
အထူးကုနစ်ည်ခွန်ဥပဒေ 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်   ၁၁ ။ ) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပပာသိုလဆန်း   ၉    ရက် 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ    ၁၈   ရက်) 

 ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ အကျိုးသက်ဒရာက်ပခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချက် 

၁။ ဤဥပဒေကုိ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ဟ ုဒခါ်တွင်ဒစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်မှစ၍ နုိင်ငံဒတာ်တစ်ဝန်းလံုးတွင် 

အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရမည်။ 

၃။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်များသည် ဒော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဒရာက် 

ဒစရမည်- 

(က) အခွန် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဒပးဒဆာင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်ကုိဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ဤဥပဒေအရ တပ်ရုိက်သည့် ေဏ်ဒငွလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ခ ) အခွန်ထမ်း ဆုိသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသူကုိ ဆိုသည်။ 

( ဂ ) အထူးကုန်စည် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဇဲယားပါ ကုန်စည်များကို 

ဆိုသည်။ 

(ဃ) ထုတ်လုပ်မှု ဆိုသည်မှာ အထူးကုန်စည်ကို မိမိပိုင် စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာနတွင် 

ပေစ်ဒစ၊ အပခားသူအား အပ်နံှ၍ပေစ်ဒစ ထုတ်လုပ်ပခင်းကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

သဘာဝနည်းပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ေန်တီးပပ ပုပင်သည့် နည်းပေင့်ပေစ်ဒစ ကုန်စည်များထုတ်လုပ်သည့် 

လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တို ့ပါဝင်သည့်အပပင် ဒအာက်ပါတိုလ့ည်း ပါဝင်သည်- 

(၁) အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝုိင်အပါအဝင် အဒေျာ်ယမကာထုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် သက်ဆုိင်သည့် 

ကိစ္စ၌ ဝယ်ယူသူ၏ဒတာင်းဆုိချက်အရ ဒရာစပ်ပပ ပုပင်ပခင်းမှတစ်ပါး ဒပါင်းခံပခင်း၊ 

သန်စ့င်ရန်နှင့် အနံအ့ရသာပေည့်စွက်ရန် ထပ်မံဒပါင်းခံပခင်း၊ အချဉ်ဒောက်ပခင်း၊ 

ပုလင်းသွတ်ပခင်း၊ ဒသာက်သုံးရန် ယမကာအဆင့်အတွက် လိုအပ်သည့်  

ပစ္စည်းများ ပေည့်စွက်ပခင်းနှင့် အပခားနည်း ပပုပပင်ပခင်း၊ 



 

(၂) ဒဆးရွက်ကကီးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စ၌ ဒဆးရွက်ကကီးအရွက် သိုမ့ဟုတ်  

ဒဆးရွက်ကကီးကုန်ကကမ်းမှ ဒသာက်သံုးရန်၊ ရှူရှိုက်ရန်၊ ဝါးရန် သင့်ဒလျာ်သည် 

အထိ ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲသည့်ပေစ်စဉ်နှင့ ် ဒဆးရွက်ကကီးမှ ဒဆးဒပါ့လိပ်၊  

ဒဆးပပင်းလိပ်၊ စီးကရက်နှင့် အလားတူပစ္စည်းများ ပပုလုပ်ပခင်း၊  

(၃) အပခားအထူးကုန်စည်များနှင့် သက်ဆုိင်သည့်ကိစ္စ၌ စက်ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ လက်ပေင့် 

ပေစ်ဒစ ထုတ်ယူပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲပခင်း၊ သုိမ့ဟုတ် အရည်အဒသွးကုိလည်းဒကာင်း၊ 

သဘာဝ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံပန်းသဏ္ဌ ာန်၊ ဒပါင်းစပ်ေွဲ စ့ည်းမှုကိုလည်းဒကာင်း 

ဒပပာင်းလဲပခင်းနှင့် အစိတ်အပုိင်း တစ်ခု သုိမ့ဟုတ် အစိတ်အပုိင်းများ စုစည်းပခင်း။   

( င ) ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ အထူးကုန်စည်များကုိ မိမိပိုင် စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ် 

ဌာနတွင် ပေစ်ဒစ၊ အပခားသူအား အပ်နှံ၍ပေစ်ဒစ ထုတ်လုပ်သူကုိဆိုသည်။ 

( စ ) တင်သွင်းသူ ဆုိသည်မှာ အခွန်ကျသင့်ရန် သတ်မှတ်ထားဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ 

ပပည်ပမှ တင်သွင်းသူကို ဆိုသည်။ 

(ဆ)  ဒရာင်းချပခင်း ဆုိသည်မှာ အထူးကုန်စည်ကုိ လက်ငင်းစနစ်ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ အဒကကးစနစ်ပေင့် 

ပေစ်ဒစ၊ ဆိုင်းငံ့စနစ်ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ကကိုတင်အဒရာင်းစနစ်ပေင့်ပေစ်ဒစ ဒရာင်းချပခင်းကို 

ဆိုသည်။ 

( ဇ ) အထူးကုန်စည်ပိ ုင ်ရှင် ဆိုသည်မှာ အထူးကုန်စည်ကို ပိ ုင်ဆိုင်ရရှ ိထားသူကိ ု  

ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အထူးကုန်စည်၏ပိုင်ရှင် သိုမ့ဟုတ် ထုတ်လုပ်သူက 

လွှဲအပ်သည့် အထူးကုန်စည်ကို စီမံခန်ခ့ွဲဒဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိဒသာ ကုိယ်စားလှယ် 

သိုမ့ဟတု် အထူးကုန်စည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူလည်း ပါဝင်သည်။  

( စျ ) ခရီးသွားသူ ဆိုသည်မှာ ပပည်ပခရီးစဉ်ဆိုင်ရာ သွားလာမှု အဒထာက်အထားများ 

ကုိင်ဒဆာင်ထားသူကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် တိုက်ရုိက် ခရီးသွားလက်မှတ် 

ကိုင်ဒဆာင်၍ ခရီးစဉ်အရ တစ်ဒထာက်နားခရီးအပေစ် ဒရာက်ရှိပပီး အပခားနိုင်ငံ  

တစ်ခုခုသို ့ဆက်လက်ထွက်ခွာမည့်သူလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ည) ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး ဆိုသည်မှာ ပပည်ပမှတင်သွင်းဒသာ အထူးကုန်စည်အတွက် 

အဒကာက်ခွန်ဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် တန်ေုိး၊ ယင်းကုန်စည်အဒပါ် စည်းကကပ်သည့် 

အဒကာက်ခွန်နှင့် ကုန်ချစရိတ်တို ့ဒပါင်းစပ်ပါဝင်ဒသာ ဒငွကိုဆိုသည်။ 

( ဋ ) အခွန်လွတ်အဒရာင်းဆိုင် ဆုိသည်မှာ အထူးကုန်စည်များကုိ ခရီးသွားသူများအား 

ဒရာင်းချရန် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ေွင့်လှစ်ခွင့်ရရိှထားသည့် အဒရာင်း 

ဆိုင်ကုိ ဆိုသည်။ 



 

( ဌ ) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ကျသင့် 

သည့် အခွန်မပါဒသာ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာန၏ ဒရာင်းဒစျးတန်ေုိးကုိဆုိသည်။ 

( ဍ ) ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျး ဆုိသည်မှာ ဒရာင်းသူဝယ်သူတုိအ့ကကား ဒစျးနှုန်းထိန်းချု ပ်ထားပခင်း 

မရိှဘဲ ဒရာင်းလုိအားနှင့် ဝယ်လုိအားတုိက့ အဆံုးအပေတ်ပပုသည့် လက်လီဒရာင်းဒစျး 

သိုမ့ဟုတ် လက်လီဒရာင်းဒစျး သတ်မှတ်နိုင်ပခင်းမရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် 

သတမ်ှတ်ချက်နှင့်အညီ တွက်ချက်ရရှိသည့် ခန်မ့ှန်းဒရာင်းဒစျးကုိဆိုသည်။  

( ဎ ) ဒကကညာလွှာ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ထမ်းက မိမိ၏ ထုတ်လုပ်ပပီးပေစ်သည့် 

အထူးကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းအတွက် တင်သွင်းဒသာ ပံုစံကုိဆုိသည်။ 

(ဏ) စည်းကကပ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ထမ်းက ဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန် 

သတ်မှတ်ပခင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ 

အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်က တွက်ချက် အခွန်ဒပးဒဆာင်ပပီး ဒကကညာလွှာတင်သွင်း 

စည်းကကပ်မှုခံယူပခင်းလည်း ပါဝင်သည်။  

(တ) နှစ် ဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်ကုိ ဆိုသည်။ 

(ထ) ဝန်ကကီးဌာန ဆုိသည်မှာ ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဒတာ်အစုိးရ ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီး 

ဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ေ ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည်မှာ ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဓ ) ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ် ဆုိသည်မှာ ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်ကုိ 

ဆိုသည်။ 

( န ) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ဆုိသည်မှာ ဤဥပဒေအရ အခွန်ထမ်းက ဒပးဒဆာင်ရမည့် 

အခွန်ကုိ ဒကာက်ခံဒပးရန် တာဝန်ဒပးထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူးရံုး၏ တာဝန်ခံအရာရိှကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အခွန်ထမ်းကကီးများ 

ဆုိင်ရာအခွန်ရံုး၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးတုိ၌့ အခွန်စည်းကကပ် 

ဒကာက်ခံရန် တာဝန်ဒပးအပ်ထားသည့် ဦးစီးအရာရှိများလည်းပါဝင်သည်။ 

အခန်း(၂) 

အခွန်ကျသင့်ဒစပခင်းနှင့် အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန်တာဝန်ရှိဒစပခင်း 

၄။ (က) မည်သူမဆုိဒအာက်ဒော်ပပပါ ဒဆာင်ရွက်မှုများအတွက် ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တဲွ    

ဇယားတွင် ဒော်ပပထားသည့်အတိုင်း အခွန် ကျသင့်ဒစရမည်- 

(၁) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်းသို ့တင်သငွ်းပခင်း၊ 



 

(၂) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ 

(၃) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်ပသို ့တင်ပိုပ့ခင်း။ 

( ခ ) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ လက်ဝယ်ထား 

ရှိသ ူသိုမ့ဟုတ် ပိုင်ဆိုင်သူများသည် ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာ 

ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) အထူးကုန်စည်များကို တင်သွင်းပခင်း၊ တင်ပို ပ့ခင်း၊ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ လက်ဝယ် 

ထားရှိပခင်း ဒဆာင်ရွက်သူတိုသ့ည် ဤဥပဒေနှင့် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပပန်ဒသာ 

နည်းဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ လိုက်နာရမည်။  

၅။ ပုေ်မ ၄ အရ အခွန်ကျသင့်သည် ့အထူးကုန်စည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍- 

(က) ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်းပေစ်ပါက- 

(၁)  အထူးကုန်စည်ကို တင်သွင်းသူက ဒပးဒဆာင်ရမည်။  

(၂) ပုေ်မခဲွငယ် (၁)အရ ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်ကုိ အဒကာက်ခွန် ဒကာက်ခံသည့် 

နည်းလမ်းများအတိုင်း အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အဒကာက်ခွန်နှင့်အတူ 

ဒကာက်ခံဒပးရမည်။ 

( ခ ) ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းပေစ်ပါက ယင်းအထူးကုန်စည်ကုိ ထုတ်လုပ်သူက ဒပး 

ဒဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ပပည်ပသုိ ့တင်ပုိပ့ခင်းပေစ်ပါက ယင်းအထူးကုန်စည်ကုိ တင်ပုိသူ့က ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

၆။ (က) မည်သည့်နှစ်အတွက်မဆို ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်ပပဋ္ဌာန်းသည့် ပပည်ဒထာင်စု၏အခွန် 

အဒကာက်ဥပဒေပေင့်- 

(၁) ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားပါ ဒော်ပပချက်များကို ပပင်ဆင်ပခင်း၊ 

ပေည့်စွက်ပခင်း၊ ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ 

(၂) ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားပါ အခွန်ကျသင်ဒ့သာ အထူးကုန်စည် 

များအတွက် တန်ေိုး၊ ပမာဏ၊ အဒလးချိန် သိုမ့ဟုတ် အပခားတိုင်းတာမှု 

တစ်ခုခုအဒပါ် အဒပခပပု၍ တွက်ချက်ရမည့် အခွန်နှုန်းများကုိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

(၃) ပပည်ပသုိတ့င်ပုိမ့ှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်မည့်အထူးကုန်စည်နှင့် အခွန်နှုန်းများကုိ 

သတမ်ှတ်ရမည်။ 



 

( ခ ) အခွန်ဒပးဒဆာင်ပခင်း မရှိဒသးဒသာ ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည် 

သုိမ့ဟုတ် ပုိင်ဆုိင်ထားသည့် အထူးကုန်စည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး သတ်မှတ်နိုင်ရန်အလိုင့ှာ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ထမ်းက 

လုိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ဒပးပုိရ့မည်။ 

ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးကလည်း ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ဒတာင်းယူ 

ရမည်။ 

၇။ (က) ပုေ်မ ၄ အရ အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်များအတွက် ဒအာက်ဒောပ်ပပါဒနရ့ှိ 

ကုန်စည်တန်ေိုး၊ ပမာဏ၊ အဒလးချိန် သိုမ့ဟတု် အပခားတိငု်းတာမှု တစ်ခုခုအဒပါ် 

အဒပခပပု သတမ်ှတ်ထားသည့် အခွန်နှုန်းပေင့် တွက်ချက်ရမည်- 

(၁) ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း ပေစ်ပါက ထိုအထူးကုန်စည်ကုိ အဒကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ 

ရှင်းလင်းဒဆာင်ရွက်သည့်ဒန၊့ 

(၂) ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းပေစ်ပါက အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သည့်ဒန၊့ 

(၃) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ ပုိင်ဆုိင် 

ထားဒသာ ကိစ္စရပ်တွင် စစ်ဒဆးဒတွရ့ှိသည့်ဒန။့ 

( ခ ) အထူးကုန်စည် ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး တွက်ချက်ရာတွင် ဒအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာ 

ဒဆာင်ရွက်ရမည်- 

(၁) ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည် သုိမ့ဟုတ် ကုန်စည်ပုိင်ရှင်ထံတွင် 

စိစစ်ဒတွရိှ့သည့် ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည် 

ပေစ်ပါက သက်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွက် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်နှင့် ပပည်တွင်း 

အခွန်များဦးစီးဌာန စီမံခန်ခ့ွဲမှုဒကာ်မတီအေွဲ က့ သတ်မှတ်အတည်ပပုထား 

သည့် ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျးကို အဒပခခံရမည်။ 

(၂) ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည်ပေစ်ပါက ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး 

အဒပါ် အဒပခခံရမည်။ 

၈။ (က) မည်သူမဆုိ ဤဥပဒေအရ ကျသင့်သည့်အခွန်ကုိ ဒအာက်ပါအတုိင်းဒပးဒဆာင်ရမည်- 

(၁) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း ပေစ်ပါက ကုန်စည်ကုိ ဒရွးယူပခင်း 

မပပုမီ ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

(၂) ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းပေစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကုိ ဒရာင်းချသည့်လ၏ 

လကနု်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက် အတွင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

(၃) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ ကုန်စည် 

ပုိင်ရှင်ထံတွင် စိစစ်ဒတွရိှ့ရပခင်းပေစ်ပါက စိစစ်ဒတွရိှ့သည့်ဒနမှ့ ခုနစ်ရက်အတွင်း 

ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 



 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ(က)ပါအတုိင်း လုိက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်က သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လုိက်နာဒဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

အခန်း(၃) 

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ 

၉။ (က) ဒအာက်ဒော်ပပပါ အထူးကုန်စည်များအတွက် အခွန်မကျသင့်ဒစရ- 

(၁) ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက်ဥပဒေပေင့် ပပည်ပသိုတ့င်ပိုမ့ှုအဒပါ် အခွန် 

ကျသင့်ဒစရန် သတမ်ှတ်ထားဒသာ အထူးကုန်စည်များမှတစ်ပါး ပပည်ပသို ့

တင်ပိုဒ့သာ အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၂) ခရီးသွားသူများအား အခွန်လွတ်အဒရာင်းဆုိင်မှ ဒရာင်းချသည့် အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၃) ပပည်ပသုိ ့ ပျံသန်းဒပပးဆဲွဒနစဉ် ဒလယာဉ် သုိမ့ဟုတ် သဒဘောဒပါ်တွင် ဒရာင်းချ 

သည့် အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၄) ပပန်လည်တင်ပုိရ့န် ရည်ရွယ်ချက်ပေင့် ယာယီတင်သွင်းဒသာ အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၅) ပပည်တွင်း ပပည်ပ အလှူရှင်များမှ ပပည်တွင်း၌လှူေါန်းရန် လူမှုဒရး၊ ဘာသာဒရး၊ 

ကျန်းမာဒရး၊ ပညာဒရးကိစ္စရပ်များအတွက် တင်သွင်းဒသာ သိုမ့ဟုတ် 

ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ဒသာ အထူးကုန်စည်များ၊ 

(၆) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ သိုမ့ဟတု် သံတမန်ဆိုင်ရာ 

ကွန်ဗင်ရှင်းများအရ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရိှသူတုိအ့တွက် တင်သွင်းလာသည့် အထူး 

ကုန်စည်များ၊ 

(၇) ပပည်ပသို ့ထွက်ခွာမည့် ဒလယာဉ်များတွင် အသုံးပပုမည့် ဒလာင်စာဆီများ။ 

( ခ ) ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည် အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည် တစ်မျိုးမျိုးနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်၏ သဒဘာတူညီချက်ပေင့် ကင်းလွတ်ခွင့်  

သိုမ့ဟတု် သက်သာခွင့်ပပုနိငု်သည်။ 

( ဂ ) ပပည်ဒထာင်စုအစုိးရအေဲွသ့ည် ဒအာက်ဒော်ပပပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် 

သိုမ့ဟတု် သက်သာခွင့်ပပုနိငု်သည်- 

(၁) ပပည်ပအေွဲ အ့စည်းများမှ နိုင်ငံဒတာ်သို ့ အဒထာက်အပံ့အပေစ် ဒပးအပ်ဒသာ 

အထူးကုန်စည်များ သိုမ့ဟတု် အဒထာက်အပံ့ရရှိဒငွပေင့် ဝယ်ယူသည့် အထူး 

ကုန်စည်များ၊ 



 

(၂) တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ အပပန်အလှန် အခွင့်အဒရးမူတွင် ပါဝင်သည့် အထူး 

ကုန်စည်များ၊ 

(၃) ကျွန်း၊ သစ်မာသစ်လံုးနှင့် အဒပခခံအဆင့်သာခဲွစိတ်ထားဒသာ သစ်ခဲွသားများ၊ 

ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ စိန်နှင့် အပခားအေိုးတန်ဒကျာက်မျက်  

ရတနာအရိုင်းထည်များ၊ အဒချာထည်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများမှအပ 

ပပည်ဒထာင်စုအစုိးရက နုိင်ငံဒတာ်၏လံုပခုံ ဒရးနှင့် ကာကွယ်ဒရးအေဲွအ့စည်းများ 

အသံုးပပုရန်တင်သွင်းလာဒသာ သုိမ့ဟုတ် ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ဒသာ အထူး 

ကုန်စည်များ။ 

၁၀။ ဒအာက်ဒော်ပပပါ ကိစ္စရပ်များကုိ သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပပန်လည်တင်ပို ပ့ခင်း အစီအစဉ်ပေင့် ပပည်ပမှ ယာယီအားပေင့်တင်သွင်းလာသည့်  

အထူးကုန်စည်များဆိုင်ရာ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ၊ 

( ခ ) အခွန်ပပန်အမ်းဒငွ ထုတ်ဒပးပခင်းအတွက် လုိက်နာဒဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ။ 

၁၁။ အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူသည် မိမိထုတ်လုပ်သည့် ကုန်စည် ဒရာင်းချမှုအဒပါ် ကျသင့် 

သည့် အခွန်မှ ယင်းအထူးကုန်စည်ကုိ ထုတ်လုပ်ရန် ပပည်ပမှ တင်သွင်းဒသာ သိုမ့ဟုတ် ပပည်တွင်း၌ 

အပခားအထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူထံမှ ဝယ်ယူဒသာ ကုန်ကကမ်းများ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ ကုန်စည်များ 

တင်သငွ်းစဉ် သိုမ့ဟုတ် ဝယ်ယူစဉ်က ဒပးဒဆာင်ခဲ့ရသည့် အခွန်ကို ခုနှိမ်နိုင်သည်။ အထူးကုန်စည် 

ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်တစ်ကကိမ်တည်းသာ ကျသင့်ဒစရန် အခွန်ခုနိှမ်ဒပးသွင်းပခင်းကုိ 

သတမ်ှတ်ချက်နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၄) 

တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၁၂။ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်သည် ဒအာက်ဒော်ပပပါ တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ ကျင့်သံုးဒဆာင်ရွက် 

ရမည်။ ယင်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမိဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ခွဲဒဝ ဒပးအပ်၍ 

အဒကာင်အထည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်- 

(က) အထူးကုန်စည်၏ ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျး သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ယင်းဒစျးကွက် ဒပါက်ဒစျး 

ကုိ အဒပခပပု၍ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာန၏ ခန်မ့ှန်းဒရာင်းဒစျး သတ်မှတ်ပခင်း၊ 

( ခ ) သတမ်ှတ်ရက်အတွင်း အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန် အခက်အခဲရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် 

အခွန်ဒပးဒဆာင်ရမည့် နည်းလမ်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ အခွန်ဒပးဒဆာင်ရမည့် ဒနရ့က် 

တိုးပမှင့်သတ်မှတ်ပခင်း၊ 



 

( ဂ ) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကကားချက်များ ထုတ်ပပန်ပခင်း၊ 

(ဃ) ပုံစံများ သတ်မှတ်ဒပးပခင်း၊ 

( င ) လုပ်ငန်းဥပစာဒနရာများ၊ အထူးကုန်စည်များနှင့် မှတ်တမ်းများကို ဝင်ဒရာက် 

ကကည်ရ့ှုပခင်း၊ 

( စ ) အထူးကုန်စည်များဒရွှ ဒ့ပပာင်းပခင်းကုိ စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် ကန ့်သတ်ပခင်း၊ 

(ဆ) အထူးကုန်စည်များကုိ ရှာဒေွပခင်း၊ သိမ်းဆည်းပခင်း၊ 

( ဇ ) နမူနာပစ္စည်းများရယူ၍ ကုိင်တွယ်ဒပေရှင်းပခင်း။ 

၁၃။  ပုေ်မ ၁၂ အရ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်က မိမိတာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လွှဲအပ် တာဝန် 

ဒပးပခင်းခံရသူသည်-   

(က) ဤဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မည်သည့်နည်းစနစ်ပေင့်မဆို 

ထိန်းသိမ်းထားရှိဒသာ စာရင်းများ၊ အဒထာက်အထားနှင့် အပခားစာရွက်စာတမ်း 

များ၊ လုပ်ငန်းဥပစာဒနရာများ၊ အဒဆာက်အအုံများအားလုံးကို ဝင်ဒရာက်ခွင့်၊ 

လွတ်လပ်စွာ အပပည့်အဝ ဒဆာင်ရွက်နုိင်ခွင့်တုိရိှ့သည့်အပပင် ဒအာက်ပါတုိကုိ့ ပပုလုပ် 

ခွင့်ရှိသည်- 

(၁) အဆိုပါ စာရင်းစာအုပ်များ၊ အဒထာက်အထားနှင့် အပခားစာရွက်စာတမ်း 

များကုိ ဒကာက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူခွင့်နှင့် မိတ္တ ူများကူးယူနိုင်ခွင့်၊ 

(၂) ဥပစာအတွင်း၌ရှိဒသာ ကုန်စည်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဒဆာင်ပစ္စည်း 

များနှင့် ကွန်တိန်နာများအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ပခင်း၊ ဒရတွက်ပခင်းနှင့် 

စစ်ဒဆးပခင်း၊ 

(၃) ထိုသ့ိ ု  ့ ဝင်ဒရာက်ကကည့်ရှု စစ်ဒဆးရာ၌ ဒတွ ရ့ှိဒသာ စာရင်းစာအုပ်များ  

သုိမ့ဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများအဒပါ်တွင် မှတ်မိဒစရန် တံဆိပ်အမှတ်အသား 

များရုိက်နှိပ်ခွင့်၊ ယင်းတိုမ့ှ ဒကာက်နုတ်ချက်များ ထုတ်ယူခွင့်နှင့် မိတ္တ ူများ 

ကူးယူခွင့်။ 

( ခ ) အခွန်ကျသင့်သည့် အထူးကုန်စည်များထားရှိဒသာ သိဒုလှာင်ရံု တစ်ခုခုမှ ထွက်ခွာ 

လုဆဲဆဲ သယ်ယူပိုဒ့ဆာင်သည့် ယာဉ်များကုိ ရပ်တန်ရ့န် ဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဤပုေ်မပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်သည့်အမှုကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် ဟန်တ့ား 

ပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခင်းပပုမည်ဟ ု ယုံကကည်ရန်အဒကကာင်းရှိလျှင် ပမို န့ယ်တရားသူကကီး 

ထံမှ ရှာဒေွဝရမ်း ဒတာင်းခံဒဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ ယင်းသုိဒ့ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒတွရိှ့ချက် 

များကုိ ပမို န့ယ်တရားသူကကီးနှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ် 



 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊  အခွန်ထမ်းကကီးများ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး သိုမ့ဟတု် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရံုး 

ဌာနမှူးထံ အပမန်ဆုံး အစီရင်ခံတင်ပပရမည်။ 

(ဃ) ပုေ်မခဲွ(က)ပါ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ဒသာ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ 

သိုမ့ဟတု် ကုန်စည်ပိုင်ရှင် သိုမ့ဟုတ် ၄င်း၏ ကုိယ်စားလှယ်နှင့် သက်ဒသနှစ်ဦး 

ဒရှဒ့မှာက်တွင် ပေစ်ဒစရမည်။ စာရင်းစာအုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ သိမ်းဆည်းပခင်း 

ပေစ်လျှင် လက်ခံရရှိဒကကာင်း အဒထာက်အထား ထုတ်ဒပးရမည့်အပပင် ယင်းတိုက့ို 

စစ်ဒဆးရန် လိုအပ်သည့်ကာလအထိသာ လက်ဝယ်ထားရှိရမည်။ 

၁၄။ အဒဆာက်အအုံ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငန်းဥပစာဒနရာ အတွင်းသို ့ဝင်ဒရာက်မှုအတွက် အခွင့် 

အာဏာရှိဒကကာင်း သက်ဒသခံတစ်ရပ်ကို ထိုဒနရာတွင် လက်ရှိဒနထိုင်သူက ဒတာင်းဆိုသည့်အခါ 

ပုေ်မ ၁၂ အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကုိ ကျင့်သုးံဒဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာဒပးပခင်း ခံရသူပေစ်ဒကကာင်း 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်က စာပေင့်ဒရးသား လက်မှတ်ဒရးထိုးထားသည့် စာသက်ဒသခံတစ်ရပ်ကို 

ထုတ်ဒော်ပပသပခင်း မပပုနိုင်လျှင် အဆိုပါ အဒဆာက်အအုံ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငန်းဥပစာဒနရာ တစ်စုံ 

တစ်ရာသို ့ဝင်ဒရာက်ရန် သိုမ့ဟတု် ဆက်လက်တည်ရှိရန် အခွင့်မရှိဒစရ။ 

အခန်း(၅) 

မှတ်ပုံတင်ပခင်း 

၁၅။ (က) အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာ ပမိုန့ယ် 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ 

( ခ ) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူထံ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ရန် အဒကကာင်းကကားစာဒပးပို ့အဒကကာင်းကကားနိုင်သည်။ 

( ဂ ) သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းမှတ်ပံုတင်ခွင့်ပပုရန် ဒလျှာက်ထား 

ပခင်းပေစ်ဒကကာင်း စိစစ်ဒတွရ့ှိရပါက ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာ 

ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကုိ ထုတ်ဒပးရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ဒကကညာလွှာ တင်သွင်းပခင်း 

၁၆။ (က) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်ကုိ ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သူသည် အထူးကုန်စည် 

ဒရာင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက်အတွင်း ကျသင့်အခွန်ကို ဒပးဒဆာင် 



 

ရမည့်အပပင် ယင်းလအတွက် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း ဒကကညာလွှာကုိ 

ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ဒပးပိုရ့မည်။ 

( ခ ) ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူ 

မည်သူကုိ့မဆုိ အထူးကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ဒနသည်ဟု ယူဆရန်အဒကကာင်း ရိှလျှင် 

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းအတွက် ကျသင့်အခွန် ဒပးဒဆာင်ဒစရန်နှင့် 

ဒကကညာလွှာကုိ ဒပးပိုဒ့စရန် အဒကကာင်းကကားနိုင်သည်။ 

( ဂ ) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်ကုိ ပပည်ပမှ တင်သွင်းသူသည် အဒကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ယူပခင်း မပပုမီ ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည်စာရင်းကုိ 

အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို ့တင်သငွ်းရမည်။ 

အခန်း (၇) 

စည်းကကပ်ပခင်းနှင့် ပပန်အမ်းပခင်း 

၁၇။ (က) ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ(က)နှင့် (ခ)တိုအ့ရ ဒပးပိုဒ့သာ ဒကကညာလွှာသည် ဒဆာင်ရွက် 

သည့် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန် ပပည့်စံုသည်ဟု 

ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ယံုကကည်ဒကျနပ်လျှင် ယင်းဒကကညာလွှာကုိ အဒပခပပု၍ 

အခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ 

( ခ ) ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ဒရာင်းချပခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဒပးပိုလ့ာသည့် ဒကကညာလွှာပါ အချက်အလက်များမှ အထူးကုန်စည် 

ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချမှု ပမာဏကုိ မှန်ကန်စွာမရရိှနုိင်ဟု ယံုကကည်ရန် အဒကကာင်းရိှလျှင် 

လိုအပ်ဒသာ အပခားသက်ဒသခံ အဒထာက်အထားများကုိ စိစစ်ပပီး အခွန်စည်းကကပ် 

နိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒကကညာလွှာဒပးပုိရ့န် ပျက်ကွက် 

လျှင် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ရရှိထားဒသာ သတင်းအချက်အလကမ်ျားကုိ 

အဒပခပပု၍ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချသည့်လ ကုန်ဆုံးပပီး တစ ်လအတွင်း 

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူအား အခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ အခွန်စည်းကကပ်ပခင်း မပပုမီ 

မည်သူက့ိ ုမဆို ဒခါ်ယူစစ်ဒဆးပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက် ဒတာင်းခံပခင်း 

ပပုနိငု်သည်။ 

၁၈။ ဒပးဒဆာင်ထားဒသာ အခွန်သည် အမှန်ဒပးဒဆာင်ရမည့် ဒငွထက်ပုိဒနဒကကာင်း အခွန်ထမ်းက 

အဒထာက်အထားပေင့် တင်ပပနိုင်လျှင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ဒတွရ့ှိလျှင် 



 

ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ဒတွရိှ့လျှင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ယင်းပုိဒငွကုိ ပပန်အမ်း 

ရမည်။ အခွန်ထမ်းသည် ပပန်အမ်းဒငွရရန်ရှိဒကကာင်း အဒကကာင်းကကားစာရရှိသည့်ဒနမ့ှ တစ် နှစ် 

အတွင်းသာ ဒတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း (၈) 

ပပန်လည်စည်းကကပ်ပခင်းနှင့် မှားယွင်းချက်ကို ပပင်ဆင်ပခင်း 

၁၉။ (က) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မည်သည့်နှစ်တွင်မဆုိ ဒအာက်ပါအဒကကာင်းတစ်ခုခုနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ပပန်လည်စည်းကကပ်ပခင်း ပပုလုပ်နိုင်သည်- 

(၁)  အခွန် ဒပးဒဆာင်ထိုက်လျက် လွတ်ကင်းဒနပခင်း၊ 

(၂) အခွန် ဒလျာ့နည်းစည်းကကပ်ခဲ့ပခင်း။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ(က)အရ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာနှစ်အတွက် အကျိုးသက်ဒရာက်သည့် 

အခွန်နှုန်းအတိုင်းသာ အခွန်ကုိ တွက်ချက်ဒတာင်းခံရမည်။ 

၂၀။ (က) ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မိမိဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် စည်းကကပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

မှတ်တမ်း၌ ဒပါ်လွင်ထင်ရှားသည့် မှားယွင်းချက် တစ်ခုခုကို ဒတွ ရ့ှိလျှင်ပေစ်ဒစ၊ 

အခွန်ထမ်းက တင်ပပလျှင်ပေစ်ဒစ ယင်းအမိန် ့ချမှတ်သည့်ဒနမှ့ သံုး နှစ်အတွင်း ပပန်လည် 

ပပင်ဆင်နိုင်သည်။ 

( ခ ) အခွန်အယူခံခံုအေဲွ ့သုိမ့ဟုတ် တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး 

သိုမ့ဟတု် ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိုမ့ဟတု် အခွန်ထမ်းကကီးများ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး 

ဌာနမှူးသည် မိမိဒဆာင်ရွက်သည့် အယူခံမှုဆိုင်ရာ အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

မှတ်တမ်းမှ ဒပါ်လွင်ထင်ရှားသည့်မှားယွင်းချက်တစ်ခုခုကုိ ဒတွရိှ့လျှင်ပေစ်ဒစ၊ အယူခံ 

သူက တင်ပပလျှင်ပေစ်ဒစ အယူခံအမိန ့်ချမှတ်သည့်ဒနမ့ှ သုးံ နှစ်အတွင်း ပပင်ဆင်နိုင် 

သည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ(က) သိုမ့ဟုတ် (ခ)အရ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွက် အကျိုး 

သက်ဒရာက်သည့် အခွန်နှုန်းအတိုင်းသာ တွက်ချက်ရမည့်အပပင် အခွန်ကို တိုးပမှင့် 

ဒစသည့် သိုမ့ဟတု် ပပန်အမ်းဒငွကုိ ဒလျာ့နည်းဒစသည့် ပပင်ဆင်ချက် ပပုလုပ်ရန် 

ပေစ်လျှင် အခွန်ထမ်း သိုမ့ဟုတ် အယူခံသူကုိ ဒပေရှင်းခွင့် ဒပးရမည်။ 

 



 

အခန်း(၉) 

အယူခံပခင်း 

၂၁။ (က) အခွန်ထမ်းက မိမိနှင့်သက်ဆုိင်ဒသာ မည်သည့်အမိန်ကုိ့မဆုိ မဒကျနပ်လျှင် ဒအာက်ပါ 

ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အေွဲ အ့စည်းများထံ အယူခံ၀င်နိုင်သည်- 

(၁) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက စည်းကကပ်ပခင်းပပုသည့် အခွန်ကျပ် ၁၀ သိန်း 

ထက်ပိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် အခွန် 

ထမ်းကကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန် 

ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၊ 

(၂) တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် ပပည်ဒထာင်စု 

နယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး 

သုိမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၏ ဆံုးပေတ်ချက် 

ပေစ်ပပီး အခွန်ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်ပုိလျှင် အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၊့ 

(၃) အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၏့ ဆံုးပေတ်ချက်မှ ဒပါ်ဒပါက်သည့် ဥပဒေဒရးရာ ပပဿနာ 

နှင့် သက်ဆိုင်လျှင် ပပည်ဒထာင်စုတရားလွတ်ဒတာ်ချုပ်။ 

( ခ ) အခွန်ထမ်းသည်- 

(၁) မိမိနှင့်သက်ဆုိင်ဒသာ မည့်သည့်အမိန် ့သုိမ့ဟုတ် ဆံုးပေတ်ချက်ကုိ မဆုိမဒကျနပ် 

လျှင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(၂) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ထုတ်ဒပးသည့်အမိန် ့ သုိမ့ဟုတ် ဆံုးပေတ်ချက် 

ရရှိသည့်ဒနမ့ှစ၍ ရက်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း အယူခံလွှာတင်သွင်းရမည်။ 

( ဂ ) အခွန်ထမ်း သိုမ့ဟုတ် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် 

ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီး 

များဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ 

အခွန်ရံုးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန်ကုိ့ မဒကျနပ်လျှင် ယင်းမဒကျနပ်သည့် အမိန် ့

ရရှိသည့်ဒနမ့ှ ရက်ဒပါင်း ၆၀ အတွင်း အယူခံလွှာ တင်သငွ်းရမည်။ 

(ဃ) အယူခံဝင်ဒရာက်ပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကာလစည်းကမ်းသတ် တွက်ချက်ရာတွင် ဒအာက်ပါ 

ကာလများကုိ နုတ်ပယ်ရမည်- 

(၁) အယူခံဝင်လိုသည့်အမိန် ့မိတ္တ ူကူးရန် လိုအပ်သည့်ကာလ၊  

(၂) အခွန်အဒကျမဒပးသွင်းဘဲ အယူခံခွင့် ဒတာင်းခံရယူသည့်ကာလ။ 



 

( င ) ပုေ်မခွဲ(ခ)နှင့်(ဂ)ပါကာလစည်းကမ်းသတ်ကို လုံဒလာက်ဒသာအဒကကာင်း ရှိလျှင် 

ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၊ အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၊့ သက်ဆုိင်ရာတုိင်းဒေသကကီး 

သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ 

အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူးက ဒလျှာ့ဒပါ့၍ လက်ခံနိုင်သည်။ 

( စ ) အယူခံဝင်လုိသူသည် ဒအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒဆာင်ရွက်ပပီးမှသာ  အယူခံခွင့် 

ရှိသည်- 

(၁) ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်ကုိ အဒကျဒပးသွင်းပခင်း၊ 

(၂) တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမ 

အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူးထံ စည်းကကပ်အခွန်၏ 

၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ဒပးသငွ်းလျက် အယူခံခွင့်ပပုရန် ဒလျှာက်ထား၍ ယင်းက 

ဆုံးပေတ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

(ဆ) သက်ဆုိင်ရာအယူခံရံုးသည် အယူခံမှုကုိ ဆံုးပေတ်ရာ၌ အယူခံသူအား ဒပပာဒရးဆုိခွင့် 

ဒပးပပီးဒနာက် သင့်ဒလျာ်ဒသာအမိန်ကုိ့ ချမှတ်နိုင်သည်။ 

( ဇ ) အခွန်သည် ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပုိလျှင် ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၏ ဆံုးပေတ်ချက် 

သည်လည်းဒကာင်း၊ အခွန်သည် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိုလျှင် တိုင်းဒေသကကီး 

သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ 

အခွန်ထမ်းကကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး သိုမ့ဟတု် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း 

များဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၏ ဆုံးပေတ်ချက်သည်လည်းဒကာင်း၊ အခွန်သည် ကျပ် 

သိန်း ၁၀၀ အထက်ပေစ်ပပီး ဥပဒေဒရးရာပပဿနာ မဒပါ်ဒပါက်လျှင် အခွန်အယူခံ 

ခုံအေွဲ ၏့ အဆုံးအပေတ်သည်လည်းဒကာင်း အပပီးအပပတ်ပေစ်ဒစရမည်။ 

( စျ ) အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၏့ အမိန်တွ့င် ဥပဒေဒကကာင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒပေရှင်းရမည့်အချက် 

တစ်ခုခုဒပါ်ဒပါက်လျှင် ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သုိ ့ လွှဲအပ်ဆံုးပေတ်ဒစရန် 

အယူခံသူကပေစ်ဒစ၊ တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ်  ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ 

ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး 

ဌာနမှူး သုိမ့ဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူးကပေစ်ဒစ 

အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၏့ အမိန်ရ့ရိှသည့်ဒနမှ့ ရက်ဒပါင်း ၆၀ အတွင်း ယင်းအေဲွထ့ံသို ့

အဆိုပပုနိုင်သည်။ 



 

(ည) ပုေ်မခွဲ(စျ)အရ အဆိုပပုချက်ကို အခွန်အယူခံခုံအေွဲ က့ ပငင်းပယ်လျှင် ယင်းသို  ့

ပငင်းပယ်ပခင်း ခံရသူက ပငင်းပယ်သည့် အမိန်ရ့ရှိသည့်ဒနမ့ှ ရက်ဒပါင်း ၆၀ အတွင်း 

ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သို ့ဒလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 

အခန်း(၁၀) 

ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ 

၂၂။ မည်သူမဆို လုံဒလာက်ဒသာအဒကကာင်းမရှိဘဲ ဒအာက်ဒော်ပပပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ထိုသူကုိ သက်ဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှု 

တစ်မျိုးစီအတွက် ဒအာက်ဒော်ပပပါအတုိင်း ေဏ်ဒငွအပေစ် ဒပးဒဆာင်ဒစပခင်း သုိမ့ဟုတ် ဒဆာင်ရွက် 

ဒစပခင်း သိုမ့ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ပခင်းပပုရမည်- 

(က) သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ကျပ် ၅၀ သိန်း၊ 

( ခ ) ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျး သတ်မှတဒ်ပးနိုင်ဒရးအတွက် ဤဥပဒေအရ ဒတာင်းခံသည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ကျပ် ၅၀ 

သိန်း၊ 

( ဂ ) အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်ကုိ ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားပခင်းအတွက် ယင်း 

ကုန်စည်တန်ေိုး၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဒပးဒဆာင်ရမည့်အပပင် ယင်းကုန်စည်များကို 

ပပည်သူဘ့ဏ္ဍာအပေစ်သိမ်းယူပခင်း၊ 

(ဃ) ဤဥပဒေအရ ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်ကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဒပးဒဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ 

( င ) ဒကကညာလွှာကုိ အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် သက်ဆုိင်ရာလအတွက် 

ကျသင့် အခွန်၏ ၁၀  ရာခိုင်နှုန်း၊ 

( စ ) အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နိှပ်ဒရာင်းချဒစရမည့် ကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ် 

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နိှပ်ဒပးရန် ပျက်ကွက်ဒကကာင်း ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက 

စစ်ဒဆးဒတွရ့ှိရပါက ယင်းသို ့ ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ဒတွရ့ှိသည့် အထူးကုန်စည် 

တန်ေိုး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း။ 

၂၃။ (က) မည်သူမဆုိ အခွန်လွတ်ကင်းဒစရန် တိမ်းဒရှာင်ဒကကာင်း သုိမ့ဟုတ် အခွန်ဒလျာ့နည်း 

ဒစရန် အထူးကုန်စည်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ထိန်ချန်ဒကကာင်း 

ဒတွရ့ှိလျှင် ထိုသူအား သတမ်ှတ်သည့် အချိန်အတွင်းတွင် အပပည့်အစုံ ထုတ်ဒော်ခွင့် 

ဒပးရမည်။ 



 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ(က)အရ ထုတ်ဒော်ခွင့်ရရိှသူသည် ခွင့်ပပုထားဒသာ ကာလအတွင်း အပပည့်အစံု 

ထုတ်ဒော်ခဲ့လျှင် ယင်းက ဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန်အပပင် တိမ်းဒရှာင်သည့် အခွန်၏ 

သိုမ့ဟုတ် ထိမ်ချန်ပခင်းဒကကာင့် ပိုမိုကျသင့်သည့် အခွန်၏ တစ် ဆနှင့် ညီမျှဒသာ 

ေဏ်ဒငွကုိပါ ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ(က)အရ ထုတ်ဒော်ခွင့်ရရိှသူသည် ခွင့်ပပုထားသည့်ကာလအတွင်း ထုတ်ဒော်ရန် 

ပျက်ကွက်လျှင် သိုမ့ဟုတ် တိမ်းဒရှာင် ထိမ်ချန်ခဲ့သည့် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှု 

ပမာဏနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဒလျာ့နည်း ထုတ်ဒော်လျှင် 

ပုေ်မခွဲ(ခ)ပါ အခွန်နှင့် ေဏ်ဒငွနှစ်ရပ်စလုံးကို ဒပးဒဆာင်ရမည့်အပပင် တရားစွဲ 

ဆိုပခင်းလည်းခံရမည်။ 

၂၄။ ပုေ်မ ၂၃(က)အရ ထုတ်ဒော်ခွင့်ရရှိသူသည် တရားစွဲဆိုခံရပပီး ခွင့်ပပုထားသည့်ကာလ 

အတွင်း ထုတ်ဒော်ရန် ပျက်ကွက်ဒကကာင်း သိုမ့ဟုတ် တိမ်းဒရှာင်ထိန်ချန်ခဲ့သည့် အထူးကုန်စည် 

ပမာဏနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဒလျာ့နည်းထုတ်ဒော်ဒကကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူကုိ သုံး နှစ်ထက်မပိုဒသာ ဒထာင်ေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပိုဒသာ 

ဒငွေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဒစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၅။ (က) မည်သူမဆုိ လိမ်လည်လှည့်ပေားလုိဒသာ ရည်ရွယ်ချက်ပေင့် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှု 

ပမာဏနှင့် သက်ဆုိင်သည့် မမှန်ဒသာဒကကညာလွှာကုိ တမင်သက်သက် ဒပးပုိဒ့ကကာင်း၊ 

မမှန်ဒသာ သိုမ့ဟုတ် မမှန်ဟု မိမိသိရှိယုံကကည်ဒသာ အဒထာက်အထားများကို 

တင်ပပဒကကာင်းဒတွရိှ့လျှင် ကျသင့်အခွန်၏ သံုးဆနှင့်ညီမျှဒသာ ေဏ်ဒငွကုိ ဒပးဒဆာင် 

ရမည့်အပပင် တရားစွဆဲိုပခင်းလည်းခံရမည်။  

( ခ ) မည်သူမဆို ပုေ်မခွဲ(က)ပါ ပပစ်မှုကို ကျူးလွန်ဒကကာင်း တရားစွဲဆိုခံရပပီး 

ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထုိသူကုိ သုးံနှစ်ထကမ်ပိုဒသာ ဒထာင်ေဏ်ပေစ်ဒစ၊ 

ကျပ်သိန်း ၃၀ ထက ်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဒစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေကုိအဒကကာင်းပပု၍ ဒအာက်ပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ဒကကာင်း 

သက်ဆိုင်ရာ၏ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် တရားစွဆဲို၍ ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသကုိူ ခုနစ် နှစ် 

ထကမ်ပိုဒသာ ဒထာင်ေဏ် ချမှတ်ရမည်- 

(က) ဤဥပဒေက အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပုိင်ခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ မရုိးမဒပောင့်ဒသာ သဒဘာ 

ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ လိမ်လည်လှည့်ပေားလုိဒသာ သဒဘာပေင့်ပေစ်ဒစ အလွဲသုံးစား ပပုလုပ်ပခင်း၊ 



 

( ခ ) လံုဒလာက်ဒသာ အဒကကာင်းမရိှဘဲ ဤဥပဒေတွင် ပပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတုိင်း လုိက်နာ 

ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပခင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စကုိ ဒဆာင်ရွက် 

ပခင်း မပပုနိုင်ရန် ဟန်တ့ားပခင်း။ 

၂၇။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေကုိ အဒကကာင်းပပု၍ လာဘ်ဒပးလာဘ်ယူ ပပုလုပ်လျှင် သိုမ့ဟုတ်  

ပပုလုပ်ရန် အားထုတ်လျှင် ထိုသူကုိ ပပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရပေစ်ဒစ၊ ယင်းပပစ်မှုမျိုးအတွက် သီးပခား 

ပပဋ္ဌာန်းသည့် တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရပေစ်ဒစ တရားစွဲဆိုရမည်။ 

၂၈။ ပုေ်မ ၃၁၊ ပုေ်မခွဲ(ဃ) အရ တရားစွဲဆိုခံရပပီး သတင်းအချက်အလက်တင်ပပရန် လုံဒလာက် 

ဒသာအဒကကာင်းမရှိဘဲ ပျက်ကွက်ဒကကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို  အနည်းဆုံး 

ဒထာငေ်ဏ် တစ် နှစ်မှ အများဆုံး ဒထာင်ေဏ် သံုး နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည်။  

အခန်း(၁၁) 

အရဒကာက်ခံပခင်း 

၂၉။ ဤဥပဒေအရ ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်ကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း သုိမ့ဟုတ် ညွှန်ကကားဒရးမှ းူချု ပ်က 

သတမ်ှတ်ဒပးသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဒပးဒဆာင်ပခင်းမပပုလျှင်- 

(က) အခွန်ထမ်းကုိ ပျက်ကွက်သူအပေစ် လည်းဒကာင်း၊ ဒပးဒဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သည့် 

အခွန်ဒငွကုိ အခွန်မဒပပကျန်ဒငွအပေစ်လည်းဒကာင်း မှတ်ယူရမည်။ 

( ခ ) အခွန်ထမ်းထံမှ အခွန်မဒပပကျန်ဒငွကုိ ဝင်ဒငွခွန်မဒပပကျန်ဒငွ ပေစ်ဘိသက့ဲသို ့ အရ 

ဒကာက်ခံရမည်။ 

အခန်း(၁၂) 

အဒထွဒထွ 

၃၀။ အခွန်အယူခံခုံအေွဲ ၊့ တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ပပည်ဒထာင်စု 

နယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း 

များဆိုင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး သိုမ့ဟတု် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ဤဥပဒေပါကိစ္စရပ်များနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်ဒသာသတင်းအချက်အလက် ရှိသူတိုင်းကို ယင်းသတင်းအချက်အလက် 

တိုကုိ့ ဒပးပိုဒ့စရန် ဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။ 

၃၁။ ပုေ်မ ၃၀ အရ သတင်းအချက်အလက်များ တင်ပပရန် ဒတာင်းဆိုပခင်းခံရသူသည် သတင်း 

အချက်အလက်ဒပးပိုရ့န် ပျက်ကွက်လျှင်- 

(က) ထိုသူကုိ ၁၅ ရက်အထိ အချိန်ထပ်မံ တိုးပမှင့်ဒပးနိုင်သည်။ 



 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အရ တုိးပမှင့်ဒပးဒသာအချိန်အတွင်း တင်ပပရန်ဆက်လက် ပျက်ကွက်ပါက 

ထုိသူအား အခွန်အယူခံခံုအေဲွ၊့ တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ 

ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၊ 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် ပမို န့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူးက တရားမကျင့်ထံုးဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သံုးဒဆာင်ရွက်လျက် မည့်သည့် 

အဒကကာင်းဒကကာင့် ပျက်ကွက်ဒကကာင်းကုိ စစ်ဒဆးနိုင်သည်။  

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ခ) အရ စစ်ဒဆးရာတွင် သတင်းအချက်အလက်များဒပးရန် ပျက်ကွက်ရပခင်းသည် 

ထိုသ၏ူပဒယာဂမပါဘဲ သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ဒပျာက်ပျက်ပခင်းဒကကာင့် 

ပေစ်လျှင် ၎င်းအားမှတ်မိသမျှ ကတိသစ္စာပပုလုပ်ဒစပပီး သတင်းအချက်အလကမ်ျား 

တင်သငွ်းရန် ခွင့်ပပုနိုင်သည်။ 

(ဃ) စစ်ဒဆးဒတွရိှ့ချက်အရ လံုဒလာက်ဒသာအဒကကာင်းမရိှဘဲ တင်ပပရန် ပျက်ကွက်ဒကကာင်း 

အခွန်အယူခံခု ံအေွဲ ၊့ တိုင်းဒေသကကီး သို မ့ဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊  

ပပည်ဒထာင်စုနယ်ဒပမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်ထမ်းကကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးဌာနမှူး၊ 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သိုမ့ဟုတ် ပမို န့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူးကဒတွရ့ှိလျှင် ထိုသူအား တရားစွဆဲိုနိုင်သည်။ 

၃၂။ မည်သူမဆိ ု ပမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားမည်ပေစ်ပါက ဤဥပဒေအရ အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန် 

တာဝန်မရိှဒတာ့ဒကကာင်း သုိမ့ဟုတ် တာဝန်ရှိသည့် အခွန်ကုိ ဒပးဒဆာင်ရန် စီမံပပီးဒကကာင်း သက်ဒသခံ 

လက်မှတ်ကို ဤကိစ္စအတွက် ဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်လွှဲအပ်ဒသာ အေွဲ ထ့ံမှမရလျှင် ပမန်မာနိုင်ငံမှ 

ထွက်ခွာမသွားရ။ 

 သိုရ့ာတွင် ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာနသည် အမိန် ဒ့ကကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်၍ 

ချွင်းချက်ပပုနိုင်သည်။ 

၃၃။ (က) အထူးကုန်စည်များ ပပည်ပမှတင်သွင်းပခင်းအတွက် ဒကာက်ခံရဒငွမှအပ ပေစ်ဒသာ 

တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အလုိက် အခွန်ဒကာက်ခံရဒငွအဒပါ် ပပည်ဒထာင်စု 

အစုိးရအေဲွက့ သတ်မှတ်ဒပးသည့် ရာခုိင်နှုန်းအချို းအတုိင်း သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းဒေသကကီး 

သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွသို ့ဒပးသွင်းနိုင်သည်။ 

( ခ ) အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပခင်းအတွက် 

တပ်ရုိက်သည့်ေဏ်ဒငွ ဒကာက်ခံရဒငွအဒပါ် ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်က သတမ်ှတ် 

ဒပးသည့် ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအတိုင်း ဆုဒကကးဒငွချီးပမှင့်နိုင်သည်။ 



 

၃၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည်- 

(က) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်များအနက် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နိှပ် ဒရာင်းချ 

ဒစရမည့် သိုမ့ဟုတ် အပခားနည်းလမ်း ကျင့်သုံးဒစရမည့် အထူးကုန်စည်များကို  

သတမ်ှတ်နိုင်သည်။  

( ခ ) အခွန်အမှတ်တဆံိပ် ကပ်နှ ိပ်ဒရာင်းချဒစပခင်း၊ အပခားနည်းလမ်း ကျင့်သုးံဒစပခင်း 

ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကုိ သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) အထူးကုန်စည်ခံဝန်ချုပ်ပေင့် အထူးကုန်စည်များ သုိဒလှာင်ပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းပခင်းဆုိင်ရာ 

နည်းလမ်းများကုိ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၃၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက် 

ဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက်ဥပဒေတိုပ့ါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဒပးဒဆာင်ခဲ့ရသည့် အထူးကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဒဆာင်ရွက် 

ရမည့် နည်းလမ်းများကုိ သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

၃၆။ ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အဒကာင်အထည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကုိ ပပည်ဒထာင်စု 

အစိုးရအေွဲ ၏့ သဒဘာတူညီချက်ပေင့် ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် အမိန ့်ဒကကာ်ပငာစာ၊ အမိန ့်နှင့်ညွှန်ကကားချက်များကိုလည်းဒကာင်း၊ 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်သည် အမိန်ဒ့ကကာ်ပငာစာ၊  အမိန်၊့ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချက်ပေင့်လည်းဒကာင်း ထုတ်ပပန်နုိင်သည်။ 

 

 

ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ေွဲ စ့ည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လကမ်ှတ်ဒရးထိုးသည်။ 

 

(ပုံ) သနိ်းစိန် 

နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် 

  



 

ဇယား 

အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်သည့် အထူးကုန်စည်များ 

 ဒအာက်ဒော်ပပပါ အထူးကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည် 

ပေစ်လျှင် အခွန်ကုိ ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ေုိးအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း၊ ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချသည့် 

အထူးကုန်စည်ပေစ်လျှင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနကဒော်ပပဒသာ ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး သိုမ့ဟုတ် 

ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျးအဒပါ် အဒပခပပု၍ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်နှင့် ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနစီမံခန်ခဲွ့မှု 

ဒကာ်မတီအေွဲ က့ ခန်မ့ှန်းသတ်မှတ်သည့် ဒရာင်းဒစျးတန်ေိုး၊ ယင်းတန်ေိုးနှစ်ရပ်အနက် များရာ 

တန်ေုိးဒငွအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း ယင်းတုိနှ့င့် ယှဉ်တဲွဒော်ပပပါ အခွန်နှုန်းအရ အခွန်ကျသင့်ဒစရမည်။ 

ယင်းအထူးကုန်စည်များအတွက် တန်ေုိးအဆင့်နှင့်အခွန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာဒရး 

နှစ်အလုိက် ပပဋ္ဌာန်းဒဆာင်ရွက်သည့် ပပည်ဒထာင်စု၏အခွန်အဒကာက်ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်- 
 

စဉ် 
အထူးကုန်စည်      

အမျိုးအစား 
တန်ေိးုအဆင့် အခွန်နှုန်း 

၁။ (က) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျးကျပ်       အထိ 

အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 ( ခ ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါတစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး ၃    ကျပ်မှ 

ကျပ် ၅၀၀ အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 ( ဂ ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး ၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 (ဃ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး ၁၀  ကျပ် မှ 

ကျပ်၂၀၀၀ အထိအဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 ( င ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး ၂၀၀၁ ကျပ် မှ 

ကျပ် ၃၀၀၀ အထိအဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

ကျပ် 

 ( စ ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး အလိပ် ၂၀ ပါ တစ်ဘူး ဒရာင်းဒစျး၀၀၁ ကျပ် 

နှင်အ့ထက်ပေစ်လျှင် 

တန်ေိးု၏  

 % 

 (ဆ) စီးကရက်အမျိုးမျို း(ပပည်ပမှ 

တင်သငွ်းပခင်း) 

ကုနး်ဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး  % 

၂။ ဒဆးရွက်ကကီး။   % 

၃။ ဗာဂျီးနီးယားဒပါင်းတင်ပပီးဒဆး။  % 

၄။ ဒဆးဒပါ့လိပ်။  % 

၅။ ဒဆးပပင်းလိပ်။  % 

၆။ ဒဆးတံဒသာက်ဒဆးများ။  % 

၇။ ကွမး်စားဒဆးအမျိုးမျိုး။  % 



 

စဉ် 
အထူးကုန်စည်      

အမျိုးအစား 
တန်ေိးုအဆင့် အခွန်နှုန်း 

၈။ (က) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၅၀    ၀       အထိ 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( ခ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၅၀၁ မှ ကျပ် ၁၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( ဂ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၁၀၀၁ မှ ကျပ် ၂၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 (ဃ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၂၀၀၁ မှ ကျပ် ၃၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( င ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိးုကျပ် ၃၀၀၁ မှ ကျပ် ၄၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( စ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၄၀၀၁ မှ ကျပ် ၅၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 (ဆ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိးုကျပ် ၅၀၀၁ မှ ကျပ် ၇၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( ဇ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာတန်ေိးုကျပ် ၇၀၀၁ မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 ( ဈ ) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေုိးကျပ် ၁၀၀၀၁မှ ကျပ် ၂၀၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

ကျပ် 

 (ည) အရက်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေုိးကျပ် ၂၀၀၀          ၁  နှင့်အထက် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

တန်ေိးု၏% 

 ( ဋ ) အရက်အမျိုးမျိုး(ပပည်ပမှ 

တင်သငွ်းပခင်း) 

ကုနး်ဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး % 

၉။ ဘီယာအမျိုးမျိုး  % 

၁၀။ (က) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၅၀၀ အထိ ပေစ်လျှင် တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( ခ ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ်  ၅၀၁ မှ ကျပ် ၁၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( ဂ ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၁၀၀၁ မှ ကျပ် ၂၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 (ဃ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၂၀၀၁ မှ ကျပ် ၃၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( င ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၃၀၀၁ မှ ကျပ် ၄၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 



 

စဉ် 
အထူးကုန်စည်      

အမျိုးအစား 
တန်ေိးုအဆင့် အခွန်နှုန်း 

 ( စ ) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၄၀၀၁ မှ ကျပ် ၅၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 (ဆ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၅၀၀၁ မှ ကျပ် ၇၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( ဇ ) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေုိးကျပ် ၇၀၀၁ မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပေစလ်ျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 ( ဈ ) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေုိးကျပ် ၁၀၀၀၁ မှ ကျပ် ၂၀၀၀၀ 

အထိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ  

ကျပ် 

 (ည) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာ တန်ေိုးကျပ် ၂၀၀၀၁  နှင်အ့ထက် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

တန်ေိးု၏% 

 ( ဋ ) ဝိုငအ်မျိုးမျိုး(ပပည်ပမှ 

တင်သငွ်းပခင်း) 

ကုနး်ဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုး % 

၁၁။ ကျွန်း၊ သစ်မာသစ်လံုးနှင့် အဒပခခံ 

အဆင့်သာ ခွဲစိတ်ထားဒသာ 

သစခ်ွဲ သားများ။ 

 % 

၁၂။ ဒကျာက်စိမး်၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ 

ပမ၊ စိနန်ှင် ့ အပခား အေိုးတန် 

ဒကျာက်မျက်ရတနာအရုိင်းထည် 

များ။ 

 % 

၁၃။ ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ 

ပမ၊ စိနန်ှင် ့ အပခား အေိုးတန် 

ဒကျာက်မျက်ရတနာအဒချာထည် 

များနငှ်လ့က်ဝတ်ရတနာများ။ 

 % 

၁၄။ Double Cab 4 Door Pick 

Up မှအပ ၁၈၀၀ CC အထက် 

ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ ဆီေင် 

နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) 

ကားများ၊ ကူဒပး (Coupe) ကား 

များ။ 

 % 

၁၅။ ဒရနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊  ေီဇယ်ဆီ၊ 

ဂျက်ဒလယာဉ်ဆီ။ 

 % 

၁၆။ သဘာဝဓာတ်ဒငွ ။့  % 

 


