ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်

ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်

ကယောားပြည်နယ်
ထပမ္ယောခွန်ဥြထေ

( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ဥြထေအမ္ှတ် ၈။ )
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြြီလ ၉ ရက်

ကယာားပြည်နယ်မပြေယာခွနဥ
် ြမေ

ကယာားပြည်နယ် မပြေယာခွနဥ
် ြမေ
( ၂၀၁၈ ခုနစ်၊ ကယာားပြည်နယ်လွှတမ
် တာ် ဥြမေအြေတ်၊ ၈ ။ )
၁၃၈၀ ခုနစ်၊ တန်ခားလပြညမ
် ကျာ် ၉ ရက်

ြောတိကာ
စဉ်
၁။

အမ ကာင်ားအရာ
အခန်း(၁) အမည၊ အာဏာတညခခင်းနှင

( ၂၀၁၈ ခုနစ်၊ ဧပြြီလ ၉ ရက် )
စာြေျက်နှာ

အခန်း(၂) ဖခမယာခွနစည်းကကပ္မည လယယာဖခမမျာ်း

၅

၃။

အခန်း(၃) ဖခမယာခွနနှုန်းခပ္ငဆငခခင်း

၆

၄။

အခန်း(၄) နှစစဉဖခမယာခွနစည်းကကပ္ခခင်း

၆

၅။

အခန်း(၅) ဖခမယာခွနကင်းလွတခွငဖပ္်းခခင်း

၇

၆။

အခန်း(၆) ဖခမယာခွနဖကာကခံခခင်း

၈

၇။

အခန်း(၇) ဖခမခွနမဖခပ္ကျနဖငွကိို အမှုတွွဲ ွင၍

၈

ဖကာကခံခခင်း
၈။

အခန်း(၈) တာဝနနှင လိုပ္ပ္ိိုငခွငမျာ်း

၉

၉။

အခန်း(၉) အယူခခံ ခင်း၊ ခပ္နလညစစဖဆ်းခခင်းနှင

၁၁

ခပ္ငဆငခခင်း
ဖ
ွ

ွ

ွွဲွဲ့စည်းပ္ံိုအဖခခခံဥပ္ဖေ

ကိို ကျငသံို်း၍ ဤဥပ္ဖေကိို ခပ္ဋ္ဌာန်းလိိုကသည။

၂။

အခန်း(၁၀) အဖ

ာငစိုသမမတခမနမာနိင
ို ငံဖတာ

ပ္ိုေမ ၁၈၈၊ ဇယာ်း-၂၊ အပ္ိိုေ ၁ အပ္ိိုေခွ(ွဲ ဂ) အရ အပ္နှင်းဖသာ လိုပ္ပ္ိိုငခွင

အဓိပ္ပာယဖ ာခပ္ချက

၁၀။

ခပ္ညဖ

၁

၁၃

အခန်ား (၁)
အြေည်၊ အာဏာတည်ပခင်ားနင် အဓိြပာယ်မ ာ်ပြချက်

၁။

(က)

ဤဥပ္ဖေကိို

ကယာားပြည်နယ်မပြေယာခွန်ဥြမေ

ဟို

ဖခေါ်တွငဖစရမည။
(ခ)

ဤဥပ္ဖေသည ကယာ်းခပ္ညနယတစဝန်းလံို်း၌ အာဏာ
တညဖစရမည။

၂။

ဤဥပ္ဖေ၌ပ္ါရှိဖသာ

ဖအာကပ္ါစကာ်းရပ္မျာ်းသည

ဖ ာခပ္ပ္ါ

အတိင
ို ်း အဓိပ္ပာယသကဖရာကဖစရမည(က)

ပြည်နယ် ဆိိုသညမှာ ကယာ်းခပ္ညနယကိိုဆိိုသည၊

(ခ)

အစိုားရအ ွဲ့ွ ဆိိုသညမှာ ခပ္ညနယအစိို်းရအ ွဲွဲ့ွ ကိိုဆိိုသည၊

(ဂ)

ဝန်ကကြီားချျုြ်

ဆိိုသညမှာ

ဝနကက်းချျုပ္ကိဆ
ို ိိုသည၊

ခပ္ညနယအစိို်းရအ ွဲွဲ့ွ ၏

၂
(ဃ)

၃

ဝန်ကကြီား ဆိိုသညမှာ ခပ္ညနယအစိို်းရအ ွွဲွဲ့ဝင စိိုကပ္ျိျု်းဖရ်း၊
ဖမွ်းခမြူဖရ်းနှင

ဆညဖခမာင်းဝနကက်းဌာန၏

(ဇ)

ဝနကက်းကိို

အတွင်း

ဆိိုသည၊
(င)

အဖ

ဖ
ွ

ခပ္ည

ဖ
ွဲ ရ်းဝနကက်း

ွအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းဦ်းစ်းဌာန၊

ရပ္ကွက

( စျ)

အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းမျာ်းကိိုဆိိုသည၊

ရပ္ကွကအခ စ

နယနိမတ
ိ သတမှတ ွွဲွဲ့စည်း

မကျားရာ ဆိိုသညမှာ သကဆိိုငရာ

မမိျုွဲ့နယနယနိမတ
ိ

နယနိမတ
ိ သတမှတ ွွဲွဲ့စည်းသညဖေသကိဆ
ို ိိုသည၊
(ည)

မကျားရာအုြ်စု ဆိိုသညမှာ

ဖကျ်းရာတစရာကိိုခ စဖစ၊

လယ်ယာမပြေ ဆိိုသညမှာ လယဖခမ၊ ယာဖခမ၊ ကိင
ို ်းကျွန်း

ဖကျ်းရာအမျာ်းကိို စိုစည်း၍ခ စဖစ၊ ဖကျ်းရာအိုပ္စိုအခ စ

ဖခမ၊

နယနိမတ
ိ သတမှတ ွွဲွဲ့စည်းသညဖေသကိဆ
ို ိိုသည၊

ဖတာငယာဖခမ၊

ဓနိဖခမ၊

နှစရှညပ္ငစိက
ို ပ္ျိျု်းဖသာဖခမ၊

ဥယျာဉဖခမဟိုဖသာလည်းဖကာင်း၊

ဟင်းရက၊

ပ္န်းမနစိက
ို ပ္ျိျု်းသည

ဖကာင်း၊

ဟင်းသ်း

ခခံဖခမဟိုဖသာလည်း

(ဋ)

မမိျုွဲ့နယနိမိတ၊
အိမရာမျာ်း၊

ဖကျ်းရာနယနိမတ
ိ အတွင်းရှိ
ဘာသာဖရ်းအဖဆာကအအံိုနင
ှ

အဖ

မျာ်း၊ အမျာ်းပ္ိိုငဆိိုင၍ စိိုကပ္ျိျု်းဖရ်းအတွက အသံို်းမခပ္ျု

(ဌ)

ာ်းသည
သည၊

ိန်းသိမ်းနိိုငဖစရန ဖဆာငရက

စပ္ါ်းသ်းနှံအဓိကစိိုကပ္ျိျု်းဖသာဖခမကိိုဆိို

လယယာဖခမစမံခနို့ခွဖ
ွဲ ရ်းနှင

စာရင်းအင်းဦ်းစ်း

ဌာနကိိုဆိိုသည၊

လယ်မပြေ ဆိိုသညမှာ သဘာဝအရဖသာလည်းဖကာင်း၊
စိိုကပ္ျိျု်းဖရရယူမပ္်း ဖရ

အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းမျာ်း

ဦားစြီားဌာန ဆိိုသညမှာ ဖခမယာခွနစည်းကကပ္ ဖဆာငရက
ဌာန၊

နည်းလမ်းအရဖသာလည်းဖကာင်း၊

ွအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းဦ်းစ်းဌာန

မည စိိုကပ္ျိျု်းဖရ်း၊ ဖမွ်းခမြူဖရ်းနှင ဆညဖခမာင်းဝနကက်း

ဖသာဖခမမျာ်း မပ္ါဝင၊

လူတိိုို့ နတ်းဖသာ

ဖ
ွ

ကိိုဆိိုသည၊

လူဖန
ပ္ရဝဏ

မပြေယာခွနအ
် ရာရိ ဆိိုသညမှာ ဖခမယာခွနဖကာကခံရန
တာဝနဖပ္်းအပ္ခခင်းခံရဖသာ မမိျုွဲ့နယ၊ ခရိိုင၊ ခပ္ညနယ

ဖခမနိုကျွန်းဖခမဟိုဖသာလည်းဖကာင်း၊

သတမှတ သည ဖခမမျာ်းကိဆ
ို ိိုသည။ ယင်းစကာ်းရပ္တွင

(ဆ)

သကဆိိုငရာမမိျုွဲ့နယနယနိမိတ

အတွင်း ပ္ါဝငခခင်းမရှိသည နယဖခမတွင ဖကျ်းရာအခ စ

သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဖကျ်းရာအိုပ္စို၊ မမိျုွဲ့နယ၊ ခရိင
ို ၊ ခပ္ညနယ

(စ)

ဆိိုသညမှာ

သညဖေသကိဆ
ို ိိုသည၊

အုြ်ချျုြမ
် ရားြေ ားြေျာား ဆိိုသညမှာ
ဌာန၊

ရြ်ကွက်

(ဍ)

မပြေယာခွန် မကာက်ခသ
ံ ည်ဌာန ဆိိုသညမှာ ခပ္ည
ဝနကက်းဌာန၊
သည၊

အဖ

ွဖ

ဖ
ွဲ ရ်း

ွအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းဦ်းစ်းဌာနကိိုဆိို

၄
(ဎ)

၅

စိုကြ
် ျိျုားမရားနစ် ဆိိုသညမှာ

အခန်ား(၂)

စိိုကပ္ျိျု်းဖရ်း၊ ဖမွ်းခမြူဖရ်း

နှငဆညဖခမာင်းဝနကက်းဌာနက

သတမှတ

ာ်းဖသာ

မပြေယာခွနစ
် ည်ား ကြ်ြေည် လယ်ယာမပြေြေျာား

စိိုကပ္ျိျု်းနှစကိဆ
ို ိိုသည၊
(ဏ)

မပြေယာခွနစ
် ည်ား ကြ်ပခင်ား ဆိိုသညမှာ တစနှစတစရာသ
အတွင်း

စိိုကပ္ျိျု်းလိုပ္ကိင
ို သည

သကဆိိုငရာဦ်းစ်းဌာနက

လယယာဖခမမျာ်း၊

စမံခနို့ခွွဲလျကရှိသည

ဖခမ

ဧရိယာအတွင်း ကျြူ်းဖကျာလိုပ္ကိင
ို လျကရှိသည ဖခမ
မျာ်း၊

မမိျုွဲ့နင
ှ ဖကျ်းရာမျာ်းအတွင်း

ကျြူ်းဖကျာလိုပ္ကိင
ို

လျကရှိသညဖခမမျာ်းအာ်း သတမှတ
နည်းဥပ္ဖေ၊ လိုပ္

ာ်းသည ဥပ္ဖေ၊

ံို်းလိုပ္နည်းမျာ်းနှငအည သကဆိိုငရာ

စိိုကပ္ျိျု်းဖရ်းနှစအတွင်း

အခွနဖကာကခံနင
ိို ဖရ်းအတွက

လယယာဖခမစမံခနို့ခွဖ
ွဲ ရ်းနှင

၃။

မမိျုွဲ့နယဦ်းစ်းဌာနသည

မပြေခွန်ြေမပြ
ခပ္ဋ္ဌာန်း

ကျန်မငွ

ဖခမယာခွနစည်းကကပ္ရမည။
မှ ကင်းလွတခွငခပ္ျု

မပ္်းဖနောက

သတမှတရကအတွင်း

၄။

ပ္ိုေမ ၃ အရ စိိုကပ္ျိျု်းဖရ်းနှစအတွင်း စိိုကပ္ျိျု်းလိုပ္ကိင
ို လျကရှိ

သည လယယာဖခမမျာ်းကိို ဖအာကဖ ာခပ္ပ္ါ ဖခမယာခွနနှုန်း
အတိင
ို ်း စည်းကကပ္ရမညမပြေခွန်အြေျိျုားအစာား

ကိိုခ စဖစ မ
(

)

စဉ်

မပြေြေျိျုားကကြီား

သတမှတသည

နည်းလမ်းအတိင
ို ်း အာ်းလံို်းကိိုခ စဖစ၊ တစစိတတစပ္ိင
ို ်း
မ်းဖဆာငဖသာ ဖခမယာခွနကိဆ
ို ိိုသည၊

ပြာား

၁

လယဖခမ

၁၀၀၀

-

၂

ယာဖခမ

၅၀၀

-

၁၀၀၀

-

၃၀၀

-

ာင်ရန် ြျက်ကွကသ
်
ဆိိုသညမှာ

၃

ဥယျာဉခခံဖခမ

ဤဥပ္ဖေအရ

မ်းဖဆာငရမည

၄

ဖတာငယာ

မ်းဖဆာငရန ပ္ျကကွကသူကိိုဆိိုသည။

မကာက်ခံြေည်မပြေခွနန
် ှုန်ားထာား
ကျြ်

မပြေယာခွန် ထြေ်ားမ

ဖခမယာခွနကိို

တညဆွဲဖခမနှင

ာ်းဖသာ ဖခမမျာ်းနှငမသကဆိိုငဖစရ၊

ဤဥပ္ဖေအရ

ာ်းဖသာ ဖခမယာခွနကိို ဖခမခွနဖခပ္စာဖပ္်းအပ္

ယင်းသိစ
ိုို့ ည်းကကပ္ရာတွင

အခွနဖတာစည်းမျဉ်းဥပ္ဖေနှင နည်းဥပ္ဖေမျာ်း၊ ဖခမခွနဖတာစည်းကကပ္ခခင်း

စာရင်းအင်းဦ်းစ်းဌာနက

ဆိိုသညမှာ

ခပ္ဋ္ဌာန်းချကမျာ်းနှငအည

စိိုကပ္ျိျု်းဖရ်းနှစအတွင်း စိိုကပ္ျိျု်းလိုပ္ကိင
ို လျကရှိသည လယယာဖခမမျာ်းကိို

အခွနစည်းကကပ္ခခင်းကိိုဆိိုသည၊
(တ)

ဤဥပ္ဖေပ္ါ

ာ်းမျာ်း

၆

၇

အခန်ား(၃)
မပြေယာခွနန
် ှုန်ားပြင်
၅။

ပ္ိုေမ ၄ အရ ခပ္ဋ္ဌာန်းသတမှတ

မျာ်းကိို

အစိို်းရအ ွဲ့ွွဲ မှ

အတညခပ္ျုချက

(ခ)

စည်းကကပ္ဖသာ ဖခမယာခွနကိို

င်ပခင်ား

အဆိိုပ္ါ

ာ်းဖသာ ဖခမယာခွနနှုန်း

ခပ္ငဆငသတမှတလိိုပ္ါက

ရယူဖဆာငရကရမည။

ခပ္ငဆငသတမှတရာတွင

ပ္ိုေမ ၆ အရ ဦ်းပ္ိင
ို အလိက
ို
သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဧကအလိိုက
ဖခမယာခွနစည်းကကပ္ခံရဖသာ

လယယာဖခမ

လိုပ္ကိင
ို သူ၌ တာဝနရှဖ
ိ စရမည။

လွှတဖတာ၏

ဖခမယာခွနနှုန်းကိို

စတငစည်းကကပ္ရမညနှစကိပ္
ို ါ

ာ်း

မ်းဖဆာငရနအတွက

ခပ္နလည
သတမှတ

အခန်ား(၅)

ဖပ္်းရမည။

မပြေယာခွနက
် င်ားလွတ်ခင
ွ မ
် ြားပခင်ား
၉။

အခန်ား(၄)

မမိျုွဲ့နယဦ်းစ်းဌာနသည သတမှတ

နှစစဉဖခမယာခွနစည်းကကပ္၍

(က)

ာ်းဖသာ ဖခမယာခွနနှုန်းအတိိုင်း

ဌာန၏သတမှတ

ာ်းသညကာလအတိင
ို ်း

(ခ)

(ဂ)

လယယာဖခမဖပ္ေါ်တွင လိုပ္ကိိုငဖနသူ လူပ္ိုဂ္ိျုလ သိမ
ိုို့ ဟိုတ အ ွဲ့ွဲွ အစည်း
ဤဥပ္ဖေခပ္ဋ္ဌာန်းချကမျာ်းနှငအည

(က)

ပ္ိို်းမွှာ်းတိရစဆာန ျကဆ်းခံရခခင်းဖကကာင

ကျဆင်း၍

မ်းဖဆာငရနအတွက

လိုပ္ကိင
ို ဖနသူမျာ်း(လူပ္ိုဂျု္ိ လ၊
တာဝနရှဖ
ိ စရမည။

သ်းနှံပ္ျကစ်း

သ်းနှံမျာ်း

ဖတာငသူမျာ်း

ဖစျ်းနှုန်းအဆမတန

နစနောခခင်း

သိမ
ိုို့ ဟိုတ

ပ္ျကစ်းခခင်း။

ပ္ိုေမ ၆ နှငဥပ္ဖေပ္ိုေမ ၇ အရ စည်းကကပ္ဖသာ ဖခမယာခွန
ကိို

သ်းနှံ

မဖမ ာမှန်းနိိုငဖသာ အခခာ်းအဖကကာင်းတရာ်းမျာ်းဖကကာင
သ်းနှံမစိိုကပ္ျိျု်းနိိုငခခင်း၊

ဖခမယာခွန

စည်းကကပ္ရမည။
၈။

သဘာဝဖဘ်းအနတရာယကျဖရာကခခင်းဖကကာင

ခခင်း၊

ပ္ိုေမ ၆ အရ ရပ္ကွက သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဖကျ်းရာအိုပ္စိုအတွင်းရှိ

အသ်းသ်းဖပ္ေါ်တွင

ဖအာကပ္ါအဖခခ

ပ္ျကစ်းခခင်း၊

အခွနဖခပ္စာဖပ္်းသွင်းရမည။
၇။

လယယာလိုပ္ကိင
ို သူတင
ွ

အဖနမျာ်းခ စဖပ္ေါ်ပ္ါက ဖခမယာခွနကင်းလွတခွငခပ္ျုနိုင
ိ သည-

နစ်စဉ်မပြေယာခွန်စည်ား ကြ်ပခင်ား
၆။

ဝနကက်းချျုပ္သည

လယယာဖခမဖပ္ေါ်တွင

၁၀။

ပ္ိုေမ ၉ အရ ကင်းလွတခွငခပ္ျုရာတွင စိိုကပ္ျိျု်းသညဖခမဖပ္ေါ်တွင

အ ွဲွဲ့ွ အစည်း)အာ်းလံို်း

စည်းကကပ္သည ဖခမယာခွနအာ်းလံို်းကိိုလည်းဖကာင်း၊ ပ္ျကစ်းဆံို်းရံှု်းသည
သ်းနှံအချိျု်းအစာ်းအရဖသာလည်းဖကာင်း၊ ကင်းလွတခွငခပ္ျုနိိုငသည။

၈
၁၁။

၉

ပ္ိုေမ ၉ အရ ကင်းလွတခွငခပ္ျုခခင်းသည စိိုကပ္ျိျု်းသညသ်းနှံ

အခန်ား(၈)

တစစံတ
ို စရာရိတသိမ်းမပ္်းမှ ပ္ျကစ်းဆံို်းရံှု်းခခင်းနှင သကဆိိုငမှုမရှိဖစရ။

တာဝန်နင်လုြ်ြိုင်ခင
ွ ်ြေျာား
၁၅။

အခန်ား(၆)

ခရိိုငအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်း၊

ဝနကက်းချျုပ္သည ပ္ိုေမ ၃ နှင ၄ အရ ဖခမယာခွနစည်းကကပ္မပ္်း

သညအခါ

ဖခမယာခွန

ဖကာကခံနိိုငဖရ်းအတွက

အဖ

ဖ
ွ

ွ

အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းဦ်းစ်းဌာနကိို တာဝနဖပ္်းအပ္ရမည။
၁၃။

ဖခမယာခွနကိို

ဤဥပ္ဖေပ္ါနှုန်း

၁၆။

လိုပ္ပ္ိိုငခွငမျာ်း

ခပ္ဋ္ဌာန်း

ာ်းသည

အချိနကာလအတိင
ို ်း ဖကာကခံရမည။

ဖခမယာခွနအရာရှိသည

ဥပ္ဖေအရ

ဖခမယာခွနဖကာကခံရန

ရပ္ကွက သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဖကျ်းရာအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းအာ်း တာဝနဖပ္်းနိိုငသည။
၁၇။

ာ်းအတိင
ို ်း

မမိျုွဲ့နယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းတိအ
ိုို့ ာ်း

အပ္နှင်းနိိုငသည။

မပြေယာခွနမ
် ကာက်ခပံ ခင်ား
၁၂။

ဝနကက်းချျုပ္သည ဖခမယာခွနအရာရှိအခ စ ခပ္ညနယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်း၊

ပ္ိုေမ ၁၆ အရ ဖခမယာခွနဖကာကခံရန တာဝနဖပ္်းအပ္

ာ်းဖသာ

ရပ္ကွက သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဖကျ်းရာအိုပ္စို အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းသည ဖခမယာခွန
ဖကာကခံခခင်းနှငစပ္လျဉ်း၍ဖသာလည်းဖကာင်း၊

ဖကာကခံရရှိမပ္်းဖသာ

ဖခမယာခွနဖငွအတွကဖသာလည်းဖကာင်း၊ ဖခမယာခွနအရာရှအ
ိ ာ်း တာဝန
ခံရမည။
၁၈။

အခန်ား(၇)

မမိျုွဲ့နယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းသည

မပြေခွန်ြေမပြ ကျန်မငွကို အြေှုတွ ွင်၍ မကာက်ခပံ ခင်ား
၁၄။

(က)

ဖခမယာခွန

မ်းဖဆာငရန

ပ္ျကကွကပ္ါက

ဖခမခွန

မည။
ဝနကက်းချျုပ္သည

ဖခမခွနမဖခပ္ကျနဖငွ

ဖကာကခံရန

အတွက ခရိင
ို အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းကိို ဖကာလိဖတ္ာအရာရှိ
အခ စ ခနို့အပ္ရမည။

လိုပ္ပ္ိင
ို ခွငမျာ်းအာ်း

ဖဆာငရကရာတွင

ခရိိုငအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းအာ်းလည်းဖကာင်း၊

ခရိိုငအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းသည ခပ္ညနယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းအာ်း လည်းဖကာင်း၊

မဖခပ္ ကျနဖငွခ စဘိသကွဲသိိုို့ အမှုတွွဲ င
ွ ၍ ဖကာကခံရ

(ခ)

တာဝနဝတ္ရာ်းနှင

ခပ္ညနယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းသည စိိုကပ္ျိျု်းဖရ်း၊ ဖမွ်းခမြူဖရ်းနှင ဆညဖခမာင်း
ဝနကက်းနှင ဝနကက်းချျုပ္အာ်းလည်းဖကာင်း တာဝနခံရမည။
၁၉။

ဖခမယာခွနအရာရှိနင
ှ

ဖခမယာခွနဖကာကခံဖပ္်းသူတသ
ိိုို့ ည

ဖခမယာခွနနှငသကဆိင
ို ဖသာ လိုပ္ငန်းတာဝနမျာ်းကိို ဖဆာငရကရာတွင
အလွွဲသံို်းစာ်းမှုခ စဖပ္ေါ်ပ္ါက တညဆွဲဥပ္ဖေမျာ်းနှငအည အဖရ်းယူခခင်းခံရ
မည။

၁၀
၂၀။

(က)

၁၁

ဝနကက်းချျုပ္သည သကဆိိုငရာ ဖခမယာခွနအရာရှိမျာ်းက
ဖဆာငရကသည

မမပ္်းမခပ္တဖသ်းဖသာ

ဖခမယာခွန

အမှုတွွဲကိုိ အဆိိုပ္ါဖခမယာခွနအရာရှိမျာ်း

ံမှ ရိုပ္သိမ်းမပ္်း

လင

အမပ္်းအခပ္တ

မိမိကယ
ိို တိိုငအဆိိုပ္ါအမှုတွွဲကိုိ

ဖဆာငရကနိင
ို သည သိမ
ိုို့ ဟိုတ သကဆိင
ို ရာဝနကက်းကိို
ဖဆာငရကဖစနိိုငသည၊
(ခ)

ပ္ိုေမ

၁၅

အရ

ခရိိုငအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းသည

အာဏာအပ္နှင်း

ာ်းဖသာ

မမိျုွဲ့နယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းက

မိမိစရငပ္ိင
ို ခွငအာဏာအတွင်းခ စလ င

အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်း

အယခံပခင်ား၊ ပြန်လည်စစ်မ
၂၁။

ားပခင်ားနင်ပြင်

င်ပခင်ား

ဖခမယာခွနဖကာကခံခခင်းနှငစပ္လျဉ်း၍ အခငင်းပ္ွာ်းမှုဖသာလည်း

ဖကာင်း၊ မဖကျနပ္မှုဖသာလည်းဖကာင်း ဖပ္ေါ်ဖပ္ါကပ္ါက အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်း
မျာ်းသည

ဖဆာငရကသည မမပ္်းခပ္တဖသ်းဖသာ ဖခမယာခွနအမှုတွွဲ
ကိို

အခန်ား (၉)

ဖခမယာခွနအမှုတွွဲ ွငလှစ၍

ကကာ်းနောခခင်းနှင

ဆံို်းခ တခခင်း

မျာ်းကိို ဖဆာလျငစွာ ခပ္ျုလိုပ္ဖဆာငရကရမည။
၂၂။

(က)

မမိျုွဲ့နယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းက ချမှတဖသာအမိနို့ သိမ
ိုို့ ဟိုတ
ဆံို်းခ တချကကိို မဖကျနပ္သူသည ယင်းအမိနို့ သိမ
ိုို့ ဟိုတ

အဆိိုပ္ါ

ဆံို်းခ တချကကိို

ံမှ ရိုပ္သိမ်း၍ မိမိကယ
ိို တိိုင အဆိိုပ္ါ

အတွင်း

အမှုတွွဲကိုိ အမပ္်းအခပ္တဖဆာငရကနိင
ို သည သိမ
ိုို့ ဟိုတ

ချမှတသညဖနို့မှ

သကဆိိုငရာ

ရကဖပ္ါင်း(၃၀)

ခရိိုငအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်း

သ
ံ ိိုို့

သတမှတချကမျာ်းနှငအည အယူခန
ံ င
ိို သည။

သကဆိင
ို ရာ မမိျုွဲ့နယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းအာ်း အမပ္်းအခပ္တ

(ခ)

ဖဆာငရကဖစနိိုငသည။

ခရိိုငအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းသည

မမိျုွဲ့နယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းက

ချမှတဖသာ အမိနို့ သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဆံို်းခ တချကကိို ဥပ္ဖေ
နှငအည

အတညခပ္ျုခခင်း၊

ခပ္ငဆငခခင်း

သိမ
ိုို့ ဟိုတ

ပ္ယ ျကခခင်းခပ္ျုနိိုငသည။
၂၃။

(က)

ပ္ိုေမ ၂၂(ခ)အရ ခရိင
ို အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းက ချမှတဖသာ
အမိနို့ သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဆံို်းခ တချကကိို

မဖကျနပ္သူသည

ယင်းအမိနို့ သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဆံို်းခ တချကကိို ချမှတသညဖနို့
မှ ရကဖပ္ါင်း(၃၀)အတွင်း ခပ္ညနယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်း
သိိုို့ သတမှတချကမျာ်းနှငအည အယူခန
ံ ိိုငသည။

ံ

၁၂
(ခ)

၁၃

ခပ္ညနယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းသည

ခရိင
ို အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းက

အခန်ား (၁၀)

ချမှတသည အမိနို့ သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဆံို်းခ တချကကိို ဥပ္ဖေ
နှငအည

အတညခပ္ျုခခင်း၊

ခပ္ငဆငခခင်း

ပ္ယ ျကခခင်း ခပ္ျုနိုင
ိ သည။
၂၄။

(က)

၂၅။

မျာ်းနှင လွှွဲအပ္ခခင်းခံရဖသာ ပ္ိုဂ္ိျုလမျာ်းသည ဖခမယာခွနအမှုတွွဲမျာ်းကိို

ယင်းအမိနို့ သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဆံို်းခ တချကကိို ချမှတသညဖနို့

စစဖဆ်းရာတွင တရာ်းမ တရာ်းရံို်းက ကျငသံို်းသည လိုပ္

မှ ရကဖပ္ါင်း(၆၀)အတွင်း ဝနကက်း

အတိင
ို ်း ဖဆာငရကရမည။

ံသိိုို့ သတမှတချက

၂၆။

ံို်းလိုပ္နည်း

ဤဥပ္ဖေနှငအညခ စဖစ၊ ဤဥပ္ဖေအရခပ္ျုလိုပ္သည နည်းဥပ္ဖေ

ဝနကက်းသည ခပ္ညနယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းက ချမှတသည

မျာ်းနှငအညခ စဖစ၊ သဖဘာရိို်းခ င ဖဆာငရကသည ကိစစတစရပ္ရပ္

အမိနို့

အတွက ဤဥပ္ဖေအရ တာဝနဝတ္ရာ်းနှင လိုပ္ပ္ိိုငခွငအပ္နှင်း

သိမ
ိုို့ ဟိုတ

ဆံို်းခ တချကကိို

ဥပ္ဖေနှငအည

အတညခပ္ျုခခင်း၊ ခပ္ငဆငခခင်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ ပ္ယ ျကခခင်း
ခပ္ျုနိုင
ိ သည။
(ဂ)

တာဝနဝတ္ရာ်းနှငလိုပ္ပ္ိိုငခွငမျာ်း အပ္နှင်းခခင်းခံရဖသာ ပ္ိုဂ္ိျုလ

ပ္ိုေမ ၂၃(ခ)အရ ဆံို်းခ တချကကိို မဖကျနပ္သူသည

မျာ်းနှငအည အယူခဝ
ံ ငနိင
ို သည။
(ခ)

အမထွမထွ

သိမ
ိုို့ ဟိုတ

ဝနကက်း၏
မည။

အိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းမျာ်းကိို မညသညတရာ်းရံို်းတွငမ တရာ်းစွဆ
ွဲ ိိုခွငမရှိဖစရ။
၂၇။

ဆံို်းခ တချကသည

အမပ္်းအခပ္တခ စဖစရ

ာ်းဖသာ

အရ

အခခာ်းတညဆွဲဥပ္ဖေမျာ်းအရ မညသိပ္
ိုို့ ငပ္ါရှိဖစကာမူ ဤဥပ္ဖေ
သိမ
ိုို့ ဟိုတ

သကဆိိုငရာ

ဤဥပ္ဖေအရ

အိုပ္ချျုပ္ဖရ်း

ခပ္ဋ္ဌာန်းသည

ဌာနအ ွွဲွဲ့အစည်း

စရငဆံ်းို ခ တနိင
ို သညကိစစမျာ်းကိို

နည်းဥပ္ဖေမျာ်းအရ

ပ္ိုဂ္ိျုလမျာ်း

မညသညတရာ်းမရံို်းတွငမ

သိမ
ိုို့ ဟိုတ
စရငခွင

အာဏာမရှဖ
ိ စရ။
၂၈။

ဖကာကခံရရှိသည

ဖပ္်းသွင်းမပ္်း

ဖခမယာခွနကိို

ခပ္ညနယဘဏ္ဍာရနပ္ံိုဖငွသိိုို့

ခပ္ညနယအစိို်းရအ ွွဲွဲ့ ဘဏ္ဍာဖငွအရအသံို်းဆိိုငရာဥပ္ဖေ

ခပ္ဋ္ဌာန်းချကနှငအည သံို်းစွွဲရမည။
၂၉။
ရာတွင-

ဤဥပ္ဖေပ္ါခပ္ဋ္ဌာန်းချကမျာ်းကိို အဖကာငအ

ညဖ ာဖဆာငရက

၁၄
(က)

ဝနကက်းသည

အစိို်းရအ ွဲွဲ့ွ ၏

လိိုအပ္ဖသာ
စည်းကမ်းမျာ်းကိို
(ခ)

သဖဘာတူညချကခ င

နည်းဥပ္ဖေမျာ်း၊

စည်းမျဉ်းမျာ်းနှင

တ
ို ခပ္နနိင
ို သည။

ခပ္ညနယအိုပ္ချျုပ္ဖရ်းမှြူ်းသည

ဝနကက်း၏သဖဘာတူည

ချကခ ငလိိုအပ္ဖသာ

အမိနဖကကာ
ို့
ခငာစာ၊

ညွှနကကာ်းချကနှင လိုပ္

ံို်းလိုပ္နည်းမျာ်းကိို

အမိနို့၊
ိုတခပ္နနိိုင

သည။
ခပ္ညဖ

ာငစိုသမမတခမနမာနိင
ို ငံဖတာ

အရ ကျွနိုပ္လကမှတဖရ်း

ွွဲွဲ့စည်းပ္ံိုအဖခခခံဥပ္ဖေ

ိို်းသည။

(ပုံ) အယလဖ ာင်းရိှု
ဝနကက်းချျုပ္
ကယ ားခပ္ညနယအစိို်းရအ ွဲ့ွွဲ

