စီမကိန်းနှင့်ဘ



ာ ရးဝန် ကီးဌာန

ြပည်တင
ွ ်းအခွန်များဦးစီးဌာန
အခွန်တဆိပ် ခါင်း ရာင်းချြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အများြပည်သူသိ စရန်
ထပ်မအသိ ပး ကညာချက်
ြပည်သလ
ူ ူထတစ်ရပ်လးတဆိပ် ခါင်းများကိ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိင် ရးအတွက် နြပည် တာ်၊
ရးအမှတ်(၄၆)၊ ြပည်တင
ွ း် အခွနမ
် ျားဦးစီးဌာနရးချုပ်နင
ှ ့် ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

ကျာက်တတား မို ့နယ်၊

(၃၆)လမ်း(အလယ်ဘ လာက်)တိ ့တွင် တဆိပ် ခါင်းဗဟိအ ရာင်း ကာင်တာများ ဖွငလ
့် စ
ှ ၍
် လည်း ကာင်း၊
ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်းလးရှိ မို နယ်
့ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရးများတွင်လည်း ကာင်း ရာင်းချ ပး နသည့်အြပင်
ရးခွနအ
် က်ဥပ ဒ၊ ြမန်မာနိင်င တဆိပ် ခါင်းအက်ဥပ ဒ၊ ရးခွနတ
် ဆိပ် ခါင်း ရာင်းချြခင်းဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒ
များနှင့် အခွနတ
် ဆိပ် ခါင်း ရာင်းချြခင်းဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်များနှငအ
့် ညီ ြမန်မာနိင်င
တစ်ဝန်းလးတွင် လိင်စင်ရတဆိပ် ခါင်း ရာင်းချသူ(၃၅၁)ဦးကိ ခနအ
့် ပ်၍ ရာင်းချ ပးလျက်ရှိပါသည်။
သိ ့ရာတွင်

အသးြပုရန်လိအပ်သည့်အချိန်မှ

ဝယ်ယူရသည့်တဆိပ် ခါင်းကိ

အချိန်တွင် အဆင် ြပလွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိင် အာင်

အသးလိသည့်

ဆာင်ရက
ွ ် ပးထား သာ်လည်း အသးြပုရန်

မလိအပ်ဘဲ အ ကာင်းအမျိုးမျိုးြပ၍ ဝယ်ယြူ ခင်း၊ တဆိပ် ခါင်းများကိ တရားမဝင် ရာင်းချသူများထ
အြမတ်တင်၍ ြပန်လည် ရာင်းချြခင်းများ ြပုလပ် နသည်ကိ စိစစ် တွ ရှ့ ိရပါသည်။
ရးခွန်အက်ဥပ ဒပဒ်မ (၃၄) ပဒ်မခွဲ(၃)တွင်''တဆိပ် ခါင်း ရာင်းချရန်

ခနအ
့် ပ်ထားြခင်းခရသူသည်

ဤပဒ်မအရ

ြပ ာန်းချက်

များကိ မလိက်နာလ င်ြဖစ် စ၊ ထိသိ ့ခနအ
့် ပ်ထားြခင်းမျိုးကိ မခရသူက တဆိပ် ခါင်းများ
ရာင်းချလ င် သိ ့မဟတ် ရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလ င်ြဖစ် စ၊ တဆိပ် ခါင်းကိ တရားမဝင်
လက်ဝယ်ထားရှလ
ိ င်ြဖစ် စ ထိသူကိ (၆)လအထိ

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပ်(ငါးသိနး် )ထိ

ဒဏ် ငွြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလးြဖစ် စ ချမှတြ် ခင်းခရမည်။"
ဟူ၍လည်း ကာင်း၊
ြမန်မာနိင်ငတဆိပ် ခါင်းအက်ဥပ ဒပဒ်မ (၆၉) တွင်'' ( က ) တဆိပ် ခါင်း ရာင်းချရန် ခနအ
့် ပ်ခထားရသူ မည်သမ
ူ ဆိ ပဒ်မ(၇၄) အရ ြပ ာန်း
ထားသည့် နည်းဥပ ဒတစ်စတစ်ရာကိ မလိက်နာလ င်၊ ထိ ့ြပင်
( ခ ) မည်သမ
ူ ဆိခနအ
့် ပ်ထားြခင်းမခရဘဲ ကျပ်တစ်ဆယ်တန် ကပ်တဆိပ် ခါင်းမှအပ
အြခားတဆိပ် ခါင်းတစ်စ တစ်ရာကိ ရာင်းချလ င်

သိ ့မဟတ်

ရာင်းချရန်

ကမ်းလှမ်းလ င်၊
( ဂ ) တဆိပ် ခါင်းတစ်စတစ်ရာကိ
ထာင်ဒဏ်

တရားမဝင်လက်ဝယ်ထားလ င်

ြခာက်လအထိ သိ ့မဟတ်

ထိသူကိ

ငွဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းအထိ သိ ့မဟတ်

ဒဏ်နှစ်ရပ်စလး ချမှတ်ရမည်။"
ဟူ၍လည်း ကာင်း ြပ ာန်းထားပါသည်။
သိ ့ြဖစ်ပါ၍ တဆိပ် ခါင်းများကိ သတ်မတ
ှ တ
် န်ဖးထက်
ိ
စျး ကီးြမင့၍
်
ရာင်းချ နြခင်းကိ ပိတ်ပင်
တားဆီးနိင် စရန် သတ်မတ
ှ ြ် ပ ာန်းချက်များကိ မလိက်နာသည့် လိင်စင်ရတဆိပ် ခါင်း

ရာင်းချသူ

များအားလည်း ကာင်း၊ တဆိပ် ခါင်းများကိ တရားမဝင် ရာင်းချသူများအားလည်း ကာင်း ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ
အ ရးယူမည် ြဖစ် ကာင်း အသိ ပး ကညာအပ်ပါသည်။
ြပည်တင
ွ ်းအခွန်များဦးစီးဌာန

