ူး မြင  ်ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း မပ ြ  သည်မြစဒ်စ 

ထိိုထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း၏ တရာူးဝငမ်ှုကိို ဤအက်ဥပဒေက တိိုက်ရိိုက် ဒသာ်လည်ူးဒကာငူ်း၊ သယွ်ဝိိုက်၍ဒသာ်လည်ူးဒကာငူ်း 

ထိြိိုက်မြငူ်း မရှိဒစရဟို မှတ်ယ  ရမည။် သိို  ရာတွင ်အဆိိုပါ နည်ူးလမ်ူးမြင  ်ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း၏ တရာူးဝငမ်ှု သည် 

ဤမှဒနာက်တွင ်တရာူးရ ို ူး တစရ် ို ူး ရ ိုူး ၏ဒရှျို့ဒမှာက်တွင ်အမငငူ်းပွာူးလာလျှင ်ယငူ်းအမငငူ်းပွာူးမှုကိို ဤအက်ဥပဒေ၌ 

မပဋ္ဌာနူ်းထာူးမြငူ်း မရိှသက  သိို   ဆ ိုူးမြတ်ရမည်။ 

၂၀။ * * * * * ** * * * * * 

မမှနမ်ကနဒ်ြာ်မပြ က် ပါဝငဒ်နသည် ဒကကညာြ က်မ ာူး သိို  မဟိုတ် သက်ဒသြ  လက်မှတ်တွင ်

လက်မှတ်ဒရူးထိိုူးမြငူ်းအတွက် မပစေ်ဏ် 

၂၁။ မည်သ မဆိို ဤအက်ဥပဒေအရ မပဋ္ဌာနူ်းထာူးသည  ်ဒကကညာြ က် သိို  မဟိုတ် သက်ဒသြ  လက်မှတ် ကိိုမပ လိုပ်မြငူ်း၊ 

လက်မှတ်ဒရူးထိိုူးမြငူ်း သိို  မဟိုတ် အသသိက်ဒသ အမြစ ်မှနက်န ်ဒကကာငူ်းလက်မှတ် ဒရူးထိိုူးမြငူ်းမပ ရာတွင ်ယငူ်း၌ 

မမှနမ်ကန ်ဒြာ်မပြ က် ပါဝငဒ်ကကာငူ်းန္ငှ  ်၎ငူ်းကိို သလိ က်န္ငှ မ်ြစဒ်စ၊ မှာူးယွငူ်းဒကကာငူ်း ယ ိုကကည်လ က်န္ငှ မ်ြစဒ်စ၊ 

မှနက်နသ်ည်ဟို မယ ိုကကည်ဘ န္ငှ  ်မြစဒ်စ မပ လိုပ်ြ  လျှင ်ရာဇသတ်ကကီူး ပိုေမ် ၁၉၉ တွင ်မပဋ္ဌာနူ်းထာူးသည ် မပစမ်ှုကိို 

က  ူးလွနသ်ည်ဟို မှတ်ယ ရမည။် 

ပစစည်ူးြွ ဒဝမြငူ်းမမပ ရဒသူးသည် မိသာူးစိုဝငမ် ာူးအဒပေါ် အြ ိ ျို့ဒသာ ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်းမ ာူး၏ အက ိ ူး သက်ဒရာက်မှု 

၂၂။ ဟိန္ဒ ၊ ဗိုေဒဘာသာ၊ ဆစြ် ်သိို  မဟိုတ် ဂ ိနူ်းဘာသာကိို ယ ိုကကည်ကိိုူးကွယ်ဒသာ ပစစည်ူး ြွ ဒဝမြငူ်း မမပ ရဒသူးသည်  

မိသာူးစိုဝငတ်စဦ်ူး၏ ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူး မှုသည ်အဆိိုပါ မိသာူးစိုမ ှြွ ထွက်ြ  သည်ဟို မှတ်ယ ရမည်။ 

ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးသည်  အြ ိ ျို့ဒသာအမှုမ ာူးတွင ်အဒမွဆက်ြ မှု အြငွ် အဒရူးမ ာူး 

၂၃။ ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူး လက်ထပ် ဒသာ ဟိန္ဒ ၊ ဗိုေဒဘာသာ၊ ဆစြ် ်သိို  မဟိုတ် ဂ ိနူ်းဘာသာကိို 

ယ ိုကကည်ကိိုူးကွယ်သ တစဦ်ူးသည် ဇာတ်ြျွတ်ယွငူ်းသ မ ာူးအာူး ြယ်ရှာူးသည ် အက်ဥပဒေကိို လိိုက်နာရသ  တစဦ်ူးက  သိို   

ပစစည်ူးတစစ် ိုတစရ်ာကိို အဒမဆွက်ြ သည ် အြငွ အ်ဒရူးန္ငှ  ်စပ်လ ဉူး၍ တ ညီဒသာ အြငွ အ်ဒရူးမ ာူးန္ငှ  ်တ ညီဒသာ 

ြျွတ်ယွငူ်းြ က် မ ာူးကိို ရရှိဒစရမည်။ 

သိို  ရာတွင ်ဤပိုေမ်ပါ မည်သည ် အြ က်ကမျှ တစစ် ိုတစဒ်ယာက်အာူး မည်သည  ်ဘာသာဒရူး ဆိိုငရ်ာရ ို ူး သိို  မဟိုတ ်

ဘာသာဒရူးဆိိုငရ်ာ ဝနဒ်ဆာငမ်ှု အြငွ အ်ဒရူး သိို  မဟိုတ် မညသ်ည ် ဘာသာဒရူး သိို  မဟိုတ် အလှူေါနန္ငှ ဆ်ိိုငဒ်သာ 

ယ ိုကကည်အပ်န္ှ မှုကိို စမီ ြန  ြ်ွ ရန ်အြငွ အ်ဒရူးကိိုမျှ အပ်န္ှ မြငူ်း မရှိဒစရ။ 
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အက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးလက်ထပ်သ တိို  ၏ ပစစည်ူးမ ာူးအဒမွဆက်ြ မြငူ်း 

၂၄။ ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူး ဒသာ ဟိန္ဒ ၊ ဗိုေဒဘာသာ၊ ဆစြ် ်သိို  မဟိုတ် ဂ ိနူ်းဘာသာ ကိို ယ ိုကကည်ကိိုူးကွယ်သ တစဦ်ူး၏ 

ပစစည်ူးမ ာူးအဒမွဆက်ြ မြငူ်းန္ငှ  ်အဆိိုပါ ထိမ်ူးမမာူးမှုမှ ဒမွူးြွာူးလာသည ် သာူးသမီူးမ ာူး၏ ပစစည်ူးဆိိုငရ်ာ 

အဒမွဆက်ြ မြငူ်းကိို အဒမွ ဆက်ြ ဒရူး အက်ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနူ်း ြ က်မ ာူးအရ စရီငရ်မည်။ 

အက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးသ မ ာူးဒမွူးစာူးြငွ်  မရှိမြငူ်း 

၂၅။ ဤအက်ဥပဒေအရ ထမိ်ူးမမာူး ဒသာ ဟိန္ဒ ၊ ဗိုေဒဘာသာ၊ ဆစ(်ြ)် သိို  မဟိုတ် ဂ ိနူ်းဘာသာကိို ယ ိုကကည် ကိိုူးကွယ်သ  

မည်သ မျှ သာူးသမီူးဒမွူးစာူးြငွ မ်ရိှဒစရ။ 

အက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးသ ၏ ြြငက်ဒမွူးစာူးမြငူ်း 

၂၆။ ဟိန္ဒ ၊ ဗိုေဒဘာသာ၊ ဆစ(်ြ)် သိို  မဟိုတ် ဂ ိနူ်းဘာသာကိို ယ ိုကကည်ကိိုူးကွယ်သ  တစဦ်ူးသည် ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ်ူးမမာူးမှု 

မပ ဒသာအြါ ၎ငူ်း၏ ြြငက် အကယ်၍ ၎ငူ်းတွင ်အမြာူးသက်ရှိထငရ်ှာူး သာူး မရှိလျှင ်၎ငူ်းန္ငှ သ်က်ဆိိုငရ်ာ ဥပဒေအရ 

အမြာူးသ တစဦ်ူးကိို သာူးအမြစ ်ဒမွူးစာူးြငွ ရိှ်သည်။ 

 

[ ပ ူးတွ ဒြာ်မပဒသာ စာရငူ်း 1 ] 01 ပထမဇယာူး (ပိုေမ် ၄ ကိိုကကည ်ပါ) ထိမ်ူးမမာူးမြငူ်း အဒကကာငူ်းကကာူးစာ 
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[ ပ ူးတွ ဒြာ်မပဒသာ စာရငူ်း 3 ] 03 တတိယဇယာူး (ပိုေမ်-၁၃ ကိိုကကည ်ပါ) မတှ်ပ ိုတငအ်ရာရှိ၏ သက်ဒသြ လက်မှတ် 


