မန္တလလေးတိုင်ေးလေသက

မန္တလလေးတိုင်ေးလေသက

ေးလွှတ်လတ ်

ေး လ မယ ခွန်ဥပလေ

မာတိကာ
စဉ်

အက ကာင််းအရာ

စာမျက်နှာ
မ

ထိ

၁

-

၁

နိဒါန််း

၂

အခန််း(၁)

အမည်၊ အာဏာတည်ခခင််းနင် အဓိပ္ပာယ်က ာ်ခပ္ချက်

၁

၂

၃

အခန််း(၂)

ကခမယာခွန်စည််း ကပ္်မည် လယ်ယာကခမမျာ်း

၂

-

၄

အခန််း(၃)

ကခမယာခွန်နှုန််း

၂

၃

၅

အခန််း(၄)

ကခမယာခွန်ကိို နစ်စဉ်စည််း ကပ္်ခခင််း

၃

-

၆

အခန််း(၅)

ကခမယာခွန်ကင််းလွတ်ခွင်ကပ္်းခခင််း

၃

၄

၇

အခန််း(၆)

ကခမယာခွန်ကကာက်ခံခခင််း

၄

-

၈

အခန််း(၇)

ကခမခွန်မကခပ္ကျန်ကငွကိို အမှုတွွဲ ွင်၍ ကကာက်ခံခခင််း

၄

-

၉

အခန််း(၈)

တာဝန်နင် လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွင်မျာ်း

၄

၅

အယူခံခခင််း၊ ခပ္န်လည်စစ်ကဆ်းခခင််းနင် ခပ္င်ဆင်ခခင််း

၅

၆

၆

၇

၁၀ အခန််း(၉)

၁၁ အခန််း(၁၀) အကထွကထွ

မန္တလလေးတင
ို ေး် လေသက

ေး လ မယ ခွန်ဥပလေ

( ၂ဝ၁၉ ခိုန္ှစ်၊ မန္တလလေးတိုင်ေးလေသက

ေးလွှတ်လတ ဥ
် ပလေအမှတ် ၂။ )

၁၃၈ဝ ပည်န္
့် ှစ်၊ တပိုို့တွွဲလ ပည့််လ

် ၁၀ ရ

( ၂ဝ၁၉ ခိုန္ှစ် ၊ မတ်လ ၁ ရ

်

်)

နေါန်ေး
မနတကလ်းတိိုင််းကဒသကက်း လွှတ်ကတာ်သည် ဤဥပ္ကဒကိို ခပ္ဋ္ဌာန််းလိက
ို ်သည်။
အခန်ေး(၁)
အမည်၊ အ ဏ တည် ခင်ေးန္ှင့်် အဓပပ ယ်လ
၁။

(က)

ဤဥပ္ကဒကိို မန္တလလေးတိုင်ေးလေသက

် ပခ

်

ေး လ မယ ခွန်ဥပလေဟို ကခေါ်တွင်ကစရမည်။

( ခ ) ဤဥပ္ကဒသည် မနတကလ်းတိိုင််းကဒသကက်း တစ်ဝန််းလံ်းို ၌ အာဏာတည်ကစရမည်။
၂။

ဤဥပ္ကဒ၌ပ္ါရိကသာ ကအာက်ပ္ါစကာ်းရပ္်မျာ်းသည် က ာ်ခပ္ပ္ါအတိိုင််း အဓိပ္ပာယ်သက်ကရာက်

ကစရမည် (က)

တိုင်ေးလေသက

ေး ဆိိုသည်မာ မနတကလ်းတိိုင််းကဒသကက်းကိို ဆိိုသည်။

(ခ)

အစိုေးရအ ွွဲွဲ့ ဆိိုသည်မာ မနတကလ်းတိိုင််းကဒသကက်းအစိို်းရအ ွွဲွဲ့ကိို ဆိိုသည်။

(ဂ)

ဝန်က

ေးခ ျုပ် ဆိိုသည်မာ မနတကလ်းတိိုင််းကဒသကက်းအစိို်းရအ ွွဲွဲ့ ဝန်ကက်းချျုပ္်ကိို ဆိိုသည်။

(ဃ)

ဝန်က

ေး ဆိိုသည်မာ မနတကလ်းတိိုင််းကဒသကက်း စိိုက်ပ္ျိျု်းကရ်း၊ ကမွ်းခမြူကရ်းနင် ဆည်ကခမာင််း

ဝန်ကက်းကိို ဆိိုသည်။
(င)

အိုပ်ခ ျုပ်လရေးမှ ေး ဆိိုသည်မာ မနတကလ်းတိိုင််းကဒသကက်းအကထွကထွအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းဦ်းစ်း ဌာန၏
တိိုင််းကဒသကက်းအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၊ ခရိိုင်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၊

မမိျုွဲ့နယ်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း နင်

ရပ္်ကွက် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းမျာ်းကိို ဆိိုသည်။
( စ ) အခွန်လတ ်အရ ရှ ဆိိုသည်မာ မနတကလ်းတိိုင််းကဒသကက်းအကထွကထွအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းဦ်းစ်း
ဌာန၏ ရပ္်ကွက် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၊ မမိျုွဲ့နယ်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၊
ခရိိုငအ
် ိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းနင် တိိုင််းကဒသကက်းအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းမျာ်းကိို ဆိိုသည်။
(ဆ)

လယ်ယ လ မ

ဆိိုသည်မာ

လယ်ကခမ၊

ယာကခမ၊

ကိိုင််းကျွန််းကခမ၊

ကတာင်ယာကခမ၊

နစ်ရည်ပ္င်စိိုက်ပ္ျိျု်းကခမ၊ ဓနိကခမ၊ ဥယျာဉ်ကခမဟိုကသာ်လည််းကကာင််း၊ ဟင််းသ်း ဟင််းရက်၊
ပ္န််းမန်စိိုက်ပ္ျိျု်းသည် ခခံကခမဟိုကသာ်လည််းကကာင််း၊ ကခမနိုကျွန််းကခမဟိုကသာ်လည််းကကာင််း
သတ်မ တ်သည ်ကခမမျာ်းကိို ဆိို သည်။ ယင််း စကာ်းရပ္်တွင် မမိျုွဲ့နယ်နိမိတ ်၊ ကကျ်းရ ာ

၂
နယ်နိမိတ်အတွင််းရိ

လူကနအိမ်ရာမျာ်း၊

ဘာသာကရ်းအကဆာက်အအံိုနင်ပ္ရဝိုဏ်မျာ်း၊

အမျာ်းပ္ိိုင်ဆိိုင်၍ စိိုက်ပ္ျိျု်းကရ်းအတွက် အသံို်းမခပ္ျုကသာ ကခမမျာ်း မပ္ါဝင်။
(ဇ)

လယ်လ မ ဆိိုသည်မာ သဘာဝအရလည််းကကာင််း၊ လူတိိုို့ န်တ်းကသာ နည််းလမ််းအရ
ကသာ်လည််းကကာင််း၊ စိိုက်ပ္ျိျု်းကရရယူမပ္်း ကရထိန််းသိမ််းနိိုင်ကစရန် ကဆာင်ရက်ထာ်းသည်
စပ္ါ်းသ်းနံ အဓိကစိိုက်ပ္ျိျု်းကသာကခမနင် လယ်ယာကခမစမံခနို့်ခွွဲကရ်းနင် စာရင််းအင််းဦ်းစ်း
ဌာနမ လယ်ကခမဟို သတ်မတ်ထာ်းသည် လယ်ကခမမျာ်းကိိုဆိိုသည်။

( စျ ) ရပ်

ွ

် ဆိိုသည်မာ သက်ဆိိုင်ရာ မမိျုွဲ့နယ်နိမိတ်အတွင််း ရပ္်ကွက်အခ စ် ၁၈၉၈ ခိုနစ်၊

ခမန်မာနိိုင်ငက
ံ တာ်ကအာက်ပ္င
ိို ်း် မမိျုွဲ့နင်ကကျ်းရာကခမမျာ်း အက်ဥပ္ကဒအရ နယ်နိမိတ်
သတ်မတ် ွွဲွဲ့စည််းထာ်းသည် ကဒသကိိုဆိိုသည်။
( ည) လ

ေးရ အိုပ်စို ဆိိုသည်မာ ကကျ်းရာတစ်ရာကိိုခ စ်ကစ၊ ကကျ်းရာအမျာ်းကိို ခ စ်ကစ၊

ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအခ စ် ၁၈၉၈ခိုနစ်၊ ခမန်မာနိိုငင
် ံကတာ်ကအာက်ပ္င
ိို ်း် မမိျုွဲ့နင် ကကျ်းရာ
ကခမမျာ်းအက်ဥပ္ကဒအရ နယ်နိမတ
ိ ်သတ်မတ် ွွဲွဲ့စည််းထာ်းသည် ကဒသကိိုဆိိုသည်။
(ဋ) လ

ေးရ

ဆိိုသည်မာ သက်ဆိိုငရ
် ာမမိျုွဲ့နယ်နယ်နိမိတ်အတွင််း ကကျ်းရာအခ စ် ၁၈၉၈

ခိုနစ်၊ ခမန်မာနိိုင်ငံကတာ်ကအာက်ပ္ိိုင််း မမိျုွဲ့နင် ကကျ်းရာကခမမျာ်း အက်ဥပ္ကဒအရ နယ်နိမိတ်
သတ်မတ် ွွဲွဲ့စည််းထာ်းသည် ကဒသကိိုဆိိုသည်။
အခန်ေး(၂)
လ မယ ခွန်စည်ေးက
၃။

အခွန်ကတာ်အရာရိသည်

ပ်မည့်် လယ်ယ လ မမ ေး

ဤဥပ္ကဒပ္ါ

ခပ္ဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းအရ

လယ်ယာကခမမျာ်းကပ္ေါ်တွင်

ကခမယာခွန်ကိို စည််း ကပ္်ကကာက်ခံရမည်။ သိိုို့ရာတွင် ကအာက်ပ္ါလယ်ယာကခမမျာ်းနင် မသက်ဆိိုင်ကစရ (က)

ဝန်ကက်းချျုပ္က
် ကခမယာခွန်လွတ် အပ္ိိုင်စာချျုပ္်ခ င် ကပ္်းထာ်းကသာ လယ်ယာကခမ၊

(ခ)

ကခမလွတ်၊

ကခမလပ္်နင်ကခမရိိုင််းမျာ်း

စမံခန်ခ
ို့ ွွဲကရ်းဥပ္ကဒအရ

ခွင်ခပ္ျုထာ်းကသာ

လယ်ယာကခမမျာ်း၊
(ဂ)

ဝန်ကက်းချျုပ္က
်
ပ္ိုဒမ
် ၁၀ အရ ကခမယာခွန်ကင််းလွတ်ခွင်ခပ္ျုထာ်းကသာ လယ်ယာ
ကခမမျာ်း။
အခန်ေး(၃)
လ မယ ခွန်န္ှုန်ေး

၄။

ကခမယာခွန်နှုန််းကိို ဤဥပ္ကဒကနှာက်ဆက်တွွဲ ဇယာ်းပ္ါအတိိုင််း သတ်မတ်သည်။

၃
၅။

ဝန်ကက်းသည်

ဤဥပ္ကဒမခပ္ဋ္ဌာန််းမက

ကကာက်ခံခွဲသည်

ကခမမျိျု်းအတန််းအစာ်းမျာ်းသည်

ဤဥပ္ကဒအရကကာက်ခံမည် မည်သည်ကခမမျိျု်း အတန််းအစာ်းမျာ်းတွင် ပ္ါဝင်သည်ကိို အမိန်ို့က ကာ်ခငာစာ
ထိုတ်ခပ္န်သတ်မတ်ကပ္်းရမည်။
၆။

ဤဥပ္ကဒအရ ကခမယာခွန်ကိို စည််း ကပ္်ကကာက်ခံရာတွင် တည်ဆွဲဥပ္ကဒမျာ်းနင်အည ကျသင်

ကသာ ကခမယာခွန်၏ ၁ဝ%ကိို ကဒသ ွံွဲ့မ ိျု်းကရ်းလိုပ္်ငန််းမျာ်း ကဆာင်ရက်ရန်အတွက် ထည်သွင််းကကာက်ခံ
ရမည်။ ဤဥပ္ကဒအရ ကကာက်ခံသည် ကခမယာခွန်အကပ္ေါ် သတ်မတ်ချက်မျာ်းနင်အည လိုပ္်အာ်းခ
ထိုတ်ကပ္်းရမည်။
အခန်ေး(၄)
လ မယ ခွန်
၇။

ို န္ှစ်စဉ်စည်ေးက

ပ် ခင်ေး

မမိျုွဲ့နယ်လယ်ယာကခမစမံခနို့်ခွွဲကရ်းနင်စာရင််းအင််းဦ်းစ်းဌာနသည် သတ်မတ်ထာ်းကသာ ကခမယာ

ခွန်နှုန််းအတိိုင််း နစ်စဉ်ကခမယာခွန်စည််း ကပ္်ရမည်။
၈။

ပ္ိုဒ်မ ၇ အရ ရပ္်ကွက် သိိုို့မဟိုတ် ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအတွင််း ကွင််း၊ အကွက်ထွဲရိ လယ်ယာ

ကခမကပ္ေါ်တွင် လိုပ္်ကိိုင်ကနသူ လူပ္ိုဂ္ိျုလ် သိိုို့မဟိုတ် အ ွွဲွဲ့အစည််းအသ်းသ်းကပ္ေါ်တွင် ပ္ိုဒ်မ ၄ ပ္ါ
ကခမယာခွန်နှုန််းခ င် စည််း ကပ္်ရမည်။
၉။

(က)

ပ္ိုဒ်မ ၇ နင် ပ္ိုဒ်မ ၈ အရ စည််း ကပ္်ကသာ ကခမယာခွန်ကိို ထမ််းကဆာင်ရန်အတွက်
လယ်ယာကခမကပ္ေါ်တွင် လိုပ္်ကိိုင်ကနသူမျာ်း(လူပ္ိုဂ္ိျုလ်၊ အ ွွဲွဲ့အစည််း) အာ်းလံို်း တာဝန်
ရိကစရမည်။

(ခ)

ပ္ိုဒ်မ ၇ အရ ဦ်းပ္ိိုင်အလိိုက် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဧကအလိိုက် စည််း ကပ္်ကသာ ကခမယာခွန်ကိို
ထမ််းကဆာင်ရန်အတွက် အဆိိုပ္ါကခမယာခွန်စည််း ကပ္်ခံရကသာ လယ်ယာကခမ လိုပ္်ကိိုင်
သူ၌ တာဝန်ရိကစရမည်။
အခန်ေး(၅)
လ မယ ခွန်

၁ဝ။

ဝန်ကက်းချျုပ္်သည်

င်ေးလွတ်ခွင့််လပေး ခင်ေး

ကအာက်ပ္ါအကခခအကနမျာ်း

ကပ္ေါ်ကပ္ါက်ပ္ါက

ကခမယာခွန်ကင််းလွတ်ခွင်

ခပ္ျုနိိုင်သည်(က)

သဘာဝကဘ်းအနတရာယ်ကျကရာက်ခခင််းက ကာင် သ်းနံထိခိိုက်ပ္ျက်စ်းခခင််း၊

၄
( ခ)

ပ္ိို်းမွှာ်း တိရစဆာန် ျက်ဆ်းခံရခခင််းက ကာင် သ်းနံထိခိိုက်ပ္ျက်စ်းခခင််း၊

( ဂ)

မကမ ာ်မန််းနိိုင်ကသာ အခခာ်းအက ကာင််းတရာ်းမျာ်းက ကာင် သ်းနံမျာ်း ထိခိိုက်ပ္ျက်စ်းခခင််း။
အခန်ေး(၆)
လ မယ ခွန်လ

၁၁။

်ခံ ခင်ေး

ရပ္်ကွက် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းမျာ်းသည် အခွန်ကတာ်အရာရိ အဆင်ဆင်ကိို

တာဝန်ခံ၍ ရပ္်ကွက် သိိုို့မဟိုတ် ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအတွင််းရိ လယ်ယာကခမအတွင််း နစ်စဉ်အသံို်းခပ္ျု
လိုပ္်ကိိုင်သူ သိိုို့မဟိုတ် အ ွွဲွဲ့အစည််းထံမကခမယာခွန်မျာ်းကိို ဤဥပ္ကဒပ္ါ သတ်မတ်နှုန််းထာ်းအတိိုင််း
ကကာက်ခံကပ္်းသွင််းရမည်။
အခန်ေး(၇)
လ မခွန်မလ ပ
၁၂။

န်လငွ

ို အမှုတွွဲ ွင့််၍ လ

်ခံ ခင်ေး

ကခမယာခွန်ထမ််းကဆာင်ရန် ပ္ျက်ကွက်ပ္ါက ခရိိုင်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းသည်(က)

ကခမခွန်မကခပ္ကျန်ကငွ ခ စ်ဘိသကွဲသိိုို့ အမှုတွွဲ ွင်၍ အရကကာက်ခံရမည်။

( ခ)

ကခမခွန်မကခပ္ကျန်ကငွ ကကာက်ခံရန်အတွက် ကကာ်လိကတ္ာ်အရာရိအခ စ် ကဆာင်ရက်
ရမည်။
အခန်ေး(၈)
တ ဝန်န္ှင့််လိုပ်ပိုင်ခွင့််မ ေး

၁၃။

ဝန်ကက်းချျုပ္်သည်

ဤဥပ္ကဒအရ

ကဆာင်ရက်ရန်

တိိုင််းကဒသကက်းအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၊

ခရိိုင်

အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၊ မမိျုွဲ့နယ်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၊ ရပ္်ကွက် သိိုို့မဟိုတ် ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းတိိုို့၏
တာဝန်ဝတ္ရာ်းနင် လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွင်မျာ်းကိို အမိန်က
ို့ ကာ်ခငာစာထိုတ်ခပ္န်သတ်မတ်နိိုင်သည်။
၁၄။

တာဝန်ဝတ္ရာ်းနင် လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွင်မျာ်းကိို သံို်းစွွဲကဆာင်ရက်ရာတွင် ရပ္်ကွက် သိိုို့မဟိုတ် ကကျ်းရာ

အိုပ္်စိုအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းသည်

မမိျုွဲ့နယ်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းအာ်းလည််းကကာင််း၊ မမိျုွဲ့နယ်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းသည်

ခရိိုင်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းအာ်းလည််းကကာင််း၊ ခရိိုင်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းသည် တိိုင််း ကဒသကက ်းအိုပ္်ခ ျျုပ္်ကရ်းမ ြူ်း
အာ်းလည််းကကာင််း၊ တိိုင််းကဒသကက ်းအိုပ္်ခ ျျုပ္်ကရ်းမ ြူ်းသည် သက်ဆိိုင်ရာဝန်ကက်းနင် ဝန်ကက်းချျုပ္်
အာ်းလည််းကကာင််း တာဝန်ခံ၍ ကဆာင်ရက်ရမည်။

၅
၁၅။

(က)

ဝန်ကက်းချျုပ္်သည်

ကခမယာခွန်အမှုတွွဲမျာ်းကိို

သက်ဆိိုငရ
် ာ

အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းမျာ်းက

မပ္်းခပ္တ်ကအာင် ကဆာင်ရက်နိိုင်ခခင််းမရိပ္ါက အဆိိုပ္ါအမှုတွွဲကိို အမပ္်းအခပ္တ် ကဆာင်ရက်
နိိုငက
် စရန် သင်ကလျာ်သည် အိုပ္ခ
် ျျုပ္်ကရ်းမြူ်းကိို တာဝန်ကပ္်းအပ္်နိိုင်သည်။
( ခ ) ပ္ိုဒမ
်

၁၃

အရ

အာဏာအပ္်နင််းထာ်းကသာ

ခရိင
ို အ
် ပ္
ို ်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းသည်

မမိျုွဲ့နယ်

အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၊ ရပ္်ကွက် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းမျာ်း ကဆာင်ရက်
သည် မမပ္်းခပ္တ်ကသ်းကသာ ကခမယာခွန်အမှုတွွဲကိို မိမစ
ိ ရင်ပ္င
ိို ခ
် ွင် အာဏာအတွင််း
ခ စ်လ င် အဆိပ္
ို ါ အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းမျာ်းထံမ ရိုပ္်သိမ််း၍ မိမက
ိ ိိုယ်တိိုင် အဆိိုပ္ါ အမှုတွွဲကိို
အမပ္်းအခပ္တ်ကဆာင်ရက်နိိုငသ
် ည် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် သက်ဆိိုင်ရာ မမိျုွဲ့နယ်အပ္
ို ်ချျုပ္် ကရ်းမြူ်း၊
ရပ္်ကွက်

သိမ
ိုို့ ဟိုတ်

ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအပ္
ို ်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းမျာ်းအာ်း

အမပ္်းအခပ္တ်

ကဆာင်ရက်ကစနိိုင်သည်။
၁၆။

ပ္ိုဒ်မ ၁၃ အရ တာဝန်ဝတ္ရာ်းနင်လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွင်မျာ်း အပ္်နင််းထာ်းကသာ ခရိိုင်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၊

မမိျုွဲ့နယ်၊ ရပ္်ကွက်သိိုို့မဟိုတ်ကကျ်းရာအိုပ္်စိုအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းတိိုို့သည် ကခမယာခွန်နင် စပ္်လျဉ််းကသာ မိမိ၏
တာဝန်ဝတ္ရာ်းနင်

လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွင်မျာ်းကိို

ကဆာင်ရက်ရန်

အကကိမ်ကကိမ်ပ္ျက်ကွက်လ င်လည််းကကာင််း၊

တာဝန်ဝတ္ရာ်းနင် လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွင်မျာ်းကိို ပ္ိိုမိိုသံို်းစွွဲခခင််းခပ္ျုလ င်ကသာ်လည််းကကာင််း၊ တာဝန်ဝတ္ရာ်းနင်
လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွင်မျာ်းကိိုအလွွဲသံို်းစွွဲခခင််းခပ္ျုလ င် အာဏာလွှွဲအပ္်ခခင််းခံရကသာ တာဝန်ခံက သတ်မတ်ချက်မျာ်း
နင်အည စံိုစမ််းစစ်ကဆ်းကစမပ္်းလ င် ဤဥပ္ကဒအရ အပ္်နင််းထာ်းသည် တာဝန်ဝတ္ရာ်းနင် လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွင်
မျာ်း အာ်းလံို်းကိိုခ စ်ကစ၊ အချိျုွဲ့ကိိုခ စ်ကစ ရိုပ္်သိမ််းနိိုင်သည်။ ထိိုသိိုို့ ရိုပ္်သိမ််းသည်အခါ အဆိိုပ္ါ တာဝန်
ဝတ္ရာ်းနင် လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွင်မျာ်းကိို မည်သည် အခွန်ကတာ်အရာရိက သံို်းစွွဲကဆာင်ရက်ရမည်ဟို သတ်မတ်
နိိုင်သည်။
၁၇။

ပ္ိုဒ်မ ၁၃ အရ ကခမယာခွန်ကကာက်ခံရန် အပ္်နင််းထာ်းကသာ ရပ္်ကွက် သိိုို့မဟိုတ် ကကျ်းရာ

အိုပ္်စိုအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းမျာ်းသည် ကခမယာခွန်ကကာက်ခံခခင််းနင် စပ္်လျဉ််း၍ကသာ်လည််းကကာင််း၊ ကကာက်ခံ
ရရိမပ္်းကသာ ကခမယာခွန်ကငွအတွက်လည််းကကာင််း တာဝန်ရိကစရမည်။
အခန်ေး(၉)
အယူခံ ခင်ေး၊ ပန်လည်စစ်လဆေး ခင်ေးန္ှင့်် ပင်ဆင် ခင်ေး
၁၈။

ကခမယာခွန် ကကာက်ခ ံခခင််း န င ်စပ္် လ ျဉ််း ၍ အခငင််း ပ္ွ ာ်းမှုက သာ် လ ည််း ကကာင််း ၊ မကကျနပ္်မ ှု

ကသာ်လည််းကကာင််း ကပ္ေါ်ကပ္ါက်ပ္ါက အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းမျာ်းသည် ကခမယာခွန်အမှုတွွဲ ွင်လစ်၍ ကာ်းနှာ
ခခင််းနင် ဆံို်းခ တ်ခခင််းမျာ်းကိို ကဆာလျင်စွာ ကအာက်ပ္ါအတိိုင်း် ခပ္ျုလိုပ္်ကဆာင်ရက်ရမည်-

၆
(က)

မမိျုွဲ့နယ်အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းက ချမတ်ကသာအမိနို့် သိိုို့မဟိုတ် ဆံို်းခ တ်ချက်ကိို မကကျနပ္်သူ
သည် ယင််းအမိနို့် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဆံို်းခ တ်ချက်ကိို ချမတ်သည်ကနို့မ ရက်ကပ္ါင််း ၃ဝ
အတွင််း သက်ဆိိုင်ရာ ခရိိုငအ
် ိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းထံသိိုို့ သတ်မတ်ချက်မျာ်းနင်အည အယူခံ
နိိုငသ
် ည်။

( ခ ) ခရိိုငအ
် ိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းသည် မမိျုွဲ့နယ်အပ္
ို ်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းက ချမတ်ကသာ အမိနို့် သိမ
ိုို့ ဟိုတ်
ဆံို်းခ တ်ချက်ကိို ဥပ္ကဒနငအ
် ည အတည်ခပ္ျုခခင််း၊ ခပ္င်ဆင်ခခင််း သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ပ္ယ် ျက်
ခခင််းခပ္ျုနိိုင်သည်။
( ဂ ) ခရိိုငအ
် ိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းက ချမတ်ကသာအမိနို့် သိိုို့မဟိုတ် ဆံို်းခ တ်ချက်ကိို မကကျနပ္်သူ
သည် ယင််းအမိနို့် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဆံို်းခ တ်ချက်ကိို ချမတ်သည်ကနို့မ ရက်ကပ္ါင််း ၃ဝ
အတွင််း တိိုင််းကဒသကက်းအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းထံသိိုို့ သတ်မတ်ချက်မျာ်းနင်အညအယူခံနိိုင်
သည်။
(ဃ)

တိိုင််းကဒသကက်းအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းသည်

ခရိိုငအ
် ိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းက

ချမတ်ကသာအမိနို့်

သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဆံို်းခ တ်ချက်ကိို ဥပ္ကဒနင်အည အတည်ခပ္ျုခခင််း၊ ခပ္င်ဆင်ခခင််း သိမ
ိုို့ ဟိုတ်
ပ္ယ် ျက်ခခင််းခပ္ျုနိိုင်သည်။
( င ) တိိုင််းကဒသကက်းအိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်း၏ ဆံို်းခ တ်ချက်ကိို မကကျနပ္်သူသည် ယင််းအမိနို့်
သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဆံို်းခ တ်ချက်ကိို ချမတ်သည်ကနို့မ ရက်ကပ္ါင််း ၆ဝ အတွင််း ဝန်ကက်းထံသိိုို့
သတ်မတ်ချက်မျာ်းနင်အည အယူခံဝင်နိိုင်သည်။
( စ ) ဝန်ကက်းသည်

တိိုင််းကဒသကက်းအိုပ္်ချျုပ္က
် ရ်းမြူ်းက

ချမတ်ကသာအမိနို့်

သိမ
ိုို့ ဟိုတ်

ဆံို်းခ တ်ချက်ကိို ဥပ္ကဒနငအ
် ည အတည်ခပ္ျုခခင််း၊ ခပ္င်ဆင်ခခင််း သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ပ္ယ် ျက်
ခခင််း ခပ္ျုနိိုငသ
် ည်။
(ဆ)

ဝန်ကက်း၏ ဆံို်းခ တ်ချက်သည် အမပ္်းအခပ္တ်ခ စ်ကစရမည်။
အခန်ေး(၁ဝ)
အလ

၁၉။

ွလ

ွ

တာဝန်ဝတ္ရာ်းနင် လိုပ္်ပ္ိိုင်ခွငမ
် ျာ်း အပ္်နင််းခခင််းခံရကသာ ပ္ိုဂ္ိျုလ်မျာ်းနင်

လွှအ
ွဲ ပ္်ခခင််းခံရ

ကသာ ပ္ိုဂ္ိျုလ်မျာ်းသည် ရာဇဝတ်ကျင်ထ်းံို ဥပ္ကဒပ္ိုဒ်မ ၄၈ဝ နင် ၄၈၂ တိအ
ိုို့ ရ လည််းကကာင််း၊
တရာ်းမကျင်ထို်းံ ဥပ္ကဒအရလည််းကကာင််း
ရရိကစမည်။

တရာ်းရံို်းမျာ်းအာ်း

အပ္်နင််းထာ်းသည်

အာဏာမျာ်းကိို

၇
၂ဝ။

ဤဥပ္ကဒနင်အညခ စ်ကစ၊ ဤဥပ္ကဒအရခပ္ျုသည် နည််းဥပ္ကဒမျာ်းနင်အည ခ စ်ကစ သကဘာရိို်း

ခ င် ကဆာင်ရက်သည် ကိစစတစ်ရပ္်ရပ္်အတွက် ဤဥပ္ကဒအရ တာဝန်ဝတ္ရာ်းနင် လိုပ္်ပ္ိိုငခ
် ွင်
အပ္်နင််းထာ်းကသာ အိုပ္်ချျုပ္်ကရ်းမြူ်းကိို မည်သည်တရာ်းရံို်းတွင်မ တရာ်းစွွဲဆိိုခွင် မရိကစရ။
၂၁။

ဤဥပ္ကဒအရ သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဤဥပ္ကဒအရ ခပ္ဋ္ဌာန််းသည် နည််းဥပ္ကဒမျာ်းအရ သက်ဆိိုင်ရာ

အိုပ္်ခ ျျုပ္်ကရ်းအ ွွဲွဲ့ အစည််း၊ ပ္ိုဂ္ိျုလ်မျာ်း သိိုို့မဟိုတ ် စ ရင်ဆ ံို်း ခ တ်နိ ိုင ် သ ည ်က ိစ စမ ျာ်းကိို မည် သ ည ်
တရာ်းမရံို်းတွင်မ စရင်ခွင်အာဏာမရိကစရ။
၂၂။

(က)

ကကာက်ခံရရိသည် ကခမယာခွန်ကိို တိိုင််းကဒသကက်းဘဏ္ဍာရန်ပ္ံိုကငွသိိုို့ ကပ္်းသွင််းရမည်။

(ခ)

ဤဥပ္ကဒအရ

ကကာက်ခံရသည်

အခွန်ကငွမျာ်းအနက်

ခပ္န်လည်ထိုတ်ကပ္်းရမည်

ခိိုင်က က်းနင် လိုပ္်အာ်းခကငွမျာ်းကိို တိိုင််းကဒသကက်းဘဏ္ဍာကငွအရအသံို်းဆိိုင်ရာ စာရင််း
တွင် ထည်သွင်း် ကရ်းဆွွဲရမည်။
(ဂ)

ပ္ိုဒ်မခွွဲ(က)အရ

ဝင်ကငွမျာ်းကိို

တိိုင််းကဒသကက်းဘဏ္ဍာကငွအရအသံို်းဆိိုင်ရာ

ဥပ္ကဒ

ခပ္ဋ္ဌာန််းချက်နင်အည သံို်းစွွဲရမည်။
၂၃။

ဤဥပ္ကဒပ္ါခပ္ဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းကိို အကကာင်အထည်က ာ် ကဆာင်ရက်ရာတွင် (က)

အစိို်းရအ ွွဲွဲ့သည်

ဤဥပ္ကဒနင်

သက်ဆိိုငသ
် ည်

နည််းဥပ္ကဒမျာ်း၊

စည််းမျဉ််းနင်

စည််းကမ််းမျာ်းကိို ထိုတ်ခပ္န် နိိုငသ
် ည်။
(ခ)

ဝန်ကက်းသည် ဤဥပ္ကဒနင်အည သက်ဆိိုင်သည် အမိနို့်က ကာ်ခငာစာ အမိနို့်၊ ညွှန် ကာ်းချက်
နင် လိုပ္်ထို်းံ လိုပ္်နည််းမျာ်းကိို ထိုတ်ခပ္န်နိိုင်သည်။

ခပ္ည်ကထာင်စိုသမမတခမန်မာနိိုင်ငံကတာ် ွွဲွဲ့စည််းပ္ံိုအကခခခံဥပ္ကဒအစရ ကျွန်ိုပ္်လက်မတ်ကရ်းထိို်းသည်။

(ပံို)လေါ

်တ လ
ဝန်က

် မင့််လမ င်

ေးခ ျုပ်

မန္တလလေးတိုင်ေးလေသက

ေးအစိုေးရအ ွွဲွဲ့

မန္တလလေးတိုငေး် လေသက

ေးအတွင်ေး လ မအတန်ေးအစ ေးအလို
လ မယ ခွန်န္ှုန်ေး

စဉ်

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

ကခမမျိျု်း

ဆည်ကရကသာက်လယ်

မိို်းကကာင််းကသာက်လယ်

ကိိုင််း/ ကျွန််းကခမ

ယာကခမ

ဥယျာဉ်ခခံကခမ

အတန််း
အစာ်း

် စည်ေးက

ပ်လ

်ခံမည့််

ေးမ ေး စ ရင်ေး

ယခင်စည််း ကပ္်နန
ှု ််း(ကျပ္်)

စည််း ကပ္်မည်နှုန်း် ထာ်း

မတ်ချ

၁ဧကနှုန််း(ကျပ္်)

က်

မ

ထိ

RP 1

၃.၀၀

၈.၂၅

၇၀၀

RP 2

၂.၀၀

၂.၇၅

၆၀၀

RP 3

၀.၀၀

၁.၇၅

၅၀၀

R1

၃.၀၀

၃.၅၀

၄၀၀

R2

၂.၀၀

၂.၅၀

၃၀၀

R3

၀.၀၀

၁.၇၅

၂၀၀

K1

၃.၀၀

၄.၀၀

၄၀၀

K2

၂.၀၀

၂.၇၅

၃၀၀

K3

၀.၀၀

၁.၇၅

၂၀၀

Y1

၃.၀၀

၄.၀၀

၃၀၀

Y2

၂.၀၀

၂.၅၀

၂၀၀

Y3

၀.၀၀

၁.၇၅

၁၀၀

G1

၃.၀၀

၁၀.၀၀

၇၀၀

G2

၂.၀၀

၂.၂၅

၆၀၀

G3

၀.၀၀

၁.၀၀

၅၀၀

G4

၀.၀၀

၁.၅၀

၄၀၀

