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၁၉၅၆ခုနစှ၊် ဘဏ္ဍာတ ာ်အက်ဥပတေ 

[၁၉၅၆ခုနစှ ်၊ အက်ဥပတေအမှ  ်၂၂။] 

[ ပပငဆ်င:် 28.03.1957 ] 

တအာက်ပါအ  ုင််း အက်ဥပတေအဖြစ ်ဖပဋ္ဌာန််းလ ုက်သည်။ 

 

၁။ ။ အမည်  နုငှ့််စ ငအ်ာဏာ ည်သည့််တ ့်ရက။် ။ (၁) ဤအက်ဥပတေက ု ၁၉၅၆ခနုစှ၊် ဘဏ္ဍာတ ာ် အက်ဥပတေဟု 

တခေါ်ရမည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပတေသည်၊ ၁၉၅၆ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ေ့ ွင ်စ ငအ်ာဏာ ည်ရမည်။ 

၂။ ။ အပမ တ် ာခ်ွ ်နငှ့်် တ ာက်ထပ်အခွ ်တ ာ် စည််းကကပ်သည့််နှု ််းမ ာ်း။ ။ (၁) ပုေမ်ခွွဲ (၃) နငှ်ေ့(၄)ပါ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းနငှ်ေ့ 

မဆန် ေ့ကျငတ်စဘွဲ၊ ၁၉၅၆ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ေ့မအှစဖပြုမည်ေ့ နစှအ် ွက ်တအာက်ပါအ  ုင််း 

အခနွတ် ာ်စည််းကကပ်ရမည်- 

(က) ဤအက်ဥပတေ၏ ပဌမဇယာ်းအပ ုင််း ၁  ွင ်သ ်းဖခာ်းတြေါ် ဖပထာ်းသည်ေ့နှုန််းမျာ်းအ  ုင််း အဖမ ် တ ာ်ခနွန်ငှ်ေ့ 

(ခ) ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေပုေမ် ၅၅ပါ က စစမျာ်းအလ ု ေ့ငါှ ဤအက်ဥပတေ၏ ပဌမဇယာ်းအပ ုင််း ၂  ွင ်

သ ်းဖခာ်းတြေါ် ဖပထာ်းသည်ေ့ နှုန််းမျာ်းအ  ုင််း တနာက်ထပ်အခနွတ် ာ်။ 

(၂) ၁၉၅၇ခနုစှ၊်စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်ကုနဆ်ံု်းသည်ေ့နစှအ် ွက်အခနွတ် ာ်စည််းကကပ်ဖခင််း၊ သ ု ေ့  ည််းမဟု ် 

ဖပနတ်ပ်းဖခင််းဖပြုလုပ်ရာ၌ စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ စုစုတပါင််းဝငတ်င ွွင၊် အလုပ်လုပ်၍ရသည်ေ့ဝင ်တငပွါဝငလ်ျှင၊် 

ထ ုဝငတ်င၏ွ ငါ်းပံု ပံုနငှ်ေ့ည မျှတသာဝငတ်ငကွ ု၊ ထ ုသ၏ူစုစုတပါင််းဝငတ်ငမွှ ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခနွ ်

အက်ဥပတေပုေမ် ၁၅-က(၁) ပါဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းနငှ်ေ့အည န ု်ရမည်။ သ ု ေ့ရာ ွင ်ထ ုသ ု ေ့ န ု်တသာကျပ်တငမွှာ 

မည်သည်ေ့အချက် ွငမ်ျှ တလ်းတထာငထ်က် မပ ုတစရ။ ထ ု ေ့ဖပငစ်ည််းကကပ်ခရံသမူှာ ကုနသ်ည်အစုစပ်လုပ်ငန််း ွင ်

ပါဝငသ်ဖူြစလ်ျှင၊် ထ ုကုနသ်ည်အစုစပ်လပ်ုငန််းအတပေါ် ွင ်အခနွတ် ာ် စည််းကကပ်ရာ၌ အလုပ်လုပ်၍ရသည်ေ့ 

ဝငတ်ငအွ ွက် ခငွ်ေ့ဖပြုသမျှတငကွ ု အဆ ုပါန ု်ရမည်ေ့တငထွွဲမ ှတလျာေ့ရမည်။ ထ ုခငွ်ေ့ဖပြုသည်ေ့တငမွှာလည််း 

ကုနသ်ည်အစုစပ်လုပ်ငန််း၏ အဖမ ်တငမွျာ်း ွင ်ထ ုသ၏ူ အဖမ ်တဝ စုနငှ်ေ့သက်ဆ ုငသ်မျှတသာ တငသွာဖြစရ်မည်။ 

(၃) ၁၉၅၆ခနုစှ၊်တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ေ့မှအစဖပြုမည်ေ့ နစှအ် ွက် ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေပုေမ် 

၁၈ ၊ ပုေမ်ခွွဲ (၂) အရ၊ “လစာတငမွျာ်း” တခါင််းစဉ်တအာက် ွင ်စည််းကကပ်န ငုသ်ည်ေ့ အလုပ်လုပ်၍ရတသာဝငတ်ငမွှ 

အဖမ ်တ ာ်ခနွန် ု်ရနအ်လ ု ေ့ငါှ၊ န ု်ရမည်ေ့အဖမ ်တ ာ်ခနွက် ု  ွက်တသာ အခါ၊ ဤတခါင််းစဉ်တအာက်ရှ  

စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ ခန် ေ့မှန််းတဖခစုစုတပါင််းဝငတ်ငမွှ ထ ုအလုပ်လုပ်၍ရတသာ ဝငတ်င၏ွ ငါ်းပံု ပံုနငှ်ေ့ည မျှတသာတငကွ ု 

တလျာေ့ရမည်။ သ ု ေ့ရာ ွင ်ထ ုသ ု ေ့တလျာေ့တသာတငမွှာ မည်သည်ေ့အခါ  ွငမ်ျှ ကျပ်တငတွလ်းတထာငထ်က်မပ ုတစရ။ 

(၄) ၁၉၅၆ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ေ့မှအစဖပြုမည်ေ့နစှအ် ွက် ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခနွ ်အက်ဥပတေ ပုေမ် 

၁၈၊ ပုေမ်ခွွဲ (၂) အရ၊ “လစာတငမွျာ်း” တခါင််းစဉ်တအာက် ွင ်စည််းကကပ်န ငုသ်ည်ေ့ ဝငတ်ငမွှ အဖမ ်တ ာ်ခနွ ်
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န ု်ရနအ်လ ု ေ့ငါှ န ု်ရမည်ေ့အဖမ ်တ ာ်ခနွ ်(တနာက်ထပ်အခနွတ် ာ်မပါ) က  ု ွက်တသာအခါ၊ 

ဤတခါင််းစဉ်တအာက်ရှ  စည််းကကပ်ခရံသ၏ူ ခန် ေ့မှန််းတဖခ စုစုတပါင််းဝငတ်ငမွှ ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခနွအ်က်ဥပတေ 

ပုေမ် ၁၅-က (၂) အရ၊ မယာ်းနငှ်ေ့သာ်းသမ ်းမျာ်းအ ွက် ခငွ်ေ့ဖပြုသည်ေ့တငကွ ု တလျာေ့ရမည်။ 

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

ဆ ုသည်ေ့စကာ်းရပ်မာှ၊ ဖမနမ်ာန ငုင် ံအဖမ ်တ ာ်ခနွအ်က်ဥပတေပါ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း နငှ်ေ့အည ၊ အဖမ ်တ ာ်ခနွ၊် 

သ ု ေ့ ည််းမဟု ် တနာက်ထပ်အခနွတ် ာ်ဆ ုငသ်င်ေ့ရာရာ က စစမျာ်းအ ွက် သ ်မှ ်သည်ေ့အ  ုင််း 

စုစုတပါင််းဝငတ်ငကွ ုဆ ုလ ုသည်။ ထ ု ေ့ဖပင ်“အလပ်ုလုပ်၍ရသည်ေ့ဝငတ်င”ွ ဆ ုသည်ေ့ စကာ်းရပ်မှာ၊ ထ ုအက်ဥပတေပုေမ် ၂၊ 

အပ ုေ ်(၆-က)  ွင၊် ထ စုကာ်းရပ်က  ုအဓ ပပါယ်တြေါ် ဖပထာ်း သည်ေ့ အ  ုင််းပငဖ်ြစသ်ည်။ 

၃။ ။ တရာင််းဝယလ်ုပ်က ုငမ်ှုအပမ အ်စွ ််းခွ ်။ ။ ၁၉၅၇ခနုစှ၊်စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်ကုနဆ်ံု်းသည်ေ့နစှအ် ွက်၊ 

ဖမနမ်ာန ငုင်အံဖမ ်တ ာ်ခနွအ်က်ဥပတေအရ၊ အခနွစ်ည််းကကပ်ဖခင််းနငှ်ေ့သက် ဆ ုငတ်သာမည်သည်ေ့ အထက်နစှအ် ွက်မဆ  ု

၁၉၄၈ခနုစှ၊် တရာင််းဝယ်လုပ်က ုငမ်ှု အဖမ ်အစွန််းခနွ ်အက်ဥပတေ ပုေမ် ၄ အရ၊ စည််းကကပ်တသာအခနွတ် ာ်သည်၊ 

စည််းကကပ်ထ ုက်သည်ေ့ အဖမ ်အစွန််း၏ ဆယ်ေ့တဖခာက်နငှ်ေ့ သံ်ုးပ ုင််းနစှပ် ုင််း ရာခ ငုန် ှုန််းနငှ်ေ့ည မျှရမည်။ 

၄။ ။ တရာင််းဝယလ်ုပ်က ုငမ်ှု အပမ အ်စွ ််းခွ ်စည််းကကပ်ရ ်ပြစတ်စ၊ မှာ်းယငွ််းခ က်မ ာ်းပပငရ် ်ပြစတ်စ 

မည်သည့််ကာလအပ ုင််းအပခာ်းအ ငွ််း တဆာငရွ်က်ရမည့််အတကကာင််း။ ။ ၁၉၅၇ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ ရက်တန ေ့ ွင ်

ကုနဆ်ံု်းသည်ေ့နစှအ် ွက် တရာင််းဝယ်လုပ်က ုငမ်ှု အဖမ ်အစွန််းခနွ ်စည််းကကပ်ဖခင််းနငှ်ေ့ စပ်လျဉ််း၍ ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် 

တရာင််းဝယ်လုပ်က ုငမ်ှု အဖမ ်အစွန််းခနွအ်က်ဥပတေမှာ၊ ထ ုအက်ဥပတေပုေမ် ၁၁ နငှ်ေ့ ၁၅  ွင ်“နစှန်စှ”် ဆ ုသည်ေ့ 

စကာ်းရပ်ပါရှ သည်ေ့ တနရာ  ုင််း၌ ထ ုစကာ်းရပ်အစာ်း “တလ်းနစှ”် ဆ ုသည်ေ့စကာ်းရပ်က ု ထည်ေ့သငွ််းထာ်းဘ သကွဲေ့သ ု ေ့ 

အဓ ပပါယ်တကာက်ယူရမည်။ 

၅။ ။ စာပ ု ့်  ကု်နှု ််းမ ာ်းသ မှ် ပ်ခင််း။ ။ ၁၉၅၆ ခနုစှ၊် တအာက်  ုဘာလ ၁ ရက်တန ေ့မှစတသာ နစှအ် ွက်၊ ဤအက်ဥပတေ၏ 

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

၆။ ။ တလာင််းကစာ်းခွ ် ။ ။ တလာင််းကစာ်းခနွအ်က်ဥပတေပုေမ် ၄၊ ပုေမ်ခွွဲ (၁)  ွငဖ်ြစတ်စ၊ အဖခာ်း ည်ဆွဲ ရာ်းဥပတေ 

 ရပ်ရပ် ွငဖ်ြစတ်စ မည်သ ု ေ့ပငပ်ါရှ တစကာမူ၊ ရနက်ုနမ်မ ြု ြို့ ွင််းနငှ်ေ့ ဖပငပ် ွငက်ျင််းပတသာ ဖမင််းပွွဲမျာ်း၌ 

စွပ်ေ ငု ်ွငတ်လာင််းတကက်းတငအွဖြစ ်တပ်းသငွ််းတသာတင ွအာ်းလံု်းတပေါ် ွင ်အခနွက် ု၊ ထ ုတလာင််းတကက်းတငမွျာ်း၏ ၂၀ နငှ်ေ့ ၁၀ 

ရာခ ငုန် ှုန််းဖြင်ေ့ အသ ်းသ ်းစည််းကကပ်ရမည်။ 

<ဖပငဆ်င ်28.03.1957> 

၇။ ။ပပည်တထာငစ် ုပမ ်မာန ငုင်အံ ငွ််းပပြုလပ်ုတသာ စ ်းကရက်မ ာ်းတပေါ် ငွအ်တကာကတ် ာ်။ ။ စ ်းကရက်အတကာက်တ ာ် 

အက်ဥပတေ ပုေမ် ၃ ၊ ပုေမ်ခွွဲ (၁)  ွငမ်ည်သ ု ေ့ပငပ်ါရှ တစကာမူ၊ ဖပည်တထာင ်စုဖမနမ်ာန ငုင် ံွင််း ဖပြုလုပ်တသာ 

စ ်းကရက်မျာ်းတပေါ် ွင၊် န ငုင် ံွင််းအတကာက်တ ာ်က ု စ ်းကရက်အလ ပ် ၁,၀၀၀ လျှငတ်ငနွစှဆ်ယ ်ကျပ်နှုန််းဖြင်ေ့ 

စည််းကကပ်ရမည်။ 

 



၁၉၅၆ခုနစှ်၊ ဘဏ္ဍာတ ာ်အက်ဥပတေ 

Page 3 of 3 

 

[ ပူ်း ွွဲတြာ်ဖပတသာ စာရင််း 1 ] 02 ေ ု ယဇယာ်း ဖမနမ်ာန ငုင်စံာပ ု ေ့  ုက်အက်ဥပတေ ွင ်ထည်ေ့သငွ််းရမည်ေ့ ဇယာ်း။ 

[ ပူ်း ွွဲတြာ်ဖပတသာ စာရင််း 2 ] 01 ပဌမဇယာ်း ၁၉၅၆-၅၇ ခ၊ု ဘဏ္ဍာတ ာ်နစှအ် ွက်၊ အဖမ ်တ ာ်ခနွန်ငှ်ေ့ 

တနာက်ထပ်အခနွတ် ာ်နှုန််းမျာ်း ဇယာ်း။ 


