
 

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒကုိ  ပြ င်ဆင်သည် ့ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ ်ဥပေဒအမှတ် ၁၅ ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလ ပြ ည့်ေကျာ်  ၉  ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ်  ၂၄  ရက်) 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကို  ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒကို  ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ ဟ ုေခါ်တွင် ေစရမည်။ 

 ( ခ ) ဤဥပေဒသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဝင်ေငွနှစ်မှစ၍ အကျို းသက်ေရာက် ေစရမည်။ 

၂။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒတွင ်ပါရှိေသာ - 

(က) “တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ ် ကုမ္ပဏီများ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး” ဆိုသည် ့စကားရပ်ကို “ ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ  အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး ဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကီးများ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး ဌာနမှူး” ဆိုသည့် စကားရပ် ဖြ င့် လည်းေကာင်း အသီးသီး 

အစားထိုးရမည်။ 

( ခ ) “ဝင်ေငွရလမ်း မေဖာ်ပြ နိုင်သည် ့ဝင်ေငွ” ဆိုသည် ့စကားရပ်အစား “စည်းကြ ပ်မှုမ ှ

လွတ်ကင်းေနေသာ ဝင်ေငွ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င် ့အသီးသီး အစားထိုးရမည်။ 

၃။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ တွင် - 

(က) ပုဒ်မခွဲ (ထ) နှင် ့(ဓ)တို့ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“(ထ) အေခြ ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ ေမြ ၊ အေဆာက်အအုံနှင့် ယင်းတို့၏ အခန်းများ၊ 

ယာဥ်နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မတည် ပစ္စည်းကုိ ဆိုသည်။ ယင်း စကားရပ်တွင ်

အစုရှယ်ယာနှင့် ကတိဝန်ခံချုပ်တုိ့အပြ င် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ၊ 

ယင်းတို့ကဲ့သို့ေသာ အလားတူ စာချုပ်စာတမ်းများလည်း ပါဝငသ်ည်။ 
( ဓ )  မြ ို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အခွန်ထမ်းက 

ေပးေဆာင်ရမည် ့အခွန်ကိ ု စည်းကြ ပ်ေကာက်ခံရန် တာ၀န်ေပးထားသည့် 

သက်ဆိုင်ရာ  မြ ို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရု ံး၏ တာ၀န်ခံအရာရှ ိနှင့် 

ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး 
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တို့၌ အခွန်စည်းကြ ပ်ေကာက်ခံရန ်တာ၀န် ေပးအပ်ထားေသာ ဦးစီးအရာရိှ 

များကို ဆိုသည်။” 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (န)၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ပ)၊ (ဖ) နှင် ့ (ဗ)တို့ကိ ု ေအာက်ပါအတိုင်း 

ြဖည်စ့ကွ်ရမည် - 

“( ပ ) ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ေငွေချး သက်ေသခံလက်မှတ ်

များ လဲလှယ်ေရာင်းဝယ်ေရး ဥပေဒတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိထားသည့် ေငွေချး 

သက်ေသခံ လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 
 ( ဖ ) စည်းကြ ပ်မှုဆိုသည်မှာ  ဤဥပေဒအရ   မြ ို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းက အခွန် 

ကို တွက်ချက်စည်းကြ ပ်ခြ ငး်အပြ င ် အခွန်ထမ်း ကိုယ်တိုင်မှ ဥပေဒပါ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ ဝင်ေငွေကြ ညာလွှာနှင့်အတူ မိမိေပး ေဆာင်ရမည့် 

အခွန်ကုိ ေပးသွင်း၍ စည်းကြ ပ်မှုခံယူခြ င်း၊ ယာယီစည်းကြ ပ်မှု ခံယူခြ င်းနငှ့် 

ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း စည်းကြ ပ်မှု ခံယူခြ င်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ 

( ဗ )  ပြ ည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အေခြ ခံ 

ဥပေဒပါ  ပြ ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့က  ပြ ည်ေထာင်စု 

လွှတ်ေတာ်သို့ နှစ်စဉ် တငသွ်င်းရမည် ့အခွန်အေကာက်များဆိုင်ရာဥပေဒ 

ကို ဆိုသည်။” 

၄။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၄ ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“၄။ (က) မည်သည့် စည်းကြ ပ်နှစ်အတွက်မဆိ ု  ပြ ည်ေထာငစ်ု၏ အခွန်အေကာက် 

ဥပေဒဖြ င့် ေအာက်ပါဝင်ေငွနှင့် ဝင်ေငွခွန်နှုန်းများကို သတ်မှတ် ခြ င်း၊ 

 ပြ င်ဆင်ခြ ငး်နှင့်  ဖြ ည့စ်ကွ်ခြ င်းတို့  ပြ ုနိုင်သည် - 

(၁) ဝင်ေငွခွန် စည်းကြ ပ်ထိုက်သည့ ်စုစုေပါင်း ဝင်ေငွ၊ 

(၂) ဝင်ေငွ အမျို းအစားတစ်ခုစီအတွက် ဝင်ေငွခွန်နှုန်းများ၊ 

(၃) နိုင်ငံ ခြ ားေငွဖြ င့် ဝင်ေငွ ရရှိမှုအေပါ် စည်းကြ ပ်ထိုက်သည့် ဝင်ေငွ 

နှင့ ်ဝင်ေငွအမျို းအစား တစ်ခုစီအတွက် ဝင်ေငွခွန်နှုန်း။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ သတ်မှတ်ခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ခြ င်းနှင့်  ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း  ပြ ုသည့် 

အခါ အဆိုပါ စည်းကြ ပ်နှစ်နှင့ ် သက်ဆိ ုင ်ေသာ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း 

ဝင် ေငွ ခွန် 

ကျသင့်ေစ 

 ခြ ငး် 
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စည်းကြ ပ်ထိုက်သည့ ် စုစုေပါင်း ဝင်ေငွရရှိသ ူအားလုံးအား ဝင်ေငွအမျိုး 

အစား တစ်ခုစီအတွက် သတ်မှတ်သည့ ်နှုန်းများဖြ င့် ဝင်ေငွခွန ်စည်းကြ ပ် 

ေစရမည်။” 

၅။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“၅။ (က) ဤဥပေဒသည် ေအာက်ပါဝင်ေင ွအမျို းအစားတို့နှင့် မသက်ဆိုင်ေစရ - 

(၁) ဘာသာေရး သို့မဟုတ် ကုသိုလ်ေရး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုက ရရှိ၍ 

ဘာသာေရး သို့မဟုတ် ကုသိုလ်ေရး ကိစ္စများအတွက် သက်သက်   

အသုံးပြ ုေသာ ဝင်ေငွ၊  

(၂) ေဒသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ အခွန်အခ ရရှိေငွ၊  

(၃) ပင်စင်မှ ေပြ ာင်းလဲ၍ရရှိေသာ ေငွ၊ လစာဝင်ေငွေခါင်းစဥ်တွင် ပါဝင် 

သည့် ကရုဏာေကြ း၊ 

(၄) ေသဆုံး၍ သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရ၍ ရရှိသည့် ေလျာ်ေကြ း၊ 

(၅) အာမခံေပါ်လစီ အတွက် ထုတ်ေပး၍ ရရှိေငွ၊ 

(၆) အဖန်တလဲလဲ မဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတစ်ရံ ရရှိသည့် ဝင်ေငွ၊ 

 သို့ေသာ် ေအာက်ပါတို့မပါဝင်ေစရ -   

(ကက) အေခြ ပစ္စည်းမှ  မြ တ်စွန်းေငွ၊ 

( ခခ ) လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်မှ ရရှိသည့် ဝင်ေငွ၊ 

(၇) ပုဂ္ဂ လ်စု တစ်ခုခုမှ ဝင်ေငွခွန ်ေပးေဆာင်ပြ ီး ရရှိသည် ့အမြ တ်ေဝစု။ 
 

( ခ ) (၁)  ပြ ည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက ်ဥပေဒဖြ င် ့ဝင်ေင ွရရှိသူ တစဦ်းဦး 

သို့မဟုတ် ဝင်ေငွရရှိသူ တစ်မျို းမျို းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  ဖြ စေ်စ၊ ဝင်ေငွ 

တစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ဝင်ေငွအမျို းအစား တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

 ဖြ စ်ေစ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်၊ အခွန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

အခြ ားခံစားခွင် ့ေပးခြ ငး်တို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

(၂)  ပြ ည်ေထာင်စအုစိုးရသည ် ေအာက်ပါ ဝင်ေငွ အမျိုးအစားများနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဝင်ေငွခွန ်ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးခြ ငး် သို့မဟုတ် သက်သာ 

ခွင့်ေပးခြ င်း သို့မဟုတ် အခွန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခြ ား ခံစားခွင့် 

ေပးခြ ငး်တို့ကို  ပြ ုလုပ်နိုင်သည် - 

(ကက)  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ အလှူရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း 

များမှ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း လူမှုေရး၊ ဘာသာေရး၊ ကျန်းမာ 

ကငး်လွတ်

ခငွ့်များ 
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ေရး၊ ပညာေရး ကိစ္စရပ်များအတွက် လှူဒါန်း ခြ င်းမှ ရရှိ 

သည့် ဝင်ေငွ၊ 

( ခခ ) နိုင်ငံေတာ် အတွက်  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ 

ေပးအပ်သည့် အေထာက်အပံ့များ၊ 

( ဂဂ ) နိုင်ငံေတာ်မ ှရယူသည့် သက်သာေသာ ေချးေငွ သို့မဟုတ် 

တရားဝင ်ဖွံ့ဖြ ိုးမှု အကူအညီ ေချးေငွတို့အတွက် ေပးေချရ 

သည့် အတိုး၊ 

(ဃဃ) သဘာဝ ေဘးအန္တရာယ်များ ကျေရာက်ချိန်တငွ ်  ပြ ည်တွင်း 

 ပြ ည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ ေထာက်ပံ ့လှူဒါန်းသည် ့ပစ္စည်း 

သို့မဟုတ ်အလှူေငွ။ 

( ဂ ) အသစ်ထူေထာင်ေသာ စက်မှုလက်မှုကိ ု အေခြ ခံသည့် အေသးစား၊ 

အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုခု သို့မဟုတ် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းစတင်ေသာနှစ ် အပါအဝင် တစဆ်က်တည်း သုံးနှစ ်

ကာလအထိ  ပြ ည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် ဥပေဒဖြ င် ့ သတ်မှတ် 

ကင်းလွတ်ခွင့်ပြ ုသည့် ဝင်ေငွ ပမာဏအထိ ဝင်ေငွခွန ်ကင်းလွတ်ခွင့်  ပြ ုရ 

မည်။ 
(ဃ) တည်ဆဲ အခြ ားဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဝင်ေငွခွန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

အကျိုး ခံစားခွင့်များ  ပြ ဋ္ဌာန်း ပါရှိလျှင် ယင်းပြ ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ 

ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။” 

၆။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၆ တွင် - 

(က) ပုဒ်မခွဲ (က) တွင်ပါရှိေသာ “ဘ ာေရးနှင့် အခွန်ဝန်ကးီဌာနသည်  ပြ ည်ေထာငစ် ု

အစုိးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့ ် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍” ဆိုသည့ ် 

စကားရပ်ကုိ “မည်သည့် စည်းကြ ပ်နှစ်အတွက်မဆုိ  ပြ ည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် 

ဥပေဒဖြ င့”် ဟူေသာ စကားရပ်ဖြ င့ ်အစားထိုးရမည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မ ၆ ၏ ပုဒ်မခွဲ (ခ)နှင့ ်(ဃ) တို့ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မ ၆ ၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မ ၆-က အဖြ စ ်ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ ည့်စွက်ရမည် - 
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“၆-က။  ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွ ဲ (ဂ) အရ တွက်ချက်ပြ ီး စည်းကြ ပ်ရာတွင် နိုင်ငံေတာ ်

အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်က ကမကထ  ပြ ုေသာ သို့မဟုတ်  ပြ ည်ေထာင်စ ု

အစုိးရအဖဲွ့၏ ဘ ာေရး၀န်ကီးဌာနက အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ အသိ 

အမှတ်ပြ ုေသာ ဘာသာေရး သို့မဟုတ ်ကုသိုလ်ေရးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း 

တစ်ခုခုသုိ့  ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းကိစ္စများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရန်ပုံေငွ တစ်ရပ်ရပ် 

သို့ဖြ စ်ေစ လှူဒါန်းထည့်ဝင်ေငွကိုလည်း နုတ်ပယ်ရမည်။ ယင်းသို့ လှူဒါန်း 

ထည့်ဝင်ေငွသည် အခွန်ထမ်း၏ စုစုေပါင်းဝင်ေငွ၏ နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်း 

နှင့်ညီမျှေသာ ေငွထက် မပိုေစရ။ 

ရှင်းလင်းချက်။ ကုသိုလ်ေရး ဆိုသည်တွင ် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဆင်းရ ဲ

နွမ်းပါးသူများနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကျေရာက်ခံရသူများအား ကယ်ဆယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးစသည့် အများပြ ည်သူ အကျိုးအတွက် ေထာက်ပံ့ ေပးကမ်းခြ င်း 

များ ပါဝင်သည်။” 

၇။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၈ တွင် -  

(က) ပုဒ်မခွဲ(ခ)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“( ခ ) လစာမှ ဝင်ေငွ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာလုပ်ငန်းမှ ဝင်ေငွ၊ ပစ္စည်းမ ှ

ဝင်ေငွ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမ ှ ဝင်ေငွနှင့် အခြ ားရလမ်းမှ ဝင်ေငွ  ဖြ စ်လျှင ်

ဝင်ေငွကို စုေပါင်းပြ ီး စုစုေပါင်းဝင်ေင ွအေပါ်တငွ ်အခွန်စည်းကြ ပ် ရမည်။ 

ကျန်ေခါင်းစဉ်များမှ ဝင်ေငွ  ဖြ စ်လျှင် ဝင်ေငွ ေခါင်းစဉ ်တစ်ခုချင်းအလိုက် 

ခွဲခြ ားပြ းီ အခွန်ကို သီးခြ ားစ ီစည်းကြ ပ်ရမည်။” 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(ဂ)ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။ 

၈။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁ ၏ ရှင်းလင်းချက်ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“ရှင်းလင်းချက်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ဆိုသည်တွင ်- 

(က) မည်သည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ်   

လှူ ဒါနး် 

ေငမွျား 
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ယင်း လုပ်ငန်းများ၏ သေဘာသဘာဝ ပါဝင်သက်ေရာက်မှု 

ရှိေသာ လုပ်ငန်းများနှင့် မည်သည့်၀န်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းများ 

မဆိ ုပါဝင်သည်။ 

( ခ ) ထို့ ပြ င် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များကို နှစ်တစ်နှစ ်

အတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသဖွယ် အဖန်တလဲလဲ ဝယ်ယူ 

 ခြ င်း၊ လဲလှယ်၊ လွဲှေပြ ာင်းခြ င်းနှင့် အတုိးရရန် ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှခြ င်း 

တို့ ပါဝင်သည်။” 

၉။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၄ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“၁၄။ မည်သူမဆိ ု မိမိမည်က့ဲသို့ ရရှိခဲ့သည်ကိ ု အတိအကျ မေဖြ ရှင်းနိုင်သည် ့ မေရွှ  

မေပြ ာင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်း၊ သို့မဟုတ် ေငွအပါအဝင်ဖြ စေ်သာ ေရွှ ေပြ ာင်းနိုင်သည့် 

ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက် စည်းကြ ပ်မှုမ ှလွတ်ကင်းေနေသာ ဝင်ေငွ ေခါင်းစဥ်ဖြ င့် 

ယင်းပစ္စည်းတန်ဖိုး၊ သို့မဟုတ် ေငွအေပါ်တွင ်အခွန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

 ဤပုဒ်မအရ ဝင်ေငွကိ ု နည်းဥပေဒများဖြ င် ့  ပြ ဋ္ဌာန်းသည့်အတိုင်း တွက်ချက် 

ရမည်။” 

၁၀။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၄-ခ တွင် ပါရှိေသာ “ဇနီးနှင့် အိမ်ေထာင် မကျေသးသည့် 

သားသမီး” ဆိုသည် ့စကားရပ်အစား “အိမေ်ထာင်ဖက်နှင့် အိမ်ေထာင် မကျေသးသည့် သားသမီး” 

ဆိုသည် ့စကားရပ်ဖြ င် ့အစားထိုးရမည်။ 

၁၁။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၆ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“၁၆။ (က) လစာေခါင်းစဉ်နှင့် အကျုံးဝင်ေသာ ဝင်ေငွ တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေငွထုတ ်ေပးရန် တာ၀န်ရှိသူသည် ထိုေငွ ထုတ်ေပးချိန်၌ ထုတ်ေပးသည့် 

ေငွမှ ကျသင်ေ့သာအခွန်ကို နုတ်ယူရမည်။ ထိုသို့ နုတ်ယူရာတွင် သက်ဆိုင် 

သူ၏ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အဆိုပါ ေခါင်းစဉ်မ ှ ဝင်ေငွ အရပ်ရပ်ေပါင်း 

အေပါ် ကျသင့်သည် ့အခွန်ကိ ုခန့်မှန်း တွက်ချက်၍ အတတ်နုိင်ဆုံး အည ီ

အမျှ အရစ်များဖြ င် ့နုတ်ယူပြ းီ ေပးသွင်းရမည်။  

ဝင် ေင ွရ ရိှ သည့် 

အ ချိန် ၌ အ ခွန် ကုိ 

ထုတ်ေပးေငွမှနုတ် 

ယ ူေပး သငွး် ရန် 

နည်းလမ်းများ 

စည်းကြ ပ် 

မှုမ ှ

လွတက်ငး် 

ေနေသာ 

ဝင်ေငွ 
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 သို့ရာတွင ် ဝင်ေငွရရှိသည် ့ နှစ်အတွင်း အခွန်ကိ ု ပိုမိုနုတမ်ိလျှင် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလျှာ့နည်း နုတ်မိလျှင်ေသာ် လည်းေကာင်း ကျန်အရစ် 

သို့မဟုတ ်အရစ်များကို ေလျာ့၍  ဖြ စ်ေစ၊ တိးု၍  ဖြ စ်ေစ နုတယ်ူနိုင်သည်။ 

 ( ခ ) လစာေခါင်းစဉ်ဖြ င် ့ ရရှိေသာ ဝင်ေငွမှအပ ကျန်ေခါင်းစဉ်များဖြ င် ့ ရရှ ိ

ေသာ ဝင်ေငွအမျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေငွထုတ်ေပးချိန်၌ 

အခွန် နုတ်ယူေပးသွင်းေစရန် ကိစ္စအလို့ငှာ  ပြ ည်ေထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ့၏ 

ဘ ာေရး၀န်ကီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူ 

ညီချက်ဖြ င့် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န ်သတ်မှတ်နုိင်သည်။ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မခွ ဲ (က) နှင့် (ခ)အရ နုတ်ယူေသာ ေငွအားလုံးကို နုတ်ယူသူသည် 

စည်းမျဉ်းများဖြ င့် သတ်မှတ်ထားေသာ အချိန်နှင့် နည်းလမ်းများအတိုင်း 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရသို့ ေပးသွင်းရမည်  ဖြ စ်ပြ းီ ဤကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းေသာ 

သတ်မှတ်ချက် အားလုံးကိုလည်း လိုက်နာရမည်။ 

 (ဃ) မည်သူမဆိ ုလုံေလာက်ေသာ အေကြ ာင်းမရှိဘဲ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင် ့ (ခ)တို့ 

အရ အခွန်ကို နုတ်ယူေပးသွင်း ခြ င်း မပြ ုလျှင် ထိုအခွန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူအဖြ စ် မှတ်ယူ အေရးယူခြ င်း ခံရမည်။ ယင်းသုိ့ 

ပျက်ကွက်သည့်အတကွ် ေပးေဆာင်ရမည့်ဒဏ်ေငွကိ ု  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖဲွ့၏ ဘ ာေရး၀န်ကီးဌာနသည် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န် သတ်မှတ် 

နိုင်သည်။ 

ရှင်းလင်းချက်။ ဤပုဒ်မအရ ေငွထုတ်ေပးရန ်တာ၀န်ရှိသ ူဆိုသည်မှာ တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ပိုင် လုပ်ငန်းဖြ စလ်ျှင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်  ဖြ စ်ပြ းီ၊ ပုဂ္ဂုလ်စုပိုင ်လုပ်ငန်း 

 ဖြ စ်လျှင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်စုသာ  ဖြ စ်သည်။ ထို့ ပြ င ်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ သို့မဟုတ် ေဒသ 

ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင ်အဖွဲ့အစည်းဖြ စ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ ေငွထုတ်ေပးရန် တာ၀န် 

ရှိသည် ့စီမံခန့်ခွဲေရး၀န်ထမ်း  ဖြ စ်သည်။” 

၁၂။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၆ ၏ ေနာက်တွင ် ၁၆-က နှင် ့ ၁၆-ခ တို့ကိ ု ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ ည့စွ်က်ရမည် - 

“၁၆-က။ (က) ပုဒ်မ ၁၆ ပါ ဝင်ေငွရရှိသည့် အချိန်၌ အခွန်နုတ်ယူေပးေဆာင်ရမည် ့

ဝင်ေငွ အမျိုးအစားများမှအပ ကျန်ဝင်ေငွေခါင်းစဉ်ပါ ဝင်ေငွအမျိုးအစား 
ဝင်ေငွနစှ် အတွငး် 
အခွန်ကို  ကို တင ်
ေပးေဆာင်ရန် 
နည်းလမ်းများ 



 

8 

 

 

များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ထမ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း မိမ ိ

ရရိှသည့် စုစုေပါင်းဝင်ေငွကုိ ခန့်မှန်း တွက်ချက်၍ ယင်းအေပါ် ကျသင့်မည့် 

အခွန်ကိ ု ကို တင်၍ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က)ပါ ကျသင့်မည့်အခွန်ကုိ သံုးလ တစ်ကိမ် အရစ်ဖြ င့် သက်ဆုိင်ရာ 

သုံးလ မကုန်မီ သတ်မှတ်ထားေသာ နည်းလမ်းအတိုင်း ေပးသွင်းရမည်။ 

 ( ဂ ) ဤပုဒ်မအရ ေပးသွင်းရမည့်အခွန်ကို မေပးသွင်းလျှင ်သို့မဟုတ် ေပးသွင်း 

ရမည် ့အခွန်သည် သက်ဆိုင်ရာ စည်းကြ ပ်မှုတွင် ကျသင့်သည် ့အခွန်ထက် 

ေလျာ့လျှင် ယင်းေပးသွင်းရန ် ပျက်ကွက်သည့်ေင ွသို့မဟုတ် ေလျာ့ေငွ၏ 

တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင် ့ ညီမျှေသာေငွကို ဒဏ်ေငွအဖြ စ် ေပးေဆာင် 

ေစရမည်။ 

၁၆-ခ။   ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ ဘ ာေရး၀န်ကီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ 

၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င် ့ ဝင်ေငွ ရရှိသည့် အချိန်၌ အခွန်ေပးေဆာင ်

ေစခြ င်း သို့မဟုတ ် ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း  ကိုတင်ခွန ် ေပးေဆာင်ေစခြ င်းတို့ 

အတွက ်လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများကို အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ 

ထုတ်ပြ န်  သတ်မှတ်နိုင်သည်။” 

၁၃။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ပုဒ်မခွဲ (ခ)ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“( ခ ) ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း သို့မဟုတ် ဝင်ေငွရရှိချိန်၌ ဝင်ေငွခွန် ေပးေဆာင်ထားသူအား 

 ဖြ စ်ေစ၊ ဝင်ေငွေကြ ညာလွှာ ေပးပို့ ပြ းီသူအား  ဖြ စေ်စ၊ ဝင်ေငွေကြ ညာလွှာ ေပးပို့ရန် 

သက်ဆိုင်ရာ စည်းကြ ပ်နစှ် ကုန်ဆုံးပြ းီ သုံးနှစ်အတွင်း  မြ ို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

က အေကြ ာငး်ကြ ားစာ အတည်ပြ ုချအပ်ထားပြ းီသူအား  ဖြ စေ်စ၊ မည်သည် ့အချိန ်

တွင်မဆို သက်ေသခံ အေထာက်အထားများ၊ စာရင်းများနှင့် ထိုစာရင်းများတွင် 

မပါဝင်ေသာ ပစ္စည်း စာရင်းပုံစံကို  ပြ သရန် အေကြ ာင်းကြ ားနိုင်သည်။ ေခါ်ယူ 

စစ်ေဆးခြ င်း၊ စည်းကြ ပ် ခြ င်း  ပြ ုလုပ်နိုင်သည်။ ဤပုဒ်မခွဲပါ ပစ္စည်းစာရင်းကို 

ဘ ာေရးဝန်ကးီဌာနမှ ဝင်ေငွခွန်စည်းမျဥ်းများဖြ င့်  ပြ ဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။” 
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၁၄။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“(ဃ) မည်သူမဆိ ု ပုဒ်မ ၁၇ ပုဒ်မခွဲ(က)အရဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ  ဖြ စ်ေစ ဝင်ေငွ 

ေကြ ညာလွှာေပးပို့ရန် ပျက်ကွက်လျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤပုဒ်မ၏ ပုဒ်မခွဲ (ခ) 

အရ အေကြ ာင်းကြ ားစာကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း 

 မြ ို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူ းသည် ရနိုင်သေရွ့  အေထာက်အထားများကို အေခြ ပြ ု၍ 

ဝင်ေငွခွန် စည်းကြ ပ်ရမည်။ ယင်းသို့ စည်းကြ ပ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် နည်းလမ်း 

များကို ဘ ာေရး၀န်ကီးဌာနသည် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န် သတ်မှတ်နိုင ်

သည်။” 

၁၅။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉ တွင် ပါရှိေသာ “ ပြ ညေ်ထာငစ်ုအစိးုရ” ဆိုသည့်စကားရပ်အစား 

“ ပြ ည်ေထာငစ်ုအစိးုရ ဘ ာေရး၀န်ကးီဌာန” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြ င့် အစားထိုးရမည်။ 

၁၆။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“၄၃။  မြ ို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊  ပြ ည်ေထာငစ်ုနယေ်မြ  အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် 

တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး ဌာနမှူ း သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး ဌာနမှူ း 

သည် လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၇ အရ ဖွဲ့စည်းထားေသာ အဖဲွ့နှင့် လွှအပ်တာ၀န် 

ေပးအပ်ခြ င်းခံရေသာ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့များသည် လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ 

လုပ်ပိုင်ခွင် ့များကို တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒနှင့်အညီ ကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်နိုင် 

သည်။” 

 
 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုငင်ံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 

  
 (ပု)ံ သိန်းစိန် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 


