
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ငု်ငံထတော် 

န ုင်ငံထတော်စီမ္အံုြ်ခ ျုြထ် ေးထ ောင်စီ 

 ောဇသတ်က ေီး  ု ပြငဆ်င်သည ်ဥြထေ 

န ုင်ငံထတော်စီမ္အံုြ်ခ ျုြထ် ေးထ ောင်စီဥြထေအမ္တှ် (၅/ ၂၀၂၁) 

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တြ ုို့တ ွဲလဆန်ေး ၃   ် 

 (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထေထေောဝ်ါ ီလ ၁၄   ်) 

၁။ န ိုငင်တံ ောစ်ီမံအိုပ်ခ ျုပ်တ ေးတ ောင်စီသည် ပပည်တ ောငစ်ိုသမမ ပမန်မောန ိုင်ငတံ ော် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံိုအတပခခံ 

ဥပတေပိုေ်မ ၄၁၉ အ  ဤဥပတေ  ို ပပဋ္ဌောန်ေးလ ို ်သည်။ 

၂။  ဤဥပတေ  ို  ောဇသ ်က ီေး  ို ပပငဆ်င်သည ် ဥပတေဟို တခေါ်  င်တစ မည်။ 

၃။   ောဇသ ်က ီေးပိုေမ် ၁၂၁   ို တအော ်ပါအ  ိုငေ်းအစောေး  ိုေး မည်- 

 “1 21 . Wh oe ve r w age s w ar a gain st t he  Uni o n o f  M yanm ar o r any const i t ue nt  uni t 

thereof, or assists any State or person or incites or conspires with any person within 

or without the Union to wage war against the Union or any constituent unit thereof, 

or attempts or prepares to alter unconstitutional means or any other means or 

otherwise prepares by force of arms or other violent means to overthrow the organs 

of the Union or of its constituent units established by the Constitution, or takes part 

or is concerned in or incites or conspires with any person within or without the 

Union to make or to take part or be concerned in any such attempt shall be guilty of 

t he  of f e nce  o f  Hi gh Tre aso n.” 

၄။  ောဇသ ်က ီေးပိုေမ် ၁၂၄-    ို တအော ်ပါအ  ိုငေ်းအစောေး  ိုေး မည်- 

 “1 24 A.  Wh oe ve r by w o rds, e i t he r spoken o r w ri t t e n, o r by signs, o r by vi sibl e 

representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or 

excites or attempts to excite disaffection towards the Government established by law 

for the Union or for the constituent units thereof, or the Defence Services or Defence 

Services personnel shall be punished with imprisonment which may extend to twenty 



years with fine, or with imprisonment which may extend to seven years with fine, or 

f i ne .” 

၅။  ောဇသ ်က ီေးပိုေမ် ၁၂၄-ခ ၏ တနော  ် င် ပိုေ်မ ၁၂၄-ဂ နှင  ် ပိုေ်မ ၁၂၄-ဃ   ိုို့  ို 

တအော ်ပါအ  ိုငေ်း ပဖည ်စ  ် မည်- 

 “Sabotage or hinder the performance of the Defence Services or law enforcement 

organizations 

  124C. Whoever intends or causes to sabotage or to hinder the success of 

performance of the Defence Services or law enforcement organizations who are 

engaged in preserving the stability of the State, shall be punished with imprisonment 

which may extend to twenty years with fine, or with imprisonment which may extend 

to ten years with fine, o r f i ne .” 

 “Disrupts or hinders Defence Services personnel or Government employees 

  124D. Whoever causes or hinders the Defence Services personnel or Government 

employees towards the Government, disrupts or hinders by any means, those who 

are carrying out their duties, such a person shall be punished with imprisonment 

which may extend to seven years, or with fine, o r w it h bo th. ” 

၆။  ောဇသ ်က ီေးပိုေမ် ၅၀၅   င်- 

( ) ပိုေ်မခ   ( )   ို တအော ်ပါအ  ိုငေ်း အစောေး  ိုေး မည်- 

  “(a) with intent to cause, or which is likely to cause, members of the Defence 

Services or Government employees to deprive, affect, hinder, disturb, damage the 

motivation, discipline, health, conduct upon the Government or the Defence Services 

and the duty of Government employees or members of Defence Services to bring into 

the hatred, disobedience, disloyalty;” 

(ခ) ပိုေမ်ခ   ( )၊ ပိုေ်မခ   (ခ) နှင  ်ပိုေမ်ခ   (ဂ)   ိုို့အောေး ပိုေမ်ခ   (ခ)၊ ပိုေ်မခ   (ဂ) နှင  ်ပိုေမ်ခ   (ဃ) အပဖစ် 

ပပန်လည်အမှ ်စဉ် မည်။ 

၇။  ောဇသ ်က ီေးပိုေ်မ ၅၀၅ ၏ တနော  ် င် ပိုေ်မ ၅၀၅-    ို တအော ်ပါအ  ိုငေ်း ပဖည ်စ  ် မည်- 



 “Cause fear, spread false news, agitate directly or indirectly criminal offences 

against a Government employee 

 505A. Whoever: 

   (a) causes or intends to cause fear to a group of citizens or to the public; 

   (b) causes or intends to spread false news, knowing or believing that it is untrue; 

   (c) causes or intends to commit or to agitate directly or indirectly criminal offences 

against a Government employee, any kind of Government employees or Government 

employees; 

such a person shall be punished with imprisonment which may extend to three 

years, or with fine, o r w i t h bo t h. ” 

 ဖ  ွဲ့စည်ေးပံိုအတပခခံဥပတေပိုေမ် ၄၁၉ အ   ျွန်ိုပ်လ ်မှ ်တ ေး  ိုေးသည်- 

 

 

(ပိံု) မငေ်းတအောငလ် ှိုင် 

ဗ ိုလ်ခ ျုပ်မ ှေးက ီေး 

ဥ ကဋ္ဌ 

န ိုငင်တံ ောစ်ီမံအိုပ်ခ ျုပ်တ ေးတ ောင်စီ 

 

 

  



၁၄-၂-၂၀၂၁   ်စ ွဲပေင  ် ုတပ်ြနခ်ွဲ သည ်  ောဇသတ်က ီေး  ု ပြင်ဆငသ်ည ် ဥြထေ 

ပမ္နမ်္ောဘောသောပြနဆ် ခု  ် 

၁။ န ိုငင်တံ ောစ်ီမံအိုပ်ခ ျုပ်တ ေးတ ောင်စီသည် ပပန်တ ောင်စိုသမမ ပမန်မောန ိုင်ငတံ ော် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံို အတပခခံ 

ဥပတေ ပိုေ်မ ၄၁၉ အ  ဤဥပတေ  ို ပပဋ္ဌောန်ေးလ ို ်သည်။ 

၂။ ဤဥပတေ  ို  ောဇသ ်က ီေး  ို ပပငဆ်င်သည ်ဥပတေဟိုတခေါ်  င်တစ မည်။ 

၃။  ောဇသ ်က ီေး ပိုေ်မ ၁၂၁   ို တအော ်ပါအ  ိုငေ်း အစောေး  ိုေး မည်- 

“၁၂၁။ မည်သူမဆ ို ပပည်တ ောင်စိုန ိုင်ငံ  ိုပဖစ်တစ၊ ပပည်တ ောငစ်ိုအဖ  ွဲ့ဝင်  စ်ခိုခို  ိုပဖစ်တစ စစ်မ ် 

ပပ ျုငဆ် ိုငလ်ျှင်၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် ပပန်တ ောငစ်ိုန ိုင်ငံ  ိုပဖစ်တစ၊ ပပည်တ ောငစ်ိုအဖ  ွဲ့ဝင်  စ်ခိုခို 

  ိုပဖစ်တစ၊ စစ်မ ်ပပ ျုင်ဆ ိုင် န် အပခောေးန ိုငင် ံစ်ခိုခို  ိုတသော်လည်ေးတ ောင်ေး၊ လူ စ်ဦေးဦေး  ို 

တသေ်ာလည်ေးတ ောငေ်း ပပည်တ ောငစ်ိုအ  င်ေး၌ပဖစ်တစ၊ အပ၌ ပဖစ်တစ  ူညီလျှင၊် သ ိုို့ ည်ေး 

မဟို ်   ိုို့သ ိုို့စစ်မ ်ပပ ျုငဆ် ိုင် န် ပပည်တ ောင်စိုန ိုင်ငံ အ  ငေ်း၌ပဖစ်တစ၊ အပ၌ပဖစ်တစ 

လူ စ်ဦေးဦေး  ို လံှိုတဆော်လျှင်၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် လူ စ်ဦေးဦေးနှင ် ပူေးတပါငေ်းက ံစည်လျှင်၊ 

သ ိုို့ ည်ေး မဟို ် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံိုအတပခခံဥပတေ ပဖင ်  ည်တ ောငခ်နိ်ု့အပ်တသော ပပည်တ ောင်စို 

န ိုငင်ံ၏ လိုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့  ိုတသေ်ာလည်ေး တ ောငေ်း၊ ပပည်တ ောငစ်ိုအဖ  ွဲ့ဝင၏် လိုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့  ို 

တသေ်ာလည်ေးတ ောငေ်း ဖ  ွဲ့စညေ်းပံို အတပခခံဥပတေနှင ် ဆနိ်ု့  ငတ်သော နညေ်းလမေ်းပဖင် ပဖစ်တစ၊ 

အပခောေးတသော နည်ေးလမ်ေး  စ်ခိုခိုပဖင ပ်ဖစ်တစ တပပောငေ်းလ  န် ပပင်ဆင်လျှင် သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် 

လ ်န ်ပဖင ် ပဖစ်တစ၊ အပခောေးတသောငေ်း  န်ေးတသော နည်ေးလမ်ေးပဖင ်ပဖစ်တစ ပဖ ျုဖ  ် န် 

အောေး ို ် လျှင၊် သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် ပဖ ျုဖ  ် န်အပခောေးနညေ်းလမ်ေးပဖင ် ပပင်ဆင်လျှင၊် သ ိုို့ ည်ေး 

မဟို ်   ိုသ ိုို့အောေး ို ်မှို  င် ပါဝငတ်ဆောင ်ွ ်လျှင်၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ်   ိုသ ိုို့ အောေး ို ်မှို 

နှင ပ် ်သ ်လျှင၊် သ ိုို့ ည်ေးမဟို ်   ိုသ ိုို့အောေး ို ်မှို  ိုပပျု န်ပဖစ်တစ၊   ိုသ ိုို့အောေး ို ်မှို 

  င် ပါဝငတ်ဆောင ်ွ ် န်ပဖစ်တစ၊   ိုသ ိုို့အောေး ို ်မှိုနှင ် ပ ်သ ်  န်ပဖစ်တစ ပပည်တ ောင်စို 

န ိုငင်အံ  ငေ်း၌ တသေ်ာလည်ေးတ ောငေ်း၊ အပ၌တသော်လည်ေးတ ောင်ေး၊ လူ စ်ဦေးဦေး  ို လ  ှုံ့တဆော် 

လျှင်၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ်  ဦေးဦေးနှင ် ပူေးတပါငေ်းက ံစည်လျှင်   ိုသူသည် န ိုငင်တံ ော်သစစော 

တဖါ ်ဖ  ်ပိုန် န်မှိုက ီေး  ို    ေးလ န်သည်။  

၄။  ောဇသ ်က ီေးပိုေမ် ၁၂၄-    ို တအော ်ပါအ  ိုငေ်း အစောေး  ိုေး မည်- 

 



“၁၂၄- ။မည်သူမဆ ို၊ နှို ်ပဖင ်ပဖစ်တစ၊ စောပဖင ်ပဖစ်တစ၊ အမှ ်အသောေးပဖင ်ပဖစ်တစ၊  င် ှောေး တသော 

ပံိုသဏ္ဌောန်ပဖင ်ပဖစ်တစ၊ အပခောေးနည်ေးပဖင ်ပဖစ်တစ၊ ပပည်တ ောင်စိုအ   ်၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် 

ပပည်တ ောင်စိုအဖ  ွဲ့ဝင်မ ောေးအ   ် ဥပတေအ   ည်တ ောင် ောေးတသော အစ ိုေး  သ ိုို့ ည်ေး 

မဟို ်၊  ပ်မတ ော် သ ိုို့ ည်ေးမဟို ်  ပ်မတ ောသ်ောေးမ ောေး  ို မိုန်ေး ောေးတအောင် တသော် 

လည်ေးတ ောင်ေး၊ မတလေးစောေးတအောငတ်သော်လည်ေးတ ောင်ေး ပပျုလျှင်၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ်   ိုသ ိုို့ပပျု 

 န် အောေး ို ်လျှင် သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် တမ တောပ  ်တအောင် လံှိုွဲ့တဆောလ်ျှင် သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် 

  ိုသ ိုို့လံှိုတဆော ်န် အောေး ို ်လျှင်   ိုသူ  ို တင ေဏ္န်ှင  ်   နှစ်နှစ်ဆယ်   တ ောင်ေဏ္် 

ပဖစ်တစ၊ တင ေဏ်္နှင ်    ခိုနစ်နှစ်  တ ောငေ်ဏ္်ပဖစ်တစ၊ တင ေဏ်္သ ်သ ်ပဖစ်တစ ခ မှ ် 

 မည်။ 

၅။  ောဇသ ်က ီေးပိုေမ် ၁၂၄-ခ ၏ တနော  ် င် ပိုေ်မ ၁၂၄-ဂ နှင ် ပိုေ်မ ၁၂၄-ဃ   ိုို့  ို တအော ်ပါ 

အ  ိုငေ်း ပဖည ်စ  ် မည်- 

တြ်မ္ထတော်သ ုို့မ္ဟုတ် တ ောေးဥြထေစ ုေးမ္ ုေးထ ေးအေ ွဲွဲ့၏ ထဆောင ွ် ်မ္ှု   ုထနှှောင ်ထနှေးထစပခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ် 

ြ  ်ပြောေးထစပခငေ်း 

“၁၂၄-ဂ။ မည်သူမဆ ို န ိုငင်တံ ောပ်င မ်ဝပ်ပ ပပောေးတ ေး  ို   န်ေးသ မ်ေးတဆောင် ွ ်တနသည ်  ပ်မတ ော် 

သ ိုို့ ည်ေးမဟို ်   ောေးဥပတေ စ ိုေးမ ိုေးတ ေးအဖ  ွဲ့မ ောေး၏ တဆောင် ွ ်မှို တအောငပ်မင်တ ေး  ို 

တနှောင ်တနှေးတစ န်တသောလ်ည်ေးတ ောငေ်း၊ ပ  ်ပပောေးတစ န်တသေ်ာ လည်ေးတ ောငေ်း က ံ ွယလ်ျှင် 

သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် တနှောင ်တနှေးတစလျှင်၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် ပ  ်ပပောေးတစလျှင်   ိုသူ  ို 

တင ေဏ်္နှင ်    နှစ်နှစ်ဆယ်  တ ောင်ေဏ္်ပဖစ်တစ၊ တင ေဏ်္နှင ်    တ ောင်ေဏ္ဆ်ယ် 

နှစ်  ပဖစ်တစ၊ တင ေဏ္်သ ်သ ်ပဖစ်တစ ခ မှ ် မည်။ 

တြ်မ္ထတော်သောေးမ္ ောေးသ ုို့မ္ဟုတ် အစ ုေး အမ္ှု မ္်ေးမ္ ောေး  ု ဟနို့်တောေးပခင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် ထနှှော ်ယှ ်ပခငေ်း 

၁၂၄-ဃ။ မည်သူမဆ ို ပ်မတ ော်သောေးမ ောေး၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် အစ ိုေး အ ော မေ်းအမှို မေ်းမ ောေးအောေး 

၎င်ေး  ိုို့၏  ောဝန်ဝ တ ောေးမ ောေး  ို တ  ပပ န်စ ောမ မ်ေးတဆောင်တစ န်  စ်နည်ေးနည်ေးပဖင ် 

ဟနိ်ု့ ောေးပခင်ေး သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် တနှော ်ယှ ်ပခငေ်း  ိုပပျုလျှင်   ိုသူ  ို ခိုနစ်နှစ်  တ ောင် 

ေဏ္ပ်ဖစ်တစ၊ တင ေဏ္ပ်ဖစ်တစ၊ ေဏ္န်ှစ် ပ်လံိုေးပဖစ်တစ ခ မှ ် မည်။ 

၆။  ောဇသ ်က ီေး ပိုေ်မ ၅၀၅   င်- 

 ( ) ပိုေမ်ခ   ( )  ို တအော ်ပါအ  ိုင်ေး အစောေး  ိုေး မည်- 



“( )  ပ်မတ ော်သောေးမ ောေး  သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် အစ ိုေး အ ော မေ်းအမှို မေ်းမ ောေး   အစ ိုေး  

သ ိုို့ ည်ေးမဟို ်  ပ်မတ ောအ်တပေါ်  င် တမ တောပ  ်တစ န် တသော်လည်ေး တ ောင်ေး၊ 

စညေ်း မ်ေးဖီဆန် န်တသော်လည်ေးတ ောင်ေး၊ သစစောမ   န် တသောလ်ည်ေးတ ောင်ေး 

  ိုသူ  ိုို့သစစောတစောင ်  န်ေးမှို၊ စ  ်ဓါ ်  ်က  မှို၊ စညေ်း မ်ေးတသဝပ်မှို၊   န်ေးမောမှို၊ 

တလ   င ်မှို၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် ဝ တ ောေး တဆောင ်ွ ်မှို  ို ယို ်တလ ော တစ န်၊ 

  ခ ို ်တစ န်၊  ောေးပမစ်တစ န်၊ အတနှောင ်အယှ ်ပပျုတစ န်၊ ပ  ်စီေးတစ န် က ံ ွယ် 

လ  ်  စ်ခိုခိုလိုပ်လျှင်၊ သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် ယငေ်းသ ိုို့ပဖစ်တစ န် ောသည ် အတ  ောင်ေး 

 ှ လျှင်၊ သ ိုို့ ည်ေး မဟို ် 

(ခ) ပိုေမ်ခ  ( )၊ ပိုေ်မခ  (ခ)နှင ် ပိုေမ်ခ  (ဂ)  ိုို့အောေး ပိုေ်မခ  (ခ)၊ ပိုေ်မခ  (ဂ)နှင  ်ပိုေ်မခ  (ဃ) 

အပဖစ် ပပန်လည်အမှ ်စဉ် မည်။ 

၇။  ောဇသ ်က ီေးပိုေမ် ၅၀၅၏ တနော  ် င် ပိုေ်မ ၅၀၅-    ို တအော ်ပါအ  ိုင်ေး ပဖည ်စ  ် မည်- 

အစ ုေး ဝန် မ္ေ်းတစ်ဦေးအောေး ပြစ်မ္ှု   ေးလ န်ထစ န်တ ု ်ရ ု ်ပေစ်ထစ၊ သ ယ်ဝ ု ်၍ပေစ်ထစ   တ်လန်ို့ 

ထစပခငေ်း၊ ထသ ေး  ုေးလံှုွဲ့ထဆောပ်ခငေ်း၊ မ္မ္ှန်သတငေ်းမ္ ောေးပေနို့်ပခငေ်း 

 “၅၀၅- ။  မည်သူမဆ ို- 

( ) အမ ောေးပပည်သူ  ိုို့အောေး သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် ပပည်သူ စ်စိုအောေးအ   ် လနို့် ပဖစ်တစ 

လျှင ်သ ိုို့ ည်ေးမဟို ်    ်လနို့်တစ န်က ံ ွယ်လျှင၊် 

(ခ) မမှန်ဟိုသ လ  ်နှင ် သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် မမှန်ဟိုယံို  ည်တလော တ်အောင် အတ  ောင်ေး 

 ှ လ  ်နှင ် မမှန်သ ငေ်း  ို ပဖနို့်တဝလျှင် သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် ပဖနို့်တဝတစ န် က ံ ွယ် 

လျှင်၊ 

(ဂ) အစ ိုေး အ ော မေ်းအမှို မ်ေးမ ောေး  ိုပဖစ်တစ၊ အစ ိုေး အ ော မေ်းအမ  ျုေးအစောေး  စ်ခို  ို 

ပဖစ်တစ၊ အစ ိုေး အ ော မ်ေးအမှို မ်ေး စ်ဦေး စ်တယော ်  ိုပဖစ်တစ၊  ောဇဝ ်ပပစ်ေဏ္် 

  ို ်သင ်တသော ပပစ်မှို  ို   ေးလ န်တစ န် သ ိုို့ ည်ေးမဟို ် လံှိုွဲ့တဆော် န်   ို ်ရ ို ် 

ပဖစ်တစ၊ သ ယ်ဝ ို ်၍ပဖစ်တစ ပပျုလိုပ်လျှင် သ ိုို့ ည်ေး မဟို ်   ိုသ ိုို့  ျုေးလ န်တစ န် 

က ံ ွယလ်ျှင၊် 

  ိုသူ  ို သံိုေးနှစ်  တ ောငေ်ဏ္ပ်ဖစ်တစ၊ တင ေဏ္်ပဖစ်တစ၊ ေဏ္န်ှစ် ပ်စလံိုေး ပဖစ်တစ ခ မှ ် 

 မည်။ 

 


