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၁၉၅၅ ခုနစှ၊် ဘဏ္ဍာတ ာ်တ ွေ ခွေွဲတေသ ုုံးစွေွဲတ ုံး အက်ဥပတေ။ 

[၁၉၅၅ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေ အမှ ် ၄၄။] 

တအာက်ပါအ  ု ု်ံး အက်ဥပတေအဖြစ ်ဖပဋ္ဌာနု်ံးလ ုက်သည်။ 

 

၁၉၅၆ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀  က်တန ေ့၌ ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့ နစှအ် ွေက် ဘဏ္ဍာတ ာ်တ ွေ ခွေွဲတေသ ုုံးစွေွဲဖခ ု်ံး။ 

၁။ ။ ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံးသည်၊ ဖပည်တ ာ စ်ုဖြနြ်ာန  ု ် ၏အခွေနတ် ာ်ြ ာုံးြှ စုစုတပါ ု်ံး က ပ်တ ွေ ၁, ၁၅,၈၆, ၄၆,၀၀၀ 

(ဤအက်ဥပတေတနာက်ဆက် ွေွဲဇယာုံး ွေ  ်တြေါ် ဖပ ာုံးသည်) က ု ု ်၍၊ ၁၉၅၆ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ 

 က်တန ေ့၌ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့နစှဆ် ု  ်ာအသ ုုံးစ   ်ြ ာုံးန ှ်ေ့ က စစြ ာုံးအ ွေက် ခွေွဲတေသ ုုံးစွေွဲန  ု ်သည်။ 

၁၉၅၆ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀ က်တန ေ့၌ ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့နစှအ် ွေက် တ ွေတခ ုံးယူဖခ ု်ံး။ 

၂။ ။ (၁) ၁၉၅၆ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀  က်တန ေ့၌ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့နစှအ် ွေ ု်ံး ွေ  ်စုစုတပါ ု်ံး က ပ်တ ွေ ၂, ၇၅, ၃၇, ၀၀, 

၀၀၀ က်ြပ ုတသာတ ွေြ ာုံးက ု၊ ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံးသည် အစ ုုံး တ ွေတခ ုံးစာခ ျုပ်ြ ာုံး  ု ်တပုံးဖခ ု်ံး ဖြ ်ေ့ဖြစတ်စ၊ 

အဖခာုံးနည်ုံးဖြ ်ေ့ဖြစတ်စ ြည်သူ ေ့  ြှြဆ ု တ ွေတခ ုံးယူန  ုသ်ည်။   ုကွဲေ့သ ု ေ့ တ ွေတခ ုံးတသာက စစအ  ွေက်၊ 

ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံးသည်၊ ြ ြ သ ်ေ့သည်  ဖ်ြ သ်ည်ေ့ အ  ုုံးနှုနု်ံးြ ာုံးသ ်ြှ ်၍၎ ု်ံး၊ ဖပနဆ်ပ် န၊် ဖပနတ် ွေ ုံး န၊် 

သ ု ေ့ ည်ုံးြဟု ် အဖခာုံးနည်ုံးစ ြ  န ်စည်ုံးကြ်ုံးခ က်ြ ာုံး ာုံး၍၎ ု်ံး အာြခ စာခ ျုပ်ြ ာုံးဖပျုလုပ် ၍  ု ်တပုံးန  ုသ်ည်။ 

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

အြ န် ေ့ြ ာုံးအ တသာ်၎ ု်ံး ြွေွဲွဲ့စည်ုံး ာုံးတသာအြွေွဲွဲ့ြ ာုံးက၊ သ ု ေ့ ည်ုံးြဟု ် တေသနတ အာဏာပ ု ြ် ာုံးက ဘဏ္ဍာ 

တ ုံးေနက်က ုံး၏ သတဘာ ူည ခ က်ဖြ ်ေ့ တခ ုံးယူသည်ေ့တ ွေြ ာုံးက ု က သ ်ေ့တသာအ  ုုံးန ှ်ေ့ ကွေ တပုံးဆပ် နအ်  ွေက် 

ဘဏ္ဍာတ ုံးေနက်က ုံးက ာေနခ် န  ုသ်ည်။ သ ု ေ့တသာ် ၁၉၅၆ ခနုစှ၊် စက် ဘဘာလ ၃၀  က်တန ေ့၌ ကုနဆ် ုုံး သည်ေ့နစှအ် ွေ ု်ံး၊ 

ဤကွဲေ့သ ု ေ့ ာေနခ် သည်ေ့တခ ုံးတ ွေစုစုတပါ ု်ံးသည် က ပ်တ ွေ ၄၅ ကုတေန ှ်ေ့ သ နု်ံး ၆၀  က်ြပ  ုတစ ။ 

(၃) ဤအက်ဥပတေအ  တခ ုံးယူ ရှ တသာ တ ွေအာုံးလ ုုံးက ု ဖပည်တ ာ စ်ုန  ု ် ၏ အခွေနတ် ာ်ြ ာုံး ွေ  ် ည်ေ့သွေ ု်ံး ြည်။ 

(၄) ဤအက်ဥပတေအ  ု ်တပုံးသည်ေ့အာြခ စာခ ျုပ်ြ ာုံးန ှ်ေ့သက်ဆ ု တ်သာ တ ွေ  ု်ံးန ှ်ေ့အ  ုုံးက ု၎ ု်ံး၊ ဤ 

အာြခ စာခ ျုပ်ြ ာုံး  ု ်တပုံးသည်ေ့က စစန ှ်ေ့ စပ်လ ဉုံး၍ ကုနက် သည်ေ့စ   ်တ ွေြ ာုံးက ု၎ ု်ံး ဖပည်တ ာ စ်ုန  ု ်  ၏ 

အခွေနတ် ာ်ြ ာုံးြှ  ု ်တပုံး ြည်။ 

အဘ ုုံး-၁၀ဖပာုံး] 
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