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ပ ုံနှှိပ်ခြင််းနငှ့််ထုံတဝ်ေခြင််းလုံပ်ငန််းဥပဝေ 

(၂၀၁၄ ြုံနစှ၊် ခပည်ဝထောငစ်ုံလွှတဝ်တော် ဥပဝေအမှတ ်၁၃။) 

၁၃၇၅ ြုံနစှ၊် တဝပေါင််းလဆန််း ၁၄ ရက် 

(၂၀၁၄ ြုံနစှ၊် မတလ် ၁၄ ရက်) 

ခပည်ဝထောငစ်ုံလွှတ်ဝတော်သည် ဤဥပဝေကှိုံ ခပဋ္ဌောန််းလှိုံက်သည်။ 

 

အြန််း(၁) 

အမည်နငှ့််အဓှိပပောယဝ် ောခ်ပြျက ်

၁။ ဤဥပဝေကှိုံ ပ ုံနှှိပ်ခြင််းနငှ့််ထုံတဝ်ေခြင််းလုံပ်ငန််းဥပဝေဟုံ ဝြေါ်တွငဝ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥပဝေတွငပ်ါရှှိဝသော ဝ ောက်ပါစကော်းရပ်မ ော်းသည ်ဝ ောခ်ပပါ တှိုံင််း  ဓှိပပောယ်သက်ဝရောက် ဝစရမည ်- 

(က) ပ ုံနှှိပ်စက်ဆှိုံသညမ်ှော  မ ော်းနငှ့််သက်ဆှိုံငဝ်သော ဆက်သယွ်မှုလုံပ်ငန််း တွက် ပ ုံနှှိပ်ရန ် သ ုံ်းခပြု သည့််စက်၊ 

 လီက်ထဝရောနစန်ည််းပညော သှိုံ ့်မဟုံတ ်ဝလဆော သ ုံ်းခပြုပ ုံနှှိပ်ယနတရော်း၊ စက်ကှိရှိယော သ ုံ်း  ဝဆောငန်ငှ့်် 

 ခြော်းနည််း သ ုံ်းခပြုဝသော ပ ုံနှှိပ်စက်ယနတရော်းစုံကှိုံ ဆှိုံသည်။ 

(ြ) ပ ုံနှှိပ်တှိုံက်ဆှိုံသည်မေှာ ပ ုံနှှိပ်စက် သှိုံ ့်မဟုံတ ်ယင််းနငှ့််သက်ဆှိုံငဝ်သော စက်၊ စက်ယနတရော်းစုံ၊ စက် ကှိရှိယောတနဆ်ော၊ 

စက် စှိတ် ပှိုံင််း၊ စောတမ််း မှတ် သော်းနငှ့်် ရုံပ်ပ ုံ ဝခမောက် ခမော်း ရှိုံက်နှှိပ်ရန ်ဝဆောငရွ်က်သည့်် 

လုံပ်ငန််းတည်ရှှိရော ဝဆောက်   ုံ သှိုံ ့်မဟုံတ် ဝနရောကှိုံ ဆှိုံသည်။ 

(ဂ) ထုံတဝ်ေစောဆှိုံသည်မေှာ လက်ဝရ်းစော၊ ပ ုံနှှိပ်စော၊  လီကထ်ဝရောနစန်ငှ့်် ခြော်း နည််းပညော တစရ်ပ်ရပ်ခ င့််  နတ်ီ်း၍ 

ထုံတ်ဝေလှိုံက်သည့််စောတှိုံ ့် ခပင ်ယင််းတှိုံ ့်နငှ့်် မ ှိြု်း စော်း တသူည်ခ စဝ်စ၊ မတူသည်ခ စဝ်စ ထငရ်ှော်းခမငသ်ောဝသော 

ပ ုံသဏ္ဌောနရ်ှှိသည့်် ရော သှိုံ ့်မဟုံတ် ပ ုံ ော်းခ င့််ဝသော်လည််းဝကောင််း၊ သဏ္ဌောန ်ော်းခ င့််ဝသော်လည််းဝကောင််း၊ 

 ခြော်းနည််းလမ််း ော်းခ င့််ဝသော်လည််းဝကောင််း စကော်းလ ုံ်းမ ော်းကှိုံ ခ စဝ်စ၊  ဝတွ်း ဝြေါ်မ ော်းကှိုံခ စဝ်စ 

သှိရှှိဝစနှိုံငသ်ည့်် ရောမ ော်းနငှ့်် သတင််းစော၊ စောဝစောင၊်ဂ ောနယ်၊ မဂဂဇင််းနငှ့်် စော ုံပ်မ ော်းကှိုံ ဆှိုံသည။် 

(ဃ) ပ ုံနှှိပ်သဆူှိုံသည်မှော ပ ုံနှှိပ်စက် သှိုံ ့်မဟုံတ် ပ ုံနှှိပ်တှိုံက်ပှိုံငဆ်ှိုံငသ်ကူှိုံ ဆှိုံသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ် စုံစပ်၊ ကုံမပဏ၊ီ 

မှိသော်းစုံလုံပ်ငန််း သှိုံ ့်မဟုံတ်  သင််း  ွ ွဲ့၏ သက်ဆှိုံငရ်ောစမီ  ုံပ်ြ ြုပ်ဝသော စုံရှင၊် ဥကက ဋ္ဌ၊ မနဝ်န်းဂ င််းေါရှိုံက်တော၊ 

 တွင််းဝရ်းမ ်း သှိုံ ့်မဟုံတ် တောေနြ် ပုံဂဂှိြုလ်လည််းပါေငသ်ည်။ 

(င) ထုံတဝ်ေသဆူှိုံသည်မှော ထုံတ်ဝေစောတစြ်ုံြုံကှိုံ စ်ီးပွော်းဝရ်း က ှိြု်း ခမတ်ရယူ၍ဝသော်လည််းဝကောင််း၊ 

မရယူဘ ဝသော်လည််းဝကောင််း ထုံတ်ဝေသည့််သကူှိုံ ဆှိုံသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ် စုံစပ်၊ ကုံမပဏ၊ီ မှိသော်းစုံလုံပ်ငန််း 

သှိုံ ့်မဟုံတ်  သင််း  ွ ွဲ့၏ သက်ဆှိုံငရ်ော စမီ  ုံပ်ြ ြုပ်ဝသော စုံရှင၊် ဥကက ဋ္ဌ၊ မနဝ်န်းဂ င််း ေါရှိုံက်တော၊  တွင််းဝရ်းမ ်း 

သှိုံ ့်မဟုံတ် တောေနြ် ပုံဂဂှိြုလ်လည််း ပါေငသ်ည်။ 
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(စ) သတင််းဝအဂျငစ်ဆီှိုံသည်မှော ခပည်တွင််းခပည်ပမ ှသတင််း ြ က် လက်မ ော်းကှိုံ စုံဝဆောင််းရယူ၍ 

နည််းတစမ် ှိြု်းမ ှိြု်းခ င့်် မီေယီောမ ော်းသှိုံ ့်  ြဝ က်းဝငခွ င့််ခ စဝ်စ၊  ြဝ က်းဝငမွယူဘ ခ စဝ်စ ခ န် ့်ဝေဝပ်း သည့််လုံပ်ငန််း၊ 

ဝကော်ပှိုံဝရ်းရှင််း၊ ကုံမပဏ ီသှိုံ ့်မဟုံတ်   ွ ွဲ့ စည််းကှိုံ ဆှိုံသည။် 

(ဆ) ေက်ဘဆ်ှိုံက်ဆှိုံသည်မေှာ  ဝ ကောင််း ရောတစြ်ုံြုံနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ သတင််း ြ က် လက်မ ော်းကှိုံရယူ နှိုံငရ်န ်

 ငတ်ောနက်ကွနရ်က် တွင််း၌ လွှင့််တငထ်ော်းဝသော စောမ က်နေှာကှိုံ ဆှိုံသည်။ 

(ဇ) ညစည်မ််းစောဆှိုံသည်မေှာ ဟီရှိ သတတ ပပကင််းဝသော ခမနမ်ော့်လူ ့်  ွ ွဲ့ စည််းက လက်မြ ဝသော - 

(၁) လှိငက်ှိစစ ော်း တှိုံက်ရှိုံက် သှိုံ ့်မဟုံတ် သယွ်ေှိုံက်၍ ဝ ော်ခပခြင််းမ ော်း၊ 

(၂) ကောမရောဂကှိုံ လှု ွဲ့ဝဆော်ရောဝရောက်ဝသော  က င့််ပ က်ခပော်းဝစသည့်် သရုံပ်ဝ ော်ပ ုံမ ော်း၊ စောမ ော်း၊ ဓောတ်ပ ုံနငှ့်် ပန််းြ ီမ ော်း၊ 

(၃) ရုံန် ့်ရင််း ကမ််းတမ််းဝသော ဆ ဝရ်းတှိုံင််းထွောသည့််  သ ုံ်း နှုန််းမ ော်းနငှ့်် ရုံပ်ပ ုံမ ော်းကှိုံ ဝ ော်ခပခြင််းကှိုံ ဆှိုံသည်။ 

ယင််းစကော်းရပ်တွင ်ဇီေသှိပပ နငှ့််ဝဆ်းပညော ရလည််းဝကောင််း၊ ရှိုံ်းရောဓဝလ့်ထ ုံ်းစ နငှ့်် ကှိုံ်းကွယ်ရောဘောသော 

 ရလည််းဝကောင််း သဝဘောရှိုံ်းခ င့််ဝ ော်ခပရန ်လှိုံ ပ်ဝသောကှိစစရပ်မ ော်း မပါေင။် 

(ဈ) အသှိအမှတခ်ပြုလက်မှတဆ်ှိုံသည်မှော ေနက်ကီ်းဌောနက ပ ုံနှှိပ်သ၊ူ ထုံတ်ဝေသနူငှ့်် သတင််းဝ ဂ ငစ် ီမ ော်း ော်း 

သက်ဆှိုံငရ်ောလုံပ်ငန််းဝဆောငရွ်က်ရန ်ဤဥပဝေ ရ ထုံတ်ဝပ်းသည့််  သှိ မှတ်ခပြုလက်မှတ် ကှိုံဆှိုံသည်။ 

(ည) ေန်ကကီ်းဆှိုံသည်မှော ခပည်ဝထောငစ်ုံ စှိုံ်းရ ခပန ်ကော်းဝရ်းေနက်ကီ်းဌောန၊ ခပည်ဝထောငစ်ုံေနက်ကီ်းကှိုံဆှိုံ သည်။ 

(ဋ) ေန်ကကီ်းဌောနဆှိုံသည်မေှာ ခပည်ဝထောငစ်ုံ စှိုံ်းရ ခပန ်ကော်းဝရ်းေနက်ကီ်းဌောနကှိုံ ဆှိုံသည်။ 

 

အြန််း (၂) 

ရည်ရွယြ်ျက်မျော်း 

၃။ ဤဥပဝေ၏ ရည်ရွယ်ြ က်မ ော်းမှော ဝ ောက်ပါ တှိုံင််းခ စသ်ည် - 

(က) နှိုံငင် ဝတော် တွင််း၌  ရည် ဝသ်ွး ဆင့်် တန််းမီ၍ က င့််ေတ်သှိကခောရှှိဝသော ပ ုံနှှိပ်ခြင််းနငှ့်် 

ထုံတ်ဝေခြင််းလုံပ်ငန််းမ ော်း ခ စထ်ွန််းဝရ်းကှိုံ ဦ်းတည်ရန၊် 

(ြ) ပ ုံနှှိပ်သနူငှ့််ထုံတ်ဝေသမူ ော်းသည် မှိမှိတှိုံ ့်၏လုံပ်ငန််းမ ော်းကှိုံ တည်ငငှိမ်ြှိုံငမ်ောစွော ဝဆောငရွ်က်နှိုံငရ်န ် တကွ် 

ဝြတ်နငှ့််ဝလ ော်ညီဝသော သ်ီးခြော်းလုံပ်ငန််းဆှိုံငရ်ောဥပဝေတစရ်ပ် ခ စ ်ခပဋ္ဌောန််းရန၊် 

(ဂ) ပ ုံနှှိပ်ခြင််းနငှ့််ထုံတ်ဝေခြင််းတှိုံ ့်ကှိုံ လုံပ်ကှိုံငဝ်ဆောငရွ်က် ကရော၌ လွပ်လပ်စေွာထုံတ်ဝ ော်ဝခပောဆှိုံြငွ့််နငှ့်် 

ဝရ်းသော်းခ န် ့်ဝေြငွ့််တှိုံ ့်ကှိုံ သက်ဆှိုံငရ်ောဥပဝေမ ော်းနငှ့်် ညီ စနစတ်က ဝဆောငရွ်က်နှိုံငဝ်စရန။် 

 

အြန််း (၃) 

ပ ုံနှှိပ်ခြင််းနငှ့််ထုံတဝ်ေခြင််းလုံပ်ငန််းကှိုံ အသှိအမှတခ်ပြုခြင််း 

၄။(က) ပ ုံနှှိပ်ခြင််းနငှ့််ထုံတ်ဝေခြင််းလုံပ်ငန််းကှိုံ ဝဆောငရွ်က်လှိုံဝသော ပ ုံနှှိပ်သနူငှ့််ထုံတ်ဝေသမူ ော်းသည် မှိမှိ လုံပ်ငန််းကှိုံ 

 သှိ မှတ်ခပြုရန ်တွက် လှိုံ ပ်ဝသော ြ က် လက်မ ော်း ခပည့််စ ုံမှနက်နစ်ေွာခ င့််ေနက်ကီ်း ဌောနသှိုံ ့် ဝလ ောက်ထော်းရမည်။ 
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(ြ) သတင််းဝ ဂ ငစ် ီ ွင့််လှစဝ်ဆောငရွ်က်လှိုံဝသော ခပည်တွင််း ဝခြစှိုံက်  ွ ွဲ့၊ ခပည်ပ ဝခြစှိုံက်  ွ ွဲ့၊ ကုံမပဏ ီသှိုံ ့်မဟုံတ် 

  ွ ွဲ့ စည််းသည် မှိမှိလုံပ်ငန််းကှိုံ  သှိ မှတ်ခပြုရန ်တွက်လှိုံ ပ်ဝသော  ြ က်  လက်မ ော်း ခပည့််စ ုံမှနက်နစ်ွောခ င့်် 

ေနက်ကီ်းဌောနသှိုံ ့် ဝလ ောက်ထော်းရမည်။ 

၅။ ေနက်ကီ်းဌောနသည် ပုံေမ် ၄  ရ ဝလ ောက်ထော်းလောသကူှိုံ သတ်မှတ်ဝသော  ြဝ က်းဝင ွော်းဝပ်းသငွ််း ဝစငပီ်းလ င ်

သတ်မှတ်ကောလ တွက် လုံပ်ငန််း သှိ မှတ်ခပြုလက်မှတ် ထုံတ်ဝပ်းရမည်။ 

၆။ လုံပ်ငန််း သှိ မှတ်ခပြုလက်မှတ်ရရှှိသသူည် ယင််းလက်မတှ်ကှိုံရရှှိရန ်မရှိုံ်းမဝခ ောင့််ဝသောသဝဘောခ င့်် ခ စဝ်စ၊ 

လှိမ်လည်လှည့််ခ ော်း၍ခ စဝ်စ၊ ဝလ ောက်ထော်းြ ့်ဝ ကောင််း စစဝ်ဆ်းဝတွွဲ့ ရှှိရပါက ေနက်ကီ်းဌောနသည် 

ယင််းလုံပ်ငန််း သှိ မှတ်ခပြုလက်မှတ်ကှိုံ ခပနလ်ည်ရုံပ်သှိမ််းခြင််း သှိုံ ့်မဟုံတ် ကောလ ကန် ့် သတ်ခ င့်် 

ရပ်ဆှိုံင််းခြင််းခပြုနှိုံငသ်ည်။ 

၇။(က) ပုံေမ် ၆  ရ လုံပ်ငန််း သှိ မှတ်ခပြုလက်မှတ်ကှိုံ ခပနလ်ည်ရုံပ်သှိမ််းခြင််း သှိုံ ့်မဟုံတ် ကောလ  ကန် ့် သတ်ခ င့်် 

ရပ်ဆှိုံင််းခြင််းြ ရသသူည် ေနက်ကီ်းထ သှိုံ ့် ခပနလ်ည်စှိစစသ် ုံ်းသပ်ဝပ်းနှိုံငရ်န ် တွက် သတ်မှတ်ကောလ တွင််း 

ဝလ ောက်ထော်းြငွ့််ရှှိသည်။ 

(ြ) ေနက်ကီ်းသည် ပုံေမ်ြွ  (က)  ရ ဝလ ောက်ထော်းလွှောကှိုံ လက်ြ ရရှှိပါက ခပနလ်ညစ်ှိစစသ် ုံ်းသပ်ငပီ်း မူလဆ ုံ်းခ တ်ြ က်ကှိုံ 

လက်ြ ခြင််း သှိုံ ့်မဟုံတ် ပယ်  က်ခြင််းခပြုနှိုံငသ်ည်။ 

 

အြန််း (၄) 

ပ ုံနှှိပ်ခြင််းနငှ့််ထုံတဝ်ေခြင််းလုံပ်ငန််းအတကွ ်လှိုံက်နောရန်စည််းကမ််း 

၈။ ပ ုံနှှိပ်သ ူသှိုံ ့်မဟုံတ ်ထုံတ်ဝေသသူည် ဝ ောက်ပါ ြ က်တစရ်ပ်ရပ်တွင ် က  ြု်းေငဝ်သော ထုံတ်ဝေစော မ ော်းကှိုံ ပ ုံနှှိပ်ခြင််း 

သှိုံ ့်မဟုံတ် ထုံတ်ဝေခြင််းမခပြုရ - 

(က) တှိုံင််းရင််းသော်းလူမ ှိြု်း ြ င််းြ င််း၊ နှိုံငင် သော်း ြ င််းြ င််း လူမ ှိြု်းဝရ်း ရ၊ ဘောသောဝရ်း ရ၊ ယဉဝက ်းမှု ရ 

ထှိြှိုံက်နစန်ောဝစမည့််  ဝ ကောင််း ရောမ ော်းကှိုံ ဝ ော်ခပခြင််း၊ 

(ြ) နှိုံငင် ဝတော်လ ုံခြ ြုဝရ်း၊ တရော်းဥပဝေစှိုံ်းမှိုံ်းဝရ်း၊  မ ော်းခပည်သဝူ ်းြ မ််း သောယောဝရ်း တှိုံ ့်ကှိုံဝသော်လည််း ဝကောင််း၊ 

နှိုံငင် သော်းတှိုံင််းတန််းတူမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တရော်းမ တမှု၊  ြငွ့်် ဝရ်း တှိုံ ့်ကှိုံဝသော်လည််းဝကောင််း ထှိြှိုံက်ဝစမည့်် 

 ဝ ကောင််း ရောမ ော်းကှိုံ ဝ ော်ခပခြင််း၊ 

(ဂ) ညစည်မ််းစောမ ော်းကှိုံ ဝ ော်ခပခြင််း၊ 

(ဃ) ရောဇေတ်မှု၊ ရက်စက် ကမ််း ကြုတ်မှု၊   ကမ််း က်မှု၊ ဝလောင််းကစော်းမှုနငှ့်် မူ်းယစဝ်ဆ်းေါ်းနငှ့်် စှိတ်ကှိုံ 

ဝခပောင််းလ ဝစဝသော ဝဆ်းေါ်းမ ော်းဆှိုံငရ်ောခပစမ်ှုက  ်းလွနခ်ြင််းတှိုံ ့်ကှိုံ  ော်းဝပ်းခြင််းနငှ့်် လှု ွဲ့ဝဆော်ခြင််း။ 

၉။ သက်ဆှိုံငရ်ော စှိုံ်းရဌောန သှိုံ ့်မဟုံတ်  စှိုံ်းရ  ွ ွဲ့ စည််းကခ စဝ်စ၊ ထှိြှိုံက်နစန်ောသည့်် ပုံဂဂှိြုလ် သှိုံ ့်မဟုံတ ်

  ွ ွဲ့ စည််းကခ စဝ်စ ပုံေမ် ၈ ပါ စည််းကမ််းြ က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ငငှိစွန််းသည်ဟုံ သ သယ ရှှိဝသော 

ထုံတ်ဝေစောနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ တရော်းမေငထ်ုံတ်ဝေစော ခ စ ်ဝ ကညောဝပ်းနှိုံငရ်န ်သက်ဆှိုံငရ်ော ကှိုံယပ်ှိုံင ်ုံပ်ြ ြုပ်ြငွ့််ရတှိုံင််း 
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သှိုံ ့်မဟုံတ် ကှိုံယ်ပှိုံင ်ုံပ်ြ ြုပ်ြငွ့််ရဝေသ သှိုံ ့်မဟုံတ် ြရှိုံငတ်ရော်းရ ုံ ်းသှိုံ ့် ဝလ ောက်ထော်းနှိုံငသ်ည်။ ထှိုံသှိုံ ့် 

ဝလ ောက်ထော်းလောခြင််းကှိုံ သက်ဆှိုံငရ်ောတရော်းရ ုံ ်းက  ခမနဆ် ုံ်းစစဝ်ဆ်း စရီငရ်မည။် 

၁၀။ ဝလ ောက်ထော်းလွှောလက်ြ ရရှှိဝသောတရော်းရ ုံ ်းသည် တရော်းေငထ်ုံတ်ဝေစောမဟုံတ်ဝ ကောင််း  မှိန် ့်တစစ် ုံ တစရ်ောမြ မှတ်မ ီ

ဝလ ောက်ထော်းြ ရဝသောထုံတ်ဝေစောကှိုံ ခ န် ့်ြ ှိခြင််းမခပြုရန ်ယောယီတော်းေရမ််း ထုံတဆ်င့်် ခြင််းကှိုံ ဥပဝေနငှ့်် ညီ 

ဝဆောငရွ်က်နှိုံငသ်ည်။ 

 

အြန််း (၅) 

ထုံတဝ်ေစောမျော်းကှိုံ ခပည်တငွ််းသှိုံ ့်တငသ်ငွ််းခြင််းနငှ့််ခပညပ်သှိုံ ့်တငပ်ှိုံ ့်ခြင််း 

၁၁။ ထုံတ်ဝေစောကှိုံ - 

(က) ခပည်တွင််းသှိုံ ့်တငသ်ွင််းသ ူသှိုံ ့်မဟုံတ် ခပည်ပသှိုံ ့် တငပ်ှိုံ ့်သသူည် တငသ်ငွ််းဝသော သှိုံ ့်မဟုံတ် 

တငပ်ှိုံ ့်ဝသောထုံတ်ဝေစောနငှ့််ပတ်သက်၍ ဝြါင််းစဉ၊  မ ှိြု်း စော်းနငှ့််  ဝရ တွက်စောရင််းကှိုံ သတ်မှတ်ပ ုံစ  ခ င့်် 

ေနက်ကီ်းဌောနသှိုံ ့် ဝပ်းပှိုံ ့်ရမည်။ 

(ြ) ခပည်တွင််း၌ ပ ုံနှှိပ်ထုံတ်ဝေခြင််းခ စပ်ါက ပ ုံနှှိပ်သသူည် ၎င််းပ ုံနှှိပ်ဝသော မည်သည့််ထုံတ်ဝေစောကှိုံမဆှိုံ မှတပ် ုံတငစ်ောရင််း 

ဝရ်းသငွ််းခြင််းနငှ့်် မူပှိုံငြ်ငွ့််လုံပ်ငန််းမ ော်း ဝဆောငရွ်က်နှိုံငရ်န ်သတ်မှတ်ြ က်မ ော်းနငှ့်် ညီ ေနက်ကီ်းဌောနသှိုံ ့် ဝပ်းပှိုံ ့်ရမည်။ 

၁၂။ ထုံတ်ဝေခြင််းလုံပ်ငန််း သှိ မှတ်ခပြုလက်မှတ်ရရှှိသူသည် မှိမှိ၏ထုံတ်ဝေစောမူရင််းကှိုံ  ငတ်ောနက ်သတင််း 

ခ န် ့်ြ ှိဝသောနည််းခ င့်် ေက်ဘဆ်ှိုံက်မ ော်း သ ုံ်းခပြု၍ ခ န် ့်ြ ှိြငွ့််ရှှိသည်။ 

၁၃။ သတင််းဝ ဂ ငစ်လီုံပ်ငန််း တွက်  သှိ မှတ်ခပြုလက်မှတ်ရရှှိသသူည် မှိမှိလွှင့််တငခ် န် ့်ြ ှိလှိုံသည့်် 

သတင််း ြ က် လက်နငှ့််ပ ုံမ ော်းကှိုံ  ငတ်ောနက် သတင််းခ န် ့်ြ ှိဝသောနည််းခ င့်် ေက်ဘဆ်ှိုံက်မ ော်း သ ုံ်း ခပြု၍ 

ခ န် ့်ြ ှိြွင့််ရှှိသည်။ 

၁၄။ ပုံေမ် ၁၂ နငှ့်် ၁၃  ရ  ငတ်ောနက ်သတင််းခ န် ့်ြ ှိဝသောနည််းခ င့်် လွှင့််တငခ် န် ့်ြ ှိထော်းဝသော ေက်ဘဆ်ှိုံက်မ ော်းသည် ပုံေမ် ၈ 

ပါ သတ်မှတ်ြ က်မ ော်းကှိုံ လှိုံက်နောရမည်။ 

 

အြန််း (၆) 

တော်းခမစြ်ျကမ်ျော်း 

၁၅။ မည်သမူ  သက်ဆှိုံငရ်ောလုံပ်ငန််း သှိ မှတ်ခပြုလက်မှတ်မရှှိဘ  ပ ုံနှှိပ်ခြင််း၊ ထုံတ်ဝေခြင််း သှိုံ ့်မဟုံတ် 

သတင််းဝ ဂ ငစ်လီုံပ်ငန််း လုံပ်ကှိုံငခ်ြင််းမခပြုရ။ 

၁၆။ မည်သမူ  လုံပ်ငန််း သှိ မှတ်ခပြုလက်မှတ်ကှိုံ ရုံပ်သှိမ််းခြင််း သှိုံ ့်မဟုံတ် ကောလ ကန် ့် သတ်ခ င့်် 

ရပ်ဆှိုံင််းထော်းခြင််းြ ရစဉ တွင််း ထုံတ်ဝေစောတစြ်ုံြုံကှိုံ ပ ုံနှှိပ်ခြင််း၊ ထုံတ်ဝေခြင််း၊ ခ န် ့်ြ ှိခြင််း သှိုံ ့်မဟုံတ် 

သတင််းဝ ဂ ငစ်လီုံပ်ငန််း လုံပ်ကှိုံငခ်ြင််းမခပြုရ။ 
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၁၇။ မည်သမူ  ပုံေမ် ၈ ပါ စည််းကမ််းြ က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ငငှိစွန််းသည့်် ထုံတ်ဝေစောကှိုံ ပ ုံနှှိပ်ခြင််း၊ ထုံတ်ဝေခြင််း၊ ခ န် ့်ြ ှိခြင််း 

သှိုံ ့်မဟုံတ် ခပည်ပမှ တငသ်ငွ််းခြင််းမခပြုရ။ 

၁၈။ မည်သမူ  ပုံေမ် ၁၁ ပါ တောေနတ်စရ်ပ်ရပ်ကှိုံ ပ က်ကွက်ခြင််း မရှှိဝစရ။ 

 

အြန််း (၇) 

ခပစမ်ှုနငှ့််ခပစေ်ဏ်မျော်း 

၁၉။ မည်သမူဆှိုံ ပုံေမ် ၁၅ နငှ့်် ၁၆ ပါတော်းခမစြ် က်တစရ်ပ်ရပ်ကှိုံ ဝ ောက်  က်က  ်းလွနဝ် ကောင််း သက်ဆှိုံငရ်ောတရော်းရ ုံ ်းက 

ခပစမ်ှုထငရ်ှော်းစရီငခ်ြင််းြ ရလ င ်ထှိုံသကူှိုံ ဝငေွဏ ်က ပ်သှိန််းနစှဆ်ယ်မ ှက ပ်သှိန််းငါ်းဆယ် ထှိ ြ မှတ်ရမည်။ 

၂၀။ မည်သမူဆှိုံ ပုံေမ် ၁၇ ပါ တော်းခမစြ် က်တစရ်ပ်ရပ်ကှိုံ ဝ ောက်  က်က  ်းလွနဝ် ကောင််း သက်ဆှိုံင ်ရောတရော်းရ ုံ ်းက 

ခပစမ်ှုထငရ်ှော်းစရီငခ်ြင််းြ ရလ င ်ထှိုံသကူှိုံ ဝငေွဏက် ပ်သှိန််းတစဆ်ယ်မ ှက ပ်သှိန််း သ ုံ်းဆယ် ထှိ ြ မှတ်ရမည်။ 

၂၁။ မည်သမူဆှိုံ ပုံေမ် ၁၈ ပါ ခပဋ္ဌောန််းြ က်ကှိုံ လှိုံက်နောဝဆောငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်ဝ ကောင််း သက်ဆှိုံငရ်ောတရော်းရ ုံ ်းက 

ခပစမ်ှုထငရ်ှော်းစရီငခ်ြင််းြ ရလ င ်ထှိုံသကူှိုံ ဝငေွဏက် ပ်တစသ်ှိန််းမှ က ပ်သ ုံ်း သှိန််း ထှိ ြ မှတ်ရမည်။ 

 

အြန််း (၈) 

အဝထဝွထ ွ

၂၂။ ဤဥပဝေပါ တော်းခမစြ် က်တစရ်ပ်ရပ်ကှိုံ ဝ ောက်  က်က  ်းလွနသ်ည့််ဝန ့်မှစ၍ တစန်စှ ်တွင််း ဝလ ောက်ထော်းခြင််း၊ 

 ဝရ်းယူခြင််း သှိုံ ့်မဟုံတ်  မှုစွ ဆှိုံခြင််း ခပြုရမည်။ 

၂၃။ ဝ ောက်ပါထုံတ်ဝေစောမ ော်းသည် ဤဥပဝေ  ြန််း (၃)၊  ြန််း (၅)  နငှ့််  ြန််း (၆)၊ ပုံေမ် ၁၈ ပါ ခပဋ္ဌောန််းြ က်မ ော်းနငှ့်် 

သက်ဆှိုံငခ်ြင််းမရှှိဝစရ - 

(က) နှိုံငင် ဝတော်၏ မဏ္ှိြုငသ် ုံ်းရပ်ခ စသ်ည့်် ဥပဝေခပြုဝရ်း၊  ုံပ်ြ ြုပ်ဝရ်းနငှ့်် တရော်းစရီငဝ်ရ်းဆှိုံငရ်ော ခပည်ဝထောငစ်ုံ ဆင့််၊ 

တှိုံင််းဝေသကကီ်း သှိုံ ့်မဟုံတ် ခပည်နယ် ဆင့််၊ ကှိုံယပ်ှိုံင ်ုံပ်ြ ြုပ်ြငွ့််ရတှိုံင််း သှိုံ ့်မဟုံတ် 

ကှိုံယ်ပှိုံင ်ုံပ်ြ ြုပ်ြငွ့််ရဝေသ ဆင့််တှိုံ ့်နငှ့်် လက်ဝ ောက် ဆင့််  သ်ီးသ်ီးရှှိဌောန၊   ွ ွဲ့ စည််းမ ော်းက ခ န် ့်ြ ှိဝသော 

သတ်မှတ်ထုံတ်ဝေစောမ ော်း၊ 

(ြ) ဝရွ်းဝကောက်ပွ နငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ သက်ဆှိုံငရ်ောဝကော်မရှငန်ငှ့်် ဝကော်မရှင ် ွ ွဲ့ ြွ မ ော်းက ခ န် ့်ြ ှိဝသော 

သတ်မှတ်ထုံတ်ဝေစောမ ော်း၊ 

(ဂ) မှတ်ပ ုံတငထ်ော်းသည့်် နှိုံငင် ဝရ်းပါတီမ ော်းက မှိမှိရ ုံ ်းလုံပ်ငန််းမ ော်း ဝဆောငရွ်က်ရနသ်တ်မှတ်ထုံတ်ဝေ စောမ ော်း၊ 

(ဃ) လွှတ်ဝတော်ကှိုံယ်စော်းလှယ်မ ော်းက မှိမှိမ ဆနဒနယ်ရှှိ ခပညသ်မူ ော်းသှိုံ ့် ခ န် ့်ြ ှိသည့်် သတ်မှတ်ထုံတ်ဝေ စောမ ော်း၊ 

(င) ခပည်တွင််း ဝခြစှိုံက် နှိုံငင် ခြော်းသ ရ ုံ ်းမ ော်း၊ ကုံလသမဂဂ  ွ ွဲ့ စည််းမ ော်း၊ နှိုံငင် တကော စှိုံ်းရ 

မဟုံတ်ဝသော  ွ ွဲ့ စည််းမ ော်း၊ နှိုံငင် ဝတော် စှိုံ်းရနငှ့်် သဝဘောတူညီြ က်တစရ်ပ်ရပ် ရ လုံပ်ငန််း ဝဆောငရွ်က်ဝနသည့်် 

နှိုံငင် တကော  ွ ွဲ့ စည််းမ ော်းက မှိမှိတှိုံ ့်၏ရ ုံ ်းလုံပ်ငန််းမ ော်းဝဆောငရွ်က်ရန ်သတ်မှတ် ထုံတ်ဝေစောမ ော်း၊ 



ပ ုံနှှိပ်ခြင််းနငှ် ့်ထုံတ်ဝေခြင််းလုံပ်ငန််းဥပဝေ 
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(စ) တကကသှိုံလ်မ ော်း၊ ဝကောလှိပ်မ ော်း၊ စောသငဝ်က ောင််းမ ော်း၊ ဘဏမ် ော်း၊ စညပ်ငသ်ောယောဝရ်း  ွ ွဲ့မ ော်း၊ ဥပဝေနငှ့်် ညီ 

 ွ ွဲ့စည််းထော်းသည့်် လထူုံလူတန််းစော်း  ွ ွဲ့ စည််းမ ော်း၊ ပရဟှိတ  ွ ွဲ့ စည််းမ ော်းနငှ့်် 

 စှိုံ်းရမဟုံတ်ဝသော  ွ ွဲ့ စည််းမ ော်းက မှိမှိတှိုံ ့်၏လုံပ်ငန််းမ ော်းဝဆောငရွ်က်ရန ်သတ်မှတ်ထုံတ်ဝေစောမ ော်း၊ 

(ဆ) သောဝရ်း၊ နောဝရ်းနငှ့််ပတ်သက်ဝသော ဝ ကော်ခငော၊  ှိတ်စော စသည့်် သတ်မှတ်ထုံတ်ဝေစောမ ော်း။ 

၂၄။ ၁၉၆၂ ြုံနစှ၊် ပ ုံနှှိပ်သမူ ော်းနငှ့််ထုံတ်ဝေသမူ ော်း မှတ်ပ ုံတငဥ်ပဝေ ရ ထုံတ်ဝပ်းထော်းသည့်် မှတ်ပ ုံတင ်

သက်ဝသြ လက်မှတ်၏ သက်တမ််းသည် သတ်မှတ်သည့်် ကောလ ပှိုံင််း ခြော်း ထှိ  တည်ခ စ ်ဝစရမည်။ 

ယင််းမှတ်ပ ုံတငသ်က်ဝသြ လက်မှတ်၏ သက်တမ််းကုံနဆ် ုံ်းြ ှိနတ်ွင ်မှိမှိလုံပ်ငန််းကှိုံဆက ်လက်ဝဆောငရွ်က်လှိုံပါက 

လုံပ်ငန််း သှိ မှတ်ခပြုသက်တမ််းတှိုံ်းရန ်သတ်မှတ်ြ က်မ ော်းနငှ့်် ညီဝလ ောက် ထော်းရမည်။ 

၂၅။ ဤဥပဝေပါခပဋ္ဌောန််းြ က်မ ော်းကှိုံ  ဝကောင ်ထည်ဝ ော်ဝဆောငရွ်က်ရောတွင-် 

(က) ေနက်ကီ်းဌောနသည်လှိုံ ပ်ဝသောနည််းဥပဝေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ်းနငှ့််စည််းကမ််းမ ော်းကှိုံ ခပည်ဝထောငစ်ုံ စှိုံ်းရ   ွ ွဲ့၏ 

သဝဘောတူညီြ က်ခ င့်် ထုံတ်ခပနန်ှိုံငသ်ည်။ 

(ြ) ေနက်ကီ်းဌောနသည် လှိုံ ပ်ဝသော  မှိန် ့်ဝ ကော်ခငောစော၊  မှိန် ့်၊ ညွှန ်ကော်းြ က်နငှ့်် လုံပ်ထ ုံ်းလုံပ်နည််းမ ော်း ကှိုံ 

ထုံတ်ခပနန်ှိုံငသ်ည်။ 

၂၆။ ဤဥပဝေခ င့်် ဝ ောက်ပါဥပဝေမ ော်းကှိုံ ရုံပ်သှိမ််းလှိုံက်သည် - 

(က) The Press (Emergency Powers) Act. 

(ြ) ၁၉၆၂ ြုံနစှ၊် ပ ုံနှှိပ်သမူ ော်းနငှ့််ထုံတ်ဝေသမူ ော်းမှတ်ပ ုံတငဥ်ပဝေ။ 

ခပည်ဝထောငစ်ုံသမမတခမနမ်ောနှိုံငင် ဝတော်  ွ ွဲ့စည််းပ ုံ ဝခြြ ဥပဝေ ရ ကျွန်ုံပ် လက်မှတ်ဝရ်းထှိုံ်းသည်။ 

 

(ပ ုံ) သှိန််းစှိန ်

နှိုံငင် ဝတော်သမမတ 

ခပည်ဝထောငစ်ုံသမမတခမနမ်ောနှိုံငင် ဝတော် 


