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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၅၄ ခုနစှ၊် တေယျဝတ ီသကက ြားကုမပဏီလီမိတက်ကို ပြည်သြုိူငပ်ြ လုြ်ပခငြ်ားအက်ဥြတေ။ 

[၁၉၅၄ ခုနစှ၊် အက်ဥြတေအမှတ ်၅၈။] 

၁၃၁၆ ခုနစှ၊် သတီငြ်ားကျွတလ်ပြည့််တကျ ် ၄ ရက်။ 

(၁၉၅၄ ခုနစှ၊် တအ က်တိဘု လ ၁၆ ရက်။) 

[ ပြငဆ်င:် 22.03.1957 ] 

ဖ  ွဲ့စည်ြားအုြ်ချြုြ်ြံုအဇပခခံဥြဇေအရ၊ ဇအ က်ဇဖေါ် ပြြါအက်ဥြဇေကို ထုတ်ပြနဇ်ကျည  သည။် 

ဇအ က်ြါအတိုငြ်ား အက်ဥြဇေအပဖစပ်ြဋ္ဌ နြ်ားလိုက်သည်။ 

 

၁။ ။ (၁) ဤအက်ဥြဇေကို၊ ၁၉၅၄ ခုနစှ၊် တေယျဝတသီကက ြားစက်ကို နိငုင်ြုိံငပ်ြ လုြ်ပခငြ်ား အက်ဥြတေ ဟ ုဇခေါ်ရမ္ည်။ 

(၂) ဤအက်ဥြဇေသည်၊ နိငုင်ဇံတ ်သမ္တကအမ္ိန် ့်ဇကက ်ပင စ ပဖင့်် သတ်မ္ှတ်သည့််ဇန ့်တ င ်စတင ်အ ဏ တည်ရမ္ည။် 

<ပြငဆ်င ်22.03.1957> 

၂။ ။ ဤအက်ဥြဇေတ င ်အဇကက ငြ်ားအရ နငှ့််ပဖစဇ်စ၊ ဇ ှွဲ့ဇန က်စက ြားတို ့်၏ အဓိြပါယ်နငှ့််ပဖစဇ်စ၊ မ္ဆန် ့်ကျငလ်ျှင-် 

(က) ‘ဇေယျဝတီသကက ြားစက်’ ဆိုသည့််စက ြားရြ်တ င၊် ေယ ြား၌ဇဖေါ် ပြထ ြားဇသ  နယ်နမိ္ိတ်အသြီားသြီား အတ ငြ်ား ှိ ဇပမ္ရ ၊ 

အဇဆ က်အဦနငှ့်် အပခ ြားြစစည်ြားအ ြားလံုြားြါဝငသ်ည်။ 

(ခ) ‘ကုမ္ပဏ’ီ ဆိုသည်မ္ှ ၊ ဇေယျဝတီသကက ြားစက်လီမ္ိတက် (The Zeyawadi Sugar Factory Ltd.) ကိုဆိုလိုသည်။ 

<ပြငဆ်င ်22.03.1957> 

၃။ ။ နိငုင်ဇံတ ်သမ္တမ္ှ ၊ အမ္ိန် ့်ဇကက ်ပင စ ပဖင့်် မ္ိမ္ိသတ်မ္တှ်သည့််ဇန ့်ရက်တ င၊် ကုမ္ပဏြိီုငသ်ည့်် 

ဇေယျဝတီသကက ြားစက်ကို၊ ကုမ္ပဏထီံမ္ှ နိငုင်ြိံုငအ်ပဖစပ်ဖင့်် လ  ယူရနအ် ဏ  ှိရမ္ည်။ ယငြ်ားသို ့်လ  ယူ သည့််အခါ၊ 

အဆိုြါဇန ့်ရက်မ္ှစ၍၊ ဇေယျဝတီသကက ြားစက်သည်၎ငြ်ား၊ ထိုဇေယျဝတီသကက ြားစက်နငှ့်် သက်ဆိုငဇ်သ  

ရ ထမ္်ြားမ္ှုထမ္်ြားအ ြားလံုြားသည်၎ငြ်ား၊ နိငုင်ဇံတ ်သမ္တ၏ ကကီြားကကြ်အုြ်ချြုြ်မ္ှုဇအ က်သို ့် ဇရ က်လ ရမ္ည်။ 

<ပြငဆ်င ်22.03.1957> 

၄။ ။ ြုေမ်္ ၃ တ ငရ်ညည် နြ်ားထ ြားသည့်် ရ ထမ္်ြား မ္ှုထမ္်ြားမ္ျ ြားအ ြား ကုမ္ပဏကီဇြြားသည့််နှုနြ်ားမ္ျ ြားအတိုငြ်ား 

လစ နငှ့််စရိတ်မ္ျ ြားဇြြားလျက်၊ နိငုင်ဇံတ ်သမ္တ၏ကကီြားကကြ်အုြ်ချြုြ်မ္ှုဇအ က်သို ့် ဇရ က်သည့််ဇန ့်မ္ှစ ၍ 

သံြုားလဇအ က်မ္နည်ြားသည့်် အချိနက် လမ္ျှ နိငုင်ဇံတ ်သမ္တက၊ မ္ိမ္ိ၏လက်ဇအ က်တ ငဆ်က်လက ်

အမ္ှုထမ္်ြားဇစရမ္ည်။ 

၅။ ။ (၁) နိငုင်ဇံတ ်သမ္တသည်၊ ြုေမ်္ ၃ အရအမ္ိန် ့်ဇကက ်ပင စ ပဖင့်် မ္ိမ္ိသတ်မ္ှတ်သည့််ဇန ့်ဇန က်တလ အတ ငြ်ား 

ဥကက ဌတဦြားနငှ့်် အပခ ြားအဖ  ွဲ့ဝငန်စှဦ်ြားြါဝငသ်ည့်် ဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့တခကုိုခန် ့်ရမ္ည်။ ထိုဇက ်မ္ ှင ်အဖ  ွဲ့သည်၊ 

ဇအ က်ြါကိစစမ္ျ ြားကိုသတ်မ္ှတဆ်ံုြားပဖတ်ရမ္ည်။ 
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(က) ဤအက်ဥြဇေအရ၊ ကုမ္ပဏထီံမ္ှလ  ယူသည့်် ြစစည်ြားမ္ျ ြား၏အဇကက ငြ်ားအရ မ္ျ ြား၊ 

(ခ) ထိုြစစည်ြားမ္ျ ြားအတ က် ကမု္ပဏကီို ဇြြားသင့််သည့်် တရ ြားမ္ျှတဇသ ဇလျ ်ဇကကြားဇင နငှ့်် 

(ဂ) ဇလျ ်ဇကကြားဇြြားမ္ည့််နည်ြားလမ္်ြားမ္ျ ြား။ 

(၂) ြုေမ်္ခ   (၁) အရဇလျ ်ဇကကြားကို သတ်မ္ှတ်ဆံုြားပဖတ်ရ တ င ်ဤအက်ဥြဇေအရ၊ ကုမ္ပဏထီံမ္ှလ  ယ ူ

သည့််ြစစည်ြားမ္ျ ြား၏မ္ူလတနဘ်ိြုား၊ ယငြ်ားသို ့်လ  ယူသည့််ဇန ့်အထိ၊ ထိုြစစည်ြားမ္ျ ြားဇဟ ငြ်ားန မ္်ြား၊ သို ့်တည်ြား မ္ဟုတ ်

ြျက်စြီားသည့််အတ က်ဇလျ ့်သင့််ဇသ ဇကကြားဇင နငှ့်် ထိုြစစည်ြားမ္ျ ြားကို ပြြုပြငသ်ည့််အတ က် ကုနက်ျ သည့််စရိတ်၊ 

သို ့်တည်ြားမ္ဟုတ် ပြနလ်ည်ထူဇထ ငသ်ည့််အတ က ်ကုနက်ျသည့််ဇကကြားဇင တို ့်ကို၊ ဇက ်မ္ ှင ်အဖ  ွဲ့ ကတရ ြားမ္ျှတသည် 

ထငပ်မ္ငသ်ည့််အတိုငြ်ားထည့််သ ငြ်ားစဉြားစ ြားရမ္ည်။ 

၆။ ။ ြုေမ်္ ၅ အရဇလျ ်ဇကကြားဇင ကိုသတ်မ္ှတ်ဆံုြားပဖတ်ရ တ င ်ဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့သည်၊ တရ ြားမ္ကျင့််ထံုြား ဥြဇေကို၊ 

သို ့်တည်ြားမ္ဟုတ် အပခ ြားတည်ဆ ဥြဇေတခခုကုိုလိုက်န ရနမ်္လိုအြ်ဇစရ၊ သို ့်ဇသ ်လည်ြား ထိုဇက ်မ္  ှငအ်ဖ  ွဲ့သည်၊ 

တရ ြားမ္ျှတစ  ဇဆ ငရ် က်ရမ္ည်။ 

၇။ ။ (၁) ဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့သည်၊ ဇအ က်ြါကိစစမ္ျ ြားနငှ့််စြ်လျဉြား၍၊ တရ ြားမ္ကျင့််ထံုြားဥြဇေအရ၊ တရ ြားရံု ြား 

အ ြားအြ်နငှြ်ားထ ြားဇသ အ ဏ မ္ျ ြား ှိရမ္ည်။ 

(က) အဇကက ငြ်ားအရ မ္ျ ြားကိုဖ င့််လှစထ်ုတ်ဇဖေါ်ဇစပခငြ်ားနငှ့်် ကကည့််ရှုစစဇ်ဆြားပခငြ်ား။ 

(ခ) သက်ဇသမ္ျ ြားကို လ ဇရ က်ဇစရနအ်တငြ်ားအကကြ်ဆင့််ဇခေါ်ယူပခငြ်ား၊ သက်ဇသစရိတ်တငသ် ငြ်ားဇစ ရနဆ်င့််ဆိုပခငြ်ား။ 

(ဂ) စ ချြုြ်စ တမ္်ြားမ္ျ ြားကို တငပ်ြဇစရနအ်တငြ်ားအကကြ်ဆင့််ဆိုပခငြ်ား။ 

(ဃ) သက်ဇသမ္ျ ြားကို ကျမ္်ြားသစစ ပဖင့်် စစဇ်ဆြားပခငြ်ား။ 

(င) ဇရ ွဲ့ဆိုငြ်ားခ င့််ဇြြားပခငြ်ား။ 

(စ) ကျမ္်ြားကျိနလ်  ပဖင့််ထ က်ဆိုဇသ  သက်ဇသထ က်ချက်ကို လက်ခပံခငြ်ား။ 

(ဆ) သက်ဇသမ္ျ ြားကို စစဇ်ဆြားရနအ် ဏ လ  အမ္ိန် ့်မ္ျ ြားထုတ်ပခငြ်ား။ 

ထိုမ္ှတြါြား ဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့သည်၊ ရ ေဝတ်ကျင့််ထံုြား ဥြဇေြုေမ်္ ၄၈၀ နငှ့်် ၄၈၂ တို ့်၏အဓိြပါယ်အရ တရ ြားမ္ရံုြားပဖစသ်ည်ဟု 

မ္ှတ်ယူရမ္ည်။ 

(၂) ဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျ ြားထငပ်မ္ငယ်ူဆချက် က  လ  သည့််အခါ၊ ထိုဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျ ြားရ ၏ ထငပ်မ္င ်

ချက်သည်အတည်ပဖစရ်မ္ည်။ 

(၃) ဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့ဝငတ်ဇယ က်သည်၊ ဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့ဝငအ်ပဖစပ်ဖင့်် ဆက်လက်မ္ဇဆ ငရ် က်နိငုလ်ျှင၊် 

နိငုင်ဇံတ ်သမ္တသည်၊ ထိုအဖ  ွဲ့ဝငအ်စ ြားအပခ ြားသတူဇယ က်ကိုခန် ့်ထ ြားရမ္ည်။ ထိုသကူိုဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့ 

စတငဖ်  ွဲ့စည်ြားစဉကြင ်အဖ  ွဲ့ဝငအ်ပဖစခ်န် ့်ထ ြားဘသိက ့်သို ့် ဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့သည်၊ မ္ိမ္ိ၏မ္ှုခငြ်ားကိစစမ္ျ ြားကို 

ဆက်လက်ဇဆ ငရ် က်ရမ္ည။် 
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၈။ ။ ကုမ္ပဏကီဇသ ်၎ငြ်ား၊ အစိုြားရကဇသ ်၎ငြ်ား ဇလျ ်ဇကကြားနငှ့််စြ်လျဉြားသည့််ဇက ်မ္ ှငအ်ဖ  ွဲ့၏ဆံုြားပဖတ် ချက်ကို၊ 

ဥြဇေဇကက ငြ်ားနငှ့််ပဖစဇ်စ၊ အမ္ှုချငြ်ားရ နငှ့််ပဖစ်ဇစ တရ ြားလ တ်ဇတ ်ချြုြ်သို ့် ထိုဆံုြားပဖတ်ချက် ချမ္ှတ် သည့််ဇန ့်မ္ှစ၍ 

ရက်ဇြါငြ်ား ၉၀ အတ ငြ်ား အယူခဝံငန်ိငုသ်ည်။ 

၉။ ။ ဤအက်ဥြဇေအရ၊ နိငုင်ြိံုငပ်ြြုလုြ်သည့််လုြ်ငနြ်ားမ္ျ ြားကို ဇဆ ငရ် က်ရနအ်လို ့်ငါှ၊ နိငုင်ဇံတ ်သမ္တ သည်၊ 

မ္ိမ္ိသင့််ဇလျ ်သည်ထငပ်မ္ငလ်ျှင၊် အမ္ိန် ့်တရြ်ပဖင့််စည်ြားမ္ျဉြားသတ်မ္ှတ်လျက် အဖ  ွဲ့တခဖု  ွဲ့စည်ြားနိငု ်သည်၊ သို ့်တည်ြားမ္ဟုတ ်

အပခ ြားစစီဉမ္ှုပြြုလုြ်နိငုသ်ည်။ 

၁၀။ ။ (၁) ဤအက်ဥြဇေနငှ့််အညီသဇဘ ရုိြားပဖင့်် ပြြုလုြ်သည့််၊ သို ့်တည်ြားမ္ဟုတ် ပြြုလုြ်ရနက်ကံရ ယ် 

သည့််အပြြုအမ္ူတခခုအုတ က်၊ မ္ည်သူ ့်ကိုမ္ျှ တရ ြားမ္မ္ှု၊ ရ ေဝတ်မ္ှု၊ သို ့်တည်ြားမ္ဟုတ် အပခ ြားမ္ှုခငြ်ားစ  ဆို ပခငြ်ားမ္ပြြုရ။ 

(၂) ဤအက်ဥြဇေတ င ်အတည့််အလငြ်ားပြဋ္ဌ နြ်ားထ ြားသည်မ္ှတြါြား၊ ဤအက်ဥြဇေအရပြြုလုြ်သည့််အ ပြြုအမ္ူအတ က်၊ 

အစိုြားရအ ြား၊ မ္ည်သည့််တရ ြားမ္မ္ှု၊ သို ့်တည်ြားမ္ဟုတ် အပခ ြားမ္ှုခငြ်ားမ္ျှစ  ဆိုပခငြ်ားမ္ပြြုရ။ 

ေယ ြား။ 

နယန်ိမိတ။် 

(က) ဇတ ငင်ခူရိုင၊် ပဖ ြားမမ္ိြု ွဲ့နယ် ှိ ဇေယျဝတီသကက ြားစက်။ 

အဇ ှွဲ့။ ။ ဆ ြားဂ နြ်ားလမ္်ြား။ 

အဇန က်။ ။ မ္ီြားရထ ြားလမ္်ြား။ 

ဇတ င။် ။ မမ္ိြု ွဲ့ဇချ ငြ်ား။ 

ဇပမ္ က်။ ။ ဆ ဇေအို နဂါြားလမ္်ြား။ 

(ခ) ရမ္ည်ြားသငြ်ားခရိုင၊် ြျဉြားမ္န ြားမမ္ိြု ွဲ့  ှိ ဇပမ္ရ ၊ အဇဆ က်အဦ။ 

အဇ ှွဲ့။ ။ (၁) ဦြားဘိြုား ှငြ်ါ ၂၊ အက က်အမ္ှတ ်၁၃။ 

(၂) အလီအ မ္က်၊ အက က်အမ္ှတ ်၁၄။ 

(၃) ဦြားရနဇ်အ င ်ြါ၂၊ အက က်အမ္ှတ ်၁၅။ 

အဇန က်။ ။ အဗ္ဗေဟူူစနိလ်မ္်ြား။ 

ဇတ င။် ။ အမ္နတ နြီလ ီဇပမ္။ 

ဇပမ္ က်။ ။ မ္ဖ ါြား ှင ်ဇပမ္၊ အက က်အမ္ှတ ်၉ ခ။ 

(ဂ) ဇတ ငင်ခူရိုင၊် ဇရတ  ှည် မမ္ိြု ွဲ့နယ်၊ မမ္ိြု ွဲ့လှ ှိ ဇပမ္ရ ၊ အဇဆ က်အဦ။ 

အဇ ှွဲ့။ ။ရနက်ုန-်မ္နတဇလြားက ြားလမ္်ြား။ 

အဇန က်။ ။ ဇေေါ် ဦြား ဇပမ္။ 

ဇတ င။် ။ ဇေေါ် ဦြား ဇပမ္။ 

ဇပမ္ က်။ ။ ဇေေါ် ဦြား ဇပမ္။ 

<ပြငဆ်င ်22.03.1957> 



၁၉၅၄ ခုနစှ်၊ ဇေယျဝတီ သကက ြားကုမ္ပဏီလီမိ္တက်ကုိ ပြည်သူြိုငပ်ြြုလုြ်ပခငြ်ားအက်ဥြဇေ။ 
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ဖ  ွဲ့စည်ြားအုြ်ချြုြ်ြံုအဇပခခံဥြဇေအရ၊ ကျွန်ြ်ုလက်မ္ှတ်ဇရြားထိုြားသည်။ 

 

ဦြားဘဦြား၊ 

နိငုင်ဇံတ ်သမ္တ၊ 

ပြည်ဇထ ငစ်ုပမ္နမ်္ နိငုင်ဇံတ ်။ 

 

ရနက်ုနမ်မ္ိြု ွဲ့၊ ၁၃၁၆ ခနုစှ၊် သတီငြ်ားကျွတ်လပြည့််ဇကျ ် ၄ ရက်။ 

(၁၉၅၄ ခနုစှ၊် ဇအ က်တိုဘ လ ၁၆ ရက။်) 

 

အမ္ိန် ့်အရ၊ 

ြါစနိ၊် 

နိငုင်ဇံတ ်သမ္တကကီြား၏အတ ငြ်ားဝန။် 

[အမ္ှတ် ၉၆] 


