ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ဘဏ္ဍာေရးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
(ဝင်ေငွခွန်နည်းဥပေေများ)
အမိန့်ေ ြာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၀၂/ ၂၀၁၂
ေနြပည်ေတာ်၊ ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေြျာ် ၈ ရြ်
(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရြ်)
[ ြပင်ဆင် : 21.01.2015 ]
ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနသည် ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရအပ်နှင်ဵ သည်ဴ
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြိုြျင်ဴသုဳဵ၍

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ

ေအာြ်ပါနည်ဵ

ဥပေဒမျာဵြို ထုတြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်း ၁
အမည်၊ အြျိုးသြ်ေရာြ်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချြ်
၁။

(ြ) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြို ဝင်ေငွခွန်နည်းဥပေေများ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။
(ခ)

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵသည် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ အြျိုဵသြ်ေရာြ်ေစရမည်။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ

စြာဵရပ်မျာဵသည်

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒတွင်ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်ဴအြပင် “ဥပေဒ” ဆိုသည်စ
ဴ ြာဵရပ်သည် “ဝင်ေငွခွန် ဥပေဒ” ဟု
အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်။
အခန်း ၂
အိမ်ေောင်ဖြ်နှင့် သားသမီးအတွြ် သြ်သာခွင့်
၃။

(ြ) ဥပေဒပုဒ်မ

၆၊

ပုဒ်မခွဲ

(ဂ)၊

ပုဒ်မခွဲငယ်

(၂)

(ခခ)

ပါအိမ်ေထာင်ဖြ်ဆိုရာတွင်

ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ မည်သည်အ
ဴ ချိန်၌မဆို မိမိနှငဴ်အတူေနသည်ဴ သို့မဟုတ် မိမိြစရိတ်
ေထာြ်ပဳဴထာဵရသည်ဴ အိမ်ေထာင် ဖြ်တစ်ဦဵတည်ဵြို ဆိုလိုြခင်ဵြဖစ်သည်။ သို့ရာတွင်
ယင်ဵအိမ်ေထာင်ဖြ်သည် မိမိြိုယ်တိုင် ထိဝ
ု င်ေငွ နှစ်အတွင်ဵ ဝင်ေငွခွန်ထုြ
ိ ်သင်ဴသည်ဴ
ဝင်ေငွမရရှိသူြဖစ်ရမည်။
(ခ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) (ခခ) ပါသာဵသမီဵဆိုရာတွင် ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ
မည်သည်အ
ဴ ချိန်၌မဆို

မိမိြေထာြ်ပဳဴထာဵရသည်ဴ

ေအာြ်ပါအချြ်အလြ်မျာဵ

အာဵလုဵဳ နှငဴ် ညီညွတ် ေသာသာဵသမီဵအရင်ဵ၊ လင်ပါ၊ မယာဵပါသာဵ သမီဵနှငဴ် ဥပေဒ
တစ်ခုခုနှငဴ်အညီ ေမွဵစာဵသည်ဴ သာဵသမီဵ တို့ြိုဆိုြခင်ဵြဖစ်သည်(၁)

အိမ်ေထာင်မရှိြခင်ဵ၊

(၂)

ဝင်ေငွခွန်ထုြ
ိ ်သင်ဴသည်ဴ ဝင်ေငွမရရှိြခင်ဵ၊

(၃)

အသြ် ၁၈ နှစ်မြပည်ဴေသဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အသြ် ၁၈ နှစ်ြပည်ပဴ ပီဵေသာ်လည်ဵ
ပညာသင်ကြာဵ လျြ်ရှိြခင်ဵ။

ရှင်းလင်းချြ်။ ။ ပညာသင်ကြာဵလျြ်ရှိြခင်ဵဆိုရာတွင် စာသင်ေြျာင်ဵ၊ တြ္ကသိုလ်၊ ေြာလိပ်
သို့မဟုတ်

အြခာဵပညာသင်ကြာဵေရဵဌာနတစ်ခုခုတွင်

သို့မဟုတ်

အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵပညာ

အချိန်ြပည်ပ
ဴ ညာသင်ကြာဵလျြ်ရှိြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵတွင်

အရည်အချင်ဵ

ြပည်စ
ဴ ုဳေရဵအတွြ်

အလုပ်သင်စည်ဵြမ်ဵ အရ အလုပ်သင်လျြ်ရှိြခင်ဵ တို့ပါဝင်သည်။
(ဂ)

ဥပေဒပုဒ်မ

၆

ပါသြ်သာခွင်ဴမျာဵခွင်ဴြပုရာတွင်

ဝင်ေငွရလမ်ဵတစ်ခုထြ်ပိုမိုရှိလျှင်

ဝင်ေငွခွန်နှုန်ဵ အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်သည်ဴ ဝင်ေငွမှစတင်၍ ဝင်ေငွခွန်နှုန်ဵမျာဵရာသို့ အဆင်ဴဆင်ဴ
ခုနှိမ်ေပဵရမည်။
(ဃ) ဥပေဒပုဒ်မ ၆ ပါ သာဵသမီဵအတွြ် သြ်သာခွင်ဴမျာဵ ခွင်ဴြပုြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
အခွန်ထမ်ဵ၏

အိမ်ေထာင်ဖြ်သည်

ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ်ရရှိသူ

ထိဝ
ု င်ေငွနှစ်အတွင်ဵ

ြဖစ်ပါြ အခွန်ထမ်ဵ

သို့မဟုတ်

ဝင်ေငွခွန်ထုြ
ိ ်သင်ဴသည်ဴ
ယင်ဵ၏

အိမ်ေထာင်ဖြ်

တစ်ဖြ်တည်ဵတွင်သာ နုတ်ပယ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>
အခန်း ၃
စုေဆာင်းေငွအတွြ် ြင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သြ်သာခွင့်များ
၄။

ဥပေဒပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) (ဃဃ) ပါ ေငွစုေဆာင်ဵြခင်ဵအတွြ် ထည်ဴဝင်ေငွ
ဆိုသည်မှာ လူမှုဖူလုေ
ဳ ရဵ ဥပေဒအရ မှတ်ပုဳမတင်မေနရ မှတ်ပုဳတင်ပပီဵ လူမှုဖူလုဳေရဵ ရန်ပုဳေငွသို့
အခွန် ထမ်ဵမှ ေပဵသွင်ဵသည်ဴ ထည်ဴဝင်ေကြဵေငွ အာဵလုဵဳ ြဖစ်သည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>
အခန်း ၄
အေြခပစ္စညး် မှ ြမတ်စွန်းေငွတွြ်ချြ်စည်း ြပ်ြခင်း

၅။

(ြ) မည်သူမဆို အေြခပစ္စညဵ် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထြ်ပို၍ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ
သို့မဟုတ်

အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ

အေြခပစ္စညဵ် ၏

တန်ဖိုဵစုစုေပါင်ဵသည်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵြပုလုပ်သည်ဴ
ြပည်ေထာင်စု၏

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ

အခွန်အေြာြ်ဥပေဒအရ

သတ်မှတ်သည်ဴ

ဝင်ေငွခွန်

မစည်ဵကြပ်ထုြ
ိ ်ေသာ

တန်ဖိုဵထြ်

ပိုမိုသည်အ
ဴ ြပင်

ြမတ်စွန်ဵေငွလည်ဵရှိပါြ ဝင်ေငွေကြညာလွှာြို ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ သြ်ဆိုင်
ရာ

အေြခပစ္စညဵ် ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊

လဲလှယ်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵြပုသည်ဴေန့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ေပဵပို့ရမည်။
ရှင်းလင်းချြ်။

။

အေြခပစ္စညဵ် ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊

လဲလှယြ် ခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အြခာဵ

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵြပုသည်ေ
ဴ န့ဆိုသည်မှာ ယင်ဵပစ္စညဵ် ြို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊
လဲလှယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵြပုေသာ စာချုပ်ချုပ်
ဆိုသည်ေ
ဴ န့နှငဴ် ယင်ဵပစ္စညဵ် ြို လြ်ေရာြ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴ ေန့တို့အနြ် ေစာရာ
ေန့ြို ဆိုသည်။
(ခ)

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည်

မည်သူ့အာဵမဆို

အေြခပစ္စညဵ် မှ

ြမတ်စွန်ဵေငွနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍ အခွန် ေပဵေဆာင်ထုြ
ိ ်သည်ဟု ယူဆလျှင် ယင်ဵြမတ်စွန်ဵေငွအတွြ် ဝင်ေငွ
ေကြညာလွှာ ေပဵပို့ရန်အေကြာင်ဵ ကြာဵနိုင်သည်။
(ဂ)

အေြခပစ္စညဵ် မှ ြမတ်စွန်ဵေငွရရှိသူအာဵ သြ်ဆိုင်ရာဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ အခွန်စည်ဵကြပ်
ရမည်။ ထိသ
ု ို့ စည်ဵကြပ်ရာတွင် ယင်ဵဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ တည်ဆဲအခွန်နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ အခွန်
တွြ်ချြ်ေတာင်ဵခဳရမည်။ အေြခပစ္စညဵ် မှြမတ်စွန်ဵေငွြို သတ်မှတ်ရာတွင် သြ်ဆိုင်ရာ
အေြခပစ္စညဵ် ြို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ် ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ ြပုသည်ဴတန်ဖိုဵအြပည်ဴမှ ေအာြ်ပါတို့ြိုနုတ် ပယ်ေပဵရမည်(၁)

အခွန်ထမ်ဵြ

အေြခပစ္စညဵ် အတွြ်

အမှန်ြုန်ြျခဲဴသည်ဴ

ယင်ဵပစ္စညဵ် အာဵြဖည်စ
ဴ ွြ်ြခင်ဵအတွြ်ြုန်ြျသည်ဴ

မတည်စရိတ်မျာဵြို

ေပါင်ဵပပီဵထိုတန်ဖိုဵစုစုေပါင်ဵမှ

ယင်ဵပစ္စညဵ် နှငဴ်

အခွန်ထမ်ဵအာဵ

ခွင်ဴြပုထာဵပပီဵြဖစ်ေသာ

ဥပေဒအရ

မူလတန်ဖိုဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

သြ်ဆိုင်ရာ

စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵေလျာဴ

ေငွြိုနုတ်ပယ်၍ ြျန်ရှိေသာ အသာဵတင်တန်ဖိုဵ၊
(၂)

အေြခပစ္စညဵ် ြို ရယူရာတွင်လည်ဵေြာင်ဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်
အြခာဵတစ် နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵြပုရာတွင်လည်ဵေြာင်ဵ ြုန်ြျသည်ဴ
စရိတ်မျာဵ။

(ဃ) အခွန်ထမ်ဵြ သြ်ဆိုင်ရာပစ္စညဵ် ြို ရယူခဲဴရာတွင် အမှန်ြုန်ြျသည်ဴမူလတန်ဖိုဵြို
တိြျစွာ မသိနိုင်လျှင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵပစ္စညဵ် ြို အေမွဆြ်ခဳြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေမတ္တာ
အေလျာြ်ေပဵြမ်ဵြခင်ဵြဖင်ဴ

ရယူခဲဴလျှင်ြဖစ်ေစ

ယင်ဵပစ္စညဵ် ြိုရယူခသ
ဲဴ ည်အ
ဴ ချိန်၌

ေပါ်ေပါြ်ေသာြာလတန်ဖိုဵြို ယင်ဵအေြခ ပစ္စညဵ် ၏မူလတန်ဖိုဵအြဖစ် မှတ်ယူရမည်။
(င)

အေြခပစ္စညဵ် တစ်ခုခုသည်

၁၉၉၇

ခုနှစ်၊

ဧပပီလ

၁

ရြ်ေန့မတိုင်မီ

အခွန်ထမ်ဵ

ပိုင်ြဖစ်ခဲဴလျှင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၁) အရမူလတန်ဖိုဵ သို့မဟုတ်

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) အရမူလတန်ဖိုဵ ြိုအဆိုပါေန့ရြ်၌ေပါ်ေပါြ်ေသာ ယင်ဵပစ္စညဵ် ၏
ြာလတန်ဖိုဵဟုမှတ်ယရ
ူ မည်။ သို့ရာတွင်နည်ဵဥပေဒ ခွဲ (ဂ)၊ နည်ဵဥပေဒခွင
ဲ ယ် (၁)
အရတွြ်ချြ်ရာ၌

ယင်ဵေန့ေနာြ်ပိုင်ဵတွင်

ြုန်ြျခဲဴေသာစရိတ်မျာဵနှငဴ်

ခဳစာဵခဲဴ

ေသာတန်ဖိုဵေလျာဴ သြ်သာခွင်ဴမျာဵြိုသာ ထည်ဴသွင်ဵတွြ်ချြ်ရမည်။
(စ)

အေြခပစ္စညဵ် ြို

ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊

လဲလှယ်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ ြပုသည်ဴအတွြ် အခွန်ထမ်ဵေဖာ်ြပေသာ တန်ဖိုဵသည် ထိသ
ု ို့ြပုလုပ်ေသာ
အချိန်၌ ေပါ်ေပါြ်သည်ဴ ပစ္စညဵ် ၏ြာလတန်ဖိုဵထြ်လဳေ
ု လာြ်ေသာ အေကြာင်ဵမရှိဘဲ
ေလျာဴနည်ဵေနသည်ဟု ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာန မှူဵြယူဆလျှင် ယင်ဵတန်ဖိုဵြို ြာလ
တန်ဖိုဵြဖင်ဴ အစာဵထိဵု သတ်မှတ်ရမည်။
(ဆ)

ဤနည်ဵဥပေဒအရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ စည်ဵကြပ်မှုမပပီဵြပတ်လျှင် သြ်ဆိုင်ရာ အခွန်ထမ်ဵ
အာဵ

ဥပေဒပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ

စည်ဵကြပ်မှု

ြပုလုပ်နိုင်သည်။

ထိသ
ု ို့

စည်ဵကြပ်ရာတွင် ယင်ဵစည်ဵကြပ်နှစ်နှငဴ် သြ်ဆိုင်သည်ဴ အခွန်နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ နည်ဵဥပေဒခွဲ
(ဂ) ပါအတိင
ု ်ဵ အခွန်တွြ်ချြ် စည်ဵကြပ်ရမည်။
(ဇ)

အေြခပစ္စညဵ် မှ ြမတ်စွန်ဵေငွအေပါ် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရစည်ဵကြပ်မှု သို့မဟုတ်
ြပန်လည်စည်ဵကြပ်မှု ြပုလုပ်သည်ြ
ဴ ိစ္စတွင် သြ်ဆိုင်ရာအေြခပစ္စညဵ် ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊
လဲလှယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵြပုေသာ စာချုပ်ြို
စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ

မှတ်ပုဳတင်

ဥပေဒအရ

မှတ်ပုဳတင်ပပီဵြဖစ်ပါြ

၎င်ဵပုဒ်မခွဲအရ

စည်ဵြမ်ဵသတ်ြာလြို ယင်ဵသို့ ထိစ
ု ာချုပ် မှတ်ပုဳတင်သည်ေ
ဴ န့မှစ၍ တွြ်ချြ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>
အခန်း ၅
စည်း ြပ်မှုမှ လွတြ
် င်းေနေသာ ဝင်ေငွအေပါ် စည်း ြပ်ရန် နည်းလမ်းများ
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>
၆။

မိမိမည်ြဲဴသို့ ရရှိခဲဴသည်ြို အတိအြျမေြဖရှင်ဵနိုင်သည်ဴ မေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စညဵ် သို့မဟုတ်
ေငွ အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်သည်ပ
ဴ စ္စညဵ် တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သြ်ဆိုင်သူအာဵ
ဥပေဒပုဒ်မ ၁၄ အရဝင်ေငွသတ်မှတ် စည်ဵကြပ်ရာတွင် အဆိုပါပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် ေငွေပါ်ထွြ်
ေသာနှစ်သည်

ယင်ဵပစ္စညဵ် တန်ဖိုဵ

သို့မဟုတ်

ေငွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဝ
ဴ င်ေငွနှစ်ြဖစ်သည်ဟု

မှတ်ယူရမည်။ ထိေ
ု ငွြို လည်ဵေြာင်ဵ၊ ထိပ
ု စ္စညဵ် တန်ဖိုဵနှငဴ် ယင်ဵပစ္စညဵ် ရယူရာတွင် ြုန်ြျ
သည်ေ
ဴ ငွအာဵလုဵဳ ြိုလည်ဵေြာင်ဵ အဆိုပါနှစ်အတွြ် ဝင်ေငွအြဖစ် သတ်မှတ်စည်ဵကြပ်ရမည်။
ရှင်းလင်းချြ်။ ။ ေပါ်ထွြ်ေသာနှစ်ဆိုသည်မှာ-

(ြ) ပစ္စညဵ် ြဖစ်ပါြ ဝယ်ယူရရှိြခင်ဵြဖစ်လျှင် ဝယ်ယူရရှိေသာနှစ်ြဖစ်ပပီဵ တည်ေဆာြ်ယူြခင်ဵ
ြဖစ်လျှင် နှစ်ချင်ဵပပီဵစီဵပါြ ယင်ဵနှစ်ြိုဆိုသည်။ သို့ေသာ် တည်ေဆာြ်ဆဲြဖစ်လျှင်
တည်ေဆာြ်ဆဲြဖစ်ေသာ ဆိုင်ရာနှစ်မျာဵြိုဆိုသည်။
(ခ)

ေငွြဖစ်ပါြ

ယင်ဵေငွရှိေကြာင်ဵေတွ့ရှိေသာနှစ်

သို့မဟုတ်

ယင်ဵေငွရရှိခဲဴေကြာင်ဵ

အေထာြ်အထာဵ ရှိေသာနှစ်တအ
ို့ နြ် ေစာရာနှစ်ြိုဆိုသည်။
အခန်း ၆
ဝင်ေငွနှစ်ြို စည်း ြပ်နှစ်ဟုမှတ်ယူြခင်း
၇။

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ အရအခွန်ထမ်ဵအမျိုဵအစာဵ တစ်ခုခုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဝင်ေငွနှစ်သည် စည်ဵကြပ်
နှစ်ြဖစ် ရမည်ဟု အမိန့်ထုတြ် ပန်သည်ြ
ဴ ိစ္စ၌ သီဵြခာဵသတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵ မရှိလျှင်စည်ဵကြပ်မှုြို
ေအာြ်ပါ အတိင
ု ်ဵေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိသည်(ြ) ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် ထိအ
ု ခွန်ထမ်ဵအမျိုဵအစာဵတွင် ပါဝင်မည်ဴသူြ၊ ယင်ဵ
စည်ဵကြပ်နှစ်အတွင်ဵ ဝင်ေငွရလမ်ဵအာဵလုဵဳ မှ ထိသ
ု ူရရှိသည်ဴ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွြို ခန့်မှန်ဵ၍
ဝင်ေငွေကြညာလွှာ

ေပဵပို့ရန်

အေကြာင်ဵကြာဵနိုင်သည်။

ယင်ဵအေကြာင်ဵကြာဵစာြို

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရေပဵပို့ သည်အ
ဴ ေကြာင်ဵကြာဵစာြဖစ်ဘိသြဲဴသို့ မှတ်ယူ
ရမည်။
(ခ)

ဝင်ေငွေကြညာလွှာေပဵပို့ပပီဵသူ သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရအေကြာင်ဵကြာဵစာ
ေပဵပို့ြခင်ဵခဳရသူထဳ ထိန
ု ှစ်အတွင်ဵ ယင်ဵရရှိမည်ဴ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အေြခခဳ
အေထာြ်အထာဵမျာဵ လာေရာြ်ြပသရန် သို့မဟုတ် ြပသေစရန် အေကြာင်ဵကြာဵ
နိုင်သည်။ ထိအ
ု ေကြာင်ဵကြာဵစာသည် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရေပဵပို့သည်စ
ဴ ာ
ြဖစ်ဘိသြဲဴသို့ မှတ်ယူရမည်။

(ဂ)

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရေပဵပို့ေသာ အေကြာင်ဵကြာဵစာ
တွင်

ေဖာ်ြပထာဵသည်ေ
ဴ န့

သို့မဟုတ်

ေဆာလျင်နိုင်သမျှ

ေဆာလျင်စွာအခွန်ထမ်ဵ

ြပသေသာ အေြခခဳအေထာြ် အထာဵမျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ေသာ အြခာဵအချြ်
အလြ်မျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ ရယူစစ်ေဆဵ ကြာဵနာပပီဵေနာြ် ထိအ
ု ခွန်ထမ်ဵ၏ စုစုေပါင်ဵ
ဝင်ေငွြို ရနိုင်သေရွ့ အေထာြ်အထာဵမျာဵအေပါ် အေြခြပု၍ ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်ရမည်။
ထိသ
ု ို့

စည်ဵကြပ်ရာ၌

ယင်ဵစည်ဵကြပ်နှစ်နှငဴ်သြ်ဆိုင်ေသာနှုန်ဵ

မျာဵြဖင်ဴတွြ်ချြ်

ေတာင်ဵခဳရမည်။
သို့ရာတွင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) သို့မဟုတ် (ခ) အရ ေပဵပို့ေသာစာပါ အချြ်အလြ်မျာဵြို
လိြ
ု ်နာရန် ပျြ်ြွြ်လျှင် ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် ရနိုင်သမျှ အေထာြ်အထာဵ
မျာဵြို ရယူ၍ ယင်ဵတို့ အေပါ် အေြခြပုပပီဵ စည်ဵကြပ်ရမည်။

(ဃ) ဤနည်ဵဥပေဒအရ အခွန်စည်ဵကြပ်ပပီဵေသာ အခွန်ထမ်ဵအာဵ ထိသ
ု ို့ စည်ဵကြပ်ပပီဵေသာ
ယင်ဵ၏ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွအေပါ် စည်ဵကြပ်နှစ်ေြပာင်ဵလဲမှုေကြာင်ဴ ထပ်မဳစည်ဵကြပ်ြခင်ဵ
မြပုရ။
(င)

ဤနည်ဵဥပေဒအရ စည်ဵကြပ်ပပီဵေသာ အခွန်ထမ်ဵြသြ်ဆိုင်ရာစည်ဵကြပ်နှစ်အတွြ်
ဆုဳဵြဖတ် ထာဵသည်ဝ
ဴ င်ေငွသည် မှန်ြန်မှုမရှိေကြာင်ဵ ယင်ဵနှစ်ြုန်ဆုဳဵပပီဵေနာြ် တစ်နှစ်
အတွင်ဵ
ဌာနမှူဵြ

ခိုင်လဳေ
ု သာ

အေထာြ်အထာဵြပသနိုင်လျှင်

ခိုင်လဳေ
ု သာ

အေထာြ်အထာဵေတွ့ရှိလျှင်

သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵ

ြပင်ဆင်စည်ဵကြပ်နိုင်သည်။

ယင်ဵသို့ြပင်ဆင်စည်ဵကြပ်ပါြ ဥပေဒပါစည်ဵြမ်ဵသတ် ြာလြိစ္စအတွြ် ထိြု ပင်ဆင်
စည်ဵကြပ်မှုြိုသာ အေြခခဳတွြ်ချြ်ရမည်။
ရှင်းလင်းချြ်။

။

ဤနည်ဵဥပေဒပါ

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ၏

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵြို

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနသည် လိအ
ု ပ်ပါြ ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၇ အရ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ ထုတြ် ပန်၍ တစ်ဦဵတစ်ေယာြ်ြိုလည်ဵ ေပဵအပ်နိုင်
သည်။
အခန်း ၇
ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း စည်း ြပ်ြခင်း
၈။

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ အရဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ စည်ဵကြပ်မှုြပုလုပ်နိုင်
ေကြာင်ဵ အမိန့်ထုတြ် ပန်သည်ြ
ဴ ိစ္စ၌ သီဵြခာဵသတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵမရှိလျှင် ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာန
မှူဵ သည် စည်ဵကြပ်မှုြို ေအာြ်ပါအတိုင်ဵေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်(ြ) ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ်ရရှိသူအာဵ

သြ်ဆိုင်ရာဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ

ယင်ဵရရှိသည်ဝ
ဴ င်ေငွြို

ခန့်မှန်ဵ၍ ဝင်ေငွေကြညာလွှာ ေပဵပို့ရန်အေကြာင်ဵကြာဵနိုင်သည်။ ယင်ဵအေကြာင်ဵကြာဵ
စာြို ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ေပဵပို့သည်စ
ဴ ာြဖစ်ဘိသြဲဴသို့ မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရဝင်ေငွေကြညာလွှာ ေပဵပို့ပပီဵသူ သို့မဟုတ် အေကြာင်ဵကြာဵစာ
ေပဵပို့ြခင်ဵခဳရသူ ထိန
ု ှစ်အတွင်ဵ ယင်ဵရရှိမည်ဴ ဝင်ေငွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အေြခခဳအေထာြ်
အထာဵမျာဵလာေရာြ်ြပသရန်

သို့မဟုတ်

ြပသေစရန်ထုသ
ိ ူအာဵ

အေကြာင်ဵကြာဵ

နိုင်သည်။ ထိအ
ု ေကြာင်ဵကြာဵစာသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရေပဵပို့သည်စ
ဴ ာ
ြဖစ်ဘိသြဲဴသို့ မှတ်ယူရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရေပဵပို့ေသာ အေကြာင်ဵကြာဵစာတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ေ
ဴ န့ သို့မဟုတ်
ထိေ
ု န့ ေနာြ်ပိုင်ဵ ေဆာလျင်နိုင်သမျှ ေဆာလျင်စွာ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည်
အခွန်ထမ်ဵြြပသေသာ အေြခခဳအေထာြ်အထာဵမျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ေသာ
အြခာဵအချြ်အလြ်မျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ ရယူစစ်ေဆဵကြာဵနာပပီဵေနာြ် အခွန်ထမ်ဵ

၏ အဆိုပါ ဝင်ေငွအာဵရနိုင်သမျှ အေထာြ် အထာဵမျာဵြို အေြခြပု၍ ဝင်ေငွခွန်
စည်ဵကြပ်ရမည်။ ထိသ
ု ို့ စည်ဵကြပ် ရာတွင် ယင်ဵစည်ဵကြပ်နှစ် နှငဴ် သြ်ဆိုင်ေသာ
နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ အခွန်တွြ်ချြ်ေတာင်ဵခဳရမည်။
သို့ရာတွင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) သို့မဟုတ် (ခ) အရေပဵပို့ေသာ စာပါအချြ်အလြ်မျာဵြို
လိြ
ု ်နာရန် ပျြ်ြွြ်လျှင်ရနိုင်သမျှေသာ အေထာြ်အထာဵမျာဵြို ရယူ၍ ယင်ဵတို့ြို
အေြခြပုပပီဵစည်ဵကြပ်နိုင် သည်။
(ဃ) ဝင်ေငွအမျိုဵအစာဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤနည်ဵဥပေဒအရ သီဵြခာဵစည်ဵကြပ်မှု
ြပုလုပ်ြခင်ဵ သည် ယင်ဵဝင်ေငွအတွြ် ကြိုတင်စည်ဵကြပ်ြခင်ဵသာြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူပပီဵ
ယင်ဵဝင်ေငွအပါအဝင်ြဖစ်ေသာ

အခွန်ထမ်ဵ၏စုစုေပါင်ဵ

ဝင်ေငွအေပါ်စည်ဵကြပ်မှုြို

ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ထပ်မဳြပုလုပ် ရမည်။ စည်ဵကြပ်မှုထပ်မဳြပုလုပ်ေသာအခါ
ကြိုတင်စည်ဵကြပ်မှုတွင် ေပဵေဆာင်ခဲဴေသာအခွန်ြို ခုနှိမ် ေပဵရမည်။
(င)

ဤနည်ဵဥပေဒအရ ြပုလုပ်ေသာ ကြိုတင်စည်ဵကြပ်မှုတွင် ချမှတ်ထာဵေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချြ်
မျာဵြို နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) ပါအတိင
ု ်ဵ စည်ဵကြပ်မှုထပ်မဳြပုလုပ်ရာ၌ လိအ
ု ပ်သလို ြပုြပင်
ေြပာင်ဵလဲနိုင်သည်။

(စ)

ဤနည်ဵဥပေဒအရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ စည်ဵကြပ်မှုမပပီဵြပတ်လျှင် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ နှငဴ်
အြျုဳဵမဝင် ဘိသြဲဴသို့ သြ်ဆိုင်ရာ အခွန်ထမ်ဵအာဵ ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ
စည်ဵကြပ်မှုြပုလုပ်နိုင် သည်။
ရှင်းလင်းချြ်။

။

ဤနည်ဵဥပေဒပါ

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ၏

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵြို

ြပည်ေထာင်စု အစိုဵရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနသည် လိအ
ု ပ်ပါြ ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၇ အရအမိန့်ေကြာ်ြငာစာ ထုတြ် ပန်၍ တစ်ဦဵတစ်ေယာြ်ြိုလည်ဵ ေပဵအပ်နိုင်
သည်။
အခန်း ၈
ြပည်ပေန နိုင်ငံသားအား စည်း ြပ်ြခင်း
၉။

(ြ) ဥပေဒပုဒ်မ ၃၀ အရ ြပည်ပေနနိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵအာဵ ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်ေြာြ်ခဳရာတွင်
ဤ နည်ဵဥပေဒပါ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵအတိုင်ဵ ြဖစ်ရမည်။
(ခ) (၁) မည်သည်ဴ ဝင်ေငွနှစ်အတွြ်မဆို ဥပေဒပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဎ) အရ ြပည်ပေန
နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏ ဝင်ေငွတွင် ြပည်တွင်ဵစုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွနှငဴ် ြပည်ပစုစုေပါင်ဵ
ဝင်ေငွတို့ ပါဝင်သည်။
(၂)

ြပည်ပေနနိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏ ြပည်တွင်ဵစုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွသည် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်
အဆိုပါနှစ်အတွင်ဵ ထိသ
ု ူရရှိသည်ဴ ဝင်ေငွအာဵလုဵဳ ြဖစ်သည်။

(၃)

ြပည်ပေန နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏ ြပည်ပစုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွသည် ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပတွင်
အဆိုပါနှစ် အတွင်ဵ ထိသ
ု ူရရှိသည်ဴ ဝင်ေငွအာဵလုဵဳ ြဖစ်သည်။ သို့ရာတွင် ြပည်ပေန
နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွတွင် ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ြင်ဵလွတခ
် ွင်ဴရ
ေသာဝင်ေငွ မပါဝင်ေစရ။

(ဂ)

ြပည်ပေန

နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵအာဵ/

ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်ရာတွင်

ထိသ
ု ူ၏ြပည်တွင်ဵ

စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွနှငဴ် ြပည်ပစုစုေပါင်ဵဝင်ေငွတြ
ို့ ို သီဵြခာဵစီ တွြ်ချြ်သတ်မှတ်ရမည်။
ထိ့ြု ပင်

အဆိပ
ု ါသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို

မူတည်၍

ထိသ
ု ူေပဵေဆာင်ရမည်ဴ

ြပည်တွင်ဵ

စုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွအေပါ်ဝင်ေငွခွန်နှငဴ် ြပည်ပစုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွ အေပါ်ဝင်ေငွခွန်တြ
ို့ ို တသီဵ
တြခာဵစီ တွြ်ချြ်ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။ ထိသ
ု ူြ ေပဵေဆာင်ရန်တာဝန်ရှိသည်ဴ ဝင်ေငွခွန်သည်
ထိအ
ု ခွန်နှစ်ရပ်ေပါင်ဵြဖစ်သည်။
(ဃ) ြပည်ပေန

နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏

ြပည်တွင်ဵစုစုေပါင်ဵဝင်ေငွအေပါ်

ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်

ေြာြ်ခဳြခင်ဵြို ဥပေဒပါ သြ်ဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ
ြျသင်ဴသည်ဝ
ဴ င်ေငွခွန်ြို ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေြာြ်ဥပေဒအရ သတ်မှတ်သည်ဴ
နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ တွြ်ချြ်ရမည်။
(င)

(၁)

ြပည်ပေန နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏ ြပည်ပစုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွြို တွြ်ချြ်သည်အ
ဴ ခါ
ဥပေဒပုဒ်မ ၈ တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ဝင်ေငွေခါင်ဵစဉ်မျာဵအလိုြ် တွြ်ချြ်ရမည်ဴ
ြပင် ထိသ
ု ို့ တွြ်ချြ်ရာတွင် ဥပေဒ ပါြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီသာ ြဖစ်ရမည်။
သို့ရာတွင် ဥပေဒပုဒ်မ ၆ ပါသြ်သာခွင်ဴမျာဵသည် ြပည်ပေန နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏
ြပည်ပစုစုေပါင်ဵဝင်ေငွ တွြ်ချြ်ရာတွင် အြျုဳဵမဝင်ေစရ။

(၂)

ြပည်ပေန

နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏

ြပည်ပစုစုေပါင်ဵ

ဝင်ေငွအေပါ်တွင်

အဆိုပါ

ြပည်ပေနနိုင်ငဳသာဵြေပဵ ေဆာင်ရမည်ဴ ဝင်ေငွခွန်နှုန်ဵမျာဵြို ြပည်ေထာင်စု ၏
အခွန်အေြာြ် ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ် အညီသာ ြဖစ်ရမည်။
(စ)

ြပည်ပေန

နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵသည်

မည်သည်ဴ

ဝင်ေငွနှစ်အတွြ်မဆို

ထိန
ု ှစ်အတွြ်

ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပ ၌ ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ်ရရှိလျှင် ယင်ဵ၏ ြပည်ပစုစုေပါင်ဵဝင်ေငွြို ခန့်မှန်ဵ၍
ယင်ဵအေပါ်ြျသင်ဴသည်ဴ ဝင်ေငွခွန်ြို အဆိုပါဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ၌ပင် ဤြိစ္စအတွြ်
ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်

အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနြ

တာဝန်လဲအ
ွှ ပ်ြခင်ဵ

ခဳရသူြ သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတိင
ု ်ဵေပဵေဆာင် ရမည်။ ထိသ
ု ို့ေပဵေဆာင်
ရာတွင် ထိသ
ု ူသည် မိမိအတွြ်အလျဉ်ဵသင်ဴသလို သြ်ဆိုင်ရာဝင်ေငွနှစ် မလွန်ေစဘဲ
အရစ်ြျအကြိမ်ကြိမ်ခွဲ၍ ေပဵေဆာင်နိုင်သည်။
(ဆ)

တစ်ဦဵတစ်ေယာြ်ေသာသူြ

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(စ)

ပါသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ

ေပဵေဆာင်သည်ဴ သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒခွဲ (စ) နှငဴ် (ဎ) တို့ြို ပူဵတွဲသုဳဵစွဲ၍ ထိသ
ု ူထမ
ဳ ှ

အရေြာြ်ခဳပပီဵသည်ေ
ဴ ငွြို

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဈ)

အရ

သြ်ဆိုင်ရာနှစ်အတွြ်

ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်မှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေပဵေဆာင်သည်ဴ ဝင်ေငွခွန်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ထိသ
ု ို့
ေပဵေဆာင်သည်ဝ
ဴ င်ေငွခွန်ြို သြ်ဆိုင်ရာစည်ဵကြပ်မှုတွင် ခုနှိမ်ေပဵရ မည်။
(ဇ) (၁)

ြပည်ပေနနိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵသည်

ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပ၌

ဝင်ေငွ

ရရှိလျှင် ထိဝ
ု င်ေငွ ရရှိသည်န
ဴ ှစ် ြုန်ဆုဳဵပပီဵသုဳဵလအတွင်ဵ မိမိ၏ြပည်ပစုစုေပါင်ဵ
ဝင်ေငွအတွြ် ဝင်ေငွေကြညာလွှာြို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်
အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနြ တာဝန်လဲအ
ွှ ပ်ြခင်ဵခဳရသူြ သတ်မှတ် ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ
ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ ေပဵပို့ရမည်။
(၂)

ြပည်ပေန

နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵသည်

ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပ၌

ဝင်ေငွရရှိခဲဴသည်ဟု

ယူဆလျှင် ပမို့နယ်အခွန် ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ ထိသ
ု ူရရှိသည်ဴ ြပည်ပ
စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွအတွြ် ဝင်ေငွေကြညာလွှာြို သတ်မှတ်သည်ဴအတိုင်ဵ ေပဵပို့
ေစရန်

အေကြာင်ဵကြာဵနိုင်သည်။

ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်ရန်

ထိ့ြု ပင်ဥပေဒပုဒ်မ

သို့မဟုတ်

၂၁

၌ေဖာ်ြပထာဵေသာ

ြပန်လည်စည်ဵကြပ်ရန်ြဖစ်ေသာ

ဝင်ေငွ

အမျိုဵအစာဵတွင်ပါဝင်သည်ဴ ြပည်ပဝင်ေငွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်ြခင်ဵ၊
သို့မဟုတ် ြပန်လည်စည်ဵကြပ်ြခင်ဵတို့ ြပုလုပ်ရန် ရှိလျှင်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ ပါြပဋ္ဌာန်ဵ
ချြ်မျာဵနှငဴ်အညီသာ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ဈ)

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ
အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနြ

သို့မဟုတ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

တာဝန်လဲအ
ွှ ပ်ြခင်ဵခဳရသူသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်
(ဇ)

အရြပည်ပ

စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွေကြညာလွှာြို ရရှိလျှင် ေဆာလျင်နိုင်သမျှ ေဆာလျင်စွာ သြ်ဆိုင်ရာ
ြပည်ပေန နိုင်ငဳသာဵ၏ ြပည်ပစုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွအေပါ် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်ရမည်။
သို့ရာတွင် ြပည်ပေန နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏ ြပည်ပစုစုေပါင်ဵဝင်ေငွြို ဤနည်ဵဥပေဒအရ
စည်ဵကြပ်ြခင်ဵမြပုမီ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် မိမိအဆုဳဵအြဖတ်ေပဵရန် လိအ
ု ပ်
သည်ဟယ
ု ူဆသည်ဴ အေထာြ်အထာဵ သြ်ေသခဳစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵြို မည်သူ့ထဳမှ
မဆို ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။
ထိ့ြု ပင်ြပည်ပေန နိုင်ငဳသာဵသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဇ) အရဝင်ေငွ ေကြညာလွှာေပဵပို့ရန်
ပျြ်ြွြ်လျှင်

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည်

ရနိုင်သေရွ့အေထာြ်အထာဵမျာဵြို

အေြခြပု၍ ဝင်ေငွြို စည်ဵကြပ်ရ မည်။
(ည)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဈ) အရဝင်ေငွခွန်ေပဵေဆာင်ရန်ရှိေသာအခါ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ
သည် ထိဝ
ု င်ေငွခွန်ေပဵေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသူအေပါ် အခွန်ေတာင်ဵခဳလာွှ ြို ဥပေဒပုဒ်မ
၅၃ ပါြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵ နှငဴ်အညီေပဵပို့ရမည်။ ထိအ
ု ခွန်ေတာင်ဵခဳလာွှ သည် ယင်ဵပုဒ်မ အရ
ေတာင်ဵခဳလွှာဟု မှတ်ယူရမည်။

(ဋ)

ြပည်ပစုစုေပါင်ဵ

ဝင်ေငွေပါ်တွင်

ေပဵေဆာင်ရန်ရှိသည်ဴ

တာဝန်ရှိသည်ဴ

အခွန်ထမ်ဵြ

ထိစ
ု ုစုေပါင်ဵဝင်ေငွတွင်

ဝင်ေငွခွန်ြို

ေပဵေဆာင်ရန်

ပါဝင်သည်ဴ

ြပည်ပဝင်ေငွ

တစ်ရပ်ရပ်မှ ရရှိေသာ နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ သာေပဵေဆာင်ရမည်။
(ဌ)

တစ်ဦဵတစ်ေယာြ်ေသာသူအေပါ် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဈ) အရဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်မှုြပုရာတွင်
ထိသ
ု ူြ ြပန်အမ်ဵေငွရရန်ရှိလျှင် ထိြု ပန်အမ်ဵေငွြို ထိသ
ု ူြနည်ဵဥပေဒခွဲ (စ) အရ
ေပဵေဆာင်ရန်ရှိေသာ ဝင်ေငွ ခွန်မှခုနှိမ်ရမည်။
သို့ရာတွင်

အဆိုပါဝင်ေငွခွန်

ထိသ
ု ူတွင်

ြပည်ပဝင်

စည်ဵကြပ်မှုြပုလုပ်ပပီဵေနာြ်

ေငွမရှိေတာဴသည်ဴ

အရေပဵေဆာင်ရန်ေငွ

တစ်နှစ်ြာလအတွင်ဵ

အေကြာင်ဵေကြာင်ဴ

တစ်စုဳတစ်ရာမရှိလျှင်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

ထိသ
ု ူရရန်ရှိသည်ဴ

(စ)

ြပန်အမ်ဵေငွြို

ေပဵသွင်ဵခဲဴသည်ဴ ေငွေကြဵအမျိုဵအစာဵြဖင်ဴ ြပန်အမ်ဵရမည်။
(ဍ)

နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵြ

ြမန်မာနိုင်ငဳမှမထွြ်ခွာမီ

ဤနည်ဵဥပေဒအရ

ြပည်ပစုစုေပါင်ဵ

ဝင်ေငွအေပါ် ေပဵေဆာင်ရန်ရှိသည်ဴ ဝင်ေငွခွန်ြို ေြာြ်ခဳေရဵအတွြ် ြပည်ေထာင်စု
အစိုဵရအဖွဲ့၏

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်

အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနြ

တာဝန်လဲအ
ွှ ပ်ြခင်ဵခဳရသူသည်

သင်ဴေလျာ်မည်အ
ဴ စီအစဉ်မျာဵ ြပုလုပ်ပိုင်ခွင်ဴရှိေစရ မည်။
(ဎ)

(၁)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်

သြ်ဆိုင်သူတစ်ဦဵသည်

ဤနည်ဵဥပေဒနှငဴ်အညီ

ဝင်ေငွခွန်ြိုေပဵ ေဆာင်ြခင်ဵမြပုလျှင် ထိသ
ု ူအာဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၃၉ နှငဴ်အြျုဳဵဝင်
ေသာ ပျြ်ြွြ်သူဟု မှတ်ယူရမည်။
(၂)

နည်ဵဥပေဒခွဲငယ်

(၁)

မည်သည်ေ
ဴ ငွြဖင်ဴ

အရေြာြ်ခဳရမည်ြို

အစိုဵရအဖွဲ့၏

အရပျြ်ြွြ်သူထမ
ဳ ှ

အရေြာြ်ခဳသည်အ
ဴ ခါတွင်

ဤြိစ္စအလိ့င
ု ှာ

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနြ

ြပည်ေထာင်စု

တာဝန်လဲအ
ွှ ပ်ြခင်ဵခဳရသူြ

ဆုဳဵြဖတ်ပိုင်ခွင်ဴရှိေစရမည်။
(ဏ) ဤနည်ဵဥပေဒအရ ြပည်ပစုစုေပါင်ဵဝင်ေငွနှငဴ် ယင်ဵဝင်ေငွအေပါ် အခွန်သတ်မှတ်သည်ဴ
အခါ

သြ်ဆိုင်ရာ

ထိန
ု ိုင်ငဳြခာဵေငွနှငဴ်

နိုင်ငဳြခာဵေငွနှငဴ်ညီမျှေသာ

ြျပ်ေငွြဖင်ဴ

ညီမျှေသာြျပ်ေငွတွြ်ချြ်ရာတွင်

သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနြ သတ်မှတ်ထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီြဖစ်ေသာ
ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵမျာဵအတိုင်ဵ တွြ်ချြ်ရမည်။
(တ) ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနသည်

အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ

ထုတြ် ပန်၍ ဤနည်ဵဥပေဒပါ ြိစ္စရပ်မျာဵအလို့ငှာ အေသဵစိတ်လိုအပ်ချြ်မျာဵြို ြပဋ္ဌာန်ဵ
နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>

အခန်း ၉
ြပည်ပေနနိုင်ငံြခားသားအား စည်း ြပ်ြခင်း
၁၀။

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရရရှိေသာ ြပည်ပေန နိုင်ငဳြခာဵသာဵ၏ ဝင်ေငွြို အတိအြျမသိနိုင်ဟု ပမို့နယ်
အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ

ထင်ြမင်ယူဆလျှင်

ဝင်ေငွြိုေအာြ်

ထိအ
ု ခွန်ထမ်ဵအေပါ်

ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ခုခုြဖင်ဴ

ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်ရန်

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ

တွြ်ချြ်သတ်မှတ်နိုင်သည်(ြ) ဥပေဒပုဒ်မ

၂၆

အရထိုသူ၏

အကြမ်ဵရေငွအေပါ်

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ

သင်ဴေလျာ်သည်ဟု ယူဆေသာ ရာခိုင်နှုန်ဵြဖင်ဴတွြ်ချြ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ြပည်တွင်ဵဝင်ေငွြို ေအာြ်ပါပုဳေသနည်ဵြဖင်ဴ တွြ်ချြ်ြခင်ဵ၊
ြပည်တွင်းဝင်ေငွ=

(ြပည်တွင်းရေငွ/ြပည်တွင်းြပည်ပရေငွ)×

ြပည်တွင်းြပည်ပစုစုေပါင်း

ဝင်ေငွ
မှတ်ချြ်။ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ပါြပည်တွင်ဵြပည်ပ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွ ဆိုသည်မှာ ဥပေဒ
ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵ နှငဴ် အညီတွြ်ချြ်ရရှိေသာ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွြို ဆိုသည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ြ)

နှငဴ်

(ခ)

တို့အရ

ဝင်ေငွတွြ်ချြ်ရန်

လြ်ေတွ့အာဵြဖင်ဴ

မြဖစ်နိုင်လျှင်ဤြိစ္စ အတွြ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်အခွန်ဝန်ကြီဵ
ဌာနြ တာဝန်လဲအ
ွှ ပ်ြခင်ဵခဳရသူြ သင်ဴေလျာ်သည်ဟုမှတ်ယေ
ူ သာ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵ
တစ်ခုခုြဖင်ဴ တွြ်ချြ်ြခင်ဵ။
အခန်း ၁၀
ပင်လယ်ြူးသေဘောြဖင့် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ြိုင်ြခင်းအား စည်း ြပ်ြခင်း
၁၁။

(ြ) ြပည်ပေန နိုင်ငဳြခာဵသာဵပိုင် သို့မဟုတ် ယင်ဵြစင်ဵလုဵဳ ငှာဵေသာ ပင်လယ်ြူဵသေဘော
သည် ြမန်မာနိုင်ငဳဆိပ်ြမ်ဵသို့ ဆိုြ်ေရာြ်ပပီဵ ြပန်လည်ထြ
ွ ်ခွာလျှင် ထိသ
ု ို့ဝင်ထြ
ွ ်
သွာဵလာေသာ တစ်ေခါြ်ချင်ဵမှ ဝင်ေငွအတွြ် ဝင်ေငွခွန် ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
(ခ)

အဆိုပါသေဘောြ ြမန်မာနိုင်ငဳဆိပ်ြမ်ဵမှ ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ခနှငဴ် တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ်
အြခာဵြုန် ပစ္စညဵ် သယ်ေဆာင်ခရရှိေငွအာဵလုဵဳ ၏ ငါဵရာခိုင်နှုန်ဵသည် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်
ရန် ဝင်ေငွြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ပါအတိင
ု ်ဵ မှတ်ယူရရှိေသာ ဝင်ေငွအေပါ် ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်
အေြာြ်ဥပေဒအရ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵနှငဴ်ဆိုင်ေသာ

ဝင်ေငွခွန်နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ ဝင်ေငွခွန် စည်ဵကြပ်ရမည်။
(ဃ) ြမန်မာနိုင်ငဳ ဆိပ်ြမ်ဵမှ ဤနည်ဵဥပေဒနှငဴ်အြျုဳဵဝင်ေသာ သေဘောမထွြ်ခွာမီ သြ်ဆိုင်
ရာ သေဘောေရယာဉ်မှူဵသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ) ပါအတိင
ု ်ဵ ဝင်ေငွြို ခန့်မှန်ဵ၍

ဝင်ေငွေကြညာလွှာ ေပဵပို့ရမည်။ ထိသ
ု ို့ ေပဵပို့သည်အ
ဴ ခါ ယင်ဵဝင်ေငွေကြညာလွှာတွင်
ေဖာ်ြပေသာဝင်ေငွအေပါ်

ဝင်ေငွခွန်ြို

သြ်ဆိုင်ရာ

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ

ယာယီစည်ဵကြပ်ေြာြ်ခဳရမည်။
သို့ရာတွင် သြ်ဆိုင်ရာသေဘောပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စင်ဵလုဵဳ ငှာဵသူအတွြ် ြမန်မာနိုင်ငဳ
အတွင်ဵ၌

ြိုယ်စာဵလှယ်ရှိလျှင်

ဤနည်ဵဥပေဒခွဲအရ

သေဘောမထွြ်ခွာမီ

ဝင်ေငွ

ေကြညာြခင်ဵနှငဴ် အခွန်ေပဵေဆာင် ြခင်ဵတို့ြို ယင်ဵြိုယ်စာဵလှယ်ြ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(င)

ြမန်မာနိုင်ငဳဆိပ်ြမ်ဵမှ
ြဖစ်ေသာအခါတွင်

သြ်ဆိုင်ရာ

ပင်လယ်ြူဵသေဘောထွြ်ခွာရန်

ထိသ
ု ေဘောေရယာဉ်မှူဵြ

အဆိုပါဆိပ်ြမ်ဵမှ

အဆင်သင်ဴ
အမှန်ရေငွအရ

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ပါအတိုင်ဵ ဝင်ေငွ တွြ်ချြ်၍ ဝင်ေငွေကြညာလွှာ အသစ်ေပဵပို့ရမည်။
ထိသ
ု ို့

ေပဵပို့ရာတွင်

အေထာြ်အထာဵစာရွြ်စာ

တမ်ဵမျာဵပါပူဵတွဲ

ေပဵပို့ရမည်။

ယင်ဵတို့ြို သြ်ဆိုင်ရာ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ စိစစ်၍ ဝင်ေငွခွန် စည်ဵကြပ်ရမည်။
သို့ရာတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ အဆိုပါသေဘောအတွြ် ြိုယ်စာဵလှယ်ရှိလျှင် ဤနည်ဵ
ဥပေဒခွအ
ဲ ရ ဝင်ေငွေကြညာလွှာအသစ်ြို ယင်ဵြိုယ်စာဵလှယ်ြ သြ်ဆိုင်ရာသေဘော
ြမန်မာနိုင်ငဳဆိပ်ြမ်ဵမှ ထွြ်ခွာပပီဵ ခုနစ်ရြ်အတွင်ဵ ေပဵပို့နိုင်သည်။
(စ)

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ

သြ်ဆိုင်ရာသေဘောပိုင်ရှင်

သို့မဟုတ်

စင်ဵလုဳဵငှာဵသူ၌

ြိုယ်စာဵလှယ်မရှိလျှင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (င) ပါအတိင
ု ်ဵ စည်ဵကြပ်မှုြပုလုပ်၍ အခွန်အေကြ
အလည်ေပဵေဆာင်ပပီဵပါြ အဆိုပါ သေဘောြမန်မာနိုင်ငဳဆိပ်ြမ်ဵမှ ထွြ်ခွာခွင်ဴြပုနိုင်
ေကြာင်ဵ ပင်လယ်ြူဵသေဘောမျာဵ ဆိပ်ြမ်ဵမှ ထွြ်ခွာခွင်ဴ လြ်မှတ်ထုတ်ေပဵပိုင်ခွင်ဴ
ရှိသူအာဵ

အဆိုပါ

ထွြ်ခွာခွင်ဴြပုနိုင်ရန်

သြ်ဆိုင်ရာပမို့နယ်

အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ

အေကြာင်ဵကြာဵစာေပဵပို့ရမည်။
(ဆ)

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာသေဘောပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စင်ဵလုဵဳ ငှာဵသူ၌ ြိုယ်စာဵ
လှယ်ရှိလျှင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) ပါအတိင
ု ်ဵ ယာယီစည်ဵကြပ်မှု ြပုလုပ်ပပီဵ အခွန်အေကြ
အလည်ေပဵေဆာင်ပါြ အဆိုပါ သေဘောအာဵ ြမန်မာနိုင်ငဳဆိပ်ြမ်ဵမှ ထွြ်ခွာခွင်ဴြပုရန်
အေကြာင်ဵကြာဵစာဵြို နည်ဵဥပေဒခွဲ (စ) ပါအတိုင်ဵေပဵပို့နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>
အခန်း ၁၁
အေေွေေွ

၁၁-ြ။သြ်ဆိုင်ရာနှစ်အလိြ
ု ် ြပဋ္ဌာန်ဵေသာ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေြာြ်ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်
နှငဴအ
် ညီ ထိြ
ု ်သင်ဴေသာ ချီဵြမှင်ဴမှုမျာဵ ေဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ သင်ဴေလျာ်ေသာပမာဏြို

သြ်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွြ် ဘဏ္ဍာေငွအရ အသုဳဵဆိုင်ရာ ခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵတွင်
ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွဲ ေတာင်ဵခဳ၍ သုဳဵစွဲနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>
၁၂။

၁၉၇၄ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရြ်စွဲြဖင်ဴ ထုတြ် ပန်ေသာ ဝင်ေငွခွန်နည်ဵဥပေဒမျာဵြို ဤနည်ဵ
ဥပေဒမျာဵြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိြ
ု ်သည်။

လှထွန်ဵ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ

