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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၅၂ခုနစှ၊် ရှမ််းပြည်နယ်၌ စစ်ဥြတေတခတတ ထတုပ်ြန်တကျေည မှုအက်ဥြတေ။ 

[၁၉၅၂ခုနစှ၊် အက်ဥြတေအမှတ ်၃၃။] 

၁၃၁၄ခုနစှ၊် သတီင််းကျွတလ်ပြည့််တကျေ ် ၅ရက်။ 

(၁၉၅၂ခုနစှ၊် တအ က်တိဘု လ ၈ရက်။) 

ဖ  ွဲ့စည််းအုြ်ချေျုြ်ြံုအပခခဥံြဒေအရ၊ ဒအာက်ဒဖေါ် ပြြါအက်ဥြဒေက ုထုတ္်ပြန ်ဒကျေညာ သည။် 

ဒအာက်ြါအတ္ ုင််း အက်ဥြဒေအပဖစပ်ြဋ္ဌာန််းလ ုက်သည်။ 

 

၁။ ။ ဤအက်ဥြဒေသည်ရှမ််းပြည်နယ်အတ္ င််း၌သာ အတ္ည်ပဖစရ်မည့််အပြင၊် န ငုင်ဒံတ္ာ်သမတ္က၊ 

အမ န် ့်ထုတ္်ပြနဒ်ကျေညာသတ္်မှတ္်သည့််ဒန ့်တ္ င ်အတ္ည်ပဖစပ်ခင််းမှရြ်စ ရမည်။ 

၂။ ။ န ငုင်ဒံတ္ာ်သမတ္က၊ အခါကာလအာ်းဒလျော်စ ာထုတ္်ပြနဒ်ကျေညာ၍၊ ထ ုဒကျေညာချေက်တ္ ငသ် ်းပခာ်း 

ဒဖေါ် ပြထာ်းသည့််ကာလ အြ ုင််းအပခာ်းအတ္ င််း၊ ရှမ််းပြည်နယ်ရှ အရြ်ဒေသတ္ခခုကု ုပဖစဒ်စ၊ အရြ်ဒေသ မျော်းက ုပဖစဒ်စ၊ 

စစဘ်က်ဆ ုငရ်ာအာဏာြ ုင၏်အမ န် ့်မျော်းနငှ့်် စည််းမျေဉ်းဥြဒေမျော်းအရ၊ အုြ်ချေျုြ်ဒစ ပခင််းငါှ၊ န ငုင်ဒံတ္ာ်သမတ္က၊ 

စစဘ်က်ဆ ုငရ်ာသ ု ့်အြ်နငှ််းန ငုခ် င့််ရှ သည်။ 

၃။ ။ ြုေမ်၂အရ ထုတ္်ပြနဒ်ကျေညာသည့််အခါ၊ ထ ုဒကျေညာချေကတ်္ ငသ် ်းပခာ်းဒဖေါ် ပြထာ်းသည့််နယ်မျော်းက ု၊ 

ပြည်ဒထာငစ်ုပမနမ်ာန ငုင် ံလက်နက်က ုငတ်္ြ်ဒြါင််းစံုစစဒ်သနာြတ္ ချေျုြ်၏ ညွှနက်ကာ်းချေက်အရစ ရင ်အုြ်ချေျုြ်ရမည်။ 

၄။ ။ ြုေမ်၂အရ ထုတ္်ပြနဒ်ကျေညာထာ်းဒသာ နယ်တ္ခခုတု္ ငဒ်သာ်၎င််း၊ နယ်မျော်းတ္ ငဒ်သာ်၎င််းရှ ဒသာရံု်း 

နငှ့််ခံအုဖ  ွဲ့အာ်းလံု်းသည်၊ ပြည်ဒထာငစ်ုပမနမ်ာန ငုင် ံလက်နကက် ုငတ်္ြ်ဒြါင််းစံုစစဒ်သနာြတ္ ချေျုြ်က 

အခါကာလအာ်းဒလျော်စ ာညွှနက်ကာ်းသည့််အတ္ ုင််းမှတ္ြါ်း၊ ထ ုရုံ်းနငှ့််ခံအုဖ  ွဲ့အာ်းလံု်းသ ု ့်အြ်နငှ််းထာ်းသည့်် စ ရငြ် ုင ်

ခ င့််အာဏာနငှ့််အပခာ်းအာဏာမျော်းက ုသံ်ုးစ  ပခင််းမှချေက်ပခင််းရြ်စ ရမည်။ ထ ုရုံ်းမျော်းနငှ့်် ခံအုဖ  ွဲ့ မျော်းက 

ထ ုသ ု ့်ရြ်စ သည့််အချေ နအ်ထ  သံ်ုးစ  ခ ့်ဒသာစ ရငြ် ုငခ် င့််အာဏာနငှ့်် အပခာ်းအာဏာမျော်းက ု ပြည်ဒထာငစ်ု 

ပမနမ်ာန ငုင်လံက်နက်က ုငတ်္ြ်ဒြါင််းစံုစစဒ်သနာြတ္ ချေျုြ် ဖ  ွဲ့စည််းသည့််ရုံ်းမျော်းနငှ့််ခံအုဖ  ွဲ့ မျော်းကဆက်ခသံံ်ုးစ  ရမည်။ 

၅။ ။ ပြည်ဒထာငစ်ုပမနမ်ာန ငုင်လံက်နက်က ုငတ်္ြ်ဒြါင််းစံုစစဒ်သနာြတ္ ချေျုြ်ကဖ  ွဲ့စည််းသည့််ရံု ်းတ္စခ်ခုကု ပဖစဒ်စ၊ 

ခံအုဖ  ွဲ့တ္ခခုကုပဖစဒ်စ၊ ချေမှတ္်သည့််စ ရငခ်ျေက်က ု အယူခဝံငခ် င့််မရှ ရ။ 

၆။ ။ ဒသေဏဒ်သာ်၎င််း၊ တ္ကျွန််းြ ု ့်ေဏဒ်သာ်၎င််း၊ ခနုစန်စှထ်က်ြ ုဒသာဒထာငေ်ဏဒ်သာ်၎င််းစ ရင ်

ပခင််းခရံသတူ္ဦ်းတ္ဒယာက်သည်၊ မ မ ပြစေ်ဏစ် ရငပ်ခင််းခရံသည့််ဒန ့်မှ ဆယ့််ငါ်းရက်အတ္ င််း၊ ပြည်ဒထာင ်

စုပမနမ်ာန ငုင်လံက်နက်က ုငတ်္ြ်ဒြါင််းစံုစစဒ်သနာြတ္ ချေျုြ်ထ၊ံ ထ ုပြစေ်ဏစ် ရငပ်ခင််းက ု ကကည့််ရှု ပြငဆ်င ်

ရနဒ်လ ာက်ထာ်းန ငုသ်ည်။ 
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၇။ ။ ပြည်ဒထာငစ်ုပမနမ်ာန ငုင်လံက်နက်က ုငတ်္ြ်ဒြါင််းစံုစစဒ်သနာြတ္ ချေျုြ်ဖ  ွဲ့စည််းသည့််ရံု ်းတ္ခခုကု ပဖစဒ်စ၊ 

ခံအုဖ  ွဲ့တ္ခခုကုပဖစဒ်စ၊ ချေမှတ္်ဒသာဒသေဏအ်မ န် ့်က ု၊ ပြည်ဒထာငစ်ုပမနမ်ာန ငုင်လံက်နက်က ုင ်

တ္ြ်ဒြါင််းစံုစစဒ်သနာြတ္ က၊ ထ ုက စစအလ ု ့်ငါှအာဏာအြ်နငှ််းထာ်းသည့််အရာရှ တ္ဦ်းဦ်းကစာပဖင့်် အတ္ည်မပြျုလ င၊် 

ထ ုဒသေဏအ်မ န် ့်အတ္ ုင််းဒဆာငရ် က်က ြ်မျေက်ပခင််းမပြျုရ။ 

၈။ ။ ပြည်ဒထာငစ်ုပမနမ်ာန ငုင်လံက်နက်က ုငတ်္ြ်ဒြါင််းစံုစစဒ်သနာြတ္ ချေျုြ်ကဖ  ွဲ့စည််းသည့််ရံု ်းမျော်း၏၊ သ ု ့်တ္ည််းမဟုတ္် 

ခံအုဖ  ွဲ့မျော်း၏ဒဆာငရ် က်မှုမျော်းနငှ့်် မှတ္်တ္မ််းမျော်းက ုပြည်ဒထာငစ်ုပမနမ်ာန ငုင်လံက်နက် 

က ုငတ်္ြ်ဒြါင််းစံုစစဒ်သနာြတ္ ချေျုြ်က၊ အခါကာလအာ်းဒလျော်စ ာညွှနက်ကာ်းသည့််နည််းမျော်းအတ္ ုင််း 

ဒဆာငရ် က်ထာ်းရှ ရမည။် 

၉။ ။ ြုေမ် ၂အရ ထုတ္်ပြနဒ်ကျေညာထာ်းဒသာ နယ်ဒပမအတ္ င််းရှ တ္ရာ်းမရံု ်းမျော်းသည်၊ ထ ုဒကျေညာချေက် 

ပြနလ်ည်မရုြ်သ မ််းသမ ကာလြတ္်လံု်း၊ ကာလစည််းကမ််းသတ္် အက်ဥြဒေြုေမ်၄ြါ ပြဋ္ဌာန််းချေက်မျော်း အလ ု ့်ငါှ 

ြ တ္်ထာ်းသည်ဟူ၍မှတ္်ယူရမည်။ 

၁၀။ ။ ြုေမ် ၂အရ ထုတ္်ပြနဒ်ကျေညာထာ်းဒသာနယ်ဒပမအတ္ င််းရှ တ္ရာ်းရံု ်းကစ ရငခ်ျေမှတ္်ဒသာေ ကရ ၊ သ ု ့်တ္ည််းမဟုတ္် 

အမ န် ့်တ္ခမုှဒြေါ်ဒြါက်လာဒသာအယူခလံွှာမျော်းက ုကာလစည််းကမ််းသတ္် အက်ဥြဒေ 

ြဌမဇယာ်းတ္တ္ ယအက က်တ္ ငသ် ်းပခာ်းဒဖေါ် ပြထာ်းသည့််ကာလအြ ုင််းအပခာ်းအတ္ င််း တ္ငသ် င််းန ငု ်

သည်။ထ ုကာလအြ ုင််းအပခာ်းက ုဒကျေညာချေက်ရုြ်သ မ််းသည့််ဒန ့်မှစ၍ ဒရတ္ က်ရမည်။ 

ဖ  ွဲ့စည််းအုြ်ချေျုြ်ြံုအဒပခခံဥြဒေအရ၊ ကျွန်ြ်ုလက်မှတ္်ဒရ်းထ ု်းသည်။ 

 

ဦ်းဘဦ်း၊ 

န ငုင်ဒံတ္ာ်သမတ္၊ 

ပြည်ဒထာငစ်ုပမနမ်ာန ငုင်ဒံတ္ာ်။ 

 

ရနက်ုနမ်မ ျု ွဲ့၊ ၁၃၁၄ခနုစှ၊် သ တ္င််းကျွတ္်လပြည့််ဒကျော် ၅ရက်။ 

(၁၉၅၂ခနုစှ၊် ဒအာက်တ္ ုဘာလ ၈ ရက်။) 

 

အမ န် ့်အရ၊ 

ြါစ န၊် 

န ငုင်ဒံတ္ာ်သမတ္၏အတ္ င််းဝန။် 

[အမှတ္် ၈၆] 


