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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၆၀ခုနစှ၊်ကချငပ်ြည်နယ်ြ ွဲကျင််းြပြသရ  အတ  က်အဦမျ ်းတ ငတ် ်းလိြ်တသ က်ပခင််း တ ်းပမစတ်ရ်း 

အက်ဥြတေ။ 

[၁၉၆၀ ခုနစှ၊် ကချငပ်ြည်နယ်အက်ဥြတေအမှတ ်၁။] 

၁၃၂၂ ခုနစှ၊် နတတ်တ ်လ န််း ၅ ရက်။ 

(၁၉၆၀ ခုနစှ၊် နိဝုင်္ဘ လ ၂၂ ရက်။) 

ဖ ွဲွဲ့စည််းအုြ်ချျုြ်ြံုအဆပခခံဥြဆေအရ၊ ဆအာက်ဆဖေါ် ပြြါ အကဥ်ြဆေကိုထုတ်ပြနဆ်ကျညာ သည်။ 

ဆအာက်ြါအတိုင််းအက်ဥြဆေအပဖစပ်ြဋ္ဌာန််းလိုက်သည်။ 

 

၁။ ။ (၁) ဤအက်ဥြဆေကို၊ ၁၉၆၀ ခုနစှ၊် ကချငပ်ြည်နယြ် ွဲကျင််းြပြသရ အတ  ကအ်ဦမျ ်းတ င ်

တ ်းလြ်ိတသ က်ပခင််းတ ်းပမစတ်ရ်းအက်ဥြတေဟုဆခေါ်တ ငဆ်စရမည်။ 

(၂) ဤအက်ဥြဆေသည်၊ ပြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌကအမိန် ့်ဆ ကာ်ပငာစာပဖင့်် သတ်မှတ်သည့််ဆန ့်ရက်တ ငစ်တငအ်ာ 

ဏာတည်ရမည့််ပြငဆ်ေသမျာ်းြိုင််းပခာ်းပြ ်းဆန ့်ရက်မျာ်းကိုခ ွဲပခာ်းသတ်မှတ်နိငုသ်ည်။ 

(၃) ဤအက်ဥြဆေသည်၊ ပြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌက အမိန် ့်ဆ ကာ်ပငာစာပဖင့်် သ ်းပခာ်းဆဖေါ် ပြသည့််ြ ွဲကျင််းြပြသ ရာ အဆ ာက်အဦ၊ 

သို ့်တည််းမဟုတ် ြ ွဲကျင််းြပြသရာအဆ ာက်အဦအမျိျု်းအစာ်းမျာ်းနငှ့််သာ သက် ိုင ်ဆစရမည်။ 

၂။ ။ ဤအက်ဥြဆေတ င ်အဆ ကာင််းအရာနငှ့််ပဖစဆ်စ၊ ဆ ှွဲ့ဆနာက်စကာ်းတို ့်၏အဓိြပါယ်နငှ့််ပဖစဆ်စ မ န် ့် ကျငလ်ျှင-် 

(က) “ြ ွဲကျင််းြပြသပခင််း”  ိုသည်မှာ အမျာ်းပြည်သတူို ့်ထံမ ှအခဆ က်းဆင ယူ၍ရုြ် ှင၊် ပြဇာတ်၊ သို ့် တည််းမဟုတ် 

ဇာတ်ြ ွဲပြသပခင််းကို ိုလိုသည်။ 

(ခ) “ြ ွဲကျင််းြပြသရာအဆ ာက်အဦ”  ိုသည်မှာ၊ ြ ွဲကျင််းြပြသပခင််းအတ က် အသံ်ုးပြျုဆသာအ 

ဆ ာက်အဦကို ိုလိုသည်။ 

(ဂ) “ ဆ ်းလိြ်ဆသာက်ပခင််း”  ိုသည့််စကာ်းရြ်တ င ်ဆ ်းလိြ်၊ ဆ ်းတံ၊ ဆ ်းဆပခာက်၊ သို ့်တည််းမ ဟုတ ်

မ ်းခိ်ုးထ က်ဆစသည့််အပခာ်းအရာဝတထ ျုမျာ်းကိုမည်သည့််နည််းနငှ့််မ ို မ ်းည ိ၍ ဆသာက်ပခင််းပဖစဆ်စ၊ 

 ှှူပခင််းပဖစဆ်စြါဝငသ်ည်။ 

(ဃ) “ပြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌ”  ိုသည်မှာ ကချငပ်ြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌကို ိုလိုသည်။ 

၃။ ။ မည်သမူ ို ြ ွဲကျင််းြပြသရာအဆ ာက်အဦ၏ ြ ွဲကျင််းြပြသသည့််ခန််းမဆ ာငအ်တ င််း၌ ြ ွဲကျင််းြ ပြသပခင််းအတ က် 

အသံ်ုးပြျုဆနစဉ် ဆ ်းလိြ်ဆသာက်လျှင-် 

(က) ြဌမအကကိမ်ကျှူ်းလ နသ်ည့််ပြစမ်ှုအတ က် နစှ ်ယ့််ငါ်းကျြ်အထိဆင ေဏစ် ရငပ်ခင််းခရံမည်၊ ထိုပြင ်

(ခ) ေတုိယအကကိမ်၊ သို ့်တည််းမဟုတ် ဆနာက်ထြ် ကျှူ်းလ နသ်ည့််ပြစမ်ှုအတ က် ကျြ်တရာအထိဆင ေဏ ်

စ ရငပ်ခင််းခရံမည်။ 
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၄။ ။ ရွဲအုြ်ရာထူ်းဆအာက် မနမိ့််ဆသာရွဲအရာ ိှတဦ်းသည်၊ ြုေမ် ၃ အရ ပဖစဆ်သာပြစမ်ှုကို၊ မိမိမျက်ဆမှာက ်

တ ငက်ျှူ်းလ နသ်မူည်သအူာ်းမ ို ဝါ်းရမ််းမြါဘွဲဘမ််း  ်းနိငုသ်ည်။ 

ခခင််းချက်။ ။ သို ့်ရာတ င ်ဤြုေမ်အရ ဘမ််း  ်းပခင််းခရံသအူာ်း သက် ိုငရ်ာတရာ်းရုံ်းသို ့်လာဆရာက်ရန ်

ကိုယ်တိုငခ်ဝံနန်ငှ့််ပဖစဆ်စ၊ အပခာ်းသင့််ဆလျာ်ဆသာအာမခနံငှ့််ပဖစဆ်စ ဘမ််း  ်းပခင််းမှလွှတ်ရမည်။ 

၅။ ။ ြ ွဲကျင််းြပြသရာ အဆ ာက်အဦတ င ်ကျင််းြပြသသည့််ြ ွဲကို ကက ်း ကြ်အုြ်ချျုြ်ရနတ်ာဝန ်ှိသ ူအသ ်းသ ်းသည်၊ 

အ ိုြါအဆ ာက်အဦ၏ြ ွဲကျင််းြပြသသည့််အခန််းမဆ ာင၌် ြရိသတ်အတ က်သ ်းသန် ့် ထာ်းသည့််ဆနရာမျာ်းတ င ်

ြ ွဲကျင််းြပြသဆနစဉ် ဆ ်းလိြ်ဆသာက်သမူည်သကူိုမ ို ဝါ်းရမ််းမြါဘွဲဘမ််း   ်းပခင််းခရံမည့််ပြင ်ဆင ေဏစ် ရငပ်ခင််းလည််း 

ခရံမည်ဟူဆသာအဆ ကာင််းကို ြရိသတ်သ ိှိဆစရနအ်မျာ်း ပမငသ်ာသည့််ဆနရာတ င ်

နှု်ိးဆ ာ်စာ  ွဲချိတ်ကြ်ထာ်းပခင််းပဖင့််ဆသာ်၎င််း၊ အပခာ်းနည််းအာ်းပဖင့််ဆသာ်၎င််း ြရိသတ်သ ိှိဆအာင ်ပြျုလုြ်ရမည်။ 

၆။ ။ မည်သမူ ို ြုေမ် ၅ ြါပြဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းကို န် ့်ကျငလ်ျှင၊် ကျြ်ငါ်း ယ်ထိဆင ေဏစ် ရငပ်ခင််းခရံ မည်။ 

၇။ ။ ပြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌသည်၊ ြုေမ် ၁၊ ြုေမ်ခ ွဲ (၂) အရ၊ သို ့်တည််းမဟုတ် ြုေမ်ခ ွဲ (၃) အရ ထုတ်ပြနသ်ည့်် 

မည်သည့််အမိန် ့်ဆ ကာ်ပငာစာကိုမ ိ ုအမိန် ့်ဆ ကာ်ပငာစာပဖင့််ပြင ်ငန်ိငုသ်ည်၊ သို ့်တည််းမဟုတ် ရုြ်သမိ််းနိငု ်သည်၊ 

ယင််းသို ့်ရုြ်သမိ််းသည့််အခါအက်ဥြဆေရုြ်သမိ််းပခင််းနငှ့််စြ်လျဉ််းသည့်် ပမနမ်ာနိငုင်ဆံယဘယုျ စကာ်း ရြ် အက်ဥြဆေြုေမ် 

၅ ြါပြဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းသည်အကျိျု်းသက်ဆရာက်ဆစရမည်။ 

၈။ ။ ပြည်နယ်ဥကက ဋ္ဌသည်၊ အမိန် ့်ဆ ကာ်ပငာစာပဖင့်် ြ ွဲကျင််းြပြသရာအဆ ာက်အဦတခခု၊ု သို ့်တည််းမ ဟုတ် 

ြ ွဲကျင််းြပြသရာအဆ ာက်အဦအမျိျု်းအစာ်းတခခုကုို စည််းကမ််းချက်မျာ်းထာ်း၍ပဖစဆ်စ၊ စည််း 

ကမ််းချက်မျာ်းမထာ်း ှိဘွဲပဖစဆ်စ ဤအက်ဥြဆေြါပြဋ္ဌာန််းချက်တခခုနုငှ့်် သက် ိုငပ်ခင််းမှကင််းလ တ်ခ င့်် ပြျုနိငုသ်ည်။ 

ဖ ွဲွဲ့စည််းအုြ်ချျုြ်ြံုအဆပခခံဥြဆေအရ၊ ကျွန်ြ်ုလက်မှတ်ဆရ်းထို်းသည်။ 

 

ဦ်းဝင််းဆမာင၊် 

နိငုင်ဆံတာ်သမတ၊ 

ပြည်ဆထာငစ်ုပမနမ်ာနိငုင်ဆံတာ်။ 

 

ရနက်ုနပ်မိျု ွဲ့၊ ၁၃၂၂ ခနုစှ၊် နတ်ဆတာ်လ န််း ၅ ရက်။ 

 (၁၉၆၀ ခနုစှ၊် နိဝုဘဘာလ ၂၂ ရက။်) 

 

အမိန် ့်အရ၊ 

သာထက်၊ 

နိငုင်ဆံတာ်သမတ၏အတ င််းဝန။် 

[အမှတ် ၇၉] 


