ြပည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳ ေော်လန
ှ ်ေေဵေောင်စီ
ြပည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳ ေော်လန
ှ ်ေေဵေောင်စီ၊ ေန်ေုန်မြို့
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကေည်ဴေေ
ို ်၊ ြပေိုေ်နှငဴ်ြပပွဲြျာဵကေီဵကေပ်အုပ်ချုပ်ေေဵဥပေေ။
[၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳ ေော်လန
ှ ်ေေဵေောင်စီ ဥပေေအြှေ် ၁။]
၁၃၂၅ ခုနှစ်၊ ေပို့ေဲလ
ွ ြပည်ဴေေျာ် ၈ ေေ်။
(၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ေဖေဖါ်ဝါေီလ ၅ ေေ်။)
ေောက်ေဖ္ဒပပပါ ဥပေဒကို ထုတပ် ပန်ေကျေညာသည်။
ပပည်ေထာင်စုပမန်မာနိုင်ငဳ ေတာ်လန
ှ ်ေရဵေကာင်စီ ဥက္ကဋ္ဌသည်၊ ေောက်ပါဥပေဒကို ပပဋ္ဌာန်ဵ လိက
ု ်သည်။
အြည်နှငဴ်စေင်အာဏာေည်သည်ေ
ဴ န့ေေ်။
၁။ ။

(၁)

ဤဥပေဒကို၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကေည်ေ
ဴ ိုေ်၊ ြပေိုေ်နှငဴ်ြပပွဲြျာဵကေီဵကေပ်အုပ်ချုပ်ေေဵဥပေေ
ဟု ေေ္ဒတွင်ေစရမည်။

(၂)

ဤဥပေဒသည်၊

ေစိုဵရကေမိန့်ေ ကာ်ပငာစာပဖင်ဴ

သတ်မှတ်သည်ဴေန့ရက်တွင်စတင်

ောဏာတည် ရမည်။
အခန်ဵ ၁။
၂။ ။

ဤဥပေဒတွင်ေပောဵေဓိပ္ပါယ်ေကာက်ယူရန်မလိုလျှင်-

အဓိပ္ပါယ်ေဖါ်ြပချေ်။
(က) “စာကေည်ဴေေ
ို ်” ဆိုသည်မှာ၊ ေမျောဵပပည်သူတစ
ို္ဓ ာေပဖတ်ရှုရန်၊ သို္ဓမဟုတ် စာေပငှါဵရမ်ဵ
ရန်ဖွင်ဴလှစ်ထာဵသည်၊ဴ

သို္ဓမဟုတ်

ထာဵရှိသည်ေ
ဴ နရာ၊

သို္ဓမဟုတ်

ေေဆာက်ေဦကို

ဆိုလိုသည်။ ထိ္ဓပု ပင် ထိစ
ု ကာဵ ရပ်တွင်၊ ေမျောဵပပည်သူတေ
ို္ဓ တွက်ရည်ရွယ်၍ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵ
သည်စ
ဴ ာ ကည်တ
ဴ ိုက်၊ ပိဋကတ်တိုက်၊ စာ ကည်ဴ ေန်ဵ၊ စာဖတ်ေန်ဵ၊ စာ ကည်ဴေသင်ဵနှငဴ်
ေမျောဵပပည်သူတိစ
ု္ဓ ာေပဖတ်ရှုရန်၊ သို္ဓမဟုတ် ငှါဵရမ်ဵရန် ရည်ရွယ် ေျေက်ပဖင်ဴဖွင်ဴလှစ်ထာဵ
သည်၊ဴ သို္ဓမဟုတ် စာ ကည်တ
ဴ ိုက်ေပဖစ်ေသိေမှတ်ပပုထာဵသည်ဴ ေပောဵေလာဵတူ ေနရာ၊
ေေန်ဵ၊ သို္ဓမဟုတ် ေေဆာက်ေဦမျောဵလည်ဵပါဝင်သည်။
(ေ)

“ြပေိုေ်”

ဆိုသည်ဴ

ေရှဵေဟာင်ဵပစ္စညဵ် မျောဵ၊

စကာဵရပ်တွင်၊

ေမျောဵပပည်သူတေ
ို္ဓ လဴလာ ကည်ရ
ဴ ှုရန်ရည်ရွယ်၍၊

ေလာကဓါတ်သိပ္ပဳဆိုင်ရာပစ္စညဵ် မျောဵ၊

ေနုပညာလက်ရာမျောဵ၊

စာေပမျောဵ၊ သို္ဓမဟုတ် ဗဟုသုတပဖစ်ေစဘွယ်ရာ၊ သို္ဓမဟုတ် စိတ်ဝင်စာဵဘွယ်ရာေပောဵ
ဝတ္တုပစ္စညဵ် မျောဵ ေင်ဵကျေင်ဵပပသထာဵ သည်ေ
ဴ နရာ၊ ေေန်ဵ၊ သို္ဓမဟုတ် ေေဆာက်ေဦမျောဵ
ပါဝင်သည်။

(ဂ)

“ြပပွဲ” ဆိုသည်စ
ဴ ကာဵရပ်တွင်၊ ေမျောဵပပည်သူတို္ဓ ေတွက်ရည်ရွယ်၍ ဗဟုသုတပဖစ်ေစရန်၊
သို္ဓမဟုတ် စိတ်ဝင်စာဵေစရန်ပပသသည်ဴ ဓါတ်ပုဳပပပွဲ၊ ပန်ဵေျေီပပပွဲ၊ ပန်ဵပုပပပွဲ၊ စာေပပပပွဲ၊
ဆင်ယင်ထဳဵု ဖွဲ့မှုပပပွဲ စသည်ယ
ဴ ဉ်ေကျေဵမှုပပပွဲမျောဵ၊ ကျေန်ဵမာေရဵပပပွဲ၊ ကိုယ်လက်ကကဳဴေိုင်ေရဵ
ပပပွဲ၊ လူမှုေရဵပညာေရဵဆိုင်ရာ ပပပွဲမျောဵ၊ စက်မှုပညာပပပွဲ၊ လက်မှုပညာပပပွဲနှငဴ်ေလာဵတူ
ေပောဵပပပွဲမျောဵပါဝင်သည်။
သို္ဓရာတွင်

ပပည်ေထာင်စုပမန်မာနိုင်ငဳသာဵတို္ဓ၏

မိမိတို္ဓ၏ရပ်ကွက်၊

ေကျေဵရွာေဒသေလိက
ု ်၊

ရိုဵရာဓေလဴထဳဵု တမ်ဵစဉ်လာောဵပဖင်ဴ၊
ဘာသာဘာဝေေလျောက်ေင်ဵကျေင်ဵပပသ

ပေင်ဵမျောဵ မပါဝင်ေေျေ။
(ဃ) “စာေပ” ဆိုသည်စ
ဴ ကာဵရပ်တွင်၊ မည်သည်ဘ
ဴ ာသာပဖင်ဴမဆိုေရဵသာဵထာဵသည်၊ဴ သို္ဓမဟုတ်
ပုဳနှိပ် ထာဵသည်ဴ လက်ေရဵစာ၊ ေပစာ၊ ပုရပိုက်စာ၊ ေကျောက်စာ၊ ပုဳနှိပ်စာ၊ စာေုပ်၊
စာေုပ်ေစိတ်ေပိုင်ဵ၊

စာတမ်ဵ၊

စာရွက်ေပပင်၊

တသီဵတပောဵေျေုပ်လပ
ု ်ပုဳနှိပ်ထာဵသည်၊ဴ

သို္ဓမဟုတ် ေကျောက်ပုဳနှိပ်ထာဵသည်၊ဴ သို္ဓမဟုတ် ေပောဵနည်ဵစက်ပဖင်ဴ ပပုလုပ်ထာဵသည်ဴ
တူရိယာတီဵကွက်ပုဳ၊ ေပမပုဳ၊ နယ်ပုဳနှငဴ်ပုဳစဳောဵလုဵဳ လည်ဵပါဝင်သည်။
(င)

“ေော်ြီေီ” ဆိုသည်မှာ၊ ပုဒ်မ ၃ (၁) ေရဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေကာ်မီတီ
ကိုဆိုလိုသည်။

(စ)

“သေ်ြှေ်သည်”

ဆိုသည်မှာ၊

ဤဥပေဒေရ

ပပုသည်ဴနည်ဵဥပေဒမျောဵပဖင်ဴသတ်မှတ်

သည်ကိုဆိုလို သည်။
အခန်ဵ ၂။
ေော်ြီေီနှငဴ်ြှေ်ပုဳေင်အောေှိြျာဵ။
ေော်ြီေီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ။
၃။ ။

(၁)

ပပန် ကာဵေရဵဌာနတာဝန်ေဳသည်၊ ဤဥပေဒေရ၊ တာဝန်ဝတ်တရာဵမျောဵကိုေဆာင်ရွက်ရန်
ေလို္ဓငှါ၊ မှတ်ပုဳတင်ေကာ်မီတီကိုဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

(၂)

ပပန် ကာဵေရဵဌာနတာဝန်ေဳသည်၊

ဤဥပေဒေရ

တာဝန်ဝတ်တရာဵမျောဵေဆာင်ရွက်ရန်၊

ေဒသေသီဵ သီဵေတွက်မှတ်ပုဳတင်ေရာရှိနှငဴ် ေပောဵရာထမ်ဵမှုထမ်ဵမျောဵကို လိေ
ု ပ်သလို
ေန့်ထာဵနိုင်သည်။
ြှေ်ပုဳေင်အောေှိြျာဵ၏ အာဏာနှငဴ်ောဝန်ဝေ်ေောဵြျာဵ။
(၃)

မှတ်ပုဳတင်ေရာရှိမျောဵနှငဴ် ေပောဵရာထမ်ဵမှုထမ်ဵမျောဵသည်၊ ဤဥပေဒပါပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်မျောဵနှငဴ်
မဆန့်ကျေင်ေစဘဲ၊

ေကာ်မီတီ၏ကကီဵ ကပ်ေုပ်ေျေုပ်ပေင်ဵကို

လိက
ု ်နာ၍၊

ောဏာနှငဴ်တာဝန်ဝတ် တရာဵမျောဵကိုသုဳဵစွဲေဆာင်ရွက်ရမည်။

သတ်မှတ်သည်ဴ

အခန်ဵ ၃။
စာကေည်ဴေေ
ို ်၊ ြပေိုေ်နှငဴ်ြပပွဲြျာဵ။
စာကေည်ဴေေ
ို ်၊ ြပေိုေ်အေွေ် ြှေ်ပုဳေင်ြခင်ဵ။
၄။ ။

(၁)

မည်သူမဆို၊

စာ ကည်ဴတက
ို ်၊

သို္ဓမဟုတ်

ပပတိုက်ကို

ဖွင်ဴလှစ်ပေင်ဵ၊

သို္ဓမဟုတ်

ထာဵရှိပေင်ဵပပုရန် ေတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်ေရာရှိထဳသို္ဓ၊ သတ်မှတ်သည်ဴပုဳစဳပဖင်ဴ၊
သတ်မှတ်သည်ဴကာလေပိုင်ဵ ေပောဵေတွင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ရန်ေလျှာက်ထာဵရမည်။
(၂)

မည်သူမျှ၊

ဤဥပေဒေရထုတေ
် ပဵထာဵသည်ဴ

ထိလ
ု က်မှတ်ပါ

စည်ဵကမ်ဵေျေက်မျောဵ၊

မှတ်ပုဳတင်သက်ေသေဳလက်မှတ်ေရ၊

သို္ဓမဟုတ်

လိေ
ု ပ်ေျေက်မျောဵနှငဴ်ေညီမဟုတ်ဘဲ၊

စာ ကည်ဴတက
ို ်၊ သို္ဓမဟုတ် ပပတိုက်ကို ဖွင်ဴလှစ်ပေင်ဵ၊ သို္ဓမဟုတ် ထာဵရှိပေင်ဵ မပပုရ။
ြပပွဲအေွေ်အခွင်ဴအြိန့်ေယူြခင်ဵ။
၅။ ။

ေပောဵတည်ဆဲတရာဵဥပေဒတေုေုတွင်မည်သို္ဓပင်ပါရှိေစကာမူ၊

မည်သူမျှေမမဲတန်ဵောဵပဖင်ဴ

ပဖစ်ေစ၊ ယာယီောဵပဖင်ဴပဖစ်ေစ၊ ပပပွဲတေုေုကိုမှတ်ပုဳတင်ေရာရှိ၏ ေေွင်ဴေမိန့်မရဘဲ မပပသရ။
ေလျှောေ်လာွှ နှငဴ်အေူေပဵပို့ေြည်အ
ဴ ေကောင်ဵအောြျာဵ။
၆။ ။

ပုဒ်မ ၄ ေရ မှတ်ပုဳတင်ရန်ေလျှာက်လာွှ နှငဴ်ေတူ၊ သတ်မှတ်သည်ဴစာတမ်ဵေမှတ်ေသာဵမျောဵနှငဴ်
ေေ ကာင်ဵေရာမျောဵကိုေပဵပို္ဓရမည်။

ြှေ်ပုဳေင်သေ်ေသခဳလေ်ြှေ်၊ သို့ြဟုေ် အခွင်ဴအြိန့်ေုေေ
် ပဵြခင်ဵ။
၇။ ။

(၁)

မှတ်ပုဳတင်ေရာရှိသည်၊

စာ ကည်ဴတက
ို ်၊

သို္ဓမဟုတ်

ပပတိုက်ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိရန်

မှတ်ပုဳတင်သက် ေသေဳလက်မှတ်ေတွက်ပဖစ်ေစ၊ ပပပွဲပပသရန်ေေွင်ဴေမိန့်ေတွက်ပဖစ်ေစ၊
ေလျှာက်လာွှ ရရှိသည်ေ
ဴ ေါ၊

ေလျှာက်လာွှ တွင်ေဖ္ဒပပထာဵသည်ေ
ဴ ေ ကာင်ဵေရာမျောဵမှန်

မမှန်ကို၎င်ဵ၊ မိမိသင်ဴသည်ထင်ပမင်သည်ဴ ေပောဵေေျေက်မျောဵကို၎င်ဵ၊ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုပပုလုပ်
မပီဵေနာက်၊ ေ ကနပ်လျှင်၊ မှတ်ပုဳတင်သက်ေသေဳလက် မှတ်၊ သို္ဓမဟုတ် ေေွင်ဴေမိန့်
သက်ဆိုင်ရာရာကိုထုတ်ေပဵရန်၊ သို္ဓမဟုတ် မေကျေနပ်လျှင်၊ ထုတမ
် ေပဵရန် မိမိ၏ေစီရင်
ေဳေျေက်နှငဴ်တကွေမှုတွဲကို မှတ်ပုဳတင်ေကာ်မီတီထဳသို္ဓေပဵပို္ဓရမည်။
(၂)

ေကာ်မီတီသည်၊ ပုဒ်မေွဲ (၁)ေရ ေပဵပို္ဓသည်ဴ ေမှုတွဲကိုရရှိသည်ေ
ဴ ေါ၊ စဉ်ဵစာဵဆင်ပေင်၍၊
မိမိသင်ဴ

ေတာ်သည်ထင်ပမင်သည်ေ
ဴ တိုင်ဵ၊

ေဆိုပါမှတ်ပုဳတင်သက်ေသေဳလက်မှတ်၊

သို္ဓမဟုတ် ေေွင်ဴေမိန့်သက် ဆိုင်ရာရာထုတေ
် ပဵရန်ေမိန့်ကိုေသာ်၎င်ဵ၊ ထုတမ
် ေပဵဘဲ
ေနရန်ေမိန့်ကိုေသာ်၎င်ဵ၊ ေျေမှတ်မပီဵေနာက်၊ ထိေ
ု မှုတွဲကိုမိမိေျေမှတ်သည်ေ
ဴ မိန့်နှငဴ်တကွ၊
မှတ်ပုဳတင်ေရာရှိထဳ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရန်ေပဵပို္ဓရမည်။

ြှေ်ပုဳေင်သေ်ေသခဳလေ်ြှေ်၊ သို့ြဟုေ် အခွင်ဴအြိန့်အေည်ြဖစ်ေြည်ေ
ဴ ာလအပိုင်ဵအြခာဵ။
၈။ ။

(၁)

ဤဥပေဒေရထုတ်ေပဵသည်ဴ

မှတ်ပုဳတင်သက်ေသေဳလက်မှတ်သည်၊

သတ်မှတ်သည်ဴ

ကာလေပိုင်ဵေပောဵေတွင်ဵေတည်ပဖစ်ေစရမည်။ပပပွဲေတွက်ထုတေ
် ပဵသည်ေ
ဴ ေွင်ဴေမိန့်
သည်၊ ထိေ
ု မိန့်တွင်ေဖ္ဒပပထာဵသည်ဴ ကာလေပိုင်ဵေပောဵ ေတွင်ဵေတည်ပဖစ်ေစရမည်။
(၂)

ပုဒ်မေွဲ (၁)တွင် ရည်ညွှန်ဵသည်မ
ဴ ှတ်ပုဳတင်သက်ေသေဳလက်မှတ်ကို သတ်မှတ်သည်ဴေတိုင်ဵ
ေသစ်လလ
ဲ ှယ်ရန်ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။

ြှေ်ပုဳေင်သေ်ေသခဳလေ်ြှေ်၊ သို့ြဟုေ် အခွင်ဴအြိန့်ရုပ်သြ
ိ ်ဵြခင်ဵ။
၉။ ။

စာ ကည်ဴတက
ို ်၊

သို္ဓမဟုတ်

ပပတိုက်ေတွက်

ပပပွဲေတွက်ေေွင်ဴေမိန့်ကိုေသာ်၎င်ဵ၊

မှတ်ပုဳတင်သက်ေသေဳလက်မှတ်ကိုေသာ်၎င်ဵ၊

လိမ်လည်လည
ှ ပ်ဴ ဖာဵလိေ
ု သာ

သေဘာပဖင်ဴပဖစ်ေစ၊

မရိုဵ

ေပဖာင်ဴေသာသေဘာပဖင်ဴပဖစ်ေစ၊ ရယူေ ကာင်ဵစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေစ၍ ေတွ့ရှိလျှင်၊ သို္ဓမဟုတ် ေစိုဵရ
မူဝါဒနှငဴ်ဆန့်ကျေင်

သည်ဟူ၍ေသာ်၎င်ဵ၊

ေေ ကာင်ဵမျောဵရှိသည်ဟူ၍ေသာ်၎င်ဵ၊

ပပည်ေထာင်စုပမန်မာနိုင်ငဳေကျေိုဵ
ထင်ပမင်ယူဆလျှင်၊

ထိေက
ို ်ေစမည်ဴ

ထုတေ
် ပဵထာဵသည်မ
ဴ ှတ်ပုဳတင်

သက်ေသေဳလက်မှတ်၊ သို္ဓမဟုတ် ေေွင်ဴေမိန့်ကို၊ ေကာ်မီတီကရုပ်သမ
ိ ်ဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ ၄။
ဤဥပေေပါြပဋ္ဌာန်ဵချေ်ြျာဵနှငဴ်ဆန့်ေျင်၍ ဖွင်ဴလှစ်ောဵေှသ
ိ ည်ဴ စာကေည်ဴေေ
ို ်၊ြပေိုေ်၊ သို့ြဟုေ်
ြပသသည်ြဴ ပပွဲြျာဵ။
ဤဥပေေပါြပဋ္ဌာန်ဵချေ်ြျာဵနှငဴ်ဆန့်ေျင်၍

ဖွင်ဴလှစ်ောဵေှေ
ိ သာစာကေည်ဴေေ
ို ်၊

ြပေိုေ်၊

သို့ြဟုေ်

ြပသေသာြပပွဲြျာဵပိေ်ြခင်ဵ။
၁၀။ ။ (၁)

ရဲေရာရှိ၊ သို္ဓမဟုတ် ဤကိစ္စေလိ္ဓင
ု ှါ ေစိုဵရကောဏာေပ်နှင်ဵထာဵေသာေပောဵသူတဦဵဦဵ
သည်၊ ဤဥပေဒပါပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်မျောဵ နှငဴ်ဆန့်ကျေင်၍ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိေသာ စာ ကည်တ
ဴ ိုက်၊
သို္ဓမဟုတ် ပပတိုက်၊ သို္ဓမဟုတ် ပပသေသာပပပွဲမည်သည်ကိုမဆို ပိတ်နိုင်သည်။

(၂)

ေရိုင်ရာဇဝတ်တရာဵသူကကီဵ၊
ပဌမတန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

နယ်ပိုင်ရာဇဝတ်တရာဵသူကကီဵ၊

ရာဇဝတ်တရာဵသူကကီဵတဦဵဦဵသည်၊

သို္ဓမဟုတ်

ရဲေုပ်ရာထူဵေဆင်ဴေတန်ဵေောက်

မနိမ်ဴေသာ ရဲေရာရှိတဦဵဦဵ ောဵ၊ ဤဥပေဒပါပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်မျောဵနှငဴ်ဆန့်ကျေင်၍ ဖွင်ဴလှစ်
ထာဵရှိေသာစာ ကည်တ
ဴ ိုက်၊ သို္ဓမဟုတ် ပပတိုက်၊ သို္ဓမဟုတ် ပပသေသာပပပွဲမည်သည်ကိုမဆို၊
ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵရန်ဝါရမ်ဵစာနှငဴ် ောဏာေပ်နှင်ဵနိုင် သည်။ ေဆိုပါရဲေရာရှိသည်၊
ထိစ
ု ာ ကည်တ
ဴ ိုက်၊ ပပတိုက်၊ သို္ဓမဟုတ် ပပပွဲတွင်ေတွ့ရှိေသာစာေပမျောဵနှငဴ် ေပောဵေရာဝတ္ထု
ပစ္စညဵ် မျောဵကို သိမ်ဵယူသင်ဴသည်ဟု ယူဆလျှင်သိမ်ဵယူနိုင်သည်။

(၃)

ပုဒ်မေွဲ (၂) ေရ သိမ်ဵယူေသာစာေပေရာဝတ္ထုပစ္စညဵ် ောဵလုဵဳ ကို၊ ဝါရမ်ဵစာထုတဆ
် င်ဴေသာ
ေရိုင်ရာဇဝတ်တရာဵသူကကီဵရုဳဵ၊ သို္ဓမဟုတ် နယ်ပိုင်ရာဇဝတ်တရာဵသူကကီဵရုဳဵ၊ သို္ဓမဟုတ်
ပဌမတန်ဵရာဇဝတ် တရာဵသူကကီဵရုဳဵသိ္ဓ၊ု ေဆာလျေင်နိုင်သမျှ ေဆာလျေင်စွာတင်ပပရမည်။

(၄)

ေဆိုပါစာေပေရာဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵထာဵရှိပပသပေင်ဵမှာ၊

ဤဥပေဒပါပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်မျောဵနှငဴ်

ဆန့်ကျေင်၍ထာဵရှိပပသပေင်ဵပဖစ်သည်ဟု ေဆိုပါ ရာဇဝတ်တရာဵသူကကီဵ၊ နယ်ပိုင်ရာဇဝတ်
တရာဵသူကကီဵ၊ သို္ဓမဟုတ် ပဌမတန်ဵရာဇဝတ်တရာဵသူကကီဵကပဖစ်ေစ၊ ေဆိုပါေရိုင်ရာဇဝတ်
တရာဵသူကကီဵရုဳဵ၊

နယ်ပိုင်ရာဇဝတ်

တရာဵသူကကီဵရုဳဵ၊

သို္ဓမဟုတ်

ပဌမတန်ဵရာဇဝတ်

တရာဵသူကကီဵရုဳဵကပဖစ်ေစ၊ ယူဆလျှင်၊ ထိစ
ု ာေပ ေရာဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵကို သိမ်ဵဆည်ဵ
ေစနိုင်သည်၊ သို္ဓမဟုတ် ဖျေက်ဆီဵေစနိုင်သည်။
အခန်ဵ ၅။
ြပစ်ေဏ်ြျာဵ။
ပုေ်ြ ၄၊ ၅၊ သို့ြဟုေ် ပုေ်ြ ၆ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ြဴ ပစ်ေဏ်။
၁၁။ ။ မည်သူမဆို၊ ပုဒ်မ ၄၊ ၅၊ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၆ ပါပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်တေုေုကို လိက
ု ်နာရန်ပျေက်ကွက်လျှင်၊
သို္ဓမဟုတ်

ဆန့်ကျေင်လျှင်၊

သုဳဵနှစ်ထက်မပိုေသာ

ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊

ကျေပ်နှစ်ေထာင်ထက်မပိုေသာေငွ ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ပဖစ်ေစ၊ စီရင်ပေင်ဵေဳရမည်။
ြဟုေ်ြြှန်ေဖါ်ြပသည်အ
ဴ ေွေ်ြပစ်ေဏ်။
၁၂။ ။ မည်သူမဆို၊

ဤဥပေဒေရပဖစ်ေစ၊

ဤဥပေဒေရပပုသည်ဴ

နည်ဵဥပေဒမျောဵေရပဖစ်ေစ၊

ေလျှာက်ထာဵေျေက်တေုေုပပုလုပ်ရာ၌ မဟုတ်မမှန်သည်လည်ဵပဖစ်၍၊ မဟုတ်မမှန်ဟု မိမိသရ
ိ ှိ၊
သို္ဓမဟုတ် ယုဳ ကည်သည်လည်ဵပဖစ်ေသာ၊ သို္ဓမဟုတ် မှန်သည်ဟုမိမိယုဳ ကည်ပေင်ဵလည်ဵမရှိေသာ
ေေ ကာင်ဵေရာ ကိုေဖ္ဒပပလျှင်၊ သုဳဵနှစ်ထက်မပိုေသာေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်နှစ်ေထာင်ထက်
မပိုေသာေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ပဖစ်ေစ၊ စီရင်ပေင်ဵေဳရမည်။
ြှေ်ပုဳေင်သေ်ေသခဳလေ်ြှေ်၊

သို့ြဟုေ်

အခွင်ဴအြိန့်ရုပ်သြ
ိ ်ဵမပီဵေနာေ်၊

စာကေညဴ်ေေ
ို ်၊ြပေိုေ်၊

ြပပွဲဆေ်လေ်ဖွင်ဴလှစ်ောဵေှြိ ပသြခင်ဵအေွေ်ြပစ်ေဏ်။
၁၃။ ။ မည်သူမဆို၊ မိမိောဵထုတေ
် ပဵထာဵသည်ဴမှတ်ပုဳတင်သက်ေသေဳလက်မှတ်၊ သို္ဓမဟုတ် ေေွင်ဴေမိန့်
ရုပ်သိမ်ဵမပီဵေနာက်၊ သို္ဓမဟုတ် ေတည်ပဖစ်ပေင်ဵမှရပ်စဲမပီဵေနာက်၊ စာ ကည်ဴတက
ို ်၊ သို္ဓမဟုတ်
ပပတိုက်၊ သို္ဓမဟုတ် ပပပွဲကိုဆက်လက်ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိပပသလျှင်၊ သုဳဵနှစ်ထက်မပိုေသာေထာင်ဒဏ်
ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်နှစ် ေထာင်ထက်မပိုေသာေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ပဖစ်ေစ၊ စီရင်ပေင်ဵေဳရမည်။

နည်ဵဥပေေေိုြလိုေ်နာသည်ဴအေွေ်၊ သို့ြဟုေ် ဆန့်ေျင်သည်အ
ဴ ေွေ်ြပစ်ေဏ်။
၁၄။ ။ မည်သူမဆို၊ ဤဥပေဒေရပပုသည်ဴနည်ဵဥပေဒတေုေုကို လိက
ု ်နာရန်ပျေက်ကွက်လျှင်၊ သို္ဓမဟုတ်
ဆန့်ကျေင်လျှင်၊ သုဳဵနှစ်ထက်မပိုေသာေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်နှစ်ေထာင်ထက်မပိုေသာေငွဒဏ်
ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ပဖစ်ေစ၊ စီရင်ပေင်ဵေဳရမည်။
အခန်ဵ ၆။
အေေွေေွ။
ေော်ြီေီ၏ဆုဳဵြဖေ်ချေ်ေိုအယူခဳဝင်ြခင်ဵ။
၁၅။ ။ ဤဥပေဒေရပဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒေရပပုသည်ဴ နည်ဵဥပေဒမျောဵေရပဖစ်ေစ၊ ေကာ်မီတီကေျေမှတ်ေသာ
ဆုဳဵပဖတ်ေျေက်ကိုမေကျေနပ်လျှင်၊
ေတိင
ု ်ဵ၊

ပပန် ကာဵေရဵဌာနတာဝန်ေဳထသ
ဳ ို္ဓ

သတ်မှတ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵ

သတ်မှတ်သည်ဴကာလေပိုင်ဵေပောဵေတွင်ဵေယူေဳဝင်နိုင်သည်။

ပပန် ကာဵေရဵဌာန

တာဝန်ေဳ၏ ဆုဳဵပဖတ်ေျေက်သည်၊ ေမပီဵေပပတ်ေတည်ပဖစ်ေစရမည်။
ေင်ဵလွေ်ခွင်ဴြပုေန်အာဏာ။
၁၆။ ။ ေစိုဵရသည်၊ ေမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတပ် ပန်၍၊ မည်သည်စ
ဴ ာ ကည်ဴတက
ို ်၊ ပပတိုက်၊ သို္ဓမဟုတ် ပပပွဲကို
မဆို၊ ဤဥပေဒပါပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်ောဵလုဵဳ ၊ သို္ဓမဟုတ် တေုေုနှငဴ်သက်ဆိုင်ပေင်ဵမှ၊ စည်ဵကမ်ဵေျေက်မျောဵ
ထာဵ၍ပဖစ်ေစ၊ မထာဵဘဲပဖစ်ေစ၊ ကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴပပုနိုင်သည်။
ေောဵစွဲဆိုြခင်ဵေိုပိေ်ပင်ြခင်ဵ။
၁၇။ ။ ဤဥပေဒနှငဴ်ေညီပဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒေရပပုသည်ဴ နည်ဵဥပေဒတေုေုနှငဴ်ေညီပဖစ်ေစ၊ သေဘာရိုဵ
ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သည်က
ဴ ိစ္စတေုေုေတွက်၊ မည်သူ့ကိုမျှ၊ တရာဵမမှု၊ ရာဇဝတ်မှု၊ သို္ဓမဟုတ် ေပောဵ
တရာဵမှုေင်ဵ စွဲဆိုပေင်ဵမပပုရ။
ြပည်သူ့ဝန်ေြ်ဵဟု ြှေ်ယူြခင်ဵ။
၁၈။ ။ ေကာ်မီတီလူကကီဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ေရာရှိနှငဴ်ေပောဵရာထမ်ဵမှုထမ်ဵောဵလုဵဳ သည်၊ ဤဥပေဒနှငဴ်ေညီ
ပဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒေရပပုသည်ဴနည်ဵဥပေဒတေုေုနှငဴ်ေညီပဖစ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်သည်၊ဴ သို္ဓမဟုတ်
ေဆာင်ရွက်ေသာသေဘာသက်ေရာက်သည်ပဴ ပုမှုတေုေုကိုပပုေသာေေါ၊

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ

၂၁

ေဓိပ္ပါယ် ေရ၊ ပပည်သူ့ဝန်ထမ်ဵမျောဵပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
အခွင်ဴအြိန့်ြေဘဲေောဵြစွဲဆိုေြခင်ဵ။
၁၉။ ။ ဤဥပေဒေရပဖစ်ေသာ မည်သည်ပဴ ပစ်မှုကိုမဆို၊ ေစိုဵရ၏၊ သို္ဓမဟုတ် ဤကိစ္စေလိ္ဓင
ု ှါ ေစိုဵရက
ောဏာေပ်နှင်ဵထာဵသည်ဴ
မျှတရာဵစွဲဆိုပေင်ဵ မပပုရ။

ောဏာပိုင်၏

ေေွင်ဴေမိန့်မရရှိဘဲ၊

မည်သည်တ
ဴ ရာဵရုဳဵတွင်

နည်ဵဥပေေြပုအာဏာ။
၂၀။ ။ (၁)

ေစိုဵရသည်၊

ေမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတပ် ပန်၍၊

ဤဥပေဒပါကိစ္စမျောဵေထေပမာက်ေောင်

ေဆာင်ရွက်ရန်ေလိ္ဓင
ု ှါ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵပပုနိုင်သည်။ ညွှန် ကာဵေျေက်မျောဵထုတန
် ိုင်သည်။
(၂)

ေထူဵောဵပဖင်ဴ၊ ေထက်ပါောဏာမျောဵ၏ ေယဘုယျေသေဘာကို မထိေက
ို ်ေစဘဲ၊ ေဆိုပါ
နည်ဵဥပေဒမျောဵကို ေောက်ပါကိစ္စမျောဵေတွက် ပပဋ္ဌာန်ဵနိုင်သည်။
(က) ေကာ်မီတီနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်ေရာရှိမျောဵ၏ ောဏာနှငဴ်တာဝန်ဝတ်တရာဵမျောဵကို၎င်ဵ၊
ေစိုဵရေရာရှိ မဟုတ်ေသာ ေကာ်မီတီလူကကီဵမျောဵောဵေပဵရမည်ဴ ေေေ ကဵေငွ
မျောဵကို၎င်ဵ၊ သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စ။
(ေ)

မှတ်ပုဳတင်သက်ေသေဳလက်မှတ်၊

ေသစ်လလ
ဲ ှယ်သည်မ
ဴ ှတ်ပုဳတင်သက်ေသေဳ

လက်မှတ်၊ သို္ဓမဟုတ် ေေွင်ဴေမိန့်ေတွက်ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ေေေ ကဵေငွမျောဵ
သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စ။ ေေေ ကဵေငွေပဵေဆာင်ပေင်ဵ မှကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴပပုသည်က
ဴ ိစ္စ။
(ဂ)

စာ ကည်ဴတက
ို ်၊

ပပတိုက်၊

စီမဳေုပ်ေျေုပ်သူမျောဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပပွဲဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိပပသသူ၊

သို္ဓမဟုတ်

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ဴစည်ဵကမ်ဵေျေက်မျောဵ၊

သို္ဓမဟုတ်

လိေ
ု ပ်ေျေက်မျောဵကို သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စ။
(ဃ) ဤဥပေဒေရ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵပဖင်ဴ သတ်မှတ်ရန် လိသ
ု ည်ေ
ဴ ပောဵကိစ္စမျောဵ။

ဗိုလ်ေနဝင်ဵ၊
ဥက္ကဋ္ဌ၊
ပပည်ေထာင်စုပမန်မာနိုင်ငဳ ေတာ်လန
ှ ်ေရဵေကာင်စီ။
ရန်ကုန်မမို့၊ ၁၃၂၅ ေုနှစ်၊ တပို္ဓတဲလ
ွ ပပည်ဴေကျော် ၈ ရက်။
(၁၉၆၄ ေုနှစ်၊ ေဖေဖ္ဒဝါရီလ ၅ ရက်။)
ေမိန့်ေရ၊
ဒု-ဗိုလ်မှူဵကကီဵ ကိုကို၊
ေတွင်ဵဝန်၊ ပပည်ေထာင်စုပမန်မာနိုင်ငဳ ေတာ်လန
ှ ်ေရဵေစိုဵရေဖွဲ့။

