အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ အာရွေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး
ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခုၾကာ ကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အေတြ႕အၾကံဳအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁
ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစေရး၊
စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔ေစေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီး
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္
ရွိပါသည္။

ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူ ညီမွ်ေရး၊ သာတူညီမွ်မႈ ရရွိေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
ေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး အသိပညာမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း အဓိကေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ပါ
သည္။ ေဒသတြင္း အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာ
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေရးႏွငျ့္ မႇငတ
့္ င္ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမး္ ရည္မ်ား တိးု တက္ျမင္မ
့ ားလာေစရန္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ဝွမး္ ရွိ တိင
ု း္ ရင္းသား၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး
ပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံကာ အမ်ိဳးသမီး အေရး
အား တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
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အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖဲြ႕ႏွင့္ လက္တြဲကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
အေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား အေသးစိတ္ သိရွိနားလည္ေစႏို္င္ရန္ႏွင့္
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမိုျမႇင္႔တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ “ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ အဓိက
ဥပေဒမ်ား လက္စြဲစာအုပ္” ကို ပူးေပါင္းထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္႔ ဥပေဒပိုင္းဆို္င္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ဤအေၾကာင္းအရာကို စိတ္ဝင္စားၾကေသာ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းတို႔အတြက္
အသံုးဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ အဖဲြ႕တို႔၏ကိုယ္စား ဥပေဒဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မူရင္းရာဇသတ္ႀကီး
ဥပေဒအား

က်မ္းကိုးျပဳအၾကံဥာဏ္ေပးေသာ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ

ဦးခင္ဝင္းႏွင့္ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ပါဝင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား အၾကံေပးျဖည့္စြက္လမ္းညႊန္ေပးေသာ ေရွ႕ေနဦးဝင္းထိန္
အားလည္းေကာင္း၊ ဤစာအုပ္အား အျပန္အလွန္ ဖတ္႐ႈသံုးသပ္ေပးပါေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕မွ ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္း၊
က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွ ေဒၚေကသီျမင့္သိန္း၊ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕မွ ေဒၚခင္ေလးငယ္ႏွင္႔ သဂၤဟ
က်ား၊မဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေဘလီကံျမတ္တို႔အားလည္းေကာင္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အာရွ
ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖဲြ႕သည္ ဤလက္စြဲစာအုပ္ ျပင္ဆင္ေရးသားမႈ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္
ပုသိမ္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဤစာအုပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အျမင္မ်ားအား
ေဝမွ်ေပးခဲ့ေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ
လူမႈအက်ိဳးျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Dr. Kim N.B. Ninh

ဦးခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္

ျမန္မာျပည္ဌာေနကိုယ္စားလွယ္

ဥကၠ႒

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း

ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ
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အခန္း ၅

လိင္ပိုင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . ၂၄
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အခန္း ၇

ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္မႈဆိုင္ရာ
အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ၃၃

အခန္း ၈

ပဋိသေႏၶဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ ဥပေဒမ်ား . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ၄ဝ

အခန္း ၉

လူကုန္ကူးျခင္း တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ား  . . .  . . .  . . .  . . .  ၄၇

အခန္း ၁ဝ

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ . . .  . . .  . . ၅၁

အခန္း ၁၁

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမွ
ထုတ္ႏုတ္ခ်က္မ်ား . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ၅၄

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအလိုက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဇယားမ်ား  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ၅၆
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက
ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . ၆၄
က်မ္းကိုးႏွင့္ မွီျငမ္းစာအုပ္မ်ား . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ၆၈
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ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၂
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၄
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၅

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌
က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
ျပည္ပတြင္ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ ဥပေဒအရ
စစ္ေဆးစီရင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း
ဤရာဇသတ္ႀကီးကို ျပည္ပ၌ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေစျခင္း
ဤရာဇသတ္ႀကီးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ား
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n

ဥပေဒအေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒမိတ္ဆက္

လူသားတိုင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္

တရားဥပေဒသည္ လူတအ
႔ုိ ား ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္၍

ေနထိုင္မရဘဲ လူႏွင့္လူခ်င္း ေပါင္းသင္းယွဥ္တြဲ ေနထိုင္

တရားေသာအခြငအ
့္ ေရး ရရွေ
ိ စကာ မတရားေသာ အခြင့္

လာရာမွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚလာကာ အိမ္ေထာင္စု၊

အေရး ရယူျခင္းကို တားျမစ္ဟန္တ
႔ ားသည္။

ထိုမွတဆင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တိုင္း၊
ဥပေဒဆိသ
ု ည္မာွ လူေ
႔ ဘာင္အဖြ႕ဲ အစည္းတြင္ ရွေ
ိ နသည့္

ျပည္နယ္၊ တိုင္းျပည္၊ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

လူအမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္
အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္းျဖစ္ေပၚလာရာတြင္ လူတႏ
႔ုိ င
ွ ့္ မကင္းႏိုင္
သည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတုိ႔ လြန္က်ဴးမလာေစရန္
တားျမစ္ထန
ိ း္ သိမး္ ၾကပ္မတ္ရန္အတြက္ လူ႔စည္းကမ္း၊

လူတို႔သည္ တရားဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာ ေစာင္ထ
့ န
ိ း္

အိမ္ေထာင္စုစည္းကမ္း၊ ရပ္ရြာစည္းကမ္း၊ ေဒသဓေလ့

က်င္သ
့ းံု ရန္ တစ္ဖက္တင
ြ ္ တာဝန္ရသ
ိွ ည္ႏွင့္အညီ က်န္

ထုံးတမ္း စသည့္ တရားဥပေဒ၏ အရင္းအျမစ္အေျခခံမ်ား

တစ္ဖက္တြင္ တရားဥပေဒ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကူညီမႈႏွင့္

ျဖစ္တည္လာသည္။

ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွသည္ တုိင္းျပည္၊ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာသည္

တရားဥပေဒသည္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေမြး

ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္

ဖြားမီကပင္ ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္ေပးကာ ေသၿပီးသည့္

လူတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လူမႈကိစၥအဝဝတို႔တြင္ တရား

ေနာက္ပင
ုိ း္ လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္သျဖင့္ လူသား

မွ်တျခင္း၊ မွန္ကန္ ျခင္း၊ ညီၫြတ္ျခင္းရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍

တစ္ဦးအတြက္ အမိဝမ္းတြင္းတြင္ ပဋိသေႏၶေနရသည့္

ဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ကို ျပဌာန္းရသည္။

အခ်ိန္မွစ၍ ေသဆုံးသြားၿပီးသည့္ေနာက္အထိ ခံစားခြင့္
မ်ားရွိသည္။

ဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူႏွင့္
လူခ်င္း ဆက္ဆံရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အမႈအခင္းမ်ား၊

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စကားရပ္မ်ားအနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေရး

ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရၾကား ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌

ဥပေဒ ပုဒမ
္ -၅(က) ၌ ဥပေဒဆိေ
ု သာ စကားရပ္တြင္

တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ျဖစ္ရာ ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံ အက်ိဳးျဖစ္

ဥပေဒျပဳအာဏာပုိင္တစ္ရပ္ရပ္က

ထြန္းေစရန္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ၊ အက္ဥပေဒ၊ တစ္ခ်က္လႊတ္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊

ျပဌာန္းထားသည့္

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ အမိန္႔အျပင္ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္
ဥပေဒသည္

လူတို႔မွ

ေလးစားျခင္း၊

ေစာင့္သိ႐ုိေသျခင္း၊

ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း အနက္အဓိပၸာယ္

ေၾကာက္ရြံ႕ေစရန္မဟုတ္ဘဲ

ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို မွတ္သားရန္ျဖစ္ပါသည္။

လိုက္နာျခင္းျဖင့္

လူေ
႔ ဘာင္အဖြ႕ဲ အစည္း ေအးခ်မ္းသာယာ၍ စည္းလုးံ
ညီၫြတ္ကာ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူ
ကို စည္ပင္ဝေျပာရန္ျဖစ္သည္။
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(က) ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ - ၂

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌
က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
မည္သူမဆို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းတြင္ ဤရာဇသတ္ႀကီးပါ
ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ ျပဳလုပလ
္ ်ွ င္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ထိျု ပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိင
ု း္
မျပဳလုပဘ
္ ဲ ပ်က္ကက
ြ လ
္ ်ွ င္ ထိသ
ု က
ူ ုိ ဤရာဇသတ္ႀကီးအရ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သင့္
ေစရမည္။ အျခားနည္းအားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သင့္ျခင္း မရွိေစရ။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ - ၃

ျပည္ပတြင္ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ ဥပေဒအရ
စစ္ေဆးစီရင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း
မည္သူမဆို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အပ၌ က်ဴးလြန္ေသာ
ဤရာဇသတ္ႀကီးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈအတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၏
တည္ဆဥ
ဲ ပေဒတစ္ခခ
ု အ
ု ရ စစ္ေဆး စီရင္ျခင္းခံရန္ ထုက
ိ သ
္ င္လ
့ ်ွ င္ ထိသ
ု က
ူ ုိ
ျပည္ေထာင္စသ
ု မၼတ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ အတြင္း က်ဴးလြန္ေသာ ဤရာဇသတ္ႀကီး
ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈအတြက္ စစ္ေဆးစီရင္ ဘိသကဲ့သို႔ စစ္ေဆးစီရင္ရမည္။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ - ၄

ဤရာဇသတ္ႀကီးကို ျပည္ပ၌က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစျခင္း
ဤရာဇသတ္ႀကီးပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အရပ္၌မဆို ရွိေနေသာ
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသား က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေစရမည္။

ဤပုဒ္မအလို႔ငွာ ျပစ္မႈဆိုေသာ စကားတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အပ၌
က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ေစကာမူ ဤရာဇသတ္ႀကီး၌ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပထားေသာ
ျပစ္မႈမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ ထိုျပစ္မႈလည္း ပါဝင္သည္။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ - ၅

ဤရာဇသတ္ႀကီးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ား
ဤရာဇသတ္ႀကီး၌ ပါရွေ
ိ သာအခ်က္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္တင
ြ ္ အမႈထမ္းရြကေ
္ သာ
တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ
အက္ဥပေဒကိုေသာ္လည္းေကာင္း အထူးဥပေဒ တစ္ခခ
ု က
ု ေ
ုိ သာ္လည္းေကာင္း
ေဒသႏၲရဥပေဒ တစ္ခခ
ု က
ု ေ
ုိ သာ္လည္းေကာင္း ထိခက
ုိ ျ္ ခင္း မရွေ
ိ စရ။
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ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒအုပ္စိုးေရးႏွင့္

တစ္ခုလုံးအတြက္ အႀကီးဆံုးေသာ တာဝန္ခံအရာရွိျဖစ္၍

ရပ္ရြာၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္း

ဒု-ရဲခ်ဳပ္၊ ရဲမင္းႀကီးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊

ထားေသာ အစိုးရအမႈထမ္းအဖြဲ႕ကို ပုလိပ္အဖြဲ႕ဟုေခၚ

မႈခင္းဆိုင္ရာ အေရး၊ စုံေထာက္ဘက္ဆိုင္ရာ အေရးတို႔

သည္။ ပုလိပ္ဟူေသာ အမည္မွာ အဂၤလိပ္စကားလုံးကို

တြင္ ပါဝင္ကူညီ အားျဖည့္ရသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ

အသံလွယ္ယူထားေသာ အမည္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံကို

ရၿပီးေသာအခါ ျမန္မာစာကို ႐ုံးသုံးဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္း

ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ခြဲ၍ တိုင္းရဲမင္းႀကီး တစ္ဦးစီက

ထားသည့္အေလ်ာက္ ယခင္ပုလိပ္အဖြဲ႕ကိုလည္း ရဲအဖြဲ႕

အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စုံေထာက္နွင့္ မီးရထား

ဟူ၍ အမည္သစ္ျဖင့္ မွည့္ေခၚေလသည္။ သို႔ရာတြင္

ဌာန၊ သတင္းေထာက္လွမ္းေရး ရဲအထူးဌာန၊ ေထာက္ပံ့

၁၉၆၄ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ အစျပဳ၍

ေရးဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးဌာနဟူ၍ ရဲမင္းႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရက ရဲအဖြဲ႕ကို ျပည္သူ႕

ေသာ ရဲဌာနမ်ားလည္း တည္ရွိသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဗဟို

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟု အမည္ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီးလွ်င္ ရာထူးအဆင့္

ရဲအတတ္သင္ သိပေ
ံၸ က်ာင္းကိလ
ု ည္း ရဲမင္းႀကီးတစ္ဦးက

အတန္း အေခၚအေဝၚ စသည္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲ

ေက်ာင္းအုပႀ္ ကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ သည္။ တိင
ု း္ အလိက
ု ္

သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေလသည္။ လူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္

ခန႔္အပ္ထားေသာ ရဲမင္းႀကီးမ်ား လက္ေအာက္တြင္ ခ႐ိုင္

စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ေသာ္

အလိုက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား တည္ရွိၿပီး ခ႐ိုင္ရဲမွဴးႀကီးမ်ား၊

လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရးနွင့္ ရပ္ရာြ ေအးခ်မ္း

ဒုတိယရဲမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး၊ ရဲစခန္းမွဴး၊ ရဲအုပ္၊ ရဲဌာန

သာယာေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ရဲအဖြဲ႕သည္

စာေရး၊ ရဲၾကပ္၊ ရဲတပ္သား စသည့္ အဆင့္ဆင့္ ရာထူး

အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ရဲအဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရား

မ်ားအလိုက္ သတ္မွတ္ထားရွိေလသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရျဖစ္ေသာ

တိုင္းႏွင့္

မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတာဝန္မ်ားအရ ေဆာင္
ရြက္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း အျမဲ

ၿမိဳ႕နယ္၌ တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး

ခ်ဲ႕ထြင္ ျပဳျပင္လ်က္ရသ
ိွ ျဖင့္ ယခုေခတ္ ရဲသားတစ္ေယာက္

အတြက္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားကို ဖြင့္ထားသည္။

သည္ ျပည္သူလူထု၏ အိုးအိမ္ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊

ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေသာ ေက်းရြာမ်ား၊ ရပ္ကြက္

ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူတို႔အား ဖမ္းဆီးျခင္းသာမက

မ်ားတြင္ ရဲကင္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ေရွး

သူနာျပဳအတတ္၊ မီးသတ္အတတ္၊ စုံေထာက္အတတ္

ယခင္ကတည္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ

အစရွိေသာ လူမဝ
ႈ န္ထမ္း အတတ္မ်ားကိလ
ု ည္း တတ္

မႈခင္းမ်ား၌ ကူညရ
ီ န္ အမ်ိဳးသမီးရဲေမမ်ားကို ခန႔္အပ္ထား

ကၽြမး္ သည့္

ခဲ့သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္နွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အမ်ိဳးသမီး

ျပည္သူလူထု၏

မိတ္ေဆြက႑မွပါဝင္

လာသည္။

ရဲအပ
ု ္ ငါးဦးကို မႏၲေလး ဗဟို ရဲအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း
တြင္ ရဲအုပ္သင္တန္း တက္ေစၿပီးလွ်င္ မႈခင္းဆိုင္ရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း အဂၤလန္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ

ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။

စနစ္ကို အေျခခံ၍ ဖြ႕ဲ စည္းထားခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ရဲေမ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ထဲေရးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို

မ်ား၊ ရဲအုပ္အရာရွိမ်ား၊ အထူးရဲေမမ်ား၊ ယာဥ္စည္းကမ္း

တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲခ်ဳပ္သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လမ္းႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ အရာရွိရဲေမ
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မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၊ မူးယစ္ႏွင့္ မႈခင္း စုံစမ္း

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခါမ်ိဳး၌ ပုန္းေအာင္းေနေသာ လူဆိုးက

ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားတြင္လည္း

အမ်ိဳးသမီးရဲေမမ်ား

လက္ဦးလွ်င္ ဖမ္းဆီးရန္သြားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ

တက္ႂကြစြာ ဝင္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိၾက

အသက္ဆးံု ႐ွဳံ းရသည္အထိ စြနစ
႔္ ားရသည္။ ထိျ႔ု ပင္ လူဆးုိ

သည္။

မ်ား က်က္စားရာ ရပ္ကြက္၊ မီးရထားဘူတာ႐ုံ၊ သေဘၤာ
ဆိပ္၊ ေလဆိပ္၊ ေစ်း၊ ကားဂိတ္ အစရွိေသာ အရပ္မ်ား၌

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔သည္ လမ္းေပၚ၌ မေတာ္တဆ တိက
ု ခ
္ က
ုိ ္

လည္း အရပ္ဝတ္နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု

မိရာ အရပ္သလ
႔ုိ ည္းေကာင္း၊ မီးေလာင္ရာ အရပ္သို႔

အား ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။ သူခိုး၊ လူဆိုးတို႔သည္

လည္းေကာင္း၊ ေရနစ္ရာအရပ္သို႔လည္းေကာင္း ေရွးဦး

ေန႔အခ်ိန္တြင္ ပုန္းလွ်ိဳးေန၍ ညအခ်ိန္၌ ထြက္ေလ့ရွိေသာ

စြာ သြားေရာက္စစ
ုံ မ္း ေထာက္လမ
ွ း္ မွတတ
္ မ္းယူရပါသည္။

ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔သည္ ညဥ့္အခါတြင္ မိမိတို႔တာဝန္

ထိခိုက္၍ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို လိုအပ္သလို ျပဳစုေပးရျခင္း၊

က်ေသာ ရပ္ကြက္တြင္း၌ ကင္းလွည့္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရ

မီးကို ဝိုင္းကူ ၿငႇိမ္းသတ္ရျခင္း၊ ေရနစ္သူကို ကယ္ဆယ္ရ

သည္။ ညဥ့္အခါ ကင္းလွည့္ရာ၌ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္၍

ျခင္း စေသာ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္ဘီး၊ ဝိုင္ယာလက္ ေမာ္ေတာ္

သို႔ေသာ္လည္း အသက္ေဘးကို စိုးရိမ္ရေသာ တာဝန္

ကားတို႔ျဖင့္ လွည့္ပတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဝပ္ကင္း၊

ထမ္းေဆာင္မႈမွာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးရ

ကင္းပုန္း၊ တားကင္း အစ ရွိေသာ တာဝန္မ်ားအရ ၂၄

ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ အခ်ိဳ႕တိသ
႔ု ည္

နာရီပတ္လုံး ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္

အဖမ္းအဆီးမခံလသ
ုိ ျဖင့္ ရဲတပ္ဖ႕ဲြ ဝင္မ်ားကို ဒုတ္၊ ဓား၊

လုံျခံဳမႈကို သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရသူမ်ားလည္း

ေသနတ္ အစရွိေသာ လက္နက္ တို႔ျဖင့္ ခုခံတတ္ၾကသည္။

ျဖစ္ေပသည္။
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(က) ရဲမ်ားအေရးပိုင္သည့္ အခန္းက႑
•

ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ (ဝရမ္းလုိအပ္မႈ ရွိ၊ မရွိ)

•

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းထိန္းသိမ္းထားခြင့္

•

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း

•

အာမခံယူျခင္း

zz ရဲအေရးယူပိုင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ
ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲဝင္တစ္ဦးက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တရား႐ံုး ဝရမ္းအမိန္႔စာ မရေသာ္လည္း
ဖမ္းဆီးခြင့္ရသည့္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္သည္။

(ခ) တရား႐ံုးမ်ား အခန္းက႑
တရား႐ံုးမ်ားတြင္ အခြင့္အာဏာအရ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အား

တရားလို နွင့္ တရားခံ (သို႔) တရားၿပိဳင္တို႔မွ တင္ျပေသာ

တရားသူႀကီးတြင္ တည္ရွိသည္။ တရားသူႀကီး ဆိုသည္

သက္ေသ

မွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ေစ၊ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕နွင့္ျဖစ္ေစ

ထိုသက္ေသ

တရားစီရင္မႈျပဳရာတြင္ အႀကီးအမွဴး ျဖစ္သည္။ တရား

မတန္ကို ေလ့လာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္

သူႀကီး၏ အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ ခန္႔အပ္ပုံ၊

တရားစီရင္ခ်က္ကို တရားဥပေဒ၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေပၚတြင္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတို႔မွာ တရား

မူတည္ကာ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္

စီရင္ေရးစနစ္ရွိရာ ေနရာဌာနေပၚတြင္ မူတည္၍ ကြဲျပား

ခ်က္နွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။

ျခားနားသည္။ တရားသူႀကီး သည္ တရားခြင္ကို အမ်ား
ျပည္သူတို႔၏ မ်က္ကြယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေမွာက္တြင္
ျဖစ္ေစ၊

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

တရားသူႀကီးတို႔သည္

သက္ေသတို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ျခင္း၊
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အေထာက္အထားမ်ားကို
အေထာက္အထားမ်ား၏

ေလ့လာျခင္း၊
ယုတၱိတန္၊

zz ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုး၊ တရားေရးဌာနမွတဆင့္
တရားသူႀကီးထံ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပစ္မႈ/မတရားက်ဴးလြန္ခံရျခင္းအေပၚ
ကုစားေပးရန္ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပံု

ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

တိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္နယ္

တရားလႊတ္ေတာ္

တရားလႊတ္ေတာ္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

တိုင္းတရား႐ံုး

ေဒသတရား႐ံုး

ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး
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ခ႐ိုင္တရား႐ံုး

(ဂ) ေရွ႕ေနမ်ားအခန္းက႑
တရားလႊတေ
္ တာ္ေရွ႕ေနသည္

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ခံု႐ံုး၊

ျပည္

အထက္တန္းေရွ႕ေနသည္ ခ႐ုင
ိ တ
္ ရား႐ုးံ ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္

ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္

ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တရား႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုးံ မ်ားတြင္ အမႈ

တရားလႊတ္ေတာ္၊

လိက
ု ပ
္ ါ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ို သ
္ ည္။

ခ႐ုိင္တရား႐ုံး၊

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္

ခြင့္ရေဒသ တရား႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားတြင္ အမႈ
လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ေရွ႕ေန အကူအညီရယူျခင္း
အမႈတစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ပြားမီတြင္လည္းေကာင္း၊ အမႈ

တရား႐ုံးတြင္ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေရွ႕ေန

တစ္စုံတစ္ရာကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေျဖရွင္း

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ရန္ျဖစ္ေစ၊

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
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ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၉၆

ကာကြယ္ခုခံရာတြင္ ျပဳလုပ္မႈ

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၉၇

လူ႔ကိုယ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၉၈

စိတ္ေပါ့သြပ္သူ စသည္တို႔၏ ျပဳလုပ္မႈကို တားဆီးရန္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၉၉

ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၁ဝဝ
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၁ဝ၃

လူ႔ကိုယ္ကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္သည္ မည္သည့္အခါတြင္ လူေသေစရန္
ျပဳႏိုင္ျခင္း
ပစၥည္းကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္သည္ မည္သည့္အခါတြင္ လူကို ေသေစရန္
ျပဳႏိုင္ျခင္း
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အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္မ်ား

(၁) လူကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္

(၂) ပစၥည္းကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္

ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္
ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၉၆

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၉၇

ကာကြယ္ခုခံရာတြင္ ျပဳလုပ္မႈ
ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္အရျပဳေသာ ျပဳလုပ္မႈသည္ ျပစ္မႈမေျမာက္။

လူကိုယ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္
ပုဒ္မ ၉၉ ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္ဘဲ မည္သူမဆို -

•

ပထမ။

•

ဒုတိယ။

။ လူကိုယ္ကို ထိခိုက္က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈကို တားဆီးရန္

မိမိကိုယ္ႏွင့္ အျခားသူ၏ ကိုယ္ကို ကာကြယ္ ခုခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
။ ခိုးမႈ၊ သို႔မဟုတ္၊ လုယက္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ၊

သို႔မဟုတ္၊ ရာဇဝတ္ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္ေသာ ေက်ာ္နင္းမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
အဆိုပါ ျပစ္မႈမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္ရန္ အားထုတ္ျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း
တားဆီးရန္ မိမိပိုင္ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးပိုင္ျဖစ္ေစ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း
မ်ားကို သို႔မဟုတ္၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ခုခံ
ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၉၈

စိတ္ေပါ့သြပ္သူ စသည္တို႔၏ ျပဳလုပ္မႈကို တားဆီးရန္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္
ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုသည္ အသက္ငယ္ျခင္း၊ အေျမာ္အျမင္၊ အဆင္အျခင္ မျပည့္စံု
ေသးျခင္း၊ စိတ္ေပါ့သြပ္ျခင္း၊ မူးယစ္ျခင္း၊ ေၾကာင္းျခင္းရာ အမွန္မသိျခင္း
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တစ္ခုခုေၾကာင့္သာ ထိုျပဳလုပ္မႈကို ျပဳသူအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မထိုက္ေသာ္လည္း
မည္သူမဆို ထိုျပဳလုပ္မႈကို တားဆီးရန္ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ ျပဳလုပ္မႈ
ျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၉၉

ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား
ေသေဘးျဖစ္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစရန္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ စိုးရိမ္ေလာက္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းယုတၱိမရွိေသာ ျပဳလုပ္မႈကို
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းက ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ျဖင့္ သေဘာ႐ိုးႏွင့္ ျပဳလုပ္လွ်င္
သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ရန္အားထုတ္လွ်င္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္း တစ္ခုခုမွာ
ဥပေဒအရ ျပဳပိုင္ခြင့္ အတိအက်မရွိေသာ္လည္း ထိုျပဳလုပ္မႈ၊ အားထုတ္မႈ
တစ္ခုခုကို တားဆီးရန္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္မရွိ။
ေသေဘးကို ျဖစ္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစရန္
ေသာ္လည္းေကာင္း စိးု ရိမေ
္ လာက္ဖယ
ြ ရ
္ ာ အေၾကာင္းယုတၱိမရွိေသာ ျပဳလုပ္မႈကို
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းက ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ျဖင့္ သေဘာ႐ိုးႏွင့္ ညႊန္ၾကားသည့္
အတိုင္း တစ္ဦး တစ္ေယာက္က ျပဳလုပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ရန္
အားထုတ္လွ်င္ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ဥပေဒအရ ျပဳပိုင္ခြင့္ အတိအက်
မရွိေသာ္လည္း ထိုျပဳလုပ္မႈကို တားဆီးရန္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္မရွိ။
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အာဏာပိုင္တို႔ထံမွ အကာအကြယ္အေစာင့္အေရွာက္ရႏိုင္ရန္
တိုင္တန္းခြင့္အခ်ိန္ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ မရွိ။

ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ကို မည္မွ်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
ကာကြယ္ခုခံရာတြင္ ကာကြယ္ခုခံေသာ သေဘာျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ ျပဳခြင့္မရွိ။
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ျဖင့္ျပဳေသာ သို႔မဟုတ္၊ ျပဳရန္အားထုတ္ေသာသူသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း
ျဖစ္သည္ဟု အျပဳခံရေသာသူက မသိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းမရွိလွ်င္
ထိုသူသည္ ထိုျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္း၏ ျပဳလုပ္မႈကို သို႔မဟုတ္ အားထုတမ
္ က
ႈ ုိ တားဆီးရန္
ကာကြယခ
္ ခ
ု ပ
ံ င
ုိ ခ
္ င
ြ ရ
့္ ွိသည္။

ျပဳသူသည္ ျပည္သဝ
႔ူ န္ထမ္းတစ္ဥးီ ၏ ၫႊနၾ္ ကားခ်က္အရ ျပဳသည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
အားထုတ္သည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အျပဳခံရသူက မသိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္၊ ယံုၾကည္ရန္
အေၾကာင္းမရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္၊ မည္သည့္အာဏာအရျပဳေၾကာင္းကို ျပဳသူက မေျပာမဆိုလွ်င္၊
သို႔မဟုတ္ အာဏာကို စာျဖင့္ေပးထားရရွိပါလ်က္ ထိုစာကို ေတာင္းဆိုသည့္အခါ မျပလွ်င္
အျပဳခံရသူသည္ အဆိုပါ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၏ ၫြန္ၾကားခ်က္အရ ျပဳသည္ကို သို႔မဟုတ္၊
အားထုတ္သည္ကို တားဆီးရန္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၁ဝဝ

လူ႔ကိုယ္ကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္သည္ မည္သည့္အခါတြင္ လူေသေစရန္
ျပဳႏိုင္ျခင္း။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပစ္မႈမ်ားအနက္၊ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို အႏၲရာယ္ျပဳသူက
က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္၊ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေသာ အထက္ပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပသည့္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အထားျပဳကာ၊ ထုိအႏၲရာယ္ျပဳသူ ကို
ေသေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုခု
ျဖစ္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူ မဆို၊ မိမိ အလိုအေလ်ာက္ျပဳ၍
လူ႔ကိုယ္ကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

•

ပထမ။

။ မကာကြယ္ မခုခံလွ်င္၊ ေသေဘးသို႔

ေရာက္ေစျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ အေၾကာင္းရွိသည့္
လက္ေရာက္မႈ။

•

ဒုတိယ။

။ မကာကြယ္ မခုခံလွ်င္၊ အျပင္းအထန္

နာက်င္ေစျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေလာက္ ေအာင္ အေၾကာင္းရွိသည့္
လက္ေရာက္မႈ။

•

တတိယ။

•

စတုတၳ။

•

ပဥၥမ။

။ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ အႀကံအစည္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္

လက္ေရာက္မႈ။
။ ကာမရာဂစိတ္ကို ဓမၼတာအတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ေရာင့္ရဲေအာင္

ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္ လက္ေရာက္မႈ။
။ လူကိုခိုးယူရန္ အႀကံႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေသြးေဆာင္ေခၚငင္ရန္ အႀကံႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း က်ဴးလြန္သည့္
လက္ေရာက္မႈ။

•

ဆ႒မ။

။ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း

အာဏာပိုင္တို႔ထံ တိုင္တန္းႏိုင္ခြင့္ မရႏိုင္ဟု စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေလာက္ေအာင္
အေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစၿပီးလွ်င္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူအား မတရား
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္ အႀကံႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္ လက္ေရာက္မႈ။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၁ဝ၃

ပစၥည္းကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္သည္ မည္သည့္အခါတြင္ လူကိုေသေစရန္
ျပဳႏိုင္ျခင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပစ္မႈမ်ားအနက္ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို မေတာ္မမွန္ျပဳသူက
က်ဴးလြန္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ အားထုတ္လွ်င္ ပုဒ္မ-၉၉ တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အထားျပဳကာ၊ ထို မေတာ္
မမွန္ျပဳသူကို ေသေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေဘးအႏၲရာယ္
ျဖစ္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သူမဆို မိမိအလိုအေလ်ာက္ျပဳ၍ ပစၥည္းကို
ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
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•
•
•

ပထမ။

။ လုယက္မႈ။

ဒုတိယ။

။ ညဥ့္အခါ အိမ္ေဖာက္ထြင္းမႈ။

တတိယ။

။ လူေနရန္ျဖစ္ေစ၊ ဥစၥာပစၥည္း ထားသိုရန္ျဖစ္ေစ

အသံုးျပဳသည့္ တိုက္၊ အိမ္စသည့္ အေဆာက္အအံု၊ တဲ၊ ေရယာဥ္တစ္ခုခုတြင္
က်ဴးလြန္သည့္ မီးျဖင့္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ။

•

စတုတၳ။

။ မကာကြယ္ မခုခံဘဲ ေနပါက ေသေဘးကို၊ သို႔မဟုတ္

အျပင္းအထန္ နာက်င္ျခင္း ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ရန္၊ အေၾကာင္းရွိေအာင္
က်ဴးလြန္သည့္ ခိုးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေက်ာ္နင္းမႈ။
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ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၅ဝ၉
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၂၉၄
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၅၄

မိန္းမတို႔ ကာယိေႁႏၵကို ေစာ္ကားရန္ ရည္ရြယ္ေသာစကား၊ သို႔မဟုတ္
ကိုယ္အမူအရာ၊ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မႈ
ညစ္ညမ္းေသာ ျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ ညစ္ညမ္းေသာ သီခ်င္းမ်ား
မိန္းမ၏ ကာယိေႁႏၵပ်က္စီးေစရန္ အႀကံျဖင့္ လက္ေရာက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မကင္းေသာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈကို ျပဳျခင္း

20

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၅ဝ၉

မိန္းမတို႔ ကာယိေႁႏၵကို ေစာ္ကားရန္ ရည္ရြယ္ေသာစကား၊ သို႔မဟုတ္
ကိုယ္အမူအရာ၊ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မႈ။
မည္သူမဆုိ မိန္းမတစ္ဦးဦး၏ ကာယိေႁႏၵကုိ ေစာ္ကားရန္ ႀကံရြယ္၍
ေျပာဆုိျခင္းျပဳသည္တြင္ သို႔မဟုတ္ အသံျပဳသည္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္အမူ
အရာကုိ ျပသသည္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကုိ ျပသသည္တြင္၊
ေျပာဆုိေသာစကားကုိျဖစ္ေစ၊ ျပဳေသာ အသံကုိျဖစ္ေစ၊ ထုိမိန္းမအား ၾကားေစရန္
ႀကံရြယ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳေသာအမူအရာကိုျဖစ္ေစ ျပေသာ အရာဝတၱဳကိုျဖစ္ေစ
ထိုမိန္းမအား ျမင္ေစရန္ ၾကံရြယ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထုိမိန္းမ၏ ကာယိအိေႁႏၵကုိ
ေစာ္ကားရန္ ႀကံရြယ္၍ ထုိမိန္းမ၏ ဆိတ္ကြယ္ရာသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ
တစ္ႏွစ္ထိ အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ
ခ်မွတ္ရမည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ (က) ေျပာဆုိျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) (ခ) အသံျပဳျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)
(ဂ) ကုိယ္အမူအရာျပျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) (ဃ) အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကုိ ျပျခင္း
(သုိ႔မဟုတ္) (င) မိန္းမတစ္ဦးဦး၏ ဆိတ္ကြယ္ရာကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း၊
၂။ အပုိဒ္ငယ္ (က) မွ (ဃ) အထိတစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္ တရားခံသည္ ထုိကဲ့သုိ႔
ေျပာဆုိ ျပဳမူျခင္းကုိ မိန္းမတစ္ဦးဦး ၾကားေစရန္၊ ျမင္ေစရန္ ႀကံရြယ္ျခင္း၊
၃။ ထုိကဲ့သုိ႔ျပဳျခင္းမွာ မိန္းမတစ္ဦးဦး၏ ကာယိေႁႏၵကုိ ေစာ္ကားရန္ ႀကံရြယ္ျခင္း
အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္လိုသည္။

ရဲအေရးမပိုင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ ေပးႏုိင္သည္။ တရား႐ံုးခြင့္ျပဳလွ်င္
ေက်ေအးႏိုင္သည္။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၂၉၄

ညစ္ညမ္းေသာ ျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ ညစ္ညမ္းေသာ သီခ်င္းမ်ား
မည္သူမဆို အျခားသူမ်ား စိတ္ၿငိဳျငင္ေအာင္ (က)

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ ညစ္ညမ္းေသာ ျပဳလုပ္မႈ

တစ္ခုခုကို ျပဳလွ်င္ သို႔မဟုတ္
(ခ)

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အနီးအနားတြင္ျဖစ္ေစ

ညစ္ညမ္းေသာ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ သီခ်င္း၊ စကားတစ္မ်ိဴးမ်ိဳးကို ရြတ္ဆိုျခင္း၊
သီဆိုျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း တစ္ခုခုျပဳလွ်င္ ထိုသူကို သံုးလထိ ေထာင္ဒဏ္
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

ရဲအေရးပိုင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ ေပးႏုိင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၅၄

မိန္းမ၏ ကာယိေႁႏၵပ်က္စီးေစရန္ အႀကံျဖင့္ လက္ေရာက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္ မကင္းေသာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈကို ျပဳျခင္း
မည္သူမဆုိ မိန္းမတစ္ဦး၏ ကာယိေႁႏၵကို ပ်က္စီးေစရန္ အႀကံျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကာယိေႁႏၵ ဖ်က္စီးတန္ရာသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္
ေသာ္လည္းေကာာင္း၊ ထိုမိန္းမကို လက္ေရာက္မႈ က်ဴးလြန္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္
ရာဇဝတ္မကင္းေသာ အႏိုင္ထက္ျပဳမႈကို ျပဳုလွ်င္၊ ထုိသူအား ႏွစ္ႏွစ္အထိ
ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္
ရမည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ လက္ေရာက္မႈ၊ ျပစ္မႈမကင္းေသာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ က်ဴးလြန္ ခံရသူသည္
မိန္းမျဖစ္ျခင္း၊
၂။ တရားခံက ထိုမိန္းမအား လက္ေရာက္မႈ ျပစ္မႈမကင္းေသာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ
က်ဴးလြန္ျခင္း၊
၃။ ထိုမိန္းမ၏ ကာယိေႁႏၵပ်က္စီးေစရန္ အႀကံ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးတန္ရာ
သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ ျပဳျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္လိုသည္။

ရဲအေရးပိုင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ အာမခံ ေပးႏိုင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။
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ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၇၅

မုဒိမ္းမႈ

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၇၆

မုဒိမ္းမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၇၇

ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ျပစ္မႈ
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၇၅

မုဒိမ္းမႈ
ဤမွေနာက္တြင္ ကင္းလြတ္ခ်က္ျပဳထားသည္မွတစ္ပါး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အေၾကာင္းငါးရပ္တြင္ သက္ဝင္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေယာက်္ားသည္
မိန္းမႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္လွ်င္ ထိုသူသည္ မုဒိမ္းမႈကို က်ဴးလြန္သည္ မည္၏။

•
•
•

ပထမ။

။ မိန္းမက အလိုမတူ ျငင္းဆန္ျခင္း။

ဒုတိယ။

။ မိန္းမက ခြင့္မျပဳျခင္း။

တတိယ။

။ မိန္းမက ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ထုိသို႔ ခြင့္ျပဳရျခင္းမွာ

ထိုမိန္းမအား ေသေစမည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နာက်င္ေစမည္ဟု
ေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ျပဳသျဖင့္ ခြင့္ျပဳရျခင္း။

•

စတုတၳ။

။ မိန္းမက ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ေယာက္်ားက မိမိသည္

ထိုမိန္းမ၏ လင္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသည့္ျပင္ ထိုမိန္းမက ခြင့္ျပဳျခင္းမွာလည္း
မိမိကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္ထပ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ လက္ထပ္
ထားသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ အျခားေယာက်္ားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္၍သာ
ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို ထိုေယာက်္ားက သိျခင္း။

•

ပဥၥမ။

။ မိန္းမက ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ

ထိုမိန္းမသည္ အသက္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ရွိသူျဖစ္ျခင္း။
ေယာက်္ား၏ အဂၤါဇာတ္သည္ မိန္းမ၏ အဂၤါဇာတ္တြင္ သြင္းဝင္မိလွ်င္ မုဒိမ္းမႈ
က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈေျမာက္ရန္ လံုေလာက္သည္။

ကင္းလြတ္ခ်က္
ေယာက်္ားသည္ အသက္ဆယ့္ငါးနွစ္ေအာက္ မဟုတ္ေသာ မိမိ၏မယားႏွင့္ ကာမ
စပ္ယွက္ျခင္းမွာ မုဒိမ္းမႈမဟုတ္။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၇၆

မုဒိမ္းမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူကုိ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ထိ
ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ခ်မွတ္ရမည္အ
့ ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတႏ
္ င
ို သ
္ ည္။
မုဒမ
ိ း္ က်င္ခ
့ ရ
ံ ေသာမိနး္ မသည္ မိမ၏
ိ မယားျဖစ္၍ အသက္တစ္ဆယ္ႏ
့ စ
ွ ္
ႏွစ္ေအာက္ မဟုတ္လွ်င္မူကား မုဒိမ္းက်င့္ေသာ ထုိလင္ကုိ ႏွစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ မိန္းမတစ္ဦးႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း၊
၂။ မိိန္းမက ထုိသို႔စပ္ယွက္ျခင္းကုိ အလုိမတူ ျငင္းဆန္ျခင္း ခြင့္မျပဳျခင္း၊
ေသေစမည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နာက်င္ေစမည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ျပဳသျဖင့္ ခြင့္ျပဳရျခင္း၊ မိမိလင္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္၍
ခြင့္ျပဳသည္ကုိ တရားခံက ထိုမိန္းမ၏ လင္မဟုတ္ေၾကာင္းသိျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္)
မိန္းမက ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိမိန္းမသည္ အသက္ (၁၄)ႏွစ္
ေအာက္ျဖစ္ျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) မိန္းမသည္ တရားခံ၏ ဇနီးျဖစ္ၿပီး အသက္
(၁၃)ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ျခင္း၊
၃။ တရားခံ၏ အဂၤါဇာတ္သည္ မိန္းမ၏ အဂၤါဇာတ္တြင္ သြင္းဝင္မိျခင္း
အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္လုိသည္။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၇၇

ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ျပစ္မႈ
ေယာက်္ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မိန္းမႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ တိရ စၧာန္ႏွင့္ျဖစ္ေစ မည္သူမဆို
မိမိအလိုအေလ်ာက္ ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈကို ျပဳလွ်င္၊
ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး
ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ရဲအေရးပုိင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ မေပးႏုိင္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။
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ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၄၁၇
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၄၉၃
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၄၉၄
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၄၉၅
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၄၉၆
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၄၉၇
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၄၉၈

လိမ္လည္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
တရားဝင္ထိမ္းျမားေၾကာင္း ယုံၾကည္ေစရန္ ေယာက်ၤားက
လွည့္ျဖားလိုေသာသေဘာျဖင့္ ေသြးေဆာင္၍ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း
လင္ သို႔မဟုတ္ မယားရွိေနစဥ္ ကာလအတြင္း ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္း
ေနာက္ထပ္ထိမ္းျမားမည့္သူအား အထက္က ထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းကို
ထိမ္ခ်န္သည့္အတြက္ ထပ္တူျပစ္ဒဏ္
တရားဝင္ထိမ္းျမားျခင္း မေျမာက္ဘဲ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလိုေသာ
သေဘာျဖင့္ ထိမ္းျမားျခင္းအခမ္းအနားကို ခံယူမႈ
မယားခုိးမႈ

ရာဇဝတ္မကင္းေသာ အၾကံႏွင့္ တရားဝင္မယားကို ျဖားေယာင္းျခင္းျဖင့္
ထြက္သြားေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ယူသြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တားဆီးျခင္း
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၄၁၇

လိမ္လည္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
မည္သူမဆုိ လိမ္လည္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္ ထိုသူကုိ သံုးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး
ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ ျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံက တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား လွည့္ျဖားျခင္း၊
၂။ လွည့္ျဖားကာ ထုိသူအား ေသြးေဆာင္ျခင္း၊
၃။ ေသြးေဆာင္ျခင္းမွ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလိုသည့္ သို႔မဟုတ္ မ႐ိုးေျဖာင့္သည့္
သေဘာႏွင့္ျဖစ္ျခင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳေစျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ေစျခင္းေၾကာင့္ ထုိသူ၏
ကုိယ္၊ စိတ္၊ ဂုဏ္သေရ (သုိ႔မဟုတ္) ပစၥည္းကုိ နစ္နာေစျခင္း၊ အႏၲရာယ္
ျဖစ္ေစျခင္း၊
၄။ ေသြးေဆာင္ျခင္းခံရသူအား ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ခုကို ေပးအပ္ေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ သေဘာတူေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္ျခင္း
ခံရသူအား ျပဳေစျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ေစျခင္း၊
၅။ တမင္ ေသြးေဆာင္ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ားရွိရန္ လိုသည္။

ရဲအေရးမပိုင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ ေပးႏုိင္သည္။ ႐ုံး၏
ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေက်ေအးခြင့္ရွိသည္။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၄၉၃

တရားဝင္ထိမ္းျမားေၾကာင္း ယုံၾကည္ေစရန္ ေယာက္်ားက
လွည့္ျဖားလိုေသာ သေဘာျဖင့္ ေသြးေဆာင္၍ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း
မည္သည့္ေယာက်္ားမဆုိ မိမိႏွင့္ တရားဝင္ ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳေသာ မိန္းမကုိ
မိမိႏွင့္ တရားသျဖင့္ ထိမ္းျမားေၾကာင္း လွည့္ျဖားယုံၾကည္ေစ၍ ထုိသို႔
ယုံၾကည္ေစသျဖင့္ မိမိႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္ေစလွ်င္ ထုိသူကုိ ဆယ္ႏွစ္ထိ
ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ တရားဝင္ ထိမ္းျမားမႈ မရွိျခင္း၊
၂။ တရားခံက အမ်ိဳးသမီးအား တရားဝင္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္ဟု လွည့္ျဖား
ယုံၾကည္ေစျခင္း၊
၃။ ယင္းသုိ႔ ယုံၾကည္ေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအား ကာမစပ္ယွက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊
၄။ တရားခံက ကာမစပ္ယွက္ခဲ့ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္လုိသည္။

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံမေပးႏုိင္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။
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၄၉၄

လင္ သို႔မဟုတ္ မယားရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္း
မည္သူမဆုိ အသက္ရွင္ေသာ လင္ျဖစ္ေစ၊ မယားျဖစ္ေစ ရွိသည္ျဖစ္၍
ေနာက္ထပ္ ထိမ္းျမားရာတြင္၊ ထိုလင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုမယားျဖစ္ေစ အသက္ရွင္လ်က္
ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိမ္းျမားျခင္းအတည္မျဖစ္ေသာ ကိစၥမ်ိဳး၌ ေနာက္ထပ္
ထိမ္းျမားလွ်င္၊ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္
ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ထိုပုဒ္မႏွင့္အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား လက္ထပ္ခဲ့ၿပီးျခင္း၊
၂။ ထိုလက္ထပ္ခဲ့ေသာသူမွာ အသက္ရွင္လ်က္ရွိျခင္း၊
၃။ တရားခံသည္ အျခားလူတစ္ဦးအား ေနာက္ထပ္လက္ထပ္ျခင္း၊
၄။ ယင္းသို႔ေနာက္ထပ္လက္ထပ္ျခင္းသည္ ပထမလက္ထပ္ခဲ့သူ
အသက္ရွင္လ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ အတည္မျဖစ္ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား
ရွိရန္လိုအပ္သည္။

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံေပးႏုိင္သည္။ တရား႐ုံး၏
ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေက်ေအးခြင့္ရွိသည္။
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၄၉၅

ေနာက္ထပ္ထိမ္းျမားမည့္သူအား အထက္က ထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းကို
ထိမ္ခ်န္သည့္အတြက္ ထပ္တူျပစ္ဒဏ္
မည္သူမဆုိ ေနာက္ထပ္ထိမ္းျမားမည့္သူအား အထက္က ထိမ္းျမားျခင္း
အေၾကာင္းကုိ ထိန္ခ်န္၍ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ အထက္ပုဒ္မ၌ ေဖာ္ျပ
ထားသည့္ ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ ထုိသူကုိ ဆယ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး
ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား လက္ထပ္ခဲ့ၿပီးျခင္း၊
၂။ ထုိလက္ထပ္ခဲ့ေသာသူမွာ အသက္ရွင္လ်က္ရွိျခင္း၊
၃။ တရားခံသည္ အျခားလူတစ္ဦးအား ေနာက္ထပ္ လက္ထပ္ျခင္း၊
၄။ ယင္းသုိ႔ ေနာက္ထပ္လက္ထပ္ျခင္းသည္ ယခင္လက္ထပ္ခဲ့သူ
အသက္ရွင္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အတည္မျဖစ္ျခင္း၊
၅။ တရားခံသည္ ေနာက္ထပ္ ထိမ္းျမားသူအား အထက္က
ထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းကုိ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္လိုသည္။

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံေပးႏုိင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္မရွိ။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၄၉၆

တရားဝင္ထိမ္းျမားျခင္း မေျမာက္ဘဲ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလိုေသာ
သေဘာျဖင့္ ထိမ္းျမားျခင္းအခမ္းအနားကို ခံယူမႈ။
မည္သူမဆုိ မ႐ုိးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလုိေသာ
အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ တရားဝင္ ထိမ္းျမားျခင္း မေျမာက္သည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္
ထိမ္းျမားျခင္း အခမ္းအနားကုိ ခံယူလွ်င္၊ ထုိသူကုိ ခုႏွစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ ထိမ္းျမားျခင္း အခမ္းအနားကုိ ခံယူျခင္း၊
၂။ တရားဝင္ထိမ္းျမားျခင္း မေျမာက္သည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ျပဳျခင္း၊
၃။ မ႐ုိးမေျဖာင့္ေသာသေဘာ (သုိ႔မဟုတ္) လိမ္လည္လွည့္ျဖားလုိေသာ
အႀကံႏွင့္ျပဳျခင္း အဂၤါရပ္မ်ားရွိရန္လိုသည္။

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံေပးႏုိင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္မရွိ။
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၄၉၇

မယားခိုးမႈ
မည္သူမဆုိ လင္ရွိမယားလည္းျဖစ္၍ လင္ရွိမယားျဖစ္ေၾကာင္း မိမိ သိသည္လည္း
ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိသည္လည္း
ျဖစ္ေသာ မိန္းမကုိ လင္ျဖစ္သူ သေဘာမတူဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊
အလုိတူရာေရာက္ျခင္း မရွိဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကာမစပ္ယွက္ျခင္းျပဳရာ၌
မုဒိမ္းမႈ မေျမာက္လွ်င္၊ မယားခုိးမႈကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္၍၊ ထုိသူကုိ ငါးႏွစ္ထိ
ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရ
မည္။ ထုိအမႈမ်ိဳးတြင္ မယားျဖစ္သူကုိ အားေပးကူညီသူအျဖစ္ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္
မထုိက္ေစရ။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ဴံးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ကာမ စပ္ယွက္ျခင္း၊
၂။ ထုိသုိ႔ စပ္ယွက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမွာ လင္ရွိမယား ျဖစ္ျခင္း၊
၃။ တရားခံသည္ လင္ရွိမယားျဖစ္ေၾကာင္း သိျခင္း၊ ယုံၾကည္ရန္
အေၾကာင္းရွိျခင္း၊
၄။ လင္၏ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း အလုိတူရာေရာက္ျခင္း
မရွိဘဲေသာ္လည္းေကာင္း စပ္ယွက္ျခင္း၊
၅။ ထုိသုိ႔ ကာမစပ္ယွက္ျခင္းသည္ မုဒိမ္းမႈမေျမာက္ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား
ရွိရန္လုိသည္။

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံေပးႏုိင္သည္။
ေက်ေအးခြင့္ရွိသည္။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၄၉၈

ရာဇဝတ္မကင္းေသာ အႀကံႏွင့္ တရားဝင္မယားကို ျဖားေယာင္းျခင္းျဖင့္
ထြက္သြားေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ယူသြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
တားဆီးျခင္း
မည္သူမဆုိ လင္ရွိမယားလည္းျဖစ္၍ လင္ရွိမယားျဖစ္ေၾကာင္း
မိမိသိသည္လည္းျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိယုံၾကည္ရန္
အေၾကာင္းရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ မိန္းမကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင့္
မတရား ကာမစပ္ယွက္ျခင္းျပဳေစရန္အႀကံျဖင့္ ထုိမိန္းမ၏ လင္ထံမွျဖစ္ေစ
ထုိလင္၏ကိုယ္စား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူထံမွျဖစ္ေစ ေဆာင္ယူသြားလွ်င္
သုိ႔မဟုတ္ ျဖားေယာင္းျခင္းအားျဖင့္ ထြက္သြားေစလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ထုိအႀကံျဖင့္
ထုိမိန္းမကုိ ဝွက္သိမ္းလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ တားဆီးလွ်င္၊ ထုိသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထိ
ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္အက်ဴံးဝင္ရန္ ၁။ အမ်ိဳးသမီးသည္ လင္ရွိ မယားျဖစ္ျခင္း၊
၂။ တရားခံသည္ လင္ရွိ မယားျဖစ္ေၾကာင္း သိျခင္း၊ ယံုၾကည္ရန္
အေၾကာင္းရွိျခင္း
၃။ အမ်ိဳးသမီးသည္ လင္ထံ၌ ျဖစ္ေစ၊ လင္ကုိယ္စား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
သူထံ၌ျဖစ္ေစ ေနထုိင္လ်က္ရွိျခင္း၊
၄။ တရားခံသည္ အမ်ိဳးသမီးအား ေဆာင္ယူျခင္း၊ ျဖားေယာင္ျခင္း၊ ထြက္ေစျခင္း၊
ဝွက္သိမ္းျခင္း၊ တားဆီးျခင္းတစ္ခုခုျပဳျခင္း
၅။ ထုိသုိ႔ျပဳျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးအား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင့္ မတရား
ကာမစပ္ယွက္ေစရန္ အႀကံႏွင့္ျဖစ္ျခင္း၊ အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္လုိသည္။

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံေပးႏုိင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္ ရွိသည္။
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ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၆၆

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၆၆(က)

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၆၆(ခ)

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၇၂

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၇၃

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၇၄
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၇ဝ

အတင္းအဓမၼ ထိမ္းျမားေပးစားရန္ စသည္တို႔အတြက္ မိန္းမကုိ
ခိုးယူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚမႈ သို႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္မႈ

ကာမပြဲစားအျဖစ္ျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးကို
ရွာေပးျခင္း

ႏုိင္ငံျခားမွ မိန္းကေလးကုိ ႏိုင္ငံတြင္းသြင္းမႈ

အရြယ္မေရာက္ေသးသူကို ျပည့္တန္ဆာကိစၥ စသည္မ်ား အလို႔ငွာ
ေရာင္းမႈ
အရြယ္မေရာက္ေသးသူကို ျပည့္တန္ဆာကိစၥ စသည္မ်ား အလို႔ငွာ
ဝယ္မႈ

ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစမႈ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူကို ကြ်န္အျဖစ္ ဝယ္ယူမႈ
သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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ပုဒ္မ

၃၆၆

အတင္းအဓမၼထိမ္းျမားေပးစားရန္ စသည္တို႔အတြက္ မိန္းမကို ခိုးယူမႈ၊
သို႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚမႈ သို႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္မႈ
မိန္းမက အလုိမတူဘဲ ထိုမိန္းမကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင့္ ထိမ္းျမား
ေပးစားျခင္းငွာ အတင္းအဓမၼျပဳရန္ အႀကံ ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသို႔ အတင္း
အဓမၼျပဳျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္ႏင
ွ ေ
့္ သာ္လည္းေကာင္း၊
အႏုင
ိ အ
္ ထက္ျပဳျခင္းျဖင္ျ့ ဖစ္ေစ ကာမေသြးေဆာင္ အက်င္ဖ
့ ်က္ဆးီ ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
မတရားသျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ အႏုိင္အထက္
ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာမေသြးေဆာင္ အက်င့္ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာ
သည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူမဆုိ မိန္းမတစ္ဦး တစ္ေယာက္
အား ခုိးယူလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚလွ်င္ ထိုသူကို ဆယ္ႏွစ္အထိ
ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ထို႔ျပင္ ဤရာဇသတ္ႀကီးတြင္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပသည့္ ရာဇဝတ္မကင္းေသာ
ေျခာက္လွန္႔ျခင္း နည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအခြင့္အာဏာကုိ အလြဲ
သုံးစားျပဳျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအတင္းအဓမၼနည္း တစ္နည္းနည္း
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကာမေသြးေဆာင္
အက်င့္ဖ်က္စီးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိန္းမတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ အျခားသူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ေစရန္ အႀကံႏွင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ကာမစပ္ယွက္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္
ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သူမဆုိ ထိုမိန္းမအား တစ္ေနရာရာမွ ထြက္သြား
ေစရန္ ေသြးေဆာင္လွ်င္ ထုိသူကုိ အထက္ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္
ရမည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ပထမအပုိဒ္အတြက္ ၁။ တရားခံသည္ မိန္းမ တစ္ဦးအား ခုိးယူျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)
ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚျခင္း
၂။ ထုိကဲ့သုိ႔ ခိုးယူျခင္းေသြးေဆာင္ ဆြဲေခၚျခင္းသည္ (က)

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သူႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးစားျခင္းငွာ
အတင္းအဓမၼျပဳရန္ အႀကံႏွင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ အတင္း
အဓမၼျပဳျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ
သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)

(ခ)

အႏုိင္အထက္ ျပဳျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကာမေသြးေဆာင္
အက်င့္ဖ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မတရားသျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ေစရန္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ
သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ျခင္း၊
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ဒုတိယ အပုိဒ္အတြက္ ၁။ ျပစ္မႈမကင္းေသာ ေျခာက္လွန္႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ အခြင့္အာဏာကုိ
အလြဲသုံးစားျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား အဓမၼနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မိန္းမတစ္ဦးကုိ တစ္ေနရာရာမွ ထြက္ခြာေစရန္ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊
၂။ ယင္းသို႔ ထြက္ခြာေစျခင္းသည္ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကာမ
ေသြးေဆာင္ အက်င့္ဖ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မတရားသျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ေစရန္
အႀကံႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိကဲ့သုိ႔ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာ
သည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား အက်ံဳးဝင္ရန္
လုိသည္။
ရဲအေရးပိုင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံမေပးႏိုင္။ ေက်ေအးခြင့္မရွိ။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၆၆(က)

ကာမပြဲစားအျဖစ္ျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးကို
ရွာေပးျခင္း

အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကာမ ေသြးေဆာင္ အက်င့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္
ျဖစ္ေစ၊ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ကို အျခားသူ တစ္ဦး
တစ္ေယာက္ႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ေစရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကာမေသြးေဆာင္
ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ထိုမိန္းကေလးအား တစ္ေနရာရာမွ ထြက္သြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မႈ
တစ္ခုခုကို ျပဳေစရန္၊ မည္သူမဆို၊ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထိုမိန္းကေလးကို
ေသြးေဆာင္လွ်င္၊ ထိုသူကို ဆယ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္
ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးအား ဆြဲေခၚ
ေသြးေဆာင္ျခင္း၊
၂။ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ကာမေသြးေဆာင္ အက်င့္ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္
ေသြးေဆာင္ျခင္း
၃။ မတရားသျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ရန္အႀကံ (သုိ႔မဟုတ္) ထုိသုိ႔ ျပဳျခင္းခံရၿပီး
ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ျပဳျခင္း၊
၄။ ယင္းသုိ႔ မတရားသျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္းမွာ တရားခံမွအပ အျခားသူ
တစ္ဦးဦးႏွင့္ ျဖစ္ျခင္း၊
၅။ ေသြးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မိန္းကေလးအား တစ္ေနရာရာမွ ထြက္သြားေစျခင္း၊
ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခုကုိ ျပဳေစျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္လိုသည္။
ရဲအေရးပိုင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ အာမခံမေပးႏိုင္၊ ေက်ေအးခြင့္မရွိ။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၆၆(ခ)

ႏိုင္ငံျခားမွ မိန္းကေလးကို ႏိုင္ငံတြင္းသြင္းမႈ

အသက္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ အျခားသူ တစ္ဦး
တစ္ေယာက္ႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ကာမ စပ္ယွက္ေစေအာင္ မိမိက ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးသူကေသာ္လည္းေကာင္း အႏုိင္အထက္ျပဳရန္၊ သုိ႔မဟုတ္
ကာမေသြးေဆာင္အက်င့္ဖ်က္ဆီးရန္ အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသုိ႔ အႏုိင္
အထက္ျပဳျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကာမေသြးေဆာင္ အက်င့္ဖ်က္ဆီးျခင္း
ခံရမည္ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ မည္သူမဆုိ၊ ထုိမိန္းကေလးကုိ
ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ သြင္းလွ်င္၊
ထုိသူကုိ ဆယ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း
ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ မိန္းကေလးကုိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔
သြင္းျခင္း၊
၂။ ျပည္ပႏုိင္ငံ တစ္ခုခုမွ ျဖစ္ျခင္း၊
၃။ မိန္းကေလးသည္ အသက္ (၂၁)ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ျခင္း၊
၄။ အႏုိင္အထက္ျပဳရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ကာမေသြးေဆာင္ အက်င့္ဖ်က္စီးရန္
အႀကံႏွင့္ျဖစ္ေစ ထုိသို႔ျပဳျခင္း ျဖစ္တန္ရာ သည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ
အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ေစရန္ ျဖစ္ျခင္း
အဂၤါရပ္မ်ားရွိရန္ လုိသည္။
ရဲအေရးပိုင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ အာမခံမေပးႏိုင္။ ေက်ေအးခြင့္မရွိ။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၇၂

အရြယ္မေရာက္ေသးသူကို ျပည့္တန္ဆာကိစၥ စသည္မ်ားအလို႔ငွာ
ေရာင္းမႈ
ျပည့္တန္ဆာကိစၥ အလုိ႔ငွာျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင့္ မတရားသျဖင့္
ကာမစပ္ယွက္ေစရန္ ကိစၥအလုိ႔ငွာ ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္
အက်င့္ေဖာက္ျပားေသာ ကိစၥအလုိ႔ငွာျဖစ္ေစ မည္သည့္ အသက္အရြယ္၌မဆုိ
ေစခုိင္းရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရန္ အႀကံႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိကိစၥ
တစ္ရပ္ရပ္ အလုိ႔ငွာ ေစခုိင္းျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ သုိ႔မဟုတ္
အသုံးျပဳျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
မည္သူမဆုိ၊ အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ ရွိသူကုိ ေရာင္းလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္
ထုတ္ငွားလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္း လက္လႊဲေျပာင္းလွ်င္၊ ထုိသူကုိ ဆယ္ႏွစ္ထိ
ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုတ္ငွားျခင္း
(သုိ႔မဟုတ္) အျခားနည္း လက္လႊဲ ေျပာင္းျခင္း၊
၂။ ထုိသူသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ျခင္း၊
၃။ (က) ျပည့္တန္ဆာကိစၥ အလုိ႔ငွာျဖစ္ေစ
(ခ)

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ကာမစပ္ယွက္ရန္ ျဖစ္ေစ၊

(ဂ)

ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အက်င့္ေဖာက္ျပားသည့္ ကိစၥအလုိ႔ငွာျဖစ္ေစ၊

အသုံးျပဳရန္ အႀကံ (သုိ႔မဟုတ္) ထုိသုိ႔ အသုံးျပဳျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ
သိလ်က္ႏွင့္ျပဳျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္ လုိသည္။

ရဲအေရးပုိင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ မေပးႏုိင္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၇၃

အရြယ္မေရာက္ေသးသူကို ျပည့္တန္ဆာကိစၥ စသည္မ်ားအလို႔ငွာ ဝယ္မႈ
ျပည့္တန္ဆာကိစၥ အလုိ႔ငွာျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင့္ မတရားသျဖင့္
ကာမစပ္ယွက္ေစရန္ ကိစၥ အလုိ႔ငွာျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္
အက်င့္ေဖာက္ျပားေသာ ကိစၥအလုိ႔ငွာျဖစ္ေစ မည္သည့္ အသက္အရြယ္၌ မဆုိ
ေစခုိင္းရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ
ကိစၥတစ္ခုခုအလုိ႔ငွာ ထိုသို႔ေစခုိင္းျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ၊ သုိ႔မဟုတ္
အသုံးျပဳျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
မည္သူမဆုိ အသက္ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ ရွိသူအား ဝယ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္
ငွားယူလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း လက္ရွိရယူလွ်င္၊ ထုိသူကုိ ဆယ္ႏွစ္ထိ
ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရ မည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ တရားခံသည္ လူတစ္ဦးအားဝယ္ယူျခင္း၊ ငွားယူျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အျခားနည္း
လက္ရွိရယူျခင္း
၂။ ထုိသူသည္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ရွိၿပီးျဖစ္ျခင္း
၃။ ျပည့္တန္ဆာကိစၥအလုိ႔ငွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင့္ မတရားသျဖင့္
ကာမစပ္ယွက္ေသာကိစၥ၊ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး အက်င့္ ေဖာက္ျပားေသာ
ကိစၥတစ္ခုခု အသုံးျပဳရန္ အႀကံျဖင့္ (သုိ႔မဟုတ္) ထုိကိစၥတစ္ခုခုအလုိ႔ငွာ
အသုံးျပဳျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္ျပဳသည္ျဖစ္ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား
ရွိရန္လိုသည္။

ရဲအေရးပုိင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ မေပးႏုိင္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၇၄

ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစမႈ
မည္သူမဆို၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူအား ထိုသူ အလိုမတူဘဲ ဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္၍ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစလွ်င္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထိ
ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

ရဲအေရးမပိုင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ ေပးႏိုင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္ ရွိသည္။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၇ဝ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူကို ကြ်န္အျဖစ္ဝယ္ယူမႈ သို႔မဟုတ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ
မည္သူမဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူအား ကြ်န္အျဖစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔
သြင္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအပသို႔ထုတ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလွ်င္
သို႔မဟုတ္ဝယ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ လက္လႊဲေျပာင္းလွ်င္ေသာ္
လည္းေကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေသာသူအား ထိုသူက ခြင့္မျပဳဘဲ ကြ်န္အျဖစ္
လက္ခံလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ရရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ တားဆီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ရဲအေရးမပိုင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ ေပးႏိုင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။
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ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၁၂

ကုိယ္ဝန္ပ်က္ေစျခင္း

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၁၂(က)

မိန္းမကုိ ပဋိသေႏၶ မတည္ႏုိင္ေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၁၂(ဂ)

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၁၂(ဃ)

ပဋိသေႏၶမတည္ႏိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ ပဋိသေႏၶေပးႏိုင္စြမ္း
မရွိေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းကို ခံယူျခင္း
ပဋိသေႏၶမတည္ႏိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ ပဋိသေႏၶေပးႏိုင္စြမ္း
မရွိေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၁၃

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမက သေဘာမတူဘဲ ကုိယ္ဝန္ပ်က္ေစျခင္း

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၁၄

ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္ အၾကံႏွင့္ျပဳေသာ ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ ေသေစျခင္း

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၁၅

ကေလးအရွင္ေမြးဖြားျခင္းကို တားဆီးရန္
အၾကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ေသေစရန္
အၾကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကို ျပဳျခင္း

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၁၆

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၁၇

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ
ပုဒ္မ - ၃၈၂

လႈပ္ရွားေသာကိုယ္ဝန္ရွိ အမိဝမ္းတြင္း ကေလးကို ေသေစျခင္း

မိဘက သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းသူက အသက္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ ေအာက္
ကေလးကို စြန္႔ပစ္ျခင္း

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမအေပၚ ေသဒဏ္ကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၁၂

ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစျခင္း
မည္သူမဆုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ၏ အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္လုိေသာ သေဘာ
႐ုိးျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမကုိ ကုိယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္ မိမိအလုိ
အေလွ်ာက္ျပဳလွ်င္ ထုိသူကုိ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊
ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ မိန္းမသည္ လႈပ္ရွားေသာ
ကုိယ္ဝန္ႏွင့္ျဖစ္လွ်င္ ထုိသူကုိ ခုႏွစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္
ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ မိန္းမသည္ ကုိယ္ဝန္ႏွင့္ျဖစ္ျခင္း၊ ဒုတိယပုိင္းအတြက္ မိန္းမသည္
လႈပ္ရွားေသာ ကုိယ္ဝန္ႏွင့္ ျဖစ္ျခင္း၊
၂။ တရားခံသည္ ထုိမိန္းမ၏ ကုိယ္ဝန္ကို ပ်က္ေစရန္ ျပဳျခင္း၊
၃။ တရားခံသည္ အလုိအေလွ်ာက္ျပဳျခင္း၊
၄။ ထုိမိန္းမ၏ ကုိယ္ဝန္ပ်က္ရျခင္း၊
၅။ ထုိမိန္းမ၏ အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္လုိေသာ သေဘာ႐ုိးျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ျပဳျခင္း

မိမိ၏ ကုိယ္ဝန္ကုိ
မိမိပ်က္ေစသည့္ မိန္းမသည္

ရွိရေပမည္။

ဤပုဒ္မပါ အဓိပၸါယ္တြင္

ရဲအေရးမပိုင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။

အက်ံဳးဝင္သည္။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

အာမခံ ေပးႏိုင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။

၃၁၂(က)

မိန္းမကုိ ပဋိသေႏၶ မတည္ႏုိင္ေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

မည္သူမဆုိ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္
ထိုမိန္းမကုိ ပဋိသေႏၶ မတည္ႏုိင္ ေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျဖင့္
ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ အစုိးရခန္႔ထားသည့္ အဖြဲ႕က ေထာက္ခံျခင္း မရွိဘဲ ထိုမိန္းမကုိ
ပဋိသေႏၶမတည္ႏုိင္ေအာင္ တမင္ခြဲစိတ္ကုသလွ်င္ ထုိသူအား သုံးႏွစ္အထိ
ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ထုိမိန္းမ၏ အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္ရန္အလု႔ိငွာ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အဆုိပါ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ရယူရန္ မလုိ။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္း၊
၂။ ထိုမိန္းမကုိ ပဋိသေႏၶ မတည္ႏုိင္ေအာင္ တမင္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊
၃။ ယင္းသုိ႔ခြဲစိတ္ကုသျခင္းသည္ ထုိမိန္းမ၏ ကုိယ္ (သုိ႔မဟုတ္)
စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ပဋိသေႏၶ မတည္ႏုိင္ေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသရန္
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လိုအပ္သည္ဟု အစုိးရကခန္႔ထားသည့္ အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ မရွိျခင္း
အဂၤါရပ္မ်ားရွိရန္ လိုသည္။
ရဲအေရးမပုိင္၊ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ ေပးႏုိင္သည္၊ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၁၂(ဂ)

ပဋိသေႏၶမတည္ႏိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္
ပဋိသေႏၶေပးႏိုင္စြမ္းမရွိေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းကို ခံယူျခင္း

မည္သူမဆုိ မိမိ၏ကုိယ္ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္၊ မိမိကုိ ပဋိသေႏၶ
မတည္ႏုိင္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶ ေပးႏုိင္စြမ္း
မရွိေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ဤ
ကိစၥအလုိ႔ငွာ အစိုးရခန္႔ထားသည့္ အဖြဲ႕က ေထာက္ခံျခင္း မရွိဘဲ၊ ထိုသုိ႔ ပဋိသေႏၶ
မတည္ႏုိင္ေအာင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိသေႏၶ ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိေအာင္
ခြဲစိတ္ကုသေပးသည္ကုိ မိမိသေဘာအေလွ်ာက္ ခံယူလွ်င္ ထုိသူအား သုံးႏွစ္ထိ
ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္၊ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ မိန္းမ၊ သို႔မဟုတ္ ေယာက်္ားျဖစ္ျခင္း၊
၂။ ကုိယ္ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ (မိန္းမျဖစ္က) ပဋိသေႏၶ
မတည္ႏုိင္ေအာင္ (ေယာက်္ား ျဖစ္က) ပဋိသေႏၶ ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိေအာင္
ခြဲစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္သည္ဟု အစုိးရက ခန္႔ထားေသာ အဖြဲ႕က ေထာက္ခံခ်က္
မရွိျခင္း၊
၃။ ပဋိသေႏၶမတည္ႏုိင္ေအာင္ မိန္းမကျဖစ္ေစ၊ ပဋိသေႏၶေပးႏိုင္စြမ္း မရွိေအာင္
ေယာက္်ားကျဖစ္ေစ ခြဲစိတ္ကုသေပးသည္ကုိ ခံယူျခင္း၊
၄။ ယင္းသို႔ခံယူျခင္းမွာ တရားခံက မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ျဖစ္ျခင္း၊ အဂၤါရပ္မ်ား
အကံ်ဳးဝင္ရန္ လုိသည္။
ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ ေပးႏုိင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။
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၃၁၂(ဃ)

ပဋိသေႏၶမတည္ႏိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ ပဋိသေႏၶေပးႏိုင္စြမ္း
မရွိေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ

မည္သူမဆုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူ၏ ကုိယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရး
အတြက္ ထုိသူကုိ ပဋိသေႏၶ မတည္ႏုိင္ေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶ
ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္
ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ အစုိးရခန္႔ထားသည့္ အဖြဲ႕က ေထာက္ခံျခင္းမရွိဘဲ၊ ထုိသူကုိ
ထုိသုိ႔ ပဋိသေႏၶ မတည္ႏုိင္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိသေႏၶ ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိေအာင္
တမင္ခြဲစိတ္ ကုသေပးသျဖင့္ ထုိသူ ေသဆုံးလွ်င္ ထုိသို႔ ခြဲစိတ္ကုသေပးသူအား
ဆယ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္၊ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ- ၃၁၂ (က) သို႔မဟုတ္ ၃၁၂ (ခ) တြင္ လိုအပ္သည့္
အဂၤါရပ္မ်ား၊
၂။ ခြဲစိတ္ကုသေပးသျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသခံသူေသဆုံးျခင္း အဂၤါရပ္တုိ႔ ရွိရန္လိုသည္။
ရဲအေရးမပုိင္၊ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ ေပးႏုိင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၁၃

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းမက သေဘာမတူဘဲ ကုိယ္ဝန္ပ်က္ေစျခင္း
ကုိယ္ဝန္ လႈပ္ရွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မလႈပ္ရွားသည္ ျဖစ္ေစ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းမက
သေဘာမတူဘဲ မည္သူမဆုိ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ အထက္ပုဒ္မတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္လွ်င္ ထုိသူကုိ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္
ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္
ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ - ၃၁၂ တြင္ လုိအပ္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား
၂။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမက သေဘာမတူဘဲ ကုိယ္ဝန္ပ်က္ေစျခင္း အဂၤါရပ္
တုိ႔ရွိရန္လိုသည္။

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ မေပးႏုိင္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။

43

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၁၄

ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္ အၾကံႏွင့္ျပဳေသာ ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ေသေစျခင္း
မည္သူမဆို ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္ အႀကံျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ ေသေအာင္
ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကို ျပဳလွ်င္၊ ထိုသူကို ဆယ္ႏွစ္ထိေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္
ရမည့္အျပင္၊ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ထို႔ျပင္ ထိုျပဳလုပ္မႈကို ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမက သေဘာမတူဘဲ ျပဳလွ်င္၊ ထိုသူကို
ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ေစ၊ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးျဖစ္ေစ
ခ်မွတ္ရမည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမျဖစ္ျခင္း၊
၂။ တရားခံသည္ ထိုမိန္းမအား ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခုကို ျပဳျခင္း၊
၃။ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္ အႀကံႏွင့္ ျပဳျခင္း၊
၄။ ထိုျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ ေသရျခင္း၊

မိမိျပဳေသာ ျပဳလုပ္မႈသည္
ေသေစတန္ရာသည္ဟု

၅။ ဒုတိယပိုင္းႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမက သေဘာမတူဘဲ
ျပဳျခင္းအဂၤါရပ္မ်ား ရရွိရန္လိုသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက သိရန္

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။

မလို။

အာမခံ မေပးႏုိင္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၁၅

ကေလးအရွင္ ေမြးဖြားျခင္းကို တားဆီးရန္ အၾကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ေသေစရန္ အၾကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္မႈ
တစ္ခုခုကို ျပဳျခင္း
မည္သူမဆို ကေလးမဖြားျမင္မီ ထိုကေလး အရွင္ေမြးဖြားျခင္းကို တားဆီးရန္
အၾကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ ေသေစရန္အၾကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခု
ကို ျပဳ၍၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္ ထိုကေလး အရွင္ေမြးဖြားျခင္းကို တားဆီးလွ်င္သို႔မဟုတ္
ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ ေသေစလွ်င္၊ ထိုသုိ႔ျပဳျခင္းသည္ မိမိအသက္ကို ကယ္ဆယ္ရန္
သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ျပဳျခင္းမဟုတ္ခဲ့ေသာ္ ထိုသူကို ဆယ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမျဖစ္ျခင္း၊
၂။ တရားခံသည္ ကေလးမဖြားျမင္မီ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကို ျပဳျခင္း၊
၃။ ကေလးအရွင္ေမြးဖြားျခင္းကို တားဆီးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္
ေသေစရန္ အၾကံျဖင့္ျပဳျခင္း၊
၄။ ထိုျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ကေလးအရွင္ေမြးဖြားျခင္းကို တားဆီးျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ ေသေစျခင္း၊
၅။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္ မိခင္အသက္ကို ကယ္ဆယ္ရန္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္
ျပဳသည္မဟုတ္ျခင္း။

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ မေပးႏုိင္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၁၆

လႈပ္ရွားေသာကိုယ္ဝန္ရွိ အမိဝမ္းတြင္းကေလးကို ေသေစျခင္း
မည္သူမဆို ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ အျပစ္လြတ္ခြင့္မရွိဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းမအား
ေသေစတန္ရာသည္ ကို သိလ်က္ႏွင့္ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခု ျပဳ၍၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္
လႈပ္ရွားေသာ ကိုယ္ဝန္ရွိ အမိဝမ္းတြင္း ကေလးကို ေသေစလွ်င္ ထိုသူကို
ဆယ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမျဖစ္ျခင္း၊
၂။ လႈပ္ရွားေသာ ကုိယ္ဝန္ျဖစ္ျခင္း
၃။ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ အျပစ္ကင္းလြတ္ခြင့္မရွိဘဲ ထိုမိန္းမအား ေသေစတန္ရာ
သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခုကို ျပဳျခင္း၊
၄။ ထိုျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ အမိဝမ္းတြင္းမွကေလးေသဆံုးျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္
လိုသည္။

ရဲအေရးမပုိင္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံ မေပးႏုိင္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၁၇

မိဘက သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းသူက အသက္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္
ကေလးကို စြန္႔ပစ္ျခင္း
အသက္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး၏ အဘက သို႔မဟုတ္ အမိကေသာ္
လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းသူကေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးကို
လံုးဝစြန္႔ပစ္ရန္ အႀကံျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို စြန္႔ပစ္ထားလွ်င္ ထိုသူကို
ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး
ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ -

စြန္႔ပစ္ထားျခင္းေၾကာင့္

၁။ တရားခံသည္ ကေလး၏ မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ျခင္း

ကေလးေသဆံုးခဲ့ေသာ ျပစ္မႈ

၂။ ကေလးသည္ အသက္တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ျခင္း

က်ဴးလြန္သူကို အမႈအား
ေလ်ာ္စြာ လူသတ္မႈနွင့္ျဖစ္ေစ၊
ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ ထိုက္ေသာ

၃။ တရားခံမွ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ စြန္႔ပစ္ထားျခင္း၊
၄။ ကေလးကို လံုးဝစြန္႔ပယ္ရန္ အႀကံျဖင့္ျပဳျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္လိုသည္။

လူေသမႈႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေဆး
စီရင္သည္ကို တားျမစ္ရန္

ရဲအေရးပုိင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။

ဤပုဒ္မက မရည္ရြယ္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ

အာမခံ ေပးႏုိင္သည္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ။

၃၈၂

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမအေပၚ ေသဒဏ္ကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း

ေသဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရလွ်င္ တရားလႊတ္ေတာ္သည္ ၎ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ အတည္ျပဳ
လုပ္ျခင္းကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္
ပါက ၎ေသဒဏ္ကုိ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းအျဖစ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
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ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၆၁

ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းသူထံမွ လူခုိးမႈ

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၆၂

လူကို ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚမႈ

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ - ၃၆၃

လူခိုးမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၂၄

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၂၅

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၂၆

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၂၇
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၆၁

ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းသူထံမွ လူခုိးမႈ
မည္သူမဆုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းသူ၏ ထိန္းသိမ္းျခင္းမွ အသက္
ဆယ့္ေလးႏွစ္ေအာက္ ေယာက္်ားေလးကုိ ျဖစ္ေစ၊ အသက္ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္
မိန္းကေလးကုိျဖစ္ေစ၊ စိတ္ေပါ့သြပ္သူကုိျဖစ္ေစ၊ ထုိအုပ္ထိန္းသူ သေဘာမတူဘဲ
ေဆာင္ယူလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖားေယာင္းျခင္းအားျဖင့္ ထြက္သြားေစလွ်င္ ထုိ
အရြယ္မေရာက္ေသးသူကုိ သုိ႔မဟုတ္ ထိုစိတ္ေပါ့သြပ္သူကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ
အုပ္ထိန္းသူထံမွ ခုိးယူသည္မည္၏။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ရန္ ၁။ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာသူ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္ေပါ့သြပ္သူကို ေဆာင္ယူျခင္း
(သုိ႔မဟုတ္) ျဖားေယာင္းျခင္းျဖင့္ ထြက္သြားေစျခင္း
၂။ အရြယ္မေရာက္ေသးသူဆုိသည္မွာ ေယာက်္ားျဖစ္က ဆယ့္ေလးႏွစ္ေအာက္၊
မိန္းမျဖစ္က ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ျခင္း၊
၃။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ယူျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္းျဖင့္ ထြက္သြားေစျခင္းမွာ
ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းသူ၏ ထိန္းသိမ္းျခင္းမွ ျဖစ္ျခင္း၊
၄။ ထုိသုိ႔ျပဳျခင္းမွာ အုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္မရွိျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား
ရွိရန္လုိသည္။

ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၆၂

လူကို ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚမႈ
မည္သူမဆုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူအား တစ္ေနရာရာမွ သြားေစရန္
အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းျဖင့္ အတင္းအဓမၼျပဳလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ လွည့္ျဖားေသာ
နည္းျဖင့္ ေသြးေဆာင္လွ်င္ ထုိသူသည္ ေသြးေဆာင္ဆဲြေခၚသည္မည္၏။
ဤပုဒ္မႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ရန္ ၁။ အႏုိင္အထက္ျပဳကာ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လွည့္ျဖားေသာ
နည္းျဖင့္ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊
၂။ ထိုသုိ႔ျပဳျခင္းမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား တစ္ေနရာရာမွ သြားေစရန္ျဖစ္ျခင္း၊
အဂၤါရပ္မ်ား ရွိရန္ လုိသည္။
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ရာဇသတ္ႀကီး
ပုဒ္မ

၃၆၃

လူခိုးမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
မည္သူမဆုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ အပသို႔ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းသူထံမွျဖစ္ေစ၊
ခုိးယူလွ်င္ ထုိသူကုိ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္
ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

ရဲအေရးပုိင္သည္။ ကနဦးကပင္ ဝရမ္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာမခံေပးႏုိင္သည္။
ေက်ေအးခြင့္မရွိ။

လူကုန္ကူးမႈ
တားဆီး
ကာကြယ္ေရး
ဥပေဒ ပုဒ္မ

မည္သူမဆို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား

၂၄

လူကုန္ကူးမႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို
အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ (၁ဝ)ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္အထိ
ခ်မွတ္ရမည့္ အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
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လူကုန္ကူးမႈ
တားဆီး
ကာကြယ္ေရး
ဥပေဒ ပုဒ္မ

လူကုန္ကူးမႈ
တားဆီး
ကာကြယ္ေရး
ဥပေဒ ပုဒ္မ

မည္သူမဆို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအပ

၂၅

အျခားသူတစ္ဦးဦးကို လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း
ခံရလွ်င္ ထုိသူကို အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ
ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား

၂၆

စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး
ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္အထိ ခ်မ်တ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
၁။ လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္ရန္အလို႔ငွာ လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ သူတစ္ဦးဦးအား
ေမြးစားျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ျခင္း၊
၂။ လူကုန္ကူးခံရသူကို ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာႏုိင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းသို႔
ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေစ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား၊
စာတမ္းအမွတ္အသား သို႔မဟုတ္ တံဆိပ္ကို အတုျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
တရားမဝင္ ရယူေပးျခင္း။

လူကုန္ကူးမႈ
တားဆီး
ကာကြယ္ေရး
ဥပေဒ ပုဒ္မ

မည္သူမဆို ညစ္ညမ္းသည့္ပံု ျပသျခင္းျပဳေရးအတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူကို

၂၇

ခိုင္းေစျခင္းသို႔မဟုတ္ စီရင္ျခင္း ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္
ထိုသူကို အနည္း ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္အထိ
ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
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ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - ၃၅ဝ

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - ၃၅၁

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - ၃၇၆

ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ - ၇

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၅၂

မိန္းမတို႔ကို ရွာေဖြရန္နည္းလမ္း

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၄၈၈

ဇနီးသားသမီးမ်ားအား စရိတ္ေထာက္ပံ့ရန္ အမိန္႔
ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚျခင္းခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၅၅၂

ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ႏိုင္ခြင့္အာဏာ
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ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ
ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ
ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ

၃၅ဝ

၃၅၁

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ခံစားခြင့္ရွိေသာ
အခြင့္အေရးႏွင့္ လစာ တို႔ကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။

မိခင္မ်ား ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အညီအမွ် ခံစားခြင့္
ရွိေစရမည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္း

၃၇၆

သာယာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္
ထားရိွရန္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥ (သို႔မဟုတ္) တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ အရ
ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥမွတပါး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားသူႀကီး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ၊
မည္သူကိုမွ် (၂၄)နာရီထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရ။

ႏိုင္ငံသား
လြတ္လပ္မႈႏွင့္
လံုျခံဳမႈ
ကာကြယ္ေပးေရး

၇

ဥပေဒ ပုဒ္မ

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုး
ဥပေဒ ပုဒ္မ

၅၂

မည္သူမွ် တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥမွတပါး တရား႐ံုး၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ၊ မည္သူ႔ကိုမွ် (၂၄)နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း
မျပဳရ။

မိန္းမတို႔ကို ရွာေဖြရန္နည္းလမ္း
အမ်ိဳးသမီး၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ ရွာေဖြရန္ လိုအပ္လွ်င္ အျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား
တာဝန္ေပးၿပီး ရွာခိုင္းရမည္။ ထိုသို႔ရွာေဖြရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေျႏၵကို
ၾကပ္တည္းစြာ ေစာင့္စည္းရမည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုး
ဥပေဒ ပုဒ္မ

၄၈၈

ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားအား စရိတ္ ေထာက္ပံ့ရန္ အမိန္႔
မည္သူမဆို လံုေလာက္ေသာ ဥစၥာအင္အားရွိလ်က္ႏွင့္ မိမိ၏ ဇနီးကိုျဖစ္ေစ၊
ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြ စားေသာက္ျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ တရားဝင္ (သို႔မဟုတ္) တရား
မဝင္ သားသမီးကိုျဖစ္ေစ ေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳဘဲ ေပါ့ေလ်ာ့ေနလွ်င္ (သို႔မဟုတ္)
ေထာက္ပံ့ရန္ ျငင္းပယ္လွ်င္ ခ႐ိုင္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး၊ နယ္ပိုင္ရာဇဝတ္ တရား
သူႀကီး (သို႔မဟုတ္) ပထမတန္း အာဏာရ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး တစ္ဦးဦးသည္
ထိုကဲ့သို႔ ေပါ့ေလ်ာ့ မႈ (သို႔မဟုတ္) ျငင္းပယ္မႈအတြက္ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္
အထား ရရွိေသာအခါ အဆိုပါ ပ်က္ကြက္သူသည္ သူ၏ ဇနီး (သို႔မဟုတ္)
သားသမီးကို တစ္လလွ်င္ မိမိသင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း က်ပ္ ၁ဝဝ ထက္
မပိုေသာ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက အခါအား
ေလ်ာ္စြာ ၫႊန္ၾကားသည့္တိုင္း အဆိုပါသူသို႔ေပးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ပါသည္။
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အဆိုပါ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ စတင္၍ျဖစ္ေစ၊ အမိန္႔တြင္
ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ေန႔မွ စတင္ေပးရန္ ပါရွိလွ်င္
ထိုအတိုင္းျဖစ္ေစ ေပးေစရမည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုး
ဥပေဒ ပုဒ္မ

၅၅၂

ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚျခင္း ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္
အတင္းအက်ပ္ လုပ္ႏိုင္ခြင့္အာဏာ
မိန္းမတစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ရွိ ကေလးသူငယ္
တစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ ေသြးေဆာင္
ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္
ထားေၾကာင္း က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို၍ ခ႐ိုင္ တရားသူႀကီးထံ တိုင္တန္းလွ်င္
ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္ မိမိလိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္လွ်င္ တိုင္တန္းခ်က္ မွန္၊
မမွန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အဆိုပါ မိန္းမအား သူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ျပန္လည္
ရရွိေရးအတြက္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုခဲ့သည့္
ကေလးသူငယ္အား သူ၏ မိဘ အုပ္ထိန္းသူ (သို႔မဟုတ္) ဆိုခဲ့သည့္ ကေလး
သူငယ္ကို တရားဝင္ ထိန္းသိမ္းခြင့္ရွိသူထံ အျမန္ဆံုး အပ္ႏွံေစရန္အတြက္
ေသာ္လည္းေကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ ၎အမိန္႔အတိုင္း လိုက္နာေစရန္ လိုအပ္သည့္အင္အားကို အသံုးျပဳ
ႏိုင္သည္။
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(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ - ၅၄)

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္

က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ အခန္း (၄) တားျမစ္ခ်က္မ်ား

ပုဒ္မ ၁ဝ

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအရျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း
အရျဖစ္ေစ လင္ႏွင့္ မယားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပို၍ တရားဝင္
ထိမ္းျမားၿပီးသည့္ ေယာက္်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမ သည္ အဆိုပါ ထိမ္းျမားမႈ တည္ၿမဲ
ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဤဥပေဒအာဏာ တည္သည့္ေန႔မွစ၍ အျခားသူ တစ္ဥးီ ႏွင့္
ထပ္မထ
ံ မ
ိ း္ ျမားျခင္း မျပဳရ သိမ
႔ု ဟုတ္ လင္မယားအျဖစ္ တရားမဝင္
ေနထိင
ု ေ
္ ပါင္းသင္းျခင္း မျပဳရ။

ပုဒ္မ ၁၁

ေယာက္်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမသည္ ယခင္က ထိမ္းျမားခဲ့ဖူးလွ်င္ ယင္းသုိ႔
ထိမ္းျမားခဲ့ဖူးေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ၍ ယခင္အိမ္ေထာင္ႏွင့္ တရားဝင္
ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္ အေထာက္ အထား တင္ျပႏိုင္လွ်င္
အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ထပ္မံ၍ ထိမ္းျမားႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၁၂

မည္သူမွ် ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရ ျဖစ္ေစ၊
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရျဖစ္ေစ ထိမ္းျမားမႈအတည္ျဖစ္ေနစဥ္ ထပ္မံ၍ ထိမ္းျမားမႈမျပဳရ
သို႔မဟုတ္ လင္မယားအျဖစ္ တရားမဝင္ ေနထိုင္ေပါင္းသင္းျခင္း မျပဳရ။
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တစ္လင္တစ္မယားစနစ္
က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

ပုဒ္မ ၁၃

အခန္း (၅) ျပစ္ဒဏ္မ်ား

မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၁ဝ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၂ ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း
ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္
ခ်မွတ္ရမည့္ အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၁၄

တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအရျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့
ထံုးတမ္းအရ ျဖစ္ေစ ထိမ္းျမားမႈ အတည္ျဖစ္ေနစဥ္ လင္ သို႔မဟုတ္ မယားသည္
အျခားသူႏွင့္ ထပ္မံ၍ ထိမ္းျမားလွ်င္ ဤဥပေဒအရ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္
ျခင္းျဖစ္၍ က်န္သည့္ မယား သို႔မဟုတ္ လင္က လင္မယားကြာရွင္းခြင့္ ရွိသည္။

ပုဒ္မ ၁၅

ပုဒ္မ ၁၄ အရ လင္မယားကြာရွင္းရာတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူသည္
ႏွစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးျခင္းခံရမည္။

ပုဒ္မ ၁၆

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအရျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း
အရျဖစ္ေစ ထိမ္းျမားၿပီးေသာ ေယာက္်ားတစ္ဦးသည္ အဆိုပါထိမ္းျမားမႈ အတည္
ျဖစ္ေနစဥ္ အျခားမိန္းမတစ္ဦးႏွင့္ ထပ္မံ ထိမ္းျမားပါက တရားမဝင္ထိမ္းျမားျခင္းျဖစ္
သျဖင့္ ေနာက္မိန္းမသည္ ထိုေယာက္်ား၏ အေမြကို ဆက္ဆံခြင့္ မရွိေစရ။
ေနာက္မိန္းမယူသည့္ ေယာက္်ားသည္လည္း ပထမမိန္းမႏွင့္ ေနာက္မိန္းမတို႔၏
အေမြကို ဆက္ခံခြင့္ မရွိေစရ။

ပုဒ္မ ၁၇

မည္သူမဆို ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့
ထံုးတမ္းအရ ျဖစ္ေစ ထိမ္းျမားၿပီးေသာ ေယာက္်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမတစ္ဦးဦး သည္
အဆိုပါထိမ္းျမားမႈ အတည္ျဖစ္ေနစဥ္ ယင္းထိမ္းျမားမႈကို ထိမ္ခ်န္၍ အျခား
ေယာက္်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမတစ္ဦးကို ထပ္မံထိမ္းျမားပါက ၁ဝ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရ မည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္
က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

ပုဒ္မ ၁၈

အခန္း (၆) အေထြေထြ

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္း
အရျဖစ္ေစ ထိမ္းျမားၿပီးေသာ ေယာက္်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမတစ္ဦးဦးသည္ အဆိုပါ
ထိမ္းျမားမႈ အတည္ျဖစ္ေနစဥ္ ယင္းထိမ္းျမားမႈကို ထိမ္ခ်န္၍ အျခားေယာက္်ား
သို႔မဟုတ္ မိန္းမတစ္ဦးကို ထပ္မံထိမ္းျမားပါက နစ္နာသူသည္ တရားမေၾကာင္းအရ
တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
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ဇယား (၁) မိန္းမတို႔၏ ကာယိေႁႏၵကို ပ်က္ျပားေစမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက ဝရမ္း ဝရမ္း/
မပါဘဲ

အာမခံ

သမၼန္စာ ေပးႏိုင္/

ဖမ္းဆီးခြင့္

ေက်ေအး

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

ခြင့္

မေပးႏိုင္ ရွိ/မရွိ

ရွိ / မရွိ

၅ဝ၉

မိန္းမတို႔၏ ကာယိေျႏၵကို

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

တရား႐ံုး

၁ ႏွစ္ အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ေစာ္ကားရန္

ခြင့္ျပဳ

အလုပ္မဲ့

တိုင္တန္း

ရည္ရြယ္ေသာ

လွ်င္

ေထာင္ဒဏ္

စြဲဆိုရမည္။

စကား သို႔မဟုတ္

ေက်ေအး

ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္

ကိုယ္အမူအရာ

ႏိုင္

ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္

သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မႈ

ႏွစ္ရပ္လံုး
ျဖစ္ေစ

၂၉၄

ညစ္ညမ္းေသာ

ရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

၃ လအထိ

ရဲစခန္း ႏွင့္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ ဒဏ္

တရား႐ံုး တြင္

ညစ္ညမ္းေသာ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

သြားေရာက္

သီခ်င္းမ်ား

ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္

တိုင္တန္းႏိုင္

ျပဳလုပ္မႈမ်ား၊

ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္
ႏွစ္ရပ္လံုး
ျဖစ္ေစ
၃၅၄

မိန္းမတို႔၏ ကာယိေျႏၵ

ရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

၂ ႏွစ္အထိ

ရဲစခန္း ႏွင့္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုး တြင္

လက္ေရာက္မႈ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

သြားေရာက္

က်ဴးလြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္

တိုင္တန္းႏိုင္

ရာဇဝတ္မကင္းေသာ

ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္

အႏိုင္အထက္ျပဳမႈကို

ႏွစ္ရပ္လံုး

ျပဳျခင္း

ျဖစ္ေစ

ပ်က္စီးေစရန္ အႀကံျဖင့္
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ဇယား (၂) မိန္းမတို႔၏ ကာယိေႁႏၵကို ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက ဝရမ္း ဝရမ္း /
မပါဘဲ

အာမခံ

ေက်ေအး

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

ေက်ေအး

၂ ႏွစ္အထိ

ရဲစခန္းႏွင့္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

သမၼန္ စာ ေပးႏိုင္ / ခြင့္ ရွိ/မရွိ

ဖမ္းဆီးခြင့္

မေပးႏိုင္

ရွိ / မရွိ
၃၇၆

ေယာက်္ား တစ္ေယာက္

မရွိ

သမၼာန္စာ ေပးႏိုင္

သည္ အသက္ ၁၂
ႏွစ္ေအာက္ မဟုတ္ေသာ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊ သြားေရာက္

မိမိ၏ မယားအား မုဒိမ္း

ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊

က်င့္လွ်င္

ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး

တိုင္တန္းႏိုင္

ျဖစ္ေစ

ေယာက်္ား တစ္ေယာက္

မရွိ

သမၼာန္စာ ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ရဲစခန္းႏွင့္

ခြင့္ မရွိ

၂ဝ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ေသာ

ျဖစ္ေစ၊ ၁ဝႏွစ္

သြားေရာက္

မိမိ၏ မယားအား

ထိ ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္းႏိုင္

မုဒိမ္းက်င့္လွ်င္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္

သည္ အသက္ ၁၂

ေငြဒဏ္
အျခား အမႈမ်ားတြင္ -

ရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး
ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ရဲစခန္း ႏွင့္
၂ဝ ႏွစ္ အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ျဖစ္ေစ၊ ၁ဝ ႏွစ္

သြားေရာက္

ထိ ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္းႏိုင္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္
ေငြဒဏ္
၃၇၇

ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး

ျပစ္မႈ

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ရဲစခန္းႏွင့္
၂ဝ ႏွစ္ အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ျဖစ္ေစ၊ ၁ဝႏွစ္

သြားေရာက္

ထိ ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္းႏိုင္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္
ေငြဒဏ္
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ဇယား (၃) ကာမ လိမ္လည္ရယူမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက
ဝရမ္း

ဝရမ္း /

အာမခံ

ေက်ေအး

သမၼန္စာ ေပးႏိုင္

ခြင့္ ရွိ/မရွိ

မပါဘဲ

/ မေပး

ဖမ္းဆီးခြင့္

ႏိုင္

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

တရားလို

၃ ႏွစ္အထိ

ရဲစခန္း ႏွင့္

ဘက္

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

ရွိ / မရွိ
၄၁၇

လိမ္လည္မႈအတြက္

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ျပစ္ဒဏ္

စစ္ေဆးဆဲ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊ သြားေရာက္
တရား႐ံုး၏ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊

တိုင္တန္းႏိုင္

ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး
ရလွ်င္

ျဖစ္ေစ

ေက်ေအး
ခြင့္ရွိ
၄၉၃

တရားဝင္

မရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ မရွိ

၁ဝ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ထိမ္းျမားေၾကာင္း

ေထာင္ဒဏ္

သြားေရာက္

ယံုၾကည္ေစရန္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္ တိုင္တန္းႏိုင္

ေယာက်ၤားက

ေငြဒဏ္

လွည့္ျဖားလိုေသာ
သေဘာျဖင့္ ေသြးေဆာင္၍
ကာမစပ္ယွက္ျခင္း
၄၉၄

လင္ သို႔မဟုတ္

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

တရားလို

၇ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

မယားရွိေနစဥ္

ဘက္

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

ကာလအတြင္း

စစ္ေဆးဆဲ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္

ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္း

တရား႐ံုး၏ ေငြဒဏ္
ခြင့္ျပဳခ်က္
ရလွ်င္
ေက်ေအး
ခြင့္ရွိ

၄၉၅

ေနာက္ထပ္

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

၁ဝ ႏွစ္ အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း

အထက္က ထိမ္းျမားျခင္း

တစ္မ်ိဳး မ်ိဳး

စြဲဆိုႏိုင္

အေၾကာင္းကို

အျပင္ ေငြဒဏ္

ထိမ္းျမားမည့္သူ အား

ထိမ္ခ်န္သည့္ အတြက္
ထပ္တူျပစ္ဒဏ္
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ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက
ဝရမ္း

ဝရမ္း /

အာမခံ

ေက်ေအး

သမၼန္စာ ေပးႏိုင္

ခြင့္ ရွိ/မရွိ

မပါဘဲ

/ မေပး

ဖမ္းဆီးခြင့္

ႏိုင္

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

ရွိ / မရွိ
၄၉၆

တရားဝင္ ထိမ္းျမားျခင္း

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

၇ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း

လွည့္ျဖားလိုေသာ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

စြဲဆိုႏိုင္

သေဘာျဖင့္

အျပင္ ေငြဒဏ္

မေျမာက္ဘဲ လိမ္လည္

ထိမ္းျမားျခင္း
အခမ္းအနားကို ခံယူမႈ

၄၉၇

မယားခိုးမႈ

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

၅ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ခြင့္

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း

ရွိသည္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

စြဲဆိုႏိုင္

ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္
ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္
ႏွစ္ရပ္လံုး
ျဖစ္ေစ
၄၉၈

ရာဇဝတ္ မကင္းေသာ

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

၂ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

အႀကံႏွင့္ တရားဝင္

ခြင့္

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း

မယားကို

ရွိသည္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

စြဲဆိုႏိုင္

ျဖားေယာင္းျခင္းျဖင့္

ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္

ထြက္သြားေစျခင္း

ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္

သို႔မဟုတ္

ႏွစ္ရပ္လံုး

ေဆာင္ယူသြားျခင္း

ျဖစ္ေစ

သို႔မဟုတ္ တားဆီးျခင္း
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ဇယား (၄) ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္မႈဆိုင္ရာ
အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား
ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက
ဝရမ္း

ဝရမ္း /

အာမခံ

ေက်ေအး

သမၼန္စာ ေပးႏိုင္

ခြင့္ ရွိ/မရွိ

မပါဘဲ

/ မေပး

ဖမ္းဆီးခြင့္

ႏိုင္

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

၁ဝ ႏွစ္အထိ

ရဲစခန္းႏွင့္

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

ရွိ / မရွိ
၃၆၆

အတင္းအဓမၼ

ဖမ္းဆီး

ထိမ္းျမားေပးစားရန္

ခြင့္ရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး
ခြင့္ မရွိ

စသည္တို႔အတြက္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္ တိုင္တန္းစြဲဆိုႏိုင္

မိန္းမကို ခိုးယူမႈ သို႔မဟုတ္

ေငြဒဏ္

ေသြးေဆာင္ဆြဲေခၚမႈ
သို႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္မႈ

၃၆၆

ကာမပြဲစားအျဖစ္ျဖင့္

ဖမ္းဆီး

က

အရြယ္မေရာက္

ခြင့္ရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး
ခြင့္ မရွိ

၁ဝ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္းစြဲဆိုႏိုင္

ေသးေသာ မိန္းကေလးကို

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္

ရွာေပးျခင္း

ေငြဒဏ္

၃၆၆ ခ ႏိုင္ငံျခားမွ မိန္းကေလးကို ဖမ္းဆီး
ႏိုင္ငံတြင္းသြင္းမႈ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး

ခြင့္ရွိ

ခြင့္ မရွိ

၁ဝ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္းစြဲဆိုႏိုင္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္
ေငြဒဏ္
၃၇၂

အရြယ္မေရာက္

ဖမ္းဆီး

ေသးသူကို

ခြင့္ရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး
ခြင့္ မရွိ

၁ဝ ႏွစ္အထိ

ရဲစခန္းႏွင့္

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

ျပည့္တန္ဆာကိစၥ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္ တိုင္တန္းစြဲဆိုႏိုင္

စသည္မ်ား အလို႔ငွာ

ေငြဒဏ္

ေရာင္းမႈ
၃၇၃

အရြယ္မေရာက္

ဖမ္းဆီး

ေသးသူကို

ခြင့္ရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး

၁ဝ ႏွစ္အထိ

ရဲစခန္းႏွင့္

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

ျပည့္တန္ဆာကိစၥ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္

တိုင္တန္းစြဲဆိုႏိုင္

စသည္မ်ား အလို႔ငွာ ဝယ္မႈ

ေငြဒဏ္

ခြင့္ မရွိ
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ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက
ဝရမ္း

ဝရမ္း /

အာမခံ

ေက်ေအး

သမၼန္စာ ေပးႏိုင္

ခြင့္ ရွိ/မရွိ

မပါဘဲ

/ မေပး

ဖမ္းဆီးခြင့္

ႏိုင္

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

ေက်ေအး

၁ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုး တြင္

ခြင့္ရွိသည္

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

ရွိ / မရွိ
၃၇၄

ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေသာ မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစမႈ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊
ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊
ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုး
ျဖစ္ေစ
၃၇ဝ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေသာသူကို ကြ်န္အျဖစ္

ေက်ေအး

၇ ႏွစ္အထိ

ရဲစခန္းႏွင့္

ခြင့္မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

ဝယ္ယူမႈ၊ သို႔မဟုတ္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္ တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေငြဒဏ္

ဇယား (၅) ပဋိသေႏၶဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား
ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက ဝရမ္း ဝရမ္း /
မပါဘဲ

၃၁၂

ကိုယ္ဝန္ ပ်က္ေစျခင္း

အာမခံ

ေက်ေအး

သမၼန္စာ ေပးႏိုင္

ခြင့္ ရွိ/မရွိ

ဖမ္းဆီးခြင့္

/ မေပး

ရွိ / မရွိ

ႏိုင္

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

ေက်ေအး

၃ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ
ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊
ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုး
ျဖစ္ေစ
မိန္းမသည္ လႈပ္ရွားေသာ မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ ျဖစ္လွ်င္

ေက်ေအး

၇ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္
ေငြဒဏ္
၃၁၂

မိန္းမကို ပဋိသေႏၶမတည္ မရွိ

က

ႏိုင္ေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

၃ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

အျပင္ ေငြဒဏ္
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ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက ဝရမ္း ဝရမ္း /
မပါဘဲ

၃၁၂ ဂ ပဋိသေႏၶမတည္

အာမခံ

ေက်ေအး

သမၼန္စာ ေပးႏိုင္

ခြင့္ ရွိ/မရွိ

ဖမ္းဆီးခြင့္

/ မေပး

ရွိ / မရွိ

ႏိုင္

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ႏိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

ေက်ေအး

၃ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

ပဋိသေႏၶေပးႏိုင္ စြမ္း

အျပင္ ေငြဒဏ္

မရွိေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသ
ျခင္းကို ခံယူျခင္း
၃၁၂

ပဋိသေႏၶ

ဃ

မတည္ႏိုင္ေအာင္

မရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

၁ဝ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

သို႔မဟုတ္ ပဋိသေႏၶေပးႏိုင္

အျပင္ ေငြဒဏ္

စြမ္း မရွိေအာင္
ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ေၾကာင့္
ေသဆံုးမႈ
၃၁၃

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းမက

မရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး

သေဘာမတူဘဲ ကိုယ္ဝန္

ခြင့္ မရွိ

ပ်က္ေစျခင္း

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

အႏွစ္ ၂ဝ အထိ

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

ျဖစ္ေစ၊ ၁ဝႏွစ္
ထိ ေထာင္ဒဏ္
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္
ေငြဒဏ္

၃၁၄

ကိုယ္ဝန္ပ်က္ ေစရန္

မရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး

အၾကံႏွင့္ျပဳေသာ

ခြင့္ မရွိ

ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ ေသေစျခင္း

၁ဝ ႏွစ္ အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္
ေငြဒဏ္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္

မရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး

မိန္းမက သေဘာမတူဘဲ

ခြင့္ မရွိ

ျပဳလုပ္လွ်င္

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

အႏွစ္ (၂ဝ) ျဖစ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

ေစ၊ အထက္ပါ
ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးျဖစ္ေစ
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ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက ဝရမ္း ဝရမ္း /
မပါဘဲ

၃၁၅

ကေလးအရွင္

အာမခံ

ေက်ေအး

သမၼန္စာ ေပးႏိုင္

ခြင့္ ရွိ/မရွိ

ဖမ္းဆီးခြင့္

/ မေပး

ရွိ / မရွိ

ႏိုင္

မရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး

ေမြးဖြားျခင္းကို တားဆီးရန္

ခြင့္ မရွိ

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

၁ဝ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

အၾကံျဖင့္ေသာ္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

လည္းေကာင္း၊

ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္

ေမြးဖြားၿပီးေနာက္

ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္

ေသေစရန္ အၾကံျဖင့္ေသာ္

ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ

လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္မႈ
တစ္ခုခုကို ျပဳျခင္း
၃၁၆

လႈပ္ရွားေသာ ကိုယ္ဝန္ရွိ

မရွိ

ဝရမ္း

မေပးႏိုင္ ေက်ေအး

အမိဝမ္းတြင္း ကေလးကို

ခြင့္ မရွိ

ေသေစျခင္း

၁ဝ ႏွစ္အထိ

တရား႐ံုးတြင္

ေထာင္ဒဏ္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္
ေငြဒဏ္

၃၁၇

မိဘက သို႔မဟုတ္

ဖမ္းဆီး

ထိန္းသိမ္းသူက အသက္

ခြင့္ရွိ

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ေက်ေအး

၇ ႏွစ္အထိ

ရဲစခန္းႏွင့္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

၁၂ႏွစ္ ေအာက္ကေလး

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

ကို လံုးဝ စြန္႔ရန္ အႀကံျဖင့္

ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊

စြန္႔ပစ္မႈ

ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး
ျဖစ္ေစ

ဇယား (၆) လူကုန္ကူးျခင္း တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ား
ပုဒ္မ

ျပစ္မႈ

ရဲက ဝရမ္း ဝရမ္း /
မပါဘဲ

အာမခံ

သမၼန္စာ ေပးႏိုင္ /

ဖမ္းဆီးခြင့္

ေက်ေအး

ျပစ္ဒဏ္

မွတ္ခ်က္

ေက်ေအး

၇ ႏွစ္အထိ

ရဲစခန္းႏွင့္

ခြင့္ မရွိ

ေထာင္ဒဏ္

တရား႐ံုးတြင္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္

တိုင္တန္း စြဲဆိုႏိုင္

ခြင့္ ရွိ/မရွိ

မေပး ႏိုင္

ရွိ / မရွိ
၃၆၃

လူခိုးမႈ အတြက္ ျပစ္ဒဏ္

ဖမ္းဆီး

ဝရမ္း

ေပးႏိုင္

ခြင့္ရွိ

ေငြဒဏ္
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(၁) ျပည္ေထာင္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
ဖုန္း - ဝ၁ ၆၅၄၆၈၄၊ ဝ၁ ၆၅၄၆၈၁
ဖက္ (စ္) - ဝ၁ ၆၅၄၆၈၃၊ ဝ၁ ၆၅၄၆၈၄
Email – info@mnhrc.org.mm
လိပ္စာ - အမွတ္ (၂၇)၊ ျပည္လမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

(၂) လူကုန္ကူးမႈခင္းမ်ား တိုင္ၾကားရန္
ေနျပည္ေတာ္ - ဝ၆၇-၄၁၂၂ဝ၁
ရန္ကုန္ - ဝ၁-၂၁၇၅၁၆
ျမဝတီ - ဝ၅၈ - ၅ဝ၂၆၈
ေမာ္လၿမိဳင္ - ဝ၅၇ - ၂၆၉၈၃

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕

၂၄ နာရီ ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ နံပါတ္မ်ား

ဝ၉-၄၉ ၅၅၅ ၉၉၉၊ ဝ၉-၄၉ ၅၅၅ ၈၈၈၊ ဝ၉- ၄၉ ၅၅၅ ၇၇၇၊ ဝ၉-၄၉ ၅၅၅ ၆၆၆

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႔စုမ်ား

စစ္ေတြ 		

ဝဝ၄၃ ၂၂၉ဝ၉		

ထားဝယ္

ဝ၅၉ ၂၁၃၈၅

ေမာင္ေတာ

ဝ၄၃ ၅၅ဝ၈၉		

ေကာ့ေသာင္း

ဝ၅၉ ၅၁၉၈၁

ဘူးသီးေတာင္

ဝ၉ ၄၉၆၆၉ဝ၄၈		

ပုသိမ္ 		

ဘားအံ 		

ဝ၉ ၄၉၇၇၂၁၉၃		

ပဲခူး 		

ဝ၅၂ ၂၂၃ဝ၈၉၈

ျမဝတီ 		

ဝ၅၈ ၅ဝ၂၆၈		

မေကြး 		

ဝ၆၃ ၂၈ဝ၅၄

ေမာ္လၿမိဳင္

ဝ၅၇ ၂၅၉၆၇		

မံုရြာ 		

ဝ၇၁ ၂၆၂၄၇

ဟားခါး 		

ဝ၇ဝ ၂၁၁၈၇		

ရန္ကုန္ 		

ဝ၁ ၅၅၄၈၂ဝ

ၿမိတ္ 		

ဝ၉ ၇၉၁၅၂၈၃၉၈		

ေနျပည္ေတာ္

ဝ၆၇ ၄၁၁၃၁၅
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ဝ၉ ၂၅၄၃၁၅၁ဝ၃

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝရာစင္တာ
Help Line

ဝ၁ ၆၆၆ ၆၁၉

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)

ဝ၆၇ ၄ဝ၄၁၉၇ (၂၄ နာရီ)၊
ဝ၆၇ ၄ဝ၄ ၂၅၂
ဝ၆၇ ၄ဝ၄ ၃၇၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ဝ၆၇ ၄၁၉ ၁၇၃

(ေနျပည္ေတာ္)

ဝ၆၇ ၄၁၉ ၁၈၉

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)။

ဝ၁ ၅၁၉ ၄ဝ၉

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ။
အင္တာနက္ေပၚတြင္ မိမိဓါတ္ပံုျဖင့္ Sex Page ျပဳလုပ္ခံရပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ဖုန္း Cyber Crime Police – Hot Line ဝ၆၇ ၄ဝ၇၁၅၈
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လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးဒုကၡႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသူ
မ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္သည့္
ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

n ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
၁။

တစ္မ်ဳိးသားလုံး က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေရးဟူသည့္ အမ်ဳိးသားေရးဦးတည္ခ်က္ကုိ

အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစရန္
၂။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္

၃။

လူမႈေရးခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားအား လူမႈဝန္ထမ္းနည္းမ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးရန္

၄။

မလုိလားအပ္ေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရန္

၅။

လူမေ
ႈ ရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပသ
္ ားျပည္သမ
ူ ်ားအား စည္း႐ုးံ ေဖာ္ထတ
ု ရ
္ န္

၆။

လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္

အကူျဖစ္ေစရန္

n လုပ္ငန္းရပ္မ်ား
(၁) ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
(၂) ကေလးနွင့္ လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
(၃) အမ်ိဳးသမီး ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
(၄) သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
(၅) မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း
(၆) မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း
(၇) ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း
(၈) လူမႈက႐ုဏာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

n ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္း
(၁) ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
(၂) အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ား
(၃) အာဆီယံ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
(၄) အာဆီယံ လူငယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
(၅) အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား
(၆) အာဆီယံ လူမႈဝန္ထမ္းနွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
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n ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊
လိင္ကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ား၊ ကေလးစစ္သားမ်ား၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ အမႈရင္ဆုိင္
ေနရေသာ ကေလးမ်ား၊ လမ္းေပၚေရာက္ကေလးမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာ
ဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘး၊ ေဘးဒဏ္ခံၿပီးသူမ်ားကို
ျပန္လည္ထူေထာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္း ျဖစ္ေပၚေရးဆုိေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏
မူဝါဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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၁။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)

၂။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ (ရာဇသတ္ၾကီး)

၃။

လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္တားဆီးေရးဥပေဒ

၄။

ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ

၅။

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

၆။

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

၇။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

၈။

လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းထိန္းညိႇျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒ

၉။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ (ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး)

၁ဝ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုးမ်ား
၁၁။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)
၁၂။ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလုံျခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)
၁၃။ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားဆိုင္ရာ ဥပေဒ
၁၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ
၁၅။ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒ (၁၉၄၉ခုႏွစ္)
၁၆။ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁၉၉၉ခုႏွစ္)
၁၇။ အလုပ္႐ံုမ်ား ဥပေဒ
၁၈။ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ
၁၉။ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒ
၂ဝ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒ
၂၁။ မြတ္ဆလင္လင္မယား ကြာရွင္းေရး အက္ဥပေဒ (၁၉၅၃ခုႏွစ္)
၂၂။ Christian Marriage Act (၁၈၇၂ ခုႏွစ္)
၂၃။ Guardian and Wards Act (၁၈၉ဝ ခုႏွစ္)
၂၄။ Hindu Windows Re-Marriage Act (၁၈၅၆ခုႏွစ္)
၂၅။ Special Marriage Act (၁၈၇၂ ခုႏွစ္)
၂၆။ Succession Act (၁၉၂၅ခုႏွစ္)
၂၇။ The Myanmar Divorce Act (၁၈၆၉ ခုႏွစ္)
၂၈။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားသည့္ 			
ရာဇသတ္ႀကီးဋီကာ
၂၉။ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊
၃ဝ။ ဝီကီပီးဒီးယား
၃၁။ အင္တာနက္ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ
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