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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၅၃ ခုနစှ၊် ကယ ားပြည်နယ် တက ငစ်အီမတမ်  ား၏ စရိတတ် ကားတငွေ အက်ဥြတေ။ 

[၁၉၅၃ ခုနစှ၊် ကယ ားပြည်နယ် အက်ဥြတေ အမှတ ်၂။] 

၁၃၁၅ ခုနစှ၊် နယုန်လဆန်ား ၆ ရက်။ 

(၁၉၅၃ ခုနစှ၊် တမလ ၁၈ ရက်။) 

ဖွေ ွဲ့စည်ားအုြ်ခ ျုြ်ြံုအကပခခံဥြကေအရ၊ ကအ က်ကဖေါ် ပြြါ အကဥ်ြကေကို ထုတ်ပြန ်ကက ည သည်။ 

 

၁။ ။ ဤအက်ဥြကေသည်၊ ၁၉၅၂ ခနုစှ၊် မတ်လ ၁ ရက်ကန ေ့မှစ၍၊ အ ဏ တည်သည်ဟ ုမှတ်ယူရမည်။ 

၂။ ။ ဤအက်ဥြကေတွေင ်အက က ငာ်းအရ နငှ်ေ့ပဖစက်စ၊ က ှွဲ့ကန က်စက ားတို ေ့၏ အဓိြပါယ်နငှ်ေ့ပဖစက်စ၊ မဆန် ေ့က ငလ်ျှင-် 

(က) “ညီလ ခ”ံ ဆိုသည်မှ  ကယ ားပြည်နယ်ကက ငစ် ီညီလ ခကံိုဆိုလိုသည်။ 

(ခ) “ကက ်မီတီအစည်ားအက ား” ဆိုသည်မှ  ကယ ားပြည်နယ်ကက ငစ်ကီကသ ်၎ငာ်း၊ ကယ ားပြည်နယ် ဥကက ဋ္ဌကကသ ်၎ငာ်း၊ 

ကရွေားခ ယ်ခန် ေ့အြ်ကသ  ကက ်မီတီ၊ သို ေ့မဟုတ် ဆြ်ကက ်မီတီ အစည်ားအက ားကို ဆိုလိုသည်။ 

(ဂ) “ကက ငစ်အီမတ်” ဆိုသည်မ ှ ြါလီမန၏် ကယ ားပြည်နယ်ဆိုငရ်  ကိုယ်စ ားလှယ်အမတ်မ  ားကိ ုဆိုလိုသည်။ 

သို ေ့ရ တွေင ်ကယ ားပြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌနငှ်ေ့ ြါလီမနအ်တွေငာ်း နမ်  ားမြါကခ ။ 

၃။ ။ ကက ငစ်အီမတ်တဦားသည်- 

(က) ြါလီမနလ်ွှတ်ကတ ် က ငာ်းြဆ  မဟုတ်သည်ေ့အခ ိနတ်ွေင၊် ညီလ ခ ံသို ေ့တည်ားမဟုတ် ကက မ်ီတီ အစည်ားအက ား 

က ငာ်းြစဉ်အတွေငာ်း ထိုက ငာ်းြရ ကေသ၌ ှိကနသည်ေ့အတွေက် ကန ေ့တွေက်စရိတ် တရက်လျှင ်က ြ် ၂၀ (နစှဆ်ယ်က ြ်) က ၊ 

(ခ) က ငာ်းြရ ကေသမဟုတ်သည်ေ့ အပခ ားကေသမှ ညီလ ခသံို ေ့၊ သို ေ့တည်ားမဟုတ် ကက ်မီတီအစည်ားအက ား 

သို ေ့တက်ကရ က်ရလျှင ်စတငတ်က်ကရ က်သည်ေ့ကန ေ့မတိုငမ်ီ တရက်အတွေက်နငှ်ေ့ကန က်ဆံုားတက်ကရ က်ပြီား သည်ေ့ကန ေ့ 

ကန က်တရက်အတွေက်ြါ ထည်ေ့သွေငာ်း၍ ထိုကက ငစ်အီမတ်သည် ကန ေ့တွေက်စရိတ်တရက်လျှင ်က ြ် ၂၀ (နစှဆ်ယ်က ြ်) 

က  ရယူခွေင်ေ့ ိှသည်။ 

သို ေ့ရ တွေင ်ြါလီမနလ်ွှတ်ကတ ်တရြ်ရြ်၊ အမတ်တဦားအပဖစပ်ဖင်ေ့ ကန ေ့တွေက်စရိတ်ကို ထုတ်ယူခွေင်ေ့ ိှကသ  

ကက ငစ်အီမတ်တဦားသည် ထိုက ေ့သို ေ့ထုတ်ယူသည်ေ့အတွေက် ကန ေ့တွေက်စရိတ်ကို ဤအက်ဥြကေအရ၊ ရယူခွေင်ေ့ မ ှိကစရ။ 

၄။ ။ ကက ငစ်အီမတ်တဦားသည်၊ ြေုမ် ၃ တွေင ်ပြဋ္ဌ နာ်းထ ားသည်ေ့စရိတ်အပြင ်ညီလ ခ ံသို ေ့တည်ားမဟုတ် 

ကက ်မီတီအစည်ားအက ားတရြ်ရြ်သို ေ့ တက်ကရ က်ရနအ်လို ေ့ငါှ သွေ ားလ ရသည်ေ့အတွေက် ဤအက်ဥြကေ အရ၊ 

ပြဋ္ဌ နာ်းထ ားကသ  နည်ားဥြကေမ  ား ှိြါက ၎ငာ်းနည်ားဥြကေမ  ားအရ၊ သတ်မှတ်ကသ  စည်ားကမ်ား ခ က်မ  ားနငှ်ေ့အည ီ

ခရီားစရိတ်မ  ားကို ရယူခွေင်ေ့ ိှသည်။ 
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ဤအက်ဥြကေအရ၊ ပြဋ္ဌ နာ်းထ ားကသ  နည်ားဥြကေမ  ားမ ှိမီ က လအတွေငာ်း ၁၉၅၂ နစှ၊် 

ပြည်သူ ေ့လွှတ်ကတ ်အမတ်မ  ားလစ နငှ်ေ့ စရိတ်က ကားကငွေမ  ား၊ နည်ားဥြကေမ  ားအရ၊ ခရီားစရိတ်မ  ားကို 

ရယူခွေင်ေ့ ိှကစရမည်။ 

ခခငာ်းခ က်။ ။ သို ေ့ရ တွေင ်ြါလီမနလ်ွှတ်ကတ ်တရြ်ရြ်၏ အမတ်တဦားအပဖစပ်ဖင်ေ့ ခရီားစရိတ်မ  ားကို ရယူခွေင်ေ့ ိှကသ  

ကက ငစ်အီမတ်တဦားအ ား မိမိလ ရကသ  ခရီားအတွေက် သို ေ့တည်ားမဟုတ် ခရီားမ  ားအတွေက် ဤအက်ဥြကေအရ၊ 

ခရီားစရိတ်မ  ားကို ထုတ်ယူပခငာ်းမပြျုရ။ 

၅။ ။ အပငမိ်ားစ ားအစိုားရအမှုထမ်ား၊ သို ေ့မဟုတ် အပငမိ်ားစ ား နယအ်မှုထမ်ားတဦားသည်၊ ဤအက်ဥြကေ ြါပြဋ္ဌ နာ်း ခ က်မ  ားအရ၊ 

စရိတ်မ  ားကို ထုတယ်ူသည်ေ့အတွေက် ထိုသ၏ူ ြင ်ှငလ်စ ကိမုထိခိကု်ကစရ။ 

၆။ ။ (က) ၁၉၅၂ ခနုစှ၊် မတ်လ ၃ ရက်ကန ေ့မှစ၍၊ ဤအက်ဥြကေ ထုတ်ပြနက်က ည သည်ေ့ကန ေ့အထိက လ အတွေငာ်း၊ 

ဤအက်ဥြကေြါပြဋ္ဌ နာ်းခ က်မ  ားအရ၊ ရယူခွေင်ေ့ ိှကသ  စရိတ်မ  ားကို ဤအက်ဥြကေ အ ဏ တည်သည်ေ့ကန ေ့မှစ၍ ၆ 

လအတွေငာ်းကတ ငာ်းဆိုရမည်။ 

(ခ) ဤအက်ဥြကေ ထုတ်ပြနက်က ည သည်ေ့ကန ေ့မှစ၍ ဤအက်ဥြကေြါပြဋ္ဌ နာ်းခ က်မ  ားအရ၊ ရယူခွေင်ေ့  ှိကသ စရိတ်မ  ားကို 

ရယူခွေင်ေ့ ိှကသ ကန ေ့ရက်မှစ၍ ၆ လအတွေငာ်း ကတ ငာ်းဆိုရမည်။ 

၇။ ။ ဤအက်ဥြကေြါပြဋ္ဌ နာ်းခ က်မ  ားကို ပြီားကပမ က်ကအ ငပ်မငက်စရန၊် ဥကက ဋ္ဌသည်၊ နည်ားဥြကေမ  ားကို ပြဋ္ဌ နာ်းနိငုသ်ည်။ 

ဖွေ ွဲ့စည်ားအုြ်ခ ျုြ်ြံုအကပခခံဥြကေအရ၊ ကျွန်ြ်ုလက်မှတ်ကရားထိုားသည်။ 

 

ဦားဘဦား၊ 

နိငုင်ကံတ ်သမတ၊ 

ပြည်ကထ ငစ်ုပမနမ် နိငုင်ကံတ ်။ 

 

ရနက်ုနပ်မိျု ွဲ့၊ ၁၃၁၅ ခနုစှ၊် နယုနလ်ဆနာ်း ၆ ရက။် 

 (၁၉၅၃ ခနုစှ၊် ကမလ ၁၈ ရက။်) 

 

အမိန် ေ့အရ၊ 

ြါစနိ၊် 

နိငုင်ကံတ ်သမတကကီား၏အတွေငာ်း န။် 


