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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၄၈ ခုနစှ၊် ဗုိလ်ခ  ပ်ရံပုံတ ွေအက်ဥပတေ။ 

[၁၉၄၈ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေအမှတ် ၅၇။] 

၁၃၁၀ ခု၊ တန်တဆ  မု်န််းလဆန််း ၄ ရက်။ 

(၁၉၄၈ ခု၊ နိဝုင်္ဘ လ ၄ ရက်။) 

[ ပပ ဆ် :် 09.10.1953 ] 

ဖွေ ွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပံုအင ခခံဥပငေအရ၊ ငအောက်ငဖေါ်  ပပါ အကဥ်ပငေက ုထုတ် ပနင်က ညော သည်။ 

၁၉၄၇ ခနုစှ၊် ဇူလ ု လ် ၁၉ ရက်ငန ေ့၌ လူမသမောတ ု ေ့၏ လုပ်ကကံ ခ ််းက ုခရံသည်ေ့ ဗ ုလ်ခ ျုပ်ငအော ဆ်န််းန ှ်ေ့ တကွေ၊ 

အ ခော်းဝနက်က ်းင ခောက်ဦ်း ဖစက်ကငသော သခ  ်မ၊ မ ု ််းပွေနင်စော်ဘွေော်းကက ်း၊ ဦ်းဘခ  ျု၊ ဦ်းရောဇတ်၊ ဦ်းဘဝ ််း၊ 

မန််းဘခ  ုတ် ု ေ့အ ပ အ်တွေ ််းဝနဦ််းအံု်းငမော ၊် သက်ငတော်ငစော ်ေ့က ုငထွေ်းတ ု ေ့၏ သော်းမယော်းတ ု ေ့အော်း၊ ကူည ငထောက်ပံေ့ရနန် ှ်ေ့ 

ကွေယ်လွေနသ်ငူခါ ််းငဆော က်က ်းမ ော်းအော်း အမှတ်တရရှ ငစ ခ ််း ါှ၊ ဗ ုလ်ခ ျုပ်ရနပံ်ုင ွေ ငခေါ်သည်ေ့ရံပံုင ွေက ု 

ရနက်ုနမ်မ ျု ွဲ့၌ဖွေ ်ေ့လှစခ် ေ့ရော၊ အလှူရှ မ် ော်းက ငရွှေ င ွေ ရတနော၊ လယ်င မ စငသောပစစည််း မ ော်းက ထု ုရံပံုင ွေသ ု ေ့ 

ထည်ေ့သွေ ််းလှူေါန််းခ ေ့ကကသည်။ အဆ ုပါရပံံုင ွေမ ော်းက ု ယောယ အမှုငဆော င်ကော်မ တ  အဖွေ ွဲ့တခကု 

ထ န််းသ မ််းအုပ်ခ ျုပ်လ က်ရှ သည်။ 

အဆ ုပါရံပံုင ွေက ု ထ န််းသ မ််းငစော ်ေ့ငရှောက်အုပ်ခ ျုပ်ရန၊် အမမ တမ််းဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းအဖွေ ွဲ့ခန် ေ့ထော်း ခ ််း က စစန ှ်ေ့ စပ်လ ဉ်း၍၊ 

 ပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း ပျုလုပ်ရန ်လ ုအပ်သည် ဖစင်သောငကကော ်ေ့- 

ငအောက်ပါအတ ု ််း အက်ဥပငေအ ဖစ ် ပဋ္ဌောန််းလ ုက်သည်။ 

 

၁။ ။ ဤအက်ဥပငေက  ု၁၉၄၈ ခုနစှ၊် ဗုိလခ်  ပ်ရံပုံတ ွေအက်ဥပတေ ဟူ၍ငခေါ်ရမည်။ 

၂။ ။ (၁) ဤမှငနော အ်ဘ ု ေ့တွေ  ်“ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့” ဟူ၍ငခေါ်တွေ ရ်မည်ေ့ ငအောက်ပါပုဂ္ ျုလ်တ ု ေ့သည်၊ ဗ ုလ်ခ ျုပ်ရံပံုင ွေဆ ု ရ်ော 

“ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့” ဝ မ် ော်း ဖစရ်မည်။ 

(က)န  ု ်ငံတော်သမတက ခန် ေ့သည်ေ့ဥကက ဋ္ဌတဦ်း။ 

(ခ) ရှမ််း ပည်နယ်ငကော စ် အဖွေ ွဲ့ မှ က ုယ်စော်းလှယ်တဦ်း။ 

(ဂ) ကရ င်ရ်းရောငကော စ် အဖွေ ွဲ့ မှ က ုယ်စော်းလှယ်တဦ်း။ 

(ဃ) န  ု ်ငံတော်သမတက ခန် ေ့သည်ေ့အ ခော်းဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းနစှဦ််း။ 

(၂) ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့၏ အစည််းအငဝ်းအရပ်ရပ်တွေ  ်ဥကက ဋ္ဌကသဘောပတ အ ဖစင်ဆော ရ်ွေက်ရမည်။ 

အစည််းအငဝ်းသ ု ေ့ဥကက ဋ္ဌမတက်ငရောက်သည်ေ့အခါ ဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းမ ော်းသည်၊ မ မ တ ု ေ့အထ မှလူကက ်းတဦ်း 

က ုသဘောပတ အ ဖစ ်ငဆော ရ်ွေက်ရနတ် င် မ ောက်ရမည်။ 
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(၃) ဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းတဦ်း၏ငနရော လစလ်ပ်လျှ ၊် အဆ ပုါလစလ်ပ်ငသောငနရောအတွေက် ထ ုဘဏ္ဍော 

ထ န််းလူကက ်းငဟော ််းအော်း ခန် ေ့ထော်းသည်ေ့ နည််းအတ ု ််း၊ သ ု ေ့တည််းမဟုတ် တ င် မ ောက်သည်ေ့နည််းအတ ု ််း 

ဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းသစတ်ဦ်းက ုခန် ေ့ထော်းတ င် မ ောက်ရမည်။ အဆ ုပါဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းသစ ်ငဆော ရ်ွေက ်

ရမည်ေ့ကောလအပ ု ််းအ ခော်းသည်၊ သက်ဆ ု ရ်ောဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းငဟော ််းက ငဆော ရ်ွေက်ရနက် နရ်ှ ငန သည်ေ့ 

ကောလအပ ု ််းအ ခော်းမျှသော ဖစရ်မည်။ 

၃။ ။ (၁) ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့သည်၊ “ဗ ုလ်ခ ျုပ်ရံပံုင ွေဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့” အမည် ဖ ်ေ့၊ ဥပငေအရဖွေ ွဲ့စည််းထော်း သည်ေ့ 

အဖွေ ွဲ့တခ ုဖစရ်မည်။ ထ ုအဖွေ ွဲ့တွေ အ်မမ တမ််း ဆက်ခပံ ု ခ်ွေ ်ေ့န ှ်ေ့ အဖွေ ွဲ့တံဆ ပ်တခလုည််းရှ ရမည်။ ထ ုအမည် ဖ ်ေ့ 

တရော်းစွေ ဆ ုန  ုသ်ည်။ ထ ုနည််းတူပ တ်ရော်းစွေ ဆ ု ခ ််းက ု ခနံ  ုသ်ည်။ 

(၂) ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့သည်- 

(က) င ွှေွဲ့င ပော ််းန  ုသ်ည်ေ့ပစစည််းမ ော်းန ှ်ေ့ မင ွှေွဲ့မင ပော ််းန  ုသ်ည်ေ့ ပစစည််းမ ော်းက ုရယူ၍ လက်ရှ ထော်း န  ုသ်ည်။ 

(ခ) ပဋ ညောဉစောခ ျုပ်မ ော်းခ ျုပ်ဆ ုန  ုသ်ည်၊ ထ ု ေ့ ပ  ်

(ဂ) ဤအက်ဥပငေပါက စစမ ော်းအတွေက ်ဤအက်ဥပငေပါ ပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းန ှ်ေ့ည ညွေတ်ငသောငဆော ရ်ွေက်မှု 

အရပ်ရပ်က ုလည််း  ပျုလုပ်န  ုသ်ည်။ 

(၃) ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့၏ အစည််းအငဝ်းတွေ တ်က်ငရောက်မ ငပ်းသည်ေ့ လူကက ်းမ ော်းအနက်၊ မ ော်းရော၏ 

ဆံု်း ဖတ်ခ က်အရ ပျုလုပ်ငဆော ရ်ွေက်မှုအရပ်ရပ်သည်၊ ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့၏ငဆော ရ်ွေက်မှု ဖစသ်ည်ဟူ၍ မှတ်ယူရမည။် 

(၄) ဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းတဦ်းဦ်း၏ ရောထူ်းလစလ်ပ် ခ ််းငကကော ်ေ့ ဖစင်စ၊ ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့ ဖွေ ွဲ့စည််းရော၌ 

ခ  ျု ွဲ့ယွေ ််းခ က်တစံုတရောရှ  ခ ််းငကကော ်ေ့ ဖစင်စ၊ ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့၏ငဆော ရ်ွေက်မှု တစံုတခမုှောပ က် ပယ် သည်ဟူ၍ 

မမှတ်ယူရ။ 

(၅) ဥကက ဋ္ဌသည် ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့၏ သငဘောတူခ က်အရ၊ တောဝနအ်လုပ်ဝတ်တရော်းမ ော်း ငဆော ရ်ွေက်ရန ်

အတွေ ််းငရ်းမှူ်းတငယောက်န ှ်ေ့ လ ုအပ်သည်ေ့အ ခော်းရောထမ််းမှုထမ််းမ ော်းက ု ခန် ေ့ထော်းန  ုသ်ည်။ အတွေ ််းငရ်း 

မှူ်းန ှ်ေ့ရောထမ််းမှုထမ််းမ ော်း၏လစောင ွေမ ော်းမှော ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့က  ပဋ္ဌောန််းသည်ေ့အတ ု ််း ဖစရ်မည်။ 

(၆) င ွေထုတ်ငပ်းရနအ်မ န် ေ့မ ော်းက ု ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့၏ က ုယ်စော်းဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းနစှဦ််းက လက်မှတ် ငရ်းထ ု်းရမည်။ 

< ပ ဆ်  ်09.10.1953> 

၄။ ။ ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့သည ် ပတ ုက်၊ စောကကည်ေ့တ ုက်၊ ငဆ်း ုံန ှ်ေ့ သော်းဖွေါ်း ုံစသည်တ ု ေ့က ု တည်ငထော န်  ု ်သည်ေ့အ ပ ၊် 

ပညောငရ်း၊ က န််းမောငရ်း တ ု်းတက်မှုန ှ်ေ့စပ်လ ဉ်း၍ အော်းငပ်းငဆော ရ်ွေက်န  ုသ်ည်။ သ ု ေ့တည််း မဟုတ် 

အဆ ုပါကွေယ်လွေနသ်ငူခါ ််းငဆော က်က ်းမ ော်း၏ စွေန် ေ့စော်းငဆော ရ်ွေက် ခ ််းက ု မ မ တ ု ေ့သ ်ေ့ငတော်မည် 

ထ သ်ည်ေ့နည််းလမ််းအတ ု ််း အထ မ််းအမှတ် ပျုလုပ်န  ုသ်ည်။ သ ု ေ့တည််းမဟုတ်အဆ ုပါကွေယ်လွေနသ်ငူခါ ််းငဆော က်က ်းမ ော်း 

၏သော်းမယော်းမ ော်းအော်း၊ မ မ တ ု ေ့သ ်ေ့ငတော်မညထ် သ်ည်ေ့နည််းလမ််းအတ ု ််း ကူည ငထောက်ပံေ့န  ုသ်ည်။ 

< ပ ဆ်  ်09.10.1953> 
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ခခ ််းခ က်။ ။ သ ု ေ့ရောတွေ  ်ဤဥပငေအတည်မ ဖစမ်ှ က ယောယ အမှုငဆော င်ကော်မ တ အဖွေ ွဲ့က  ပျုလုပ်ခ ေ့ငသော ငဆော ရ်ွေက်မှု 

အရပ်ရပ်သည်၊ အတည် ဖစသ်ည်ဟုမှတယ်ူရမည်။ 

၅။ ။ ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့၏ လက်ဝယ်တွေ င်အောက်ငဖေါ်  ပပါ ပစစည််းမ ော်းတည်ရှ ရမည။် 

(က) ဆ ုခ ေ့သည်ေ့ ယောယ အမှုငဆော င်ကော်မ တ အဖွေ ွဲ့က ယခ က်ထ န််းသ မ််းထော်းသည်ေ့ င ွေမ ော်းန ှ်ေ့င ွှေွဲ့င ပော ််း 

န  ုသ်ည်ေ့ပစစည််းမ ော်းန ှ်ေ့ မင ွှေွဲ့မင ပော ််းန  ုသ်ည်ေ့ပစစည််းမ ော်း။ 

(ခ) ဆ ုခ ေ့သည်ေ့ရံပံုင ွေက စစမ ော်းအလ ု ေ့ ါှ၊ အဆ ုပါယောယ အမှုငဆော င်ကော်မ တ အဖွေ ွဲ့ထံသ ု ေ့ ဖစင်စ၊ ဘဏ္ဍော ထ န််းအဖွေ ွဲ့သ ု ေ့ ဖစင်စ၊ 

လွှေ င ပော ််းငပ်းအပ်မပ ်း ဖစသ်ည်ေ့၊ သ ု ေ့တည််းမဟုတ် ငနော တ်ွေ လ်ွှေ င ပော ််းငပ်းအပ်မည်ေ့ အ ခော်းင ွှေွဲ့င ပော ််းန  ုသ်ည်ေ့ 

ပစစည််းမ ော်းန ှ်ေ့ မင ွှေွဲ့မင ပော ််းန  ုသ်ည်ေ့ပစစည််းမ ော်း။ 

(ဂ) ဆ ုခ ေ့သည်ေ့ရနပံ်ုင ွေက စစမ ော်းအလ ု ေ့ ါှ အဆ ပုါယောယ အမှုငဆော င်ကော်မ တ အဖွေ ွဲ့က ဖစင်စ၊ ဘဏ္ဍောထ န််း အဖွေ ွဲ့က ဖစင်စ၊ 

ထ န််းသ မ််းရယူမပ ်းသည်ေ့၊ သ ု ေ့တည််းမဟုတ် ငနော တ်ွေ ထ် န််းသ မ််းရယူမည်ေ့အ ခော်း င ွှေွဲ့င ပော ််းန  ုသ်ည်ေ့ပစစည််းမ ော်းန ှ်ေ့ 

မင ွှေွဲ့မင ပော ််းန  ုသ်ည်ေ့ပစစည််းမ ော်း။ 

၆။ ။ (၁) န  ု ်ငံတော်သမတသည်၊ ဤအက်ဥပငေပါက စစမ ော်းက  ုငဆော ရ်ွေက်ရနအ်လ ု ေ့ ါှ၊ နည််းဥပငေမ ော်း  ပျုလုပ်န  ုသ်ည်။ 

(၂) အထက်ကငဖေါ်  ပခ ေ့ငသော အောဏောမ ော်း၏ငယဘယု သငဘောက ု မထ ခ ကု်ငစဘ ၊ အထူ်းအော်း ဖ ်ေ့ အဆ ုပါ 

နည််းဥပငေမ ော်း ဖ ်ေ့ ငအောက်ပါတ ု ေ့က ု  ပဋ္ဌောန််းန  ုသ်ည်။ 

(က) ဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းမ ော်းအ ဖစ ်ဖ ်ေ့ ရောထူ်းတွေ င်ဆော ရ်ွေက်ရမည်ေ့ ကောလအပ ု ််းအ ခော်း။ 

(ခ) ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့၏ အစည််းအငဝ်းက  ််းပရန ်နည််းလမ််းမ ော်း၊ ၎ ််းအစည််းအငဝ်းတွေ ၊် အစည််း 

အငဝ်းအထင မောက်ရန ်အနည််းဆံု်းတက်ငရောက်ရမည်ေ့ ဘဏ္ဍောထ န််းလူကက ်းဦ်းငရန ှ်ေ့ အစည််းအငဝ်းမ ော်း 

တွေ လ် ုက်နောရနက်  ်ေ့ထံု်းမ ော်း။ 

(ဂ) အဆ ုပါရနပံ်ုင ွေက ု အပ်ုခ ျုပ်စ မံရမည်ေ့နည််းလမ််းမ ော်း။ 

(ဃ) ဘဏ္ဍောထ န််းအဖွေ ွဲ့တွေ  ်ထော်းရှ ရမည်ေ့စောရ ််းပံုစနံ ှ်ေ့ ၎ ််းစောရ ််းမ ော်းက ုစစင်ဆ်း ခ ််းန ှ်ေ့ ထုတ် ပန ်ငက ညော ခ ််း။ 

(၃) ဤပုေမ်အရ နည််းဥပငေမ ော်းက ု  ပျုသည်ေ့အခါ၌ အစ ု်းရ ပနတ်မ််းတွေ ထ်ုတ် ပနင်က ညောရမည်။ ထ ုသ ု ေ့ 

ထုတ် ပနင်က ညောသည်ေ့ ငန ေ့ရက်မှစ၍၊ အဆ ုပါနည််းဥပငေမ ော်းသည် အောဏောတည်ရမည်။ 

ဖွေ ွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပံုအင ခခံဥပငေအရ၊ ကျွန်ပ်ုလက်မှတ်ငရ်းထ ု်းသည်။ 

 

စပ်ငရွှေသ ကု်၊ 

န  ု ်ငံတော်ယောယ သမတ၊ 

 ပည်ငထော စ်ု မနမ်ောန  ု ်ငံတော်။ 

 

ရနက်ုနမ်မ ျု ွဲ့၊ ၁၃၁၀ ခ၊ု တနင်ဆော မ်ုန််းလဆန််း ၄ ရက်။ 

(၁၉၄၈ ခ၊ု န ဝုဘဘောလ ၄ ရက်။) 



၁၉၄၈ ခုနစှ်၊ ဗ ုလ်ခ ျုပ်ရံပံုင ွေအက်ဥပငေ။ 
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အမ န် ေ့အရ၊ 

ငရွှေငဘော်၊ 

န  ု ်ငံတော်သမတအတွေ ််းဝန။် 

[အမှတ် ၂၁၇] 


