၁၉၄၇-ခုႏြစး၊ ေဖေဖၐဝါရီလ(၁၂) ရကးေန႔ ပငးလဵုစာခ္ဳပး

်မနးမာ်ပညးဘုရငးခဵ၏ အမႈေဆာငးေကာငးစီမြ အဖဲျ႕ဝငးအခ္ိဳ႕ႏြငးံ စဝးဖမ္ာ့အာ့လဵု့တို႔ အ်ပငး၊ ရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့၊
ကခ္ငးေတာငးတနး့ေဒသမ္ာ့ ႏြငးံ ခ္ငး့ေတာငးတနး့ေဒသတို႔မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့တို႔ တကးေရာကးၾကေသာ
ပငးလဵု်မိဳ႕တျငး က္ငး့ပသညးံ အစညး့အေဝ့ၾကီ့ တရပးတျင-း
ၾကာ့်ဖတး်မနးမာအစို့ရႏြငးံ ခ္ကး်ခငး့ပူ့ေပါငး့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ရြမး့၊ ကခ္ငးႏြငးံ ခ္ငး့တို႔သညး လႊတးလပးေရ့ကို ပိုမို၍
လ္ငး်မနးစျာရရြိလိမးံမညးဟု အစညး့အေဝ့တကးေရာကးသူ အဖဲျ႕ဝငးတို႔သညး ကနး႔ကျကးသူမရြိဘဲ
ေအာကးပါအတိုငး့ သေဘာတူညီ ၾကေလသညး။
၁။ ေတာငးတနး့သာ့မ္ာ့စညး့လဵု့ညီညျတးေရ့အဖဲျ႕ (တ-စ-ည-ဖ)၏ ၾကိဳ့ကိုငးအဖဲျ႕ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ က
ေထာကးခဵခ္ကးအရ၊ ေတာငးတနး့သာ့မ္ာ့၏ ကိုယးစာ့လြယးတဦ့ကို ဘုရငးခဵက ေရျ့ခ္ယး၍ နယးစပးေဒသမ္ာ့
ကိစၥႏြငးံပတးသကး၍ ေဆာငးရျကးရနးအတျကး ဘုရငးခဵ၏ အတိုငးပငးခဵ ပုဂၢိဳလးအ်ဖစး ခနး႔ထာ့ရမညး။
၂။ ဤအတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလးကုိ ဘုရငးခဵ၏ အမႈေဆာငးေကာငးစီတျငး ဌာနလကးကိုငးမရြိ၊ ေကာငးစီဝငးတဦ့ အ်ဖစး
ခနး႔ထာ့၍ ကာကျယးေရ့ႏြငးံ ်ပညးပကိစၥရပးမ္ာ့တျငး ထဵု့နညး့ ဥပေဒအရ အမႈေဆာငး ေကာငးစီ၏
အာဏာလကးေအာကးသို႔ ေရာကးရိြသညးံနညး့တူ နယးစပးေဒသကိစၥမ္ာ့ကိုလညး့ အမႈေဆာငးေကာငးစီ၏
အာဏာလကးေအာကးသို႔ ေရာကးရြိေစရမညး။ ဤနညး့လမး့မ္ာ့အတိုငး့ နယးစပးေဒသဆိုငးရာ
အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလးအာ့ အုပးခ္ဳပးချငးံအာဏာကို ေပ့အပးရမညး။
၃။ အဆိုပါအတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလးကို ၎ႏြငးံ လူမ္ိဳ့ခ္ငး့မတူေသာ ဒုတိယအတိုငးပငးခဵ ပုဂိၢဳလး ႏြစးဦ့က
ကူညီေစရမညး။ ေရြ့ဦ့စျာ ဒုတိယအတိုငးပငးခဵ ပုဂိၢဳလးႏြစးဦ့တို႔သညး ၎တို႔ အသီ့သီ့
သကးဆိုငးသညးံနယးမ္ာ့၏ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးရနး်ဖစး၍ အတိုငးပငးခဵပုဂိၢဳလးမြာ အ်ခာ့နယးစပး
ေဒသအာ့လဵု့တို႔၏ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးေစရနး်ဖစးသညး။
၄။ အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလးသညး အမႈေဆာငးေကာငးစီတျငး အဖဲျ႕ဝငးလူၾကီ့အေန်ဖငးံ နယးစပးေဒသမ္ာ့၏
တဦ့တညး့ေသာ ကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစး ပါဝငးရမညး်ဖစးေသားလညး့၊ ဒုတိယအတိငးု ပငးခဵပုဂၢိဳလး မ္ာ့သညး
နယးစပးေဒသမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ၾကသညးံအခါ အမႈေဆာငး ေကာငးစီတျငး
တကးေရာကးႏိုငးချငးံ ရိြေစရမညး။
၅။ အထကးတျငး သေဘာတူညီထာ့သညးံအတိုငး့ ဘုရငးခဵ၏အမႈေဆာငးေကာငးစီကို တုိ့ခဲ္႕မညး်ဖစး
ေသားလညး့၊ နယးစပးေဒသမ္ာ့၏ နယးတျငး့အုပခ
း ္ဳပးေရ့တျငး ယခုခဵစာ့ေနရေသာ ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ ကို
မညးသညးံနညး့ႏြငးံမဆို တစဵုတရာ လကးလႊတးေစရနး အဆိုပါ ေကာငးစီက ်ပဳလုပး်ခငး့မရြိေစရ။
နယးစပးေဒသမ္ာ့အတျကး နယးတျငး့အုပးခ္ဳပးေရ့တျငး ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ ရာခိုငးႏႈနး့အ်ပညးံ ရိြေစရမညး
ဟူေသာမူကို သေဘာတူညီ ၾကသညး။

၆။ ပူ့ေပါငး့ထာ့်ပီ့သညးံ ်မနးမာ်ပညးအတျငး့ သီ့သနး႔ ကခ္ငး်ပညးနယး တခု နယးနမိတးသတးမြတး၍
တညးေထာငးရနး်ပသာနာမြာ တိုငး့်ပဳ်ပညး်ပဳလႊတးေတားက ဆဵု့်ဖတးရနး ်ဖစးေသားလညး့ ဤကဲံသို႔
သီ့်ခာ့်ပညးနယးတခု ထာ့ရြိသငးံေၾကာငး့ကို သေဘာတူညီၾကသညး။ ဤရညးရျယးခ္ကး အထကး ေ်မာကးေစရနး
လု႔င
ိ ြာ ပဌမေ်ခလြမး့အေန်ဖငးံ ၁၉၃၅- ခုႏြစး ်မနးမာႏိုငးငဵေတားအစို့ရ အကးဥပေဒအရ၊ ေနာကးဆကးတဲျစာရငး့ပါ
အပိုငး့-၂ ေဒသမ္ာ့ကဲံသို႔ ်မစးၾကီ့နာ့ႏြငးံ ဗာနး့ေမားခရိုငးတို႔၏ အုပးခ္ဳပးေရ့ တျငး နယးစပးေဒသ
အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလးႏြငးံ ဒုတိယအတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလးတို႔အာ့ ေဆျ့ေႏျ့တိုငးပငးရမညး။
၇။ နယးစပးေဒသမ္ာ့၏ နယးသူနယးသာ့တို႔သညး ဒီမိုကေရစီႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး အေ်ခခဵမ္ာ့အ်ဖစး
အသိအမြတး်ပဳထာ့်ပီ့ေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ခဵစာ့ပိုငးချငးံ ရြိေစရမညး။
၈။ ဤစာခ္ဳပးတျငး သေဘာတူညီၾကသညးံ အစီအစဥးမြာ ပေဒသရာဇး ရြမး့်ပညးနယးစုတျငး
ယခုအပးႏြငး့ထာ့်ပီ့ေသာ ဘ႑ာေရ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ကို ထိခိုကး်ခငး့ မရြိေစရနး။
၉။ ဤစာခ္ဳပးတျငး သေဘာတူညီၾကသညးံ အစီအစဥးတုိ႔မြာ ်မနးမာ်ပညး အချနးေတားေငျမ္ာ့မြ
ကခ္ငးေတာငးတနး့နယးမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ငး့ေတာငးတနး့နယးမ္ာ့က ရသငးံရထိုကးေသာ ဘ႑ာေရ့အကူညီကို
ထိခိုကး်ခငး့မရြိေစရ။ ်မနးမာ်ပညးနြငးံ ရြမး့်ပညးနယးေ်မစု၏ ဘ႑ာေရ့အစီစဥးမ္ာ့ကဲံသို႔ ကခ္ငးေတာငးတနး့ႏြငးံ
ခ္ငး့ေတာငးတနး့မ္ာ့တို႔အတျကး အလာ့တူ အစီအစဥးမ္ာ့ကို ထာ့ရြိက္ငးံသဵု့ရနး ်ဖစးႏိုငးမညး မ်ဖစးႏိုငးမညးကို
ဘုရငးခဵ၏ အမႈေဆာငးေကာငးစီက၊ နယးစပးေဒသမ္ာ့၏ အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ႏြငးံ ဒုတးိယ အတိုငးပငးခဵ
ပုဂိၢဳလးတို႔ႏြငးံ အတူ စစးေဆ့ၾကညးံရႈရမညး။
ရြမး့ေကားမတီ
(ပဵ)ု ချနးပနး့စိနး၊ ေတာငးပိုငးစဝးဖလဵု။
(ပဵ)ု စဝးေရႊသိုကး၊ ေညာငးေရႊစဝပးဖလဵု။
(ပဵ)ု စဝးဟဵုဖ၊ ေ်မြာကးသိႏၵိစဝးဖလဵု။
(ပဵ)ု စဝးႏဵျ၊ လဲခ္ာ့စဝးဖလဵု။
(ပဵ)ု စဝးစဵထျနး့၊ ပိုငး့ပျနးစဝးဖလဵု။
(ပဵ)ု စဝးထျနး့ေအ့ သာမိုငး့ခမး့စဝးဖလဵု။
(ပဵ)ု ဦ့်ဖဴ၊ သထဵုစဝးဖလဵု၏ကိုယးစာ့လြယး။
(ပဵ)ု ချနးဖဵု့၊ ကခ္ငးကိုယးစာ့လြယး (ေ်မြာကးသိႏ)ၷိ

(ပဵ)ု ဦ့ထျနး့်မငးံ။
(ပဵ)ု ဦ့ၾကာပု။
(ပဵ)ု ဦ့ချနးေစာ။
(ပဵ)ု စဝးယိပးဖ။
(ပဵ)ု ချနးထီ့။
ကခ္ငးေကားမတီ
(ပဵ)ု ဆမာ့ဒူ့ဝါ့ဆငးဝါ့ေနာငး (်မစးၾကီ့နာ့)
(ပဵ)ု ဒူ့ဝါ့ေဇားရစး၊ (်မစးၾကီ့နာ့)
(ပဵ)ု ဒူ့ဝါ့ဒငးရတနး (်မစးၾကီ့နာ့)
(ပဵ)ု ဒူ့ဝါ့ေဇားလ (်မစးၾကီ့နာ့)
(ပဵ)ု ဒူ့ဝါ့ေဇားလျနး့ (ဗနး့ေမား)
(ပဵ)ု ဒူ့ဝါ့လဗနး့ဂေရာငး့ (ဗနး့ေမား)
ခ္ငး့ေကားမတီ
(ပဵ)ု ဦ့လႊာမႈနး့၊ ေအတီအမး-အိုငးေအအကး(စး)အမးဖါလမး့။
(ပဵ)ု ဦ့ေသာငး့ဇာခပး၊ ေအတီအမး၊ တီဒငး။
(ပဵ)ု ဦ့ကျယးမနး့၊ ေအတီအမး၊ ဟာကာ။
်မနးမာႏိုငးငဵေတားအစို့ရ
(ပဵ)ု ေအာငးဆနး့ ၁၂/၂/၄၇

ပငးလဵုစာခ္ဳပးႏြငးံပငးလဵုစိတးဓာတးပဋိညာဥးမ္ာ့သညး တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့အတျကး စစးမြနးေသာ
အမ္ိဳ့သာ့ေသျ့စညး့ ညီညျတးေရ့အငးအာ့ကို တညးေဆာကးေပ့ႏိုငးသ်ဖငးံ ဗမာ်ပညးႏြငးံ ရြမး့်ပညး၊ ကခ္ငး်ပညး၊

ခ္ငး့်ပညး စသညးံ ေတာငးတနး့ေဒသနယးေ်မမ္ာ့ တ်ပိဳငးတညး့ လျတးလပးေရ့ကိုလညး့ အမိအရ
ဆျတးခူ့ေပ့ႏိုငးခဲံေပသညး။

