
 
 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန 

အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ်    ၅ / ၂၀၁၉ 

၁၃၈၀ ြပည့်နှစ်၊   ြပာသိလဆန်း   ၅   ရက ်

 (၂၀၁၉ ခနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ   ၁၀   ရက်)  

စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆၊ ပဒ်မခဲွ (က) အရ 

အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

အာက်ပါနည်းဥပ ဒများက ိထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ အကျိုးသက် ရာကြ်ခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာြ်ပချက ်

၁။ ဤနည်းဥပ ဒများကိ အထူးကန်စည်ခွန်နည်းဥပ ဒများ ဟ ခ တွင် စရမည်။  

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ပါရိှ သာ စကားရပ်များသည် အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒတွင်ပါရှိသည့် 

အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း 

အဓပိ္ပာယသ်က် ရာက် စရမည်- 

 (က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ ဆိသည်၊ 

 (ခ) လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရှိသ ူဆိသည်မှာ အထူးကန်စည်များကိ ြပည်တင်ွးသိတ့င်သွင်းရန်၊ 

ထတ်လပ်ရန်နှင့် ြပည်ပသိတ့င်ပိရ့န် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ထတ် ပးထား 

သည့် လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရိှသကိူ ဆိသည်၊ 

 (ဂ) ဇယား ဆိသည်မှာ ဘ ာ ရးနှစ်အလိက် ြပ ာန်းသည့် ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက် 

ဥပ ဒပါ အထူးကန်စည်ဇယားကိ ဆိသည်၊ 

 (ဃ) တစ်ပိင်းတစ်စကန်စည် ဆိသည်မှာ အခွန်ကျသင့်သည့် အြခားအထူးကန်စည်တွင် 

အစိတ်အပိင်းအြဖစ်သာပါဝင်သည့် ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်း သာ သိမ့ဟတ် အြခား 

အထူးကန်စည်ထတ်လပ်သူထမ ှဝယ်ယူသည့် အထူးကန်စည်ကိ ဆိသည်၊ 

 (င) အထူးကန်စည်ခွန်အရာရှ ိ ဆိသည်မှာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိ မ့ဟတ် 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က အထူးကန်စည်ခွန် ကာက်ခရန် တာဝန် ပးထားသူကိ ဆိသည်၊ 

 (စ) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာ တိင်း 

  ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းရး၏ တာဝန်ခအရာရှိကိ ဆိသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာ 
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အခွန်ရးဌာနမှူ းနှင့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာ အခွန်ရးဌာနမှူ းတိလ့ည်း 

ပါဝင်သည်။ 

အခန်း (၂) 

မှတ်ပတင်ြခင်းနှင့်လပ်ငန်းဥပစာခွင့်ြပု ပးြခင်း 

၃။ (က) အထူးကန်စည်တင်သွင်းသူ၊ ထတ်လပ်သူ၊ တင်ပိသ့မူျားသည် လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် သက်တမ်းတိး လာက်ထားြခင်းက ိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်သတ်မှတ်ထား သာ 

ပစြဖင့် အာက် ဖာ်ြပပါကာလအတွင်းတွင ် လာက်လာတင်သွင်းရမည-် 

(၁) ဘ ာ ရးနှစ်အလိက် သက်တမ်းတိးြခင်းြဖစ်ပါက ယင်းဘ ာနှစ် မစတင်မီ သးလ၊ 

(၂) အြခား သာကိစ္စရပ်များအတက်ွ လပ်ငန်းစတင်သည့် န ့မတိင်မီ သးလ။ 

 (ခ) နည်းဥပ ဒခွ ဲ (က) နှင့ ်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့်ကိစ္စအတွက် 

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်က သတ်မှတ် ပးသည့်ကာလအတွင်း။ 

၄။ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်သည် အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒအရ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

မည်သည့် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထတင်ွ မှတပ်တင်ရမညကိ် သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၅။ (က) ဤနည်းဥပ ဒများအရ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ြခင်း သိမ့ဟတ် သက်တမ်းတိးြခင်းတိ ့အတွက် 

သတ်မှတ်ပစြဖင့် လာက်ထားရမည်။ 

 (ခ) နည်းဥပ ဒခဲွ (က) နှင့်အညီ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် လာက်လာတင်သွင်းြခင်း 

အတွက် နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းြဖစ်လင် အဖွဲအ့စည်း၏အကီးအကဲ သိမ့ဟတ် 

ယင်းကတာဝန်လဲအပ်သူ၊ တစ်ဦးချင်းပဂ္ုိဂ လ်ြဖစ်လင် တစ်ဦးချင်းပဂ္ိုဂ လ်ကိယ်တိင်၊ ကမ္ပဏီ 

ြဖစ်လင်ယင်းကမ္ပဏီ၏ အတွင်း ရးမှူး၊ အ ထွ ထွမန် နဂျာ၊ မန် နဂျာ သိမ့ဟတ် 

ကိယ်စားလှယ်၊ အစစပ်လပ်ငန်းသိမ့ဟတ်အြခားအဖဲွအ့စည်း၊ အသင်း စသည်တိြ့ဖစ်လင် 

ယင်းတိတွ့င် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး၊ သမဝါယမအသင်းြဖစ်လ င် အသင်း ဥက္က  သိမ့ဟတ် 

အတွင်း ရးမှူ းတစ်ဦးဦးက လက်မှတ် ရးထိး လာက်ထားရမည်။ 

၆။ (က) ဤနည်းဥပ ဒများအရ ထတ်လပ်မအတွက် လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ြခင်း သိမ့ဟတ် သက်တမ်း 

တိးြခင်းတိအ့တွက် သတ်မှတ်ပစနှင့်အတူ အာက်ပါအချက်အလက်များကိ ပူးတွဲ 

တင်ြပရမည-် 

(၁) ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားသည့် အထူးကန်စည်ထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းဥပစာ နရာ 

သိမ့ဟတ် လိပ်စာအြပည့်အစ၊ 

(၂) အထူးကန်စည်များကိ ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် အထူးကန်စည်များကိ ထတ်လပ်သည့် 

နရာရှိ တာဝန်ရှိပဂ္ဂ လ်၊ 
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(၃) အထူးကန်စည်များကိ ထတ်လပ်သည့် နရာရှိ ဝန်ထမ်းအ ရအတွက်၊ 

(၄) ထတ်လပ်မည့် အထူးကန်စည် အမျိုးအစား၊ 

(၅) မှတ်ပတင်ထား သာ ဘ ာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ခွင့်ြပုချက် လာက်ထား သာ လပ်ငန်း 

ဥပစာတစ်ခစီ၌ ထတ်လပ်မည့်အထူးကန်စည်အမျို းအစားတစ်ခချင်းစီ၏ ပမာဏ နှင့် 

တန်ဖိး၊ 

(၆) ထတ်လပ်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားသည့် အ ဆာက်အဦ၊ 

ြမအကျယ်အဝန်းနှင့် နယ်နိမိတ်၊ 

(၇) အ ဆာက်အဦ အတွင်းပိင်းပစ၊ 

(၈) ြခစည်းရိးနှင့် အကာအရ အမျို းအစား၊ 

(၉) သီးြခားသတ်မှတ်ထား သာ နရာများ- 

(ကက) လပ်ငန်းဥပစာအတွင်း ထတ်လပ်မတွင်အသးြပုမည့် ကန်ကမ်း သိမ့ဟတ် 

အြခားကန်စည်များ၊ ကန် ချာများနှင့် စွန ့ပ်စ်ပစ္စည်းများထားရိှရန် နရာ၊ 

(ခခ) အထူးကန်စည် ထတ်လပ်ရန်အတွက်သာ အသးြပုမည့် နရာများ။ 

 (ခ) လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် လာက်လာမူရင်းကိ သက်ဆိင်ရာမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

ထသိ ့လည်း ကာင်း၊ မူရင်းခဲွနှစ် စာင်ြပုစ၍ တစ် စာင်ကိ သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ းူထသိ ့လည်း ကာင်း၊ ကျန်တစ် စာင်ကိ ညန်ကား ရးမှ းူချုပ် 

ထသိလ့ည်း ကာင်း ပးပိရ့မည်။ 

၇။ အထူးကန်စည်များကိြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းရန်လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ြခင်း၊ မှတ်ပတင်သက်တမ်း 

တိးြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် နည်းဥပ ဒ ၆ အရ လိအပ် သာအချက်အလက်အြပင် ညန်ကား ရးမှ းူချုပ်က 

သတ်မတ်ှ သာသတင်းအချက်အလက်နှင့် အ ထာက်အထားများကိပါ ပူးတွဲ၍ ပးပိရ့မည်။ 

၈။ အထူးကန်စည်များကိ ြပည်ပသိတ့င်ပိရ့န် လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ြခင်း သိမ့ဟတ် သက်တမ်းတိးြခင်း 

များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် နည်းဥပ ဒ ၆ အရလိအပ် သာ အချက်အလက်အြပင် ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က 

သတ်မှတ်ထား သာသတင်းအချက်အလက်များကိပါပူးတွဲ၍တင်ြပရမည်။ 

၉။ (က) မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အထူးကန်စည်များကိ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းရန်၊ ြပည်တွင်း၌ 

ထတ်လပ်ရန်၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိရ့န် လပ်ငန်းမှတ်ပတင် လာက်ထားြခင်းကိ စိစစ်၍ ခွင့်ြပုနိင် 

သည်။ ခွင့်ြပုသည့်လပ်ငန်းမှတ်ပတင်တွင် အာက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည ်- 

(၁) မှတ်ပတင်သူ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာ၊ 

(၂) ခွင့်ြပုသည့် အထူးကန်စည်အမျို းအစားနှင့် ထပ်ပိးမပစ၊ 

(၃) အထူးကန်စည် အလာတစ်ခစီအလိက် ခွင့်ြပုသည့်လပ်ငန်းဥပစာ၊ 
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(၄) လပ်ငန်းဥပစာအတွက ် တာဝန်ရှိပဂ္ဂ လ်နှင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲခွင့်ြပုသည့် ပဂ္ဂို လ ်

အမည်များ။ 

 (ခ) လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရှိသူသည ် လပ်ငန်းမှတ်ပတင်တွင်ခွင့်ြပုသည့် လပ်ငန်းဥပစာကိ 

သတ်မှတ်ထား သာ အထးူကန်စညအ်မျိုးအစားအတက်ွသာ အသးြပုရမည်၊ 

 (ဂ) လပ်ငန်းမှတပ်တင်တွင် ခွင့်ြပုထား သာ တာဝန်ရှိပဂ္ဂ လ်သာလင် လပ်ငန်းဥပစာကိ 

ထိန်းချုပ်ြခင်းြပုရမည်၊ 

 (ဃ) လပ်ငန်းမှတပ်တင် လာက်ထားြခင်း ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင့် လျာ်သည်ဟ 

ယူဆ သာ စည်းကမ်းချက်များ သိမ့ဟတ် ကန ့သ်တ်ချက်များကိ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်က 

ြဖည့်စွက်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၁၀။ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည ် လပ်ငန်း နရာတစ် နရာထက်ပိရှိ သာ လပ်ငန်းြဖစ်လင် 

လာက်လာတွင် ဖာ်ြပထား သာ စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ ဥပစာ နရာများအတွက ်လိအပ် သာ လပ်ငန်း 

မှတ်ပတင်မူရင်းခွဲများကိ ထတ် ပးရမည်။ 

၁၁။ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရိှသူသည် ဤနည်းဥပ ဒများအရ ထတ် ပးထား သာ လပ်ငန်းမှတ်ပတင် 

မူရင်းကိ ပင်မလပ်ငန်းဥပစာတွင်လည်း ကာင်း၊ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်မူရင်းခဲွကိ သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းခဲွ 

ဥပစာ အသီးသီးတွင်လည်း ကာင်း အများြမင်သာ အာင်ချိတ်ဆွဲထားရမည်။ 

၁၂။ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရှိသူသည ်- 

 (က) အာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုမီ ခနစ်ရက်ကိုတင်၍ မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

နှင့်အတူ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ ထိသိ ့

အ ကာင်းကားြခင်းကိ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက လက်ခအတည်ြပု ပီးလပ်ငန်း 

မှတ်ပတင်ရရိှသူက တာင်းဆိလင် သတ်မှတ် မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ ြပင်ဆင်၍ ြပန်လည် 

ထတ် ပးရမည-် 

(၁) ခွင့်ြပုထား သာလပ်ငန်းဥပစာရိှ လပ်ငန်းများအနက် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မတစ်ခခ 

ရပ်စဲြခင်း၊ 

(၂) အမည်၊ လိပ်စာ၊ လပ်ငန်းတည် နရာ၊ ပိင်ဆိင်မပါဝင်သူများ သိမ့ဟတ် အဓိက 

လပ်ငန်း၏ သ ဘာသဘာဝ သိမ့ဟတ် မှတ်ပတင်ထားသူ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက ်

မများ ြပာင်းလဲြခင်း၊ 

(၃) အာက်ပါ ြပာင်းလဲမတစ်ခခ ဆာင်ရွက်ြခင်း- 

(ကက) ထတ်လပ်မည့် အထူးကန်စည်အမျို းအစား၊ 

(ခခ)  အထူးကန်စည်ထတ်လပ်မည့် လပ်ငန်းဥပစာ၊ 

(ဂဂ)  အထူးကန်စည်ထတ်လပ်မည့် စက်ရနှင့် အသးြပုမည့် စက်ပစ္စည်း၊ 
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(ဃဃ) ကန်စည်အမှတ်တဆိပ် ြပာင်းလဲြခင်း။ 

 (ခ) လပ်ငန်းဥပစာတွင် ကိုတင်စီစဉ်ထားြခင်းမဟတ် သာ လပ်ငန်းရပ်စဲြခင်းအတွက် လပ်ငန်း 

ရပ်စဲသည့် နမှ့ ခနစ်ရက်အတွင်း မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 

လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရှိသူမ ှမှတ်တမ်းများကိ ထိန်းသိမ်းြခင်း 

၁၃။ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရှိသူသည် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်က ထတ်ြပန်သတ်မှတ်ထားသည့် 

ညန်ကားချက်နှင့်အည ီသတ်မှတ်ထား သာ စာရင်းစာအပ်များနှင့် မှတ်တမ်းများက ိလပ်ငန်းဥပစာ 

တွင် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

စစမ်းစစ် ဆးြခင်း 

၁၄။ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက တာင်းခပါက လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရှိသူသည-် 

 (က) မည်သည့်နည်းစနစ်ြဖင့်မဆိ ထိန်းသိမ်းထားရှိ သာစာရင်းများ၊ အ ထာက်အထားနှင့် 

လိအပ် သာ အြခားမည်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကိမဆိ ြပသရမည်၊ 

 (ခ) လက်ဝယ်တွင ် သိမ့ဟတ် ထိန်းသိမ်းမ အာက်တွင်ထားရှိ သာ အထူးကန်စည်များ၊ 

ထတ်လပ်ရာတွင်အသးြပုမည့် ကန်ကမ်းနှင့်အြခားကန်စည်များ၏ ပမာဏကိ ဖာ်ြပ 

ထား သာ စာရင်းများနှင့်ယင်းပစ္စည်းများထားရှိ သာ နရာများ သိမ့ဟတ် ဥပစာများကိ 

ဖာ်ြပရမည်။ 

အထူးကန်စည်များကိ လပ်ငန်းဥပစာမ ှ ရ ့ ြပာင်းြခင်းနှင် ့ြပညပ်သိ ့တင်ပိြ့ခင်း 

၁၅။ ထတ်လပ်သူသည် ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ သတမှ်တထ်ားသည့်အတင်ိး အထူးကန်စည် 

များကိ အခွန်အမှတ်တဆိပ်ကပ်နိှပ်ထားြခင်း သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရးက   

ထတ် ပး သာခွင့်ြပုချက ် အ ထာက်အထားတစ်စတစ်ရာ ြပသနိင်ြခင်းမရှိပါက လပ်ငန်းဥပစာ 

အတွင်းမှ ယင်းအထူးကန်စည်များကိ ရ ့ ြပာင်းြခင်းမြပုရ။ 

၁၆။ တင်ပိသူ့သည ် ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်အည ီ အခွန်အမှတ်တဆိပ်ကပ်နိှပ်ရန် သတ်မှတ်ထား 

သာအထူးကန်စည်များကိ အခွန်အမှတ်တဆိပ် ကပ်နိှပ်ထားြခင်းမရိှပါက ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်းမြပုရ။ 
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အခန်း(၃) 

တာဝန်ခွဲ ဝသတမ်ှတ်ြခင်း 

၁၇။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂ အရ ပးအပ်ထား သာ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်ကိ 

အာကပ်ါအတိင်း ကျင့်သး ဆာင်ရွက်နိင်သည-် 

 (က) အြခားသက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများနှင့်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည့်ကိစ္စ၌ 

ယင်းဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ အဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်း ပီး တာဝန်ခွဲ ဝ ပး 

အပ်ြခင်း၊ 

 (ခ) ကျန်ကိစ္စရပ်များအတွက ်မိမိဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများကိ တာဝန်ခွဲ ဝ ပးအပ်ြခင်း။ 

အထူးကန်စည်ခွန် အရာရှိများ၏လပ်ပိင်ခွင့် 

၁၈။ နည်းဥပ ဒ ၁၇  အရ တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၃ အရ ဆာင်ရွက်ရမည့် 

လပ်ငန်းတာဝန်များက ိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

အခန်း(၄) 

အခွန်ကျသင့် စြခင်းနှင့်အခွန်အမှတ်တဆိပ် 

၁၉။ အခွန်အမှတ်တဆိပ် ကပ်နှိပ် ရာင်းချ စရမည့် အထူးကန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်အမှတ် 

တဆိပ်ကိ မှန်ကန်စွာကပ်နှိပ်မထားြခင်း သိမ့ဟတ် လဲွမှားစွာ အသးြပုထားြခင်းြဖစ်ပါက အခွန် 

အမှတ်တဆိပ် ကပ်နှိပ်ရန် ပျက်ကွက်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 

၂၀။ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရှိသူသည ်အခွန်အမှတ်တဆိပ်များကိ ကပ်နှိပ်ရာတွင ် အာက် ဖာ်ြပပါ 

ကာလများမတိင်မီ ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်အညီကပ်နှိပ်ရမည် - 

 (က) လပ်ငန်းဥပစာမ ှအထူးကန်စည်များကိ ရ ့ ြပာင်းြခင်း၊ 

 (ခ) တင်သွင်းလာ သာ ကန်စည်များကိ အ ကာက်ခွန်သိ လှာင်ရမှ ရွးယူြခင်း၊ ထတ်ယူြခင်း၊ 

ရ ့ ြပာင်းြခင်း၊ 

 (ဂ) လပ်ငန်းဥပစာတွင်သိ လှာင်ထားသည့် အထူးကန်စည်များကိ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ထား 

  သာထတ်လပ်သူက ရာင်းချြခင်း၊ 

 (ဃ) အခွန်ကျသင့် သာ ပိက့န်များကိ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း။ 

၂၁။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် အထူးကန်စည်များ အခွန်အမှတ်တဆိပ်ကပ်နိှပ်ြခင်းနှင့်ပတ်သက် 

၍ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ခက်ခဲ သာ ကိစ္စရပ်များအတွက ်နည်းလမ်းများသတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 
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၂၂။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထား သာ အထူးကန်စည်များတွင် ကပ်နိှပ် 

ရမည့် အခန်ွအမှတ်တဆိပ် အမျို းအစားသတ်မှတ်ြခင်း၊ ကပ်နှိပ်ြခင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် နည်းလမ်း 

များကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၂၃။ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရိှသူသည် ဤနည်းဥပ ဒများအရ ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ 

နှင့်အညီ အခွန်အမှတ်တဆိပ်ကပ်နိှပ်ရမည့် အထူးကန်စည်ခွန်အတွက် လ လာက် သာ အ ရအတွက် 

နှင့်အမျို းအစားတိက့ိ ဖာ်ြပ ပီး မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထမှ အသးမြပုမီကို တင်ရယူထားရမည်။ 

၂၄။ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်သည် အခွန်အမှတ်တဆိပ် ကပ်နိှပ်အသးြပ ြုခင်းအတွက် အာက်ပါကိစ္စရပ် 

များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းလမ်းများ သတ်မှတ် ပးနိင်သည ်- 

 (က) အခွန်အမှတ်တဆိပ်များ မှာယူြခင်း၊ လက်ခရရှိြခင်း၊ ြပန်လည်အပ်နှြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း 

ထားရိှြခင်း၊ 

 (ခ) အခွန်အမှတ်တဆိပ် ကပ်နှိပ်အသးြပုရမည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ 

 (ဂ) အခွန်အမှတ်တဆိပ် အမျိုးမျိုးကိ အသးြပုခွင့် လာက်ထားြခင်းနှင့် အသးြပုခွင့်ရရိှြခင်း၊ 

 (ဃ) အခွန်အမှတ်တဆိပ်များ ထိန်းသိမ်းထားရှိမည့် လပ်ငန်းဥပစာ နရာအပါအဝင် အခွန် 

အမှတ်တဆိပ်များကိ ကပ်နှိပ်ရမည့်နည်းလမ်း၊ အသးြပုပနှင့် ကပ်နှိပ်ရမည့် နရာ၊ 

 (င) အခွန်အမှတ်တဆိပ်ပစနှင့် ပသ ာန်၊ 

 (စ) အခွန်အမှတ်တဆိပ် လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းနှင့် အသးြပုြခင်းအတွက် ထားရှိရမည့် 

သတင်းအချက်အလက်များနှင့် မှတ်တမ်းစာအပ်များ၊ 

 (ဆ) ပျက်စီး၊ ပျာက်ဆးသွား သာ အခွန်အမှတ်တဆိပ်များ၊ 

 (ဇ) အခွန်အမှတ်တဆိပ်များကိ မှန်ကန်စွာ အသးြပုြခင်း၊ 

 (ဈ) အခွန်အမှတ်တဆိပ်များ ထတ်ယူြခင်း၊ လက်ဝယ်ကိင် ဆာင်ထားြခင်းနှင့် အသးြပုြခင်း 

တိအ့တွက် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ တင်သွင်းရမည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ 

 (ည) အခွန်အမှတ်တဆိပ်များ သိ လှာင်ထားရိှြခင်းနှင့် အသးြပ ြုခင်းတိကိ့ သွား ရာက် စစ် ဆးရန် 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အရာရှိများ၏လပ်ပိင်ခွင့်များ၊ 

 (ဋ) အကူးအ ြပာင်းကာလရှိ ကန်သယ်ွလပ်ငန်းခွန်အမှတတ်ဆိပ်များ နှင့် 

 (ဌ) ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အြခားကိစ္စရပ်များ။ 

၂၅။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ြပ ာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အမှတ်တဆိပ်များ ကပ်နှိပ် 

ရာင်းချ စြခင်းသည ် ရာင်းချသည့်ကန်စည်၏ အ ရာင်းတန်ဖိးတွင် အခွန်အပါအဝင်ြဖစ် ကာင်း 

အ ထာက်အထားြဖစ်သည်။ 
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အခန်း (၅) 

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် နှင့် သက်သာခွင့်များ 

အထူးကန်စည် သွင်းကန်များအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် 

၂၆။ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒပဒ်မ ၉၊ ပဒ်မခဲွ (က)၊ ပဒ်မခဲွငယ် (၄) အရ ယာယီအသးြပုရန ်

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းလာ ပီး မူလတင်သွင်းသည့် နိင်ငသိမူ့ရင်းပမာဏ အ ြခအ န 

အတိင်း အ ကာက်ခွန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ ြပန်လည်တင်ပိမ့ည့် အထူးကန်စည်များအ ပ  

အထူးကန်စည်ခွန်မကျသင့် စရ။ သိရ့ာတွင် အာက် ဖာ်ြပပါရည်ရွယ်ချက်နှင့် မကိက်ညီ သာကစိ္စ 

ရပ်များအတွက ်ကျသင့်အခွန်ကိ တင်သွင်းလာသည့် နရ့ှိအခွန်နန်းြဖင့် သက်ဆိင်ရာ အ ကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာနတွင် ြပန်လည် ပး ဆာင် စရမည-် 

 (က) ြပည်တွင်း၌ယာယီအသးြပုရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် တင်သွင်းလာသည့် အထူးကန်စည်များ၊ 

 (ခ) တင်သွင်းသည့် နမ့ှ ၁၂ လ အတွင်း ြပန်လည်တင်ပိရ့န်ခဝန်ချက်ြဖင့် တင်သွင်းလာ 

သည့် အထူးကန်စည်များ၊ 

 (ဂ)  တင်သွင်းလာသည့် မူရင်းအ ြခအ န၊ ပမာဏအတိင်း ြပန်လည်တင်ပိြ့ခင်း၊ 

 (ဃ) ြပန်လည်တင်ပိရ့ာတွင် မူရင်းတင်သွင်းလာသည့်နိင်င၊ အဖဲွအ့စည်းသိ ့ြပန်လည်တင်ပိြ့ခင်း။ 

၂၇။ ယာယီတင်သွင်းြခင်း အစီအစဉ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းရှင်သည် မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးထ 

မှတ်ပတင်ရာတွင် အာက်ပါအချက်များကိ ဖာ်ြပ လာက်ထားရမည-် 

 (က) တင်သွင်းမည့် ကန်စည်အမျို းအစား၊ ပမာဏ၊ တန်ဖိး၊ 

 (ခ)  ြပန်လည်တင်ပိမ့ည့် ကာလ၊ 

 (ဂ) ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းရြခင်း အ ကာင်းအရင်း၊ 

 (ဃ) သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ြပန်လည်တင်ပိမ့ည်ြဖစ် ကာင်း ခဝန်ချက်။ 

အခန်း(၆) 

အထူးကန်စည်များကိ တန်ဖိးအဆင့် သတမှ်တြ်ခင်း 

၂၈။ အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခဲွ (က) အရ လဲအပ်ထား သာ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့် 

များကိကျင့်သး၍ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည ် အထူးကန်စည်များ၏ စျးကွက် ပါက် စျးတန်ဖိး 

အဆင့်ကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၂၉။ ဘ ာနှစ်တစ်နှစ်ချင်းစီအတွက် အထူးကန်စည်များ၏ တန်ဖိးအဆင့်သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 
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 (က) မည်သည့်အထူးကန်စည်များကိမဆိ ထတ်လပ်သူသည် နိင်င တာ်အတွင်း၌ ထတ်လပ ်

သည့်အထူးကန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တန်ဖိးအဆင့်များသတ်မှတ် ပးရန် မို န့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူ းမှတစ်ဆင့် ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ထ တင်ြပရမည်၊ 

 (ခ) နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ တင်ြပရာတင်ွ-  

(၁) သက်ဆိင်ရာဘ ာနှစ်မတိင်မီ ကန်ဆးသည့်ြပက္ခဒိန်နှစ်၏ ဒီဇင်ဘာလ၃၁ရက် န ့

နာက်ဆးထား၍ သတ်မှတ်ထား သာနည်းလမ်းများအတိင်း သတမှ်တ်ပစြဖင့် 

တင်သွင်းရမည်၊ 

(၂) နည်းဥပ ဒခဲွငယ် (၁) အရ တင်သွင်းသည့်ပစတွင် တင်သွင်းသည့် နမ့တိင်မီ ၁၂ လ 

အတွင်း တန်ဖိးအဆင့် သတ်မှတ် ပးရန် လာက်ထားသည့် ကန်စည်များ၏ နိင်င တာ် 

အတွင်း လက်လီ ရာင်းချသည့် စျးကွက် ပါက် စျးနှင့် စက်ရထတ် ရာင်း စျးများ 

ဖာ်ြပပါရှိရမည်။ 

 (ဂ) ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်က သတ်မှတ် သာ တန်ဖိးအဆင့်သည် ြပက္ခဒိန်နှစ် ကန်ဆးပီး နာက် 

စတင် သာ ဘ ာနှစ်အတွက် သက်ဆိင်သည့် အထူးကန်စည်များအ ပ  အကျုးဝင် စရမည်၊ 

 (ဃ) ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် အထူးကန်စည်များ၏ တန်ဖိးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် 

အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်များနှင့်အည ီသတ်မှတ်နိင်သည်- 

(၁) ဘ ာနှစ်အလိက် ြပ ာန်းသည့် ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒ အထူးကန်စည် 

ဇယား၏ စာတိင် (၂) ပါ  အထူးကန်စည်အမျို းအစား၊ 

(၂) သက်ဆိင်ရာဘ ာနှစ်အတွက် အထူးကန်စည်များ၏ လက်လီ ရာင်း စျးတန်ဖိး 

သတ်မှတ်ရာတွင် ယင်းဘ ာနှစ်မတိင်မီ ကန်ဆး သာ ြပက္ခဒိန်နှစ် နာက်ဆး ရက် 

လက်လီ ရာင်း စျးတန်ဖိး၊ 

(၃) နည်းဥပ ဒခဲွ (က) မှအပအထူးကန်စည်များ စျးနန်း သတ်မှတ်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာ 

ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း ရာင်းချ သာ အလားတူကန်စည်များ၏ လက်လီ ရာင်း စျး 

များနှင့်နင်းယှဉ်၍ စျးနန်းတန်ဖိး။ 

၃၀။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် ဘ ာနှစ်တစ်နှစ်မစတင်မ ီအထူးကန်စည်များ၏ တန်ဖိးအဆင့် 

များကိ လာက်ထားသူသိ ့သတ်မှတ်ပစြဖင့် အ ကာင်းကားရမည်။ 

၃၁။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် အထူးကန်စည်များ၏ တန်ဖိးအဆင့်များသတ်မှတ်နိင်ရန် သတင်း 

အချက်အလက်များ ပးပိ ့ စြခင်းနှင့် အြခားဆက်စပ်လပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ရးများ 

သိမ့ဟတ် အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး သိမ့ဟတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရး 

များသိ ့တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 
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၃၂။ အထူးကန်စည်ခွန်နန်းထားများကိ တန်ဖိး၏ရာခိင်နန်းအ ပ  သတ်မှတ် ကာက်ခပါက အဆိပါ 

တန်ဖိးသည် - 

 (က) အထူးကန်စည်များကိ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းအတွက် ကန်း ပ ရာက်တန်ဖိး အ ပ  

အ ြခခ၍ တွက်ချက် ကာက်ခရမည်။ ကန်း ပ ရာက်တန်ဖိးတွက်ချက်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အ ကာက်ခွန် ကာက်ခသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အည ီတွက်ချက်ရမည်၊ 

 (ခ) ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် သာ အထူးကန်စည်များကိ စျးကွက် ပါက် စျး တန်ဖိးအ ပ  

အ ြခခ၍ တွက်ချက် ကာက်ခရမည်။ စျးကွက် ပါက် စျးကိ အ ြခခ၍ အထူးကန်စည်ခွန် 

အပါအဝင်ြဖစ်သည့် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာန ရာင်း စျးတန်ဖိး တွက်ချက်ြခင်းက ိ

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်က သတ်မှတ် ပးသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အည ီတွက်ချက်ရမည်၊ 

 (ဂ) ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းအတွက ် ြပည်ပသိ ့ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ပးမည့် ယာဉ် ပ  

အ ရာက် တန်ဖိးအ ပ အ ြခခ၍ တွက်ချက် ကာက်ခရမည်။ 

အခန်း(၇) 

ကညာလာ တင်သွင်းြခင်း 

၃၃။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် အာက်ပါတိက့ိ သတ်မှတ် ပးရမည ်- 

(က)  အထူးကန်စည်ခွန် ကညာလာပစ၊ 

(ခ)  အထူးကန်စည်ခွန် ကညာလာတွင ်ပါဝင်ရမည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပူးတွဲ 

တင်သွင်းရမည့် အ ထာက်အထားများ၊ လိအပ်ပါက အထူးကန်စည်ခွန် ကညာလာ 

တွင် ြဖည့်သွင်းရမည့်အချက်အလက်များ၊ 

(ဂ) ကညာလာ တင်သွင်းရမည့် နည်းလမ်း။ 

၃၄။ လပ်ငန်းမှတပ်တင် ရရှိသူသည်-  

 (က) ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ အခွန် ပး ဆာင်ြခင်းနှင့် ကညာလာ တင်သွင်းြခင်းကိ 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထမှ ပစများကိ ကိုတင် တာင်းခရယူ 

ထားရမည်။ 

 (ခ) သက်ဆိင်ရာ သးလပတ်အတွက ်အထူးကန်စည်ခွန် ကညာလာကိ တင်သင်ွးရာတွင် - 

(၁) သက်ဆိင်သည့် စည်းကပ်ကာလအတွက ်ကျသင့်သည့် အထူးကန်စည်ခွန်ပမာဏ 

ကိ ဖာ်ြပ ပးရမည်။ 

(၂) သက်ဆိင်ရာလအတွက် ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ကိ အထူးကန်စည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ဆာင်ရွက် ပီးသည့် လကန်ဆး ပီး ၁၀ ရက်အတွင်း သက်ဆိင်ရာဘဏ်၌ ချလန/် 
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ငွသွင်းလာ သိမ့ဟတ် အီလက်ထ ရာနစ်နည်းြဖင့် ပးသွင်းရမည့်အြပင ် ငွသွင်း 

လာချလန်အမှတ်နှင့် နစ့ွဲကိ ကညာလာတွင ်ြဖည့်သွင်းရမည်။ 

(၃) တင်သွင်း သာ ကညာလာတွင် မှားယွင်းချက်နှင့် လိအပ်ချက်များရှိပါက ယင်း 

ကညာလာက ိစည်းကပ်မမြပုမီ ြပင်ဆင်နိင်သည်။ 

၃၅။ (က) မည်သူကိမဆိ အခွန်ကျသင့်သည့် အထူးကန်စည်ကိ ထတ်လပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် တင်ပိြ့ခင်း 

ြပုလပ်သည်ဟ ယကည်ရန်အ ကာင်းရိှလင် သက်ဆိင်ရာလအတွက် အထူးကန်စည်ခွန် 

ပး ဆာင်ရန ် အ ကာင်းကားစာက ိ ကညာလာပစ၊ ငွသွင်းလာချလန်တိန့ှင့်အတ ူ

မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ပးပိအ့ ကာင်းကားရမည်၊ 

 (ခ)  နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ အ ကာင်းကားစာ လက်ခရရိှ သာ အခွန်ထမ်းသည် အ ကာင်း 

ကားစာပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အခွန် ပးသွင်းြခင်းနှင့် ကညာလာ တင်သွင်းြခင်းြပုရမည်။ 

၃၆။ (က) ကညာလာတွင် လက်မှတ် ရးထိးသူသည် အထူးကန်စည်ခွန် ကညာလာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

တိကျမှန်ကန်ြပည့်စမအ ပ  တာဝန်ခရမည။် 

 (ခ) အထူးကန်စည်ခွန် ကညာလာတစ်ခကိြဖစ် စ၊ ယင်း၏တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ 

အြခားပဂ္ဂုလ်တစ်ဦးက အခ ကး ငွယူ၍ ြပင်ဆင်တင်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက ယင်းပဂ္ဂ လ် 

သည ် ကညာလာ ပ တွင ်ပူးတွဲလက်မှတ်ထိးရမည်။ 

၃၇။ ဤနည်းဥပ ဒများအရ တင်သွင်းသည့် ကညာလာများတင်ွ အာက်ပါအချက်အလက်များ 

ပါဝင်ရမည-် 

(က) လပ်ငန်းဥပစာအတွင်းမှ အထူးကန်စည်များကိ ရာင်းချြခင်းြဖစ်ပါက ယင်းလအတွက ်

ပး ဆာင်ရမည့် အထူးကန်စည်ခွန် ပမာဏ၊ 

(ခ) အခွန်ကျသင့် သာ အထူးကန်စည်ကိ သက်ဆိင်ရာလအတွင်း ြပည်ပသိ ့တင်ပိြ့ခင်းြဖစ်ပါက 

ယင်းလအတွက ် ပး ဆာင်ရမည့် အထူးကန်စည်ခွန်ပမာဏ၊ 

(ဂ)  သးလပတ်အစတွင်ရိှသည့် အထူးကန်စည်ခွန် အမှတ်တဆိပ်များ၏ လက်ကျန်အ ရ 

အတွက်နှင့်တန်ဖိး၊ 

(ဃ)  နည်းဥပ ဒခဲွ (က) နှင့် (ခ) အရ သက်ဆိင်ရာ သးလပတ်အတွင်း အထူးကန်စည်များ 

ပ တွင် ကပ်နိှပ်အသးြပု ပီးြဖစ်သည့် အခွန်အမှတ်တဆိပ် အမျို းအစားနှင့် အ ရအတွက်၊ 

(င) အထူးကန်စည် ထတ်လပ်ရန်အတွက် အထူးကန်စည်ကန်ကမ်း သိမ့ဟတ် တစ်ပိင်းတစ်စ 

ကန်စည်များကိ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း၌အြခား ထတ်လပ်သူထမှ 

ဝယ်ယူြခင်း ဆာင်ရွက်စဉ်က ပး ဆာင်ခဲ့သည့ ် ခနှိမ်ခွင့်ရှိ သာ အထူးကန်စည်ခွန် 

စစ ပါင်းပမာဏ၊ 
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(စ) အထူးကန်စည်များကိ ြပညတ်င်ွးထတလ်ပ်သထူမှ တိက်ရိက်ဝယ်ယူြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိ ့

ကိယ်တိင်တင်သွင်းြခင်းတိအ့ ပ တွင် နည်းဥပ ဒ ၄၆ အရ တာင်းခခွင့်ရှိသည့် ခနိှမ် 

ခွင့်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်က သတ်မှတ်သည့်အချက်အလက်များ၊ 

(ဆ)  သက်ဆိင်ရာ သးလပတ်ကန်ဆးချိန်တွင် ပး ဆာင်ရမည့ ် အထူးကန်စည်ခွန်ပမာဏ 

သိမ့ဟတ် ခနှိမ်ရန်ကျန်ရှိသည့် ပမာဏ။ 

အခန်း (၈) 

စည်းကပ်ြခင်း၊ ြပန်လည်စည်းကပ်ြခင်း၊ ခနှိမ်ြခင်း၊ 

အခွန် ငွြပန်အမ်းြခင်းနှင့် အယူခဝင်ြခင်း 

စည်းကပ်ြခင်းနှင့် အ ကာင်းကားစာ ပးပိြ့ခင်း 

၃၈။ (က) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည ် အထူးကန်စည် ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့

တင်ပိြ့ခင်းတိန့ှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်သွင်းသည့် ကညာလာတွင်ပါရှိသည့် အထူးကန်စည် 

နှင့်ပတ်သက် သာတန်ဖိး၊ ပမာဏစသည်တိက့ိ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်နန်းထား 

များနှင့်တွက်ချက်ြခင်းြဖင့် ရရှိလာမည့်အခွန်သည ် အနီးစပ်ဆး အ နအထားြဖစ်လင ်

ယင်း ကညာလာကိအ ြခြပု၍ အခွန်စည်းကပ်ရမည်။ 

 (ခ) အာက်ပါအ ြခအ န တစ်ရပ်ရပ်တင်ွ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ရရှိထား သာ 

သတင်းအချက်အလက်များကိအ ြခြပု၍စည်းကပ်မကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည် - 

(၁) အထူးကန်စည် ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိ  ့တင်ပိသ့ူက တင်သွင်းသည့် 

ကညာလာသည ် မှန်ကန်ြပည့်စသည်ဟ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက ယကည် 

ကျနပ်မမရှိြခင်း၊ 

(၂) အထူးကန်စည် ထတ်လပ်သူ သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိ ့ တင်ပိသ့ကူ လ လာက် သာ 

အ ကာင်းမရှိဘ ဲ ကညာလာတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

(၃) အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒ သိမ့ဟတ် ဤနည်းဥပ ဒများကိ ဖာက်ဖျက်၍ 

အထူးကန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(၄) သတ်မှတ်သည့် ခွင့်ြပုလိင်စင် ရရှိသူြဖစ် သာ်လည်း အထးူကန်စည်ခွန်ဥပ ဒကိ 

လိက်နာမမရှိြခင်း။ 

၃၉။ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အထူးကန်စည်ခွန်မစည်း ကပ်မီ မည်သူက့ိမဆိ ခ ယူ 

စစ် ဆးြခင်း၊ လိအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ တာင်းယူြခင်းကိ ြပုလပ်နိင်သည်။ 
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၄၀။ (က) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ချအပ် သာ အခွန်စည်း ကပ် တာင်းခလာ သိမ့ဟတ် 

ြပန်လည်စည်းကပ်မအရ အခွန် တာင်းခလာတွင် အာက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင် 

ရမည-် 

(၁) အခွန်ထမ်း အမည်၊ 

(၂) အခွန်ထမ်း မှတ်ပတင်အမှတ်၊ 

(၃) အခွန်စည်းကပ် တာင်းခလာ အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ၊ 

(၄) အခွန်စည်းကပ် တာင်းခလာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အ ကာင်းအရာကိစ္စ၊ 

(၅) ကျသင့်သည့် အထူးကန်စည်ခွန် ပမာဏ၊ 

(၆) အခွန်စည်းကပ် တာင်းခလာပါ အထူးကန်စည်ခွန်ကိ ပး ဆာင်ရမည့် နရ့က်နှင့် 

ပးသွင်း ပီးသည့် အထူးကန်စည်ခွန်ရှိက ဖာ်ြပရန်၊ 

(၇) အထူးကန်စည်ခွန် ပး ဆာင်ရမည့် နရာ ၊ မို  ့၊ဘဏ် ၊ဘဏ်စာရင်းအမှတ်၊ 

(၈) လပ်ငန်းအမျို းအစားနှင့် အခွန်တွက်ချက်ပ အကျဉ်းချုပ် ဖာ်ြပချက်၊ 

(၉) စည်းကပ်မအ ပ  အယူခဝင်နိင်သည့် ကာလ ၊ နရာ ၊နည်းလမ်း။ 

 (ခ) ဥပ ဒပဒ်မ၂၂ ပဒ်မခဲွ(ဂ) နှင့် ပဒ်မခွဲ(စ) တိအ့ရ ဒဏ် ငွ ပး ဆာင်ရန ် တာင်းခလာ 

ကိ ဒဏ် ငွတပ်ရိက်ခရသူအ ပ  သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက အတည်ြပု 

ချအပ်ရမည်။ ယင်း တာင်းခလာတွင် ပး ဆာင်ရမည့်ဒဏ် ငွပမာဏ၊ သက်ဆိင်သည့် 

ြပ ာန်းချက်၊ နာက်ဆး ပး ဆာင်ရမည့် န၊့ ဒဏ် ငွ ပး ဆာင်ရန ် တာင်းခလာ 

အမှတ်နှင့် ရက်စဲွတိက့ိ ဖာ်ြပ ပးရမည်။ ထိအ့ြပင်- 

(၁) ဒဏ် ငွ ပး ဆာင်ရမည့် နာက်ဆး နသ့ည ် စည်းကပ် တာင်းခလာတွင ် ဖာ်ြပ 

သည့် န ့ြဖစ်ရမည်၊ 

(၂) အခွန်ထမ်းသည် စည်းကပ် တာင်းခလာတွင် ဖာ်ြပပါ အထူးကန်စည်ခွန်နှင့် အထူး 

ကန်စည်ခွန် ဒဏ် ငွပမာဏက ိ ပး ဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

ြပည်ပထွက်ခွာမည့်သူများအား စည်းကပ်ြခင်း 

၄၁။ အထူးကန်စည်ကိ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းသူ၊ ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ်သူ၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိသ့ူ 

လက်ဝယ်ထားရှိသူ သိမ့ဟတ် ပိင်ဆိင်သူတစ်ဦးဦးသည် ြပည်ပသိ ့ ခတ္တ ြဖစ် စ၊ အပီးအပိင်ြဖစ် စ 

ထွက်ခွာပါက ၎င်း ပး ဆာင်ရန်အခွန် ငွရှိလင် အပီးသတ်စည်းကပ် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ရန်နှင့် ပး 

ဆာင်ရန်ဒဏ် ငွရိှလင် အပီးသတ် ကာက်ခ ပးနိင်ရန် သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ 

အ ကာင်းကားရမည်။ 
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၄၂။ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် နည်းဥပ ဒ ၄၁ အရ အ ကာင်းကားစာ ရရိှလင် 

ထိသူအားစည်းကပ်ရန်ရှိ သာ စည်းကပ်မအားလး သိမ့ဟတ် စည်းကပ်ရန်ရှိ သာ စည်းကပ်မ 

အားလးနှင့် ကာက်ခရန်ရိှ သာ ဒဏ် ငွအားလးကိ ပီးြပတ် အာင် ဆာလျင်စွာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၃။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် နည်းဥပ ဒ ၄၂ပါ အတိင်းစည်းကပ်မအားလး 

နှင့် ကာက်ခရန်ရိှ သာ ဒဏ် ငွအားလး သိမ့ဟတ် စည်းကပ်မအားလးကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ကာက်ခရန်ရှိ သာ ဒဏ် ငွအားလးကိ သာ်လည်း ကာင်း ပီးြပတ် အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း 

မရှိလင် ြပည်ပသိထ့ွက်ခွာသွားမည့်သူနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကပ်မြပုလပ်နိင်ရန် လိအပ်သည်များကိ 

ညန်ကားချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ထားရမည်။ ထိြ့ပင် ကျသင့်မည့်အခွန်များကိ ကာက်ခရရှိ 

နိင်ရန် လ လာက် သာအစီအစဉ်များကိလည်း ြပုလပ်ထားရမည်။ 

နိင်ငြခား ငွြဖင့်ရရှိသူများအားစည်းကပ်ြခင်း 

၄၄။ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချ 

ြခင်းမှ နိင်ငြခား ငွြဖင့်ရရှိပါက အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) နိင်ငြခား ငွြဖင့် ရာင်းရ ငွကိ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က နစ့ဉ်သတ်မှတ် သာ 

နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်းြဖင့် နိင်ငြခား ငွမှ ကျပ် ငွသိဖ့လှယ်၍ တန်ဖိးသင့်ရမည်၊ 

 (ခ) အခွန်ထမ်း၏ ရာင်းရ ငွသည ် နိင်ငြခား ငွတစ်မျို းတည်းြဖင့်သာ ရရှိြခင်းြဖစ်ပါက 

နည်းဥပ ဒခဲွ (က) ပါအတိင်း တန်ဖိးဖလှယ်၍ ရရှိသည့်ကျပ် ငွစစ ပါင်းကိ တည်ဆဲ 

အခွန်နန်းြဖင့်တွက်ချက်၍ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ သတမှ်တရ်မည်၊ 

 (ဂ) အခွန်ထမ်း၏ ရာင်းရ ငွသည ် ကျပ် ငွအြပင် နိင်ငြခား ငွလည်းပါဝင်ပါက ယင်း 

နိင်ငြခား ငွကိ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) ပါအတိင်း တန်ဖိးဖလှယ်၍ ရရှိသည့်ကျပ် ငွနှင့် 

ကျပ် ငွြဖင့် ရာင်းရ ငွတိက့ိစ ပါင်း၍ ရရှိသည့်ကျပ် ငွစစ ပါင်းက ိ တည်ဆဲအခွန ်

နန်းြဖင့်တွက်ချက်၍ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

စည်းကပ်မနှင့်ြပန်လည်စည်းကပ်မများအတွက်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ 

၄၅။ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အာက်ပါြပန်လည်စည်း ကပ်မအပါအဝင် စည်း ကပ်မ 

တစ်ရပရ်ပရိှ် မှားယွင်းမကိ ြပန်လည်စည်းကပ်နိင်သည ်- 

(က) ြပန်လည်စည်းကပ်မအရ ြပုလပ်ခ့ဲ သာစည်းကပ်မသည် လျာ့နည်းစည်းကပ်ခ့ဲ ကာင်း 

စိစစ် တွ ရိှ့ရပါက ယင်းအမိန ့ခ်ျမှတ်သည့် နမ့ှ သးနှစ်အတင်ွး ြပင်ဆင်နိင်သည်၊ 

(ခ) ြပန်လည်စည်းကပ်မအရ ြပုလပ်ခဲ့ သာ စညး်ကပ်မသည် အခွန်ထမ်း၏လိမ်လည်မ 

သိမ့ဟတ် တမင်လျစ်လျူရမ ကာင့် မမှန်ကန် သာသတင်းအချက်အလက်များအ ပ  
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အ ြခခတွက်ချက်ခဲ့သည်ဟ တွရ့ှိပါက ြပန်လည်စည်းကပ်သည့် နမှ့ သးနှစ်အတွင်း 

ြပန်လည်စည်းကပ်နိင်သည်။ 

ခနှိမ်ြခင်း 

၄၆။ (က) အထူးကန်စည်ကိ ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ် ရာင်းချသူနှင့် ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချသူသည် 

ဥပ ဒအရ အခွန်တစ်ကိမ်တည်းသာ ကျသင့် စ ရးအတွက် အခွန်ခနှိမ် ပးသွင်းြခင်း 

ကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

 (ခ) အထူးကန်စည်ကိ ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ် ရာင်းချသူသည ် မိမိထတ်လပ်သည့် အထးူ 

ကန်စည် ရာင်းချမအ ပ  ကျသင့်သည့် အထးူကန်စညခွ်န်မှ ယင်းအထူးကန်စည် 

ထတ်လပ်မလပ်ငန်းအလိင့ှာ ပး ဆာင်ခဲ့ရသည့် အာက် ဖာ်ြပပါ အထူးကန်စည်ခွန် 

များကိ ခနှိမ်နိင်သည-် 

(၁) ြပည်တွင်းသိကိ့ယ်တိင်ဝယ်ယူတင်သွင်း သာ အထူးကန်စည်များ၏ ကန်း ပ ရာက် 

တန်ဖိးအ ပ  ပး ဆာင်ခ့ဲရသည့် အထးူကန်စည်ခွန်၊ 

(၂) ြပည်တွင်း၌ အထူးကန်စည်ထတ်လပ်သူထမှ တိက်ရိက်ဝယ်ယူ သာ အထူး 

ကန်စည်များအတက်ွ ပး ဆာင်ခဲ့ရ သာ အထူးကန်စည်ခွန်။ 

 (ဂ) အထူးကန်စည်ကိ ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချသူသည် ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချမအ ပ  

ကျသင့်သည့် အထူးကန်စည်ခွန်မှ ယင်းအထူးကန်စည်ကိြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချမ 

လပ်ငန်းအလိင့ှာ ပး ဆာင်ခဲ့ရသည့် အာက် ဖာ်ြပပါ အထူးကန်စည်ခွန်များကိ ခနှိမ် 

နိင်သည် - 

(၁) ြပည်တွင်းသိကိ့ယ်တိင်ဝယ်ယူတင်သွင်း သာ အထူးကန်စည်များ၏ ကန်း ပ ရာက် 

တန်ဖိးအ ပ  ပး ဆာင်ခ့ဲရသည့် အထးူကန်စည်ခွန်၊ 

(၂) ြပည်တွင်း၌ အထူးကန်စည်ထတ်လပ်သူထမ ှ တိက်ရိက်ဝယ်ယူ သာ အထူး  

ကန်စည်အတွက် ပး ဆာင်ခဲ့ရသည့် အထးူကန်စည်ခွန်။ 

 (ဃ) အခွန်ခနှိမ် ပးသွင်းြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအတိင်းလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည ်- 

(၁) အထူးကန်စည်ခွန် ခနှိမ် ပးသွင်းခွင့်ရှိသူများြဖစ်က သာ အထူးကန်စည်ကိ 

ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် ရာင်းချသူနှင့် ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချသူတိသ့ည် အထူး 

ကန်စည်ခွန်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းမှတ်ပတင် ပီးသူများ ြဖစ်ရမည်၊ 

(၂) ြပည်တွင်း၌အထူးကန်စည်ထတလ်ပ်မလပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန် - 

(ကက) အထူးကန်စည်ကိ ြပည်တွင်းသိ ့ဝယ်ယူတင်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက တင်သွင်း 

သည့် အထးူကန်စညနှ်င့် စပ်လျဉ်းသည် ့အချက်အလက်များကိ တင်သွင်း 
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သူသည် သတမှ်တပ်စြဖင့် သက် သခလက်မှတ်နှစ် စာင် ြပုစ၍ မူရင်းခွဲ 

ကိ မိမိနှင့်သက်ဆိင်သည့် မို န့ယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ ပးပိ ့ပီး မူရင်း 

ကိ လက်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားရမည်၊ 

(ခခ) အထူးကန်စည်ကိ တန်ဖိးြမင့်ကန်စည်အြဖစ် ထတ်လပ်ရန ် ြပည်တွင်း၌ 

ထတ်လပ် ရာင်းချသူထမှ တိက်ရိက်ဝယ်ယူြခင်းြဖစ်ပါက အထူးကန်စည် 

ကိ ထတ်လပ် ရာင်းချသသူည ် သတမှ်တပ်စြဖင့် သက် သခလက်မှတ ်

သး စာင်ြပုစ၍ မူရင်းကိ ဝယ်ယူသူသိလ့ည်း ကာင်း၊ မူရင်းခဲွတစ် စာင်ကိ 

ဝယ်ယူသူနှင့် သက်ဆိင်သည့် မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ လည်း ကာင်း 

ပးပိ၍့ ကျန်မူရင်းခဲွတစ် စာင်ကိ လက်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားရမည်။ 

(၃) ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချမလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် - 

(ကက) အထူးကန်စည်ကိ ြပည်တွင်းသိ ့ဝယ်ယူတင်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက တင်သွင်း 

သည့် အထူးကန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကိ တင်သွင်း 

သူသည် သတမှ်တပ်စြဖင့် သက် သခလက်မှတ်နှစ် စာင် ြပုစ ပီး မူရင်းခွဲ 

ကိ မိမိနှင့်သက်ဆိင်သည့် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ ပးပိ ့ပီး မူရင်း 

ကိ လက်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားရမည်၊ 

(ခခ) အထူးကန်စည်ကိ ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် ရာင်းချသူထမှ တိက်ရိက် 

ဝယ်ယူြခင်းြဖစ်ပါက အထူးကန်စည်ကိ ထတ်လပ် ရာင်းချသူသည ်

သတ်မှတ်ပစြဖင့် သက် သခလက်မှတ ်သး စာင်ြပုစ၍ မူရင်းကိ ဝယ်ယူ 

သူသိလ့ည်း ကာင်း၊ မူရင်းခဲွတစ် စာင်ကိ ဝယ်ယူသူနှင့် သက်ဆိင်သည့် 

မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထလည်း ကာင်း ပးပိ၍့ ကျန်မူရင်းခဲွတစ် စာင် 

ကိ လက်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားရမည်၊ 

(၄) အခွန်ခနှိမ် ပးသွင်းလိသူသည် သက်ဆိင်ရာလများအတွက ်ကျသင့်အခွန်မှ အခွန် 

ခနိှမ်ခွင့်များ ခနိှမ် ပီးကျန် ငွကိ ပးသွင်းြခင်းြဖစ်ပါက သးလပတ်အလိက် 

ကညာလာတင်သွင်းရာတင်ွ ခနိှမ်ထားသည့် သတ်မှတ်ပစတိက့ိ ပူးတွဲ၍ မို န့ယ် 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ တင်သွင်းရမည်၊ 

(၅) ခနှိမ်ခွင့်ရှိသည့် အထူးကန်စည်ခွန်တွက်ချက်ရာတွင ် ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်း၏ 

ပ သပိင်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် မတည်အပိင်ပစ္စည်းများအတွက် ပး ဆာင်ခဲ့သည့ ်

အခွန်ကိ ခနှိမ်ခွင့်မရှိ စရ၊ 

 (င) ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် ရာင်းချမ သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချမအတွက ်

ကျသင့်အထူးကန်စည်ခွန်မှ ပး ဆာင်ခဲ့ရသည့် အထူးကန်စည်ခွန်ကိ ခနှိမ်ရာတွင ်
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ပး ဆာင်ခဲ့ရသည့် အထူးကန်စည်ခွန်ကပိသည့်ကိစ္စ၌ ခနှိမ်ရန်ပိ နသည့် အထူး 

ကန်စည်ခွန်ကိ လပ်ငန်း၏အသးစရိတ်အြဖစ် ဝင် ငွခွန် တွက်ချက်ရာတွင ် ခွင့်ြပု 

နတ်ပယ် ပးရမည်၊ 

 (စ) အခွန်ခနှိမ်ခွင့်ရှိသူသည ် ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် ရာင်းချမ သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့

ရာင်းချမအတွက ်ကျသင့်အထးူကန်စည်ခွန် ပးသွင်းရာတွင ်အခွန်ခနှိမ် ပးသွင်းရန ်

ရှိပါက အခွန်ခနှိမ် ပးသွင်း ကာင်း သတ်မှတ်ပစနှင့်အတူ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဃ)၊ 

နည်းဥပ ဒခဲွငယ်(၂) သိမ့ဟတ်(၃)အရ ရရှိထားသည့် သက် သခလက်မှတ်များကိ 

ပူးတွဲလျက ် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းထ တင်ြပရမည်။ သိရ့ာတွင် ပျက်စီးဆးရး 

သွားသည့် အထူးကန်စည်များ၊ ရာင်းချြခင်းမြပုရ သးသည့် အထူးကန်စည်များ 

အတွက် ပး ဆာင်ခဲ့ရသည့် အထူးကန်စည်ခွန်ကိ ခနှိမ်ခွင့်မရှိ စရ၊ 

 (ဆ) ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချသည့် အထူး 

ကန်စည်များအတွက်သာ အခွန်ခနှိမ် ပးသွင်းရန်ြဖစ်၍ ရာင်းချြခင်းမြပုရ သးသည့် 

အထူးကန်စည် ကန်လက်ကျန်များအတွက် အခွန်ခနှိမ်ခွင့်ကိ ရာင်းချသည့်အချိန်တွင ်

ခနှိမ် ပးသွင်းနိင် ရးအတွက် သတမှ်တပ်စတင်ွ ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပုရမည်၊ 

 (ဇ) မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည ် အထက်ပါနည်းလမ်းများအတိင်း အခွန်ခနိှမ်ြခင်း 

ဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ခွင့် 

ြပုနိင်ရန် ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ထ တင်ြပနိင်သည်။ အမှန်ပင်လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် 

ခက်ခဲ ကာင်း စိစစ် တွရိှ့ရပါက ဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းကိ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 

က သတ်မှတ် ပးနိင်သည်၊ 

 (ဈ) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် အထူးကန်စည်များဝယ်ယူြခင်းနှင့် တင်သွင်းြခင်းအ ပ  

အခွန်ကျသင့်သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် အခွန်မကျသင့်သည့်ကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ရန် 

အလိငှ့ာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ နည်းလမ်းများသတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၄၇။ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရရိှသူသည် နည်းဥပ ဒ ၄၆ အရ အာက်ပါကိစ္စရပ်များတွင် အခွန်ခနိှမ်ခွင့် 

မရှိ စရ - 

 (က) ြပည်တွင်းထတ်လပ်သူထမ ှတိက်ရိက်ဝယ်ယူသည့် သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်းသိ ့ကိယ်တိင် 

တင်သွင်းထားသည့် အထူးကန်စည်များအ ပ တွင် ဤနည်းဥပ ဒများအရ အခွန် 

အမှတ်တဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားမမရှိြခင်း၊ 

 (ခ) ြပည်တွင်းထတ်လပ် ရာင်းချသူထမှ တိက်ရိက်ဝယ်ယူသည့်ကိစ္စတွင် ကျသင့်အထူး 

ကန်စည်ခွန်ကိ ထတ်လပ် ရာင်းချသူက ပး ဆာင်ထားမမရှိသည်ကိ စိစစ် တွရ့ှိ 

ရြခင်း။ 
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အခွန် ငွြပန်အမ်းြခင်း 

၄၈။ အခွန်ထမ်းသည ်- 

 (က) အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈ အရ ြပန်အမ်း ငွရရန်ရိှ ကာင်း အ ကာင်းကား 

သည့်စာရရိှလင် မိမိလစဉ် ပး ဆာင်ရန်ရိှသည့် ကျသင့်အခွန် ငွမှ ရရန်ရိှ သာ ြပန်အမ်း 

ငွကိ ခနိှမ် ပီး လိ ငွကိသာ ပး ဆာင်ရမည်၊ 

 (ခ) ြပန်အမ်း ငွပမာဏသည ် သက်ဆိင်ရာလအတွက် ကျသင့်သည့် အခွန်ပမာဏထက် 

ပိလင် ခနှိမ်ရန်ကျန်သည့်အခွန် ငွကိ ကျန်လများတွင ်ဆက်လက်ခနိှမ် ပးရမည်၊ 

 (ဂ) ခနှိမ်သည့် ငွပမာဏကိ သက်ဆိင်ရာသးလပတ်အလိက ် တင်သွင်းသည့် ကညာလာ 

တွင် ရှင်းလင်းတင်ြပရမည်။ 

၄၉။ အခွန်ထမ်းကြပန်အမ်း ငွရရန်ရိှ ကာင်း အ ကာင်းကားစာ လက်ခရရိှသည့်နှစ်အတွင်း 

အခွန် ပး ဆာင်ရန်မရှိ တာ့လင် မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည ်ြပန်အမ်း ငွကိထတ် ပးရမည်။ 

 

အယူခဝင်ြခင်း 

၅၀။ အခွန်ထမ်းသည်အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင်ြခင်းမရှိဘဲ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက 

ချမှတ် သာအမိန ့်ကိ အယူခဝင်ခွင့်ြပုပါရန် အထးူကန်စညခွ်န်ဥပ ဒပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ 

လာက်ထားလာပါက တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် အာက်ပါ 

အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည ်- 

 (က) အခွန်ထမ်းသည ်အမှန်ပင်အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင်နိင်ြခင်း ရှိမရှိစိစစ် ပီး - 

(၁) အခွန်ထမ်းသည ် အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင်နိင်သူ ြဖစ်သည်ဟ  ယူဆရန ်

အ ကာင်းရှိလင် အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင် ပီးမှသာ ယင်းအားအယူခဝင်ခွင့် 

ြပုရမည်၊ 

(၂) အခွန်ထမ်းသည်အခွန် ငွကိ အ ကျ ပး ဆာင်နိင်သူမဟတ်ဟ ယူဆရန်အ ကာင်း 

ရှိလင် ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်၏ ၅၀ ရာခိင်နန်းကိ ပး ဆာင် စ၍ ကျန် 

အခွန် ငွအတွက် လ လာက် သာ အာမခပစ္စည်း တင်သွင်း စ ပီးမှသာ အယူခ 

ဝင်ခွင့် ြပုရမည်၊ 

 (ခ) နည်းဥပ ဒခဲွငယ် (၁) သိမ့ဟတ် (၂) အရ ချမှတ် သာအမိန ့ကိ် အခွန်ထမ်းထ ပးပိ ့

ရမည်။ 

၅၁။ အခွန်ထမ်းသည ်- 
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 (က) ဥပ ဒပဒ်မ၂၁၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ အယူခဝင်လိပါက အခွန်ထမ်းသည ်

အယူခလာကိ သတ်မှတ်ထားသည့်ပစြဖင့် ပးပိရ့မည်။ အယူခလာနှင့်အတူ အခွန် ငွ 

တာင်းခလာနှင့် မှန်ကန် ကာင်းသက် သခလက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့မိ်တ္တ ူ 

တိက့ိ ပူးတွဲ ပးပိရ့မည်၊ 

 (ခ) ဥပ ဒပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခဲွ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ်(၂) အရ အခွန်အယူခခအဖဲွထ့သိ ့ အယူခ 

ဝင်ရာတွင် ယင်းအဖွဲက့ သတ်မှတ်ထားသည့်ပစနှင့်အတူ မှန်ကန် ကာင်း သက် သခ 

လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့်မိတ္တ ူကိ ပူးတွဲ ပးပိရ့မည်၊ 

 (ဂ) ဥပ ဒပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခဲွငယ် (၃)အရ ြပည် ထာင်စ တရားလတ် တာ်ချုပ် 

ထသိ ့ အယူခဝင်ရာတွင် အယူခလာနှင့်အတူ အခွန်အယူခခအဖွဲက့ ချမှတ်သည့် 

မှန်ကန် ကာင်း သက် သခလက်မှတ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့မ်ိတ္တ ူကိ ပူးတွဲ ပးပိ ့

ရမည်။ 

၅၂။ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခဲွ(က) အရ အယူခမကိဆးြဖတ်သည့်ကိစ္စြဖစ်လင် ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ် သိမ့ဟတ် အခွန်အယူခခအဖဲွ  ့ သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူ းသည် - 

 (က) လိအပ်သည့် အမတွဲ သိမ့ဟတ် စာမှတ်စာတမ်းများကိ သက်ဆိင်ရာဌာနမှ တာင်းယူ 

နိင်သည်။ 

 (ခ) အယူခမကိ ဆးြဖတ်နိင်ရန် မည်သူကိ့မဆိ ခ ယူစစ် ဆးနိင်သည်။ 

 (ဂ) လိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ တာင်းယူနိင်သည်။ 

၅၃။ အယူခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခဝင်သူအား ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ ကိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ 

ရှ ့ နြဖင့်ြဖစ် စ ရှင်းလင်းတင်ြပခွင့် ပးရမည်။ အယူခဝင်သူက စာြဖင့် လာက်လ ဲ တင်ြပလာ 

လင် လည်း ခွင့်ြပုရမည်။ 

၅၄။ အယူခမနှင့်စပ်လျဉ်း၍အမိန ့မ်ိတ္တ ူကိ အာက်ပါအတိင်း ပးပိရ့မည်- 

(က) အခွန်အယူခခအဖွဲက့ချမှတ်သည့် အမိန ့ြ်ဖစ်လင် အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး 

ဌာနမှူး သိမ့ဟတ် အလယ်အလတအ်ခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိမ့ဟတ် ြပည် ထာင်စနယ် ြမ 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း၊ 

(ခ) အခွန်ထမ်းကီးများဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ်အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ 

ဆိင်ရာအခွန်ရးဌာနမှူ း သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူး သိမ့ဟတ် ြပည် ထာင်စနယ် ြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက ချမှတ်သည့် အမိန ့ြ်ဖစ် 

လင် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ း။ 
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အခန်း(၉) 

ထူးြခား သာကိစ္စများအတွက် ဆာင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများ 

၅၅။ (က) လပ်ငန်းတစ်ခခတွင် အစပါဝင်သူတိင်းသည် ယင်းလပ်ငန်းကိ ရပ်စဲလင်ရပ်စဲသည့် 

နအ့ထိ အခွန်စည်းကပ်ခရန်နှင့် ကျသင့်သည့်အခွန် ငွကိ ပး ဆာင်ရန် တွဲဖက်၍ 

ြဖစ် စ၊ တစ်ဦးချင်းစီြဖစ် စတာဝန်ရှိ စရမည်၊ 

 (ခ) လပ်ငန်းတစ်ခခ၏ ပိင်ရှင် ြပာင်းလဲခဲ့လင ်မူလပိင်ရှင်နှင့် ဆက်ခသည့်ပိင်ရှင်တိသ့ည ်

ထိသိ ့ ြပာင်းလဲသည့် နအ့ထ ိ အခွန်စည်းကပ်ခရန်နှင့် ကျသင့်သည့် အခွန် ငွကိ 

ပး ဆာင်ရန်တွဲဖက်၍ြဖစ် စ၊ တစ်ဦးချင်းစီြဖစ် စ တာဝန်ရှိ စရမည်။ မူလပိင်ရှင်နှင့် 

ဆက်သွယ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါက ဆက်ခသည့်ပိင်ရှင်ကိ မူလပိင်ရှင်၏ကိယ်စား 

လှယ်အြဖစ် သတ်မှတ်၍ အာက်ပါကာလများအတွက ်အခွန်စည်းကပ်ရမည် - 

(၁) ပိင်ရှင် ြပာင်းလဲသည့်နှစ်အတွင်းမူလပိင်ရှင်လပ်ကိင်ခဲ့သည့်ကာလ၊ 

(၂) ပိင်ရှင် ြပာင်းလဲသည့်နှစ်မတိင်မီကပ်လျက်ရှိ သာဘ ာနှစ်။ 

၅၆။ သဆးသူ သိမ့ဟတ် အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် တရားဝင်မစွမ်း ဆာင်နိင်သူတိအ့တွက ်

တရားဝင်ကိယ်စားလှယ်ကိြဖစ် စ၊ ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရတာဝန်ရှိသူကိြဖစ် စ အခွန်စည်းကပ် 

ကာက်ခရမည်။ သိရ့ာတွင်တရားဝင်ကိယ်စားလှယ် သိမ့ဟတ် ယင်းတာဝန်ရိှသူအ နြဖင့် ဤနည်း 

ဥပ ဒအရ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန် ငွမှာ ယင်းတိတ့ာဝန်ယူထားသည့်ပစ္စည်း၏ ပး ဆာင်နိင် စွမ်း 

ရှိသမသာြဖစ် စရမည်။ 

၅၇။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒပါ အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်များ 

အရ သတ်မှတ် သာ ြပည်ပ နနိင်ငြခားသား သိမ့ဟတ် ြပည်ပ နနိင်ငသားက သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ြပည်တွင်း နနိင်ငြခားသား သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နနိင်ငသားက သာ်လည်း ကာင်း နိင်င တာ ်

အတွင်း အထူးကန်စည်ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်းတိ ့

အတွက် ထိသူ၏ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် သတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ် ကာင်း အာက်ပါတစ်ဦးဦးကိ 

အ ကာင်းကား ပီး နာက ် ဥပ ဒပါကိစ္စရပ်တစ်ခခ သိမ့ဟတ် တစ်ခထက်ပိ သာ ကိစ္စရပ်များ 

အတွက် ယင်းအားကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှတ်ယူနိင်သည် - 

(က) ြပည်ပ နသ ူ သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နသူက မိမိ၏ ြပည်တွင်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

တစ်နည်းနည်းြဖင့်တာဝန်လဲထားသူ၊ 

(ခ) ြပည်ပ နသ ူသိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နသူနှင့်စီးပွား ရးဆက်သွယ်သူ၊ 
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(ဂ) ြပည်ပ နသ ူ သိမ့ဟတ် ြပည်တွင်း နသူကိအ ကာင်းြပု၍ ဝင် ငွရရိှသူ၊ သိရ့ာတွင် 

ကိယ်စားလှယ် အြဖစ်သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသူအား ကိုတင်ရှင်းလင်းခွင့်မ ပးဘဲ 

ဤနည်းဥပ ဒအရ ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မသတ်မှတ်ရ။ 

၅၈။ ဤနည်းဥပ ဒပါကိစ္စရပ်များအလိင့ှာ အခွန်ထမ်းကိယ်တိင် ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည့်ကိစ္စ 

ရပ်မှတစ်ပါး ကျန်ကိစ္စရပ်များကိ ဝင် ငွခွန်နည်းဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များနှင့် ကိက်ညီသူသည် 

အခွန်ထမ်း၏ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

၅၉။ နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများ၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရလပ်ငန်းများအ ပ  အခွန် 

စည်းကပ် ကာက်ခရန် နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာထတ်ြပန်သည့် ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၁၀) 

အ ထွ ထ ွ

၆၀။ ဥပ ဒအရအ ကာင်းကားစာ သိမ့ဟတ် အခွန် ငွ တာင်းခစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းတိတွ့င် 

အမည် ဖာ်ြပထားသူအားလည်း ကာင်း၊ နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်း၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ 

အသင်း၊ ကမ္ပဏီ၊ ဖက်စပ်လပ်ငန်းနှင့်အစစပ်လပ်ငန်းတိ၏့ ဥက္က ၊ အပ်ချုပ်သူ၊ ဒါရိက်တာ၊ 

အတွင်း ရးမှူ း၊ အဖဲွဝ့င်နှင့် အစဝင်တစ်ဦးဦးအားလည်း ကာင်း စာတိက်မှြဖစ် စ၊ အီလက်ထ ရာ 

နစ်နည်းြဖင့်ြဖစ် စ ပးပိအ့တည်ြပုနိင်သည်။ ထိြ့ပင် အဆိပါအ ကာင်းကားစာ သိမ့ဟတ် အခွန် 

ငွ တာင်းခလာကိ တရားမကျင့်ထးဥပ ဒအရ သမ္မန်စာချအပ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်းလည်း 

ချအပ်နိင်သည်။ 

၆၁။ ကျသင့်သည့်အခွန်ကိ တွက်ချက်သတ်မှတ်ရာတွင ် ြပား ၅ဝ အာက်နည်း သာ အခွန် ငွကိ 

ထည့်သွင်းမတွက်ချက်ဘ ဲ ြပား ၅ဝ နှင့် တစ်ကျပ်အကားရှိ အခွန် ငွကိ တစ်ကျပ်ဟ ထည့်သွင်း 

တွက်ချက်ရမည်။ သိရ့ာတွင်တစ်ယူနစ်အ ပ  ကျသင့်အခွန်နန်း တွက်ချက်သတ်မှတ်ရာတွင် ြပားစွန်း 

တန်ဖိးကိ ထည့်သွင်းတွက်ချက်နိင်သည်။ 

၆၂။ သက်ဆိင်ရာဘ ာ ရးနှစ်အလိက ် ြပ ာန်း သာြပည် ထာင်စ၏ အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒ 

ပါြပ ာန်းချက်နှင့်အည ီ ထိက်သင့် သာဆ ကး ငွ ချီးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိငှ့ာ လိအပ်မည့် 

ခန ့မ်ှန်းပမာဏကိ သက်ဆိင်ရာဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ဘ ာ ငွအရအသးဆိင်ရာ ခန ့မ်ှန်း ြခ 

ငွစာရင်းတွင ်ထည့်သွင်း ရးဆွဲ တာင်းခ၍ သးစဲွရမည်။ 

၆၃။ ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များနှင့်နည်းဥပ ဒပါ သတ်မှတ်ချက်များကိ လွယ်ကူစွာလိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ရန် ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည ် လိအပ် သာပစများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ ညန်ကား 
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ချက်များကိထတ်ြပန်နိင် ပီး လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ခက်ခဲသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့ ်စပ်လျဉ်း၍ 

ဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

 

 

 စိးဝင်း  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

စာအမှတ်၊ စဘ/ဘ ာ -၂/၁/ ၂၅၄ ( ၁၁၄ / ၂၀၁၉) 

ရက်စွ ဲ   ၊   ၂၀၁၉ ခနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ    ၁၀    ရက် 

 

ြဖန ့် ဝြခင်း 

နိင်င တာ်သမ္မတရး 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး 

ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး 

အမျို းသားလတ် တာ်ရး 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရး 

နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနအားလး 

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ရ့း 

နြပည် တာ် ကာင်စ ီ

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျားအားလး 

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး ကာ်မရှင်ရး 

ြမန်မာနိင်ငအမျို းသားလူအ့ခွင့်အ ရး ကာ်မရှင်ရး 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနရှိ ကျန်ဌာနအဖွဲအ့စည်းများအားလး 
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ပနှိပ် ရးနှင့်ထတ် ဝ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန ်

မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့် ပးပိပ့ါသည်။ 

 

အမိန ့အ်ရ 

 

(ထွန်းထွန်းနိင်) 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 


