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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

၁၉၄၉ ခုနစှ၊် ပြည်တ  ငစု်ပမန်မ နိငုင်အံတငွ််း တန ိငုသ်မူ  ်း မှတြုံ်တငတ်ရ်းအက်ဥြတေ။ 

(၁၉၄၉ ခုနစှ၊် အက်ဥြတေအမှတ ်၄၁။) 

၁၃၁၁ ခု၊ ဝါဆိလုဆန််း ၇ ရက်။ 

(၁၉၄၉ ခု၊ ဇူလိုငလ် ၁ ရက်။) 

[ ပြငဆ်င:် 19.10.1950 ] 

ဖွ ွဲ့စည််းအုြ်ခ ျုြ်ြံုအထပခခံဥြထေအ ၊ ထအောက်ထဖော်ပြြါ အကဥ်ြထေက ု ုတ်ပြန ်ထက ညောသည်။ 

ထအောက်ြါအတ ုင််းအက်ဥြထေအပဖစ ်ပြဋ္ဌောန််းလ ုက်သည်။ 

 

၁။ ။ (၁) ဤအက်ဥြထေက ု၊ ၁၉၄၉ ခုနစှ၊် ပြည်တ  ငစ်ုပမန်မ နိငုင်အံတငွ််းတန ိငုသ်မူ  ်းမှတြုံ်တငတ်ရ်း အက်ဥြတေဟု 

ထခေါ် ြည်။ 

(၂) ဤအက်ဥြထေသည် န ငုင်ထံတော်သြတက အြ န် ့်ထ ကော်ပငောစော  ုတ်ပြနထ် ကော်ပငော၍ သတ်ြှတ် သည့််ထန ့် က်၌၊ 

အောဏောတည် ြည့််ပြင၊် ပြည်ထ ောငစ် ုပြနြ်ောန ငုင်အံတွင််းြါဝငထ်သော အ ြ်ထေသြ ော်းက ု ြ ုင််းပခော်းပြ ်း၊ 

ထန ့် က်ြ ော်းက ုခွ ပခော်း၍ သတ်ြှတ်န ငုသ်ည်။ 

၂။ ။ (၁) ဤအက်ဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်ြ ော်းနငှ့်် ြဆန် ့်က ငထ်စဘ ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုပြနြ်ောန ငုင်အံတွင််း ထန   ုငသ်အူော်းလံု်းက ု 

ြှတ်ြံုတင ်ော်းထသော ြှတ်ြံုတငစ်ော င််းတခ ုော်းရှ ၍၊   ြုှတြံ်ုတငစ်ော င််းတွင ်ဇယော်း၌သ ်းပခော်းထဖေါ် ပြ 

 ော်းထသောက စစြ ော်းနငှ့််စြ်လ ဉ်း၍၊ ဤအက်ဥြထေအ  ပြျုလုြ်သည့်် နည််းဥြထေြ ော်းပဖင့််ပြဋ္ဌောန််း ော်း သည့််  ုသြူ ော်းနငှ့်် 

ြတ်သက်ထသော အထ ကောင််းအ ောြ ော်းက ု ထ ်းြှတ် ော်း ြည်။ 

(၂) အဆ ုြါ ြှတ်ြံုတငစ်ော င််းက ုပြည်ထ ောငစ်ုပြနြ်ောန ငုင်အံတွင််းထန  ုငသ်ြူ ော်းြှတ်ြံုတငစ်ော င််းဟု ထခေါ် ြည်။ 

  ုစော င််းက ု ဤြှထနောငအ်ဘ ု ့်တွငြ်ှတ်ြံုတငစ်ော င််းဟ ု ညည်ွှန််းသည်။ 

၃။ ။ (၁) န ငုင်ထံတော်သြတသည်၊ြှတ်ြံုတငစ်ော င််းက ု  ော်းရှ  နအ်လ ု ့်ငါှ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုပြနြ်ောန ငုင် ံတဝှန််းလံု်းအတွက် 

ြှတ်ြံုတငအ် ောရှ ခ ျုြ်တဦ်း ခန် ့် ော်းန ငုသ်ည်။ 

(၂) န ငုင်ထံတော်သြတသည်၊ ဤအက်ဥြထေအ  တောဝနဝ်တ်တ ော်းြ ော်းက ု ထဆောင ွ်က် န၊် ထေသအသ ်းသ ်းအတွက် 

ြှတ်ြံုတငအ် ောရှ ၊ လက်ထ ောက်ြှတ်ြံုတငအ် ောရှ နငှ့်် အပခော်း ော ြ််းြှု ြ််းြ ော်း ခန် ့် ော်းန ငုသ်ည်။ 

(၃) ြှတ်ြံုတငအ် ောရှ ခ ျုြ်၊ ြှတ်ြံုတငအ် ောရှ ၊ လက်ထ ောက်ြတှ်ြံုတငအ် ောရှ နငှ့်် အပခော်း ော ြ််းြှု ြ််းြ ော်း၏ 

တောဝနဝ်တ်တ ော်းြ ော်း၊ အောဏောြ ော်းနငှ့်် လုြ်ငန််းထဆောငတ်ောြ ော်းသည်၊ ဤအက်ဥြထေအ ပြျုလုြ်သည့်် 

နည််းဥြထေြ ော်းအ  ပြဋ္ဌောန််း ော်းသည့််အတ ုင််း ပဖစ ်ြည။် 

<ပြငဆ်င ်19.10.1950> 
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၄။ ။ (၁) ပြည်ထ ောငစ်ုပြနြ်ောန ငုင်အံတွင််းထန  ုငသ်တူ ုင််းသည်၊ ြှတ်ြံုတင ်န ်အတွက်ဤအက်ဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌောန််းခ က်ြ ော်းအ ပဖစထ်စ၊ ဤအက်ဥြထေအ ပြျုလုြ်သည့်် နည််းဥြထေြ ော်းအ ပဖစထ်စ၊ ထတောင််းဆ ုသည့်် 

အထ ကောင််းအ ောြ ော်းက ု ထြ်း ြည်။ 

(၂) ြှတ်ြံုတငအ် ောရှ သည်၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် လက်ထ ောက်ြတှ်ြံုတငအ် ောရှ သည်၊ ြှတ်ြံုတင ်ော်းသ ူ

တ ုင််းနငှ့််စြ်လ ဉ်း၍၊ ပြဋ္ဌောန််း ော်းသည့််အထ ကောင််း အ ောြ ော်းြါရှ ထသော ြည်သပူဖစထ် ကောင််း သက်ထသခ ံ

သည့််ကြ်ပြော်းတခ ြ်က ု၊ ဤအက်ဥြထေအ ပြျုလုြ်သည့်် နည််းဥြထေြ ော်းနငှ့််အည ၊  ုတ်ထြ်း ြည။်   ကုြ်ပြော်းက ု 

ဤြှထနောက်အဘ ု ့် တွငသ်က်ထသခကံြ်ပြော်းဟု  ည်ညွှန််းသည။် 

၅။ ။ (၁) န ငုင်ထံတော်သြတသည်၊ ဤအက်ဥြထေြါပြဋ္ဌောန််းခ က်ြ ော်း အက  ျု်းသက်ထ ောက်ထစပခင််းငါှ၊ နည််းဥြထေြ ော်းက ု 

အြ န် ့်ထ ကော်ပငောစောပဖင့််ပြျုလုြ်န ငုသ်ည်။ 

(၂) အ ူ်းသပဖင့််၊   ု ့်ပြင ်အ က်ဆ ုခ ့်သည့်် အခငွ့််အောဏော၏ ထယဘယု သထဘောက ုြ  ခ ကု်ထစဘ ၊ 

  ုနည််းဥြထေြ ော်းသည် ထအောက်ြါက စစြ ော်းက  ုပြဋ္ဌောန််းန ငုသ်ည်။ 

(က) စော င််းြ ော်းပြျုလုြ်ပခင််း၊ စုထဆောင််းပခင််း၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် ထြ်းအြ်ပခင််း။ 

(ခ) စော င််းြံုစ။ံ 

(ဂ) သက်ထသခကံြ်ပြော်းြံုစ။ံ 

(ဃ) သက်ထသခကံြ်ပြော်းြ ော်းက ု စစထ်ဆ်း နတ်ငပ်ြပခင််း။ 

(င) ထြ ောက်ဆံု်းသေွာ်းထသော၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် ြ က်စ ်းသေွာ်းထသော သက်ထသခကံြ်ပြော်းြ ော်းအစော်း 

သက်ထသခကံြ်ပြော်းအသစြ် ော်းက ု အခထ က်းထငယွူ၍  ုတ်ထြ်းပခင််း။ 

(စ) သက်ထသခကံြ်ပြော်းြ ော်းပြနအ်ြ်ပခင််း။ 

(ဆ) ြှတ်ြံုတငစ်ော င််းြ ှ ုတ်ြယ်သင့််သြူ ော်းက ု ုတ်ြယ်ပခင််း။ 

(၃) နည််းဥြထေြ ော်းတွင ်ပြည်ထ ောငစ်ုပြနြ်ောန ငုင်ရံှ  အ ြ်ထေသ အြ  ျု်းြ  ျု်းအတွက် ကွ ပြော်းပခော်းနော်းထသော ပြဋ္ဌောန််းခ က်ြ ော်း 

ြါရှ န ငုသ်ည်။ 

၆။ ။  (၁) ြည်သြူဆ ု- 

(က) ဤအက်ဥြထေက စစြ ော်းအလ ု ့်ငါှ၊ အထ ကောင််းအ ောတခခုကု ု ထဖေါ် ပြ ော၌ သ လ က်နငှ့််ပဖစထ်စ၊ အ ြ််းြ ့်ပဖစထ်စ၊ 

အထ ်းကက ်းထသော အခ က်၌ ြဟုတ်ြြှနထ်သော အထ ကောင််းအ ောတခခုကု ု ထဖေါ် ပြလျှငထ်သော်၎င််း၊ 

(ခ) လ ြ်လည် နအ် ကံအစည်နငှ့််- 

(၁) ြ ြ သည်၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် အပခော်းသတူဦ်းတထယောက်သည်၊ သက်ထသခကံြ်ပြော်းတွင ်

ထဖေါ် ပြ ော်းသပူဖစသ်ည်ဟု ြဟုတ်ြြှနထ်ဖေါ် ပြလျှငထ်သော်၎င််း၊ 

(၂) ဤအက်ဥြထေနငှ့််အည  ပြျုလုြ်သည့််နည််းဥြထေြ ော်းအ ၊ ြ ြ က ုယ်တ ုင ် န််းသ ြ််း ော်း န ်တောဝနရ်ှ ထသော 

သက်ထသခကံြ်ပြော်းက ု အပခော်းသတူဦ်းတထယောက်အော်းလက်ရှ  ော်းခငွ့််ပြျုလျှငထ်သော်၎င််း၊ 
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(၃) သက်ထသခကံြ်ပြော်းနငှ့်် အ ငြ်ှော်းထစထလောက်ထအောင ်ဆငတ်ူယ ု်းြှော်းပြျုလုြ် ော်းထသော 

စော ွက်စောတြ််းတခခုကု ု လက်ရှ  ော်းလျှငထ်သော်၎င််း၊ 

  ုသသူည် ဤအက်ဥြထေအ  ပြစြ်ှုက  ်းလွနသ်ည်။ 

(၂) ြည်သြူဆ ု၊ ဤအက်ဥြထေအ ၊ နည််းလြ််းတက  ဆင့််ဆ သုည့်် အတ ုင််းလ ုက်နော န ်ြ က်ကွက်လျှငပ်ဖစထ်စ၊ 

ဤအက်ဥြထေအ ၊ ပြျုလုြ်သည့််နည််းဥြထေတခခုကု ု က  ်းလွနလ်ျှင၊် သ ု ့်တည််းြဟုတ် နည််းဥြထေအတ ုင််း 

လ ုက်နော နြ် က်ကွက်လျှငပ်ဖစထ်စ၊   ုသသူည် ဤအက်ဥြထေအ  ပြစြ်ှုက  ်းလွနသ်ည်။ 

(၃) ဤအက်ဥြထေအ  ပြစြ်ှုက  ်းလွနသ်တူ ုင််းက ု ပြစြ်ှု ငရ်ှော်းစ  ငထ်သောအခါ၊ နစှန်စှ ်က်ြြ ုထသော အလုြ် ကြ််းနငှ့်် 

ထ ောငေ်ဏပ်ဖစထ်စ၊ အလုြ်ြ ့်ထ ောငေ်ဏပ်ဖစထ်စ၊ ထငငွါ်း ော က်ြြ ုထသော ထငေွဏပ်ဖစထ်စ၊ 

ထ ောငေ်ဏထ်ငေွဏန်စှ ်ြ်လံု်းပဖစထ်စ၊ စ  င ်ြည်။ 

သ ု ့်ထသော် ောဇဝတ်က င့်် ံု်းဥြထေတွင ်ြည်သ ု ့်ြငြ်ါရှ ထစကောြူ၊   ုပြစြ်ှုက  ်းလွနသ်ကူ ု အက ဉ်းစစထ်ဆ်း၍ 

ပြစြ်ှု ငရ်ှော်းစ  ငထ်သောအခါ၊ ထပခောက်လ   အလုြ် ကြ််းနငှ့်် ထ ောငေ်ဏပ်ဖစထ်စ၊ အလုြ်ြ ့်ထ ောင ်ေဏပ်ဖစထ်စ၊ 

ထငနွစှ ်ော  ထငေွဏပ်ဖစထ်စ၊ ထ ောငေ်ဏထ်ငေွဏန်စှ ်ြ်လံု်းပဖစထ်စ၊ စ  င ်ြည်။ 

၇။ ။ န ငုင်ထံတော်သြတသည်၊ အြ န် ့်ထ ကော်ပငောစော  ုတ်ပြန၍်၊ ြည်သကူ ုြဆ ု၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် 

ြည်သည့််လူအြ  ျု်းအစော်းက ုြဆ ု၊ ဤအက်ဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်အော်းလံု်းနငှ့််ပဖစထ်စ၊ တခခုနုငှ့််ပဖစ်ထစ 

သက်ဆ ုငပ်ခင််းြှထသော်၎င််း၊ ဤအက်ဥြထေအ  ပြျုလုြ်သည့်် နည််းဥြထေတခခုနုငှ့််၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် 

နည််းဥြထေအော်းလံု်းနငှ့်် သက်ဆ ုငပ်ခင််းြှထသော်၎င််း၊ ကင််းလွတ်ခငွ့််ပြျုန ငုသ်ည်။ 

<ပြငဆ်င ်19.10.1950> 

ဇယ ်း။ 

ြှတ်ြံုတငစ်ော င််းတွငထ် ်းသငွ််း ြည့််အထ ကောင််းအ ောြ ော်းနငှ့််စြ်လ ဉ်းသည့်် က စစြ ော်း။ 

 

၁။ ။ အြည။် 

၂။ ။ ထယောက် ော်း၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ်ြ န််းြ။ 

၃။ ။ အသက်နငှ့််ထြ်ွးဖါွ်းသည့််ထန ့် က်။ 

၄။ ။ ထြ်ွးဖါွ်း ောတ ုင််းပြည။် 

၅။ ။ န ငုင်သံော်း။ 

၆။ ။ အလုြ်အက ုင၊် အထ ောင််းအဝယ်။ 

၇။ ။ ထန ြ်။ 



၁၉၄၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုပြနြ်ောန ငုင်အံတွင််း ထန  ုငသူ်ြ ော်း ြှတ်ြံုတငထ် ်းအက်ဥြထေ။ 
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၈။ ။ အ ြထ် ောငရ်ှ လျှင၊် လင၊် သ ု ့်တည််းြဟုတ် ြယော်း အြည။် 

၉။ 

။ ထ တြ်၊ အ ထံ တြ်၊ ကုန််းတြ်၊ အ ကံုန််းတြ်၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် ထလတြ်၊ အ ထံလတြ် တွင ်တြ်သော်းတဦ်းပဖစထ် ကောင််း၊ 

သ ု ့်တည််းြဟုတ် နယ်ြယ် ထစောင့််စစတ်ြ်၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် အကတူြ်ြ ော်းတွင ်တြ်သော်းတဦ်းပဖစထ် ကောင််း၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် 

ပြ ျုွဲ့ ပြကော ကွယ်ထ ်းအဖွ ွဲ့ြ ော်း၊ သ ု ့်တည််းြဟုတ် အ အံဖွ ွဲ့ြ ော်းတွင ်အဖွ ွဲ့ဝငတ်ဦ်းပဖစထ် ကောင််း။ 

ဖွ ွဲ့စည််းအုြ်ခ ျုြ်ြံုအထပခခံဥြထေအ ၊ ကျွန်ြ်ုလက်ြှတ်ထ ်း  ု်းသည်။ 

 

စဝ်ထ ွှသ ကု်၊ 

န ငုင်ထံတော်ယောယ သြတ၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုပြနြ်ောန ငုင်ထံတော်။ 

 

 နက်ုနပ်ြ ျု ွဲ့၊ ၁၃၁၁ ခ၊ု ဝါဆ ုလဆန််း ၇  က်။ 

 (၁၉၄၉ ခ၊ု ဇူလ ုငလ် ၁  က။်) 

 

အြ န် ့်အ ၊ 

ထ ွှထဘော်၊ 

န ငုင်ထံတော်သြတအတွင််းဝန။် 

[အြှတ် ၁၀၇] 


