တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
(၂ဝ၁၅ ြုနှစ်၊ ခပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၅၄။)
၁၃၇၇ ြုနှစ်၊ ဝါဒြါင်လခပည့်ဒကျာ် ၁ ရက်
(၂ဝ၁၅ ြုနှစ်၊ သသဂုတ်လ

၃၁

ရက်)

ခပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကို ခပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အြန်း (၁)
အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒော်ခပြျက်
၁။

ဤဥပဒေကို တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သးုံ ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ဟု ဒြါ်တွင်ဒစရမည်။

၂။

ဤဥပဒေသည် ခမန်မာနိုင်ငံတွင် ဒနေိုင်သူအားလုံးနှင့်လည်းဒကာင်း၊ ခမန်မာနိုင်ငံခပင်ပတွင်

ဒနေိုင်ဒသာ နိုင်ငံသားနှင့်လည်းဒကာင်း၊ ခမန်မာနိုင်ငံတွင် ဒနေိုင်စဉ် နိုင်ငံသားနှင့် ေိမ်းခမားဒသာ
နိုင်ငံခြားသားနှင့်လည်းဒကာင်း သက်ဆိုင်ဒစရမည်။
၃။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်များသည် ဒော်ခပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ဒရာက်

ဒစရမည်(က)

နိုင်ငံသား ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေတွင် နိုင်ငံသားအခေစ် ဒော်ခပေားသည့်
ခမန်မာနိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဧည့်နိုင်ငံသား သို ့မဟုတ် နိုင်ငံသား
ခပုြွင့်ရသူလည်း ပါဝင်သည်။

( ြ ) ခမန်မာနိုင်ငံတွင်ဒနေိုင်သူ ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုင်ငံတွင် အမမဲခေစ်ဒစ၊ ယာယီခေစ်ဒစဒနေိုင်သူကို
ဆိုသည်။
( ဂ ) ဒယာက်ျား ဆိုသည်မှာ အသက်အရွယ်ကကီးသည်ခေစ်ဒစ၊ ငယ်သည်ခေစ်ဒစ လူဒယာက်ျားကို
ဆိသ
ု ည်။
(ဃ)

မိန်းမ ဆိုသည်မှာ အသက်အရွယ်ကကီးသည်ခေစ်ဒစ၊ ငယ်သည်ခေစ်ဒစ လူမိန်းမကို ဆိသ
ု ည်။
အြန်း(၂)
ရည်ရွယ်ြျက်များ

၄။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ြျက်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းခေစ်သည် (က)

ဥပဒေနှင့်အညီ ေိမ်းခမားသကဒသာ လင်နှင့်မယားတို ့ တစ်ဦးအဒပါ်တစ်ဦး သစ္စာ
ရှိစွာခေင့် သာယာြျမ်းဒခမ့သည့် အိမ်ဒောင်တည်ဒဆာက်နိုင်ဒစရန်၊

( ြ ) တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သးုံ ခြင်းခေင့် အမျိုးသမီးများ တရားမဝင်မယားအခေစ်
ဒရာက်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊
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( ဂ ) အိမ်ဒောင်ဘက် တစ်ဦးေက်ပို၍ ယူခြင်းဒသကာင့် ခေစ်ပွားနိုင်သည့် အိမ်ဒောင်ဒရး
ခပဿနာနှင့် အိမ်ဒောင်ဒရးမှုြင်းများကို တားဆီးနိင
ု ်ရန်၊
(ဃ)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ကိုယ်ကျင့်တရား ပိုမိုေိန်းသိမ်းနိုင်သကဒစရန်။
အြန်း (၃)
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ခေင့် ေိမ်းခမားခြင်း

၅။

မည်သည့် ဒယာက်ျားနှင့်မိန်းမ မဆို ဤဥပဒေပါခပဋ္ဌာန်းြျက်များနှင့် မဆန် ့ကျင်ပါက တည်ဆဲ

ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရခေစ်ဒစ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရခေစ်ဒစ၊ ဓဒလ့ေုံးတမ်းအရခေစ်ဒစ တရားဝင်
ေိမ်းခမားခြင်း ခပုနိုင်သည်။
၆။

ဤဥပဒေ အာဏာတည်မပီးဒနာက် ဒယာက်ျားနှင့် မိန်းမတို ့သည် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရခေစ်ဒစ၊

ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရခေစ်ဒစ၊ ဓဒလ့ေုံးတမ်းအရခေစ်ဒစ ေိမ်းခမားမှုခပုလုပ်ရာတွင် တစ်လင်တစ်မယား
စနစ် ကျင့်သုံးခြင်းသာလျှင် တရားဝင်အတည်ခေစ်သည်။
၇။

ခမန်မာဗုေ္ဓဘာသာဝင်အြျင်းြျင်း ေိမ်းခမားခြင်းသည် ဤဥပဒေနှင့်မဆန် ့ကျင်သဒရွ ့ ခမန်မာ့

ဓဒလ့ေုံးတမ်းဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ပါက တရားဝင်အတည်ခေစ်သည်။
၈။

ဗုေ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမနှင့် ဗုေ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ဒသာ ဒယာက်ျားတို ့ ေိမ်းခမားခြင်းသည် ဤဥပဒေ

နှငမ
့် ဆန် ့ကျင်သဒရွ ့ ခမန်မာဗုေ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အေူးေိမ်းခမားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ပါက
တရားဝင်အတည်ခေစ်သည်။
၉။

ဗုေ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သူအြျင်းြျင်း ယင်းတို ့နှင့် သက်ဆ ိုင်သည့် ဥပဒေ၊ ဘာသာ၊ ဓဒလ့

ေုံးတမ်းနှင့်အညီ ေိမ်းခမားခြင်းသည် ဤဥပဒေနှင့်မဆန် ့ကျင်သဒရွ ့ အတည်ခေစ်သည်။
အြန်း (၄)
တားခမစ်ြျက်များ
၁၀။

ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရခေစ်ဒစ၊ ကိုးကွယ ်ရာဘာသာအရခေစ်ဒစ၊ ဓဒလ့ေုံးတမ်းအရခေစ်ဒစ

လင်နှင့်မယားတစ်ဦး သို ့မဟုတ် တစ်ဦးေက်ပို၍ တရားဝင်ေိမ်းခမားမပီးသည့် ဒယာက်ျား သို ့မဟုတ်
မိန်းမသည် အဆိုပါေိမ်းခမားမှု တည်မမဲဒနစဉ်ကာလအတွင်း ဤဥပဒေအာဏာတည်သည့်ဒန ့မှစ၍
အခြားသူတစ်ဦးနှင့် ေပ်မံေိမ်းခမားခြင်းမခပုရ သို ့မဟုတ် လင်မယားအခေစ် တရားမဝင်ဒနေိုင်ဒပါင်းသင်းခြင်း
မခပုရ။
၁၁။

ဒယာက်ျား သို ့မဟုတ် မိန်းမသည် ယြင်က ေိမ်းခမားြဲ့ေူးလျှင် ယင်းသို ့ ေိမ်းခမားြဲ့ေူးဒသကာင်း

အသိဒပးဒသကညာ၍ ယြင်အိမ်ဒောင်နှင့် တရားဝင်ကွာရှင်းခပတ်စဲမပီးခေစ်ဒသကာင်း ြိုင်မာသည့်
အဒောက်အေား တင်ခပနိုင်လျှင် အခြားသူတစ်ဦးနှင့်ေပ်မံ၍ ေိမ်းခမားနိုင်သည်။
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၁၂။

မည်သူမျှ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရခေစ်ဒစ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရခေစ်ဒစ၊ ဓဒလ့ေုံးတမ်းအရ

ခေစ်ဒစ ေိမ်းခမားမှုအတည်ခေစ်ဒနစဉ် ေပ်မံ၍ ေိမ်းခမားမှုမခပုရ သို ့မဟုတ် လင်မယားအခေစ်
တရားမဝင်ဒနေိုင်ဒပါင်းသင်းခြင်း မခပုရ။
အြန်း (၅)
ခပစ်ေဏ်များ
၁၃။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၁၀ သို ့မဟုတ် ပုေ်မ ၁၂ ကို ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ဒသကာင်း ခပစ်မှုေင်ရှား

စီရင်ခြင်းြံရလျှင် ေိုသူကို ြုနစ်နှစ်ေက်မပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်ြျမှတ်ရမည့်အခပင် ဒငွေဏ်လည်း
ြျမှတန
် ိုင်သည်။
၁၄။

တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရခေစ်ဒစ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရခေစ်ဒစ၊ ဓဒလ့ေုံးတမ်းအရခေစ်ဒစ

ေိမ်းခမားမှု အတည်ခေစ်ဒနစဉ် လင် သို ့မဟုတ် မယားသည် အခြားသူနှင့်ေပ်မံ၍ ေိမ်းခမားလျှင် ဤဥပဒေအရ
အိမ်ဒောင်ဒရးခပစ်မှုကို ကျူးလွန်ခြင်းခေစ်၍ ကျန်သည့် မယား သို ့မဟုတ် လင်က လင်မယားကွာရှင်း
ြွင့်ရှိသည်။
၁၅။ ပုေ်မ ၁၄ အရ လင်မယားကွာရှင်းရာတွင် အိမ်ဒောင်ဒရးခပစ်မှုကျူးလွန်သူသည် နှစ်ဦးပိုင်
ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်း၏ အြွင့်အဒရးများ ဆုံးရှုံးခြင်းြံရမည်။
၁၆။

ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရခေစ်ဒစ၊ ကိုးကွယ ်ရာဘာသာအရခေစ်ဒစ၊ ဓဒလ့ေုံးတမ်းအရခေစ်ဒစ

ေိမ်းခမားမပီးဒသာ ဒယာက်ျားတစ်ဦးသည် အဆိုပါေိမ်းခမားမှု အတည်ခေစ်ဒနစဉ် အခြားမိန်းမတစ်ဦး
နှင့်ေပ်မံေိမ်းခမားပါက တရားမဝင်ေိမ်းခမားခြင်းခေစ်သခေင့် ဒနာက်မိန်းမသည် ေိုဒယာက်ျား၏ အဒမွကို
ဆက်ြံြွငမ
့် ရှိဒစရ။ ဒနာက်မိန်းမယူသည့် ဒယာက်ျားသည်လည်း ပေမမိန်းမနှင့် ဒနာက်မိန်းမတို ့၏
အဒမွကို ဆက်ြံြွင့်မရှိဒစရ။
၁၇။

မည်သူမဆို ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရခေစ်ဒစ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ အရခေစ်ဒစ၊ ဓဒလ့ေုံးတမ်းအရ

ခေစ်ဒစ ေိမ်းခမားမပီးဒသာ ဒယာက်ျား သို ့မဟုတ် မိန်းမတစ်ဦးဦးသည် အဆိုပါေိမ်းခမားမှု အတည်ခေစ်ဒနစဉ်
ယင်းေိမ်းခမားမှုကို ေိမ်ြျန်၍ အခြားဒယာက်ျား သို ့မဟုတ် မိန်းမတစ်ဦးကို ေပ်မံေိမ်းခမားပါက
၁၀ နှစ် ေက်မပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်ြျမှတ်ရမည့်အခပင် ဒငွေဏ်လည်း ြျမှတ်နိုင်သည်။
အြန်း (၆)
အဒေွဒေွ
၁၈။

ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရခေစ်ဒစ၊ ကိုးကွယ ်ရာဘာသာအရခေစ်ဒစ၊ ဓဒလ့ေုံးတမ်းအရခေစ်ဒစ

ေိမ်းခမားမပီးဒသာ ဒယာက်ျား သို ့မဟုတ် မိန်းမတစ်ဦးဦးသည် အဆိုပါေိမ်းခမားမှု အတည်ခေစ်ဒနစဉ်
ယင်းေိမ်းခမားမှုကို ေိမ်ြျန်၍ အခြားဒယာက်ျား သို ့မဟုတ် မိန်းမတစ်ဦးကို ေပ်မံေိမ်းခမားပါက
နစ်နာသူသည် တရားမဒသကာင်းအရ တရားစွဲဆိုပိုင်ြွင့်ရှိသည်။

4
၁၉။

ဤဥပဒေ အာဏာမတည်မီက တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရခေစ်ဒစ၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအရ

ခေစ်ဒစ၊ ဓဒလ့ေုံးတမ်းအရခေစ်ဒစ တရားဝင်အတည်ခေစ်သည့် ေိမ်းခမားခြင်းကို ဤဥပဒေက
မေိြိုက်ဒစရ။
၂၀။

တရားမဝင်ေိမ်းခမားလက်ေပ်ခြင်း သို ့မဟုတ် ေိမ်ြျန်ေိမ်းခမားလက်ေပ်ခြင်းဒသကာင့်

ရရှိလာဒသာ သား၊ သမီးများသည် ကဒလးသူငယ်ဆိုင်ရာ အြွင့်အဒရးဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဒစရ။
၂၁။

ဤဥပဒေပါ ခပဋ္ဌာန်းြျက်များသည် ခမန်မာဗုေ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အေူးေိမ်းခမားခြင်းဆိုင်ရာ

ဥပဒေပါ ခပဋ္ဌာန်းြျက်များကို ေိြိုက်ခြင်း မရှိဒစရ။

ခပည်ဒောင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ေွဲ ့စည်းပုံအဒခြြံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ဒရးေိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ
ခပည်ဒောင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

