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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

၁၉၄၈ ခုနစှ၊် ရန်ကုန်မမိ ြို့မ၊ မမြူနီစပီါယ်တက ်ပုိတရေးရှငေ်း (ရပ်ဆိငုေ်းထ ေးမခငေ်း အက်ဥပတေ) ကို (ရုပ်သမ်ိေးသည့််) 

အက်ဥပတေ။ 

၁၉၄၈ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေ အမှတ် ၄၅။ 

၁၃၁၀ ခု၊ သတီငေ်းကျွတလ်ဆတု ်၅ ရက်။ 

(၁၉၄၈ ခု၊ တအ က်တိဘု လ ၂၂ ရက်။) 

ဖ  ြို့စည်ေးအုပ်ခ  ပ်ပ ု အကမခခ ဥပကေအရ ၊ ကအ က်ကဖေါ် မပပါ အကဥ်ပကေက ု ထုတ်မပနက်က  ည သည်။ 

ကအ က်ပါအတ ုငေ်း အက်ဥပကေအမဖစ ်မပဋ္ဌ နေ်းလ ုက်သည်။ 

 

အမည်တ ု။ 

၁။ ။ ဤအက်ဥပကေက  ု၊ ၁၉၄၈ ခုနစှ၊်  ရနက်ုန်မမိ ြို့မ၊ မမြူနီစပီါယ ်တက ်ပုိတရေးရှငေ်း (ရပ်ဆိငုေ်းထ ေး မခငေ်း အက်ဥပတေ) ကို ( 

ရုပ်သမ်ိေးသည့်် ) အက်ဥပတေ ဟုကခေါ်ရမည်။ 

၁၉၄၃ ခနုစှ၊် မမနမ် န ငုင်  အက်ဥပကေ အမှတ် ၈ က ု ရပ်ုသ မ်ေးမခငေ်း။ 

၂။ ။ ၁၉၄၃ ခနုစှ၊်  ရနက်ုနမ်မ  ြို့မ၊ မမြူနစီပီါယ် ကက ်ပ ုကရေးရှငေ်း (ရပ်ဆ ုငေ်းထ ေး မခငေ်း) အက်ဥပကေ The Municipal Corporation of the City 

of Rangoon (Suspension) Act, 1943 က ု၊ ဤအက ်ဥပကေက ရုပ်သ မ်ေးလ ုက်သည်။ 

ခခငေ်းခ က်အပ ုေ၊် 

၃။ ။ ၁၉၄၃ ခနုစှ၊်  ရနက်ုနမ်မ  ြို့မ၊ မမြူနစီပီါယ ်ကက ်ပ ုကရေးရှငေ်း (ရပ်ဆ ုငေ်းထ ေးမခငေ်း) အက်ဥပကေက ု ရုပ် သ မ်ေးလ ုက်ကသ ်လည်ေး၊ 

အဆ ုပါ အက်ဥပကေပုေမ် ၂ ၊ ပုေမ်ခ   (၁)အရ၊ ခန် ့်ထ ေးမခငေ်းခ ရသသူည်၊ ရနက်ုန ်မမ  ြို့မ ၊ မမြူနစီပီါယ်အက်ဥပကေပါ၊ 

မပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးအရ၊ နည်ေးလမ်ေးက နစ  ဖ  ြို့စည်ေး ထ ေးကသ ၊ ရနက်ုန ်မမ  ြို့မ မမြူနစီပီါယ ်ကက ်ပ ုကရေးရှငေ်းလူကကီေးမ  ေး၏ ပဌမ 

အစည်ေးအက ေး တ ုငက်အ င ်ရ ထူေးတ င ်ဆက်လက ်ထမ်ေးရ က၍်၊ ရနက်ုနမ်မ  ြို့မ၊ မမြူနစီပီါယ ်ကက ်ပ ုကရေးရှငေ်း 

တ ငတ်ည်ရှ သည့််၊ သ ု ့်တည်ေးမဟုတ် ထ ုကက ်ပ ု ကရေးရှငေ်းအ ေး နငှေ်းအပ်ထ ေးသည့်် အခ င့််အကရေးမ  ေး၊ အထူေးအခ င့််အကရေးမ  ေး၊ 

အ ဏ မ  ေး၊ တ  န ်တ ်တရ ေးမ  ေးနငှ့်် အလပ်ု တ်တရ ေးမ  ေးက ု ဆက်လက်ရရှ  သ ေုးစ  ကဆ ငရ် က်ရမည်။ 

ဖ  ြို့စည်ေးအုပ်ခ  ပ်ပ ု အကမခခ ဥပကေအရ၊ ကျွန်ပ်ုလက်မှတ်ကရေးထ ုေးသည်။ 

 

 စ ်ကရွှေသ ကု်၊ 

 န ငုင် ကတ ်ယ ယီ သမတ၊ 

 မပည်ကထ ငစ်ုမမနမ် န ငုင် ကတ ်။ 

 

ရနက်ုနမ်မ  ြို့၊ ၁၃၁၀ ခ၊ု သတီငေ်းကျွတ်လဆုတ် ၅ ရက။် 
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 (၁၉၄၈  ခ၊ု ကအ က်တ ုဘ လ ၂၂ ရက။်) 

 

 အမ န် ့်အရ၊ 

 ကရွှေကဘ ်၊ 

 န ငုင် ကတ ် သမတအတ ငေ်း န။် 

 [အမှတ် ၂၀၀] 


