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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၅၄ ခုနစှ၊် သရက်မမိ ြို့ ရိှ ဘလိပ်တ မလုပ်ငန််းကို  ပည်သပုိူင ်ပ လုပ် ခင််း အက်ဥပတေ။ 

[၁၉၅၄ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေအမှတ ်၁၈။] 

၁၃၁၅ ခုနစှ၊် တတပေါင််းလ ပည့််တက  ် ၁၁ ရက်။ 

(၁၉၅၄ ခုနစှ၊် မတလ် ၃၀ ရက်။) 

[  ပငဆ်င:် 16.10.1954 ] 

ဖ  ြို့စည််းအုပ်ခ  ပ်ပံုအမ ခခံဥပမေအရ၊ မအောက်မဖေါ်  ပပါ အကဥ်ပမေကှို ထုတ် ပန ်မက ညောသည်။ 

မအောက်ပါအတှိုင််းအက်ဥပမေအ ဖစ ် ပဋ္ဌောန််းလှိုက်သည်။ 

 

၁။ ။ (၁) ဤအက်ဥပမေကှို ၁၉၅၄ ခုနစှ၊် သရကမ်မိ ြို့ ရိှ ဘလိပ်တ မလပ်ုငန််းကို  ပညသ်ပုိူင ်ပ လပ်ု ခင််း 

အက်ဥပတေဟုမခေါ်ရ ည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပမေသည် နှိငုင်မံတော်သ တက အ ှိန် ့်မ ကော် ငောစော ဖင့်် သတ် ှတ်သည့််မန ့်တ င ်စတင ်အောဏောတည်ရ ည။် 

၂။ ။ ဤအက်ဥပမေတ င ်အမ ကောင််းအရောနငှ့်် ဖစမ်စ၊ မရှြို့မနောက်စကော်းတှို ့်၏ အဓှိပပါယ်နငှ့်် ဖစမ်စ  ဆန် ့် က ငလ်ျှင ်“ကု ပဏ”ီ 

ဆှိုသည် ှော ဘော်း ော်းစ်ီး င့််ကု ပဏလီီ ှိတက်ကှိ ုဆှိုလှိုသည်။ 

၃။ ။ နှိငုင်မံတော်သ တ ှော အ ှိန် ့်မ ကော် ငောစော ဖင့််  ှိ ှိသတ် ှတသ်ည့််မန ့်ရက်တ င ်ကု ပဏမီဆောငရ် က်မန သည့်် 

ဘှိလပ်မ  လုပ်ငန််း  ော်းကှို ကု ပဏထီံ ှ နှိငုင်ပံှိုင ်အ ဖစ ်ဖင့််လ  ယူရန ်အောဏောရှှိရ ည်။ ယင််းသှို ့် လ  ယူသည့််အခါ 

အဆှိုပါမန ့် ှစ၍ ကု ပဏပီှိုင ်လပ်ုငန််းအရပ်ရပ်နငှ့်် ကု ပဏ၏ီလက်ရှှိပစစည််းအရပ်ရပ် သည် ၎င််း၊ ကု ပဏ၏ီ 

ရောထ ််း ှုထ ််းအော်းလံု်းသည်၎င််း နှိငုင်မံတော်သ တ၏ ကကီ်း ကပ်အုပ်ခ  ပ် ှု မအောက် သှို ့် မရောက်လောရ ည်။ 

၄။ ။ ပုေ ် ၃ တ င ်ရည်ည န််းထော်းသည့််ရောထ ််း ှုထ ််း  ော်းအော်း ကု ပဏကီ မပ်းသည့််နှုန််း  ော်းအတှိုင််း 

လစောနငှ့််စရှိတ်  ော်းမပ်းလ က်၊ နှိငုင်မံတော်သ တ၏ ကကီ်း ကပ်အုပ်ခ  ပ် ှုမအောက်သှို ့် မရောက်သည့််မန ့် ှစ၍ 

သံ်ုးလမအောက် နည််းသည့််အခ ှိနက်ောလ ျှ နှိငုင်မံတော်သ တက  ှိ ှိ၏လက်မအောက်တ င ်ဆက်လကအ် ှု ထ ််းမစရ ည်။ 

၅။ ။ (၁) နှိငုင်မံတော်သ တသည် ပုေ ် ၃ အရ အ ှိန် ့်မ ကော် ငောစော ဖင့််  ှိ ှိသတ် ှတ်သည့််မန ့် မနောက်တလ အတ င််း 

ဥကက ဋ္ဌတဦ်းနငှ့်် အ ခော်းအဖ  ြို့ဝငန်စှဦ််းပါဝငသ်ည့်် မကော် ရှငအ်ဖ  ြို့တခကုှို ခန် ့်ရ ည်။ ထှိုမကော ်ရှင ်အဖ  ြို့သည် 

မအောက်ပါကှိစစ  ော်းကှိ ုသတ် ှတ်ဆံု်း ဖတ်ရ ည်။ 

(က) ဤအက်ဥပမေအရ ကု ပဏထီံ ှ လ  ယူသည့််ပစစည််း  ော်း၏ အမ ကောင််းအရော  ော်း။ 

(ခ) ထှိုပစစည််း  ော်းအတ က် က ုပဏကီှို မပ်းသင့််သည့််တရော်း ျှတမသော မလ ော်မ က်းမင ၊ နငှ့်် 

(ဂ) မလ ော်မ က်းမပ်း ည့််နည််းလ ််း  ော်း။ 

(၂) ပုေ ်ခ   (၁) အရမလ ော်မ က်းကှို သတ် ှတ်ဆံု်း ဖတ်ရောတ င ်ဤအက်ဥပမေအရ ကု ပဏထီံ  ှ လ  ယူသည့်် ပစစည််း  ော်း၏ 

 ူလတနဘ်ှိ်ုး၊ ယင််းသှို ့်လ  ယူသည့််မန ့်အထှိ ထှိုပစစည််း  ော်း မဟောင််းန  ််း၊ သှို ့် ဟုတ် ပ က်စ်ီးသည့််အတ က် 



၁၉၅၄ ခုနစှ်၊ သရက်မ ှိ ြို့ ရှှိ ဘှိလပ်မ  လုပ်ငန််းကှို  ပည်သူပှိုင ်ပ လုပ် ခင််း အက်ဥပမေ။ 

Page 2 of 3 

မလျှော့်သင့််မသောမ က်းမင နငှ့်် ထှိုပစစည််း  ော်းကှို  ပ  ပငသ်ည့််အတ က် ကုနက် သည့်် စရှိတ်၊ သှို ့်တည််း ဟုတ် 

 ပနလ်ည်ထူမထောငသ်ည့််အတ က် ကုနက် သည့််မ က်းမင တှို ့်ကှို မကော် ရှငအ်ဖ  ြို့က တရော်း ျှတသည ်

ထင ် ငသ်ည့််အတှိုင််း ထည့််သ င််းစဉ်းစော်းရ ည်။ 

၆။ ။ ပုေ ် ၅ အရ မလ ော်မ က်းမင ကှို သတ် ှတ်ဆံု်း ဖတ်ရောတ င ်မကော် ရှငအ်ဖ  ြို့သည် တရော်း က င့််ထံု်း ဥပမေကှို၊ 

သှို ့်တည််း ဟုတ် အ ခော်းတည်ဆ  ဥပမေတခခုကုှို လှိုက်နောရန ် လှိုအပ်မစရ။ သှို ့်မသော်လည််း ထှိုမကော် ရှငအ်ဖ  ြို့သည ်

တရော်း ျှတစ ော မဆောငရ် က်ရ ည်။ 

၇။ ။ (၁) မကော် ရှငအ်ဖ  ြို့သည် မအောက်ပါကှိစစ  ော်းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ တရော်း က င့််ထံု်း ဥပမေအရ တရော်းရံု ်း အော်း 

အပ်နငှ််းထော်းမသော အောဏော  ော်းရရှှိရ ည်။ 

(က) အမ ကောင််းအရော  ော်းကှို ဖ င့််လှစထ်ုတ်မဖေါ်မစ ခင််းနငှ့််  ကည့််ရှုစစမ်ဆ်း ခင််း။ 

(ခ) သက်မသ  ော်းကှို လောမရောက်မစရန ်အတင််းအ ကပ်ဆင့််မခေါ်ယူ ခင််း၊ သက်မသစရှိတ်တငသ် င််း မစရန ်

ဆင့််ဆှို ခင််း။ 

(ဂ) စောခ  ပ်စောတ ််း  ော်းကှို တင ်ပမစရန ်အတင််းအ ကပ်ဆင့််ဆှို ခင််း။ 

(ဃ) သက်မသ  ော်းကှို က  ််းသစစော ဖင့်် စစမ်ဆ်း ခင််း။ 

(င) မရ ြို့ဆှိုင််းခ င့််မပ်း ခင််း။ 

(စ) က  ််းက ှိနလ် ော ဖင့်် ထ က်ဆှိုမသော သက်မသထ က်ခ က်ကှို လက်ခ ံခင််း။ 

(ဆ) သက်မသ  ော်းကှို စစမ်ဆ်းရန ်အောဏောလ  အ ှိန် ့်  ော်းထုတ် ခင််း။ 

ထှို ှတပါ်းမကော် ရှငအ်ဖ  ြို့သည်၊ ရောဇဝတ်က င့််ထံု်း ဥပမေပုေ ် ၄၈၀ နငှ့်် ၄၈၂ တှို ့်၏ အဓှိပပါယ်အရ တရော်း  

ရံု်း ဖစသ်ည်ဟု  ှတ်ယူရ ည်။ 

(၂) မကော် ရှငအ်ဖ  ြို့ဝင ် ော်း ထင ် ငယ်ူဆခ က် က  လ  သည့််အခါ၊ ထှိုမကော် ရှငအ်ဖ  ြို့ဝင ် ော်းရော၏ ထင ် ငခ် က်သည် 

အတည် ဖစရ် ည်။ 

(၃) မကော် ရှငအ်ဖ  ြို့ဝငတ်မယောက်သည်၊ မကော် ရှငအ်ဖ  ြို့ဝငအ် ဖစ ်ဖင့်် ဆက်လက် မဆောငရ် က်နှိငုလ်ျှင၊် 

နှိငုင်မံတော်သ တသည် ထှိုအဖ  ြို့ဝငအ်စော်းအ ခော်းသ ူတမယောက်ကှိုခန် ့်ထော်းရ ည်။ ထှိုသကူှို မကော် ရှင ်အဖ  ြို့ 

စတငဖ်  ြို့စည််းစဉကပင ်အဖ  ြို့ဝငအ် ဖစ ်ခန် ့်ထော်းဘှိသက ့်သှို ့် မကော် ရှငအ်ဖ  ြို့သည်  ှိ ှိ၏ ှုခင််းကှိစစ   ော်းကှို 

ဆက်လက်မဆောငရ် က်ရ ည။် 

၈။ ။ ကု ပဏကီ မသော်၎င််း၊ အစှို်းရကမသော်၎င််း မလ ော်မ က်းနငှ့််စပ်လ ဉ်းသည့်် မကော် ရှငအ်ဖ  ြို့၏ ဆံု်း ဖတ်ခ က်ကှို၊ 

ဥပမေမ ကောင််းနငှ့်် ဖစမ်စ၊ အ ှုခ င််းရောနငှ့်် ဖစ်မစ တရော်းလ တ်မတော်ခ  ပ်သှို ့် ထှိုဆံု်း ဖတ်ခ က်ခ  ှတ်သည့်် မန ့် ှစ၍ 

ရက်မပါင််း ၉၀ အတ င််း အယူခဝံင ်နှိငုသ်ည်။ 

< ပငဆ်င ်16.10.1954> 
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၉။ ။ ဤအက်ဥပမေအရ နှိငုင်ပံှိုင ်ပ လုပ်သည့်် လုပ်ငန််း  ော်းကှိ ုမဆောငရ် က်ရနအ်လှို ့်ငါှ၊ နှိငုင်မံတော်သ တ သည်၊ 

 ှိ ှိသင့််မလ ော်သည်ထင ် ငလ်ျှင၊် အ ှိန် ့်တရပ် ဖင့်် စည််း  ဉ်းသတ် ှတ်လ က် အဖ  ြို့တခဖု  ြို့စည််းနှိငု ်သည်၊ သှို ့်တည််း ဟုတ ်

အ ခော်းစစီဉ ှု  ပ လုပ်နှိငုသ်ည်။ 

၁၀။ ။ (၁) ဤအက်ဥပမေနငှ့််အညီ သမဘောရှို်း ဖင့််  ပ လုပ်သည့််၊ သှို ့်တည််း ဟုတ်  ပ လုပ်ရန ်ကံရ ယ် သည့်် 

အ ပ အ ူတခခုအုတ က်၊  ည်သူ ့်ကှို ျှ တရော်း  ှု၊ ရောဇဝတ ်ှု၊ သှို ့်တည််း ဟုတ် အ ခော်း ှုခင််းစ  ဆှို  ခင််း   ပ ရ။ 

(၂) ဤအက်ဥပမေတ င ်အတှိအလင််း  ပဋ္ဌောန််းထော်းသည် ှတပါ်း၊ ဤအက်ဥပမေအရ  ပ လုပ်သည့််အ ပ  အ ူအတ က်၊ 

အစှို်းရအော်း  ည်သည့််တရော်း  ှု၊ သှို ့်တည််း ဟုတ် အ ခော်း ှုခင််း ျှစ  ဆှို ခင််း   ပ ရ။ 

ဖ  ြို့စည််းအုပ်ခ  ပ်ပံု အမ ခခဥံပမေအရ၊ ကျွန်ပ်ုလက် ှတ်မရ်းထှို်းသည်။ 

 

ဦ်းဘဦ်း၊ 

နှိငုင်မံတော်သ တ၊ 

 ပည်မထောငစ်ု  န ်ောနှိငုင်မံတော်။ 

 

ရနက်ုနမ် ှိ ြို့ ၊ ၁၃၁၅ ခနုစှ၊် တမပါင််းလ ပည့််မက ော် ၁၁ ရက်။ 

 (၁၉၅၄ ခနုစှ၊်  တ်လ ၃၀ ရက်။) 

 

အ ှိန် ့်အရ၊ 

ပါစှိန၊် 

နှိငုင်မံတော်သ တကကီ်း၏အတ င််းဝန။် 

[အ ှတ် ၃၀] 


