
 
 

အခန်း (၁) 

၁၉၄၀ ြပည် စ၊် ြမန်မာ ငိင်တံဆံပ်ိေခါငး်နညး်ဥပေဒများမ ေကာက် တခ်ျက ်

(Myanmar Stamp Rules, 1940) 

အခန်း (၁)  

နိဒါန်း 

၁။ ဤနညး်ဥပေဒများအား ြမနမ်ာ ငိင်တံံဆိပ်ေခါငး်နညး်ဥပေဒများဟ ေခ တွငေ်စရမည။် 

အဓိပါယဖွ်င့ဆ်ခိျကမ်ျား  

၂။ ဤနညး်ဥပေဒများတွင ်- 

 (က) အက်ဥပေဒဆိသညမ်ာ ြမနမ်ာ ငိင်တံံဆိပ်ေခါငး်အက်ဥပေဒကိ ဆသိည်။ 

 (ခ) ပဒမ်ဆသိည်မာ ဤဥပေဒ၏ ပဒမ်ကိ ဆသိည်။ 

 (ဂ) ဇယားဆိသညမ်ာ ဤဥပေဒ၏ ဇယားကိဆသိည။် 

 (ဃ) တံဆပ်ိေခါငး် ကီး ကပ်သဆသိည်မာ ရနက်န် မိ ိ 

တံဆပ်ိေခါငး် ကီး ကပ်သကိဆသိည်။ 

 တဆံပ်ိေခါငး်ခွန်ထမ်းေဆာငြ်ခငး်  

၃။ (၁) ြမနမ်ာ ငိင်တံံဆိပ်ေခါငး်အက်ဥပေဒ င့ ် ဤနညး်ဥပေဒများအရ အြခားနည်းြဖင့ ်

ြပ ာနး်ထား  ြခငး်မ ိလ င ်- 



 
 

  (က) စာချ ပ်စာတမ်းများတွင ်  ထမ်းေဆာငရ်မည့အ်ခွနကိ်  အစးိရက  

ထတ်ေဝသည့ ်တံဆိပ်    ေခါငး်ြဖင့ ်ေပးေဆာငရ်မည။် 

  (ခ) သးီြခားစာချ ပ်စာတမ်းတစခ်ခအတွက ်  တဆံပ်ိေခါငး်၏  မျက် ာစာေပ တွင ်  

စာလးံ    တစခ်ခ သိမ့ဟတ်  စကားလံးများ ေရးသားပါ ိ ပီးြဖစ်ပါက  

အြခားစာချ ပ်အမျိ းအစား    တစခ်ခအတွက ်အသးံမြပ ရ။  

 

တဆံပ်ိေခါငး်အမျိ းအစား ၂ မျိ း 

၃။ (၂) စာချ ပ်စာတမ်းများတွင ်အခနွေ်ပးေဆာငရ်မည့ ်တံဆပ်ိေခါငး်အမျိ းအစား ၂ မျိ းမာ - 

  (က) ပ်ိတံဆိပ်ေခါငး်စက  (impressed stamp) င့ ်

  (ခ) ကပ်တံဆိပ်ေခါငး် (adhesive stamp) တိ ့ြဖစ်သည။်  

အခန်း(၂) 

ပ်ိတဆံပ်ိေခါငး်စက များအေ ကာငး် 

၄။ (၁) ပဒမ် ၁၁ အရ ကပ်တံဆိပ်ေခါငး်ကပ် ငိသ်ည့ ် ဟွနဒ်လီက်မတ်မအပ 

အြခားဟွနဒ်လီက်မတ်  များကိ စက ေပ တွင ်ေအာက်ပါအတိငး် ေရးရမည ် 

  (က) ေတာငး်ဆသိည့အ်ခါ  ေပးရမည့ဟွ်နဒ်မီအပ  အြခားဟွနဒ်ကိီ   

ချ ပ်ဆသိည့ေ်နရ့က်က    ြဖစေ်စ၊ တငြ်ပသည့ ် ေနရ့က်ကြဖစေ်စ  တစ် စအ်တွငး် 

ေပးေချရမည့်တနဖိ်းေင ွ(ယခင)်    ကျပ်  ၃၀၀၀၀  ထက်မပိေသာ  



 
 

ဟွနဒ်လီကမ်တ်ကိ  “ဟွနဒ်”ီ ဆသိည့် စာသားပါသည့ ်   အပိမ့်  သိမ့ဟတ် 

ေဖာငး် ကအေရးအေ ကာငး်ပါ ပီး  ထက်ိသင့သ်ည့ ် တံဆပ်ိေခါငး် ိက်    ပ်ိထားေသာ   

ပ်ိတံဆိပ်ေခါငး်စက တွင ်ေရးရမည။်  

  (ခ) တနဖိ်းေငကွျပ် (ယခင)် ၃၀၀၀၀ ထက်ပိသည့ေ်ငအွတွက် ြဖစေ်စ၊ 

တငြ်ပသည့ေ်နရ့က်     တွင ်   သိမ့ဟတ်   တစ် စထ်က်ပိေသာကာလတွင ်  

ေပးေချရမည့်   ဟွနဒ်လီက်မတ်ကိ    အစးိရက ေရာငး်ချရန ်

ထတ်ေပးေသာစက တွင ်နည်းဥပေဒ ၁၁ ပါ နည်းလမ်းအတိငး်   

 အခနွအ်ရာ ိက ိက် ပ်ိ ပီး သိမ့ဟတ် ကပ် ပီးေနာက် ေရးသားရမည်။  

 (၂) ဟွနဒ်လီကမ်တ်ေရးသည့စ်ာရွက်အသးီသးီမာ ၈       လက်မ၊ အန ံ ၅      

လက်မေအာက် မေလျာ ့ ေစရမည့အ်ြပင ်၎ငး်တွင ်စက အလွတ်တဲွ၍ မပါ ိေစရ။ 

 (၃) နည်းဥပေဒအရ အပိဒ ် (၁)ပါ ြပ ာနး်ချက်များမာ 

ဟွနဒ်လီကမ်တ်များြဖစ်သည့အ်ချက်တွင ် သက်ဆငိေ်စရမည။် 

 

 

၅။ ေငေွပးကတစိာချ ပ် င့ ်ေငလွလဲကမ်တမ်ျား 

 ပဒမ် ၁၁ အရ ြဖစေ်စ၊ နည်းဥပေဒ ၁၃ င့ ် ၁၇ တိအ့ရြဖစေ်စ ြပ ာနး်ချက်မအပ 

ေငေွပးကတိစာချ ပ် သိ ့ မဟတ် ေငလွဲလက်မတ်ကိ ထက်ိသင့သ်ည့တ်ံဆိပ်ေခါငး်ပါ ိသည့ ်

၈ 

၅ 

၈ 

၅ 



 
 

စက တွင ်“ဟွနဒ်”ီ ဆသိည့်စာသားကိ အပိမ့် သိမ့ဟတ် ေဖာငး် ကအေရးအေ ကာငး်ပါသညြ်ဖစေ်စ၊ 

မပါသညြ်ဖစေ်စ ေရးသားရမည။်  

၆။ အြခားစာချ ပ်စာတမ်းများ  

 အခနွထ်က်ိသင့သ်ည့ ်အြခားစာချ ပ်စာတမ်းအသးီသးီမာ ပဒမ် ၁၁ အရ ြဖစေ်စ၊ နညဥ်ပေဒ 

၁၀၊ ၁၂ င့ ် ၁၃ အရြဖစေ်စ ြပ ာနး်ချက်မအပ ထက်ိသင့သ်ည့ ် တံဆပ်ိေခါငး်ပါစက တွင ်

ဟွနဒ်ဆီေိသာ စာသားအေဖာငး် အ က အေရးအေ ကာငး်မပါသည့ ်စက တွင ်ေရးသားရမည။်  

၇။ ပ်ိတဆံပ်ိေခါငး်စက  တစ်ရွကတ်ညး် မေလာကသ်ည့်အခါ 

မညသ်ိအ့ခွန်ထမ်းေဆာငရ်မည့အ်ေ ကာငး်   

 (၁) စာချ ပ်စာတမ်းတစခ်ခ င့စ်ပ်လျ း၍  အခနွတံ်ဆိပ်ေခါငး်  ြပည့်မီရန ်  အပိမ့်၊  

အေဖာငး် အ က   အေရးအေ ကာငး်ပါ ိေသာ  ပ်ိတဆံပ်ိေခါငး် စရွ်က ်  သိမ့ဟတ်  

စရွ်က်ထက်ပိ၍  အသံးြပ ရ   သည့အ်ခါ အဆိပါစာချ ပ်စာတမ်း၏  

ေရးသားချက်အစတ်ိအပိငး်အချိ ကိ  ထိ ပ်ိတဆိံပ်ေခါငး်   စက အသးီသးီတွင ်

ေရးသားရမည။် 

 (၂) ဟွနဒ်အီေရးအေ ကာငး်မပါသည့် စက မဟတ်ေသာ 

အြခား ပ်ိတံဆိပ်ေခါငး်စက တစရွ်က်တညး်    ၏ မျက် ာစာဘက်တွင ် စာချ ပ်စာတမ်း 

စာသားအားလံး ေရးသားရန ်မလံေလာက်လ င ်စက    အလွတ် င့ ် ပးတွဲ၍  

ေရးခွင့် ိသည။် သိရ့ာတွင ်ထကဲိသ့ိေ့သာ ကိစမျိ း၌ ပ်ိတံဆိပ်ေခါငး်စက    တွင ် အဓိက 

အေရး ကီးေသာ အချက်များပါ ိေစရမည။် 



 
 

၈။ ဇယား - ၁၊ အမတ်စ  ၅၊ ၁၉၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၄၃၊ ၄၉ င့ ် ၅၂ များအရ အခနွထ်က်ိသင့သ်ည့် 

စာချ ပ်စာတမ်း များအတွက်  အခနွအ်ရာ ိက ေဆးအေရာငပ်ါေသာ တံဆပ်ိြဖင့ ် 

ိက် ပ်ိေဖာ်ြပခွင့ရ်သည်။  

၉။ ေနာက်ဆက်တဲွ - ၁  တွင ် သးီြခားေဖာ်ြပထားသည့ ်  တံဆပ်ိေခါငး်များကိ ကပ် ပ်ိခွင့၊် 

ေဖာက်၍ဖျက်ခွင့ ် ိေသာ အရာ ိများသည ် ဤအက်ဥပေဒ င့ ် နည်းဥပေဒများအလိင့ာ 

သက်ဆငိရ်ာအရာ ိများြဖစသ်ည်ဟ မတ်ယရမည်။  

 

 

၁၀။ အချိ ကိစများ၌ ခွင့ြ်ပ ချက်ရ ိေသာ သက်ဆငိရ်ာအရာ ိများက တဆံပ်ိေခါငး်ကပ် ပ်ိြခငး်  

  “အထးကပ်တဆံပ်ိေခါငး်” ဟေသာစာသားပါ တံဆပ်ိေခါငး်များကိ 

သက်ဆငိရ်ာအရာ ိက  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာချ ပ်စတမ်းများတွင ် ကပ်ခွင့၊် ပ်ိခွင့ ် သိမ့ဟတ် 

ေဖာက်၍ ဖျက်ခွင့် ိသည ်- 

 (၁) ေနာက်ဆက်တွ ဲ - ၂ ပါ သးီြခားသတ်မတ်ေသာ  တံဆပ်ိေခါငး်များ င့ ်  

သတ်မတ်သည့်တနဖိ်း   နည်းအခနွထ်က်ေလျာေ့သာ စာချ ပ်စာတမ်းများမအပ ၎ငး်တိ၏့ 

မရငး်ခွဲမိတ များ၊ 

 (၂) ဥေရာပဘာသာစကား တစခ်ခကိ အဂလိပ်ဘာသာြပနဆ်ခိျက ် ပးတွပဲါသည့ ်

ေနာက်ဆက်တဲွ - ၃   တွင ်သးီြခားေဖာ်ြပေသာ တံဆပ်ိေခါငး်များ။ 



 
 

   သိရ့ာတွင ် မရငး်ဘာသာရပ်ြဖင့ ် ေရးသားရာတွင ် ေငလွဲလက်မတ်မအပ 

ေနာက်ဆက်တဲွ  - ၃ တွင ် သးီြခားသတ်မတ်သည့ ် စာချ ပ်စာတမ်းတစခ်ခကိ အစးိရက 

စည်းကမ်းချက်များသတ်မတ်၍  ဤနည်းဥပေဒများ င့ ်သက်ဆငိေ်စရမညဟ် န် ကား ငိသ်ည်။ 

(ထနိည်းဥေပဒ ၁၀) 

၁၁။ တဆံပ်ိေခါငး်ကပ်နည်း င့ ် ိကန်ညး် 

 (၁) သက်ဆငိရ်ာအရာ ိသည ်  နညး်ဥပေဒတွင ် သးီြခားေဖာ်ြပထားသည့ ်

စာချ ပ်စာတမ်းတစခ်ခကိ   ၎ငး်ထယံေဆာငလ်ာ ပီး တငြ်ပေလ ာက်ထားလာသည့အ်ခါ 

ေလ ာက်ထားသက ေပးသငွး်ရနလ် ိ  အပ်ေသာ တနဖိ်းပါတံဆပ်ိေခါငး်တစခ် သိမ့ဟတ် 

တစခ်ထက်ပိေသာ တံဆပ်ိေခါငး်များကိ ကပ်   ရမည့အ်ြပင ် တံဆပ်ိ ိက်စက်ကိရိယာြဖင့ ်

ိက် ပ်ိ၍ြဖစေ်စ၊ ေဖာက်စက်ြဖင့ ်ေဖာက်၍ြဖစေ်စ ြပ    ပီး တံဆပ်ိေခါငး်စာမျက် ာေပ တွင ် 

ထသိိ ့ ိက် ပ်ိသည ် သိမ့ဟတ်  ေဖာက်သည့ရ်က်စွတဲပ်၍   ေရးသားေပးရမည။် 

အကယ်၍ စာချ ပ်စာတမ်းမာ စာပရပိက်တွငေ်ရးသားြခငး်ြဖစလ် င ်တံဆပ်ိ   ေခါငး်များကိ 

သတ ေ ကးကွငး်ငယ်ြဖင့ ်တွယ်ချိတ်ထားရမည။် 

   သိရ့ာတွင ် တံဆပ်ိ ိက်စက်ကိရိယာ ေထာက်ပံ့ေပးြခငး်မြပ ငိသ်ည့် 

အချနိအ်ထ ိအထး   ကပ်တံဆိပ်ေခါငး်ေပ တွင ် ရာဘာတံဆိပ် ိက် ပ်ိအသးံြပ ငိ် ပီး 

သက်ဆငိရ်ာအရာ ိက အဆိပါ   တံဆပ်ိအမတ်အသားေပ တွငြ်ဖတ၍် ရက်စွတဲပ် 

လက်မတ်ေရးထးိထားရမည။်  



 
 

   ရနက်န် မိ တွငမ်   သက်ဆငိရ်ာအရာ ိက  အခွနတံ်ဆပ်ိေခါငး်  ၅   

ကျပ်တနေ်အာက်ကိ   ထရိာဘာတံဆပ်ိေခါငး်  ိက် ပ်ိအသးံြပ ငိ် ပီး  

ထတံိဆပ်ိေပ တွငြ်ဖတ်၍ ရက်စွတဲပ်လက်မတ်   ေရးထးိထားရမည။်  

 (၂) ဤနည်းဥပေဒအရ တံဆပ်ိေခါငး်တစ်ခခကိ ကပ်သည့အ်ခါ သက်ဆငိရ်ာအရာ ိသည ်

ထတံိဆပ်ိ   ေခါငး်ေပ တွင ်  ၅ ကျပ်တန် င့အ်ထက်ြဖစလ် င ် လက်မတ်တိေရးထးိရမည်။ 

၂၀ ကျပ်တန် င့အ်   ထက်ြဖစပ်ါက တံဆိပ်ေခါငး်ေအာက်နားက ကပ်၍ 

ထးိ မဲလက်မတ်ေရးထိးရမည်။     

 (၃) ဤနည်းဥပေဒ  ၁၁(၂)  အရ သက်ဆငိရ်ာအရာ ိ၏ လပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ 

ေဆာငရွ်က်ရန ်၎ငး်   ၏ လက်ေထာက်အရာ ိတစဦ်းဦးသိ ့ လပ်ပိငခ်ငွ့အ်ပ် ငး် ငိသ်ည်။  

၁၂။ အချိ စာချ ပ်စာတမ်းများတငွ ် ပ်ိတဆံပ်ိေခါငး်သးံရြခငး် 

 (၁) ြပည်ပတွငခ်ျ ပ်ဆိ ပီး ြပည်တွငး်တွငလ်က်ခံေသာ စာချ ပ်စာတမ်းများကိ နည်းဥပေဒ 

၁၁ သိမ့ဟတ် 

  ၁၃ အရ ကပ်တံဆိပ်ေခါငး်သးံရသည့ ် စာချ ပ်စာတမ်းများမအပ 

ပ်ိတံဆိပ်ေခါငး်စက ြဖင့ ်ထမ်း   ေဆာငရ်မည။်  

 (၂) အဆိပါစာချ ပ်စာတမ်းတစခ်ခကိ  ပဒမ် ၁၈(၂)  အရ ေကာ်လက်တာအရာ ိထ ံ  

ယေဆာငလ်ာ   သည့အ်ခါတွင ် ေကာ်လက်တာအရာ ိက မိမိ င့မ်သက်ဆငိလ် င ်

ထစိာချ ပ်စာတမ်း င့အ်တ ေပး   ေဆာငသ်ည့ ် အခနွေ်ငတွိကိ့ သက်ဆငိရ်ာအရာ ိထံ 

ေပးပိရ့မည်။ သက်ဆိငရ်ာအရာ ိကလည်း   နည်းဥပေဒ ၁၁ အရ 



 
 

သတ်မတ်သည့်နညး်လမ်းအတိငး် စာချ ပ်စာတမ်းကိ တံဆပ်ိေခါငး် ိက် ပ်ိ   ပီး 

တငသွ်ငး်သသိ ့ ြပနေ်ပးရန ်ေကာ်လက်တာအရာ ိထ ံြပနပိ်ရ့မည်။[ထနိည်းဥပေဒ ၁၂(၂)] 

အခန်း (၃) 

ကပ်တဆံပ်ိေခါငး်များ 

အချိ စာချ ပ်စာတမ်းများတငွ ်ကပ်တဆံပ်ိေခါငး် အသးံြပ ြခငး် 

၁၃။ ေအာက်ပါစာချ ပ်စာတမ်းကိ ကပ်တံဆိပ်ေခါငး်ြဖင့ ်ကပ် ငိသ်ည်။ (ထနိည်းဥပေဒ ၁၃) 

 (က) ေတာငး်ခံသည့အ်ခါေပးရနမ်အပ အြခားကိစတွငေ်ပးေချရန ် သတ်မတ်တနဖိ်း(ယခင ်

တစေ်စာင ်  ၆ ြပား) ထက်မပိေသာ တစ် ကိမ်တညး် အေစာငေ်စာငေ်ရးသားသည့ ်

ေငလွဲလက်မတ်များ၊ 

 (ခ) အများ င့သ်က်ဆငိေ်သာ ကမဏအီသငး်အဖဲွများ၏ လဲေြပာငး်သည့ ်ဒဘီငခ်ျာများ၊  

 (ဂ) ဇယား - ၁၊ အမတ်စ  ၂၄ အရ အခနွထ်က်ိသင့ေ်သာ ေြမပံ သိမ့ဟတ် စမံီချက်မိတ ၊ 

ပံ ပ်ိမိတ    င့ ် ပံ ပ်ိပံစြံဖင့ေ်ပးေသာ မတ်ပံတငစ်ာရငး်မိတ  သိမ့ဟတ် 

ေကာက် တ်ချက်များ၊ 

 (ဃ) ဇယား - ၁၊ အမတ်စ  ၅(က)(ခ) င့ ် ၄၃ တိအ့ရ အခနွထ်က်ိသင့ေ်သာ 

စာချ ပ်စာတမ်းများ၊ 

 (င) ဇယား - ၁၊ အမတ်စ  ၁၇ အရ အခွနထ်က်ိသင့ေ်သာ စာချ ပ်စာတမ်းများ၊ 

 (စ) ဇယား - ၁၊  အမတ်စ  ၁၉၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၄၉(က)(၂) င့ ် (၃) င့အ်မတ်စ  ၅၂ တိအ့ရ 

အခွနထ်က်ိ   သင့ေ်သာစာချ ပ်စာတမ်းများ၊ 



 
 

၁၃။ (က) ဤနည်းဥပေဒများတွင ် မည်သိပ့ငပ်ါ ိေစကာမ ေပးေဆာငရ်မည့တံ်ဆပ်ိေခါငး်ခနွက် ိ

အတိ  အကျေပးေဆာင် ငိရ်န ် လိေနေသာတံဆပ်ိေခါငး်များကိ ပံ ပ်ိြဖန ့ခ်ျီထားရြခငး်မ ိေသးလ င ်

နည်းဥပေဒ  ၁၆ တွင ် သတ်မတ်ထားသည့်(ယခင ် ၂၅ြပား၊ ၁၂ ြပား၊ ၆ ြပားတန)် 

တံဆပ်ိေခါငး်များြဖည့၍် ကပ် ငိ ် သည။် သိရ့ာတွင ် ဘ ာေရး င့အ်ခွနဝ်န် ကီးဌာနက 

အဆိပါကပ်တံဆိပ်ေခါငး်များအစား ံးခနွက်ပ်  တံဆပ်ိေခါငး်ြဖင့ ်သးံရန် န် ကား ငိသ်ည်။  

အစ ယ်ယာလဲေြပာငး်ေပးသည့အ်ခါ လသိည့်အခွန်က ိေပးေဆာငြ်ခငး် 

၁၄။ ကမဏ ီ သိမ့ဟတ် အသငး်အဖဲွတစခ်၏ အစ ယ်ယာကိ လဲေြပာငး်သည့စ်ာချ ပ်စာတမ်းကိ 

ထက်ိသင့ ် သည့တ်နဖိ်းပါ ိ ပီး အပိမ့် သိမ့ဟတ် ေဖာငး် က အေရးအေ ကာငး်ပါ 

တံဆပ်ိေခါငး်စက တွင ် ေရးသားချ ပ်ဆိ ပီး ေနာက် ယ်ယာတနဖိ်းြမင့တ်က်လာသည့အ်တွက် 

ဇယား - ၁၊ အမတ်စ  ၆၂(က)အရ ထက်ိသင့သ်ည့်တံဆိပ် ေခါငး်ထက် ေလျာန့ညး်ေနေ ကာငး် 

ေတွ ိသည့အ်ခါ ေလျာန့ညး်သည့အ်ခနွ ် ြပည့မီ်ေစရန ် “ အစ ယ်ယာလဲ ေြပာငး်ြခငး်” ဟေသာ 

စာသားေဖာ်ြပပါ ိေသာ ကပ်တံဆိပ်ေခါငး်တစခ်ြဖစေ်စ၊ တစခ်ထက်ပိ၍ြဖစေ်စ အသးံြပ  ငိသ်ည်။  

တရားလတေ်တာ်ေ ေန အမည်စာရငး်တငသ်ငွး်ြခငး် 

၁၅။ တရားလတ်ေတာ်ေ ေနအြဖစ ် တရားလတ်ေတာ်ချ ပ်၏ အမညစ်ာရငး်၌ တငသွ်ငး်ရာတွင ်

ြပနတ်မ်းဝင ် အရာ ိ၏ ကီး ကပ်မြဖင့ ် ကပ်ရမည။် ထအိရာ ိသည် တံဆပ်ိေခါငး်များကိ 

တရားလတ်ေတာ်ချ ပ်၏ြပနတ်မ်း ဝငအ်ရာ ိ၏ ကီး ကပ်မြဖင့ ် ကပ်ရမည။် ထအိရာ ိသည ်

တံဆပ်ိေခါငး်များကိ တံဆပ်ိေခါငး်ဌာန၏ ကီး ကပ်မ ြဖင့ ် ကပ်ရမည်။ ထအိရာ ိသည ်

တံဆပ်ိေခါငး်များကိ တံဆပ်ိေခါငး်ဌာန၏ ကီး ကပ်သအရာ ိထမံ ရယရမည် ြဖစ် ပီး စာရငး်များကိ 



 
 

တံဆပ်ိေခါငး်များကိ ထအိရာ ိထ ံ တငြ်ပရမည။် အဆိပါတရားလတ်ေတာ်ချ ပ်၏ ြပန ်

တမ်းဝငအ်ရာ ိသည ် တံဆပ်ိေခါငး်များကိ ကပ် ပီးေနာက် တံဆပ်ိေခါငး်များ၏ စာမျက် ာေပ တွင ်

ရက်စွဲ င့ ်အတ ၎ငး်၏လက်မတတ်ေရးထးိရမည။်  

၁၆။ ဤအက်ဥပေဒ င့ ် နည်းဥပေဒများတွင ် ြပ ာနး်ထားသည်မတစပ်ါး တံဆပ်ိခနွကိ် ေဖာ်ြပရန ်

အသးံြပ  သည့ ်ကပ်တံဆပ်ိေခါငး်မာ ၂၅ ြပား သိမ့ဟတ် ၃၅ ြပား သိမ့ဟတ် ၆ ြပား သိမ့ဟတ် ၃ ြပား 

ဆသိည့် စကားရပ် များပါ ိသည့ ်လိအပ်ေသာတံဆပ်ိခနွအ်ေရအတက်ွ ြဖစေ်စရမည။် 

အချိ အထးကစိများတငွ ်တဆံပ်ိေခါငး်အသးံြပ ြခငး် 

၁၇။ ေအာက်ပါစာချ ပ်စာတမ်းများကိ ကပ်တံဆိပ်ေခါငး်ကပ်သည့်အခါ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များ ေဖာ်ြပ ထားသည့် တံဆပ်ိေခါငး်ြဖင့ ်ကပ်ရမည်။  

 (က) ြပည်ပတွင ်ေရးဆွြဲပ လပ်သည့ ် အခွန ် ( ယခငက် ၆ ြပား၊ ယခအက်ဥပေဒက ိ၂၀၁၁ 

ခ စ ်ြပင ်  ဆငခ်ျက် င့ ်  ဘ ာေရး င့အ်ခွနဝ်န် ကီးဌာန၏  အမိန ့ေ် ကာ်ြငာစာအမတ် 

၁၂၂/၂၀၁၂ တိ ့ြဖင့ ်  ြပငဆ်ငခ်ျက်အရ ၁၀ ကျပ်) ထက်ပိမိ၍ 

ထက်ိသင့ေ်သာေငလွဲလက်မတ်၊ ချက်လက်မတ် င့ ်ေင ွ  ေပးကတိစာချ ပ်တိတွ့င ်

“ ငိင်ြံခားေငလွလဲကမ်တ”် (Foreign Bill) ဟေသာစာသားပါ ိသည့ ် 

 တံဆပ်ိေခါငး်ြဖင့က်ပ်ရမည်။ 

 (ခ) အများ င့သ်က်ဆငိရ်ာကမဏီ င့ ်  အသငး်အဖဲွတိ၏့ အစ ယ်ယာ ဒဘီငခ်ျာများကိ 

လဲ ေြပာငး်    သည့ ် သးီြခားစာချ ပ်စာတမ်းများတွင ်  “အစ ယ်ယာလေဲြပာငး်ြခငး်”  

(Share Transfar)  ဟ   ေသာစာသားပါ ိသည့ ်တံဆပ်ိေခါငး်ြဖင့က်ပ်ရမည။် 



 
 

 (ဂ) တရားလတ်ေတာ်ေ ေနအြဖစ ် တရား ံးချ ပ်၏အမညစ်ာရငး်၌ တငသ်ငွး်ရာတွင ်

“တရားလတ ်  ေတာ်ေ ေန” (Advocate) ဟေသာစာသားပါ ိသည့ ်

တံဆပ်ိေခါငး်ြဖင့ ်ကပ်ရမည။် 

 (ဃ) ိ တစီာတမ်းများ (Notarial Acts) တွင ် “ ိ တ”ီ (Notarial) ဟေသာ 

စာသားပါ ိသည့ ်တံဆပ်ိ   ေခါငး်ြဖင့က်ပ်ရမည်။ 

 (င) ပံ ပ်ိထားေသာပံစြံဖင့ ် ြပ လပ်ထားသည့် မတ်ပံတငစ်ာရငး်မ မနက်နေ် ကာငး် 

သက်ေသခံလက်   မတ်ေရးထးိထားေသာ ေြမပံမိတ ၊ စမံီချက်မိတ ၊ ပံ ပ်ိမိတ င့ ်

ေကာက် တ်ချက်မိတ များကိ   “ ံးခွန် တဆံပ်ိေခါငး်” ြဖင့ ်ကပ်ရမည်။ 

 (စ) ဇယား - ၁၊  အမတ် ၅ (က) င့ ် (ခ)  သိမ့ဟတ် အမတ်စ  ၄၃ အရ 

တံဆပ်ိေခါငး်ခွနထ်က်ိသင့ ်  ေသာ စာချ ပ်စာတမ်းများတွင ် “ သေဘာတစာချ ပ် ” 

(Agreement) ၊ “ပွဲစားများ၏ မတ်တမ်း   (Borker’s Note) ဆသိည့် 

သက်ဆငိရ်ာစာသားများပါ တံဆပ်ိေခါငး်ြဖင့ ်ကပ်ရမည။် 

 (ဆ) ဇယား - ၁၊ အမတ်စ  ၄၇ အရ တံဆပ်ိေခါငး်ခနွထ်က်ိသင့ေ်သာ 

စာချ ပ်စာတမ်းများတွင ်          “ အာမခံ” (Insurance) ဆေိသာ စာသားပါ 

တံဆပ်ိေခါငး်ြဖင့ ်ကပ်ရမည။် 

 

 

 

 



 
 

အဆပိါနညး်ဥပေဒ အခန်း (၄) 

အေထေွထ ွ

မမန်ကန်သည့ ်တဆံပ်ိေခါငး်အမျိ းအစားကိ အသးံြပ သည့် ကစိအတကွ ်ြပ ာန်းချက ်

၁၈။ စာချ ပ်စာတမ်းတွင ်ထက်ိသင့သ်ည့တ်နဖိ်းပါ တံဆပ်ိေခါငး်ကိ အသးံြပ ထားေသာ်လည်း 

တံဆပ်ိေခါငး် အမျိ းအစား မမနက်နသ်ည့အ်ခါ ေကာ်လက်တာအရာ ိသည် 

ထစိာချ ပ်စာတမ်းအတွက် ကျသင့သ်ည့်အခနွေ်င ွေပးေဆာငေ်စ ပီး ထစိာချ ပ်စာတမ်းမာ 

ထက်ိသင့သ်ည့ ်တံဆပ်ိေခါငး်ကပ် ပ်ိ ပီးေ ကာငး် ထပ်ဆင့ေ်ထာက်ခ ံချက်လက်မတ်ြဖင့ ်

သက်ေသခံလက်မတ်ေရးထးိေပး ငိသ်ည်။  

ြပန်ေပးရန်   သိမ့ဟတ်   အသစ်လဲလယ်ရန်  ေလ ာက်ထားသည့်  အေ ကာငး်ကိစအတကွ်   

သက်ေသခံချက် တငြ်ပရြခငး် 

၁၉။ ေကာ်လက်တာအရာ ိသည ်ြမနမ်ာ ငိင်တံံဆပ်ိေခါငး်အက်ဥပေဒ အခနး် (၅) အရ 

တံဆပ်ိေခါငး်တနဖိ်း ကိ ြပနေ်ပးရနြ်ဖစေ်စ၊ တံဆပ်ိေခါငး်ကိ အသစလ်လဲယ်ေပးရနြ်ဖစေ်စ 

ေလ ာက်ထားသ သိမ့ဟတ် ၎ငး်၏ အခွင့ ်ရကိယ်စားလယ်ကိ ကျမ်းကျိနဆ်၍ိြဖစေ်စ၊ 

ကတိသစာြပ ၍ြဖစ်ေစ အစစေ်ဆးခံေစရနေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ 

ေလ ာက်ထားရြခငး်အေ ကာငး်ကိစများက ိကျမ်းကျိနဆ်၍ိ 

ထကွ်ဆိချက်ေရးသားတငသ်ွငး်ေစရနေ်သာ်လည်း ေကာငး် ဆင့ဆ်ခွိင့ရ်သည။် ထိ ့ြပင ်

အဆိပါအစစ်ခံချက် သိမ့ဟတ် ကျမ်းကျိနဆ်ထိကွ်ဆိချက်ပါ အေ ကာငး်အရာ များကိ 



 
 

ေထာက်ခံသည့် သက်ေသခံချက်လိအပ်သညဟ် ထငြ်မငလ် င ်သက်ေသခံစစခ်ျက်တငြ်ပေစရန ်

ဆင့ေ်ခ  ငိသ်ည်။  

ပျကစ်းီယယိွငး်သည့် သိမ့ဟတ ် မားယငွး်အသးံြပ မိသည့ ် တဆံပ်ိေခါငး်များအတက်ွြဖစ်ေစ၊ 

ဒဘီငခ်ျာ အသစ်လ ဲလယ်သည့်အတကွြ်ဖစ်ေစ ခွင့ြ်ပ ေငမွျားေပးြခငး် 

၂၀။ ြမနမ်ာ ငိင်တံံဆိပ်ေခါငး်အက်ဥပေဒ အခနး်(၅)အရ ပျက်စးီယိယွငး်သည့ ် သိမ့ဟတ် 

မားယွငး်အသးံြပ  မိသည့ ် သိမ့ဟတ် ချက်ချငး်အသးံြပ ရနမ်လိသည့ ်

တံဆပ်ိေခါငး်များအတွက်ြဖစေ်စ၊ ဒဘီငခ်ျာေခ  ေ ကး မီခံဝန ် ချ ပ်များ 

အသစလဲ်လယ်သည့အ်တွက်ြဖစေ်စ ခွင့ြ်ပ ေငကွ ိ ေပးရနေ်လ ာက်ထား ပီး 

ေကာ်လက်ေတာ်အရာ ိက ထေိလ ာက်လာက ိ ခွင့ြ်ပ သည့်အမိန ့ ် သိမ့ဟတ် 

ေထာက်ခံသည့်သက်ေသခံချက် တငြ်ပေစရန ် အမိန ့ခ်ျမတ်သည့ ် အခါ တံဆပ်ိေခါငး်ကိြဖစေ်စ 

ေလ ာက်ထားသက မယဘေဲနလ ငေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ ေလ ာကထ်ားချက်ကိ ပ လပ်ရမည်။ ထိ ့ြပင ်

ပျက်စးီယိယွငး်သည့ ် သိမ့ဟတ် မားယငွး်အသးံြပ မိသည့ ် တံဆပ်ိေခါငး်များ ိပါက ၎ငး်ကိ  

ဖျက်စးီပစရ်န ်တဆံပ်ိေခါငး်ဌာန ကီး ကပ်သအရာ ိထ ံေပးပိရ့မည်။  

ပဒမ် ၅၅ အရ ြပန်ေပးသည့ ်ဒဘီငခ်ျာမရငး်က ိပယဖ်ျကသ်ည့် နညး်လမ်း 

၂၁။ ေကာ်လက်တာအရာ ိက ပဒမ် ၅၅ အရ ေငကွ ိ ြပနေ်ပးသည့အ်ခါ ထအိရာ ိသည ်

ဒဘီငခ်ျာမရငး်ေပ  တွင ် “ပယ်ဖျက် ပီး” ဆေိသာစာသားေရးသား၍ ၎ငး်၏ေရးထးိ မဲလက်မတ် 

ေရးထးိကာ ပယ်ဖျက်ရမည။်  

ဆေငခွျီးြမင့ြ်ခငး် 



 
 

၂၂။ ြမနမ်ာ ငိင်တံံဆိပ်ေခါငး်အက်ဥပေဒအရ ြပစမ်ကျ းလွနသ်တစဦ်းဦးကိ 

ြပစမ်ထင် ားစရီငသ်ည့အ်ခါ ေကာ်လက်တာအရာ ိသည် ြပစမ်ထင် ားေစေရးအတွက် 

ပါဝငက်ညီ၍ လာေရာက်သက်ေသခံချကေ်ပးသ မည ် သက့မိဆိ ဤကိစအလိင့ာ 

အစးိရကသတ်မတ်သည့ ် ဆေငကွ ိ ချီးြမင့် ငိသ်ည်။ ထိ ့ြပင ် ြပည်တွငး်အခွနမ်ျား ဦးစးီဌာန 

န် ကားေရးမးချ ပ်က တရားမဝငေ်သာ တံဆပ်ိေခါငး်များ သမိ်းဆညး်ရမိရန ် သတငး်ေပးသကိ 

လညး် သတ်မတ်သည့ဆ်ေင ွချီးြမင့် ငိသ်ည်။   

၂၃။ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးသည ် ေကာက်ခံရ ိသည့ ် အပိတဆံပ်ိေခါငး်ခွန ် ၂ရာခိင် နး်အား 

ြပည်တွငး် အခွနမ်ျားဦးစးီဌာန ေငစွာရငး် မတစဆ်င့ ် ြပညေ်ထာငစ်ရနပံ်ေငသွိ ့ ေပးသွငး်ရမည။် 

ထိေ့နာက် မိ နယ်အခွန ် ဦးစးီဌာနမးသည ် (၃) လပတ်အလကိ် ခွင့ြ်ပ ရနပံ်ေငေွတာငး်ခ၍ံ 

သက်ဆငိရ်ာ မိ နယ်စညပ်ငသ်ာယာေရးေကာ်မ တီအသးီသးီ၏ မိ နယ်စည်ပငသ်ာယာ ေရးရနပ်ံေငသွိ ့ 

ြပနအ်မ်းေငအွြဖစလ်ဲေြပာငး်ေပးရမည။်  


