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 မြ န်မာဘာသာပြ န်ဆိုချက် 

�ံုးခွန်အက်ဥပေဒ 

အခန်း (၁ ) 

နိဒါန်း 

 

၁။ ပယ်ဖျက်ထားသည။် 

၂။ ပယ်ဖျက်ထားသည။် 

  

အခန်း (၂ ) 

ြပည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ် �ံုးခွန်များ 

 

၃။   ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်စာေရးများ�ှင် ့ အရာရှိများထံ လတ်တေလာေပးေဆာင်ရမည့် 

သို �မဟုတ် ဤအက်ဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ ပထမဇယား အမှတ်စဥ် (၁၁)�ှင့် ဒုတိယဇယား  အမှတ်စဥ် ၇၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၂၀ 

�ှင့် ၂၁ တုိ�အရ အဆိုပါတရား�ံုးတွင်ေပးေဆာင်ရမည့် �ံုးခွန်များကုိ ဤအက်ဥပေဒတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် နည်းလမ်းများ 

အတိုင်း ေကာက်ခံရမည်။ 

 

 ၄။  ဤအက်ဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ ပထမဇယား�ှင့ ် ဒုတိယဇယားတို�တွင် �ုံးခနွ်ထမ်းေဆာင်ရန် သတမ်တှ် 

 ပြ �ာန်းထားေသာ မည်သည့်စာတမ်းအမှတ်အသားမဆိ ု �ုံးခွန်များကိ ုပြ �ာန်းသည်ထက်ေလျာ့နည်းထမ်းေဆာင်ခဲ့လ�င် 

 ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်မှ ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်သည့် တရားမမူလ အထူးစရီင်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရာတွင် 

 ဖြ စေ်စ သို�မဟုတ်၊ 

   ပြ စ်မ� မူလမ� အထူးစီရင်ပုိင်ခွင့်ကုိ ကျင့်သံုးရာတွင်ဖြ စ်ေစ သို�မဟုတ်၊ 

  တရား�ုံး၏ တရားသူက� ီးတစ်ဦး  သို�မဟုတ်   တစ်ဦးထက်ပိုေသာ တရားသူက� ီးများ၏ စီရင်ဆုံးဖြ တ်ချက် 

အေပ� အဆိုပါတရား�ုံး၏ တရားမ မူလသာမန်စီရင်ပိုင်ခွင့်မှတစပ်ါး သို�မဟုတ ်   ပြ ည်နယ်/ တိုင်းေဒသ က� ီး တရား 

လ�တ်ေတာ်၏ စီရင်ဆုံးဖြ တခ်ျက်အေပ� အယူခံစရီင်ပိုင်ခွင့က်ို ကျင့်သံုးရာတွင်ဖြ စ်ေစ၊  

 တရား�ုံးများ၏ လက်ေအာက်ခံတရား�ုံးများမှ တင်သငွ်းသည့် အယူခံစရီင်ပိုင်ခွင့က်ို ကျင့်သံုးရာတငွ်ဖြ စေ်စ၊  

 တရား�ံုး၏  ပြ င်ဆင်မ� သုိ�မဟုတ ်လ�ဲအပ်မ�စီရင်ပုိင်ခွင့်ကုိ ကျင့်သံုးရာတင်ွဖြ စ်ေစ၊ အမ�တဲွ၌တွဲခြ င်း၊ သက်ေသခံ 

တင်သွင်းခြ င်း၊ မတှ်တမ်းတင်ခြ င်း သို�မဟုတ် လက်ခံခြ င်း သို�မဟတု်  ပ� ီးေမြ ာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်းမပြ �ရ။ 

၅။ �ုံးခနွ်ေပးေဆာင်ခြ င်းကို   က� ည့်��ေလ့လာရန်တာ၀န်ရိှေသာအရာရိှ�ငှ့်  အမ�သည် သုိ�မဟုတ် ၄င်း၏ ေရှ�ေန 

တို�သည် �ုံးခနွ်ေပးေဆာင်ခြ င်း�င့်ှစပ်လျ�်း၍ သေဘာကွဲလဲွသည်ဟု တရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်တွင် ေပ�ေပါက်ခဲ့လ�င် 

အခွန်ကုိ စစိစ်ေသာအရာရှိထံ ေပးပို� ပ� ီး ဆုံးဖြ တ်ချက်ကိုရယူရမည်။ ထိုသုိ�ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် အပ� ီးသတ် ဆုံးဖြ တ်ချက် 

 ဖြ စ်သည်။  သုိ�ေသာ်လည်း ထုိသေဘာကွဲလွဲမ�သည် ေယဘုယျအားဖြ င့် အေရးပါအရာေရာက်သည်ဟု ယူဆလ�င် 

ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို  ရရှိ�ုိင်ရန်အတွက်   ပြ ည်ေထာင်စတုရားလ�တ်ေတာ်  တရားသူက� ီးချ�ပ်ထံသို�  သို�မဟုတ်  ပြ ည်ေထာင်စ ု 

 ပြ ည်ေထာင်စု

တရားလ�တ် 

ေတာ်ချ�ပမ်ူ 

လမ�တွင် 

�ုံးခွန် 

ေကာက် 

ခံခြ င်း 

 ပြ ည်ေထာင်စု

တရား 

လ�တ်ေတာ် 

ချ�ပ်၏ 

အထူးစီရင် 

ပိုင်ခွင့်�ှင့်  

အရ တင် 

သွငး်သည့် 

စာတမ်းအ 

မှတ်အသား 

များအေပ�

�ုံးခွန်များ 

အယူခစီံ 

ရင်ပိုင်ခငွ့် 

�ံုးခွန်ပမာဏ 

(သုိ�မဟုတ်)  

လုိအပ်ချက် 

�ှင့်ကွာခြ ားမ� 

ရိှပါက လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်း  
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တရားလ�တ်ေတာ် တရားသူ က� ီးချ�ပက် အထူးအာဏာအပ်�ှင်းေသာ  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ် တရားသူက� ီး 

တစဦ်းဦးထံသို� တင်ပို�ရမည်။ 

  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်တရားသူ က� ီးချ�ပ်သည်  ဤပုဒ််မ၏ပထမအပုိဒ်ပါ အဓိပ�ါယ်အရ မည်သူသည်  

အခွန်အရာရှိ  ဖြ စ်ေက� ာင်းေက� ညာရမည်။ 

 

အခန်း (၃ ) 

အခြ ားတရား�ံုးများ�ှင် ့အများပြ ည်သူ�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ�ံုးများ၌ထမ်းေဆာင်ရမည့် 

�ံုးခနွ််များ 

 

၆။  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်မှအပ ဤအက်ဥပေဒ၏ ပထမ သုိ�မဟုတ် ဒုတိယဇယားတွင်  စာချ�ပ်စာတမ်း 

များအတွက် ထမ်းေဆာင်ရန ် ေဖာ်ပြ ထားသည့် ေပးေဆာင်ရမည့် အခွန်ပမာဏထက် ေလျာ့နည်းထမ်းေဆာင်လ�င် 

မည်သည့်တရား�ုံးတွင်မဆို ယင်းစာချ�ပ်စာတမ်းကို အမ�တွဲ၌တွဲ ခြ င်း၊ သက်ေသခံတင်သွင်းခြ င်း၊ မတှ်တမ်းတင်ခြ င်း 

သို�မဟုတ် မည်သည့်အများ ပြ ည်သူဆိုင်ရာ အရာရှိကမဆို လက်ခံခြ င်း သို�မဟုတ်  ပ� ီးေမြ ာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပး 

 ခြ င်းတို�ကို မပြ �လပုရ်။ 

 

 

 

၇။ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါတရားမမ�များအတွက် ဤအက်ဥပေဒအရ ေပးေဆာင်ရမည့်�ံုးခွန်များကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း 

တက်ွချက်ရမည်  - 

 

  

 (၁) ေငရွလိုမ�အမ�များ (နစန်ာေ က� း သုိ�မဟတု် ေလျာ်ေက� း သို�မဟုတ် စားစရိတ် မေပြ ကျန်ေငမွျား 

  သို�မဟုတ ် �စှ်စ�်ထုတ်ေပးေငွ ေက� းကျန်များ သို�မဟုတ ် အချိနက်ာလအပိုင်းအခြ ားအလိုက် ေပးရ 

  ေသာေငွများအပါအ၀င်) အေပ� ေတာင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း တွက်ချက်ရမည်။ 

(၂) စားစရိတ်�ှင့်�ှစ်စဥ်ေ က� း သို�မဟုတ် ကာလအပိုင်းအ ခြ ားအလိုက်ေပးရေသာ ေငွများကုိ ရလုိ 

  ေက� ာင်း စဲွဆုိေသာအမ�များ၌ အမ�၏ အေက� ာင်းအရာကုိလုိက်၍ တစ�်ှစ်အတွက် ေတာင်းဆိုေသာ 

  ေင၏ွ ၁၀ - ဆ ေပးေဆာင်ရမည်ဟု မတှ်ယူရမည။် 

(၃) ေငွမှအပ  ေရ��ေပြ ာင်း�ိုင်ေသာပစ�ည်းများအတွက်   စဲွဆိုေသာ   အမ�များတွင်  အချင်း ဖြ စ်ပစ�ည်းမှာ 

  ကာလ  တနဖ်ိုးရှိလ�င် အဆိုလ�ာတင်သွင်းသည် ့ေန�ရက်၌ ေပါက်သည့်တနဖ်ိုးအလိကု် ထမ်းေဆာင် 

  ရမည်။ 

 

(၄) တရားမမ�များတွင် - 

 (က) အချင်းဖြ စ်ပစ�ည်းမှာ ကာလေပါက်ေစျးတနဖ်ိုးမရှိလ�င် ပုိင်ဆိုင်ခွင်�့ှင့်စပ်လျဥး်ေသာ 

   စာချ�ပ်စာတမ်း များစေသာ ေရ��ေပြ ာင်း�ိုငေ်သာ ပစ�ည်းရလုိမ�များ၊  

အခြ ားတရား 

�ုံးများး�ှင့် 

အများပြ ည် 

သူဆုိင်ရာ�ံုး  

များတွင်  

တင်သငွ်း 

သည့် စာ 

တမ်းအမှတ် 

အသားများ 

အေပ�  

ထမ်းေဆာင် 

ရန်အခွန် 

များ 

အချိ��ေသာ 

တရားမမ� 

များတွင်ေပး 

ေဆာင်ရ 

မည့်�ံုးခွန် 

တွက်ချက်  ခြ င်း 

ေငွရလုိမ� 

အတွက် 

စားစရိတ် 

�ှင့် �ှစ်စ�် 

ေက� းရလုိမ�  

များအတွက်

  

ကာလတန် 

ဖုိးရိှသည့် 

ေရ��ေပြ ာင်း 

�ုိင်ေသာ 

ပစ�ည်းရလုိ 

မ�အတွက်

  

ကာလေပါက်

ေစျး မရိှ 

သည့်ေရ�� 

ေပြ ာင်း�ုိင် 

ေသာပစ�ည်း 

အတွက်
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(ခ) မိသားစုပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ�ည်းအေပ�အေခြ ခံ၍ ပစ�ည်းရပိုင်ခွင့်ကိုခွဲ ေ၀ေပးရန် စွဲဆို

  ေသာ အမ�များ၊ 

 

(ဂ) ေနာက်ဆက်တွဲ သက်သာခွင့်ကို ေတာင်းဆိုထားေသာ  မ� က်ဟေ က� ညာေပးေစလိုမ� 

  ဒီဂရီ၊ သုိ�မဟုတ် အမိန်�ချမှတ်ေပးရန် စွဲဆိုေသာအမ�များ၊ 

 

 

 

(ဃ) တား၀ရမ်းရလုိမ�များ၊ 

 

(င) ေမြ မှဖြ စ်ထွန်းေသာ  (  အခြ ားနည်း ပြ �ာန်းထားချက်မရိှလ�င် ) အကျိ�းအမြ တ်ရလုိမ�များ၊ 

 

 

 

(စ) စာရင်းရှင်းလင်းရန် အမ�များတွင်   အဆိုလ�ာတွင်ြဖစ်ေစ၊ အယူခံေလ�ာက်လ�ာတွင်ဖြ စေ်စ၊ 

  ေတာင်းဆိုထားေသာ သက်သာခငွ်က့ို သတ်မှတ်သည့တ်န်ဖိုးအတိုင်း၊ 

 

 အဆုိပါအမ�အားလံုးတွင် တရားလုိသည် ၄င်းေတာင်းဆုိသည့်သက်သာခွင့်အတွက် တန်ဖုိးေငွပမာဏကုိ ေဖာ်ပြ  

 ရမည်။ 

 (၅) ေမြ ၊ အိမ၊် ဥယျာဥ်ခ� ံေမြ များ လက်ေရာက်ရလုိမ�များတွင် -  

  အချင်းဖြ စ်ပစ�ည်း၏ တနဖ်ိုးအလုိက်၊ အချင်းဖြ စ်ပစ�ည်း၏တနဖ်ိုးဟုဆိုရာ၌ - 

  အချင်းဖြ စ်ပစ�ည်းမှာ ေမြ ဖြ စ်လ�င် - 

  (က) ပယ်ဖျက်ထားသည။် 

  (ခ) ထိေုမြ သည် အစိုးရသုိ� �ှစ်စ�် အခနွ်ေပးေဆာင်ေသာ တစ်လုံးတစ်စည်းတည်း သုိ�မဟတု်

   အိမ်ရာေမြ ပစ�ည်း၏ တကိျေသာေဝစုဖြ စ်ပ� ီး သုိ�မဟုတ် ယင်းပစ�ည်း၏ အစိတ်အပုိင်းဖြ စ်ပ� ီး  

   ထိေုပးေဆာင်ရေသာ အခွန်မှာလည်း အမ� ဲတမ်းမဟုတ်ခဲလ့�င် ၄င်းတန်ဖိုးမာှ အထကပ်ါ 

   ထမ်းေဆာင်ရန် အခွန်၏ ၅ ဆဖြ စ ်သည်ဟုမတှ်ယူရမည်။ 

  (ဂ) အဆိုပါေမြ ခနွ် မထမ်းေဆာင်ရသည့်ေမြ ၊  ေမြ ခွနတ်စ်စိတ်တစပ်ိုင်း  ကင်းလွတသ်ည့် 

   ေမြ  သုိ�မဟုတ် ေမြ ခွန်အစား ပုံေသေပးေင ွ သတ်မှတ်ထားသည့ ် ေမြ ဖြ စ် ပ� ီး အမ�မစဲွမီ 

   တစ�်ှစ်အတွင်း ထိေုမြ မှ ထွကေ်ပ�သည့် အသားတင ် အမြ တ်အစွန်းရှိလ�င် ၎င်းတန်ဖိုးမှာ 

   ယင်းအသားတင်  အမြ တအ်စွန်း၏  ၁၅ ဆ    ဖြ စ်သည်ဟု မတှ်ယူရမည။် သို�ရာတွင် 

   ယင်းေမြ မှ အသားတင် အမြ တအ်စွန်းမရှိလ�င် ၎င်းတန်ဖိုးမှာ ၄င်းေမြ �ှင့် အနီးအနားရှိ  

မိသားစု 

ပူးတွဲပိင်ု 

ပစ�ညး်မှေဝ

စုခွဲေပးေစ 

လိမု�အတွက်

 မ� က်ဟေက�  

ညာေပး 

သည့်ဒီဂရီ 

�ှင့်ေနာက် 

ဆက်တွဲအ 

ကျိ�းဆက် 

သက်သာ 

ခွင့်အတွက်

တားဝရမ်း 

အတွက်

  

အခြ ားသူ 

ပိုင်ေမြ �ှင့် 

စပ်လျ�်း 

သည့် အ 

ကျ�ိးခစံား 

ခွင့်အတွက်

စာရင်း 

ရှင်းလင်း 

မ�အတွက်

 

ေမြ ၊ အိမ် �ှင့် 

ဥယျာ�်  ခ� ံ၊ 

ေမြ များ 

လက်ေရာက် 

ရလုိမ�အတွက်  
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   အလားတူ ေမြ မျိ�းကို တရား�ံုးက ခန�မ်နှ်း သတ်မှတ်သည့် တန်ဖုိး ဖြ စ်သည်ဟု မတှ်ယူရ 

   မည်။ 

  (ဃ) ထိေုမြ သည် အစုိးရသုိ� အခွန်ေပးေဆာင်ရသည့် အိမ်ရာေမြ ပစ�ည်း၏အစိတ်အပိုင်း ဖြ စ် 

   ေသာ်လည်း ယင်းအိမရ်ာေမြ ပစ�ည်းသည် တကိျေသာ ေဝစုမဟုတ်သည့်အပြ င် အထက် 

   တွငဆ်ိုခဲ့သည့်အတိုင်း အခွန်ကို သီးခြ ားစည်းက� ပ်ခြ င်းမရိှလ�င် ထိေုမြ ၏ ကာလတန်ဖိုး ဖြ စ် 

   သည်ဟု မတှယ်ူရမည်။ 

  ရှင်းလင်းချက်။ ဤအပိုဒတ်ွင် သုံး��န်းသည့် “ အိမ်ရာေမြ ပစ�ည်း” ဆိုသည်မာှ အခွန်ထမ်းေဆာင် 

    ရန် ေမြ ရှငက်ဖြ စ်ေစ၊ လယ်ယာလုပက်ိုင်သူက  ဖြ စေ်စ အစုိးရ�ငှ့် သီးခြ ားစာချ�ပ် 

    ချ�ပဆ်ို၍ အခနွ်ေပးေဆာင်ရေသာေမြ  သို�မဟုတ် ယင်းသို� စာချ�ပ်မရှိပါက အခွန် 

    သီးခြ ား စည်းက� ပသ်ည့်ေမြ ကို ဆိုလိုသည်။ 

    

  (င) အချင်းဖြ စ်ပစ�ည်းသည် အိမ် သုိ�မဟုတ် ဥယျာ�်ခ� ံေမြ ဖြ စ်လ�င် ယင်းအိမ်၊ သုိ�မဟုတ် ဥယျဥ်ခ� ံ  

   ေမြ ၏ ကာလတန်ဖုိးအေပ� ထမ်းေဆာင်ရမည။် 

 

 (၆) ဦးစွာ၀ယ်ယူခွင့်ေလ�ာက်ထားမ�များတွင်  (ဤပုဒ်မ   အပုိဒ်ခဲွ - ၅ �ှင့်အညီ   တွက်ချက်ထားသည့်) 

  ေတာင်းဆိုေသာ ေမြ ၊ အိမ် သုိ�မဟုတ် ဥယျာဥ်ခ� ံေမြ ၏ တန်ဖုိးအလုိက် ဖြ စ်သည်။ 

 

(၇) ေ မြ ခွန် လ�ဲအပ် ခြ င်းခံရသူတစ်ဦး၏  အကျိ�းအ မြ တ်ရယူလိုမ�များတွင် - အဆိုလ�ာ တင်သွင်းသည့် 

 ေန�ရက်မတိုင်မီ  လွန်ခဲ့ေသာ  �ှစ်အတွက်   အဆိုပါ  ေ မြ ခွန်လ�ဲအပ်ြခင်းခရံသူအဖြ စ်    အသားတင် 

 အမြ တ် အစွန်း၏ ၁၅  ဆ ဖြ စ်သည်။ 

 

(၈) ေမြ  သုိ�မဟုတ် ေမြ မှရရိှေသာ  အကျိ�းအမြ တ် သုိ�မဟုတ် အခွန်ေငွအေပ� ဖမ်းဆီးထားေသာ 

 ၀ရမ်းကိုခွာေပးေစလိုမ�များတွင် - ထိုေ မြ  သို�မဟုတ် အကျိ�းအမြ တ်ကို ၀ရမ်းစွဲကပ်ေသာတနဖ်ိုးေငွ 

 အလိုက်  ဖြ စ်သည်။  

 သို�ရာတွင် အဆုိပါ ေငွသည် ေမြ  သုိ�မဟုတ် အကျိ�းအမြ တ်၏ တန်ဖုိးေငွထက်ပုိလ�င် ထုိေမြ  သုိ�မဟုတ် 

အကျိ�းအမြ တ်လက်ေရာက်ရလုိမ�အတွက် စဲွဆုိေသာ အမ�မျိ�းက့ဲသုိ� အခွန်ေငွကုိ တွက်ချက်ရမည။် 

 

(၉) အေပါင်ပစ�ည်းပြ န်လည်ရလုိမ�အတွက်  အေပါင်ခံသူအေပ�စဲွဆုိေသာ အမ��ှင့် အေပါင်ခံသူက အေပါင် 

 ပစ�ည်းေရွး�ုတ်ခွင့်ကုိ ပိတ်ပင်ေပးေစလုိမ�  သုိ�မဟုတ်  မေရွး�ုိင်က ေရာင်းချမည်ဟူေသာ စည်းကမ်း 

 ချက် ဖြ င့် ေပါင်�ံှခြ င်းမျိ�းဖြ စ်လ�င်  ဤက့ဲသုိ�ေသာ  ေရာင်းချခြ င်းသည် အပ� ီးအပြ တ်ဖြ စ်ေက� ာင်း 

 ြမွက်ဟေ က� ညာ ေပးေစလိုမ�များတွင် အေပါင်စာချ�ပအ်ရ အာမခံအဖြ စ်ေဖာ်ပြ ထားေသာ ေငွရင်း 

 အလုိက် ဖြ စ်သည်။ 

 

(၁၀) သီးခြ ားေဆာင်ရွက်ေပးေစလုိသည့်အမ�များတွင် - 

ဦးစွာဝယ်ယူ 

ပိုင်ခွင့်ရလိုမ�  

အတွက် 

ေမြ ခွန်လွွဲ 

အပ်ခြ င်းခံရ 

သူ၏ အကျိ�း 

စီးပွားအ 

တွက်  

ဝရမ်းဖျက်  

ေပးေစလုိမ�  

အေပါင် 

ပစ�ညး် ေရွး 

�ုတ်ခွင့်ပိတ်

ပင်လိုမ�  

သီးခြ ားေဆာင်  

ရွက်ေပးေစ

လိမု� 

အိမ်�ှင့် 

ဥယျာ�်ခ� ံ 

ေမြ အတွက် 



-   38 - 
 

 (က) ေရာင်းချရန်ပဋိညာဥ်ဖြ စ်လ�င် - ပဋိညာဥ်ပါအဖုိးစားနားအလုိက်၊ 

 (ခ) ေပါင်�ံှခြ င်းပဋိညာဥ်ဖြ စ်လ�င် - အာမခံထားသည့် တန်ဖုိးေငွအလုိက်၊ 

 (ဂ) ငှားရမ်းခြ င်းပဋိညာဥ်ဖြ စ်လ�င် -   ဒဏ်ေငွ သုိ�မဟုတ် စေပ�ေငွ (ရိှလ�င)် ငှားရမ်းသည့် 

  ကာလ ပထမ�ှစ်အတွင်းေပးရန ်သေဘာတူညီထားသည့် ငှားရမ်းခေငွ�ှင့် ယင်းေငွ �စှ်ရပ် 

  ေပါင်းအတိုငး်၊ 

(ဃ) ဆံုးဖြ တ်ချက် ဖြ စ်လ�င် အငြ င်းပွားေသာပစ�ည်း၏ တန်ဖုိးေငွပမာဏအလုိက်ဖြ စ်က� သည်။ 

 (၁၁) ေမြ ရှင်�ှင့်ေမြ ငှားတို�အက� ား  ဖြ စပ်ွားေသာေအာက်ပါအမ�များတွင် - 

  (က) ေမြ ငှားက အငှားချထားေသာ စာချ�ပ်မရူင်းခဲွလက်ခံကို  ပြ န်လည်ေပးအပေ်စလုိေသာအမ�၊ 

(ခ) ေနထိုင်ခွင့်ရှိသည့ေ်မြ ငှား၏ ငှားရမ်းခတိုးမြ �င့်ရန်စွဲဆိုေသာအမ�၊ 

(ဂ) ေမြ ရှင်က အငှားစာချ�ပ်ကို ေပးအပရ်န်အမ�၊ 

 (ဂဂ) ငှားရမ်းခြ င်းကုိပ� ီးဆံုးပ� ီးေနာက် လက်ရိှေနထုိင်လျက်ရိှေသာဆက်လက်ေနထုိင် 

   သူအပါအ၀င် ေမြ ငှားထံမှ မေရ��မေပြ ာင်း�ိုင်ေသာပစ�ည်း လက်ေရာက်ပြ န်လည် 

   ရလိုမ�၊ 

 (ဃ) ငှားရမ်းေနထိုင်သည့် ဥပစာမှ ဖယ်ရှား�ှင်ထုတေ်ပးရန ် ေပးပုိ�ေသာ�ို�တစစ်ာကို ခုခံေသာ 

  အမ�၊ 

(င) ေ မြ ရှင်က ေ မြ ငှားအား မတရား�ှင်ထုတ်သဖြ င့် ေမြ ငှားမှ [မေရ��မေပြ ာင်း�ိုင်သည့ပ်စ�ည်း] 

   ပြ န်လညရ်လိုေက� ာင်း စွဲဆိုေသာအမ�၊ 

(စ) ငှားရမ်းခကိုေလ�ာ့ေပးရန်စွ ဲဆိုေသာအမ�များတွင် - အဆိုလ�ာတင်သွင်းသည့်ေန�ရက် 

  မတိုင်မီ လွန်ခ့ဲေသာ�ှစအ်တွက် ေပးေဆာင်ရသည့် [မေရ��မေပြ ာင်း�ိုင်သည်ပ့စ�ည်း]၏ 

  ငှားရမ်းခေငွအလိုက်၊ 

 

၈။ အများပြ ည်သူအကျိ�းငှာ ေမြ သိမ်းယူခြ င်းအတွက် တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေပးေလျာ်သည့် ေလျာ်ေက� း 

ေငွ�ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် အမိန်�တစ်စုံတစ်ရာကို အယူခံလ�ာအေပ� ဤအက်ဥပေဒအရ ထမ်းေဆာင်ရန ် အခွန်ေငွကို 

ေပးေလျာ်သည့်ေငွ�ှင့် အယူခံတရားလိုက ေတာင်းဆိုေသာ ေငပွမာဏ�ှစရ်ပ်အက� ား ကွာခြ ားေနေသာ ေငအွေပ�တွင် 

တွက်ချက်စိစစ်၍ �ံုးခွန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။   

 

၉။ ဤအက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၇၊ ပုဒ်မခဲွ(၅)�ှင့်(၆)တုိ�တွင်  ေမြ ၊ အိမ်  သုိ�မဟုတ်  ဥယျာဥ်ခ� ံေ မြ တို�၏ �စှ်စဥ် အသားတင် 

အမြ တ်ေငွ သို�မဟုတ် ကာလတနဖ်ိုးကို မမှန်မကန်သတ်မတှ်ခဲေ့ က� ာင်းသရိှိလ�င် တရား�ံုးကေဖာ်ပြ ပါအမ�တွင် ေပးရန် 

ရိှေသာ �ံုးခွန်ကုိ တွက်ချက်�ုိင်ရန် သင့်ေလျာ်မည့်သူကုိ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်�ှင်း ပ� ီး ေဒသအတွင်းဖြ စ်ေစ၊  အခြ ားနည်းဖြ င့် 

 ဖြ စ်ေစ  လုိအပ်သလုိ စံုစမ်းေထာက်လှမ်းရန်�ှင့် တရား�ံုးသုိ�အစီရင်ခံရန် ထုတ်ဆင့်�ုိင်သည်။ 

 

၁၀။ (၁) အဆိုပါ စုံစမး်ေထာက်လှမ်းရာမှ ထွက်ေပ�လာသည်ရ့လဒ်များတွင် အဆိုပါ အသားတင်အမြ တ်အစွန်း 

  သို�မဟုတ် ကာလတနဖ်ိုးကိုမာှးယငွ်း၍ တွက်ချက်ထားေ က� ာင်း တရား�ံုးကေတ�ွရှိပ� ီး ထိုသုိ�တကွ်ချက် 

  ထားမ�များမှာ ပိုမိုတွက်ချက်ထားခြ င်းဖြ စ်လ�င် တရား�ုံးက ခန်�မှန်းတန်ဖိုးေငွထက် ပိုေငွကုိ  ပြ န်ထုတ် 

ေလျာ်ေက� း�ှင့် 

စပ်လျ�်းသည့် 

အမိန�်အယူခံ

လ�ာ အတွက် 

ထမ်း ေဆာင်ရ 

သည့်�ံုးခွန် 

အသားတင် 

အကျိ�းအမြ တ် 

(သုိ�မဟုတ်) 

ကာလတန်ဘုိး 

ကုိ အမှန်သိရ 

ေအာင်  ပြ �လုပ် 

ပုိင်ခွင့်           

အာ ဏာ 

အသားတင် 

အကျိ�းအမြ တ်  

(သုိ�မဟုတ်) 

ကာလတန်ဖုိး 

ကုိမှားယွင်း၍ 

ခန�်မှန်းတွက် 

ချက်ရာတွင် 

ေဆာင်ရွက်ရန် 

နည်းလမ်း 

ေမြ ရှင်�ှင့် 

ေမြ ငှားအ  က� ား 

 ဖြ စ်ပွား 

ေသာအမ�များ 
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  ေပးရန် ကုိယ်ပိုငဆ်ုံးဖြ တ်ခွင့်ဖြ င့် ��န်က� ား�ုိင်သည်။ သုိ�ရာတွင် ခန်�မှန်းတွက်ချက်ခြ င်းသည် ေလျာ့နည်း 

  ေနပါက တရား�ံုးမှ တရားလုိသုိ� လိုအပ်ေနေသာ �ုံးခနွ်ကို ေပးသွင်းရန်ဆင့်ဆိုရမည်။ 

 (၂) ယင်းအမ�မျိ�းတွင် ထပ်မံထမ်းေဆာင်ရန်ရှိသည့် �ုံးခွန်ကို မထမ်းေဆာင်မချင်း အဆိုပါအမ�ကို  

  ရပဆုိ်င်းထားရမည်။ တရား�ံုးက သတမှ်တ်ထားသည့်ကာလအတွင်း အဆိုပါေငွကုိ မေပးသွင်းခ့ဲလ�င် 

  အမ�အားပလပ် ရမည်။ 

၁၁။  က� ားကာလအ မြ တ်အစွန်းရလိုမ� သို�မဟုတ် မေရ��မေ ပြ ာင်း�ိုင်ေသာပစ�ည်း�ှင့် က� ားကာလ အမြ တ်အစွန်း 

ရလိုမ� သို�မဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်းေပးေစလိုမ�များတွင် - အမြ တ်အစွန်း သို�မဟုတ် ဒီကရီကျေငွသည် ေတာင်းဆိုသည့် 

အမြ တ်အစွန်း သို�မဟုတ် တရားလို ေတာင်းဆိုေသာသက်သာခွင့်၏ တန်ဖိုးထက်ပိုမိုေနေ က� ာင်း ေတွ�ရှိခဲ့လ�င် 

အမှန်တကယ် ေပးေဆာင်ခဲ့ေသာေငွ�ှင့် အ မြ တ်အစွန်းအားလုံး သို�မဟုတ ် တရား�ုံးကချမှတ်ေသာ ဒီကရီကျေငွ 

 ခြ ားနားခြ င်းကို သက်ဆိုင်ရာအရာရှိထံ ေပးေဆာင် ခြ င်းမရှိလ�င် ဒကီရီကို အတည်ပြ �ခွင့်မရပါ။ 

 အမြ တ်အစွန်းပမာဏကုိ ဒီကရီအတည်ပြ �သည့် အချိန်တွင် စိစစ်ရှာေဖွရန် လုိအပ်ပါက ထုိသုိ�စိစစ်သည့် 

အမြ တ်အစွန်းသည် ေတာင်းဆိုထားသည့်အမြ တအ်စွန်းထက် ေကျာ်လွန်ပါက အမှန်တကယ်ေပးေဆာင်ခ့ဲေသာ ေငွ�ှင့် 

စိစစ်ခ့ဲေသာ အမြ တ်အစွန်းအားလံုးအတကွ ် တရား�ံုးက ချမှတ်ေငွ  ခြ ားနားခြ င်းကုိ ထပ်မံထမ်းေဆာင်ခြ င်းမရိှလ�င် 

ေနာက်ထပ်ဒီကရီ အတည်ပြ �ခွင့်မရိှပါ။ တရား�ံုးက သတမှ်တ်သည့်ကာလအတွင်း အဆိုပါေငွကုိ မသွင်းခ့ဲလ�င ် အမ�ကုိ 

ပလပရ်မည်။  

 

 

၁၂။ (၁) ဤအခန်းအရ  အဆုိလ�ာ  သုိ�မဟုတ် အယူခံလ�ာအေပ� �ံုးခွန်ေပးေဆာင်ရန်ဆံုးဖြ တ်ခြ င်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍

 မည်သည့် အ ငြ င်းပွားမ�မဆို ယင်းအဆိုလ�ာ သို�မဟုတ် အယူခံလ�ာတင်သွင်းေသာ တရား�ံုးက စီရင် 

 ဆုံးဖြ တ်ချက်ေပးရမည်။ ထုိဆံုးဖြ တခ်ျက်သည်  အမ�တွင်ပါ၀င်ေသာ အမ�သည်များအက� ား အပ� ီးသတ် ဆုံးဖြ တ် 

 ချက်ဖြ စရ်မည်။ 

(၂) သုိ�ေသာ်လည်း ေဖာ်ပြ ပါအမ�များသည်  အယူခံမ�  သုိ�မဟုတ်  လ�ဲအပ်မ�  သုိ�မဟုတ်   ပြ င်ဆင်မ�စစ်ေဆး  

ေသာ  တရား�ံုးများသုိ�ေရာက်ရိှလာပ� ီး   ယင်းအမ�တွင် အခွန်ကို ေလျာ့နည်းေအာင် မာှးယွင်း၍ ချမှတ်သည်ဟု 

 ယူဆလ�င် အမ�တွင ်သက်ဆိုင်ေသာသူထံမှ ေပးရန်ရှိေသာအခွန်ေငွကို ပဒု်မ  ၁၀၊  ပဒု်မခွဲ ၂ အရ ေပး 

 ေဆာင်ေစရမည။် 

 

၁၃။ တရားမကျင့်ထံုး ဥပေဒတွင် ေဖာ်ပြ ပါရိှသည့် အေက� ာင်းအချက်များအနက် အေက� ာင်းအချက်တစ်စံုတစ်ရာ အရ 

လက်ေအာက်ခံ�ံုးကပလပ်သည့် အယူခံလ�ာ သုိ�မဟုတ် အဆုိလ�ာကုိ လက်ခံရန်အမိန်�ချမှတ်လ�င် ဖြ စ်ေစ၊ အယူခံမ�        

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ယင်းဥပေဒ အမိန်� ၄၁ တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် အေက� ာင်းအချက်များအနက် အေက� ာင်းအချက် တစ်စံု 

တစ်ရာအရ ဒုတိယဆံုးဖြ တ်ချက်ချေပးရန် လက်ေအာက်ခံ�ံုးသုိ�ပြ န်ပုိ�လ�င် ဖြ စ်ေစ အယူခံ�ုံးက ယင်းအယူခလံ�ာအတွက် 

အယူခံတရားလုိထမ်းေဆာင်ပ� ီးအခွန်ေငွကုိ  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိေတ�ာ်အရာရိှ)ထံမှ အပြ ည့်ပြ န်၍ ရယူ    

ပိုင်ခွင့်ပြ �သည့် သက်ေသခလံက်မှတ်ကို ယင်းအယူခံ တရားလိုသို� ထုတ်ေပးရမည်။ 

 သို�ရာတွင် အယူခံ�ုံးမှ အမ�ကို လကေ်အာကခ်ံ�ံုးသို�  ပြ န်ပုိ�သည့်အမ�တွင် ထိုကဲ့သို� ပြ န်ပို�ေစသည့်အမိန်�မှာ 

ယင်းအမ� ဖြ စ်အေက� ာင်း ခြ င်းရာ�ှင့် မသက်ဆိုင်လ�င် ယင်းအမ�ကို  ပြ န်ပို�ရနအ်ေ က� ာင်းပြ �သည် ့ အချင်းဖြ စ်အေ က� ာင်း 

 စွဲေတာင်း 

သည့်ေငွ 

ထက ်ဒီကရီ 

ကျေငွကပုိ 

လာလ�င် 

မတရား 

သဖြ င့် လက ်

လွတ်ေနရ 

သည့်အတွင်း  

ရသည့်  

အကျိ�းအ 

 မြ တ်ကိုရရန် 

 ဖြ စ်ေစ၊ 

စာရင်းရှင်း 

လင်းရန်ဖြ စ်

ေစစဲွဆုိသည့် 

အမ�များတွင်  

လိကု်နာရန်  

နည်းလမ်း  

 

တန်ဖုိး ဖြ တ် 

ရာတွင် အငြ င်း 

ပွားမ�ကုိ ဆံုး   

 ဖြ တ်ခြ င်း 

အယူခံလ�ာ 

တွင်ထမ်း 

ေဆာင်ခ့ဲသည့် 

�ံုးခွန်ေငွ  ပြ န် 

အမ်းခြ င်း 
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အရာ အချိ��အ၀က်အတွက် မူလထမ်းေဆာင်သင ့်သည့် အခနွ်ေငွထက်ပို၍ အဆိုပါထုတ်ေပးသည့် သက်ေသခံ 

လက်မှတ်အရ အယူခံတရားလိုကပြ န်၍  ရယူခွင့်မရှိေစရ။ 

၁၄။  ပြ န်လည်သုးံသပ်ေပးေစလိုမ�ကို ဒကီရီကျသည့်ေန�ရက် မှ ရက်ေပါင်း (၉၀)ေမြ ာက်သည့် ေန�ရက် သုိ�မဟုတ် 

ယင်းေန�ရက်လွန် ပ� ီး ေလ�ာက်ထားလာပါက ယင်းေလ�ာက်ထားသူ လစ်လပ်ေပါ့ေလျာ့မ� ရှိ ခြ င်းေ က� ာင့် ေ�ှာင့်ေ�ှး 

 က� န်�က� ာသည်မဟုတ်လ�င် တရား�ုံး၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြ တခ်ွင့်�ှင့် ယင်းေလ�ာက်လ�ာအတွက် ထမ်းေဆာင်ရပ� ီး အခွန်ေငွ 

အနက် ဆိုခ့ဲသည့်ေန�ရက်မတိုင်မီ  ေလ�ာက်လ�ာကိုတင်သွင်းခ့ဲရလ�င ်  ထမ်းေဆာင်ရန ် ထုိက်သင့်မည့် အခွန်ေငွထက် 

ပိုသမ�ေငွေပါင်းကို  မ� ိ��နယ်အခနွ်ဦးစီးဌာနမ�ှး (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)ထံမှ  ပြ န်ရယူေစရန်ခငွ့် ပြ �သည့် လက်မတှ်စာ 

တစေ်စာင်ကိ ု၄င်းေလ�ာက်ထားသူသုိ� ထုတ်ေပး�ိုင်သည်။ 

 

၁၅။   ပြ န်လည်သုံးသပေ်ပးေစလုိမ�ေလ�ာက်လ�ာကို လက်ခ၍ံ ထပ်မံက� ားနာ စစ်ေဆးစီရင်ရာတွင် ဥပေဒ 

အေက� ာင်းရ ဖြ စေ်စ၊ အေက� ာင်းအခြ င်းရာအရ ဖြ စ်ေစ၊ မာှးယွင်းသည့်အေက� ာင်းေက� ာင့် အထက်ပါချမှတ်ပ� ီး ဆုံးဖြ တ် 

ချက်ကို တရား�ုံးက အသစခ်ျမတှ ်ခြ င်း သို�မဟုတ်  ပြ င်ဆင် ခြ င်းဖြ စ်လ�င် ၄င်းေလ�ာက်လ�ာအတွက်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲပ� ီး 

အခွန်ေငွအနက် ဤအက်ဥပေဒဇယား ၂၊ အမတှ်စ�် (၁)၊ အပိုဒ် (ခ)၊ (သို�မဟုတ်) (ဃ)အရ ၄င်းတရား�ုံးများသိ�ု 

ေလ�ာက်ထားသည့် အခြ ားေလ�ာက်လ�ာတစ်စုံတစရ်ာအတွက် ထမ်းေဆာင်သည့်အခွန်ေငွထက် ပုိမိုသမ�ေငွေပါင်းကို 

 မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမ�ှး (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)ထံမှ  ပြ န်၍ရယူေစရန် ခငွ့် ပြ �သည့်လက်မှတ်စာကို ေလ�ာက်ထား 

သူက ရထိုက်ေစရ မည်။ 

 သို�ရာတွင် ထိအုမ�ကို မူလက သကဆ်ိုင်ရာ တရား�ုံးတွင် တင်ပြ သင့်သည့်သက်ေသကို အသစ်တင်ပြ သည့် 

အေက� ာင်း အားလုံးေက� ာင့် ဖြ စေ်စ၊ အချိ��အ၀က်ေ က� ာင့်ဖြ စေ်စ၊ အသစ်ချမှတ် ခြ င်း သုိ�မဟုတ်  ပြ င်ဆင် ခြ င်းဖြ စ်လ�င် 

ေလ�ာက်ထားသူသည် ဤပုဒ်မအထက်အပိုဒ်ပါ မည်သည်အ့ချက်အရမ� ထုိလက်မှတ်စာမျိ�းကိ ုရထိုက်ခငွ့် မရှိေစရ။ 

 

၁၆။ ပယ်ဖျက်ထားသည။် 

 

၁၇။ အမ�တစ်ရပ်တွင် အချင်းဖြ စ်အေက� ာင်းအရာ�ှစ်ရပ် သို�မဟုတ ် ယင်းထက်ပိုမိပုါ၀င်စဲွဆိုသည့် တရားမမ�ဖြ စ် 

လ�င် အဆိုလ�ာ သို�မဟုတ ် အယူခံလ�ာတွင် ထမ်းေဆာင်ရမည့် �ုံးခနွ်မှာ ဤအက်ဥပေဒအရ အချင်းြဖစ်အေက� ာင်း 

အရာတစ်ခုစီအတွက် သီးခြ ားထုိက်သင့်ေသာ �ုံးခနွ်များကို ထိုအဆိုလ�ာ သို�မဟုတ် အယူခံေလ�ာက်လ�ာတွင် စေုပါင်း၍ 

ထမ်းေဆာင်ရန် တာဝနရ်ှိသည်။ 

 တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒ၊ အမိန်� ၂ ၊ နည်းဥပေဒ (၆) အရ ေပးအပသ်ည့် အခွင့်အာဏာကို ဤပဒု်မ 

အထက်အပိုဒ်�ှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟ ုမမှတ်ယူရ။ 

 

၁၈။ မတရားသ ဖြ င့်ချ�ပ်ေ�ှာင်ထားမ�၊ မတရားသ ဖြ င့် တားဆီးကန်�ကွက်မ� သို�မဟုတ် ရဲအရာရှိက၀ရမ်းမပါဘဲ  

ဖမ်းဆီးခငွ်ရ့သည့် ပြ စ်မ�မလွှဲ၍ အခြ ားပြ စ်မ�တစစ်ုံတစ်ရာကုိ ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်က တိုင်တန်း ပ� ီး ဤအက်ဥပေဒ 

အရ �ံုးခွန်ေကာက်ခံသည့် ဦးတုိက်ေလ�ာက်လ�ာကုိ ၄င်းကမတင်သွင်းရေသးလ�င် ထုိသူ၏  ပထမ သုိ�မဟုတ် တစ်က� ိမ် 

တည်းသာစစ်ေမး ခြ င်းကို  ပြ စ်မ�ဆိုင်ရာကျင့်ထံုးဥပေဒပါ  ပြ �ာန်းချက်များအရ စာဖြ င့ေ်ရးသားခြ င်းသုိ� ေလျာ့ချပ� ီး 

 ပြ န်လည်သံုး 

သပ်ေပးေစလုိ

မ� ေလ�ာက် 

လ�ာ အတွက် 

ထမ်း ေဆာင်ရ 

သည့် �ံုးခွန် 

ေငွ  ပြ န်အမ်း 

 ခြ င်း 

မှားယွင်းခြ င်း

ေက� ာင့် 

ယခင်ဆံုး 

 ဖြ တ်ချက်ကုိ 

တရား�ံုးက 

အသစ်ချမှတ် 

သုိ�မဟုတ် 

 ပြ င်ဆင်ရာ 

တွင် �ံုးခွန်ေငွ 

 ပြ န်အမ်းခြ င်း 

အထူးထူး 

အပြ ားပြ ား 

ြဖစ် ေသာ 

အမ�များ 

တုိင်တန်းသူ 

များအား 

စာဖြ င့် 

စစ်ေဆးခြ င်း 

၁၈၈၂ ခု�ှစ် 

အိ��ိယ ၁၄ 
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တရား�ံုးက လွတ်င� ိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြ �သင့်သည်ဟုထင်မြ င် ခြ င်းမရိှလ�င် ၄င်းတိုင်တန်းသူတရားလုိက �ံုးခွန် (၁၀၀၀)ကျပ် 

ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

၁၉။ ဤအက်ဥပေဒပါ မည်သည့်အချက်အရမ� ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ စာချ�ပ်စာတမ်းများအတွက် အခွန်တစစ်ုံတစ်ရာ 

ေကာက်ခံခြ င်း မရှိေစရ - 

 (၁) အရပ်ဘက်အမ�ထမ်းမဟတု်သည့်  မြ န်မာ့တပ်မေတာ်မှ အရာရှိ သို�မဟုတ် အရာခံဗိုလ် သုိ�မဟုတ် 

   ပြ န်တမ်းဝင်မဟုတ်သည့် အရာရှိတစ်ဦးဦးက တရားစဲွဆိရုန ်သို�မဟုတ ် ခုခေံချပရန် ကုိယ်စားလှယ် 

  လ�ဲစာ၊ 

 (၂) ပယ်ဖျက်ပ� ီး၊ 

 (၃) အမ�ကုိ ပထမအက� ိမ်က� ားနာပ� ီးေနာက် တရား�ံုးက တင်သွင်းေစေသာေချပလ�ာ၊ 

 (၄) ၁၈၈၉ ခု�ှစ်၊ အက်ဥပေဒနံပါတ် (၁၃)အရ �ုတ်သိမ်းပယ်ဖျက်သည်၊ 

 (၅) ပယ်ဖျက်ပ� ီး၊ 

 (၆) ပယ်ဖျက်ပ� ီး၊ 

 (၇) ပယ်ဖျက်ပ� ီး၊ 

 (၈) ပမာဏ သုိ�မဟုတ် ပစ�ည်းတန်ဖိုးကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသည့်ကိစ�တွင် ထုတ်ေပးသည့် ေသတမ်း 

  စာအတည် ပြ �လက်မှတ် သုိ�မဟုတ ်အေမွထိန်းလက်မှတ်စာ၊ 

 (၉)  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း(ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ)  သုိ�မဟုတ်  အခြ ားအရာရိှသုိ� တင်သွင်းေသာေမြ ခွန် 

  အေကျေပးသွင်းေရးဆုိင်ရာေလ�ာက်လ�ာ သုိ�မဟုတ် အခွန်စည်းက� ပ်သည့်ေကာ်မရှင်နာထံ ေမြ တန်ဖုိး 

   ဖြ တ်ခြ င်း  သုိ�မဟုတ်   ယင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်   သုိ�မဟုတ် ယင်းေပ�ရိှ အကျိ�းအမြ တ်စိစစ်ခြ င်း�ှင့်  

  ပတ်သက်၍အ ပ� ီးသတ်အတည်မပြ �မီ  တင်သွင်းေသာေလ�ာက်လ�ာ သို�မဟုတ ်အသားနားခံလ�ာ 

 (၁၀) အစုိးရပုိင်ေရကုိေပး ေ၀ေစရန် ေလ�ာက်လ�ာ၊ 

 (၁၁) အခွန်စည်းက� ပ်ခံရေသာ်လည်း အမ� ဲတမ်းစည်းက� ပ်မခံရသည့်ေ မြ တွင် လုပ်ကိုင်သူက တိုးချဲ� 

  စိုက်ပျိ�းရန် သို�မဟုတ် စွန်�လ�တ်ရန် ေ မြ ခွန်အရာရှိထံတင်သွင်းသည့်ေလ�ာက်လ�ာ၊ 

 (၁၂) ေမြ ကုိစွန်�လ�တ်ရန် သုိ�မဟုတ် ေမြ ငှားခတုိးမြ �င့်ရန်အတွက် အေ က� ာင်းက� ားစာေပးပုိ�ရန်ေလ�ာက်လ�ာ၊  

 (၁၃) ပစ�ည်းသိမ်းယူရန် စာဖြ င့်လ�ဲအပသ်ည့်ကိုယ်စားလှယ်စာ၊ 

 (၁၄) ( ပြ စ်မ�စွဲချက် သို�မဟုတ ်သတင်းေပးချက်မှအပ)  သက်ေသခရံန်ဖြ စ်ေစ၊    စာချ�ပ်စာတမ်းတင်ပြ ရန်  

 ဖြ စ်ေစ၊ တရား�ုံးတွင် ချက်ချင်းတင် ပြ ရမည့် ကျမ်းကျိန်လ�ာမဟုတ်သည့် သက်ေသခံပစ�ည်း 

 တင်သွင်းရန် သို�မဟုတ် တင်ပြ ရန်သက်ေသ သို�မဟုတ် အခြ ားပုဂ�ိ�လ်ကို သမ�ာန်စာဆင့်ဆိုေပးရန် 

 ပထမအ က� ိမတ်င်သွင်းသည့် ေလ�ာက်လ�ာ၊ 

(၁၅)  ပြ စ်မ�များတွင် အာမခံစာချ�ပ်များ၊ တရားစဲွဆိုရန ်သုိ�မဟုတ် သက်ေသခံလာေရာကရ်န်�ှင့် ကိုယ်တိုင် 

 လာေရာက်ရန် သုိ�မဟုတ ်အခြ ားခ၀ံန်ချ�ပ်များ၊ 

 (၁၆) ရဲအရာရှိထံ သုိ�မဟုတ် ေရှ�တွင်  ပြ စမ်��ှင့်ပတ်သက်ေသာ အယူခံလ�ာ၊ ေလ�ာက်လ�ာ၊ တရားစွဆဲိ ုခြ င်း 

  သို�မဟုတ ်သတင်းေပးခြ င်း၊ 

 (၁၇) အကျ�်းသားကဖြ စ်ေစ၊ တရား�ုံး သို�မဟုတ် တရား�ုံးအရာရှိ၏ အမိန�်အရ ချ�ပ်ေ�ှာင်ထား ခြ င်းခံ 

  ရသည့် အခြ ားသူကဖြ စ်ေစ တင်သွင်းေသာ အသနားခံလ�ာ၊ 

အချိ��စာချ�ပ် 

စာတမ်းများကုိ 

လွတ်င� ိမ်းချမ်း

သာခွင့်ပြ �ခြ င်း  
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 (၁၈) ( ပြ စ်မ�ဆိုင်ရာဥပေဒတွင် အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆိုထားေသာ)  ပြ ည်သူ�၀န်ထမ်းကဖြ စ်ေစ၊ စည်ပင်သာယာေရး 

အရာရှိက ဖြ စေ်စ၊  မးီရထားဌာနအရာထမ်း၊ အမ�ထမ်းကဖြ စေ်စ တင်သွင်းသည့်တိုင်တန်းချက်၊ 

 (၁၉) အစိုးရသစေ်တာက� ိ�းဝိုင်းအတွင်း သစ် သို�မဟုတ် အဆိုပါသစေ်တာအတွင်း အခြ ားပစ�ည်းခုတခ်င့်ွ 

   ပြ �ရန် ေလ�ာက်လ�ာ၊ 

 (၂၀) ေလ�ာက်ထားသူသို� အစိုးရမှေပးရန်ရှိေသာေငွကုိ ေတာင်းဆိုသည့်ေလ�ာက်လ�ာ၊ 

 (၂၁) စည်ပင်သာယာေရးဆိုင်ရာအခနွ်�ှင့်ပတ်သက်၍ အယူခံတင်သွင်းသည့် ေလ�ာက်လ�ာ၊ 

 (၂၂) တည်ဆဲဥပေဒတစရ်ပ်ရပ်အရ အများပြ ည်သူအကျိ�းငာှ အစုိးရကသိမ်းယူသည့်ပစ�ည်းအတွက် 

  ေလျာ်ေက� းေလ�ာက်လ�ာ၊ 

 (၂၃) ပယ်ဖျက်ပ� ီး၊ 

 (၂၄) ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြ ားလက်ထပ် ခြ င်း ဥပေဒပဒု်မ - ၄၅ �ှင့် ၄၈ တို�အရ ေလ�ာက်လ�ာ၊ 

 

အခန်း (၃ - က) 

ေသတမး်စာအတည်ပြ �လက်မှတ်၊ အေမထိွန်းစာ�ငှ့ ်အေမွအုပ်ထိန်းရန်အခငွ်လ့က်မှတ်စာ 

 

၁၉-က။ မည်သူမဆို ေသတမ်းစာအတည်ပြ �လက်မှတ်ကိုဖြ စ်ေစ၊ အေမွထိန်းစာကိုဖြ စ ်ေစ၊ ရရန ် ေလ�ာက်ထားစဥ်၊ 

ေသသူပိုင်ပစ�ည်းတန်ဖိုးထက် ပိုမိုခန�်မနှ်းသတ်မှတ် ပ� ီး �ုံးခွန်ေငွပုိမိုထမ်းေဆာင်ခဲ့လ�င် တန်ဖုိးအမနှ်ကုိ သိရှိရပ� ီး 

ေနာက်(၆)လအတငွ်း ေသတမ်းစာ သို�မဟုတ်  အေမွထိန်းစာကို  ပြ ည်တွင်းအခနွ်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ် 

ထံ တင်ပြ  ပ� ီး ေသသူပိုင်ပစ�ည်းစာရင်း�ငှ့် တန်ဖိုးအတိအကျကုိ ကျမ်းကျိန်ဆို၍ �ံုးတွင်သက်ေသခံ၍ပို�ရမည်။ 

ေသတမ်းစာအတည်ပြ �လက်မှတ် သို�မေဟုတ် အေမွထိန်းစာအတွက် တရားဥပေဒအရ ထမ်းေဆာင်ရမည့်အခွန်ထက် 

ပိုမိုထမ်းေဆာင်ေက� ာင်းကိုတရား�ုံးကေကျနပ်လ�င်  ပြ ည်တွင်းအခနွ်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်က ေအာက်ပါ 

အတိုင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်သည် - 

 (က) ေသတမ်းစာ အတည်ပြ �လက်မှတ် သုိ�မဟုတ် အေမွထိန်းစာပါ �ုံးခနွက်ို  ပယ်ဖျက်ခြ င်းမပြ �ရေသး 

  လ�င် ၄င်း�ံုးခနွ်ကုိဖျက်သိမ်းရမည်။ 

 (ခ) ယင်းအတွက် ထမ်းေဆာင်သင့်သည် ့ �ံုးခွန်ကုိ ေဖာ်ပြ ရန် အခြ ား�ံုးခွန်တံဆိပ်ေခါင်းဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 

 (ဂ) ပယ်ဖျက်၍ ပျက်စီးမည့် �ုံးခနွ်တံဆိပ်ေခါင်းတနဖ်ိုး�ှင့်  ပြ န်ေပးရမည့် ေငပွမာဏတို�၏  ခြ ားနားချက် 

  ကို ခု�ှိမရ်ာတွင် ပိုသည့်ေငွအတွက် ဆင်ခြ င်တုံတရားဖြ င့် ခွင့် ပြ ��ိုင်သည်။ 

 

၁၉ - ခ။ မည်သည့်အခါမဆုိ ေသတမ်းစာအတည်ပြ �သူ သုိ�မဟုတ် အေမွထိန်းစာလက်မှတ်ရသူက က၄င်းေသသူေပးဆပ်ရန် 

ရှိသည့် ေ က� းမ� ီများကိေုပးဆပ်ရာ၌ ဤကဲသိ့ု� ေပးဆပ်သည့်ေငွကို ၄င်းေသသူပိုင် ပစ�ည်းတနဖ်ိုးေငွေပါင်းမှ ခ�ုှိမ်၍ 

ကွာေငွမှာ ၄င်းပစ�ည်းအရပ်ရပ် တန်ဖုိးေငွအားလုံးဖြ စလ်�င် ၄င်းပစ�ည်း �ှင့်စပ်လျဥး်၍ ထုတ်ေပးသည့် ေသတမ်းစာ 

မှန်ေ က� ာင်း သက်ေသခံလက်မှတ်စာ၊ အေမွအုပ်ထိန်းရန် အခွင်လ့က်မတှ်စာအတွက် ဤအက်ဥပေဒအရ 

ထမ်းေဆာင်ပ� ီး �ုံးခနွေ်အာက်ေလျာ့၍ ၄င်းအခွန်ကုိ ထမ်းေဆာင်ထုိက်ေအာင် ေက� းေငွမည်မ�ကုိ ေပးဆပ် ပ� ီးေက� ာင်း  

 ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်မှ ေကျနပ်လ�င် �ုံးခွန်ေငွ�ှစ်ရပ်ခု�ှိမ်ရာ ကွာေငွကို ေသတမ်းစာ 

�ုံးခွန်ပိုမုိ၍ 

ထမ်းေဆာင်

ရသည့် 

အေပ� 

သက်သာခွင့ ်

ေသသေူပး

ဆပ် ရန်ရိှ 

သည့်ေက� းမ� ီ 

များကို ၄င်း 

ပုိင်ပစ�ည်းမှ  

ေပးဆပ်ရာ

တွင်သက ်

သာခွင့ ်
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သုိ�မဟုတ် အေမွထိန်းလက်မှတစ်ာထုတ်ေပးပ� ီး သံုး�ှစ်အတွင်းေတာင်းဆိလု�င်  ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ား 

ေရးမ�ှးချ�ပ်က  ပြ န်ေပး�ိုင်သည်။ 

 သုိ�ရာတင်ွ တရားမ�ခင်းတစ်စံုတစ်ရာရိှခြ င်းေ က� ာင့် ၄င်းေသသူေပးဆပ်ရန်ရိှသည့် ေက� းမ� ီများကုိမသိ၍ မေပး 

ဆပ်ရေသးလ�င ်ေသသူကအ ခြ ားသူတို�ထံမှ ရရန်ရှိသည့် ေ က� း မ� ီမရေသးလ�င်၊ ေသတမ်းစာအတည်ပြ �သူ သုိ�မဟုတ် 

အေမွထိန်းတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှာ အဆုိပါ သံုး�ှစ်အတွင်းေဖာ်ပြ ပါ ကွာ ခြ ားသည့် အခွန်ေငွကုိ ေတာင်းဆိခုွင့်မရ လ�င် 

 ပြ ည်တွင်းအခနွ်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်သည် သင်သ့ည်ထင်မြ င်သည့်အတိုင်း ေတာင်းဆိုရန် ေနာက်ထပ် 

အချိန်ကာလ တိုးမြ �င့်ေပး�ိုင်သည်။ 

 

၁၉  - ဂ။ မည်သည့်အခါ၌မဆုိ ပုိင်ဆုိင်သည့်ပစ�ည်းအားလံုးအတွက် ေသတမ်းစာ သုိ�မဟုတ် အေမွထိန်းစာ ထုတ်ေပးပ� ီး 

ဤအက်ဥပေဒအရ ေတာင်းခံသည့်အခန်ွေငွကုိလည်း အပြ ည့်ထမ်းေဆာင်ပ� ီး ဖြ စ်လ�င် ၄င်းပုိင်ဆုိင်ေသာ ပစ�ည်းအားလံုး 

အတွက်ဖြ စ်ေစ၊  အချိ��အ၀က်ကုိဖြ စ်ေစ၊   အဆုိပါ  လက်မှတ်စာမျိ�း ထုတ်ေပးသည့်အခါ  ဤအက်ဥပေဒအရ မည်သည့် 

အခွန်ေငွကုိမ� ေတာင်းခံခြ င်းမရှိေစရ။ 

 မည်သည့်အခါ၌မဆို   ပုိင်ဆိုင်မ�တွင်ပါေသာ ပစ�ည်းအချိ��အ၀က်�ှင့်ပတ်သက်၍ အထက်က လက်မတှစ်ာမျိ�း 

ထုတ်ေပးထားပ� ီး ၄င်းပိုင်ဆိုင်သည့်အထက်ထုတ်ေပးသည့်ပစ�ည်း�ှင့် ထပ်တူဖြ စေ်သာပစ�ည်း သို�မဟုတ် ၄င်းပစ�ညး် 

လည်းပါ၀င်ေသာ ပစ�ည်းတစ်စုံတစ်ရာ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ၄င်းလက်မှတ်စာမျိ�းတစ်စံုတစ်ရာ ထုတ်ေပးသည့်အခါ 

ဤအက်ဥပေဒအရ ထမ်းေဆာင်ခ့ဲပ� ီးေသာ အခွန်ေငွကုိ ခု�ိှမ်ရမည်။ 

 

၁၉ - ဃ။ ထုတ်ေပးပ� ီး - သို�မဟုတ် ထုတ်ေပးရန်ရှိေသာ ေသသူတစ်စုံတစ်ေယာက်ပိုင်ပစ�ည်းအားလုံးကုိဖြ စ်ေစ၊ 

အချိ��အ၀က်ကုိဖြ စ်ေစ ေသသူရထုိက်ခွင့်ရိှသည့် ေရ��ေပြ ာင်း�ုိင်ေသာပစ�ည်း၊ မေရ��မေပြ ာင်း�ုိင်ေသာပစ�ည်းတစ်စံုတစ်ရာကုိ 

ေသတမ်းစာ၊ အေမွထိန်းစာအတွက် �ံုးခွန်ထမ်းေဆာင်ပ� ီး  ပစ�ည်းတနဖ်ိုးမပါ၀င်ဘဲ ေသတမ်းစာအတည်ပြ �သူ သုိ�မဟုတ် 

အေမွထိန်းစာရသူက ယံုမှတ်အပ်�ံှသူအဖြ စ်�ှင့် ေတာင်းယူ၊ လ�ဲေပြ ာင်း ေပးအပ်ရန်အတွက် ေလ�ာက်ထားရယူ�ုိင်သည် 

ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 

 

 

 

၁၉ - င။ မည်သူမဆို ေသတမ်းစာ သုိ�မဟုတ် အေမွထနိ်းစာရရန်ေလ�ာက်ထားစဥ် ေသသူပိုင်ပစ�ည်း၏တန်ဖုိးေအာက် 

ေလျာ့၍ပြ ထား ပ� ီး ဤသုိ�ေလျာ့တွက်သည်အ့တိုင်း �ုံးခနွ်ေလျာ့၍ထမ်းေဆာငရ်ာတွင် ေသသူပိုင်ပစ�ည်းတနဖ်ိုးကုိ 

ကျမ်းကျိန်လ�ာ သုိ�မဟုတ် ကတိသစ�ာပြ �လ�ာ ဖြ င့် မှန်ေက� ာင်းသက်ေသခံပ� ီးေနာက် ၄င်းေသတမ်းစာ သုိ�မဟုတ် အေမွထိန်း 

စာအတွက် မူလေပးေဆာင်ပ� ီး �ံုးခွန်ေငွကို မခု�ှိမ်ဘဲ အဆိုပါအတိုင်း မနှ်ေက� ာင်း အတည်ပြ � ပ� ီးတနဖ်ိုး�ှင့် ပတ်သက်၍ 

မူလထမ်းေဆာင်သင့်သည့် �ုံးခွန်ေငွအပြ ည့်�ှင့်တကွ ၄င်းေသတမ်းစာ သို�မဟတု် အေမွထိန်းစာကို ထုတ်ေပးသည့် 

ေန�ရက်မှ တစ�်ှစ်အတွင်းတင်ပြ လ�င် ထိကု်သင်သ့ည့် �ံုးခွန၏် ၅ ဆ သုိ�မဟုတ ် တစ�်ှစ်ေကျာ်လွန်  ပ� ီးမှတင်ပြ လ�င် 

ထိကု်သင ့်သည့်�ုံးခနွ်၏ အဆ (၂၀)ကို ဒဏ်ေငွေပးေဆာင်ကာ ၄င်းေသတမ်းစာ၊ သုိ�မဟုတ် အေမွထိန်းစာကို 

 ပြ ည်တွင်းအခနွ်များဦးစီးဌာန၊ ��န ်က� ား ေရးမှ�းချ�ပ်က ထုိက်သင့်သည့် �ုံးခနွ်တံဆိပ်ေခါင်းကပ်�ှိပ်ေစ�ိုင်သည်။ 

သက်ေသခ ံ

လက်မှတ်စာ 

အများအပြ ား 

ထုတ်ေပးရာ 

တွင်သက ်

သာခွင့ ်

�ုံးခွန်ေပး 

ေဆာင်ပ� ီးမ 

ဟုတ်ေသာ်

လည်းေသ 

တမ်းစာမှန် 

ေက� ာင်း 

သက်ေသခံ

လက်မှတ်စာ 

ကိ ုယုံမှတ် 

အပ�်ှံသည့်  

ပစ�ညး်�ှင့် 

ပတ်သက်၍  

အတည်ပြ � 

ေက� ာင်းပြ  

�ာန်းခြ င်း 

ေသတမ်းစာ 

မှန်ေက� ာင်း 

သက်ေသခ ံ

လက်မတ်ှစာ 

စသည်များ 

အတွက ်

�ုံးခွန်ကို 

ေလ�ာ၍့ 

ထမ်းေဆာင်

သည့ ်

အချကတ်ွင် 

စီမံခြ င်း 
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  သုိ�ရာတွင် ၄င်းပစ�ည်းတန်ဖုိး အမှန်ကုိသိပ� ီးေနာက် ေသတမ်းစာ  သုိ�မဟုတ် အေမွထိန်းစာအတွက် �ံုးခွန်ကုိ 

ပထမထမ်းေဆာင်သည့်အခါကပင်ေလျာ့၍ ထမ်းေဆာင်ထားေက� ာင်းသိပ� ီး  (၆) လအတွင်း  ေလ�ာက်လ�ာကို  တင်သွင်း 

သည့်အ ပြ င် အဆိုပါအတိုင်း �ုံးခွန်ထမ်းေဆာင်သည်မှာ မှားယွင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထုိက့ဲသုိ� ထမ်းေဆာင်စဥ် ၄င်း 

ပစ�ည်းပါအစိတ်အပုိင်းကုိ ေသသူပုိင်ေက� ာင်းမသိ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လိမ်လည်လုိေသာရည်ရွယ်ချက် သုိ�မဟုတ် 

ေ�ှာင့်ေ�ှး က� န်� က� ာလိုေသာ ရည်ရယွ်ချက်မရှိဘဲ �ုံးခနွ်ကိုမထမ်းေဆာင်ခဲ့ ခြ င်းမဟုတ်ေ က� ာင်း  ပြ ည်တွင်းအခွန်များ 

ဦးစီးဌာန၊  ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်ကေကျနပ်လ�င် ၄င်းက ဆိုခ့ဲသည့်ဒဏ်ေငွကို လွတ်င� ိမ်းချမး်သာခွင့် ပြ �ပ� ီးေနာက် ပထမ 

ထမ်းေဆာင်သင့်လျက် မထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာကျနေ်ငွကုိ ထမ်းေဆာင်ေစ၍ ေသတမ်းစာ သုိ�မဟုတ် အေမထွိန်းစာကို 

ထိကု်သင့် သည့် �ုံးခွနတ်ံဆိပ်ေခါင်းကပ်�ှိပေ်ပးေစ�ုိင်သည်။ 

 

၁၉ - စ။ အေမွထိန်းလက်မှတ်စာအတွက်ေငွကို ပထမကေလျာ့၍ ထမ်းေဆာင်သည့်ကိစ�တွင် ေသသူပိုင်ပစ�ည်း 

တန်ဖုိးအပြ ည့်ကုိသရိလ�င် အေမွထိန်းစာကုိထုတ်ေပးစဥ် တရားဥပေဒ�ှင့်အညီ တင်သွင်းပ� ီးဖြ စ်ရမည် ့ အာမခံေငွကို 

အေမွထိန်းစာထုတ်ေပးသည့် တရား�ံုးထံ အေမွထိန်းကမတင်သွင်းလ�င်  ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးချ�ပ် 

က ၄င်းအခွင့်လက်မှတ်စာကုိ  အထက်ပါ နည်းလမ်းအတုိင်း ထုိက်သင့်သည့် �ံုးခွန်မထမ်းေဆာင်ေစရ။ 

 

  

၁၉ - ဆ။  ေသတမး်စာအတည်ပြ �လက်မှတ် သုိ�မဟုတ် အေမွထိန်းစာ တစ်စုံတစ်ရာအတွက်မာှးယွင်း၍ ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ေသသူပိုင်ပစ�ည်းပါ အစိတ်အပိုင်းကို ေသသူပိုင်ေက� ာင်းမသိရေသး၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ံုးခွန်ကုိေလျာ့၍ 

ထမ်းေဆာင်သည့်အတွက် ေသတမ်းစာအတည်ပြ �သူ သို�မဟုတ် အေမွထနိ်းထံ ထုိမာှးယငွ်းသည့် အရာကုိဖြ စေ်စ၊   

ေသသူပိုင်ပစ�ည်း ဖြ စေ် က� ာင်း မသိရှိရခြ င်းေ က� ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ အမှန်ကိုေတွ�ရှိသိရိှပ� ီးေနာက် (၆) လအတငွ်း  ပြ ည်တွင်း 

အခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ်ထံ မေလ�ာက်ထားဘဲ ၄င်းေသတမ်းစာ သို�မဟုတ် အေမွထိန်းစာအတွက် 

ပထမက ထမ်းေဆာင်ထိုက်သည့်ေငွအတိုင်း  ပြ ည့်ေအာင်ဖြ ည့်စကွ်မထမ်းေဆာင်လ�င် ၄င်းသကူို (၁၀၀၀၀၀)ထိ 

ေငဒွဏ်အပြ င် ထိုက်သင်သ့ည့်�ုံးခနွ်အတွက်  ဖြ ည့်စွက်ရန်လုိသည့် ေငေွပ�တွင် (၁၀)ရာခုိင်��န်း ကျသင့်ေငွကို ထမ်း 

ေဆာင်ရမည်။ 

 

 

၁၉ - ဇ။  (၁) ေသတမ်းစာအတည် ပြ �လက်မှတ် သို�မဟုတ် အေမွထိန်းစာရလိုေ က� ာင်းကို တရား 

   လ�တ်ေတာ်ချ�ပ်မှတစ်ပါး၊  အခြ ားမည်သည့်တရားလ�တ်ေတာ်တွင်မဆုိ ေလ�ာက်ထားလ�င် 

   ထိသုို� ေလ�ာက်ထားသည့်အ ေ က� ာင်းကို   ထိတုရား�ုံးက     မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း 

   (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရိှ)ထံ အေက� ာင်းက� ားေစရမည်။ 

  (၂) အထက်ပါ  ေလ�ာက်ထားချက်ကို တရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်၌ ေလ�ာက်ထားသည့်အခါ   ထိသိုု�  

ေလ�ာက်ထားေ က� ာင်းကို   ပြ ည်တွင်းအခနွ်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်ထံ တရား  

 လ�တ်ေတာခ်ျ�ပ်က  အေ က� ာင်းက� ားေစရမည်။ 

  (၃) ေသသူပုိင်ပစ�ည်းအားလံုး သုိ�မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသတည်ရိှရာ အခွန်စည်းက� ပ်ေကာက် 

   ခံသည့်နယ်ေြမ�ှင့်ဆိုင်သည့်    မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)သည်   

ေသတမ်းစာ  

အတည ် ပြ � 

သ ူစသည် 

တုိ�က�ုးံခွန် 

ေလ�ာ၍့ 

ထမ်းေဆာင် 

သည်ကိ ုသိရ 

 ပ� ီးေနာက် 

(၆)လအတွင်း 

ေသတမ်းစာ 

အတည်ပြ � 

လက်မှတ်စာ 

စသည် 

များအတွက် 

�ုံးခွန်အပြ ည့် 

မထမ်း 

ေဆာင်ခြ င်း 

ေသတမ်းစာ  

အတည်ပြ � 

လက်မှတ် 

သိ�ုမဟုတ် 

အေမွထိန်းစာ 

ေလ�ာက်ထား 

 ခြ င်းကုိ အခွန် 

အာဏာပိငု်ထံ 

အေက� ာင်း က� ား  

 ခြ င်း�ှင့်ဤ 

ကဲသ့ို�ေလ�ာက် 

ထားရာတွငလ်ိုက်  

နာေဆာင်ရွက် 

ရန် နည်း 

လမ်းများ 

ပုဒ်မ (၁၉-င) 

အရ  လက် 

မှတ်စာကုိ 

�ုံးခွန်မ 

ထမ်းေဆာင်

မ ီအေမွထိန်း 

ကသင့်ေလျာ် 

သည့်အာမခံ

ေငွေပးသွင်း

ရခြ င်း 
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   ေသတမ်းစာအတည်ပြ �လက်မှတ် သို�မဟုတ ် အေမွထိန်းစာ ေလ�ာက်ထားသည့်ကိစ��ှင့် 

   စပ်လျ�်း၍ အမ�တဲွကုိ မည်သည့်အချိန်၌မဆို စစ်ေဆး�ိုင်သည် သို�မဟုတ ် စစ်ေဆးရန် 

   ခိုင်းေစ�ိုင်သည်။ ေလ�ာက်ထားသည့်အမ�တွဲမှတ်တမ်းကို မတိ� �များရယူခြ င်း သုိ�မဟုတ် 

   ရယူေစ�ုိင်သည။်  ထိုသို�စစ်ေဆးသည့်အခါဖြ စေ်စ၊ အခြ ားနည်း ဖြ င့ ်ဖြ စ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်ရာ 

   တွင် ေသသူပုိင်ပစ�ည်းတန်ဖုိးကုိ ေလ�ာက်ထားသူက ေလ�ာ့၍ခန�်မှန်းတွက်ချက် ေဖာ်ပြ ထား 

   သည်ဟု  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�းက ထင်မြ င်လ�င် ေလ�ာက်ထားသူကိုယ်တိုင် လာေရာက် 

   ေစရန် သို�မဟုတ်  ကိုယစ်ားလယှ်ကုိေစလ�တ်ေစရန ် ဆင့်ဆိုပ� ီး သက်ေသထွက်ချက်ယူ၍ 

   သင့်ေလျာ်သည့်အတိုင်း အေက� ာင်းအရာကုိ စစ်ေဆးေမးမြ န်း�ိုင်ပ� ီး ပစ�ည်းတန်ဖုိးကိုေလ�ာ့ 

   ၍ ခန�်မနှ်းတွက်ချကေ် က� ာင်း   မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း  (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)က 

   ဆက်လက်ယူဆလ�င ်ေလ�ာက်ထားသူအား ပစ�ည်းတန်ဖိုးကို   ပြ ငဆ်င်ေစ�ိုင်သည်။ 

  (၄) ေလ�ာက်ထားသူသည်  တန်ဖိုး ဖြ တ်တွက်သည့်တန်ဖိုးကို   မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း  

(ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ) က သေဘာကျေကျနပ်ေအာင်မ ပြ င်လ�င်ေသတမ်းစာအတည် ပြ � 

 လက်မှတ်   သို�မဟုတ ် အေမွထိန်းစာလက်မှတ်ေလ�ာက်ထားသည့် တရား�ုံးသို� ၄င်း 

 ပစ�ည်း�ှင့်စပ်လျဥး်၍ တနဖုိ်းအမှနက်ို စစ်ေဆးေမးမြ န်းရန် အခွန်ဦးစီးဌာနမ�ှးတစ်ဦးဦး 

 သို�မဟုတ ်  ပြ ည်တွင်းအခနွ်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ်က အဆိုပြ ��ိုင်သည်။ 

 သို�ရာတွင် အေမွဆက်ခံ ခြ င်းအက်ဥပေဒဆိုင်ရာ ပုဒ်မအရ လိုအပ်ေသာပစ�ည်း 

 စာရင်းကုိ တင်ပြ သည့်ေန�က  ေခြ ာက်လေကျာ်လွန်လ�င် ဆုိခ့ဲသည့်အတုိင်း အဆိုပြ �ခြ င်း 

 မရှိေစရ။ 

  (၅) အထက်ပါအတိုင်း အဆိုပြ �သည့်အခါ ၄င်းတရား�ံုးကလည်း အဆိုပြ �သည့်အတိုင်း စစ်ေဆး 

   ေမးမြ န်း သုိ�မဟုတ် စစ်ေဆးေမးမြ န်းေစ ပ� ီးလ�င် ေသသူပိုင်ပစ�ည်း�ှင့်စပလ်ျဥး်၍ သတမ်ှတ်  

   သည့်တန်ဖိုး�ငှ့် နီး�ိုင်သမ�နီးေအာင် တနဖ်ိုးအမှန်�ငှ့်စပ်လျဥ်း၍ ေကာက်ချက်ချမှတ်ရမည့် 

    မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမ�ှး (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ)မာှလည်း ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း စစ်ေဆး 

   ေမးမြ န်းရာတွင် အဖွဲ�ဝင်အဖြ စ်ပါ၀င်ေက� ာင်းမှတ်ယူရမည်။ 

       (၆) အဆိုပါ စုံစမ်းစစေ်ဆးမ�ပြ �လုပ်ရန်အလုိ�ငှာ ေသတမ်းစာ သို�မဟုတ ်အေမွထိန်းစာေလ�ာက် 

  ထားသူအား ကိုယ်တိုင်ဖြ စ်ေစ၊  ေကာ်မရှင်စာထုတ်၍ဖြ စ်ေစ တရား�ုံးကေသာ် လည်း 

  ေကာင်း၊ တရား�ံုးမှတာဝန်ေပးခြ င်းခံရသူကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကျမ်းကျိန်ဆိေုစ၍ 

  စစ်ေဆး�ိုင်ပ� ီး   ပစ�ည်းတန်ဖိုးအမနှ်ကုိ  ထင်ရှားေအာင်ပြ �လုပ်ရန် တင်ပြ ထားသည့် 

  သက်ေသခံချက်များကိလုည်း ရယူ�ိုင်သည်။ ထိသုို�စစ်ေဆးရန ် တာဝန်ေပးခြ င်းခံရသူမှာ 

  ရရှိသည့်သက်ေသခံချက်များကို တရား�ုံးသုိ�  ပြ န်ပို� ပ� ီးလ�င ် စစ်ေဆးေမးမြ န်းရာ မည်သိ�ု 

  ထင်ရှားေ က� ာင်း အစီရင်ခံချက်�ှင ့် ရယူထားသည် ့ သက်ေသခံချက်များမာှ ၄င်းမ�ခင်း 

  တွငသ်က်ေသခံချက်  ဖြ စေ်စရမည့်ပြ င် ထိအုစီရင်ခံချက်မှာ မာှးယွင်းမ�မရိှဟု တရား�ံုးက 

  ထင်မြ င်လ�င် ၄င်းအစီရင်ခံချက်အတုိင်း ေတွ�ရိှချက်ကုိ မှတ်တမ်းတင်�ုိင်သည်။ 

  (၇) အပိုဒ်  (၅) အရ မတှ်တမ်းတင်ထားေသာ တရား�ုံး၏ ေတွ�ရှိချက်သည်  အပ� ီးအပြ တ်ဖြ စ် 

   ေစရမည။်   သုိ�ရာတွင် ပဒု်မ ၁၉ - င အရ မည်သည့်ေလ�ာက်ထားချက်ကုိမဆို  ပြ ည်တွင်း 
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   အခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်က လက်ခ၍ံ စမီံခန်�ခဲွသည့်ကိစ�ကုိ တားမြ စ ်ခြ င်း  

   မရှိေစရ။ 

  (၈) ဘ�ာေရးဝန် က� ီးဌာနသည်  ပုဒ်မခွဲ (၃) အရ  အပ်�ှင်းထားသည့်  အခွင့်အာဏာများကို 

   ကျင့်သုံး၍  မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမ�ှးများလိုကန်ာရန် နည်းဥပေဒများကို ေဆာင်ရွက်ရာ 

   တွင် အစိုးရအဖွဲ�၏သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်  ပြ �လုပ်�ိုငသ်ည်။ 

 

၁၉ - ဈ။ (၁) ေသတမ်းစာအတည်ပြ �လက်မှတ် သို�မဟုတ် အေမွထိန်းစာရလိုေ က� ာင်း ေလ�ာက်ထားသသူည် 

  တတိယဇယားတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့်ပုံစံအတိုင်း ပစ�ည်းတန်ဖိုးကို  တရား�ုံးသို� တင်ပြ ခြ င်းမရှိသည့် 

  အပြ င် ဇယား ၁၊ အမှတ်စ�် ၁၁ ပါ ထိုက်သင့သ်ည့်�ုံးခွန်ကို ထမ်းေဆာင်ပ� ီးဖြ စ်ေ က� ာင်း တရား�ုံးက 

  ေကျနပ်မ�မရှိလ�င် ေလ�ာက်ထားသည့် လက်မှတ်စာထုတ်ေပးရန ် ေလ�ာကထ်ားချက်အေပ� ထုတ် 

  ေပးရန်  မည်သည့်အမိန်�ကိုမ� ချမတှ်ခြ င်းမရိှေစရ။ 

 (၂) ပဒု်မ ၁၉ - ဇ ၊ ပဒု်မခွဲ (၄)အရ   မ� ိ��နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ�း (ေကာ်လိေတ� ာ်အရာရှိ) ၏ အဆိုပြ �ချက် 

  ေက� ာင် ့ ေသတမ်းစာအတည်ပြ �လက်မှတ် သို�မဟုတ ် အေမွထိန်းစာေပးအပ်ရာတွင် ေ�ှာင့်ေ�ှးက� န်� 

   က� ာမ� မရှိေစရ။ 

၁၉ - ည။ (၁) ပဒု်မ ၁၉ - ဇ ၊ ပဒု်မခွဲ ၆ အရ စစ်ေဆးေမးမြ န်းချက်အရ ပို၍ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့် အခွန်တစ်ရပ်ရပ် 

  �ငှ့် ပဒု်မ ၁၉ - ဆ အရ ဒဏ်ေငွတစရ်ပရ်ပ်ကို  ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  ��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ် 

  ၏ သက်ေသခံလက်မှတ်အရ ေမြ ခွန်မေပြ ကျန်ေငွအဖြ စ် အေမွထိန်းစာရရိှသူ သုိ�မဟုတ် ေသတမ်းစာ 

  အတည်ပြ �သူထံမှ အရေတာင်းခံခွင့်ရှသိည်။ 

 (၂)  ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်သည်  အထက်ေဖာ်ပြ ပါ ဒဏ်ေငွ အားလံုးကုိဖြ စ် 

  ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၁၉ - င အရ ဒဏ်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိဖြ စ်ေစ၊ပုဒ်မ ၁၉ - င 

  အရ  ထမ်းေဆာင်သင့်သည့် �ံုးခွန်ထက်ပုိမုိထမ်းေဆာင်ထားသည့် �ံုးခွန်ကုိ  ပြ န်လည်ထတု်ေပး�ုိင် 

  သည်။ 

၁၉ - ဋ။ ပုဒ်မ ၆ �ှင့် ပုဒ်မ ၂၈ များပါ  ပြ �ာန်းချက်များသည် ေသတမ်းစာအတည်ပြ �လက်မှတ် သုိ�မဟုတ ်အေမွထိန်းစာ 

များ�ှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိေစရ။ 

 

 

အခန်း (၄) 

ဆင့်စာ၊ အခေက� းေငွများ 

၂၀။  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပသ်ည် ေအာက်ပါအေက� ာင်းအရာများ�ငှ့်စပ်လျဥ်းေသာ နည်းဥပေဒများ 

ထုတ်ပြ နရ်မည် - 

 (၁) အယူခံမ�များတွင်  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်က ၎င်းစီရင်ပုိင်ခွင့်နယ်ေမြ အတွင်း�ှင့် ယင်းစီရင် 

ပုိင်ခွင့်နယ်ေမြ အတွင်းရှိအခြ ားတရားမတရား�ုံး�ှင့် အခနွ်�ံုးများက ထုတ်ေပးသည့်အမနိ်�၊ သမ�ာန်စာ၊ 

ဝရမ်းစာများ  အတည်ပြ �သည့် အတွက် ေကာက်ခသံည့်အခေ က� းေငွများ၊ 

ေသတမ်းစာ 

အတည်ပြ � 

လက်မှတ် ၊ 

အေမွ ထိန်း 

စာများ�ှင့်စပ် 

လျ�်း၍ �ံုးခွန် 

ေပးေဆာင် 

 ခြ င်း 

 

 

 

 

ဒဏ်ေင ွ 

စသည်များကုိ 

အရေတာင်းခံ 

 ခြ င်း 

အေက� ာင်း 

 

 

ဆင့်စာများ 

အတွက် အခ 

ေက� းေငွများ 

ဆုိင်ရာနည်း 

ဥပေဒများ 

ပုဒ်မ ၆ �ှင့် 

၂၈ များမှာ 

ေသတမ်းစာ 

အတည်ပြ � 

လက်မှတ် 

သုိ�မဟုတ် 

အေမွထိန်းစာ 

များ�ှင့်  မ 

သက်ဆုိင် 

 ခြ င်း 
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 (၂) အထက်ပါစရီင်ပိုင်ခွင့် ရဲအရာရှိများ ဝရမ်းမပါဘဲ ဖမ်းဆီး�ုိင်ေသာ  ပြ စမ်�များမှတစ်ပါး  ပြ စမ်�ဆိုငရ်ာ 

တရား�ုံးများကထုတ်ဆင့်သည့် အမိန်�ဆင့်စာ၊ သမ�ာန်စာ၊ ဝရမ်းစာ စသည်တို�အတွက် ေကာက်ခံသည့် 

အခေ က� းေငွများ �ှင့် 

 (၃) တရား�ုံး၏ အမိန်�ဆင့်စာ၊ သမ�ာန်စာ၊ ဝရမ်းစာ စသည်တို� ချအပ် အတည်ပြ �ရာတွင် တာဝန်ေပးခြ င်း 

ခရံသည် ့ပျာတာ(ဆင်စ့ာလုလင်)�င့်ှ အခြ ားပုဂ�ိ�လ်များအတွက် အခေ က� းေငွများ။ 

 အဆိုပါ နည်းဥပေဒများအားလံုးကို  ပြ ည်ေထာင်စအုစိုးရအဖွဲ�၏ အတည်ပြ �ချက် ဖြ င့် အစုိးရပြ န်တမ်းတွင် 

ထည့်သွင်းေ က� ာ်ငြ ာပ� ီး တရားဥပေဒကဲ့သုိ� အာဏာသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

 အဆိုပါနည်းဥပ ေဒများကို  ပြ �ာန်း ခြ င်း၊ ထုတ်ပြ န်ခြ င်းမပြ �မီ ဆင့စ်ာများအတွက် ယခုေကာက်ခံလျက်ရှိသည့် 

အခေ က� းေငွများကို ဆက်လကေ်ကာက်ခံရမည့်အပြ င် ၎င်းအခေက� းေငွများမာှ ဤအက်ဥပေဒအရ ေကာက်ခံသည့် 

အခေ က� းေငွများဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 

၂၁။ အဆိုပါ အမိန်�ဆင့်စာ၊ သမ�ာန်စာ၊ ဝရမ်းစာ စသည်များအတကွ ် ေကာက်ခံထိုက်သည့် အခေ က� းေငွများ 

ေဖာ်ပြ သည့်စာရင်းဇယားကုိ တရား�ံုးအသီးသီး၏ ထင်ရှားေသာေနရာများတွင်  ပြ သထားရမည်။ 

 

၂၂။ ပယ်ဖျက်ထားသည။် 

 

၂၃။ ပယ်ဖျက်ထားသည။် 

 

၂၄။ ပယ်ဖျက်ထားသည။် 

 
 

အခန်း (၅ ) 

�ံုးခနွ်ေကာက်ခံရမည့်နည်းလမး်များ 

  

၂၅။ ပုဒ်မ-၃တွင်  ပြ �ာန်းထားေသာ သုိ�မဟုတ် ဤအက်ဥပေဒအရ ေပးေဆာင်ရန်ရိှေသာ �ံုးခွန်အားလုံးကို 

တံဆိပ်ေခါင်းဖြ င့် ေကာက်ခရံမည်။ 

 

၂၆။ ဤအက်ဥပေဒအရ ေပးေဆာင်ရန်ရှိေသာ �ုံးခနွ်အား သို�မဟုတ ်သတမ်တှ်သည့် �ှိပ်တံဆိပ်ေခါင်း သုိ�မဟုတ် 

ကပ်တဆိံပ်ေခါင်းကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ိှပ်တံဆိပ်ေခါင်းအချိ��၊ သုိ�မဟုတ် ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းအချိ��ကုိေသာ်လည်းေကာင်း 

ထမ်းေဆာင်ရန် ဘ�ာေရးဝန် က� ီးဌာနသည ်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတညူီချက်ဖြ င့် အခါအားေလျာ်စွာ 

အမိန�်ေ က� ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ �ိုင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်းတွင် ��န်က� ားရမည်။ 

 

နည်းဥပေဒ 

များကုိအ 

တည်ပြ �ခြ င်း 

�ှင့် ထုတ်ပြ န် 

ေက� ညာခြ င်း 

 

 

 

ဆင့်စာများ

အတွက ်

အခေက� းေငွ

ဇယား 

 

�ံုးခွန်ကုိ 

တံဆိပ်ေခါင်း

 ဖြ င့် ေကာက် 

ခံခြ င်း 

�ိှပ်ရမည့် သုိ� 

မဟုတ် ကပ်ရ 

မည့် တံဆိပ် 

ေခါင်းများ 
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၂၇။ ဘ�ာေရးဝန် က� ီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် ေအာက်ပါတို�ကုိ သတမ်တှ် 

ရန် နည်းဥပေဒများကို အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ပြ န်ရမည် - 

 (က) ဤအက်ဥပေဒအရ အသုံးပြ �မည့ ်တံဆိပ်ေခါင်းများကုိ ေထာက်ပံ့ထုတ်ေပးခြ င်း၊ 

 ( ခ ) ဤအက်ဥပေဒအရ ထမ်းေဆာင်ရမည့် �ုံးခွန်ကို ရည်��န်းသည့် တံဆိပ်ေခါင်းအေရအတကွ်၊ 

 ( ဂ ) ပျက်ဆီးသွားေသာ သို�မဟတု ်ဖျက်ဆီးထားေသာ တံဆိပ်ေခါင်းများကုိ အသစ်လဲလှယ်ေပးခြ င်း၊ 

(ဃ) ဤအက်ဥပေဒအရ အသုံးပြ �ရမည့် တံဆိပ်ေခါင်းအားလုံး၏ စာရင်းများကုိ ထိန်းသမိ်း ခြ င်း၊  

 သို�ရာတွင်  တရားလ�တ်ေတာ်တွင်  ပုဒ်မ ၃ အရ  အသုံးပြ �ရမည့်   တံဆိပ် ေခါင်းများ�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

နည်းဥပေဒများကို  တရားသူ က� ီးချ�ပ်၏ သေဘာတူညီချက် ဖြ င့ ် ပြ �လုပ်ရမည်။ 

 အဆိုပါနည်းဥပေဒများကုိ �ိုင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်းတွင ် ေ က� ညာရမည်ဖြ စ်ပ� ီး၊ ထိသုို�ေက� ညာပ� ီးသည့်အချိန်မှစ၍ 

ဥပေဒက့ဲသို� အာဏာတည်ေစရမည်။ 

 

၂၈။ ဤအက်ဥပေဒအရ တဆံိပ်ေခါင်းပါရိှရမည့ ် စာချ�ပစ်ာတမ်း တစစံု်တစ်ရာသည် ထုိသို�ေသာ တဆံိပ်ေခါငး် 

မကပမ်ချင်း တရားဝင် အတည်မဖြ စေ်စရ။ 

 သို�ေသာ် စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခုကုိ ကျသင့်တံဆိပ်ေခါငး်ခွန် ကပ်�ှိပ်ခြ င်းမရှိဘဲ မာှးယွင်း၍ဖြ စ်ေစ၊ ေပါ့ဆ၍ 

 ဖြ စေ်စ၊ တရား�ုံး သုိ�မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ�ုံးသို� တင်သွင်းအသုံးပြ �မိလ�င် အဆိုပါတရား�ံုး တရားသူက� ီး သုိ�မဟုတ် 

ဌာနဆိုငရ်ာအ က� ီးအကဲ သို�မဟတု ်  ပြ ည်ေထာင်စတုရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်တွင် တရားသူက� ီးက သင့်ေတာ်သည်ဟု ယူဆ 

လ�င် အဆိုပါစာချ�ပ်စာတမ်းကို တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ရန ်��န်က� ား�ိုင်သည်။ ထိသိုု� �ုံးခနွ် ထမ်းေဆာင်ပ� ီးလ�င် 

အဆိုပါ စာချ�ပ်စာတမ်းသည် မူလကနဦးကပင် ကျသင့်သည် ့�ုံးခနွ်ထမး်ေဆာင်ပ� ီးသက့ဲသို� မှတ်ယူရမည်။ 

 

၂၉။ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစရ်ာကုိ အမှားပြ င်ဆင်ရန်�ှင့် စာချ�ပ်ချ�ပဆ်ို က� သူများ၏ မူလရည်ရွယ်ချက် �ငှ့်အညီ 

 ပြ �လုပ်သည့်ကိစ�တို�တွင်  တံဆိပ်ေခါင်းအသစ် ထပ်မံထမ်းေဆာငရ်န် မလုိပါ။ 

၃၀။ ဤအက်ဥပေဒအရ တံဆိပ်ေခါင်းကပရ်န် လုိအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို တံဆိပ်ေခါင်းမကပေ်သးသ၍ 

မည်သည်တ့ရား�ုံး သို�မဟုတ် �ုံးတစ်ခုခုတွင် တင်သွင်းခြ င်း သို�မဟုတ ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ �ရ။ 

 အဆိုပါတရား�ုံးအရာရိှ သို�မဟုတ် �ံုးအက� ီးအကဲက အခါအားေလျာ်စာွ ခန်�ထားသည့် အရာရှိသည် 

ထိုစာချ�ပ်စာတမ်းကို လက်ခံရရှိသည်�ှင့်တပ� ိ�င်နက် တန်ဖုိးေဖာ်ြပထားသည့် �ုံးခနွ်တံဆိပ်ေခါင်းကို ချန်လှပ်ပ� ီး 

ေဖာကပ်စရ်မည်။ အဆိုပါ စာချ�ပ်တံဆိပ်ေခါင်းကုိ ေဖာက်ပ� ီးေနာက် ထွက်လာသည့် အပိုင်းအစကို မးီ��ိ�၍ ဖြ စေ်စ၊ 

အခြ ားနည်းဖြ င့် ဖြ စ်ေစ ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

�ံုးခွန်တံဆိပ် 

ေခါင်းများ 

ထုတ်ေပးေရး 

အေရအ 

တွက် သတ် 

မှတ်ေရး  

အသစ်လဲ 

လှယ်ေရး၊�ှင့် 

စာရင်းများ 

ထိန်းသိမ်း 

ထားရိှေရး 

ဆုိင်ရာနည်း 

ဥပေဒများ 

အမှတ်မ့ဲ 
လက်ခံမိ 
သည့်စာချ�ပ် 
စာတမ်းများ 
ကုိ တံဆိပ် 
ေခါင်းကပ် 
�ိှပ်ခြ င်း 

အသစ်ပြ င် 

ဆင်သည့် 

စာချ�ပ်စာ 

တမ်း 

တံဆိပ်ေခါင်း

ကုိ ပယ်ဖျက် 

 ခြ င်း 
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အခန်း ( ၆ ) 

အေထွေထွ 

၃၁။ ပယ်ဖျက်ထားသည။် 

၃၂။ ပယ်ဖျက်ထားသည။် 

၃၃။  ပြ စ်မ�များတွင် ေပးေဆာင်ရန် ဖြ စေ်သာ �ုံးခွန်ကို ေပးေဆာင်ထားခြ င်းမရိှေသာ စာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ခုကို 

တင်သွင်း ခြ င်း သုိ�မဟတု် သက်ေသခတံင်ပြ လာသည့်အခါ �ုံးထိုင်တရားသူက� ီးက တရားမမ�တမ�ကုိ ကာကွယ်ရန် 

လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြ င်လ�င်  ပဒု်မ - ၄ သို�မဟုတ် ပဒု်မ - ၆ ပါ မည်သည့အ်ချက်ကမ� အဆိုပါ တင်သွင်းခြ င်း 

သို�မဟုတ် သက်ေသခတံင် ပြ ခြ င်းကို တားမြ စ်သည်ဟု မမှတ်ယူေစရ။ 

 

၃၄။ (၁) ဘ�ာေရးဝန် က� ီးဌာနသည် ဤအက်ဥပေဒအရ အသုံးပြ �ရမည့် ေရာင်းချမည့် တဆံိပ်ခွန်ေခါင်းများ 

�ငှ့်စပ်လျဥ်း၍ ေရာင်းချမည့်သူများ�ှင့် ၎င်းတို�၏တာဝန်�ှင့် အခေ က� းေငွများကို ထိန်းည�ိရန် နည်းဥပေဒများကို 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ပြ န်�ိုငသ်ည်။ 

 (၂) အဆိုပါ နည်ဥပေဒများကို �ုိင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းေက� ညာ၍ ယင်းသုိ� ထည့်သွင်း 

ေက� ညာပ� ီးသည့်အချိန်မှစ၍ ဥပေဒကဲ့သို� အာဏာတည်ေစရမည်။ 

 (၃) တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေရာင်းချရန် ခန်�အပ်ထားခြ င်းခရံသူသည် ဤပုဒ်မအရ   ပြ �ာန်းထားချက်များကို 

မလုိကန်ာလ�င်ဖြ စ်ေစ၊ ထိုသို�ခန�်အပ်ထားခြ င်းမျိ�းမခရံသူက တံဆိပ်ေခါင်းခွန်များကို ေရာင်းချလ�င် သုိ�မဟုတ် 

ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလ�င် ဖြ စေ်စ၊ တဆံိပ်ေခါင်းခနွ်ကို တရားမဝင် လက်ဝယ်ထားရှိလ�င်ဖြ စေ်စ ထိသုူကုိ (၆)လအထိ 

ေထာငဒ်ဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ် (ငါးသနိ်း)ထိ ေငဒွဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်�စှ်ရပ်စလုံးဖြ စေ်စ ချမှတ် ခြ င်းခံရမည်။ 

*၃၅။  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ�သည်  ဤအက်ဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တွဲဇယား ၁ �ငှ့် ၂ တို�တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ  

�ုံးခနွ်တစရ်ပ်ရပ်ကုိဖြ စ်ေစ၊ �ံုးခွန်အားလုံးကုိဖြ စေ်စ၊ ေလ�ာ့ချ ခြ င်း သုိ�မဟတု်  ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးခြ င်းတို�ကို  အခါ 

အားေလျာ်စွာ အမိန�်ေက� ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပ� ီး �ိုင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်းတွင် ေဖာ်ြပရမည်။ အလားတူ 

အဆိုပါ  အမိန�်ကို ပယ်ဖျက်�ုိင်သည် သို�မဟုတ်  ေပြ ာင်းလဲ�ိုင်သည် ။ 

၃၆။ ဤအက်ဥပေဒအခန်း(၂) �ငှ့် (၅) ပါ မည်သည့ေ်ဖာ်ပြ ချက်မှ  ပြ ည်ေထာင်စတုရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ၏် 

မည်သည့်အရာရှိမဆိ ုပုံေသလစာအပြ င် ထပ်တိုးရရှိသည့် အခေက� းေငွ�ှင့်စပလ်ျ�်း၍ အကျိ�းသကေ်ရာက်မ�မရိှေစရ။ 

ထုိက်သင့် 

သည့်အခွန် 

မထမ်းေဆာင် 

ရေသးသည့်  

စာချ�ပ်စာ 

တမ်းများကုိ 

ရာဇဝတ်မ� 

များတွင်  

လက်ခံခြ င်း 

တံဆိပ်ေခါင်း

များကုိေရာင်း 

ချခြ င်း 

�ံုးခွန်ကုိ 

ေလ�ာ့ေပါ့�ုိင် 

ေသာ သုိ�မ 

ဟုတ် ကင်း 

လွတ်ခွင့် ေပး 

�ုိင်ေသာ 

အာဏာ 

တရားလ�တ် 

ေတာ်ရိှ 

အချ�ိ�အရာရိှ 

တုိ�ထံ ေပးရ 

သည့် �ံုးခွန် 

ကုိ  ခ� င်းချန် 

ထားခြ င်း 

*၂၀၁၄ ခု�ှစ ်�ုံးခွနအ်က်ဥပေဒကုိ  ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒအရ အစားထုိးပြ င်ဆင်သည်။ 


