၁၉၅၉ ခနှစ၊် နာက်ထပ်ဘ

ာ တာ် ငွ ခွဲ ဝသးစွဲ ရးအက်ဥပ ဒ။

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
သမတအိမ် တာ်၊ ရန်ကန် မို ့
၁၉၅၉ ခနှစ၊် နာက်ထပ်ဘ

ာ တာ် ငွ ခွဲ ဝသးစွဲ ရးအက်ဥပ ဒ။

[၁၉၅၉ ခနှစ၊် အက်ဥပ ဒအမှတ် ၁၅။]
၁၃၂၁ ခနှစ၊် တာ်သလင်းလဆန်း ၃ ရက်။
(၁၉၅၉ ခနှစ၊် စက်တဘာလ ၄ ရက်။)
ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ပအ ြခခဥပ ဒအရ၊ အာက် ဖ ြပပါ အက်ဥပ ဒကိ ထတ်ြပန် ကျညာသည်။
အာက်ပါအတိင်း အက်ဥပ ဒအြဖစ် ြပ ာန်းလိက်သည်။

၁၉၅၉ ခနှစ်၊ စက်တဘာလ ၃၀ ရက် န ့၌ ကန်ဆးသည့် ဘ
၁။ ။(၁) ဘ

ာ တာ်နစ
ှ ်အတွက် နာက်ထပ်ဘ

ာ တာ် ငွ ခွဲ ဝသးစွဲြခင်း။

ာ ရးဝန် ကီးသည်၊ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င၏ အခွန် တာ်များမှ စစ ပါင်းကျပ် ငွ ၉,၇၀,၀၈,၅၄၀ (ဤအက်ဥပ ဒ၏

ဇယားတွင် ဖ ြပထားသည်)ကိထတ်၍၊ ၁၉၅၉ ခနှစ်၊ စက်တဘာလ ၃၀ ရက် န ့၌ ကန်ဆးသည့် ဘ

ာ တာ်နစ
ှ ်ဆင်
ိ ရာ

အသးစရိတ်များနှင့် ကိစမ
္စ ျားအတွက် ခွဲ ဝသးစွဲ နိင်သည်။
(၂) ပဒ်မခွဲ(၁)တွင် ခွင့်ြပုထားသည့် ဘ

ာ တာ် ငွ ခွဲ ဝသးစွဲြခင်းသည်၊ ၁၉၅၉ ခနှစ်၊ နာက်ထပ် ဘ

အက်ဥပ ဒ (၁၉၅၉ ခနှစ်၊ အက်ဥပ ဒ အမှတ် ၃)အရ၊ ခွင့်ြပုထားသည့် ဘ

ာ တာ် ငွခွဲ ဝသးစွဲ ရး

ာ တာ် ငွ ခွဲ ဝသးစွဲြခင်းအြပင်၊

နာက်ထပ်သးစွဲြခင်းြဖစ်သည်ဟူ၍ မှတ်ယူရမည်။
၁၉၅၉ ခနှစ်၊ စက်တဘာလ ၃၀ ရက် န ့၌ ကန်ဆးသည့် ဘ

ာ တာ်နစ
ှ ်အတွက် ငွ ချးယူြခင်း။

၂။ ။(၁) ၁၉၅၉ ခနှစ်၊ စက်တဘာလ ၃၀ ရက် န ့၌ ကန်ဆးသည့် ဘ
ထက်မပိ သာ ငွများကိ၊ ဘ

ာ တာ်နှစ်အတွင်း၊ စစ ပါင်း ကျပ် ငွ ၉၀,၀၀,၀၀,၀၀၀

ာ ရးဝန် ကီးသည်၊ အစိးရ ငွ ချးစာချုပ်များ ထတ် ပးြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ အြခားနည်းြဖင့်ြဖစ် စ၊

မည်သူ ့ထမှမဆိ ငွ ချးယူနိင်သည်။ ထိ ့ြပင် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်ဘဏ်ကလည်း ထိနှစအ
် တွင်း ထိ ငွများကိ
ဘ

ာ ရးဝန် ကီးအား၊ ထတ် ချး ရမည်။ ထိကဲသ
့ ိ ့ ငွ ချး သာ ကိစ္စအတွက် ဘ

ာ ရးဝန် ကီးသည်၊ မိမိသင့်သည်ထင်ြမင်သည့်

အတိး နန်းများသတ်မှတ်၍၎င်း၊ ြပန်ဆပ်ရန်၊ ြပန် ရွးရန်၊ သိ ့တည်းမဟတ် အြခားနည်းစီမရန် စည်းကမ်းချက် များထား၍၎င်း၊
အာမခစာချုပ်များြပုလပ်၍ ထတ် ပးနိင်သည်။
(၂) ဤအက်ဥပ ဒအရ ချးယူရရှိ သာ ငွအားလးကိ၊ ြပည် ထာင်စနိင်င၏ အခွန် တာ်များတွင် ထည့် သွင်းရမည်။
(၃) ဤအက်ဥပ ဒအရ ထတ် ပးသည့် အာမခစာချုပ်များနှင့် သက်ဆိင် သာ ငွရင်းနှင့် အတိးကိ၎င်း၊ ထိအာမခစာချုပ်များ
ထတ် ပးသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန်ကျသည့်စရိတ် ငွများကိ၎င်း၊ ြပည် ထာင် စနိင်င၏အခွန် တာ်များမှ ထတ် ပးရမည်။
(၄) ပဒ်မခွဲ(၁)တွင် ခွင့်ြပုထားသည့် ငွ ချးယူြခင်းသည်၊ ၁၉၅၈ ခနှစ်၊ ဘ

ာ တာ် ငွ ခွဲ ဝသးစွဲ ရး အက်ဥပ ဒ (၁၉၅၈ ခနှစ်၊

အက်ဥပ ဒအမှတ် ၂၃) အရ၊ ခွင့်ြပုထားသည့် ငွ ချးယူြခင်းအြပင်၊ နာက် ထပ် ငွ ချးယူြခင်းြဖစ်သည်ဟ၍
ူ မှတ်ယူရမည်။
ဇယား
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၁၉၅၉ ခနှစ၊် နာက်ထပ်ဘ

အစိးရဌာန။

ာ တာ် ငွ ခွဲ ဝသးစွဲ ရးအက်ဥပ ဒ။

ခွဲ ဝသးစွသ
ဲ ည့် ငွ။ ကျပ်။

အ ကာက် တာ်နှင့်နိင်ငတွငး် အ ကာက် တာ်

၇,၈၆,၈၆၀

အြမတ် တာ်ခွန်

၁,၇၃,၀၄၀

တဆိပ် တာ် ခါင်းများနှင့်မှတ်ပတင်မ

၃၈၀

အြခားအခွန် တာ်များနှင့် အ ကာက် တာ်များ

၂၇,၄၇၀

စာပိ ့တိက်နှင့် ကးနန်း

၃၅,၆၈,၇၇၀

အတိးနှင့် ကး မီ

၃၁,၂၂,၀၀၀

အရပ်ရပ်စရ
ီ င်အပ်ချုပ်မ

၂၀

စာရင်းစစ်

၅,၆၈,၃၂၀

တရား ရး

.

အကျဉ်း ထာင်များ

၄,၆၁,၅၀၀
၁၂,၉၅,၂၀၀

ရဲအဖွဲ ့

၂,၇၈,၉၀၀

နိင်ငြခား ရး

၅,၃၄,၃၆၀

ပညာ ရး

၃၅,၈၇,၀၄၀

ဆးဘက်ဆင်
ိ ရာနှငြ့် ပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး

၄၂,၀၇,၉၁၀

လ ကာင်းပျသန်းသွားလာမ

၉,၇၆,၈၉၀

အ ထွ ထွဌာနများ

၁၈,၇၁,၃၅၀

အ ထွ ထွ

၃၃,၇၅,၉၃၀

ြပည်နယ်အစိးရများသိ ့ ထာက်ပ့ ငွ

၂၉,၇၅,၀၀၀

အ ကာက် တာ်နှင့် နိင်ငတွင်းအ ကာက် တာ်အတွက် မ,တည် ငွရင်း
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၁,၀၆,၇၀၀

၁၉၅၉ ခနှစ၊် နာက်ထပ်ဘ

ာ တာ် ငွ ခွဲ ဝသးစွဲ ရးအက်ဥပ ဒ။

၂၇၀

ယစ်မျိုးအတွက် မ,တည် ငွရင်း
ဆည် ြမာင်းအတွက် မ,တည် ငွရင်း

၁၀

စာပိ ့တိက်နှင့် ကးနန်းအတွက် မ,တည် ငွရင်း

၁,၀၁,၁၀၀

အရပ်ရပ်စရ
ီ င်အပ်ချုပ်မအတွက် မ,တည် ငွရင်း

၇၀,၇၀၀

စစ်ရင်းစစ်အတွက် မ,တည် ငွရင်း

၂,၉၆၀

ရ ကာင်းဆိင်ရာနှင့် မီးြပတိက်များအတွက် မ,တည် ငွရင်း

၂၀

ဆးဘက်ဆင်
ိ ရာနှင့် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးအတွက် မ,တည် ငွရင်း

၁၃,၉၇,၈၄၀

အစိးရလပ်ငန်းများနှင့် ဒသန္တရအာဏာပိင်များသိ ့ ချး ငွများ

၆,၇၅,၁၈,၀၀၀
ပါင်း

၉,၇၀,၀၈,၅၄၀

ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ပအ ြခခဥပ ဒအရ၊ က န်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။
ဦးဝင်း မာင်၊
နိင်င တာ်သမတ၊
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်။
ရန်ကန် မို ့၊ ၁၃၂၁ ခနှစ်၊ တာ်သလင်းလဆန်း ၃ ရက်။
(၁၉၅၉ ခနှစ်၊ စက်တဘာလ ၄ ရက်။)
အမိန် ့အရ၊
ပါစိန်၊
နိင်င တာ်သမတ၏အတွင်းဝန်။
[အမှတ် ၆၀]
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