
မြန်ြာန ိုင်င ံအြ   ျိုးသာျိုး လ ူ့အခငွ ်အရရျိုးရ ာ်ြရှင် 

သတင်ျိုးထိုတ်မြန်ခ  အ်ြှတ် (၁/၂၀၂၃) 

 

 န ိုင်ငံတ ော်စမီံအိုပ်ခ ျုပ ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌသည ် ၂၀၂၃ ခိုနှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ ၄  က္်တနေ့ ွ င် 

က္ တ ောက္သ်ည ် (၇၅) နှစတ် မောက္် စ န်  ိုလ ွ်လပ်တ ေးတနေ့ အထ မ်ေးအမှ ်တနေ့အောေး ြင ် 

လည်ေးတက္ောင်ေး၊  ပညသ်လူူထို နှလံိုေး စ  ဝ်မ်ေး တအေးခ မ်ေးတစတ ေးနှင  ် လူမှုတ ေးအ  င  ည ော တထောက္်ထော ေး 

တသောအောေး ြင ်လည်ေးတက္ောင်ေး၊ န ိုင်ငံတ ော်၏ တမ တောနှင  ် တစ နာက္ ို နာေးလည်တစ န ် တ ေှးရှုတသ ော 

အောေး ြင ်လည်ေးတက္ောင်ေး န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပ်ခ ျုပတ် ေးတက္ောင်စ၊ီ အမ နေ့အ်မ ှ ် ၁/၂၀၂၃  ြင  ် အက္ ဉ်ေး 

တထောင်/ အခ ျုပ်တထောင/် စခန်ေး အသီေးသေီး ွင်  ပစ်ဒဏက်္ ခံလ က္ ်ှ တသော အက္ ဉေ်းသောေး ၊ အက္ ဉ်ေး သူ 

စိုစိုတပါငေ်း ၇၀၁၂ ဦေး  ိုေ့က္ ို က္ ခံ န ်က္ န် ှ တသော  ပစ်ဒဏ်မ ောေးက္ ို တလ ော တပါ  ၍ လွ ်ငင မ်ေး ခွင  ်ပျု ခင်ေးနှင ် 

အမ နေ့အ်မ ှ် ၂/၂၀၂၃  ြင  ် ၄-၁-၂၀၂၃  က္်တနေ့ မ  ိုငမ်ီ လူသ ်မှု၊ မိုဒ မေ်းမှု၊ တပါက္်က္ွ တစ  ်တသ ော 

ဝ ထျုပစစည်ေးမ ောေးအက္်ဥပတဒအ   ပစမ်ှုမ ောေး၊ မ  ောေးအသငေ်းမ ောေး အက္်ဥပတဒအ   ပစ်မှုမ ောေး၊ ၁၈၇ ၈ 

ခိုနှစ် လက္်နက္်မ ောေးအက္်ဥပတဒ ပိုဒ်မ ၁၉ (စ) အ   ပစ်မှုမ ောေး၊ ၁၉၄၉ ခိုနှစ် လက္်နက္် (အတ ေးတပေါ် 

 ပစ်ဒဏ်စီ င်မှု) (ယောယီ) အက္်ဥပတဒအ   ပစ်မှုမ ောေး၊ ၁၉၅၁ ခိုနှစ် လက္်နက္် (ယောယီ ပငဆ်င်ခ က္)် 

အက္်ဥပတဒအ   ပစ်မှုမ ောေး၊ ၁၉၂၄ ခိုနှစ ် ှမ်ေး ပည်နယလ်က္်နက္အ်မ နေ့်အ   ပစ်မှုမ ောေး၊ မေူးယစ ်တဆေးဝါ ေး 

နှင ် စ  က်္ ိုတ ပောင်ေးလ တစတသော တဆေးဝါေးမ ောေးဆ ိုင် ောဥပတဒအ   ပစမ်ှုမ ောေး၊ သဘောဝတဘေးအနတ ော ယ် 

ဆ ိုင် ောစီမခံနေ့်ခွ မှုဥပတဒအ   ပစ်မှုမ ောေး၊ အကက္မ်ေးြက္်မှု  ိုက္ြ် က္်တ ေးဥပတဒအ   ပစ်မှုမ ောေးနငှ  ် အဂ    

လ ိုက္်စောေးမှု  ိုက္်ြ က္်တ ေးဥပတဒအ   ပစ်မှုမ ောေးမှအပ  ညဆ် ဥပတဒ  စ် ပ် ပအ်   ပစ်မှု စခ်ိုခိုနှ င ် 

စပ်လ ဉ်ေး၍  ပစ်ဒဏ ်က္ ခံလ က္ ်ှ တသော အက္ ဉေ်းသောေး ၊ အက္ ဉ်ေးသမူ ောေးအောေး က္ ခံတန တသော  ပစ် ဒဏ်၏ 

တ ခောက္်ပံို စ်ပံိုက္ ို လွ ်ငင မ်ေး သက္သ်ောခွင  ်ပျု ခင်ေး   ိုေ့ တပေးခ  ပါသည်။  

 ဤက္  သ ိုေ့ န ိုင်ငံတ ော်စမီံအိုပ်ခ ျုပ ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ လူသောေးခ ငေ်းစောနာတထောက္်ထောေးမှု ြင ် 

တဆောင် ွက္တ်ပေးမှုသည ် တလ ော်က္န်သင ် မ ်တသော လိုပတ်ဆောင်ခ က္မ် ောေး  ြစပ်ါသည်။  ပစ်ဒ ဏ် 

လွ ်ငင မ်ေးခ မ်ေးသောခငွ ်  ှ သမူ ောေးအတန ြင ် သက္ဆ် ိုင် ောမ သောေးစိုဝငမ် ောေးနငှ ်  ပန်လည ် တပါငေ်းစည် ေးခွ င ် 

  ှ သည ်အ ွက္် ဝမ်ေးတ မောက္်ပ ီ  ြစ်ကက္မည်မှော အတသအခ ောပင် ြစပ်ါသည်။   

  ပစ်ဒဏ်လွ ်ငင မ်ေးခွင န်ငှ  ်  ပစ်ဒဏလ်ွ ်ငင မေ်းသက္သ်ောခငွ ်  ှ သမူ ောေးသ ည ် န ိုင်ငတံ ော် ၏ 

တမ တော၊ တစ နာက္ ို အတလေးထောေးငပေီး အမ  ျုေးသောေး စည်ေးလံိုေး ညီည ွ်တ ေးနှင ် ဒီမ ိုက္တ စ ီ န ိုင်ငံတ  ော် 

 ည်တဆောက္်တ ေးအ ကွ္် ဥပတဒတဘောင်အ ွငေ်းမှ  စ ်ပ် စအ်ောေး ပါဝင် တဆောင် ွက္ ်ော  ွင် 

မ ောေးစွော အတထောက္်အက္ ူပျုမညဟ်ို တက္ော်မ ှငအ်တန ြင  ်ယံိုကက္ည်တကက္ောင်ေး တြော် ပအပ်ပါသည။်  

                                                           မြန်ြာန ိုင်င ံအြ   ျိုးသာျိုး လ ူ့အခငွ ်အရရျိုးရ ာ်ြရငှ ်

 က္်စွ ။  ၂၀၂၃ ခိုနှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ ၇  က္ ်


