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(၂ဝ၁၁ ခုနှစ၊် ပပည် ောင်စုလွတ် တာ်ဥပ ေအမှတ် ၃။)
၁၃၇၃ ခုနှစ၊် သီတင်းကျတ်လဆန်း ၂ ရက်
(၂ဝ၁၁ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်)
ပပည် ောင်စုလွွတ် တာ်သည်ဤဥပ ေကိပု ပဋာန်းလိက
ု သ
် ည်။
၁။ ဤဥပ ေကိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေကို ပပင်ဆင်သည့်ဥပ ေဟု ခါတွင် စရမည်။
၂။ ဤဥပ ေသည်၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘဏာနှစ်အတွက်မှစ၍ အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။
၃။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေတွင်ပါရှိ သာ ‘‘ပပည်နယ်သို့မဟုတ် တိုင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး’’ ဆိုသည့်စကားရပ်ကို
‘‘တိုင်း ေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ဏီ များဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး’’ ဆိုသည့် စကားရပ်
ပြင့် အသီးသီးအစားေိုးရမည်။
၄။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၃ တွင်(က) ပုေ်မခွဲ(ဃ)၌ပါရှိ သာ ‘‘ပပည် ောင်စုအစိုးရက’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ပုေ်မ ၆ အရ ပပည် ောင်စုအစိုးရအြွဲ ့ ၏ ဘဏာ
ရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီးဌာနက’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။
(ခ)ပုေ်မခွဲ(င)ကို အာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်‘‘(င) ရာင်းရ ငွဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို လက်ငင်းပြစ် စ၊ Eကးပြင့်ပြစ် စ၊ အပခား ဆိုင်းငံ့စနစ်ပြင့်ပြစ် စ၊ ကကိုတင် အ ရာင်း စနစ်
ပြင့်ပြစ် စ ရာင်းချ၍ ရ ငွ သို့မဟုတ် ရရန် ငွကိုဆိုသည်။ ကုန်စည်ချင်းလဲလှယ်ပခင်းပြစ်လျင်ယင်းသို့ ပပုလုပ်ရာတွင် သတ်မတ
ှ ်
သည်တ
့ န်ြိုးကိုဆိုသည်။ယင်းစကားရပ်တွင် ကုန်စည်ကိုေည့်သွင်းေုပ်ပိုး သာပစ္ည်းတန်ြိုးလည်း ပါဝင်သည်။’’
(ဂ) ပုေ်မခွဲ(တ)၏ နာက်၌ ပုေ်မခွဲ(ေ)အပြစ် အာက်ပါအတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်‘‘(ေ) မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးဆိုသည်မှာ ဤဥပ ေအရအခွန်ေမ်းက ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကို စည်းကကပ် ကာက်ခံ ရန်တာဝန်
ပးေားသည့် သက်ဆိုင်ရာ မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ တာဝန်ခံအရာရှိကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်ကုမ္ဏီများဆိုင်ရာ
အခွန်ရုံး၌ အခွန်စည်းကကပ် ကာက်ခံရန်တာဝန် ပးအပ်ေား သာ ဦးစီးအရာရှိများလည်း ပါဝင်သည်။’’
၅။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၇ တွင်ပါရှိ သာ ‘‘ဝန် ဆာင်မှရ ငွ’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ ဆာင်ရွက်သည့်ဝန်
ဆာင်မှ’’ ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။
၆။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၈ တွင်(က) ‘‘ပပည် ောင်စုအစိုးရသည်’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ပပည် ောင်စုအစိုးရအြွဲ ့ ၏ သ ဘာတူညီချက်ပြင့် ပပည် ောင် စု
အစိုးရအြွဲ ့ ၏ ဘဏာ ရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီး ဌာနသည်’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။
(ခ) ပုေ်မခွဲ(ဂ)၊ ပုေ်မခွဲငယ်(၂)၌ပါရှိ သာ ‘‘စတင် သာနှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်အေိ’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို
‘‘စီးပွားပြစ် စတင် သာ န့မှ တစ်ဆက်တည်း ၃၆ လအေိ’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။
၇။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၁၁၊ ပုေ်မခွဲ(က)နှင့် ပုေ်မခွဲ(ခ)တိတ
ု့ ွင် ပါရှိ သာ ‘‘အခွန်ကျသင့် သာ’’ ဆိုသည့် စကားရပ်
အသီးသီးကို ပယ်ြျက်ရမည်။
၈။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၁၄ တွင်(က) ပုေ်မခွဲ(ဂ)ကို အာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည် ‘‘(ဂ) အခွန်ေမ်းတင်ပပ သာ စာရင်းအ ောက်အေားများမှ ရာင်းရ ငွ သို့မဟုတ် ဝန် ဆာင်မှရ ငွကို မှန်ကန်စွာမရရှိနိုင်လျင်
မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် လိုအပ် သာ အပခားသက် သခံ အ ောက်အေားများကို စိစစ်မပီး အခွန်စည်းကကပ်ရမည်။’’
(ခ) ပုေ်မခွဲ(ဂ)၏ နာက်၌ ပုေ်မခွဲ(ဃ)အပြစ် အာက်ပါအတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည် ‘‘(ဃ) အခွန်ေမ်းက နှစ်ချုပ် ကကညာလွာ ပးပို့ရန်၊ စာရင်းအ ောက်အေား တင်ပပရန် သို့မဟုတ် လာ ရာက် အစစ်အ ဆးခံရန်
ပျက်ကွက်လျင် မမို ့ နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ရရှိေား သာ သတင်းအချက်အလက်များကို အ ပခပပု၍ အခွန်ကို ခန့်မှန်းစည်း
ကကပ်နိုင်သည်။ အခွန်မစည်းကကပ်မီ မည်သူ့ကို မဆို ခါယူစစ် ဆးပခင်း၊ လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ တာင်းယူပခင်းကို
ပပုလုပ်နိုင်သည်။’’
၉။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မခွဲ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)နှင့် (ဃ) တို့ကို အာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည် -

‘‘(က) ပပည်ပသို့အမပီးအပိုင်ေွက်ခွာသွားမည့်သူ၊
(ခ) လုပ်ငန်းရပ်စဲသူ၊
( ဂ ) ြျာ် ပြမှကျင်းပသူ။’’
၁ဝ။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၁၉ တွင်(က) ပုေ်မခွဲ(က)ကို အာက်ပါအတိုင်းအစားေိုးရမည် ‘‘(က) အခွန်ေမ်းက မ ကျနပ်လျင် အာက်ပါသူများေံ အယူခံဝင်နိုင်သည်(၁) အခွန်ကျပ်သုံး သာင်းေက်ပိုလျင် တိုင်း ေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ဏီများ ဆိုင်ရာ အခွန်
ရုံးဌာနမှူး၊
(၂) တိုင်း ေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး၏ ဆုံးပြတ်ချက်ပြစ်မပီး
အခွန် ကျပ်တစ်သိန်းေက်ပိုလျင် အခွန်အယူခံခုံအြွဲ ့ ၊
(၃) အခွန်အယူခံခုံအြွဲ ့ ၏ ဆုံးပြတ်ချက်မှ ပါ ပါက်သည့် ဥပ ေ ရးရာ ပပသနာနှင့် စပ်လျဉ်းလျင် ပပည် ောင် စုတရား လွတ် တာ်
ချုပ်၊’’
(ခ)ပုေ်မခွဲ(စ)ကို အာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည် ‘‘(စ) အခွန်သည် ကျပ်သုံး သာင်းေက်မပိုလျင် မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၏ အမိန့်သည်လည်း ကာင်း၊ အခွန်သည် ကျပ်တစ်သိန်း
ေက်မပိုလျငတိုင်း ေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး၏ ဆုံးပြတ်
ချက်သည်လည်း ကာင်း၊ အခွန် သည် ကျပ်တစ်သိန်းအေက်ပြစ်မပီး ဥပ ေ ရးရာ ပပသနာမ ပါ ပါက်လျင်အခွန်အယူခံခုံအြွဲ ့ ၏
အဆုံးအပြတ်သည်လည်း ကာင်း အမပီးအပပတ်ပြစ် စရမည်။
၁၁။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေတွင်
(က) ပုေ်မ ၂၁ ၌ပါရှိ သာ ‘‘တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှန်းေက်မပို သာ ငွကို ေဏ် ငွ အပြစ ပး ဆာင် စနိုင်သည်’’ ဆိုသည့်စကားရပ်ကို
‘‘တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှန်းနှင့် ညီမျ သာ ငွကို ေဏ် ငွအပြစ် ပး ဆာင် စရမည်’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။
(ခ) ပုေ်မ ၂၁-က ၌ပါရှိ သာ ‘‘ပပည် ောင်စုအစိုးရက’’ ဆိုသည့် စကားရပ်က‘‘ပပည် ောင်စုအစိုးရအြွဲ ့ ၏ ဘဏာ ရး နှင့်အခွန်
ဝန်ကကီးဌာနက’’ ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် လည်း ကာင်း၊ ‘‘ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှန်းေက်မပို သာ ငွကေဏ် ငွအပြစ်
ပး ဆာင် စနိုင်သည်’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှန်းနှင့် ညီမျ သာ ငွကို ေဏ် ငွအပြစ် ပး
ဆာင် စရမည်’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့်လည်း ကာင်း အစားေိုးရမည်။
၁၂။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၂၂ တွင်
(က) ပုေ်မခွဲ(က) ပုေ်မခွဲငယ်(၃)၌ပါရှိ သာ ‘‘တစ်နှစ်အေိ ောင်ေဏ်ပြစ် စ၊ ကျပ်ငါး ောင်အေိ ငွေဏ်ပြစ် စ၊ ေဏ်နှစ် ရပ်လုံး
ပြစ် စ အပပစ် ပးနိုင်သည်’’ ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ‘‘တစ်နှစ်ေက်မပို သာ ောင်ေဏ်ပြစ် စ၊ ကျပ်တစ်သိန်း ေက်မပို သာ ငွ
ေဏ်ပြစ် စ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပြစ် စ ချမှတ်ပခင်းခံရမည်’’ ဆိုသညစကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။
(ခ) ပုေ်မခွဲ(ခ)၌ပါရှိ သာ ‘‘သုံးနှစ်အေိ ောင်ေဏ်ပြစ် စ၊ ကျပ်တစ် သာင်းအေ ငွေဏ်ပြစ် စ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုပြစ် စ အပပစ်
ပးနိုင်သည်’’ ဆိုသည့်စကားရပ်က‘‘သုံးနှစ်ေက်မပို သာ ောင်ေဏ်ပြစ် စ၊ ကျပ်သုံးသိန်းေက် မပို သာ ငွေဏပြစ် စ၊ ေဏ်
နှစ်ရပ်လုံးပြစ် စ ချမှတ်ပခင်းခံရမည်။’’ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုး ရမည်။
၁၃။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၂၇ တွင် ပုေ်မခွဲ(က)ကို အာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး -‘‘(က)
ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးကို ရာင်းချပခင်း သို့မဟုတ် ဝန် ဆာင်မှတစ်ရပ်ရပ် ဆာင်ရွကပခင်းအတွက် နိုင်ငံပခား ငွရရှိလျင် ယင်းနိုင်ငံပခား
ငွအ ပါ ကျသင့် စရမည့် အခွနနှန်းကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။’’
၁၄။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၂၈၊ ပုေ်မခွဲ(ခ)ကို အာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည် -‘‘(ခ) ပပည် ောင်စုအစိုးရအြွဲ ့ ၏
ဘဏာ ရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီးဌာနသည် ရ ငွအမျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်အတွက်ပြစ် စ၊ အခွန်ေမ်းအမျိုးအစား တစ်ခုခုအတွက်ပြစ် စ
ဤဥပ ေပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မခွဲ(ခ)အရ တာင်းခံသည့်အခါ တင်ပပနိုင်ရန် မည်သညအချက်အလက်များပါဝင်သည့် စာရင်း များေားရှိ ရ
မည်ကို အမိန့် ကကာ်ပငာစာပြငသတ်မှတ်နိုင်သည်။’’
၁၅။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၂၉ ကို အာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည် -‘‘၂၉။ ဤဥပ ေပါပပဋာန်းချက်များေ ပမာက်
အာင်ပမင်စာွ ဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ပပည် ောင်စုအစိုးရအြွဲ ့ ၏ ဘဏာ ရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီးဌာနသည် -(က) လိုအပ် သာ

နည်းဥပ ေများ၊ စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်းများကပပည် ောင်စုအစိုးရအြွဲ ့ ၏ သ ဘာတူညီချက်ပြင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
(ခ) လိုအပ် သာ အမိန့် ကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်း များကို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။’’
၁၆။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ ေပုေ်မ ၃၁ နှင့် ပုေ်မ ၃၂ တို့ကို ပယ်ြျက်ရမည်။
ပပည် ောင်စုသမ္တပမန်မာနိုင်ငံ တာ် ြွဲ ့ စည်းပုံအ ပခခံဥပ ေအရ ကျန်ုပ်လက်မှတ် ရးေိုးလိုက်သည်။

(ပု)ံ သိနး် စိန်
နိင
ု ်ငံ တာ်သမ္တ
ပပည် ောင်စုသမ္တပမန်မာနိုငင
် ံ တာ်

