စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး

အခွန်ဆိင်ရာြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ
ဦးတက်ထွဋ် အာင်
ညန် ကား ရးမှူး
အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး
၂၀၁၈ခနှစ်၊ မလ

ရက်

ပထမအဆင့်အခွန်ဆိင်ရာြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးအစီအစဉ်


ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကိ ြပန်လည်ဖွဲ ့စည်းြခင်း (Reorganization)
 Tax Type မှ Functional Type သိ ့ ြပာင်းလဲဖွဲ ့စည်းြခင်း
 အခွန်ထမ်းများကိ အရွယ်အစားအလိက် ဖွဲ ့စည်းသတ်မှတြ် ခင်း


အခွန်ထမ်း ကီးများ (Large Taxpayers)



အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ (Medium Taxpayers)

 အဆိပါအခွန်ထမ်းအပ်စအလိက် ရးများကိ ြပင်ဆင်ဖွဲ ့စည်းသတ်မှတြ် ခင်း
 အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး LTO (၁.၄.၂၀၁၄)
 အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိင်ရာအခွန်ရး MTOs (၁၊၂၊၃)
 အခွန်ထမ်းကိယ်တိင်အခွန်စည်း ကပ်သည့်စနစ်စတင်ကျင့်သးြခင်း
LTO

ညန် ကား ရးမှူး
ဒတိယညန် ကား ရးမှူး
Audit
လ/ထ ညန်မှူး
Tax
Auditing
Section 1

လ/ထ ညန်မှူး
Tax
Auditing
Section 2

ဦးစီအရာရှိ
၄၆

ဒတိယညန် ကား ရးမှူး
Admin

လ/ထ ညန်မှူး
Tax
Compliance
Management
Section

လ/ထ ညန်မှူး
Taxpayers
Service
Section

လ/ထ ညန်မှူး
Processing
Section

Tax Collection
Section

လ/ထ ညန်မှူး

လ/ထ ညန်မှူး
Administratio
nSection

ဦးစီအရာရှိ
၄

ဦးစီအရာရှိ
၅

ဦးစီအရာရှိ
၆

ဦးစီအရာရှိ
၃

ဦးစီအရာရှိ
၁

ဒ /ဦးစီမှူး
၄

ဒ /ဦးစီမှူး
၅

ဒ /ဦးစီမှူး
၇

ဒ /ဦးစီမှူး
၂

ဒ /ဦးစီမှူး
၈

လ/ထ
ဦးစီးမှူး
၁

လ/ထ
ဦးစီးမှူး
၃

လ/ထ
ဦးစီးမှူး
၁

လ/ထ
ဦးစီးမှူး
၁

ကီး/ ရး
၃

ကီး/ ရး
၁

ကီး/ ရး
၃

လ/ထ
ဦးစီးမှူး
၁
ကီး/ ရး
၁
ငယ်/ ရး
၁

ငယ်/ ရး
၂

ငယ်/ ရး
၁

ငယ်/ ရး
၅

စဉ်

ရာထူးအမည်

ဖွဲ ့စည်းပအရ
ခွင့်ြပုအင်အား

လစာနန်း

ခနထ
့် ား
အင်အား

ပိ

လိ

၁။

ညန် ကား ရးမှူး

၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀

၁

၁

-

-

၂။

ဒတိယညန် ကား ရးမှူး

၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀

၂

၂

-

-

၃။

လက် ထာက်ညန် ကား ရးမှူး

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀

၇

၁၈

၁၁

-

၄။

ဦးစီးအရာရှိ

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀

၁၀၀

၆၅

-

၃၅

၅။

ရးအပ်

၂၅၂၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀

၁

-

-

၁

၆။

ဌာနခွဲစာ ရး

၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀

-

-

-

-

၇။

ဒတိယဦးစီးမှူး

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

၁၂

၂၆

၁၄

-

၈။

လ/ထ ဦးစီးမှူး

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀

၅

၈

၃

-

၉။

အ ကီးတန်းစာ ရး

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀

၂၈

၈

-

၂၀

၁၀။

အငယ်တန်းစာ ရး

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

၁၈

၉

-

၉

၁၁။

ယာဉ် မာင်း-၅

၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀

၁၀

-

-

၁၀

၁၂။

ရးအကူ/စာပိ ့

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

၇

-

-

၇

၁၃။

သနရ့် ှင်း ရးအကူ

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

၃

-

-

၃

၁၄။

လပ်သား (လြခု ရး)

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

၂

-

-

၂

၁၅။

အ စာင့်

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

၂

-

-

၂

၁၉၈

၁၃၇

၂၈

၈၉

စစ ပါင်း

Tax Auditing Section ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ


အခွန်အမျိုးအစားအလိက်အခွန်ဆိင်ရာ စာရင်းစစ် ဆးြခင်း၊



အဖွဲ ့တစ်ဖွဲ ့ချင်းစီအလိက် စစ် ဆးြခင်း၊



အခွန်ဆိင်ရာစစ် ဆးမတွင် အသးြပုသည့်အရင်းအြမစ်များ ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊



အခွန်ဆိင်ရာစာရင်းစစ် ဆးမအ ပ သးသပ်ချက်ြခင်း၊



International Taxation Concepts များကိ ထည့်သွင်းနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



စာရင်းစစ် ဆးရာတွင် လိအပ် သာ သတင်းအချက်အလက်များ စစည်းြခင်း၊



စာရင်းစစ် ဆးြခင်းအရည်အ သွးအား ပိမိြမင့်မား အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



Audit plan နှင့် Investigation Plan ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်ြခင်း။

Compliance Management Section ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ


Audit Selection Criteria ကိ နှစ်စဉ် သတ်မှတ်နိင် ရး ကူညီ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



အခွန်ဆိင်ရာ သတင်း/စာရင်းများ စနစ်တကျ စ ဆာင်းြခင်း၊



ြပန်အမ်း ငွ အမအ ရအတွက်နှင့် ပမာဏများကိ စိစစ်ြခင်း၊



အယူခကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



အယူခမအရ ြပင်ဆင်သတ်မှတမ
် ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



တရားရးနှင့် အယူခခရးသိ ့ လ ာက်လဲြခင်း၊



အယူခအမများသည် ဥပ ဒဆိင်ရာြပ ာန်းချက်များနှင့်ညီညတ်မရှ/ိ မရှိ စိစစ်ြခင်း

Taxpayers’ Service Section ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ


အခွန်ထမ်းဝန် ဆာင်မနှင့်အခွန်ပညာ ပးလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



အခွန်ပညာ ပးအခမ်းအနားများကျင်းပြခင်း၊



အခွန်ဆိင်ရာအ က ပးလပ်ငန်းများ၊ သွား ရာက် ဆာင်ရက
ွ ် ပးြခင်း၊



အခွန်ပညာ ပး ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပြခင်း၊



လက် တွ နယ်
့ ပယ်တွင် အခက်အခဲြဖစ် စသည့်အချက်များ ြပုစတင်ြပြခင်း၊



အခွန်ထမ်းများသိရှိလိသည်များကိ ဖန်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ စာြဖင့်ြဖစ် စ၊ အီး မးလ်ြဖင့် ြဖစ် စ
မးြမန်းချက်များကိ ြပန်လည် ြဖ ကား ပးြခင်း၊



အခွန်ထမ်းများ လစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည့် အခွန်ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ အသိ ပးနး ဆာ်
စာများ ပးပိ ့ြခင်း၊

Processing Section ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ


Tin No. များ ထတ် ပးြခင်း၊



အခွန်ထမ်းဦး ရနှင့် ဝင် ငွ ကညာလာများ တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သူဦး ရ စိစစ်ြခင်း၊



ဝင် ငွ ကညာလာမတင်သွင်းြခင်းကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



အခွန်ဆိင်ရာလိက်နာမများ နာက်ကျြခင်းအ ပ ဒဏ်တပ်ရိက်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



ဝင် ငွ ကညာလာအတွက် လိက်နာနိင်မ စိစစ်ြခင်း၊



ငွ ပးသွင်းမများ စာင့် ကည့်စစ် ဆးြခင်း၊

Tax Collection Management Section ၏
လပ်ငန်းတာဝန်များ


မှတ်ပတင်များတွင် ြပည့်စမှန်ကန်စွာထားြခင်း၊



အခွန်ကိ သတ်မှတ်ချက်အတိင်း ကာက်ခြခင်း၊



Risk factors ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



Refund ကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊



အခွန်မ ြပကျန် ငွ ကာက်ခြခင်း၊



အခွန် ကး ကာက်ခသည့် လပ်ငန်းစဉ်များ ရးဆွဲြခင်း၊

Administration Section ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ


ဝန်ထမ်း ရးရာကိစ္စရပ်များ၊



သတင်းနှင့်နည်းပညာကိစ္စရပ်များ၊



ငွစာရင်းနှင့် အ ထွ ထွစီမခနခ့် ွဲမကိစ္စရပ်များ၊



အြခားဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊



ဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာ ချာင်ချိ ရးနှင့် လူမ ရးကိစ္စရပ်များ၊



အခါအား လျာ်စွာ ဆာင်ရွက်ရမည့် အပ်ချုပ်မ ကိစ္စရပ်များ၊



အခမ်းအနားများြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ြခင်း ကိစ္စရပ်များ၊



ဌာနစအလိက် ပးပိ ့ရမည့် လချုပ်၊ ြပန်တမ်း၊ အစီရင်ခစာကိစ္စရပ်များ၊



ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိစ္စရပ်များ၊



ဝန်ထမ်းများစဉ်ဆက်မြပတ် လ့လာဆည်းပူးြခင်း ဆာင်ရွက်နိင်မ၊

အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး၏ ရည်ရွယ်ချက်များ


ရိး ြဖာင့်မှန်ကန်မ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမနှင့် တာဝန်ခမ



အခွန်ဥပ ဒများကိ ခတ်မီ အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း



အခွန်ထမ်းအလာအလိက် ပိင်းြခား ဆာင်ရွက်မည့် လပ် ဆာင်ချက်အ ြခြပု အဖွဲ ့
အစည်း ြဖစ် စ ရး



အ ြပာင်းအလဲကိ ထိ ရာက်စွာစီမခနခ့် ွဲြခင်း



လူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ



လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ လွယ်ကူ ချာ မွ ့ အာင် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း



စွန်းစားရမ အ ြခြပုသည့်ဝန် ဆာင်မနှင့် အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မ



နည်းပညာကိ ကျယ်ြပနစ့် ွာအသးြပုြခင်း



အခွန်ထမ်းကိယ်တိင်စည်း ကပ်သည့်စနစ်

စိန် ခ မများ


နိင်င၏ အခွန်နှင့် GDP Ratio မှာ ဒသတွင်းနိင်ငများနှင့် နင်းယှဉ်လ င် နိမ့်ကျလျက်
ရှိြခင်း




အခွန်ဥပ ဒအ ပ လိက်နာမ နည်းပါးြခင်း
ခတ်မီအခွန်စီမအပ်ချုပ် ရးအတွက် လိအပ်ချက်များကိ ြဖည့်ဆည်းနိင်ရန် ဌာနတွင်း
စွမ်း ဆာင်ရည်နှင့် လပ် ဆာင်နိင်စွမ်းကိ ြမင့်တင် ပးရန်



နည်းပညာကိ ပိမိကျယ်ြပနစ့် ွာ အသးြပုရန်



အခွန်ထမ်းကိယ်တိင်အခွန်စည်း ကပ်သည့် စနစ်ကိ အ ထာက်အကူြပုရန် ြပည်သူများက
အခွန်ဆိင်ရာတာဝန်များ ထမ်း ဆာင်ရာတွင် ကူညီ ပးရန်နှင့် အားနည်းချက်များ
အနည်းဆးြဖစ် စရန်အတွက် အခွန်ဥပ ဒများကိ ခတ်နှင့်အညီ ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲရန်



အခွန်ထမ်းများအား ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဥပ ဒလိက်နာ စ ရး
နည်းလမ်းများ ခတ်မမီ တာ့ြခင်း

အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာ အခွန်ရး၏ရလဒ်များ


စွမ်း ဆာင်မနှင့် ရိး ြဖာင့်မှန်ကန်မတွင် အာင်ြမင်ြခင်း- အဂတိလိက်စားမ
သညရာခိင်နန်း



အခွန်ထမ်းလိက်နာ ဆာင်ရွက်မ တိးတက်ြခင်း



၂၀၁၆/၂၀၁၇ ဘ



အခွန်တိးတက် ကာက်ခရရှိြခင်း



အခွန်ထမ်း ကီးများမှ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနှင့် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာ

ာနှစ်အတွက် ရာနန်းြပည့်နီးပါး ကညာလာတင်သွင်းြခင်း

အခွန်ရးများသိ ့ မးြမန်းမ တိးတက်ြခင်း
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အခွန်ထမ်း ကီးများဆိင်ရာအခွန်ရး၏ မ ာ်မှန်းချက်နှင့်
လပ်ငန်းတာဝန်များ
မ ာ်မှန်းချက် (Vision)
က န်ပ်တိ ့ဌာနသည် အလွန်ထိ
ရာက် ကာင်းမွန် သာ
အခွန်စီမခနခ့် ွဲမလပ်ငန်းများကိ
ရိးသား ြဖာင့်မတ်စွာြဖင့်
ဆာင်ရွက်သည့် နိင်ငတကာ
အသိအမှတ်ြပု
အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခ ြဖစ်ရမည်

လပ်ငန်းတာဝန် (Mission)
ြပည်သူလူထ၏ ကယ်ဝချမ်းသာ
မအလိ ့ငှာ အခွန်ကိအြမင့်မားဆး
ရရှိ စရန်အတွက်စွမ်းရည်ြပည့်ဝ
သာဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းြဖင့်
အခွန်ထမ်းများအ နြဖင့်နိင်ငသား
ကာင်းများပီပီဆန္ဒအ လျာက်
အခွန် ပး ဆာင်လာ စ ရး

နာက်ခအချက်အလက်များ (၂)
တန်ဖိးများ (Our Value)
က မ်းကျင်မြပည့်ဝြခင်း (Professionalism)
 ရိးသား ြဖာင့်မတ်ြခင်း (Integrity)
 ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း (Collaboration)
 ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း (Service Delivery)
 ဝန်ထမ်းများကိ တန်ဖိးထားြခင်း (Valuing people)
 ခိင်မာ သာ သန္နိဌာန်ရှိြခင်း (Commitment)

ကျးဇူးတင်ပါသည်။

