
ကိုးကွယရ်ာဘာသာကူးပခြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥြေပေ 

(၂ဝ၁၅ ြုနှစ်၊ ခြေည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်ဥြေပေအမှတ်  ၄၈ ။) 

၁၃၇၇ ြုနှစ် ၊ ဝါပြါင်လဆန်း  ၁၁  ရက် 

(၂၀၁၅ ြုနှစ် ၊ သသဂုတ်လ  ၂၆  ရက်) 

ခြေည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥြေပေကုိ ခြေဋ္ဌာန်းလုိက်သည်။ 

အြန်း (၁) 

အမည်နှင့်အဓိြေ္ပာယ်ပော်ခြေြျက် 

၁။ ဤဥြေပေကုိ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥြေပေ ဟပုြါ်တွင်ပစရမည်။ 

၂။ ဤဥြေပေတွင်ြေါရိှပသာ ပအာက်ြေါစကားရြ်ေများသည် ပော်ခြေြေါအတုိင်း အဓိြေ္ပာယ် သက်ပရာက် 

ပစရမည် - 

 (က) ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ဆိုသည်မှာ သူတစ်ဦးက မိမိယုံသကည်ရာအလိုက် ကုိးကွယ်ပသာ 

ဘာသာကို ဆိုသည်။  

 ( ြ ) ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းခြင်း ဆုိသည်မှာ သူတစ်ဦးက မိမိ၏ ယံုသကည်ရာအလုိက် 

ကုိးကွယ်လျက်ရိှပသာ ဘာသာကုိစွန ့်လွှတ်၍ အခြားကုိးကွယ်ရာဘာသာသုိ ့လွတ်လြ်ေပသာ 

သပဘာဆန္ဒခေင့် ကူးပခြောင်းကုိးကွယ်ခြင်းကုိ ဆိုသည်။ 

 ( ဂ ) ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလုိသူ ဆုိသည်မှာ ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းခြင်း 

ခြေုနိုင်ရန် မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ သ့ို ့ပလျှောက်ေားသူကုိ ဆိုသည်။ 

 (ဃ) မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ  ့ဆိုသည်မှာ ဤဥြေပေအရ ေွဲ စ့ည်းပသာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ 

ကူးပခြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စိစစ်မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ ကုိ့ ဆိုသည်။ 

 ( င ) မှတ်ြံုေတင်ပရးအေဲွရံု့း ဆုိသည်မှာ မှတ်ြံုေတင်ပရးအေဲွ၏့ ရံုးလုြ်ေငန်းများကုိ ပဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန် ဤဥြေပေတွင် သတ်မှတေ်ားပသာ ဌာနကုိ ဆိုသည်။ 

 ( စ ) သက်ပသြံလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ က့ ေုတ်ပြေးပသာ 

ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ သက်ပသြံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

အြန်း (၂) 

မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းရန် ပလျှောက်ေားခြင်း 

၃။ (က) မမို န့ယ်အသီးသီးတွင် ပအာက်ြေါြေုဂ္ဂ ိုလ်များ ြေါဝင်ပသာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူး 

ပခြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စိစစ်မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ ကုိ့ ေွဲ စ့ည်းသည် -  

 (၁) မမို န့ယ်သာသနာပရးမှူး ဥက္က ဋ္ဌ 

  မမို န့ယ်သာသနာပရးမှူးရံုး၊ 
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 (၂) သက်ဆိုင်ရာ ကုိးကွယ်ရာဘာသာအလိုက်  ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ 

  ပရွးြျယ်တင်ခြေသည့် ငါးဦးေက်မြေိုပသာ  

  မမို မ့ိမမို ေ့များအနက်မှ မိမိတိုအ့ြျင်းြျင်း  

  ညှိနှိုင်းပရွးြျယ်သူတစ်ဦး၊ 

 (၃) ေုတိယဥက္က ဋ္ဌတာဝန်ပြေးအြေ်ခြင်းမြံရသည့်  အေွဲ ဝ့င်များ 

  သက်ဆိုင်ရာကိုးကွယ်ရာဘာသာအလိုက်   

  ပရွးြျယ်တင်ခြေသည့် ပလးဦးေက်မြေိုပသာ  

  မမို မ့ိမမို ေ့များ၊ 

 (၄) မမိုန့ယ်ဦးစီးဌာနမှူး၊ မမိုန့ယ်လူဝင်မှုကကီးသကြ်ေပရးနှင့် အေွဲ ဝ့င်         

  အမျိုးသားမှတ်ြေုံတင်ပရးဦးစီးဌာန၊ 

 (၅) ဥက္က ဋ္ဌ၊ မမို န့ယ်အမျိုးသမီးပရးရာအေွဲ ၊့ အေွဲ ဝ့င် 

 (၆) ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ မမို န့ယ်အဆင့် အေွဲ ဝ့င် 

  ခြေည်တွင်းအစိုးရ မဟုတ်ပသာ အေွဲ အ့စည်းများ၊  

 (၇) ေုတိယမမို န့ယ်အုြေ်ြျုြေ်ပရးမှူး အတွင်းပရးမှူး 

  မမို န့ယ်အပေွပေွအုြေ်ြျုြေ်ပရးဦးစီးဌာန။ 

 ( ြ ) ြေုေ်မြွဲ(က)၊ ြေုေ်မြွဲငယ် (၂) နှင့် (၃) ြေါေုတိယဥက္က ဋ္ဌ သိုမ့ဟတု် အေွဲ ဝ့င်တစ်ဦးဦး 

လစ်လြေ်သည့်အြါခေစ်ပစ၊ အစားေိုးပရွးြျယ်ရန်အပသကာင်း ပြေါ်ပြေါက်သည့်အြါ 

ခေစ်ပစ လစ်လြ်ေသည့်အေဲွဝ့င်ကုိ သက်ဆုိင်ရာကုိးကွယ်ရာဘာသာအလုိက် သတ်မှတ်ြျက် 

နှင့်အညီ ခြေန်လည်ပရွးြျယ် တင်ခြေရမည်။  

၄။ မည်သူမဆို - 

(က) မိမိကုိးကွယ်ရာဘာသာမှ အခြားကုိးကွယ်ရာဘာသာသို ့ ခေစ်ပစ၊ ဘာသာမ့ဲအခေစ်မှ 

ကုိးကွယ်ရာဘာသာ တစ်ြုသုိခ့ေစ်ပစ၊ ကုိးကွယ်ရာဘာသာတစ်ြုြုမှ ဘာသာမ့ဲအခေစ်သုိ ့

ခေစ်ပစ မိမိ၏ လွတ်လြ်ေပသာ သပဘာဆန္ဒခေင့် ကူးပခြောင်းြွင့်ရိှသည်။  

( ြ ) ကူးပခြောင်းကုိးကွယ်ြွင့်ရရိှေားသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာမှ မူလမိမိကိုးကွယ်ရာ 

ဘာသာသုိခ့ေစ်ပစ၊ အခြားဘာသာသုိခ့ေစ်ပစ ကူးပခြောင်းကုိးကွယ်ြွင့်ရိှသည်။ 

၅။ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုသူသည် - 

 (က) အသက် ၁၈ နှစ်ခြေည့်မြေီးသူ ခေစ်ရမည်။ 

 ( ြ ) မိမိ၏ လွတ်လြေ်ပသာ သပဘာဆန္ဒခေင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုခြင်း 

ခေစ်ရမည်။ 
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 ( ဂ ) မိမိနှင့ ်သက်ဆိုင်သည့် ပအာက်ြေါအြျက်များ ပော်ခြေေားပသာ ပလျှောက်လွှာကို 

သက်ဆိုင်ရာမှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ ရံု့းသို ့တင်ခြေရမည် - 

    ( ၁ ) အမည်၊ 

  ( ၂ ) အသက်နှင့် ပမွးသက္က ရာဇ်၊ 

  ( ၃ ) ကုိင်ပဆာင်သည့် လကမ်ှတ်အမျိုးအစားနှင့်အမှတ်၊ 

  ( ၄ ) ပမွးေွားရာအရြေ်၊ 

  ( ၅ ) ပနရြေ်လိြေ်စာ၊ 

  ( ၆ ) ေြင်အမည်နှင့် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

  ( ၇ ) မိြင်အမည်နှင့် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

  ( ၈ ) ဇနီး သိုမ့ဟုတ် ြင်ြေွန်းရှိလျှေင် ၄င်း၏ အမည်နှင့်ကုိးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

  ( ၉ ) လကရ်ှိကုိးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

  (၁၀) ကူးပခြောင်းလိုသည့် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

 (၁၁) ယြင်က ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းြ့ဲေူးခြင်း ရိှ မရိှ၊ ရိှလျှေင်ပလျှောက်ေား 

ြဲ့သည့် မမို န့ယ်နှင့် သက်ပသြံလက်မှတ်အမှတ်၊ 

 (၁၂) ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုသည့် အပသကာင်းရင်း သိုမ့ဟုတ် ဘာသာမဲ့ 

အခေစ်သို ့ကူးပခြောင်းလိုသည့် အပသကာင်းရင်း။ 

၆။ မှတ်ြံုေတင်ပရးအေဲွရံု့းသည် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းလုိသူက ြုေေ်မ ၅၊ ြုေေ်မြဲွ (ဂ) အရ 

တင်ခြေသည့် ပလျှောက်လွှာကုိ လကြ်ံရရှိသည့်အြါ - 

 (က) ပလျှောက်လွှာတွင် အြျက်အလက်များ ခြေည့်စုံစွာ ပောခ်ြေေားခြင်းရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။ 

 ( ြ ) ပလျှောက်လွှာြေါ အြျက်အလက်များ ခြေည့်စုံခြင်းမရှိြေါက လိုအြေ်ြျက်ကို ရှင်းခြေ၍ 

ခေည့်စွက် တင်ခြေပစရမည်။ 

 ( ဂ ) ပလျှောက်လွှာတွင် အြျက်အလက်ခြေည့်စုံစွာ ပော်ခြေေားပသကာင်း စိစစ်ပတွရ့ှိလျှေင် 

မှတ်ြေုံတင်စာရင်း ပရးသွင်းမြေီး အမှုတွဲေွင့လ်ှစ်ရမည်။ 

 (ဃ) ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုသူအား မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ န့ှင့်ပတွ ဆ့ုံ ပမးခမန်း 

နုိင်ပရးအတွက် ပလျှောက်လွှာလက်ြံရရိှသည့်ပနရ့က်၏ ပနာက်တစ်ပနမှ့ ြုနစ်ရက်အတွင်း 

သင့်ပလျာ်သည့်ပနရ့က်ကုိ ြျိန်းဆိုရမည်။ 

 ( င ) ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုသူ၏ ပနရြေ်သည် မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ ရံု့း တည်ရှိရာ 

ပနရာနှင့် ပဝးကွာပသာပနရာ သိုမ့ဟတု် သွားလာပရးြက်ြဲပသာ ပနရာခေစ်ြေါက 

မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ သ့ို ့ ြျက်ြျင်းတင်ခြေ၍ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုသူအား 

အခမန်ဆုံး ပတွဆ့ုံပမးခမန်းနိုင်ရန် လိုအြေ်သလို စီစဉ်ပဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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အြန်း (၃) 

သက်ပသြံလက်မှတ်ေုတ်ပြေးခြင်း 

၇။ မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ သ့ည် - 

 (က) ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလုိသူအား ပတွဆံု့ပမးခမန်းရာတွင် ြုေေ်မ ၃ ြေါ မှတ်ြံုေတင်ပရး 

အေဲွ ့ အေဲွဝ့င်အားလံုးအနက်မှ ကူးပခြောင်းသည့် ဘာသာများနှင့်သက်ဆုိင်သည့် မမိုမိ့မမိုေ့ 

နှစ်ဦး အြေါအဝင် အေွဲ ဝ့င်ေကဝ်က်ပကျာ် ြေါဝင်ပသာအေွဲ ခ့ေင့် ပဆာင်ရွက်ရမည်။  

 ( ြ ) လွတ်လြ်ေပသာ သပဘာဆန္ဒအရ ပလျှောက်ေားခြင်း ဟုတ် မဟုတ် သိရိှနုိင်ရန် ကုိးကွယ်ရာ 

ဘာသာကူးပခြောင်းလိုသူအား ပတွဆ့ုံပမးခမန်းရမည်။ 

 ( ဂ ) ြုေေ်မြဲွ (ြ) အရ ပတွဆံု့ပမးခမန်းရာတွင် ပသွးပဆာင်ခြင်း၊ မြိမ်းပခြာက်ခြင်း၊ မပလျာ်သသဇာ 

သုံးခြင်းနှင့် အနိုင်အေက်ခြေုခြင်း သိုမ့ဟုတ် ယင်းသို  ့သပဘာသက်ပရာက်ပသာ 

အပခြောအဆို၊ အခြေုအမူတိုကုိ့ ပရှာင်သကဉ်ရမည်။ 

 (ဃ) ြုေေ်မြဲွ (ြ) အရ ပတွဆံု့ပမးခမန်းသိရိှြျက်ကုိ မှတ်တမ်းတင်မြီေး ပအာက်ြေါအြျက်များကုိ 

ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလုိသူက ပလ့လာနုိင်ပရးအတွက် ပလျှောက်ေားသည့်ပနမှ့ 

ရကပ်ြေါင်း ၉၀ ေကမ်ြေိုပသာ ကာလကို သတမ်ှတ်ပြေးရမည် - 

 (၁) ကူးပခြောင်းလိုသည့် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ၏ အပခြြံသပဘာ၊ 

 (၂) ကူးပခြောင်းလိုသည့် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ၏ ေိမ်းခမားလက်ေြေ်ခြင်း၊ ကွာရှင်း 

ခြေတ်စဲခြင်းနှင့် ြေစ္စည်းြန်းြွဲပဝခြင်းဆိုင်ရာ ဓပလ့ေုံးတမ်းများ၊ 

 (၃) ကူးပခြောင်းလိုသည့် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ၏ အပမွဆက်ြံခြင်းနှင့် သားသမီး 

အုြေ်ေိန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဓပလ့ေုံးတမ်းများ။ 

 ( င ) ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလုိသူက ြုေေ်မြဲွ (ဃ) အရ သတ်မှတ်ကာလကုိ တုိးခမှင့် 

ပြေးရန် ပတာင်းဆိုလျှေင် ယင်းြေုေ်မြွဲြေါ ကာလကုန်ဆုံးသည့်ပနရ့က်မှ ပနာက်ေြေ် 

ရကပ်ြေါင်း ၉၀ ေကမ်ြေိုပသာ ကာလအေိ တိုးခမှင့်ပြေးနိုင်သည်။ 

 ( စ ) ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလုိသူက ပတာင်းဆုိလျှေင် ကူးပခြောင်းရန် ပလျှောက်ေားသည့် 

ကုိးကွယ်ရာဘာသာနှင့်စြ်ေလျဉ်း၍ ြုေေ်မြဲွ (ဃ) ြေါ အြျက်များကုိ နံှစ့ြ်ေသူ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ 

နှင့်ပတွဆ့ုံပဆွးပနွးနိုင်ပရးအတွက် ပဆာင်ရွက်ပြေးရမည်။ 

 (ဆ) ြုေေ်မြဲွ (ဃ)  အရ သတ်မှတ်ရက် သုိမ့ဟုတ် ြုေေ်မြဲွ (င)  အရ တုိးခမှင့်ပြေးသည့် ရက်ခြေည့်သည့် 

အြျိန်တွင် ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုသူကုိ ေြေ်မံပတွ ဆ့ုံမြေီး ပဆွးပနွးရာ၌ 

ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုသူက - 

 (၁) ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းရန် ဆန္ဒရှိပသကာင်း တင်ခြေလျှေင် သာသနာပရး 

ဦးစီးဌာနက သတမ်ှတ်သည့်အတိုင်း ပရးသားမှတ်တမ်းတင်မြေီး ေိုသူအား 

ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းခြင်းဆုိင်ရာ  သက်ပသြံလက်မှတ် ေုတ်ပြေးရမည်။ 
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 (၂) ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းခြင်းခြေုရန် ဆန္ဒမရှိပတာ့ပသကာင်း တင်ခြေလျှေင် 

ယင်း၏ တင်ခြေြျက်ကို သာသနာပရးဦးစီးဌာနက သတမ်ှတ်သည့်အတိုင်း 

ပရးသားမှတ်တမ်းတင်မြီေး ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းရန် ပလျှောက်လွှာကုိ 

သိမ်းဆည်းေားရမည်။ 

 ( ဇ ) ြေုေ်မြွဲ (ဆ) အရ ပဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းလိုသူ၏ ဆန္ဒကုိ 

ယင်းကုိယ်တုိင်စာခေင့် ပရးသားလက်မှတ်ပရးေုိးပစရမည်။ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်း 

လိုသူသည် ကုိယ်တိုင်စာပရးသားနိုင်ခြင်းမရှိြေါက မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ က့ ပရးသား၍ 

ခြေန်လည်ေတ်ခြေမြီေး ယင်းအား လက်မှတ်ပရးေုိးပစခြင်း သုိမ့ဟုတ် လက်ပ ွြြ်ေနိှြ်ေပစခြင်း 

ခြေုရမည်။ 

၈။ မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ သ့ည် - 

 (က) ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုသူက ြေုေ်မ ၇၊ ြေုေ်မြွဲ (ဃ) သိုမ့ဟုတ် (င) အရ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ခြေန်လည်သတင်းြေို ခ့ြင်းမရှိလျှေင် ယင်းေံစာခေင့် နှိုးပဆာ် 

အပသကာင်းသကားရမည်။ 

 ( ြ ) ြုေေ်မြဲွ (က) အရ အပသကာင်းသကားပသာ်လည်း သတင်းြုိေရ့န် ဆက်လက်ြေျက်ကွက်ပနြေါက 

ပလျှောက်ေားသူအား သက်ပသြံလက်မှတ်ေုတ်ပြေးရခြင်း မရှိပသကာင်း သက်ဆိုင်ရာ 

အမှုတွဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 

၉။ မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ သ့ည် ပအာက်ြေါအပသကာင်းတစ်ြုြုပသကာင့် မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ ရ့ု ံးသို  ့

ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းလိုသူ ကုိယ်တိုင်လာပရာက်ခြင်းမခြေုနိုင်လျှေင်ပသာ်လည်းပကာင်း၊ 

ပဆာလျင်စွာ ပဆာင်ရွက်ရန် ြုိင်လံုပသာအပသကာင်း ပြေါ်ပြေါက်လျှေင်ပသာ်လည်းပကာင်း ြုေေ်မ ၇ ြေါ  

ကိစ္စရြေ်များနှင့်စြေ်လျဉ်း၍ လိုအြေ်သလို ပဆာင်ရွက်မြေီး သက်ပသြံလက်မှတ် ေုတ်ပြေးနိုင်သည် - 

  (က) အသက်အရွယ် ကကီးရင့်မြေီး သွားလာရန် ြကြ်ဲခြင်း၊ 

  ( ြ ) ပရာဂါပဝေနာ ခြေင်းေန်စွာြံစားပနရခြင်း၊ 

  ( ဂ ) မသန်စွမ်းခေစ်ခြင်း။ 

၁ဝ။ မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ သ့ည် - 

 (က) ြုေေ်မ ၇၊ ြုေေ်မြဲွ (ဆ)၊ ြုေေ်မြဲွငယ် (၁) အရ သက်ပသြံလက်မှတ် ေုတ်ပြေးသည့်အြါ 

ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းခြင်းခြေုသူနှင့်ြေတ်သက်ပသာ ပအာက်ြေါအြျက်များကုိ 

ပော်ခြေ၍ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းပေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ခြေည်နယ်အစုိးရအေဲွ၊့ တုိင်းပေသကကီး 

သိုမ့ဟတု် ခြေည်နယ်သာသနာပရးဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းပေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ခြေည်နယ် 
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လူဝင်မှုကကီးသကြ်ေပရးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ြံုေတင်ပရးဦးစီးဌာနများသုိ ့ သတ်မှတ်ေားသည့် 

ြေုံစံခေင့် တင်ခြေရမည် - 

  (၁) အမည်၊ 

  (၂) ေြင်အမည်နှင့် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

  (၃) ကုိင်ပဆာင်သည့် မှတ်ြေုံတင်လက်မှတ်အမှတ်၊ 

  (၄) ပနရြေ်လိြေ်စာ၊ 

  (၅) မူလကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

  (၆) ကူးပခြောင်းြွင့ ် ခြေုသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာနှင့ ် သက်ပသြံလက်မှတ် 

ေုတ်ပြေးသည့်ရက်စွဲ။ 

 ( ြ ) တစ်စုံတစ်ဦး၏ ပသွးပဆာင်ခြင်း၊ မြိမ်းပခြာက်ခြင်း၊ မပလျာ်သသဇာသုံးခြင်း 

သိုမ့ဟတု် အနိုင်အေက်ခြေုခြင်းပသကာင့် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းခြင်းခြေုရန် 

ပလျှောက်ေားခြင်းခေစ်ပသကာင်း - 

 (၁) ပလျှောက်ေားသူကုိယ်တုိင်၏ တင်ခြေြျက်အရသိရိှရလျှေင် သက်ပသြံလက်မှတ် 

ေုတ်ပြေးခြင်းမခြေုဘဲ မှတ်တမ်းတင်ေားရှိရမည်။ 

 (၂) ပလျှောက်ေားသူ ကုိယ်တုိင်က တင်ခြေခြင်းမခြေုပသာ်လည်း တစ်နည်းနည်းခေင့် 

စိစစ်ပတွရိှ့ရပသာ် စိစစ်ပတွရိှ့ြျက်ကုိ ပလျှောက်ေားသူအား အသိပြေးပမးခမန်းမြီေး 

ပလျှောက်ေားသူက ကုိးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပခြောင်းရန် ဆန္ဒရှိပသကာင်း ေြေ်မံ 

အတည်ခြေုြေါက အပသကာင်းအရာ၊ အြျက်အလက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်၍ 

သက်ပသြံလက်မှတ် ေုတ်ပြေးရမည်။ 

 ( ဂ ) ြုေေ်မြဲွ (ြ) အရ ပဆာင်ရွက်ြျက်ကုိ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းပေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ခြေည်နယ် 

အစုိးရအေဲွ၊့ တုိင်းပေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ခြေည်နယ်သာသနာပရးဦးစီးဌာနနှင့် တုိင်းပေသကကီး 

သုိမ့ဟုတ် ခြေည်နယ်လူဝင်မှုကကီးသကြ်ေပရးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ြံုေတင်ပရးဦးစီးဌာနများသုိ ့

သတမ်ှတ်ေားသည့ြ်ေုံစံခေင့် တင်ခြေရမည်။ 

၁၁။ မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ က့ သတ်မှတ်ြျက်များနှင့်အညီ ပဆာင်ရွက်မြေီး သက်ပသြံလက်မှတ် 

ေုတ်ပြေးသည့်ပနရ့က်မှစ၍ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းြွင့်ရရှိမြေီးခေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၁၂။ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းသူသည် သက်ပသြံလကမ်ှတ်ရရှိသည့်အြါ - 

 (က) ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းခြင်းကို ကူးပခြောင်းသည့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ 

ဓပလ့ေုံးတမ်းနှင့်အညီ ပဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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 ( ြ ) ြေုေ်မြွဲ (က) ြေါအတိုင်း ပဆာင်ရွက်မြေီး ကုိးကွယ်ရာဘာသာပခြောင်းလဲ မှတ်တမ်း 

တင်နုိင်ပရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာမမိုန့ယ်လူဝင်မှုကကီးသကြ်ေပရးနှင့် အမျို းသားမှတ်ြံုေတင်ပရး 

ဦးစီးဌာနသုိ ့ယင်းသက်ပသြံလက်မှတ်မိတ္တ ူနှင့်အတူ သတ်မှတ်ြျက်နှင့်အညီ ပလျှောက်ေား 

နိုင်သည်။  

၁၃။ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလိုသူသည် သက်ပသြံလက်မှတ် ရရှိမြေီးပနာက် အြျိန်ကာလ 

တစ်ြုတွင် ေြေ်မံ၍ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းခြင်းခြေုလျှေင် ယင်းသက်ပသြံလက်မှတ်ကို 

မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ သ့ို ့ ခြေန်လည်အြေ်နှံရမည်။ 

အြန်း (၄) 

တားခမစ်ြျက် 

၁၄။ မည်သူမျှေ မည်သည့်ဘာသာသာသနာကုိမဆို ပစာ်ကားရန်၊ အသကည်ညိုြေျက်ပစရန် သိုမ့ဟုတ် 

တလွဲအသုးံခြေုရန် အသကံခေင့် ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းခြင်းမခြေုရ။ 

၁၅။ မည်သူမျှေ သူတစ်ဦးတစ်ပယာက်ကုိ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းရန် ပ ကးမမီခေင့် ပနှာင်ေဲွ  ့

ြိုင်းပစခြင်း၊ ပသွးပဆာင်ခြင်း၊ မြိမ်းပခြာက်ခြင်း၊ မပလျာ်သသဇာသံုးခြင်း သုိမ့ဟုတ် အနုိင်အေက်ခြေုခြင်း 

မခြေုရ။ 

၁၆။ မည်သူမျှေ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းနိုင်ြွင့်ရှိသူတစ်ဦးတစ်ပယာက်၏ ကိုးကွယ်ရာ 

ဘာသာကူးပခြောင်းခြင်းကုိ ဟန်တ့ားခြင်း၊ ြေိတ်ြေင်ခြင်း သိုမ့ဟုတ် ပနှာင့်ယှက်ခြင်းမခြေုရ။ 

အြန်း (၅) 

ခြေစ်ေဏ် 

၁၇။ မည်သူမဆို ြေုေ်မ ၁၄ ြေါတားခမစ်ြျက်ကို ပောက်ေျက်ကျူးလွန်ပသကာင်း ခြေစ်မှုေင်ရှား 

စီရင်ခြင်းြံရလျှေင် ေိုသူကို နှစ်နှစ်ေက်မြေိုပသာ ပောင်ေဏ်ြျမှတ်ရမည့်အခြေင် ကျြေ်နှစ်သိန်း 

ေက်မြုိေပသာ ပငွေဏ်လည်း ြျမှတ်နိုင်သည်။ 

၁၈။ မည်သူမဆို ြေုေ်မ ၁၅ ြေါတားခမစ်ြျက်ကို ပောက်ေျက်ကျူးလွန်ပသကာင်း ခြေစ်မှုေင်ရှား 

စီရင်ခြင်းြံရလျှေင် ေုိသူကုိ နှစ်နှစ်ေက်မြုိေပသာ ပောင်ေဏ်ြျမှတ်ရမည့်အခြေင် ကျြ်ေ သံုးသိန်းေက် 

မြေိုပသာ ပငွေဏ်လည်း ြျမှတ်နိုင်သည်။ 

၁၉။ မည်သူမဆို ြေုေ်မ ၁၆ ြေါတားခမစ်ြျက်ကို ပောက်ေျက်ကျူးလွန်ပသကာင်း ခြေစ်မှုေင်ရှား 

စီရင်ခြင်းြံရလျှေင် ေိုသူကို ပခြာက်လေက်မြေိုပသာပောင်ေဏ်ခေစ်ပစ၊ ကျြေ် ငါးပသာင်းေက် 

မြေိုပသာ ပငွေဏ်ခေစ်ပစ၊ ေဏ်နှစ်ရြေ်လုံးခေစ်ပစ ြျမှတ်ရမည်။ 
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၂၀။ ဤဥြေပေြေါ ခြေစ်မှုတစ်ရြ်ေရြ်ေခေင့် ခြေစ်မှုေင်ရှားစီရင်ခြင်းြံရသူသည် ယြင်က ယင်းခြေစ်မှုခေင့် 

ခြေစ်မှုေင်ရှားစီရင်ခြင်းြံြဲ့ရလျှေင် ေြေ်မံကျူးလွန်ပသာ ခြေစ်မှုအတွက် မူရင်းခြေဋ္ဌာန်းပသာ အခမင့်ဆုံး 

ပောင်ေဏ်ကို ြျမှတ်ခြင်းြံရမည်။ 

အြန်း (၆) 

အပေွပေွ 

၂၁။ မှတ်ြေုံတင်ပရးအေွဲ ၏့ ရံုးလုြေ်ငန်းကိစ္စအဝဝကုိ သက်ဆိုင်ရာ မမို န့ယ်သာသနာပရးမှူးရံုးက 

ပဆာင်ရွက်ရမည်။ မမို န့ယ်သာသနာပရးမှူးရုံးမရှိြေါက မမို န့ယ်သာသနာပရးမှူး၏ တာဝန်ကို 

ြေူးတွဲေမ်းပဆာင်ပသာ မမို န့ယ်လူဝင်မှုကကီးသကြေ်ပရးနှင့ ်အမျိုးသားမှတ်ြေုံတင်ပရးဦးစီးဌာနက 

တာဝန်ယူပဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၂။ မှတ်ြံုေတင်ပရးအေဲွသ့ည် ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းခြင်းဆုိင်ရာအမှုတဲွနှင့် မှတ်တမ်းများကုိ 

လုံခြုံစွာေိန်းသိမ်းေားရှိရမည်။ 

၂၃။ (က) ခြေည်ြေရိှ ခမန်မာနုိင်ငံသားများသည် ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းလုိြေါက သက်ဆုိင်ရာ 

ခမန်မာသံရံုးနှင့် ပကာင်စစ်ဝန်ြျုြေ်ရံုးများသိုလ့ည်းပကာင်း၊ မိမိပနေိုင်သည့် နိုင်ငံတွင် 

ခမန်မာသံရုံးနှင့် ပကာင်စစ်ဝန်ြျုြ်ေရံုးတုိမ့ရိှြေါက အနီးဆံုးနုိင်ငံရိှ ခမန်မာသံရံုးနှင့် 

ပကာင်စစ်ဝန်ြျုြေ်ရံုးများသိုလ့ည်းပကာင်း ဆက်သယွ်ပဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

 ( ြ ) သက်ဆိုင်ရာ ခမန်မာနိုင်ငံသံရံုးအရာရှိနှင့် ပကာင်စစ်ဝန်တိုသ့ည် ကုိးကွယ်ရာဘာသာ 

ကူးပခြောင်းလိုသူက ြေုေ်မြွဲ (က) အရ ဆက်သွယ်ြေါက ြေုေ်မ ၆၊ ြေုေ်မ ၇၊ ြေုေ်မြွဲ (ြ) မ ှ 

(ဇ) အေိ၊ ြေုေ်မ ၈၊ ြေုေ်မ ၉၊ ြေုေ်မ ၁ဝ နှင့် ြေုေ်မ ၂၂ တိုြ့ေါ ကိစ္စရြေ်များကို လိုအြေ်သလုိ 

ပဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၄။ သက်ဆိုင်ရာကိုးကွယ်ရာဘာသာအရ ပဆာင်ရွက်ပသာ သာသနာခြေုလုြေ်ငန်းများသည် 

ြေုေ်မ ၁၅ ြေါပသွးပဆာင်ခြင်းဆိုသည့်  စကားရြေ်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပစရ။  

၂၅။ ဤဥြေပေအရကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းခြင်းသည် နိုင်ငံသားခေစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း 

မရှိပစရ။ 

၂၆။ ခြေည်သူဝ့န်ေမ်းမဟုတ်ပသာ မှတ်ြံုေတင်ပရးအေဲွဝ့င်များသည် ဤဥြေပေြေါလုြ်ေငန်းတာဝန်များကုိ 

ပဆာင်ရွက်ရာတွင် ရာဇသတ်ကကီး ြေုေ်မ ၂၁ အရ ခြေည်သူဝ့န်ေမ်းခေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၂၇။ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကူးပခြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရြေ်များနှင် ့စြေ်လျဉ်း၍ ဤဥြေပေအရသာ 

ပဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၂၈။ ဤဥြေပေြေါ ခြေဋ္ဌာန်းြျက်များကုိ အပကာင်အေည်ပော် ပဆာင်ရွက်ရာတွင် သာသနာပရး 

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သာသနာပရးဦးစီးဌာနတိုသ့ည် အမိန် ပ့သကာ်ခငာစာ၊ အမိန် ၊့ ညွှန်သကားြျက်နှင့် 

လုြေ်ေုံးလုြေ်နည်းများကုိ ေုတ်ခြေန်နိုင်သည်။    

 

 ခြေည်ပောင်စုသမ္မတခမန်မာနုိင်ငံပတာ် ေဲွစ့ည်းြံုေအပခြြံဥြေပေအရ ကျွနု်ြ်ေလက်မှတ်ပရးေုိးသည်။ 

 

 
 (ြေုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ 

 ခြေည်ပောင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံပတာ် 

 


