ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

နုငင
် ထ
ံ တော်စီမ္ံအြ
ု ်ခ ျုြ်ထ ေးထ

ောင်စီ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍောနှစ်၊ (၆) လ အမ္ ျုေးသောေးစီမ္ံ
(နုငင
် ံထတော်စီမ္ံအြ
ု ်ခ ျုြ်ထ ေးထ

န်ေးဥြထေ

ောင်စီ၊ ဥြထေအမ္ှတ် ၂၆/ ၂၀၂၁)

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ထတော်သလင်ေးလပြည်ထ
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စ

ော် ၁၀

်တင်ဘောလ ၃၀

်

်)

နိဒါန်း
နိိုငငံတ

၏ လူမှုစ်းပ ်းတ ်းနယပယအသ်းသ်း ဖံွံ့ဖဖိ ်း

အ ်းလံို်းပါဝငနိိုငတသ တ

ှညဖွံ့ံ ဖဖိ ်း

ိို်း

ကမှု

ကတ ်းနှင ပပညသူကိိုဗဟိိုပပ ၍

ှိတစ န ည ွယ၍ ချမှ

စ်းပ ်းတ ်းမူဝါဒမျ ်း၊ တ ှွံ့လိုပငန်းစဉ (၅) ပ၊ ဦ်း
အတက ငအထညတဖ နိိုင နအလိို့င
ို ှ နိိုငငံတ
ပမနမ နိိုငငံတ

ိို်း

ထ ်းသည နိိုငငံတ

ညချက (၉) ပနှငအည စနစ

၏

ကျ

စမံအိုပချ ပတ ်းတက ငစသည ပပညတထ ငစိုသမမ

ဖွံ့စည်းပံိုအတပခခံဥပတဒ ပိုဒမ ၄၁၉ အ ဤဥပတဒကိို ပပဋ္ဌ န်းလိိုကသည။
အခန်ေး (၁)
အမ္ည်၊ စတင်အောဏောတည်ပခင်ေးနှင် အဓြပောယ်ထ ော်ပြခ

်

၁။ (က) ဤဥပတဒကိို ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍ နှစ၊ (၆) လ အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်းဥပတဒဟို တခေါ်
(ခ) ဤဥပတဒသည ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍ နှစ၊ (၆) လ အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်းအ
တအ က

ိိုဘ လ (၁) ကတနို့မှ စ

၂။ ဤဥပတဒသည ၂၀၂၁ ခိုနှစ၊ တအ က
လ က လအ
၃။ ဤဥပတဒ
သကတ

ငအ ဏ

က ၂၀၂၁ ခိုနှစ၊

ညတစ မည။

ိိုဘ လ ၁ ကတနို့မှ ၂၀၂၂ ခိုနှစ၊ မ

လ ၃၁ ကတနို့ အထိ (၆)

က အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်းဥပတဒပဖစသည။

ငပါ ှိတသ တအ ကပါစက ်း ပမျ ်းသည တဖ ပပပါအ

ိိုင်း အဓိပပ ယ

ကတစ မည-

(က) အမ္ ျုေးသောေးစီမ္ံ

န်ေး ဆိိုသညမှ

စမျိ ်းသ ်းလံ်းို ၏ လူမှုစ်းပ ်းတ ်း

ပပညတထ ငစိုဝနကက်းဌ န/ ကဏ္ဍအလိိုကပဖစတစ၊
သ

ငတစ မည။

မှ

ထ ်းသညအချိနက လအ

စ ပလံို်းအ

ကပဖစတစ၊

ိိုင်းတဒသကက်းနှင ပပညနယအလိက
ို ပဖစတစ

င်း မညတ ွွံ့မညမျှ

ိို်း

က မညဆိိုသည နိိုငငံတ

၏

ညမှန်းချကမျ ်းနှင လိုပငန်းအစအစဉမျ ်း ပဖစသည။ အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်း၌ ကဏ္ဍအလိိုကပဖစတစ၊
တဒသအလိိုကပဖစတစ ဝိတသသပပ တ ်းဆချမှ
ဖံွံ့ဖဖိ ်း

ိို်း

စကမှုဖွံ့ံ ဖဖိ ်း

တသ လူူ့စမ်းအ ်းအ င်းအပမစ

ကတ ်းစမံကိန်း၊ စကမှုဇိုနမျ ်းနှင အထူ်းစ်းပ ်းတ ်းဇိုနစမံကန
ိ ်းမျ ်း၊
ိို်း

ကတ ်းစမံကိန်း၊ တခ

စကမှုလယယ ကဏ္ဍဖံွံ့ဖဖိ ်း

ိို်း

မစိိုကပျိ ်းတ ်း နည်းပည ကိို အတပခခံတသ

ကတ ်းစမံကိန်း၊ တခ

င်းနှ်းပမ ပနှံမှုဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတ ်း စမံကိန်း၊ ဖမိ ွံ့ပပဖွံ့ံ ဖဖိ ်း

ိို်း

မတမ်းပမြူတ ်းဖံွံ့ဖဖိ ်း

ိို်း

ကမှု စမံကိန်း၊

ကတ ်းနှင တကျ်းလကတဒသဖံွံ့ဖဖိ ်းတ ်း စမံကိန်း၊

နယစပတဒသဖံွံ့ဖဖိ ်းတ ်းစမံကိန်း စသည ဖံွံ့ဖဖိ ်း
အကျံ ်းဝငသညဟို မှ
(ခ) စီမ္ံ

ကတ ်း စမံကိန်းမျ ်း ဘကစံိုဆကစပ

ယူ မည။

န်ေး ည်မ္ှန်ေးခ

် ဆိိုသညမှ သ

ကဏ္ဍ အလိက
ို ပဖစတစ၊

မှ

က လအ

င်း စ်းပ ်းတ ်း

ိို်း

န်ေး ည်မ္ှန်ေးခ

လအ

ကပဖစတစ၊

ကတစ မညဟို ညမှန်းလျ ထ ်းချကမျ ်းပဖစသည။
် ဆိိုသညမှ ၂၀၂၀ ပပညနှစ၊ တအ က

ိိုဘ လမှ ၂၀၂၁ ခိုနှစ၊ မ

အထိ အတက ငအထညတဖ နိိုငမှုအတပေါ် အတပခခံ၍ ၂၀၂၁ ခိုနှစ၊ တအ က
မ

စ ပလံို်းအ

ိိုင်းတဒသကက်းနှင ပပညနယအလိက
ို ပဖစတစ

မညတ ွွံ့မညမျှဖံွံ့ဖဖိ ်း
(ဂ) ၆ လ စီမ္ံ

ိို်း

လ

ိိုဘ လမှ ၂၀၂၂ ခိုနှစ၊

င်း တဆ င ွကမည စမံကိန်း ညမှန်းချကမျ ်း ပဖစသည။

(ဃ) ြံုမ္ှန်ထ ေးနှုန်ေး ဆိိုသညမှ အတပခခံနှစ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍ နှစ

င ပဖစတပေါ်တသ ကိုနပစစည်းနှင

ဝနတဆ ငမှုမျ ်း၏ တ ်းနှုန်းပဖစသည။
(င) နှစ်အလု

်ထ ေးနှုန်ေး ဆိိုသညမှ သကဆိိုင

ဘဏ္ဍ တ ်းနှစအလိက
ို ပဖစတပေါ်တသ ကိုနပစစည်းနှင

ဝနတဆ ငမှုမျ ်း၏ တ ်းနှုန်းပဖစသည။
(စ) သ

်ဆုင် ောဌောနနှင် အ ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေး ဆိိုသညမှ အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်းကိို အတက ငအထညတဖ

တဆ င ွကသည သကဆိိုင
ိိုင်းတဒသကက်း သိမ
ိုို့ ဟို

ပပညတထ ငစိုအဆငအဖွံ့အစည်းမျ ်း၊ ပပညတထ ငစိုဝနကက်းဌ နမျ ်း၊

ပပညနယအစိို်း အဖွံ့မျ ်း၊ ကိိုယပိိုငအိုပချ ပခင

တဒသဦ်းစ်းအဖွံ့မျ ်း၊ စညပငသ ယ တ ်းတက မ

ိိုင်း သိမ
ိုို့ ဟို

မျ ်းကိို ဆိိုသည။

အခန်ေး (၂)
စီမ္ံ

န်ေး ည်မ္ှန်ေးခ

်မ္ ောေး

၄။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍ နှစ၊ (၆) လ အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်း၏ အတ ်းကက်းသည ညမှန်းချကမျ ်းမှ
တအ ကပါအ

ိိုင်း ပဖစသည-

(က) စိုစိုတပါင်းပပည
ခိိုငနှုန်း

ိို်း

င်းထို
ိို်း

(၁) လယယ ကဏ္ဍ
(၂) သ ်းငါ်းကဏ္ဍ

တ နှင

ကမှုနှုန်းမျ ်းမှ ပံိုမှနတ ်းနှုန်းအ င ၂.၃

င ၃.၀

ကဏ္ဍ

(၄) စမ်းအငကဏ္ဍ
(၅) သ

ခိိုငနှုန်း
ခိိုငနှုန်း

င ၁၂.၈
င ၂.၉

(၉) ပိတ
ိုို့ ဆ ငတ ်းကဏ္ဍ

က န၊
က န၊

ခိိုငနှုန်း တလျ နည်းပဖစတပေါ် န၊
ခိိုငနှုန်း တလျ နည်းပဖစတပေါ် န၊

င ၅.၂

အ ်းကဏ္ဍ

(၈) တဆ ကလိုပမှုကဏ္ဍ

ိို်း
ိို်း

င်းထကပစစည်းကဏ္ဍ

(၆) စကမှုလကမှုကဏ္ဍ
(၇) လျှပစစဓ

နဖိ်းို (GDP) ကိို ပံိုမှနတ ်းနှုန်းအ ၃.၈

က န၊

(ခ) ကဏ္ဍအလိိုက

(၃) သစတ

လိုပမှုနှင ဝနတဆ ငမှု

ခိိုငနှုန်း

င ၉.၈

င ၁.၉
င ၅.၈

င ၉.၅

ခိိုငနှုန်း

ိို်း

က န၊

ခိိုငနှုန်း

ခိိုငနှုန်း
ခိိုငနှုန်း

ိို်း
ိို်း

ိို်း

ိို်း

က န၊

က န၊
က န၊

က န၊

(၁၀) ဆကသယတ ်းကဏ္ဍ

င ၇.၄

(၁၁) တငတ ်းတ က်းတ ်းကဏ္ဍ

ခိိုငနှုန်း တလျ နည်းပဖစတပေါ် န၊

င ၁၂.၅

(၁၂) လူမှုတ ်းနှင စမံခနို့ခတ ်းကဏ္ဍ
(၁၃) အပခ ်းဝနတဆ ငမှုကဏ္ဍ
(၁၄) ကိုနသယမှုကဏ္ဍ
(ဂ)

င ၀.၃

င ၄.၂

င ၄.၉

(၅) စစကိိုင်း
(၇) ပခူ်း

ခိိုငနှုန်း

က န၊

(၁၁) ခိိုငပပညနယ
(၁၂) နကိုန
(၁၄) ဧ

ဝ

င ၀.၅
င ၂.၆

(ဃ) စိုစိုတပါင်းပပည

ခိိုငနှုန်း

က န၊

က န၊
ိို်း

ခိိုငနှုန်း
ိို်း

က န၊
ိို်း

ိို်း

ခိိုငနှုန်း

က န၊
ိို်း

က န၊

က န၊

ခိိုငနှုန်း

င ၃.၂

ိို်း

ခိိုငနှုန်း

ခိိုငနှုန်း

တက ငစနယတပမ
င်းထို

က န၊

င ၃.၄

င ၄.၂

ိိုင်းတဒသကက်း

(၁၅) တနပပညတ

ခိိုငနှုန်း

ခိိုငနှုန်း

ိိုင်းတဒသကက်း

(၁၃) ှမ်းပပညနယ

င ၄.၉

င ၂.၄

င ၄.၈

က န၊

ိို်း

င ၄.၄

ိိုင်းတဒသကက်း

ိို်း

ခိိုငနှုန်း

င ၄.၃

ိိုင်းတဒသကက်း

(၁၀) မနပပညနယ

ကမှုနှုန်းမျ ်းမှ ပံိုမှနတ ်းနှုန်းအ ိို်း

င ၁.၁

က န၊

ိို်း

ခိိုငနှုန်း
ခိိုငနှုန်း

က န၊

က န၊

င ၂.၀

ိိုင်းတဒသကက်း

(၉) မနတတလ်း

ိို်း

ိို်း

က န၊

ိိုင်းတဒသကက်း

(၈) မတက်း

ိို်း

ိို်း

ိိုင်းတဒသကက်း

နသသ

ခိိုငနှုန်း

ခိိုငနှုန်း

င ၅.၁

(၄) ချင်းပပညနယ

က န၊

င ၅.၃

(၂) ကယ ်းပပညနယ
(၃) က ငပပညနယ

ိို်း

ခိိုငနှုန်း

ိိုင်းတဒသကက်းနှင ပပညနယအလိက
ို

(၁) ကချငပပညနယ

(၆)

ခိိုငနှုန်း

ိို်း

က န၊

ခိိုငနှုန်း
ိို်း

ိို်း

က န၊

က န၊

ခိိုငနှုန်း
င ၂.၂

ိို်း

ခိိုငနှုန်း

လိုပမှုနှင ဝနတဆ ငမှု

ကဏ္ဍကက်း၏ ပါဝငမှုအချိ ်းအစ ်းကိို ၂၄.၀

က န၊
နဖိ်းို

ိို်း

က န၊
င နှစအလိိုကတ ်းနှုန်းအ လယယ

ခိိုငနှုန်းမှ ၂၃.၆

စကမှုကဏ္ဍကက်း၏ ပါဝငမှုအချိ ်းစ ်းကိို ၃၇.၂

ခိိုငနှုန်းသိိုို့လည်းတက င်း၊

ခိိုငနှုန်းမှ ၃၈.၂

ဝနတဆ ငမှုကဏ္ဍကက်း၏ ပါဝငမှုအချိ ်းအစ ်းကိို ၃၈.၈

ခိိုငနှုန်းသိိုို့လည်းတက င်း၊

ခိိုငနှုန်းမှ ၃၈.၂

ခိိုငနှုန်းသိိုို့လည်းတက င်း

အသ်းသ်းပဖစတပေါ်တစ န၊
(င) နိိုငငံပိိုငအခန်းမှ ကျပ ၄,၅၅၉.၉၁၉ ဘလယံ င်းနှ်းပမ ပနှံ န၊
(စ) နှစအလိက
ို တ ်းနှုန်းအ ပပညပပိက
ိုို့ ိုနကိို အတမ ိကနတဒေါ်လ ၈,၂၀၀.၀ သန်း
သင်းကိုနကိို အတမ ိကနတဒေါ်လ ၈,၈၀၀.၀ သန်း

ငသင်း န၊

အခန်ေး (၃)
အထ

ထ

ငပိိုို့ နနှင ပပညပ

၅။ သကဆိိုင

ဌ နနှင အဖွံ့အစည်းမျ ်းသည ပူ်း

(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) နှင (၆)

ိိုို့

င တဖ ပပထ ်း

တသ စမံကိန်း ညမှန်းချကမျ ်းကိို အဆကအစပမိမိ တပါင်းစပဖွံ့စည်းအတက ငအထည တဖ က န
ပဖစသည။ စမံကိန်း ညမှန်းချကမျ ်းကိို အတက ငအထညတဖ

န လိိုအပတသ လိုပငန်းအစ

အစဉမျ ်းနှင ညွှန က ်းချကမျ ်းကိို ကဏ္ဍအလိက
ို ၊
တဒသအလိိုကအတသ်းစိ
၆။ သကဆိိုင

တ ်းဆတဆ င ွကနိိုငသည။

ဌ နနှင အဖွံ့အစည်းမျ ်းသည စမံကိန်းမျ ်းအတက ငအထညတဖ တဆ င ွက

စမံကိန်းမျ ်းအ ်း တလလ ဆန်းစစ၍ နိိုငငံတ

နှင နိိုငငံသ ်းမျ ်းအကျိ ်းစ်းပ ်းအ

အကျိ ်းပဖစထန်းတစမည စမံကိန်းမျ ်းအ ်း ဆကလကအတက ငအထညတဖ

င

က အမှန

မည။ သိိုို့

ကယ

င

ငပပလ တသ စမံကိန်းမျ ်းသည အကျိ ်းစ်းပ ်း ပဖစထန်းမှုမ ှိတသ စမံကိန်းမျ ်းပဖစတ က င်း
ပပညတထ ငစိုအစိို်း အဖွံ့က စိစစတ

ွံ့ ှိပါက အဆိပ
ို ါစမံကန
ိ ်းအ ်း ပငင်းပယပခင်း၊ ဆိိုင်းငံပခင်း၊

တလျှ ၍ခငပပ ပခင်းမျ ်းတဆ င ွက မည။
၇။ အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်းကိို အတက ငအထညတဖ တဆ င ွက

င နိိုငငံတ

မှချမှ

ထ ်းသည

စ်းပ ်းတ ်းမူဝါဒမျ ်းနှငအည ချိ ဆကတပါင်းစပတဆ င ွက မညပဖစသည။ ထိို့အ
ို ပပင နိိုငငံတ
တ ှွံ့လိုပငန်းစဉ (၅) ပ၊ ဦ်း
၈။ သကဆိိုင
တ

ညချက (၉) ပ

ိိုို့နှငအည တဆ င ွက မည။

ဌ နနှင အဖွံ့အစည်းမျ ်းသည နိိုငငံတ

ှညအကျိ ်းပဖစထန်းတစဖပ်း ထ ဝ

နှင နိိုငငံသ ်းမျ ်းအ

ှငသနတစမည အမျိ ်းသ ်းဖံွံ့ဖဖိ ်း

လူသ ်းအ င်းအပမစမျ ်း ဖံွံ့ဖဖိ ်းတ ်းစမံကိန်းအ

၏

က လကငင်း၊ တ

ိို်း

ိိုနှင

ကတ ်းစမံကိန်းပဖစတသ

က င်းနှ်းပမ ပနှံမှုကိိုလည်း အတလ်းထ ်းတဆ င ွက

မည။
၉။ သကဆိိုင
သ

မှ

ဌ နနှင အဖွံ့အစည်းမျ ်းသည စမံကိန်းမျ ်း
င

ိိုင်း င်းသ ်းစည်းလံ်းို ညည

တ ်း၊ အမျိ ်းသ ်းစည်းလံို်းညည

င်းဖငိမ်းချမ်းတ ်းကိို တဖ တဆ ငတသ စမံကိန်းမျ ်း၊

ညဖငိမတအ်းချမ်းတ ်း
နိိုငငံတ

င

ထ ်းတသ အဂသါ ပမျ ်း၊ ဆန်းစစချကမျ ်းပပညစံိုမှသ လျှင တဆ င ွက မည။

၁၀။ အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်း
ပပည

ငပပတဆ င ွက

တ

ှည

ည

တ ်း၊

်းဥပတဒစိို်းမိို်းတ ်းနှင

ိက
ိုို့ ိို အတထ ကအကူပပ တသ စမံကိန်းမျ ်းနှင
ံခိိုငဖမဖပ်း ဟနချကညတသ ဖံွံ့ဖဖိ ်း

ိို်း

ကမှုကိို

အတက ငအထညတဖ တဆ င ွကမည မဟ ဗျြူဟ တပမ က စမံကိန်းမျ ်း ပါဝင မည။
၁၁။ သကဆိိုင

ဌ နနှင အဖွံ့အစည်းမျ ်းသည အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်း

င နိိုငငံပိိုငစ်းပ ်းတ ်းလိုပငန်းမျ ်း

အနက ပိုဂဂလိကလိုပပိိုငခငအပဖစ လွှတပပ င်းတပ်းသငတသ စ်းပ ်းတ ်းလိုပငန်းမျ ်းကိို
နှစအလိက
ို လွှတပပ င်းတပ်းမည စမံကိန်းမျ ်းအပဖစ ထညသင်းတ ်းဆ မည။
၁၂။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ၊ တအ က

ိိုဘ လ မှ ၂၀၂၂ ခိုနှစ၊ မ

လ အထိ (၆) လ အ

လိုပငန်းစမံကိန်းမျ ်းသည ပဖစတပမ ကနိိုငစမ်း ှိ မ ှိ၊ စ်းပ ်းတ ်းအ
ပပညသူမျ ်းအ
ပ

င်း တဆ င ွကမည

ကတပခကိိုကမှု ှိ မ ှိ၊

က အကျိ ်း ှိ မ ှိ၊ တဒသဖံွံ့ဖဖိ ်းတ ်းကိို အတထ ကအကူ ပပ မပပ ၊

ဝန်းကျငကိိုထိခိိုကမှု ှိ မ ှိ စသည

ိိုို့ကိို ဘကစံိုတလလ ဆန်းစစဖပ်း ပဖစ မညအပပင

ပပညတထ ငစိုအစိို်း အဖွံ့၏ သတဘ
နိိုငငံတ

၏အကျိ ်း စ်းပ ်းအ

ူခငပပ ချက

ှိဖပ်းတသ လိုပငန်းစမံကိန်းမျ ်းလည်း ပဖစ မည။

က အတ ်းကက်းလိိုအပချကအ တဆ င ွက သည

အထူ်းစမံကန
ိ ်းမျ ်းနှင စမံကိန်းဘဏ အ

င်း ထညသင်းစိစစအ

ဗျြူဟ တပမ ကစမံကိန်းမျ ်းကိို နှစစဉအမျိ ်းသ ်းစမံကိန်း
၁၃။ သကဆိိုင

ဌ နနှင အဖွံ့အစည်းမျ ်းသည မိမိ

လိုပငန်းမျ ်းအ

ညပပ ထ ်းသည

င ထညသင်းတဖ ပပ မည။

ိိုို့တဆ င ွကသည လိုပငန်းစမံကိန်းနှင

က လျ ထ ်းပခင်း၊ အတက ငအထညတဖ တဆ င ွကပခင်း၊ စိစစသံို်းသပပခင်း

လိုပငန်းမျ ်းနှငစပလျဉ်း၍ သ

မှ

ဘဏ္ဍ တ ်းဝနကက်းဌ နအပါအဝင

ချကမျ ်းနှငအည ဖမိ ွံ့နယအဆငမှစ

ငဖပ်း စမံကိန်းနှင

ဝန ှိပဂ
ို ဂိ လ၊ အဖွံ့အစည်းမျ ်းနှင

အပပညအဝပူ်းတပါင်းတဆ င ွက မည။ ပူ်းတပါင်းတဆ င ွက နပျကကကသည ပိုဂဂိ လ၊ ဌ န၊
အဖွံ့အစည်းမျ ်းကိို
ထိတ

ညဆဥပတဒ၊ နည်းဥပတဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းမျ ်းနှငအည

ကစ အတ ်းယူတဆ င ွက မည။

၁၄။ သကဆိိုင

ဌ နနှင အဖွံ့အစည်းမျ ်းသည ဤဥပတဒအ ထို

(၆) လ အမျိ ်းသ ်းစမံကိန်း င်းနှ်းပမ ပနှံမှု လျ ထ ်းချက
လိုပငန်း စမံကိန်းမျ ်းနှင င်းနှ်းပမ ပနှံမှုလျ ထ ်းချက

ပပနသည ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍ နှစ၊

ငပါ ှိသည နိိုငငံပိိုငအခန်းတဆ င ွကမည
ငပါ ှိတသ

တဆ င ွကမညလိုပငန်းစမံကိန်းမျ ်းကိို အတက ငအထညတဖ တဆ င ွက

င

ညဆဥပတဒ၊

နည်းဥပတဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိနို့ တ က ပင စ ၊ အမိနို့၊ ညွှန က ်းချက၊
လိုပထံို်းလိုပနည်းမျ ်းနှငအည တဆ င ွက မည။
ဖွံ့စည်းပံိုအတပခခံဥပတဒ ပိုဒမ ၄၁၉ အ ကျွနိုပလကမှ

တ ်းထိို်းသည။
(ပံ)ို
မင်းတအ ငလိှုင
ဗိိုလချ ပမှြူ်းကက်း
ဥကကဋ္ဌ
နိိုငငံတ

စမံအပ
ို ချ ပတ ်းတက ငစ

