သမတအိမ်တတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့
၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ပြည်တ

င်စုသတတ တွင််းမ ်းနှင် သတတ မ ်း အက်ဥြတေ။

[၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၃၆။]
၁၃၂၃ ခုနှစ်၊ ဒတ ်သလင််းလပပည့််ဒက ် ၁၁ ရက်။
(၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဒအ က်တုဘ လ ၅ ရက်။)
ဖွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပု အဒပခခဥပဒေအရ၊ ဒအ က်ဒဖေါ်ပပပါအက်ဥပဒေကု ထုတပ် ပန် ဒက ည သည်။
ဒအ က်ပါအတင
ု ််း အက်ဥပဒေအပဖစ်ပပဋ္ဌ န််းလုက်သည်။
၁။ ။ ဤအက်ဥပဒေကု၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထ င်စုသတတျုတင််းမ ်းနှင့်် သတတျုမ ်းအက်ဥပဒေဟု
ဒခေါ်ရမည်။
၂။ ။ ဤအက်ဥပဒေတင် အဒ က င််းအရ နှင့််ပဖစ်ဒစ၊ ဒရှွဲ့ဒနောက်စက ်းတို့၏
ု
အဓပပါယ်နှင့််ပဖစ်ဒစ
မဆန်က
ို့ င်လျှင-်
(က)

“သတတျုလုပ်ကုင်ခင်”့် ဆုသည့််စက ်းရပ်တင်၊ ဤအက်ဥပဒေပါပပဋ္ဌ န််းခ က်မ ်းအရ
ပဖစ်ဒစ၊ ဤအက်ဥပဒေအရပပျုသည့်် နည််းဥပဒေမ ်းအရပဖစ်ဒစ ဒပ်းသည့််သတတျု
ရှ ဒဖခင့််လုင်စင်၊ သတ
ုို့ ည််း မဟုတ် သတတျုတ်းဒဖေါ်ခင်အ
့် ငှါ်းပတတ တခုခုပါဝင်သည်။

(ခ)

“သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ရသ” ဆုသည်မှ ၊ ဤအက်ဥပဒေပါပပဋ္ဌ န််းခ က်မ ်းအရပဖစ်ဒစ၊
ဤအက် ဥပဒေ အရပပျုထ ်းသည့််နည််းဥပဒေမ ်းအရပဖစ်ဒစ သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ရသ၊
သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် အပခ ်း နည််းအရည်အခ င််းနှင့််ပပည့််စခ
ု ့်ဒသ ်၊ သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ကု
တဆင့််ဆက်ခရရှသည့််သကု ဆုလုသည်။

(ဂ)

“သတတျုတင််း”

ဆုသည်မှ ၊

သတတျုမ ်းကုရှ ဒဖရန်ပဖစ်ဒစ၊

ရယရန်ပဖစ်ဒစအလုပ်

တခုခုကု စတင်ပပျုလုပ်ပပ်း၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် ပပျုလုပဆ
် ရှဒနသည့်် ကလုင်တခုခုကု
ဆုလုသည်။

ထုစက ်းရပ်တင်

သတတျုတင််းအတင််း၌ရှသည့််၊

သတတျုတင််းနှင့််ဆက်ကပ်လ က်ရှသည့််၊

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

သတတျုတင််း၏ဒပမဒပေါ်၌

ပဖစ်ဒစ၊ ဒပမဒအ က်၌ပဖစ်ဒစ ရှဒသ အရပ်ရပ်အလုပအ
် ဒဆ င်စက်ကရယ ၊ ရထ ်း
ငယ်သလမ််းနှင့်် ရထ ်းလမ််းဒပမ င်မ ်းလည််းပါဝင်သည်၊ သရ
ုို့ တင် ထုစက ်းရပ်၌
မ်းသင််းပပ်း ဒက က်မ်းဒသ်းပပျုလုပ်ပခင််းဆုင်ရ လုပင
် န််းစဉ် သတတျုမ ်းကုပပျုပပင်ပခင််း
ဆုင်ရ

လုပ်ငန််းစဉ်မဟုတ်သည့််

ဒနသည့််

အဒဆ က်အဦ၊

အပခ ်းပပျုလုပမ
် လ
ှု ုပ်ငန််းစဉ်မ ်း

ဥပစ ၏

အစတ်အပုင််းတစု

ဒဆ င်ရွက်

တရ မပါဝင်ဒခ ၊

“သတတျုတင််း” ဆုသည့််စက ်းရပ်တင် ပပဋ္ဌ န််းထ ်းသည့်် ဒရတင််းလည််းပါဝင်သည်။
(ဃ)

“သတတျု” ဆုသည်မှ ၊ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဒရနဓါတ်ပင်ရင််းအဒပခအပမစ်မ ်း (တ်းု တက်
ပဖစ်ထန််းမှု၊

စည််းမ ဉ််းသတ်မှတမ
် )ှု

အက်ဥပဒေတင်

အဓပပါယ်ဒဖေါ်ပပထ ်းသည့််

2
ဒရနဓါတ်မှတပါ်း၊ တင််းထက်မည်သည်ဝ
့် တထျုကမ
ု ဆု ဆုလုသည့််ပပင် ထုစက ်းရပ်တင်
ဒပမဒအ က်ဒရလည််းပါဝင်သည်။
(င)

“ပပဋ္ဌ န််းသည်” ဆုသည်မှ ၊ ဤအက်ဥပဒေပဖင့််ပဖစ်ဒစ၊ ဤအက်ဥပဒေအရပပျုသည့််
နည််းဥပဒေ မ ်း ပဖင့််ပဖစ်ဒစ ပပဋ္ဌ န််းသည်ကု ဆလ
ု ုသည်။

(စ)

“နုင်ငဒတ ်သမတ” ဆုသည်မှ ၊ ပပည်ဒထ င်စုပမန်မ နုင်ငဒတ ်၏ သမတကုဆုလု
သည်။

(ဆ)
၃။

“ပပည်ဒထ င်စု” ဆုသည်မှ ၊ ပပည်ဒထ င်စုပမန်မ နုင်ငဒတ ်ကု ဆုလုသည်။

။ ပပည်ဒထ င်စုအတင််းမည်သည့််ဒပမဒပေါ်၊ ဒပမတင််း၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် ဒပမဒအ က်တင်မဆု

ပဖစ်ဒစ၊ မည်သည့််ဒရဒအ က်တင်မဆုပဖစ်ဒစ ဒတွဲ့သည့််သဘ ဝအတင
ု ််းရှဒသ သတတျုပင်ရင််းအဒပခ
အပမစ်မ ်းမှ ပပည်ဒထ င်စုပုငပ
် စစည််းပဖစ်သည်ဟု မှတယ
် ရမည်။
၄။

။ ဤအက်ဥပဒေအရပဖစ်ဒစ၊

ဒပ်းသည့််သတတျု
မည်သမျှ

လုပ်ကုင်ခင့််အရနှင့််

သတတျုရှ ဒဖပခင််း၊

ဤအက်ဥပဒေအရပပျုသည့််
၎င််းသတတျုလပ
ု ်ကုင်ခင်ပ
့် ါ

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

နည််းဥပဒေမ ်းအရပဖစ်ဒစ
စည််းကမ််းခ က်နှင့််အညမှတပါ်း၊

အက ျု်းဖွဲ့ပဖျု်းဒအ င်ပပျုလုပ်ထုတယ
် ပခင််းမပပျုဒစရ။

ရှင််းလင််းခ က်။ ။ ဤပုေ်မပါ ကစစအလင
ုို့ ှါ အပခ ်းတည်ဆ တရ ်းဥပဒေအရ ထုတဒ
် ပ်းထ ်းသည့််
အတည် ပဖစ်လ က်ရှဒသ

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််မှ

ဤအက်ဥပဒေအရပဖစ်ဒစ၊ ဤအက်ဥပဒေအရ

ပပျုသည့််နည််းဥပ ဒေမ ်းအရပဖစ်ဒစ ဒပ်းသည့််လုပက
် ုငခ
် င့််ပဖစ်သည်ဟု မှတယ
် ရမည်။
၅။

။ မည်သမျှ၊

တရ ်းဥပဒေအရမဟုတဘ
် ရယသည့််၊

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

လက်ခရရှထ ်းသည့််၊

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် ဤအက်ဥပဒေကုပဖစ်ဒစ၊ ဤအက်ဥပဒေအရပပျုလုပ်သည့်် နည််းဥပဒေကုပဖစ်ဒစ
ဆန်က
ို့ င်၍လုပ်ကုင်ထုတယ
် သည့်် သတတျုကုဒရွဲ့ဒပပ င််းပခင််း၊ သယ်ယပဒ
ုို့ ဆ င်ပခင််း၊ ရယပုင်ဆုင်ပခင််း၊
ဒရ င််းပခင််း၊ ဝယ်ပခင််း၊ ဒဖါက်က ်းပခင််း၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် အပခ ်းတနည််းနည််းပဖင့်် လဒပပ င််းဒပ်းပခင််း
မပပျုရ။
၆။

။ ဤအက်ဥပဒေအရ

ထုလုပ်ကုင်

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ရရှသတဦ်းဦ်း၏

ခင့််ရသအ ်းလုပ်ကုင်ခင့််ဒပ်းသည့််သတတျုမှတပါ်း၊

လုပ်ကုင်ဒဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်းမှ

အပခ ်းသတတျုမ ်း၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

ဒရနဓါတ်နှင့််စပ်လ ဉ််း၍ဒသ ်၎င််း၊ တည်ဆအပခ ်းတရ ်းဥပဒေအရ၊ ရရှထ ်းသည့်် အခင့််အဒရ်းနှင့််
စပ်လ ဉ််း၍ဒသ ်၎င််း

အပခ ်းသတဦ်းဦ်း၌

အတည်ပဖစ်လ က်ရှဒသ

အခင့််အဒရ်းမ ်းရှလျှင်

ထုအခင့််အဒရ်းမ ်းကမ
ု ဆန်က
ို့ င် ဒစရ။
၇။

။ သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််တင်အတအလင််းအပ်နှင််းထ ်းသည်အ
့် ခင့််အဒရ်းမ ်းကု အဒထ က်အထ ်း

ပပျု၍၊ နုင်ငဒတ ်သမတမှ သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ရသည့်် ဒပမကုလုပ်ကုင်ခင့််ဒပ်းအပ်သည့်် ကစစအတက်
မှတပါ်း၊

အပခ ်းမည်သည့််ကစစအတက်မဆု

အ ဏ ရှဒစရ မည်။

အသု်းပပျုရန်၊

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

အသု်းပပျုခင့််ဒပ်းရန်

3
၈။

။ (၁)

နုင်ငဒတ ်သမတသည်၊ အမန်ဒ
ို့ က ်ပင စ ထုတပ် ပန်၍၊ ဤအက်ဥပဒေနှင့််သဒဘ
ကုက်ညဒသ

နည််းဥပဒေမ ်းပပျုနုင်သည်။ အဆုပါနည််းဥပဒေမ ်းမှ တရ ်းဥပဒေ

က့်သုို့ အ ဏ ရှဒစရမည်။
(၂)

အထ်းသပဖင့််ဆုဒသ ် အထက်ပါအ ဏ မ ်း၏ ဒယဘုယ သဒဘ ကုမထခုက်ဒစဘ
အဆုပါ နည််းဥပဒေမ ်းသည် ဒအ က်ပါကစစမ ်းအတက်ပပဋ္ဌ န််းနုင်သည်။
(က)

မည်သည့််နယ်ဒပမတင်မဆု သတတျုတခုခုကု ရှ ဒဖပခင််း၊ တ်းု တက်ပဖစ်ထန််း
ဒအ င်ပပျုလုပ်ပခင််း၊ အက ျု်းဖွဲ့ပဖျု်းဒအ င်ပပျုလုပ်ထုတပ် ခင််း၊
ရယပုင်ဆုင်ပခင််း၊

ဒရွဲ့ဒပပ င််းပခင််း၊

သယ်ယပုို့

ထန််းသမ််းပခင််း၊

ဒဆ င်ပခင််း၊

ပပည်ပသုို့

တင်ပပုို့ ခင််း၊ ဒရ င််းပခင််း၊ ဝယ်ပခင််း၊ ဒဖါက်က ်းပခင််း၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် တနည််း
နည််းပဖင့််လဒပပ င််းဒပ်းပခင််း၊
သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

ဒသ်းပခင််း၊

အသင်ဒပပ င််းလပခင််း၊

အရည်က ျုပခင််းပပျုလုပ်ရန်

ပပျုပပင်မှု၊

လုပ်ငန််းဒဆ င်တ မ ်းနှင့််

စပ်ဆုင်သည့််၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် ထုကစစမ ်းမှ ဒပေါ်ဒပါက်လ သည့််အပခ ်း
ကစစမ ်း စည််းမ ဉ််းသတ်မှတပ် ခင််းနှင့််ကက်း ကပ်အုပ်ခ ျုပ်ပခင််း။
(ခ)

မည်သည့််နယ်ဒပမတင်မဆ၊ု

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ထုတဒ
် ပ်းဒရ်းကု

သတ်မှတပ် ခင််း၊

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

တ ်းပမစ်ပခင််း၊

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

ရ တင်

အဆုပါ

စည််းမ ဉ််း

လုပ်ကုင်ခင့််ထုတဒ
် ပ်းဒရ်းကု

အဆုပါသတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ကုထုတဒ
် ပ်း

လုက်နောရမည့််စည််းကမ််းခ က်မ ်းနှင့််

နည််းလမ််းမ ်းကု

သတ်မှတပ် ခင််း။
(ဂ)

အခန်၊

အဒက က်အခမ ်းနှင့််

အပခ ်းဒက က်ခနုင်သည့််

ဒ က်းဒငမ ်း

ပဖတ်ဆုမှု၊ စည််း ကပ်မှု၊ ဒက က်ခမှု၊ အရဒတ င််းခမှု၊ ပပန်လည်ထုတဒ
် ပ်းမှု၊
လတ်ပငမ််းခ မ််းသ ခင့််ဒပ်းမှု၊

ထပုို့ ပင်၎င််းတို့န
ု ှင့််စပ်လ ဉ််းသည့််

အပခ ်းကစစ

မ ်းကု စည််းမ ဉ််းသတ်မှတပ် ခင််း။
(ဃ)

အသစ်တ်းဒဖါက်ဒသ

လန်တင််း၊

စုက်တင််းကက်းနှင့််

ကလုင်အ ်းလု်းကု

အတင််းအ ကပ် အဒ က င််း က ်းဒစပခင််း၊ အသစ်တ်းဒဖါက်ဒသ
သစ်အ ်းလု်းနှင့််

စပ်လ ဉ််း၍

တ်းဒဖါက်မှု

လန်တင််း

ဆုင်ရ မှတတ
် မ််းမ ်း၊

ဒက က်သ ်းနမနောနှင့််

အမ ျု်းအစ ်းမ ်းကု

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််အရ၊

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ရသ၏

ဗဟု

ထန််းသမ််းထ ်းရှဒစပခင််း၊
လက်ဝယ်ရှသည့််

နယ်ဒပမတင် သတတျုပင်ရင််း အဒပခအပမစ်မ ်းကုရှ ဒဖရ နှင့်် အက ျု်းဖွဲ့ပဖျု်း
ဒအ င်ပပျုလုပ်ထုတယ
် ရ တင် ဒတွဲ့ရဒသ
ှ
ဒက က်ထပ်၊ ဒက က် လ ၊
သတတျု၊

ဒရစသည်တုို့ ၏အမ ျု်းအစ ်းနှင့််နမနောမ ်းကု

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််

ရသက တင်သင််းဒစပခင််း၊ ထပုို့ ပင်သတတျုလုပ်ကုင်ခင့်် ရရှထ ်းသည့််မည်သည့််
နယ်ဒပမ ကမဆု နမနောမ ်းရယဒစပခင််း။

4
(င)

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ရသမ ်းက

ဤအက်ဥပဒေပါပပဋ္ဌ န််းခ က်မ ်းအရပပျု

လုပ်ဒသ လုပ်ငန််းဒဆ င် တ မ ်းနှင့််စပ်လ ဉ််းပပ်း၊ စ်းပါ်းဒရ်း၊ စက်မှုလက်မှု
နှင့််ဒလ ကဓါတ်ပည ရပ်ဆုင်ရ

အဒပခခအခ က်

အလက်မ ်းပါဝင်သည့််

အထ်း၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် က လအပုင်း် အပခ ်းအလုက်ပဖစ်ဒသ
စ ရင််းမ ်း၊

အစရင်ခစ မ ်း၊

ထပုို့ ပင်အဆုပါ

အစရင်ခ

အဒ က င််းအရ မ ်းတင်သင််းဒစပခင််း၊

အစရင်ခစ ရင််း၊

အစရင်ခစ နှင့််အဒ က င််းအရ မ ်းကု

မည်သည့််ပုစပဖင့်် မည်သည့််အ ဏ ပုင်ထတင်သင််းဒစပခင််း။
(စ)

သတတျုတင််းလုပ်သ ်းမ ်း ဒဘ်းရန်ကင််းရှင််းဒရ်း၊
ဒခ င်ခ ဒရ်းနှင့််
စပ်လ ဉ််း၍

စပ်လ ဉ််း၍

က န််းမ ဒရ်း၊

စည််းမ ဉ််းသတ်မှတပ် ခင််း၊

သတတျုတင််းမ ်းကု

ကည့််ရှုစစ်ဒဆ်းပခင််း၊

သက်သ

ထုကစစမ ်းနှင့််
ထအ
ုို့ ပပင်

သတတျု

တင််းတင် လုပ်ကုင်ဒဆ င်ရွက်ဒနသည့််သမ ်းရှရမည့်် အရည်အခ င််းမ ်းကု
ပပဋ္ဌ န််းပခင််း။
၉။

။ နုင်ငဒတ ်သမတသည်၊

အမန်ဒ
ို့ က ်ပင စ ထုတပ် ပန်၍

ဤအက်ဥပဒေ အရပပျုသည့််နည််းဥပဒေအရပဖစ်ဒစ

ဤအက်ဥပဒေအရပဖစ်ဒစ၊

မမသု်းစနုင်သည့််အ ဏ တခုခုကု ထုအမန်ို့

ဒ က ်ပင စ တင် သ်းပခ ်းဒဖေါ်ပပထ ်းသည့််အရ ရှ၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် အ ဏ ပုင်က သ်းပခ ်းဒဖေါ်ပပ
ထ ်းသည့်် စည််းကမ််းခ က်မ ်း နှင့််အညထုအ ဏ ကု သု်းစဒဆ င်ရွက်ရမည်ဟု ညန် က ်းနုင်သည်။
၁၀။ ။

(၁)

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််အရ
ဥပစ တင်ဒသ ်၎င််း၊

ဒပ်းအပ်သည့််နယ်ဒပမ၊
စနို့်လတ်ထ ်းဒသ

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

အဒဆ က်အဦ

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််အရဒပ်းအပ်ခ့်သည့််

နယ်ဒပမ၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် အဒဆ က်အဦ ဥပစ တင်ဒသ ်၎င််း၊ လုပ်ကုင်သည့််
ဒလ ဒလ ဆယ်အဒပခအဒန၊

ဒနောင်အဒပခအဒနကု

စစ
ု မ််းရန်ကစစအတက်၊

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် ဤအက်ဥပဒေတင်ပဖစ်ဒစ၊ ဤအက်ဥပဒေအရပပျုသည့်် နည််းဥပဒေ
မ ်းတင်ပဖစ်ဒစ ဒဖေါ်ပပထ ်းသည့််အပခ ်းကစစအတက် နုင်ငဒတ ်သမတက အခင့််
အ ဏ အပ်နှင််းထ ်းဒသ အရ ရှတဦ်းဦ်းမှ (က)

သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််အရ ဒပ်းအပ်သည့်် နယ်ဒပမတင်ဒသ ်၎င််း၊ သတတျုလုပ်ကုင်
ခင့််အရပပျုလုပ်သည့််

လုပ်ငန််းဒဆ င်တ မ ်းကု

လုပ်ကုင်သည့််

အဒဆ က်အဦ ဥပစ အတင််းတင်ဒသ ၎
် င််း ဝင်ဒရ က် ကည့်် ရှုစစ်ဒဆ်းရန်၊
(ခ)

အဆုပါ နယ်ဒပမ၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် အဒဆ က်အဦ ဥပစ ကုမဆု ကက်း ကပ်
အုပ်ခ ျုပ်သ၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် ထုနယ်ဒပမ၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် အဒဆ က်အဦ
ဥပစ တင် သတတျုလုပ်ငန််းဒဆ င်တ နှင့်် စပ်ဆုင်သတဦ်းဦ်း၏ လက်တင်ရှ၊
သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် ထုသစမခန်ခ
ို့ နုင်သည့်် မည်သည့််စ တမ််းအမှတ် အသ ်း၊
စ အုပ်၊

မှတပ
် ုတင်စ အုပ၊်

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

ထုတဒ
် ဖေါ် တင်ပပဒစဟု အမန်ထ
ို့ ုတဆ
် င့််ရန်၊

ဒရ်းမှတခ
် က်မ ်းကုမဆု

5
(ဂ)

အဆုပါ

နယ်ဒပမ၊

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

အဒဆ က်အဦဥပစ ကု

ကက်း ကပ်

အုပ်ခ ျုပ်သ၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် အဆုပါနယ်ဒပမ၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် အဒဆ က်
အဦဥပစ တင် သတတျုလုပ်ငန််းဒဆ င်တ နှင့််စပ်ဆုငသ
် တဦ်းဦ်းအ ်းနှုတပ် ဖင့််
ဒမ်းပမန််း စုစမ််းစစ်ဒဆ်းရန်အခင့််အဒရ်းရှဒစရမည်။
(၂)

နုင်ငဒတ ်သမတက၊ ပုေ်မခ (၁) အရအ ဏ အပ်နှင််းထ ်းဒသ အရ ရှ၊ သတ
ုို့ ည််း
မဟုတ်

အ ဏ ပုင်တဦ်းဦ်းမှ ၊

ရ ဇသတ်ကက်းပုေမ
်

၂၁

တင်

အဓပပါယ်ဒဖေါ်ပပ

ထ ်းသည့်် အတင
ု ််း၊ ပပည်သူ့ဝန်ထမ််း ပဖစ်သည်ဟု မှတယ
် ရမည်။
၁၁။ ။ (၁)

မည်သမဆပ
ု ုေ်မ

၄

ပါပပဋ္ဌ န််းခ က်ကုဆန်က
ို့ င်လျှင်၊

ရ ဇဝတ်တရ ်းသကက်း

စစ်ဒဆ်းပပ်း၊ ပပစ်မှုထင်ရှ ်းဒသ ်၊ နှစ်နှစ်ထဒထ င်ေဏ်ပဖစ်ဒစ၊ က ပ်တဒထ င်ထ
ဒငေဏ်ပဖစ်ဒစ၊

ေဏ်နှစ်ရပ်လု်းပဖစ်ဒစ

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

စရင်ပခင််းခရမည့််ပပင်၊

အက ျု်းဖွဲ့ပဖျု်းဒအ င်ပပျုလုပ်ထုတယ
် ပခင််း

စက်ကရယ တန်ဆ ပလ ၊

သတတျုရှ ဒဖပခင််း၊

အတက်အသု်းပပျုသည့််

ဝတထျုပစစည််းအဒဆ က်အဦဥပစ နှင့််

ပပစ်မှုက ်းလန်

ခ့်သည့််သတတျုကု ဘဏ္ဍ ဒတ ်အပဖစ်သမ််းယရန်လည််း၊ စရင်ပခင််းခဒစရမည်။
(၂)

မည်သမဆု

ပုေ်မ

၅

ပါပပဋ္ဌ န််းခ က်ကုဆန်က
ို့ င်လျှင်၊

ရ ဇဝတ်တရ ်းသကက်း

စစ်ဒဆ်းပပ်း၊ ပပစ်မှုထင်ရှ ်းဒသ ်ဒပခ က်လထဒထ င်ေဏ်ပဖစ်ဒစ၊ က ပ်တဒထ င်ထ
ဒငေဏ်ပဖစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လု်းပဖစ်ဒစ စရင်ပခင််းခရမည့််ပပင်၊ ပပစ်မှုက ်းလန်ခ့်သည့််
သတတျုကု ဘဏ္ဍ ဒတ ်အပဖစ်သမ််းယရန်လည််း စရင်ပခင််းခ ရမည်။
(၃)

ပပစ်မှုထင်ရှ ်းစရင်သည့််

တရ ်းရု်း၏တရ ်းသကက်းသည်၊

ဘဏ္ဍ ဒတ ်အပဖစ်

သမ််းယဒသ သတတျုကု ဒရ င််းသည့််ဒငထမှ ရ ခုင်နှုန််းငါ်းဆယ်ထက်မပုဒသ ဒငကု
ဆုဒငအပဖစ်ဒပ်းနုင်သည်။
(၄)

ဤအက်ဥပဒေအရပပျုသည့််

နည််းဥပဒေတခုခုကု

က ်းလန်ဒဖါက်ဖ က်သသည်၊

ထုက ်းလန်ဒဖါက် ဖ က်ပခင််းဒ က င့်် သတတျုလုပ်ကုင်ခင့််ဒပ်းရ ၌ သတ်မှတသ
် ည့််
တ ဝန်ကုခရမည့််ပပင်၊

ထုသအ ်းရ ဇဝတ်

ထင်ရှ ်းဒသ ်တနှစ်ထ

ဒထ င်ေဏ်ပဖစ်ဒစ၊

တရ ်းသကက်းစစ်ဒဆ်းပပ်း၊
က ပ်နှစ်ဒထ င်ထဒငေဏ်

ေဏ်နှစ်ရပ်လု်းပဖစ်ဒစ စရင်နုင်သည်ဟု နုင်ငဒတ ်သမတကပပျုဒသ

ပပစ်မှု
ပဖစ်ဒစ၊

နည််းဥပဒေ

မ ်းတင် ပပဋ္ဌ န််းနုင်သည်။
၁၂။ ။ ဤအက်ဥပဒေအရပဖစ်ဒစ၊
ရု်းသ ်းဒသ

ဤအက်ဥပဒေအရပပျုလုပ်သည့််နည််းဥပဒေအရ

သဒဘ ပဖင့််ပပျုလုပ်သည့််အတက်ဒသ ၎
် င််း၊

အတက်ဒသ ်၎င််း

ပပည်သူ့ဝန်ထမ််းတဦ်းဦ်းအ ်း

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် အပခ ်းအမှု အခင််းပပျုလုပ်ပခင််းမရှဒစရ။

ပပျုလုပ်ရန်ကကရွယ်၍

ရ ဇဝတ်မှုစဆုပခင််း၊

ပဖစ်ဒစ

ဒဆ င်ရွက်သည့််
တရ ်းမမှုစဆုပခင််း၊

6
၁၃။ ။ ဤအက်ဥပဒေအရပဖစ်ဒစ၊ ဤအက်ဥပဒေအရပပျုလုပ်သည့်် နည််းဥပဒေအရပဖစ်ဒစ ပပည်သူ့
ဝန်ထမ််းတဦ်းဦ်းကရု်းသ ်းဒသ သဒဘ ပဖင့််အဒရ်းယဒဆ င်ရွက်ပခင််းဒ က င့်် ပဖစ်ဒပေါ်သည့််မည်သည့််
ဆု်းရှု်းနစ်နောမှုအတက်မျှနုင်ငဒတ ် သမတ၌ တ ဝန်မရှဒစရ။
၁၄။ ။ ဤအက်ဥပဒေပါ
မ ်းမှ ၊

ပပဋ္ဌ န််းခ က်မ ်းနှင့််

ဤအက်ဥပဒေအရပပျုသည့််

မည်သည်အ
့် ပခ ်းတည်ဆတရ ်းဥပဒေနှင့််မဆု

ဥပဒေပါပပဋ္ဌ န််းခ က်

ဆန်က
ို့ င်ကလလ က်ရှဒသ ်ပင ်းလည််း

အတည်ပဖစ်ဒစရမည်။ သရ
ုို့ တင် ဆုခ့်သည့််အတုင််းမှတပါ်း၊ ဤအက်ဥပဒေပါပပဋ္ဌ န််းခ က်မ ်းသည်၊
သတတျုနှင့််စပ် ဆုင်သည့််အပခ ်းတည်ဆတရ ်းဥပဒေမ ်းပါ ပပဋ္ဌ န််းခ က်မ ်းကု ပဖည့််စက်ဒစပခင််းသ
ပဖစ်ဒစရမည်။

ယုတဒ
် လ ့်ဒစပခင််းမပဖစ်ဒစရ။

ထပုို့ ပင်သတတျုတင််း၊

သတ
ုို့ ည််းမဟုတ်

သတတျုနှင့််

စပ်လ ဉ််းသည့််တည်ဆ တရ ်းဥပဒေတခုခုအရပပျုထ ်းသည့်် စည််းမ ဉ််းဥပဒေမ ်း၊ နည််းဥပဒေမ ်း၊
သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် စည််းကမ််း ဥပဒေမ ်းသည် ဤအက်ဥပဒေ၊ သတ
ုို့ ည််းမဟုတ် ဤအက်ဥပဒေ
အရပပျုသည့်် နည််းဥပဒေမ ်းနှငမ
့်် ဆန်ို့က င်သမျှ ဤအက်ဥပဒေအရပပျုထ ်းသည့်် နည််းဥပဒေမ ်း
ပဖစ်သည်ဟု မှတယ
် ရမည်။
ဖွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပုအဒပခခဥပဒေအရ၊ ကျွန်ုပ်လက်မှတဒ
် ရ်းထု်းသည်။
ဦ်းဝင််းဒမ င်၊
နုင်ငဒတ ်သမတ၊
ပပည်ဒထ င်စုပမန်မ နုင်ငဒတ ်။
ရန်ကုန်ပမျုွဲ့၊ ၁၃၂၃ ခုနှစ်၊ ဒတ ်သလင််းလပပည့််ဒက ် ၁၁ ရက်။
(၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဒအ က်တုဘ လ ၅ ရက်၊)
အမန်အ
ို့ ရ၊
သ ထက်၊
နုင်ငဒတ ်သမတ၏ အတင််းဝန်။
[အမှတ် ၈၆]

