
 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထောေ် ဥြထေ 

(၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၃၂   ။) 

              ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ထတာ်သလငး်လပြည့်ထ ျော်  ၁   ရ ် 

(၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ စ ်တင်ဘာလ   ၂၅   ရ ်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ ို ပြဋ္ဌာန်းလို ်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်၊ စတငအ်ေျ ိုးသေ်ထောေ်သည့်ထန့ေေ်နှင့် အဓြိ္ပာယ်ထော်ပြချေ် 

၁။ (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောငစ်ု၏အခွန်အဒကာက်ဥပဒေဟ ုဒခါ်တွင် 

ဒစရမည်။ 

 ( ခ ) ဤဥြထေသည် ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ထအာ တ်ိုဘာလ ၁ ရ ်ထန့မှစ၍ အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ် 

ထစရမည်။ 

 ( ဂ ) အေူး ုန်စည်ခွန်ဥြထေ၊  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေနှင့် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတ့ုိတွင်  မည်သ့ုိြင် 

ြါရိှထစ ာမူ နှစ်၊ ဝင်ထငွနှစ် သ့ုိမဟုတ် ထရာင်းရထငွ သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထောင်မှုရထငွရရိှထသာ 

နှစ်ေိုငရ်ာ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနငှ့်စြ်လျေဉ်း၍ ထအာ ်ြါအတိုင်း သတ်မှတ်ရမည်- 

  (၁) နုိင်ငြံိုငစ်ီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားအတွ ် ဘဏ္ဍာထရးနှစ်နှင့်အညီ ပြစ်သည်။ 

  (၂) နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှအြ  ျေန်အခွန်ေမ်းအားလံုးအတွ ် ဧပြီလ ၁ ရ ် 

ထန့မှ မတ်လ ၃၁ ရ ်ထန့အေိ  ာလအတိုငး် ေ ်လ ်ေားရိှရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒော ဒအာက်ပါစကားရပ်များေည် ဒော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်ေက်ဒရာက် 

ဒစရမည်- 

 (က) အခွန်အကောေ် ဆုိေည်မှာ ဤဥြထေအရ ပပည်ဒောင်စုအစုိးရက ပပည်ဒောင်စုအတွက် 

ထ ာ ်ခံသည့် အခွန်၊ အထ ာ ်ခွန်၊ အခ၊ လုိင်စင်ထ  း၊ ြါမစ်ထ  းနှင့် ေဏ်ထ  းထငွ 

မျေား ို ေိုသည်။ 

 ( ခ ) ဥပကေ ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရက ပပည်ဒောင်စုအတွက် ဒကာက်ခံေည့် 

အခွန်အဒကာက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေုတ်ပပန်ေားေည့် ဥပဒေများကို ဆိုေည်။ 

 ( ဂ ) သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာန ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရက ပပည်ဒောင်စုအတွက် 

ဒကာက်ခံဒော အခွန်အဒကာက်များကုိ တာဝန်ယူဒကာက်ခံေည့် ပပည်ဒောင်စုအစုိးရ 

ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ဒနပပည်ဒတာ်ဒကာငစ်ီတို့ကို ဆိုေည်။ 



 

 

 

 (ဃ) ဘဏ္ဍာကငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥပကေ ဆုိေည်မှာ နှစ်အလုိက်ေုတ်ပပန်ေည့် ပပည်ဒောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာဒငွအရအေံုးဆုိင်ရာဥပဒေနှင့် ဒနာက်ေပ်ဘဏ္ဍာဒငွခွဲဒဝေံုးစွဲဒရးဥပဒေတိုက့ို 

ဆိုေည်။ 

 ( င ) အခွန်နှုန်း ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရက ပပည်ဒောင်စုအတွက် ဒကာက်ခံေည့် 

အခွန်အဒကာက်များကုိ ဒကာက်ခံရန်ေတ်မှတ်ေားေည့် အခွန်အဒကာက်နှုန်းများကုိ 

ဆိုေည်။ 

 ( စ ) အခွန်နှစ် ဆိုေည်မှာ- 

(၁) နုိင်ငပံိုငစ်ီးပွားဒရးလုပ်ငန်းများပေစ်ပါက ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်နှင့်အညီပေစ်ေည်။ 

(၂) နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှအြ  ျေန်အခွန်ေမ်းအားလံုးအတွ ် ပြစ်ြါ  

ဧပြီလ ၁ ရ ်ထန့မှ မတ်လ ၃၁ ရ ်ထန့အေိ  ာလပြစ်သည်။ 

အခန်း (၂) 

ထောေ်ခံေန် အခွန်လျာေားချေ် 

၃။ ဘဏ္ဍာဒငွအရအေံုးဆုိင်ရာဥပဒေပါ ပပည်ဒောင်စု၏အခွန်ရဒငွေည် ေက်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာဒရးနှစ် 

အတွက် ဤဥပဒေ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်အဒကာက် ဒကာက်ခံရန် လျာေားချက်ပေစ်ေည်။ 

အခန်း (၃) 

အခွန်နှုန်းများ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် အစီေင်ခံပခငး် 

၄။ ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနေည် ဤဥပဒေပါ အခွန်အဒကာက်အမျ ိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  

ဒကာက်ခံရန် အခွန်လျာေားချက်များကို ဤဥပဒေပါအခွန်နှုန်းများပေင့်ဒကာက်ခံရမည်။ 

၅။ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့ေည် ဤဥပဒေပါ အခွန်အဒကာက်နှုန်းေားများကို ပပင်ဆငပ်ခငး်၊ 

ပေည့်စွက်ပခင်း၊ အစားေိုးပခင်းဒဆာင်ရွက်လိုလျှင် ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်တွင် ဒဆွးဒနွးဆုံးပေတ် 

နုိင်ဒရးအတွက် တင်ေွင်းရမည်။ 

၆။ (က) ေက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနေည် ဤဥပဒေ၏ဇယား (၁) ပါ အခွန်ဒကာက်ခံရန် လျာေားချက် 

အဒပါ် ဒကာက်ခံရရိှမှုအဒပခအဒနကို ေံုးလပတ်အလုိက် ရေံုးမှန်းဒပခဒငွစာရင်းဦးစီး 

ဌာနေ့ုိ ဒပးပိုရ့မည်။ 

 ( ခ ) ရေံုးမှန်းဒပခဒငွစာရငး်ဦးစီးဌာနေည် ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများမှ ဒပးပိုလ့ာေည့် 

အခွန်အဒကာက် ဒကာက်ခံရရိှမှုစာရင်းများကုိစုစည်း၍ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ စီမံ ိန်းနှင့် 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနမှတစ်ဆင့် ေံုးေပ်ချက်ပေင့် ေံုးလပတ်အလိကု် ပပည်ဒောင်စု 

အစိုးရအေဲွ့ေ့ုိ အစီရငခ်ံတငပ်ပရမည်။ 



 

 

 

၇။ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့ေည် ဤဥပဒေ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်ဒကာက်ခံရန် လျာေားချက် 

အဒပါ် ဒကာက်ခံရရိှမှုအဒပခအဒနကို ဒပခာက်လပတ်အလိုက် ပပည်ဒောငစ်ုလွှတ်ဒတာ်ေုိ့ အစီရငခ်ံ 

တငပ်ပရမည်။ 

အခန်း (၄) 

သေ်ဆိုငေ်ာဝန်ကေီးဌာန၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့် 

၈။ ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနေည် ဤဥပဒေ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်အဒကာက် ဒကာက်ခံရန် 

လျာေားချက်ကို ဒကာက်ခံရရိှဒရးအတွက် တာဝန်ခံစီမံကကီးကကပ်ရမည်။ 

၉။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနေည် ဤဥပဒေပါ အေူးကုန်စည်ခွန်၊ 

ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝငဒ်ငခွွန်ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယငး်တို့၏ မူလအဓပိ္ပာယ် 

မဒပပာင်းလဲဒစဘဲ ရှင်းလင်းစွာ ေိရှိလိုက်နာဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန် လိုအပ်ပါက အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ၊ 

အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ေုတ်ပပန်နုိင်ေည်။ 

၁၀။ ေက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနေည် အခွန်ဒပးဒဆာင်ေိုက်ေူများက ဥပဒေနှင့်အညီ ဒပးဒဆာင် 

လာဒစဒရးအတွက် လိုအပ်ေည့် ေတငး်အချက်အလက်များ၊ ကူညီပံ့ပိုးမှုများကို နုိငင်ံဒတာ်ေမ္မတ၊ 

ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်၊ ပပည်ေူ့လွှတ်ဒတာ်၊ အမျ ိုးေားလွှတ်ဒတာ်၊  

ပပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငံဒတာ်ေွဲ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပပည်ဒောင်စု  

ဒရွးဒကာက်ပွဲဒကာ်မရှင်၊ ပပည်ဒောင်စုဒရှ့ဒနချုပ်၊ ပပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် ပပည်ဒောင်စု 

ရာေးူဝန်အေဲွ့၊ ဒနပပည်ဒတာ်ဒကာင်စီ၊ ပပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးဌာနများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ 

တိုင်းဒေေကကီး ေို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးရအေွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအေွဲ့ ေို့မဟုတ် 

ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွင့်ရဒေေဦးစီးအေွဲ့များ၏ အကူအညီကို ရယူနုိင်ေည်။ 

အခန်း (၅) 

အေူးေုန်စည်ခွန် 

၁၁။ အေူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တဲွဇယားများကုိ ဒအာက်ပါ 

အတိုငး် ပပဋ္ဌာန်းလိုက်ေည်- 

အေူးေုန်စည်များ 

 (က) ဒအာက်ဇယားပါ အေူးကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယှဉ်တွဲဒော်ပပပါ အခွန်နှုန်းများ 

အတိုငး် အေူးကုန်စည်ခွန် ကျေင့်ဒစရမည်-  

  (၁) တန်ြိုးအေင့်အလိ ု် အခွန် ျေသင့်ထစမည့် ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်သည့် အေူး 

 ုန်စည်မျေားပြစ်လျှင် စ ်ရုံ၊ အလုြ်ရုံ၊ အလုြ်ဌာန ထြာ်ပြထသာ ထရာင်းထေး 



 

 

 

တန်ြိုး သုိ့မဟုတ် ထေး ွ ်ထြါ ်ထေးအထြါ် အထပခပြု၍ ပြည်တွင်းအခွန်မျေား 

ဦးစီးဌာန ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှု 

ထ ာ်မတီ ခန့်မှန်းသတ်မှတ်သည့် ထရာင်းထေးတန်ြုိး၊ ယင်းတန်ြုိးနှစ်ရြ်အန ် 

မျေားရာတန်ြိုးထငွအထြါ်တွင်လည်းထ ာငး်၊ 

  (၂) တန်ြိုးအေင့်အလိ ု် အခွန် ျေသင့်ထစရန် သတ်မှတ်ေားပခငး်မရိှထသာ အေူး 

 ုန်စည်မျေား ုိ ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းပြစ်လျှင် ပြည်တွင်းအခွန်မျေား 

ဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခဲွမှုထ ာ်မတီ သတ်မှတ်သည့် တန်ြုိးအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း၊ 

  ခခငး်ချေ ်။ သ့ုိရာတွင် ပြည်တွငး်၌ ေုတ်လုြ်ထရာငး်ချေသည့်အေူး ုန်စည် ို 

ပြည်ြမှတင်သွင်းလာသည့် အေူး ုန်စည်နှင့်ထေး ွ ်အတွင်း 

ယှဉ်ပြိုင်ထရာင်းချေနုိင်ရန်အလ့ုိငှာ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခဲွမှု 

ထ ာ်မတီ  တန်ြုိးသတ်မှတ်ရာတွင် အလားတူ အေူး ုန်စည်အတွ ် 

ပြည်ြမှတင်သွင်းရာတွင် သတ်မှတ်သည့်  ုန်းထြါ်ထရာ ် တန်ြုိးနှင့် 

တစ်ထပြးညီပြစ်ထစထရး ထောငရ်ွ ်ထြးရမည်။ 

 (၃) ပြည်တွင်းသ့ုိတင်သွင်းပခင်းပြစ်လျှင် ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ြုိးအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း။ 

စဉ် အထူးေုန်စညအ်မျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

၁ (က) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ အလိပ် ၂၀ အေိပါ တစ်ဘူး 

ဒရာင်းဒစျး ကျပ် ၆၀၀ အေိ 

အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပလ်ျှင ်

၆ ကျပ် 

 ( ခ ) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ အလိပ ် ၂၀ အေိပါ တစ်ဘူး 

ဒရာင်းဒစျး ၆၀၁ ကျပ် မှ 

ကျပ် ၈၀၀ အေိအဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပလ်ျှင ်

၁၄  ျေြ ်

 ( ဂ ) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ အလိပ် ၂၀ အေိပါ တစ်ဘူး 

ဒရာင်းဒစျး ၈၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် 

၁၀၀၀ အေိအဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပလ်ျှင ်

၁၉ ကျပ် 

 (ဃ) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ အလိပ် ၂၀ အေိပါ တစ်ဘူး 

ဒရာင်းဒစျး ၁၀၀၁ ကျပ်နှင့် 

အေကအ်ဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လိပလ်ျှင ်

၂၁ ကျပ် 

၂ ဒဆးရွက်ကကီး။  ၆၀ % 

၃ ဗာဂျးီနီးယား ဒပါင်းတင်ပပီးဒဆး။  ၆၀ % 

၄ ဒဆးဒပါ့လိပ်။  တစ်လိပလ်ျှင ်

၅၀ ပပား 



 

 

 

စဉ် အထူးေုန်စညအ်မျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

၅ ဒဆးပပင်းလိပ်။  ၈၀ % 

၆ ဒဆးတံဒောက်ဒဆးများ။  ၈၀ % 

၇ ကွမး်စားဒဆးအမျ ိုးမျ ိုး။  ၈၀ % 

၈ (က) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ကျပ် ၁၀၀၀ 

အေိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၂၂ ကျပ် 

 ( ခ ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၂၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၆၆ ကျပ် 

 

 

( ဂ ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၃၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၆၀၉ ကျပ် 

 (ဃ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၄၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၈၅၃ ကျပ် 

 ( င ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၄၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၅၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၀၉၇ ကျပ် 

 ( စ ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၅၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၆၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၃၄၁ ကျပ် 

 (ဆ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၆၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၈၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၇၀၆ ကျပ် 

 ( ဇ ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၈၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၁၉၄ ကျပ် 

  ( ေ ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၂၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၆၈၁  ျေြ် 

 (ည) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၂၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၄၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၁၆၉ ကျပ် 



 

 

 

စဉ် အထူးေုန်စညအ်မျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

 ( ဋ )  အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၄၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၇၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၇၇၈ ကျပ် 

 ( ဌ ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ 

 

တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၇၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၂၀၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၄၅၀၉ ကျပ် 

 ( ဍ ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၀၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၂၃၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၅၂၄၁ ကျပ် 

 ( ဎ ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၃၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၂၆၀၀၀ အေိ အဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၅၉၇၂ ကျပ် 

 (ဏ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၆၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၂၉၀၀၀ အေိ အဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၆၇၀၃ ကျပ် 

 (တ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၉၀၀၁ ကျပ် 

နှင့် အေကအ်ဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

တန်ေိုး၏၆၀% 

၉ ဘီယာအမျ ိုးမျ ိုး။  ၆၀ % 

၁၀ (က) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ကျပ် ၇၅၀ 

အေိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၈၁ ကျပ် 

 ( ခ ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၇၅၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၅၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၄၄ ကျပ် 

 ( ဂ ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၂၂၅၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၄၀၆ ကျပ် 

 (ဃ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၂၅၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၃၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၅၆၉ ကျပ် 



 

 

 

စဉ် အထူးေုန်စညအ်မျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

 ( င ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၃၇၅၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၇၃၂ ကျပ် 

 ( စ ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၇၅၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၄၅၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၈၉၄ ကျပ် 

 (ဆ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၄၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၆၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၁၃၈ ကျပ် 

 ( ဇ ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၆၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၇၅၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၄၆၃ ကျပ် 

 ( ေ ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၇၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၉၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၇၈၈ ကျပ် 

 (ည) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၉၀၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၀၅၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၁၁၃ ကျပ် 

 ( ဋ ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၃၅၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၆၀၀ ကျပ် 

 ( ဌ ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၃၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၆၅၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၂၅၀ ကျပ် 

 ( ဍ ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၆၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၁၉၅၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၉၀၀ ကျပ် 

 ( ဎ ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၉၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၂၂၅၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၄၅၅၀ ကျပ် 



 

 

 

စဉ် အထူးေုန်စညအ်မျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

 (ဏ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၂၅၀၁ ကျပ် 

မှ ကျပ် ၂၆၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၅၂၅၄ ကျပ် 

 (တ) ဝိုင်အမျ ိုးမျ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၆၀၀၁ ကျပ် 

နှင့် အေကအ်ဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

တန်ေိုး၏၅၀ % 

၁၁ သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားမျေား။  ၅% 

၁၂ ဒကျာက်စိမ်းအရိုင်းေည်များ။  ၁၅ % 

၁၃ စိန်နှင့်ပမမှအြ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် 

အပခားအြုိးတန် ထ ျော ်မျေ ် ရတနာ 

အရိုင်းေည်များ။ 

 ၁၀ % 

၁၄ စိန်နှင့်ပမမှအြ ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တပမား၊ 

နီလာနှင့် အပခားအြုိးတန် ထ ျော ် 

မျေ ်ရတနာ အဒချာေည်များ၊ 

စိန်နှင့်ပမမှအြ လက်ဝတရ်တနာ 

တွင်စဲွကပ်ေားေည့် ဒကျာက်စိမ်း၊ 

ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအြုိးတန် 

ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ အဒချာေည် 

များ။ 

 ၅ % 

၁၅ (က)Double Cab 4 Door Pickup 

မှ အြ ၁၅၀၁ CC  မှ ၂၀၀၀ 

CC အေိ ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ 

ဆီေင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate 

Wagon) ကားများ၊ ကူဒပး 

(Coupe) ကားများ။ 

 ၁၀ % 

 

 

 ( ခ ) Double Cab 4 Door Pickup 

မှ အြ ၂၀၀၁ CC မှ ၄၀၀၀ 

CC အေိ ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ 

ဆီေင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate 

Wagon) ကားများ၊ ကူဒပး 

 ၃၀ % 

 

 



 

 

 

စဉ် အထူးေုန်စညအ်မျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

(Coupe)  ကားများ။ 

 ( ဂ ) Double Cab 4 Door Pickup 

မှ အြ ၄၀၀၁ CC နှင့် အေက် 

ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ဆီေင် 

နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) 

ကားများ၊ ကူဒပး (Coupe) 

ကားများ။ 

 ၅၀ % 

 

၁၆ ဒရနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ေီဇယ်ဆီ၊ ဂျက် 

ဒလယာဉ်ဆီ။ 

 ၅ % 

၁၇ ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့။  ၈ % 

 ( ခ ) ဒအာက်ပါအေူးကုန်စည်များကို ပပည်ပေို့တင်ပို့ဒရာင်းချေူေည် ယင်းဒရာင်းရဒငွ 

အဒပါ် ယှဉ်တွဲဒော်ပပပါ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း အေူးကုန်စည်ခွန် ကျေင့်ဒစရမည်။ 

ဒော်ပပပါ အေူးကုန်စည်များမှတစ်ပါး ကျန်အေူးကုန်စည်များကို ပပည်ပေ့ုိတင်ပ့ုိပခင်း 

အတွက် အေူးကုန်စည်ခွန် မကျေင့်ဒစရ။ အခွန်ကျေင့်ေည့် အေူးကုန်စည်ကို 

ပပည်ပေ့ုိတင်ပ့ုိဒရာင်းချပခင်းအတွက် ကျေင့်အေူးကုန်စည်ခွန်မှ ကုန်စည်ကုိဝယ်ယူစဉ်၊ 

တင်ေွင်းစဉ်၊ ေုတ်လုပ်စဉ်ကဒပးဒဆာင်ခဲ့ေည့် အေူးကုန်စည်ခွန်ကို ေတ်မှတ်ချက် 

များနှင့်အညီ ခုနှိမရ်မည်- 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုးအစား အခွန်နှုန်း 

၁ ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့။ ၈% 

၂ သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားမျေား။  ၁၀% 

၃ ဒကျာက်စိမ်း အရိုင်းေည်များ။ ၁၅ % 

၄ စိန်နှင့်ပမမှအြ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအြုိးတန် ထ ျော ်မျေ ် 

ရတနာ အရိုငး်ေည်များ။ 

၁၀ % 

၅ စိန်နှင့်ပမမှအြ ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအြုိးတန် 

ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ အဒချာေည်များ၊ စိန်နှင့်ပမမှအြ လက်ဝတ် 

ရတနာတွင် စဲွကပ်ေားေည့် ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် 

အပခားအြုိးတန် ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ အဒချာေည်များ။ 

၅ % 



 

 

 

၁၂။ အေူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေအရအခွန်ကျေင့်ေည့် အေူးကုန်စည်များအနက် ေမဝါယမကဏ္ဍနှင့် 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများက ပပည်တွင်း၌ေုတ်လုပ်ဒရာင်းချေည့် ဒဆးရွက်ကကီး၊ ဒဆးဒပါ့လိပ်နှင့် ဒဆးပပင်းလိပ် 

ေုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုပ်ဒရာင်းရဒငွစုစုဒပါင်း ကျပ်ေိန်း ၂၀၀ တိတိ 

ေက်မပိုလျှင ်အေူးကုန်စညခ်ွန် စည်းကကပ်ပခငး်မပပုရ။ 

၁၃။ ဤဥပဒေ၏ အခန်း (၅) တွင် ဒော်ပပပါရှိဒော စကားရပ်များ၏ အဓပိ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်ေည် 

ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) ြါစ ားရြ်မျေားမှအြ အေူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေတွင် ဒော်ပပေားေည့် 

အတိုငး် ပေစ်ဒစရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

၁၄။ ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တဲွဇယားများကုိ ဒအာက်ပါ 

အတိုငး် ပပဋ္ဌာန်းလိုက်ေည်- 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ထနာေ်ဆေ်တွဲဇယားများ 

 (က) ထအာ ်ထြာ်ပြြါ ုန်စည်တစ်မျေ ိုးမျေ ိုးနှင့်စြ်လျေဉ်း၍  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် မ ျေသင့်ထစရ- 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုးအမည် 

စားထသာေ်ေုန်စည်များ 

၁ 

 

စြါး၊ ေန်၊ ေန် ွဲ၊ ြွဲနု၊ ြွဲ  မး်၊ စြါးခွံ၊ ဂျေုံထစ့၊ ဂျေုံြွနုဲ၊ ဂျေုံြွ ဲ မ်း၊ ထပြာငး် 

အမျေ ိုးမျေ ိုးနှင့် ထပြာငး်မှုန့်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

၂ ြဲလံုးအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြဲပခမ်းအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြဲမှုန့်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြဲြွဲ၊ ြဲခွံမျေား၊ ထပမြဲထတာင့်၊ 

ထပမြဲေံ၊ နှမ်း၊ ြန်းနှမ်း၊ ထပမြဲြတ်၊ နှမ်းြတ်၊ ဝါထစ့ေီြတ်၊ ြဲွနုေီြတ်စသည့် 

ေီက ိတ်ပြီး အြတ်မျေား။ 

၃    ်သနွ်ပြူ၊    ်သွန်နီ၊ အာလူး၊ ဟင်းခတ်အထမွှးအက ိုင်မျေားပြစ်ထသာ 

အရွ ်အသီး၊ အထစ့အထခါ ်မျေား၊ ဟင်းခတ်မေလာ၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ 

နနွင်း၊ နနွင်းမှုန့်၊ ချေင်း၊ မန် ျေည်းမှည့်၊ ေားအမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

၄ သစ်သီးစိမ်းအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ဟင်းသီးဟငး်ရွ ်မျေား။ 

၅ လ ်ြ ်စုိ၊ လ ်ြ ်ထပခာ ်၊ လ ်ြ ်အချေ ိုထပခာ ်၊ ပြ ပုြင်ေုတ်ြုိးေားသည့် 

လ ်ြ ်ထပခာ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

၆ ငါးစို၊ ြုစွန်စို၊ အသားစိုနှင့်     ်ဥ၊ ဘဲဥစသည့် ဥအမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

၇ ြဲေီ၊ နှမ်းေီ။ 



 

 

 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုးအမည် 

၈ က ံ၊ သ  ား၊ ေန်းလျေ ်၊ က ံသ ာ၊ န့ုိ၊ န့ုိေီ၊ န့ုိစိမ်း၊ န့ုိမှုန့်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြဲနို့။ 

၉ ငပံြာရည်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ငါးထပခာ ်၊ ြုစွန်ထပခာ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ငါးချေဉ်၊ ြုစွန်ချေဉ် 

အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြုစွန်ြွဲ၊ ငါးထြါငး်မှုန့်၊ ငါးြိအမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

စိုေ်ြျ ိုးထေးနှင့်ထမွးပမူထေးဆိုင်ောေုန်စည်များ 

၁၀ ြိုးစာရ ွ်၊ ြိုးအမိ်။ 

၁၁ သ ်ရှိတိရစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်မျေား၊  ုန်းထနသတ္တဝါမျေား၊ ထရထနသတ္တဝါမျေား၊ 

 ုန်းတစ်ြုိင်းထရတစ်ြုိင်းထန သတ္တဝါမျေား၊ ယင်းတ့ုိ၏ဥမျေား၊ သားထလာင်းမျေား၊ 

သားထြါ ်မျေား၊ မျေ ိုးစိတ်မျေား၊ ထရတွင်ထြါ ်ြွားသည့် အြင်မျေားနှင့် 

မျေ ိုးထစ့မျေား၊ အြငထ်ြါ ်မျေား၊ ထရညိှထရထမှာ်မျေား။ 

၁၂ စုိ ်ြျေ ိုးထရးလုြ်ငန်းမျေားတွင် အြင်မျေားက ီးေွားသန်မာပြီး သီးြွင့်မှုအားထ ာင်း 

ထစရန် အသံုးပြုထသာထပမေီ၊ ဓာတ်ထပမဩဇာအြါအဝင် ထပမဩဇာအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ 

လယ်ယာစို ်ြျေ ိုးထရးသံုး ြိုးသတ်ထေးအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ထြါင်းသတ်ထေးအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ 

မှို၊ ဘ ်တီးရီးယား၊ နီမတုတ်မျေားနှင့် အပခားထရာဂါ ျေထရာ ်မှုမရိှထစထရး 

စုိ ်ြျေ ိုးထရးသံုးထရာဂါ ာ ွယ်ထေးနှင့် ထရာဂါသတ်ထေးအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ထမွးပမူထရးသံုး 

ခခံြျေန်းထေးအမျေ ိုးမျေ ိုး (အိမ်သံုးပခင်ထေး၊ စြထရး၊ က  ်သတ်ထေးမျေား မြါဝင်)။ 

၁၃ ေီအနု်း၊ ထန  ာထစ့၊ ဝါထစ့၊ ြရုံထစ့၊ ြရဲထစ့၊ သီဟိုဠ်ထစ့၊  ွမ်းသီး၊  ွမ်းသီးခွံ၊ 

သီးနှံမျေား၏ မျေ ိုးထ ာငး်မျေ ိုးသန့်၊ မျေ ိုးထစ့၊ မျေ ိုးြင်မျေား။ 

၁၄ ဝါအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြာလာ၊ သနြ်ခါးနှင့် အပခားထနရာတွင် သီးပခားထြာ်ပြေားပခငး် 

မရိှသည့် လယ်ယာ ိုငး် ျွန်း ဥယျောဉ်ေွ  ်ုန်မျေား၊ အနု်းေီ (စားအနု်းေီ 

မဟုတ်)။ 

၁၅ အနု်းေံချေည်ခင်။ 

၁၆ ေင်း၊ ဝါး၊ က ိမ်အ  မ်းအထချော၊ ေင်းအစားေိးု ထလာင်စာထတာင့်။ 

ထေျာငး်သုးံ၊ ရုံးသုးံေုန်စည်များ 

၁၇ ချေြိ်မျေား၊ တံေိြ်ထခါင်းအမျေ ိုးမျေ ိုး (အခွန်အမှတ်တံေိြ် အြါအဝင်)။ 

၁၈ နုိင်ငထံတာ်အလံ။ 

၁၉ ထ ျော ်သင်ြုန်း၊ ထ ျော ်တံ၊ ထပမပြူ၊ ခဲတံလြု်ရန်ခဲေံ။ 

၂၀ ထ ျောင်းသံုးစာအုြ်အမျေ ိးုမျေ ိးု၊ အထပခခံထ ျောင်း၊ တ ္ကသုိလ်၊ ထ ာလိြ်အသီးသီးတွင် 

အသံုးပြုနုိင်သည့် ြညာအထပခပြု၊ အတတ်ြညာအထပခပြု စာအုြ်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ 



 

 

 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုးအမည် 

ဗလာစာအုြ်၊ ြံုေဲွစာအုြ်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ သုတရသစာအုြ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာထစာင်နှင့် 

သတင်းစာအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ယင်းစာအုြ်စာထြမျေား ေုတ်လုြ်ရန် စ ္ကူမျေား (40 Gsm မှ 

80 Gsm အတွင်းသာ)၊ ခဲတံအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ထြတံအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ခဲြျေ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ 

ချွန်စ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

ေျန်းမာထေးဆိုင်ောေုန်စညမ်ျား 

၂၁ ြရထေးမျေား။ 

၂၂ ြျေားရည်၊ ြျေားြထယာငး်။ 

၂၃ ဓာတ်မှန်ြလင်ထ ာ်ပြား၊ ဓာတ်မှန်ရို ်ြစ္စည်း ိရိယာ တန်ောြလာမျေား 

နှင့် ုသထရးဦးစီးဌာန သတ်မှတ်သည့် ထေးဘ ်ေုိင်ရာသံုးြစ္စည်း  ိရိယာ 

တန်ောြလာမျေား၊ ထေးဂွမ်း၊ ထေးဝတ်၊ ထေးြတ်တီး၊ ထေးေည့်ရန် 

ထေးရံုသံုးြစ္စည်းမျေား၊ ထေးရံုသံုးတစ်ခါသံုးနှာထခါင်းစည်း၊ ထခါင်းစည်း၊ လ ်အိတ် 

(Surgical Glove)၊ တုြ်ထ ွးထရာဂါ ူးစ ်ပခင်းအား  ာ ွယ်ရန်တြ်ေင်သည့် 

နှာထခါင်းစည်း၊ အိမ်သံုးထေးဝါး၊ အပခားလူသံုးထေးဝါး အမျေ ိုးမျေ ိုးနှင့်တုိင်းရင်း 

ထေးဝါးအမျေ ိုးမျေ ိုး (ဥြထေ၊ နည်းဥြထေမျေားပြင့်  န့်သတ်ေားထသာ ထေးဝါးမျေား 

မှအြ FDA မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ်ရရိှပြီးထေးဝါးမျေား၊ တုိင်းရင်းထေးဝါး ုန်  မ်း 

မျေားအြါအဝင် ထေးဝါး ုန်  မ်းမျေား)။ 

၂၄  ွန်ေုံး(Condom)။ 

ဘာသာထေးနှင့်လူမှုထေးသံုးေုန်စည်များ 

၂၅ စိြ်ြုတီးအမျေ ိုးမျေ ိုး (အြုိးတန်ထ ျော ်မျေ ်ရတနာပြင့် ပြုလုြ်သည့် စိြ်ြုတီး 

မျေားမြါဝင်)၊ သာသနာထရးေိုင်ရာ အဝတ်အေည်မျေား။ 

၂၆ မီးသတ်ယာဉ်မျေား၊ ရှာထြွ ယ်ေယ်ထရးယာဉ်မျေား၊ နာထရးယာဉ်မျေား။ 

၂၇ ပြည်တွင်းပြည်ြ အြဲွ့အစည်းမျေား  နုိင်ငံထတာ်သ့ုိ လှူေါန်းသည့်ထငွ သ့ုိမဟုတ် 

နုိင်ငထံတာ်သ့ုိ ထော ်ြ့ံသည့်ထငွပြင့် ဝယ်ယူထသာ ုန်စည်မျေား။ 

သယ်ယူြိုထ့ဆာင်ထေးဆိုငေ်ာေုန်စည်များ 

၂၈ လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်က ီးဌာန  နုိင်ငံပခားသံရံုးမျေား၊  ုလသမဂ္ဂအြဲွ့အစည်း 

မျေားနှင့် နုိငင်ပံခားသံတမန်မျေားသို့ ထရာငး်ချေထြးသည့် စ ်သုံးေီမျေား။ 

၂၉ ပြည်တွင်းပြည်ြ ြျေသံန်းသည့်ခရးီစဉ်တွင် အသံုးပြုရန်ထရာငး်ချေသည့် ဂျေ ် 

ထလယာဉ်ေီ။ 



 

 

 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုးအမည် 

၃၀ ထလယာဉ်သံုး သ့ုိမဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်သံုးစ ်၊ စ ် ိရိယာ၊ ြစ္စည်း ိရိယာ 

နှင့်ယငး်တို့၏ အရန်နှင့်အြုိြစ္စည်း။ 

စေ်မှုလုြ်ငန်းသံုးေုန်စည်များ 

၃၁ အထရာင်ချွတ်ြတ် (အထရာင်ချွတ်ရာတွင် အသံုးပြုသည့် Hypochlorite မျေားသာ)၊ 

ေြ်ပြာမှုန့်ပြုလုြ်မည့် ုန်  မ်း၊ ေြ်ပြာပြုလုြ်မည့်  ုန်  မ်း၊ ေြ်ပြာ  မ်း။ 

၃၂ ဂုန်ထလျှာ်နှင့် အပခားထလျှာ်မျေား၊    ်ထြါင်ထစး၊ ထလျှာ်ပြ းူထစး (ထခါ်) ထေး ုလားမ။ 

၃၃ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသံုး ိရိယာမျေား၊ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရး 

လုြ်ငန်းသံုးစ ်နှင့် စ ်အြိြုစ္စည်းမျေား၊ ေွန်စ ်မျေား၊ ထပမပြုပြင်ေွန်ယ ် 

သည်မှ သီးနံှရိတ်သိမ်းထခခထလ့ှ အထပခာ ်ခံသည်အေိ လူ သ့ုိမဟုတ် တိရစ္ဆာန်၏ 

လုြ်အားနှင့် တဲွြ ်၍ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ စ ်စွမ်းအားသီးသန့်ထသာ်လည်းထ ာင်း 

ထောင်ရွ ်နုိင်ထသာ ိရိယာ၊ စ ်နှင့်စ ်အြုိြစ္စည်းအမျေ ိုးမျေ ိုး (ထမာ်ထတာ်ယာဉ် 

ဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်ရန်လိအုြ်ထသာ ယာဉ်ယန္တရားမျေားမှအြ)၊ ထမွးပမူထရး 

လုြ်ငန်းသံုး ိရိယာမျေား၊ ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသံုးစ ်နှင့် စ ်အြုိြစ္စည်းမျေား၊ 

တိရစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်အစာ ေုတ်လုြ်ရန်  ုန်  မ်း၊  ုန်ထချောြစ္စည်းမျေား 

(အိမ်ထမွးတိရစ္ဆာန်မျေားအတွ ်အသံုးပြုထသာ တိရစ္ဆာန်အစားအစာမျေားမြါဝင်)၊ 

တိရစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်သုံးထေးဝါးမျေားနှင့် ာ ွယ်ထေးမျေား (စို ်ြျေ ိုးထရး၊ 

ထမွးပမူထရးနှင့် ေည်ထပမာင်းဝန်က ီးဌာနမှ လ ်မှတ်ရရိှပြီး ထေးဝါးနှင့် ာ ွယ် 

ထေးမျေားအြါအဝင်နှင့် ထမွးပမူထရးနှင့်  ုသထရးဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ထြးသည့် 

ထော ်ခံချေ ်ရရိှေားထသာ ထေးဝါးမျေားအြါအဝင်)၊ မျေ ိုးပမှင့်သားစြ်ရာတွင် 

အသုံးပြုရန် မျေ ိုးရည်၊ မျေ ိုးထချောင်း၊ မျေ ိုးဥ (ထအးခဲမျေ ိုးရည် အြါအဝင် သထန္ဓေ 

သားထလာင်းနှင့် ထမေနု်မဲ့သားစြ်လုြ်ငန်းသုံး ိရိယာမျေား)။ 

၃၄ ေိုလာြန်နယ်လ်၊ ေိုလာချောဂျော ွန်ေရိုလာနှင့် ေိုလာအင်ဗာတာ (Solar 

Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 

၃၅ လ ်ခစားအြ် ုန်စနစ်ပြင့်  ုန်ထချော ုန်စည် ေုတ်လုြ်ထြးပခငး်အတွ ် 

အသံုးပြုရန် ပြည်ြထန လုြ်ငန်းအြ်နံှသူမှ ထြးြို့သည့ ်ုန်  မ်း သ့ုိမဟုတ် 

အစိတ်အြုိင်းအပြစ် တုိ ်ရုိ ်အသံုးပြုရသည့်  ုန်စည်မျေား၊ ေွ ်ရိှလာမည့် 

 ုန်ထချော ုိေုတ်ြုိးရာတွင် အသုံးပြုသည့် ုန်စည်မျေား၊ လ ်ခစားအြ် ုန် 

စနစ်ပြင့် ထောင်ရွ ်သည့်လုြ်ငန်းမျေား  လုြ်ငန်းလုိအြ်ချေ ်အရ ပြန်လည် 



 

 

 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုးအမည် 

ထရာင်းချေရန်မဟုတ်သည့် တင်သွင်းလာထသာ စ ်ြစ္စည်းမျေား၊ စ ် ိရိယာမျေား၊ 

ြစ္စည်း ိရိယာနှင့် ယငး်တို့၏ အရန်နှင့် အြုိြစ္စည်းမျေား။ 

ောေွယ်ထေးဆိုင်ောေုန်စည်များ 

၃၆ နုိင်ငံထတာ် ာ ွယ်ထရးနှင့် လံုခခုံထရးေုိင်ရာ နုိင်ငံထတာ်အြဲွ့အစည်းမျေားသံုး 

လ ်န ် ိရိယာမျေား၊ ယာဉ်ယန္တရားမျေား၊ ြစ္စည်းနှင့် ိရိယာမျေား၊ ယင်းတ့ုိ၏ 

အရန်နှင့်အြုိြစ္စည်းမျေား၊ နယ်ဘ ်ဌာနသံုး ယမ်းမှုန့်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊  ယမ်းဘီလူး 

အမျေ ိုးမျေ ိုးနှင့် ေ ်စြ်ြစ္စည်းမျေား ( ာ ွယ်ထရးဦးစီးချေ ြ်ရံုး (  ည်း) ခွင့်ပြုချေ ် 

ပြင့်တင်သွင်းထသာ ြစ္စည်းအမျေ ိုးအမည်မျေားသာ)၊  ာ ွယ်ထရးဝန်က ီးဌာန  

အတွ ် ခွဲထဝလျောေားထြးသည့် ရသံုးမှန်းထပခ ထငစွာရငး်ြါအသံုးစရိတ်မှ 

 ျေခံ၍ တြ်မထတာ်တွင်အသံုးပြုရန်နှင့် တြ်မထတာ်သားမျေားစားသံုးရန် ဝယ်ယူ 

သည့်  ုန်စည်မျေား။ 

ထေျာေ်မျေ်ေတနာနှင့်တွင်းေွေ်ေုန်စည်များ 

၃၇ ထရွှေစင်၊ ထရွှေတုံးမျေား (စံချေနိ်မီ ထရွှေထချောငး်၊ ထရွှေတုံး၊ ထရွှေေဂဂါးမျေား) နှင့် အစိုးရ  

က ီးမှူး ျေင်းြထသာ ပမန်မာ့ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ ပြည်တွင်းပြြဲွမျေားတွင် ထရာင်းချေ 

ထသာ ထ ျော ်စိမ်း၊ ြတ္တပမား၊ နီလာ၊ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ အရိုင်းေည်၊ 

အထချောေည်မျေား။ 

၃၈ ထရနံထချေး။ 

အထေွထေွေုန်စည်များ 

၃၉ ပြည်ြသ့ုိေွ ခ်ွာမည့် ခရီးသည်မျေား ို သီးပခားသတ်မှတ်ေားသည့်ထနရာ 

တွင် ထရာငး်ချေသည့် ြစ္စည်းမျေား။ 

၄၀ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် နုိင်ငံပခားထရးဝန်က ီးဌာနမှ အေုိ 

ပြု၍ စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်၍ ခွင့်ပြု 

ေားသည့် နှစ်နုိင်ငံအ  ား အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူ ျေင့်သံုးထသာ နုိင်ငံပခား 

သံရုံးမျေား သ့ုိမဟုတ် သံရုံးငယ်မျေား၊ ယငး်တို့၏ အြဲွ့ဝင်မျေားနှင့် သံတမန် 

မဟုတ်ထသာ သံရုံးဝန်ေမ်းမျေားအသံုးပြုမည့် အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူနှင့် 

အ ျေုံးဝင်သည့်  ုန်စည်မျေား။ 

၄၁ နုိင်ငံထတာ်၏လုိအြ်ချေ ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်  အခွန် င်းလွတ်ခွင့် 

ပြုသည့်  ုန်စည်မျေား။ 



 

 

 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုးအမည် 

၄၂ အထ ာ ်ခွန်လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ယာယီတင်သွင်းပခင်း (Temporary 

Admission) သ့ုိမဟုတ် ပြန်ထလျော့အထ ာ ်ခွန် (Draw Back) စနစ်ပြင့် 

တငသွ်ငး်လာထသာ  ုန်စည်မျေား။ 

 ( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) တွင် ဒော်ပပပါရိှေည့်ကုန်စည်များမှတစ်ပါး အပခားကုန်စည်တစ်မျ ိုးမျ ိုးကိ ု

ပပည်တွင်း၌ ေုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းပေစ်ပါက ဒရာင်းရဒငွအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း၊ ပပည်ပမှ 

တင်ေွင်းပခင်းပေစ်ပါက ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ေုိးအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် 

ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဒပးဒဆာင်ဒစရမည်။ ဤဥပဒေ၏ပုေ်မ ၁၁ ပါ အေူးကုန်စည် 

တစ်မျ ိုးမျ ိုးကုိ ပပည်တွင်း၌ေုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းပေစ်ပါက အေူးကုန်စည်ခွန်အပါအဝင် 

ပေစ်ဒော ဒရာင်းရဒငွဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း၊ ပပည်ပမှတင်ေွင်းပခငး်ပေစ်ပါက အေူး 

ကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ပေစ်ဒော ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ေိုးအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း 

ငါးရာခိုငန်ှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒပးဒဆာငဒ်စရမည်။ 

 ( ဂ ) မည်ေူမဆုိဤဥပဒေနှင့်အညီ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုေားဒော ကုန်စည်နှင့်ကုန်ေွယ်မှု ဒဆာင်ရွက် 

ပခင်းမှတစ်ပါး ပုေ်မ ၁၁ ပါ အေူးကုန်စည်များအပါအဝင် ဒအာက်ဒော်ပပပါလုပ်ငန်းများ 

ဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် ဒရာငး်ရဒငအွဒပါ် ငါးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် 

ဒပးဒဆာင်ရမည် - 

  (၁) ကုန်စည်တငေွ်ငး်၍ ပပည်တွင်း၌ပပန်လည်ဒရာင်းချပခငး်၊ 

  (၂) ကုန်ေွယ်မှုဒဆာငရွ်က်ပခငး်။ 

 (ဃ) ထအာ ထ်ြာ်ပြြါဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်းမျေားအား  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မ ျေသင့်ထစရ- 

စဉ် ဝန်ထဆာငမ်ှုအမျ ိုးအမည် 

နုိင်ငပံခားထေးေဏ္ဍ 

၁ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် နုိင်ငံပခားထရးဝန်က ီးဌာနမှအေုိပြု၍ 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ပြီး ခွင့်ပြု 

ေားသည့်နှစ်နုိင်ငံအ  ား အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူ ျေင့်သံုးထသာ  နုိင်ငံပခား 

သံရံုးမျေား သ့ုိမဟုတ် သံရံုးငယ်မျေား၊ ယင်းတ့ုိ၏အြဲွ့ဝင်မျေားနှင့် သံတမန်မဟုတ်ထသာ 

သံရံုးဝန်ေမ်းမျေား ရယူသည့် အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူနှင့် အ ျေ ံးဝင်သည့် 

ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။ 

ောေွယ်ထေးေဏ္ဍ  



 

 

 

စဉ် ဝန်ထဆာငမ်ှုအမျ ိုးအမည် 

၂  ာ ွယ်ထရးဝန်က ီးဌာန၏ လံုခခုံထရးနှင့်ေုိင်ထသာ ြံုနိှြ်လုြ်ငန်းမှ ြံုနိှြ်ေုတ်ထဝမှု 

ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။ 

သာသနာထေးနှင့်ယဉ်ထေျးမှုေဏ္ဍ 

၃ ယဉ်ထ ျေးမှုအနုြညာ ဝန်ထောင်မှုလြု်ငန်း။ 

၄ ပြည်တွင်းပြည်ြ အြဲွ့အစည်းမျေား  နုိင်ငံထတာ်သ့ုိလှူေါန်းသည့်ထငွ သ့ုိမဟုတ် 

နုိင်ငထံတာ်သ့ုိ ထော ်ြ့ံသည့်ထငွပြင့် ရယူသည့်ဝန်ထောင်မှု လုြ်ငန်း။ 

ြိုထ့ဆာငဆ်ေ်သွယ်ထေးေဏ္ဍ 

၅ ယာဉ်မျေားရြ်နားရန် ထနရာငှားရမး်ပခင်း ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်း။  

၆  ုန်စည်သယ်ယူြိုထ့ောငထ်ရး ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်း (ြို လ်ိုငး်ပြင့် သယ်ယူ 

ြိုထ့ောငထ်ရးမှအြပြစ်သည့် ရေား၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ထရယာဉ်၊ ထလယာဉ်၊ 

ဝန်ချေစီ ်မျေားပြင့် သယ်ြိုထ့ြးပခငး်)။ 

၇ ထနအိမထ်ရွှေ့ထပြာငး်ပခင်းေိုင်ရာ ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်း။ 

၈ လမး်အသံုးပြုခထ ာ ်ခံသည့် ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၉ ပြည်တွင်းပြည်ြထလထ  ာငး်ခရီးသည် ြိုထ့ောငထ်ရးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၀ အမျေားပြည်သူခရီးသည် သယ်ယူြိုထ့ောငထ်ရး ဝန်ထောင်မှုလြု်ငန်း။ 

ြညာထေးနှင့်ပြန်ကေားထေးေဏ္ဍ 

၁၁ ြညာထရး ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၂ စာအုြ်စာထြ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာထစာင်၊ သတင်းစာေုတ်ထဝထရး ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။ 

ေျန်းမာထေးေဏ္ဍ 

၁၃ ခန္ဓော ုိယ်အလှပြုပြင်ပခင်းမှအြပြစ်သည့်  ျေန်းမာထရးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၄ ရိုးရာအထ  ာပြင်ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်း/ မျေ ်မပမင်အထ  ာပြင် ဝန်ထောင်မှု 

လုြ်ငန်း။ 

၁၅ တိရစ္ဆာန် ျေန်းမာထရးနှင့် ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ ်ထရး ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်း။ 

၁၆ အမျေားသံုးသန့်စင်ခန်း အသံုးပြုခထ ာ ်ခံပခငး် ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း။ 

စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးေဏ္ဍ 

၁၇ အသ ်အာမခံ ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်း။ 



 

 

 

စဉ် ဝန်ထဆာငမ်ှုအမျ ိုးအမည် 

၁၈ အထသးစားထငွထချေးပခင်းေိုင်ရာ ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်း။ 

၁၉ အရငး်အနီှးထေး ွ ်ေိုငရ်ာ ဝန်ထောင်မှုလြု်ငန်း။ 

၂၀ ဘဏ်နှင့်ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့်ထောင်ရွ ်ထနထသာ ထငထွရးထ  းထရး 

ေိုင်ရာ ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်း။ 

၂၁ အထ ာ ်ခွန်၊ ေိြ် မ်းရငှး်လငး်ထရးေိုင်ရာ ဝန်ထောင်မှုလြု်ငန်း။ 

၂၂ ထအာင်ဘာထလသိန်းေီလုြ်ငန်း။ 

လူမှုဝန်ေမး်ေယ်ဆယ်ထေးနငှ့် ပြန်လည်ထနောချေားထေးေဏ္ဍ 

၂၃ ဧည့်ခံထ ျွးထမွးထရးအတွ ် ြစ္စည်းငှားရမး်ပခင်း ဝန်ထောင်မှုလြု်ငန်း။ 

၂၄ နာထရး ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၂၅  ထလးသူငယ်ပြုစုြျေ ိုးထောင်ထရး ဝန်ထောငမ်ှုလုြ်ငန်း။ 

စေ်မှုနှင့် လျှြ်စစ်ေဏ္ဍ 

၂၆  ုန်  မ်းထြး၊  ုန်ထချောယူစနစ်ပြင့် ထောင်ရွ ်ထြးသည့် ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၂၇ စ ်မှုလယ်ယာ ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၂၈ မဟာဓာတ်အားလုိင်းနှင့် ေ ်သွယ်ပခင်းမရိှထသးထသာ ထေသမျေားအတွ ် 

လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ေုတ်လုြ်ပြန့်ပြုးထရးလုြ်ငန်းမျေား ို ထောင်ရွ ်ထြး 

ထနထသာ ြုဂ္ဂလိ အထသးစား လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

အထေွထေွေဏ္ဍ 

၂၉ နုိင်ငထံတာ်အြဲွ့အစည်းမျေားသို့ ထောင်ရွ ်မှုတစ်ရြ်ရြ် လုြ် ိုင်ခွင့်ရရိှရန် 

အတွ ် ထြးထချေရသည့် လိငုစ်ငထ်  းမျေား။ 

၃၀ နုိင်ငံထတာ်၏လုိအြ်ချေ ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်  အခွန် င်းလွတ်ခွင့် 

ပြုသည့် ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၃၁ နုိင်ငံထတာ်သမ္မတရံုး၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့ရံုး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ရံုး၊ 

ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်ရံုး၊ အမျေ ိးုသားလွှတ်ထတာ်ရံုး၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေြ်ရံုး၊ 

နုိင်ငံထတာ်ြဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေေုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စုထရွးထ ာ ်ြဲွထ ာ်မရှင်ရံုး၊ 

ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချေုြ်ရံုး၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်ရံုးနှင့် ပြည်ထောင်စု 

ရာေးူဝန်အြဲွ့ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာနမျေား၊ ထနပြည်ထတာ်ထ ာငစ်ီရုံး၊ 



 

 

 

စဉ် ဝန်ထဆာငမ်ှုအမျ ိုးအမည် 

ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ လူမှုြူလံုထရးအြဲွ၊့ တုိင်းထေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

အစုိးရအြဲွ့ရံုး၊ ဦးစီးဌာနစသည့် အြဲွ့အစည်းအချေင်းချေင်း ထောင်ရွ ်ထြးသည့် 

ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား (နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား ုိ ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း 

ထောင်ရွ ်ထြးထစပခင်း၊ နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှ ဝန်ထောင်မှုရယူပခင်းမြါ)။ 

 ( င ) ပုေ်မခဲွ (ဃ) ပါ ဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှတစ်ပါး ပပည်တွင်း၌ဒဆာင်ရွက်ေည့် အပခား 

ဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ရဒငွအဒပါ်တွင် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့် 

ဒစရမည်။ 

 ( စ ) နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း ဒဆာက်လုပ်ပပီးဒရာင်းချေည့် အဒဆာက်အအံု ဒဆာက်လုပ်ဒရာင်းချ 

ပခင်းမှ ဒရာင်းရဒငွအဒပါ်တွင် ေံုးရာခုိင်နှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျေင့်ဒစရမည်။ 

အဒဆာက်အအံုဒဆာက်လုပ်ဒရာင်းချေူေည် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေနှင့် ကုန်ေွယ် 

လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများပါတာဝန်ကို လိကု်နာရမည်ပေစ်ပပီး အခွင့်အဒရးများအားလုးံ 

ကိလုည်း ခံစားခွင့်ရိှဒစရမည်။ 

 (ေ) ထရွှေေည်လ ်ဝတ်ရတနာမျေားထရာင်းချေပခင်းမှ ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း၊ ပြည်ြမှ 

တင်သွင်းပခင်းအတွ ်  ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ြုိးအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း တစ်ရာခုိင်နှုန်းပြင့် 

 ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ျေသင့်ထစရမည်။ 

၁၅။ (က) ပပည်တွင်းပပည်ပအေဲွ့အစည်းများက လှူေါန်းဒငွ၊ ဒောက်ပ့ံဒငွ၊ ဒချးဒငွပေင့် ဒဆာင်ရွက်ေည့် 

လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကိစ္စအတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာဒရး 

ဝန်ကကီးဌာနေည် ပပည်ဒောင်စုအစုိးရအေဲွ့၏ ေဒဘာတူညီချက်ပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် 

ကင်းလွတ်ခွင့် ေို့မဟုတ် ေက်ောခွင့် ပပုနိုင်ေည်။ 

 ( ခ ) ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအရ ေမဝါယမကဏ္ဍနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများအတွက် ဒအာက် 

ဒော်ပပပါ ဒရာငး်ရဒင ွေ့ုိမဟုတ် ဝန်ဒဆာငမ်ှုရဒငွေက် မပိုလျှင ်ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် 

စညး်ကကပ်ပခင်းမပပုရ- 

  (၁) ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့်ေည့် ကုန်စည်များကုိ ပပည်တွင်း၌ေုတ်လုပ် ဒရာင်းချပခင်း 

အတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုပ်ဒရာင်းရဒငွ စုစုဒပါင်း ကျပ်ေိန်း ၅၀၀ တိတိ၊ 

  (၂) ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့်ေည့် ဝန်ဒဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် 

နှစ်တစ်နစှ်အတွင်း ဝန်ဒဆာင်မှုရဒငွ စုစုဒပါငး်ကျပ်ေိန်း ၅၀၀ တိတိ၊ 



 

 

 

  (၃) ကုန်ေွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဒရာင်းရဒငွ 

စုစုဒပါငး်ကျပ်ေိန်း ၅၀၀ တိတိ၊ 

  (၄) အဒကာက်ခွန်လုပ်ေံုးလုပ်နည်း စံေတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလျင်အပမန် ဒပးပ့ုိ 

ေုတ်ယူလိုေည့်ကုန်စည်များအဒပါ် အခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုနုိငေ်ည့် 

အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အနိမ့်ဆုးံတန်ေိုးေတ်မှတ်ချက် (Deminimis Value 

Threshold)။ 

၁၆။ မည်ေူမဆုိ ဤဥပဒေအရ ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့်ေည့် ကုန်စည်တစ်မျ ိုးမျ ိုးကုိ ေုတ်လုပ် 

ဒရာင်းချပခင်း၊ ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျေင့်ေည့် ဝန်ဒဆာင်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် ကုန်ေွယ်မှု 

လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းတ့ုိမှ နုိင်ငံပခားဒငွရရိှလျှင် အဆုိပါနုိင်ငံပခားဒငွပေင့် ဒရာင်းရဒငွ ေ့ုိမဟုတ် ဝန်ဒဆာင်မှု 

ရဒငွအဒပါ် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ဤဥပဒေပါ ေက်ဆိုငရ်ာအခွန်နှုန်းများအတိုငး် တွက်ချက်၍ 

ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကျပ်ဒငွပေင့် ဒပးဒဆာငရ်မည်။ 

၁၇။ (က) ပပည်ပေ့ုိတင်ပ့ုိဒရာင်းချေည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဒပါ် ရှစ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့်လည်းဒကာင်း၊ 

ဒရနံစိမ်းများအဒပါ် ငါးရာခိုငန်ှုန်းပေင့်လည်းဒကာငး် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျေင့်ဒစ 

ရမည်။ 

 ( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) ပါ ကုန်စည်များမှအပ ကျန်ကုန်စည်များကုိ ပပည်ပေ့ုိ တင်ပ့ုိဒရာင်းချပခင်း 

အတွက် ဒရာငး်ရဒငအွဒပါ်တွင် ေုညရာခိုင်နှုန်းပေင့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျေင့်ဒစ 

ရမည်။ ပပည်ပေ့ုိတင်ပ့ုိဒရာင်းချပခင်းအတွက် ကျေင့်ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကုိ 

ဝယ်ယူစဉ် ေ့ုိမဟုတ် ေုတ်လုပ်စဉ်ကဒပးဒဆာင်ခ့ဲေည့် ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုိ စည်းမျဉ်း 

များနှင့်အညီခုနိှမ်နုိင်ေည်။ ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများတွင် မည်ေ့ုိဆုိဒစကာမူ 

ပပည်ပပ့ုိကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ပေ့ုိတင်ပ့ုိဒရာင်းချပခင်းအတွက် ကျေင့်ကုန်ေွယ် 

လုပ်ငန်းခွန်ေည် ကုန်စည်ကုိဝယ်ယူစဉ် ေ့ုိမဟုတ် ေုတ်လုပ်စဉ်က ဒပးဒဆာင်ခ့ဲေည့် 

ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒအာက်ဒလျာ့နည်းဒနပါက ပပန်အမ်းဒငွဒတာင်းခံနုိင်ေည်။ ေ့ုိရာတွင် 

ကုိယ်တုိင်ေံုးစဲွရန်အလ့ုိငှာ ပပည်တွင်း၌ဝယ်ယူပပီး ပပည်ပေ့ုိယူဒဆာင်ေွားေည့် ကုန်စည် 

များနှင့် မေက်ဆိုငဒ်စရ။ 

 ( ဂ ) ဤပုေ်မပါပပဋ္ဌာန်းချက်များေည် မစညး်ကကပ်ေိုက်ေည့်ဒရာငး်ရဒင၊ွ ဝန်ဒဆာငမ်ှုရဒင ွ

ပမာဏေတ်မှတ်ပခငး်နှင့် ေက်ဆိုင်ပခငး်မရိှဒစရ။ 



 

 

 

၁၈။ ဤဥပဒေ၏ အခန်း (၆) တွင် ဒော်ပပပါရှိဒောစကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်ေည် 

ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) ြါ စ ားရြ်မျေားမှအြ ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေတွင် ဒော်ပပေားေည့် 

အတိုငး် ပေစ်ဒစရမည်။ 

အခန်း (၇) 

ဝငထ်ငခွွန် 

၁၉။ (က) လစာမ ှ နှစ်တစ်နှစ်အတွငး် ဝငဒ်ငကွျပ် ၄၈ ေိန်းအေိ ရရိှေူပေစ်လျှင် မည်ေူ့ကိုမျှ 

ဝငဒ်ငခွွန်စည်းကကပ်ပခငး်မပပုရ။ ေိသ့ုို စညး်  ြ်ပခင်းမပြုသပြင့်  င်းလွတ်ခွင့ရ်သည့် 

လစာဝင်ထငွေုိင်ရာ သ ်ထသခံအထော ်အေား ုိ ထတာင်းခံလာြါ  သတ်မှတ်ချေ ် 

မျေားနှင့်အညီ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန  ေုတ်ထြးရမည်။ 

 ( ခ ) ေို့ရာတွင် လစာမှနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ဒငွကျပ် ၄၈ ေိန်း အေက် ရရိှေူပေစ်လျှင ်

ရရိှသည့် လစာဝငထ်ငွစုစုထြါင်းအထြါ်တွင် ဝငထ်ငွခွန်ေမ်းထောငရ်မည်။ 

 ( ဂ ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွငး် ဝငဒ်ငကွျပ် ၄၈ ေိန်းအေက် ရရိှေူပေစ်လျှင် ေ့ုိမဟုတ် 

အေက်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းပညာလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းနှင့် အပခားရလမ်းများမှ ဝင်ဒငွ 

ပေစ်လျှင် မည်ေူ့ကိုမဆိ ုစုစုဒပါငး်ဝငဒ်ငွမှ ဝငဒ်ငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ေက်ောခွင့ ်

များခုနိှမ်ပပီးဒနာက် ကျန်ဝင်ဒငွအဒပါ် ဝင်ဒငွအလွှာအလုိက် စည်းကကပ်ရမည့် ဝင်ဒငွခွန် 

နှုန်းေားများကို ဒအာက်ပါအတိုငး်ေတ်မှတ်ေည် - 

အမှတ်စဉ် 

ဝငက်ငခွွန်စည်းကေပ်ရန်ဝငက်ငွအလွှာ 
စညး်ကေပ်ရန် 

ဝငက်ငခွွန်နှုန်း 
မ ှ ထိ 

ေျပ် ေျပ် 

၁ ၁ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀ရာခိင်ုနှုန်း 

၂ ၂,၀၀၀,၀၀၁ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၅ရာခိင်ုနှုန်း 

၃ ၅,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ရာခိင်ုနှုန်း 

၄ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ရာခိင်ုနှုန်း 

၅ ၂၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ရာခိင်ုနှုန်း 

၆ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁နှင့်အေက် ၂၅ရာခိင်ုနှုန်း 

 (ဃ) ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေတွင် မည်ေ့ုိပင်ပပဋ္ဌာန်းပါရိှဒစကာမူ မည်ေူမဆုိဒပမငှားရမ်းပခင်း၊ အဒဆာက်အအံု 

ငှားရမ်းပခင်းနှင့် အခန်းငှားရမ်းပခင်းတ့ုိမှရရိှဒော စုစုဒပါင်းငှားရမ်းခရဒငွအဒပါ် ပုေ်မ ၆ 

အရ ေက်ောခွင့်များနုတ်ပယ်ပပီး ကျန်ဒငွအဒပါ် တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ဒငွခွန် ေီးပခား 

စည်းကကပ်ရမည်။ အပခားဝင်ဒငွများနှင့်ပူးဒပါင်း၍ ေပ်မံစည်းကကပ်ပခင်းမပပုရ။ နုိင်ငံဒတာ်ပုိင် 



 

 

 

စီးပွားဒရးအေွဲ့အစည်းများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဒကာ်မရှင်က ေုတ်ဒပးေည့် 

ခွင့်ပပုမိန့်ပေင့် ဒဆာင်ရွက်ဒောလုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ ေမဝါယမအေင်းများပေစ်ပါက 

အခွန်ေမ်းအမျ ိုးအစားအလုိက် ေီးပခားေတ်မှတ်ဒပးေားဒော ဝင်ဒငွခွန်နှုန်းများအတုိင်း 

ေမး်ဒဆာငရ်မည်။ 

 ( င ) အစုစပ်လုပ်ငန်းများပေစ်ပါက ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ေက်ောခွင့် နုတ်ပယ်ပပီးဒနာက် 

ပုေမ်ခွဲ (ဂ) ဇယားပါ ဝင်ဒငခွွန်နှုန်းေားများအတိုငး် ေမး်ဒဆာငရ်မည်။ 

 ( စ ) ဤပုေ်မပါ ဝင်ဒငွခွန်နှုန်းများေည် ဝင်ဒငွရရိှေူတစ်ဦးဦး ေ့ုိမဟုတ် ဝင်ဒငွအမျ ိုးအစား 

တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေီးပခားဝင်ဒငွခွန်နှုန်း ေတ်မှတ်ေားေည့် အခွန်ေမ်းများနှင့် 

ေက်ဆိုငပ်ခငး်မရိှဒစရ။ 

၂၀။ ဝငဒ်ငခွွန်ဥပဒေပုေမ် ၆၊ ပုေမ်ခွဲ(က)၊ ပုေမ်ခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို့အရ အဒပခခံေက်ောခွင့ ်

ခွင့်ပပုဒငွေည် ဝင်ဒငွအမျ ိုးအစားတစ်ခုစီ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှဒောဒငွ ပေစ်ရမည်။ ေ့ုိရာတွင် 

နှစ်တစ်နစှ်အတွက် အဒပခခံေက်ောခွင့် ခွင့်ပပုဒငစွုစုဒပါငး်ေည် ကျပ်ေိန်း ၁၀၀ ေက်မပိုဒစရ။ 

၂၁။ ဝငဒ်ငခွွန်ဥပဒေပုေမ် ၆၊ ပုေမ်ခွဲ (က)၊ ပုေမ်ခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို့အရ ဒအာက်ပါေက်ောခွင့် 

ခွင့်ပပုဒငွကို ဝငဒ်ငခွွန်ဥပဒေပေု်မ ၆၊ ပုေမ်ခွဲ (ဂ)၊ ပုေမ်ခွဲငယ် (၂) ပါတစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ စုစုဒပါငး် 

ဝငဒ်ငွမှနုတ်ပယ်၍ ကျန်ဒငအွဒပါ်တွင ်ဝငဒ်ငခွွန်စညး်ကကပ်ရမည်- 

 (က) အတူဒနမိဘတစ်ဦးလျှင် ကျပ ်၁၀ ေိန်းစီ၊ 

 ( ခ ) အမိ်ဒောင်ေက်တစ်ဦးအတွက်ောလျှင် ကျပ် ၁၀ ေိန်း၊ 

 ( ဂ ) ေားေမီးတစ်ဦးလျှင် ကျပ ်၅ ေိန်းစီ။ 

၂၂။ ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ နှင့် ၆-က တို့အရ ေက်ောခွင့်များမနုတ်မီ ပပည်ပဒနနိုင်ငံေား၏ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ရရိှေည့် ဝင်ဒငွဒခါင်းစဉ်မှတစ်ပါး နုိင်ငံပခားဒငွပေင့် ပပည်ပတွင်ရရိှေည့် စုစုဒပါင်းဝင်ဒငွ 

အဒပါ် တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ဒငွခွန်စညး်ကကပ်ရမည်။ 

၂၃။ (က) ဒအာက်ဒော်ပပပါ အခွန်ေမ်းအမျ ိုးအစားများနှင့်ပတ်ေက်၍ ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ 

ေက်ောခွင့်များမနုတ်ပယ်မီ စုစုဒပါင်းအေားတင်အပမတ်ဝင်ဒငွအဒပါ် ၂၅ ရာခုိင်နှုန်းပေင့် 

ဝငဒ်ငခွွန်စည်းကကပ်ရမည် - 

  (၁) ပမန်မာနုိင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရပေစ်ဒစ၊ ၁၉၅၀ ပပည့်နှစ် အေူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ 

အရပေစ်ဒစ ပမန်မာနိုင်င၌ံ မှတ်ပုံတင်၍ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားေည့် ကုမ္ပဏီ၊ 

  (၂) ပပည်ပဒနနုိငင်ပံခားေား၏လစာဒခါင်းစဉ်မှတစ်ပါး အပခားဝငဒ်ငွ၊ 



 

 

 

  (၃) ပမန်မာနုိင်ငံရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုဒကာ်မရှင်ကေုတ်ဒပးေည့် ခွင့်ပပုမိန့်ပေင့် ဒဆာင်ရွက်ဒော 

လုပ်ငန်း၊ 

  (၄) နုိင်ငဒံတာ်ပိုင်စီးပွားဒရးအေဲွ့အစည်းများ။ 

 ( ခ ) အဒပခခံေမဝါယမအေင်းမှအပပေစ်ဒော ေမဝါယမအေင်းများ၏ အေားတင်အပမတ် 

ဝငဒ်ငွမှ ဝငဒ်ငခွွန်ဥပဒေ ပုေမ် ၆ အရ ေက်ောခွင့်များနုတ်ပယ်ပပီး ကျန်ဝငဒ်ငွအဒပါ် 

၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝငဒ်ငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ 

၂၄။ ပပည်ပဒနနုိငင်ပံခားေားပေစ်လျှင ်ဝငဒ်ငခွွန်ဥပဒေပုေမ် ၆ နှင့် ၆-က တိုအ့ရ ေက်ောခွင့်များ 

နုတ်ပယ်ပခင်းမပပုရ။ ယင်း၏စုစုဒပါင်းဝင်ဒငွအဒပါ် လစာဒခါင်းစဉ်မှဝင်ဒငွပေစ်ပါက ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၁၉၊ 

ပုေမ်ခွဲ (ဂ) ပါ အခွန်နှုန်းများအတိုငး် ဝငဒ်ငခွွန်စည်းကကပ်ရမည်။ 

၂၅။ ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ နှင့် ၆-က တ့ုိအရ ေက်ောခွင့်များမနုတ်မီ စည်းကကပ်မှုမှ လွတ်ကင်း 

ဒနဒောဝငဒ်ငအွဒပါ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝငဒ်ငခွွန်စည်းကကပ်ရမည်။ ေ့ုိရာတွင် နုိင်ငံေားမည်ေူမဆို 

အဒပခပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ဒဆာက်ပခင်း၊ ရယူပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းအေစ်တည်ဒောင်ပခင်း၊ 

လုပ်ငန်းေပမ်ံတိုးချဲ့ဒဆာငရွ်က်ပခငး်တို့အတွက် အေံုးပပုေည့်ဝင်ဒငမွှ ဝငဒ်ငွရလမ်းတငပ်ပနုိင်ေည့် 

ဝငဒ်ငွရိှပါက ယငး်ဝင်ဒငအွားနုတ်ပယ်ပပီး ကျန်စညး်ကကပ်မှုမှ လွတ်ကင်းဒနဒော ဝငဒ်ငွအဒပါ်တွင် 

လည်းဒကာငး်၊ ဝငဒ်ငရွလမး်တငပ်ပနုိင်ပခငး်မရှိပါက အေံုးပပုေည့် ဝင်ဒငအွဒပါ်တွငလ်ည်းဒကာငး် 

ဒအာက်ဒော်ပပပါအခွန်နှုန်းေားအတုိင်း ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ အေံုးပပုေည့် ဝင်ဒငွအားလံုးအဒပါ် 

ဝင်ဒငွရလမ်းအတိအကျတင်ပပနုိင်ပါက ဝင်ဒငွခွန်ေမ်းဒဆာင်ရန်မလုိပါ။ ဤပုေ်မအရ အခွန်စည်းကကပ်ပခင်း 

ေည် တရားမဝင်ရရိှေည့်ပစ္စည်းများပုိင်ဆုိင်ပခင်း၊ ဒရာင်းဝယ်ပခင်းတ့ုိနှင့်လည်းဒကာင်း၊ ဒငွဒကကးခဝါချမှု 

တိုက်ေျက်ဒရးဥပဒေအရ အဒရးယူေည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်လည်းဒကာင်း ေက်ဆိုင်ပခငး်မရိှဒစရ- 

စဉ် ဝငထ်ငွ(ေျြ်) ဝငထ်ငခွွန်နှုန်း 

(က) ၁ -  ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅% 

( ခ ) ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ -  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀% 

( ဂ ) ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁နှင့်အေက် ၃၀% 

၂၆။ ေမဝါယမအေင်းဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ေွဲ့စည်းေားေည့် အဒပခခံေမဝါယမအေငး်များ၏ 

အေားတငအ်ပမတ်ဝင်ဒငမွှ ဝငဒ်ငွခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ အရ ေက်ောခွင့်များနတု်ပယ်ပပီး ကျန်ဝင်ဒငွ 

အဒပါ် ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေမ်ခွဲ (ဂ) ပါ ဝငဒ်ငခွွန်နှုန်းများပေင့် ဝငဒ်ငခွွန် စညး်ကကပ်ရမည်။ 



 

 

 

၂၇။ အဒပခပစ္စည်းတစ်ခု ေ့ုိမဟုတ် တစ်ခုေက်ပုိ၍ဒရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် 

လွှဲဒပပာင်းပခင်းမှ ပမတ်စွန်းဒငွရရိှလျှင် ေုိေ့ုိပမတ်စွန်းေည့် ကျပ်ဒငွ ေ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံပခားဒငွအဒပါ် ဝင်ဒငွခွန် 

ဥပဒေ ပုေမ် ၆ နှင့် ၆-က တိုအ့ရ ေက်ောခွင့်များမနုတ်မီ- 

(က)   ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ဒရနံနှင့်ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့ ရှာဒေွတူးဒော်ေုတ်လုပ်ပခင်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင် 

လုပ်ကုိင်ေည့် ကုမ္ပဏီပေစ်ပါက ဒအာက်တွင် ပမတ်စွန်းဒငွနှင့် ယှဉ်တဲွဒော်ပပေားဒော 

အခွန်နှုန်းများအတိုငး် ရရိှေည့်ဒငဒွကကးအမျ ိုးအစားပေင့် ဝငဒ်ငခွွနစ်ညး်ကကပ်ရမည်- 

          မမတ်စွန်းကင ွ    ကပးကဆာငရ်မည့်ဝငက်ငခွွန်နှုန်း 

  (၁)  ညီမျှကျပ် ေန်းဒပါငး်(၁၀၀,၀၀၀) အေိ ၄၀  % 

 (၂)  ညီမျှကျပ် ေန်းဒပါင်း(၁၀၀,၀၀၀) အေကမ်ှ ၄၅  % 

  (၁၅၀,၀၀၀) အေ ိ       

 (၃)  ညီမျှကျပ် ေန်းဒပါငး်(၁၅၀,၀၀၀) အေက်     ၅၀  % 

 ( ခ ) ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ဒရနံနှင့်ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့ ရှာဒေွတူးဒော်ေုတ်လုပ်ပခင်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင် 

လုပ်ကုိင်ဒော ကုမ္ပဏီမှအပပေစ်ေည့် ပုဂ္ဂိုလ်စုများ ေ့ုိမဟုတ် တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ပါက 

ပမတ်စွန်းေည့် ကျပ်ဒငွ ေ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံပခားဒငွအဒပါ် တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ဒငွခွန် 

စည်းကကပ်ရမည်။ ပပည်ပဒနနုိင်ငံပခားေားပေစ်ပါက ကျေင့်အခွန်ကုိ ရရိှေည့် ဒငွဒကကး 

အမျ ိုးအစားပေင့် ဒပးဒဆာငရ်မည်။ 

၂၈။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အဒပခပစ္စည်းတစ်ခု ေ့ုိမဟုတ် တစ်ခုေက်ပုိ၍ ဒရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း 

ေ့ုိမဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲဒပပာင်းပခင်းပပုလုပ်ေည့် အဒပခပစ္စည်း၏တန်ေုိး စုစုဒပါင်းေည် 

ကျပ်ေိန်း ၁၀၀ ေက်မပုိလျှင် အဒပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းဒငွ ဒပါ်ဒပါက်ဒစကာမူ ဝင်ဒငွခွန်စည်းကကပ်ပခင်း 

မပပုရ။ 

၂၉။ အေစ်ေူဒောင်ဒော စက်မှုလက်မှုကုိ အဒပခခံေည့်အဒေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် 

လုပ်ငန်းစတင်ဒောနှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်းေံုးနှစ်ကာလအတွင်း နှစ်တစ်နှစ် စုစုဒပါင်းအေားတင် 

အပမတ်ဝင်ဒငွ ကျပ်ေိန်း ၁၀၀ ေိ ဝင်ဒငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုေည်။ ဒော်ပပပါ ဝင်ဒငွေက်ပုိမုိရရိှပါက 

ပိုမုိရရိှေည့်ဝင်ဒငွအဒပါ်တွင်ော ဝငဒ်ငွခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ 

၃၀။ အဒပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းဒငဒွခါင်းစဉ်မှအပ ကျန်ဝငဒ်ငဒွခါငး်စဉ်များအတွက် နုိင်ငံပခားဒငပွေင့် 

ဝငဒ်ငွရရှိလျှင ်ယငး်ဝင်ဒငအွဒပါ်တွင ်ဝင်ဒငခွွန်စညး်မျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ 

တွက်ချက်၍ ပပည်တွင်းဒနနုိင်ငံေားနှင့် ပပည်တွင်းဒနနုိင်ငံပခားေားပေစ်ပါက ကျပ်ဒငွပေင့်လည်းဒကာင်း၊ 

ပပည်ပဒနနုိင်ငံပခားေားပေစ်ပါက ရရိှေည့်ဒငွဒကကးအမျ ိးုအစားပေင့်လည်းဒကာင်း ဝင်ဒငွခွန်ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 



 

 

 

၃၁။ (က) ဒအာက်ဒော်ပပပါဝင်ဒငွတစ်ရပ်ရပ် ေ့ုိမဟုတ် ဝင်ဒငွအမျ ိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်အဒပါ် 

  ဝငဒ်ငခွွန် ကငး်လွတ်ခွင့်ပပုေည်- 

 (၁) မူးယစ်ဒဆးဝါးနှင့် စိတ်ကုိဒပပာင်းလဲဒစတတ်ဒောဒဆးဝါးများဆုိင်ရာ ဥပဒေအရ 

ေမ်းဆီးရမှုအဒပါ် ဆုဒငွချးီပမှင့်ပခငး်အစီအစဉ်အရ နှစ်တစ်နစှ်အတွငး် ဆုဒငကွို 

တစ်ကကိမ်တည်းရရိှပခငး်ပေစ်ဒစ၊ အကကိမက်ကိမ်ရရိှပခင်းပေစ်ဒစ ရရိှေည့် စုစုဒပါင်း 

ဝငဒ်င၊ွ  

 (၂) တရားမဝင်ပစ္စည်းများေမ်းဆီးရမှုအဒပါ် ဆုဒငွချးီပမှင့်ပခင်းအစီအစဉ်အရ နှစ်တစ်နှစ် 

အတွင်း ဆုဒငွကို တစ်ကကိမ်တည်းရရိှပခငး် ပေစ်ဒစ၊ အကကိမက်ကိမ်ရရိှပခငး်ပေစ်ဒစ 

ရရိှေည့် စုစုဒပါငး်ဝင်ဒငွ၊  

 (၃) နုိင်ငံဒတာ်မှချးီပမှင့်ဒော ဘဲွ့ေူးဂုဏ်ေူးတံဆိပ်များနှင့်အတူ ရရိှေည့်ချးီပမှင့်ဒငွများ၊ 

 (၄) ပပည်ပဒနနိုင်ငံေား၏ ပပည်ပတွင် နိုင်ငံပခားဒငွပေင့်ရရှိဒော လစာဒခါင်းစဉ်မှ 

ဝငဒ်င၊ွ 

 (၅) အစိုးရဒအာငဘ်ာဒလေိန်းဆု ဆုမဲမ ှေုတ်ယူရရိှဒင၊ွ 

 (၆) အပငိမ်းစားယူသည့်အခါ ရရှိသည့်ြင်စင်၊ ြင်စင်မှထပြာင်းလဲ၍ ရရှိထသာထငွနှင့်  

လုြ်သ ်ေုထငွ (Gratuity)၊ 

 (၇) ထရှးထဟာငး်ြစ္စည်းထတွ့ရှိမှုအထြါ်နုိင်ငထံတာ်မှ ဂုဏ်ပြုချေးီပမှင့်ထင။ွ 

 ( ခ ) ဒအာက်ဒော်ပပပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီးဌာနေည် ပပည်ဒောင်စု 

အစုိးရအေဲွ့၏ေဒဘာတူညီချက်ပေင့် ဝင်ဒငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ေက်ောခွင့်များပပုနုိင်ေည်- 

 (၁) ပပည်တွင်းပပည်ပအေဲွ့အစည်းများက နုိင်ငံဒတာ်ေ့ုိလှူေါန်းဒငွ၊ ဒောက်ပ့ံဒငွပေင့် 

ဒဆာင်ရွက်ေည့်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ဝင်ဒငွခွန်ကိစ္စရပ်များ၊ 

 (၂) စဒတာ့ရှယ်ယာဒေးကွက်ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဒရးအတွက် ရန်ကုန်စဒတာ့အိတ်ချနိ်း 

စာရင်းဝင ်အများပိုင်ကုမ္ပဏီများနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ဝငဒ်ငခွွန်ကိစ္စရပ်များ။ 

၃၂။ ဤဥပဒေအခန်း (၇) တွင်ဒော်ပပပါရိှဒော စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆုိချက်ေည် ဤဥြထေ၏ 

ြုေ်မ ၁၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) ြါ စ ားရြ်မျေားမှအြ ဝင်ဒငွခွန်ဥပဒေတွင် ဒော်ပပေားေည့်အတုိင်း ပေစ်ဒစရမည်။ 

အခန်း (၈) 

အမခားအခွန်အကောေ်ဆိုင်ရာကောေ်ခံရမည့်နှုန်းထားများ 

၃၃။ ေက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနများေည် ဒအာက်ဒော်ပပပါအခွန်တစ်ရပ်ရပ်၏ ဒကာက်ခံရမည့်နှုန်းေားများ၊ 

ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် ေက်ောခွင့တ်ို့ကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ စီမံဒဆာင်ရွက်ရမည် -  

 (က) ယစ်မျ ိုးခွန်၊ 



 

 

 

 ( ခ ) ေွင်းကုန်အတွက်လိုငစ်ငဒ်ကကး၊ ပါမစ်ဒကကးများ၊ 

 ( ဂ ) ပမန်မာနိုင်ငံဒအာငဘ်ာဒလေိန်းဆု၊ 

 (ဃ) ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ဒမာင်းလိုငစ်င်၊ လုပ်ငန်းလိငုစ်ငဆ်ိုင်ရာ အခဒငမွျား၊ 

 ( င ) ရုံးခွန်နှင့် တံဆိပ်ဒခါင်းခွန်၊ 

 ( စ ) မုတ်ဒကာင်ဝတ်ဆံေွင်းအခွန်၊ 

 (ဆ) ခရီးလှည့်လည်ဒရးလိုငစ်င်/ ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုရိပ်ောလိငုစ်င်/ ခရီးေွားလာေူများ 

ပိုဒ့ဆာငဒ်ရးလိငုစ်င်/ ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလိငု်စင်များအတွက် လိုငစ်င်ဒကကး၊ 

 ( ဇ ) အဒကာက်ခွန်၊ 

 (ေ ) ဒပမယာဒပါ်တွငဒ်ကာက်ခံေည့်အခွန်၊ 

 (ည) ဒရခွန်၊ 

 ( ဋ ) တာတမံခွန်၊ 

 ( ဌ ) ေစ်ဒတာများမှပစ္စည်းများေုတ်ယူေည့်အတွက် ဒကာက်ခံေည့်ေစ်ဒတာခွန်၊ 

 ( ဍ ) ဓာတ်ေတ္တုပစ္စည်းများေုတ်ယူေည့်အတွက် ဒကာက်ခံေည့်အခွန် (စက်မှုကုန်ကကမ်း 

တွင်းေွက်နှင့်အလှဆင်ဒကျာက်များမပါ)၊ 

 ( ဎ ) ငါးလုပ်ငန်းဆိုငရ်ာအခွန်အခ၊ 

 (ဏ) ဒရနံနှင့်ေဘာဝဓာတ်ဒငွ့ေုတ်ယူေည့်အတွက် ဒကာက်ခံေည့်အခွန်၊ 

 (တ) ဓာတ်ေတ္တုခွန်နှင့်ရတနာခွန်၊ 

 (ေ) ဆက်ေွယ်ဒရးဝန်ဒဆာငမ်ှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုငပ်ခငး်ဒကကာင့ ်ဒကာက်ခံေည့်အခွန်အခ၊ 

 ( ေ ) ဒရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေုတ်ယူေည့်အတွက် အခမ့ဲရရိှေည့် ဓာတ်အားခ၊ 

 ( ဓ ) ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်နှင့် ထပမရိုငး်မျေားလုြ်ြိုင်ခွင့်၊ အသံုးပြုခွင့် ရရိှသူမျေားေံမှ ထ ာ ်ခံ 

ရရိှသည့် အခွန်။ 

၃၄။ ဒကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအေိုးတန် ဒကျာက်မျက်ရတနာ အရိုင်းေည်များ 

တူးဒော်ေတု်လုပ်ပခငး်၊ ဒကျာက်မျက်ရတနာအဒချာေည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာများ ေုတ်လုပ်ပခင်း၊ 

ဝယ်ယူဒရာငး်ချပခငး်လုပ်ငန်းတို့ေည် - 

 (က) ဒကျာက်မျက်ရတနာ ေ့ုိမဟုတ် လက်ဝတ်ရတနာများကုိ ကျပ်ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ နုိင်ငံပခားဒငွပေင့် 

ပေစ်ဒစ ဒရာငး်ချရရှိေည့် ဒရာငး်ရဒငွအဒပါ်တွင် - 

  (၁) ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၁၁ ပါ အခွန်နှုန်းများအတိုငး် အေူးကုန်စည်ခွန် ေမး်ဒဆာင် 

ရမည်။ 



 

 

 

  (၂) ဤဥပဒေပုေ်မ ၁၄ ၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) နှင့် (ဂ) တ့ုိအရ ပပည်ပမှတင်ေွင်းပခင်း၊ ေုတ်လုပ် 

ဒရာင်းချပခင်းနှင့် ကုန်ေွယ်မှုလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် 

ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

  (၃) ပုေမ်ခွဲငယ် (၂) ပါပပဋ္ဌာန်းချက်ေည် မစညး်ကကပ်ေိကု်ေည့် ဒရာငး်ရဒငွပမာဏ 

ေတ်မှတ်ပခငး်နှင့် ေက်ဆိုင်ပခငး်မရိှဒစရ။ 

 ( ခ ) ဝငဒ်ငွနှစ်အတွင်းရရိှေည့် စုစုဒပါငး်အေားတင်အပမတ်ဝင်ဒငွအဒပါ်တွင် ဤဥပဒေပါ 

ဝငဒ်ငခွွန်နှုန်းေားများအတိုင်း ဝငဒ်ငခွွန်ေမး်ဒဆာငရ်မည်။ 

အခန်း (၉) 

အထေွထေွ 

၃၅။ ပပည်ဒောင်စုအစုိးရအေဲွ့ေည် အခွန်ဒကာက်ခံမှု အဒောက်အကူပပုအေဲွ့များကုိ အမိန့်ဒကကာ်ပငာစာ 

ေုတ်ပပန်၍ ေွဲ့စည်းဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၃၆။ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့ေည် နုိင်ငဒံတာ်အတွင်းေုတ်လုပ်ေည့် ကုန်စည်များနှင့် ပပည်ပမှ 

တင်ေွင်းေည့်ကုန်စည်များ ဒေးကွက်အတွင်း ယှဉ်ပပိုင်ဒရာင်းချနုိင်ဒရးအတွက်လည်းဒကာင်း၊ ပပည်တွင်း 

ကုန်ေုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကုိ အဓိကမီှတည်ဒဆာင်ရွက်ဒနရေည့် ပပည်တွင်းစုိက်ပျ ိုးဒရးနှင့် ဒမွးပမူဒရး 

လုပ်ငန်းများ၊ နုိင်ငံဒတာ်အတွင်းဒဆာင်ရွက်လျက်ရိှကကေည့် ပပည်တွင်းပပည်ပ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုလုပ်ငန်း 

များ ုိ ဒရရှည်အကျ ိုးစီးပွား ပေစ်ေွန်းတုိးတက်လာဒစရန်လည်းဒကာင်း၊ နုိင်ငံဒတာ်မှပါဝင်လက်မှတ် 

ဒရးေုိးေားေည့် အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာေဒဘာတူညီချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ပခင်းမရိှဒစဘဲ ဒအာက်ပါတ့ုိကုိ 

ဒဆာင်ရွက်ဒပးရမည်- 

 (က) ကုန်စည်များ တငေွ်ငး်ခွင့်ပပုေည့်ပမာဏ၊ အဒကာက်ခွန်နှုန်းေားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ကမ္ဘာ့ကုန်ေွယ်ဒရးအေဲွ၊့ ကမ္ဘာ့အဒကာက်ခွန်အေဲွ့နှင့် အာဆီယံလွတ်လပ်ဒောကုန်ေွယ်ဒရး 

ဆိုင်ရာ ေဒဘာတူစာချုပ်များမူဒဘာင်အတွင်းမှ အာဆီယံဒေေတွင်း နုိင်ငံများနည်းတူ 

အပမင့်ဆံုးရရိှနုိင်ေည့်အခွင့်အဒရး၊ ေက်ောခွင့်များရရိှဒစနုိင်ရန် ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း၊ 

 ( ခ ) အဒကာက်ခွန်ဥပဒေ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပေစ်ဒစ၊ ပိုက့ုန်ေွငး်ကုန် ခွင့်ပပုပခင်းနှင့် 

ခွဲတမ်းေတ်မှတ်ဒပးပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေုးံလုပ်နည်း ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီပေစ်ဒစ 

လိအုပ်ေည့် အစီအမံများကို ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခငး်။ 

၃၇။ ( ) ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထြးထောင်ေုိ ်သူမျေား ဥြထေနှင့်အညီ ခံစား 

နုိင်ထသာ အခွန်ေုိင်ရာသ ်သာခွင့်၊  င်းလွတ်ခွင့်မျေား ုိ ပြည်သူမျေားအားအသိထြးပခင်း၊ 



 

 

 

သ ်သာခွင့်မျေားနှင့်အညီ အခွန်ထ ာ ်ခံရာတွင် တွ ်ချေ ်ခွင့်ပြုထြးပခင်း၊ အခွန်ေုိင်ရာ 

တာဝန်ထ ျေြွန်သည့် အခွန်ဝန်ေမ်းမျေား၊ အခွန်ေမ်းပြည်သူမျေားအား အသိအမှတ်ပြပုခင်းနှင့် 

ေိ ု်သင့်ထသာချေးီပမှင့်မှုမျေား စီမံထောင်ရွ ်ထြးပခငး်တို့ ို ပြုလုြ်ထြးရမည်။ 

 ( ခ ) စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနသည် အခွန်စနစ်ပြုပြငထ်ပြာငး်လဲထရးလုြ်ငန်းမျေား 

ေိထရာ ်စွာ ထောင်ရွ ်နုိငထ်ရးအတွ ် ြုေမ်ခွဲ( ) ြါလုြ်ငန်းရြ်မျေား ို အထ ာင် 

အေည်ထြာ်ရာတွင် ဘဏ္ဍာထရးေုိင်ရာလုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးေုိင်ရာဥြထေ၌ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန၏ သာမန်အသံုးစရိတ် 

အပြစ် ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချေ ်ပြင့် ခွင့်ပြုထြးနိုငသ်ည်။ 

 ( ဂ ) စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါအသုံးစရိတ်မျေားအား အခွန် 

ထ ာ ်ခံမှုေိုင်ရာ လုြ်ငန်းတာဝန်ထ ျေြွန်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမျေား ို ေုထ  းထငွ 

ချေးီပမှင့်ရန်အတွ ် ဘဏ္ဍာထရးေိုငရ်ာ လုြ်ေုးံလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ သံုးစွဲနုိင်သည်။   

၃၈။ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒေးဒော အေူးကုန်စည်များ ရရိှပုိင်ဆုိင်ေားပခင်းအတွက် အေူးကုန်စည်ခွန် 

ဥပဒေ ပုေမ် ၂၂၊ ပုေမ်ခွဲ (ဂ) အရတပ်ရိုက်ေည့် ေဏဒ်ငွအပေစ် ဒကာက်ခံရရိှဒငွ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကုိ 

ေတင်းဒပးတင်ပပေူအားလည်းဒကာင်း၊ ၃၀ ရာခုိင်နှုန်းကုိ ရှာဒေွေမ်းဆီးေည့် အေဲွ့အားလည်းဒကာင်း 

ဆုဒကကးအပေစ်ချးီပမှင့်ရမည်။ ေတငး်ဒပးတငပ်ပေူ မည်ေူမည်ဝါပေစ်ဒကကာငး်ကို အစိုးရကိစ္စမှတစ်ပါး 

ေုတ်ဒော်ပခငး်မပပုရ။  

၃၉။  ( ) နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားအတွ ် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

ထအာ တ်ိုဘာလ ၁ ရ ်ထန့မှစ၍ အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ်ထစရမည်။ 

  ( ခ ) နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှအြ  ျေန်အခွန်ေမ်း အားလုံးအတွ ် ဤဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရ ်ထန့မှ စ ်တင်ဘာလ ၃၀ ရ ်ထန့အေိ 

အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ်ထစရမည်။ 

၄၀။ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်ထပြာင်းလဲပခင်းအတွ ် သ ်ေုိင်ရာဥြထေတွင် မည်သ့ုိြင်ပြဋ္ဌာန်းေားထစ ာမူ 

အ ူးအထပြာင်း ာလအတွင်း အခွန်ထ ာ ်ခံမှုေုိင်ရာလုြ်ငန်းမျေား အေင်ထပြထချောထမွ့စွာ ထောင်ရွ ် 

နုိင်ထရးအတွ ် လုိအြ်ထသာလုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေား ုိ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ သထဘာတူညီချေ ်ပြင့် 

သ ်ေိုငရ်ာဝန်က ီးဌာန  ေုတ်ပြန်သတ်မှတ်နိုငသ်ည်။ 

၄၁။ စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ထအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ်ထန့မှစ၍ 

အေူး ုန်စည်ခွန်ဥြထေ၊  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေနှင် ့ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတို ့တွင်ြါရှိထသာ နှစ်၊ 

ဝင်ထငွနှစ် သ့ုိမဟုတ် ထရာင်းရထငွ သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထောင်မှုရထငွရရိှထသာနှစ်ေုိင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 



 

 

 

နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား အြါအဝင် အခွန်ေမ်းမျေားအားလုံးအတွ ် သ ်ေိုင်ရာဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားအတိုင်း ပြစ်ထစထရး ထောငရွ် ်ရမည်။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ြဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ  ျွနု်ြ်လ ်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

  

(ြုံ) ဝငး်ပမင့် 

နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ထံတာ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ဇယား(၁) 

မပည်ကထာငစ်ု၏အခွန်အကောေ်များကောေ်ခံရန်မူလလျာထားချေ် 

(ေျပ်သန်းကပါငး်) 

အမှတ် 

စဉ် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့ ၏ 

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ 
အထကောင်းအော 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခန့်မနှ်းထပခ 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂ 

 

 

၃ 

 

၄ 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

 

၄ 

၅ 

 

၆ 

၇ 

 

၈ 

 

 

 

၉ 

 

 

၁ 

 

၁ 

 

 

၁ 

 

 

ပြည်ေဲထရးဝန်က ီးဌာန 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

စီးြွားထရးနှင့် ူးသန်းထရာင်းဝယ်ထရး 

ဝန်က ီးဌာန 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

ြို့ထောင်ထရးနှင့်ေ ်သွယ်ထရး 

ဝန်က ီးဌာန 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်း ျေင် 

ေိန်းသိမး်ထရးဝန်က ီးဌာန 

ဟုိတယန်ှင့်ခရီးသွားလာထရး 

ဝန်က ီးဌာန 

 

 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

 

 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

 

 

ပြည်ေဲထရးဝန်က ီးဌာန 

ပြည်တွင်းေွေ်ေုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သားများ 

သံုးစဲွမှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ် 

ယစ်မျေ ိုးခွန်၊ 

 ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခနွ်၊ 

သွင်း ုန်အတွ ်လိုင်စင်ထ  း၊ 

ြါမစ်ထ  းမျေား၊ 

ပမန်မာနိုင်ငံထအာင်ဘာထလသိန်းေု၊ 

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ယာဉ်ထမာင်းလုိင်စင်၊ လုြ်ငန်း 

လိုင်စင်ေိုင်ရာ အခထငွမျေား၊ 

ရုံးခွန်နှင့် တံေိြ်ထခါင်းခွန်၊ 

မုတ်ထ ာင်ဝတေ်ံသွင်းအခွန်၊ 

 

ခရီးလှည့်လညထ်ရးလိုင်စင်/ဟုိတယန်ှင့် 

တည်းခုိရိြ်သာလုိင်စင်/ခရီးသွားလာသူမျေား 

ြ့ုိထောင်ထရးလုိင်စင်/ဧည့်လမ်းညွှန်လုြ်ငန်း 

လုိင်စင်မျေားအတွ ် လိုင်စင်ထ  း၊ 

အေူး ုန်စည်ခွန်၊ 

ဝင်ထငွနှင့် ြုိင်ဆုိင်မှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် 

အခွန်အထောေ် 

ဝင်ထငွခွန် 

အထောေ်ခွန် 

အထ ာ ်ခွန် 

နုိင်ငံြုိင်သယံဇာတများ ေုတ်ယူသံုးစဲွမှုအထြါ် 

ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ် 

ထပမယာထြါ်တွင်ထ ာ ်ခံသည့်အခွန်၊ 

၃,၈၆၂,၇၈၅.၉၄၄ 

 

၁,၀၈၄.၂၇၅ 

၂,၁၂၂,၈၃၈.၅၄၇ 

၇,၀၀၀.၀၀၀ 

 

၁၄၂,၇၈၁.၆၁၂ 

၁၂၁,၄၀၀.၀၀၀ 

 

၇၄,၆၃၆.၇၁၉ 

၇၂၀.၀၀၀ 

 

၈၆၅.၄၇၅ 

 

 

 

၁,၃၉၁,၄၅၉.၃၁၆ 

၂,၃၂၄,၈၁၆.၃၂၀ 

 

၂,၃၂၄,၈၁၆.၃၂၀ 

၅၃၀,၀၀၀.၀၀၀ 

၅၃၀,၀၀၀.၀၀၀ 

၈၅၈,၃၃၁.၉၅၀ 

 

၁၀.၃၉၂ 



 

 

 

အမှတ် 

စဉ် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့ ၏ 

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ 
အထကောင်းအော 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခန့်မနှ်းထပခ 

၂ 

၃ 

၄ 

 

၅ 

 

 

၆ 

 

၇ 

 

၈ 

 

၉ 

 

၁၀ 

 

 

၁၁ 

 

ထနပြည်ထတာထ် ာင်စီ 

ပြည်ေဲထရးဝန်က ီးဌာန 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်း ျေင် 

ေိန်းသိမး်ထရး ဝန်က ီးဌာန 

ပြည်ေဲထရးဝန်က ီးဌာန 

 

 

စုိ ်ြျေ ိးုထရး၊ ထမွးပမူ ထရးနှင့် ေည်ထပမာင်း 

ဝန်က ီးဌာန 

လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်က ီးဌာန 

 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်း ျေင် 

ေိန်းသိမး်ထရးဝန်က ီးဌာန 

ြို့ထောင်ထရးနှင့် ေ ်သွယ်ထရး 

ဝန်က ီးဌာန 

လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်က ီးဌာန 

  

 

စုိ ်ြျေ ိးုထရး၊ ထမွးပမူ ထရးနှင့် ေည်ထပမာင်း 

ဝန်က ီးဌာန 

 

ထရခွန်၊ 

တာတမံခွန၊် 

သစ်ထတာမျေားမှ ြစ္စည်းမျေားေုတ်ယူသည့် 

အတွ ် ထ ာ ်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္ထုြစ္စည်းမျေားေုတ်ယူသည့်အတွ ် 

ထ ာ ်ခံသည့်အခွန် (စ ်မှု ုန်  မ်း 

တွင်းေွ ်နှင့် အလှေင်ထ ျော ်မျေားမြါ)၊ 

ငါးလုြ်ငန်းေိုင်ရာ အခွန်အခ၊ 

 

ထရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ထငွ့ေုတယ်ူသည့် 

အတွ ် ထ ာ ်ခံသည့်အခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္ထုခွန်နှင့် ရတနာခွန်၊ 

 

ေ ်သွယ်ထရးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း လုြ် ုိင် 

ပခင်းထ  ာင့် ထ ာ ်ခံသည့် အခွန်အခ၊ 

ထရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်အား 

ေုတ်ယူသည့်အတွ ် အခမဲ့ရရှိသည့် 

ဓာတ်အားခ၊ 

ထပမလွတ်၊ထပမလြ်နှင့် ထပမရုိင်းမျေား လုြ်ြုိင်ခွင့်၊ 

အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူမျေားေံမှ ထ ာ ်ခံ 

ရရိှသည့် အခွန်။ 

၇၆.၀၀၃ 

၀.၀၂၅ 

၅,၁၀၀.၀၀၀ 

 

၄၅.၀၄၈ 

 

 

၂,၆၀၇.၀၀၀ 

 

၄၁၀,၃၁၃.၂၁၂ 

 

၃၀,၃၆၈.၀၀၀ 

 

၃၉၆,၉၆၃.၈၀၀ 

 

၁၂,၁၉၇.၉၂၀ 

 

 

၆၅၀.၅၅၀ 

စုစုထြါင်း ၇,၅၇၅,၉၃၄.၂၁၄ 

 


