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၁၉၅၅ ခုနစှ၊် န ောက်ထပ် ဘဏ္ဍောန ော်န ွေ ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲန ုံး အက်ဥပနေ။ 

[၁၉၅၅ ခုနစှ၊် အက်ဥပနေ အမှ ် ၃၈။] 

နအောက်ပါအ  ု ု်ံး အက်ဥပနေအဖြစ ်ဖပဋ္ဌော ု်ံးလ ုက်သည်။ 

 

၁၉၅၅ ခနုစှ၊် စက် ဘဘောလ ၃၀  က်န ေ့၌ ကု ဆ် ုုံးသည်ေ့နစှအ် ွေက် န ောက်ထပ်ဘဏ္ဍောန ော်န ွေ ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲဖခ ု်ံး။ 

၁။ ။ (၁) ဘဏ္ဍောန ုံးေ က်က ုံးသည်၊ ဖပည်နထော စ်ု ဖြ ြ်ောန  ု ် ၏အခွေ န် ော်ြ ောုံးြှ စုစုနပါ ု်ံးက ပ်န ွေ ၆,၇၄,၉၉,၀၉၀ 

(ဤအက်ဥပနေ ဇယောုံး ွေ  ်နြေါ် ဖပထောုံးသည်) က ု ထု ်၍၊ ၁၉၅၅ ခနုစှ၊် စက် ဘဘောလ ၃၀  က်န ေ့၌ ကု ဆ် ုုံးသည်ေ့ 

နစှဆ် ု  ်ော အသ ုုံးစ   ်ြ ောုံးန ှ်ေ့ က စစြ ောုံးအ ွေက ်ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲန  ုသ်ည်။ 

(၂) ပုေြ်ခွေွဲ (၁)  ွေ  ်ခွေ ်ေ့ဖပြုထောုံးသည်ေ့ ဘဏ္ဍောန ော်န ွေခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲဖခ ု်ံးသည်၊ ၁၉၅၅ ခနုစှ၊် န ောက်ထပ် 

ဘဏ္ဍောန ော်န ွေခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲန ုံး အက်ဥပနေ (၁၉၅၅ ခနုစှ၊် အက်ဥပနေအြှ ် ၁) အ ခွေ ်ေ့ဖပြုထောုံးသည်ေ့ 

ဘဏ္ဍောန ော်န ွေခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲဖခ ု်ံးအဖပ  ်န ောက်ထပ် သ ုုံးစွေွဲဖခ ု်ံးဖြစသ်ည်ဟူ၍ြှ ်ယူ ြည်။ 

၁၉၅၅ ခနုစှ၊် စက် ဘဘောလ ၃၀  က်န ေ့၌ ကု ဆ် ုုံးသည်ေ့ နစှအ် ွေက် န ွေနခ ုံးယူဖခ ု်ံး။ 

၂။ ။ (၁) ၁၉၅၅ ခနုစှ၊် စက် ဘဘောလ ၃၀  က်န ေ့၌ ကု ဆ် ုုံးသည်ေ့နစှအ် ွေ ု်ံး၊ စုစုနပါ ု်ံးက ပ်န ွေ ၉၇,၂၂,၀၀,၀၀၀ 

ထက်ြပ ုနသောန ွေြ ောုံးက ု၊ ဘဏ္ဍောန ုံးေ က်က ုံးသည်၊ အစ ုုံး  န ွေနခ ုံးစောခ ြုပ်ြ ောုံး ထု ်နပုံးဖခ ု်ံးဖြ ်ေ့ဖြစန်စ၊ အဖခောုံး ည်ုံးဖြ ်ေ့ 

ဖြစန်စ ြည်သူ ေ့ထ ြှြဆ ု န ွေနခ ုံးယူန  ုသ်ည်။ ထ ု ေ့ဖပ  ်ဖပည်နထော စ်ု ဖြ ြ်ောန  ု ် န ော် ဘဏက်လည်ုံး၊ ထ ုနစှအ် ွေ ု်ံး 

ထ ုန ွေြ ောုံးက ုဘဏ္ဍောန ုံးေ က်က ုံးအောုံး၊ ထု ်နခ ုံး ြည်။ ထ ုကွဲေ့သ ု ေ့ န ွေနခ ုံးနသောက စစအ ွေက် ဘဏ္ဍောန ုံးေ က်က ုံးသည်၊ 

ြ ြ သ ်ေ့့် ေ့သည် ထ ဖ်ြ သ်ည်ေ့ အ  ုုံးနှု ု်ံးြ ောုံးသ ်ြှ ်၍၎ ု်ံး၊ ဖပ ဆ်ပ်  ၊် ဖပ န် ွေ ုံး  ၊် သ ု ေ့ ည်ုံးြဟု  ်

အဖခောုံး ည်ုံးစ ြ    ်စည်ုံးကြ်ုံးခ က်ြ ောုံးထောုံး၍၎ ု်ံး အောြခ စောခ ြုပ်ြ ောုံး ဖပြုလုပ်၍ထု ်နပုံးန  ုသ်ည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပနေအ နခ ုံးယူ ရှ နသောန ွေအောုံးလ ုုံးက ု ဖပည်နထော စ်ုန  ု ် ၏ အခွေ န် ော်ြ ောုံး ွေ  ်ထည်ေ့သွေ ု်ံး ြည်။ 

(၃) ဤအက်ဥပနေအ  ထု ်နပုံးသည်ေ့ အောြခ စောခ ြုပ်ြ ောုံးန ှ်ေ့ သက်ဆ ု န်သောန ွေ  ု်ံးန ှ်ေ့ အ  ုုံးက ု၎ ု်ံး၊ 

ဤအောြခ စောခ ြုပ်ြ ောုံးထု ်နပုံးသည်ေ့က စစန ှ်ေ့ စပ်လ ဉုံး၍ ကု က် သည်ေ့စ   ်န ွေြ ောုံးက ု၎ ု်ံး ဖပည်နထော စ်ု 

န  ု ် ၏အခွေ န် ော်ြ ောုံးြှ ထု ်နပုံး ြည။် 

(၄) ပုေြ်ခွေွဲ (၁)  ွေ  ်ခွေ ်ေ့ဖပြုထောုံးသည်ေ့န ွေနခ ုံးယူဖခ ု်ံးသည်၊ ၁၉၅၄ ခနုစှ၊် ဘဏ္ဍောန ော်န ွေ ခွေွဲနေ သ ုုံးစွေွဲန ုံးအက်ဥပနေ (၁၉၅၄ 

ခနုစှ၊် အက်ဥပနေ အြှ ် ၃၄) အ ခွေ ်ေ့ဖပြုထောုံးသည်ေ့ န ွေနခ ုံးယူဖခ ု်ံးအဖပ ၊် န ောက်ထပ် န ွေနခ ုံးယူဖခ ု်ံးဖြစ်သည်ဟူ၍ 

ြှ ်ယူ ြည်။ 

 

 

[ ပူုံး ွေွဲနြော်ဖပနသော စော  ု်ံး 1 ] 01 ဇယောုံး 


