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ယာယီဝိနိစ္ဆယဌာနအက်ဥပဒေ။ 

[၁၉၅၁ ခုနစှ္၊် အက်ဥပဒေအမှတ ်၄၆။] 

(၁၉၅၂ ခု၊ ဒေဒေေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်) 

ဒအာက်ပါအတိိုင််း အက်ဥပဒေအဖြစ္ ်ဖပဋ္ဌာန််းလိိုက်သည်။ 

 

၁။ (၁) ဤအက်ဥပဒေကိို ၁၃၁၃ ခုနစှ္၊် ယာယဝီိနိစ္ဆယဌာန အက်ဥပဒေဟိုဒ ေါ်ရမည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပဒေသည် နိိုငင်ဒံတာ်သမတက အမိန် ့်ဒ ကာ်ဖငာစ္ာဖြင့်် သတ်မှတ်သည့််ဒန ့်တွင ်သတ်မှတ် 

သည့််အရပ်ဒေသ၌ ပိုေမ် ၃ နငှ့််မဆန် ့်ကျငဒ်စ္ဘ ဲအာဏာတညရ်မည်။ 

၂။ ဤအက်ဥပဒေတွင-် 

(က) “အဆိိုပါဥပဒေ” ဆိိုသညမ်ှာ ၁၃၁၁  ိုနစှ္၊် ဝိနစိ္ဆယဌာနအက်ဥပဒေကိို ဆိိုလိိုသည်။ 

( ) “ဝိနည််းဓမမကံအဓိကရိုဏ််းမှု” ဆိိုသညမ်ှာ၊ အဆိိုပါဥပဒေပိုေမ် ၁၅ တွငအ်ဓိပပါယ်သတ်မှတ ်ပိိုင််းဖ ာ်းထာ်းသည့်် 

အဓိကရိုဏ််းမှုကိိုဆိိုလိိုသည်။ 

(ဂ) “နိိုငင်ဒံတာ်ဝိနစိ္ဆယဌာန” ဆိိုသည်မှာ၊ အဆိိုပါဥပဒေအရ တည်ဒထာငထ်ာ်းဒသာနိိုငင်ဒံတာ် ဝိနစိ္ဆယဌာနကိို ဆိိုလိိုသည်။ 

(ဃ) “မမိ ြို့နယ်” ဆိိုသည်မှာ အဆိိုပါဥပဒေပိုေမ် ၂(၁)(က) တွက်အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ပိိုင််းဖ ာ်း ထာ်းသည့်် 

မမိ ြို့နယ်ကိိုဆိိုလိိုသည်။ 

(င) “မမိ ြို့နယ်ဝိနစိ္ဆယဌာန” ဆိိုသည်မှာ၊ အဆိိုပါဥပဒေအရ တညဒ်ထာငထ်ာ်းဒသာမမိ ြို့နယ်ဝိနစိ္ဆယဌာန ကိိုဆိိုလိိုသည်။ 

၃။ နိိုငင်ဒံတာ်သမမတက အဆိိုပါဥပဒေပိုေမ် ၁ (၃) (ဃ)အရ အဆိိုပါဥပဒေဖပဋ္ဌာန််း ျက်မျာ်းအာဏာ တည်ရန ်

အမိန် ့်ဒ ကာ်ဖငာစ္ာ ထိုတ်ဖပနသ်ည့််အ ါ ထိိုအမိန် ့်ဒ ကာ်ဖငာစ္ာတွင ်သ်ီးဖ ာ်းဒြာ်ဖပထာ်းသည့်် အရပ်ဒေသမျာ်း၌ 

သ်ီးဖ ာ်းဒြာ်ဖပထာ်းသည့််ဒန ့်ရက်တွင ်အဆိိုပါအမိန် ့်ဒ ကာ်ဖငာစ္ာဖြင့်် ဤအက်ဥပဒေ ကိိုရိုပ်သမိ််းသည်ဟို မှတ်ယူရမည်။ 

သိို ့်ရာတွင ်ဤအက်ဥပဒေကိို ယင််းသိို ့်ရိုပ်သမိ််းသည့််အ ါ၌ မမပီ်းဖပတ်ဒသ်းဒသာ ဝိနည််းဓမမကံ အဓိက ရိုဏ််းမှုကိို 

ဤအက်ဥပဒေအရ ဒနာက်ဆံို်းမပီ်းဖပတ်သည့််တိိုငဒ်အာင ်ဆက်လက်စ္စ္ဒ်ဆ်းရမည်။ 

၄။ (၁) ဤအက်ဥပဒေအရ ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနမျာ်း တည်ဒထာငရ်မည်။ ထိိုယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနမျာ်းမှာ 

ဝိနည််းဓမမကံအဓိကရိုဏ််းမှုမျာ်းကိို  ကာ်းနာစ္စ္ဒ်ဆ်းစ္ရီငဆ်ံို်းဖြတ်ရနအ်ာဏာရှိရမည်။ 

(၂) ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာန အသ်ီးသ်ီးအတွက် အဆိိုပါဥပဒေပိုေမ် ၁၁ (၁) တွငဖ်ပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့်် ဂိုဏအ်ဂဂ ါ 

အရည်အ ျင််းနငှ့််ဖပည်စ္ံိုဒသာ ဆယ်ပါ်းထက်မပိိုသည့်် ဝိနည််းဓိိုရ်ဆရာဒတာ်မျာ်းကိို နိိုငင်ဒံတာ်သမမတက  န် ့်ရမည်။ 

၅။ (၁) ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနမျာ်းသည် နိိုငင်ဒံတာ်ဝိနစိ္ဆယဌာန၏ လက်ဒအာက် ဖံြစ္ရ်မည်။ 

(၂) ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနအသ်ီးသ်ီး၏ စ္ရီင ်ငွ့််အာဏာနယ်နမိတ်မှာ ထိိုဌာနတည်ရှိရာမမိ ြို့နယ ်အသ်ီးသ်ီး ဖြစ္ရ်မည်။ 

၆။ ပိုေမ် ၄ အရ ဝိနည််းဓမနကံ အဓိကရိုဏ််းမှုကိို  ကာ်းနာစ္စ္ဒ်ဆ်းစ္ရီငသ်ည့်် ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနသည် 

မမိ ြို့နယ်ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာန၏အာဏာအာ်းလံို်းကိို သံို်းစ္ွနဲ ိိုငသ်ည့််ဖပင ်အဆိိုပါဥပဒေပိုေမ် ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃(၂)၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၂၊ 
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၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇(၄) နငှ့်် (၅)၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂(၂)နငှ့်် (၃) ပါ ဖပဋ္ဌာန််း ျက်မျာ်းနငှ့်် အဆိိုပါဥပဒေ ပိုေမ် ၃၃ 

အရဖပ လိုပ်ဒသာ နည််းဥပဒေမျာ်းအနက် ဒရွ်းဒကာက်ပွဲဆိိုငရ်ာ နည််းဥပဒေမျာ်းမှတပါ်း အဖ ာ်းနည််းဥပဒေမျာ်းသည် 

မမိ ြို့နယ်ဝိနစိ္ဆယဌာနနငှ့်် သိို ့်တည််းမဟိုတ် ထိိုဌာန ဆိိုငရ်ာ ဝိနည််းဓိိုရ် ဆရာဒတာမ်ျာ်းနငှ့်် ဖြစ္န်ိိုငသ်မျှသက်ဆိိုင ်ရမည်။ 

၇။ ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနဆိိုငရ်ာ ဝိနည််းဓိိုရ်ဆရာဒတာ်၊ တာဝန ်ဆံရာဒတာ်နငှ့်် တွဲဘက်တာဝန ်ဆံရာ ဒတာ်တိို ့်၏ 

ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနမှု င််းကိစ္စနငှ့်် စ္ပ်လျဉ်းသည့််  ရီ်းစ္ရိတ်မျာ်းအတွက် နိိုငင်ဒံတာ်အစ္ိို်းရက တာဝနယ်ူရမည်။ 

၈။ အဖ ာ်းတည်ဆဲ တရာ်းဥပဒေမျာ်းတွင ်မည်သိို ့်ပငပ်ါရှိဒစ္ကာမူ ယာယဝီိနစိ္ဆယဌာန၏ ဆံို်းဖြတ် ျက် ကိို 

နိိုငင်ဒံတာ်ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနတွင ်ဒစ္ာေနာဝင ်ငွ့််ရိှရမည်။ ယင််းသိို ့် ဒစ္ာေနာဝငသ်ည့််အ ါ 

နိိုငင်ဒံတာ်ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနက ျမှတ်သည့်် ဆံို်းဖြတ် ျက်သည် အဆံို်းသတ်အတည်ဖြစ္ရ်မည်။ 

ခခင််းချက်။ သိို ့်ရာတွင ်အာစ္ာရဝိပတတ ိ သိို ့်တည််းမဟိုတ ်လဟိုဘဏပ်စ္စည််းနငှ့််စ္ပ်လျဉ်းဒသာ အဓိကရိုဏ််း မှုတွင ်

ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာန၏ဆံို်းဖြတ် ျက်ကိို ဒစ္ာေနာ ဝင ်ငွ့််မရိှဒစ္ရ။ 

၉။ (၁) အဖ ာ်းတည်ဆဲတရာ်းဥပဒေမျာ်းတွင ်မည်သိို ့်ပငပ်ါရိှဒစ္ကာမူ၊ ဤအက်ဥပဒေအရဒစ္ာေနာဝငမ်ှုကိို 

ဆိိုငရ်ာစ္ရီင ်ျက် ျမှတ်သည့််ဒန ့်မှ ၄၅ ရက်အတွင််းနိိုငင်ဒံတာ် ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနသိို ့် ဒစ္ာေနာဝငလ် ာ သငွ််းရမည်။ 

ခခင််းချက်။ သိို ့်ရာတွင ်ဤပိုေမ်၌ ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့်် စ္ည််းကမ််းသတ်ကာလ အပိိုင််းအဖ ာ်းကိုနလ်ွနမ်ပီ်း သည့််ဒနာက်မှ 

တငသ်ငွ််းသည့််ဒစ္ာေနာဝငလ် ာကိို အနတရာယ် ၁၀ ပါ်းအနက် တပါ်းပါ်းဒ ကာင့်် ဒစ္ာေနာဝင ်လ ာတငသ်ငွ််းရန ်

 ကန် ့် ကာဒနဖ င််းဖြစ္လ်ျှင ်နိိုငင်ဒံတာ်ယာယီဝိနစိ္ဆယဌာနက လက် နံိိုငသ်ည်။ 

(၂) ဒစ္ာေနာဝငသ်ကူ အမှုဖြစ္ပ်ျက်ရင််း အဖ င််းအရာအ ျက်အလက်မျာ်း၊ ဝိနည််းတရာ်းဒတာ် 

အ ျက်အလက်မျာ်းနစှ္ ်ျက်လံို်းနငှ့််စ္ပ်လျဉ်း၍ နိိုငင်ဒံတာ်ဝိနစိ္ဆယဌာနတွင ်ကန် ့်ကွက်လိိုသည့်် အဒ ကာင််း အ ျက်မျာ်း 

ဒစ္ာေနာဝငလ် ာတွင ်စ္ံိုလငန်ိိုငသ်မျှ စ္ံိုလငစ်္ွာ ပါရှိရမည့််ဖပင ်ယင််းသည်အဒ ကာင််းအ ျက် မျာ်းကိို 

အစ္ဉအတိိုင််းအမှတ်စ္ဉရမည်။ ဒစ္ာေနာဝငသ်ကူ ထိိုဒစ္ာေနာဝငလ် ာကိို လက်မှတ်ဒရ်းထိို်းရ မည်။ထိို ့်ဖပင ်

ဒစ္ာေနာဝငသ်ည့်် စ္ရီင ်ျက်မိတတ ူ တဒစ္ာငက်ိို ဒစ္ာေနာဝငလ် ာနငှ့်် ပူ်းတွဲတငသ်ငွ််းရမည်။ 

၁၀။ အဖ ာ်းတည်ဆဲ တရာ်းဥပဒေမျာ်းတွင ်မည်သိို ့်ပငပ်ါရိှဒစ္ကာမူ ဝိနည််းဓမမကံအဓိကရိုဏ််းမှုနငှ့်် စ္ပ်လျဉ်း၍ 

မူလမှုတ ို ိုသည် ဤအက်ဥပဒေအာဏာတည်သည့််ဒန ့်၌ ဤအက်ဥပဒေအာဏာတည်သည့်် အရပ်ဒေသရှိ 

တရာ်းမရံို်းတ ို ိုတွင ်မမပီ်းဖပတ်ရှိဒနဒသ်းလျှင၊် ထိိုတရာ်းမရံို ်းက အဆိိုပါမူလမှုကိိုဆိိုငရ်ာ ဝိနစိ္ဆယဌာနသိို ့် 

လ ဲဒဖပာင််းဒပ်းအပ်ရမည်။ 

၁၁။ ပိုေမ် ၃ အရဤအက်ဥပဒေကိို ရိုပ်သမိ််းသည့််အ ါ အဆိိုပါဥပဒေပိုေမ် ၇(၃)(စ္) အရထာ်းရှိသည့်် 

အမှုမှတ်တမ််းမျာ်းကိို၎င််း၊ အဆိိုပါဥပဒေပိုေမ် ၃၁(၁) အရမှတ်ပံိုတငဖ် င််းနငှ့််စ္ပ်လျဉ်းသည့်် စ္ာမှတ် စ္ာတမ််းမျာ်းကိို၎င််း 

အဆိိုပါဥပဒေအရ တည်ဒထာငသ်ည့်် ဆိိုငရ်ာမမိ ြို့နယ်ဝိနစိ္ဆယဌာနသိို ့် လ ဲဒဖပာင််း ဒပ်းအပ်ရမည်။ 


