သမတအိမ်တတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မီးသတ်ဝန်ထမ်ီးနှင် မီးသတ်အဖြို့ (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥြတေ။
[၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ အက်ဥြတေအမှတ် ၂။]
၁၃၁၈ ခုနှစ်၊ တတြေါင်ီးလပြည်တကျ ် ၆ ရက်။
(၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်။)
ဖွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပပ
် ံုအခ ခခံဥပခေအရ၊ ခအောက်ခဖေါ် ပပါအက်ဥပခေကု ထုတ် ပန်ခက ညော သည်။
ခအောက်ပါအတုင််း အက်ဥပခေအ ဖစ် ပဋ္ဌောန််းလက
ု ်သည်။
၁။

။ ဤအက်ဥပခေကု ၊ ၁၉၅၇ ခုနှစ၊် မ်းသတ်ဝန်ထမ််းနှင် မ်းသတ်အဖွဲ့ ( ပင်ဆင်ခ က်) အက်ဥပခေဟု

ခခေါ်ရမည်။
၂။

။ ခနောက်တင် အဆုပါအက်ဥပခေဟု ရည်ညွှန်း် သည် ၁၉၅၃ ခုနှစ၊် မ်းသတ်ဝန်ထမ််းနှင် မ်းသတ်အဖွဲ့

အက်ဥပခေ၏ ပုေ်မ ၁၊ ပုေ်မခ (၃) ခနောက်တင် ခအောက်ပါကု ပုေ်မခ (၄) အ ဖစ်ထည်သင််းရမည်။
“(၄)

ဤအက်ဥပခေပါ ပဋ္ဌောန််းခ က်တရပ်ရပ်သည်၊

ခေသနတရအဖွဲ့တခု၏အခ ခအခနခ ကောင်၊

ထု

ခေသနတရအဖွဲ့နှင် မသင်ခလ ော်ဟု ထင် မင်ယူဆလျှင်၊ နုင်ငံခတော်သမတက၊ အဆုပါ ပဋ္ဌောန််း
ခ က်သည်၊

ထခ
ု ေသနတရအဖွဲ့နှင်မသက်ဆုငခ
် စရဟု

ထုအမန်ခ
့် ကော် ငောစော

အောဏော

အမန်ခ
့် ကော် ငောစော ဖင်ဆင်ဆုနုင်သည်။

တည်လ က်ရှသည်

ကောလအတင််းနုင်ငံခတော်သမတသည်၊

အဆုပါ ပဋ္ဌောန််းခ က်ရှ ကစစမ ော်းကု ခဆောင် ရွက်နင
ု ်ခစရန်နည််းဥပခေမ ော်း ပျုနုင်သည်။”
၃။

။ အဆုပါအက်ဥပခေ၏ ပုေ်မ ၂ တင်(က) အပုေ်(ဃ)၌

“မ်းသတ်ဌောန ပန်တမ််းဝင်

အရောရှမ ော်းနှငည
် ွှန် ကော်းခရ်းဝန်က

ပန်တမ််းဝင်မဟုတ်ခသော

အရောရှမ ော်းအော်းလံု်း”

ပန်တမ််းဝင်

ညွှန် ကော်းခရ်းဝန်က

အရောရှမ ော်း၊

အရောရှမ ော်းနှင်

ခေသနတရအဖွဲ့မ ော်း၏

ဆုသည်စကော်းရပ်အစော်း၊
ခန်ထ
့် ော်းခသော

မ်းသတ်ခရ်းဆုငရ
် ော၊

ပန်တမ််းဝင်

ခန်ထ
့် ော်းခသော
“မ်းသတ်ဌောန
မဟုတ်ခသော

ရောထမ််းမှုထမ််းမ ော်း”

ဆုသည်

စကော်းရပ်ကု ထည်သင််းရမည်။
(ခ)

အပုေ်(င) အစော်း၊ ခအောက်ပါကု၊ အပုေ်(င) အ ဖစ်ထည်သင််းရမည်။
“(င) ‘မ်းသတ်အောဏောပုင်’
ေုတယညွှန် ကော်းခရ်းဝန်၊

ဆုသည်

စကော်းရပ်တင်၊

မ်းသတ်ဝန်ထမ််းညွှန် ကော်းခရ်းဝန်၊

လက်ခထောက်ညွှန် ကော်းခရ်းဝန်မ ော်း၊

ခရင
ု ်မ်းသတ်အရောရှမ ော်း၊

မ်းသတ်စစ်ခဆ်းခရ်းမှ ်းမ ော်း၊ လက်ခထောက် ခရုင်မ်းသတ်အရောရှမ ော်း၊ မ်းသတ်အဖွဲ့တောဝန်
ခံဗုလ်မ ော်းနှင်ခေသနတရအဖွဲ့မ ော်း၏ မ်း သတ်ခရ်းဆုင်ရော ရောထမ််းမ ော်းပါဝင်သည်။”
(ဂ)

အပုေ်(စ) ၌ “ ဤအက်ဥပခေအရ၊ ခရုင်အ ဖစ် ဖွဲ့စည််းထော်းသည်” ဆုသည်စကော်းရပ်အစော်း၊ “ဤ
အက်ဥပခေအရ၊ ခရုင်အ ဖစ်ဖွဲ့စည််းထော်းသည်၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် ၁၉၅၃ ခုနှစ၊် ေမက
ု ခရစ
ခေသနတရအုပခ
် ျုပခ
် ရ်း အက်ဥပခေအရ၊ ခရုင်အ ဖစ်ခက ညောထော်းသည်” ဆုသည်စကော်းရပ်ကု
ထည်သင််းရမည်။

(ဃ) အပုေ် (ဆ) ၌ “ဤအက်ဥပခေအရ၊ မမျုွဲ့နယ်အ ဖစ်ဖွဲ့စည််းထော်းသည်” ဆုသည်စကော်းရပ်အစော်း၊
“ဤအက်ဥပခေအရ၊ မမျုွဲ့နယ်အ ဖစ်ဖွဲ့စည််းထော်းသည်၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် ၁၉၅၃ ခုနှစ၊် ေမက
ု ခရစ
ခေသနတရ အုပ်ခ ျုပခ
် ရ်း အက်ဥပခေအရ၊ မမျုွဲ့နယ်အ ဖစ်ခက ညောထော်းသည်” ဆုသည်စကော်းရပ်
ကုထည်သင််းရမည်။
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(င)

အပုေ်(ဌ)

၌

“လူမ ော်းဝင်ခ က်းခပ်း၍

ဝင်ခရောက် ကည်ရှုခင်ရခသော”

ဆုသည်စကော်းရပ်ကု

ပယ်ဖ က် ရမည်။
(စ)

အပုေ်(ဎ) ခနောက်တင်ခအောက်ပါကု၊ အပုေ် (ဏ) အ ဖစ်ထည်သင််းရမည်။
“(ဏ) ‘ခေသနတရအဖွဲ့’ ဆုသည်မှော၊ မ နစပါယ်အက်ဥပခေအရခသော်၎င််း၊ ခက ်းလက်ကုယ်ပုင်
အုပ်ခ ျုပခ
် ရ်း
ခသော်၎င််း၊

အက်ဥပခေအရခသော်၎င််း၊
၁၉၅၃

ခုနှစ၊်

ရန်ကုန်မမျုွဲ့ခတော် မ နစပါယ်

အက်ဥပခေအရ

ေမက
ု ခရစခေသနတရအုပခ
် ျုပ်ခရ်းအက်ဥပခေအရခသော်၎င််း

ဖွဲ့စည််းထော်းခသော ခေသနတရအဖွဲ့ကဆ
ု ုလု သည်။”
၄။

။ အဆုပါအက်ဥပခေ၏ ပုေ်မ ၃ တင်(က) ပုေ်မခ (၄) ၌ “ပါဝင်ရမည်။” ဆုသည်စကော်းရပ်ခနောက်တင် “ဗဟုမ်းခ

်းလံုခခံျုခရ်းနှင် ကက်း ကပ်

ခရ်းအဖွဲ့၌ အ ခော်းပုဂ္ျုလ်မ ော်းအော်း၊ အဖွဲ့ဝင်အ ဖစ် ခရွ်းခ ယ်ခန်ထ
့် ော်းနုင်သည် အောဏောရှရမည်။”
ဆုသည် စကော်းရပ်ကုထည်သင််းရမည်။
(ခ)

ပုေ်မခ (၅)၊ (၆) နှင် (၇) အစော်း၊ ခအောက်ပါတက
ု့် ု ပုေ်မခ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈) နှင် (၉) အ ဖစ်ထည်
သင််းရမည်။
“(၅) ၁၉၅၃ ခုနှစ၊် ေမက
ု ခရစ ခေသနတရအုပ်ခ ျုပခ
် ရ်း အက်ဥပခေအရ၊ ခေသနတရအဖွဲ့မ ော်း
မဖွဲ့စည််းရခသ်း

ခသောခေသ၌၊

ခရုင်မ်းခ

်းလံုခခံျုခရ်းနှင်

ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့တင်

ခအောက်ပါပုဂ္ျုလ်မ ော်း ပါဝင်ရမည်။
(က) ခရုင်ဝန်(ဥကကဋ္ဌ)။
(ခ)

ခရုင်ရဝန်။

(ဂ)

ခရုင်မ်းသတ်အစည််းအရံ်းု မှ ကုယ်စော်းလှယ်နှစဦ
် ်း။

(ဃ) နုင်ငံခတော်သမတ က ခန်အ
့် ပ်ခသောပုဂ္ျုလ်နှစဦ
် ်း။
(င)

ခရုင်မ်းသတ်အရောရှ (အတင််းခရ်းမှ ်း)။

(၆) ၁၉၅၃ ခုနှစ၊် ေမက
ု ခရစခေသနတရအုပခ
် ျုပခ
် ရ်း အက်ဥပခေအရ၊ ခေသနတရအဖွဲ့မ ော်းဖွဲ့စည််း
မပ်းခသောခေသ၌၊ ခရုင်မ်းခ

်းလံုခခံျုခရ်းနှင် ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့တင် ခအောက်ပါပုဂ္ျုလ်မ ော်း

ပါဝင်ရမည်။
(က) ခရုင်ခကောင်စဥကကဋ္ဌ၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် မ်းသတ်ဌောနကု ကက်း ကပ်အုပခ
် ျုပရ
် ခသော
ခရုင်ခကောင်စ အလုပ်အမှုခဆောင် ခကော်မတလူကက်း (ဥကကဋ္ဌ)။
(ခ)

ခရုင်အုပ်ခ ျုပခ
် ရ်းမှ ်း။

(ဂ)

ခရုင်ရဝန်။

(ဃ)

နုင်ငံခတော်သမတ ကခန်အ
့် ပ်ခသော ပုဂ္ျုလ်နှစဦ
် ်း။

(င)

ခရုင်မ်းသတ်အစည််းအရံ်းု မှကုယ်စော်းလှယ်နှစဦ
် ်း။

(စ)

ခရုင်မ်းသတ်အရောရှ ( အတင််းခရ်းမှ ်း)။

(၇) ၁၉၅၃

ခုနှစ၊်

ေမက
ု ခရစခေသနတရအုပခ
် ျုပခ
် ရ်း

မဖွဲ့စည််းရခသ်းခသော

ခေသ၌၊

မမျုွဲ့နယ်မ်းခ

အက်ဥပခေအရ၊
်းလံုခခံျုခရ်းနှင်

ခအောက်ပါ ပုဂ္ျုလ်မ ော်းပါဝင်ရမည်။
(က)

နယ်ပုင်ဝန်ခထောက်၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် မမျုွဲ့ပုင် (ဥကကဋ္ဌ)။

(ခ)

မမျုွဲ့နယ်တင်ရံု်းစုက်သည် အကက်းဆံု်းရအရောရှ။

ခေသနတရအဖွဲ့မ ော်း

ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့တင်
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(ဂ)

မမျုွဲ့နယ်ရံု်းစုက်ရော မမျုွဲ့မှ ( မ နစပါယ်ရှလျှင်) မ နစပါယ်ဥကကဋ္ဌ။

(ဃ)

မမျုွဲ့နယ်ရံု်းစုက်ရောမမျုွဲ့တင် မ နစပါယ် ရှ၍ မ နစပါယ်မ်းသတ်တောဝန်ခံအရောရှ
ရှလျှင် ထုအရောရှ။

(င)

မမျုွဲ့နယ်မ်းသတ်အစည််းအရံု်းမှ ကုယ်စော်းလှယ်နှစ်ဦ်း(တဦ်း အတင််းခရ်းမှ ်း)။

(၈) ၁၉၅၃ ခုနှစ် ၊ ေမက
ု ခရစခေသနတရအုပခ
် ျုပခ
် ရ်း အက်ဥပခေအရ၊ ခေသနတရအဖွဲ့မ ော်း
ဖွဲ့စည််းမပ်း

ခသောခေသမမျုွဲ့နယ်မ်းခ

်း

လံုခခံျုခရ်းနှင်ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့တင်

ခအောက်ပါ

ပုဂ္ျုလ်မ ော်းပါဝင်ရမည်။
(က)

မမျုွဲ့နယ်ခကောင်စဥကကဋ္ဌ(ဥကကဋ္ဌ)။

(ခ)

မမျုွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပခ
် ရ်းမှ ်း။

(ဂ)

မမျုွဲ့နယ်တင်ရံု်းစုက်သည် အကက်းဆံု်းရအရောရှ။

(ဃ)

မမျုွဲ့နယ်အတင််းရှ မမျုွဲ့မခကောင်စမ ော်းမှ ကုယ်စော်းလှယ်တဦ်းက စ။

(င)

မမျုွဲ့နယ်အတင််းရှ ခက ်းရွောခကောင်စမ ော်းမှ ကုယ်စော်းလှယ်နှစဦ
် ်း။

(စ)

မမျုွဲ့နယ်ရံု်းစုက်ရောမမျုွဲ့တင်

မမျုွဲ့မခကောင်စရှ၍၊

မမျုွဲ့မခကောင်စမ်းသတ်တောဝန်ခံ

အရောရှ ရှလျှင် ထအ
ု ရောရှ။
(ဆ)

မမျုွဲ့နယ် မ်းသတ်အစည််းအရံု်းမှ ကုယ်စော်းလှယ်တဦ်း (အတင််းခရ်းမှ ်း)။

(၉) ရန်ကုန်မမျုွဲ့၊ မ်းခ

၅။

်းလံုခခံျုခရ်းနှင်ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့တင်၊ ခအောက်ပါပုဂ္ျုလ်မ ော်းပါဝင်ရမည်။

(က)

ရန်ကုန်မမျုွဲ့ခတော်ဝန်(ဥကကဋ္ဌ)။

(ခ)

ရန်ကုန် မ နစပါယ်မင််းကက်း (ေုတယဥကကဋ္ဌ)။

(ဂ)

ရန်ကုနခ
် ရုင် ရောဇဝတ်တရော်းသူကက်း။

(ဃ)

ရန်ကုနရ
် မင််းကက်း၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် ၎င််း၏ကုယ်စော်းလှယ်။

(င)

ရန်ကုန်မမျုွဲ့လံု်းဆုင်ရော မ်းသတ်အစည််းအရံု်းမှ ကုယ်စော်းလှယ်နှစဦ
် ်း။

(စ)

နုင်ငံခတော်သမတ ကခန်အ
့် ပ်ခသောပုဂ္ျုလ်နှစဦ
် ်း။

(ဆ)

ေုတယမ်းသတ်ညန
ွှ ် ကော်းခရ်းဝန်၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် ၎င််း၏ကယ
ု ်စော်းလှယ်။

(ဇ)

ရန်ကုန် မ နစပါယ်မ်းသတ်အရောရှခ ျုပ်(အတင််းခရ်းမှ ်း)။”

(ဂ)

ရှရင််းပုေ်မခ (၈) ကု၊ ပုေ်မခ (၁၀) အ ဖစ် ပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။

။ အဆုပါအက်ဥပခေ၏ပုေ်မ ၄ အစော်း၊ ခအောက်ပါကုပုေ်မ ၄ အ ဖစ်ထည်သင််းရမည်။
“၄။ ။ (၁)

ဗဟုမ်းခ

်းလံုခခံျုခရ်းနှင်ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့၏ ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကု မ်းသတ်အဖွဲ့အော်းလံ်းု

နှင် ခရုင်၊ မမျုွဲ့နယ်နှင်ရန်ကုန်မ်းခ
(၂)

ခရုင်မ်းခ

်းလံုခခံျုခရ်းနှင်ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့မ ော်းက လုက်နောရမည်။

်းလံုခခံျုခရ်းနှင်ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့၏

မ်းသတ်အဖွဲ့

အော်းလံ်းု နှင်

မမျုွဲ့နယ်မ်းခ

ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကု၊
်း

ခရုင်အတင််းရှ

လံုခခံျုခရ်းနှင်ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့မ ော်းက

လုက်နောရမည်။
(၃)

ရန်ကုန်မမျုွဲ့၊ မ်းခ

်းလံုခခံျုခရ်းနှင်ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့၏ ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကု၊ ရန်ကုန်မမျုွဲ့ရှ

မ်းသတ် အဖွဲ့အော်းလံု်းက လက
ု ်နောရမည်။
(၄)

မမျုွဲ့နယ်မ်းခ

်းလံုခခံျုခရ်းနှင် ကက်း ကပ်ခရ်းအဖွဲ့၏ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကု၊ မမျုွဲ့နယ်အတင််းရှ

မ်းသတ် အဖွဲ့အော်းလံု်းက လက
ု ်နောရမည်။”
၆။

။ အဆုပါအက်ဥပခေ၏ပုေ်မ ၅ တင်-
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(က) ပုေ်မခ (၁) ၌ “မ်းသတ်ဝန်ထမ််းမ ော်းကု” ဆုသည်စကော်းရပ်အစော်း၊ “ခေသနတရအဖွဲ့ မ်းသတ်ဝန်
ထမ််းမ ော်းမှအပ အ ခော်းမ်းသတ်ဝန်ထမ််းမ ော်းကု” ဆုသည်စကော်းရပ်ကု ထည်သင််းရမည်။
(ခ)

ပုေ်မခ(၃) ၌ “မ်းသတ်စစ်ခဆ်းခရ်းမှ ်းမ ော်း” ဆုသည်စကော်းရပ်အစော်း၊ “ခေသနတရအဖွဲ့မ်းသတ်ဝန်
ထမ််းမ ော်းမဟုတ်ခသော မ်းသတ်စစ်ခဆ်းခရ်းမှ ်းမ ော်း” ဆုသည်စကော်းရပ်ကုထည်သင််းရမည်။

၇။

။ အဆုပါအက်ဥပခေ၏ပုေ်မ ၇ အစော်း၊ ခအောက်ပါကု ပုေ်မ ၇ အ ဖစ်ထည်သင််းရမည်။
“၇။ ။ (၁) မ်းခလောင်သည်အခါ၊ မ်းခလောင်သည်ခနရောတင်ရှခသောအကက်းဆံု်းမ်းသတ်အောဏောပုင်သည်(က) မ်းသတ်ရောသု့်

လောခရောက်၍

မ်းသတ်အဖွဲ့အော်း၊

နည််းလမ််းတက

မ်းသတ် ခင််း

မ ပျုနုင်ခလောက်ခအောင် အခနှောက်အရှက် ဖစ်ခစသူကု ဖယ်ရှော်းနုင်သည်၊ သတ
ု့် ည််း
မဟုတ် ဖယ်ရှော်းရန်မ်းသတ်အဖွဲ့ဝင် တဦ်းဦ်းအော်း အမန်ခ
့် ပ်းနုင်သည်။
(ခ)

မမကုယ်တုင် ဖစ်ခစ၊

မမအမန်က
့် ုလက
ု ်နော၍

မ်းသတ်အဖွဲ့ဝင်မ ော်းက ဖစ်ခစ

မ်းသတ်ရန် ကစစအလင
ု့် ှါ မည်သည်အခဆောက်အအံု ဥပစောမ ော်းကုမဆု၊ အပ က်အစ်း
နည််းနုင်သမျှ နည််းခအောင်ခဖါက်၍ ဝင်ခရောက် ဖတ်သန််းသော်းနုင်သည်၊ သတ
ု့် ည််း
မဟုတ် မဖျုဖ က်နင
ု ်သည်။
(ဂ)

မ်းခလောင်သည်ခနရောတင် ခရအော်းပုမုသန်လောခအောင် အ ခော်းမည်သည်ခေသတင်မဆု
ရှသည် ပပန်မ၊ ပပန်မွှောမ ော်းကု ပတ်ထော်းခစနုင်သည်။

(ဃ) ခယ

ုယ အော်း ဖင်

အသက်နှင်စည််းစမ်ကု

ထန််းသမ််းခစောင်ခရှောက်ရန်လုမည်

ထင်သည် စမံခ က်မ ော်းကု ခဆောင်ရက
ွ ်နင
ု ်သည်။
(၂) ဤပုေ်မအရအပ်နှင််းသည် အောဏောကု ဖစ်ခစ၊ အလုပ်ဝတတရော်းကု ဖစ်ခစ ခဆောင်ရက
ွ ်ရော၌
ပစစည််းတခုခုပ က်စ်းလျှင်၊ ယင််းသပ
ု့် က်စ်း ခင််းသည် မ်းအောမခံစောခ ျုပ် အဓပပါယ်အလင
ု့် ှါ
မ်းခလောင်ကျွမ်း် ၍ပ က်စ်း ခင််း ဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၃) မ်းခလောင်သည်အခါ၊ မ်းခလောင်သည်ခနရောတင်ရခသော
ှ
အကက်းဆံု်းမ်းသတ်အောဏောပုင်သည်၊
မ်းသတ် အဖွဲ့ဝင်တဦ်းဦ်းကု၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် တဦ်းထက်ပုခသော မ်းသတ်အဖွဲ့ဝင်မ ော်းကု
ခရွ်းခ ယ်၍၊ အလှမ်း် ခဝ်းခသောခနရောတင်၊ မမကုယ်စော်းခဆောင်ရွကရ
် န် အမန်စ
့် ော ဖင်တောဝန်
လွှအပ်နင
ု ်သည်။ အဆုပါအဖွဲ့ဝင်သည်၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် အဖွဲ့ဝင်မ ော်းသည်၊ ဤပုေ်မအရ
အကက်းဆံ်းု မ်းသတ်အောဏောပုင် ကုယတ
် ုင်ရရှသည် အောဏောမ ော်းကု၊ အခါအော်းခလ ော်စော
ရရှခစရမည်။
(၄) နုင်ငံခတော်သမတသည်၊ ခေသအလက
ု ် မ်းသတ်အောဏောပုင်အသ်းသ်း၏ အဆင်အတန််းကု၊
အခါအော်း ခလ ော်စောအမန့််ခ ကော် ငောစော ဖင်သတ်မှတ်နင
ု ်သည်။
(၅) မည်သူမဆု၊ ဤပုေ်မအရတောဝန်ဝတတရော်း ခဆောင်ရက
ွ ်ခနခသော မ်းသတ်အောဏောပုင်အော်း
အခနှောက်အရှက် ပျုလျှင်၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် မ်းသတ်အောဏောပုင်က တရော်းသ ဖင်ခပ်းခသော
အမန်က
့် ု လုက်နောရန်ပ က်ကက်လျှင်၊ သတ
ု့် ည််းမဟုတ် မ်းသတ်သည်ဝတတရော်းကု ခက ပန်စော
မထမ််းရွကန
် ုင်ခစရန်

အ ခော်း ပျုမတ
ှု ခုခုကု ပျုလျှင်၊

ထသ
ု ူသည်၊

နှစ်နှစ်ထခထောင်ေဏ်

ဖစ်ခစ၊ က ပ်ငါ်းရောထ ခငေဏ် ဖစ်ခစ၊ ေဏ်နှစရ
် ပ်လ်းံု ဖစ်ခစ စရင် ခင််းခံရမည်။”
၈။

။ အဆုပါအက်ဥပခေ၏ ပုေ်မ ၉ ကုပယ်ဖ က်ရမည်။

၉။

။ အဆုပါ အက်ဥပခေ၏ ပုေ်မ ၁၀ တင် ခအောက်ပါ မှတ်ခ က်ကုထည်သင််းရမည်။
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“မှတ်ခ က်။ ။ ဤပုေ်မပါ ကစစအလင
ု့် ှါ ‘မ်းသတ်အောဏောပုင်’ ဆုသည်မှော၊ ရန်ကုန် မ နစပါယ် နယ်နမတ်
အတင််းတင် ရန်ကုန် မ နစပါယ် မ်းသတ်အရောရှခ ျုပက
် ဆ
ု လ
ု ုသည်။”
၁၀။ ။ အဆုပါ အက်ဥပခေ၏ ပုေ်မ ၁၁ တင်ခအောက်ပါမှတခ
် က်ကု ထည်သင််းရမည်။
“မှတ်ခ က်။ ။ ဤပုေ်မပါ ကစစအလင
ု့် ှါ ‘မ်းသတ်အောဏောပုင်’ ဆုသည်မှော၊ ရန်ကုန် မ နစပါယ် နယ်နမတ်
အတင််းတင် ရန်ကုန် မ နစပါယ် မ်းသတ်အရောရှခ ျုပက
် ဆ
ု လ
ု ုသည်။
၁၁။ ။ အဆုပါအက်ဥပခေ၏ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မခ(၃) အစော်း၊ ခအောက်ပါကုပုေ်မခ(၃)အ ဖစ်ထည်သင််းရမည်။
“(၃) နည််းဥပခေဆန်က
့် င်မှုအတက်ခသော်၎င််း၊ နည််းဥပခေအရ ထုတဆ
် င်ခသော ညွှန် ကော်းခ က် ဆန့််
က င်မှု အတက်ခသော်၎င််း၊ နည််းဥပခေအရထုတ်ဆင်ခသောအမန့်် ဆန့််က င်မှုအတက်ခသော်၎င််း
ဤအက်ဥပခေတင် ပစ်ေဏ် ပဋ္ဌောန််းခ က်မရှလျှင်၊ အဆုပါဆန်က
့် င်မှုတခုခက
ု ု က ်းလန်သူသည်၊
နှစ်နှစ်ထက်မပုခသောခထောင်ေဏ် ဖစ်ခစ က ပ်ငါ်းရောထက်မပုခသော ခငေဏ် ဖစ်ခစ၊ ေဏ်နှစရ
် ပ်
လံု်း ဖစ်ခစ စရင် ခင််းခံရမည်ဟု နုင်ငံခတော်သမတက ပျုခသောနည််းဥပခေတင် ပဋ္ဌောန််းနုင်သည်။”
၁၂။

။ အဆုပါ အက်ဥပခေ၏ပုေ်မ ၁၅ တင် “ဤအက်ဥပခေနှင်ဆန်က
့် င်သမျှ” ဆုသည်စကော်းရပ်အ စော်း၊

“ဤအက်ဥပခေနှင် ဖစ်ခစ၊

ဤအက်ဥပခေအရ ပျုခသောနည််းဥပခေနှင် ဖစ်ခစ

ဆန်က
့် င်သမျှ”

ဆုသည်

စကော်းရပ်ကု ထည်သင််းရမည်။
ဖွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပပ
် ံုအခ ခခံဥပခေအရ၊ ကျွန်ုပ်လက်မတ
ှ ်ခရ်းထု်းသည်။
ဦ်းဝင််းခမောင်၊
သမတ၊
ပည်ခထောင်စု မန်မောနုင်ငံခတော်။
ရန်ကုန်မမျုွဲ့၊ ၁၃၁၈ ခုနစ
ှ ်၊ တခပါင််းလ ပည်ခက ော် ၆ ရက်။
(၁၉၅၇ ခုနှစ၊် မတ်လ ၂၁ ရက်။)
အမန်အ
့် ရ၊
ပါစန်၊
နုင်ငံခတော်သမတ၏အတင််းဝန်။
[အမှတ် ၂၆]

