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THE MYANMAR STAMP ACT.
( India Act II , 1899) (1st July, 1899.)
As modified up to date.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law relating
to Stamps : It is hereby enacted as follows : CHAPTER I.
I.
Preliminary.
Application
of Act.

1. On and after the 1st April, 1941, Schedule I of India Act 11 of
1899, as in force in Myanmar on the 1st September 1935, shall have
effect as Schedule I of this Act.

Definitions.

2.

In this Act, unless

there is something

repugnant in the

subject or context, (1) “ Banker ” includes a bank and any person acting as a banker :
(2) “ Bill of exchange ” means a bill of exchange as defined by
the Negotiable Instruments Act, and includes also a hundi, and
any other document entitling or purporting to entitle any person,
whether named therein or not, to payment by any other person
of, or to draw upon any other person for, any sum of money:
(3) “ Bill of exchange payable on demand ” includes (a) an order for the payment of any sum of money by a bill of
exchange or promissory note, or for the delivery of any bill
of exchange or promissory note in satisfaction of any sum
of money, or for the payment of any sum of money out of
any particular fund which may or may not be available, or
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upon any condition or contingency which may or may not
be performed or happen;
(b) an order for the payment of any sum of money weekly,
monthly or at any other stated periods, and
(c) a letter of credit, that is to say, any instrument by which one
person authorizes another to give credit to the person in
whose favour it is drawn:
(4)

“ Bill of lading ” includes a through bill of lading, but

does not include a mate’s receipt :
(5)

“ Bond ” includes (a) any instrument whereby a person obliges himself to pay
money to another, on condition that the obligation shall be
void if a specified act is performed, or is not performed, as
the case may be;
(b) any instrument attested, by a witness and not payable to
order or bearer, whereby a person obliges himself to pay
money to another; and
(c) any instrument so attested, whereby a person obliges himself
to deliver grain or other agricultural produce to another;

(6) “ Chargeable ” means, as applied to an instrument executed or first
executed after the [ a ] the coming into operation of the constitution
[a], chargeable under this Act, and as applied to any other
instruments, chargeable under the law in force in the Republic of
the Union of Myanmar when such instrument was executed or,
where several persons executed the instrument at different times,
first executed;
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(7) “ Cheque ” means a bill of exchange drawn on a specified banker
and not expressed to be payable otherwise than on demand ;
(8)

*

*

*

*

(9) “Township Revenue Officer(Collector) ” includes any Revenue
Officer and any Officer delegated by the Director General of the Internal
Revenue Department.
(10) “ Conveyance ” includes a conveyance on sale and every
instrument by which property, whether moveable or immovable is
transferred inter vivos and which is not otherwise specifically provided for
by Schedule I;
(11) “ Duly stamped, ” as applied to an instrument means that the
instrument bears an adhesive or impressed stamp of not less than the proper
amount and that such stamp has been affixed or used in accordance with the
law for the time being in force in the Republic of the Union of Myanmar;
(12) “ Executed and execution ”used with reference to instruments,
mean “signed” and “signature”;
(13) Impressed stamp includes –
(a) labels affixed and impressed by the proper officer , and
(b) stamps embossed or engraved on stamped paper ;
(14) “ Instrument ” includes every document by which any right or
liability is,or purports to be, created , transferred , limited , extended,
extinguished or recorded ;
(15) “ Instrument of partition ” means any instrument whereby coowners of any property divide or agree to divide such property in severalty,
and includes also a final order for effecting a partition passed by any
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revenue – authority or any civil Court and an award by an arbitrator
directing a partition ;
(16) “ Lease ” means a lease of immovable property, and includes
also –
(a)

*

*

*

*

*

*

(b) an undertaking in writing, not being a counterpart of a
lease, to cultivate, occupy or pay or deliver rent for
immovable property;
(c) any instrument by which tolls of any description are let;
(d) any writing on an application for a lease intended to signify
that the application is granted;
(16A)“ Marketable Security ” means a security of such a description
as to be capable of being sold in any stock market in India, in the
Republic of the Union of Myanmar.
(17) “ Mortgage-deed” includes every instrument whereby , for the
purpose of securing money advanced, or to be advanced, by way of loan, or
an existing or future debt, or the performance of an engagement, one person
transfers, or creates, to or in favour of another a right over or in respect of
specified property;
(18) “Paper ” includes vellum, parchment or any other material on
which an instrument may be written;
(19) “ Policy of insurance ”includes –
(a) any instrument by which one person, in consideration of a
premium, engages to indemnify another against loss, damage
or liability arising from an unknown or contingent event;
(b)a life – policy, and any policy insuring any person against
accident or sickness, and any other personal insurance;
(20) “ Policy of sea-insurance or sea-policy ” -
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(a) means any insurance made upon any ship or vessel (whether
for marine or inland navigation), or upon the machinery, tackle
or furniture of any ship or vessel, or upon any goods,
merchandise or property of any description whatever on board
of any ship or vessel or upon the freight of, or any other
interest which may be lawfully insured in, or relating to , any
ship or vessel; and
(b) includes any insurance of goods, merchandise or property for
any transit which includes, not only a sea risk within the
meaning of clause (a), but also any other risk incidental to the
transit insured from the commencement of the transit to the
ultimate destination covered by the insurance.
Where any person, in consideration of any sum of money paid or to
be paid for additional freight or otherwise, agrees to take upon himself any risk
attending goods, merchandise or property of any description whatever while on
board of any ship or vessel, or engages to indemnify the owner of any such goods,
merchandise or property from any risk, loss or

damage, such agreement or

engagement shall be deemed to be a contract for sea-insurance;
(21) “Power-of-attorney ” includes any instrument (not chargeable
with a fee under the law relating to Court-fees for the time being in force)
empowering a specified person to act for and in the name of the person
executing it;
(22) “ Promissory note ”means a promissory note as defined by the
Negotiable Instruments Act;
If also includes a note promising the payment of any sum of money
out of any particular fund which may or may not be available, or upon
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any condition or contingency which may or may not be performed or
happen;
(23) “ Receipt ” includes any note, memorandum or writing _
(a) whereby any money, or any bill of exchange, cheque

or

promissory note is acknowledged to have been received, or
(b) whereby any other moveable property is acknowledged to
have been received in satisfaction of a debt, or
(c) whereby any debt or demand, or any part of debt or demand,
is acknowledged to have been satisfied or discharged, or
(d) which signifies or imports any such acknowledgment, and
whether the same is or is not signed with the name of any
person ;
(24)“ Settlement ” means any non – testamentary disposition in
writing, of moveable or immoveable property, made—

(a) in consideration of marriage,
(b) for the purpose of distributing property of the settler among
his family or those for whom he desires to provide, or for the
purpose of providing for some person dependent on him, or

(c) for any religious or charitable purpose ;
and includes an agreement in writing to make such a disposition [ and, where any
such disposition has not been made in writing, any instrument recording, whether
by way of declaration of trust or otherwise, the terms of any such disposition]: and
(25) “ Soldier ” includes any person below the rank of noncommissioned officer who is enrolled under
[a].

[a] the Myanmar Army Act
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CHAPTER II
Stamp – duties.

A--- Of the Liability of Instruments to Duty.
Instruments
chargeable
with duty. in

3. Subject to the provisions of this Act and the exemptions contained
Schedule I,the following instruments shall be chargeable with duty of the

amount indicated in that schedule as the proper duty therefore respectively, that is
to say, _
(a) every instrument mentioned in that schedule which, not having
been previously executed by any person, is executed in the
Republic of the Union of Myanmar on or after the first day of
July1899 ;
(b) every bill of exchange [ payable otherwise than on demands]
or promissory note drawn or made out of the Republic of
theUnion of Myanmar on or after that day and accepted or
paid,or presented for acceptance or payment, or endorsed,
transferred or otherwise negotiated, in the Republic of the
Union of Myanmar; and
(c ) every instrument (other than a bill of exchange or promissory
note ) mentioned in that schedule, which, not having been
previously executed by any person, is executed out of the
Republic of the Union of Myanmar on or after that day, relates
to any property situate, or to any matter or thing done or to be
done, in the Republic of the Union of Myanmar and is received
in the Republic of the Union of Myamar:
Provided that no duty shall be chargeable in respect of —
(1) any instrument executed by, or on behalf of, or in favour
of, the Government in cases where, but for this exemption ,
the Government would be liable to pay the duty chargeable
in respect of such instrument;
(2)any instrument for the sale, transfer or other disposition,
either absolutely or by way of mortgage or otherwise, of
any ship or vessel, or any part, interest, share or property
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of or in any ship or vessel registered under the Registration
of Ships Act as amended by subsequent Acts.

*

Collector &
3-A.(1)
Stamp duties charged by Articles 23, 33 and 40(a)
A.
transfer of
increased
respectively of Schedule I annexed to this Act shall, in the case of instruments
stamp
duties.
affecting immovable property situated wheresoever in the whole of the Republic

of the Union of Myanmar,other than the Naypyitaw Development territory, the
City of Yangon Development territory and the City of Mandalay Development
territory, be increased by an additional stamp duty of 2 per centum for a
consideration equal to the market-value of the property so situated.
(2) The Ministry of Finance of the Union Government shall in
accord with law deposit the increased stamp duties to the Union Fund. The
Ministry of Finance of the Union Government shall there after pay the increased
stamp duties to the Township Development Funds in a prescribed manner in
accordance with law.
4 (1) Where, in the case of any sale, mortgage or settlement, several
57&58
Vict.C,60.
instruments are employed for completing the transaction, the principal instrument
Several
instruments only shall be chargeable with the duty prescribed in Schedule I for the conveyance
used in
mortgage or settlement,and each of the other instruments shall be chargeable, with
single
transaction
a duty of one handred Kyat instead of the duty (if any) prescribed for it in that
of sale mortgage or
schedule.
settlement.
(2) The parties may determine for themselves which of the

instruments so employed shall, for the purposes of sub- section (1) , be deemed
to be the principal instrument:
Provided that the duty chargeable on the instrument so determined
shall be the highest duty which would be chargeable in respect of any of the said
instruments employed.
Instruments
5. Any instrument comprising or relating to several distinct matters
relating to
several shall be chargeable with the aggregate amount of the duties with which separate
distinct
instruments, each comprising or relating to one of such matters, would be
matters.

chargeable under this Act.

* Inserted by the Myanmar Stamp (Amendment) Act, 2014.
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co mining

6. Subject to the provisions of the last preceding section, an
instrument so framed as to come within two or more of the descriptions in

within several
descriptions

Schedule I shall,where the duties chargeable thereunder are different, be

in Schedule I.chargeable

only with the highest of such duties :
Provided that nothing in this Act contained shall render chargeable

with duty exceeding one hundred kyat a counterpart or duplicate of any instrument
chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid,
6A. *
57& 58
Vict.,C.60.
Policies of
seaInsurance.

*

*

*

*

7(1)No contract for sea- insurance (other than such insurance as is
referred to in section 506 of the Merchant Shipping Act, 1894) shall be valid
unless the same is expressed in a sea- policy.
(2)No sea-policy made for time shall be made for any time exceeding
twelve months.
(3)No sea-policy shall be valid unless it specifies

the particular

risk or adventure, or the time, for which it is made,the names of the subscribers or
underwriters, and the amount or amount insured.
(4)Where any sea – insurance is made for or upon a voyage and also
for time, or to extend to or cover any time beyond thirty days after the ship shall
have arrived at her destination and been there moored at anchor, the policy shall
be charged with duty as a policy for or upon a voyage, and also with duty as a
policy for time.
Bonds,
debentures
or
other
securities
issued or
loans under
the Local
Authorities
Loans Acts.

8. (1) Notwithstanding anything in this Act, any local authority
raising a loan under the provision of the Local Authorities Loans Act or of any
other law for the time being in force, by the issue of bonds, debentures or other
securities, shall, in respect of such loan, be chargeable with a duty of one per
centum on the total amount of the bonds, debentures or other securities issued
by it, and such bonds, debentures or other securities need not be stamped, and
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shall not be chargeable with any further duty on renewal, consolidation,
subdivision or otherwise.
(2)

The provisions of sub-section (I) exempting

certain bonds,

debentures or other securities from being stamped and from being chargeable
with

certain

further

duty, shall apply to the

bonds,

debentures or other

securities of all outstanding loans of the kind mentioned therein, and all such
bonds, debentures or other securities shall be valid, whether the same are
stamped or not.
(3 )

In the case of wilful neglect to pay the duty required by this

section, the local authority shall be liable to forfeit to the Government a sum
equal to ten per centum upon the amount of duty payable, and a like penalty
for every month after the first month during which the neglect continues.
Power to
reduce,
remit, or

9. The Ministry of Finance may with the approval of the Union

Government , by rule or order published in the Gazette, _

compound
duties.

*

(a) reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in
the whole or any part of the Republic of the Union of
Myanmar,the duties with which any instruments or any
particular class of instruments, or any of the instruments
belonging to such class, or any instruments when executed by
or in favour of any particular class of persons, or by or in
favour of any members of such class, are chargeable, and
(b) Deleted.
(c) provide for the composition or consolidation of duties in the
case of issues by any incorporated company or other body
corporate of debentures, bonds or other marketable securities.

* Deleted by the Myanmar Stamp (Amendment) Act, 2014.
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B, _ Of Stamps and the mode of using them.
Duties how
to be paid.

10.
10.(1)Except as otherwise expressly provided in this Act,all duties
with which any instruments are chargeable shall be paid, and such payment
shall be indicated on such instruments, by means of stamps _
(a) according to the provisions herein contained; or
(b) when no such provisions is applicable thereto – as the
Ministry of Finance may, with the approval of the Union
Government by rule direct .
(2)The rules made under sub-section (1)may,among other
matters, regulate, _
(a) in the case of each kind of instrument _ the description of
stamps which may be used ;
(b) in the case of instruments stamped with impressed stampsthe number of stamps which may be used ;
(c) in the case of bills of
written in any Oriental

exchange or promissory notes
language – the size

of

the

paper on which they are written.
Use of
adhesive
stamps. ,

11. The following instruments may be stamped with adhesive stamps
namely : (a) instruments chargeable with the duty of ten kyat, except
parts of bills of exchange payable otherwise than on
demand and drawn in sets;
(b) bills of exchange and promissory notes drawn or made out
of the Republic of the Union of Myanmar;
(c) entry as an advocate on the roll of the Supreme Court of the
Union;
(d) notarial acts; and
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(e) transfers by endorsement of shares in any incorporated
company or other body corporate.
Cancellation
of adhesive
stamps.

12.(1)(a)
Whoever affixes any adhesive stamp to any instrument
12.
chargeable with duty which has been executed by any person
shall, when affixing such stamp, cancel the same so that it
cannot be used again;
(b) Whoever executes any instrument on any paper bearing an
adhesive stamp shall, at the time of execution, unless such
stamp has been already cancelled in manner aforesaid,

cancel

the same so that it cannot be used again.
(2) Any instrument bearing an adhesive stamp which has not been
cancelled so that it cannot be used again , shall, so far as such
stamp is concerned, be deemed to be unstamped.
(3) The person required by sub- section (I) to cancel an adhesive
stamp may cancel it by writing on or across the stamp his
name or initials or the name or initials of his firm with the true
date of his so writing, or in any other effectual manner.
Instruments
stamped with
impressed stamp
stamps how
to be written.

13. Every instrument written upon paper stamped with an impressed
shall be written in such manner that the stamp may appear on the face of the

instrument and cannot be used for or applied to any other instrument.

Only one
instrument to
be on same upon
stamp.

14.
14. No second instrument chargeable with duty shall be written
a piece of stamped paper upon which an instrument chargeable with duty

has already been written:
Provided that nothing in this section shall prevent any endorsement
which is duly stamped or is not chargeable with duty being made upon any
instrument for the purpose of transferring any right created or evidenced thereby,
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or of acknowledging the receipt of any money or goods the payment or delivery
of which is secured thereby.
Instrument
written contrary to
section13 or 14
deemed
section
unstamped.
Denoting
duty.

15 .

Every instrument written in contravention of section 13 or

14 shall be deemed to be unstamped .
16. Where the duty with which an instrument is chargeable, or its

exemption from duty, depends in any manner upon the duty actually paid in
respect of another instrument, the payment of such last- mentioned duty shall, if
application is made in writing to the Township Revenue Officer (Collector) for
that purpose, and on production of both the instruments, be denoted upon such
first– mentioned instrument,

by endorsement under the hand of the Township

Revenue Officer(Collector) or in such other manner (if

any) as the Ministry of

Finance may, with the approval of the Union Government by rule prescribe.

Instruments.
C – Of the time of stamping Instrument
s.
Instruments
executed in
the Republic
person in
of the Union
of Myanmar.
at the time
.

17.

All instruments chargeable with duty an executed by any

the Republic of the Union of Myanmar , shall be stamped before or
of execution.

Instruments
18.(1)
18. Every instrument chargeable with duty executed only out of
other than
bills and notethe Republic of the Union of Myanmar, and not being a bill of exchange or
executed
out of the promissory note, may be stamped within three months after it has been first
Republic of
the Union of
received in the Republic of the Union of Myanmar.
Myanmar.
.

(2) Where any such instrument cannot, with reference to the

description of stamp prescribed therefore, be duly stamped by a private person, it
may be taken within the said period of three months to the Township Revenue
Officer (Collector), who shall stamp the same, in such manner as the Ministry
of Finance may, with the approval of the Union Government by rule prescribe,
with a stamp of such value as
and pay for.

the person so taking such instrument may require
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19.

Bills and notes
drawn out of

the Republicany
of the Union

The first holder in the Republic of the Union of Myanmar of

bill of exchange [ payable otherwise than on demand] or promissory note

drawn or made out of the Republic of the Union of Myanmar shall, before he

of Myanmar.

presents the same for acceptance or payment, or endorses, transfers or otherwise
negotiates the same in the Republic of the Union of Myanmar , affix thereto the
proper stamp and cancel the same:
provided that, (a) if, at the time any such bill of exchange or note comes into the
hands of any holder thereof in the Republic of the Union of
Myanmar, the proper adhesive stamp is affixed thereto and
cancelled in manner prescribed by section 12 and such holder
has no reason to believe that such stamp was affixed or cancelled
otherwise than by the person and at the time required by this Act,
such stamp shall, so far as relates to such holder, be deemed to
have been duly affixed and cancelled;
(b) nothing contained in this proviso shall relieve any person from
any penalty incurred by him for omitting to affix or cancel a stamp.
D,--- Of Valuations for Duty.

*20.

Conversion off

(1)

Where an instrument is chargeable with ad valorem

amount
expressed duty

in respect of any money expressed in any currency other than that of the

in foreign

Republic of the Union of Myanmar, such duty shall be calculated on the value

currencies.

of such money, in the currency of the Republic of the Union of Myanmar
according to the current rate of exchange on the day of the date of the instrument.

* Substituted

by the Myanmar Stamp (Amendment) Act, 2014.
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(2) The Current rate of exchange mentioned in the foregoing subsection shall be the Daily Reference Rate announced by the Central Bank of
Myanmar at the day of the date of the instrument.
21.

Stock and
marketable

Where an instrument is chargeable with ad valorem duty in

respect of any stock or of any marketable or other security, such duty shall be

securities how
to be valued.

calculated on the value of such stock or security according to the average price or
the value thereof on the day of the date of the instrument.

Effect of
22. Where an instrument contains
statement of
rate of
exchange, or average price,as the case may
exchange
average accordance with such statement, it shall, so far
price.

a statement of current-rate of
require, and is stamped

in

as regards the subject –matter

of such statement, be presumed, until the contrary is proved, to be duly stamped.
Instruments
reserveing
interest. instrument,

23.Where
interest is expressly made payable by the terms of an
23.
such instrument shall not be chargeable with duty higher than

that with which it would have been chargeable had no mention of interest been
made therein.
Certain
instruments
connected exchange)
with
mortgages
of marketable
securities to
be chargeable
as agreements.

23A. (1) Where an instrument (not being a promissory note or bill of
—
(a)is given upon the occasion of the deposit of any
marketable security by way of security for money
advanced or to be advanced by way of loan, or for an
existing or future debt; or
(b)makes redeemable or qualifies a duly stamped transfer,
intended as a security, of any marketable

security, it

shall be chargeable with duty as if it were an agreement
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or memorandum of an agreement chargeable with duty
under Article No.5(c) of Schedule I.
(2) A release or discharge of any such instrument shall only be
chargeable with the like duty.
How transfer
24. Where any property is transferred to any person in
in consideration of
consideration, wholly or in part, of any debt due to him, or subject either
debt, or
subject to
certainly or contingently to the payment or transfer of any money or stock,
future
payment ,
etc., to bewhether being or constituting a charge or incumbrance upon the property or
charged.

not, such debt,money or stock is to be deemed the whole or part, as the case
may be, of the consideration in respect whereof the transfer is chargeable with ad

valorem duty:
Provided that nothing in this section shall apply to any such
certificate of sale as is mentioned in Article No, 18 of Schedule I.

Explanation. _ in the case of a sale of property subject to a mortgage
or other incumbrance, any unpaid mortgage money or money charged, together
with the interest (if any) due on the same, shall be deemed to be part of the
consideration for the sale:
Provided that, where property subject to a mortgage is transferred to
the mortgage, he shall be entitled to deduct from the duty payable on the transfer
the amount of any duty already paid in respect of the mortgage.

Illustrations.
(1)

A owes B 1,000 kyat, A sells a property to B, the consideration being 500
kyat and the release of the previous debt of 1,000 kyat. Stamp – duty is
payable on 1,500 kyat.
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(2)

A sells a property to B for 500 kyat which is subject to a mortgage to C for
1,000 kyat and unpaid interest 200 kyat, Stamp-duty is payable on 1,700
kyat.

(3)

A mortgages a house of the value of 10,000 kyat to B for 5,000 kyat. B
after-wards buys the house from A. Stamp-duty is payable on 10,000 kyat
less the amount of Stamp-duty already paid for the mortgage.

Valuation in
case of
annuity
annuity etc.

25. Where an instrument is executed to secure the payment of an
or other sum payable periodically,or where the consideration for a

conveyance is an annuity or other sum payable periodically,

the amount

secured by such instrument or the consideration for such conveyance, as the
case may be,shall, for the purposes of this Act, be deemed to be, --(a) where the sum is payable for a definite period so that the total
amount to be paid can be previously ascertained _ such total
amount;
(b) where the sum is payable in perpetuity or for an indefinite
time not terminable with any life in being at the date of such
instrument or conveyance—the total amount which, according
to the terms of such instrument or conveyance, will or may be
payable during the period of twenty years calculated from the
date on which the first payment becomes due ; and
(c) where the sum is payable for an indefinite time terminable
with any life in being at the date of such instrument or
conveyance _the maximum amount which will or may be
payable as aforesaid during the period of twelve years
calculated from the date on which the first payment becomes
due.
Stamp
where
value of instrument
subjectmatter is date of its
indetermininstrument
ate.

26. Where the amount or value
chargeable with ad valorem

of the subject-matter of any

duty cannot be , ascertained at the

execution or first execution , nothing shall be claimable under such
more than the highest amount or value for which, if stated in an
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instrument of the same description, the stamp actually used would, at the
date of such execution, have been
Provided that,

sufficient :

in the case of the lease of a mine in which

royalty or a share of the produce is

received as the rent or part of the rent, it

shall be sufficient to have estimated such royalty or the value of

such share,

for the purpose of stamp-duty,(a) when the lease has been granted by or on behalf of the
Government of the Republic of the Union of Myanmar, at such
amount or value as the Township Revenue Officer (Collector)
may, having regard to all the circumstances of the case, have
estimated as likely to be payable by way of royalty or share
to the Government of the Republic of the Union of Myanmar
under the lease, or,
(b) when the lease has been granted by any other person , at
twenty thousand kyat a year;
and the whole amount of such royalty or share, whatever it may be, shall be
claimable under such lease:
Provided also

that, where proceedings have been taken in

respect or an instrument under section 3 I or 4 I , the amount certified by the
Township Revenue Officer (Collector) shall be deemed to be

the

stamp

actually used at the date of execution.
Facts affecting
duty to be set
forth in affecting
instrument.

27.
27.The consideration (if any) and all other facts and circumstances
the chargeability of any instrument with duty, or the amount of the duty

with which it is chargeable, shall be fully and truly set forth therein.
Direction as to
28. (1) Where any
duty in case of
certain consideration for the whole,and
conveyances.

property has been contracted to be sold for one
is conveyed to the purchaser in separate parts by

different instruments, the consideration shall be apportioned in such manner as
the parties think fit,

provided that a distinct consideration for each separate

part is set forth in the conveyance relating thereto, and such conveyance shall be
chargeable with ad valorem duty in respect of such distinct consideration.
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(2) Where property contracted to be purchased for one consideration
for the whole, by two or more persons jointly, or by any person for himself
and others, or wholly for others, is conveyed in parts by separate instruments
to the persons by or for whom the same was purchased, for distinct parts of
the consideration, the conveyance of each separate part shall be chargeable with ad

valorem duty in respect of the distinct part of the consideration therein specified.
(3)Where a person, having contracted for the purchase of any
property but not having obtained a conveyance thereof, contracts to sell the
same to any other person

and

the property is in consequence conveyed

immediately to the sub-purchaser, the conveyance shall be chargeable with ad

valorem duty in respect of the consideration for the sale by the original purchasers
to the sub-purchaser.
(4)Where a person, having contracted

for the purchase of

any

property but not having obtained a conveyance thereof, contracts to sell the
whole, or any part thereof, to any other person or persons and the property is in
consequence conveyed by the original seller to different persons in parts the
conveyance of each part sold to a sub-purchaser shall be charged with ad

valorem duty in respect only of the consideration paid by such sub-purchaser,
without regard to the amount or value of the original consideration; and the
conveyance of the residue (if any) of such property to the original purchaser
shall be chargeable with ad valorem duty in respect only of the excess of the
original consideration over the aggregate of the considerations paid by the subpurchaser:
Provided that the duty on such last-mentioned conveyance shall in
no case be less than one hundred kyat.
(5) Where a sub-purchaser takes an actual conveyance of the interest
of the person immediately selling to him, which is chargeable with ad valorem
duty in respect of the consideration paid by him and is duly stamped accordingly,
any conveyance to be afterwards made to him of the same property by the original
seller shall be chargeable with a duty equal to that which would be chargeable on a
conveyance for the consideration obtained by such original seller, or, where such
duty would exceed five hundred kyat, with a duty of five hundred kyat.
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E.----E.
----- Duty by whom payable.
Duties by
whom
payable. providing

29. In the absence of an agreement to the contrary, the expense of
the proper stamp shall be borne –
(a)

in the case of any instrument described in any of the following
Articles of Schedule I, namely; No, 2 (Administration Bond),
[No, 6 (Agreement relating to deposite of Title – deeds , Pawn
of Pledge ),]
No,13 (Bill of Exchange),
No, 15 (Bond),
No, 16 (Bottomry Bond),
No. 26 (Customs Bond),
No, 27 (Debenture),
No. 32 (further Charge),
No, 34 (Indemnity- Bond),
No. 40 (Mortgage-Deed),
No. 49 (Promissory – Note),
No. 55 (Release),
No. 56 (Respondentia Bond),
No . 57 (Security Bond of Mortgage – Deed)
No. 58 ( Settlement ),
No. 62 ( a)(Transfer of shares in an incorporated company or
other body corporate),
No. 62 (b)( Transfer of debentures, being marketable
securities, whether the debenture is liable to duty
or not, except debentures provided for by
section8),
No. 62 (c) (Transfer of any interest secured by a bond,
mortgage- deed or policy of insurance ), –
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by the person drawing, making or executing such instrument:
(b) in the case of a policy of insurance other than fire – insurance
– by the person effecting the insurance ;
(bb) in the case of a policy of fire –insurance— by the
person issuing the policy;
(c) in the case of a conveyance ( including a re-conveyance of
mortgaged property )- by the grantee; in the case of a lease or
agreement to lease _ by the lessee or intended lessee;
(d) in the case of a counterpart of a lease _ by the lessor ;
(e) in the case of an instrument of exchange – by the parties in
equal shares;
(f) in the case of a certificate of sale – by the purchaser of the
property to which such certificate relates; and

(g) in the case of an instrument of partition – by the parties
thereto in proportion to their respective shares in the whole
property partitioned, or, when the partition

is made

in

executing of an order passed by a Revenue - authority or civil
Court or arbitrator, in such proportion as such authority, Court
or arbitrator directs.
Obligation
30.
to give
receipt kyat in amount , or
in certain
cases. amount exceeding

Any person receiving any money exceeding five thousand
any bill of exchange, cheque or promissory note for an
five thousand kyat, or receiving in satisfaction

or part

satisfaction of a debt any movable property exceeding five thousand kyat in
value, shall, on demand by the person paying or delivering such money, bill,
cheque, note or property, give a duly stamped receipt for the same.
*[ Any person receiving or taking credit for any premium or consideration for any
renewal of any contract of fire-insurance shall, within one month after receiving
or taking credit for such premium or consideration,
receipt for the same.

give

a

duly stamped
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CHAPTER III.
Adjudication as to Stamps.
Adjudication
as to proper
stamp.

31.(1)
When any instrument, whether executed or not and whether
31

previously stamped or not, is

brought

to

the

Township

Revenue

Officer

(Collector), and the person bringing it applies to have the opinion of that officer as
to the duty (if any) with which it is charegeable, and pays a fee of such amount
(not exceeding five hundred Kyat and not less than fifty kyat)as the Township
Revenue Officer (Collector) may in each case direct, the Township Revenue
Officer (Collector) shall determine the duty (if any) with which, in his judgment,
the instrument is chargeable.
(2) For this purpose the Township Revenue Officer (Collector)
may require to be furnished with an abstract of the Instrument, and also with such
affidavit or other evidence as he may deem necessary

to prove that all the facts

and circumstances affecting the chargeability of the instrument with duty, or
the amount of the duty with which it is chargeable, are fully and truly set forth
therein, and may refuse to proceed upon any such application until such abstract
and evidence have been furnished accordingly:
provided that _
(a) no evidence furnished in pursuance of this section shall
be used against any person in any civil proceeding, except
in an enquiry as to the duty with which the instrument to
which it relates is chargeable; and
(b) every person by whom any such evidence is furnished shall ,
on payment of the full duty with which the instrument to
which it relates is chargeable, be relieved from any penalty
which he may have incurred under this Act by reason of the
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omission to state truly in such instrument any of the facts or
circumstances aforesaid.
32.(1)
32. When an instrument brought to the Township Revenue Officer
(Collector)under section 31 is, in his opinion, one of the descrtiption chargeable
with duty, and(a)The Township Revenue Officer (Collector) determines
that it is already fully stamped, or
(b)the duty determined by the Township Revenue Officer
(Collector) under section 31 or such a sum as, with the duty
already paid in respect of the instrument, is equal to the
duty so determined, has been paid , the Township Revenue
Officer (Collector) shall certify by endorsement on such
instrument that the full duty (stating the amount) with which
it is chargeable has been paid.
(2)When such instrument is , in his opinion, not chargeable with
duty, the Township Revenue Officer (Collector) shall certify in manner aforesaid
that such instrument is not so chargeable .
(3) Any instrument upon which an endorsement has been made
under this section shall be

deemed to be duly stamped or not chargeable with

duty, as the case may be; and, if chargeable with duty, shall be receivable in
evidence or otherwise, and may be acted upon and registered as if it had

been

originally duly stamped:
Provided that nothing in this section shall authorize the Township
Revenue Officer (Collector ) to endorse _
(a) any instrument executed or first executed in the Republic of
the

Union of Myanmar and brought to him after the

expiration of one month from the date of its execution or
first exection, as the case may be;

- 94 -

(b) any instrument executed or first executed out of the
Republic of the Union of Myanmar and borught to him after
the expiration of three months after it has been first received
in the Republic of the Union of Myanmar ; or
(c) any instrument chargeable with the duty of ten Kyat or, any
bill of exchange or promissory note, when brought to him
after the execution or drawing thereof on paper not duly
stamped.

CHAPTER IV.
Instrument not duly stamped.
Examination
and
to
impounding of
instruments.

33. (1)Every person having by law or consent of parties authority
receive evidence, and every and person in charge of a public office, except an

officer of police, before whom any instrument chargeable,in his opinion, with
duty is produced or comes in the performance of his functuions, shall, if it
appears to him

that such instrument is not duly stamped, impound, the same.
(2)

For that purpose every such person shall examine every

instrument so chargeable and so produced or coming before him in order to
ascertain whether it is stamped with a stamp of the value and

description

required by the law in force in the Republic of the Union of Myanmar when such
instrument was executed or first executed;
Provided that –
(a) nothing herein contained shall be deemed to require any
Magistrate or Judge of a Criminal Court to examine or
impound, if he does not think fit so to do, any instrument
coming before him in the course of any proceeding other
than a proceeding under Chapter XII or Chapter XXXVI
of the Code of Criminal Procedure:
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( b)in the case of a Judge of the Supreme Court of the Union,
the duty of examining

and impounding any instrument

under this section may be delegated to such officer as the
Court appoints in this behalf.
(3) For the purposes of this section in cases of doubt, _
(a) the Ministry of Finance may, with the approval of the Union
Government determine what offices shall be deemed to be
public offices, and
(b) the Ministry of Finance may, with the approval of the
Union Government determine who shall be deemed to be
persons in charge of public offices.
Special

34. Where any receipt chargeable with a duty of ten kyat is tendered

provision
as to
to or produced before
unstamped
receipts. public account, such

any officer unstamped in the course of the audit of any
officer may in his discretion, instead of impounding the

instrument, require a duly stamped receipt to be substituted therefor.
Instruments
35. No instrument chargeable with
not duly
stamped evidence for any purpose by any person having
inadmissible
in evidence,parties authority to receive evidence, or shall be
etc.

or authenticated by any

such person

duty shall be admitted in
by law or consent of
acted

upon,

registered

or by any public officer, unless such

instrument is duly stamped:
Provided that _
(a) any such instrument not being an instrument chargeable
with a duty of ten kyat only , or a bill of exchange or
promissory note, shall, subject to all just exception,
be admitted in evidence on payment of the duty with which
the same is chargeable or, in the case of an instrument
insufficiently stamped or the amount required to make up
such duty, together with a penalty of five hundred kyat or ,
when ten times the

amount

of

the proper duty

or
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deficient portion thereof exceeds five hundred kyat , of a
sum equal to ten times such duty or portion;
(b)where any person from whom a stamped receipt could
have been demanded has given an unstamped receipt and
such receipt, if stamped, would be admissible in evidence
against him, then such receipt shall be admitted in
evidence against him on payment of a penalty of one
hundred kyat by the person tendering it ;
(c)where a contract or agreement of any kind is effected by
correspondence consisting of two or more letters and any
one of the letters bears the proper stamp, the contract

or

agreement shall be deemed to be duly stamped;
(d) nothing herein contained shall prevent the admission of
any instrument in evidence in

any

proceeding

in a

criminal Court, other than a proceeding under Chapter
XII or Chapter XXXVI

of the

Code of Criminal

Procedure;
(e) nothing herein contained shall prevent the admission of
any instrument in any Court when such instrument has
been executed by or on behalf of the Government, or
where it bears the certificate of the Township Revenue
Officer(Collector) as provided by section 32 or any other
provision of this Act.
Admission of
instrument
where notadmission
to
be
questioned.
any stage

36.Where
an instrument has been admitted in evidence, such
36.
shall not, except as provided in section 61, be called in question at
of the same suit or proceeding on the ground that the instrument has

not been duly stamped.
Admission of
37. The
improperly
stamped Government make
instruments.

Ministry of Finance may, with the approval of the Union
rules providing that, where an instrument bears a stamp of
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sufficient amount but of improper description, it may,

on payment of the duty

with which the same is chargeable, be certified to be duly stamped and any
instrument so certified shall then be deemed to have been duly stamped as from
the date of its execution.
Instruments
impounded
how dealt 33
with.

38. (1) When the person impounding an instrument under section
has by law or consent of

parties authority to receive evidence and admits

such instrument in evidence upon payment of a penalty as provided by section
35 or of duty as provided by section 37, he shall send to the Township Revenue
Officer(Collector)an authenticated copy of such instrument, together with a
certificate in writing, stating the amount of duty and penalty levied in respect
thereof, and shall send such amout to the Township Revenue Officer(Collector),
or to such person as he may appoint in his behalf.
(2) In every other case, the person so impounding an instrument
shall send it in original to the Township Revenue Officer(Collector).

39. (1) When a copy of an instrument is sent to
Collector’s
power to
Revenue Officer ( Collector ) under section 38, sub-section(1),
refund
penalty
paid underthinks fit, refund any portion of the penalty in excess of five
section 38,
which has been paid in respect of such instrument.
subsection(1).

the Township
he may, if he
hundred kyat

(2) When such instrument has been impounded only because

it has been written in contravention of sectcion 13 or section 14 , the Township
Revenue Officer ( Collector ) may refund the whole penalty so paid.

Collector’s
power to
stamp
instruments
impounded .

40. (1) When the Township Revenue Officer (Collector) impounds
any instrument under section 33, or receives any instrument sent to him under
secetion 38, sub-section (2), not being an instrument chargeable with a duty of ten
kyat only,or a bill of exchange or promissory note, he shall adopt the follolwing
procedure _
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(a) if he is of opinion that such instrument is duly stamped or
is not chargeable with duty,he shall certify by endorsement
thereon that it is duly stamped, or that it is not so
chargeable, as the case my be;
(b) if he is of opinion that such instrument is chargeable with
duty and is not duly stamped, he shall require the payment
of the proper duty or the amount required to make up the
same, together with a penalty of five hundred kyat; or, if
he thinks fit, an amount not exceeding ten times the
amount of the proper duty or of the deficient portion
thereof, whether such amount exceeds or falls short of
five hundred kyat :
Provided

that, when such instrument has been impounded only

because it has been written in

contravention of section 13

or section 14, the

Township Revenue Officer(Collector) may, if he thinks fit, remit

the

whole

penalty prescribed by this section.
(2)Every certificate under clause (a) of sub-section (1) shall, for
the purposes of this Act, be conclusive evidence of the matters stated therein.
(3)Where an instrument has been sent to the Township Revenue
Officer(Collector) under section 38, sub-section (2), the Township Revenue
Officer(Collector) shall, when he has dealt with it as provided by

this section,

return it to the impounding officer.
Instruments unduly
stamped not being
by
accident exchange
.

41. If any instrument chargeable with duty and not duly stamped,
an instrument chargeable with a duty of ten kyat only or a bill of
or promissory note, is produced by any person of his own motion

before the Township Revenue Officer (Collector) within one year from the date
of its execution or first execution, and such person brings to the notice of
the Township Revenue Officer (Collector) the fact that such instrument is not
duly stamped and officer to pay to the Township Revenue Officer (Collector) the
amount of the proper duty, or the amount required to make up the same, and the
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Township Revenue Officer(Collector) is satisfied that the omission to duly stamp
such instrument has been occasioned by accident, mistake or urgent necessity,
he may, instead of proceeding under sections 33 and 40, receive such amount and
proceed as next hereinafter prescribed.
Endorsement
42.
on instrument
on which dutyinstrument have
has been paid
under section admitting such
35,40 or 41.

(1)When the duty and penalty(if any) leviable in respect of any
been paid under secion 35, section 40 or section 41, the person
instrument in evidence or the Township

Revenue

Officer

(Collector) , as the case may be, shall certify by endorsement thereon that the

proper duty or, as the case may be,the proper duty and penalty (stating the
amount of each) have been levied in respect thereof, and the name and residence
of the person paying them.
(2)Every instrument so endorsed shall thereupon be admissible
in evidence, and may be registered and acted upon and authenticated as if it
had been duly stamped, and shall be delivered on his application in this behalf
to the person from whose possession it came into the hands of the officer
impounding it , or as such person may direct:
Provided that _
(a) no instrument which has been admitted in evidence upon
payment of duty and penalty under section 35 shall be so
delivered before the expiration of one month from the date
of such impounding, of if the Township Revenue
Officer(Collector) has certified that its further detention is
necessary and has not cancelled such certificate;
(b) nothing in this section shall affect the Code of Civil
Procedure, Order XIII, Rule 9.
Prosecution
for offence
against Chapter
stamp-law.

43. The taking of proceedings or the payments of a penalty under this
in respect of any instrument

shall not bar the prosecution of any

person who appear to have committed an offence against the stamp – law in
respect of such instrument:
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Provided that no such prosecution shall be instituted in the case
of any instrument in respect of which such a penalty has been paid, unless it
appears to the Township Revenue Officer (Collector) that the

offence was

committed with an intention of evading payment of the proper duty.
Persons
paying
duty or
penalty
may
recover
same in
certain
cases.

44. (1) When any duty or penalty has been paid under section 35,
section 37, section 40, or section 41 any person in respect of an instrument, and
by agreement or under the provisions of section 29 or any other enactment in force
at the time such instrument was executed, some other person was bound to bear the
expense of providing the proper stamp for such instrument, the first mentioned
person shall be entitled to recover from such other person the amount of the duty
or penalty so paid.
(2)For the purpose of such recovery any certificate granted
in respect of such instrument under this Act shall be conclusive evidence of the
matters therein certified.
(3)Such amount may, if the Court thinks fit be included in any
order as to costs in any suit or proceeding to which such persons are parties
and in which such instrument has been tendered in evidence. If the Court
does not include the amount

in such order, no further proceedings

for the

recovery of the amount shall be maintainable.
Power to
45. (1) When any penlty is paid under section 35 or section 40,
Director
General of
the Director General of Internal Revenue Department may, upon application in
Internal
Revenue writing made within one year from the date of the payment,
refund such
Department
to refundpenalty wholly or in part.
penalty or
(2)Where in, the opinion of the Director General of Internal
excess duty
in certain
cases. Revenue Department stamp-duty in excess of that which is legally chargeable has

been charged and paid under section 35 or section 40, such authority may, upon
application in writing made within three months of the order charging the same
refund the excess.
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46.(1)
if any instrument sent to the Township Revenue Officer
46.
for loss of
instrument
(Collector) under section 38, sub-section (2), is lost, destroyed or damaged during
sent under
section 38.transmission, the person sending the same shall not be liable for such loss,

destructions or damage.
(2) When any instrument is about to be so sent, the person from
whose possession it came into the hands of the person impounding the same,
may require a copy thereof to be made at the expense of such first mentioned
person and authenticated by the person impounding such instrument.
47.When
any bill of exchange or promissory note chargeable with
47.
Power of
payer to
the duty for ten kyat is presented for payment unstamped, the person to
stamp bill
and
whom it is presented may affix thereto the necessary adhesive stamp and , upon
promissory
cancelling the same in manner hereinbefore provided, may pay the sum payable
notes
received
upon such bill or note , and may charge the duty against the person who ought to
by him
unstamped.
have paid the same, or deduct it from the sum payable as aforesaid, and such bill
or note shall, so far as respects the

duty,be deemed good and valid:

Provided that nothing herein contained shall relieve any person from
any penalty or proceeding to which he may be liable in relation to such bill or
note.
Recovery of

48. All duties, penalties and other sums required to be paid under

duties and

this Chapter may be recovered by the Township Revenue Officer(Collector) by

penalties.

distress and sale of the moveable property of the person from whom the same
are due, or by any other process for the time being in force for the recovery of
arrears of land revenue.
48A
48A.

* * * * * * *
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CHAPTER V.
Allowances for stamps in certain cases.
Allowances
for spoiled
stamps. of

49. Subject to such rules as may be made by the Ministry of Finance
the Union Government, with the approval of the Union Government as to the

evidence to be required, or the enquiry to be made,the Township Revenue
Officer(Collector) may, on application made within the period prescribed in
section50, and if he is satisfied as to the facts, make allowance for impressed
stamps spoiled in the cases hereinafter mentioned, namely _
(a) the stamp on any paper inadvertently and undesignedly spoiled,
obliterated or by error in writing or any other means rendered
unfit for the purpose intended before any instrument written
thereon is executed by any person;
(b)the stamp on any document which is written out wholly or in
part, but which is no signed or executed by any party thereto;
( c) in the case of bills of exchange, payable otherwise than
on demand or promissory notes(1) the stamp on any such bill of exchange signed by or
on behalf of the drawer which has not been accepted or
made use of in any manner whatever or delivered out of
his hands for any purpose other than by way of tender for
acceptance: provided that the paper on which any such
stamp is impressed does not bear any signature intended as
or

for the acceptance of any bill of exchange

to be

afterwards written thereon;
(2) the stamp on any promissory note signed by or on
behalf of the maker which has not been made use of in
any manner whatever or delivered out of his hands;
(3) the stamp used or intended to be used for any such bill of
exchange or promissory note signed by, or on behalf of, the
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drawer thereof, but which from any omission or error has
been spoiled or rendered useless, although the same, being
a bill of exchange, may have been presented for acceptance
or accepted or endorsed, or, being a promissory note, may
have been delivered to the payee: provided that another
completed and duly stamped bill of exchange or promissory
note is produced identical in every particular, except in the
correction of such omission or error as a fore said, with the
spoiled bill or note;
(d)the stamp used for an instrument executed by any party thereto
which_
(1)has been afterwards found to be absolutely void in law
from the beginning:
(2)has been afterwards found unfit, by reason of any error
or mistake therein, for the purpose originally intended;
(3)by reason of the death of any person by whom it is
necessary that it should be executed, without having
executed the same, or of the refusal of any such person to
execute the same, cannot be completed so as to effect the
intended transaction in the form proposed;
(4) for want of the execution thereof by some material party,
and his inability or refusal to sign the same, is in fact
incomplete and insufficient for the purpose for which it was
intended;
(5) by reason of the refusal of any person to act under the
same, or to advance any money intended to be thereby
secured, or by the refusal or non-acceptance of any office
thereby granted, totally fails of the intended purpose;
(6) becomes useless in consequence of the transaction intended
to be thereby effected being effected by some other
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instrument between the same parties and bearing a stamp of
not less value;
(7) is deficient in value and the transaction intended to be
thereby effected has been effected by some other instrument
between the same parties and bearing a stamp of not less
value;
(8) is inadvertently and undesignedly spoiled, and

in

lieu

whereof another instrument made between the same parties
and for the same purpose is executed and duly stamped:
Provided that, in the case of an executed instrument, no legal
proceeding has been commenced in which the instrument could or would have
been given or offered in evidence and that the instrument is

given up to be

cancelled.

Explanation._ The certificate of the Township Revenue Officer
(Collector) under section 32 that the full duty with which an

instrument

is chargeable has been paid is an impressed stamp within the meaning of this
section.
Application

50 .The application for relief under section 49 shall be made within

for relief
under

the following periods, that is to say, _

secontion 49

(1)

in the cases mentioned in clause (d) (5), within two months

when to be

of the date of the instrument;

made.

(2)

in the case of stamped paper on which no instrument has
been executed by any of

the parties

thereto, within six

months after the stamp has been spoiled;
(3)

in the case of a stamped paper in which an instrument has
been executed by any of the

parties thereto within

six

months after the date of the instrument, or, if it is not
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dated, within six months after the execution thereof by the
person by whom it was first or alone executed:
Provided that, _
(a) when the spoiled instrument has been for sufficient
reasons sent out of the

Republic of the Union of

Myanmar, the application may

be made within six

months after it has been received back in the Republic
of the Union of Myanmar.
(b) when, from unavoidable circumstances, any instrument
for which another instrument has been substituted
cannot be given up to be cancelled within the aforesaid
period, the application may be made within six months
after the date of execution of the substituted instrument.
Allowance in
51.The
Director General of Internal Revenue Department or the
51.
case of
printed forms
no longer Township Revenue Officer (Collector) if empowered by the Director General of
required by
Revenue Department in this behalf may, without limit of time, make
corporationsInternal
.

allowance for stamped papers used for printed forms of instruments by any
banker or by any incorporated company or other body corporate, if for any
sufficient reason such forms have ceased to be required by the said banker,
company or body corporate ; provided that he is satisfied that the duty in respect
of such stamped papers has been duly paid.
Allowance for
misused
chargeable
stamps.

52.(a)When
any person has inadvertently used, for an instrument
52
with duty, a stamp of a description other than that prescribed for

such instrument by the rules made under this Act, or a stamp of greater value than
was necessary, or has inadvertently used any stamp for an instrument
chargeable with any duty ; or

not
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(b)When any stamp used for an instrument has been inadvertently
rendered useless under

section 15 owing to such instrument having been writeen

in contravention of the provisions of section 13; the Township Revenue
Officer(Collector) may, on an application made within six months after the date
of the instrument, or, if it is not dated, within six months after the execution
thereof by the person by whom it was first or alone executed, and upon the
instrument, if chargeable with duty, being re-stamped with the proper duty, cancel
and allow as spoiled the stamp so misused or rendered useless.
Allowance for
spoiled or
misused stamps,
stamps how
to be made.

53. In any case in which allowance is made for spoiled or misused
the Township Revenue Officer (Collector) may give in Lieu thereof _
(a) other stamps of the same description and value ; or,
(b) if required and he thinks fit, stamps of any other description
to the same amount in value; or,
(c) at his discretion, the same value in money, deducting ten
kyat for one hundred kyat or fraction of one hundred kyat.

Allowance
54.When
54.
any person is possessed of a stamp or stamps which
for stamps
not
have not been spoiled or rendered unfit or useless for the purpose intended, but
required
for use . for which he has no immediate use, the Township Revenue Officer(Collector)

shall repay to such person the value of such stamp or stamps in money, deducting
ten kyat

for each one hundred kyat or portion of one hundred kyat, upon such

person delivering up the same to be cancelled, and proving to the Township
Revenue Officer’s (Collector’s) satisfaction _
(a) that such stamp or stamps were purchased by such person with
a bona fide intention to use them,
(b) that he has paid the full price thereof, and
(c) that they were so purchased within the period of six months
next preceding the date on which they were so delivered :
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Provided that, where the person is a licensed vendor of stamps, the
Township Revenue Officer(Collector) may, if he thinks fit, make the repayment of
the sum actually paid by the vendor without any such deduction as aforesaid,
Allowance
on renewa
of certain
new
debentures .

55.When
any duly stamped debenture is renewed by the issue of a
55.
debenture in the same terms, the Township Revenue Officer (Collector)

shall, upon application made within one month, repay to

the person issuing

such debenture, the value of the stamp on the original or on the new debenture,
whichever shall be less :
Provided that the original debenture is produced before the Township
Revenue Officer (Collector)and cancelled by him in such manner as the
Ministry of Finance may, with the approval of the Union Government direct.

Explanation . _ A debenture shall be deemed to be renewed in the
same terms within the meaning of this section notwithstanding the following
changes _
(a) the issue of two or more debentures in place of one original
debenture, the total amount secured being the same;
(b) the issue of one debenture in place of two or more original
debentures, the total amount secured being the same ;
(c) the substitution of the name of the holder at the time of renewal
for the name of the original holder; and
(d) the alteration of the rate of interest or the dates of payment
thereof .
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CHAPTER VI.
VI.
Reference and Revision.
Control of
56.
56.(1) The powers exercisable by a Township Revenue Officer
and
statement(Collector) under Chapter IV and Chapter V and under clause (a) of the first
of case to
proviso to section 26 shall in all cases be subject to the control of the Director
the
Director
General of Internal Revenue Department.
General of
Internal
(2) If any Township Revenue Officer (Collector) , acting under
Revenue
Departm section
–
31, section 40, or section41 feels doubt as to the amount of duty with
ent.

which any instrument is chargeable, he may draw up a statement of the case, and
refer it with his own opinion thereon, for the decision of the Director General
of Internal Revenue Department.
(3) The Director General of Internal Revenue Department shall
consider the case and send a copy of his decision to the Township Revenue
Officer (Collector), who shall proceed to assess and charge the duty(if any)in
conformity with such decision.
Statement of

57.(1)The
Director General of Internal Revenue Department may
57

case by the
Director
state any case referred to him under section 56, sub-section (2), or otherwise
General of
Internal
coming to his notice, and refer such case, with his own opinion thereon to the
Revenue
Department to
Supreme Court of the Union.
Supreme
Court of the
(2)Every such case shall be decided by not less than three judges
Union.

of the Supreme Court of the Union, and in case of difference the opinion of the
majority shall prevail.
Power of
Supreme
Court of
the Union
to call for
further
particulars
as to case
stated.

58. If the Supreme Court of the Union is not satisfied that the
statements contained in the case are sufficient to enable it to determine the
questions raised thereby, the Court may refer the case back to the Revenueauthority by which it was stated, to make such additions thereto or alterations
therein as, the Court may direct in that behalf.
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disposing
case
such
stated.

59. (1)The Supreme Court of the Union upon the hearing of any
case, shall decide the questions raised thereby, and shall deliver its

judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded.
(2)The Court shall send to the Revenue – authority by which
the case was stated, a copy of such judgement under the seal of the Court and the
signature, of the Registrar; and the Revenue-authority

shall, on receiving such

copy, dispose of the case conformably to such judgement.
Statement
60. (1) If any Court, other than the Supreme Court of the Union,
of cases
by other feels doubt as to the amount of duty to be paid in respect of any instrument under
Courts
to Supremeproviso(a) to section 35, the judge may draw up a statement of the case and refer
Court of the
it, with his own opinion thereon,for the decision of the Supreme Court of the
Union.

Union.
(2) The Supreme Court of the Union shall deal with the case as
if it had been referred under section 57, and send a copy of its judgement under
the seal

of the Court and the signature of the Registrar to the Director

General of Internal Revenue Department and another like copy to the Judge
making the reference, who shall, on receiving such copy, dispose of the case
conformably to such judgment.
(3)References made under sub-section (1), when

made by a

Court subordinate to a District Court, shall be made through the District Court,
and when made by any subordinate Revenue Court, shall be

made through the

Court immediately superior.
Revision of
61. (1)When any Court in the exercise of its civil or revenue
certain deci
sions of
jurisdiction or any criminal Court in any proceeding under Chapter XII or
Courts
regarding Chapter XXXVI of the Code of Criminal Procedure, makes, any order admitting
the
sufficiency any instrument in evidence as duly stamped or as not requiring a stamp, or upon
of stamps.

payment of duty and a penalty under section 35, the Court to which appeals

lie from, or references are made by, such first-mentioned Court may ,of its own
motion or on the application of the Township Revenue Officer
take such order into consideration.

(Collector),
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(2) If such Court after such consideration, is of opinion that such
instrument should not have been admitted in evidence without the payment of
duty and penalty under section 35,or without the payment of a higher duty and
penalty than those paid , it may record a declaration to that effect, and determine
the amount of duty with which such instrument is chargeable, and may require
any person in

whose possession or power such instrument then is to produce the

same, and may impound the same when

produced.

(3) When any declaration has been accorded under sub-section (2),
the Court recording the same shall send a copy thereof to the Township
Revenue Officer (Collector), and, where the instrument to which it relates has
been impounded or is otherwise in the possession of such Court, shall also send
him such instrument.
(4) The Township Revenue Officer (Collector) may thereupon,
notwithstanding anything contained in the order admitting such instrument in
evidence, or in any certificate granted under section 42 , or in section 43,
prosecute any person for any offence against the stamp-law which the Township
Revenue Officer (Collector) considers him to have committed in respect of such
instrument:
Provided that _
(a) no such prosecution shall be instituted where the amount
(including duty and penalty)which, according to the
determination of such Court, was payable in respect of
the instrument under section 35, is paid to the Township
Revenue Officer (Collector), unless he thinks that the
offence was committed with an intention of evading
payment of the proper duty;
(b) except for the purposes of

such

prosecution, no

declaration made under this sectionshall
validity

of

any

order

affect

the

admitting any instrument in

evidence, or of any certificate granted under section 42.

- 111 -

CHAPTER VII.
Criminal Offences and Procedure.
Penalty
executing,
etc., instrument
not duly
stamped.

62(1)
Any person 62
(a) drawing, making, issuing, endorsing or transferring, or signing

otherwise than as a witness,or presenting for acceptance or
payment or accepting, paying or receiving payment of, or in
any manner negotiating, any bill of exchange

payable

otherwise than on demand or promissory note without the
same being duly stamped; or
(b) executing or signing otherwise than as a witness any other

instrument chargeable with duty without the same being duly
stamped; or
(c) voting or attempting to vote under any proxy not duly stamped;

shall for every such offence be punishable with fine which may
extend to one hundred thousand kyat:
Provided that, when any penalty has been paid in respect of any
instrument under section 35,

Section 40 or Section 61, the amount of such

penalty shall be allowed in reduction of the fine ( if any) subsequently imposed
under this section in respect of the same instrument upon the person who paid
such penalty.
(2) If a share – warrant is issued without being duly stamped,
the company issuing the same, and also every person who, at the time when it is
issued, is the managing Director or Secretary or other

principal officer of the

company, shall be punishable with fine which may extend one hundred thousand
kyat. _

- 112 Penalty for
failure to
cancel
and
adhesive
stamp.

63. Any person required by section 12 to cancel an adhesive stamp,
failing to cancel such stamp in manner prescribed by that section, shall

be punishable with fine which may extend to one hundred thousand kyat.

Penalty for
omission to
comply
with
provision of
section 27.

64.Any
64.
person who, with intent to defraud the Government _
(a)executes any

instrument in which

all the

facts and

circumstances required by Section 27 to be set forth in such
instrument are not fully and truly set forth; or ty set forth; or
(b)being employed or concerned in or about the preparation of any

.

instrument, neglects or omits fully and truly to set forth therein
all such facts and circumstances; or
(c) does any other act calculated to deprive the Government
of any duty or penalty under this Act; shall be punishable
with fine which may extend from a minimum of fifty
thousand kyat to a maximum of five hundred thousand kyat.
Penalty for refusal
to give receipt and
for devices to
evade duty on
receipts.

65.

Any person who, (a) being required under section 30 to give a receipt, refuses or
neglects to give the same;or
(b) with intent to defraud the Government of any duty upon
a payment of money of delivery of property exceeding five
thousand kyat in amount or value, gives a receipt

for an

amount or value not exceeding five thousand kyat

or

separates or divides the money or property paid or delivered;
shall be punishable with fine which may extend to twenty
thousand kyat.

- 113 Penalty for
not making
out policy, or
making one
not duly
stamped.

66.

Any person who _
(a) receives, or takes credit for, any premium or consideration for
any contract of insurance and does not, within one month
after receiving,or taking credit for, such premium or
consideration, make out and execute a duly stamped policy of
such insurance; or
(b) makes, executes or delivers out any policy which is not duly
stamped, or pays or allows in account, or agrees to pay or allow
in account, any money upon, or in respect of, any such policy ;
shall be punishable with fine

which may extend to

forty

thousand kyat.
Penalty for not
67. Any person drawing or executing a bill of exchange payable
drawing full
number ofotherwise than on demand or a policy of marine insurance purporting to be
bills or
marine drawn or executed in a set of two or more, and not at the same time drawing or
policies executing on paper duly stamped the whole number of bills or policies of which
purporting
to be in such bill or policy purports the set to consist, shall be punishable with fine which
sets .

may extend to two hundred thousand kyat.

Penalty for
postdating
bills, and for
other devices
to defraud the
revenue.

68.
68. Any person who ---(a) with intent to defraud the Government of duty , draws,
makes or issues any bill of exchange or promissory note
bearing a date subsequent to that

on which such bill or

note is actually drawn or made; or
(b) knowing

that such

bill or note has been so post-dated,

endorses, transfers, presents for acceptance or payment, or
accepts, pays or receives payment of, such bill or note, or in
any manner negotiates the same ; or
(c) with the like intent, practices or is concerned in any act,
contrivance or device not specially provided for by this Act or
any other law

for the

time

being in

force;

shall

be

punishable with fine which may extend to two thousand kyat.

- 114 Penalty for
breach of rule
relating to sale
of stamps and
for unauthor ized sale.

69.(a)
69. Any person appointed to sell stamps who disobeys any
rule made under section 74, and
(b) Any person not so appointed who sells or offers for sale any
stamp other than a ten kyat adhesive stamp ; shall be
punishable with imprisonment for a term which may extend
to six months, or with fine which may extend to one hundred
thousand kyat, or with both, and
(c) any person who is in illegal possession of any stamp.

Institution and
conduct of
prosecutions.

70. (1) No prosecution in respect of any offence punishable under

this Act shall be instituted without the sanction of the Township Revenue Officer
(Collector) or such other officer as The

Ministry of Finance may, with the

approval of the Union Government generally, or theTownship Revenue Officer
(Collector) specially, authorizes in that behalf.
(2) The Director General of Internal Revenue Department, or any
officer generally or specially,authorized by him in this behalf, may stay any such
prosecution or compound any such offence.
(3) The amount of any such composition shall be recoverable
in the manner provided by
Juridiction of
Magistrates.

section 48.

71. No Magistrate other than a Magistrate whose powers are not

less than those of a Magistrate of the second class shall try any offence under
the Act.
Place of trial.

72. Every such offence committed in respect of any instrument may

be tried in any district in which such instrument is found as well as in any
district** in which such offence might be tried under the Code of Criminal
Procedure for the time being in force.

- 115 -

CHAPTER VIII.
Supplementary Provisions.
Books, etc., to
be open to
inspection.

73. Every public officer having in his custody any registers, books.

records, papers, documents or proceedings, the inspection whereof may tend
to secure any duty, or to prove or lead to the discovery of any fraud or omission
in relation to any duty, shall at all reasonable times permit any person authorized
in

writing by the Township Revenue Officer (Collector) to inspect for such

purpose the registers, books, papers, documents and proceedings, and to take
such notes and extracts as he may deem necessary, without fee or charge.
Powers to
74. The Ministry of Finance may,
make rules
relating to Government make rules for regulating _
sale of
stamps.
(a) the supply and sale of stamps

with the approval of the Union
and stamped papers,

(b) the persons by whom alone such sale is to be conducted and
(c) the duties and remuneration of such persons :
Provided that such rules shall not restrict the sale of

ten kyat

adhesive stamps.
Power to
75.The
Ministry of Finance may, with
75.
make rules
generallyGovernment make rules to carry out generally the
to carry
out Act. may by such rules prescribe the fines, which shall in

the approval of the Union
purpose of this Act, and
no case exceed one hundred

thousand kyat, to be incurred on breach thereof.
76. (1)All rules

Publication of
rules.

made under this Act shall be published in the

Gazette.
(2) All rules published as required by this section shall,
upon such publication; have effect as if enacted by this Act,
Delegation of
certain
powers. Union

76 A,The
Ministry of Finance may, with the approval of the
A,
Government, by notification in the Gazette, delegate -
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(a)all or any of the powers conferred on him by sections 2 (9); 33
(3) (b), 70 (I), 74 and 78 to The Ministry of Finance

may,

with the approval of the Union Government; and
(b)all or any of the powers conferred on The Ministry of Finance
may, with the approval of the Union Government by section
45 (1) (2), 56 (1) and 70(2) to such subordinate Revenue
authority as may be specified in the notification.
Saving as to
Court- Fees.

77. Nothing in this Act contained shall be deemed to affect the duties

chargeable under any enactment for the time being in force relating to court-fees.
78. *
79. [ Repealed by Act X of 1914. ]
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* SCHEDULE I
StampStamp-duty on Instruments
(See Section 3)
Description of instrument
Proper Stamp - duty
1. ACKNOWLEDGMENT
of
a
debt - Kyat 50.
exceeding kyat 2,000 in amount or value,
written or signed by, or on

behalf of, a

debtor in order to supply evidence of such
debt in any book (other than a banker's
pass-book) or on a separate piece of paper
when such book or paper is left in the
creditor's possession; provided that such
acknowledgment does not contain any
promise to pay the debt or any stipulation
to pay interest or to deliver any goods or
other property.
2. ADMINISTRATION BOND,
BOND given under
the section 291 , section 375 or section
376 of the Succession Act:(a)where the amount does not exceed The same duty as a
BOND (No.15) for such
kyat 100,000;
amount.
(b) in any other case.
- Kyat 2,000.
3. ADOPTION
ADOPTION-- DEED,
DEED that is to say, any
instrument (other than a will) recording

- Kyat 150.

an adoption or conferring or purporting to
confer an authority to adopt.
ADVOCATE.
ADVOCATE See ENTRY AS AN
ADVOCATE (No.30)

*

Substituted by the Court Fees (Amendment) Act, 2014.
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Description of instrument

Proper Stamp - duty

4. AFFIDAVIT,
AFFIDAVIT including an affirmation - Kyat 150.
or declaration in the case of persons by
law allowed to affirm or declare instead of
swearing.
Exemptions.
Affidavit or declaration in writing when made –
(a) as a condition of enrolment under the
Defence Services Act, 1959;
(b) for the immediate purpose of being
filed or used in any Court or before
the officer of any Court; or
(c) for the sole purpose of enabling any
person to receive any pension
or charitable allowance.
5.AGREEMENT OR MEMORANDUM
OF AGREEMENT –
(a) if relating to the sale of a bill of - Kyat 50.
exchange;
(b) if relating to the sale of a Government - Subject to a maximum of
security or share in an incorporated

kyat 10,000 kyat 25 for

company or other body corporate;

every kyat 100,000 or part
thereof of the value of
the security or share.

(c)

if relating to joint venture agreement, - One per centum on the
amount or value of the
production or profit sharing contract,
construction agreement or other similar

subject-matters.

agreement or contract;

that the maximum duty

Provided

shall be Kyat 150,000.
(d) if not otherwise provided for ... ...
Exemptions.
Agreement or memorandum of agreement:(a) for or relating to the sale of goods or
merchandise exclusively, not being a
NOTE OR MEMORANDUM chargeable
under No. 43;

- Kyat 300.
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Description of instrument

Proper Stamp - duty

(b) made in the form of tenders to the Republic
of the Union of Myanmar for or relating to
any loan;
(c) made under the Land Acquisition Act.
AGREEMENT TO LEASE See LEASE.
(NO. 35)
6. AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF
TITLE -DEEDS, PAWN OR PLEDGE, that is
tosay, any instrument evidencing an agreement
relating to –
(1) the deposit of title-deeds or instruments constituting or being evidence of
the title to any property whatever (other
than a marketable security) , or
(2) the pawn or pledge of moveable
property.
Where such deposit, pawn or pledge,
has been made by way of security for
the repayment of money advanced or
to be advanced by way of loan or an
existing or future debt (a) if such loan or debt is repayable on The same duty as a Bill of
demand or more than three months Exchange [No.13(a)] for the
from the date of the

instrument

amount secured.

evidencing the agreement;
(b) if such loan or debt is repayable - Half the duty payable on
not more than three months from the a Bill of Exchange [No.13
date of such instrument.
(a)] for the amount
secured.
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Description of instrument

Proper Stamp - duty

Exemption.
Instrument of pawn or pledge of goods
if unattested.
7. APPOINTMENT IN EXECUTION OF A
POWER,where
made by any writing not
POWER
being a will (a) of trustees … …

- Kyat 1,500.

(b) of property, moveable or immovable - Kyat 3,000.
…
8. APPRAISEMENT OR VALUATION made
otherwise than under an order of the Court
in the course of a suit –
(a)where the amount does not exceed
kyat 100,000;
(b)in any other case … …

The same duty as a Bond
(No.15) for such amount.
- Kyat 2,000.

Exemptions.
(a)Appraisement or valuation made for the
information of one party only, and not
being in any manner obligatory between
parties either by agreement or operation
of law.
(b)Appraisement of crops for the purpose
of ascertaining the amount to be
given to a landlord as rent.
9. APPRENTICESHIPAPPRENTICESHIP-DEED - including - Kyat 150.
every writing relating to the service or
tuition of any apprentice, clerk or trainee,
placed with any master to learn any
profession, trade or employment, not being
ARTICLES OF CLERKSHIP (No.11).
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Description of instrument

Proper Stamp - duty

Exemption.
Instruments of apprenticeship executed by
which a person is apprenticed by or at
the charge of any public charity.
10 . ARTICLES OF ASSOCIATION OF A
COMPANY –
(a)Where the company has no share capital - Kyat 50,000.
or the nominal share capital does not
exceed kyat 100,000,000.
(b) where the nominal share capital exceeds

- Kyat 150,000.

kyat 100,000,000.
Exemption.
Articles of any association not formed for
profit and registered under section 26 of the
Myanmar Companies Act. See also
MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF
A COMPANY (No.39).
11. - ARTICLES OF CLERKSHIP or - Kyat 1,500.
contract
whereby any person
first
becomes bound to serve as a clerk in
order to his admission as an advocate of
the Supreme Court.
- ASSIGNMENT,
ASSIGNMENT See CONVEYANCE (No.
23),
TRANSFER
(No.62),
and
TRANSFER OF LEASE (No.63), as the
case may be.
See
POWER
OF
- ATTORNEY.
ATTORNEY
ATTORNEY (No.48).
- AUTHORITY
TO
ADOPT.
See
ADOPTION - DEED (NO.3).
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Description of instrument

Proper Stamp - duty

12.AWARD
AWARD , that is to say, any decision in
writing by an arbitrator or umpire, not
being an award directing a partition,
on a reference made otherwise than by an
order of the Court in the course of a suit (a)where the amount

or value

of the

Two kyat for every kyat

property to which the award relates as

100 or part thereof of the

set forth in such award does not exceed

amount or value of the

kyat 100,000;

award.
Provided that the maximum
proper stamp-duty shall be
kyat 500.

(b)Where it exceeds kyat 100,000 and

- Kyat 1,500.

does not exceed kyat 500,000;
(c)Where it exceeds kyat 500,000 and

- Kyat 2,500.

does not exceed kyat 1,000,000;
(d)Where it exceeds kyat 1,000,000.

- Kyat 250 for every additional
kyat 100,000 or part thereof
in excess of kyat 1,000,000
in addition to the proper
stamp - duty under No. 12(c).
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Description of instrument
13.

Proper StampStamp- duty

BILL
OF
EXCHANGE as If drawn
defined by section 2(2) not
Singly
being a BOND,
banknote or
BOND

if drawn

if drawn

in set of

in set of

two , for

three, for

each part

each part

of the set

of the set

450

300

150

650

400

200

800

550

300

1200

800

400

1500

1000

500

1900

1250

650

2250

1500

750

2700

1800

900

4500

3000

1500

6750

4500

2250

currency note(a)where payable otherwise than
on demand but not more than
one year after date or sight –
if the amount of the bill or note
does not exceed Kyat 5,000,000
if it exceeds Kyat 5,000,000 and
does not exceed Kyat 7,000,000
if it exceeds Kyat 7,000,000 and
does not exceed Kyat 9,000,000
if it exceeds Kyat 9,000,000 and
does not exceed Kyat 13,000,000
if it exceeds
and

does

Kyat
not

13,000,000

exceed

Kyat

17,000,000
if it exceeds Kyat 17,000,000
and does not exceed Kyat
21,000,000
if it exceeds Kyat 21,000,000
and does not exceed Kyat
25,000,000
if it exceeds Kyat 25,000,000
and does not exceed Kyat
30,000,000
if it exceeds Kyat 30,000,000
and does not exceed
Kyat
50,000,000
if it exceeds Kyat 50,000,000
and does not exceed
Kyat
75,000,000
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Description of instrument

if it exceeds Kyat 75,000,000
and does not exceed Kyat
100,000,000
and for every additional Kyat
10,000,000 or part thereof and
excess of Kyat 100,000,000;
(b) where payable otherwise than on
demand but at more than one year
after date or sight.

Proper StampStamp- duty
If drawn

if drawn

if drawn

Singly

in set of

in set of

two , for

three, for

each part

each part

of the set

of the set

9000

6000

3000

650

400

200

The same duty as a Bond (No.15) for
the same amount.

14. BILL OF LADING (including a - Kyat 150.
through bill of lading).

N.B.- If a bill of lading is drawn in
parts, the proper stamp therefor
must be borne by each one of the
set.

Exemptions.
(a) Bill of lading when the goods
therein described are received at a
place within the limits of any port
as defined under the Ports Act,
and are to be delivered at another
place within the limits of the
same port.
(b) Bill of lading when executed out
of the Republic of the Union of
Myanmar and relating to property
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Description of instrument

Proper Stamp - duty

to be delivered in the Republic of the
Union of Myanmar.
15.BOND
15.BOND [as defined by section 2(5)] not 0.5 per centum

on the

being a DEBENTURE (No.27), and not amount or value.
being otherwise provided for by this
Act or by the Court Fees Act -

See

ADMINISTRATIONADMINISTRATION-BOND(No.2),
BOND

BOTTOMRY
BOTTOMRY BOND (No.16), CUSTOMS
BOND (No.26),

INDEMNITY - BOND

(No.34), RESPONDENTIA BOND (No.56),
SECURITY BOND (No.57).
Exemption.
Bond, when executed by Any person for the purpose of guaranteeing
that the local income derived from private
subscriptions to a charitable dispensary or
hospital or any other object of public utility
shall not be less than a specified sum per
mensem.
16.BOTTOMRY BOND, that is to say, any The same duty as a Bond
instrument whereby the master of a (No.15)for the same amount.
sea - going ship borrows money on the
security of the ship to enable him to
preserve the ship or prosecute her voyage.
17.CANCELLATIONInstrument
of - Kyat 150.
17.CANCELLATION
(including any instrument by which any
instrument
previously
executed
is
cancelled) , if attested and not otherwise
provided for.
See also RELEASE (No.55),
), REVOCATION
OF SETTLEMENT (No. 58 -B),
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SURRENDER OF LEASE

(No.

61),

REVOCATION OF TRUST

(No.64-B).

18.CERTIFICATE
18.CERTIFICATE OF SALE (In respect of
each property put up as a separate lot and
sold) granted to the

purchaser of any

property sold by public auction by any
Civil court, Revenue Authority,Collector or
other Revenue Officer (a) Where the purchase -money does not One per centum on the
amount of purchase- money.
exceed kyat 500,000;
(b) in any other case … …

The same duty as a CONVEYACE. (No. 23)for a consideration equal to the amount
of
the purchase- money
only.

19.CERTIFICATE
OR
OTHER - Kyat 50.
19.CERTIFICATE
DOCUMENT, evidencing the right or title
of the holder thereof, or any other person,
either to any shares, scrip or stock in or of
any incorporated company or other body
corporate, or to become proprietor of shares,
scrip or stock in or of any such company
or body.
See also LETTER OF ALLOTMENT OF
SHARES (No. 36).
20.CHARTER
20.CHARTERCHARTER-PARTY,
PARTY that is to say, any
instrument (except an agreement for the
hire of a tug steamer) whereby a vessel or
some specified principal part thereof is
let for the specified purposes of the
charterer, whether it includes a penalty
clause or not :
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(a) less than horse power 20;

- Kyat 3,000.

(b) not less than horse power

20 but

not - Kyat 7,500.

more than horse power 50;
- Kyat 15,000.

(c) more than horse power 50.
21.
21 CHEQUE [ as defined by section 2(7)]

- Kyat 5.

22.
22. COMPOSITIONCOMPOSITION-DEED,
DEED that is to say, any - Kyat 1,500.
instrument executed by a debtor whereby he
conveys his property for the benefit of his
creditors, or whereby

payment

of a

composition or dividend on their debts is
secured to the creditors, or whereby provision
is made for the continuance of the debtor’s
business,

under

the

supervision

of

inspectors or under letter of license for the
benefit of his creditors.
23. CONVEYANCE, [as defined by section
2(10)] not being a TRANSFER charged or
exempted under No. 62 –
Exemption.
Assignment of copyright made under the
Myanmar Copyright Act.
COCO-PARTNERSHIPPARTNERSHIP-DEED.
DEED See
PARTNERSHIP (No.46).
24.COPY
24.COPY OR EXTRACT certified to be a true
copy or extract by or by order of any public
officer and not chargeable under the law for
the time being in force relating to court- fees
–

Two per centum on
the amount or value.
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(i)if the original was not chargeable with - Kyat 150.
duty or if the duty with which it was
chargeable does not exceed kyat 100;
(ii) in any other case… …

- Kyat 250.

Exemptions.
(a) Copy of any paper which a public officer
is expressly required by law to make or
furnish for record in any public office or
for any public purposes.
(b)Copy of or extract from any register
relating to births, baptisms, namings,
dedications, marriages, divorces, deaths
or burials.
25.COUNTERPART
25.COUNTERPART OR DUPLICATE of
any instrument chargeable with duty and
in respect of which the proper duty has
been paid –
(a) if the duty with which the original
instrument is chargeable does not exceed

The same duty as is payable
on the original.

kyat 100;
(b)in any other case… …

- Kyat 100.

Exemption.
Counterpart of any lease granted to a
cultivator when such lease is exempted from
duty.
26. CUSTOMS BOND:BOND
(a) where the amount does not exceed
kyat 1,000,000 ;
(b) in any other case… …

The same duty as a Bond
(No.15) for such amount.
- Kyat 20 for every kyat 10,000
or part thereof for value
exceeding kyat 1,000,000.
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27.
27 DEBENTURE (whether a mortgage
debenture or not ) being a marketable
security transferable –
(a) by endorsement or by a separate
instrument of transfer ;
(b)by delivery…

…

The same duty as a Bond
(No.15)for the same amount.
The

same

duty

as

a

CONVEYANCE (No. 23) for
a consideration equal to face
amount of the debenture.
Explanation -The term “ Debenture”includes
any interest coupons attached thereto, but
the amount of such coupons shall not be
included in estimating the duty.
Exemption
A debenture issued by an incorporated
company or other body corporate in terms
of a registered mortgage-deed , duly stamped
in respect of the full-amount of debenture to
be issued thereunder, whereby the company
or body borrowing makes over, in whole or in
part, their property to trustees for the benefit
of the debenture-holders: Provided that the
debentures so issued are expressed to be
issued in terms of the said mortgage - deed.

See also BOND (No.15), and sections 8
and 55. DECLARATION OF ANY TRUST .

See TRUST(No.
64).
TRUST
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28. DELIVERY
DELIVERY--ORDER IN RESPECT OF - Kyat 50.
GOODS, that is to say, any instrument
entitling any person

therein named, or

his assigns or the holder thereof, to the
delivery of any goods lying in any
dock or port,or in any warehouse in
which goods are stored or deposited on
rent or hire, or upon any wharf, such
instrument being signed by or on behalf
of the owner of such goods upon the sale
or transfer of the property therein, when
such goods exceed in value kyat 2,000.
DEPOSIT OF TITLE - DEEDS,
See AGREEMENT relating to DEPOSIT
OF TITLE - DEEDS, PAWN OR
PLEDGE (No.6). DISSOLUTION OF
PARTNERSHIP.
PARTNERSHIP See PARTNERSHIP
(No.46).
29.DIVORCE
29.DIVORCE - Instrument of, that is to - Kyat 250.
say,any instrument by which any person
effects the dissolution of his or her
marriage.
See
DOWERInstrument
of
DOWER
SETTLEMENT (No.58).
DUPLICATE - See COUNTERPART
(No.25).
30.
30 ENTRY AS AN ADVOCATE ON THE - Kyat 30,000.
COURT.
ROLL OF THE SUPREME COURT
31.EXCHANGE
31.EXCHANGE OF PROPERTYPROPERTY- Instrument The same duty as a
CONVEYANCE(No. 23) for a
of consideration equal to the
EXTRACT.
EXTRACT - See Copy (No.24).
value of the property of
greatest value as set forth
in such instrument.
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32.FURTHER
32.FURTHER CHARGE - Instrument of,
that is to say, any instrument imposing
a further charge on mortgaged property (a) when the original mortgage is one of
the description referred to in clause (a)
of Article No. 40 ( that is, with
possession) ;

The same duty as a
CONVEYANCE (No. 23)
for a consideration equal to
the amount of the further
charge secured by such
instrument.

(b)when such mortgage is one of the
description referred to in clause(b) of
Article No.40 (that is,without possession) –
(i) if at

the time of execution of The same duty as a
the instrument of further charge CONVEYANCE (No. 23) for
possession of the property is given a consideration equal to the

or agreed to be given under such total amount of the charge
instrument;
(including
the
original
mortgage and any further
charge already made) less the
duty already paid on such
original mortgage and further
charge.
(ii) if possession is not given … …

The

same

duty

as

a

Bond (No. 15) for the whole
amount payable or deliverable
under such instrument.
33.GIFT
a The same duty as a
33.GIFT -Instrument of, not being
SETTLEMENT (No.58) OR WILL OR CONVEYANCE (No.23) for a
TRANSFER (No.62).
consideration equal to the
HIRING AGREEMENT or agreement for value of the property as set
serviceservice- See AGREEMENT (No.5).
forth in such instrument.
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34 INDEMNITY BOND … …

Proper Stamp - duty
The same duty as a SECURITY
BOND (No.57) for the same
amount.

See
INSPECTORSHIP
DEED.
DEED
–
DEED
(No.22).
COMPOSITION
INSURANCE - See POLICY OF
INSURANCE (No.47)
35.LEASE
LEASE, including an under-lease or sub-lease
35
LEASE
and any agreement to let or sub-let –
(a)where by such lease the rent is fixed and no
premium is paid or delivered –
(i) where the lease purports to be for a
term of less than one year;

The same duty as a BOND
(No. 15) for the whole amount
payable or deliverable under such
lease.

a term of not less than one year

The same duty as a BOND
(No.15) for the amount or value of

but not more than three years;

the average annual rent reserved.

(ii) where the lease purports to be for

(iii) where the lease purports to be for a The
term in excess of three years;

same

duty

as

a

CONVEYANCE (No.23) for a
consideration equal to the amount
or value of the average annual rent
reserved.

(iv) where the lease does not purport to The
same
duty
as
a
CONVEYANCE (No.23) for a
be for any definite term ;
consideration equal to the
amount or value of the
average annual rent which
would be paid or delivered
for the first ten years if the
lease continued so long.
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(v) where the lease purports to be in The same duty as a
CONVEYANCE (No.23) for a
perpetuity;
consideration equal to onefifth of the whole amount of
the rents which would be
paid or delivered in respect of
the first
fifty years of the
lease.
(b) where the lease is granted for a fine The same duty as a
or premium or for money advanced CONVEYANCE (No.23) for a
and where no rent is reserved ;

consideration equal

to

the

amount or value of such fine
or premium or advance as set
forth in the lease.
(c) where the lease is granted for a fine or The same duty as a
premium or for money advanced in CONVEYANCE(No.23) for a
consideration equal to the
addition to rent reserved ;
amount or value of such fine
or premium or advance as set
forth
in
the lease, in
addition to the duty which
would have been payable on
such lease if no fine or
premium or advance
had
been paid or delivered:
Provided that, in any case
when an agreement to lease is
stamped with the ad valorem
stamp required for a lease,
and a lease in pursuance of
such agreement is subsequently
executed, the duty on such lease
shall not exceed kyat 300.
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.
Exemptions.
(a) Lease executed in the case of a
cultivator and for the purposes of
cultivation (including a lease of trees
for the production of food or drink),
without the payment or delivery of
any fine or premium, when a definite
term is expressed and such term does
not exceed one year, or when the
average annual rent reserved does not
exceed kyat 10,000.
(b)Leases of Fisheries granted under the
existing Laws.
OF - Kyat 600.
36.
ALLOTMENT
36. LETTER OF
SHARES in any company or proposed
company or in respect of any loan to be
raised by any company or

proposed

company.

See also CERTIFICATE OR

OTHER

DOCUMENT (No.19).
37.LETTER
37.LETTER OF CREDIT,
CREDIT that is to say, any - Kyat 200.
instrument

by

which

one

person

authorises another to give credit to the
person in whose favour it is drawn.
LETTER
OF
GUARANTEESee
GUARANTEEAGREEMENT (No.5).
38. LETTER OF LICENCE,
38
LICENCE that is to say, - Kyat 1,000.
any agreement between a debtor and
his creditors that the latter

shall,

for a specified time, suspend their claims
and allow the debtor to carry on business
at his own discretion.
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39.
39. MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF A COMPANY –
(a) if accompanied by articles of

- Kyat 15,000.

association under section 17 of the
Myanmar Companies Act:
(b) if not so accompanied … …

- Kyat 150,000.

Exemption.
Memorandum of any association not
formed for profit and registered under
section 26 of the Myanmar Companies
Act.
40. MORTGAGE - DEED not being an
RELATING
TO
AGREEMENT
RELATING
TITLE--DEEDS, PAWN
DEPOSIT OF TITLE
OR PLEDGE (No.6) , BOTTOMRY
BOND (No.16), MORTGAGE OF A
CROP (No.41),
BOND (No.56),
(No.57)-BOND (No.57)

RESPONDENTIA
OR SECURITY

(a)when possession of the property or any
part of the property comprised in such
deed is given by the mortgagor or
agreed to be given;
(b)when possession is not given or agreed
to be given as aforesaid;
Explanation - A mortgagor who gives to the
mortgagee a power-of-attorney to collect rents
or a lease of the property mortgaged or part
thereof, is deemed to give possession within
the meaning of this Article;

The same duty as a
CONVEYANCE(No.23) for a
consideration equal to the
amount secured by such deed.
The same duty as a BOND
(No.15) for the amount
secured by such deed.
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(c) when a collateral or auxiliary or
additional or substituted security, or by
way of further assurance for the
abovementioned purpose, where the
principal or primary security is duly
stamped –
-for every sum secured not exceeding

- Kyat 50.

kyat 1,000,000; and
-for every kyat 100,000 or part thereof - Kyat 50.
secured in excess of kyat 1,000,000.
Exemptions.
(1) Instruments executed by persons taking
advances under the existing relevant
Laws, or by their sureties as security for
the repayment of such advances.
(2) Letter of hypothecation accompanying
a bill of exchange.
41.MORTGAGE
41.MORTGAGE OF A CROP including any
instrument evidencing an agreement to
secure the repayment of a loan made
upon any mortgage of a crop, whether
the crop is or not in existence at the
time of the mortgage –
(a) when the loan is repayable not more
than three months from the date of the
instrument –
- Kyat 50.
- for every sum secured not exceeding
kyat 200,000; and
-for every kyat 200,000or part thereof
- Kyat 50.
secured in excess of kyat 200,000;
(b) when the loan is repayable more than
three months, but not more than
eighteen months from the date of the
instrument –
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- for every sum secured not excee- Kyat 50.
ding kyat 100,000; and
- for every kyat 100,000or part thereof - Kyat 50.
secured in excess of kyat 100,000.
42. NOTARIAL Act,
Act that is to say, any - Kyat 1,000.
instrument, endorsement, note, attestation,
certificate or entry not being a PROTEST
(No.50) made or signed by a Notary
Public in the execution of the duties of his
office, or by any other person lawfully
acting as a Notary Public.
See also PROTEST OF BILL OR NOTE
(No.50)
43.
43.NOTE OR MEMORANDUM sent by a
broker or agent to his principal intimating
the purchase or sale on account of such
principal –
(a) of any goods exceeding in value kyat - Kyat 50.
100,000;
(b) of any stock or marketable security Subject to a maximum of
kyat 10,000, kyat 15 for
exceeding in value kyat 100,000.
every kyat 100,000 or part
thereof of the value of the
stock or security.
44.NOTE
44.NOTE OF PROTEST BY THE MASTER - Kyat 100.
OF A SHIP.
See also PROTEST BY THE MASTER
ORDER FOR THE
OF A SHIP(No.51).
SHIP
PAYMENT OF MONEY.
MONEY See BILL OF
EXCHANGE (No.13).
45.
45. PARTITION - Instrument of [as defined The same duty as a BOND
(No.15) for the amount of the
by section 2(15)].
value of the separated share
or shares of the property.
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N.B.- The largest share remaining after
the property is partitioned (or if there
are two or more shares of equal value
and not smaller than any of the other
shares then one of such equal shares)
shall be deemed to be that from which
the other shares are separated:
Provided always that (a)when an instrument of partition
containing an agreement to divide
property in severalty is executed and a
partition is effected in pursuance of
such agreement the duty chargeable
upon the instrument effecting such
partition shall be reduced by
the
amount of duty paid in respect of the
first instrument, but shall not be less than
kyat 2,000 ;
(b) where land is held on Revenue
Settlement for a period not exceeding
thirty years and paying the full assessment,
the value for the purpose of
duty
shall be calculated at not more than five
times annual revenue;
(c) where a final order for effecting a
Partition passed by any Revenue
authority or any Civil Court, or an
award by an arbitrator directing a
partition, is stamped with the stamp
required for an instrument of partition,
and an instrument of partition in
is
pursuance of such order or award
subsequently executed, the duty on
such instrument shall not exceed
kyat 2,000.

Proper Stamp - duty
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46. PARTNERSHIP _
A. Instrument OF –
(a) where the capital of the partnership

- Kyat 300.

does not exceed kyat 500,000
(b) in any other case … …

- One per centum on such
exceeding amount or value
in addition to the proper
stamp duty under above
Clause A(a).
Provided
that
the
maximum duty shall be
Kyat 100,000.

B.
Dissolution of … …
- Kyat 2,000.
PAWN OR PLEDGEPLEDGE- See AGREEMENT
RELATING
TO DEPOSIT OF TITLE
DEEDS, PAWN OR PLEDGE (No.6).
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if drawn
singly

if drawn in
duplicate,for
each part

47. POLICY OF INSURANCE A. SEASEA-INSURANCE (see section 7) -

(1)

for or upon any voyage (i)
where the premium or
consideration does not exceed
the rate of ten pya or onetenth per centum of the
amount insured by the policy;
(ii) in any other case, in respect of
every full sum of kyat
100,000and
also
any
fractional part of kyat
100,000 insured by the policy
;
(2) for time (iii) in respect of every full sum
of kyat 100,000 and also
any fractional part of kyat
100,000 insured by the policy - where the insurance shall be made
for

10

10

10

10

10

10

10

10

any time not exceeding six

months;
- where the insurance shall be made
for any time exceeding six months
and not exceeding twelve
months.
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B.-FIRE
FIRE - INSURANCE AND OTHER
INSURANCE, not elsewhere
CLASSES OF INSURANCE
included in this Article, covering goods,
merchandise,personal effects, crops, and
other property against loss or damage –
(1)in respect of an original policy(i) when the sum insured does not

- Kyat 50.

exceed kyat 500,000;
(ii) in any other case … …

(2)

- Kyat 100.

in respect of each receipt for any One half of the duty payable in

payment of a premium on any renewal respect of the original policy in
addition to the amount, if any,

of an original policy.

chargeable under No.53.
C.-ACCIDENT
ACCIDENT
INSURANCE -

AND

SICKNESSSICKNESS-

(a) against railway accident valid for a

- Kyat 10.

single journey only,
Exemption.
When issued to a passenger
travelling by the intermediate or the
third class in any railway.
(b) in any other case, in respect of every -

Kyat 30.
Provided that in case of a
full sum of kyat 100,000 and also any
policy of insurance against
fractional part of kyat 100,000
death by accident, when the
insured by the policy,
annual premium payable does
not exceed 500 kyat per K
100,000 the duty on such
instrument shall be 30 kyat
for every K 100,000 or part
thereof of themaximum amount
which may be come payable
under it.
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CC.-INSURANCE
INSURANCE

BY

Proper Stamp - duty

WAY

OF If

liability to pay singly

INDEMNITY against

damages on account of accidents to
workmen employed

by or under the

insurer or

liability

against

drawn If

to pay

compensation

under

Compensation

Act, 1923, for every

kyat 100,000 or

part thereof payable as

(Kyat)

drawn

duplicate,
each part

10

the Workmen's

premium.
D.-LIFE
LIFE

INSURANCE

OR

INSURANCE NOT

OTHER

SPECIFICALLY

PROVIDED FOR,
FOR except such a REINSURANCE as is described in
Division E of this Article (i) for every sum insured not exceeding

10

10

20

10

30

10

kyat 25,000;
(ii) for every sum insured exceeding kyat
25,000 but not exceeding kyat 50,000
(iii) for every sum insured exceeding
kyat 50,000, but not exceeding
kyat

100,000and

also

for

kyat 100,000 or part thereof

every
in

excess of kyat 100,000.
Exemption.
Policies of life-insurance granted in
accordance with the rules for Postal Lifeinsurance.

in
for
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E.-RE
RERE-INSURANCE BY AN INSURANCE One quarter of the duty
COMPANY,
COMPANY which has granted a POLICY of payable in

respect of the

the nature specified in Division A or Division original insurance but not less
B of this Article with another company by way than kyat 10 or more than kyat
of indemnity or guarantee against the payment 50.
on the original insurance of a certain part of the
sum insured thereby.
General Exemption.
Letter of cover or engagement to issue a policy
of insurance:
Provided that, unless such letter or engagement
bears the stamp prescribed by this Act for such
policy, nothing shall be claimable thereunder, nor
shall it be available for any purpose except to
compel the delivery of the policy therein
mentioned.
48.POWER
48.POWERPOWER-OFOF-ATTORNEY [as defined by
section 2(21)] not being a PROXY (No.52) (a)when executed for the sole purpose of - Kyat 100.
procuring the registration of one or
more documents in relation to a single
transaction or for admitting execution
of one or more such documents;
(b)when required in suits or proceedings;

- Kyat 100.

(c) when authorizing one person or more to - Kyat 300.
act in a single transaction other than the
case mentioned in clause(a) ;
(d) when authorizing not more than five - Kyat 1,000.
persons to act jointly and severally in
more than one transaction or generally;
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(e)when authorizing more than five but not

- Kyat 2,500.

more than ten persons to act jointly and
severally in more than one transaction
or generally ;
(f)when

given

for

consideration

authorizing the attorney to sell
immoveable property;

and The same duty as a
CONVEYANCE (No.23) for
any
the amount of the consideration.

(g) in any other case … …

Kyat 800 for each person
authorized.
N.B.N.B. The term “registration”
includes every operation incidental to registration under the
Registration Act, 1908.

Explanation. – For the purposes of this Article
more persons than one when belonging to the
same firm shall be deemed to be one person.
49.PROMISSORY
defined
49.PROMISSORY NOTE[as
NOTE

by

section 2(22)] –
(a)when payable on demand (i)when the amount or value does not

- Kyat 50.

exceed kyat 25,000;
(ii)when the amount or value exceeds

- Kyat 100.

kyat 25,000 but does not exceed
kyat 100,000;
(iii)in any other case
(b)when

payable

demand.

… …

otherwise

than

- Kyat 150.
on The same duty as a BILL
OF EXCHANGE ( No.13 )
for the same amount
payable otherwise than on
demand .
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50. PROTEST OF BILL OR NOTE,
NOTE that
is to say, any declaration in writing made
by a Notary Public or other person lawfully
acting as such, attesting the dishonour of a
bill of exchange or promissory note.
51.
51. PROTEST BY THE MASTER OF A
SHIP,
SHIP that is to say, any declaration of the
particulars of her voyage drawn up by him
with a view to the adjustment of losses or
the calculation of averages, and every
declaration in writing made by him against
the charterers or the consignees for not
loading or unloading the ship, when such
declaration is attested or certified by a
Notary Public or other person lawfully
acting as such.
See also NOTE OF PROTEST BY THE
MASTER OF A SHIP (No.44).
52.PROXY
52.PROXY empowering any person to vote at
any one meeting of (a) members of an
incorporated company or other body
corporate whose stock or funds is or are
divided into shares and transferable, (b) a
local authority, or (c) proprietors, members
or contributors to the funds of any
institution.
53.RECEIPT
53.RECEIPT as [ defined by section 2(23)]
for any money or other property the
amount or value of which exceeds kyat
5,000.
Exemptions.
RECEIPT –
(a)endorsed on or contained in any
instrument duly stamped or any instrument
exempted under the proviso to section3

Proper Stamp - duty
- Kyat 250.

- Kyat 250.

- Kyat 50.

- Kyat 5.
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(instruments executed on behalf of the
Government)or any cheque or bill of
exchange
payable
on
demand
acknowledging the receipt of the
consideration-money therein expressed,
or the receipt of any principal money,
interest or annuity,or other periodical
payment thereby secured ;
(b)for any payment of money without
consideration ;
(c)for any payment of rent by a cultivator
on account of land
assessed
to
Government revenue ;
(d)for pay or allowances by noncommissioned officers, soldiers, or airmen
of the Myanmar Military, Naval or Air
Forces, when serving in such capacity.
(e)given by holders of family- certificates
in cases where the person from whose
pay or allowances the sum comprised in
the receipt has been assigned is a noncommissioned officer, soldier, or airman
or any of the said forces and serving in
such capacity ;
(f)for pensions or allowances by persons
receiving such pensions or allowances in
respect of their service as such noncommissioned or petty officers, soldiers,
sailors or airmen and not serving the
Government in any other capacity;
(g)given by any administrator of a village
tract for land-revenue or taxes collected
by him;
(h)given for money or securities for money
deposited in the hands of any banker, to
be accounted for.

Proper Stamp - duty

- 147 -

Description of instrument

Proper StampStamp- duty

Provided that the same is not expressed
to be received of, or by the hands of, any
other than the person to whom the same
is to be accounted for:
provided also that this exemption shall not
extend to a receipt or acknowledgement
for any sum paid or deposited for or
upon a letter of allotment of a share,
or in respect of a call upon any scrip or
share of or in any incorporated company
or other body corporate, or such proposed
or intended company or body, or in respect
of a debenture being a marketable
security.
See also POLICY OF INSURANCE [ No.47B(2)].
54.RECONVEYANCE
54.RECONVEYANCE

of

mortgaged

Subject to the maximum of
property or instrument of extinguishment kyat 10,000 the same duty
as a CONVEYANCE(No.
of a mortgage.
23) for the amount of the
consideration
for
the
mortgage.

55.RELEASE
55.RELEASE,
RELEASE that is to say, any instrument
(not being such a release as is provided for
by

section

23 A

or

article

No.54)

whereby a person renounces a claim
upon

another person or against any

specified property –
(a) if the amount or value of the claim does The same duty as a BOND
(No.15) for such amount
not exceed kyat 150,000;
or value as set forth in the
RELEASE.
(b) in any other case.
- Kyat 2,500.
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Description of instrument

Proper Stamp - duty

56.RESPONDENTIA
56 RESPONDENTIA BOND,
BOND that is to say, The same duty as a
any instrument securing a loan on the BOND (No.15) for the
cargo laden or to be laden on board a ship amount of the loan secured.
and making repayment contingent on the
arrival of the cargo at the port of
destination.
REVOCATION OF ANY TRUST OR
SETTLEMENT.
SETTLEMENT

See

SETTLEMENT

(No.58), TRUST (No.64).
57.SECURITY
57.SECURITYSECURITY-BOND

OR

MORTGAGEMORTGAGE-

DEED executed by way of security for the
due execution of an office, or to account
for money or other property received by
virtue thereof or executed by a surety to
secure the due performance of a contract (a) when the amount secured does not
exceed kyat 150,000;
(b) in any other case … …
Exemptions.
Bond or other instrument, when executed (a) by any person for the purpose of
guaranteeing that the local income
derived from private subscriptions to a
charitable dispensary or hospital or any
other object of public utility shall not
be less than a specified sum per
mensem ;
(b) executed by persons taking advances
under the existing relevant Laws or by
their sureties, as security for the
repayment of such advances;
(c) executed by officers of Government or
their sureties to secure the due
execution of an office or the due
accounting for money or other property
received by virtue thereof.

The same duty as a BOND
(No.15) for the amount of
the secured.
- Kyat 2,500.
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Proper Stamp - duty

58. SETTLEMENT –
A. INSTRUMENT OF (including a deed of The

same

duty

as

a

BOND(No.15)
BOND
for a sum

dower).

equal to the amount or value
of the property settled as set
forth

in

Provided

such

settlement;

that

where

an

agreement to settle is stamped
with the stamp required for
an instrument of settlement,
and an instrument of settlement
in pursuance of such agreement
is subsequently executed, the
duty on such instrument
shall not exceed kyat 600.
Exemptions.
(a) Deed of dower executed on the
occasion of a marriage between
Muhammadans.
(b)Hludansa, that is to say, any settlement
of immovable property executed by a
Buddhist in the Republic of the Union of
Myanmar for a religious purpose in
which no value has been specified and on
which a duty of kyat 1,000 has been
paid.
B. REVOCATION OF -

See also TRUST (No.64);

The same duty as a
BOND(No.15)
for a sum
BOND
equal to the amount or value
of the property concerned as
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Description of instrument

Proper Stamp - duty
set forth in the Instrument of
Revocation but not exceeding
kyat 3,000.

59.SHARE
59.SHARE -WARRANTS to bearer issued
under the Myanmar Companies Act.

The duty payable on a
CONVEYANCE (No.23) for a
consideration equal to the
nominal amount of the shares
specified in the warrant.

Exemptions.
Share warrant when issued by a company in
pursuance of the Myanmar Companies Act,
section 43, to have effect only upon payment, as
composition for that duty, to the Collector of
Stamp-revenue, of –
(a) one and a half per centum of the whole
subscribed capital of the company, or
(b) if any company which has paid the said
duty or composition in full subsequently
issues an addition to its subscribed capital
one and a half per centum of the
additional capital so issued.
SCRIP - See CERTIFICATE (NO.19).
60.
60 SHIPPING ORDER for or relating to - Kyat 50.
the conveyance of goods on board of any
vessel.
61.SURRENDER
61.SURRENDER OF LEASE:LEASE
(a) when the duty with which the lease is
chargeable does not exceed kyat 500;
(b) in any other case

… …

Exemption.
Exemption
Surrender of lease, when such lease
is exempted from duty.

The duty with which such
lease is chargeable.
- Kyat 600.
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Proper Stamp - duty

62.TRANSFER
62.TRANSFER ( whether with or without
con sideration )(a)of shares in an incorporated company - 0.1 per centum on the
or other body corporate;
(b) of debentures,

being

value of share.
marketable

- 0.1 per centum on the

securities, whether the debenture is value of the debenture.
liable to duty or not,except debentures
provided for by section 8;
(c) of any interest secured by a bond,
mortgage-deed or policy of insurance(i)if the duty on such bond, mortgage-

The duty with which such

deed or policy does not exceed

bond, mortgage-deed or policy

kyat 100;

of insurance is chargeable.

(ii) in any other case … …
(d) of any property under the Administrator

- Kyat 300.
- Kyat 300.

General's Act, section 25;
(e) of any trust - property without consid- - 300 kyat or such smaller
eration from one

trustee to another amount as may be chargeable

trustee or from a trustee to a benefi- under clauses (a) to (c) of this
ciary.

Article.

Exemptions.
Transfers by endorsement (a) of a bill of exchange, cheque or
promissory note;
(b) of a bill of lading, delivery order,
warrant for goods, or other mercantile
document of title to goods;
(c) of a policy of insurance;
(d) of securities of the Republic of thUnion
of Myanmar.

See also section 8.
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Description of instrument
63.TRANSFER
3.TRANSFER

OF

LEASE

Proper Stamp - duty

by way of The

assignment and not by way of
lease.

same

duty

as

a

under CONVEYANCE (No. 23)for
a consideration equal to the
amount of the consideration
for the transfer.

Exemption.
Transfer of any lease exempt from duty
except No. 20 and 35.
64.TRUST
64.TRUST A .DECLARATION
DECLARATION OF: - of or concerning
any property when made by any writing
not being a WILL.

The

same

duty

as

a

BOND (No.15) for a sum
equal to the amount or value
of the property concerned as
set forth in the instrument, but
not exceeding kyat 600.

B. REVOCATION OF: - of or concerning The same duty as a
any property when made by any BOND(No.15)
for a sum
BOND
instrument other than a WILL.

equal to the amount or value
of the property concerned as

set forth in the instrument, but
See also SETTLEMENT (No.58).
VALUATION.
VALUATION See APPRAISEMENT (No.8) not exceeding kyat 600.
65.WARRANT
WARRANT FOR GOODS,
GOODS that is to say, any instrument evidencing the title of any
person therein named, or his assigns, or
the holder thereof, to the property in any
goods lying in or upon any dock, warehouse
or wharf, such instrument being signed or
certified by or on behalf of the person in whose
custody such goods may be.

Kyat 50.

- 153 ြမန်မာဘာသာပ
ြ န်ဆိုချက်
ာဘာသာပ
ြမန်မာ ိုင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒ
(၁၈၉၉ ခု ှစ်၊ အိ !ိယအက်ဥေဒအမှတ် ၂) (၁၈၉၉
ေန) )
(၁၈၉၉ ခု ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်ေန)
(ေနာက်ဆုံးြပင်ဆင်သည့်အတိုင်း)
တံဆိပ်ေခါင်းများ ှင့်သက်ဆိုင်ေသာဥပေဒခိုင်မာရန် ှင့် ြပင်ဆင်ရန်သင့်ေလျာ်သည်ကို ေထာက်-.၍ ေအာက်ပါအတိုင်း
ြပ0ာန်းလိုက်သည် အခန်း (၁)
နိဒါန်း
၁။

အက်ဥပေဒ
အသုံးချမ.

ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံ တွင် ၁၉၃၅ခု ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်ေန)မှ စတင်အကျိ7းသက်ေရာက်ခဲ့သည့်

၁၈၉၉ခု ှစ်၊ အိ !ိယအက်ဥပေဒအမှတ်(၂)ပါ ဇယား(၁)သည် ဤအက်ဥပေဒ၏ဇယား(၁)အဖ
ြ စ် ၁၉၄၁ ခု ှစ်၊ ဧပ
> ီလ(၁)ရက်
ေန) ှင့် ယင်းေန)ေနာက်ပိုင်းတွင် စတင်အကျိ7းသက်ေရာက်ေစရမည်။

အဓိပCာယ်

၂။

ဤအက်ဥပေဒပါအေ @ကာင်းအရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှAေနာက်စကားအဆက်အစပ်တွင်ြဖစ်ေစ အဓိပCါယ်ဆန်)ကျင်ကွဲလွဲသည့်

ဖွင့်ဆိုချက်
များ

အချက်မပါရှိလDင် (၁)
(၂)

“ဘဏ်
ဘဏ်လု
လပု ်ငန်
ငန်းရှင်”ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ဘဏ် ှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနသူ တစ်ဦးဦးတို)
ပါဝင်သည်။
“ေငွ
ေငွလHဲလက်မှတ် ” ဆိုသည်မှာ လHဲေြပာင်း ိုင်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းအက်ဥပေဒတွင် အဓိပCါယ်ဖွင့်ဆိုထား
သည့် ေငွလHဲလက်မှတ်ကိုဆိုသည်။ ထို)အြပင် ယင်းစကားရပ်တွင် ဟွန်ဒီလက်မှတ်လည်း ပါ၀င် >ပ ီး
အ ြခ ားစာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်တွင်အမည်ပါသည်ြဖစ်ေစ၊ မပါသည်ြဖစ်ေစ၊ ပုဂLိ7လ်တစ်ဦးက အခ
ြ ား
တစ်ဦအားေပးသည့်ပမာဏကို ရယူပိုင်ခွင့်

သို)မဟုတ်

အခ
ြ ားတစ်ဦးအေပM ေငွေ @ကးတစ်စုံတစ်ရာ

ေတာင်းခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။
(၃)

“ေတာင်
ေတာင်းခံသည့်အခါေပးရသည့် ေငွလHဲလက်မှတ် ” တွင် ေအာက်ပါတို)ပါ၀င်သည် (က)

ေငွလHဲလက်မှတ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေငွေပးစာချ7ပ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေငွေ @ကးတစ်စုံတစ်ရာေပးရန်
ေငွေပးအမိန)် တစ်ခုခု သို)မဟုတ် ေငွေ @ကးပမာဏတစ်ခုအတွက် ေကျနပ်မ.ရရှိေစရန်
ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ်ထုတ်ေပးရန် သို)မဟုတ် အသင့်ရှိ
ေနမည် မရှိမည်ကို အေသအချာ မသိရှိ @ကေသာ ေငွေ @ကးတစ်စုံတစ်ရာကို ရန်ပုံေငွ
တစ်ရပ်ရပ်မှထုတ် ုတ်ေပးရန် သို)မဟုတ် ြဖစ်မည်၊ မဖ
ြ စ်မည်ကို ေသချာစွာမသိရှိရ
ေသာ အေခ
ြ အေနတစ်ရပ်အေပMအမှီြပ7၍ သို)မဟုတ် ြဖစ်မည်၊ မဖ
ြ စ်မည် သို)မဟုတ်
ြဖစ်ရန်ရှိသည်၊ မရှိသည်ကိုအေခ
ြ ြပ7၍ ေငွေပးအပ်ရန်အမိန်)စာ၊

(ခ)

ေငွေ@ကးတစ်စုံတစ်ရာကို အပတ်စဥ်ြဖစ်ေစ၊ လစဥ်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားနည်းြဖင့်သတ်မှတ်ထား
သည့်အချိန်များ၌ ြဖစ်ေစ ေပးရန်အမိန်)စာ ှင့်

(ဂ)

အမည်ပါသူသို)ေငွေ@ကးထုတ်ေပးရန်တစ်ဦးကတစ်ဦးသို)ခွင့်ြပ7သည့် ေငွေပးအမိန်)စာတို)
ပါ၀င်သည်။

(၄)

“သေ
သေဘာကု
O န်တင်လက်မှတ် ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ကုန်စည်ကိုလိုရာသို)ပို)ေဆာင်ေပးရမည့် ကုန်တင်
လက်မှတ်ပါ၀င်သည်။ သို)ရာတွင် မာလိန်မှPးမဟုတ်သည့်သေဘာအရာရှ
O
ိ၏ကုန်တင်ေြပစာမပါ၀င်ပါ။
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“ကတိ
ကတိခံ၀န်ချ7ပ် ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို)ပါ၀င်သည် (က)

တစ်စုံတစ်ဦးကအြခားသူတစ်ဦးသို) ေငွေ @ကးေပးမည်ဟု တာဝန်ယူထားသည့်ကိစQတစ်ရပ်ကို
ေဆာင်ရွက်ေပးလDင် သို)မဟုတ် ေဆာင်ရွက်မေပးလDင် ချ7ပ်ဆ ိုထားသည့် အချက်ကို ပျက်ြပယ်
ေစမည့် စည်းကမ်းချက်ြဖင့် ေရးသားထားေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်၊

(ခ)

လHဲအပ်ခံရသူသို)ြဖစ်ေစ သို)မဟုတ် လက်၀ယ်ကိုင်ေဆာင်ထားသူသို)ြဖစ်ေစ ေပးရန်မဟုတ်သည့်
တစ်စုံတစ်ဦးက အခ
ြ ားသူတစ်ဦးသို) ေငွေ @ကးေပးပါမည်ဟု တာဝန်ယူထားေသာ သက်ေသ
တစ်ဦးက မှန်ကန်ေ@ကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ် ှင့်

(ဂ)

တစ်စုံတစ်ဦးကအခ
ြ ားတစ်ဦးသို) ှံစားသီး ှံ သို)မဟုတ် အခ
ြ ားလယ်ယာထွက် သီး ှံကိုေပးပါမည်
ဟု တာဝန်ယူထားေသာ မှန်ကန်ေ@ကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့်စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်။

(၆)

“အခွ
အခွန်ထိုက်သင့်သည် ”ဆိုသည်မှာ ဖွဲAစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအကျိ7းသက်ေရာက်>ပီးေနာက်တွင် ချ7ပ်ဆိုခဲ့သည့်
သို)မဟုတ် ပထမအက
S ိမ်ချ7ပ်ဆိုခဲ့သည့် စာချ7ပ်များ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဤအက်ဥပေဒအရ အခွန်ထိုက်
သင့်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ထို)အြပင်အြခားစာချ7ပ်စာတမ်းများ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အဆိုပါစာချ7ပ်စာတမ်းကို ချ7ပ်ဆိုခဲ့
ေသာအချိန် သို)မဟုတ် လူအများက အချိန်တစ်သီးတစ်ြခားစီ ပထမအ Sကိမ် ချ7ပ်ဆိုခဲ့သည့်အခါ ြပည်
ေထာင်စုသမ3တ ြမန်မာ ိုင်ငံ၌ အတည်ြဖစ်လျက်ရှိေသာဥပေဒအရအခွန်ထိုက်သင့်သည်ကိုဆိုလိုသည်။

(၇)

“ချ
ချက်လက်မှတ် ” ဆိုသည်မှာ အခ
ြ ားနည်းြဖင့်ေပးေချရန် ေဖာ်ြပထားခ
ြ င်းမရှိဘဲေတာင်းဆိုသည့်အခါ၌သာ
သက်မှတ်ထားသည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် ထံေတာင်းခံရသည့် ေငွလHဲလက်မှတ် ကိုဆိုလိုသည်။

(၈)

ပယ်ဖျက်>ပီးြဖစ်သည်။

(၉)

“ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး၊း၊( ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် အခွန်အရာရှိတစ်ဦးဦး ှင့်
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ်က သတ်မှတ်တာဝန်ေပးထားသည့်အရာရှိတစ်ဦးဦး
ပါဝင်သည်။

(၁၀)

“ပစQ
ပစQည်းလHဲေြပာင်းစာချ7ပ်” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ေရာင်းချသည့်အခါလHဲေြပာင်းေပးရသည့် ပစQည်းလHဲေြပာင်း
စာချ7ပ်စာတမ်း ှင့်ေရHAေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာပစQည်း သို)မဟုတ် မေရHAေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာ ပစQည်းတစ်ခုကို အသက်
ထင်ရှားရှိစဥ် လHဲေြပာင်းေပးေသာစာချ7ပ်စာတမ်း ှင့် ဇယား(၁)တွင် အခ
ြ ားနည်းြဖင့် တိကျစွာေဖာ်ြပ
ထား ြခင်းမရှိေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းတို)ပါဝင်သည်။

(၁၁) “ထိ
ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်>ပီးြခင်း”

ဆိုသည့်စကားရပ်သည်စာချ7ပ်စာတမ်း တစ်ရပ်

တွင်ကပ်တံဆိပ်ေခါင်း သို)မဟုတ် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထက် ေလျာ့နည်းြခင်းမရှိေသာ ှိပ်
တံဆိပ်ေခါင်းပါရှိ>ပီး ြပည်ေထာင်စုသမ3တ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်အတွင်းလက်ရှိတည်ဆဲ ဥပေဒပါ ြပ0ာန်းချက်
အတိုင်း အဆိုပါတံဆိပ်ေခါင်းကိုကပ် ှိပ်ြခင်း သို)မဟုတ်သုံးစွဲြခင်းတို)ကိုဆိုလိုသည်။
(၁၂) ချ7ပ်ဆို >ပ ီး ြခ င်း ှင့်ချ7ပ်ဆို ြခ င်းဆိုသ ည့်စကားရပ်သည်စာချ7ပ်စ ာတမ်းများကိုရ ည်WHန်းလျက်
“လက်မှတ်ေရးထိုး>ပီးြခင်း” ှင့် “ လက်မှတ်” တို)ကိုဆိုလိုသည်။
(၁၃)

“ ိှပ်တံဆိပ်ေခါင်း ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် (က) တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် အရာရှိက ကပ်် ှိပ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းများ ှင့်
(ခ) တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ထားသည့်စာရွက်ေပMတွင်ေဖာင်းXကသို)မဟုတ်ပုံထွင်းပုံတံဆိပ်-ိုက် ှိပ်>ပီးသည့်
တံဆိပ်ေခါင်းများ ပါဝင်သည်။

- 155 (၁၄) “စာချ7ပ်
စာချ7ပ်စာတမ်း ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ရပိုင်ခွင့် သို)မဟုတ် ေပးရန်တာဝန်တစ်ရပ်ကိုြဖစ်ေပM၊
လHဲေ ြပာင်း၊ ကန်)သတ်၊ တိုးြမYင့်၊ ချ7ပ်>ငိမ်း သို)မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်သည့်စာချ7ပ်စာတမ်း သို)မဟုတ် အဆိုပါ
သေဘာသက်ေရာက်ေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းအသီးသီးတို)ပါဝင်သည်။
(၁၅) “ပစQ
ပစQည်းခွဲေ၀ြခင်းစာချ7ပ်စာတမ်း” ဆိုသည်မှာ ပစQည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူများက ယင်းပစQည်းကို
အသီးသီးခွဲေဝယူရန် သေဘာတူသည့်စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပစQည်း
ခွဲေဝေပးရန်အတွက် အခွန်အာဏာပိုင်တစ်ဦးဦး သို)မဟုတ် တရားမတရား-ုံးတစ်-ုံး-ုံးက ချမှတ်သည့်
အ >ပီးသတ်အမိန်) သို)မဟုတ် ခုံသမာဓိလူ Sကီးတစ်ဦးဦးက ပစQည်းခွဲေဝေပးရန်ဆုံးြဖတ်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်
လည်းပါဝင်သည်။
(၁၆) “အငှ
အငှားစာချ7ပ် ” ဆိုသည်မှာ မေရHAမေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာပစQည်းကို ငှားရမ်းသည့်စာချ7ပ်စာတမ်းကို ဆိုလို>ပီး
ယင်းစကားရပ်တွင်(က)

xxxxx (ပယ်ဖျက်ထားသည်။)

(ခ)

မေရမေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာပစည်းေပ တွင်

ထွန်ယက်စိုက်ပျိ!းရန်

အဆိုပါပစည်းအား

လက်ဝယ်ထားရှိရန် သို(မဟုတ် ယင်းပစည်းအတွက်အခေပးရန် သို(မဟုတ် ငှားရမ်းခေပး
ရန်စာဖ
ြ င့်ေရးသား ချ!ပ်ဆိုထားသည့် အငှားစာချ!ပ်မူရင်းခွဲမဟုတ်ေသာ ကတိခံဝန်
ချက်တစ်ရပ်၊
(ဂ)

လမ်းခွန်၊ တံတားခွန်အမျိ!းအစား တစ်ရပ်ရပ်အတွက်အငှာ းချထားသည့် စာချ!ပ်
စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်၊

(ဃ)

အငှားရရှိလိုေ1ကာင်း စာဖ
ြ င့်ေရးသားေလ2ာက်ထားသည့် ေလ2ာက်လာတစ်ေစာင်ေပ တွင်
ေလ2ာက်ထားသည့်အတိုင်း ခွင့် ြပ !သည်ဟ ု ခွင့် ြပ !ရာေရာက်သည့် ေရးသားချက်
တစ်ရပ်ရပ်တို(လည်း ပါဝင်သည်။

(၁၆-က) “ေစျ
ေစျးကွက်ဝင်ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် ” ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စု သမ3တြမန်မာ ိုင်ငံတွင် ၊ အိ !ိယ
ိုင်ငံတွင် မည်သည့်စေတာ့ေစျးကွက်တွင်မဆို ေရာင်းချ ိုင်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားေသာ ေငွေ ချးသက်ေသ
ခံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(၁၇) “အေပါင်
အေပါင်စာချ7ပ်”ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် Sကိ7တင်ေပးထားသည့်ေချးေငွကို ြပန်လည်ရရှိရန်အတွက် သို)မဟုတ်
ေချးေငွအြဖစ် Sကိ7တင်ထုတ်ေပးရန်အတွက် သို)မဟုတ် တင်ရှိ>ပီးေက
X းမ
> ီ သို)မဟုတ် ေနာင်ေပMေပါက်လာ
မည့် ေက
X းမ
> ီအတွက် သို)မဟုတ် ကတိခံ၀န်ချက်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် တစ်စုံတစ်ဦးက ရပိုင်ခွင့်
ကို သို)မဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာပစQည်း ှင့်စပ်လျZ်း၍ အခ
ြ ားတစ်ဦးဦးသို) လHဲေြပာင်းေပးသည့် သို)မဟုတ်
အသစ်ဖန်တီးသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ် ပါဝင်သည်။
(၁၈) “စာရွ
စာရွက်” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် သားေရပ
ြ ား၊ သားေရပုရပိုက်သို)မဟုတ်ယင်းအေပMတွင် စာချ7ပ်စာတမ်း
တစ်ရပ်ကို ေရးသား ိုင်သည့်အြခားပစQည်းတစ်မျိ7းမျိ7းပါဝင်သည်။
(၁၉) “အာမခံ
အာမခံေပMလစီ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် -

- 156 (က) ပုဂLိ7လ်တစ်ဦးက

ပရီမီယံအတွက်မသိြမင် ိုင်ေသာ

သို)မဟုတ်

Sက ိ7တင်မသိရှိ ိုင်သည့်

အေ @က ာင်းတစ်စုံတစ်ရာေက
@ ာင့်ဆုံး-.ံးမ.၊ ပျက်စီးမ. သို)မဟုတ် တာဝန်ရှိမ. အေပMတွင်
အခ
ြ ားပုဂLိ7လ်တစ်ဦးသို) ေပးေလျာ်ရန် ကတိြပ7ထားေသာ စာချ7ပ် စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ် ၊
(ခ) အသက်အာမခံေပMလစီအြပင် တစ်စုံတစ်ဦးကမေတာ်တဆမ. သို)မဟုတ်ဖျားနာမ. ှင့် အခ
ြ ား
ပုဂLိ7လ်ေရးဆိုင်ရာ အာမခံတို)အတွကြ် ပ7လုပ်သည့် အာမခံေပMလစီတစ်ရပ်ရပ်လည်း ပါ၀င်သည် ။
(၂၀) “ပင်
ပင်လယ်ေရေက
@ ာင်းအာမခံေပMလစီ ”သိ
သို)မဟုတ်“ပင်လယ်ေရေက
@ ာင်းေပMလစီ”ဆိုသည်မှာ (က)

(ခ)

ပင်လယ်ေရေက
@ ာင်းသွား သို)မဟုတ် ြပည်တွင်းေရေက
@ ာင်းသွားသေဘာO သို)မဟုတ် ေရယာဥ်
တစ်စင်းအတွက် ြပ 7လုပ်သည့် အာမခံေပMလစီ သို)မဟုတ် သေဘာO သို)မဟုတ် ေရယာဥ်
တစ်စင်းရှိစက်ကရိယာ၊ ဝန်ချီစက် သို)မဟုတ် ပရိေဘာဂများအတွက် ြပ7လုပ်သည့်အာမခံေပMလစိီ
သို)မဟုတ် သေဘာO သို)မဟုတ် ေရယာဥ်တစ်စင်းေပMတွင် တင်ထားသည့် ေဖာ်ြပပါကုန်စည်
များ၊ေရာင်းဝယ်သည့်ကုန်စည် သို)မဟုတ် ပစQည်းအတွက်ြပ7လုပ်သည့် အာမခံေပMလစီ သို)မ
ဟုတ် ကုန်တင်ပို)ြခင်းအတွက် ြပ7လုပ်ထားရှိသည့်အာမခံေ ပMလစီအ ြပ င်သ ေ ဘာO သို)မဟုတ်
ေရယာဥ် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ တရားဝင်အာမခံထားရှိ ိုင်သည့် အခ
ြ ားအကျိ7းခံစားခွင့်များအတွက်
ချ7ပ်ဆိုထားေသာ အာမခံေပMလစီိကိုဆိုသည်။
ပင်လယ်ေရေ @ကာင်းအာမခံေပMလစီ သို)မဟုတ် ပင်လယ်ေရေက
@ ာင်းေပMလစီ ဆိုသည့် စကား
ရပ်တွင် ခရီးစဥ်တစ်ခုအတွက်ကုန်စည်များေရာင်းဝယ်သ ည့်က ုန်စည် သို)မဟုတ်
များအာမခံထား ြခ င်း၊

အထက်အပိုဒ်(က)တွင်

အဓိပCါယ်ဖွင့်ဆိုေဖာ်ြပထားသည့်

ပစQည်း
ပင်လယ်

ေရေက
@ ာင်းေဘးအ Vရာယ်အာမခံသာမကခရီးစဥ်အစမှအဆုံးတိုင်အာမခံ ှင့်အကျ7ံးဝင်သည့်အြခား
မေတာ်တဆ ြဖစ်ပွါးတတ်ေသာေဘးအ Vရာယ်များအတွက်အာမခံေပMလစီလည်းပါဝင်သည်။
တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် ေနာက်ထပ်ကုန်တင်ပို)ြခင်းအတွက် ေငွေ@ကးတစ်စုံတစ်ရာေပးြခင်း သို)မ
ဟုတ် ရရှြိ ခင်း သို)မဟုတ် အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ရရန်ရှိသည့်ကိစQကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားလျက်သေဘာO
သို)မဟုတ် ေရယာဥ် တစ်စင်းေပMတွင် တင်ေဆာင်ထားသည့် ကူးေပ
ြ ာင်းတင်ချမည့် ကုန်စည်၊
ေရာင်းဝယ်သည့်ကုန်စည် သို)မဟုတ် ပစQည်းမျိ7းစုံတင်ေဆာင်ထားေသာ ကုန်စည်များ ှင့် စပ်လျဥ်း၍
ဆုံး-.ံးမ.အ Vရာယ် ကိုမိမိကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူေ @ကာင်းသေဘာတူြခင်း သို)မဟုတ် အဆိုပါ
ကုန်ပစQည်းများအ Vရာယ် ကျေရာက်မ.၊ ဆုံး-.ံးမ.၊ ပျက်စီးမ.တ ို)အတွက် ပစQည ်းပိုင်ရ ှင် သို)
ေလျာ်ေ @က းေပးရန် တာဝန်ယ ူမ.စသည့် သေဘာတူညီချက် သို)မဟုတ် တာဝန်ယူမ.သည်
ပင်လယ်ေရေက
@ ာင်းအာမခံအတွက် ပဋိညာဥ်တစ်ရပ် ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၂၁)

“ကိ
ကိုယ်စားလှယ်လHဲစာ”ဆိ
ာ ုသည့်စကားရပ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လHဲစာြပ7လုပ်သူကစာချ7ပ်တွင် သတ် မ ှတ ်
ေဖာ် ြပ ထားသူတ စ် ဦ းအား မိမိ အ မည် ြဖ င့် ေ ဆာင် ရွ က ် ခွ င် ့ေ ပးေသာ (တည်ဆဲ-ုံးခွန်အက်ဥပေဒအရ
-ုံးခွန်မထိုက်သင့်ေသာ)စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်ပါ၀င်သည်။

(၂၂)

“ေငွ
ေငွေပးကတိစာချ7ပ်” ဆိုသည်မှာ လHဲေြပာင်း ိုင်ေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းများအက်ဥပေဒအရ အဓိပCါယ်ဖွင့်ဆိုထား
သည့်ေငွေပးကတိစာချ7ပ်ကိုဆိုသည်။ ၄င်းတွင် ရရှိ ိုင်မည် သို)မဟုတ် မရရှိ ိုင်မည်ြဖစ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက် ိုင်မည်
သို)မဟုတ်မေဆာင်ရွက် ိုင်မည်ြဖစ်ေစ၊ ြဖစ်ပွါး ိုင်မည် သို)မဟုတ် မဖ
ြ စ်ပွါး ိုင်မည်ြဖစ်ေစ အေသအချာ မသိ
ရေသာအေခ
ြ အေန သို)မဟုတ် အလားအလာတစ်ရပ် ှင့်စပ်လျဥ်း၍သီးသန)် ရန်ပုံေငွမှ ေငွပမာဏ
တစ်ရပ်ရပ်ကိုေပးမည်ဟု ကတိြပ7သည့် လက်မှတ်လည်းပါဝင်သည်။
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“ေငွ
ေငွရေပ
ြ စာ”
စာ ဆိုသည့်စကားရပ်တွင်ကတိလက်မှတ်၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ သို)မဟုတ် စာ ြဖင့်ေရးသားထား
ေသာ (က)

ေငွေ @က းတစ်စုံတ စ်ရာသို)မဟုတ ်ေ ငွလ Hဲလက်မှတ ်၊ ချက်လက်မှတ ် သို)မဟုတ် ေငွေပး
ကတိစာချ7ပ်တစ်စုံတစ်ရာကို ရရှိေ @ကာင်း ဝန်ခံချက် သို)မဟုတ်၊

(ခ)

အခ
ြ ားေရHAေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာပစQည်းကို

တင်ရှိသည့်ေ Xကးမ
> ီအတွက်

ေကျနပ်စွာအေပ
ြ ေ @က

ရရှိေ @ကာင်း ဝန်ခံချက် သို)မဟုတ်၊
(ဂ)

ေက
X း>မီတစ်စုံတစ်ရာ သို)မဟုတ် ေတာင်းခံမ.တစ်ရပ်ရပ် သို)မဟုတ် ေက
X းမ
> ီအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်
သို)မဟုတ် ေတာင်းခံမ.အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ရရှ>ိ ပီးေက
@ ာင်း သို)မဟုတ် ေပးဆပ် >ပီး
ေက
@ ာင်းဝန်ခံချက် သို)မဟုတ်၊

(ဃ)

အဆိုပါကတိလက်မှတ်၊

မှတ်တမ်းမှတ်ရာ တစ်စုံတစ်ခုမှာ တစ်စုံတစ်ေယာက်၏ အမည်ြဖင့်

လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည်ြဖစ်ေစ၊ မထိုးသည်ြဖစ်ေစ၊ ထိုသို)အသိအမှတ်ြပ7ဝန်ခံချက်အဓိပCါယ်
သက်ေရာက်သည့် သို)မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ အဓိပCါယ် သက်ေရာက်ေစသည့် ဝန်ခံချက်တို)လည်း
ပါဝင်သည်။
(၂၄)

“ပစQ
ပစQည်းစီမံခန)်ခွဲြခင်း” ဆိုသည်မှာေရHAေပ
ြ ာင်း ိုင်သည့် ပစQည်းသို)မဟုတ် မေရHAေပ
ြ ာင်း ိုင်သည့်ပစQည်းကို (က)

လက်ထပ်ထိမ်းြမားမ.အဖိုးစားနားအတွက်။

(ခ)

စီမံခန)်ခွဲသူ၏ပစQည်းကိုမိမိ၏ မိသားစုအတွင်း ပစQည်းခွဲေဝေပးရန်အတွက် သို)မဟုတ်
မိမိအေနဖ
ြ င့် ေထာက်ပံ့ရန်ဆ !ရှိသူအတွက် သို)မဟုတ် မိမိအားမှီခိုေနသူအချိ7)သို) ပစQည်းခွဲ
ေဝေပးရန်အတွက်။

(ဂ)

ဘာသာေရး

သို)မဟုတ်

အလှPဒါနတစ်ခုခုအတွက်

ေသတမ်းစာနည်းလမ်းြဖင့်မဟုတ်ဘဲ

စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာေရးသား၍ စီမံခန်)ခွဲြခင်းကို ဆိုလိုသည်။ ထို)အြပင် ယင်းသို) စီမံခန်)ခွဲရန်
သေဘာတူသည့် ေရးသားချက်တစ်ရပ်လည်းပါဝင်သည်။ ထိုသို)ပစQည်းစီမံခန်)ခွဲမ. တစ်ရပ်ရပ်
ကို စာတမ်းေရးသား၍ ြပ7လုပ်ြခင်းမျိ7းမဟုတ်လDင် ယုံမှတ်အပ် ှံသည့်အချက်ကို ေက
@ ညာသည့်
နည်းလမ်း သို)မဟုတ် အ ြခ ားနည်းလမ်း ြဖင့် ြဖစ်ေစ ယင်းကဲ့သို)ပစQည်းကို စီမံခန်)ခွဲ ြခင်းအတွက်
စည်းကမ်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်လည်း ပါဝင်သည်။
(၂၅)

“တပ်
တပ်မေတာ်သား
သား ” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အက်ဥပေဒအရ အမည်စာရင်းသွင်းထားေသာ
ြပ န်တ မ်းဝင်မ ဟုတ ်သည့် အရာရှိေ အာက်တ ပ်မေတာ်သားတစ်ဦးဦး ပါဝင်သည်။
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တံဆိပ်ေခါင်းခွန်များ
များ
က။ စာချ7ပ်စာတမ်းများတွင်တံ
တဆ
ံ ိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ရန်တာဝန်ရှိေစခ
ြ င်း
တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်
ထမ်း
ေဆာင်ရ
မည့်စာ
ချ7ပ်များ

၃။

ဤအက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များ ှင့် ေနာက်ဆက်တွဲဇယား(၁)တွင် ပါဝင်သည့် ကင်းလွတ်ခွင့်များကို

အေထာက်

အထား ြပ 7၍ ေအာက်ပါစာချ7ပ်စာတမ်းများသည် ဇယားတွင်ေဖာ် ြပပါရှိသည့်စာချ7ပ်စာတမ်းအမျိ7း အစားအလိုက် ထိုက်သင့်
သည့် .န်းထားများအတိုင်း တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထမ်းေဆာင်ရမည် (က) ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ ၁၈၉၉ ခု ှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်ေန) ှင့် ယင်းေန) ေနာက်တွင် ချ7ပ်ဆို
ေသာ ယခင်က တစ်စုံတစ်ဦး ှင့် စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုထားခ
ြ င်းမရှိေသာ ယင်းဇယားတွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့် စာချ7ပ်စာတမ်း၊
(ခ) အထက်ေဖာ်ြပပါေန) ှင့် ေနာက်ပိုင်းတွင် ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံ၏ြပင်ပတွင်ေရးဆွဲ သို)မဟုတ် ြပ7လုပ်
ခဲ့>ပီး ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်အတွင်းလက်ခံြခင်း၊ ေပးေချခ
ြ င်း၊လက်ခံရန်သို)မဟုတ်ေပးရန်ြပသခ
ြ င်း၊
သို)မဟုတ် ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း၊ လHဲေပ
ြ ာင်းြခင်း သို)မဟုတ် အခ
ြ ားနည်းလမ်း ြဖင့်လွဲေြပာင်းြခင်း ြပ7လုပ်
သည့် ေငွေပးကတိစာချ7ပ် သို)မဟုတ် ေတာင်းဆိုသည့်အခါမှတစ်ပါး အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ေငွေပးေချရေသာ ေငွလHဲ
လက်မှတ်၊
(ဂ) (ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေချးကတိစာချ7ပ်မှအပ) ဇယား(၁)ပါ အခ
ြ ားစာချ7ပ်စာတမ်းများသည် ယခင်က
တစ်စုံတစ်ဦး ှင့် စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုထားခ
ြ င်းမရှိေသာ စာချ7ပ်တစ်ရပ်ရပ်သည် ြပည်ပတွင် ထိုေန) သို)မဟုတ် ထိေန)
ု
ေနာက်ပိုင်းတွင် ချ7ပ်ဆိုေသာစာချ7ပ်ြဖစ်>ပီး ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် အတွင်းရှိပစQည်းတစ်စုံတစ်ခု
ှင့် ဆက် ွယ်ေနခ
ြ င်း သို)မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံကိစQတစ်ရပ်ရပ် တစ်စုံတစ်ရာေဆာင်ရွက်ြခင်း
သို)မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိြခင်းတို) ှင့် ဆက် ွယ်ေနေသာ ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်တွင် လက်ခံရရှိ
သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းများ။
သို)ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာချ7ပ်စာတမ်းများ ှင့်စပ်လျZ်း၍ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ြခင်းမရှိေစရ (၁)

ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံအစိုးရကြဖစ်ေစ၊ အစိုးရအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အစိုးရ၏အကျ7ိးအလို)ငှာ ြဖစ်
ေစ၊ ချ7ပ်ဆိုေသာစာချ7ပ် ှင့်စပ်လျဥ်း၍အစိုးရက တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတွက် တာဝန်ရှိေသာ စာချ7ပ်စာတမ်း
တစ်ရပ်ရပ်၊

(၂)

ေနာက်ဆက်တွဲအက်ဥပေဒများဖ
ြ င့် ြပင်ဆင်သည့် သေဘာမျ
O ားမှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒအရ
မှတ်ပုံတင်ထားေသာသေဘာO သို)မဟုတ် ေရယာဥ် သို)မဟုတ် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်း သို)မဟုတ် ေရယာဥ်၏
အကျ7ိးသက်ဆိုင်မ.တစ်စုံတစ်ရာ ရှယ်ယာ သို)မဟုတ် ပစQည်းကို ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ လHဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း သို)မ
ဟုတ် ေပါင် ှံြခင်း သို)မဟုတ် အခ
ြ ားနည်းြဖင့်စီမံခန)်ခွဲြခင်း သို)မဟုတ် အပ
> ီးအပ
ြ တ်စီမံခန)်ခွဲြခင်းတို)အ
တွက် ချ7ပ်ဆိုသည့်စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်။

အပိုတံ
ဆိပ်ေခါင်း
ခွန်
ေကာက်
ခံ ြခင်း
ှင့်လHဲ
ေပ
ြ ာင်း
ေပးြခင်း

*၃-က။

(၁) ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ ရန်ကုန် ှင့် မ Vေလးမ
> ိ7)ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နိမိတ်များမှတစ်ပါး ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်း မည်သည့်ေနရာ၌မဆို တည်ရှိသည့် မေရHAေ ြပာင်း ိုင်ေသာပစQည်းများ လHဲေ ြပာင်းသည့် စာချ7ပ်
စာတမ်းများချ7ပ်ဆိုရာတွင် ဤအက်ဥပေဒဇယား ၁ ၌ ပါရှိေသာ အမှတ်စZ် ၂၃၊ ၃၃ ှင့်၄၀(က) အသီးသီး
အရ ထမ်းေဆာင်ရေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်သည် ထမ်းေဆာင်ရမည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်တန်ဖိုးအပ
ြ င် အပိုတံဆိပ်
ေခါင်းခွန် ၂ % အား အဆုိပါပစQည်းတည်ရှိရာေနရာရှိ ေစျးကွက်ေပါက်ေစျး ှင့်အညီ ထမ်းေဆာင်ေစရမည်။

*၂၀၁၄ ခု ှစ် ြမန်မာ ိုင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒအရ ြဖည့်စွက်ထားသည်။

- 159 (၂) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏

ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသည် ဥပေဒအရ ေကာက်ခံထားေသာ အပိုတံဆိပ်ေခါင်း

ခွန်များကို ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွသို) ေပးသွင်းရမည်။ ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏ ဘ`ာေရး
ဝန် Sကီးဌာနသည် အပိုတံဆိပ်ေခါင်းခွန်များအား ြပ0ာန်းထားေသာဥပေဒ ှင့် အညီေဖာ်ြပထားသည့် နည်းလမ်း
အတိုင်း >မိ7)နယ်စည် ပင်သာယာေရးရန်ပုံေငွသို) ေပးရမည်။
ေရာင်းချ
ြခင်း၊ ေပါင်
ှံ ြခင်းသို)မ
ဟုတ်ပစQည်း
စီမံခန)်ခွဲေရး
ကိစQ တစ်ခု
တည်းတွင်
အသုံးြပ7
ေသာစာ
ချ7ပ်များ

၄။ (၁) ေရာင်းြခင်း၊ ေပါင် ြှံ ခင်း သို)မဟုတ် ပစQည်းစီမံခန)်ခွဲြခင်းတွင် ကိစQတစ်ခု>ပီးေမ
ြ ာက်ေစရန်အတွက် စာချ7ပ်ေစာင်ေရ
အများအပ
ြ ား ချ7ပ်ဆိုရသည့်အခါ လHဲေြပာင်းြခင်း၊ ေပါင် ှံြခင်း သို)မဟုတ် ပစQည်းခွဲေဝခ
ြ င်းအတွက် ပင်ရင်း
စာချ7ပ်တစ်ခုကိုသာလDင်

ဇယား(၁)ပါ သက်ဆိုင်ရာ .န်းထားအတိုင်း ထမ်းေဆာင်ေစရမည်ြဖစ်>ပီး ကျန်စာချ7ပ်

များအတွက် ဇယားတွင် ယင်းအတွက် ေဖာ်ြပထားေသာအခွန်အစား တစ်ေစာင်လDင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ၁၀ဝိ/- စီ
ထမ်းေဆာင်ေစရမည်။
(၂) အထက်အပိုဒ် (၁)တွင် ေဖာ်ြပသည့်ပင်ရင်းစာချ7ပ်သည်

မည်သည့်စာချ7ပ်ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ကို စာချ7ပ်

တွင် ပါဝင်ချ7ပ် ဆိုသူများကိုယ်တိုင်က အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပး ိုင်သည်။
သို)ရာတွင် ၎င်းတို)အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးသည့်စာချ7ပ်စာတမ်းအေပM ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ချ7ပ်ဆိုခဲ့သည့်
မည်သည့်စာချ7ပ်စာတမ်းများ ှင့်မဆို စပ်လျဥ်း၍ အများဆုံးထိုက်သင့်ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ြဖစ်ေစရမည်။
ကွဲြပားခ
ြ ား ၅။
တစ်သီးတစ်ြခားစီြဖစ်ေသာ
နားေသာ
ကိစQရပ်များ
သီးြခားစီြပ7လုပ်ချ7ပ်ဆိုထားသည့်
ဆိုင်ရာစာ
ချ7ပ်များ

အမ.ကိစQများအားရည်WHန်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဆက် ွယ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

စာချ7ပ်စာတမ်းြဖစ်လDင် အမ.ကိစQတစ်ခုချင်းအတွက် ဤအက်ဥပေဒအရ ထိုက်သင့်သည့်

.န်းထားများအတိုင်း စုေပါင်း၍အခွန်ထိုက်သင့်ေစရမည်။

ဇယား
(၁)ပါစာ
ချ7ပ်များ

၆။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေနာက်ဆုံးပုဒ်မပါ ြပဌာန်းချက်များကို အေ ြခြပ7၍ စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ခုသည်ဇယား (၁) ပါ

စာချ7ပ်စာတမ်း ှစ်မျ7ိး သို)မဟုတ် ှစ်မျ7ိးထက်ပို၍ သက်ဆိုင်ေအာင်ေရးသားချ7ပ်ဆိုထားလDင် ၎င်းဇယားအရ ထိုက်သင့်
သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်များသည် ကွဲြပားခ
ြ ားနားပါက အများဆုံးတံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကိုထိုက်သင့်ေစရမည်။
သို)ရာတွင် ဤဥပေဒအရ အခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာအား ကျသင့်ေသာအခွန်ထမ်းေဆာင်>ပီးမူရင်းခွဲ
ထပ်မံပွားယူသည့်ကိစQတွင် ၎င်းမူရင်းခွဲအတွက် တစ်ရာထက်ပို၍ အခွန်ထိုက်သင့်မ.မရှိေစရ။

ပင်လယ် ၇။
ေရ ေက
@ ာင်း
အာမခံေပM
လစီများ

(၁) (၁၈၉၄ ခု ှစ်ပင်လယ်ေရေက
@ ာင်း ကုန်သွယ်မ.အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၅ဝ၆ တွင်ရည်WHန်းထားသည့် အာမခံ
စာချ7ပ်မှအပ) ပင်လယ်ေရေ @ကာင်းအာမခံအတွက် ချ7ပ်ဆိုသည့် မည်သည့် ပဋိညာဥ်စာချ7ပ်မD ပင်လယ်ေရ
ေ @ကာင်းေပMလစီအတိုင်း ေရးသားေဖာ် ြပ ြခင်းမရှိလDင် တရားဝင်မြဖစ်ေစရ။
(၂)

အချိန်ကန်)သတ်ချ7ပ်ဆိုသည့် မည်သည့်ပင်လယ်ေရေ @ကာင်း ေပMလစီမD ၁၂ လထက်ပိုေသာကာလ အပိုင်း
အခ
ြ ားအတွက် မချ7ပ်ဆိုရ။

(၃)

မည်သည့်ပင်လယ်ေရေ @ကာင်းေပMလစီမD တိကျစွာေဖာ်ြပထားသည့် အ Vရာယ်ြဖစ်ေစမည့်အချက် သို)မဟုတ်
စွန)် စားမ.ြပ7လုပ်သည့်အချက် သို)မဟုတ် ကာလအပိုင်းအြခား၊ ေငွေပးသွင်းသူများ သို)မဟုတ် ေငွေပးေဆာင်
သူများ၏အမည် များ ှင့်ေပးသွင်းေငွ သို)မဟုတ် အာမခံထားသည့်ေငွေပါင်းတို)ကို ေရးသားေဖာ်ြပြခင်း မရှိလDင်
တရားဝင် မ ြဖ စ် ေစရ။

(၄)

ပင်လယ်ြပင်ခရီးစဥ်တစ်ေခါက်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အချိန်ကာလကန်)သတ်ချက်အတွက် ေသာ်လည်း
ေကာင်း သို)မဟုတ် သေဘာသွ
O ားေရာက်ရမည့် အရပ်သို)ေရာက်ရှိ>ပီး ေကျာက်ချရပ်နားပ
> ီးေနာက် ရက်ေပါင်း
၃ဝ ေကျာ်လွန်သည့် အချိန်ကာလအထိလည်းေကာင်း သတ်မှတ်ချ7ပ်ဆိုထားသည့် မည်သည့်ပင်လယ်ေရေက
@ ာင်း

- 160 အာမခံမဆို ခရီးစဥ်တစ်ခုအတွက်

ေပMလစီအြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွက်

ေပMလစီအြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေပးေဆာင်ေစရမည်။
ေဒသဆိုင်
ရာအာဏာ
ပိုင်ေချး
ေငွဥပေဒအ
ရထုတ်
ေပးေသာ
ကတိခံဝန်
ချ7ပ်၊ ေက
X း
>မီခံဝန် ချ7ပ်
သို)မဟုတ်
အခ
ြ ား ေငွ
ေချးသက်
ေသခံ
လက်မှတ်
များ သို)မ
ဟုတ် ေချး
ေငွများ

၈။ (၁) ဤအက်ဥပေဒတွင်မည်သို)ပင်ပါရှိေစကာမူ

ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်

ေငွေချးအက်ဥပေဒအရေသာ်

လည်းေကာင်း၊ တည်ဆဲြဖစ်သည့် အခ
ြ ားဥပေဒတစ်ခုခုအရေသာ်လည်းေကာင်း၊

ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှ

ထုတ်ေပးသည့် ကတိခံဝန်ချ7ပ်များ၊ ေ Xကးမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်များ သို)မဟုတ် အခ
ြ ားေသာေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်
များြဖင့် ထုတ်ေပးသည့် ေချးေငွတစ်ခု ှင့်စပ်လျZ်း၍ ထုတ်ေပးေသာ ကတိခံဝန်ချ7ပ်များ၊ ေက
X းမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်များ
သို)မဟုတ်

အခ
ြ ားေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်များ၏ စုစုေပါင်းတန်ဘိုးအေပMတွင် တစ်ရာခိုင် .န်းတံဆိပ်

ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ေစရမည်။ ထို)ြပင် အဆိုပါ ကတိခံဝန်ချ7ပ်များ၊ ေ Xကးမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်များ သို)မဟုတ် အြခားေသာ
ေငွေချး သက်ေသခံလက်မှတ်များအားသက်တမ်း တိုးြမYင့်ြခင်း၊ ေပါင်းစည်းြခင်း၊ ခွဲြခားခ
ြ င်း သို)မဟုတ် အခ
ြ ားနည်း
တစ်ခုခုြပ7လုပ်သည့်ကိစQတွင် တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ရန်မလိုသည့်အြပင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထပ်မံထမ်းေဆာင်ြခင်း မပ
ြ 7
ရ။
(၂) အထက်အပိုဒ်(၁)တွင် တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ြခင်း ှင့် တံဆိပ်ေခါင်းထပ်မံထမ်းေဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကတိ
ခံဝန်ချ7ပ်များ၊ ေက
X းမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်များ သို)မဟုတ် အခ
ြ ားေသာ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များဟု ေဖာ်ြပပါရှိသည့်
ြပ0ာန်းချက်များသည် မေ ြပကျန်ေငွများ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကတိခံဝန်ချ7ပ်များ၊ ေက
X းမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်များ သို)မဟုတ်
အခ
ြ ားေသာ ေငွေချး

သက်ေသခံလက်မှတ်များ ှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ ထို)အြပင်အဆိုပါကတိခံဝန်ချ7ပ်များ၊

ေက
X းမ
> ီခံ ဝန်ချ7ပ်များ သို)မဟုတ် အခ
ြ ားေသာ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များသည် တံဆိပ်ေခါင်းကပ်သည်ြဖစ်ေစ၊
မကပ်သည် ြဖစ်ေစ တရားဝင်ြဖစ်ေစရမည်။
(၃) ဤပုဒ်မအရေပးေဆာင်ရမည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အား ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေပးေဆာင်ြခင်းမရှိလDင် ေပးေဆာင်ရမည့်
အခွန်ေငွ၏ ၁ဝ ရာခိုင် .န်း ှင့်ညီမDေသာဒဏ်ေငွအား ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သည့်လ ှင့် ေနာက်လ ဆက်လက်
ေပးေဆာင်ြခင်းမရှိသည့်လစZ်အတွက် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသို) ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်က ိုင်ငံေတာ်ဘ`ာအဖ
ြ စ်
ေကာက်ခံ သိမ်းဆည်းေပးရန် တာဝန်ရှိေစရမည်။
ေလျာ့ချ
ြခင်း၊ လွတ်
>ငိမ်းခွင့်
ြပ7ခ
ြ င်း သို)မ
ဟုတ် ပူး
ေပါင်း၍
ေပးရန်
အခွင့်
အာဏာ

၉။

ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ိုင်ငံေတာ် ြပန်တမ်းတွင် နည်းဥပေဒ

သို)မဟုတ် အမိန်)ေ @ကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ (က)

ေရှAအလားအလာဖ
ြ စ်ေစ၊

ေနာက်ေ@ကာင်းြပန်၍ြဖစ်ေစ

ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး

သို)မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ် သို)မဟုတ် စာချ7ပ်စာတမ်း၏
သီးြခားအမျိ7း အစားတစ်ရပ်ရပ် သို)မဟုတ် ယင်းအမျိ7းအစားတွင်ပါဝင်ေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်၊
သီးြခားအမျိ7းအစား

တစ်ရပ်ရပ်

ပုဂLိ7လ်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊

ယင်းအမျိ7းအစား

အဖွဲAဝင်တစ်ဦးဦးကေသာ်လည်းေကာင်း၊

ယင်းအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ယင်းတို)အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း

ေဆာင်ရွက်ေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေလDာ့ေပါ့ သို)မဟုတ် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ7
ိုင်သည်။
* (ခ)
(ဂ)

ပယ်ဖျက်သည်။
ဥပေဒအရ ဖွဲAစည်းတည်ေထာင်ထားသည့် အစုစပ်ကုမCဏီကြဖစ်ေစ သို)မဟုတ် အခ
ြ ား အသင်းစုက
ြဖစ်ေစထုတ်သည့် ေ Xကးမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်၊ ကတိခံဝန်ချ7ပ် သို)မဟုတ် ေရာင်းချ ိုင်ေသာ ေငွေချးသက်ေသခံ

*၂၀၁၄ ခု ှစ် ြမန်မာ ိုင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒအရ ြဖည့်စွက်ထားသည်။

- 161 လက်မှတ်များ အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကိုေပ
ြ >ငိမ်းေစရန်ြဖစ်ေစ၊ ပူးေပါင်း၍ ေပးေဆာင်ေစရန်ြဖစ်ေစ
သတ်မှတ်ေပး ိုင်သည်။
ခ။ တံဆိပ်ေခါင်းများ ှင့် ယင်းတို)ကိုထမ်းေဆာင်ရန် နည်းလမ်းများ
အခွန်ေပး ၁ဝ။
ေဆာင်ရန်
နည်းလမ်း

(၁)

ဤအက်ဥပေဒတွင် အတိအလင်းအခ
ြ ားနည်းြပဌာန်းထားသည့် ကိစQရပ်မှအပ မည်သည့်စာချ7ပ်စာတမ်း
အတွက်မဆို ထိုက်သင့်သည့်အခွန်အားလုံးကို (က)

ဤအက်ဥပေဒပါ ြပ0ာန်းချက်များ ှင့်အညီ၊ သို)မဟုတ်

(ခ)

ယင်းြပ0ာန်းချက်သည် ၎င်းစာချ7ပ်စာတမ်းများ ှင့်မသက်ဆိုင်လDင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးအဖွဲA၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနမှ နည်းဥပေဒ ြပ0ာန်း၍ WHန် @ကားသည့်အတိုင်း
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်>ပီး ယင်းထမ်းေဆာင်မ.သည် ယင်းစာချ7ပ်စာတမ်းများ
အေပM အခွန်ထမ်းေဆာင်>ပီးြဖစ်ေ @ကာင်းြပဆိုသည်။

(၂)

ကပ် ၁၁။
တံဆိပ်
ေခါင်းအ
သုံးြပ7 ြခင်း

အပိုဒ် (၁)အရ ြပ0ာန်းထားသည့် နည်းဥပ ေဒများတွင် အ ြခ ားအေ @ကာင်းအရာများ ှင့် ေအာက်ပါ
အချက်များကို စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ရမည် (က) စာချ7ပ်စာတမ်းအမျ7ိးအစားတစ်ရပ်စီအတွက် သုံးစွဲခွင့်ရသည့်တံဆိပ်ေခါင်းများ၏ အမျ7ိးအစား
ြဖစ်သည့်ကိစQ၊
(ခ)
ှိပ်တံဆိပ်ေခါင်း-ိုက် ှိပ်လျက်ပါရှိသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းများအတွက် သုံးစွဲခွင့်ရသည့် တံဆိပ်
ေခါင်း အေရအတွက်ြဖစ်သည့်ကိစQ၊
(ဂ)
သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံသုံး ဘာသာစကားတစ်ရပ်ရပ် ှင့် ေရးသားထားသည့်ေငွလHဲလက်မှတ်များ သို)မ
ဟုတ် ေငွေချးကတိစာချ7ပ်များဖ
ြ စ်သည့်ကိစQွတွင် ၎င်းတို)ကိုေရးသားရမည့် စကb Pအရွယ်အစား
ပမာဏ၊
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာချ7ပ်စာတမ်းများတွင် ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းများကို ကပ် ှိပ် ိုင်သည် (က)

ေတာင်းဆိုသည့်အခါမှတစ်ပါး အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ေငွေပးေချရေသာ ေစာင်ေရအစုံလိုက် ေရးသားေတာင်းခံ
သည့် ေငွလHဲလက်မှတ် အစိတ်အပိုင်းများမှတစ်ပါး အခွန် ၁၀ကျပ် ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းများ၊

(ခ)

ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်၏

ြပင်ပတွင်ေရးဆွဲ ြပ7လုပ်သည့်

ေငွလHဲလက်မှတ် ှင့်ေငွေပး

ကတိစာချ7ပ်များ၊
(ဂ)
(ဃ)
(င)

ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်တွင် တရားလHတ်ေတာ်ေရှAေနအဖ
ြ စ် ဝင်ခွင့်တင်သွင်းသည့်စာရင်း၊
ို Sတီ စာတမ်းများ၊
အစုစပ်ကုမCဏီ

သို)မဟုတ် အခ
ြ ားအသင်းစု၏ အစုရှယ်ယာများ ကိုထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထိုးလHဲ

ေပ
ြ ာင်းသည့်စာချ7ပ်စာတမ်းများ ။
ကပ်
၁၂။
တံဆိပ်
ေခါင်းပယ် ဖျက်
ြခင်း

(၁)

(က)

တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူ ချ7ပ်ဆိုထားသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ေသာ စာချ7ပ်စာတမ်း
တစ်စုံတစ်ရာတွင် ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းကို ကပ်သူမည်သူကမဆို ကပ်စဥ်အခါ၌ ယင်းတံဆိပ်
ေခါင်းကို ထပ်မံ အသုံးမပ
ြ 7 ိုင်ေအာင်ဖျက်ရမည်။

(ခ)

ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်လျက်ပါသည့်စကb Pတွင် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာ ေရးသားချ7ပ်
ဆိုသူမည်သူမဆို ထိုတံဆိပ်ေခါင်းကိုဆိုခဲ့သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ဖျက်>ပီးမဟုတ်လDင် ချ7ပ်ဆို
စဥ်အခါ၌ ထပ်မံအသုံးမပ
ြ 7 ိုင်ေအာင်ဖျက်ရမည်။

- 162 (၂)

ေနာက်ထပ်မံ အသုံးမပ
ြ 7 ိုင်ေအာင် ဖျက်ထားခ
ြ င်းမပ
ြ 7သည့် ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းပါ စာချ7ပ်စာတမ်း
တစ်စုံတစ်ရာကို ယင်းတံဆိပ်ေခါင်း ှင့်စပ်လျဥ်းသမDတံဆိပ်ေခါင်းပါရှိသည်ဟူ၍မှတ်ယူြခင်းမပ
ြ 7ရ။

(၃)

ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းကိုပုဒ်မခွဲ(၁)အရ ဖျက်ရမည့်သူက တံဆိပ်ေခါင်းေပMတွင်ြဖစ်ေစ၊ တံဆိပ်ေခါင်းကို
ကန်)လ န် ) ြဖ တ်၍ ြဖစ်ေစ၊ မိမိ၏အမည် သို)မဟုတ် အမည်တိုကိုလည်းေကာင်း၊ မိမိလုပ်ငန်း၏အမည်
သို)မဟုတ် အမည်တိုကိုေသာ်လည်းေကာင်းေရးသား၍ ထိုကဲ့သို) အမှန်ေရးသားသည့် ေန)စွဲေရးထိုးြခင်း
ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား ထိေရာက်သည့် နည်းလမ်းတစ်စုံတစ်ရာဖ
ြ င့်ြဖစ်ေစ ပယ်ဖျက် ိုင်သည်။

ှိပ်တံဆိပ် ေခါင်း
ကပ်ထား သည့်
စာချ7ပ်စာတမ်းတွ
င် ေရးသားရန်
နည်းလမ်း

စာချ7ပ်စာတမ်း
တစ်ခုတွင် တံဆိပ်
ေခါင်း တစ်မျိ7း
တည်းသာထမ်း
ေဆာင်ရ ြခင်း

၁၃။

ှိပ်တံဆိပ်ေခါင်း-ိုက် ှိပ်>ပီး စကb Pတွင်ေရးသားသည့် မည်သည့်စာချ7ပ်စာတမ်းမဆို တံဆိပ်ေခါင်းသည် စာချ7ပ်

စာတမ်း၏ ေရှAမျက် ှာတွင် ေပMလွင်ေနေစသည့်နည်းလမ်းအရ ေရးသားရမည်ြဖစ်>ပီး ၎င်းစကb Pကို အြခားစာချ7ပ်စာတမ်း
တစ်စုံတစ်ရာအတွက်အသုံးြပ7ခ
ြ င်း သို)မဟုတ် အသုံးချြခင်းမြပ7လုပ် ိုင်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် ေရးသားရမည်။
၁၄။

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာေရးသားပ
> ီးသည့် တံဆိပ်ေခါင်းကပ်>ပီး စကb Pတွင်

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် အခ
ြ ားမည်သည့် ဒုတိယစာချ7ပ်စာတမ်းကိုမD ထပ်မံေရးသားခ
ြ င်းမပ
ြ 7လုပ်ရ။ သို)ရာတွင်
ဤပုဒ်မပါ မည်သည့်အေ @ကာင်းအချက်ေ @ကာင့်မD ေပMေပါက်လာသည့် သို)မဟုတ် သက်ေသထင်ရှားဖ
ြ စ်ေစသည့် အခွင့်
အေရးတစ်ရပ်ရပ်ကို လHဲေ ြပာင်းရန်ြဖစ်ေစ၊ စာချ7ပ်အရေပးအပ်ရန်ရှိသည့်ပစQည်း သို)မဟုတ် ေငွတစ်ရပ်ရပ်ကို ရရိှ>ပီး
ေက
@ ာင်းအသိအမှတ်ြပ7ရန်ြဖစ်ေစ ၎င်းစာချ7ပ်တွင် နည်းလမ်းကျနစွာတံဆိပ်ေခါင်းကပ်>ပီးသည့် သို)မဟုတ် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
ထိုက်သင့်ြခင်းမရှိေသးေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာေပM ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းများကို တားဆီးကန်)ကွက်
ြခင်း မရှိေစရ။

ပုဒ်မ၁၃ သို)မ
ဟုတ် ပုဒ်မ ၁၄
ကို ဆန်)ကျင်
ေရးသားထား
ေသာ စာချ7ပ်
စာတမ်းအား
တံဆိပ်
ေခါင်းမကပ်သ
ကဲ့သို)
မှတ်ယူရ ြခင်း

၁၅။

တာဝန်ကို

၁၆။

ေဖာ်ြပ ြခင်း

ပုဒ်မ ၁၃ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၄ ှင့် ဆန်)ကျင်၍ ေရးသားချ7ပ်ဆိုထားေသာ မည်သည့်စာချ7ပ်စာတမ်းမဆို တံဆိပ်

ေခါင်းကပ် ှိပ်ထားခ
ြ င်းမရှိေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းအဖ
ြ စ် မှတ်ယူရမည်။

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ခု ှင့်ပတ်သက်၍ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ြခင်းအတွက်ြဖစ်ေစ၊ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ကင်းလွတ်

ြခင်းအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားစာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ေစာင်အတွက် ထမ်းေဆာင်>ပီးသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို တနည်းနည်း ှင့်
အမှီြပ7ရခ
ြ င်းြဖစ်လDင် ယင်းကိစQရပ်အတွက် စာချ7ပ်စာတမ်း ှစ်ေစာင်လုံးကိုတင်ြပ၍ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိ
ေတV ာ်အရာရှိ)ထံ စာေရးသားေလDာက်ထားတင် ြပလDင် ထိုကဲ့သု)ိ ေနာက်ဆုံးေဖာ် ြပထားသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်
>ပီးေ @ကာင်းကို စာချ7ပ်စာတမ်းတွင် ေရးသားေဖာ်ြပ >ပီးေနာက် ထို>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)
ကိုယ်တိုင်က ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုး၍ြဖစ်ေစ၊ ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနက ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏ သေဘာတူညီ
ချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများအရ သတ်မှတ်သည့်အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ပထမေဖာ်ြပထားသည့် စာချ7ပ်
စာတမ်းတွင် ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။

ဂ။ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ရမည့် အချိန်ကာလ
ြပည်ေထာင်စု
သမ3တ ြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ်တွင်
ချ7ပ် ဆိုေသာ
စာချ7ပ်များ

၁၇။

ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်တွင် မည်သူမဆိုချ7ပ်ဆိုသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ေသာ စာချ7ပ်

စာတမ်းများအားလုံးကို စာချ7ပ်မချ7ပ်ဆိုမီြဖစ်ေစ ချ7ပ်ဆိုသည့်အခါ၌ဖ
ြ စ်ေစ တံဆိပ်ေခါင်းထမ်းေဆာင်ရမည်။

- 163 ြပည်ေထာင် ၁၈။
စုသမ3တ ြမန်
မာ ိုင်ငံေတာ်
ြပင်ပတွင်
ချ7ပ်ဆိုသည့်
ေငွလHဲလက်
မှတ် သို)မဟုတ်
ေငွေပးကတိစာ
ချ7ပ်မှလွဲ၍
အခ
ြ ားစာချ7ပ်
စာတမ်းများ

ြပည်ေထာင်
စု သမ3တ
ြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ်
ြပင်ပတွင်
ေရးဆွဲသည့်
ေငွလHဲလက်
မှတ် ှင့် ေငွ
ေပးကတိ
စာချ7ပ်

၁၉။

(၁)

ြမန်မာ ိုင်ငံြပင်ပတွင်သာချ7ပ်ဆိုခဲ့သည့် ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ်မဟုတ်ေသာ
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းများအရပ်ရပ်အား ြမန်မာ ိုင်ငံအတွင်း၌ ပထမဦးစွာ
လက်ခံရရှိ>ပီးေနာက် သုံးလအတွင်း တံဆိပ်ေခါင်း ကပ် ှိပ် ိုင်သည်။
(၂)
ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ၎င်းအတွက် ြပဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် တံဆိပ်ေခါင်းမျ7ိးြဖင့်
သက်ဆိုင် သည့်ပုဂLိ7လ်က ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းကို ဝယ်ယူကပ် ှိပ်ြခင်းမပ
ြ 7 ိုင်လDင် ဆိုခဲ့သည့်
သုံးလအတွင်း >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ထံ ေဆာင်ယူလာ ိုင်သည်။ >မိ7)နယ်
အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)သည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးအရအဖွဲA၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်သည့်နည်းဥပေဒများအရ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း
ယူေဆာင်လာသူပုဂLိ7လ် အလိုရှိသည့် တန်ဖိုးသင့် တံဆိပ်ေခါင်းကိုကပ် ှိပ်ရမည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်၏ ြပင်ပတွင်ေရးဆွဲ သို)မဟုတ် ြပ7လုပ်ခဲ့သည့်ေတာင်းဆိုသည့် အခါမှတပါး

အခ
ြ ားအခါများ၌ ေငွေပးေချရမည်ြဖစ်ေသာေငွလHဲလက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာသို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ် တစ်စုံတစ်ရာကို
ပထမလက်ရှိ ြဖ စ်သူသည် ြပ ည်တွင်း၌ လက်ခံရန် ြဖ စ် ေစ၊ ေငွေတာင်းခံရန်ြဖစ်ေစ၊ ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုးရန်ြဖစ်ေစ၊
လHဲေပ
ြ ာင်းရန် သို)မဟုတ် အခ
ြ ားနည်းလHဲေပ
ြ ာင်းရန်ြဖစ်ေစ၊ ြပသ ြခင်းမပ
ြ 7မီလိုအပ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းကို ကပ် ှိပ်၍ ယင်း
တံဆိပ် ေခါင်းကို ပယ်ဖျက်ရမည်။
သို)ရာတွင် (က)

ထိုေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေချးကတိစာချ7ပ်တစ်စုံတစ်ရာသည်

ြမန်မာ ိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိ

ြဖစ်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ လက်သို)ေရာက်ရှိသည့်အခါ၌ပုဒ်မ ၁၂ ၌ ြပ0ာန်းထား သည့်နည်းလမ်း ှင့်
အညီ ထိုက်သင့်ေသာ ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်ပါရှိ၍ဖျက်>ပီးသည့် အ ပင ထိုလက်ရှိြဖစ်သူအ န ဖင
ဤအက်ဥပေဒအရသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်၌ ထိုပုဂLိ7လ်မှတပါး အ ခ ပုဂLိ7လ်တစ်ဦး တစ်ေယာက်က
တံဆိပ်ေခါင်းကိုကပ် ှိပ်၍ဖျက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေ @ကာင်း ယုံ @ကည်ရန်အေက
@ ာင်းမရှိလDင် ထိုေငွလHဲလက်မှတ်
သို)မဟုတ် ေငွေချးကတိစာချ7ပ်သည် ထိုလက်ဝယ်ရှိသူ ှင့်စပ်လျဥ်းသက်ဆိုင်သေရွA နည်းလမ်းကျနစွာ
တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်၍ ဖျက်>ပီးေ @ကာင်း မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

ဤကန်)သတ်ချက်ပါ မည်သည့်အချက်အရမD တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူသည် တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်ရန်
သို)မဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အတွက် ထိုက်သင့်သည့်ြပစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် မရရှိေစရ။
ဃ။ တံဆိပ်ခွန်အတွက် တန်ဖိဖုးိ ြဖတ်
ြဖတ်ြခင်
ခင်း

ိုင်ငံြခားေငွ
ေက
@ းဖ
ြ င့်
ေဖာ်ြပသည့်
ပမာဏကို
ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း

*၂ဝ။

(၁)

တန်ဖိုးအေလျာက်

အခွန်ထမ်းေဆာင်ထိုက်ေသာ

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်သည်

ြပည်ေထာင်စု

သမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်၏ေငွေ @ကးမှတစ်ပါး မည်သည့်ေငွေ @ကးတစ်စုံတစ်ရာ ြဖင့်မဆို ေငွပမာဏကို
ေဖာ်ြပထား ခင ြဖစ်လDင် ယင်းစာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)ရှိ ေပMေပါက်ရာ ေငွလဲလှယ် .န်းြဖင့် ြပည်ေထာင်
စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်၏ ေငွေ @ကးတန်ဖိုးေပMတွင် ထမ်းေဆာင်ရမည့် အခွန်ကို တွက်ချက်ရမည်။
(၂)

အထက်ပုဒ်မခွဲတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေပMေပါက်ရာ ေငွလဲွလှယ် .န်းဆိုသည်မှာ စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆို
သည့်ေန)ရှိ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ြပန်သည့် ေန)စZ်ေငွလဲလှယ် .န်း ှင့်အညီ ြဖစ်ေစရမည်။

စေတာ့ ှင့်
စာချ7ပ်စာတမ်း တစ်စုံတစ်ရာသည် စေတာ့လက်မှတ် သို)မဟုတ် ေစျးကွက်ဝင်ေသာ
ေစျးကွက်ဝင် ၂၁။
ေငွေချးသက်
ေသ ခံလက်
မှတ် တန်ဖိုး
၂၀၁၄ ခု ှစ် ြမန်မာ ိုင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒအရ ြဖည့်စွက်ထားသည်။
ြဖတ်ြခင်း

*

သို)မဟုတ် အ ခ
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တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို စေတာ့လက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်၏ ပျမ်းမDတန်ဖိုးအေပMတွင်ြဖစ်ေစ၊
ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းြပ7လုပ်သည့်ေန)တွင် သတ်မှတ်သည့်တန်ဖိုးအေပMတွင်ြဖစ်ေစ တွက်ချက်ရမည်။
ပျမ်းမDတန်ဖိုး
လဲလှယ် .န်း
ဆိုင်ရာ ေဖာ်ြပ
ချက်၏ အကျိ7း
တရား

၂၂။

စာချ7ပ်စာတမ်း တစ်စုံတစ်ရာတွင် လက်ရှိေငွလဲလှယ် .န်း ြဖစ်ေစ၊ ပျမ်းမDတန်ဖိုးြဖစ်ေစ

လိုအပ်သည့်အတိုင်း

ေဖာ် ြပပါရှိ>ပီး ဤကဲ့သို) ေဖာ် ပပါရှိသည့်အေပM တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်>ပီးြဖစ်လDင် အ ခ နည်းဆန်)ကျင်၍ သက်ေသ
ထင်ရှားမ ဖစမီအထိ ထိုေဖာ်ြပချက်ပါ အေ @ကာင်းအရာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ၎င်းစာချ7ပ်စာတမ်းကို ထိုက်သင့်ရာ တံဆိပ်ေခါင်း
ကပ် ှိပ်>ပီးြဖစ်ေက
@ ာင်းမှတ်ယူရမည်။

အတိုးေငွ
ကိုလျာထား
ေသာစာ
ချ7ပ်များ

၂၃။

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာပါ အချက်များအရ အတိုးေပးရန် အတိအလင်းပါရှိ>ပီး ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းကို

တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့်ရမည့်ကိစQတွင်စာချ7ပ်၌ အတိုးကို ေဖာ်ြပထား ခင မရှိသည့်အခါ၌ ထိုက်သင့်ေစရမည့်
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထက် ပိုမိုထိုက်သင့် ခင မရှိေစရ။

ေစျးကွက်ဝင်ေငွ
ေချး သက်
ေသခံလက်မှတ်
ေပါင် ှံ ြခင်း ှင့်
ဆက် ွယ်ေသာ
အချိ7)စာချ7ပ်စာ
တမ်းများကို စာ
ချ7ပ်အ ြဖစ်
အခွန်ထိုက်သင့်
ေစခ
ြ င်း

၂၃-က။ (၁)

ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ်မဟုတ်ေသာ စာချ7ပ်တစ်စုံတစ်ရာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ (က)

ေချးေငွအြဖစ် Sကိ7တင်ထုတ်ေပးပ
> ီးသည့်ေငွ သို)မဟုတ် ထုတ်ေပးမည့်ေငွသို)မဟုတ် တင်ရှိ>ပီး
ေက
X းမ
> ီ သို)မဟုတ် ေနာင်တွင်တင်ရှိမည့် ေက
X းမ
> ီ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေစျးကွက်ဝင်အာမခံေငွလက်
မှတ်တစ်စုံတစ်ရာအား အေပါင်အြဖစ် တင်သွင်းသည့်အခါ ချ7ပ်ဆိုလDင် သုိ့မဟုတ် ။

(ခ)

ထိုက်သင့်ေသာတံဆိပ်ေခါင်းခွန်အား ပည့်စုံကျနစွာထမ်းေဆာင်၍ ေပါင် ှံထားေသာေစျးကွက်
ဝင်အာမခံေငွလက်မှတ်အား ပနလည်ေရွးယူသည့်အခါ ချ7ပ်ဆိုလDင်၊ ဇယား(၁)၊ အမှတ်စဥ် ၅
(ဂ)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် သေဘာတူစာချ7ပ် သို)မဟုတ် သေဘာတူချက်မှတ်တမ်း ှင့်သက်ဆိုင်
သည့် ကျသင့်အခွန် .န်းထားအတိုင်း တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့်ေစရမည်။

(၂)

ဆိုခဲ့သည့်စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာအား စွန်)လHတ် သို)မဟုတ် ပျက် ပယေစသည့်အေန ဖင ချ7ပ်ဆိုသည့်
စာချ7ပ်စာတမ်းကိုလည်း အထက်တွင်ေဖာ်ြပသည့်အတိုင်း တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့် ေစရမည်။

အနာဂတ်ေငွ
ေပးေချမ.(သို))
အေက
X း
ေပးေဆာင်
ရန်လHဲေ ြပာင်း
ပုံ ှင့် အခွန်
ထိုက်သင့်
ေစခ
ြ င်း

၂၄။

တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူရရန်ရှိသည့် ေ Xကးမ
> ီအားလုံး သို)မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသအတွက် ဖစ်ေစ၊ ေငွ

သို)မဟုတ် စေတာ့လက်မှတ် တစ်စုံ တစ်ရာအားေပး ခင သို)မဟုတ်

လHဲ ပ င ေပး ခင အား မုချဖ
ြ စ်သည်၊ သို)မဟုတ်

ဖစတန်ရာသည်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ပစQည်းတစ်စုံတစ်ရာေပMတွင်တင်ရှိသည့် ေက
X း>မီဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည် ဖစ်ေစ၊

ယင်းပစQည်းကို

အဖိုးစားနားအဖ
ြ စ်ဆိုခဲ့သူသို) ေပးအပ်သည့်ကိစQတွင် ယင်းသို)ေသာ ေက
X းမ
> ီ၊ ေငွ သို)မဟုတ် စေတာ့

@ ာင်းအားေလျာ်စွာ မှတ်ယူရမည် ဖစ ပ
လက်မှတ်ကို အဖိုးစားနား၏တစ်ခုလုံး သို)မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအ ဖစအေက
ယင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လHဲ ပ င ခင အတွက် တန်ဖိုးအေလျာက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေပးေဆာင်ရမည်။
သို)ရာတွင် ဤပုဒ်မပါအချက်များသည် ဇယား(၁) အမှတ်စZ် ၁၈ တွင်ေဖာ် ပပါရှိသည့် ပစQည်းေရာင်းသက်ေသခံ
လက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာ ှင့် သက်ဆိုင်မ.မရှိေစရ။
ရှင်းလင်းချက်။

။ေပါင် ှံထားသည့်ပစQည်း သို)မဟုတ် အခ
ြ ားေက
X း>မီတင်ရှိသည့် ပစQည်းတစ်စုံတစ်ရာကိုေရာင်းချ
သည့်ကိစQတွင် ၎င်းပစQည်းအတွက် မေပးဆပ်ရေသးေသာ အေပါင်ေချးေငွ သို)မဟုတ် ကျသင့်
ေတာင်းခံေငွကို အတိုးေငွ ှင့်တကွ (တစ်စုံတစ်ရာရှိလDင်)အား ေရာင်းချသည့် အဖိုးစားနား၏
အစိတ်အပိုင်း ဟုမှတ်ယူရမည်။

- 165 သို)ရာတွင် ေပါင် ှံထားသည့်ပစQည်းကို အေပါင်ခံသူထံသို)

လHဲေပ
ြ ာင်းေပးအပ်ရာ၌ ၎င်းသူသည် ေပါင် ှံ

ြခင်း ှင့်ပတ်သက်၍ ေပးေဆာင် >ပီးေသာတံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို လHဲ ပ င ခင အေပMေပးေဆာင်ရမည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှ
ုတ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဥပမာများ (၁)

ေမာင်ြဖPက ေမာင်မဲကို ေငွ ၁ဝဝဝိ/- ေက
X းဆပ်ရန်ရှိသည်။ ထိုအေက
X း ၁ဝဝဝိ/- ကို အေပ
ြ အေက
@
ြပ7လုပ်၍ ပစQည်းတစ်ရပ်ကို တန်ဖိုးေငွ ၅ဝဝိ/- ှင့် ေမာင်ြဖPက ေမာင်မဲသို) ေရာင်းချလDင်ေငွ ၁၅ဝဝိ/ေပMတွင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ေပးေဆာင်ရမည်။

(၂)

ေမာင်ြဖPက ေမာင်မဲထံတွင် ေငွ ၁ဝဝဝိ/- ှင့် ေပါင် ှံထားေသာပစQည်းကို အတိုးေငွ

၂ဝဝိ/- မေပးပဲ

ေမာင် ြဖ Pက ေမာင်ညိ7သို) ေငွ ၅ဝဝိ/- ှင့် ေရာင်းချလDင် ေငွ ၁၇ဝဝိ/- ေပMတွင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေပး
ေဆာင်ရမည်။
(၃)

ေမာင်ြဖPက ေမာင်မဲထံ ၁ဝဝဝဝိ/- တန်အိမ်တစ်လုံးကို ၅ဝဝဝိ/- ှင့်ေပါင်ထားပ
> ီးေနာက် ေမာင်မဲက
၎င်းအိမ်ကို ေမာင် ြဖPထံမှဝယ်ယူလDင် ေပါင် ှံသည့်အတွက်ေပးေဆာင် >ပီးတံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ခု ှိမ်၍
ေငွ ၁ဝဝဝဝိ/- ေပMတွင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေပးေဆာင်ရမည်။

ှစ်စဥ်ေ @ကး
စသည့်ကိစQ
တန်ဖိုးြဖတ်
ြခင်း

၂၅။

ှစ်စဥ်ေပးရမည့်ေငွ သို)မဟုတ် ကာလအပိုင်းအခ
ြ ား ှင့်ေပးရမည့်အ ခ ေငွတစ်စုံတစ်ရာ ှင့်စပ်လျဥ်း

၍ချ7ပ်ဆိုသည့်စာချ7ပ်စာတမ်း သို)မဟုတ် လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်ပါ အဖိုးစားနားအား ှစ်စဥ် သို)မဟုတ ် ကာလအပိုင်း
အခ

ှင် ့ေပးရန် အ ခ ေငွတ စ်စုံတစ်ရာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ချ7ပ်ဆ ိုသ ည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပသည့်ေငွ သို)မဟုတ်

လွဲေြပာင်းစာချ7ပ်စာတမ်းပါ အဖိုးစားနားမှာ ဤအက်ဥပေဒအရ ေအာက်ပါအတိုင်းမှတ်ယူရမည်(က)

ေပးရမည့်ေငွပမာဏစုစုေပါင်းကို Sကိ7တင်၍ ေသချာစွာတွက်စစ် ိုင်ရန် အတိအကျ သတ်မှတ်အချိန်
ကာလအတွင်း ေပးေချရမည်ြဖစ်လDင် ဆိုခဲ့သည့်စုစုေပါင်းေငွပမာဏ၊

(ခ)

(ဂ)

ေပးေချရမည့်ေငွအား အစဥ်ထာဝ-ြဖစ်ေစ၊ဆိုခဲ့သည့်စာချ7ပ်သို)မဟုတ် လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)တွင်
ထာဝရ သို)မဟုတ် ကာလအဆုံးသတ်မရှိ၊ အတိအကျမရှိေသာအချိန်ကာလအတွက်ြဖစ်ေစ ေပး
ေချရမည်ြဖစ်လDင် ပထမေပးရန်ရှိေသာေငွကို ေပးေချရန်အချိန်ေစ့ေရာက်သည့်ေန)မှ ေရတွက်လDင် ှစ်
ေပါင်း၂ဝ အတွင်းဆိုခဲ့သည့်စာချ7ပ် သို)မဟုတ် လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီြဖစ်ေသာ
စုစုေပါင်းေငွ၊ ထို)အ ြပင်
ေပးေချရမည့်ေငွအားဆိုခဲ့သည့်စာချ7ပ် သို)မဟုတ် လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)တွင် ကာလအဆုံး
သတ်ရှိေသာ ၊ အတိအကျမရှိေသာ အချိန်ကာလအတွက် ေပးေချရမည်ြဖစ်လDင် ပထမေပးရန်ရှိေသာ
ေငွကိုေပးေချရန် အချိန်ေစ့ေရာက်သည့်ေန)မှ

ေရတွက်လDင် ၁၂

ှစ်အတွင်းဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း

ေပးရန်ရှိသည့် အများ ဆုံးေငွေပါင်း။
အေက
@ ာင်း ၂၆။
တန်ဖိုးအေလျာက်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ရမည့် စာချ7ပ်စာတမ်းပါအေက
@ ာင်းကိစQ ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ေငွေပါင်း
ကိစQ ှင့်စပ်
လျZ်းသည့်
သို)မဟုတ် တန်ဖိုးအား ၎င်းစာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)ရက် သို)မဟုတ် ပထမချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)ရက်တွင် ေသချာစွာမတွက်
တန်ဖိုးမ
ေရရာဖ
ြ စ်လDင်
> ီးေသာ တံဆိပ်ေခါင်းအား
တံဆိပ်ေခါင်း စစ် ိုင်ခဲ့လDင် အဆိုပါစာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)ရက်တွင် ေဖာ်ြပ၍ အမှန်တကယ်အသုံး ြပ7ပ

လုံေလာက်မ.ရှိသည်ဟုယူဆ၍ ၎င်းစာချ7ပ်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာအ မငဆုံးေငွေပါင်း သို)မဟုတ် တန်ဖိုးထက် ပိုမိုေတာင်း
ဆို ပိုင်ခွင့်မရှိေစရ။
သို)ရာတွင် သတV 7တွင်းအားငှားရမ်းြခင်းအတွက် ငှားရမ်းခ သို)မဟုတ် ငှာ းရမ်းခတစ်စိတ်တ စ်ပိုင်းအ ြဖ စ် ေ ြမ ရှင်
သို) ေပးရေငွ(ခိုင်ေ @က း) သို)မဟုတ် ထုတ်လ ုပ်မ. ေဝစုအားရရှိသည့်ကိစQတွင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ရန် အလို)ငှာ
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ြ ရှင်သို)ေပးရေငွ(ခိုင်ေ @ကး) သို)မဟုတ် ေဝစု၏တန်ဖိုးအား ခန်)မှန်းသတ်မှတ်ရာတွင် ေအာက်ပါကိစQရပ်မှာလုံေလာက်
မ.ရှိသည် (က)

ပညေထာင်စုသမ3တ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်အစုိးရ သို)မဟုတ် ၎င်းကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ခွင့်ရသူမှ ငှားရမ်း

ခွင့်ြပ7ထားေသာကိစQတွင် ငှားရမ်းြခင်းအရ ပညေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသို) ေပးသွင်း
ရမည့်ခိုင်ေ @ကး သို)မဟုတ် ေဝစုကို >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)မှ အ ခအေန
အားလုံးကို ေလ့လာေထာက်ချင့်၍ ခန်)မှန်းသတ်မှတ်ေသာေငွေပါင်း သို)မဟုတ် တန်ဖိုး၊ သို)မဟုတ်
(ခ)

တစ် ှစ်လDင်ကျပ်၂ဝဝဝဝ .န်း ြဖင့်အ ခ သူတစ်ဦးဦးက ငှားရမ်းခွင့်ြပ7ထားေသာကိစQြဖစ်လDင် အဆိုပါ
ေမ
ြ ရှင်သို) ေပးရေငွ(ခိုင်ေ @ကး) သို)မဟုတ် ေဝစုစုစုေပါင်းမှာ မည်မDပင်ြဖစ်ေစကာမူ အငှားစာချ7ပ်ေပM
အ ခ ပ ၍ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

သို)ရာတွင် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပုဒ်မ ၃၁ အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ပုဒ်မ ၄၁ အရေသာ်
လည်းေကာင်း

အေရးယူေဆာင်ရွက်သည့်ကိစQတွင်

>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)

သတ်မှတ်သည့်

ေငွေပါင်း ှင့် ညီမDေသာ တံဆိပ်ေခါင်းအား စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)တွင် အမှန်တကယ်အသုံးြပ7ပ
> ီးသကဲ့သို) မှတ်ယူရမည်။
စာချ7ပ်တွင်
အခွန်အ
ကျိ7းသက်
ေရာက်
ေစသည့်
အချက်များ
ေဖာ် ြပရန်

၂၇။
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကျသင့်သည့်အခွန်ေပMတွင် အကျ7ိး
သက်ေရာက်ေစသည့်အဖိုးစားနား(ရှိပါက) ှင့် အခ
ြ ားေသာအချက်များ ှင့် အေခ
ြ အေနများ သို)မဟုတ် ကျသင့်သည့်
အခွန်ေငွေပါင်းတို)ကို ၎င်းစာချ7ပ်ေပMတွင် ြပည့်စုံမှန်ကန်ေပMလွင်ေအာင်ေရးသားရမည်။

အချိ7)လHဲေြပာင်း
စာချ7ပ်တွင်
အခွန် ထမ်း
ေဆာင်ရန်
WHန် @ကား
ချက်

၂၈။

(၁)

ပစQည်းတစ်စုံတစ်ရာကို အဖိုးစားနားတစ်ခုသတ်မှတ်၍ တစ်ခါတည်း ချ7ပ်ဆိုေရာင်းချပ
> ီးေနာက် ကွဲြပား
ခ နားေသာစာချ7ပ်များချ7ပ်ဆုိ၍

ဝယ်ယူသူများသို)လHဲအပ်ေသာအခါ အဆိုပါ စာချ7ပ်တစ်ေစာင်စီ၌

စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသူတို)မှသင့်ေတာ်သည်ဟု ယူဆေသာနည်းလမ်းအတိုင်း ကွဲြပား ခ နားသည့် အဖိုးစားနား
အားခွဲြခားသက်မှတ်ရမည်။ သို)ရာတွင် ချ7ပ်ဆိုထားေသာ လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်စာတမ်းေပMတွင် စာချ7ပ်
တစ်ေစာင်ချင်းစီအတွက် ေဖာ်ြပထားေသာ ကွဲြပားခ
ြ ားနားသည့် အဖိုးစားနားေပMတွင်

တန်ဖိုးအ

ေလျာက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ေစရမည်။
(၂)

ပစQည်းတစ်စုံတစ်ရာ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ အဖိုးစားနားတစ်ရပ်သတ်မှတ်>ပီး လူ ှစ်ဦး သို)မဟုတ်

ှစ်ဦးထက်

ပိုေသာပုဂLိ7လ်များဖက်စပ်၍ြဖစ်ေစ၊ တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူကမိမိအတွက် ှင့် အခ
ြ ားသူအတွက်
ြဖစ်ေစ၊ အ ခ သူသက်သက်အတွက်ြဖစ်ေစ တစ်လုံးတည်းချ7ပ်ဆိုဝယ်ယူ>ပီးေနာက်
တစ်ေစာင်စီ ချ7ပ်ဆို၍ ြပန်လည်လHဲေြပာင်းေပးေသာအခါ

သီးြခားစာချ7ပ်

သီးြခားစာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုထားေသာလHဲေြပာင်း

စာချ7ပ်တစ်ေစာင်ချင်းစီသည် ယင်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ကွဲြပားခ
ြ ားနားသည့်အဖိုးစားနားေပMတွင် တန်ဖိုး
အေလျာက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့်ေစရမည်။
(၃)

တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူသည် ပစQည်းတစ်စုံတစ်ရာကိုဝယ်ယူရန် စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆ>ို ပီးေနာက် ၎င်းပစQည်းကို
လHဲေပ
ြ ာင်းရယူြခင်းမပ
ြ 7မီအြခားသူသို)လက်လHဲေရာင်းချပ
ြ န်သြဖင့် ၎င်းပစQည်းကိုတစ်ဆင့် ဝယ်ယူသူသို)
ချက်ချင်းလHဲေြပာင်းေပးသည့်ကိစQရပ်တွင် လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်သည် မူလဝယ်ယူသူမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူသူသို)
ေရာင်းချခ
ြ င်းအတွက် အဖိုးစားနားအေပMတွင်တန်ဖိုးအေလျာက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့်ေစရမည်။

(၄)

တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူသည် ပစQည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ဝယ်ယူရန်စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆို>ပီးေသာ်လည်း ပစQည်း
လက်ဝယ်မရရှိေသးခင်အချိန်တွင် ၎င်းပစQည်းအားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တချ7ိ)တစ်ဝက်ကိုြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားသူ
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သည့်ပုဂLိ7လ်အသီးသီးသို) ေရာင်းချရန်လHဲေပ
ြ ာင်းေပးသည့် ၎င်းပစQည်းအသီးသီးအတွက် ချ7ပ်ဆိုသည့်
စာချ7ပ်ေပMတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် တန်ဖိုးအသီးသီးေပMတွင် တန်ဖိုးအေလျာက်တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်
သင့်ေစရမည်။

၎င်းပစQည်းအနက် မူလဝယ်ယူသူထံတွင် တချ7ိ)တဝက်ကျန်ရှိလDင် ၎င်းကျန်ပစQည်း

အတွက် ေရာင်းလHဲစာတမ်းတွင် မူလအဖိုးစားနားေပMတွင်တဆင့်ဝယ်ယူသူများသို) ေရာင်းချ၍ရေသာ
အဖိုးစားနားကို .တ်ပယ်၍ ကျန်ရှိေသာ အဖိုးစားနားေပMတွင် တန်ဖိုးအေလျာက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်
သင့်ေစရမည်။
သို)ရာတွင်ေနာက်ဆုံးေဖာ်ြပသည့် လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်စာတမ်းအတွက် အခွန်မှာမည်သည့်ကိစQ
တွင်မှ ကျပ်တစ်ရာေအာက်မေလျာ့ေစရ။
(၅)

ေရာင်းချသူပိုင်ဆိုင်သည့် အကျ7ိးစီးပွါးကို တဆင့်ဝယ်ယူသူကလHဲေပ
ြ ာင်းယူရာတွင် ချ7ပ်ဆိုေ သာစာချ7ပ်
ေပMတွင် တစ်ဆင့်ဝယ်ယူသူကေပးေချသည့်အဖိုးစားနားေပMတွင် တန်ဖိုးအေလျာက်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
ထိုက်သင့်ေစ၍ ထိုက်သင့်ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ် >ပီး ဖစသည့် ကိစQတွင်
ယင်းပစQည်းကိုပင် မူလေရာင်းချသူက တစ်ဆင့်ဝယ်ယူသူသို) ေနာက်လHဲအပ်ရန်ရှိသည့် လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်
စာတမ်းတွင် မူလေရာင်းရသည့်အဖိုးစားနားအတွက် လHဲအပ်သည့် လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်စာတမ်းေပMတွင်
ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့်ညီမDေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့်ေစရမည်။ ၎င်းတံဆိပ်ေခါင်း
ခွန်မှာ ကျပ်ငါးရာ ထက်ပိုလDင် အခွန်ကျပ်ငါးရာသာ ထိုက်သင့်ေစရမည်။
င။ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ေပးေဆာင်ရမည့်ပုဂLိ7လ်များ

ေပးရမည့််
တံဆိပ်ခွန်

၂၉။

အခ
ြ ားကွဲလွဲသည့် ြပဌာန်းချက်မရှိလDင် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို :
(က)

ဇယား(၁)တွင်ပါရှိသ ည့် ေအာက်ပါအပိုဒ်အသီးသီး၌ပ
ြ 0ာန်းထားသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းများ ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းကို ေရးသားသူ၊ ြပ7လုပ်သူ သို)မဟုတ် ချ7ပ်ဆိုသူက ေပးေဆာင်ရမည် :
အပိုဒ် ၂

(အေမွထိန်းခံဝန်ချ7ပ်)

အပိုဒ် ၆

(ပိုင်ဆိုင်ေက
@ ာင်းြပသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းများကို တင်သွင်းထားခ
ြ င်း ှင့် ၄င်းအေပါင်
အ ှံ ှင့် ပတ်သက်သည့်သေဘာတူစာချ7ပ်)

အပိုဒ် ၁၃

(ေငွလHဲလက်မှတ်)

အပိုဒ် ၁၅

(ခံဝန်ချ7ပ်)

အပိုဒ် ၁၆

(သေဘာO အေပါင်စာချ7ပ်)

အပိုဒ် ၂၆

(အေကာက်ခွန်ခံဝန်ချ7ပ်)

အပိုဒ် ၂၇

(ေက
X းမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်)

အပိုဒ် ၃၂

(ေနာက်ထပ်အေပါင်စာချ7ပ်စာတမ်း)

အပိုဒ် ၃၄

(ေလျာ်ေ @ကးခံဝန်ချ7ပ်)

အပိုဒ် ၄ဝ

(အေပါင်စာချ7ပ်)

အပိုဒ် ၄၉

(ေငွေပးကတိစာချ7ပ်)

အပိုဒ် ၅၅

(ရထိုက်ခွင့်စွန)် လHတ်သည့်စာချ7ပ်စာတမ်း)

အပိုဒ် ၅၆

(သေဘာကု
O န်အေပါင်စာချ7ပ်)
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(အာမခံစာချ7ပ် သို)မဟုတ် အေပါင်စာချ7ပ်)

အပိုဒ် ၅၈

(ပစQည်းခွဲေဝမ.စာချ7ပ်စာတမ်း)

အပိုဒ်(၆၂) (က) (ဖွဲAစည်းတည်ေထာင်ထားသည့် အစုစပ်ကုမCဏီ သို)မဟုတ် အခ
ြ ားအသင်းစုအတွင်း
ရှယ်ယာေဝစု လက်မှတ်များလHဲ ပ င ခင )
အပိုဒ်(၆၂)(ခ)

(ပုဒ်မ(၈)၌ ပ0ာန်းထားသည့်် ေက
X းမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်များမှတပါး တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်
သည် ဖစေစ၊ မထိုက်သင့်သည် ဖစေစ၊ ေစျးကွက ်ဝင်ေသာ ေငွေချးသက်ေသခံ
လက်မှတ် များ ဖစေသာ ေ Xကးမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်များကို လHဲ ပ င ခင )

အပိုဒ်(၆၂)(ဂ)

(ကတိခံဝန်ချ7ပ်၊ အေပါင်စာချ7ပ် သို)မဟုတ် အာမခံေပMလစီတစ်စုံတစ်ရာအရ အကျ7ိး
ေကျးဇူး တစ်စုံတစ်ရာကို လHဲ ပ င ခင )

(ခ)

မီးအာမခံေပMလစီမှအပ အခ
ြ ားအာမခံေပMလစီအတွက် ေပMလစီချ7ပ်ဆိုသူက ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်ကို ေပးေဆာင်ရမည်။

(ခ)(ခ) မီးအာမခံေပMလစီ အတွက် ေပMလစီ ချ7ပ်ဆိုသူက ေပးေဆာင်ရမည်။
(ဂ)

(အေပါင်ပစQည်းကိုြပန်၍လHဲအပ်ယူသည့် စာချ7ပ်အပါအဝင်)လHဲေြပာင်းစာချ7ပ်စာတမ်း ြဖစ်သည့်အချက်
တွင် အာမခံချက်ေပးသူက ၎င်းငှားရမ်းြခင်း သို)မဟုတ် ငှားရမ်းရန် သေဘာတူညီချက်ြဖစ်သည့်
အချက်တွင် ငှားရမ်းရသူ သို)မဟုတ် ငှားရမ်းမည့်သူက ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ေပးေဆာင်
ရမည်။

(ဃ)

ငှားရမ်း ြခ င်းစာချ7ပ် မူရင်းခွဲ ြဖစ်သည့်အချက်တွင် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းကုန်ကျေငွကို ငှားရမ်း
သူက ေပးေဆာင်ရမည်။

(င)

ပစQည်းလဲလှယ်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းြဖစ်သည့်အချက်တွင် စာချ7ပ်တွင်ပါဝင်သူများက အညီအမDေပး
ေဆာင်ရမည်။

(စ)

အေရာင်းလက်မှတ်ြဖစ်သည့်အချက်တွင် ထိုလက်မှတ် ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပစQည်းဝယ်ယူသူကေပးေဆာင်
ရမည်။ ထို)အြပင်

(ဆ)

ပစQည်းခွဲေဝသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းြဖစ်သည့်အချက်တွင် ပစQည်းခွဲေဝခ
ြ င်းကို အခွန်အရာရှိ သို)မဟုတ်
တရားမ-ုံး သို)မဟုတ် အ ုညာတခုံလူ Sကီးက ချမှတ်သည့်အမိန်)အရ ခွဲေဝြခင်း ြဖစ်လDင် ယင်းတို)က WHန်
@ကားသည့် အချ7ိးအစားအတိုင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ခွဲေဝသည့်အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ပစQည်းများ၌ဆိုင်ရာ
အစုလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း စာချ7ပ်စာတမ်းတွင် ပါဝင်သူတို)ကေပးေဆာင်ရမည်။

၃ဝ။
အချိ7)ကိစQတို)
တွင်လက်ခံ
ေပ
ြ စာေပး
ရန်တာဝန်များ

မည်သူမဆို ကျပ်ငါးေထာင်ထက်ပိုသည့်ေငွကိုြဖစ်ေစ၊ကျပ်ငါးေထာင်ထက်ပိုသည့်ေငွလHဲလက်မှတ်၊ချက်လက်မှတ်

သို)မဟုတ်

ေငွေချးကတိစာချ7ပ်

တစ်စုံတစ်ရာကိုြဖစ်ေစ၊

ေက
X းမ
> ီတစ်စုံတစ်ရာကိုအားလုံး

သို)မဟုတ်

တစ်ချ7ိ)

တစ်ဝက်အတွက် အစားထိုး အေပ
ြ အေက
@ ေပးအပ်သည့် တန်ဖိုးေငွငါးေထာင်ကျပ်ထက်ပိုသည့် ေရHAေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာ
ပစQည်းတစ်စုံတစ်ရာကိုြဖစ်ေစ လက်ခံရယူလDင် ထိုေငွ၊ ေငွလHဲလက်မှတ်၊ ချက်လက်မှတ်၊ ေငွေချးကတိစာချ7ပ် သို)မဟုတ်
ပစQည်းကိုေပးအပ်သူက

ေတာင်းဆိုသည့်အခါ

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းကပ်>ပီး

ေြပစာကိုေပးအပ်ရမည်။

(မည်သူမဆို အသစ်ြပန်လည်ချ7ပ်ဆိုေသာ မီးအာမခံစာချ7ပ် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပရီမီယံေငွတစ်စုံတစ်ရာ သို)မဟုတ် အဖိုးစားနား
တစ်ခုအတွက်ေငွကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွလက်မှတ်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ လက်ခံရယူထားလDင်ထိုသို) လက်ခံရ
ယူ >ပီးတစ်လ အတွင်း၎င်းအတွက်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အေပ
ြ အေ @ကထမ်းေဆာင်ထားသည့် ေပ
ြ စာအားေပးအပ်ရမည်။)
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တံဆိပ်ေခါင်
ေခါင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပိုင်းြခားဆုံးြဖတ်ြခင်းအေက
@ ာင်း
သင့်ေလျာ် ၃၁။
ေသာတံဆိပ်
ေခါင်းခွန်ကို
ပိုင်းြခားဆုံး ြဖတ်
ြခင်း

(၁)

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ချ7ပ်ဆို>ပီးြဖစ်ေစ၊ မချ7ပ်ဆိုရေသးသည်ြဖစ်ေစ၊ တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်>ပီး
ြဖစ်ေစ၊ မကပ် ှိပ်ရေသးသည်ြဖစ်ေစ

>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ထံ ေဆာင်ယူ

တင်ြပလာပ
> ီး ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းသည်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်(ထိုက်သင့်လDင်) မည်မDထိုက်သင့်သည် ထင်ြမင်
ေက
@ ာင်းကို သိရှိလိုေ @ကာင်း ထိုသူက ေလDာက်ထားလာသည့်အခါတွင် အမ.အသီးသီး၌ >မိ7)နယ်အခွန်
ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က WHန်@ကားသည့်အတိုင်း ငါးရာကျပ်ထက်မပို ကျပ်ငါးဆယ် ေအာက်
မေလျာ့သည့် အခေက
@ းေငွ ကိုေပးေဆာင်သည့်အခါ၊ စာချ7ပ်စာတမ်းအေပMတွင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်တစ်စုံ
တစ်ရာ ထိုက်သင့်သည်(ထင်ြမင်လDင်) အခွန်မည်မD ထိုက်သင့်ေက
@ ာင်းကို >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး
(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) က ဆုံးြဖတ်ရမည်။
(၂)

ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းပိုင်းြခားဆုံးြဖတ် ိုင်ရန်အလို)ငှာစာချ7ပ်စာတမ်းေကာက် .တ်ချက် ှင့်တကွ ၄င်းစာချ7ပ်
စာတမ်းအေပMတွင်အခွန်ထိုက်သင့်ေစခ
ြ င်းအေက
@ ာင်း၊ ထိုက်သင့်သည့်အခွန် ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အေက
@ ာင်း
ြခင်းရာများ ှင့်

ပတ်ဝန်းကျင်အေထာက်အထားအားလုံးကို

ယင်းအေပMတွင်

မှန်ကန်စွာအပ
ြ ည့်အစုံ

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပလျက်ပါရှိေ@ကာင်း အလိုရှိမည် ထင်ြမင်သည့်ကျမ်းကျိန်လHာ ှင့် အခ
ြ ားသက်ေသခံချက်
များကိုလည်းေကာင်း၊

>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) ကဆင့်ဆိုေတာင်းယူ ိုင်သည့်

အပ
ြ င်၊ ဤကဲ့သို) ဆင့်ဆိုေတာင်းယူသည့်အတိုင်း ထိုေကာက် ုတ်ချက် ှင့် သက်ေသခံချက်များကို မတင်
သွင်းမီဆိုခဲ့သည့် ေလDာက်လHာမျိ7းတစ်စုံတစ်ရာအေပM ပိုင်းြခားဆုံးြဖတ်ေပး ရန် ြငင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။
သို)ရာတွင် –
(က)

ဤပုဒ်မအရတင် ြပ သည့် မည့်သ ည့်သက် ေသခံချက်ကိုမD ဆိုင်ရာစာချ7ပ်စာတမ်းအ ေပM
တွင် ထိုက်သင့်ရန်ရှိသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ စစ်ေဆးေမးြမန်းသည့် အချက်တွင်
မှတစ်ပါးအြခားမည်သည့်တရားမ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်မDတစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူအေပM
တွင် အသုံးြပ7ခ
ြ င်းမရှိေစရ။ထို) ြပင်-

(ခ)

စာချ7ပ်စာတမ်းေပMတွင်
ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းတွင်

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းတန်ဖိုးကို
ဆိုခဲ့သည့်အေ @ကာင်းြခင်းရာ

ေပးေဆာင်>ပီးေနာက်

သို)မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အေထာက်

အထားများကိုမှန်ကန်စွာ ေဖMပ
ြ ြခင်းမပ
ြ 7ဘဲ ချန်လှပ်ထားခ
ြ င်းေက
@ ာင့် ဤအက်ဥပေဒအရထိုက်
သင့်သည့် မည်သည့်ြပစ်ဒဏ်မှမဆို ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိေစရမည်။
၃၂။

(၁)

ပုဒ်မ ၃၁ အရ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ထံ ေဆာင်ယူတင်ြပလာသည့် စာချ7ပ်
စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာမှာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းမျ7ိးြဖစ်ေ @ကာင်း ှင့် ထိုအရာရှိ
က ထင်ြမင်သည့်အတိုင်း(က)

တံဆိပ်ေခါင်းလုံေလာက်စွာ ကပ် ှိပ်>ပီးြဖစ်ေက
@ ာင်း ၎င်း>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိ
ေတV ာ်အရာရှိ)က ပိုင်းြခားဆုံးြဖတ်သည့်အခါ၊ သို)မဟုတ်

(ခ)

ပုဒ်မ၃၁အရ

၎င်း>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)

ြပ0ာန်းဆုံးြဖတ်သည့်

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကိုြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ရာစာချ7ပ်စာတမ်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေပးေဆာင်>ပီး တံဆိပ်ေခါင်း
ခွန် ှင့်တကွ

ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း

ပိုင်း ြခားဆုံး ြဖတ်သည့်

တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့်ညီမDေသာ
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@ းကိုေဖာ်ြပ၍ဖ
ြ စ်ေစ) ေပးေဆာင်>ပီးြဖစ်သည့်အခါ၊ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိ
ေတV ာ်အရာရှိ)က ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ေငွအေရအတွက်ပါေဖM ြပ၍ အြပည့်အဝ
ေပးေဆာင်>ပီးြဖစ်ေ @ကာင်း စာချ7ပ်စာတမ်းေပMတွင် ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းအားြဖင့်
အတည်ြပ7ရမည်။
(၂)

၎င်းစာချ7ပ်စာတမ်းမှာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မထိုက်ဟု ထင်ြမင်ယူဆလDင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်

နည်းလမ်းအတိုင်း

>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က မှန်ကန်ေ @ကာင်း အတည်ြပ7ရမည်။
(၃)

ဤပုဒ်မအရ ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုး>ပီးသည့်

မည်သည့်စာချ7ပ်စာတမ်းကိုမဆို ထိုက်သင့်သည့်

တံဆိပ်ေခါင်းပါေက
@ ာင်း သို)မဟုတ် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ြခင်းမရှိေက
@ ာင်းအမ.အေက
@ ာင်းြခင်းရာ အ
လိုက်မှတ်ယူရမည့်အြပင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်လDင်လည်း သက်ေသခံချက်အြဖစ်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား
နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လက်ခံ ိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်ြဖစ်>ပီးမူလကထိုက်သင့်ရာ တံဆိပ်ေခါင်းပါရှိ>ပီးြဖစ်သကဲ့သို)
အေရးယူြခင်း ှင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းြခင်းြပ7 ိုင်သည်။ သို)ရာတွင် ဤပုဒ်မအရ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး
( ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ ) သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များကိုမD ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းမရှိ
ေစရ (က)

(ခ)

ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် အတွင်းချ7ပ်ဆိုသည့် သို)မဟုတ် ပထမဦးစွာချ7ပ်ဆို၍
ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)ကြဖစ်ေစ၊ ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)မှ တစ်လလွန်>ပီးသည့်ေနာက်ြဖစ်ေစ ၎င်းထံယူ
ေဆာင်တင်ြပလာသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု။
ြပည်ေထာင်စုသမ3တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်ြပင်ပတွင် ချ7ပ်ဆို>ပီးသို)မဟုတ် ပထမဦးစွာချ7ပ်ဆို၍
ြမန်မာ ိုင်ငံအတွင်းပထမဦးစွာ လက်ခံရရှိ >ပီးေနာက် သုံးလလွန် >ပီးမှ ၎င်းထံေဆာင်ယူတင်
ြပလာသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု။

(ဂ)

ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မပါေသာ စကb PေပMတွင် ေရးသားချ7ပ်ဆို>ပီးေနာက် ၎င်းထံ
ေဆာင်ယူတင်ြပလာသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် တစ်ဆယ်ကျပ် ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်း
သို)မဟုတ် ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ်တစ်ခုခု။
အခန်း (၄ )

နည်းလမ်းတကျထိုက်သင့်ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းမပါသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းများ
စစ်ေဆး ၃၃။
@ကည်-.ြခင်း
ှင့် သိမ်းယူ
ြခင်း

(၁) ရဲအရာရှိမှတစ်ပါး ဥပ ေဒအရသို)မဟုတ် အမ.သည်တို) သေဘာတူည ီချက်အရ သက်ေသခံချက်ရယူခွင့်
ရရှိသူ ှင့်

အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ

-ုံးSကီး@ကပ်အုပ်ချ7ပ်သူအသီးသီးတို)သည်

မိမိတို) ှင့်သက်ဆိုင်သည့်

လုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရွက်ရာ၌ ၎င် းတိ ု)ေရှAေမှာက်သို) တင် ြပလာေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်
သည်ဟု ထင် ြမင်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ထိုက်သင့်ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းမပါေ @ကာင်းေပM
ေပါက်လDင် သိမ်းယူရမည်။
(၂) သိမ်းယူရန်အတွက်ဆိုခဲ့သည့်သူ အသီးသီးတို)က အခွန်ထိုက်သင့်ရမည့် ၎င်းတို)ထံတင်ြပလာေသာ စာချ7ပ်
စာတမ်းအရပ်ရပ်ကို ချ7ပ်ဆိုသည့်အခါဖ
ြ စ်ေစ၊ ပထမဦးစွာချ7ပ်ဆိုသည့်အခါ ြဖစ်ေစ ြမန်မာ ိုင်ငံတည်ဆဲ
ဥပေဒအရ တန်ဖိုးအေလျာက်ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ပါရှိြခင်းရှိ၊ မရှိေသချာေစရန်အလို)ငှာ
စစ် ေဆး @ကည့်-.ရမည်။

- 171 သို)ရာတွင် (က)

ြပစ်မ.ဆိုင်ရာတရားသူSကီး သို)မဟုတ် ြပစ်မ.ဆိုင်ရာတရား-ုံးမှတရားသူSကီး တစ်ဦးတစ်ေယာက်က
ြပစ်မ.ဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပေဒအခန်း(၁၂)အရဖ
ြ စ်ေစ၊ အခန်း(၃၆)အရ ြဖစ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်သည့်
မ.ခင်းကိစQများမှတစ်ပါး အခ
ြ ားြပစ်မ.ဆိုင်ရာမ.ခင်းကိစQများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ၎င်းတို)ေရှAေမှာက်
သို) ေရာက်ရှိလာသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတို)ကို @ကည့်-.စစ်ေဆးြခင်း သို)မဟုတ် သိမ်းယူြခင်းမသင့်
ဟု ဆုံးြဖတ်ချက်များ ှင့်သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေစရ။

(ခ)

ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ် တရားသူ Sကီးြဖစ်လDင် ဤပုဒ်မအရစာချ7ပ်စာတမ်း တစ်စုံ
တစ်ရာကို စစ်ေဆးက
@ ည့်-.ြခင်း၊ သိမ်းယူြခင်းစသည့် တာဝန်ကိုေဆာင်ရွက်ရန် ြပည်ေထာင်စု
တရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်က ခန်)ထားေသာအရာရှိသို) လHဲအပ် ိုင်သည်။

(၃)

ဤပုဒ်မအလို)ငှာ သံသယဖ
ြ စ်သည့်အချက်ရှိလDင် (က)

မည်သည့်-ုံးများသည် အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ-ုံးများဟု မှတ်ယူရမည့်အချက်ကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲA၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနမှ သတ်မှတ် ိုင်သည်။ ထို)အြပင် -

(ခ)

မည်သူသည်အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ-ုံးများ၏ Sကီး @ကပ်အုပ်ချ7ပ်သူဟု မှတ်ယူရမည့် အချက်ကို
ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲA၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနမှ သတ်မှတ် ိုင်
သည်။

တံဆိပ်
ေခါင်း
မပါသည့်
ေပ
ြ စာများ
အတွက်
အထူး
ြပ0ာန်း
ချက်

နည်းလမ်း
တကျထိုက်
သင့် ေသာ
တံဆိပ်
ေခါင်းမပါ
သည့်
စာချ7ပ်
စာတမ်းများ
သက်ေသခံ
မဝင်ခ
ြ င်း

၃၄။

တံဆိပ်ခွန် ကျပ်တစ်ဆယ် ထိုက်သင့်သည့် ေပ
ြ စာတစ်စံုတစ်ရာကို တံဆိပ်ေခါင်းမကပ်ဘဲ အများြပည်သူ ှင့် သက်

ဆိုင်ေသာ ေငွစာရင်းများရှင်းလင်းစစ်ေဆးရာတွင် အရာရှိတစ်ဦးဦးေရှAသို)တင်သွင်း သို)မဟုတ် ေပးအပ်တင်ြပသည့်အခါ ထို
အရာရှိကစဥ်းစားဆင်ြခင်၍ ထိုေပ
ြ စာကို သိမ်းယူြခင်းမပ
ြ 7ဘဲ ယင်းေပ
ြ စာအစား ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းပါရှိသည့်
ေပ
ြ စာကိုတင်သွင်းေစရန်ေတာင်းဆို ိုင်သည်။
၃၅။

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းများတွင် ထုိက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ထား

ြခင်းမရှိလDင်ဥပေဒအရ သို)မဟုတ် အမ.သည်တို)၏ သေဘာတူညီချက်အရ သက်ေသခံချက် ရယူခွင့်အာဏာရှိသူတစ်ဦး
တ စ်ေယာက်က

မည်သည့်အမ.ကိစQ ှင့်မD

သက်ေသခံချက်အ ြဖ စ်

သက်ေသခံချက်ရယူခွင့်ရှိသူတစ်ဦးတေယာက်ကြဖစ်ေစ၊

လက်ခံခွင့်မရှိေစရ၊

သို)မဟုတ်

ဤကဲ့သို)

အများ ြပည်သူ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရာရှိတစ်ဦးတစ်ေယာက်

ြဖ စ် ေစ ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းအရ ေဆာင်ရွက် ြခ င်း၊ မှတ်ပုံတင် ြခ င်း သို)မဟုတ် မှန်ကန်ေ @ကာင်းအသိအမှတ်ြပ7သက်ေသခံ
လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း မရှိေစရ။
သို)ရာတွင် (က)

တံဆိပ်ေခါင်းခွန် တစ်ဆယ်ကျပ်သာ ထိုက်သင့်သည့် ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပး
ကတိစာချ7ပ်မဟုတ်သည့်ဆိုခဲ့သည့် မည်သည့်စာချ7ပ် စာတမ်းကိုမဆို ခeင်းချက်အားလုံးကို
အေထာက်အထားပ
ြ 7၍
ေပးေဆာင်သည့်အခါ

ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းကို

ထိုက်သင့်ရာ

သက်ေသခံချက်အြဖစ်လက်ခံရမည်

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

သို)မဟုတ်

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

လုံေလာက်စွာ ကပ် ှိပ်ထားခ
ြ င်းမရှိသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ခု ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဒဏ်ေက
@ းေငွ
ငါးရာကျပ်

ှင့်တကွလိုအပ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ေငွ ေ ပါင်းကိ ု

ေပး ေဆာင် သ ည့် အ ခါ
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ြ စ်လက်ခံရမည် သို)မဟုတ် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် သို)မဟုတ်
လိုအပ်ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်သည် ငါးရာကျပ် ထက်ပိုသည့်အခါ ထိုထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန် သို)မဟုတ် လိုအပ်ေသာ

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၏ (၁၀)ဆ ှင့်ညီမDေသာေငွကို ေပး

ေဆာင်သည့်အခါ သက်ေသခံချက်အြဖစ် လက်ခံရမည်။
(ခ)

ေတာင်းဆိုသည့်အခါ၌ တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ် >ပီးေပ
ြ စာကို ေပးအပ်ရမည့် ပုဂLိ7လ်တစ်ဦးဦးက
တံဆိပ်ေခါင်းမပါသည့်ေပ
ြ စာကို ေပးအပ်ခဲ့>ပီးအကယ်၍ ထို ေ ြပ စာကို တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်ခဲ့
လDင်ထိုသူအေပM၌ သက်ေသခံချက်အြဖစ် လက်ခံရမည့်ကိစQတွင် ေြပစာေပးသူက ဒဏ်ေ @ကးေငွ
တစ်ရာကျပ် ေပးေဆာင်ြခင်းအားဖ
ြ င့် ထိုေ ြပစာကိုထိုတင်သွင်းသူအတွက် သက်ေသခံချက်
အဖ
ြ စ် လက်ခံရမည်။

(ဂ)

ပဋိညာဥ်စာချ7ပ် သို)မဟုတ် သ ေဘာတူည ီချက် မည်သည့် အမျ7ိးအစားကိုမ ဆို စာေပး
စာယူ ှင့် ြပ7လုပ်ချ7ပ်ဆိုထားပ
> ီး စာ ှစ်ေစာင် သို)မဟုတ် ထိုထက် ပိုမို၍ ပါရှိ ေန >ပ ီး ၎င်းစာ
များအနက်တစ်ေ စာင် ေစာင်တ ွင် ထိုက်သ င့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်ပါရှိလDင် ထိုပဋိညာဥ်
စာချ7ပ် သို)မဟုတ် သေဘာတူညီချက်ကို ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်>ပီး
ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ဃ)

ြပ စ်မ.ဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပ ေဒ အခန်း-၁၂ သို)မဟုတ် အခန်း-၃၆ အရ မ.ခင်းတစ်စုံ တစ်ရာမှ
တစ်ပါးပ
ြ စ်မ.ဆိုင်ရာတရား-ုံး၌ ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာတွင် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်
ရပ်ကို သက်ေသခံအြဖစ်လက်ခံြခင်းကို ဤပုဒ်မပါမည်သည်အချက်ကမျှတားမ
ြ စ်ြခင်းမရှိေစရ။

(င)

အစိ ု းရက ြဖ စ် ေစ၊အစိ ု းရကို ယ ်စ ား ြဖ စ် ေစချ7ပ်ဆ ိ ု ထားသည့် စာချ7ပ် စာတမ် း

တစ်စုံ

တစ်ရာကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၃၂ အရ သို)မဟုတ် ဤအက်ဥပေဒပါအ ြခား ြပ0ာန်း
ချက်တစ်စုံတစ်ရာအရ ြပ 0ာန်းထားသည့်အတိုင်း >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှP း (ေကာ်လိေတV ာ်
အရာရှိ) ၏သက်ေသခံလက်မှတ်ပါရှိသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို လည်းေကာင်း၊
မည်သည့်တရား-ုံး၌မဆို သက်ေသခံချက်အြဖစ် လက်ခံြခင်းကို ဤပုဒ်မပါ မည်သည့်အချက်
ကမD တားမ
ြ စ်ြခင်းမရှိေစရ။
စာချ7ပ်စာ
တမ်းကို သက်
ေသခံအ ြဖစ်
လက်ခံ>ပီး
ေနာက်ေမး
ြမန်းေပ
ြ ာဆို
ခွင့်မရှိသည့်
ြပ0ာန်းချက်

၃၆။

လိုအပ်သည့်
အမျိ7း အစား
မဟုတ်ေသာ
တံဆိပ်ေခါင်း
ပါစာချ7ပ်
စာတမ်းများ
ကို လက်ခံ
ြခင်း

၃၇။

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ခုကို သက်ေသခံအြဖစ် လက်ခံ>ပီး ြဖစ်သည့်အချက်တွင် ထိုကဲ့သို) လက်ခံ>ပီးြဖစ်ေသာ ဝန်ခံ

ချက်ကို ပုဒ်မ ၆၁ တွင် ပါရှိသည့် ြပ0ာန်းချက်အရမှတပါး ထိုအမ. သို)မဟုတ် အမ.စစ်ေဆးေနစဥ် မည်သည့်အဆင့်၌မဆို
အဆိုပါ စာချ7ပ်စာတမ်းသည် နည်းလမ်းတကျ ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းမရှိေသးဟု အေက
@ ာင်း
ြပ၍ ေမးမ
ြ န်းခွင့်မရှိေစရ။
တံဆိပ်ေခါင်းခွန် လုံေလာက်စွာ ကပ် ှိပ်ထားေသာ်လည်း လိုအပ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းအမျ7ိးအစားမဟုတ်သည့်

အချက်တွင် ထိုစာချ7ပ်အတွက် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ေပးေဆာင်>ပီးသည့်အခါ ၄င်းစာချPပ်စာတမ်းကို
ထိုက်သင့်သည့်

တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်>ပီးေက
@ ာင်း

အသိအမှတ်ြပ7လက်မှတ်ေရးထိုးခွင့်ရသည့်အြပင်

စာချ7ပ်သည် စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)မှ အစပ
ြ 7၍ထိုက်သင့်သည့်

ဤကဲ့သို)ေသာ

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်>ပီးြဖစ်ေ @ကာင်း မှတ်ယူ

ရမည်ဟု ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသည် လိုအပ်သည့်နည်းဥပေဒများကို
ြပ0ာန်း ိုင်သည်။
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တမ်းများ
သိမ်းယူ
သည့်နည်း
လမ်း

၃၈။

(၁) စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကိုပုဒ်မ ၃၃ အရသိမ်းယူထားသည့်မည်သူမဆို ဥပေဒအရ၊ သို)မဟုတ် အမ.သည်များ၏
သေဘာတူညီချက်အရသက်ေသခံချက်ရယူခွင့်ရှိ>ပီး ပုဒ်မ ၃၅ ြပဌာန်းချက်အရ ဒဏ်ေက
@ းေငွကို ေပးေဆာင်
>ပီးေနာက် သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၃၇အရ ြပဌာန်းထားသည့်အတိုင်း တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ေပးေဆာင်ေစ>ပီး
ေနာက်ပိုင်း၌ ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းကို သက်ေသခံအြဖစ် လက်ခံ>ပီးေသာအခါတွင် ၎င်းစာချ7ပ်စာတမ်း
အတွက် ထိုက်သင့်သည့်အခွန်ေငွ ှင့်ဒဏ်ေငွတို)သည် ေဖာ်ြပပါရှိသည့် သက်ေသခံလက်မှတ် ှင့်တကွ အသိ
အမှတ်ြပ7မှန်ကန်ေက
@ ာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် ထိုစာချ
စာချ7ပ်စာတမ်းလက်ခံမိတVP တစ်ေစာင်ကို >မိ7)နယ်
အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) ထံေပးပို)ရမည့်အြပင် ၎င်းတံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့် ဒဏ်ေငွများကို
လည်း >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ထံ သို)မဟုတ် ဤကိစQအတွက် >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီး
ဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က ၎င်း၏ကိုယ်စား ခန်)ထားသူထံသို) ေပးပို)ရမည်၊
(၂) အခ
ြ ားအမ.ကိစQအရပ်ရပ်တွင် ဤကဲ့သို) စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကို သိမ်းယူထားသူသည် ထိုစာချ7ပ်
စာချ7ပ်စာ
တမ်းမူရင်းကို >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) ထံေပးပို)ရမည်။

ပုဒ်မ ၃၈ ၃၉။
အရ
ဒဏ်ေ @ကး
ေငွကိုြပန်
ေပး ိုင်
သည့်
ေကာ်လိ
ေတV ာ်အရာ
ရှိ၏အ
ခွင့်အာ
ဏာ

(၁) စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ခု၏မိတVPကို ပုဒ်မ၃၈၊ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)
ထံသို) ေပးပို)သည့်အခါယင်း >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)သည် သင့်ေလျာ်သည်ဟု
ထင်ြမင်ပါက ထိုစာချ7ပ်စာတမ်း ှင့် ပတ်သက်၍ေပးေဆာင်>ပီးသည့်ဒဏ်ေ @ကးေငွများအနက် ငါးရာကျပ်
ထက်ပိုသည့် ဒဏ်ေ @ကးေငွများကို ြပန် လည်ထုတ်ေပး ိုင်သည်။
(၂) ထိုကဲ့သို)ေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကို သိမ်းယူထားသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၃ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ၁၄ ကိုဆန်)ကျင်
၍ ေရးသားခ
ြ င်းေက
@ ာင့်ြဖစ်လDင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ေပးေဆာင်>ပီးသည့် ဒဏ်ေက
@ းေငွအားလုံးကို >မိ7)နယ်အခွန်
ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ကပ
ြ န်လည်ထုတ်ေပး ိုင်သည်။

သိမ်း.ယူ
ထားသည့် ၄ဝ။
စာချ7ပ်
စာတမ်း
များကို
>မိ7)နယ်အ ခွန်
ဦးစီးဌာန
မှPးေကာ်
လိေတgာ် အ
ရာရှိ က
တံဆိပ်ေခါင်း
ကပ် ှိပ်
ိုင်ခွင့်
အာဏာ

(၁) >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)သည် ပုဒ်မ ၃၃ အရ စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို
သိမ်းယူထားေသာအခါ သို)မဟုတ်ေငွလHဲစာချ7ပ် သို)မဟုတ်ေငွေပးကတိစာချ7ပ်မဟုတ်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်း
တစ်စုံတစ်ရာ၊ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်တစ်ဆယ်ကျပ်သာထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းများကို ပုဒ်မ ၃၈ပုဒ်မခွဲ(၂)
အရ ၎င်းထံေပးပို)သည်ကို လက်ခံရရှိေသာအခါ ေအာက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက်
ရမည်(က)

ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းသည် ထိုက်သင့်သည့်

တံဆိပ်ေခါင်းကပ် ှိပ်>ပီးေက
@ ာင်း သို)မဟုတ်

တံဆိပ် ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ရ န်မရှိေ @က ာင်း ထင် ြမ င်ယူဆလDင် ၎င်းကထိုက်သင့်သည့်တံဆ ိပ်
ေခါင်းကပ် ှိပ် >ပ ီးေ @က ာင်းသို)မဟုတ်ထိုကဲ့သို) တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ရန်မရှိေ@ကာင်း အမ.ေပM
မူတည်၍စာချ7ပ်စာတမ်းေပM၌ထပ်ဆင့်ေရးသားအတည်ြပ7ရမည်။
(ခ)

အကယ်၍ ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းသည် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်ေစရမည် ြဖစ် >ပီး ထိုက်သင့်
သည့်တံဆိပ်ေခါင်းကို ကပ် ှိပ်ထားခ
ြ င်းမရှိဟု ယင်းအေနဖ
ြ င့်ထင် ြမ င်ယ ူဆ ခဲ့လDင် လိုအပ်
ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ေပးေဆာင်ေစရန် သို)မဟုတ် တံဆိပ်ခွန်အတိုင်း ြပည့်မီရန်လိုအပ်
သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့်တကွဒဏ်ေက
@ း ေငွကျပ်ငါးရာကိုပါ ေပးေဆာင်ေစရန်သို)မဟုတ် ယင်း
အေနဖ
ြ င့် သင့်ေလျာ်သည်ဟုထင်ြမင်ပါက လိုအပ်ေသာတံဆိပ်ေခါင်းခွန် သို)မဟုတ် ေလျာ့နည်း
ေနသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၏ ဆယ်ဆ ထက်မပိုေသာ ဒဏ်ေ @ကးေငွကို ေပးသွင်းေစရမည်။
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အတိုင်း ေပးသွင်းေစရမည်။
သို)ရာတွင် ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းကို သိမ်းယူထားသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၃ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၄ ကို ဆန်)ကျင်၍
ေရးသားခ
ြ င်းေက
@ ာင့်ြဖစ်လDင် >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး( ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ )သည် ၎င်းအေန ှင့် သင့်ေလျာ်
သည် ဟုယူဆပါက ဤပုဒ်မအရ သတ်မှတ်ြပ0ာန်းထားသည့် ဒဏ်ေ @ကးေငွအားလုံးကို ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ7 ိုင်သည်။
(၂)

ပုဒ်မခွဲ(၁)အပိုဒ်(က)အရ သက်ေသခံလက်မှတ်တိုင်းသည် ဤအက်ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအလို)ငှာ
ယင်းလက်မှတ်ပါအေ @ကာင်းအရာစကားရပ်များအတိုင်း အပ
> ီးအပ
ြ တ်သက်ေသခံချက်ြဖစ်ေစရမည်။

(၃)

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကို ပုဒ်မ ၃၈ ပုဒ်မခွဲ-၂ အရ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)
ထံေပးပို)ခဲ့ြခင်းြဖစ်လDင် >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)သည် ဤပုဒ်မတွင် ြပ0ာန်း
ထားသည့်အတိုင်း အေရးယူေဆာင်ရွက်>ပီးေနာက် ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းကို သိမ်းယူခဲ့သည့် အရာရှိထံသို)
ြပန်လည်ေပးပို)ရမည်။

မေတာ်တ
ဆမှာ:
ယွင်း၍တံ
ဆိပ်ေခါင်း
မကပ်မိသ
ည့် စာချ7ပ်
စာတမ်း
များ

၄၁။

တံဆိပ်ေခါင်းခွန် တစ်ဆယ်ကျပ် သာထုိက်သင့်သည့် ေငွလHဲလက်မှတ် သုိ့မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ် မဟုတ်

သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထုိက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာြဖစ်>ပီး ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကိုထမ်းေဆာင်
ထားခ
ြ င်းမရှိဘဲ ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်ကို မည်သူမဆို၎င်း၏ သေဘာဆ !အေလျာက် စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)မှ သို)မ
ဟုတ် ပထမဦးစွာချ7ပ်ဆိုသည့်ေန)မှ တစ် ှစ်အတွင်း >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) ေရှAေမှာက်သို) တင်ြပ
လာခ
ြ င်း ှင့် ထိုသူကပင် ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းသည်ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းကိုကပ် ှိပ်ရြခင်းမရှိေသးေက
@ ာင်း အသိေပး
အေက
@ ာင်း@ကားပ
> ီး လိုအပ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ဖိုးေငွကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ြပည့်မီ
ရန်လိုအပ်သည့်တံဆိပ်ေခါင်း ဖိုးေငွကိုေသာ်လည်းေကာင်း ေပးရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အခါတွင် >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး
(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)သည် ထိုစာချ7ပ်ကိုထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်းမှာမေတာ်တဆြဖစ်ြခင်း၊
မှားယွင်းြခင်း၊ အေရးတ Sကီးလိုအပ်ြခင်းေ @ကာင့် ေပMေပါက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ယုံ @ကည်ခဲ့ပါက >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး
(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)သည် ပုဒ်မ ၃၃ ှင့် ၄ဝ အရ ေဆာင်ရွက်မည့်အစား ထိုက်သင့်ေသာေငွကို လက်ခံရယူ>ပီးေနာက်
ြပဌာန်းချက်များအတိုင်းေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ် (ဘ`ာေတာ်မင်း Sကီး)
ထံ အမ.တွဲ ှင့်တကွ တင်ြပခွင့်ြပ7ရန်ြဖစ်သည်။

ပုဒ်မ ၃၅၊ ၄၀
သို)မဟုတ် ၄၁
အရတံဆိပ် ေခါင်း
ခွန်ထိုက်သင့်
>ပီးသည့် စာချ7ပ်စာ
တမ်းေပM တွင်
ထပ်ဆင့်လက်
မှတ်ေရးထိုးြခင်း

၄၂။

(၁)

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာသည် အကယ်၍တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့် ဒဏ်ေ @ကးေငွ တစ်စုံတစ်ရာကို(ရှိလDင်)
ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၄ဝ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ၄၁ အရေပးေဆာင်>ပီးြဖစ်သည့်အခါ ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းစာတမ်းကို
သက်ေသခံအြဖစ်လက်ခံသူ သို)မဟုတ် >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က အမ.အလိုက်
ထိုက်သင့်သည့်

တံဆိပ်ေခါင်းခွန် သို)မဟုတ် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့် ဒဏ်ေ @ကးေငွကို

ေကာက်ခံ >ပီးြဖစ်ေ @ကာင်း ေငွေပးေဆာင်သူအမည်ေနရပ် ှင့်တကွ ၎င်းစာချ7ပ်စာတမ်းေပMတွင် ထပ်ဆင့်
ေရးသား အတည်ြပ7ရမည်။
(၂)

ထိုကဲ့သို)ထပ်ဆင့်ေရးသားအတည်ြပ7>ပီးသည့် စာချ7ပ်တစ်ရပ်ရပ်သည်သက်ေသခံအြဖစ် လက်ခံ ိုင်ခွင့်
ရှိေစရမည့်အြပင် ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းကို ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်>ပီးြဖစ်သကဲ့သို)
မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ ယင်းအေပMအေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း ှင့် မှန်ကန်ေ @ကာင်း အတည်ြပ7လက်မှတ်ေရးထိုး
ခွင့်လည်းရှိေစရမည့်အြပင် စာချ7ပ်စာတမ်းကိုသိမ်းယူထားသူ အရာရှိက သိမ်းခဲ့စဥ်၌ လက်ရှိြဖစ်သူက

- 175 ဤကိစQအတွက် ေလDာက်ထားလာသည့်အခါတွင်ထိုသူသို) ြဖစ်ေစ၊ ထိုသူကWHန် @ကားသူသို) ြဖစ်ေစေပး
အပ်ရမည်။
သို)ရာတွင် (က)

ပုဒ်မ ၃၅ အရ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့် ဒဏ်ေ @ကးေငွများကို ေပးေဆာင်၍သက်ေသခံ အဖ
ြ စ်လက်ခံ>ပီး မဟုတ်
သည့် မည်သည့်စာချ7ပ်စာတမ်းကိုမဆို သိမ်းယူသည့်ေန)မှ တစ်လမေကျာ်လွန်မီ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး
(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က ထပ်မံသိမ်းချ7ပ်ရန် လိုအပ်ေ @ကာင်း ှင့် ထိုသက်ေသခံလက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်
ြခင်းမရှိေသးေက
@ ာင်းတရာဝင်ေဖာ်ြပလDင် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ေပးအပ်ြခင်းမရှိေစရ။

(ခ)

ဤပုဒ်မပါမည်သည့်အချက်ကမD တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်) - ၁၃ နည်းဥပေဒ - ၉ ကို အကျိ7းသက်
ေရာက်ြခင်း မရှိေစရ။

တံဆိပ်ေခါင်း ၄၃။
စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဤအခန်းအရေဆာင်ရွက်ြခင်း သို)မဟုတ် ဒဏ်ေငွေပးေဆာင်ြခင်း
အက်ဥပေဒ
ကို ဆန်)ကျင်ေ @ကာင့် ယင်းစာချ7ပ်စာတမ်း ှင့်ပတ်သက်၍ တံဆိပ်ေခါင်းဥပေဒကိုဆန်)ကျင်>ပီး
ြပစ်မ.ကျPးလွန်ခဲ့သည်ဟု ထင်ြမင်ရန်
ေသာပ
ြ စ်မ.
အတွက်
တရားစွဲ အေ @ကာင်းရှိသူအေပMတွင် တံဆိပ်ေခါင်းဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုခွင့်ကို ပိတ်ပင် ြခင်းမရှိေစရ။
ဆို ြခင်း

သို)ရာတွင် ထိုြပစ်မ.ကိုကျPးလွန်ြခင်းမှာ ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ထမ်းေဆာင်ြခင်းမြပ7ရ ေအာင် Sကံ
ရွယ်ချက်ြဖင့် ကျPးလွန်ြခင်းြဖစ်ေ @ကာင်း >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က ထင်ြမင်ယူဆြခင်းမရှိလDင် ဆိုခဲ့
သည့်အတိုင်း ဒဏ်ေငွေပးေဆာင်>ပီးသည့် စာချ7ပ်စာတမ်း ှင့်ဆိုင်သည့်ကိစQတွင် တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိေစရ။

အချိ7)ကိစQများ
တွင် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန် သို)မ
ဟုတ် ဒဏ်ေငွ
များေပးေဆာင်
သူကြပန်
လည် ရယူ
ိုင် ြခင်း

၄၄။

(၁)

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ရပ်အတွက် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၃၇၊ ပုဒ်မ ၄ဝ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၁
အရတံဆိပ်ေခါင်းခွန် သို)မဟုတ်

ဒဏ်ေငွကိုေပးေဆာင်>ပီးေနာက် သေဘာတူညီချက် သို)မဟုတ်

ပုဒ်မ၂၉ပါပ
ြ 0ာန်းချက်များသို)မဟုတ်ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းချ7ပ်ဆိုသည့်အချိန်၌
ြပ0ာန်းချက်အရ အခ
ြ ားသူကထိုစာချ7ပ်စာတမ်းအတွက် ေပးေဆာင်ရန်

အာဏာတည်ဆဲအြခား

တာဝန်ရှိသည့်အခါ

ပထမ

ေဖာ်ြပခဲ့သူက အခ
ြ ားသူထံမှေပးေဆာင်>ပီး တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့်ဒဏ်ေ @ကးေငွကိုြပန်လည်ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(၂)

ထိုကဲ့သို) ြပန်လည်ရရှိရန်အတွက် ဤအက်ဥပေဒအရ ထိုစာချ7ပ်စာတမ်း ှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ေပး
သည့်သက်ေသခံလက်မှတ် တစ်စုံတစ်ရာသည် ထိုစာချ7ပ်စာတမ်း၌ပါရှိ

သည့်အေ @ကာင်းအချက်များ

အတွက် မှန်ကန်ေ @ကာင်း အပ
> ီးအပ
ြ တ်သက်ေသခံချက် ြဖစ်ေစရမည်။
(၃)

တရား-ုံးကသင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်သည့်အခါတွင် အမ.သည်များအဖ
ြ စ် ထိုသူများပါဝင်၍ ယင်းစာချ7ပ်
စာတမ်းကိုလည်း သက်ေသခံအြဖစ်တင်သွင်းသည့်မည်သည့်မ.ခင်း သို)မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်တွင်မဆို
ဆိုခဲ့သည့် ေငွပမာဏကို တရားစရိတ်ေငွ ှင့်ပတ်သက်၍ ချမှတ်သည့်အမိန်)တွင် ထည့်သွင်း ိုင်သည်။
ထိုေငွပမာဏကို ယင်းအမိန်)မျ7ိးတွင် တရား-ုံးကထည့်သွင်းခဲ့ ြခင်းမရှိလDင် ၎င်းေငွကိုရရန် တစ်စုံတစ်ရာ
ထပ်မံ၍ ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိေစရ။

အချိ7)ကိစQ
များတွင်ဒဏ်
ေငွ သို)မ
ဟုတ်
ပိုမိုေကာက်
ခံသည့်
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
ကို ြပန်ေပး
ိုင်ရန် ြပည်
တွင်းအခွန်
များဦးစီးဌာန၊
WHန်@ကားေရး
မှPးချ7ပ်၏
အခွင့်အာဏာ

၄၅။

(၁)

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ်သည် ပုဒ်မ ၃၅ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၄ဝ အရ ဒဏ်ေ @ကး
ေငွတစ်စုံတစ်ရာကို ေပးေဆာင်ထားပ
> ီးေနာက် ေပးေဆာင်သည့်ေန)မှတစ် ှစ်အတွင်းစာဖ
ြ င့် ေရးသား
ေလDာက်ထားသည့်အခါတွင်ထိုဒဏ်ေငွအားလုံးကို သို)မဟုတ် အချိ7)အဝက်ကို ြပန်လည်ထုတ်ေပး ိုင်
သည်။

(၂)

ဥပေဒ ှင့်အညီ ထိုက်သင့်သည်ထက်ပိုမို၍ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို ပုဒ်မ ၃၅ အရ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၄ဝ
အရေပးေဆာင်>ပီးသည့်အချက်တွင် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ်က တံဆိပ်

- 176 ေခါင်းခွန်ကို ပိုမိုေပးေဆာင်ထားေ @ကာင်း ထင်ြမင်သည့်အခါ ထိုသို)ထမ်းေဆာင်ရန် အမိန်)ချမှတ်သည့်
ေန)မှ(၃)လအတွင်း စာဖ
ြ င့်ေရးသားေလDာက်ထားလDင် ပိုမိုထမ်းေဆာင်ထားသည့် အခွန်ေငွကိုြပန်လည်
ထုတ်ေပး ိုင်သည်။
ပုဒ်မ ၃၈
အရ ေပးပို)
သည့်စာချ7ပ်
စာတမ်းများ
ေပျာက်ဆုံးသည့်
အတွက်တာဝန်
မရှိ ြခင်း

၄၆။

(၁)

ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခဲွ (၂) အရ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ထံ ေပးပို)သည့်
စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာသည်် ေပျာက်ဆုံးလDင်ြဖစ်ေစ ၊ဖျက်ဆီးလDင်ြဖစ်ေစ၊ ပျက်စီးလDင်ြဖစ်ေစေပး
ပို)သူမှာ ထိုသို) ေပျာက်ဆုံးြခင်း၊ ပျက်စီးြခင်း၊ သို)မဟုတ် ဆုံး-.ံးြခင်းအတွက် တာဝန်မရှိေစရ။

(၂)

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို အထက်ပါအတိုင်းေပးပို)သည့်အခါတွင် သိမ်းယူစဥ်ထိုစာချ7ပ်ကို လက်ရှိ
ြဖစ်သူကသိမ်းယူသူထံမှ မိမိကုန်ကျစရိတ်ြဖင့်မိတVPကူး၍ သိမ်းယူသူကိုယ်တိုင်မှန်ကန်ေက
@ ာင်း သက်ေသခံ
လက်မှတ် ေရးထိုးေပးရန် ေတာင်းဆိုခွင့် ရှိသည်။

ေငွေပး
ေချသူရရှိ
သည့် အခွန်
မပါသည့်
ေငွလHဲ
လက်မှတ်၊
ကတိစာ
ချ7ပ်များကို
၎င်းကတံ
ဆိပ်ခွန်ကပ်
ှိပ် ိုင်
ခွင့်အာဏာ

၄၇။

တံဆိပ်ေခါင်းခွန် တစ်ဆယ်သာထိုက်သင့်သည့် ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိ စာချ7ပ်တစ်စုံတစ်ရာကို

ေငွထုတ်ယူရန် တင်ြပလာသည့်အခါ၌ တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ထားခ
ြ င်းမရှိလDင် ထိုကဲ့သို) တင်ြပ ြခင်းကိုလက်ခံသူက လိုအပ်
သည့် ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းကိုကပ် ှိပ်၍ ဤအက်ဥပေဒ၌ ေဖာ်ြပ>ပီးြဖစ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ထိုတံဆိပ်ေခါင်းကို ပယ်ဖျက်
ရမည့်အြပင် ယင်းေငွလဲHလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ်အတွက် ေပးရမည့်ေငွကိုေပး ိုင်>ပီး အခွန်ကို အမှန်ေပး
ေဆာင်သင့်သူထံမှေတာင်း ယူခွင့်ရှိသည် သို)မဟုတ် ဆိုခဲ့သည့် မိမိေပးရန်ရှိေငွမှ ုတ်ယူခွင့်ရှိသည့်အြပင် အဆိုပါ စာချ7ပ်
စာတမ်းသည်လုံေလာက်ခိုင်မာသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
သို)ရာတွင် ဤပုဒ်မပါမည်သည့်အချက်ကမD တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို ယင်း၏ေငွလဲHလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပး
ကတိစာချ7ပ်ဆက်စပ်တာဝန်ရှိြခင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ြပစ်ဒဏ် သို)မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်တို)မှ ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိေစရ။

တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်
များ ှင့်ဒဏ်
ေငွများပ
ြ န်
လည်
ေကာက်ခံ
ြခင်း

၄၈။

ဤအခန်းအရေပးေဆာင်ရန်ရှိသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၊ ဒဏ်ေ @ကးေငွ ှင့် အခ
ြ ားေငွများအားလုံးကို >မိ7)နယ်အခွန်

ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က အရေကာက်ခံရမည့်အြပင်ေကာက်ခံသည့်အခါတွင် ၎င်းေငွများကို ေပးေဆာင်ရန်
ရှိသူပိုင်သည့် ေရHAေြပာင်း ိုင်ေသာပစQည်းများကို သိမ်းဆည်းေရာင်းချ၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ ေမ
ြ ခွန်မေပ
ြ ကျန်ေငွြဖစ်သကဲ့သို) အရ
ေကာက်ခံရန် အခ
ြ ားတည်ဆဲနည်းလမ်းများဖ
ြ င့်ြဖစ်ေစ ြပန်လည်ေကာက်ခံ ိုင်သည်။
အခန်း ( ၅ )
အချ7ိ)ကိစQများတွင် တံဆိပ်ေခါင်းများအတွက်ခွင့်ြပ7ချက်များ

ပျက်စီး
သည့် တံဆိပ်
ေခါင်းများ
အတွက်ခွင့်
ြပ7ချက်

၄၉။

ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပ0ာန်းထားသည့် နည်းဥပေဒ

များကိုအေခ
ြ ြပ7၍ လိုအပ်ေသာသက်ေသခံအေထာက်အထားရရှိရန် သို)မဟုတ်

စုံစမ်းမ.ြပ7လုပ်ရန်အတွက် >မ ိ7)နယ်

အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး ( ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ )သည် ပုဒ်မ ၅ ဝ ၌ ြပ 0ာန်းထားသည့် ကာလအပိုင်းအ ြခ ားအတွင်း
တင်သွင်းသည့် ေလDာက်လHာ ှင့် အေက
@ ာင်းအရာကို ေကျနပ်မ.ရှိလDင် ပျက်စီးသွားေသာ ှိပ် တံဆိပ်ေခါင်းများ ှင့် ပတ်သက်
၍ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပသည့်ကိစQရပ်များတွင် ခွင့်ြပ7 ိုင်သည် (က)

စကb Pတစ်စုံတစ်ရာတွင် ေရးသားသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းကို မည်သူမဆို မချ7ပ်ဆိုမီ အမ.မဲ့အမှတ်မဲ့ြဖစ်ေစ၊
မက
S ံရွယ်ဘဲြဖစ်ေစ၊ ယိုယွင်းပျက်စီး၍ အသွင်သ`ာန်မထင်မရှား သို)မဟုတ် ေရးသားရာတွင် မှားယွင်း
၍ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားအေ @ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေ @ကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ရည်ရွယ်သည့်ကိစQတွင် အသုံးြပ7ရန်အတွက်
မသင့်ေလျာ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်း၊
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စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို အားလုံး သို)မဟုတ် တစ်ပိုင်းတစ်စ ေရးပ
> ီးြဖစ်ေသာ်လည်း မည်သည့်
အမ.သည်ကမD လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း သို)မဟုတ် ချ7ပ်ဆိုြခင်းမပ
ြ 7ေသးသည့် စာချ7ပ်စာတမ်းေပMရှိ
တံဆိပ်ေခါင်း၊

(ဂ)

ေတာင်းဆိုသည့်အခါမှတစ်ပါး အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ေငွေပးေချရေသာေငွလHဲလက်မှတ်များ သို)မဟုတ် ေငွေပး
ကတိ စာချ7ပ်များ ြဖစ်သည့်အချက်တွင် (၁)

မည်သည့်ေငွလHဲလက်မှတ်တွင်မဆို ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ေရးထိုးသူ သို)မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စား
လက်မှတ်ေရးထိုးသူက လက်မှတ်ေရးထိုး >ပီး ြဖစ်ေသာ်လည်းလက်ခံ ြခင်းမပ
ြ 7 ရေသးသည့်
သို)မဟုတ ်မည်သည့်နည်းလမ်း ှင့်မD အသုံးမပ
ြ 7ရေသးသည့် သို)မဟုတ် ေငွလက်ခံေစရန်အလို)ငှာ
တင်ြပသည့်ကိစQမှတစ်ပါး အခ
ြ ားမည်သည့်ကိစQ ှင့်မD လက်မလHတ်ရေသးသည့် ေငွလHဲလက်မှတ်
တစ်စုံတစ်ရာ အေပM၌ပါရှိသည့်

ှိပ်တံဆိပ်ေခါင်း၊ သို)ရာတွင် ထိုတံဆိပ်ေခါင်းမျ7ိး -ိုက် ှိပ်

လျက်ပါသည့်စကb Pတွင် ေနာက်ထပ်ေရးသား ရန် ရှိသည့် ေငွလHဲလက်မှတ် တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ေငွ
လက်ခံမ.အတွက် ရည်ရွယ်သည့် လက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာ မပါရှိေစရ၊
(၂)

ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ေရးထိုးသူ သို)မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စား လက်မှတ်ေရးထိုးသူက လက်မှတ်
ေရးထိုး>ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း မည်သည့်နည်းလမ်း ှင့်မD အသုံးမပ
ြ 7ရေသးသည့် သို)မဟုတ် ထိုသူ
၏လက်မှ မလHတ်ရေသးသည့် ေငွေပးကတိစာချ7ပ်တွင် ကပ်ထားသည့်တံဆိပ်ေခါင်း၊

(၃)

ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ေရးထိုးသူ သို)မဟုတ် ၎င်း၏ ကိုယ်စားလက်မှတ်ေရးထိုးသူက လက်မှတ်
ေရးထိုးသည့် ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ် တစ်စုံတစ်ရာတွင် အသုံးြပ7ပ
> ီး
သို)မဟုတ် အသုံးြပ7ရန်ရည်ရွယ်ေသာတံဆိပ်ေခါင်း၊ သို)ေသာ် လက်ခံ>ပီးသည့် သို)မဟုတ်
ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုး>ပီးသည့် ေငွလHဲလက်မှတ်တွင် ပျက်ကွက်မ. သို)မဟုတ် မှားယွင်းမ.
ပါရှိသည့် တံဆိပ်ေခါင်းသည်ပျက်စီး သို)မဟုတ် အသုံးြပ7၍မရ ိုင်ေအာင်ြဖစ်ခဲ့လDင် ယင်းေငွ
လHဲလက်မှတ်ေပM ပါရှိသည့်တံဆိပ်ေခါင်း သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ် ြဖစ်သည့်အချက်တွင်
ေငွေပးေချမည့်သူသို) လက်ေရာက်ေပးအပ်သည့်အခါ၌ ကပ်ထားသည့်တံဆိပ်ေခါင်း သို)ရာတွင်
ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း မှားယွင်းသည့်အချက်ကို ြပင်ဆင်ြခင်းမှတစ်ပါး အခ
ြ ားအေက
@ ာင်းအချက်
တစ်ရပ်ရပ်တွင် ပျက်စီးယိုယွင်းသည့် ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ်များ
အတွက် ြပည့်စုံ၍ထိုက်သင့် သည့် တံဆိပ်ေခါင်းကိုကပ် ှိပ်ေစ၍တင်ြပေစရမည်။

(ဃ)

သက်ဆိုင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက ေရးသားချ7ပ်ဆို>ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ေအာက်ပါစာချ7ပ်စာတမ်းအတွက်
အသုံးြပ7ပ
> ီးသည့်တံဆိပ်ေခါင်း (၁)

ေရးသားချ7ပ်ဆို>ပီးေနာက် ကနဦးကပင် ဥပေဒအရ လုံးဝပျက်ြပယ်ေနေက
@ ာင်း ေတွAရှိရေသာ
စာချ7ပ်စာတမ်း၊

(၂)

ချ7ပ်ဆို >ပီးေနာက် အမှား သို)မဟုတ် မှားယွင်းမ.တစ်စုံတစ်ရာပါရှိသည်ဟု

ေတွAရှိရသည့်

အတွက် မူလ Sကံရွယ်သည့်အတိုင်းအသုံးြပ7ရန် မသင့်ေလျာ်သည့်စာချ7ပ်စာတမ်း၊
(၃)

လက်မှတ်ေရးထိုး စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသင့်သူ တစ်စုံတစ်ေယာက်က မချ7ပ်ဆိုရေသးမီ ေသဆုံး၍
ြဖစ်ေစ၊ ချ7ပ်ဆိုြခင်းမပ
ြ 7လိုေက
@ ာင်းြငင်းဆို၍ ြဖစ်ေစ၊ ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်
ရန်ရှိသည်ကိုအထေမ
ြ ာက်ေအာင် မချ7ပ်ဆို ိုင်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်း၊
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စာချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုရာ၌ အဓိကကျသူက မချ7ပ်ဆိုသည့်အြပင် လက်မှတ်မေရးထိုး ိုင်၍ ြဖစ်ေစ၊
လက်မှတ်မေရးထိုးလိုေ @ကာင်း ြငင်းပယ်၍ ြဖစ်ေစ၊ Sကံရွယ်ရင်းကိစQအတိုင်း အထေမ
ြ ာက်မ.
မရှိသည့် စာချ7ပ်စာတမ်၊

(၅)

တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူက ချ7ပ်ဆိုသည့်စာချ7ပ်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရန် ြငင်းဆန်ြခင်းေ @ကာင့်
သို)မဟုတ် အာမခံေငွအြဖစ် Sကံရွယ်ထားသည့် ေငွေက
@ း တစ်စုံတစ်ရာကို Sကိ7တင်ထုတ်ေပးရန်
ြငင်းဆန်ြခင်း သို)မဟုတ် ေပးအပ်သည့်ရာထူး တစ်စုံတစ်ရာကို လက်မခံြခင်း သို)မဟုတ် ြငင်း
ပယ်ြခင်းေ @ကာင့် Sကံရွယ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက် လုံးဝဆုံး-ံ.းသွားသည့် စာချ7ပ်စာတမ်၊

(၆)

ချ7ပ်ဆိုသည့်စာချ7ပ်အရ ေဆာင်ရွက်ရန် Sကံရွယ်သည့် အမ.ကိစQကိုဆိုခဲ့သည့် တံဆိပ်ေခါင်း
တန်ဖိုးေအာက်မေလျာ့ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းပါသည့်စာချ7ပ်မှာ ထိုအမ.သည်များအ @ကား အခ
ြ ား
စာချ7ပ်စာတမ်းအရ ေဆာင်ရွက်>ပီးြဖစ်၍ အသုံးမဝင် ြဖစ်လာသည့် စာချ7ပ်စာတမ်း၊

(၇)

ချ7ပ်ဆိုထားသည့်စာချ7ပ်တွင် တန်ဖိုးထက်ေလျာ့ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းပါရှိေန >ပီး ဆိုခဲ့သည့်တံဆိပ်
ေခါင်းတန်ဖိုးေအာက်မေလျာ့သည့် တံဆိပ်ေခါင်းပါရှိေသာ အခ
ြ ားစာချ7ပ်စာတမ်းအရ အမ.သည်
များအ @ကား ေဆာင်ရွက်>ပီးြဖစ်သည့် အမ.ကိစQ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ချ7ပ်ဆိုသည့်စာချ7ပ်စာတမ်း၊

(၈)

အမ.မဲ့အမှတ်မဲ့ြဖစ်ေစ၊ မရည်ရွယ်၍ြဖစ်ေစ၊ ပျက်စီးသွား၍ မူလချ7ပ်ဆိုရာတွင် ပါဝင်သည့်
အမ.သည်တို)ကပင် တူညီသည့်သေဘာအတိုင်း အခ
ြ ားစာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ေစာင်ကို အစား
ချ7ပ်ဆို၍ ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်ထားသည့် စာချ7ပ်စာတမ်း။

သို)ရာတွင်−
စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာအား ဥပေဒ ှင့်ညီေသာ ေဆာင်ရွက်မ. သို)မဟုတ် ေပးအပ်ခံရမ. သို)မဟုတ် သက်
ေသခံအြဖစ် လHဲအပ်မ.မရိှသည့်အခါ အဆိုပါ စာချ7ပ်စာတမ်းသည် ပယ်ဖျက်ြခင်းခံ ရမည်။
ရှင်းလင်းချက် − စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်ခုကို တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အြပည့်အဝထမ်းေဆာင်ထားေ @ကာင်း ပုဒ်မ ၃၂ အရ
>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) ၏ သက်ေသခံလက်မှတ်

သည်

ဤပုဒ်မအရ ှိပ်တံဆိပ်ေခါင်းြဖစ်သည်။
ပုဒ်မ ၄၉ အ
ရခွင့် ြပ7သည့်
သက်သာခွင့်
ကိုေလDာက်
ထားရမည့်
အချိန်ကာလ

၅ဝ။

ပုဒ်မ ၄၉ အရ စာချ7ပ်စာတမ်း တစ်စုံတစ်ရာအတွက် သက်သာခွင့်ကို ေအာက်ပါကာလအပိုင်းအြခား

အတွင်း ေလDာက်ထားရမည်ဟု ဆိုရာတွင် (၁)

အထက်ြပဌာန်းထားသည့် အပိုဒ်(ဃ)(၅)အရ ေဖာ် ြပပါရှိသည့် ကိစQအတွက် စာချ7ပ်ပါေန)မှ (၂) လ
အတွင်း၊

(၂)

တံဆိပ်ေခါင်းပါစကb PေပMတွင် သက်ဆိုင်သူမည်သူမD ေရးသားချ7ပ်ဆိုြခင်းမပ
ြ 7ရေသးသည့်ကိစQ အတွက်
တံဆိပ်ေခါင်းပျက်စီးသည့်ေနာက် (၆) လအတွင်း၊

(၃)

တံဆိပ်ေခါင်းပါစကb Pတွင် သက်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးက စာချ7ပ်ေရးသားချ7ပ်ဆို>ပီးေသာကိစQအတွက် စာချ7ပ်
ပါေန)ရက်မှ (၆)လအတွင်း သို)မဟုတ် ေန)စွဲေဖာ်ြပထားခ
ြ င်း မရှိလDင် ဦးစွာချ7ပ်ဆိုသည့်ေန) သို)မဟုတ်
ချ7ပ်ဆိုသူတစ်ဦးတည်း ချ7ပ်ဆိုသည့် ေန)မှ (၆)လအတွင်း၊

သို)ရာတွင်-
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ပျက်စီးသွားေသာ စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို လုံေလာက်ေသာအေက
@ ာင်းအချက်များအရ
ြမန်မာ ိုင်ငံြပင်ပသို)ပို)>ပီးေနာက် ြမန်မာ ိုင်ငံအတွင်း ြပန်လည်လက်ခံရရှိသည့်ေန)မှ (၆)လ
အတွင်းေလျာက်ထား ိုင်သည်။

(ခ)

မလွဲမေရှာင် ိုင်သည့်ကိစQများေက
@ ာင့်

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို

အစားထိုး>ပီးေနာက်

ေဖာ်ြပပါအချိန်အတွင်း ပယ်ဖျက်ရန် မတင်ြပ ိုင်လDင် အစားထိုးချ7ပ်ဆိုသည့် စာချ7ပ်ကိုချ7ပ်သည့်
ေန)မှ (၆)လအတွင်း ေလDာက်ထား ိုင်သည်။
အသင်းစုများ
မှအသုံး ြပ7
ရန်မလိုသည့်
ပုံ ှိပ်ပုံစံများ
အားခွင့် ြပ7
ြခင်းကိစQ

၅၁။

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ် သို)မဟုတ် ဤကိစQအတွက် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊

WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ်က အခွင့်အာဏာအပ် ှင်းထားသည့် >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)သည် မည်သည့်
ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် သို)မဟုတ် အသင်းစုမဟုတ်ေသာ မည်သည့်ကုမCဏီ သို)မဟုတ် အခ
ြ ားအသင်းစုတစ်ခုခုက ပုံ ှိပ်>ပီး
စာချ7ပ်စာတမ်းပုံစံများအလို)ငှာ အသုံးြပ7သည့်တံဆိပ်ေခါင်းပါစကb Pများကို (လုံေလာက်သည့်အေက
@ ာင်းြပချက် တစ်စုံတစ်ရာ
အတွက်ေ @ကာင့်)ဆိုခဲ့သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမCဏီ သို)မဟုတ် အသင်းစုတို)က ယင်းပုံစံများအား ဆက်လက်၍ အလို
ရှိေ @ကာင်း အချိန်အကန်)အသတ်မရှိ ခွင့်ြပ7 ိုင်သည်။ သို)ရာတွင် ၎င်းတံဆိပ်ေခါင်းပါစကb Pများအတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို
နည်းလမ်းတကျထမ်းေဆာင်ခဲ့>ပီးေ @ကာင်း ေကျနပ်သည့်အခါမှသာ ယင်းအတိုင်း သက်သာခွင့်ြပ7 ိုင်သည်။

မှားယွင်း
အသုံးြပ7ခဲ့
သည့်တံဆိပ်
ေခါင်းများ
အတွက်
ခွင့် ြပ7ခ
ြ င်း

၅၂။

(က)

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာတွင်

၎င်းစာချ7ပ်စာတမ်းမျ7ိးအတွက်

ဤအက်ဥပေဒအရ ြပ7လုပ်သည့်နည်းဥပေဒများ ှင့်အညီ သတ်မှတ်ြပ0ာန်းထားသည့် တံဆိပ်ေခါင်း
မျ7ိးမှတစ်ပါး အခ
ြ ားတံဆိပ်ေခါင်းမျ7ိး တစ်စုံတစ်ရာကိုလည်းေကာင်း၊ လိုအပ်သည် ထက်တန်ဖိုးပိုမိုေသာ
တံဆိပ်ေခါင်းတစ်စုံတစ်ရာကိုလည်းေကာင်း၊ တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူက အမှတ်မဲ့ အသုံးြပ7ေသာ
အခါြဖစ်ေစ၊ အခွန်ထိုက်သင့်ရန် မရှိသည့်စာချ7ပ်စာတမ်းအတွက် တံဆိပ်ေခါင်းတစ်စုံ တစ်ရာကို
အမှတ်မဲ့အသုံးြပ7မိသည့် အခါြဖစ်ေစ၊
(ခ)

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ပုဒ်မ ၁၃ ပါ ြပ0ာန်းချက်များ ှင့် ဆန်)ကျင်ေရးသားသည့်အတွက်
၎င်းစာချ7ပ်စာတမ်းတွင် အသုံးြပ7သည့်တံဆိပ်ေခါင်းမှာ ပုဒ်မ ၁၅ အရ အမှတ်မဲ့အသုံးြပ7၍ မရ ိုင်
ေအာင်ြဖစ်လာသည့်အခါြဖစ်ေစ၊ ၎င်းစာချ7ပ်ပါ ေန)ရက်မှ (၆)လအတွင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေန)စွဲ
ေဖာ်ြပထားခ
ြ င်းမရှိလDင် ပထမဦးစွာချ7ပ်ဆို>ပီးေနာက် သို)မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်း ချ7ပ်ဆိုသူက
ချ7ပ်ဆို>ပီးေနာက် (၆)လအတွင်းေလDာက်ထားသည့်အခါတွင် ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းအေပM၌ အကယ်၍
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

ထိုက်သင့်လDင်

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို

ထပ်မံကပ်>ပီးသည့်အခါ၌

>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)သည် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း မှားယွင်းအသုံးြပ7မိခဲ့သည့်
သို)မဟုတ် အသုံးြပ7၍မရ ိုင်ေလာက်ေအာင်ြဖစ်လာသည့် တံဆိပ်ေခါင်းကို ပယ်ဖျက်>ပီး ပျက်စီး>ပီးသည့်
တံဆိပ်ေခါင်းအ ြဖစ်ခွင့် ြပ7 ိုင်သည်။
ပျက်စီးသည့်
သို)မဟုတ်
မှားယွင်းအ
သုံးြပ7မိသည့်
တံဆိပ်ေခါင်း
များကို ြပ7လုပ်
ေစရန်နည်း
လမ်း

၅၃။

ပျက်စီးသည့် သို)မဟုတ် မှားယွင်းအသုံး ြပ 7မိသည့် တံဆ ိပ် ေခါင်းများ ှင့်စပ်လ ျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်သည့်

မည်သည့်ကိစQတွင်မဆို >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရိ ှ)က ၎င်းတံဆိပ်ေခါင်းများအစား (က)

အမျ7ိးအစားတူ၊ တန်ဖိုးတူ အခ
ြ ားတံဆိပ်ေခါင်းများ၊ သို)မဟုတ်

(ခ)

လိုအပ်၍ ၎င်းကသင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်လDင်တန်ဖိုးတူညီသည့်
အမျ7ိးအစား တစ်စုံတစ်ရာ၊ သို)မဟုတ်

အခ
ြ ားတံဆိပ်ေခါင်း

- 180 (ဂ)

၎င်းကစဥ်းစားဆင်ြခင်၍ ေငွကျပ်တစ်ရာ အတွက် သို)မဟုတ် ကျပ်တစ်ရာ မပ
ြ ည့်သည့် အစိတ်
အပိုင်းအတွက် တစ်ဆယ်ကျပ်စီ ုတ်၍ တူညီေသာ ေငွတန်ဖိုးကိုေပး ိုင်သည်။

အသုံးြပ7ရန်
မလိုအပ်
သည့်တံ
ဆိပ်ေခါင်း
များအတွက်
ခွင့် ြပ7 ြခင်း

၅၄။

မည်သူမဆို ရည်ရွယ်ရင်းကိစQအတွက် မပျက်စီးသည့် အသုံးြပ7ရန်မသင့်ေလျာ်သည့်၊ သို)မဟုတ် အသုံးမဝင်

သည့်တံဆိပ်ေခါင်း သို)မဟုတ် တံဆိပ်ေခါင်းများသည်တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ လက်ဝယ်၌ရှိ>ပီး ၎င်းတို)ကိုချက် ြခင်း
အသုံးြပ7ရန်မလို၍ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ထံ ပယ်ဖျက်ေပးရန် အတွက်ေပးအပ်ေသာအခါ
>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ သည် ထိုသူအား ေငွကျပ် (၁၀၀) သို)မဟုတ် ကျပ်တစ်ရာ၏ အစိတ်အပိုင်း
အတွက် ကျပ်တစ်ဆယ်ကျခု ှိမ်၍ ြပန်လည်ထုတ်ေပးရန်အလို)ငှာ (က)

တံဆိပ်ေခါင်းလက်ဝယ်ရှိသူသည် ယင်းတံဆိပ်ေခါင်းများကို အသုံးြပ7ရန်အတွက် ဝယ်ယူသူ
အမှန်ြဖစ်သည်ဟုလည်းေကာင်း၊

(ခ)
(ဂ)

တံဆိပ်ေခါင်းတန်ဖိုးကို အပ
ြ ည့်ေပးပ
> ီးြဖစ်သည်ဟုလည်းေကာင်း၊
ယင်းတံဆိပ်ေခါင်းများကို တင်ြပသည့်ေန)မတိုင်မီ ေခ
ြ ာက်လအတွင်း ဝယ်ယူခဲ့ေက
@ ာင်းကိုလည်း
ေကာင်း၊ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ေကျနပ်ေအာင် သက်ေသပ
ြ ရမည်။
သို)ရာတွင် ထိုသို)ပယ်ဖျက်ရန် ေပးအပ်သူသည် တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချရန် လိုင်စင်ရရှိသူြဖစ်>ပီး >မိ7)နယ်အခွန်
ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က သင့်သည်ဟုထင်ြမင်လDင် ေရာင်းချသူအမှန် ေပးေဆာင်>ပီးေငွကို ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း
ခု ှိမ်ြခင်းမပ
ြ 7ဘဲ တန်ဖိုးအတိုင်း ြပန်လည်ထုတ်ေပး ိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဒီဘင်ချာေခM
ေက
X းမ
> ီခံဝန်
ချ7ပ်အချိ7)ကို
အသစ်လဲ
လှယ် ရန်
ခွင့်ြပ7 ြခင်း

၅၅။

ကျသင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထမ်းေဆာင်>ပီးေက
@ ာင်း ေက
X းမ
> ီခံဝန်ချ7ပ် တစ်စုံတစ်ရာအား၊ ၎င်းခံဝန်ချ7ပ် သေဘာ

အတိုင်းေရးသား၍ ခံဝန်ချ7ပ်သစ်တစ်ခုြပ7လုပ်သည့်ကိစQတွင် ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိထံ တစ်လအတွင်း ေလDာက်ထားသည့်
မူလခံဝန်ချ7ပ်ပါ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်တန်ဘိုး သို)မဟုတ် ခံဝန်ချ7ပ်သစ်ပါ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်တန်ဖိုးအနက် ေလျာ့နည်းရာကို ခံဝန်
ချ7ပ်ချ7ပ်ဆိုသူသို)

ြပန်ေပးရမည်။

သို)ရာတွင်

အချိ7)ကိစQများ၌

ေက
X းမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်ကို

>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး

(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ထံ တင်ြပခဲ့လDင် ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ပယ်ဖျက်ရမည်။
ရှင်းလင်းချက် - ေအာက်ပါအတိုင်း ေပ
ြ ာင်းလဲြပင်ဆင်မ.ရှိေသာ်လည်း ေ Xကးမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်တစ်စုံတစ်ရာမှာ ယခုပုဒ်မအဓိပCါယ်
အလို)ငှာ ရှိရင်းသေဘာအတိုင်း အသစ်ေ ြပာင်းလဲသည် ဟုမှတ်ယူရမည် (က)

စုစုေပါင်းအာမခံသည့်ေငွကို မူလအတိုင်းထား၍ မူရင်းေXကးမ
> ီခံဝန်ချ7ပ်တစ်ေစာင်အစား ယင်းခံဝန်ချ7ပ်မျ7ိး
ှစ်ေစာင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အများေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထုတ်သည့်အချက်၊

(ခ)

စုစုေပါင်းအာမခံသည့်ေငွကို မူရင်းေ Xကးမ
> ီခံဝန်ချ7ပ် ှစ်ေစာင် သို)မဟုတ်

ှစ်ခုထက်ပိုေသာ ေ Xကးမ
> ီ

ခံဝန်ချ7ပ်အစား ယင်းခံဝန်ချ7ပ်မျ7ိးတစ်ေစာင်ထုတ်ေပးြခင်း၊
(ဂ)

အသစ်ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်အခါ လက်ရှိြဖစ်သူအမည်ကို မူလလက်ရှိြဖစ်သူအမည်အစား ထည့်သွင်းြခင်း၊
၎င်းအြပင်

(ဃ)

အတိုး .န်းကိုြဖစ်ေစ၊ အတိုးေပးရန် ေန)ရက်များကိုြဖစ်ေစ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း။

- 181 အခန်း ( ၆ )
ေစာဒကတင်သွင်းြခင်း ှင့်ြပင်ဆင်ြခင်း
ြပည်တွင်းအ
ခွန်များဦးစီး
ဌာန၊WHန် @က ား
ေရးမှPး ချ7ပ်
Sကီး @ကပ် ြခင်း
ှင့်ယင်းထံအ
မ.အေက
@ ာင်း
တင်သွင်း ြခင်း

၅၆။

(၁)

အခန်း(၄) ှင့် အခန်း(၅)ပုဒ်မ ၂၆ ပါ ပထမကန်)သတ်ချက်အပိုဒ်(က) တို)အရ >မိ7)နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှPး
(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရသည့် အခွင့်အာဏာများကို အရပ်ရပ်အမ.များတွင် ြပည်တွင်း
အခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ် Sကီး @ကပ်ြခင်း ှင့်အညီ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(၂)

>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) သည် ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မ ၄ဝ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၁ အရ
ေဆာင်ရွက်သည့်

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာအေပMတွင်

အခွန်မည်မD

ထိုက်သင့်ရန်ရှိသည့်

အေက
@ ာင်း ှင့် စပ်လျဥ်း ၍သံသယဖ
ြ စ်လDင် အမ.အေက
@ ာင်းအရာကိုေရးသား၍ မိမိထင်ြမင်ချက် ှင့်တကွ
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန်@ကားေရးမှPးချ7ပ်ထံ စီရင်ဆုံးြဖတ်ရန် တင်သွင်း ိုင်သည်။
(၃)

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ်သည် အမ.ကို စဥ်းစားဆင်ြခင်>ပီးေနာက် ၎င်း၏
ဆုံးြဖတ်ချက်မိတVPကို >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)ထံ ေပးပို)ရ>ပီး ထိုအရာရှိမှ ြပည်တွင်း
အခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန်@ကားေရးမှPးချ7ပ်၏ဆုံးြဖတ်ချက် ှင့်အညီ ထိုက်သင့်သည့်အခွန်ကို စည်း @ကပ်
ရမည်။

ြပည်တွင်းအခွန်
များဦးစီးဌာန၊
WHန်@ကားေရးမှPး
ချ7ပ်က ြပည်
ေထာင်စုတရား
လHတ်ေတာ်ချ7ပ်
သို) အမ.အ
ေက
@ ာင်းအရာ
တင်သွင်းြခင်း

၅၇။

(၁)

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ်ထံ ပုဒ်မ ၅၆ အပိုဒ်(၂)အရ ေစာဒကတင်သွင်း
သည့်အမ. သို)မဟုတ် ၎င်းက အြခားနည်းြဖင့်ေတွAြမင်သည့်အမ. တစ်စုံတစ်ရာကို အေ @ကာင်းအရာ
ေရးသားေဖာ်ြပ၍ မိမိထင်ြမင်ချက် ှင့်တကွ ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်သို) ေစာဒကတင်သွင်း
ိုင်သည်၊

(၂)

၎င်းအမ.မျ7ိးအရပ်ရပ်ကို ေစာဒကတင်သွင်းလDင် သုံးဦးေအာက်မနည်းေသာ ြပည်ေထာင်စုတရား
လHတ်ေတာ်ချ7ပ် တရားသူ Sကီးများက စီရင်ဆုံးြဖတ်ရမည်။ သေဘာထားကွဲြပားသည့်အခါ အများစု၏
ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အတည်ြဖစ်ရမည်။

အေက
@ ာင်းအရာ
တင်သွင်း
သည့်အမ. ှင့်
စပ်လျဥ်း၍
ြပ ည်ေထာင်စု
တရားလHတ်ေတာ်
ချ7ပ်ကေနာက်
ထပ်အေက
@ ာင်း
အရာများ
ေတာင်းဆို
ိုင်ခွင့်အာဏာ

၅၈။

အေက
@ ာင်းအရာ
တင်သွင်းသည့်
အမ.ကို စီရင်
ဆုံးြဖတ်ရာတွင်
လိုက်နာရန်
နည်းလမ်း

၅၉။

ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်သည် အမ.တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့် အေက
@ ာင်းအရာများမှာ အင
ြ င်းပွားမ.ြဖစ်ေစ

သည့်အချက်များကို ဆုံးြဖတ်ရန် လုံေလာက်ေ @ကာင်း ေကျနပ်မ.မရှိလDင် ယင်းကိစQတွင် ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်
မှ WHန် @ကားသည့်အတိုင်း ထပ်မံြပ7လုပ်ေဆာင်ရွက်ရန် သို)မဟုတ် ေပ
ြ ာင်းလဲြပင်ဆင်၍ တင်သွင်းရန် အခွန်အာဏာပိုင်
ထံသို) အမ.ကို ြပန်လည်လHဲေပး ိုင်သည်။
(၁)

ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်သည်ဆိုခဲ့သည့်အမ.မျ7ိး
၎င်းအမ.တွင်

ေစာဒက ြဖစ်ေစသည့်

အချက်များကို

တစ်စုံတစ်ရာကို
ဆုံးြဖတ်>ပီးလDင်

@ကားနာသည့်အခါ

ဆုံးြဖတ်ရာအေခ
ြ ြပ7သည့်

အေက
@ ာင်းအချက်များ ှင့်တကွ စီရင်ချက်ချမှတ်ရမည်။
(၂)

၎င်းစီရင်ချက်မိတVPကိုြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိက ဆိုင်ရာတံဆိပ်-ိုက် ှိပ်၍
လက်မှတ်ေရးထိုး>ပီး အခွန်အာဏာပိုင်ထံ ေပးပို)ရမည်ြဖစ်>ပီး အခွန်အာဏာပိုင်သည် ၎င်းစီရင်ချက်
မိတVPကို လက်ခံရရှိက စီရင်ချက် ှင့်အညီ အမ.ကို စီမံခန)်ခွဲရမည်။

အြခားတရား
-ုံးများက
ြပ ည်ေတာင်စု
တရားလHတ်
ေတာ်ချ7ပ်သို)
အမ.အ
ေက
@ ာင်းအ
ရာတင်သွင်း
ြခ င်း

၆ဝ။

(၁)

ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်မှတစ်ပါး အြခားတရား-ုံးတစ်-ုံး-ုံးက ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ကန်)သတ်ချက်
(က)အရ စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို အခွန်မည်မD ေပးေဆာင်ရန်ရှိေ @ကာင်း သံသယဖ
ြ စ်လDင်

- 182 တရားသူ Sကီးက မိမိထင်ြမင်ချက် ှင့်တကွ အမ.အေ @ကာင်းအရာကို ေရးသားေဖာ်ြပ၍ စီရင်ဆုံးြဖတ်ရန်
ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်သို) တင်သွင်း ိုင်သည်။
(၂)

၎င်းြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်ကလည်း ယင်းေစာဒကတင်သွင်းချက်ကို ပုဒ်မ ၅၇ အရ
တင်သွင်းသကဲ့သို) ေဆာင်ရွက်>ပီးလDင် စီရင်ချက်မိတVPကို ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ7ပ်ဆိုင်ရာ
တံဆိပ်-ိုက် ှိပ်>ပီး မှတ်ပုံတင်အရာရှိက လက်မှတ်ေရးထိုး၍ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကား
ေရးမှPးချ7ပ်ထံတစ်ေစာင်၊ ေစာဒကတင်သွင်းသည့် တရားသူ Sကီးထံတစ်ေစာင်ေပးပို)ရ >ပီး ယင်းတရား
သူ Sကီးက စီရင်ချက် ှင့်အညီ အမ.ကိုစီမံခန)်ခွဲရမည်။

(၃)

ပုဒ်မခဲွ(၁) အရ ေစာဒကတင်သွင်းသည့်အချက်များကို ခ-ိုင်တရား-ုံး၏ လက်ေအာက်ခံတရား-ုံး
တစ်-ုံး-ုံးကတင်သွင်းသည့်အခါ ခ-ိုင်တရား-ုံးမှတဆင့် တင်သွင်းရမည်ြဖစ်>ပီး အခွန်-ုံးလက်ေအာက်ခံ
-ုံးတစ်-ုံး-ုံးက တင်သွင်းသည့်အခါ ဆိုင်ရာတစ်ဆင့်ြမင့်-ုံးမှ တစ်ဆင့်ချက်ချင်း တင်သွင်းရမည်။

တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်
လုံေလာက်
သည့်အ
ေက
@ ာင်း ှင့်
စပ်လျဉး်၍
ြပည်ေထာင်စု
တရားလHတ်
ေတာ်ချ7ပ်
စီရင်သည့်
အချိ7)စီရင်
ချက်များ
ကိုြပ င်ဆင်
ြခ င်း

၆၁။

(၁)

တရားမမ. သို)မဟုတ် အခွန်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးသည့် တရား-ုံး တစ်-ုံးကဖ
ြ စ်ေစ ြပစ်မ.ဆုိင်
ရာကျင့်ထုံးဥပေဒ အခန်း (၁၂) သို)မဟုတ် အခန်း(၃၆) အရ ြပစ်မ.တစ်စုံတစ်ရာကိုစီရင်သည့်ြပစ်မ.
တရား-ုံးတစ်-ုံးက ြဖစ်ေစ၊

စာချ7ပ်စာတမ်း

တစ်စုံတစ်ရာကို

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းကပ်>ပီး

ေက
@ ာင်း၊ သို)မဟုတ် ကပ်ရန်မလိုေ @ကာင်း သို)မဟုတ် ပုဒ်မ၃၅အရ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့်ဒဏ်ေက
@ းကို
ေပးေဆာင်>ပီးေ @ကာင်း ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို သက်ေသခံအ ြဖစ်လက်ခံရန် အမိန)် ချမှတ်
သည့်အခါတွင် မူလ-ုံးမှ တင်သွင်းသည့် အယူခံမ.၊ ေစာဒကမ.များကို

လက်ခံခွင့်ရှိသည့်-ုံးက မိမိ

သေဘာအေလျာက်ြဖစ်ေစ၊ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က ေလDာက်ထားသည့်
အခါ၌ြဖစ်ေစ ထိုချမှတ်ခဲ့ သည့်အမိန)် ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားခွင့်ရိှသည်။
(၂)

အကယ်၍အဆိုပါတရား-ုံးက ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းစဥ်းစားပ
> ီးေနာက် ပုဒ်မ ၃၅ အရ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့်
တကွ ဒဏ်ေက
@ းမေပးေဆာင်ဘဲြဖစ်ေစ၊ ထိုက်သင့်သည်ထက်ပိုမိုသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့်ဒဏ်ေငွကို
မေပးေဆာင်ဘဲြဖစ်ေစ ယင်းစာချ7ပ်စာတမ်းကို သက်ေသခံချက်အြဖစ် လက်မခံသင့်ေက
@ ာင်း ထင်ြမင်
လDင် ထိုသို)ထင်ြမင်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်>ပီး ထိုစာချ7ပ်သည် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မည်မD ထိုက်သင့်
ေက
@ ာင်းကို ဆုံးြဖတ်၍ ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းကို တင်ြပေစရန်လက်ဝယ်ရှိသူ သို)မဟုတ် အခွင့်အာဏာ
ရသူကို ဆင့်ဆို>ပီး တင်ြပလာသည့်အခါ၌ သိမ်းယူ ိုင်သည်။

(၃)

အထက်ပုဒ်မခွဲ (၂)အရ ေ @က ြငာချက်တစ်စုံတစ်ရာကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့လDင် ထိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့်
-ုံးက ယင်းေက
@ ြငာချက်လက်ခံမိတVPတစ်ေစာင်ကို >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ) ထံ
ေပးပို)ရမည့်အြပင် ယင်းေက
@ ြငာချက် ှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းကို သိမ်းယူ>ပီးလDင် သို)မဟုတ်
ထိုတရား-ုံး လက်ဝယ် သို) အခ
ြ ားနည်း ှင့်ေရာက်ရှိလDင်၊ ထိုစာချ7ပ်ကို ယင်းထံေပးပို)ရမည်။

(၄)

ဤကဲ့သို)ေပးပို)သည့်အခါတွင် ထိုစာချ7ပ်စာတမ်းကိုသက်ေသခံချက်အြဖစ် လက်ခံရန်ချမှတ်သည့် အမိန်)
တွင်သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၂ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၃ အရ ေပးအပ်သည့် သက်ေသခံလက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာ
တွင် မည်သို)ပင်ပါရှိေစကာမူ >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က ယင်းစာချ7ပ်စာတမ်း
ှင့်ပတ်သက်၍ တံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကို ဆန်)ကျင်၍ ြပစ်မ.ကျPးလွန်သူမည်သူ)ကိုမဆို တရားစွဲဆို
ိုင်သည်။

သို)ရာတွင် -
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အဆိုပါ-ုံးက ဆုံးြဖတ်သည့်အတိုင်း တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ဒဏ်ေငွများ ှင့်တကွ ထိုစာချ7ပ်စာတမ်း
များ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ပုဒ်မ ၃၅ အရ ေပးေဆာင်ရမည့်ေငွကို ယင်းထံ ေပးေဆာင်သည့်အခါတွင်
>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး

(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)သည်

ထိုြပစ်မ.ကိုကျPးလွန်ခဲ့ြခင်းမှာ

ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကို မေပးေဆာင်ရေအာင်ေရှာင်လHဲရန်

Sကံရွယ်ချက် ှင့်

ကျPးလွန်ခဲ့သည်ဟု ထင်ြမင်သည့်အခါမှ တစ်ပါးတရားစွဲဆိုြခင်းမရှိေစရ။
(ခ)

ထိုသို)တရားစွဲဆိုရန်ကိစQမှတစ်ပါး ဤပုဒ်မအရ ထုတ်ြပန်ေသာေက
@ ြငာချက်သည် စာချ7ပ်စာတမ်း
တစ်စုံတစ်ရာကို သက်ေသခံချက်အြဖစ် လက်ခံရန်အမိန်) အခိုင်အမာြဖစ်ြခင်း သို)မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၂
အရ ေပးအပ်သည့် သက်ေသခံလက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာကို သက်ေရာက်ြခင်း မရှိေစရ။
အခန်း ( ၇ )
ြပစ်မ.များ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ထိုက်သင့်
သည့်တံ
ဆိပ်ေခါင်း
ခွန်မပါ
သည့်စာ
ချ7ပ်စာတမ်း
အတွက်
ြပစ်ဒဏ်

၆၂။

(၁)

မည်သူမဆို (က)

သက်ေသအဖ
ြ စ်မှတစ်ပါး ေတာင်းဆိုသည့်အခါ မှတစ်ပါး အ ြခားနည်းြဖင့် ေငွေပးေချရေသာ
ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ်တစ်စုံတစ်ရာကို ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်း
ကပ် ှိပ်ြခင်းမရှိပဲ ေရးသားြခင်း၊ ြပ7လုပ်ြခင်း၊ ထုတ်ေပးြခင်း၊ ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း သို)မ
ဟုတ် လHဲေပ
ြ ာင်းြခင်း သို)မဟုတ် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းြပ7ခဲ့လDင် သို)မဟုတ်၊ ေငွေပးေချရန် သို)မ
ဟုတ် လက်ခံရန် သို)မဟုတ် ေငွေပးေချခ
ြ င်းကိုလက်ခံသည့်အခါ သို)မဟုတ် အခ
ြ ားနည်းလမ်း
တစ်စုံတစ်ရာြဖင့် လHဲေြပာင်းသည့်အခါ၊ သို)မဟုတ်၊

(ခ)

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်း
မပါဘဲ ချ7ပ်ဆိုလDင် သို)မဟုတ် သက်ေသအဖ
ြ စ်မှတစ်ပါး အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် လက်မှတ်ေရးထိုး
လDင်၊ သို)မဟုတ်၊

(ဂ)

ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းမပါသည့် ''ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ရန်လဲHအပ်စာ'' အရမဲေပးရန်
သို)မဟုတ် မဲေပးရန်အတွက် အားထုတ်မ.ြပ7ခဲ့လDင် ထိုြပစ်မ.အသီးသီးအတွက် ေငွဒဏ်
ကျပ်တစ်သိန်း အထိချမှတ်ရမည်။
သို)ရာတွင် စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာအတွက် ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၄ဝ သို)မဟုတ် ပုဒ်မ၆၁ အရ
ဒဏ်ေက
@ းေငွတစ်စုံတစ်ရာ ေပးေဆာင်>ပီးြဖစ်လDင်

ဤပုဒ်မအရ ေနာက်ထပ် စီရင်သည့်

ဒဏ်ေက
@ းေငွ (အကယ်၍ရှိခဲ့လDင်) ထိုဒဏ်ေငွကို ခု ှိမ်ခွင့်ြပ7ရမည်။
(၂)

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းမပါသည့်

အစုရှယ်ယာလက်မှတ်ကိုကုမCဏီကထုတ်ေပးခဲ့လDင် ထိုထုတ်

ေပးခဲ့သည့် ကုမCဏီ ှင့်ထိုသို)ထုတ်ေပးခဲ့စဥ်အချိန်၌ အုပ်ချ7ပ်မ.ဒါ-ိုက်တာလူSကီး သို)မဟုတ် အတွင်းေရးမှPး
သို)မဟုတ် ကုမCဏီ၏ အြခားအ Sကီးအကဲအရာရှိြဖစ်ခဲ့လDင် ေငွဒဏ် ကျပ်တစ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။
တံဆိပ်ေခါင်း
ကိုပယ်ဖျက်
ရန်ပျက်ကွက်
သည့်အတွက်
ြပစ်ဒဏ်

ပုဒ်မ ၂၇ ပါ
ြပ0ာန်းချက်များ
ကိုမလိုက်နာ
ပျက်ကွက်သည့်
အတွကြ် ပစ်ဒဏ်

၆၃။

ပုဒ်မ ၁၂ အရ ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းတစ်ခုကိုပယ်ဖျက်ရမည့် မည်သူမဆို ထိုပုဒ်မတွင်ြပ0ာန်းထားသည့်

အတိုင်း ပယ်ဖျက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လDင် ေငွဒဏ် ကျပ်တစ်သိန်း အထိချမှတ်ရမည်။
၆၄။

မည်သူမဆိုအစိုးရကို လိမ်လည်ရန် ရည်ရွယ်၍ -

နည်းလမ်း
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စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ချ7ပ်ဆိုသည့်အခါ၌ ပုဒ်မ ၂၇ အရ လိုအပ်သည့်အေ @ကာင်းအချက်
အေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်ကို စုံလင်စွာ ှင့်မှန်ကန်စွာ ေဖာ်ြပပါရှိရမည်ကိုေဖာ်ြပြခင်းမရှိပဲ ေရးသားချ7ပ်ဆို
လDင်၊ သို)မဟုတ်

(ခ)

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို ြပင်ဆင်ေရးဆွဲရာ၌ ပါဝင်လDင် သို)မဟုတ် ပတ်သက်လDင် သို)မဟုတ်
၎င်းစာချ7ပ်စာတမ်းတွင် အထက်ပါအတိုင်း အေက
@ ာင်းအချက်များ ှင့် အေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်ကို စုံလင်စွာ
ှင့်မှန်ကန်စွာေဖာ်ြပရန် ေပါ့ေလျာ့ခဲ့လDင် သို)မဟုတ်ချန်လှပ်ထားခဲ့လDင်၊ သို)မဟုတ်

(ဂ)

ဤအက်ဥပေဒအရ အစိုးရကိုေပးေဆာင်ရမည့်အခွန်တစ်စုံတစ်ရာ သို)မဟုတ် ဒဏ်ေ @ကးကို ဆုံး-ံ.း
ေစ ိုင်သည့် အခ
ြ ားပ
ြ 7လုပ်မ.တစ်စုံတစ်ရာကို ြပ7လုပ်လDင်ထိုသူကို ေငွဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။

ေပ
ြ စာေပး
ရန် ြငင်းဆန်
ြခင်း ှင့်ေြပ
စာအေပM
ထိုက်သင့်
သည့်တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်ကို
လွဲေရှာင်ြခင်း
အတွက်ြပစ်
ဒဏ်

၆၅။

မည်သူမဆို (က)

ပုဒ်မ ၃ဝ အရ ေ ြပစာေပးရန်လိုအပ်သူက ေပ
ြ စာေပးရန်ြငင်းဆန်လDင် သို)မဟုတ် ေပးရန်အလားတူ
ပျက်ကွက်လDင်၊ သို)မဟုတ်

(ခ)

အခွန်တစ်စုံတစ်ရာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အစိုးရကိုလိမ်လည်ရန် ရည်ရွယ်ချကြ် ဖင့် ကျပ်ငါးေထာင်ထက် ပိုသည့်
ေငွကိုေပးေချရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်ငါးေထာင်ထက်ပို၍ အဖိုးထိုက်တန် သည့်ပစQည်းကိုေပးအပ်ရာတွင်
ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်ငါးေထာင် ထက်မပိုသည့် တန်ဖိုးပမာဏအတွက်ေြပစာကို ေပးလDငြ် ဖစ်ေစ၊ ေပးေချသည့်
သို)မဟုတ် ေပးအပ်သည့်ေငွ သို)မဟုတ် ပစQည်းကိုခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ၍ ေပးအပ်လDင် သို)မဟုတ် လHဲအပ်လDင်
ထိုသူအား ေငွဒဏ် ကျပ် ှစ်ေသာင်း အထိချမှတ်ရမည်။

အာမခံေပM
လစီကိုနည်း
လမ်းအတိုင်း
မေဆာင်ရွက်
ြခင်း သို)မဟုတ်
ထိုက်သင့်သည့်
တံဆိပ်ေခါင်းမ
ကပ်သည့်အ
တွက်ြပစ်ဒဏ်

၆၆။

မည်သူမဆို (က)

အာမခံေက
@ းတစ်စုံတစ်ရာ သို)မဟုတ် အာမခံပဋိညာဥ်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် အဖိုးစားနား သို)မဟုတ်
ယင်းတို)၏အမ
ြ တ်ေငွကို လက်ခံရယူ>ပီး ေနာက်တစ်လအတွင်း ထိုအာမခံေ @ကး သို)မဟုတ် အဖိုးစား
နားအတွက် ထိုက်သင့်ေသာတံဆိပ်ေခါင်းပါသည့် အာမခံေပMလစီကို ချ7ပ်ဆိုြခင်းမရှိလDင်၊ သို)မဟုတ်

(ခ)

ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းမပါေသာ အာမခံေပMလစီတစ်စုံတစ်ရာကို ေရးသား၊ ချ7ပ်ဆို သို)မဟုတ်
ထုတ်ေပးသည့်အခါ ယင်းေပMလစီ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေငွေပးအပ်ြခင်း သို)မဟုတ် စာရင်းတွင် ေငွေပးသွင်း
ြခင်း သို)မဟုတ် ထိုသို)ေပးအပ်ရန် သို)မဟုတ် စာရင်းသွင်းရန် သေဘာတူညီလDင် ထိုသူကိုေငွဒဏ်
ကျပ်ေလးေသာင်းအထိချမှတ်ရမည်။

ေစာင်ေရပ
ြ ည့်
ေအာင်ေရးသား
ြခ င်းမရှိသည့်
ေငွလHဲလက်မှတ်
သို)မဟုတ်
ေရေက
@ ာင်း
အာမခံေပMလစီ
များအတွက်ြပစ်
ဒဏ်

၆၇။

မည်သူမဆုိ (ေတာင်းဆိုသည့်အခါ မှတစ်ပါး အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ေငွေပးေချရေသာ) ေငွလHဲလက်မှတ်၊ သို)မဟုတ်

ပင်လယ်ေရေက
@ ာင်းဆိုင်ရာ အာမခံေပMလစီကိုေရးသားြခင်း သို)မဟုတ် ချ7ပ်ဆိုြခင်းြပ7ရာတွင်စာချ7ပ် ှစ်ေစာင် သို)မဟုတ်
ထို)ထက်ပို၍ ချ7ပ်ဆိုရမည့်သေဘာသက်ေရာက်ေသာ်လည်း ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းပါေသာ ယင်းေငွလHဲလက်မှတ်
သို)မဟုတ် အာမခံေပMလစီအတိုင်း ေစာင်ေရပ
ြ ည့်မီ ေအာင်ချ7ပ်ဆိုြခင်းမပ
ြ 7လDင်ထိုသူကိုေငွဒဏ်ကျပ် ှစ်သိန်းအထိ ချမှတ်
ရမည်။

Sကိ7တင်ေန)စွဲ
ေရးထားသည့်
ေငွလHဲလက်
မှတ် ှင့်အခွန်
ကိုေရှာင်လွဲ
သည့်အြခား
နည်းလမ်း
များအတွက်
ြပစ်ဒဏ်

၆၈။

မည်သူမဆို(က)

အစိုးရအခွန်ေငွကိုေရှာင်လHဲရန်အSကံြဖင့် ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ် တစ်စုံတစ်ရာကို
ေရးသား၊ ြပ7လုပ် သို)မဟုတ် ထုတ်ေပးသည့်အခါတွင် အမှန်တကယ်ေရးသား သို)မဟုတ် ြပ7လုပ်သည့်
ေန)စွဲကိုမထည့်ပဲ ေနာက်လာမည့် ေန)ရက်ကိုထည့်လDင် သို)မဟုတ်
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ထိုကဲ့သို)ေသာ ေငွလHဲလက်မှတ် သို)မဟုတ် ကတိစာချ7ပ်တွင် Sကိ7တင်ေန)စွဲတပ်ထား >ပီးဟုသိလDက် ှင့်
ထိုေငွလHဲလက်မှတ်သို)မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ7ပ်ကိုလက်ခံရန် သို)မဟုတ်ေငွေပးေချရန်အတွက် ထပ်ဆင့်
လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း၊ လHဲေပ
ြ ာင်းြခင်း၊ြပသြခင်းကိုြပ7လုပ်လDင် သို)မဟုတ် ယင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံြခင်း၊
ေငွေပးေချခ
ြ င်း၊ သို)မဟုတ် ေငွေပးေချသည် ကိုရယူြခင်းြပ7လုပ်လDင် သို)မဟုတ် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်း
ြဖင့်လHဲေပ
ြ ာင်းေပးလDင်၊ သို)မဟုတ်

(ဂ)

အလားတူအ Sကံြဖင့် ေဆာင်ရွက်လDင် သို)မဟုတ် ဤအက်ဥပေဒ သို)မဟုတ် တည်ဆဲအြခားဥပေဒတစ်စုံ
တစ်ရာြဖင့် သီးြခားပ
ြ 0ာန်းမထားေသာ ေဆာင်ရွက်မ.၊ ဖန်တီးမ. သို)မဟုတ် နည်းလမ်းတစ်ခုခုတွင်
ပါဝင်ပတ်သက်လDင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်ကျပ် ှစ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။

၆၉။

တံဆိပ်ေခါင်း
ေရာင်းချခ
ြ င်း
ှင့်သက်ဆိုင်
သည့်နည်းဥပေဒ
များကို ေဖာက်ဖျက်
ြခ င်း ှင့်အခွင့်
အာဏာမရှိဘဲ
တံဆိပ်ေခါင်း
ေရာင်းချခ
ြ င်း
အတွက်ြပစ်ဒဏ်

(က)

တံဆိပ် ေခါင်း ေရာင်းချရန် ခန်)ထားခံရသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၄ အရ ြပ 0ာန်းထားသည့် နည်းဥပေဒ
တစ်စုံတစ်ရာကိုမလိုက်နာလDင်၊ ထို)ြပင်

(ခ)

မည်သူမဆိုခန်)ထားခ
ြ င်းမခံရဘဲ ကျပ်တစ်ဆယ်တန်ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းမှအပ အခ
ြ ားတံဆိပ်ေခါင်းတစ်စုံ
တစ်ရာကိုေရာင်းချလDင်၊ သို)မဟုတ် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလDင်၊

(ဂ)

တံဆိပ်ေခါင်းတစ်စုံတစ်ရာကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားလDင်

ထိုသူကို

ေထာင်ဒဏ်ေြခာက်လအထိ

သို)မဟုတ် ေငွဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းအထိ သို)မဟုတ် ဒဏ် ှစ်ရပ်စလုံးချမှတ်ရမည်။

ြပစ်မ.ေ @ကာင်း
အရတရား
စွဲဆိုြခ င်း

၇ဝ။

(၁)

ဤအက်ဥပ ေဒအရ ြပ စ်ဒ ဏ်ထိုက ်သင့် ိုင်သည့် ြပ စ်မ.တ စ်စုံတ စ်ရ ာကို >မ ိ7)န ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှP း
(ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)၏ အခွင့်အာဏာမပါရှိပဲ သို)မဟုတ် ဤကိစQအတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသေဘာ
တူညီချက်ြဖင့် ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနက ခန်)ထားသည့်အရာရှိ သို)မဟုတ် ဤကိစQအလို)ငှာ သီးြခားအခွင့်
အာဏာအပ် ှင်းခံရသည့် အရာရှိတစ်ဦးဦး သို)မဟုတ် အထူးသ ြဖင့် >မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိ
ေတV ာ်အရာရှိ)၏ ခွင့်ြပ7ချက်မရှိဘဲ တရားစွဲဆိုြခင်း မရှိေစရ။

(၂)

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ WHန် @ကားေရးမှPးချ7ပ် သို)မဟုတ် ဤကိစQအလို)ငှာေယဘုယျ
သီးြခားကိစQရပ်အေနဖ
ြ င့် အခွင့်အာဏာအပ် ှင်းခံရသည့် အရာရှိတစ်ဦးဦးသည်

သို)မဟုတ်

ြပစ်မ.ေ @ကာင်းအရ

စွဲဆိုသည့် အမ.ကိုရပ်ဆိုင်းခွင့် သို)မဟုတ် ေကျေအးခွင့်ရှိသည်။
(၃)
ြပစ်မ.ဆိုင်ရာ
တရားသူ Sကီး
များ၏စီရ င်
ပိုင်ခွင့်

၇၁။

ေကျးေအးခဲ့သည့်ေငွပမာဏကို ပုဒ်မ၄၈တွင် ြပ0ာန်းထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ြပန်လည်ရယူရမည်။

ဒုတိယတန်းအာဏာရ ြပစ်မ.ဆိုင်ရာတရားသူSကီးရရှိသည့် အခွင့်အာဏာေအာက်မေလျာ့သည့် အခွင့်အာဏာ

ရရှိသည့် ြပစ်မ.ဆိုင်ရာတရားသူ Sကီးများမှတစ်ပါး အခ
ြ ားမည်သည့် ြပစ်မ.ဆိုင်ရာ

တရားသူ SကီးကမD ဤအက်ဥပေဒအရ

ြပစ်မ.တစ်စုံတစ်ရာကို စစ်ေဆးခွင့်မရှိေစရ။
စစ်ေဆး
ရမည့်
ေနရာ

၇၂။

စာချ7ပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကျPးလွန်သည့်ြပစ်မ.ကို ယင်းစာချ7ပ်စာတမ်းေတွAရှိသည့် မည်သည့်

ခ-ိုင်၌ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မ.ဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပေဒအရစစ်ေဆးခွင့်ရသည့် ခ-ိုင်တစ်စုံတစ်ရာအတွင်း၌ဖ
ြ စ်ေစ တည်ဆဲဥပေဒအရ
စစ်ေဆး ိုင်သည်။
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ေနာက်ဆက်တွဲြပ0ာန်
0ာန်းချက်များ
စာအုပ်စသည့်
များကိုစစ်ေဆး
@ကည့်-.ခွင့်

၇၃။

မှတ်ပုံတင်စာရင်းစာအုပ်များမှစာအုပ်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ အမ.တွဲစကb Pများ ှင့် စာချ7ပ်စာတမ်း အမှတ်အသား

များ သို)မဟုတ် အမ.တွဲများကိုထိမ်းသိမ်း @ကည့်-.ရသည့် အများြပည်သူတို)ဆိုင်ရာ အရာရှိအရပ်ရပ်မှာ ယင်းတို)ကို @ကည့်-.
ေစြခင်းြဖင့် အခွန်တစ်ရပ်ရပ် ရရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခွန်တစ်ရပ်ရပ် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လိမ်လည်လှည့်ြဖားခ
ြ င်း သို)မဟုတ်
ထိန်ချန်ြခင်းတစ်စုံ တစ်ရာေပMေပါက်ေတွAရှိရန်ေသာ်လည်းေကာင်း ရှိမည်ြဖစ်လDင် သင့်ေလျာ်သည့်

အချိန်များတွင်

>မိ7)နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှPး (ေကာ်လိေတV ာ်အရာရှိ)က စာေရးသား၍ အခွင့်အာဏာအပ် ှင်းသူ မည်သူသို)မဆို ယင်းမှတ်ပုံတင်
စာရင်းစာအုပ်များ၊ စာအုပ်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ အမ.တွဲစကb Pများ၊ စာချ7ပ်စာတမ်းအမှတ်အသားများ သို)မဟုတ် အမ.တွဲများ
ကို ဆိုခဲ့သည့်ကိစQအလို)ငှာ အဖိုးအခမရှိဘဲ @ကည့်-.ရန် သင့်မည်ထင်ြမင်ရာ မှတ်ချက်ထုတ် .တ်ချက်များကို ေရးကူးရန်
ခွင့်ြပ7ရမည်။
တံဆိပ်ေခါင်း
ေရာင်းချခ
ြ င်း
ှင့်ဆိုင်သည့်
နည်းဥပေဒများ
ကိြု ပ0ာန်း ိုင်ခွင့်

၇၄။

ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ေအာက်ပါကိစQရပ်များအတွက်

စည်းမျZ်း သတ်မှတ်ရန် နည်းဥပေဒများ ြပ0ာန်း ိုင်သည် (က)

တံဆိပ်ေခါင်းများ ှင့် တံဆိပ်ေခါင်းစကb Pများ ထုတ်ေပးြခင်း ှင့် ေရာင်းချခ
ြ င်း၊

( ခ ) တံဆိပ်ေခါင်းများေရာင်းချ ိုင်ခွင့်ရှိသူများ၊
( ဂ ) ယင်းတို)၏ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်များ ှင့် ရထိုက်သည့်အခေ @ကးေငွများ။
သို)ေသာ်လည်း အဆိုပါ နည်းဥပေဒများအရ ကျပ်တစ်ဆယ်တန်် ကပ်တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချြခင်းကို စည်းမျဥ်း
ကန်)သတ်မ.မြဖစ်ေစရ။
အက်ဥပေဒ
ကို ကျင့်သုံး
ေဆာင်ရွက်ရန်
ေယဘုယျ
အားဖ
ြ င့်
နည်းဥပေဒ
များပ
ြ 0ာန်း
ိုင်ခွင့်

နည်းဥပေဒ
များကိုထုတ်
ြပန်ြခင်း

၇၅။

ဤအက်ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ေယဘုယျအားဖ
ြ င့် ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏

သေဘာတူညီချက်ြဖင့်

ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသည် နည်းဥပေဒများကို ြပ0ာန်း ိုင်သည့်အြပင် ယင်းနည်းဥပေဒများကို

ကျPးလွန်သည့်အခါ ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုသည့်ေငွဒဏ်ကို ချမှတ် ိုင်ရန် ထိုနည်းဥပေဒများဖ
ြ င့် ြပ0ာန်းသတ်မှတ် ိုင်
သည်။
၇၆။

(၁)

ဤအက်ဥပေဒအရ ြပ0ာန်းသည့် နည်းဥပေဒများအားလုံးကို ြမန်မာ ိုင်ငံြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း
ေက
@ ညာရမည်။

(၂)

ဤပုဒ်မအရလိုအပ်၍ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ အားလုံးသည်ေက
@ ညာသည့် အချိန်မှစ၍ ဤအက်
ဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် ဥပေဒကဲ့သို) အကျိ7းသက်ေရာက်ေစရမည်။

အချိ7)အာဏာ
များကိုလHဲ
အပ်ြခင်း

၇၆ က ။ ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသည်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏

သေဘာတူညီချက်ြဖင့်

ြပန်တမ်းတွင်

အမိန်)

ေက
@ ာ်ြငာစာ ထည့်သွင်းေက
@ ညာ၍ (က)

ပုဒ်မ၂(၉)၊ ၃၃(၃) (ခ)၊ ၇ဝ (၁)၊ ၇၄ ှင့် ၇၈ တို)အရ အပ် ှင်းသည့်အခွင့်အာဏာ အားလုံးကို
သို)မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာကို ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသို) လHဲအပ် ိုင်သည်။

- 187 (ခ)

ဘ`ာေရးဝန် Sကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲA၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ပုဒ်မ ၄၅ (၁)
(၂)၊ ၅၆(၁) ှင့် ၇ဝ(၂)တို)အရ ယင်းအားအပ် ှင်းသည့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကို သို)မဟုတ်
တစ်စုံတစ်ရာကို လက်ေအာက်အခွန် အရာရှိတစ်ဦးဦးသို) အမိန်)ေက
@ ာ်ြငာစာ ြဖင့် လHဲအပ် ိုင်
သည်။

-ုံးခွန်များ
ှင့်စပ်လျဥ်း
သည့်သက်
သာခွင့်

၇၇။

ဤအက်ဥပေဒပါ မည်သည့်အချက်မD-ုံးခွန် ှင့် သက်ဆိုင်ေxzသာ တည်ဆဲဥပေဒအရ ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်

ေခါင်းခွန်များ အေပMအကျိ7းသက်ေရာက်သည်ဟု မှတ်ယူြခင်းမရှိေစရ။
၇၈။

ပယ်ဖျက်ထားသည်။

၇၉။

၁၉၁၄ ခု ှစ် အက်ဥပေဒနံပါတ် ၁ဝ အရ-ုပ်သိမ်းသည်။

- 65 ဇယား(၁)
စာချ ပ်စာတမ်းများအတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
(ပုဒ်မ ၃ ကို ကည့်ပါ)
စ ်

စာချ ပ်စာတမ်းအမျိ းအစား
၁။ ေကးမီဝန်ခံချက်။ ထိုခံဝန်ချက် မှာေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖးို
ေငွကျပ်၂၀၀၀ထက်ပေို သာ ေကးမီေပးဆပ်ရန်ရှိေ ကာင်း သက်ေသခံ
ြဖစ်ေစရန် မီစားကေသာ်လည်းေကာင်း မီစားအတွက် ေသာ်လည်း
ေကာင်း (ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၏ ေငွမှတ်စာအုပ်မှအပ) အခ
ြ ားစာအုပ်
တစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ၊ သီးြခားစာရွကတ
် စ်ခုေပ တွင် ြဖစ်ေစ ေရးသား
ပီးလ င် သို မဟုတ် လက်မှတ်ေရးထိုး ပီးလ င် ထို စာအုပ်ကို သို မဟုတ်
ထိုစာရွက်ကို မီရှင်၏လက်တငွ ် ေပးအပ်ထားသည့်ကိစတွင် အဆိုပါ
ေကးမီအတွက် ဝန်ခံချက်ြဖစ်ရမည်။ သို ရာတွင် ထိုဝန်ခံချက်တွင်
ေကးမီေပးဆပ်ရန် ကတိြပ ချက်တစ်ခုခုေသာ်လည်းေကာင်း အတိုး
ေပးရန် သို မဟုတ် ကုန်စည်ကိုြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားပစည်းတစ်ခုခုကို
ြဖစ်ေစ၊ေပးအပ်ရန် စည်းကမ်းချက်တစ်ခုခုေသာ်လည်းေကာင်း မပါရှိ
ေစရ။

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
- ကျပ် ၅၀

၂။ အေမွထိန်းခံဝန်ချ ပ်။ ၎င်းတွင် အေမွဆက်ခံေရး အက်ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၂၉၁၊ ပုဒ်မ ၃၇၅ သို မဟုတ် ၃၇၆ အရ ေပးေသာ
ခံဝန်ချ ပ်လည်း ပါဝင်သည်။
(က) ေငွေပါင်း ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ (၁သိန်း)ထက် မပိုလ င်

အဆိုပါ ေငွပမာဏ အ တွက်
ခံဝန်ချ ပ် အမှတ် စ ် (၁၅)ပါ
တံဆိပ်ေခါင်း ခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။

(ခ) အ ြခားကိစရပ်တစ်ခုခုြဖစ်လ င်။

- ကျပ် ၂,၀၀၀

၃။ ေမွးစားစာချ ပ်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ေမွးစားခ
ြ င်းကို မှတ်တမ်းတင်သည့် -ကျပ် ၁၅၀
သို မဟုတ် ေမွးစားရန် အာဏာအပ် ှင်းသည့် သို မဟုတ် အပ် ှင်း
ေသာ သေဘာသက်ေရာက်သည့် (ေသတမ်းစာမှအပ) အခ
ြ ားစာချ ပ်
စာတမ်းတစ်ခုခု။ တရားလွတ်ေတာ်ေရှ ေန။ တရားလတ်ေတာ် ေရှ ေန
အဖ
ြ စ် ေရးသွင်းချက်စာတမ်း (အမှတ်စ ်၃၀)ကို ကည့်ပါ။
၄။ ကျမ်းကျိန်လာ။ ၎င်းတွင် ကျမ်းကျိန်မည့်အစား ကတိသစာပ
ြ ရန် -ကျပ် ၁၅၀
သို မဟုတ် ေကညာရန် တရားဥပေဒအရ ခွင့်ြပ ထားသူများ ြဖစ်လ င်
ကတိသစာပ
ြ ချက် သို မဟုတ် ေကညာချက် ပါဝင်သည်။
ကင်းလွတ်ခွင့်များ
ေအာက်ပါအတိုင်း ြပ လုပ်သည့် ကျမ်းကျိန်လာ သို မဟုတ် စာဖ
ြ င့်
ေရးသားထားေသာ ေကညာချက် (က) ၁၉၅၉ ခု ှစ်၊ တပ်မေတာ်အက်ဥပေဒအရ အမည်စာရင်း
သွင်းရန် စည်းကမ်းချက်အြဖစ်ြဖင့် ြပ လုပ်ြခင်း၊
(ခ)တရား ုံးတစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ၊တရား ုံး တစ်ခုခု၏အရာရှိေရှ တွင်
ြဖစ်ေစ ချက်ချင်းတင်သွင်းရန် သို မဟုတ် အသုံးြပ ရန်ကစိ အတွက်
ြပ လုပ်ြခင်း၊
(ဂ)ပင်ရှင်လစာေငွကိုြဖစ်ေစ၊အလှ ေငွကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးတစ်ေယာက်
ေသာသူအား ရရှိ ိုင်ေစလိုသည့်ကိစအတွက် ဥပေဒ ှင့်အညီ ေဆာင်
ရွက်ေစ ိုင်ေသာ ရည်ရွယ်ချက်သက်သက်ြဖင့် ြပ လုပ်ြခင်း။

*၂၀၁၄ ခု ှစ် ြမန်မာ ုငိ ်ငံတဆံ ိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒအရ အစားထိုးြပင်ဆင်သည်။

- 66 စ ်

စာချ ပ်စာတမ်းအမျိ းအစား

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

၅။ သေဘာတူစာချ ပ် သို မဟုတ် သေဘာတူညီ ချက်မှတ်တမ်း (က)ေငွလဲလက်မှတ်ေရာင်းချခ
ြ င်း ှင့်သက်ဆိုင်လ င်၊

-

ကျပ် ၅၀

(ခ)အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်ကို ြဖစ်ေစ၊ တရားဥပေဒအရ -ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်
အစုရယ
ှ ယ
် ာတန်ဖိုး
ဖွဲ စည်းထားေသာ ကုမဏီ သို မဟုတ် အခ
ြ ားတရားဝင် အဖွဲ အစည်းတွင် သို မဟုတ်
ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ (၁သိန်း)အတွက်
ပါဝင်သည့် အစုရှယ်ယာကို ြဖစ်ေစ ေရာင်းချခ
ြ င်း ှင့် သက်ဆိုင်လ င်၊
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းအတွက်
ြဖစ်ေစ ကျပ် ၂၅ ။
သို ရာတွင် အများဆုံး ထိုက်သင့်
သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မာှ ကျပ်
၁၀,၀၀၀ ြဖစ်သည်။
ထိုေငွပမာဏ
သို မဟုတ်
(ဂ) ဖက်စပ်သေဘာတူစာချ ပ်၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း သို မဟုတ် အကျိ းအမ
ြ တ် ခွဲေဝခ
ြ င်း ပဋိညာ ်စာချ ပ်၊ ေဆာက်လုပ်ေရး သေဘာတူစာချ ပ် တန်ဖိုးအေပ ၁ % ။
သို မဟုတ် အလားတူ သေဘာတူစာချ ပ် သို မဟုတ် ပဋိညာ ်စာချ ပ် ှင့် သို ရာတွင် အများဆုံးထိုက်သင့်
သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ၁ သိန်းခွဲ
သက်ဆိုင်လ င်၊
ြဖစ်ေစရမည်။
(ဃ) အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် ြပဌာန်းမထားသည့် သေဘာတူစာချ ပ် ြဖစ်လ င် - ကျပ် ၃၀၀
ကင်းလွတ်ခွင့်များ
ေအာက်ပါသေဘာတူစာချ ပ် သို မဟုတ် သေဘာတူညီချက်မှတ်တမ်း
များအတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မထိုကသ
် င့်ေစရ (က) အမှတ်စ ် ၄၃ အရ ထိုကသ
် င့်သည့် အမှာစာတမ်း သို မဟုတ်
သေဘာတူညခီ ျက်မှတ်တမ်း မဟုတ်ေသာ စာချ ပ်စာတမ်းများဖ
ြ စ်သည့်
ကုန်စည်များ သို မဟုတ် ေရာင်းဝယ်ကုန်စည်များ ေရာင်းချရန်အတွက်
သာပ
ြ လုပ်သည့် သို မဟုတ် ေရာင်းချခ
ြ င်း ှင့်သာသက်ဆိုင်သည့်
သေဘာတူစာချ ပ် သို မဟုတ် သေဘာတူညီချကမ် ှတတ
် မ်း။
(ခ) ေချးေငွတစ်ခုခုအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ေချးေငွတစ်ခုခု ှင့်စပ်လျ ်း၍
ြဖစ်ေစ ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုငင် ံေတာ်ထံ တင်သွင်းေသာ
တင် ဒ ါအ ြဖ စ် ြဖ င် ့ ြပ လုပ်သည့် သေဘာတူစာချ ပ် သို မဟုတ်
သေဘာတူညီချက်မှတ်တမ်း။
(ဂ) ေမ
ြ သိမ်းအက်ဥပေဒအရ ြပ လုပ်သည့် သေဘာတူစာချ ပ်
သို မဟုတ် သေဘာတူညီချက်မှတတ
် မ်း။ အငှားချထားရန် သေဘာ
တူစာချ ပ်။ (အမှတစ် ် ၃၅ ကို ကည့်ပါ။)
၆။ ပိုငဆ
် ုငိ ်ေ ကာင်းြပသည့်စာချ ပ် စာတမ်းများတင်သွင်းြခင်း ှင့် ေပါင်
ှံြခင်းဆိုင်ရာသေဘာတူစာချ ပ်။
ဆိုလိုရင်းမှာ ေအာက်ပါ
တို ှင့်စပ်လျ ်းသည့် သေဘာတူညီချက်သက်ေသခံ စာချ ပ်စာတမ်း
တစ်ခုခု -
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(၁)ေရာင်းတန်းဝင်ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်မှအပ အခ
ြ ားမည်
သည့်ပစည်းကိုမဆို ပိုင်ဆိုင်ေ ကာင်းသက်ေသခံအြဖစ် ချ ပ်ဆိုသည့်
သို မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ေ ကာင်း သက်ေသခံ ြဖစ်သည့် စာချ ပ်စာတမ်းများ
တင်သွင်းြခင်း (သို မဟုတ် )

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

(၂)ေရ ေပ
ြ ာင်း ိုငေ် သာပစည်း ေပါင် ှံြခင်း။ ေချးေငွအြဖစ် ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊
တင်ရဆ
ှိ ဲ သို မဟုတ် ေနာင်အခါတင်ရှိ မည့်ေ ကးမီအြဖစ် ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊
ထုတ်ေပးသည့် သို မဟုတ် ထုတ်ေပးရန်ရှိသည့်ေငွကို ြပန်ဆပ်ရန်
အာမခံသည့်အေနဖ
ြ င့် ထိုသို တင်သွင်းြခင်း သို မဟုတ် ေပါင် ှံ ြခင်း
ြပ သည့်ကိစတွင် (က) အဆိပု ါေချးေငွ သို မဟုတ် ေကးမီကို ေတာင်းဆိုေသာအခါ
ြဖစ်ေစ၊ သေဘာတူညီချက်သက်ေသခံစာချ ပ်စာတမ်း ချ ပ်ဆို
သည့်ေနမှ သုံးလေကျာ်လွန်သည့်အခါ ြဖစ်ေစ ြပန်ဆပ်ရမည်
ြဖစ်လ င်။

-အာမခံေပးထားသည့်ေငွအတွက်
တံဆိပ်ခွန်မှာ ေငွေပးအမိန ်လက်
မှတ် [အမှတ်စ ် ၁၃(က)] ပါ
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။

(ခ) အဆိပု ါ ေချးေငွ သို မဟုတ် ေကးမီကို အဆိုပါ စာချ ပ်စာတမ်း -အာမခံေပးထားသည့်ေငွအတွက်
ချ ပ်ဆိုသည့်ေနမှ သုံးလမေကျာ်လွန်မီ ြပန်ဆပ်ရမည်ြဖစ် လ င်။ တံဆိပ်ခွန်မှာ ေငွေပးအမိန ်လက်
မှတ် [အမှတ်စ ် ၁၃(က)] ပါ
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၏ ထက်ဝက်။
ကင်းလွတ်ခွင့်
အသိသက်ေသလက်မှတ် မေရးထိုးဘဲ ချ ပ်ဆိုသည့် ကုန်စည်
ေပါင် ှံ ြခင်းစာချ ပ်စာတမ်း။
၇။ အခွင့်အာဏာလဲအပ်ချက်အရ ေဆာင်ရွက်ရန်ခန် အပ်သည့်စာ
တမ်း။ ၎င်းကိုေသတမ်းစာမဟုတ် ေသာေရးသားချက်တစ်ခုခုြဖင့် (က) ယုံမတ
ှ ်အပ် ှံခံရသူများကို ခန် အပ်ရန်ြပ လုပ်လ င်၊
(ခ) ေရ ေြပာင်း ိုင်ေသာပစည်း သို မဟုတ် မေရ ေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာ ပစည်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန် ခန် အပ်သည့်စာတမ်းြပ လုပ်
လ င်။

ကျပ် ၁,၅၀၀
ကျပ် ၃,၀၀၀

၈။ ရာဖ
ြ တ်စာတမ်း သို မဟုတ် တန်ဖးို ြဖတ် ချကစ် ာတမ်း။ တရားမ
မစစ်ေဆးေနစ အ
် ေတာအတွင်း တရား ုံး၏အမိန် အရ အခ
ြ ားနည်း
ြဖင့် ြပ လုပ်သည့်ထိုစာတမ်းမှာ (က) ေငွေပါင်း ကျပ် ၁ သိန်း ထက်မပိုလ င်

အဆိပု ါေငွအတွက် ခံဝန်ချ ပ် (
အမှတ်စ ်၁၅)ပါ တံဆိပ်ေခါင်း
ခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။

(ခ)အခ
ြ ားကိစရပ်တစ်ခုခုဖ
ြ စ်လ င်
ကင်းလွတ်ခွင့်များ
(က) သေဘာတူညီချက်အရဖ
ြ စ်ေစ၊
တရားဥပေဒအရဖ
ြ စ်ေစ
တစ်ဖက် ှင့်တစ်ဖက် မည်သို မ တာဝန်မရှိေစဘဲ တစ်ဖက်တည်း
သိသာရန်ပ
ြ သည့် ရာဖ
ြ တ်စာတမ်း သို မဟုတ် တန်ဖးို ြဖတ်ချက်
စာတမ်း။

ကျပ် ၂,၀၀၀
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(ခ) ေကာက်ပဲသီး ှံများကိုေြမရှင်အား ငှားရမ်းခအဖ
ြ စ် မည်၍ မည်
မ ေပးရမည်ကိုအမှန်သိေအာင်ြပ ရန်ကိစအတွက်ရာြဖတ်စာတမ်း။
၉။ အလုပ်သင်စာချ ပ်။ ၎င်းတွင် အတတ်ပညာဖ
ြ င့် အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းမ၊ ကုန်သွယမ် ပညာ သို မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်မ တစ်ခုခု
တတ်ေြမာက်ေအာင် သင် ကားရန်
ဆရာတစ်ဦးဦးထံအပ် ှံ ထား
သည့် အလုပ်သင်စာေရး သို မဟုတ် တပည့်လက်သားတစ်ဦးဦး၏
အမထမ်းရွက်ြခင်း ှင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပညာသင် ကားခ
ြ င်း ှင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ေသာ အမှတ်စ ် ၁၁ အရ
စည်းမျ ်းများ မဟုတသ
် ည့် ေရးသားချက်အသီးသီးပါဝင်သည်။
ကင်းလွတ်ခွင့်
အများပ
ြ ည်သူ၏အလှ ေငွြဖင့် သို မဟုတ် အများပ
ြ ည်သူ၏ အလှ ေငွ
ထဲမှ အကုန်ကျခံ၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား အလုပ်သင်ခန်
ထားသည့် အလုပ်သင်စာချ ပ်စာတမ်းများ။
၁၀။

ကျပ် ၁၅၀

ကုမဏီ၏ သင်းဖွဲ စည်း မျ ်းများ -

(က)ကုမဏီမှာ အစုရှယ်ယာမတည်ေငွရင်း မရှိလ င် သို မဟုတ် အမည်ခံ အစုရှယ်ယာမတည်ေငွရင်းမှာ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀
(၁,၀၀၀သိန်း) ထက်မပိုလ င်၊
(ခ)အမည်ခံ အစုရှယ်ယာ မတည် ေငွရင်းမှာ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ (၁,၀၀၀သိန်း) ထက်ပိုလ င်၊
ကင်းလွတ်ခွင့်
ြမန်မာ ိုင်ငံကုမဏီများအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ စီးပွားေရးအကျိ း
အမ
ြ တ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ ဖွဲ စည်း ၍ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အသင်း
အဖွဲ တစ်ခုခု၏ သင်းဖွဲ စည်းမျ ်းများ။ ကုမဏီ၏ သင်းဖွဲ မှတ်တမ်း
( အမှတ်စ ် ၃၉ )ကိုလည်း ကည့် ပါ။

ကျပ် ၅၀,၀၀၀

၁၁။ ေရှ ေနအလုပ်သင်စည်းမျ ်းများ သို မဟုတ် တရားလတ်ေတာ် ချ ပ်၏ တရားလတ်ေတာ်ေရှ ေနအ ြဖစ် ဝင်ခွင့်ရရှိေစေရးအတွက်
တရားလတ်ေတာ်ေရှ ေန အလုပ်သင်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန် ပုဂိ လ်
တစ်ဦးဦးက ေရှးဦးစွာချ ပ်ဆိုသည့် ပဋိညာ ်စာချ ပ်။
လဲအပ်သည့်စာချ ပ်စာတမ်း။
ပစည်းလဲေြပာင်း ြခင်းစာချ ပ်
(အမှတ်စ ် ၂၃)။ အလဲေြပာင်းစာ ချ ပ် (အမှတ်စ ် ၆၂) ှင့်အငှား
စာချ ပ်အလဲအေပ
ြ ာင်းစာတမ်း(အမှတစ် ် ၆၃) တို ၌ ဆိုင်ရာကို ကည့်
ပါ။
ကိုယ်စားလှယ်စာ။ကိုယ်စားလှယလ
် ဲစာ (အမှတ်စ ် ၄၈ ) ကို ကည့်ပါ။
ေမွးစားရန်ခွင့်ြပ စာ။ ေမွးစား စာချ ပ်(အမှတ်စ ် ၃) ကို ကည့်ပါ။

ကျပ် ၁,၅၀၀

ကျပ် ၁၅၀,၀၀၀
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၁၂။ အ ုညာတခုံသမာဓိ စီရင်ဆုံးြဖတ်ချက်။ ဆိုလိုရင်းမှာ
တရားမမစစ်ေဆးေနစ ် အတွင်းတရား ုံးက ချမှတ်သည့်အမိန်
ဆုံးြဖတ်ချက်မှအပ အခ
ြ ားနည်းြဖင့် လဲအပ်သည့် အမအေပ တွင်
အ ုညာတခုံသမာဓိလ ူ ကီးက
ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ခုံနာယက
လူ ကီးကေသာ်လည်းေကာင်း ပစည်းခွဲေဝရန် န် ကားသည့် အ ုညာ
တခုံသမာဓိစီရင် ဆုံး ြဖတ်ချက်မဟုတ်ဘဲ စာဖ
ြ င့်ေရးသားချမှတ်သည့်
အ ုညာတခုံသမာဓိစီရင် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခုခု။
(က)အဆိပု ါ ဆုံး ြဖတ်ချက် ှင့်သက်ဆိုငသ
် ည့်ပစည်း၏ သင့်ေငွ ကျပ် ၁၀၀ သိမဟု
ု တ် ၎င်း၏ အစိတ်
သို မဟုတ် တန်ဖိုးမှာ ထိုဆုံးြဖတ်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အပိုင်းအသီးသီးအတွကသ
် ို မဟုတ်
အတိုငး် ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ (၁သိန်း) ထက်မပို လ င်
အ ုညာတခုသ
ံ မာဓိ စီရင်ဆုံးြဖတ်
ချက်တန်ဖိုးအတွက် ၂ ကျပ်။
သို ရာတွင် ထိုက်သင့်သည့်
တံဆိပ်ခွန်ေပါင်းမှာ အများဆုံး
ကျပ် ၅၀၀ ြဖစ်ရမည်။
(ခ) ၎င်းမှာ ကျပ် ၁ သိန်းထက် ပို ပီး ကျပ် ၅ သိန်း ထက်မပိုလ င်
-ကျပ် ၁,၅၀၀
(ဂ)၎င်းမှာ ကျပ် ၅ သိန်းထက်ပို ပီး ကျပ် ၁၀ သိန်း ထက်မပိုလ င်
-ကျပ် ၂,၅၀၀
(ဃ)ကျပ်၁၀ သိန်းအထက်ြဖစ်လ င်
အပိုင်း၁၂(ဂ)အရ ထိုက်သင့်သည့်
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အ ြပင် ကျပ် ၁၀
သိန်းထက်ပိုသည့် ေနာက်ထပ်ကျပ်
၁သိန်း သို မဟုတ် ၄င်း၏အစိတ်
အပိုင်းအသီးသီးအတွက်၂၅၀ကျပ်။
တစ်
ှစ်ပိုင်း
သုံးပိုင်းတစ်
ေစာင်တ တစ်စုံကျ စုံကျလက်
၁၃။ ခံဝန်ချ ပ်မဟုတ်ေသာ ေငွလဲ လက် မှတ် (ပုဒ်မ ၂(၂)တွင် အဓိ
ည်းလ
လက်
မှတ်ေရး
ပယ် ဖွင့် ဆိုထားသည့်အတိုင်း) ဘဏ် ေငွ စက သို မဟုတ် ေငွစက ။
က်မှတ် မှတ်ေရး ထိုး
ေရး ထိုး ထိုးလင် လင်တစ်
(က)ေတာင်းဆိုသည့်အခါမဟုတ်ဘဲ အခ
ြ ားနည်း ြဖင့်ေငွထုတ်ေပးရ
လ င်
တစ်ပိုင်း ပိုင်း,စ ီအ
မည့်ကိစတွင်လက်မှတေ် ရးထိုး သည့်သို မဟုတ်တင် ြပသည့်
စီအ တွက် တွက်
ေနရက်မှ တစ် ှစ်မေကျာ်မီ ေငွထုတ်ေပးရမည်ဖ
ြ စ်ပါက
ကျပ်
ကျပ်
ကျပ်
- ေငွလဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ ကျပ် ၄၅၀
၃၀၀
၁၅၀
၅၀၀၀၀၀၀(သိန်း ၅၀)ထက်မပိုလ င်
-ေငွလဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ ကျပ်(သိန်း ၆၅၀
၄၀၀
၂၀၀
၅၀)ထက်ပို ပီး (သိန်း၇၀) ထက် မပိုလ င် -ေငွလဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ ကျပ် (သိန်း ၈၀၀
၅၅၀
၃၀၀
၇၀) ထက်ပို ပီး (သိန်း ၉၀) ထက်မပိုလ င်
--ေငွလဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ေငွစက ပါေငွပမာဏမှာ ကျပ(် သိန်း ၁၂၀၀
၈၀၀
၄၀၀
၉၀)ထက် ပို ပီး(သိန်း၁၃၀)ထက်မပိုလ င်
-ေငွလဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ ကျပ် (သိန်း ၁၅၀၀
၁၀၀၀ ၅၀၀
၁၃၀) ထက်ပို ပီး (သိန်း ၁၇၀) ထက်မပို လင် -
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
တစ်
ေစာင်တည်း
လက်မှတ်
ေရး
ထိုး
လ င်

ှစ်ပိုင်း
တစ်စုံကျ
လက်မှတ်
ေရးထိုးလင်
တစ်ပိုင်း
စ ီအ
တွက်

ကျပ်
-ေငွလဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ ကျပ်
၁၉၀၀
(သိန်း ၁၇၀)ထက်ပို ပီး (သိန်း၂၁၀) ထက်မ ပိုလ င် -

ကျပ်
၁၂၅၀

သုံးပိုင်း
တစ်စုံကျ
လက်
မှတ်ေရး
ထိုးလင်
တစ်ပိုင်း
စ ီအ
တွက်
ကျပ်
၆၅၀

-ေငွလဲလက်မှတ်သို မဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ ၂၂၅၀
ကျပ် (သိန်း ၂၁၀) ထက်ပို ပီး (သိန်း ၂၅၀) ထက်မပို
လ င် -ေငွလဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ ၂၇၀၀
ကျပ် (သိန်း ၂၅၀) ထက်ပို ပီး (သိန်း ၃၀၀) ထက်မပို
လ င် -

၁၅၀၀

၇၅၀

၁၈၀၀

၉၀၀

-ေငွလဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ
ကျပ် (သိန်း ၃၀၀) ထက်ပို ပီး(သိန်း ၅၀၀) ထက်မပိုလ င်
-ေငွလဲလက်မှတ်သိုမဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ ကျပ်
(သိန်း ၅၀၀) ထက်ပို ပီး(သိန်း၇၅၀)ထက်မပိုလ င်
-ေငွလဲလက်မှတ် သိုမဟုတ် ေငွစက ပါ ေငွပမာဏမှာ ကျပ်
(သိန်း ၇၅၀) ထက်ပို ပီး (သိန်း ၁၀၀၀) ထက်မပို လင်
-ကျပ်၁၀၀၀သိန်း အထက် ှင့် ကျပ် ၁၀၀ သိန်း သို မဟုတ်
၄င်း၏ အစိတ် အပိုင်းအသီးသီးအတွက်

၄၅၀၀

၃၀၀၀

၁၅၀၀

၆၇၅၀

၄၅၀၀

၂၂၅၀

၉၀၀၀

၆၀၀၀

၃၀၀၀

၆၅၀

၄၀၀

၂၀၀

(ခ)အဆိုပါ လက်မှတ်ေရးထိုးသည့် သို မဟုတ် တင်ြပ
သည့ေ် နရက်မှ တစ် ှစ်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ေငွထုတ်ေပးရမည်
ဆိုပါက

အလားတူေငွအတွက်
တံဆိပခ် ွန်မှာ
ခံဝန်ချ ပ် (အမှတ်စ ်၁၅) အတွက်
တံဆိပ်ခွန်အတိုင်း ြ ဖစ်သည်။

၁၄။သေဘၤာကုန်တင်တန်ဆာ။(ခရီးေတာက်ေလာက် သေဘၤာ

- ကျပ် ၁၅၀
မှတခ် ျက်။သေဘာကုန်တင် တန်ဆာကို
အပိုင်း ပိုင်း လက်မှတ် ေရးထိုး လ င်၄င်း
အတွက် ထိုက်သင့်ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းကို
ထိုအစုံ တွင် ပါဝင်သည့် အသီးသီး တွင်
ကပ် ှိပ်ရမည်။

ကုန်တင်တန်ဆာပါဝင်သည်။)
ကင်းလွတ်ခွင့်များ
(က)ေဖာ်ြပပါ ကုန်စည်များကို ဆိပ်ကမ်းများ အက်ဥပေဒ
အရ
အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်
ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခု၏
နယ်နမိ ိတ်အတွငး် တစ်ေနရာတွင် လက်ခံ၍ထိဆ
ု ိပ်ကမ်းနယ်
နိမိတ်အတွငး် တွင်ပင် အခ
ြ ားတစ်ေနရာ၌ ေပးအပ်ရမည့်အခါ
ြပ လုပ်သည့် သေဘၤာကုန်တင် တန်ဆာ။
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

(ခ) ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်တွင် ေပးအပ်ရ
မည့် ပစည်း ှင့်စပ်လျ ်း၍ ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံ
ေတာ် ြပင်ပတွင်ချ ပ်ဆိုသည့် သေဘၤာကုန်တင်တန်ဆာ။
၁၅။ ခံဝန်ချ ပ်။[ပုဒ်မ ၂(၅) တွင်
သည့်အတိုင်း]၎င်းမှာ ဒီဘင်ချာေခ
(အမှတ်စ ်၂၇)မဟုတ်သည့်အ ြပင်
ြဖစ်ေစ၊ ံးု ခွန်အက်ဥပေဒအရြဖစ်ေစ
ထားခ
ြ င်းလည်း မရှိေသာခံဝန်ချ ပ်။

အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထား ထိုေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုးအေပ
ေကးမီ ခံဝန်ချ ပ် ၁.၅ % ။
ဤအက်ဥပေဒအရ
အခ
ြ ားနည်း ြပဌာန်း

အေမွထိန်းခံဝန်ချ ပ်(အမှတ်စ ် ၂)၊ သေဘၤာ အေပါင်စာချ ပ်၊
(အမှတ် စ ် ၁၆)၊ အေကာက်ခွန်ခံဝန်ချ ပ်၊ (အမှတ်စ ် ၂၆)
ေလျာ်ေ ကးခံဝန်ချ ပ်၊ (အမှတ်စ ် ၃၄) သေဘၤာပါကုန်အ
ေပါင်စာချ ပ် (အမှတ်စ ် ၅၆) အာမခံစာချ ပ်၊ (အမှတ်စ ်
၅၇) တို ကို ကည့်ပါ။
ကင်းလွတ်ခွင့်
ကုသိုလ်ြဖစ်ေဆးေပးခန်း သို မဟုတ် ေဆး ုံ သို မဟုတ်
အခ
ြ ားပ
ြ ည်သူသုံးလုပ်ငန်းကိစ တစ်ခုခုအတွက် ပုဂလိက
ေပးလှ ေငွမှ ရရှိသည့် ေဒသဝင်ေငွမာှ တစ်လလင် သီး ြခား
ေဖာ်ြပထားသည့်ေငွပမာဏေအာက်
မေလျာ့ေစရပါဟု
အာမခံရန်ကိစ အလို ငှာ ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦးက ချ ပ်ဆိုသည့်
ခံဝန်ချ ပ်။
၁၆။
သေဘာအေပါင်စာချ ပ်။
ဆိုလိုရင်းမှာ အလားတူ ေငွ ပမာဏအတွ က် တံဆိ ပ်
ပင်လယ်ေရေ ကာင်းသွား သေဘာေရယာ ်မှ းက သေဘာ ေခါင်း ခွန် မ ှာ ခံဝန်ချ ပ် (အမှတစ် ် ၁၅)
ကိုထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် ိုင်ရန် သို မဟုတ် ေရေ ကာင်း အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။
ခရီးသွားလာ ငို ်ရန် သေဘာကို အာမခံထား၍ ေငွေချးယူ
ရန် ချ ပ်ဆိုသည့် စာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု။
၁၇။ ဖျက်သိမ်းသည့်စာချ ပ်စာတမ်း။ စာချ ပ်စာတမ်း အသိ - ကျပ် ၁၅၀
သက်ေသလက်မှတ်ေရးထိုး ပီး အခ
ြ ားနည်း ြပဌာန်းမထား
လ င် (ယခင်က ချ ပ်ဆိုထားသည့် စာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု
ကို ဖျက်သိမ်းသည့် စာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခုအပါအဝင်)
ရထိုက်ခွင့် စွန် လတ်သည့် စာချ ပ်စာတမ်း (အမှတစ် ် ၅၅)၊
ပစည်းလဲ ေပးမဖျက်သိမ်းေရးစာချ ပ်စာတမ်း (အမှတ်စ ်
၅၈-ခ)၊ အငှားစာချ ပ် ြပန်အပ်စာတမ်း (အမှတစ် ် ၆၁)
ယုံမတ
ှ ်အပ် ှံမဖျက်သိမ်းသည့်စာ ချ ပ်စာတမ်း( အမှတ်စ ်
၆၄-ခ) တို ကို ကည့်ပါ။
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၁၈။ပစည်းေရာင်းသက်ေသခံလက်မှတ်။ ၎င်းမှာ (တစ်ပုံစီခွဲ
ကာ ေလလံတင် ေရာင်းချေသာပစည်း ှင့်စပ်လျ ်း၍)
တရားမ
တရား ုံးတစ်ခုခုကြဖစ်ေစ၊
အခွန်အာဏာ
ပိုင်ကြဖစ်ေစ၊ ေကာ်လက်တာ သို မဟုတ် အခ
ြ ားအခွန် အရာ
ရှိက ြဖစ်ေစ ေလလံတင်ေရာင်းချေသာ ပစည်းတစ်ခုခု
ဝယ်သူအား ထုတ်ေပးသည့် သက်ေသခံလက်မှတ်ြဖစ် ပီး -

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

(က) ဝယ်သည့်ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀၀ (၅ သိန်း) ထက်မပိုလ င်

ထိုဝယ်ေငွပမာဏ အေပ ၁ %

(ခ) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုအတွက်ြဖစ်လ င်။

ထိုဝယ်ေငွပမာဏ ှင့် ညီမ ေသာ အဖိုးစား
နားအတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ပစည်း
လဲေြပာင်းြခင်း စာချ ပ်စာတမ်း ( အမှတ်
စ ်၂၃) အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုင်း
ြဖစ်သည်။

၁၉။သက်ေသခံလက်မှတ် သို မဟုတ် အခ
ြ ားစာတမ်း အမှတ် - ကျပ် ၅၀
အသား။ တရားဥပေဒအရ ဖွဲ စည်းထားေသာ အစုစပ်
ကုမဏီ သို မဟုတ် အခ
ြ ားအသင်းစု တစ်ခုခုတွင် ပါဝင်
ေသာ သို မဟုတ် လက်ဝယ်ရှိေသာအစုရယ
ှ ်ယာ၊ တိုးေပး
ေသာ အစုရှယ်ယာလက်မတ
ှ ် သို မဟုတ် အစုရှယ်ယာ
စေတာ့တစ်ခုခုကိုရထိုက်ခွင့် သို မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိ
ေကာင်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိပု ါကုမဏီ သို မဟုတ်
တရားဝင် အဖွဲ အစည်းတစ်ခုခုတငွ ် ပါဝင်ေသာ သို မဟုတ်
အစု ရှယ်ယာလက်မှတ် သို မဟုတ် အစုရှယ်ယာ စေတာ့ကို
ပိုင်ရှင် ြဖစ်ထိုက်ခွင့်ရှိေ ကာင်း သို မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရိှ
ေကာင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း လက်ဝယ်ရှိသက
ူ ြဖစ်ေစ၊
အခ
ြ ားသူတစ်ဦးဦးကဖ
ြ စ်ေစ၊ သက်ေသခံသည့်လက်မှတ်
သို မဟုတ် အခ
ြ ားစာတမ်းအမှတ်အသား။ အစုရှယ်ယာများ
ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးေသာစာ (အမှတ်စ ် ၃၆)ကိုလည်း ကည့်
ပါ။
၂၀။သေဘာစင်းလုံးငှားစာချ ပ်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ေရယာ ်ကို
သို မဟုတ် ေရယာ ်၏ သီးြခား အဓိကအစိတအ
် ပိုင်း တစ်
ခုခုကို ငှားသူအား ၎င်း၏အသီးအြခားကိစများ အလို ငှာ
ြပစ်ဒဏ်အပိုဒ်ထည်သ
့ ွင်းလျက် ြဖစ်ေစ၊ မထည့်သွင်းဘဲလျက်
ြဖစ်ေစ ငှားသည့်(ဆွဲသေဘာငှားရန် သေဘာတူစာချ ပ်မှ
အပ) အခ
ြ ားစာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု။
(က) ြမင်းေကာင်ေရအား၂၀ထက် နည်းလင်၊
- ကျပ် ၃,၀၀၀
(ခ) ြမင်းေကာင်ေရအား ၂၀ ေအာက်မနည်း မှ ၅၀
-ကျပ် ၇,၅၀၀
ထက်မပိလ
ု င်။
(ဂ) ြမင်းေကာင်ေရအား ၅၀ထက် ပိုလ င်
-ကျပ် ၁၅,၀၀၀
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
၂၁။ ချက်လက်မှတ်။ပုဒမ် ၂(၇)တွင် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထား -ကျပ် ၅
သည့် အတိုငး် ။
၂၂။ ေကး မီေြပ ငိမ်းစာချ ပ်။
ဆိုလိုရင်းမှာ မီစားက -ကျပ် ၁,၅၀၀
မီရှင်များ အကျိ းငှာ မိမိ၏ပစည်းကို လဲေြပာင်းရန် ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ မီရှင်တို ၏ ေ ကးမီများ ှင့်စပ်လျ း် ၍
ေပ
ြ ငိမ်းေငွ သို မဟုတ် ေကးမီေဝစုေပးပါမည်ဟု မီရှင်များ
အား အာမခံရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မီစား၏ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းကို မီရှင်များ အကျိ းငှာ ကည့် စစ်ေဆးသူများ၏
ကီး ကပ်စစ်ေဆးမအရ ြဖစ်ေစ၊ ေကးမီေပးဆပ်ရန်အချိန်
အခွင့်ေပးစာချ ပ်အရြဖစ်ေစ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေရး
အတွက် ြပဌာန်းရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ချ ပ်ဆိုေသာ
စာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု။
၂၃။ ပစည်းလဲေြပာင်းြခင်းစာချ ပ်စာတမ်း။[ပုဒ်မ ၂(၁၀)တွင် ထိုေငွပမာဏ(သို မဟုတ်) တန ်ဖိုး အေပ
အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း]။ ၎င်းမှာ အမှတစ် ် ၆၂ ၃ %
အရ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့်သည့် သို မဟုတ် ကင်းလွတ်
သည့် အလဲအေပ
ြ ာင်းမဟုတ်သည့် ပစည်းလဲေြပာင်း ြခင်း
စာချ ပ်စာတမ်း။
ကင်းလွတ်ခွင့်
ြမန်မာ ိုင်ငံမူပိုင်ခွင့်အက်ဥပေဒအရပ
ြ လုပ်သည့်မူပိုင်ခွင့်လဲ
အပ်စာတမ်း။ ပူးတွအ
ဲ စုစပ်လုပ်ငန်းစာချ ပ်၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း
စာချ ပ်စာတမ်း။ (အမှတစ် ် ၄၆)ကို ကည့်ပါ.။
၂၄။ မိတ သို မဟုတ် ေကာက် ုတ်ချက။်
၎င်းမှာ
ြပည်သူဝန်ထမ်းအရာရှတ
ိ စ်ဦးဦးကဖ
ြ စ်ေစ၊ ၎င်း၏အမိန် ြဖင့်
ြဖစ်ေစ မိတ မှန် သို မဟုတ် ေကာက် ုတ်ချက်မနှ ်ဖ
ြ စ်ေ ကာင်း
သက်ေသခံလက်မှတ်ေရးထိုးထားသည်အ
့ ြပင် ုံးခွန် ှင့်သက်
ဆိုင်သည့် တည်ဆဲတရားဥပေဒအရ ုံးခွန်လည်း မထိက
ု ်သင့်
ေသာမိတ သို မဟုတ် ေကာက် ုတ်ချက် ြဖစ် ပီး (၁) မူရင်းမှာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် မထိက
ု သ
် င့်လ င် သို မဟုတ် - ကျပ် ၁၅၀
၎င်း အတွက် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ် ေခါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၁၀၀
ထက် မပိုလ င်၊
- ကျပ် ၂၅၀
(၂) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုြဖစ်လ င်၊
ကင်းလွတ်ခွင့်များ
(က) အများ ြပည်သူတို ဆိုင်ရာ
ံးု တစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ၊
အများပ
ြ ည်သူဆိုငရ် ာ အကျိ းတစ်ခုခုအတွက်ြဖစ်ေစ မှတ်
တမ်းတင်ရန်ကိစ္စ အလို ငှာ တရားဥပေဒတွင် အတိ
အလင်း ြပဌာန်းထားချက်အရ ြပည်သူ ဝန်ထမ်းအရာရှိက
ကူးယူရ မည့် သို မဟုတ် ေပးရမည့်စာရွကစ် ာတမ်း
တစ်ခုခု၏ မိတ ။
(ခ)ေမွးဖွားမ၊ဘာသာသွတ်သွင်းမ၊ အမည်ေပးမ၊ လှ ဒါန်းမ၊
ထိမး် ြမားမ၊ကွာရှငး် မ၊ေသဆုံးမ သို မဟုတ် ေမ
ြ ြမ ပ်သ ဂ လ်မ
ှင့် သက်ဆုငိ ် ေသာ မှတ်ပုံစာရင်းတစ်ခခု ုမှကူး ယူသည့်မိတ
သို မဟုတ် ထုတ်ယူသည့် ေကာက် ုတ်ချက်။
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ထိုက်သင့်သည့တ
် ံဆိပ်ေခါင်းခွန်

၂၅။ စာချ ပ်စာတမ်း မူရင်းခွဲ သို မဟုတ် မူ ရင်းမိတ ။
၎င်းမှာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့်သည့်အြပင် ထိုက်
သင့်ေသာ တံဆိပေ် ခါင်းခွန်လည်း ေပးေဆာင် ပီးသည့်
စာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု၏ မူရင်းခွဲ ြဖစ် ပီး (က) မူရင်းစာချ ပ်စာတမ်းအတွက် ထိုက်သင့်ေသာ မူရင်းစာချ ပ်စာတမ်းအေပ တွင်
ေပး
တံဆိပေ် ခါင်းခွန် မှာ ကျပ် ၁၀၀ ထက်မပိုလ င်၊
ေဆာင်ရမည့် တံဆိပေ် ခါင်းခွန် အတိုင်း
ြဖစ်သည်။
(ခ) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုြဖစ်လ င်၊
- ကျပ် ၁၀၀
ကင်းလွတ်ခွင့်
ေတာင်သူလယ်သမားများအားေပးသည့်
အငှား
စာချ ပ်တစ်ခုခုမှာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ကင်းလွတ်သည့် စာချ ပ်
ြဖစ်လ င် ထိုအငှားစာချ ပ်၏မူရင်းခွဲ
၂၆။ အေကာက်ခွန်ခံဝန်ချ ပ်။
(က) ေငွကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ (၁၀ သိန်း) ထက်မပိုလ င်၊

(ခ) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုြဖစ်လ င်။

အဆိုပါ ေငွပမာဏအတွက် တံဆိပ်ေခါင်း
ခွန်မှာ ခံဝန်ချ ပ် (အမှတ်စ ်၁၅)အတွက်
တံဆိပခ် ွန်အတိုငး် ြဖစ်သည်။
ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ ထက် ပိုေသာေငွ ပမာဏ
အတွက် ကျပ် ၁ေသာင်းတိုင်း အတွက်
သိုမဟုတ် ၄င်း ၏ အစိတ် အပိုင်း အသီးသီး
အတွက် ၂၀ ကျပ်။

၂၇။ဒီဘင်ချာေခ ေကးမီခံဝန်ချ ပ်။ (အေပါင်ဒီဘင်ချာ ေခ
ေကးမီခံဝန်ချ ပ် ဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ ၊မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ)
၎င်းမှာ ေစျးကွက်ဝင်ေငွွေချးသက်ေသခံစာချ ပ်ြဖစ် ပီး (က)ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ေရးထိုး၍ ြဖစ်ေစ၊ သီးြခားအလဲအ အလားတူေငွပမာဏအတွက် ခံဝန်ချ ပ်
ေပ
ြ ာင်းစာချ ပ်စာတမ်းချ ပ်ဆို၍ြဖစ်ေစ၊လဲေ ြပာင်း ိုင်လ င်၊ (အမှတ် စ ်၁၅)တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်
တံဆိပ် ေခါင်းခွန် အတိုင်းြဖစ်သည်။
(ခ) ေပးအပ်၍လဲေြပာင်း ိုင်လ င်

ရှင်းလင်းချက်။
“ဒီဘင်ချာေခ ေကးမီခံဝန်ချ ပ်”
ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ၎င်း ှင့်အတူပူးတွဲပါ အတိုးထုတ်
ြဖတ်ပိုင်း(ကူပွန)် တစ်ခုခု ပါဝင်သည်။ သို ရာတွင် အဆိပု ါ
အတိုးထုတ်ရန် ြဖတ်ပိုင်းများ(ကူပွန်)၏သင့်ေငွကို တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်ခန် မှန်းရာတွင် ထည့်သွငး် ြခင်းမပ
ြ ရ။
ကင်းလွတ်ခွင့်
တရားဥပေဒအရ ဖွဲ စည်းထားသည့် အစုစပ်ကုမဏီ
သို မဟုတ် အခ
ြ ားအသင်းစုကမှတ်ပုံတင်အေပါင်စာ ချ ပ်
သေဘာြဖင်ထ
့ ုတ်သည့် ဒီဘင်ချာေခ ေကးမီခံဝန်ချ ပ်။

ဒီဘင်ချာ၏တန်ဖိုးရင်းေငွ ှင့် ညီမ ေသာ
အဖိုးစားနားအတွက် တံဆိပ်ခွန်မှာ ပစည်း
လဲေြပာင်းြခင်း စာချ ပ်စာတမ်း(အမှတ်စ ်
၂၃)အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်ရ
မည်။
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ထိုအေပါင်စာချ ပ်မှာ စာချ ပ်အရထုတ်မည့် ဒီဘင်ချာေခ
ေကးမီခံဝန်ချ ပ်များ၏ စုစုေပါင်းသင့်ေငွအတွက် ထိုက်
သင့်ေသာ တံဆိပ်ေခါင်း ကပ် ှိပ်ထား ပီးြဖစ်ရမည့်အ ြပင်
ေငွေချးယူသည့်ကုမဏီက သို မဟုတ် အဖွဲ အစည်းက
ထိုဒီဘင်ချာေခ ေကးမီခံဝန်ချ ပ် လက်ရိှြဖစ်သအ
ူ ကျိ းငှာ
ယုံ ကည်အပ် ှံခံရသူများထံ ယင်းတို ၏ ပစည်းအားလုံး
သို မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လဲေပးသည့်စာချ ပ်လည်း
ြဖစ်ရမည်။ သို ရာတွင် ထိုသို ထုတ်သည့် ဒီဘင်ချာေခ ေကး
မီခံဝန်ချ ပ်များကို အဆိုပါအေပါင်စာချ ပ်သေဘာ ြဖင့် ထုတ်
သည်ဟု အတိအလင်း ေဖာ်ြပရမည်။ ခံဝန်ချ ပ် (အမှတ်စ ်
၁၅) ပုဒ်မ ၈ ှင့် ၅၅ တို ကိုလည်း ကည့်ပါ။
ယုံမှတ်အပ် မှံ ေကညာချက်စာတမ်း။
ယုံမတ
ှ ်အပ် ှံမ
စာချ ပ်စာတမ်း(အမှတ်စ ် ၆၄) ကို ကည့်ပါ။

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

၂၈။ ကုန်စည်များေပးအပ်ရန် အမိန် စာ။ဆိုလိုရင်းမှာ
- ကျပ် ၅၀
မည်သည့်စာချ ပ်စာတမ်းမဆို ယင်းတွင် အမည်ေဖာ် ြပ ထား
သူက ို ြဖ စ်ေစ၊
ထိုသူကလဲအပ်ထားေသာသူက ြဖ စ်ေစ၊
ယင်းကို လက်ရှိထားသူကိုြဖစ်ေစ၊ သေဘာကျင်း သို မဟုတ်
ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ကုန်စည်များကို
ငှားရမ်းခဖ
ြ င့် သိုေလှာင်သည့် သိုမဟုတ် အငှား ထည့်သွင်း
သည့် ကုန်ေလှာင် ုံတစ်ခုခုတငွ ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ဆိပ်ခံတံတားတစ်ခုခုတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း တည်ရှိ
သည့် ကုန်စည်များေပးအပ်ထိုက်ခွင့်ရရှိေစလ င် ထိုသို ရရှိ
ေစသည့် စာချ ပ်စာတမ်း။ အဆိပု ါကုန်စည်များ ပိုင် ဆိုင်ခွင့်
ကိုေရာင်းချသည့်အခါ သို မဟုတ် လဲေြပာင်းသည်အ
့ ခါ ယင်း
စာချ ပ်စာတမ်းတွင် အဆိုပါကုနစ် ည်ပိုင်ရှင်က ြဖစ်ေစ၊ ထို
ကုန်စည်ပိုင်ရှင်အတွက်ြဖစ်ေစ လက်မှတေ် ရးထိုးရမည်။
အဆိုပါ ကုန်စည်များမှာ တန်ဖုးိ ကျပ် ၂၀၀၀ ထက်ပလ
ို င်၊
ပိုင်ဆိုင်ေ ကာင်းြပသည့်စာချ ပ်တင်သွင်း ြခင်း။
ပိုင်ဆိုင်ေ ကာင်းြပသည့်စာချ ပ်များတင်သွင်း ြခင်း သို မဟုတ်
ေပါင် ှံြခင်း ှင့်သက် ဆိုင်သည့် သေဘာ တူစာချ ပ်
(အမှတ်စ ် ၆) ကို ကည့်ပါ။
အစုစပ်လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်းြခင်း။
အစုစပ်လုပ်ငန်း
(အမှတ်စ ် ၄၆) ကို ကည့်ပါ။
၂၉။
ကွာရှင်းမစာချ ပ်စာတမ်း။ဆိုလိုရင်းမှာ
တစ်ဦး - ကျပ် ၂၅၀
တစ်ေယာက်ေသာသူက မိမိ၏ထိမး် ြမားခ
ြ င်း ကိုဖျက်သိမ်း
သည့် စာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခု။
ပစည်းလက်ဖွဲ စာချ ပ်စာတမ်း။ ပစည်းစီမံခန် ခွဲမစာချ ပ်စာတမ်း
(အမှတ်စ ်၅၈)ကို ကည့်ပါ။ မူရင်းခွဲမိတ (အမှတ်စ ် ၂၅) ကို
ကည့်ပါ။
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
၃၀။ တရားလတ်ေတာ်ချ ပ်စာရင်းတွင် တရားလတ်ေတာ် - ကျပ် ၃၀,၀၀၀
ေရှ ေနအဖ
ြ စ် ေရးသွင်းသည့် စာတမ်း။
၃၁။ပစည်းချင်းဖလှယ်သည့်စာချ ပ်စာတမ်း။ ေကာက် ုတ်ချက် ထိုစာချ ပ်စာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း
စာတမ်းမိတ ။ (အမှတစ် ် ၂၄)မိတ ကို ကည့်ပါ။
အများဆုံးတန်ဖိုးရှပိ စည်း၏ တန်ဖိုး ှင့် ညီမ ေသာ
အဖိုးစားနားအတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ပစည်း
လဲေြပာင်းြခင်းစာချ ပ်စာတမ်း(အမှတစ် ်၂၃)
အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုငး် ြဖစ်သည်။
၃၂။
ေနာက်ထပ်အေပါင်စာချ ပ်စာတမ်း။ ဆိုလိုရင်းမှာ
ေပါင် ှံ ပီးသည့်ပစည်းကို ေနာက်ထပ် ေပါင် ှံသည့်စာချ ပ်
စာတမ်းတစ်ခုခု (က) မူရင်းအေပါင်စာချ ပ်မှာ အမှတ်စ ်၄၀(က)တွင် ရည် ထိုစာချ ပ်စာတမ်း ြဖင့် အာမခံထားသည့် ေနာက်
န်းထားသည့် (တစ်နည်းအားဖ
ြ င့် ပစည်းလက်ရှိ ထပ် အေပါင်ေငွ ှင့်ညီမ ေသာ အဖိုးစားနား
အတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ပစည်းလဲေြပာင်း
ေပးအပ်သည့်) စာချ ပ်မျိ း ြဖစ်လ င်၊
ြခင်း စာချ ပ်စာတမ်း(အမှတ်စ ်၂၃) အတွက်
တံဆိပေ် ခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။
(ခ)အဆိုပါ အေပါင်စာချ ပ်မှာ အမှတ်စ ်၄၀(ခ)တွင်
ရည် န်းထားသည့် (တစ်နည်းအားြဖင့် ပစည်းလက်ရှိ
မေပးအပ်သည်)့ စာချ ပ်မျိ း ြဖစ် ပီး၊
(၁)ေနာက်ထပ်အေပါင်စာချ ပ်ကိုချ ပ်ဆိုစ ်ကအဆိုပါစာ အဆိုပါ မူရင်းအေပါင်စာချ ပ် ှင့် ေနာက်ထပ်
ချ ပ်စာတမ်းအရပစည်းလက်ရှိေပးအပ်လ င်၊သို မဟုတ် အေပါင်စာချ ပ်ေပ တွင် ေပးေဆာင် ပီး တံဆိပ်
ေခါင်းခွန် ထက်ေလျာ့၍ (မူရင်း အေပါင်စာချ ပ်
ေပးအပ်ရန်သေဘာတူလ င်
ှင့် ြပ လုပ် ပီးေနာက်ထပ်အေပါင်စာချ ပ်အပါအ
ဝင်) စုစုေပါင်းအေပါင်ေငွ ှင့် ညီမ ေသာ အဖိုး
စားနားအတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ပစည်းလဲ
ေပ
ြ ာင်း ြခင်းစာချ ပ်စာတမ်း (အမှတ်စ ် ၂၃)
အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။
(၂) ပစည် း ကိ ု လ က် ရ ှ ိ မ ေပးအပ်လ င်၊

၃၃။ ေမတာဖ
ြ င့်ပစည်းေပးကမ်းသည့် စာချ ပ်စာတမ်း။
၎င်းမှာ ပစည်းလဲေပးမစာချ ပ်စာတမ်း (အမှတ်စ ်၅၈)
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေသတမ်းစာ သို မဟုတ် လဲေြပာင်း
စာချ ပ်စာတမ်း (အမှတ်စ ် ၆၂)ေသာ်လည်းေကာင်း မဟုတ်
သည့် စာချ ပ်စာတမ်းြ ဖစ်သည်။
အလုပ်ငှားသေဘာတူစာချ ပ် သို မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မေပးရန်
သေဘာတူစာချ ပ်။သေဘာတူစာချ ပ်(အမှတ်စ ်၅)ကို ကည့်
ပါ။

အဆိုပါ စာချ ပ်စာတမ်း အရေပးရမည့် သို မဟုတ်
လဲအပ်ေပးရမည့် ေငွအားလုံးအတွက် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်မှာ ခံဝန်ချ ပ် (အမှတ်စ ် ၁၅) အတွက်
တံဆိပ်ေခါင်း ခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။
အဆိုပါ စာချ ပ်စာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်
ပစည်းတန်ဖိုး ှင့် ညီမ ေသာ အဖိုးစားနားအ တွက်
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ပစည်းလဲေြပာင်းြခင်း စာချ ပ်
စာတမ်း (အမှတ်စ ် ၂၃ ) အတွက် တံဆိပ်ေခါင်း
ခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
၃၄။ ေလျာ်ေ ကးခံဝန်ချ ပ်။ ကည့် စစ်ေဆးသူခန် အပ်စာ အလားတူေငွပမာဏအတွ က ် တ ံ ဆ ိ ပ ် ခ ွ န ် မ ှ ာ
ချ ပ်။ ေကးမီေြပ ငိမ်း စာချ ပ် (အမှတ်စ ်၂၂) ကို ကည့်ပါ။ အာမခံစာချ ပ် (အမှတ်စ ်၅၇)ပါ တံဆိပ်ေခါင်း
အာမခံထားသည့်စာချ ပ်။ အာမခံေပ လစီစာချ ပ် (အမှတ် ခွန်အတိုင်းြဖစ်သည်။
စ ် ၄၇) ကို ကည့်ပါ။
၃၅။ အငှားစာချ ပ်။
၎င်းတွင် ထပ်ဆင့် အငှားစာချ ပ်၊
ထို ြပင်ငှားရန် သို မဟုတ် ထပ်ဆင့်ငာှ းရန် သေဘာတူ
စာချ ပ် တစ်ခုခုပါဝင် ပီး(က) ထိုအငှားစာချ ပ် ြဖင့် ငှားရမ်းခသတ်မှတ်၍ စေပ
ေငွမေပးရသည့် သို မဟုတ် မေပးအပ်ရသည့်
ကိစတွင် (၁)အငှားစာချ ပ်မှာတစ် ှစ်ေအာက်ေလျာ ့ေသာ
ကာလအပိုင်းအ ြခ ားအ တွက် ြဖ စ်သည့်သေဘာ
သက်ေရာက်လ င်၊
(၂)အငှားစာချ ပ်မှာ တစ် ှစ်ေအာက်မေလျာ့ သုံး ှစ်
ထက်မပိုေသာကာလအပိုင်းအခ
ြ ားအတွက် ြဖစ်သည့်
သေဘာ သက်ေရာက်လ င်၊

(၃)အငှားစာချ ပ်မှာ သုံး ှစ် ထက် ေကျာ်လွန်ေသာကာ
လအပိုင်းအ ြခားအတွက် ြဖစ်သည့် သေဘာသက်
ေရာက်လ င်

(၄)အငှားစာချ ပ်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ
အပိုင်းအခ
ြ ားတစ်ခုခုအတွက်ဖ
ြ စ်သည့်
သေဘာ
မသက်ေရာက်လ င်၊

(၅)အငှားစာချ ပ်မှာ ထာဝစ ် ြဖစ်သည့်သေဘာ သက်
ေရာက်လ င်၊

-ထိုအငှားစာချ ပ်အရ ေပးရမည့် သို မဟုတ်
လဲအပ်ေပးရမည့်ေငွ အားလုံးအတွက် တံဆိပ်ခွန်
မှာ (အမှတ်စ ် ၁၅)ပါ တံဆိပ်ေခါင်းခွနအ
် တိုငး်
ြဖစ်သည်။
-သတ်မှတ်ထားသည့် ပျမ်းမရရန် ရှိေသာ
ငှားရမ်းခ သင့်ေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုး
အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ခံဝန်ချ ပ် (အမှတ်
စ ် ၁၅)အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုင်း
ြဖစ်သည်။
-သတ်မှတ်ထားသည့် ပျမ်းမရရန် ရှိေသာ
ငှားရမ်းခ သင့်ေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုး
အတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ပစည်းလဲေြပာင်း
ြခင်းစာချ ပ် (အမှတ်စ ်၂၃)အတွက် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။
ှစ်ရှည်အငှားစာချ ပ်
ဆက်လက်အတည်ြဖစ်
လ င် ပထမ၁၀ ှစ်အတွက် ေပးရမည့် သို မဟုတ်
လဲအပ်ရမည့် ပျမ်းမရမည့် ှစ်စ ် ငှားရမ်းခ၏
သင့်ေငွ သို မဟုတ် တန်ဖးို ှင့်ညီ မေသာ အဖိုး
စားနားအတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ပစည်း
လဲေြပာင်းြခင်းစာချ ပ်( အမှတ်စ ်၂၃) အတွက်
တံဆိပေ် ခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။
-ထိုအငှားစာချ ပ် ချ ပ်ဆိုသည့် ေနရက်မှ ပထမ
ှစ်ေပါင်း ၅၀ အတွက် ေပးရမည့် သို မဟုတ် လဲ
အပ်ေပးရမည့် စုစုေပါင်းငှားရမ်းခ ၅ပုံ ၁ပုံ ှင့်
ညီမ ေသာ အဖိုးစားနားအတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
မှာ ပစည်းလဲေြပာင်း ြခင်းစာချ ပ်(အမှတစ် ် ၂၃)
အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ် သည်။
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
(ခ) အငှားစာချ ပ်ကို ဒဏ်ေငွ သို မဟုတ်စေပ ေငွအတွက် ထိုအငှားစာချ ပ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုင်း
ြဖစ်ေစ၊ ကိ တင်ေပးေငွအတွက် ြဖစ်ေစ ထုတ်ေပး၍ အဆိုပါဒဏ်ေငွ ၊ စေပ ေငွ သို မဟုတ် ကိ တင်
ငှားရမ်းခ သတ်မတ
ှ ်မထားလင်၊
ေပးေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုး ှင့် ညီမ ေသာ
အဖိုးစားနားအတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ပစည်း
လဲေြပာင်းြခင်းစာချ ပ်စာတမ်း (အမှတ်စ ် ၂၃)
အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။
(ဂ)အငှားစာချ ပ်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် ငှားရမ်းခအပ
ြ င်
ဒဏ်ေငွ သို မဟုတ် စေပ ေငွအတွက် ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ကိ တင်ထုတ်ေချးေငွ အတွက်ေသာ်လည်း
ေကာင်း ထုတ်ေပးသည် ြဖစ်လ င်၊

ထိုဒဏ်ေငွ၊ စေပ ေငွ သို မဟုတ် ကိ တင်
ေပးေငွကို မေပးရပါက သို မဟုတ် လဲအပ်မေပး
ရပါက အဆိပု ါ အငှားစာချ ပ်ေပ တွင် ေပး
ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် အပ
ြ င်
ထိုအငှားစာချ ပ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်ဒဏ်ေငွ၊
စေပ ေငွ သို မဟုတ် ကိ တင်ေပးေငွ ှင့် ြဖစ်ေစ၊
ထိုေငွတန်ဖိုး ှင့် ြဖစ်ေစ ညီမ ေသာ အဖိုးစားနား
အတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ပစည်းလဲေြပာင်း
ြခင်း စာချ ပ်စာတမ်း(အမှတ်စ ်၂၃) အတွက်
တံဆိပေ် ခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။ သို ရာတွင်
အငှားချထားရန် သေဘာတူစာချ ပ်တွင် အငှား
စာချ ပ်အတွက် လိုအပ်သည့်အတိုင်း တန်ဖိုး
အေလျာက် တံဆိပေ် ခါင်းပါရှိ၍ အဆိပု ါ သေဘာ
တူစာချ ပ် ှင့်အညီ အငှားစာချ ပ်ကို ေနာက်ပိုင်း
တွင် ချ ပ်ဆိုလ င် အဆိပု ါ အငှားစာချ ပ်အတွက်
တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၆၀၀ ထက်မပိုေစရ ။

ကင်းလွတ်ခွင့်များ
(က)ေတာင်သူလယ်သမားများ ှင့် စပ်လျ ်း၍ စိုက်ပျိ း
လုပ်ကိုင်ရန်ကိစများ အလို ငှာ ဒဏ်ေငွေသာ်လည်းေကာင်း၊
စေပ ေငွေသာ်လည်းေကာင်း မေပးေဆာင်ဘဲ သို မဟုတ်
မေပးအပ်ဘဲ ချ ပ်ဆို၍ ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားကို အတိ
အလင်း သတ်မှတ် ပီးလင် ထိုသိုသတ်မှတ်သည့် ကာလ
အပိုင်းအခ
ြ ားမှာ
တစ် ှစ်ထက်မပိုသည့်
သို မဟုတ်
သတ်မှတ်ရာပါ ပျမ်းမရ ှစ်စ ်ငှားရမ်းခမှာ ကျပ် ၁၀,၀၀၀
ထက်မပိုသည့် အငှားစာချ ပ်၊(၎င်းတွင် အစာေရ စာထုတ်
လုပ်ရန် သစ်ပင်များ အငှားစာချ ပ် လည်း ပါဝင်သည်။)
(ခ) တည်ဆဲဥပေဒများအရ ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်
ထုတ်ေပးထားသည့် အင်း အိုင် အငှားစာချ ပ်များ
၃၆။အစုရှယ်ယာများခွဲေဝသတ် မှတ်ေပးသည့်စာ။ ၎င်းမှာ - ကျပ် ၆၀၀
ကုမဏီ သို မဟုတ် ဖွဲ စည်းရန် ရည်ရယ
ွ ်သည့် ကုမဏီ
တစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ၊ ကုမဏီ သို မဟုတ် ဖွဲ စည်းရန် ရည်ရွယ်
သည့် ကုမဏီတစ်ခုခုက ေချးယူလုက
ိ ်သည့်ေငွ တစ်ရပ်ရပ်
ှင့် စပ်လျ ်း၍ဖ
ြ စ်ေစ အစုရှယ်ယာများကို ခွဲေဝသတ်မှတ်
ေပးသည့် စာဖ
ြ စ်သည်။
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သက်ေသခံလက်မှတ်များ သို မဟုတ် အခ
ြ ားစာတမ်းအမှတ်
အသား (အမှတ်စ ် ၁၉) ကိုလည်း ကည့်ပါ။
၃၇။ ေငွေပးအမိန ။် ဆိုလိုရင်းမှာ အမည်ပါသူသို ေငွထုတ် - ကျပ် ၂၀၀
ေပးရန် တစ်ဦးကတစ်ဦးအား ခွင့် ြပ သည့် စာချ ပ်စာတမ်း
တစ်ခုခု။
အာမခံစာ။ သေဘာတူစာချ ပ် (အမှတ် စ ် ၅) ကို ကည့်ပါ။
၃၈။ ေကးမီေပးဆပ်ရန်အချိန်အခွငေ့် ပးစာချ ပ်စာတမ်း။
- ကျပ် ၁,၀၀၀
ဆိုလိုရင်းမှာ မီရှင်များက မိမိတို ေကးမီများ ေတာင်းဆို
ြခင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း ရပ်ဆိုငး် ၍ မီစား
အား ယင်း၏သေဘာအတိုငး် လုပ်ငန်းဆက်လက် ေဆာင်
ရွက်ခွင့်ြပ ရန် မီစား ှင့် မီရှင်များ ှစ်ဦး ှစ်ဖက် သေဘာတူ
စာချ ပ်တစ်ခုခု။
၃၉။ ကုမဏီ သင်းဖွဲ မှတ်တမ်း- ကျပ် ၁၅,၀၀၀
(က) ြမန်မာ ိုင်ငံကုမဏီများအက် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇အရ
သင်းဖွဲ စည်းမျ ်းများပူးတွဲပါရှလ
ိ င် ၊
- ကျပ် ၁၅၀,၀၀၀
(ခ) ထိုသို ပူးတွဲမပါရှိလ င် ၊
ကင်းလွတ်ခွင့်
ြမန်မာ ိုင်ငံကုမဏီများအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ
စီးပွားေရး အကျိ းအမ
ြ တ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ ဖွဲ စည်း၍
မှတ်ပတ
ုံ င်ထားသည့် အသင်းတစ်ခုခု၏သင်းဖွဲ မှတ်တမ်း။
၄၀။ အေပါင်စာချ ပ် ယင်းမှာပိုင်ဆုငိ ်ေ ကာင်းြပသည့်စာ
ချ ပ်စာတမ်းများတင်သွင်း ြခင်း၊ ေပါင် ှံ ြခင်း ှင့် သက်ဆုငိ ်
သည့်သေဘာတူစာချ ပ်(အမှတ်စ ်၆) ေသာ်လည်းေကာင်း၊
သေဘၤာအေပါင်စာချ ပ်(အမှတ်စ ်၁၆)၊ ေကာက်ပဲသီး ှံအ
ေပါင်စာချ ပ် (အမှတ်စ ် ၄၁)၊ သေဘၤာပါကုန်အေပါင်စာ
ချ ပ်(အမှတ်စ ် ၅၆) ှင့် အာမခံစာချ ပ်(အမှတ်စ ် ၅၇)တို
ေသာ်လည်းေကာင်း မဟုတ်သည့်အေပါင်စာချ ပ် ြဖစ် ပီး (က)အဆိပု ါစာချ ပ်တွင် ပါဝင်ေသာ ပစည်းအားလုံးကို ြဖစ် အဆိုပါ အေပါင်စာချ ပ်ြဖင့် အာမခံေပးသည့် ေငွ
ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ြဖစ်ေစ၊ ေပါင် ှံသူက လက် ှင့်ညီမ ေသာ အဖိုးစားနားအတွက် တံဆိပ်
ရှိေပးအပ်လ င် သို မဟုတ် ေပးအပ်ရန်သေဘာတူလ င်၊ ေခါင်းခွန်မှာ ပစည်းလဲေြပာင်း ြခင်း စာချ ပ်
စာတမ်း (အမှတ်စ ် ၂၃) အတွက်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
အတိုငး် ြဖစ်သည်။
(ခ) အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း လက်ရှိ မေပးအပ်လ င် အဆိုပါ အေပါင်စာချ ပ်ြဖင့် အာမခံသည့် ေငွ
အတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ခံဝန်ချ ပ်(အမှတ်
သို မဟုတ် ေပးအပ်ရန် သေဘာမတူလ င်၊
စ ် ၁၅)အတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်အတိုင်း
ြဖစ်သည်။
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ရှင်းလင်းချက်။ ပစည်းေပါင် သူသည် အေပါင်ခံရသူအား
ငှားရမ်းခများ ေကာက်ခံရန် ကိုယ်စားလှယစ် ာ ကိုေသာ်
လည်းေကာင်း အေပါင်ပစည်းအားလုံး သို မဟုတ် တစ်စိတ်
တစ်ေဒသ အငှားစာချ ပ် ကိုေသာ်လည်းေကာင်း ေပးလင်
ဤအမှတ်စ ်၏ အဓိပါယ်အရ လက်ရှိေပးအပ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
(ဂ) ေနာက်ထပ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အရန် ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ အပိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အစားေသာ်လည်း
ေကာင်း ြဖစ်ေသာအာမခံစာချ ပ်တွင် သို မဟုတ်
အထက်ေဖာ်ြပပါကိစ အလို ငှာ ေနာက်ထပ် အာမခံ
သည့်အေနဖ
ြ င့် အဓိက သို မဟုတ် မူလ အာမခံစာချ ပ်
တွင် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်း ပါ ရှိလ င် - ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀(၁၀သိန်း) ထက်မပိုဘဲ အာမခံ
သမေငွအတွက်၊

-

ကျပ် ၅၀

- ထို ြပင် ကျပ်၁၀၀၀၀၀၀(၁၀သိန်း) ထက်ပိုသမ
အာမခံသည့်ေငွအတွက်
ကျပ(် ၁သိန်း)လ င်
သို မဟုတ် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုငး် တစ်ခုလ င် ကင်းလွတ်ခွင့်များ
(၁)တည်ဆဲဥပေဒများအရ ေငွေချးယူသူတို က သို မဟုတ် ယင်း
တို အတွက် အာမခံသူတို က အဆိုပါထုတ်ေချးေငွများ ြပန်
ဆပ်ရန် အာမခံအြဖစ်ြဖင့် ချ ပ်ဆိုသည့်စာချ ပ်စာတမ်းများ၊
(၂)ေငွလလ
ဲ က်မှတ် ှင့်အတူပါ ပစည်းအေပါင်သွင်းစာတမ်း။

-

ကျပ် ၅၀

-

ကျပ် ၅၀

-

ကျပ် ၅၀

၄၁။ ေကာက်ပဲသီး ှံအေပါင်စာချ ပ် ယင်းတွင် ေပါင် ှံစ ်က
ေကာက်ပဲသီး ှံ ရှိသည် ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ ထို
ေကာက်ပဲသီး ှံ အေပါင်တစ်ခုခုြဖင့် ေချးယူသည့်ေငွကို
ြပန်ဆပ်ပါမည်ဟု အာမခံရန် သေဘာတူေ ကာင်း သက်ေသ
ခံသည့် စာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခုပါဝင်သည် (က)စာချ ပ်စာတမ်းချ ပ်ဆိုသည့် ေနရက်မှ သုံးလမေကျာမ် ီ
ြပန်ဆပ်ရမည့်ေချးေငွ ြဖစ်လ င် - ကျပ် ၂၀၀၀၀၀(၂သိန်း)ထက်မပိုဘဲ အာမခံသမေငွ
အတွက်၊
- ထို ြပင်
ကျပ်၂၀၀၀၀၀(၂သိန်း)
ထက်ပသ
ို မ
အာမခံသည့်ေငွ အ တွက် ကျပ်၂၀၀၀၀၀ (၂ သိန်း
) လ င် သို မဟုတ် ၎င်း၏အစိတ် အပိုင်းတစ်ခုလ င် (ခ) စာချ ပ်စာတမ်းချ ပ်ဆိုသည့် ေန ရက်မှ ၃လေကျာ်တွင်
ြပန်ဆပ် ရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ၁၈ လ ထက်မေကျာ်မီ
ြပန်ဆပ်ရမည့် အေကးဖ
ြ စ်လ င်၊
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- ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ (၁သိန်း) ထက် မပိုဘဲ အာမခံသမ
ေငွအတွက်၊
- ထို ြပင် ကျပ်၁၀၀၀၀၀(၁သိန်း) ထက်ပသ
ို မ အာမခံ
သည့်ေငွ အတွက် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ (၁ သိန်း)လ င်
သို မဟုတ် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလ င် -

-

ကျပ် ၅၀

-

ကျပ် ၅၀

၄၂။
ို တီသက်ေသခံလက်မှတ်။
ဆိုလိုသည်မှာ
ို တီအရာရှိက မိမိ၏ ရာထူးအေလျာက် တာဝန်ဝတရားများ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပ လုပ်သည့် သို မဟုတ် လက်မှတ် ေရး
ထိုးသည့် သို မဟုတ် ို တီအရာရှိအြဖစ် ြဖင့် တရားဥပေဒ
ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေသာ အခ
ြ ားသူတစ်ဦးဦးက ြပ လုပ်
သည့် သို မဟုတ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည့် ေငွထုတ်မေပး
ေကာင်း ေကညာစာတမ်း (အမှတ်စ ်၅၀) မဟုတ်ေသာ
စာချ ပ်စာတမ်း၊ ထပ်ဆင့် လက်မှတေ် ရးထိုး ေထာက်ခံချက်၊

-

ကျပ် ၁,၀၀၀

-

ကျပ် ၅၀

ေငွလဲလက်မှတ်
သို မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ ပ်ကို
ေငွထုတ်မေပးေကာင်း ေကညာစာတမ်း (အမှတ် စ ် ၅၀)
ကို ကည့်ပါ။
၄၃။ မှတ်စု သို မဟုတ် အမှာစာတမ်း ယင်းမှာ အကျိ းေဆာင်
က ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ကေသာ်လည်း
ေကာင်း မိမိ၏အကီးအကဲအတွက် ေအာက်ပါတို ကို ဝယ်ယူ
ေကာင်း သို မဟုတ် ေရာင်းချေ ကာင်းြဖင့် အဆိုပါအကီး
အကဲထံ ေပးပို သည့်အေကာင်း ကားစာတမ်း ြဖစ်သည် (က) တန်ဖိုး ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ (၁သိန်း) ထက် ပိုေသာ ကုန်စည်
တစ်ခုခု၊

(ခ)တန်ဖိုးကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ (၁သိန်း) ထက်ပိုေသာ အစု အစုရှယ်ယာစေတာ့(ခ်) သို မဟုတ် ေငွေချး
ရှယ်ယာစေတာ့ သို မဟုတ် ေစျးကွက်ဝင်ေငွေချး သက် သက်ေသခံလက်မှတ်တန်ဖိုး ကျပ် ၁၀,၀၀၀၀
(၁သိန်း) သို မဟုတ် ၄င်း၏အစိတ်အပိုင်း
ေသခံလက်မှတ်တစ်ခုခု၊
အသီးသီးအတွက် ၁၅ ကျပ်။ သို ရာတွင် ထိုက်
သင့်ေသာ တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ အများဆုံး
ကျပ၁် ၀၀,၀၀ ထက် မပိုေစရ။
၄၄။ သေဘၤာေရယာ ်မှ း၏ ေကညာစာတမ်း ။
သေသၤာေရယာ ်မှ း၏ ေကညာချက် (အ မှတစ် ် ၅၁)
ကိုလည်း ကည့်ပါ။ ေငွေပးအမိန် ။ ေငွလဲလက်မှတ်
(အမှတ်စ ် ၁၃) ကို ကည့်ပါ။

-ကျပ် ၁၀၀
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၄၅။ ပစည်းခွဲေဝသည့် စာချ ပ် စာတမ်း။[ပုဒ်မ၂ (၁၅)တွင်
အဓိပာယ် ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုငး် ]
မှတ်ချက်။ ပစည်းခွဲေဝပီးေနာက် ကျန်ရှိေသာ အများဆုံး
ေဝစုမှာ (သို မဟုတ် ေဝစု ှစ်စုတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ှစ်စု
ထက်ပိုေသာေဝစုများတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တန်ဖိုးချင်း
တူညီ၍ အခ
ြ ားေဝစုတစ်ခုခု ေအာက်မနည်းလင် အဆိုပါ
တန်ဖိုးတူေဝစုတစ်ခုခုမှာ) ၎င်းမှအြခားေဝစုများ ခွဲေဝေပး
သည့်ေဝစုြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။
သို ရာတွင် -

ပစည်းခွဲေဝသည့် ေဝစု သို မဟုတ် ေဝစုများ၏
တန်ဖိုးအတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ခံဝန်ချ ပ်
(အမှတစ် ဥ် ၁၅)အတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်
အတိုင်း ြဖစ်သည်။

(က) ပစည်းကိုအသီးသီးခွဲေဝရန် သေဘာတူညီချက်ပါရှိ
ေသာ ပစည်းခွဲစာချ ပ်စာတမ်းကို ချ ပ်ဆို၍ အဆိုပါ သေဘာ
တူညီချက် ှင့်အညီ ပစည်းခွဲေဝခ
ြ င်းြပ လုပ်သည့်အခါ ထို
ပစည်းခွဲေဝသည့် စာချ ပ်စာတမ်းအတွက် ထိုက်သင့်ေသာ
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်တွင် ပထမစာချ ပ်စာတမ်းအတွက် ေပးေဆာင်
ထားသည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ေငွကို ေလျာရ
့ မည်။ သို ရာတွင်
ကျန်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၂၀၀၀ ေအာက် မေလျာ့ေစရ။
(ခ) အခွန်စတင်စည်း ကပ်သည့်အခါမှ ှစ်ေပါင်း သုံးဆယ်
ထက်မပိုသည့်ကာလ အပိုင်းအခ
ြ ားအတွင်းေမ
ြ ကို လက်ရိှ
ထား၍ စည်း ကပ်သည့်အခွန်ကို အပ
ြ ည်ေ့ ပးေဆာင်လ င်
တံဆိပေ် ခါင်းခွန်ကိစ အလို ငှာ တန်ဖိုးကို ှစ်စ ်ထမ်းေဆာင်
ရမည့်အခွန်၏ ၅ဆ ထက် မပိုေစဘဲ တွက်ချက်ရမည်။
(ဂ) အခွန်အာဏာပိုင်တစ်ဦးဦးက ြဖစ်ေစ၊ တရားမတရား
ုံးတစ်ခုခုကြဖစ်ေစ ပစည်းခွေဲ ဝေစဟု ချမှတ်သည့် အပီး
သတ်အမိန် မှာ သို မဟုတ် အ ုညာတခုံသမာဓိလူ ကီးက
ပစည်းခွဲေဝေစဟု န် ကားသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်မှာ ပစည်းခွဲ
ေဝသည့် စာချ ပ်စာတမ်းအတွက်လိုအပ်ေသာ တံဆိပ်
ေခါင်းပါရှိ၍ အဆိုပါအမိန် သို မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက် ှင့်
အညီ ပစည်းခွဲေဝေစသည့်စာချ ပ်စာတမ်းကို ေနာက်ပိုင်း
တွင် ချ ပ်ဆိုလ င် အဆိုပါစာချ ပ်စာတမ်းအတွက် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၂,၀၀၀ ထက် မပိုေစရ။
၄၆။ အစုစပ်လုပ်ငန်းစာချ ပ်။
က ။ အစုစပ်လုပ်ငန်းစာချ ပ်မှာ (က) အစုစပ်လုပ်ငန်း၏ မတည် ေငွရင်းမှာ ကျပ် ၅၀၀,၀၀၀ - ကျပ် ၃၀၀
(၅ သိနး် ) ထက်မပိုလ င်၊
-ဤ အမှတ်စ ်အပိုင်း-က၏ အထက်ပါ အပိုဒ်ခွဲ
(ခ) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုတွင်ြဖစ်လ င်၊
(က)အရ ထိုက်သင့်သည် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
အပ
ြ င် ပိုေသာေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုး
အေပ ၁% ။
သို ရာတွင် အများဆုံး တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ကျပ်
၁၀၀,၀၀၀(၁သိန်း) ြဖစ်ရမည်။
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ခ။ အစုစပ်လုပ်ငန်း ဖျက်သိမ်း ြခင်းစာချ ပ်။ [အေပါင်အ ှံ။ - ကျပ် ၂၀၀၀
ပိုငဆ
် ုငိ ်ေ ကာင်းြပသည့် စာချ ပ်များတင်သွင်းြခင်း သို မဟုတ်
ေပါင် ှံြခင်း ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ သေဘာတူစာချ ပ် (အမှတ်
စ ် ၆) ကို ကည့်ပါ။
တစ် ေစာင် တည်း
၄၇။ အာမခံေပ လစီစာချ ပ်
ချ ပ်ဆို လ င်
က။ပင်လယ်ေရေကာင်းအာမခံစာချ ပ်(ပုဒ်မ၇ကို ကည့်ပါ)
(၁) ပင်လယ်ေရေကာင်းခရီး တစ်ခုခုအတွက်သို မဟုတ်
ပင်လယ် ေရေကာင်းခရီး တစ်ခုခုထွက်ရန် အတွက် (i) စေပ ေငွမှာ သို မဟုတ် အဖိုးစားနားမှာ အာမခံ
၁၀
ေပ လစီစာချ ပ်ြဖင့် အာမခံသည့် ေငွတစ်ကျပ်၏ ၁၀
ပုံ ၁ ပုံ န်း သို မဟုတ် ၁၀ ြပားထက်မပိုလ င်
(ii) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုတွင် အာမခံေပ လစီစာချ ပ်
၁၀
ြဖင့် အာမခံသည့်ေငွေပါင်း ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ ြပည့်တိုင်း
ြပည့်တိုင်း ထိုကျပ၁် ၀၀၀၀၀ အတွက်၊ ထို ြပင်၎င်း၏အ
စိတ်ပငို ်းတစ်ခုခုအတွက်
(၂) အချိန်ကာလအတွက် (iii) အာမခံေပ လစီစာချ ပ်ြဖင့် အာမခံသည့် ေငွေပါင်း
ကျပ၁် ၀၀၀၀၀ ြပည့်တိုင်း ြပည့်တိုင်း ထိုကျပ် ၁၀၀၀၀၀
အတွက်၊ ထို ြပင် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု အတွက်
- အာမခံကို ၆လထက် မပိုေသာ အချိန်ကာလ
၁၀
တစ်ခုခုအတွက် ြပ လုပ်လ င်၊
- အာမခံကို ၆ လထက်ပို၍ ၁၂လထက်
မပိုေသာ
၁၀
အချိန်ကာလတစ်ခုခု အတွက်ြပ လုပ်လ င်

ှစ်ေစာင်
ချ ပ်ဆိုလ င်
တစ်ေစာင်စီအတွက်

၁၀

၁၀

၁၀
၁၀

ခ။ မီးအာမခံစာချ ပ် ှင့်အြခား
အာမခံစာချ ပ်အမျိ း
အစားများ။
(ဤအမှတ်စ ် ၄၇တွင် အခ
ြ ားေနရာ၌
ထည့်သွငး် မထားေသာ
ထိုအာမခံစာချ ပ်စာတမ်းများ)
၎င်းတို မှာ ကုန်စည်များ၊ ေရာင်းကုန်ဝယ်ကုနမ် ျား၊ ကိုယ်
ပိုင်ပစည်းများ၊ ေကာက်ပဲသီး ှံများ ှင့် အခ
ြ ားပစည်းများ
ဆုံး းံ ြခင်းမှ သို မဟုတ် ပျက်စီးြခင်းမှ ကာမိရန် ချ ပ်ဆို
သည့် အာမခံစာချ ပ်များဖ
ြ စ် ပီး
(၁) မူရင်းအာမခံေပ လစီစာချ ပ် ှင့်စပ်လျ ်း၍ (i) အာမခံသည့်ေငွေပါင်း ကျပ်၅၀၀,၀၀၀ ထက်မပို လ င်၊ - ကျပ် ၅၀
(ii) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခြု ဖစ်လ င်
(၂)
မူရင်း အာမခံေပ လစီစာချ ပ်အသစ်လဲလ င် ထိုသို
အသစ်လဲသည့်အခါ ေပးသည့်စေပ ေငွတစ်ခုခု အတွက်
ေပ
ြ စာအသီးသီး ှင့်စပ်လျ း် ၍

- ကျပ် ၁၀၀
(အမှတစ် ် ၅၃)အရ ထိုက်သင့်ေသာေငွရလ
ှိ င် ၊
ထိုေငွအ ြပင် မူရင်းအာမခံေပ လစီစာချ ပ် ှင့်
စပ်လျ ်း၍ ထိုက်သင့်ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
၏ထက်ဝက်ြဖစ်သည်။
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ဂ။ မေတာ်တဆထိခက
ို မ် ှင့် ဖျားနာမ အာမခံစာချ ပ် (က) ခရီးတစ်ေခါက်တည်းအတွက်သာ အတည်ြဖစ်ေသာ
မီးရထားမေတာ်တဆထိခိုက်မအတွက် အာမခံသည့်စာချ ပ်
ြဖစ်လ င်
ကင်းလွတ်ခွင့်
မည်သည့်မီးရထားတွင်မဆို အလယ်အလတ်တန်း ြဖင့်
သို မဟုတ် တတိယတန်းြဖင့် စီးနင်းလိုက်ပါသူ ခရီးသည်
အား ထုတ်ေပးသည့်အခါ (ခ) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုတွင် အာမခံေပးရမည့် အများဆုံးေငွ
ေပါင်းတိုင်းအတွက် ကျပ်၁၀၀,၀၀၀ သို မဟုတ် ၎င်း၏
အစိတအ
် ပိုင်း အသီးသီးအတွက်။

ဂဂ။
ေလျာ်ေ ကးအတွက်အာမခံစာချ ပ်
ယင်းမှာ
အာမခံထားသူက ခိုင်းေစေသာ သို မဟုတ် ၎င်း၏ လက်
ေအာက်တွင် လုပ်ကငို ်ေသာ အလုပ်သမားများ မေတာ်တဆ
ထိခုက
ိ ်မေ ကာင့် ေလျာ်ေ ကးေပးရန် တာဝန်အတွက် ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ၁၉၂၃ ခု ှစ်၊ အလုပ်သမားေလျာ်ေ ကး
အက်ဥပေဒအရ ေလျာ်ေ ကး ေပးရန်တာဝန်အတွက် ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ အာမခံသည့်စာချ ပ် ြဖစ်၍ စေပ ေငွ
အဖ
ြ စ်ြဖင့် ေပးရမည့်ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ သို မဟုတ် ၎င်း၏
အစိတအ
် ပိုင်း အသီးသီး အတွက်၊
ဃ။
အသက်အာမခံစာချ ပ် သို မဟုတ် သီးြခားပ
ြ ဌာန်း
မထား ေသာအခ
ြ ားအာမခံစာချ ပ်။
ဤအမှတ်စ ် ၄၇
၏အပိုင်း င တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ထပ်မံအာမခံထားသည့်
စာချ ပ်မှအပ (i)ကျပ် ၂၅,၀၀၀ ထက် မပိုဘဲ အာမခံသမေငွအတွက်
(ii)ကျပ်၂၅,၀၀၀ ထက်ပ၍
ို ကျပ် ၅၀,၀၀၀ ထက်မပိုဘဲ
အာမခံသမ ေငွအတွက်
(iii)ကျပ် ၅၀,၀၀၀ထက်ပ၍
ို ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ ထက်မ
ပိုဘဲ အာမခံသမ ေငွအတွက်၊ ထို ြပင် ကျပ်
၁၀၀,၀၀၀ ထက်ပသ
ို မ ၊ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ တိုင်း
သို မဟုတ် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းအသီးသီး အတွက်
ကင်းလွတ်ခွင့်
စာပို တိုက် အသက်အာမခံ အတွက် နည်းဥပေဒများ
ှင့်အညီ ထုတ်ေပးသည့် အသက်အာမခံေပ လစီ စာချ ပ်
များ။

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
- ကျပ် ၁၀

- ကျပ် ၃၀
သို ရာတွင် မေတာ်တဆ ထိခုက
ိ ်၍ ေသဆုးံ မ
အတွက် အာမခံေပ လစီစာချ ပ်ြဖစ်သည့်ကစိ
တွင် ှစ်စဥ်စေပ ေငွမှာ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀လင်
၅၀၀ကျပ်ထက်မပိုေသာ အဆိပု ါ စာချ ပ်စာ
တမ်းေပ တွငေ် ပးရမည့် အများဆုံးေငွ ှင့စ် ပ်
လျဥ်း၍ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ သို မဟုတ်၎င်း၏
အစိတ် အပိုင်းအသီးသီးအတွက် ၃၀ကျပ်
ြဖစ်ေစရမည်။
တစ် ေစာင် တည်း
ှစ်ေစာင်
ချ ပ်ဆို လ င်
ချ ပ်ဆိုလ င်
ကျပ်
တစ်ေစာင်စီအတွက်
ကျပ်
၁၀

၁၀
၂၀

၁၀
၁၀

၃၀

၁၀
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

င။ အာမခံကုမဏီက ထပ်မံအာမခံ ထားသည့် စာချ ပ်။ မူရင်းအာမခံစာချ ပ်အတွက် ေပးေဆာင်ရမည့်
၎င်းမှာ၊ ဤအချက်ပါ အပိုင်း-ကတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တံဆိပခ် ွန်၏ေလးပုံတစ်ပုံ၊ သို ရာတွင် ကျပ၁် ၀
အပိုင်း-ခတွင်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ သီး ြခားေဖာ်ပ
ြ ထားသည့် ေအာက်မနည်း ၅၀ ကျပ် ထက် မပိုေစရ ။
ေပ လစီစာချ ပ်မျိ း ထုတ်ေပးေသာ အာမခံကုမဏီက
မူရင်းအာမခံစာချ ပ် ှင့်စပ်လျ ်း၍ ၎င်းစာချ ပ်အရ အာမခံ
သည့်ေငွအချိ အဝက်ေပးရ ြခင်းကို ကာမိေစရန် အခ
ြ ား
ကုမဏီ ှင့် ထပ်မံချ ပ်ဆိုသည့် ေလျာ်ေ ကးစာချ ပ် သို မ
ဟုတ် အာမခံစာချ ပ် ြဖစ်သည်။
အရပ်ရပ်ကင်းလွတ်ခွင့်
အာမခံေပ လစီစာချ ပ်ထုတ်ေပးရန်
အာမခံစာ
သို မဟုတ် တာဝန်ခံစာ။
သို ရာတွင် အဆိပု ါ အာမခံစာမှာ သို မဟုတ် တာဝန်ခံ
စာမှာ ထိုေပ လစီစာချ ပ်အတွက် ဤအက်ဥပေဒ ြဖင့်
သတ်မှတ်ထားသည့် တံဆိပ်ေခါင်းမပါရှိလ င် ထိုစာအရ
မည်သည့် အခွင့်အေရးကိုမ ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့် မရှိေစရ။
ထို ြပင် ထိုစာမှာ ၎င်းတွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ေပ လစီစာချ ပ်
ကို ေပးအပ်ရန် အတင်းအ ကပ် ြပ လုပ်ေရးကိစမှအပ
အခ
ြ ားကိစတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ခိုင်လုံြခင်း မရှိေစရ။
၄၈။
ကိုယ်စားလှယ်လဲစာ။
[ပုဒ်မ၂(၂၁)တွင်
အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုထ
ိ ားသည့်အတိုင်း] ၎င်းမှာဆ မဲေပးရန်
ကိုယ်စားလှယ် လဲအပ်စာ (အမှတ်စ ်၅၂)မဟုတေ် သာ
စာချ ပ်စာတမ်းြဖစ် ပီး (က)ထိုကိစတစ်ရပ်တည်း ှင့် သက်ဆုငိ ်ေသာ စာတမ်း - ကျပ် ၁၀၀
အမှတ်အသားတစ်ခု သို မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ
စာတမ်း အမှတ်အသားများကို မှတ်ပတ
ုံ င်ေရးကိစ
သက်သက်အတွက် ြဖစ်ေစ၊ အဆိုပါ စာတမ်းအမှတ်
အသားတစ်ခု သို မဟုတ် တစ်ခုထက်ပေို သာ စာတမ်း
အမှတ်အသားများချ ပ်ဆို ြခင်းကို ဝန်ခံေရးအတွက်
ြဖစ်ေစ၊ ချ ပ်ဆိုလ င်၊
(ခ)တရားမမ သို မဟုတ်အြခားမခင်း များတွင်လိုအပ်လ င်

- ကျပ် ၁၀၀

(ဂ)အပိုဒ်ခွဲ(က)တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်ကိစမှအပ အခ
ြ ား - ကျပ် ၃၀၀
ကိစ တစ်ရပ်တည်းတွင် ေဆာင်ရွက်ရန် ပုဂိ လ်
တစ်ဦးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးထက်ပို၍ အများကိုြဖစ်ေစ
အခွင့်အာဏာ အပ် ှငး် လ င်၊
(ဃ)တစ်ရပ်ထက်ပိုေသာကိစရပ်တွင်
တွဲဖက်၍ြဖစ်ေစ၊ - ကျပ် ၁,၀၀၀
ကိုယ်စီကိုယ်ငှြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်ရန် သို မဟုတ်
အေထွေထွကိစေဆာင်ရွက်ရန် ၅ဦးထက်မပိုေသာ
သူတို အား အခွင့်အာဏာအပ် ှင်းလ င်၊
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

(င) တစ်ရပ်ထက်ပိုေသာ ကိစရပ် များတွင် တွဲဖက်၍ ြဖစ်
ေစ၊ ကိုယ်စီကိုယ်ငှြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်ရန် သို မဟုတ်
အေထွေထွကိစေဆာင်ရွက်ရန် ၅ဦးထက်ပို ပီး ၁၀ဦး
ထက်မပိုေသာသူတို အား အခွင့်အာဏာအပ် ှင်းလင်၊
(စ)အဖိုးစားနားအတွက်ေပး၍ မေရမေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာပစည်း
တစ်ခုခုေရာင်းချရန် ကိုယ်စားလှယ်အား အခွင့်အာဏာ
အပ် ှင်းလင်၊

- ကျပ် ၂,၅၀၀

(ဆ)အခ
ြ ားကိစတစ်ရပ်ရပ်ြဖစ်လ င်၊

အာဏာအပ် ှင်းခံရသူ အသီးသီးအတွက်
၈၀၀ ကျပ်စီ။
မှတခ် ျက်။ မှတပ် ုံတင်ြခင်းဆိုသည့် စကားရပ်
တွင် ၁၉၀၈ ခု ှစ်၊မှတ်ပုံတင်ြခင်း အက်ဥပေဒ
အရ မှတ်ပုံတင် ြခင်း ှင့် ဆက်စပ်လ က်ရှိသည့်
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မတိုင်း ပါဝင်သည်။

အဖိုးစားနားပမာဏအတွက်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
မှာ ပစည်းလဲေြပာင်း ြခင်းစာချ ပ်စာတမ်း (အ
မှတစ် ်၂၃)အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်အတိုင်း
ြဖစ်သည်။

ရှင်းလင်းချက်။
ဤအမှတ်စ ်ပါ ကိစအလို ငှာ
တစ်ဦးထက်မပိုေသာသူများသည် အစုစပ်လုပ်ငန်းတစ်ခု
တည်းတွင် ပါဝင်သူများ ြဖစ်လ င် ထိုသူတုိ ကို တစ်ဦးတည်း
အဖ
ြ စ်မှတ်ယူရမည်။
၄၉။ ေငွေပးကတိစာချ ပ်။[ပုဒ်မ၂(၂၂)တွင် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆို
ထားသည့်အတိုင်း]
(က)ေတာင်းဆိုသည်အ
့ ခါေငွ ထုတ်ေပးရမည့်ကိစတွင် (၁)သင့်ေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုး မှာ ကျပ၂် ၅၀၀၀ - ကျပ် ၅၀
ထက်မပို လ င်၊
(၂)သင့်ေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖုးိ မှာကျပ်၂၅၀၀၀ - ကျပ် ၁၀၀
ထက်ပ၍
ို ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ ( ၁ သိန်း ) မပိုလ င်၊
- ကျပ် ၁၅၀
(၃)အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုြဖစ်လ င်။
(ခ)ေတာင်းဆိုသည့်အခါ မဟုတ်ဘဲ
ေငွထုတ်ေပးရမည့်ကိစတွင်၊

် ဲ အခ
ြ ားနည်း
အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် ေတာင်းဆိုသည့်အခါ မဟုတဘ
ြဖင့်ထုတ်ေပးရမည့် အလားတူ ေငွအတွက် တံ
ဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ
ေငွေပးအမိန ်လက်မှတ်
(အမှတ်စ ်၁၃)အတွက်
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
အတိုင်း ြဖစ်သည်။

၅၀။ ေငွလဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ေငွေပးကတိစာချ ပ်ကို - ကျပ် ၂၅၀
လက်မခံ
ေငွထုတ်မေပးေကာင်း
ေကညာစာတမ်း။
ဆိုလိုသည်မှာ ေငွလဲလက်မှတ်ကို သို မဟုတ် ေငွေပးကတိ
စာချ ပ်ကို လက်မခံ ေငွထုတ်မေပးေ ကာင်းြဖင့် ို တီအရာရှိ
က ြဖစ်ေစ၊
ို တီအရာရှိအ ြဖစ်ြဖင့် တရားဥပေဒ ှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ေသာ အခ
ြ ားသူက ြဖစ်ေစ သက်ေသခံလက်မှတ်
ေရးထိုး၍ ြပ လုပ်သည့် ေကညာစာတမ်း၊
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
၅၁။ သေဘာေရယာ ်မှ း၏ ေက ညာချက်။ ဆိုလိုရင်းမှာ - ကျပ် ၂၅၀
ဆုံး းံ မများ စာရင်းညိရန် သို မဟုတ် ဆုံး းံ မပျမ်းမအရ
အချိ းအစားတွက်ချက်ရန် ရည်ရယ
ွ ်၍ ေရယာ ်မှ းက
ေရးသားသည့်
သေဘာေရေ ကာင်းခရီးအေကာင်းအရာ
ေကညာချက်တစ်ခုခုအ ြပင် သေဘာငှားသူ သို မဟုတ် ကုန်
တင်ပို ခံရသူများ ှင့်စပ်လျ ်း၍ သေဘာကို ကုန်မတင်မချ
ေကာင်းြဖင့် ေရယာ ်မှ းကစာဖ
ြ င့် ေရးသားကာ ြပ လုပ်
သည့် ေကညာချက်အသီးသီး။ ထိုေ ကညာချက်ကို ို တီ
အရာရှက
ိ ြဖစ်ေစ၊
ို တီအရာရှိအြဖစ်ြဖင့် တရားဥပေဒ
ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေသာ အခ
ြ ားသူကြဖစ်ေစ၊ သက်ေသခံ
လက်မှတ်ေရးထိုးလ င်၊ (သေဘာေရယာ ်မှ း၏ ေကညာ
စာတမ်း(အမှတ်စ ် ၄၄) ကိုလည်း ကည့်ပါ။)
၅၂။ ဆ မဲေပးရန်အခွင့်အာဏာလဲအပ်စာ။
ယင်းမှာ- - ကျပ် ၅၀
(က)အစုရှယ်ယာစေတာ့ သို မဟုတ် ရန်ပုံေငွများကို လဲ
ေပ
ြ ာင်း ိုင်သည့် အစုရှယ်ယာများအဖ
ြ စ် ခွဲြခားထားေသာ
တရားဥပေဒအရ ဖွဲ စည်းထားသည့်ကုမဏီ သို မဟုတ်
အခ
ြ ားတရားဝင်အဖွဲ အစည်းတွင် ပါဝင်သူတို အစည်း
အေဝးတစ်ခုခု၌ြဖစ်ေစ၊
(ခ)ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ အစည်းအေဝးတစ်ခုခု၌ ြဖစ်
ေစ၊
(ဂ)အသင်းအဖွဲ တစ်ခုခု၏ပိုင်ရှင်များ၊ ယင်းတွင် ပါဝင်သူများ၊
သို မဟုတ် ယင်း၏ရန်ပုံေငွများတွင် ထည့်ဝင်သူများအစည်း
အေဝးတစ်ခု၌ ြဖစ်ေစ မဲဆ ေပးရန် ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦး
အား အခွင့်အာဏာအပ် ှင်းသည့်စာ ြဖစ်သည်။
၅၃။ေပ
ြ စာ။[ပုဒ်မ၂(၂၃)တွင်
အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် - ၅ ကျပ်
အတိုင်း]ယင်းမှာ ကျပ် ၅၀၀၀ ထက်ပိုသည့်ေငွအတွက် သို မ
ဟုတ် ကျပ၅် ၀၀၀ထက်ပို၍ တန်ဖိုးရှိ အခ
ြ ားပစည်း တစ်ရပ်ရပ်
အတွက် ေငွရေပ
ြ စာဖ
ြ စ် သည်။
ကင်းလွတ်ခွင့်များ
ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိေသာေပ
ြ စာ(က) ထိုက်သင့်ေသာတံဆိပ်ေခါင်းပါရှိသည့် စာချ ပ်စာတမ်း
သို မဟုတ် ပုဒ်မ ၃ ပါ ခင်းချက်အရ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ကင်း
လွတ်ခွင့်ေပးထားသည့်စာချ ပ်စာတမ်း(အစိုးရအတွက်ချ ပ်
ဆိုသည့်စာချ ပ်စာတမ်းများ) သို မဟုတ် ချက်လက်မှတ် သို မ
ဟုတ် ေတာင်းဆိုသည့်အခါ ေငွထုတ်ေပးရမည့် ေငွလဲလက်
မှတ်တစ်ခုခုေပ တွင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းတွင်ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပပါ အဖိုး
စားနားေငွရေကာင်း၊ သို မဟုတ် ယင်းအရ အာမခံထားသည့်
ေငွရင်း၊ အတိုး သို မဟုတ် ရာသက်ပန် ှစ်စ ်ေ ကး သို မ
ဟုတ် အခ
ြ ားကာလအပိုင်းအခ
ြ ားလိုက် ေငွရေကာင်း ဝန်ခံ
လျက် ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ေရးထိုးထားသည့် သို မဟုတ် ပါရှိ
သည့် ေပ
ြ စာ၊
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(ခ)အဖိုးစားနားမရှိဘဲ ေငွတစ်ရပ်ရပ်ေပးသည့် အတွက်ေြပစာ၊
(ဂ)အစိုးရအခွန် စည်း ကပ်ထား သည့် ေမ
ြ ှငစ့် ပ်လျ ်း၍
ေတာင် သူလယ်သမားက ငှားရမ်းခေပးသည့် အတွက်
ေပ
ြ စာ။
(ဃ) ြမန်မာ ိုင်ငံ ကည်းတပ်၊ေရတပ် သို မဟုတ် ေလတပ်မှ
ြပန်တမ်းဝင် မဟုတေ် သာ အရာရှမိ ျား၊ စစ်သားများ
သို မဟုတ် တပ်မေတာ်ေလတပ်သားများက အဆိပု ါ
ရာထူး ေဆာင်ရွက်စ ်ေပးေသာလစာ သို မဟုတ် စရိတ်
ေငွ အတွက် ေပ
ြ စာ။
(င) မည်သူမဆိုအဆိုပါ ကည်းတပ်၊ ေရတပ် သို မဟုတ် ေလ
တပ်တစ်ခုခုတွင် ြပန်တမ်းဝင်မဟုတေ် သာအရာရှိ၊ စစ်
သား သို မဟုတ် ေလတပ်သားဖ
ြ စ်၍မိမိ၏လစာ သို မ
ဟုတ် စရိတ်ေငွများထဲမှ ေပ
ြ စာတွင် ပါဝင်ေသာ ေငွကို
လဲအပ်သည့်ကိစများ၌ မိသားစုတွင် ပါဝင်သူ ြဖစ်
ေကာင်း သက်ေသခံလက်မှတ်ရသူတို က ေပးသည့်
ေပ
ြ စာ။
(စ) မည်သူမဆို ပင်စင်လစာ သို မဟုတ် စရိတ်ေငွကို အဆိပု ါ
ြပန်တမ်းဝင်မဟုတ်ေသာ အရာရှ၊ိ စစ်သား၊ ေရတပ်သား
သို မဟုတ်
ေလတပ်သားအဖ
ြ စ်ြဖင့်
အမထမ်း
ရွက်သည့်အတွက် ရရှသ
ိ ည်ဖ
ြ စ်၍ အခ
ြ ား ရာထူး
တစ်ခုခုြဖင့် အစိုးရအမထမ်းရွက်၍ ရရှသ
ိ ည်မဟုတ်
လ င် ထိုသူက ထိုပင်စင်လစာများ သို မဟုတ် စရိတ်ေငွ
အတွက် ေပးေသာေပ
ြ စာ။
(ဆ)ေကျးရွာရပ်ကွက် အကီးအကဲ က မိမိေကာက်ခံရရှိသည့်
ေမ
ြ ခွန် သို မဟုတ် အခွန်များအတွက် ေပးေသာ ေပ
ြ စာ။
(ဇ)ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဦး၏ လက်တွင် ေပးသွင်းထား
သည့် ေငွအတွက် ြဖစ်ေစ၊ ေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်
များအတွက် ြဖစ်ေစ တာဝန်ခံရန် ေပးေသာေပ
ြ စာ။
သို ရာတွင် ထိုေြပစာ၌ တာဝန်ခံ ရန်ြဖစ်သူမှအပ အခ
ြ ား
သူတစ်ဦးဦးထံမှရေကာင်း သို မဟုတ် ယင်းအေနဖ
ြ င့်ရ
ေကာင်းမေဖာ်ြပရ။
ထို ြပင် ဤကင်းလွတခ် ွင့်မှာ အစုရှယ်ယာအတွက် ြဖစ်
ေစ၊ အစုရှယ်ယာခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးမည့် အေ ကာင်း ကား
စာအရ ြဖစ်ေစ၊ ေပးသွင်းေသာ ေငွတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ တရားဥပေဒအရဖွဲ စည်းထားသည့် အစုစပ်
ကုမဏီ သို မဟုတ် အခ
ြ ားအသင်းစု တစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ၊
ဖွဲ စည်းရန် အဆိုြပ သည့် သို မဟုတ် ကံရွယ်သည့် ကုမဏီ
သို မဟုတ် အဖွဲ အစည်းတွင်ြဖစ်ေစ ပါဝင်ေသာ သို မဟုတ်
ရှိေသာအစုရှယ်ယာလက်မှတ် သို မဟုတ် အစုရှယ်ယာ
တစ်ခုခုအတွက် ေတာင်းဆိုသည့်ေငွ ှင့် စပ်လျ ်း၍ သို မ
ဟုတ် ေစျးကွကဝ် င်ေငွေချး သက်ေသခံလက်မှတ် ြဖစ်ေသာ
ဒီဘင်ချာေခ ေကးမီခံဝန်ချ ပ် ှင့်စပ်လျ ်း၍ ေပး သွင်း
ေသာ ေငွတစ်ရပ်ရပ်အတွကေ် သာ်လည်းေကာင်း ေပးသည့်
ေပ
ြ စာ သို မဟုတ် ဝန်ခံစာ ှင့် သက်ဆိုင်ခ
ြ င်းမရှိေစရ ။

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
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စာချ ပ်စာတမ်းအမျိ းအစား
ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
[အာမခံေပ လစီစာချ ပ်အမှတ်စ ်၄၇၊အပိုင်း-ခ(၂)ကို
လည်း ကည့်ပါ။]
၅၄။ အေပါင်ပစည်းြပန်လည် လဲေြပာင်းြခင်းစာချ ပ်စာတမ်း အေပါင် ှင့်စပ်လျ ်းသည့် အဖိုးစားနားေငွ
သို မဟုတ် အေပါင် ဖျက်သိမ်းသည့် စာချ ပ်စာတမ်း။
ပမာဏအတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ပစည်း
လဲေြပာင်း ြခင်းစာချ ပ်စာတမ်း(အမှတ်စ ်၂၃
)အတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်အတိငု ်း ြဖစ်သည်။
သို ရာတွင်ကျပ်၁၀,၀၀၀ထက် မပိုေစရ။
၅၅။
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စွန် လတ်သည့်
စာချ ပ်စာတမ်း။
ဆိုလိုရင်းမှာ (ပုဒ်မ၂၃-က သို မဟုတ် အမှတ်စ ် ၅၄)ြဖင့်
ြပဌာန်းထားေသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စွန် လတ်သည့်စာချ ပ်စာတမ်း
မဟုတဘ
် ဲ) ပုဂိ လ်တစ်ဦးက အခ
ြ ားတစ်ဦးအေပ တွင် ြဖစ်ေစ၊
သီးြခားေဖာ် ြပထားသည့် ပစည်းတစ်ခုခု အေပ တွင်ြဖစ်ေစ
ပိုင်ဆိုင်ခွင့် စွန် လတ်သည့်စာချ ပ်စာတမ်း တစ်ခုခု (က) စွန် လတ်ရန် ေတာင်းဆိုသည့်ေငွပမာဏ သို မဟုတ်
ရထိုက်ခွင့်စွန ်လတ်သည့်
စာချ ပ်
စာတမ်
း
တွ
င
်
ေဖာ်
ြ
ပ
သည့
်
ေ
ငွ
၊
သိ
ု
မဟုတ်
တန်ဖိုး မှာ ကျပ် ၁၅၀,၀၀၀(၁ သိန်းခွဲ) ထက်မပိုလ င်၊
တန်ဖိုးအတွက်တံဆိပ်ခွန်မှာ ခံဝန်ချ ပ် (အ
မှတစ် ် ၁၅) အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
အတိုင်း ြဖစ်သည်။
(ခ) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုြဖစ်လ င် -

- ကျပ် ၂,၅၀၀

၅၆။ သေဘာကုန်အေပါင်စာချ ပ်။
ဆိုလိုရင်းမှာ ေချးယူသည့် ေငွပမာဏအတွက် တံဆိပ်
သေဘာေပ တင်ထားပီးြဖစ်ေသာ သို မဟုတ် တင်ရန်ရှိ ေခါင်းခွန်မှာ
ခံဝန်ချ ပ်(အမှတ်စ ်၁၅)
ေသာ ကုန်ေပ တွင် ေငွေချးယူ၍ သွားလိုရာဆိပက
် မ်းသို ထို အတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်အတိုင်းြဖစ်သည်။
ကုန်ဆိုက်ေရာက်မှသာ ထိုေငွကို ြပန်ဆပ်ရန် ချ ပ်ဆိုေသာ
စာချ ပ် စာတမ်းတစ်ခု၊
ယုံမှတ်အပ် မှံ သို မဟုတ် ပစည်းလဲေြပာင်းေပးမ တစ်ခုခု
ဖျက်သိမ်း သည်စ့ ာချ ပ်စာတမ်း။ ပစည်းလဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း
စာချ ပ်စာတမ်း (အမှတ်စ ် ၅၈)၊ ယုံမှတ်အပ် ှံမစာချ ပ်
စာတမ်း (အမှတ်စ ် ၆၄) တို ကို ကည့်ပါ။
၅၇။
အာမခံစာချ ပ် သို မဟုတ် အေပါင်စာချ ပ်။
ယင်းမှာရာထူး အေလျာက် ကျနစွာေဆာင်ရွက်ရန် သို မဟုတ်
ထိုရာထူးအေလျာက် ရရှသ
ိ ည့်ေငွ သို မဟုတ် အခ
ြ ားပစည်း
အတွက် တာဝန်ခံရန် အာမခံအြဖစ်ြဖင့် ချ ပ်ဆိုသည့်
သို မဟုတ် ပဋိညာ ်အတိုင်း ကျနစွာေဆာင်ရွက်ေစရန် ခံဝန်
သူကချ ပ်ဆိုသည့် စာချ ပ် ြဖစ် ပီး -

- 90 စ ်
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(က)အာမခံသည့်ေငွေပါင်းကျပ်၁၅၀,၀၀၀(၁သိန်းခွဲ)ထက်မ
ပိုလ င်၊

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
အာမခံသည့်ေငွအတွက်
တံဆပိ ခ် ွန်မှာ
ခံဝန်ချ ပ် (အမှတ်စ ်၁၅)အတွက် တံဆိပ်
ခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။

(ခ) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုြဖစ်လ င်၊

- ကျပ် ၂,၅၀၀

ကင်းလွတ်ခွင့်
အာမခံချ ပ်ဆိုသည့် ေအာက်ပါခံဝန်ချ ပ် သို မဟုတ် အြခား
စာချ ပ်စာတမ်းများ (က) ကုသိုလ်ြဖစ်ေဆးေပးခန်း သို မဟုတ် ေဆး ုံ သို မဟုတ်
အခ
ြ ားပ
ြ ည်သူသုံးလုပ်ငန်းကိစတစ်ခုခုအတွက် ပုဂလိက ေပး
လှ ေငွမှ ရရှသ
ိ ည့် ြပည်တွငး် ဝင်ေငွမှာ တစ်လလင် သတ်
မှတ်ထားသည့်ေငွ ေအာက် မေလျာ့ေစရပါဟု အာမခံရန်ကိစ
အလို ငှာ ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦးက ချ ပ်ဆိုသည့်ခံဝန်ချ ပ် သို မ
ဟုတ် အခ
ြ ားစာချ ပ်စာတမ်း။
(ခ) တည်ဆသ
ဲ က်ဆုငိ ်ရာ ဥပေဒများအရေငွ ေချးယူသူ တို
က ြဖစ်ေစ၊ ယင်းတို အတွက် ခံဝန်သူတို ကဖ
ြ စ်ေစ၊ အဆိပု ါ
ကိ တင်ထုတ်ေချးေငွများ
ြပန်ဆပ်ရန်အာမခံအြဖစ်ြဖင့်
ချ ပ်ဆိုသည့်ခံဝန်ချ ပ် သို မဟုတ် အခ
ြ ားစာချ ပ်စာတမ်း၊
(ဂ)
ရာထူးအေလျာက် ကျနစွာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်ဟူ၍
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရာထူးအေလျာက်ရရှိသည့် ေငွ သို မ
ဟုတ် အခ
ြ ားပစည်းအတွက် ကျနစွာ တာဝန်ခံပါမည် ဟူ၍
ေသာ်လည်းေကာင်း အစိုးရအရာရှိများက ြဖစ်ေစ၊ ယင်းတို အ
တွက် ခံဝန်သူများက ြဖစ်ေစ၊ ချ ပ်ဆိုသည့် ခံဝန်ချ ပ်
သို မဟုတ် အခ
ြ ားစာချ ပ်စာတမ်း၊
၅၈။ ပစည်းစီမံခန် ခွဲမစာချ ပ် စာတမ်း (က) ပစည်းစီမံခန် ခွဲမစာချ ပ်စာတမ်း (ပစည်းလက်ဖွဲ စာချ ပ် အဆိုပါ ပစည်းစီမံခန် ခွဲမ စာချ ပ်စာတမ်းတွင်
ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း လဲေပးသည့် ပစည်း
အပါအဝင်)
၏ သင့်ေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုး ှင့်
ညီမ ေသာေငွအတွက်
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ
ခံဝန်ချ ပ် (အမှတ်စ ်၁၅)အတွက် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်အတိုင်း
ြဖစ်သည်။ သို ရာတွင်
ပစည်းစီမံခန် ခွဲရန်
သေဘာတူစာချ ပ်ကို
ထိုစာချ ပ်အတွက် လိုအပ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်း
ြဖင့် ကပ် ှိပ်ထားလင်ြဖစ်ေစ၊ အဆိုပါ သေဘာ
တူစာချ ပ် ှင့်အညီ ပစည်းစီမံခန် ခွဲမ စာချ ပ်
စာတမ်းကို ေနာက်ပိုင်းတွင် ချ ပ်ဆိုလ င် ြဖစ်ေစ
အဆိုပါ စာချ ပ်စာတမ်းေပ တွင် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်မှာ ၆၀၀ကျပ် ထက်မပို ေစရ။
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ကင်းလွတ်ခွင့်များ
(က) မဟာေမဒင်ဘာသာဝင် အချင်းချငး် ထိမး် ြမား
မဂလာပ
ြ သည့်အခါ ချ ပ်ဆိုသည့်ပစည်းလက်ဖွဲ စာချ ပ်။

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

(ခ) လှ ဒါန်းစာ။ ဆိုလိုရင်းမှာ မေရ ေပ
ြ ာင်း ိုင်သည့်
ပစည်းလဲေြပာင်း ြခင်း စာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခုတွင် တန်ဖိုး
သီး ြခား မေဖာ်ြပဘဲ ၎င်းေပ တွင် တံဆိပေ် ခါင်းခွန် ကျပ်
၁၀၀၀ေပးေဆာင်၍
ဘာသာေရးကိစ
အလို ငှာ
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်တွင် ဗုဒဘာသာ
ဝင်တစ်ဦးက ချ ပ်ဆိုလ င် ထိုသို ချ ပ်ဆိုေသာစာချ ပ်
စာတမ်း။
(ခ) ပစည်းစီမံခန် ခွဲမဖျက်သိမ်းြခင်းစာချ ပ်စာတမ်း။ ယုံ ကည် ဖျက်သိမ်းေရးစာချ ပ်စာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပ
အပ် ှံမစာချ ပ်စာတမ်း (အမှတစ် ် ၆၄) ကိုလည်း ကည့်ပါ။ ထားသည့်အတိုင်း သက်ဆုငိ ်ရာပစည်း၏
သင့်ေငွပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုး ှင့်ညီမ
ေသာေငွအတွက် တံဆိပေ် ခါင်းခွန်မှာ ခံဝန်
ချ ပ် (အမှတ်စ ် ၁၅)အတွက် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။ သို ရာတွင်
ကျပ် ၃၀၀၀ ထက်မပိုေစရ။
၅၉။အစုရှယ်ယာဝရမ်းများ။ ယင်းတို မှာ လက်ရိှြဖစ်သူအား ရှယ်ယာဝရမ်းတွင် သီးြခားေဖာ်ပ
ြ ထားသည့်
တန်ဖးို ရင်း ှင့်ညီမ
အစုရှယ်ယာများ ရထိုက်ခွင့်ေပးရန် ြမန်မာ ိုင်ငံကမု ဏီများ အစုရှယ်ယာများ၏
သည့် အဖိုးစားနားအတွက် တံဆိပ်ေခါင်း
အက်ဥပေဒအရ ထုတ်သည့်ဝရမ်းများ ြဖစ်သည်။
ခွန်မှာ ပစည်းလဲစာချ ပ်(အမှတ်စ ်၂၃) ေပ
တွင် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
အတိုင်း ြဖစ်သည်။
ကင်းလွတ်ခွင့်များ
တံဆိပေ် ခါင်းခွန်ေကာ်လေတာ်အရာရှိအား တံဆိပေ် ခါင်း
ခွန်အတွက် ေအာက်ပါေငွကို ေပ
ြ ငိမ်းခအဖ
ြ စ် ေပးေဆာင်
မှသာ အတည်ြဖစ်ရန် ကုမဏီက ြမန်မာ ိုင်ငံကုမဏီများ
အက် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၃ ှင့်အညီ ထုတ်သည့်အစုရယ
ှ ်ယာဝရမ်း
(က) ကုမဏီရှိ ထည့်ဝင် ပီး မတည်ေငွရင်းတစ်ခုလုံး၏
၁.၅ ရာခိုင် န်း သို မဟုတ်
(ခ) ကုမဏီတစ်ခုခုက အဆိပု ါ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
သို မဟုတ် ေပ
ြ ငိမ်းခကို အပ
ြ ည့်ေပးေဆာင် ပီးေနာက်
ယင်း၏ထည့်ဝင် ပီး မတည်ေငွရင်းကို ြဖည့်ရန်
ေနာက်ထပ် မတည်ေငွရင်း ထုတ်လ င် ထိုသို ထုတ်
သည့် ေနာက်ထပ် မတည်ေငွရင်း၏ ၁.၅ ရာခိုင် န်း
အစုရှယ်ယာလက်မှတ်။ သက်ေသခံလက်မှတ်(အမှတ်စ ်၁၉)
ကို ကည့်ပါ။
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
၆၀။သေဘာကုန်တင်အမှာစာ။
ယင်းမှာ သေဘာတစ်ခုခု - ကျပ် ၅၀
ေပ တွင် ကုန်စည်များ တင်ေဆာင်ရန်ဖ
ြ စ်ေသာ သို မဟုတ်
တင်ေဆာင် ြခင်း ှင့် သက်ဆုငိ ်ေသာ အမှာစာဖ
ြ စ်သည်။
၆၁။အငှားစာချ ပ်ြပန်လည်အပ်သည့် စာတမ်း။
(က) အငှားစာချ ပ်အတွက် ထိုက်သင့်ေသာ တံဆိပေ် ခါင်း အဆိုပါ အငှားစာချ ပ်အတွက် ထိုက်သင့်
ေသာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်။
ခွန် မှာ ကျပ် ၅၀၀ ထက်မပိုလ င်၊
- ကျပ် ၆၀၀

(ခ) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုြဖစ်လ င်၊
ကင်းလွတ်ခွင့်
အငှားစာချ ပ်မှာ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ကင်းလွတ်လ င် ထို
အငှားစာချ ပ်ကို ြပန်လည် စွန် လတ်သည့်စာတမ်း။
၆၂။ လဲေြပာင်းစာချ ပ်စာတမ်း။
အဖိုးစားနားမရှဘ
ိ ဲ ြဖစ်ေစ)-

(အဖိုးစားနားဖ
ြ င့်ြဖစ်ေစ၊

(က) တရားဥပေဒအရ ဖွဲ စည်းထားသည့် အစုစပ်ကုမဏီ အစုရှယ်ယာ တန်ဖိုး အေပ ၀.၃ % ။
တွင် သို မဟုတ် အခ
ြ ားအသင်းစုတွင်ပါဝင်သည့် အစုရှယ်ယာ
များ အလဲအေပ
ြ ာင်းစာချ ပ်စာတမ်း၊
(ခ)ပုဒ်မ ၈ ြဖင့် ြပဌာန်းထားသည့် ဒီဘင်ချာေခ ေကးမီခံဝန် ဒီဘင်ချာေခ
ေကးမီခံဝန်ချ ပ်
ချ ပ်များမှအပ တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ထိုက်သင့်သည် ြဖစ်ေစ၊ အေပ ၀.၃ % ။
မထိက
ု ်သင့်သည်ြဖစ်ေစ ေစျးကွက်ဝင်ေငွေချး သက်ေသခံ
လက်မှတ်များဖ
ြ စ်သည့် ဒီဘင်ချာေခ ေကးမီခံဝန်ချ ပ်များ
လဲေြပာင်းစာချ ပ်စာတမ်း၊
(ဂ)ခံဝန်ချ ပ် ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အေပါင်စာချ ပ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အာမခံ
ေပ လစီစာချ ပ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ အာမခံသည့် အကျိ းသက်ဆိုင်
ခွင့်တစ်ခုခု လဲေြပာင်းစာချ ပ်စာတမ်း
(၁)အဆိုပါခံဝန်ချ ပ်၊
အေပါင်စာချ ပ်
သို မဟုတ်
အာမခံေပ လစီစာချ ပ်ေပ တွင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ
ကျပ် ၁၀၀ ထက်မပိုလ င်။
(၂) အခ
ြ ားကိစတစ်ခုခုြဖစ်လ င်၊

ထိုခံဝန်ချ ပ်၊ အေပါင်စာချ ပ်
အာမခံေပ လစီစာချ ပ်အတွက်
ေသာ တံဆိပေ် ခါင်းခွန်။
- ကျပ် ၃၀၀

တန်ဖိုး

သို မဟုတ်
ထိုက်သင့်

(ဃ) အေမွထနိ ်းဝန်အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅အရ ပစည်းတစ်ခုခု - ကျပ် ၃၀၀
လဲေြပာင်း စာချ ပ်စာတမ်း၊
(င) ယုံမှတ်အပ် ှံထားသည့်ပစည်းတစ်ခုခုကို အဖိုးစားနား - ကျပ် ၃၀၀ သို မဟုတ် ထိုေငွေအာက်
မပါရှိဘဲ ယုံမတ
ှ ်အပ် ှံခံရသူတစ်ဦးလက်မှအ ြခား ယုမံ ှတ် ေလျာ့၍ ဤ အချက်ပါ အပိုဒ်(က)မှ (ဂ)အရ
အပ် ှံခံရသူတစ်ဦးလက်သို ြဖစ်ေစ၊
အကျိ းခံစားခွင့်ရ ထိုက်သင့်ေသာေငွ။
သူလက်သို ့ြဖစ်ေစ လဲေြပာင်း စာချ ပ်စာတမ်း၊
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ကင်းလွတ်ခွင့်များ
ထပ်ဆင့် ေထာက်ခံချက် လက်မှတေ် ရးထိုး၍လဲေြပာင်းသည့်
ေအာက် ပါ စ ာချ ပ်စာတမ်းများ (က) ေငွလဲလက်မှတ်၊ ချက်လက်မှတ်၊ သို မဟုတ် ေငွေပး
ကတိစာချ ပ်။
(ခ) သေဘာကုန်တင်တန်ဆာ၊ ကုန်စည်များ ေပးအပ်ရန်
အမိန် စာ၊ ကုန်စည်များအတွက် ဝရမ်း သို မဟုတ် ကုန်ပိုင်ဆိုင်
ေကာင်းြပသည့်
အခ
ြ ားအေရာင်းအဝယ်စာတမ်းအမှတ်
အသား။
(ဂ) အာမခံေပ လစီစာချ ပ်
(ဃ) ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိးု ရ၏ ေငွေချး
သက်ေသခံလက်မှတ်များ။ ပုဒ်မ ၈ ကို လည်း ကည့်ပါ။

ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်

၆၃။အငှားစာချ ပ် လဲေြပာင်း စာချ ပ်စာတမ်း။
ယင်းမှာ
တစ်ဆင့်အငှားချထားသည့်အေနြဖင့် မဟုတဘ
် ဲ လဲအပ်သည့်
အေနဖ
ြ င့် အငှားစာချ ပ် လဲေ ြပာင်းသည့် စာချ ပ်စာတမ်း
ြဖစ်သည်။
ကင်းလွတ်ခွင့်
အမှတ်စ ် ၂၀ ှင့်၃၅ တို မှ အပ တံဆိပေ် ခါင်းခွန်
ကင်းလွတေ် သာ အငှားစာချ ပ် တစ်ခုခုလဲေြပာင်းသည့်
စာချ ပ်စာတမ်း။

လဲေြပာင်းရန်အတွက် အဖိုးစားနားေငွပမာဏ
ှင့် ညီမ ေသာအဖိုးစားနားအတွက် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်မှာ
ပစည်းလဲေြပာင်းြခင်းစာချ ပ်
စာတမ်း (အမှတ်စ ်၂၃)အတွက် တံဆိပ်
ေခါင်းခွန်အတိုင်း ြဖစ်သည်။

၆၄။ယုံမှတ်အပ် ှံမ စာချ ပ် စာတမ်း။
(က)ပစည်းတစ်ခုခု ှင့်စပ်လျ ်း၍ေသတမ်းစာမဟုတ်ေသာ ထိုစာချ ပ်စာတမ်းတွင်
ေဖာ်ြပထားသည့်
ေရးသားချက်တစ်ခုခုြဖင့် ြပ လုပ်သည့် ယုံမှတ်အပ် ှံမ အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာပစည်း၏ သင့်ေငွ
ေကညာသည့် စာချ ပ်စာတမ်း။
ပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုး ှင့်ညီမ ေသာေငွ
အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ခံဝန်ချ ပ်
(အမှတ်စ ်၁၅)အတွက်
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
အတိုင်း ြဖစ်သည်။ သို ရာတွင် ကျပ် ၆၀၀
ထက်မပိုေစရ။
(ခ) ပစည်းတစ်ခုခု ှင့စ် ပ်လျ ်း၍
ေသတမ်းစာမဟုတ် ထိုစာချ ပ်စာတမ်းတွင်
ေဖာ်ြပထားသည့်
ေသာ စာချ ပ်စာတမ်းတစ်ခုခုြဖင့် ယုံမတ
ှ ်အပ် ှံမဖျက်သိမ်း အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာပစည်း၏ သင့်ေငွ
သည့်စာချ ပ်စာတမ်း။
ပမာဏ သို မဟုတ် တန်ဖိုး ှင့်ညီမ ေသာေငွ
အတွက် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်မှာ ခံဝန်ချ ပ်
(အမှတ်စ ်၁၅)အတိုင်း ြဖစ်သည်။ သို ရာတွင်
ကျပ် ၆၀၀ ထက်မပိုေစရ။
ပစည်းစီမံခန် ခွဲမစာချ ပ်စာတမ်း။ [အမှတ်စ ်၅၈]ကိုလည်း
ကည့်ပါ။
တန်ဖိုးြဖတ်ချက်စာတမ်း။
ရာြဖတ်စာတမ်း[အမှတ်စ ်၈]
ကို ကည့်ပါ။
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ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ေခါင်းခွန်
၆၅။
ကုန်စည်များအတွက်ဝရမ်း။
ဆိုလိုရင်းမှာ -ကျပ် ၅၀
မည်သည့်စာချ ပ် စာတမ်းမဆို ယင်းတွင်အမည် ေဖာ်ြပ ထားသူ
တစ်ဦးဦး၌ သို မဟုတ် ထိုသူက လဲအပ်ထားေသာသူများ၌
သို မဟုတ် ၎င်းကို လက်ရှိြဖစ်သူ သေဘာကျင်း၊ ကုန်ေလှာင် ုံ
သို မဟုတ်
ဆိပ်ခံတံတားတစ်ခုခုတွင်
တည်ရှိသည့်
ကုန်စည်များကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေ ကာင်း သက်ေသခံလ င် ထိုသို
သက်ေသခံသည့်စာချ ပ်စာတမ်း၊ ယင်းမှာ ကုန်ပစည်းထိန်းသိမ်း
သူကြဖစ်ေစ၊ ထိုသူအတွက်ြဖစ်ေစ၊ လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်
သို မဟုတ် တာဝန်ခံသည့် စာချ ပ်စာတမ်း ြဖစ်သည်။
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၁၉၄၀ ပည စ၊ မနမ ငငတဆပ ခ င နည ဥပ ဒမ မ က က တခ က
(Myanmar Stamp Rules, 1940)
အခန (၁)
နဒ န
၁။

ဤနည ဥပ ဒမ အ

မနမ ငငတဆပ ခ င နည ဥပ ဒမ ဟ ခ8တ9င စရမည။

အဓပ< ယဖ9င?ဆခ ကမ
၂။

ဤနည ဥပ ဒမ တ9င (က)

အကဥပ ဒဆသညမ မနမ ငငတဆပ ခ င အကဥပ ဒက ဆသည။

(ခ)

ပဒမဆသညမ ဤဥပ ဒ၏ ပဒမက ဆသည။

(ဂ)

ဇယ ဆသညမ ဤဥပ ဒ၏ ဇယ ကဆသည။

(ဃ)

တဆပ ခ င GကH IကပသJဆသညမ ရနကနKမL ?ရ တဆပ ခ င GကH IကပသJကဆသည။

တဆပ ခ င ခ9နထမ ဆ င ခင
၃။

(၁)

မနမ ငငတဆပ ခ င အကဥပ ဒ င? ဤနည ဥပ ဒမ အရ အ ခ နည ဖင? ပO န ထ

ခင မရလQင (က)

စ ခ Lပစ တမ မ တ9င ထမ ဆ ငရမည?အခ9နက အစ ရက ထတ ဝသည? တဆပ
ခ င ဖင? ပ ဆ ငရမည။

(ခ)

သH ခ စ ခ Lပစ တမ တစခခအတ9က တဆပ ခ င ၏ မ က စ ပ8တ9င စ လ
တစခခ သ ?မဟတ စက လ မ
တစခခအတ9က အသ မ ပLရ။

ရ သ ပ ရKပH ဖစပ က အ ခ စ ခ Lပအမ L အစ
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၃။

(၂)

စ ခ Lပစ တမ မ တ9င အခ9န ပ ဆ ငရမည? တဆပ ခ င အမ L အစ ၂ မ L မ (က)
(ခ)

ပတဆပ ခ င စကS T (impressed stamp) င?
ကပတဆပ ခ င (adhesive stamp) တ ? ဖစသည။
အခန (၂)
ပတဆပ ခ င စကSTမ အ Iက င

၄။

(၁)

ပဒမ ၁၁ အရ ကပတဆပ ခ င ကပ ငသည? ဟ9နဒHလကမတမအပ အ ခ ဟ9နဒHလကမတ

မ က စကS T ပ8တ9င အ ကပ အတင
(က)

တ င ဆသည?အခ

ရ ရမည
ပ ရမည?ဟ9နဒHမအပ အ ခ ဟ9နဒHက

ဖစ စ၊ တင ပသည? န ?ရကက ဖစ စ တစ စအတ9င
က ပ ၃၀၀၀၀ ထကမပ သ

ခ Lပဆသည? န ?ရကက

ပ ခ ရမည?တနဖ င9 (ယခင)

ဟ9နဒHလကမတက “ဟ9နဒH” ဆသည? စ သ ပ သည?

အပမ? သ ?မဟတ ဖ င [ကအ ရ အ Iက င ပ KပH ထကသင?သည? တဆပ ခ င \က
ပထ
(ခ)

သ

ပတဆပ ခ င စကS Tတ9င ရ ရမည။

တနဖ င9က ပ (ယခင) ၃၀၀၀၀ ထကပသည? င9အတ9က ဖစ စ၊ တင ပသည? န ?ရက
တ9င သ ?မဟတ တစ စထကပ သ က လတ9င

ပ ခ ရမည? ဟ9နဒHလကမတက

အစ ရက ရ င ခ ရန ထတ ပ သ စကS Tတ9င နည ဥပ ဒ ၁၁ ပ နည လမ အတင
အခ9နအရ ရက \က ပKပH သ ?မဟတ ကပKပH န က ရ သ ရမည။
(၂)

ဟ9နဒHလကမတ ရ သည?စ ရ9ကအသH သH မ ၈

၅
၈

လကမ၊ အန ၅

၅
၈

လကမ အ က မ လ ?

စရမည?အ ပင ၎င တ9င စကS Tအလ9တတ9̀၍ မပ ရ စရ။
(၃)

နည ဥပ ဒအရ အပဒ (၁)ပ

သကဆင စရမည။

ပO န ခ ကမ မ ဟ9နဒHလကမတမ

ဖစသည?အခ ကတ9င
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င9 ပ ကတစ ခ Lပ င? င9လb̀လကမတမ
ပဒမ ၁၁ အရ ဖစ စ၊ နည ဥပ ဒ ၁၃ င? ၁၇ တ ?အရ ဖစ စ ပO န ခ ကမအပ င9 ပ ကတစ ခ Lပ သ ?

မဟတ င9လb̀လကမတက ထကသင?သည?တဆပ ခ င ပ ရသည? စကS Tတ9င “ဟ9နဒH” ဆသည?စ သ က အပမ?
သ ?မဟတ ဖ င [ကအ ရ အ Iက င ပ သည ဖစ စ၊ မပ သည ဖစ စ ရ သ ရမည။
၆။

အ ခ စ ခ Lပစ တမ မ
အခ9နထကသင?သည? အ ခ စ ခ Lပစ တမ အသH သH မ ပဒမ ၁၁ အရ ဖစ စ၊ နညဥပ ဒ ၁၀၊ ၁၂ င?

၁၃ အရ ဖစ စ ပO န ခ ကမအပ ထကသင?သည? တဆပ ခ င ပ စကS Tတ9င ဟ9နဒHဆ သ စ သ အ ဖ င
အ[က အ ရ အ Iက င မပ သည? စကS Tတ9င ရ သ ရမည။
၇။

ပတဆပ ခ င စကST တစရ9ကတည မ လ ကသည?အခ မညသ?အခ9နထမ ဆ ငရမည?အ Iက င
(၁)

စ ခ Lပစ တမ တစခခ င?စပလ e ၍ အခ9နတဆပ ခ င
အ ရ အ Iက င ပ ရ သ

ပည?မHရန အပမ?၊ အ ဖ င အ[က

ပတဆပ ခ င စရ9က သ ?မဟတ

သည?အခ အဆပ စ ခ Lပစ တမ ၏

စရ9ကထကပ၍ အသ ပLရ

ရ သ ခ ကအစတအပင အခ L ?က ထ ပတဆပ ခ င

စကS TအသH သH တ9င ရ သ ရမည။
(၂)

ဟ9နဒHအ ရ အ Iက င မပ သည? စကS Tမဟတ သ အ ခ

ပတဆပ ခ င စကS Tတစရ9ကတည

၏ မ က စ ဘကတ9င စ ခ Lပစ တမ စ သ အ လ

ရ သ ရန မလ လ ကလQင စကS T

အလ9တ င? ပJ တ9̀၍

ရ ခ9င?ရသည။ သ ?ရ တ9င ထက`?သ ? သ ကစgမ L ၌ ပတဆပ ခ င စကS T

တ9င အဓက အ ရ GကH သ အခ ကမ ပ ရ စရမည။
၈။

ဇယ

- ၁၊ အမတစe ၅၊ ၁၉၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၄၃၊ ၄၉ င? ၅၂ မ အရ အခ9နထကသင?သည? စ ခ Lပစ တမ

မ အတ9က အခ9နအရ ရက ဆ အ ရ ငပ သ တဆပ ဖင? \က ပ ဖ ပခ9င?ရသည။
၉။

န ကဆကတ9̀ - ၁ တ9င သH ခ

ရ သ

အရ ရမ သည ဤအကဥပ ဒ င? နည ဥပ ဒမ အလ?င

မတယJရမည။

ဖ ပထ သည? တဆပ ခ င မ က ကပ ပခ9င?၊ ဖ က၍ဖ ကခ9င?
သကဆငရ အရ ရမ

ဖစသညဟ
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အခ L ?ကစgမ ၌ ခ9င? ပLခ ကရရ သ သကဆငရ အရ ရမ က တဆပ ခ င ကပ ပ ခင
“အထJ ကပတဆပ ခ င ” ဟJ သ စ သ ပ

တဆပ ခ င မ က သကဆငရ အရ ရက

အ က ဖ ပပ စ ခ Lပစတမ မ တ9င ကပခ9င?၊ ပခ9င? သ ?မဟတ ဖ က၍ ဖ ကခ9င?ရသည (၁)

န ကဆကတ9̀ - ၂ ပ သH ခ သတမတ သ

တဆပ ခ င မ

င? သတမတသည?တနဖ

နည အခ9နထက လ ? သ စ ခ Lပစ တမ မ မအပ ၎င တ?၏ မJရင ခ9̀မတiTမ ၊
(၂)

ဥ ရ ပဘ သ စက တစခခက အဂjလပဘ သ ပနဆခ က ပJ တ9̀ပ သည? န ကဆကတ9̀ - ၃
တ9င သH ခ

ဖ ပ သ တဆပ ခ င မ ။

သ ?ရ တ9င မJရင ဘ သ ရပ ဖင? ရ သ ရ တ9င င9လ`လ
b ကမတမအပ န ကဆကတ9̀
- ၃ တ9င သH ခ သတမတသည? စ ခ Lပစ တမ တစခခက အစ ရက စည ကမ ခ ကမ သတမတ၍
ဤနည ဥပ ဒမ
၁၁။

င? သကဆင စရမညဟ kbနIက

ငသည။ (ထနည ဥ ပဒ ၁၀)
၁၀)

တဆပ ခ င ကပနည င? \ကနည
(၁)

သကဆငရ အရ ရသည နည ဥပ ဒတ9င သH ခ

ဖ ပထ သည? စ ခ Lပစ တမ တစခခက

၎င ထယJ ဆ ငလ KပH တင ပ လQ ကထ လ သည?အခ

လQ ကထ သJက ပ သ9င ရနလ

အပ သ တနဖ ပ တဆပ ခ င တစခ သ ?မဟတ တစခထကပ သ တဆပ ခ င မ က ကပ
ရမည?အ ပင တဆပ\ကစကကရယ ဖင? \က ပ၍ ဖစ စ၊ ဖ ကစက ဖင? ဖ က၍ ဖစ စ ပL
KပH တဆပ ခ င စ မ က
ရသ

ပ8တ9င ထသ ?\က ပသည သ ?မဟတ

ဖ ကသည?ရကစ9`တပ၍

ပ ရမည။ အကယ၍ စ ခ Lပစ တမ မ စ ပရပကတ9င ရ သ ခင ဖစလQင တဆပ

ခ င မ က သတiL Iက က9င ငယ ဖင? တ9ယခ တထ ရမည။
သ ?ရ တ9င တဆပ\ကစကကရယ

ထ ကပ? ပ ခင မ ပL ငသည? အခ နအထ အထJ

ကပတဆပ ခ င ပ8တ9င ရ ဘ တဆပ\က ပအသ ပL ငKပH သကဆငရ အရ ရက အဆပ
တဆပအမတအသ

ပ8တ9င ဖတ၍ ရကစ9̀တပ လကမတ ရ ထ ထ ရမည။

ရနကနKမL ?တ9ငမJ သကဆငရ အရ ရက အခ9နတဆပ ခ င ၅ က ပတန အ ကက
ထရ ဘ တဆပ ခ င
ရ ထ ထ ရမည။

\က ပအသ ပL ငKပH

ထတဆပ ပ8တ9င ဖတ၍ ရကစ9̀တပလကမတ
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ဤနည ဥပ ဒအရ တဆပ ခ င တစခခက ကပသည?အခ သကဆငရ အရ ရသည ထတဆပ
ခ င ပ8တ9င ၅ က ပတန င?အထက ဖစလQင လကမတတ ရ ထ ရမည။ ၂၀ က ပတန င?အ
ထက ဖစပ က တဆပ ခ င အ ကန က ကပ၍ ထ Kမ`လကမတ ရ ထ ရမည။

(၃)

ဤနည ဥပ ဒ ၁၁(၂) အရ သကဆငရ အရ ရ၏ လပငန တ ဝနမ က ဆ ငရ9ကရန ၎င
၏ လက ထ ကအရ ရတစဦ ဦ သ ? လပပငခ9င?အပ င ငသည။

၁၂။

အခ L ?စ ခ Lပစ တမ မ တ9င ပတဆပ ခ င သ ရ ခင
(၁)

ပညပတ9ငခ LပဆKပH ပညတ9င တ9ငလကခ သ စ ခ Lပစ တမ မ က နည ဥပ ဒ ၁၁ သ?မဟတ
၁၃ အရ ကပတဆပ ခ င သ ရသည? စ ခ Lပစ တမ မ မအပ ပတဆပ ခ င စကST ဖင? ထမ
ဆ ငရမည။

(၂)

အဆပ စ ခ Lပစ တမ တစခခက ပဒမ ၁၈(၂) အရ က လကတ အရ ရထ ယJ ဆ ငလ
သည?အခ တ9င က လကတ အရ ရက မမ င?မသကဆငလQင ထစ ခ Lပစ တမ င?အတJ ပ
ဆ ငသည? အခ9န င9တ ?က သကဆငရ အရ ရထ ပ ပ?ရမည။ သကဆငရ အရ ရကလည
နည ဥပ ဒ ၁၁ အရ သတမတသည?နည လမ အတင စ ခ Lပစ တမ က တဆပ ခ င \က ပ

၁၂((၂)]
KပH တငသ9င သJသ ? ပန ပ ရန က လကတ အရ ရထ ပနပ ?ရမည။[ထနည ဥပ ဒ ၁၂
အခန (၃)
ကပတဆပ ခ င မ
အခ L ?စ ခ Lပစ တမ မ တ9င ကပတဆပ ခ င အသ ပL ခင
၁၃။

အ ကပ စ ခ Lပစ တမ က ကပတဆပ ခ င ဖင? ကပ ငသည။ (ထနည ဥပ ဒ ၁၃
၁၃))
(က)

တ င ခသည?အခ ပ ရနမအပ အ ခ ကစgတ9င ပ ခ ရန သတမတတနဖ (ယခင တစ စ င
၆ ပ ) ထကမပ သ တစGကမတည အ စ င စ င ရ သ သည? င9လb̀လကမတမ ၊

(ခ)

အမ

(ဂ)

ဇယ

င?သကဆင သ ကမ<ဏHအသင အဖ9̀ ?မ ၏ လb` ပ င သည? ဒHဘငခ မ ၊
- ၁၊ အမတစe ၂၄ အရ အခ9နထကသင? သ

မပ သ ?မဟတ စHမခ ကမတi T၊ ပ ပမတiT

င? ပ ပပစ ဖင? ပ သ မတပတငစ ရင မတiT သ ?မဟတ က က တခ ကမ ၊
(ဃ)

ဇယ - ၁၊ အမတစe ၅(က)(ခ) င? ၄၃ တ ?အရ အခ9နထကသင? သ စ ခ Lပစ တမ မ ၊

(င)

ဇယ - ၁၊ အမတစe ၁၇ အရ အခ9နထကသင? သ စ ခ Lပစ တမ မ ၊
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ဇယ

- ၁၊ အမတစe ၁၉၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၄၉(က)(၂) င? (၃) င?အမတစe ၅၂ တ ?အရ အခ9နထက

သင? သ စ ခ Lပစ တမ မ ၊
၁၃။

(က)

ဤနည ဥပ ဒမ တ9င မညသ?ပငပ ရ စက မJ

ပ ဆ ငရမည?တဆပ ခ င ခ9နက အတ

အက ပ ဆ င ငရန လ န သ တဆပ ခ င မ က ပ ပ ဖန ?ခ Hထ ရ ခင မရ သ လQင နည ဥပ ဒ
၁၆ တ9င သတမတထ သည?(ယခင ၂၅ ပ ၊ ၁၂ ပ ၊ ၆ ပ တန) တဆပ ခ င မ

ဖည?၍ ကပ င

သည။ သ ?ရ တ9င ဘp ရ င?အခ9နဝနGကH ဌ နက အဆပ ကပတဆပ ခ င မ အစ
တဆပ ခ င ဖင? သ ရနkbနIက

\ ခ9နကပ

ငသည။

အစရယယ လb̀ ပ င ပ သည?အခ လသည?အခ9နက ပ ဆ င ခင
၁၄။

ကမ<ဏH သ ?မဟတ အသင အဖ9̀ ?တစခ၏ အစရယယ က လb̀ ပ င သည?စ ခ Lပစ တမ က ထကသင?

သည?တနဖ ပ ရKပH အပမ? သ ?မဟတ ဖ င [က အ ရ အ Iက င ပ တဆပ ခ င စကS Tတ9င ရ သ ခ LပဆKပH
န က ရယယ တနဖ မင?တကလ သည?အတ9က ဇယ
ခ င ထက လ ?နည န Iက င
ပ င ခင ” ဟJ သ စ သ

တ9 ?ရသည?အခ

- ၁၊ အမတစe ၆၂(က)အရ ထကသင?သည?တဆပ
လ ?နည သည?အခ9န ပည?မH စရန “ အစရယယ လb̀

ဖ ပပ ရ သ ကပတဆပ ခ င တစခ ဖစ စ၊ တစခထကပ၍ ဖစ စ အသ ပL

ငသည။
တရ လbတ တ ရ ? န အမညစ ရင တငသ9င ခင
၁၅။

တရ လbတ တ ရ ? နအ ဖစ တရ လbတ တ ခ Lပ၏ အမညစ ရင ၌ တငသ9င ရ တ9င ပနတမ ဝင

အရ ရ၏ GကH Iကပမr ဖင? ကပရမည။ ထအရ ရသည တဆပ ခ င မ က တရ လbတ တ ခ Lပ၏ ပနတမ
ဝငအရ ရ၏ GကH Iကပမr ဖင? ကပရမည။ ထအရ ရသည တဆပ ခ င မ က တဆပ ခ င ဌ န၏ GကH Iကပမr
ဖင? ကပရမည။ ထအရ ရသည တဆပ ခ င မ က တဆပ ခ င ဌ န၏ GကH IကပသJအရ ရထမ ရယJရမည
ဖစKပH စ ရင မ က တဆပ ခ င မ က ထအရ ရထ တင ပရမည။ အဆပ တရ လbတ တ ခ Lပ၏ ပန
တမ ဝငအရ ရသည တဆပ ခ င မ က ကပKပH န က တဆပ ခ င မ ၏ စ မ က

ပ8တ9င ရကစ9̀ င?

အတJ ၎င ၏လကမတတ ရ ထ ရမည။
၁၆။

ဤအကဥပ ဒ င? နည ဥပ ဒမ တ9င ပO န ထ သညမတစပ တဆပခ9နက ဖ ပရန အသ ပL

သည? ကပတဆပ ခ င မ ၂၅ ပ

သ?မဟတ ၃၅ ပ

သ?မဟတ ၆ ပ

မ ပ ရသည? လအပ သ တဆပခ9နအ ရအတ9က ဖစ စရမည။

သ?မဟတ ၃ ပ

ဆသည? စက ရပ

- 224 အခ L ?အထJ ကစgမ တ9င တဆပ ခ င အသ ပL ခင
၁၇။

အ ကပ စ ခ Lပစ တမ မ က ကပတဆပ ခ င ကပသည?အခ

အ က ဖ ပပ အခ ကမ

ဖ ပ

ထ သည? တဆပ ခ င ဖင? ကပရမည။
(က)

ပညပတ9င ရ ဆ9̀ ပLလပသည? အခ9န ( ယခငက ၆ ပ ၊ ယခအကဥပ ဒက ၂၀၁၁ ခ စ ပင
ဆငခ က င? ဘp ရ င?အခ9နဝနGကH ဌ န၏ အမန ? Iက င စ အမတ ၁၂၂/၂၀၁၂ တ ? ဖင?
ပငဆငခ ကအရ ၁၀ က ပ) ထကပမ၍ ထကသင? သ င9လb̀လကမတ၊ ခ ကလကမတ င? င9
ပ ကတစ ခ Lပတ ?တ9င “ ငင ခ

င9လb̀လကမတ”
ကမတ” (Foreign Bill) ဟJ သ စ သ ပ ရသည?

တဆပ ခ င ဖင?ကပရမည။
(ခ)

အမ

င?သကဆငရ ကမ<ဏH င? အသင အဖ9̀ ?တ?၏ အစရယယ ဒHဘငခ မ က လb̀ ပ င

သည? သH ခ စ ခ Lပစ တမ မ တ9င “အစရယယ
အစရယယ လb̀ ပ င ခင ” (Share Transfar) ဟJ
သ စ သ ပ ရသည? တဆပ ခ င ဖင?ကပရမည။
(ဂ)

တရ လbတ တ ရ ? နအ ဖစ တရ \ ခ Lပ၏အမညစ ရင ၌ တငသ9င ရ တ9င “တရ လbတ
တ ရ ? န”
န” (Advocate) ဟJ သ စ သ ပ ရသည? တဆပ ခ င ဖင? ကပရမည။

(ဃ)

GတHစ တမ မ

(Notarial Acts) တ9င “ GတH” (Notarial) ဟJ သ စ သ ပ ရသည? တဆပ

ခ င ဖင?ကပရမည။
(င)

ပ ပထ

သ ပစ ဖင? ပLလပထ သည? မတပတငစ ရင မ မနကန Iက င သက သခလက

မတ ရ ထ ထ

သ

မပမတiT၊ စHမခ ကမတi T၊ ပ ပမတiT င? က က တခ ကမတiTမ က

“\
\ ခ9န တဆပ ခ င ” ဖင? ကပရမည။
(စ)

ဇယ

- ၁၊ အမတ ၅ (က) င? (ခ) သ ?မဟတ အမတစe ၄၃ အရ တဆပ ခ င ခ9နထကသင?

သ စ ခ Lပစ တမ မ တ9င “ သ ဘ တJစ ခ Lပ ” (Agreement) ၊ “ပ9̀စ မ ၏ မတတမ
(Borker’s Note) ဆသည? သကဆငရ စ သ မ ပ တဆပ ခ င ဖင? ကပရမည။
(ဆ)

ဇယ

- ၁၊ အမတစe ၄၇ အရ တဆပ ခ င ခ9နထကသင? သ

စ ခ Lပစ တမ မ တ9င

“ အ မခ”
မခ” (Insurance) ဆ သ စ သ ပ တဆပ ခ င ဖင? ကပရမည။

- 225 အဆပ နည ဥပ ဒ အခန (၄)
အ ထ9 ထ9
မမနကနသည? တဆပ ခ င အမ L အစ က အသ ပLသည? ကစgအတ9က ပO န ခ က
၁၈။

စ ခ Lပစ တမ တ9င ထကသင?သည?တနဖ ပ တဆပ ခ င က အသ ပLထ

အမ L အစ မမနကနသည?အခ

သ လည တဆပ ခ င

က လကတ အရ ရသည ထစ ခ Lပစ တမ အတ9က က သင?သည?အခ9န င9

ပ ဆ င စKပH ထစ ခ Lပစ တမ မ ထကသင?သည? တဆပ ခ င ကပ ပKပH Iက င ထပဆင? ထ ကခ
ခ ကလကမတ ဖင? သက သခလကမတ ရ ထ ပ ငသည။
ပန ပ ရန သ မ? ဟတ အသစလ`လယရန

လQ ကထ သည? အ Iက င ကစgအတ9က သက သခခ က

တင ပရ ခင
၁၉။

က လကတ အရ ရသည မနမ ငငတဆပ ခ င အကဥပ ဒ အခန (၅) အရ တဆပ ခ င တနဖ

က ပန ပ ရန ဖစ စ၊ တဆပ ခ င က အသစလ`လယ ပ ရန ဖစ စ လQ ကထ သJ သ ?မဟတ ၎င ၏ အခ9င?
ရကယစ လယက က မ က နဆ၍ ဖစ စ၊ ကတသစg ပL၍ ဖစ စ အစစ ဆ ခ စရန သ လည က င ၊
လQ ကထ ရ ခင အ Iက င ကစgမ က က မ က နဆ၍ ထ9ကဆခ က ရ သ တငသ9င စရန သ လည
က င ဆင?ဆခ9င?ရသည။ ထ ? ပင အဆပ အစစခခ က သ ?မဟတ က မ က နဆထ9ကဆခ ကပ အ Iက င အရ
မ က ထ ကခသည? သက သခခ ကလအပသညဟ ထင မငလQင သက သခစစခ ကတင ပ စရန ဆင? ခ8
ငသည။
ပ ကစH ယယ9င သည? သ?မဟတ မ ယ9င အသ ပLမသည? တဆပ ခ င မ အတ9က ဖစ စ၊ ဒHဘငခ အသစလ`
လယသည?အတ9က ဖစ စ ခ9င? ပL င9မ
၂၀။

ပ ခင

မနမ ငငတဆပ ခ င အကဥပ ဒ အခန (၅)အရ ပ ကစH ယယ9င သည? သ ?မဟတ မ ယ9င အသ ပL

မသည? သ ?မဟတ ခ ကခ င အသ ပLရနမလသည? တဆပ ခ င မ အတ9က ဖစ စ၊ ဒHဘငခ
ခ Lပမ

အသစလ`လယသည?အတ9က ဖစ စ ခ9င? ပL င9က ပ ရန လQ ကထ KပH

ခ8 [က KမHခဝန

က လက တ အရ ရက

ထ လQ ကလb က ခ9င? ပLသည?အမန ? သ ?မဟတ ထ ကခသည?သက သခခ က တင ပ စရန အမန ?ခ မတသည?
အခ

တဆပ ခ င က ဖစ စ လQ ကထ သJက မယJဘ` နလQင သ လည က င ၊ လQ ကထ ခ ကက ပ

လပရမည။ ထ ? ပင ပ ကစH ယယ9င သည? သ ?မဟတ မ ယ9င အသ ပLမသည? တဆပ ခ င မ ရပ က ၎င က
ဖ ကစH ပစရန တဆပ ခ င ဌ န GကH IကပသJအရ ရထ ပ ပ ?ရမည။

- 226 ပဒမ ၅၅ အရ ပန ပ သည? ဒHဘငခ မJရင က ပယဖ ကသည? နည လမ
၂၁။

က လကတ အရ ရက ပဒမ ၅၅ အရ င9က ပန ပ သည?အခ ထအရ ရသည ဒHဘငခ မJရင ပ8

တ9င “ပယဖ ကKပH ” ဆ သ စ သ

ရ သ ၍ ၎င ၏ ရ ထ Kမ`လကမတ ရ ထ က ပယဖ ကရမည။

ဆ င9ခ H မ€င? ခင
၂၂။

မနမ ငငတဆပ ခ င အကဥပ ဒအရ ပစမrက T လ9နသJတစဦ ဦ က ပစမrထငရ စHရငသည?အခ

က လကတ အရ ရသည ပစမrထငရ

စ ရ အတ9က ပ ဝငကJညH၍ လ ရ ကသက သခခ က ပ သJ မည

သJ ?ကမဆ ဤကစgအလ ?င အစ ရကသတမတသည? ဆ င9က ခ H မ€င? ငသည။ ထ ? ပင ပညတ9င အခ9နမ
ဦ စH ဌ န kbနIက

ရ မT ခ Lပက တရ မဝင သ တဆပ ခ င မ

သမ ဆည ရမရန သတင ပ သJက

လည သတမတသည?ဆ င9 ခ H မ€င? ငသည။
၂၃။

KမL ?နယအခ9နဦ စH ဌ နမT သည

အခ9န မ ဦ စH ဌ န

င9စ ရင

က ကခရရသည? အပတဆပ ခ င ခ9န ၂ရ ခင rန အ

မတစဆင? ပည ထ ငစရနပ င9သ ?

ပညတ9င

ပ သ9င ရမည။ ထ ? န ကKမL နယအခ9
?
န

ဦ စH ဌ နမT သည (၃) လပတအလက ခ9င? ပLရနပ င9 တ င ခ၍ သကဆငရ KမL ?နယစညပငသ ယ ရ က မ
တHအသH သH ၏ KမL ?နယစညပငသ ယ

ရ ရနပ င9သ ? ပနအမ င9အ ဖစလb̀ ပ င ပ ရမည။
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ပည ထ ငစသမတ မနမ ငင တ အစ ရ
ဘ

ရ ဝန က ဌ န

အမန က င စ အမတ (၁၈၀၇ / ၂၀၁၅)
၂၀၁၅)
၁၃၇၇ ခ စ၊ ဒတယဝ/ဆလဆန

၁၁ ရက

(၂၀၁၅ ခ စ၊ ဇ3လင လ ၂၇ ရက)
ပည ထ ငစအစ ရ ဘ

ရ ဝန က ဌ နသည မနမ ငငတဆပ ခ/င အကဥပ ဒပဒမ ၇၄ အရ

အပ င ထ သည လပပငခ6ငကက7ငသ ၍ ပည ထ ငစအစ ရအဖ6: ၏ သ ဘ တ3ညခ7က ဖင ဤနည ဥပ ဒ
မ7 က ထတ ပနလကသည။

အခန (၁)
အမည ငအဓပ?/ယဖ6ငဆခ7ကမ7
၁။

ဤနည ဥပ ဒမ7 က အခ6နတဆပ ခ/င ရ င ခ7 ခင ဆငရ နည ဥပ ဒမ7 ဟ ခAတ6င စရမည။

၂။

ဤနည ဥပ ဒမ7 တ6ငပ/ရ သ

အ ကပ/စက ရပမ7 သည

ဖ ပပ/အတင

အဓပ?/ယ

သက ရ က စရမည (က) အခ6နတဆပ ခ/င ဆသညမ

ဤနည ဥပ ဒမ7 အရ ရ င ခ7ခ6င ပCသည

အ ကပ/အခ6န

တဆပ ခ/င မ7 က ဆသည (၁)

အခ6န ပ တဆပ ခ/င မ7 ၊

(၂)

တနဖ ပ ၅၀ င င/ က7ပတန အခ6နကပတဆပ ခ/င မ7 ၊

(၃)

မနမ ငငတဆပ ခ/င အကဥပ ဒ ပဒမ ၁၁ တ6င ဖ ပထ သည စ ခ7Cပစ တမ

(၄)

မ7 တ6င ကပရမည ကပတဆပ ခ/င မ7

င အ ခ ကပတဆပ ခ/င မ7

အထ3 ကပ လဘယလ တဆပ ခ/င မ7

င ဟ6နဒတဆပ ခ/င မ7 ။

(ခ) ရ ထ3 အ လ7 က တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3 ဆသညမ DမC နယအခ6န ဦ စ ဌ နမ F သမဟတ
၄င မ ခနအပတ ဝန ပ သည အခ6နအရ ရ င ဒတယဦ စ မF သမဟတ ဗဟတဆပ ခ/င
အ ရ င ဌ နစတမ တ ဝနခအခ6နအရ ရ သမဟတ ဒတယဦ စ မF တက ဆသည။

- 228 (ဂ) လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3 ဆသညမ ဤနည ဥပ ဒမ7 အရ တဆပ ခ/င ရ င ခ7ရန
DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF မ လငစငထတ ပ ခင ခရသ3က ဆသည။
(ဃ) လငစင ဆသညမ

ဤနည ဥပ ဒမ7 အရ တဆပ ခ/င ရ င ခ7ရန ခ6င ပCထတ ပ ထ

သည လကမတကဆသည။
(င) လJ န
K

ဆသညမ

အခ6နတဆပ ခ/င မ7

ရ င ခ7သညအတ6က လငစငရတဆပ ခ/င

ရ င ခ7သ3 ခစ ခ6ငရသည လJ Kန ကဆသည။
(စ)

တဆပ ခ/င ရ င ခ7ရန နရ ဒသ ဆသညမ လငစငတ6င ဖ ပသတမတ ပ ထ သည
တဆပ ခ/င ရ င ခ7ခ6င ပCသည နရ ဒသက ဆသည။

(ဆ)
(ဇ)

စ ဆသညမ ဘ

ရ စက ဆသည။

ဗဟတဆပ ခ/င အ ရ င ဌ နစတ ဆသညမ

ပညတ6င အခ6နမ7 ဦ စ ဌ န သကဆငရ

ဌ နခ6မ
: ဖ6ငလစသည တဆပ ခ/င အ ရ င ဌ နစတကဆသည။

အခန (၂)
လငစင လJ ကထ ခင ၊ ထတ ပ ခင ငLပသမ ခင
၃။

လငစငရ တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3အ ဖစ

လJ ကထ မညသ3မ7 သည

အ ကပ/အခ7ကမ7

င

ပညစရမည (က) ပည ထ ငစသမတ မနမ ငငသ ဖစရမည၊
(ခ)

ပစမKကင ရင သ3 ဖစရမည၊

(ဂ)

ပဋည Nအကဥပ ဒအရ ပဋည N ပCလပရနအရညအခ7င ရသ3 ဖစရမည၊

(ဃ) အနည ဆ အ ခခပည အထကတန အဆင အ င မငDပ သ3 ဖစရမည၊

၄။

(င)

အသက (၁၈) စ ပညDပ ၊ (၆၀) စထက မ က7 လ6နသ3 ဖစရမည၊

(စ)

က7န မ ရ က င မ6န၍ ကယတင ဆ ငရ6က ငသ3 ဖစရမည။

လငစငရရလသ3၏ အမည၊ အသက၊ အဖအမည၊ မတပတငအမတ နရပလပစ င တဆပ ခ/င

ရ င ခ7 ခင ပCမည နရ သမဟတ ဆင၏လပစ တက ဖ ပ၍ သကဆငရ DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF L သ
စ ဖင လJ ကထ ရမည။
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သကဆငရ

သညဟ ယ3ဆသ3မ7 အ

DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF သည လငစင လJ ကထ သ3မ7 အနကမ

သင လ7

DမC နယအဆငအလက သတမတထ သညဦ ရထက မ က7 လ6န စဘ: လငစင

ထတ ပ ငသည။
၆။

DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF သည နည ဥပ ဒ ၄ အရ

သတမတခ7ကမ7

လJ ကထ ခ7ကက လကခရရသညအခ/

ငအည လငစငထတ ပ ရန ဆ ဖတပ/က အခ က င6ရယ3 ခင မ ပCဘ: ဤနည ဥပ ဒမ7

အရ သတမတထ သည ပစ- က ဖင လငစငထတ ပ ရမည။
၇။

လငစငတ6င တဆပ ခ/င ရ င ခ7ခ6င ပCသည နရ ဒသ၊ လငစငသကတမ င လငစငစည ကမ

ခ7ကမ7 က ဖ ပပ/ရ စရမည။
၈။

လငစငရရသ3သည

လငစငသကတမ မကနဆ မ လငစင ပနလညအပ လသညအခ/ ဖစ စ၊

လငစငသကတမ ကနဆ Dပ န က အခ6နတဆပ ခ/င မ7

ဆကလက ရ င ခ7လသညအခ/ ဖစ စ လငစင

သကတမ မကနဆ မ ရက ပ/င (၆၀) ကCတင၍ လငစငသကတမ တ မPင ပ ရန လJ ကထ ရမည။
၉။

DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF သည

နည ဥပ ဒ ၃ ပ/ သတမတခ7ကမ7

လငစငသကတမ တ မPင ပ ရန

လJ ကထ ခ7ကအ ပA

ငအည သကတမ တ မPင ပ ငသည။

၁၀။

လငစငသကတမ က လမ (၂) စ ဖစသည။

၁၁။

လငစငရရသ3 သဆ သညအခ/ ဖစ စ၊ နည ဥပ ဒ ၁၂ အရ လငစငLပသမ ခရသည အခ/ ဖစ စ၊

လငစင ပနလည ပ အပ ခင က

သကဆငရ DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF က

လကခခ6င ပCသညအခ/ ဖစ စ

လငစငပ7က ပယDပ ဖစသညဟမတယ3ရမည။
၁၂။

DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF သည အခ6နတဆပ ခ/င ငသကဆငသည ဥပ ဒ၊ နည ဥပ ဒ၊ အမန၊

RSန က ခ7ကမ7

င လပထ လပနည မ7 က ဖစ စ၊ လငစငစည ကမ တစရပရပက ဖစ စ၊ လငစငရရသ3

က လကန ရနပ7ကက6က က င စစစ တ6 ရရပ/က ထတ ပ ထ သည လငစငက Lပသမ ခင ပCရမည။
၁၃။

DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF သည

သတမတထ

သ မတပတငစ အပတ6င

တဆပ ခ/င ရ င ခ7ခ6င ထတ ပ သည လငစငမ7 အ
ရ သ6င ထ ရရမညအ ပင

၄င လငစငမတT Fမ7 က ပညတ6င

အခ6နမ7 ဦ စ ဌ န သကဆငရ ဌ နခ6:/ ပည ထ ငစနယ မ / တင ဒသ က င ပညနယအခ6နဦ စ ဌ နမF
L မ7 သလည

ပ ပရမည။
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လငစငရရသ3၏တ ဝနမ7
၁၄။

င အက7C ခစ ခ6ငမ7

လငစငရ တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3မ7 သည ၄င အ ထတ ပ ထ

ရ င ခ7 ငသည နရ ဒသမ7 မအပ အ ခ
၁၅။
အမ7C အစ

သ လငစငပ/ တဆပ ခ/င

နရ ဒသမ7 တ6င ရ င ခ7 ခင မ ပCရ။

လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3သည

ဤနည ဥပ ဒအရ

ရ င ခ7ခ6ငရသည

တဆပ ခ/င

င တနဖ မ7 ကသ ရ င ခ7ရမည။ ထသ ရ င ခ7ရ တ6င တဆပ ခ/င ပ/ သတမတတနဖ ဖင

ဝယယ3သသ
3 ခ7ကခ7င ရ င ခ7 ပ ရမည ဖစDပ ယင သတမတတနဖ ထကပ၍

တ င ခ ခင ၊ လကခ ခင

မ ပCရ။
၁၆။
ရသ ထ

လငစငရရသ3သည ၄င ၏အမည င ယNတ6:လ7က “လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3” ဟ3၍
သ ဆင ဘတ င လငစငတက တဆပ ခ/င ရ င ခ7 သ နရ ၌

မငသ သ နရ တ6င

ခ7တဆ6ထ
:
ရမည။
၁၇။

လငစငရရသ3သည ရ ထ3 အ လ7 ကတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3ထမ ဝယယ3ရရသည တဆပ ခ/င

အ ရအတ6က ငတနဖ ၊

ပနလည ရ င ခ7သည

တဆပ ခ/င အ ရအတ6က ငတနဖ ၊

လကက7နတဆပ

ခ/င အ ရအတ6က ငတနဖ တက နအလကစ ရင ပCစထ ရရမည။
၁၈။

လငစငရရသ3သည နည ဥပ ဒ၂၉ အရ ပCစထ ရသည တဆပ ခ/င ရ င ခ7 ခင ဆငရ မတပတင

စ အပ၊ နည ဥပ ဒ ၁၇ အရ ပCစထ သည စ ရင င မမလကဝယရ တဆပ ခ/င မ7 က DမC နယအခ6န
ဦ စ ဌ နမF သမဟတ ၄င ထကအဆင မင သ အခ6နအရ ရတစဦ ဦ က စစ ဆ ကညLKရန တ င ဆလJင
ခ7က ခင တင ပရမည။
၁၉။

လငစငရရသ3သည သကဆငရ ရ ထ3 အ လ7 ကတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3ထမသ

တဆပ ခ/င

ဝယယ3 ဖညတင ခ6ငရသည။ ယင သ ဝယယ3သညအခ/ တဆပ ခ/င တနဖ အ ပည င6 ပ သ6င ရမည။
၂၀။

ဤနည ဥပ ဒမ7 အရ အတအလင သတမတထ ခင မအပ လငစငရရသ3ကမတပတင စ အပ

တစခခ ထ ရရန ဖစ စ၊ တဆပLက ပရန ဖစ စ၊ င6စ ရင ပCစတင ပရန ဖစ စ တ ဝနမရ စရ။
၂၁။

လငစငရရသ3သည ရ ထ3 အ လ7 ကတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3ထမ ဝယယ3သညတဆပ ခ/င တနဖ ၏

၄ ရ ခင န
K က လJ န
K အ ဖစ ခစ ခ6ငရသည။ အဆပ/ လJ Kန က RSန က
သတမတ သ နည လမ မ7

ငအတ3 ရယ3ခစ ရမည။

ရ မF ခ7Cပက အခ/အ

လ7 စ6
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လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3မ7 သည

လငစငထတ ပ သညL မ

အခ6နတဆပ ခ/င ရ င ခ7 ခင င ပတသက၍ ထတ ပနထ
မ7

အခမ:က3 ပ ထ သည

သ ဥပ ဒ၊နည ဥပ ဒ၊ အမန က င စ

င RSန က လS မတT Fမ7 က ထန သမ ထ ရမည ဖစDပ ကညLKရန တ င ဆလ သည မညသ3ကမဆ

ကညLKခ6င ပCရမည။ ထစ မတTFမ7 က ထပမက3 ယ3လပ/က လငစငရသ3၏ စရတ ဖငသ က3 ယ3ရမည။
၂၃။

လငစငရ တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3သည နည ဥပ ဒ ၃၄ ပ/

ပX န ခ7ကမ7 အ

လကန ရန

ပ7ကက6ကသညအခ/ ၄င အ ထတ ပ ထ သည တဆပ ခ/င ရ င ခ7ခ6ငလငစငက DမC နယအခ6နဦ စ ဌ န
မF သမဟတ ၄င ထကအဆင မင သ အခ6နအရ ရတစဦ ဦ မ အခ7နမ ရ6 Lပသမ ငသည။
၂၄။

လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3၏ လငစငက Lပသမ ခင ခရသညအခ/ ဖစ စ သမဟတ လငစင

က ၄င က ပနလညအပ သညအခ/ ဖစ စ ၄င ၏လကဝယရ တဆပ ခ/င မ7 က DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF
ထ ပနလညအပ ရမည။ လငစငရရသ3 သဆ သ ဖင လငစငပ7က ပယသညကစYတ6င ၄င ၏အ မ6ဆကခသ3
က ပနလညအပ ရမည။
၂၅၊၊

လငစငသကတမ မကနဆ မ လငစငက ပနလညအပ သညအခ/၌ ဖစ စ၊ လငစငရသ3၏အမ

အယ6င တစစတစရ

က င လငစငက Lပသမ ခင ခရသညအခ/၌ ဖစ စ တဆပ ခ/င မ7 က ပနလညအပ

ရ တ6င ထသအပ သည တဆပ ခ/င မ7 ၏တနဖ မ တစဆယရ ခင Kန
တနဖ ကသ
၂၆။

တပယထ သည တဆပ ခ/င

ပနလညထတယ3ခ6ငရသည။

လငစငရသ3

သဆ ခင င လငစငသကတမ ကနဆ ခင တ က င ပနလညအပ သညအခ/

ပနလည ပ အပသည တဆပ ခ/င မ7 အတ6က တဆပ ခ/င တနဖ အ ပညက ထတယ3ခ6ငရသည။
အခန (၄)
အခ6နတဆပ ခ/င ရ င ခ7 ခင
၂၇။

ရ ထ3 အ လ7 ကတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3မ7

နည ဥပ ဒ ၂(က)(၁)ပ/အခ6န ပတဆပ ခ/င အသ သ အ
က7 တ6င အ ကပ/အခ7ကအလကမ7 က ပညစမနကနစ6

င လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3မ7 သည ဤ
ရ င ခ7ရ တ6င ထတဆပ ခ/င မ7 ၏
ရ သ ၍ ရ င ခ7ရမည-

(က) ပကZဒန စအလက သ ခ အမတစN၊
(ခ)
(ဂ)

ရ င ခ7သည ရကစ6:၊
ဝယယ3သ3အမည၊ အဖအမည င နရပလပစ ၊

(ဃ) စ သ ဖင တဆပ ခ/င တနဖ ၊

နက
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၂၈။

ရ င ခ7သ3၏ ရ ထ Dမ:လကမတ။

ရ ထ3 အ လ7 က တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3မ7

င လငစငရတဆပ ခ/င

ရ င ခ7သ3မ7 သည

ဤနည ဥပ ဒ ၂ (က) (၃)ပ/ ကပတဆပ ခ/င ၏ ရ မ7က စ ပAတ6င အ ကပ/ အခ7ကအလကမ7 က
ပညစမနကနစ6 ရ သ ၍ ရ င ခ7ရမည (က) ဝယယ3သအ
3 မည၊
(ခ)

ရ င ခ7သည ရကစ6:၊

(ဂ)

ရ င ခ7သ3၏ ရ ထ Dမ:လကမတ။

၂၉။

ရ ထ3 အ လ7 က တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3 င လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3မ7 သည

ရ င ခ7 သ တဆပ ခ/င မ7

မမ

ငစပလ7N ၍ ဦ စ ဌ နက သတမတထတ ပ ထ သည မတပတငစ အပ

တ6င မနကန ပညစစ6 ခ7ကခ7င ရ သ6င ထ ရမညအ ပင အဆပ/ မတပတငစ အပ၏ န ကဆ စ တငတ6င
ဝယယ3သည ကစYအ က င ရင အ မတတမ တငထ ရရမည။
၃၀။

ရ ထ3 အ လ7 က တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3သည လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3အ

၂ (က) (၁)
အလကမ7 အ
၃၁။

င (၃) တဆပ ခ/င အမ7C အစ မ7

ဤနည ဥပ ဒ

ရ င ခ7ရ တ6င နည ဥပ ဒ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉ ပ/ အခ7က

ရ သ ခင မ ပCဘ: ရ င ခ7ရမည။

ရ ထ3 အ လ7 က

တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3ထသ ဖစ စ၊

လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7

သ3ထသ ဖစ စ၊ အခ6န ပတဆပ ခ/င သမဟတ ကပတဆပ ခ/င ဝယယ3သညအခ/ ထ ရ င ခ7သ3သည
လအပသည

တနဖ Lက ပထ သည

တဆပ ခ/င တစရ6ကတည

သမဟတ

တစလ တည သ လJင

ဝယယ3သသ
3

ရ င ခ7 ပ ရမည။ ထတနဖ ရ တဆပ ခ/င တစရ6ကတည သမဟတ တစလ တည မရလJင

လအပသညတနဖ ပညမ အ င အရ6က ရ သမဟတ လ ရ အနည ဆ ဖင တဆပ ခ/င မ7 က ဝယယ3သ3သ
ရ င ခ7 ပ ရမည။
၃၂။

ရ ထ3 အ လ7 က တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3 င လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3တသည ဥပ ဒ၊

နည ဥပ ဒ၊ အမန၊ RSန က လS မ7 ဖင ပယဖ7ကDပ ဖစသည ဆကလကအသ မ ပCရန ထတ ပနထ သည
တဆပ ခ/င မ7 က ရ င ခ7 ခင မ ပCရ။
၃၃။

ပညတ6င အခ6နမ7 ဦ စ ဌ န၊

RSန က

ရ မF ခ7Cပသည

တဆပ ခ/င ရ င ခ7 ခင ငစပလ7N ၍ အ ကပ/အခ7ကမ7 က အခ/အ
ပန၍ သတမတ ငသည-

လငစငထတ ပ ခင ခရသ3အတ6က
လ7 စ6 အမန က င စ ထတ

- 233 (က) DမC နယအဆငသတမတခ7ကအလက ခနထ

ငသည လငစငရ တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3

အ ရအတ6က၊
(ခ) ရ ထ3 အ လ7 က တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3ထမလငစငရ တဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3မ7
ခ6ငရသည တဆပ ခ/င အမ7C အစ

ဝယယ3

င တဆပ ခ/င တနဖ ၊

(ဂ) အမ7 ဆ ဝယယ3ခ6ငရသည တဆပ ခ/င အ ရအတ6က င စစ ပ/င တနဖ ၊
(ဃ) သ လပတက လအလက တဆပ ခ/င မ7 အ
၃၄။

ရ ထ3 အ လ7 ကတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3မ7

င

က ဖတဝယယ3 ငသည အ ကမအ ရအတ6က။
လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3မ7 သည

အခ6နတဆပ ခ/င င သကဆငသည ဥပ ဒ၊နည ဥပ ဒ၊ အမန၊ RSန က ခ7က င လပထ လပနည မ7 အ
လကန ရမည။
၃၅။

တဆပ ခ/င မ7 က ရ ထ3 အ လ7 ကတဆပ ခ/င ရ င ခ7သ3 င လငစငရတဆပ ခ/င ရ င ခ7

သ3တမအပ အ ခ မညသ3မJ ရ င ခ7 ခင မ ပCရ။
အခန (၅)
အ ထ6 ထ6
၃၆၊၊

ပညတ6င အခ6နမ7 ဦ စ ဌ န သကဆငရ ဌ နခ6:သည လအပပ/က ဗဟတဆပ ခ/င အ ရ င ဌ န

စတမ7 ဖ6ငလစ ရ င ခ7 ငသည။
၃၇။

သကဆငရ DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF သည လငစငရရသ3က လငစငသကတမ မကနဆ မ လငစင

က ပနလည ပ အပလ က င လ လ က သ အ က င ပခ7က ဖင တင ပလ လJင လကခခ6င ပC ငသည။
၃၈။

သကဆငရ DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF သည လငစငပ7က ပယသညကစYတ6င လငစငရတဆပ ခ/င

ရ င ခ7သ3 လကဝယရ လကက7နအခ6နတဆပ ခ/င မ7 က ပနလည ပ အပရန တ င ခခ6ငရသည။
၃၉။

(က) နည ဥပ ဒ ၁၂ အရ လငစငLပသမ ခရသ3သည DမC နယအခ6နဦ စ ဌ နမF ၏ လငစငLပသမ
သည ဆ ဖတခ7ကက မ က7နပလJင ယင အမနက ရရသည နမ ရက ပ/င (၃၀)အတ6င
သကဆငရ
ဝင ငသည။

ပည ထ ငစနယ မ/ တင ဒသ က / ပညနယအခ6နဦ စ ဌ နမF ထ အယ3ခ

- 234 (ခ) ပည ထ ငစနယ မ/တင ဒသ က / ပညနယအခ6နဦ စ ဌ နမF မခ7မတသည ဆ ဖတခ7က
အ

မ က7နပလJင ယင အမနက ရရသည နမ ရက ပ/င (၆၀)အတ6င RSန က

ထသ အယ3ခ လJ ကထ
၄၀။

မနမ ငငအစ ရ၊ ဘ

ရ မF ခ7Cပ

ငDပ ၎င ၏ဆ ဖတခ7ကသည အDပ အ ပတ ဖစ စရမည။

ရ ဌ န၏ မနမ ငငတဆပ ခ/င အကဥပ ဒ ပဒမ ၇၄ အရ ထတ ပန

ခ:သည ၁၉၀၉ ခ စ၊ ဖ ဖ ဝ/ရလ ၂၆ ရက နစ6:ပ/ အမန က င စ အမတ (၉) “Rules for regulating
the Sale of Stamps and Stamped Papers ” က ဤနည ဥပ ဒမ7 ဖင Lပသမ လကသည။

ြပည်ေထာင်စသမတြမန်မာ င်
ိ ငေ
ံ တာ်အစိးရ
ဘ

ာေရးဝန် ကီးဌာန

အမိန်ေ့ ကာ်ြငာစာအမတ် (၁၈၀၇ / ၂၀၁၅)
၁၃၇၇ ခ စ်၊ ဒတိယဝါဆိလဆန်း ၁၁ ရက်
(၂၀၁၅ ခ စ်၊ ဇလိင် လ ၂၇ ရက်)
ြပည်ေထာင်စအစိးရ ဘ
၇၄

အရ

ာေရးဝန် ကီးဌာနသည် ြမန်မာ င်
ိ ငတ
ံ ံဆပ
ိ ်ေခါင်းအက်ဥပေဒပဒ်မ

အပ် င်းထားသည့်

လပ်ပိင်ခွငက
့် ကျင
ိ
သ
ံ
့် း၍

ြပည်ေထာင်စအစိးရအဖွဲ၏

သေဘာတညီချက်ြဖင ့် ဤနည်းဥပေဒ များကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည် ငအ
့် ဓိပါယ်ဖွငဆ
့် ချက်
ိ
များ
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကိ

အခွနတ
် ံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချြခင်းဆိင်ရာ

နည်းဥပေဒများဟ

ေခ တွငေ
် စရမည်။
၂။

ဤနည်းဥပေဒများတွငပ
် ါ ိေသာ

ေအာက်ပါစကားရပ်များသည်

ေဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပါယ် သက်ေရာက်ေစရမည် (က) အခွနတ
် ဆ
ံ ပ
ိ ် ေခါင်း ဆိသည်မာ

ဤနည်းဥပေဒများအရ ေရာင်းချခွငြ့် ပ သည့်

ေအာက်ပါအခွန ် တံဆိပ်ေခါင်းများကိ ဆိသည် (၁)

အခွန ် ပ
ိ ် တံဆိပ်ေခါင်းများ၊

(၂)

တန်ဖိး ြပား ၅၀ င ့် ငါးကျပ်တန် အခွနက
် ပ်တံဆပ
ိ ်ေခါင်းများ၊

(၃)

ြမန်မာ င်
ိ ငတ
ံ ံဆ ပ
ိ ်ေခါင်းအက်ဥပေဒ

စာချ ပ်စာတမ်း

များတွင ်

ပဒ်မ

၁၁

တွင ်

ကပ်ရမည့်

ေဖာ်ြပထားသည့်

ကပ်တံဆပ
ိ ်ေခါင်းများ င ့်

အြခားကပ်တဆ
ံ ိပ်ေခါင်းများ
(၄)

အထးကပ် ေလဘယ်လ် တံဆိပ်ေခါင်းများ င ့် ဟွနဒ
် တ
ီ ဆ
ံ ိပ်ေခါင်းများ။

(ခ) ရာထးအေလျာက် တံဆပ
ိ ် ေခါင်းေရာင်းချသ ဆိသည်မာ မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမး
သိမဟတ်
့

၄င်းမ ခနအ
် ့ ပ်တာဝန်ေပးသည့် အခွနအ
် ရာ ိ

ဗဟိတံဆိပ်ေခါင်း

အေရာင်းဌာနစိတ်မ

င ့် ဒတိယဦးစီးမး သိမဟတ်
့
သိမဟတ်
့

တာဝန်ခံအခွနအ
် ရာ ိ

ဒတိယဦးစီးမးတိကိ
့ ဆိသည်။
(ဂ)

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ် ေခါင်းေရာင်းချသ

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချရန်

ဆိသည်မာ

မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးမ

ဤနည်းဥပေဒများအရ

လိင်စင်ထတ်ေပးြခင်းခံရသကိ

ဆိသည်။
(ဃ)

လိင်စင်

ခွငြ့် ပ ထတ်ေပးထား

ဆိသည်မာ

ဆိသည်မာ

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်း

အခွနတ
် ံဆ ပ
ိ ်ေခါင်းများေရာင်းချသည့အ
် တွက်

ေရာင်းချသ ခံစားခွင ့် ိသည့် ေလ ာ့ န်းကိဆိသည်။
တံဆပ
ိ ် ေခါင်းေရာင်းချရန်ေနရာေဒသ

ေဖာ်ြပသတ်မတ်ေပးထားသည့်

စ် ဆိသည်မာ ဘ

ဆိသည်မာ

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချခွငြ့် ပ သည့်

ဆိသည်။
(ဆ)

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချရန်

သည့် လက်မတ်ကဆိ
ိ သည်။

(င) ေလ ာ့ န်း

(စ)

ဤနည်းဥပေဒများအရ

ာေရး စ်ကိ ဆိသည်။

လိင်စင်တင
ွ ်
ေနရာေဒသကိ

(ဇ)

ဗဟိတံဆပ
ိ ် ေခါင်းအေရာင်းဌာနစိတ ်

သက်ဆင်
ိ ရာ

ဆိသည်မာ ြပည်တင
ွ း် အခွနမ
် ျားဦးစီးဌာန

ဌာနခွဲမ ဖွငလ
့် စ်သည့် တံဆိပ်ေခါင်းအေရာင်းဌာနစိတ်ကိဆိသည်။

အခန်း (၂)
လိင်စင်ေလ ာက်ထားြခင်း၊ ထတ်ေပးြခင်း င ့် ပ်သမ
ိ ်းြခင်း
၃။

လိင်စင်ရ

တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသအြဖစ်

ေလ ာက်ထားမည့်သများသည်

ေအာက်ပါအချက်များ င ့် ြပည့စ
် ရမည်
ံ
(က) ြပည်ေထာင်စသမတြမန်မာ င်
ိ ငသ
ံ ားြဖစ်ရမည်၊
(ခ)

ြပစ်မကင်း င်းသြဖစ်ရမည်၊

(ဂ)

ပဋိညာ အက်ဥပေဒအရ ပဋိညာ ြပ လပ်ရန်အရည်အချင်း ိသ ြဖစ်ရမည်၊

(ဃ) အနည်းဆံးအေြခခံပညာအထက်တန်းအဆင ့် ေအာင်ြမင် ပီးသ ြဖစ်ရမည်၊

၄။

(င)

အသက် (၁၈) စ်ြပည့် ပီး၊ (၆၀) စ်ထက် မေကျာ်လွနသ
် ြဖစ်ရမည်၊

(စ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန၍
် ကိယ်တိင်ေဆာင်ရွက် င်
ိ သ ြဖစ်ရမည်။

လိင်စင်ရ ိလိသ၏ အမည်၊ အသက်၊ အဖအမည်၊ မတ်ပံတင်အမတ် ေနရပ်လိပ်စာ င ့်

တံဆိပ်ေခါင်း

ေရာင်းချြခင်းြပ မည့်ေနရာ

သိမဟတ်
့

ဆိင်၏လိပ်စာတိကိ
့ ေဖာ်ြပ၍

သက်ဆင်
ိ ရာ မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမး းသိ
ံ
စာြဖင
ေ
့် လ ာက်ထားရမည်။
့
၅။

သက်ဆင်
ိ ရာ

မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးသည်

သငေ
့် လျာ် သည်ဟ ယဆသများအား

လိင်စင်ေလ ာက်ထားသများအနက်မ

မိ နယ်အဆငအ
့် လိက်

မေကျာ်လွနေ
် စဘဲ လိင်စင် ထတ်ေပး င်
ိ သည်။

သတ်မတ်ထားသည့ဦ
် းေရထက်

၆။

မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးသည်

လက်ခံရ ိသည့်အခါ

နည်းဥပေဒ

သတ်မတ်ချက်များ ငအ
့် ညီ

၄

အရ

ေလ ာက်ထားချက်ကိ

လိင်စင်ထတ်ေပးရန်

အခေ ကးေငွရယြခင်းမြပ ဘဲ ဤနည်းဥပေဒများ အရ သတ်မတ်ထားသည့်

ဆံးြဖတ်ပါက
ပံစံ- က ြဖင ့်

လိင်စင်ထတ်ေပးရမည်။
၇။

လိင်စင်တင
ွ ်

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချခွငြ့် ပ သည့ေ
် နရာေဒသ၊

လိင်စင်သက်တမ်း င့်

လိင်စင်စည်းကမ်း ချက်များကိ ေဖာ်ြပပါ ိေစရမည်။
၈။

လိင်စင်ရ ိသသည်

လိင်စင်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ
ံ

လိင်စင်ြပန်လည်အပ် လ
ံ ိသည့အ
် ခါြဖစ်ေစ၊
အခွနတ
် ံ ဆပ
ိ ်ေခါင်းများ

လိင်စင်သက်တမ်းကန်ဆးံ ပီးေနာက်

ဆက်လက်ေရာင်းချလိသည့်အခါြဖစ်ေစ

လိင်စင် သက်တမ်းမကန်ဆးမီ
ံ

ရက်ေပါင်း(၆၀) ကိ တင်၍ လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမငေ
့် ပးရန် ေလ ာက်ထားရမည်။
၉။

မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးသည် လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမငေ
့် ပးရန် ေလ ာက်ထားချက်အေပ

နည်းဥပေဒ ၃ ပါသတ်မတ်ချက်များ ငအ
့် ညီ သက်တမ်းတိးြမငေ
့် ပး င်
ိ သည်။
၁၀။

လိင်စင်သက်တမ်းကာလမာ (၂) စ် ြဖစ်သည်။

၁၁။

လိင်စင်ရ ိသ ေသဆံးသည့အ
် ခါြဖစ်ေစ၊ နည်းဥပေဒ ၁၂ အရ လိင်စင် ပ်သမ
ိ း် ခံရသည့်

အခါြဖစ်ေစ၊

လိင်စင်ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းကိ

သက်ဆင်
ိ ရာ မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးက

လက်ခံခွငြ့် ပ သည့အ
် ခါြဖစ်ေစ လိင်စင်ပျက်ြပယ် ပီးြဖစ်သည်ဟမတ်ယရမည်။
၁၂။
အမိန၊် ့

မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးသည် အခွနတ
် ံဆ ပ
ိ ်ေခါင်း ငသ
့် က်ဆင်
ိ သည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊
န် ကားချက်များ င ့်

လပ်ထံးလပ်နည်းများကိြဖစ်ေစ၊

လိင်စင်စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ်ေစ၊

လိင်စင်ရ ိသ

က

လိက်နာရန်ပျက်ကွက်ေ ကာင်း

စိစစ်ေတွ ိရပါက ထတ်ေပးထားသည့် လိင်စင်ကိ ပ်သမ
ိ ်းြခင်းြပ ရမည်။
၁၃။

မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးသည်

လိင်စင်များအား

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချခွင ့်

သတ်မတ်ထားေသာ

မတ်ပံတင်စာအပ်တွင ်

ထတ်ေပးသည့်

ေရးသွငး် ထား ိရမည့အ
် ြပင်

၄င်းလိင်စင်မိတ များကိ ြပည်တွငး် အခွနမ
် ျားဦးစီးဌာန သက်ဆင်
ိ ရာဌာနခွဲ/ ြပည်ေထာင်စနယ်ေြမ /
း ေပးပိရမည်
။
တိင်းေဒသ ကီး င ့် ြပည်နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမး ံးများသိလည်
့
့

အခန်း(၃)
လိင်စင်ရ ိသ၏တာဝန်များ င ့် အကျိ းခံစားခွငမ
့် ျား
၁၄။

လိင်စင်ရ

တံဆိပ်ေခါင်း

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချသများသည်

၄င်းအားထတ်ေပးထားေသာ

ေရာင်းချ င်
ိ သည့ေ
် နရာေဒသများမအပ

လိင်စင်ပါ

အြခားေနရာေဒသများတွင ်

ေရာင်းချြခင်းမြပ ရ။
၁၅။

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသသည်

တံဆိပ်ေခါင်း
တံဆိပ်ေခါင်းပါ

အမျိ းအစား င ့်

ဤနည်းဥပေဒအရ

တန်ဖိးများကိသာေရာင်းချရမည်။

သတ်မတ်တန်ဖိးြဖင့်

ဝယ်ယသသိ ့

ေရာင်းချခွင ့် ိသည့်
းချရာတွင ်
ထိသိေရာင်
့

ချက်ချင်းေရာင်းချေပးရမည်ြဖစ် ပီး

ယင်းသတ်မတ်တန်ဖိးထက်ပိ၍ ေတာင်းခံြခင်း၊ လက်ခံြခင်း မြပ ရ။
၁၆။
ဟ၍

လိင်စင်ရ ိသသည် ၄င်း၏အမည် င ့် ယ တွဲလျက် “လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသ”
ေရးသားထားေသာ

ဆိင်းဘတ် င ့်

ြမင်သာေသာေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားရမည်။

လိင်စင်တကိ
ိ့

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချေသာေနရာ၌

၁၇။

လိင်စင်ရ ိသသည်

တံဆိပ်ေခါင်း

ရာထးအေလျာက်တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသထံမ ဝယ်ယ ရ ိသည့်
အေရအတွက် ငတ
့် န်ဖိး၊

တံဆိပ်ေခါင်းအေရအတွက် ငတ
့် န်ဖိး၊

လက်ကျန်တံဆိပ်

ြပန်လည်ေရာင်းချသည့်
ေခါင်းအေရအတွက် ငတ
့် န်ဖိးတိကိ
့

ေနအလိ
က်စာရင်းြပ စထား ိရမည်။
့
၁၈။

လိင်စင်ရ ိသသည်

နည်းဥပေဒ၂၉

အရ

ြပ စထား ိသည့်

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချြခင်းဆိင်ရာ မတ်ပံတင် စာအပ်၊ နည်းဥပေဒ ၁၇ အရ ြပ စထားသည့် စာရင်း င ့်
မိမိလက်ဝယ် ိ တံဆိပ်ေခါင်းများကိ မိ နယ်အခွန ် ဦးစီးဌာနမး သိမဟတ်
၄င်းထက်အဆငြ့် မငေ
့် သာ
့
အခွနအ
် ရာ ိတစ်ဦးဦးက စစ်ေဆး ကည့် ရန် ေတာင်းဆိလ င် ချက်ြခင်းတင်ြပရမည်။
၁၉။

လိင်စင်ရ ိသသည်

တံဆိပ်ေခါင်း

သက်ဆင်
ိ ရာ

ရာထးအေလျာက်တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသထံမသာ

ဝယ်ယြဖည့်တင်းခွင ့် ိသည်။

ယင်းသိ ့

ဝယ်ယသည့အ
် ခါ

တံဆိပ်ေခါင်းတန်ဖိးအြပည့်ေငွ ေပးသွငး် ရမည်။
၂၀။

ဤနည်းဥပေဒများအရ

လိင်စင်ရ ိသကမတ်ပံတင်

စာအပ်

အတိအလင်းသတ်မတ်ထားြခင်းမအပ
တစ်ခခ

ထား ိရန်ြဖစ်ေစ၊

တံဆိပ် ိက် ပ
ိ ်ရန်ြဖစ်ေစ၊

ေငွစာရင်းြပ စတင်ြပရန်ြဖစ်ေစ တာဝန်မ ိေစရ။
၂၁။

လိင်စင်ရ ိသသည်

ဝယ်ယသည့တ
် ံဆိပ်ေခါင်းတန်ဖိး၏
ေလ ာ့ န်းကိ
ရယခံစားရမည်။

န် ကားေရးမးချ ပ်က

ရာထးအေလျာက်တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသထံမ
၄ ရာခိင် န်းကိေလ ာ့ န်းအြဖစ် ခံစားခွင ့် ိသည်။ အဆိပါ
အခါအားေလျာ်စာွ

သတ်မတ်ေသာနည်းလမ်းများ ငအ
့် တ

၂၂။

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသများသည်

အခမဲက
့ းေပးထားသည့်

လိင်စင်ထတ်ေပးသည့် ံးမ

အခွနတ
် ံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချြခင်း င ့်

ထတ်ြပန်ထားေသာဥပေဒ၊နည်းဥပေဒ၊

အမိနေ
် ့ ကာ်ြငာစာ

များ င ့်

ပတ်သက်၍
န် ကားလာမိတ များကိ

ထိနး် သိမ်းထားရမည်ြဖစ် ပီး ကည့် ရန် ေတာင်းဆိလာသည့် မည်သကိ
့ မဆိ ကည့် ခွငြ့် ပ ရမည်။
ထိစာမိတ များကိ ထပ်မံကးယလိပါက လိင်စင်ရသ၏ စရိတ်ြဖငသ
့် ာကးယရမည်။
၂၃။

လိင်စင်ရ

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချသသည် နည်းဥပေဒ

၃၄

ပါ ြပ ာန်းချက်များအား

လိက်နာရန် ပျက်ကွက်သည့အ
် ခါ ၄င်းအားထတ်ေပးထားသည့် တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချခွငလ
့် င်
ိ စင်ကိ
မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာန မး သိမဟတ်
၄င်းထက်အဆငြ့် မငေ
့် သာ အခွနအ
် ရာ ိတစ်ဦးဦးမ အချိနမ
် ေရွ း
့
ပ်သမ
ိ ်း င်
ိ သည်။
၂၄။
သိမဟတ်
့

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသ၏
လိင်စင်

ကိ

၄င်းက

လိင်စင်ကိ

ပ်သမ
ိ ်းြခင်းခံရသည့်အခါြဖစ်ေစ

ြပန်လည်အပ် သ
ံ ည်အခါြဖစ်ေစ

၄င်း၏လက်ဝယ် ိ

တံဆိပ်ေခါင်းများကိ မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမး ထံ ြပန်လည်အပ် ရ
ံ မည်။ လိင်စင်ရ ိသေသဆံးသြဖင ့်
လိင်စင်ပျက်ြပယ်သည့က
် ိစတွင ် ၄င်း၏အေမွဆက်ခံသ က ြပန်လည်အပ် ရ
ံ မည်။
၂၅၊၊

လိင်စင်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ
ံ

လိင်စင်ကိ

လိင်စင်ရသ၏အမား အယွငး် တစ်စတစ်
ံ
ရာေ ကာင ့် လိင်စင်ကိ
တံဆိပ်ေခါင်းများကိ

ြပန်လည်အပ် ံ

ရာတွင်

ြပန်လည်အပ် သ
ံ ည့အ
် ခါ၌ြဖစ်ေစ၊
ပ်သိမ်းြခင်းခံရသည့်အခါ၌ြဖစ်ေစ

ထိသိအပ်
သ
ံ ည့်
့

တံဆိပ်ေခါင်းများ၏တန်ဖိးမ

တစ်ဆယ်ရာခိင် န်း တ်ပယ်ထားသည့် တံဆိပ်ေခါင်း တန်ဖိးကိသာ ြပန်လည်ထတ်ယခွင ့် ိသည်။

၂၆။

လိင်စင်ရသ

လိင်စင်သက်တမ်းကန်ဆးြခင်
ံ
းတိေ့ ကာင ့်

ေသဆံးြခင်း င ့်

ြပန်လည်အပ် သ
ံ ည့အ
် ခါ

ြပန်လည်ေပးအပ်သည့်

တံဆိပ်ေခါင်းများအတွက်

တံဆိပ်ေခါင်းတန်ဖိးအြပည့်ကိ ထတ်ယခွင ့် ိသည်။
အခန်း (၄)
အခွန်တဆ
ံ ပ
ိ ် ေခါင်းေရာင်းချြခင်း
၂၇။

ရာထးအေလျာက်တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသများ င ့်

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသများသည်
၂(က)(၁)ပါအခွန ် ပ
ိ ် တံ ဆ ပ
ိ ်ေခါင်းအသီးသီးအား

ဤ
ေရာင်းချရာတွင ်

နည်းဥပေဒ

ထိတံဆပ
ိ ်ေခါင်းများ၏

ေနာက်

ေကျာတွင ် ေအာက်ပါအချက်အလက်များကိ ြပည့စ
် မန်
ံ ကန်စာွ ေရးသား၍ေရာင်းချရမည်(က) ြပကဒိန ် စ်အလိက် သီးြခားအမတ်စ ၊
(ခ)

ေရာင်းချသည့် ရက်စ၊ွဲ

(ဂ)

ဝယ်ယသအမည်၊ အဖအမည် င့် ေနရပ်လိပစ
် ာ၊

(ဃ) စာသားြဖင ့် တံဆပ
ိ ်ေခါင်းတန်ဖိး၊
(င)
၂၈။

ေရာင်းချသ၏ ေရးထိး မဲလက်မတ်။

ရာထးအေလျာက်

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချသများ င ့်

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်း

ေရာင်းချသများသည် ဤနည်းဥပေဒ ၂ (က) (၃)ပါ ကပ်တံဆပ
ိ ်ေခါင်း၏ ေ မျက် ာစာေပ တွင ်
ေအာက်ပါ အချက်အလက်များကိ ြပည့စ
် မန်
ံ ကန်စာွ ေရးသား၍ ေရာင်းချရမည် (က) ဝယ်ယသအမည်၊
(ခ) ေရာင်းချသည့် ရက်စ၊ွဲ

(ဂ) ေရာင်းချသ၏ ေရးထိး မဲလက်မတ်။
၂၉။

ရာထးအေလျာက်

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချသ င ့်

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသများသည်
ဦးစီးဌာနက

မိမိ ေရာင်းချေသာ တံဆိပ်ေခါင်းများ ငစ
့် ပ်လျ း၍

သတ်မတ်ထတ်ေပးထားသည့်

ချက်ချင်းေရးသွငး် ထားရမည့်အြပင်

မတ်ပံတင်စာအပ်

အဆိပါ

တွင ်

မတ်ပံတင်စာအပ်၏

မန်ကန်ြပည့စ
် စွ
ံ ာ
ေနာက်ဆံးစာတိင်တင
ွ ်

ဝယ်ယသည့် ကိစအေ ကာင်းရင်းအား မတ်တမ်းတင်ထား ိရမည်။
၃၀။

ရာထးအေလျာက် တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချသသည် လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသအား

ဤနည်းဥပေဒ ၂ (က) (၁)

င ့် (၃) တံဆိပ်ေခါင်းအမျိ းအစားများ ေရာင်းချရာတွင ် နည်းဥပေဒ ၂၇၊

၂၈၊ ၂၉ ပါ အချက် အလက်များအား ေရးသားြခင်းမြပ ဘဲ ေရာင်းချရမည်။
၃၁။

ရာထးအေလျာက် တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသထံသြဖစ်
ိ ့ ေစ၊ လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချ

သထံသြဖစ်
ိ ့ ေစ၊

အခွန ် ပ
ိ ်တံဆိပ်ေခါင်း

သိမဟတ်
့

ကပ်တံဆပ
ိ ်ေခါင်း

ဝယ်ယသည့အ
် ခါ

ထိေရာင်းချသသည် လိအပ်သည့် တန်ဖိး ိက် ပ
ိ ်ထားသည့် တံဆိပ်ေခါင်းတစ်ရွက်တည်း သိမဟတ်
့
တစ်လံးတည်းသာလ င် ဝယ်ယသသိ ့ ေရာင်းချေပးရမည်။ ထိတန်ဖိး ိ တံဆိပ်ေခါင်းတစ်ရွက်တည်း
သိမဟတ်
တစ်လံးတည်းမ ိလ င် လိအပ်သည့်တန်ဖိးြပည့်မီေအာင် အရွ က်ေရ သိမဟတ်
လံးေရ
့
့
အနည်းဆံးြဖင ့် တံဆိပ်ေခါင်းများကိ ဝယ်ယသသိ ေရာင်
းချေပးရမည်။
့
၃၂။

ရာထးအေလျာက် တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသ င ့် လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသတိသည်
့

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ အမိန၊် ့

န် ကားလာများြဖင ့် ပယ်ဖျက် ပီးြဖစ်သည့် ဆက်လက်အသံးမြပ ရန်

ထတ်ြပန်ထားသည့် တံဆိပ်ေခါင်းများကိ ေရာင်းချြခင်းမြပ ရ။

၃၃။

ြပည်တွငး် အခွနမ
် ျားဦးစီးဌာန၊

န် ကားေရးမးချ ပ်သည်

လိင်စင်ထတ်ေပးြခင်းခံရသအတွက်

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချြခင်း ငစ
့် ပ်လျ း၍

ေအာက်ပါအချက်များကိ အခါအားေလျာ်စွာ အမိနေ
် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ် ြပန်၍ သတ်မတ် င်
ိ သည်(က) မိ နယ်အဆငသ
့် တ်မတ်ချက်အလိက်
တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချသ

ခနထ
် ့ ား င်
ိ သည့်

လိင်စင်ရ

အေရအတွက်၊

(ခ) ရာထးအေလျာက်
တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချသများ ဝယ်ယ

တံဆိပ်ေခါင်းေရာင်းချသထံမလိင်စင်ရ
ခွင ့် ိသည့်

တံဆိပ်ေခါင်းအမျိ းအစား င ့်

တံဆိပ်ေခါင်းတန်ဖိး၊
(ဂ) အများဆံးဝယ်ယခွင ့် ိသည့် တံဆိပ်ေခါင်းအေရအတွက် င ့် စစေပါင်းတန်ဖိး၊
(ဃ) သံးလပတ်ကာလအလိက်

တံဆိပ်ေခါင်းများအား

ကားြဖတ်ဝယ်ယ င်
ိ သည့်

အ ကိမ်အေရအတွက်။
၃၄။

ရာထးအေလျာက်တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသများ င ့်

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသများသည်
ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒ၊ အမိန၊် ့
၃၅။

အခွနတ
် ံ ဆပ
ိ ်ေခါင်း င ့်

သက်ဆင်
ိ သည့်

န် ကားချက် င ့် လပ်ထံးလပ်နည်းများအား လိက်နာရမည်။

တံဆိပ်ေခါင်းများကိ

ရာထးအေလျာက်တံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချသ င ့်

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်းေရာင်းချ သတိမအပ
အြခားမည်သမ ေရာင်းချြခင်းမြပ ရ။
့
အခန်း (၅)
အေထွေထွ

၃၆၊၊

ြပည်တွငး် အခွနမ
် ျားဦးစီးဌာန

သက်ဆင်
ိ ရာဌာနခွဲသည်

လိအပ်ပါက

ဗဟိတံဆိပ်ေခါင်းအေရာင်းဌာန စိတ်များ ဖွငလ
့် စ်ေရာင်းချ င်
ိ သည်။
၃၇။

သက်ဆင်
ိ ရာ

မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးသည်

လိင်စင်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ
ံ

လိင်စင်

ကိ

လိင်စင်ရ ိသက

ြပန်လည်ေပးအပ်လိေ ကာင်း

လံေလာက်ေသာ

အေ ကာင်းြပချက်ြဖင ့် တင်ြပလာလ င် လက်ခံခင
ွ ြ့် ပ င်
ိ သည်။
၃၈။

သက်ဆင်
ိ ရာ မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးသည်

လိင်စင်ရတံဆပ
ိ ်ေခါင်း

ေရာင်းချသ

လိင်စင်ပျက်ြပယ်သည့်ကိစတွင ်

လက်ဝယ် ိ

လက်ကျန်အခွနတ
် ံဆပ
ိ ်ေခါင်းများကိ

ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် ေတာင်းခံခွင့် ိသည်။
၃၉။

(က)

နည်းဥပေဒ ၁၂ အရ လိင်စင် ပ်သမ
ိ ်းခံရသသည်

လိင်စင် ပ်သမ
ိ ်း

သည့်

ဆံးြဖတ်ချက်ကိ

ရ ိသည့်ေနမ့ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွငး်

မေကျနပ်လ င်

သက်ဆင်
ိ ရာ

တိင်းေဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးထံ အယခံ
(ခ) ြပည်ေထာင်စနယ်ေြမ/တိင်းေဒသ ကီး/
ဆံးြဖတ်ချက်
ရက်ေပါင်း(၆၀)အတွငး်

မိ နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမး၏

အား
န် ကားေရးမးချ ပ်

ယင်းအမိနက
့် ိ

ြပည်ေထာင်စနယ်ေြမ/
ဝင် င်
ိ သည်။

ြပည်နယ်အခွနဦ
် းစီးဌာနမးမချမတ်သည့်

မေကျနပ်လ င်

ယင်းအမိနက
့် ိ

ရ ိသည့်ေနမ့

ထံသိ ့

အယခံေလ ာက်ထား င်
ိ ပီး ၎င်း၏ဆံးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။
၄၀။

ြမန်မာ င်
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