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၁၉၅၅ ခုနစှ၊် ဂျပန်စစပ် ပင ြိမ််းပ ်းစာချျုပ်အက်ဥပပေ။ 

[၁၉၅၅ ခုနစှ၊် အက်ဥပပေအမှတ ်၃၇။] 

(၁၉၅၅ ခုနစှ၊် ဧငပြီလ ၁  က်) 

၁၉၅၄ ခနုစှ၊် နြိဝု ဘ်ာလ ၅  က်ပန ေ့တွ  ် နက်ုနင်မြိျု ြို့၌  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်နံ ှ်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ်တံြို ေ့ လက်မှတ်ပ ်း ြို်းကကသည်ေ့ 

စစပ် ပင ြိမ််းပ ်းစာချျုပ်ကြို အကျြိျု်းသက်ပ ာက်ပစ န ်လြိုအပ် သည် ြစပ်သာပကကာ ်ေ့၊ 

ပအာက်ပါအတြို ််း အက်ဥပပေအ ြစ ် ပဋ္ဌာန််းလြိုက်သည်။ 

 

၁။ ။ ဤအက်ဥပပေကြို၊ ၁၉၅၅ ခုနစှ၊် ဂျပန်စစပ် ပင ြိမ််းပ ်းစာချျုပ် အက်ဥပပေဟုပခေါ် မည်။ 

၂။ ။ ဤအက်ဥပပေ၏ ဇယာ်းတွ  ်ပြာ် ပ ာ်းသည်ေ့ ပနာက်တွ  ်အဆြိုပါစာချျုပ်ဟု  ညည်ွှန််းပသာ ၁၉၅၄ ခနုစှ၊် နြိဝု ဘ်ာလ ၅ 

 က်ပန ေ့၌  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်နံ ှ်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ်တံြို ေ့ လက်မှတပ် ်း ြို်းကက ပသာ စစပ် ပင ြိမ််းပ ်းစာချျုပ်ပါ 

 ပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းသည်၊ ၎ ််းတြို ေ့၏ သပဘာတ ာ်းအ   ြစန်ြိ ုသ်မျှ တ ာ်း ဥပပေ ြစ ်မည်၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ ်

တ ာ်းဥပပေက ေ့သြို ေ့ အာဏာရှြိ မည်။ 

၃။ ။ (၁) နြိ ု ်ပံတာ်သမမတသည်၊ အဆြိုပါစာချျုပ်ကြို အ ပ မာက်ပအာ  ်ပဆာ  ွ်က် နအ်လြို ေ့ ာှလည််း ပကာ ််း၊ 

အဆြိုပါစာချျုပ်၏  ပဋ္ဌာန််းချက်တစခ်ခုကုြို အကျြိျု်းသက်ပ ာက်ပစ န ်အလြို ေ့ ာှလည််းပကာ ််း၊ မြိမြိလြိုအပ်သည် 

   ်မ သ်ည်ေ့  ာ မ််းမှု မ််းမျာ်းခန် ေ့ ာ်း ခ ််း၊ ရုံ်းမျာ်းြွ ်ေ့လှစ ်ခ ််း၊ နည််းဥပပေမျာ်း ပ ဋ္ဌာန််း ခ ််းန ှ်ေ့ အ ခာ်းကြိစစအ ပ် ပ် 

ပဆာ  ွ်က် ခ ််းမျာ်းကြို  ပျုလုပ်နြိ ုသ်ည်။ 

(၂) ပုေမ်ခွ  (၁) အ   ပဋ္ဌာန််းပသာ နည််းဥပပေမျာ်းတွ ၊် နည််းဥပပေတစခ်ခု၏ု  ပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းကြို ဆန် ေ့ ကျ သ်မူျာ်းသည်၊ 

သြို ေ့တည််းမဟုတ် လြိုက်နာ န ်ပျက်ကွက်သမူျာ်းသည်၊ ပ ခာက်လ က်မပြိုပသာ ပ ာ  ်ေဏ ်ြစပ်စ၊ 

ကျပ်တစပ် ာ  ်က်မပြိုပသာ ပ ေွဏ ်ြစပ်စ၊ ေဏန်စှ ်ပ်လံ်ုး ြစပ်စ စ ီ  ်ခ ််းခ ံြိုက်ပစ  မည်ဟု 

နြိ ု ်ပံတာ်သမမတက  ပဋ္ဌာန််းနြိ ုသ်ည်။ 

(၃) အဆြိုပါစာချျုပ်ကြို၊ အ ပ မာက်ပအာ  ်ပဆာ  ွ်က် ာ၌ ကုနက်ျသည်ေ့ စ ြိတ်ပကက်းပ မွျာ်းကြို၊ 

 ပည်ပ ာ စ်ုပါလီမနက် ခ ွ်ေ့ ပျု ာ်းပသာပ မွျာ်းမှ ကျခ ံမည်။ 

ဇယာ်း။ 

ဂျပန်နြိ ု ်နံ ှ ့််ချျုပ်ဆြိသုည့်် စစပ် ပင ြိမ််းပ ်းစာချျုပ်။ 

အပြိုေ ်၅ 

၁။ ။ စစအ်တွ ််း ဂျပနန်ြိ ု ်ပံကကာ ်ေ့ ပျက်စ်ီးဆံု်းရှု ံ်း  ခ ််းန ှ်ေ့ အတြိေကုခပ ာက်  ခ ််းအတွက် စစပ်ဆ်း ပကက်းကြို၊ ဂျပနန်ြိ ု ်ကံ 

 ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်အံာ်းပပ်း န ်အသ ်ေ့ရှြိသည်ေ့ ပ ၊်  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ် စံ်ီးပွာ်းပ ်း  ပနလ်ည ်ူပ ာ မ်ှုန ှ်ေ့ 

တြို်းတက်မှုတွ လ်ည််းပကာ ််း၊ လူမှုကကီ်းပွာ်းပ ်းတြို်းတက်မှုတွ  ်လည််းပကာ ််း၊ အကူအညီပပ်း၍ 

ပူ်းပပါ ််းပဆာ  ွ်က်လြိုပသာ ဆနဒလည််းရှြိပါသည်။ သြို ေ့ ာတွ  ်ဂျပနန်ြိ ု ် မံှာ၊ မြိမြိ၏စ်ီးပွာ်းပ ်းကြို 
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အပ ခမပျက်ဆက်လက် ာ်းရှြိ မည် ြစလ်ျှ ၊် စစအ်တွ ််း ဂျပနန်ြိ ု ်ပံကကာ ်ေ့  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်နံ ှ်ေ့ 

အ ခာ်းနြိ ု ်မံျာ်း ပျက်စ်ီးဆံု်းရှု ံ်း  ခ ််းန ှ်ေ့ အတြိေကုခပ ာက်   ခ ််းတြို ေ့အတွက် စစပ်လျာ်ပကက်းအ ပည်ေ့ပပ်း မည်ေ့တာဝနန် ှ်ေ့ 

အ ခာ်းတာဝနမ်ျာ်းကြို တစင်ပြိျု တ်ည််း ပဆာ  ွ်က်နြိ ုပ်လာက် ပသာ ပစစည််းအ အ်ာ်းန ှ်ေ့ 

မ ပည်ေ့စံုပကကာ ််းအသြိအမှတ် ပျုပါသည်။ 

 ြို ေ့ပကကာ ်ေ့- 

(က)  (၁) သပဘာတူမည်ေ့ အပသ်းစြိတ် စည််းကမ််းချက်မျာ်းန ှ်ေ့အညီ၊ ဂျပနန်ြိ ု ်ကံ  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာ နြိ ု ်အံာ်း၊ 

တစန်စှလ်ျှ  ်ပျှမ််းမျှ  အပမ ြိကန ်ပည်ပ ာ စ်ု ပေေါ်လာသန််းနစှဆ်ယ် ($ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀) န ှ်ေ့ညီမျှပသာ 

ယန််းေဂ္ ါ်းသန််းပပါ ််းခနုစှပ် ာ ်ေ့နစှ ်ာ (Y ၇,၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀) တနဘ်ြိ်ုးရှြိသည်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ် သံ ူနြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့လုပ်အာ်းန ှ်ေ့ 

ဂျပနန်ြိ ု ် ံွက်ပစစည််းမျာ်းကြို၊ စစပ်လျာ်ပကက်းအ ြစ ်ြ ်ေ့ ဆယ်နစှက်ာလ မျှပပ်း န ်သပဘာတူပါသည်။ 

(၂) သပဘာတူမည်ေ့ အပသ်းစြိတ်စည််းကမ််းချက်မျာ်းန ှ်ေ့အညီ၊ တစန်စှလ်ျှ  ်ပျှမ််းမျှ စုစုပပါ ််း အပမ ြိ 

ကန ်ပည်ပ ာ စ်ု ပေေါ်လာ  ါ်းသန််း ($ ၅,၀၀၀,၀၀၀) န ှ်ေ့ညီမျှပသာ ယန််းေဂ္ ါ်းသန််းပပါ ််း တစပ် ာ ်ေ့ ရစှ ်ာ (Y 

၁,၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀) တနဘ်ြိ်ုးရှြိသည်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ်သံ ူနြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့လုပ်အာ်းန ှ်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ် ံွက် ပစစည််းမျာ်းကြို၊ 

ဂျပနန်ြိ ု ်ကံ  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်၏ံ အစြို်း အာ်း၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် နြိ ု ်သံနူြိ ု ် ံသာ်းတြို ေ့အာ်း၊ 

ဆယ်နစှက်ာလမျှ နြိ ုပ်စ၍၊ စ်ီးပာွ်းပ ်းပူ်းပပါ ််းပဆာ  ွ်က်မှုလွယ်ကူပအာ အ်စွမ််းကုန  ်စမီ ံပဆာ  ွ်က် န ်

သပဘာတူပါသည်။ 

(၃)  ြို ေ့ ပ  ်ဂျပနန်ြိ ု ်ကံ၊ အ ခာ်းစစပ်လျာ်ပကက်း ပတာ ််းဆြိုသည်ေ့နြိ ု ်အံာ်းလံု်းသြို ေ့ပပ်း န ်စစပ်လျာ် ပကက်းမျာ်းကြို 

အငပီ်းသတ်ဆံု်း ြတ်သည်ေ့ အချြိန၌်၊  ြိုသြို ေ့ဆံု်း ြတ် ခ ််းပကကာ ်ေ့ သက်ပ ာက်သည်ေ့ အကျြိျု်း မျာ်းကြို လည််းပကာ ််း၊ 

အ ပ် ပ်စစပ်လျာ်ပကက်းတာဝနက်ြို သည်ပြို်းပဆာ  ွ်က်နြိ ုသ်ည်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ်၏ံ စ်ီး ပွာ်းပ ်းအ အ်ာ်းကြို 

လည််းပကာ ််းပ ာက်ရှု၍၊  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်အံဘြို ေ့ တ ာ်းမျှတပသာ စစ ်ပလျာ်ပကက်းဆံု်း ြတ်မှုအတွက် 

ပတာ ််းဆြိုချက်ကြိုလည််း  ပ်မံစစပ်ဆ်း န ်သပဘာတူပါသည်။ 

(ခ)  (၁)  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်မံှာ၊ ဤစာချျုပ်အတည် ြစသ်ည်ေ့အခါ၊ မြိမြိ၏အာဏာပြို န်က်အတွ ််း 

ကျပ ာက်ပသာဂျပနန်ြိ ု ်နံ ှ်ေ့ ဂျပနအ်မျြိျု်းသာ်းမျာ်း (တ ာ်းဝ ပ်ုဂ္ြိျုလ်မျာ်း ပါဝ သ်ည်) ၏ ပစစည််း၊ ဆြို  ် ာဆြို ခ် ွ်ေ့န ှ်ေ့ 

အကျြိျု်းသက်ဆြို ခ် ွ်ေ့ အာ်းလံု်းကြိုြမ််းဆီ်း ခ ််း၊ သြိမ််းဆည််း ခ ််း၊ ြျက်သြိမ််း ခ ််း၊ သြို ေ့တည််း မဟုတ် အ ခာ်းနည််း ြ ်ေ့ 

စမီံခန် ေ့ခွ  ခ ််း  ပျုနြိ ုသ်ည်ေ့ အခ ွ်ေ့အပ ်းရှြိ မည်။ ဤစာပြိုေ ်ယတ်ွ  ်သ်ီး ခာ်းပြာ်  ပ ာ်းသည်ေ့ပစစည််း၊ 

ဆြို  ်ာဆြို ခ် ွ်ေ့မျာ်းန ှ်ေ့ အကျြိျု်းသက်ဆြို ခ် ွ်ေ့မျာ်းတွ ၊်  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်ဆံြို  ် ာ  နသ်ူ ေ့ပစစည််း၊ အာဏာပြို မ်ျာ်း 

လက်ပအာက်သြို ေ့၊ အဆြိုပါပစစည််း၊ ဆြို  ်ာဆြို ခ် ွ်ေ့မျာ်းန ှ်ေ့ အကျြိျု်းသက် ဆြို ခ် ွ်ေ့မျာ်း ကျပ ာက်သည်ေ့အချြိန၌်၊ 

ဂျပနန်ြိ ု ်ကံပသာ်လည််းပကာ ််း၊ ဂျပနအ်မျြိျု်းသာ်းမျာ်း (တ ာ်းဝ  ်ပုဂ္ြိျုလ်မျာ်းပါဝ သ်ည်) ကပသာ်လည််းပကာ ််း၊ 

ပြို ဆ်ြို ၍်၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် ၎ ််းတြို ေ့အတွက် လက်ရှြိ ာ်း ၍၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် စမီံအုပ်ချျုပ်၍၊ ယခအုခါတွ  ်

အဆြိုပါအာဏာပြို မ်ျာ်းက ပြိတ်ပ  ်ာ်းပသာ၊ သြို ေ့တည််းမဟတု် အဆြိုပါအာဏာပြို မ်ျာ်းအာ်း အပ်န ှ််း ာ်းပသာ၊ 
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သြို ေ့တည််းမဟုတ် အဆြိုပါအာဏာပြို  ်မျာ်းက လက်ရှြိ ာ်းပသာ၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် ကကီ်းကကပ်အုပ်ချျုပ်ပသာပစစည််း၊ 

ဆြို  ်ာဆြို ခ် ွ်ေ့မျာ်းန ှ်ေ့ အကျြိျု်းသက်ဆြို ခ် ွ်ေ့မျာ်းလည််း ပါဝ သ်ည်။ 

(၂) ပအာက်ပါတြို ေ့ကြို၊ အ ကစ်ာပြိုေ ်ယ ်(၁) တွ  ်သ်ီး ခာ်းပြာ် ပ ာ်းသည်ေ့ အခ ွ်ေ့အပ ်းမှ ခခ ််းချန ် မည်။ 

(i) ဂျပနန်ြိ ု ်အံစြို်း ပြို  ်ြစ၍်၊ သနံ ှ်ေ့၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် ပကာ စ်စဝ်နန် ှ်ေ့ ဆြို ပ်သာကြိစစမျာ်းအတွက ်

အသံ်ုး ပျုသည်ေ့ပ မ ာအပဆာက်အအံု၊ အြိမ်ပ ာ ပ် ြိပဘာဂန ှ်ေ့ တပ်ဆ စ်ြိုက်  ူာ်းသည်ေ့ပစစည််းမျာ်း၊  ြို ေ့ ပ  ်

ဂျပနသ်နံ ှ်ေ့ပကာ စ်စအ်မှု မ််းမျာ်းပြို  ်ြစ၍်၊ သနံ ှ်ေ့ ပကာ စ်စဝ်နအ်လုပ်ဝတတ  ာ်းမျာ်းကြို ပဆာ  ် ွက် န ်

သာမနအ်ာ်း ြ ်ေ့ လြိုအပ်ပသာအ  ််းအနှ်ီး ပျု ာပါ ပစစည််းမျြိျု်းမဟုတ်သည်ေ့ ကြိုယ်ပြို အ်ြိမ်အသံ်ုးအ ပဆာ  ်

ပ ြိပဘာဂမျာ်းန ှ်ေ့ အ ခာ်းကြိုယ်ပြို ပ်စစည််းမျာ်း။ 

(ii) သာသနာပ ်းအြွ ြို့မျာ်းကပသာ်လည််းပကာ ််း၊ ကြိုယ်ပြို က်ုသြိလု်ပ ်းအြွ ြို့အစည််းမျာ်းကပသာ် လည််းပကာ ််း 

ပြို ဆ်ြို ၍်၊ သာသနာပ ်း၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် ကုသြိလု်ပ ်းကြိစစမျာ်းအတွက်သက်သက်အသံ်ုး  ပျုသည်ေ့ပစစည််း။ 

(iii) ၁၉၄၅ ခနုစှ၊် စက်တ ဘ်ာလ ၂  က်ပန ေ့ ပနာက်တွ ၊်  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်နံ ှ်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ်တံြို ေ့ 

တစဦ််းန ှ်ေ့တစဦ််းကုနသ်ယွ်ပ ်း၊ ဘဏ္ဍာပ ်းန ှ်ေ့ အ ခာ်းအပ ်းကြိစစမျာ်းအတွက်  ပနလ်ညဆ်က်သယွ် ခ ််း 

ပကကာ ်ေ့၊  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်၏ံ အာဏာပြို န်က်အတွ ််းသြို ေ့ ကျပ ာက်လာပသာပစစည််း၊ ဆြို  ်ာဆြို  ်

ခ ွ်ေ့မျာ်းန ှ်ေ့ အကျြိျု်းသက်ဆြို ခ် ွ်ေ့မျာ်း။ 

(iv) ဂျပနန်ြိ ု ်၊ံ သြို ေ့တည််းမဟုတ် ဂျပနန်ြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့ ပပ်း မည်ေ့တာဝနရ်ှြိပသာ ပ ပွကက်းစသည်မျာ်း ဂျပနန်ြိ ု ်တံွ  ်

တည်ရှြိသည်ေ့ အ ည် ေပ်ရှြိပစစည််း၌ ဆြို  ်ာဆြို ခ် ွ်ေ့ ပြို ဆ်ြို ခ် ွ်ေ့၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် အကျြိျု်း သက်ဆြို ခ် ွ်ေ့၊ 

ဂျပနန်ြိ ု ်တံ ာ်းဥပပေမျာ်းအ  ြွ ြို့စည််း ာ်းသည်ေ့ လုပ် န််းမျာ်းတွ  ်အကျြိျု်းသက်ဆြို ခ် ွ်ေ့ မျာ်း၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် 

၎ ််းတြို ေ့န ှ်ေ့စပ်လျဉ်းသည်ေ့ သက်ပသခစံာ ွက်စာတမ််း။ သြို ေ့ ာတွ  ်ဤခခ ််းချက် သည်၊ 

ဂျပနန်ြိ ု ်သံံ်ုးပ  ွြ ်ေ့ပြာ် ပ ာ်းသည်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ်နံ ှ်ေ့ဂျပနန်ြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့ပပ်း မည်ေ့ တာဝနရ်ှြိပသာ 

ပ ပွကက်းစသည်မျာ်းန ှ်ေ့သာ သက်ဆြို  ်မည်။ 

(၃) အ က်စာပြိုေ ်ယ် (၂) တွ  ်ပြာ် ပသည်ေ့ ခခ ််းချန ်ာ်းပသာ ပစစည််းမျာ်းကြို  ပနပ်ပ်း မည်။ သြို ေ့ ာ တွ  ်

 ြိုသြို ေ့ ပနပ်ပ်းသည်ေ့ ပစစည််းကြို  ြိန််းသြိမ််းပစာ ်ေ့ပရှာက် စမီံအုပ်ချျုပ် သည်ေ့အတွက် အသ ်ေ့အတ ်ေ့ 

ပတာ ််းဆြိုသည်ေ့စ ြိတ်မျာ်းကြို ကျခ ံမည်။ အဆြိပုါပစစည််းကြို ြျက်သြိမ််းပ ာ ််းချငပီ်း ြစလ်ျှ ၊် ပ ာ ််းချ  

ပ မွျာ်းကြို ပစစည််းအစာ်း ပနပ်ပ်း မည။် 

(၄) အ က်စာပြိုေ ်ယ် (၁) တွ  ် ပဋ္ဌာန််း ာ်းသည်ေ့အတြို ််း ပစစည််းြမ််းဆီ်းနြိ ုသ်ည်ေ့၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် 

သြိမ််းဆည််း ာ်းနြိ ုသ်ည်ေ့၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ ်ြျက်သြိမ််းနြိ ုသ်ည်ေ့၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် အ ခာ်းနည််း ြ ်ေ့ စမီံ ုခွ နြိ ုသ်ည်ေ့ 

အခ ွ်ေ့အပ ်းကြို၊  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်၏ံ တ ာ်းဥပပေမျာ်းန ှ်ေ့အညီ သံ်ုးစွ  မည်။ ပစစည််းရှ သ်ည်၊ 

 ြိုတ ာ်းဥပပေမျာ်း ြ ်ေ့ မြိမြိအာ်းပပ်း ာ်းပသာ အခ ွ်ေ့အပ ်းမျာ်းကြိုသာ  ရှြိ မည်။ 
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၂။ ။ ဤစာချျုပ်တွ  ်အ ခာ်းနည််း ပဋ္ဌာန််း ာ်း ခ ််းမရှြိလျှ ၊် စစတ်ြိုက်ခြိကု်ပနစဉအတွ ််း ဂျပနန်ြိ ု ်နံ ှ်ေ့ 

ဂျပနန်ြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့ပဆာ  ွ်က်သည်ေ့ အပ ်းကြိစစမျာ်းမှ  ြစပ်ပေါ်လာပသာ  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်နံ ှ်ေ့ 

 ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်၏ံ နြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့၏ ပတာ ််းဆြိုခ ွ်ေ့အာ်းလံု်းကြို  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်ကံ စွန် ေ့လွှတ ်ပါသည်။ 

အပြိုေ ်၆ 

ဂျပနန်ြိ ု ်တံွ ၊် ၁၉၄၁ ခနုစှ၊် ေဇီ ဘ်ာလ ၇  က်ပန ေ့မှ၊ ၁၉၄၅ ခနုစှ၊် စက်တ ဘ်ာလ ၂  က်ပန ေ့ ြိကာလ အတွ ််း 

မည်သည်ေ့အခါ၌မဆြိ ုတည်ရှြိပသာ  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်နံ ှ်ေ့  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်၏ံ နြိ ု ် သံာ်းတြို ေ့ပြို  ်

အ ည် ေပ်ရှြိပစစည််းန ှ်ေ့ အ ည် ေပ်မရှြိပစစည််းမျာ်းကြိုလည််းပကာ ််း၊ ဂျပနန်ြိ ု ်တံွ  ်ဆြို  ် ာဆြို ခ် ွ်ေ့အမျြိျု်းမျြိျု်း၊ 

သြို ေ့တည််းမဟုတ် အကျြိျု်းသက်ဆြို ခ် ွ်ေ့အမျြိျု်းမျြိျု်းကြိုလည််းပကာ ််း၊ ဤစာချျုပ်အ တည် ြစသ်ည်ေ့ပန ေ့ က်မ ှ

ကြို်းလအတွ ််းပတာ ််းဆြိုလျှ  ် ြိုပစစည််း၊  ြိုဆြို  ်ာဆြို ခ် ွ်ေ့၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ်  ြိုအကျြိျု်းသက်ဆြို ခ် ွ်ေ့မျာ်းကြို 

ပစစည််းရှ က် ငခြိမ််းပ ခာက် ခ ််း၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် လြိမ်လည်လညှ်ေ့ ြာ်း  ခ ််းမခ ံဘ ၊ မြိမြိအလြိုအပလျာက်လွတ်လပ်စွာ 

 ုခွ ပ ာ ််းချငပီ်း မဟုတ်လျှ ၊်  ြိုသြို ေ့ပတာ ််းဆြိုသည်ေ့ပန ေ့  ကမ်ှ ပ ခာက်လအတွ ််း ဂျပနန်ြိ ု ်ကံ  ပနပ်ပ်း မည်။ 

အဆြိုပါပစစည််းကြို  ပနပ်ပ်းသည်ေ့အခါ၊ စစပ်ကကာ ်ေ့တ ရှ်ြိသည်ေ့ ပ က်းငမီတာဝနက်ုနက်ျစ ြိတ်အာ်းလံု်းမှ 

လွတ်က ််းပစ မည်။ ပစစည််း ပနပ်ပ်း သည်ေ့အတွက် ကုနက်ျစ ြိတ်ကြိုလည််း ပတာ ််းဆြို ခ ််းမ ပျု ။ 

သတ်မှတ် ာ်းသည်ေ့အချြိနတ်ွ  ်ပစစည််းရှ က်ပသာ်လည််းပကာ ််း၊ ပစစည််းရှ အ်တွက်ပသာ်လည််းပကာ ််း၊ 

 ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်အံစြို်း ကပသာ်လည််းပကာ ််း၊  ပနပ်ပ်း န ်ပတာ ််းဆြို ခ ််း မရှြိသည်ေ့ပစစည််းကြို၊ 

ဂျပနန်ြိ ု ်အံစြို်း က မြိမြိသပဘာအတြို ််း  ုခွ ပ ာ ််းချနြိ ုသ်ည်။ 

ဂျပနန်ြိ ု ်၌ံ ၁၉၄၁ ခနုစှ၊် ေဇီ ဘ်ာလ ၇  က်ပန ေ့တွ  ်အဆြိုပါပစစည််းတစ ်ပ် ပ်ရှြိ၍ စစပ်ကကာ ်ေ့ ပနမ်ပြို ေ့ နြိ ုလ်ျှ ၊် 

သြို ေ့တည််းမဟုတ် ချွတ်ယွ ််းပျက်စ်ီးသာွ်းလျှ ၊် ပလျာ်ပကက်းကြို ဂျပနန်ြိ ု ်ဆံြို  ်ာ မဟာမြိတ်နြိ ု ် ံမျာ်း 

ပစစည််းပလျာ်ပကက်းပပ်းပ ်း ဥပပေ (၁၉၅၁ ခနုစှ၊် ဥပပေအမှတ် ၂၆၄) တွ  ် ပဋ္ဌာန််း ာ်းသည်ေ့ စည််းကမ််းချက်မျာ်း က် 

မယုတ်ပသာ စည််းကမ််းချက်မျာ်းအ  ပပ်း မည။် 

အပြိုေ ်၇ 

၁။ ။ ဤစာချျုပ်ချျုပ်ဆြိုသည်ေ့နြိ ု ်တံြို ေ့သည်၊ စစ ်ြစလ်ျှက်ရှြိသည်ေ့ အပ ခအပနသြို ေ့ မပ ာက်မီက တည်ရှြိ ပသာတာဝနမ်ျာ်းန ှ်ေ့ 

ပဋြိညာဉစာချျုပ်မျာ်း (ခဝံနခ်ျျုပ်မျာ်းန ှ်ေ့စပ်ဆြို သ်ည်ေ့ တာဝနမ်ျာ်းန ှ်ေ့ ပဋြိညာဉစာ ချျုပ်မျာ်းပါဝ သ်ည်) မှလည််းပကာ ််း၊ 

စစ ်ြစလ်ျှက်ရှြိသည်ေ့အပ ခအပနသြို ေ့ မပ ာက်မီက ရှြိသည်ေ့ ဆြိ ု ်ာ ဆြို ခ် ွ်ေ့မျာ်းမှလည်ပကာ ််း၊ 

 ြစပ်ပေါ်လာပသာပ ပွကက်းန ှ်ေ့ စပ်လျဉ်းသည်ေ့ ပ က်းငမီမျာ်းကြို၊  ပည်ပ ာ စ်ု  မနမ်ာနြိ ု ်အံစြို်း က၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ ်

 ပည်ပ ာ စ်ု  မနမ်ာနြိ ု ်၏ံနြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့က၊ ဂျပနန်ြိ ု ်အံစြို်း  အာ်း၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် ဂျပနန်ြိ ု ်၏ံ 

နြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့အာ်းပသာ်လည််းပကာ ််း၊ ဂျပနန်ြိ ု ်အံစြို်း က၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ် ဂျပနန်ြိ ု ်၏ံနြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့က  ပည်ပ ာ စ်ု 

 မနမ်ာနြိ ု ်အံစြို်း အာ်း၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ်  ပည်ပ ာ စ်ု  မနမ်ာနြိ ု ်၏ံ 

နြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့အာ်းပသာ်လည််းပကာ ််းပပ်း နရှ်ြိလျှ ၊်  ြိုပပ်း နရ်ှြိပသာ ပ က်းငမီမျာ်းပပ်းဆပ်  မည်ေ့တာဝနက်ြိ ု

စစ ်ြစလ်ျှက်ရှြိသည်ေ့အပ ခအပနသြို ေ့ ဆြိုက်ပ ာက် ခ ််းပကကာ ်ေ့  ြိခြိကု် ခ ််း မရှြိပကကာ ််း၊  ြို ေ့ ပ  ်



၁၉၅၅ ခုနစှ်၊ ဂျပနစ်စပ် ပင ြိမ််းပ ်းစာချျုပ်အက်ဥပပေ။ 
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စစ ်ြစလ်ျှက်ရှြိသည်ေ့အပ ခအပနသြို ေ့ မပ ာက်မီက  ြစပ်ွာ်းပသာ ပစစည််း ဆံု်းရှု ံ်းမှု၊ သြို ေ့တည််း မဟုတ ်

ပစစည််းပျက်ယွ ််းမှုအတွက် ြစပ်စ၊ လူေဏ ်ာ မှု သြို ေ့တည််းမဟုတ် လူပသဆံု်း မှုအတွက် ြစပ်စ၊  ပည်ပ ာ စ်ု 

 မနမ်ာနြိ ု ်အံစြို်း က၊ ဂျပနန်ြိ ု ်အံစြို်း  ံမ ှပသာ်လည််းပကာ ််း၊ ဂျပနန်ြိ ု ်အံစြို်း က 

 ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်အံစြို်း  ံမှပသာ်လည်ပကာ ််း၊ ပလျာ်ပကက်းပတာ ််းဆြိုလျှ ၊် သြို ေ့တည််းမဟုတ် 

 ပ်မံပတာ ််းဆြိုလျှ ၊်  ြိုပတာ ််းဆြိုချက်မျာ်းန ှ်ေ့ စပ်လျဉ်း၍၊  ြိုက်ပလျာ် ာ အကျြိျု်း အ ပစအ်ပလျာက် 

စဉ်းစာ်းဆ  ်ခ  ်မည်ေ့တာဝနက်ြိုလည််း၊ စစ ်ြစလ်ျှက်ရှြိသည်ေ့ အပ ခအပနသြို ေ့ဆြိုက် ပ ာက် ခ ််းပကကာ ်ေ့ 

 ြိခြိကု် ခ ််းမရှြိပကကာ ််း အသြိအမှတ် ပျုပါသည်။ 

၂။ ။ စစမ် ြစမ် ီဂျပနန်ြိ ု ်ကံ တ ရှ်ြိသည်ေ့ ပည်ပပ က်းငမီန ှ်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ်တံာဝန ်ြစပ်ကကာ ််း ြ ်ေ့ ပနာက်  ပ်ပကကညာသည်ေ့၊ 

တ ာ်းဝ အ်ြွ ြို့မျာ်း၏ ပ က်းငမီမျာ်းအတွက်၊ ဂျပနန်ြိ ု ်ကံ တာဝနယ်ူပကကာ ််းကြို ဝနခ်သံည်ေ့ ပ ၊် 

 ြိုပ က်းငမီမျာ်းပပ်းဆပ်ပ ်းကြိစစ  ပနလ်ည် ပျုလုပ်မှုန ှ်ေ့စပ်လျဉ်း၍၊ ငမီရှ မ်ျာ်းန ှ်ေ့ အပဆာ တလျ ပ်စေ့စပ် န ်

 ည် ွယ်ပကကာ ််းကြိုလည််း အတြိအလ ််း  ုတ်ပြာ်ပ ပာဆြိုပါသည်။ 

၃။ ။ ဤစာချျုပ်ချျုပ်ဆြိုသည်ေ့နြိ ု ်တံြို ေ့သည်၊ စစမ် ြစမ်ီက ပတာ ််းဆြိုသည်ေ့ အ ခာ်းအခ ွ်ေ့အပ ်းမျာ်းန ှ်ေ့ လည််းပကာ ််း၊ 

ပပ်း နတ်ာဝနရ်ှြိသည်ေ့ ပ ပွကက်းစသည်မျာ်းန ှ်ေ့ လည််းပကာ ််း၊ စပ်လျဉ်းသည်ေ့ပစေ့စပ်မှုကြို အာ်းပပ်းလြိုသည်ေ့ ပ ၊် 

 ြိုသြို ေ့အာ်းပပ်းလြိုသည်ေ့အတြို ််း၊ ပ ပွကက်းလွှ ပ ပာ ််းမှု လွယ်ကူပစ နက်ြိုလည််း ပဆာ  ွ်က်ပါမည်။ 

အပြိုေ ်၈ 

၁။ ။  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်နံ ှ်ေ့  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်၏ံ နြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့အပပေါ်တွ ၊် စစက်ြိုပသာ် လည််းပကာ ််း၊ 

စစ ်ြစလ်ျှက်ရှြိသည်ေ့အပ ခအပနပကကာ ်ေ့ ပဆာ  ွ်က်သည်ေ့အပ ်းကြိစစမျာ်းကြိုပသာ်လည််း ပကာ ််း၊ အပကကာ ််း ပျုလျှက်၊ 

ဂျပနန်ြိ ု ်နံ ှ်ေ့ ဂျပနန်ြိ ု ်၏ံနြိ ု ်သံာ်းတြို ေ့၏ ပတာ ််းဆြိုခ ွ်ေ့ အာ်းလံု်းကြို ဂျပနန်ြိ ု ်ကံ စွန် ေ့လွှတ်ပါသည်။ 

၂။ ။ အ က်ပါစွန် ေ့လွှတ်ချက်တွ ၊် ၁၉၃၉ ခနုစှ၊် စက်တ ဘ်ာလ ၁  က်ပန ေ့မှ ဤစာချျုပ် အတည် ြစ ်သည်ေ့ပန ေ့ က်အ ြိ 

ဂျပနသ်ပဘာ္မျာ်းန ှ်ေ့ စပ်လျဉ်း၍၊  မနမ်ာနြိ ု ်ကံ၊ သြို ေ့တည််းမဟုတ်  ပည်ပ ာ စ်ု မန ်မာနြိ ု ်ကံ 

ပဆာ  ွ်က်သည်ေ့အပ ်းကြိစစမျာ်းမှ  ြစပ်ပေါ်လာပသာ၊ ပတာ ််းဆြိုခ ွ်ေ့မျာ်းရှြိလျှ ၊်  ြိုပတာ ််းဆြို ခ ွ်ေ့မျာ်းပါဝ သ်ည်ေ့ ပ ၊် 

 မနမ်ာနြိ ု ်၊ံ သြို ေ့တည််းမဟုတ်  ပည်ပ ာ စ်ု မနမ်ာနြိ ု ်လံက်တွ ််းရှြိ ဂျပနစ်စသ်ံု ေ့ ပန််းမျာ်း၊ စစသ်ာ်းမဟုတ်ပသာ 

ဂျပနအ်ကျဉ်းသာ်းမျာ်းန ှ်ေ့ စပ်လျဉ်း၍  ြစပ်ပေါ်လာသည်ေ့ ပတာ ််းဆြိုခ ွ်ေ့ မျာ်းန ှ်ေ့ ပ က်းငမီမျာ်းရှြိလျှ  ်

 ြိုပတာ ််းဆြိုခ ွ်ေ့မျာ်းန ှ်ေ့ ပ က်းငမီမျာ်းလည််း ပါဝ သ်ည်။ သြို ေ့ ာတွ  ်၁၉၄၅ ခနုစှ၊် စက်တ ဘ်ာလ ၂  က်ပန ေ့မှစ၍ 

 ပဋ္ဌာန််း ာ်းသည်ေ့  မနမ်ာနြိ ု ်၊ံ သြို ေ့တည််းမဟုတ ် ပည်ပ ာ စ် ု မနမ်ာနြိ ု ်တံ ာ်းဥပပေမျာ်းတွ  ်

သ်ီး ခာ်းအသြိအမှတ် ပျု ာ်းသည်ေ့ ဂျပနပ်တာ ််းဆြိုခ ွ်ေ့မျာ်း မပါဝ ပ်ချ။ 

 


