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ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန 

ေနာက်ခဳသမိုင်ဵ အကျဉ်ဵချုပ် 
 

၁။  ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်တွင် တည်ရိှေနေသာအုပ်ချုပ်ေရဵစနစ်သည်  အေြခခဳ 

အာဵြဖငဴ် ဗဗိတိသျှကိုလိုနီဘဝတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳ၌ကျငဴ်သဳုဵခဲဴေသာ အပု်ချုပ်ေရဵစနစ်ကို အနည်ဵငယ် 

ြပုြပငထ်ာဵသည်ဴစနစ်သာြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိြဖစ်ရာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်၏အကျ ိုဵ၊ 

တုိင်ဵရင်ဵသာဵ ြပည်သူမျာဵ၏အကျ ိုဵကုိ ထိေရာက်စွာ မသယ်ပုိဵ မေဆာင်ရွက်နုိင်၍ ယင်ဵသ့ုိေဆာင်ရွက် 

စိမဴ်ေသာငာှ အပု်ချုပ်ေရဵစနစ်သစ်ကို ေဖာ်ထုတ်ရန်လိုအပ်ခဲဴပါသည်။ ထို့ေ ကာငဴ် ေတာ်လှန်ေရဵ 

ေကာင်စီသည် အပု်ချုပ်ေရဵယန္တရာဵကို ြပန်လည်ဖွဲ့ စည်ဵရန် ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၅) ရက်ေန့ပါ 

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်(၉၇)ကုိ ထုတ်ြပန်၍ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵစနစ်မျာဵကုိ အသစ်ြပဋ္ဌာန်ဵခဴဲပါသည်။ 

၂။ ထုိအမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်(၉၇)အရ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ယင်ဵအုပ်ချုပ် 

ေရဵစနစ်သစ် ေဖာ်ထတု်ေရဵအစီအစဉ်အရ ယခင်က သီဵြခာဵစီရိှခဲဴေသာ အြမတ်ခွန်ဌာန၊ ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်ဵခွန်ဌာန၊ ယစ်မျ ိုဵခွန်ဌာန၊ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုခွန်ဌာန၊ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်ဌာန၊ အေထွေထွ 

အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အခွန်ဌာနနှင်ဴဘဏ္ဍာေတာ် မင်ဵကကီဵရဳုဵတ့ုိပူဵေပါင်ဵ၍ အခွန်အရပ်ရပ် စည်ဵ ကပ် 

ေကာက်ခဳမှုဆိုငရ်ာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ဌာနတစ်ခုတည်ဵက လွဲှေြပာင်ဵ တာဝန်ယေူဆာင်ရွက်နိုင် 

ရန်အတွက် (၁-၁၀-၁၉၇၂) ရက်ေန့တွင် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနကို စတငဖ်ွဲ့စည်ဵခဲဴပါသည်။ 

၃။ စတငဖ်ွင်ဴလှစ်ခဲဴေသာရုဳဵမျာဵမှာ ြပည်တွင်ဵ အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန(ရုဳဵချုပ်) (၁)ရုဳဵ၊ ဌာနခွဲ (၆)ရုဳဵ၊ 

ြပည်နယ်/တုိင်ဵေဒသကကီဵရဳုဵမျာဵ (၁၄)ရဳုဵ၊ ဗမို့နယ်ရဳုဵမျာဵ (၂၅၀)ရဳုဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၂၇၁)ရဳုဵ ြဖစ်ဗပီဵ ရဳုဵချုပ်ကုိ 

ရန်ကုန်ဗမို့တွင်ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴပါသည်။ ဖွဲ့စည်ဵစဉ်က ဦဵစီဵဌာန၏ အကကီဵအကဲ ရာထူဵ ကို ဥက္ကဋ္ဌအမည်ြဖငဴ် 

ရိှခဲဴပါသည်။ ေနာငတ်ွင် ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် အမည်ြဖငဴ် ေြပာင်ဵလဲခဲဴပါသည်။ ထိသ့ုို စတငဖ်ွဲ့စည်ဵခဴဲ 

စဉ်က ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနက ေကာက်ခဳေသာ အခွန် (၁၀) မျ ိုဵ ရိှခဴဲပါသည်။ ထုိအခွန်မျာဵမှာ 

ဝင်ေငွခွန်၊ အြမတ်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်၊ ယစ်မျ ိုဵခွန်၊ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုခွန်၊ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်၊ 

ေြမခွန်၊ ေရခွန်နှင်ဴတာတမဳခွန်၊ အင်ဵအုိင်ခွန်၊ ဓာတ်သတ္တုခွန် (ရှမ်ဵြပည်နယ်တွင် သီဵနဳှခွန် ဟူ၍ သီဵြခာဵ 

ပါဝင်ခဲဴပါသည်)တို ့ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီက နိုငင်ေဳတာ်သည် ဆိုရှယ်လစ်စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကို ကျငဴ်သဳုဵလျက်ရိှရာမှ 

၁၉၈၈ ခုနှစ်ေနာက်ပိငု်ဵ  တပ်မေတာ်အစိုဵရလက်ထက်တွင် ေဈဵကွက်စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကို ေြပာင်ဵလဲ 

ကျငဴ်သဳုဵခဲဴပါသည်။ ေခတ်စနစ်အရ အခွန်ေကာက်ခဳမှုစနစ် ပိုမုိထိေရာက် ေကာင်ဵမွန်ေစရန် အခွန်(၅) 

မျ ိုဵကို သက်ဆိုငရ်ာဌာနမျာဵသုိ့ လွှေဲြပာင်ဵေပဵခဲဴပါသည်။ ေြမခွန်၊ ေရခွန်နှငဴ် တာတမဳခွန်၊ ယစ်မျ ိုဵခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္တုခွန်တို့ကို အေထွေထွအပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသို့လည်ဵေကာင်ဵ ၊ အင်ဵအိုင်ခွန်ကို ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ  (၁-၄-၁၉၈၉) ေန့တွင် လွှေဲြပာင်ဵ ေပဵခဲဴပါသည်။ 
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၅။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန မဖွဲ့ စည်ဵ မီနှငဴ် ဖွဲ့စည်ဵ ဗပီဵေနာက်ပိုင်ဵ ေခတ်ကာလအလုိက် 

ေကာက်ခဳခဴဲေသာ အခွန်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵနှင်ဴ ယင်ဵအခွန်မျာဵကုိစည်ဵ ကပ်ေကာက်ခဳနုိင်ရန် ြပဋ္ဌာန်ဵသည်ဴ 

အခွန်ဥပေဒမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

စဉ် ေခတ်ကာလနှငဴ်အခွန်အမျ ိုဵအစာဵ အခွန်ဉပေေနှင်ဴြပဋ္ဌာန်ဵသည်ဴနှစ် 

၁  ြမန်မာဘုရငမ်ျာဵေခတ်  

 ၁ 

၂ 

၃ 

ဆာဵခွန် 

ထန်ဵခွန် 

အင်ဵအိုင်ဆည်ေြမာင်ဵ ခွန် 

၂  ကိုလုိနီေခတ်  

 

 

The Court Fee Act (1870) 

Land and Revenue Act (1876) 

The Lower Burma Town and Village 

Lands Act 

The Upper Burma Land and Revenue 

Regulations 

အေကာက်ခွန်ဥပေဒ (၁၉၂၄) 

The Burma Stamp Act (1899) 

Forest Tax (1902) 

The Fisheries Act (1905) 

The Burma Excise Tax (1917) 

The Indian Income Tax Act (1922) 

The Cigarettes Duty Act (1931) 

The Matches Act (1934) 

The Exerciable Goods Rules (1959) 

 ၄ 

၅ 

၆ 

၇ 

 

 

 

 

၈ 

၉ 

၁၀ 

၁၁ 

၁၂ 

၁၃ 

၁၄ 

၁၅ 

၁၆ 

လူခွန် (Capitation Tax) 

သဿေမဓခွန် (Property Tax) 

ရုဳဵခွန် 

ေြမခွန် 

 

 

 

 

အေကာက်ခွန် 

တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် 

သစ်ေတာခွန် 

အင်ဵအိုင်ခွန် 

ယစ်မျ ိုဵခွန် (Excise Tax) 

အြမတ်ခွန် 

စီဵကရကခ်ွန် 

မီဵြခစ်ခွန် 

ဘိလပ်ရည်နှငဴ်အေဖျာ်ရည်ခွန် 

၃  ဂျပန်ေခတ် ေငွေ ကဵေဖာင်ဵပွမှုမျာဵြဖစ်ေပါ်သြဖင်ဴ ေကာက်ပဲ 

သီဵနဳှြဖင်ဴ အခွန်ေကာက်ြခင်ဵမှအပ ရိှရင်ဵစဲွအခွန် 

မျာဵ ေကာက်ခဳြခင်ဵကုိ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵမရိှေသဵပါ။ 
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စဉ် ေခတ်ကာလနှငဴ်အခွန်အမျ ိုဵအစာဵ အခွန်ဉပေေနှင်ဴြပဋ္ဌာန်ဵသည်ဴနှစ် 

၄  စစ်ပပီဵေခတ်လတွ်လပေ်ရဵမရမီ  

 ၁၇ 

၁၈ 

ပွဲခွန် 

အြမတ်ခွန် 

 

 

 

 

 

 

The Entertainment Tax Act (1947)အက် 

ဥပေဒကိုGovernment of Burma (Adaption 

of Laws) Order, 1937 ြဖငဴ် ဆက်လက် 

အတညြ်ပု 

၅  လွတ်လပ်ေရဵရပပီဵေခတ်  

၁၉၄၈ ခုနှစ် ေရာင်ဵဝယ်လုပ်ကိုငမ်ှု 

အြမတ်အစွန်ဵခွန် အက်ဥပေဒ 

၁၉၅၂ ခုနှစ် ေရာင်ဵခွန်အက်ဥပေဒ 

၁၉၅၆ ခုနှစ် ေရာင်ဵဝယ်လုပ်ကိုငမ်ှု ဉပစာ 

အခွန်အက်ဥပေဒ 

၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဟိုတယ်နှငဴ် ေပျာ်ပွဲစာဵရုဳခွန် 

အက်ဥပေဒ 

၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ပွဲခွန်ေတာ်အက်ဥပေဒ 

 ၁၉ 

 

၂၀ 

၂၁ 

 

၂၂ 

 

၂၃ 

ေရာင်ဵဝယ်လုပ်ကိုငမ်ှုြမတ်စွန်ဵခွန် 

 

ေရာင်ဵခွန် 

ေရာင်ဵဝယ်လုပ်ကိုငမ်ှုဉပစာခွန် 

 

ဟိုတယ်နှငဴ်ေပျာ်ပွဲစာဵရုဳခွန် 

 

ပွဲခွန် 

၆  ေတာ်လနှ်ေရဵေကာငစ်ီေခတ်  

ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒ (၁၉၇၄)  ၂၄ ဝငေ်ငွခွန် 

၇  ဆိုရှယ်လစ်ေခတ်  

 ၂၅ 

၂၆ 

အြမတ်ခွန် 

ကုန်စည်နှငဴ်ဝန်ေဆာငမ်ှုခွန် 

အြမတ်ခွန်ဥပေဒ (၁၉၇၆) 

ကုန်စည်နှငဴ်ဝန်ေဆာငမ်ှုခွန်ဥပေဒ(၁၉၇၆) 

၈  နုိင်ငေဳတာ်ပငမိ်ဝပ်ပြိပာဵမှု 

တည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ်နုိငင်ေဳတာ်

ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ်ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ 

ေကာင်စီေခတ် 

 

 

 

 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒ (၁၉၉၀)  ၂၇ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် 

၉  ြပည်ေောငစ်ုအစိုဵရေခတ်  

အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒ (၂၀၁၆)  ၂၈ အထူဵကုန်စည်ခွန် 

 ၂၉ အခွန်ဆိုငရ်ာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုဥပေဒ အခွန်ဆိုငရ်ာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုဥပေဒ (၂၀၁၉) 
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ဖွဲ့စည်ဵပုဳအဆငဴ်ဆငဴ်ေြပာင်ဵ လဲလာမှု 

၆။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် အုပ်ချုပ်ေရဵစနစ်သစ် ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ 

(၁၅-၃-၁၉၇၂) ေန့စွဲပါ ေတာ်လှန်ေရဵေကာငစ်ီ ေ ကာ်ြငာချက်အမှတ်(၉၇)အရ၊ အပ်နှင်ဵ ထာဵေသာ 

လုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျာဵကိုအသဳုဵြပုလျက် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနကို အရာထမ်ဵရာထူဵ (၂၇၉) ေနရာနှငဴ် 

အမှုထမ်ဵရာထူဵ (၃၀၄၃) ေနရာ၊ စုစုေပါင်ဵရာထူဵ  (၃၃၂၂) ေနရာြဖငဴ် (၁-၁၀-၁၉၇၂) စတငဖ်ွဲ့စည်ဵ 

ခဲဴပါသည်။ 

၇။  (၁၈-၃-၂၀၀၄) ရက်ေန့တွင်ကျင်ဵပေသာ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵအေဝဵအမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၀၄) ကို 

နိုငင်ေဳတာ်ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ်ဖွဳ့ ဗဖိုဵေရဵေကာငစ်ီ၏ သေဘာတူခွငဴြ်ပုချက်ြဖငဴ် အရာထမ်ဵရာထူဵ 

(၅၈၃) ေနရာနှင်ဴ အမှုထမ်ဵရာထူဵ (၄၁၆၀) ေနရာ၊ စုစုေပါင်ဵ (၄၇၄၃) ေနရာြဖင်ဴြပင်ဆင်ဖဲွ့စည်ဵခဴဲပါသည်။ 

၈။ (၁၂-၁-၂၀၁၂) ရက်ေန့တွင်ကျင်ဵပေသာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖဲွ့ အစည်ဵအေဝဵအမှတ်စဉ် 

(၂/၂၀၁၂)၏ သေဘာတူခွငဴ်ြပုချက်ြဖင်ဴ အရာထမ်ဵ ရာထူဵ (၇၇၈) ေနရာနှငဴ် အမှုထမ်ဵရာထူဵ (၄၁၂၂) 

ေနရာ၊ စုစုေပါင်ဵ  (၄၉၀၀) ေနရာြဖငဴ် ြပငဆ်ငဖ်ွဲ့စည်ဵခဲဴပါသည်။ 

၉။ (၁၉-၆-၂၀၁၄) ရက်ေန့တွင်ကျင်ဵပေသာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖဲွ့ အစည်ဵအေဝဵအမှတ်စဉ် 

(၁၂/၂၀၁၄)၏ သေဘာတူခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ အရာထမ်ဵရာထူဵ (၁၀၉၁) ေနရာနှင်ဴ အမှုထမ်ဵရာထူဵ (၅၁၈၆) 

ေနရာ၊ စုစုေပါင်ဵ  (၆၂၅၉) ေနရာြဖငဴ် ြပငဆ်င်ဖဲွ့စည်ဵခဲဴပါသည်။ 

၁၀။ (၇-၁-၂၀၁၆) ရက်ေန့တွငြ်ပုလုပ်ေသာ ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်၊ ြပည်ေထာင်စု 

အစိုဵရအဖဲွ့ အစည်ဵအေဝဵအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၆)မ ှဆုဳဵြဖတ်ချက်အရ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ 

ယခင်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအတိုင်ဵ  ဝန်ထမ်ဵအငအ်ာဵ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ မရှိဘဲ အရာထမ်ဵရာထူဵ (၁၀၉၁) ေနရာနှငဴ် 

အမှုထမ်ဵရာထူဵ (၅၁၆၈) ေနရာ၊ စုစုေပါင်ဵရာထူဵ  (၆၂၅၉) ေနရာြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအာဵ ြပငဆ်င်ဖွဲ့စည်ဵ 

ခဲဴပါသည်။ 

၁၁။ (၂၇-၄-၂၀၁၇) ရက်ေန့တွင်ြပုလုပ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စု 

အစုိဵရအဖဲွ့ အစည်ဵအေဝဵအမှတ်စဉ် (၈/၂၀၁၇) မှ ဆဳုဵြဖတ်ချက်အရ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ 

ဖွဲ့စည်ဵပုဳအာဵ အရာထမ်ဵရာထူဵ (၂၁၀၁) ေနရာနှငဴ်အမှုထမ်ဵ ရာထူဵ  (၇၀၇၇) ေနရာ၊ စုစုေပါင်ဵရာထူဵ 

(၉၁၇၈) ေနရာြဖငဴ် ြပင်ဆင်ဖဲွ့စည်ဵခဲဴပါသည်။ 

၁၂။ လက်ရိှဖွဲ့စည်ဵပုဳအရ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနရှိ ဌာနခွဲမျာဵ 

(က)  ဦဵစီဵရုဳဵဌာနခွဲ 

(ခ) စီမဳေရဵရာဌာနခွဲ 

(ဂ) ေငွစာရင်ဵ ဌာနခွဲ 

(ဃ) စစ်ေဆဵေရဵဌာနခွဲ 

(င) သတင်ဵ အချက်အလက်နှငဴ်နည်ဵပညာဌာနခွဲ 

(စ) စာရင်ဵအင်ဵဌာနခွဲ 
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(ဆ) အခွန်ဆိုငရ်ာကကီဵ ကပ်ေရဵဌာနခွဲ 

(ဇ) စီမဳချက်ေရဵဆွဲကကီဵ ကပ်ေရဵဌာနခွဲ 

(ဈ) ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုဌာနခွဲ 

(ည) ဥပေဒေရဵရာဌာနခွဲ 

(ဋ) အခွန်မူဝါဒနှငဴ်သုေတသနဌာနခွဲ 

(ဌ) ေလဴကျင်ဴေရဵဌာနခွဲ 

(ဍ) အခွန်ဆိုငရ်ာြပုြပငေ်ြပာင်ဵ လဲေရဵဌာနခွဲ 
 

အဓကိလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၁၃။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် အခွန်လွတ်ကင်ဵမှုမရိှေစဘဲ ရသင်ဴရထုိက်ေသာ အခွန်ေငွမျာဵ 

အြပည်ဴအဝေကာက်ခဳရရိှေရဵအတွက် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေဈဵကွက်စီဵပွာဵေရဵစနစ်နှင်ဴ လုိက်ေလျာ 

ညီေထွြဖစ်ေသာ အခွန်စနစ်ြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွက် ြပုြပငေ်ဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ ေငွေ ကဵေဖာင်ဵပွမှု၊ 

ကုန်ေဈဵနှုန်ဵကကီဵြမှင်ဴမှု မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွက် ြပည်တွင်ဵ၌ လှည်ဴလည်သဳုဵစဲွေနေသာ ကျပ်ေငွမျာဵကုိ 

အခွန်စနစ်ြဖင်ဴ စုစည်ဵေပဵရန်ဟူေသာ အဓိကလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်နိုငေ်ရဵအတွက် မူဝါဒ(၈)ရပ်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန် (၅)ရပ်ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ချမှတ်ေဆာငရွ်က် 

လျက်ရှိပါသည်- 

(က) မူဝါေ 

(၁) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက် 

နိုငေ်စမည်ဴ ခိုင်မာေသာဥပေဒ မူေဘာင်တစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်ြခင်ဵ ၊ 

(၂) စီမဳအုပ်ချုပ်မှုနည်ဵလမ်ဵသစ်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီေစရန် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵ 

ဌာနကို ြပန်လည်ြပင်ဆငဖ်ွဲ့စည်ဵြခင်ဵ ၊ 

(၃) အခွန်စည်ဵ ကပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ေခတ်မီေအာင် ြပုြပငေ်ြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ 

(၄) လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ အစီအစဉ်တကျြဖစ်ေစဗပီဵ ရုိဵရှင်ဵ 

ေအာင်ြပုလုပ်ရန်နှင်ဴ နည်ဵ ပညာကို အြပည်ဴအဝ အသဳုဵချြခင်ဵ ၊ 

(၅) ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခမျာဵကို ေြဖရှင်ဵနိုငရ်န် ဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် အေရဵယူေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵကို အြပည်ဴအဝအသဳုဵချြခင်ဵ ၊ 

(၆) ဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ဖွဳ့ဗဖိုဵတိုဵတက်ေစရန်နှငဴ် ယင်ဵ တို့၏ အစွမ်ဵ အစရိှသမျှ အစွမ်ဵ 

ကုန်အသဳုဵချနိုင်ေစြခင်ဵ ၊ 

(၇)  အေြပာင်ဵအလဲမျာဵကုိ စီမဳခန့်ခဲွနုိင်ေစရန် ေခါင်ဵေဆာင်မှုနှင်ဴစီမဳအုပ်ချုပ်မှုဆုိင်ရာ 

အစီအစဉ်မျာဵေရဵဆွဲ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခင်ဵ၊ 

(၈) စီမဳအုပ်ချုပ်မှု၏ ကဏ္ဍအာဵလုဳဵ တွင် ပွင်ဴလင်ဵ ြမငသ်ာမှုနှင်ဴ တာဝန်ခဳမှုရိှေစေရဵ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ။ 
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          (ခ) လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

(၁)  စည်ဵ  ကပ်ေကာက်ခဳရမည်ဴ အခွန်အေကာက်မျာဵကို လွတ်ကင်ဵ မှု၊ ေလျာဴနည်ဵမှု 

မရိှေစဘဲ ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ အြပည်ဴအဝရရိှေအာင် ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ြဖင်ဴ နိုငငဳ် 

ေတာ်နှငဴ်ြပည်သူမျာဵ၏ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵဖွဳ့ဗဖိုဵတိုဵတက်မှုကို အေထာက် 

အကူြပုရန်၊ 

(၂) အခွန်ထမ်ဵြပည်သူမျာဵအာဵ အခွန်ပညာေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု အြပည်ဴအဝ 

ေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ ဆန္ဒအေလျာက်အခွန် ေပဵေဆာင်လာေစဗပီဵ အခွန်ထမ်ဵကုိယ်တုိင် 

အခွန်စည်ဵ ကပ်သည်ဴစနစ်သို့ ကူဵေြပာင်ဵ ရန်၊ 

(၃) အခွန်စည်ဵ ကပ်မှုကုိ ဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ တိကျမှန်ကန်စွာ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ 

အခွန်ရုဳဵမျာဵအေပါ် ြပည်သူမျာဵ၏ယဳု ကည်ကိုဵစာဵမှုကိုရယူရန်၊ 

(၄) အခွန်ရုဳဵမျာဵကို ေခတ်မီနည်ဵပညာမျာဵြဖင်ဴ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဴ 

ရုဳဵမျာဵြဖစ်ေအာင် အဆငဴ်ြမှင်ဴတင်ေနရန်၊ 

(၅) ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ လိမ္မာယဉ်ေကျဵ၍ အကျင်ဴစာရိတ္တေကာင်ဵမွန်ဗပီဵ အသိပညာ၊ 

အတတ်ပညာ၊ ြပည်ဴစုဳသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵေကာင်ဵမျာဵြဖစ်ေစေရဵ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ေလဴကျင်ဴသင ်ကာဵ ြပုစုပျ ိုဵေထာင်ေပဵရန်။ 

၁၄။ အဓကိရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုငင်ေဳတာ်အစိုဵရ၏အသဳုဵစရိတ်ကာမိေစရန် ဘဏ္ဍာေငွရရှိေရဵနှင်ဴ 

နိုငင်ေဳတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵရည်မှန်ဵချက်မျာဵကို အေထာက်အကူြပုေရဵတို့ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ယင်ဵ အဓိက 

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအေပါ်တွင်သာ အေြခြပုေကာက်ခဳြခင်ဵ မဟုတ်ဘဲ ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်မျာဵကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဦဵတည်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည် - 

(က) နိုငင်ေဳတာ်တွင် ညီညွတ်မျှတေသာ အရအသဳုဵေငွေ ကဵစနစ်ေပါ်ေပါက်ေစဗပီဵ ေငွေ ကဵ 

လည်ပတ်မှုကို မှန်ကန်ေစ၍ ေငွေ ကဵေဖာင်ဵပွမှုမေပါ်ေပါက်ေအာင် ထိန်ဵညိှေပဵရန်၊ 

(ခ) စာဵသဳုဵမှု၊ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် စုေဆာင်ဵမှုတို့ကို အခွန်စနစ်ြဖငဴ် ထိန်ဵညိှေပဵရန်၊ 

(ဂ) ကုန်ေဈဵနှုန်ဵတည်ဗငိမ်မှုအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်၊ 

(ဃ) ဓနအင်အာဵမျှတေစရန်၊  

(င) နိုငင်ေဳတာ်၏ နိုင်ငေဳရဵ၊ လူမှုေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵရည်မှန်ဵချက်မျာဵ အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေရဵကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်၊ 

(စ) သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်ဗမဲေရဵအတွက် 

အခွန်အေကာက်စနစ်ြဖငဴ် ထိန်ဵညှိေပဵရန်၊ 

(ဆ) အရက်၊ စီဵကရကစ်ေသာ တာဵြမစ်လိုသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵကို အခွန်အေကာက်စနစ်ြဖင်ဴ 

ဟန့်တာဵနိုငရ်န်။ 
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ေခတ်အဆက်ဆက် တာဝန်ေမ်ဵေဆာငခ်ဲဴေသာ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ၏ အမည်နှင်ဴတာဝန်ေမ်ဵ 

ေဆာင်ခဲဴသည်ဴ ကာလ 

၁၅။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴအချနိ်မှစ၍ နိုငင်ေဳတာ်အတွက်လိအုပ်ေသာ အခွန် 

ဘဏ္ဍာေငွကုိ ဥပေဒနှင်ဴအညီ အဓိကစည်ဵ ကပ်ေကာက်ခဳေရဵကုိ ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်ခဴဲ ကေသာ ညွှန် ကာဵ 

ေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ၏ အမည်နှင်ဴတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဴဲသည်ဴ အချန်ိကာလကုိ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ မှတ်တမ်ဵ 

တငေ်ဖာ်ြပအပ်ပါသည် - 

 

 
အမည်                    - ဝဏ္ဏေကျာ်ထင်သီရိပျခဳျဦီဵတွမ်မှုန်ဵ 

ပညာအရည်အချင်ဵ   - B.A Hons (Eng) 

ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ        - သီရိပျခဳျဘီွဲ့ (၁၉၄၉) 

ေမွဵသက္ကရာဇ်          - ၁၁-၃-၁၉၁၇ 

တာဝန်ထမ်ဵကာလ  - ၂-၁၀-၁၉၇၂ မှ ၂၂-၁၂-၁၉၇၆ ထိ 

 

 
အမည် - ဦဵအနု်ဵေမာင် 

ပညာအရည်အချင်ဵ  -         - 

ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ  - ေမာ်ကွန်ဵဝင်ဒုတိယဆငဴ၊် နိုငင်ဳဴဂုဏ်ရည်ပထမဆငဴ် 

ေမွဵသက္ကရာဇ် -         - 

တာဝန်ထမ်ဵကာလ - ၂၃-၁၂-၁၉၇၆ မ ှ၁-၉-၁၉၇၉ ထိ 
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အမည် - ဦဵစိန်လင်ဵ 
ပညာအရည်အချင်ဵ  - B.Sc, B.L, D.M.A 

ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ  -         - 
ေမွဵသက္ကရာဇ် - ၁၆-၅-၁၉၃၃ 
တာဝန်ထမ်ဵကာလ - ၁၇-၉-၁၉၇၉ မှ ၁၅-၅-၁၉၉၃ ထိ 
 

 
အမည် - ဦဵသန်ဵညွန့် 
ပညာအရည်အချင်ဵ  - B.Sc (DSA) 
ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ  -         - 
ေမွဵသက္ကရာဇ် - ၁၈-၁၁-၁၉၄၇ 
တာဝန်ထမ်ဵကာလ - ၅-၈-၁၉၉၃ မ ှ၅-၉-၁၉၉၇ ထိ 
 

 
အမည် - ဦဵချစ်ေဆွ 
ပညာအရည်အချင်ဵ  - သိပ္ပဘဳွဲ့ 
ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ  -        - 
ေမွဵသက္ကရာဇ် - ၁၄-၁၀-၁၉၄၂ 
တာဝန်ထမ်ဵကာလ - ၅-၉-၁၉၉၇ မ ှ၁၄-၁၀-၂၀၀၂ ထိ 
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အမည် - ဦဵဝင်ဵ နိုင် 
ပညာအရည်အချင်ဵ  - B.Sc (DSA) 
ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ  -         - 

ေမွဵသက္ကရာဇ် - ၂၆-၁၀-၁၉၄၉ 
တာဝန်ထမ်ဵကာလ - ၂၅-၁၁-၂၀၀၂ မ ှ၁၄-၁၁-၂၀၀၄ ထိ 
 

 
အမည် - ဦဵဆန်ဵထွန်ဵ 
ပညာအရည်အချင်ဵ  - B.Sc (DSA) 
ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ  -         - 
ေမွဵသက္ကရာဇ် - ၉-၉-၁၉၅၁ 
တာဝန်ထမ်ဵကာလ - ၁၄-၁၁-၂၀၀၄ မ ှ၉-၅-၂၀၁၁ ထိ 
 

 
အမည် - ဦဵြမတ်ေမာ် 
ပညာအရည်အချင်ဵ  - B.Sc (DSA), M.A (Defence Studies) 
ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ  -         - 
ေမွဵသက္ကရာဇ် - ၁-၁၂-၁၉၅၅ 
တာဝန်ထမ်ဵကာလ - ၉-၅-၂၀၁၁ မ ှ၂၈-၃-၂၀၁၃ ထိ 
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အမည် - ဦဵသန်ဵေအာင် 

ပညာအရည်အချင်ဵ  - B.A (L.L.B) 

ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ  -         - 

ေမွဵသက္ကရာဇ် - ၁၈-၃-၁၉၅၅ 

တာဝန်ထမ်ဵကာလ - ၂၉-၃-၂၀၁၃ မှ ၂၃-၅-၂၀၁၃ ထိ 
 

 
အမည် - ဦဵမင်ဵထွဋ် 

ပညာအရည်အချင်ဵ  - B.Sc (DSA) 

ဘွဲ့ထူဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ  -         - 

ေမွဵသက္ကရာဇ် - ၁၉-၁၂-၁၉၆၃ 

တာဝန်ထမ်ဵကာလ - ၂၄-၅-၂၀၁၃ မှ ယေန့ထိ 
 

စဉ် အမည် 
တာဝန်ေမ်ဵေဆာင်သည်ဴကာလ 

မ ှ ေိ 

၁ ဝဏ္ဏေကျာ်ထင်၊ သီရိပျခဳျ ီဦဵတွမ်မှုန်ဵ၊ B.A (Hons) ၂-၁၀-၁၉၇၂ ၂၂-၁၂-၁၉၇၆ 

၂ ဦဵအနု်ဵေမာင် 

(ေမာ်ကွန်ဵဝငဒ်ုတိယဆငဴ်၊ နိုငင်ဳဴဂုဏ်ရည်ပထမဆငဴ်) 

၂၃-၁၂-၁၉၇၆ ၁-၉-၁၉၇၉ 

၃ ဦဵစိန်လင်ဵ၊ B.Sc, B.L, D.M.A ၁၇-၉-၁၉၇၉ ၁၅-၅-၁၉၉၃ 
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၄ ဦဵသန်ဵညွန့်၊ B.Sc (DSA) ၅-၈-၁၉၉၃ ၅-၉-၁၉၉၇ 

၅ ဦဵချစ်ေဆွ၊ B.Sc ၅-၉-၁၉၉၇ ၁၄-၁၀-၂၀၀၂ 

၆ ဦဵဝင်ဵ နိုင်၊ B.Sc (DSA) ၂၅-၁၁-၂၀၀၂ ၁၄-၁၁-၂၀၀၄ 

၇ ဦဵဆန်ဵထွန်ဵ၊ B.Sc (DSA) ၁၄-၁၁-၂၀၀၄ ၉-၅-၂၀၁၁ 

၈ ဦဵြမတ်ေမာ်၊ B.Sc (DSA), M.A (Defence ) ၉-၅-၂၀၁၁ ၂၈-၃-၂၀၁၃ 

၉ ဦဵသန်ဵေအာင၊် B.A (LLB) (ယာယီပူဵတွဲ) ၁၉-၃-၂၀၁၃ ၂၃-၅-၂၀၁၃ 

၁၀ ဦဵမင်ဵထွဋ၊် B.Sc (DSA) ၂၄-၅-၂၀၁၃ ယေန့အထိ 

 

ြပုြပငေ်ြပာင်ဵ လဲေရဵေဆာငရ်ွက်ခဲဴမှုမျာဵ                  

၁၆။    ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် ေခတ်အဆက်ဆက် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ ေဆာင်ရွက် 

ခဲဴရာတွင် မူဝါဒြပုြပငေ်ြပာင်ဵလဲခဲဴမှုနှင်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြပုြပငေ်ြပာင်ဵ လဲခဲဴမှုမျာဵ ေဆာငရွ်က်ခဲဴပါ 

သည် - 

(က) မူဝါေေြပာင်ဵ လဲခဲဴမှုမျာဵ 

(၁) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ မူဝါဒေြပာင်ဵလဲခဴဲမှုအေြခအေနနှင်ဴပတ်သက်၍ 

အခွန်ရဳုဵမှ အခွန်စည်ဵ ကပ်သည်ဴစနစ် (Official Assessment System - OAS)မှ 

အခွန်ထမ်ဵကုိယ်တုိင်အခွန်စည်ဵ ကပ်သည်ဴစနစ် (Self-Assessment System - 

SAS)သ့ုိ ေြပာင်ဵလဲကျင်ဴသဳုဵနုိင်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ ပထမအဆင်ဴ 

အေနြဖင်ဴ အခွန်ထမ်ဵကကီဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ (Large Taxpayer Office - LTO) 

ကိ ု(၁-၄-၂၀၁၄) ရက်ေန့တွင် စတငဖ်ွင်ဴလှစ်နိုငခ်ဲဴပါသည်။ 

(၂)      အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ (၁) (Medium Taxpayer Office 

– 1 ကိုလည်ဵ (၁-၄-၂၀၁၇) ရက်ေန့မှစတငက်ာ အခွန်ထမ်ဵကိုယ်တိုင် အခွန် 

စည်ဵ  ကပ်သည်ဴစနစ် (Self-Assessment System) ကျငဴ်သဳုဵေဆာငရွ်က်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

(၃) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ (၂) (Medium Taxpayer Office 

– 2 ကိုလည်ဵ (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစတငက်ာ အခွန်ထမ်ဵကိုယ်တိုင် အခွန် 

စည်ဵ  ကပ်သည်ဴစနစ် (Self-Assessment System) ကျငဴ်သဳုဵ ေဆာငရွ်က်လျက် 

ရိှပါသည်။ 
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 (ခ) လုပ်ငန်ဵတုိဵတက်ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဴဲမှုမျာဵနှင်ဴ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဴဲမှုမျာဵ 

 (၁)  ေခတ်မီေသာ အခွန်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ရပ်သို့ ေြပာင်ဵလဲေဖာ်ေဆာင်နိုင်ရန် 

နိုငင်တဳကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေငေွ ကဵ 

ရန်ပဳုေငွအဖဲွ့ (International Monetary Fund)၊ ကမ္ဘာဴဘဏ် (World Bank)နှင်ဴ 

အေမရိကန်ဘဏ္ဍာေရဵဌာန၊ နည်ဵပညာဆုိင်ရာ အေထာက်အကူြပုအဖဲွ့ (Office 

of Technical Assistance, US Department of Treasury)တို့မှ ဘဏ္ဍာေရဵ 

နှငဴန်ည်ဵ ပညာဆိုင်ရာ အကူအညီမျာဵကိုရယူြခင်ဵ ၊ WB , IMF , JICA , EU , 

NORAD , DFID , ADB , USOTA , OECD ၊ 

(၂) အခွန်ဆိုငရ်ာြပုြပငေ်ြပာင်ဵ လဲေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ဴ 

ေငွေ ကဵကုိ ကမ္ဘာဴဘဏ်၏ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့်ခဲွမှုေခတ်မီ ဖဳွ့ဗဖိုဵတုိဵတက် 

ေရဵစီမဳကိန်ဵ (PFM Project) အရ ရရိှေထာက်ပဴဳမည်ဴ ေချဵေငွ၊ ေထာက်ပဴဳေငွတ့ုိြဖင်ဴ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ 

 (၃)     ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုဌာနခွဲအေနြဖငဴ် ၁-၂-၂၀၁၂ ရက်ေန့တွင် ဖွင်ဴလှစ်ေသာ 

(၂၇၇) ကကိမ်ေြမာက်မှစ၍ အထူဵဆုကကီဵကုိ ကျပ်သိန်ဵ (၁၅၀၀)သ့ုိ တုိဵြမှင်ဴဖွင်ဴလှစ် 

ေပဵနိုငခ်ဲဴြခင်ဵ ၊ 

(၄) အခွန်စည်ဵ ကပ်ေကာက်ခဳရာတွင် ရသင်ဴရထုိက်ေသာအခွန်ရရိှြခင်ဵ ရိှ/မရိှ စိစစ်ရန်၊ 

နိုငင်တဳကာစဳနှုန်ဵမျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီေစေရဵအတွက် လက်ရိှအခွန်ေကာက်ခဳမှုနှင်ဴ 

အခွန်အြပည်ဴအဝရရိှေရဵ ရည်မှန်ဵချက်အာဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်နှင်ဴ သဳုဵသပ် 

အကကဳြပုချက်မျာဵအာဵ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵထဳ တင်ြပ 

နုိင်ရန်တ့ုိအတွက် အခွန်ေကာက်ခဳမှုစိစစ် ကပ်မတ်ေရဵဘုတ်အဖဲွ့ကုိ ြပည်ေထာင်စု 

အစုိဵရအဖဲွ့၏ (၈-၅-၂၀၁၃) ရက်စဲွပါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၁/၂၀၁၃ ြဖင်ဴ 

ဖွဲ့စည်ဵေဆာငရွ်က်ခဲဴြခင်ဵ၊ 

(၅) ြပည်သူမျာဵ အခွန်ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်ဗပီဵ သိရိှလုိသည်မျာဵကုိ ဌာနကုိယ်စာဵ 

ေြဖ ကာဵေပဵရန်၊ မေကျလည်သည်ဴ အခွန်ဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ ဌာနသ့ုိ 

တင်ြပနုိင်ရန်၊ တင်ြပလာသည်ဴ အခွန်ဆုိင်ရာ မေကျလည်မှုမျာဵကုိ ေြဖရှင် ြဵပန် ကာဵ 

ေပဵရန်နှင်ဴ ြပည်ပမှရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳရန် လာေရာက်သည်ဴ နိုငင်ြဳခာဵသာဵမျာဵကို 

အခွန်သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ပဴဳပုိဵကူညီရန်ရည်ရွယ်၍ အခွန်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင် 

မှုရုဳဵကို ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵတွင် (၁၉-၁၀-၂၀၁၂) ရက်ေန့နှငဴ် မန္တေလဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵတွင် (၂၀-၅-၂၀၁၃) ရက်ေန့၌ စတငဖ်ွငဴ်လစှ်ေဆာငရ်ွက်ခဲဴြခင်ဵ ၊ 
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(၆) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစတင်၍ အခွန်ဆုိင်ရာြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵလုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်ဦဵစီဵေကာ်မတီပဳုမှန်အစည်ဵအေဝဵကုိ တစ်လတစ်ကကိမ် အရိှန်ြမှင်ဴတင် 

ကျင်ဵ ပေဆာငရွ်က်လျက်ရိှြခင်ဵ၊ 

(၇)    စာဵေသာက်ဆိုင်လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရသငဴ်ရထိုက်ေသာ အခွန်ေငွမျာဵ အြပည်ဴအဝ 

ေကာက်ခဳရရိှေရဵအတွက် စာဵသဳုဵသူမျာဵသို့ ထုတ်ေပဵသည်ဴ ေြပစာမျာဵတွင် 

သတ်မှတ်တန်ဖုိဵအလုိက် ကျသင်ဴကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်နှင်ဴကုိက်ညီသည်ဴ အခွန် 

အမှတ်တဳဆိပ် (Tax Label)မျာဵ ကပ်နိှပ်ေစေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 

နိုဝငဘ်ာလ (၁) ရက်ေန့မှစ၍ ေရှ့ေြပဵစီမဳချက်အြဖစ် ရန်ကုန်ဗမို့ေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရိှ ဗမို့ နယ်မျာဵတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

ခဴဲပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧဗပီလ (၁) ရက်ေန့မှစ၍ တစ်နုိင်ငဳလဳုဵအတုိင်ဵအတာြဖင်ဴ 

စာဵေသာက်ဆိုင်လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ဟိုတယ်တည်ဵခိုခန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ်တွင် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် (Tax Label)မျာဵ ကပ်နှိပေ်စေရဵေဆာင်ရွက်ခဲဴြခင်ဵ ၊ 

 (၈)      ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့ အစည်ဵအေဝဵအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၅)မ ှ သေဘာတူ 

ခွင်ဴြပုချက်အရ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် (၉-၃-၂၀၁၅) ရက်စဲွပါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာ 

စာအမှတ်၊ ၆၂၈/၂၀၁၅ ြဖငဴ် ြပည်ေထာငစ်ု၏ အခွန်ဘဏ္ဍာေငွ တိုဵတက်ရရိှေရဵ 

အေထာက်အကြူပုဦဵစီဵေကာ်မတီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ် အခွန်ဘဏ္ဍာေငွ 

တုိဵတက်ရရိှေရဵ အေထာက်အကူြပုအဖဲွ့နှင်ဴ ဗမို့နယ်၊ ေကျဵရွာ၊ ရပ်ကွက်အဆင်ဴ 

အခွန်ဘဏ္ဍာေငွ တုိဵတက်ရရိှေရဵ အေထာက်အကူြပုလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မျာဵကုိ ဖဲွ့စည်ဵ 

ခဲဴြခင်ဵ ၊ 

(၉) ကုမ္ပဏီမျာဵဆိုငရ်ာအခွန်ရုဳဵအာဵ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုငရ်ာ အခွန် 

ရုဳဵမျာဵအြဖစ် ေြပာင်ဵလဲဖွဲ့စည်ဵခဲဴဗပီဵ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵ မျာဵဆိုင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵ (၁) နှင်ဴ (၂) ကုိ (၁၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေန့တွင် အသီဵအသီဵဖွင်ဴလှစ်ခဴဲြခင်ဵ၊ 

(၁၀) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ (၃) အာဵ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ (၁၀-၃-၂၀၁၆) ရက်စဲွပါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာ 

စာအမှတ်(၀၅၄)ြဖင်ဴ စတင်ဖဲွ့စည်ဵ၍ အခွန်စည်ဵ ကပ်ေကာက်ခဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ 

ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှြခင်ဵ ၊ 

(၁၁) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ (၄) အာဵ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ြြည်တွင်ဵ အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ (၁၄-၃-၂၀၁၉) ရက်စွဲြါ အမိန့် 

ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၀၃၁ ြြငဴ ်စတငြ်ွဲ့စည်ဵ၍ ေဆာငရ်ွက်လျက်ရိှြခင်ဵ ၊ 
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(၁၂) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ (၅) အာဵ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ြြည်တွင်ဵ အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ (၂၃-၈-၂၀၁၉) ရက်စွဲြါ အမိန့် 

ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂၁၅ ြြငဴ ်စတငြ်ွဲ့စည်ဵ၍ ေဆာငရ်ွက်လျက်ရိှြခင်ဵ ၊ 

 (၁၃) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၊ စာရင်ဵအင်ဵဌာနခွဲ၏ (၃၀-၅-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ 

စာအမှတ်၊ ၁(၈)/စာရင်ဵ-၁/ပတခ/၂၀၁၆(၅၃၉)ြဖငဴ် လိငုစ်င်ရတဳဆိပ်ေခါင်ဵ 

ေရာင်ဵချသူမျာဵအာဵ အတည်ြပုခန့်အပ်ထာဵခဲဴဗပီဵ ဗမို့နယ်ေပါင်ဵ  (၉၃) ဗမို့နယ ်

တွင် လိငုစ်ငရ်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ေရာင်ဵ ချသူ (၂၉၈) ဦဵအာဵ (၁-၆-၂၀၁၆) ရက်ေန့မှ 

စတငခ်န့်ထာဵ၍ ေရာင်ဵချခွင်ဴြပုခဲဴြခင်ဵ၊ 

(၁၄) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၊ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုဌာနခဲွအေနြဖင်ဴ ကျပ်(၅၀၀) 

တန် ေအာင်ဘာေလထီလက်မှတ်မျာဵကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် စတင်ြဖန့်ြဖူဵ 

ေရာင်ဵချဗပီ  ဵဧဗပီလ (၁) ရက်ေန့တွင် ပထမအကကိမ်မှစ၍ အထူဵဆုကကီဵကုိ ကျပ်သိန်  ဵ

(၁၀၀၀၀) ဆုသ့ုိ တိုဵြမှငဴ်ဖွင်ဴလှစ်ေပဵနိုငခ်ဲဴြခင်ဵ ၊ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုဌာနခွဲ 

အေနြဖင်ဴ ကျပ် (၁၀၀၀)တန် ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုလက်မတှ်မျာဵကို ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်၊ ေဖေဖါ်ဝါရီလတွင် စတငြ်ဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵ ချဗပီဵ မတ်လ (၁)ရက်ေန့တွင် 

ပထမအကကိမ်မှစ၍ အထူဵဆုကကီဵကို ကျပ်သိန်ဵ(၁၅၀၀၀)သ့ုိ တိုဵြမှငဴ်ဖွင်ဴလှစ် 

ေပဵနုိင်ခဴဲြခင်ဵ၊ ထီအေရာင်ဵကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ စာချုပ်ချုပ်ဆုိ၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်မှစတင၍် အာမခဳေငွ(Deposit)မျာဵ ကကိုတငေ်ပဵသွင်ဵ နိုငခ်ဲဴ 

ြခင်ဵ ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိငု်လ (၅)ကကိမ်ေြမာက် ကျပ ်(၁၀၀၀)တန် ထီဖွငဴ်ပွဲမှစ၍ 

ဘဏ္ဍာသိမ်ဵေငွမျာဵမှ ကျပ်သိန်ဵ (၂၅၀၀)အာဵ ြပန်လည်ဖွင်ဴလှစ်ေပဵခဲဴြခင်ဵ၊ 

(၁၅)  အခွန်ဖဲွ့စည်ဵပဳုအရ ြမန်မာနုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵလဳုဵ ဘဏ္ဍာနှစ်အလုိက် အခွန်အရပ်ရပ် 

ေကာက်ခဳရရိှမှုအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ ) 

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် လျာထာဵချက် ေကာက်ခဳရ ရာခိုငန်ှုန်ဵ 

၁ ၁၉၇၂-၁၉၇၃ ၈၉၇.၂၅၅ ၈၇၄.၇၃၈ ၉၇.၄၉ 

၂ ၁၉၇၃-၁၉၇၄ ၄၃၈.၄၈၃ ၄၇၄.၇၃၁ ၁၀၈.၂၇ 

၃ ၁၉၇၄-၁၉၇၅ ၁၀၅၀.၄၇၂ ၁၁၂၉.၃၆၈ ၁၀၇.၅၁ 

၄ ၁၉၇၅-၁၉၇၆ ၁၂၀၇.၃၈၃ ၁၃၂၆.၁၉၂ ၁၀၉.၈၄ 

၅ ၁၉၇၆-၁၉၇၇ ၂၀၉၆.၆၂၈ ၂၀၀၅.၆၄၅ ၉၅.၆၆ 

၆ ၁၉၇၇-၁၉၇၈ ၂၃၄၃.၃၁၁ ၂၄၃၇.၅၀၃ ၁၀၄.၀၂ 

၇ ၁၉၇၈-၁၉၇၉ ၂၄၇၇.၉၀၅ ၂၃၈၅.၉၆၁ ၉၆.၂၉ 
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၈ ၁၉၇၉-၁၉၈၀ ၂၅၇၀.၂၁၅ ၂၆၂၆.၄၆၉ ၁၀၂.၁၉ 

၉ ၁၉၈၀-၁၉၈၁ ၂၇၀၈.၂၈၀ ၂၆၉၂.၆၂၆ ၉၉.၄၂ 

၁၀ ၁၉၈၁-၁၉၈၂ ၂၉၂၁.၀၄၉ ၂၉၆၅.၀၅၀ ၁၀၁.၅၁ 

၁၁ ၁၉၈၂-၁၉၈၃ ၂၅၉၁.၈၇၀ ၃၁၀၂.၃၉၃ ၁၁၉.၇၀ 

၁၂ ၁၉၈၃-၁၉၈၄ ၃၁၄၄.၄၀၉ ၃၃၂၂.၆၆၄ ၁၀၅.၇၀ 

၁၃ ၁၉၈၄-၁၉၈၅ ၃၂၂၇.၁၈၅ ၃၃၃၃.၅၀၇ ၁၀၃.၃၀ 

၁၄ ၁၉၈၅-၁၉၈၆ ၃၃၀၂.၃၉၅ ၃၃၉၆.၇၅၁ ၁၀၂.၈၆ 

၁၅ ၁၉၈၆-၁၉၈၇ ၃၂၂၈.၂၅၁ ၃၃၀၃.၈၄၅ ၁၀၂.၃၄ 

၁၆ ၁၉၈၇-၁၉၈၈ ၃၃၆၀.၂၈၀ ၃၃၇၄.၉၇၀ ၁၀၀.၄၄ 

၁၇ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ၁၆၃၆.၂၀၀ ၂၅၉၉.၉၂၀ ၁၅၈.၉၀ 

၁၈ ၁၉၈၉-၁၉၉၀ ၂၈၇၅.၀၀၀ ၃၆၇၉.၆၉၂ ၁၂၈.၁၂ 

၁၉ ၁၉၉၀-၁၉၉၁ ၄၉၃၈.၄၆၀ ၆၅၇၄.၃၄၁ ၁၃၃.၁၃ 

၂၀ ၁၉၉၁-၁၉၉၂ ၅၁၉၂.၄၂၀ ၆၈၉၅.၈၂၄ ၁၃၂.၈၁ 

၂၁ ၁၉၉၂-၁၉၉၃ ၇၂၄၇.၃၃၀ ၈၇၂၂.၄၇၇ ၁၂၀.၃၅ 

၂၂ ၁၉၉၃-၁၉၉၄ ၈၆၅၃.၅၉၀ ၁၁၇၁၄.၂၂၅ ၁၃၅.၃၇ 

၂၃ ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ၁၁၉၇၈.၉၇၀ ၁၅၀၅၀.၅၇၅ ၁၂၅.၆၄ 

၂၄ ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ၁၅၃၄၇.၈၉၀ ၁၇၁၈၅.၀၂၈ ၁၁၁.၉၇ 

၂၅ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ၂၀၂၄၀.၇၂ ၂၁၉၁၃.၈၄၈ ၁၀၈.၂၇ 

၂၆ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ၃၀၃၅၆.၀၇၀ ၃၈၄၇၃.၀၂၂ ၁၂၆.၇၄ 

၂၇ ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ၃၅၆၈၁.၄၁၀ ၄၈၇၇၄.၃၄၄ ၁၃၆.၇၀ 

၂၈ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ၄၃၁၀၅.၇၉၀ ၅၂၅၀၆.၂၆၀ ၁၂၁.၈၁ 

၂၉ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ၉၆၉၉၄.၉၄၀ ၆၇၅၃၈.၈၅၀ ၆၉.၆၃ 

၃၀ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ၉၉၁၁၉.၂၁၀ ၇၁၈၀၆.၅၃၀ ၇၂.၄၄ 

၃၁ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ၉၉၁၀၈.၆၇၆ ၁၀၄၇၈၉.၄၆၀ ၁၀၅.၅၃ 

၃၂ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ၂၀၃၆၁၂.၅၃၈ ၁၆၁၈၄၂.၃၁၉ ၇၉.၄၉ 

၃၃ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ၂၁၄၀၃၈.၆၆၆ ၂၆၅၁၈၆.၂၃၃ ၁၂၃.၉၀ 

၃၄ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၄၀၃၇၆၇.၅၉၁ ၄၄၈၁၅၆.၈၀၂ ၁၁၀.၉၉ 

၃၅ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၅၆၆၄၄၁.၈၅၅ ၆၇၆၇၇၄.၁၇၁ ၁၁၉.၄၈ 

၃၆ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၇၀၇၆၈၆.၈၅၄ ၈၃၈၄၂၈.၈၃၀ ၁၁၈.၄၇ 

၃၇ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၈၈၆၈၅၇.၆၆၀ ၉၈၇၉၂၅.၉၆၅ ၁၁၁.၄၀ 
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၃၈ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၉၁၂၄၄၃.၈၀၁ ၁၀၃၇၃၆၄.၆၀၄ ၁၁၃.၆၉ 

၃၉ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၀၂၅၀၀၀.၀၀၀ ၁၁၈၆၃၁၆.၇၅၄ ၁၁၅.၇၄ 

၄၀ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၀၂၈၂၈၅.၆၁၉ ၁၅၂၈၄၀၀.၇၆၇ ၁၄၈.၆၄ 

၄၁ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၅၅၁၂၈၆.၈၄၀ ၂၆၉၇၅၀၆.၁၃၅ ၁၇၃.၈၉ 

၄၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၈၁၅၀၁၅.၃၇၆ ၃၅၆၇၅၆၆.၁၈၃ ၁၂၆.၇၃ 

၄၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၇၁၉၃၇၆.၇၁၀ ၄၁၈၅၃၅၇.၇၈၈ ၁၁၂.၅၃ 

၄၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၄၅၄၇၇၁၀.၀၀၀ ၄၅၉၁၀၀၀.၂၉၂ ၁၀၀.၉၅ 

၄၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၄၉၁၆၇၈၈.၇၃၃ ၅၂၉၂၃၀၄.၄၅၃ ၁၀၇.၆၄ 

၄၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၅၈၃၁၅၉၃.၃၀၉ ၅၆၄၀၀၉၈.၁၁၂ ၉၆.၇၂ 

၄၇ ၂၀၁၈ ၂၀၅၄၉၃၈.၂၄၈ ၂၅၅၆၁၀၂.၂၆၄ ၁၂၄.၃၉ 

၄၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၆၀၅၆၆၀၅.၁၃၀ ၆၅၈၁၂၉၂.၀၉၉ ၁၀၈.၆၆ 
 

စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မှုဝန်ကကီဵဌာနမှ စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴဥပေေမျာဵ 

၁၇။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ ရဳုဵခွန်အက်ဥပေဒ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳတဳဆိပ်ေခါင်ဵအက်ဥပေဒ၊ ဝင်ေငွ 

ခွန်ဥပေဒ၊ ကုန်စည်နှငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုခွန်ဥပေဒ၊ အြမတ်ခွန်ဥပေဒ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒ၊ အထူဵ 

ကုန်စည်ခွန်ဥပေဒ၊ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒနှင်ဴ အခွန်ဆုိင်ရာစီမဳအုြ်ချုြ်မှုဥြေဒတ့ုိကုိ 

ဥပေဒအေဟာင်ဵ မျာဵ ြပငဆ်င်ြခင်ဵ/ ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵ/ ဥပေဒအသစ်မျာဵ ြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ မျာဵကို ေအာက်ပါ 

အတိုင်ဵ ေဆာငရွ်က်ခဲဴပါသည် - 

(က) ရုဳဵခွန်အက်ဥပေေ။ ၁၈၇၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ရုဳဵခွန်အက်ဥပေဒ (အမှတ် ၇/၁၈၇၀) သည် 

အိန္ဒိယ၌ အာဏာတည်ခဴဲဗပီဵေနာက် ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် အဂေလိပ် ကုိလုိနီဘဝကျေရာက်ဗပီဵ 

အနိ္ဒိယ၏ ြပည်နယတ်စ်နယ်အြဖစ်ရိှစဉ်ကပင် The Government  of Myanmar Act, 

1935 အရ နုိင်ငဳေတာ်တွင် အာဏာတည်ေစခဴဲသည်ဴ ဥပေဒြဖစ်သည်။ ရဳုဵခွန်အက်ဥပေဒ 

သည် အဆုိပါ ၁၉၃၅ ခုနှစ် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၀ အရ အချ ို့ေသာေဒသနှင်ဴ ြပည်နယ်မျာဵတွင် 

အာဏာမတည်ခဴဲပါ။ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့၏ (၂၇-၁၁-၉၇)ရက်စဲွပါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာ 

စာအမှတ် ၁၈/၉၇ အရ ထုိအက်ဥပေဒသည် ြမန်မာနုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵလဳုဵသ့ုိတုိဵချဲ့၍ အာဏာ 

သက်ေရာက်ေစခဴဲသည်။ ဤအက်ဥပေဒသည် ၁၈၇၀ ြပည်ဴနှစ်မှစ၍ အိန္ဒိယြပင်ဆင်ချက် 

အက်ဥပေဒမျာဵအပါအဝင် ြပငဆ်င်ချက် အက်ဥပေဒေပါင်ဵ (၃၀) ခုခန့်ရိှခဲဴဗပီဵ ြမန်မာ 

နိုငင်ဳလွတ်လပေ်ရဵမရမီနှငဴ် ရရှိဗပီဵေနာက် ေအာက်ပါဥပေဒမျာဵနှငဴ် အမိန့်အရ စကာဵ 

ရပ်မျာဵ ထပမ်ဳြပငဆ်င်အစာဵထိုဵ ထာဵပါသည် - 

(၁) THE MYANMAR COURT–FEES (AMENDMENT) ACT, 1957 (Act. No XXIX 

OF 1957) 

(၂) THE COURT FEES (AMENDMENT) ACT, 1958 [Act. No XXIV OF 1958] 
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(၃) ၃၀-၃-၁၉၉၀ ရက်စွဲြါ နိုငင်ေဳတာ်ဗငိမ်ဝပပ်ိြပာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ ဥပေဒ 

အမှတ် ၆/၉၀ ြဖငဴ ်ရုဳဵခွန်အက်ဥြေဒကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ၊ 

(၄) ၂၉-၉-၂၀၁၁ ရက်စွဲြါ  ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒ အမှတ် ၅ ြြငဴ် ရုဳဵခွန် 

အက်ဥြေဒကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ၊ 

(၅)  ၁၉-၃-၂၀၁၄ ရက်စွဲြါ  ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၁၄ ြြငဴ် ရုဳဵခွန် 

အက်ဥြေဒကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ၊ 

(၆) ၂၇-၇-၂၀၁၅ ရက်စွဲြါ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၁၈၀၈/၂၀၁၅)ြြငဴ် ရုဳဵခွန်တဳဆိြ်ေခါင်ဵေရာင်ဵ ချြခင်ဵဆိုင်ရာနည်ဵဥြေဒမျာဵကို 

ထုတ်ြြန်ြခင်ဵ ။ 

(ခ) ြမန်မာနုိင်ငဳတဳဆိပ်ေခါင်ဵအက်ဥပေေ။      ၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနုိင်ငဳတဳဆိပ်ေခါင်ဵအက် 

ဥပေဒမှာ ယခင်က ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုငင်စဳီရင်အပု်ချုပ်မှုအက်ဥပေဒအရ ဇယာဵဝင် 

ြပည်နယ်ေဒသအချ ို့တွင် အာဏာမတည်ခဲဴပါ။ ယခုအခါ ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့၏ 

(၂၇-၁၁-၁၉၉၇) ရက်စွဲပါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၈/၉၇ အရ ြမန်မာနိုငင်တဳစ်ဝန်ဵ 

လဳုဵသ့ုိတုိဵချဲ့၍ အာဏာသက်ေရာက်လာပါသည်။ ဤအက်ဥပေဒကုိ ၁၈၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ 

ြမန်မာနုိင်ငဳလွတ်လပ်ေရဵမရမီကာလ ၁၉၄၆ ခုနှစ် မတုိင်မီအထိ ြပင်ဆင်ချက်အက်ဥပေဒ 

မျာဵနှင်ဴ စကာဵရပ်မျာဵအစာဵထုိဵဥပေဒမျာဵ စုစုေပါင်ဵ ဥပေဒ (၂၆) ခုခန့်ရိှဗပီဵ လွတ်လပ် 

ေရဵမရမီ ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှစ၍ လွတ်လပေ်ရဵရဗပီဵေနာက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧဗပီလအထိ 

ေအာက်ပါြပင်ဆင်သည်ဴဥပေဒနှင်ဴ အမိန့်တို့အရ စကာဵရပ်မျာဵအစာဵထိုဵ  ြပငဆ်င် 

ထာဵပါသည် - 

(၁) THE BURMA STAMP ACT {INDIA ACT II, 1899.}  

(၂)  THE BURMA STAMP (AMENDMENT) (VALIDATING) ACT. [BURMA ACT 

XIX, 1947.]  

(၃)  THE BURMA STAMP (AMENDMENT) (VALIDATING) ACT, 1947 [BURMA 

ACT No. XIX of 1947]  

(၄)  THE UNION OF BURMA (ADAPTATION OF LAWS) ORDER, 1948.  

(၅)  THE BURMA STAMP (AMENDMENT) ACT. 1950 [Act No. XXV of 1950] 

(၆)  THE BURMA STAMP (AMENDMENT) ACT. 1953 [Act No. LVII of 1953] 

(၇)  THE MYANMAR STAMP (AMENDMENT) ACT. 1957 [Act No. XXVIII of 

1957]  

(၈)  ၃၀-၃-၁၉၉၀ ရက်စွဲြါ နိုငင်ေဳတာ်ဗငိမ်ဝပပ်ိြပာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ ဥပေဒ 

အမှတ် ၇/၉၀ ြဖငဴ်  ြမန်မာနိုငင်တဳဳဆိပ်ေခါင်ဵအက်ဥပေဒကို ြပငဆ်င်ြခင်ဵ ၊  
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(၉)  ၂၉-၉-၂၀၁၁ ရက်စွဲြါ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂/၂၀၁၁ ြဖင်ဴ 

ြမန်မာနိုင်ငတဳဳဆိပ်ေခါင်ဵ အက်ဥပေဒကို ြပငဆ်င်ြခင်ဵ၊  

(၁၀) ၂၈-၃-၂၀၁၄ ရက်စွဲြါ ြပည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမတှ်  ၁၉/ ၂၀၁၄ ြဖင်ဴ 

ြမန်မာနိုင်ငတဳဳဆိပ်ေခါင်ဵ အက်ဥပေဒကို ြပငဆ်င်ြခင်ဵ၊  

(၁၁) ၁-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲြါ ြပည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမတှ်  ၁၉/ ၂၀၁၇ ြဖငဴ ်

ြမန်မာနိုင်ငတဳဳဆိပ်ေခါင်ဵ အက်ဥပေဒကို ြပငဆ်င်ြခင်ဵ၊  

(၁၂) ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စဲွြါ  ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၃၂/ ၂၀၁၉ ြဖင်ဴ 

ြမန်မာနိုင်ငတဳဳဆိပ်ေခါင်ဵ အက်ဥပေဒကို ြပငဆ်င်ြခင်ဵ၊ 

(၁၃) ၁၉၄၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ြမန်မာနိုငင်တဳဳဆိပ်ေခါင်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵမှ ေကာက်နုတ်ချက်၊ 

(၁၄) ၂၇-၇-၂၀၁၅ ရက်စွဲြါ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၁၈၀၇/၂၀၁၅) ြြင်ဴ အခွန်တဳဆိြ်ေခါင်ဵေရာင်ဵချြခင်ဵဆုိင်ရာနည်ဵဥြေဒမျာဵကုိ 

ထုတ်ြြန်ြခင်ဵ ။  

(ဂ) ဝငေ်ငခွွန်ဥပေေ။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒမှာ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်လှန်ေရဵ ေကာင်စီ 

က ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴဗပီဵ ဥပေဒအမှတ် ၇ ြဖငဴ ် ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ၁-၄-၁၉၇၄ (၁၉၇၄- ၁၉၇၅ ခု 

စည်ဵ ကြ်နှစ်)ေန့မှစ၍ အာဏာတည်ေသာဥပေဒြဖစ်ဗပီဵ ေခတ်အဆက်ဆက် ြပင်ဆင်/ 

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(၁) ၂၂-၃-၁၉၈၉ ရက်စွဲြါ နိုငင်ေဳတာ်ငငိမ်ဝြြ်ိြြာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအြွဲ့ ဥြေဒ 

အမှတ်၊ ၆/၈၉ ြြငဴ် ဝင်ေငခွွန်ဥြေဒကို ြြင်ဆငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၂) ၃၀-၃-၁၉၉၁ ရက်စွဲြါ နိုငင်ေဳတာ်ငငိမ်ဝြြ်ိြြာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအြွဲ့ ဥြေဒ 

အမှတ်၊ ၆/၉၁ ြြငဴ် ဝင်ေငခွွန်ဥြေဒကို ြြင်ဆငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၃) ၂၄-၃-၂၀၀၆ ရက်စွဲြါ နိုငင်ေဳတာ်ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ် ြွဳ့ငြိုဵေရဵေကာငစ်ီ 

ဥြေဒအမှတ် ၂/၂၀၀၆ ြြငဴ် ဝင်ေငွခွန်ဥြေဒကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ၊ 

(၄) ၂၉-၉-၂၀၁၁ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥြေဒအမှတ် ၄/၂၀၁၁ ြြင်ဴ 

ဝငေ်ငွခွန်ဥြေဒကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ၊ 

(၅) ၂၄-၃-၂၀၁၄ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ် ဥြေဒအမှတ် ၁၅/၂၀၁၄ ြြငဴ ်

ဝငေ်ငွခွန်ဥြေဒကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ၊ 

(၆) ၃၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥြေဒအမှတ် ၃၆ ြြငဴ ်

ဝငေ်ငွခွန် ဥြေဒကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ၊ 

(၇) နုိင်ငဳေတာ်ငငိမ်ဝြ်ြိြြာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအြဲွ့၏ (၂၂-၃-၁၉၈၉)ရက်စဲွြါ နည်ဵဥြေဒ 

အမှတ် ၁/၈၉ ြြင်ဴ ဝင်ေငွခွန်နည်ဵဥြေဒမျာဵကုိြြင်ဆင်သည်ဴ နည်ဵဥြေဒမျာဵကုိ 

ထုတ်ြြန်ြခင်ဵ ၊ 
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(၈) ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴအခွန်ဝန်ကကီဵဌာန၏ 

(၁၅-၃-၂၀၁၂) ရက်စွဲြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၀၂/၂၀၁၂ ြြငဴ် ဝင်ေငွခွန် 

နည်ဵ ဥြေဒမျာဵကို ထုတ်ြြန်ြခင်ဵ ၊ 

(၉) ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၊ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ (၂၁-၁-၂၀၁၅) 

ရက်စဲွြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၈၂/၂၀၁၅ ြြင်ဴ ဝင်ေငွခွန်နည်ဵ ဥြေဒမျာဵကုိ 

ြြငဆ်င်သည်ဴနည်ဵဥြေဒမျာဵကို ထုတ်ြြန်ြခင်ဵ ၊ 

(၁၀) ြြည်ေထာငစ်ုြမန်မာနိုငင်ဳေတာ်အစိုဵရအြဲွ့၏ (၂၈-၂-၁၉၇၄) ရက်စွဲြါ အမိန့် 

ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၅၅ ြြင်ဴ ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ ၊ 

(၁၁) ြြည်ေထာငစ်ုြမန်မာနိုငင်ဳေတာ်အစိုဵရအြဲွ့၏ (၂၄-၃-၁၉၈၉) ရက်စွဲြါ အမိန့် 

ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁/၈၉ ြြငဴ ်ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ြြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၁၂) ြြည်ေထာငစ်ုြမန်မာနိုငင်ဳေတာ်အစိုဵရအြဲွ့၏ (၁၆-၃-၁၉၉၁) ရက်စွဲြါ အမိန့် 

ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၇/၉၁ ြြငဴ ်ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ြြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၁၃) ြြည်ေထာငစ်ုြမန်မာနိုငင်ဳေတာ်အစိုဵရအြဲွ့၏ (၂-၅-၁၉၉၄) ရက်စွဲြါ အမိန့် 

ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၆/၉၄ ြြငဴ် ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ြြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၁၄) ြြည်ေထာငစ်ုြမန်မာနိုငင်ဳေတာ်အစိုဵရအြဲွ့၏ (၂၉-၄-၂၀၁၁) ရက်စွဲြါ အမိန့် 

ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၁ ြြငဴ် ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ြြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၁၅) ြြည်ေထာငစ်ုြမန်မာနိုငင်ဳေတာ်အစိုဵရအြဲွ့၏ (၁၅-၃-၂၀၁၂) ရက်စွဲြါ အမိန့် 

ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၀၃/၂၀၁၂ ြြငဴ ်ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ထုတ်ြြန်ြခင်ဵ ၊ 

(၁၆) ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၊ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ (၂၁-၁-၂၀၁၅) 

ရက်စဲွြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၈၁/၂၀၁၅ ြြင်ဴ ဝင်ေငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကုိ 

ြြငဆ်င်ြခင်ဵ ၊ 

(၁၇) ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၊ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ (၄-၂-၂၀၁၆) 

ရက်စွဲြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၉/၂၀၁၆ ြြငဴ ် ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို 

ဒုတိယအကကိမြ်ြင်ဆငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၁၈) ြြည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်အစိုဵရ၊ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မှု 

ဝန်ကကီဵဌာန၏ (၁၀-၆-၂၀၂၀) ရက်စဲွြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၆၂/၂၀၂၀ ြြင်ဴ 

ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို တတိယအကကိမ်ြြင်ဆင်ြခင်ဵ။ 

(ဃ) ကုန်စည်နှင်ဴဝန်ေဆာငမ်ှုခွန်ဥပေေ။ ဆိုရှယ်လစ်စီဵပွာဵေရဵစနစ်နှငဴ် ကိုက်ညီေစရန် 

နိုငင်ပဳိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ကုန်ထုတ်သမဝါယမအသင်ဵ မျာဵအေပါ် အခွန် 

စည်ဵ  ကပ်ေကာက်ခဳရန် ြပည်ဴသူ့လွှတ်ေတာ်က ြပဋ္ဌာန်ဵေသာ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ြပည်သူ့ 

လွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၃ ြဖစ်ပါသည်။ (၁-၄-၁၉၇၆) ရက်ေန့မှစ၍ အကျ ိုဵသက်ေရာက် 

ပါသည်။ အဆုိပါဥပေဒကုိ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဥပေဒမျာဵ (ဒုတိယအကကိမ်) ရုပ်သိမ်ဵသည်ဴ ဥပေဒ 

အရ ရုပ်သိမ်ဵဗပီဵြဖစ်ပါသည်။ 
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(င) အြမတ်ခွန်ဥပေေ 

(၁) ဆိုရှယ်လစ်စီဵပွာဵေရဵစနစ်နှင်ဴကိကု်ညီေစရန် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပဋ္ဌာန်ဵ 

ေသာ ဥပေဒအသစ်ြဖစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်တ့ုိ၏ ဝင်ေငွ 

အေပါ် အခွန်စည်ဵ ကပ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် သွင်ဵကုန်၊ ေဖျာ်ေြဖမှုအတွက် 

ေပဵေဆာငရ်သည်ဴအခွန်၊ ဆာဵထုတ်လုပ်သည်ဴအတွက် ကျသငဴ်အခွန်မျာဵကုိ 

(၁-၄-၁၉၇၆) ေန့မှစ၍ အြမတ်ခွန်ဥပေဒြဖငဴ်သာ စည်ဵ  ကပ်ရပါသည်။ (၁-၄-

၁၉၇၆)ေန့မှစ၍ တစ်ဦဵချင်ဵလုပ်ငန်ဵရှငမ်ျာဵအေပါ် ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒက အကျ ိုဵ 

သက်ေရာက်မှု မရိှပါ။ အခွန်စည်ဵ ကပ်မှုအတွက် စာရင်ဵအေထာက်အထာဵရိှရန် 

မလုိအပ်ပါ။ အြမတ်ခွန်ဥပေဒကုိ (၄)  ကကိမ် ြပင်ဆင်ဗပီဵြဖစ်ပါသည်။ အြမတ်ခွန် 

ဥပေဒကုိ ၁၉၈၆၊ ၁၉၈၇၊ ၁၉၈၉ နှင်ဴ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မျာဵတွင် ြပင်ဆင်ခဴဲဗပီဵ အြမတ် 

ခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ြဖည်ဴစွက်ခဲဴပါသည်။ 

(၂) (၂၉-၉-၂၀၁၁) ရက်ေန့တွင် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁ ြဖင်ဴ အြမတ် 

ခွန်ဥပေဒကို ရုတ်သိမ်ဵသည်ဴဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴဗပီဵ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ စည်ဵ  ကပ်နှစ် 

မှစ၍ အြမတ်ခွန်ဥပေဒအရ စည်ဵ  ကပ်ရန်ကိစ္စရပ်မျာဵကို ဝငေ်ငွခွန် ဥပေဒပါ 

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ  တစ်ပါတည်ဵ ြပဋ္ဌာန်ဵ 

ခဲဴပါသည်။ 

(စ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေေ။  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒသည် နိုငင်ေဳတာ်ဗငိမ် 

ဝပ်ပိြပာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအဖဲွ့၏ ဥပေဒအမှတ် ၈/၉၀ ြဖင်ဴ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဥပေဒ 

အသစ်ြဖစ်ဗပီဵ (၁-၄-၁၉၉၀) ေန့မှစ၍ အကျ ိုဵသက်ေရာက်ဗပီဵ ေခတ်အဆက်ဆက် 

ြပငဆ်င်/ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(၁) ၂၉-၃-၁၉၉၁ ရက်စွဲြါ နိုငင်ေဳတာ်ငငိမ်ဝြြ်ိြြာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအြွဲ့ ဥြေဒ 

အမှတ် ၅/၉၁ ြြငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒကို ြပငဆ်င်ြခင်ဵ ၊ 

(၂)    ၂၄-၃-၂၀၀၆ ရက်စွဲပါ နိုငင်ေဳတာ်ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ်ြွဳ့ ငြိုဵေရဵေကာငစီ်  

ဥြေဒအမှတ် ၃/၂၀၀၆ ြြငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ၊ 

(၃) ၂၉-၉-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၃/၂၀၁၁ ြြင်ဴ 

ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်ဥြေဒကို ြြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၄) ၂၄-၃-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၁၆/၂၀၁၄ ြြငဴ ်

ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်ဥြေဒကို ြြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၅) ၂-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ ြြည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမတှ် ၁၈/၂၀၁၅ ြြင်ဴ 

ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်ဥြေဒကို ြြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၆) ြြည်ေထာငစ်ုြမန်မာနိုငင်ဳေတာ်အစိုဵရအြဲွ့၏ (၁၆-၅-၁၉၉၁) ရက်စွဲြါ အမိန့် 

ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၆/၉၁ ြြင်ဴ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကုိ ြပင်ဆင်ြခင် ၊ဵ 
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(၇) ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴအခွန်ဝန်ကကီဵဌာန 

၏ (၁၅-၃-၂၀၁၂) ရက်စဲွြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၀၄/၂၀၁၂ ြြင်ဴ ကုန်သွယ် 

လုြ်ငန်ဵခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ထုတ်ြပန်ြခင်ဵ ၊ 

(၈) ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၊ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ (၂၁-၁-၂၀၁၅) 

ရက်စွဲြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမတှ် ၁၈၀/၂၀၁၅ ြြငဴ ် ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန် 

စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵကို ြပငဆ်င်ြခင်ဵ ၊ 

(၉) ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၊ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ (၄-၂-၂၀၁၆) 

ရက်စွဲြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမတှ် ၁၈/၂၀၁၆ ြြငဴ် ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန် 

စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵကို ြပငဆ်င်ြခင်ဵ ၊ 

(၁၀) ြြည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်အစိုဵရ၊ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မှု 

ဝန်ကကီဵဌာန၏ (၁၅-၅-၂၀၂၀) ရက်စဲွြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၅၆/၂၀၂၀ြြင်ဴ 

ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ြပငဆ်င်ြခင်ဵ ။ 

(ဆ) ြပည်ေောငစ်ု၏အခွန်အေကာကဥ်ပေေ 

(၁) ၂၈-၃-၂၀၁၄ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမတှ် ၂၀ /၂၀၁၄ ြဖင်ဴ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒကို ြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ ၊ 

(၂) ၂-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမတှ် ၁၇/၂၀၁၅ ြြင်ဴ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒကိုြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ ၊ 

(၃)    ၂၅-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၂၂/ ၂၀၁၆ ြြင်ဴ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒကို ြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ ၊ 

(၄) ၁-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲြါ  ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၄/ ၂၀၁၇ ြြငဴ ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒကို ြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ ၊ 

(၅) ၃၀-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမတှ် ၁၀/ ၂၀၁၈ ြြင်ဴ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒကို ြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ ၊ 

(၆) ၂၅-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၁၀/၂၀၁၉ ြြငဴ ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြြည်ေထာငစ်ု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒကို ြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ၊ 

(၇) ၂၄-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၃၀/၂၀၁၉ ြြငဴ ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒကို ြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ ။ 

(ဇ) အေူဵကုန်စည်ခွန် 

(၁) ၁၈-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲြါ ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၁၁/၂၀၁၆ ြြင်ဴ 

အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥြေဒကို ြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ ၊ 
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(၂) ၂၆-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲြါ  ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၁၇/၂၀၁၇ ြြင်ဴ 

အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥြေဒကို ြြငဆ်င်ြခင်ဵ ၊ 

(၃) ြြည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်အစိုဵရ၊ စီမဳကိန်ဵနှငဴ ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန၏ (၁၀-၁-၂၀၁၉) ရက်စဲွြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၅/၂၀၁၉ ြြင်ဴ အထူဵ 

ကုန်စည်ခွန်နည်ဵဥြေဒမျာဵကို ထုတ်ြြန်ြခင်ဵ ၊ 

(ဈ) အခွန်ဆိုငရ်ာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ 

(၁)  ၇-၆-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ြြည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥြေဒအမှတ် ၂၀/ ၂၀၁၉ ြြငဴ ်

အခွန်ဆိုငရ်ာစီမဳအုြ်ချုြ်မှုဥြေဒကို ြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ ။ 
 

အခွန်ေကာက်ခဳမှုသမိုင်ဵ  

၁၈။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနကို ၁-၁၀-၁၉၇၂ ရက်ေန့တွင် စတငဖ်ွဲ့စည်ဵခဲဴပါသည်။ ယခင်က 

သီဵြခာဵစီရိှခဲဴေသာ အြမတ်ခွန်ဌာန၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဌာန၊ ယစ်မျ ိုဵခွန်ဌာန၊ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵ 

ဆုခွန်ဌာန၊ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်ဌာန၊ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အခွန်ဌာနနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေတာ် 

မင်ဵကကီဵရဳုဵတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵဖဲွ့စည်ဵခဴဲြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ ဖဲွ့စည်ဵခဴဲြခင်ဵမှာ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဳ 

ဥပေဒ အတညြ်ပုဗပီဵသညဴ်အခါ ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ အပု်ချုပ်ေရဵစနစ်ကို ရည်ရွယ်၍ ကကိုတငဖ်ွဲ့စည်ဵ 

ခဴဲြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန စတင်ဖဲွ့စည်ဵခဴဲစဉ်က  ေကာက်ခဳေသာအခွန် (၁၀)မျ ိုဵ 

ရိှခဲဴဗပီဵပါသည်။ ထိအုခွန်မျာဵမှာ ဝငေ်ငွခွန်၊ အြမတ်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်၊ ယစ်မျ ိုဵခွန်၊ တဳဆိပ် 

ေခါင်ဵခွန်၊ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုခွန်၊ ေြမခွန်၊ ေရခွန်နှငဴ် တာတမဳခွန်၊ အင်ဵအိုင်ခွန်၊ ဓာတ်သတ္တုခွန် 

(ရှမ်ဵြပည်နယ်တွင် သီဵနှဳခွန်)တို ့ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၉။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မတိုင်မီက နိုငင်ေဳတာ်သည် ဆိုရှယ်လစ်စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကို ကျင်ဴသဳုဵခဲဴဗပီဵ ၁၉၈၈ 

ခုနှစ် ေနာက်ပုိင်ဵတွင် ေဈဵကွက်စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကုိ ေြပာင်ဵလဲကျငဴ်သဳုဵခဴဲပါသည်။ ေခတ်စနစ်အရ အခွန် 

ေကာက်ခဳမှုစနစ် ပိုမုိထိေရာက်ေကာင်ဵမွန်ေစရန် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် ဝငေ်ငွခွန်၊ 

အြမတ်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်၊ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်၊ ေအာင်ဘာေလ သိန်ဵဆုခွန် (၅)မျ ိုဵသာ ေကာက်ခဳ 

ခဲဴဗပီဵ ေြမခွန်၊ ေရခွန်နှင်ဴတာတမဳခွန်၊ ယစ်မျ ိုဵခွန်၊ ဓာတ်သတ္တုခွန်တို့ကို အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ ၊ အင်ဵအိုင်ခွန်ကို ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ  ၁-၄-၁၉၈၉ ေန့တွင် 

လွှေဲြပာင်ဵ ေပဵခဲဴပါသည်။ 

၂၀။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် အစိုဵရအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ေခတ်ကာလအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ စီဵပွာဵေရဵစနစ် 

အမျ ိုဵမျ ိုဵကိုေတွ့ကကုဳ ြဖတ်သန်ဵခဲဴရာတွင် ေခတ်စနစ်မည်သ့ုိပင် ေြပာင်ဵလဲေစကာမူ ေခတ်စနစ်နှငဴ် 

ေလျာ်ညီေသာ အခွန်အေကာက်စနစ် ြဖစ်ထွန်ဵေပါ်ေပါက်ေရဵအတွက် အစဉ်ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ခဲဴ 

ပါသည်။ ြပည်တွင်ဵ အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန မဖွဲ့ စည်ဵမီ ြမန်မာဘုရင်ေခတ်၊ ကိုလုိနီေခတ်၊ ဂျပန်ေခတ်၊ 

စစ်ဗပီဵေခတ် (လွတ်လပ်ေရဵမရမီ)၊ လွတ်လပေ်ရဵရဗပီဵေခတ်၊ ေတာ်လှန်ေရဵေကာငစ်ီေခတ်၊ ဆိုရှယ် 

လစ်ေခတ်၊ နိုငင်ေဳတာ်ဗငိမ်ဝပပ်ိြပာဵမှု တည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် နိုငင်ေဳတာ်ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵနှင်ဴ 

ဖွဳ့ဗဖိုဵေရဵေကာငစ်ီေခတ်တို့တွင် အခွန်ဆိုင်ရာဥပေဒမျာဵကို ေခတ်ကာလနှင်ဴ ေလျာ်ညီစွာ ြပင်ဆင် 

ြပဋ္ဌာန်ဵေကာက်ခဳခဲဴပါသည်။ 
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၂၁။ ယခုအခါ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒအရ ြပည်သူတို့ကေရွဵချယ် တငေ်ြမာက်ေသာ 

ြပည်သူ့ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵပါဝင်သည်ဴ ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရေခတ်တွင် ဒီမိုကေရစီစနစ် ထွန်ဵကာဵ 

ေရဵအတွက် နိုငင်ေဳရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵြပုြပငေ်ြပာင်ဵ လဲမှုမျာဵကို အေလဵထာဵေဆာငရွ်က်လျှက်ရှိပါသည်။ 

ထုိသ့ုိ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရမှ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ေနချန်ိတွင် ြပည်တွင်ဵ 

အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖငဴ်လည်ဵ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်ဵချက်၊ မဟာဗျူဟာ၊ နည်ဵ ဗျူဟာမျာဵ ချမှတ်၍ 

အခွန်ဆိုငရ်ာြပုြပငေ်ြပာင်ဵ လဲမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
 

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ အဓကိလုပ်ငန်ဵတာဝန် 

၂၂။ အခွန်လွတ်ကင်ဵ မှုမရိှေစဘဲ ရသငဴ်ရထိကု်ေသာအခွန်ေငွမျာဵ အြပည်ဴအဝေကာက်ခဳရရှိေရဵ 

အတွက်ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေဈဵကွက်စီဵပွာဵေရဵစနစ်နှငဴ် လိကု်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေသာ အခွန် 

စနစ်ြဖစ်ေပါ်ေရဵအတွက် ြပုြပင်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ ေငွေ ကဵေဖာင်ဵပွမှု၊ ကုန်ေဈဵနှုန်ဵကကီဵြမင်ဴမှု မြဖစ် 

ေပါ်ေစေရဵအတွက် ြပည်တွင်ဵ၌လှည်ဴလည်သဳုဵစဲွေနေသာ ကျပ်ေငွမျာဵကုိ အခွန်စနစ်ြဖင်ဴ စုစည်ဵေပဵရန် 

ဟူေသာ အဓိကလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ေရဵအတွက် “ြပည်တွင်ဵ 

အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ ရည်မှန်ဵချက်တာဝန် (၄) ရပ်” ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ချမှတ်ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်- 

(က) အခွန်ေကာက်ခဳရရှိမှု အြမငဴ်မာဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်၊ 

(ခ) အခွန်အေြခကို ချဲ့ထွင်ရန်၊ 

(ဂ) လိကု်နာေဆာင်ရွက်မှုကို တိုဵတက်ေစရန်နှငဴ် တိုဵတက်မှုကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ရန်၊ 

(ဃ) အခွန်စီမဳခန့်ခွဲမှုကို ေခတ်မီေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
 

ကျွနု်ပတ်ို့၏ ခဳယူောဵသညဴ်တာဝန် 

၂၃။ “ြပည်သူလူထု၏ ကကယ်ဝချမ်ဵသာမှုအလ့ုိငှာ အခွန်ကုိအြမငဴ်မာဵဆဳုဵရရိှေစရန်အတွက် စွမ်ဵေဆာင် 

ရည်ြပညဴ်ဝေသာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ ြဖငဴ် အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် နိုငင်သဳာဵေကာင်ဵ မျာဵပီပီ ဆန္ဒ 

အေလျာက် အခွန်ေပဵေဆာင်လာေစေရဵ” 
 

ကျွနု်ပတ်ို့၏ အနာဂတ်စိတ်ကူဵ 

၂၄။ “ကျွနု်ပ်တ့ုိဌာနသည် အလွန်ထိေရာက်ေကာင်ဵမွန်ေသာ အခွန်စီမဳခန့်ခဲွမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ရုိဵသာဵ 

ေြဖာငဴ်မတ်စွာြဖင်ဴေဆာင်ရွက်သညဴ် နိုငင်တဳကာအသိအမှတ်ြပုခဳရသညဴ် ေခတ်မီေသာအဖဲွ့အစည်ဵ 

ြဖစ်ရမည်” 
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အခွန်ေကာက်ခဳပုဳစနစ် 

၂၅။ နုိင်ငဳေတာ်က အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် ြပ ြုပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵနှငဴ်အညီ ြပည်တွင်ဵ 

အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်လူမှုေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵ လဲမှုမူေဘာင် (Framework for 

Economic and Social Reform- FESR)နှင်ဴ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမဟာဗျူဟာ 

(Public Financial Management Reform Strategy - PFMRS)တို့အရ အခွန်မူဝါဒနှငဴ် အခွန် 

ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ (Tax Policy and Tax Administration Reform) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်ကို နိုငင်တဳကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏အကူအညီြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ြပည်တွင်ဵ 

အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် ထိေရာက်ထက်ြမက်ေသာ  အခွန်စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ရိုဵသာဵေြဖာငဴ် 

မတ်စွာေဆာင်ရွက်သညဴ်  နုိင်ငဳတကာအသိအမှတ်ြပု ေခတ်မီအခွန်ဌာနတစ်ခုြဖစ်လာေစရန် ေမျှာ်မှန်ဵ 

ချက်ထာဵရှိဗပီဵ ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ ထိသ့ုိုေဆာငရ်ွက်ရာတွင် အခွန်ရုဳဵမှအခွန်စည်ဵသညဴ်စနစ် 

(OAS) မ ှအခွန်ထမ်ဵကိုယ်တိုင် အခွန်စည်ဵ ကပ်သညဴ်စနစ် (SAS)သ့ုိ ေြပာင်ဵလဲကျင်ဴသဳုဵနိုင်ရန်လည်ဵ 

ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ 

၂၆။ အခွန်ရဳုဵမှ အခွန်စည်ဵ ကပ်သညဴ်စနစ်(OAS)သည် အခွန်ထမ်ဵတင်ြပမှုအေပါ် အခွန်ရဳုဵမှစည်ဵ ကပ် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ ြဖစ်ဗပီဵ အဆိပုါစနစ်သည် အခွန်မှူဵတစ်ဦဵတည်ဵမှ အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာငမ်ှုလုပ်ငန်ဵ၊ 

အခွန်စာရင်ဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ အခွန်ေကာက်ခဳြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို လုပ်ေဆာငရ်သညဴ်အတွက် 

အခွန်မှူဵတစ်ဦဵတည်ဵတွင် လုပ်ပိငုခ်ွင်ဴမျာဵရရိှေနပါသည်။ အခွန်ထမ်ဵအေနြဖငဴ်လည်ဵ မိမအိတိ်ထဲမှ 

ေငွအာဵထုတ်၍ ေပဵေဆာင်ရသြဖငဴ် မေပဵချင်သည်မှာ သဘာဝပင်ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် လုပ်ပုိင် 

ခွငဴ်ရရိှဗပီဵ အြခာဵတစ်ဖက်တွင် အခွန်ေပဵချင်စိတ်မရိှသြဖငဴ် ညိှနှိုင်ဵမှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်နုိင်ပါသည်။ ထ့ုိေ ကာငဴ် 

အဂတိလုိက်စာဵမှုကင်ဵစင်ေစေရဵအတွက်  အခွန်မှူဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပါ် လုပ်ပုိင်ခွငဴ်မေပဵေတာဴဘဲ အခွန် 

ထမ်ဵ မှ မိမေိပဵေဆာငရ်မညဴ် အခွန်အာဵ တွက်ချက်ေပဵသွင်ဵ ြခင်ဵအေပါ် အခွန်ရုဳဵမှ လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ 

အလုိက် တာဝန်ယူသညဴ်စနစ်ြဖစ်သညဴ် အခွန်ထမ်ဵ ကိုယ်တိုင် အခွန်စည်ဵ ကပ်သညဴ်စနစ် (SAS)သ့ုိ 

ေြပာင်ဵလဲေဆာင်ရွက်ရြခင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲကျငဴ်သဳုဵရာတွင် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵ 

ဌာနတစ်ခုလဳုဵအာဵ တစ်ချန်ိတည်ဵ တစ်ဗပိုင်တည်ဵေြပာင်ဵလဲရန်မှာ လူစွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ် ကန့်သတ် 

ချက်မျာဵရိှသြဖငဴ် အခွန်ထမ်ဵကုိယ်တုိင်အခွန်စည်ဵ ကပ်သညဴ်စနစ် (SAS)ြဖငဴ် အခွန်ထမ်ဵကကီဵမျာဵဆုိင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵအာဵ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အခွန်ထမ်ဵကုမ္ပဏီ ၄၅၀ ခန့်ြဖငဴ် စတင်ေဆာင်ရွက်ခဴဲဗပီဵ ယခုအချန်ိတွင် 

အခွန်ေကာက်ခဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အဆင်ေြပစွာေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  အလာဵတူ အလယ်အလတ် 

အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုငရ်ာအခွန်ရုဳဵ(၁) ကိုလည်ဵ အခွန်ထမ်ဵကိုယ်တိုင်အခွန်စည်ဵ ကပ်သညဴ်စနစ် (SAS) 

ေြပာင်ဵလဲနိုငေ်ရဵအတွက် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
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ဖွဲ့စည်ဵပုဳ 

 

 
 

Vision (ေမျှော်မှန်ဵချက်)  

 “We will be a modern organization that acts with integrity and is recognized 

internationally as a highly effective tax administration.” 

 

Mission (လုပ်ငန်ဵတာဝန်)  

 “To make taxpayers willingly pay tax as good citizens, by delivering quality 

service in order to maximize revenue for the prosperity of the people” 


