၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထောေ် ဥြထေ
(၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၃၂ ။)
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ထတာ်သလင်းလပြည့်ထ
(၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်၊ စ

ျော် ၁ ရ

်တင်ဘာလ ၂၅ ရ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ

ို ပြဋ္ဌာန်းလို

်

်)

်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အေျုးသေ်
ိ
ထောေ်သည့်ထန့ေေ်နှင့် အဓိြ္ပာယ်ထော်ပြချေ်
၁။

(က)

ဤဥပဒေကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စု၏အခွန်အဒကာက်ဥပဒေဟု ဒခါ်တွင်
ဒစရမည်။

( ခ ) ဤဥြထေသည် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်၊ ထအာ

တ
် ိုဘာလ ၁ ရ

်ထန့မှစ၍ အ

ျေုးသ
ိ

်ထရာ

်

ထစရမည်။
( ဂ ) အေူး ုန်စည်ခွန်ဥြထေ၊
ြါရှိထစ

ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေနှင့် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတို့တွင် မည်သို့ြင်

ာမူ နှစ်၊ ဝင်ထငွနှစ် သို့မဟုတ် ထရာင်းရထငွ သို့မဟုတ် ဝန်ထောင်မှုရထငွရရှိထသာ

နှစ်ေိုငရ
် ာ ပြဋ္ဌာန်းချေ

်မျေားနှင်စ
့ ြ်လျေဉ်း၍ ထအာ

(၁)

နိုင်ငြ
ံ ိုငစ
် ီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားအတွ

(၂)

နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှအြ
ထန့မှ မတ်လ ၃၁ ရ

၂။

်ထန့အေိ

်ြါအတိုင်း သတ်မှတ်ရမည်-

် ဘဏ္ဍာထရးနှစ်နှင့်အညီ ပြစ်သည်။
ျေန်အခွန်ေမ်းအားလုံးအတွ

ာလအတိုငး် ေ

်လ

် ဧပြီလ ၁ ရ ်

်ေားရှိရမည်။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒော ဒအာက်ပါစကားရပ်များေည် ဒော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ေက်ဒရာက်

ဒစရမည်(က)

အခွန်အကောေ် ဆိုေည်မှာ ဤဥြထေအရ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရက ပပည်ဒောင်စအ
ု တွက်
ထ
မျေား

ာ

်ခံသည့် အခွန်၊ အထ

ာ

်ခွန်၊ အခ၊ လိုင်စင်ထ

း၊ ြါမစ်ထ

းနှင့် ေဏ်ထ

းထငွ

ို ေိုသည်။

( ခ ) ဥပကေ ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရက ပပည်ဒောင်စုအတွက် ဒကာက်ခံေည့်
အခွန်အဒကာက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေုတ်ပပန်ေားေည့် ဥပဒေများကို ဆိုေည်။
( ဂ ) သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာန ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရက ပပည်ဒောင်စုအတွက်
ဒကာက်ခံဒော အခွန်အဒကာက်များကို တာဝန်ယူဒကာက်ခံေည့် ပပည်ဒောင်စုအစိုးရ
ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ဒနပပည်ဒတာ်ဒကာင်စီတို့ကို ဆိုေည်။

(ဃ)

ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥပကေ ဆိုေည်မှာ နှစ်အလိုက်ေုတ်ပပန်ေည့် ပပည်ဒောင်စု၏
ဘဏ္ဍာဒငွအရအေုံးဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ဒနာက်ေပ်ဘဏ္ဍာဒငွခွဲဒဝေုံးစွဲဒရးဥပဒေတို့ကို
ဆိုေည်။

( င ) အခွန်နှုန်း ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရက ပပည်ဒောင်စုအတွက် ဒကာက်ခံေည့်
အခွန်အဒကာက်များကို ဒကာက်ခံရန်ေတ်မှတ်ေားေည့် အခွန်အဒကာက်နှုန်းများကို
ဆိုေည်။
( စ ) အခွန်နှစ် ဆိုေည်မှာ(၁)

နိုင်ငပ
ံ ိုငစ
် ီးပွားဒရးလုပ်ငန်းများပေစ်ပါက ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်နှင့်အညီပေစ်ေည်။

(၂)

နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှအြ
ဧပြီလ ၁ ရ

်ထန့မှ မတ်လ ၃၁ ရ

ျေန်အခွန်ေမ်းအားလုံးအတွ

်ထန့အေိ

် ပြစ်ြါ

ာလပြစ်သည်။

အခန်း (၂)
ထောေ်ခံေန် အခွန်လျာေားချေ်
၃။

ဘဏ္ဍာဒငွအရအေုံးဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပပည်ဒောင်စု၏အခွန်ရဒငွေည် ေက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာဒရးနှစ်

အတွက် ဤဥပဒေ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်အဒကာက် ဒကာက်ခံရန် လျာေားချက်ပေစ်ေည်။
အခန်း (၃)
အခွန်နှုန်းများ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် အစီေင်ခံပခင်း
၄။

ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနေည် ဤဥပဒေပါ အခွန်အဒကာက်အမျုးအစားများနှ
ိ
င်စ
့ ပ်လျဉ်း၍

ဒကာက်ခံရန် အခွန်လျာေားချက်များကို ဤဥပဒေပါအခွန်နှုန်းများပေင့်ဒကာက်ခံရမည်။
၅။

ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့ေည် ဤဥပဒေပါ အခွန်အဒကာက်နှုန်း ေားများကို ပပင်ဆင်ပခင်း၊

ပေည့်စွက်ပခင်း၊ အစားေိုးပခင်းဒဆာင်ရွက်လို လျှင် ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်တွင် ဒဆွးဒနွးဆုံးပေတ်
နိုင်ဒရးအတွက် တင်ေွင်းရမည်။
၆။

(က)

ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနေည် ဤဥပဒေ၏ဇယား (၁) ပါ အခွန်ဒကာက်ခံရန် လျာေားချက်
အဒပါ် ဒကာက်ခံရရှိမှုအဒပခအဒနကို ေုံးလပတ်အလိုက် ရေုံးမှန်းဒပခဒငွစာရင်းဦးစီး
ဌာနေို့ ဒပးပိရ
ု့ မည်။

( ခ ) ရေုံးမှန်းဒပခဒငွစာရင်းဦးစီးဌာနေည် ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများမှ ဒပးပိလ
ု့ ာေည့်
အခွန်အဒကာက် ဒကာက်ခံရရှိမှုစာရင်းများကိုစုစည်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီမံ ိန်းနှင့်
ဘဏ္ဍာထရးဝန်က

ီးဌာနမှတစ်ဆင့် ေုံးေပ်ချက်ပေင့် ေုံးလပတ်အလိက
ု ် ပပည်ဒောင်စု

အစိုးရအေွဲ့ေို့ အစီရင်ခံတင်ပပရမည်။

၇။

ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့ေည် ဤဥပဒေ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်ဒကာက်ခံရန် လျာေားချက်

အဒပါ် ဒကာက်ခံရရှိမှုအဒပခအဒနကို ဒပခာက်လပတ်အလိုက် ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ေို့ အစီရင်ခံ
တင်ပပရမည်။
အခန်း (၄)
သေ်ဆိုငေ
် ာဝန်ကေီးဌာန၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်
၈။

ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနေည် ဤဥပဒေ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်အဒကာက် ဒကာက်ခံရန်

လျာေားချက်ကို ဒကာက်ခံရရှိဒရးအတွက် တာဝန်ခံစီမံကကီးကကပ်ရမည်။
၉။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီမံ

ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က

ီးဌာနေည် ဤဥပဒေပါ အေူးကုန်စည်ခွန်၊

ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ဒငွခွန်ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းတို့၏ မူလအဓိပ္ပာယ်
မဒပပာင်းလဲဒစဘဲ ရှင်းလင်းစွာ ေိရှိလိုက်နာဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန် လိုအပ်ပါက အမိန့်ထ

ာ်ပငာစာ၊

အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေံးု လုပ်နည်းများကို ေုတ်ပပန်နိုင်ေည်။
၁၀။

ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနေည် အခွန်ဒပးဒဆာင်ေိုက်ေူများက ဥပဒေနှင့်အညီ ဒပးဒဆာင်

လာဒစဒရးအတွက် လိုအပ်ေည့် ေတင်းအချက်အလက်များ၊ ကူညီပံ့ပိုးမှုများကို နိုငင
် ံဒတာ်ေမ္မတ၊
ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့ ၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်၊ ပပည်ေူ့ လွှတ ်ဒတာ်၊ အမျ ိုးေားလွှတ ်ဒတာ်၊
ပပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငံဒတာ်ေွဲ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပပည်ဒောင်စု
ဒရွးဒကာက်ပွဲဒကာ်မရှင်၊ ပပည်ဒောင်စု ဒရှ့ ဒနချုပ်၊ ပပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် ပပည်ဒောင်စု
ရာေူးဝန်အေွဲ့၊ ဒနပပည်ဒတာ်ဒကာင်စီ၊ ပပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးဌာနများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်ဗဟိုဘဏ်၊
တိုင်းဒေေကကီး ေို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးရအေွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအေွဲ့ ေို့မဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွင်ရ
့ ဒေေဦးစီးအေွဲ့များ၏ အကူအညီကို ရယူနိုင်ေည်။
အခန်း (၅)
အေူးေုန်စည်ခွန်
၁၁။

အေူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားများကို ဒအာက်ပါ

အတိုငး် ပပဋ္ဌာန်းလိုက်ေည်အေူးေုန်စည်များ
(က)

ဒအာက်ဇယားပါ အေူးကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယှဉ်တွဲဒော်ပပပါ အခွန်နှုန်းများ
အတိုငး် အေူးကုန်စည်ခွန် ကျေင့်ဒစရမည်(၁)

တန်ြိုးအေင့်အလို

် အခွန်

ုန်စည်မျေားပြစ်လျှင် စ

ျေသင့်ထစမည့် ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်သည့် အေူး

်ရုံ၊ အလုြ်ရုံ၊ အလုြ်ဌာန

ထြာ်ပြထသာ ထရာင်းထေး

တန်ြိုး သို့မဟုတ် ထေး
ဦးစီးဌာန ညွှန်
ထ

ာ်မတီ

ွ

်ထြါ

်ထေးအထြါ် အထပခပြု၍ ပြည်တွင်းအခွန်မျေား

ားထရးမှူးချေုြ်နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှု

ခန့်မှန်းသတ်မှတ်သည့် ထရာင်းထေးတန်ြိုး၊ ယင်းတန်ြိုးနှစ်ရြ်အန ်

မျေားရာတန်ြိုးထငွအထြါ်တွင်လည်းထ
(၂)

တန်ြိုးအေင့်အလို
ုန်စည်မျေား

ျေသင့်ထစရန် သတ်မှတ်ေားပခင်းမရှိထသာ အေူး

ို ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းပြစ်လျှင် ပြည်တွင်းအခွန်မျေား

ဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုထ
ခခင်းချေ

် အခွန်

ာင်း၊

ာ်မတီ

သတ်မှတ်သည့် တန်ြိုးအထြါ်တွင်လည်းထ

်။ သို့ရာတွင် ပြည်တွငး် ၌ ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေသည့်အေူး
ပြည်ြမှတင်သွင်းလာသည့် အေူး

ုန်စည်နှင့်ထေး

ာင်း၊

ုန်စည်
ွ

ို

်အတွင်း

ယှဉ်ပြိုင်ထရာင်းချေနိုင်ရန်အလို့ငှာ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှု
ထ ာ်မတီ

တန်ြိုးသတ်မှတ်ရာတွင် အလားတူ အေူး ုန်စည်အတွ

ပြည်ြမှတင်သွင်းရာတွင် သတ်မှတ်သည့်
တစ်ထပြးညီပြစ်ထစထရး ထောင်ရွ
(၃)
စဉ်
၁

ုန်းထြါ်ထရာ

် တန်ြိုးနှင့်

်ထြးရမည်။

ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းပခင်းပြစ်လျှင် ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ြိုးအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း။
အထူးေုန်စည်အမျုးအစား
ိ
(က) စီးကရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တန်ေုးိ အဆင့်

အခွန်နှုန်း

အလိပ် ၂၀ အေိပါ တစ်ဘူး

တစ်လိပလ
် ျှင်

ဒရာင်းဒစျး ကျပ် ၆၀၀ အေိ

၆ ကျပ်

အဆင့် ပေစ်လျှင်
( ခ ) စီးကရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

အလိပ် ၂၀ အေိပါ တစ်ဘူး
ဒရာင်းဒစျး ၆၀၁ ကျပ် မှ

တစ်လိပလ
် ျှင်
၁၄

ျေြ်

ကျပ် ၈၀၀ အေိအဆင့် ပေစ်လျှင်
( ဂ ) စီးကရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

အလိပ် ၂၀ အေိပါ တစ်ဘူး

တစ်လိပလ
် ျှင်

ဒရာင်းဒစျး ၈၀၁ ကျပ် မှ ကျပ်

၁၉ ကျပ်

၁၀၀၀ အေိအဆင့် ပေစ်လျှင်
(ဃ) စီးကရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

်

အလိပ် ၂၀ အေိပါ တစ်ဘူး

တစ်လိပလ
် ျှင်

ဒရာင်းဒစျး ၁၀၀၁ ကျပ်နှင့်

၂၁ ကျပ်

အေက်အဆင့်ပေစ်လျှင်
၂

ဒဆးရွက်ကကီး။

၆၀ %

၃

ဗာဂျးနီ
ီ းယား ဒပါင်းတင်ပပီးဒဆး။

၆၀ %

၄

ဒဆးဒပါ့လိပ်။

တစ်လိပလ
် ျှင်
၅၀ ပပား

စဉ်

အထူးေုန်စည်အမျုးအစား
ိ

တန်ေုးိ အဆင့်

အခွန်နှုန်း

၅

ဒဆးပပင်းလိပ်။

၈၀ %

၆

ဒဆးတံဒောက်ဒဆးများ။

၈၀ %

၇

ကွမး် စားဒဆးအမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

၈၀ %

၈

(က) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ကျပ် ၁၀၀၀
အေိ အဆင့် ပေစ်လျှင်

( ခ ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာ
၁၂၂ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၂၀၀၀ အေိအဆင့်

၃၆၆ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဂ ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၃၀၀၀ အေိအဆင့်

၆၀၉ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
(ဃ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၃၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၄၀၀၀ အေိအဆင့်

၈၅၃ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( င ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၄၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၅၀၀၀ အေိအဆင့်

၁၀၉၇ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( စ ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၅၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၆၀၀၀ အေိအဆင့်

၁၃၄၁ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
(ဆ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၆၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၈၀၀၀ အေိအဆင့်

၁၇၀၆ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဇ ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၈၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ အေိအဆင့်

၂၁၉၄ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ေ ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၀၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၁၂၀၀၀ အေိအဆင့်

၂၆၈၁

ျေြ်

ပေစ်လျှင်
(ည) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၂၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၁၄၀၀၀ အေိအဆင့်

၃၁၆၉ ကျပ်

ပေစ်လျှင်

စဉ်

အထူးေုန်စည်အမျုးအစား
ိ
( ဋ ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တန်ေုးိ အဆင့်

အခွန်နှုန်း

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၄၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၁၇၀၀၀ အေိအဆင့်

၃၇၇၈ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဌ ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၇၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၂၀၀၀၀ အေိအဆင့်

၄၅၀၉ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဍ ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၀၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၂၃၀၀၀ အေိအဆင့်

၅၂၄၁ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဎ ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၃၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၂၆၀၀၀ အေိ အဆင့်

၅၉၇၂ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
(ဏ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၆၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၂၉၀၀၀ အေိ အဆင့်

၆၇၀၃ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
(တ) အရက်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

၉

ဘီယာအမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

၁၀

(က) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၉၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

နှင့် အေက်အဆင့် ပေစ်လျှင်

တန်ေုးိ ၏၆၀%
၆၀ %

တစ်လီတာတန်ေုးိ ကျပ် ၇၅၀
အေိ အဆင့် ပေစ်လျှင်

( ခ ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာ
၈၁ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ေုးိ ၇၅၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၁၅၀၀ အေိအဆင့်

၂၄၄ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဂ ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၅၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၂၂၅၀ အေိအဆင့်

၄၀၆ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
(ဃ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၂၅၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၃၀၀၀ အေိအဆင့်

၅၆၉ ကျပ်

ပေစ်လျှင်

စဉ်

အထူးေုန်စည်အမျုးအစား
ိ
( င ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တန်ေုးိ အဆင့်

အခွန်နှုန်း

တစ်လီတာတန်ေိုး ၃၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၃၇၅၀ အေိအဆင့်

၇၃၂ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( စ ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၃၇၅၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၄၅၀၀ အေိအဆင့်

၈၉၄ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
(ဆ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၄၅၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၆၀၀၀ အေိအဆင့်

၁၁၃၈ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဇ ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၆၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၇၅၀၀ အေိအဆင့်

၁၄၆၃ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ေ ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၇၅၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၉၀၀၀ အေိအဆင့်

၁၇၈၈ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
(ည) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၉၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၁၀၅၀၀ အေိအဆင့်

၂၁၁၃ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဋ ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၀၅၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၁၃၅၀၀ အေိအဆင့်

၂၆၀၀ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဌ ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၃၅၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၁၆၅၀၀ အေိအဆင့်

၃၂၅၀ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဍ ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၆၅၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၁၉၅၀၀ အေိအဆင့်

၃၉၀၀ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
( ဎ ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၉၅၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၂၂၅၀၀ အေိအဆင့်

၄၅၅၀ ကျပ်

ပေစ်လျှင်

စဉ်

အထူးေုန်စည်အမျုးအစား
ိ
(ဏ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တန်ေုးိ အဆင့်

အခွန်နှုန်း

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၂၅၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

မှ ကျပ် ၂၆၀၀၀ အေိအဆင့်

၅၂၅၄ ကျပ်

ပေစ်လျှင်
(တ) ဝိုင်အမျုးမျ
ိ ုး။
ိ

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၆၀၀၁ ကျပ်

တစ်လီတာ

နှင့် အေက်အဆင့် ပေစ်လျှင်

တန်ေုးိ ၏၅၀ %

၁၁

သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားမျေား။

၅%

၁၂

ဒကျာက်စိမ်းအရိုင်းေည်များ။

၁၅ %

၁၃

စိန်နှင့်ပမမှအြ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့်

၁၀ %

အပခားအြိုးတန် ထ ျော ်မျေ ် ရတနာ
အရိုင်းေည်များ။
၁၄

စိန်နှင့်ပမမှအြ ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တပမား၊

၅%

နီလာနှင့် အပခားအြိုးတန် ထ ျော ်
မျေ

်ရ တနာ အဒချာေည်မ ျား၊

စိန်နှင့်ပမမှအြ လက်ဝတ်ရတနာ
တွင်စွဲကပ်ေားေည့် ဒကျာက်စိမ်း၊
ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအြိုးတန်
ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ အဒချာေည်
များ။
၁၅

(က)Double Cab 4 Door Pickup

၁၀ %

မှ အြ ၁၅၀၁ CC မှ ၂၀၀၀
CC အေိ ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊
ဆီေင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate
Wagon) ကားများ၊ ကူဒပး
(Coupe) ကားများ။
( ခ ) Double Cab 4 Door Pickup
မှ အြ ၂၀၀၁ CC မှ ၄၀၀၀
CC အေိ ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊
ဆီေင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate
Wagon) ကားများ၊ ကူဒပး

၃၀ %

စဉ်

အထူးေုန်စည်အမျုးအစား
ိ

တန်ေုးိ အဆင့်

အခွန်နှုန်း

(Coupe) ကားများ။
( ဂ ) Double Cab 4 Door Pickup

၅၀ %

မှ အြ ၄၀၀၁ CC နှင့် အေက်
ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ဆီေင်
နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)
ကားများ၊ ကူဒပး (Coupe)
ကားများ။
၁၆

ဒရနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ေီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်

၅%

ဒလယာဉ်ဆီ။
၁၇

ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့။

၈%

( ခ ) ဒအာက်ပါအေူးကုန်စည်များကို ပပည်ပေို့တင်ပို့ဒရာင်းချေူေည် ယင်းဒရာင်းရဒငွ
အဒပါ် ယှဉ်တွဲဒော်ပပပါ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း အေူးကုန်စည်ခွန် ကျေင့်ဒစရမည်။
ဒော်ပပပါ အေူးကုန်စည်များမှတစ်ပါး ကျန်အေူးကုန်စည်များကို ပပည်ပေိတ
ု့ င်ပို့ပခင်း
အတွက် အေူးကုန်စည်ခ ွန် မကျေင့်ဒစရ။ အခွန်ကျေင့်ေည့် အေူးကုန်စည်ကို
ပပည်ပေို့တင်ပို့ဒရာင်းချပခင်းအတွက် ကျေင့်အေူးကုန်စည်ခွန်မှ ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ်၊
တင်ေွင်းစဉ်၊ ေုတ်လုပ်စဉ်ကဒပးဒဆာင်ခဲ့ေည့် အေူးကုန်စည်ခွန်ကို ေတ်မှတ်ချက်
များနှင်အ
့ ညီ ခုနှိမရ
် မည်စဉ်

ေုန်စည်အမျုးအစား
ိ

အခွန်နှုန်း

၁

ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့။

၈%

၂

သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားမျေား။

၁၀%

၃

ဒကျာက်စိမ်း အရိုင်းေည်များ။

၁၅ %

၄

စိန်နှင့်ပမမှအြ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအြိုးတန် ထ ျော ်မျေ ်

၁၀ %

ရတနာ အရိုငး် ေည်များ။
၅

စိန်နှင့်ပမမှအြ ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအြိုးတန်
ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ အဒချာေည်များ၊ စိန်နှင့်ပမမှအြ လက်ဝတ်
ရတနာတွင် စွဲကပ်ေားေည့် ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့်
အပခားအြိုးတန် ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အဒချာေည်များ။

၅%

၁၂။

အေူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေအရအခွန်ကျေင့်ေည့် အေူးကုန်စည်များအနက် ေမဝါယမကဏ္ဍနှင့်

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများက ပပည်တွင်း၌ေုတ်လုပ်ဒရာင်းချေည့် ဒဆးရွက်ကကီး၊ ဒဆးဒပါ့လိပ်နှင့် ဒဆးပပင်းလိပ်
ေုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုပ်ဒရာင်းရဒငွစုစုဒပါင်း ကျပ်ေိန်း ၂၀၀ တိတိ
ေက်မပိုလျှင် အေူးကုန်စည်ခွန် စည်းကကပ်ပခင်းမပပုရ။
၁၃။

ဤဥပဒေ၏ အခန်း (၅) တွင် ဒော်ပပပါရှိဒော စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ေွင်ဆ
့ ိုချက်ေည်

ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါစ

ားရြ်မျေားမှအြ အေူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေတွင် ဒော်ပပေားေည့်

အတိုငး် ပေစ်ဒစရမည်။
အခန်း (၆)
ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်
၁၄။

ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားများကို ဒအာက်ပါ

အတိုငး် ပပဋ္ဌာန်းလိုက်ေည်ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ထနာေ်ဆေ်တွဲဇယားများ
(က)

ထအာ

်ထြာ်ပြြါ ုန်စည်တစ်မျေုးမျေ
ိ ုးနှ
ိ င့်စြ်လျေဉ်း၍

စဉ်

ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် မ ျေသင့ထ
် စရ-

ေုန်စည်အမျုးအမည်
ိ

စားထသာေ်ေုန်စည်များ
၁

စြါး၊ ေန်၊ ေန်

ွဲ၊ ြွဲနု၊ ြွဲ

မ်း၊ စြါးခွံ၊ ဂျေုံထစ့၊ ဂျေုံြန
ွဲ ု၊ ဂျေုံြွဲ

မ်း၊ ထပြာင်း

အမျေုးမျေ
ိ ုးနှ
ိ င့် ထပြာင်းမှုန့်အမျေုးမျေ
ိ ုး။
ိ
၂

ြဲလုံးအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ြဲပခမ်းအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ြဲမန
ှု ့်အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ြဲြွဲ၊ ြဲခွံမျေား၊ ထပမြဲထတာင့်၊
ထပမြဲေံ၊ နှမ်း၊ ြန်းနှမ်း၊ ထပမြဲြတ်၊ နှမ်းြတ်၊ ဝါထစ့ေီြတ်၊ ြွဲနုေီြတ်စသည့်
ေီက

၃

ိတ်ပြီး အြတ်မျေား။
်သန
ွ ်ပြူ၊

အရွ

်သွန်နီ၊ အာလူး၊ ဟင်းခတ်အထမွှးအက

ိုင်မျေားပြစ်ထသာ

်အသီး၊ အထစ့အထခါ ်မျေား၊ ဟင်းခတ်မေလာ၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊

နနွင်း၊ နနွင်းမှုန့်၊ ချေင်း၊ မန်

ျေည်းမှည့်၊ ေားအမျေုးမျေ
ိ ုး။
ိ

၄

သစ်သီးစိမ်းအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ဟင်းသီးဟင်းရွ

၅

လ ်ြ ်စို၊ လ ်ြ ်ထပခာ ်၊ လ ်ြ ်အချေုထပခာ
ိ
်၊ ပြုပြင်ေုတ်ြိုးေားသည့်
လ

်ြ

်ထပခာ

်မျေား။

်အမျေုးမျေ
ိ ုး။
ိ

၆

ငါးစို၊ ြုစွန်စို၊ အသားစိုနှင့်

၇

ြဲေီ၊ နှမ်းေီ။

်ဥ၊ ဘဲဥစသည့် ဥအမျေုးမျေ
ိ ုး။
ိ

စဉ်

ေုန်စည်အမျုးအမည်
ိ

၈

က

ံ၊ သ

ား၊ ေန်းလျေ

်၊ က

ံသ

၉

ငံပြာရည်အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ငါးထပခာ

ာ၊ နို့၊ နို့ေီ၊ နို့စိမ်း၊ နို့မှုန့်အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ြဲနို့။

်၊ ြုစွန်ထပခာ

်အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ငါးချေဉ်၊ ြုစွန်ချေဉ်

အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ြုစွန်ြွဲ၊ ငါးထြါင်းမှုန့်၊ ငါးြိအမျေုးမျေ
ိ ုး။
ိ
စိုေ်ြျုးထေးနှ
ိ
င့်ထမွးပမူထေးဆိုင်ောေုန်စည်များ
၁၀

ြိုးစာရွ

၁၁

သ

်၊ ြိုးအိမ်။

်ရှိတ ိရစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်မျေား၊

ုန်းထနသတ္တဝါမျေား၊ ထရထနသတ္တဝါမျေား၊

ုန်းတစ်ြိုင်းထရတစ်ြိုင်းထန သတ္တဝါမျေား၊ ယင်းတို့၏ဥမျေား၊ သားထလာင်းမျေား၊
သားထြါ

် မျေား၊ မျေ ိုးစိ တ ်မ ျေား၊ ထရတွ င ်ထ ြါ

မျေုးထစ့
ိ မျေား၊ အြင်ထြါ
၁၂

စို

် ြွ ားသည့ ် အြင်မ ျေားနှ င့်

်မျေား၊ ထရညှိထရထမှာ်မျေား။

်ြျေုးထရးလု
ိ
ြ်ငန်းမျေားတွင် အြင်မျေားက ီးေွားသန်မာပြီး သီးြွင့်မှုအားထ ာင်း

ထစရန် အသုံးပြုထသာထပမေီ၊ ဓာတ်ထပမဩဇာအြါအဝင် ထပမဩဇာအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ
လယ်ယာစို
မှို၊ ဘ
စို

်ြျေုးထရးသု
ိ
ံး ြိုးသတ်ထေးအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ထြါင်းသတ်ထေးအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ

်တီးရီးယား၊ နီမတုတ်မျေားနှင့် အပခားထရာဂါ

ေီအန
ု ်း၊ ထန

်သတ်ထေးမျေား မြါဝင်)။

ာထစ့၊ ဝါထစ့၊ ြရုံထစ့၊ ြရဲထစ့၊ သီဟိုဠ်ထစ့၊

သီးနှံမျေား၏ မျေုးထ
ိ
၁၄

်မှုမရှိထစထရး

်ြျေုးထရးသု
ိ
ံးထရာဂါ ာ ွယ်ထေးနှင့် ထရာဂါသတ်ထေးအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ထမွးပမူထရးသုံး

ခခံြျေန်းထေးအမျေုးမျေ
ိ ုးိ (အိမ်သုံးပခင်ထေး၊ စြထရး၊ က
၁၃

ျေထရာ

ွမ်းသီး၊

ွမ်းသီးခွံ၊

ာင်းမျေုးသန့်
ိ
၊ မျေုးထစ့
ိ ၊ မျေုးြင်
ိ မျေား။

ဝါအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ြာလာ၊ သနြ်ခါးနှင့် အပခားထနရာတွင် သီးပခားထြာ်ပြေားပခင်း
မရှိသည့် လယ်ယာ

ိုငး်

ျွန်း ဥယျောဉ်ေွ

်

ုန်မျေား၊ အုန်းေီ (စားအုန်းေီ

မဟုတ်)။
၁၅

အုန်းေံချေည်ခင်။

၁၆

ေင်း၊ ဝါး၊ က

ိမ်အ

မ်းအထချော၊ ေင်းအစားေိးု ထလာင်စာထတာင့်။

ထေျာင်းသုးံ ၊ ရုံးသုးံ ေုန်စည်များ
၁၇

ချေြ်ိ မျေား၊ တံေိြ်ထခါင်းအမျေုးမျေ
ိ ုးိ (အခွန်အမှတ်တံေိြ် အြါအဝင်)။

၁၈

နိုင်ငထ
ံ တာ်အလံ။

၁၉

ထ

၂၀

ထ ျောင်းသုံးစာအုြ်အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ အထပခခံထ ျောင်း၊ တ ္ကသိုလ်၊ ထ ာလိြ်အသီးသီးတွင်

ျော

်သင်ြုန်း၊ ထ

ျော

်တံ၊ ထပမပြူ၊ ခဲတံလြ
ု ်ရန်ခဲေံ။

အသုံးပြုနိုင်သည့် ြညာအထပခပြု၊ အတတ်ြညာအထပခပြု စာအုြ်အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ

စဉ်

ေုန်စည်အမျုးအမည်
ိ
ဗလာစာအုြ်၊ ြုံေွဲစာအုြ်အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ သုတရသစာအုြ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာထစာင်နှင့်
သတင်းစာအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ယင်းစာအုြ်စာထြမျေား ေုတ်လုြ်ရန် စ ္ကူမျေား (40 Gsm မှ
80 Gsm အတွင်းသာ)၊ ခဲတံအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ထြတံအမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ခဲြျေ
ချွန်စ

်အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ

်အမျေုးမျေ
ိ ုး။
ိ

ေျန်းမာထေးဆိုင်ောေုန်စည်များ
၂၁

ြရထေးမျေား။

၂၂

ြျေားရည်၊ ြျေားြထယာင်း။

၂၃

ဓာတ်မှန်ြလင်ထ

ာ်ပြား၊ ဓာတ်မှန်ရို

်ြစ္စည်း

ိရိယာ တန်ောြလာမျေား

နှင့် ုသထရးဦးစီးဌာန သတ်မှတ်သည့် ထေးဘ ်ေိုင်ရာသုံးြစ္စည်း

ိရိယာ

တန်ောြလာမျေား၊ ထေးဂွမ်း၊ ထေးဝတ်၊ ထေးြတ်တ ီး၊ ထေးေည့်ရန်
ထေးရုံသုံးြစ္စည်းမျေား၊ ထေးရုံသုံးတစ်ခါသုံးနှာထခါင်းစည်း၊ ထခါင်းစည်း၊ လ ်အိတ်
(Surgical Glove)၊ တုြ်ထ ွးထရာဂါ ူးစ ်ပခင်းအား

ာ ွယ်ရန်တြ်ေင်သည့်

နှာထခါင်းစည်း၊ အိမ်သုံးထေးဝါး၊ အပခားလူသုံးထေးဝါး အမျေုးမျေ
ိ ုးနှ
ိ င့်တိုင်းရင်း
ထေးဝါးအမျေုးမျေ
ိ ုးိ (ဥြထေ၊ နည်းဥြထေမျေားပြင့်

န့်သတ်ေားထသာ ထေးဝါးမျေား

မှအြ FDA မှတ်ြုံတင်လ ်မှတ်ရရှိပြီးထေးဝါးမျေား၊ တိုင်းရင်းထေးဝါး ုန်
မျေားအြါအဝင် ထေးဝါး
၂၄

ုန်

မ်း

မ်းမျေား)။

ွန်ေုံး(Condom)။

ဘာသာထေးနှင့်လူမှုထေးသုံးေုန်စည်များ
၂၅

စိြ်ြုတီးအမျေုးမျေ
ိ ုးိ (အြိုးတန်ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာပြင့် ပြုလုြ်သည့် စိြ်ြုတီး

မျေားမြါဝင်)၊ သာသနာထရးေိုင်ရာ အဝတ်အေည်မျေား။
၂၆

မီးသတ်ယာဉ်မျေား၊ ရှာထြွ

၂၇

ပြည်တွင်းပြည်ြ အြွဲ့အစည်းမျေား
နိုင်ငထ
ံ တာ်သို့ ထော

ယ်ေယ်ထရးယာဉ်မျေား၊ နာထရးယာဉ်မျေား။
နိုင်ငံထတာ်သို့ လှူေါန်းသည့်ထငွ သို့မဟုတ်

်ြံ့သည့်ထငွပြင့် ဝယ်ယူထသာ

ုန်စည်မျေား။

သယ်ယူြထ
ို့ ဆာင်ထေးဆိုငေ
် ာေုန်စည်များ
၂၈

လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်က

ီးဌာန

နိုင်ငံပခားသံရုံးမျေား၊

မျေားနှင့် နိုငင
် ပံ ခားသံတမန်မျေားသို့ ထရာင်းချေထြးသည့် စ
၂၉

ုလသမဂ္ဂအြွဲ့အစည်း
်သုံးေီမျေား။

ပြည်တွင်းပြည်ြ ြျေ ံသန်းသည့်ခရီးစဉ်တွင် အသုံးပြုရန်ထရာင်းချေသည့် ဂျေ
ထလယာဉ်ေီ။

်

စဉ်
၃၀

ေုန်စည်အမျုးအမည်
ိ
ထလယာဉ်သုံး သို့မဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်သုံးစ

်၊ စ

်

ိရိယာ၊ ြစ္စည်း

ိရိယာ

နှင့်ယင်းတို့၏ အရန်နှင့်အြိုြစ္စည်း။
စေ်မှုလုြ်ငန်းသုံးေုန်စည်များ
၃၁

အထရာင်ချွတ်ြတ် (အထရာင်ချွတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် Hypochlorite မျေားသာ)၊
ေြ်ပြာမှုန့်ပြုလုြ်မည့်

ုန်

မ်း၊ ေြ်ပြာပြုလုြ်မည့်

၃၂

ဂုန်ထလျှာ်နှင့် အပခားထလျှာ်မျေား၊

၃၃

လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသုံး
လုြ်ငန်းသုံးစ

်နှင့် စ

ုန်

မ်း၊ ေြ်ပြာ

မ်း။

်ထြါင်ထစး၊ ထလျှာ်ပြူးထစး (ထခါ်) ထေး ုလားမ။
ိရိယာမျေား၊ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရး

်အြိြ
ု စ္စည်းမျေား၊ ေွန်စ

်မျေား၊ ထပမပြုပြင်ေွန်ယ

်

သည်မှ သီးနှံရိတ်သိမ်းထခခထလှ့ အထပခာ ်ခံသည်အေိ လူ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်၏
လုြ်အားနှင့် တွဲြ ်၍ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ စ ်စွမ်းအားသီးသန့်ထသာ်လည်းထ ာင်း
ထောင်ရွ ်နိုင်ထသာ ိရိယာ၊ စ

်နှင့်စ

်အြိုြစ္စည်းအမျေုးမျေ
ိ ုးိ (ထမာ်ထတာ်ယာဉ်

ဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်ရန်လအ
ို ြ်ထသာ ယာဉ်ယန္တရားမျေားမှအြ)၊ ထမွးပမူထရး
လုြ်ငန်းသုံး

ိရိယာမျေား၊ ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသုံးစ

တိရစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်အစာ ေုတ ်လုြ်ရန်
(အိမ်ထမွးတိရစ္ဆာန်မျေားအတွ

ုန်

ထမွးပမူထရးနှင့် ေည်ထပမာင်းဝန်က

ာ

ုန်ထချောြစ္စည်းမျေား

ွယ်ထေးမျေား (စို

်ြျေ ိုးထရး၊

ီးဌာနမှ လ ်မှတ်ရရှိပြီး ထေးဝါးနှင့် ာ

ထေးမျေားအြါအဝင်နှင့် ထမွးပမူထရးနှင့်
်ခံချေ

မ်း၊

်အြိုြစ္စည်းမျေား၊

်အသုံးပြုထသာ တိရစ္ဆာန်အစားအစာမျေားမြါဝင်)၊

တိရစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်သုံးထေးဝါးမျေားနှင့်

ထော

်နှင့် စ

ွယ်

ုသထရးဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ထြးသည့်

်ရရှိေားထသာ ထေးဝါးမျေားအြါအဝင်)၊ မျေုးပမှ
ိ င့်သားစြ်ရာတွင်

အသုံးပြုရန် မျေ ုးရည်
ိ
၊ မျေုးထချေ
ိ
ာင်း၊ မျေ ုးဥ
ိ (ထအးခဲမျေ ုးရည်
ိ
အြါအဝင် သထန္ဓေ
သားထလာင်းနှင့် ထမေုန်မဲ့သားစြ်လုြ်ငန်းသုံး
၃၄

ေိုလာြန်နယ်လ်၊ ေိုလာချောဂျော

ိရိယာမျေား)။

ွန်ေရိုလာနှင့် ေိုလာအင်ဗာတာ (Solar

Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။
၃၅

လ

်ခစားအြ်

ုန်စနစ်ပြင့်

ုန်ထချော

ုန်စည် ေုတ်လုြ်ထြးပခင်းအတွ

အသုံးပြုရန် ပြည်ြထန လုြ်ငန်းအြ်နှံသူမှ ထြးြို့သည့်
အစိတ်အြိုင်းအပြစ် တို
ုန်ထချော

်ရို

်အသုံးပြုရသည့်

ိုေုတ်ြိုးရာတွင် အသုံးပြုသည့်

စနစ်ပြင့် ထောင်ရွ

်သည့်လုြ်ငန်းမျေား

ုန်

မ်း သို့မဟုတ်

ုန်စည်မျေား၊ ေွ

ုန်စည်မျေား၊ လ

လုြ်ငန်းလိုအြ်ချေ

်

်ရှိလာမည့်

်ခစားအြ်

ုန်

်အရ ပြန်လည်

စဉ်

ေုန်စည်အမျုးအမည်
ိ
ထရာင်းချေရန်မဟုတ်သည့် တင်သွင်းလာထသာ စ
ြစ္စည်း

်ြစ္စည်းမျေား၊ စ ်

ိရိယာမျေား၊

ိရိယာနှင့် ယင်းတို့၏ အရန်နှင့် အြိုြစ္စည်းမျေား။

ောေွယ်ထေးဆိုင်ောေုန်စည်များ
၃၆

နိုင်ငံထတာ်

ာ

လ

ိရိယာမျေား၊ ယာဉ်ယန္တရားမျေား၊ ြစ္စည်းနှင့်

်န

်

ွယ်ထရးနှင့် လုံခခုံထရးေိုင်ရာ နိုင်ငံထတာ်အြွဲ့အစည်းမျေားသုံး

အရန်နှင့်အြိုြစ္စည်းမျေား၊ နယ်ဘ

ိရိယာမျေား၊ ယင်းတို့၏

်ဌာနသုံး ယမ်းမှုန့်အမျေုးမျေ
ိ ုး၊ိ ယမ်းဘီလူး

အမျေုးမျေ
ိ ုးနှ
ိ င့် ေ ်စြ်ြစ္စည်းမျေား ( ာ ွယ်ထရးဦးစီးချေုြ်ရုံး (
ပြင့်တင်သွင်းထသာ ြစ္စည်းအမျေုးအမည်
ိ
မျေားသာ)၊
အတွ

ာ

ည်း) ခွင့်ပြုချေ ်

ွယ်ထရးဝန်က

ီးဌာန

် ခွဲထဝလျောေားထြးသည့် ရသုံးမှန်းထပခ ထငွစာရင်းြါအသုံးစရိတ်မှ

ျေခံ၍ တြ်မထတာ်တွင်အသုံးပြုရန်နှင့် တြ်မထတာ်သားမျေားစားသုံးရန် ဝယ်ယူ
သည့်

ုန်စည်မျေား။

ထေျာေ်မျေ်ေတနာနှင့်တွင်းေွေ်ေုန်စည်များ
၃၇

ထရွှေစင်၊ ထရွှေတုံးမျေား (စံချေန်ိ မီ ထရွှေထချောင်း၊ ထရွှေတုံး၊ ထရွှေေဂဂါးမျေား) နှင့် အစိုးရ
က ီးမှူး ျေင်းြထသာ ပမန်မာ့ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ ပြည်တွင်းပြြွဲမျေားတွင် ထရာင်းချေ
ထသာ ထ

ျော

်စိမ်း၊ ြတ္တပမား၊ နီလာ၊ ထ

ျော

်မျေ

်ရတနာ အရိုင်းေည်၊

အထချောေည်မျေား။
၃၈

ထရနံထချေး။

အထေွထေွေုန်စည်များ
၃၉

ပြည်ြသို့ေွ

ခ
် ွာမည့် ခရီးသည်မျေား

ို သီးပခားသတ်မှတ်ေားသည့်ထနရာ

တွင် ထရာင်းချေသည့် ြစ္စည်းမျေား။
၄၀

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ ခွင့်ပြုချေ
ပြု၍ စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန
ေားသည့် နှစ်နိုင်ငံအ

်ပြင့် နိုင်ငံပခားထရးဝန်က
အမိန့်ထ

ီးဌာနမှ အေို

ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်၍ ခွင့်ပြု

ား အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူ

ျေင့်သုံးထသာ နိုင်ငံပခား

သံရုံးမျေား သို့မဟုတ် သံရုံးငယ်မျေား၊ ယင်းတို့၏ အြွဲ့ဝင်မျေားနှင့် သံတမန်
မဟုတ်ထသာ သံရုံးဝန်ေမ်းမျေားအသုံးပြုမည့် အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူနှင့်
အ
၄၁

ျေုံးဝင်သည့်

ုန်စည်မျေား။

နိုင်ငံထတာ်၏လိုအြ်ချေ ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်
ပြုသည့်

ုန်စည်မျေား။

အခွန်

င်းလွတ်ခွင့်

စဉ်
၄၂

ေုန်စည်အမျုးအမည်
ိ
အထ

ာ

်ခွန်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ယာယီတင်သွင်းပခင်း (Temporary

Admission) သို့မဟုတ် ပြန်ထလျော့အထ
တင်သွငး် လာထသာ

ာ

်ခွန် (Draw Back) စနစ်ပြင့်

ုန်စည်မျေား။

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) တွင် ဒော်ပပပါရှိေည့်ကုန်စည်များမှတစ်ပါး အပခားကုန်စည်တစ်မျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု
ပပည်တွင်း၌ ေုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းပေစ်ပါက ဒရာင်းရဒငွအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း၊ ပပည်ပမှ
တင်ေွင်းပခင်းပေစ်ပါက ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုးအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း ငါးရာခိုင်နှုန်းပေင့်
ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဒပးဒဆာင်ဒစရမည်။ ဤဥပဒေ၏ပုေ်မ ၁၁ ပါ အေူးကုန်စည်
တစ်မျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု ပပည်တွင်း၌ေုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းပေစ်ပါက အေူးကုန်စည်ခွန်အပါအဝင်
ပေစ်ဒော ဒရာင်းရဒငွဒပါ်တွ င်လည်းဒကာင်း၊ ပပည်ပမှတင်ေွင်းပခင်းပေစ်ပါက အေူး
ကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ပေစ်ဒော ကုန်းဒပါ်ဒရာက် တန်ေိုးအဒပါ်တွင် လည်းဒကာင်း
ငါးရာခိုငန
် ှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒပးဒဆာင်ဒစရမည်။
( ဂ ) မည်ေူမဆိုဤဥပဒေနှင့်အညီ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုေားဒော ကုန်စည်နှင့်ကုန်ေွယ်မှု ဒဆာင်ရွက်
ပခင်းမှတစ်ပါး ပုေ်မ ၁၁ ပါ အေူးကုန်စည်များအပါအဝင် ဒအာက်ဒော်ပပပါလုပ်ငန်းများ
ဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် ဒရာင်းရဒငွအဒပါ် ငါးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်
ဒပးဒဆာင်ရမည် -

(ဃ)

(၁)

ကုန်စည်တင်ေွငး် ၍ ပပည်တွင်း၌ပပန်လည်ဒရာင်းချပခင်း၊

(၂)

ကုန်ေွယ်မှုဒဆာင်ရွက်ပခင်း။

ထအာ

ထ
် ြာ်ပြြါဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေားအား

စဉ်

ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မ

ျေသင့်ထစရ-

ဝန်ထဆာင်မှုအမျုးအမည်
ိ

နိုင်ငပံ ခားထေးေဏ္ဍ
၁

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် နိုင်ငံပခားထရးဝန်က ီးဌာနမှအေိုပြု၍
စီမံ

ိန်းနှင်ဘ
့ ဏ္ဍာထရးဝန်က

ေားသည့်နှစ်နိုင်ငံအ

ီးဌာန

အမိန့်ထ

ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ပြီး ခွင့်ပြု

ား အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူ

ျေင့်သုံးထသာ နိင
ု ်ငံပခား

သံရုံးမျေား သို့မဟုတ် သံရုံးငယ်မျေား၊ ယင်းတို့၏အြွဲ့ဝင်မျေားနှင့် သံတမန်မဟုတ်ထသာ
သံရုံးဝန်ေမ်းမျေား

ရယူသည့် အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူနှင့် အ ျေုံးဝင်သည့်

ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။
ောေွယ်ထေးေဏ္ဍ

စဉ်
၂

ဝန်ထဆာင်မှုအမျုးအမည်
ိ
ာ ွယ်ထရးဝန်က ီးဌာန၏ လုံခခုံထရးနှင့်ေိုင်ထသာ ြုံနှိြ်လုြ်ငန်းမှ ြုံနှိြ်ေုတ်ထဝမှု
ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

သာသနာထေးနှင့်ယဉ်ထေျးမှုေဏ္ဍ
၃

ယဉ်ထ

ျေးမှုအနုြညာ ဝန်ထောင်မှုလြ
ု ်ငန်း။

၄

ပြည်တွင်းပြည်ြ အြွဲ့အစည်းမျေား
နိုင်ငထ
ံ တာ်သို့ ထော

နိုင်ငံထတာ်သို့လှူေါန်းသည့်ထငွ သို့မဟုတ်

်ြံ့သည့်ထငွပြင့် ရယူသည့်ဝန်ထောင်မှု လုြ်ငန်း။

ြိထ
ု့ ဆာင်ဆေ်သွယ်ထေးေဏ္ဍ
၅
၆

ယာဉ်မျေားရြ်နားရန် ထနရာငှားရမ်းပခင်း ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။
ုန်စည်သယ်ယူြထ
ို့ ောင်ထရး ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း (ြို

လ
် ိုငး် ပြင့် သယ်ယူ

ြိထ
ု့ ောင်ထရးမှအြပြစ်သည့် ရေား၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ထရယာဉ်၊ ထလယာဉ်၊
ဝန်ချေစီ

်မျေားပြင့် သယ်ြထ
ို့ ြးပခင်း)။

၇

ထနအိမထ
် ရွှေ့ထပြာင်းပခင်းေိုင်ရာ ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

၈

လမ်းအသုံးပြုခထ

၉

ပြည်တွင်းပြည်ြထလထ

၁၀

အမျေားပြည်သူခရီးသည် သယ်ယူြထ
ို့ ောင်ထရး ဝန်ထောင်မှုလြ
ု ်ငန်း။

ာ

်ခံသည့် ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။
ာင်းခရီးသည် ြိထ
ု့ ောင်ထရးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

ြညာထေးနှင့်ပြန်ကေားထေးေဏ္ဍ
၁၁

ြညာထရး ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၂

စာအုြ်စာထြ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာထစာင်၊ သတင်းစာေုတ်ထဝထရး ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

ေျန်းမာထေးေဏ္ဍ
၁၃

ခန္ဓော

ိုယ်အလှပြုပြင်ပခင်းမှအြပြစ်သည့်

၁၄

ရိုးရာအထ

ျေန်းမာထရးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

ာပြင်ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း/ မျေ

်မပမင်အထ

ာပြင် ဝန်ထောင်မှု

လုြ်ငန်း။
၁၅

တိရစ္ဆာန်

ျေန်းမာထရးနှင့် ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ

၁၆

အမျေားသုံးသန့်စင်ခန်း အသုံးပြုခထ

စီမံေိန်းနှင့ဘ
် ဏ္ဍာထေးေဏ္ဍ
၁၇

အသ

်အာမခံ ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

ာ

်ထရး ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

်ခံပခင်း ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

စဉ်

ဝန်ထဆာင်မှုအမျုးအမည်
ိ

၁၈

အထသးစားထငွထချေးပခင်းေိုင်ရာ ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၉

အရင်းအနှီးထေး

၂၀

ဘဏ်နှင်ဗ
့ ဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုချေ

ွ

်ေိုငရ
် ာ ဝန်ထောင်မှုလြ
ု ်ငန်း။
်ပြင့်ထောင်ရွ

်ထနထသာ ထငွထရးထ

းထရး

ေိုင်ရာ ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။
၂၁

အထ

ာ

်ခွန်၊ ေိြ်

မ်းရှငး် လင်းထရးေိုင်ရာ ဝန်ထောင်မှုလြ
ု ်ငန်း။

၂၂

ထအာင်ဘာထလသိန်းေီလုြ်ငန်း။

လူမှုဝန်ေမ်းေယ်ဆယ်ထေးနှင့် ပြန်လည်ထနောချေားထေးေဏ္ဍ
၂၃

ဧည့်ခံထ

၂၄

နာထရး ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။

၂၅

ျွးထမွးထရးအတွ

် ြစ္စည်းငှားရမ်းပခင်း ဝန်ထောင်မှုလြ
ု ်ငန်း။

ထလးသူငယ်ပြုစုြျေုးထောင်
ိ
ထရး ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။

စေ်မှုနှင့် လျှြ်စစ်ေဏ္ဍ
၂၆

ုန်

မ်းထြး၊

ုန်ထချောယူစနစ်ပြင့် ထောင်ရွ ်ထြးသည့် ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။

၂၇

စ

်မှုလယ်ယာ ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။

၂၈

မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ေ

်သွယ်ပခင်းမရှိထသးထသာ ထေသမျေားအတွ

လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ေုတ်လုြ်ပြန့်ပြုးထရးလုြ်ငန်းမျေား
ထနထသာ ြုဂ္ဂလိ

ို ထောင်ရွ

်

်ထြး

အထသးစား လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။

အထေွထေွေဏ္ဍ
၂၉

နိုင်ငထ
ံ တာ်အြွဲ့အစည်းမျေားသိ့ု ထောင်ရွ
အတွ

၃၀

် ထြးထချေရသည့် လိင
ု စ
် င်ထ

်မတ
ှု စ်ရြ်ရြ် လုြ်

ိုင်ခွင်ရ
့ ရှိရန်

းမျေား။

နိုင်ငံထတာ်၏လိုအြ်ချေ ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်

အခွန်

င်းလွတ်ခွင့်

ပြုသည့် ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။
၃၁

နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ရုံး၊
ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်ရုံး၊ အမျေုးသားလွှ
ိ
တ်ထတာ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်ရုံး၊
နိုင်ငံထတာ်ြွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေေိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွးထ ာ ်ြွဲထ ာ်မရှင်ရုံး၊
ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချေုြ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စု
ရာေူးဝန်အြွဲ့ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်က

ီးဌာနမျေား၊ ထနပြည်ထတာ်ထ

ာင်စီရုံး၊

စဉ်

ဝန်ထဆာင်မှုအမျုးအမည်
ိ
ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ လူမှုြူလုံထရးအြွဲ့၊ တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
အစိုးရအြွဲ့ရုံး၊ ဦးစီးဌာနစသည့် အြွဲ့အစည်းအချေင်းချေင်း ထောင်ရွ

်ထြးသည့်

ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား (နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား ို ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း
ထောင်ရွ ်ထြးထစပခင်း၊ နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှ ဝန်ထောင်မှုရယူပခင်းမြါ)။
( င ) ပုေ်မခွဲ (ဃ) ပါ ဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှတစ်ပါး ပပည်တွင်း၌ဒဆာင်ရွက်ေည့် အပခား
ဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ရဒငွအဒပါ်တွင် ငါးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့်
ဒစရမည်။
( စ ) နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း ဒဆာက်လုပ်ပပီးဒရာင်းချေည့် အဒဆာက်အအုံ ဒဆာက်လုပ်ဒရာင်းချ
ပခင်းမှ ဒရာင်းရဒငွအဒပါ်တွင် ေုံးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျေင့်ဒစရမည်။
အဒဆာက်အအုံဒဆာက်လုပ်ဒရာင်းချေူေည် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေနှင့် ကုန်ေွယ်
လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများပါတာဝန်ကို လိက
ု ်နာရမည်ပေစ်ပပီး အခွင့်အဒရးများအားလုးံ
ကိလ
ု ည်း ခံစားခွင့်ရှိဒစရမည်။
(ေ)

ထရွှေေည်လ ်ဝတ်ရတနာမျေားထရာင်းချေပခင်းမှ ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း၊ ပြည်ြမှ
တင်သွင်းပခင်းအတွ

်

ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်
၁၅။

(က)

ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ြိုးအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း တစ်ရာခိုင်နှုန်းပြင့်
ျေသင့်ထစရမည်။

ပပည်တွင်းပပည်ပအေွဲ့အစည်းများက လှူေါန်းဒငွ၊ ဒောက်ပံ့ဒငွ၊ ဒချးဒငွပေင့် ဒဆာင်ရွက်ေည့်
လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကိစ္စအတွက် စီမံကိန်းနှင့ဘ
် ဏ္ဍာဒရး
ဝန်ကကီးဌာနေည် ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ ေဒဘာတူညီချက်ပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်
ကင်းလွတ်ခွင့် ေိ့ုမဟုတ် ေက်ောခွင့် ပပုနိုင်ေည်။

( ခ ) ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအရ ေမဝါယမကဏ္ဍနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများအတွက် ဒအာက်
ဒော်ပပပါ ဒရာင်းရဒငွ ေို့မဟုတ် ဝန်ဒဆာင်မှုရဒငွေက် မပိုလျှင် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်
စည်းကကပ်ပခင်းမပပုရ(၁)

ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့်ေည့် ကုန်စည်များကို ပပည်တွင်း၌ေုတ်လုပ် ဒရာင်းချပခင်း
အတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုပ်ဒရာင်းရဒငွ စုစုဒပါင်း ကျပ်ေိန်း ၅၀၀ တိတိ၊

(၂)

ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့်ေည့် ဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက်
နှစ်တစ်နစ
ှ ်အတွင်း ဝန်ဒဆာင်မှုရဒငွ စုစုဒပါင်းကျပ်ေိန်း ၅၀၀ တိတိ၊

(၃)

ကုန်ေွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဒရာင်းရဒငွ
စုစုဒပါင်းကျပ်ေိန်း ၅၀၀ တိတိ၊

(၄)

အဒကာက်ခွန်လုပ်ေုံးလုပ်နည်း စံေတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလျင်အပမန် ဒပးပို့
ေုတ်ယူလိုေည့်ကုန်စည်များအဒပါ် အခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုနိုငေ
် ည့်
အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အနိမ့်ဆးုံ တန်ေိုးေတ်မှတ်ချက် (Deminimis Value
Threshold)။

၁၆။

မည်ေူမဆို ဤဥပဒေအရ ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့်ေည့် ကုန်စည်တစ်မျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု ေုတ်လုပ်

ဒရာင်းချပခင်း၊ ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့်ေည့် ဝန်ဒဆာင်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် ကုန်ေွယ်မှု
လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းတို့မှ နိုင်ငံပခားဒငွရရှိလျှင် အဆိုပါနိုင်ငံပခားဒငွပေင့် ဒရာင်းရဒငွ ေို့မဟုတ် ဝန်ဒဆာင်မှု
ရဒငွအဒပါ် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ဤဥပဒေပါ ေက်ဆိုငရ
် ာအခွန်နှုန်းများအတိုငး် တွက်ချက်၍
ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကျပ်ဒငွပေင့် ဒပးဒဆာင်ရမည်။
၁၇။

(က)

ပပည်ပေို့တင်ပို့ဒရာင်းချေည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဒပါ် ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းပေင့်လည်းဒကာင်း၊
ဒရနံစိမ်းများအဒပါ် ငါးရာခိုငန
် ှုန်းပေင့်လည်းဒကာင်း ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျေင့်ဒစ
ရမည်။

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) ပါ ကုန်စည်များမှအပ ကျန်ကုန်စည်များကို ပပည်ပေို့ တင်ပို့ဒရာင်းချပခင်း
အတွက် ဒရာင်းရဒငွအဒပါ်တွင် ေုညရာခိုင်နှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျေင့်ဒစ
ရမည်။ ပပည်ပေို့တင်ပို့ဒရာင်းချပခင်းအတွက် ကျေင့်ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကို
ဝယ်ယူစဉ် ေို့မဟုတ် ေုတ်လုပ်စဉ်ကဒပးဒဆာင်ခဲ့ေည့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို စည်းမျဉ်း
များနှင့်အညီခုနှိမ်နိုင်ေည်။ ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများတွင် မည်ေို့ဆိုဒစကာမူ
ပပည်ပပို့ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ပေို့တင်ပို့ဒရာင်းချပခင်းအတွက် ကျေင့က
် ုန်ေွယ်
လုပ်ငန်းခွန်ေည် ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ် ေို့မဟုတ် ေုတ်လုပ်စဉ်က ဒပးဒဆာင်ခဲ့ေည့်
ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒအာက်ဒလျာ့နည်းဒနပါက ပပန်အမ်းဒငွဒတာင်းခံနိုင်ေည်။ ေို့ရာတွင်
ကိုယ်တိုင်ေုံးစွဲရန်အလို့ငှာ ပပည်တွင်း၌ဝယ်ယူပပီး ပပည်ပေို့ယူဒဆာင်ေွားေည့် ကုန်စည်
များနှင့် မေက်ဆိုငဒ
် စရ။
( ဂ ) ဤပုေ်မပါပပဋ္ဌာန်းချက်များေည် မစည်းကကပ်ေိုက်ေည့်ဒရာင်းရဒငွ၊ ဝန်ဒဆာင်မှုရဒငွ
ပမာဏေတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ေက်ဆိုင်ပခင်းမရှိဒစရ။

၁၈။

ဤဥပဒေ၏ အခန်း (၆) တွင် ဒော်ပပပါရှိဒောစကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်ေည်

ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါ စ ားရြ်မျေားမှအြ ကုနေ
် ွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေတွင် ဒော်ပပေားေည့်
အတိုငး် ပေစ်ဒစရမည်။
အခန်း (၇)
ဝင်ထငွခွန်
၁၉။

(က)

လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွငး် ဝင်ဒငွကျပ် ၄၈ ေိန်းအေိ ရရှိေူပေစ်လျှင် မည်ေူ့ကိုမျှ
ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ပခင်းမပပုရ။ ေိသ
ု ို့ စည်း
လစာဝင်ထငွေိုင်ရာ သ

်ထသခံအထော

ြ်ပခင်းမပြုသပြင့်

်အေား

မျေားနှင်အ
့ ညီ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန

င်းလွတ်ခွငရ
့် သည့်

ို ထတာင်းခံလာြါ

သတ်မှတ်ချေ

်

ေုတ်ထြးရမည်။

( ခ ) ေို့ရာတွင် လစာမှနှစ်တ စ်နှစ်အတွင်း ဝင်ဒငွကျပ် ၄၈ ေိန်း အေက် ရရှိေူပေစ်လျှင်
ရရှိသည့် လစာဝင်ထငွစုစုထြါင်းအထြါ်တွင် ဝင်ထငွခွန်ေမ်းထောင်ရမည်။
( ဂ ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွငး် ဝင်ဒငွကျပ် ၄၈ ေိန်းအေက် ရရှိေူပေစ်လျှင် ေို့မဟုတ်
အေက်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းပညာလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းနှင့် အပခားရလမ်းများမှ ဝင်ဒငွ
ပေစ်လျှင် မည်ေူ့ကိုမဆို စုစုဒပါင်းဝင်ဒငွမှ ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ေက်ောခွင့်
များခုနှိမ်ပပီးဒနာက် ကျန်ဝင်ဒငွအဒပါ် ဝင်ဒငွအလွှာအလိုက် စည်းကကပ်ရမည့် ဝင်ဒငွခွန်
နှုန်းေားများကို ဒအာက်ပါအတိုငး် ေတ်မှတ်ေည် ဝင်ကငွခွန်စည်းကေပ်ရန်ဝင်ကငွအလွှာ
အမှတ်စဉ်

ထိ

ေျပ်

ေျပ်

စည်းကေပ်ရန်
ဝင်ကငွခွန်နှုန်း

၁

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ရာခိင
ု ်နှုန်း

၂

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅ရာခိင
ု ်နှုန်း

၃

၅,၀၀၀,၀၀၁

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ရာခိင
ု ်နှုန်း

၄

၁၀,၀၀၀,၀၀၁

၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ရာခိင
ု ်နှုန်း

၅

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ရာခိင
ု ်နှုန်း

၆

(ဃ)

မှ

၃၀,၀၀၀,၀၀၁နှင့်အေက်

၂၅ရာခိင
ု ်နှုန်း

ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေတွင် မည်ေို့ပင်ပပဋ္ဌာန်းပါရှိဒစကာမူ မည်ေူမဆိုဒပမငှားရမ်းပခင်း၊ အဒဆာက်အအုံ
ငှားရမ်းပခင်းနှင့် အခန်းငှားရမ်းပခင်းတို့မှရရှိဒော စုစုဒပါင်းငှားရမ်းခရဒငွအဒပါ် ပုေ်မ ၆
အရ ေက်ောခွင့်များနုတ်ပယ်ပပီး ကျန်ဒငွအဒပါ် တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ဒငွခွန် ေီးပခား
စည်းကကပ်ရမည်။ အပခားဝင်ဒငွများနှင့်ပူးဒပါင်း၍ ေပ်မံစည်းကကပ်ပခင်းမပပုရ။ နိုင်ငံဒတာ်ပိုင်

စီးပွားဒရးအေွဲ့အစည်းများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဒကာ်မရှင်က ေုတ်ဒပးေည့်
ခွင့်ပပုမိန့်ပေင့် ဒဆာင်ရွက်ဒောလုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ ေမဝါယမအေင်းများပေစ်ပါက
အခွန်ေမ်းအမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် ေီးပခားေတ်မှတ်ဒပးေားဒော ဝင်ဒငွခွန်နှုန်းများအတိုင်း
ေမ်းဒဆာင်ရမည်။
( င ) အစုစပ်လုပ်ငန်းများပေစ်ပါက ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ေက်ောခွင့် နုတ်ပယ်ပပီးဒနာက်
ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) ဇယားပါ ဝင်ဒငွခွန်နှုန်းေားများအတိုငး် ေမ်းဒဆာင်ရမည်။
( စ ) ဤပုေ်မပါ ဝင်ဒငွခွန်နှုန်းများေည် ဝင်ဒငွရရှိေူတစ်ဦးဦး ေို့မဟုတ် ဝင်ဒငွအမျုးအစား
ိ
တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေီးပခားဝင်ဒငွခွန်နှုန်း ေတ်မှတ်ေားေည့် အခွန်ေမ်းများနှင့်
ေက်ဆိုငပ် ခင်းမရှိဒစရ။
၂၀။

ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေပုေမ
် ၆၊ ပုေမ
် ခွဲ(က)၊ ပုေမ
် ခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို့အရ အဒပခခံေက်ောခွင့်

ခွင့်ပပုဒငွေည် ဝင်ဒငွအမျုးအစားတစ်
ိ
ခုစီ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှဒောဒငွ ပေစ်ရမည်။ ေို့ရာတွင်
နှစ်တစ်နစ
ှ ်အတွက် အဒပခခံေက်ောခွင့် ခွင့်ပပုဒငွစုစုဒပါင်းေည် ကျပ်ေိန်း ၁၀၀ ေက်မပိုဒစရ။
၂၁။

ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေပုေမ
် ၆၊ ပုေမ
် ခွဲ (က)၊ ပုေမ
် ခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို့အရ ဒအာက်ပါေက်ောခွင့်

ခွင့်ပပုဒငွကို ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေပုေ်မ ၆၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ)၊ ပုေမ
် ခွဲငယ် (၂) ပါတစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ စုစုဒပါင်း
ဝင်ဒငွမှနုတ်ပယ်၍ ကျန်ဒငွအဒပါ်တွင် ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်(က)

အတူဒနမိဘတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၁၀ ေိန်းစီ၊

( ခ ) အိမ်ဒောင်ေက်တစ်ဦးအတွက်ောလျှင် ကျပ် ၁၀ ေိန်း၊
( ဂ ) ေားေမီးတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၅ ေိန်းစီ။
၂၂။

ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ နှင့် ၆-က တို့အရ ေက်ောခွင့်များမနုတ်မီ ပပည်ပဒနနိုင်ငံေား၏

ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိေည့် ဝင်ဒငွဒခါင်းစဉ်မှတစ်ပါး နိုင်ငံပခားဒငွပေင့် ပပည်ပတွင်ရရှိေည့် စုစုဒပါင်းဝင်ဒငွ
အဒပါ် တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်။
၂၃။

(က)

ဒအာက်ဒော်ပပပါ အခွန်ေမ်းအမျုးအစားများနှ
ိ
င့်ပတ်ေက်၍ ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ
ေက်ောခွင့်များမနုတ်ပယ်မီ စုစုဒပါင်းအေားတင်အပမတ်ဝင်ဒငွအဒပါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့်
ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ရမည် (၁)

ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရပေစ်ဒစ၊ ၁၉၅၀ ပပည့်နှစ် အေူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ
အရပေစ်ဒစ ပမန်မာနိုင်င၌
ံ မှတ်ပုံတင်၍ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားေည့် ကုမ္ပဏီ၊

(၂)

ပပည်ပဒနနိုငင
် ပံ ခားေား၏လစာဒခါင်းစဉ်မှတစ်ပါး အပခားဝင်ဒငွ၊

(၃)

ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဒကာ်မရှင်ကေုတ်ဒပးေည့် ခွင့်ပပုမိန့်ပေင့် ဒဆာင်ရွက်ဒော
လုပ်ငန်း၊

(၄)

နိုင်ငဒ
ံ တာ်ပိုင်စီးပွားဒရးအေွဲ့အစည်းများ။

( ခ ) အဒပခခံေမဝါယမအေင်းမှအပပေစ်ဒော ေမဝါယမအေင်းများ၏ အေားတင်အပမတ်
ဝင်ဒငွမှ ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေမ
် ၆ အရ ေက်ောခွင်မ
့ ျားနုတ်ပယ်ပပီး ကျန်ဝင်ဒငွအဒပါ်
၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်။
၂၄။

ပပည်ပဒနနိုငင
် ပံ ခားေားပေစ်လျှင် ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေပုေမ
် ၆ နှင့် ၆-က တိအ
ု့ ရ ေက်ောခွင်မ
့ ျား

နုတ်ပယ်ပခင်းမပပုရ။ ယင်း၏စုစုဒပါင်းဝင်ဒငွအဒပါ် လစာဒခါင်းစဉ်မှဝင်ဒငွပေစ်ပါက ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၁၉၊
ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ အခွန်နှုန်းများအတိုငး် ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်။
၂၅။

ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ နှင့် ၆-က တို့အရ ေက်ောခွင့်များမနုတ်မီ စည်းကကပ်မှုမှ လွတ်ကင်း

ဒနဒောဝင်ဒငွအဒပါ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ ေို့ရာတွင် နိုင်ငံေားမည်ေူမဆို
အဒပခပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ဒဆာက်ပခင်း၊ ရယူပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းအေစ်တည်ဒောင်ပခင်း၊
လုပ်ငန်းေပ်မံတိုးချဲ့ဒဆာင်ရွက်ပခင်းတို့အတွက် အေုံးပပုေည့်ဝင်ဒငွမှ ဝင်ဒငွရလမ်းတင်ပပနိုင်ေည့်
ဝင်ဒငွရှိပါက ယင်းဝင်ဒငွအားနုတ်ပယ်ပပီး ကျန်စည်းကကပ်မှုမှ လွတ်ကင်းဒနဒော ဝင်ဒငွအဒပါ်တွင်
လည်းဒကာင်း၊ ဝင်ဒငွရလမ်းတင်ပပနိုင်ပခင်းမရှိပါက အေုံးပပုေည့် ဝင်ဒငွအဒပါ်တွငလ
် ည်းဒကာင်း
ဒအာက်ဒော်ပပပါအခွန်နှုန်းေားအတိုင်း ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ အေုံးပပုေည့် ဝင်ဒငွအားလုံးအဒပါ်
ဝင်ဒငွရလမ်းအတိအကျတင်ပပနိုင်ပါက ဝင်ဒငွခွန်ေမ်းဒဆာင်ရန်မလိုပါ။ ဤပုေ်မအရ အခွန်စည်းကကပ်ပခင်း
ေည် တရားမဝင်ရရှိေည့်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ပခင်း၊ ဒရာင်းဝယ်ပခင်းတို့နှင့်လည်းဒကာင်း၊ ဒငွဒကကးခဝါချမှု
တိုက်ေျက်ဒရးဥပဒေအရ အဒရးယူေည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်လည်းဒကာင်း ေက်ဆိုင်ပခင်းမရှိဒစရ-

၂၆။

စဉ်

ဝင်ထငွ(ေျြ်)

ဝင်ထငွခွန်နှုန်း

(က)

၁ - ၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅%

(ခ)

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀%

(ဂ)

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁နှင့်အေက်

၃၀%

ေမဝါယမအေင်းဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ေဲ့ွ စည်းေားေည့် အဒပခခံေမဝါယမအေင်းများ၏

အေားတင်အပမတ်ဝင်ဒငွမှ ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ေက်ောခွင်မ
့ ျားနုတ်ပယ်ပပီး ကျန်ဝင်ဒငွ
အဒပါ် ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ ဝင်ဒငွခွန်နန
ှု ်းများပေင့် ဝင်ဒငွခွန် စည်းကကပ်ရမည်။

၂၇။

အဒပခပစ္စည်းတစ်ခု ေို့မဟုတ် တစ်ခုေက်ပို၍ဒရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့်

လွှဲဒပပာင်းပခင်းမှ ပမတ်စွန်းဒငွရရှိလျှင် ေိုေို့ပမတ်စွန်းေည့် ကျပ်ဒငွ ေို့မဟုတ် နိုင်ငံပခားဒငွအဒပါ် ဝင်ဒငွခွန်
ဥပဒေ ပုေမ
် ၆ နှင့် ၆-က တိအ
ု့ ရ ေက်ောခွင်မ
့ ျားမနုတ်မီ(က)

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဒရနံနှင့်ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့ ရှာဒေွတူးဒော်ေုတ်လုပ်ပခင်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်
လုပ်ကိုင်ေည့် ကုမ္ပဏီပေစ်ပါက ဒအာက်တွင် ပမတ်စွန်းဒငွနှင့် ယှဉ်တွဲဒော်ပပေားဒော
အခွန်နှုန်းများအတိုငး် ရရှိေည့်ဒငွဒကကးအမျုးအစားပေင့
ိ
် ဝင်ဒငွခွနစ
် ည်းကကပ်ရမည်မမတ်စွန်းကငွ

ကပးကဆာင်ရမည့်ဝင်ကငွခွန်နန
ှု ်း

(၁) ညီမျှကျပ် ေန်းဒပါင်း(၁၀၀,၀၀၀) အေိ

၄၀ %

(၂) ညီမျှကျပ် ေန်းဒပါင်း(၁၀၀,၀၀၀) အေက်မှ

၄၅ %

(၁၅၀,၀၀၀) အေိ
(၃) ညီမျှကျပ် ေန်းဒပါင်း(၁၅၀,၀၀၀) အေက်

၅၀ %

( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဒရနံနှင့်ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့ ရှာဒေွတူးဒော်ေုတ်လုပ်ပခင်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်
လုပက
် ိုင်ဒော ကုမ္ပဏီမှအပပေစ်ေည့် ပုဂ္ဂိုလ်စုများ ေို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ပါက
ပမတ်စွန်းေည့် ကျပ်ဒငွ ေို့မဟုတ် နိုင်ငံပခားဒငွအဒပါ် တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ဒငွခွန်
စည်းကကပ်ရမည်။ ပပည်ပဒနနိုင်ငံပခားေားပေစ်ပါက ကျေင့်အခွန်ကို ရရှိေည့် ဒငွဒကကး
အမျုးအစားပေင့
ိ
် ဒပးဒဆာင်ရမည်။
၂၈။

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အဒပခပစ္စည်းတစ်ခု ေို့မဟုတ် တစ်ခုေက်ပို၍ ဒရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း

ေို့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲဒပပာင်းပခင်းပပုလုပ်ေည့် အဒပခပစ္စည်း၏တန်ေိုး စုစုဒပါင်းေည်
ကျပ်ေိန်း ၁၀၀ ေက်မပိုလျှင် အဒပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းဒငွ ဒပါ်ဒပါက်ဒစကာမူ ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ပခင်း
မပပုရ။
၂၉။

အေစ်ေူဒောင်ဒော စက်မှုလက်မှုကို အဒပခခံေည့်အဒေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက်

လုပ်ငန်းစတင်ဒောနှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်းေုံးနှစ်ကာလအတွင်း နှစ်တစ်နှစ် စုစုဒပါင်းအေားတင်
အပမတ်ဝင်ဒငွ ကျပ်ေိန်း ၁၀၀ ေိ ဝင်ဒငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုေည်။ ဒော်ပပပါ ဝင်ဒငွေက်ပိုမိုရရှိပါက
ပိုမိုရရှိေည့်ဝင်ဒငွအဒပါ်တွင်ော ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်။
၃၀။

အဒပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းဒငွဒခါင်းစဉ်မှအပ ကျန်ဝင်ဒငွဒခါင်းစဉ်များအတွက် နိုင်ငံပခားဒငွပေင့်

ဝင်ဒငွရရှိလျှင် ယင်းဝင်ဒငွအဒပါ်တွင် ဝင်ဒငွခွန်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ
တွက်ချက်၍ ပပည်တွင်းဒနနိုင်ငံေားနှင့် ပပည်တွင်းဒနနိုင်ငံပခားေားပေစ်ပါက ကျပ်ဒငွပေင့်လည်းဒကာင်း၊
ပပည်ပဒနနိုင်ငံပခားေားပေစ်ပါက ရရှိေည့်ဒငွဒကကးအမျုးအစားပေင့
ိ
်လည်းဒကာင်း ဝင်ဒငွခွန်ဒပးဒဆာင်ရမည်။

၃၁။

(က)

ဒအာက်ဒော်ပပပါဝင်ဒငွတ စ်ရပ်ရပ် ေို့မဟုတ် ဝင်ဒငွအမျ ိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်အဒပါ်
ဝင်ဒငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင်ပ့ ပုေည်(၁)

မူးယစ်ဒဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိုဒပပာင်းလဲဒစတတ်ဒောဒဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ
ေမ်းဆီးရမှုအဒပါ် ဆုဒငွချးပမှ
ီ င့်ပခင်းအစီအစဉ်အရ နှစ်တစ်နစ
ှ ်အတွငး် ဆုဒငွကို
တစ်ကကိမ်တည်းရရှိပခင်းပေစ်ဒစ၊ အကကိမက် ကိမ်ရရှိပခင်းပေစ်ဒစ ရရှိေည့် စုစုဒပါင်း
ဝင်ဒငွ၊

(၂)

တရားမဝင်ပစ္စည်းများေမ်းဆီးရမှုအဒပါ် ဆုဒငွချးပမှ
ီ င့်ပခင်းအစီအစဉ်အရ နှစ်တစ်နှစ်
အတွင်း ဆုဒငွကို တစ်ကကိမ်တည်းရရှိပခင်း ပေစ်ဒစ၊ အကကိမက် ကိမ်ရရှိပခင်းပေစ်ဒစ
ရရှိေည့် စုစုဒပါင်းဝင်ဒငွ၊

(၃)

နိုင်ငံဒတာ်မှချးပမှ
ီ င့်ဒော ဘွဲ့ေူးဂုဏ်ေူးတံဆိပ်များနှင့်အတူ ရရှိေည့ခ
် ျးပမှ
ီ င့ဒ
် ငွများ၊

(၄)

ပပည်ပဒနနိုင်ငံေား၏ ပပည်ပတွင် နိုင်ငံပခားဒငွပေင့် ရရှိဒော လစာဒခါင်းစဉ်မှ
ဝင်ဒငွ၊

(၅)

အစိုးရဒအာင်ဘာဒလေိန်းဆု ဆုမဲမှ ေုတ်ယူရရှိဒငွ၊

(၆)

အပငိမ်းစားယူသည့်အခါ ရရှိသည့်ြင်စင် ၊ ြင်စင်မှထပြာင်းလဲ၍ ရရှိထသာထငွနှင့်
လုြ်သ

(၇)

်ေုထငွ (Gratuity)၊

ထရှးထဟာင်းြစ္စည်းထတွ့ရှိမှုအထြါ်နိုင်ငထ
ံ တာ်မှ ဂုဏ်ပြုချေးပမှ
ီ င့်ထငွ။

( ခ ) ဒအာက်ဒော်ပပပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီးဌာနေည် ပပည်ဒောင်စု
အစိုးရအေွဲ့၏ေဒဘာတူညီချက်ပေင့် ဝင်ဒငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ေက်ောခွင့်များပပုနိုင်ေည်(၁)

ပပည်တွင်းပပည်ပအေွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံဒတာ်ေို့လှူေါန်းဒငွ၊ ဒောက်ပံ့ဒငွပေင့်
ဒဆာင်ရွက်ေည့်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ဝင်ဒငွခွန်ကိစ္စရပ်များ၊

(၂)

စဒတာ့ရှယ်ယာဒေးကွက်ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဒရးအတွက် ရန်ကုန်စဒတာ့အိတ်ချန်ိ း
စာရင်းဝင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီများနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ဝင်ဒငွခွန်ကိစ္စရပ်များ။

၃၂။

ဤဥပဒေအခန်း (၇) တွင်ဒော်ပပပါရှိဒော စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်ေည် ဤဥြထေ၏

ြုေ်မ ၁၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါ စ

ားရြ်မျေားမှအြ ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေတွင် ဒော်ပပေားေည့်အတိုင်း ပေစ်ဒစရမည်။
အခန်း (၈)

အမခားအခွန်အကောေ်ဆိုင်ရာကောေ်ခံရမည့်နှုန်းထားများ
၃၃။

ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများေည် ဒအာက်ဒော်ပပပါအခွနတ
် စ်ရပ်ရပ်၏ ဒကာက်ခံရမည့်နှုန်းေားများ၊

ကင်းလွတ်ခွင်န
့ ှင့် ေက်ောခွငတ
့် ို့ကို တည်ဆဲဥပဒေနှင်အ
့ ညီ စီမံဒဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ယစ်မျုးခွ
ိ န်၊

( ခ ) ေွင်းကုန်အတွက်လိုငစ
် င်ဒကကး၊ ပါမစ်ဒကကးများ၊
( ဂ ) ပမန်မာနိုင်ငံဒအာင်ဘာဒလေိန်းဆု၊
(ဃ)

ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ဒမာင်းလိုငစ
် င်၊ လုပ်ငန်းလိင
ု စ
် င်ဆိုင်ရာ အခဒငွများ၊

( င ) ရုံးခွန်နှင့် တံဆိပ်ဒခါင်းခွန်၊
( စ ) မုတ်ဒကာင်ဝတ်ဆံေွင်းအခွန်၊
(ဆ)

ခရီးလှည့်လည်ဒရးလိုငစ
် င်/ ဟိုတယ်နှင်တ
့ ည်းခိုရိပ်ောလိင
ု စ
် င်/ ခရီးေွားလာေူများ
ပိဒ
ု့ ဆာင်ဒရးလိင
ု စ
် င်/ ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလိင
ု ်စင်များအတွက် လိုငစ
် င်ဒကကး၊

( ဇ ) အဒကာက်ခွန်၊
(ေ )

ဒပမယာဒပါ်တွငဒ
် ကာက်ခံေည့်အခွန်၊

(ည)

ဒရခွန်၊

( ဋ ) တာတမံခွန်၊
( ဌ ) ေစ်ဒတာများမှပစ္စည်းများေုတ်ယူေည့်အတွက် ဒကာက်ခံေည့်ေစ်ဒတာခွန်၊
( ဍ ) ဓာတ်ေတ္တုပစ္စည်းများေုတ်ယူေည့်အတွက် ဒကာက်ခံေည့်အခွန် (စက်မှုကုန်ကကမ်း
တွင်းေွက်နှင့်အလှဆင်ဒကျာက်များမပါ)၊
( ဎ ) ငါးလုပ်ငန်းဆိုငရ
် ာအခွန်အခ၊
(ဏ) ဒရနံနှင့်ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့ေုတ်ယူေည့်အတွက် ဒကာက်ခံေည့်အခွန်၊
(တ)

ဓာတ်ေတ္တုခွန်နှင့်ရတနာခွန်၊

(ေ)

ဆက်ေွယ်ဒရးဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုငပ် ခင်းဒကကာင့် ဒကာက်ခံေည့်အခွန်အခ၊

( ေ ) ဒရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေုတ်ယူေည့်အတွက် အခမဲ့ရရှိေည့် ဓာတ်အားခ၊
( ဓ ) ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်နှင့် ထပမရိုငး် မျေားလုြ်ြိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူမျေားေံမှ ထ

ာ

်ခံ

ရရှိသည့် အခွန်။
၃၄။

ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအေိုး တန် ဒကျာက်မျက်ရတနာ အရိုင်းေည်များ

တူးဒော်ေတ
ု ်လုပ်ပခင်း၊ ဒကျာက်မျက်ရတနာအဒချာေည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာများ ေုတ်လုပ်ပခင်း၊
ဝယ်ယူဒရာင်းချပခင်းလုပ်ငန်းတို့ေည် (က)

ဒကျာက်မျက်ရတနာ ေို့မဟုတ် လက်ဝတ်ရတနာများကို ကျပ်ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ နိုင်ငံပခားဒငွပေင့်
ပေစ်ဒစ ဒရာင်းချရရှိေည့် ဒရာင်းရဒငွအဒပါ်တွင် (၁)

ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၁၁ ပါ အခွန်နှုန်းများအတိုငး် အေူးကုန်စည်ခွန် ေမ်းဒဆာင်
ရမည်။

(၂)

ဤဥပဒေပုေ်မ ၁၄ ၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တိအ
ု့ ရ ပပည်ပမှတင်ေွင်းပခင်း၊ ေုတ်လုပ်
ဒရာင်းချပခင်းနှင့် ကုန်ေွယ်မှုလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် ငါးရာခိုင်နှုန်းပေင့်
ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဒပးဒဆာင်ရမည်။

(၃)

ပုေမ
် ခွဲငယ် (၂) ပါပပဋ္ဌာန်းချက်ေည် မစည်းကကပ်ေက
ို ်ေည့် ဒရာင်းရဒငွပမာဏ
ေတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ေက်ဆိုင်ပခင်းမရှိဒစရ။

( ခ ) ဝင်ဒငွနှစ်အတွင်းရရှိေည့် စုစုဒပါင်းအေားတင်အပမတ်ဝင်ဒငွအဒပါ်တွင် ဤဥပဒေပါ
ဝင်ဒငွခွန်နှုန်းေားများအတိုင်း ဝင်ဒငွခွန်ေမ်းဒဆာင်ရမည်။
အခန်း (၉)
အထေွထေွ
၃၅။

ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့ေည် အခွန်ဒကာက်ခံမှု အဒောက်အကူပပုအေွဲ့များကို အမိန့်ဒကကာ်ပငာစာ

ေုတ်ပပန်၍ ေွဲ့စည်းဒဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၆။

ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့ေည် နိုင်ငဒ
ံ တာ်အတွင်းေုတ်လုပ်ေည့် ကုန်စည်များနှင့် ပပည်ပမှ

တင်ေွင်းေည့က
် ုန်စည်များ ဒေးကွက်အတွင်း ယှဉ်ပပိုင်ဒရာင်းချနိုင်ဒရးအတွက်လည်းဒကာင်း၊ ပပည်တွင်း
ကုန်ေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို အဓိကမှီတည်ဒဆာင်ရွက်ဒနရေည့် ပပည်တွင်းစိုက်ပျုးဒရးနှ
ိ
င့် ဒမွးပမူဒရး
လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိကကေည့် ပပည်တွင်းပပည်ပ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း
များ

ို ဒရရှည်အကျုးစီ
ိ းပွား ပေစ်ေွန်းတိုးတက်လာဒစရန်လည်းဒကာင်း၊ နိုင်ငံဒတာ်မှပါဝင်လက်မှတ်

ဒရးေိုးေားေည့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာေဒဘာတူညီချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ပခင်းမရှိဒစဘဲ ဒအာက်ပါတို့ကို
ဒဆာင်ရွက်ဒပးရမည်(က)

ကုန်စည်များ တင်ေွငး် ခွင်ပ့ ပုေည့်ပမာဏ၊ အဒကာက်ခွန်နှုန်းေားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ကမ္ဘာ့ကုန်ေွယ်ဒရးအေွဲ့၊ ကမ္ဘာ့အဒကာက်ခွန်အေွဲ့နှင့် အာဆီယံလွတ်လပ်ဒောကုန်ေွယ်ဒရး
ဆိုင်ရာ ေဒဘာတူစာချုပ်များမူဒဘာင်အတွင်းမှ အာဆီယံဒေေတွင်း နိုင်ငံများနည်းတူ
အပမင့်ဆုံးရရှိနိုင်ေည့်အခွင့်အဒရး၊ ေက်ောခွင့်များရရှိဒစနိုင်ရန် ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း၊

( ခ ) အဒကာက်ခွန်ဥပဒေ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပေစ်ဒစ၊ ပိက
ု့ ုန်ေွငး် ကုန် ခွင်ပ့ ပုပခင်းနှင့်
ခွဲတမ်းေတ်မှတ်ဒပးပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေးုံ လုပ်နည်း ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီပေစ်ဒစ
လိအ
ု ပ်ေည့် အစီအမံများကို ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း။
၃၇။

(

)

ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထြးထောင်ေို
နိုင်ထသာ အခွန်ေိုင်ရာသ

်သာခွင့်၊

်သူမျေား ဥြထေနှင့်အညီ ခံစား

င်းလွတ်ခွင့်မျေား ို ပြည်သူမျေားအားအသိထြးပခင်း၊

သ ်သာခွင့်မျေားနှင့်အညီ အခွန်ထ ာ ်ခံရာတွင် တွ

်ချေ ်ခွင့်ပြုထြးပခင်း၊ အခွန်ေိုင်ရာ

တာဝန်ထ ျေြွန်သည့် အခွန်ဝန်ေမ်းမျေား၊ အခွန်ေမ်းပြည်သူမျေားအား အသိအမှတ်ပြုပခင်းနှင့်
ေို

်သင့်ထသာချေးပမှ
ီ င့်မှုမျေား စီမံထောင်ရွ

( ခ ) စီမံ

ိန်းနှင်ဘ
့ ဏ္ဍာထရးဝန်က

ေိထရာ

်စွာ ထောင်ရွ

်ထြးပခင်းတို့

ုိ ပြုလုြ်ထြးရမည်။

ီးဌာနသည် အခွန်စနစ်ပြုပြင်ထပြာင်းလဲထရးလုြ်ငန်းမျေား

်နိုငထ
် ရးအတွ

် ြုေမ
် ခွဲ(

) ြါလုြ်ငန်းရြ်မျေား

ို အထ

ာင်

အေည်ထြာ်ရာတွင် ဘဏ္ဍာထရးေိုင်ရာလုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စု၏
ဘဏ္ဍာထငွအရအသုံးေိုင်ရာဥြထေ၌ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန၏ သာမန်အသုံးစရိတ်
အပြစ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချေ
( ဂ ) စီမံ
ထ

ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က
ာ

၃၈။

ီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါအသုံးစရိတ်မျေားအား အခွန်

်ခံမှုေိုင်ရာ လုြ်ငန်းတာဝန်ထ

ချေးပမှ
ီ င့်ရန်အတွ

်ပြင့် ခွင့်ပြုထြးနိုငသ
် ည်။

ျေြွန်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမျေား

ို ေုထ

းထငွ

် ဘဏ္ဍာထရးေိုငရ
် ာ လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းမျေားနှင်အ
့ ညီ သုံးစွဲနိုင်သည်။

အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒေးဒော အေူးကုန်စည်များ ရရှပ
ိ ိုင်ဆိုင်ေားပခင်းအတွက် အေူးကုန်စည်ခွန်

ဥပဒေ ပုေမ
် ၂၂၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) အရတပ်ရိုက်ေည့် ေဏ်ဒငွအပေစ် ဒကာက်ခံရရှိဒငွ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို
ေတင်းဒပးတင်ပပေူအားလည်းဒကာင်း၊ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရှာဒေွေမ်းဆီးေည့် အေွဲ့အားလည်းဒကာင်း
ဆုဒကကးအပေစ်ချးပမှ
ီ င်ရ
့ မည်။ ေတင်းဒပးတင်ပပေူ မည်ေူမည်ဝါပေစ်ဒကကာင်းကို အစိုးရကိစ္စမှတစ်ပါး
ေုတ်ဒော်ပခင်းမပပုရ။
၃၉။

(

) နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားအတွ
ထအာ

(ခ)

တ
် ိုဘာလ ၁ ရ

အ

အ

ျေုးသ
ိ

ူးအထပြာင်း

်ထရာ

အေူး

စီမံ

်ထရာ

်မျေားသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊

်ထစရမည်။

ျေန်အခွန်ေမ်း အားလုံးအတွ
်ထန့မှ စ

် ဤဥြထေြါ

်တင်ဘာလ ၃၀ ရ

်ထန့အေိ

်ထစရမည်။

ာလအတွင်း အခွန်ထ

ာ

် သ

်ေိုင်ရာဥြထေတွင် မည်သို့ြင်ပြဋ္ဌာန်းေားထစ

ာမူ

်ခံမှုေိုင်ရာလုြ်ငန်းမျေား အေင်ထပြထချောထမွ့စွာ ထောင်ရွ ်

် လိုအြ်ထသာလုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား ို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချေ ်ပြင့်

်ေိုငရ
် ာဝန်က

၄၁။

ျေုးသ
ိ

်မျေားသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရ

ဘဏ္ဍာထရးနှစ်ထပြာင်းလဲပခင်းအတွ

နိုင်ထရးအတွ
သ

်ထန့မှစ၍ အ

နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှအြ
ပြဋ္ဌာန်းချေ

၄၀။

် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ

ီးဌာန

ေုတ်ပြန်သတ်မှတ်နိုငသ
် ည်။

ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က

ုန်စည်ခွန်ဥြထေ၊

ီးဌာနသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ထအာ

်တ ိုဘ ာလ ၁ ရ ်ထန့မှစ၍

ုန ် သွ ယ ် လု ြ် ငန်း ခွ န်ဥ ြထေနှ င် ့ ဝင် ထငွခ ွ န် ဥြထေတို ့တ ွ င ်ြ ါရှိ ထ သာ နှ စ်၊

ဝင်ထငွနှစ် သို့မဟုတ် ထရာင်းရထငွ သို့မဟုတ် ဝန်ထောင်မှုရထငွရရှိထသာနှစ်ေိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍

နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား အြါအဝင် အခွန်ေမ်းမျေားအားလုံးအတွ
ပြဋ္ဌာန်းချေ

်မျေားအတိုင်း ပြစ်ထစထရး ထောင်ရွ

် သ

်ေိုင်ရာဥြထေြါ

်ရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ြွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ

ျွန်ုြ်လ

်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြု)ံ ဝင်းပမင့်
နိုင်ငထ
ံ တာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်

ဇယား(၁)
မပည်ကထာင်စု၏အခွန်အကောေ်များကောေ်ခံရန်မူလလျာထားချေ်
(ေျပ်သန်းကပါင်း)
အမှတ်

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွ့ဲ ၏

စဉ်

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ

၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

အထကောင်းအော

ခန့်မန
ှ ်းထပခ

ပြည်တွင်းေွေ်ေုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သားများ ၃,၈၆၂,၇၈၅.၉၄၄
သုံးစွဲမှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ်
၁

ပြည်ေဲထရးဝန်က

၂

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန

၃

စီးြွားထရးနှင့် ူးသန်းထရာင်းဝယ်ထရး သွင်း
ဝန်က

ီးဌာန

ီးဌာန

ယစ်မျေုးခွ
ိ န်၊

၁,၀၈၄.၂၇၅

ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်၊
ုန်အတွ

ြါမစ်ထ

၂,၁၂၂,၈၃၈.၅၄၇

်လိုင်စင်ထ

း၊

၇,၀၀၀.၀၀၀

းမျေား၊

၄

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန

ပမန်မာနိုင်ငံထအာင်ဘာထလသိန်းေု၊

၁၄၂,၇၈၁.၆၁၂

၅

ြိ့ထ
ု ောင်ထရးနှင့်ေ

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ လုြ်ငန်း

၁၂၁,၄၀၀.၀၀၀

ဝန်က

်သွယ်ထရး

ီးဌာန

လိုင်စင်ေိုင်ရာ အခထငွမျေား၊

၆

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန

၇

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်း ျေင် မုတ်ထ

၇၄,၆၃၆.၇၁၉

ာင်ဝတ်ေံသွင်းအခွန်၊

၇၂၀.၀၀၀

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာထရး

ခရီးလှည့်လည်ထရးလိုင်စင်/ဟိုတယ်နှင့်

၈၆၅.၄၇၅

ဝန်က

တည်းခိုရိြ်သာလိုင်စင်/ခရီးသွားလာသူမျေား

ေိန်းသိမး် ထရးဝန်က
၈

ရုံးခွန်နှင့် တံေိြ်ထခါင်းခွန်၊

ီးဌာန

ီးဌာန

ြို့ထောင်ထရးလိုင်စင်/ဧည့်လမ်းညွှန်လုြ်ငန်း
လိုင်စင်မျေားအတွ
၉

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန

၂

အေူး

် လိုင်စင်ထ

း၊

ုန်စည်ခွန်၊

၁,၃၉၁,၄၅၉.၃၁၆

ဝင်ထငွနှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့်

၂,၃၂၄,၈၁၆.၃၂၀

အခွန်အထောေ်
၁

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန

၃
၁

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန

၄

ဝင်ထငွခွန်

၂,၃၂၄,၈၁၆.၃၂၀

အထောေ်ခွန်

၅၃၀,၀၀၀.၀၀၀

အထ

၅၃၀,၀၀၀.၀၀၀

ာ

်ခွန်

နိုင်ငံြိုင်သယံဇာတများ ေုတ်ယူသုံးစွဲမှုအထြါ်

၈၅၈,၃၃၁.၉၅၀

ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ်
၁

ပြည်ေဲထရးဝန်က

ီးဌာန

ထပမယာထြါ်တွင်ထ

ာ

်ခံသည့်အခွန်၊

၁၀.၃၉၂

အမှတ်

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွ့ဲ ၏

စဉ်

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ

၂၀၁၈-၂၀၁၉

အထကောင်းအော

ခန့်မန
ှ ်းထပခ

၂

ထနပြည်ထတာ်ထ

ာင်စီ

ထရခွန်၊

၃

ပြည်ေဲထရးဝန်က

ီးဌာန

တာတမံခွန၊်

၄

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်း ျေင်

သစ်ထတာမျေားမှ ြစ္စည်းမျေားေုတ်ယူသည့်

ေိန်းသိမး် ထရး ဝန်က

အတွ

၅

ပြည်ေဲထရးဝန်က

ီးဌာန

ီးဌာန

၇၆.၀၀၃

်ထ

ာ

လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်က

မ်း

်နှင့် အလှေင်ထ ျော ်မျေားမြါ)၊
၂,၆၀၇.၀၀၀

ီးဌာန

ထရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ထငွ့ေုတယ
် ူသည့်
်ထ

ာ

၄၁၀,၃၁၃.၂၁၂

်ခံသည့်အခွန်၊
၃၀,၃၆၈.၀၀၀

ီးဌာန

ြို့ထောင်ထရးနှင့် ေ
ဝန်က

၁၀

ုန်

သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်း ျေင် ဓာတ်သတ္ထုခွန်နှင့် ရတနာခွန်၊
ေိန်းသိမး် ထရးဝန်က

၉

်မှု

၄၅.၀၄၈

ီးဌာန
အတွ

၈

(စ

စို ်ြျေုးိ ထရး၊ ထမွးပမူထရးနှင့် ေည်ထပမာင်း ငါးလုြ်ငန်းေိုင်ရာ အခွန်အခ၊
ဝန်က

၅,၁၀၀.၀၀၀

်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊

်ခံသည့်အခွန်

တွင်းေွ

၇

ာ

ဓာတ်သတ္ထုြစ္စည်းမျေားေုတ်ယူသည့်အတွ ်
ထ

၆

၀.၀၂၅

်သွယ်ထရး ေ ်သွယ်ထရးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း လုြ် ိုင်

ီးဌာန

လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်က

ပခင်းထ
ီးဌာန

ာင့် ထ

ာ

်ခံသည့် အခွန်အခ၊

ထရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်အား
ေုတ် ယူ သည့်အ တွ

၃၉၆,၉၆၃.၈၀၀

်

၁၂,၁၉၇.၉၂၀

အခမဲ့ရ ရှိ သည့်

ဓာတ်အားခ၊
၁၁

စို ်ြျေုးိ ထရး၊ ထမွးပမူထရးနှင့် ေည်ထပမာင်း ထပမလွတ်၊ထပမလြ်နှင့် ထပမရိုင်းမျေား လုြ်ြိုင်ခွင့်၊
ဝန်က

ီးဌာန

အသုံ း ပြုခွ င ့် ရရှိသူ မျေားေံမှ ထ

ာ

၆၅၀.၅၅၀

်ခံ

ရရှိသည့် အခွန်။
စုစုထြါင်း

၇,၅၇၅,၉၃၄.၂၁၄

