၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထောေ်ဥြထေ
(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၁၀။ )
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၄ ရက်
(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ

၃၀ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေေို ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အေျိုးသေ်ထောေ်သည့်ထန့ေေ်နှင့် အဓိြ္ပာယ်ထော်ပြချေ်
၁။

(က)

ဤဥြထေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထကာက်ဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။

( ခ ) ဤဥြထေသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်ထန့မှစ၍ အကျိုးသက်ထရာက်ထစရမည်။
( ဂ ) အေူးကုန်စည်ခွန်ဥြထေ၊ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေနှင့် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတိတ
ု့ ွင် မည်သြ
ို့ င်
ြါရှိ ထစကာမူ နှ စ်၊ ဝင်ထ ငွန ှစ ် သိ ု ့မ ဟု တ ် ထရာင် းရထငွ သို ့ မ ဟု တ် ဝန်ထ ဆာင်မ ှုရ ထငွ
ရရှိထသာနှစ်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ထအာက်ြါအတိုင်းသတ်မှတ်ရမည် (၁) နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာထရးနှစ်နှင့်အညီ ပြစ်သည်။
(၂) နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းများမှအြ ကျန်အခွန်ေမ်းအားလုံးအတွက် ဧပြီလ ၁
ရက်ထန့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်ထန့အေိ ကာလအတိုင်း ဆက်လက်ေားရှိရမည်။
၂။

ဤဥြထေတွင်ြါေှိထသာ ထအာေ်ြါစေားေြ်များသည် ထော်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သေ်ထောေ်

ထစေမည်(ေ) အခွန်အထောေ် ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ပြည်ထောင်စုအစိုးေေ ပြည်ထောင်စုအတွေ်
ထကာက်ခံသည့်အခွန်၊ အထကာက်ခွန်၊ အခ၊ လိုင်စင်ထ ကး၊ ြါမစ်ထ ကးနှင့် ေဏ်ထ ကးထငွ
များကို ဆိုသည်။
( ခ ) ဥြထေ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးေေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံသည့်
အခွန်အထောေ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေုတ်ပြန်ေားသည့် ဥြထေများေို ဆိုသည်။
( ဂ ) သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးေေ ပြည်ထောင်စုအတွေ်
ထောေ်ခံထသာအခွန်အထောေ်များေို တာဝန်ယူထောေ်ခံသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးေ
ဝန်ကေီးဌာနများနှင့်ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီတို့ေို ဆိုသည်။
(ဃ)

ဘဏ္ဍာထငွအေအသုံးဆိုင်ောဥြထေ ဆိုသည်မှာ နှစ်အလိုေ်ေုတ်ပြန်သည့် ပြည်ထောင်စု၏
ဘဏ္ဍာထငွအေအသုံးဆိုင်ောဥြထေနှင့် ထနာေ်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွခွဲထဝသုံးစွဲထေးဥြထေတို့ေို ဆိုသည်။

( င ) အခွန်နှုန်း ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးေေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံသည့်
အခွန်အထောေ်များေို ထောေ်ခံေန်သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်အထောေ်နှုန်းများေို
ဆိုသည်။
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အခန်း(၂)
ထောေ်ခံေန်အခွန်လျာေားချေ်
၃။

ဘဏ္ဍာထငွအေအသုံးဆိုင်ောဥြထေြါ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ေထငွသည် သေ်ဆိုင်ောဘဏ္ဍာထေးနှစ်

အတွေ် ဤဥြထေ၏ဇယား (၁) ြါ အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံေန် လျာေားချေ်ပေစ်သည်။
အခန်း(၃)
အခွန်နှုန်းများသတ်မှတ်ပခင်းနှင့်အစီေင်ခံပခင်း
၄။

သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထောေ်အမျိုးအစားများနှင့်စြ်လျဉ်း၍

ထောေ်ခံေန် အခွန်လျာေားချေ်များေို ဤဥြထေြါ အခွန်နှုန်းများပေင့် ထောေ်ခံေမည်။
၅။

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့သည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထောေ်နှုန်းေားများေို ပြင်ဆင်ပခင်း၊

ပေည့်စွေ်ပခင်း၊ အစားေိုးပခင်းထဆာင်ေွေ်လိုလျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်တွင် ထဆွးထနွးဆုံးပေတ်
နိုင်ထေးအတွေ် တင်သွင်းေမည်။
၆။

(ေ) သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေ၏ဇယား (၁) ြါ အခွန်ထောေ်ခံေန် လျာေားချေ်
အထြါ် ထောေ်ခံေေှိမှုအထပခအထနေို သုံးလြတ်အလိုေ် ေသုံးမှန်းထပခထငွစာေင်း ဦးစီး
ဌာနသို့ ထြးြိေ
ု့ မည်။
( ခ ) ေသုံးမှန်းထပခထငွစာေင်းဦးစီးဌာနသည် သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနများမှ ထြးြိလ
ု့ ာသည့်
အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံေေှိမှု စာေင်းများေိုစုစည်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်
ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့် သုံးသြ်ချေ်ပေင့် သုံးလြတ်အလိုေ် ပြည်ထောင်စု
အစိုးေအေွဲ့သို့ အစီေင်ခံတင်ပြေမည်။

၇။

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့သည် ဤဥြထေ၏ဇယား (၁) ြါအခွန်ထောေ်ခံေန် လျာေားချေ်အထြါ်

ထောေ်ခံေေှိမှုအထပခအထနေို ထပခာက်လြတ်အလိုက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို့ အစီေင်ခံတင်ပြ
ေမည်။
အခန်း(၄)
သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာန၏တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်
၈။

သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေ၏ ဇယား (၁) ြါ အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံေန်

လျာေားချေ်ေို ထောေ်ခံေေှိထေးအတွေ် တာဝန်ခံစီမံကေီးကေြ်ေမည်။
၉။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနသည် ဤဥြထေြါ အေူးေုန်စည်ခွန်၊

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ထငွခွန်ဆိုင်ောပြဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ယင်းတိ၏
ု့
မူလအဓိြ္ပာယ်
မထပြာင်းလဲထစဘဲ ေှင်းလင်းစွာ သိေှိလိုေ်နာထဆာင်ေွေ်နိုင်ထစေန် လိုအြ်ြါေ အမိန့ထ
် ကာ်ပငာစာ၊
အမိန့၊် ညွှန်ကေားချေ်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများေို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

3
၁၀။

သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနသည် အခွန်ထြးထဆာင်ေိုေ်သူများေ ဥြထေနှင့်အညီ ထြးထဆာင်

လာထစထေးအတွေ် လိုအြ်သည့် သတင်းအချေ်အလေ်များ၊ ေူညီြံ့ြိုးမှုများေို နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊
ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်၊
ပြည်ထောင်စုတေားလွှတ်ထတာ်ချုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ေွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ောခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စု
ထေွးထောေ်ြွဲထော်မေှင်၊ ပြည်ထောင်စုထေှ့ထနချုြ်၊ ပြည်ထောင် စုစာေင်းစစ်ချုြ်နှင့် ပြည်ထောင်စု
ောေူးဝန်အေွဲ့၊ ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကေီးဌာနများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၊
တိုင်းထေသကေီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးေအေွဲ့၊ ေိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ့ သို့မဟုတ်
ေိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေထေသဦးစီးအေွဲ့များ၏ အေူအညီေို ေယူနိုင်သည်။
အခန်း (၅)
အေူးေုန်စည်ခွန်
၁၁။

အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အေ ယင်းဥြထေ၏ ထနာေ်ဆေ်တွဲဇယားများေို ထအာေ်ြါအတိုင်း

ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည် အေူးေုန်စည်များ
(ေ) ထအာေ်ဇယားြါအေူ း ေုန် စ ည်မ ျားနှင ့် စြ်လ ျဉ်း ၍ ယှဉ်တွဲထော်ပြြါအခွန်နှုန်းများ
အတိုင်း အေူးေုန်စည်ခွန် ေျသင့်ထစေမည်(၁) တန်ြိုးအဆင့်အလိုက် အခွန်ကျသင့်ထစမည့် ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်သည့် အေူး
ကုန်စည်များပြစ်လျှင် စက်ရုံ၊ အလုြ်ရုံ၊ အလုြ်ဌာနက ထြာ်ပြထသာ ထရာင်းထေး
တန်ြိုး သိ့မ
ု ဟုတ် ထေးကွက်ထြါက်ထေးအထြါ် အထပခပြု၍ ပြည်တွင်းအခွန်များ
ဦးစီးဌာန ညွှန် ကားထရးမှူးချုြ်နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှု
ထကာ်မတီက ခန့်မှန်းသတ်မှတ်သည့် ထရာင်းထေးတန်ြိုး၊ ယင်းတန်ြိုးနှစ်ရြ်အနက်
များရာတန်ြိုးထငွအထြါ်တွင်လည်းထကာင်း၊
(၂) တန်ြိုးအဆင့်အလိုက် အခွန်ကျသင့်ထစရန် သတ်မှတ်ေားပခင်းမရှိထသာ အေူး
ကုန်စည်များကို ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထရာင်းချပခင်းပြစ်လျှင် ပြည်တွင်းအခွန်များ
ဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုထကာ်မတီက သတ်မှတ်သည့် တန်ြိုးအထြါ်တွင်လည်းထကာင်း၊
ခခင်းချက်။ သိရ
ု့ ာတွင် ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထရာင်းချသည့် အေူးကုန်စည်ကို ပြည်ြမှ
တင်သွင်းလာသည့် အေူးကုန်စည်နှင့်ထစျးကွက်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ထရာင်းချနိုင်ရန်
အလိင
ု့ ှာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုထကာ်မတီက တန်ြိုး
သတ်မှတ်ရာတွင် အလားတူ အေူးကုန်စည်အတွက် ပြည်ြမှတင်သွင်းရာတွင်
သတ်မှတ်သည့် ကုန်းထြါ်ထရာက်တန်ြိုးနှင့် တစ်ထပြးညီပြစ်ထစထရး
ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။

4
(၃) ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းပခင်းပြစ်လျှင် ကုန်းထြါ်ထရာက်တန်ြိုးအထြါ်တွင်လည်းထကာင်း။
စဉ်
၁

အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား
(ေ) စီးေေေ်အမျိုးမျိုး။

တန်ြးို အဆင့်

အခွန်နှုန်း

အလိ ြ ် ၂၀ အေိ ြ ါ တစ် ဘ ူ း

တစ်လိြ်လျှင်

ထောင် း ထစျး ေျြ် ၅၀၀ အေိ

၄ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ခ ) စီးေေေ်အမျိုးမျိုး။

အလိ ြ ် ၂၀ အေိ ြ ါ တစ် ဘ ူ း

တစ်လိြ်လျှင်

ထောင် းထစျး ၅၀၁ ေျြ် မှ ေျြ်

၉ ကျြ်

၇၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ဂ ) စီးေေေ်အမျိုးမျိုး။

အလိ ြ ် ၂၀ အေိ ြ ါ တစ် ဘ ူ း

တစ်လိြ်လျှင်

ထောင်းထစျး ၇၀၁ ေျြ်မှ ေျြ်

၁၃ ေျြ်

၉၀၀ အေိအဆင့်ပေစ်လျှင်
(ဃ) စီးေေေ်အမျိုးမျိုး။

အလိ ြ ် ၂၀ အေိ ြ ါ တစ် ဘ ူ း

တစ်လိြ်လျှင်

ထောင်းထစျး ၉၀၁ ေျြ် နှင့် အေေ်

၁၆ ေျြ်

အဆင့ ် ပေစ်လျှင်
၂

ထဆးေွေ်ကေီး။

၆၀ %

၃

ဗာဂျီးနီးယားထြါင်းတင်ပြီးထဆး။

၆၀ %

၄

ထဆးထြါ့လိြ်။

တစ်လိြ်လျှင်
၂၅ ပြား

၅

ထဆးပြင်းလိြ်။

၈၀ %

၆

ထဆးတံထသာေ်ထဆးများ။

၈၀ %

၇

ေွမး် စားထဆးအမျိုးမျိုး။

၈၀ %

၈

(ေ) အေေ်အမျိုးမျိုး။

တစ်လီတာတန်ေးို ေျြ် ၇၅၀
အေိအဆင်ပ့ ေစ်လျှင်

( ခ ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
( ဂ ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
(ဃ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
( င ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
( စ ) အေေ်အမျိုးမျိုး။

တစ်လီတာ
၉၁ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၇၅၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၂၇၄ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၅၀၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၂၂၅၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၄၅၇ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေးို ၂၂၅၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၃၀၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၆၄၀ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၃၀၀၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၃၇၅၀ အေိအဆင့်ပေစ်လျှင်

၈၂၃ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၃၇၅၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၄၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၁၀၀၆ ေျြ်

5
စဉ်

အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား
(ဆ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
( ဇ ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
( ဈ ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
(ည) အေေ်အမျိုးမျိုး။
( ဋ ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
( ဌ ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
( ဍ ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
( ဎ ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
(ဏ) အေေ်အမျိုးမျိုး။
(တ) အေေ်အမျိုးမျိုး။

တန်ြးို အဆင့်

အခွန်နှုန်း

တစ်လီတာတန်ေိုး ၄၅၀၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၆၀၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၁၂၈၀ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၆၀၀၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၇၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၁၆၄၆ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၇၅၀၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၉၀၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၂၀၁၁ ကျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၉၀၀၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၀၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၂၃၇၇ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၀၅၀၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၃၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၂၉၂၅ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၃၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၆၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၃၆၅၇ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၆၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၉၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၄၃၈၈ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၉၅၀၁ ေျြ် မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၂၂၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၅၁၁၉ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၂၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၂၆၀၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၅၉၁၁ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၆၀၀၁ ေျြ်နှင့်

တစ်လီတာ

အေေ်အဆင့ပ် ေစ်လျှင်

တန်ေးို ၏
၆၀%

၉

ဘီယာအမျိုးမျိုး။

၁၀ (ေ)

ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

၆၀ %
တစ်လီတာတန်ေိုး ေျြ် ၇၅၀ အေိ
အဆင်ပ့ ေစ်လျှင်

( ခ ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။
( ဂ ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

(ဃ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

( င ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

တစ်လီတာ
၈၁ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေးို ၇၅၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၂၄၄ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၂၂၅၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၄၀၆ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၂၅၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၃၀၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၅၆၉ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၃၀၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၃၇၅၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၇၃၂ ေျြ်

6
စဉ်

အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား
( စ ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

(ဆ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

( ဇ ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

( ေ ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

(ည) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

( ဋ ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

( ဌ ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

( ဍ ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

( ဎ ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

(ဏ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

(တ) ဝိုငအ
် မျိုးမျိုး။

တန်ြးို အဆင့်

အခွန်နှုန်း

တစ်လီတာတန်ေိုး ၃၇၅၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၄၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၈၉၄ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၄၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၆၀၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၁၁၃၈ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၆၀၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၇၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၁၄၆၃ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၇၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၉၀၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၁၇၈၈ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၉၀၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၀၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၂၁၁၃ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၀၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၃၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၂၆၀၀ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၃၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၆၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၃၂၅၀ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၆၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၉၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၃၉၀၀ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၉၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၂၂၅၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၄၅၅၀ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၂၅၀၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၂၆၀၀၀ အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

၅၂၅၄ ေျြ်

တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၆၀၀၁ ေျြ်နှင့်

တစ်လီတာ

အေေ်အဆင့ပ် ေစ်လျှင်

တန်ေးို ၏
၅၀ %

၁၁

သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားများ။

၅%

၁၂

ထေျာေ်စိမ်းအရိုင်းေည်များ။

၁၅ %

၁၃

ြတ္တ ပမား၊ နီလ ာ နှင့ ် အပခား

၁၀ %

အြိုးတန် ထကျာက်မျက်ရတနာ
အရိုင်းေည်များ။
၁၄

ထေျာေ်စိမ်း၊ ြတ္တပမား၊ နီလာနှင့်
အပခားအြိုးတန်ထကျာက်မျက်
ရတနာအထချာေည်များ၊ လေ်ဝတ်

၅%
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စဉ်

အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား

တန်ြးို အဆင့်

အခွန်နှုန်း

ေတနာတွင် စွဲေြ်ေားသည့်
ထေျာေ်စိမ်း၊ ြတ္တပမား၊ နီလာနှင့်
အပခားအြိုးတန် ထကျာက်မျက်
ရတနာအထချာေည်များ။
၁၅ (ေ) Double Cab 4 Door

၁၀ %

Pickup မှ အြ ၁၅၀၁
CC မှ ၂၀၀၀ CC အေိ
ဗင်ေားများ၊ ဆလွန်း၊
ဆီေင်နှင့် ဝေ်ဂွန် (Estate
Wagon) ေားများ၊ ေူထြး
(Coupe) ေားများ။
( ခ ) Double Cab 4 Door

၃၀ %

Pickup မှ အြ ၂၀၀၁
CC မှ ၄၀၀၀ CC အေိ
ဗင်ေားများ၊

ဆလွန်း၊

ဆီေင်နှငဝ
့် ေ်ဂွန် (Estate
Wagon)

ေားများ၊

ေူထြး (Coupe) ေားများ။
( ဂ ) Double Cab 4 Door

၅၀ %

Pickup မှ အြ ၄၀၀၁
CCနှင့် အေေ်ဗင်ေားများ၊
ဆလွန်း၊ ဆီေင်နှင့် ဝေ်ဂွန်
(Estate Wagon) ေားများ၊
ေူထြး (Coupe) ေားများ။
၁၆ ထေနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ေီဇယ်ဆီ၊

၅%

ဂျေ်ထလယာဉ်ဆီ။
၁၇

သဘာဝဓာတ်ထငွ့။

၈%

( ခ ) ထအာေ်ြါအေူးေုန်စည်များေို ပြည်ြသို့တင်ြို့ထောင်းချသူသည် ယင်းထောင်းေထငွ
အထြါ် ယှဉ်တွဲထော်ပြြါအခွန်နှုန်းများအတိုင်း အေူးေုန်စည်ခွန်ေျသင့်ထစေမည်။
ထော်ပြြါအေူးေုန်စည်များမှတစ်ြါး ေျန်အေူးေုန်စည်များေို ပြည်ြသို့တင်ြို့ပခင်း
အတွေ် အေူးေုန်စည်ခွန်မေျသင့်ထစေ။ အခွန်ေျသင့်သည့်အေူးေုန်စည်ေို ပြည်ြသို့
တင်ြို့ထောင်းချပခင်းအတွေ် ေျသင့်အေူးေုန်စည်ခွန်မှေုန်စည်ေို ဝယ်ယူစဉ်၊ တင်သွင်းစဉ်၊
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ေုတ်လုြ်စဉ်ေ ထြးထဆာင်ခဲ့သည့် အေူးေုန်စည်ခွန်ေို သတ်မှတ်ချေ်များနှင့်အညီ
ခုနှိမ်ေမည်စဉ်

ေုန်စည်အမျိုးအစား

အခွန်နှုန်း

၁

သဘာဝဓာတ်ထငွ့။

၈%

၂

သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားများ။

၁၀%

၃

ထေျာေ်စိမ်း အရိုင်းေည်များ။

၁၅ %

၄

ြတ္တ ပမား၊ နီလ ာနှင့ ် အပခားအြိ ု းတန် ထကျာက်မ ျက်ရ တနာ

၁၀ %

အရိုင်းေည်များ။
၅

ထေျာေ်စိမ်း၊ ြတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအြိုးတန်ထကျာက်မျက်ရတနာ

၅%

အထချာေည်များ၊ လေ်ဝတ်ေတနာတွင် စွဲေြ်ေားသည့် ထေျာေ်စိမ်း၊
ြတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအြိုးတန် ထကျာက်မျက်ရတနာ အထချာေည်များ။

၁၂။

အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေအေ အခွန်ေျသင့်သည့် အေူးေုန်စည်များအနေ် သမဝါယမေဏ္ဍနှင့်

ြုဂ္ဂလိေေဏ္ဍများေ ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထောင်းချသည့် ထဆးေွေ်ကေီး၊ ထဆးထြါ့လိြ်နှင့် ထဆးပြင်းလိြ်
ေုတ်လုြ်ထောင်းချပခင်းအတွေ် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထောင်းေထငွ စုစုထြါင်း ေျြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ
ေေ်မြိုလျှင် အေူးေုန်စည်ခွန်စည်းကေြ်ပခင်းမပြုေ။
၁၃။

ဤဥြထေ၏ အခန်း (၅) တွင် ထော်ပြြါေှိထသာ စေားေြ်များ၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေ်သည်

ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါ စကားရြ်များမှအြ အေူး ေုန်စည်ခွန်ဥြထေတွင် ထော်ပြ
ေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစေမည်။
အခန်း (၆)
ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်
၁၄။

ေုန် သ ွယ ်လ ုြ် ငန်း ခွ န် ဥ ြထေ ြု ေ် မ ၆ အေ ယင် းဥြထေ၏ ထနာေ်ဆ ေ် တွ ဲဇယားများေို

ထအာေ်ြါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေထနာေ်ဆေ်တွဲဇယားများ
(ေ) ထအာေ်ထော်ပြြါေုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မေျသင့်ထစေစဉ်

ေုန်စည်အမျိုးအမည်

၁

စြါး၊ဆန်၊ဆန်ေဲ၊ွ ေွဲနု၊ေွဲကေမ်း၊စြါးခွံ။

၂

ဂျုံထစ့၊ ဂျုံြွဲနု၊ ဂျုံြွဲ ကမ်း။

၃

ထပြာင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ထပြာင်းမှုန့်အမျိုးမျိုး။

၄

ြဲလုံးအမျိုးမျိုး၊ ြဲပခမ်းအမျိုးမျိုး၊ ြဲမှုန့်အမျိုးမျိုး၊ ြဲေ၊ွဲ ြဲခွံများ။

၅

ထပမြဲထတာင့်၊ ထပမြဲဆန်။
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ေုန်စည်အမျိုးအမည်

၆

နှမ်း၊ ြန်းနှမး် ။

၇

ထနကောထစ့၊ ဝါထစ့ ။

၈

ဆီအုန်း။

၉

ဝါအမျိုးမျိုး။

၁၀

ဂုန်ထလျှာ်နှင့် အပခားထလျှာ်များ။

၁၁

ကေေ်သွနပ် ေူ၊ ကေေ်သန
ွ ်နီ။

၁၂

အာလူး။

၁၃

ဟင်းခတ်အထမွှးအကေိုင်များပေစ်ထသာ အေွေ်အသီး၊ အထစ့အထခါေ်များ၊ ဟင်းခတ်
မဆလာ။

၁၄

သစ်သီးစိမ်းအမျိုးမျိုး။

၁၅

ဟင်းသီးဟင်းေွေ်များ။

၁၆

ကေံ၊သကေား၊ ေန်းလျေ်၊ ကေံသော။

၁၇

ြိုးစာေွေ်။

၁၈

ြေထဆးများ။

၁၉

ောလာ၊ သနြ်ခါးနှင့် အပခားထနောတွင်သီးပခားထော်ပြေားပခင်း မေှိသည့် လယ်ယာ
ေိင
ု ်းေျွန်းဥယျာဉ်ေွေ်ေုန်များ။

၂၀

ေင်း၊ ဝါး။

၂၁

သေ်ေှိတိေ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်များ၊ ကုန်းထနသတ္တဝါများ၊ ထရထနသတ္တဝါများ၊ ကုန်းတစ်ြိုင်း
ထရတစ်ြိုင်းထနသတ္တဝါများ၊ ယင်းတိ၏
ု့
ဥများ၊ သားထလာင်းများ၊ သားထြါက်များ၊
မျိုးစိတ်များ၊ ထရတွင် ထြါက်ြွားသည့်အြင်များနှင့်မျိုးထစ့များ၊ အြင်ထြါက်များ၊ ထရညှိ၊
ထရထမှာ်များ။

၂၂

ြိုးအိမ်။

၂၃

ကေိမအ
် ကေမ်းအထချာ။

၂၄

ြျားေည်၊ ြျားေထယာင်း။

၂၅

ချိြ်များ။

၂၆

ထပမြဲေတ်၊ နှမ်းေတ်၊ ဝါထစ့ဆီေတ်၊ ေွဲနုဆီေတ်စသည့် ဆီကေိတ်ပြီးအေတ်များ။

၂၇

အထောင်ချွတ်ေတ် (အထောင်ချွတ်ောတွင်အသုးံ ပြုသည့် Hypochlorite များသာ)။

၂၈

အုန်းဆံချည်ခင်။

၂၉

လေ်ေေ်စို၊ လေ်ေေ်ထပခာေ်၊ လေ်ေေ်အချိုထပခာေ်၊ ပြုပြင်ေုြ်ြိုးေားသည့်
လေ်ေေ်ထပခာေ်အမျိုးမျိုး။
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စဉ်

ေုန်စည်အမျိုးအမည်

၃၀

တံဆိြ်ထခါင်းအမျိုးမျိုး (အခွန်အမှတ်တံဆိြ်အြါအဝင်)။

၃၁

ထေျာေ်သင်ြုန်း၊ ထေျာေ်တံ၊ ထပမပေူ။

၃၂

ငံပြာေည်အမျိုးမျိုး။

၃၃

ြဲဆီ၊ နှမ်းဆီ။

၃၄

ငါးစို၊ ြုစွန်စ၊ို အသားစို။

၃၅

ငါးထပခာေ်၊ ြုစွန်ထပခာေ်အမျိုးမျိုး။

၃၆

ငါးချဉ်၊ ြုစန
ွ ်ချဉ်အမျိုးမျိုး။

၃၇

ြုစန
ွ ်ေ၊ွဲ ငါးထြါင်းမုန့်။

၃၈

နိ၊ု့ နို့ဆီ၊ နိစ
ု့ ိမ်း၊ နို့မှုန့်အမျိုးမျိုး။

၃၉

ြဲန့။ို

၄၀

ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်သးီ မှုန့်။

၄၁

နနွင်း၊ နနွင်းမှုန်။့

၄၂

ချင်း။

၄၃

ငါးြိအမျိုးမျိုး။

၄၄

မန်ေျည်းမှည့်။

၄၅

နိုငင
် ံထတာ်အလံ။

၄၆

စိြြ
် ုတီးအမျိုးမျိုး(အြိုးတန်ထကျာက်မျက်ရတနာပြင့် ပြုလုြ်သည့် စိြြ
် ုတီးများ
မြါဝင်)။

၄၇

ထြတံအမျိုးမျိုး၊ ခဲေျေ်အမျိုးမျိုး၊ ချွန်စေ်အမျိုးမျိုး။

၄၈

ေင်းအစားေိုးထလာင်စာထတာင့်။

၄၉

အုန်းဆီ(စားအုန်းဆီမဟုတ်)။

၅၀

ကေေ်ဥ၊ ဘဲဥစသည့် ဥအမျိုးမျိုး။

၅၁

ေရုံထစ့၊ ေေဲထစ့၊ သီဟုဠ
ိ ်ထစ့။

၅၂

ဘာသာထေးဆိုင်ောအဝတ်အေည် (သေကန်းစသည်တို့)။

၅၃

ထေနံထချး။

၅၄

ဆားအမျိုးမျိုး။

၅၅

ကေေ်ထြါင်ထစး။

၅၆

ေွမး် သီး၊ ေွမ်းသီးခွံ။

၅၇

စိုက်ြျိုးထရးလုြ်ငန်းများတွင် အြင်များကကီးေွားသန်မာပြီး သီးြွင့်မှုအားထကာင်းထစရန်
အသုးံ ပြုထသာ ထပမဆီ၊ ဓာတ်ထပမ သဇာ အြါအဝင်ထပမ သဇာအမျိုးမျိုး။
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၅၈

လယ်ယာစိုက်ြျိုးထရးသုံး ြိုးသတ်ထဆးအမျိုးမျိုး၊ ထြါင်းသတ်ထဆးအမျိုးမျိုး၊ မှို၊
ဘက်တီးရီးယား၊ နီမတုတ်များနှင့် အပခားထရာဂါကျထရာက်မှုမရှိထစထရး စိုက်ြျိုးထရးသုံး
ထရာဂါကာကွယ်ထဆးနှင့် ထရာဂါသတ်ထဆးအမျိုးမျိုး၊ ထမွးပမူထရးသုးံ ပခံြျန်းထဆး
အမျိုးမျိုး (အိမ်သုံးပခင်ထဆး၊ စြထရး၊ ကကက်သတ်ထဆးများမြါဝင်)။

၅၉

လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသုံးကိရိယာများ၊ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသုံး စက်နှင့်
စက် အ ြိ ု ြ စ္စ ည ် း များ၊ ေွ န ် စ က် မ ျား၊ ထပမပြုပြင်ေွန်ယက်သည်မှသီးနှံရိတ်သိမ်း
ထခခထလှအ
့ ထပခာက်ခံသည်အေိ လူ သို ့မဟုတ ် တိရ စ္ဆာ န်၏ လုြ်အားနှင့်တွဲြက်၍
ထသာ်လည်းထကာင်း၊ စက်စွမ်းအား သီးသန်ထ
့ သာ်လည်းထကာင်း ထဆာင်ရွက်နိုင်ထသာ
ကိရိယာ၊ စက်နှင့်စက်အြိုြစ္စည်းအမျိုးမျိုး (ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်ရန်
လိုအြ်ထသာ ယာဉ်ယန္တရားများမှအြ)၊ ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသုံး ကိရိယာများ၊
ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသုံး စက်နှင့် စက်အြိုြစ္စည်းများ။

၆၀

တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန၊် အစာေုတ်လုြ်ရန် ကုန်ကမ်းေုန်ထချာြစ္စည်းများ (အိမ်ထမွးတိရ စ္ဆာန်များ
အတွက် အသုးံ ပြုထသာတိရ စ္ဆာန် အစားအစာများ မြါဝင်)။

၆၁

တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြု စွန ်သ ုံ းထဆးဝါးများနှင် ့ ကာကွ ယ်ထ ဆးများ (စိ ုက ်ြျို းထရး၊
ထမွးပမူထရးနှင့် ဆည်ထပမာင်းဝန်ကကီးဌာန လက်မှတ်ရရှိပြီး ထဆးဝါးနှင့် ကာကွယ်ထဆးများ
အြါအဝင်)။

၆၂

မျိုးပမှငသ
့် ားစြ်ရာတွင်အသုးံ ပြုရန် မျို းရည်၊ မျို းထချာင်း၊ မျိုးဥ(ထအးခဲမျိုးရည်
အြါအဝင်)၊ သထန္ဓေသားထလာင်းနှင့် ထမေုန်မ့ဲ သားစြ်လုြ်ငန်းသုးံ ကိရိယာများ။

၆၃

ဆိုလာြန်နယ်လ်၊ ဆိလ
ု ာချာဂျာေွန်ေရိုလာနှင့် ဆိုလာအင်ဗာတာ (Solar Panel,
Solar Charger Controller and Solar Inverter)။

၆၄

ဓာတ်မှန်ေလင်ထော်ပြား၊ ဓာတ်မှန်ရိုေ် ြစ္စည်းေိေိယာတန်ဆာြလာများနှင့် ေျန်းမာထေး
ဦးစီးဌာနေ သတ်မှတ်သည့် ထဆးဘေ်ဆိုင်ောသုံး ြစ္စည်းေိေိယာတန်ဆာြလာများ။

၆၅

ထဆးဂွမ်း၊ ထဆးဝတ်၊ ထဆးြတ်တီး၊ ထဆးေည့်ေန် ထဆးရုံသုံးြစ္စည်းများ၊ ထဆးရုံသုံး
တစ်ခါသုံး နှာထခါင်းစည်း၊ ထခါင်းစည်း၊ လေ်အိတ် (Surgical Glove)၊ တုြ်ထေွး
ထောဂါေူးစေ်ပခင်းအား ောေွယ်ေန် တြ်ဆင်သည့် နှာထခါင်းစည်း။

၆၆

အိမ်သုံးထဆးဝါးနှင့် အပခားလူသုံးထဆးဝါးအမျိုးမျိုးနှင့် တိုင်းေင်းထဆးဝါးအမျိုးမျိုး
(ဥြထေ၊ နည်းဥြထေများပြင့် ကန်သ
့ တ်ေားထသာ ထဆးဝါးများမှအြ FDA မှတ်ြုံတင်
လက်မှတ်ရရှိပြီး ထဆးဝါးများ)။

၆၇

တိုင်းေင်းထဆးဝါးေုန်ကေမ်းများ အြါအဝင် ထဆးဝါးေုနက် ေမ်းများ။

၆၈

ထေျာင်းသုံးစာအုြ်အမျိုးမျိုး၊ တေ္ကသိုလ်၊ ထောလိြ်အသီးသီးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့်
ြညာအထပခပြု၊ အတတ်ြညာအထပခပြု စာအုြ်အမျို းမျိုး၊ ဗလာစာအုြ်၊ ြုံဆွဲ
စာအုြ်အမျိုးမျိုး၊ သုတေသစာအုြ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာထစာင်နှင့် သတင်းစာအမျိုးမျိုး
ယင်းစာအုြ်စာထြများ ေုတ်လုြ်ေန်စေ္ကူများ (40 Gsm မှ 80 Gsm အတွင်းသာ)၊
ခဲတံအမျိုးမျိုး။
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၆၉

ခဲတံလုြ်ေန်ခဆ
ဲ ံ။

၇၀

ေွနေ
် ုံး(Condom)။

၇၁

နိုင်ငံထတာ်ောေွယ်ထေးနှင့် လုံပခုံထေးဆိုင်ော နိုင်ငံထတာ်အေွဲ့အစည်းများသုံး လေ်နေ်
ေိေိယာများ၊ ယာဉ်၊ ယန္တေားများ၊ ြစ္စည်းနှင့်ေိေိယာများ၊ ယင်းတို့၏အေန်နှင့် အြို
ြစ္စည်းများ။

၇၂

နယ်ဘေ်ဌာနသုံးယမ်းမှုန့်အမျိုးမျိုး၊ ယမ်းဘီလူးအမျိုးမျိုးနှင်ဆ
့ ေ်စြ်ြစ္စည်းများ
(ောေွ ယ ် ထ ေးဦးစီ း ချုြ် ရ ု ံ း (ကေည် း ) ခွ င ် ့ ပ ြုချေ် ပ ေင် ့ တင် သ ွ င ် း ထသာ ြစ္စ ည ် း
အမျိုးအမည်များသာ)။

၇၃

သီးနှံများ၏ မျိုးထောင်းမျိုးသန့်၊ မျိုးထစ့၊ မျိုးြင်များ။

၇၄

မီးသတ်ယာဉ်များ၊ နာထေးယာဉ်များ။

၇၅

ပြည်ြသို့ေ ွေ်ခွာ မည့်ခေီးသည်များေို သီးပခားသတ်မှတ်ေားသည့် ထနောတွင်
နိုငင
် ံပခားထငွပေင့် ထောင်းချသည့်ြစ္စည်းများ။

၇၆

နှစန
် ိုငင
် ံအကေားအပြန်အလှန်အခွငအ
့် ထေးမူနှင့် အေျုံးဝင်သည့် နိုငင
် ံပခားသံရုံးများ
သိ့မ
ု ဟုတ် သံရုံးငယ်များ၊ ယင်းတိ၏
ု့ အေွဲ့ဝင်များနှင့် သံတမန် မဟုတ်ထသာ သံရုံး
ဝန်ေမ်းများ အသုးံ ပြုမည့်ေုနစ
် ည်များ။

၇၇

ောေွယ်ထေးဝန်ကေီးဌာနအတွေ် ခွဲထဝလျာေားထြးသည့် ေသုံးခန့်မှန်းထပခထငွစာေင်းြါ
အသုံးစေိတ်မှေျခံ၍ တြ်မထတာ်တွင် အသုံးပြုေန်နှင့် တြ်မထတာ်သားများ စားသုံးေန်
ဝယ်ယူသည့်ေန
ု ်စည်များ။

၇၈

လေ်ခစားအြ်ေုန်စနစ်ပေင့် ေုန်ထချာေုန်စည်ေုတ်လုြ်ထြးပခင်းအတွေ် အသုံးပြုေန်
ပြည်ြထန လုြ်ငန်းအြ်နှံသူမှ ထြးြို့သည့် ေုန်ကေမ်း သိမ
ု့ ဟုတ် အစိတ်အြိုင်းအပေစ်
တိုေ်ရိုေ်အသုံးပြုေသည့် ေုန်စည်များ၊ ေွေ်ေှိလာမည့် ေုန်ထချာေို ေုတ်ြိုးောတွင်
အသုံးပြုသည့် ေုန်စည်များ၊ လေ်ခစားအြ်ေုန်စနစ်ပေင့် ထဆာင်ေွေ်သည့် လုြ်ငန်းများေ
လုြ်ငန်းလိုအြ်ချေ်အေ ပြန်လည်ထောင်းချေန်မဟုတ်သည့် တင်သွင်းလာထသာ
စေ် ြစ္စည ် းများ၊ စေ်ေ ိ ေ ိယာများ၊ ြစ္စည ်း ေိ ေ ိ ယာနှ င့ ် ယင်းတို ့၏ အေန်နှင့်
အြိုြစ္စည်းများ။

၇၉

လျှြ်စစ်နှငစ
့် ွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာနေ နိုင်ငံပခားသံရုံးများ၊ ေုလသမဂ္ဂအေွဲ့အစည်းများနှင့်
နိုငင
် ံပခားသံတမန်များသို့ ထောင်းချထြးသည့် စေ်သံးု ဆီများ။

၈၀

ပြည်တ ွင်းပြည်ြအေွဲ့အစည်းများေ နိုင်ငံထတာ်သို့လ ှူ ေါန်းသည့်ထငွ သို့မဟုတ်
နိုငင
် ံထတာ်သု့ိ ထောေ်ြ့သ
ံ ည့်ထငွပေင့် ဝယ်ယူထသာေုန်စည်များ။

၈၁

ပြည်တွင်း ပြည်ြြျံသန်းသည့်ခေီးစဉ်တွင် အသုံးပြုေန် ထောင်းချသည့် ဂျေ်ထလယာဉ်ဆီ။

၈၂

ထလယာဉ်သံးု သိ့မ
ု ဟုတ် ေဟတ်ယာဉ်သံးု စေ်၊ စေ်ေေ
ိ ိယာ၊ ြစ္စည်းေိေိယာနှင့်
ယင်းတိ၏
ု့ အေန်နှင့်အြိုြစ္စည်း။
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၈၃

နိုင်ငံထတာ်၏လိုအြ်ချေ်အေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ေ အခွန်ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့်
ေုနစ
် ည်များ။

၈၄

အထောေ်ခွန်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ ယာယီတင်သွင်းပခင်း (Temporary
Admission) သိမ
ု့ ဟုတ် ပြန်ထလျာ့အထောေ်ခွန်(Draw Back) စနစ်ပေင့် တင်သွင်း
လာထသာေုန်စည်များ။

၈၅

အစိုးေေကေီးမှူးေျင်းြထသာ ပမန်မာ့ထေျာေ်မျေ်ေတနာ ပြည်တွင်းပြြွဲများတွင်
ထောင်းချထသာ ထေျာေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ထေျာေ်မျေ်ေတနာအရိုင်းေည်၊
အထချာေည်များ။

၈၆

ထရွှစင်ထရွှတုံးများ(စံချိန်မီထရွှထချာင်း၊ ထရွှတုံး၊ ထရွှေဂဂါး)။

( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ေ) တွင် ထော်ပြြါေှိသည့် ေုန်စည်များမှတစ်ြါး အပခားေုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးေို
ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထောင်းချပခင်းပေစ်ြါေ ထောင်းေထငွအထြါ်တွင်လည်းထောင်း၊
ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်းပေစ်ြါေ ေုန်း ထြါ်ထောေ်တန်ေိုးအထြါ်တွင်လည်း ထောင်း
ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ထြးထဆာင်ထစေမည်။ ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၁ ြါ
အေူးေုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးေို ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထောင်းချပခင်းပေစ်ြါေ အေူးေုန်စည်ခွန်
အြါအဝင်ပေစ်ထသာ ထောင်းေထငွထြါ်တွင်လည်းထောင်း၊ ပြည်ြမှ တင်သွင်းပခင်းပေစ်ြါေ
အေူးေုန်စည်ခွန်အြါအဝင်ပေစ်ထသာ ေုန်းထြါ်ထောေ် တန်ေိုးအထြါ်တွင်လည်းထောင်း
ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ထစေမည်။
( ဂ ) မည်သူမဆို ဤဥြထေနှင့်အညီ ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုေားထသာ ေုန်စည်နှင့် ေုန်သွယ်မှု
ထဆာင်ေွေ်ပခင်းမှတစ်ြါး ြုေ်မ ၁၁ ြါ အေူးေုန်စည်များအြါအဝင် ထအာေ်ထော်ပြြါ
လုြ်ငန်းများထဆာင်ေွေ်ပခင်းအတွေ် ထောင်းေထငွအထြါ် ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်
လုြ်ငန်းခွန်ထြးထဆာင်ေမည်(၁) ေုန်စည်တင်သွင်း၍ ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ထောင်းချပခင်း၊
(၂) ေုန်သွယ်မှုထဆာင်ေွေ်ပခင်း။
(ဃ)

ထအာေ်ထော်ပြြါ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများအား ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မေျသင့်ထစေစဉ်
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၁

ယာဉ်များေြ်နားေန်ထနောငှားေမ်းပခင်းဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂

အသေ်အာမခံဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၃

အထသးစားထငွထချးပခင်းဆိုင်ောဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၄

ခန္ဓာေိုယ်အလှပြုပြင်ပခင်းမှအြပေစ်သည့် ေျန်းမာထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၅

ြညာထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။
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၆

ေုန်စည်သယ်ယူြို့ထ ဆာင်ထ ေး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း (ြိုေ်လိုင်းပေင့် သယ်ယူ
ြို ့ထ ဆာင် ထ ေးမှ အြပေစ်သ ည့် ေေား၊ ထမာ်ထ တာ် ယ ာဉ်၊ ထေယာဉ်၊ ထလယာဉ် ၊
ဝန်ချီစေ်များပေင့် သယ်ြထ
ို့ ြးပခင်း)။

၇

အေင်းအနှီးထစျးေွေ်ဆိုင်ောဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၈

ဘဏ်နှင့် ဗဟိုဘဏ်မှခွင့်ပြုချေ်ပေင့် ထဆာင်ေွေ်ထနထသာ ထငွထေးထကေးထေးဆိုင်ော
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၉

အထောေ်ခန
ွ ်၊ ဆိြ်ေမ်းေှင်းလင်းထေးဆိုင်ောဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၀

ဧည့်ခံထေျွးထမွးထေးအတွေ် ြစ္စည်းငှားေမ်းပခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၁

ေုန်ကေမ်းထြး၊ ေုန်ထချာယူစနစ်ပေင့် ထဆာင်ေွေ်ထြးသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ။

၁၂

နာထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ။

၁၃

ေထလးသူငယ်ပြုစုြျိုးထောင်ထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၄

ရိုးောအထကောပြင်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း/ မျေ်မပမင်အထကောပြင်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၅

ထနအိမထ
် ေွှ့ထပြာင်းပခင်းဆိုင်ော ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၆

လမ်းအသုးံ ပြုခထောေ်ခသ
ံ ည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၇

တိေ စ္ဆာန်ေျန်းမာထေးနှင့် ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထေှာေ်ထေး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၈

အများသုံးသန့်စင်ခန်းအသုးံ ပြုခထောေ်ခပံ ခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၉

ပြည်တွင်းပြည်ြထလထကောင်းခေီးသည်ြထ
ို့ ဆာင်ထေး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၀

ယဉ်ထေျးမှုအနုြညာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၁

အများပြည်သူခေီးသည်သယ်ယူြထ
ို့ ဆာင်ထေး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၂

နိုင်ငံထတာ်အေွဲ့အစည်းများသို့ ထဆာင်ေွေမ
် ှုတစ်ေြ်ေြ်လုြ်ေိုငခ
် ွငေ
့် ေှိေန်အတွေ်
ထြးထချေသည့် လိုင်စင်ထကေးများ။

၂၃

ောေွယ်ထေးဝန်ကေီးဌာန၏လုံပခုံထေးနှင့်ဆိုင်ထသာ ြုံနှိြ်လုြ်ငန်းမှ ြုံနှိြ်ေုတ်ထဝမှု
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၄

နှစ်နိုင်ငံအကေား အပြန်အလှန်အခွင့်အထေးမူနှင့် အေျုံးဝင်သည့် နိုင်ငံပခားသံရုံးများ
သိ့မ
ု ဟုတ် သံရုံးငယ်များ၊ ယင်းတိ၏
ု့ အေွဲ့ဝင်များနှင့် သံတမန်မဟုတ်ထသာ သံရုံး
ဝန်ေမ်းများေ ေယူသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၅

ပြည်တွင်းပြည်ြအေွဲ့အစည်းများေ နိုင် ငံထတာ်သို့လှူေါန်းသည့်ထငွ သို့မ ဟုတ်
နိုငင
် ံထတာ်သထ
ု့ိ ောေ်ြ့သ
ံ ည့်ထငွပေင့် ေယူသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၆

နိုင်ငံထတာ်၏လိုအြ်ချေ်အေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ေ အခွန်ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့်
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ။

၂၇

နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ် ရုံး၊
ပြည်သလ
ူ့ ွှတ်ထတာ်ရုံး၊ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုတေားလွှတ်ထတာ်ချုြ်ရုံး၊
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နိုင်ငံထတာ်ေွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ောခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထေွးထောေ်ြွဲထော်မေှင်ရုံး၊
ပြည်ထောင် စုထေှ့ထနချုြ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စု စာေင်းစစ်ချုြ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စု
ောေူးဝန်အေွဲ့ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကေီးဌာနများ၊ ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီရုံး၊ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်
ဗဟိုဘဏ်၊ လူမှုေလ
ူ ုံထေးအေွဲ့၊ တိုင်းထေသကေီး သိ့မ
ု ဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ရုံး၊
ဦးစီးဌာနစသည့် အေွဲ့အစည်းအချင်းချင်းထဆာင်ေွေ်ထြးသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ
(နိုငင
် ံြင
ို ်စးီ ြွားထေးလုြ်ငန်းများေို ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းထဆာင်ေွေ်ထြးထစပခင်း၊
နိုငင
် ံြင
ို ်စးီ ြွားထေးလုြ်ငန်းများေ ဝန်ထဆာင်မှုေယူပခင်းမြါ)။

၂၈

ထအာင်ဘာထလသိန်းေီလုြ်ငန်း။

၂၉

စက်မှုလယ်ယာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ။

၃၀

စာအုြ်စာထြ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာထစာင်၊ သတင်းစာေုတ်ထဝထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ။

( င ) ြုေ်မခွဲ (ဃ) ြါ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများမှတစ်ြါး ပြည်တွင်း၌ထဆာင်ေွေ်သည့် အပခား
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများမှေထငွအထြါ်တွင် ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်
ထစေမည်။
( စ ) နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာေ်လုြ်ပြီးထောင်းချသည့် အထဆာေ်အအုံထဆာေ်လုြ်ထောင်း
ချပခင်းမှ ထောင်းေထငွအထြါ်တွင် သုံးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်
ထစေမည်။ အထဆာေ်အအုံ ထဆာေ်လုြ်ထောင်းချသူသည် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေနှင့်
ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများြါ တာဝန်ေိုလိုေ်နာေမည်ပေစ်ပြီး အခွင့်အထေးများ
အားလုံးေိုလည်း ခံစားခွင့်ေှိထစေမည်။
(ဆ)

ထေွှေည်လေ်ဝတ်ေတနာများထောင်းချပခင်းမှ ထောင်းေထငွအထြါ်တွင် တစ်ောခိုင်နှုန်းပေင့်
ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်ထစေမည်။

၁၅။

(ေ)

ပြည်တွင်းပြည်ြအေွဲ့အစည်းများေ လှူေါန်းထငွ၊ ထောေ်ြံ့ထငွ၊ ထချးထငွ ပေင့် ထဆာင်ေွေ်
သည့်လုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေိစ္စအတွေ် စီမံေိန်းနှင့်
ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချေ်ပေင့်
ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေင်းလွတ်ခွင့် သိုမ
့ ဟုတ် သေ်သာခွင့်ပြုနိုင်သည်။

( ခ ) ေုန်သွယ ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေအေ သမဝါယမေဏ္ဍနှင့် ြုဂ္ဂလိေေဏ္ဍများအတွေ်
ထအာေ် ထော်ပြြါ ထောင်း ေထငွ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုေထငွ ေေ်မြိုလျှင် ေုန်သွယ်
လုြ်ငန်းခွန် စည်းကေြ်ပခင်းမပြုေ(၁) ေုန်သွယ ်လုြ်ငန်းခွန်ေျသင့်သည့် ေုန်စည်များေို ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်
ထောင်းချပခင်းအတွေ် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထောင်းေထငွ စုစုထြါင်း
ေျြ်သိန်း ၅၀၀ တိတိ၊
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(၂) ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ေွေ်ပခင်းအတွေ်
နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝန်ထဆာင်မှုေထငွ စုစုထြါင်း ေျြ်သိန်း ၅၀၀ တိတိ၊
(၃) ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းများထဆာင်ေွေ်ပခင်းအတွေ် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထောင်းေထငွ
စုစုထြါင်း ေျြ်သိန်း ၅၀၀ တိတိ၊
(၄) အထောေ်ခွန်လုြ်ေုံးလုြ်နည်း စံသတ်မှတ်ချေ်များနှင့်အညီ အလျင်အပမန် ထြးြို့
ေုတ်ယူလိုသည့် ေုန်စည်များအထြါ် အခွန်အခများ ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည့်
အထောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အနိမ့်ဆုံးတန်ေိုးသတ်မှတ်ချေ် (Deminimis Value
Threshold)။
၁၆။

မည်သူမဆို ဤဥြထေအေ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျသင့်သည့် ေုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးေို ေုတ်လုြ်

ထောင်းချပခင်း၊ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုတစ်ေြ်ေြ်ေို ထဆာင်ေွေ်ပခင်း နှင့်
ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းထဆာင်ေွေ်ပခင်းတို့မှ နိုင်ငံပခားထငွေေှိလျှင် အဆိုြါနိုင်ငံပခားထငွပေင့် ထောင်းေထငွ
သိမ
ု့ ဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုေထငွအထြါ် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေို ဤဥြထေြါ သေ်ဆိုင်ောအခွန်နှုန်းများအတိုင်း
တွေ်ချေ်၍ ေုန်သယ
ွ ်လုြ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ေျြ်ထငွပေင့် ထြးထဆာင်ေမည်။
၁၇။

(ေ) ပြည်ြသို့တင်ြို့ထောင်းချသည့် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားအထြါ် ေှစ်ောခိုင်နှုန်းပေင့်လည်းထောင်း၊
ထေနံစိမ်းများအထြါ် ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့်လည်းထောင်း ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်ထစေမည်။
( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ေ) ြါ ေုန်စည်များမှအြ ေျန်ေုန်စည်များေို ပြည်ြသို့ တင်ြို့ထောင်းချပခင်း
အတွေ် ထောင်းေထငွအထြါ်တွင် သုညောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျသင့်ထစေမည်။
ပြည်ြသို့တင်ြို့ထောင်းချပခင်းအတွေ် ေျသင့်ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မှ ေုန်စည်ေို ဝယ်ယူစဉ်
သိမ
ု့ ဟုတ် ေုတ်လုြ်စဉ်ေ ထြးထဆာင်ခဲ့သည့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ
ခုနှိမ်နိုင်သည်။ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများတွင် မည်သိဆ
ု့ ိုထစောမူ ပြည်ြြိေ
ု့ ုန်များနှင့်
စြ်လျဉ်း၍ ပြည်ြသို့တင်ြိုထ
့ ောင်းချပခင်းအတွေ် ေျသင့်ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်သည်
ေုန်စည်ေိုဝယ်ယူစဉ် သို့မဟုတ် ေုတ်လုြ်စဉ်ေ ထြးထဆာင်ခဲ့သည့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်
ထအာေ် ထလျာ့ န ည် း ထနြါေ ပြန် အ မ် း ထငွထတာင်းခံနိုင်သည်။ သိ့ုောတွင် ေိုယ်တိုင်
သုံးစွဲေန်အလို့ငှာ ပြည်တွင်း၌ ဝယ်ယူပြီး ပြည်ြသို့ယူထဆာင်သွားသည့် ေုန်စည်များနှင့်
မသေ်ဆိုင်ထစေ။
( ဂ ) ဤြုေ်မြါပြဋ္ဌာန်းချေ်များသည် မစည်းကေြ်ေိုေ်သည့်ထောင်းေထငွ၊ ဝန်ထဆာင်မှုေထငွ
ြမာဏသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် သေ်ဆိုင်ပခင်းမေှိထစေ။

၁၈။

ဤဥြထေ၏အခန်း (၆) တွင် ထော်ပြြါေှိထသာ စေားေြ်များ၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေ်သည်

ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါ စကားရြ်များမှအြ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေတွင်ထော်ပြေားသည့်
အတိုင်း ပေစ်ထစေမည်။
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အခန်း (၇)
ဝင်ထငွခွန်
၁၉။ (ေ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွ ေျြ် ၄၈ သိန်း အေိ ေေှိသူပေစ်လျှင် မည်သူ့ေိုမျှ
ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ပခင်းမပြုေ။ ေိုသိစ
ု့ ည်း ကြ်ပခင်းမပြုသပြင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်
လစာဝင်ထငွဆိုင်ရာ သက်ထသခံအထောက်အေားကို ထတာင်းခံလာြါက သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့် အညီ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ေုတ်ထြးရမည်။
( ခ ) သိေ
ု့ ာတွင် လစာမှနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွ ေျြ် ၄၈ သိန်း အေေ်ေေှိသူပေစ်လျှင်
ရရှိသည့် လစာဝင်ထငွစုစုထြါင်းအထြါ်တွင် ဝင်ထငွခွန်ေမ်းထဆာင်ရမည်။
( ဂ ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွ ေျြ် ၄၈ သိန်း အေေ် ေေှိသူပေစ်လျှင် သိမ
ု့ ဟုတ်
အသေ်ထမွးဝမ်းထေျာင်းြညာလုြ်ငန်း၊ စီးြွားထေးလုြ်ငန်းနှင့် အပခားေလမ်းများမှ
ဝင်ထငွ ပ ေစ်လ ျှင် မည် သူ ့ ေ ိုမ ဆိ ု စု စု ထြါင်း ဝင်ထငွမ ှ ဝင်ထငွခ ွန ်ဥြထေြု ေ်မ ၆ အေ
သေ်သာခွင့်များ ခုနှိမ်ပြီးထနာေ် ေျန်ဝင်ထငွအထြါ် ဝင်ထငွအလွှာအလိုေ် စည်းကေြ်
ေမည့် ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားများေို ထအာေ်ြါအတိုင်းသတ်မှတ်သည်အမှတ်
စဉ်

မှ

ေိ

ေျြ်

ေျြ်

စည်းကေြ်ေန်
ဝင်ထငွခွနန
် ှုန်း

၁

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ ောခိုင်နှုန်း

၂

၂,၀၀၀, ၀၀၁

၅, ၀၀၀, ၀၀၀

၅ ောခိုင်နှုန်း

၃

၅, ၀၀၀, ၀၀၁

၁၀, ၀၀၀, ၀၀၀

၁၀ ောခိုင်နှုန်း

၄

၁၀, ၀၀၀, ၀၀၁

၂၀, ၀၀၀, ၀၀၀

၁၅ ောခိုင်နှုန်း

၅

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ောခိုင်နှုန်း

၆

(ဃ)

ဝင်ထငွခွနစ
် ည်းကေြ်ေန်ဝင်ထငွအလွှာ

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့် အေေ်

၂၅ ောခိုင်နှုန်း

ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတွင် မည်သို့ ြင်ပြဋ္ဌာန်းြါေှိထစောမူ မည်သူမဆို ထပမငှားေမ်းပခင်း၊
အထဆာေ်အအုံ ငှားေမ်းပခင်းနှင့်အခန်းငှားေမ်းပခင်းတိမ
ု့ ှေေှိထသာ စုစုထြါင်းငှားေမ်းခေထငွ
အထြါ် ြုေ်မ ၆ အေ သေ်သာခွင့်များနုတ်ြယ်ပြီး ေျန်ထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ောခိုင်နှုန်းပေင့်
ဝင်ထငွခွန် သီးပခားစည်းကေြ်ေမည်။ အပခားဝင်ထငွများနှင့်ြူးထြါင်း၍ ေြ်မံစည်းကေြ်ပခင်း
မပြုေ။ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထေးအေွဲ့အစည်းများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုထော်မေှင်ေ
ေုတ်ထြးသည့်ခွင့်ပြုမိန့်ပေင့် ထဆာင်ေွေ်ထသာလုြ်ငန်းများ၊ ေုမ္ပဏီများ၊ သမဝါယမအသင်း
များပေစ်ြါေ အခွန်ေမ်းအမျိုးအစားအလိုေ် သီးပခားသတ်မှတ်ထြးေားထသာ ဝင်ထငွခွန်
နှုန်းများအတိုင်း ေမ်းထဆာင်ေမည်။
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( င ) အစုစြ်လုြ်ငန်းများပေစ်ြါေ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အေ သေ်သာခွင့် နုတ်ြယ်
ပြီးထနာေ် ြုေ်မခွဲ (ဂ) ဇယားြါ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားများအတိုင်း ေမ်းထဆာင်ေမည်။
( စ ) ဤြုေ်မြါ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းများသည် ဝင်ထငွေေှိသူတစ်ဦးဦး သိမ
ု့ ဟုတ် ဝင်ထငွအမျိုးအစား
တစ်ေြ်ေြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ သီးပခားဝင်ထငွခွန်နှုန်းသတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်ေမ်းများနှင့်
သေ်ဆိုင်ပခင်းမေှိထစေ။
၂၀။

ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ (ေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို့အေ အထပခခံသေ်သာခွင့်

ခွင့်ပြုထငွသည် ဝင်ထငွအမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ ၂၀ ောခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှထသာထငွပေစ်ေမည်။ သိေ
ု့ ာတွင်
နှစ်တစ်နှစ်အတွေ် အထပခခံသေ်သာခွင့် ခွင့်ပြုထငွစုစုထြါင်းသည် ေျြ်သိန်း ၁၀၀ ေေ်မြိုထစေ။
၂၁။

ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ (ေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို့အေ ထအာေ်ြါသေ်သာခွင့်

ခွင့်ပြုထငွေို ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၂) ြါ တစ်ဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ စုစုထြါင်း
ဝင်ထငွမှ နုတ်ြယ်၍ ေျန်ထငွအထြါ်တွင်ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်(ေ) အတူထနမိဘတစ်ဦးလျှင် ေျြ် ၁၀ သိန်းစီ၊
( ခ ) အိမ်ထောင်ေေ်တစ်ဦးအတွေ်သာလျှင် ေျြ် ၁၀ သိန်း၊
( ဂ ) သားသမီးတစ်ဦးလျှင် ေျြ် ၅ သိန်းစီ။
၂၂။

ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ တို့ အေ သေ်သာခွင့်များမနုတ်မီ ပြည်ြထနနိုင်ငံသား၏

ေင်းလွတ်ခွင့်ေေှိသည့် ဝင်ထငွထခါင်းစဉ်မှတစ်ြါး နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ပြည်ြတွင်ေေှိသည့် စုစုထြါင်း
ဝင်ထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ောခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။
၂၃။

(ေ) ထအာေ်ထော်ပြြါ အခွန်ေမ်းအမျိုးအစားများနှင့်ြတ်သေ်၍ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အေ
သေ်သာခွင့်များ မနုတ်ြယ်မီ စုစုထြါင်းအသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ် ၂၅ ောခိုင်နှုန်းပေင့်
ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်(၁) ပမန်မာနိုင်ငံေုမ္ပဏီများဥြထေအေပေစ်ထစ၊ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အေူးေုမ္ပဏီအေ်ဥြထေ
အေပေစ်ထစ ပမန်မာနိုင်ငံ၌ မှတ်ြုံတင်၍ ေွဲ့စည်းတည်ထောင်ေားသည့် ေုမ္ပဏီ၊
(၂) ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသား၏လစာထခါင်းစဉ်မှတစ်ြါး အပခားဝင်ထငွ၊
(၃) ပမန်မာနိုင်ငံေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုထော်မေှင်ေ ေုတ်ထြးသည့်ခွင့်ပြုမိန့်ပေင့် ထဆာင်ေွေ်ထသာ
လုြ်ငန်း၊
(၄) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထေးအေွဲ့အစည်းများ။
( ခ ) အထပခခံသမဝါယမအသင်းမှအြပေစ်ထသာ သမဝါယမအသင်းများ၏ အသားတင်အပမတ်
ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အေ သေ်သာခွင့်များနုတ်ြယ်ပြီး ေျန်ဝင်ထငွအထြါ်
၂၅ ောခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။
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၂၄။

ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်လျှင် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ တိအ
ု့ ေ သေ်သာခွင့်များ

နုတ်ြယ်ပခင်းမပြုေ။ ယင်း၏စုစုထြါင်းဝင်ထငွအထြါ် လစာထခါင်းစဉ်မှဝင်ထငွပေစ်ြါေ ဤဥြထေ ြုေ်မ ၁၉၊
ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။
၂၅။

ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ တို့အေ သေ်သာခွင့်များမနုတ်မီ စည်းကေြ်မှုမှ လွတ်ေင်းထနထသာ

ဝင်ထငွအထြါ် ၃၀ ောခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။ သိေ
ု့ ာတွင် နိုင်ငံသားမည်သူမဆို အထပခြစ္စည်း
တစ်ေြ်ေြ်ေို ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ထဆာေ်ပခင်း၊ ေယူပခင်းနှင့လ
် ုြ်ငန်းအသစ်တည်ထောင်ပခင်း၊ လုြ်ငန်း
ေြ်မံတိုးချဲ့ထဆာင်ေွေ်ပခင်းတိအ
ု့ တွေ် အသုံးပြုသည့်ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွေလမ်းတင်ပြနိုင်သည့် ဝင်ထငွေှိြါေ
ယင် းဝင်ထငွ အ ားနု တ် ြ ယ် ပြီး ေျန်စည်းကေြ်မှုမှ လွတ်ေင်းထနထသာ ဝင်ထငွအထြါ်တွင် လည်းထောင်း၊
ဝင်ထငွေလမ်းတင်ပြနိုင်ပခင်းမေှိြါေ အသုံးပြုသည့် ဝင်ထငွအထြါ်တွင်လည်းထောင်း ထအာေ်ထော်ပြြါ
အခွန်နှုန်းေားအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။ အသုံးပြုသည့်ဝင်ထငွအားလုံးအထြါ် ဝင်ထငွေလမ်း
အတိအေျ တင်ပြနိုင်ြါေ ဝင်ထငွခွန်ေမ်းထဆာင်ေန်မလိုြါ။ ဤြုေ်မအေ အခွန်စည်းကေြ်ပခင်းသည်
တေားမဝင်ေေှိသည့် ြစ္စည်းများြိုင်ဆိုင်ပခင်း၊ ထောင်းဝယ်ပခင်းတိန
ု့ ှင့်လည်းထောင်း၊ ထငွထကေးခဝါချမှု
တိုေ်ေျေ်ထေးဥြထေအေ အထေးယူသည့် ေိစ္စေြ်များနှင့်လည်းထောင်း သေ်ဆိုင်ပခင်း မေှိထစေစဉ်
(ေ)

၂၆။

ဝင်ထငွ(ကျြ်)

ဝင်ထငွခွန်နှုန်း
၁- ၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅%

(ခ)

၃၀,၀၀၀,၀၀၁- ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀%

(ဂ)

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁နှင့်အေေ်

၃၀%

သမဝါယမအသင်းဥြထေအေ မှတ်ြုံတင်ေွဲ့စည်းေားသည့် အထပခခံသမဝါယမအသင်းများ၏

အသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အေ သေ်သာခွင့်များနုတ်ြယ်ပြီး ေျန်ဝင်ထငွ
အထြါ် ဤဥြထေြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းများပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။
၂၇။

အထပခြစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုေေ်ြို၍ ထောင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့်

လွှဲထပြာင်းပခင်းမှ ပမတ်စွန်းထငွေေှိလျှင် ေိုသို့ပမတ်စွန်းသည့် ေျြ်ထငွ သို့မဟုတ် နိုင်ငံပခားထငွအထြါ်
ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ တို့အေ သေ်သာခွင့်များမနုတ်မီ(ေ)

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ထေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ့ ေှာထေွတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းေဏ္ဍတွင် ြါဝင်
လုြ်ေိုင်သည့် ေုမ္ပဏီပေစ်ြါေ ထအာေ်တွင် ပမတ်စွန်းထငွနှင့်ယှဉ်တထ
ွဲ ော်ပြေားထသာ
အခွန်နှုန်းများအတိုင်းေေှိသည့် ထငွထကေးအမျိုးအစားပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်ပမတ်စွန်းထငွ

ထြးထဆာင်ေမည့်ဝင်ထငွခွန်နှုန်း

(၁) ညီမျှေျြ် သန်းထြါင်း (၁၀၀,၀၀၀) အေိ

၄၀ %

(၂) ညီမျှေျြ် သန်းထြါင်း (၁၀၀,၀၀၁) မှ(၁၅၀,၀၀၀) အေိ

၄၅ %

(၃) ညီမျှေျြ် သန်းထြါင်း (၁၅၀,၀၀၁) နှင့်အေေ်

၅၀ %

20
( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ထေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ့ ေှာထေွတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်းေဏ္ဍတွင် ြါဝင်
လုြ်ေိုင်ထသာ ေုမ္ပဏီမှအြပေစ်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်စုများ သိမ
ု့ ဟုတ် တစ်ဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ြါေ
ပမတ်စွန်းသည့် ေျြ်ထငွ သိမ
ု့ ဟုတ် နိုင်ငံပခားထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ောခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်
စည်းကေြ်ေမည်။ ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ေျသင့်အခွန်ေိုေေှိသည့် ထငွထကေး
အမျိုးအစားပေင့် ထြးထဆာင်ေမည်။
၂၈။

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အထပခြစ္စည်းတစ်ခု သိမ
ု့ ဟုတ် တစ်ခုေေ်ြို၍ ထောင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း

သို့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုလုြ်သည့် အထပခြစ္စည်း၏တန်ေိုးစုစုထြါင်းသည်
ေျြ်သိန်း ၁၀၀ ေေ်မြိုလျှင် အထပခြစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွထြါ်ထြါေ်ထစောမူ ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ပခင်း
မပြုေ။
၂၉။

အသစ်ေူထောင်ထသာ စေ်မှုလေ်မှုေို အထပခခံသည့်အထသးစား၊ အလတ်စားလုြ်ငန်းများ

အတွေ် လုြ်ငန်းစတင်ထသာနှစ်အြါအဝင် တစ်ဆေ်တည်းသုံးနှစ်ောလအတွင်း နှစ်တစ်နှစ် စုစုထြါင်း
အသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွ ေျြ်သိန်း ၁၀၀ ေိ ဝင်ထငွခွန်ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ ထော်ပြြါ ဝင် ထငွေေ်
ြိုမိုေေှိြါေ ြိုမိုေေှိသည့်ဝင်ထငွအထြါ်တွင်သာ ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။
၃၀။

အထပခြစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွထခါင်းစဉ်မှအြ ေျန်ဝင်ထငွထခါင်းစဉ်များအတွေ် နိုင်ငံပခားထငွပေင့်

ဝင်ထငွေေှိလျှင် ယင်းဝင်ထငွအထြါ်တွင် ဝင်ထငွခွန်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ်နှင့်အညီ
တွေ်ချေ်၍ ပြည်တွင်းထနနိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ေျြ်ထငွပေင့်လည်းထောင်း၊
ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ေေှိသည့်ထငွထကေးအမျိုးအစားပေင့်လည်းထောင်း ဝင်ထငွခွန်ထြးထဆာင်ေမည်။
၃၁။

(ေ) ထအာေ်ထော်ပြြါ ဝင်ထငွတစ်ေြ်ေြ် သို့မဟုတ် ဝင်ထငွအမျိုးအစားတစ်ေြ်ေြ်အထြါ်
ဝင်ထငွခွန်ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်(၁) မူးယစ်ထဆးဝါးနှင့် စိတ်ေိုထပြာင်းလဲထစထသာ ထဆးဝါးများဆိုင်ောဥြထေအေ
ေမ်းဆီးေမှုအထြါ် ဆုထငွချီးပမှင့်ပခင်းအစီအစဉ်အေ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဆုထငွေို
တစ်ကေိမ်တည်းေေှိပခင်းပေစ်ထစ၊ အကေိမ်ကေိမ်ေေှိပခင်းပေစ်ထစ ေေှိသည့်စုစုထြါင်း
ဝင်ထငွ၏ ေျြ်သိန်း ၁၀၀ အေိ၊
(၂) တေားမဝင်ြစ္စည်းများေမ်းဆီးေမှုအထြါ် ဆုထငွချီးပမှင့်ပခင်း အစီအစဉ်အေ နှစ်တစ်နှစ်
အတွင်း ဆုထငွေိုတစ်ကေိမ်တည်းေေှိပခင်းပေစ်ထစ၊ အကေိမ်ကေိမ်ေေှိပခင်း ပေစ်ထစ
ေေှိသည့်စုစုထြါင်းဝင်ထငွ၏ ေျြ်သိန်း ၁၀၀ အေိ၊
(၃) နိုင်ငံထတာ်မှချီးပမှင့်ထသာ ဘွဲ့ေူးဂုဏ်ေူးတံဆိြ်များနှင့အ
် တူေေှိသည့် ချီးပမှင့်ထငွများ၊
(၄) ပြည်ြထနနိုင်ငံသား၏ ပြည်ြတွင် နိုင်ငံပခားထငွပေင့်ေေှိထသာ လစာထခါင်းစဉ်မှ ဝင်ထငွ၊
(၅) အစိုးေထအာင်ဘာထလသိန်းဆု ဆုမဲမှ ေုတ်ယူေေှိထငွ၊
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(၆) နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း အပငိမ်းစားယူသည့်အခါရရှိသည့် ြင်စင်နှင့် ကရုဏာထ ကး၊
(၇) ထရှးထဟာင်းြစ္စည်းထတွ့ရှိမှုအထြါ် နိုင်ငံထတာ်မှ ဂုဏ်ပြုချီးပမှင့်ထငွ။
( ခ ) ထအာေ် ထ ော် ပ ြြါေိ စ ္စ ေ ြ် မ ျားအတွ ေ ် စီ မ ံ ေ ိ န ် း နှ င ့ ် ဘ ဏ္ဍာထေးဝန် က ေီ း ဌာနသည်
ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချေ်ပေင့် ဝင်ထငွခွန် ေင်းလွတ်ခွင့်၊ သေ်သာခွင့်များ
ပြုနိင
ု ်သည်(၁) ပြည်တွင်းပြည်ြအေွဲ့အစည်းများေ နိုင်ငံထတာ်သို့ လှူေါန်းထငွ၊ ထောေ်ြံ့ထငွပေင့်
ထဆာင်ေွေ်သည့်လုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ဝင်ထငွခွန်ေိစ္စေြ်များ၊
(၂) စထတာ့ေှယ်ယာထဈးေွေ် ေွံ့ပေိုးတိုးတေ်ထေးအတွေ် ေန်ေုန်စထတာ့ အိတ်ချိန်း
စာေင်းဝင် အများြိုင်ေုမ္ပဏီများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ဝင်ထငွခွန်ေိစ္စေြ်များ။
၃၂။

ဤဥြထေအခန်း (၇) တွင် ထော်ပြြါေှိထသာ စေားေြ်များ၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေ်သည် ဤဥြထေ၏

ြုေ်မ ၁၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါစကားရြ်များမှအြ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတွင် ထော်ပြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစေမည်။
အခန်း (၈)
အပခားအခွန်အထောေ်ဆိုင်ောထောေ်ခံေမည့်နှုန်းေားများ
၃၃။

သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနများသည် ထအာေ်ထော်ပြြါအခွန်တစ်ေြ်ေြ်၏ ထောေ်ခံေမည့်နှုန်းေားများ၊

ေင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သေ်သာခွင့်တို့ေို တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ စီမံထဆာင်ေွေ်ေမည်(ေ) ယစ်မျိုးခွန်၊
( ခ ) သွင်းေုန်အတွေ် လိုင်စင်ထကေး၊ ြါမစ်ထကေးများ၊
( ဂ ) ပမန်မာနိုင်ငံထအာင်ဘာထလသိန်းဆု၊
(ဃ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ောအခထငွများ၊

( င ) ရုံးခွန်နှင့် တံဆိြ်ထခါင်းခွန်၊
( စ ) မုတ်ထောင်ဝတ်ဆံသွင်းအခွန်၊
(ဆ)

ခရီးလှည့်လည်ထရးလိုင်စင်/ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုရိြ်သာလိုင်စင်/ ခရီးသွားလာသူများ
ြိထ
ု့ ဆာင်ထရးလိုင်စင်/ ဧည့်လမ်းညွှန်လုြ်ငန်း လိုင်စင်များအတွက် လိုင်စင်ထ ကး၊

( ဇ ) အထောေ်ခွန်၊
( ဈ ) ထပမယာထြါ်တွင်ထောေ်ခံသည့် အခွန်၊
(ည) ထေခွန်၊
( ဋ ) တာတမံခွန်၊
( ဌ ) သစ်ထတာများမှ ြစ္စည်းများေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊
( ဍ ) ဓာတ်သတ္တ ုြစ္စည်းများေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန် (စေ်မှုေုန်ကေမ်း
တွင်းေွေ်နှင့် အလှဆင်ထေျာေ်များမြါ)၊
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( ဎ ) ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ော အခွန်အခ၊
(ဏ) ထေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ထငွ့ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊
(တ) ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် ေတနာခွန်၊
(ေ)

ဆေ်သယ
ွ ်ထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းလုြ်ေိုင်ပခင်းထကောင့် ထောေ်ခံသည့်အခွန်အခ၊

( ေ ) ထေအားအေင် း အပမစ် မ ှ လျှြ် စ စ် ဓ ာတ် အ ားေု တ ် ယ ူ သ ည့ ် အ တွ ေ ် အခမဲ ့ ေ ေှ ိ သ ည့ ်
ဓာတ်အားခ။
၃၄။

ထေျာေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအေိုးတန် ထေျာေ်မျေ်ေတနာအရိုင်းေည်များ

တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ထေျာေ်မျေ်ေတနာအထချာေည်နှင့် လေ်ဝတ်ေတနာများ ေုတ်လုြ်ပခင်း၊
ဝယ်ယူထောင်းချပခင်း လုြ်ငန်းတို့သည် (ေ) ထေျာေ်မျေ်ေတနာ သိ့ုမဟုတ် လေ်ဝတ်ေတနာများေို ေျြ်ပေင့်ပေစ်ထစ၊ နိုင်ငံပခား
ထငွပေင့်ပေစ်ထစ ထောင်းချေေှိသည့် ထောင်းေထငွအထြါ်တွင်(၁) ဤဥြထေ ြုေ်မ ၁၁ ြါ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း အေူးေုန်စည်ခွန် ေမ်းထဆာင်ေမည်။
(၂) ဤဥြထေြုေ်မ ၁၄၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တိအ
ု့ ေ ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း၊ ေုတ်လုြ်
ထောင်းချပခင်းနှင့် ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ေွေ်ပခင်းတိအ
ု့ တွေ် ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့်
ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ထြးထဆာင်ေမည်။
(၃) ြုေ်မခွဲငယ် (၂) ြါပြဋ္ဌာန်းချေ်သည် မစည်းကေြ်ေိုေ်သည့် ထောင်းေထငွြမာဏ
သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် သေ်ဆိုင်ပခင်းမေှိထစေ။
( ခ ) ဝင်ထငွနှစ်အတွင်းေေှိသည့် စုစုထြါင်းအသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ်တွင် ဤဥြထေြါ
ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားများအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်ေမ်းထဆာင်ေမည်။
အခန်း(၉)
အထေွထေွ
၃၅။

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့သည် အခွန်ထောေ်ခံမှု အထောေ်အေူပြုအေွဲ့များေို အမိန့်ထကော်ပငာစာ

ေုတ်ပြန်၍ ေွဲ့စည်းထဆာင်ေွေ်ေမည်။
၃၆။

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ့သည် နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ေုတ်လုြ်သည့်ေုန်စည်များနှင့် ပြည်ြမှ

တင်သွင်းသည့်ေုန်စည်များ ထစျးေွေ်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ထောင်းချနိုင်ထေးအတွေ်လည်းထောင်း၊
ပြည်တွင်းေုန်ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများေို အဓိေမှီတည်ထဆာင်ေွေ်ထနေသည့် ပြည်တွင်းစိုေ်ြျိုးထေး
နှင ့် ထမွ း ပမူထေးလုြ ်င န် း များ၊ နိ ုင ်ငံ ထ တာ်အ တွ င်း ထဆာင်ေ ွ ေ် လျေ်ေ ှိ က ေသည့် ပြည်တ ွင ်း ပြည်ြ
ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းများကို ထေေှ ည် အ ေျိ ုးစီ း ြွ ားပေစ်ေွ န် း တိ ုး တေ် လာထစေန် လ ည် းထောင် း
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နိုင်ငံထတာ်ေ ြါဝင်လေ်မှတ်ထေးေိုးေားသည့် အပြည် ပ ြည် ဆ ိ ု င ် ေ ာသထဘာတူ ည ီ ခ ျေ် မ ျားနှ င ့ ်
ဆန့ေ
် ျင်ပခင်းမေှိထစဘဲ ထအာေ်ြါတို့ေိုထဆာင်ေွေ်ထြးေမည်(ေ) ေုန်စည်များတင်သွင်းခွင့်ပြုသည့်ြမာဏ၊ အထောေ်ခွန်နှုန်းေားများနှင့်စြ်လျဉ်း၍
ေမ္ဘ ာ ့ ေ ု န ် သ ွ ယ ် ထ ေးအေွ ဲ ့ ၊ ေမ္ဘ ာ ့ အထောေ် ခ ွ န ် အ ေွ ဲ ့ နှ င ့ ် အ ာဆီ ယ ံ လ ွ တ ် လ ြ် ထ သာ
ေုန်သွယ်ထေးဆိုင်ော သထဘာတူစာချုြ်များ မူထဘာင်အတွင်းမှ အာဆီယံထေသတွင်း
နိုင်ငံများနည်းတူ အပမင့်ဆုံးေေှိ နိုင်သည့်အခွင့်အထေး၊ သေ်သာခွင့်များေေှိထစနိုင်ေန်
ထဆာင်ေွေ်ထြးပခင်း၊
( ခ ) အထောေ်ခွန်ဥြထေပြဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီပေစ်ထစ၊
ခွဲတမ်းသတ်မှတ်ထြးပခင်းဆိုင်ော

ြိုေ
့ ုန်သွင်းေုန်ခွင့်ပြုပခင်းနှင့်

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းပြဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီပေစ်ထစ

လိုအြ်သည့် အစီအမံများေို ထဆာင်ေွေ်ထြးပခင်း။
၃၇။

(က)

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထြးထဆာင်ေိုက်သူများ ဥြထေနှင့်အညီ ခံစား
နိုင်ထသာ အခွန်ဆိုင်ရာ သက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ်ခွင့်များကို ပြည်သူများအား အသိထြးပခင်း၊
သက်သာခွင့်များနှင့်အညီ အခွန်ထကာက်ခံရာတွင် တွက်ချက်ခွင့်ပြုထြးပခင်း၊ အခွန်ဆိုင်ရာ
တာဝန်ထကျြွန်သည့် အခွန်ဝန်ေမ်းများ၊ အခွန်ေမ်းပြည်သူများအား အသိအမှတ်ပြုပခင်းနှင့်
ေိုက်သင့်ထသာ ချီးပမှင့်မှုများစီမံထဆာင်ရွက်ထြးပခင်းတို့ကို ပြုလုြ်ထြးရမည်။

( ခ ) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနသည် အခွန်စနစ်ပြုပြင်ထပြာင်းလဲထရးလုြ်ငန်းများ
ေိထရာက်စွာထဆာင်ရွက်နိုင်ထရးအတွက် ြုေ်မခွဲ (က) ြါလုြ်ငန်းရြ်များကို အထကာင်
အေည်ထြာ်ရာတွင် ဘဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စု၏
ဘဏ္ဍာထငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြထေ၌ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ သာမန်အသုံး
စရိတ်အပြစ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပြင့် ခွင့်ပြုထြးနိုင်သည်။
( ဂ ) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါအသုံးစရိတ်များအား အခွန်
ထကာက်ခံမှုဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းတာဝန်ထကျြွန်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းများကို ဆုထ ကးထငွ
ချီးပမှင့်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ သုးံ စွဲနိုင်သည်။
၃၈။

အခွန်မထြးထဆာင်ေထသးထသာ အေူးေုန်စည်များ ေေှိြင
ို ်ဆိုင်ေားပခင်းအတွေ် အေူးေုန်စည်ခွန်

ဥြထေ ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အေ တြ်ရိုေ်သည့်ေဏ်ထငွအပေစ် ထောေ်ခံေေှိထငွ၏ ၂၀ ောခိုင်နှုန်းေို
သတင်းထြးတင်ပြသူအားလည်းထောင်း၊ ၃၀ ောခိုင်နှုန်းေို ေှာထေွေမ်းဆီးသည့်အေွဲ့အားလည်းထောင်း
ဆုထကေးအပေစ်ချီးပမှင့်ေမည်။ သတင်းထြးတင်ပြသူ မည်သူမည်ဝါပေစ်ထကောင်းေို အစိုးေေိစ္စမှတစ်ြါး
ေုတ်ထော်ပခင်းမပြုေ။
၃၉။

ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ထပြာင်းလဲပခင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဥြထေတွင် မည်သို့ြင်ပြဋ္ဌာန်းေားထစကာမူ

အကူးအထပြာင်းကာလအတွင်း အခွန်ထကာက်ခံမှုဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများ အဆင်ထပြထချာထမွ့စွာ ထဆာင်ရွက်
နိုင်ထရးအတွက် လိုအြ်ထသာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပြင့်
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနက ေုတ်ပြန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

24
၄၀။

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ထအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ထန့မှစ၍

အေူးကုန်စည်ခွန်ဥြထေ၊ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေနှင့် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတိတ
ု့ ွင် ြါရှိထသာ နှစ်၊ ဝင်ထငွနှစ်
သို့မဟုတ် ထရာင်းရထငွ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွရရှိထသာနှစ်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍
နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းများအြါအဝင် အခွန်ေမ်းများအားလုံးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဥြထေြါ
ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်းပြစ်ထစထရး ထဆာင်ရွက်ရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ြွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြုံ) ဝင်းပမင့်
နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်

25
ဇယား(၁)
ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထောေ်များထောေ်ခံေန်မူလလျာေားချေ်
(ေျြ်သန်းထြါင်း)
အမှတ်

ပြည်ထောင်စအ
ု စိုးေအေွဲ့၏

စဉ်

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ

၁

အထကောင်းအော

၂၀၁၈
ခန့်မှန်းထပခ

ပြည်တွင်းေွေ်ေုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သားများ ၁,၂၆၉,၃၃၀.၉၄၃
သုံးစွဲမှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ်
၁

ပြည်ေဲထေးဝန်ကေီးဌာန

ယစ်မျိုးခွန်၊

၆၂၆.၈၄၃

၂

စီမေ
ံ ိနး် နှင့် ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

ေုနသ
် ွယ်လုြ်ငန်းခွန်၊

၃

စီးြွားထေးနှင့ေ
် ူးသန်းထောင်းဝယ်ထေး

သွငး် ေုန်အတွေလ
် ိုင်စင်ထကေး၊

ဝန်ကေီးဌာန

ြါမစ်ထကေးများ၊

၄

စီမေ
ံ ိနး် နှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

ပမန်မာနိုငင
် ံထအာင်ဘာထလသိနး် ဆု၊

၄၀,၀၀၀.၀၀၀

၅

ြိထ
ု့ ဆာင်ထေးနှင့်ဆေ်သွယ်ထေးဝန်ကေီးဌာန

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊

၇၃,၂၅၇.၅၀၀

ယာဉ်ထ မာင်းလိုင်စင်၊

၆၉၂,၃၀၇.၈၅၀
၃,၀၀၀.၀၀၀

လုြ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ော အခထငွများ၊
၆

စီမေ
ံ ိနး် နှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

ရုံးခွန် နှငတ
့် ံဆိြ်ထခါင်းခွန်၊

၇

သယံ ဇ ာတနှ င ့ ် သဘာဝြတ် ဝ န် း ေျင် မုတ်ထောင်ဝတ်ဆသ
ံ ွငး် အခွန်၊

၂၇,၉၈၇.၃၀၀
၂၅၀.၀၀၀

ေိန်းသိမး် ထေးဝန်ကေီးဌာန
၈

ဟိုတယ်နှငခ
့် ေီးသွားလာထေးဝန်ကေီးဌာန

ခရီးလှည့်လည်ထရးလိုင်စင် / ဟိုတယ်နှင့်

၄၃၃.၉၅၀

တည်းခိုရိြ်သာလိုင်စင်/ ခရီးသွားလာသူများ
ြိထ
ု့ ဆာင်ထရးလိုင်စင်/ ဧည့်လမ်းညွှန်လုြ်ငန်း
လိုင်စင်များအတွက် လိုင်စင်ထ ကး၊
၉

စီမေ
ံ ိနး် နှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

၂

အေူးေုနစ
် ည်ခွန်၊

၄၃၁,၄၆၇.၅၀၀

ဝင်ထငွနှငြ
့် ိုင်ဆိုင်မှုအထြါ် ထောေ်ခသ
ံ ည့်

၈၆၃,၁၇၅.၅၉၈

အခွန်အထောေ်
၁

စီမေ
ံ ိနး် နှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

၃
၁

စီမေ
ံ ိနး် နှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

၄

ဝင်ထငွခွန်၊

၈၆၃,၁၇၅.၅၉၈

အထောေ်ခန
ွ ်

၂၄၅,၀၀၀.၀၀၀

အထောေ်ခန
ွ ်၊

၂၄၅,၀၀၀.၀၀၀

နိုင်ငံြိုင်သယံဇာတများ ေုတ်ယူသုံးစွဲမှုအထြါ်

၄၁၄,၃၉၀.၂၂၂

ထောေ်ခသ
ံ ည့် အခွန်အထောေ်
၁

ပြည်ေဲထေးဝန်ကေီးဌာန

ထပမယာထြါ်တွင် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊

၂

ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီ

ထေခွန်၊

၃

ပြည်ေဲထေးဝန်ကေီးဌာန

တာတမံခွန၊်

၂.၀၁၄
၄၅.၈၂၄
၀.၀၂၅

26
အမှတ်

ပြည်ထောင်စအ
ု စိုးေအေွဲ့၏

စဉ်

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ
၄
၅

အထကောင်းအော

သယံ ဇ ာတနှ င ့ ် သဘာဝြတ် ဝ န် း ေျင် သစ်ထတာများမှ ြစ္စည်းများ ေုတ်ယူသည့်
ေိန်းသိမး် ထေးဝန်ကေီးဌာန

အတွေထ
် ောေ်ခသ
ံ ည့် သစ်ထတာခွန်၊

ပြည်ေဲထေးဝန်ကေီးဌာန

ဓာတ်သတ္တုြစ္စည်းများ ေုတ်ယူသည့်အတွေ်

၂၀၁၈
ခန့်မှန်းထပခ
၂,၆၀၅.၄၂၈
၃၅.၂၀၀

ထောေ်ခံသည့် အခွန်၊ (စေ်မှုေုန်ကေမ်း
တွင်းေွေ်နှင့် အလှဆင်ထေျာေ်များမြါ)၊
၆

စိုေ်ြျိုးထေး၊ ထမွးပမူထေးနှင့် ဆည်ထပမာင်း ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ောအခွန်အခ၊

၁,၀၅၃.၈၀၀

ဝန်ကေီးဌာန
၇

လျှြ်စစ်နှင်စ
့ ွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန

ထေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ထငွ့ေုတ ်ယူ သည့်

၁၈၁,၈၅၆.၈၇၉

အတွေ် ထောေ်ခသ
ံ ည့်အခွန်၊
၈

သယံ ဇ ာတနှ င ့ ် သဘာဝြတ် ဝ န် း ေျင် ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နင
ှ ့်ေတနာခွန်၊

၁၁,၆၈၉.၇၇၂

ေိန်းသိမး် ထေးဝန်ကေီးဌာန
၉

ြိထ
ု့ ဆာင်ထေးနှင့်ဆေ်သွယ်ထေးဝန်ကေီးဌာန

ဆေ်သွယ်ထေးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းလုြ်ေိုင်

၂၁၁,၀၀၀.၀၀၀

ပခင်းထကောင့် ထောေ်ခသ
ံ ည့်အခွန်အခ၊
၁၀ လျှြ်စစ်နှင်စ
့ ွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန

ထေအားအေင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်အား
ေု တ ် ယ ူ သ ည့ ် အ တွ ေ ်

၆,၁၀၁.၂၈၀

အခမဲ ့ ေ ေှ ိ သ ည့ ်

ဓာတ်အားခ။
စုစုထြါင်း

၂,၇၉၁,၈၉၆.၇၆၃

