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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ 

၁၉၅၄ ခုနစှ၊် တန က်ထပ် ဘဏ္ဍ တတ ်တ ွေ ခွေွဲတေသ ုုံးစွေွဲတရုံး အက်ဥပတေ။ 

[၁၉၅၄ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေအမှတ ်၉။] 

၁၃၁၅ ခုနစှ၊် တတပေါ ု်ံးလပပည့််တက  ် ၇ ရက်။ 

[၁၉၅၄ ခုနစှ၊် မတလ် ၂၆ ရက်။] 

ဖွေွဲွဲ့စည်ုံးအုပ်ခ ျုပ်ပ ုအန ခခ ဥပနေအ  ၊ နအောက်နဖေါ်  ပပါ အကဥ်ပနေက ု ထု ် ပ  ်နက ညောသည်။ 

နအောက်ပါအ  ု ု်ံးအက်ဥပနေအ ဖစ ် ပဋ္ဌော ု်ံးလ ုက်သည်။ 

 

၁၉၅၄ ခုနစှ၊် စက်တဘဘ လ ၃၀ ရက်တန ့်၌ ကုန်ဆ ုုံးသည့်် နစှအ်တွေက် ဘဏ္ဍ တတ ်တ ွေ ခွေွဲတေသ ုုံးစွေွဲပခ ု်ံး။ 

၁။ ။ (၁) ဘဏ္ဍောန ုံးေ က်က ုံးသည်၊  ပည်နထော စ်ု ြ ြ်ောန  ု ် ၏ အခွေ န် ော်ြ ောုံးြှ စုစုနပါ ု်ံးက ပ်န ွေ ၂၀,၅၅,၃၄,၄၇၀ 

(ဤအက်ဥပနေဇယောုံး ွေ  ်နဖေါ်  ပထောုံးသည်) က ုထု ်၍၊ ၁၉၅၄ ခနုစှ၊် စက် ဘဘောလ ၃၀  က်န ေ့၌ 

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

(၂) ပုေြ်ခွေွဲ (၁)  ွေ ခ်ွေ ်ေ့ ပျုထောုံးသည်ေ့ ဘဏ္ဍောန ော်န ွေခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲ ခ ု်ံးသည်၊ ၁၉၅၃ ခနုစှ၊် ဘဏ္ဍောန ော် န ွေခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲန ုံး 

အက်ဥပနေ (၁၉၅၃ ခနုစှ၊် အက်ဥပနေ အြှ ် ၃၃) အ ၊ ခွေ ်ေ့ ပျုထောုံးသည်ေ့ ဘဏ္ဍောန ော် န ွေခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲ ခ ု်ံးအ ပ  ်

န ောက်ထပ်သ ုုံးစွေွဲ ခ ု်ံး ဖစ်သည်ဟူ၍ ြှ ်ယူ ြည်။ 

 

  ဇယောုံး 
  

အစ ုုံး ဌော ။ 
    ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲသည်ေ့န ွေ။ 

      က ပ်။ 

အ ပ် ပ်စ   အ်ုပ်ခ ျုပ်ြှု 
---- ---- ၁,၅၆,၀၁၀ 

ပညောန ုံး 
---- ---- ၁,၆၅,၀၉၀ 

နဆုံးဘက်ဆ  ု ်ောန ှ်ေ့  ပညသ်ူ ေ့က  ု်ံးြောန ုံး 
---- ---- ၃၀ 

စက်ြှု လက်ြှုအလုပ်အက ု ြ် ောုံး 
---- ---- ၁၀ 

 

  ဇယောုံး။ ။ 
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အဆ ုုံး 

အစ ုုံး ဌော ။ 
    ခွေွဲနေသ ုုံးစွေွဲသည်ေ့န ွေ။ 

      က ပ်။ 

အနထွေနထွေ 
---- ---- ၆၀ 

 ပည ်ယ်အစ ုုံး ြ ောုံးသ ု ေ့ နထောက်ပ ေ့န ွေ 
---- ---- ၁၇,၄၅,၃၀၀ 

အ ြ ်န ော်ခွေ အ် ွေက် ြ, ညန် ွေ  ု်ံး 
---- ---- ၇၃,၀၀၀ 

သစန် ောအ ွေက် ြ, ညန် ွေ  ု်ံး 
---- ---- ၅,၄၂,၅၅၀ 

ဆညန် ြော ု်ံးအ ွေက် ြ, ညန် ွေ  ု်ံး 
---- ---- ၁၀ 

န  ု ်   ခောုံးန ုံးအ ွေက ်ြ, ညန် ွေ  ု်ံး 
---- ---- ၁၂,၆၈,၇၀၀ 

လယ်ယောစ ကု်ပ  ျုုံးန ုံးအ ွေက် ြ, ညန် ွေ  ု်ံး 
    ၂၉,၁၆,၉၃၀ 

နလန ကော ု်ံးပ  သ ု်ံးသွေောုံးလောြှုအ ွေက် ြ, ညန် ွေ  ု်ံး 
---- ---- ၁၀ 

မြ ျုွဲ့  ပဆ  ု ်ောလုပ်  ု်ံးြ ောုံးအ ွေက် ြ, ညန် ွေ  ု်ံး 
---- ---- ၇၀ 

ကောကွေယ်န ုံး အြှုထြု်ံးအဖွေွဲွဲ့ြ ောုံးအ ွေက် ြ, ည ်န ွေ  ု်ံး 
---- ---- ၁၀ 

စက်ြှုလက်ြှု  ုုံး က်န ုံးအ ွေက ်ြ, ညန် ွေ  ု်ံး 
---- ---- ၃,၃၃,၃၃,၃၄၀ 

န  ု ်  န ော်စ ကု်ပ  ျုုံးန ုံးဘဏအ် ွေက် ြ, ည ် ု်ံးနှ ုံးန ွေ 
---- ---- ၅,၀၀,၀၀,၀၀၀ 

န  ု ်  န ော်ကူုံးသ ု်ံးန ော ု်ံးေယ်န ုံးဘဏအ် ွေက်ြ, ညန် ွေ  ု်ံး 
---- ---- ၁,၂၀,၀၀,၀၀၀ 

၁၉၄၇ ခနုစှ၊် အင်္ဘလ ပ် -  ြ ြ်ောစောခ ျုပ် အပ ေု ်၆ အ ၊ ယူန ကု် က် က ု်ံးေြု်ံးအစ ုုံး သ ု ေ့ 

န ကုံးမြ   ပ လ်ညန်ပုံးဆပ် ခ ု်ံး 
    ၉,၇၃,၃၃,၃၄၀ 

အစ ုုံး လုပ်  ု်ံးြ ောုံးန ှ်ေ့ နေသနတ  အောဏောပ  ုြ် ောုံး သ ု ေ့ နခ ုံးန ွေြ ောုံး 
---- ---- ၆၀,၀၀,၀၀၀ 

အ ခောုံးအ  ုုံး သည်ေ့ ကက ျု  ထ် ု်နပုံးန ွေြ ောုံးန ှ်ေ့ အ  ုုံးြ သည်ေ့ ကက ျု  ထ် ု်နပုံးန ွေြ ောုံး 
---- ---- ၁၀ 

  နပါ ု်ံး 
---- ၂၀,၅၅,၃၄,၄၇၀ 
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ဖွေွဲွဲ့စည်ုံးအုပ်ခ ျုပ်ပ ု အန ခခ ဥပနေအ ၊ ကျွန်ပ်ုလက်ြှ ်န ုံးထ ုုံးသည်။ 

 

ဦုံးဘဦုံး၊ 

န  ု ် န ော်သြ ၊ 

 ပည်နထော စ်ု ြ ြ်ောန  ု ် န ော်။ 

 

  က်ု မ်ြ ျု ွဲ့ ၊ ၁၃၁၅ ခနုစှ၊်  နပါ ု်ံးလ ပည်ေ့နက ော် ၇ က်။ 

(၁၉၅၄ ခနုစှ၊် ြ ်လ ၂၆  က်။) 

 

အြ  ် ေ့အ ၊ 

ပါစ  ၊် 

န  ု ် န ော်သြ ကက ုံး၏အ ွေ ု်ံးေ ။် 

[အြှ ် ၂၁] 


