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၁၉၅၆ ခုနစှ၊် အပြည်ပြည်ဆ ငုရ်ာဘဏ္ဍာရရေးရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်းသရဘာတစူာခ ျုြ်အက်ဥြရေ။ 

[၁၉၅၆ ခုနစှ၊်အက်ဥြရေအမှတ ်၂၃။] 

(၁၉၅၆ ခုနစှ၊် စက်တငဘ်ာလ ၂၆ ရက်) 

ပြည်ရ ာငစ်ုပြနြ်ာန ငုင်အံာေး၊ အပြည်ပြညဆ် ုငရ်ာ ဘဏ္ဍာရရေး ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်းတွင ်အဖွ ွဲ့ဝငန် ငုင် ံတစန် ငုင် ံအပဖစ ်

ဝငရ်ရာက်န ငုရ်စရန ်အက်ဥြရေ။ 

အပြည်ပြည်ဆ ုငရ်ာ ပြနလ်ည် ူရ ာငရ်ရေးနငှ  ်ကက ေးြွာေးရရေးဘဏ၏် အြှုရဆာငေ်ါရ ုက်တာ ြ ာေးက၊ ၁၉၅၅ ခနုစှ၊် ဧပြ လ ၁၁ 

ရက်ရန  တွင ်အပြည်ပြည်ဆ ုငရ်ာ ဘဏ္ဍာရရေးရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်း၏ သရဘာတူ စာခ ျုြ်ြါ အြ ုေြ် ာေးက ု သရဘာတူည ပြ ေးရနာက်၊ 

  ုသရဘာတူစာခ ျုြ်ြါ အြ ုေြ် ာေးက ု အစ ုေးရြ ာေး၏ က ုယစ်ာေးလက်ြှတ် ရရေး  ုေးရနန်ငှ  ်လက်ခရံနအ်တွက် ဘဏတ်ွင ်

အြ်နှ ံာေး ပြ ေးပဖစရ်သာရ ကာင ၊်   ု  ပြင ်အ က်ဆ ုခ  သည ်  သရဘာတူ စာခ ျုြ်နငှ အ်ည  ပြည်ရ ာငစ် ုပြနြ်ာန ငုင်အံာေး၊ 

အဆ ုြါ ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်းတွင ်ြါဝငရ်ရေးအတွက် ပြဋ္ဌာနေ်းရန ်သင ရ်လ ာ်သည်ပဖစရ်သာရ ကာင ၊် ရအာက်ြါအတ ုငေ်း 

အက်ဥြရေအပဖစ ်ပြဋ္ဌာနေ်းလ ုက်သည်။ 

 

အြည်တ ု။ 

၁။ ။ဤအက်ဥြရေက ု၊ ၁၉၅၆ခုနစှ၊် အပြည်ပြည်ဆ ငုရ်ာ ဘဏ္ဍာရရေးရကာြ် ုရရေးရှငေ်း သရဘာတစူာခ ျုြ် အက်ဥြရေ 

ဟုရခေါ်ရြည်။ 

၂။ ။ ဤအက်ဥြရေတွင ်အရ ကာငေ်းအရာနငှ ပ်ဖစရ်စ၊ ရရှွဲ့ရနာက် စကာေးတ ု  ၏ အဓ ြပါယ်နငှ  ်ပဖစရ်စ၊ ြဆန  က် ငလ်ျှင-် 

အဓ ြပါယ ်ရ ာ်ပြခ က်။ 

(က) “စာခ ျူြ်ြါအြ ုေမ် ာေး” ဆ ုသည်ြှာ၊ ဤအက်ဥြရေ၏ ဇယာေးတွင ်ရဖာ်ပြ ာေးသည ်၊ အပြည်ပြည်ဆ ုငရ်ာ ဘဏ္ဍာရရေး 

ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်း၏ သရဘာတူစာခ ျုြ်ြါ အြ ုေြ် ာေးက  ုဆ ုလ ုသည်။ 

(ခ) “ဘဏ်” ဆ ုသည်ြှာ၊ အပြည်ပြည်ဆ ုငရ်ာ ပြနလ်ည် ူရ ာငရ်ရေးနငှ  ်ကက ေးြွာေးရရေးဘဏက် ု ဆ ုလ ု သည်။ 

(ဂ) “ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်း” ဆ ုသည်ြာှ၊ အပြည်ပြည်ဆ ုငရ်ာ ဘဏ္ဍာရရေးရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်းက ု ဆ ုလ ုသည်။ 

စာခ ျုြ်ြါအြ ုေြ် ာေးက ု လက်ြှတ်ရရေး  ုေးရနအ်ာဏာ အြ်နငှေ်းပခငေ်း။ 

၃။ ။ စာခ ျုြ်ြါ အြ ေုြ် ာေး၏ အြ ုေ ်၂၊ အြ ုငေ်း ၁၊ စာြ ုေ ်(က) နငှ  ်ဇယာေး က အရ၊ ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်း၏ ကနဦေးအဖွ ွဲ့ဝင ်တစန် ငုင် ံ

ပဖစ ် ုက်ခငွ ရှ် သည ် ပြည်ရ ာငစ်ုပြနြ်ာန ငုင်ကံ စာခ ျုြ်ြါ အြ ုေြ် ာေး၏ အြ ုေ ်၉၊ အြ ုငေ်း ၂၊ စာြ ုေ ်(ဂ) ၌ သတ်ြှတ် 

 ာေးရသာရန  ရက်တွငပ်ဖစရ်စ၊   ုရန  ရက်ြတ ုငြ် ပဖစရ်စ၊ ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်း၏ အဖွ ွဲ့ဝငန် ငုင်အံပဖစက် ု လက်ခနံ ငုရ်န ်အလ ု  ငါှ၊ 

န ငုင်ရံတာ်သြမတသည်- 

(က) ြ ြ ၏ က ုယ်စာေး စာခ ျုြ်ြါအြ ုေြ် ာေးက ု လကြ်ှတ်ရရေး  ုေးရနအ်တွက်လည်ေးရကာငေ်း၊ 

(ခ) ပြည်ရ ာငစ်ုပြနြ်ာန ငုင်၏ံ တရာေးဥြရေြ ာေးနငှ အ်ည  စာခ ျုြ်ြါ အြ ုေြ် ာေးက ု၊ ပြည်ရ ာငစ် ုပြနြ်ာန ငုင်ရံတာ် 

အစ ုေးရက ခခငေ်းခ က်ြရှ  လက်ခပံြ ေးပဖစရ် ကာငေ်း။   ု  ပြင ်ပြည်ရ ာငစ်ု ပြနြ်ာန ငုင်ရံတာ် အစ ုေးရက စာခ ျုြ်ြါ 
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အြ ုေြ် ာေးအရ၊ ၎ငေ်း၏ တာဝနအ်ာေးလံုေးက  ု ြ်ေးရဆာငန် ငုရ်နအ်တွက် လ ုအြ်သည ် အတ ုငေ်း စ ြံပြ ေးပဖစရ် ကာငေ်း 

ရဖာ်ပြသည ် စာချွနရ်တာ်က ု န ငုင်ရံတာ်သြမတ၏ က ုယ်စာေးဘဏ၌် အြ်နှ ံာေးရနအ်တွက ်လည်ေးရကာငေ်း၊ 

အာဏာအြ်နငှေ်းန ငုသ်ည်။ 

ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်းသ ု    ည ်ဝငသ်ည ်ရ ကေးရင။ွ 

၄။ ။ စာခ ျုြ်ြါအြ ုေြ် ာေး၏ အြ ုေ၂်၊ အြ ုငေ်း ၃၊ စာြ ေု ်(က) နငှ  ်ဇယာေး က အရ၊ ပြည်ရ ာငစ်ုပြနြ်ာန ငုင်ကံ ယူန ငုခ်ငွ ရှ် သည ် 

အစုရှယ်ယာ အရရအတွက်ပဖစရ်သာ အစုရှယ်ယာရြါငေ်း ၁၆၆ ြါဝငသ်ည ် ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်း၏ အစုစရတာ (ခ)် အတွက် 

 ည ်ဝငသ်ည ် ရ ကေးရငအွပဖစ ်အရြရ ကန ်ရေေါ်လာ ၁၆၆,၀၀၀ က ု၊ ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်းသ ု   ပြည်ရ ာငစ် ုပြနြ်ာန ငုင်၏ံ 

အခနွရ်တာ်ရငြွ ာေး  ြှ ရြေးရြည်။ 

ပြည်ရ ာငစ်ု ပြနြ်ာန ငုင်အံတွငေ်း ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်းအာေး ရြေးရန ်သရဘာတူသည ် အဆင အ်တနေ်း ကငေ်းလွတ်ခငွ ြ် ာေးနငှ  ်

အ ူေးအခငွ အ်ရရေးြ ာေး။ 

၅။ ။ စာခ ျုြ်ြါ အြ ုေြ် ာေး၏ အြ ုေ ်၆၊ အြ ုငေ်း ၂ ြ ှ၉ အ  နငှ  ်အြ ုငေ်း ၁၁ ြါ ပြဋ္ဌာနေ်းခ က်ြ ာေးသည်၊ ပြည်ရ ာငစ်ု ပြနြ်ာန ငုင်၌ံ 

တရာေးဥြရေက  သ ု   အာဏာရှ ရြည်ပဖစရ်သာရ ကာင  ်ရကာ်ြ ုရရေးရှငေ်းသည်- 

(က) ပြည်ရ ာငစ်ုပြနြ်ာန ငုင်အံတွငေ်း အဆ ုြါအြ ုေ၆်၏ အြ ငုေ်း ၂ တွင ်သတ်ြှတ် ာေးရသာ အဆင အ်တနေ်းနငှ  ်

တရာေးအတ ုငေ်း ပြျုန ငုခ်ငွ ြ် ာေးက ု ရရှ ရစရြည်။   ု  ပြင ်

(ခ) အဆ ုြါ အြ ေု ်၆ ၏ အြ ုငေ်း ၁၁ ြါ ပြဋ္ဌာနေ်းခ က်ြ ာေးနငှ  ်ြဆန  က် ငရ်စဘ  ပြည်ရ ာငစ်ု ပြနြ်ာန ငုင်အံတွငေ်း အဆ ုြါ 

အြ ုေ ်၆ ၏ အြ ုငေ်း ၃ ြ ှ၉ အ  တ ု  တွင ်သတ်ြှတ ်ာေးရသာ ကငေ်းလွတ်ခငွ  ်ြ ာေးနငှ  ်အ ူေးအခငွ အ်ရရေးြ ာေးက ု 

ရရှ ရစရြည်။ 

စာခ ျုြ်ြါ အြ ေုြ် ာေးက ု   ရရာက်စွာ ရဆာငရွ်က်ရရေးအတွက် နည်ေးဥြရေြ ာေး။ 

၆။ ။ န ငုင်ရံတာ်သြမတသည်၊ စာခ ျုြ်ြါ အြ ုေြ် ာေး၏ ြည်သည ်ပြဋ္ဌာနေ်းခ က်က ုြဆ ု   ရရာက်စာွ ရဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် 

အရ ကာငေ်းအာေးရလ ာ်စွာ လ ုအြ်သည်ဟု ယူဆသည  ်နည်ေးဥြရေြ ာေးက ု ပြျုန ငုသ်ည်။ 

 


