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ႎႀ& အး ဴာ ႎုိံုိ ေရး ေးရ ဴာ အဵႂိးား ေၝးော ဵားႎႀ့ ႓ိိ႖ အ&ုိးရ ုိႚ၏ ော ူ%ီဵဵား ၝ%့
&ာဵႂ ဴ&%။ ႓ိိ႖ အ&ုိးရႎႀ့ ဴာ ေၝးောဵား ဴာ့ ေရး အ ုံး ဵႂုိ%့ &ာဵႂဟု ုိႎုိ%။ &ာဵႂုိ
၁၉၄၇ ုႎႀ&၊ 4ၝရီ ၂၇ ရေႚ 6႓ိႂႚ ေ6ၝးးး အႀ ၁၀ ၌ ႀ ေရးုိး ဳ%။ &ာဵႂုိ ဴာုိႚ ႀ ုိဵႂ
ေအား ေၝးော၍ %းေား၊ ႓ိိ႖ အ&ုိးရ ႀ ႓ိိ႖ ႒ီးဵႂ ီး့ ရ&ဵ အီ ေၝးော၍
%းေား ေးေႎး႓ီး ောူ ႀ ုိးဳ ောေဳာ့ ေအား - အီ &ာဵႂဟု ေၞ%။ &ာဵႂ အဵ႒ီး ၁၀ ဵ
ၝ%။ &ာဵႂၝ အ=ိ အဵဵား၏ အဵႂ ောႀာ ၁။ ုိဵႂ ေအား 6ုိ ဥၠ? အဴ& ော@ော ဴာဴ% ုရံ၏ အုအႁော ော&ီ% ဳားဴ အ&ုိးရ
အဴ& အိအႀ ဴႂံ ရ%။
၂။ ာေရးႎႀ့ ႎုိံဴားေရး Bာ ဵားုိ ုိဵႂ ေအား ေၝးောော ဳားဴ အ&ုိးရ အုဵႂ့ ရ%။
၃။ ႓ိိ႖ ုိ ဵားႀ အ ဴာ ႎိုံ ာေရး ုိရာ ုိ ဵားုိ ုိဵႂ ေအား
ေၝးောော ဳားဴ အ&ုိးရ အုဵႂ့ ရ%။
၄။ ုိုိ ၸာေရး အုဵႂ့ ရ%။
၅။ ဴာ အ&ုိးရုိ&ားႀ ဟား႒ီး ဦး 6႓ိႂႚ၌ ား့ ရ%။
၆။ ဴာ ဴ%ႎႀ့ ေား ေ6 ဵားုိ ေၝး%း ေရး ေးရ အ ေား ေ6 ဵား၏ ႎၬ ူရ ော
ူဳ%။
၇။ အ@ ေရာူုိး ဲေး ႎုိော &&ဴ့ ေ@းောော ုိးဴႂ ဴ%ဴႂ ော ေၞရ%။
၈။ ုိးဴႂ ဴ%ဴႂ ော  ာ%့ ဴာ ႎုိံ၏ အုဵႂေရးႎႀ့ အာI ုံၸာုိ ုံးဴ ရ%။
၉။ ာၲႚ ု Iၢ ဴာ ႎုိံ အဲႚ ဴ&ေရး အ ႓ိိ႖ အ&ုိးရ ောံ ူ%ီ%။
ဤ&ာဵႂ ဵႂုိ ႎုိဴး အားဴ့ ႓ိိ႖ အ&ုိးရ၏ ဴာ ႎုိံ ုိရာ &ၠႃဴႃ &ီံိး ေၞ &ၠႃဴႃ အုဵႂေရး % ုံး ဵႂ႓ိး
ား%။ ဤ&ာဵႂ အရ ုိးဴႂ ဴ%ဴႂ ၿော ေၞႎုိ၍ အဵႂအဴာ အာOာုိ ၳ ႎုိံ ူော့ ရဲ့%။ ဥေ6 ော အရ
၁၉၄၈ ုႎႀ& 4ၝရီ ၄ ရေႚ ႀ ေရး ရဲ့ ော%း ေႚ ောအရ ဳ%့႖ ဤ&ာဵႂ ဵႂ%့ ေႚႀာ
ေရး ရ%ဟု ုိႎုိ ရာ%။
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ဲ့ော အုံးဵဵား
ုိ&ားႀ ောဵား အေရး ုိော Iရိ ႓ိိႎႀ့ ဴာ ႎုိံော ုိႚ၏ အာI ံေရးႎႀ့ ုိော ိ&ၤ အ
ုိႚုိ ုရ းဴ အ&ုိးရႎႀ့ ဴာ ႎုိံော အႁော ော&ီ၏ ုိ&ားႀောဵား ေးေႎး ုိ ႓ီးဵ ောောဲ
အး ဴ&ေ&၊ အဴႀ ဴ&ေ&၊ ောဵ ႎုိ႖ ောဵ&ာ ဴာ ႎုိံောူ ႎုိံောား ဵားုိႚ% ိိုိ ေရးုိ
ူး ႎုိေ&% ဴ&ော %းးဵားႎႀ့ &ဵဥး၍ ေအာၝ ောူ အုံးဵ ဵားုိ ေရာရႀိ ဳေ%။
၁။ ုိးဴႂဴ%ဴႂၿော
ဴာ ႎုိံောူ ႎုိံောား ုိႚ% ိိုိႚ ႎုိံ၏ အာI အုဵႂေရးုိ ောဵ ႎုိ႖ ဵ&ာ ုံးဴ ႎုိေ&ောႀာ
၁၉၃၅ - ုႎႀ& အဥေ6 အရ ဥေ6ဴႂ အဲႚ အ&ား ုိးဴႂ ဴ%ဴႂ ၿောုိ ေ@းော ေဴRာ ေ&ရ%။ ဤိ&ၤ အ ၁၉၃၅ ုႎႀ&
အဥေ6 ေ@းော%း &&ုိ အုံး ဴႂိ့%။
ူဵႂိး ီးဴား ားရႀိော ူ&ု၊ ရ အဵႂိးား ူ&ု၊ အIႆိ ဴာ ဴား ူ&ုဵား အ ေ@းောဲုိ ဧ႓ီ ဵး
ိ့%။ ူ&ု အီးီး အ အဲႚ ႎႀ&ဥးီ &ီ ေ@းော ေဴRာ ရ%။ အ &ာရး း႓ီးော [ောဲ () 
ရႀးး ောဴ%့ အုိး] ဴာႎုိံ ူဵႂိး ဦးုိ ူဵႂိး ီးဴား ား ရႀိော ူ&ု &ာရး း ရိ့%။
၂။ ေေဴားဵိ အ&ုိးရ အဵႂိးအ&ား
ေေဴားဵိ ာ အး ဴာႎုိံ အ&ုိးရ% ုအုိး ဲ့ုိႚ ၁၉၃၅ ုႎႀ& အဥေ6 အုိ6 ၁၃၉ အရ၊ အႎႀး
ားော အူး အာOာဵားႎႀ့ ၁၉၄၅ ုႎႀ&၊ ာီ &ီံဵ အဥေ6 ႎႀ့ းဥေ6 အရော&ီ ုဴ ုိော အိႚ ဟူ႖
အိုး ော@ ားိ့%။
အ&ုိးရ ဦး  ော အူး ော@ရ ုိ%ဟု ဴော ူးဴား%့ အေဳားအဵဵား ေၞေၝ႖
ုိအေဳားအဵ ဵားုိ ုိေဵာရ ေဴားဲႎုိဵ ရႀိ႖ %ုိႚော ေဴားဲ ႎုိဵ ဴႂု ႎုိ%ုိ ုရးဴ အ&ုိးရ
&ဥး&ား ိ့%။
၃။ ဳားဴ ဥေ6ဴႂ အဲႚ
ဳားဴ ာ အး ၁၉၄၅ ုႎႀ& အဥေ6 ဴ?ား%့ အုိး ဴ&ော ဥေ6ဴႂ ော&ီ ု ရႀိိ့%။ အ့ ဴႂားော
ဦးေရုိ ၅၀ ႀ ၁၀၀ ုိႚ ုိးဴR့ရ အာOာုိ ုရးဴ အ&ုိးရ ော&ီ ုဴော အိႚဴ့ ေရႀာ ိ့%။
ုိးဴႂ ဴ%ဴႂ ၿော အ ေ@းော ေဴRာဴးဵား ႓ီးုံး%ႎႀ့ ႓ိႂ ုရ း႒ီး% ဦးေရ ၁၀၀
ၝော ဥေ6ဴႂ ော&ီ ုုိ အ% ႚအ ိ့%။ ုိော&ီ အဲႚ ုိးရး ဟုော ူ%း&ု ဵား၏ ုိ&ား
ော@ရ ူဦးေရ အ%းုိ ၝ ေ&ဵ ုိးဴႂ ဴ%ဴႂ ၿောုိႚ ေ@းော ေဴRာ ုိော ူဵား ဲႀ ေ@းဵ
ိ့%။
ဥေ6ဴႂ ော&ီ၏ အာOာဵားႀာ ဳာေး ီ ဵိး ုိော ဦးေရ ၅၀ ၝ%့ ဥေ6ဴႂ ော&ီ ရရႀိ ားော
အာOာဵားႎႀ့ ူ႖ ဴ&ိ့%။
၄။ ဳားဴ အ&ုိးရ
ုရံ း႒ီး၏ အႁော ော&
ီ % ဴာ ႎုိံော၏ ဳားဴ အ&ုိးရ ဴ&ိ့%။ အၝ အုိ6 ၂  ောဴဲ့ော
အဴႃ% ောအး  %ရ% ဴ&ော အႁော ော&ီ၊ ုိႚဟု ုရံ း႒ီး၏ ရား အာOာဵားုိ
ေဴားဲ ေ&ရ ဴ&ႎုိ ောဴား%း ဳားဴ အ&ုိးရ% ုအၝ အိႎၬိဳ ားဴ အ&ုိးရ %းူ ေုဵ အားဴ့ ော@
ားိ့%့ဴ၊ အူးဴ့
() အႁော ော&
ီ ုိ 6ုိီ
ီ  အ&ုိးရ ဵားအား ရးႎႀီး&ာ ုိ ႎႀီးေႎႀာ အေးI@ု ဴႂိ ဲ့ုိႚ ဴႂူ ိ့%့ဴ အႁော
ော&ီ ႎုိံ အုဵႂေရး ော@႓ဲ ာဵားုိ ော@ရာ၌ အ႒ီးႎုိ ုံးော ့ုိ ရရႀိ ိ့%။
႒ီး အဲႚ အ&%းအေးဲ ဵား ုရံ း႒ီး ဥၠ? အဴ&ဴ့ ော@ဴးႎႀ့ ၍ ၁၉၃၅ ုႎႀ& အဥေ6 %ဲ
ော အး အုံးဴႂော =ေ့ ုံး&ံုိ အႁော ော&ီႎႀ့ ုိရာ   ဵ့ုံး ိ့%။
() ဴာ ႎုိံော အ&ုိးရ% ုိုိ ၸာေရး အုဵႂႁ [ောဲ () ုိ ဳ%့ၝ] ုိ ရရႀိ ေ&%ဟု ႁအားဴ့ ုရ
းဴ၏ အ&ုိးရ ော ူ%ီ ဳ%။
(I) ာေရးႎႀ့ ႎုိံဴားေရး ုိရာ ိ&ၤဵားုိ အႁော ော&ီ း ိ့%။ အႁော ော&ီ% ဤအေရး
ိ&ၤဵားုိ &ီံ ႚဲရာ အဴ%့အ&ုံ ဲ ော@ ိ့%။
(U) ုိိ&ၤဵား ော@႓ဲ ာုိ ုရံး႒ီး ာေရးႎႀ့ ႎုိံဴားေရး အုိံ ႒ီးအား ာ ၿဲအ
ိ့%။
ရား အေဴအေ ေရာော ႚဵ ဵားႀ အ အႁော ော&ီ အဲႚ% &ီံိးႎႀ့ အုဵႂႁ 
ေၞေၝော ိ&ၤ ဟူ႖ုိ အေရး ုိရ၎၊ &ဥး&ားရ၎၊ ေးေႎးရ၎၊ ုံးဴရ၎၊ ုံး ့ ရႀိိ့%။
၅။ ႎုိံဴားေရး ိ&ၤဵား
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6 ႓ိႂႚော ဴာ အ&ုိးရ ုိ&ားႀ အဴ& ော@ရ ဴာ ႎုိံော အ ဟား႒ီး ၝး ႚား
ေ&ိ့%။ ဴာ ႎုိံော ုိးေရး ဴ%ႁ ေ&့& ေဴာုိူ ုိ&ားႀ ဲႀုိော ႎုိံဵား၏ အ&ုိးရ ဵားအား ုိ့
ဲ ုိႚ
ဲႀဴးုိ ောူရ ုရ းဴ အ&ုိးရ ေားုိ ိ့%။
၆။ ဴ%ောဵးဵး အဲႚအ&%းဵား၏ အဲႚ အဴ&
ာၲႚ ု Iၢ အဲႚ အဲႚ ဦး အဴ&ဴ့ ၝရ ဴာ ႎုိံော၏ ေ႖ာားဵုိ ဴာ ႎုိံော၏ ုိးဴႂ
ဴ%ဴႂေရး အေဴအေ% ုိေ႖ာားဵ ဵႂိးုိ ံ ႎုိောေအာ ဴ&%ႎႀ့ ႓ိႂ ုရ းဴ အ&ုိးရ ုံး
ောံဵ ေးိ့%။ ဤအော အး ာၲႚ ုIၢ အဲႚ ႒ီးႀႃးော အ&%းအေး ဵား ဴာ ႎုိံော
%႖ော ၝ ော@ ႎုိ%ုိ ာၲႚ ုIၢ၏ အေေ အးေရးႀႃးႎႀ့ &ုံ&း %Rိႎႁိး ိ့%။
ဴာ ႎုိံော ဵဥး  ေ&ုိော အဴား အဴားော ဴ%ော အဵးဵး အဲႚ အဵား ုိႚ%း ုိအဲႚဵား၏
အု အဲႚ ႎုိံ အဴ&ဴ့၊ ုိႚဟု အဴား%းဴ့ ဴာ ႎုိံော ၝ ော@ႎုိ ႎုိုိ ေား &&ေရႀာော
ောႎႀ့ ဵဥး  ိ့%။
၇။ ာေရး

() %႓ဲဵ ရႀိော ု@ုိး ု&ဥ အုိး ဴာ ႎုိံော ဵားော ႓ိိ႖ &&%ောဵား အားုံး% ုရ
းဴ အ&ုိးရ၏ အုံး&ော အုဵႂႁ ေအာ ေိ့%။
() ဴာ &&%ော အားုံး ုိႚႀ ဴာ ႎုိံော အ&ုိးရ၏ အုဵႂႁ ေအာုိႚ ဵဵး ေရာရႀိ ိ့%။
(I) ဴာ ႎုိံော &&ုိဵႂ႒ီး% ေ&ာႎုိ႖ ေ&ာေ&ာ ဴ&ႎုိော အဵိ၌ ုရး႒ီးႎႀ့ ဴာ ႎုိံော အ&ုိးရ
ေအာံ ဴ&ေ&ရ% ဟူ%ုိ ူအားဴ့ ုရံ းဴ အ&ုိးရ ော ူ%ီေဳား။ ုိႚရာ ု အုိအႚႀာ ႎုိံေၝး
ဵား&ာ ဴႚႎႀံႚဵ ရႀိော ဟာိ အဵးဵး &&ုိရာ အုဵႂႁ အ&ီအ&ဥ ဵားုိ @ုိး ေး႖ ဴာ ႎုိံော
&&ုိဵႂ႒ီး% အေရႀႚ အာရႀုိ ောုိး ုးဵား ေအာံ ဴ&ေိ့%။ ဤာ အး ဴာ ႎုိံော အ&ုိးရႎႀ့
ုိရာ အာOာုိ ုိႚ% =ၳာ အုိး ရးႎႀီး&ာ ူးေၝး ော@ ိ့%။
ေရ၊ ေဵားႎႀ့ &ဵဥး၍%း အားူ ့့ ေဵာော အ&ီအ&ဥ ဵားုိ ႀ ားိ့%။
(U) ဴာ ႎုိံော ာေရး ဵား ဲႚ&%းဴး ူ%ီ ောံ့ရ ဴႍာ% ႎႀ&ဦးော အ&ုိးရုိႚ ေးေႎးရ ိ&ၤ
ဴ&ေ ိ့%။ ုရ းဴ အ&ုိးရ ဤိ&ၤ ဴာ ႎုိံော အ&ုိးရအား အ&းု ူ%ီရ ႎၬ ရႀိော%း ာၲေၞရႀိ အဴား
ရ ေ6ဵား ူ႓ီးော ႒ီးေး%့ ာဵား ုိ%း I@ု ားရ ေဦး%။
() အုဵႂေရး& ဴ&း ေရာ ာ%့ော ဴာ ႎုိံောရႀိ ႓ိိ႖ ဵားုိ  ားရႀိရ၊ ုိႚဟု
အုံးဴႂရ ဴႍာႀာ ုရ းဴ အ&ုိးရႎႀ့ ဴာ ႎုိံော အ&ုိးရုိႚ ောူရ ိ&ၤ ဴ&ေ ိ့%။
၈။ ဴား ေ6ဵား
ဴား ေ6ဵားႎႀ့ ႒ီးဵား အုဵႂော ဴာ ႎုိံောုိ ုိေ6 ဵား ေုိော ူဵား၏ ော
ောူဵႎႀ့ အဵိေႎႀား ေၝး&%းဴး ေအာဴရႀာ ုရ းဴ အ&ုိးရႎႀ့ ဴာႎုိံ ုိ&ားႀောဵား ႎႀ&ဦး ႎႀ&၏
ော ူ႓ီးော ရ%@ဵ ဴ&%။ ဤအောအး ဴားရႀိ ူဵား% ႎႀ&ဦး ႎႀ& ံႎုိော %းဴ့ ဴာ ႎုိံော
အ&ုိးရ ုိႚႎႀ့ ရးႎႀီး&ာ ေၝးး ဲ ရာ%။ ဤ%ုိႚုိ ေဴRာုိး၍ ော ူ%ီ ဳ%ႀာ
() ဴား ေ6 ူဵားႎႀ့ ႒ီးဵႂဵား အုဵႂော ဴာ ႎုိံော ူဵား% အားအီး ရႀိဲ &ာ ူးူး
ံဴး ရႀိေ& ရ%။
() (၁) ဴား ိ&ၤဵား ေၞ ုရံ း႒ီးုိ အ႒ံXာO ေးရႎႀ့ အႁော ော&ီႎႀ့ ရးႎႀီး&ာ ံရ ဴား
ုိ&ားႀ ႚားဴးဴ့ %းေား၊ ုိႚဟု
(၂) ဴား ိ&ၤဵားုိ အုဵႂော အႁော ႒ီး အဴ&ဴ့ ဴား ေ6 ုိ&ားႀ ဦး ႚားဴးဴ့ %းေား၊
ုိႚဟု
(၃) အဴား%းဴ့ %းေား၊ ေေဴား ေၿဲ ာ အး ံ ႎုိ%ဟု ိိုိႚ ဴော ဴာ ႎုိံော
အ&ုိးရႎႀ့ ူးဲ ေၝးုံႎႀ့ ၍ ိိုိႚ ဴဵ ဵားုိ ုော ေဴာုိ ႎုိရ ေား ဵး% ဴ&ော ႒ီး
ရ့ %းေား၊ ုိႚဟု ဤိ&ၤ အ ဵးော အူး ရ့ %းေား၊ ဴား ေ6ရႀိ ူဵား၏ ေၝးောဵား
ုိ&ားႀ ဵားုိ ေးဴး ရ%။
(I) ုံ အ&%းအေး၊ ုိႚဟု အူး ရ့ အ&%းအေး ႓ီးုံး%့ အၝ ုရးဴ အ&ုိးရႎႀ့ ဴာ ႎုိံော
အ&ုိးရ ုိႚ% ဴား ူဵား ုော ေဴာုိော ဴဵ ဵားႎႀ့ ုိေဵာ %ီ&ာ အဵား ောူ ုိားဵဵား ဴ%့&းရ
အေားုံးော %း&&ုိ ော ူ%ီ ဵ ူိ့% ဴ&ေဳား။
(U) ဴာ ႎုိံော အုဵႂေရး ဥေ6& အုိး ော@ရာ၌ ဴားားဵား ေၝး&%း ံႎုိရ အေားုံးော
%း&ံ& ရႀာေရ အ &ုံ&းေရး ောီ ုုိ ဵဵး %ောရ ႒ီးဵား အုဵႂော ဴာ ႎုိံော ရ ေ6ႀ
အႁော ော&ီ အဲႚ ေဴRာော အဲႚ ဵားႎႀ့ ဴား ေ6 ေၝးောဵား ုိ ႎႀီးေႎႀာဵ ေဴRာော အဲႚဵား၊
ုိောီ ဦးေရ အ%ီအ႖ ၝ ိ့%့ဴ၊ ောူ ေ@းဵော ဴာ ႎုိံော အဴအႀ ဳားေ ုIၢိႂ ဦးုိ ဥၠ?
ႚား% ဴ&ေဳား၊ ဤောီ ုိးဴႂ ဴ%ဴႂ ၿော အ&%းအေး &ီ အ&ီရံ&ာ းရ ေားုိ%။
၉။ ၸေရး
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ၸေရး ဴႍာဵား အောအ &ဥး&ား ဲ့႓ီး၍ ဤိ&ၤ ဵားုိ %ုိႚ &ီံ ႚဲရ ော ူ%ီဵ ု ုိေရာ ဲ့႓ီး
ဴ&%။ ောူ ဵုိႁ ူးဲၝ ောဲ ောဴ ား%။

ော+ ,ဲ ()
ာ%့ ေ@းောဲ ဵား ဲႎၬေး ေ@းောဴး ံႎုိ့ အုိႚႀာ ဴာ ႎုိံော ေးား၍ ၁၉၄၂ ု၊ 4ၝရီ ၁ ရ၊
ုိႚဟု ၁၉၄၇ ု၊ 4ၝရီ ၁ ရေႚ ေရႀးေႎႀား ဴ&ော ၁၀ ႎႀ& အး &ု&ုေၝး ၈ ႎႀ& %း၊ ဴာ ႎုိံော ေုိ
ဲ့ော ႓ိိ႖ ေအာံ၊ ုိႚဟု အိႎၬိ ေအာံ ႎုိံားုိ ဴာ အဵႂိးားဟု အ=ိၯာ ောဴ%။

ော+ ,ဲ ()
ၸာေရး။
၁။ ဴာ ႎုိံော% ုိုိ ၸာေရး အုဵႂ့ ရႀိ%ုိ ုရ းဴ အ&ုိးရ ုိႚ ောူ႓ီး ဴ&%။
၂။ ‘ႎုိံ အဵးဵး ေေဳး ရ’ုံ ႎႀ့ ‘ႎုိံဵးဵး O’  ၝုိ ေ႖ာားရ အေဴအေ ရႀိ%ႎႀ့ ႓ိႂ
ုိုံော အဲႚ ဦး အဴ&ုိ ရ&ိ့ောႀာ ုရးဴ အ&ုိးရ ုိႚ &းအား ရႀိော ော@ရ ာူ႓ီး ဴ&%။
၃။ ၁၉၄၅ ု၊ ေအာုိာႀ ၁၉၄၆ ု၊ &ာ အိ ဴာ ႎုိံော ၸာေရး ႎႀ&အး ဴာ ႎုိံော အုိး
ေ@ၿ6Iႆၝးေၝး ၈၀၀၀၀၀၀ ႚ (အား) ရရႀိဲ့႓ီး ုိႚဴ ၁၉၄၆ ု၊ ေအာုိာ ႀ &၍ ၁၉၄၇ ု၊ &ာ အိ ၸာေရး ႎႀ&အး
ော ၇၅ း (အား) ရရႀိရ အ ောူ႓ီး ဴ&%။ ဴား ေ6ဵား အ ောံ့ေဳး ဵားုိ %့း &ဥး&ား၍
@ုိး@ုိး Iဵ ုႎႀ& ေဵာ့ော ေအ ံ ောံ့%ဟု ု ုရးဴ အ&ုိးရ ောူ႓ီး ဴ&%။
၄။ (အ&ုိးရုိႚ၏ ူးး ေရားေရး ုးဵားႎႀ့ ေုဵ အားဴ့ ုိော) @ုိIဵ &ီံိး ုိရာ Iဵႎႀ့
&ဵဥး၍ ုရ းဴ ိ ႎုိံႀ အဵႂအဵ ရႀိော%း အဴအႀ အဴ%့အ&ုံ အေဳား ဳား%းႎႀ့ ႀ ားော
ေေဵးေရး ိ&ၤ ဴႂု ႎုိ% ု ႎုိ%ုိ ုရးဴ အ&ုိးရ &ုံ&း &&ေး ိ့%။
၅။ ၸာေရး အေဴႀ ဵားုိ ံ ဲ &&ေး၍ ရော ိးဵားုိ ိ ူ႓ီး႖ အုိး ေဵးႀားော ေ&ိ
ေ6ုိ အ႓ီးအ႓ိး ော့ံေ အဴ&ုိႚ ေဴားဲ ႎုိ%ုိ ူအားဴ့ ောူရ ုရးဴ အ&ုိးရ အ့ ရႀိ%။
၁၀။ အဴားိ&ၤဵား
ဴာ ႎုိံော၏ အ့အး ေဴားဲဴးႎႀ့ &ဵဥး၍ ုရ းဴ၏ အ&ုိးရႎႀ့ ဴာ ႎုိံော အ&ုိးရုိႚ ောူ
ုိေရာရ အဴား ဴႍာ ေၞေၝ ိ့%။ ဤဴႍာ ဵားုိ ေၞေၝ ာ%့ အေဵာ ံ၍ ု ေးေႎးဲ ဵား ရႀား
ဲ့ော ိေရးဵာဵား ၝ ႎႀုံးားဴ့ ော@ ိ့%။
ုရ းဴ အ&ုိးရႎႀ့ ဴာ အႁော ော&ီ၏ ုိ&ားႀ ဵား% ုိ ႎႀီးေႎႀာဴးႎႀ့ ူ%ီ @ုိးးဴး၊ ု%းုိ
 ေ&ော အားဴ့ ႓ိိ႖ ‘ောောဲ’ အး ဴ&ေ&၊ အဴအႀ ဴ&ေ&၊ ုိုိ ော ဴာ ႎုိံော ုိႚ
ေရာေ& ုိော ႎႀ&ဦး ႎႀ& ရ%@ဵုိ ေဵာော ဵဴ&ာ ုိးေအာ ဴႂု ႎုိိ့%ဟု &ဵ ုံဳ% ဳ%။
ုိႚအေဳာ့ ဴာ ႎုိံော၏ အုဵႂေရး& ေရာီ ေေဴား ေၿဲ ေဵာ ေၞေၝ ိ့% ဴ&ော အာI
ိ&ၤဵားုိ ောူ ုိေရာေရး ဦးုိ ဦး ုိးး ူ%ီရ ော ူေ%။

ေအာ+
 း
ီ၊ အာ၊ အ ီ

၁၀၊ ေ6ၝးးး
4ၝရီ ၁၂ ရ၊ ၁၉၄၇။
႒ီး  &ိႎႀ့ ႒ီး ဦးေ&ာ ုိႚ% ဤအုံးဵ ဵား &ရ ႎုိ ဳေဵ။
ေအား - အီ&ာဵႂုိ ၁၉၄၇ ု၊ 4ၝရီ ၂၇ ရေႚ၊ ႎႀ&ဦးႎႀ& ေၝးော႒ီး ဵား% ႀ ေရးုိး
ဳေ%။ ုိုိႚ ႀ ေရးုိး ရာ ဴာ ႎုိံႀ ေရာ ဳော ုိ&ားႀ ဵား အၝအ ဴ&%့ IZႂ ဦးေ&ာႎႀ့
 &ိ ုိႚ% ႀ ေရးုိးဴး ဴႂဳေဵ။
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