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ပင�လယ�က,�သ�ဘ/
�ဖင�� သယ�ယ,ပ�$ ��ဆ
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�ပည��ထ�င�စ�သမ�တ�မန�မ����င�င��တ��အစ���ရ 

ဘ���ရ���င��အခ�န�ဝန��က �ဌ�န 

ဝန��က �"��� 
 

အမ�န� ��	က���င�စ� 

အမ�တ� ၊   ၁၀၂   / ၂၀၁၂ 

�န�ပည��တ��၊ ၁၃၇၃ ခ���စ� ၊ တ�ပ%င��လ�ပည���က'�� ၈ ရက� 

(၂၀၁၂ ခ���စ� ၊ မတ�လ  ၁၅   ရက�) 
 

*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နသည� ၀င��င�ခ�န�ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ 

၅၁၊ ပ�ဒ�မခ�*(က) အရ အပ���င��သည�� လ�ပ�ပ��င�ခ�င��က�� က'င��သ���၍ 

�ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ သ�ဘ�တ.ည ခ'က��ဖင�� �အ�က�ပ% 

နည��ဥပ�ဒမ'��က�� ထ�တ��ပန�လ��က�သည�။  
 

     အခန�� ၁ 

အမည�၊ အက����သက��ရ�က��ခင����င�� အဓ�ပ��ယ� 

�ဖ���ပခ�က� 

၁။ (က) ဤနည��ဥပ�ဒမ'��က�� ဝင��င�ခ�န�နည��ဥပ�ဒမ'�� 

ဟ��ခ2တ�င��စရမည�။ 

                                                 
*���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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*(ခ) ဤနည��ဥပ�ဒမ'��သည� ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ၀င��င���စ� 

မ�စ၍ အက'�3�သက��ရ�က��စရမည�။ 

၂။ ဤနည��ဥပ�ဒမ'��တ�င�ပ%ရ���သ�  စက��ရပ�မ'��သည� 

၀င��င�ခ�န�ဥပ�ဒတ�င� ပ%ရ��သည��အတ��င�� အဓ�ပ5�ယ� သက��ရ�က� 

�စရမည��အ�ပင� “ဥပ�ဒ”ဆ��သည�� စက��ရပ�သည�“ဝင��င�ခ�န� 

ဥပ�ဒ”ဟ� အဓ�ပ5�ယ� သက��ရ�က��စရမည�။ 

 
အခန�� ၂ 

အ�မ��ထ�င�ဖက� ��င�� သ��သမ��အတ"က� သက�သ�ခ"င�� 

၃။ (က) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆၊ ပ�ဒ�မခ�* (ဂ)၊ ပ�ဒ�မခ�*ငယ� (၂) 

(ခခ)ပ% အ�မ��ထ�င�ဖက�ဆ��ရ�တ�င� ဝင��င���စ� 

အတ�င�� မည�သည�� အခ'�န�၌မဆ�� မ�မ���င��အတ.

�နသည�� သ�� �မဟ�တ� မ�မ�က စရ�တ� �ထ�က�ပ�� 

ထ��ရသည�� အ�မ��ထ�င�ဖက� တစ�ဦ�တည��က�� 

ဆ��လ���ခင���ဖစ�သည�။  

                                                 
*  ၂၀၁၅  ခ���စ� ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၂  အရ  

အစ
�ထ���သည�။ 
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  သ�� �ရ�တ�င� ယင��အ�မ��ထ�င�ဖက�သည� မ�မ� 

က��ယ�တ��င� ထ��ဝင��င���စ�အတ�င�� ဝင��င�ခ�န� 

ထ��က�သင��သည�� ဝင��င�မရရ��သ. �ဖစ�ရမည�၊ 

(ခ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆၊ ပ�ဒ�မခ�*(ဂ)၊ ပ�ဒ�မခ�*ငယ�(၂) 

(ခခ)ပ% သ��သမ �ဆ��ရ�တ�င�  ဝင��င���စ�အတ�င�� 

မည�သည��အခ'�န�၌မဆ�� မ�မ�က �ထ�က�ပ��ထ��ရ 

သည�� �အ�က�ပ%အခ'က�အလက�မ'��အ��လ�����င�� 

ည :�တ��သ� သ��သမ �အရင��၊ လင�ပ%၊ မယ��ပ% 

သ��သမ ���င�� ဥပ�ဒတစ�ခ�ခ���င��အည  �မ��စ�� 

သည�� သ��သမ � တ�� �က�� ဆ���ခင���ဖစ�သည�-  

 (၁) အ�မ��ထ�င�မရ���ခင��၊ 

(၂) ဝင��င�ခ�န�ထ��က�သင��သည�� ဝင��င�မရရ���ခင��၊ 

(၃) အသက� ၁၈ ��စ� မ�ပည���သ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� 

အသက� ၁၈��စ� �ပည��;ပ ��သ��လည�� 

ပည�သင�<က��လ'က�ရ���ခင��၊ 

ရ�င��လင��ခ�က�။  ပည�သင�<က�� 

လ'က�ရ���ခင��ဆ��ရ�တ�င� စ�သင��က'�င��၊ 
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တက= သ��လ�၊ �က�လ�ပ� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ�� 

ပည�သင�<က���ရ�ဌ�န တစ�ခ�ခ�တ�င� 

အခ'�န��ပည�� ပည�သင�<က��လ'က�ရ���ခင�� 

သ�� �မဟ�တ� အသက� �မ��ဝမ���က'�င�� 

ပည�လ�ပ�ငန��တ�င� အရည�အခ'င�� 

�ပည��စ���ရ�အတ�က� အလ�ပ�သင� စည��ကမ�� 

အရ အလ�ပ�သင�လ'က� ရ���ခင�� တ�� �ပ%ဝင� 

သည�၊ 

(ဂ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆ ပ% သက�သ�ခ�င��မ'�� ခ�င���ပ3 

ရ�တ�င� ဝင��င�ရလမ�� တစ�ခ�ထက� ပ��မ�� ရ��လ>င� 

ဝင��င�ခ�န��?န�� အနည��ဆ����ဖစ�သည�� ဝင��င�မ� 

စတင�၍ ဝင��င�ခ�န��?န��မ'��ရ�သ�� �  အဆင��ဆင�� 

ခ����မ��ပ�ရမည�၊ 

*

(ဃ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆ ပ% သ��သမ �အတ�က� သက�သ� 

ခ�င��မ'�� ခ�င���ပ3�ခင����င�� စပ�လ'@��၍ အခ�န�ထမ�� 

၏ အ�မ��ထ�င�ဖက�သည� ထ��ဝင��င���စ� အတ�င�� 

                                                 
*   ၂၀၁၅  ခ���စ� ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၃ အရ  

အစ
�ထ���သည�။ 
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ဝင��င�ခ�န�ထ��က�သင��သည�� ဝင��င�တစ�ရပ�ရပ� 

ရရ��သ.�ဖစ�ပ%က အခ�န�ထမ�� သ�� �မဟ�တ� ယင��၏ 

အ�မ��ထ�င�ဖက� တစ�ဖက�တည��တ�င�သ� ��တ�ပယ� 

ရမည�။ 
 

အခန�� ၃ 

စ$ �ဆ�င���င"အတ"က� ကင��လ"တ�ခ"င�� ��င�� သက�သ�ခ"င��မ��� 

*၄။  ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၆၊ ပ�ဒ�မခ�*(ဂ)၊ ပ�ဒ�မခ�*ငယ� (၂) (ဃဃ)ပ%  

�င�စ��ဆ�င���ခင��အတ�က� ထည��ဝင��င� ဆ��သည�မ�� 

လ.မ?ဖ.လ���ရ�ဥပ�ဒအရ မ�တ�ပ��မတင�မ�နရ မ�တ�ပ��တင�;ပ � 

လ.မ?ဖ.လ���ရ�ရန�ပ���င�သ�� � အခ�န�ထမ��မ� �ပ�သ�င��သည�� 

ထည��ဝင��<က��င� အ��လ����ဖစ�သည�။ 

 

 

 

 

                                                 
* ၂၀၁၅  ခ���စ� ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၄ အရ  

အစ
�ထ���သည�။ 
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အခန�� ၄ 

အ��ခပစ&ည��မ� �မတ�စ"န���င" တ"က�ခ�က�စည��	ကပ��ခင�� 

၅။ *
(က) မည�သ.မဆ�� အ��ခပစCည��တစ�ခ� သ�� �မဟ�တ� 

တစ�ခ�ထက�ပ��၍  �ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� 

သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည���ဖင�� လD*��ပ�င���ခင�� 

�ပ3လ�ပ�သည�� ��စ�တစ���စ�အတ�င�� အ��ခ 

ပစCည��၏ တန�ဖ���စ�စ� �ပ%င��သည� �ပည��ထ�င�စ�၏ 

အခ�န�အ�က�က�ဥပ�ဒအရ သတ�မ�တ�သည�� 

ဝင��င�ခ�န� မစည��<ကပ�ထ��က��သ� တန�ဖ���ထက� 

ပ��မ��သည��အ�ပင� �မတ�စ�န���င�လည�� ရ��ပ%က   

ဝင��င��<ကည�လD�က�� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�ထ� သက�ဆ��င�ရ� အ��ခပစCည��

�ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ�� 

တစ�နည��နည���ဖင�� လD*��ပ�င���ခင���ပ3သည���န �မ� 

ရက��ပ%င�� ၃၀ အတ�င�� �ပ�ပ�� �ရမည�၊  

                                                 
*  ၂၀၁၅  ခ���စ� ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၅ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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ရ�င��လင��ခ�က�။ အ��ခပစCည���ရ�င��ခ'�ခင��၊ 

လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည�� 

�ဖင�� လD*��ပ�င���ခင���ပ3သည���န � ဆ��သည�မ�� 

ယင��ပစCည��က�� �ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� 

သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည���ဖင�� လD* ��ပ�င���ခင�� 

�ပ3�သ� စ�ခ'3ပ�ခ'3ပ�ဆ��သည�� �န ���င�� ယင�� 

ပစCည��က�� လက� �ရ�က� လD* ��ပ�င�� �ပ�သည�� 

�န �တ�� �အနက� �စ�ရ��န � က��ဆ��သည�၊ 

  (ခ) ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� မည�သ. �အ�� 

မဆ�� အ ��ခပစCည��မ� �မတ�စ�န���င���င�� စပ�လ'@��၍ 

အခ�န��ပ��ဆ�င� ထ��က�သည�ဟ� ယ.ဆလ>င� 

ယင���မတ�စ�န���င�အတ�က� ဝင��င��<ကည�လD� 

�ပ�ပ�� �ရန� အ�<က�င��<က�����င�သည�၊ 

(ဂ) အ��ခပစCည��မ� �မတ�စ�န���င�ရရ��သ.အ�� သက�ဆ��င�ရ� 

ဝင��င���စ�အတ�င�� အခ�န�စည��<ကပ�ရမည�။ ထ��သ�� � 

စည��<ကပ�ရ�တ�င� ယင��ဝင��င���စ� အတ�င�� 

တည�ဆ*အခ�န��?န��မ'���ဖင�� အခ�န�တ�က�ခ'က�

�တ�င��ခ�ရမည�။ အ��ခပစCည��မ��မတ�စ�န���င�က�� 
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သတ�မ�တ�ရ�တ�င� သက�ဆ��င�ရ� အ��ခပစCည��က�� 

�ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ�� 

တစ�နည��နည���ဖင�� လD* ��ပ�င���ခင���ပ3သည�� 

တန�ဖ���အ�ပည��မ� �အ�က�ပ%တ�� �က�� ��တ�ပယ� 

�ပ�ရမည�-  

(၁) အခ�န�ထမ��က အ��ခပစCည��အတ�က� 

အမ�န�က�န�က'ခ*�သည�� မ.လတန�ဖ�����င��  

ယင��ပစCည��အ�� �ဖည��စ�က��ခင�� အတ�က� 

က�န�က'သည�� မ-တည�စရ�တ�မ'��က�� 

�ပ%င��;ပ � ထ��တန�ဖ���စ�စ��ပ%င��မ� ယင��ပစCည�� 

��င��စပ�လ'@��၍ သက�ဆ��င�ရ�အခ�န�ထမ��အ�� 

ဥပ�ဒအရ ခ�င���ပ3ထ��;ပ ��ဖစ��သ� စ�စ��ပ%င�� 

တန�ဖ����လ'���င�က�� ��တ�ပယ�၍ က'န�ရ���သ� 

အသ��တင�တန�ဖ���၊ 

(၂) အ��ခပစCည��က�� ရယ.ရ�တ�င� လည���က�င�� 

�ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� 

အ�ခ��တစ�နည��နည���ဖင�� လD*��ပ�င���ခင�� 
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�ပ3ရ�တ�င�လည�� �က�င�� က�န�က'သည�� 

စရ�တ�မ'��၊ 

(ဃ) အခ�န�ထမ��က သက�ဆ��င�ရ�ပစCည��က�� ရယ. 

ခ*�ရ�တ�င� အမ�န�က�န�က'သည�� မ.လတန�ဖ���က�� 

တ�က'စ�� မသ����င�လ>င��ဖစ��စ၊ ယင��ပစCည��က�� 

အ �မ�ဆက�ခ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� �မတF �အ�လ'�က� 

�ပ�ကမ���ခင���ဖင�� ရယ.ခ*�လ>င��ဖစ��စ ယင�� 

ပစCည��က�� ရယ.ခ*�သည�� အခ'�န�၌ �ပ2�ပ%က� 

�သ� က�လတန�ဖ���က�� ယင��အ��ခပစCည��၏ 

မ.လတန�ဖ��� အ�ဖစ� မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

(င) အ��ခပစCည��တစ�ခ�ခ�သည� ၁၉၉၇ ခ���စ�၊ ဧ;ပ လ 

၁  ရက��န �မတ��င�မ   အခ�န�ထမ��ပ��င� �ဖစ�ခ*�လ>င� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (ဂ)၊ နည��ဥပ�ဒခ�*ငယ� (၁) အရ 

မ.လတန�ဖ��� သ�� �မဟ�တ� နည��ဥပ�ဒခ�* (ဃ) အရ 

မ.လတန�ဖ���က�� အဆ��ပ%�န �ရက�၌ �ပ2�ပ%က� 

�သ� ယင��ပစCည��၏ က�လတန�ဖ���ဟ�မ�တ� 

ယ.ရမည�။ သ�� �ရ�တ�င� နည��ဥပ�ဒခ�* (ဂ)၊ နည�� 

ဥပ�ဒခ�*ငယ�(၁)အရ တ�က�ခ'က�ရ�၌ ယင���န � 
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�န�က�ပ��င��တ�င� က�န�က'ခ*��သ�စရ�တ�မ'����င�� 

ခ�စ��ခ*��သ� တန�ဖ����လ'�� သက�သ�ခ�င��မ'�� 

က��သ� ထည��သ�င�� တ�က�ခ'က�ရမည�၊ 

(စ) အ��ခပစCည��က�� �ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� 

သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည���ဖင�� လD* ��ပ�င�� 

�ခင���ပ3သည��အတ�က� အခ�န�ထမ���ဖ���ပ�သ� 

တန�ဖ���သည� ထ��သ�� ��ပ3လ�ပ��သ�အခ'�န�၌ �ပ2�ပ%က� 

သည��ပစCည��၏ က�လတန�ဖ���ထက� လ���လ�က� 

�သ�အ�<က�င��မရ��ဘ* �လ'��နည���နသည�ဟ� 

;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က ယ.ဆလ>င� 

ယင��တန�ဖ���က�� က�လတန�ဖ����ဖင�� အစ��ထ��� 

သတ�မ�တ�ရမည�၊ 

*(ဆ) ဤနည��ဥပ �ဒအရ ဝင��င���စ�အတ�င��စည��<ကပ�မ? 

မ;ပ ��ပတ�လ>င� သက�ဆ��င�ရ� အခ�န�ထမ��အ�� 

ဥပ�ဒပ% �ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  စည��<ကပ�မ? 

�ပ3လ�ပ����င�သည�။ ထ��သ�� � စည��<ကပ�ရ�တ�င� 

                                                 
*  ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� နည��ဥပ�ဒမ%
�က�� �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၅(ခ)အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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ယင��စည��<ကပ���စ���င�� သက�ဆ��င�သည�� အခ�န� 

�?န��မ'���ဖင�� နည��ဥပ�ဒခ�*(ဂ)ပ%အတ��င�� အခ�န� 

တ�က�ခ'က�  စည��<ကပ�ရမည�၊ 

(ဇ) အ��ခပစCည��မ� �မတ�စ�န���င�အ�ပ2 ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၂၁၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ)အရ စည��<ကပ�မ? သ�� �မဟ�တ� 

�ပန�လည�စည��<ကပ�မ? �ပ3လ�ပ�သည�� က�စCတ�င� 

သက�ဆ��င�ရ� အ ��ခပစCည�� �ရ�င��ခ'�ခင��၊ 

လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အ�ခ��တစ�နည��နည�� 

�ဖင�� လD* ��ပ�င���ခင���ပ3�သ� စ�ခ'3ပ�က�� စ�ခ'3ပ� 

စ�တမ��မ'�� မ�တ�ပ��တင�ဥပ �ဒအရ မ�တ�ပ��တင� 

;ပ � �ဖစ�ပ%က ၄င��ပ�ဒ�မခ�*အရ စည��ကမ��သတ� 

က�လက�� ယင��သ�� � ထ��စ�ခ'3ပ�မ�တ�ပ��တင�သည��  

�န �မ�စ၍ တ�က�ခ'က�ရမည�၊ 
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အခန�� ၅ 

∗စည��	ကပ�မ'မ� လ"တ�ကင���န�သ� 

ဝင��င"အ�ပ)စည��	ကပ�ရန�နည��လမ��မ��� 

၆။ မ�မ�မည�က*�သ�� � ရရ��ခ*�သည�က�� အတ�အက' မ��ဖရ�င�����င� 

သည�� မ�ရ� ���ပ�င�����င��သ� ပစCည�� သ�� �မဟ�တ� �င�အပ% အဝင� 

�ဖစ��သ��ရ� ���ပ�င�����င�သည�� ပစCည��တစ�ရပ�ရပ� ��င��စပ�လ'@�� 

၍ သက�ဆ��င�သ.အ�� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၄ အရ ဝင��င�သတ�မ�တ� 

စည��<ကပ�ရ�တ�င� အဆ��ပ%ပစCည�� သ�� �မဟ�တ� �င��ပ2ထ�က��သ� 

��စ�သည� ယင��ပစCည��တန�ဖ��� သ�� �မဟ�တ� �င���င��စပ�လ'@��သည�� 

ဝင��င���စ��ဖစ�သည�ဟ�မ�တ�ယ.ရမည�။ထ���င�က�� လည���က�င��၊ 

ထ��ပစCည��တန�ဖ�����င�� ယင��ပစCည�� ရယ.ရ�တ�င� က�န�က'သည��

�င�အ��လ���က�� လည���က�င�� အဆ��ပ%��စ�အတ�က� ဝင��င� 

အ�ဖစ� သတ�မ�တ� စည��<ကပ�ရမည�။ 

ရ�င��လင��ခ�က�။  �ပ2ထ�က��သ� ��စ�ဆ��သည�မ��- 

(က) ပစCည���ဖစ�ပ%က ဝယ�ယ.ရရ���ခင���ဖစ�လ>င� ဝယ�ယ. 

ရရ���သ���စ��ဖစ�;ပ � တည��ဆ�က�ယ.�ခင���ဖစ�လ>င� 
                                                 
∗  ၂၀၁၅  ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န� နည��ဥပ�ဒမ%
�က�� �ပင�ဆင�သည��  နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၆ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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��စ�ခ'င��;ပ �စ �ပ%က ယင����စ�က�� ဆ��သည�။ 

သ�� ��သ�� တည��ဆ�က�ဆ*�ဖစ�လ>င� တည��ဆ�က�ဆ* 

�ဖစ��သ� ဆ��င�ရ���စ�မ'�� က��ဆ��သည�၊ 

(ခ) �င��ဖစ�ပ%က ယင���င�ရ���<က�င���တ� �ရ���သ���စ�  

သ�� �မဟ�တ�  ယင���င�ရရ��ခ*��<က�င�� အ�ထ�က� 

အထ��ရ���သ� ��စ�တ�� �အနက� �စ�ရ���စ�က�� 

ဆ��သည�။ 

 
အခန�� ၆ 

ဝင��င"��စ�က�$ စည��	ကပ���စ�ဟ$မ�တ�ယ+�ခင�� 

၇။ ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၂၉ အရ အခ�န�ထမ��အမ'�3�အစ�� တစ�ခ�ခ� 

��င�� စပ�လ'@��၍ ဝင��င���စ�သည� စည��<ကပ���စ��ဖစ�ရမည�ဟ� 

အမ�န� �ထ�တ��ပန�သည��က�စC၌ သ ��ခ��သတ�မ�တ�ထ���ခင�� မရ��လ>င� 

စည��<ကပ�မ?က�� �အ�က�ပ%အတ��င�� �ဆ�င�ရ�က�ခ�င��ရ��သည�- 

(က) ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� ထ��အခ�န�ထမ�� 

အမ'�3�အစ��တ�င� ပ%ဝင�မည��သ.က၊ ယင��စည��<ကပ� 

��စ�အတ�င�� ဝင��င�ရလမ��အ��လ���မ� ထ��သ.ရရ��သည�� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ခန� �မ�န��၍ ဝင��င��<ကည�လD� 
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�ပ�ပ�� �ရန� အ �<က�င��<က�����င�သည�။  ယင��  

အ�<က�င��<က��စ�က�� ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၁၇၊ 

ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ �ပ�ပ�� �သည�� အ�<က�င��<က��စ� 

�ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

(ခ) ဝင��င��<ကည�လD��ပ�ပ�� �;ပ �သ. သ�� �မဟ�တ� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (က)အရ အ�<က�င��<က��စ� 

�ပ�ပ�� ��ခင��ခ�ရသ.ထ� ထ����စ�အတ�င�� ယင��ရရ��မည�� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င���င��စပ�လ'@��၍ အ��ခခ�အ�ထ�က� 

အထ��မ'��လ��ရ�က� �ပသရန� သ�� �မဟ�တ� 

�ပသ�စရန� အ�<က�င��<က�����င�သည�။ ထ��   

အ �<က�င��<က��စ�သည� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၉၊ 

ပ�ဒ�မခ�*(ခ) အရ �ပ�ပ�� �သည��စ� �ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � 

မ�တ�ယ.ရမည�၊  

(ဂ) ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� နည��ဥပ�ဒ 

ခ�*(ခ)အရ �ပ�ပ�� ��သ� အ�<က�င��<က��စ�တ�င� 

�ဖ���ပထ��သည�� �န � သ�� �မဟ�တ�  �ဆ�လ'င����င� 

သမ> �ဆ�လ'င�စ�� အခ�န�ထမ���ပသ�သ� အ ��ခခ� 

အ�ထ�က�အထ��မ'��က�� လည���က�င��၊ 
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လ��အပ��သ� အ�ခ��အခ'က�အလက�မ'��က�� 

လည���က�င�� ရယ.စစ��ဆ�<က��န� ;ပ ��န�က� 

ထ��အခ�န�ထမ��၏ စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ရ���င�သ�ရ� � 

အ�ထ�က�အထ��မ'��အ�ပ2 အ��ခ�ပ3၍ ဝင��င�ခ�န� 

စည��<ကပ�ရမည�။ ထ��သ�� �စည��<ကပ�ရ�၌ ယင�� 

စည��<ကပ���စ� ��င��သက�ဆ��င��သ� �?န��မ'���ဖင�� 

တ�က�ခ'က��တ�င��ခ�ရမည�။  

သ�� �ရ�တ�င� နည��ဥပ�ဒခ�*(က) သ�� �မဟ�တ� 

(ခ)အရ �ပ�ပ�� ��သ�စ�ပ% အခ'က� အလက�မ'�� 

က��လ��က�န�ရန� ပ'က�က�က�လ>င� ;မ�3 �နယ�အခ�န� 

ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� ရ���င�သမ> အ�ထ�က� 

အထ��မ'��က��ရယ.၍ ယင��တ�� �အ�ပ2အ��ခ�ပ3 

;ပ � စည��<ကပ�ရမည�၊ 

(ဃ) ဤနည��ဥပ�ဒအရ အခ�န�စည��<ကပ�;ပ ��သ� 

အခ�န�ထမ��အ�� ထ��သ�� � စည��<ကပ�;ပ � �သ� 

ယင��၏ စ�စ��ပ%င��ဝင� �င�အ�ပ2 စည��<ကပ���စ� 

��ပ�င��လ*မ?�<က�င�� ထပ�မ�စည��<ကပ��ခင�� မ�ပ3ရ၊ 
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(င) ဤနည��ဥပ�ဒအရ စည��<ကပ�;ပ ��သ� အခ�န� 

ထမ��က သက�ဆ��င�ရ� စည��<ကပ���စ�အတ�က� 

ဆ����ဖတ�ထ��သည��ဝင��င�သည� မ�န�ကန�မ?မရ�� 

�<က�င�� ယင����စ�က�န�ဆ���;ပ ��န�က� တစ���စ� 

အတ�င�� ခ��င�လ���သ�အ�ထ�က�အထ�� �ပသ���င� 

လ>င� သ�� �မဟ�တ� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E� က 

ခ��င�လ���သ� အ�ထ�က�အထ�� �တ� �ရ��လ>င� 

�ပင�ဆင� စည��<ကပ����င�သည�။ ယင��သ�� ��ပင�ဆင� 

စည��<ကပ�ပ%က ဥပ�ဒပ% စည��ကမ��သတ� 

က�လက�စCအတ�က� ထ���ပင�ဆင� စည��<ကပ�မ? 

က��သ� အ��ခခ�တ�က�ခ'က�ရမည�။ 

ရ�င��လင��ခ�က�။ ဤနည��ဥပ�ဒပ% ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�၏ လ�ပ�ပ��င�ခ�င��မ'��က�� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ 
*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နသည� လ��အပ�ပ%က ဥပ �ဒ ပ�ဒ�မ ၇ အရ 

အမ�န� � �<က���င�စ� ထ�တ��ပန�၍ တစ�ဦ�တစ��ယ�က� က��လည�� 

 �ပ�အပ����င�သည�။ 

 

                                                 
*���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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အခန�� ၇ 

ဝင� �င"��စ�အတ"င�� စည��	ကပ��ခင�� 

၈။ ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၂၉ အရ ဝင��င�တစ�ရပ�ရပ���င�� စပ�လ'@��၍ 

ဝင��င���စ�အတ�င�� စည��<ကပ�မ?�ပ3လ�ပ����င� �<က�င�� အမ�န� � 

ထ�တ��ပန�သည��က�စC၌ သ ��ခ��သတ�မ�တ�ထ���ခင�� မရ��လ>င� 

;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� စည��<ကပ�မ?က��  �အ�က�ပ% 

အတ��င�� �ဆ�င�ရ�က����င�သည�- 

(က) ဝင� �င�တစ�ရပ�ရပ� ရရ��သ.အ�� သက�ဆ��င�ရ� 

ဝင��င���စ�အတ�င�� ယင��ရရ��သည�� ဝင� �င�က�� 

ခန� �မ�န��၍ ၀င��င��<ကည�လD�  �ပ�ပ�� �ရန� 

အ �<က�င��<က�����င�သည�။ ယင��အ�<က�င��<က�� 

စ�က�� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၇၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ 

�ပ�ပ�� �သည��စ� �ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

(ခ) နည��ဥပ�ဒခ�* (က) အရ ဝင��င��<ကည�လD� 

�ပ�ပ�� �;ပ �သ. သ�� �မဟ�တ� အ�<က�င��<က��စ� 

�ပ�ပ�� ��ခင��ခ�ရသ.ထ� ထ����စ�အတ�င�� ယင��ရရ��မည�� 

ဝင��င���င�� စပ�လ'@��၍ အ ��ခခ�အ�ထ�က�အထ�� 

မ'��လ��ရ�က��ပသရန� သ�� �မဟ�တ� �ပသ�စရန� 
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ထ��သ.အ�� အ�<က�င��<က�����င�သည�။ ထ��အ

�<က�င��<က��စ�သည� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၉၊ ပ�ဒ�မခ�* 

(ခ) အရ �ပ�ပ�� �သည��စ� �ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � မ�တ� 

ယ.ရမည�၊ 

(ဂ) နည��ဥပ�ဒခ�* (ခ) အရ �ပ�ပ�� ��သ� အ�<က�င�� 

<က��စ�တ�င� �ဖ���ပထ��သည�� �န � သ�� �မဟ�တ�  

ထ���န ��န�က�ပ��င�� �ဆ�လ'င����င�သမ> �ဆ�လ'င�စ�� 

;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� အခ�န�ထမ��က 

�ပသ�သ� အ��ခခ�အ�ထ�က�အထ��မ'��က�� 

လည���က�င��၊ လ��အပ� �သ� အ�ခ��အခ'က� 

အလက�မ'��က�� လည���က�င�� ရယ.စစ��ဆ� 

<က��န�;ပ ��န�က�  အခ�န�ထမ��၏ အဆ��ပ%  

ဝင��င�အ�� ရ���င�သမ> အ�ထ�က�အထ�� 

မ'��က�� အ ��ခ�ပ3၍ ဝင� �င�ခ�န�စည��<ကပ�ရမည�။ 

ထ��သ�� � စည��<ကပ�ရ�တ�င� ယင��စည��<ကပ���စ� 

��င�� သက�ဆ��င� �သ� �?န��မ'���ဖင�� အခ�န� 

တ�က�ခ'က� �တ�င��ခ�ရမည�၊ 
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သ�� �ရ�တ�င� နည��ဥပ�ဒခ�*(က) သ�� �မဟ�တ� 

(ခ)အရ �ပ�ပ�� ��သ�စ�ပ% အခ'က�အလက�မ'��က�� 

လ��က�န�ရန� ပ'က�က�က�လ>င� ရ���င�သမ> �သ� 

အ�ထ�က�အထ��မ'��က�� ရယ.၍ ယင��တ�� �က�� 

အ��ခ�ပ3;ပ � စည��<ကပ����င�သည�၊ 

(ဃ) ဝင��င�အမ'�3�အစ��တစ�ရပ�ရပ���င�� စပ�လ'@��၍ 

ဤနည��ဥပ �ဒအရ သ ��ခ��စည��<ကပ�မ? �ပ3လ�ပ� 

�ခင��သည� ယင��ဝင��င�အတ�က� �က�3တင� 

စည��<ကပ��ခင��သ� �ဖစ�သည�ဟ� မ�တ�ယ.;ပ � 

ယင��ဝင��င� အပ%အဝင��ဖစ��သ� အခ�န�ထမ��၏ 

စ�စ��ပ%င��  ဝင��င�အ�ပ2 စည��<ကပ�မ?က�� ဥပ�ဒ 

�ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  ထပ�မ��ပ3လ�ပ�ရမည�။ 

စည��<ကပ�မ? ထပ�မ��ပ3လ�ပ��သ�အခ% �က�3တင� 

စည��<ကပ�မ?တ�င� �ပ��ဆ�င�ခ*��သ� အခ�န�က�� 

ခ����မ��ပ�ရမည�၊ 

(င) ဤနည��ဥပ�ဒအရ �ပ3လ�ပ��သ� �က�3တင� 

စည��<ကပ�မ?တ�င� ခ'မ�တ�ထ���သ� ဆ����ဖတ� 

ခ'က�မ'��က�� နည��ဥပ�ဒခ�* (ဃ) ပ%အတ��င�� 
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စည��<ကပ�မ? ထပ�မ��ပ3လ�ပ�ရ�၌ လ��အပ�သလ�� 

�ပ3�ပင���ပ�င��လ*���င�သည�၊ 

(စ) ဤနည��ဥပ�ဒအရ ဝင��င���စ�အတ�င�� စည��<ကပ�မ? 

မ;ပ ��ပတ�လ>င� ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၂၉ ��င�� အက'3� � 

မဝင�ဘ�သက*�သ�� � သက�ဆ��င�ရ� အခ�န�ထမ��အ�� 

ဥပ �ဒပ%�ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  စည��<ကပ�မ? 

�ပ3လ�ပ����င�သည�။ 

ရ�င��လင��ခ�က�။ ဤနည��ဥပ �ဒပ% ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�၏ လ�ပ�ပ��င�ခ�င��မ'��က�� �ပည��ထ�င�စ� အစ���ရအဖ�* �၏ 
*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နသည� လ��အပ�ပ%က ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၇ အရ 

အမ�န� ��<က���င�စ� ထ�တ��ပန�၍ တစ�ဦ�တစ��ယ�က�က��လည�� 

�ပ�အပ����င�သည�။ 

 

 

 

 

                                                 
*���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။  
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အခန�� ၈ 

�ပည�ပ �န ��$င�င,သ��အ�� စည��	ကပ��ခင�� 

၉။ (က) ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၃ဝ အရ �ပည�ပ �န���င�င�သ�� 

တစ�ဦ�အ�� ဝင��င�ခ�န� စည��<ကပ��က�က�ခ�ရ�တ�င� 

ဤနည��ဥပ�ဒပ% သတ�မ�တ�ခ'က�မ'��အတ��င�� 

�ဖစ�ရမည�။ 

 (ခ) (၁) မည�သည�� ဝင��င���စ�အတ�က�မဆ�� ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၃၊ ပ�ဒ�မခ�* (ဎ) အရ �ပည�ပ�န 

���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ဝင��င�တ�င� �ပည�တ�င�� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င���င�� �ပည�ပစ�စ� �ပ%င�� 

ဝင��င�တ�� � ပ%ဝင�သည�၊ 

(၂) �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�တ�င�� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�သည� �မန�မ����င�င�တ�င� 

အဆ��ပ%��စ�အတ�င�� ထ��သ.ရရ��သည�� ဝင��င� 

အ��လ��� �ဖစ�သည�၊ 

(၃) �ပည�ပ�န ���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�သည� �မန�မ����င�င� 
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�ပင�ပတ�င� အဆ��ပ%��စ�အတ�င�� ထ��သ. 

ရရ��သည�� ဝင��င�အ��လ��� �ဖစ�သည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�တ�င� ဥပ �ဒတစ�ရပ�ရပ� 

အရ ကင��လ�တ�ခ�င��ရ�သ� ဝင��င� 

မပ%ဝင��စရ၊ 

(ဂ) �ပည�ပ �န���င�င�သ��တစ�ဦ�အ�� ဝင� �င�ခ�န� 

စည��<ကပ�ရ�တ�င� ထ��သ.၏ �ပည�တ�င��စ�စ��ပ%င�� 

ဝင��င���င�� �ပည�ပစ�စ� �ပ%င��ဝင��င�တ�� �က�� သ ��ခ��စ  

တ�က�ခ'က� သတ�မ�တ�ရမည�။ ထ�� ��ပင� အဆ��ပ% 

သတ�မ�တ�ခ'က�မ'��က�� မ.တည�၍ ထ��သ.�ပ��ဆ�င� 

ရမည�� �ပည�တ�င��စ�စ� �ပ%င�� ဝင� �င�အ�ပ2 

ဝင��င�ခ�န���င�� �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� ဝင��င�အ�ပ2 

ဝင� �င�ခ�န�တ�� �က�� တသ �တ�ခ��စ  တ�က�ခ'က� 

ဆ����ဖတ�ရမည�။ ထ��သ.က �ပ��ဆ�င�ရန� 

တ�ဝန�ရ��သည�� ဝင��င�ခ�န�သည� ထ��အခ�န� 

��စ�ရပ��ပ%င�� �ဖစ�သည�၊ 
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*(ဃ) �ပည�ပ �န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�တ�င��စ�စ��ပ%င�� 

ဝင� �င�အ�ပ2 ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ��က�က�ခ� 

�ခင��က�� ဥပ�ဒပ% သက�ဆ��င�ရ��ပH�န��ခ'က� 

မ'����င��အည  �ပ3လ�ပ�ရမည��ဖစ�;ပ � က'သင��သည�� 

ဝင� �င�ခ�န�က�� �ပည��ထ�င�စ�၏အခ�န�အ�က�က� 

ဥပ�ဒအရ သတ�မ�တ�သည�� �?န��မ'���ဖင�� 

တ�က�ခ'က�ရမည�၊ 

 (င) (၁) �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င�� ဝင��င�က�� တ�က�ခ'က�သည�� 

အခ% ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၈ တ�င� �ဖ���ပထ�� 

သည�� ဝင��င��ခ%င��စ@�မ'�� အလ��က� 

တ�က�ခ'က�ရမည���ပင� ထ��သ�� � တ�က�ခ'က� 

ရ�တ�င� ဥပ �ဒပ%�ပH�န��ခ'က�မ'����င�� 

အည သ� �ဖစ�ရမည�။ သ�� �ရ�တ�င� ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၆ ပ% သက�သ�ခ�င��မ'��သည� 

�ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�ပ 

                                                 
*  ၂၀၁၅  ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န� နည��ဥပ�ဒမ%
�က�� �ပင�ဆင�သည��  နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၇ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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စ�စ��ပ%င��ဝင��င� တ�က�ခ'က�ရ�တ�င� အက'3� � 

မဝင��စရ၊ 

(၂) �ပည�ပ �န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင� �င� အ�ပ2တ�င� အဆ��ပ% 

�ပည�ပ�န���င�င�သ��က �ပ��ဆ�င�ရမည�� 

ဝင��င�ခ�န��?န��မ'��က�� *�ပည��ထ�င�စ�၏ 

အခ�န�အ�က�က�ဥပ�ဒပ% �ပH�န��ခ'က�

မ'����င��အည သ� �ဖစ�ရမည�၊ 

(စ) �ပည�ပ �န���င�င�သ��တစ�ဦ�သည� မည�သည��ဝင��င� 

��စ�အတ�က�မဆ�� ထ����စ�အတ�က� �မန�မ����င�င� 

�ပင�ပ၌ဝင��င�တစ�ရပ�ရပ�ရရ��လ>င� ယင��၏ �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ခန� �မ�န��၍ ယင��အ�ပ2 

က'သင��သည�� ဝင��င�ခ�န�က�� အဆ��ပ% ဝင��င���စ� 

အတ�င��၌ပင� ဤက�စCအတ�က� �ပည��ထ�င�စ� 

အစ���ရအဖ�* �၏  **ဘ���ရ�၀န��က �ဌ�နက 

တ�ဝန� လD*အပ� �ခင��ခ�ရသ.က သတ�မ�တ� �ပ�သည�� 

                                                 
*  ၂၀၁၅  ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န� နည��ဥပ�ဒမ%
�က�� �ပင�ဆင�သည��  နည��ဥပ�ဒမ%
�၊ နည��ဥပ�ဒ  ၈ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
** ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။  
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နည��လမ��မ'��အတ��င�� �ပ��ဆ�င�ရမည�။ ထ��သ�� � 

�ပ��ဆ�င�ရ�တ�င� ထ��သ.သည� မ�မ�အတ�က� 

အလ'@��သင��သလ�� သက�ဆ��င�ရ� ဝင��င���စ� 

မလ�န� �စဘ* အရစ�က' အ�က�မ��က�မ�ခ�*၍ �ပ��ဆ�င� 

���င�သည�၊ 

(ဆ) တစ�ဦ�တစ� �ယ�က��သ�သ.က နည��ဥပ�ဒခ�* 

(စ)ပ% သတ�မ�တ�ခ'က�မ'����င��အည  �ပ��ဆ�င� 

သည�� သ�� �မဟ�တ� နည��ဥပ�ဒခ�*  (စ) ��င�� (ဎ) 

တ�� �က�� ပ.�တ�*သ���စ�*၍ ထ��သ.ထ�မ� အရ�က�က�ခ� 

;ပ �သည�� �င�က�� နည��ဥပ�ဒခ�* (စ') အရ 

သက�ဆ��င�ရ���စ�အတ�က� ၀င��င�ခ�န� စည��<ကပ�မ? 

��င�� စပ�လ'@��၍ �ပ��ဆ�င�သည�� ဝင� �င�ခ�န�ဟ� 

မ�တ�ယ.ရမည�။ ထ��သ�� � �ပ��ဆ�င�သည��        

ဝင��င�ခ�န�က�� သက�ဆ��င�ရ� စည��<ကပ�မ?တ�င� 

ခ����မ��ပ�ရမည�၊ 

 (ဇ) (၁) �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�သည� ဝင� �င� 

��စ�အတ�င�� �မန�မ����င�င� �ပင�ပ၌ ဝင� �င� 

ရရ��လ>င� ထ��၀င��င�ရရ��သည�� ��စ�က�န�ဆ���;ပ � 
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သ���လအတ�င�� မ�မ�၏ �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� 

ဝင� �င�အတ�က� ဝင��င��<ကည�လD�က�� 

�ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏*ဘ���ရ� 

ဝန��က �ဌ�နက တ�ဝန� လD*အပ� �ခင�� 

ခ�ရသ.က သတ�မ�တ�ထ��သည�� အတ��င�� 

;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�ထ� �ပ�ပ�� �ရ 

မည�၊ 

(၂) �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�သည� �မန�မ� 

���င�င��ပင�ပ၌ ဝင� �င� ရရ��ခ*�သည�ဟ� 

ယ.ဆလ>င� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က 

ဝင� �င���စ�အတ�င�� ထ��သ.ရရ��သည�� �ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င� အတ�က� ဝင��င�

�<ကည�လD�က�� သတ�မ�တ�သည��အတ��င�� 

�ပ�ပ�� ��စရန� အ�<က�င��<က�����င�သည�။ 

ထ�� ��ပင� ဥပ �ဒ ပ�ဒ�မ ၂၁ ၌ �ဖ���ပ   

ထ���သ� ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ�ရန� 

သ�� �မဟ�တ� �ပန�လည� စည��<ကပ�ရန�   

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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�ဖစ� �သ� ၀င��င�အမ'�3�အစ��တ�င� 

ပ%ဝင�သည�� �ပည�ပဝင� �င���င�� စပ�လ'@��၍ 

ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ��ခင��၊ သ�� �မဟ�တ� 

�ပန�လည� စည��<ကပ��ခင��တ�� � �ပ3လ�ပ�ရန� 

ရ��လ>င� ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၂၁ ပ% �ပH�န��ခ'က� 

မ'����င�� အည သ� �ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(စ') ;မ � 3 �နယ�အခ�န �ဦ�စ �ဌ�နမ�E� သ� � �မဟ�တ� 

�ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ� 

ဝန��က �ဌ�နက တ�ဝန�လD*အပ� �ခင�� ခ�ရသ.သည� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (ဇ) အရ �ပည�ပ စ�စ��ပ%င��ဝင��င� 

�<ကည�လD�က�� ရရ��လ>င� �ဆ�လ'င� ���င�သမ> 

�ဆ�လ'င�စ�� သက�ဆ��င�ရ� �ပည�ပ �န 

���င�င�သ��၏ �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� ဝင��င�အ�ပ2 

ဝင��င�ခ�န� စည��<ကပ�ရမည�။  

သ�� �ရ�တ�င� �ပည�ပ�န���င�င�သ��တစ�ဦ�၏ 

�ပည�ပစ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ဤနည��ဥပ �ဒအရ 

စည��<ကပ��ခင�� မ�ပ3မ  ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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ဌ�နမ�E�သည� မ�မ�အဆ���အ�ဖတ� �ပ�ရန� 

လ��အပ�သည�ဟ� ယ.ဆသည�� အ�ထ�က�အထ�� 

သက��သခ� စ�ရ�က�စ�တမ��မ'��က�� မည�သ. � 

ထ�မ�မဆ�� �တ�င��ဆ�����င�သည�၊  

ထ�� ��ပင� �ပည�ပ�န ���င�င�သ��သည� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (ဇ) အရ ဝင��င��<ကည�လD� 

�ပ�ပ�� �ရန� ပ'က�က�က�လ>င� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�သည� ရ���င�သ�ရ� � အ�ထ�က�အထ�� 

မ'��က�� အ��ခ�ပ3၍ ဝင��င�က�� စည��<ကပ� 

ရမည�၊ 

(ည) နည��ဥပ�ဒခ�*(စ')အရ ဝင��င�ခ�န� �ပ��ဆ�င�ရန� 

ရ���သ�အခ% ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�သည� 

ထ��ဝင��င�ခ�န�  �ပ��ဆ�င�ရန� တ�ဝန�ရ��သ.အ�ပ2 

အခ�န� �တ�င��ခ�လD�က�� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၅၃ ပ%  

�ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  �ပ�ပ�� �ရမည�။ ထ��အခ�န� 

�တ�င��ခ�လD�သည� ယင��ပ�ဒ�မအရ �တ�င��ခ�လD� 

ဟ� မ�တ�ယ.ရမည�၊ 
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(ဋ) �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� ဝင��င��ပ2တ�င� �ပ��ဆ�င� 

ရန�ရ��သည�� ဝင��င�ခ�န�က�� �ပ��ဆ�င�ရန� တ�ဝန� 

ရ��သည�� အခ�န�ထမ��က ထ��စ�စ��ပ%င�� ဝင��င�တ�င� 

ပ%ဝင�သည�� �ပည�ပဝင� �င� တစ�ရပ�ရပ�မ� ရရ���သ� 

���င�င��ခ���င��ဖင��သ� �ပ��ဆ�င�ရမည�၊ 

(ဌ) တစ�ဦ�တစ��ယ�က��သ�သ.အ�ပ2 နည��ဥပ�ဒခ�* 

(စ')အရ ဝင��င�ခ�န� စည��<ကပ�မ? �ပ3ရ�တ�င� 

ထ��သ.က �ပန�အမ���င� ရရန�ရ��လ>င� ထ���ပန�အမ��

�င�က�� ထ��သ.က နည��ဥပ�ဒခ�* ( စ ) အရ

�ပ��ဆ�င�ရန�ရ�� �သ� ဝင��င�ခ�န�မ� ခ����မ�ရမည�၊ 

သ�� �ရ�တ�င� အဆ��ပ% ဝင��င�ခ�န�စည��<ကပ�မ? 

�ပ3လ�ပ�;ပ ��န�က� တစ���စ�က�လအတ�င�� 

ထ��သ.တ�င� �ပည�ပဝင� �င� မရ���တ��သည��        

အ�<က�င���<က�င�� နည��ဥပ�ဒခ�* ( စ ) အရ 

�ပ��ဆ�င�ရန��င� တစ�စ��တစ�ရ� မရ��လ>င� 

ထ��သ.  ရရန�ရ��သည��  �ပန�အမ���င�က��  �ပ�သ�င�� 

ခ*�သည�� �င��<က�အမ'�3�အစ���ဖင�� �ပန�အမ�� 

ရမည�၊ 
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(ဍ) ���င�င�သ��တစ�ဦ�က �မန�မ����င�င�မ�မထ�က�ခ��မ  

ဤနည��ဥပ �ဒအရ �ပည�ပစ�စ��ပ%င�� ဝင��င�အ�ပ2 

�ပ��ဆ�င�ရန�ရ��သည�� ဝင��င�ခ�န�က�� �က�က�ခ��ရ� 

အတ�က� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏*ဘ���ရ� 

၀န��က �ဌ�နက တ�ဝန� လD*အပ��ခင�� ခ�ရသ.သည� 

သင���လ'��မည�� အစ အစ@�မ'�� �ပ3လ�ပ�ပ��င�ခ�င��  

ရ�� �စရမည�၊ 

 (ဎ) (၁) ဤနည��ဥပ �ဒမ'����င�� သက�ဆ��င�သ. 

တစ�ဦ�သည� ဤနည��ဥပ �ဒ ��င��အည  

ဝင� �င�ခ�န�က�� �ပ��ဆ�င��ခင�� မ�ပ3လ>င� 

ထ��သ.အ�� ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၃၉ ��င�� အက'3� � 

ဝင��သ� ပ'က�က�က�သ.ဟ� မ�တ�ယ.ရ 

မည�၊  

(၂) နည��ဥပ�ဒခ�*ငယ�(၁) အရ ပ'က�က�က�သ. 

ထ�မ� အရ�က�က�ခ�သည�� အခ%တ�င� 

မည�သည���င��ဖင�� အရ�က�က�ခ�ရမည�က�� 

ဤက�စCအလ�� �င�� �ပည��ထ�င�စ� အစ���ရ 

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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အဖ�* �၏ *ဘ���ရ�၀န��က �ဌ�နက 

တ�ဝန�လD*အပ� �ခင�� ခ�ရသ.က ဆ����ဖတ� 

ပ��င�ခ�င�� ရ�� �စရမည�၊ 

(ဏ) ဤနည��ဥပ �ဒအရ �ပည�ပစ�စ��ပ%င��ဝင��င���င�� 

ယင��ဝင� �င�အ�ပ2 အခ�န� သတ�မ�တ�သည��အခ% 

သက�ဆ��င�ရ� ���င�င��ခ���င���င�� ည မ>�သ�က'ပ��င� 

�ဖင��သတ�မ�တ�ရမည��ဖစ�;ပ � ထ�����င�င��ခ���င���င�� 

ည မ> �သ�က'ပ��င�တ�က�ခ'က�ရ�တ�င� �ပည��ထ�င�စ� 

အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ�၀န��က �ဌ�နက 

သတ�မ�တ�ထ���သ� နည��လမ��မ'����င��အည  

�ဖစ��သ� �င�လ*လ�ယ��?န��မ'��အတ��င�� တ�က�ခ'က� 

ရမည�။ 

(တ) �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ�ဝန��က �

ဌ�နသည� အမ�န� ��<က���င�စ� ထ�တ��ပန�၍ 

ဤနည��ဥပ �ဒပ%က�စCရပ�မ'��အလ�� �င�� အ �သ�စ�တ� 

လ��အပ�ခ'က�မ'��က�� �ပH�န�����င�သည�။ 

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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အခန�� ၉ 

�ပည�ပ �န��$င�င,�ခ��သ��အ�� စည��	ကပ��ခင�� 

၁ဝ။ ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၂၆ အရ ရရ���သ� �ပည�ပ �န���င�င��ခ��သ��၏ 

ဝင� �င�က�� အတ�အက'မသ����င�ဟ� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က 

ထင��မင�ယ.ဆလ>င� ထ��အခ�န�ထမ��အ �ပ2 ဝင��င�ခ�န� စည��<ကပ�ရန� 

ဝင� �င�က�� �အ�က�ပ%နည��လမ�� တစ�ခ�ခ��ဖင�� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�က တ�က�ခ'က�သတ�မ�တ����င�သည�- 

(က) ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၂၆ အရ ထ��သ.၏ အ<ကမ��ရ�င� 

အ�ပ2 ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က သင���လ'�� 

သည�ဟ�ယ.ဆ�သ�ရ�ခ��င��?န���ဖင��တ�က�ခ'က��ခင��၊ 

(ခ) �ပည�တ�င��ဝင� �င�က�� �အ�က�ပ%  ပ���သနည���ဖင�� 

တ�က�ခ'က��ခင��၊     
                                     �ပည�တ"င��ရ �င" 

                 �ပည�တ"င��ဝင� �င" =                          x  �ပည�တ"င���ပည�ပစ�စ� �ပ)င��ဝင��င" 

                     �ပည�တ"င���ပည�ပရ�င" 

မ�တ�ခ�က�။ နည��ဥပ�ဒခ�*(ခ)ပ%  �ပည�တ"င�� 

�ပည�ပ စ$စ$�ပ-င��ဝင��င" ဆ��သည�မ�� ဥပ �ဒ 
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�ပH�န��ခ'က�မ'����င��အည  တ�က�ခ'က� ရရ�� �သ� 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က��ဆ��သည�။ 

(ဂ) နည��ဥပ�ဒခ�* (က) ��င�� (ခ) တ�� �အရ ဝင� �င� 

တ�က�ခ'က�ရန� လက� �တ� �အ���ဖင�� မ�ဖစ����င�လ>င� 

ဤက�စCအတ�က� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ 
*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နက တ�ဝန�လD*အပ� �ခင�� 

ခ�ရသ.က သင�� �လ'��သည�ဟ� မ�တ�ယ.�သ� 

အ�ခ��နည��လမ��တစ�ခ�ခ��ဖင�� တ�က�ခ'က��ခင��။ 

 
အခန�� ၁ဝ 

ပင�လယ�က+�သ�ဘ/��ဖင�� သယ�ယ+ပ�$ � �ဆ�င��ရ�လ$ပ�ငန�� 

လ$ပ�က�$င��ခင��အ�� စည��	ကပ��ခင�� 

၁၁။      (က) �ပည�ပ �န���င�င��ခ��သ��ပ��င� သ�� �မဟ�တ� ယင��က 

စင��လ���င��� �သ� ပင�လယ�က.� သ�ဘK�သည� 

�မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��သ�� � ဆ��က� �ရ�က�;ပ � �ပန�လည� 

ထ�က�ခ��လ>င� ထ��သ�� � ဝင�ထ�က�သ���လ��သ� 

                                                 
* ���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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တစ��ခ%က�ခ'င��မ� ဝင� �င�အတ�က� ဝင� �င�ခ�န� 

ထမ���ဆ�င�ရမည�၊ 

(ခ) အဆ��ပ%သ�ဘK�က �မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��မ� 

ခရ �သည�ပ�� ��ဆ�င�ခ��င�� တ�ရ စL�န� သ�� �မဟ�တ� 

အ�ခ��က�န�ပစCည�� သယ� �ဆ�င�ခရရ���င� 

အ��လ���၏ င%�ရ�ခ��င��?န��သည� ဝင� �င�ခ�န� 

စည��<ကပ�ရန� ဝင� �င��ဖစ�သည�ဟ� မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

 (ဂ) နည��ဥပ�ဒခ�*(ခ) ပ%အတ��င�� မ�တ�ယ.ရရ���သ� 

ဝင��င�အ�ပ2 *�ပည��ထ�င�စ�၏အခ�န�အ�က�က� 

ဥပ�ဒအရ သတ�မ�တ�ထ��သည�� �ပည�ပ�န 

���င�င��ခ��သ����င��ဆ��င��သ� ဝင��င�ခ�န��?န��မ'���ဖင�� 

ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ�ရမည�၊ 

(ဃ) �မန�မ����င�င�  ဆ�ပ�ကမ��မ�  ဤနည��ဥပ �ဒ��င��  

အက'3� �ဝင� �သ�သ�ဘK�မထ�က�ခ��မ  သက�ဆ��င�ရ� 

သ �ဘK��ရယ�@� မ�E�သည� နည��ဥပ�ဒခ�*(ခ) 

ပ%အတ��င�� ဝင� �င�က��ခန� �မ�န��၍ ဝင� �င��<ကည�လD� 

                                                 
*  ၂၀၁၅ ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊  နည��ဥပ�ဒ  ၇ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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 �ပ�ပ�� �ရမည�။ ထ��သ�� �  �ပ�ပ�� �သည��အခ% ယင��ဝင� �င� 

�<ကည�လD�တ�င�  �ဖ���ပ�သ� ဝင��င�အ�ပ2 

ဝင� �င�ခ�န�က�� သက�ဆ��င�ရ� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�E�က ယ�ယ စည��<ကပ�  �က�က�ခ�ရမည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� သက�ဆ��င�ရ�သ�ဘK�ပ��င�ရ�င� 

သ�� �မဟ�တ�  စင��လ���င���သ.အတ�က� �မန�မ����င�င� 

အတ�င��၌ က��ယ�စ��လ�ယ�ရ��လ>င� ဤနည��ဥပ �ဒခ�* 

အရ သ�ဘK�မထ�က�ခ��မ  ဝင��င��<ကည��ခင����င�� 

အခ�န��ပ��ဆ�င��ခင��တ�� �က�� ယင��က��ယ�စ��လ�ယ�က 

�ပ3လ�ပ����င�သည�၊ 

(င) �မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��မ� သက�ဆ��င�ရ� ပင�လယ�က.� 

သ�ဘK�ထ�က�ခ��ရန� အဆင�သင�� �ဖစ� �သ� 

အခ%တ�င� ထ��သ�ဘK��ရယ�@�မ�E�က အဆ��ပ% 

ဆ�ပ�ကမ��မ� အမ�န�ရ �င�အရ နည��ဥပ�ဒခ�* (ခ) 

ပ%အတ��င�� ဝင� �င�တ�က�ခ'က�၍ ဝင��င��<ကည�လD� 

အသစ� �ပ�ပ�� �ရမည�။ ထ��သ�� �  �ပ�ပ�� �ရ�တ�င� အ �ထ�က� 

အထ�� စ�ရ�က�စ�တမ��မ'��ပ% ပ.�တ�*�ပ�ပ�� � 

ရမည�။ ယင��တ�� �က�� သက�ဆ��င�ရ� ;မ�3 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 
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ဌ�နမ�E�က စ�စစ�၍ ဝင� �င�ခ�န� စည��<ကပ� 

ရမည�။  

သ�� �ရ�တ�င� �မန�မ����င�င�အတ�င�� အဆ��ပ% 

သ�ဘK�အတ�က� က��ယ�စ��လ�ယ� ရ��လ>င� 

ဤနည��ဥပ �ဒခ�*အရ ဝင� �င��<ကည�လD�အသစ�က�� 

ယင��က��ယ�စ��လ�ယ�က သက�ဆ��င�ရ� သ�ဘK�  

�မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��မ� ထ�က�ခ��;ပ � ခ�နစ�ရက� 

အတ�င��  �ပ�ပ�� ����င�သည�၊ 

(စ) �မန�မ����င�င�အတ�င�� သက�ဆ��င�ရ� သ�ဘK�ပ��င�ရ�င� 

သ�� �မဟ�တ� စင��လ���င���သ.၌ က��ယ�စ��လ�ယ� 

မရ��လ>င� နည��ဥပ�ဒခ�*(င)ပ%အတ��င�� စည��<ကပ�မ? 

�ပ3လ�ပ�၍ အခ�န�အ �<ကအလည�  �ပ��ဆ�င� 

;ပ �ပ%က အဆ��ပ%သ�ဘK� �မန�မ����င�င�ဆ�ပ�ကမ��မ� 

ထ�က�ခ��ခ�င�� �ပ3���င��<က�င�� ပင�လယ�က.� 

သ�ဘK�မ'�� ဆ�ပ�ကမ��မ� ထ�က�ခ��ခ�င�� 

လက�မ�တ� ထ�တ��ပ�ပ��င�ခ�င��ရ��သ.အ�� အဆ��ပ% 

ထ�က�ခ��ခ�င���ပ3���င�ရန� သက�ဆ��င�ရ� ;မ�3 �နယ� 



37 
 

အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�E�က အ�<က�င��<က��စ� �ပ�ပ�� � 

ရမည�၊ 

(ဆ) �မန�မ����င�င�အတ�င�� သက�ဆ��င�ရ� သ�ဘK�ပ��င�ရ�င� 

သ�� �မဟ�တ� စင��လ���င���သ.၌ က��ယ�စ��လ�ယ� ရ��လ>င� 

နည��ဥပ�ဒခ�* (ဃ)ပ% အတ��င�� ယ�ယ  

စည��<ကပ�မ? �ပ3လ�ပ�;ပ � အခ�န�အ�<ကအလည� 

�ပ��ဆ�င�ပ%က အဆ��ပ% သ�ဘK�အ�� 

�မန�မ����င�င� ဆ�ပ�ကမ��မ� ထ�က�ခ��ခ�င���ပ3ရန�   

အ�<က�င��<က��စ�က�� နည��ဥပ�ဒခ�* (စ)ပ% 

အတ��င�� �ပ�ပ�� ����င�သည�။  

*၁၁-က။ သက�ဆ��င�ရ� ��စ�အလ��က� �ပH�န���သ� 

�ပည��ထ�င�စ�၏ အခ�န�အ�က�က�ဥပ�ဒပ% �ပH�န��ခ'က���င�� 

အည  ထ��က�သင���သ� ခ' ��မMင��မ?မ'�� �ဆ�င�ရ�က����င�ရန� 

အလ�� �င�� သင���လ'���သ� ပမ�ဏက�� သက�ဆ��င�ရ� ဘ���ရ� 

��စ�အတ�က� ဘ���င�အရအသ���ဆ��င�ရ� ခန ��မ�န����ခ 

�င�စ�ရင��တ�င� ထည��သ�င���ရ�ဆ�* �တ�င��ခ�၍ သ���စ�*���င�သည�။ 

                                                 
*  ၂၀၁၅ ခ���စ�  ၀င��င"ခ"န�  နည��ဥပ�ဒမ%
�က��  �ပင�ဆင�သည�� နည��ဥပ�ဒမ%
�၊  နည��ဥပ�ဒ  ၉ အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 



38 
 

အခန�� ၁၁ 

အ�ထ"�ထ" 

၁၂။ ၁၉၇၄ ခ���စ� �ဖ�ဖ��ဝ%ရ လ ၂၅ ရက�စ�*�ဖင�� ထ�တ��ပန� 

�သ� ၀င��င�ခ�န�နည��ဥပ�ဒမ'��က�� ဤနည��ဥပ�ဒမ'���ဖင�� 

"�ပ�သ�မ��လ��က�သည�။ 

 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�ပည��ထ�င�စ�သမ�တ�မန�မ����င�င��တ��အစ���ရ 

ဘ���ရ�ဝန��က��ဌ�န 

�ပည�တ�င��အခ�န�မ ��ဦ�စ��ဌ�န 

 

 

 

 

 

 

ဝင� �င�ခ�န�စည�
မ���
မ��
 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ခ���စ�၊ မတ� လ 





ဝင��င�ခ�န� စည�
မ���
မ��
 
မ�တ�က� 

 

အခန�� အ��က
င��အရ
 စ
မ�က���
 
 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

၇ 

၈ 

၉ 

၁၀ 

 

၁၁ 

၁၂ 

 

၁၃ 

 

အမည�၊အက����သက��ရ
က��ခင����င��အဓ�ပ�
ယ��ဖ
��ပခ�က� 

��#င�င,ပ�#င�စ��ပ"
��ရ�အဖ"/ �အစည��မ�
�အ
�စည���ကပ��ခင�� 

သမဝ0ယမအသင��မ�
�အ
�စည���ကပ��ခင�� 

အယ+ခ,�ခင�� 

လ�ပ�ငန��ရပ�စ�သ��င��စပ�လ����၍အခ�န�စည���ကပ�ရန�နည��လမ��မ��� 

��#င�င,�ခ
��င"�ဖင��ဝင��င"ရရ��သ+မ�
�အ
�စည���ကပ��ခင�� 

ယ
ယ�စည���ကပ�မ'�ပ�လ#ပ��ခင�� 

အခ"န�ထမ��၏က�#ယ�စ
�လ�ယ�အ�ဖစ��ဆ
င�ရ"က�ခ"င��ရ��သ+မ�
� 

စည���ကပ�ရ
�ဒသသတ�မ�တ��ခင�� 

�မန�မ����င�င�မ�ထ�က�ခ��သ���မည��သမ�����င��စပ�လ����၍  ဆ�င�ရ�က�ရန�  

နည��လမ��မ��� 

တန�ဖ�#��လ�
�ခ"င���ပ��င" 

ဝင��င"ရရ��သည��အခ��န�၌ �#တ�ယ+�ပ�သ"င��ရန�နည��လမ��မ�
� 

��င�� အခ"န�က�# 4က��တင��ပ��ဆ
င�ရန� နည��လမ��မ�
� 

အ�ထ"�ထ" 

 

၁-၂ 

၂-၅ 

၆-၈ 

၈-၁၃ 

၁၃-၁၄ 

၁၅-၁၉ 

၂၀-၂၁ 

၂၁-၂၄ 

၂၄-၂၇ 

၂၈-၃၃ 

 

၃၄-၄၀ 

၄၀-၄၃ 

 

၄၄ 





�ပည��ထ�င�စ�သမ�တ�မန�မ����င�င��တ��အစ���ရ 

ဘ���ရ���င��အခ�န�ဝန��က �ဌ�န 

ဝန��က �"��� 

 
အမ�န� ��	က���င�စ� 

အမ�တ� ၊   ၁၀၃   / ၂၀၁၂ 

�န�ပည��တ��၊ ၁၃၇၃ ခ���စ� ၊ တ�ပ%င��လ�ပည���က'�� ၈  ရက� 

(၂၀၁၂ ခ���စ� ၊ မတ�လ  ၁၅   ရက�) 

 

 *ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နသည� ၀င��င�ခ�န�ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၅၁၊ 

ပ�ဒ�မခ�*(က) အရ အပ���င��သည�� လ�ပ�ပ��င�ခ�င��က�� က'င��သ���၍ 

�ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ သ�ဘ�တ.ည ခ'က��ဖင�� �အ�က�ပ% 

စည��မ'/��မ'��က�� ထ�တ��ပန�လ��က�သည�။  
 

အခန�� ၁ 

အမည�၊ အက����သက��ရ�က��ခင����င�� အဓ�ပ��ယ��ဖ���ပခ�က� 

၁။ (က) ဤစည��မ'/��မ'��က�� ဝင� �င�ခ�န�စည��မ'/��မ'��ဟ�  

�ခ3တ�င� �စရမည�။ 

                                                       

*���င�င��တ
�သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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∗(ခ) ဤစည��မ'/��မ'��သည� ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဝင��င���စ� 

မ�စ၍ အက'�4�သက� �ရ�က��စရမည�။ 

၂။ ဤစည��မ'/��မ'��တ�င�ပ%ရ���သ�  စက��ရပ�မ'��သည� ၀င��င�ခ�န� 

ဥပ�ဒ��င�� ဝင��င�ခ�န�နည��ဥပ�ဒမ'��တ�င� ပ%ရ��သည��အတ��င�� အဓ�ပ6�ယ� 

သက� �ရ�က��စရမည��အ�ပင� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ� ဆ��သည�မ�� 

�ပည�တ�င��အခ�န�မ'��ဦ�စ �ဌ�န 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က��ဆ��သည�။ 
  

အခန�� ၂ 

���င�င�ပ��င�စ!�ပ"���ရ�အဖ"# �အစည��မ���အ�� စည��	ကပ��ခင�� 

 

၃။ ���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ�အဖ�* �အစည��မ'����င�� စပ�လ'/��၍ ဝင� �င�ခ�န� 

စည��:ကပ� �က�က�ခ��ခင�� က�� �အ�က�ပ%အတ��င���ပ4 လ�ပ�ရမည�- 

(က) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆၊ ပ�ဒ�မခ�*(က)တ�င� မည�သ�� �ပင�ပ%ရ�� 

�စက�မ.  ���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ� အဖ�* �အစည��သည� 

ဝင� �င���စ�အတ�င�� �က�4တင�၍ ဝင��င�ခ�န�က�� ထ����စ� 

အတ�က� ���င�င��တ��၏ အရအသ���ခန� �မ�န����ခ 

�င�စ�ရင��တ�င� ယင��အဖ�* �အစည��အတ�က� ဝင� �င�ခ�န� 

လ'�ထ�� �ပ�သည��အတ��င�� �ပ��ဆ�င�ရမည�။ 

                                                       

∗
 ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၂ အရ အစ
�ထ���သည�။ 



3 

 

ယင��သ�� � �ပ��ဆ�င�ရ�တ�င� သ���လတစ��က�မ� 

အရစ��ဖင�� �ပ��ဆ�င�ရမည�။ ���င�င��တ��၏ 

အရအသ��� ခန� �မ�န����ခ �င�စ�ရင��အရ အဆ��ပ% 

ဝင��င�ခ�န�လ'�ထ��ခ'က� ��ပ�င��လ*မ>ရ��လ?င� ယင�� 

��ပ�င��လ* လ'�ထ��သည��အတ��င�� က'န� 

အရစ�မ'��က�� �ပန�လည�ည@�Aပ � �ပ��ဆ�င�ရမည�။ 

ထ��သ�� � �က�4တင� �ပ��ဆ�င�သည�� ဝင� �င�ခ�န�က�� 

သက�ဆ��င�ရ� စည��:ကပ�မ>��စ�တ�င� ခ����မ� 

�ပ�ရမည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� ���င�င��တ��၏ အရအသ��� 

ခန� �မ�န�� ��ခ�င�စ�ရင��တ�င� အဆ��ပ% ဝင��င�ခ�န� 

လ'�ထ��ရ�၌ �က�4တင��ပ��ဆ�င�ရန�အခ�န� ��င�� 

"���"���အခ�န� ခ�*�ခ��လ'�ထ��မ> ရ��လ?င� �က�4တင� 

�ပ��ဆ�င�ရန� ဝင��င�ခ�န� လ'�ထ��ခ'က�သ�လ?င� 

ဤအပ��ဒ���င��အက'4� �ဝင��စရမည�၊ 

(ခ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၇ တ�င� မည�သ�� �ပင�ပ%ရ���စက�မ. 

���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ� အဖ�* �အစည��သည� သက�ဆ��င�ရ� 

ဝင��င���စ�အတ�က� ��စ�ခ'4ပ�စ�ရင��မ'�� �ပ4စ�Aပ � 

သည���န �မ� ရက��ပ%င��သ���ဆယ�အတ�င�� ဝင��င� 
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�:ကည�လ9�က��ဆ��င�ရ�Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� ထ� 

�ပ�ပ�� �ရမည�၊ 

(ဂ) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� အဆ��ပ% အဖ�* � 

အစည��မ��ပ�ပ�� ��သ� ဝင��င��:ကည�လ9� တ�င� 

�ဖ���ပ ထ��သည�� ဝင��င�က�� လက�ခ�၍ ဝင��င�ခ�န� 

စည��:ကပ�ရမည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� ယင��သ�� ��ဖ���ပသည�� ဝင��င�မ�� 

အခ�န��ပ��ဆ�င�ထ��က��သ� ဝင��င�ထက� �လ'��နည�� 

�နသည�ဟ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က �တ� �ရ��လ?င� 

အခ�န��ပ��ဆ�င�ထ��က��သ� ဝင��င�က�� သတ�မ�တ�၍ 

အခ�န�စည��:ကပ����င�သည�။ ထ�� ��ပင� �ပည��ထ�င�စ� 

အစ���ရ၏ စ�ရင��စစ��ဆ��ခင��  အစ အစ/�အရ 

အဆ��ပ% အဖ�* �အစည��၏ စ�ရင��မ'��က�� စစ��ဆ� 

Aပ ��သ�အခ% သက�ဆ��င�ရ���စ�အတ�က� ဝင��င� 

သည� မ.လ�:ကည�ထ��သည�� ဝင��င� သ�� �မဟ�တ� 

Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က သတ�မ�တ�ခ*�သည�� 

ဝင��င���င�� က���ခ��ခ*�လ?င� ယင��အဖ�* �အစည��သည� 

စ�ရင��စစ��ဆ�ခ'က� အစ ရင�ခ�စ�ရရ��Aပ � ရက��ပ%င�� 

သ���ဆယ�အတ�င�� အဆ��ပ%��စ�အတ�က� ဝင��င� 
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�:ကည�လ9�အသစ�က�� စ�ရင��စစ��ဆ�ခ'က� 

အစ ရင�ခ�စ� မ�တC ;��င��အတ.  Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နသ�� � ထပ�မ��ပ�ပ�� �ရမည�။ ယင��တ�� �က�� လက�ခ� 

ရရ��သည��အခ% Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� 

သက�ဆ��င�ရ���စ�အတ�က� စည��:ကပ�မ>က�� ဝင��င� 

�:ကည�လ9�အသစ�အရ �ပန�လည� �ပ4လ�ပ�ရမည�၊ 

(ဃ) ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၆ ပ% သက�သ�ခ�င��မ'��သည� ���င�င�ပ��င� 

စ �ပ����ရ�အဖ�* �အစည��မ'����င�� အက'4� �မဝင� �စရ၊ 

(င) အဆ��ပ% အဖ�* �အစည��မ'��အ�ပ3 စည��:ကပ� 

�က�က�ခ��ခင�� ��င��စပ�လ'/��သည�� က'န�က�စDရပ� 

မ'��အတ�က� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ 
*ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နက အခ%အ���လ'��စ�� 

ထ�တ��ပန�သည�� 89န�:က��ခ'က�မ'�� ��င��အည  

�ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 

 

 

 
 

                                                       

*
 ���င�င��တ
� သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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အခန�� ၃ 

သမဝ%ယမအသင��မ���အ�� စည��	ကပ��ခင�� 
 

၄။       (က) ၁၉၉၂ ခ���စ�၊ သမဝ%ယမအသင�� ဥပ�ဒအရ ဖ�* �စည�� 

ထ���သ� သမဝ%ယမအသင��၏ စ�စ��ပ%င��၀င��င�က�� 

တ�က�ခ'က� သတ�မ�တ�ရ�၌ ယင��၀င��င�ရရ��ရန� 

က�န�က'စရ�တ�မ'����င�� ၀င��င�ခ�န�စည��မ'/��မ'��အရ 

�ပE�န��ထ��သည�� ပစDည��တန�ဖ����လ'���င� တ�� �က�� 

လည���က�င��၊ �အ�က�ပ%ရန�ပ���င�မ'��က�� ထ.�ထ�င� 

ထ��Aပ � ယင��ရန�ပ���င�မ'��သ�� � အမ�န�ထည��ဝင��င� 

မ'��အနက�မ� အAမ*တမ�� ဝန�ထမ��လစ� က�န�က' 

စရ�တ�၏ တစ�ဆယ�ရ�ခ��င��>န��ထက� မပ���သ� 

ပမ�ဏအထ� က��လည���က�င�� ��တ�ပယ�ခ�င�� �ပ4ရ 

မည�- 

(၁) အ��န�စ�ရန�ပ���င�သ�� � ထည��ဝင��င�၊  

(၂) လ.မ>�ရ���င�� ယ/��က'�မ>ရန�ပ���င�သ�� � ထည�� 

ဝင��င�၊ 

(ခ) စည��မ'/��ခ�* (က)တ�င� အက'4� �မ၀င��သ� ၁၉၉၈ 

ခ���စ�၊ သမဝ% ယမအသင�� နည��ဥပ�ဒမ'��၏ 
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နည��ဥပ�ဒ ၆၃ ��င�� ၆၄ အရ အမ�န� ထ.�ထ�င� 

ထ��သည�� ရန�ပ���င� တစ�ရပ�ရပ�မ�ထ�တ� �ပ�သည�� 

အသ���စရ�တ�က��လည��  ��တ��ပ�ရမည�။ သ�� ��သ�� 

ယင��အသ���စရ�တ� က�န�က'�င�သည�  မ-တည�စရ�တ� 

��င�� ၀င��င�ခ�န� �ပ�သ�င���င� မ�ဖစ��စရ၊ 

(ဂ) ၀င��င�ခ�န�ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆ တ�င� မည�သ�� �ပင� �ပE�န��ထ�� 

�စက�မ. သမဝ%ယမ အသင��သည� သက�ဆ��င�ရ� 

၀င��င���စ�က�န�ဆ���Aပ �သ���လအတ�င�� ဤစည��မ'/��ခ�* 

(က)��င�� (ခ)တ�� �ပ%အတ��င�� တ�က�ခ'က�ရရ��သည�� 

စ�စ��ပ%င��၀င��င�အ�ပ3သက�ဆ��င�ရ� စည��:ကပ���စ���င�� 

သက�ဆ��င��သ��>န��မ'��အရ က'သင���သ� အခ�န� 

က��တစ��က�မ�တည���ဖင�� အ�:က �ပ��ဆ�င�ရမည�။ 

ယင��သ�� � �ပ��ဆ�င��သ� အခ�န�သည� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ 

၁၆ အရ �က�4တင��ပ��ဆ�င��သ� ၀င��င�ခ�န��ဖစ� 

သည�ဟ� မ�တ�ယ.ရမည�၊ 

(ဃ) သမဝ%ယမအသင��၏ ��စ�ခ'4ပ�စ�ရင��မ'��က�� 

သမဝ%ယမအသင�� နည��ဥပ�ဒမ'��၏ နည��ဥပ�ဒ 

၈၄ အရ သမဝ%ယမဦ�စ �ဌ�နက ��စ�ခ'4ပ�စ�ရင�� 

�ရ�ဆ�*�ခင����င�� နည��ဥပ�ဒ ၈၂ အရ သမဝ% ယမ  
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ဦ�စ �ဌ�န စ�ရင��စစ��ဖင�� စစ��ဆ��ခင�� �ဖစ�ပ%က 

သမဝ%ယမဦ�စ �ဌ�န၏ စ�ရင��စစ� အစ ရင�ခ�စ� 

အ�ပ3 အ��ခ�ပ4၍  စည��မ'/��ခ�* (က) ��င�� (ခ) ပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'�� ��င��အည  စ�စ��ပ%င��၀င��င�က�� 

တ�က�ခ'က�ရမည�၊ 

(င) အဆ��ပ% အသင��အ�ပ3 စည��:ကပ��က�က�ခ��ခင�� 

��င��စပ�လ'/��သည�� အ�ခ��က�စDရပ�မ'��က�� ဥပ�ဒပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'����င��အည  �ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 

 
*အခန�� ၄ 

အယ&ခ��ခင�� 
 

၅။      (က) အခ�န�ထမ��သည� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က 

ခ'မ�တ��သ� မ�မ���င�� သက�ဆ��င�သည�� အမ�န �� 

တစ�ရပ�ရပ�က�� အယ.ခ�ဝင�လ��ပ%က- 

(၁) �ပည��ထ�င�စ�နယ���မအခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� 

သ�� �မဟ�တ� သက�ဆ��င�ရ�တ��င���ဒသ�က � 

သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၃ အရ အစ
�ထ���သည�။ 
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သ�� �မဟ�တ�  က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���  

ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'�� 

ဆ��င�ရ�အခ�န�"���ဌ�နမ�;�ထ� သတ�မ�တ� 

ထ��သည�� အယ.ခ�လ9�ပ��စ��ဖင�� တင�သ�င��ရ 

မည�၊   

(၂) မ�န�ကန��:က�င�� သက��သခ�လက�မ�တ� 

�ရ�ထ���ထ���သ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;�က ခ'မ�တ�သည�� အမ�န ��မ�တC ;က�� 

အယ.ခ�လ9���င��အတ. ပ.�တ�*တင��ပရမည�၊ 

 (ခ) အခ�န�ထမ��သည� အခ�န��င�က�� အ��ပအ�က' 

�ပ��ဆ�င��ခင��မရ��ဘ* Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က 

ခ'မ�တ��သ� အမ�န ��က�� အယ.ခ�ဝင�ခ�င���ပ4ပ%ရန� 

ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၃၂၊ ပ�ဒ�မခ�* (ဂ)၊ ပ�ဒ�မခ�*ငယ�(၂)အရ 

�လ?�က�ထ��လ��ပ%က �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �က 

ဤက�စDအတ�က� တ�ဝန�လ9*အပ��သ� အဖ�* �သ�� � 

�လ?�က�ထ��ရမည�။ အဆ��ပ%အဖ�* �သည� �လ?�က�ထ�� 

ခ'က�က�� လက�ခ�ရရ��သည��အခ% �အ�က�ပ%အတ��င�� 

�ဆ�င�ရ�က�ရမည�- 
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(၁) အခ�န�ထမ��သည� အမ�န�ပင� အခ�န��င� 

က�� အ��ပအ�က'�ပ��ဆ�င� ���င�သ. 

ဟ�တ�၊ မဟ�တ�စ�စစ�ရမည�။ လ��အပ� 

လ?င� ယင��က�စDအတ�က� မည�သ. �က�� 

မဆ���ခ3ယ. စစ��ဆ��မ��မန�����င� 

သည�၊ 

(၂) အခ�န�ထမ��သည� အခ�န��င�က�� 

အ��ပအ�က' �ပ��ဆ�င����င�သ. 

�ဖစ�သည�ဟ� ယ.ဆရန� အ�:က�င�� 

ရ��လ?င� အခ�န��င�က�� အ��ပအ�က' 

�ပ��ဆ�င��စAပ �မ�သ� ယင��အ�� 

အယ.ခ�၀င�ခ�င���ပ4ရမည�၊ 

(၃) အခ�န�ထမ��သည� အခ�န��င�က�� 

အ��ပအ�က' �ပ��ဆ�င����င�သ. 

မဟ�တ�ဟ� ယ.ဆရန� အ�:က�င�� 

ရ��လ?င� အခ�န��င� တခ'�4 �တစ�ဝက�က�� 

သတ�မ�တ� �ပ��ဆ�င��စAပ � က'န� 

အခ�န� �င�အတ�က� လ���လ�က��သ� 
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အ�မခ�ပစDည�� တင�သ�င���စAပ �မ�သ� 

အယ.ခ�၀င�ခ�င�� �ပ4ရမည�၊ 

(ဂ) အခ�န�ထမ�� သ�� �မဟ�တ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;�သည� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၃၃၊ ပ�ဒ�မခ�* (က) အရ 

အခ�န�အယ.ခ�ခ��အဖ�* �ထ� အယ.ခ�၀င�ရ�တ�င� ယင�� 

အဖ�* �က သတ�မ�တ�ထ���သ� ပ��စ���င��အတ. မ�န�ကန� 

�:က�င�� သက��သခ�လက�မ�တ� �ရ�ထ���ထ��သည�� 

�ပည��ထ�င�စ�နယ���မအခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� 

တ��င���ဒသ�က � သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� 

ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ� 

အခ�န�"���ဌ�နမ�;�က ခ'မ�တ�သည�� အမ�န� �မ�တC ;က�� 

ပ.�တ�*၍ တင��ပရမည�၊ 

(ဃ) အခ�န�အယ.ခ�ခ��အဖ�* �၏ ဆ����ဖတ�ခ'က�အ�ပ3 

�ပည��ထ�င�စ�တရ��လ9တ��တ��ခ'4ပ�သ�� � အယ.ခ� 

ဝင�သည��အခ% ဥပ�ဒ�ရ�ရ� �ပဿန���င�� 

စပ�လ'/��၍သ� အယ.ခ�ဝင�ခ�င�� ရ��သည�။ ယင��သ�� � 

အယ.ခ�၀င�ရ�တ�င� အယ.ခ�လ9���င��အတ. မ�န�ကန� 

�:က�င�� သက��သခ� လက�မ�တ��ရ�ထ���ထ���သ� 
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အခ�န�အယ.ခ�ခ��အဖ�* �က ခ'မ�တ�သည��အမ�န� � မ�တC ;က�� 

ပ.�တ�* ၍ တင��ပရမည�၊ 

(င) �ပည��ထ�င�စ�တရ��လ9တ��တ��ခ'4ပ� သ�� �မဟ�တ� 

အခ�န�အယ.ခ�ခ��အဖ�* � သ�� �မဟ�တ� �ပည��ထ�င�စ�နယ���မ 

အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� တ��င���ဒသ�က � 

သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� 

က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� 

အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���ဌ�နမ�;�သည� 

အယ.ခ�အမ>က�� ဆ����ဖတ�ရ�တ�င�- 

(၁) လ��အပ�သည��အမ>တ�* သ�� �မဟ�တ� စ�ရ�က� 

စ�တမ��မ'��က�� သက�ဆ��င�ရ�မ��တ�င��ယ. 

���င�သည�၊ 

  (၂) မည�သ. �က��မဆ�� စစ��ဆ��မ��မန�����င�သည�၊ 

(၃) လ��အပ�သည�� သတင��အခ'က�အလက�မ'��က�� 

�တ�င��ယ.���င�သည�၊ 

(စ) အယ.ခ�မ>��င�� စပ�လ'/��၍ အယ.ခ�ဝင�သ.အ�� 

က��ယ�တ��င��ဖစ��စ၊ က��ယ�စ��လ�ယ��ဖင���ဖစ� �စ၊ 

�ရ� ��န�ဖင���ဖစ��စ ရ�င��လင��တင��ပခ�င�� �ပ�ရမည�။ 
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အယ.ခ�၀င�သ.က စ��ဖင�� �လ?�က�လ*တင��ပလ� 

လ?င�လည�� ခ�င���ပ4ရမည�။ 

 

အခန�� ၅ 

လ�ပ�ငန��ရပ�စ#သ&��င�� စပ�လ�(��၍ အခ"န�စည��	ကပ�ရန� 

နည��လမ��မ��� 

 

၆။ (က) အခ�န��ပ��ဆ�င�ထ��က�သ. တစ�ဦ�သည� မ�မ�၏ 

လ�ပ�ငန��က�� ရပ�စ*လ?င� လ�ပ�ငန��ရပ�စ*သည�� �န �အထ� 

အခ�န�စည��:ကပ�ရန�ရ���သ� က�လအတ�က� ဝင��င� 

�:ကည�လ9�က�� လ�ပ�ငန��ရပ�စ*သည���န �မ� တစ�လ 

အတ�င�� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�ထ��ပ�ပ�� �ရမည�၊ 

(ခ) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� အခ�န��ပ��ဆ�င� 

ထ��က�သ.တစ�ဦ�၏ လ�ပ�ငန��က�� ရပ�စ*�:က�င�� 

�တ� �ရ��လ?င� ထ��သ.အ�� ဝင��င��:ကည�လ9��ပ� 

ပ�� �ရန� အ�:က�င��:က�����င�သည�။ ထ��အ�:က�င�� 

:က��စ�က�� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၇၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ�ပ�ပ�� � 

သည�� အ�:က�င��:က��စ��ဖစ�ဘ�သက*�သ�� � မ�တ�ယ. 

ရမည�၊ 
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(ဂ) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� လ�ပ�ငန��ရပ�စ*သ. 

အ�ပ3 အခ�န�စည��:ကပ��ခင����င�� စပ�လ'/��၍ ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၁၉ ပ% �ပE�န��ခ'က�မ'����င��အည  �ဆ�င� 

ရ�က�ရမည�၊ 

(ဃ) ဤစည��မ'/��အရ စည��:ကပ�ရ�၌ ဝင��င���စ�က�� 

စည��:ကပ���စ�ဟ� မ�တ�ယ.၍ ဝင��င���စ�အတ�င�� 

တည�ဆ*အခ�န��>န��မ'���ဖင�� တ�က�ခ'က� �တ�င�� 

ခ�ရမည�၊ 

(င) လ�ပ�ငန��ရပ�စ*သ.အ�ပ3 စည��:ကပ� �က�က�ခ��ခင�� 

��င��စပ�လ'/��သည�� အ�ခ��က�စDရပ�မ'��က�� ဥပ�ဒပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'����င��အည  �ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 
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 အခန�� ၆ 

���င�င��ခ���င"�ဖင�� ဝင��င"ရရ��သ&မ���အ��စည��	ကပ��ခင�� 

 

၇။ �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ�၀န��က �ဌ�နသည� 

���င�င��ခ���င�ရရ��သ. တစ�ဦ�ဦ� သ�� �မဟ�တ�  တစ�မ'�4�မ'�4���င�� စပ�လ'/��၍ 

အခ�န�က�� ���င�င��ခ���င��ဖင�� �ပ��ဆ�င��စရန� သတ�မ�တ����င�သည�။ 

၈။ ဆ��င�ရ�၀င��င���စ�အတ�င�� အခ�န�ထမ��၏ရ�င� သ�� �မဟ�တ� 

က�န�က'စရ�တ�မ'��တ�င� က'ပ��င��ဖင��သ�မက ���င�င��ခ���င� 

�ဖင��လည�� ပ%၀င�ပ%က သ�� �မဟ�တ� ���င�င��ခ�� �င��ဖင��သ� ရရ���ခင�� 

�ဖစ�ပ%က ယင��၏ စ�စ��ပ%င��၀င��င���င�� �ပ��ဆ�င�ရန� အခ�န���င�� 

စပ�လ'/��၍-  

(က) ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရ�င���င�� က�န�က'စရ�တ��င�တ�� �က�� 

သတ�မ�တ�ထ���သ� �င�လ*လ�ယ��>န���ဖင�� က'ပ��င�သ�� � 

ဖလ�ယ�၍ တန�ဖ���သင��ရမည�။ ယင��သ�� � ဖလ�ယ�Aပ � 

ပမ�ဏအသ �သ �က�� က'ပ��င� သက�သက��ဖင�� 

အမ�န�ရ�င���င�� က'ပ��င� သက�သက��ဖင�� အမ�န� 

က�န�က'စရ�တ� အသ �သ ��ဖင�� �ပ%င���ခင�� ၊ ရ�င� 

စ�စ��ပ%င��မ� က�န�က'စရ�တ� စ�စ��ပ%င��က�� ခ����မ�၍ 

                                                       

*
 ���င�င��တ
� သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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က'ပ��င��ဖင�� စ�စ��ပ%င��၀င��င�က�� သတ�မ�တ��ခင�� 

�ပ4ရမည���ပင� ယင��အ�ပ3 က'သင��မည�� က'ပ��င��ဖင�� 

အခ�န�က��လည�� တည�ဆ*�ပE�န��ခ'က�မ'����င��အည  

သတ�မ�တ�ရမည�၊ 

(ခ) စည��မ'/��ခ�* (က) ပ%အတ��င�� တ�က�ခ'က�ရရ��သည�� 

က'ပ��င��ဖင�� အခ�န�က�� က'ပ��င� သက�သက��ဖင�� 

�ပ��ဆ�င��စရန� ပမ�ဏ��င�� ���င�င��ခ���င�သ�� � 

�ပန�လည�ဖလ�ယ�၍ ���င�င��ခ���င��ဖင�� �ပ��ဆ�င� 

�စရန� ပမ�ဏ ဟ.၍ အခ'�4�ခ�* �ဝရမည�။ ယင��သ�� � 

ခ�* �ဝရ�၌ က'ပ��င�သက�သက��ဖင�� ရ�င�ပမ�ဏ��င�� 

���င�င��ခ���င��ဖင�� အမ�န�ရရ��သည�က�� က'ပ��င�သ�� � 

ဖလ�ယ�ထ��သည�� က'ပ��င�ပမ�ဏ၊ ယင����စ�ရပ� 

အခ'�4� အတ��င�� ခ�* �ဝရန� �ဖစ�သည�။ ယင���န�က� 

က'ပ��င��ဖင�� အခ�န�အခ'�4� ပမ�ဏက�� က'ပ��င��ဖင�� 

�ပ��ဆ�င��စရန� �ဖစ�Aပ � ���င�င��ခ���င�မ� ဖလ�ယ� 

ထ��သည�� က'ပ��င��ဖင�� အခ�န�အခ'�4�ပမ�ဏက�� 

���င�င��ခ���င�သ�� � �ပန�လည�ဖလ�ယ� တန�ဖ���သင��၍ 

ယင�� ���င�င��ခ���င��ဖင�� �ပ��ဆ�င� �စရမည�၊ 
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(ဂ) *အထက�ပ�အတ	
င�� တက�ခ�က�ရ�တင� �မန�မ��	
င�င��တ�� 

ဗဟ��ဘဏ�က သတ�မ�တ�ထ��သည�� �င�လ*လ�ယ� 

�>န���ဖင�� တ�က�ခ'က�ရမည�။ သက�ဆ��င�ရ� ရ�င�က�� 

၀င��င���စ�အတ�က� တစ��က�မ�တည���ဖင�� ရရ��ခ*��ခင�� 

�ဖစ�ပ%ကယင���င�ရရ��သည���န �၏ �င�လ*လ�ယ��>န�� 

�ဖင�� လည���က�င�� ၊ တစ��က�မ�ထက� ပ��မ��ရရ�� 

ခ*��ခင�� �ဖစ�ပ%က ထ��သ�� �ရရ��သည�� �န �အသ �သ �၏ 

�င�လ*လ�ယ��>န��မ'��က�� ပ'မ��မ?�ခင�� �ပ4လ�ပ�၍ 

ယင��ပ'မ��မ?�>န���ဖင�� လည���က�င�� ���င�င��ခ���င� 

မ� က'ပ��င�သ�� �၊ က'ပ��င�မ� ���င�င��ခ���င�သ�� � ဖလ�ယ� 

တန�ဖ���သင��ရမည�။ က�န�က'စရ�တ�မ'����င�� စပ�လ'/�� 

၍လည�� အလ��တ. �ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(ဃ) စည��မ'/��ခ�* (ခ) အရ တ�က�ခ'က�ရရ��သည�� ���င�င��ခ�� 

�င��ဖင�� အခ'�4�က'အခ�န�က�� ယင�����င�င��ခ���င��ဖင�� 

�တ�င��ခ�၍ �ပန�အမ��ရန�ရ��လ?င�လည�� ယင�����င�င��ခ�� 

�င��ဖင��ပင��ပန�အမ��ရမည�။ က'ပ��င��ဖင�� အခ'�4�က' 

အခ�န�က��လည��က'ပ��င��ဖင�� �တ�င��ခ�၍ �ပန�အမ�� 

ရန�ရ��လ?င�လည�� က'ပ��င��ဖင��ပင� �ပန�အမ��ရမည�၊ 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၄ အရ အစ
�ထ���သည�။ 
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(င) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆ အရ ၀င��င���စ�အတ�င�� အခ�န� 

�ပ�သ�င���ခင��က�� အခ�န�ထမ��က မ�မ��ပ��ဆ�င� 

ရမည�ဟ� ခန� �မ�န��သည�� ���င�င��ခ���င��ဖင��အခ�န�၊ 

က'ပ��င��ဖင�� အခ�န��ပ3တ�င� အ��ခ�ပ4၍ ���င�င��ခ�� 

�င�၊ က'ပ��င�တ�� ��ဖင�� �ပ��ဆ�င�ရမည�၊  

(စ) �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရအဖ�* �၏ *ဘ���ရ�၀န��က � 

ဌ�နက ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရရ��သ.တစ�ဦ�ဦ� သ�� �မဟ�တ� 

တစ�မ'�4�မ'�4���င��စပ�လ'/��၍ ���င�င��ခ���င��ဖင�� �ပ� 

�ဆ�င�ရမည��အခ�န�က�� ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရရ��သည�� 

ရ�င�အ�ပ3 အ��ခ�ပ4သည��ပ���သရ�ခ��င��>န���ဖင�� 

သတ�မ�တ����င�သည�။ယင��သ	
 �သတ�မ�တ�ထ�� ပ� က 

စည��မ����ခ�(ခ) အရတက�ခ�က�ရရ�	သည�� �	
င�င��ခ�� 

�င��ဖင�� �ပ��ဆ�င�ရန� အခ�န�မည�မ?ပင� �ဖစ��စက� 

မ.ပ���သရ�ခ��င��>န��အရ က'သင��အခ�န�ပမ�ဏ က�� 

သ� အစ��ထ����ပ��ဆ�င� �စရမည� ။ သ�� �ရ�တ�င� 

က'ပ��င��ဖင�� အခ'�4�က' အခ�န�ပမ�ဏက��မ. က'ပ� 

�င��ဖင�� �ပ��ဆ�င��စရမည�။ 

                                                       

*
 ���င�င��တ
� သမတ����၏ အမ�န ����က
��င
စ
အမ�တ�၊ ၅၇/၂၀၁၃ အရ အမည���ပ
င��လ� သတ�မ�တ�သည�။ 
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(ဆ) ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရ�င�ရရ��သ.၊ က�န�က'စရ�တ� 

ရ��သ.မ'��အ�� အခ�န�စည��:ကပ� �က�က�ခ��ခင�� 

��င��စပ�လ'/��၍ က'န�က�စDရပ�မ'��က�� ဥပ�ဒပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'�� ��င��အည  �ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 

89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�သည� ဤစည��မ'/��ပ% 

�ပE�န��ခ'က�မ'��အရ လက��တ� ��ဆ�င�ရ�က�ရ� 

တ�င� ခက�ခ*သည��က�စDရပ�မ'��၊ ထ.��ခ��သည�� 

က�စDရပ�မ'����င��စပ�လ'/��၍ တ�က�ခ'က�နည��မ'�� 

က���ဖစ��စ၊ �ဆ�င�ရ�က�ရန� နည��စနစ�မ'��က�� 

�ဖစ��စ 89န�:က��ခ'က�မ'�� ထ�တ��ပန� သတ�မ�တ� 

���င�သည�၊ 

(ဇ) ဤစည��မ'/��ပ% �ပE�န��ခ'က�မ'��သည� �ပည�ပ�န 

���င�င�သ��၏ �ပည�ပတ�င�ရရ���သ� ရ�င� သ�� �မဟ�တ� 

၀င��င�မ'����င�� သက�ဆ��င��ခင��မရ���စရ၊ 

(စ') စည��မ'/��ခ�*(စ)ပ%အတ��င�� ရ�င�အ�ပ3 ပ���သ�>န�� 

�ဖင�� အခ�န��ပ��ဆ�င�ရန� သတ�မ�တ�ထ���ခင�� 

�:က�င�� ယင��သ�� � ���င�င��ခ���င��ဖင�� ရ�င�ရရ�� 

သ.မ'�� သည� ဤစည��မ'/����င�� အက'4� �၀င��ခင�� 

မရ��ဟ� မ�တ�ယ.�ခင�� မရ���စရ၊ 
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အခန�� ၇ 

ယ�ယ!စည��	ကပ�မ*�ပ�လ�ပ��ခင�� 
 

၉။ (က) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� အခ�န�ထမ��ထ�မ� 

ရရ���သ� ဝင� �င� �:ကည�လ9�က�� အ��ခ�ပ4၍ လည�� 

�က�င��၊ ယင���:ကည�လ9���င��အတ. စ�ရင��ရ�င��တမ�� 

မ'��ပ%ရ��လ?င� ယင��စ�ရင��ရ�င��တမ��မ'��က�� အ��ခ 

�ပ4၍လည���က�င�� ယ�ယ စည��:ကပ�မ>က�� �ပ4လ�ပ� 

���င�သည�။ ယ�ယ စည��:ကပ�မ>အရ က'သင��သည�� 

အခ�န��င�မ� ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၁၆ အရ�ပ��ဆ�င� 

Aပ �သည���င�က�� ခ����မ��ပ�ရမည�၊ 

(ခ) ယ�ယ စည��:ကပ�မ>အရ အခ�န�ထမ�� �ပ��ဆ�င� 

ရမည��အခ�န�က�� ဥပ �ဒ ပ�ဒ�မ ၅၃ ပ% နည��လမ�� 

မ'��အတ��င�� �တ�င��ခ�ရမည�။ ယင��အခ�န�က�� 

အခ�န�ထမ��က �ပ��ဆ�င�ရန� ပ'က�က�က�လ?င� ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၃၉ ��င�� ပ�ဒ�မ ၄ဝ တ�င� �ပE�န��ထ��သည�� 

အတ��င�� အရ�က�က�ခ����င�သည�၊ 
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(ဂ) ဤစည��မ'/��အရ ယ�ယ စည��:ကပ�မ> �ပ4လ�ပ�သည�� 

က�စDတ�င� ပ��မ�န�စည��:ကပ�မ>က�� ဥပ�ဒပ% �ပE�န��ခ'က� 

မ'����င��အည  �ဆ�လ'င�စ�� �ပ4လ�ပ�ရမည�၊ 

(ဃ) ဤစည��မ'/��အရ�ပ4လ�ပ�သည�� ယ�ယ စည��:ကပ� 

မ> ��င�� စပ�လ'/��၍ အယ.ခ�ဝင�ခ�င�� မရ���စရ။ 

 

အခန�� ၈ 

အခ"န�ထမ��၏က��ယ�စ��လ�ယ�အ�ဖစ��ဆ�င�ရ"က�ခ"င��ရ��သ&မ��� 

၁၀။ (က) ဥပ�ဒပက�စDရပ�မ'��အလ�� �င�� ဥပ�ဒအရ အခ�န�ထမ�� 

က��ယ�တ��င� �ဆ�င�ရ�က�ရန� လ��အပ�သည��က�စDမ� 

တစ�ပ%� �အ�က�ပ%ပ�ဂL�4လ�တ�� �သည� အခ�န�ထမ��၏ 

က��ယ�စ��လ�ယ�အ�ဖစ� �ဆ�င�ရ�က�ခ�င�� ရ���စရမည�- 

(၁)  အခ�န�ထမ��ကစ��ဖင�� က��ယ�စ��လ�ယ�ခန� �အပ� 

�သ� ယင��၏�ဆ�မ'�4��တ��စပ�သ. သ�� �မဟ�တ� 

ယင��၏အAမ*တမ��၀န�ထမ��၊ 

(၂) တရ��!
��တစ�ခ
ခ
တင� �ဆ�င�ရက�ခင��ရ�	သည�� 

�ရ� ��န၊ 
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(၃) �မန�မ����င�င� စ�ရင���က�င�စ ဥပ�ဒအရ 

အသ�အမ�တ� �ပ4�ခင��ခ�ရ�သ� စ�ရင��က��င� 

သ�� �မဟ�တ� စ�ရင��စစ�၊ 

(၄) �အ�က�ပ%အရည�အခ'င�� တစ�ခ�ခ���င�� �ပည�� 

စ��သည��ဝင��င�ခ�န� �ရ� ��ဆ�င�- 

(ကက) �မန�မ����င�င�၏တကM သ��လ� တစ�ခ�ခ� 

သ�� �မဟ�တ� �ပည��ထ�င�စ�အစ���ရ 

ကအသ�အမ�တ��ပ4�သ� ���င�င��ခ�� 

တကM သ��လ�တစ�ခ�ခ�မ� ဝ%ဏ�ဇO 

ဝ�ဇO�ဘ�* � �ဖစ��စ၊ စ�ရင��အင�� 

ပည� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ဘ�� 

ပည�အဓ�က�ဖင�� �အ�င��မင� 

�သ� �ဘ�ဂ�ဗဒ ဝ�ဇO�ဘ�* � �ဖစ�

�စ၊ ယင��ဘ�* �တ�� ��အ�က� မန�မ��

�သ� အလ��တ.ဘ�* ��ဖစ��စ 

ရရ��သ.၊ 

(ခခ) �ပည�တ�င��အခ�န�မ'��ဦ�စ �ဌ�န 

သ�� �မဟ�တ� ယင��ဦ�စ �ဌ�နက 

ဆက�ခ��သ� အခ�န�ဌ�န 
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တစ�ခ�ခ�၌ လ�ပ�သက� အနည�� 

ဆ��� ၅ ��စ�ရ��၍ ဤက�စDအတ�က� 

89န� :က���ရ�မ�;�ခ'4ပ � က 

သတ�မ�တ�သည�� အရည�အခ'င�� 

��င���ပည��စ� �သ. သ�� �မဟ�တ� ဤ 

အပ��ဒ�တ�င� �ဖ���ပ�သ�လ�ပ�သက� 

��င��စပ�လ'/��၍ ဤက�စD အတ�က� 

89န � :က���ရ�မ � ;�ခ ' 4ပ �က  

လ���လ�က��သ�အ �:က�င��ရ��၍ 

�လ?���ပ%��ပ��ခင�� ခ�ရသ.၊ 

  

(ခ) ဤစည��မ'/��အရ က��ယ�စ��လ�ယ�အ�ဖစ� �ဆ�င� 

ရ�က�ခ�င��ရ��သ. တ�� �တ�င� �အ�က�ပ% တ�� �မပ%ဝင��စရ- 

(၁) အစ���ရဌ�န၊ အစ���ရအဖ�* �အစည�� တစ�ခ�ခ�မ� 

ထ�တ�ပယ��ခင��၊ ထ�တ�ပစ��ခင�� ခ�ရသည�� 

ဝန�ထမ��၊ 

(၂) စ�ရ�တC ��င�� စပ�လ'/��၍ ခ'�4 �ယ�င��မ> တစ�ခ�ခ� 

�:က�င�� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က က��ယ�စ�� 
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လ�ယ�အ�ဖစ� �ဆ�င�ရ�က�ခ�င�� မရ���:က�င�� 

အမ�န� �ခ'မ�တ�ထ���ခင�� ခ�ရသ.၊ 

(ဂ) မည�သ.မဆ�� စ�ရ�တC ��င��စပ�လ'/��၍ ခ'�4 �ယ�င��မ> 

တစ�ခ�ခ�ရ��လ?င� ထ��သ.က�� ဤက�စDအတ�က� အခ�န�ထမ�� 

၏ က��ယ�စ��လ�ယ�အ�ဖစ� �ဆ�င�ရ�က�ခ�င��မရ��

�:က�င�� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က အမ�န� �ခ'မ�တ� 

���င�သည�။ သ�� �ရ�တ�င� ထ��သ�� �အမ�န� �ခ'မ�တ��ခင�� 

မ�ပ4မ  သက�ဆ��င�သ.အ�� ��ဖရ�င��ခ�င���ပ�ရမည�။ 

 

အခန�� ၉ 

စည��	ကပ�ရ��ဒသသတ�မ�တ��ခင�� 

 

၁၁။ (က) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� *�ပည��ထ�င�စ� 

နယ���မအခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� တ��င�� 

�ဒသ�က � သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� 

သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� ဌ�နမ�;� 

သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၅ ၊ စည��မ#$��ခ"�(က) အရ 
အစ
�ထ���သည�။ 
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ဌ�နမ�;�သည� တ�ဝန��ပ�အပ��ခင��ခ�ရသည�� �ဒသ 

အတ�င��၌ တည�ရ���သ� စ �ပ����ရ���င�� အသက��မ�� 

ဝမ���က'�င�� ပည�လ�ပ�ငန��မ'����င�� စပ�လ'/��၍ 

ဥပ�ဒပ%က�စDအလ�� �င�� �ဆ�င�ရ�က�ပ��င�ခ�င��ရ��ရမည�။ 

သ�� �ရ�တ�င� အခ�န�ထမ��တစ�ဦ�၏ လ�ပ�ငန��သည� 

�ဒသတစ�ခ�ထက�ပ��Aပ � က�*�ပ��တည�ရ��လ?င� အဓ�က 

လ�ပ�ငန��တည�ရ��ရ��ဒသ��င�� ဆ��င��သ� *Aမ�4 �နယ� 

အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'�� 

ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'�� 

ဆ��င�ရ�အခ�န�"���က �ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(ခ) ပစDည���ခ%င��စ/�မ� ဝင��င�အတ�က� ပစDည��တည�ရ��ရ� 

�ဒသ��င��ဆ��င�သည�� *Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� 

သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� သ�� �မဟ�တ� 

အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���က လည���က�င��၊ 

လစ��ခ%င��စ/�မ� ဝင��င�အတ�က� လစ�ရရ�� �သ�    

အလ�ပ�ခ�င� တည�ရ��ရ��ဒသ��င��ဆ��င�သည�� Aမ�4 �နယ� 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၅ ၊ စည��မ#$��ခ"�(ခ) အရ  
အစ
�ထ���သည�။ 
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အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"���ကလည���က�င�� �ဆ�င� 

ရ�က�ရမည�၊ 

(ဂ) အခ�န�ထမ��တစ�ဦ�၌ ဝင��င�ရလမ�� တစ�ခ�ထက�ပ��မ�� 

ရ��လ?င� အဓ�ကဝင��င�ရလမ�� တည�ရ��ရ��ဒသ��င�� 

ဆ��င�သည�� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� သ�� �မဟ�တ� 

က�မ6ဏ မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ�� 

�က �မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"���က�ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(ဃ) အ�ခ��က�စDရပ�မ'��တ�င�လည���က�င��၊ ဤစည�� 

မ'/��ခ�* (က)၊ (ခ) ��င��(ဂ) တ�� �အရ လက��တ� � 

�ဆ�င�ရ�က�ရ�၌ ခက�ခ*သည�� က�စDမ'��တ�င� လည��

�က�င�� အခ�န�ထမ�� �နထ��င�ရ��ဒသ��င��ဆ��င�သည�� 
*Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ  

မ'��ဆ��င�ရ�အခ�န�"��� သ�� �မဟ�တ�  အခ�န�ထမ���က � 

မ'��ဆ��င�ရ� အခ�န�"��� က �ဆ�င�ရ�က�ရမည�၊ 

(င) စည��:ကပ�ရ��ဒသ��င�� စပ�လ'/��၍ အ�ငင��ပ���လ?င� 

ဤက�စDအတ�က� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�၏ အဆ��� 

အ�ဖတ�သည� အAပ �သတ� အတည��ဖစ�ရမည�။ 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၅ ၊ စည��မ#$��ခ"�(ခ) အရ 
အစ
�ထ���သည�။ 
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သ�� �ရ�တ�င� ထ��သ�� �ဆ����ဖတ��ခင��မ�ပ4မ  အခ�န�ထမ��အ�� 

��ပ��ရ�ဆ��ခ�င���ပ�ရမည�၊ 

(စ) စည��မ'/��ခ�* (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) ��င�� (င) 

တ�� �တ�င� မည�သ�� �ပင�ပ%ရ���စက�မ. မည�သည��လ�ပ�ငန�� 

သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ����င�� စပ�လ'/��၍မဆ�� *�ပည� 

�ထ�င�စ�နယ���မအခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� 

တ��င���ဒသ�က � သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� က�မ6ဏ မ'��ဆ��င� ရ�အခ�န�"��� 

ဌ�နမ�;�  သ�� �မဟ�တ� အခ�န�ထမ���က �မ'��ဆ��င�ရ� 

အခ�န�"���ဌ�နမ�;� သ�� �မဟ�တ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � 

ဌ�နမ�;�သည� စည��:ကပ�မ>အမ�န� � ခ'မ�တ��ခင����င�� 

အယ.ခ�အမ�န� � ခ'မ�တ��ခင�� မဟ�တ��သ� ဥပ�ဒပ%  

အ�ခ��က�စDရပ�မ'�� အ��လ���က�� �ဆ�င�ရ�က�ပ��င�ခ�င�� 

ရ���စရမည�။ 

 

 

 

                                                       

*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၅ ၊ စည��မ#$��ခ"�(က) အရ 
အစ
�ထ���သည�။ 
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အခန�� ၁၀ 

�မန�မ����င�င�မ� ထ"က�ခ"�သ"��မည��သ&မ�����င�� စပ�လ�(��၍ 

�ဆ�င�ရ"က�ရန�နည��လမ��မ��� 

 

၁၂။ (က) �မန�မ����င�င�မ� �ပည�ပသ�� ��ခတC �ဖစ� �စ၊ အAပ �အပ��င� 

�ဖစ� �စ ထ�က�ခ��သ���လ��သ.သည� အခ�န��ပ��ဆ�င�ရန� 

တ�ဝန�မရ���:က�င�� သ�� �မဟ�တ� တ�ဝန�ရ��သည�� 

အခ�န�က�� �ပ��ဆ�င�ရန� �က'နပ��လ�က��အ�င� 

စ မ�Aပ ��:က�င�� �ထ�က�ခ�စ� ထ�တ� �ပ�ပ%ရန� 

သက�ဆ��င�ရ�Aမ�4 �နယ�အခ�န� ဦ�စ �ဌ�နမ�;�ထ� စ��ဖင�� 

�လ?�က�ထ��ရမည�။ �ထ�က�ခ�စ� ထ�တ��ပ�ရန� 

�လ?�က�ထ��သ.သည� ဝင��င�ခ�န� ဥပ�ဒအရ 

တစ��က�မ�တစ�ခ%မ? အခ�န�စည��:ကပ��ခင�� မခ�ရဖ.�သ. 

�ဖစ�လ?င� ဥပ�ဒအရ စည��:ကပ�မ>ဖ�င��လ�စ� �ဆ�င�ရ�က� 

���င�သည�� ဝင��င���စ�မ'��အတ�င�� ထ��သ.၌စည��:ကပ� 

���င�သည�� ဝင� �င�ရ��၊ မရ�� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�က 

စ�စစ�ရမည�။ မည�သည����စ�အတ�က�မဆ�� အခ�န� 

စည��:ကပ�ရန� အ�:က�င��ရ���:က�င�� �တ� �ရ��လ?င� 
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ထ��သ.အ�� ယင����စ� သ�� �မဟ�တ� ��စ�မ'��အတ�က� 

စည��:ကပ�မ>က���ပ4လ�ပ�ရမည�၊ 

(ခ) �ထ�က�ခ�စ�ထ�တ� �ပ�ရန� �လ?�က�ထ��သ.အ�� 

အခ�န�စည��:ကပ�ရန�ရ��လ?င� စည��:ကပ�မ>မ'��က�� 

Aပ ��ပတ��အ�င� �ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ ဝင��င� 

�:ကည�လ9� တင�သ�င��ထ���ခင�� မရ���သ��သ� 

စည��:ကပ�မ>မ'��ရ��လ?င� အခ�န�ထမ��အ�� ဥပ�ဒ 

ပ�ဒ�မ ၁၇၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ �ဖစ��စ၊ ပ�ဒ�မ ၂၁ အရ 

�ဖစ��စဆ��င�ရ� အ�:က�င��:က��စ�က�� အတည��ပ4၍ 

ခ�နစ�ရက��အ�က� မနည���သ� က�လအတ�င�� 

ဝင��င��:ကည�လ9� သ�� �မဟ�တ� �:ကည�လ9�မ'��က�� 

တင�သ�င���စ���င�သည�၊ 

(ဂ) ��စ��ပည���ဖစ��သ� �န�က�ဆ���ဝင��င���စ� က�န�ဆ��� 

သည���န �၏ �န�က�တစ��န �မ� အခ�န�ထမ�� �မန�မ� 

���င�င�မ� ထ�က�ခ��သ���မည�ဟ� ခန� �မ�န��သည���န �အထ� 

က�လအပ��င��အ�ခ��အတ�က� အခ�န�ထမ��၏ စ�စ��ပ%င�� 

ဝင��င�က�� ခန� �မ�န��သတ�မ�တ�၍ လက�ရ�� ဘ���ရ� 

��စ�အတ�က� သတ�မ�တ�ထ��သည���>န���ဖင�� စည��:ကပ� 

ရမည�။ အခ�န�ထမ�� �မန�မ����င�င�မ� ထ�က�ခ��သ��� 
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မည�ဟ� ခန� �မ�န��သည���န �သည�  လက�ရ�� ဘ���ရ���စ� 

က�န�ဆ���သည���န �ထက� �က'��လ�န�မည� �ဖစ�ပ%က 

လက�ရ�� ဘ���ရ���စ�အတ�က� စည��:ကပ�မ>အ�ပင� 

ယင����စ� က�န�ဆ���Aပ � �န�က�တစ��န �မ� အခ�န�ထမ�� 

�မန�မ����င�င�မ� ထ�က�ခ��သ���မည�ဟ� ခန� �မ�န��သည�� 

�န �အထ� က�လအပ��င��အ�ခ�� အတ�က�ပ% ခ�*�ခ��Aပ � 

သ ��ခ��စည��:ကပ�မ>မ'�� �ပ4လ�ပ�ရမည�။ ယင��သ�� � 

စည��:ကပ�ရ�တ�င� လက�ရ�� ဘ���ရ���စ�အတ�က� 

သတ�မ�တ�ထ��သည���>န���ဖင�� အခ�န��င�က�� တ�က� 

ခ'က�ရမည�။ ထ��သ�� � စည��:ကပ����င�ရန� အခ�န�ထမ�� 

အ�� ဥပ�ဒ ပ�ဒ�မ ၁၇၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) အရ အ�:က�င�� 

:က��စ�က��  အတည��ပ4၍  ခ�နစ�ရက��အ�က�  

မနည���သ� က�လအတ�င�� ဝင��င��:ကည�လ9�က�� 

တင�သ�င�� �စ���င�သည�၊ 

(ဃ) �ထ�က�ခ�စ�ထ�တ��ပ�ရန� �လ?�က�ထ��သ.အ�ပ3 

တ�င� အခ�န�စည��:ကပ�ရန�ရ���သ��လည�� �မန�မ� 

���င�င�မ� ထ��သ.မထ�က�ခ��မ  စည��:ကပ�မ> အ��လ���က�� 

Aပ ��ပတ��အ�င� �ဆ�င�ရ�က����င�မည�� အ��ခအ�န 

မရ��လ?င� ထ��သ.�မန�မ����င�င�မ�ထ�က�ခ��သ��� Aပ ��န�က� 



31 

 

ထ��သ.အ�� စည��:ကပ�မ>�ပ4လ�ပ����င�ရန� လ��အပ�မည�� 

က�စDရပ�မ'��က�� �ဆ�င�ရ�က�ထ��ရမည�။ ထ�� ��ပင� 

က'သင��မည�� အခ�န��င�မ'�� �က�က�ခ�ရရ��ရန�     

လ���လ�က��သ� စ မ�မ>မ'��က��လည�� �ပ4လ�ပ�ထ�� 

ရ��ရမည�၊ 

(င) Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� �လ?�က�ထ�� 

သ.အ�� ပ��စ�''က''တ�င� ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၃၈၊ ပ�ဒ�မခ�* (က)၌ 

�ပE�န��သည�� သက� �သခ�လက�မ�တ� ထ�တ��ပ�ပ��င�ခ�င�� 

ရ��သ.ထ�သ�� � လ�ပ�မ.လ'က� သင�� �လ'���သ� စ�ပ��ဒ�က�� 

အသ����ပ4Aပ � ယင��ပ��စ�က�� ထ�တ� �ပ�ရမည�၊ 

(စ) စည��မ'/��ခ�*(င) ပ% ပ��စ� ''က'' က�� ရရ�� �သ�အခ% 

�ပည�ပသ�� � ထ�က�ခ��သ���လ�� သ.သည� ဥပ �ဒပ�ဒ�မ 

၃၈၊ ပ�ဒ�မခ�*(က)တ�င� �ပE�န��သည��သက� �သခ� 

လက�မ�တ� ထ�တ� �ပ�ပ��င�ခ�င��ရ��သ.ထ�သ�� � အဆ��ပ%ပ��စ� 

''က'' က�� ပ��စ� ''ခ'' ��င��တ�*လ'က� တင�သ�င�� ရမည�။ 

သက� �သခ�လက�မ�တ� ထ�တ� �ပ�ပ��င�ခ�င��ရ��သ.သည� 

လ��အပ�သည�မ'��က�� စ�စစ�  �ဆ�င�ရ�က�Aပ � ပ��စ� ''ဂ'' 

�ဖင�� သက� �သခ� လက�မ�တ�က��ထ�တ� �ပ�ရမည�၊ 
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(ဆ) �အ�က��ဖ���ပပ% ပ�ဂL�4လ�တ�� �သည� �မန�မ����င�င�မ� 

�ပည�ပသ�� � ထ�က�ခ��လ��လ?င� ဥပ �ဒပ�ဒ�မ၃၈၊ ပ�ဒ�မခ�* 

(က)တ�င� �ပE�န��ထ��သည�� သက��သခ�လက�မ�တ�က�� 

ရယ.ရန� မလ�� အပ��စရ- 

(၁) အသက� ၁၈ ��စ�  မ�ပည���သ�သ.မ'��၊ 

(၂) �တ�က��လ?�က�လက�မ�တ�က��င��ဆ�င�၍ 

ခရ �စ/�အရသ� �ဖတ�သန�� သ���လ��သ� 

ခရ �သည�မ'����င�� �ပည�ပမ�အ�ပန� လက�မ�တ� 

ပ%ရ��Aပ � �ပည�တ�င��တ�င�ရက��ပ%င�� က���ဆယ� 

ထက�မပ��ဘ* �နထ��င�သည�� ခရ �သည�မ'��၊ 

(၃) ���င�င��ခ��တ��င���ပည�မ'��မ� �မန�မ����င�င�သ�� � 

လ��ရ�က� တ�ဝန� ထမ���ဆ�င��နသည�� 

သ�တမန�မ'��၊ သ�တမန�အဆင��ဝင� ပ�ဂL�4လ� 

မ'����င�� ယင��တ�� �၏ မ�သ��စ�မ'��၊ 

(၄) အထက�ပ%သ�တမန�မ'��၏ အခ'�န��ပည�� 

အမ>ထမ��မ'����င�� ယင��တ�� �၏ မ�သ��စ�မ'�� 

�ဖစ�Aပ � မ�မ�တ�� �က��ယ�စ���ပ4�သ�တ��င���ပည� 

၏ ���င�င�သ���ဖစ�၍ �မန�မ����င�င�တ�င� 

အ�ခ��အက'�4�စ �ပ��� �ဖစ�ထ�န�� �စသည�� 
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လ�ပ�ငန�� �ဆ�င�တ�က�� �ဆ�င�ရ�က��ခင�� 

မ�ပ4သ.မ'��၊ 

(၅) ���င�င��ခ��တ��င���ပည� အစ���ရတ�� �၏လ�ပ�ငန�� 

�ဆ�င�တ�မ'����င�� စပ�လ'/��၍ �မန�မ� 

���င�င�သ�� ��ရ�က�ရ�� လ�:က�သ� အဆ��ပ% 

အစ���ရတ�� �၏ ဝန�ထမ��မ'��၊ က��ယ�စ��လ�ယ� 

မ'�� ��င�� ယင��တ�� �၏ မ�သ��စ�မ'��၊ 

(၆) �မန�မ����င�င�အစ���ရ၏ ဖ�တ�:က��ခ'က�အရ 

�ဖစ� �စ၊ က�လသမဂLဆ��င�ရ� လ�ပ�ငန��တ�ဝန� 

မ'�� �ဆ�င�ရ�က�ရန��ဖစ� �စ �မန�မ����င�င�သ�� � 

လ��ရ�က�:က�သ� ပ�ဂL�4လ�မ'��၊ ဝန�ထမ�� 

မ'����င�� ယင��တ�� �၏ မ�သ��စ�မ'��၊ 

(၇) �မန�မ����င�င�မ�ထ�က�ခ��သ���ရန� �ပည���င�ဒဏ� 

အမ�န� � �ပ��ခင�� ခ�ရသ.မ'��၊ 

(ဇ) ဤစည��မ'/��အရ လက��တ� ��ဆ�င�ရ�က�ရ�တ�င� 

ခက�ခ*သည�� က�စDရပ�မ'��၌ ပ��စ� ''ဂ'' ထ�တ��ပ�ရန� 

နည��လမ��မ'��က�� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က  

သတ�မ�တ��ပ����င�သည�။ 
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အခန�� ၁၁ 

တန�ဖ����လ���ခ"င���ပ��င" 
 

၁၃။ (က) ဥပ �ဒပ�ဒ�မ ၁ဝ၊ ပ�ဒ�မခ�* (ခ) ��င�� ပ�ဒ�မ ၁၁၊ ပ�ဒ�မခ�* 

(ခ)မ'��အရ အ�ဆ�က�အအ��၊ စက�က�ရ�ယ�၊ 

စက�ယ�Cရ��စ� သ�� �မဟ�တ� ပရ��ဘ�ဂမ'����င�� 

စပ�လ'/��၍ ��တ��ပ�ရမည�� ပစDည��တန�ဖ����လ'���င�မ�� 

�အ�က�ဇယ��ပ%�>န��မ'��အတ��င�� �ဖစ� �စရမည�။ 

ယင��ဇယ��တ�င� �ဖ���ပမထ��သည�� က�ရ�ယ� 

တန�ဆ�ပလ� သ�� �မဟ�တ�  အ�ခ�� မ-တည�အပ��င�  

  ပစDည����င��စပ�လ'/��၍ ��တ��ပ�ရမည�� ပစDည�� 

တန�ဖ����လ'�� �င�မ�� ဤစည��မ'/��၏ စည��မ'/��ခ�* 

(ခ) ��င�� အက'4� �မဝင�လ?င� မ.ရင�� တန�ဖ����ပ3တ�င� 

တစ���စ�လ?င� ၅ ရ�ခ��င��>န�� �ဖစ�ရမည�။ 
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စဥ် မ-တည်အပုိင်ပစ�ည်းအမျိ�းအစား 
မူရင်းတန်ဖုိးအေပ� 

ရာခုိင်��န်း 

၁။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(က) 

 

 

 

 

 

 

 

(ခ) 

 

 

 

 

 

(ဂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁)

(၂)

 

 

 

 

(၁)

(၂)

 

 

 

 

(၁)

(၂)

 

 

အေဆာက်အအံု  

လက်ေရွးစင်ပစ�ည်းများ�ှင့် 

သံေချာင်းသွင်း ကွန်ကရစ်များဖြ င့် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ခိုင်ခံ့ ေတာင့် 

တင်းသည့် ပထမတန်းတိုက် 

စက်�ုံအေဆာက်အအုံများ  

စက်�ံုအေဆာက်အအံုမှအပ 

ကျန်အေဆာက် အအုံများ 

 

သင့်�ံုခုိင်ခ့ံေတာင့်တင်းသည့် 

ဒုတိယတန်းတိုက် 

စက်�ုံအေဆာက်အအုံများ 

စက်�ုံအေဆာက်အအုံမှအပ 

ကျန်အေဆာက် အအုံများ 

 

အုတ်က� ပ်၊ သို�မဟုတ် သွပ်မိုး 

ထားသည့် သစ်သား အေဆာက်အအုံ 

စက်�ုံအေဆာက်အအုံများ      

စက်�ုံအေဆာက်အအုံမှအပ 

ကျန်အေဆာက်အအုံများ 

 

  

 

 

 

 

၁၀ 

၅ 

 

 

 

 

၁၅ 

၁၀ 

 

 

 

 

၁၀ 

၅ 

 

 
*၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၆ အရ အစ
�ထ���သည�။

*
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၂။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ဃ) 

 

 

 

 

 

 

 

(က) 

 

 

 

 

 

(ခ) 

 

 

 

 

 

(ဂ) 

 

 

 

၀ါး၊ သက်ကယ်၊ ဓနိများဖြ င့် ေဆာက် 

လုပ် ထားသည့် အေဆာက် အအုံ 

 

 

 

 

ပရိေဘာဂများ�ှင့် အေဆာက်အအံုတွင် 

တပ်ဆင်ထားသည့် ပစ�ည်းများ - 

ပန်းကန် ခွက်ေယာက်၊ ဖန်ထည်၊ 

ရက်ထည် �ှင့် ပလပ်စတစ် ပိတ်များ 

 

 

 

 

ဟိုတယ်၊ �ုပ်ရှင်�ုံ�ှင့် တည်းခိုခန်းများ၊ 

ေနအိမ်ခန်းတွင် အသုံးပြ %သည့် 

အိမ်ေထာင် ပရိေဘာဂ၊ တပ်ဆင် 

ထားသည့် ပစ�ည်းများ၊ ေငွထည်�ှင့် 

မီးဖိုေဆာင် သုံးပစ�ည်း 

 

စက်ပစ�ည်းအမျိ%းမျိ%း 

 

 

 

အစားထုိးပြ % ပြ င်ခြ င်း 

အတွက် ကုန်ကျ 

စရိတ်ကို သာမန် 

အသုံးစရိတ်အဖြ စ် 

ခွင့် ပြ %မည်။ 

 

 

 

ခွင့်မပြ %ပါ။ 

(အစား ထုိးရာ၌ ကုန် 

ကျ စရိတ်များ ကုိ 

သာမန်အသံုးစရိတ် 

အဖြ စ်ခွင့်ပြ % မည်။) 

 

၁၀  

 

 

 

 

 

၁၀ 
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ထ�� ��ပင� စက�မ>လက�မ>လ�ပ�ငန��မ'��၏ အသစ� တည�

�ဆ�က��သ� အ�ဆ�က�အအ��မ'����င�� အသစ�တပ�ဆင��သ� 

စက�က�ရ�ယ�၊ စက�ယ�Cရ��စ�မ'����င�� စပ�လ'/��၍ တည��ဆ�က� 

တပ�ဆင�Aပ �သည�� ��စ�အတ�က�  �အ�က�ပ%အတ��င�� ကနဦ� တန�ဖ���

�လ'���င� ခ�င���ပ4ရမည�- 

၃။ 

 

 

 

၄။ 

 

 

 

(က) 

(ခ) 

 

 

(က) 

(ခ) 

(ဂ) 

(ဃ) 

 

(င) 

 

(စ) 

စက်ယ�&ရားစု - 

စက်အမျိ%းမျိ%း 

စက်ကိရိယာ �ှင့် စက်ပစ�ည်းအမျိ%းမျိ%း

 

ယာဥ်အမျိ�းမျိ�း 

ေလယာ+် 

လူစီးယာ+်အမျိ%းမျိ%း 

ကုန်တင်ယာဥ် 

သံထည်ခွံ ဖြ င့် ေဆာက်ထားေသာ စက် 

ေရယာဥ် 

သစ်သားခွံ ဖြ င့် ေဆာက်ထားေသာ စက် 

ေရယာဥ် 

အခြ ားယာဥ်အမျိ%းမျိ%း 

 

၁၀ 

၁၀ 

 

 

၅ 

၁၀ 

၂၀ 

၁၀ 

 

၂၀ 

 

၁၀ 
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 (၁)  အ�ဆ�က�အအ��မ'��အတ�က� မ.လတန�ဖ���၏  

  ၁၅ ရ�ခ��င��>န��၊  

 (၂) စက�က�ရ�ယ�ပစDည��မ'��အတ�က� မ.လတန�ဖ��� 

၏ ၂ဝ ရ�ခ��င��>န��၊ 

(ခ) နည��ဥပ�ဒ ၁ဝ၊ အပ��ဒ�(ခ) အရ �ပည�တ�င���ပည�ပ 

စ�စ��ပ%င��ဝင��င�က�� ဥပ�ဒ �ပE�န��ခ'က�မ'�� ��င�� 

အည  တ�က�ခ'က�ရ�တ�င� တန�ဖ����လ'���င� ခ�င���ပ4 

ရန�အတ�က� စည��မ'/��ခ�* (က) ပ% ဇယ��၌ မပ%ရ�� 

လ?င� သက�ဆ��င�ရ�လ�ပ�ငန��၏ စ မ�အ�ပ�ခ'4ပ�မ>ရ��ရ� 

���င�င�မ�ခ�င���ပ4ခ'က�အတ��င�� ခ�င���ပ4���င�သည�၊ 

(ဂ)  (၁) ခ�င���ပ4သည�� ပစDည��တန�ဖ����လ'���င� စ�စ��ပ%င�� 

သည� သက�ဆ��င�ရ� မ-တည� အပ��င�ပစDည�� 

အတ�က� အခ�န�ထမ�� က�န�က'�သ� မ.ရင�� 

တန�ဖ���ထက� မပ��ရ၊ 

 (၂) အခ�န�ထမ��က မ�မ�ပ��င� စက�က�ရ�ယ�က��   

အ�ဆ�က�အအ����င��အတ. အင���ခ'ထ��သည�� 

က�စDတ�င� ထ��အ�ဆ�က�အအ�� အင��� 
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ခ'ထ���ခင��မ�� အဆ��ပ% စက�က�ရ�ယ�အင��� 

ခ'ထ���ခင����င��ခ�*�ခ��၍ မရ���င�လ?င� ထ�� 

အ �ဆ�က�အအ��အတ�က� တန�ဖ����လ'���င� 

��တ�ပယ�ခ�င��ရ��သည�၊ 

(၃) မ-တည�အပ��င� ပစDည��က�� ဝင��င���စ� တစ���စ� 

လ��� အခ�န�ထမ�� အသ���မ�ပ4ဘ* ၀င��င���စ� 

၏ အစ�တ�အပ��င��တစ�ရပ�၌သ� အသ����ပ4 

�စက�မ. ထ����စ�အတ�က� ပစDည��တန�ဖ��� 

�လ'���င� အ�ပည����တ�ပယ�ခ�င�� ရ��သည�၊ 

(၄) ဝင� �င���စ�အတ�င�� မ-တည�အပ��င�ပစDည�� 

အလ9*အ��ပ�င��ရ��လ?င� ထ��ပစDည��က�� �န�က�ဆ��� 

ဆက�ခ� အသ����ပ4သည�� အခ�န�ထမ��အတ�က�သ� 

အဆ��ပ% တန�ဖ����လ'���င�က�� ��တ�ပယ�ခ�င�� 

ရ��သည�၊ 

 (၅) ဤစည��မ'/��အရ တန�ဖ����လ'���င� ခ�စ�� 

���င�ရန� အလ�� �င�� သတ�မ�တ�သည�� ပ��စ��ဖင�� 
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အခ'က�အလက�မ'��က�� အခ�န�ထမ��က 

�ဖည��စ�က� �တ�င��ခ�ရမည�။ 

အခန�� ၁၂ 
*ဝင��င"ရရ��သည��အခ��န�၌ ��တ�ယ&�ပ�သ"င��ရန�နည��လမ��မ�����င�� 

အခ"န�က��1က��တင��ပ��ဆ�င�ရန�နည��လမ��မ��� 
 

၁၄။ (က) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆၊ **ပ�ဒ�မခ�* (က) အရ ဝင��င�ခ�န� 

��တ�ယ.ရ�တ�င� ��တ�ယ. �သ� ��စ�အတ�က� 

စည��:ကပ�မ>မ'����င�� စပ�လ'/��၍ �ပE�န��ထ�� 

သည�� ဝင��င�ခ�န��>န��မ'���ဖင�� တ�က�ခ'က� ��တ�ယ. 

ရမည�။ 

(ခ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆၊ ***ပ�ဒ�မခ�* (က) ��င�� (ခ) တ�� �အရ 

��တ�ယ.ထ���သ� �င�အ��လ���က�� ��တ�ယ.သ.သည� 

���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ�အဖ�* �အစည��၏ �င�ထ�တ��ပ� 

ရန� တ�ဝန�ရ��သည�� စ မ�ခန� �ခ�*�ရ�ဝန�ထမ��အ�န 

�ဖင�� ��တ�ယ.ထ���ခင���ဖစ�လ?င� ထ����တ�ယ.သည�� 

                                                       

 *၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၇ အရ အစ
�ထ���သည�။ 
**

 ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$�� ၈၊ စည��မ#$��ခ"� (က) 
အရ အစ
�ထ���သည�။ 

***၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၈၊ စည��မ#$��ခ"� (ခ) 
အရ အစ
�ထ���သည�။ 
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�န �၌လည���က�င��၊ အ�ခ��သ.အ�န�ဖင�� ��တ�ယ. 

ထ���ခင���ဖစ�လ?င� ထ��သ�� ���တ�ယ. ထ��သည���န �မ� 

ခ�နစ�ရက�အတ�င�� လည���က�င��၊ သက�ဆ��င�ရ� 

Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"���၏ ဘဏ��င�စ�ရင�� သ�� � 

�ပ�သ�င��ရမည�။ သ�� �ရ�တ�င� လ��အပ�လ?င� ဤက�စD 

အတ�က� 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�က အ�ခ��နည�� 

 �ဖင�� �ပ�သ�င��ရန� ခ�င���ပ4 ���င�သည�၊ 

(ဂ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆၊ *ပ�ဒ�မခ�* (က) ��င�� (ခ) တ�� �အရ 

��တ�ယ.ထ���ခင���ဖစ�လ?င� ��တ�ယ.ထ���င���င�� 

စပ�လ'/��သည�� အ�သ�စ�တ� အခ'က�အလက�မ'��က�� 

သက�ဆ��င�ရ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"���သ�� � 

��တ�ယ.သည���န �မ� ခ�နစ�ရက�အတ�င�� �ပ�ပ�� �ရမည�၊ 

(ဃ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၈ အရ လစ���စ�ခ'4ပ�စ�ရင���ပ�ပ�� � 

ရမည��သ.မ'��မ�� �အ�က�ပ%တ�� � �ဖစ�သည�- 

(၁) ���င�င�ပ��င�စ �ပ����ရ�အဖ�* �အစည��၊  ���င�င�ပ��င� 

စက�"��၊ အလ�ပ�"��၊ လ�ပ�ငန��၊ ဌ�န�ဖစ�လ?င� 

ဆ��င�ရ�"���၏ အ�က �အက*၊ 

                                                       

*
 ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၈၊ စည�မ#$��ခ"� (ခ) အရ 

အစ
�ထ���သည�။ 
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(၂) တစ�ဦ�တစ��ယ�က�ပ��င� လ�ပ�ငန���ဖစ�လ?င� 

ယင��လ�ပ�ငန��၏ ပ��င�ရ�င�၊ 

 (၃) ပ�ဂL�4လ�စ� �ဖစ�လ?င� ယင�� ပ�ဂL�4လ�စ�၏ 

အ�ပ�ခ'4ပ�မ>က�� တ�ဝန�ယ.�သ� ပ�ဂL�4လ�စ� 

ဝင�၊ 

(၄) သမဝ%ယမအသင���ဖစ�လ?င� ယင��အသင�� 

၏ ဥကM E��င�� အတ�င���ရ�မ�;�၊ 

(၅) က�မ6ဏ �ဖစ�လ?င� ယင�� က�မ6ဏ ၏အ�ထ� 

�ထ�မန��နဂ'�၊ အ�ထ��ထ�မန��နဂ'� ခန �� 

ထ���ခင�� မရ��က မန��နဂ'�။ 
*၁၄-က။(က) လစ��ခ%င��စ/���င�� အက'4� �ဝင��သ� ဝင��င� တစ� 

ရပ�ရပ� ��င�� ဘ���ရ�ဝန��က �ဌ�နက ဥပ�ဒပ�ဒ�မ 

၁၆(ခ)အရ သတ�မ�တ��သ� ဝင��င�အမ'�4�အစ�� 

တစ�ရပ�ရပ�မ�အပ က'န�ဝင��င� �ခ%င��စ/�ပ%ဝင��င� 

အမ'�4�အစ��မ'����င�� စပ�လ'/��၍ အခ�န�ထမ�� 

သည� ဝင��င���စ�အတ�င�� မ�မ�ရရ��သည�� စ�စ��ပ%င�� 

ဝင��င�က��ခန ��မ�န��တ�က�၍ ယင��အ�ပ3 �ပည��ထ�င�စ� 

၏ အခ�န�အ�က�က�ဥပ�ဒပ% အခ�န��>န���ဖင��     

                                                       

*
 ၂၀၁၅ ခ���စ� ၀င��င"ခ"န� စည��မ#$��မ#
�က�� �ပင�ဆင�သည�� စည��မ#$��မ#
�၊ စည��မ#$��၉ အရ အစ
�ထ���သည�။ 
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က'သင��မည��အခ�န�က�� သ���လတစ��က�မ� အရစ��ဖင�� 

သက�ဆ��င�ရ� သ���လမက�န�မ  �င�သ�င�� ခ'လန��ဖင�� 

သက�ဆ��င�ရ� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ � ဌ�နမ�;�"���၏ 

ဘဏ��င�စ�ရင��သ�� � �က�4တင��ပ� သ�င��ရမည�၊  

   သ�� �ရ�တ�င� အ��ခပစDည��မ� �မတ�စ�န���င� 

��င��စပ�လ'/��၍ �ပည��ထ�င�စ�၏အခ�န�အ�က�က� 

ဥပ�ဒပ%သတ�မ�တ� အခ�န��>န���ဖင�� က'သင��မည�� 

အခ�န��င�က�� ခန ��မ�န��တ�က�ခ'က�၍ အ��ခပစDည��က�� 

�ရ�င��ခ'�ခင��၊ လ*လ�ယ��ခင�� သ�� �မဟ�တ� တစ�နည��နည�� 

�ဖင��လ9*��ပ�င���ခင���ပ4သည���န �မ� ရက��ပ%င�� ၃၀ အတ�င�� 

�င�သ�င��ခ'လန��ဖင�� Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�"��� 

၏ ဘဏ��င�စ�ရင��သ�� � �က�4တင��ပ� သ�င��ရမည�၊  

(ခ) ဥပ�ဒပ�ဒ�မ ၁၆-ခ အရ ဝင��င���စ� အတ�င�� 

�က�4တင�ခ�န� �ပ��ဆ�င��စ�ခင��အတ�က� လ��က�န� 

�ဆ�င�ရ�က�ရမည�� နည��လမ��မ'�� သတ�မ�တ� 

ထ���ခင��ရ��ပ%က Aမ�4 �နယ�အခ�န�ဦ�စ �ဌ�နမ�;�သည� 

ထ��သ�� � သတ�မ�တ�သည�� နည��လမ��မ'����င��အည  

အခ�န�ထမ��အ�� �က�4တင�ခ�န� �ပ��ဆ�င��စရန� 

�ဆ�င�ရ�က�ရမည�။ 
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အခန�� ၁၃ 

အ�ထ"�ထ" 
 

၁၅။ 89န�:က���ရ�မ�;�ခ'4ပ�သည� ဥပ�ဒပ%�ပE�န��ခ'က���င�� 

စည��မ'/��မ'��ပ% သတ�မ�တ�ခ'က�မ'��က�� လ�ယ�က.စ�� လ��က�န� 

�ဆ�င�ရ�က����င�ရန� အလ�� �င�� ပ��စ�မ'��က�� ထ�တ��ပန�သတ�မ�တ�    

���င�သည�။ 

၁၆။ က'သင��သည��အခ�န�က�� တ�က�ခ'က�သတ�မ�တ�ရ�တ�င� �ပ�� 

၅၀ �အ�က�နည���သ� အခ�န��င� က�� ထည��သ�င�� မတ�က�ခ'က�ဘ* 

�ပ�� ၅၀ ��င�� တစ�က'ပ� အ:က��ရ�� အခ�န��င�က�� တစ�က'ပ�ဟ� 

ထည��သ�င��တ�က�ခ'က�ရမည�။ 

၁၇။ ၁၉၇၄ ခ���စ�၊ �ဖ�ဖ��ဝ%ရ လ ၂၈ ရက�စ�*�ဖင�� 

ထ�တ��ပန�ခ*��သ�  ၀င��င�ခ�န�စည��မ'/��မ'��က�� ဤစည��မ'/��မ'�� 

�ဖင�� "�ပ�သ�မ��လ��က�သည�။  

 

 
 

*************************** 

  



 
 51  

 
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

ukefoG,fvkyfief;cGefpnf;rsOf;rsm; 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ခနှစ်၊ မတ် လ 





ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများ 

မာတိကာ 

အခန်း ပဒ်မ အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁ 

 

၂ 

 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

 

၇ 

 

၈ 

 

၉ 

 

၁၀ 

 

၁၁ 

 

 

 

၁၂ 

 

၁၂-က 

၁၃ 

၁ မှ ၂ 

 

၃ မှ ၈ 

 

၉ မ ှ၁၂ 

၁၃ မ ှ၁၈ 

၁၉ မှ ၂၄ 

၂၅ မ ှ၃၀ 

 

၃၁ မ ှ၃၃ 

 

၃၄ မ ှ၃၉ 

 

၄၀ မ ှ၄၁ 

 

၄၂ 

 

၄၃ မ ှ၄၄ 

 

 

 

၄၅ မှ ၄၈ 

 

၄၈-က 

၄၉ မှ ၅၆ 

အမည်၊ အကျို းသက် ရာက်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် 

ဖာ်ြပချက် 

မှတ်ပတင်ြခင်း၊ လပ်ငန်းစတင်လပ်ကိင် ကာင်း 

အ ကာင်းကားြခင်း 

အခွန် ပး ဆာင်ြခင်းနှင့် ကညာလာ ပးပိြ့ခင်း

အခွန် ငွြပန်အမ်းြခင်း 

အယူခြခင်း 

ြပည်ပသိထ့ွက်ခွာမည့်သူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဆာင်ရွက်ရန ်နည်းလမ်းများ 

လပ်ငန်းရပ်စဲြခင်းနှင့်ပိင်ဆိင်မ လဲ ြပာင်းြခင်း 

များအတွက ်စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 

ဖျာ် ြဖမကျင်းပသူအ ပ  စည်း ကပ်ရန် 

နည်းလမ်းများ 

ြပစာထတ် ပး၍အခွန် ကာက်ခရန် နည်းလမ်း 

များ 

အခွန် ငွတစ် ကိမ်တည်းသာ ကျသင့် စ ရး 

ဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ 

နိင်ငပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင် 

စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန် ပး ဆာင်ရန် 

နှင့် စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 

ထူးြခား သာကိစ္စများအတွက် ဆာင်ရွက်ရန် 

နည်းလမ်းများ 

နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရရှိသူများအား စည်းကပ်ြခင်း

အ ထွ ထ ွ 

၁ - ၂ 

 

၂ - ၆ 

 

၆ - ၉ 

၉ - ၁၁ 

၁၁ - ၁၆ 

၁၇ - ၁၉ 

 

၂၀ - ၂၁ 

 

၂၁ - ၂၅ 

 

၂၅ - ၃၀ 

 

၃၀ - ၃၃ 

 

၃၄ - ၃၈ 

 

 

 

၃၉ - ၄၂ 

 

၄၃ - ၄၅ 

၄၅ - ၄၉ 

 





 
 1  
 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ဘ ာ ရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာန 

ဝန် ကီးရး 

အမိန ့် ကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ၊   ၁ဝ၄ /၂ဝ၁၂ 

နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၃ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ်   ၈   ရက် 

(၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊  မတ်လ  ၁၅  ရက်) 
 

 ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒ  

ပဒ်မ ၂၉၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး 

၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်  ဤစည်းမျဉ်းများ 

ကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

 

အခန်း ၁ 

အမည်၊ အကျိုးသက် ရာက်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 
 

၁။ (က) ဤစည်းမျဉ်းများကိ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း 

များဟ ခ တွင် စရမည်။ 

 ( ခ) ဤစည်းမျဉ်းများသည် ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ ာ ရးနှစ် 

မှစ၍ အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။  
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၂။ ဤစည်းမျဉ်းများတွင်ပါရှိ သာ စကားရပ်များသည ်ကန်သွယ် 

လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒတွင် ပါရိှသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် 

စရမည်။ ထိြ့ပင ် အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတင်ိး 

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည-် 

(က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒကိ 

ဆိသည်။ 

( ခ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဆိသည်မှာ ြပည်တွင်းအခွန်များ 

ဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ကိဆိသည်။ 

( ဂ) တစ်ပိင်းတစ်စြပုလပ် ပီး သာကန်စည် ဆိသည်မှာ 

အခွန်ကျသင့်သည့် ကန်စည်တွင် အစိတ်အပိင်းအြဖစ် 

သာ ပါဝင်အသးြပုရန် အြခားကန်စည်ထတ်လပ်သူက 

ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် ကန်စည်ကိဆိသည်။ 

 

အခန်း ၂ 

မှတ်ပတင်ြခင်း၊ လပ်ငန်းစတင်လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်းကားြခင်း 
 

၃။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ င ွ

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည်- 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိ ြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း၅   
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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(က) မိမိလပ်ငန်းမစတင်မီ တစလ်ကိုတင်၍ သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် 

မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားရမည်။  

( ခ) မှတ်ပတင်လက်မှတ်တွင် သတ်မှတ် သာ ကာလ 

ကန်ဆး ပီး နာက် မိမိ ဆာင်ရွက် နသည့် လပ်ငန်း 

အား ဆက်လက်လပ်ကိင်လိပါက မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

သက်တမ်းမကန်ဆးမီ တစ်လကိုတင်၍ သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ သတ်မှတ်သည့် ပစြဖင့် 

လာက်ထားရမည်။ 

( ဂ) ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားြဖစ်ပါက စည်းမျဉ်း ၄၇ အရ 

ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် မှတ်ယူြခင်းခရသူက လပ်ငန်း 

မှတ်ပတင်ရန်အလိင့ှာ ဤစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက ်

များက ိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄။ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် 

လာက်ထားသူက လိအပ်သည့်အချက်အလက်များကိ လာက်လာ 

ပစတွင် ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ပီး နည်းလမ်းတကျ တင်သွင်းြခင်း 

ြဖစ် ကာင်း စိစစ် တွရ့ှိလင် မှတ်ပတင်စာအပ်တွင် ရးသွင်း၍ အဆိပါ 
ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရက်ွသူအား မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ သတ်မှတ်ပစ 

ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ ထိြ့ပင်တစ် နရာထက်ပိ၍ လပ်ငန်းများတည်ရိှ 

သာ လပ်ငန်းရှင်၏ လာက်လာတွင် ဖာ်ြပထားသည့် လပ်ငန်း နရာ 

များအတွက်လိအပ်မည့် မှတ်ပတင်လက်မှတ် မိတ္တ ူများကိလည်း 

ထတ် ပးရမည်။ 

၅။ ကန်ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် စည်းမျဉ်း ၄ အရ ထတ် ပး 

သာ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ ပင်မလပ်ငန်းဥပစာတွင်လည်း ကာင်း၊ 

မှတ်ပတင်လက်မှတ်မိတ္တ ူကိ သက်ဆိင်သည့် လပ်ငန်းခဲွဥပစာ အသီးသီး 

တွင်လည်း ကာင်း အများြမင်သာ အာင ်ချိတ်ဆွဲထားရမည်။ 

၆။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် 

မိမိ၏လပ်ငန်း စတင်လပ်ကိင်သည့် နမ့ှ ၁ဝ ရက်အတင်ွး လပ်ငန်း 

စတင်လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်းကားစာက ိ သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ ပးပိရ့မည်။ 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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၇။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် 

စည်းမျဉ်း ၃ အရ မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် လာက်လာက ိတင်သွင်းြခင်း 

မရှိ သးသည်ကိလည်း ကာင်း၊ စည်းမျဉ်း ၆ အရ လပ်ငန်းစတင် 

လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်းကားစာ ပးပိြ့ခင်း မရှိ သးသည်ကိ 

လည်း ကာင်း သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက တွရိှ့လင် 

သက်ဆိင်သူအား ယင်းတိက့ိ ပးပိရ့န် အ ကာင်းကားနိင်သည်။ 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည ် လိအပ်လင ် ထိသူနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ တာင်းခနိင်သည့် 

အြပင် ဤကိစ္စအတွက် မည်သူက့ိမဆိ ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ 

၈။ မှတ်ပတင် ပးီသည့် ကန်ထတ်လပ်သ ူသိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ

ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် အာက်ပါ 

ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ ် ပ ပါက်ပါက ယင်းသိ ့ ပ ပါက်သည့် နရ့က်မှ ၁၅ 

ရက်အတွင်း မှတ်ပတင်လက်မှတ်နှင့်အတူ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူ းထ စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည ်- 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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(က) လပ်ငန်းပိင်ဆိင်မလဲ ြပာင်းြခင်း၊ လပ်ငန်းတစ်ခလး 

သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းအစိတ်အပိင်းကိ ရာင်းချြခင်းနှင့် 

တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

( ခ) လပင်န်းကိရပ်စြဲခင်း၊ လပ်ငန်းတည်ရိှရာ လိပ်စာ 

ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် လပ်ငန်း နရာသစ် ထပ်မဖွင့်လှစ် 

ြခင်း၊ 

( ဂ) လပ်ငန်းအမည်နှင့် လပ်ငန်းအမျို းအစား ြပာင်းလဲြခင်း။ 

 

အခန်း ၃ 

အခွန် ပး ဆာင်ြခင်းနှင့် ကညာလာ ပးပိြ့ခင်း 
 

၉။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် 

အာက်ပါအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည် - 

(က) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခဲွ (က) အရ လစဉ်အခွန် ပးသွင်း 

နိင်ရန် ငွသွင်းချလန်များကိ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ် 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထမှ ကိုတင်ရယူထားရမည်၊ 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၆ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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( ခ) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ သးလတစ်ကိမ် 

ကညာလာ ပးပိန့ိင်ရန် ကညာလာပစများကိ 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးထမှ ကိုတင ်

ရယူထားရမည်၊ 

( ဂ) သက်ဆိင်ရာလအတွက် ကျသင့်သည့်အခွန်ကိ ယင်းလ 

ကန်ဆး ပီး ၁ဝ ရက်အတင်ွး ငွသွင်းချလန်ြဖင့် 

သက်ဆိင်ရာဘဏ်သိ ့ ပးသွင်းရမည်။ ထိြ့ပင ် အခွန် 

ပးသွင်းသည့် ချလန်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲကိ သက်ဆိင်ရာ 

လများအတွက် ပးပိသ့ည့် သးလတစ်ကိမ် ကညာ 

လာတွင် ရးသွင်း ဖာ်ြပရမည်။ 

၁ဝ။ (က) မည်သူမဆိ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကပ်ထိက်

သည့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် အခွန်စည်းကပ်ထိက်

သည့် ဝန် ဆာင်မရ ငွရှိသည်ဟ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူ းက ယူဆရန်အ ကာင်းရှိလင ် ထိသူအား 

သက်ဆိင်သည့်လများအတွက် ကျသင့်အခွန် ပး ဆာင် 

စရန်နှင့် သက်ဆိင်ရာလများအတွက် သးလတစ်ကိမ် 

ကညာလာများ ပးပိရ့န် ချလန်နှင့် ကညာလာ 

ပစတိကိ့ ပူးတွဲ ပးပိ၍့ အ ကာင်းကားရမည်။ 
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 ( ခ) စည်းမျဉ်းခဲွ(က) ပါ အ ကာင်းကားစာကိ ရရိှသည့် 

အခွန်ထမ်းသည် အခွန် ပးသွင်းြခင်းနှင့် ကညာလာ 

ပးပိြ့ခင်းတိက့ိ ယင်းအ ကာင်းကားစာပါ သတ်မှတ်

သည့်ရက်အတွင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၁။ (က) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ (က) သိမ့ဟတ် ပဒ်မခွဲ (ခ) 

အရ အခွန်ထမ်းက အခွန် ပး ဆာင်ရန် ပျက်ကွက် 

လင် သာ်လည်း ကာင်း၊ ပး ဆာင် သာ ငွသည် 

ပး ဆာင်ထိက်သည့် အခွန်ထက် လျာ့နည်း နသည် 

ဟ ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ယူဆရန် 

အ ကာင်းရှိလင် သာ်လည်း ကာင်း၊ မိမိရရှိထား 

သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အ ြခြပု၍ 

အခွန်ထမ်းက ပး ဆာင်ရမည့်အခွန် ငွ သိမ့ဟတ် 

ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန် ငွကိ ခန ့မ်ှန်းတွက်ချက် 

၍ တာင်းခလာနှင့်အတူ ငွသွင်းချလန်ကိ ပူးတွဲ 

ပးပိ ့ တာင်းခရမည်။ 

( ခ) စည်းမျဉ်းခဲွ(က)ပါ တာင်းခလာကိရရိှသည့် အခွန်ထမ်း 

သည် ယင်း တာင်းခလာပါ သတ်မှတ်သည့်ရက ်

အတင်ွး အခွန် ငွကိ ပးသွင်းရမည်။ 
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၁၂။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၄ 

အရ စည်းကပ်မြပုလပ်၍ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ခနိှမ် 

ပီး နာက် အခွန်ထမ်းက ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ကိြဖစ် စ၊ 

ဥပ ဒပဒ်မ ၁၇ အရ စည်းကပ်မ သိမ့ဟတ် ြပန်လည်စည်းကပ်မအရ 

အခွန်ထမ်းက ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ကိြဖစ် စ သတ်မှတ်

သည့် နရ့က်အတွင်း ပး ဆာင် စရန် ငွ တာင်းခလာနှင့် ငွသွင်း 

ချလန်တိကိ့ အခွန်ထမ်းထ ပးပိ ့ တာင်းခရမည်။ ထိြ့ပင် ဥပ ဒ   

ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မ ၂၁-က နှင့် ပဒ်မ ၂၂ တိ ့ အရ ကျသင့်သည့်ဒဏ် ငွ 

ရှိခဲ့လင် ယင်းတိက့ိလည်း တစ်ပါတည်း တာင်းခရမည်။ 

 

အခန်း ၄ 

အခွန် ငွြပန်အမ်းြခင်း 
 

၁၃။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆ 

အရ အခွန်ထမ်းအား ြပန်အမ်း ငွ ပးရန်ရိှလ င် ယင်းအခွန်ထမ်းထမှ 

အခွန် ငွ ကာက်ခရန်ရိှပါက ယင်း ငွမှ ြပန်အမ်း ငွကိ ခနှိမ် ကာက်ခ 

ရမည်။ 

၁၄။ အခွန်ထမ်းသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆ အရ ြပန်အမ်း ငွရရန် 

ရိှ ကာင်း အ ကာင်းကားသည့်စာရရှိလင ်မိမ ိလစဉ် ပး ဆာင်ရန်ရှိ

သည့် ကျသင့် သာအခွန် ငွမှ ရရန်ရှိ သာြပန်အမ်း ငွကိ ခနှိမ် ပီး 

လိ ငွကိသာ ပးသွင်းရမည်။ ထိြ့ပင် ြပန်အမ်း ငွကိ တစ်ကိမ်တည်း 
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ြဖင့် ခနှိမ်နိင်ြခင်းမရှိလင် ကျန်ြပန်အမ်း ငွကိ နာက်လများအတွက ်

ပး ဆာင်ရန်ရှိသည့် ကျသင့် သာအခွန်များမှ ဆက်လက်၍ ခနှိမ် 

ရမည်။ ထိသိ ့ ခနှိမ် ပးသွင်းမများကိ သးလတစ်ကိမ် ပးပိသ့ည့် 

ကညာလာတွင် ရှင်းလင်း ဖာ်ြပရမည်။ 

၁၅။ ြပန်အမ်း ငွရရန်ရှိ သာ အခွန်ထမ်းသည် အ ကာင်းကားစာ 

ပးပိသ့ည့်နှစ်အတွင်း အခွန်ဆက်လက် ပး ဆာင်ရန်မရှိလင် ယင်း 

အခွန်ထမ်းအား ြပန်အမ်း ငွကိ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူ းက ငွ ပးချက်လက်မှတ်ြဖင့် ထတ် ပးနိင်သည်။ 

၁၆။ ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် ကန်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန်ပစ္စည်း 

တင်သွင်းသူအ ပ  အ ကာက်ခွန်ဦးစးီဌာနက စည်းကပ်သတ်မှတ် 

ခဲ့ရာတွင် ြပန်အမ်းရန ် ပ ပါက်သည့် အခွန် ငွကိ စည်းမျဉ်း ၁၃ အရ 

ခနှိမ်ရန် မရှိလင် သာ်လည်း ကာင်း၊ ခနှိမ် ပီး နာက် ြပန်အမ်းရန် 

ရှိ န သးလင် သာ်လည်း ကာင်း အခွန်ထမ်းအား ြပန်အမ်း ငွကိ 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက ငွ ပးချက်လက်မှတ်ြဖင့် 

ထတ် ပးနိင်သည်။ 

၁၇။ အခွန်ထမ်းသည် ဥပ ဒအရ ရရန်ရှိ သာ ြပန်အမ်း ငွက ိ

အ ကာင်းကားစာ ရရှိသည့် နမ့ှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း၌သာ တာင်းခ 

နိင်ခွင့်ရှိ စရမည်။ 



 
 11  

 
၁၈။  အခွန်ထမ်းက ပိမိ ပးသွင်းခဲ့သည့်အခွန်ကိ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆ 

အရ ြပန်အမ်းသည့်အခါ- 

(က) ပးသွင်း ငွသည် ကျပ် ငွြဖစ်ပါက ကျပ် ငွြဖင့ ်

ြပန်အမ်းရမည်၊ 

( ခ) ပးသွင်း ငွသည် နိင်ငြခား ငွြဖစ်ပါက ပးသွင်း 

သာ နိင်ငြခား ငွ အမျို းအစားြဖင့်ြဖစ် စ၊ ြပန်အမ်း 

ငွထတ် ပးသည့် နတ့ွင် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

ကသတ်မှတ်သည့် နိင်ငြခား ငွ လဲလှယ်နန်းြဖင့် 

တန်ဖိးဖလှယ်၍ရရှိ သာ ကျပ် ငွြဖင့်ြဖစ် စ ြပန်အမ်း 

ရမည်။ 

 

အခန်း ၅ 

အယူခြခင်း 
 

၁၉။ အခွန်ထမ်းသည် အခွန် ငွကိ အ ြပအ ကျ ပး ဆာင်ြခင်း 

မရှိဘဲ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက ချမှတ် သာအမိန ့်ကိ အယူခ 

ဝင်ခွင့်ြပုပါရန ်ပဒ်မ  ၁၉၊  ပဒ်မခွဲ ( ဃ ) အရ   လာက်ထားလာပါက 

 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၇ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာ 

အခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူး 

သည် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည ်- 

(က) အခွန်ထမ်းသည်အမှန်ပင်အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင် 

နိင်သူ ဟတ် မဟတ် စိစစ်ရမည်။ လိအပ်လင ် ယင်း 

ကိစ္စအတွက် မည်သူက့ိမဆိ ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ 

( ခ) အခွန်ထမ်းသည် အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင်နိင်သူ 

ြဖစ်သည်ဟယူဆရန် အ ကာင်းရိှလ င် အခွန် ငွကိ 

အ ကျ ပး ဆာင် ပီးမှသာ ယင်းအား အယူခဝင်ခွင့်ြပု 

ရမည်။ 

( ဂ) အခွန်ထမ်းသည် အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင်နိင်သူ 

မဟတ်ဟ ယူဆရန်အ ကာင်းရှိလင် ယင်းက 

ပးနိင်စွမ်းရှိသည်ဟ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများ 

ဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများ 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း 
၃ အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
 



 
 13  

 
ဆိင်ရာ အခွန်ရးဌာနမှူးက သတ်မှတ် သာ အခွန် 

ငွကိ ပး ဆာင် စ၍ ကျန်အခွန် ငွအတွက် သတ်မှတ် 

ပး သာ အာမခပစ္စည်းတင်သွင်း စ ပီးမှသာ အယူခ 

ဝင်ခွင့်ြပုရမည်။ 

(ဃ) စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) သိမ့ဟတ် (ဂ) အရ ချမှတ် သာ 

အမိန ့်ကိ အခွန်ထမ်းထ ပးပိရ့မည်။ 

၂ဝ။ အခွန်ထမ်းသည်- 

 (က) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၉၊ ပဒ်မခဲွ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ ် (၁) အရ 

အယူခဝင်လိပါက ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူး သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

အခွန်ဦးစးီဌာနမှူး သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာ 

အခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာ 

အခွန်ရးဌာနမှူးထ အယူခလာကိ သတ်မှတ်ထားသည့် 

ပစြဖင့် ပးပိရ့မည်။ 

( ခ) စည်းမျဉ်းခဲွ (က) အရ အယူခဝင်ရာတွင် အယူခလာ 

နှင့်အတ ူ အခွန် ငွ တာင်းခလာ သိမ့ဟတ် မှန်ကန် 

ကာင်း သက် သခလက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့် 

မိတ္တ ူကိ ပူးတဲွ ပးပိရ့မည်။ 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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( ဂ) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၉၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ 

အခွန်အယူခခအဖဲွထ့ အယူခဝင်ရာတွင် ယင်းအဖဲွက့ 

သတ်မှတ်ထားသည့် ပစနှင့်အတ ူ မှန်ကန် ကာင်း 

သက် သခ လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့မ်ိတ္တ ူ 

ကိ ပူးတွဲ၍ ပးပိရ့မည်။ 

(ဃ) အခွန်အယူခခအဖဲွ၏့ ဆးြဖတ်ချက်မှ ပ ပါက်သည့် 

ဥပ ဒ ရးရာ ြပဿနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့အယူခဝင်နိင်သည်။ ယင်းသိ ့

အယူခဝင်ရာတွင် အယူခလာနှင့်အတူ အခွန်အယူခခ 

အဖဲွက့ချမှတ်သည့် မှန်ကန် ကာင်း သက် သခ 

လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့မိ်တ္တ ူကိ ပူးတွဲ ပးပိ ့

ရမည်။ 

၂၁။ ြပည် ထာင်စ တရားလတ် တာ်ချုပ်၊ အခွန်အယူခခအဖဲွ ၊့ 
ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာ 

အခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆင်ိရာ အခွန်ရး 

ဌာနမှူ းသည် အယူခအမကိ ဆးြဖတ်ရာတွင် လိအပ်သည့် အမတွဲ 

သိမ့ဟတ် စာရွက်စာတမ်းများက ိသက်ဆိင်ရာမှ တာင်းယူနိင်သည်။ 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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၂၂။ အယူခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခဝင်သူအား ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ 

ကိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ ရှ ့ နြဖင့်ြဖစ် စ ရှင်းလင်း တင်ြပခွင့် 

ပးရမည်။ အယူခဝင်သူက စာြဖင့် လာက်လဲ တင်ြပလာလင်လည်း 

ခွင့်ြပုရမည်။ 

၂၃။ ြပည် ထာင်စ တရားလတ် တာ်ချုပ်၊ အခွန်အယူခခအဖဲွ  ့

သိမ့ဟတ် ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစးီဌာနမှူး သိမ့ဟတ် 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် 

ကမ္ပဏီများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်းကီးများ 

ဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ းသည် အယူခမကိ ဆးြဖတ်နိင်ရန်အတွက် 

မည်သူက့ိမဆိ ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ ထိြ့ပင ် လိအပ်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်များကိလည်း တာင်းယူနိင်သည်။ 

၂၄။ အယူခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 

(က) ြပည် ထာင်စ တရားလတ် တာ်ချုပ်က ချမှတ်သည့် 

အမိန ့်ြဖစ်လ င် အခွန်အယူခခအဖဲွသိ့ ့ မိတ္တ ူ ပးပိ ့

ရမည်။ 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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( ခ) အခွန်အယူခခအဖဲွက့ ချမှတ်သည့် အမိန ့်ြဖစလ်င် 

ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူး 

သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာ အခွန်ရးဌာနမှူး 

သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 

နှင့် အယူခဝင်သူထ မိတ္တ ူ ပးပိရ့မည်။ 

( ဂ) ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 

သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 

ကချမှတ်သည့် အမိန ့ြ်ဖစ်လင် သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ် 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးနှင့် အယူခဝင်သူထ မိတ္တ ူ ပးပိ ့

ရမည်။ 

  

 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိးြပင်ဆင်သည်။ 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈  
အရ အစားထိးြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၃ 
အရ အစားထိးြပင်ဆင်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈ 
အရ အစားထိးြပင်ဆင်သည်။ 
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အခန်း ၆ 

ြပည်ပသိထွ့က်ခွာမည့်သူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများ 
 

၂၅။ မည်သူမဆိ ြပည်ပသိ ့ ခတ္တ ြဖစ် စ၊ အပီးအပိင်ြဖစ် စ ထွက်ခွာ 

မည်ြဖစ်လင ် ထိသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅ အရ ပး ဆာင်ရန် အခနွ် 

ငွရှိပါက အပီးသတ်စည်းကပ် ဆာင်ရွက် ပးပါရန် သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ အ ကာင်းကားရမည်။ 

၂၆။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် စည်းမျဉ်း ၂၅ 

အရ အ ကာင်းကားစာရရှိလင ် ထိသူအား စည်းကပ်ရန်ရှိ သာ 

စည်းကပ်မအားလးကိ ပီးြပတ် အာင် ဆာလျင်စွာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၇။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် စည်းမျဉ်း ၂၆ 

ပါအတိင်း စည်းကပ်မအားလးကိ ပီးြပတ် အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း 

မရိှလ င် ြပည်ပသိ ့ ထွက်ခွာသွားမည့်သူနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကပ်မ 

ြပုလပ်နိင်ရန် လိအပ်သည်များကိ ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ   

ဆာင်ရွက်ထားရမည်။ ထိြ့ပင ်ကျသင့်မည့်အခွန်များကိ ကာက်ခရရှိ 

နိင်ရန် လ လာက် သာ အစီအစဉ်များကိလည်း ြပုလပ်ထားရမည်။ 

၂၈။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် စည်းမျဉ်း ၂၆ 

သိမ့ဟတ် စည်းမျဉ်း ၂၇ ပါအတိင်း ဆာင်ရွက် ပီးပါက သတ်မှတ် 

ထား သာပစြဖင့် ထာက်ခစာကိ ထိသူအား ထတ် ပးရမည်။ ထိသူ 
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သည် ယင်း ထာကခ်စာကိ သတ်မှတ်ထား သာ လာက်လာပစြဖင့် 

ပူးတွဲ၍ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်က ြပည်ပသိ ့ ထွက်ခွာမည့်သူများအား 

စိစစ်နိင် ရးအတွက် တာဝန် ပးအပ်ထား သာအဖွဲထ့ ပးပိရ့မည်။ 

ယင်းအဖဲွက့ စိစစ် ပီး နာက ် လိအပ်ချက်များြပည့်စလင် ြပည်ပသိ ့

ထွက်ခွာခွင့်ရရိှရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ပစြဖင့် ထာက်ခစာကိ ထိသူ 

အား ထတ် ပးရမည်။ 

၂၉။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မိမိနှင့် 

သက်ဆိင်ရာ ဒသအတွင်းမှ ြပည်ပသိ ့ ထွက်ခွာမည့်သူနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဤအခန်းပါ သတမှ်တခ်ျက်များအတင်ိး ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

သိရ့ာတွင် ဤအခန်းပါ သတ်မှတ်ချက်များသည ် အာက်ပါတိနှ့င့် 

မသက်ဆိင် စရ- 

(က) အသက် ၁၈ နှစ ်မြပည့် သးသူများ၊ 

( ခ) တာက် လာက်လက်မှတကိ်င် ဆာင်၍ ခရီးစဉ်အရ 

သာ ြဖတ်သန်းသွားလာ သာ ခရီးသည်များနှင့် ြပည်ပ 

မှအြပန်လက်မှတ်ပါရှိ ပီး ြပည်တွင်းတွင် ရက် ပါင်း 

၉ဝ ထက် မပိဘဲ နထိင်သည့် ခရီးသည်များ၊ 

( ဂ) နိင်ငြခားတိင်းြပည်များမှ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ လာ ရာက ်

တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့် သတမန်များ၊ သတမန် 

အဆင့်ဝင် ပဂ္ဂိုလ်များနှင့် ယင်းတိ၏့ မိသားစများ၊ 
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(ဃ) စည်းမျဉ်းခဲွ (ဂ) ပါ ပဂ္ဂုလ်များ၏ အချိန်ြပည့်အမထမ်း 

များနှင့် ယင်းတိ၏့ မိသားစများြဖစ် ပီး မိမိတိ ့

ကိယ်စားြပု သာ တိင်းြပည်၏ နိင်ငသားြဖစ်၍ 

ြမန်မာနိင်ငတွင် အြခားအကျို းစီးပွား ြဖစထွ်န်း စ

သည့် လပ်ငန်း ဆာင်တာကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပု 

သူများ၊ 

( င) နိင်ငြခားတိင်းြပည်အစိးရတိ၏့ လပ်ငန်း ဆာင်တာ 

များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ရာက်ရိှလာက 

သာ အဆိပါအစိးရတိ၏့ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိယ်စားလှယ် 

များနှင့် ယင်းတိ၏့ မိသားစများ၊ 

( စ) ြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၏ ဖိတ်ကားချက်အရြဖစ် စ၊ 

ကလသမဂ္ဂဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရန် 

ြဖစ် စ ြမန်မာနိင်ငသိလ့ာ ရာက်က သာ ပဂ္ုိဂ လ်များ၊ 

ဝန်ထမ်းများနှင့် ယင်းတိ၏့ မိသားစများ၊ 

(ဆ) ြမန်မာနိင်ငမှ ထွက်ခွာသွားရန် ြပည်နှင်ဒဏ်အမိန ့် 

ပးြခင်းခရသူများ။ 

၃ဝ။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် ဤအခန်းပါ စည်းမျဉ်းများအရ 

လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ခက်ခဲသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ြပည်ပသိ ့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိ စ ရးအတွက် အခွန်ထမ်းအား ထာက်ခစာ 

ထတ် ပးရန် နည်းလမ်းများကိ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 
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အခန်း ၇ 

လပ်ငန်းရပ်စဲြခင်းနှင့်ပိင်ဆိင်မ လဲ ြပာင်းြခင်းများအတွက် 

စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 
 

၃၁။ (က) အခွန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မိမိ၏လပ်ငန်းကိ ရပ်စဲလင ်

ြဖစ် စ၊ ပိင်ဆိင်မလဲ ြပာင်းြခင်း ကာင့် လပ်ငန်း 

ဆက်လက်လပ်ကိင်ြခင်း မရှိလင်ြဖစ် စ စည်းမျဉ်း ၈ 

အရ အ ကာင်းကားစာနှင့်အတ ူဘ ာ ရးနှစ်အစမ ှ

ယင်းသိ ့ ရပ်စဲသည့် နရ့က်အထိ အခွန်စည်းကပ်ရန ်

ရှိ သာ ကာလအတွက် ကညာလာကိ လပ်ငန်းရပ်စဲ

သည့် နမှ့ ၁၅ ရက်အတွင်း သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ ်

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ ပးပိရ့မည်။ 

( ခ) သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ထမ်း 

ကလပ်ငန်းကိရပ်စဲြခင်း သိမ့ဟတ် ပိင်ဆိင်မလဲ ြပာင်း 

ြခင်းကိ တွရိှ့လင် ယင်းအခွန်ထမ်းအား စည်းမျဉ်းခွဲ 

(က) ပါကာလအတွက် ကညာလာနှင့်အတူ မှတ်ပတင် 

လက်မှတ်တိကိ့ ပးပိရ့န ်အ ကာင်းကားနိင်သည်။ 

( ဂ) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ထမ်းအား 

စည်းမျဉ်းခဲွ (က) ပါ ကာလအတွက် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၄ 

ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း 

စည်းကပ်နိင်သည်။ 
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(ဃ) ဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း စည်းကပ်မ မပီးြပတ်လင ်

သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်းအား ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက် 

များနှင့်အညီ စည်းကပ်မြပုလပ်နိင်သည်။ 

၃၂။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် လပ်ငန်းရပ်စဲသူ 

သိမ့ဟတ် ပိင်ဆိင်မလဲ ြပာင်းြခင်း ကာင့် လပ်ငန်းဆက်လက် 

လပ်ကိင်ြခင်းမရှိသူအား လပ်ငန်းရပ်စဲသည့်နှစ် မတိင်မီကာလများ 

အတွက် အခွန်စည်းကပ်ရန်ရှိလင ် ယင်းကာလများအတွက် 

စည်းကပ်မများကိ ပီးြပတ် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၃။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဤအခန်းပါ 

စည်းမျဉ်းများအရ ဆာင်ရွက်သည့်အခါ သက်ဆိင်ရာနှစ်အတွက ်

အကျိုးသက် ရာက်သည့် ဇယားပါအခွန်နန်းအတိင်း အခွန်ကိတွက်ချက် 

တာင်းခရမည်။ 

 

အခန်း ၈ 

ဖျာ် ြဖမကျင်းပသူအ ပ  စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 
 

၃၄။ ဖျာ် ြဖမက ိတာဝန်ယူကျင်းပသူသည် ဖျာ် ြဖမကျင်းပရန်ရိှ 

ကာင်းကိ  ကျင်းပမည့် နမ့တိင်မီ အနည်းဆး ၃ ရက် ကိုတင်၍ 

ခွင့်ြပုမိန ့် သိမ့ဟတ် လိင်စင်နှင့်အတ ူ ဖျာ် ြဖမကျင်းပရန် သတ်မှတ ်

ထား သာပစြဖင့် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ 
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အ ကာင်းကားစာ ပးပိရ့မည်။ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူးသည် လ လာက် သာ အ ကာင်းရိှသည့်ကိစ္စတင်ွ ကိုတင ်

အ ကာင်းကားရမည့် ရက်ကိ လျာ့ ပါ့လက်ခနိင်သည်။  

၃၅။ ဖျာ် ြဖမကိ တာဝန်ယူကျင်းပသူသည် အာက်ပါတိက့ိ 

ဆာင်ရွက်ထားရမည-် 

(က) ရဝင်လက်မှတ်များ၊ နရာထိင်ခင်းအတွက် လက်မှတ် 

များက ိ ဝင် ကးတညီူသည့် အတန်း၊ နရာထိင်ခင်း 

အမျိုးအစားအလိက် ခွဲြခား၍ လက်ခြဖတ်ပိင်းများ 

ထားရိှြခင်း၊ 

( ခ) ဝင် ကးတူညီသည့် အတန်း၊ နရာထိင်ခင်း 

အမျို းအစား တစ်ခစီအတွက် တူညီ သာလက်မှတ ်

များထားရှိြခင်း၊ 

( ဂ) လကမှ်တမ်ျားကိ စာအပ်အြဖစ် ချုပ်ထားြခင်း၊ 

(ဃ) လက်မှတ် ပ တွင် အမှတ်စဉ်၊ ဇာတ်ရ သိမ့ဟတ် 

ရပ်ရှင်ရအမည်၊ နစ့ွဲ၊ ြပသချိန်၊ အတန်း၊ နရာ 

ထိင်ခင်းအမျို းအစားနှင့် အခ ကး ငွနန်းထားတိက့ိ 

ဖာ်ြပထားရှိြခင်း၊ 

( င) ဖျာ် ြဖမလက်မှတ်ြဖင့်သာ အဝင်အထွက်က ိ ခွင့်ြပု 

ြခင်း၊ 
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( စ) ဖျာ် ြဖမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နရာထိင်ခင်းအ ြခြပပစကိ 

ပွဲစဉအ်လိက် သီးြခားထားရှိြခင်း၊ 

(ဆ) စည်းမျဉ်းခဲွ (စ) ပါ ပစတွင် ရာင်းချ ပီးသည့် နရာ 

ထိင်ခင်းကိ အမှတ်အသား ြပသထားရှိြခင်း၊ 

( ဇ) ပဲွစဉ်အလိက် နစ့ဉ် ရာင်းရ ငွစာရင်းကိ သတ်မှတ် 

သည့်ပစြဖင့် ထားရိှြခင်း။ 

၃၆။ ဖျာ် ြဖမကိ တာဝန်ယူကျင်းပသူသည် ဖျာ် ြဖမအတွက် 

ရ ငွ ကညာချက်ကိ သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် သက်ဆိင်ရာ စာရွက် 

စာတမ်းများနှင့်အတ ူ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ 

ဖျာ် ြဖမကျင်းပသည့် နက့န်ဆး ပီး နာက်တစ် န ့ ရးချန်ိအတင်ွး 

ပးပိရ့မည်။ 

၃၆-က။ နစ့ဉ်ပမှန်ကျင်းပ သာ ဖျာ် ြဖမလပ်ငန်းြဖစ် သာ ကာင့်  

စည်းမျဉ်း ၃၆ ပါအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိလင ်

ဖျာ် ြဖမကိ တာဝန်ယူကျင်းပသူသည် ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက် 

ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ တင်ြပနိင်သည်။ ယင်း 

တင်ြပချက်ကိ ရရိှသည့်အခါ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

သည် လိအပ်သလိစိစစ်မများြပုလပ်၍  အခွန်ထမ်းအ နြဖင့် လိက်နာ

ဆာင်ရွက်ရန် အမှန်တကယ် အခက်အခဲရှိ ကာင်း ယကည်

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၉ 
အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
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ကျနပ်လင် ယင်း ဖျာ် ြဖမကိ တာဝန်ယူကျင်းပသူအား နစ့ဉ ်

ဖျာ် ြဖမ ရ ငွ ကညာချက ် သတ်မှတ်ပစနှင့် သက်ဆိင်ရာ စာရွက် 

စာတမ်းများက ိ ဖျာ် ြဖမကျင်းပသည့်လကန်ဆး ပီး ခနစ်ရက်အတွင်း 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ ပးပိ ့ စရမည်။ 

၃၇။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဖျာ် ြဖမက ိ

တာဝန်ယူကျင်းပသူထမှ ရရှိထား သာ ရ ငွ ကညာချက်ကိ 

လည်း ကာင်း၊ အြခားရရှိထား သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ 

လည်း ကာင်း အ ြခြပု၍ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ ဆာလျင်စွာ 

ခန ့မ်ှန်းစည်းကပ် တာင်းခရမည်။ ထိြ့ပင် အခွန်စည်းကပ်ြခင်းမြပုမ ီ

မည်သူက့ိမဆိ ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ လိအပ်သည့် သတင်းအချက် 

အလက်များကိလည်း တာင်းယူနိင်သည်။ 

၃၈။ ဖျာ် ြဖမကျင်းပရာ နရာ သိမ့ဟတ် အ ဆာက်အအပိင်ရှင် 

သည်လည်း ကာင်း၊ ယင်းတိကိ့ အပ်ချုပ်သူသည် လည်း ကာင်း 

ယင်း နရာ သိမ့ဟတ် အ ဆာက်အအအတွင်း၌ ကျင်းပ သာ 

ဖျာ် ြဖမတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖျာ် ြဖမက ိ တာဝန်ယူကျင်းပသ ူ

က ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ ယင်း ဖျာ် ြဖမအတွက် ရ ငွမှ နတ်ယူ 

ပး ဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထိြ့ပင် ယင်း ဖျာ် ြဖမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

စည်းမျဉ်း ၃၅ နှင့် ၃၆ ပါ သတ်မှတ်ချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်။ 
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၃၉။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက မိမိ မို န့ယ်အတွင်း 

ကျင်းပ သာ မည်သည့် ဖျာ် ြဖမကိမဆိ မိမိကိယ်တိင် ဝင် ရာက ်

စစ် ဆးြခင်းြဖစ် စ၊ မိမိကတာဝန် ပးအပ် သာ မိမိ၏ရးဝန်ထမ်းက 

ြဖစ် စ ဝင် ရာက်စစ် ဆး စနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ စစ် ဆးရာတွင် 

လက်မှတ်များ၊ နရာထိင်ခင်း အ ြခြပပစများ၊ စာရင်းများနှင့် အြခား 

စာရွက်စာတမ်းများကိလည်း စစ် ဆးနိင်သည်။ 

 
အခန်း  ၉ 

ြပစာထတ် ပး၍ အခွန် ကာက်ခရန် နည်းလမ်းများ 
 

၄ဝ။ (က)  ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့်  ကန်ထတ်လပ်သ ူ 

သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် -  

(၁) စည်းမျဉ်း ၄၉၊ စည်းမျဉ်းခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ 

အချက်အလက်များပါဝင်သည့် ြပစာ စာအပ် 

များက ိ တဆိပ်ရိက်နှိပ်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးသိ ့ ကိုတင ်

ပးပိထ့ားြခင်း သိမ့ဟတ် စည်းမျဉ်း ၄၉၊ 

စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ အချက်အလက် 
                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၀ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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များပါဝင်သည့် မည်သည့် ြပစာအမျိုးအစား 

တွင်မဆိ ကပ်နိှပ်နိင်ရန် အခွန်အမှတတ်ဆိပ် 

များ ကိုတင်ရယူထားြခင်း ြပုလပ်ရမည်။ 

(၂) လစဉ်အခွန် ပးသွင်းနိင်ရန်နှင့် သးလတစ်ကိမ် 

ကညာလာ ပးပိနိ့င်ရန် ငွသွင်းချလန်များ 

နှင့် ကညာလာပစများကိ သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးမှ ကိုတင်ရယူ 

ထားရမည်။ 

(၃) သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးက 

တဆိပ် ရိက်နှိပ် ပးထား သာ ြပစာြဖင့် 

သိမ့ဟတ် အခွန်အမှတတ်ဆိပ် ကပ်နိှပ်ထား

သည့် ြပစာြဖင့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွနှင့်အတူ ကျသင့်သည့် အခွန် 

ကိ ကန်စည်ဝယ်ယူသ ူသိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရယူသူထမှ တစ်ပါတည်း ကာက်ခရမည်။ 

(၄) စည်းမျဉ်းခဲွ(၃) အရ ကာက်ခရရှိသည့် အခွန်

ငွကိ သက်ဆိင်ရာလ ကန်ဆး ပီး ၁ဝ ရက ်

အတင်ွး ငွသွင်းချလန်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာဘဏ် 

သိ ့ ပးသွင်းရမည်။ 
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 (၅) စည်းမျဉ်းခဲွ(၄) အရ အခွန် င ွ ပးသင်ွး ပီး 

ပါက ချလန်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲကိ သက်ဆိင်ရာ 

သးလတစ်ကိမ် ကညာလာတွင ် ရးသွင်း

ဖာ်ြပ၍ ယင်း ကညာလာကိ သက်ဆိင်ရာ 

သးလပတက်န်ဆး ပီး နာက် တစ်လအတွင်း 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးသိ ့

ပးပိရ့မည်။ 

( ခ) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် ြပစာထတ် ပးရာတွင ်

ကျသင့် သာ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်နှင့်ညီမသည့်တန်ဖိး 

အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အမှတ်တဆိပ် 

ကပ်နှိပ် ထတ် ပးြခင်း နည်းလမ်းများကိြဖစ် စ၊ 

ြပစာထတ် ပး၍ အခွန် ကာက်ခသည့် နည်းလမ်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့် 

ကိစ္စများအတွက် ဆာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများကိ 

ြဖစ် စ ညန်ကားချက်များထတြ်ပန်၍ သတ်မှတ် ပး 

နိင်သည်။ 

၄၁။ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် စည်းကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ င ွ

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရိှမည့် ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် 

ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် 

စည်းမျဉ်း ၄ဝ၊ စည်းမျဉ်းခွဲ(က) အရ တဆိပ်ရိက်နှိပ်ထား သာ ြပစာ 
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ထတ် ပးသည့်နည်းလမ်းြဖင့် အခန်ွ ကာက်ခရန် အခက်အခဲရှိလင ်

ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

ထ တင်ြပနိင်သည်။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် 

ယင်းတင်ြပချက်ကိ ရရှိသည့်အခါ  လိအပ်သလိစိစစ်၍  အခွန်ထမ်း 

အ နြဖင့် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် အမှန်တကယ်အခက်အခဲရိှ ကာင်း 

ယကည် ကျနပ်လင်  ြပည် ထာင်စနယ် ြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း 

သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း 

သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း 

ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူး၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ယင်းအခွန်ထမ်း 

အား အာက်ပါ  စည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက် စ 

ရမည-် 

(က) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးမှ တဆိပ်ရိက်နှိပ် ပး 

ထားသည့် ြပစာထတ် ပးသည့် နည်းလမ်းအစား 

ကွန်ပျူတာစနစ်ကိအသးချ၍ ြပစာကိထတ် ပးသည့် 

နည်းလမ်းြဖင့် အခွန် ကာက်ခြခင်းြဖစ်ပါက နစ့ဉ ်

ရာင်းရ ငွ၊ နစ့ဉ ် ကာက်ခရရှိသည့် အခွန် ငွများ 

ရးသွင်း ဖာ်ြပထားသည့် ငွစာရင်း မှတ်တမ်းကိ 

သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် စနစ်တကျထားရိှရမည်။ 

( ခ) ြပစာထတ် ပးြခင်းမြပုဘ ဲ ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွတင်ွ ကျသင့် သာအခွန်ကိ တစ်ပါ 

တည်း ထည့်သွင်း ကာက်ယူသည့် နည်းလမ်းြဖင့် 
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အခွန် ကာက်ခြခင်းြဖစ်ပါက ထိသိ ့ နစ့ဉ် ကာက်ခ 

ရရိှ သာ ငွများ ရးသွင်း ဖာ်ြပထားသည့် ငွစာရင်း 

စာအပ်ကိ သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် စနစ်တကျ ထားရိှ 

ရမည်။ 

( ဂ) ကာက်ခရရှိသည့် အခွန် ငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းမျဉ်း 

၄ဝ၊ စည်းမျဉ်းခဲွ(က) တွင်ပါရိှသည့်အတိင်း ဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

၄၁-က။ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒ နာက်ဆက်တွဲဇယားပါ အခွန် 

ခနှိမ်ခွင့်မရှိသည့် အထူးကန်စည်များကိ ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် 

တင်သွင်းသူမှ ကန်စည်ကိ ြပန်လည် ရာင်းချရာတွင် ကာက်ခရမည့် 

ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်က ိ ရာင်းရ ငွနှင့်အတ ူတစ်ပါတည်း ကာက်ခ 

၍ အခွန် ပး ဆာင် ပီး သာ ကန်စည်ြဖစ် ကာင်း အမှတ်တဆိပ် 

ကပ်နိှပ်ထားသည့် ကန်စည်ကိထတ် ပးရမည်။ ကန်စည်ကိ ထတ်လပ်သူ 

သိမ့ဟတ် တင်သွင်းသူက အခွန်အမှတတ်ဆိပ် ကပ်နှိပ်ထား သာ 

ကန်စည်ကိ လဲ ြပာင်းထတ် ပးြခင်းသည် ရာင်းချသည့်ကန်စည ်

အတွက် အ ရာင်းတန်ဖိးတွင် အခွန်အပါအဝင်ြဖစ် ကာင်း အ ထာက် 

အထားြဖစ်သည်။ 

၄၁-ခ။  ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ၏့ 

ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနက အခွန်အမှတ်တဆိပ် ကပ်နှိပ် ရာင်းချရန ်

အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် ကန်စည်အမျိုးအစား 
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အတွက် အခွန်အမှတ်တဆိပ် ထတ်ယူြခင်း၊ ကပ်နိှပ်ြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ 

အခွန် ပးသွင်းြခင်းတိနှ့င့်စပ်လျဉ်း၍  ဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ 

ကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

 

အခန်း ၁ဝ 

အခွန် ငွတစ် ကိမ်တည်းသာ ကျသင့် စ ရး 

ဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ 
 

၄၂။ ဥပ ဒအရ အခွန်တစ်ကိမ်တည်းသာ ကျသင့် စ ရးအတွက် 

အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည-် 

 (က) ကန်ထတ်လပ်သူသည် မိမိထတ်လပ်သည့် ကန်စည ်

ရာင်းချမအ ပ  ကျသင့်သည့်အခွန်မှ ယင်းကန်စည် 

ထတလ်ပ်ရန် ြပည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်း သာ 

သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း၌ အြခားကန်ထတ်လပ်သူထမှ 

ြဖစ် စ၊ ကန်သွယ်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သူထမှ 

ြဖစ် စ ဝယ်ယူ သာကန်ကမ်း သိမ့ဟတ် တစ်ပိင်း 

တစ်စြပုလပ် ပီး သာ ကန်စည်များအတွက် ပး ဆာင် 

ခ့ဲ ပီး သာအခွန်ကိ ခနိှမ်နိင်သည်။ 

 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၁ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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 ( ခ) ကန်စည ် ဝယ်ယူ ရာင်းချသည့် ကန်သွယ်မလပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်သူသည် မိမိ ရာင်းချသည့် ကန်စည်အ ပ  

ကျသင့်အခွန်မှ ယင်းကန်စည်ကိ ြပည်ပမှဝယ်ယူ 

တင်သွင်းစဉ်က သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း၌ အြခား 

ကန်သွယ်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သူထမှြဖစ် စ၊ ကန် 

ထတ်လပ်သူထမှြဖစ် စ ဝယ်ယူစဉ်က ပး ဆာင်ခ့ဲ ပီး

သည့်အခွန်ကိ ခနှိမ်နိင်သည်။ 

 ( ဂ) ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် မိမိ ဆာင်ရွက်သည့် 

ဝန် ဆာင်မအ ပ  ကျသင့်သည့်အခွန်မှ ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းအတွက် အသးြပုသည့် ကိစ္စရပ်အ ပ  

ပး ဆာင်ခဲ့ ပီးသည့် အခွန်ကိ ခနှိမ်နိင်သည်။ 

 (ဃ) ကန်ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် ကန်စည်ဝယ်ယူ ရာင်းချ

သည့် ကန်သွယ်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သူသည် 

ကန်ကမး် သိမ့ဟတ် တစ်ပိင်းတစ်စြပုလပ် ပီး သာ 

ကန်စည ် သိမ့ဟတ် ကန် ချာကိ ြပည်ပမှဝယ်ယူ 

တင်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက သတ်မှတ်ပစြဖင့် သက် သခ 

လက်မှတ် နှစ် စာင်ြပုစ ပီး မူရင်းခွဲကိ မိမိနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ ပးပိ ့ပီး 

မူရင်းကိ လက်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားရမည်။ 

ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူြခင်းြဖစ်ပါက ကန်စည် ရာင်းချ 

သူသည် သတ်မှတ်ပစြဖင့် သက် သခလက်မှတ် 
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သး စာင်ြပုစ၍ မူရင်းကိဝယ်ယူသူသိလ့ည်း ကာင်း၊ 

မူရင်းခဲွတစ် စာင်ကိ ဝယ်ယူသူနှင့်သက်ဆိင်သည့် 

မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထသိလ့ည်း ကာင်း ပးပိ၍့ 

ကျန်မူရင်းခွဲတစ် စာင်ကိ လက်ခအြဖစ ် သိမ်းဆည်း 

ထားရမည်။  

 ( င) ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသည် ဝန် ဆာင်မရ ငွနှင့် 

အတူ ကာက်ခထားသည့် အခွန်နှင့်ပတ်သက်၍ 

သတ်မှတ်ပစြဖင့် သက် သခလက်မှတ် သး စာင် 

ြပုစ၍ မူရင်းကိ ဝန် ဆာင်မရယူသူသိလ့ည်း ကာင်း၊ 

မူရင်းခွဲတစ် စာင်ကိ ဝန် ဆာင်မရယူသူနှင့် သက်ဆိင် 

သည့် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထသိ ့ လည်း ကာင်း 

ပးပိ၍့ ကျန်မူရင်းခွဲတစ် စာင်ကိ လက်ခအြဖစ ်

သိမ်းဆည်းထားရမည်။  

 ( စ) စည်းမျဉ်းခဲွ(က) သိမ့ဟတ် (ခ) သိမ့ဟတ် (ဂ) အရ 

အခွန် ခနိှမ်သူသည် ထိသိအ့ခွန်ခနိှမ် ကာင်း သတ်မှတ် 

ပစနှင့်အတူ စည်းမျဉ်းခဲွ (ဃ) နှင့် (င) တိအ့ရ 

သက် သခလက်မှတ် သိမ့ဟတ် လက်မှတ်များကိ 

ပူးတွဲလျက် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ တင်ြပ 

ရမည်။ သိရ့ာတွင် ကန်ထတ်လပ်သူက ကန် ချာ 

ကန်စည ် ထတ်လပ်ရာတွင် ပျက်စီးဆးရးသွားသည့် 

ကန်ကမး် သိမ့ဟတ် ပျက်စီးဆးရးသွား သာ 
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တစ်ပိင်းတစ်စ ြပုလပ် ပီး သာ ကန်စည်အ ပ  

ကျသင့်သည့်အခွန်ကိ ခနှိမ်ခွင့် မရှိ စရ။ အလားတ ူ

ကန်စည်ဝယ်ယူ ရာင်းချသည့် ကန်သွယ်မလပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်သူက ပျက်စီးဆးရးသည့် ကန်စည်အ ပ  

တွင်လည်း အခွန်ခနှိမ်ခွင့် အကျိုးခစားခွင့် မရှိ စရ။ 

 (ဆ) အခွန်ခနိှမ်ရာတွင် ခနိှမ် ငွသည် ကန်စည် ြပန်လည် 

ရာင်းချြခင်းအ ပ  ကျသင့်သည့် အခွန်ထက် မပိ စရ။  

 ( ဇ) ဤစည်းမျဉ်းတွင် အကျုးဝင်သည့် ကန်ထတ်လပ် 

ရာင်းချသူ၊ ကန်စည်ဝယ်ယူ ရာင်းချသူ၊ ဝန် ဆာင်မ 

ဆာင်ရွက်သူတိသ့ည်လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပမှ ကန်စည် 

တင်သွင်းသူသည်လည်း ကာင်း ဥပ ဒအရ မှတ်ပတင် 

ပီးသူများ ြဖစ်ရမည်။  

 ( စျ) ဤစည်းမျဉ်းအရ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် ခနိှမ်ခွင့်သည် 

ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒြဖင့် အခွန်ခနိှမ် 

ခွင့်မရိှ ကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ကန်စည်များနှင့် 

သက်ဆိင်ြခင်း မရှိ စရ။  

 (ည) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် အခွန်ခနိှမ်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း 

၍ အသးြပုရမည့် သက် သခ လက်မှတ်ပစများကိ 

ထတ်ြပန်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 
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အခန်း ၁၁ 

နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 

ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အခွန် ပး ဆာင်ရန်နှင့် စည်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများ 
 

၄၃။ နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 

ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများသည် အခွန် ပး ဆာင်ြခင်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) လစဉ်ကျသင့်သည့် အခွန်ကိ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် 

အခွန်ဦးစးီဌာနမှူး၏ ဘဏ်စာရင်းသိ ့ လဲ ြပာင်း 

ပးသွင်းရန် မိမိ ငွစာရင်းဖွင့်ထားသည့် ဘဏ်သိ ့

အ ကာင်းကားစာ ပးပိရ့မည်။ အ ကာင်းကားစာ 

မိတ္တ ူကိ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးရးသိ ့

ပးပိရ့မည်။ ထိြ့ပင် သးလတစ်ကိမ် ကန် ရာင်း 

ကညာလာ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ကညာလာက ိ

ကန်စည်ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ဆာင်ရွက်သည့် သးလကန်ဆး ပီး နာက် တစ်လ 

အတွင်း သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ 

ပးပိရ့မည်။ 
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( ခ) သက်ဆိင်ရာဘဏ်သည် စည်းမျဉ်းခဲွ (က)ပါ အ ကာင်း 

ကားစာကိရရှိ သာအခါ အခွန်ထမ်း၏ လက်ကျန် ငွ 

မှ ကျသင့် သာအခွန်ကိ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာန ငွစာရင်းသိ ့ လဲ ြပာင်း ပးသွင်းရမည်။ 

ယင်းသိ ့လဲ ြပာင်း ပးသွင်း ပီး ကာင်းကိ သက်ဆိင်ရာ 

မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးနှင့် သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်း 

ထ လဲ ြပာင်း ပးသည့်လ မကန်ဆးမီ အ ကာင်းကား 

ရမည်။ 

( ဂ) သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် စည်းမျဉ်း 

ခဲွ(က) အရ အခွန်လဲ ြပာင်း ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက် 

သာ အခွန်ထမ်း၏ စီမကိန်းပါ လျာထားချက်အရ 

တစ်လပ မ်းမ  ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွအ ပ  ကျသင့် သာအခွန် ငွကိ လဲ ြပာင်း 

ပးသွင်းရန် သက်ဆိင်ရာဘဏ်သိ ့ အ ကာင်းကား 

စာ ပးပိ ့ပီး မိတ္တ ူကိ သက်ဆိင်ရာအခွန်ထမ်းထ ပးပိ ့

ရမည်။ 

(ဃ) သက်ဆိင်ရာဘဏ်သည် အ ကာင်းကားစာက ိ ရရှိ 

သာအခါ စည်းမျဉ်းခဲွ(ခ) ပါအတိင်း ဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
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( င) သက်ဆိင်ရာဘဏ်သည် သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်း၏ 

ငွစာရင်း၌ စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) သိမ့ဟတ် စည်းမျဉ်းခွဲ 

(ဂ)အရ အခွန် ငွလဲ ြပာင်း ပးသွင်းရန် ငွလက်ကျန ်

အလအ လာက်မရိှ ကာင်း တွရိှ့လင် ငွလက်ကျန် 

ရိှသည်အထိ အခွန်ကိ ဆာလျင်စွာ လဲ ြပာင်း ပးသွင်း 

ရမည်။ လိ ငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန် ငွ လဲ ြပာင်း 

ပးသွင်းြခင်းကိ ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ ရသးမှန်း ြခ 

ငွစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၄။ ဤအခန်းပါ အခွန်ထမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် 

စည်းကပ်ြခင်းကိ အာက်ပါအတိင်း ြပုလပ်ရမည်- 

(က) နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ 

အလပ်ရ၊ ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတိသ့ည် 

သက်ဆိင် သာ ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် နှစ်ချုပ် ကညာ 

လာကိ သက်ဆိင်ရာနှစ်ကန်ဆး ပီး သးလအတွင်း 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရးသိ ့ ပးပိ ့

ရမည်။ သိရ့ာတွင် လ လာက် သာအ ကာင်းရှိပါက 

အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပ၍ သက်ဆိင် သာနှစ်အတွက် 

နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ြပုစ ပီးသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၃ဝ 

အတင်ွး သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ 

နှစ်ချုပ် ကညာလာက ိ ပးပိရ့မည်။ 



 
 37  

 
( ခ) သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် နိင်ငပိင် 

စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 

ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းမှ ပးပိ ့ သာ 

နှစ်ချုပ် ကညာလာက ိ အ ြခြပု၍ စည်းကပ်ရမည်။ 

သိရ့ာတွင် ယင်း ကညာလာပါ  ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွမှာ အခွန် ပး ဆာင်ထိက်

သည့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွထက် 

လျာ့နည်း နသည်ဟ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူ းက တွရ့ှိလင် အခွန်ကျသင့်သည့် ရာင်းရ င ွ

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွကိ သတ်မှတ်၍ အခွန် 

စည်းကပ်နိင်သည်။  

  ထိြ့ပင် ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ စာရင်းစစ် ဆး 

ြခင်းအစီအစဉ်အရ သက်ဆိင်ရာ နိင်ငပိင် စီးပွား ရး 

အဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ လပ်ငန်းဌာန 

၏ စာရင်းများကိ စစ် ဆး ပီးစီး သာအခါ သက်ဆိင်ရာ 

နှစ်အတွက် ကညာလာပါ ကျသင့်သည့် အခွန် ငွ 

သည် မူလ ကညာထားသည့် အခွန် ငွနှင့် ကွာြခား 

ခ့ဲလ င် နိင်ငပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် 

စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ လပ်ငန်းဌာနသည် စာရင်းစစ် ဆး 

ြခင်း အစီရင်ခစာရရိှ ပီး နာက် ရက် ပါင်း ၃ဝ အတွင်း 

ထိနှစ်အတွက် ကညာလာအသစ် ပးပိရ့မည်။ 
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ထိသိ ့ ပးပိလ့ င် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစးီ 

ဌာနမှူ းသည် နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် 

စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ လပ်ငန်းဌာန၏ သက်ဆိင်ရာနှစ် 

အတွက်စည်းကပ်မကိ အဆိပါ ကညာလာ အသစ ်

အရ ြပန်လည်ြပုလပ်ရမည်။ 

( ဂ) နိင်ငပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ 

အလပ်ရ၊ ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတိသ့ည် 

အာက်ပါကိစ္စရပ်များက ိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်မလိ- 

(၁) သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ၌ 

မှတ်ပတင်ြခင်း၊ 

(၂) လပ်ငန်းစတင် လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်း 

ကားြခင်း၊ 

(၃) အခန်း (၉) ပါသတ်မှတ်ချက်များကိ လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

(ဃ)  ဤအခန်းပါ အခွန်ထမ်းများအ ပ  အခွန်စည်းကပ် 

ကာက်ခြခင်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် ကျန်ကိစ္စရပ်များ 

အတွက် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ ဘ ာ ရးဝန် ကီး 

ဌာနက အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် ညန်ကား 

ချက်များနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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အခန်း ၁၂ 

ထူးြခား သာကိစ္စများအတွက် ဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများ 

၄၅။ (က) လပ်ငန်းတစ်ခခတွင် အစပါဝင်သူတိင်းသည် ယင်း 

လပ်ငန်းကိရပ်စလဲ င် ရပ်စသဲည့် နအ့ထိ ရ ငွများ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်စည်းကပ်ခရန်နှင့် ကျသင့်သည့် 

အခွန် ငွကိ ပး ဆာင်ရန် တဲွဖက်၍ြဖစ် စ၊ တစ်ဦးချင်း 

ြဖစ် စ တာဝန်ရိှ စရမည်။ 

(ခ) လပ်ငန်းတစ်ခခ၏ ပိင်ရှင် ြပာင်းလဲခ့ဲလင် မူလပိင်ရှင် 

နှင့် ဆက်ခသည့်ပိင်ရှင်တိသ့ည် ထိသိ ့ ြပာင်းလဲသည့် န ့

အထိ ရ ငွများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်စည်းကပ်ခရန်နှင့် 

ကျသင့်သည့် အခွန် ငွကိ ပး ဆာင်ရန် တွဲဖက်၍ 

ြဖစ် စ၊ တစဦ်းချင်းြဖစ် စ တာဝန်ရိှ စရမည်။ မူလ 

ပိင်ရှင်နှင့်ဆက်သွယ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါက ဆက်ခ

သည့်ပိင်ရှင်အား မူလပိင်ရှင်၏ ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် 

သတ်မှတ်၍ အာက်ပါကာလများအတွက် အခွန် 

စည်းကပ်ရမည-် 

(၁) ပိင်ရှင် ြပာင်းလဲသည့်နှစ်အတွင်း မူလပိင်ရှင် 

လပ်ကိင်ခဲ့သည့် ကာလ၊ 

(၂) ပိင်ရှင် ြပာင်းလဲသည့်နှစ်မတိင်မီ ကပ်လျက် 

ရှိ သာဘ ာနှစ်။ 
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၄၆။ သဆးသ ူ သိမ့ဟတ် အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် တရားဝင် 

မစွမ်း ဆာင်နိင်သူတိအ့တွက် တရားဝင် ကိယ်စားလှယ်အားြဖစ် စ၊ 

ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တာဝန်ရိှသူအားြဖစ် စ အခွန်စည်းကပ် ကာက်ခ 

ရမည်။ သိရ့ာတွင် တရားဝင်ကိယ်စားလှယ်  သိမ့ဟတ် ယင်းတာဝန် 

ရိှသူအ နြဖင့် ဤစည်းမျဉ်းအရ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန် ငွမှာ ယင်းတိ ့

တာဝန်ယူထားသည့် ပစ္စည်း၏ ပး ဆာင်နိင်စွမ်းရှိသမသာ ြဖစ် စ 

ရမည်။ 

၄၇။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒ 

ပါ အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်များအရ သတ်မှတ် သာ ြပည်ပ န 

နိင်ငြခားသား သိမ့ဟတ် ြပည်ပ နနိင်ငသားက သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ြပည်တွင်း နနိင်ငြခားသား သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နနိင်ငသားက  

သာ်လည်း ကာင်း နိင်င တာ်အတွင်း ကန်စည်ထတ်လပ် ရာင်းချ 

ြခင်း သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခငး်အတွက် 

ထိသူ၏ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် သတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ် ကာင်း အာက်ပါ 

တစ်ဦးဦးကိ အ ကာင်းကား ပီး နာက ် ဥပ ဒပါကိစ္စရပ်များအတွက် 

ယင်းသူအားကိယ်စားလှယ်အြဖစ် မှတ်ယူနိင်သည်- 

(က) ြပည်ပ နသ ူ သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နသူက မိမိ၏ 

ြပည်တွင်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်နည်းနည်းြဖင့် 

တာဝန်လဲထားသူ၊ 
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( ခ) ြပည်ပ နသ ူသိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နသူနှင့် စီးပွား ရး 

ဆက်သွယ်သူ၊ 

( ဂ) ြပည်ပ နသ ူ သိမ့ဟတ် ြပည်တင်ွး နသူကိအ ကာင်း 

ြပု၍ ဝင် ငွရရှိသူ၊ 

သိရ့ာတွင် ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ထား 

သူအား ကိုတင်ရှင်းလင်းခွင့်မ ပးဘဲ ဤစည်းမျဉ်းအရ ကိယ်စားလှယ် 

အြဖစ် မသတ်မှတ်ရ။ 

၄၈။ (က) သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန် 

ထမ်းအား ဥပ ဒပဒ်မ ၂၂၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခဲွငယ် (၃) 

နှင့် ပဒ်မခဲွ (ခ) တိအ့ရ တရားစဲွဆိရန်ကိစ္စတွင် 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ထမှ ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန ့် တာင်းခ 

ရမည်။ 

( ခ) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် ခွင့်ြပုချက် ပးရန် သင့် 

မသင့် ဆးြဖတ်ရာတွင် ြပစ်ဒဏ် ပး ရးထက် အခန်ွ 

ရရှိ ရးကိ ဦးတည်ချက်ထား၍လည်း ကာင်း၊ ဥပ ဒ 

အရ ရသင့်ရထိက် သာ အခွန် ငွ မရရှိ အာင ်

အခွန်ထမ်း၏ တိမ်း ရှာင်ထိမ်ချန် လိမ်လည်လိ သာ 

ရည်ရွယ်ချက ် အတမ်ိအနက်ကိ ထတ် ဖာ်နိင်သည့် 

အ ြခအ န ရှိ မရိှ ကိလည်း ကာင်း ထာက်ချင့်၍ 

ဆးြဖတ်ရမည်။ လိအပ်က ထတ် ဖာ်ရန် အခွန်ထမ်း 

အား အချိန်တိးြမင့် ပးနိင်သည်။ 
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( ဂ) အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းတစ်ခခရှိလင် ညန်ကား 

ရးမှူ းချုပ်သည် သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်းကိ တရားစွဲ 

ရန ်ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန ့်မ ပးရ- 

(၁) တိမ်း ရှာင်ြခင်း ကာင့် လွတ်ကင်း သာ 

အခွန်ပမာဏသည် မများြပားြခင်း၊ 

(၂) ထိမ်ချန်သည့် သိမ့ဟတ် လိမ်လည်လှည့်ြဖား

သည့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွသည ် အခွန်ထမ်း အမှန်ရရှိခဲ့ ကာင်း 

တွရိှ့ထားသည့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွတိနှ့င့် နင်းယှဉ်လင် အချိုး 

အစား ပမာဏ မများြပားြခင်း၊ 

(၃) ကျသင့် သာ အခွန်နှင့်ဒဏ် ငွကိ သတ်မှတ် 

ပး သာကာလ သိမ့ဟတ် လိအပ်၍ တးိြမင့် 

ပး သာ ကာလအတွင်း သက်ဆိင်သူက    

အ ကျအလည် ပး ဆာင်ြခင်း။ 
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အခန်း ၁၂-က 

နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရရိှသူများအား စည်းကပ်ြခင်း 
 

၄၈-က။ သက်ဆိင်ရာဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း အခွန်ထမ်း၏ ရာင်းရ ငွ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွတွင် နိင်ငြခား ငွပါဝင်ပါက အာက်ပါ 

အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွကိ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ နစ့ဉ်သတ်မှတ် 

သာ နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်းြဖင့် နိင်ငြခား ငွမ ှ

ကျပ် ငွသိ ့ဖလှယ်၍ တန်ဖိးသင့်ရမည်။  

( ခ) နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွကိ တစ်ကိမ်တည်းြဖင့် ရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါက ယင်း 

ငွရရှိသည့် န၏့ ငွလဲလှယ်နန်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

တစ်ကိမ်ထက်ပိမိ ရရိှခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါက ထိသိရ့ရှိသည့် 

နအ့သီးသီး၏ ငွလဲလှယ်နန်းများကိ ပျမ်းမ ြခင်း 

ြပုလပ်၍ ယင်းပျမ်းမနန်းြဖင့်လည်း ကာင်း နိင်ငြခား 

ငွမှကျပ် ငွသိ ့ဖလှယ်၍ တန်ဖိးသင့်ရမည်။  

 ( ဂ) အခွန်ထမ်း၏ ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွသည ် နိင်ငြခား ငွြဖင့်သာ ရရှိြခင်းြဖစ်ပါက 

စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) ပါအတိင်း တန်ဖိးဖလှယ်၍ရရိှသည့် 
                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၂ 
အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
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ကျပ် ငွစစ ပါင်းကိ စစ ပါင်း ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွအြဖစ် သတ်မှတ်၍ ကျပ် ငွြဖင့် 

ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ တည်ဆဲ အခွန်နန်းြဖင့် 

တွက်ချက် သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ဃ) အခွန်ထမ်း၏ ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ 

ရ ငွသည် ကျပ် ငွအြပင် နိင်ငြခား ငွလည်း ပါဝင်ပါက 

ယင်းကျပ် ငွနှင့် ယင်းနိင်ငြခား ငွက ိ စည်းမျဉ်းခဲွ(ခ) 

ပါအတိင်း တန်ဖိးဖလှယ်၍ရရှိသည့် ကျပ် ငွတိ၏့ 

စစ ပါင်းကိ စစ ပါင်း ရာင်းရ ငွ သိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မရ ငွအြဖစ် သတ်မှတ်၍  ကျပ် ငွြဖင့် 

ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ တည်ဆဲ အခွန်နန်းြဖင့် 

တွက်ချက် သတမှ်တရ်မည်။  

( င) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂ အရ ဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း လစဉ် 

ကျသင့်အခွန် ပးသွင်းြခင်းကိ အခွန်ထမ်းက အထက်ပါ 

စည်းမျဉ်းခွဲများပါအတိင်း တွက်ချက်၍ ပး ဆာင် 

ရမည်။ 

 ( စ) ဤစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက်များသည် ြပည်ပပိက့န ်

အ ပ  ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် ကနစ်ည ်

များြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းမှ ရာင်းရ ငွနှင့် 

သက်ဆိင်ြခင်း မရှိ စရ။ အဆိပါ ကန်စည်များအတွက ်

စစ ပါင်း ပိက့န် ရာင်းရ ငွမှ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ကျသင့် 
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သာ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ကိ နတ်ပယ် ပီး ကျန်ရှိ

သည့်  အသားတင် ရာင်းရ ငွအ ပ တွင်သာ ဝင် ငွခွန် 

တွက်ချက်ရန်အလိင့ာှ စည်းမျဉ်းခွဲ (က) နှင့် (ခ) ပါ  

အတင်ိး နိင်ငြခား ငွမှကျပ် ငွသိ ့ဖလှယ်၍ တန်ဖိးသင့် 

ရမည်။ 

 

အခန်း ၁၃ 

အ ထွ ထွ 
 

၄၉။ (က) သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်းသည် မိမိထားရှိရသည့် 

စာရင်းများ၊ ရသး ြပစာများကိ ယင်းတိန့ှင့်သက်ဆိင်

သည့်နှစ်ကန်ဆး ပီး သးနှစ်အထိ မပျက်စီး စရန ်

ထိန်းသိမ်းထားရှိ ရမည်။ 

( ခ) ကန်ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်သူ 

သိမ့ဟတ် ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူက ထတ် ပး 

ရမည့် ငွရ ြပစာ၊ လက်ငင်း ရာင်း ြပစာနှင့် အ ကး 

ရာင်း ြပစာတိကိ့ မူရင်းနှင့် မူရင်းခဲွ နှစ်ရွက်၊ စစ ပါင်း 

သးရွက်ပါရိှ သာ အရွယ်တူ အ ရာင်ကဲွ စာရွက်များ 

ပ တွင် အမှတ်စဉ်၊ ြပစာထတ် ပးသူ လပ်ငန်း၏ 

                                                 
  ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း 
၆ အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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အမည်နှင့် တည်ရာလိပ်စာတိကိ့ ဖာ်ြပပနိှပ်ထားသည့် 

ြပစာစာအပ်အြဖစ် ချုပ်ထားရမည်။ ထိြ့ပင် မူရင်းနှင့် 

မူရင်းခဲွများတွင် ြမန်မာ သိမ့ဟတ် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် 

လွယ်ကူစွာ ဖတ်ရနိင်ရန် ရးသားရမည်။ မူရင်းနှင့် 

ပထမမူရင်းခဲွ ကိ သက်ဆိင်သူသိ ့ ပး၍ ကျန်မူရင်းခဲွကိ 

စာအပ် အတွင်း၌ နရာမပျက်ထားရိှရမည်။ 

( ဂ) စည်းမျဉ်းခဲွ (ခ) ပါ အချက်အလက်များအြပင် ကန်စည် 

ထတ်လပ် ရာင်းချမလပ်ငန်းနှင့် ကန်စည်ဝယ်ယူ 

ရာင်းချသည့် ကန်သွယ်မလပ်ငန်းတိက့ ထတ် ပး 

ရမည့် ြပစာတိတွ့င် အာက်ပါ အချက်အလက်များ 

လည်း ပါရှိရမည-် 

(၁) ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းအရ ထတ် ပး 

ထား သာ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်အမှတ်၊ 

(၂) ကန်စည်ဝယ်ယူသူသည် လပ်ငန်းရှင်ြဖစ်ပါက 

ယင်း၏အမည်၊ လိပ်စာနှင့် ကန်သွယ်လပ်ငန်း 

ခွန်စည်းမျဉ်းအရ ယင်းအား ထတ် ပးထား 

သာ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်အမှတ်၊ 

(၃) ရာင်းချသည့် ရက်စွဲ၊ ပစ္စည်းအမျို းအမည၊် 

အမျို းအစား၊ အ ရအတွက်၊ တစ်ယူနစ် 

စျးနန်းနှင့် ကျသင့်ကန် ရာင်းတန်ဖိး၊ 
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(၄) ရာင်းရ ငွ ပ တွင် ကျသင့်သည့် ကန်သွယ် 

လပ်ငန်းခွန်။ 

၅ဝ။ ဥပ ဒပါကိစ္စရပ်များအလိငှ့ာ ဥပ ဒအရ အခွန်ထမ်းကိယ်တိင် 

ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သည့် ကိစ္စမှတစ်ပါး ဝင် ငွခွန်စည်းမျဉ်း ၁ဝ နှင့် 

ညီညွတ်သူများသည် အခွန်ထမ်း၏ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ခွင့် 

ရှိသည်။ 

၅၁။ ကျသင့်သည့်အခွန်ကိ တွက်ချက်သတ်မှတ်ရာတွင် ြပား ၅ဝ 

အာက်နည်း သာ အခွန် ငွကိ ထည့်သွင်းမတွက်ချက်ဘဲ ြပား၅ဝနှင့် 

တစ်ကျပ်အကားရှိ အခွန် ငွကိသာတစ်ကျပ်ဟ ထည့်သွင်း တွက်ချက် 

ရမည်။ 

၅၂။ ဥပ ဒအရ အ ကာင်းကားစာ သိမ့ဟတ် အခွန် ငွ တာင်းခ 

စာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းတိတွ့င်အမည် ဖာ်ြပထားသူအား လည်း ကာင်း၊ 

နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်း၊ နိင်ငပိင် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အသင်း၊ 

ကမ္ပဏီ၊ ဖက်စပ်လပ်ငန်းနှင့် အစစပ်လပ်ငန်းတိ၏့ ဥက္က ၊ အပ်ချုပ်သူ၊ 

ဒါရိက်တာ၊ အတွင်း ရးမှူး၊ အဖဲွဝ့င်နှင့် အစဝင်တစ်ဦးဦးအား 

လည်း ကာင်း စာတိက်မှ ပးပိ ့ အတည်ြပုနိင်သည်။ ထိြ့ပင် အဆိပါ 

အ ကာင်းကားစာ သိမ့ဟတ် အခွန် ငွ တာင်းခစာကိ တရားမ 

ကျင့်ထးဥပ ဒအရ သမ္မန်စာချအပ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်းလည်း 

ချအပ်နိင်သည်။ 
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၅၃။ ဥပ ဒအရ ဆာင်ရွက် သာ အမတဲွများတွင်ပါရိှသည့်အ ကာင်း 

အချက်အားလးကိ လ ို ဝှ့က်ကိစ္စအြဖစ ် မှတယူ်ရမည့်အြပင် ယင်း 

အ ကာင်းအချက်များကိ ထတ် ဖာ်ြခင်း၊ ြပည်သူဝ့န်ထမ်းအား တင်ြပ 

စြခင်း၊ ဆင့်ဆိြခင်းတိန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒပဒ်မ ၄၉ တွင ်

ြပ ာန်းသည့် အတိငး် အကျို းသက် ရာက် စရမည်။ 

၅၄။ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၇ အရ နိင်ငြခား ငွြဖင့် အခွန်ကျသင့် စရန် 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပည် ထာင်စ 

အစိးရအဖဲွ၏့ ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတြ်ပန် 

သတ်မှတ်သည့်အခါ ယင်းအမိန ့် ကာ်ြငာစာနှင့်အညီ အခွန်က ိ

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက နိင်ငြခား ငွြဖင့် စည်းကပ် 

ကာက်ခရမည်။ 

၅၅။ ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများပါ သတ်မှတ်ချက ်

များက ိလွယ်ကူစွာလိက်နာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိငှ့ာ - 

(က) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန 

သည် ြပည် ထာင်စ၏ အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒအရ 

ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မြပုသည့် ကန ့သ်တ် 

ကန်စည်စာရင်းကိ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

                                                 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိ ြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၃ 
အရ အစားထိး ြပင်ဆင်သည်။ 
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( ခ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် လိအပ် သာပစများ၊ အခွန် 

တွက်ချက် စည်းကပ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆာင်ရွက်  

ရမည့်နည်းလမ်းများ၊ နည်းစနစ်များထတ်ြပန်သတ်မှတ် 

နိင်သည်။ 

 ၅၅-က။ သက်ဆိင်ရာနှစအ်လိက် ြပ ာန်း သာ ြပည် ထာင်စ၏ 

အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်နှင့်အည ီထိက်သင့် သာချီးြမင့်မ 

များ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိငှ့ာ သင့် လျာ် သာပမာဏကိ သက်ဆိင်ရာ 

ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ဘ ာ ငွ အရအသးဆိင်ရာ ခန ့မ်ှန်း ြခ

ငွစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ရးဆွဲ တာင်းခ၍ သးစွဲနိင်သည်။ 

၅၆။ ၁၉၉ဝြပည့်နှစ် ၊ ဧ ပီလ ၁၁ ရက် ရက်စွဲြဖင့်ထတ်ြပန်ခဲ့ သာ 

ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိ ဤစည်းမျဉ်းများြဖင့် ရပ်သိမ်း 

လိက်သည်။ 
 

 

လှထွန်း 

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး 

******************* 

စာအမှတ်၊  ဘခ - ၁ / ၂၉၅ ( ၁ဝဝ၅ / ၂ဝ၁၂ ) 
ရက်  စဲွ   ၊  ၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊   မတ်လ   ၁၅   ရက် 

                                                 
 ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများကိြပင်ဆင်သည့်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၁၄ 
အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
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ြဖန ့် ဝြခင်း 

နိင်င တာ်သမ္မတရး။ 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း။ 

လတ် တာ်ရး။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်။ 

နိင်င တာ်ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး။ 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး။ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနအားလး။ 

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး။ 

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး။ 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ရ့း။ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ရ့းအားလး။ 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန။ 

ဘ ာ ရးနှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာနရှိ ကျန်ဌာနအဖွဲအ့စည်းများအားလး။ 

ပနှိပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်းသိ ့ ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင ်

ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန ် မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့် ပးပိပ့ါသည်။ 
 

အမိန ့်အရ 

                 
xxxxx 

   (ဝင်းသန်း)  

   ဒတိယဝန်ကီး 




