၁၉၅၃ ခုနစ
ှ ်၊ ကယ ားပြည်နယ်အကကြံပြားြုဂဂို္ လ်မ ားအက်ဥြပေ။

သမတအိမ်တတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့
၁၉၅၃ ခုနစ
ှ ၊် ကယ ားပြည်နယ်အကကြံတြားြုဂ္ိ လ်မ ားအက်ဥြတေ။
[၁၉၅၃ ခုနစ
ှ ၊် ကယ ားပြည်နယ်အက်ဥြတေ အမှတ် ၁။]
၁၃၁၅ ခုနစ
ှ ၊် နယုန်လဆန်ား ၆ ရက်။
(၁၉၅၃ ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ ၁၈ ရက်။)
ဖွဲ့စည်ားအုြ်ခ ိုြ်ြြံုအပပခခြံဥြပေအရ၊ ပအ က်ပဖေါ် ပြြါအက်ဥြပေကဂု ထုတ်ပြန်ပက ည သည်။

၁။ ။ ဤအက်ဥြပေသည်၊ ၁၉၅၂ ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ ၃ ရက်ပနမှေ့ စ၍ အ ဏ တည်သည်ဟုယဆ
ူ ရမည်။
၂။ ။ ဤအက်ဥြပေတင် အပကက င်ားအရ နှငပ်ေ့ ဖစ်ပစ၊ ပ ှ ွဲ့ပန က်စက ားတဂ၏
ု ေ့ အဓဂြါပ ယ်နင
ှ ပ်ေ့ ဖစ်ပစ မဆန် က
ေ့ င်လျှင-်
(က) “ဥကကဋ္ဌ” ဆဂုသည်မှ ဖွဲ့စည်ားအုြ်ခ ိုြ်ြြံုအပပခခြံဥြပေအရ၊ ခန်ထ
ေ့ ားအြ်ပသ ကယ ားပြည်နယ် ဥကကဋ္ဌကဂုဆဂုလဂုသည်။
(ခ) “အစည်ားအပ ား” ဆဂုသည်မှ ကယ ားပြည်နယ်ပက င်စီ အစည်ားအပ ား၊ သဂမဟု
ု ေ့ တ် ကယ ားပြည်
နယ်ပက င်စက
ီ ပသ ်၎င်ား၊ ဥကကဋ္ဌကပသ ်၎င်ား၊ ပရားခ ယ်ခန်အြ်
ု ေ့ တ် ဆြ် ပက ်မီတီ၏
ေ့ ထ ားပသ ပက ်မီတီ၏၊ သဂမဟု
အစည်ားအပ ားမ ားကဂုဆဂုလဂုသည်။
(ဂ) “အကကြံပြားြုဂ္ဂိုလ်” ဆဂုသည်မှ ဥကကဋ္ဌသည် မဂမဂ၏ပြည်နယ်စရ
ီ င်အုြ်ခ ိုြ်မှုတင် အကကြံပြားကူညီရန် အတဂုငြ
် င်ခရ
ြံ န်၊
သဂမဟု
ု ေ့ တ် အစည်ားအပ ားတင် အကကြံပြားကူညီရန် အတဂုငြ
် င်ခရ
ြံ န်ဥကကဋ္ဌက၊ ခန်အြ်
ေ့ ပခင်ား ခြံရပသ ြုဂ္ဂိုလ်တဦား၊
သဂမဟု
ု ေ့ တ်တဦားထက်ြဂုမဂုပသ ြုဂ္ဂိုလ်မ ားကဂုဆဂုလဂုသည်။
ထဂုကသ
ေ့ ခန်
ဂု ေ့ အြ်
ေ့ ပခင်ားကဂု အစဂုားရပြန်တမ်ားတင်ပက ည ရမည်။
၃။ ။ အကကြံပြားြုဂ္ဂိုလ်တဦားသည်၊ ဥကကဋ္ဌ၏အမဂနအရ၊
် ေ့
အကကြံပြားကူညီပခင်ား၊ အစည်ားအပ ားတက်ပရ က် ပခင်ား
စသည်အ
ေ့ လုြ် တတရ ားမ ားကဂု ပဆ င်ရက်သည်ပ
ေ့ နမေ့ ားအတက် ပနတ
် ြ် ၂၀ (နှစဆ
် ယ်က ြ်)
ေ့ က်စရဂတ်တပနလျှ
ေ့ ငက
က ရယူခင်ေ့ ှဂပစရမည်။
အလုြ် တတရ ားမ ားကဂု ပဆ င်ရက်သည်ပ
ေ့ နမေ့ ားကဂု တက်ခ က်ရ တင် အလုြ် တတရ ားမ ားစတင်မပဆ င် ရက်မီ တပနနှေ့ င ်ေ့
ပဆ င်ရက်ပြီား ပန က်တပနမေ့ ားထည်သ
ေ့ င်ားရမည်။
၄။ ။ အကကြံပြားြုဂ္ဂိုလ်တဦားသည်၊ ြုေမ
် ၃ တင် ပြဋ္ဌ န်ားထ ားသည်စ
ေ့ ရဂတ်အပြင်၊ မဂမဂ၏တ

န် တတရ ားမ ား အတက်

ခရီားသ ားလ ရသည်အ
ေ့ ခါ၊ ဤအက်ဥြပေအရ၊ ပြဋ္ဌ န်ားထ ားပသ နည်ားဥြပေမ ား ှဂက၊ ၎င်ားနည်ား ဥြပေမ ားတင်
သတ်မှတ်ပသ စည်ားကမ်ားခ က်မ ားနှငအ
်ေ့ ညီ ခရီားစရဂတ်မ ားကဂုရယူခင်ေ့ ှဂပစရမည်။
သဂပသ
ု ေ့
် ဤအက်ဥြပေအရ၊ ပြဋ္ဌ န်ားထ ားပသ နည်ားဥြပေမ ားမ ှဂမီက လအတင်ား ၁၉၅၂ ခုနစ
ှ ၊်
ပြည်သလွှ
ူ ေ့ တ်ပတ ်အမတ်မ ားလစ နှင ်ေ့ စရဂတ်ပကကားပငမ ား နည်ားဥြပေမ ားအရ၊ ခရီားစရဂတ်မ ားကဂု ရယူ
ခင်ေ့ ှဂပစရမည်။
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၁၉၅၃ ခုနစ
ှ ်၊ ကယ ားပြည်နယ်အကကြံပြားြုဂဂို္ လ်မ ားအက်ဥြပေ။

၅။ ။ အပငဂမ်ားစ ားအစဂုားရအမှုထမ်ား၊ သဂမဟု
ု ေ့ တ် အပငဂမ်ားစ ားနယ်အမှုထမ်ားတဦားသည်၊ ဤအက်ဥြပေပြဋ္ဌ န်ား ခ က်မ ားအရ၊
စရဂတ်မ ားကဂု ထုတယ
် ူသည်အ
ေ့ တက်ထဂုသ၏
ူ ြင် ှငလ
် စ ကဂုမထဂခက
ဂု ်ပစရ။
၆။ ။ (က) ၁၉၅၂ ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ ၃ ရက်ပနမှေ့ စ၍ ဤအက်ဥြပေထုတ်ပြန်ပက ည သည်ပ
ေ့ နအထဂ
က လအတင်ား
ေ့
ဤအက်ဥြပေြါ ပြဋ္ဌ န်ားခ က်မ ားအရ၊ ရယူခင်ေ့ ှဂပသ စရဂတ်မ ားကဂု ဤအက်ဥြပေ အ ဏ တည်သည်ပ
ေ့ နမှေ့ စ၍ ၆
လအတင်ားပတ င်ားဆဂုရမည်။
(ခ) ဤအက်ဥြပေထုတ်ပြန်ပက ည သည်ပ
ေ့ နမှေ့ စ၍ ဤအက်ဥြပေြါ ပြဋ္ဌ န်ားခ က်မ ားအရ၊ ရယူခင်ေ့ ှဂ ပသ စရဂတ်မ ားကဂု
ရယူခင်ေ့ ှဂပသ ပနရက်
ေ့ မှစ၍ ၆ လအတင်ားပတ င်ားဆဂုရမည်။
၇။ ။ ဤအက်ဥြပေြါပြဋ္ဌ န်ားခ က်မ ားကဂု ပြီားပပမ က်ပအ င်ပမင်ပစရန် ဥကကဋ္ဌသည်၊ နည်ားဥြပေမ ားကဂု ပြဋ္ဌ န်ားနဂင
ု သ
် ည်။
ဖွဲ့စည်ားအုြ်ခ ိုြ်ြြံုအပပခခြံဥြပေအရ၊ ကျွနြ
်ု ်လက်မှတ်ပရားထဂုားသည်။

ဦားဘဦား၊
နဂင
ု င
် ပ
ြံ တ ်သမတ၊
ပြည်ပထ င်စုပမန်မ နဂင
ု င
် ပ
ြံ တ ်။

ရန်ကုနပ် မဂို ွဲ့၊ ၁၃၁၅ ခုနစ
ှ ၊် နယုနလ
် ဆန်ား ၆ ရက်။
(၁၉၅၃ ခုနစ
ှ ၊် ပမလ ၁၈ ရက်။)

အမဂနအရ၊
် ေ့
ြါစဂန၊်
နဂင
ု င
် ပ
ြံ တ ်သမတကကီား၏ အတင်ား န်။

[အမှတ် ၄၈]
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