
ဝင္ေငြခြန္Uပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္Uပေဒ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ UပေဒAမွတ္ ၁၅ ။) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ 

(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ (က)  ဤUပေဒကုိ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒကုိ ၿပင္ဆင္သည့္ Uပေဒဟု ေခၚတြင္

ေစရမည္။ 

 (ခ) ဤUပေဒသည္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဝင္ေငြနွစ္မွစ၍ Aက်ိဳးသက္ေရာက္

ေစရမည္။ 

၂။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒတြင္ ပါရွိေသာ -

 (က) ''တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္

ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ ''Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို 

''ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ 

Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံး ဌာနမွဴး'' 

ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္လည္းေကာင္း Aသီးသီး Aစားထုိးရမည္။ 

  (ခ) ''ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ၿပနုိင္သည့္ ဝင္ေငြ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္Aစား

''စည္းၾကပ္္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ 

Aသီးသီး Aစားထုိးရမည္။ 

၃။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ (ထ) နွင့္ (ဓ) တုိ႔ကို ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ -

  “(ထ) Aေၿခပစၥည္းဆုိသည္မွာ ေၿမ၊ Aေဆာက္AAုံနွင့္ ယင္းတုိ႔၏

Aခန္းမ်ား၊ ယာU္နွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မတည္ပစၥည္းကုိဆုိသည္။ 

ယင္းစကားရပ္တြင္ Aစုရွယ္ယာနွင့္ ကတိဝန္ခံခ်ဳပ္တုိ႔Aၿပင္ 

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ 



Aလားတူ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

  (ဓ) ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ

Aခြန္ထမ္းက ေပးေဆာင္ရမည့္ Aခြန္ကုိ စည္းၾကပ္္ 

ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ 

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ရုံး၏ တာဝန္ခံAရာရွိနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ 

Aခြန္ရံုး သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ Aခြန္ရံုးတုိ႔၌ 

Aခြန္စည္းၾကပ္္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးAပ္ထားေသာ 

ဦးစီးAရာရွိမ်ားကုိ ဆုိသည္။'' 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲဲြ (န)၏ ေနာက္တြင္ပုဒ္မခြဲ (ပ)၊ (ဖ) နွင့္ (ဗ) တုိ႔ကုိ

ေAာက္ပါAတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

  “(ပ) ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ဆုိသည္မွာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး Uပေဒတြင္ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ 

ဆုိထာသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ကုိဆုိသည္။ 

  (ဖ) စည္းၾကပ္မႈ ဆုိသည္မွာ ဤUပေဒAရ ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္

Uီးစီးဌာနမွဴး က Aခြန္ကုိ တြက္ခ်က္ စည္းၾကပ္္ၿခင္းAၿပင္ 

Aခြန္ထမ္း ကုိယ္တုိင္မွ Uပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ 

ဝင္ေငြ ေၾကညာလႊာနွင့္Aတူ မိမိ ေပးေဆာင္ရမည့္ 

Aခြန္ကုိေပးသြင္း၍ စည္းၾကပ္မႈ ခံယူၿခင္း၊ ယာယီ စည္းၾကပ္္မႈ 

ခံယူၿခင္းနွင့္ ဝင္ေငြ နွစ္Aတြင္း စည္းၾကပ္္မႈ ခံယူၿခင္း တုိ႔လည္း 

ပါဝင္သည္။ 

  (ဗ) ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္Uပေဒ ဆုိသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု

Aေၿခခံ Uပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ ၿပည္ေထာင္စု 

AစုိးရAဖြဲ႔က ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 

နွစ္စU္တင္သြင္းရမည့္ Aခြန္ Aေကာက္မ်ား ဆုိင္ရာ Uပေဒ 

ကုိဆုိသည္။'' 



၄။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၄ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၄။ 

 

(က) မည္သည့္ စည္းၾကပ္္နွစ္ Aတြက္မဆုိ ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္

Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ ေAာက္ပါဝင္ေငြႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင့္ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း တုိ႔ၿပဳနုိင္သည္ - 

 ဝင္ေငြခြန္ က်သင့္ေစၿခင္း (၁) ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္္ထုိက္သည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ၊

   (၂) ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားတစ္ခုစီAတြက္ ဝင္ေငြႏႈန္းမ်ား၊

   (၃) နုိင္ငံၿခားေငြၿဖင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈAေပၚ စည္းၾကပ္္ထုိက္သည့္

ဝင္ေငြ Aမ်ိဳး Aစား တစ္ခုစီAတြက္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္း။ 

  (ခ) ပုဒ္မခဲြ(က)Aရ သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင့္ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း

ၿပဳသည့္Aခါ Aဆုိပါစည္းၾကပ္နွစ္နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝင္ေငြနွစ္ 

Aတြင္း စည္းၾကပ္္ထုိက္သည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြရရွိသူ Aားလုံး 

Aား ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစား တစ္ခုစီAတြက္ သတ္မွတ္သည့္ 

ႏႈန္းမ်ားၿဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္္ေစရမည္။'' 

၅။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၅ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၅။ (က) ဤUပေဒသည္ ေAာက္ပါဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားတုိ႔နွင့္ မသက္ဆိုင္

ေစရ- 

 ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား   (၁) ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသုိလ္ေရး Aဖြဲ႔Aစည္း

တစ္ခုခုက ရရိွ၍ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသိုလ္ေရး 

ကိစၥမ်ား Aတြက္ သက္သက္ Aသုံးၿပဳ ေသာဝင္ေငြ၊ 

   (၂)   ေဒသဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္ Aဖြဲ႔Aစည္း၏ Aခြန္Aခ

ရရိွေငြ၊ 

   (၃) ပင္စင္မွ ေၿပာင္းလဲ၍ ရရွိေသာ ေငြ၊ လစာဝင္ေငြ

ေခါင္းစU္တြင္ ပါဝင္သည့္ ကရုဏာေၾကး၊ 

   (၄)   ေသဆုံး၍ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရ၍ ရရွိသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊

   (၅)   AာမခံေပၚလစီAတြက္ ထုတ္ေပး၍ ရရွိေငြ၊ 



   (၆)   Aဖန္တလဲလဲမဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြ၊

သုိ႔ေသာ္ ေAာက္ပါတုိ႔မပါဝင္ေစရ - 

    (ကက) Aေၿခပစၥည္းမွ ၿမတ္စြန္းေငြ၊ 

    ( ခခ ) လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္မွရရွိသည့္ ဝင္ေငြ၊

   (၇)   ပုဂၢိဳလ္္စု တစ္ခုခုမွ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ၿပီး ရရွိသည့္

ၿမတ္ေဝစု။ 

  (ခ) (၁) ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ဝင္ေငြ

ရရိွသူ တစ္UီးUီး သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရရိွသူ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ 

စပ္လ်U္း၍ ၿဖစ္ေစ၊ ဝင္ေငြ တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ 

Aမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ ၿဖစ္ေစ Aခြန္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္၊ Aခြန္နွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ 

Aၿခားခံစားခြင့္ ေပးၿခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ 

   (၂) ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရသည္ ေAာက္ပါဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစား

မ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍ ဝင္ေငြ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ေပးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aခြန္နွင့္ 

စပ္လ်U္းသည့္ Aၿခားခံစားခြင့္ေပးၿခင္း တုိ႔ကုိ 

ၿပဳလုပ္နုိင္သည္ - 

    (ကက)  ၿပည္တြင္းၿပည္ပ Aလွဴရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာ

Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ နုိင္ငံေတာ္ Aတြင္း 

လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 

ပညာေရး ကိစၥရပ္ မ်ားAတြက္ လွဴဒါန္းၿခင္းမွ 

ရရိွသည့္ဝင္ေငြ၊ 

    (ခခ) နုိင္ငံေတာ္ Aတြက္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ Aဖြဲ႔

Aစည္းမ်ားမွွ ေပးAပ္သည့္ Aေထာက္ 

Aပ့ံမ်ား၊ 



    (ဂဂ)  နိုင္ငံေတာ္မွ ရယူသည့္ သက္သာေသာ

ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ 

AကူAညီ ေခ်းေငြတို႔ Aတြက္ ေပးေခ် 

ရသည့္ Aတုိး၊ 

    (ဃဃ) သဘာဝ ေဘးAႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္

ခ်ိန္တြင္ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပမွ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ 

ေထာက္ပ့ံ လွဴဒါန္းသည့္ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 

Aလွဴေငြ။ 

  (ဂ) Aသစ္ ထူေထာင္ေသာ စက္မႈလက္မႈကုိ Aေၿခခံသည့္

Aေသးစား၊ Aလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ လုပ္ငန္း စတင္ေသာနွစ္ AပါAဝင္ 

တစ္ဆက္တည္း သံုးနွစ္ကာလ Aထိ ၿပည္ေထာင္စု၏ 

Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ သတ္မွတ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၿပဳသည့္ 

ဝင္ေငြပမာဏAထိ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ၿပဳရမည္။ 

  (ဃ) တည္ဆဲ AၿခားUပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္နွင့္

စပ္လ်U္းသည့္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ၿပ႒ာန္းပါရွိလွ်င္ ယင္း 

ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။'' 

၆။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၆ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ပါရွိေသာ ''ဘ႑ာေရးနွင့္ Aခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္

ၿပည္ေထာင္စု AစုိးရAဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ 

ထုတ္ၿပန္၍ ''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုုိ ''မည္သည့္စည္းၾကပ္နွစ္ 

Aတြက္မဆုိ ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္ Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ ' ဟူေသာ 

စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိးရမည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မ ၆ ၏ ပုဒ္မခဲြ (ခ)နွင့္ (ဃ) တုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 

 (ဂ) ပုဒ္မ ၆ ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၆-က Aၿဖစ္ ေAာက္ပါAတိုင္း ၿဖည့္စြက္



ရမည္ - 

  ''၆-က။ 

လွဴဒါန္း 

ေငြမ်ား 

 

ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) Aရ တြက္ခ်က္ၿပီး စည္းၾကပ္္ရာတြင္

နုိင္ငံေတာ္ Aဖြဲ႔Aစည္း Aဆင့္ဆင့္က ကမကထ ၿပဳေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ Aဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး 

ဌာနက Aမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ AသိAမွတ္ ၿပဳေသာ 

ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသုိလ္ေရးဆိုင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္း 

တစ္ခုခုသုိ႔ ၿဖစ္ေစ၊ ယင္းကိစၥ နွင့္သက္ဆုိင္ သည့္ ရန္ပံုေငြ 

တစ္ရပ္ရပ္သို႔ၿဖစ္ေစ လွဴဒါန္းထည့္ဝင္ေငြ ကုိလည္း နုတ္ပယ္ 

ရမည္။ ယင္းသုိ႔ လွဴဒါန္း ထည့္ဝင္ေငြ သည္ Aခြန္ထမ္း၏ 

စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ နွစ္ဆယ့္ငါး ရာခုိင္နႈန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာ 

ေငြထက္ မပုိေစရ။ 

  ရွင္းလင္းခ်က္။  ကုသုိလ္ေရး ဆုိသည္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊

ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားနွင့္ သဘာဝေဘးAႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခံရသူ 

မ်ားAား ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ Aမ်ားၿပည္သူ 

Aက်ိဳးAတြက္ ေထာက္ပ့ံ ေပးကမ္းၿခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။'' 

၇။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္ -

 (က) ပုဒ္မခြဲ(ခ)ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ -

  “(ခ) လစာမွ ဝင္ေငြ၊ Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ၊

ပစၥည္းမွ ဝင္ေငြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြနွင့္ Aၿခားရလမ္းမွ 

ဝင္ေငြၿဖစ္လွ်င္ ဝင္ေငြကို စုေပါင္း ၿပီး စုစုေပါင္းဝင္ေငြAေပၚတြင္ 

Aခြန္စည္းၾကပ္္ရမည္။ က်န္ေခါင္းစU္မ်ားမွ ဝင္ေငြၿဖစ္လ်ွင္ 

ဝင္ေငြေခါင္းစU္ တစ္ခ်င္းAလုိက္ ခြဲၿခားၿပီး Aခြန္ကုိ သီးၿခားစီ 

စည္းၾကပ္ရမည္။” 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။

၈။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစား



ထုိးရမည္- 

 ''ရွင္းလင္းခ်က္။   စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆုိသည္တြင္ -

 (က) မည္သည့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း

သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

သေဘာသဘာဝ ပါဝင္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မည္သည့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမဆို ပါဝင္သည္။ 

 (ခ) ထုိ႔ၿပင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ နွစ္တစ္နွစ္Aတြင္း

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသဖြယ္ Aဖန္တလဲလဲ ဝယ္ယူၿခင္း၊ လဲလွယ္၊ 

လႊဲေၿပာင္းၿခင္းနွင့္ Aတုိးရရန္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံၿခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။'' 

၉။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၁၄။ မည္သူမဆုိ မိမိမည္ကဲ့သုိ႔ ရရိွခ့ဲသည္ကုိ AတိAက် မေၿဖရွင္းနိုင္သည့္  

မေရႊ႕မေၿပာင္းနိုင္သည့္ပစၥည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြAပါAဝင္ၿဖစ္ေသာ 

ေရႊ႕ေၿပာင္းနိုင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္Aတြက္  စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္း 

ေနေသာ ဝင္ေငြေခါင္းစU္ၿဖင့္ ယင္းပစၥည္းတန္ဖုိး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြ 

Aေပၚတြင္ Aခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

စည္းၾကပ္

မႈမွ 

လြတ္ကင္း 

ေနေသာ 

ဝင္ေငြ 

   ဤပုဒ္မAရ ဝင္ေငြကို နည္းUပေဒမ်ားၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းသည့္Aတုိင္း

တြက္ခ်က္ရ မည္။'' 

၁ဝ။ ဝင္ေငြခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁၄-ခ တြင္ပါရိွေသာ ''ဇနီးနွင့္ Aိမ္ေထာင္မက်ေသးသည့္

သားသမီး'' ဆုိသည့္ စကားရပ္Aစား ''Aိမ္ေထာင္ဖက္နွင့္ Aိမ္ေထာင္ မက် 

ေသးသည့္ သားသမီး''ဆုိသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိးရမည္။ 

၁၁။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၁၆။  

ဝင္ေငြ 

ရရိွသည့္ 

Aခ်ိန္၌ 

Aခြန္ 

(က) လစာေခါင္းစU္နွင့္ Aက်ဳံးဝင္ေသာ ဝင္ေငြ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

စပ္လ်U္း၍ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသူသည္ ထုိေငြထုတ္ 

ေပးခ်ိန္၌ ထုတ္ေပးသည့္ ေငြမွ က်သင့္ေသာ Aခြန္ကုိ 

နုတ္ယူရမည္။ ထုိသုိ႔ နုတ္ယူရာတြင္ သက္ဆုိင္သူ၏ နွစ္တစ္ 



ထုတ္ 

ေပးေငြမွ 

ႏုတ္ယူ 

ေပးသြင္း

ရန္ နည္း 

လမ္းမ်ား 

နွစ္Aတြင္း Aဆုိပါ ေခါင္းစU္မွ ဝင္ေငြ Aရပ္ရပ္ ေပါင္း Aေပၚ

က်သင့္သည့္Aခြန္ကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ Aတတ္နိုင္ဆုံး 

AညီAမ်ွ Aရစ္မ်ားၿဖင့္ နုတ္ယူၿပီး ေပးသြင္းရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ဝင္ေငြရရွိသည့္ နွစ္Aတြင္းAခြန္ကုိ ပုိမုိနုတ္မိလွ်င္ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ့နည္းနုတ္မိလ်ွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

က်န္Aရစ္ သုိ႔မဟုတ္ Aရစ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့၍ ၿဖစ္ေစ၊ 

တုိး၍ၿဖစ္ေစ နုတ္ယူနုိင္သည္။ 

  (ခ) လစာေခါင္းစU္ၿဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမွAပ က်န္ေခါင္းစU္

မ်ားၿဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြAမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

ေငြထုတ္ေပးခိ်န္၌ Aခြန္ နုတ္ယူေပးသြင္း ေစရန္ ကိစၥAလုိ႔ငွာ 

ၿပည္ေထာင္စု AစုိးရAဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသည္ 

ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ၿဖင့္ Aမိန္႔ 

ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္နုိင္သည္။ 

  (ဂ) ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ (ခ)Aရ နုတ္ယူေသာ ေငြAားလုံးကုိ နုတ္ယူ

သူသည္ စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ Aခိ်န္နွင့္ 

နည္းလမ္းမ်ား Aတုိင္း ၿပည္ေထာင္စု Aစုိးရသုိ႔ ေပးသြင္း 

ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ဤကိစၥနွင့္ စပ္လ်U္းေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

Aားလုံးကုိ လည္း လုိက္နာရမည္။ 

  (ဃ) မည္သူမဆုိ လုံေလာက္ေသာ Aေၾကာင္းမရွိဘ ဲ ပုဒ္မခဲြ (က) 

နွင့္ (ခ) တုိ႔Aရ Aခြန္ကုိ နုတ္ယူေပးသြင္းၿခင္း မၿပဳလွ်င္ 

ထုိAခြန္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူAၿဖစ္ 

မွတ္ယူ Aေရးယူၿခင္းခံရမည္။ ယင္းသုိ႔ ပ်က္ကြက္သည့္ 

Aတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဒဏ္ေငြကုိ ၿပည္ေထာင္စု Aစုိးရ 

Aဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ Aမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ 

ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္နုိင္သည္။ 



  ရွင္းလင္းခ်က္။ ဤပုဒ္မAရ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူဆုိသည္မွာ

တစ္ဦး တစ္ေယာက္ပုိင္ လုပ္ငန္းၿဖစ္လွ်င္ ပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္ၿဖစ္ၿပီး 

ပုဂၢိဳလ္္စုပုိင္လုပ္ငန္းၿဖစ္ လ်ွင္ထုိပုဂၢိဳလ္စုသာ ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ 

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္ Aဖြဲ႔Aစည္း 

ၿဖစ္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ စီမံ 

ခန္႔ခဲြေရးဝန္ထမ္း ၿဖစ္သည္။'' 

၁၂။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ၏ ေနာက္တြင္ ၁၆-က နွင့္ ၁၆-ခ တုိ႔ကုိ ေAာက္ပါ

Aတုိင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ - 

 ''၁၆-က။ 

ဝင္ေငြနွစ္ 

Aတြင္း 

Aခြန္ကို 

ၾကိဳတင္ 

ေပးေဆာင္

ရန္ 

နည္းလမ္း 

မ်ား 

(က) ပုဒ္မ ၁၆ ပါ ဝင္ေငြရရွိသည့္ Aခိ်န္၌ Aခြန္နုတ္ယူေပး  

ေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားမ်ားမွAပ က်န္ဝင္ေငြ 

ေခါင္းစU္ပါ ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားမ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

Aခြန္ထမ္းသည္ သက္ဆုိင္ရာ ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း မိမိ 

ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ယင္း 

Aေပၚ က်သင့္မည့္ Aခြန္ကုိ ႀကိဳတင္၍ေပး ေဆာင္ရမည္။ 

  ( ခ) ပုဒ္မခဲြ (က) ပါ က်သင့္မည့္Aခြန္ကို သုံးလတစ္ႀကိမ္

Aရစ္ၿဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ သုံးလမကုန္မီ သတ္မွတ္ထားေသာ 

နည္းလမ္း Aတုိင္း ေပးသြင္းရမည္။ 

  (ဂ) ဤပုဒ္မAရ ေပးသြင္းရမည့္Aခြန္ကုိ မေပးသြင္းလွ်င္

သုိ႔မဟုတ္ ေပးသြင္းရမည့္ Aခြန္သည္ သက္ဆုိင္ရာ 

စည္းၾကပ္မႈတြင္ က်သင့္သည့္ Aခြန္ထက္ ေလ်ာ့လ်ွင္ ယင္း 

ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ေငြ၏ 

တစ္ဆယ္ရာခုိင္နႈန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကုိ ဒဏ္ေငြAၿဖစ္ 

ေပးေဆာင္ေစရမည္။  

 ၁၆-ခ။  ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပည္



ေထာင္စုAစုိးရ Aဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဝင္ေငြ

ရရွိသည့္Aခိ်န္၌ Aခြန္ေပးေဆာင္ေစၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း ႀကိဳတင္ခြန္ ေပးေဆာင္ေစၿခင္းတုိ႔Aတြက္ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ Aမိန္႔ 

ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္သတ္မွတ္နုိင္သည္။'' 

၁၃။ ဝင္ေငြခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မ ခြဲ (ခ)ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္-

 “(ခ) ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရရိွခ်ိန္၌  ဝင္ေငြေပးေဆာင္

ထားသူAား ၿဖစ္ေစ၊ ဝင္ေငြေၾကညာလႊာ ေပးပုိ႔ၿပီးသူAားၿဖစ္ေစ၊ 

ဝင္ေငြေၾကၿငာလႊာ ေပးပုိ႔ရန္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္နွစ္ ကုန္ဆုံးၿပီး 

သုံးနွစ္Aတြင္း  ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာန မွဴးက Aေၾကာင္းၾကားစာ 

Aတည္ၿပဳခ်Aပ္ထားၿပီးသူAားၿဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ Aခိ်န္တြင္မဆုိ 

သက္ေသခံ Aေထာက္Aထားမ်ား၊ စာရင္းမ်ားနွင့္ ထုိစာရင္းမ်ားတြင္ 

မပါဝင္ေသာ ပစၥည္းစာရင္းပုံစံကုိ ၿပသရန္Aေၾကာင္းၾကား နုိင္သည္။ 

ေခၚယူစစ္ေဆးၿခင္း၊  စည္းၾကပ္္ၿခင္း ၿပဳလုပ္ နုိင္သည္။ ဤပုဒ္မခဲြပါ 

ပစၥည္းစာရင္းကုိ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝင္ေငြခြန္ စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္ 

ၿပ႒ာန္းနုိင္သည္။'' 

၁၄။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ -

 “(ဃ) မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၇ ပုဒ္မခြဲ(က) Aရၿဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) Aရၿဖစ္ေစ

ဝင္ေငြ ေၾကညာလႊာေပးပုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) Aရ Aေၾကာင္းၾကားစာကို လုိက္နာရန္ 

ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ 

ရနုိင္သေရြ႕ Aေထာက္Aထားမ်ားကုိ Aေၿခၿပဳ၍ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ 

ရမည္။ ယင္းသို႔ စည္းၾကပ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္ 

နုိင္သည္။'' 



၁၅။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ တြင္ ပါရွိေသာ ''ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ'' ဆုိသည့္

စကားရပ္Aစား ''ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန'' ဆုိသည့္ 

စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထုိး ရမည္။ 

၁၆။ ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ ကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း Aစားထုိးရမည္ - 

 “၄၃။ ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး၊ ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး

သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သုိ႔မဟုတ္ 

Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား ဆုိင္ရာ Aခြန္ရုံးဌာနမွဴး သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ 

၇ Aရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ Aဖြဲ႔နွင့္လဲႊAပ္တာဝန္ ေပးAပ္ၿခင္းခံရေသာ 

ပုဂၢိဳလ္နွင့္ Aဖြဲ႔မ်ားသည ္လည္းေကာင္း ဤUပေဒပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 

တရားမက်င့္ထုံး Uပေဒနွင့္Aညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ နုိင္သည္။'' 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ AေၿခခံUပေဒAရ ကြ်န္ုပ္လက္မွတ္ 

ေရးထုိးသည္။ 

 

                                                              (ပုံ) သိန္းစိန္ 

                                                                   ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 


