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ဆ က်သွယ်ရ ေးဥပရ ေက ိုပပ င်ဆငသ်ည့််ဥ ပရေ 

(၂၀၁၇  ခိုနှစ်၊ ပပည်ရ  ော င်စိုလွှတ်ရတော ်ဥပရေအမှတ်  ၂၆။ ) 

၁၃၇ ၉ ခိုနှစ်၊ ရ တော ်သလင်ေး လဆ န်ေး  ၈  က် 

(၂၀၁၇  ခိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လ  ၂ ၉  က် ) 

ပပည်ရ ောင်စိုလွှတရ်တော်သည် ဤဥပရေက ို ပပဋ္ဌောန်ေးလ ိုကသ်ည်။ 

 

၁။ ဤဥပရေက ို ဆက်သွယ ်ရ ေးဥ ပရေ က ိုပပင်ဆင်သည့််  ဥ ပရေဟိုရ ေါ်တငွ်ရစ မည်။ 

၂။ ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မ ွွဲ (န) တငွ်ပါ   ရသော “ဆက်သွယရ် ေးန င့််သတင်ေးအ ျက်အလက် 

နည်ေးပညောဝနက်က ေးဌောန” ဆ ိုသည့််စကောေး ပ်က ို “ပ ိုို့ရဆောငရ် ေးန င့််ဆက်သွယရ် ေးဝနက်က ေးဌောန” ဆ ိုသည့်် 

စကောေး ပ်ပြင့််အစောေး  ိုေး မည။် 

၃။ ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ ပိုေမ် ၆၆ ရပ ဆင်ေးက ို ရအောက်ပါအတ ိုင်ေးအစောေး  ိုေး မည-် 

“၆၆။ မည်သူမဆ ိုရအောက်ပါပိုေ်မ ွွဲ (က)၊ ( ) န င့်် (ဂ) တ ိုို့ပါ ပပြုလိုပ်မှုတစ် ပ် ပ်က ိုကျ ေးလွန်ရ ကောင်ေး 

ပပစမ်ှု င်  ောေးစ  င်ပ င်ေး ံ လျှင်   ိုသူအောေးသံိုေးန စ် က်မပ ိုရသော ရ ောင်ေဏ်ပြစ်ရစ၊ ရငွေဏ်ပြစ်ရစ၊ 

ေဏန် စ် ပ်လံိုေးပြစ်ရစ  ျမ တ ်မည်ပြစ်ပပ ေး ပိုေ်မ ွွဲ (ဃ) ပါပပြုလိုပ်မှု တစ် ပ် ပ်က ို ကျ ေးလွန်ရ ကောင်ေး 

ပပစမ်ှု င်  ောေးစ  င်ပ င်ေး ံ လျှင်   ိုသူအောေး န စ်န စ် က်မပ ိုရသော ရ ောင်ေဏ်ပြစရ်စ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သ န်ေး 

 က်မပ ိုရသော ရငေွဏပ်ြစရ်စ၊ ေဏန် စ် ပ်လံိုေးပြစရ်စ  ျမ တ် မည-်” 

၄။ ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ ပိုေမ် ၆၆ တွင်ပိုေ်မ ွွဲ (ဃ) က ိုရအောက်ပါအတ ိုင်ေးအစောေး  ိုေး မည်- 

“(ဃ) ဆက်သွယရ် ေးကွန် က်တစ် ို ိုက ို အသံိုေးပပြု၍ ပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦေးဦေးအောေး ရပ ောက်လ န်ို့ရတောင်ေးယူပ င်ေး၊ အသရ ြျကပ် င်ေး၊ 

ရန ှောင့််ယ က်ပ င်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ပ  မ်ေးရပ ောကပ် င်ေး။” 

၅။ ဆက်သွယရ် ေးဥပရေပိုေ်မ ၈၀ က ိုရအောက်ပါအတ ိုင်ေးအစောေး  ိုေး မည်- 

“၈၀။ (က) ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုမျောေးက ို  ွဲအရ ေးယူပ ိုင ်ွင့််   ရသော ပပစမ်ှုမျောေးအပြစ ်သတ်မ တ်သည။် 

( ) ဤဥပရေအ ပပစ်မှုတစ် ို ိုပြင့်် တ ောေးစွွဲဆ ို ောတွင် ဝနက်က ေးဌောန၏ကက ြုတင် ငွ့််ပပြု ျကက် ို  ယူ မည။် 

(ဂ) ပိုေ်မ ၆၆၊ ပိုေ်မ ွွဲ (ဃ) ပါ ဆက်သွယရ် ေးကွန် ကတ်စ ်ို ိုက ို အသံိုေးပပြု၍ ပိုဂ္ ြုလ်တစဦ်ေးဦေးအောေး 

အသရ ြျကပ် င်ေးပပြုရ ကောင်ေး သက်ဆ ိုင် ောနစ်နှောသကူ ိုယတ် ိုင်ပြစရ်စ၊   ိုသူ၏က ိုယစ်ောေးလွှွဲအပ်ပ င်ေး ံ  

သူကပြစ်ရစ တ ိုင်တန်ေး ျက်မဟိုတ်လျှင် အရ ေးယူရဆောင် ကွ်ပ င်ေးမပပြု ။” 

ပပည်ရ ောင်စိုသမမတပမနမ်ောန ိုင်ငရံတော် ြွွဲွဲ့စည်ေးပံိုအရပ  ံဥပရေအ  ကျွန်ိုပ်လက်မ တ်ရ ေး  ိုေးသည်။ 

 
(ပံို)  ငရ်ကျော ်

န ိုင်ငရံတော်သမမတ 
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ပပည်ရ ောင်စိုသမမတပမနမ်ောန ိုင်ငရံတော ်
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