
တင်း တာင်းစပမာဏအက်ဥပ ဒ 

(၁၉၃၉ ခနှစ်၊ ြမန်မာနိင်ငအက်ဥပ ဒအမှတ် ၁) 

(၁၉၃၉ ခနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက် န)့ 

 

အပိင်း(၁) 

တည်ရာနယ်အဝှမ်း 

၁။ (၁) အပိင်း(၁) ပါြပဌာန်းချက်များသည ် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င 

တစဝှ်မ်းလးနှင့် သက်ဆင်ိ သည်။ 

 (၂) နိင်င တာ်သမ္မတသည် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာနှင့် အပိင်း(၂) ပါ  

ြပဌာန်းချက်များကိ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်သည့် နရ့က်မှ 

တစ်နှစ် အာက်မနညး် သာ နရ့က်မှစ၍ နယ် ြမ တစ်ခခနှင့် 

သက်ဆငိ် စနိငပ်ါသည်။ အဆိပါသက်ဆိင် စြခင်းများအတွက် 

၁၉၁၀ ခနှစ်၊ ြမန်မာနိင်င၏ အထက်ြပန်တမ်းအပိဒ်(၁)ပါ  

စာမျက်နာှ ၈၁၂၊ ၉၇၄ နှင့် ၁၁၅၇ ကိ ကည့်ပါ။ 

 

အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက် 

၂။ “တင်းမှန်” ဆိသည်မာှ စပါးြခင်တွယ်ရနအ်တွက် ထည့်သိစရာကိ 

ဆိလိသည်။ ယင်းထည့်သိ စရာသည ် နိင်င တာ်သမ္မတကြပဌာန်းသည့် 

ပစ္စည်းအရွယ်အစားနှင့် ပသ ာန်အတိင်း ြဖစရ်မည့်အြပင် ကိးဂါလနှင့်ညီမ  

ရ သာ ကဗဆိင်ရာဆ့သည့်ပမာဏရှိရမည်။ 

 “ခဲွ”ဆိသည်မှာ စပါးြခင်တွယ်ရန်အတွက် ထည့်သိစရာကိဆိလိသည။် 

ယင်းထည့်သိစရာသည် နိင်င တာသမ္မတက ြပဌာန်းသည့် ပစ္စညး်၊ 

အရွယ်အစားနှင့်ပသ ာန်အတိင်းြဖစ်ရမည့်အြပင် ကဗဆိင် ရာဆ့ သာပမာဏ 

သည် တင်းမှန်၏ကဗဆိင်ရာဆ့ သာပမာဏ၏ ထက်ဝက်နှင့်ညမီရမည်။ 

 “စိပ်” ဆသိည်မာှ စပါးြခင်တွယ်ရန်အတွက် ထည့်သိစရာကိ 

ဆိလိသည်။ ယင်းထည့်သိစရာ သည် တင်းမှန်၏ကဗဆိင်ရာဆ့ သာပမာဏ၏ 

လးပတစ်ပကဗဆိင်ရာဆ့ သာပမာဏြဖစ်ရမည်။ 



 “ြပည်”ဆိသည်မှာ စပါးြခင်တွယ်ရန်အတွက် ထည့်သိစရာကိ 

ဆိလိသည်။ ယင်းထည့်သိစရာ ၏ကဗဆိင်ရာဆ့ သာပမာဏသည် တင်းမှန် 

၏ကဗဆိင်ရာဆ့ သာပမာဏ၏ တစ်ဆယ့် ြခာက်ပ တစပ်ြဖစရ်မည။် 

 “စလယ်” ဆိသည်မှာစပါးြခင်တွယ်ရန်အတွက် ထည့်သိစရာကိဆိလိ 

သည်။ ယင်းထည့်သိစရာ သည်တင်းမှန်၏ကဗဆိင်ရာဆ့ သာပမာဏ၏ 

ြခာက်ဆယ့် လးပတစပ် ကဗဆိင်ရာဆ့ သာပမာဏ ြဖစ်ရမည်။ 

 

ရှင်းလင်းချက်။ “ဂါလ” ဆိသည်မာှ ၁၈၇၈ ခနှစ၊် အ လးချိန်များနှင့် 

အြခင်အတွယ်များအက်ဥပ ဒအရ ခ ဝ ၍ သတ်မှတ် သာ ဗိတိသစရှိ 

ကဗဆိင်ရာဆ့ သာပမာဏကိဆိလိသည်။ 

 

ရခိင်ြပည်တွင်တင်းမှန်အစား ခဲွြဖင့်အစားထိးရန် 

၃။ နိင်င တာ်သမ္မတကအမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် ကညာသည့် ရခိင်ြပည်နယ် 

၏ အချို ့ နရာများတွင် ဤအက်ဥပ ဒကိ အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူရာ၌ “ခွဲ” 

ဆိသည့် စကားလးကိ သးနန်းထားဘိသကဲ့သိ ့ ယင်းသိပ့ါရှိသည့် နရာတိင်း 

တွင် ပဒ်မ(၂)၌ မှတစ်ပါးအဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူရမည်။ 

 

တင်းမှန်ကိကည့်ရစ့စ် ဆးြခင်းနှင့် မှန်ကန် ကာင်းအတည်ြပုြခင်း 

၄။ အစိးရသည် တင်းမှန်၏ နမူနာများကိ အများြပည်သူတိ ့ ကည့်ရ  ့

စစ် ဆးရန်အတွက် အဆင် ြပမည့် နရာများ၌ ထားရှိ စရမည့်အြပင် ယင်းတိ ့

ကိ စာင့် ရှာက်ရန်နှင့် အခါအား လျာ်စွာ မှန်ကန် ကာင်း အတည်ြပုရန် 

အတွက်စီမထားရှိရမည်။ 

 

ထည့်သိစရာကိစစ် ဆး၍ တဆိပ်ခတ်နိှပ်ရန်ပဂ္ဂို လ်ကိခန်ထ့ားြခင်း 

၄-က။ (၁) နိင်င တာ်သမ္မတသည် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် သီးြခား ဖာြ်ပ 

ထားသည့် ဒသန္တရနယ် ြမ (ြပည်တွင်းနယ် ြမ) အတွက် 

တင်းမှန်နငှ့်ကိက်ညီ သာ ထည့်သိစရာများကိ စစ် ဆး၍ 



တဆိပ်ခတ်နှိပ်ရန်အတွက် အာဏာပိင်ြဖစ်ရန်ပဂ္ဂုလ်တစ်ဦးဦးကိ 

ခန်ထ့ား နိင်သည်။ 

 (၂) အဆိပါအာဏာပိင်သည် စစ် ဆးရန်အတွက် တင်ြပ သာ 

ထည့်သိစရာတိင်းကိ စစ ဆးရမည့်ြပင် ယင်းထည့်သိစရာသည် 

တငး်မှန်နင်ှ့ ကိက်ညီလင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမး် 

အတိင်း ထိထည့်သိစရာကိ မှန်ကန် ကာင်း အမှတ်အသားြဖင့် 

တဆိပ်ခတ်နှိပ်ရမည်။ 

၅။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် အာက်ပါကိစ္စများအတွက် နညး်ဥပ ဒများ 

ြပုလပ်နိင်သည။် အဆိပါ နညး်ဥပ ဒများအတွက် ၁၉၄၀ ြပည့်နှစ်၊ ြမန်မာနိင်င 

ြပန်တမ်း အပိင်း(၁) စာမျက်နှာ ၁၅၅၆ ကိကည့်ပါ။ 

 (၁) တင်းမှန်၏ပစ္စညး်၊အရွယ်အစားနှင့်ပသ ာန်ကိသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 (၂) ထည့်သိစရာများသည် တင်းမှန် သိမ့ဟတ် ပဒ်မ(၂) တွင် ဖာ်ြပ 

ထားသည့် တင်းမှန်၏ ထပ်ဆင့်အစိတ်အပိင်းတစ်ခခ 

ဆိင်သင့်ရာရာနှင့် ကိက်ညမီညီ အမှန်သိရှိရန ် ကိစ္စအလိငှ့ာ 

အဆိပါထည့်သိစရာကိ စစ် ဆးရန်နညး်လမ်းကိသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 (၃) အြခင်အတွယ်၏သတ်မှတ်တန်ဖိးကိ ြမင်သာ အာင် ဖာ်ြပနိင် 

ရန် အဆိပါထည့်သိစရာများကိ မှန်ကန် ကာင်း အမှတ်အသား 

ြဖင့် တဆိပ်ခတ်နှိပ်ရန်နည်းလမ်းကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 (၄) အဆိပါထည့်သိစရာများကိစစ် ဆးြခင်းနှင့် တဆပိ်ခတ်နှိပ်ြခင်း 

အတွက် တာင်းခရမည့် အခ ကး ငွကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 (၅) ပဒ်မ ၄-က အရ ခန်ထ့ားသည့် အာဏာပိင်များ၏လပ်ငန်းနှင့် 

တာဝနမ်ျားကိ သတ်မှတ် ြခင်း၊ 

 (၆) ယဘယူျအားြဖင့် ဤအက်ဥပ ဒပါ ကိစ္စများ အကျိုးသက် 

ရာက် စြခင်း၊ 

 

 



တဆိပ်ကိ လိမ်လည်တပ ရးသားြခင်း သိမ့ဟတ် အတြပုလပ်ြခင်းအတွက် 

ြပစ်ဒဏ် 

၆။ မည်သူမဆိ ထည့်သိစရာတစ်ခခကိ ဤအက်ဥပ ဒအရ တဆိပ်ခတ်နိှပ် 

ရန်အတွက် အသးြပု သာ တဆိပ်တစ်ခခကိ လိမ်လညတ်ပ ရးသားလ င် 

သိမ့ဟတ် အတြပုလပ်လင် သာ်လည်း ကာင်း ဤအက်ဥပ ဒအရ တဆိပ် 

ခတ်နှိပ်ထားသည့်ထည့်သိစရာ၏ ကဗဆိင်ရာဆ့ သာပမာဏကိ တမင် 

သက်သက်တိးြမင့်လင် သိမ့ဟတ် လာ့နည်း စလင် သာ်လည်း ကာင်း 

ကျပ် ငွ ငါးရာ အထိ ငွဒဏ် ြဖစ် စ၊ ၆ လထိ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ကျခရမည်(ထိက်သင့် စရမည်။) 

 

အပိင်း(၁) ကိ ကန် ြခာက်များနှင့်သက်ဆိင် စြခင်း 

၇။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် ဤအပိင်းပါြပဌာန်းချက် 

များကိ စပါးမှတပါး ကန် ြခာက်များနှင့်သက်ဆိင် စနိင်သည်။ 

 

အပိင်း(၂) 

အ ပးအယူြပုလပ်မအားလးကိ တင်းမှန်ကိရည်ညန်း၍ ြပုလပ်ရမည် 

၈။ (၁) ပဒ်မ (၂) တွင် ဖာ်ြပထားသည့်တင်းမှန် သိမ့ဟတ် ယင်း၏ 

ထပ်ဆင့်အစိတ်အပိင်းများ ြဖင့်မဟတ်ဘဲ ထထည်ြဖင့် ြခင်တွယ် 

ရမည့်စပါးကိ ရည်ညန်း၍ ြပုလပ်ခဲ့သည့် သိမ့ဟတ် ြပုလပသ်ည့် 

သိမ့ဟတ် ရာငး်ချခ့ဲသည့် သိမ့ဟတ် ရာင်းချသူ သိမ့ဟတ် 

ပးအပ်ခဲ့သူ သိမ့ဟတ် ပးအပ်သည့် သိမ့ဟတ် 

သယ် ဆာင်ခ့ဲသည့် သိမ့ဟတ် သယ် ဆာင်သည့် သိမ့ဟတ် 

သယ် ဆာင်သူ သိမ့ဟတ် သ ဘာတူခဲ့သည့် သိမ့ဟတ် 

သ ဘာတူသည့် လပ်ငန်းတစ်ခခ၊ ကန်စညမ်ျား၊ ပစ္စည်းများ 

သိမ့ဟတ် အ ထွ ထွကန်ပစ္စည်းများ သိမ့ဟတ် အြခားအရာ 

အတွက်မည်သည့်ပဋိညာဉ်စာချုပ် စျးဆစြ်ခင်း၊ ရာင်းချြခင်း 

သိမ့ဟတ် အ ရာင်းအဝယ်ကိမ  မြပုလပ်ရ သိမ့ဟတ် မရှိ စရ။ 



 (၂) ပဒ်မ ၄-က အရ အာဏာပိင်တစဦ်းအား ဒသန္တရနယ် ြမ 

(ြပည်တွင်းနယ် ြမ)အတွက် ခန်ထ့ား ပီးြဖစ်သည့်အခါ တင်းမှန် 

ကိ ပဒ်မ ၅ အရြပုလပ်သည့် နည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ အဆိပါ 

အာဏာပိင်က စစ် ဆး၍ တဆိပ်ခတ်နှိပ် ပီးမဟတ်လင် မည ်

သည့် တင်းမှန်ကိမ  ထိသိခ့န်ထ့ားသည့် နရ့က်မှ ၆ လ ကန်ဆး 

ပးီ နာက် ပဒ်မခွဲ(၁)တွင် ဖာြ်ပထားသည့် အ ပးအယူ ြပုလပ်မ 

လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉး်၍ အဆိပါနယ် ြမတွင်အသးမြပုရ။ 

 

တင်းမှန်နှင့်အြခားအြခင်အတွယ်များဆက်စပ်ြခင်း 

၉။ တင်းမှန် သိမ့ဟတ် ယင်း၏ထပ်ဆင့်အစိတ်အပိင်းများြဖင့်မဟတ်ဘဲ 

ထထည်ြဖင့် စပါးအြခငအ်တွယ်ကိရည်ညန်းမြပုလပ်သည့် ပဒ်မ ၈ တွင် 

ရည်ညန်း သာ အ ပးအယူြပုလပ်မလပ်ငန်းတစ်ခခကိ တင်းမှန် သိမ့ဟတ် 

ယင်း၏ထပ်ဆင့်အစိတ်အပိင်းများကိ ရည်ညန်း၍ြပုလပ် ပီးြဖစ်သည်ဟ မှတ် 

ယူရမည်။ ယင်းအ ပးအယူြပုလပ်မလပ်ငန်းသည် အြခင်အတွယ်ကိတင်းမှန် 

သိမ့ဟတ် ယင်း၏ထပ်ဆင့် အစိတ်အပိင်းများနှင့် ဆက်စပ်ရန်မြဖစ်နိင်လင် 

ပျက်ြပယ်ရမည်။ 

ပဒ်မ (၈) ကိဆန်က့ျင်သည့်အတွက်ြပစ်ဒဏ် 

၁၀။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၈ ပါြပဌာန်းချက်များကိ ဆန်က့ျင်လင် 

ပထမအကိမ်ြပစ်မအတွက် ကျပ် ငွ ငါးရာအထိ ငွဒဏ်ထိက်သင့် စရမည်။ 

ဒတိယအကိမ်ြပစ်မ သိမ့ဟတ် နာက်ထပ်ြပစ်မအတွက် ကျပ် ငွ ၂၀၀၀ အထိ 

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ၆ လအထိ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ 

ထိက်သင့် စရ မည်။ 

 

ကိယ်စားလှယ် သိမ့ဟတ် စခိင်းခရသူ၏ ြပုလပ်မများအတွက် အလပ်ရှင် 

၏တာဝန် 

၁၁။ ဤအက်ဥပ ဒအရ ြပစ်မတစ်ခကိ အြခားသူတစ်ဦးတစ် ယာက်က 

အြခားသူတစဦ်း၏ ကိယစ်ားလှယ် သိမ့ဟတ် စခိင်းခရသူအြဖစ် 



ဆာင်ရွက် နစဉ ် ကျူးလွန်သည့်အခါ အဆိပါသူ၏အလပ်ရှင် သည ်

ဆိခဲ့သည့်ြပစ်မကျူးလွန်ြခင်းကိ 

တားဆးီရန်သင့် လျာ် သာ ကိုတင်ကာကွယ်မများြပုလပ်ရန ် ပျက်ကွက်လင် 

ယင်းအလပ်ရှင်သညလ်ည်းြပစမ်ကိမိမိကိယ်တိင်ကျူးလွန်ဘိသကဲ့သိ ့

ြပစ်ဒဏ်ထိက် သင့် စရမည။် 

 

အြခင်အတွယ်များဆိင်ရာ အင်စပတ် တာ်များကိခန်ထ့ားရန် 

ဒသန္တရအာဏာပိင်၏အာဏာ 

၁၂။ (၁) ဇယားတွင် ဖာ်ြပထားသည့်အက်ဥပ ဒများအနက် အက်ဥပ ဒ 

တစ်ခခတွင် မညသိ်ပ့င် ပါရှိ စကာမူအဆိပါအက်ဥပ ဒများအရ 

ဖဲွ စ့ည်း သာ ဒသန္တရအဖွဲသ့ည် အြခင်အတွယ် များဆိင်ရာ 

အင်စပတ် တာမ်ျားကိ ခန်ထ့ား၍အခ ကး ငွ ပးနိင်သည်။ 

အစိးရကထိသိ ့ လိအပ်လင ် ယင်းအင်စပတ် တာ်များကိ 

ခန်ထ့ား၍ အခ ကး ငွ ပးရမည်။ အဆပိါ အင်စပတ် တာ် 

အသီးသီးသည် ြပည်သူဝ့န်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ ထိြ့ပင် ပဒ်မ ၈ တွင် 

ရည်ညန်းထား သာအ ပးအယူြပုလပ်မ လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အသးြပုသည့် သိမ့ဟတ် အသးြပုရန်ကရွယ်သည့် ထည့်သိစရာ 

များထားရှိသည်ဟ ယကည်ရန် အ ကာင်းရှိ သာ နရာ 

တစ်ခခသိ ့ အချိန်မ ရွးဝင် ရာက်ရန်လည်း ကာင်း၊ အဆိပါ 

ထည့်သိစရာများကိစစ် ဆးရန် သိမ့ဟတ် စစ် ဆးရန်အတွက် 

ဖယ်ရှားရန်လည်း ကာင်း အာဏာရှိရမည်။ ထိြ့ပင် ယင်းသည် 

မမှနက်န်ဟ ထင်ြမင် သာ ထည့်သိစရာတစ်ခခကိ သိမ်းဆညး် 

ရမည။် 

 (၂) ဤပဒ်မပါ ကိစ္စများအလိင့ှာ တငး်မှန်နင်ှ့ မကိက်ညီ သာ 

သိမ့ဟတ် ကဗဆိငရ်ာဆ့ သာ ပမာဏသည် တစ်ရာခိင်နန်း 

ထက်ပိ၍ မှားယွင်း န သာ ထည့်သိစရာသည် မမှန်ကန်ဟ 

မှတ်ယူရမည်။ 



 (၃) နိင်င တာ်သမ္မတသည်မိမိသင့် လျာ်သည်ဟယူဆ သာ အြခား 

အရညအ်ချင်းရှိ သာ အရာရှိများအား ပဒ်မ(၁)အရ ခန်ထ့ား 

သာအင်စပတ် တာ်၏အာဏာများအပ်နင်ှးနိင် သည်။ 

 

 

အင်စပတ် တာ်များက 

အာဏာများကျင့်သးြခင်းနှင့်သက်ဆိင် သာနည်းဥပ ဒများ  

၁၃။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် အင်စပတ် တာ်များကယင်းတိ၏့ အာဏာများ 

ကိ ကျင့်သးရမည့်နညး် လမ်းအတွက်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၁၂ အရ 

သိမ်းဆညး်ထားသည့်ထည့်သိစရာများ ဘ ာ တာ်အြဖစ ် သိမ်းယူြခငး်၊ 

ဖျက်ဆီးြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနညး်စီမခန်ခဲွ့ြခင်းအတွက်လည်း ကာင်း 

ြပဌာနး်သည့် နည်းဥပ ဒများြပုလပ်နိင်သည်။ 

 

ြခင်တွယ်ရန်အတွက် အြခားထည့်သိစရာများ၏ခင်းချက် 

၁၄။ အထက်ပါပဒ်မများအတွငး်မည်သိပ့င်ပါရိှ စကာမူ 

ဤအပိင်းပါြပဌာန်းချက်များကိ နယ် ြမ တစ်ခခနှင့် သက်ဆိင် စသည့် နရ့က်မှ 

တစ်နှစ်ကာလအတွင်း မညသ်ည့်ပစ္စညး်ြဖင့် မည်သည့်အရွယ် အစား သိမ့ဟတ် 

မည်သည့်ပသ ာန်ရှိ ထည့်သိစရာတစခ်ကိ ထထည်ြဖင့်စပါးြခင်တွယ်ရန် 

အတွက် အဆိပါနယ် ြမ၌ အသးြပုနိင်သည်။ သိရ့ာတွင် ယင်းထည့်သိစရာသည ်

ပဒ်မ ၂ တွင် ဖာ်ြပထားသည့် တင်းမှန် သိမ့ဟတ် ယင်း၏ ထပ်ဆင့်အစိတ် 

အပိင်းကဲ့သိ ့ တူညီသည့် ကဗဆိင်ရာ ဆ့ သာပမာဏရှိရမည်။ ဆိခဲ့သည့် 

ပဒ်မများတွင် တင်းမှန်သိရ့ည်ညန်ချက်များကိ မည်သည့်ပစ္စညး်ြဖင့်၊ မည်သည့် 

အရွယ်အစား သိမ့ဟတ် မည်သည့်ပသ ာန်ရှိ၍ သိ ့ သာ် တငး်မန်ှက့ဲသိ ့

တူညီသည့် ကဗဆိငရ်ာဆ့ သာပမာဏရှိသည့် ထည့်သိစရာတစခ်သိ ့ ရည်ညန်း 

ချက်များအြဖစ်အဓိပ္ပါယ် ကာက်ယူရမည်။ 

 

 



အပိင်း(၂) သည် ကန် ြခာက်များနှင့်သက်ဆိင်ြခင်း 

၁၅။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် ဤအပိင်းပါြပဌာန်း 

ချက်များကိ အပိင်း(၁) ပါ  ြပဌာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိင် ပီးြဖစ် သာ 

စပါးမှတစ်ပါး မည်သည့်ကန် ြခာက်အမျိုးအစားနှင့်မဆိ သက်ဆိင် စနိင်သည်။ 

 

ပဒ်မများ ၄-က နှင့် ၈(၂) တိသ့ည် တင်းမှန်၏ ထပ်ဆင့်အစိတ်အပိင်းများနှင့် 

သက်ဆိင်ြခင်း 

၁၆။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် အမိန် ့ ကာြ်ငာစာြဖင့် ပဒ်မ ၄-က နှင့် ပဒ်မ ၈- 

ပဒ်မခဲွ(၁) ပါြပဌာန်းချက်များကိ တင်းမှန်၏ ထပ်ဆင့်အစတိ်အပိင်းများနှင့် 

သက်ဆိင် စနိင်သည်။  

 

ဇယား 

၁၈၉၈ ခနှစ်၊ ြမန်မာနိင်ငြမူနီစီပါယ်အက်ဥပ ဒ 

၁၉၂၁ ခနှစ်၊ ြမန်မာနိင်င ကျးလက်ကိယ်ပိင်အစိးရ(အပ်ချုပ် ရး) 

အက်ဥပ ဒ 

 ၁၉၂၂ ခနှစ်၊ ရန်ကန် မို ့ တာ် ြမူနီစီပါယ်အက်ဥပ ဒ 

 

 

 


