
 

 

ြပညေ်ထာငစ်သမတြမနမ်ာ ငိင်ေံတာ်အစးိရ 

ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန 

အမိန ့်ေ ကာ်ြငာစာအမတ ်(၁၈၀၇ / ၂၀၁၅) 

၁၃၇၇ ခ စ၊် ဒတိယဝါဆလိဆနး်   ၁၁   ရက ်

(၂၀၁၅ ခ စ၊် ဇလိင ်  လ   ၂၇   ရက်) 

 ြပညေ်ထာငစ်အစးိရ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနသည ် ြမနမ်ာ ငိင်တံံဆပ်ိေခါငး်အက်ဥပေဒပဒမ် 

၇၄ အရ အပ် ငး်ထားသည့ ် လပ်ပိငခွ်င့က်ကိျင့သ်းံ၍ ြပညေ်ထာငစ်အစးိရအဖွဲ၏ 

သေဘာတညီချက်ြဖင့ ်ဤနညး်ဥပေဒ များကိ ထတ်ြပနလ်ိက်သည။်  

အခန်း(၁) 

အမည် င့အ်ဓိပါယဖွ်င့ဆ်ခိျကမ်ျား 

၁။ ဤနညး်ဥပေဒများကိ အခွနတံ်ဆပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချြခငး်ဆိငရ်ာ နညး်ဥပေဒများဟ 

ေခ တွငေ်စရမည။် 

၂။ ဤနညး်ဥပေဒများတငွပ်ါ ိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည ် ေဖာ်ြပပါအတိငး် 

အဓိပါယ် သက်ေရာက်ေစရမည ်-  

 (က) အခွနတ်ဆံပ်ိေခါငး် ဆသိညမ်ာ  ဤနညး်ဥပေဒများအရ ေရာငး်ချခွင့ြ်ပ သည့ ် 

ေအာက်ပါအခွန ်တံဆိပ်ေခါငး်များက ိဆသိည ်- 

  (၁) အခနွ် ပ်ိ တံဆိပ်ေခါငး်များ၊ 

  (၂) တနဖိ်း ြပား ၅၀ င့ ်ငါးကျပ်တန ်အခွနက်ပ်တံဆပ်ိေခါငး်များ၊ 



 

  (၃) ြမနမ်ာ ငိင်တံံဆပ်ိေခါငး်အက်ဥပေဒ ပဒမ် ၁၁ တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့ ်

စာချ ပ်စာတမ်း    များတငွ ် ကပ်ရမည့် ကပ်တံဆပ်ိေခါငး်များ င့ ်

အြခားကပ်တဆံိပ်ေခါငး်များ 

  (၄)      အထးကပ် ေလဘယ်လ် တံဆိပ်ေခါငး်များ င့ ်ဟွနဒ်တီဆံိပ်ေခါငး်များ။ 

 (ခ) ရာထးအေလျာက် တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသ ဆိသည်မာ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမး 

သိမ့ဟတ်    ၄ငး်မ ခန ့အ်ပ်တာဝနေ်ပးသည့ ်  အခွနအ်ရာ ိ င့ ်  ဒတိယဦးစးီမး သိမ့ဟတ် 

ဗဟတိံဆိပ်ေခါငး်   အေရာငး်ဌာနစတိ်မ တာဝနခ်ံအခွနအ်ရာ ိ သိမ့ဟတ် 

ဒတိယဦးစးီမးတိက့ ိဆသိည။် 

 (ဂ)  လငိစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသ   ဆသိညမ်ာ ဤနညး်ဥပေဒများအရ 

တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချရန ်  မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးမ လိငစ်ငထ်တ်ေပးြခငး်ခံရသကိ 

ဆသိည။်  

 (ဃ)  လငိစ်င ်  ဆသိညမ်ာ  ဤနညး်ဥပေဒများအရ တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချရန ်

ခွင့ြ်ပ ထတ်ေပးထား   သည့် လက်မတ်ကဆိသိည။် 

 (င) ေလ ာ့ န်း  ဆသိညမ်ာ အခွနတ်ံဆပ်ိေခါငး်များေရာငး်ချသည့အ်တွက ်

လိငစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်   ေရာငး်ချသ ခံစားခွင့် ိသည့် ေလ ာ့ နး်ကဆိသိည။် 

 (စ)   တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချရန်ေနရာေဒသ  ဆသိညမ်ာ လိငစ်ငတ်ငွ ်

ေဖာ်ြပသတ်မတ်ေပးထားသည့ ်  တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချခငွ့ြ်ပ သည့ ် ေနရာေဒသက ိ

ဆသိည။် 

 (ဆ)   စ ်ဆသိညမ်ာ ဘ ာေရး စက်ိ ဆသိည။် 



 

 (ဇ)   ဗဟတိဆံပ်ိေခါငး်အေရာငး်ဌာနစတိ ်  ဆသိညမ်ာ ြပညတ်ငွး်အခွနမ်ျားဦးစးီဌာန 

သက်ဆငိရ်ာ   ဌာနခွဲမ ဖွင့လ်စသ်ည့ ်တဆံိပ်ေခါငး်အေရာငး်ဌာနစတိ်ကိဆသိည။် 

အခန်း (၂) 

လငိစ်ငေ်လ ာကထ်ားြခငး်၊ ထတေ်ပးြခငး် င့် ပ်သမ်ိးြခငး် 

၃။ လငိစ်ငရ် တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသအြဖစ ် ေလ ာက်ထားမည့်သများသည ်

ေအာက်ပါအချက်များ င့ ်ြပည့စ်ရံမည် - 

 (က)  ြပညေ်ထာငစ်သမတြမနမ်ာ ငိင်သံားြဖစရ်မည်၊ 

 (ခ)   ြပစမ်ကငး် ငး်သြဖစရ်မည၊် 

 (ဂ)   ပဋညိာ အက်ဥပေဒအရ ပဋညိာ ြပ လပ်ရနအ်ရညအ်ချငး် ိသ ြဖစရ်မည၊် 

 (ဃ)  အနညး်ဆးံအေြခခပံညာအထကတ်နး်အဆင့ ်ေအာငြ်မင် ပီးသ ြဖစရ်မည်၊ 

 (င)   အသက် (၁၈) စြ်ပည့် ပီး၊ (၆၀) စထ်က ်မေကျာ်လွနသ် ြဖစရ်မည၊် 

 (စ)   ကျနး်မာေရးေကာငး်မနွ၍် ကိယ်တိငေ်ဆာငရွ်က် ငိသ် ြဖစရ်မည။် 

၄။ လိငစ်ငရ် ိလိသ၏ အမည၊်  အသက်၊ အဖအမည်၊  မတ်ပံတငအ်မတ် ေနရပ်လိပ်စာ င့ ်

တံဆိပ်ေခါငး် ေရာငး်ချြခငး်ြပ မည့်ေနရာ သိမ့ဟတ် ဆငိ၏်လိပ်စာတိက့ေိဖာ်ြပ၍ 

သက်ဆငိရ်ာ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမး းံသိ ့ စာြဖင့ေ်လ ာက်ထားရမည်။ 

၅။ သက်ဆငိရ်ာ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးသည ် လိငစ်ငေ်လ ာကထ်ားသများအနကမ်  

သင့ေ်လျာ ် သညဟ် ယဆသများအား မိ နယ်အဆင့အ်လကိ်  သတ်မတ်ထားသည့ဦ်းေရထက ်

မေကျာ်လွနေ်စဘ ဲလိငစ်င ်ထတ်ေပး ငိသ်ည။် 



 

၆။ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးသည ် နညး်ဥပေဒ ၄ အရ  ေလ ာက်ထားချက်ကိ 

လက်ခံရ ိသည့်အခါ  သတ်မတ်ချကမ်ျား င့အ်ည ီ လိငစ်ငထ်တ်ေပးရန ် ဆးံြဖတ်ပါက 

အခေ ကးေငရွယြခငး်မြပ ဘ ဲ ဤနညး်ဥပေဒများ အရ သတ်မတထ်ားသည့ ်  ပံစ-ံ က ြဖင့ ် 

လိငစ်ငထ်တ်ေပးရမည။်  

၇။ လိငစ်ငတ်ငွ ် တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချခွင့ြ်ပ သည့ေ်နရာေဒသ၊ လငိစ်ငသ်က်တမ်း င့ ်

လိငစ်ငစ်ညး်ကမး် ချက်များကိ ေဖာ်ြပပါ ိေစရမည်။ 

၈။ လိငစ်ငရ် ိသသည ်  လိငစ်ငသ်က်တမ်းမကနဆ်းံမီ 

လိငစ်ငြ်ပနလ်ည်အပ် လံိသည့အ်ခါြဖစေ်စ၊  လငိစ်ငသ်က်တမး်ကနဆ်းံ ပီးေနာက ်  

အခွနတ်ံဆပ်ိေခါငး်များ  ဆက်လက်ေရာငး်ချလသိည့်အခါြဖစေ်စ  လိငစ်င ် သက်တမ်းမကနဆ်းံမ ီ

ရက်ေပါငး်(၆၀) ကိ တင၍် လိငစ်ငသ်ကတ်မ်းတးိြမင့ေ်ပးရန ်ေလ ာက်ထားရမည်။  

၉။ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးသည ်လိငစ်ငသ်က်တမး်တိးြမင့ေ်ပးရန ်ေလ ာက်ထားချက်အေပ   

နညး်ဥပေဒ  ၃ ပါသတ်မတ်ချက်များ င့အ်ညီ သက်တမ်းတးိြမင့ေ်ပး ငိသ်ည။် 

၁၀။ လိငစ်ငသ်ကတ်မ်းကာလမာ (၂) စ ်ြဖစသ်ည်။ 

၁၁။ လိငစ်ငရ် ိသ ေသဆးံသည့အ်ခါြဖစေ်စ၊ နညး်ဥပေဒ ၁၂ အရ  လငိစ်င် ပ်သမိး်ခံရသည့ ်

အခါြဖစေ်စ၊  လိငစ်ငြ်ပနလ်ည်ေပးအပ်ြခငး်ကိ သက်ဆငိရ်ာ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးက 

လက်ခံခွင့ြ်ပ သည့အ်ခါြဖစေ်စ လိငစ်ငပ်ျက်ြပယ် ပီးြဖစသ်ညဟ်မတ်ယရမည်။ 

၁၂။ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးသည ် အခွနတံ်ဆပ်ိေခါငး် င့သ်ကဆ်ငိသ်ည့ ် ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

အမိန ့၊်   န် ကားချက်များ င့ ်  လပ်ထံးလပ်နညး်များကြိဖစေ်စ၊  



 

လိငစ်ငစ်ညး်ကမး်တစရ်ပ်ရပ်ကိြဖစေ်စ၊ လိငစ်ငရ် ိသ က လကိ်နာရနပ်ျက်ကွက်ေ ကာငး် 

စစိစေ်တွ ိရပါက ထတ်ေပးထားသည့ ်လိငစ်ငက် ိ ပ်သမိ်းြခငး်ြပ ရမည်။ 

၁၃။ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးသည ်    တဆံိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချခွင့ ်  ထတ်ေပးသည့ ် 

လိငစ်ငမ်ျားအား  သတ်မတ်ထားေသာ မတ်ပံတငစ်ာအပ်တွင ် ေရးသငွး်ထား ိရမည့အ်ြပင ် 

၄ငး်လိငစ်ငမ်ိတ များက ိ ြပညတ်ွငး် အခွနမ်ျားဦးစးီဌာန သက်ဆငိရ်ာဌာနခွဲ/ ြပညေ်ထာငစ်နယ်ေြမ / 

တိငး်ေဒသ ကးီ င့ ်ြပညန်ယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမး ံးများသိလ့ညး် ေပးပိရ့မည်။ 

 

အခန်း(၃) 

  လငိစ်ငရ် ိသ၏တာဝန်များ င့ ် အကျိ းခံစားခငွ့မ်ျား 

၁၄။ လိငစ်ငရ် တဆံိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချသများသည ် ၄ငး်အားထတ်ေပးထားေသာ လငိစ်ငပ်ါ 

တံဆိပ်ေခါငး် ေရာငး်ချ ငိသ်ည့ေ်နရာေဒသများမအပ အြခားေနရာေဒသများတွင ်

ေရာငး်ချြခငး်မြပ ရ။ 

၁၅။ လိငစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသသည် ဤနညး်ဥပေဒအရ ေရာငး်ချခွင့် ိသည့ ်

တံဆိပ်ေခါငး် အမျိ းအစား င့ ် တနဖိ်းများကသိာေရာငး်ချရမည်။ ထသိိေ့ရာငး်ချရာတွင ်

တံဆိပ်ေခါငး်ပါ သတ်မတ်တနဖိ်းြဖင့ ် ဝယ်ယသသိ ့ ချက်ချငး်ေရာငး်ချေပးရမညြ်ဖစ် ပီး 

ယငး်သတ်မတ်တနဖိ်းထက်ပိ၍ ေတာငး်ခံြခငး်၊ လက်ခံြခငး် မြပ ရ။ 

၁၆။ လိငစ်ငရ် ိသသည ် ၄ငး်၏အမည် င့ ် ယ တဲွလျက ် “လိငစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသ” 

ဟ၍ ေရးသားထားေသာ ဆငိး်ဘတ် င့ ် လိငစ်ငတ်ိက့ ိ တဆံိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချေသာေနရာ၌  

ြမငသ်ာေသာေနရာတွင ်ချိတ်ဆွဲထားရမည်။  



 

၁၇။ လိငစ်ငရ် ိသသည ်  ရာထးအေလျာကတ်ံဆပိ်ေခါငး်ေရာငး်ချသထံမ ဝယယ်ရ ိသည့ ်

တံဆိပ်ေခါငး် အေရအတွက် င့တ်နဖိ်း၊ ြပနလ်ည်ေရာငး်ချသည့ ်

တံဆိပ်ေခါငး်အေရအတကွ် င့တ်နဖိ်း၊ လကက်ျနတ်ံဆိပ် ေခါငး်အေရအတွက် င့တ်နဖိ်းတိက့ ိ

ေနအ့လိက်စာရငး်ြပ စထား ိရမည်။ 

၁၈။ လိငစ်ငရ် ိသသည ် နညး်ဥပေဒ၂၉ အရ ြပ စထား ိသည့ ်

တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချြခငး်ဆငိရ်ာ မတ်ပံတင ်စာအပ်၊ နညး်ဥပေဒ ၁၇ အရ ြပ စထားသည့ ်စာရငး် င့ ်

မိမိလက်ဝယ် ိ တံဆိပ်ေခါငး်များကိ မိ နယ်အခွန ် ဦးစးီဌာနမး သိမ့ဟတ် ၄ငး်ထက်အဆင့ြ်မင့ေ်သာ 

အခနွအ်ရာ ိတစဦ်းဦးက စစေ်ဆး ကည့် ရန ်ေတာငး်ဆလိ င ်ချက်ြခငး်တငြ်ပရမည။် 

၁၉။ လိငစ်ငရ် ိသသည ် သက်ဆငိရ်ာ ရာထးအေလျာက်တံဆပိ်ေခါငး်ေရာငး်ချသထမံသာ  

တံဆိပ်ေခါငး် ဝယ်ယြဖည့်တငး်ခငွ့် ိသည။် ယငး်သိ ့ ဝယ်ယသည့အ်ခါ 

တံဆိပ်ေခါငး်တနဖိ်းအြပည့်ေင ွေပးသွငး်ရမည။် 

၂၀။  ဤနညး်ဥပေဒများအရ အတိအလငး်သတ်မတထ်ားြခငး်မအပ 

လိငစ်ငရ် ိသကမတ်ပံတင ် စာအပ် တစခ်ခ ထား ိရနြ်ဖစေ်စ၊  တဆံိပ် ိက် ပ်ိရနြ်ဖစေ်စ၊  

ေငစွာရငး်ြပ စတငြ်ပရနြ်ဖစေ်စ တာဝနမ် ိေစရ။ 

၂၁။ လိငစ်ငရ် ိသသည ် ရာထးအေလျာက်တံဆပိ်ေခါငး်ေရာငး်ချသထမံ 

ဝယ်ယသည့တံ်ဆိပ်ေခါငး်တနဖိ်း၏  ၄ ရာခငိ် နး်ကိေလ ာ့ နး်အြဖစ ် ခံစားခွင့် ိသည်။ အဆပိါ 

ေလ ာ့ နး်ကိ န် ကားေရးမးချ ပ်က အခါအားေလျာ်စာွ သတ်မတ်ေသာနညး်လမ်းများ င့အ်တ 

ရယခံစားရမည။် 



 

၂၂။ လိငစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသများသည ် လိငစ်ငထ်တ်ေပးသည့် ံးမ 

အခမဲက့းေပးထားသည့ ် အခွနတံ်ဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချြခငး် င့ ် ပတ်သက်၍ 

ထတ်ြပနထ်ားေသာဥပေဒ၊နည်းဥပေဒ၊ အမိန ့ေ် ကာ်ြငာစာ များ င့ ် န် ကားလာမတိ များက ိ

ထနိး်သမိ်းထားရမညြ်ဖစ် ပီး ကည့် ရန ် ေတာငး်ဆလိာသည့ ် မည်သက့မိဆိ ကည့် ခငွ့ြ်ပ ရမည်။ 

ထစိာမိတ များကိ ထပ်မံကးယလိပါက လိငစ်ငရ်သ၏ စရိတ်ြဖင့သ်ာကးယရမည်။ 

၂၃။ လိငစ်ငရ် တဆံိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချသသည ် နညး်ဥပေဒ ၃၄ ပါ ြပ ာနး်ချကမ်ျားအား 

လိက်နာရန ် ပျက်ကွက်သည့အ်ခါ ၄ငး်အားထတ်ေပးထားသည့် တံဆပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချခွင့လ်ငိစ်ငက် ိ

မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာန မး သိမ့ဟတ် ၄ငး်ထက်အဆင့ြ်မင့ေ်သာ အခွနအ်ရာ ိတစဦ်းဦးမ အချိနမ်ေရွး 

ပ်သမိ်း ငိသ်ည။်  

၂၄။ လိငစ်ငရ်တဆံပိ်ေခါငး်ေရာငး်ချသ၏ လိငစ်ငက် ိ ပ်သမိ်းြခငး်ခရံသည့်အခါြဖစေ်စ 

သိမ့ဟတ် လိငစ်င ် ကိ ၄ငး်က ြပနလ်ည်အပ် သံညအ်ခါြဖစေ်စ  ၄ငး်၏လက်ဝယ် ိ 

တံဆိပ်ေခါငး်များက ိ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမး ထ ံြပနလ်ည်အပ် ရံမည။် လိငစ်ငရ် ိသေသဆးံသြဖင့ ်

လိငစ်ငပ်ျကြ်ပယ်သည့ကိ်စတွင ် ၄ငး်၏အေမဆွက်ခံသ က ြပနလ်ညအ်ပ် ရံမည်။ 

၂၅၊၊ လိငစ်ငသ်ကတ်မ်းမကနဆ်းံမ ီ လိငစ်ငက် ိ ြပနလ်ည်အပ် သံည့အ်ခါ၌ြဖစေ်စ၊ 

လိငစ်ငရ်သ၏အမား အယွငး်တစစ်တံစရ်ာေ ကာင့ ် လငိစ်ငက် ိ ပ်သိမ်းြခငး်ခံရသည့်အခါ၌ြဖစေ်စ 

တံဆိပ်ေခါငး်များက ိ ြပနလ်ည်အပ်  ံ ရာတငွ ် ထသိိအ့ပ် သံည့ ် တံဆိပ်ေခါငး်များ၏တနဖိ်းမ 

တစဆ်ယ်ရာခိင် နး် တပ်ယ်ထားသည့ ်တဆံိပ်ေခါငး် တနဖိ်းကိသာ  ြပနလ်ည်ထတ်ယခွင့် ိသည။်  



 

၂၆။ လိငစ်ငရ်သ ေသဆးံြခငး် င့ ် လိငစ်ငသ်ကတ်မ်းကနဆ်းံြခငး်တိေ့ ကာင့ ်

ြပနလ်ည်အပ် သံည့အ်ခါ ြပနလ်ည်ေပးအပ်သည့် တံဆိပ်ေခါငး်များအတကွ် 

တံဆိပ်ေခါငး်တနဖိ်းအြပည့်ကိ ထတ်ယခွင့် ိသည။် 

အခန်း (၄) 

အခွန်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချြခငး် 

၂၇။ ရာထးအေလျာကတ်ံဆပိ်ေခါငး်ေရာငး်ချသများ င့ ်

လိငစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသများသည ် ဤ နညး်ဥပေဒ 

၂(က)(၁)ပါအခွန် ပ်ိတံဆပ်ိေခါငး်အသီးသးီအား ေရာငး်ချရာတငွ ် ထတိံဆပ်ိေခါငး်များ၏ ေနာက် 

ေကျာတွင ်ေအာက်ပါအချက်အလက်များကိ ြပည့စ်မံနက်နစ်ာွ ေရးသား၍ေရာငး်ချရမည်- 

 (က)  ြပကဒနိ် စအ်လကိ် သးီြခားအမတ်စ ၊ 

 (ခ)   ေရာငး်ချသည့် ရက်စွ၊ဲ 

 (ဂ)   ဝယယ်သအမည၊် အဖအမည် င့ ်ေနရပ်လိပစ်ာ၊ 

 (ဃ)  စာသားြဖင့ ်တံဆပ်ိေခါငး်တနဖိ်း၊ 

 (င)   ေရာငး်ချသ၏ ေရးထးိ မဲလက်မတ်။ 

၂၈။ ရာထးအေလျာက ် တဆံိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချသများ င့ ် လိငစ်ငရ်တံဆပ်ိေခါငး် 

ေရာငး်ချသများသည ် ဤနညး်ဥပေဒ ၂ (က) (၃)ပါ ကပ်တံဆပ်ိေခါငး်၏ ေ မျက် ာစာေပ တငွ ်

ေအာက်ပါ အချက်အလက်များကိ ြပည့စ်မံနက်နစ်ာွေရးသား၍ ေရာငး်ချရမည ်- 

 (က) ဝယယ်သအမည၊် 

 (ခ)  ေရာငး်ချသည့ ်ရက်စွ၊ဲ  



 

 (ဂ)  ေရာငး်ချသ၏ ေရးထိး မဲလက်မတ်။ 

၂၉။ ရာထးအေလျာက ် တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချသ င့ ်

လိငစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသများသည်  မမိ ိ ေရာငး်ချေသာ တဆံိပ်ေခါငး်များ င့စ်ပ်လျ း၍ 

ဦးစးီဌာနက သတ်မတ်ထတ်ေပးထားသည့ ်  မတ်ပံတငစ်ာအပ် တွင ်  မနက်နြ်ပည့စ်စံာွ 

ချက်ချငး်ေရးသငွး်ထားရမည့်အြပင ်  အဆပိါ မတ်ပံတငစ်ာအပ်၏ ေနာက်ဆံးစာတိငတ်ငွ ်

ဝယ်ယသည့ ်ကိစအေ ကာငး်ရငး်အား မတတ်မ်းတငထ်ား ိရမည်။ 

၃၀။ ရာထးအေလျာက ် တဆံိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချသသည ် လငိစ်ငရ်တံဆပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသအား 

ဤနညး်ဥပေဒ  ၂ (က) (၁)  င့ ် (၃)  တဆံိပ်ေခါငး်အမျိ းအစားများ ေရာငး်ချရာတွင ်နညး်ဥပေဒ ၂၇၊ 

၂၈၊ ၂၉ ပါ အချက် အလက်များအား ေရးသားြခငး်မြပ ဘ ဲေရာငး်ချရမည။် 

၃၁။ ရာထးအေလျာက ် တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသထသံိ ့ြဖစေ်စ၊ လိငစ်ငရ်တံဆပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချ 

သထံသိ ့ြဖစေ်စ၊ အခွန် ပ်ိတံဆိပ်ေခါငး် သိမ့ဟတ် ကပ်တံဆပ်ိေခါငး် ဝယယ်သည့အ်ခါ 

ထေိရာငး်ချသသည ် လအိပ်သည့် တနဖိ်း ိက် ပ်ိထားသည့ ် တဆံိပ်ေခါငး်တစရွ်က်တညး် သိမ့ဟတ် 

တစလ်ံးတညး်သာလ င ် ဝယ်ယသသိ ့ ေရာငး်ချေပးရမည။် ထတိနဖိ်း ိ တံဆိပ်ေခါငး်တစရွ်က်တညး် 

သိမ့ဟတ် တစလ်ံးတညး်မ ိလ င ် လိအပ်သည့်တနဖိ်းြပည့်မီေအာင ် အရွက်ေရ သိမ့ဟတ် လံးေရ 

အနည်းဆးံြဖင့ ်တဆံိပ်ေခါငး်များက ိဝယ်ယသသိ ့ ေရာငး်ချေပးရမည။် 

၃၂။ ရာထးအေလျာက ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသ င့ ်လိငစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသတိသ့ည ်

ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ အမိန ့၊် န် ကားလာများြဖင့ ်  ပယ်ဖျက် ပီးြဖစသ်ည့ ် ဆက်လက်အသးံမြပ ရန ်

ထတ်ြပနထ်ားသည့ ်တဆံိပ်ေခါငး်များကိ ေရာငး်ချြခငး်မြပ ရ။ 



 

၃၃။ ြပညတ်ွငး်အခွနမ်ျားဦးစးီဌာန၊ န် ကားေရးမးချ ပ်သည ်

လိငစ်ငထ်တ်ေပးြခငး်ခရံသအတွက ် တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချြခငး် င့စ်ပ်လျ း၍ 

ေအာက်ပါအချက်များက ိအခါအားေလျာ်စွာ အမိန ့ေ် ကာ်ြငာစာ ထတ် ြပန၍် သတ်မတ် ငိသ်ည-် 

 (က) မိ နယ်အဆင့သ်တ်မတခ်ျက်အလိက် ခန ့ထ်ား ငိသ်ည့ ် လိငစ်ငရ် 

တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချသ   အေရအတွက်၊ 

 (ခ) ရာထးအေလျာက ် တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချသထမံလိငစ်ငရ် 

တံဆိပ်ေခါငး်ေရာငး်ချသများ ဝယယ်   ခွင့် ိသည့ ် တဆံိပ်ေခါငး်အမျိ းအစား င့ ်

တံဆိပ်ေခါငး်တနဖိ်း၊ 

 (ဂ) အများဆးံဝယ်ယခငွ့် ိသည့ ် တဆံိပ်ေခါငး်အေရအတွက် င့ ် စစေပါငး်တနဖိ်း၊ 

 (ဃ)  သးံလပတ်ကာလအလိက် တံဆိပ်ေခါငး်များအား ကားြဖတ်ဝယ်ယ ငိသ်ည့ ်

အ ကိမ်အေရအတွက်။ 

၃၄။ ရာထးအေလျာကတ်ံဆပိ်ေခါငး်ေရာငး်ချသများ င့ ်

လိငစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချသများသည ် အခွနတ်ံဆပ်ိေခါငး် င့ ် သက်ဆငိသ်ည့ ်

ဥပေဒ၊နညး်ဥပေဒ၊ အမိန ့၊် န် ကားချက် င့ ်လပ်ထံးလပ်နညး်များအား လိက်နာရမည်။ 

၃၅။ တံဆိပ်ေခါငး်များကိ ရာထးအေလျာကတ်ံဆပိ်ေခါငး်ေရာငး်ချသ င့ ်

လိငစ်ငရ်တဆံပ်ိေခါငး်ေရာငး်ချ သတိမ့အပ အြခားမညသ်မ  ေရာငး်ချြခငး်မြပ ရ။ 

အခန်း (၅) 

အေထေွထ ွ



 

၃၆၊၊ ြပညတ်ွငး်အခွနမ်ျားဦးစးီဌာန သက်ဆငိရ်ာဌာနခွဲသည ် လိအပ်ပါက 

ဗဟတိံဆိပ်ေခါငး်အေရာငး်ဌာန စတိ်များ ဖွင့လ်စေ်ရာငး်ချ ငိသ်ည်။ 

၃၇။ သက်ဆငိရ်ာ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးသည ် လိငစ်ငရ် ိသက 

လိငစ်ငသ်က်တမး်မကနဆ်းံမ ီ လိငစ်င ် က ိ ြပနလ်ည်ေပးအပ်လိေ ကာငး် လံေလာကေ်သာ 

အေ ကာငး်ြပချက်ြဖင့ ်တငြ်ပလာလ င ်လက်ခံခငွ့ြ်ပ ငိသ်ည။်  

၃၈။  သက်ဆငိရ်ာ မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးသည ် လိငစ်ငပ်ျက်ြပယ်သည့်ကိစတွင ်

လိငစ်ငရ်တံဆပ်ိေခါငး် ေရာငး်ချသ လက်ဝယ် ိ လက်ကျနအ်ခွနတ်ံဆပိ်ေခါငး်များက ိ

ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရန ်ေတာငး်ခံခွင့် ိသည။် 

၃၉။ (က)  နညး်ဥပေဒ ၁၂ အရ လိငစ်င် ပ်သမိ်းခံရသသည ်  မိ နယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမး၏ 

လိငစ်င် ပ်သမိ်း    သည့် ဆးံြဖတ်ချက်ကိ မေကျနပ်လ င ်  ယငး်အမိန ့က်ိ 

ရ ိသည့်ေနမ့ ရက်ေပါငး် (၃၀)အတွငး်    သက်ဆငိရ်ာ ြပညေ်ထာငစ်နယ်ေြမ/ 

တိငး်ေဒသ ကးီ/ ြပညန်ယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးထ ံအယခံ    ဝင် ငိသ်ည်။  

     (ခ)   ြပညေ်ထာငစ်နယ်ေြမ/တိငး်ေဒသ ကးီ/ ြပညန်ယ်အခွနဦ်းစးီဌာနမးမချမတ်သည့ ်

ဆးံြဖတ်ချက်     အား မေကျနပ်လ င ် ယငး်အမိန ့က်ိ ရ ိသည့်ေနမ့ 

ရက်ေပါငး်(၆၀)အတွငး် န် ကားေရးမးချ ပ်    ထသံိ ့ 

အယခံေလ ာကထ်ား ငိ် ပီး ၎ငး်၏ဆံးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ် ြဖစေ်စရမည်။ 

၄၀။ ြမနမ်ာ ငိင်အံစးိရ၊ ဘ ာေရးဌာန၏ ြမနမ်ာ ငိင်တံံဆပိ်ေခါငး်အက်ဥပေဒ ပဒမ် ၇၄ အရ 

ထတ်ြပန ်ခဲသ့ည့ ် ၁၉၀၉ ခ စ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက် ေနစ့ွပဲါ အမိန ့ေ် ကာ်ြငာစာအမတ် (၉) “Rules 



 

for regulating the Sale of  Stamps and Stamped  Papers  ” ကိ  ဤနညး်ဥပေဒများြဖင့ ်

ပ်သမိ်းလိကသ်ည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


