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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၅၂ ခုနစှ၊် ကချငပ်ြည်နယ်တက ငစ်အီမတမ်ျ ျား၏ စရိတတ် ကျားတငွေ အက်ဥြတေ 

[၁၉၅၂ ခုနစှ၊် ကချငပ်ြည်နယ် အက်ဥြတေအမှတ ်၂] 

၁၃၁၄ ခုနစှ၊် ကဆန်ုလဆန်ျား ၉ ရက်။ 

(၁၉၅၂ ခုနစှ၊် တမလ ၂ ရက်။) 

ဖွေ ွဲ့စည်ျားအုြ်ချျုြ်ြံုအကပခခံဥြကေအရ၊ ကအောက်ကဖေါ် ပြြါအက်ဥြကေကို ထုတ်ပြနက်ကျညောသည်။ 

ကအောက်ြါအတိုငျ်ား အက်ဥြကေအပဖစပ်ြဋ္ဌောနျ်ားလိုက်သည်။ 

 

၁။ ။ ဤအက်ဥြကေကို၊ ၁၉၅၂ ခုနစှ၊် ကချငပ်ြည်နယတ်က ငစ်အီမတမ်ျ ျား၏ စရိတတ် ကျားတငွေ အက်ဥြတေ ဟုကခေါ်ရမည်။ 

၂။ ။ ဤအက်ဥြကေကို၊ ၁၉၅၂ ခနုစှ၊် မတ်လ ၃ ရက်ကန ေ့တွေင၊် စတငအ်ောဏောတည်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။ 

ဤအက်ဥြကေတွေင၊် အက ကောငျ်ားအရောနငှ်ေ့ပဖစက်စ၊ က ှွဲ့ကနောက်စကောျားတို ေ့၏ အဓိြပါယ်နငှေ့ပ်ဖစက်စ၊ မဆန် ေ့ကျင ်လျှင-် 

(က) “ညီလ ခံ” ဆိုသည်မှော၊ ကချငပ်ြည်နယ်ကကောငစ်ညီီလောခကံို ဆိုလိုသည်။ 

(ခ) “တက ်မီတ ီအစညျ်ားအတ ျား” ဆိုသည်မှော၊ ကချငပ်ြည်နယ်ကကောငစ်ကီ၊ ကကောငစ်နီငှ်ေ့စြ်လျဉျားကသော 

မည်သည်ေ့အလုြ်ဝတ်တရောျားကိမုဆို၊ ကဆောငရ်ွေက်လုြ်ကိုငရ်နခ်န် ေ့ထောျားကသော ကကော်မီတီအစည်ျားအကဝျားကို ဆိုလိုသည်။ 

(ဂ) “တက ငစ်အီမတ”် ဆိုသည်မေှာ၊ ပြည်ကထောငစ်ုပမနမ်ောနိငုင်ကံတော် ကချငပ်ြည်နယ်ဆိုငရ်ောလူမျိျုျားစု 

လွှတ်ကတော်အမတ်နငှ်ေ့ပြည်သူ ေ့လွှတ်ကတော်အမတ်မျောျားကိုဆိုလိသုည်။ သို ေ့ရောတွေင၊် ပြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌ၊ ပြည်နယ ်

ကကောငစ်သီဘောြတိ၊ ပြည်နယ်ကကောငစ် ီေတုိယသဘောြတိ၊ ပြည်နယ်အစိုျားရအဖွေ ွဲ့ဝင ်ဝနက်ကီျားမျောျားနငှ်ေ့ 

ြါလီမနအ်တွေငျ်ားဝနမ်ျောျားမြါကချ။ 

၃။ ။ ကကောငစ်အီမတ်တဦျားသည်- 

(က) ြါလီမနဆ်ိုငရ်ော လွှတ်ကတော်တရြ်ရြ်၏ ညီလောခမံ ှိကသောအခါ၊ ပြည်နယ်ကကောငစ်ညီီလောခ၊ံ သို ေ့တည်ျားမဟုတ် 

ကကော်မီတီအစည်ျားအကဝျားကျငျ်ားြစဉအတွေငျ်ား၊ ထိုကျငျ်ားြရောကေသ၌  ှိကနသည်ေ့အတွေက်၊ ကန ေ့တွေက်စရိတ်တရက်လျှင ်၂၀ 

ကျြ် ကျ၊ 

(ခ) ကျငျ်ားြရောကေသမဟုတ်သည်ေ့အပခောျားကေသမှညီလောခသံို ေ့၊ သို ေ့တည်ျားမဟုတ် ကကော်မီတီအစည်ျားအကဝျားသို ေ့ 

တက်ကရောက်ရလျှင၊် စတငတ်က်ကရောက်သည်ေ့ကန ေ့ မတိုငမ်ီ၊ တရက်အတွေက်နငှ်ေ့ ကနောက်ဆံုျားတက်ကရောက်ပြီျားသည်ေ့ကန ေ့ 

ကနောက်တရက်အတွေက်ြါ ထည်ေ့သွေငျ်ား၍၊ ထိုကကောငစ်အီမတ်သည်၊ ကန ေ့တွေက်စရိတ်တရက်လျှင ်၂၀ ကျြ် 

ကျရယူခွေင်ေ့ ိှရမည်။ 

ခခငျ်ားချက်။ ။ သို ေ့ရောတွေင၊် ြါလီမနဆ်ိုငရ်ောလွှတ်ကတော်တရြ်ရြ်၏အမတ်တဦျားအပဖစပ်ဖင်ေ့၊ ကန ေ့တွေက်စရိတ် ကို 

ထုတ်ယူခွေင်ေ့ ိှကသော ကကောငစ်အီမတ်တဦျားသည်၊ ထိုက ေ့သို ေ့ ထတု်ယူရ ှိသည်ေ့ ကန ေ့ရက်အတွေက် ကန ေ့တွေက် စရိတ်ကိ ု

ဤအက်ဥြကေအရ ရယူခွေင်ေ့မ ိှကစရ။ 



၁၉၅၂ ခုနစှ်၊ ကချငပ်ြည်နယ်ကကောငစ်ီအမတ်မျောျား၏ စရိတ်က ကျားကငွေ အက်ဥြကေ 
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၄။ ။ ကကောငစ်အီမတ်တဦျားမှော၊ ြုေမ် ၃ တွေငပ်ြဋ္ဌောနျ်ားထောျားကသော စရိတ်က ကျားကငွေမျောျားအပြင၊် ညီလောခ၊ံ သို ေ့တည်ျားမဟုတ် 

ကကော်မီတီအစည်ျားအကဝျားတရြ်ရြ်သို ေ့ တက်ကရောက်ရနအ်လို ေ့ငါှ သွေောျားလောရသည်ေ့အတွေက်၊ ဤအက်ဥြကေအရပြျုကသော 

နည်ျားဥြကေမျောျားပဖင်ေ့၊ သတ်မှတ်ထောျားသည်ေ့နှုနျ်ားအတိုငျ်ားသတ်မှတ်ထောျားသည်ေ့ 

စည်ျားကမ်ျားချက်နငှ်ေ့အညီခရီျားစရိတ်ရယူခွေင်ေ့ ိှရမည်။ 

ခခငျ်ားချက်။ ။ သို ေ့ရောတွေင၊် ြါလီမနဆ်ိုငရ်ောလွှတ်ကတော်တရြ်ရြ်၏ အမတ်တဦျားအပဖစပ်ဖင်ေ့ ခရီျားစရိတ်မျောျား ကို 

ရယူခွေင်ေ့ ိှကသော ကကောငစ်အီမတ်တဦျားအောျား၊ မိမိလောရကသော ခရီျားအတွေက်၊ သို ေ့တည်ျားမဟုတ် ခရီျားမျောျား အတွေက်၊ 

ဤအက်ဥြကေအရ ခရီျားစရိတ်မျောျားကို ထုတ်မကြျားရ။ 

၅။ ။ အပငမိ်ျားစောျားအစိုျားရအမှုထမ်ျားတဦျားသည်၊ ဤအက်ဥြကေြါ ပြဋ္ဌောနျ်ားချက်မျောျားအရ၊ စရိတ်က ကျားကငွေ ထုတ်ယူသည်ေ့အတွေက်၊ 

ထိုသ၏ူ ြင ်ှငလ်စောကငွေကို မထိခိကု်ကစရ။ 

၆။ ။ ဤအက်ဥြကေြါပြဋ္ဌောနျ်ားချက်မျောျားအရ၊ ရယူခွေင်ေ့ ိှကသော စရိတ်က ကျားကငွေမျောျားကို ထိုသို ေ့ရယူခွေင်ေ့ ိှကသော 

ကန ေ့ရက်မှစ၍ကပခောက်လအတွေငျ်ားကတောငျ်ားဆိုရမည်။ ကပခောက်လကကျော်လျှင၊် စရိတ်က ကျားကငွေကတောငျ်ားဆိုပခငျ်ားကို 

မည်သည်ေ့နည်ျားနငှ်ေ့မျှ ခွေင်ေ့မပြျုရ။ 

၇။ ။ (၁) ဤအက်ဥြကေြါပြဋ္ဌောနျ်ားချက်မျောျားကို ပြီျားကပမောက်ကအောငက်ဆောငရ်ွေက်နိငုက်စရန၊် ပြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌ သည် 

နည်ျားဥြကေမျောျားကိုပြျုနိငုသ်ည်။ 

(၂) အထက်ြါပြဋ္ဌောနျ်ားချက်မျောျား၏ ကယဘယုျသကဘောကိုမထိခိကု်ကစဘ ၊ ပြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌသည် အထူျား အောျားပဖင်ေ့ 

ကအောက်ြါကိစစအောျားလံုျားအတွေက်ပဖစက်စ၊ တခခုအုတွေက်ပဖစက်စ နည်ျားဥြကေမျောျားပြျုနိငုသ်ည်။ 

(က) ြုေမ် ၄ ြါပြဋ္ဌောနျ်ားချက်မျောျားအရ၊ ကကောငစ်အီမတ်မျောျားအောျားကြျားရမည်ေ့ခရီျားစရိတ်နှုနျ်ားနငှ်ေ့ ခရီျားစရိတ် 

ကိုထုတ်ယူရောတွေင ်လိုက်နောရမည်ေ့စည်ျားကမ်ျားချက်မျောျားသတ်မှတ်ပခငျ်ား။ 

(ခ) အသံျုားပြျုနိငုသ်ည်ေ့ခရီျားလမ်ျားမျောျားသည် တခထုက်ြို၍ ှိလျှင၊် ခရီျားစရိတ်ကို မည်သည်ေ့ခရီျားလမ်ျားအ တွေက ်

ကတောငျ်ားဆိုရမည်ဟု သတ်မှတ်ပခငျ်ား။ 

(ဂ) ကန ေ့တွေက်စရိတ်မျောျား ကတောငျ်ားဆိုနိငုက်သော ကောလအြိုငျ်ားအပခောျားကို တွေက်စစပ်ခငျ်ား။ 

(ဃ) ကကောငစ်အီမတ်မျောျား ၏ ကနထိုငရ်ောကေသကို သတ်မှတ်ပခငျ်ား။ 

(င) ကန ေ့တွေက်စရိတ်မျောျားထုတ်ယူရန ်နည်ျားလမ်ျားသတ်မှတ်ပခငျ်ား၊ ခရီျားစရိတ်စောရငျ်ားမျောျားကိုပြျုလုြ်ရန ်

ကထောက်ခလံက်မှတ်ထိုျားရနန်ငှ်ေ့ ကငွေထုတ်ယူရန ်နည်ျားလမ်ျားသတမ်ှတ်ပခငျ်ား။ 

၈။ ။ ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် ကချငပ်ြည်နယ် ကကောငစ်အီမတ်မျောျား၏စရိတ်က ကျားကငွေအက်ဥြကေ (ကချငပ်ြည်နယ် အက်ဥြကေအမှတ် ၃) 

နငှ်ေ့၊ ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် ကချငပ်ြည်နယ်ကကောငစ်အီမတ်မျောျား၏ စရတိ်က ကျားကငွေ (ပြင ်ဆငခ်ျက်) အက်ဥြကေ (၁၉၄၈ ခနုစှ၊် 

ကချငပ်ြည်နယ် အက်ဥြကေအမှတ် ၅ ) တို ေ့ကိုရုြ်သမိ်ျားလိုက်သည်။ 

ခခငျ်ားချက်။ ။ သို ေ့ရောတွေင ် ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် ကချငပ်ြည်နယ်ကကောငစ်အီမတ်မျောျား၏ စရိတ်က ကျားကငွေ အက်ဥြကေ 

ပြဋ္ဌောနျ်ားချက်မျောျားအရ ရယူခွေင်ေ့ ိှသည်ေ့ စရိတ်က ကျားကငွေမျောျားကို၊ အဆိုြါအက်ဥြကေအရ ရယ ူခွေင်ေ့ ိှကသောကန ေ့မှစ၍ 

တနစှအ်တွေငျ်ားထုတ်ယူနိငုသ်ည်။ 



၁၉၅၂ ခုနစှ်၊ ကချငပ်ြည်နယ်ကကောငစ်ီအမတ်မျောျား၏ စရိတ်က ကျားကငွေ အက်ဥြကေ 
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ဖွေ ွဲ့စည်ျားအုြ်ချျုြ်ြံုအကပခခံဥြကေအရ၊ ကျွန်ြ်ုလက်မှတ်ကရျားထိုျားသည်။ 

 

ဦျားဘဦျား၊ 

နိငုင်ကံတော်သမတ၊ 

ပြည်ကထောငစ်ုပမနမ်ောနိငုင်ကံတော်။ 

 

ရနက်ုနပ်မိျု ွဲ့၊ ၁၃၁၄ ခ၊ု ကဆုနလ်ဆနျ်ား ၉ ရက်။ 

(၁၉၅၂ ခ၊ု ကမလ ၂ ရက်။) 

 

အမိန် ေ့အရ၊ 

ြါစနိ၊် 

နိငုင်ကံတော်သမတအတွေငျ်ားဝန။် 

[အမှတ် ၄၃] 


