
ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ 

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ် ၃၄ ။) 

၁၃၇၆   ခနှစ်၊   ဝါ ခါင်လဆန်း    ၃    ရက် 

(၂၀၁၄   ခနှစ်၊   ဇူလိင်လ  ၂၉   ရက်) 

 

 ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည ်ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

၁။ ဤဥပ ဒကိ   ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒကိ  ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် 

စရမည်။ 
 
၂။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၂ တွင်- 

 (က) ပဒ်မခွဲ(င)ကိ အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည်- 

 “(င) မတ် ကာင်ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်းလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ဖမ်းဆီး 

စ ဆာင်း ရရှိ သာ မတ် ကာင်များကိ ြဖစ် စ၊ စပက် ကာ ်

လက်တာများြဖင့် မွးြမူထား သာ သား ပါက်မတ် ကာင်ငယ် 

များကိ ြဖစ် စ၊ မွးြမူထား သာ မတ် ကာင်များကြိဖစ် စ၊ 

ပလဲဝတ်ဆသွင်းထားသည့် မတ် ကာင်များကိြဖစ် စ မွးြမူ ြပုစ 

စာင့် ရှာက်ြခင်း လပ်ငန်းကိ ဆိသည်။” 

 (ခ) ပဒ်မခဲွ (စ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည် - 

“(စ) ပလဲ မွးြမူြခင်းလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ မတ် ကာင်များကိ ခဲွစိတ် 

ဝတ်ဆသွင်းြခင်း၊ ဝတ်ဆသွင်း ပီး သာ မတ် ကာင်များကိ 

ပင်လယ်ြပင်အတွင်း ချထား မွးြမူြခင်း၊ ခဲွစိတ်ပလဲ ဖာ်ြခင်း၊ 

ပလဲ ဖာ် ပီး သာ မတ် ကာင်များကိ ြပန်လည်ဝတ်ဆသွင်းြခင်း 

လပ်ငန်းကိ ဆိသည်။” 

(ဂ) ပဒ်မခွဲ(ဏ) တွင်  ပါရိှ သာ  “သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန” ဆိသည့် 

စကားရပ်၏ ရှ တ့ွင် “ြပည် ထာင်စအစိးရ” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ 

ြဖည့်စွက်ရမည်။  

 



၂ 
 

(ဃ) ပဒ်မခွဲ(တ)၏ နာက်၌ ပဒ်မခွဲ(ထ) နှင့် (ဒ) တိအ့ြဖစ် အာက်ပါ 

အတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည-် 

“(ထ)  စပက် ကာ်လက်တာ     ဆိသည်မှာ       ဓာတ်ခဲွခန်းအတွင်း၌ 

    မတ် ကာင်အထီးနှင့်  မတ် ကာင်အမတိအ့ား မျိုးစပ်၍ ရရှိလာ    

           သာ   မတ် ကာင်   သား ပါက်ငယ်များ    တွယ်ကပ် နသည့်    

           ကို းထး သိမ့ဟတ် အမာခ ပစ္စည်းကိဆိသည်။ 

 ( ဒ)    တန်ဖိးြဖတ်အဖဲွ  ့ ဆိသည်မှာ  ဤဥပ ဒအရ  ဖဲွစ့ည်း သာ  ပလဲ    

  တန်ဖိးြဖတ် အဖွဲ က့ိ ဆိသည်။” 
 
၃။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ(ဃ)၏ နာက်၌ ပဒ်မခဲွ(င) အြဖစ် 

အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်- 

“(င)  ပလဲထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း ကာင့် ပင်လယ်ြပင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိက်ပျက်စီးမမရှိ စ ရး စီမ ဆာင်ရွက်ရန်။” 
 

၄။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒပဒ်မ ၅ ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

“၅။ ဝန်ကီးဌာနသည်- 

(က)  ပဒ်မ ၄၊ ပဒ်မခဲွ(က)အရ တင်သွင်းသည့် လာက်လာက ိစိစစ် ပီး 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီပါက ခွင့်ြပုမိန်က့ိ အစိးရအဖွဲ၏့ 

သ ဘာတူညခီျကြ်ဖင့် ထတ် ပးရမည်။ 

 (ခ) ပဒ်မ ၄၊ ပဒ်မခဲွ(ခ)အရ တင်သွင်းသည့် လာက်လာက ိစိစစ် ပီး 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီပါ က ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ထတ် ပး 

ရမည်။” 
 

၅။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၇ တွင် ပါရှိ သာ “ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ထတ် ပး 

နိင်သည်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးရမည”် ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

 



၃ 
 
၆။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ အခန်း(၄) ခါင်းစဉ်အား အာက်ပါအတိင်း အစား 

ထိးရမည်-  

“အခန်း(၄) 

ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အ ရးများ” 
  

၇။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၊ ပဒ်မခွဲ(ဂ) ကိ အာက်ပါအတိင်း  အစား 

ထိးရမည်- 

 “၈။ (ဂ) ပဒ်မ ၅၊  ပဒ်မခွဲ(က)အရ  ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည်  ဝန် ကီးဌာနက 

 သတ်မှတ်ထားသည် ့    အခ ကး ငွများကိ      နိင်ငြခား ငွြဖင့်      

                          သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ ပး ဆာင်ရမည်။” 
 
၈။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒပဒ်မ ၈၊ ပဒ်မခွဲ(ဂ)၏ နာက်၌ ပဒ်မခွဲ (ဃ)၊ (င)၊ 

(စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ) နှင့် (စျ)  တိအ့ြဖစ် အာက်ပါအတိင်းြဖည့်စွက်ရမည်- 

“(ဃ)   ပဒ်မ ၅၊ ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ   ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည ်   မတ် ကာင်   တစ ်   

            ကာင်အား    တစ်ကိမ်   ဝတ်ဆသွင်းလင်   ကျပ်  ၂၀၀၀  နန်းြဖင့်    

            နိင်င တာ်သိ ့အခွန်အြဖစ် ပး ဆာင်ရမည်။ 

  ( င )   အာက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့်  စပ်လျဉ်း၍  ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့်    

   နည်းဥပ ဒများ၊   လပ်ထးလပ်နည်းများ၊  အမိန်နှ့င့်   ညန်ကားချက်  

   များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်- 

     (၁)  ပလဲထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့်  စပ်လျဉ်း၍   ဝန်ထမ်းများ၊ 

အလပ် သမားများ ခန်ထ့ားြခင်း၊ အလပ်ခိင်း စြခင်း၊ အသက်၊ 

လပ်ခ၊ လစာ  နှင့် အြခားအခ ကး ငွများသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

   (၂) ပလဲထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရ ပ ရ အာက်၌   

အလပ်လပ်ရက်နှင့် အလပ်ချိန်နာရီများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 

 



၄ 
 

(၃)  ပလဲထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၌  ဘးအန္တရာယ်  ကင်းရှင်းရန်နှင့် 

မ တာ်  တဆြဖစ်ပွားမမှ ကာကွယ်ရန် စီမ ဆာင်ရွကြ်ခင်း၊ 

  (၄)   ပလဲထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းမှ    ဝန်ထမ်းများ၊ အလပ်သမားများ  

    ၏   သက်သာ ချာင်ချိ ရး၊    ကျန်းမာ ရး၊     သန်ရ့ှင်း ရးနှင့်       

                           စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ရးတိအ့တွက် စီမချက်များ ရးဆဲွအ ကာင် 

  အထည် ဖာ်ြခင်း၊ 

(၅)  ပလဲထတ်လပ်ြခင်း ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငနး် 

များ ထိခိက်ပျက်စီးမမရှိ စရန် စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၆)  ပလဲထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၌   မ တာ်တဆ    ြဖစ်ပွားမများနှင့် 

 ယင်းမ တာ်တဆ  ြဖစ်ပွားမ ကာင့်   လူအ့သက်ဆးရးြခင်းနှင့်    

 ကိယ်ခန္ဓာထိခိက် ဒဏ်ရာရမများကိ သတင်းပိအ့စီရင်ခြခင်း၊ 

 (၇) စစ် ဆး ရးအရာရှိချုပ်နှင့် စစ် ဆး ရးအရာရှိများ၏ စစ် ဆး 

 မကိ ခယူြခင်း။ 

  (စ) ထတ်လပ်ရရှိသည့်ပလဲများကိ ြပည်တွင်း၌ လွတ်လပ်စွာသယ်ယူ၍ 

ြမန်မာ ကျပ် ငွြဖင့်ြဖစ် စ၊ နိင်ငြခား ငွြဖင့်ြဖစ် စ ရာင်းချခွင့်ရှိသည်။ 

  (ဆ) ထတ်လပ်ရရှိသည် ့ ပလဲများကိ နိင်ငြခားသိ ့ နိင်ငြခား ငွြဖင့် တင်ပိ ့

ရာင်းချ ခွင့်ရှိသည်။ 

  (ဇ) ထတ်လပ်ရရှိသည် ့ပလဲများကိ  နိင်ငြခားမှ ရတနာကန်သည်များအား  

ဖိတ် ခ ၍  သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ  မိမိ အစီ 

အစဉ် ြဖင့် ရာင်းချခွင့် ရှိသည်။ 

 (စျ) ပဒ်မခွဲ(ဃ)အရ အခွန် ပး ဆာင် ပီး နာက ် ပလဲထတ်လပ်ြခင်း 

လပ်ငန်း လပ်ကိင်ြခင်းအတွက် ငွ ကးြဖင့်ြဖစ် စ၊ ပစ္စည်းြဖင့်ြဖစ် စ 

ထပ်မ ပး ဆာင် ရြခင်းမရိှ စရ။” 

 



၅ 
 
၉။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၉၊ ပဒ်မခဲွ(ခ)၏ နာက်၌  ပဒ်မခွဲ(ဂ)၊ (ဃ) 

နှင့် (င) တိအ့ြဖစ် အာက်ပါအတိင်းြဖည့်စွက်ရမည်- 

 “( ဂ )    မတ် ကာင်သား ဖာက်ကမ်းကျင်သအူြဖစ် လပ်ကိင်ြခင်း၊ 

 (ဃ)    မတ် ကာင်ြပုစ    စာင့် ရှာက်သည့်လပ်ငန်း    ကမ်းကျင်သူအြဖစ် 

      လပ်ကိင်ြခင်း၊ 

   ( င)     ပလဲ မွးြမူ ရး၊ ရငပ်ကမ်းကျင်သအူြဖစ် လပ်ကိင်ြခင်း။” 
 
၁၀။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ  ပဒ်မ ၁၈ ၌ ပါရိှ သာ “ဦး ဆာင်ညန်ကား ရး မှူး”  

ဆိသည့် စကားရပ်ကိ  “သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ်” ဆိသည့် 

စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 
 
၁၁။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒပဒ်မ ၂၄ တွင် ပါ ရှိ သာ “ဦး ဆာင်ညန်ကား 

ရးမှူ းသည်” ဆိသည့်စကားရပ်၏ နာက်၌  “ဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညီချက် 

ြဖင့်” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ ြဖည့်စွက်ရမည်။ 
 
၁၂။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ အခန်း(၁၁)၏ နာက်၌ အခန်း(၁၂) အြဖစ် 

အာက်ပါ အတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည-် 

“အခန်း(၁၂) 

တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ  ့ ဖဲွ စ့ညး်ြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ 

 ၂၅။ ဝန်ကီးဌာနသည် - 

(က) လပ်ငန်းတစ်ခခမှ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း သိမ့ဟတ် 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်တစ်ဦးကိ ဦး ဆာင် စ ပီး ပလဲဆိင်ရာ 

ပညာရှင်များနှင် ့ ကမ်းကျင်သူများ ပါဝင် စလျက် အဖွဲ ဝ့င် 

အနည်းဆး ခနစ်ဦးမှ အများဆး ၁၁ ဦးြဖင့် တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ က့ိ 

ဖွဲ စ့ည်းရမည။် 



၅ 
 
(ခ) ပဒ်မခဲွ(က)အရ ဖဲွစ့ည်း သာ တန်ဖိးြဖတ်အဖဲွကိ့ လိအပ်သလိ 

ြပင်ဆင် ဖဲွစ့ည်းနိင်သည်။ 
 

၂၆။ တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ၏့ လပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ခစားခွင့်များမှာ အာက်ပါ 

အတိင်း ြဖစ်သည-် 

(က) ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူများက လာ ရာက်ြပသ သာ ပလဲများ၏ အရည ်

အ သွး၊ အ ရအတွက်၊ အ လးချိန်နှင့် အရွယ်အစားတိက့ိ 

သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ   မှတ်ပတင်ြခင်း၊ တန်ဖိးြဖတ်ြခင်း၊ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာ ပးအပ် သာ  လပ်ငန်းတာဝန် 

များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း၊ 

(ဂ) အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ် သာ  တန်ဖိးြဖတ် အဖွဲ ဝ့င်များသည် 

သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့် ငွကိ ခစားခွင့် 

ရိှြခင်း။  
 

၂၇။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူသည် တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲက့ သတ်မှတ် ပးသည့် ပလ ဲ

တန်ဖိးအ ပ  ကျနပ်မမရိှပါက တန်ဖိးြပင်ဆင်သတ်မှတ် ပးရန်အတွက် 

တန်ဖိးသတ်မှတ်သည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကီးဌာနသိ ့ လာက ်

ထားနိင်သည်။ 
 
၂၈။ ပဒ်မ ၂၇ အရ လာက်ထားလာပါက ဝန် ကီးဌာနသည်- 

  (က) ပစ္စည်းတန်ဖိးများကိ ြပင်ဆင် သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

  (ခ) တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ၏့သတ်မှတ်ချက်အတိင်း အတည်ြပုနိင်သည်။” 
 
၁၃။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ  အခန်း(၁၂)နှင့် အခန်း(၁၃) တိက့ိ  အခန်း(၁၃)နှင့် 

အခန်း(၁၄)  တိအ့ြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။ 



 

၆ 

၁၄။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ  ပဒ်မ  ၃၂  ကိ ပယ်ဖျက်ရမည်။ 
 
၁၅။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒပဒ်မ ၂၅ တွင်ပါရှိ သာ“ ငွဒဏ်ကျပ်  ၃၀၀,၀၀၀” 

ဆိသည့် စကားရပ်ကိ  “ ငွဒဏ်ကျပ် သိန်းငါးဆယ်” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် 

အစားထိး ပီး ယင်းပဒ်မကိ ပဒ်မ ၂၉ အြဖစ်  ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။ 
 
၁၆။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒတင်ွ ပဒ်မ ၂၆ ကိ   ပဒ်မ ၃၀ အြဖစ် အမှတ်စဉ် 

ြပာင်းလဲ၍  အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

“၃၀။ မည်သူမဆိ မှတ်ပတင်လက်မှတ်မရိှဘဲ ပဒ်မ ၉ ပါ  လပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ် 

ကိ လပ်ကိင် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ 

ထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် အထ ိ ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ကျပ် တစဆ်ယ်သိန်း အထ ိ

ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး ြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။” 
 

၁၇။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၇ တွင် ပါရိှ သာ “ ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀” 

ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ ငွဒဏ်ကျပ် သိန်းနှစ်ဆယ်” ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့် 

အစားထိး ပီး ယင်းပဒ်မကိ ပဒ်မ ၃၁ အြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။ 

၁၈။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၈ တွင်ပါရိှ သာ “ ငွဒဏ်ကျပ် ၅၀၀,၀၀၀” 

ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ ငွဒဏ်ကျပ် သိန်းငါးဆယ်” ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့် 

အစားထိး ပီး ယင်းပဒ်မကိ ပဒ်မ ၃၂ အြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။ 
 
၁၉။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၉ တွင် ပါရိှ သာ  “ ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀” 

ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ ငွဒဏ်ကျပ် သိန်းနှစ်ဆယ်” ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့် 

အစားထိး ပီး ယင်းပဒ်မကိ ပဒ်မ ၃၃ အြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။ 



၇ 

၂၀။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၀ တွင် ပါရှိ သာ  “မည်သည့် ြပည်သူ ့

ဝန်ထမ်း မဆိ” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ  “မည်သူမဆိ” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် 

အစားထိး ပီး ယင်းပဒ်မ ကိ ပဒ်မ ၃၄ အြဖစ ်ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။   
 
၂၁။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၁ တွင် ပါရိှ သာ  “ ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀,၀၀၀” 

ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ ငွဒဏ်ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်း” ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့် 

အစားထိး ပီး ယင်းပဒ်မကိ ပဒ်မ ၃၅  အြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။ 
 
၂၂။ ြမန်မာ့ပလလဲပ်ငန်းဥပ ဒ   ပဒ်မ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅ ၊ ၃၆ နှင့် ၃၇ တိက့ိ ပဒ်မ ၃၆၊ 

၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉ နှင့် ၄၀  တိအ့ြဖစ် အသီးသီး ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။ 
 

၂၃။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒတွင် ပဒ်မ ၃၈ ကိ ပဒ်မ ၄၁ အြဖစ် အမှတ်စဉ် 

ြပာင်းလဲ၍  အာက်ပါ အတိင်း အစားထိးရမည်- 

“၄၁။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရာ 

တွင-် 

(က) ဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် 

စည်းကမ်းများကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူည ီ

ချက်ြဖင့် ထတ်ြပန် နိင်သည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာန နှင့်   ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရး 

လပ်ငန်းတိသ့ည် လိအပ် သာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။” 

 
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ 

ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 

       (ပ)  သိန်းစိန် 

  နိင်င တာ်သမ္မတ 

       ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 


