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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

၁၉၄၈ ခုနစှ၊် မမန်မ နိငုင်တံတ ် ဘဏ္ဍ တတ ်အက်ဥပတေ။ 

၁၉၄၈ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေအမှတ ်၃၃။ 

၁၃၁၀ ခု၊ သတီင််းကျွတလ်ဆန််း ၆ ရက်။ 

(၁၉၄၈ ခု၊ တအ က်တိဘု လ ၈ ရက်။) 

ဖ  ွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပံုအတမခခံဥပတေအရ၊ တအာက်တဖေါ် မပပါ အကဥ်ပတေက ုထု ်မပန ်တက ညာသည်။ 

ဤအက်ဥပတေမဖင့်် တအာက်ပါအ  ုင််း ရာ်းဥပတေမပဋ္ဌာန််းသည်။ 

 

၁။ ။ အမည်တို ို့နငှ်ို့စတည်ရန်တန ို့ရက်။ ။ (၁) ဤဥပတေက ု ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် မြနြ်ာန ငုင်တံ ာ် ဘဏ္ဍာတ ာ် 

အက်ဥပတေဟုတခေါ်ရြည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပတေသည် ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ့်  ငအ် ည်မဖစတ်စရြည်။ 

၂။ ။ အမမတတ်တ ခ်ွန်နငှ်ို့ တန က်ထပ်အခွန်တတ ်စည််းကကပ်ရမည်ို့နှုန််းမ  ်း။ ။ (၁) ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ 

ရက်တန ့်ကအစမပျုြည့််နစှအ်  က်တအာက်ပါအ  ုင််းအခ နတ် ာ်စည််းကကပ်ရြည်။ 

(က) ၁၉၄၇ ခနုစှ၊် မြနြ်ာန ငုင်တံ ာ် ဘဏ္ဍာတ ာ်အက်ဥပတေ ပဌြစာရင််း၊ အပ ုင််း ၁   င ်သ ်းမခာ်း တဖေါ် မပထာ်းသည့်် 

နှုန််းြ ာ်းအ  ုင််းအမြ ်တ ာ်ခ နန်ငှ့်် 

(ခ) မြနြ်ာန ငုင်တံ ာ် အမြ ်တ ာ်ခ န ်အက်ဥပတေပုေြ် ၅၅ ပါက စစြ ာ်းအလ ု ့်ငါှ၊ ၁၉၄၇ ခနုစှ၊် မြနြ်ာန ငုင်တံ ာ် 

ဘဏ္ဍာတ ာ်အက်ဥတပေ ပဌြစာရင််း၊ အပ ုင််း ၂   ငသ် ်းမခာ်းတဖေါ် မပထာ်း သည့််နှုန််းြ ာ်း အ  ုင််း 

တနာက်ထပ်အခ နတ် ာ်။ 

(၂) ၁၉၄၉ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ့်  င ်ကုနဆ်ံု်းသည့််နစှအ်  က်၊ အခ နတ် ာ်စည််းကကပ်မခင််း၊ န ု်မခင််း၊ သ ု ့်ြဟု  ်

မပနတ်ပ်းမခင််း စံု ရာမပျုလုပ်ရာ၌၊ စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ စုစုတပါင််းဝငတ်င   င ်အလုပ် လုပ်၍ရသည့်် ဝငတ်င  စံု ရာ 

ပါဝငလ်ျှင၊် ထ ုဝငတ်င ၏ ၁၀ ပံ ု၁ ပံုနငှ့်် ည ြျှတသာတင က ု ထ ုသ၏ူ စုစုတပါင််းဝငတ်င ြှ၊ 

မြနြ်ာန ငုင်တံ ာ်အမြ ်တ ာ်ခ နအ်က်ဥပတေပုေြ် ၁၅-ကပါ မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်းနငှ့်် အည န ု်ရြည်။ သ ု ့်ရာ  င ်

ထ ုသ ု ့်န ု်တသာတင ြှာ ြည်သည့််အခ က်  ငြ်ျှ နစှတ်ထာငထ်က်ြပ ုတစရ။ ထ ု ့်မပငစ်ည််းကကပ်ခရံသြူှာ 

ကုနသ်ည်  ုက် စံု ရာ  ငအ်စုစပ်ပါဝငမ်ဖစလ်ျှင၊် ထ ုကုနသ်ည်  ုက် အတပေါ်  င ်အခ နတ် ာ်စည််းကကပ်ရာ၌၊ 

အလုပ်လုပ်၍ရသည့်် ဝငတ်င အ  က်ခ င့််မပျုသြျှတင က ု အဆ ုပါ န ု်ရြည့််တင ထ ြ ှတလျှာ့်ရြည်။ 

ထ ုခ င့််မပျုသည့််တင ြှာလည််း၊ ကုနသ်ည်  ုက်၏ အမြ ်တင ြ ာ်း  င ်ထ ုသ ူ၏ အမြ ်တဝစုနငှ့်် 

သက်ဆ ုငသ်ြျှတသာတင သာမဖစရ်ြည်။ 

(၃) ဤပုေြ်ပါ က စစြ ာ်းအလ ု ့်ငါှ၎င််း၊ ဤပုေြ်အရ စည််းကကပ်သည့််အခ နတ် ာ်နှုန််းြ ာ်းအ  က်၎င််း၊ “စုစုတပါင််းဝငတ်င ” 

ဆ ုသည့်် စကာ်းရပ်ြှာ၊ မြနြ်ာန ငုင်တံ ာ် အမြ ်တ ာ်ခ န ်အက်ဥပတေပါမပဋ္ဌာန််းခ က် ြ ာ်းနငှ့််အည ၊ အမြ ်တ ာ်ခ န၊် 
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သ ု ့်ြဟု ် တနာက်ထပ်အခ နတ် ာ်ဆ ုငသ်င့််ရာရာက စစြ ာ်းအ  က် 

သ ်ြှ ်သည့််အ  ုင််းစုစုတပါင််းဝငတ်င က ုဆ ုလ ုသည်။ ၎င််းမပင ်“အလုပ်လုပ်၍ရသည့််ဝငတ်င ” ဆ ုသည့်် စကာ်းရပ်ြှာ၊ 

ထ ုအက်ဥပတေပုေြ် ၂၊ ပုေြ်ငယ် (၆-က)  င၊် ၎င််းစကာ်းရပ်က ု အဓ ပပါယ်တပ်းထာ်းသည့်် အ  ုင််းပငမ်ဖစသ်ည်။ 

၃။ ။ စ ပုိ ို့တိကု်နှုန််းမ  ်းသတမှ်တမ်ခင််း။ ။ ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ့်ြှစတသာနစှအ်  က်၊ ၁၉၄၇ ခနုစှ၊် 

မြနြ်ာန ငုင်တံ ာ်ဘဏ္ဍာတ ာ်အက်ဥပတေပါ၊ ေ ု ယစာရင််းက  ုမြနြ်ာန ငုင်တံ ာ် စာပ ု ့်  ုက် အက်ဥပတေ  င၊် 

ထ ုအက်ဥပတေပဌြစာရင််းအမဖစ ်ထည့််သ င််းရြည်။ 

၄။ ။ မြစရ်ညတ်ပေါ်တငွန်ိငုင်တံငွ််းအတက က်တတ ်။ ။ မြနြ်ာန ငုင်တံ ာ်ယစြ်  ျု်းအက်ဥပတေပုေြ် ၂၄ နငှ့်် ၂၅   ု ့်  င၎်င််း၊ 

သ ု ့်ြဟု ် ယခ ုည်ဆ မဖစတ်သာ အမခာ်းဥပတေ ရပ်ရပ်  င၎်င််း၊ ြည်သ ု ့်ပငပ်ါရှ တစကာြူ၊ 

မြနြ်ာန ငုင်တံ ာ်မြစရ်ည်လုပ်ရံုြ ာ်း  င ်ခ က်လုပ်သည့််မြစရ်ည်တပေါ်၌ န ငုင် ံ င််းအတကာက်တ ာ်က ု 

တနာက်ဆံု်းတန ့်အထ မပငဆ်ငထ်ာ်းတသာ ၁၉၁၇ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၁၈ ရက်တန ့်စ  ပါ၊ ဘဏ္ဍာတရ်းဌာန 

အြ န် ့်တက ညာခ က်အြှ ် ၇၈   ငပ်ါရှ သည့််စာရင််း ဇယာ်း ၂   င ်သ ်ြှ ်ထာ်းတသာနှုန််းြ ာ်း၏ ၄ဆ စည််းကကပ်ရြည်။ 

ဖ  ွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပံုအတမခခံဥပတေအရ၊ ကျွန်ပ်ုလက်ြှ ်တရ်းထ ု်းသည်။ 

 

စဝ်တရွှေသ ကု်၊ 

န ငုင်တံ ာ်ယာယ သြ ၊ 

မပည်တထာငစ်ုမြနြ်ာန ငုင်တံ ာ်။ 

 

ရနက်ုနမ်ြ ျု ွဲ့၊ ၁၃၁၀ ခ၊ု သ  င််းကျွ ်လဆန််း ၆ ရက်။ 

(၁၉၄၈ ခ၊ု တအာက်  ုဘာလ ၈ ရက်။) 

 

အြ န် ့်အရ၊ 

တရွှေတဘာ်၊ 

န ငုင်တံ ာ်သြ အ  င််းဝန။် 

[အြှ ် ၁၈၄] 


