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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

၁၉၄၉ ခုနစှ၊် တန က်ထပ်ဘဏ္ဍ တတ ်တ ွေ ခွေွဲတေသ ုုံးစွေွဲတရုံး အက်ဥပတေ။ 

[၁၉၄၉ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေအမှတ ်၅၄။] 

၁၃၁၁ ခု၊ သတီ ု်ံးကျွတလ်ဆန်ုံး ၉ ရက်။ 

(၁၉၄၉ ခု၊ စက်တဘဘ လ ၃၀ ရက်။) 

ဖွေွဲွဲ့စည်ုံးအုပ်ခ ျုပ်ပ ု အန ခခ ဥပနေအ ၊ နအောက်နဖေါ်  ပပါ အက်ဥပနေက ု ထု ် ပ န်က  ညောသည်။ 

နအောက်ပါအ  ု ု်ံး အက်ဥပနေအ ဖစ ် ပဋ္ဌော ု်ံးလ ုက်သည်။ 

 

၁၉၄၉ ခုနစှ၊် စက်တဘဘ လ ၃၀ ရက်တန ေ့၌ ကုန်ဆ ုုံးသည်ေ့ နစှအ်တွေက် တန က်ထပ်ဘဏ္ဍ တတ ်တ ွေ ခွေွဲတေသ ုုံးစွေွဲခခ ု်ံး။ 

၁။ ။ (၁) ဘဏ္ဍောန ုံးေ က်က ုံးသည်၊  ပည်နထော စ်ုန  ု ် န ော်၏ အခွေ န် ော်မ ောုံးမှ စုစုနပါ ု်ံးန ွေက ပ် ၂၃,၆၂,၁၉,၈၆၀ 

(ဤအက်ဥပနေ န ောက်ဆက် ွေွဲဇယောုံး ွေ  ်နဖေါ်  ပထောုံးသည်) က ုထု ်၍၊ ၁၉၄၉ ခနုစှ၊် စက် ဘဘောလ ၃၀  က်န ေ့၌ 

ကု ဆ် ုုံးသည်ေ့နစှဆ် ု  ်ော အသ ုုံးစ   ်မ ောုံးန ှ်ေ့ က စစမ ောုံး အ ွေက ်ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲန  ုသ်ည်။ 

(၂) ပုေမ်ခွေွဲ (၁) ွေ  ်ခွေ ်ေ့ ပျုထောုံးသည်ေ့ ဘဏ္ဍောန ော်န ွေ ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲ ခ ု်ံးသည်၊ ၁၉၄၉ ခ ုစ၊် န ောက်ထပ် ဘဏ္ဍောန ော်န ွေ 

ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲန ုံး အက်ဥပနေ (၁၉၄၉ ခနုစှ၊် အက်ဥပနေအမှ ် ၄၆) အ  ခွေ ်ေ့ ပျုထောုံးသည်ေ့ ဘဏ္ဍောန ော်န ွေ 

ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲ ခ ု်ံးအ ပ  ်န ောက်ထပ်သ ုုံးစွေွဲ ခ ု်ံး ဖစသ်ည်ဟူ၍ မှ ်ယူ မည်။ 

၁၉၄၉ ခုနစှ၊် စက်တဘဘ လ ၃၀ ရက်တန ေ့၌ ကုန်ဆ ုုံးသည်ေ့ နစှအ်တွေက် တ ွေတခ ုံးယခူခ ု်ံး။ 

၂။ ။ (၁) ၁၉၄၉ ခနုစှ၊် စက် ဘဘောလ ၃၀  က်န ေ့၌ ကု ဆ် ုုံးသည်ေ့ နစှအ် ွေ ု်ံး၊ န ွေစုစုနပါ ု်ံး က ပ် ၅,၃၈,၇၃,၀၀၀ 

ထက်မပ ုနသောန ွေမ ောုံးက ု၊ ဘဏ္ဍောန ုံးေ က်က ုံးသည် အစ ုုံး န ွေနခ ုံးစောခ ျုပ်မ ောုံး ထု ်နပုံး  ခ ု်ံး ဖ ်ေ့ ဖစန်စ၊ 

အ ခောုံး ည်ုံး ဖ ်ေ့ ဖစန်စ၊ မည်သူ ေ့ထ မှမဆ ု န ွေနခ ုံးယူန  ုသ်ည်။ ထ ု ေ့ ပ  ် ပည်နထော စ်ု  မ မ်ောန  ု ် န ော်ဘဏက်လည်ုံး၊ 

ထ ုနစှအ် ွေ ု်ံး ွေ  ်ထ ုန ွေမ ောုံးက ု ဘဏ္ဍောန ုံးေ က်က ုံးအောုံး ထု န်ခ ုံး  မည်။ ထ ုကွဲေ့သ ု ေ့ န ွေနခ ုံးနသောက စစအ ွေက် 

ဘဏ္ဍောန ုံးေ က်က ုံးသည် မ မ သ ်ေ့သည်ထ  ်မ သ်ည်ေ့ အ  ုုံးနှု ု်ံး မ ောုံး သ ်မှ ်၍၎ ု်ံး၊  ပ ဆ်ပ်  ၊်  ပ န် ွေ ုံး  ၊် 

သ ု ေ့ ည်ုံးမဟု ် အ ခောုံး ည်ုံးစ မ    ်စည်ုံးကမ်ုံးခ က်မ ောုံး ထောုံး၍၎ ု်ံး၊ အောမခ စောခ ျုပ်မ ောုံး ပျုလုပ်၍ ထု ်နပုံးန  ုသ်ည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပနေအ  နခ ုံးယူ ရှ နသော န ွေအောုံးလ ုုံးက ု  ပည်နထော စ်ုန  ု ် ၏ အခွေ န် ော် ွေ  ်ထည်ေ့ သွေ ု်ံး မည်။ 

(၃) ဤအက်ဥပနေအ  ထု ်နပုံးသည်ေ့ အောမခ စောခ ျုပ်မ ောုံးန ှ်ေ့ သက်ဆ ု န်သော န ွေ  ု်ံးန ှ်ေ့အ  ုုံးက ု၎ ု်ံး၊ 

ဤအောမခ စောခ ျုပ်မ ောုံး ထု ်နပုံးသည်ေ့က စစန ှ်ေ့ ပ ်သက်၍ က ုက် သည်ေ့ စ   ်န ွေမ ောုံးက ု၎ ု်ံး၊  ပည်နထော စ်ုန  ု ် ၏ 

အခွေ န် ော်မ ောုံးမှ ထု ်နပုံး မည်။ 

(၄) ပုေမ်ခွေွဲ (၁) ွေ  ်ခွေ ်ေ့ ပျုထောုံးသည်ေ့န ွေနခ ုံးယူ ခ ု်ံးသည်၊ ၁၉၄၉ ခနုစှ၊် န ောက်ထပ် ဘဏ္ဍောန ော်န ွေ 

ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲန ုံးအက်ဥပနေ (၁၉၄၉ ခနုစှ၊် အက်ဥပနေ အမှ ် ၁၄) အ ခွေ ်ေ့ ပျုထောုံးသည်ေ့ န ွေနခ ုံးယူ ခ ု်ံး အ ပ ၊် 

န ောက်ထပ်န ွေနခ ုံးယူ ခ ု်ံး  ဖစသ်ည်ဟူ၍ မှ ်ယူ မည်။ 
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ဇယောုံး။ 

အစ ုုံး ဌော ။ 
  ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲသည်ေ့န ွေ။ 

    က ပ်။ 

အနကောက်န ော်န ှ်ေ့န   ု ်   ွေ ု်ံး အနကောက်န ော ်
------- ၁,၂၄,၅၀၀ 

အ ခောုံးအခွေ န် ော်မ ောုံးန ှ်ေ့ အနကောက်န ော်မ ောုံး 
------- ၇၇,၀၀၀ 

မ ုံး ထောုံး 
------- ၈,၈၄,၀၇,၀၀၀ 

ဆညန် မော ု်ံးအစရှ သည်ေ့ လုပ်  ု်ံးမ ောုံး 
------- ၂၀ 

စောပ ု ေ့  ုက် န ှ်ေ့ န ကုံး  ု်ံး 
------- ၂၀ 

အ ပ် ပ် စ   အ်ုပ်ခ ျုပ်မှု 
------- ၃,၄၂,၆၈,၂၃၀ 

ပညောန ုံး 
------- ၁၀ 

နဆုံးဘက်ဆ  ု ်ောန ှ်ေ့  ပညသ်ူ ေ့က  ု်ံးမောန ုံး 
------- ၅၀ 

စက်မှုလက်မှု အလုပ်အက ု မ် ောုံး 
------- ၃၀ 

နလန ကော ု်ံး ပ  သ ု်ံးသွေောုံးလောမှု 
------- ၁,၅၈,၆၃၀ 

အနထွေနထွေဌော မ ောုံး 
------- ၃,၂၈,၁၂၀ 

န ွေစကက ူ၊ ေင်ဘါုံး စသညမ် ောုံးန ှ်ေ့ ေင်ဘါုံးသွေ ု်ံးစက်ရ ု 
------- ၆၃,၀၀၀ 

မမ ျုွဲ့  ပဆ  ု ်ော လုပ်  ု်ံးမ ောုံး 
------- ၄၀ 

ပ ရ် ှလ်စောန ွေမ ောုံး 
------- ၃,၂၅,၀၀၀ 

စောန ုံးက   ယောန ှ်ေ့ စောပ နု ှ ပ် ခ ု်ံး 
------- ၇၃,၁၆၀ 

အနထွေနထွေ 
------- ၄၀ 

ကောကွေယ်န ုံး 
------- ၁၀ 
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အထုူံး န ွေမ ောုံးမ ှကက ုံးပွေါုံးန ုံး  ပ နု ွေအ ွေက် ကု က် စ   ် 
------- ၁၁,၂၃,၉၅,၀၀၀ 

      

နပါ ု်ံး 
------- ၂၃,၆၂,၁၉,၈၆၀ 

ဖွေွဲွဲ့စည်ုံးအုပ်ခ ျုပ်ပ ု အန ခခ ဥပနေအ ၊ ကျွန်ပ်ုလက်မှ ်န ုံးထ ုုံးသည်။ 

 

 စေ်န ွှေသ ကု်၊ 

 န  ု ် န ော်ယောယ  သမ ၊ 

  ပည်နထော စ်ု မ မ်ောန  ု ် န ော်။ 

 

  က်ု မ်မ ျု ွဲ့၊ ၁၃၁၁ ခ၊ု သ   ု်ံးကျွ ်လဆ ု်ံး ၉  က်။ 

 (၁၉၄၉ ခ၊ု စက် ဘဘောလ ၃၀  က်။) 

 

 အမ  ် ေ့အ ၊ 

 န ွှေနဘော်၊ 

 န  ု ် န ော်သမ အ ွေ ု်ံးေ ။် 

[အမှ ် ၁၂၉ ] 


