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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

၁၉၄၉ ခုနစှ၊် ကရငတ်ရေးရ ယ ယီတက ငစ် ီ(စရိတတ် ကေးတငွေမ  ေး) အက်ဥပတေ။ 

(၁၉၄၉ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေအမှတ ်၄၄။) 

၁၃၁၁ ခု၊ ဝါဆိလုဆန်ေး ၁၀ ရက်။ 

(၁၉၄၉ ခု၊ ဇူလိုငလ် ၄ ရက်။) 

[ ပပငဆ်င:် 24.09.1949, 12.09.1951, 29.10.1951 ] 

ဖွေ ွဲ့စည်ေးအုပ်ခ ျုပ်ပံုအရ ခခံဥပရေအရ၊ ရအာက်ရဖေါ်  ပပါ အကဥ်ပရေကို ထုတ် ပနရ်က  ညာသည်။ 

ရအာက်ပါအတိုငေ်း အက်ဥပရေအ ဖစ ် ပဋ္ဌာနေ်းလိုက်သည်။ 

 

၁။ ။ (၁) ဤအက်ဥပရေကို ၁၉၄၉ ခုနစှ၊် ကရငတ်ရေးရ  ယ ယတီက ငစ် ီ(စရိတတ် ကေးတငွေမ  ေး) အက်ဥပတေ ဟုရခေါ်ရမည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပရေသည်၊ ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် ဇနနာဝါရီလ ၄ ရက်ရန ေ့မစှ၍ အာဏာတည်သည်ဟုမှတ်ယူရမည။် ထို ေ့ ပင ်

ဤအက်ဥပရေသည် ဖွေ ွဲ့စည်ေးအုပ်ခ ျုပ်ပံုအရ ခခဥံပရေအခနေ်း ၉ အရ၊ နည်ေးလမ်ေးတက  ဖွေ ွဲ့စည်ေး ထာေးသည်ေ့ 

ကရငရ်ရေးရာရကာငစ်ဆီိုငရ်ာ ပဌမအစည်ေးအရဝေးမက ငေ်းပရသေးသမျှ ကာလပတ်လံုေး အာဏာ တည်ရနရမည်။ 

(၃) ဤအက်ဥပရေသည် ကရငရ်ရေးရာ ယာယီရကာငစ်အီမတ်မ ာေးနငှ်ေ့ သက်ဆိုငရ်မည်။ 

၂။ ။ ဤအက်ဥပရေပါ ကိစစမ ာေးအလို ေ့ငါှ- 

(၁) “ညီလာခ”ံ ဆိုသည်မှာ၊ ကရငရ်ရေးရာ ယာယီရကာငစ်၏ီ ညလီာခကံိုဆိုလိုသည်။ 

(၂) “အစည်ေးအရဝေး” ဆိုသည်မှာ၊ ကရငရ်ရေးရာ ယာယီရကာငစ်ဆီိုငရ်ာ ရကာ်မီတီ၏အစည်ေးအရဝေးကို ဆိုလိုသည်။ 

(၃) “အမတ်” ဆိုသည်မှာ၊ ကရငရ်ရေးရာ ယာယီရကာငစ်အီမတက်ို ဆိုလိုသည်။ သို ေ့ရသာ် “အမတ်” ဆိ ုသည်ေ့စကာေးရပ်တွေင၊် 

ဝနက်ကီေးရသာ်၎ငေ်း၊ ပါလီမနအ်တွေငေ်းဝနရ်သာ်၎ငေ်း၊ ကရငရ်ရေးရာယာယီရကာငစ် ီသဘာပတိ ရသာ်၎ငေ်း မပါရခ ။ 

< ပငဆ်င ်29.10.1951> 

၃။ ။ ၁၉၃၈ ခနုစှ၊် ဥပရေ ပျုလွှတ်ရတာ်လစာနငှ်ေ့ စရိတ်ရ ကေးရငွေမ ာေး အက်ဥပရေအရရသာ်၎ငေ်း၊ ၁၉၄၉ ခနုစှ၊် 

တိုငေ်း ပည် ပျုလွှတ်ရတာ် (ပါလီမန)် အမတ်မ ာေး (လစာနငှ်ေ့စရိတ်ရ ကေးရငွေမ ာေး) အက်ဥပရေ အရရသာ် ၎ငေ်း၊ 

ထိုဥပရေတရပ်ရပ်အရ  ပျုလုပ်ထာေးသည်ေ့နည်ေးဥပရေမ ာေးအရရသာ်၎ငေ်း၊ တိုငေ်း ပည် ပျုလွှတ်ရတာ် (ပါလီမန)် 

ဆိုငရ်ာညီလာခ၊ံ သို ေ့တည်ေးမဟုတ ်အစည်ေးအရဝေးသို ေ့တက်ရရာက်ရသာ တိုငေ်း ပည် ပျုလွှတ် ရတာ် (ပါလီမန)် 

အမတ်တဦေးအတွေက်  ပဋ္ဌာနေ်းထာေးသည်ေ့နှုနေ်းအတိုငေ်း၊  ပဋ္ဌာနေ်းထာေးသည်ေ့ ကန် ေ့သတ်ခ က်၊ သို ေ့တည်ေးမဟုတ် 

စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ာေးနငှ်ေ့အညီ၊ ညီလာခ၊ံ သို ေ့တည်ေးမဟုတ် အစည်ေးအရဝေးတက်ရရာက် ရသာ အမတ်တဦေးအာေး 

ရန ေ့တွေက်စရိတ်ကို ဖစရ်စ၊ ရပ်နာေးစရိတ်ကို ဖစရ်စ၊ ခရီေးသွောေးလာရသည်ေ့အတွေက် ခရီေးစရိတ်ကို ဖစရ်စရပေးရမည်။ 

  ခခငေ်းခ က်။ ။ သို ေ့ရာတွေင ်တိုငေ်း ပည် ပျုလွှတ်ရတာ် (ပါလီမန)် အမတ်တဦေးအ ဖစ ်ဖင်ေ့ ရန ေ့တွေက်စရိတ်၊ သို ေ့ တည်ေးမဟုတ် 

ရပ်နာေးစရိတ်ထုတ်ယူပိုငခ်ွေင်ေ့ရိှရသာရန ေ့အတွေက်၊ သို ေ့တည်ေးမဟုတ် ခရီေးစရိတ် ထုတ်ယူပိုင ်ခွေင်ေ့ရိှရသာ ခရီေးအတွေက် 
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ရန ေ့တွေက်စရိတ်ကို  ဖစရ်စ၊ ရပ်နာေးစရိတ်ကို ဖစရ်စ၊ ခရီေးစရိတက်ို ဖစရ်စ၊ ဤအက် ဥပရေအရ မထုတ်ယူရ။  

  ခခငေ်းခ က်။ ။ သို ေ့ရာတွေင ်ညီလာခ၊ံ သို ေ့တည်ေးမဟုတ် အစည်ေးအရဝေးနငှ်ေ့တိုငေ်း ပည် ပျုလွှတ်ရတာ် (ပါလီမန)် ဆိုငရ်ာ ညီလာခ၊ံ 

သို ေ့တည်ေးမဟုတ် အစည်ေးအရဝေးစပ် ကာေးရှိ အခ ိနက်ာလသည် တိုလွေနေ်းလှသ ဖင်ေ့၊ ညီ လာခ၊ံ သို ေ့တည်ေးမဟုတ် 

အစည်ေးအရဝေးက ငေ်းပရာဌာနသို ေ့ အသွောေးနငှ်ေ့ အစည်ေးအရဝေးက ငေ်းပရာဌာနမှ အ ပနခ်ရီေးမ ာေးအတွေက် ရတာငေ်းဆိုနိငုသ်ည်ေ့ 

ခရီေးစရိတ်သည်၊ ထိုစပ် ကာေးရှိ အခ ိနက်ာလအတွေက ်ရယူပိုင ်ခွေင်ေ့ရိှရသာ ရပ်နာေးစရိတ်ထက်ပိုလျှင၊် ၁၉၄၉ ခနုစှ၊် 

တိုငေ်း ပည် ပျုလွှတ်ရတာ် (ပါလီမန)် အမတ်မ ာေး (လစာနငှ်ေ့စရိတ်ရ ကေးရငွေမ ာေး) အက်ဥပရေတွေင ်မည်သို ေ့ပငပ်ါရိှရစကာမူ၊ 

ထိုရပ်နာေးစရိတ်ကိုသာ ထုတ်ယူရ မည်။ 

< ပငဆ်င ်24.09.1949> 

၃-က။ ။ ကရငရ်ရေးရာ ယာယီရကာငစ်သီဘာပတိသည်၊  ပညသ်ူ ေ့အက ိျုေးအတွေက်ရသာ်၎ငေ်း၊ 

 ပည်ရထာငစ်ုအစိုေးရကိစစနငှ်ေ့ရသာ်၎ငေ်း၊ ကရငရ်ရေးရာဝနက်ကီေး၏ ညွှန ်ကာေးခ က်အရ ခရီေးသွောေးလာရသည်ေ့အခါ၊ 

ရန ေ့တွေက်စရိတ်ကို ဖစရ်စ၊ ရပ်နာေးစရိတ်ကို ဖစရ်စ၊ ခရီေးစရိတက်ို ဖစရ်စ၊  မနမ်ာနိငုင်ရံတာ် ခရီေးစရိတ်နည်ေး ဥပရေမ ာေးတွေင ်

 ပဋ္ဌာနေ်းထာေးသည်ေ့နှုနေ်းအတိုငေ်း ရယူခွေင်ေ့ရိှရမည်။ 

< ပငဆ်င ်12.09.1951> 

၄။ ။ ဤအက်ဥပရေအရ  ပဋ္ဌာနေ်းခ က်မ ာေးအရ၊ ရယူပိုငခ်ွေင်ေ့ရိှရသာ စရိတ်ရ ကေးရငွေမ ာေးကို ထိုသို ေ့ရယူပိုင ်

ခွေင်ေ့ရိှရသာရန ေ့ရက်မှစ၍၊ တနစှအ်တွေငေ်း ရတာငေ်းဆိုထုတ်ယူရမည်။ ရ ခာက်လရက ာ်မှ စရိတ်ရ ကေး ရငွေရတာငေ်းဆို ခငေ်းကို 

မည်သည်ေ့အရ ကာငေ်းနငှ်ေ့မျှ လက်မခရံ။ 

  ခခငေ်းခ က်။ ။ သို ေ့ရာတွေင ်ဤအက်ဥပရေကို ပါလမီန ်အက်ဥပရေ အ ဖစ ်ဖင်ေ့  ပနတ်မ်ေးတွေင ်ထုတ် ပနရ်က  ညာ ခငေ်းမ ပျုမီ၊ 

ထုတ်ယူရန ်ရန ေ့ရက်ရစေ့ရသာ စရိတ်ရ ကေးရငွေမ ာေးသည်၊ ဤအက်ဥပရေပါ ကိစစမ ာေးအလို ေ့ ငါှ၊ ယငေ်းသို ေ့ 

ထုတ် ပနရ်က ညာသည်ေ့ရန ေ့ရက်တွေင ်ထုတ်ယူရနရ်န ေ့ရက်ရစေ့ရသာစရိတ်ရ ကေးရငွေမ ာေး ဖစသ်ည် ဟူ၍ မှတ်ယူရမည။် 

< ပငဆ်င ်12.09.1951> 

၅။ ။ နိငုင်ရံတာ်သမတသည်၊ ဤအက်ဥပရေပါ  ပဋ္ဌာနေ်းခ က်မ ာေးကို ရဆာငရ်ွေက်ရနန်ည်ေးဥပရေမ ာေးကို  ပျု လပ်ုနိငုသ်ည်။ 

ဖွေ ွဲ့စည်ေးအုပ်ခ ျုပ်ပံု အရ ခခဥံပရေအရ၊ ကျွန်ပ်ုလက်မှတ်ရရေးထိုေးသည်။ 

 

စဝ်ရရွှသိကု်၊ 

နိငုင်ရံတာ်ယာယီသမတ၊ 

 ပည်ရထာငစ်ု မနမ်ာနိငုင်ရံတာ်။ 

 

ရနက်ုနမ်မိျု ွဲ့၊ ၁၃၁၁ ခ၊ု ဝါဆိုလဆနေ်း ၁၀ ရက်။ 

(၁၉၄၉ ခ၊ု ဇူလိုငလ် ၄ ရက်။) 
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အမိန် ေ့အရ၊ 

ရရွှရဘာ်၊ 

နိငုင်ရံတာ်သမတအတွေငေ်းဝန။် 

[အမှတ် ၁၁၀] 


