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၁၉၅၅ ခုနစှ၊် ဘဏ္ဍာတ ာ်အက်ဥပတေ။ 

[၁၉၅၅ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေ အမှ ် ၄၂။] 

တအာက်ပါအ  ုင််း အက်ဥပတေအဖြစ ်ဖပဋ္ဌာန််းလ ုက်သည်။ 

 

၁။ ။ အမည်  နုငှ့်် စ ငအ်ာဏာ ညသ်ည့််တ ့်ရက်။ ။ (၁) ဤအက်ဥပတေက ု ၁၉၅၅ ခနုစှ၊် ဘဏ္ဍာတ ာ ်

အက်ဥပတေဟုတခေါ်ရမည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပတေသည်၊ ၁၉၅၅ ခုနစှ၊် တအာက်  ဘုာလ ၁ ရက်တ ့် ငွ ်စ ငအ်ာဏာ ည်ရမည်။ 

၂။ ။ အမမ တ် ာခ်ွ ်နငှ့်် တ ာက်ထပ်အခွ ်တ ာ် စည််းကကပ်သည့်် နှု ််းမ ာ်း။ ။ (၁) ပုေမ်ခ ွဲ (၃)နငှ့်် (၄)ပါ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းနငှ့်် 

မဆန် ့်ကျငတ်စဘွဲ၊ ၁၉၅၅ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ့်မ ှအစဖပြုမည့််နစှ ်အ  က ်တအာက်ပါအ  ုင််း 

အခ နတ် ာ်စည််းကကပ်ရမည်- 

(က) ဤအက်ဥပတေ၏ပဌမ ဇယာ်းအပ ုင််း ၁   င ်သ ်းဖခာ်းတြေါ် ဖပထာ်းသည့်် နှုန််းမျာ်းအ  ုင််းအဖမ ် တ ာ်ခ နန်ငှ့်် 

(ခ) ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခ န ်အက်ဥပတေ ပုေမ် ၅၅ ပါ က စစမျာ်းအလ ု ့်ငါှ ဤအက်ဥပတေ၏ ပဌမ ဇယာ်းအပ ုင််း ၂  င ်

သ ်းဖခာ်းတြေါ် ဖပထာ်းသည့်် နှုန််းမျာ်းအ  ုင််း တနာက်ထပ်အခ နတ် ာ်။ 

(၂) ၁၉၅၆ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ့်  င ်ကုနဆ်ံု်းသည့််နစှအ်  က် အခ နတ် ာ်စည််းကကပ်ဖခင််း၊ သ ု ့် ည််းမဟု ် 

ဖပနတ်ပ်းဖခင််းဖပြုလုပ်ရာ၌ စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ စုစုတပါင််းဝငတ်င   င၊် အလုပ်လုပ်၍ရသည့်် ဝငတ်င ပါဝငလ်ျှင၊် 

ထ ုဝငတ်င ၏ ငါ်းပံု ပံုနငှ့််ည မျှတသာတင က ု၊ ထ ုသ၏ူ စုစုတပါင််းဝငတ်င မှ ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခ န ်အက်ဥပတေ ပုေမ် 

၁၅-က (၁)ပါ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းနငှ့််အည  န ု်ရမည်။ သ ု ့်ရာ  င ်ထ ုသ ု ့်န ု်တသာကျပ်တင မှာ မည်သည့််အချက်  ငမ်ျှ 

တလ်းတထာငထ်က် မပ ုတစရ။ ထ ု ့်ဖပင ်စည််းကကပ်ခရံ သမူှာ ကုနသ်ည်အစုစပ်လုပ်ငန််း  င ်ပါဝငသ်ဖူြစလ်ျှင၊် 

ထ ုကုနသ်ည်အစုစပ်လုပ်ငန််း အတပေါ်  င ်အခ နတ် ာ်စည််းကကပ်ရာ၌ အလုပ်လုပ်၍ရသည့်် 

ဝငတ်င အ  က်ခ င့််ဖပြုသမျှတင က ု အဆ ုပါန ု်ရမည့်် တင ထွဲမ ှတလျှာ့်ရမည်။ ထ ုခ င့််ဖပြုသည့််တင မှာလည််း 

ကုနသ်ည်အစုစပ်လုပ်ငန််း၏ အဖမ ်တင မျာ်း  င ်ထ ုသ၏ူအဖမ ်တဝစုနငှ့််သက်ဆ ုငသ်မျှတသာ တင သာဖြစရ်မည်။ 

(၃) ၁၉၅၅ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ရက်တန ့်မှ အစဖပြုမည့််နစှအ်  က် ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခ န ်အက်ဥပတေပုေမ် ၁၈၊ 

ပုေမ်ခ ွဲ (၂)အရ၊ “လစာတင မျာ်း” တခါင််းစဉ်တအာက်  င ်စည််းကကပ်န ငုသ်ည့်် အလုပ်လုပ်၍ ရတသာဝငတ်င မှ 

အဖမ ်တ ာ်ခ နန် ု်ရနအ်လ ု ့်ငါှ၊ န ု်ရမည့်် အဖမ ်တ ာ်ခ နက် ု   က်တသာ အခါ၊ ဤတခါင််းစဉ်တအာက်ရှ  

စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ ခန် ့်မှန််းတဖခစုစုတပါင််း ဝငတ်င မှ ထ ုအလုပ်လပ်ု၍ရတသာ ဝငတ်င ၏ ငါ်းပံု ပံုနငှ့်် ည မျှတသာတင က ု 

တလျှာ့်ရမည်။ သ ု ့်ရာ  င ်ထ ုသ ု ့်တလျှာ့်တသာ တင မှာ မည်သည့်် အခါ  ငမ်ျှ ကျပ်တင တလ်းတထာငထ်က်မပ ုတစရ။ 

(၄) ၁၉၅၅ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ရက်တန ့်မှအစဖပြုမည့််နစှအ်  က် ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခ န ်အက်ဥပတေပုေမ် ၁၈၊ 

ပုေမ်ခ ွဲ (၂) အရ၊ “လစာတင မျာ်း” တခါင််းစဉ်တအာက်  င ်စည််းကကပ်န ငုသ်ည့်် ဝငတ်င မှအဖမ ်တ ာ်ခ န ်န ု်ရနအ်လ ု ့်ငါှ 

န ု်ရမည့််အဖမ ်တ ာ်ခ န ်(တနာက်ထပ်အခ နတ် ာ်မပါ) က  ု  က်တသာအခါ၊ ဤတခါင််းစဉ်တအာက်ရှ  
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စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ ခန် ့်မှန််းတဖခစုစုတပါင််းဝငတ်င မှ ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခ နအ်က်ဥပတေ ပုေမ် ၁၅-က (၂) အရ၊ 

မယာ်းနငှ့််သာ်းသမ ်းမျာ်းအ  က် ခ င့််ဖပြုသည့််တင က ု တလျှာ့်ရမည်။ 

(၅) ဤပုေမ်ပါ က စစမျာ်းအ  က်၎င််း၊ ဤပုေမ်အရ စည််းကကပ်သည့််အခ နတ် ာ်နှုန််းမျာ်းအ  က်၎င််း၊ “စုစုတပါင််းဝငတ်င ” 

ဆ ုသည့််စကာ်းရပ်မာှ၊ ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခ န ်အက်ဥပတေပါ ဖပဋ္ဌာန််းချက်  မျာ်းနငှ့််အည ၊ အဖမ ်တ ာ်ခ န၊် 

သ ု ့် ည််းမဟု ် တနာက်ထပ်အခ နတ် ာ်ဆ ုငသ်င့််ရာရာ က စစမျာ်းအ  က် သ ်မှ ်သည့််အ  ုင််း စုစုတပါင််းဝငတ်င က ု 

ဆ ုလ ုသည်။ ထ ု ့်ဖပင ်“အလုပ်လုပ်၍ရသည့််ဝငတ်င ” ဆ ုသည့််စကာ်းရပ်မှာ၊ ထ ုအက်ဥပတေ ပုေမ်၂၊ အပ ုေ ်(၆-က)   င၊် 

ထ ုစကာ်းရပ်က  ုအဓ ပပါယ်တြေါ် ဖပ ထာ်းသည့််အ  ုင််းပငဖ်ြစသ်ည်။ 

၃။ ။ တရာင််းဝယလ်ုပ်က ုငမ်ှုအမမ အ်စွ ််းခွ ်။ ။ ၁၉၅၆ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ရက်တန ့်  င ်ကုနဆ်ံု်းသည့််နစှအ်  က်၊ 

ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခ န ်အက်ဥပတေအရ၊ အခ နစ်ည််းကကပ်ဖခင််းနငှ့်် သက်ဆ ုငတ်သာ မည်သည့်် အထက်နစှအ်  က်မဆ  ု

၁၉၄၈ ခနုစှ၊် တရာင််းဝယ်လုပ်က ုငမ်ှု အဖမ ်အစ န််းခ န ်အက်ဥပတေ ပုေမ် ၄အရ၊ စည််းကကပ်တသာ အခ နတ် ာ်သည်၊ 

စည််းကကပ်ထ ုက်သည့်် အဖမ ်အစ န််း၏ ဆယ့််တဖခာက်နငှ့််သံ်ုးပ ုင််းနစှပ် ုင််း ရာခ ငုန် ှုန််းနငှ့််ည မျှရမည်။ 

၄။ တရာင််းဝယလ်ပ်ုက ုငမ်ှု အမမ အ်စွ ််းခွ ်စည််းကကပ်ရ မ်ြစတ်စ၊ မှာ်းယငွ််းခ က်မ ာ်း မပငရ် ်မြစတ်စ မညသ်ည့််ကာလ 

အပ ုင််းအမခာ်းအ ငွ််း တ ာငရွ်က်ရမည့််အတကကာင််း။ ။ ၁၉၅၆ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ့်  င ်

ကုနဆ်ံု်းသည့််နစှအ်  က် တရာင််းဝယ်လုပ်က ုငမ်ှု အဖမ ်အစ န််းခ န ်စည််းကကပ်ဖခင််းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် 

တရာင််းဝယ်လုပ်က ုငမ်ှု အဖမ ်အစ န််းခ န ်အက်ဥပတေမှာ၊ ထ ုအက်ဥပတေ ပုေမ် ၁၁ နငှ့်် ၁၅   င ်“နစှန်စှ”် ဆ ုသည့်် 

စကာ်းရပ်ပါရှ သည့်် တနရာ  ုင််း၌ ထ ုစကာ်းရပ်အစာ်း “တလ်းနစှ”် ဆ ုသည့််စကာ်းရပ်က ု ထည့််သ င််းထာ်းဘ သကွဲ့်သ ု ့် 

အဓ ပပါယ်တကာက်ယူရမည်။ 

၅။ ။ စာပ ု ့်  ကု်နှု ််းမ ာ်းသ မှ် မ်ခင််း။ ။ ၁၉၅၅ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ့်မှစတသာနစှအ်  က်၊ ဤအက်ဥပတေ၏ 

ေ ု ယဇယာ်းက ု၊ ဖမနမ်ာန ငုင် ံစာပ ု ့်  ုက်အက်ဥပတေ  င၊် ထ အုက်ဥပတေ၏ ပဌမဇယာ်းအဖြစ ်ထည့််သ င််းရမည်။ 

၆။ ။ သကကာ်းတပေါ် ငွ ်အတကာက်တ ာ။် ။ သကကာ်း (န ငုင် ံ င််းအတကာက်တ ာ်) အက်ဥပတေ ပုေမ် ၃၊ ပုေမ်ခ ွဲ (၂)၊ အပ ုေ ်(၁)နငှ့်် 

(၂)   င ်မည်သ ု ့်ပငပ်ါရှ တစကာမူ၊ ခနစ်ာရ သကကာ်းတပေါ်  င ်အတကာက်တ ာ်က ု  ဟန္နြက်ဝ  ်လျှင ်တင ရှစက်ျပ်နှုန််းဖြင့်် 

စည််းကကပ်ရမည်။ ထ ု ့်ဖပင ်ထန််းသကကာ်းမှ  ပါ်း၊ အဖခာ်းသကကာ်း အာ်းလံု်းတပေါ်  င ်အတကာက်တ ာ်က ု  ဟန္နြက်ဝ  ်လျှင ်

တင  ဆယ့််နစှက်ျပ်နှုန််းဖြင့်် စည််းကကပ်ရမည်။ 

၇။ ။ မပည်တထာငစ်မုမ ်မာန ငုင် ံငွ််း မပြုလုပ်တသာစ ်းကရကမ် ာ်းတပေါ် ငွအ်တကာကတ် ာ်။ ။ စ ်းကရက် 

အတကာက်တ ာ်အက်ဥပတေ ပုေမ် ၃ (၁)   င ်မည်သ ု ့်ပငပ်ါရှ တစကာမူ၊ ဖပည်တထာငစ်ုဖမနမ်ာန ငုင် ံ င််း ဖပြုလုပ်တသာ 

စ ်းကရက်မျာ်းတပေါ်  င၊် န ငုင် ံ င််းအတကာက်တ ာ်က ု စ ်းကရက်အလ ပ် ၁,၀၀၀ လျှင ်တင ငါ်းဆယ်ကျပ်နှုန််းဖြင့်် 

စည််းကကပ်ရမည်။ 

၈။ ။ တမာတ် ာ်ဓါ  ် တပေါ် ငွအ်တကာက်တ ာ်။ ။ တမာ်တ ာဓ်ါ ်ဆ (န ငုင် ံ င််းအတကာက်တ ာ်) အက်ဥပတေ ပုေမ် ၃၊ ပုေမ်ခ ွဲ 

(၁)   ငဖ်ြစတ်စ၊ အဖခာ်း ည်ဆွဲ ရာ်းဥပတေ ရပ်ရပ်  ငဖ်ြစတ်စ၊ မည်သ ု ့်ပင ်ပါရှ တစကာမူ၊ တမာ်တ ာ်ဓါ ်ဆ တပေါ်  င ်

အတကာက်တ ာ်က ု အငပ် ရ ရယ် ဂါလံလျှင ်တင  ကျပ်နငှ့်် ငါ်းဖပာ်းနှုန််းဖြင့်် စည််းကကပ်ရမည်။ 
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၉။ ။ မပည်တထာငစ်ုမမ ်မာန ငုင် ံအရကခ် က်ရုံ ငွခ် ကတ်သာ န ငုင်မံခာ်းအရက်မပ ်ပါသည့်် အရကတ်ပေါ် ငွ ်အတကာက်တ ာ်။ ။ 

ဖမနမ်ာန ငုင်ယံစမ်ျ ြု်းအက်ဥပတေ ပုေမ် ၂၄နငှ့်် ၂၅   ငတ်သာ်၎င််း၊ အဖခာ်း ည်ဆွဲ  ရာ်းဥပတေ  ရပ်ရပ်  ငတ်သာ်၎င််း၊ 

မည်သ ု ့်ပငပ်ါရှ တစကာမူ၊ ဖပည်တထာငစ်ုဖမနမ်ာန ငုင် ံစစ ်ပ်မျာ်း၏ စစမ်ှုထမ််း  ု ့်အသံ်ုးဖပြုန ငုရ်န၊် အထူ်းနှုန််းသက်မှ ်၍ 

စစဗ် ုလ်မျာ်းသ ု ့် ထု ်တပ်းတသာ ရမ််းအရက ်အပါအဝင ်ဖပည်တထာငစ်ု ဖမနမ်ာန ငုင် ံအရက်ချက်ရံု  င ်ချက်တသာ 

န ငုင်ဖံခာ်းအရက် ဖပနပ်ါသည့်် အရက်တပေါ်  င၊် န ငုင် ံ င််းအတကာက်တ ာ်က ု တနာက်ဆံု်းတန ့်အထ  ဖပငဆ်ငထ်ာ်းတသာ 

၁၉၁၇ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၁၈ ရက်တန ့်စ ွဲပါ ဘဏ္ဍာတရ်းဌာန အမ န် ့်တကကာ်ဖငာစာအမှ ် ၇၈   ငပ်ါရှ သည့်် ဇယာ်း ၂၌ 

သ ်မှ ်ထာ်းတသာ နှုန််းမျာ်း၏ ၄ ဆစည််းကကပ်ရမည်။ သ ု ့်ရာ  င-် 

(၁) ဖပည်တထာငစ်ုရှ  အရက်ချက်ရံု  င ်ချက်သည့််ဖပင၊်  ငခ်ျာတဆ်းရည်နငှ့်် အဖခာ်းအရက်ဖပနပ်ါသည့်် 

တဆ်းရည်မျာ်းဖပြုလုပ်ရနအ်လ ု ့်ငါှ၊ ဖပည်တထာငစ်ုရှ  တဆ်းချက်လုပ်တသာ တဆ်းဆရာမျာ်းသ ု ့် ထု ်တပ်းသည့်် 

ဖပြုဖပငထ်ာ်းတသာ အရက်အ  က်၊ န ငုင် ံ င််းအတကာက်တ ာ်က ု တနာက်ဆံု်းတန ့်အထ  ဖပငဆ်ငထ်ာ်းတသာ ၁၉၁၇ ခနုစှ၊် 

စက် ဘဘာလ ၁၈ရက်တန ့်စ ွဲပါ ဘဏ္ဍာတရ်းဌာန အမ န် ့်တကကာ်ဖငာစာ အမှ  ်၇၈   ငပ်ါရှ သည့်် ဇယာ်း၂၌ 

သ ်မှ ်ထာ်းတသာ နှုန််းမျာ်း၏ ၂ဆ စည််းကကပ်ရမည်။ ထ ု ့်ဖပင ်

(၂) ဖမနမ်ာန ငုင် ံယစမ်ျ ြု်းမင််းကက ်း၏ ခ င့််ဖပြုချက်အရ၊ တဆ်းဝါ်းအဖြစ ်စစ ်ပ်မျာ်းအာ်း အခမွဲ့်ဖြန် ့်ဖြ ်းရန၊် ရနက်ုနမ်မ ြု ြို့၊ စစရ်ံု ်း၊ 

ရ ကခာတထာက်ပံ့်တရ်း ညွှနက်ကာ်းတရ်းဝနသ် ု ့် ထု ်တပ်းတသာ ရမ််းအရက်သည်၊ န ငုင် ံ င််း အတကာက်တ ာ်ကုသ၍မှ 

လံု်းဝကင််းလ  ်ရမည်။ 

၁၀။ ။ တဘာတ်ငတွပေါ် ငွအ်တကာက်တ ာ။် ။ တဘာ်တင  (န ငုင် ံ င််းအတကာက်တ ာ်) အက်ဥပတေ ပုေမ် ၃၊ ပုေမ်ခ ွဲ (၁)  င ်ဖြစတ်စ၊ 

အဖခာ်း ည်ဆွဲ  ရာ်းဥပတေ ရပ်ရပ်  င ်ဖြစတ်စ၊ မည်သ ု ့်ပငပ်ါရှ တစကာမူ၊ တဘာ်တင တပေါ်  ငအ်တကာက်တ ာ်က ု 

 တအာငစ်လျှင ်တင  ကျပ်နှုန််းဖြင့်် စည််းကကပ်ရမည်။ 

 

 

[ ပူ်း  ွဲတြာ်ဖပတသာ စာရင််း 1 ] 01 ပဌမဇယာ်း။၁၉၅၅-၅၆ ခ၊ု ဘဏ္ဍာတ ာ်နစှအ်  က်၊ အဖမ ်တ ာ်ခ နန်ငှ့်် 

တနာက်ထပ်အခ နတ် ာ်နှုန််းမျာ်းဇယာ်း။[ပုေမ် ၂က ု ကကည့််။] 

[ ပူ်း  ွဲတြာ်ဖပတသာ စာရင််း 2 ] 02 ေ ု ယဇယာ်း။ဖမနမ်ာန ငုင်စံာပ ု ့်  ုက်အက်ဥပတေ  င ်ထည့််သ င််းရမည့််ဇယာ်း။[ပေုမ် ၅ 

က ုကကည့််။] 


