
 

ချင်းြပည်နယ်ေြမယာခွန်ဉပေဒ 

(၂၀၁၉ ခု�ှစ်၊ ချင်းြပည်နယ်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၆ ။) 

၁၃၈၁ ခု�ှစ်၊ ေတာ်သတင်းဆုတ်လ ၁၂ ရက် 

(၂၀၁၉ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်) 

 နိဒါန်း 

   ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၈ ပါြပဌာန်း 

ချက်ှင့် ဇယား ၂။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ဉပေဒြပစာရင်း အပုိဒ်၁၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)တွင် 

ေဖာ်ြပ ထားချက်အရ ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ေြမယာခွန်များစနစ်တကျ စည်းကပ်ုိင်ရန်အလိုငှာ 

ချင်းြပည်နယ် လတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဌာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ အာဏာတည်ြခင်း�ှင့် အဓိပ0ါယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို ချင်းြပည်နယ်ေြမယာခွန် ဥပေဒဟုေခတွင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ဤဥပေဒသည် ချင်းြပည်နယ်တစ်ဝန်းလုံး၌ အာဏာတည်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒ၌ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်း 

အဓိပါယ်သက်ေရာက် ေစရမည်-   

(က) လယ်ယာေြမ ဆုိသည်မှာ   လယ်ေြမ၊ ယာေြမ၊ ကိုင်းကန်းေြမ၊ေတာင်ယာ 

ေြမ၊ှစ် ရှည်ပင်စုိက်ပျိးေသာေြမ၊ ဓနိေြမ၊  ဥယျာ်ေြမဟုေသာ် 

လည်းေကာင်း၊   ဟင်းသီးဟင်းရBက်၊ ပန်းမန်စုိက်ပျိးသည့်  Cခံေြမဟုေသာ် 

လည်းေကာင်း၊  ေြမုကန်းေြမဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊  သတ်မှတ်သည့်  

ေြမများကိုဆုိသည်။   ယင်းစကားရပ်တွင် မိနယ်နယ်နိမိတ်၊  ေကျးရBာနယ်နိ 

မိတ်အတွင်းရိှ   လေူနအိမ်များ၊   ဘာသာေရး အေဆာက်အအံုှင့် 

ပရဝဏ်များ၊ အများပိုင်ဆုိင်၍ စုိက်ပျိးေရးအတွက် အသုံးမြပ ေသာေြမ 

များမပါဝင်၊ 

(ခ) လယ်ေြမ ဆုိသည်မှာ သဘာဝအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူတုိဖန်တီးေသာ 

နည်းလမ်း အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျိးေရရယူပီး ေရထိန်းသိမ်း 

ုိင်ေစရန် ေဆာင်ရBက်ထားသည့် စပါးသီးံှအဓိကစိုက်ပျိးေသာေြမကို 

ဆုိသည်၊  

(ဂ) ေြမယာခွန် ဆုိသည်မှာ ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခဲွ(က)၊ ပုဒ်မခဲွ(ခ)ပါ အချက်များအတွက် 

အသုံးြပသည့် ေြမများအေပ ြပည်နယ်အစိုးရထံသုိ ေပးသွင်းရန် 

ေကာက်ခံသည့် အခွန်ကုိ ဆုိသည်။ 



(ဃ) ြပည်နယဆုိ်သည်မာှ ချင်းြပည်နယ်ကုိဆုိသည်။  

(င) အစိုးရအဖဲွ3ဆုိသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်အစုိးအဖဲွကုိဆုိသည်။  

(စ)  ဝန်5ကီးချ7ပ်ဆုိသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ ဝန်ကီးချပ်ကုိဆိုသည်။  

(ဆ) ဝန်5ကီးဆုိသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွဝင် စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊ 

သစ်ေတာှင့် သတဝန်ကီးကုိ ဆုိသည်။  

(ဇ) ဦးစီးဌာနဆုိသည်မှာ ေြမယာခွန်စည်းကပ်ေဆာင်ရBက်မည့် စုိက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊  လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွေရးှင့် 

စာရင်း အင်းဦးစီးဌာနကို ဆုိသည်။  

(စျ) ရပ်ကွကဆုိ်သည်မာှ ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရBာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၊ အပုိဒ်(က)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ရပ်ကွက်ကို ဆုိသည်။ 

(ည) ေကျးရ:ာဆုိသည်မှာ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရBာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၊ အပိုဒ်(ခ)တွင်   ေဖာ်ြပထားသည့် ေကျးရBာကုိ ဆုိသည်။             

(ဋ) ေြမယာခွန်အရာရိှဆုိသည်မှာ မိနယ်၊ ခုိင်၊ ြပည်နယ်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာန အုပ်ချပ်ေရးမှးကုိ ဆုိသည်။ 

(ဌ) ေြမယာခွန်စည်း;ကပ်ြခင်းဆုိသည်မှာ တစ်ှစ်တစ်ရာသီအတွင်း စိုက်ပျိးလုပ် 

ကိုင်သည့် လယ်ယာေြမများ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာ စည်းကပ်ှစ်အတွင်း 

အခွန်ေကာက်ခံုိင်ေရးအတွက် ဦးစီးဌာနက ေြမယာခွန်စည်းကပ်ြခင်းကို 

ေခသည်။ 

(ဍ) ေြမခွန်မေြပကျန်ေငွဆုိသည်မာှ ဤဥပေဒအရ ြပဌာန်းထားေသာ ေြမယာ 

ခွန်ကို ေြမခွန်ေြပစာ ေပးအပ်ပီးေနOက် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတ်မှတ် 

သည့် နည်းလမ်း အတုိင်း အားလံုးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိြဖစ်ေစ 

မထမ်းေဆာင်ေသာ ေြမယာ ခွန်ကို ဆုိသည်။  

(ဎ) ေြမယာခွန်ထမ်းေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ 

ထမ်းေဆာင်ရမည့် ေြမယာခွန်ကုိ ထမ်းေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူကုိ ဆုိသည်။ 

အခန်း(၂) 

ေြမယာခွန်စည်း;ကပ်မည့် လယ်ယာေြမများ 

 

၃။ လယ်ယာေြမကုိ ဤဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များ၊ ဤဥပေဒအရ ြပဌာန်း သတ်မှတ် 

သည့် အချန်ိကာလများှင့်အညီ မိနယ်ဦးစီးဌာနသည် လယ်ယာ ေြမများကို 

ေြမယာခွန်စည်းကပ်ရမည်။ ယင်းသုိ စည်းကပ်ရာတွင် ေအာက်ပါလယ်ယာ 

ေြမများှင့် မသက်ဆုိင်ေစရ - 



(က) ေတာင်ယာအခွန်ေတာ် စည်းကပ်ခံရသည့် လယ်ယာေြမ၊  

(ခ) ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ပုဒ်မ ၁၇ အရ အမိန်ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ 

ေြမယာခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပထားေသာ လယ်ယာေြမများ၊  

(ဂ) တည်ဆဲေြမှင့်   အခွန်ေတာ်စည်းမျ်း ဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒများအရ   

ေြမခွန်ေတာ် စည်းကပ်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပထားေသာ လယ်ယာေြမ 

များ၊ 

 

အခန်း(၃) 

ေြမယာခွန်�>န်း သတ်မှတ်ြခင်း�ှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း 

၄။ (က)  ချင်းြပည်နယ်လတ်ေတာ်မှ ေြမယာခွန်န်းထားကုိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

ေြမအမျိးအစားှင့် ေြမခွန်န်းထားများကို ေနOက်ဆက်တဲွဇယားြဖင့် ေဖာ် 

ြပထားသည်။ 

(ခ) ေြမယာခွန်စတင်စည်းကပ်မည့် အချန်ိကာလှင့်ေြမယာခွန်စတင်ေကာက် 

ခံမည့် အချန်ိကာလတုိအား ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွမှ အမိနေ်ကာ်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန် သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒ်မခဲွ (က)အရ သတ်မှတ်ထားေသာ  ေြမယာခွန်န်းထားများကို 

ြပင်ဆင်သတ်မှတ်လုိပါက ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွသည် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် 

၏ အတည်ြပချက်ရယူ၍ အမိန်ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၅။ ပုဒ်မ၄၊ ပုဒ်မခဲွ(ဂ)အရ ေြမယာခွန်န်းထားများကို 

ြပန်လည်ြပင်ဆင်သတ်မှတ် ရာတွင် ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွသည် ဦးစီးဌာနက 

စတင်စည်းကပ်မည့်ှစ်ှင့် ေြမယာခွန်အရာရိှများမှ 

စတင်ေကာက်ခံမည့်ှစ်တုိအား ထည့်သွင်းသတ်မှတ် ေပးရမည်။ 

 

အခန်း(၄) 

ေြမယာခွန်ေကာက်ခံြခင်း 

၆။ ဝန်5ကးီချ7ပ်သည် ပုဒ်မ၄၊ ပုဒ်မခဲွ(က)ှင့် ပုဒ်မခဲွ(ခ)ပါ ေြမယာခွန်များ 

ေကာက်ခံုိင်ေရးအတွက် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးXီးစီးဌာနမ ှ မိနယ် အုပ်ချပ် 

ေရးမှး၊ ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး တုိအား ေြမယာခွန် 

အရာရိှအြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 

၇။ ေြမယာခွန်န်းထားများကုိ ဤဥပေဒအရ ြပဌာန်းထားသည့် အချန်ိကာလအတုိင်း 

ေကာက်ခံ ရမည်။ 



၈။ ေြမယာခွန်ထမ်းေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ေြမယာခွန်ေြပကျန်ေငွ ြဖစ်ဘိသကဲ့သုိ 

အမတဲွဖွင့်၍ ေကာက်ခံရမည်။ 

၉။ ဝန်ကီးချပ်သည် ေြမခွန်မေြပကျန်ေငွေကာက်ခံရန် ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှးကို 

ေကာ်လိေတာ်အရာရှိအြဖစ် ခန်အပ်ုိင်သည်။ 

၁၀။ ဤဥပေဒအရ ေကာက်ခံသည့် ေြမယာခွန်အေပ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

လုပ်အားခထုတ်ေပးရမည်။ 

၁၁။ ဝန်ကီးချပ် သုိမဟုတ် ဝန်ကီးချပ်က တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေြမယာခွန် အရာရိှသည် 

မှားယွင်းစည်းကပ်သည့် အခွန်များကို အခွန်ေငွစာရင်းမ ှပယ်ဖျက်ုိင်သည်။ 

 

အခန်း(၅) 

ေြမယာခွန်စည်း;ကပ်ြခင်း 

၁၂။  ဦးစီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ေြမယာခွန်န်းထား 

ထက်မပုိေစဘဲေြမအမျိးအစားအေပ  စုိက်ပျိးသည့်  သီးံှအမျိးအစား အလုိက် 

မူတည်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အထူးသီးံှအလုိက် ေသာ်လည်းေကာင်း ှစ်စ် 

ေြမယာခွန် စည်းကပ်ရမည်။ 

၁၃။  ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၁၂ အရ ေြမယာခွန်စည်းကပ်ရာတွင် ကွင်း၊ ဦးပုိင်၊ 

ဧရိယာတုိကုိေြမစာရင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းှင့်  တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆး၍ ကျသင့်သည့်  

ေြမယာခွန်န်းတွက်ချက်ပီး  ေြပစာေရးသား၍ ေြမယာခွန် အရာရှိထံ သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ေပးပုိရမည်။  

၁၄။  ပုဒ်မ ၁၃ အရ ေပးပုိရာတွင် ၁၈၈၀ ြပည့်ှစ်၊ ခုိင်ခုိင်ေကးအက် ဥပေဒပုဒ်မ ၄ 

ှင့်အညီ  ကျသင့်ေသာ ေြမယာခွန်၏ ၁၀ ရာခုိင်န်းကို ထည့်သွင်း ေကာက်ခံ 

ုိင်ေရးအတွက် တွက်ချက် တင်ြပရမည်။  

၁၅။  ဦးစီးဌာနသည်  ပုဒ်မ ၁၂ အရ ေြမယာခွန်စည်းကပ်ရာတွင်  သက်ဆုိင်ရာ  ရပ်ကွက်  

သုိမဟုတ် ေကျးရBာအုပ်စုအတွင်းရိှ ကွင်းအကွက်ထဲရိှလယ်ယာ ေြမေပတွင် 

လုပ်ကုိင်ေနသူလူပုဂိလ် သုိမဟုတ် အဖဲွအစည်း အသီးသီးေပတွင် ဤဥပေဒပါ 

ြပဌာန်းချက်များှင့်အညီ စည်းကပ်ရမည်။  

၁၆။  ပုဒ်မ ၁၂ အရ  စည်းကပ်ေသာ  ေြမယာခွန်ကုိ  ထမ်းေဆာင်ရန်   

အတွက်လယ်ယာေြမေပတွင် စည်းကပ်ှစ်အတွင်း စိုက်ပျိးလုပ်ကိုင်ေနသူ 

များ(လူပုဂိလ်၊ အဖွဲအစည်း)အားလုံးတွင် တာဝန်ရိှသည်။  

 



အခန်း(၆) 

ေြမယာခွန်လွတ်ကင်းခွင့်ြပ7ြခင်း 

၁၇။  ဝန်ကီးချပ်သည် ဤဥပေဒအရ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် လယ်ယာေြမေပ 

တွင်လယ်ယာ ေြမလုပ်ကိုင်သူအား ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် ေြမယာခွန်ကင်း 

လွတ်ခွင့်ြပုိင်သည် -  

(က) သဘာဝေဘးအ]ရာယ်ကျေရာက်ြခင်းေကာင့် သီးံှပျက်စီးြခင်း၊  

(ခ) ပုိးမားတိရစ̂ာန်ဖျက်ဆီးခံရြခင်းေကာင့် သီးံှပျက်စီးြခင်း၊  

(ဂ)  မေမာ်မှန်းုိင်ေသာ အြခားအေကာင်းတရားေကာင့် သီးံှမစုိက်ပျိးုိင်ြခင်း၊ 

သီးံှများ ေစျးန်းအဆမတန်ကျဆင်း၍ ေတာင်သူများနစ်နOြခင်း 

သုိမဟုတ် ပျက်စီးြခင်း။ 

၁၈။  ပုဒ်မ(၁၇)အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပရာတွင် စုိက်ပျိးသည့်ေြမေပတွင် စည်းကပ်သည့် 

ေြမယာခွန်အားလံုးကုိလည်းေကာင်း၊ ပျက်စီးဆုံးံးသည့် သီးံှအချိးအစားအရ 

ေသာ်လည်းေကာင်း ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုိင်သည်။ 

၁၉။ ပုဒ်မ၁၇ အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပြခင်းသည် စုိက်ပျိးသည့် သီးံှတစ်စုံတစ်ရာ 

ရိတ်သိမ်းပီးမှ ပျက်စီး ဆုံးံးြခင်းှင့်သက်ဆုိင်မ မရှိေစရ။  

၂၀။ ဤဥပေဒအရ ြပဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် လယ်ယာေြမေပတွင် ပုဒ်မ(၁၇)ပါ 

အေြခအေနများ ကျေရာက်ပါက လယ်ယာေြမလုပ်ကုိင်သူသည် သတ်မှတ်ထား 

သည့်ပုံစံြဖင့် ေြမယာခွန်အရာရှိထံတွင် ေလာက်ထားရမည်။ 

၂၁။ ပုဒ်မ၂၀ အရ ေလာက်ထားြခင်းကို လက်ခံရရိှပါကေြမယာခွန်အရာရိှသည် ဝန်ကီး 

ချပ်ထံ ေဆာလျင်စာွ တင်ြပရမည်။ 

 

 အခန်း(၇) 

တာဝန်�ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

 ၂၂။ ဝန်ကီးချပ်သည် ေြမယာခွန်အရာရှိအြဖစ် ြပည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏ ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

တုိအား လုပ်ပုိင်ခွင့်များအား အမိန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍အပ်ှင်းုိင်သည်။ 

၂၃။ ေြမယာခွန်အရာရှိသည် ဤဥပေဒအရ ေြမယာခွန်များအား ေကာက်ခံုိင်ရန် 

ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရBာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးအား တာဝန်ေပးအပ်ုိင်သည်။  

၂၄။ ဤဥပေဒအရ အပ်ှင်းထားသည့်တာဝန်ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ သံုးစဲွေဆာင်ရBက်ရာ 

တွင် ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရBာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးသည် မိနယ်အုပ်ချပ်ေရး 

မှးအားလည်းေကာင်း၊ မိနယ် အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးအား 

လည်းေကာင်း၊ ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် ြပည်နယ် အုပ်ချပ်ေရးမှးအား 



လည်းေကာင်း၊ ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် ဝန်ကီးမှတဆင့် ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် အားလည်းေကာင်း အဆင့်ဆင့်တာဝန်ခံ ေဆာင်ရBက်ရမည်။  

၂၅။ ဤဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များအရ တာဝန်ဝတရားှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များကို အပ်ှင်းြခင်း 

ခံရသည့် ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် 

ေကျးရBာအုပ်စုအုပ်ချပ် ေရးမှးတုိသည် ဤဥပေဒှင့် ဤဥပေဒအရြပေသာ နည်း 

ဥပေဒများအရ ေဆာင်ရBက်ရန်တာဝန်များ ကို ပျက်ကွက်ြခင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို 

အလဲွသုံးစားြပြခင်းစသည့် မေလျာ်ကန်သည့် ေဆာင်ရBက် ချက်များအေပ အထက် 

အဆင့်တာဝန်ခံရသူမှ စုံစမ်းစစ်ေဆးပီးလင် ဤဥပေဒအရ အပ်ှင်းထားသည့် 

တာဝန်ဝတရားှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များအားလံုးကိုြဖစ်ေစ၊ အချိကုိြဖစ်ေစ ုပ်သိမ်း 

ုိင်သည်။ ထုိသုိ ုပ်သိမ်းသည့်အခါ အဆုိပါ တာဝန်ဝတရားှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များကို 

မည်သည့်ေြမယာခွန်အရာရိှက သံုးစဲွေဆာင်ရBက်ရမည်ဟု သတ်မှတ် ုိင်သည်။  

၂၆။ ေြမယာခွန်အရာရှိမှ ပုဒ်မ ၂၃ အရ ေြမယာခွန်ေကာက်ခံရန် အာဏာအပ်ှင်း 

ြခင်းခံရေသာ ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရBာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးသည် ေြမယာခွန် 

ေကာက်ခံြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာက်ခံရရိှပီးေသာ ေြမယာခွန် 

ေငွအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း တာဝန်ရိှေစရမည်။  

 

အခန်း(၈) 

ေြမယာခွန်အမ>တဲွဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရ:က်ြခင်း 

 

၂၇။ ေြမယာခွန်ေကာက်ခံြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ အြငင်းပွားမေသာ်လည်းေကာင်း၊ မေကျနပ် 

မေသာ် လည်းေကာင်း၊ ပျက်ကွက်မေသာ်လည်းေကာင်း ေပေပါက်ပါက ေြမယာ 

ခွန်အရာရှိများသည် ေြမယာခွန် အမတဲွဖွင့်လှစ်၍ ကားနOြခင်းှင့် ဆုံးြဖတ် 

ြခင်းများကုိ ေဆာလျင်စွာြပလုပ် ေဆာင်ရBက်ရမည်။  

၂၈။ ပုဒ်မ၉ အရ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်မှ ခန်အပ်သည့် ေြမယာခွန်အရာရှိ သုိမဟုတ် 

လုပ်ပုိင်ခွင့် လဲအပ်ြခင်းခံရသူသည် သက်ဆုိင်ရာခိုင်အတွင်းရှိ မိနယ်အုပ်ချပ် 

ေရးမှး၊ ရပ်ကွက် (သို) ေကျးရBာအုပ်စု အုပ်ချပ်ေရးမှးများ ေဆာင်ရBက်ပီး 

ြပတ်ြခင်းမရိှသည့် ေြမယာခွန်အမတဲွများကို လဲေြပာင်းယူုိင် သည်။  

၂၉။ ပုဒ်၂၈ အရ လဲေြပာင်းရယူေသာ ေြမယာခွန်အမတဲွကို ုပ်သိမ်းပီးလင် အဆုိပါ 

အမတဲွကို အပီးအြပတ်ေဆာင်ရBက်ုိင်သည်။ 

၃၀။  ပုဒ်မ၂၉ အရပီးြပတ်သည့် အမတဲွများအား ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးမှတဆင့် သက် 

ဆုိင်ရာဝန်ကီး ထံသို အဆင့်ဆင့်တင်ြပရမည်။ ၀န်ကီး၏ အဆုံးအြဖတ်သည် 

အတည်ြဖစ်ေစရမည်။  



အခန်း(၉) 

အယူခံြခင်း၊ ြပန်လည်စစ်ေဆးြခင်း�ှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း 

၃၁။  ေြမယာခွန်အရာရှိမှ ဤဥပေဒပါကိစရပ်များအလုိငှာ ပုဒ်မ(၂၇)ှင့်အညီ ေြမယာခွန် 

အမတဲွဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရBက်၍ ချမှတ်သည့်အမိန်များကုိ မေကျနပ်ပါက ကာယကံ 

ရှင်သည်-  

(က) မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးက ချမှတ်ေသာအမိန် သုိမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို 

မေကျနပ်ပါက ယင်းအမိန် သုိမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်ေနမှ 

ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း သက်ဆုိင် ရာခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှးထံသုိ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ အယူခံဝင်ေရာက်ုိင်သည်။ 

(ခ)  သက်ဆုိင်ရာခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးက ချမှတ် 

သည့်အမိန် သုိမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အတည်ြပြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ြခင်း သုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုိင်သည်။ 

(ဂ) သက်ဆုိင်ရာခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးက ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မခဲွ(ခ)အရ ချမှတ်ေသာ 

အမိန် သုိမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်ပါက ယင်းအမိန် သုိမဟုတ် 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း(၆၀)အတွင်း ြပည်နယ်အုပ်ချပ် 

ေရးမှးထံသို သတ်မှတ် ချက်များှင့်အညီ အယူခံ ဝင်ေရာက်ုိင်သည်။  

(ဃ) ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည်  သက်ဆုိင်ရာ ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှးက   

ချမှတ်သည့်  အမိန် သုိမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ဥပေဒှင့်အညီ အတည်ြပ 

ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုိင်သည်။ 

(င) ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မခဲွဃ အရ ချမှတ်ေသာ အမိန် သုိမဟတ်ု ဆုံးြဖတ်ချက်ကို 

မေကျနပ် ပါက ယင်းအမိန် သုိမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် ေနမှ 

ရက်ေပါင်း(၆၀)အတွင်း ဝန်ကီးထံသုိ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ အယူခံ 

ဝင်ေရာက်ုိင်သည်။  

(စ) ဝန်ကီးသည် ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးက ချမှတ်သည့်အမိန် သုိမဟုတ် 

ဆုံးြဖတ်ချက် ကို ဥပေဒှင့်အညီ အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သုိမဟုတ် 

ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုိင်သည်။ 

(ဆ) ဝန်ကီး၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။  

 

 

 

 

 

 



အခန်း(၁၀) 

အေထွေထ ွ

 

၃၂။ ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်အရ ုိးေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် ေဆာင်ရBက်သည့် 

(သိုမဟုတ်) ေဆာင်ရBက်သည်ဟု ယူဆရသည့် မည်သည့်ကိစရပ်ကုိမဆုိ မည်သည့် 

တရားံုးတွင်မ တရားစဲွဆုိခွင့်မရှိေစရ။ 

၃၃။ တည်ဆဲအြခားဥပေဒတစ်ခုခုတွင် မည်သုိပင်ပါရှိေစကာမူ ဤဥပေဒအရ သုိမဟုတ် 

ဤဥပေဒအရ ြပဌာန်းသည့် နည်းဥပေဒများအရ တာဝန်ဝတရားှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် 

အပ်ှင်းထားသူများမှ စီရင်ဆုံးြဖတ်ုိင်သည့် ကိစရပ်များကုိ မည်သည့် တရားံုးတွင် 

မ စီရင်ခွင့်အာဏာမရိှေစရ။  

၃၄။ (က) ေကာက်ခံရရိှသည့်  ေြမယာခွန်ကုိ   ြပည်နယ်ဘာရန်ပုံေငွသုိ  ေပးသွင်း 

ပီး  ဥပေဒှင့်အညီ သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်၊ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ဝင်ေငွများကုိ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဘာေငွအရ အသုံး 

ဆုိင်ရာ ဥပေဒြပဌာန်းချက်ှင့်အညီ သုံးစဲွရမည်။  

၃၅။ ဤဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရBက်ရာတွင် -  

(က) ဝန်ကီးသည်အစုိးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လိုအပေ်သာ နည်းဥပေဒ 

များ စည်းမျ်းများှင့် စည်းကမ်းများကို ထုတ်ြပန်ုိင်သည်။  

(ခ) ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် ဝန်ကီး၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လိုအပ် 

ေသာအမိန် ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များကုိ ထုတ်ြပန်ုိင်သည်။ 

၃၆။ ဤဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များသည် ၂၀၀၈ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာုိင်ငံ 

ေတာ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များ၊ အြခားတည်ဆဲ အက်ဥပေဒ၊ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ အမိန်၊ န်ကားချက်၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊ လက်စဲွများ 

ပါြပဌာန်းချက်များှင့် မဆန်ကျင့်သမ အတည်ြဖစ်သည်။    

 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည့်းပုံအရအေြခခံဥပေဒအရ 

ကု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

(ပုံ)   

 ဆလိုင်းလျန်လွယ် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ချင်းြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ 


