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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၅၃ ခုနစှ၊် ကယ ားပြည်နယ်အကကြံတြားြုဂိ္ လ်မ  ားအက်ဥြတေ။ 

[၁၉၅၃ ခုနစှ၊် ကယ ားပြည်နယ်အက်ဥြတေ အမှတ ်၁။] 

၁၃၁၅ ခုနစှ၊် နယုန်လဆန်ား ၆ ရက်။ 

(၁၉၅၃ ခုနစှ၊် မတလ် ၁၈ ရက်။) 

ဖ  ွဲ့စည်ားအုြ်ခ ိုြ်ြြံုအပပခခြံဥြပေအရ၊ ပအ က်ပဖေါ် ပြြါအက်ဥြပေကဂု ထုတ်ပြနပ်က ည  သည။် 

 

၁။ ။ ဤအက်ဥြပေသည်၊ ၁၉၅၂ ခနုစှ၊် မတ်လ ၃ ရက်ပန ေ့မှစ၍ အ ဏ တည်သည်ဟုယဆူရမည။် 

၂။ ။ ဤအက်ဥြပေတ င ်အပကက ငာ်းအရ နငှ်ေ့ပဖစပ်စ၊ ပ ှွဲ့ပန က်စက ားတဂု ေ့၏ အဓဂြပါယ်နငှ်ေ့ပဖစပ်စ မဆန် ေ့ က ငလ်ျှင-် 

(က) “ဥကက ဋ္ဌ” ဆဂုသည်မှ  ဖ  ွဲ့စည်ားအုြ်ခ ိုြ်ြြံုအပပခခြံဥြပေအရ၊ ခန် ေ့ထ ားအြ်ပသ ကယ ားပြည်နယ် ဥကက ဋ္ဌကဂုဆဂုလဂုသည်။ 

(ခ) “အစည်ားအပ ား” ဆဂုသည်မှ  ကယ ားပြည်နယ်ပက ငစ် ီအစည်ားအပ ား၊ သဂု ေ့မဟုတ် ကယ ားပြည ်

နယ်ပက ငစ်ကီပသ ်၎ငာ်း၊ ဥကက ဋ္ဌကပသ ်၎ငာ်း၊ ပရ ားခ ယ်ခန် ေ့အြ်ထ ားပသ  ပက ်မီတီ၏၊ သဂု ေ့မဟုတ် ဆြ် ပက ်မီတီ၏ 

အစည်ားအပ ားမ  ားကဂုဆဂုလဂုသည်။ 

(ဂ) “အကကြံပြားြုဂ္ဂိုလ်” ဆဂုသည်မှ  ဥကက ဋ္ဌသည် မဂမဂ၏ပြည်နယ်စရီငအ်ုြ်ခ ိုြ်မှုတ င ်အကကြံပြားကူညီရန ်အတဂုငြ်ငခ်ြံရန၊် 

သဂု ေ့မဟုတ် အစည်ားအပ ားတ င ်အကကြံပြားကူညီရန ်အတဂုငြ်ငခ်ြံရနဥ်ကက ဋ္ဌက၊ ခန် ေ့အြ်ပခငာ်း ခြံရပသ  ြုဂ္ဂိုလ်တဦား၊ 

သဂု ေ့မဟုတ်တဦားထက်ြဂုမဂုပသ ြုဂ္ဂိုလ်မ  ားကဂုဆဂုလဂုသည်။ 

ထဂုက ေ့သဂု ေ့ခန် ေ့အြ်ပခငာ်းကဂု အစဂုားရပြနတ်မ်ားတ ငပ်က ည ရမည်။ 

၃။ ။ အကကြံပြားြုဂ္ဂိုလ်တဦားသည်၊ ဥကက ဋ္ဌ၏အမဂန် ေ့အရ၊ အကကြံပြားကူညီပခငာ်း၊ အစည်ားအပ ားတက်ပရ က် ပခငာ်း 

စသည်ေ့အလုြ် တတ ရ ားမ  ားကဂ ုပဆ ငရ် က်သည်ေ့ပန ေ့မ  ားအတ က် ပန ေ့တ က်စရဂတ်တပန ေ့လျှငက် ြ် ၂၀ (နစှဆ်ယ်က ြ်) 

က ရယူခ င်ေ့ ှဂပစရမည်။ 

အလုြ် တတ ရ ားမ  ားကဂု ပဆ ငရ် က်သည်ေ့ပန ေ့မ  ားကဂု တ က်ခ က်ရ တ င ်အလုြ် တတ ရ ားမ  ားစတငမ်ပဆ င ်ရ က်မီ တပန ေ့နငှ်ေ့ 

ပဆ ငရ် က်ပြီား ပန က်တပန ေ့မ  ားထည်ေ့သ ငာ်းရမည်။ 

၄။ ။ အကကြံပြားြုဂ္ဂိုလ်တဦားသည်၊ ြုေမ် ၃ တ င ်ပြဋ္ဌ နာ်းထ ားသည်ေ့စရဂတ်အပြင၊် မဂမဂ၏တ  န ်တတ ရ ားမ  ား အတ က် 

ခရီားသ  ားလ ရသည်ေ့အခါ၊ ဤအက်ဥြပေအရ၊ ပြဋ္ဌ နာ်းထ ားပသ နည်ားဥြပေမ  ား ှဂက၊ ၎ငာ်းနည်ား ဥြပေမ  ားတ င ်

သတ်မှတ်ပသ စည်ားကမ်ားခ က်မ  ားနငှ်ေ့အညီ ခရီားစရဂတ်မ  ားကဂုရယူခ င်ေ့ ှဂပစရမည်။ 

သဂု ေ့ပသ ် ဤအက်ဥြပေအရ၊ ပြဋ္ဌ နာ်းထ ားပသ  နည်ားဥြပေမ  ားမ ှဂမီက လအတ ငာ်း ၁၉၅၂ ခနုစှ၊် 

ပြည်သူ ေ့လွှတ်ပတ ်အမတ်မ  ားလစ နငှ်ေ့ စရဂတ်ပကကားပင မ  ား နည်ားဥြပေမ  ားအရ၊ ခရီားစရဂတ်မ  ားကဂု ရယူ 

ခ င်ေ့ ှဂပစရမည်။ 
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၅။ ။ အပငဂမ်ားစ ားအစဂုားရအမှုထမ်ား၊ သဂု ေ့မဟုတ် အပငဂမ်ားစ ားနယ်အမှုထမ်ားတဦားသည်၊ ဤအက်ဥြပေပြဋ္ဌ နာ်း ခ က်မ  ားအရ၊ 

စရဂတ်မ  ားကဂု ထုတယ်ူသည်ေ့အတ က်ထဂုသ၏ူ ြင ်ှငလ်စ ကဂုမထဂခဂကု်ပစရ။ 

၆။ ။ (က) ၁၉၅၂ ခနုစှ၊် မတ်လ ၃ ရက်ပန ေ့မှစ၍ ဤအက်ဥြပေထုတ်ပြနပ်က ည သည်ေ့ပန ေ့အထဂ က လအတ ငာ်း 

ဤအက်ဥြပေြါ ပြဋ္ဌ နာ်းခ က်မ  ားအရ၊ ရယူခ င်ေ့ ှဂပသ စရဂတ်မ  ားကဂု ဤအက်ဥြပေ အ ဏ တည်သည်ေ့ပန ေ့မှစ၍ ၆ 

လအတ ငာ်းပတ ငာ်းဆဂုရမည်။ 

(ခ) ဤအက်ဥြပေထုတ်ပြနပ်က ည သည်ေ့ပန ေ့မှစ၍ ဤအက်ဥြပေြါ ပြဋ္ဌ နာ်းခ က်မ  ားအရ၊ ရယူခ င်ေ့ ှဂ ပသ  စရဂတ်မ  ားကဂ ု

ရယူခ င်ေ့ ှဂပသ ပန ေ့ရက်မှစ၍ ၆ လအတ ငာ်းပတ ငာ်းဆဂုရမည။် 

၇။ ။ ဤအက်ဥြပေြါပြဋ္ဌ နာ်းခ က်မ  ားကဂု ပြီားပပမ က်ပအ ငပ်မငပ်စရန ်ဥကက ဋ္ဌသည်၊ နည်ားဥြပေမ  ားကဂု ပြဋ္ဌ နာ်းနဂငုသ်ည်။ 

ဖ  ွဲ့စည်ားအုြ်ခ ိုြ်ြြံုအပပခခြံဥြပေအရ၊ ကျွန်ြ်ုလက်မှတ်ပရားထဂုားသည်။ 

 

ဦားဘဦား၊ 

နဂငုင်ြံပတ ်သမတ၊ 

ပြည်ပထ ငစ်ုပမနမ် နဂငုင်ြံပတ ်။ 

 

ရနက်ုနပ်မဂို ွဲ့၊ ၁၃၁၅ ခနုစှ၊် နယုနလ်ဆနာ်း ၆ ရက။် 

(၁၉၅၃ ခနုစှ၊် ပမလ ၁၈ ရက်။) 

 

အမဂန် ေ့အရ၊ 

ြါစဂန၊် 

နဂငုင်ြံပတ ်သမတကကီား၏ အတ ငာ်း န။် 

 

[အမှတ် ၄၈] 


