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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

၁၉၄၉ ခုနစှ၊် လက်နက် (အတရေးတြေါ် ပြစဒ်ဏ်စရီငမ်ှု) (ယ ယီ) အက်ဥြတဒ။ 

(၁၉၄၉ ခုနစှ၊် အက်ဥြတဒအမှတ ်၃၁။) 

၁၃၁၁ ခု၊ နယုန်လဆတု ်၁၃ ရက်။ 

(၁၉၄၉ ခု၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်။) 

ဖ  ွဲ့စည်ေးအုြ်ခ ျုြ်ြံုအရပခခံဥြရဒအရ၊ ရအာက်ရဖေါ် ပြြါ အကဥ်ြရဒက ု ထုတ်ပြနရ်က  ညာသည်။ 

ရအာက်ြါအတ ုငေ်းအက်ဥြရဒအပဖစ ်ပြဋ္ဌာနေ်းလ ုက်သည်။ 

 

၁။ ။ (၁) ဤအက်ဥြရဒသည်၊ န ငုင်ရံတာ်သမတက အမ န် ့်ရ ကာ်ပငာစာ ထုတ်ပြနရ် ကာ်ပငာ၍ သတ်မှတ် သည့််ရန ့်ရက်တ င ်

အာဏာတည်ရမည်။ 

(၂) ဤအက်ဥြရဒသည်၊ အာဏာတည်ပခငေ်းမှ ရြ်စ ရမည်ဟု၊ န ငုင်ရံတာ်သမတက အမ န် ့်ရ ကာ်ပငာစာ ပဖင့်် 

ဆင့််ဆ ုသည့််ရန ့်ရက်တ ုငရ်အာင၊် အာဏာတည်ရနရမည်။ 

၂။ ။ (၁) တညဆ် ပဖစရ်သာ အပခာေးဥြရဒတခခုတု င ်မည်သ ု ့်ြငြ်ါရှ ရစကာမူ၊ မည်သမူဆ ု- 

(က) အစ ုေးရြ ုင၊် သ ု ့်တည်ေးမဟုတ် ဥြရဒအရ လက်ရှ က ုငရ်ဆာငခ် င့််ရှ သြူ ုင၊် အရပမာက်နငှ့််ပဖစရ်စ၊ အ 

ပခာေးလက်နက်နငှ့််ပဖစရ်စ၊ ခ ယမ်ေးမီေးရက ာက်နငှ့််ပဖစရ်စ စြ်လ ဉေး၍ ခ ေုးမှုက  ေးလ နလ်ျှင၊် သ ု ့်တည်ေးမဟုတ် 

ခ ေုးမှုက  ေးလ နရ်န ် ကံစည်အာေးထုတ်လျှငရ်သာ်၎ငေ်း၊ 

(ခ) အစ ုေးရြ ုင ်အရပမာက်က ုပဖစရ်စ၊ အပခာေးလက်နက်က ုပဖစရ်စ၊ ခ ယမ်ေးမီေးရက ာက်က ုပဖစရ်စ ရရာငေ်းခ  လျှင၊် 

သ ု ့်တည်ေးမဟုတ် ရရာငေ်းခ ရန ်ကံစည်အာေး ထုတ်လျှငရ်သာ်၎ငေ်း၊ 

(ဂ) ဥြရဒအရ လက်ရှ  က ုငရ်ဆာငခ် င့််ရှ သြူ ုင ်အရပမာက်က ု ပဖစရ်စ၊ အပခာေးလက်နက်က ုပဖစရ်စ၊ ခ  

ယမ်ေးမီေးရက ာက်က ုပဖစရ်စ၊ ဥြရဒအရ လက်ရှ က ုငရ်ဆာငခ် င့်် မရှ ရသာ အပခာေးသတူဦေးတရယာက်အာေး 

ရရာငေ်းခ လျှင၊် သ ု ့်တည်ေးမဟုတ် ရရာငေ်းခ ရန ် ကံစည်အာေးထုတ်လျှငရ်သာ်၎ငေ်း၊ 

(ဃ) အစ ုေးရြ ုင၊် သ ု ့်တည်ေးမဟုတ် ဥြရဒအရ လက်ရှ က ုငရ်ဆာငခ် င့််ရှ သြူ ုင ်အရပမာက်က ုပဖစရ်စ၊ အ 

ပခာေးလက်နက်က ုပဖစရ်စ၊ ခ ယမ်ေးမီေးရက ာက်က ုပဖစရ်စ၊ ဥြရဒအရ လက်ခရံယူြ ုငခ် င့််မရှ ရသာအပခာေးသ ူ

တဦေးတရယာက်အာေး ရြေးအြ်လျှင၊် သ ု ့်တည်ေးမဟုတ် ရြေးအြ်ရန ် ကံစည်အာေးထုတ်လျှငရ်သာ်၎ငေ်း၊ 

ထ ုသကူ ုရသဒဏပ်ဖစရ်စ၊ တသက်ြတ်လံုေး တကျွနေ်းြ ု ့်ဒဏပ်ဖစရ်စ၊ ဆယ်နစှထ်က်မြ ုရသာ အလုြ် ကမ်ေး နငှ့်် 

ရထာငဒ်ဏပ်ဖစရ်စ၊ အလုြ်မ ့်ရထာငဒ်ဏပ်ဖစရ်စ စရီငရ်မည်။ 

(၂) ြုဒမ်ခ   (၁) တ င ်ရဖေါ် ပြထာေးရသာ ပြစမ်ှုက ုက  ေးလ နရ်န ်အာေးရြေးကူညီသတူဦေးတရယာက်သည်၊ ထ ု ပြစမ်ှုအတ က် 

ပြဋ္ဌာနေ်းထာေးရသာပြစဒ်ဏက် ု စရီငပ်ခငေ်းခရံမည်။ 

ဖ  ွဲ့စည်ေးအုြ်ခ ျုြ်ြံုအရပခခံဥြရဒအရ၊ ကျွန်ြ်ုလက်မှတ်ရရေးထ ုေးသည်။ 



၁၉၄၉ ခုနစှ်၊ လက်နက် (အရရေးရြေါ် ပြစ်ဒဏ်စီရငမ်ှု) (ယာယီ) အက်ဥြရဒ။ 
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စဝ်ရရွှေသ ကု်၊ 

န ငုင်ရံတာ်ယာယီသမတ။ 

ပြည်ရထာငစ်ုပမနမ်ာန ငုင်ရံတာ်။ 

 

ရနက်ုနမ်မ ျု ွဲ့၊ ၁၃၁၁ ခ၊ု နယုနလ်ဆုတ် ၁၃ ရက်။ 

(၁၉၄၉ ခ၊ု ဇ နလ် ၂၃ ရက်။) 

 

အမ န် ့်အရ၊ 

ရရွှေရ ာ်၊ 

န ငုင်ရံတာ်သမတအတ ငေ်းဝန။် 

[အမှတ် ၉၇] 


