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ကရင်ြပည်နယ်ေြြေယာခွန်ဥပေဒ 

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကရင်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥပေဒအြေှတ် - ၃) 

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်ဵ ၂ ရက် 

( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇလူိုင်လ ၂၅ ရက် ) 

[ ြပင်ဆင် : 16.03.2018 ] 

ြပည်ေထာင်စုသြေ္မတြြေန်ြောနုိင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒ ပုဒ်ြေ ၁၈၈ နှင်ဴ ၂၅၄ တ့ုိအရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴကို 

ကျင်ဴသဳုဵလျက် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ ေြြေယာခွန်ြေျာဵအာဵ ေခတ်နှင်ဴ ေလျာ်ညီေသာ အခွန်နှုန်ဵထာဵြေျာဵြဖငဴ် 

စနစ်တကျစည်ဵကကပ်ေကာက်ခဳနုိင်ရန် ကရင်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ် သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလုိကသ်ည်- 

 

အခန်ဵ (၁) 

အြေည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ြပချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို ကရင်ြပည်နယ်ေြြေယာခွန်ဥပေဒ ဟုေခါ်တွင်ေစရြေည်၊ 

(ခ) ဤဥပေဒသည် ကရင်ြပည်နယ်တစ်ဝန်ဵလဳုဵ၌ အာဏာတည်ေစရြေည်။ 

၂။ ဤဥပေဒ၌ ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်ြေျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရ ြေည်- 

(က) ြပည်နယ် ဆိုသည်ြေှာ ကရင်ြပည်နယ်ကိဆုိုသည်၊ 

(ခ) အစုိဵရအဖွဲ့ ဆိုသည်ြှော ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ကိုဆိုသည်၊ 

(ဂ) ဝန်ကကီဵချုပ် ဆိုသည်ြေှာ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့၏ ဝန်ကကီဵချုပ်ကိဆုိုသည်၊ 

(ဃ) ဝန်ကကီဵ ဆိုသည်ြေှာ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ဝင် စီြေဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စည်ပင်သာယာေရဵဝန်ကကီဵ ဌာန၏ 

ဝန်ကကီဵကိုဆိုသည်၊ 

(င) ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵ၊ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵ၊ မြေို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵ ဆိုသည်ြေှာ အေထွေထွ အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵ၊ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵ၊ မြေို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵကို ဆိုသည်၊ 

(စ) အခွန်ေတာ်အရာရိှြေျာဵ ဆိုသည်ြေှာ ေြြေခွန်ေကာက်ခဳရန် တာဝန်ေပဵြခင်ဵခဳရသူြေျာဵကုိ ဆိုသည်၊ 

(ဆ) လယ်ယာေြြေ ဆိုသည်ြေှာ လယ်ေြြေ၊ ယာေြြေ၊ ကိုင်ဵကျွန်ဵေြြေ၊ ေတာင်ယာေြြေ၊ နှစ်ရှည်ပင်စုိက်ပျ ို ဵ ေသာေြြေ၊ ဓနိေြြေ၊ 

ဥယျာဉ်ေြြေဟု ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်၊ ပန်ဵြေန်စုိကပ်ျ ို ဵသည်ဴခခဳေြြေဟု ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ေြြေနုကျွန်ဵေြြေဟုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သတ်ြေှတ်သည်ဴေြြေြေျာဵကုိဆိသုည်။ ယင်ဵ စကာဵရပ်တွင် မြေို့နယ်နိြေိတ်၊ 

ေကျဵရွာနယ်နိြေိတ်အတွင်ဵရှိ လူေနအိြေ်ရာြေျာဵ၊ ဘာသာေရဵအေဆာက် အအဳုနှငဴ် ပရဝဏ်ြေျာဵ၊ အြေျာဵပုိင်ဆိုင်၍ 

စုိကပ်ျ ို ဵေရဵအတွက် အသဳုဵြေြပုေသာေြြေြေျာဵ ြေပါဝင်။ 

(ဇ) လယ်ေြြေ ဆိုသည်ြေှာ သဘာဝအရ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လူတ့ုိဖန်တီဵေသာ နည်ဵလြ်ေဵအရ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

စုိက်ပျ ို ဵေရရယူမပီဵ ေရထိန်ဵသိြ်ေဵနိုင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵသညဴ် စပါဵသီဵနဳှအဓိက စုိကပ်ျ ို ဵေသာေြြေကို ဆိုသည်၊ 
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(ဈ) ေြြေယာခွန် ဆိုသည်ြေှာ စုိကပ်ျ ို ဵလုပ်ကိငု်နုိင်ေသာေြြေြေျာဵနှငဴ် စုိကပ်ျ ို ဵလုပ်ကိငု်နုိင်သည်ဴ ေြြေြဖစ် ေသာ်လည်ဵ 

အိြ်ေရာအေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵေကကာငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြခာဵနည်ဵ ြပုြပင်ြခင်ဵ ေကကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

စသည်တ့ုိေကကာင်ဴ ြေစုိကပ်ျ ို ဵြေလုပ်ကိင်ုနိုင်ေအာင်ြဖစ်လာသညဴ် ေြြေအရပ်ရပ်ြေှစ၍ လယ်ယာေြြေေပါ်တွင် 

စည်ဵကကပ်ေသာအခွန်ကို ဆိုသည်၊ 

(ည) အခွန်ြေေြပကျန်ေငွ ဆိုသည်ြေှာ ဤဥပေဒအရ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ေြြေယာခွန်ကို ေြြေခွန်ေြပစာေပဵ အပ်မပီဵေနာက် 

သတ်ြေှတ်ရက်အတွင်ဵ သတ်ြေှတ်သည်ဴ နည်ဵလြ်ေဵအတုိင်ဵ အာဵလဳုဵကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကို ြဖစ်ေစ 

ြေထြ်ေဵေဆာင်ေသာေြြေယာခွန်ကို ဆိုသည်၊ 

(ဋ) ေြြေယာခွန်ထြ်ေဵေဆာင်ရန် ပျက်ကွကသူ် ဆိုသည်ြေှာ ဤဥပေဒအရ ထြ်ေဵေဆာင်ရြေည်ဴ ေြြေယာခွန်ကို 

ထြ်ေဵေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူကို ဆိုသည်၊ 

(ဌ) ကျင်ဴသဳုဵေသာဥပေဒြေျာဵ ဆိုသည်ြေှာ ေြြေခွန်အရပ်ရပ် စည်ဵကကပ်ေကာက်ခဳြခင်ဵလုပ်ငန်ဵြေျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန် 

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ တည်ဆဲဥပေဒြေျာဵကို ဆိုသည်။ 

 

အခန်ဵ (၂) 

ေြြေယာခွန်စည်ဵကကပ်ြေညဴ်လယ်ယာေြြေြေျာဵ 

၃။ လယ်ယာေြြေကုိ ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်ြေျာဵအရ ေြြေယာခွန်စည်ဵကကပ်ေကာက်ခဳရြေည်။ ေြြေယာခွန် စည်ဵကကပ်ြေည်ဴ 

လယ်ယာေြြေြေျာဵြေှာ ဤဥပေဒေနာက်ဆက်တဲွဇယာဵပါ လယ်ယာေြြေြေျာဵနှင်ဴသာ သက်ဆိငု်ေစရြေည်။ သ့ုိရာတွင် 

ဝန်ကကီဵချုပ်က ေြြေယာခွန်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုထာဵေသာ လယ်ယာေြြေြေျာဵ နှငဴ ်ြေသက်ဆိငု်ေစရ။ 

 

အခန်ဵ (၃) 

ေြြေယာခွန်နှုန်ဵထာဵသတ်ြေှတ်ြခင်ဵ 

၄။ ပုဒ်ြေ ၃ ပါေြြေယာခွန်နှုန်ဵထာဵြေျာဵကို ဤဥပေဒေနာက်ဆက်တဲွဇယာဵပါအတုိင်ဵ သတ်ြေှတ်သည်။ 

၅။ ပုဒ်ြေ ၄ အရ သတ်ြေှတ်ထာဵေသာ ေြြေယာခွန်နှုန်ဵထာဵြေျာဵကုိ အခါအာဵေလျာ်စွာ အစုိဵရအဖဲွ့က 

ြပင်ဆင်သတ်ြေှတ်နိုင်သည်။ ထုိသ့ုိ သတ်ြေှတ်ရာတွင် စတင်စည်ဵကကပ်ရြေည်ဴနှစ်ကိပုါ သတ်ြေှတ်ရြေည်။ 

၆။ ေနာက်ဆက်တဲွဇယာဵပါ ေြြေယာခွန်ြေျာဵေကာက်ခဳရာတွင် တည်ဆဲြဖစ်ေသာ ၁၈၈၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ခရုိင်ခိုင် ေကကဵအက်ဥပေဒ 

ပုဒ်ြေ ၄ နှငဴ်အညီ လယ်ယာလုပ်ကိငု်သူြေျာဵထဳြှေ ကျသင်ဴေသာ ေြြေယာခွန်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်ဵကို 

ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵြေျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်၍ ေကာက်ခဳရြေည်။ 

 

အခန်ဵ (၄) 

ေြြေယာခွန်စည်ဵကကပ်ြခင်ဵ 

၇။ ေြြေယာခွန်ကို နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိုက် သတ်ြေှတ်ေသာ နှုန်ဵထာဵြေျာဵနှငဴ်အညီ စည်ဵကကပ်ရြေည်။ 



ကရင်ြပည်နယ်ေြြေယာခွန်ဥပေဒ 

Page 3 of 6 

၈။ ေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ ကွင်ဵ၊ အကွက်ထဲရှိ လယ်ယာေြြေေပါ်တွင် လုပ်ကိငု်ေနသူ လူပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိြေဟုတ် 

အဖဲွ့အစည်ဵအသီဵသီဵေပါ်တွင် ပုဒ်ြေ ၄ နှငဴ် ၅ ပါ ေြြေယာခွန်နှုန်ဵထာဵအတုိင်ဵ စည်ဵကကပ် ရြေည်။ 

၉။ ပုဒ်ြေ ၇ နှင်ဴ ပုဒ်ြေ ၈ တ့ုိအရ ဧကအလုိက် စည်ဵကကပ်ေသာ ေြြေယာခွန်ကို ထြ်ေဵေဆာင်ရန်အတွက် အဆိုပါေြြေယာခွန် 

စည်ဵကကပ်ခဳရေသာ လယ်ယာေြြေေပါ်တွင် လုပ်ကိငု်ေနသူြေျာဵ (လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ အစည်ဵ) အာဵလဳုဵတွင် တာဝန်ရှိေစရြေည်။ 

 

အခန်ဵ (၅) 

တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြေျာဵ 

၁၀။ ဝန်ကကီဵချုပ်သည် အခွန်ေတာ်အရာရိှအြဖစ် ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵ၊ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵ၊ 

မြေို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵတ့ုိအာဵ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြေျာဵ အပ်နှင်ဵနုိင်သည်။ 

၁၁။ အခွန်ေတာ်အရာရိှသည် ဥပေဒအရ ေြြေယာခွန်ေကာက်ခဳရန် ရပ်ကွက် သ့ုိြေဟုတ် ေကျဵရွာ အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵအာဵ 

တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

၁၂။ ပုဒ်ြေ ၁၁ အရ ေြြေယာခွန်ေကာက်ခဳရန် တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရပ်ကွက ်သ့ုိြေဟုတ် ေကျဵရွာ 

အုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵသည် ေြြေယာခွန်ေကာက်ခဳြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေကာက်ခဳရရှိ မပီဵေသာ 

ေြြေယာခွန်ေငွအတွက် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အခွန်ေတာ်အရာရိှအာဵ တာဝန်ခဳရြေည်။ 

၁၃။ တာဝန်ဝတ္တရာဵနှင်ဴ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြေျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မြေို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵသည် ခရုိင် အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵအာဵ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵသည် ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵအာဵ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵသည် 

ဝန်ကကီဵချုပ်အာဵ လည်ဵေကာင်ဵ တာဝန်ခဳရြေည်။ 

၁၄။ အခွန်ေတာ်အရာရိှနှငဴ် ေြြေယာခွန်ေကာက်ခဳေပဵသူတ့ုိသည် ေြြေယာခွန်နှင်ဴသက်ဆိငု်ေသာ လုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်ြေျာဵကုိေဆာင်ရွက်ရာတွင် အလဲွသဳုဵစာဵြေှုြဖစ်ေပါ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒြေျာဵနှငဴ်အညီ အေရဵယူြခင်ဵ ခဳရြေည်။ 

၁၅။ (က) ဝန်ကကီဵချုပ်သည် သက်ဆိငု်ရာ အခွန်ေတာ်အရာရှိြေျာဵက ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ြေမပီဵြေြပတ်ေသဵ ေသာ 

ေြြေယာခွန်အြေှုတဲွကို အဆိုပါအခွန်ေတာ်အရာရိှြေျာဵထဳြှေ ရုပ်သိြေ်ဵမပီဵလျှင် ြေိြေိကိယု်တုိင်အဆုိပါ အြေှုတဲွကို 

အမပီဵအြပတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည် သ့ုိြေဟုတ် သက်ဆိငု်ရာဝန်ကကီဵကို ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

(ခ) ပုဒ်ြေ ၁၀ အရ အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵေသာ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵသည် မြေို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵက ေဆာင်ရွက်သည်ဴ 

ြေမပီဵြပတ်ေသဵေသာ ေြြေယာခွန်အြေှုတဲွကို ြိေြေိစီရင်ပုိင်ခွင်ဴအာဏာအတွင်ဵြဖစ်လျှင် အဆိုပါအုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵထဳြှေ 

ရုပ်သိြေ်ဵ၍ ြိေြေိကိယု်တုိင်အဆိုပါအြေှုတဲွကို အမပီဵအြပတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည် သ့ုိြေဟုတ် သက်ဆိငု်ရာ 

မြေို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵအာဵ အမပီဵအြပတ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၆) 

ေြြေယာခွန်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴေပဵြခင်ဵ 
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၁၆။ ဝန်ကကီဵချုပ်သည် လယ်ယာလုပ်ကိငု်သူတွင် ေအာက်ပါအေြခအေနြေျာဵ ြဖစ်ေပါ်ပါက ေြြေယာခွန် 

ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုနုိင်သည်- 

(က) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ြခင်ဵေကကာငဴ် သီဵနှဳပျက်စီဵြခင်ဵ၊ 

(ခ) ပိုဵြေွှာဵတိရစ္ဆာန်ဖျက်ဆီဵခဳရြခင်ဵေကကာင်ဴ သီဵနဳှပျက်စီဵြခင်ဵ၊ 

(ဂ) ြေေြေျှာ်ြှေန်ဵနုိင်ေသာ အြခာဵအေကကာင်ဵတရာဵြေျာဵေကကာငဴ် သီဵနဳှြေစုိကပ်ျ ို ဵနိုင်ြခင်ဵ သ့ုိြေဟုတ် ပျက်စီဵ ြခင်ဵ။ 

၁၇။ ပုဒ်ြေ ၁၆ အရ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုရာတွင် စုိကပ်ျ ို ဵသည်ဴေြြေေပါ်တွင် စည်ဵကကပ်သည်ဴအခွန်ေတာ် အာဵလဳုဵကို လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵသည်ဴ သီဵနဳှအချ ို ဵအစာဵအရ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ကင်ဵလွတ် ခွင်ဴြပုနုိင်သည်။ 

၁၈။ ပုဒ်ြေ ၁၆ အရ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုြခင်ဵသည် စုိက်ပျ ို ဵသည်ဴသီဵနဳှတစ်စဳုတစ်ရာ ရိတ်သိြေ်ဵမပီဵ ပျက်စီဵ ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵနှငဴ် 

သက်ဆိငု်ြေှုြေရိှေစရ။ 

 

အခန်ဵ (၇) 

အခွန်ြေေြပကျန်ေငွအရ ေကာက်ခဳြခင်ဵ 

၁၉။ ဝန်ကကီဵချုပ်သည် ေြြေခွန်ြေေြပကျန်ေငွြေျာဵအာဵအရေကာက်ခဳရန် သက်ဆိငု်ရာ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵ ကို 

ေကာ်လိေတ္တာ်အရာရိှအြဖစ် ခန့်အပ်ရြေည်။ ခန့်အပ်ြခင်ဵခဳရေသာ ေကာ်လိေတ္တာ်အရာရိှသည် ေြြေခွန် 

ြေေြပကျန်ေငွြေျာဵအာဵ အရေကာက်ခဳရန် တာဝန်ထြ်ေဵေဆာင်ရြေည်။ ထိုသ့ုိေကာက်ခဳရာတွင် အခွန်ြေေြပ ကျန်ေငွနှငဴ် 

ေြြေယာခွန်ထြ်ေဵေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူြေျာဵအာဵ ေကာက်ခဳရန် ကျင်ဴသဳုဵေသာ အက်ဥပေဒ၊ ဥပေဒ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြေျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရြေည်။ 

 

အခန်ဵ (၈) 

ေြြေခွန်စာရင်ဵြှေ ပက်ဖျက်ြခင်ဵ 

၂၀။ ဝန်ကကီဵချုပ ်သ့ုိြေဟုတ် ဝန်ကကီဵချုပ်က တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵခဳရေသာ အခွန်ေတာ်အရာရိှသည် ြေှာဵယွင်ဵစည်ဵကကပ်ေသာ 

အခွန်ေငွြေျာဵကုိ အခွန်ေငွစာရင်ဵြေှ ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ 

၂၁။ ပုဒ်ြေ ၁၆ အရ ေြြေယာခွန်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရရှိေသာ ေြြေယာခွန်ြေျာဵကုိ သတ်ြေှတ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် အတွက ်

အခွန်ရေငွစာရင်ဵြှေ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵြပုနုိင်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၉) 

အယူခဳြခင်ဵ၊ ြပန်လည်စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ 

၂၂။ ဤဥပေဒအရေဆာင်ရွက်ေသာ ေြြေယာခွန်အြေှုြေျာဵအေပါ် ကျင်ဴသဳုဵေသာ အက်ဥပေဒ၊ ဥပေဒြေျာဵနှင်ဴအညီ 

မြေို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵက စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရြေည်။ 

<ြပင်ဆင် 16.03.2018> 
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၂၃။ (က) မြေို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵက ပုဒ်ြေ ၂၂ အရ ချြေှတ်ထာဵေသာ အြေိန့် သ့ုိြေဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို ေကျနပ်ြေှုြေရိှလျှင် 

အြိေန့်ချြေှတ်သည်ဴေန့ြေှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵထဳသ့ုိ သတ်ြေှတ် ချက်ြေျာဵနှငဴ်အညီ အယူခဳနုိင်သည်၊ 

(ခ) ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵသည် မြေို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵက ချြေှတ်သည်ဴအြိေန့် သ့ုိြေဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပုြခင်ဵ၊ 

ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သ့ုိြေဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵြပုနုိင်သည်။ 

၂၄။ (က) ပုဒ်ြေ ၂၃၊ ပုဒ်ြေခွဲ(ခ)အရ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵက ချြေှတ်ေသာ အြေိန့် သ့ုိြေဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက် ကို ေကျနပ်ြေှုြေရိှလျှင် 

အြိေန့်ချြေှတ်သည်ဴေန့ြေှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵထဳသ့ုိ သတ်ြေှတ်ချက်ြေျာဵနှငဴ်အညီ 

အယူခဳနိုင်သည်။ 

(ခ) ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵသည် ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵက ချြေှတ်သည်ဴအြေိန့် သ့ုိြေဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို  

အတည်ြပုြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သ့ုိြေဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵြပုရြေည်၊ 

(ဂ) ပုဒ်ြေ ၂၄၊ ပုဒ်ြေခွဲ (ခ) အရ ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵက ချြေှတ်ေသာအြိေန့် သ့ုိြေဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို 

ေကျနပ်ြေှုြေရိှလျှင် အြိေန့်ချြေှတ်သည်ဴေန့ြေှ ရက်ေပါင်ဵ(၉၀) အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵြှေတစ်ဆင်ဴ ြပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်ထဳသ့ုိ 

သတ်ြေှတ်ချက်ြေျာဵနှငဴ်အညီ အယူခဳနုိင်သည်။ 

(ဃ) ြပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်သည် ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြှေူဵက ချြေှတ်သည်ဴအြိေန့် သ့ုိြေဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို 

အတည်ြပုြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သ့ုိြေဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵြပုနုိင်သည်။ 

(င) ြပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် အမပီဵအြပတ် အတည်ြဖစ်သည်။ 

<ြပင်ဆင် 16.03.2018> 

 

အခန်ဵ (၁၀) 

အေထွေထွ 

၂၅။ ေကာက်ခဳရရိှသည်ဴ ေြြေယာခွန်ကို ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵမပီဵ ြပည်နယ်အစုိဵရအာဵ 

ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆုိင်ရာ ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ်အညီ သဳုဵစဲွရြေည်။ 

၂၆။ အြခာဵတည်ဆဲဥပေဒြေျာဵအရ ြေည်သ့ုိပင်ပါရိှေစကာြေူ ဤဥပေဒအရ သ့ုိြေဟုတ် ဤဥပေဒအရ ြပဋ္ဌာန်ဵသညဴ်နည်ဵဥပ

ေဒြေျာဵနှငဴ်အညီ သက်ဆိငု်ရာအခွန်ေတာ်အရာရိှြေျာဵက စီရင်ဆုဳဵြဖတ်နိုင်သည်ဴ ကိစ္စြေျာဵကုိ ြေည်သည်ဴတရာဵရဳုဵတွင်ြေျှ 

စီရင်ခွင်ဴအာဏာြေရိှေစရ။ 

၂၇။ အခွန်ေတာ်အရာရှိက ဤဥပေဒအရ သေဘာရုိဵြဖင်ဴ ြပုလုပ်ေသာ သ့ုိြေဟုတ် ြပုလုပ်သည်ဴ သေဘာ သက်ေရာက်ေသာ 

အြပုအြူေတစ်ခုခုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ၎င်ဵအေပါ် တရာဵြေြေှုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပစ်ြေှု ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

အြခာဵတရာဵြေှုခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ စဲွဆိြုခင်ဵြေြပုရ။ 

၂၈။ ေြြေခွန်အရပ်ရပ်စည်ဵကကပ်ေကာက်ခဳြခင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ တည်ဆဲဥပေဒြေျာဵ အရ ထုတ်ြပန်ခဲဴေသာ 

နည်ဵဥပေဒြေျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵြေျာဵ၊ အြိေန့်နှငဴ် ညွှန်ကကာဵချက်ြေျာဵကုိ ဤဥပေဒနှငဴ်ြေဆန့်ကျင်သေရွ့ 

ဆက်လက်ကျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရိှသည်။ 
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၂၉။ တာဝန်ဝတ္တရာဵနှငဴ် လုပ်ပုိင်ခွင်ဴြေျာဵ အပ်နှင်ဵြခင်ဵခဳရေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြေျာဵနှငဴ် လွှဲအပ်ြခင်ဵခဳရေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြေျာဵသည် 

တရာဵြေကျငဴ်ထုဳဵဥပေဒအရ တရာဵြေတရာဵရဳုဵက စစ်ေဆဵစီရင်ရာတွင် ကျငဴ်သဳုဵရသည်ဴ အာဏာြေျာဵကို ရရှိေစရြေည်။ 

၃၀။ ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်ြေျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကကီဵသည် အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် လုိအပ်ေသာ နည်ဵဥပေဒြေျာဵ၊ စည်ဵြေျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကြ်ေဵြေျာဵ 

ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

(ခ) ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵြေှူဵသည် ဝန်ကကီဵ၏သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ လုိအပ်ေသာ အြိေန့်ေကကာ်ြငာစာ၊ အြိေန့်၊ 

ညွှန်ကကာဵချက်နှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵြေျာဵကုိ ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသြေ္မတြြေန်ြောနုိင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်ြှေတ်ေရဵထိုဵသည်။ 

 
 (ပုဳ) နန်ဵခင်ေထွဵြြေင်ဴ 

 ဝန်ကကီဵချုပ် 

 ကရင်ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ 

 

----- Attachment ----- 

[ ပူဵတဲွေဖာ်ြပေသာ စာရင်ဵ 1 ] 01 ေနာက်ဆက်တဲွဇယာဵ ကရင်ြပည်နယ်ေြြေယာခွန်အြေျ ို ဵအစာဵြေျာဵ 

ေကာက်ကကီဵခွန်/ေကာက်လျင်ခွန် 

[ ပူဵတဲွေဖာ်ြပေသာ စာရင်ဵ 2 ] 02 ေနာက်ဆက်တဲွဇယာဵ ကရင်ြပည်နယ်ေြြေယာခွန်အြေျ ို ဵအစာဵြေျာဵ ကိုင်ဵ/ ြေုရင်ဵခွန် 


