၂၀၁၅ ခစ၊ ပညထငစ၏ အခနအကက ဥပဒ
(၂၀၁၅ ခစ၊ ပညထငစလတ
 တဥပဒအမတ ၁၇။)
၁၃၇၆ ခစ၊ တနခ%&လဆန& ၁၄ ရက
(၂၀၁၅ ခစ၊ ဧ+ပ,လ ၂ ရက)
ပညထငစလတ
 တသည ဤဥပဒက/ ပ0န&လ/က
 သည။
အခန&(
&( ၁ )
အမည၊ စတငအက1/2&သကရကသည3 န 3ရကင3 အဓ/ပ5 ယဖ ပခ1က
၁။

(က) ဤဥပဒက/ ၂၀၁၅ ခစ၊ ပညထငစ၏ အခနအကကဥပဒဟ ခ9တငစရမည။
( ခ ) ဤဥပဒပ: ပ0န&ခ1ကမ1&သည (၁)

အခန& (၅)၊ ကနသယလပငန&ခနငစ
3 ပလ1<&၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ?ရ&စ
အတက ၂၀၁၅ ခစ၊ ဧ+ပ,လ ၁ ရကန 3မ စတငအက1/2&သကရကစရမည။

(၂)

အခန& (၆)၊ ဝငငခန
  ငစ
3 ပလ1<&၍(ကက) ဤဥပဒ ပဒမ ၁၉ ပ: လစမဝငငင3 ပဒမ ၂၄ တ/ 3ပ: ပ0န&ခ1ကမ1&င3
စပလ1<&၍ ၂၀၁၅ ခစ၊ ဧ+ပ,လ ၁ ရကန 3မ စတင အက1/2&သကရက
စရမည။
( ခခ ) က1န ပ0န &ခ1က မ1& င 3 စပ လ1< &၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဝင င စ မ စ၍
အက1/2&သကရကစရမည။

၂။

ဤဥပဒတငပ:ရ
/ သ အကပ:စက&ရပမ1&သည ဖ ပပ:အတ/င
 & အဓ/ပ5 ယသကရက

စရမည (က) အခနအကက ဆ/သ
 ညမ ပညထငစအစ/&ရက ပညထငစအတက ကကခBသည3
အခနအကကတ/ 3က/ ဆ/သ
 ည။
( ခ ) ဥပဒ ဆ/ သ ည မ  ပည ထင စအ စ/ & ရက ပည ထင စအ တက ကက ခB သ ည3
အခနအကကမ1&င3စပလ1<&၍ ထတ ပနထ&သည3 ဥပဒမ1&က/ ဆ/သည။
( ဂ ) သက ဆ/ငရဝန Dက,&ဌန ဆ/သည မ  ပညထင စအစ/&ရက ပညထင စအတက
ကကခBသည3 အခနအကကမ1&က/ တဝနယ%ကကခBသည3 ပညထငစအစ/&ရ
ဝနDက,&ဌနမ1&က/ ဆ/သ
 ည။
(ဃ) ဘ?ငအရအသ&B ဆ/င
 ရဥပဒ ဆ/သ
 ညမ စအလ/က
 ထတ ပနသည3 ပညထငစ၏
ဘ?ငအရအသ&B ဆ/ငရ ဥပဒင3 နကထပဘ?င ခ
G ဝသ&B စGရ&ဥပဒက/
ဆ/သည။

2
( င ) Hန& ဆ/သ
 ညမ ပညထငစအစ/& ရက ပညထငစအတက ကကခBသည3 အခန
အကကမ1&က/
 ကကခBရန သတမတထ&သည3 အခနအကကHန&မ1&က/ဆ
 သ
/ ည။
အခန&(
&( ၂)
ကကခBရန အခနလ1ထ&ခ1က
၃။

ဘ?ငအရအသ&B ဆ/ငရ ဥပဒပ: ပညထငစ၏ အခနရငသည သကဆ/ငရဘ?စ

အတက ဤဥပဒ၏ ဇယ& (၁) ပ: အခနအကကကကခBရန လ1ထ&ခ1က ဖစသည။
အခန&(
&( ၃ )
အခနHန&မ1& သတမတ ခင&င3 အစ,ရငခB ခင&
၄။

ဤဥပဒ၏ အခနအကက အမ1/2&အစ&မ1&ငစ
3 ပလ1<&၍ သကဆ/င
 ရဝနDက,&ဌနသည

ကကခBရန အခနလ1ထ&ခ1ကမ1&က/ ဤဥပဒပ: အခနHန&မ1& ဖင3 ကကခBရမည။
၅။

ဤဥပဒပ: အခနအကကHန&ထ&မ1&က/ ပငဆင ခင&၊ ဖည3စက
 ခင&၊ အစ&ထ/& ခင&

ဆငရကလ/လ
 Jင ပညထငစအစ/&ရအဖG 3သည ပညထငစလတတတင ဆ&&ဆ&B ဖတ
/င
 ရ&အတက တငသင&ရမည။
၆။

သကဆ/င
 ရဝနDက,&ဌနသည ဤဥပဒ၏ ဇယ& (၁) ပ: အခနကကခBရန လ1ထ&ခ1က

အပ9 ကကခBရရမ
/ H အ ခအနက/ သ&B လပတအလ/က
 ရသ&B မန& ခငစရင&ဦ&စ,&ဌနသ/ 3 ပ&ပ/ 3
ရမည။
၇။

ရသ&B မန& ခ ငစရင&ဦ&စ,&ဌနသည သကဆ/ငရဝနDက,&ဌနမ1&မ ပ&ပ/ 3လသည3 အခန

အကက ကကခBရရ/မစ
H ရင&မ1&က/ စစည&၍ ဘ?ရ&ဝနDက,&ဌနမတစဆင3 သ&B သပခ1က ဖင3
သ&B လပတအလ/က

ပညထငစအစ/& ရအဖG 3သ/ 3 အစ,ရငခBတင ပရမည။
၈။

ပညထငစအစ/&ရအဖG 3သည ဤဥပဒ၏ ဇယ& (၁) ပ:အခနကကခBရန လ1ထ&ခ1က

အပ9 ကကခBရရမ
/ H အ ခအနက/  ခကလပတအလ/က

ပညထငစလတတသ/ 3 အစ,ရငခB
တင ပရမည။
အခန&(
&( ၄ )
သကဆ/င
 ရဝနDက,&ဌန၏တဝနင3 လပပ/င
 ခင3
၉။

သကဆ/ငရဝနDက,&ဌနမ1&သည ဤဥပဒ၏ ဇယ& (၁) ပ: အခနအကက ကကခBရန

လ1ထ&ခ1ကမ1& ကကခBရရ
/ ရ&အတက တဝနခB စ,မDB က,&Mကပရမည။
၁၀။

အခန ပ&ဆင ထ/ကသ%မ1& ဥပဒ င 3အည, ပ&ဆင လစရ&အတက လ/အ ပ သည3

သတင&အခ1ကအလကမ1&၊ က%ညပ
, 3Bပ&/ မHမ1&က/ သကဆ/င
 ရဝနDက,&ဌနသည ပညထငစဝနDက,&

3
ဌနမ1&၊ တ/င &ဒသDက,& သ/ 3မဟတ ပညနယ အစ/&ရအဖG 3၊ က/ယ ပ/င အပ ခ12ပ ခင 3ရတ/င &ဦ&စ,&အဖG 3
သ/ 3မဟတ က/ယ
 ပ/င
 အပခ12ပခငရ
3 ဒသဦ&စ,&အဖG 3မ1&၏ အက%အည,ကရ
/ ယ%င
/ သည။
အခန& (၅)
ကနသယလပငန&ခန
၁၁။

ကန သယ လပ ငန &ခန ဥပဒ ပဒ မ ၆ အရ ယင &ဥပဒ၏ နက ဆက တG ဇယ&မ1&က/

အကပ:အတ/င
 & ပ0န&လ/က
 သည ကနသယလပငန&ခနဥပဒ နကဆကတဇ
G ယ&မ1&
(က) မညသ%မဆ/ အကဖ ပပ: ပဒမခG (ခ)င3(ဂ)တ/ 3တင ဖ ပပ:ရသ
/ ည3 ကနစညမ1&
မအပ ကနစညတစမ1/2&မ1/2&က/ ပညတင&၌ထတလပရင&ခ1 ခင& ဖစပ:က ရင&ရင
အပ9တင လည&ကင&၊ ပညပမတငသင& ခင& ဖစပ:က ကန&ပ9ရက တနဖ/&
အပ9တငလည&ကင& ၅ ရခ/ငHန& ဖင3 ကနသယလပငန&ခန ပ&ဆငစရမည။
( ခ ) အက ဖ ပပ: ကန စည အမ1/2&အစ&မ1& င 3စပ လ1< &၍ ပည ပမ တင သင &သည3
ကန စည ဖစ ပ:က ကန&ပ9ရက တန ဖ/&အပ9တင လည&ကင &၊ ပညတင &၌
ထတလပသည3 ကနစည ဖစပ:က ရင&ရငအပ9တငလည&ကင& ယင&တ/ 3င3
ယ<တ
G ဖ ပပ: ရခ/ငHန& ဖင3 အခနက1သင3စရမညအထ%&ကနစညမ1&
စ<

ကနစညအမ1/2&အမည

အခန ရခ/င
 Hန&

၁

စ,&ကရက။

၁၂၀

၂

ဆ&ရကDက,&။

၆၀

၃

ဗဂ1,&န,&ယ&ပ:င&တင+ပ,&ဆ&။

၆၀

၄

ဆ&ပ:3လပ
/ ။

၆၀

၅

ဆ& ပင&လ/ပ။

၆၀

၆

ဆ&တBသကဆ&မ1&။

၆၀

၇

ကမ&စ&ဆ&အမ1/2&မ1/2&။

၆၀

၈

အရကအမ1/2&မ1/2&။

၆၀

၉

ဘ,ယအမ1/2&မ1/2&။

၆၀

၁၀

ဝ/င
 အမ1/2&မ1/2&။

၅၀

၁၁

ကPန&၊ သစ မ သစ လB& င3 အ ခခBအဆင 3သ

၂၅

ခစ
G တ
/ ထ&သ သစခGသ&မ1&။
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စ<

ကနစညအမ1/2&အမည

အခန ရခ/င
 Hန&

၁၂

က1ကစ/မ&၊ ပတQ မ&၊ န,လ၊ မ၊ စ/န င3 အ ခ&

၁၅

အဖ/&တန က1ကမ1ကရတန အR/င&ထညမ1&။
၁၃

က1ကစ/မ&၊ ပတQ မ&၊ န,လ၊ မ၊ စ/န င3 အ ခ&

၅

အဖ/& တန က1ကမ1ကရတန အခ1ထညမ1& င3
လကဝတရတနမ1&။
၁၄

Double Cab 4 Door Pick Up မအပ ၁၈၀၀ CC

၂၅

အထကဗငက&မ1&၊ ဆလန&၊ ဆ,ဒငင3 ဝကဂန
(Estate Wagon) က&မ1&၊ က%ပ& (Coupe)
က&မ1&။
၁၅

ဓတဆ,၊ ဒ,ဇယဆ,၊ ဂ1ကလယ<ဆ,။

၁၆

သဘဝဓတင 3။

၁၀
၈

( ဂ ) အကဖ ပပ: ကနစညတစမ1/2&မ1/2& သ/ 3မဟတ ၀နဆငမHတစမ1/2&မ1/2&ငစ
3 ပလ1<&၍
ကနသယလပငန&ခန မက1သင
3 စရစ<

ကနစည /ဝနဆငမH အမ1/2&အမည

၁

စပ:&၊ ဆန၊ ဆနက၊G ဖ
G ၊ ဖMG ကမ&၊ စပ:&ခB။

၂

ဂ12Bစ3၊ ဂ12BမHန 3အ၊ အMကမ&၊ ဂ12Bဖ
G ၊ ဂ12BဖGMကမ&။

၃

 ပင&အမ1/2&မ1/2& င3 အ ခ&Bစ&သ,&မ
B 1&၊  ပင&မHန 3မ1&၊ အ ခ&Bစ&
သ,&မ
B န
H 3မ1&။

၄

ပGလ&B အမ1/2&မ1/2&၊ ပG ခမ&အမ1/2&မ1/2&၊ ပGမန
H 3အမ1/2&မ1/2&၊ ပGဖ၊G ပGခမ
B 1&။

၅

 မပGတင3၊  မပGဆန။

၆

မ&၊ ပန&မ&။

၇

မနညင&စ3၊ နMကစ3၊ မနက1ည&စ3၊ ဝ:စ3။

၈

ဆ,အန&။

၉

ဝ:အမ1/2&မ1/2&။

၁၀

ဂနလJင3 အ ခ&လJမ1&။

၁၁

Mကကသန ဖj၊ Mကကသနန,။

၁၂

အလ%&။

၁၃

ပ,လပ,နဥ
B ၊ ပ,လပ,နBမန
H 3။

5
စ<

ကနစည /ဝနဆငမH အမ1/2&အမည

၁၄

ဟင&ခတ အမ&အDက/2ငမ1& ဖစသ အရကအသ,&၊ အစ3အခ:က
မ1&၊ ဟင&ခတမဆလ။

၁၅

သစသ,&စ/မ&အမ1/2&မ1/2&။

၁၆

ဟင&သ,&ဟင&ရကမ1&။

၁၇

MကB၊ သMက&။

၁၈

ပ/& စရက။

၁၉

ပရဆ&ပင။

၂၀

အ ခ&နရတင သ,& ခ&ဖ ပထ& ခင& မရသ
/ ည3 သင၊ သကငယ၊
သပ:3 ၊ ဓန/၊ တင ထန &၊ ဖလ၊ ဝဥ၊ သနပ ခ:& စသ လယ ယ
က/င
 &ကPန&ဥယ1<ထကကနမ1&။

၂၁

ထင&၊ ဝ:&။

၂၂

သကရ/ တ/ရ စkန၊ င:&၊ ပစန
 မ1&။

၂၃

ပ/& အ/မ။

၂၄

Dက/မ အMကမ&အခ1။

၂၅

ပ1&ရည၊ ပ1&ဖယင&။

၂၆

ခ1/ပမ1&။

၂၇

 မပGဖတ၊ မ&ဖတ၊ ဝ:စ3ဆ,ဖတ၊ ဖ
G  ဆ,ဖတ စသည3 ဆ,Dက/တ+ပ,&
အဖတမ1&။

၂၈

ဆပ ပမHန 3Mကမ&၊ ဆပ ပMကမ&။

၂၉

အရငခPတဖတ။

၃၀

အန&ဆBခ1ညခင၊ အန&မHတခမ
B &, သ&။

၃၁

လကဖကစ/၊ လကဖက ခက အမ1/2&မ1/2&။

၃၂

တBဆပ
/ ခ:င&အမ1/2&မ1/2&(အခနအမတတBဆပ
/ အပ:အ၀င)။

၃၃

ခ1/ပ ပ&င3 တBဆပ
/ ပ
/ ခ1/ပမ1&။

၃၄

က1ကသငပန&၊ က1ကတB၊  မ ဖj။

၃၅

ငB ပရညအမ1/2&မ1/2&။

၃၆

ပGဆ၊, မ&ဆ,၊ နMကဆ,၊ စ&ဖ
G ဆ
 ၊, ပGပတ
 ဆ,င3 ဆ,အခGမ1&။

၃၇

င:&စ/၊ ပစန
 စ/၊ အသ&စ/။

၃၈

/ 3၊ / 3မHန 3အမ1/2&မ1/2&။
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စ<

ကနစည /ဝနဆငမH အမ1/2&အမည

၃၉

ငRတသ,&၊ ငRတသ,&မHန 3။

၄၀

နင&၊ နင&မHန 3။

၄၁

ခ1င&။

၄၂

င:&ပ/အမ1/2&မ1/2&။

၄၃

မနက1ည&မည3။

၄၄

/င
 ငBတအလB။

၄၅

စ/ပပတ,&အမ1/2&မ1/2&။

၄၆

ပတBအမ1/2&မ1/2&၊ ခGဖ1ကအမ1/2&မ1/2&၊ ခPနစက အမ1/2&မ1/2&။

၄၇

ထင&အစ&ထ/& လငစတင3။

၄၈

အန&ဆ,(စ&အန&ဆ,မဟတ)။

၄၉

Mကကဥ၊ ဘGဥစသည3 ဥအမ1/2&မ1/2&။

၅၀

ဖR
B စ3၊ ဖရGစ3၊ သ,ဟဠ
/ စ3။

၅၁

ဘသရ&ဆ/င
 ရ အဝတအထည (သကmန& စသည ဖင3)။

၅၂

ရနBခ1&။

၅၃

ဆ&အမ1/2&မ1/2&။

၅၄

Mကကပ:ငစ&။

၅၅

ကမ&သ,&။

၅၆

ဓတ မMသဇ။

၅၇

ပ/& သတဆ&၊ ပ:င&သတဆ&။

၅၈

လယယင
3 မ& မjရ&လပငန&သ&B က/ရယ
/ မ1&၊ လယယင3 မ& မjရ&
လပငန&သ&B စကင3 စကအပ/ပ
 စnည&မ1&။

၅၉

တ/ရ စkန၊ င:&၊ ပစန
 အစ ကနMကမ&၊ ကနခ1 ပစnည&မ1&။

၆၀

တ/ရ စkန၊ င:&၊ ပစန
 သ&B ဆ&ဝ:&မ1&။

၆၁

မ1/2& မoင3သ&စပရတငအသ&B ပ2ရန မ1/2&ရည၊ မ1/2&ခ1င&မ1&။

၆၂

ဆ/လ
 ပနနယလ၊ ဆ/လ
 ခ1ဂ1 ကနထR/လ
 င3 ဆ/လ
  အငဗတ
(Solar Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။

၆၃

ဓတမနဖလငက ပ&၊ ဓတမနR/က
 ပစnည&က/ရယ
/  တနဆပလ
မ1& င3 အ ခ& ဆ&ဖကဆ/င
 ရ ပစnည&က/ရယ
/  တနဆပလမ1&။
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စ<

ကနစည /ဝနဆငမH အမ1/2&အမည

၆၄

ဆ&ဂမ&၊ ဆ&ဝတ၊ ဆ&ပတတ,&၊ ဆ&Rသ
B &B အဝတအစ&င3 ဆ&Rသ
B &B
အထထပစnည&မ1&။

၆၅

အ/မသ&B ဆ&ဝ:&င3 အ ခ&လ%သ&B ဆ&ဝ:&အမ1/2&မ1/2& (နည&ဥပဒ၊ စည&မ1<&
ဖင3 ကန 3သတထ&သ လ%သB&ဆ&ဝ:&မ1&မအပ)။

၆၆

ဆ&ဝ:&ကနMကမ&မ1&။

၆၇

က1င &သB&စအပ အမ1/2&မ1/2&၊ တကv သ/လ ၊ ကလ/ပ အသ,& သ,& တင
အသ&B ပ2/င
 သည3 ပညအ ခ ပ2၊ အတတပညအ ခ ပ2 စအပအမ1/2&မ1/2&၊
ဗလစအပ၊ ပဆ
B စ
G အပ အမ1/2&မ1/2&င3 ယင&စအပမ1& ထတလပရန
စကv jမ1&၊ ခGတအ
B မ1/2&မ1/2&။

၆၈

ခGတလ
B ပ
 ရနခGဆ။B

၆၉

ကနဒB&(Condom)။

၇၀

/င
 ငBတကကယရ&င3 လB ခ2Bရ&အဖG 3အစည&မ1&သ&B ပစnည&င3 ပစnည&
က/ရယ
/ မ1&။

၇၁

နယဖကဌနသ&B ယမ&မHန 3အမ1/2&မ1/2&၊ ယမ&ဘ,လ%& အမ1/2&မ1/2&င3 ဆကစပ
ပစnည&မ1&။

၇၂

သ,&မ
B 1&၏ မ1/2&ကင&မ1/2&သန 3၊ မ1/2&စ3၊ မ1/2&ပငမ1&။

၇၃

ကကယရ&ဝနDက,&ဌန၏ လB ခ2Bရ&င3ဆင
/ သ ပ
B ပ
/ လပငန&မ1&
အတက ရရ/သည3 ပ
B ပ
/ ခရငင3 စစလကနကက/ရယ
/ မ1&၊ ယင&တ/ 3၏
အရနင3 အပ/ပ
 စnည&မ1&၊ တပမတသB& ယ<အမ1/2&မ1/2&။

၇၄

မ,&သတယ<မ1&၊ နရ&ယ<မ1&။

၇၅

ပညပသ/ 3ထကခမည3 ခရ,&သညမ1&က/ သ,& ခ&သတမတထ&သည3
နရတင /င
 ငB ခ&င ဖင3 ရင&ခ1သည3ပစnည&မ1&။

၇၆

စ/င
 ငBအMက& အ ပနအလနအခငအ
3 ရ&မ%င3 အက12B&ဝငသည3 /င
 ငB ခ&
သBR&B မ1& သ/ 3မဟတ သBRB&ငယမ1&၊ ယင&တ/ 3၏ အဖG 3ဝငမ1&င3 သBတမန
မဟတသ သBR&B ဝနထမ&မ1& အသB& ပ2မညက
3 န
 စညမ1&င3 အဆကအဦ
တညဆကမH ဝနဆငမHလပ
 ငန&မ1&။

၇၇

ကကယရ&ဝနDက,&ဌနအတက ခ
G ဝလ1ထ&ပ&သည3 ရသ&B ခန 3မန& ခ
ငစရင &ပ:အသB&စရ/တ မ က1ခB၍ တပ မတ တင အသB& ပ2ရန  င 3
တပမတသ&မ1& စ&သ&B ရန ဝယယ%သည3 ကနစညမ1&။
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စ<

ကနစည /ဝနဆငမH အမ1/2&အမည

၇၈

လကခစ&အပကနစနစ ဖင3 ကနခ1ကနစည ထတလပပ& ခင&အတက
အသ&B ပ2ရန ပညပနလပငန&အပသ
B မ
% ပ&ပ/ 3သည3 ကနMကမ& သ/ 3မဟတ
အစ/တအပ/င
 &အ ဖစ တ/က
 R/က
 အသ&B ပ2ရန ကနစညမ1&၊ ထကရလ
/ မည3
ကနခ1က/ ထတပ/& ရတင အသB& ပ2သည3 ကနစညမ1&။

၇၉

စမ&အငဝနDက,&ဌနမ /င
 ငB ခ&သBRB&မ1&၊ ကလသမဂx အဖG 3အစည&မ1&
င3 /င
 ငB ခ& သBတမနမ1&သ/ 3 ရင&ခ1ပ&သည3 စကသ&B ဆ,မ1&။

(ဃ) မညသ%မဆ/ ဤဥပဒငအ
3 ည, ကင&လတခင3 ပ2ထ&သ ကနစညင3 ကနသယမH
ဆငရက ခင&မအပ အကဖ ပပ:လပငန&မ1& ဆငရက ခင&အတက ရင&ရင
အပ9 ၅ ရခ/ငHန& ဖင3 ကနသယလပငန&ခန ပ&ဆငရမည(၁) ကနစညတငသင&၍ ပညတင&၌ ပနလည ရင&ခ1 ခင&၊
(၂) ကနသယမH ဆငရက ခင&။
( င ) ပဒ မခG (ခ) ပ:ကန စည မ1&အနက အက ပ:ကန စည မ1&က/ ပည ပမ တင သင &
ရင&ခ1 ခင&အတက ရင&ရငအပ9 က1သငက
3 န
 သယလပငန&ခနမ ကနစညက/
တငသင&စ< ပ&ဆငခGရ
3 သည3 ကနသယလပငန&ခနက/ ခမ
/ ခင3 မရ/စရ။ အလ&တ%
အဆ/ပ : ကန စည တစ မ1/2&မ1/2&က/ ပည တင &၌ ထတ လပ ရင &ခ1သ%ထBမ ဝယ ယ%၍
ကနသယမHဆငရက ခင&အတက ရင&ရငအပ9 က1သငက
3 နသယလပငန&ခနမ
ကနစညက/ ဝယယ%စ<ပ&ဆငခG3ရသည3 ကနသယလပငန&ခနက/ ခမ
/ ခင3 မရ
/ စရ။
သ/ 3ရတင ကန စည က/ ဆက လက ဝယ ယ% ရင &ခ1သည 3 ကန သယ မHလပ ငန &မ1&
ဆငရက ခင&အတက ကနသယလပငန&ခန စည&မ1<&မ1&င3အည, ခ/မ/င
 သည (၁) စ,&ကရက၊
(၂) ဆ&ရကDက,&၊
(၃) ဗဂ1,&န,&ယ&ပ:င&တင+ပ,&ဆ&၊
(၄) ဆ&ပ:3လပ
/ ၊
(၅) ဆ& ပင&လ/ပ၊
(၆) ဆ&တBသကဆ&မ1&၊
(၇) ကမ&စ&ဆ&အမ1/2&မ1/2&၊
(၈) အရကအမ1/2&မ1/2&၊
(၉) ဘ,ယအမ1/2&မ1/2&၊
(၁၀) ဝ/င
 အမ1/2&မ1/2&။
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( စ ) အကဖ ပပ: ဝနဆငမHလပ
 ငန&မ1&အ& ကနသယလပငန&ခန မက1သင
3 စရစ<

ဝနဆငမHအမ1/2&အစ&မ1&

၁

အ/မင&ရမ& ခင&ဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၂

ယ<မ1&ရပန&ရနနရင&ရမ& ခင&ဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၃

အသကအမခBဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၄

အသ&စ&ငခ1& ခင&ဆ/င
 ရဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၅

ခyက/ယ
 အလ ပ2 ပင ခင&မအပ ဖစသည3 က1န&မရ&ဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၆

ပညရ&၀နဆငမHလပငန&။

၇

ကနစညသယယ%ပ/ 3ဆငရ&ဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၈

အလပအက/င
 ရဖရ&ဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၉

ဘဏလပငန&ဆ/င
 ရဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၁၀

အကကခန၊ ဆ/ပကမ&ရင&လင&ရ&ဆ/င
 ရ၀နဆငမHလပ
 ငန&။

၁၁

ဧညခ
3 BကP&မ&ရ&အတက ပစnည&င&ရမ& ခင&ဝနဆငမHလပငန&။

၁၂

ကန Mကမ &ပ&၊ ကန ခ1ယ%စနစ ဖင 3 ဆင ရက ပ&သည 3 ဝန ဆင မH
လပငန&မ1&။

၁၃

နရ& ဝနဆငမH လပငန&မ1&။

၁၄

ကလ&သ%ငယ ပ2စပ1/2&ထငရ&၀နဆငမHလပငန&။

၁၅

မန မ3R /& ရ အMက ပင ဝန ဆင မHလ ပ ငန &/ မ1က မ မင အMက ပင
၀နဆငမHလပ
 ငန&။

၁၆

နအ/မရ 3 ပင& ခင&ဆ/ငရဝနဆငမH လပငန&။

၁၇

လမ&အသ&B ပ2ခကကခBသညဝ
3 နဆငမHလပ
 ငန&။

၁၈

တ/ရ စkနက1န&မရ&ငထ
3 န
/ &သ/မ&စင3ရကရ&ဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၁၉

အမ1&သ&B သန 3စငခန& အသB& ပ2ခကကခB ခင&ဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၂၀

ပညပလMကင& ခရ,&သည ပ/ 3ဆငရ&ဝနဆငမHလပ
 ငန&။

၂၁

ယ<က1&မHအပည ဝနဆငမHလပငန&။

၂၂

အမ1& ပညသ%ခရ,&သည သယယ%ပ/ 3ဆငရ&၀နဆငမHလပ
 ငန& (ဘတစက&၊
မ,&ရထ&၊ က%&တ/ 3သဘm)။

၂၃
(ဆ)

/င
 ငBတအဖG 3အစည&မ1&သ/ 3 ပ&ခ1ရသည3 လ/င
 စငMက&မ1&။

ပဒမခG (စ) ပ:ဝနဆငမHလပ
 ငန&မ1&မအပ က1န ပညတင&၌ဆငရကသည3 ဝနဆငမH
လပငန&မ1&မ ရငအပ9တင ၅ ရခ/င
 Hန& ဖင3 ကနသယလပငန&ခန က1သင
3 စရမည။
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(ဇ)

/င
 ငBတအတင& ဆကလပ+ပ,& ရင&ခ1သည3 အဆကအဦဆကလပရင&ခ1 ခင&မ
ရင&ရငအပ9တင ၃ ရခ/ငHန& ဖင3 ကနသယလပငန&ခနက1သင3စရမည။ အဆကအဦ
ဆကလပရင&ခ1သ%သည ကနသယလပငန&ခနဥပဒင3 ကနသယလပငန&ခန
စည &မ1< &မ1&ပ: တဝန  င 3 အခင 3အရ&မ1&အ&လB&က/ လ/က န ခင&၊ ခBစ& ခင &
ရ
/ စရမည။

၁၂။

ကနသယလပငန&ခနဥပဒအရ သမဝ:ယမက?င3 ပဂလ
x က
/ က?မ1&အတက အကဖ ပပ:

ရင&ရင သ/ 3မဟတ ဝနဆငမHရင ထကမပ/လ
 Jင ကနသယလပငန&ခန စည&Mကပ ခင&မ ပ2ရ(က) ကနသယလပငန&ခနက1သင3သည3 ကနစညမ1&က/ ပညတင&၌ ထတလပရင&ခ1 ခင&
အတက ဘ?စတစစအတင& ထတလပရင&ရင စစ
 ပ:င& က1ပသ/န& ၂၀၀ တ/တ၊/
( ခ ) ကနသယလပငန&ခန က1သင3သည3 ဝနဆငမHလပ
 ငန&မ1& ဆငရက ခင&အတက
ဘ?စတစစအတင& ဝနဆငမHရင စစ
 ပ:င& က1ပသ/န& ၂၀၀ တ/တ၊/
( ဂ ) ကနသယမHလပ
 ငန&မ1& ဆငရက ခင&အတက ဘ?စတစစအတင& ရင&ရင
စစ
 ပ:င& က1ပသ/န& ၂၀၀ တ/တ/။
၁၃။

မညသ%မဆ/ ဤဥပဒအရ ကနသယလပငန&ခန က1သငသ
3 ည3 ကနစညတစမ1/2&မ1/2&က/ ထတလပ

ရင &ခ1 ခင &၊ ကန သယ လပ ငန &ခန က1သင3 သည3 ဝန ဆင မHတစ ရပ ရပ က/ ဆင ရက ခင &၊
ကနသယမHလပငန& ဆငရက ခင&တ/ 3မ /င
 ငB ခ&ငရရလ
/ Jင အဆ/ပ
 : /င
 ငB ခ&င ဖင3 ရင&ရင
သ/ 3မဟတ ဝနဆငမHရငအပ9 ကနသယလပငန&ခနက/ ဤဥပဒပ: သကဆ/င
 ရ အခနHန&မ1&အတ/င
 &
တကခ1က၍ ကနသယလပငန&ခန စည&မ1<&မ1&င3အည, က1ပင ဖင3 ပ&ဆငရမည။
၁၄။

မည သ%မ ဆ/ အက ပ:ကန စည မ1&က/ ပည ပသ/ 3 တင ပ/ 3ရင &ခ1ပ:က ရင &ရငအ ပ9

ယ < တGဖ ပပ: အခန Hန&မ1&အတ/င & ကန သယ လပ ငန &ခန က1သင 3စရမည။ ပည ပသ/ 3 တင ပ/ 3
ရင&ခ1 ခင&အတက က1သငက
3 န
 သယလပငန&ခနမ ကနစညက/ ဝယယ%စ<၊ ထတလပစ<ကပ&ဆင
ခGသ
3 ည3 ကနသယလပငန&ခနက/ စည&မ1<&မ1&ငအ
3 ည, ခမ
/ ရမညစ<

ကနစညအမ1/2&အစ&

အခန
ရခ/င
 Hန&

(က)

ရနBစမ
/ &။

၅

(ခ)

သဘဝဓတင ။3

၈

(ဂ)

ကPန &၊ သစ မသစ လB& င3 အ ခခBအ ဆင 3သ  ခGစ/တ ထ&သ

၅၀

သစခGသ&မ1&။
(ဃ)

က1က စ/ မ &၊ ပတQ မ&၊ န, လ ၊ မ၊ စ/န  င 3 အ ခ&အဖ/  & တန
က1ကမ1ကရတန အR/င
 &ထညမ1&။

၁၅
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(င)

က1က စ/ မ &၊ ပတQ မ&၊ န, လ ၊ မ၊ စ/န  င 3 အ ခ&အဖ/  & တန

၅

က1ကမ1ကရတန အခ1ထညမ1&င3 လကဝတရတနမ1&။
(စ)
၁၅။

လJပစစဓတအ&။

၈

ဤဥပဒ ပဒမ ၁၄ ပ: ပ0န&ခ1ကမ1&သည မစည&Mကပထ/က
 သည3 ရင&ရင၊ ရငပမဏ

သတမတ ခင&င3 သကဆ/င
 ခင&မရ
/ စရ။
၁၆။

အထက ပဒမ ၁၄ ပ:ကနစညမ1&မအပ က1နကနစညမ1&က/ ပညပသ/ 3 ကနစညတငပ/ 3ရင&ခ1 ခင&

အတက ရင&ရငအပ9တင သညရခ/ငHန& ဖင3 ကနသယလပငန&ခန က1သင
3 စရမည။ ပညပသ/ 3
တငပ/ 3ရင&ခ1 ခင&အတက က1သငက
3 နသယလပငန&ခနမ ကနစညက/ ဝယယ%စ<၊ ထတလပစ<က
ပ&ဆငခGသ
3 ည3 ကနသယလပငန&ခနက/ စည&မ1<&မ1&ငအ
3 ည, ခမ
/ /င
 သည။ ကနသယလပငန&ခန
စည&မ1<&တင မညသ/ 3ဆ/စကမ% ပညပပ/ 3ကနမ1&င3စပလ1<&၍ ပညပသ/ 3 တငပ/ 3ရင&ခ1 ခင&အတက
က1သငက
3 န
 သယလပငန&ခနသည ကနစညက/ ဝယယ%စ<၊ ထတလပစ<က ပ&ဆငခGသ
3 ည3 ကနသယ
လပငန&ခန ထကလ13နည&နပ:က ပနအမ&င တင&ခBင
/ သည။ သ/ 3ရတင က/ယ
 တ/င
 သB&စရ
G န
အလ/ 3င ပညတင&၌ဝယယ%+ပ,& ပညပသ/ 3 ယ%ဆငသ&သည3 ကနစညမ1&င3 မသကဆ/င
 စရ။
၁၇။

စမ&အငဝနDက,&ဌနမ ဂ1ကလယ<ဆ,မ1& ပညတင&၌ထတလပ ခင&၊ ပညပမတငသင& ခင&

င
3 ရင&ခ1 ခင&အတက ကနသယလပငန&ခန ၅ ရခ/င
 Hန&သ က1သင
3 စရမည။
၁၈။

ဤဥပဒ၏ အခန &(၅) တင ဖ ပပ:ရ /သ စက&ရပ မ1&၏ အဓ/ပ5ယ ဖင3ဆ/ခ1က သည

ကနသယလပငန&ခနဥပဒတင ဖ ပထ&သည3အတ/င
 & ဖစစရမည။
အခန& (၆)
ဝငငခန

၁၉။ (က) မညသ% 3က/မ
 ဆ/ လစ၊ အသကမ&ဝမ&က1င&ပညလပငန&၊ စ,&ပ&ရ&လပငန&င3
အ ခ&ရလမ&မ1&မ ဝငငမ1&အပ9 စည&Mကပရမည3 ဝငငခန
 Hန&ထ&မ1&က/ အကပ:
အတ/င
 & သတမတသညသတမတထ&သ သကသခငမ1&
3
အမတ
စ<

ခမ
/ +ပ,&နက က1နဝငငအပ9 ဝငငခန

စည&Mကပရန ဝငငအလ
မ

ထ/

က1ပ

က1ပ

စည&Mကပရန
ဝငငခန
 Hန&

(က)

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ ရခ/ငHန&

(ခ)

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅ ရခ/ငHန&
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(ဂ)

၅,၀၀၀,၀၀၁

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ ရခ/ငHန&

(ဃ)

၁၀,၀၀၀,၀၀၁

၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ ရခ/ငHန&

(င)

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ရခ/ငHန&

(စ)

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ င3အထက

၂၅ ရခ/ငHန&

( ခ ) ဝငငခန
 ဥပဒတင မညသ/ ပ0န
3
&ပ:ရ/စကမ% မညသ%မဆ/  မင&ရမ& ခင&၊ အဆကအဦ
င&ရမ& ခင&၊ အခန&င&ရမ& ခင&တ/ 3မရရ
/ သ စစ
 ပ:င&င&ရမ&ခ ရငအပ9 ပဒမ ၆ င3
၆-က အရ သကသခင3မ1& တပယ+ပ,& က1နငအပ9 ၁၀ ရခ/ငHန& ဖင3 ဝငငခန

သ,& ခ&စည&Mကပရမည။ အ ခ&ဝငငမ1&င3 ပ%&ပ:င&၍ ထပမBစည&Mကပ ခင& မ ပ2ရ။
၂၀။

ဝငငခန
 ဥပဒ ပဒမ ၆ င3 ၆-က အရ သကသခင3မ1&မတမ, ပညပန/င
 ငBသ&၏

ကင&လတခင3 ရရသ
/ ည3 ဝငငခ:င&စ<မအပ /င
 ငB ခ&င ဖင3 ပညပတငရရသ
/ ည3 စစ
 ပ:င& ဝငင
အပ9 ၁၀ ရခ/ငHန& ဖင3 ဝငငခန
 စည&Mကပရမည။
၂၁။

မနမ/ငငBကမဏ
5 ,မ1& အကဥပဒအရ ဖစစ၊ ၁၉၅ဝ ပည
3 စ အထ%&ကမ5ဏ, အကဥပဒအရ

ဖစစ မနမ/င
 ငB၌ မတပတ
B င၍ ဖG 3စည&တညထငထ&သည3 ကမ5ဏ, ဖစလJင ဝငငခန
 ဥပဒ
ပဒမ ၆ အရ သကသခငမ1&
3
မတမ, ယင&ကမ5ဏက
, ရရသ
/ ည3 က1ပင ဖင3 စစ
 ပ:င& အသ&တင
အ မတဝငငအပ9 ၂၅ ရခ/ငHန& ဖင3 ဝငငခန
 စည&Mကပရမည။
၂၂။

ဝငငခနဥပဒ ပဒမ ၆ င3 ၆-က အရ သကသခငမ1&
3
မတမ, ပညပန /င
 ငB ခ&သ&၏

လစခ:င&စ<မအပ ဖစသည3 ဝငင ဖစပ:က စစပ:င&ဝငငအပ9 ၂၅ ရခ/ငHန& ဖငလ
3 ည&ကင&၊
လစခ:င&စ<မ ဝငင ဖစပ:က စစပ:င&ဝငငအပ9 ဤဥပဒ ပဒမ ၁၉ ပ: ဝငငခနHန& ဖင3
လည&ကင& ဝငငခန
 စည&Mကပရမည။
၂၃။

မနမ/ငငBရင&,& မo2ပBမHကမရငက ထတပ&သည3 ခင3 ပ2မ/န ဖင
3 3 ဆငရကသလပငန&

ဖစလJင ဝငငခနဥပဒ ပဒမ ၆ အရ သကသခင3မ1&မတမ, ယင&လပငန&၏ စစပ:င& အသ&တင
အ မတဝငငအပ9 ၂၅ ရခ/ငHန& ဖင3 ဝငငခန
 စည&Mကပရမည။
၂၄။

ဝငငခန
 ဥပဒပဒမ ၆ င3 ၆-က အရ သကသခငမ1&
3
မတမ, စည&MကပမHမ လတကင&

နသ ဝငငအပ9 ၃၀ ရခ/ငHန& ဖင3 ဝငငခန စည&Mကပရမည။ သ/ 3ရတင /င
 ငBသ& မညသ%မဆ/
အ ခပစnည&တစရပရပက/ ဝယယ% ခင&၊ တညဆက ခင&၊ ရယ% ခင&င3 လပငန&အသစတညထင ခင&၊
လပငန&ထပမBတ&/ ခ1G 3 ဆငရက ခင&တ/ 3အတက အသB& ပ2သညဝ
3 ငငမ ဝငငရလမ&တင ပ/င
 သည3 ဝငင
ရပ
/ :က ယင&ဝငငအ&တပယ+ပ,& က1နစည&MကပမHမလတကင&နသ ဝငငအပ9တငလည&ကင&၊
ဝငငရလမ& တင ပ/င ခင&မရ/ပ:က အသB& ပ2သည3 ဝငငအပ9တငလည&ကင& အကဖ ပပ:
အခနHန&ထ&အတ/င& ဝငငခန
 စည&Mကပရမည။ အသB& ပ2သည3 ဝငငအ&လB&အပ9 ဝငငရလမ&
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အတ/အက1 တင ပ/င
 ပ:က ဝငငခန
 ထမ&ဆငရနမလ/ပ:။ ဤပဒမအရ အခနစည&Mကပ ခင&သည
တရ&မဝငရရသ
/ ည3 ပစnည&မ1& ပ/င
 ဆ/င
 ခင&၊ ရင&၀ယ ခင&တ/ 3ငလ
3 ည&ကင&၊ ငMက&ခဝ:ခ1မH
တ/က
 ဖ1ကရ& ဥပဒအရ အရ&ယ%သညက
3 စ
/ ရ
n ပ မ1&ငလ
3 ည&ကင& သကဆ/င
 ခင& မရ
/ စရစ<

ဝငင(က1ပ)

(က)

၂၅။

ဝငငခန

Hန&

၁- ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၀

၃%

( ခ ) ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၁- ၅၀၀၀,၀၀,၀၀၀

၅%

( ဂ ) ၅၀၀၀,၀၀,၀၀၁- ၁၀၀၀၀,၀၀,၀၀၀

၁၀%

(ဃ) ၁၀၀၀၀,၀၀,၀၀၁-၁၅၀၀၀,၀၀,၀၀၀

၂၀%

( င ) ၁၅၀၀၀,၀၀,၀၀၁ ငအ
3 ထက

၃၀%

သမဝ:ယမအသင&ဥပဒအရ မတပBတငဖG 3စည&ထ&သည3 အ ခခBသမဝ:ယမအသင&မအပ

ဖစသ သမဝ:ယမအသင&မ1&၏ အသ&တငအ မတဝငငမ ဝငငခန
 ဥပဒ ပဒမ ၆ အရ သကသခင3မ1&
တပယ+ပ,& က1နဝငငအပ9 ၂၅ ရခ/ငHန& ဖင3 ဝငငခန
 စည&Mကပရမည။
၂၆။

/င
 ငBတပ/င
 စ,&ပ&ရ&အဖG 3အစည&မ1&၏ စစ
 ပ:င&အသ&တင အ မတဝငငအပ9 ဝငငခန


ဥပဒ ပဒမ ၆ အရ သကသခင3မ1&မတမ, ၂၅ ရခ/ငHန& ဖင3 ဝငငခန စည&Mကပရမည။
၂၇။

အ ခပစnည&တစခ သ/ 3မဟတ တစခထကပ/၍
 ရင&ခ1 ခင&၊ လGလယ ခင&၊ အ ခ&တစနည&နည& ဖင3

လ
G ပင& ခင&မ မတစန&ငရရလ
/ Jင ထ/သ
 / မတ
3
စန&သည3က1ပင သ/ 3မဟတ /င
 ငB ခ&ငအပ9 ဝငငခန

ဥပဒ ပဒမ ၆ င3 ပဒမ ၆-က အရ သကသခင3မ1& မတမ, (က) မနမ/ငငB၏ ရနBင3သဘဝဓတင က?တ
3
င ပ:ဝငလပက/င
 သည3 ကမဏ
5 , ဖစပ:က
အကတင မတစန&ငင3 ယ<တ
G ဖ ပထ&သ အခနHန&မ1&အတ/င
 &ရရ/သည3 ငMက&
အမ1/2&အစ& ဖင3 ဝငငခနစည&Mကပရမညမတစန&င

ပ&ဆငရမည3၀ငငခန
 Hန&

(၁) ည,မJက1ပ သန&ပ:င&(၁၀၀,၀၀၀)အထ/

၄၀ %

(၂) ည,မJက1ပ သန&ပ:င& (၁၀၀,၀၀၁) မ

၄၅ %

(၁၅၀,၀၀၀) အထ/
(၃) ည,မJက1ပ သန&ပ:င& (၁၅၀,၀၀၁)ငအ
3 ထက

၅၀ %

( ခ ) တစဦ&ခ1င& ပဂ2/x လင3 မနမ/င
 ငB၏ ရနBင3သဘဝဓတငက?တ
3
င ပ:ဝငလပက/င
 သ
ကမဏ
5 မ
, အပ ဖစသည3 ပဂ2/x လစမ1& ဖစပ:က မတစန&သည3 က1ပင သ/ 3မဟတ /င
 ငB ခ&င
အပ9 ၁၀ ရခ/ငHန& ဖင3 ဝငငခန
 စည&Mကပရမည။ ပညပန /င
 ငB ခ&သ& ဖစပ:က
က1သငအ
3 ခနက/ရ
 ရသ
/ ည3 ငMက&အမ1/2&အစ& ဖင3 ပ&ဆငရမည။
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၂၈။

အ ခပစnည&တစခ သ/ 3မဟတ တစခထကပ/၍
 ရင&ခ1 ခင&၊ လGလယ ခင& သ/ 3မဟတ အ ခ&

တစနည&နည& ဖင3 လ
G ပင& ခင& ပ2လပသည3 စတစစအတင& အ ခပစnည&၏ တနဖ/& စစ
 ပ:င&သည
က1ပသ/န& ၁၀၀ ထကမပ/လJင အ ခပစnည&မ မတစန&င ပ9ပ:ကစကမ% ဝငငခန
 စည&Mကပ ခင&
မ ပ2ရ။
၂၉။

အသစထ%ထငသ စကမHလကမHက/ အ ခခBသည3 အသ&စ&၊ အလတစ& လပငန&မ1&

အတက လပငန&စတငသ စအပ:အဝင တစဆကတည& သB&စအတင&ဝငင က1ပသ/န& ၁၀၀ ထ/
ဝငငခန ကင&လတခင3 ပ2သည။ ဖ ပပ: ဝငငထကပ/မ
 /ရရပ
/ :က ပ/မ
 ရ
/ ရ/သည3 ဝငငအပ9တငသ
ဝငငခန
 စည&Mကပရမည။
၃၀။

ဝငငခန
 ဥပဒ ပဒမ ၆၊ ပဒမခG(က)၊ ပဒမခင
G ယ (၁) င3 (၂) တ/ 3အရ အ ခခBသကသခင3

ခင3 ပ2ငသည ဝငငအမ1/2&အစ& တစခစ၏
, ၂၀ ရခ/ငHန&င3 ည,မJသင ဖစရမည။ သ/ 3ရတင
တစစအတက အ ခခBသကသခင3 ခင3 ပ2င စစ
 ပ:င&သည က1ပသ/န& ၁၀၀ ထက မပ/
 စရ။
၃၁။

ဝငငခန
 ဥပဒ ပဒမ ၆၊ ပဒမခ(G က)၊ ပဒမခင
G ယ(၂)တင အတ%န မ/ဘအတက ခင3 ပ2ငက/

ဖညစ
3 က
 လ1က အကပ:သကသခင3 ခင3 ပ2ငက/ ဝငငခန
 ဥပဒ ပဒမ ၆၊ ပဒမခ(G ဂ)၊ ပဒမခင
G ယ (၂) ပ:
တစဦ&ခ1င&ပဂ/x2လ၏ စစပ:င&ဝငငမ တပယ၍ က1နငအပ9တင ဝငငခန
 စည&Mကပရမည(က) အတ%န မ/ဘတစဦ&လJင က1ပ ၁၀ သ/န&စ,၊
( ခ ) အ/မထငဖကတစဦ&အတကသလJင က1ပ ၁၀ သ/န&၊
( ဂ ) သ&သမ,&တစဦ&လJင က1ပ ၅ သ/န&စ,။
၃၂။

အ ခပစnည&မ မတစန&ငခ:င&စ<မအပ က1နဝငင ခ:င&စ<မ1&အတက /င
 ငB ခ&င ဖင3

ဝငငရရလ
/ Jင ယင&ဝငငအပ9တင ဝငငခန
 စည&မ1<&မ1& စည&မ1<& ၈ ပ: ပ0န&ခ1ကငအ
3 ည,
တကခ1က၍ ပညတင&န/င
 ငBသ&င3 ပညတင&န /င
 ငB ခ&သ& ဖစပ:က က1ပင ဖငလ
3 ည&ကင&၊
ပညပန/င
 ငB ခ&သ& ဖစပ:က ရရသ
/ ည3ငMက&အမ1/2&အစ& ဖင3လည&ကင& ဝငငခနပ&ဆင
ရမည။
၃၃။

အကဖ ပပ: ဝငငတစရပရပ သ/ 3မဟတ ဝငငအမ1/2&အစ& တစရပရပအပ9 ဝငငခန


ကင&လတခင3 ပ2သည (က) မ%&ယစဆ&ဝ:&င3 စ/တက/
 ပင&လGစတတသ ဆ&ဝ:&မ1&ဥပဒအရ ဖမ&ဆ,&ရမH
အပ9 ဆငခ1,& မoင3 ခင& အစ,အစ<အရ ဝငငစအတင& ဆငက/ တစDက/မတည& ရရ/ ခင&
ဖစစ၊ အDက/မDက/မရရ/ ခင& ဖစစ ရရ/သည3 စစပ:င&ဝငင၏ က1ပသ/န& ၁၀၀ အထ/၊
( ခ ) တရ&မဝငပစnည&မ1&ဖမ&ဆ,&ရမHအပ9 ဆငခ1,& မoင3 ခင& အစ,အစ<အရ ဝငငစအတင&
ဆငက/ တစDက/မတည& ရရ/ ခင& ဖစစ၊ အDက/မDက/မရရ/ ခင& ဖစစ ရရ/သည3 စစပ:င&
ဝငင၏ က1ပသ/န& ၁၀၀ အထ/၊
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( ဂ ) /င
 ငBတမ ခ1,& မoင
3 သ ဘG 3ထ%&ဂဏထ%& တBဆ/ပမ1&ငအ
3 တ% ရရသ
/ ည3 ခ1,& မoင
3 ငမ1&၊
(ဃ) ပညပန/ငငBသ&၏ ပညပတင /င
 ငB ခ&င ဖင3 ရရ
/ သ လစခ:င&စ<မဝငင၊
( င ) /င
 ငBဝ
3 နထမ& အ+င/မ&စ&ယ%သည3အခ: ရရသ
/ ည3ပငစငင3 ဂRဏMက&၊
( စ ) အစ/& ရအငဘလ သ/န&ဆ ဆမမ
G ထတယ%ရရ/င။
၃၄။

ဤဥပဒ အခန& (၆) တင ဖ ပပ:ရ
/ သ စက&ရပမ1&၏ အဓ/ပ5 ယဖငဆ/
3 ခ1ကသည ဝငငခန


ဥပဒတင ဖ ပထ&သည3အတ/င
 & ဖစစရမည။
အခန&(
&( ၇ )
အ ခ&အခနအကကဆ/င
 ရ ကကခBရမည3 Hန&ထ&မ1&
၃၅။

သကဆ/င
 ရဝနDက,&ဌနမ1&သည အကဖ ပပ: အခနတစရပရပ၏ ကကခBရမည
3 န
H &

ထ&မ1&၊ ကင&လတခင၊3 သကသခင3တ/ 3က/ တညဆGဥပဒင3အည, စ,မ
B ဆငရကရမည(က) ယစမ1/2&ခန၊
( ခ ) သင&ကနအတက လ/င
 စငခမ1&၊
( ဂ ) မနမ/င
 ငB အငဘလသ/န&ဆ၊
(ဃ) သယယ%ပ/ 3ဆငရ&အခန၊
( င ) တBဆပ
/ ခ:င&ခန၊
( စ ) အကကခန၊
(ဆ)  မယပ9တင ကကခBသည3အခန၊
( ဇ ) ရခန၊
( ဈ ) တတမBခန
 ၊
(ည) သစတမ1&မပစnည&မ1& ထတယ%သည3အတက ကကခBသည3အခန၊
( ဋ ) ဓတသတQ 2ပစnည&မ1& ထတယ%သည3အတက ကကခBသည3အခန၊
( ဌ ) အင&အ/င
 ခန၊
( ဍ ) Mကကပ:ငစ&အပ9တင ကကခBသည3အခန၊
( ဎ ) ရနBငသ
3 ဘဝဓတင 3 ထတယ%သညအ
3 တက ကကခBသည3အခန၊
(ဏ) ဓတသတQ 2ခနင3 ရတနခန၊
(တ) ဆကသယရ&ဝနဆငမHလပ
 ငန& လပက/င
 ခင&Mကင3 ကကခBသည3 အခနအကက၊
(ထ) လJပစစဓတအ& ထတယ%သညအ
3 တက ကကခBသည3 အခနအကက။
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၃၆။

မနမ3က1ကမ1ကရတနဥပဒတင မညသ/ 3ပင ပ0န&ပ:ရ
/ စကမ% က1ကစ/မ&၊ ပတQ မ&၊

န,လ၊ မ၊ စ/န  င 3 အ ခ&အဖ/&တန က1က မ1က ရတန အR/င&ထည မ1& တ%&ဖ ထတ လပ ခင&၊
က1ကမ1ကရတနအခ1ထညင3 လကဝတရတနမ1& ထတလပ ခင&၊ဝယယ%ရင&ခ1 ခင& လပငန&
တ/ 3သည(က)

က1ကမ1ကရတန သ/ 3မဟတ လကဝတရတနမ1&က/ က1ပ ဖင3 ဖစစ၊ /င
 ငB ခ&င ဖင3
ဖစစ ရင&ခ1ရရသ
/ ည3 ရင&ရငအပ9တင ဤဥပဒပဒမ ၁၁၊ ပဒမခ(G ခ)င3 ပဒမ
၁၄ တ/ 3ပ: အခနHန&မ1&အတ/င
 & ကနသယလပငန&ခနထမ&ဆငရမည။

(ခ)

ပဒမခG(က)ပ: ပ0န&ခ1ကသည မစည&Mကပထ/ကသည3 ရင&ရငပမဏ သတမတ
ခင&င3 သကဆ/င
 ခင&မရ
/ စရ။

(ဂ)

ဝငငစအတင&ရရသ
/ ည3 စစ
 ပ:င&အသ&တငအ မတဝငငအပ9တင ဤဥပဒပ:
ဝငငခန
 Hန&ထ&မ1&အတ/င
 & ဝငငခန
 ထမ&ဆငရမည။
အခန&(
&( ၈ )
အထထ

၃၇။

ပညထငစအစ/&ရသည လ/အ
 ပပ:က အခနကကခBမHအထကအက% ပ2အဖG 3မ1&က/ အမ/န 3

Mက ငစ ထတ ပန၍ ဖG 3စည&ဆငရကစ/င
 သည။
၃၈။

ပညထငစအစ/& ရအဖG 3သည /င
 ငBတအတင& ထတလပသည3 ကနစညမ1&င3 ပညပမ

တငသင&သည3 ကနစညမ1& စ1&ကကအတင& ယ<+ပ/2ငရင&ခ1/င
 ရ&အတကလည&ကင&၊ ပညတင&
ကန ထတ လပ မH လပ ငန &မ1&က/ အဓ/က မ ,တည ဆင ရက နရသည3 ပညတင &စ/က ပ1/2&ရ& င 3
မ& မjရ&လပငန&မ1&၊ /ငငBတအတင& ဆငရကလ1ကရ/Mကသည3 ပညတင& ပညပ ရင&,&
မo2ပမ
B လ
H ပ
 ငန&မ1& ရရညအက1/2&စ,&ပ& ဖစထန&တ/& တကလစရန လည&ကင& /င
 ငBတမ
ပ:ဝငလကမတရ&ထ/&ထ&သည3 အ ပည ပညဆ/ငရ သဘတ%ည,ခ1ကမ1&င3 ဆန 3က1င ခင&မရ/စဘG
အကပ:တ/ 3က/ ဆငရကပ&ရမည(က) ကနစညမ1&တငသင&ခင3 ပ2သည3 ပမဏ၊ အကကခနHန&ထ&မ1&င3စပလ1<&၍
ကမက
3 န
 သယရ&င3 အဆ,ယက
B နသယရ&ဆ/င
 ရ သဘတ%စခ12ပမ1& မ%ဘင
အတင&မ အဆ,ယ
B ဒသတင& /င
 ငBမ1&နည&တ% အ မင3ဆB&ရရ
/ င
/ သည3 အခငအ
3 ရ&၊
သကသခငမ
3 1& ရရ
/ စ/င
 ရန ဆငရကပ& ခင&၊
( ခ ) အကကခနဥပဒ ပ0န&ခ1ကမ1&ငအ
3 ည, ဖစစ၊ ပ/ 3ကနသင&ကနခင3 ပ2 ခင&င3
ခတ
G မ&သတမတပ& ခင&ဆ/င
 ရ လပထ&B လပနည& ပ0န&ခ1ကမ1&င3အည, ဖစစ
လ/အ
 ပသညအ
3 စ,အမBမ1&က/ ဆငရကပ& ခင&။
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၃၉။

သကဆ/င
 ရဝနDက,&ဌနမ1&သည အခနပ&ဆငထ/က
 သ%မ1& ဥပဒငအ
3 ည, အခနပ&ဆင

လစရ&အတက ပညသ%မ1&သ/ 3 အခနပညပ& ခင&၊ စည&RB& ခင&၊ ဥပဒငအ
3 ည, ခBစ&/င
 သ
အခနဆ/င
 ရ သကသခင3 ကင&လတခင3မ1&က/ ပညသ%မ1&အ&အသ/ပ& ခင&၊ သကသခငမ
3 1&င3
အည, အခနကကခBရတင တကခ1ကခင3 ပ2ပ& ခင&၊ အခနဆ/င
 ရ တ၀နက1ပနသည3 အခနထမ&
ပညသ%မ1&အ& အသ/အမတ ပ2 ခင&၊ ထ/က
 သင3သ ခ1,& မoင3မမ
H 1& စ,မ
B ဆငရကပ& ခင& ပ2လပပ&
ရမည။
ပညထငစသမတ မနမ/င
 ငBတ ဖG 3စည&ပအ
B  ခခBဥပဒအရ ကPပလကမတရ&ထ/&သည။

(ပ)B သ/န&စ/န
/င
 ငBတသမတ
ပညထငစသမတ မနမ/င
 ငBတ

ဇယား ( ၁ )

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခ ဘ?ရ&စ
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ပညထငစ၏ အခနအကကမ1& ကကခBရန မ%လလ1ထ&ခ1က

အမတ

ပညထငစအစ/& ရအဖG 3၏

စ<

တဝ
တဝနခB ဝနDက,&ဌနမ1&

၁

အMကင&အရ

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
၂၀၁၅၂၀၁၅- ၂၀၁၆
ခနမ3 န& ခ

ပညတင&ထကကနင3 ပညသ% ပညသ&မ1& ၂၅၇၉၉၉၃.
၂၅၇၉၉၉၃.၁၄၉
သ&B စမ
G အ
H ပ9 ကကခBသည3 အခနအကက
၁

ပညထGရ&ဝနDက,&ဌန

ယစမ1/2&ခန၊

၂

ဘ?ရ&ဝနDက,&ဌန

ကနသယလပငန&ခန၊

၃ စ,&ပ&ရ&င3 က%&သန&ရင&၀ယရ& သင&ကနအတက လ/င
 စငခမ1&၊

၉၁၇.၇၉၄
၂၃၂၄၅၆၅.၃၅၅
၆၅၀၀.၀၀၀

ဝနDက,&ဌန
၄ ဘ?ရ&ဝနDက,&ဌန

မနမ/င
 ငB အငဘလသ/န&ဆ၊

၃၀၀၀၀.၀၀၀

၅ ရထ&ပ/ 3ဆငရ&ဝနDက,&ဌန

သယယ%ပ/ 3ဆငရ&အခန၊

၁၈၅၃၀၀.၀၀၀

၆ ဘ?ရ&ဝနDက,&ဌန

တBဆပ
/ ခ:င&ခန၊

၃၂၇၁၀.၀၀၀

၂

ဝငငင3 ပ/င
 ဆ/င
 မHအပ9 ကကခBသည3 ၂၁၃၅၄၃၄.
၂၁၃၅၄၃၄.၆၄၅
အခနအကက
၁ ဘ?ရ&ဝနDက,&ဌန

၃
၁ ဘ?ရ&ဝနDက,&ဌန
၄

ဝငငခန
 ၊

၂၁၃၅၄၃၄.၆၄၅

အကကခန

၃၇၅၀၀၀.
၃၇၅၀၀၀.၀၀၀

အကကခန၊

၃၇၅၀၀၀.၀၀၀

/င
 ငBပင
/ သယBဇတမ1& ထတယ%သ&B စမ
G အ
H ပ9 ၈၅၇၉၄၇.
၈၅၇၉၄၇.၃၅၈
ကကခBသည3 အခနအကက
 မယပ9တင ကကခBသည3အခန၊

၁

ပညထGရ&ဝနDက,&ဌန

၂

လယယ စ/က
 ပ1/2&ရ&င3 ဆည မင& ရခန၊

၀.၈၇၃
၁၀၁.၀၂၃

ဝနDက,&ဌန
၃

ပညထGရ&ဝနDက,&ဌန

တတမBခန
 ၊

၄ ပတ၀န&က1ငထ/န&သ/မ&ရ&င3သစတ သစတမ1&မပစnည&မ1& ထတယ%သည3အတက
၅ ရ&ရ ဝနDက,&ဌန
ပညထGရ&ဝနDက,&ဌန

ကကခBသည3 အခန၊
ဓတသတQ2ပစnည&မ1& ထတယ%သည3အတက

၀.၀၂၅
၁၂၇၂.၉၃၇
၅.၁၅၀
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အမတ

ပညထငစအစ/& ရအဖG 3၏

စ<

တဝ
တဝနခB ဝနDက,&ဌနမ1&

အMကင&အရ

၂၀၁၅၂၀၁၅- ၂၀၁၆
ခနမ3 န& ခ

ကကခBသည3 အခန၊
၆ မ& မjရ&၊ ရလပငန&င3 က1&လက အင&အ/င
 ခန၊

၁၁၀၃.၈၀၀

ဒသ ဖB 3+ဖ/2&ရ&ဝနDက,&ဌန
၇ ပတ၀န&က1ငထ/န&သ/မ&ရ&င3 သစတ Mကကပ:ငစ&အပ9တင ကကခBသည3အခန၊

၀.၅၀၀

ရ&ရ ဝနDက,&ဌန
၈ စမ&အင ဝနDက,&ဌန

ရနBင3သဘဝဓတင 3ထတယ%သည3အတက ၃၀၆၃၁၁.၀၅၀
ကကခBသည3အခန၊

၉ သတQ 2တင& ဝနDက,&ဌန

ဓတသတQ 2ခနင3 ရတနခန၊

၉၃၉၀.၀၀၀

၁၀ ဆကသယရ&၊ သတင&အခ1ကအလက ဆကသယရ& ဝနဆငမHလပ
 ငန& လပက/င
 ၅၂၉၈၈၀.၀၀၀
င3 နည&ပညဝနDက,&ဌန

ခင&Mကင3 ကကခBသည3 အခနအကက၊

၁၁ လJပစစစမ&အ& ဝနDက,&ဌန

လJပစစဓတအ&ထတယ%သည3အတက ကကခB

၉၈၈၂.၀၀၀

သည3 အခနအကက၊

စစ
 ပ:င&

၅၉၄၈၃၇၅.
၅၉၄၈၃၇၅.၁၅၂

