
 

ြပည်သူလ့တ် တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် 
ကိယ်စားလှယ်များနှင့်ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ 

ဦးစီးအဖွဲ ဝ့င်များ၏ ချီးြမင့် ငနွငှ့်စရိတ်များဆိင်ရာဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ  

(၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ် ၁ ။) 

၁၃၇၆ ခနှစ်၊  တပိတ့ွဲလဆန်း  ၁၂ ရက ်

(၂၀၁၅ ခနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ  ၃၁ ရက)် 

 ြပည် ထာငစ်လတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

၁။ ဤဥပ ဒကိ ြပည်သူလ့တ် တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ် 
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များနှင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ 
ဦးစီးအဖွဲ ဝ့င်များ၏ ချီးြမင့် ငွနှင့် စရိတ်များဆိင်ရာ ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒဟ ခ တွင် 
စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၁ ရက် နမှ့ စတင် အကျို းသက် ရာက် 
စရမည်။ 

၃။  နာင်တွင် အဆိပါဥပ ဒဟ ရည်ညန်းသည့် ြပည်သူလ့တ် တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်၊ 
တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်များနှင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း 
သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ဦးစီးအဖွဲ ဝ့င်များ၏ ချီးြမင့် ငွနှင့် စရိတ်များဆိင်ရာ ဥပ ဒ 
ပဒ်မ ၃ တွင် - 

 (က) ပဒ်မခဲွ (က) တွင် ပါရိှ သာ “ကျပ်သးသိန်း” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်း” 
ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

 ( ခ ) ပဒ်မခဲွ (ခ) တွင် ပါရိှ သာ “ကျပ်နှစ်သိန်း” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ကျပ်ငါးသိန်း” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

 ( ဂ ) ပဒ်မခဲွ (ဂ) တွင် ပါရိှ သာ “ကျပ်နှစ်သိန်း” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ကျပ်ငါးသိန်း” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

 (ဃ) ပဒ်မခဲွ (ဃ) တွင် ပါရိှ သာ “ကျပ်တစ်သိန်း” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ကျပ်သးသိန်း” ဆိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

၄။ အဆိပါ  ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆ တွင် ပါရိှ သာ “ကျပ်၂၀၀၀” ဆိသည့် စကားရပ်နှင့် “ကျပ် ၃၀၀၀” ဆိသည့် 
စကားရပ်တိက့ိ “ကျပ် ၅၀၀၀” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

၅။ အဆိပါ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈ တွင် ပါရိှ သာ “ကျပ် ၅၀၀၀” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “ကျပ်တစ် သာင်း” 
ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

၆။ အဆိပါ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၂ ၏ နာက်တွင် ပဒ်မ ၁၂-က အြဖစ်  အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်- 
“၁၂-က။ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များသည် ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ြပည်သူလ့တ် တာ်ဆိင်ရာ 
ဥပ ဒ (၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၂၃) နှင် ့ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ 
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အမျိုးသားလတ် တာ်ဆိင်ရာဥပ ဒ (၂၀၁၂ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၂၄) 
တိတွ့င်ပါရိှ သာ ပဒ်မ ၉၊ ပဒ်မခွဲ (င) နှင့် (စ) တိပ့ါ လပ်ငန်းတာဝန်များထမ်း ဆာင်ြခင်း၊ 
ပဒ်မခဲွ (ဆ) ပါ လပ်ငန်းတာဝန် ဆာင်ရွက်ရန် အချက်အလက်ရှာ ဖွြခင်းနှင့် ပဒ်မခဲွ (ဇ) ပါ  
လတ် တာ်က ပးအပ်သည့် အြခားတာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်းြပုသည့်အခါ၌လည်း 
ဤဥပ ဒ ပဒ်မ ၆ နှင့် ၈ တိအ့ရ ြပ ာန်းထား သာ စရိတ်များကိ ခစားခွင် ့ရှ ိသည်။ 
သိရ့ာတွင် ရွး ကာက်ခမဟတ် သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များသည် ယင်း ပဒ်မ ၉၊ 
ပဒ်မခဲွ (ဇ) အတွက်သာ ခစားခွင့်ရှိသည်။” 

၇။ အဆိပါ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၄ ကိ အာက်ပါအတိငး် အစားထိးရမည် -  

“၁၄။ ဤဥပ ဒအရ ခစားခွင့်ြပုသည့် ချီးြမင့် ငွအ ပ  ဝင် ငွခွန် ကာက်ခရမည်။ သိရ့ာတွင် 

စရိတ်အ ပ  ဝင် ငွခွန် ကာက်ခြခင်းမှ ကင်းလွတ် စရမည်။” 

 

ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာပဒ်မ ၁၀၆ ပဒ်မခဲွ (ဂ) နှင့် ပဒ်မ ၁၀၇ တိအ့ရ ဤဥပ ဒကိ ထတ်ြပန်သည်။ 

 

 

 

 နိင်င တာ်သမ္မတ 

 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

 


