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၁၃၅၃ ခနှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း  ၂  ရက် 

 

 



 

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ ့

အိမ်တွင်း စက်မလက်မ လပ်ငန်း ြမင့်တင် ရး ဥပ ဒ 

(  နိင်င တာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ ့ဥပ ဒအမှတ် ၁၃/၉၁ ) 

၁၃၅၃ ခနှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း  ၂  ရက် 

(  ၁၉၉၁ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁၀ ရက်  ) 

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့သည် အာက်ပါ ဥပ ဒကိ ြပဌာန်း လိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိ အိမ်တွင်း စက်မလက်မလပ်ငန်းြမင့်တင် ရး ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် 

စရမည်- 

(က) အိမ်တွင်း စက်မလက်မ လပ်ငန်း ဆိသည်မှာ မိသားစဝင်များြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ 

အလပ်သမား  ငှားရမ်း အသးြပု၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ စ ပါင်း၍ သာ် လည်း ကာင်း 

ကန်ပစ္စည်းထတ်လပ် သာ၊ ြပုြပင်မွမ်းမ သာ အ သးစား စက်မလက်မ လပ်ငန်းကိ 

ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ြမင်း ကာင် ရ သး ကာင်အား အာက် အသးြပု၍ 

အလပ်သမား ကိးဦးထက်မပိ သာ အ သးစား စက်မလပ်ငန်းများနှင့် 

အလပ်သမားအ ရအတွက် ကန်သ့တ်ြခင်း မရိှ သာ လက်မလပ်ငန်းများလည်း 

အကျုးဝင်သည်၊ 

(ခ) လပ်ငန်းရှင် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ အိမ်တွင်း စက်မလက်မ လပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် 

မှတ်ပတင်ခွင့်ရရိှသူကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အ မွစား အ မွခ၊ 

တရားဝင်ကိယ်စားလှယ်နှင့် တရားဝင်ဆက်ခသည့် အဖဲွအ့စည်း တိလ့ည်းပါဝင်သည်၊ 

(ဂ) အား ဆိသည်မှာ လပ်စစ်ဓာတ်အား၊ စက်ကိရိယာြဖင့် ြဖစ်ပွား စသည့် အား သိမ့ဟတ် 

အြခားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ြဖစ်ပွား စသည့် အား ကိဆိသည်၊ 



(ဃ) ဝန်ကီးဌာန ဆိသည်မှာ သမဝါ ယမ ဝန်ကီးဌာနကိ ဆိသည်၊  

(င)  ဝန်ကီး ဆိသည်မှာ သမဝါ ယမ ဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးကိ ဆိသည်၊  

(စ) ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်၊ 

(ဆ) ညန်ကား ရးမှူးချု ပ် ဆိသည်မှာ ဦးစီးဌာန၏ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ကိ ဆိသည်။ 

 

အခန်း(၂) 

အ ြခခမူများ 

၃။ အိမ်တွင်း စက်မလက်မ လပ်ငန်းများ ြမင့်တင် ရးကိ အာက်ပါ အ ြခခမူများနှင့် အညီ 

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ြပည်တွင်းထွက် သယဇာတ ပစ္စည်းများကိ အဓိကကန်ကမ်းအြဖစ် အသးြပု၍ စက်မလက်မ 

ကန် ချာများ ထတ်လပ်ရန်၊ 

(ခ) နိင်ငပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ ကန်ထတ်လပ်ငန်း၊ ကန်သွယ် ရးလပ်ငန်း၊ အစိးရ ဌာနနှင့် 

စီးပွား ရး အဖဲွအ့စည်းများမှ  ဝယ်ယူရရိှ သာ ဘးထွက်ပစ္စည်း၊ စွန်ပ့စ် ပစ္စည်း 

ကန်ကမ်းများကိ အသးြပု၍ စက်မလက်မ ကန် ချာများ ထတ်လပ်ရန်၊ 

(ဂ) ြမန်မာ့ရိးရာ လက်မအနပညာများ တိမ် ကာပ ပျာက်မ မရိှ စရန် နှင့် ဖွ ဖိ့ုးတိး 

တက် စရန်၊ 

(ဃ) အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း လပ်ငန်းများ တိးတက် ပ ထွန်းလာ စရန်နှင့် မိသားစ ဝင် ငွများ 

တိးပွားရရိှ စရန်၊ 

(င) ဘးဥပဒ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ပီး စချိန်စညန်းမီသည့် ကန်ပစ္စည်းများကိ စားသးသူများ 

ဝယ်ယူရရိှ စရန်၊ 

(စ) စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မား စ သာ ခတ်မီ နည်းပညာများ အသးြပု၍ အိမ်တွင်း စက်မလက်မ 

လပ်ငန်းများြမင့်တင်ရန်၊ 

(ဆ) ြပည်တွင်းတွင်သာမက ြပည်ပ ဈးကွက်များအတွက်လည်း စချိန်စညန်းမီ ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ် ရာင်းချရန်၊ 

(ဇ) သမဝါ ယမ အသင်းများဖဲွစ့ည်းနိင် ရးအတွက် အ ထာက်အကူြပုရန်။ 



 
 

အခန်း(၃) 

မှတ်ပတင်ြခင်း 

၄။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်း လပ်ကိင် နသူ သိမ့ဟတ် လပ်ကိင်လိသူသည် ဤဥပ ဒအရ 

မှတ်ပတင်လိပါက ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် အညီ လာက်ထားရမည်။ 

၅။ ဦးစီးဌာနသည် ပဒ်မ ၄ အရ လာက်ထားလာသည့် လာက်လာများကိ စိစစ်ြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်း၊ 

ြပုလပ် ပီး နာက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက မှတ်ပတင် ပးရမည်။ 

၆။ ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပတင် ကး၊ မှတ်ပတင်အသစ် လဲလှယ် ကးနှင့် မှတ်ပတင် 

သက်တမ်းကာလတိကိ့ သတ်မှတ် ပးရမည်။ ထိြ့ပင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် ပးသည့် ကာလ အတွင်း 

မှတ်ပတင်အသစ်လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက သတ်မှတ်သည့်ဒဏ် ကးကိလည်း ပး ဆာင်ရမည်။ 

 

အခန်း ( ၄ ) 

လပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန်နှင့် ခစားနိင်ခွင့်များ 

၇။ လပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) မှတ်ပတင် ကး၊ မှတ်ပတင်အသစ် လဲလှယ် ကး၊ ဒဏ် ကးနှင့် အြခား ပး ဆာင် 

ရန်ရိှ သာ အခွန်အခများကိ ပး ဆာင်ြခင်း၊ 

(ခ) ဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်ြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်းကိခယူြခင်း၊ 

(ဂ) လပ်ငန်းလဲ ြပာင်းြခင်းနှင့် နရပ်လိပ်စာ ြပာင်း ရ ့ြခင်းတိကိ့ ဦးစီးဌာနသိ ့ ကို တင် 

အ ကာင်းကားြခင်း၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတိက့ ထတ်ြပန် သာ အမိန်နှ့င့် ညန်ကားချက်များကိ 

လိက်နာြခင်း၊ 

(င) တည်ဆဲဥပ ဒများကိ လိက်နာြခင်း။ 

၈။ လပ်ငန်းရှင်၏ ခစားနိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ကန်ထတ်လပ်မတိးတက် ရးနှင့် ကန်ပစ္စည်းအရည်အ သွး ြမင့်မား ရးအတွက် 

ဦးစီးဌာနက သတ်မှဝ်ချက်ြဖင့် လဲ ြပာင်း ပး သာ နည်းပညာရပ်များကိ ရယူြခင်း၊ 



(ခ) မိမိထတ်လပ် သာ စချိန်စညန်းမီ ကန်ပစ္စည်းများကိ နိင်ငြခား ဈးကွက်များသိ ့

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

(ဂ) ြပည်ပသိ ့ကန်ပစ္စည်းတင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းြဖင့် ရရိှ သာ နိင်ငြခား ငွများကိ သတ်မှတ်သည့် 

နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ကန်ကမ်း၊ စက်နှင့် စက်ကိရိယာ အရန်ပစ္စည်းများ 

ဝယ်ယူနိင်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ြပည်ပနိင်ငများသိ ့ သွား ရာက် လ့လာြခင်း၊ ဆွး နွးပဲွ 

တက် ရာက်ြခင်း၊ သင်တန်းတက် ရာက်ြခင်း၊ 

(င) ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ြပည်ပမှ ကမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီ ရယူ နိင်ြခင်း၊ 

(စ) ဝန်ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ချး ငွများ၊ အ ထာက်အပ့များ ရယူ ြခင်း၊ 

(ဆ) ဦးစီးဌာနနှင့် အစိးရဌာနများက အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် ပး သာ အြခား 

အခွင့်အ ရးများကိ ခစားခွင့်ရရိှြခင်း။ 

 
အခန်း ( ၅ ) 

ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၉။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၏ တာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

 (က) အ ြခခမူများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မ လပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက်  လိအပ် သာ 

နည်းပညာရပ်များကိ သတ်မှတ်ချက်ြဖင့်လဲ ြပာင်း ပးြခင်း၊ 

(ဂ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တီထွင်စမ်းသပ်ြခင်းနှင့် 

သ တသနြပုလပ်ြခင်းမှ ရရိှ သာ ရလာဒ်များကိ လပ်ငန်းများ တိးတက် ရး အတွက် 

အသးြပု စြခင်း၊ 

(ဃ) စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း၍ အခွန်သက်သာခွင့် ရရိှ ရး အတွက် 

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ 

(င) ြပည်တွင်းြပည်ပ ကန်စည်ြပပဲွများတွင် အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းများမှ 

ထတ်လပ် သာ စချိန်စညန်းမီ ကန်ပစ္စည်းများကိ ြပသနိင်ရန်နှင့် ရာင်းချနိင် ရန် 

စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊  



(စ) နီှး နှာဖလှယ်ပဲွများ ြပုလပ်ြခင်း၊ ကမ်းကျင်သူများ စစည်း ပးြခင်း၊ ြပပဲွ ပိုင်ပဲွြပုလပ်၍ 

ဆများချီးြမင့်ြခင်း၊ ဉာဏ်ပူ ဇာ်ခ ချီးြမင့်ြခင်း၊ 

(ဆ) ြပည်တွင်းြပည်ပ ချး ငွများနှင့် ထာက်ပ့ ကးများ ရရိှနိင်ရန် ညိနင်း ဆာင်ရွက် 

ပးြခင်း၊ 

(ဇ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရး အတွက် စ ပါင်း လပ်ကိင်နိင်ရန် 

အသင်းအဖဲွ  ့ ဖဲွစ့ည်း ပးြခင်း၊ 

(ဈ) သတင်းစာ ရဒီယိ၊ ရပ်ြမင်သကားတိမှ့ တစ်ဆင့် အိမ်တွင်းစက်မလက်မ လပ်ငန်းများကိ 

အများြပည်သူတိ ့သိရိှနိင်ရန် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း။ 

၁၀။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၏ လပ်ပိင်ခွင့် များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ဤဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်သည်ြဖစ် စ၊ မှတ်ပမတင်သည်ြဖစ် စ မည်သည့် 

အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းများကိမဆိ ဝင် ရာက်စစ် ဆးြခင်း၊ စာရင်းများ 

တာင်းခြခင်း၊ 

(ခ) ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန် သာ အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ညန်ကားချက်ကိ မလိက် နာ သာ 

လပ်ငန်းရှင်၏မှတ်ပတင်ကိ ရပ်သိမ်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

(ဂ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များ 

ထတ်ြပန်ြခင်း၊ 

(ဃ) မိမိ၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ဦးစီးဌာနရိှ အရာရိှတစ်ဦးဦးအားြဖစ် စ၊ 

အဖဲွအ့ားြဖစ် စ လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စြခင်း။ 

 
အခန်း ( ၆ ) 

ဝန်ကီး၏ လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၉။ ဝန်ကီးသည် အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအမိန်မ့ျားကိ 

ချမှတ်နိင်သည်- 

 (က) မှတ်ပတင် ပးြခင်း၊ 

 (ခ) မှတ်ပတင်ြခင်းကိ ဆိင်းင့ြခင်း၊ 

 (ဂ) မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

 



၁၂။ ဝန်ကီးသည်- 

(က) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းများ ြမင့်တင် ရးအတွက် အစီအမများ ချမှတ်နိင်သည်၊ 

(ခ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းများကိ အ ထာက်အကူြပုရန်နှင့် ကီးကပ် နိင်ရန် 

လိအပ်သည့်အဖဲွမ့ျားကိ ဖဲွစ့ည်းြခင်း၊  အက ပးပဂ္ုိဂ လ်များကိ ခန်ထ့ား ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

ထိသိ ့ ဖဲွစ့ည်းြခင်း၊ ခန်ထ့ားြခင်းြပုပါက ယင်းအဖဲွနှ့င့် အက ပးပဂ္ဂိုလ်တိ၏့ 

တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၁၃။ ဝန်ကီးသည်- 

(က) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်း ဟတ်မဟတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမ ပ ပါက်လာ 

ပါ က အဆးအြဖတ် ပးရမည်၊ 

(ခ) ပဒ်မခဲွ (က) အရ ဝန်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။ 

၁၄။ ဝန်ကီးသည် လပ်ငန်းရှင်က တင်သွင်းလာ သာ အယူခများကိ အဆးအြဖတ် ပးရမည်။ 

 

အခန်း ( ၇ ) 

မှတ်ပတင် ပျက်ြပယ်ြခင်း 

၁၅။ အာက်ပါ အ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်လာသည့်အခါ မှတ်ပတင် ပျက်ြပယ်သည်- 

 (က) မှတ်ပတင် သက်တမ်းကန်ဆးြခင်း၊ 

(ခ) လပ်ငန်းရှင်က မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိ ပယ်ဖျက် ပးပါရန် လာက်ထားြခင်း ကိ ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

(ဂ) မှတ်ပတင် ပယ်ဖျက်ခရြခင်း၊ 

(ဃ) တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ လပ်ငန်းရပ်စဲခရြခင်း။ 

 
အခန်း ( ၈ ) 
အယူခ ြခင်း 

၁၆။ လပ်ငန်းရှင်သည် ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်က ချမှတ်သည့်အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ် ချက်ကိ 

မ ကျနပ်ပါက ယင်းအမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ လက်ခရရိှသည့် နမှ့ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း 

ဝန်ကီးထအယူခနိင်သည်။ 

၁၇။ ဝန်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။ 



အခန်း ( ၉ ) 

တားြမစ်ချက်နှင့် ြပစ်ဒဏ် 

၁၈။ လပ်ငန်းရှင်သည်- 

(က) ပဒ်မ ၇ ပါ  တာဝန်သတ်မှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာရန်ပျက်ကွက်ြခင်း မရိှ စရ၊ 

(ခ) ပဒ်မ ၈ ပါ  ခစားနိင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကိ တစ်ဆင့်လဲ ြပာင်းြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ 

အလဲွသးစားြပုြခင် အြပုလပ်ရ၊ 

(ဂ) နိင်ငပိင် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ ကန်ထတ်လပ်ငန်း၊ ကန်သွယ် ရးလပ်ငန်း၊ အစိးရ ဌာနနှင့် 

စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်း တစ်ရပ်ရပ်မှ ဝယ်ယူရရိှ သာ ဘးထွက် ပစ္စည်း၊ 

စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းကန်ကမ်း၊ စက် ၊ စက်ကိရိယာအရန်ပစ္စည်းများကိ တစ်ဆင့် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

ရာင်းချြခင်း၊ အလဲွသးစားြပုြခင်းမြပုရ။ 

၁၉။ ပဒ်မ ၁၈ ပါ  ြပဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် သာ လပ်ငန်းရှင်သည် အာက်ပါ 

စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်ြခင်းခရမည်- 

 (က) သတိ ပးြခင်း၊ 

 (ခ) ကျပ် တစ် သာင်းထက်မပိ သာ ဒဏ် ကး ငွကိ ပး ဆာင် စြခင်း၊ 

 (ဂ) မှတ်ပတင်ကိ နှစ်အကန်အ့သတ်ြဖင့် ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ 

 (ဃ) မှတ်ပတင်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

၂၀။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် ပဒ်မ ၁၈ ပါ  ြပဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ် ကိ ဖာက်ဖျက် 

ကျူ းလွန်သူလပ်ငန်းရှင်အား ပဒ်မ ၁၉ ပါ  စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၁။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က တပ်ရိက် သာ ဒဏ် ကး ငွကိ သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းရှင်က ပး ဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်လင် ယင်းဒဏ် ကး ငွကိ အခွန်မ ြပ ကျန် ငွြဖစ်ဘိသက့ဲသိ ့ဦးစီးဌာနက ကာက်ခရမည်။ 

 

အခန်း ( ၁၀ ) 

အ ထွ ထွ 

၂၂။ ဤဥပ ဒအရ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က ချမှတ်သည့် စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ် တစ်ရပ်ရပ်သည်  

တည်ဆဲြပစ်မဆိင်ရာ ဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ အ ရးယူ တရားစဲွဆိြခင်းနှင့် သက်ဆိင်မမရိှ စရ။ 

 



၂၃။ ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဝန်ကီးဌာနသည်- 

(က) လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာ 

တူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်၊ 

(ခ) လိအပ် သာ အမိန် ့ညန်ကားချက်တိကိ့ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

(ပ) စာ မာင် 

  ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး 

                                                     ဥက္က ဌ၊  

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ။့ 
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