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အမနိ@်ေAကာ်ြငာစာအမတှ်   ၂၁ /၂၀၁၈ 

၁၃၇၉ခ0ုစှ်၊ တန်ခးူလဆန်း  လ ၁၄  ရက် 

(၂၀၁၈ခ0ုစှ်၊  မတ် လ ၃၀  ရက်) 

စမီံကနိ်းငှ့်ဘာေရးဝန်ကးီဌာနသည် ပင်လယ်ေကာင်းအေကာက်ခနွ်အက်ဥပေဒ 

ပဒု်မ ၂၀၄၊ ပဒု်မခွဲ(ခ) အရ အပ်ငှ်းထားေသာ လပု်ပိုင်ခငွ့်ကို ကျင့်သံးု၍ ေအာက်ပါလပု်ထံးု 

လပု်နည်းကို ထတု်ြပန်လိုက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်0ငှ့် အဓပိPာယ်ေဖာ်ြပချက် 

 

၁။ ဤလပု်ထံးုလပု်နည်းကို အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သဆူိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု် 

နည်းဟ ုေခတငွ်ေစရမည်။ 

၂။ ဤလပု်ထံးုလပု်နည်းတငွ် ပါရှိေသာစကားရပ်များသည် ပင်လယ်ေကာင်း အေကာက်ခနွ် 

အက်ဥပေဒတငွ် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓပိာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထိုြပင် ေအာက်ပါစကားရပ် 

များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓပိာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်- 

(က) အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရUက်သ ူဆိုသည်မာှ ဤလပု်ထံးုလပု်နည်း အပိုဒ် 

၃ ပါ စံသတ်မတှ်ချက်များငှ့် ကိုက်ညီပးီ ိုင်ငံတကာကနု်သယွ်မဆိုင်ရာ 

ကငွ်းဆက်တငွ် ေဆာင်ရကွ်ေနသည် ့ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနမ ှ တရားဝင်အသ ိ

အမတှ်ြပထားေသာ ကမုဏီ သိုမဟတု် အဖွဲအစည်းကို ဆိုသည်။ 

(ခ) 0ိုင်ငံတကာ ကနု်သယွ်မVဆိုင်ရာ ကငွ်းဆက် ဆိုသည်မာှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ကနု်သယွ်မတငွ် ကနု်ပစည်း သိုမဟတု် ဝန်ေဆာင်မကို စတင်ေရာင်းချသထူံမ ှ

သံးုစွဲသထူံသို ေရာက်ရှိေစရန် ပါဝင်သည် ့အဖွဲအစည်းများ၊ လပု်ငန်း ေဆာင်ရကွ် 
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ချက်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာများ၊ အရင်းအြမစ်များ ပါဝင်ေသာ ကနု်သယွ်မဆိုင် 

ရာ စနစ်ကို ဆိုသည်။ 

 

အခန်း(၂) 

အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရUက်သအူြဖစ် အသအိမတှ်ြပuြခင်းဆိုင်ရာ   

စံသတ်မတှ်ချက်များ 

၃။ အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်လိုသသူည် - 

(က) စမီံကနိ်းငှ့်ဘာေရးဝန်ကးီဌာန၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမငှ့်ကမုဏမီျားန်ကားမဦးစးီ 

ဌာနမှ သတ်မတှ်ထားေသာ   ကမုဏမီတှ်ပံတုင်ြခင်းဆိုင်ရာကစိရပ်များ၊ လပု်ငန်း 

လပု်ကိုင်ခငွ့် သိုမဟတု် လိုင်စင်ဆိုင်ရာကစိရပ်များအတကွ် သတ်မတှ်ချက်များ 

ှင့် ကိုက်ညမီရှိရမည်။ 

(ခ) ြမန်မာိုင်ငံကမုဏမီျားအက်ဥပေဒအရ မတှ်ပံတုင်ခငွ်ြ့ပသည်ေ့နရက်မ ှ အခငွ့်ရ 

စးီပာွးေရးလပု်ငန်း ေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် စတင်ေလာက်ထားသည့် ေနရက်အထ ိ

ကာလသည် အနည်းဆံးု သံးုစှ် ရှိရမည်။ 

(ဂ) အေကာက်ခနွ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊ အမနိ်၊ 

န်ကားချက်များငှ် ့လပု်ထံးုလပု်နည်းများကို အမဲလိုက်နာသ ူြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) ကမုဏ၏ီ တရားဝင် ဘာေရးရငှ်းတမ်းအမနှ်ငှ့် အစရီင်ခံစာများကို ကမုဏီ 

စတင်တည်ေထာင်သည် ့အချနိ်မစှ၍ စှ်စ် ထတု်ြပန်ထားရမည်။ 

(င) လပု်ငန်းငှ့်ပတ်သက်၍ စာရင်းဇယားအချက်အလက်များ၊ ေငစွာရင်းဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များကို  ခနုစ် စှ်အထ ိထနိ်းသမိ်းထားရမည်။ 

(စ) ဘာေရးဆိုင်ရာကစိရပ်များ၊ စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ မတှ်တမ်းအချက်အလက် များ၊ 

စနစ်များ၊ လပု်ငန်းစ်များငှ် ့ အေကာက်ခနွ်ဝန်ေဆာင်မကိုယ်စားလယှ်ငှ် ့

ပတ်သက်သည့် ကစိရပ်များတိုအား မတှ်တမ်းထနိ်းသမိ်းရာတငွ် အေကာက်ခနွ် 

ဦးစးီဌာနမှ လက်ခံိုင်ေသာ ထနိ်းသမိ်းမစနစ်ေကာင်းရှိရမည့်အြပင် အဖွဲအစည်း 

အတငွ်း ေကာင်းမနွ်ေသာ ထနိ်းချပ်မ ရှိရမည်။ 
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(ဆ) အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနက စည်း၂ကပ်ေကာက်ခံသည်အ့ခနွ်အခ အရပ်ရပ်ငှ့် 

ိုင်ငံေတာ်သို ေပးေဆာင်ရန်   တာဝန်ရှိသည့် အြခားအခနွ်အခများကို အချနိ် 

ငှ့်တစ်ေြပးည ီေပးေဆာင်ထားရမည်။ 

(ဇ) ေငေွကးဆိုင်ရာ ေတာင့်တင်းခိုင်မာမ ရှိရမည်။ 

(စျ) အခငွ်ရ့စးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် ေလာက်ထားြခင်း မြပမီ သံးုစှ် 

အတငွ်းငှ် ့အသအိမတှ်ြပလက်မတှ် မထတု်ေပးမ ီကာလအတငွ်း အေကာက်ခနွ် 

ဆိုင်ရာ ဥပေဒငှ်ဆ့က်စပ်ဥပေဒများအရ ြပစ်မ၊ ြပစ်ဒဏ်ကျခံ ရမမရှိြခင်း၊ 

အမည်ပျက် (black list) စာရင်းသငွ်းခံရမ မရှိြခင်း၊ ကနု်ပစည်း တင်သငွ်း၊ တင်ပို 

သည့် လပု်ငန်းစ်များကို မနှ်ကန်စာွ ေကညာြခင်း၊ စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ မသမာမ 

ေကျာ်ေဇာသတင်းမရှိြခင်း စသည့်အချက်များငှ် ့ြပည်စံရုမည်။ 

 (ည) လိုအပ်သည့်အချနိ်တငွ် ကည့်စစ်ေဆးရန် ကိတင်အေကာင်းကားလာပါက 

မည့်သည့်ေနရာကိုမဆို စစ်ေဆးခံိုင်ရမည်။ 

အခန်း(၃) 

အကျuိးခံစားခငွ့်များ 

၄။ အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူေနြဖင် ့ ရရှိိုင်ေသာ အကျိးခံစားခငွ့်များမာှ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က)  အေကာက်ခနွ်ေကညာလာများကို ဦးစားေပး အဆင့်အတန်းြဖင့် သတ်မတှ် 

ေဆာင်ရကွ်ခငွ်ရ့ရှိြခင်း 

(ခ) ကနု်ပစည်းမေရာက်ရှိမ ီ သငွ်းကနု်၊ ထတု်ကနု် ေကညာလာများကို ကိတင် 

တင်သငွ်းခငွ်ရ့ရှိြခင်း 

(ဂ) တရားမဝင်တင်သငွ်းြခင်း သိုမဟတု် တင်ပိုြခင်းဆိုင်ရာ ကာကယွ်တားဆးီေရး၊ 

တိုက်ဖျက်ေရး လပု်ငန်းစ်များအတကွ် အကျံးဝင်သည့် ဆံးုံးမအလားအလာရှိ 

ေသာ ကစိရပ်များမအှပ စာရကွ်စာတမ်းစစ်ေဆးြခင်း သိုမဟတု် ကနု်ပစည်းများ 

အား စစ်ေဆးြခင်းများမြပလပု်ဘဲ အေကာက်ခနွ်လပု်ငန်းဆိုင်ရာ ရငှ်းလင်းမများ 

ရရှိြခင်း 

(ဃ) စစ်ေဆးရန်လိုအပ်သည် ့ကစိရပ်များတငွ် ဦးစားေပး စစ်ေဆးခငွ်ရ့ရှိြခင်း 

(င) တင်သငွ်း၊တင်ပိုသ၏ူပရဝဏ် သိုမဟတု် အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနမ ှ   ခငွ့်ြပေသာ 
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အြခားေနရာများတငွ် ကနု်စည်များငှ် ့ သက်ဆိုင်သည့် အေကာက်ခနွ် 

ဝန်ေဆာင်မလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရကွ်ခငွ်ရ့ရှိြခင်း 

(စ)  ပင်လယ်ေကာင်းအေကာက်ခနွ်အက်ဥပေဒ ပဒု်မ ၄၁ ပါ ြပဌာန်းချက် ငှ်အ့ည ီ

တစ်လအတငွ်း ဆိုင်းငံအ့ခနွ်ေငေွပးေချြခင်းစနစ် (Deferred Duty Payment 

System) ြဖင့် ေဆာင်ရကွ်ခငွ့် ရရှိြခင်း 

(ဆ) အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာန၏ အသအိမတှ်ြပလက်မတှ် ချးီြမင်ခ့ံရြခင်းငှ် ့         

အသအိမတှ်ြပတံဆပိ် (Logo) ကို သတ်မတှ်ချက်များငှ်အ့ည ီ တပ်ဆင် 

ေဆာင်ရကွ်ခငွ်ရ့ရှိြခင်း 

(ဇ) အေကာက်ခနွ်ဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်းများငှ် ့ စပ်လျ်း၍ အေကာက်ခနွ် 

ဦးစးီဌာန၊ အခငွ်ရ့စးီပာွးေရးလပု်ငန်း ေဆာင်ရကွ်သမူျားဌာနစကုို ေမးြမန်းိုင် 

ြခင်း 

အခန်း(၄) 

 အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရUက်သအူြဖစ် 

ေလXာက်ထားြခင်း၊စစ်ေဆးြခင်း၊ြငင်းပယ်ြခင်း0ငှ့် အသအိမတှ်ြပuြခင်း 

၅။ အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် ေလာက်ထားလိုသသူည် သတ်မတှ် 

ထားေသာေလာက်လာပံစုံြဖင် ့ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသို လကူိုယ်တိုင် ြဖစ်ေစ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မ ှ

ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မြှဖစ်ေစ ေလာက်ထားိုင်သည်။ 

၆။ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသည် ေလာက်လာပါ အချက်အလက်များမာှ အခန်း(၂)ပါ 

သတ်မတှ်ချက်များငှ် ့ ကိုက်ညမီ ရှိ မရှိစစိစ်၍ ြပည့််စံမုနှ်ကန်မ မရှိပါက ယင်းအချက်များကို 

ေဖာ်ြပပးီ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေစ၍  ထပ်မံေလာက်ထားိုင်ေကာင်း  ေလာက်ထားသထူံသို   

အကျိးအေကာင်းေဖာ်ြပ အေကာင်းကားရမည်။  ြပည်စ့ံမုနှ်ကန်ပါက အကိသာွးေရာက် 

စစ်ေဆးိုင်ရန် ေလာက်ထားသထူံသို  ကိတင်အေကာင်းကားရမည်။ 

၇။ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသည် ကိတင်စစ်ေဆးသည်အ့ခါ အခငွ်ရ့စးီပာွးေရးလပု်ငန်း 

ေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် အသအိမတှ်ြပြခင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မတှ်ချက်များငှ် ့  ကိုက်ညမီ ရှိ မရှိ 

အကဲြဖတ်ိုင်ရန်ငှ် ့  ေတွရှိရသည့် အားနည်းချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ ရှိပါက 

ေလာက်ထားသအူေနြဖင် ့ေြဖရငှ်းေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန် ရည်ရယွ်၍ ကညူပီံပ့ိုးေပးရမည်။ 



 
 

5 

၈။ ဤလပု်ထံးုလပု်နည်း အပိုဒ် ၃ ပါစံသတ်မတှ်ချက်များငှ့် ကိုက်ညမီရှိပါက အေကာက်ခနွ် 

ဦးစးီဌာနသည် ေလာက်ထားသကူို အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် အသအိမတှ် 

ြပလက်မတှ် ထတု်ေပးရမည်။ 

၉။ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသည် ဤလပု်ထံးုလပု်နည်း အပိုဒ် ၃ ပါ စံသတ်မတှ်ချက် များငှ် ့ 

မကိုက်ညပီါက ေလာက်ထားေသာ ကမုဏ ီ သိုမဟတု် အဖွဲအစည်းအား ြငင်းပယ် ေကာင်းကို 

အကျိးအေကာင်းငှ်အ့တ ူအသေိပးရမည်။ ြငင်းပယ်ခံရေသာ ကမုဏီ သိုမဟတု် အဖွဲအစည်း 

သည် အသအိမတှ်ြပ  စံသတ်မတှ်ချက်များငှ် ့ ကိုက်ညပီါက ြငင်း ပယ်ခံရသည်ေ့နရက်မစှ၍ 

(၆) လြပည်သ့ည်အ့ခါတငွ် ြပန်လည်ေလာက်ထားိုင်သည်။ 

၁၀။ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသည် အခငွ်ရ့စးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် အသိ 

အမတှ်ြပထားသမူျားစာရင်းကို သင်ေ့လျာ်သည်န့ည်းလမ်းြဖင် ့ထတု်ြပန်ေကညာရမည်။ ယင်းသို 

ထတု်ြပန်ေကညာသည်စ့ာရင်းကို ကနု်သယွ်မငှ့် ဆက်စပ်သည့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်း၊ 

အသင်းအဖွဲများသို အသေိပး အေကာင်းကားရမည်။ 

၁၁။ အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် အသအိမတှ်ြပခံရသသူည် ခငွ့်ြပသည့် 

ေနမှစ၍ သံးုစှ်လင်တစ်ကမိ် အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသို အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ် 

သူ အသအိမတှ်ြပလက်မတှ်အား သက်တမ်းတိုးေလာက်ထားရမည်။ 

၁၂။ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသည် အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သမူ ှ အသအိမတှ် 

ြပလက်မတှ်အား သက်တမ်းတိုး ေလာက်ထားလာသည့်အခါ ဤလပု်ထံးုလပု်နည်း အပိုဒ် ၁၄ ပါ 

ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ချက် အစရီင်ခံစာအရ စံသတ်မတှ်ချက်များငှ့် ညီတွ်မရှိသည်ကို 

ေတွရပါက ဆက်လက်အသအိမတှ်ြပေကာင်း အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်း ေဆာင်ရကွ်သ ူ

အသအိမတှ်ြပ သက်တမ်းတိုးလက်မတှ်အား ထတု်ေပးရမည်။ 

၁၃။ အခငွ်ရ့စးီပာွးေရးလပု်ငန်း ေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် အသအိမတှ်ြပခံထားရသသူည် 

ဤလပု်ထံးုလပု်နည်း အပိုဒ် ၃ ပါ စံသတ်မတှ်ချက်များကို ဆက်လက်လိုက်နာရမည်။  ထိုအြပင် 

၎င်းတို၏လပု်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ သေဘာတညူခီျက်များ၊ စာချပ်စာတမ်းများ၊ ဖွဲစည်းပံ၊ု ဒါိုက်တာ 

များ၊ ဘတု်အဖွဲဝင်များ၊ လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သည် ့ နည်းစနစ်များ၊ လပု်ငန်းစ်များ ကဲသ့ိုေသာ 

မည်သည်ေ့ြပာင်းလဲမမျိးကိုမဆို အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသို အသေိပး အေကာင်းကားရမည်။ 
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အခန်း(၅) 

ေစာင့်Aကည့်အကဲြဖတ်ြခင်း 

၁၄။ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသည် အခငွ်ရ့စးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် အသိ 

အမတှ်ြပခံရသကူို ေအာက်ပါေဆာင်ရကွ်ချက်များြဖင် ့ေစာင့်ကည်အ့ကဲြဖတ်ရမည်- 

 (က) ပရဝဏ် အတငွ်းသို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်း 

 (ခ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ထနိ်းသမိ်းေရးစနစ်ကို စစ်ေဆးြခင်း 

 (ဂ) ကမုဏအီတငွ်း ထနိ်းချပ်မစနစ်ကို စစ်ေဆးြခင်း 

(ဃ) အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာန၏သတ်မတှ်ြပဌာန်းချက်များငှ်ည့ီတွ်ရန် ြပင်ဆင်ရ 

မည့် လပု်ေဆာင်ချက်များကို စစ်ေဆးြခင်း 

(င) ပံမုနှ်ောှင်းစာရင်းစစ်ေဆးြခင်း (အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာန၊ ောှင်းစာရင်းစစ်ေဆး 

ေရးဌာနစိတ် (Post Clearance Audit Section) မှ စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း) 

 (စ) အြခားရရှိိုင်မည် ့   သတင်းအချက်အလက်များကို ရယစူစ်ေဆးြခင်း 

 

အခန်း(၆) 

 ြပန်လည်?ပု်သမိ်းြခင်း0ငှ့် ထပ်မံေလXာက်ထားြခင်း 

၁၅။ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသည် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို စစ်ေဆးေတွရှိပါက 

အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်း ေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် အသအိမတှ်ြပထားြခင်းကို ပု်သမိ်းိုင်သည်- 

(က) ဤလပု်ထံးုလပု်နည်း အပိုဒ် ၁၄ ပါ ေစာင့်ကည်အ့ကဲြဖတ်ချက် အစရီင်ခံစာအရ 

စံသတ်မတှ်ချက်များငှ် ့ညီတွ်မမရှိသည်ကို ေတွရှိရြခင်း 

(ခ) အေကာက်ခနွ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊ အမနိ်၊ 

န်ကားချက်များ သိုမဟတု် လပု်ထံးုလပု်နည်းများကို လိုက်နာမမရှိြခင်း 

(ဂ) ဤလပု်ထံးုလပု်နည်း အပိုဒ် ၃ ပါ စံသတ်မတှ်ချက်များငှ် ့ညီတွ်မ မရှိ သည်ကို 

ေတွရှိရြခင်း 

(ဃ) အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနမ ှ စာရင်းစစ်ေဆးမအရ ြပင်ဆင်ရန် န်ကားသည် ့

အချက်များကို လိုက်နာမမရှိြခင်း 
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၁၆။ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသည် အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ်မ ှ ြပန်လည် 

ပု်သမိ်းပါက အေကာင်းရင်းကိုေဖာ်ြပ၍ ပု်သမိ်းြခင်းခံရသထူံသို အသေိပးအေကာင်းကားရ 

မည်။ ယင်းသို ပု်သမိ်းသည် ့ အမည်စာရင်းကို ကနု်သယွ်မငှ့် ဆက်စပ်သည့် အစိုးရဌာန၊ 

အဖွဲအစည်း၊ အသင်းအဖွဲများသို အသေိပးအေကာင်းကားရမည်။ 

၁၇။ အခငွ်ရ့စးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ်မ ှပု်သမိ်းြခင်းခံရသသူည် အသအိမတှ်ြပ 

လက်မတှ်ကို အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသို ြပန်လည်အပ်ှံရမည်။  
 

၁၈။ အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ်မ ှ ပု်သမိ်းြခင်းခံရေသာ ကမုဏီ 

သိုမဟတု် အဖွဲအစည်းသည်  အခငွ့်ရစးီပာွးေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သအူြဖစ် ြပန်လည် 

ေလာက်ထားမည်ဆိုပါက ပု်သမိ်းြခင်းခံရသည့်ေနမစှ၍ (၃)ှစ် ြပည့်သည့်အချနိ်၌ ဤလပု်ထံးု 

လပု်နည်း အပိုဒ် ၃ ပါ စံသတ်မတှ်ချက်များငှ် ့ ညီတွ်မရှိလင် မလူစတင် ေလာက်ထားသ ူ

အြဖစ်မတှ်ယ၍ူ အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာနသို  ြပန်လည်ေလာက်ထားိုင်သည်။ 

 

 

               ေကျာ်ဝင်း 

               ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီ 

စာအမတှ်၊စဘ/ဘာ-၁/၃/၁( ၂၂၁၅/၂၀၁၈) 

ရက်စွဲ၊   ၂၀၁၈ ခုစှ်၊  မတ်လ     ၃၀      ရက် 

 

  


