
 
 

အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒ 

( ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ်၁၁။ ) 

၁၃၇၇ ခနှစ်၊ ြပာသိလဆန်း ၉ ရက် 

( ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၁၈  ရက် ) 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည ်ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

အခန်း(၁) 
အမည်၊ အကျိုးသက် ရာက်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာ ရး 
နှစ်မှစ၍ နိင်င တာ်တစ်ဝန်းလးတွင် အကျို းသက် ရာက် စရမည်။ 

၃။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါ 
အတိင်း အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက် စရမည-် 

(က) အခွန် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ပး ဆာင်ရမည့် 
အထူးကန်စညခွ်န်ကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 
ဤဥပ ဒအရ တပ်ရိက်သည့် ဒဏ် ငွလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ခ ) အခွန်ထမ်း ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ အခွန် ပး 
ဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသူကိ ဆိသည်။ 
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( ဂ ) အထူးကန်စည် ဆိသည်မှာ ∗ြပည် ထာင်စ၏ အခွန် 
အ ကာက်ဥပ ဒြဖင့် အထူးကန်စည်ခွန် ကျသင့် စမည့် 
အထူးကန်စည်များကိ ဆိသည်။ 

(ဃ) ထတ်လပ်မ ဆိသည်မှာ အထူးကန်စည်ကိ မိမိပိင် 
စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာနတွင် ြဖစ် စ၊ အြခားသ ူ
အား အပ်နှ၍ြဖစ် စ ထတ်လပ်ြခင်းကိဆိသည်။ ယင်း 
စကားရပ်တွင် သဘာဝနည်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ ဖန်တီးြပုြပင ်
သည့် နည်းြဖင့်ြဖစ် စ **ကန်စည်များ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 
ြပင်ဆင်ြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း၊ စက်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ လက်ြဖင့် 
ြဖစ် စ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ထတ်ယူြခင်း လပ်ငန်းများ 
ပါဝင်သည့်အြပင် အာက်ပါတိလ့ည်း ပါဝင်သည်- 

(၁) အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိင်အပါအဝင် အ ဖျာ်ယမကာ 
ထတလ်ပ်ြခင်းနှင့် သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စ၌ ဝယ်ယူ 
သူ၏ တာင်းဆိချက်အရ ရာစပ်ြပုြပင်ြခင်း 
မှတစ်ပါး ပါင်းခြခင်း၊ သန ့စ်င်ရန်နှင့် အန ့
အရသာ ြဖည့်စွက်ရန ်ထပ်မ ပါင်းခြခင်း၊ အချဉ် 
ဖာက်ြခင်း၊ ပလင်းသွတ်ြခင်း၊ သာက်သးရန် 
ယမကာအဆင့်အတွက် လိအပ်သည့် ပစ္စည်းများ 
ြဖည့်စွက်ြခင်းနှင့် အြခားနည်းြပုြပင်ြခင်း၊ 

(၂) ဆးရွက်ကီးနှင့် သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စ၌ ဆးရွက် 
ကီးအရွက် သိမ့ဟတ် ဆးရွက်ကီးကန်ကမ်းမ ှ

                                                 
∗ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ(က) အရ အစားထိးသည။် 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ၃၊ ပဒ်မခဲွ (ခ) အရ အစားထိးသည်။ 
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သာက်သးရန်၊ ရှူရက်ရန်၊ ဝါးရန်သင့် လျာ်သည် 
အထိ ြပုြပင် ြပာင်းလဲသည့်ြဖစ်စဉ်နှင့် ဆးရွက် 
ကီးမှ ဆး ပါ့လိပ်၊ ဆးြပင်းလိပ်၊ စီးကရက ်
နှင့် အလားတူပစ္စည်းများ ြပုလပ်ြခင်း၊  

(၃) အြခား အထူးကန်စည်များနှင့် သက်ဆိင်သည့် 
ကိစ္စ၌ စက်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ *လက်ြဖင့်ြဖစ် စ 
ထတ်လပ်ြခင်း၊ ထတ်ယူြခင်း၊ ြပာင်းလဲြခင်း၊ 
သိမ့ဟတ် အရည်အ သွးကိ လည်း ကာင်း၊ 
သဘာဝ၊ အရွယ်အစား၊ ပပန်းသဏ္ဌ ာန်၊ ပါင်းစပ် 
ဖွဲ စ့ည်းမကိ လည်း ကာင်း ြပာင်းလဲြခင်းနှင့ ်
အစိတ်အပိင်းတစ်ခ သိမ့ဟတ် အစတိအ်ပိင်း 
များ စစည်းြခင်း။ 

( င ) ထတ်လပ်သူ ဆိသည်မှာ အထူးကန်စညမ်ျားကိ မိမိပိင် 
စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာနတွင် ြဖစ် စ၊ အြခားသ ူ
အား အပ်နှ၍ြဖစ် စ ထတလ်ပ်သူကိဆိသည်။ 

( စ ) တင်သွင်းသူ ဆိသည်မှာ အခွန်ကျသင့်ရန် သတ်မှတ် 
ထား သာ အထူးကန်စည်များကိ **ြပည်တွင်းသိတ့င် 
သွင်းသူ ကိဆိသည်။ 

(ဆ)  ရာင်းချြခင်း ဆိသည်မှာ အထူးကန်စညကိ် လက်ငင်း 
စနစ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ အ ကးစနစ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ ***ဆိင်းင့ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အစားထိးသည်။ 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခဲွ (စ) အရ အစားထိးသည။် 
*** ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ အထူးကနစ်ည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒမ် ၃၊ ပဒ်မခွဲ (ဃ) အရ အစားထးိသည်။ 
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စနစ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ ကန်စည်လဲလှယ်ြခင်းစနစ်ြဖင့် ြဖစ် စ၊ 
ကိုတင် အ ရာင်းစနစ်ြဖင့်ြဖစ် စ ရာင်းချြခင်းကိ 
ဆိသည်။ 

( ဇ ) အထူးကန်စည်ပိင်ရှင် ဆိသည်မှာ အထူးကန်စညကိ် 
ပိင်ဆိင်ရရှိထားသူကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 
အထူးကန်စည၏်ပိင်ရှင် သိမ့ဟတ် *တင်သွင်းသူ၊ 
ထတ်လပ်သူ၊ တင်ပိသ့ကူ လဲအပ်သည့် အထူးကန်စည် 
ကိ စီမခန ့ခ်ွဲ ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင့်ရှိ သာ ကိယ်စားလှယ် 
သိမ့ဟတ် အထူးကန်စညနှ်င့် စပ်လျဉ်း၍ အကျိုး 
ခစားခွင့်ရှိသူလည်း ပါဝင်သည်။  

( စျ ) ခရီးသွားသူ ဆိသည်မှာ ြပည်ပခရီးစဉ်ဆိင်ရာ သွား 
လာမ အ ထာက်အထားများ ကိင် ဆာင်ထားသူကိ 
ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် တိက်ရိက် ခရီးသွား 
လက်မှတ် ကိင် ဆာင်၍ ခရီးစဉ်အရ တစ် ထာက်နား 
ခရီးအြဖစ ် ရာက်ရိှ ပီး အြခားနိင်င တစ်ခခသိ ့
ဆက်လက်ထွက်ခွာမည့်သူလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ည) ကန်း ပ ရာက်တန်ဖိး ဆိသည်မှာ **ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သွင်း သာ အထူးကန်စည်အတွက် အ ကာက်ခွန် 
ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်သည့် တန်ဖိး၊ ယင်းကန်စည် 
အ ပ  စည်းကပ်သည့် အ ကာက်ခွန်နှင့် ကန်ချစရိတ ်
တိ ့ ပါင်းစပ်ပါဝင် သာ ငွကိဆိသည်။ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ (င) အရ အစားထိးသည်။ 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခဲွ (စ) အရ အစားထိးသည။် 
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( ဋ ) အခွန်လွတ်အ ရာင်းဆိင် ဆိသည်မှာ အထူးကန်စည် 
များက ိ ခရီးသွားသူများအား ရာင်းချရန ် သတ်မှတ် 
စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိထားသည့် 
အ ရာင်းဆိင်ကိ ဆိသည်။ 

( ဌ ) စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာန ရာင်း စျးတန်ဖိး 
ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရကျသင့်သည့် *အခွန်အပါအဝင် 
ြဖစ် သာ စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာန၏ ရာင်း စျး 
တနဖိ်းကိ ဆိသည်။ 

( ဍ ) စျးကွက် ပါက် စျး ဆိသည်မှာ ရာင်းသ ူ ဝယ်သူ 
တိအ့ကား စျးနန်းထိန်းချုပ်ထားြခင်းမရိှဘဲ ရာင်း 
လိအားနှင့် ဝယ်လိအားတိက့ အဆးအြဖတ်ြပုသည့် 
လက်လီ ရာင်း စျး သိမ့ဟတ် လက်လီ ရာင်း စျး 
သတ်မှတ်နိင်ြခင်း မရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက ်
သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တွက်ချက်ရရှိသည့် ခန ့မ်ှန်း 
ရာင်း စျးကိ ဆိသည်။  

( ဎ ) ကညာလာ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ **အထူးကန်စည် 
ထတ်လပ်သူ၊ ထတ်လပ် ရာင်းချသူ၊ တင်ပိသ့ူက 
ပး ဆာင်ရမည့် အထူးကန်စည်ခွန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
တင်သွင်း သာပစကိ ဆိသည်။ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ (ဆ) အရ အစားထိးသည။် 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခဲွ (ဇ) အရ အစားထိးသည။် 
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(ဏ) စည်းကပ်ြခင်းဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ အခွန်ထမ်း 
က ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်သတ်မှတ်ြခင်းကိ ဆိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ 
အခွန်ထမ်းကိယ်တိင်က တွက်ချက် အခွန် ပး ဆာင် ပီး 
ကညာလာတင်သွင်း စည်းကပ်မခယူြခင်းလည်း ပါဝင် 

သည်။  

(တ) နှစ် ဆိသည်မှာ ဘ ာ ရးနှစ်ကိ ဆိသည်။ 

(ထ) ဝန် ကီးဌာနဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာ 
နိင်င တာ်အစိးရ *စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန 
ကိ ဆိသည်။ 

( ဒ ) ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကိ 
ဆိသည်။ 

( ဓ ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဆိသည်မှာ ြပည်တွင်းအခွန်များ 
ဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ကိ ဆိသည်။ 

( န ) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ 
အခွန်ထမ်းက ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ကိ ကာက်ခ 
ပးရန် တာဝန် ပးထားသည့် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် 
အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးရး၏ တာဝန်ခအရာရိှကိ ဆိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး၊ 
အလယ်အလတ် အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရး တိ၌့ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ (ဈ) အရ အစားထိးသည။် 
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အခွန်စည်းကပ် ကာက်ခရန် တာဝန် ပးအပ်ထားသည့် 
ဦးစီးအရာရှိများလည်း ပါဝင်သည်။ 

*(ပ) တင်ပိသူ့ ဆိသည်မှာ အထူးကန်စည်များကိ ြပည်ပသိ ့
တင်ပိသ့ကိူ ဆိသည်။ 

**(ဖ) အခွန်အမှတ်တဆိပ် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၄ 
အရ ကပ်နှိပ်ထား သာ သိမ့ဟတ် အထူးကန်စည် 
အတွက် အသးြပု သာ စာမှတ်စာတမ်း သိမ့ဟတ် 
အြခား သာ အ ထာက်အထားတစ်ခခကိ ဆိသည်။ 

***(ဗ) လပ်ငန်းဥပစာ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ မှတ်ပတင် 
ထားသည့် လပ်ငန်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းခဲွ အဝန်းအဝိင်း 
ကိဆိသည်။ 

****(ဘ) ပစများ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်အရ သတ်မှတ်သည့် ပစများ 
ကိ ဆိသည်။ 

*****(မ) တန်ဖိးအဆင့် ဆိသည်မှာ ဘ ာ ရးနှစ်အလိက် 
ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒတွင် ြပ ာန်း 
သည့် အထူးကန်စည်များ၏ ဈးနန်းတန်ဖိးအဆင့် 
ကိဆိသည်။ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ (ည) အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခဲွ (ည) အရ ြဖည့်စွက်သည။် 
*** ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ အထူးကနစ်ည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒမ် ၃၊ ပဒ်မခွဲ (ည) အရ ြဖည့်စွက်သည။် 
**** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကနစ်ည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒမ် ၃၊ ပဒ်မခွဲ (ည) အရ ြဖည့်စွက်သည။် 
***** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကနစ်ည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒမ် ၃၊ ပဒ်မခွဲ (ည) အရ ြဖည့်စွက်သည။် 
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အခန်း(၂) 

အခွန်ကျသင့် စြခင်းနှင့် အခွန် ပး ဆာင်ရန်တာဝန်ရိှ စြခင်း 

၄။ (က) မည်သူမဆိ အာက် ဖာ်ြပပါ ဆာင်ရွက်မများအတွက် 
*ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒြဖင့် ြပ ာန်း 
သတ်မှတ်သည့်အတိင်း အထူးကန်စညခွ်န် ကျသင့် စ 
ရမည-် 

(၁) အထူးကန်စညကိ် ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်း၊ 

(၂) အထူးကန်စညကိ် ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

(၃) အထူးကန်စညကိ် ြပည်ပသိ ့တင်ပိြ့ခင်း။ 

( ခ ) ဤဥပ ဒအရ အခွန်မ ပး ဆာင်ရ သး သာ အထူး 
ကန်စည်များကိ လက်ဝယ်ထားရိှသူ သိမ့ဟတ် ပိင်ဆိင် 
သူများသည ် ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ 
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) အထူးကန်စညမ်ျားကိ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိြ့ခင်း၊ 
ထတ်လပ်ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း ဆာင်ရွက်သူ 
တိသ့ည် ဤဥပ ဒနှင့် ဤဥပ ဒအရ ထတြ်ပန် သာ 
နည်းဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များက ိလိက်နာရမည်။  

 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄ အရ အစားထိးသည။် 
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၅။ ပဒ်မ ၄ အရ အခွန်ကျသင့်သည့် အထူးကန်စည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍- 

(က) *ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက- 

(၁)  အထူးကန်စညကိ် တင်သွင်းသူက ပး ဆာင်ရ 
မည်။  

(၂) ပဒ်မခွဲငယ ် (၁)အရ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်က ိ
အ ကာက်ခွန် ကာက်ခသည့် နည်းလမ်းများ 
အတိင်း အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အ ကာက်ခွန် 
နှင့်အတ ူ ကာက်ခ ပးရမည်။ 

( ခ ) ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ်ြခင်းြဖစ်ပါက ယင်းအထူးကန်စည် 
ကိ ထတ်လပ်သူက ပး ဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်းြဖစ်ပါက ယင်းအထူးကန်စည်ကိ 
တငပိ်သ့ကူ ပး ဆာင်ရမည်။ 

**(ဃ) အခွန်မ ပး ဆာင်ရ သး သာ အထူးကန်စည်ကိ 
လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းြဖစ်ပါက လက်ဝယ်ထားရှိသူက 
ပး ဆာင်ရမည်။ 

***၆။ (က) မည်သည့်နှစ်အတွက်မဆိ ဘ ာနှစ်အလိက် ြပ ာန်း 
သည့် ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒြဖင့်- 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၅ အရ အစားထိးသည်။ 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆ အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
*** ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ အထူးကနစ်ည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒမ် ၇ အရ အစားထိးသည်။ 
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(၁) အခွန်ကျသင့် စမည့် အထူးကန်စညမ်ျားကိ 
သတ်မှတ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ 
ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

(၂) အခွန်ကျသင့် သာ အထူးကန်စည်များအတွက် 
တန်ဖိး၊ ပမာဏ၊ အ လးချိန် သိမ့ဟတ် အြခား 
တိင်းတာမတစ်ခခအ ပ  အ ြခြပု၍တွက်ချက ်
ရမည့် အခွန်နန်းများကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

(၃) ြပည်ပသိတ့င်ပိမ့အ ပ အခွန်ကျသင့်မည့် အထူး 
ကန်စည်နှင့် အခွန်နန်းများကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ခ) (၁) အထူးကန်စည် ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် တင်သွင်း 
သူသည် ယင်းထတ်လပ် သာ သိမ့ဟတ် 
တင်သွင်း သာ အထူးကန်စည်များကိ တန်ဖိး 
အဆင့် သတ်မှတ်နိင်ရန်အတွက် မို န့ယ်အခွန် 
ဦးစီးဌာနမှူးထမှ တစ်ဆင့် ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
ထ လာက်ထားရမည်။ 

(၂) လာက်လာပစနှင့် တင်သွင်းရမည့် နည်းလမ်း 
ကိ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်က သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

(၃) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ် နှင့် ြပည်တင်ွးအခွန်များ 
ဦးစီးဌာန စီမခန ့ခ်ွဲမ ကာ်မတီ တိသ့ည် 
သက်ဆိင်ရာ ဘ ာနှစ်အတွက် အထးူကန်စည် 
များက ိ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ တန်ဖိး 
အဆင့် သတ်မှတ် ပးရမည်။ 
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(၄) တန်ဖိးအဆင့် သတ်မှတ် ပးထားြခင်းမရှိသည့် 
အထူးကန်စညမ်ျားကိ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် နှင့် 
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမခန ့ခ်ွဲမ ကာ် 
မတီတိက့ အြခားဆီ လျာ် သာ တန်ဖိးအဆင့် 
သတ်မှတ် ပးြခင်းမရိှပါက အြမင့်ဆး တန်ဖိး 
အဆင့်သိ ့သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

*၇။ (က) ပဒ်မ ၄ အရ အခွန်ကျသင့် သာ အထူးကန်စည်များ 
အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါ နရိှ့ ကန်စည်တန်ဖိး၊ ပမာဏ၊ 
အ လးချိန် သိမ့ဟတ် အြခားတိင်းတာမ တစ်ခခ 
အ ပ  အ ြခြပုသတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်နန်းြဖင့ ်
တွကခ်ျက်ရမည်- 

(၁) ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိ ့
တင်ပိ ြ့ခင်း ြဖစ်ပါက ထိအထူးကန်စည်ကိ 
အ ကာက်ခွန်ဆိင်ရာ ရှင်းလင်း ဆာင်ရွက်သည့် 
န၊့ 

(၂) ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ်သည့် အထူးကန်စည်များ 
အတွက် - 

(ကက) အထူးကန်စညကိ် ရာင်းချသည့် န၊့ 

( ခ ခ ) ထတ်လပ်မအ ပ  အခွန်ကျသင့် စရန် 
ဝန်ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ် 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈ အရ အစားထိးသည်။ 
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ြပန် သတ်မှတ်သည့် အထူးကန်စည်များ 
ြဖစ်ပါက အထူးကန်စည်ကိ ထတ်လပ ်
သည့် န၊့ 

(၃) ဤဥပ ဒအရ အခွန်မ ပး ဆာင်ရ သး သာ 
အထူးကန်စည်များကိ ပိင်ဆိင်ထား သာကိစ္စရပ် 
တွင် စစ် ဆး တွရ့ှိသည့် န။့ 

ရှင်းလင်းချက်။ ဤဥပ ဒအရ အခွန်မ ပး 
ဆာင်ရ သး သာ အထူးကန်စည်များ ဆိရာ 
တွင် အာက်ပါတိကိ့ဆိသည်- 

(က) အခွန်အမှတ်တဆိပ် ကပ်နိှပ် ရာင်းချရန် 
သတ်မှတ်ထားသည့် အထူးကန်စည်များ 
ြဖစ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ 
အခွန်အမှတတ်ဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားြခင်း 
မရှိသည့် အထူးကန်စည်များ၊ 

( ခ ) ကျန်အထူးကန်စည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
လက်ဝယ်ရိှ အထူးကန်စည် များကိ 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပတင် 
၍ တင်သွင်းထားြခင်း မဟတ်သည့် 
အထူးကန်စညမ်ျား၊ တရားဝင်တင်သွင်း 
သူထမှ ဝယ်ယူထားြခင်း မဟတ်သည့် 
အထူးကန်စညမ်ျား၊ သတ်မှတ်ချက်များ 
နှင့်အညီ မှတ်ပတင်၍ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 
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ထတ်ယူြခင်း မဟတ်သည့် အထူးကန ်
စည်များ၊ တရားဝင်ထတ်လပ်သူ၊ ထတ ်
ယူသူထမှ ဝယ်ယူြခင်းအတွက် အခွန် ပး 
ဆာင် ပီး ကာင်း အ ထာက်အထား 
ြပည့်စစွာတင်ြပနိင်ြခင်းမရှိသည့် အထူး 
ကန်စည်များ။ 

(၄) ပဒ်မခဲွငယ်(၂) နှင့် ပဒ်မခဲွငယ် (၃) ပါ ြပ ာန်းချက် 
များနှင့်အညီ သတ်မှတ်နိင်ြခင်းမရှိလင် ဝန် ကီး 
ဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မှတ် 
ထားသည့် န။့  

(ခ) ကျသင့် အထူးကန်စညခွ်န်ကိ တွက်ချက်ရာတွင် 
ဆာင်ရွက်မအလိက် အာက်ပါ တန်ဖိးများအ ပ  
အ ြခြပုတွက်ချက်ရမည်- 

(၁) ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းသည့် အထူးကန်စည ်
ြဖစ်ပါက ကန်း ပ ရာက်တန်ဖိး၊ 

(၂) ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ်သည့် အထူးကန်စည်များ 
အတွက်- 

(ကက) ထတ်လပ်မအ ပ  အခွန်ကျသင့် စရန ်
ဝန်ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ် 
ြပန်သတ်မှတ်သည့် အထူးကန်စည်ြဖစ် 
ပါက သက်ဆိင်ရာ ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် 
ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်နှင့် ြပည်တွင်းအခွန် 
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များဦးစီးဌာန စီမခန ့ခဲွ်မ ကာ်မတီတိက့ 
အတည်ြပု သတ်မှတ် ပးသည့် စက်ရ၊ 
အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာန ရာင်း စျးတန်ဖိး၊ 

( ခ ခ ) ကျန်အထူးကန်စည်ြဖစ်ပါက ထတ်လပ ်
သူက တင်ြပသည့် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 
အလပ်ဌာန ရာင်း စျး တန်ဖိးနှင့် 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် သိမ့ဟတ် မို န့ယ ်
အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးက သတ်မှတ်သည့် 
စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာန ရာင်း စျး 
တန်ဖိး၊ ယင်းတန်ဖိးနှစ်ရပ်အနက် များရာ 
တန်ဖိး၊ 

(၃) ြပည်ပသိတ့င်ပိသ့ည့် အထူးကန်စည် ြဖစ်ပါက 
ြပည်ပသိ ့ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ပးမည့် ယာဉ် ပ  
အ ရာက်တန်ဖိး၊ 

(၄) ဤဥပ ဒအရ ကန်စည်ပိင်ရှင်ထတွင် စိစစ် တွရိှ့ 
သည့် အခွန်မ ပး ဆာင်ရ သး သာ အထးူ 
ကန်စည ် ြဖစ်ပါက စစိစ် တွရ့ှိသည့် အချိန၌် 
ရာင်းချ နသည့်တန်ဖိး သိမ့ဟတ် စျးကွက ်
ပါက် စျး၊ 

(၅) ပဒ်မခွဲငယ ် (၄) ပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိင်း 
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့် ကိစ္စရပ်များ 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန် ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ 
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ထတ်ြပန်သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့် 
အညီ တွက်ချက်ရရှိသည့်တန်ဖိး။ 

၈။ *(က) မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရ ကျသင့်သည့်အခွန်ကိ 
အာက်ပါအတိင်း ပး ဆာင်ရမည်- 

(၁) အထူးကန်စညကိ် ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း 
ြဖစ်ပါက ကန်စည်ကိ ရွးယူြခင်းမြပုမီ ပး ဆာင် 
ရမည်။ 

(၂) ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ်ြခင်းအတွက် - 

(ကက) ရာင်းချသည့်လ၏လကန်ဆး ပီး ၁၀ 
ရက်အတွင်း ပး ဆာင်ရမည်။ 

( ခ ခ ) ထတ်လပ်မအ ပ  အခွန်ကျသင့် စရန ်
ဝန်ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ် 
ြပန်သတ်မှတ်သည့် အထူးကန်စည်များ 
ြဖစ်ပါက အထူးကန်စည်ကိ ထတ်လပ ်
သည့်လ၏ လကန်ဆး ပီး ၁၀ ရက ်
အတင်ွး ပး ဆာင်ရမည်။ 

(၃) ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်းြဖစ်ပါက အထူးကန်စည်ကိ 
တင်ပိသ့ည့်လ၏ လကန်ဆး ပီး ၁၀ ရက်အတွင်း 
ပး ဆာင်ရမည်၊ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၉ အရ အစားထိးသည်။ 
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(၄) ဤဥပ ဒအရ အခွန်မ ပး ဆာင်ရ သး သာ 
အထူးကန်စညမ်ျားကိ ကန်စည်ပိင်ရှင်ထတွင် 
စိစစ် တွရ့ှိရြခင်းြဖစ်ပါက စိစစ် တွရ့ှိသည့် နမ့ှ 
ခနစ်ရက်အတွင်း ကန်စည်ပိင်ရှင်က ပး ဆာင် 
ရမည်။” 

( ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)ပါအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခ ဲ
သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
က သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လိက်နာ 
ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၃) 
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ 

၉။ (က) အာက် ဖာ်ြပပါ အထူးကန်စည်များအတွက် အခနွ် 
မကျသင့် စရ- 

(၁) ြပည် ထာင်စ၏ အခွန်အ ကာက် ဥပ ဒြဖင့ ်
ြပည်ပသိ ့ တင်ပိမ့အ ပ  အခွန်ကျသင့် စရန် 
သတ်မှတ်ထား သာ အထူးကန်စည်များမှတစ်ပါး 
ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ သာ အထူးကန်စည်များ၊ 

*(၂) ြပည်ပသိ ့ တင်ပိမ့အ ပ  အခွန်ကျသင့် စရန် 
သတ်မှတ်ထား သာ အထူးကန်စည်များမှတစ်ပါး 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၊ ပဒမ်ခွဲ (က) အရ အစားထိးသည်။ 
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ခရီးသွားသူများအား အခွန်လွတ်အ ရာင်းဆိင်မှ 
ရာင်းချသည့် အထူးကန်စည်များ၊  

*(၃) ြပည်ပသိ ့ တင်ပိမ့အ ပ  အခွန်ကျသင့် စရန် 
သတ်မှတ်ထား သာ အထူးကန်စည်များမှတစ်ပါး 
ြပည်ပသိ ့ ပျသန်း ြပးဆွဲ နစဉ် လယာဉ ်
သိမ့ဟတ် သ ဘာ ပ တွင် ရာင်းချသည့် 
အထူးကန်စညမ်ျား၊ 

**(၄) ယာယီအသးြပုရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပည်တွင်း 
သိတ့င်သွင်းလာ ပီး မူလတင်သွင်းသည့် နိင်ငသိ ့
မူရင်းပမာဏ အ ြခအ နအတိင်း အ ကာက်ခွန် 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ြပန်လည်တင်ပိမ့ည့် 
အထူးကန်စညမ်ျား၊ 

 (၅) ြပည်တွင်း ြပည်ပ အလှူရှင်များမှ ြပည်တွင်း၌ 
လှူ ဒါန်းရန် လူမ ရး၊ ဘာသာ ရး၊ကျန်းမာ ရး၊ 
ပညာ ရးကိစ္စရပ်များအတွက် တင်သွင်း သာ 
သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် သာ အထူး 
ကန်စည်များ၊ 

(၆) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဥပ ဒ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 
သိမ့ဟတ် သတမန်ဆိင်ရာ ကွန်ဗင်ရှင်းများအရ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၊ ပဒမ်ခွဲ (က) အရ အစားထိးသည်။ 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၊ ပဒမ်ခွဲ (က) အရ အစားထိးသည်။ 
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ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသူတိအ့တွက် တင်သွင်းလာ 
သည့် အထူးကန်စည်များ၊ 

(၇) ြပည်ပသိ ့ထွက်ခွာမည့် လယာဉ်များတွင် အသး 
ြပုမည့် လာင်စာဆီများ။ 

( ခ ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ည် အခွန်ကျသင့် သာ 
အထူးကန်စည် တစ်မျို းမျို းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင် 
စလတ် တာ်၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ကင်းလွတ်ခွင့် 
သိမ့ဟတ် သက်သာခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

( ဂ ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွသ့ည် အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ် 
များအတွက်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိမ့ဟတ် သက်သာခွင့် 
ြပုနိင်သည-် 

(၁) ြပည်ပအဖဲွအ့စည်းများမှ နိင်င တာ်သိ ့အ ထာက် 
အပ့အြဖစ ် ပးအပ် သာ အထူးကန်စည်များ 
သိမ့ဟတ် အ ထာက်အပ့ရရိှ ငွြဖင့် ဝယ်ယူသည့် 
အထူးကန်စညမ်ျား၊ 

(၂) တစ်နိင်ငနှင့်တစ်နိင်င အြပန်အလှန် အခွင့်အ ရး 
မူတင်ွပါဝင်သည့် အထူးကန်စည်များ၊ 

*(၃) ကန်းနှင့်သစ်မာသစ်လးများ၊ သတ်မှတ်ချက်နငှ့် 
အညီ အ ြခခအဆင့်သာ ခဲွစိတ်ထား သာ ကန်း 
နှင့်သစ်မာ သစ်ခဲွသားများမှအပ နိင်င တာ်၏ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၊ ပဒမ်ခွဲ (ခ) အရ အစားထိးသည်။ 
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လြခု ရးနှင့်ကာကွယ် ရးအဖဲွအ့စည်းများ အသး 
ြပုရန် ကိယ်တိင်ထတ်လပ် သာ၊ တင်သွင်းလာ 
သာ သိမ့ဟတ် ဝယ်ယူ သာ အထူးကန်စည ်
များ။ 

၁၀။ အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်များကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 
ဆာင်ရွက်ရမည-် 

*(က) ယာယီအသးြပုရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သွင်းလာ ပီး မူလတင်သွင်းသည့်နိင်ငသိ ့ မူရင်း 
ပမာဏအ ြခအ နအတိင်း အ ကာက်ခွန် သတ်မှတ် 
ချက်များနှင့်အည ီ ြပန်လည်တင်ပိမ့ည့် အထူးကနစ်ည် 
များဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ၊ 

( ခ ) အခွန်ြပန်အမ်း ငွ ထတ် ပးြခင်းအတွက် လိက်နာ 
ဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။ 

**၁၁။ (က) အထူးကန်စညကိ် ထတ်လပ်သ ူ သိမ့ဟတ် တင်ပိသူ့ 
သည် ကျသင့်အခွန်မှ အထူးကန်စည် ထတ်လပ်မနှင့် 
တင်ပိမ့အတွက် အသးြပုရန် အထူးကန်စည် တစ်မျိုး 
မျိုးကိ ြပည်တွင်းသိ ့ကိယ်တိင်တင်သွင်းစဉ်ကြဖစ် စ၊ 
အြခား အထူးကန်စည် ထတ်လပ်သူထမှ ကိယ်တိင် 
ဝယ်ယူစဉ်ကြဖစ် စ ပး ဆာင်ခဲ့ရသည့် အထူးကန ်
စည်ခွန် ကိ ခနှိမ်နိင်သည်။ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၁ အရ အစားထိးသည။် 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၂ အရ အစားထိးသည်။ 
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(ခ) အထူးကန်စည် ထတ်လပ်မ၊ တင်ပိမ့များနှင့်စပ်လျဉ်း 
၍ အခွန်တစ်ကိမ်တည်းသာ ကျသင့် စရန် အခွန်ခနှိမ် 
ပးသွင်းြခင်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက် 
ရမည်။  

အခန်း(၄) 
တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၁၂။ *ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် အာက် ဖာ်ြပပါ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင် 
ခွင့်များကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းတာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 
ထမ်း ဆာင်နိင်ရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် 
ညိနင်း၍ အဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်း၍ြဖစ် စ၊ မိမိဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများအား 
တာဝန်ခွဲ ဝ ပးအပ်၍ြဖစ် စ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် စနိင် 
သည်- 

(က) အထူးကန်စည်၏ စျးကွက် ပါက် စျး သတ်မှတ်ြခင်း 
နှင့် ယင်း စျးကွက် ပါက် စျးကိ အ ြခြပု၍ စက်ရ၊ 
အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာန၏ ခန ့မ်ှန်း ရာင်း စျး သတ်မှတ် 
ြခင်း၊ 

( ခ ) သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အခွန် ပး ဆာင်ရန် အခက ်
အခဲရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် အခွန် ပး ဆာင် 
ရမည့် နည်းလမ်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ အခွန် ပး ဆာင် 
ရမည့် နရ့က် တိးြမင့်သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၃ အရ အစားထိးသည။် 
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( ဂ ) လပ်ထးလပ်နည်းနှင့် ညန်ကားချက်များ ထတ်ြပန်ြခင်း၊ 

(ဃ) ပစများ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

( င ) လပ်ငန်းဥပစာ နရာများ၊ အထူးကန်စည်များနှင့် 
မှတ်တမ်းများကိ ဝင် ရာက် ကည့်ရြခင်း၊ 

( စ ) အထူးကန်စညမ်ျား ရ ့ ြပာင်းြခင်းကိ စစ် ဆးြခင်းနှင့် 
ကန ့သ်တ်ြခင်း၊ 

(ဆ) အထူးကန်စညမ်ျားကိ ရှာ ဖွြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်း၊ 

( ဇ ) နမူနာပစ္စည်းများရယူ၍ ကိင်တွယ် ြဖရှင်းြခင်း။ 

၁၃။ *ပဒ်မ ၁၂ အရ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်က တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့် 
တစ်ရပ်ရပ်ကိ လဲအပ်တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသည့် အဖဲွ  ့ သိမ့ဟတ် 
ပဂ္ဂ လ်သည်- 

(က) ဤဥပ ဒအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် 
မည်သည့် နည်းစနစ်ြဖင့်မဆိ ထိန်းသိမ်းထားရှိ သာ 
စာရင်းများ၊ အ ထာက်အထားနှင့် အြခားစာရွက ်
စာတမ်းများ၊ လပ်ငန်းဥပစာ နရာများ၊ အ ဆာက ်
အအများ အားလးကိ ဝင် ရာက်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ 
အြပည့်အဝ ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်တိ ့ ရှိသည့်အြပင ်
အာက်ပါတိကိ့ ြပုလပ်ခွင့်ရှိသည်- 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၄၊ ပဒ်မခဲွ (က) အရ အစားထိးသည်။ 
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(၁) အဆိပါ စာရင်းစာအပ်များ၊ အ ထာက်အထား 
နှင့် အြခားစာရွက်စာတမ်းများကိ ကာက်နတ် 
ချက်များထတ်ယူခွင့်နှင့် မိတ္တ ူများကူးယူနိင်ခွင့်၊ 

(၂) ဥပစာအတွင်း၌ရှိ သာ ကန်စည်များ၊ ပစ္စည်း 
များ၊ အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများနှင့် ကွန်တိန်နာ 
များအားလးကိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ ရတွက ်
ြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်း၊ 

(၃) ထိသိ ့ဝင် ရာက်ကည့်ရစစ် ဆးရာ၌ တွရိှ့ သာ 
စာရင်းစာအပ်များ သိမ့ဟတ် စာရွက်စာတမ်းများ 
အ ပ တွင်မှတ်မိ စရန် တဆိပ်အမှတ်အသားများ 
ရိက်နှိပ်ခွင့်၊ ယင်းတိမ့ှ ကာက်နတ်ချက်များ 
ထတ်ယူခွင့်နှင့် မိတ္တ ူများကူးယူခွင့်။ 

*( ခ ) အထူးကန်စညမ်ျား ထားရှိ သာ လပ်ငန်းဥပစာ 
သိမ့ဟတ် သိ လှာင်ရ တစ်ခခမှ မထွက်ခွာမီြဖစ် စ၊ 
သယ်ယူပိ ့ ဆာင် နစဉ်ြဖစ် စ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သည့် 
ယာဉ်များကိရပ်တန ့ရ်န် တာင်းဆိ၍ စစ် ဆးနိင် 
သည်။  

( ဂ ) ဤပဒ်မပါ ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်သည့်အမ 
ကိစ္စတစ်ခခအတွက် ဟန ့တ်ားြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်းြပု 
မည်ဟ ယကည်ရန်အ ကာင်းရှိလင် မို န့ယ်တရား 
သူကီးထမှ ရှာ ဖွဝရမ်း တာင်းခ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၄၊ ပဒ်မခဲွ (ခ) အရ အစားထိးသည။် 
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ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် တွရ့ှိချက်များကိ မို န့ယ ်
တရားသူကီးနှင့် သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 
ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ 
အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊  အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာ အခွန် 
ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ 
ဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ းထ အြမန်ဆးအစီရင်ခ တင်ြပ 
ရမည်။ 

(ဃ) ပဒ်မခွဲ(က)ပါ ကိစ္စတစရ်ပ်ရပ်ကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် 
သက်ဆိင် သာ *တင်သွင်းသူ၊ ထတ်လပ်သူ၊ တင်ပိသ့ူ 
သိမ့ဟတ် ကန်စည်ပိင်ရှင် သိမ့ဟတ် ၄င်း၏ ကိယ်စား 
လှယ်နှင့် သက် သနှစ်ဦး ရှ ့ မှာက်တွင် ြဖစ် စရ 
မည်။ စာရင်းစာအပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ သိမ်း 
ဆည်းြခင်းြဖစ်လင ် လက်ခရရိှ ကာင်း အ ထာက ်
အထား ထတ် ပးရမည့်အြပင် ယင်းတိက့ိ စစ် ဆးရန ်
လိအပ်သည့်ကာလအထိသာ လက်ဝယ်ထားရိှရမည်။ 

၁၄။ အ ဆာက်အအ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းဥပစာ နရာအတွင်းသိ ့
ဝင် ရာက်မအတွက် အခွင့်အာဏာ ရှိ ကာင်း သက် သခတစ်ရပ်ကိ 
ထိ နရာတွင်လက်ရှိ နထိင်သူက တာင်းဆိသည့်အခါပဒ်မ၁၂အရလပ်
ပိင်ခွင့်များကိကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာ ပးြခင်းခရသူ 
ြဖစ် ကာင်း ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်က **အတည်ြပုလက်မှတ် ရးထိးထား 
သည့် သက် သခကဒ်ြပား သိမ့ဟတ် စာြဖင့် ရးသားလက်မှတ် 
ရးထိးထားသည့် စာသက် သခတစ်ရပ်ကိ ထတ် ဖာ်ြပသြခင်း မြပု 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၄၊ ပဒ်မခဲွ (ဂ) အရ အစားထိးသည။် 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၅ အရ ြဖည့်စွကသ်ည။် 
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နိင်လင် အဆိပါအ ဆာက်အအ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းဥပစာ နရာတစ်စ 
တစ်ရာသိ ့ ဝင် ရာက်ရန ် သိမ့ဟတ် ဆက်လက်တည်ရှိရန် အခွင့်မရှိ 
စရ။ 

အခန်း(၅) 
မှတ်ပတင်ြခင်း 

၁၅။ (က) *အထူးကန်စည်ကိ တင်သွင်းသူ၊ ထတ်လပ်သူ၊ တင်ပိသူ့ 
သည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ ်
အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးထတင်ွ မှတ်ပတင်ရမည်။ 

(ခ) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် **အထူးကန်စည်ကိ 
တင်သွင်းသူ၊ ထတ်လပ်သူ၊ တင်ပိသူ့ ထ သတ်မှတ်ချက် 
များနှင့်အညီ မှတ်ပတင်ရန် အ ကာင်းကားစာ ပးပိ ့
အ ကာင်းကားနိင်သည်။ 

***(ဂ) ပဒ်မခွဲ (က) သိမ့ဟတ် (ခ) အရ လပ်ငန်းမှတ်ပတင ်
ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားလာြခင်းအ ပ  မို န့ယ်အခွန် 
ဦးစီးဌာနမှူ းသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ 
သက်ဆိင်ရာဘ ာနှစ်အတွက် လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ကိ 
ထတ် ပးရမည်။ 

****(ဃ) မှတ်ပတင်ထားသည့် အထူးကန်စည် တင်သွင်းသူ၊ 
ထတ်လပ်သူ၊ တင်ပိသူ့ တိသ့ည် သက်ဆိင်ရာဘ ာနှစ် 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆၊ ပဒမ်ခွဲ (က) အရ အစားထိးသည်။ 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆၊ ပဒမ်ခွဲ (က) အရ အစားထိးသည်။ 
*** ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ အထူးကနစ်ည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒမ် ၁၆၊ ပဒ်မခဲွ (ခ) အရ အစားထးိသည်။ 
**** ၂၀၁၇ ခနှစ် အထူးကနစ်ည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒမ် ၁၆၊ ပဒ်မခဲွ (ဂ) အရ ြဖည့်စွက်သည။် 
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အတွက် ထတ် ပးသည့် လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ကိ နှစ်စဉ် 
သက်တမ်းတိး လာက်ထားရမည်။ 

အခန်း (၆) 
ကညာလာတင်သွင်းြခင်း 

*၁၆။ (က) အခွန်ကျသင့် သာ အထူးကန်စည်ကိ ြပည်တွင်း၌ 
ထတ်လပ်သ ူသိမ့ဟတ် တင်ပိသ့သူည် အထူးကန်စည် 
ခွန် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈ နှင့်အညီ ကျသင့် သာ အခွန်ကိ 
ပး ဆာင်ရမည့်အြပင် အထူးကန်စညကိ် ထတ်လပ ်
ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်းအတွက် 
သးလပတ် ကညာလာကိ သက်ဆိင်ရာ သးလပတ ်
ကန်ဆး ပီး ၁၀ ရက်အတင်ွး မို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 
ဌာနမှူးထ ပးပိရ့မည်။ 

(ခ) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် အခွန်ကျသင့် သာ 
အထူးကန်စညကိ် ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့
တင်ပိြ့ခင်း ဆာင်ရွက် နသည်ဟယူဆရန် အ ကာင်း 
ရိှသည့် မည်သူကိ့မဆိ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် 
ကျသင့်အခွန် ပး ဆာင် စရန်နှင့် သးလတစ်ကိမ် 
ကညာလာ ပးပိ ့ စရန် အ ကာင်းကားနိင်သည်။ 

(ဂ) အခွန်ကျသင့် သာ အထူးကန်စည်ကိ ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သွင်းသူသည် အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထတ်ယူ 
ြခင်းမြပုမ ီ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းသည့် အထူးကန် 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၇ အရ အစားထိးသည်။ 
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စည် စာရင်းကိ အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသိ ့တင်သွင်းရ 
မည်။ 

အခန်း (၇) 
စည်းကပ်ြခင်းနှင့် ြပန်အမ်းြခင်း 

*၁၇။ (က) ပဒ်မ ၁၆၊ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပဒ်မခွဲ (ခ) တိအ့ရ ပးပိ ့
သာ ကညာလာတွင်ပါရှိသည့် အထူးကန်စညနှ်င့် 
ပတ်သက် သာ တန်ဖိး၊ ပမာဏ စသည်တိက့ိ သတ် 
မှတ်ထားသည့် အခွန်နန်းထားများနှင့် တွက်ချက်ြခင်း 
ြဖင့်ရရိှလာမည့် အခွန်သည် အနီးစပ်ဆး အ နအထား 
ြဖစ်လင ် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သည် ယင်း 
ကညာလာကိ အ ြခြပု၍ အခွန်စည်းကပ်ရမည်။ 

(ခ) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် အထူးကန်စည်ကိ 
ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပးပိလ့ာသည့် ကညာလာပါ အချက ်
အလက်များမှ အထူးကန်စည် ထတလ်ပ် ရာင်းချြခင်း 
သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်းအ ပ  ကျသင့်အခွန်ကိ 
မှန်ကန်စွာမရရိှနိင်ဟ ယကည်ရန်အ ကာင်းရှိလင် 
လိအပ် သာ အြခားသက် သခ အ ထာက်အထားများ 
ကိစစိစ် ပီး အခွန်စည်းကပ်နိင်သည်။ 

(ဂ) အထူးကန်စည် ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် 
ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကညာလာ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈ အရ အစားထိးသည်။ 
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ပးပိရ့န် ပျက်ကွက်လင် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း 
သည် ရရှိထား သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ 
အ ြခြပု၍ အခွန်စည်းကပ်ရမည်။ 

(ဃ) အထူးကန်စည် ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် 
ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်းအ ပ  အခွန်စည်းကပ်ြခင်းကိ 
ပဒ်မ ၁၆၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ ကညာလာ တင်သွင်း 
သည့် လအတွင်း အထူးကန်စည် ထတ်လပ် ရာင်းချသူ 
သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိတ့င်ပိသ့ူအား အခွန်စည်းကပ် 
ရမည်။ အခွန်စည်းကပ်ြခင်းမြပုမီ မည်သူက့ိမဆိ 
ခ ယူစစ် ဆးြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက် တာင်းခ 
ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

၁၈။ ပး ဆာင်ထား သာအခွန်သည် အမှန် ပး ဆာင်ရမည့် ငွထက် 
ပိ န ကာင်း အခွနထ်မ်းက အ ထာက်အထားြဖင့ ် တင်ြပနိင်လင် 
သာ်လည်း ကာင်း၊ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက တွရိှ့လ င် သာ် 
လည်း ကာင်း၊ အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက တွရ့ှိလင် သာ် 
လည်း ကာင်း ယင်းပိ ငွကိြပန်အမ်းရမည်။ အခွန်ထမ်းသည ်ြပန်အမ်း 
ငွရရန်ရှိ ကာင်း အ ကာင်းကားစာရရှိသည့် နမ့ှ *တစ်နှစ်အတွင်း 
သာ ထိြပန်အမ်း ငွက ိထတ် ပးရန် သိမ့ဟတ် ခနှိမ် ပးသွင်းခွင့်ြပုရန် 
သိမ့ဟတ် ပး ဆာင်ရန်ရှိသည့်အခွန်အြဖစ် သတမှ်တ် ပးရန် တာင်း 
ဆိခွင့်ရှိသည်။ 

 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၉ အရ အစားထိးသည်။ 
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အခန်း (၈) 
ြပန်လည်စည်းကပ်ြခင်းနှင့် မှားယွင်းချက်ကိ ြပင်ဆင်ြခင်း 

၁၉။ (က) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် မည်သည့်နှစ်တွင်မဆိ 
အာက်ပါအ ကာင်းတစ်ခခနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပန်လည ်
စည်းကပ်ြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်- 

(၁)  အခွန် ပး ဆာင်ထိက်လျက ်လွတ်ကင်း နြခင်း၊ 

(၂) အခွန် လျာ့နည်းစည်းကပ်ခဲ့ြခင်း။ 

( ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ ဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာနှစ် 
အတွက် အကျို းသက် ရာက်သည့် အခွန်နန်းအတိင်း 
သာ အခွန်ကိ တွက်ချက် တာင်းခရမည်။ 

၂၀။ (က) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် မိမိ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် 
စည်းကပ်မနှင့် စပ်လျဉ်း၍မှတ်တမ်း၌ ပ လွင်ထင်ရှား 
သည့် မှားယွင်းချက် တစ်ခခကိ တွရ့ှိလင်ြဖစ် စ၊ 
အခွန်ထမ်းက တင်ြပလင်ြဖစ် စ ယင်းအမိန ့် ချမှတ ်
သည့် နမှ့ သးနှစ်အတွင်း ြပန်လည်ြပင်ဆင်နိင်သည်။ 

( ခ ) အခွန်အယူခခအဖဲွ  ့ သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး 
သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် 
ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် 
အခွန်ထမ်းကီးများ ဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် 
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 
သည် မိမိ ဆာင်ရွက်သည့် အယူခမဆိင်ရာ အမိန ့် 
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တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်းမှ ပ လွင်ထင်ရှား 
သည့် မှားယွင်းချက်တစ်ခခကိ တွရ့ှိလင်ြဖစ် စ၊ 
အယူခသူက တင်ြပလင်ြဖစ် စ အယူခအမိန ့်ချမှတ် 
သည့် နမှ့ သးနှစ်အတွင်း ြပင်ဆင်နိင်သည်။ 

( ဂ ) ပဒ်မခွဲ(က) သိမ့ဟတ် (ခ)အရ ဆာင်ရွက်ရာတွင် 
သက်ဆိင်ရာနှစ်အတွက် အကျို းသက် ရာက်သည့် 
အခွန်နန်းအတိင်းသာ တွက်ချက်ရမည့်အြပင ်အခွန်ကိ 
တိးြမင့် စသည့် သိမ့ဟတ် ြပန်အမ်း ငွကိ လျာ့နည်း 
စသည့် ြပင်ဆင်ချက ် ြပုလပ်ရန်ြဖစ်လင ်အခွန်ထမ်း 
သိမ့ဟတ် အယူခသူကိ ြဖရှင်းခွင့် ပးရမည်။ 

အခန်း(၉) 
အယူခြခင်း 

၂၁။ (က) အခွန်ထမ်းက မိမိနှင့်သက်ဆိင် သာ မည်သည့်အမိန ့် 
ကိမဆိ မ ကျနပ်လ င် အာက်ပါပဂ္ဂ လ်နှင့် အဖဲွ  ့
အစည်းများထ အယူခ၀င်နိင်သည်- 

(၁) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက စည်းကပ်ြခင်းြပု 
သည့် အခွန်ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်ပိလင ်
သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 
အခွန်ဦးစးီဌာနမှူး သိမ့ဟတ် ြပည် ထာင်စ 
နယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း 
ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် 
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အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာ အခွန်ရး 
ဌာနမှူ း၊ 

(၂) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီး 
ဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန် 
ဦးစီးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်း ကီးများ 
ဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် အလယ် 
အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူ း 
၏ ဆးြဖတ်ချက်ြဖစ် ပီး အခွန်ကျပ်သိန်း ၁၀၀ 
ထက်ပိလင ်အခွန်အယူခခအဖဲွ ၊့ 

(၃) အခွန်အယူခခအဖဲွ၏့ ဆးြဖတ်ချက်မှ ပ ပါက် 
သည့် ဥပ ဒ ရးရာ ြပဿနာ နှင့်သက်ဆိင်လင် 
ြပည် ထာင်စတရားလွတ် တာ်ချုပ်။ 

(ခ) အခွန်ထမ်းသည်- 

(၁) မိမိနှင့်သက်ဆိင် သာ မည့်သည့်အမိန ့် သိမ့ဟတ် 
ဆးြဖတ်ချက်ကိ မဆိမ ကျနပ်လင ် သတ်မှတ် 
ချက်များ နှင့်အညီ အယူခဝင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(၂) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း က ထတ် ပးသည့် 
အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ရရှိသည့် နမ့ှစ၍ 
ရက် ပါင်း ၃၀ အတင်ွး အယူခလာတင်သွင်း 
ရမည်။ 
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(ဂ) အခန်ွထမ်း သိမ့ဟတ် မို န့ယ်အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးသည် 
တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီး 
ဌာနမှူ း၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း၊ 
အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် 
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 
က ချမှတ်သည့်အမိန ့ကိ် မ ကျနပ်လင် ယင်းမ ကျနပ် 
သည့် အမိန ့်ရရှိသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၆၀ အတွင်း 
အယူခလာ တင်သွင်းရမည်။ 

(ဃ) အယူခဝင် ရာက်ြခင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကာလစည်းကမ်း 
သတ် တွက်ချက်ရာတွင် အာက်ပါကာလများက ိနတ် 
ပယ်ရမည-် 

(၁) အယူခဝင်လိသည့်အမိန ့် မိတ္တ ူကူးရန် လိအပ် 
သည့် ကာလ၊  

(၂) အခွန်အ ကျမ ပးသွင်းဘဲ အယူခခွင့် တာင်းခ 
ရယူသည့် ကာလ။ 

( င ) ပဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ ကာလစည်းကမ်းသတ်ကိ 
လ လာက် သာ အ ကာင်းရိှလ င် ြပည် ထာင်စ 
တရားလတ် တာ်ချု ပ်၊ အခွန်အယူခခအဖဲွ၊့ သက်ဆိင်ရာ 
တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီး 
ဌာနမှူ း၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း၊ 
အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် 
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အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 
က လာ့ ပါ့၍ လက်ခနိင်သည်။ 

( စ ) အယူခဝင်လိသူသည် အာက်ပါအချက်တစရ်ပ်ရပ်ကိ 
ဆာင်ရွက် ပီးမှသာ  အယူခခွင့်ရှိသည်- 

(၁) ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ အ ကျ ပးသွင်းြခင်း၊ 

(၂) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီး 
ဌာနမှူး၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ 
အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာ အခွန်ရး ဌာနမှူ း 
သိမ့ဟတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာ 
အခွန်ရးဌာနမှူးထ *ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန် 
၏ ၅၀ ရာခိင်နန်း ပးသွင်းလျက် အယူခခွင့် 
ြပုရန် လာက်ထား၍ ယင်းက ဆးြဖတ်သည့် 
အတင်ိး လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

(ဆ) သက်ဆိင်ရာအယူခရးသည် အယူခမကိ ဆးြဖတ်ရာ၌ 
အယူခသူအား ြပာ ရးဆိခွင့် ပး ပီး နာက် သင့် လျာ် 
သာအမိန ့ကိ် ချမှတ်နိင်သည်။ 

( ဇ ) အခွန်သည ်ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပိလင် မို န့ယ်အခွန် 
ဦးစီးဌာနမှူ း၏ ဆးြဖတ်ချက်သည်လည်း ကာင်း၊ 
အခွန်သည် ကျပ်သိန်း၁၀၀ထက်မပိလင် တိင်း ဒသကီး 
သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း၊ ြပည် ထာင်စ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၀ အရ အစားထိးသည။် 
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နယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာ 
အခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း 
များဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး၏ ဆးြဖတခ်ျက်သည် 
လည်း ကာင်း၊ အခွန်သည် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထက ်
ြဖစ် ပီး ဥပ ဒ ရးရာြပဿနာမ ပ ပါက်လင် အခွန် 
အယူခခအဖဲွ၏့ အဆးအြဖတသ်ည်လည်း ကာင်း 
အပီးအြပတ ်ြဖစ် စရမည်။ 

( စျ ) အခွန်အယူခခအဖဲွ၏့ အမိန ့တ်ွင် ဥပ ဒ ကာင်းနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ြဖရှင်းရမည့်အချက်တစ်ခခ ပ ပါက ်
လင် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့ လဲအပ် 
ဆးြဖတ် စရန် အယူခသူကြဖစ် စ၊ တိင်း ဒသကီး 
သိမ့ဟတ်  ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း၊ ြပည် ထာင်စ 
နယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာ 
အခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း 
များဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ းက ြဖစ် စ အခွန်အယူခခ 
အဖဲွ၏့ အမိန ့ရ်ရှိသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၆၀ အတွင်း 
ယင်းအဖွဲထ့သိ ့အဆိြပုနိင်သည်။ 

(ည) ပဒ်မခဲွ (စျ) အရ အဆိြပုချက်ကိ အခွန်အယူခခအဖဲွက့ 
ြငင်းပယ်လင် ယင်းသိ ့ ြငင်းပယ်ြခင်းခရသူက 
ြငင်းပယ်သည့် အမိန ့ရ်ရှိသည့် နမှ့ ရက် ပါင်း ၆၀ 
အတွင်း ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့ လာက် 
ထားနိင်သည်။ 
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အခန်း(၁၀) 
ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၂၂။ မည်သူမဆိ လ လာက် သာအ ကာင်းမရိှဘဲ အာက် ဖာ်ြပပါ 
အချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လင် မို န့ယ်အခွန် 
ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ထိသူကိ သက်ဆိင်ရာပျက်ကွက်မ တစ်မျိုးစ ီ
အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း ဒဏ် ငွအြဖစ် ပး ဆာင် စြခင်း 
သိမ့ဟတ် ဆာင်ရွက် စြခင်း သိမ့ဟတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းြပုရမည-် 

(က) သက်ဆိင်ရာနှစ်အတွင်း မှတ်ပတင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း 
အတွက် ကျပ် ၅၀ သိန်း၊ 

( ခ ) စျးကွက် ပါက် စျး သတ်မှတ် ပးနိင် ရးအတွက် 
ဤဥပ ဒအရ တာင်းခသည့် သတင်းအချက်အလက ်
များ *သတ်မှတ်ထား သာ   သိမ့ဟတ် ထပ်မတိးြမင့် 
ပးထား သာအချိန်အတွင်း တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက ်
ြခင်းအတွက် ကျပ် ၅၀ သိန်း၊ 

( ဂ ) အခွန်မ ပး ဆာင်ရ သး သာ အထူးကန်စည်ကိ ရရှိ 
ပိင်ဆိင်ထားြခင်းအတွက် **လက်ဝယ်ထားရှိသူက 
ယင်းကန်စည်တန်ဖိး၏ ၁၀၀ ရာခိင်နန်း ပး ဆာင် 
ရမည့်အြပင် ယင်းကန်စည်များကိ ြပည်သူဘ့ ာ 
အြဖစ်သိမ်းယူြခင်း၊ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒမ်ခွဲ (က) အရ အစားထိးသည်။ 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ြဖည့်စွက်သည။် 
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(ဃ) ဤဥပ ဒအရ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ပး ဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းအတွက ်
*စည်းကပ်မအရထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်၏ ၁၀ 
ရာခိင်နန်း၊ 

**( င ) သးလပတ် ကညာလာကိ အချိန်မီတင်သွင်းရန် 
ပျက်ကွက်ြခင်းအတွက် သက်ဆိင်ရာ စည်းကပ်မအရ 
ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်၏ ၁၀ ရာခိင်နန်း၊  

***( စ ) အခန်ွအမှတတ်ဆိပ် ကပ်နှိပ် ရာင်းချ စရမည့် အထူး 
ကန်စည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တဆိပ် 
ကပ်နှိပ် ပးရန်ပျက်ကွက် ကာင်း မို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 
ဌာနမှူ းက စစ် ဆး တွရိှ့ရပါက အထူးကန်စည် 
ထတ်လပ်သူက ယင်းသိပ့ျက်ကွက်ြခင်းအတွက် တွရ့ှိ 
သည့် အထူးကန်စည်တန်ဖိး၏ ၅၀ ရာခိင်နန်း။ 

၂၃။ (က) မည်သူမဆိ အခွန်လွတ်ကင်း စရန် တိမ်း ရှာင် ကာင်း 
သိမ့ဟတ် အခွန် လျာ့နည်း စရန ် အထူးကန်စည်နှင့် 
သက်ဆိင်သည့် အချက်အလက်များကိ ထိန်ချန် ကာင်း 
တွရိှ့လ င် ထိသူအား သတ်မှတ်သည့် အချိန်အတွင်း 
တွင် အြပည့်အစ ထတ် ဖာ်ခွင့် ပးရမည်။ 

( ခ ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ထတ် ဖာ်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ြပုထား 
သာ ကာလအတွင်း အြပည့်အစ ထတ် ဖာ်ခဲ့လင် 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒမ်ခွဲ (ဃ) အရ အစားထိးသည်။ 
*** ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ အထူးကနစ်ည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒမ် ၂၁၊ ပဒ်မခဲွ (ဃ) အရ အစားထးိသည။် 
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ယင်းက ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်အြပင် တိမ်း ရှာင် 
သည့် အခွန်၏ သိမ့ဟတ် ထိမ်ချန်ြခင်း ကာင့် ပိမိ 
ကျသင့်သည့် အခွန်၏ တစ်ဆနှင့် ညီမ သာ ဒဏ် င ွ
ကိပါ ပး ဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ထတ် ဖာ်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ြပုထား 
သည့် ကာလအတွင်း ထတ် ဖာ်ရန် ပျက်ကွက်လင ်
သိမ့ဟတ် တိမ်း ရှာင်ထိမ်ချန်ခဲ့သည့် အထူးကန်စည ်
*တင်သွင်းမ၊ ထတ်လပ်မ၊ တင်ပိမ့ပမာဏ နှင့် 
သက်ဆိင်သည့် အချက်အလက်များကိ လျာ့နည်း 
ထတ် ဖာ်လင် ပဒ်မခွဲ (ခ) ပါ အခွန်နှင့် ဒဏ် င ွ
နှစ်ရပ်စလးကိ ပး ဆာင်ရမည့်အြပင် တရားစွဲဆိ 
ြခင်းလည်းခရမည်။ 

၂၄။ ပဒ်မ ၂၃ (က) အရ ထတ် ဖာ်ခွင့်ရရှိသူသည် တရားစွဲဆိခရ ပီး 
ခွင့်ြပုထားသည့်ကာလအတွင်း ထတ် ဖာ်ရန် ပျက်ကွက် ကာင်း 
သိမ့ဟတ် တိမ်း ရှာင်ထိန်ချန်ခဲ့သည့် အထူးကန်စည်ပမာဏနှင့် 
သက်ဆိင်သည့် အချက်အလက်များကိ လျာ့နည်းထတ် ဖာ် ကာင်း 
ြပစ်မထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ သးနှစ်ထက်မပိ သာ 
ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ 
ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၅။ (က) မည်သူမဆိ လိမ်လည်လှည့်ြဖားလိ သာ ရည်ရွယ်ချက ်
ြဖင့် အထူးကန်စည် **တင်သွင်းမ၊ ထတ်လပ်မ၊ တင်ပိမ့ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၂ အရ အစားထိးသည။် 
** ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၂ အရ အစားထိးသည်။ 
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ပမာဏ နှင့်သက်ဆိင်သည့် မမှန် သာ ကညာလာကိ 
တမင်သက်သက် ပးပိ ့ ကာင်း၊ မမှန် သာ သိမ့ဟတ် 
မမှန်ဟ မိမိသိရှိ ယကည် သာ အ ထာက်အထားများ 
ကိ တင်ြပ ကာင်း တွရ့ှိလင် ကျသင့်အခွန်၏ သးဆ 
နှင့်ညီမ သာ ဒဏ် ငွကိ ပး ဆာင်ရမည့်အြပင ်
တရားစွဲဆိြခင်းလည်း ခရမည်။ 

( ခ ) မည်သူမဆိ ပဒ်မခွဲ(က)ပါ ြပစ်မကိ ကျူးလွန် ကာင်း 
တရားစွဲဆိခရ ပီး ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင ်
ထိသူကိ သးနှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ 
ကျပ်သိန်း၃၀ ထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ် 
ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒကိအ ကာင်းြပု၍ အာက်ပါ ြပစ်မ 
တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း သက်ဆိင်ရာ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် 
တရားစွဲဆိ၍ ြပစ်မထင်ရာှးစရီင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ ခနစ်နှစ် ထက် 
မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည-် 

(က) ဤဥပ ဒက အပ်နှင်းထားသည့် လပ်ပိင်ခွင့် တစ်ရပ်ရပ် 
ကိ မရိးမ ြဖာင့် သာ သ ဘာြဖင့်ြဖစ် စ၊ လိမ်လည ်
လှည့်ြဖားလိ သာ သ ဘာြဖင့်ြဖစ် စ အလွဲသးစား 
ြပုလပ်ြခင်း၊ 

( ခ ) လ လာက် သာအ ကာင်းမရိှဘဲ ဤဥပ ဒတွင် ြပ ာန်း 
ထားသည့်အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် 
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ြခင်း၊ ဥပ ဒနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စကိ ဆာင် 
ရွက်ြခင်းမြပုနိင်ရန် ဟန ့်တားြခင်း။ 

၂၇။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒကိ အ ကာင်းြပု၍ လာဘ် ပးလာဘ်ယူ 
ြပုလပ်လင ် သိမ့ဟတ်  ြပုလပ်ရန်အားထတ်လင် ထိသူကိ ြပစ်မ 
ဆိင်ရာ ဥပ ဒအရြဖစ် စ၊ ယင်းြပစ်မမျို းအတွက် သီးြခားြပ ာန်း 
သည့် တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရြဖစ် စ တရားစွဲဆိရမည်။ 

၂၈။ ပဒ်မ ၃၁၊ ပဒ်မခွဲ(ဃ) အရ တရားစွဲဆိခရ ပီး သတင်းအချက ်
အလက်တင်ြပရန် လ လာက် သာအ ကာင်းမရိှဘဲ ပျက်ကွက် ကာင်း 
ြပစ်မထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး ထာင်ဒဏ် 
တစ်နှစ်မှ အများဆး ထာင်ဒဏ်သးနှစ်အထိ ချမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၁) 

အရ ကာက်ခြခင်း 

၂၉။ ဤဥပ ဒအရ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း သိမ့ဟတ် ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က သတ်မှတ် ပးသည့် 
နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ပး ဆာင်ြခင်းမြပုလ င်- 

(က) အခွန်ထမ်းကိ ပျက်ကွက်သူအြဖစ ် လည်း ကာင်း၊ 
ပး ဆာင်ရန်ပျက်ကွက်သည့် အခွန် ငွကိ အခွန်မ ြပ 
ကျန် ငွအြဖစ်လည်း ကာင်း မှတ်ယူရမည်။ 

(ခ) အခွန်ထမ်းထမှ အခွန်မ ြပကျန် ငွကိ ဝင် ငွခွန်မ ြပ 
ကျန် ငွြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့အရ ကာက်ခရမည်။ 
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အခန်း(၁၂) 

အ ထွ ထွ 

၃၀။ အခွန်အယူခခအဖဲွ ၊့ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန ်
ဦးစီးဌာနမှူး၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်း ကီး 
များဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း၊ အလယ်အလတအ်ခွန်ထမ်းများဆင်ိရာ 
အခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ဤဥပ ဒပါ 
ကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိင်သည့် လိအပ် သာသတင်းအချက်အလက် 
ရှိသူတိင်းကိ ယင်းသတင်းအချက်အလက်တိက့ိ ပးပိ ့ စရန် တာင်း 
ဆိနိင်သည်။ 

၃၁။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၃၀ အရ သတင်းအချက်အလက်များ တင်ြပ 
ရန ် တာင်းဆိြခင်းခရသူသည် သတင်းအချက်အလက် ပးပိရ့န် ပျက် 
ကွက်လင် − 

(က) ထိသူကိ ၁၅ ရက်အထိ အချိန်ထပ်မ တိးြမင့် ပးနိင် 
သည်။ 

(ခ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ တိးြမင့် ပး သာ အချိန်အတွင်း 
တင်ြပရန် ဆက်လက်ပျက်ကွက်ပါက ထိသူအား အခွန် 
အယူခခအဖဲွ ၊့ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ်
အခွန်ဦးစးီဌာနမှူး၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန်ဦးစီး 
ဌာနမှူ း၊ အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း၊ 
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူး 
သိမ့ဟတ် မို န့ယ်အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးက တရားမကျင့် 
ထးဥပ ဒနှင့်အညီ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်လျက် မည်သည့် 
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အ ကာင်း ကာင့် ပျက်ကွက် ကာင်းကိ စစ် ဆးနိင် 
သည်။  

(ဂ) ပဒ်မခဲွ (ခ) အရ စစ် ဆးရာတွင် သတင်းအချက်အလက် 
များ ပးရန ်ပျက်ကွက်ရြခင်းသည ်  ထိသူ၏ပ ယာဂ 
မပါဘ ဲ သက်ဆိင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ပျာက်ပျက ်
ြခင်း ကာင့်ြဖစ်လင် ကတိသစ္စာြပုလပ် စ ပီး သတင်း 
အချက်အလက်များတင်သွင်းရန် ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

(ဃ) စစ် ဆး တွရ့ှိချက်အရ လ လာက် သာ အ ကာင်း 
မရှိဘဲ တင်ြပရန်ပျက်ကွက် ကာင်း အခွန်အယူခခ 
အဖဲွ ၊့ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီး 
ဌာနမှူ း၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း၊ 
အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း၊ အလယ် 
အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရး ဌာနမှူ း 
သိမ့ဟတ် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက တွရ့ှိလင် 
ထိသူအား တရားစွဲဆိနိင်သည်။ 

၃၂။ မည်သူမဆိ ြမန်မာနိင်ငမှ ထွက်ခွာသွားမည်ြဖစ်ပါက ဤဥပ ဒ 
အရ အခွန် ပး ဆာင်ရန် တာဝန်မရိှ တာ့ ကာင်း သိမ့ဟတ် တာ၀န်ရှိ 
သည့် အခွန်ကိ ပး ဆာင်ရန် စီမ ပီး ကာင်း သက် သခလက်မှတ်က ိ
ဤကိစ္စအတွက် ဝန်ကီးဌာနက တာဝန်လဲအပ် သာ အဖဲွထ့မှမရလင် 
ြမန်မာနိင်ငမှ ထွက်ခွာမသွားရ။ 

 သိရ့ာတွင် ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန် ကီးဌာနသည် အမိန ့် 
ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ ခင်းချက်ြပုနိင်သည်။ 
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၃၃။ *(က) အထူးကန်စည်များ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း အတွက် 
ကာက်ခရ ငွ၊ နိင်ငပိင်လပ်ငန်းဌာနများနှင့် နိင်ငပိင် 
စီးပွား ရးလပ်ငန်းတိမ့ှ ကာက်ခရ ငွမှအပ ကျန ်
ကာက်ခရ ငွအ ပ  ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖဲွက့ 
တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အလိက် သတမှ်တ် 
ပး သာ ရာခိင်နန်းအချို းအတိင်း သက်ဆိင်ရာ 
တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ်ဘ ာရန်ပ ငွသိ ့
လဲ ြပာင်း ပးသွင်းနိင်သည်။ 

( ခ ) အခွန်မ ပး ဆာင်ရ သး သာ အထူးကန်စည်များရရှိ 
ပိင်ဆိင်ထားြခင်းအတွက် တပ်ရိက်သည့် ဒဏ် ငွ 
ကာက်ခရ ငွအ ပ  ြပည် ထာင်စလတ် တာ် က 
သတ်မှတ် ပးသည့် ရာခိင်နန်းအချို းအတိင်း ဆ ကး 
ငွချီးြမင့်နိင်သည်။ 

၃၄။ ဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) အခွန်ကျသင့် သာ အထူးကန်စည်များအနက် အခွန် 
အမှတတ်ဆိပ်ကပ်နိှပ် ရာင်းချ စရမည့် သိမ့ဟတ် 
အြခားနည်းလမ်း ကျင့်သး စရမည့် အထူးကန်စည် 
များက ိသတ်မှတ်နိင်သည်။  

( ခ ) အခွန်အမှတတ်ဆိပ် ကပ်နှိပ် ရာင်းချ စြခင်း၊ အြခား 
နည်းလမ်းကျင့်သး စြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများကိ 
သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၃ အရ အစားထိးသည်။ 
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( ဂ ) အထူးကန်စညခ်ဝန်ချုပ်ြဖင့် အထူးကန်စည်များ 
သိ လှာင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများ 
ကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၃၅။ ဝန် ကီးဌာနသည် ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒ၊ ၂၀၁၄ခနှစ်၊ 
ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒနှင့် ၂၀၁၅ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ 
၏အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒတိပ့ါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ကန်သွယ် 
လပ်ငန်းခွန် ပး ဆာင်ခဲ့ရသည့် အထူးကန်စည်များနှင့်ပတ်သက်၍ 
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

*၃၅-က။ဝန်ကီးဌာနသည ် အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
အထူးကန်စညခွ်န် ပး ဆာင်ခဲ့ ပီးြဖစ်သည်ဟ ကျနပ်လက်ခပါက 
အထူးကန်စညခွ်န် ပး ဆာင် ပီးြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်- 

(က) ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၁ ရက် မတိင်မီက တင်သွင်းခဲ့ 
သာ သိမ့ဟတ် ထတ်လပ်ခဲ့ သာ ကန်စည်များနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒ (နိင်င တာ ်
ငိမဝ်ပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့ ဥပ ဒအမှတ ်
၈/၉၀)၊ ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက ်
ဥပ ဒ၊ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက ်
ဥပ ဒ များအရ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် ပး ဆာင် ပီး 
ြဖစ်ြခင်း၊ 

( ခ ) ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒ (နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပား 
မတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့ဥပ ဒအမှတ် ၈/၉၀) အာဏာ 

                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၄ အရ ြဖည့်စွက်သည်။ 
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မသက် ရာက်မီကာလက တင်သွင်း သာ သိမ့ဟတ် 
ထတ်လပ် သာ ကန်စည်များြဖစ် ပီး ကန်သွယ်လပ်ငန်း 
ခွန် မကျသင့်ြခင်း၊ 

( ဂ ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိ သာ အထူးကန်စည်များ ြဖစ ်
ြခင်း။ 

၃၆။ ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များက ိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် 
ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန် ကီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်း 
ကမ်းများကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီ 
ချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

( ခ ) ဝန် ကီးဌာနသည် အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့န်ငှ့် 
ညန်ကားချက်များကိလည်း ကာင်း ညန်ကား ရးမှူ း 
ချုပ်သည ် အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့၊် ညန်ကားချက ်
နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ဝန်ကီးဌာန၏ သ ဘာ 
တူညီချက်ြဖင့်လည်း ကာင်း ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 
ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 (ပ) သိန်းစိန် 
 နိင်င တာ်သမ္မတ 
 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 
* x x x x x 
                                                 
* ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၅ အရ အထးူကန်စည်ခန်ွဥပ ဒ၏ 
နာက်ဆက်တွဲဇယားကိ ပယ်ဖျက်သည။် 


