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မြန်ြာန ိုငင်တံ ာ်အစ ိုိုးရ။ 

 ရာိုးဌာန။ဥပတေမပြုဌာနခ ွဲ။ 

၁၉၄၇ ခိုနစှ၊် ဂျပန်တင စက္က ူ ( န်ဘ ိုိုးမြ )် အက္်ဥပတေ။ 

[၁၉၄၇ ခိုနစှ၊် မြန်ြာန ိုငင်တံ ာ်အက္်ဥပတေအြှ  ်၃၆။] 

ရန်က္ိုန်မြ ြု ြို့၊ ၁၉၄၇ ခိုနစှ၊် ဇူလ ိုငလ် ၂၁ ရက္်။ 

အမှတ် ၂၆၀။ ။ ငအောက္်ပါအက္်ဥပငေက္ ု အမျောိုးကက္ောိုးသ ငစရန ်ထုတ်ဖပနင်ကက္ော်ဖ ောသည်။ 

အချ  ျို့က္ စစမျောိုးအလ ု ို့ ါှ၊ ဂျပနင် ွေစက္က ူမျောိုး၏ တနဘ် ိုုးက္ ု ဖမနမ်ောင ွေစက္က ူန ှ်ို့ ေဂ္ ါိုးမျောိုး၏ တနဘ် ိုုးဖြ ်ို့ 

သတ်မှတ်ရနလ် ုအပ်သည်တငကက္ော ိ်ုး။ 

၎ ိ်ုးဖပ  ်၁၉၃၅ ခနုစှ၊် ဖမနမ်ောန  ု ်ငံတော် စရီ အ်ုပ်ချ ပ်မှု အက္်ဥပငေဖြ ်ို့ငသော်၎ ိ်ုး၊ ထ ုအက္်ဥပငေအရ ငသော်၎ ိ်ုး၊ 

ဥပငေဖပ အြွေ ျို့၊ သ ု ို့မဟုတ် ဥပငေဖပ အြွေ ျို့ဆ ု ရ်ော လွှတ်ငတော်တရပ်ရပ်အောိုး အပ်န ှိ်ုးထောိုးသည်ို့ အခွေ ်ို့အောဏောအောိုးလံုိုးက္  ု

ဖမနမ်ောန  ု ်ငံတော် ဘရု ခ်မံ ိ်ုးကက္ီိုးက္ ၁၉၄၂ ခနုစှ၊် ေဇီဘေ္ာလ ၁၀ ရက္်ငန ို့စွေ ပါ ငက္ျညောချက္်ဖြ ်ို့၊ 

မ မ က္ ုယ်တ ု သ် မ်ိုးပ ုက္်ငတော်မူပပီိုးဖြစသ်ည်လည်ိုးတငကက္ော ိ်ုး။  

ထ ုအငကက္ော ိ်ုးမျောိုးငကက္ော ်ို့ ဆ ုခ ို့သည်ို့အခွေ ်ို့အောဏောမျောိုးက္ ု ငဆော ရ်ွေက္်ငတော်မူလျက္်၊ ငအောက္်ပါအတ ု ိ်ုး 

တရောိုးဥပငေဖပဋ္ဌောနိ်ုးငတော်မူလ ုက္်သည်။ 

 

၁။ ။ ဤအက္်ဥပငေက္  ု၁၉၄၇ ခိုနစှ၊် ဂျပန်တင စက္က ူ ( နဘ် ိုိုးမြ )် အက္်ဥပတေဟု ငခေါ်တွေ င်စရမည်။ 

၂။ ။ ဤအက္်ဥပငေတွေ  ်င ှျို့ငနောက္်စက္ောိုးအစအီစဉ်အရ အဖခောိုးနည်ိုးမှတ်ယူရမည်။ မဟုတ်လျှ -် 

(က္) “ဂျပနင် ွေစက္က ူမျောိုး” ဆ ုသည်မေှာ၊ ဂျပနတ် ု ို့သ မ်ိုးပ ုက္်ထောိုးသည်ို့ က္ောလအတွေ ိ်ုး၊ ဖမနမ်ောန  ု ်ငံတော် 

ဂျပနစ်စအ်ုပ်ချ ပ်ငရိုးဆ ု ရ်ော အမ န် ို့အောဏောဖြ ်ို့ငသော်၎ ိ်ုး၊ ထ ုအမ န် ို့အောဏောအရငသော်၎ ိ်ုး၊ ထုတ်သည်ို့င ွေ စက္က ူမျောိုးက္  ု

ဆ ုလ ုသည်။ 

(ခ) “တရောိုးဝ င် ွေစက္က ူမျောိုး” ဆ ုသည်မှော၊ ၁၉၄၆ ခနုစှ၊် င ွေစက္က ူန ှ်ို့ေဂ္ ါိုးအက္်ဥပငေတွေ ၊် အဓ ပပါယ် 

ငြေါ် ဖပထောိုးသည်ို့ဖမနမ်ောန  ု ်ငံတော်င ွေစက္က ူမျောိုးက္ ု ဆ ုလ ုသည်ို့ဖပ ၊် ဆ ုခ ို့သည်ို့အက္်ဥပငေပါ ဖပဋ္ဌောနိ်ုးချက္် မျောိုးအရ 

ထုတ်သည်ို့င ွေစက္က ူမျောိုးလည်ိုး ပါဝ သ်ည်။ 

(ဂ) “ေဂ္ ါိုး” ဆ ုသည်မေှာ၊ ဖမနမ်ောန  ု ်ငံတော်တွေ  ်အခါက္ောလအငလျောက္်၊ သံိုုးစွေ ငသော တရောိုးဝ ေ်ဂ္ ါိုးက္ ု ဆ ုလ ုသည်။ 

၎ ိ်ုးဖပ အ် နဒ ယန  ု ်ငံတော် အစ ုိုးရမ ိ်ုးတ ု ို့ထုတ်သည်ို့ ေဂ္ ါိုးမျောိုးန ှ်ို့ တက္ျပ်တနင် ွေစက္က ူမျောိုး လည်ိုးပါဝ သ်ည်။ 

၃။ ။ (၁) အခါက္ောလ အောိုးငလျော်စွေော အတည်ဖြစသ်ည်ို့ အဖခောိုးတရောိုးဥပငေတစံုတရောတွေ  ်မည်သ ု ို့ပ ပ်ါ ှ  ငစက္ောမူ၊ 

ဂျပနတ် ု ို့သ မ်ိုးပ ုက္်ထောိုးသည်ို့ က္ောလအတွေ ိ်ုး၊ င က္ိုးပမီတစံုတရောငသော်၎ ိ်ုး၊ ပဋ ညောဉ်စောချ ပ်အရ 

တောဝနတ်စံုတရောငသော်၎ ိ်ုး၊ တ  ်ှ ရော ၎ ိ်ုးင က္ိုးပမီ၊ သ ု ို့မဟုတ် တောဝနက်္ ု ဂျပနင် ွေစက္က ူမျောိုးဖြ ်ို့ ငဖပလည် ငအော  ်

ငပိုးဆပ်က္ ိ်ုးလွေတ်ငစမည်ဆ ုက္ ငပိုးဆပ်က္ ိ်ုးလွေတ်ငစန  ုလ်ျက္်၊ ထ ုင က္ိုးပမီ၊ သ ု ို့မဟုတ် ပဋ ညောဉ်စောချ ပ်အရ 
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တောဝနအ်ောိုးလံုိုးက္ ု ဖြစင်စ၊ အချ  ျို့အဝက္်က္ ုဖြစင်စ၊ ၎ ိ်ုးင က္ိုးပမီတ  ်ှ ရောအရပ်၊ သ ု ို့မဟုတ ်၎ ိ်ုးတောဝနတ် င်စငသော 

ပဋ ညောဉ်စောချ ပ်ဖပ လုပ်ချ ပ်ဆ ုရောအရပ်က္ ု ပ  တ သျှစစဘ်က္်ဆ ု ရ်ော က္ဖပနလ်ည်သ မ်ိုးပ ုက္်လ ုက္်သည်ို့ 

အချ နတ်ွေ င်ဖပလည်ငအော င်ပိုးဆပ်ဖခ ိ်ုး၊ သ ု ို့မဟုတ် က္ ိ်ုးလွေတ်ငအော  ်ဖပ လုပ်ဖခ ိ်ုးမ ှ ငသိုးလျှ ၊် 

အထက္်က္ဆ ုခ ို့သည်ို့အတ ု ိ်ုးငဖပလည်ငအော မ်ငပိုးဆပ်၊ သ ု ို့မဟုတ် က္ ိ်ုးလွေတ် ငအော မ်ဖပ လုပ်ရငသိုးငသော 

ဆ ုခ ို့သည်ို့င က္ိုးပမီ၊ သ ု ို့မဟုတ် တောဝနက်္ ုဖြစင်စ၊ ၎ ိ်ုးင က္ိုးပမီတောဝနအ်ချ  ျို့ အဝက္်က္ ုဖြစင်စ၊ တရောိုးဝ င် ွေစက္က ူမျောိုး၊ 

သ ု ို့မဟုတ် ေဂ္ ါိုးမျောိုးဖြ ်ို့ ငဖပလည်ငအော င်ပိုးဆပ်က္ ိ်ုးလွေတ်ငစ ရမည။် ထ ုသ ု ို့ငပိုးဆပ် က္ ိ်ုးလွေတ်ငစရောတွေ ၊် 

ငအောက္်ပါစောရ ိ်ုးဇယောိုးက္ွေက္ ်၃ တွေ င်ြေါ် ဖပထောိုးသည်ို့ ဂျပနင် ွေစက္က ူတနဘ် ိုုးက္ ု ၎ ိ်ုးစောရ ိ်ုးဇယောိုးက္ွေက္် ၁ 

တွေ ယ်ှဉ်လျက္်ငြေါ် ဖပထောိုးငသော နစှအ်ပ ု ိ်ုးအဖခောိုး မျောိုးအတွေ ိ်ုး တ  ်ှ သည်ို့င က္ိုးပမီမျောိုး၊ သ ု ို့မဟုတ် ပ ဋ ညောဉ်စောချ ပ်အရ 

တောဝနမ်ျောိုးန ှ်ို့စပ်လျဉ်ိုး၍၊ ဇယောိုး က္ွေက္် ၂ တွေ ယ်ှဉ်လျက္်ငြေါ် ဖပထောိုးသည်ို့ တရောိုးဝ င် ွေစက္က ူမျောိုး၊ သ ု ို့မဟုတ် 

ေဂ္ ါိုးမျောိုး၏တနဘ် ိုုးအတ ု ိ်ုး တွေက္်ချက္်ရမည်။ 

စာရငိ်ုး။ 

 

နစှအ်ပ  ုိ်ုးအဖခောိုး။ တရောိုးဝ င် ွေစက္က ူမျောိုး၊ သ ု ို့မဟုတ် ေဂ္ါိုးမျောိုး။ ဂျပနင် ွေစက္က ူမျောိုး။ 

(၁) (၂) (၃) 

ဖပက္ခေ နန်စှ၊် ၁၉၄၂ 
... ... ၁၀၀ ၁၀၀ 

။ ၁၉၄၃ 
... ... ၇၅ ၁၀၀ 

။ ၁၉၄၄ 
... ... ၄၀ ၁၀၀ 

။ ၁၉၄၅ 
... ... ၅ ၁၀၀ 

(၂) အပ ုေ ်(၁) တွေ  ်ရည်ညွှနိ်ုးသည်ို့င က္ိုးပမီ၊ သ ု ို့မဟုတ် ပဋ ညောဉ်စောချ ပ်အရ တောဝနအ်မျ  ိုးအစောိုးတစံု တရောအတွေက္ ်

ငပိုးရနထ် ုက္်သ ်ို့ငသော င က္ိုးင ွေန ှ်ို့စပ်လျဉ်ိုး၍ ေကီ္ရီချမှတ်ပပီိုးဖြစသ်ည်ို့၊ သ ု ို့မဟုတ် ချမှတ်သည်ို့အချက္်တွေ ၊် 

အဆ ုပါေကီ္ရီအရငပိုးရနထ် ုက္်သ ်ို့ငကက္ော ိ်ုးအမ န် ို့ချမှတ်သည်ို့ င ွေငပါ ိ်ုးက္ ု အပ ုေ(်၁) ဆ ု ရ်ောစောရ ိ်ုးတွေ င်ြေါ် ဖပရောပါ 

ဂျပနင် ွေစက္က ူတနဘ် ိုုးဖြတ်ထောိုးငသောနှုနိ်ုးအတ ု ိ်ုး၊ တရောိုးဝ င် ွေ စက္က ူမျောိုး၊ သ ု ို့မဟုတ် ေဂ္ါိုးမျောိုးဖြ ်ို့ ငပိုးဆပ်ရမည။် 

၄။ ။ အခါက္ောလအောိုးငလျော်စွေော အတည်ဖြစသ်ည်ို့ အဖခောိုးတရောိုးဥပငေတစံုတရောတွေ  ်မည်သ ု ို့ပ ပ်ါ ှ ငစ က္ောမူ၊ 

ဖမနမ်ောန  ု ်ငံတော်က္ ု ဂျပနတ် ု ို့မသ မ်ိုးပ ုက္်မီဖြစင်စ၊ သ မ်ိုးပ ုက္ထ်ောိုးသည်ို့က္ောလအတွေ ိ်ုးဖြစင်စ၊ တ  ်ှ သည်ို့င က္ိုးပမီ၊ 

သ ု ို့မဟုတ် ပဋ ညောဉ်စောချ ပ်အရ တောဝနတ်စံုတရောက္  ုငပိုးဆပ်ဖခ ိ်ုးဖပ ရောအရပ်က္ ု ဂျပနတ် ု ို့သ မ်ိုးပ ုက္်ထောိုးသည်ို့ 

က္ောလအတွေ ိ်ုး၊ ဂျပနင် ွေစက္က ူမျောိုးဖြ ်ို့၊ လံုိုးဝငဖပလည်ငအော င်သော်၎ ိ်ုး၊ အချ  ျို့အဝက္်ငသော်၎ ိ်ုး၊ ငပိုးဆပ်ပပီိုးဖြစသ်ည်ို့ဖပ ၊် 

သ ု ို့ငပိုးဆပ်ဖခ ိ်ုးက္ ုလည်ိုးလက္်ခံပပီိုးဖြစလ်ျှ ၊် ထ ုသ ု ို့ငပိုး ဆပ်ဖခ ိ်ုးမှော၊ ငပိုးဆပ်ဖခ ိ်ုးဖပ သည်ို့ အချ နအ်ခါတွေ  ်
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ဂျပနင် ွေစက္က ူမျောိုးသည် တရောိုးဝ င် ွေစက္က ူမျောိုးဖြစ ်ဘ သက္ ို့သ ု ို့၊ ၎ ိ်ုးင ွေစက္က ူမျောိုးငပေါ်တွေ  ်သတ်မှတ်ရောပါ 

အလောိုးတူတနဘ် ိုုးမျောိုး ှ ငသော တရောိုးဝ င် ွေစက္က ူ မျောိုးဖြ ်ို့ ငပိုးဆပ်ဖခ ိ်ုးဖြစသ်ည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

ဤအက္်ဥပငေက္ ု အ ှ ဧ်က္ရောဇ်ဘရု မ် ိ်ုးဖမတ်က္ ုယ်စောိုး က္ျွန်ပ်ုသငဘောတူညီသည်။ 

 

အ ပ်(ချ်)်၊ အိီုး၊ ရန် ို့(စ)်။ 

ဖမနမ်ောန  ု ်ငံတော်ဘရု ခ်မံ ိ်ုးကက္ီိုး။ 

 

ရနက်္ုနပ်မ  ျို့၊ ၁၉၄၇ ခနုစှ၊် ဇူလ ု လ် ၁၉ ရက္။် 


