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THE REPUBLIC OF AMBAZONIA 
 

 

   

 ~UNITED NATIONS TRUST TERRITORY OF THE SOUTHERN CAMEROONS 

UNDER UNITED KINGDOM (UK ) ADMINISTRATION, 1946-1961; 

 

~LEAGUE OF NATIONS MANDATED TERRITORY UNDER UK  

ADMINISTRATION, 1922-1945; 

 

~BRITISH CAPTURED TERRITORY AFTER THE DEFEAT OF GERMANY  

IN WORLD WAR I, 1916-1922; 

 

~AMBAS BAY COLONY, FOUNDED BY ALFRED SAKAR WITH CAPITAL AS 

VICTORIA,  FIRST WESPHALIA STATE IN THE GULF OF GUINEA, 1843-1884. 

   

  

  

  

    AAMMBBAAZZOONNIIZZAATTIIOONN  OORRDDIINNAANNCCEE  
  

GGoovveerrnnmmeenntt  nnoottiiccee  0066//0011  
      oo------------------------------oo------------------------------oo  
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II,,  FFoonngguumm  GGoorrjjii--DDiinnkkaa,,  HHeeaadd  ooff  SSttaattee,,  iinn  eexxeerrcciissee  ooff  tthhee  ppoowweerrss  vveesstteedd  

iinn  mmee  bbyy  tthhee  AAmmbbaazzoonniiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  eennffoorrcciinngg  tthhee  

RReessttoorraattiioonn  llaaww  8844//0011  aanndd  iinn  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  

CCaammeerroooonn  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  BBaammeennddaa,,  HHCCBB//2288//9922,,  eexxppeelllliinngg  aallll  eelleemmeennttss  

ooff  CCaammeerroooonn  aauutthhoorriittyy  ffrroomm  AAmmbbaazzoonniiaa,,  wwhhiicchh  jjuuddggmmeenntt  iiss  ffuurrtthheerr  

aammpplliiffiieedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  oonn  CCiivviill  aanndd  PPoolliittiiccaall  RRiigghhttss  

ddeecciissiioonn,,  CCCCPPRR//CC//8833//DD//11113344//22000022  ooff  1177tthh  MMaarrcchh  22000055,,  ddoo  hheerreebbyy  iissssuuee  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrddiinnaannccee::    

  

CCiittaattiioonn::          TThhiiss  oorrddiinnaannccee  mmaayy  bbee  cciitteedd  aass::  

  

                                                                                                AAMMBBAAZZOONNIIZZAATTIIOONN    OORRDDIINNAANNCCEE  

  

AArrttiiccllee  11  IInntteerrpprreettaattiioonn    

  

AAmmbbaazzoonniissee::  mmeeaannss  ttoo  ttuurrnn  iinnttoo,,  oorr  ppuutt  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  aanndd  

//oorr  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  AAmmbbaazzoonniiaa;;  

      

FFiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn::  iinncclluuddeess  bbaannkkss,,  ccuussttoomm  hhoouusseess  aanndd  aannyy  

oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhiicchh  rreecceeiivveess  aanndd  kkeeeeppss  mmoonneeyy  ffoorr  wwiitthhddrraawwaall  

bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc..    

  

AArrttiiccllee  22  AAllll  aaccccoouunnttss  iinn  aallll  BBaannkkss  oorr  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  iinnttoo  wwhhiicchh  

mmoonniieess  oorr  rreevveennuuee  aarree  ppaaiidd  ffrroomm  ooppeerraattiioonnss  ssuucchh  aass  ccuussttoommss  

dduuttiieess  oorr  rrooyyaallttiieess  ffrroomm  tthhee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  mmiinneerraall,,  aaggrriiccuullttuurraall,,  

ggaass  aanndd  ooiill  wweeaalltthh,,  llooccaatteedd  iinn  AAmmbbaazzoonniiaa  aarree  hheerreebbyy  ccoonnvveerrtteedd  

ttoo  aaccccoouunnttss  ooff  AAmmbbaazzoonniiaann  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee;;  aanndd  tthhee  

mmaannaaggeerr  oorr  ddiirreeccttoorr  ooff  tthhee  ssaaiidd  bbaannkk  oorr  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn  

mmuusstt  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  aaccccoouunntt  iiss  ffrroozzeenn  aanndd  sshhaallll  ccaauussee  tthhee  
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iinnssccrriippttiioonn  AAmmbbaazzoonniiaann  MMiinniissttrryy  ooff  ffiinnaannccee  ttoo  bbee  

ssuuppeerriimmppoosseedd  oonn  tthhaatt  aaccccoouunntt..          

              

AArrttiiccllee  33  AAllll  rrooyyaallttiieess  dduuee  ffrroomm  tthhee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  ppeettrroolleeuumm,,  ggaass,,  ssoolliidd  

mmiinneerraall  aaggrriiccuullttuurraall  rreessoouurrcceess  llooccaatteedd  iinn  AAmmbbaazzoonniiaann  llaanndd  

tteerrrriittoorriiaall,,  wwaatteerrss  oorr  aaiirrssppaaccee  pprreesseennttllyy  ppaayyaabbllee  eeiitthheerr  ttoo  tthhee  

CCaammeerroooonn  ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  aannyy  bbooddyy  oorr  bbooddyy  ppoolliittiicc  tthhaatt  iiss  

aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  tthhee  CCaammeerroooonn  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  hheenncceeffoorrtthh  bbee  

ppaaiidd  ttoo  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  AAmmbbaazzoonniiaann  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  iinn  

aannyy  BBaannkk  iinn  AAmmbbaazzoonniiaa  oorr  aabbrrooaadd..    

  

AArrttiiccllee  44          AAllll  BBaannkkss  oorr  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ooppeerraattiinngg  iinn  AAmmbbaazzoonniiaa  sshhaallll  

ccaauussee  aann  aaccccoouunntt  ttoo  bbee  ooppeenneedd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  AAmmbbaazzoonniiaann  

MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  nnoott  llaatteerr  tthhaann  3311  JJaannuuaarryy  22000066..  

      

AArrttiiccllee  55      SSttaarrttiinngg  ffrroomm  JJaannuuaarryy  22000066  aallll  bbaannkkss  oorr  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  

sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  aaccccoouunnttss  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhiiss  oorrddiinnaannccee,,  bbyy  wwaayy  ooff  

aann  aaddvveerrttiisseemmeenntt,,  iinn  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  nneewwssppaappeerrss  bbaasseedd  iinn  

AAmmbbaazzoonniiaa..  

    

AArrttiiccllee  66            AA  BBaannkk  oorr  FFiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  ffaaiillss  oorr  rreeffuusseess  ttoo  ccoommppllyy  

wwiitthh  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee,,  oorr  ootthheerrwwiissee  cciirrccuummvveennttss  tthheessee  pprroovviissiioonnss,,  

sshhaallll  bbyy  ssoo  ddooiinngg  iiddeennttiiffyy  iittsseellff  aass  aann  eenneemmyy  aalliieenn  oorrggaanniizzaattiioonn;;  

aanndd  tthhee  mmaannaaggeerr,,  ddiirreeccttoorr  oorr  tthhee  hheeaadd  ooff  tthhaatt  bbaannkk  oorr  iinnssttiittuuttiioonn  

wwoouulldd  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  hhiimmsseellff  oorr  hheerrsseellff  aass  aann  eenneemmyy  aaggeenntt;;  aanndd  

tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  ssaaiidd  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  

eenneemmyy  aaccttiioonn  aanndd  sshhaallll  aattttrraacctt  aann  aapppprroopprriiaattee  rreessppoonnssee..   

  

IIssssuueedd  uunnddeerr  mmyy  hhaanndd  aanndd  ssiiggnneett  tthhiiss  55
tthh

  DDaayy  ooff  JJaannuuaarryy  22000055  
  

  
 


