ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်နည်းဥပေဒများ

မာတိကာ
စဉ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက်ှာ

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်နည်းဥပေဒများ
၁။

အခန်း(၁)

အမည်ှင့် အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်များ

၁

၂။

အခန်း(၂)

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်ေပးေဆာင်ရန်

၂

အခွန်န်းများ သတ်မှတ်ြခင်း
၃။

အခန်း(၃)

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်မည့်

၃

အေြခခံမူ
၄။

အခန်း(၄)

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်ြခင်းှင့်

၄

စာရင်း ြပစုြခင်းနည်းလမ်းများ
၅။

အခန်း(၅)

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် အခွန်ထမ်းအြဖစ်

၈

သတ်မှတ်ြခင်း
၆။

အခန်း(၆)

အခွန်ေကာက်ခံြခင်း

၈

၇။

အခန်း(၇)

ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့်သက်သာခွင့်ြပြခင်း

၁၈

၈။

အခန်း(၈)

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်များစာရင်းမှ

၂၂

ပယ်ဖျက်ြခင်း

မာတိကာ
စဉ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက်ှာ

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်နည်းဥပေဒများ
၉။

အခန်း(၉)

အခွန်ြပန်အမ်းြခင်း

၂၄

၁၀။

အခန်း(၁၀) အခွန်ရေငွများကို စာရင်းြပစုြခင်း

၂၆

၁၁။

အခန်း(၁၁) အယူခံြခင်း

၂၈

၁၂။

အခန်း(၁၂)

၃၁

အေထွေထွ

၄၆

ေနာက်တွဲပုံစံများ (ပုံစံ-၁)

စိုက်ပျးေသာ
ိ
သီးှံများှင့်အခွန်စည်းကပ်စာရင်း

(ပုံစံ-၂)

ေရေပးေြမာင်းှင့်ေရထုတ်ေပါက်များမှ ေရေသာက်စာရင်း

(ပုံစံ-၃)

ကွင်းအလိုက်ေရေပးေဝိုင်မည့် ဧရိယာစိစစ်ချက်
ေကျးရာအုပ်စုချပ်စာရင်း

(ပုံစံ-၄)

ေကျးရာအုပ်စုအလိုက်ေရေပးေဝိုင်မည့်

ဧရိယာစိစစ်ချက်

မိနယ်ချပ်စာရင်း
(ပုံစံ-၅)

ေြမာင်းလက်တံ/

ဦးပိုင်အလိုက်၊

သီးှံအလိုက်၊

ေရရယူ

သုံးစွဲသည့် ဧရိယာ ှင့် စည်းကပ်မ ေကျးရာချပ် စာရင်း
(ပုံစံ-၆)

သီးှံအလိုက်

ေရရယူသုံးစွဲသည့်

ဧရိယာှင့်

စည်းကပ်မ

မိနယ်ချပ်စာရင်း
(ပုံစံ-၇)

ကွင်းတစ်ကွင်းချင်းစီအတွက် ေရခွန်စည်းကပ်စာရင်း

(ပုံစံ-၈)

ရပ်ကွက/် ေကျးရာအုပ်စုချပ် ေရခွန်စည်းကပ်စာရင်း

(ပုံစံ-၉)

းေဆာ်စာ

(ပုံစံ-၁၀) ရပ်ကွက်ှင့် မိနယ်ုံးအတွင်း အခွန်ေြပစာထုတ်ေပးြခင်း ှင့်
အခွန်ေကာက်ခံရရှိမ မှတ်တမ်း
(ပုံစံ-၁၁)

စိုက်ပျးရာသီ
ိ
ှင့်သီးှံအလိုက်ေရခွန်ေကာက်ခံရရှိမစာရင်း

(ပုံစံ-၁၁ က) ဦးပိုင်အလိုက် ၊ ေကျးရာအလိုက် တာတမံခွန် ေကာက်ခံ
ရရှိမစာရင်း

(ပုံစံ-၁၂)

ရာသီအလိုက် ၊ သီးှံအလိုက် ၊ ေရခွန် သိုမဟုတ် တာတမံခွန်
ေကာက်ခံရရှိမ ေကျးရာ အုပ်စုချပ်စာရင်း

၄၅

၄၄

၁
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၂၁၈ /၂၀၁၉
၁၃၈၁ ခုှစ် ၊

ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက်

( ၂၀၁၉ ခုှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၁၅

ရက် )

စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနသည် ၂၀၁၇ ခုှစ်၊
ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အပ်ှင်းေသာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့်
ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း( ၁ )
အမည်ှင့် အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်များ
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကို

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

နည်းဥပေဒများဟု

ေခတွင်ေစရမည်။
၂။

ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ၂၀၁၇ ခုှစ်၊

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် ဥပေဒတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပာယ် သက်ေရာက်
ေစရမည်။ ထိုြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ်
သက်ေရာက်ေစရမည် (က)

ဥပေဒ

ဆိုသည်မှာ

၂၀၁၇

ခုှစ်၊

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

ဥပေဒကို ဆိုသည်။
(ခ)

လပ်စစ်ေရတင်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ ေရကန်၊
ေြမေအာက်ေရ၊ သဘာဝေရလတွ
ံ င်းများမှ ေရကို လပ်စစ်

၂

၄၃

သိုမဟုတ် စွမ်းအင်တစ်မျးမျ
ိ းြဖင်
ိ
့ အသုံးြပ၍ စိုက်ပျးေရး
ိ
အတွက် ဦးစီးဌာနက ေရေပးေဝေသာ လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(ဂ)

ေရရယူသုံးစွဲသည့်ဧရိယာ

ဆိုသည်မှာ

ဆည်ေရေသာက်

ဧရိယာ သိမ
ု ဟုတ် ေရတင် လုပ်ငန်းအမျးမျ
ိ းြဖင်
ိ
့ ေပးေဝ
ေသာ

ေရေသာက်ဧရိယာအတွင်း

လယ်ယာေြမေပတွင်

ရာသီ၊

အမှန်ေရရယူသုံးစွဲသည့်

သီးှံအလိုက်
ဧရိယာကို

ဆိုသည်။
(ဃ) အခွန်ေြပစာ ဆိုသည်မှာ ေရရယူသုံးစွဲသည့် ဧရိယာ သိုမဟုတ်
ေရေဘးကာကွယ်ေသာ ဧရိယာအတွင်း စိုက်ပျးသီ
ိ းှံအလိုက်
အခွန်ထမ်းထံသို ေရခွန် သိုမဟုတ် တာတမံခွန်စည်းကပ်မ
အတွက် ထုတ်ေပးသည့်မှတ်တမ်း စာရက်ကို ဆိုသည်။
(င)

ပုံစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်
ပုံစံကိုဆိုသည်။

အခန်း( ၂ )
ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်ေပးေဆာင်ရန် အခွန်န်းများသတ်မှတ်ြခင်း
၃။

ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်သီးှံအလိုက် အခွန်န်းထားများှင့် စပ်လျဉ်း၍

ဥပေဒ အခန်း(၃) ၊ ပုဒ်မ ၄ ၊ ပုဒ်မ ၅ ှင့် ပုဒ်မ ၆ တိုတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်
န်းထားြဖင့် ေကာက်ခံရမည်။

၄၂

၃
အခန်း( ၃ )
ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်မည့် အေြခခံမူ
၄။

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်ရာ၌ ေအာက်ပါအေြခခံမူများ အရ

ေဆာင်ရက်ရမည် (က)

ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာအတွင်း
အလိုက်ေရကိုတိုက်ိုက်

စိုက်ပျးရာသီ
ိ
ှင့်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊

သီးှံ

ေရစုပ်စက်

သိုမဟုတ် အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း ေရရယူ
၍ အမှန်စိုက်ပျးလု
ိ ပ်ကိုင်သည့် ဧရိယာကို ေရခွန်စည်းကပ်
ရမည်။
(ခ)

အခွန်စည်းကပ်ြခင်းအတွက် ဧရိယာကို အေြခခံသည့် စံန်း
မှာ ဧကြဖစ်သည်၊ စည်းကပ်ြခင်းအတွက် ဧကဒဿမ (၂)
ေနရာြဖင့် တွက်ရမည်။

(ဂ)

ေြမေကာင်း ၊ ေြမသင့် ၊ ေြမညံ့ခွဲြခားမကို ေသာ်လည်း ေကာင်း၊
စိုက်ပျးေရေပးေြမာင်
ိ
း အရင်းအဖျားခွဲြခားမကို ေသာ်လည်း
ေကာင်း

မြပလုပ်ပဲ

အခွန်များကို

တေြပးညီ

စည်းကပ်

ေကာက်ခံရမည်။
(ဃ)

ဆည်ေရေသာက်
စိုက်ပျးေသာ
ိ

ဧရိယာအတွင်းမှ

ေရကိုရယူ၍

ဧကများအတွက်ေရခွန်ကို

ေရတင်

ေရအရင်းအြမစ်

ဌာနခွဲမှ ေရတင်ခတစ်ကိမ်သာ စည်းကပ်ေကာက်ခံ ရမည်။
၅။

ဆည်ေရအသုံးြပ၍

သီးှံစိုက်ပျးလု
ိ ပ်ကိုင်ြခင်းအတွက်

ှစ်စဉ်

ေရခွန်စည်းကပ်ရမည့် အချန်ိ ကာလကို ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ် ရမည်-

၄
(က)

၄၁

ေမ ၁ ရက်ေနမှ ေအာက်တိုဘာ ၃၁ ရက်ေနအထိ စိုက်ပျးိ
သည့်

မိုးကိ

၊

မိုးရာသီေရခွန်အြဖစ်

မိုးဦးှင့်
ဒီဇင်ဘာ

မိုးလယ်သီးှံများ
၃၁

အတွက်

ရက်ေနတွင်

အပီး

စည်းကပ်ရမည်။
(ခ)

ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်ေနမှ ဧပီလ ၃၀ ရက်ေနအထိ စိုက်ပျးိ
သည့်

မိုးေှာင်း၊

ေဆာင်းှင့်ေွသီးှံများအတွက်ေွရာသီ

ေရခွန်အြဖစ် ေမလ ၃၁ ရက်ေနတွင် အပီး စည်းကပ်ရမည်။
၆။

သက်ဆိုင်ရာ

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ

သည် ေရခွန်စည်းကပ်သည့် အချန်ိ တွင် ဆည်ေရှင့် လပ်စစ် ေရတင်
လုပ်ငန်းများ၏ ေရေသာက် ဧရိယာအတွင်း သီးှံများ စိုက်ပျးြဖစ်
ိ
ထွန်းပီး
ြဖစ်ပါက သီးှံအလိုက် ေရရယူသုံးစွဲသည့်ဧရိယာကို ေရခွန်စည်းကပ် ဧရိယာ
အြဖစ် သတ်မှတ်စည်းကပ်ရမည်။ ဆည်ေရအသုံးြပ စိုက်ပျးေသာ်
ိ
လည်း
ေရခွန်စည်းကပ်ြခင်းမြပမီ အေကာင်းအမျးမျ
ိ းိ ေကာင့် သီးှံမေအာင်ြမင်ပဲ
တံစဉ်လွတ် ပျက်စီးပါက ေရခွန်စည်းကပ်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပရမည်။
အခန်း( ၄ )
ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်ြခင်းှင့်စာရင်းြပစုြခင်းနည်းလမ်းများ
၇။

မိနယ်

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

အခွန်စည်းကပ်ြခင်းှင့်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

စာရင်းြပစုြခင်းအတွက်

ေအာက်ပါနည်းလမ်း

များအတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည်(က)

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်
စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲက အခွန်စည်းကပ်ရန် လိုအပ်
ေသာ (၁၆လက်မ = ၁မိုင်) ကွင်းချပ်ေြမပုံှင့် (၈လက်မ=၁မိုင်)

၄၀

၅
ေကျးရာချပ်ကွင်း ေြမပုံ၊ စာရင်းပုံစံ-၁ ြဖင့် ြပစုထားသည့်
စိုက်ပျးေသာသီ
ိ
းှံများ ှင့် အခွန်စည်းကပ်စာရင်း၊ စာရင်း
ပုံစံ- ၂ ြဖင့် ြပစုထားေသာ ေရေပးေြမာင်းှင့် ေရထုတ်ေပါက်
များမှ

ေရေသာက်

သက်ဆိုင်ရာ

စာရင်းတိုကို

ဌာနများြဖစ်သည့်

အချန်ိ မီရရှိေရးအတွက်
မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံ

ခန် ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနှင့် မိနယ်ဆည်ေြမာင်း
ှင့် ေရအသုံးချမ စီမံခန် ခွဲေရး ဦးစီးဌာနတိုအား ညိင်း
ေဆာင်ရက် ေစြခင်း၊
(ခ)

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်
စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲအား ကွင်းအလိုက် ေရေပးေဝ
ိုင်မည့်

ဧရိယာစိစစ်ချက်

ေကျးရာအုပ်စုချပ်

စာရင်းကို

ပုံစံ - ၃ ြဖင့် စာရင်းြပစုတင်ြပေစြခင်း၊
(ဂ)

ရပ်ကွက်

သိုမဟုတ်

ေကျးရာအုပ်စုေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲက ြပစုတင်ြပလာသည့်
၃

အား

လက်ခံရရှိပါက

အလိုက်ေရေပးေဝိုင်မည့်

စိစစ်၍

ပုံစံ -

ေကျးရာအုပ်စု

ဧရိယာစိစစ်ချက်

မိနယ်ချပ်

စာရင်းကို ပုံစံ - ၄ ြဖင့် ြပစုအတည်ြပ လက်မှတ်ေရးထိုး ပီး
အဆင့်ဆင့် တင်ြပြခင်း၊
(ဃ)

ရပ်ကွက်

သိုမဟုတ်

ေကျးရာအုပ်စုေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲက စိစစ်တင်ြပသည့် အခွန်
စည်းကပ်ရန်

ဆည်ေရေသာက်

ကာကွယ်သည့်

ဧရိယာများကို

ဧရိယာှင့်

ေရေဘး

ကွင်းေြမပုံများ

အေြခခံ၍

စည်းကပ်ေကာက်ခံသင့်ေသာ လယ်ယာေြမ ဧရိယာသတ်မှတ်

၆

၃၉

ြခင်း၊ အတည်ြပြခင်း သိုမဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်း လိုအပ်ပါက
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း၊
(င)

ိုင်ငံေတာ်က တည်ေဆာက်ထိန်းသိမ်းထားေသာ ဆည်၊ ကန်၊
ေရေလှာင်တမံ၊ ေရတံခါးှင့် လပ်စစ်ေရတင် လုပ်ငန်းတို၏
အေြခအေန ေြပာင်းလဲြခင်း ရှိ မရှိ၊ အကယ်၍ ေြပာင်းလဲြခင်း
ရှိလင် အခွန်စည်းကပ်ရန် ေဒသတွင် ေရရရှိြခင်း ရှိ မရှိ၊
ေရေဘးကာကွယ်ိုင်ြခင်း ရှိ မရှိ စသည်တိုကို စိစစ်သတ်မှတ်
ြခင်း၊

(စ)

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်
စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲက ဆည်၊ ကန်၊ ေရေလှာင်တမံ၊
ေရတံခါးှင့်

လပ်စစ်ေရတင်လုပ်ငန်း

တစ်ခုချင်းစီအတွက်

ဆည်ေရေသာက် ဧရိယာအတွင်း ကွင်းတစ်ကွင်း ချင်းစီမှ ပုံစံ
- ၅ ြဖင့် ြပစုတင်ြပလာေသာ ေြမာင်းလက် တံ/ဦးပိုင်အလိုက်၊
သီးှံအလိုက်၊

ေရရယူသုံးစွဲသည့်

ဧရိယာှင့်

စည်းကပ်မ

ေကျးရာချပ်စာရင်းကို လက်ခံရရှိ ပါက စိစစ်၍ သီးှံအလိုက်
ေရရယူသုံးစွဲသည့် ဧရိယာှင့် စည်းကပ်မမိနယ်ချပ်စာရင်း
ကို ပုံစံ - ၆ ြဖင့် ြပစု၍ အတည်ြပ လက်မှတ်ေရးထိုးပီး
အခွန်ေြပစာ ြပစုိုင်ရန် မိနယ် လယ်ယာေြမစီမံခန် ခွဲေရးှင့်
စာရင်းအင်းဦးစီး ဌာနသို ေပးပိုြခင်း၊
(ဆ)

ရပ်ကွက်

သိုမဟုတ်

ေကျးရာအုပ်စုေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲအား ပုံစံ - ၂ ှင့် ပုံစံ - ၃ တွင်
ေဖာ်ြပေသာ ကွင်းအမှတ်အလိုက် ဆည်ေရေပးေဝ ိုင်သည့်
ဧရိယာဧကစာရင်း၊ ေကျးရာချပ်စာရင်း ပုံစံ-၅ တွင် ေဖာ်ြပ

၃၈

၇
ေသာ ေြမာင်းလက်တံ/ ဦးပိုင်အမှတ်၊ လုပ်ကိုင်သူ အမည်၊
လုပ်ကွက်ဧရိယာတို ကိုက်ညီမ ရှိ မရှိ စစ်ေဆးေစြခင်း၊
(ဇ)

ဘာေရးှစ် တစ်ှစ်အတွင်း လိုအပ်လင် အခွန်စည်းကပ်
သည့် စာရင်းများ ထပ်မံြပစုြခင်း၊

(ဈ)

ပုံစံ- ၅ ှင့် ပုံစံ - ၆ တိုကို လက်ခံရရှိပါက မိနယ် လယ်ယာ
ေြမစီမံခန် ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနအား နည်းဥပေဒ ၅
အရ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်

အပီးစည်းကပ်ထားေသာ မိုးရာသီ

ေရခွန်ေြပစာများကို ဇန်နဝါရီလ အတွင်းတွင်လည်းေကာင်း ၊
ေမလ ၃၁ ရက် အပီးစည်းကပ်ထားေသာ ေွရာသီ ေရခွန်
ေြပစာများကို

ဇွန်လအတွင်းတွင်လည်းေကာင်း ြပစုတင်ြပ

ေစြခင်း ှင့် ကွင်းတစ်ကွင်းချင်းစီအတွက် ေရခွန်စည်းကပ်စာ
ရင်းကို ပုံစံ- ၇ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ်

ေကျးရာအုပ်စုချပ်ေရခွန်စည်းကပ်စာရင်းကို ပုံစံ - ၈ ြဖင့်
လည်း ေကာင်း ေြပစာများှင့်အတူ တင်ြပေစြခင်း၊
(ည)

မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန် ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီး ဌာနက
တင်ြပလာေသာ ပုံစံ - ၇ ှင့် ပုံစံ - ၈ တိုကို ရရှိပါက စိစစ်ပီး
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ
ေဒသ

သိုမဟုတ်

ခိုင်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို တင်ြပြခင်း၊
(ဋ)

မိနယ် လယ်ယာေြမစီမံခန် ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီး ဌာနမှ
နည်းဥပေဒခွဲ (ဈ) အရ တင်ြပလာေသာ အခွန်ေြပစာများ
ရရှိသည့်အခါ

ေြပစာမှတ်ပုံတင်

စာရင်းတွင်ေရးသွင်းပီ း

ေနာက် အခွန်ေကာက်ခံမည့် ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာ

၈

၃၇

အုပ်စုေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲထံ

သို ေြပစာများလက်ခံရရှိပီး တစ်ပတ်အတွင်း ေပးပိုြခင်း။
အခန်း( ၅ )
ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် အခွန်ထမ်းအြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်း
၈။

မိနယ် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

ေအာက်ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ် ှင့် ကိုက်ညီသူအား ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်
အခွန်ထမ်းအြဖစ်သတ်မှတ်ရမည် (က)

သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်လယ်ယာေြမစီမံခန် ခွဲမအဖွဲက စိစစ်ခွင့်ြပ
ချက်ြဖင့်

မိနယ်လယ်ယာေြမ

စီမံခန် ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်း

ဦးစီးဌာနမှ လယ်ယာေြမ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပ လက်မှတ်ရရှိထားသူ၊
လယ်ယာစိုက်ပျးိ လုပ်ကိုင်ရန် ေြမယာမှတ်ပုံတင် ခွင့်ြပြခင်း
ခံရသည့် ပုဂိလ်ြဖစ်ပီး စိုက်ပျးေရးအတွ
ိ
က် ေရရယူသူ၊
(ခ)

လယ်ယာေြမ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပ လက်မှတ်ရရှိသူထံမှ တစ်ဆင့်ခံ၍
လက်ရှိစိုက်ပျးရာသီ
ိ
တွင်

ေရရယူစိုက်ပျးိ

လုပ်ကိုင်သူ

သိုမဟုတ် အသုံးချသူ။
အခန်း( ၆ )
အခွန်ေကာက်ခံြခင်း
၉။

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

ေရခွန
် ှင့်

လပ်စစ်ေရတင်ခ

စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရက်ရမည် -

ေကာက်ခံြခင်းှင့်

၃၆

၉
(က)

မိနယ်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်
ေပးပိုလာေသာ

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲမှ

အခွန်ေြပစာများကို

လက်ခံရရှိသည့်အခါ

အခွန်ေငွေပးေဆာင်ရန် းေဆာ်စာကို ပုံစံ - ၉ ြဖင့် ြပစုပီး
မိုးရာသီ

ေရခွန်ေြပစာများအတွက်

းေဆာ်စာကို

ဇန်နဝါရီလကုန်တွင်လည်းေကာင်း
များအတွက်

းေဆာ်စာကို

ှစ်စဉ်

ေွရာသီေရခွန်ေြပစာ
ှစ်စဉ်

ဇွန်လကုန်တွင်

လည်းေကာင်း ၊ အခွန်ထမ်းထံသိုကိတင် ထုတ်ေပးရမည်။
အခွန်ထမ်းမှ လက်ခံရရှိေကာင်းကို ရပ်ကွက်ှင့် မိနယ်ုံး
အတွင်းအခွန်ေြပစာထုတ်ေပးြခင်း ှင့် အခွန်ေကာက်ခံရရှိမ
မှတ်တမ်း ပုံစံ - ၁၀ တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးေစပီး မှတ်တမ်း
တင်ရမည်။
(ခ)

အခွန်ထမ်းသည်

းေဆာ်စာရရှိပီးေနာက်

သတ်မှတ်ေနရာသို

အခွန်ေငွ

းေဆာ်စာပါ

လာေရာက်ေပးသွင်းမှသာ

ေြပစာအေပတွင်ေငွလက်ခံရရှိေကာင်း

အခွန်ေကာက်ခံသူ

လက်မှတ်ေရးထိုး၍ အခွန်ထမ်းထံသို ေြပစာထုတ် ေပးရမည်။
(ဂ)

အခွန်ေငွများကို

သတ်မှတ်ထားေသာ

ကာလအတွင်း

ေကာက်ခံ၍ ရရှိေသာအခွန်ေငွများကို သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်
ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

အဖွဲ

၊

အတွင်းေရးမှးထံသို ေပးသွင်းရမည်။
(ဃ)

စိုက်ပျးရာသီ
ိ
ှင့် သီးှံအလိုက် ေရခွန်ေကာက်ခံရရှိမ စာရင်း
ကို ပုံစံ - ၁၁ ြဖင့် ြပစု၍ လစဉ်လကုန်ပီး ပထမ ပတ်အတွင်း
မိနယ် ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ
သို တင်ြပရမည်။

၁၀
(င)

၃၅

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အခွန်ေပးေဆာင်ရန် ေှာင့်ေှးေသာ
အခွန်ထမ်းထံသို အခွန်ေကာက်ခံေရးအဖွဲမှ လိုအပ်ပါကစာ
ြဖင့် းေဆာ်ြခင်း ၊ အဖွဲဝင်များမှ သွားေရာက်ေကာက်ခံြခင်း
တိုကို ေဆာင်ရက်ရမည်။

(စ)

ေကာက်ခံရရှိပီးသည့် အခွန်ေငွြဖစ်ေစ ၊ အခွန်ေြပစာ ြဖစ်ေစ
ပျက်စီး၊ ေပျာက်ဆုံး၊ ဆုံးံးမရှိခဲ့လင် အေရးယူ ေဆာင်ရက်
ိုင်ရန် မိနယ်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး
အဖွဲသို အေကာင်းြပချက် ခိုင်လုံစွာ ေဖာ်ြပ၍ ချက်ချင်း
တင်ြပ ရမည်။

(ဆ)

အခွန်ေကာက်ခံရန် သတ်မှတ်ကာလ ကုန်ဆုံး၍ ေကာက်ခံရန်
ကျန်ရှိသည့် အခွန်ေြပစာှင့် ေကာက်ခံမရေသာ အခွန်ေြပစာ
များကို

စာရင်းြပစုပီး

သက်ဆိုင်ရာ

မိနယ်အေထွေထွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ှင့် မိနယ် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်
စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို စနစ်တကျ ြပန်လည်အပ်ှံ
ရမည်။
၁၀။

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်

ေကာက်ခံေရး

အဖွဲသည်

တာတမံခွန်

ေကာက်ခံြခင်းှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည် (က)

မိနယ်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲမှ
ေပးပိုလာေသာ

အခွန်ေြပစာများကို

လက်ခံရရှိသည့်အခါ

အခွန်ေငွေပးေဆာင်ရန် းေဆာ်စာကို ပုံစံ - ၉ ြဖင့် ြပစုပီး
တာတမံခွန်

ေြပစာများအတွက်

းေဆာ်စာကို

ှစ်စဉ်

ဇန်နဝါရီလကုန်တွင်အခွန်ထမ်းထံသိုကိတင်ထုတ်ေပးရမည်။

၃၄

၁၁
အခွန်ထမ်းမှ းေဆာ်စာ လက်ခံရရှိ ေကာင်းကို ပုံစံ-၁၀ တွင်
လက်မှတ် ေရးထိုးေစပီး မှတ်တမ်းတင်ရမည်။
(ခ)

အခွန်ထမ်းသည်

းေဆာ်စာရရှိပီးေနာက်

အခွန်ေငွ

လာေရာက် ေပးသွင်းမှသာ ေြပစာအေပတွင် ေငွလက်ခံရရှိ
ေကာင်း အခွန်ေကာက်ခံသူ လက်မှတ်ေရးထိုး၍ အခွန်ထမ်း
ထံသို ေြပစာထုတ်ေပးရမည်။
(ဂ)

အခွန်ေငွများကို

သတ်မှတ်ထားေသာ

ကာလအတွင်း

ေကာက်ခံ၍ ရရှိေသာအခွန်ေငွများကို သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်
ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ

၊

အတွင်းေရးမှးထံသို ေပးသွင်းရမည်။
(ဃ)

ဦးပိုင်အလိုက်၊ ေကျးရာအလိုက် တာတမံခွန်ေကာက်ခံ ရရှိမ
စာရင်းကို ပုံစံ- ၁၁ က ြဖင့် ြပစု၍ လစဉ်လကုန်ပီး ပထမပတ်
အတွင်း မိနယ်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး
အဖွဲသို တင်ြပရမည်။

(င)

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း
ေသာအခွန်ထမ်းထံသို
ပါကစာြဖင့်

အခွန်ေပးေဆာင်ရန်

ေှာင့်ေှး

အခွန်ေကာက်ခံေရးအဖွဲမှ

းေဆာ်ြခင်း

၊

အဖွဲဝင်များမှ

လိုအပ်

သွားေရာက်

ေကာက်ခံြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ရမည်။
(စ)

ေကာက်ခံရရှိပီးသည့် အခွန်ေငွြဖစ်ေစ ၊ အခွန်ေြပစာ ြဖစ်ေစ
ပျက်စီး၊

ေပျာက်ဆုံး

၊

ဆုံးံးမရှိခဲ့လင်

အေရးယူ

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် မိနယ်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်

၁၂

၃၃

ေကာက်ခံေရး အဖွဲသို အေကာင်းြပချက် ခိုင်လုံစွာ ေဖာ်ြပ၍
ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။
(ဆ)

အခွန်ေကာက်ခံရန် သတ်မှတ်ကာလ ကုန်ဆုံး၍ ေကာက်ခံရန်
ကျန်ရှိသည့် အခွန်ေြပစာှင့် ေကာက်ခံမရေသာ အခွန်ေြပစာ
များကို

စာရင်းြပစုပီး

သက်ဆိုင်ရာ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့်

မိနယ်

မိနယ်အေထွေထွ

ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

စည်းကပ် ေကာက်ခံေရး အဖွဲသို စနစ်တကျ ြပန်လည်အပ်ှံ
ရမည်။
၁၁။

မိနယ်

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

အခွန်ေကာက်ခံရာတွင်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးှင့်

အခွန်ေြပစာများ

ပျက်စီး ၊ ေပျာက်ဆုံး ၊ ဆုံးံးမမရှိေစေရးအတွက် အခွန်ေြပစာပါ အချက်
အလက်များှင့်

ေနာက်ဆုံးေပးသွင်းရမည့်

ေနရက်ပါဝင်ေသာ

ကိတင်

အသိေပးသည့် းေဆာ်စာကို ပုံစံ - ၉ ြဖင့် အခွန်ထမ်းထံေပးရန် ရပ်ကွက်
သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စုေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ
သို ထုတ်ေပးရမည်။
၁၂။

မိနယ် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

ရပ်ကွက်

သိုမဟုတ်

ေကျးရာအုပ်စု

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

စည်းကပ်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲက ေပးသွင်းေသာ အခွန်ေငွများကို လက်ခံရရှိသည့် အခါ
ေအာက်ပါအချက်များကို ေဆာင်ရက်ရမည်(က)

အခွန်ေကာက်ခံရေငွများကို
ြပည်နယ်

သိုမဟုတ်

တိုင်းေဒသကီး

သိုမဟုတ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမက

သတ်မှတ်

ထားေသာ ဘာရန်ပုံေငွ စာရင်းေခါင်းစဉ်ှင့် ဘဏ်စာရင်း

၃၂

၁၃
အမှတ်သို

ေငွသွင်းချလံြဖင့်

နီးစပ်ရာ

မိနယ်

ြမန်မာ့

စီးပွားေရးဘဏ်မှ တစ်ဆင့် ေပးသွင်းြခင်း၊
(ခ)

ရာသီအလိုက်၊ သီးှံအလိုက် ေရခွန် သိုမဟုတ် တာတမံခွန်
ေကာက်ခံရရှိမ ေကျးရာ အုပ်စုချပ်စာရင်းကို ပုံစံ - ၁၂ ြဖင့်
ြပစု၍ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ဘဏ်သို ေပးသွင်းေသာ
ေငွသွင်းချလံမိတ (၂) ေစာင်ှင့်အတူ လစဉ် ထိုလကုန်ပီး ၁၅
ရက် အတွင်း ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ် ခွင့်ရတိုင်း
ကိုယ်ပိုင်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ

သိုမဟုတ်

သိုမဟုတ်

ခိုင်ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံ ေရးအဖွဲသို ေပးပိုြခင်း။
၁၃။

မိနယ် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ သည်

အခွန်ေကာက်ခံရန်
ေကျးရာအုပ်စု

သတ်မှတ်ကာလ

ကုန်ဆုံး၍

ရပ်ကွက်

သိုမဟုတ်

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

စည်းကပ်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲက

နည်းဥပေဒ ၉ ၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဆ) အရ ြပန်လည် အပ်ှံေသာ ေြပစာများှင့်
လစဉ်အခွန်ေကာက်ခံရရှိမ လချပ်စာရင်း တိက
ု ို

ှစ်ချပ် စာရင်းြပစုပီး

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ်
ခိုင်

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

ယင်းသိုေပးပိုရာတွင်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို

မူလစည်းကပ်ေကာက်ခံသည့်

ေပးပိုရမည်။

အခွန်ေငွှင့်

အမှန်

ေကာက်ခံရရှိသည့် အခွန်ရေငွ ေလျာ့နည်းကွာြခားချက်ရှိပါက အခွန်ထမ်း
သည် ေအာက်ပါအချက်များမှ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် ေပးေဆာင်ိုင်
ြခင်းမရှိသည်ကို စစ်ေဆး၍ သေဘာထား မှတ်ချက်ှင့်အတူ တင်ြပရမည် (က)

အခွန်ထမ်းေဆာင်ရန်
လယ်ကွက်အနီးအနား

ပျက်ကွက်သည့်
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ

အခွန်ထမ်းေဆာင်မ ရှိ မရှိ၊

အခွန်ထမ်း၏
လယ်သမားများ

၁၄

၃၁

(ခ)

ဆည်ေရလုံေလာက်စွာရရှိမ ရှိ မရှိ၊

(ဂ)

ပိုးမားအရာယ်ကျေရာက်မ ရှိ မရှိ၊

(ဃ)

သဘာဝ

အခန်း( ၁၂ )
အေထွေထွ

ေဘးအရာယ်များေကာင့်

သီးှံအထွက်န်း

အခွန်မစည်းကပ်ထိုက်ဘဲ

စည်းကပ်ထားြခင်း၊

ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်ှင့်

စည်းမျဉ်းများ ထုတ်ြပန်ထားေစကာမူ

ေလျာ့နည်းမ ရှိ မရှိ၊ ပျက်စီး ဆုံးံးမ ရှိ မရှိ၊
(င)

၃၄။

အခွန်ပိုမို

စပ်လျဉ်း၍

ယခင်ကမည်သည့်

ဤနည်းဥပေဒှင့်အညီသာ လိုက်နာ

ေဆာင်ရက်ကရမည်။

စည်းကပ်ထားြခင်း သိုမဟုတ် မှားယွင်း စည်းကပ်ထား ြခင်း
ရှိ မရှိ၊
(စ)

ဥပေဒအရ

ေပးေဆာင်ထိုက်သည့်

အခွန်ထက်

ပိုမို

ေပးေဆာင်ထားြခင်း ရှိ မရှိ။
၁၄။

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်စည်းကပ်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

ေဒါက်တာ ေအာင်သူ

အခွန်ေပးေဆာင်ိုင်ေသာ အေြခအေနရှိလျက် ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ေသာ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

အခွန်ထမ်းအား အေရးယူရန် တင်ြပချက်အေပ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်
စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲက နည်းဥပေဒ ၁၆ ြဖင့် အမတွဲဖွင့်လှစ်ေဆာင်
ရက်ရန် အေကာင်းကားချက် ရရှိသည့်အခါ အခွန်အရေကာက်ခံမ၊ အမတွဲ
ဖွင့်လှစ်၍ အခွန်မေြပ ကျန်ေငွများကို အရေကာက်ခံရမည်။
၁၅။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ေဒသ

သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန် ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်(က)

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမ ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲ
၏ သေဘာတူညီမြဖင့် အခွန်မေြပ ကျန်ေငွ ေကာက်ခံိုင်ေရး
အတွက် အမတွဲဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရက်ရန် မိနယ် ေရခွန်ှင့်

၃၀
ေတာင်းယူိုင်သည်။ လိုအပ်လင် သက်ဆိုင်သူများကို ေခယူ

တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသိုတာဝန်ေပးအပ်

စစ်ေဆးိုင် သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ်

ရမည်။

ကိုယ်ပိုင်

(ဂ)

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ

သိုမဟုတ်

ခိုင်ေရခွန်ှင့်

(ခ)

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို

အဖွဲများ၏

အတည်ြပြခင်း

တိုးတက်မ ရှိ မရှိ စစ်ေဆးကီးကပ်ြခင်း၊ သတ်မှတ် ချက်ှင့်

သိုမဟုတ်

ြပင်ဆင်ြခင်းအမိန ်ကို

ချမှတ်

အခွန်စည်းကပ်မ

ှင့်

ေကာက်ခံရာတွင်

ိုင်သည်။

ေကာက်ခံရရှိမ ေလျာ့နည်းသည့်အတွက် မိနယ်ေရခွန် ှင့်

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ်

တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲထံအခွန်ေငွရရှိေရး

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသည်

အတွက် လိုအပ်သည့်းေဆာ်စာ များ ထုတ်ြပန် ြခင်းတိုကို

ချမှတ်ေသာ
သိုမဟုတ်

(ဃ)

၁၅

အမိန် မိတကို
ြပည်နယ်

အယူခံမှင့်စပ်လျဉ်း၍
အယူခံသူ၊

သိုမဟုတ်

မိမိ

တိုင်းေဒသကီး

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ဂ)

နည်းဥပေဒ ၁၂ ၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) အရ မိနယ်ေရခွန်ှင့်

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ၊ ကိုယ်ပိုင်

တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲက

အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယပ
် ိုင်အုပ် ချပ်ခွင့်ရေဒသ

အခွန်ေကာက်ခံရရှိမ မိနယ်အလိုက် မိနယ်ချပ်စာရင်းှင့်

သိုမဟုတ် ခိုင် ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

ေငွသွင်း ချလံမိတ (၁) ေစာင်ကို တိုင်းေဒသ ကီး သိုမဟုတ်

အဖွဲှင့် မိနယ်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

ြပည်နယ်

အဖွဲများသို ေပးပိုရမည်။

တာတမံခွန်

အခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံမှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းေဒသ ကီး

တင်ြပရမည်။

သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သိမ
ု ဟုတ် ေနြပည်ေတာ်
ေကာင်စီ၏အဆုံးအြဖတ်သည်အပီးအြပတ် ြဖစ်သည်။

(ဃ)

နည်းဥပေဒ

သိုမဟုတ်

တင်ြပသည့်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ေရခွန်ှင့်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို

ထပ်ဆင့်

၁၃

အရ

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲကတင်ြပချက်အေပ အခွန်
ေငွေကာက်ခံမရေသာ ဧကများအတွက် ထပ်မံစစ်ေဆး ရန်
စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲကို
စိုက်ပျးဧကများအနက်
ိ

ဖွဲစည်းပီး
အခွန်

အဆိုပါ အဖွဲအား

သက်သာခွင့်

သိုမဟုတ်

ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ခွင့်ြပသင့်သည့်
ဧက၊ အခွန်ေပးေဆာင်သင့်သည့်ဧကများခွဲြခား၍ အေကာင်း

၁၆

၂၉

ြပချက်ခိုင်လုံစွာြဖင့် စစ်ေဆးေတွရှိချက်ကိုတင်ြပရန် တာဝန်

(ဂ)

ေပးအပ်ရမည်။
၁၆။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

သိုမဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်

ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်
ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည် အယူခံမှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိချမှတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ေဒသ

သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန် ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲသည်

ေသာ

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ၏

အခွန်ေပးေဆာင်

တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို လည်းေကာင်း၊

သင့်ေသာ ဧကများအတွက် ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ေသာ အခွန်ထမ်းအား

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု

နည်းဥပေဒ ၁၅ ၊

နယ်ေြမ ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို

တင်ြပချက်ှင့်

စပ်လျဉ်း၍

နည်းဥပေဒခွဲ (က) ြဖင့် ေပးအပ်ေသာ တာဝန်အရ

၁၇။

အယူခံသူှင့်

မိနယ်

ေရခွန်ှင့်

လည်းေကာင်း ေပးပိုရမည်။

အခွန်အရ ေကာက်ခံေသာ အမတွဲဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရက်ရန် မိနယ် ေရခွန်ှင့်
တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို အေကာင်းကားရမည်။

အမိန် မိတကို

၃၃။

(က)

အခွန်ထမ်းသည်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ေဒသ

သိုမဟုတ်

သိုမဟုတ်

ခိုင်ေရခွန်ှင့်

သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန် ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲသည်

တာတမံခွန်

စိုက်ပျးရာသီ
ိ
အလိုက် သီးှံအလိုက် အခွန်စတင် ေကာက်ခံရမည့် ေနှင့်

အမိန် ကို

အပီးသတ်ေကာက်ခံရမည့် ေနရက်များကို တိကျစွာ သတ်မှတ် ေပးရမည်။

ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း အဆိုပါ အမိန် မိတကို ပူးတွဲလျက်

၁၈။

မေကျနပ်လင်

ထိုအမိန် ကို

ချမှတ်ေသာ

ရရှိသည့်ေနမှစ၍

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ်

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု နယ်ေြမ

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသို

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည် အခွန်ေကာက်ခံြခင်း

အယူခံဝင်ိုင်သည်။

လုံေလာက်

ေသာ အေကာင်းရှိပါကသတ်မှတ် ကာလထက် ေကျာ်လွန်

ှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က)

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲက

တင်သွင်းေသာ အယူခံလာကို လက်ခံိုင်သည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်

ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်
ေကာက်ခံေရးအဖွဲ၏

အခွန်စည်းကပ်

ေကာက်ခံမှင့်

အခွန်ေကာက်ခံရရှိမ ှစ်ချပ်အေြခ အေန များကို စစ်ေဆး၍
လက်ခံိုင်ဖွယ်ရှိပါက အတည်ြပြခင်း ှင့် လက်ခံိုင်ဖွယ်
မရှိပါက သေဘာထား မှတ်ချက်ှင့်အတူ

တိုင်းေဒသကီး

(ခ)

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ်
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသည်

သက်ဆိုင်ရာ

အမတွဲများကို

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရ
ေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်
ေကာက်ခံေရး

အဖွဲထံမှ

တင်ြပလာေသာ

အယူခံလာှင့်

ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်များရှိပါက အချက်အလက်များ

၂၈
၃၁။

ဥပေဒ

ပုဒ်မ

ဆည်ေရသုံးစွဲမအတွက်

၅

အရ
ေရခွန်

၁၇

ေကာက်ခံသည့်
ေရခများှင့်

အေထွေထွလုပ်ငန်းသုံး

စပ်လျဉ်း၍

သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု နယ်ေြမရှိ
ဦးစီးဌာနုံးများက

ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ

လုပ်ထုံး

သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်

လုပ်နည်း

ေကာင်စီသို တင်ြပရမည်။
(ခ)

ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်

များှင့်အညီ

ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်

အခွန်ရေငွ ( ရေငွ ) အြဖစ် စာရင်းြပစုပီးေနာက် လစဉ်ေငွစာရင်း လချပ်တွင်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲှင့် မိနယ်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်

ေဖာ်ြပ၍ ဦးစီးဌာနုံးချပ်သို တင်ြပရမည်။

ေကာက်ခံေရးအဖွဲတိုမှ တင်ြပလာသည့်
ေငွသွင်းချလံ

အခန်း( ၁၁ )

(က)

အခွန်ထမ်းသည်

(၁)

မိနယ်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲ၏

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

သိုမဟုတ်

စည်းကပ်

မေကျနပ်ပါက

သိုမဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်

(၂)

နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ

တင်ြပလာ

ေဆာင်ရက်ချက်များ

၊

မှတ်တမ်းများကိုစိစစ်၍ လိအ
ု ပ်လင် သက်ဆိုင်ရာ မည်သူ ကို
မဆို ေခယူစစ်ေဆးိုင်သည်။ မိနယ်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်
စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပ
ြခင်း သိုမဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်း အမိန ်ကို ချမှတ်ိုင်သည်။

သိုမဟုတ်

ြပည်နယ်

သိုမဟုတ်

သတ်မှတ်ထားသည့်

ဘာရန်ပုံေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်

သည့် အယူခံလာကိုရရှိပီး မိနယ်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်
စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ၏

တိုင်းေဒသကီး

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမက

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်

ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်
ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

မိနယ်အလိုက်ေပးသွင်းေသာ ေငွသွင်းချလံများ ှင့်
ရှိ မရှိ၊

်ေကာက်ခံေရးအဖွဲထံသို အယူခံလာကို တင်ြပရမည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

ေအာက်ပါအချက်

ဘဏ်သိုေပးသွင်းေငွ ၊ ေပးသွင်းသည့် ေနစွဲကိုက်ညီမ

ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန် ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ

(ခ)

မိတများကိုရရှိသည့်အခါ

များ ကို စစ်ေဆးရမည်-

အယူခံြခင်း
၃၂။

မိနယ်အလိုက်

ှင့်

ဘဏ်စာရင်း

အမှတ်တွင် ရရှိမ ရှိ မရှိ။
(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ

(ခ)

ပါ

ေငွသွင်းချလံှင့်ဘဏ်သို
မရှိေသာ

အချက်များြဖင့်
ဝင်သည့်

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

စစ်ေဆးချက်အရ

ေငွစာရင်း

တာတမံခွန်

ကိုက်ညီမ
စည်းကပ်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲကို မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် ကိုက်ညီမ
မရှိသည်ကို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်
စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲကစစ်ေဆးတင်ြပရန် အေကာင်း
ကား ရမည်။

၁၈
(ဃ)

၁၉။

(က)

၂၇

ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရ

တာတမံခွန်မှ

ေဒသ

စည်းကပ်

စာရင်းြပစုရန် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး သီးြခားတာဝန် ေပးအပ်၍

ေကာက်ခံေရးအဖွဲမှ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ တင်ြပချက် ရရှိ

မိနယ်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲများ

သည့်အခါ လက်ခံိုင်ဖွယ်ရှိပါက လက်ခံ၍ လက်ခံိုင်ဖွယ်

ထံမှ ရရှိသင့်ေသာ အခွန်ေငွများ အချန်ိ မီရရှိရန် းေဆာ်ြခင်း ၊

မရှိပါက လိုအပ်သလို ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် တိုင်း

အချန်ိ မီမရရှိေသာ

ေဒသကီး

တာတမံခွန်

သိုမဟုတ်

ခိုင်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

သိုမဟုတ်

ြပည်နယ်

အစိုးရအဖွဲ

သိုမဟုတ်

အခွန်ေငွများကို

အခွန်ေငွများကို

မိနယ်အလိုက်

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲထံသို

ေလျာ်စွာ

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ ေရခွန်ေရခများှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနမှ

ေဆာင်ရက်ေစရမည်။

ဆည်ေရအသုံးြပသည့် အဖွဲအစည်း အသီးသီးသိုေပးေဝေသာ

အ ကံာဏ်များ ေပးအပ်ရမည်။

ေရပမာဏကို ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများှင့်အညီ

ြပည်နယ်

တွက်ချက်၍

တာတမံခွန်စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲထံသိုလည်း မိနယ်

အခွန်

စည်းကပ်ြခင်းှင့်

ေကာက်ခံြခင်း

ေကာက်ခံရရှိေသာ

စုံစမ်းြခင်း၊

ေမးြမန်းြခင်းများ

အခက်အခဲေတွရှိပါက

သိုမဟုတ်

လိုအပ်ေသာ

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ေရခွန်ှင့်

အလိုက် ြပစုထားေသာ အခွန်ေငွစာရင်းများကိုလစဉ် ေပးပို

ေရခွန်ေရခများကို

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ

သွားေရာက်၍

အခါအား

ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စီသို အေကာင်းကားရမည်။

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ခ)

ရရှိသည့်

ရမည်။

ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရက်၍

ြမန်မာ့

(ဂ)

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု

စီးပွားေရးဘဏ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနုံး၏ သာမန်

နယ်ေြမ

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

ရေငွ ေခါင်းစဉ်ြဖင့် ြပည်ေထာင်စု ဘာရန်ပုံေငွစာရင်းသို

အဖွဲသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်

ေပးသွင်းရမည်။

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်
စည်းကပ် ေကာက်ခံေရး အဖွဲများထံ မှ တင်ြပလာေသာ
ေရခွန်ှင့်

အခန်း (၇)

လယ်ယာေြမတစ်ရပ်ရပ်အတွက်ြဖစ်ေစ၊

သီးှံတစ်မျးမျ
ိ းိ

အခွန်ေငွရရှိမ

လချပ်စာရင်းကို

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရ

ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့်သက်သာခွင့်ြပြခင်း
၂၀။

တာတမံခွန်

အတွက်

ြဖစ်ေစ၊ တစ်ချတစ်
ိ
ဝက်ြဖစ်ေစ၊ ေရကီးြခင်း၊ မိုးေခါင်ြခင်း၊ ပိုးမားတိရစာန်များ

ေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင်အလိုက် ြပစုပီးေနာက် တိုင်းေဒသကီး
သိုမဟုတ် ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်
ေကာင်စီသို လစဉ် ေပးပိုရမည်။

၂၆
(စ)

အခွန်ထမ်းသည်

၁၉

ြပန်အမ်းေငွကို

အခွန်ေပးေဆာင်သည့်

ေနမှစ၍ သုံးလ အတွင်းသာ ေတာင်းဆိုခွင့်ရှိေစရမည်။

ဖျက်ဆီးြခင်း သိုမဟုတ် ကိတင်ကာကွယ်ိုင်စွမ်းမရှိေသာ အြခားအေကာင်း
တစ်ရပ်ရပ်ေကာင့် ပျက်စီးဆုံးံးမှင့် စပ်လျဉ်း၍ (က)

၃၀။

(က)

ေပေပါက်သည့်အခါ

အခွန်ရေငွများကို စာရင်းြပစုြခင်း

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

ရပ်ကွက်

သိုမဟုတ်

ေကျးရာအုပ်စု

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

အဖွဲသည်

မိနယ်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် သက်သာခွင့် ြပသင့် ေကာင်း

သည် စိုက်ပျးရာသီ
ိ
ှင့် သီးှံအလိုက် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်မှ

သက်ဆိုင်ရာ

ေကာက်ခံရရှိေသာ အခွန်ေငွများကို ေခါင်းစဉ်အလိုက် စာရင်း

ေကာက်ခံေရး အဖွဲထံ အခွန်အပီးသတ် ေကာက်ခံရမည့်

ြပစုရန် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသီးြခား တာဝန်ေပးအပ်၍ ရပ်ကွက်

ေနရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း အကျးအေကာင်
ိ
း

သိမ
ု ဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်

ခိုင်လုံစွာြဖင့် အဆိုြပလာ တင်ြပိုင် သည်။

ေကာက်ခံေရးအဖွဲထံမှ ရရှိသင့်ေသာ အခွန်ေငွများအချန်ိ မီ
ရရှိရန်

းေဆာ်ြခင်း၊

အချန်ိ မီမရရှိေသာ

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

စည်းကပ်

(ခ) အခွန်ထမ်းသည် ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့်

အခွန်ေငွများကို

တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ၏ အခွန်စည်းကပ်

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

သည့်ဧရိယာ

စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲထံသို

သက်ဆိုင်ရာ မိနယ် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်

တိုကို

ေဆာင်ရက်ေစရမည်။

သိုမဟုတ်

သွားေရာက်ရယူြခင်း

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်
ေခါင်းစဉ်အလိုက်

(ခ)

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) အရ အခွန်ေကးကျန်များ

အခန်း( ၁၀ )

စည်းကပ်

ြပစုထားေသာ

သိုမဟုတ်

သိုမဟုတ်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲထံ

ခိုင်

အခွန်ေငွကို

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

မေကျနပ်လင်
သိုမဟုတ်

သက်သာခွင့်ြပပါရန် အခွန် ေြပစာရသည့်ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း

ေကာက်ခံေရးအဖွဲထံသို

၃၀

အခွန်ေငွစာရင်းများကို

အတွင်း

အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့်

အဆိုြပလာ

တင်ြပိုင်သည်။

လစဉ် ေပးပိုရမည်။

၂၁။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ

နည်းဥပေဒ ၂၀ အရ အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် သက်သာခွင့် အဆိုြပလာ

ေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်

များကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ အမတွဲဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ စုံစမ်း စစ်ေဆးေရး အဖွဲြဖင့်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

ေအာက်ပါအချက်များ စိစစ်ြခင်းတိုကို အဆိုြပလာ လက်ခံရရှိသည့် ေနမှ ၁၅

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲက တင်ြပလာေသာ ေရခွန်ှင့်

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

ရက်အတွင်း ေဆာင်ရက်ပီး သေဘာထား မှတ်ချက်ှင့်အတူ

ကိုယ်ပိုင်

၂၀
အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

သိုမဟုတ်

၂၅

ကိုယ်ပိုင်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ

သိုမဟုတ်

(ဂ)

ခိုင်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို တင်ြပရမည်(က)

ခွင့်ရေဒသ

သိုမဟုတ်

သိုမဟုတ်
ခိုင်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်

ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ

တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ သိုမဟုတ် အခွန်

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

ထမ်း၏ တင်ြပချက်သည် ကျးေကာင်
ိ
း ခိုင်လုံမ ရှိ မရှိ၊

အဖွဲကတင်ြပလင်

(ခ)

နည်းဥပေဒ ၁၅ အရ စစ်ေဆးချက်များှင့်ကိုက်ညီမ ရှိ မရှိ၊

(ဂ)

ကင်းလွတ်ခွင့်

သိုမဟုတ်

လယ်ယာေြမတစ်ရပ်ရပ်
စပ်လျဉ်း၍
ကွင်းအမည်၊

ရပ်ကွက်

သိုမဟုတ်

ကွင်းအမှတ်

သိုမဟုတ်

သက်သာခွင့်ေပးေစလိုေသာ

သိုမဟုတ်
၊

ဦးပိုင်အမှတ်ှင့်

စည်းကပ်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

ယင်းသိုတင်ြပသည့်

ေနမှခုှစ်ရက်

ြပည်နယ်

သိုမဟုတ်

ြပည်ေထာင်စု

နယ်ေြမ

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို တင်ြပ

သီးှံတစ်မျ းမျ
ိ းှ
ိ င့်
ေကျးရာအုပ်စုအမည်၊

တာတမံခွန်

အတွင်း မိမိသေဘာထားမှတ်ချက်ှင့်အတူ တိုင်းေဒသကီး

ရမည်။
(ဃ)

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမ ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ် ေကာက်ခံေရး

ဧရိယာဧက။
၂၂။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

အဖွဲသည် နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ) အရ တင်ြပ ချက်ကို လက်ခံရရှိ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ

သည့်ေနမှ

သုံးရက်အတွင်း

တိုင်းေဒသကီး

သိုမဟုတ်

သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲသည်

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စီသို

နည်းဥပေဒ ၂၁ အရ တင်ြပချက်ကို လက်ခံရရှိ သည့်အခါ နည်းဥပေဒ ၁၅၊

တင်ြပရမည်။

နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ) ပါ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ၏ စစ်ေဆးေတွရှိချက်များှင့်
ကိုက်ညီမ ရှိ မရှိ စစ်ေဆး၍ ယင်းစာတွဲကို လက်ခံရရှိသည့် ေနမှခုှစ်ရက်
အတွင်း သေဘာထား မှတ်ချက်ှင့်အတူ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်
သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး
အဖွဲသို တင်ြပရမည်။
၂၃။

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု နယ်ေြမ

(င)

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ်
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသည်နည်းဥပေဒခွဲ(ဃ)အရ တင်ြပချက်
ကိုရရှိသည့်အခါ စိစစ်ပီး အခွန်ထမ်းက ပိုမို ေပးေဆာင်ထား
ေကာင်းေတွရှိပါက

ယင်းပိုေငွကို

ဘာေရးစည်းမျဉ်း

စည်းကမ်းများှင့်အညီ ြပန်အမ်းရမည်။ ထိုအြပင် မိနယ်
ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲက ထိုသို

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒ ၂၂ အရ

ပိုေနေကာင်း

တင်ြပချက်ကို ရရှိသည့်အခါ ထပ်ဆင့်စိစစ်၍ ခုှစ်ရက်အတွင်း သေဘာထား

ြပန်အမ်းရမည်။

စစ်ေဆးေတွ

ရှိလင်လည်း

ထိုပိုေငွကို

၂၄
၂၈။

တိုင်းေဒသကီး

၂၁

သိုမဟုတ်

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

သိုမဟုတ်

မှတ်ချက်ှင့်အတူ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသည် နည်းဥပေဒ ၂၇ အရ တင်ြပချက်ကို လက်ခံ

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသို တင်ြပရမည်။

ရရှိသည့်အခါ ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်များ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်း သိုမဟုတ်

၂၄။

(က)

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ်

ေပးေဆာင်ထိုက်သည့်အခွန်ကိုေလျာ့၍ စည်းကပ်ထားခဲ့ ေကာင်း ေတွရှိပါက

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသည် နည်းဥပေဒ ၂၃ အရ တင်ြပသည့်

ထပ်မံေကာက်ခံြခင်းတိုကို

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် သက်သာခွင့် လုပ်ငန်းစာတွဲ

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို အေကာင်းကား ြခင်းကို ၁၅ ရက် အတွင်း

ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ခွင့်ြပေကာင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်

ေဆာင်ရက်ရမည်။

ေကာင်း

ဆုံးြဖတ်ပီး

မိနယ်

အခန်း( ၉ )

သိုမဟုတ်

အခွန်ြပန်အမ်းြခင်း
၂၉။

(က)

(ခ)

မှားယွင်း

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲသို ယင်းစာတွဲ လက်ခံရရှိသည့်
ေနမှ ခုှစ်ရက်အတွင်း အေကာင်းကားရမည်။

အခွန်ထမ်းသည် ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် သိုမဟုတ် လပ်စစ်
ေရတင်ခတိုကို

ဆုံးြဖတ်ပီး

ေပးသွင်းေကာင်း

သိုမဟုတ်

(ခ) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု

ပိုမိုေပးသွင်းထားေကာင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက် အထားြဖင့်

နယ်ေြမ

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

မိနယ်ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲထံ

အဖွဲသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်

တင်ြပ၍ ပိုမိုေပးသွင်းထားေသာ အခွန်ေငွကို ေတာင်းခံိုင်

သိုမဟုတ် သက်သာခွင့် ခွင့်ြပေကာင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်

သည်။

ေကာင်း

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

လက်ခံရရှိသည့်အခါ

ကိုယ်ပိုင်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ေဒသ

အဖွဲသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ အခွန်ထမ်းက တင်ြပ

သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

ေတာင်းခံလင်ြဖစ်ေစ

အဖွဲသို ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ ခုှစ်ရက်

မိနယ်ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်
၊

မိမိကိုယ်တိုင်စိစစ်ေတွရှိချက်အရ

အတွင်း အေကာင်းကားရမည်။

ြဖစ်ေစ၊ ပိုမိုေပးသွင်းထားေသာ အခွန်ေငွကို ြပန်အမ်းသင့်
ေကာင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်

(ဂ)

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း

သိုမဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခွန် ှင့်တာတမံခွန် စည်းကပ်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲသို သိရှိချန်ိ မှစ၍ ခုှစ်ရက်

ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည်

အတွင်း တင်ြပရမည်။

ကင်းလွတ်ခွင့်

သိုမဟုတ်

နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)
သက်သာခွင့်

အရ

အခွန်

ခွင့်ြပေကာင်း

၂၂
သိုမဟုတ်

၂၃

ြငင်းပယ်ေကာင်း

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို

လက်ခံရရှိ

စည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲသိတ
ု င်ြပရမည်-

သည့်အခါ မိနယ် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံ
ေရးအဖွဲသို

ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်ကို

(က)

အခွန်ေကာက်ခံရာတွင် အခွန် မစည်းကပ်ထိုက်ဘဲ စည်းကပ်

လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ

ထားေသာ၊အခွန်ပိုမိုစည်းကပ်ထားေသာ သိုမဟုတ် မှားယွင်း

ခုှစ်ရက်အတွင်း အေကာင်းကားရမည်။
(ဃ)

စွာ စည်းကပ်ထားေသာ အခွန်ေငွများ၊

မိနယ် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲ

ေြမခွန်မေြပကျန်ေငွြဖစ်ဘိသကဲ့သို

အရေကာက်ခံသည့်

သည် နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ်

နည်းလမ်းအတိုင်း ေဆာင်ရက်ေသာ်လည်း ေကာက်ခံမရိုင်

သက်သာခွင့် ခွင့်ြပေကာင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ေကာင်း

ေတာ့သည့် အခွန်ေငွများှင့် နည်းဥပေဒ ၂၄ အရ အခွန်ထမ်း

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ်

ေဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် သက်သာခွင့်ြပခဲ့ေသာ

ေကျးရာအုပ်စု ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

အခွန်ေငွများ။

အဖွဲ ှင့် အခွန်ထမ်းထံ ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်ကို လက်ခံရရှိ
သည့် ေနမှ ခုှစ်ရက်အတွင်း ေပးပိုအေကာင်းကားရမည်။

၂၆။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ေဒသ

သိုမဟုတ်

ခိုင်ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး

အဖွဲသည်

နည်းဥပေဒ ၂၅ အရ တင်ြပချက်ကို လက်ခံရရှိသည့် အခါ နည်းဥပေဒ ၁၅၊

အခန်း( ၈ )

နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ) ပါ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲြဖင့် စစ်ေဆး၍ အဖွဲ၏တင်ြပချက်

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်များ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ြခင်း
၂၅။

(ခ)

ကို လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ ခုှစရ
် က်အတွင်း ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်များစာရင်းမှ

ဤနည်းဥပေဒ မထုတြ် ပန်မီ ေရခွန် သိုမဟုတ် တာတမံခွန်ကို စည်းကပ်

ပယ်ဖျက်ခွင့်

စာတွဲကို

သေဘာထား

မှတ်ချက်ှင့်အတူ

တိုင်းေဒသကီး

ခံရသူ အခွန်ထမ်း တစ်ဦးဦးထံမှ အခွနေ
် ကာက်ခံ မရိုင်ေကာင်း ရပ်ကွက်

သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

သိုမဟုတ်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး အဖွဲသို တင်ြပရမည်။

အဖွဲက

ေကျးရာအုပ်စု

ေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်

စစ်ေဆးတင်ြပလာေသာအခါ

မိနယ်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရး
ေရခွန်ှင့်

တာတမံခွန်

စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒ ၁၃ ပါအချက်များှင့်စိစစ်၍
ေအာက်ပါကိစရပ်များအတွက် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်များ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်
ြခင်းကို ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် အဆိုပါ တင်ြပချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ ၁၅
ရက်အတွင်း သေဘာထား မှတ်ချက်ှင့်အတူ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း
သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်

၂၇။

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု နယ်ေြမ

ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒ ၂၆ အရ
တင်ြပချက်ကို

လက်ခံရရှိသည့်အခါ

ထပ်ဆင့်စိစစ်၍

ခုှစရ
် က်အတွင်း

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်
ေကာင်စီသိုသေဘာထားမှတ်ချက်များှင့်အတူတင်ြပရမည်။

ပည ထ ငစသမတ မနမ

ငင တ

ရခန ငတ တမခနနည ဥပ ဒမ

