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ပြည်ထ ောငစု်ပြန်ြောန ငုင်ထံ ော် 

သြ  အ ြ်ထ ော်၊ ရန်ကုန်မြ  ြို့။ 

၁၉၅၃ ခုနစှ၊် ဘဏ္ဍောထ ော်အက်ဥြထေ။ 

[၁၉၅၃ ခုနစှ၊် အက်ဥြထေအြှ  ်၂၉။] 

၁၉၅၃ ခုနစှ၊် ထအောက်  ဘုောလ ၁ ရက် 

တအာက်ပါအ  ုင််း အက်ဥပတေအဖြစ ်ဖပဋ္ဌာန််းလ ုက်သည်။ 

 

၁။ ။ အြည်  နုငှ့်် စ ငအ်ောဏော ညသ်ည့််ထန ့်ရက်။ ။ (၁) ဤအက်ဥပတေက ု ၁၉၅၃ ခနုစှ၊် ဘဏ္ဍာတ ာ် အက်ဥပတေဟု 

တခေါ်ရမည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပတေသည်၊ ၁၉၅၃ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ေ့ ွင ်စ ငအ်ာဏာ ည်ရမည်။ 

၂။ ။ ပြန်ြောန ငုင်အံပြ ထ် ောခ်ွန်အက်ဥြထေပြငဆ်ငခ်ျက်။ ။ ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေ သည် ပုေမ် ၁၅-က၊ ၁၆ 

(၁) နငှ်ေ့ ၁၇ (၃)   ု ေ့က ုတအာက်ပါအ  ုင််းဖပငထ်ာ်းဘ သက ေ့သ ု ေ့ အက   ်းသက်တရာက်ရမည် - 

(၁) ပုေမ် ၁၅-ကက ု၊ ပုေမ် ၁၅-က၊ ပုေမ်ခွ  (၁) ဟု ဖပနလ်ည်အမ ှ်စဉ်ရမည်။ 

(၂) ဖပနလ်ည်အမှ ်စဉ်ထာ်းသည်ေ့ပုေမ် ၁၅-က၊ ပုေမ်ခွ  (၁) တနာက် ွင ်တအာက်ပါဖပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းက ု ပုေမ်ခွ  (၂) အဖြစဖ်ြင်ေ့ 

ထည်ေ့သငွ််းရမည်။ 

“(၂) ြယောားနငှ့််ကထလားစရ  အ် ကွ် ကငာ်းလွ ခ်ွင့််ထြားပခငာ်း။ ။ ပစစည််းမခွ တေရတသ်းသည်ေ့၊ ဟ နဒူ လူမ   ်း အ မ်တထာငသ်ာ်းစု၊ 

ကုမပဏ၊ီ ကုနသ်ည်အစုစပ်လပ်ုငန််းနငှ်ေ့အဖခာ်းအသင််းအြွ ွဲ့မဟု ်တသာ အခနွတ် ာ် စည််းကကပ်ခရံသသူည်- 

(က) အခနွတ် ာ်စည််းကကပ်တသာနစှအ် ွင််း ဖပည်တထာငစ်ုဖမနမ်ာန ငုင်၌ံ တနထ ုငသ်ဖူြစလ်ျှင၊် သ ု ေ့ ည််း မဟု ် 

(ခ) ‘လစာတငမွ ာ်း’ တခါင််းစဉ်တအာက် ွင ်စည််းကကပ်န ငုသ်ည်ေ့ထ ုသ၏ူ ခန် ေ့မှန််းတဖခေငတ်ငမွှ ပုေမ် ၁၈၊ ပုေမ်ခွ  (၂) အရ 

အဖမ ်တ ာ်ခနွ ်န ု်ရမည်ေ့နစှအ် ွင််း ဖပည်တထာငစ်ုဖမနမ်ာန ငုင်အံ ွင််း တနထ ုငတ်သာ 

လစာတငရွရှ သ ူဦ်းဖြစလ်ျှင ်- 

(i) တ ာက် ာ်းဖြစမ်ူ အထက်နစှအ် ွင််းမ မ နငှ်ေ့ အ ူတနထ ုငသ်ည်ေ့၊ သ ု ေ့ ည််းမဟု ် မ မ ကစရ   ်တထာက်ပံေ့ရသည်ေ့ 

မ ာ်းရှ တကကာင််းအဖမ ်တ ာ်ခနွ ်ေနတ်ထာက်တက နပ်တလာက်တအာငထ်ငရ်ှာ်းဖပလျှင၊် ထ ုသတူပ်းရမည်ေ့ 

အဖမ ်တ ာ်ခနွ ်(တနာက်ထပ်အခနွမ်ပါ) က ုသ ်မှ ်ရန ်အလ ု ေ့ငါှ ပုေမ် ၁၆  ွင ်

အဓ ပပါ ်တြေါ် ဖပထာ်းသည်ေ့ထ ုသ၏ူ စုစုတပါင််းေငတ်ငမွှ က ပ်တင ွတထာငက် ု န ု်ခငွ်ေ့ဖပ ရမည်။ ထ ု ေ့ဖပင ်

(ii) အထက်နစှအ် ွင််း မည်သည်ေ့အခါ၌မဆ ု အသက ်၁၈ နစှ ်မဖပည်ေ့တသ်းတသာ၊ သ ု ေ့ ည််းမဟု ် 

 ကက သ လု်တကာလ ပ်၊ ပညာသငတ်က ာင််း၊ ပညာသငက်ကာ်းရာအဖခာ်းဌာန  ခခု ုွင ်အခ  နဖ်ပည်ေ့ 

ပညာသငက်ကာ်းလ က်ရှ တသာ၊ သ ု ေ့ ည််းမဟု ်ကူ်းသန််းတရာင််းေ ်မှုအ ွက်ဖြစတ်စ အသက်တမွ်းေမ််း 

တက ာင််းအလုပ် ခခုအု ွက်ဖြစ်တစ အရည်အခ င််းဖပည်ေ့စံုရနအ်လုပ်သငက်ကာ်းတရ်းဆ ုငရ်ာ စာခ  ပ်အရ 
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အလုပ်သငလ် က်ရှ တသာ၊ အ မ်တထာငသ်ည်မဟု ်သည်ေ့ သာ်းသမီ်း တ ာက်က ု တထာက်ပံေ့တကကာင််း၊ 

အဖမ ်တ ာ်ခနွေ်နတ်ထာက်တက နပ်တလာက်တအာင ်ထငရ်ှာ်းဖပလျှင ်ထ ုသတူပ်းရမည်ေ့ အဖမ ်တ ာ်ခနွ ်

(တနာက်ထပ်အခနွမ်ပါ) က ု သ ်မှ ်ရနအ်လ ု ေ့ငါှ ပုေမ် ၁၆  ွင ်အဓ ပပါ ်တြေါ် ဖပထာ်းသည်ေ့ ထ ုသ၏ူ 

စုစုတပါင််းေငတ်ငမွှ ထ ုသာ်းသမီ်းနငှ်ေ့ပ ်သက်၍၊ က ပ်တငငွါ်းရာန ု်ခငွ်ေ့ဖပ ရမည်။ ထ ုသတူထာက်ပံေ့ရတသာ 

သာ်းသမီ်း တ ာက်ထက်ပ ုလျှင ်ေ ု   သာ်းသမီ်းအ ွက်က ပ်တငတွလ်းရာ၊     သာ်းသမီ်းအ ွက် 

က ပ်တငသွံ်ုးရာနငှ်ေ့ က နသ်ာ်းသမီ်းမ ာ်းအ ွက်  တ ာက်လျှင ်က ပ်တငနွစှရ်ာစ ီန ု်ခငွ်ေ့ဖပ ရမည်။ 

သ ု ေ့ရာ ွင ်ဆ ုငရ်ာအထက်နစှအ် ွင််း မ ာ်းသည ်မ မ က ု  ် ုငရ်ထ ုက်ခငွ်ေ့ အဖြစဖ်ြင်ေ့တသာ်၎င််း၊ မ မ က ု ်  ုင ်

အာ်းထု ်တဆာငရွ်က်ဖခင််းတကကာင်ေ့တသာ်၎င််း၊ က ပ်တငတွလ်းတထာငန်စှရ်ာ ထက်ပ ုတသာ စစုုတပါင််းေငတ်ငကွ ုရရှ လျှင၊် 

အထက်အပ ုေခ်ွ  (i) ပါ ဖပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းက ု အက   ်းမသက်တရာက်တစရ။ 

ထ ု ေ့ဖပငအ်ထက်အပ ုေ ်(ii) အရ၊ ကင််းလွ ်ခငွ်ေ့တပ်းတသာ တငအွာ်းလံု်းတပါင််းသည်၊ မည်သည်ေ့အခါမျှ 

က ပ်တင ွတထာငင်ါ်းရာထက်မပ ုတစရ။ 

ရှငာ်းလငာ်းချက်။ ။ အထက်အပ ုေခ်ွ  (ii) ပါ ‘သာ်းသမီ်း’ ဆ ုသည်ေ့ စကာ်းရပ် ွင ်လငပ်ါ၊ သ ု ေ့ ည််းမ ဟု ် မ ာ်းပါသာ်းသမီ်း၊ 

 ရာ်းဥပတေနငှ်ေ့အညီတမွ်းစာ်းသည်ေ့သာ်းသမီ်းမ ာ်းပါေငသ်ည်။ 

ထ ု ေ့ဖပင ်၁၉၅၄ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်ကုနဆ်ံု်းတသာ နစှမ်  ုငမ်ီနစှမ် ာ်းအ ွက်မျှ အခနွတ် ာ် 

စည််းကကပ်ရာ၌  ဤပုေမ်ခွ  (၂) ပါ ဖပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းက ု အက   ်းမသက်တရာက်တစရ။ 

(၃) ပုေမ် ၁၆၊ ပုေမ်ခွ  (၁)  ွင ်“ပုေမ် ၁၅-က” ဆ ုသည်ေ့စကာ်းရပ်အစာ်း “ပုေမ် ၁၅-က၊ ပေုမ်ခွ  (၁) နငှ်ေ့ (၂)” 

ဆ ုသည်ေ့စကာ်းရပ်က ထုည်ေ့သငွ််းရမည်။ 

(၄) ပုေမ် ၁၇၊ ပေုမ်ခွ  (၃)  ွင ်“အလုပ်လုပ်၍ရတသာေငတ်ငအွ ွက် ခငွ်ေ့ဖပ တင ွ(by an allowance for earned income)” 

ဆ ုသည်ေ့စကာ်းရပ်အစာ်း “အလုပ်လုပ်၍ ရတသာ ေငတ်ငအွ ွက်ခငွ်ေ့ဖပ တင၊ွ မ ာ်းနငှ်ေ့ သာ်းသမီ်းမ ာ်းအ ွက် 

ခငွ်ေ့ဖပ တငမွ ာ်း( by an allowance for earned income and for wife and children)” ဆ ုသည်ေ့ စကာ်းရပ်က ုထည်ေ့သငွ််းရမည်။ 

၃။ ။ အပြ ထ် ောခ်ွန်နငှ့်် ထနောက် ြ်အခွန်ထ ော်စည်ားကကြ်သည့််နှုန်ားြျောား။ ။ (၁) ပုေမ်ခွ  (၄)၊ (၅)၊ (၆) နငှ်ေ့ (၇) ပါ 

ဖပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းနငှ်ေ့ မဆန် ေ့က ငတ်စဘ ၊ ၁၉၅၃ ခနုစှ၊် တအာက်  ဘုာလ ၁ ရက်တန ေ့မှ အစ ဖပ မည်ေ့နစှအ် ွက ်

တအာက်ပါအ  ုင််းအခနွတ် ာ်စည််းကကပ်ရမည် - 

(က) ဤအက်ဥပတေ၏ပဌမ ဇ ာ်းအပ ုင််း ၁  ွင ်သ်ီးဖခာ်းတြေါ် ဖပထာ်းသည်ေ့နှုန််းမ ာ်းအ  ုင််း အဖမ ်တ ာ်ခနွန်ငှ်ေ့ 

(ခ) ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေပုေမ် ၅၅ ပါ က စစမ ာ်းအလ ု ေ့ငါှ ဤအက်ဥပတေ၏ ပဌမ ဇ ာ်းအပ ုင််း ၂  ွင ်

သ်ီးဖခာ်းတြေါ် ဖပထာ်းသည်ေ့နှုန််းမ ာ်းအ  ုင််း တနာက်ထပ်အခနွတ် ာ်။ 

(၂) ၁၉၅၄ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်ကုနဆ်ံု်းသည်ေ့နစှအ် ွက် အခနွတ် ာ်စည််းကကပ်ဖခင််း၊ သ ု ေ့ ည််းမဟု ် 

ဖပနတ်ပ်းဖခင််းဖပ လုပ်ရာ၌ စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ စုစုတပါင််းေငတ်ငမွှ၊ ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေပုေမ် ၁၅-က 

(၁) ပါဖပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းနငှ်ေ့အညီ - 
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(က) “လစာတငမွ ာ်း” တခါင််းစဉ်တအာက် ွင ်စည််းကကပ်ထ ုက်သည်ေ့ မ မ ၏ စုစုတပါင််းေငတ်င ွွင ်ပါေငတ်သာ 

အလုပ်လုပ်၍ရသည်ေ့ေငတ်င၏ွ ဆ ်ပံု ပံုနငှ်ေ့ညီမျှတသာ (က ပ်တငနွစှတ်ထာငထ်က်မပ ုသည်ေ့ တငကွ ု န ု်ရမည်၊ 

ထ ုဖပင ်

(ခ) လစာတငမွ ာ်းတခါင််းစဉ်တအာက် ွင ်စည််းကကပ်န ငုသ်ည်ေ့ ေငတ်ငမွှ အပ၊ မ မ ၏ စုစုတပါင််း ေငတ်င ွွင ်ပါေငတ်သာ 

အလုပ်လုပ်၍ရသည်ေ့အဖခာ်းေငတ်င၏ွ ငါ်းပံု ပံုနငှ်ေ့ ညီမျှတသာ တငကွ ု လည််းန ု်ရ မည်။ 

သ ု ေ့ရာ ွင ်ဤပုေမ်ခွ အရ၊ န ု်ရမည်ေ့တငအွာ်းလံု်းတပါင််းသည် မည်သည်ေ့အခါ ွငမ်ျှက ပ်တငတွလ်းတထာင ်ထက် မပ ုတစရ၊ 

ထ ု ေ့ဖပင ်စည််းကကပ်ခရံသသူည် ကုနသ်ည်အစုစပ်လုပ်ငန််း ွင ်ပါေငသ်ဖူြစလ်ျှင ်

ထ ုကုနသ်ည်အစုစပ်လုပ်ငန််းအတပေါ် ွင ်အခနွတ် ာ်စည််းကကပ်ရာ၌ အလုပ်လုပ်၍ရသည်ေ့ ေငတ်င ွ

အ ွက်ခငွ်ေ့ဖပ သမျှတငကွ ု အဆ ုပါ န ု်ရမည်ေ့တငထွ မှ တလျှာေ့ရမည်။ ထ ုခငွ်ေ့ဖပ သည်ေ့တငမွှာလည််း ကုနသ်ည် 

အစုစပ်လုပ်ငန််း၏ အဖမ ်တငမွ ာ်း ွင ်ထ ုသ၏ူ အဖမ ်တေစုနငှ်ေ့သက်ဆ ုငသ်မျှတသာတငသွာဖြစရ်မည်။ 

(၃) ၁၉၅၃ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ေ့မှအစဖပ မည်ေ့ နစှအ် ွက်ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေပုေမ် ၁၈၊ 

ပုေမ်ခွ  (၂) အရ၊ “လစာတငမွ ာ်း” တခါင််းစဉ်တအာက် ွင ်စည််းကကပ်န ငုသ်ည်ေ့ အလုပ်လုပ်၍ရတသာ ေငတ်ငမွှ 

အဖမ ်တ ာ်ခနွန် ု်ရနအ်လ ု ေ့ငါှ၊ န ု်ရမည်ေ့ အဖမ ်တ ာ်ခနွက် ု  ွက်တသာအခါ 

ဤတခါင််းစဉ်တအာက်ရှ စည််းကကပ်ခရံသူ၏ စုစုတပါင််းခန် ေ့မှန််းတဖခေငတ်ငမွှ ထ ုအလုပ်လုပ် ၍ရတသာေငတ်င၏ွ 

ငါ်းပံု ပံုနငှ်ေ့ ညီမျှတသာ တငကွ ု တလျှာေ့ရမည်။ သ ု ေ့ရာ ွင ်ထ ုသ ု ေ့တလျှာေ့ရတသာတငမွှာ မည်သည်ေ့အခါ ွငမ်ျှ 

က ပ်တငတွလ်းတထာငထ်က်မပ ုတစရ။ 

(၄) ၁၉၅၄ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်ကုနဆ်ံု်းတသာနစှအ် ွက် အခနွတ် ာ်စည််းကကပ်ရာ၌၊ စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ 

စုစုတပါင််းေငတ်င ွွင ်“လစာတငမွ ာ်း” ဟူတသာ တခါင််းစဉ်တအာက် ွင ်စည််းကကပ် န ငုသ်ည်ေ့ေငတ်ငပွါေငသ်ည်ေ့အခါ 

မ ာ်းနငှ်ေ့သာ်းသမီ်းမ ာ်းအ ွက် ခငွ်ေ့ဖပ သည်ေ့တငသွည်၊ မည်တရွွဲ့မည်မျှ ဖြစရ်မည်ဆ ုတသာ်၊ ထ ုသ ု ေ့ခငွ်ေ့ဖပ သည်ေ့တငနွငှ်ေ့ 

ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေ ပုေမ် ၁၅-က (၂) အရ၊ ခငွ်ေ့ဖပ န ငုသ်ည်ေ့တင ွအာ်းလံု်းတပါင််း  ု ေ့၏ 

အခ   ်းအစာ်းသည် ထ ုတခါင််းစဉ် တအာက် ွင ်စည််းကကပ်န ငု ်သည်ေ့ေငတ်ငမွှအပ အဖခာ်းေငတ်ငနွငှ်ေ့ ထ ုသ၏ူ 

စုစုတပါင််းေငတ်င ွ ု ေ့၏ အခ   ်း အစာ်းနငှ်ေ့ ူညီသည်ေ့တင ွဖြစရ်မည်။ 

(၅) ၁၉၅၃ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ေ့မှအစဖပ မည်ေ့နစှအ် ွက် ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ် ခနွအ်က်ဥပတေပုေမ် ၁၈၊ 

ပုေမ်ခွ  (၂) အရ “လစာတငမွ ာ်း” တခါင််းစဉ်တအာက် ွင ်စည််းကကပ်န ငုသ်ည်ေ့ ေငတ်ငမွှ 

အဖမ ်တ ာ်ခနွန် ု်ရနအ်လ ု ေ့ငါှန ု်ရမည်ေ့ အဖမ ်တ ာ်ခနွ ်(တနာက်ထပ်အခနွမ်ပါ) က ု  ွက်တသာအခါ၊ 

ဤတခါင််းစဉ်တအာက်ရှ  စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ ခန် ေ့မှန််းတဖခစုစုတပါင််းေငတ်ငမွှ ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခနွအ်က်ဥပတေ 

ပုေမ် ၁၅-က (၂) အရ၊ မ ာ်းနငှ်ေ့သာ်းသမီ်းမ ာ်းအ ွက် ခငွ်ေ့ဖပ သည်ေ့တငကွ ု တလျှာေ့ရမည်။ 

(၆) ၁၉၅၄ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်ကုနဆ်ံု်းသည်ေ့နစှအ် ွက် အခနွတ် ာ်စည််းကကပ်ရာ၌၊ စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ 

စုစုတပါင််းေငတ်င ွွင ်“လစာတငမွ ာ်း”ဟူတသာ တခါင််းစဉ်အရ၊ စည််းကကပ်န ငုသ်ည်ေ့ ေငတ်ငတွသာ်၎င််း (ထ ုေငတ်ငမွှာ၊ 

သက်ဆ ုငရ်ာ အလုပ်လုပ်၍ရသည်ေ့ေငတ်ငအွ ွက် န ု်ထာ်းသည်ေ့အ  ုင််း ဖြစသ်ည်)။ “အာမခစံာခ  ပ်မ ာ်းအတပေါ် ွင ်
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အ  ု်း” ဟူတသာ တခါင််းစဉ်အရ၊ စည််းကကပ်န ငုသ်ည်ေ့ ေငတ်င ွတသာ်၎င််း၊ ထည်ေ့သငွ််းထာ်းသည်ေ့ အခ က် ွင၊် 

စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ စုစုတပါင််းေငတ်ငအွနက်၊ အဆ ုပါ ထည်ေ့သငွ််းတငမွ ာ်းပါေငတ်သာ အစ  ်အပ ုင််းတပေါ် ွင၊် 

ထ ုသတူပ်းရမည်ေ့အဖမ ်တ ာ်ခနွ ်မည်တရွွဲ့မည်မျှ ဖြစရ်မည်ဆ တုသာ်၊ ထ ုသ ု ေ့တပ်းရမည်ေ့ အဖမ ်တ ာ်ခနွန်ငှ်ေ့ ထ ုသ၏ူ 

စုစုတပါင််း ေငတ်ငတွပေါ် ွင ်၁၉၅၂ ခနုစှ၊် ဘဏ္ဍာတ ာ်အက်ဥပတေဖြင်ေ့ စည််းကကပ်သည်ေ့နှုန််းမ ာ်းအ  ုင််းတပ်းရမည်ေ့ 

အဖမ ်တ ာ်ခနွစ်ုစုတပါင််း  ု ေ့၏ အခ   ်းအစာ်းသည်၊ အဆ ုပါ ထည်ေ့သငွ််းတငမွ ာ်းနငှ်ေ့ ထ ုသ၏ူစုစုတပါင််း ေငတ်င ွ ု ေ့၏ 

အခ   ်းအစာ်းနငှ်ေ့  ူညီသည်ေ့တငဖွြစရ်မည်။ 

(၇) ၁၉၅၃ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်ကုနဆ်ံု်းသည်ေ့နစှအ် ွင််း၊ ဆံု်းဖြ ်တက ညာသည်ေ့ အဖမ ်တငမွ ာ်းနငှ်ေ့ 

စပ်လ ဉ််း၍တသာ်၎င််း၊ ဆ ုခ ေ့သည်ေ့နစှအ် ွင််း ရထ ုက်တသာ လစာတငမွ ာ်း (ထု ်တပ်းပပီ်း သည်ဖြစတ်စ၊ 

ထု ်မတပ်းရတသ်းသည်ဖြစတ်စ) အ ွက်တသာ်၎င််း၊ ဆ ုခ ေ့သည်ေ့ နစှအ် ွင််း အာမခစံာခ  ပ် 

မ ာ်းတပေါ် ွငအ်  ု်းတပ်းတငမွ ာ်းအ ွက်တသာ်၎င််း၊ ပုေမ် ၄၈၊ ပေုမ်ခွ  (၁)၊ သ ု ေ့ ည််းမဟု ် ပုေမ်ခွ  (၃) အရ၊ 

ဖပနတ်ပ်းတငမွ ာ်း ဆ ုငရ်ာက စစမ ာ်းအလ ု ေ့ငါှ ဖပနတ်ပ်းတငတွ ာင််းဆ ုသ၏ူ စုစုတပါင််းေငတ်ငနွငှ်ေ့ သက်ဆ ုင ်သည်ေ့ နှုန််းမ ာ်း၏ 

ပ မ််းမျှရနှုန််းမ ာ်း ၁၉၅၂ ခနုစှ၊် ဘဏ္ဍာတ ာ်အက်ဥပတေအရ စည််းကကပ်သည်ေ့နှုန််းမ ာ်း ၏ ပ မ််းမျှရနှုန််း ဖြစရ်မည။် 

(၈) ဤပုေမ်ပါ က စစမ ာ်းအ ွက်၎င််း၊ ဤပေုမ်အရ စည််းကကပ်သည်ေ့အခနွတ် ာ်နှုန််းမ ာ်းအ ွက်၎င််း၊ “စုစုတပါင််းေငတ်င”ွ 

ဆ ုသည်ေ့ စကာ်းရပ်မှာ၊ ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေပါ ဖပဋ္ဌာန််းခ က် မ ာ်းနငှ်ေ့အညီ၊ အဖမ ်တ ာ်ခနွ၊် 

သ ု ေ့ ည််းမဟု ် တနာက်ထပ်အခနွတ် ာ်ဆ ုငသ်င်ေ့ရာရာ က စစမ ာ်းအ ွက် သ ်မှ ်သည်ေ့အ  ုင််း 

စုစုတပါင််းေငတ်ငကွ ုဆ ုလ ုသည်။ ထ ု ေ့ဖပင ်“အလပ်ုလုပ်၍ရသည်ေ့ေငတ်င”ွ ဆ ုသည်ေ့ စကာ်းရပ်မှာ၊ ထ ုအက်ဥပတေပုေမ် ၂၊ 

အပ ုေ ်(၆-က) ွင၊် ထ ုစကာ်းရပ်က ု အဓ ပပါ ်တြေါ် ဖပထာ်းသည်ေ့ အ  ုင််းပငဖ်ြစသ်ည်။ 

၄။ ။ အပြ ထ် ောခ်ွန်စည်ားကကြ်ရနပ်ြစထ်စ၊ ပြန်ထြားရန်ပြစထ်စ၊ ြည်သည့််ကောလအြ ုငာ်းအပခောားအ ငွာ်း 

ထဆောငရွ်က်ရြည့််အထကကောငာ်း။ ။ ၁၉၅၄ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်ကုနဆ်ံု်းသည်ေ့နစှအ် ွက ်ဖပ လုပ်ရမည်ေ့ 

စည််းကကပ်ဖခင််း၊ သ ု ေ့ ည််းမဟု ် ဖပနတ်ပ်းဖခင််းနငှ်ေ့ စပ်လ ဉ််း၍၊ ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေမှာ၊ ထ ုအက်ဥပတေ 

ပုေမ် ၃၄၊ ၃၅ နငှ်ေ့ ၅၀  ွင ်“ နစှ”် ဆ ုသည်ေ့ စကာ်းရပ်ပါရှ သည်ေ့ တနရာ  ုင််း၌၊ ထ ုစကာ်းရပ်အစာ်း 

“တလ်းနစှ”်ဆ ုသည်ေ့စကာ်းရပ်က ု ထည်ေ့သငွ််းထာ်းဘ သက ေ့သ ု ေ့ အဓ ပပါ ်တကာက် ူရမည်။ 

၅။ ။ ထရောငာ်းဝယလ်ုြ်က ုငြ်ှုအပြ အ်စွန်ားခွန။် ။ ၁၉၅၄ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်ကုနဆ်ံု်း သည်ေ့နစှအ် ွက်၊ 

ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေအရ၊ အခနွစ်ည််းကကပ်ဖခင််းနငှ်ေ့ သက်ဆ ုငတ်သာ မည်သည်ေ့ အထက်နစှအ် ွက် 

မဆ ု ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် တရာင််းေ ်လုပ်က ုငမ်ှု အဖမ ်အစွန််းခနွအ်က်ဥပတေ ပုေမ် ၄ အရ၊ စည််းကကပ်တသာ အခနွတ် ာ်သည်၊ 

စည််းကကပ်ထ ုက်သည်ေ့ အဖမ ်အစွန််း၏ ဆ ်ေ့တဖခာက်နငှ်ေ့ သံ်ုးပ ုင််းနစှပ် ုင််းရာခ ငုန် ှုန််းနငှ်ေ့ညီမျှရမည်။ 

၆။ ။ ထရောငာ်းဝယလ်ုြ်က ုငြ်ှု အပြ အ်စွနာ်းခွန် စည်ားကကြ်ရနပ်ြစထ်စ၊ ြှောားယငွာ်းချကြ်ျောား ပြငရ်နပ်ြစထ်စ၊ 

ြည်သည့််ကောလအြ ုငာ်းအပခောားအ ငွာ်း ထဆောငရွ်က်ရြည့််အထကကောငာ်း။ ။ ၁၉၅၄ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်

ကုနဆ်ံု်းသည်ေ့နစှအ် ွက် တရာင််းေ ်လုပ်က ုငမ်ှု အဖမ ်အစွန််းခနွစ်ည််းကကပ်ဖခင််းနငှ်ေ့ စပ်လ ဉ််း၍ တရာင််းေ ်လုပ်က ုငမ်ှု 
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အဖမ ်အစွန််းခနွအ်က်ဥပတေမှာ၊ ထ ုအက်ဥပတေ ပုေမ် ၁၁ နငှ်ေ့ ၁၅  ွင ်‘နစှန်စှ”် ဆ ုသည်ေ့စကာ်းရပ်ပါရှ သည်ေ့တနရာ  ုင််း၌ 

ထ ုစကာ်းရပ်အစာ်း “တလ်းနစှ”်ဆ ုသည်ေ့ စကာ်း ရပ်က ထုည်ေ့သငွ််းဘ သက ေ့သ ု ေ့ အဓ ပပါ ်တကာက် ူရမည်။ 

၇။ ။ စောြ ု ့်  ကု်နှုန်ားြျောားသ ြှ် ပ်ခငာ်း။ ။ ၁၉၅၃ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ေ့မှ စတသာ နစှ ်အ ွက်၊ ဤအက်ဥပတေ၏ 

ေ ု  ဇ ာ်းက ု၊ ဖမနမ်ာန ငုင်စံာပ ု ေ့  ုက်အက်ဥပတေ ွင၊် ထ အုက်ဥပတေ၏ ပဌမဇ ာ်းအဖြစ ်ထည်ေ့သငွ််းရမည်။ 

၈။ ။  ဆံ ြ်ထ ော်ထခေါငာ်းခွန်။ ။ ဖမနမ်ာန ငုင် ံံဆ ပ်တ ာ်တခါင််းအက်ဥပတေ ွင၊် မည်ေ့သ ု ေ့ပငပ်ါရှ တစကာမူ၊ အဆ ပုါ အက်ဥပတေ 

ပဌမဇ ာ်းပါအခ က် ၁၊ ၂၈၊ ၃၇၊ ၄၁ (က)၊ ၄၇-၈ (က), ၄၇-၈၈၊ ၄၉ (က) (i)၊ ၅၃ နငှ်ေ့ ၆၀ အရ  ံဆ ပ်တ ာ်တခါင််းခနွန်ှုန််းသည် 

၁၅ ဖပာ်းဖြစရ်မည်။ 

 

 

[ ပူ်း ွ တြာ်ဖပတသာ စာရင််း 1 ] 01 ပဌမဇ ာ်း။ ၁၉၅၃-၅၄ ခ၊ု ဘဏ္ဍာတ ာ်နစှအ် ွက်၊ အဖမ ်တ ာ်ခနွန်ငှ်ေ့ 

တနာက်ထပ်အခနွတ် ာ်နှုန််းမ ာ်းဇ ာ်း။ 

[ ပူ်း ွ တြာ်ဖပတသာ စာရင််း 2 ] 02 ေ ု  ဇ ာ်း။ ဖမနမ်ာန ငုင်စံာပ ု ေ့  ုက်အက်ဥပတေ ွင ်ထည်ေ့သငွ််းရမည်ေ့ဇ ာ်း။ 


