အထူးကုနစ
် ည်ခွန်ဥပဒေ

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထောင်စုလွှတ်ဒတော် ဥပဒေအမှတ် ၁၁။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပပောသုလဆန်ူး ၉ ရက်
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်)

LI
S)

[ ပပင်ဆင် : 26.07.2017 ]

(M

ပပည်ဒထောင်စုလတ
ွှ ဒ
် တော်သည် ဤဥပဒေကု ပပဋ္ဌောန်ူးလုကသ
် ည်။

em

အခန်ူး (၁)

အမည်၊ အက ူးသက်ဒရောက်ပခင်ူးနှင် အဓပပောယ်ဒ ော်ပပခ က်

st

၁။ ဤဥပဒေကု အထူးကုန်စည်ခွနဥ
် ပဒေဟု ဒခေါ်တင
ွ ်ဒစရမည်။

Sy

၂။ ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌောန်ူးချက်မျောူးသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍောဒရူးနှစ်မှစ၍ နုငင
် ံဒတော်တစ်ဝန်ူးလံုူးတွင်

n

အကျ ူးသက်ဒရောက်ဒစရမည်။

at
io

၃။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှဒသော ဒအောက်ပါစကောူးရပ်မျောူးသည် ဒ ော်ပပပါအတုင်ူး အဓပပောယ်သက်ဒရောက် ဒစရ မည်-

rm

(က) အခွနဆ
် ုသည်မှော ဤဥပဒေအရ ဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အထူးကုန်စည်ခွနက
် ု ဆုသည်။ ယင်ူးစကောူးရပ် တွင်
ဤဥပဒေအရ တပ်ရက
ု ်သည်ေ
့် ဏ်ဒငွလည်ူး ပါဝင်သည်။

In
fo

(ခ) အခွန်ထမ်ူးဆုသည်မောှ ဤဥပဒေအရ အခွန်ဒပူးဒဆောင်ရန် တောဝန်ရသ
ှ ကု ဆုသည်။
(ဂ) အထူးကုန်စည် ဆုသည်မောှ ပပည်ဒထောင်စု၏ အခွန်အဒကောက်ဥပဒေပ င့်် အထူးကုန်စည်ခွနက
် ျသင်ဒ
့် စမည့််

La

w

အထူးကုန်စည်မျောူးကု ဆုသည်။

(ဃ) ထုတ်လုပ်မှု ဆုသည်မှော အထူးကုန်စည် ကု မမပုငစ
် က်ရံု၊ အလုပရ
် ံု၊ အလုပ်ဌောနတွင်ပ စ်ဒစ၊ အပခောူးသအောူး

ar

အပ်နှံ၍ပ စ်ဒစ ထုတ်လုပ်ပခင်ူးကု ဆုသည်။ ယင်ူးစကောူးရပ်တွင် သဘောဝနည်ူးပ င့်် ပ စ်ဒစ၊

nm

န်တူးပပ ပပင်သည့််နည်ူးပ င့််ပ စ်ဒစ ကုနစ
် ည်မျောူးထုတ်လုပ်ပခင်ူး၊ ပပင်ဆင်ပခင်ူး၊ တပ်ဆင်ပခင်ူး၊ စက်ပ င်ပ့် စ်ဒစ၊

ya

လက်ပ င့််ပ စ်ဒစ ထုတ်လုပ်ပခင်ူး၊ ထုတယ
် ပခင်ူးလုပ်ငန်ူးမျောူးပါဝင်သည့််အပပင် ဒအောက်ပါတလ
ုို့ ည်ူး ပါဝင်သည်-

M

(၁) အရက်၊ ဘယော၊ ဝုငအ
် ပါအဝင် အဒ ျော်ယမကော ထုတလ
် ုပ်ပခင်ူးနှင့်် သက်ဆင
ု ်သည်က
့် စစ၌ ဝယ်ယသ၏
ဒတောင်ူးဆုချက်အရ ဒရောစပ်ပပ ပပင်ပခင်ူးမှတစ်ပါူး ဒပါင်ူးခံပခင်ူး၊ သန်စ
ို့ င်ရန်နင
ှ ့်် အနံအ
ို့ ရသော ပ ည်စ
့် ွက်ရန်
ထပ်မံဒပါင်ူးခံပခင်ူး၊ အချဉ်ဒ ောက်ပခင်ူး၊ ပုလင်ူးသွတ်ပခင်ူး၊ ဒသောက်သံုူးရန် ယမကောအဆင့်် အတွက်လအ
ု ပ်သည့််
ပစစည်ူးမျောူးပ ည်စ
့် က
ွ ်ပခင်ူးနှင့်် အပခောူးနည်ူးပပ ပပင်ပခင်ူး။
(၂) ဒဆူးရွက်ကကူးနှင့်် သက်ဆင
ု ်သည်က
့် စစ၌ ဒဆူးရွက်ကကူးအရွက် သမ
ုို့ ဟုတ် ဒဆူးရွက်ကကူးကုန်ကကမ်ူးမှ ဒသောက်သံုူးရန်၊
ရှှူရှိုကရ
် န်၊ ဝါူးရန် သင့််ဒလျော်သည်အထ ပပ ပပင်ဒပပောင်ူးလဲသည့်် ပ စ်စဉ်နှင့်် ဒဆူးရွက်ကကူး မှ
ဒဆူးဒပါ ့်လပ်၊ဒဆူးပပင်ူးလပ်၊ စူးကရက်နှင့်် အလောူးတပစစညူး် မျောူး ပပ လုပ်ပခင်ူး၊
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(၃) အပခောူးအထူးကုနစ
် ည်မျောူးနှင့်် သက်ဆုင်သည့််ကစစ၌ စက်ပ င့််ပ စ်ဒစ၊ လက်ပ င့််ပ စ်ဒစ ထုတ်လုပ်ပခင်ူး၊
ထုတ်ယပခင်ူး၊ ဒပပောင်ူးလဲပခင်ူး၊ သမ
ုို့ ဟုတ် အရည်အဒသွူးကလ
ု ည်ူးဒကောင်ူး၊ သဘောဝ၊ အရွယ်အစောူး၊ ပံုပန်ူးသဏဌောန်၊
ဒပါင်ူးစပ် ွဲွဲ့စည်ူးမှိုကလ
ု ည်ူးဒကောင်ူး ဒပပောင်ူးလဲပခင်ူးနှင့်် အစတ်အပုင်ူးတစ်ခု သမ
ုို့ ဟုတ် အစတ်အပင
ု ်ူးမျောူး
စုစည်ူးပခင်ူး။
(င) ထုတ်လုပ်သဆုသည်မှော အထူးကုန်စည်မျောူးကု မမပုငစ
် က်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌောနတွင်ပ စ်ဒစ၊ အပခောူးသအောူး

LI
S)

အပ်နှံ၍ ပ စ်ဒစ ထုတ်လုပ်သကု ဆုသည်။

(စ) တင်သင
ွ ်ူးသ ဆုသည်မှော အခွန်ကျသင့််ရန်သတ်မတ
ှ ်ထောူးဒသော အထူးကုန်စည်မျောူးကု ပပည်တင
ွ ်ူးသုို့ တင်သင
ွ ်ူးသကု

(M

ဆုသည်။

em

(ဆ) ဒရောင်ူးခ ပခင်ူးဆုသည်မောှ အထူးကုန်စည်ကု လက်ငင်ူးစနစ်ပ င့််ပ စ်ဒစ၊ အဒ ကွူးစနစ်ပ င့််ပ စ်ဒစ၊ ဆုင်ူးငံ့်စနစ်ပ င့််
ပ စ်ဒစ၊ ကုန်စည်လဲလယ
ှ ်ပခင်ူး စနစ်ပ င့််ပ စ်ဒစ၊ ကက တင်အဒရောင်ူးစနစ်ပ င့််ပ စ်ဒစ ဒရောင်ူးချပခင်ူးကု ဆုသည်။

st

(ဇ) အထူးကုနစ
် ည်ပုင်ရင
ှ ်ဆသ
ု ည်မှော အထူးကုန်စည်ကု ပင
ု ်ဆင
ု ်ရရှထောူးသကု ဆုသည်။ ယင်ူးစကောူးရပ် တွင်

Sy

အထူးကုန်စည်၏ပင
ု ်ရှင် သမ
ုို့ ဟုတ် တင်သင
ွ ်ူးသ၊ ထုတ်လုပသ
် ၊ တင်ပသ
ို့ု က လွှဲအပ်သည်အ
့် ထူးကုန်စည်ကု စမံခန်ခ
ို့ ွဲ

n

ဒဆောင်ရွကပ
် ုင်ခင
ွ ့််ရဒသော
ှ
ကယ
ု ်စောူးလှယ်သမ
ုို့ ဟုတ် အထူးကုန်စည်နင
ှ ့်် စပ်လျဉ်ူး၍ အကျ ူးခံစောူးခွင့််ရသ
ှ လည်ူး

at
io

ပါဝင်သည်။

rm

(ဈ) ခရီူးသွောူးသဆုသည်မောှ ပပည်ပခရူးစဉ်ဆုင်ရော သွောူးလောမှိုအဒထောက်အထောူးမျောူး ကင
ု ်ဒဆောင်ထောူးသ ကု ဆုသည်။
ယင်ူးစကောူးရပ်တင
ွ ် တုကရ
် က
ု ်ခရူးသွောူးလက်မှတက
် ုငဒ
် ဆောင်၍ ခရူးစဉ်အရ တစ်ဒထောက် န ူး ခရူးအပ စ်ဒရောက်ရှပပူး

In
fo

အပခောူးနုငင
် တ
ံ စ်ခခ
ု ုသုို့ ဆက်လက်ထွက်ခွောမည့်် သလည်ူး ပါဝင်သည်။
(ည) ကုန်ူးဒပေါ်ဒရောက်တန် ုူး ဆုသည်မှော ပပည်တွင်ူးသုို့ တင်သွင်ူးဒသော အထူးကုန်စည်အတွက် အဒကောက်ခန
ွ ် ဥပဒေအရ

ဒငွကု ဆုသည်။

La

w

သတ်မှတ်သည့််တန် ုူး၊ ယင်ူးကုန်စည်အဒပေါ် စည်ူးကကပ်သည့်် အဒကောက်ခန
ွ ်နှင့်် ကုန်ချ စရတ်တုို့ ဒပါင်ူးစပ်ပါဝင်ဒသော

ar

(ဋ) အခွန်လွတအ
် ဒရောင်ူးဆုငဆ
် ုသည်မှော အထူးကုန်စည်မျောူးကု ခရူးသွောူးသမျောူးအောူး ဒရောင်ူးချရန်

nm

သတ်မှတစ
် ည်ူးကမ်ူးချက်မျောူးနှင့််အည င
ွ ့််လှစ်ခွင့််ရရှထောူးသည့်် အဒရောင်ူးဆင
ု ်ကု ဆုသည်။

ya

(ဌ) စက်ရု၊ အလုပ်ရု၊ အလုပ်ဌောနဒရောင်ူးဒ ူးတန် ုူးဆုသည်မှော ဤဥပဒေအရ ကျသင့််သည့်် အခွန်အပါအဝင် ပ စ်ဒသော

M

စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌောန၏ ဒရောင်ူးဒဈူးတန် ုူးကု ဆသ
ု ည်။

(ဍ) ဒ ူးကွကဒ
် ပါက်ဒ ူးဆသ
ု ည်မှော ဒရောင်ူးသဝယ်သတအ
ုို့ ကကောူး ဒဈူးနှိုန်ူးထန်ူးချ ပ်ထောူးပခင်ူးမရှဘဲ ဒရောင်ူးလုအောူးနှင့််
ဝယ်လုအောူးတုက
ို့ အဆံုူးအပ တ်ပပ သည့်် လက်လဒရောင်ူးဒဈူး သမ
ုို့ ဟုတ် လက်လ
ဒရောင်ူးဒဈူးသတ်မတ
ှ ်နင
ု ပ် ခင်ူးမရှသည့်် ကစစရပ်မျောူးအတွက် သတ်မှတ်ချက်နှငအ
့်် ည တွက်ချက်ရရှ သည့််
ခန်မ
ို့ ှန်ူးဒရောင်ူးဒဈူးကု ဆုသည်။
(ဎ) ဒ ကညောလွှော ဆုသည်မှော ဤဥပဒေအရ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သ၊ ထုတ်လုပဒ
် ရောင်ူး ချသ၊ တင်ပသ
ုို့ က
ဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အထူးကုနစ
် ည်ခွန်နှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍ တင်သွင်ူးဒသောပံစ
ု က
ံ ု ဆုသည်။
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(ဏ) စည်ူး ကပ်ပခင်ူးဆုသည်မှော ဤဥပဒေအရ အခွန်ထမ်ူးက ဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အခွနသ
် တ်မှတပ် ခင်ူးကု ဆုသည်။
ယင်ူးစကောူးရပ်တင
ွ ် ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန်ူးချက်နင
ှ ့််အည အခွန်ထမ်ူးကုယတ
် ုင်က တွက်ချက်အခွန် ဒပူးဒဆောင်ပပူး၊
ဒကကညောလွှောတင်သင
ွ ်ူးစည်ူးကကပ်မှို ခံယပခင်ူးလည်ူး ပါဝင်သည်။
(တ) နှစဆ
် ုသည်မောှ ဘဏ္ဍောဒရူးနှစ်ကု ဆုသည်။
(ထ) ဝန်ကကီူးဌောနဆုသည်မှော ပပည်ဒထောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု ်ငဒ
ံ တော် အစုူးရစမံကန်ူးနှင့်် ဘဏ္ဍောဒရူးဝန်ကကူးဌောနကု

LI
S)

ဆုသည်။
(ေ) ဦူးစီူးဌောနဆုသည်မောှ ပပည်တင
ွ ်ူးအခွန်မျောူးဦူးစူးဌောနကု ဆုသည်။

(M

(ဓ) ညွှန် ကောူးဒရူးမှ ူးခ ပ်ဆုသည်မှော ပပည်တွင်ူးအခွနမ
် ျောူး ဦူးစူးဌောန ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်ကု ဆုသည်။

em

(န) မမ ြို့နယ်အခွန်ဦူးစီူးဌောနမှ ူးဆုသည်မှော ဤဥပဒေအရ အခွနထ
် မ်ူးက ဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အခွန်ကု ဒကောက်ခဒ
ံ ပူးရန်
တောဝန်ဒပူးထောူးသည့်် သက်ဆုင်ရော ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးရံုူး၏ တောဝန်ခံ အရောရှ ကု ဆုသည်။ ယင်ူးစကောူးရပ်တွင်

st

အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူး၊ အလယ်အလတ်အခွနထ
် မ်ူးမျောူး ဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးတ၌
ုို့

Sy

အခွန်စည်ူးကကပ်ဒကောက်ခရ
ံ န် တောဝန်ဒပူးအပ်ထောူးသည့်် ဦူးစူးအရောရှမျောူးလည်ူး ပါဝင်သည်။

n

(ပ) တင်ပို့ုသ ဆုသည်မှော အထူးကုန်စည်မျောူးကု ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပသ
ို့ု ကု ဆုသည်။

at
io

( ) အခွနအ
် မှတတ
် ဆပ် ဆသ
ု ည်မှော ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၃၄ အရ ကပ်နပ်
ှ ထောူးဒသော သမ
ုို့ ဟုတ် အထူးကုန်စည်အတွက်

rm

အသံုူးပပ ဒသော စောမှတ်စောတမ်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် အပခောူးဒသော အဒထောက်အထောူး တစ်ခခ
ု က
ု ု ဆုသည်။
(ဗ) လုပ်ငန်ူးဥပစော ဆုသည်မောှ ဤဥပဒေအရ မှတ်ပတ
ံု င်ထောူးသည့်် လုပ်ငန်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် လုပ်ငန်ူးခွဲ အဝန်ူးအဝင
ု ်ူးကု

In
fo

ဆုသည်။

(ဘ) ပုစမ ောူး ဆုသည်မှော ဤဥပဒေပါ ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်၏ တောဝန်နင
ှ ့််လုပ်ပုင်ခင
ွ ့််အရ သတ်မှတ်သည့်် ပံုစမ
ံ ျောူးကု

La

w

ဆုသည်။

(မ) တန် ုူးအဆင် ဆုသည်မောှ ဘဏ္ဍောဒရူးနှစ်အလက
ု ် ပပည်ဒထောင်စု၏ အခွနအ
် ဒကောက် ဥပဒေတွင် ပပဋ္ဌောန်ူးသည့််

ar

အထူးကုန်စည်မျောူး၏ ဒဈူးနှိုနူး် တန် ုူးအဆင်က
့် ု ဆုသည်။

M

ya

nm

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

အခန်ူး (၂)
အခွန်က သင်ဒစပခင်ူးနှင် အခွန်ဒပူးဒဆောင်ရန် တောဝန်ရှဒစပခင်ူး

၄။ (က) မည်သမဆု ဒအောက်ဒ ော်ပပပါ ဒဆောင်ရက
ွ ်မှိုမျောူးအတွက် ပပည်ဒထောင်စု၏ အခွန်အဒကောက်ဥပဒေပ င့််
ပပဋ္ဌောန်ူးသတ်မှတ်သည့််အတုငူး် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်် ဒစရမည်(၁) အထူးကုန်စည်ကု ပပည်တွင်ူးသုို့ တင်သင
ွ ်ူးပခင်ူး၊
(၂) အထူးကုနစ
် ည်ကု ပပည်တွင်ူး၌ ထုတ်လုပ်ပခင်ူး၊
(၃) အထူးကုန်စည်ကု ပပည်ပသုို့ တင်ပပို့ု ခင်ူး။
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(ခ) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပူးဒဆောင်ရဒသူးဒသော အထူးကုန်စည်မျောူးကု လက်ဝယ်ထောူးရှသ သမ
ုို့ ဟုတ်
ပုင်ဆုင်သမျောူးသည် ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန်ူးချက်မျောူးနှငအ
့်် ည လုကန
် ဒဆောင်ရက
ွ ်ရမည်။
(ဂ) အထူးကုန်စည်မျောူးကု တင်သင
ွ ်ူးပခင်ူး၊ တင်ပပို့ု ခင်ူး၊ ထုတ်လုပ်ပခင်ူး၊ လက်ဝယ်ထောူးရှပခင်ူး ဒဆောင်ရွက် သတသ
ုို့ ည်
ဤဥပဒေနှင့်် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပပန်ဒသော နည်ူးဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန်ူးချက်မျောူးကု လုကန
် ရမည်။
<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

LI
S)

၅။ ပုေ်မ ၄ အရ အခွနက
် ျသင်သ
့် ည့်် အထူးကုန်စည်နှင့််စပ်လျဉ်ူး၍ (က) ပပည်တင
ွ ်ူးသုို့ တင်သင
ွ ်ူးပခင်ူးပ စ်ပါက-

(M

(၁) အထူးကုန်စည်ကု တင်သင
ွ ်ူးသက ဒပူးဒဆောင်ရမည်။

em

(၂) ပုေ်မခွင
ဲ ယ် (၁) အရ ဒပူးဒဆောင်ရမည်အ
့် ခွန်ကု အဒကောက်ခန
ွ ်ဒကောက်ခံသည့်် နည်ူးလမ်ူးမျောူး အတုင်ူး
အဒကောက်ခန
ွ ဦ
် ူးစူးဌောနက အဒကောက်ခန
ွ ်နင
ှ ့််အတ ဒကောက်ခံဒပူးရမည်။

st

(ခ) ပပည်တွင်ူး၌ ထုတ်လုပ်ပခင်ူးပ စ်ပါက ယင်ူးအထူးကုန်စည်ကု ထုတ်လုပ်သက ဒပူးဒဆောင်ရမည်။

Sy

(ဂ) ပပည်ပသုို့ တင်ပပို့ု ခင်ူးပ စ်ပါက ယင်ူးအထူးကုနစ
် ည်ကု တင်ပသ
ို့ု က ဒပူးဒဆောင်ရမည်။

n

(ဃ) အခွန်မဒပူးဒဆောင်ရဒသူးဒသော အထူးကုနစ
် ည်ကု လက်ဝယ်ထောူးရှပခင်ူးပ စ်ပါက လက်ဝယ်ထောူးရှသက

at
io

ဒပူးဒဆောင်ရမည်။

rm

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

၆။ (က) မည်သည့််နှစအ
် တွက်မဆု ဘဏ္ဍောနှစ်အလုက် ပပဋ္ဌောန်ူးသည့််ပပည်ဒထောင်စု၏ အခွန်အဒကောက် ဥပဒေပ င့််-

ပယ် ျက်ပခင်ူးပပ နုင်သည်။

In
fo

(၁) အခွန်ကျသင်ဒ
့် စမည့်် အထူးကုန်စည်မျောူးကု သတ်မတ
ှ ်ပခင်ူး၊ ပပင်ဆင်ပခင်ူး၊ ပ ည့််စက
ွ ်ပခင်ူး၊

La

w

(၂) အခွနက
် ျသင်ဒ
့် သော အထူးကုန်စည်မျောူးအတွက် တန် ုူး၊ ပမောဏ၊ အဒလူးချန် သမ
ုို့ ဟုတ်
အပခောူးတုင်ူးတောမှိုတစ်ခခ
ု ုအဒပေါ် အဒပခပပ ၍ တွက်ချက်ရမည့်် အခွန်နှိုန်ူးမျောူးကု သတ်မတ
ှ ်ရမည်။

ar

(၃) ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့မ
ု ှိုအဒပေါ် အခွန်ကျသင့််မည့်် အထူးကုနစ
် ည်နှင့်် အခွနန
် ှိုန်ူးမျောူးကု သတ်မှတ်ရမည်။

nm

(ခ) (၁) အထူးကုန်စည် ထုတလ
် ုပ်သ သမ
ုို့ ဟုတ် တင်သင
ွ ်ူးသသည် ယင်ူးထုတ်လုပ်ဒသော သမ
ုို့ ဟုတ် တင်သင
ွ ်ူးဒသော

ya

အထူးကုန်စည်မျောူးကု တန် ုူးအဆင့်် သတ်မတ
ှ ်နင
ု ်ရန်အတွက် ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူး ဌောနမှှူူးထံမှတစ်ဆင့််

M

ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်ထံ ဒလ ောက်ထောူးရမည်။
(၂) ဒလ ောက်လွှောပံစ
ု န
ံ ှငတ
့်် င်သွင်ူးရမည့်် နည်ူးလမ်ူးကု ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်က သတ်မတ
ှ ်နင
ု ်သည်။
(၃) ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်နှင့်် ပပည်တင
ွ ်ူးအခွန်မျောူးဦူးစူးဌောန စမံခန်ခ
ို့ မ
ွဲ ှိုဒကော်မတတသ
ုို့ ည် သက်ဆုင်ရော
ဘဏ္ဍောနှစ်အတွက် အထူးကုန်စည်မျောူးကု သတ်မတ
ှ ်ချက်မျောူးနှင့််အည တန် ုူးအဆင့်် သတ်မှတဒ
် ပူးရမည်။
(၄) တန် ုူးအဆင့််သတ်မတ
ှ ်ဒပူးထောူးပခင်ူးမရှသည့်် အထူးကုန်စည်မျောူးကု ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်နှင့််
ပပည်တင
ွ ်ူးအခွန်မျောူးဦူးစူးဌောန စမံခန်ခ
ို့ မ
ွဲ ှိုဒကော်မတတက
ုို့ အပခောူးဆဒလျော်ဒသော
တန် ုူးအဆင့််သတ်မတ
ှ ်ဒပူးပခင်ူးမရှပါက အပမင့််ဆံုူး တန် ုူးအဆင့််သုို့ သတ်မတ
ှ ်နင
ု ်သည်။
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<ပပင်ဆင် 26.07.2017>
၇။ (က) ပုေ်မ ၄ အရ အခွနက
် ျသင်ဒ
့် သော အထူးကုနစ
် ည်မျောူးအတွက် ဒအောက်ဒ ော်ပပပါ ဒနို့ရှ ကုန်စည်တန် ုူး၊ ပမောဏ၊
အဒလူးချန် သမ
ုို့ ဟုတ် အပခောူးတုင်ူးတောမှို တစ်ခခ
ု ုအဒပေါ်အဒပခပပ သတ်မှတ် ထောူးသည့်် အခွန်နှိုန်ူးပ င့်် တွက်ချက်ရမည်(၁) ပပည်တွင်ူးသတ
ုို့ င်သင
ွ ်ူးပခင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်ပသုို့ တင်ပပို့ု ခင်ူးပ စ်ပါက ထုအထူးကုန်စည်ကု အဒကောက်ခန
ွ ်ဆုင်ရော
ရှင်ူးလင်ူးဒဆောင်ရွကသ
် ည်ဒ
့် နို့၊

LI
S)

(၂) ပပည်တင
ွ ်ူး၌ထုတ်လုပ်သည့်် အထူးကုန်စည်မျောူးအတွက်(ကက) အထူးကုန်စည်ကု ဒရောင်ူးချသည်ဒ
့် နို့၊

(M

(ခခ) ထုတ်လုပ်မှိုအဒပေါ် အခွန်ကျသင်ဒ
့် စရန် ဝန်ကကူးဌောနက အမန်ဒ
ို့ ကကော်ပငောစော ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည့််

em

အထူးကုန်စည်မျောူးပ စ်ပါက အထူးကုန်စည်ကု ထုတ်လုပသ
် ည့််ဒနို့၊

(၃) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပူးဒဆောင်ရဒသူးဒသော အထူးကုန်စည်မျောူးကု ပင
ု ်ဆင
ု ်ထောူးဒသော ကစစရပ်တင
ွ ်

st

စစ်ဒဆူးဒတွွဲ့ရသည်
ှ
ဒ
့် နို့၊

Sy

ရှင်ူးလင်ူးခ က်။ ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပူးဒဆောင်ရဒသူးဒသော အထူးကုန်စည်မျောူးဆုရောတွင်

n

ဒအောက်ပါတက
ုို့ ုဆုသည်-

at
io

(က) အခွန်အမှတ်တံဆပ် ကပ်နပ်
ှ ဒရောင်ူးချရန် သတ်မတ
ှ ထ
် ောူးသည့်် အထူးကုန်စည်မျောူးပ စ်ပါက

rm

သတ်မှတ်ချက်မျောူးနှင့််အည အခွန်အမှတ်တံဆပ် ကပ်နပ်
ှ ထောူးပခင်ူးမရှသည့်် အထူးကုနစ
် ည်မျောူး၊
(ခ) ကျန်အထူးကုန်စည်မျောူးနှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍ လက်ဝယ်ရှအထူးကုန်စည်မျောူးကု သတ်မတ
ှ ်ချက်မျောူးနှင့််

In
fo

အညမှတ်ပတ
ံု င်၍ တင်သင
ွ ်ူးထောူးပခင်ူး မဟုတ်သည့်် အထူးကုန်စည်မျောူး၊ တရောူးဝင်တင်သွင်ူးသထံမှ
ဝယ်ယထောူးပခင်ူးမဟုတ်သည့်် အထူးကုန်စည်မျောူး၊ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျောူးနှင့််အည မှတ်ပတ
ံု င်၍ ထုတ်လုပ်ပခင်ူး၊

La

w

ထုတ်ယပခင်ူးမဟုတ်သည့်် အထူးကုန်စည်မျောူး၊ တရောူးဝင်ထုတ်လုပ်သ၊ ထုတယ
် သထံမှ ဝယ်ယပခင်ူးအတွက်
အခွန်ဒပူးဒဆောင်ပပူးဒကကောင်ူး အဒထောက်အထောူးပပည့််စစ
ံု ောွ တင်ပပနင
ု ်ပခင်ူးမရှသည့်် အထူးကုန်စည်မျောူး။

ar

(၄) ပုေ်မခွင
ဲ ယ် (၂) နှင့််ပုေ်မခွင
ဲ ယ် (၃) ပါ ပပဋ္ဌောန်ူးချက်မျောူးနှင့််အည သတ်မှတန
် ုင်ပခင်ူးမရှလ င် ဝန်ကကူးဌောနက

nm

အမန်ဒ
ို့ ကကော်ပငောစော ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်ထောူးသည်ဒ
့် နို့။

ya

(ခ) ကျသင့််အထူးကုန်စည်ခွနက
် ု တွက်ချက်ရောတွင် ဒဆောင်ရက
ွ ်မှိုအလုက် ဒအောက်ပါတန် ုူးမျောူးအဒပေါ်

M

အဒပခပပ တွက်ချက်ရမည်(၁) ပပည်တွင်ူးသုို့ တင်သင
ွ ်ူးသည့်် အထူးကုန်စည်ပ စ်ပါက ကုန်ူးဒပေါ်ဒရောက်တန် ုူး၊
(၂) ပပည်တင
ွ ်ူး၌ ထုတ်လုပ်သည့်် အထူးကုန်စည်မျောူးအတွက်(ကက) ထုတ်လုပ်မှိုအဒပေါ် အခွနက
် ျသင်ဒ
့် စရန် ဝန်ကကူးဌောနက အမန်ဒ
ို့ ကကော်ပငောစော ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည့််
အထူးကုန်စည်ပ စ်ပါက သက်ဆုင်ရော ဘဏ္ဍောဒရူးနှစ်အတွက် ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်နင
ှ ့်် ပပည်တင
ွ ်ူးအခွန်မျောူး
ဦူးစူးဌောနစမံခန်ခ
ို့ မ
ွဲ ဒ
ှို ကော်မတတက
ုို့ အတည်ပပ သတ်မတ
ှ ဒ
် ပူးသည့်် စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊
အလုပ်ဌောနဒရောင်ူးဒဈူးတန် ုူး၊
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(ခခ) ကျန်အထူးကုန်စည်ပ စ်ပါက ထုတ်လုပ်သကတင်ပပသည့်် စက်ရ၊ံု အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌောန ဒရောင်ူးဒဈူးတန် ုူးနှင့််
ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ် သမ
ုို့ ဟုတ် ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးက သတ်မတ
ှ ်သည့်် စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌောန
ဒရောင်ူးဒဈူးတန် ုူး၊ ယင်ူးတန် ုူးနှစရ
် ပ်အနက် မျောူးရောတန် ူးု ၊
(၃) ပပည်ပသုို့ တင်ပသ
ို့ု ည့်် အထူးကုန်စည်ပ စ်ပါက ပပည်ပသသ
ုို့ ယ်ယပဒ
ုို့ ဆောင်ဒပူးမည်ယ
့် ောဉ်ဒပေါ် အဒရောက်တန် ုူး၊

စစစ်ဒတွွဲ့ရှသည့််အချန်၌ ဒရောင်ူးချဒနသည့်် တန် ုူးသမ
ုို့ ဟုတ် ဒဈူးကွကဒ
် ပါက်ဒဈူး၊

LI
S)

(၄) ဤဥပဒေအရ ကုနစ
် ည်ပင
ု ်ရှင်ထတ
ံ ွင် စစစ်ဒတွွဲ့ရှသည့်် အခွန်မဒပူးဒဆောင်ရဒသူးဒသော အထူးကုန်စည်ပ စ်ပါက

(၅) ပုေ်မခွဲငယ် (၄) ပါသတ်မတ
ှ ်ချက်မျောူးအတုင်ူး လုကန
် ဒဆောင်ရွကရ
် န်ခက်ခသ
ဲ ည့်် ကစစရပ်မျောူးနှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍

(M

ဝန်ကကူးဌောနက အမန်ဒ
ို့ ကကော်ပငောစော ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်ထောူးသည့်် နည်ူးလမ်ူးမျောူးနှင့််အည

em

တွက်ချက်ရရှသည်တ
့် န် ုူး။
<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

st

၈။ (က) မည်သမဆု ဤဥပဒေအရ ကျသင့််သည့်် အခွနက
် ု ဒအောက်ပါအတုင်ူးဒပူးဒဆောင်ရမည်-

Sy

(၁) အထူးကုန်စည်ကု ပပည်တွင်ူးသတ
ုို့ င်သင
ွ ်ူးပခင်ူးပ စ်ပါက ကုန်စည်ကု ဒရွူးယပခင်ူးမပပ မ ဒပူးဒဆောင်ရမည်။

n

(၂) ပပည်တင
ွ ်ူး၌ ထုတ်လုပ်ပခင်ူးအတွက-်

at
io

(ကက) ဒရောင်ူးချသည့််လ၏ လကုန်ဆံုူးပပူး ၁၀ ရက်အတွငူး် ဒပူးဒဆောင်ရမည်။

rm

(ခခ) ထုတ်လုပ်မှိုအဒပေါ် အခွန်ကျသင်ဒ
့် စရန် ဝန်ကကူးဌောနက အမန်ဒ
ို့ ကကော်ပငောစော ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည့််

ဒပူးဒဆောင်ရမည်။

In
fo

အထူးကုန်စည်မျောူးပ စ်ပါက အထူးကုန်စည်ကု ထုတ်လုပသ
် ည့််လ၏ လကုန်ဆံုူးပပူး ၁၀ ရက်အတွင်ူး

La

ဒပူးဒဆောင်ရမည်။

w

(၃) ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့ပု ခင်ူးပ စ်ပါက အထူးကုန်စည်ကု တင်ပသ
ုို့ ည့််လ၏လကုန်ဆံုူးပပူး ၁၀ ရက်အတွင်ူး

(၄) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပူးဒဆောင်ရဒသူးဒသော အထူးကုန်စည်မျောူးကု ကုန်စည်ပင
ု ်ရှငထ
် ံတွင်

ar

စစစ်ဒတွွဲ့ရှရပခင်ူးပ စ်ပါက စစစ်ဒတွွဲ့ရှသည့််ဒနို့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်ူး ကုန်စည်ပုင်ရင
ှ ်က ဒပူးဒဆောင် ရမည်။

nm

(ခ) ပုေ်မခွဲ (က) ပါ အတုင်ူး လုကန
် ဒဆောင်ရက
ွ ်ရန် ခက်ခဲသည့်် ကစစရပ်မျောူးနှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍ ညွှန်ကကောူး ဒရူးမှှူူးချ ပ်က

ya

သတ်မှတ်သည့်် နည်ူးလမ်ူးမျောူးနှင့်် အည လုကန
် ဒဆောင်ရက
ွ ်ရမည်။

M

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

အခန်ူး (၃)
အခွန်ကင်ူးလွတ်ခင
ွ ်နှင် သက်သောခွင်မ ောူး
၉။ (က) ဒအောက်ဒ ော်ပပပါ အထူးကုန်စည်မျောူးအတွက် အခွန်မကျသင်ဒ
့် စရ(၁) ပပည်ဒထောင်စု၏ အခွနအ
် ဒကောက်ဥပဒေပ င့်် ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့မ
ု ှိုအဒပေါ် အခွန်ကျသင့််ဒစရန် သတ်မတ
ှ ် ထောူးဒသော
အထူးကုန်စည်မျောူးမှ တစ်ပါူး ပပည်ပသုို့ တင်ပဒ
ို့ု သော အထူးကုန်စည်မျောူး၊
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(၂) ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့မ
ု ှိုအဒပေါ် အခွန်ကျသင်ဒ
့် စရန် သတ်မတ
ှ ်ထောူးဒသော အထူးကုနစ
် ည်မျောူးမှတစ်ပါူး
ခရူးသွောူးသမျောူးအောူး အခွန်လတ
ွ ်အဒရောင်ူးဆုင်မှ ဒရောင်ူးချသည့််အထူးကုန်စည်မျောူး၊
(၃) ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့မ
ု ှိုအဒပေါ် အခွန်ကျသင်ဒ
့် စရန် သတ်မတ
ှ ်ထောူးဒသော အထူးကုနစ
် ည်မျောူးမှတစ်ပါူး ပပည်ပသုို့
ပျံသန်ူးဒပပူးဆွဲဒနစဉ် ဒလယောဉ် သမ
ုို့ ဟုတ် သဒဘဘောဒပေါ်တွင် ဒရောင်ူးချသည့်် အထူးကုန်စည်မျောူး၊
(၄) ယောယအသံုူးပပ ရန် ရည်ရယ
ွ ်ချက်ပ င့််ပပည်တွင်ူးသုို့ တင်သွင်ူးလောပပူး မလတင်သင
ွ ်ူး သည့််နင
ု ်ငံသုို့ မရင်ူးပမောဏ

LI
S)

အဒပခအဒနအတုင်ူး အဒကောက်ခန
ွ ် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျောူးနှငအ
့်် ည ပပန်လည် တင်ပမ
ို့ု ည့်် အထူးကုန်စည်မျောူး၊
(၅) ပပည်တွင်ူးပပည်ပ အလှှူရှင်မျောူးမှ ပပည်တွင်ူး၌ လှှူေါန်ူးရန် လမှိုဒရူး၊ ဘောသောဒရူး၊ ကျန်ူးမောဒရူး၊

(M

ပညောဒရူးကစစရပ်မျောူးအတွက် တင်သင
ွ ်ူးဒသော သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်တင
ွ ်ူး၌ ထုတ်လုပဒ
် သော အထူးကုန်စည် မျောူး၊

ကင်ူးလွတ်ခင
ွ ့််ရရှသတအ
ုို့ တွက် တင်သင
ွ ်ူးလောသည့်် အထူးကုန်စည်မျောူး၊

em

(၆) အပပည်ပပည်ဆင
ု ်ရော ဥပဒေ၊ အပပည်ပပည်ဆုင်ရော သမ
ုို့ ဟုတ် သံတမန်ဆုင်ရော ကွန်ဗင်ူးရှင်ူးမျောူး အရ

st

(၇) ပပည်ပသုို့ ထွက်ခွောမည့်် ဒလယောဉ်မျောူးတွင် အသံုူးပပ မည့်် ဒလောင်စောဆမျောူး။

Sy

(ခ) ပပည်ဒထောင်စု အစုူးရအ ဲွဲ့ွ သည် အခွန်ကျသင့််ဒသော အထူးကုန်စည် တစ်မျ ူးမျ ူးနှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍

n

ပပည်ဒထောင်စုလတ
ွှ ဒ
် တော်၏ သဒဘောတညချက်ပ င့်် ကင်ူးလွတ်ခင
ွ ့်် သမ
ုို့ ဟုတ် သက်သောခွင့််ပပ နုင်သည်။

at
io

(ဂ) ပပည်ဒထောင်စု အစုူးရအ ွဲွဲ့သည် ဒအောက်ဒ ော်ပပပါကစစရပ်မျောူးအတွက် အခွန်ကင်ူးလွတ်ခင
ွ ့်် သမ
ုို့ ဟုတ် သက်သောခွင့််

rm

ပပ နုင်သည်-

(၁) ပပည်ပအ ွဲ့ဲွ အစည်ူးမျောူးမှ နုင်ငဒ
ံ တော်သုို့ အဒထောက်အပံအ
့် ပ စ် ဒပူးအပ်ဒသောအထူးကုန်စည်မျောူး သမ
ုို့ ဟုတ်

In
fo

အဒထောက်အပံ့် ရရှဒငွပ င့်် ဝယ်ယသည့်် အထူးကုနစ
် ည်မျောူး၊
(၂) တစ်နင
ု င
် ံနင
ှ ့်် တစ်နုင်ငံ အပပန်အလှန် အခွငအ
့်် ဒရူးမတွင် ပါဝင်သည့်် အထူးကုန်စည်မျောူး၊

La

w

(၃) ကျွန်ူးနှင့််သစ်မောသစ်လံုူးမျောူး၊ သတ်မတ
ှ ်ချက်နင
ှ ့််အည အဒပခခံအဆင်ဒ
့် သော ခွစ
ဲ တ်ထောူးဒသော ကျွန်ူးနှင့််သစ်မော
သစ်ခဲသ
ွ ောူးမျောူးမှအပ နုငင
် ဒ
ံ တော်၏ လံုခခံ ဒရူးနှင့််ကောကွယဒ
် ရူးအ ဲွဲ့ွ အစည်ူးမျောူး အသံုူးပပ ရန်

ar

ကုယတ
် ုင်ထတ
ု ်လုပ်ဒသော၊ တင်သင
ွ ်ူးလောဒသော သမ
ုို့ ဟုတ် ဝယ်ယဒသော အထူးကုန်စည်မျောူး။

nm

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

ya

၁၀။ ဒအောက်ဒ ော်ပပပါကစစရပ်မျောူးကု သတ်မတ
ှ ်ချက်မျောူးနှငအ
့်် ည ဒဆောင်ရက
ွ ်ရမည်-

M

(က) ယောယအသံုူးပပ ရန် ရည်ရယ
ွ ်ချက်ပ င့်် ပပည်တွင်ူးသုို့ တင်သင
ွ ်ူးလောပပူး မလတင်သင
ွ ်ူးသည့််နင
ု င
် ံသုို့ မရင်ူးပမောဏ
အဒပခအဒနအတုင်ူး အဒကောက်ခန
ွ ်သတ်မတ
ှ ်ချက်မျောူးနှငအ
့်် ည ပပန်လည်တင်ပမ
ို့ု ည့်် အထူးကုန်စည်မျောူးဆင
ု ်ရော
လုကန
် ဒဆောင်ရက
ွ ်ရန် နည်ူးလမ်ူးမျောူး၊
(ခ) အခွနပ် ပန်အမ်ူးဒငွ ထုတဒ
် ပူးပခင်ူးအတွက် လုကန
် ဒဆောင်ရွကရ
် မည့်် နည်ူးလမ်ူးမျောူး။
<ပပင်ဆင် 26.07.2017>
၁၁။ (က) အထူးကုန်စည်ကု ထုတ်လုပ်သ သမ
ုို့ ဟုတ် တင်ပသ
ုို့ သည် ကျသင့််အခွန်မှ အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှိုနင
ှ ့််
တင်ပမ
ို့ု ှိုအတွက် အသံုူးပပ ရန် အထူးကုန်စည် တစ်မျ ူးမျ ူးကု ပပည်တင
ွ ်ူးသုို့ ကုယတ
် င
ု ် တင်သွင်ူးစဉ်ကပ စ်ဒစ၊
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အပခောူးအထူးကုနစ
် ည်ထတ
ု လ
် ုပ်သထံမှ ကုယ်တင
ု ်ဝယ်ယစဉ်ကပ စ်ဒစ ဒပူးဒဆောင်ခဲ့်ရသည့်် အထူးကုန်စည်ခန
ွ ်ကု
ခုနမ်
ှ နင
ု ်သည်။
(ခ) အထူးကုန်စည်ထတ
ု ်လုပ်မှို၊ တင်ပမ
ို့ု ှိုမျောူးနှင့််စပ်လျဉ်ူး၍ အခွန်တစ်ကကမ်တည်ူးသော ကျသင့််ဒစရန်
အခွန်ခုနမ်
ှ ဒပူးသွင်ူးပခင်ူးကု သတ်မှတ်ချက်မျောူးနှင့််အည ဒဆောင်ရွကရ
် မည်။

LI
S)

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

အခန်ူး (၄)

(M

တောဝန်နင
ှ ် လုပ်ပုင်ခင
ွ ်မ ောူး

em

၁၂။ ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်သည် ဒအောက်ဒ ော်ပပပါ တောဝန်နှင့််လုပ်ပုင်ခွင့််မျောူးကု ကျင့််သူးံု ဒဆောင်ရက
ွ ် ရမည်။ ယင်ူးတောဝန်နှင့််
လုပ်ပုင်ခွင့််မျောူး ထမ်ူးဒဆောင်နင
ု ်ရန်အတွက် သက်ဆင
ု ်ရောဌောန၊ အ ဲွဲ့ွ အစည်ူး မျောူးနှင့်် ညနင
ှို ်ူး၍ အ ဲွဲ့ွ မျောူး ွဲွဲ့စည်ူး၍ပ စ်ဒစ၊

st

မမဦူးစူးဌောန ဝန်ထမ်ူးမျောူးအောူး တောဝန်ခဒ
ွဲ ဝဒပူးအပ်၍ ပ စ်ဒစ အဒကောင်အထည်ဒ ော် ဒဆောင်ရွကဒ
် စနင
ု ်သည်-

Sy

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

at
io

အလုပ်ဌောန၏ ခန်မ
ို့ ှန်ူးဒရောင်ူးဒဈူးသတ်မှတပ် ခင်ူး၊

n

(က) အထူးကုန်စည်၏ ဒဈူးကွကဒ
် ပါက်ဒဈူး သတ်မတ
ှ ်ပခင်ူးနှင့်် ယင်ူးဒဈူးကွကဒ
် ပါက်ဒဈူးကု အဒပခပပ ၍ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊

rm

(ခ) သတ်မတ
ှ ်ရက်အတွင်ူး အခွနဒ
် ပူးဒဆောင်ရန်အခက်အခဲရသည်
ှ
့်ကစစရပ်မျောူးအတွက် အခွန်ဒပူးဒဆောင် ရမည့််
နည်ူးလမ်ူးသတ်မှတပ် ခင်ူး၊ အခွနဒ
် ပူးဒဆောင်ရမည့်် ဒနို့ရက်တုူးပမင့််သတ်မှတပ် ခင်ူး၊

(ဃ) ပံုစမ
ံ ျောူး သတ်မတ
ှ ်ဒပူးပခင်ူး၊

In
fo

(ဂ) လုပ်ထံုူးလုပ်နည်ူးနှင့်် ညွှန်ကကောူးချက်မျောူးထုတ်ပပန်ပခင်ူး၊

La

w

(င) လုပင
် န်ူးဥပစောဒနရောမျောူး၊ အထူးကုန်စည်မျောူးနှင့်် မှတတ
် မ်ူးမျောူးကု ဝင်ဒရောက်ကကည့်ရ
် ှိုပခင်ူး၊
(စ) အထူးကုနစ
် ည်မျောူး ဒရွဲ့ဒပပောင်ူးပခင်ူးကု စစ်ဒဆူးပခင်ူးနှင့်် ကန်သ
ို့ တ်ပခင်ူး၊

ar

(ဆ) အထူးကုန်စည်မျောူးကု ရှောဒ ွပခင်ူး၊ သမ်ူးဆည်ူးပခင်ူး၊

nm

(ဇ) နမန ပစစည်ူးမျောူးရယ၍ ကုငတ
် ွယဒ
် ပ ရှင်ူးပခင်ူး။

ya

၁၃။ ပုေ်မ ၁၂ အရ ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်က တောဝန်နင
ှ ့််လပ
ု ်ပုင်ခွငတ
့်် စ်ရပ်ရပ်ကလ
ု ွှဲအပ် တောဝန်ဒပူးအပ် ပခင်ူးခံရသည်အ
့်
ဲွဲ့ွ

M

သမ
ုို့ ဟုတ် ပုဂ္ လ်သည်(က) ဤဥပဒေအတုင်ူး လုကန
် ဒဆောင်ရက
ွ ်နင
ု ်ရန်အတွက် မည်သည့််နည်ူးစနစ်ပ င့််မဆု ထန်ူးသမ်ူးထောူး
ရှဒသောစောရင်ူးမျောူး၊ အဒထောက်အထောူးနှင့်် အပခောူးစောရွက်စောတမ်ူးမျောူး၊ လုပင
် န်ူးဥပစောဒနရောမျောူး၊ အ
ဒဆောက်အဦမျောူးအောူးလံုူးကု ဝင်ဒရောက်ခင
ွ ့််၊ လွတ်လပ်စောွ အပပည့်အ
် ဝ ဒဆောင်ရွကန
် င
ု ်ခင
ွ ့််တုို့ ရှသည့််အပပင်
ဒအောက်ပါတက
ုို့ ု ပပ လုပ်ခင
ွ ့််ရသည်
ှ
(၁) အဆုပါစောရင်ူးစောအုပမ
် ျောူး၊ အဒထောက်အထောူးနှင့်် အပခောူးစောရွက်စောတမ်ူးမျောူးကု ဒကောက်နုတ်ချက်
မျောူးထုတယ
် ခွင့််နင
ှ ့်် မတတှူမျောူးကူးယနင
ု ခ
် ွင့််၊
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(၂) ဥပစော အတွင်ူး၌ ရှဒသော ကုန်စည်မျောူး၊ ပစစည်ူးမျောူး၊ အသံုူးအဒဆောင်ပစစညူး် မျောူးနှင့်် ကွန်တန်န မျောူး အောူးလံုူးကု
မှတ်တမ်ူးတင်ပခင်ူး၊ ဒရတွက်ပခင်ူးနှင့်် စစ်ဒဆူးပခင်ူး၊
(၃) ထုသုို့ ဝင်ဒရောက်ကကည့််ရစ
ှို စ်ဒဆူးရော၌ ဒတွွဲ့ရဒသော
ှ
စောရင်ူးစောအုပ်မျောူး သမ
ုို့ ဟုတ် စောရွက်စောတမ်ူး မျောူးအဒပေါ်တွင်
မှတ်မဒစရန် တံဆပ်အမှတအ
် သောူးမျောူးရက
ု ်နပ်
ှ ခင
ွ ၊့်် ယင်ူးတုို့မှ ဒကောက်နတ
ု ်ချက်မျောူး ထုတ်ယခွင့််နင
ှ ့််
မတတှူမျောူးကူးယခွင။့််

LI
S)

(ခ) အထူးကုန်စည်မျောူးထောူးရှဒသော လုပ်ငန်ူးဥပစော သမ
ုို့ ဟုတ် သုဒလှောင်ရံုတစ်ခခ
ု ုမှမထွက်ခောွ မပ စ်ဒစ၊

သယ်ယပဒ
ုို့ ဆောင်ဒနစဉ်ပ စ်ဒစ သယ်ယပဒ
ုို့ ဆောင်သည်ယ
့် ောဉ်မျောူးကု ရပ်တန်ရ
ို့ န် ဒတောင်ူးဆု၍စစ်ဒဆူးနုင်သည်။

(M

(ဂ) ဤပုေ်မပါ ပပဋ္ဌောန်ူးချက်နင
ှ ့််အည ဒဆောင်ရွကသ
် ည်အ
့် မှိုကစစတစ်ခခ
ု ုအတွက် ဟန်တ
ို့ ောူးပခင်ူး၊ ပငင်ူးပယ် ပခင်ူးပပ မည်ဟု

em

ယံုကကည်ရန်အဒကကောင်ူးရှလ င် ပမ ွဲ့နယ်တရောူးသကကူးထံမှ ရှောဒ ွဝရမ်ူးဒတောင်ူးခံဒဆောင်ရက
ွ ် နုင်သည်။ ယင်ူးသုို့
ဒဆောင်ရွကရ
် ောတွင် ဒတွွဲ့ရှချက်မျောူးကု ပမ ွဲ့နယ်တရောူးသကကူးနှင့်် သက်ဆုင်ရောတုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ်

st

ပပည်နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး၊ ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး၊ အခွန် ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး

Sy

သမ
ုို့ ဟုတ် အလယ်အလတ် အခွန်ထမ်ူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောန မှှူူးထံ အပမန်ဆံုူးအစရင်ခံ တင်ပပရမည်။

n

(ဃ) ပုေ်မခွဲ (က) ပါ ကစစတစ်ရပ်ရပ်ကု ဒဆောင်ရွကရ
် ောတွင် သက်ဆုင်ဒသော တင်သင
ွ ်ူးသ၊ ထုတ်လုပ်သ၊ တင်ပသ
ို့ု

at
io

သမ
ုို့ ဟုတ် ကုနစ
် ည်ပုင်ရင
ှ ် သမ
ုို့ ဟုတ် ၎င်ူး၏ကယ
ု ်စောူးလှယန
် ှင့်် သက်ဒသနှစ်ဦူးဒရှွဲ့ဒမှောက်တင
ွ ် ပ စ်ဒစရမည်၊

rm

စောရင်ူးစောအုပ်မျောူး၊ စောရွက်စောတမ်ူးမျောူး သမ်ူးဆည်ူးပခင်ူးပ စ်လ င် လက်ခရ
ံ ရှဒကကောင်ူး အဒထောက်အထောူးထုတဒ
် ပူး
ရမည့််အပပင် ယင်ူးတက
ုို့ ုစစ်ဒဆူးရန် လုအပ်သည့််ကောလအထသော လက်ဝယ်ထောူးရှရမည်။

In
fo

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

၁၄။ အဒဆောက်အအံု သမ
ုို့ ဟုတ် လုပ်ငန်ူးဥပစောဒနရောအတွင်ူးသုို့ ဝင်ဒရောက်မှိုအတွက် အခွင့််အောဏောရှဒကကောင်ူး

La

w

သက်ဒသခံတစ်ရပ်ကု ထဒ
ု နရောတွင် လက်ရဒနထ
ှ
ုင်သက ဒတောင်ူးဆုသည့််အခါ ပုေ်မ ၁၂ အရ လုပ်ပုင်ခွင့််မျောူးကု
ကျင့််သံုူးဒဆောင်ရက
ွ ်ရန် အခွငအ
့်် ောဏောဒပူးပခင်ူးခံရသပ စ်ဒကကောင်ူး ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူးချ ပ်က

ar

အတည်ပပ လက်မတ
ှ ်ဒရူးထုူးထောူးသည့်် သက်ဒသခံကေ်ပပောူး သမ
ုို့ ဟုတ် စောပ င့်် ဒရူးသောူးလက်မှတဒ
် ရူးထုူးထောူးသည့််

nm

စောသက်ဒသခံတစ်ရပ်ကု ထုတ်ဒ ော်ပပသပခင်ူး မပပ နုင်လ င် အဆုပါအဒဆောက်အအံု သမ
ုို့ ဟုတ်

ya

လုပ်ငန်ူးဥပစောဒနရောတစ်စတ
ံု စ်ရောသုို့ ဝင်ဒရောက်ရန် သမ
ုို့ ဟုတ် ဆက်လက်တည်ရရန်
ှ အခွင့််မရှဒစရ။

M

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

အခန်ူး (၅)
မှတ်ပုတင်ပခင်ူး
၁၅။ (က) အထူးကုန်စည်ကု တင်သင
ွ ်ူးသ၊ ထုတ်လုပ်သ၊ တင်ပသ
ို့ု သည် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျောူးနှင့််အည သက်ဆုင်ရော
ပမ ွဲ့နယ်အခွန် ဦူးစူးဌောနမှှူူးထံတွင် မှတ်ပံုတင်ရမည်။
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် ည်ခွန်ဥပဒေ

(ခ) ပမ ွဲ့နယ် အခွန်ဦူးစူးဌောနမှှူူးသည် အထူးကုန်စည်ကု တင်သွင်ူးသ၊ ထုတ်လုပ်သ၊ တင်ပသ
ို့ု ထံ
သတ်မှတ်ချက်မျောူးနှင့််အည မှတ်ပံုတင်ရန် အဒကကောင်ူးကကောူးစော ဒပူးပအ
ုို့ ဒကကောင်ူးကကောူးနုငသ
် ည်။
(ဂ) ပုေ်မခွဲ (က) သမ
ုို့ ဟုတ် (ခ) အရ လုပ်ငန်ူးမှတ်ပတ
ံု င်ခင
ွ ့််ပပ ရန် ဒလ ောက်ထောူးလောပခင်ူးအဒပေါ်
ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးသည် သတ်မတ
ှ ်ချက်မျောူးနှင့််အည စစစ်၍သက်ဆုငရ
် ော ဘဏ္ဍောနှစ်အတွက်
လုပ်ငန်ူးမှတ်ပတ
ံု င်ကု ထုတဒ
် ပူးရမည်။

LI
S)

(ဃ) မှတ်ပံုတင်ထောူးသည့်် အထူးကုန်စည်တင်သင
ွ ်ူးသ၊ ထုတ်လုပ်သ၊ တင်ပသ
ို့ု တသ
ုို့ ည် သက်ဆုင်ရော ဘဏ္ဍောနှစ်အတွက်
ထုတ်ဒပူးသည့်် လုပင
် န်ူးမှတပ
် ံုတင်ကု နှစ်စဉ်သက်တမ်ူးတူးု ဒလ ောက်ထောူးရမည်။

em

(M

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

ဒ ကညောလွှော တင်သင
ွ ်ူးပခင်ူး

st

အခန်ူး (၆)

Sy

၁၆။ (က) အခွန်ကျသင့််ဒသော အထူးကုန်စည်ကု ပပည်တွင်ူး၌ထုတ်လုပ်သ သမ
ုို့ ဟုတ် တင်ပသ
ို့ု သည် အထူးကုန်စည်ခန
ွ ်ဥပဒေ

n

ပုေ်မ ၈ နှင့််အည ကျသင်ဒ
့် သော အခွန်ကဒ
ု ပူးဒဆောင်ရမည်အ
့် ပပင် အထူးကုနစ
် ည်ကု ထုတ်လုပ်ဒရောင်ူးချပခင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ်

rm

အတွင်ူးပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူး ဌောနမှှူူးထံ ဒပူးပရ
ုို့ မည်။

at
io

ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပပို့ု ခင်ူးအတွက် သံုူးလပတ် ဒကကညောလွှောကု သက်ဆုင်ရောသံုူးလပတ် ကုနဆ
် ံုူးပပူး ၁၀ ရက်

(ခ) ပမ ွဲ့နယ်အခွန်ဦူးစူးဌောနမှှူူးသည် အခွန်ကျသင့််ဒသော အထူးကုန်စည်ကု ထုတ်လုပ်ဒရောင်ူးချပခင်ူး၊ ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့ပု ခင်ူး

In
fo

ဒဆောင်ရွကဒ
် နသည်ဟု ယဆရန် အဒကကောင်ူးရှသည့်် မည်သူ့ကုမဆု ယင်ူးသဒ
ုို့ ဆောင်ရွကပ် ခင်ူးအတွက်
ကျသင့််အခွနဒ
် ပူးဒဆောင်ဒစရန်နှင့်် သံုူးလတစ်ကကမ်ဒကကညောလွှော ဒပူးပဒ
ုို့ စရန် အဒကကောင်ူးကကောူးနုင်သည်။

La

w

(ဂ) အခွနက
် ျသင်ဒ
့် သော အထူးကုန်စည်ကု ပပည်တင
ွ ်ူးသတ
ုို့ င်သွင်ူးသသည် အဒကောက်ခန
ွ ်ဦူးစူးဌောနမှ ထုတ်ယပခင်ူးမပပ မ
ပပည်တင
ွ ်ူးသတ
ုို့ င်သင
ွ ်ူးသည့်် အထူးကုန်စည်စောရင်ူးကု အဒကောက်ခွနဦ
် ူးစူးဌောနသုို့ တင်သင
ွ ်ူးရမည်။

အခန်ူး (၇)
စည်ူး ကပ်ပခင်ူးနှင် ပပန်အမ်ူးပခင်ူး

M

ya

nm

ar

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

၁၇။ (က) ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (က)နှင့်် ပုေ်မခွဲ (ခ) တအ
ုို့ ရ ဒပူးပဒ
ုို့ သော ဒကကညောလွှောတွင်ပါရှသည့််
အထူးကုန်စည်နင
ှ ့််ပတ်သက်ဒသော တန် ုူး၊ ပမောဏစသည်တက
ုို့ ုသတ်မှတ်ထောူးသည့်် အခွနန
် ှိုန်ူးထောူးမျောူး နှင့််
တွက်ချက်ပခင်ူးပ င့်် ရရှလောမည့်် အခွန်သည်အနူးစပ်ဆံုူးအဒနအထောူးပ စ်လ င် ပမ ွဲ့နယ်အခွန်ဦူးစူး ဌောနမှှူူးသည်
ယင်ူးဒကကညောလွှောကု အဒပခပပ ၍အခွန် စည်ူးကကပ်ရမည်။
(ခ) ပမ ွဲ့နယ်အခွန်ဦူးစူးဌောနမှှူူးသည် အထူးကုနစ
် ည်ကု ထုတ်လုပ်ဒရောင်ူးချပခင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ်
ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပပို့ု ခင်ူးနှင့််စပ်လျဉ်ူး၍ ဒပူးပလ
ုို့ ောသည့်် ဒကကညောလွှောပါ အချက်အလက်မျောူးမှ အထူးကုန်စည်
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ထုတ်လုပ်ဒရောင်ူးချပခင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့ပု ခင်ူးအဒပေါ် ကျသင့််အခွနက
် ု မှန်ကန်စွောမရရှနင
ု ဟ
် ု
ယံုကကည်ရန်အဒကကောင်ူးရှလ င် လအ
ု ပ်ဒသော အပခောူးသက်ဒသခံ အဒထောက်အထောူးမျောူးကု စစစ်ပပူး
အခွန်စည်ူးကကပ်နင
ု ်သည်။
(ဂ) အထူးကုန်စည်ထတ
ု ်လုပဒ
် ရောင်ူးချပခင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့ပု ခင်ူးနှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍ ဒကကညောလွှောဒပူးပရ
ုို့ န်
ပျက်ကက
ွ ်လ င် ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးသည် ရရှထောူးဒသော သတင်ူးအချက်အလက်မျောူးကု အဒပခပပ ၍

LI
S)

အခွန်စည်ူးကကပ်ရမည်။

(ဃ) အထူးကုန်စည်ထတ
ု ်လပ
ု ်ဒရောင်ူးချပခင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့ပု ခင်ူးအဒပေါ် အခွန်စည်ူးကကပ်ပခင်ူးကု ပုေ်မ ၁၆၊

(M

ပုေ်မခွဲ (က) အရ ဒကကညောလွှော တင်သင
ွ ်ူးသည့််လအတွင်ူး အထူးကုန်စည်ထတ
ု ်လုပ် ဒရောင်ူးချသ သမ
ုို့ ဟုတ်

em

ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပသ
ို့ု အောူး အခွနစ
် ည်ူးကကပ်ရမည်။ အခွန်စည်ူးကကပ်ပခင်ူးမပပ မ မည်သူ့ကမ
ု ဆု ဒခေါ်ယစစ်ဒဆူးပခင်ူး၊
သတင်ူးအချက်အလက် ဒတောင်ူးခံပခင်ူးပပ နင
ု ်သည်။

st

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

Sy

၁၈။ ဒပူးဒဆောင်ထောူးဒသော အခွနသ
် ည် အမှနဒ
် ပူးဒဆောင်ရမည့်် ဒငွထက်ပုဒနဒကကောင်ူး အခွနထ
် မ်ူးက အဒထောက်အထောူးပ င့််

n

တင်ပပနင
ု ်လ င် ဒသော်လည်ူးဒကောင်ူး၊ ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးက ဒတွွဲ့ရလ
ှ င်ဒသော်လည်ူးဒကောင်ူး၊

at
io

အဒကောက်ခန
ွ ဦ
် ူးစူးဌောနက ဒတွွဲ့ရှလ င်ဒသော်လည်ူးဒကောင်ူး ယင်ူးပဒ
ု ငွကု ပပန်အမ်ူးရမည်။ အခွန်ထမ်ူးသည်

rm

ပပန်အမ်ူးဒငွရရန်ရဒကကောင်
ှ
ူး အဒကကောင်ူးကကောူးစောရရှသည်ဒ
့် နို့မှ တစ်နှစအ
် တွင်ူးသော ထုပပန်အမ်ူးဒငွကု ထုတဒ
် ပူးရန်
သမ
ုို့ ဟုတ် ခုနမ်
ှ ဒပူး သွင်ူးခွင့််ပပ ရန် သမ
ုို့ ဟုတ် ဒပူးဒဆောင်ရန်ရှသည့်် အခွန်အပ စ် သတ်မတ
ှ ်ဒပူးရန် ဒတောင်ူးဆုခွင့််ရသည်
ှ
။

အခန်ူး (၈)

La

w

In
fo

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

ပပန်လည်စည်ူး ကပ်ပခင်ူးနှင် မှောူးယွင်ူးခ က်ကု ပပင်ဆင်ပခင်ူး

ar

၁၉။ (က) ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးသည် မည်သည့််နစ
ှ ်တင
ွ မ
် ဆု ဒအောက်ပါအဒကကောင်ူးတစ်ခုခုနင
ှ ့်် စပ် လျဉ်ူး၍

nm

ပပန်လည်စည်ူးကကပ်ပခင်ူး ပပ လုပ်နင
ု ်သည်-

ya

(၁) အခွနဒ
် ပူးဒဆောင်ထုက်လျက် လွတ်ကင်ူးဒနပခင်ူး၊

M

(၂) အခွန်ဒလျော့်နည်ူးစည်ူးကကပ်ခ့်ပဲ ခင်ူး။

(ခ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ဒဆောင်ရက
ွ ်ရောတွင် သက်ဆင
ု ်ရောနှစအ
် တွက် အကျ ူးသက်ရောက်သည့်် အခွန်နှိုန်ူး အတုင်ူးသော
အခွန်ကု တွက်ချက်ဒတောင်ူးခံရမည်။

၂၀။ (က) ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးသည် မမဒဆောင်ရွကခ
် သ
ဲ့် ည့်် စည်ူးကကပ်မှိုနင
ှ ့်် စပ်လျဉ်ူး၍ မှတ်တမ်ူး ၌
ဒပေါ်လွင်ထင်ရှောူးသည့်် မှောူးယွင်ူးချက်တစ်ခခ
ု ုကု ဒတွွဲ့ရလ
ှ င်ပ စ်ဒစ၊ အခွန်ထမ်ူးက တင်ပပလ င်ပ စ်ဒစ
ယင်ူးအမန်ခ
ို့ ျမှတ်သည့််ဒနို့မှ သံုူးနှစ်အတွင်ူး ပပန်လည်ပပင်ဆင်နုင်သည်။
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(ခ) အခွနအ
် ယခံခံုအ ွဲွဲ့ သမ
ုို့ ဟုတ် တုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦူးစူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ်
ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမအခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ် အခွနထ
် မ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွန်ရံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ်
အလယ်အလတ်အခွနထ
် မ်ူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူးသည် မမဒဆောင်ရွကသ
် ည့်် အယခံမှိုဆုင် ရော
အမန်တ
ို့ စ်ရပ်ရပ်နင
ှ ့််စပ်လျဉ်ူး၍ မှတ်တမ်ူးမှ ဒပေါ်လွင်ထင်ရောှ ူးသည့်် မှောူးယွင်ူးချက်တစ်ခခ
ု က
ု ု ဒတွွဲ့ရှ လ င်ပ စ်ဒစ၊
အယခံသက တင်ပပလ င်ပ စ်ဒစ အယခံအမန်ခ
ို့ ျမှတ်သည်ဒ
့် နို့မှ သံုူးနှစ်အတွင်ူး ပပင်ဆင်နုင် သည်။

LI
S)

(ဂ) ပုေ်မခွဲ (က) သမ
ုို့ ဟုတ် (ခ) အရ ဒဆောင်ရွကရ
် ောတွင် သက်ဆုင်ရောနှစ်အတွက် အကျ ူးသက်ဒရောက် သည့််

အခွန်နှိုန်ူးအတုင်ူးသော တွက်ချက်ရမည့််အပပင် အခွန်ကု တုူးပမင့််ဒစသည့်် သမ
ုို့ ဟုတ် ပပန်အမ်ူးဒငွကု ဒလျော့်နည်ူးဒစသည့််

em

(M

ပပင်ဆင်ချက်ပပ လုပ်ရန် ပ စ်လ င် အခွန်ထမ်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် အယခံသကု ဒပ ရှင်ူးခွင့်် ဒပူးရမည်။

အခန်ူး (၉)

st

အယခပခင်ူး

Sy

၂၁။ (က) အခွန်ထမ်ူးက မမနှင့််သက်ဆုငဒ
် သော မည့််သည့်အ
် မန်က
ို့ ုမဆုမဒကျနပ်လ င် ဒအောက်ပါ ပုဂ္ လ် နှင့််

n

အ ဲွဲ့ွ အစည်ူးမျောူးထံ အယခံဝင်နုင်သည်-

at
io

(၁) ပမ ွဲ့နယ်အခွန်ဦူးစူးဌောနမှှူူးက စည်ူးကကပ်ပခင်ူးပပ သည့်် အခွနက
် ျပ် ၁၀ သန်ူးထက်ပုလ င် သက်ဆုင်ရော

rm

တုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်ဒထောင်စု နယ်ဒပမအခွန်ဦူးစူး ဌောနမှှူူး
သမ
ုို့ ဟုတ် အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန် ထမ်ူးမျောူးဆုင်ရော

In
fo

အခွန်ရံုူးဌောနမှှူူး၊

(၂) တုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန် ဦူးစူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ အခွန် ဦူးစူးဌောနမှှူူး

La

w

သမ
ုို့ ဟုတ် အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ် အလယ်အလတ် အခွနထ
် မ်ူးမျောူးဆုင်ရော
အခွန်ရံုူးဌောနမှှူူး၏ ဆံုူးပ တ်ချက်ပ စ်ပပူး အခွန်ကျပ်သန်ူး ၁၀၀ ထက်ပုလ င် အခွန်အယခံ ခံအ
ု
ဲွဲ့ွ ၊

ar

(၃) အခွန်အယခံ ခံအ
ု
ဲွဲ့ွ ၏ ဆံုူးပ တ်ချက်မှ ဒပေါ်ဒပါက်သည့်် ဥပဒေဒရူးရော ပပဿန နှင့်် သက်ဆုင်လ င်

nm

ပပည်ဒထောင်စတ
ု ရောူးလွှတဒ
် တော်ချ ပ်။

ya

(ခ) အခွန်ထမ်ူးသည်-

M

(၁) မမနှင့််သက်ဆင
ု ်ဒသော မည်သည့််အမန်ို့ သမ
ုို့ ဟုတ် ဆံုူးပ တ်ချက်ကုမဆု မဒကျနပ်လ င် သတ်မှတ် ချက်မျောူးနှင့််
အည အယခံဝင်ခင
ွ ့်် ရှသည်။

(၂) ပမ ွဲ့နယ်အခွန် ဦူးစူးဌောနမှှူူးက ထုတ်ဒပူးသည့်် အမန်ို့ သမ
ုို့ ဟုတ် ဆံုူးပ တ်ချက်ရရှသည့်် ဒနို့မှစ၍ ရက်ဒပါင်ူး ၃၀
အတွင်ူး အယခံလောွှ တင်သင
ွ ်ူးရမည်။
(ဂ) အခွနထ
် မ်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပမ ွဲ့နယ်အခွန် ဦူးစူးဌောနမှှူူးသည် တုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန် ဦူးစူးဌောနမှှူူး၊
ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး၊ အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ် အလယ်အလတ်
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အခွန်ထမ်ူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူးက ချမှတ်သည့်် အမန်က
ို့ ု မဒကျနပ် လ င် ယင်ူးမဒကျနပ်သည့််
အမနို့်ရရှသည်ဒ
့် နို့မှ ရက်ဒပါင်ူး ၆၀ အတွင်ူး အယခံလွှောတင်သွင်ူးရမည်။
(ဃ) အယခံဝင်ဒရောက်ပခင်ူးနှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍ ကောလစည်ူးကမ်ူးသတ် တွက်ချက်ရောတွင် ဒအောက်ပါ ကောလမျောူးကု
နုတ်ပယ်ရမည်(၁) အယခံဝင်လုသည့်် အမနို့် မတတှူကူးရန် လုအပ်သည့်် ကောလ၊

LI
S)

(၂) အခွန်အဒကျမဒပူးသွင်ူးဘဲ အယခံခင
ွ ့််ဒတောင်ူးခံရယသည့်် ကောလ။

(င) ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့်် (ဂ) ပါ ကောလစည်ူးကမ်ူးသတ်ကု လံုဒလောက်ဒသော အဒကကောင်ူးရှလ င် ပပည်ဒထောင်စု

(M

တရောူးလွှတ်ဒတော်ချ ပ် အခွနအ
် ယခံခအ
ံု
ဲွဲ့ွ သက်ဆင
ု ်ရော တုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အခွနဦ
် ူးစူး ဌောနမှှူူး၊

em

ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး၊ အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ်
အလယ်အလတ်အခွနထ
် မ်ူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူးက ဒလ ော့်ဒပါ ့်၍ လက်ခန
ံ င
ု ်သည်။

st

(စ) အယခံဝင်လုသသည် ဒအောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ကု ဒဆောင်ရွကပ် ပူးမှသော အယခံခွင့််ရသည်
ှ
-

Sy

(၁) ဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အခွနက
် ု အဒကျဒပူးသွင်ူးပခင်ူး၊

n

(၂) တုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦူးစူး ဌောနမှှူူး၊ ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး၊

at
io

အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ် အလယ်အလတ် အခွန်ထမ်ူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူး ဌောနမှှူူးထံ

rm

ထပ်မံဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အခွန၏
် ၅၀ ရောခုင်နှိုန်ူးဒပူးသွင်ူးလျက် အယခံခင
ွ ့်် ပပ ရန် ဒလ ောက်ထောူး၍ ယင်ူးက
ဆံုူးပ တ်သည့််အတင
ု ်ူး လုကန
် ဒဆောင်ရွကပ် ခင်ူး။

အမန်က
ို့ ု ချမှတန
် ုင်သည်။

In
fo

(ဆ) သက်ဆုငရ
် ော အယခံရံုူးသည် အယခံမက
ှို ု ဆံုူးပ တ်ရော၌ အယခံသအောူး ဒပပောဒရူးဆုခွင့််ဒပူးပပူးဒန က် သင့််ဒလျော်ဒသော

La

w

(ဇ) အခွန်သည် ကျပ် ၁၀ သန်ူးထက်မပုလ င် ပမ ွဲ့နယ်အခွန်ဦူးစူးဌောနမှှူူး၏ ဆံုူးပ တ်ချက်သည် လည်ူး ဒကောင်ူး၊ အခွန်သည်
ကျပ်သန်ူး ၁၀၀ ထက်မပုလ င် တင
ု ်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ် အခွနဦ
် ူးစူး ဌောနမှှူူး၊ ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ

ar

အခွန်ဦူးစူးဌောနမှှူူး၊ အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွနထ
် မ်ူးမျောူးဆင
ု ်ရော

nm

အခွန်ရံုူးဌောနမှှူူး၏ ဆံုူးပ တ်ချက်သည်လည်ူးဒကောင်ူး၊ အခွနသ
် ည် ကျပ်သန်ူး ၁၀၀ အထက်ပ စ်ပပူး ဥပဒေဒရူးရော

ya

ပပဿန မဒပေါ်ဒပါက်လ င် အခွန် အယခံခအ
ံု
ဲွဲ့ွ ၏ အဆံုူးအပ တ်သည်လည်ူးဒကောင်ူး အပပူးအပပတ် ပ စ်ဒစရမည်။

M

(ဈ) အခွန်အယခံခအ
ံု
ွဲ့ဲွ ၏ အမန်တ
ို့ ွင် ဥပဒေဒကကောင်ူးနှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍ ဒပ ရှင်ူးရမည့်် အချက်တစ်ခုခဒ
ု ပေါ် ဒပါက်လ င်
ပပည်ဒထောင်စတ
ု ရောူးလွှတဒ
် တော်ချ ပ်သုို့ လွှအ
ဲ ပ်ဆံုူးပ တ်ဒစရန် အယခံသကပ စ်ဒစ၊ တင
ု ်ူးဒေ သကကူး သမ
ုို့ ဟုတ်
ပပည်နယ်အခွန် ဦူးစူးဌောနမှှူူး၊ ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ အခွနဦ
် ူးစူးဌောမှှူူး၊ အခွန်ထမ်ူး ကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး
သမ
ုို့ ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွနထ
် မ်ူးမျောူးဆုင်ရော အခွန်ရံုူးဌောနမှှူူးက ပ စ်ဒစ အခွန်အယခံခအ
ံု
ွဲ့ဲွ ၏
အမန်ရ
ို့ ရှသည်ဒ
့် နို့မှ ရက်ဒပါင်ူး ၆၀ အတွင်ူး ယင်ူးအ ွဲ့ွဲ ထံသုို့ အဆုပပ နုင် သည်။
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(ည) ပုေ်မခွဲ (ဈ) အရ အဆုပပ ချက်ကု အခွနအ
် ယခံခံုအ ွဲွဲ့က ပငင်ူးပယ်လ င် ယင်ူးသုို့ ပငင်ူးပယ်ပခင်ူး ခံရသက
ပငင်ူးပယ်သည့်် အမန်ရ
ို့ ရှသည်ဒ
့် နို့မှ ရက်ဒပါင်ူး ၆၀ အတွင်ူး ပပည်ဒထောင်စု တရောူးလွှတ်ဒတော် ချ ပ်သုို့
ဒလ ောက်ထောူးနင
ု ်သည်။
<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

LI
S)

အခန်ူး (၁၀)
ပပစ်မှုနှင် ပပစ်ေဏ်မ ောူး

(M

၂၂။ မည်သမဆု လံဒ
ု လောက်ဒသော အဒကကောင်ူးမရှဘဲ ဒအောက်ဒ ော်ပပပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်ကု ဒဆောင်ရွကရ
် န် ပျက်ကက
ွ ်လ င်

em

ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးသည် ထုသကု သက်ဆုင်ရော ပျက်ကက
ွ ်မတ
ှို စ် မျ ူးစအတွက် ဒအောက်ဒ ော်ပပပါအတုင်ူး
ေဏ်ဒငွအပ စ်ဒပူးဒဆောင်ဒစပခင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် ဒဆောင်ရွကဒ
် စပခင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် ဒဆောင်ရွကပ် ခင်ူး ပပ ရမည်-

st

(က) သက်ဆင
ု ်ရောနှစ်အတွင်ူး မှတ်ပံုတင်ရန် ပျက်ကက
ွ ်ပခင်ူးအတွက် ကျပ် ၅၀ သန်ူး၊

Sy

(ခ) ဒဈူးကွကဒ
် ပါက်ဒဈူး သတ်မှတဒ
် ပူးနုငဒ
် ရူးအတွက် ဤဥပဒေအရ ဒတောင်ူးခံသည့်် သတင်ူးအချက် အလက်မျောူး

n

သတ်မှတ်ထောူးဒသော သမ
ုို့ ဟုတ် ထပ်မံတုူးပမင်ဒ
့် ပူးထောူးဒသော အချန်အတွင်ူး တင်သင
ွ ်ူးရန် ပျက်ကက
ွ ်ပခင်ူးအတွက် ကျပ်

at
io

၅၀ သန်ူး၊

rm

(ဂ) အခွနမ
် ဒပူးဒဆောင်ရဒသူးဒသော အထူးကုန်စည်ကု ရရှပင
ု ်ဆင
ု ်ထောူးပခင်ူးအတွက် လက်ဝယ်ထောူးရှသက
ယင်ူးကုနစ
် ည်တန် ုူး၏ ၁၀၀ ရောခုင်နှိုန်ူး ဒပူးဒဆောင်ရမည်အ
့် ပပင် ယင်ူးကုန်စည်မျောူးကု ပပည့််သူ့ဘဏ္ဍောအပ စ်

In
fo

သမ်ူးယပခင်ူး၊

(ဃ) ဤဥပဒေအရ ဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အခွနက
် ု သတ်မတ
ှ က
် ောလအတွင်ူး ဒပူးဒဆောင်ရန်ပျက်ကက
ွ ်ပခင်ူးအတွက်

La

w

စည်ူးကကပ်မှိုအရ ထပ်မံဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အခွန်၏ ၁၀ ရောခင
ု ်နှိုန်ူး၊
(င) သံုူးလပတ် ဒကကညောလွှောကု အချန်မတင်သင
ွ ်ူးရန် ပျက်ကွကပ် ခင်ူးအတွက် သက်ဆုငရ
် ောစည်ူးကကပ်မအ
ှို ရ

ar

ထပ်မံဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အခွန၏
် ၁၀ ရောခုင်နှိုန်ူး၊

nm

(စ) အခွနအ
် မှတတ
် ံဆပ် ကပ်နှပ်ဒရောင်ူးချဒစရမည့်် အထူးကုန်စည်နင
ှ ့််စပ်လျဉ်ူး၍ သတ်မှတ်အခွန် အမှတတ
် ံဆပ်

ya

ကပ်နပ်
ှ ဒပူးရန် ပျက်ကက
ွ ်ဒကကောင်ူး ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးက စစ်ဒဆူးဒတွွဲ့ရရပါက
ှ
အထူးကုန်စည်ထတ
ု ်လုပ်သက

M

ယင်ူးသပ
ုို့ ျက်ကွကပ် ခင်ူးအတွက် ဒတွွဲ့ရှသည့်် အထူးကုန်စည် တန် ုူး၏ ၅၀ ရောခင
ု ်နှိုန်ူး။
<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

၂၃။ (က) မည်သမဆု အခွနလ
် ွတ်ကင်ူးဒစရန် တမ်ူးဒရှောင်ဒကကောင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် အခွနဒ
် လျော့်နည်ူးဒစရန် အထူးကုန်စည်နှင့််
သက်ဆုင်သည့်် အချက်အလက်မျောူးကု ထမ်ချန်ဒကကောင်ူးဒတွွဲ့ရှလ င် ထသ
ု အောူး သတ် မှတ်သည့်် အချန်အတွင်ူးတွင်
အပပည်အ
့် စံု ထုတဒ
် ော်ခင
ွ ့််ဒပူးရမည်။
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(ခ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ထုတဒ
် ော်ခင
ွ ့််ရရှသသည် ခွင့််ပပ ထောူးဒသော ကောလအတွင်ူး အပပည်အ
့် စံု ထုတဒ
် ော်ခ့်ဲ လ င် ယင်ူးက
ဒပူးဒဆောင်ရမည့်် အခွန်အပပင် တမ်ူးဒရှောင်သည့်် အခွန်၏ သမ
ုို့ ဟုတ် ထမ်ချန်ပခင်ူးဒကကောင့်် ပမ
ု ုကျသင့််သည့်် အခွန်၏
တစ်ဆနှင့််ညမ ဒသော ေဏ်ဒငွကုပါ ဒပူးဒဆောင်ရမည်။
(ဂ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ထုတဒ
် ော်ခင
ွ ့််ရရှသသည် ခွင့််ပပ ထောူးသည့််ကောလအတွင်ူး ထုတဒ
် ော်ရန် ပျက်ကက
ွ ်လ င် သမ
ုို့ ဟုတ်
တမ်ူးဒရှောင်ထမ်ချန်ခသ
ဲ့် ည့်် အထူးကုန်စည် တင်သင
ွ ်ူးမှို၊ ထုတ်လုပ်မှို၊ တင်ပမ
ို့ု ှိုပမောဏနှင့်် သက်ဆုင်သည့််

LI
S)

အချက်အလက်မျောူးကု ဒလျော့်နည်ူးထုတဒ
် ော်လ င် ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ အခွန်နှင့်် ေဏ်ဒငွနှစ်ရပ်စလံုူးကု
ဒပူးဒဆောင်ရမည်အ
့် ပပင် တရောူးစွဲဆုပခင်ူးလည်ူး ခံရမည်။

(M

<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

em

၂၄။ ပုေ်မ ၂၃ (က) အရ ထုတဒ
် ော်ခင
ွ ့််ရရှသသည် တရောူးစွဆ
ဲ ုခံရပပူး ခွင့််ပပ ထောူးသည်က
့် ောလအတွင်ူး

ထုတ်ဒ ော်ရန်ပျက်ကွကဒ
် ကကောင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် တမ်ူးဒရှောင်ထမ်ချန်ခသ
ဲ့် ည့်် အထူးကုန်စည်ပမောဏနှင့်် သက် ဆုင်သည့််

st

အချက်အလက်မျောူးကု ဒလျော့်နည်ူးထုတဒ
် ော်ဒကကောင်ူး ပပစ်မထ
ှို င်ရှောူး စရင်ပခင်ူးခံရလ င် ထသ
ု ကု သံုူးနှစ်ထက်မပုဒသော

Sy

ဒထောင်ေဏ်ပ စ်ဒစ၊ ကျပ် ၁၀ သန်ူးထက်မပုဒသော ဒငွေဏ်ပ စ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ် လံုူးပ စ်ဒစ ချမှတ်ရမည်။

n

၂၅။ (က) မည်သမဆု လမ်လည်လှည့််ပ ောူးလဒ
ု သော ရည်ရယ
ွ ်ချက်ပ င့်် အထူးကုန်စည် တင်သင
ွ ်ူးမှို၊ ထုတ်လုပ်မှို၊

at
io

တင်ပမ
ို့ု ှိုပမောဏနှင့်် သက်ဆင
ု သ
် ည့်် မမှန်ဒသော ဒကကညောလွှောကု တမင်သက်သက် ဒပူးပဒ
ုို့ ကကောင်ူး မမှနဒ
် သော သမ
ုို့ ဟုတ်

rm

မမှန်ဟု မမသရှ ယံုကကည်ဒသောအဒထောက်အထောူးမျောူးကု တင်ပပဒကကောင်ူးဒတွွဲ့ရလ
ှ င် ကျသင့််အခွန်၏ သံုူးဆနှင့်် ညမ ဒသော
ေဏ်ဒငွကု ဒပူးဒဆောင်ရမည်အ
့် ပပင် တရောူးစွဲဆုပခင်ူးလည်ူး ခံရမည်။

In
fo

(ခ) မည်သမဆု ပုေ်မခွဲ (က) ပါ ပပစ်မှိုကက
ု ျှူူးလွန်ဒကကောင်ူး တရောူးစွဲဆုခံရပပူး ပပစ်မှိုထင်ရောှ ူးစရင်ပခင်ူး ခံရလ င် ထုသကု
သံုူးနှစ်ထက်မပုဒသော ဒထောင်ေဏ်ပ စ်ဒစ၊ ကျပ်သန်ူး ၃၀ ထက်မပုဒသော ဒငွေဏ်ပ စ် ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုူးပ စ်ဒစ

La

w

ချမှတ်ရမည်။
<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

ar

၂၆။ မည်သမဆု ဤဥပဒေကု အဒကကောင်ူးပပ ၍ ဒအောက်ပါပပစ်မှိုတစ်ရပ်ရပ်ကု ကျှူူးလွနဒ
် ကကောင်ူး သက်ဆင
ု ်ရော၏

nm

ခွင့််ပပ ချက်ပ င့်် တရောူးစွဲဆု၍ ပပစ်မှိုထင်ရှောူးစရင်ပခင်ူးခံရလ င် ထုသကု ခုနစ်နှစထ
် က်မပု ဒသော ဒထောင်ေဏ်ချမှတ်ရမည်-

ya

(က) ဤဥပဒေက အပ်နင
ှ ်ူးထောူးသည့်် လုပ်ပုင်ခွငတ
့်် စ်ရပ်ရပ်ကု မရုူးမဒပ ောင်ဒ
့် သော သဒဘောပ င့်် ပ စ်ဒစ၊

M

လမ်လည်လှည့််ပ ောူးလဒ
ု သော သဒဘောပ င့််ပ စ်ဒစ အလွဲသံုူးစောူးပပ လုပ်ပခင်ူး၊

(ခ) လံုဒလောက်ဒသော အဒကကောင်ူးမရှဘဲ ဤဥပဒေတွင် ပပဌောန်ူးထောူးသည့််အတင
ု ်ူး လုကန
် ဒဆောင်ရွကရ
် န် ပျက်ကက
ွ ပ် ခင်ူး၊
ဥပဒေနှငအ
့်် ည ဒဆောင်ရွကသ
် ည့်် ကစစကု ဒဆောင်ရွကပ် ခင်ူးမပပ နုင်ရန် ဟနို့တ
် ောူးပခင်ူး။

၂၇။ မည်သမဆု ဤဥပဒေကု အဒကကောင်ူးပပ ၍ လောဘ်ဒပူးလောဘ်ယပပ လုပ်လ င် သမ
ုို့ ဟုတ် ပပ လုပ်ရန် အောူးထုတ်လ င်
ထုသကု ပပစ်မဆ
ှို ုင်ရော ဥပဒေအရ ပ စ်ဒစ၊ ယင်ူးပပစ်မှိုမျ ူးအတွက် သူးပခောူးပပဋ္ဌောန်ူးသည့်် တည်ဆဥ
ဲ ပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ
ပ စ်ဒစ တရောူးစွဲဆုရမည်။
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၂၈။ ပုေ်မ ၃၁၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ) အရ တရောူးစွဲဆုခံရပပူး သတင်ူးအချက်အလက်တင်ပပရန် လံဒ
ု လောက်ဒသော အဒကကောင်ူးမရှဘဲ
ပျက်ကက
ွ ဒ
် ကကောင်ူး ပပစ်မှိုထင်ရောှ ူးစရင်ပခင်ူးခံရလ င် ထုသကု အနည်ူးဆံုူးဒထောင်ေဏ် တစ်နှစမ
် ှ အမျောူးဆံုူး ဒထောင်ေဏ်
သံုူးနှစ်အထ ချမှတ်ရမည်။

အခန်ူး (၁၁)

LI
S)

အရဒကောက်ခပခင်ူး

၂၉။ ဤဥပဒေအရ ဒပူးဒဆောင်ရမည့််အခွနက
် ု သတ်မတ
ှ ်ကောလအတွင်ူး သမ
ုို့ ဟုတ် ညွှန်ကကောူးဒရူးမှှူူး ချ ပ်က

(M

သတ်မှတဒ
် ပူးသည့်် နည်ူးလမ်ူးမျောူးနှင့််အည ဒပူးဒဆောင်ပခင်ူးမပပ လ င်-

em

(က) အခွန်ထမ်ူးကု ပျက်ကက
ွ ်သအပ စ်လည်ူးဒကောင်ူး၊ ဒပူးဒဆောင်ရန်ပျက်ကက
ွ ်သည်အ
့် ခွန်ဒငွကု အခွန်
မဒပပကျန်ဒငွအပ စ်လည်ူးဒကောင်ူး မှတ်ယရမည်။

n

အခန်ူး (၁၂)

Sy

st

(ခ) အခွန်ထမ်ူးထံမှ အခွန်မဒပပကျန်ဒငွကု ဝင်ဒငွခွနမ
် ဒပပ ကျန်ဒငွပ စ်ဘသကဲ့်သုို့ အရဒကောက်ခံရမည်၊၊

at
io

အဒထွဒထွ

rm

၃၀။ အခွနအ
် ယခံခအ
ံု
ဲွဲ့ွ ၊ တုငူး် ဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး၊ ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး၊
အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး၊ အလယ်အလတ်အခွနထ
် မ်ူးမျောူးဆင
ု ် ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ်

In
fo

ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးသည် ဤဥပဒေပါကစစရပ်မျောူးနှင့်် သက်ဆုင် သည့််
လုအပ်ဒသောသတင်ူးအချက်အလက်ရှသတင
ု ်ူးကု ယင်ူးသတင်ူးအချက်အလက်တက
ုို့ ု ဒပူးပဒ
ုို့ စရန် ဒတောင်ူးဆုနုင်သည်။

ပျက်ကက
ွ ်လ င်-

La

w

၃၁။ ပုေ်မ ၃၀ အရ သတင်ူးအချက်အလက်မျောူး တင်ပပရန် ဒတောင်ူးဆုပခင်ူးခံရသသည် သတင်ူးအချက် အလက်ဒပူးပရ
ုို့ န်

ar

(က) ထုသကု ၁၅ ရက်အထ အချန်ထပ်မံ တုူးပမင်ဒ
့် ပူးနုငသ
် ည်။

nm

(ခ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ တုူးပမင်ဒ
့် ပူးဒသော အချန်အတွင်ူး တင်ပပရန်ဆက်လက်ပျက်ကက
ွ ်ပါက ထုသအောူး အခွနအ
် ယခံခအ
ံု
ဲွဲ့ွ ၊

ya

တုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး၊ ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ အခွန် ဦူးစူးဌောနမှှူူး၊

M

အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး၊ အလယ်အလတ်အခွနထ
် မ်ူးမျောူး ဆင
ု ်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ်
ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးက တရောူးမကျင့််ထံုူးဥပဒေနှင့််အည ကျင့််သံုူး ဒဆောင်ရက
ွ ်လျက် မည်သည့််အဒကကောင်ူးဒကကောင့််
ပျက်ကက
ွ ဒ
် ကကောင်ူးကု စစ်ဒဆူးနုင်သည်။

(ဂ) ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ စစ်ဒဆူးရောတွင် သတင်ူးအချက်အလက်မျောူးဒပူးရန် ပျက်ကွကရ
် ပခင်ူးသည် ထုသ၏ ပဒယောဂမပါဘဲ
သက်ဆုင်ရော စောရွက်စောတမ်ူးမျောူး ဒပျောက်ပျက်ပခင်ူးဒကကောင့်် ပ စ်လ င် ၎င်ူးအောူးမှတ်မသ မ ကတသစစောပပ လုပဒ
် စပပူး
သတင်ူးအချက်အလက်မျောူးတင်သင
ွ ်ူးရန် ခွင့််ပပ နင
ု ်သည်။
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(ဃ) စစ်ဒဆူးဒတွွဲ့ရချက်
ှ
အရ လံုဒလောက်ဒသော အဒကကောင်ူးမရှဘဲ တင်ပပရန် ပျက်ကက
ွ ဒ
် ကကောင်ူး အခွန် အယခံခံုအ ွဲွဲ့၊
တုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူး၊ ပပည်ဒထောင်စုနယ်ဒပမ အခွန် ဦူးစူးဌောနမှှူူး၊
အခွန်ထမ်ူးကကူးမျောူးဆုင်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး၊ အလယ်အလတ်အခွနထ
် မ်ူးမျောူးဆင
ု ်ရော အခွနရ
် ံုူးဌောနမှှူူး သမ
ုို့ ဟုတ်
ပမ ွဲ့နယ်အခွနဦ
် ူးစူးဌောနမှှူူးက ဒတွွဲ့ရှလ င် ထုသအောူးတရောူးစွဲဆုနုင်သည်။
၃၂။ မည်သမဆု ပမန်မောနုငင
် ံမှ ထွက်ခွောသွောူးမည်ပ စ်ပါက ဤဥပဒေအရ အခွန်ဒပူးဒဆောင်ရန် တောဝန်မရှ ဒတော့်ဒကကောင်ူး

LI
S)

သမ
ုို့ ဟုတ် တောဝန်ရသည်
ှ
့်အခွန်ကု ဒပူးဒဆောင်ရန် စမံပပူးဒကကောင်ူး သက်ဒသခံလက်မတ
ှ က
် ု ဤကစစအတွက် ဝန်ကကူးဌောနက
တောဝန်လအ
ွှဲ ပ်ဒသော အ ဲွဲ့ွ ထံမှ မရလ င် ပမန်မောနုင်ငံမှ ထွကခ
် ွောမသွောူးရ။ သရ
ုို့ ောတွင် ယင်ူးကစစနှင့််စပ်လျဉ်ူး၍

(M

ဝန်ကကူးဌောနသည် အမန်ဒ
ို့ ကကော်ပငောစောထုတ်ပပန်၍ ခခွင်ူးချက်ပပ နုင် သည်။

em

၃၃။ (က) အထူးကုန်စည်မျောူး ပပည်တင
ွ ်ူးသတ
ုို့ င်သင
ွ ်ူးပခင်ူးအတွက် ဒကောက်ခရ
ံ ဒငွ၊ နင
ု ်ငံပင
ု ်လပ
ု ်ငန်ူးဌောန မျောူးနှင့််
နုင်ငံပင
ု စ
် ူးပွောူးဒရူးလုပ်ငန်ူးတမ
ုို့ ှ ဒကောက်ခရ
ံ ဒငွမှအပ ကျန်ဒကောက်ခရ
ံ ဒငွအဒပေါ် ပပည်ဒထောင်စု အစုူးရအ ဲွဲ့ွ က

Sy

သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍောရန်ပံုဒငွသုို့ လွှဒ
ဲ ပပောင်ူးဒပူးသွင်ူးနုင်သည်။

st

တုင်ူးဒေသကကူး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အလုက် သတ်မှတဒ
် ပူးဒသော ရောခင
ု ်နှိုန်ူးအချ ူးအတင
ု ူး် သက်ဆုင်ရောတုင်ူးဒေသကကူး

n

(ခ) အခွန်မဒပူးဒဆောင်ရဒသူးဒသော အထူးကုန်စည်မျောူး ရရှပုင်ဆုင်ထောူးပခင်ူးအတွက် တပ်ရုက်သည့်် ေဏ်ဒငွ

at
io

ဒကောက်ခရ
ံ ဒငွအဒပေါ် ပပည်ဒထောင်စုလတ
ွှ ်ဒတော်က သတ်မတ
ှ ်ဒပူးသည့်် ရောခုငန
် ှိုန်ူးအချ ူးအတင
ု ်ူး

rm

ဆုဒကကူးဒငွချူးပမင့််နုင်သည်။
<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

In
fo

၃၄။ ဝန်ကကူးဌောနသည်-

(က) အခွန်ကျသင်ဒ
့် သော အထူးကုန်စည်မျောူးအနက် အခွန်အမှတတ
် ံဆပ် ကပ်နပ်
ှ ဒရောင်ူးချဒစရမည့်် သမ
ုို့ ဟုတ်

La

w

အပခောူးနည်ူးလမ်ူးကျင့််သံုူးဒစရမည့်် အထူးကုန်စည်မျောူးကု သတ်မှတ်နင
ု ်သည်။
(ခ) အခွနအ
် မှတတ
် ံဆပ် ကပ်နှပ်ဒရောင်ူးချဒစပခင်ူး၊ အပခောူးနည်ူးလမ်ူးကျင့််သံုူးဒစပခင်ူးဆုငရ
် ော နည်ူးလမ်ူး မျောူးကု

ar

သတ်မှတ်နင
ု ်သည်။

nm

(ဂ) အထူးကုန်စည်ခံဝန်ချ ပ်ပ င့်် အထူးကုန်စည်မျောူး သုဒလှောင်ပခင်ူး၊ ထန်ူးသမ်ူးပခင်ူးဆင
ု ်ရော နည်ူးလမ်ူး မျောူးကု

ya

သတ်မှတ်နင
ု ်သည်။

M

၃၅။ ဝန်ကကူးဌောနသည် ကုနသ
် ွယ်လုပ်ငန်ူးခွနဥ
် ပဒေ၊ ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ၊် ပပည်ဒထောင်စု၏ အခွန်အဒကောက် ဥပဒေနှင့်် ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ၊်
ပပည်ဒထောင်စု၏ အခွန်အဒကောက်ဥပဒေတုို့ပါ ပပဋ္ဌောန်ူးချက်မျောူးနှင့််အည ကုန်သယ
ွ ်လုပ်ငန်ူးခွနဒ
် ပူးဒဆောင်ခဲ့်ရသည့််
အထူးကုန်စည်မျောူးနှင့်် ပတ်သက်၍ လုကန
် ဒဆောင်ရွကရ
် မည့်် နည်ူးလမ်ူးမျောူးကု သတ်မှတန
် ုင်သည်။
၃၅-က။ ဝန်ကကူးဌောနသည် ဒအောက်ဒ ော်ပပပါ ကစစရပ်မျောူးနှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍ အထူးကုန်စည်ခွန် ဒပူးဒဆောင်ခဲ့်ပပူးပ စ်သည်ဟု
ဒကျနပ်လက်ခပ
ံ ါက အထူးကုန်စည်ခွနဒ
် ပူးဒဆောင်ပပူး ပ စ်သည်ဟုမှတယ
် ရမည်(က) ၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ၊် ဧပပလ ၁ ရက်မတုင်မက တင်သင
ွ ်ူးခဲဒ
့် သော သမ
ုို့ ဟုတ် ထုတ်လုပ်ခဒ
့်ဲ သော ကုန်စည်မျောူးနှင့်် စပ်လျဉ်ူး၍
ကုန်သွယ်လုပင
် န်ူးခွန်ဥပဒေ (နုင်ငဒ
ံ တော်ပငမ်ဝပ်ပပပောူးမှိုတည်ဒဆောက်ဒရူးအ ဲွဲ့ွ ဥပဒေ အမှတ် ၈/၉၀)၊ ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ၊်
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အထူးကုနစ
် ည်ခွန်ဥပဒေ

ပပည်ဒထောင်စု၏ အခွန်အဒကောက်ဥပဒေ၊ ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ၊် ပပည်ဒထောင်စု၏ အခွနအ
် ဒကောက်ဥပဒေမျောူးအရ
ကုန်သွယ်လုပင
် န်ူးခွန် ဒပူးဒဆောင်ပပူးပ စ်ပခင်ူး၊
(ခ) ကုန်သယ
ွ ်လုပ်ငန်ူးခွနဥ
် ပဒေ (နုငင
် ံဒတော်ပငမ်ဝပ်ပပပောူးမှိုတည်ဒဆောက်ဒရူးအ ွဲ့ဲွ ဥပဒေအမှတ် ၈/၉၀)
အောဏောမသက်ဒရောက်မကောလက တင်သင
ွ ်ူးဒသော သမ
ုို့ ဟုတ် ထုတ်လုပဒ
် သော ကုန်စည်မျောူးပ စ်ပပူး
ကုန်သွယ်လုပင
် န်ူးခွန် မကျသင့််ပခင်ူး၊

LI
S)

(ဂ) အခွနက
် င်ူးလွတ်ခင
ွ ့််ရရှဒသော အထူးကုန်စည်မျောူးပ စ်ပခင်ူး။
<ပပင်ဆင် 26.07.2017>

(M

၃၆။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန်ူးချက်မျောူးကု အဒကောင်အထည်ဒ ော် ဒဆောင်ရွကရ
် ောတွင-်

em

(က) ဝန်ကကူးဌောနသည် နည်ူးဥပဒေမျောူး၊ စည်ူးမျဉ်ူးနှင့်် စည်ူးကမ်ူးမျောူးကု ပပည်ဒထောင်စအ
ု စုူးရအ ွဲွဲ့၏
သဒဘောတညချက်ပ င့်် ထုတ်ပပန်နင
ု ်သည်။

st

(ခ) ဝန်ကကူးဌောနသည် အမန်ဒ
ို့ ကကော်ပငောစော၊ အမနို့်နင
ှ ့်် ညွှန်ကကောူးချက်မျောူးကုလည်ူးဒကောင်ူး၊ ညွှန်ကကောူးဒရူး မှှူူးချ ပ်သည်

Sy

အမန်ဒ
ို့ ကကော်ပငောစော၊ အမန်ည
ို့ ွှနက် ကောူးချက်နင
ှ ့်် လုပ်ထံုူးလုပ်နည်ူးမျောူးကု ဝန်ကကူးဌောန၏

n

သဒဘောတညချက်ပ င့််လည်ူးဒကောင်ူး ထုတ်ပပန်နင
ု ်သည်။

La

w

In
fo

rm

at
io

ပပည်ဒထောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု ်ငဒ
ံ တော် ွဲွဲ့စည်ူးပံုအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မတ
ှ ်ဒရူးထုူးသည်။
(ပံု) သန်ူးစန်
နုင်ငဒ
ံ တော်သမမတ
ပပည်ဒထောင်စုသမမတပမန်မောနုင်ငဒ
ံ တော်

----- Attachment -----
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[ ပူးတွဲဒ ော်ပပဒသော စောရင်ူး 1 ] 01 ဇယောူး
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