
ပိက့န် သငွ်းကန်ဥပ ဒ 

(၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမတှ် ၁၇။) 

၁၃၇၄ ခနှစ်၊ ဝါ ခါင်လြပည့် ကျာ် ၆ ရက် 

(၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်) 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာနး်လိက်သည။် 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖာြ်ပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒက ိပိက့န် သွင်းကန်ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတိင်း 

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည-် 

 (က) နိင်င တာ် ဆိသညမ်ှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ကိ ဆိသည်။ 

 (ခ) တင်ပိြ့ခင်းဆိသညမ်ှာ ကနပ်စ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကန်း ကာင်း၊ ရ ကာင်း၊ 

လ ကာင်း သိမ့ဟတ် အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် နိင်င တာ် ြပင်ပသိ ့

တင်ပိြ့ခင်းကိဆိသည်။ 

 (ဂ) တင်သွင်းြခငး်ဆိသည်မှာ ကန်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကန်း ကာငး်၊ 

ရ ကာင်း၊ လ ကာင်း သိမ့ဟတ် အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် နိင်င တာ် 

အတွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းကိဆိသည်။ 

 (ဃ) ပိက့န်သွင်းကန် ဆိသည်မှာ ကန်း ကာင်း၊ ရ ကာင်း၊ လ ကာင်း၊ 

သိမ့ဟတ် အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် နိင်င တာ်ြပင်ပသိ ့ တင်ပိသ့ည့် 

သိမ့ဟတ် နိင်င တာ်အတွငး်သိ ့ တင်သွင်းသည့် ကန်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

နည်းပညာ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆိသည်။ 

 (င) ခွင့်ြပုချက် ဆိသညမ်ှာ ကန်ပစ္စည်းတစ်ခခကိ တင်ပိရ့န်ြဖစ် စ၊ တင်သွင်းရန် 

ြဖစ် စ ဝန်ကီးဌာနကထတ် ပးသည့် ခွင့်ြပုချက်ကိဆိသည်။ 

 (စ) ကန်သွယ် ရးစခန်း ဆိသည်မှာ ပိက့န်သငွ်းကန်ဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ 

တရားဝင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သတ်မှတ်ထား သာ ြပည်တွင်းသိမ့ဟတ်  



ြပညပ်ရှိ နရာ ဒသ၊ စခန်း၊ ရး သိမ့ဟတ် အြခား နရာ တစ်ခခကိဆိသည်။ 

 (ဆ)  ဝန်ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစိးရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာနကိ ဆိသည်။ 

 (ဇ) ဝန်ကီး ဆိသညမ်ှာ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန်ကီးဌာန 

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးကိ ဆိသည်။ 

 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

 (က) နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးဆိင်ရာအ ြခခမူများကိ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရက်ွနင်ိရန်၊ 

 ( ခ ) နိင်င တာ်၏ ဖွ ဖ့ိုးတိးတကမ်ကိ အ ထာက်အကူြပုသည့် ပိက့နသ်ွင်းကန် 

ဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ ချမှတ်နိင်ရန်၊ 

 ( ဂ ) နိင်င တာ်၏ ပိက့န် သွင်းကန်ဆိင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များသည် 

နိင်ငတကာ ကန်သွယ်မစများနှင့်အညီ ြဖစ် စရန်၊ 

 (ဃ) ပိက့န် သွင်းကန်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ချာ မွ လွ့ယ်ကူ 

ြမန်ဆန် စရန်။ 

 

  

အခန်း(၃) 

ပိက့န် သငွ်းကန်ဆိင်ရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကးီကပကွ်ပက်ြဲခငး် 

၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် ပိက့န် သွင်းကန်ဆိင်ရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါတိကိ့ 

ဆာင်ရွက်နိင်သည်- 

 (က) ပိက့န် သွင်းကန်၏ ပစ္စည်းအမျိုးအမည်နှင့် အဆင့်အတန်းများ 

သတ်မှတ်ြခင်း၊ 



 (ခ) ပိက့န် သင်ွးကန်အတွက် ကန်သ့တ်ကန်ပစ္စညး်၊ တားြမစ်ကန်ပစ္စည်း၊ပိတ်ပင် 

ကနပ်စ္စညး်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 ( ဂ ) ပိက့န် သွင်းကန်ကိ တင်ပိြ့ခင်းနှင့် တင်သွင်းြခင်းြပုရမည့် နည်းလမ်းနှင့် 

အြခားလိအပ် သာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 (ဃ) ပိက့န် သွင်းကန်အတွက် ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်းနှင့် ခွင့်ြပုချက်ဆိင်ရာ 

စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 ( င ) ပိက့န် သင်ွးကန်ကိ တင်ပိြ့ခင်း သိမ့ဟတ် တင်သွင်းြခငး် ြပုလပ်ရမည့် 

ဆိပ်ကမ်း၊ လဆိပ်၊ ယာဉစ်ခန်း စသည့် နရာများနှင့် သက်ဆိင် သာ 

စည်းမျဉး်၊ စည်းကမ်းနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 ( စ ) ပိက့န် သွင်းကန်ဆိင်ရာ အြခားလိအပ် သာ ကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 

အခန်း(၄) 

တားြမစ်ချက်များ 

၅။ မညသူ်မ  ကန်သ့တ်တားြမစ် ပိတ်ပင်ထား သာ ကန်ပစ္စည်းများကိ တင်ပိြ့ခင်း 

သိမ့ဟတ် တင်သွင်းြခင်းမြပုရ။ 

၆။ မညသူ်မ  ခွင့်ြပုချက်ရယူရန် သတ်မှတ်ထား သာ ကန်ပစ္စည်းများကိ ခွင့်ြပုချက် 

ရယူြခင်း မရှိဘ ဲတင်ပိြ့ခင်း သိမ့ဟတ် တင်သွင်းြခင်း မြပုရ။ 

၇။ မည်သည့်ခွင့်ြပုချက်ရရှိသူမ  ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း 

မြပုရ။ 

 

အခနး်(၅) 

ြပစ်မနှင့် ြပစဒ်ဏမ်ျား 

၈။ မညသူ်မဆိ ပဒ်မ ၅ သိမ့ဟတ် ပဒ်မ ၆ ပါ  တားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက် ကျူးလွန် 

ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခငး်ခရလင် ထိသူအား သးနှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ 

ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ် ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 



၉။ မည်သည့်ခွင့်ြပုချက်ရရှိသူမဆိ ပဒ်မ ၇ ပါ  တားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက် 

ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင ်ထိသူအား သးနှစ်ထက်မပိ သာ 

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည။် 

၁ဝ။ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွနရ်နအ်ားထတ်သူ သိမ့ဟတ် အား ပး 

ကူညသီူအား ယင်းြပစ်မကိ ကျူးလွန်သူြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင် 

ြပစ်မကျူးလွန်ရာ၌ အကျုးဝင် သာ သက် သခပစ္စည်းများကိ ြပညသ်ူဘ့ ာအြဖစ် 

သိမ်းဆည်းရမည်။ 

 

အခနး်(၆) 

အ ထွ ထ ွ

၁၁။ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ည် ပိက့န် သွင်းကန်ဆိင်ရာ မူဝါဒများကိ ချမှတ်ရမည်။ 

ယင်းမူဝါဒများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်နှင့် ပိက့န်သငွ်းကန် 

ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ချာ မွလ့ွယ်ကူ စရန် ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနများ၊ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျား၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းဦးစီး 

အဖဲွ  ့ သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖွဲ မ့ျားနှင် ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရက်ွ 

နိင်ရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ က့ ပါင်းစပ်ညိနင်း ပးရမည်။ 

၁၂။ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူအြပစ် ပးမသည် ပင်လယ် ရ ကာင်း အ ကာက်ခနွ် 

အက်ဥပ ဒအရ အ ရးယူမအား ပိတ်ပင်ြခင်းမရှိ စရ။ 

၁၃။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာ တွင်- 

 (က) ဝန်ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း 

များကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ၏့ အတည်ြပုချက်ြဖင် ့ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 (ခ) ဝန်ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များ 

နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၁၄။ The Control of Imports and Exports (Temporary) Act, 1947အရ 

ထတ်ြပန်ခဲ့ သာ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စညး်ကမ်းများ၊ အမိန် ့

ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်န့ှင့် ညန်ကားချက်များကိ ဤဥပ ဒနှင့်မဆန်က့ျင်သ ရွ  ့



ဆက်လက်ကျင့်သးနိင်သည်။ 

၁၅။  

 

The Control of Imports and Exports (Temporary) Act, 1947 ကိ 

ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည်။ 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ် လက်မှတ် 

ရးထိးသည်။ 

 

 

                                                                                      (ပ) သိန်းစိန် 

                                                                                     နိင်င တာ်သမ္မတ 

                                                                         ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

 

 


