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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၅၃ ခုနစှ၊် ဘဏ္ဍ တတ ်တ ွေ ခွေွဲတေသ ုုံးစွေွဲတရုံး အက်ဥပတေ။ 

[၁၉၅၃ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေအမှတ ်၃၃။] 

၁၃၁၅ ခုနစှ၊် တတ ်သလ ု်ံးလပပည့််တက  ် ၃ ရက်။ 

(၁၉၅၃ ခုနစှ၊် စက်တဘဘ လ ၂၆ ရက်။) 

ဖွေွဲွဲ့စည်ုံးအုပ်ခ ျုပ်ပ ုအတ ခခ ဥပတေအ ၊ တအာက်တဖေါ်  ပပါ အကဥ်ပတေက ု ထု ် ပနတ်က  ညာသည်။ 

တအာက်ပါအ  ု ု်ံး အက်ဥပတေအ ဖစ ် ပဋ္ဌာနု်ံးလ ုက်သည်။ 

 

၁၉၅၄ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀  က်တန ေ့၌ ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့ နစှအ် ွေက် ဘဏ္ဍာတ ာ်တ ွေ ခွေွဲတေသ ုုံးစွေွဲ  ခ ု်ံး။ 

၁။ ။ ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံးသည်၊  ပည်တထာ စ်ု ြနြ်ာန  ု ် ၏ အခွေနတ် ာ်ြ ာုံးြှ စုစုတပါ ု်ံး က ပ်တ ွေ ၁,၃၉,၉၂,၇၈,၀၀၀ 

(ဤအက်ဥပတေတနာက်ဆက် ွေွဲဇယာုံး ွေ  ်တဖေါ်  ပထာုံးသည်) က ုထု ်၍၊ ၁၉၅၄ ခ ုနစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀  က်တန ေ့၌ 

ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့နစှဆ် ု  ်ာ အသ ုုံးစ   ်ြ ာုံးန ှ်ေ့ က စစြ ာုံးအ ွေက ်ခွေွဲတေသ ုုံး စွေွဲန  ုသ်ည်။ 

၁၉၅၄ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀  က်တန ေ့၌ ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့နစှအ် ွေက် တ ွေတခ ုံးယူ ခ ု်ံး။ 

၂။ ။ (၁) ၁၉၅၄ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀  က်တန ေ့၌ ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့နစှအ် ွေ ု်ံး ွေ  ်စုစုတပါ ု်ံးက ပ်တ ွေ ၂၁,၀၀,၀၀,၀၀၀ 

ထက်ြပ ုတသာတ ွေြ ာုံးက ု၊ ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံးသည် အစ ုုံး တ ွေတခ ုံးစာခ ျုပ်ြ ာုံး ထု ်တပုံး  ခ ု်ံး ဖ ်ေ့ ဖစတ်စ၊ 

အ ခာုံးနည်ုံး ဖ ်ေ့ ဖစတ်စ၊ ြည်သူ ေ့ထ ြှြဆ ု တ ွေတခ ုံးယူန  ုသ်ည်။ ထ ု ေ့ ပ  ် ပည်တထာ စ်ု  ြနြ်ာန  ု ် တ ာ်ဘဏက်လည်ုံး၊ 

ထ ုနစှအ် ွေ ု်ံး ွေ  ်ထ ုတ ွေြ ာုံးက ု ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံးအာုံး ထု တ်ခ ုံး  ြည်။ ထ ုကွဲေ့သ ု ေ့တ ွေတခ ုံးတသာက စစအ ွေက်၊ 

ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံးသည် ြ ြ သ ်ေ့သည်ထ  ်ြ သ်ည်ေ့ အ  ုုံးနှုနု်ံး ြ ာုံး သ ်ြှ ်၍၎ ု်ံး၊  ပနဆ်ပ် န၊်  ပနတ် ွေ ုံး န၊် 

သ ု ေ့ ည်ုံးြဟု ် အ ခာုံးနည်ုံးစ ြ  န ်စည်ုံးကြ်ုံးခ က်ြ ာုံး ထာုံး၍၎ ု်ံး၊ အာြခ စာခ ျုပ်ြ ာုံး ပျုလုပ်၍ ထု ်တပုံးန  ုသ်ည်။ 

(၂) ပါလ ြန၏် အက်ဥပတေြ ာုံးအ တသာ်၎ ု်ံး၊ န  ု ် တ ာ်သြ က   ာုံးဥပတေန ှ်ေ့အည  ထု ် ပန ်တသာ 

အြ န် ေ့ြ ာုံးအ တသာ်၎ ု်ံး၊ ဖွေွဲွဲ့စည်ုံးထာုံးတသာ အဖွေွဲွဲ့ြ ာုံးအာုံး၊ သ ု ေ့ ည်ုံးြဟု ် တေသနတ အာဏာပ ု  ်ြ ာုံးအာုံး၊ ၁၉၅၄ 

ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀  က်တန ေ့၌ ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့နစှအ် ွေ ု်ံး ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံး၏ ခွေ ်ေ့  ပျုခ က် ဖ ်ေ့ 

 ပည်တထာ စ်ု ြနြ်ာန  ု ် တ ာ်ဘဏက် စုစုတပါ ု်ံးက ပ်တ ွေ ၁၀,၀၀,၀၀,၀၀၀ အထ  ထု ်တပုံး  ြည်ေ့တခ ုံးတ ွေအ ွေက်၊ 

သ ု ေ့ ည်ုံးြဟု ် တခ ုံးတ ွေြ ာုံးအ ွေက် ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံးက အာြခ န  ုသ်ည်။ 

(၃) ဤအက်ဥပတေအ  တခ ုံးယူ ရှ တသာ တ ွေအာုံးလ ုုံးက ု  ပည်တထာ စ်ုန  ု ် ၏ အခွေနတ် ာ်ြ ာုံး ွေ  ်ထည်ေ့ သွေ ု်ံး ြည်။ 

(၄) ဤအက်ဥပတေအ  ထု ်တပုံးသည်ေ့ အာြခ စာခ ျုပ်ြ ာုံးန ှ်ေ့ သက်ဆ ု တ်သာ တ ွေ  ု်ံးန ှ်ေ့အ  ုုံးက ု၎ ု်ံး၊ 

ဤအာြခ စာခ ျုပ်ြ ာုံး ထု ်တပုံးသည်ေ့က စစန ှ်ေ့ ပ ်သက်၍ ကနုက် သည်ေ့စ   ်တ ွေြ ာုံးက ု၎ ု်ံး၊  ပည် တထာ စ်ုန  ု ် ၏ 

အခွေနတ် ာ်ြ ာုံးြှ ထု ်တပုံး ြည်။ 

ဖွေွဲွဲ့စည်ုံးအုပ်ခ ျုပ်ပ ုအတ ခခ ဥပတေအ ၊ ကျွန်ပ်ု လက်ြှ ်တ ုံးထ ုုံးသည်။ 
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ဦုံးဘဦုံး၊ 

န  ု ် တ ာ်သြ ၊ 

 ပည်တထာ စ်ု ြနြ်ာန  ု ် တ ာ်။ 

 

 နက်ုနမ်ြ ျု ွဲ့၊ ၁၃၁၅ ခနုစှ၊် တ ာ်သလ ု်ံးလ ပည်ေ့တက ာ် ၃  က်။ 

 (၁၉၅၃ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၂၆  က်။) 

 

အြ န် ေ့အ ၊ 

ပါစ န၊် 

န  ု ် တ ာ်သြ ကက ုံး၏အ ွေ ု်ံးေန။် 

[အြှ ် ၆၈] 

 

[ ပူုံး ွေွဲတဖာ် ပတသာ စာ  ု်ံး 1 ] 01 တနာက်ဆက် ွေွဲဇယာုံး။ 


