
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထောေ်ဥြထေ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၃၀ ။) 

                   ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ထတာ်သလင်းလပြည့်ထ ျော်  ၁၁  ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စ ်တငဘ်ာလ  ၂၄  ရ ်) 

 ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ ို ပြဋ္ဌာန်းလို ်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်၊ စတငအ်ေျ ိုးသေ်ထောေ်သည့်ထန့ေေ်နှင့် အဓိြ္ပာယ်ထော်ပြချေ် 

၁။ ( ) ဤဥြထေ ုိ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထ ာ ်ဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

 ( ခ ) ဤဥြထေသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ထအာ ်တုိဘာလ ၁ ရ ်ထန့မှ စတင်၍ အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ် 

ထစရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ ထအာ ်ြါစ ားရြ်မျေားသည် ထော်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သ ်ထရာ ် 

ထစရမည်- 

 ( ) အခွန်အထောေ် ဆုိသည်မှာ ဤဥြထေအရ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ  ပြည်ထောင်စုအတွ ် 

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

မျေား ို ဆိုသည်။ 

 ( ခ ) ဥြထေ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ  ပြည်ထောင်စုအတွ ် ထ ာ ်ခံသည့်  

အခွန်အထ ာ ်မျေားနှင့စ်ြ်လျေဉ်း၍ ေုတ်ပြန်ေားသည့် ဥြထေမျေား ို ဆိုသည်။ 

 ( ဂ ) သေ်ဆိုငေ်ာဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ  ပြည်ထောင်စုအတွ ် 

ထ ာ ်ခံထသာ အခွန်အထ ာ ်မျေား ုိ တာဝန်ယူထ ာ ်ခံသည့် ပြည်ထောင်စုအစုိးရ 

ဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့ ်ထနပြည်ထတာ်ထ ာငစ်ီတ့ုိ ို ဆိုသည်။ 

 (ဃ) ဘဏ္ဍာထငွအေအသံုးဆုိင်ောဥြထေ ဆုိသည်မှာ နှစ်အလုိ ်ေုတ်ပြန်သည့် ပြည်ထောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးဆိုင်ရာဥြထေနှင့် ထနာ ်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွခဲွထဝသံုးစွဲထရးဥြထေတို့ ို 

ဆိုသည်။ 

 ( င ) အခွန်နှုန်း ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရ  ပြည်ထောငစ်ုအတွ ် ထ ာ ်ခံသည့် 

အခွန်အထ ာ ်မျေား ုိ ထ ာ ်ခံရန်သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်အထ ာ ်နှုန်းမျေား ို 

ဆိုသည်။ 
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အခန်း (၂) 

ထောေခံ်ေန် အခွန်လျာေားချေ် 

၃။ ဘဏ္ဍာငငွေအရအသံုးဆုိင်ရာဥပငေပါ ပပည်ငောင်စု၏အခွေန်ရငငွေသည် သက်ဆုိင်ရာ ဘဏ္ဍာငရးနှစ် 

အတွေက် ဤဥပငေ၏ ဇယား (၁) ပါ ပပည်ငောင်စု၏အခွေန်အငကာက်များ ငကာက်ခံရန် မူလ 

လျာေားချက်ပြစ်သည်။ 

အခန်း (၃) 

အခွန်နှုန်းများ သတ်မှတ်ပခငး်နှင့် အစီေငခံ်ပခငး် 

၄။ သ ်ဆိုင်ရာဝန်က ီးဌာနသည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထ ာ ်အမျေ ိုးအစားမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍  

ထ ာ ်ခံရန် အခွန်လျောေားချေ ်မျေား ို ဤဥြထေြါအခွန်နှုန်းမျေားပေင့်ထ ာ ်ခံရမည်။ 

၅။ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအေွဲ့သည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထ ာ ်နှုန်းေားမျေား ို ပြငဆ်င်ပခငး်၊ 

ပေည့်စွ ်ပခင်း၊ အစားေိုးပခင်းထဆာင်ရွ ်လိုလျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်တွင် ထဆွးထနွးဆုံးပေတ် 

နိုငထ်ရးအတွ ် တငသွ်င်းရမည်။ 

၆။ ( ) သ ်ဆုိင်ရာဝန်က ီးဌာနသည် ဤဥြထေ၏ဇယား (၁) ြါ အခွန်ထ ာ ်ခံရန် လျောေားချေ ် 

အထြါ် ထ ာ ်ခံရရှိမှုအထပခအထန ို သုံးလြတ်အလို ် ရသုံးမှန်းထပခ ထငွစာရင်း  

ဦးစီးဌာနသို့ ထြးြိုရ့မည်။ 

 ( ခ ) ရသံုးမှန်းထပခထငွစာရင်းဦးစီးဌာနသည် သ ်ဆိုင်ရာဝန်က ီးဌာနမျေားမှ ထြးြ့ုိလာသည့် 

အခွန်အထ ာ ် ထ ာ ်ခံရရိှမှုစာရင်းမျေား ုိစုစည်း၍ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ စီမံ ိန်းနှင့် 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနမှတစ်ဆင့် သံုးသြ်ချေ ်ပေင့် သံုးလြတ်အလို ် ပြည်ထောငစ်ု 

အစိုးရအေွဲ့သ့ုိ အစီရင်ခံတငပ်ြရမည်။ 

၇။ ပပည်ငောင်စုအစုိးရအြွေဲ့သည် ဤဥပငေ၏ ဇယား (၁) ပါ ပပည်ငောင်စု၏ အခွေန်အငကာက်များ 

ငကာက်ခံရန် မူလလျာေားချက်အငပါ် ငကာက်ခံရရှိမှုအငပခအငနကို ငပခာက်လပတ်အလိုက် 

ပပည်ငောငစ်ုလွှတ်ငတာ်သ့ုိ အစီရင်ခံတငပ်ပရမည်။ 

အခန်း (၄) 

သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာန၏ တာဝန်နငှ့်လုြ်ြုိင်ခွင့် 

၈။ သ ်ဆိုင်ရာဝန်က ီးဌာနသည် ဤဥြထေ၏ ဇယား (၁) ြါ အခွန်အထ ာ ် ထ ာ ်ခံရန် 

လျောေားချေ ် ို ထ ာ ်ခံရရိှထရးအတွ ် တာဝန်ခံစီမံက ီး  ြ်ရမည်။ 

၉။ သ ်ဆုိင်ရာဝန်က ီးဌာနသည် ဤဥြထေြါ အေူး ုန်စည်ခွန်၊  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်၊ ဝင်ထငွခွန်နှင့် 

ရတနာခွန်ဆုိင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ယင်းတ့ုိ၏ မူလအဓိြ္ပာယ် မထပြာင်းလဲထစဘဲ ရှင်းလင်းစွာ 
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သိရိှလုိ ်နာထဆာင်ရွ ်နိုင်ထစရန် လုိအြ်ြါ  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်  ားချေ ်နှင့ ်လုြ်ေံုး 

လုြ်နည်းမျေား ို ေုတ်ပြန်နိုငသ်ည်။ 

၁၀။ သ ်ဆိုင်ရာဝန်က ီးဌာနသည် အခွန်ထြးထဆာင်ေို ်သူမျေား  ဥြထေနှင့အ်ညီ ထြးထဆာင် 

လာထစထရးအတွ ် လိုအြ်သည့်သတင်းအချေ ်အလ ်မျေား၊  ူညီြံြ့ိုးမှုမျေား ို နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်၊ အမျေ ိုးသားလွှတ်ထတာ်၊  

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ေွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရွးထ ာ ်ြွဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာနမျေား၊ ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စု 

စာရင်းစစ်ချေုြ်နှင့် ပြည်ထောငစ်ုရာေူးဝန်အေွဲ့၊ ထနပြည်ထတာ်ထ ာင်စီ၊ ပမန်မာနိုငင်ထံတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ 

တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့၊  ိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးအေွဲ့ သို့မဟုတ် 

 ိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရထေသဦးစီးအေွဲ့မျေား၏ အ ူအညီ ို ရယူနိုင်သည်။ 

အခန်း (၅) 

အေူးေုန်စည်ခွန် 

၁၁။ အေူး ုန်စည်ခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥြထေ၏ ထနာ ်ဆ ်တဲွဇယားမျေား ုိ ထအာ ်ြါအတုိင်း 

ပြဋ္ဌာန်းလို ်သည်- 

အေူးေုန်စည်များ 

 ( ) ထအာ ်ဇယားြါ အေူး ုန်စည်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ယှဉ်တဲွထော်ပြြါ အခွန်နှုန်းမျေားအတုိင်း 

အေူး ုန်စည်ခွန်  ျေသင့်ထစရမည်-  

  (၁) တန်ေိုးအဆင့အ်လို ် အခွန် ျေသင့်ထစမည့် ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်သည့် အေူး 

 ုန်စည်မျေားပေစ်လျှင် စ ်ရံု၊ အလုြ်ရံု၊ အလုြ်ဌာန ထော်ပြထသာ ထရာင်းထေးတန်ေုိး 

သ့ုိမဟုတ် ထေး ွ ်ထြါ ်ထေးအထြါ် အထပခပြု၍ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန 

ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ်နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုထ ာ်မတီ  

ခန့်မှန်းသတ်မှတ်သည့် ထရာင်းထေးတန်ေုိး၊ ယင်းတန်ေုိးနှစ်ရြ်အန ် မျေားရာတန်ေုိးထငွ 

အထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း၊ 

  (၂) တန်ေိုးအဆင့်အလို ် အခွန် ျေသင့်ထစရန် သတ်မှတ်ေားပခင်းမရှိထသာ အေူး 

 ုန်စည်မျေား ုိ ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာငး်ချေပခင်းပေစ်လျှင် ပြည်တွင်းအခွန်မျေား 

ဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခဲွမှုထ ာ်မတီ သတ်မှတ်သည့် တန်ေုိးအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း၊ 

  ခခငး်ချေ ်။ သ့ုိရာတွင် ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထရာငး်ချေသည့်အေူး ုန်စည် ို 

ပြည်ြမှတင်သွင်းလာသည့် အေူး ုန်စည်နှင့်ထေး ွ ်အတွင်း 

ယှဉ်ပြိုင်ထရာင်းချေနိုင်ရန်အလို့ငှာ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန  



4 
 

စီမံခန့်ခဲွမှုထ ာ်မတီ  တန်ေိုးသတ်မှတ်ရာတွင် အလားတူ အေူး 

 ုန်စည်အတွ ်  ပြည်ြမှတင်သွင်းရာတွင်  သတ်မှတ်သည့်  

 ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ေိုးနှင့် တစ်ထပြးညီပေစ်ထစထရး ထဆာင်ရွ ် 

ထြးရမည်။ 

 (၃) ပြည်တွင်းသ့ုိ တင်သွင်းပခင်းပေစ်လျှင်  ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ေုိး သ့ုိမဟုတ် ပြည်တွင်း 

အခွန်မျေားဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခဲွမှုထ ာ်မတီ  က ိုတင်ထြးြ့ုိေားသည့် တန်ေုိး၊ ယင်း 

တန်ေိုးနှစ်ရြ်အန ် မျေားရာတန်ေိုးထငအွထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း။ 

စဉ် အေူးေုန်စည်အမျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

၁ ( ) စီး ရ အ်မျေ ိုးမျေ ိုး။ အလိြ် ၂၀ အေိြါ တစ်ဘူး 

ထရာင်းထစျေး ၆၀၀  ျေြ် 

အေိ အဆင့် ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင် 

၈  ျေြ ်

( ခ ) စီး ရ အ်မျေ ိုးမျေ ိုး။ အလိြ် ၂၀ အေိြါ တစ်ဘူး 

ထရာင်းထစျေး ၆၀၁  ျေြ် မှ 

 ျေြ် ၈၀၀ အေိ အဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင် 

၁၇  ျေြ ်

( ဂ ) စီး ရ အ်မျေ ိုးမျေ ိုး။ အလိြ် ၂၀ အေိြါ တစ်ဘူး 

ထရာင်းထစျေး ၈၀၁  ျေြ် မှ 

 ျေြ် ၁၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင် 

၂၂  ျေြ် 

(ဃ) စီး ရ အ်မျေ ိုးမျေ ိုး။ အလိြ် ၂၀ အေိြါ တစ်ဘူး 

ထရာင်းထစျေး ၁၀၀၁  ျေြ်နှင့် 

အေ ်အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင် 

၂၅  ျေြ် 

၂ ထဆးရွ ်က ီး။  ၆၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၃ ဗာဂျေးီနီးယား 

ထြါင်းတင်ပြီးထဆး။ 

 ၆၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၄ ထဆးထြါ့လိြ်။  တစ်လိြ်လျှင် 

၇၅ ပြား 

၅ ထဆးပြငး်လိြ်။  ၈၀ ရာခုိင်နှုန်း 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

၆ ထဆးတံထသာ ်ထဆးမျေား။  ၈၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၇  ွမ်းစားထဆးအမျေ ိုးမျေ ိုး။  ၈၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၈ 

 

 

( ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၀၀ 

 ျေြ် မ ှ ျေြ် ၁၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၇၀  ျေြ် 

( ခ ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၁၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၂၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၄၂၄  ျေြ် 

( ဂ ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၃၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၇၀၇  ျေြ် 

(ဃ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၃၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၄၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၉၉၀  ျေြ ်

( င ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၄၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၅၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၂၇၃  ျေြ် 

( စ ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၅၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၆၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၅၅၅  ျေြ် 

(ဆ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၆၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၇၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၈၃၈  ျေြ် 

( ဇ ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၇၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၈၀၀၀ အေိ 

အဆင့ပ်ေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၁၂၁  ျေြ် 

 ( ေ ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၈၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၉၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၄၀၄  ျေြ ်



6 
 

စဉ် အေူးေုန်စည်အမျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

(ည) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၉၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၀၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၆၈၆  ျေြ် 

( ဋ ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၁၀၀၀ အေိ 

အဆင့ပ်ေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၉၆၉  ျေြ် 

( ဌ ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

 

တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၁၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၂၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၂၅၂  ျေြ် 

( ဍ ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၂၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၃၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၅၃၅  ျေြ် 

( ဎ ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၃၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၄၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၈၁၇  ျေြ် 

(ဏ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၄၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၅၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၄၁၀၀  ျေြ် 

(တ) အရ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၅၀၀၁ 

 ျေြ် နှင့ ် အေ ်အဆင့ ်

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

တန်ေိုး၏ ၆၀ 

ရာခုိင်နှုန်း 

၉ ဘီယာအမျေ ိုးမျေ ိုး။  ၆၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၁၀ ( ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး  ျေြ် ၇၅၀ 

အေိ အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၈၁  ျေြ် 

( ခ ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၇၅၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၅၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၄၄  ျေြ် 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

 ( ဂ ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၅၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၂၂၅၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၄၀၆  ျေြ ်

(ဃ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေိုး ၂၂၅၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၃၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၅၆၉  ျေြ ်

( င ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၃၇၅၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၇၃၂  ျေြ် 

( စ ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၇၅၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၄၅၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၈၉၄  ျေြ ်

(ဆ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၄၅၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၆၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၁၃၈  ျေြ် 

( ဇ ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၆၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၇၅၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၄၆၃  ျေြ် 

( ေ ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၇၅၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၉၀၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၇၈၈  ျေြ် 

(ည) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၉၀၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၀၅၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၁၁၃  ျေြ် 

( ဋ ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၅၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၃၅၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၆၀၀  ျေြ် 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

( ဌ ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၃၅၀၁ 

 ျေြ် မှ  ျေြ် ၁၆၅၀၀ အေိ 

အဆင့ ်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၂၅၀  ျေြ် 

( ဍ ) ဝိုင်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၆၅၀၁ 

 ျေြ် နှင့ ် အေ ်အဆင့ ်

ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

တန်ေိုး၏ 

၅၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၁၁ သစ်လုံး၊ သစ်ခဲွသားမျေား။  ၅ ရာခုိင်နှုန်း 

၁၂ ( ) Double Cab 4 Door 

Pickup မှ အြ ၁၅၀၁ CC  

မှ ၂၀၀၀ CC အေိ ဗင် ား 

မျေား၊ ဆလွန်း၊ ဆီေငန်ှင့် 

ဝ ်ဂွန် (Estate Wagon) 

 ားမျေား၊  ူထြး(Coupe) 

 ားမျေား။ 

 ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း 

 

( ခ ) Double Cab 4 Door 

Pickup မှ အြ ၂၀၀၁ CC 

မှ ၄၀၀၀ CC အေိ ဗင် ား 

မျေား၊ ဆလွန်း၊ ဆီေင ် နှင့် 

ဝ ်ဂွန် (Estate Wagon) 

 ားမျေား၊  ူထြး(Coupe) 

 ားမျေား။ 

 ၃၀ ရာခုိင်နှုန်း 

 

 

( ဂ ) Double Cab 4 Door 

Pickup မှ အြ ၄၀၀၁ CC 

နှင့် အေ ် ဗင် ားမျေား၊ 

ဆလွန်း၊ ဆီေင်နှင့် ဝ ်ဂွန် 

(Estate Wagon)  ားမျေား၊ 

 ူထြး (Coupe)  ားမျေား။ 

 ၅၀ ရာခုိင်နှုန်း 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျ ိုးအစား တန်ေိုးအဆင့် အခွန်နှုန်း 

၁၃ ထရနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ေီဇယ်ဆီ၊ 

ဂျေ ်ထလယာဉ်ဆီ။ 

 ၅ ရာခုိင်နှုန်း 

၁၄ သဘာဝဓာတ်ထငွ့။  ၈ ရာခုိင်နှုန်း 

 ( ခ ) ထအာ ်ြါအေူး ုန်စည်မျေား ုိ ပြည်ြသ့ုိတင်ြ့ုိထရာင်းချေသူသည် ယင်းထရာင်းရထငွ အထြါ် 

ယှဉ်တဲွထော်ပြြါ အခွန်နှုန်းမျေားအတုိင်း အေူး ုန်စည်ခွန်  ျေသင့်ထစရမည်။ ထော်ပြြါ 

အေူး ုန်စည်မျေားမှတစ်ြါး  ျေန်အေူး ုန်စည်မျေား ုိ ပြည်ြသ့ုိ တင်ြ့ုိပခင်း အတွ ် 

အေူး ုန်စည်ခွန် မ ျေသင့်ထစရ။ အခွန် ျေသင့်သည့် အေူး ုန်စည် ုိ ပြည်ြသ့ုိတင်ြ့ုိ 

ထရာင်းချေပခင်းအတွ ်  ျေသင့်အေူး ုန်စည်ခွန်မှ  ုန်စည် ုိဝယ်ယူစဉ်၊ တင်သွင်းစဉ်၊ 

ေုတ်လုြ်စဉ်  ထြးထဆာင်ခ့ဲသည့် အေူး ုန်စည်ခွန် ုိ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့အ်ညီ 

ခုနှိမ်ရမည်- 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုးအစား အခွန်နှုန်း 

၁ သစ်လုံး၊ သစ်ခဲွသားမျေား။  ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၁၂။ အေူး ုန်စည်ခွန်ဥြထေအရ အခွန် ျေသင့်သည့် အေူး ုန်စည်မျေားအန ် သမဝါယမ ဏ္ဍ 

နှင့ ် ြုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျေား  ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေသည့် ထဆးရွ ်က ီး၊ ထဆးထြါ့လိြ်နှင့် 

ထဆးပြငး်လိြ် ေုတ်လုြ်ထရာငး်ချေပခငး်အတွ ် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထရာငး်ရထင ွ စုစုထြါငး် 

 ျေြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ ေ ်မြိုလျှင် အေူး ုန်စည်ခွန် စည်း  ြ်ပခင်းမပြုရ။ 

၁၃။ ဤဥြထေ၏အခန်း (၅) တွင် ထော်ပြြါရှိထသာ စ ားရြ်မျေား၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေ ်သည် 

အေူး ုန်စည်ခွန်ဥြထေတွင် ထော်ပြေားသည့်အတုိင်း ပေစ်ထစရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

၁၄။  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥြထေ၏ ထနာ ်ဆ ်တဲွဇယားမျေား ုိ ထအာ ်ြါ 

အတုိင်း ပြဋ္ဌာန်းလို ်သည်- 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ထနာေ်ဆေ်တဲွဇယားများ 

 ( ) ထအာ ်ထော်ပြြါ ုန်စည်တစ်မျေ ိုးမျေ ိုးနှင့်စြ်လျေဉ်း၍  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် မ ျေသင့်ထစရ- 
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စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုးအမည် 

စားထသာေ်ေုန်စည်များ 

၁ 

 

စြါး၊ ဆန်၊ ဆန် ွဲ၊ ေွဲနု၊ ေွဲ  မး်၊ စြါးခံွ၊ ဂျေုံထစ့၊ ဂျေုံေွဲနု၊ ဂျေုံေွဲ  မ်း၊ အငစ့ေုတ် 

ငပပာင်းနှင့် ငပပာင်းငစ့အမျ ိုးမျ ိုး။ 

၂ ြဲလုံးအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြဲပခမ်းအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြဲမှုန့်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြဲေွဲ၊ ြဲခံွမျေား၊ ထပမြဲထတာင့်၊ 

ထပမြဲဆံ၊ နှမ်း၊ ြန်းနှမ်း၊ ထပမြဲေတ်၊ နှမ်းေတ်၊ ဝါထစ့ဆီေတ်၊ ေွဲနုဆီေတ်စသည့် 

ဆီက ိတ်ပြီး အေတ်မျေား။ 

၃    ်သနွ်ပေူ၊    ်သနွ်နီ၊ အာလူး၊ ဟင်းခတ်အထမွှးအက ိုငမ်ျေားပေစ်ထသာ 

အရွ ်အသီး၊ အထစ့အထခါ ်မျေား၊ ဟင်းခတ်မဆလာ၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ 

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

၄ သစ်သးီစိမ်းအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွ ်မျေား။ 

၅ လ ်ေ ်စုိ၊ လ ်ေ ်ထပခာ ်၊ လ ်ေ ်အချေ ိုထပခာ ်၊ ပြုပြင်ေုြ်ြုိးေားသည့် 

လ ်ေ ်ထပခာ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

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

၇ ြဲဆီ၊ နှမ်းဆီ။ 

၈ က ံ၊ သကကား၊ ေန်းလျေ ်၊ က ံသ ာ၊ နို့နှင့် နို့ေွ ်ြစ္စည်းအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ နို့ဆီ၊ 

နို့စိမ်း၊ နို့မှုန့်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ေိန်ချဉ်၊ ြဲနို့။ 

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

အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ြုစွန်ေွဲ၊ ငါးထြါငး်မှုန့်၊ ငါးြိအမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

စိုေ်ြျ ိုးထေးနှင့်ထမးွပမူထေးဆုိင်ောေုန်စည်များ 

၁၀ ြိုးစာရွ ၊် ြိုးအိမ်။ 

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

 ုန်းတစ်ြိုင်းထရတစ်ြိုင်းထနသတ္တဝါမျေား၊ ယငး်တ့ုိ၏ဥမျေား၊ သားထလာငး်မျေား၊ 

သားထြါ ်မျေား၊ မျေ ိုးစိတ်မျေား၊ ထရတွင်ထြါ ်ေွားသည့် အြင်မျေားနှင့် မျေ ိုး 

ထစ့မျေား၊ အြင်ထြါ ်မျေား၊ ထရညှိထရထမှာ်မျေား။ 

၁၂ စိ ု ်ြျေ ို းထရးလုြ်ငန်းမျေားတွင်  အြင်မျေားက ီးေွားသန်မာပြီး သီးြွင့ ်မှု 

အားထ ာင်းထစရန် အသံုးပြုထသာထပမဆီ၊ ဓာတ်ထပမဩဇာအြါအဝင် ထပမဩဇာ 
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အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ လယ်ယာစုိ ်ြျေ ိုးထရးသံုး ြုိးသတ်ထဆးအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ထြါင်းသတ်ထဆး 

အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ မှို၊ ဘ ်တီးရီးယား၊ နီမတုတ်မျေားနှင့် အပခားထရာဂါ  ျေထရာ ်မှု 

မရိှထစထရး စုိ ်ြျေ ိုးထရးသံုး ထရာဂါ ာ ွယ်ထဆးနှင့် ထရာဂါသတ်ထဆးအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ 

ထမွးပမူထရးသံုး ခခံေျေန်းထဆးအမျေ ိုးမျေ ိုး (အိမ်သံုးပခင်ထဆး၊ စြထရး၊ က  ်သတ်ထဆးမျေား 

မြါဝင်)၊ တိရစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်သံုးထဆးဝါးမျေားနှင့်  ာ ွယ်ထဆးမျေား (စုိ ်ြျေ ိုးထရး၊ 

ထမွးပမူထရးနှင့် ဆည်ထပမာင်းဝန်က ီးဌာနမှ လ ်မှတ်ရရိှပြီး ထဆးဝါးနှင့်  ာ ွယ် 

ထဆးမျေား အြါအဝင်နှင့် ထမွးပမူထရးနှင့်  ုသထရးဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ထြးသည့် 

ထော ်ခံချေ ်ရရိှေားထသာ ထဆးဝါးမျေားအြါအဝင်)၊ တိရစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်အစာ 

ေုတ်လုြ်ရန်  ုန်  မ်း၊  ုန်ထချောြစ္စည်းမျေား (အိမ်ထမွးတိရစ္ဆာန်မျေားအတွ ် 

အသံုးပြုထသာတိရစ္ဆာန် အစားအစာမျေားမြါဝင်)။ 

၁၃ ဆီအုန်း၊ ထန  ာထစ့၊ ဝါထစ့၊ ေရံုထစ့၊ ေရဲထစ့၊ သီဟုိဠ်ထစ့၊  ွမ်းသီး၊  ွမ်းသီးခံွ၊ 

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

၁၄ ဝါ ုန်  မ်း၊ ဝါအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ောလာ၊ သနြ်ခါးနှင့် အပခားထနရာတွင် သီးပခား 

ထော်ပြေားပခင်းမရိှသည့် လယ်ယာ ုိင်း ျွန်း ဥယျောဉ်ေွ ် ုန်မျေား၊ အုန်းဆီ 

(စားအုန်းဆီ မဟုတ်)။ 

၁၅ အုန်းဆံချေည်ခင်။ 

၁၆ ေငး်၊ ဝါး၊ က ိမ်အ  မ်းအထချော၊ ေငး်အစားေိုး ထလာငစ်ာထတာင့်။ 

ထေျာငး်သံုး၊ ရုံးသံုးေုန်စည်များ 

၁၇ ချေြိ်မျေား၊ တံဆိြ်ထခါင်းအမျေ ိုးမျေ ိုး (အခွန်အမှတ်တံဆိြ် အြါအဝင်)။ 

၁၈ နိုငင်ထံတာ်အလံ။ 

၁၉ ထ ျော ်သငြ်ုန်း၊ ထ ျော ်တံ၊ ထပမပေူ၊ ခဲတံလုြ်ရန်ခဲဆံ။ 

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

အသုံးပြုနိုင်သည့် ြညာအထပခပြု၊ အတတ်ြညာအထပခပြု စာအုြ်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ 

ဗလာစာအုြ်၊ ြုံဆွစဲာအုြ်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ သုတရသစာအုြ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာထစာင်နှင့ ် 

သတင်းစာအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ယင်းစာအုြ်စာထြမျေား ေုတ်လုြ်ရန် စ ္ကူမျေား (40 Gsm 

မှ 80 Gsm အတွင်းသာ)၊ ခဲတံအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ထြတံအမျေ ိုးမျေ ိုး၊ ခဲေျေ ်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊ 

ချွန်စ ် အမျေ ိုးမျေ ိုး။ 

ေျန်းမာထေးဆိုင်ောေုန်စည်များ 

၂၁ ြရထဆးမျေား။ 
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၂၂ ြျေားရည်၊ ြျေားေထယာငး်။ 

၂၃ ဓာတ်မှန်ေလင်ထ ာ်ပြား၊ ဓာတ်မှန်ရို ်ြစ္စည်း ိရိယာ တန်ဆာြလာမျေား 

နှင့် ုသထရးဦးစီးဌာန သတ်မှတ်သည့် ထဆးဘ ်ဆုိင်ရာသံုး ြစ္စည်း ိရိယာ 

တန်ဆာြလာမျေား၊ ထဆးဂွမ်း၊ ထဆးဝတ်၊ ထဆးြတ်တီး၊ ထဆးေည့်ရန် ထဆးရံုသံုး 

ြစ္စည်းမျေား၊ ထဆးရံုသံုးတစ်ခါသံုးနှာထခါင်းစည်း၊ ထခါင်းစည်း၊ လ ်အိတ် (Surgical 

Glove)၊ တုြ်ထ ွးထရာဂါ ူးစ ်ပခင်းအား  ာ ွယ်ရန် တြ်ဆင်သည့် နှာထခါင်းစည်း၊ 

အိမ်သံုးထဆးဝါး၊ အပခားလူသံုးထဆးဝါး အမျေ ိုးမျေ ိုးနှင့် တုိင်းရင်းထဆးဝါးအမျေ ိုးမျေ ိုး 

(ဥြထေ၊ နည်းဥြထေမျေားပေင့်  န့်သတ်ေားထသာ ထဆးဝါးမျေားမှအြ FDA မှတ်ြံုတင် 

လ ်မှတ်ရရှိပြီး ထဆးဝါးမျေား၊ တိုင်းရင်းထဆးဝါး  ုန်  မ်းမျေားအြါအဝင် 

ထဆးဝါး ုန်  မ်းမျေား)။ 

၂၄  ွန်ေုံး(Condom)။ 

ဘာသာထေးနှင့်လူမှုထေးသံုးေုန်စည်များ 

၂၅ စိြ်ြုတီးအမျေ ိုးမျေ ိုး (အေုိးတန်ထ ျော ်မျေ ်ရတနာပေင့် ပြုလုြ်သည့် စိြ်ြုတီး 

မျေားမြါဝင်)၊ သာသနာထရးဆိုင်ရာ အဝတ်အေည်မျေား။ 

၂၆ မီးသတ်ယာဉ်မျေား၊ ရှာထေွ ယ်ဆယ်ထရးယာဉ်မျေား၊ နာထရးယာဉ်မျေား။ 

သယ်ယူြို့ထဆာငထ်ေးဆိုင်ောေုန်စည်များ 

၂၇ လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်က ီးဌာန  နုိင်ငံပခားသံရံုးမျေား၊  ုလသမဂ္ဂအေဲွ့အစည်း 

မျေားနှင့် နုိင်ငံပခားသံတမန်မျေားသ့ုိ ထရာင်းချေထြးသည့် စ ်သုံးဆီမျေား။ 

၂၈ ပြည်တွင်းပြည်ြ ြျေသံန်းသည့်ခရီးစဉ်တွင် အသုံးပြုရန်ထရာင်းချေသည့် ဂျေ ် 

ထလယာဉ်ဆီ။ 

၂၉ ထလယာဉ်သံုး သ့ုိမဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်သံုးစ ်၊ စ ် ိရိယာ၊ ြစ္စည်း ိရိယာ 

နှင့ယ်ငး်တ့ုိ၏ အရန်နှင့်အြိုြစ္စည်း။ 

စေ်မှုလုြ်ငန်းသံုးေုန်စည်များ 

၃၀ အထရာင်ချွတ်ေတ် (အထရာင်ချွတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် Hypochlorite 

မျေားသာ)၊ ဆြ်ပြာမှုန့်ပြုလုြ်မည့် ုန်  မ်း၊ ဆြ်ပြာပြုလုြ်မည့်  ုန်  မ်း၊ 

ဆြ်ပြာ  မ်း။ 

၃၁ ဂုန်ထလျှာ်နှင့် အပခားထလျှာ်မျေား၊    ်ထြါင်ထစး၊ ထလျှာ်ပေူထစး (ထခါ်) ထဆး ုလားမ။ 
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၃၂ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသုံး ိရိယာမျေား၊ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရး 

လုြ်ငန်းသံုးစ ်နှင့် စ ်အြုိြစ္စည်းမျေား၊ ေွန်စ ်မျေား၊ ထပမပြုပြင်ေွန်ယ ် 

သည်မှ သီးနှံရိတ်သိမ်းထခခထလှ့ အထပခာ ်ခံသည်အေိ လူ သို့မဟုတ် 

တိရစ္ဆာန်၏လုြ်အားနှင့် တဲွေ ၍်ထသာ်လည်းထ ာငး်၊ စ ်စွမ်းအား သီးသန့် 

ထသာ်လည်းထ ာင်း ထဆာင်ရွ ်နုိင်ထသာ ိရိယာ၊ စ ်နှင့်စ ်အြုိြစ္စည်းအမျေ ိုးမျေ ိးု 

(ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်ရန် လိုအြ်ထသာ ယာဉ်ယန္တရားမျေား 

မှအြ)၊ ထမွးပမူထရး လုြ်ငန်းသံုး ိရိယာမျေား၊ ထမွးပမူထရး လုြ်ငန်းသံုးစ ်နှင့် 

စ ်အြိုြစ္စည်းမျေား၊ မျေ ိုးပမှင့်သားစြ်ရာတွင် အသံုးပြုရန် မျေ ိုးရည်၊ မျေ ိုးထချောင်း၊ 

မျေ ိးုဥ (ထအးခဲမျေ ိးုရည်အြါအဝင် သထန္ဓေသားထလာင်းနှင့်  ထမေုန်မ့ဲသားစြ်လုြ်ငန်းသံုး 

 ိရိယာမျေား)။ 

၃၃ ဆိုလာြန်နယ်လ်၊ ဆိုလာချောဂျော ွန်ေရိုလာနှင့် ဆိုလာအငဗ်ာတာ (Solar 

Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 

၃၄ လ ်ခစားအြ် ုန်စနစ်ပေင့်  ုန်ထချော ုန်စည် ေုတ်လုြ်ထြးပခငး်အတွ ် 

အသံုးပြုရန် ပြည်ြထန လုြ်ငန်းအြ်နှံသူမှ ထြးြို့သည့် ုန်  မ်း သ့ုိမဟုတ် 

အစိတ်အြုိင်းအပေစ် တုိ ်ရုိ ်အသံုးပြုရသည့်  ုန်စည်မျေား၊ ေွ ်ရိှလာမည့် 

 ုန်ထချော ိုေုြ်ြိုးရာတွင် အသံုးပြုသည့် ုန်စည်မျေား၊ လ ်ခစားအြ် ုန် 

စနစ်ပေင့် ထဆာင်ရွ ်သည့်လုြ်ငန်းမျေား  လုြ်ငန်းလုိအြ်ချေ ်အရ ပြန်လည် 

ထရာင်းချေရန်မဟုတ်သည့် တင်သွင်းလာထသာ စ ်ြစ္စည်းမျေား၊ စ ် ိရိယာမျေား၊ 

ြစ္စည်း ိရိယာနှင့် ယငး်တ့ုိ၏အရန်နှင့် အြိုြစ္စည်းမျေား။ 

ောေယွ်ထေးဆိုင်ောေုန်စည်များ 

၃၅ နိုင်ငံထတာ် ာ ွယ်ထရးနှင့် လံုခခုံထရးဆုိင်ရာ နိုင်ငံထတာ်အေဲွ့အစည်းမျေားသံုး 

လ ်န ် ိရိယာမျေား၊ ယာဉ်ယန္တရားမျေား၊ ြစ္စည်းနှင့် ိရိယာမျေား၊ ယင်းတ့ုိ၏ 

အရန်နှင့် အြုိြစ္စည်းမျေား၊ နယ်ဘ ်ဌာနသံုး ယမ်းမှုန့်အမျေ ိုးမျေ ိုး၊  ယမ်းဘီလူး 

အမျေ ိုးမျေ ိုးနှင့် ဆ ်စြ်ြစ္စည်းမျေား ( ာ ွယ်ထရးဦးစီးချေုြ်ရု ံး (  ည်း) 

ခွင့်ပြုချေ ်ပေင့် တင်သွင်းထသာ ြစ္စည်းအမျေ ိုးအမည်မျေားသာ)၊  ာ ွယ်ထရး 

ဝန်က ီးဌာနအတွ ် ခဲွထဝလျောေားထြးသည့် ရသံုးမှန်းထပခထငစွာရင်းြါ အသံုး 

စရိတ်မ ှျေခံ၍ တြ်မထတာ်တွင်အသံုးပြုရန်နှင့် တြ်မထတာ်သားမျေား စားသံုးရန် 

ဝယ်ယူသည့်  ုန်စည်မျေား။ 

ထေျာေ်မျေ်ေတနာနှင့်တွငး်ေွေ်ေုန်စည်များ 

၃၆ ထရွှေစင်၊ ထရွှေတံုးမျေား (စံချေန်ိမီ ထရွှေထချောင်း၊ ထရွှေတံုး၊ ထရွှေေဂဂါးမျေား) နှင့် ပပည်ငောင်စု 
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အစုိးရအေဲွ့  က ီးမှူး ျေင်းြထသာ ပမန်မာ့ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ ပြည်တွင်းပြြဲွ 

မျေားတွင် ထရာင်းချေထသာ ထ ျော ်စိမ်း၊ ြတ္တပမား၊ နီလာ၊ ထ ျော ်မျေ ် 

ရတနာအရိုငး်ေည်၊ အထချောေည်မျေား။ 

၃၇ ထရနံထချေး။ 

အထေွထေွေုန်စည်များ 

၃၈ ပြည်ြသ့ုိေွ ်ခွာမည့် ခရီးသည်မျေား ုိ သီးပခားသတ်မှတ်ေားသည့် ထနရာတွင် 

ထရာင်းချေသည့် ြစ္စည်းမျေား။ 

၃၉ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပေင့် နုိင်ငံပခားထရးဝန်က ီးဌာနမှ အဆုိပြု၍ 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်၍ ခွင့်ပြုေားသည့် 

နှစ်နိုင်ငံအ  ား အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူ  ျေင့်သံုးထသာ နုိင်ငံပခားသံရုံးမျေား 

သ့ုိမဟုတ် သံရုံးငယ်မျေား၊ ယငး်တ့ုိ၏ အေွဲ့ဝင်မျေားနှင့် သံတမန်မဟုတ်ထသာ 

သံရံုးဝန်ေမ်းမျေား အသံုးပြုမည့် အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူနှင့် အ ျေုံးဝင်သည့် 

 ုန်စည်မျေား။ 

၄၀ ပြည်တွင်းပြည်ြ အေဲွ့အစည်းမျေား  နုိင်ငံထတာ်သ့ုိ လှူေါန်းသည့်ထငွ သ့ုိမဟုတ် 

နိုငင်ထံတာ်သို့ ထော ်ြံသ့ည့်ထငပွေင့် ဝယ်ယူထသာ ုန်စည်မျေား။ 

၄၁ နုိင်ငံထတာ်၏လုိအြ်ချေ ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ သထဘာတူညီချေ ်ပေင့် 

ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်၍ အခွန် င်းလွတ်ခွင့် 

ပြုသည့်  ုန်စည်မျေား။ 

၄၂ အထ ာ ်ခွန်လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ယာယီတင်သွင်းပခင်း (Temporary 

Admission) သ့ုိမဟုတ် ပြန်ထလျော့အထ ာ ်ခွန် (Drawback) စနစ်ပေင့် တင်သွင်း 

လာထသာ  ုန်စည်မျေား။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခဲွ ( ) တွင် ထော်ပြြါရိှသည့်  ုန်စည်မျေားမှတစ်ြါး အပခား ုန်စည် တစ်မျေ ိုးမျေ ိုး ို 

ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းပေစ်ြါ  ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း၊ ပြည်ြမှ 

တင်သွင်းပခင်းပေစ်ြါ   ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ေုိးအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း ငါး ရာခုိင်နှုန်းပေင့် 

 ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ထစရမည်။ ဤဥြထေ၏ြုေ်မ ၁၁ ြါ အေူး ုန်စည် 

တစ်မျေ ိုးမျေ ိုး ုိ ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းပေစ်ြါ  အေူး ုန်စည်ခွန် အြါအဝင် 

ပေစ်ထသာ ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း၊ ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း ပေစ်ြါ  

အေူး ုန်စည်ခွန် အြါအဝင်ပေစ်ထသာ  ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ေုိးအထြါ်တွင် လည်းထ ာင်း  

ငါး ရာခုိင်နှုန်းပေင့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ထြးထဆာငထ်စရမည်။ 



15 
 

 ( ဂ ) မည်သူမဆုိဤဥြထေနှင့်အညီ  င်းလွတ်ခွင့်ပြုေားထသာ  ုန်စည်နှင့် ုန်သွယ်မှု ထဆာင်ရွ ် 

ပခင်းမှတစ်ြါး ြုေ်မ ၁၁ ြါ အေူး ုန်စည်မျေားအြါအဝင် ထအာ ်ထော်ပြြါလုြ်ငန်းမျေား 

ထဆာင်ရွ ်ပခင်းအတွ ် ထရာင်းရထငွအထြါ် ငါး ရာခိုင်နှုန်းပေင့်   ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

ထြးထဆာငရ်မည် - 

  (၁)  ုန်စည်တငသွ်င်း၍ ပြည်တွင်း၌ပြန်လည်ထရာင်းချေပခင်း၊ 

  (၂)  ုန်သွယ်မှုထဆာငရွ် ်ပခငး်။ 

 (ဃ) ထအာ ်ထော်ပြြါဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေားအား  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မ ျေသင့်ထစရ- 

စဉ် ဝန်ထဆာင်မှုအမျ ိုးအမည် 

နုိင်ငံပခားထေးေဏ္ဍ 

၁ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပေင့် နိုင်ငံပခားထရးဝန်က ီးဌာနမှ 

အဆုိပြု၍ စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်ပြီး 

ခွင့်ပြုေားသည့် နှစ်နိုင်ငံအ  ား အပြန်အလှန်အခွင့်အထရးမူ  ျေင့်သံုးထသာ  

နိုငင်ပံခား သံရုံးမျေား သ့ုိမဟုတ် သံရုံးငယ်မျေား၊ ယငး်တ့ုိ၏ အေွဲ့ဝင်မျေားနှင့် 

သံတမန်မဟုတ်ထသာ သံရံုးဝန်ေမ်းမျေား  ရယူသည့် အပြန်အလှန်အခွင့်အထရး 

မူနှင့် အ ျေုံးဝငသ်ည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

ောေယွ်ထေးေဏ္ဍ  

၂  ာ ွယ်ထရးဝန်က ီးဌာန၏ လံုခခုံထရးနှင့်ဆုိင်ထသာ ြံုနိှြ်လုြ်ငန်းမှ ြံုနိှြ်ေုတ်ထဝမှု 

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

သာသနာထေးနှင့်ယဉ်ထေျးမှုေဏ္ဍ 

၃ ယဉ်ထ ျေးမှုအနုြညာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

ြိုထ့ဆာင်ထေးနှင့်ဆေ်သွယ်ထေးေဏ္ဍ 

၄ ယာဉ်မျေားရြ်နားရန် ထနရာငာှးရမ်းပခငး် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။  

၅  ုန်စည်သယ်ယူြို့ထဆာင်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း (ြို လ်ိုင်းပေင့် သယ်ယူ 

ြိုထ့ဆာငထ်ရးမှအြပေစ်သည့် ရေား၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ထရယာဉ်၊ ထလယာဉ်၊ 

ဝန်ချေစီ ်မျေားပေင့် သယ်ြို့ထြးပခင်း)။ 

၆ ထနအိမ်ထရွှေ့ထပြာငး်ပခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၇ လမ်းအသံုးပြုခထ ာ ်ခံသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၈ ပြည်တွင်းပြည်ြထလထ  ာင်းခရီးသည် ြိုထ့ဆာငထ်ရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၉ အမျေားပြည်သူခရီးသည် သယ်ယူြို့ထဆာင်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၀ ပပည်ငောင်စုအစုိးရအြွေဲ့က ငဆာင်ရွက်သည့်စာတုိက်ဝန်ငဆာင်မှုလုပ်ငန်း။ 
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ြညာထေးနှင့်ပြန်ကေားထေးေဏ္ဍ 

၁၁ ြညာထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၂ စာအုြ်စာထြ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာထစာင်၊ သတင်းစာေုတ်ထဝထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

ေျန်းမာထေးေဏ္ဍ 

၁၃ ခန္ဓော ုိယ်အလှပြုပြင်ပခင်းမှအြပေစ်သည့်  ျေန်းမာထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၄ ရိုးရာအထ  ာပြငဝ်န်ထဆာငမ်ှုလုြ်ငန်း/ မျေ ်မပမငအ်ထ  ာပြင် ဝန်ထဆာင်မှု 

လုြ်ငန်း။ 

၁၅ တိရစ္ဆာန် ျေန်းမာထရးနှင့် ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ ်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၆ အမျေားသံုးသန့်စင်ခန်း အသံုးပြုခထ ာ ်ခံပခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးေဏ္ဍ 

၁၇ အသ ်အာမခံ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၈ အထသးစားထငွထချေးပခငး်ဆိုငရ်ာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၉ အရငး်အနှီးထေး ွ ်ဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၀ ဘဏ်နှင့်ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုချေ ်ပေင့်ထဆာင်ရွ ်ထနထသာ ထငွထရးထ  းထရး 

ဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၁ အထ ာ ်ခွန်၊ ဆိြ် မး်ရှင်းလင်းထရးဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၂ ထအာငဘ်ာထလသိန်းေီလုြ်ငန်း။ 

လူမှုဝန်ေမ်းေယ်ဆယ်ထေးနှင့် ပြန်လည်ထနောချေားထေးေဏ္ဍ 

၂၃ ဧည့်ခံထ ျွးထမွးထရးအတွ ် ြစ္စည်းငာှးရမ်းပခငး် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၄ နာထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၂၅  ထလးသူငယ်ပြုစုြျေ ိုးထောငထ်ရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

စေ်မှုနှင့် လျှြစ်စ်ေဏ္ဍ 

၂၆  ုန်  မ်းထြး  ုန်ထချောယူစနစ်ပေင့် ထဆာင်ရွ ်ထြးသည့်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၂၇ စ ်မှုလယ်ယာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၂၈ မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဆ ်သွယ်ပခင်းမရှိထသးထသာ ထေသမျေားအတွ ် 

လျှြစ်စ်ဓာတ်အား ေုတ်လုြ်ပေန့်ပေူးထရး လုြ်ငန်းမျေား ို ထဆာင်ရွ ်ထြး 

ထနထသာ ြုဂ္ဂလိ အထသးစား လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

အထေွထေွေဏ္ဍ 

၂၉ နိုငင်ထံတာ်အေွဲ့အစည်းမျေားသ့ုိ ထဆာငရွ် ်မှုတစ်ရြ်ရြ် လုြ် ိုင်ခွင့်ရရိှရန်  

အတွ ် ထြးထချေရသည့် လုိင်စင်ထ  းမျေား။ 

၃၀ နုိင်ငံထတာ်၏ လုိအြ်ချေ ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ သထဘာတူညီချေ ်ပေင့် 
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 ( င ) ြုေ်မခဲွ (ဃ) ြါ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေားမှတစ်ြါး ပြည်တွင်း၌ထဆာင်ရွ ်သည့် အပခားဝန်ထဆာင်မှု 

လုြ်ငန်းမျေားမှ ရထငွအထြါ်တွင် ငါး ရာခုိင်နှုန်းပေင့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်  ျေသင့်ထစရမည်။ 

 ( စ ) နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာ ်လုြ်ပြီးထရာင်းချေသည့် အထဆာ ်အအုံ ထဆာ ်လုြ်  

ထရာင်းချေပခင်းမှ ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင် သုံးရာခိုင်နှုန်းပေင့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်  

 ျေသင့်ထစရမည်။ အထဆာ ်အအံု ထဆာ ်လုြ်ထရာင်းချေသူသည်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

ဥြထေနှင့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းမျေဉ်းမျေားြါတာဝန် ို လို ်နာရမည်ပေစ်ပြီး 

အခွင့်အထရးမျေားအားလုံး ိုလည်း ခံစားခွင့်ရိှထစရမည်။ 

 (ဆ) ထရွှေေည်လ ်ဝတ်ရတနာမျေား ထရာင်းချေပခင်းမှ ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင်လည်းထ ာငး်၊ 

ပြည်ြမှ တင်သွင်းပခင်းအတွ ်  ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ေိုးအထြါ်တွင်လည်းထ ာင်း  

တစ်ရာခိုင်နှုန်းပေင့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ျေသင့်ထစရမည်။ သို့ရာတွင် ထရွှေေည် 

လ ်ဝတ်ရတနာမျေား ို ပြည်တွင်း၌ ဝယ်ယူစဉ် သ့ုိမဟုတ် ပြည်ြမှ တငသွ်င်းစဉ်  

ထြးထဆာငခ့ဲ်ရသည့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ို ပြည်တွင်း၌ ထရာင်းချေစဉ် သ့ုိမဟုတ် 

ပြည်ြသ့ုိ တင်ြ့ုိစဉ် ထြးထဆာင်ရမည့်  ျေသင့် ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မှ ခုနိှမ်ခွင့် မရိှထစရ။ 

၁၅။ ( ) ပြည်တွင်းပြည်ြ အေဲွ့အစည်းမျေား  လှူေါန်းထငွ၊ ထော ်ြ့ံထငွ၊ ထချေးထငွပေင့် ထဆာင်ရွ ်သည့် 

လုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်  ိစ္စအတွ ် စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရး 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်၍ အခွန် င်း 

လွတ်ခွင့်ပြုသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၃၁ ပြည်တွင်းပြည်ြ အေဲွ့အစည်းမျေား  နုိင်ငံထတာ်သ့ုိလှူေါန်းသည့်ထငွ သ့ုိမဟုတ် 

နိုငင်ထံတာ်သို့ ထော ်ြံသ့ည့်ထငပွေင့် ရယူသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၃၂ နုိင်ငံထတာ်သမ္မတရံုး၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့ရံုး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ရံုး၊ 

ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်ရံုး၊ အမျေ ိုးသားလွှတ်ထတာ်ရံုး၊ ပြည်ထောင်စုတရား 

လွှတ်ထတာ်ချေ ြ်ရံုး၊ နုိင်ငံထတာ်ေဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရွးထ ာ ်ြွဲထ ာ်မရှင်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချေုြ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စု 

စာရင်းစစ်ချေုြ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောငစ်ုရာေူးဝန်အေွဲ့ရုံး၊ ပြည်ထောငစ်ုဝန်က ီး 

ဌာနမျေား၊ ထနပြည်ထတာ်ထ ာင်စီရံုး၊ ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ လူမှုေူလံုထရးအေဲွ၊့ 

တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့ရုံး၊ ဦးစီးဌာနစသည့် 

အေွဲ့အစည်းအချေင်းချေင်းထဆာင်ရွ ်ထြးသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား 

(နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား ုိ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ရွ ်ထြးထစပခင်း၊ 

နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှ ဝန်ထဆာင်မှုရယူပခင်းမြါ)။ 
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ဝန်က ီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့၏ သထဘာတူညီချေ ်ပေင့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

 င်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သ ်သာခွင့် ပြုနိုင်သည်။ 

 ( ခ )  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေအရ သမဝါယမ ဏ္ဍနှင့် ြုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျေားအတွ ်  

ထအာ ်ထော်ပြြါ ထရာင်းရထငွ သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာငမ်ှုရထငွေ ် မြိလုျှင်  ုန်သွယ် 

လုြ်ငန်းခွန် စည်း  ြ်ပခငး်မပြုရ- 

  (၁)  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ျေသင့်သည့်  ုန်စည်မျေား ို ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်  

ထရာင်းချေပခင်းအတွ ် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထရာင်းရထငွ စုစုထြါင်း  ျေြ်သိန်း 

၅၀၀ တိတိ၊ 

  (၂)  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ျေသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား ထဆာငရွ် ်ပခငး် 

အတွ ် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝန်ထဆာင်မှုရထင ွစုစုထြါငး် ျေြ်သိန်း ၅၀၀ တိတိ၊ 

  (၃)  ုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွ ်ပခင်းအတွ ် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထရာင်းရထငွ 

စုစုထြါငး် ျေြ်သိန်း ၅၀၀ တိတိ၊ 

  (၄) အထ ာ ်ခွန်လုြ်ေံုးလုြ်နည်း စံသတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ အလျေင်အပမန် ထြးြ့ုိ  

   ေုတ်ယူလိုသည့် ုန်စည်မျေားအထြါ် အခွန်အခမျေား  င်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည့် 

အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အနိမ့်ဆုံးတန်ေိုးသတ်မှတ်ချေ ် (De-minimis 

Value Threshold)။ 

   ရှင်းလင်းချက်။   (၁) နှစ်တစ်နှစ်အတွေင်း ငရာင်းရငငွေ သ့ုိမဟုတ် ဝန်ငဆာင်မှု 

ရငငွေစုစုငပါင်း ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုိရာတွေင် လုပ်ငန်းစတင် 

သည့်လ အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်းပြစ်သည့် ငနာင်လာ 

မည့် ၁၂ လအတွေင်း  ရရှိမည့် ငရာင်းရငငွေ သို့မဟုတ် 

ဝန်ငဆာင်မှုရငငွေကိ ုဆိုသည်။ 

    (၂) ကုန်သွေယ်လုပ်ငန်းခွေန်ဥပငေတွေင် မည်သ့ုိပင် ပပဋ္ဌာန်းပါရိှ 

ငစကာမူ မှတ်ပံုတင်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကကပ်ေုိက်သည့် 

ငရာင်းရငငွေ၊ ရငငွေရိှမည့်သူ သ့ုိမဟုတ် ကုန်သွေယ်လုပ်ငန်းခွေန် 

ခုနိှမ်ခွေင့်ခံစားလုိသူ မည်သူမဆုိ မှတ်ပံုတင်ပခင်းကုိ ငဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

၁၆။ မည်သူမဆုိ ဤဥြထေအရ  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ျေသင့်သည့်  ုန်စည်တစ်မျေ ိုးမျေ ိုး ုိ ေုတ်လုြ် 

ထရာင်းချေပခငး်၊  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ျေသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုတစ်ရြ်ရြ် ို ထဆာငရွ် ်ပခငး်နှင့် 

 ုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းထဆာငရွ် ်ပခငး်တို့မှ နိုငင်ပံခားထငွရရိှလျှင် အဆိုြါနိုငင်ပံခားထငွပေင့် ထရာင်းရထငွ 

သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွအထြါ်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ို ဤဥြထေြါ သ ်ဆိုင်ရာအခွန်နှုန်းမျေား 

အတုိင်း တွ ်ချေ ်၍  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းမျေဉ်းမျေားနှင့အ်ညီ  ျေြ်ထငပွေင့် ထြးထဆာငရ်မည်။ 
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၁၇။ ( ) ပြည်ြသ့ုိ တင်ြ့ုိထရာင်းချေသည့် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားအထြါ် ရှစ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့် လည်းထ ာင်း၊ 

ထရနံစိမ်းမျေားအထြါ် ငါးရာခိုင်နှုန်းပေင့်လည်းထ ာင်း  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်  ျေသင့် 

ထစရမည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခဲွ ( ) ြါ  ုန်စည်မျေားမှအြ  ျေန် ုန်စည်မျေား ုိ ပြည်ြသ့ုိ တင်ြ့ုိထရာင်းချေပခငး် 

အတွ ် ထရာင်းရထငအွထြါ်တွင် သုညရာခိုင်နှုန်းပေင့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်  ျေသင့် 

ထစရမည်။ ပြည်ြသို့ တင်ြို့ထရာင်းချေပခင်းအတွ ်  ျေသင့် ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မှ 

 ုန်စည် ို ဝယ်ယူစဉ် သို ့မဟုတ် ေုတ်လုြ်စဉ်  ထြးထဆာင်ခဲ့သည့်  ုန်သွယ် 

လုြ်ငန်းခွန် ို စည်းမျေဉ်းမျေားနှင့်အညီ ခုနိှမန်ိုင်သည်။  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းမျေဉ်း 

မျေားတွင် မည်သ့ုိဆုိထစ ာမူ ပြည်ြြ့ုိ ုန်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ြသ့ုိ တင်ြ့ုိထရာင်းချေပခင်း 

အတွ ်  ျေသင့် ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်သည်  ုန်စည် ုိ ဝယ်ယူစဉ် သ့ုိမဟုတ် ေုတ်လုြ် 

စဉ်  ထြးထဆာင်ခ့ဲသည့်  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ထအာ ် ထလျော့နည်းထနြါ  ပြန်အမ်းထငွ 

ထတာင်းခံနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်  ိုယ်တိုင်သုံးစွဲရန်အလို့ငှာ ပြည်တွင်း၌ဝယ်ယူပြီး 

ပြည်ြသို့ ယူထဆာင်သွားသည့်  ုန်စည်မျေားနှင့် မသ ်ဆိုင်ထစရ။ 

 ( ဂ ) ဤြုေ်မြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားသည် မစည်း  ြ်ေို ်သည့် ထရာင်းရထငွ၊  ဝန်ထဆာင်မှု 

ရထငွြမာဏ သတ်မှတ်ပခငး်နှင့် သ ်ဆိုင်ပခငး်မရိှထစရ။ 

၁၈။ ဤဥြထေ၏အခန်း (၆) တွင် ထော်ပြြါရှိထသာ စ ားရြ်မျေား၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေ ်သည် 

 ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေတွင် ထော်ပြေားသည့်အတုိင်း ပေစ်ထစရမည်။ 

အခန်း (၇) 

ဝငထ်ငခွွန် 

၁၉။ ( ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွေင်း ဝင်ငငွေကျပ် ၄၈ သိန်းအေိ ရရိှသူပြစ်လျှင် မည်သူ့ကုိမျှ 

ဝင်ငငွေခွေန်စည်းကကပ်ပခင်းမပပုရ။ ေုိသ့ုိ စည်းကကပ်ပခင်းမပပုသပြင့် ကင်းလွေတ်ခွေင့်ရသည့်လစာ 

ဝငင်ငွေဆိုင်ရာ သက်ငသခံအငောက်အေားကိုငတာငး်ခံလာပါက သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့အ်ညီ ပပည်တွေင်း အခွေန်များ ဦးစီးဌာနက ေုတ်ငပးရမည်။ 

 ( ခ ) သို့ရာတွေင် လစာမှနှစ်တစ်နှစ်အတွေင်း ဝငင်ငွေကျပ် ၄၈ သိန်း အေက်ရရိှသူပြစ်လျှင် 

ရရိှသည့် လစာဝင်ငငွေ စုစုငပါငး်အငပါ်တွေင် ဝငင်ငွေခွေန် ေမ်းငဆာငရ်မည်။ 

  ( ဂ ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွေင်း ဝင်ငငွေကျပ် ၄၈ သိန်း အေက်ရရိှသူပြစ်လျှင် သ့ုိမဟုတ် 

အသက်ငမွေးဝမ်းငကျာင်း ပညာလုပ်ငန်း၊ စီးပွေားငရးလုပ်ငန်းနှင့် အပခားရလမ်းများမှ 

ဝင်ငငွေပြစ်လျှင် မည်သူ့ကုိမဆုိ စုစုငပါင်းဝင်ငငွေမှ ဝင်ငငွေခွေန်ဥပငေ ပုေ်မ ၆ ပုေ်မခွေဲ(က) အရ 
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သက်သာခွေင့်များ ခုနှိမ်ပပးီငနာက် ကျန်ဝင်ငငွေအငပါ် ဝငင်ငွေအလွှာအလိုက် စည်းကကပ် 

ရမည့် ဝငင်ငွေခွေန်နှုန်းေားများကို ငအာက်ပါအတုိင်း သတ်မှတ်သည် - 

အမှတ်စဉ် 

ဝငထ်ငခွွန်စည်းကေြ်ေန်ဝင်ထငွအလွှာ 
စည်းကေြ်ေန် 

ဝငထ်ငခွွန်နှုန်း 
မ ှ ေိ 

ေျြ် ေျြ် 

၁ ၁ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၂ ၂,၀၀၀,၀၀၁ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၅ ရာခုိင်နှုန်း 

၃ ၅,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၄ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရာခုိငန်ှုန်း 

၅ ၂၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ ရာခုိငန်ှုန်း 

၆ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁နှင့အ်ေ ် ၂၅ ရာခုိငန်ှုန်း 

 (ဃ) ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတွင် မည်သို့ြင် ပြဋ္ဌာန်းြါရှိထစ ာမူ မည်သူမဆို  ထပမငှားရမ်းပခင်း၊ 

အထဆာ ်အအုံငှားရမ်းပခငး်နှင့် အခန်းငာှးရမ်းပခငး်တ့ုိမှရရိှထသာ စုစုထြါငး်ငာှးရမ်းခ 

ရထငွအထြါ် ြုေ်မ ၆ ြုေ်မခဲွ ( ) အရ သ ်သာခွင့်မျေား နုတ်ြယ်ပြီး  ျေန်ထငွအထြါ် 

တစ်ဆယ် ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝငထ်ငွခွန် သီးပခားစည်း  ြ်ရမည်။ အပခားဝငထ်ငွမျေား 

နှင့ြ်ူးထြါငး်၍ ေြ်မစံည်း  ြ်ပခငး်မပြုရ။ နိုငင်ထံတာ်ြိုင် စီးြွားထရးအေွဲ့အစည်းမျေား၊ 

ပမန်မာနိုငင် ံ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုထ ာ်မရှင်  ေုတ်ထြးသည့်ခွင့်ပြုမိန့်ပေင့် ထဆာင်ရွ ်ထသာ 

လုြ်ငန်းမျေား၊  ုမ္ပဏီမျေား၊ သမဝါယမအသင်းမျေားပေစ်ြါ  အခွန်ေမ်းအမျေ ိုးအစား 

အလုိ ် သီးပခားသတ်မှတ်ထြးေားထသာ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းမျေားအတုိင်း ေမ်းထဆာင်ရမည်။ 

 ( င ) အစုစြ်လုြ်ငန်းမျေားပေစ်ြါ  ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ ြုေ်မခဲွ( ) အရ သ ်သာခွင့် 

နုတ်ြယ်ပြီးထနာ ် ြုေ်မခဲွ (ဂ) ဇယားြါ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားမျေားအတုိင်း ေမ်းထဆာင်ရမည်။ 

 ( စ ) ဤြုေ်မြါ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းမျေားသည် ဝင်ထငွရရိှသူတစ်ဦးဦး သ့ုိမဟုတ် ဝင်ထငွအမျေ ိုးအစား 

တစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သီးပခားဝင်ထငွခွန်နှုန်း သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်ေမ်းမျေားနှင့် 

သ ်ဆိုင်ပခငး်မရိှထစရ။ 

၂၀။ ဝငထ်ငွခွန်ဥြထေြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခဲွ( )၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၁) နှင့ ် (၂) တ့ုိအရ အထပခခံသ ်သာခွင့် 

ခွင့်ပြုထငသွည် ဝငထ်ငွအမျေ ိုးအစားတစ်ခုစီ၏ ၂၀ ရာခုိင်နှုန်းနှင့ည်ီမျှထသာထင ွ ပေစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် 

နှစ်တစ်နှစ်အတွ ် အထပခခံသ ်သာခွင့် ခွင့်ပြုထငွစုစုထြါငး်သည်  ျေြ်သိန်း ၁၀၀ ေ ်မြိုထစရ။ 

၂၁။ ဝငထ်ငွခွန်ဥြထေြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခဲွ ( )၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၁) နှင့ ်(၂) တ့ုိအရ ထအာ ်ြါသ ်သာခွင့် 

ခွင့်ပြုထင ွို ဝငထ်ငွခွန်ဥြထေြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ)၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၂) ြါတစ်ဦးချေင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ စုစုထြါငး် 

ဝငထ်ငွမနှုတ်ြယ်၍  ျေန်ထငွအထြါ်တွင် ဝင်ထငခွွန်စည်း  ြ်ရမည်- 

 ( ) အတူထနမိဘတစ်ဦးလျှင်  ျေြ် ၁၀ သိန်းစီ၊ 
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 ( ခ ) အိမ်ထောငေ် ်တစ်ဦးအတွ ်သာလျှင ် ျေြ် ၁၀ သိန်း၊ 

 ( ဂ ) သားသမီးတစ်ဦးလျှင်  ျေြ် ၅ သိန်းစီ။ 

၂၂။ ဝငထ်ငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့ ် ၆-  တ့ုိအရ သ ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ ပြည်ြထနနိုင်ငံသား၏ 

 င်းလွတ်ခွင့်ရရှိသည့် ဝင်ထငွထခါင်းစဉ်မှတစ်ြါး နိုင်ငပံခားထငွပေင့် ပြည်ြတွင်ရရှိသည့် စုစုထြါင်း 

ဝငထ်ငွအထြါ် တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်း  ြ်ရမည်။ 

၂၃။ ( ) ထအာ ်ထော်ပြြါ အခွန်ေမ်းအမျေ ိုးအစားမျေားနှင့်ြတ်သ ်၍ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ 

သ ်သာခွင့်မျေားမနုတ်ြယ်မီ စုစုထြါင်းအသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ် ၂၅ ရာခုိင်နှုန်းပေင့် 

ဝငထ်ငွခွန်စည်း  ြ်ရမည် - 

  (၁) ပမန်မာနုိင်ငံ ုမ္ပဏီမျေားဥြထေအရပေစ်ထစ၊ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အေူး ုမ္ပဏီအ ်ဥြထေ 

အရပေစ်ထစ ပမန်မာနိုငင်၌ံ မှတ်ြုံတင၍် ေွဲ့စည်းတည်ထောငေ်ားသည့်  ုမ္ပဏီ၊ 

  (၂) ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသား၏လစာထခါငး်စဉ်မှတစ်ြါး အပခားဝငထ်ငွ၊ 

  (၃) ပမန်မာနုိင်ငံရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုထ ာ်မရှင် ေုတ်ထြးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ပေင့် ထဆာင်ရွ ်ထသာ 

လုြ်ငန်း၊ 

  (၄) နိုငင်ထံတာ်ြိုငစ်ီးြွားထရးအေွဲ့အစည်းမျေား။ 

 ( ခ ) အထပခခံသမဝါယမအသင်းမှအြပေစ်ထသာ သမဝါယမအသင်းမျေား၏ အသားတင်အပမတ် 

ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ သ ်သာခွင့်မျေားနုတ်ြယ်ပြီး  ျေန်ဝင်ထငွအထြါ် 

၂၅ ရာခုိငန်ှုန်းပေင့် ဝင်ထငခွွန်စည်း  ြ်ရမည်။ 

၂၄။ ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်လျှင် ဝငထ်ငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့ ်၆-  တ့ုိအရ သ ်သာခွင့်မျေား 

နုတ်ြယ်ပခင်းမပြုရ။ ယင်း၏စုစုထြါင်းဝင်ထငွအထြါ် လစာထခါင်းစဉ်မှဝင်ထငွပေစ်ြါ  ဤဥြထေ  

ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) ြါ အခွန်နှုန်းမျေားအတုိင်း ဝင်ထငွခွန်စည်း  ြ်ရမည်။ 

၂၅။ ( ) ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-  တို့အရ သ ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ စည်း  ြ်မှုမှ 

လွတ် င်းထနထသာ ဝင်ထငွအထြါ် ၃၀ ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်း  ြ်ရမည်။ သ့ုိရာတွင် 

နိုင်ငံသား မည်သူမဆို အထပခြစ္စည်းတစ်ရြ်ရြ် ို ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ထဆာ ်ပခင်း၊ 

ရယူပခငး်နှင့ ် လုြ်ငန်းအသစ်တည်ထောငပ်ခင်း၊ လုြ်ငန်းေြ်မ ံ တုိးချေဲ့ထဆာငရွ် ်ပခင်း 

တို့အတွ ် အသုံးပြုသည့် ဝင်ထငွမှ ဝငထ်ငွရလမ်းတငပ်ြနိုင်သည့် ဝင်ထငွရှိြါ  ယင်း 

ဝင်ထငွအား နုတ်ြယ်ပြီး  ျေန်စည်း  ြ်မှုမှ လွတ် င်းထနထသာ ဝင်ထငွအထြါ်တွင် 

လည်းထ ာငး်၊ ဝငထ်ငွရလမ်းတငပ်ြနိုငပ်ခငး်မရိှြါ  အသံုးပြုသည့် ဝငထ်ငွအထြါ်တွင် 

လည်းထ ာင်း ထအာ ်ထော်ပြြါ အခွန်နှုန်းေားအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်စည်း  ြ်ရမည်။ 
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အသံုးပြုသည့် ဝငထ်ငွအားလံုးအထြါ် ဝင်ထငွရလမ်းအတိအ ျေ တင်ပြနုိင်ြါ  ဝင်ထငွခွန် 

ေမ်းထဆာင်ရန် မလုိြါ။ ဤြုေ်မအရ အခွန်စည်း  ြ်ပခငး်သည် တရားမဝင်ရရိှသည့် 

ြစ္စည်းမျေားြိုင်ဆိုင်ပခင်း၊ ထရာင်းဝယ်ပခင်းတို ့နှင့ ်လည်းထ ာင်း၊ ထငွထ  းခဝါချေမှု 

တုိ ်ေျေ ်ထရးဥြထေအရ အထရးယူသည့် ိစ္စရြ်မျေားနှင့လ်ည်းထ ာင်း သ ်ဆိုင်ပခင်း 

မရိှထစရ-  

အမှတ်စဉ် 

ဝငထ်င(ွေျြ်) 

ဝငထ်ငခွွန်နှုန်း မ ှ ေိ 

ေျြ် ေျြ် 

၁ ၁ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၃ ရာခုိင်နှုန်း 

၂ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၅ ရာခုိင်နှုန်း 

၃ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၄ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရာခုိငန်ှုန်း 

၅ ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့အ်ေ ် ၃၀ ရာခုိင်နှုန်း 

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ  စည်းကကပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသည့် ဝင်နငွဆိုသည်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

နောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ ့မတိုင်မီက စည်းကကပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေနသာ ဝင်နငွကို 

ဆုိသည်။ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ  ေခွေ်သက်သာခွင့်နှုေ်းထားများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နောက်တိုဘာလ 

၁ ရက်နေမ့ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေေ့ထိသာ ေကျိုးသက်နရာက် 

နစရမည်။  

၂၆။ သမဝါယမအသင်းဥြထေအရ မှတ်ြုတံငေ်ွဲ့စည်းေားသည့် အထပခခံသမဝါယမအသင်းမျေား၏ 

အသားတငအ်ပမတ်ဝင်ထငွမှ ဝငထ်ငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ သ ်သာခွင့်မျေားနုတ်ြယ်ပြီး  ျေန်ဝင်ထငွ 

အထြါ် ဤဥြထေ ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) ြါ ဝငထ်ငွခွန်နှုန်းမျေားပေင့် ဝငထ်ငွခွန် စည်း  ြ်ရမည်။ 

၂၇။ အထပခြစ္စည်းတစ်ခု သ့ုိမဟုတ် တစ်ခုေ ်ြိ၍ုထရာငး်ချေပခငး်၊ လဲလှယ်ပခငး်၊ အပခားတစ်နည်း 

နည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းမှ ပမတ်စွန်းထငွရရိှလျှင် ေုိသ့ုိပမတ်စွန်းသည့်  ျေြ်ထငွ သ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံပခားထငွ 

အထြါ် ဝင်ထငခွွန် ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့ ်၆-  တ့ုိအရ သ ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ- 

( )   ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ့ ရှာထေွတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း ဏ္ဍတွင် ြါဝင် 

လုြ် ုိင်သည့်  ုမ္ပဏီပေစ်ြါ  ထအာ ်တွင် ပမတ်စွန်းထငွနှင့် ယှဉ်တဲွထော်ပြေားထသာ 

အခွန်နှုန်းမျေားအတုိင်း ရရိှသည့်ထငထွ  းအမျေ ိုးအစားပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်း  ြ်ရမည်- 

          ပမတ်စွန်းထငွ    ထြးထဆာင်ေမည့်ဝင်ထငွခွန်နှုန်း 

  (၁) ညီမျှ ျေြ် သန်းထြါငး်(၁၀၀,၀၀၀) အေိ ၄၀  ရာခုိင်နှုန်း 
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 (၂) ညီမျှ ျေြ် သန်းထြါငး်(၁၀၀,၀၀၀) အေ ်မှ ၄၅  ရာခုိင်နှုန်း 

   (၁၅၀,၀၀၀) အေိ        

 (၃)   ညီမျှ ျေြ် သန်းထြါငး်(၁၅၀,၀၀၀) အေ ်  ၅၀  ရာခုိင်နှုန်း  

 ( ခ ) ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ့ ရှာထေွတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း ဏ္ဍတွင် ြါဝင် 

လုြ် ုိင်ထသာ  ုမ္ပဏီမှအြပေစ်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်စုမျေား သ့ုိမဟုတ် တစ်ဦးချေင်း ြုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ြါ  

ပမတ်စွန်းသည့်  ျေြ်ထငွ သ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံပခားထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် 

စည်း  ြ်ရမည်။ ပြည်ြထနနုိင်ငံပခားသားပေစ်ြါ   ျေသင့်အခွန် ုိ ရရိှသည့် ထငွထ  း 

အမျေ ိုးအစားပေင့် ထြးထဆာငရ်မည်။ 

၂၈။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အထပခြစ္စည်းတစ်ခု သ့ုိမဟုတ် တစ်ခုေ ်ြုိ၍ ထရာင်းချေပခင်း၊ လဲလှယ်ပခငး် 

သ့ုိမဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုလုြ်သည့် အထပခြစ္စည်း၏တန်ေုိး စုစုထြါင်းသည် 

 ျေြ်သိန်း ၁၀၀ ေ ်မြုိလျှင် အထပခြစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွ ထြါ်ထြါ ်ထစ ာမူ ဝင်ထငွခွန် စည်း  ြ်ပခင်း 

မပြုရ။ 

၂၉။ အသစ်ေူထောငထ်သာ စ ်မှုလ ်မှု ိ ု အထပခခံသည့်အထသးစား၊ အလတ်စားလုြ်ငန်းမျေား 

အတွ ် လုြ်ငန်းစတင်ထသာနှစ်အြါအဝင် တစ်ဆ ်တည်းသံုးနှစ် ာလအတွင်း နှစ်တစ်နှစ် စုစုထြါင်း 

အသားတင် အပမတ်ဝင်ထငွ  ျေြ်သိန်း ၁၀၀ ေိ ဝင်ထငွခွန် င်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ ထော်ပြြါ ဝင်ထငွေ ် 

ြိုမုိရရိှြါ  ြိုမုိရရိှသည့်ဝင်ထငအွထြါ်တွငသ်ာ ဝင်ထငွခွန်စည်း  ြ်ရမည်။ 

၃၀။ အထပခြစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွထခါင်းစဉ်မှအြ  ျေန်ဝငထ်ငွထခါငး်စဉ်မျေားအတွ ် နိုငင်ပံခားထငွပေင့် 

ဝငထ်ငွရရိှလျှင် ယငး်ဝငထ်ငွအထြါ်တွင် ဝငထ်ငွခွန်စည်းမျေဉ်းမျေား စည်းမျေဉ်း ၈ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်နှင့်အညီ 

တွ ်ချေ ်၍ ပြည်တွင်းထနနုိင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းထနနုိင်ငံပခားသားပေစ်ြါ   ျေြ်ထငွပေင့်လည်းထ ာင်း၊ 

ပြည်ြထနနုိင်ငံပခားသားပေစ်ြါ  ရရိှသည့်ထငွထ  းအမျေ ိုးအစားပေင့်လည်းထ ာင်း ဝင်ထငွခွန် ထြးထဆာင် 

ရမည်။ 

၃၁။ ( ) ထအာ ်ထော်ပြြါဝင်ထငွတစ်ရြ်ရြ် သ့ုိမဟုတ် ဝင်ထငွအမျေ ိုးအစား တစ်ရြ်ရြ်အထြါ် 

  ဝငထ်ငွခွန်  င်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်- 

 (၁) မူးယစ်ထဆးဝါးနှင့် စိတ် ုိထပြာင်းလဲထစတတ်ထသာထဆးဝါးမျေားဆုိင်ရာ ဥြထေအရ 

ေမ်းဆီးရမှုအထြါ် ဆုထငွချေးီပမှင့်ပခငး်အစီအစဉ်အရ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဆုထငွ ို 

တစ်က ိမ်တည်းရရိှပခငး်ပေစ်ထစ၊ အက ိမ်က ိမ်ရရိှပခငး်ပေစ်ထစ ရရိှသည့် စုစုထြါငး် 

ဝငထ်ငွ၊  

 (၂) တရားမဝင်ြစ္စည်းမျေား ေမ်းဆီးရမှုအထြါ် ဆုထငွချေ းီ ပမှင့ ်ပခင်း အစီအစဉ်အရ 

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဆုထငွ ို တစ်က ိမ်တည်းရရိှပခငး်ပေစ်ထစ၊ အက ိမ်က ိမ်ရရိှပခငး် 

ပေစ်ထစ ရရိှသည့် စုစုထြါငး်ဝငထ်ငွ၊  
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 (၃) နုိင်ငံထတာ်မှချေးီပမှင့်ထသာ ဘဲွ့ေူးဂုဏ်ေူးတံဆိြ်မျေားနှင့်အတူ ရရိှသည့်ချေးီပမှင့်ထငွမျေား၊ 

 (၄) ပြည်ြထနနုိင်ငံသား၏ ပြည်ြတွင် နုိင်ငံပခားထငွပေင့်ရရိှထသာ လစာထခါင်းစဉ်မှဝင်ထငွ၊ 

 (၅) အစိုးရထအာငဘ်ာထလသိန်းဆု ဆုမဲမ ှေုတ်ယူရရိှထင၊ွ 

 (၆) အပငိမ်းစားယူသည့်အခါ ရရှိသည့်ြင်စင်၊ ြင်စင်မှထပြာင်းလဲ၍ ရရှိထသာထငွနှင့်  

လုြ်သ ်ဆုထငွ (Gratuity)၊ 

 (၇) ထရှးထဟာငး်ြစ္စည်းထတွ့ရှိမှုအထြါ်နိုင်ငံထတာ်မှ ဂုဏပ်ြုချေးီပမှင့်ထင။ွ 

 ( ခ ) ထအာ ်ထော်ပြြါ  ိစ္စရြ်မျေားအတွ ် စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စု 

အစုိးရအေဲွ့၏သထဘာတူညီချေ ်ပေင့် ဝင်ထငွခွန် င်းလွတ်ခွင့်၊ သ ်သာခွင့်မျေားပြုနုိင်သည်- 

 (၁) ပြည်တွင်းပြည်ြအေဲွ့အစည်းမျေား  နုိင်ငံထတာ်သ့ုိလှူေါန်းထငွ၊ ထော ်ြ့ံထငွပေင့် 

ထဆာငရွ် ်သည့်လုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် ဝငထ်ငွခွန် ိစ္စရြ်မျေား၊ 

 (၂) ငငွေငချးသက်ငသခံလက်မှတ်ငစျးကွေက် ြွေံ့ပြိုးတိုးတက်ငရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

ဝင်ငငွေခွေန်ကိစ္စရပ်များ။ 

၃၂။ ဤဥြထေအခန်း (၇) တွင် ထော်ပြြါရှိထသာ စ ားရြ်မျေား၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေ ်သည် 

ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတွင် ထော်ပြေားသည့်အတုိငး် ပေစ်ထစရမည်။ 

အခန်း (၈) 

ေတနာခွန် 

၃၃။ ပမန်မာ့ထ ျော ်မျေ ်ရတနာဥြထေ ြုေ်မ ၃၈ အရ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာအရိုင်း ိုပေစ်ထစ၊  

ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ  အထချောေည် ုိ ပေစ်ထစ၊ လ ်ဝတ်ရတနာ ုိပေစ်ထစ၊ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာပေင့် 

ပြုလုြ်ထသာ ြစ္စည်း ိုပေစ်ထစ ယင်းတို့နှင် ့စြ်လျေဉ်း၍ ယှဉ်တွဲထော်ပြြါ အခွန်နှုန်းေားမျေားအတုိင်း 

ရတနာခွန်  ျေသင့်ထစရမည်။ ထ ာ ်ခံရရိှသည့် ရတနာခွန်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီး 

ဌာန၏ သ ်ဆုိင်ရာဘဏ်စာရင်းသ့ုိ လွှဲထပြာင်းထြးသွင်းရမည်- 

 ( ) ကကျောက်မျေက်ရတနာမျေား နရာင်းချခခင်းဖြစ်ပါက အမှန်တကယ် ကရာင်းချေသည့်တန်ြိုး 

အကပါ်တွင်လည်းကကာင်း၊ အမှန်တကယ်ကရာင်းချေသည့်တန်ြိုးအကပါ် အကဖခဖပု၍ 

ဖမန်မာ့ကကျောက်မျေက်ရတနာကရာင်းဝယ်ကရးလုပ်ငန်းက သတ်မှတ်သည့် ကရာင်းကေးတန်ြုိး 

အကပါ်တွင်လည်းကကာင်း၊ ယင်းတန်ြုိးနှစ်ရပ်အနက် မျေားရာတန်ြုိးအကပါ်တွင်လည်းကကာင်း၊ 

 ( ခ ) ပြည်တွင်းသ့ုိ တင်သွင်းပခင်းပေစ်လျှင်  ုန်းထြါ်ထရာ ်တန်ေုိး အထြါ်တွင် လည်းထ ာင်း၊ 

စဉ် ထေျာေ်မျေ်ေတနာအမျ ိုးအစား အခွန်နှုန်း 

၁ ထ ျော ်စိမ်းအရုိင်းေည်မျေား။ ၁၁ ရာခုိင်နှုန်း 

၂ စိန်နှင့်ပမမှအြ ြတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအေုိးတန် ထ ျော ်မျေ ် 

ရတနာ အရုိင်းေည်မျေား။ 

၉ ရာခုိင်နှုန်း 
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စဉ် ထေျာေ်မျေ်ေတနာအမျ ိုးအစား အခွန်နှုန်း 

၃ စိန်နှင် ့ပမမှအြ ထ ျော ်စိမ်း၊ ြတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခား 

အေုိးတန်ထ ျော ်မျေ ်ရတနာ အထချောေည်မျေား၊ စိန် နှင့်ပမမှအြ 

ထ ျော ်စိမ်း၊ ြတ္တပမား၊ နီလာနှင့် အပခားအေုိးတန် ထ ျော ်မျေ ် 

ရတနာမျေား စဲွ ြ်ေားသည့် လ ်ဝတ်ရတနာ အထချောေည်မျေား။ 

၅ ရာခုိင်နှုန်း 

၄ ထ ျော ်မျေ ်ရတနာပေင့်ပြုလုြ်ထသာြစ္စည်းမျေား။ ၅ ရာခုိင်နှုန်း 

အခန်း (၉) 

အပခားအခွန်အထောေဆ်ိုင်ောထောေ်ခံေမည့်နှုန်းေားများ 

၃၄။ သ ်ဆိုင်ရာဝန်က ီးဌာနမျေားသည် ထအာ ်ထော်ပြြါ အခွန်တစ်ရြ်ရြ်၏ ထ ာ ်ခံရမည့်  

နှုန်းေားမျေား၊  ငး်လွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့်တ့ုိ ို တည်ဆဲဥြထေနှင့အ်ညီ စီမံထဆာငရွ် ်ရမည် - 

 ( ) ယစ်မျေ ိုးခွန်၊ 

 ( ခ ) သွင်း ုန်အတွ ်လိုင်စင်ထ  း၊ ြါမစ်ထ  းမျေား၊ 

 ( ဂ ) ပမန်မာနိုငင်ထံအာငဘ်ာထလသိန်းဆု၊ 

 (ဃ) ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ထမာငး်လိုင်စင်၊ လုြ်ငန်းလိုငစ်င်ဆိုင်ရာ အခထငွမျေား၊ 

 ( င ) ရုံးခွန်နှင့် တံဆိြ်ထခါငး်ခွန်၊ 

 ( စ ) ခရီးလှည့်လည်ထရးလုိင်စင်၊ ဟိုတယ်နှင့်တည်းခုိရိြ်သာလုိင်စင်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်လုြ်ငန်း 

လုိင်စင်မျေားအတွ ် လုိင်စင်ထ  း၊ 

 (ဆ) အထ ာ ်ခွန်၊ 

 ( ဇ ) ထပမယာထြါ်တွင်ထ ာ ်ခံသည့်အခွန်၊ 

 ( ေ ) ထရခွန်၊ 

 (ည) တာတမံခွန်၊ 

 ( ဋ ) သစ်ထတာမျေားမှြစ္စည်းမျေားေုတ်ယူသည့်အတွ ် ထ ာ ်ခံသည့်သစ်ထတာခွန်၊ 

 ( ဌ ) ဓာတ်သတ္တုြစ္စည်းမျေားေုတ်ယူသည့်အတွ ် ထ ာ ်ခံသည့်အခွန် (စ ်မှု ုန်  မ်း 

တွင်းေွ ်နှင့် အလှဆငထ် ျော ်မျေားမြါ)၊ 

 ( ဍ ) ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာအခွန်အခ၊ 

 ( ဎ ) ထရနံနှင့ ်သဘာဝဓာတ်ထငွ့ေုတ်ယူသည့်အတွ ် ထ ာ ်ခံသည့်အခွန်၊ 

 (ဏ) ဓာတ်သတ္တုခွန်နှင့် တွငး်ဝခွန်၊ 

 (တ) ဆ ်သွယ်ထရးဝန်ထဆာငမ်ှုလုြ်ငန်းလုြ် ိုင်ပခင်းထ  ာင့ ်ထ ာ ်ခံသည့်အခွန်အခ၊ 

 (ေ) ထရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားေုတ်ယူသည့်အတွ ် အခမ့ဲရရိှသည့် ဓာတ်အားခ၊ 
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 ( ေ ) ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်နှင့် ထပမရိုင်းမျေားလုြ်ြိုင်ခွင့်၊ အသံုးပြုခွင့် ရရိှသူမျေားေံမှ ထ ာ ်ခံ 

ရရိှသည့် အခွန်။ 

အခန်း (၁၀) 

အထေွထေွ 

၃၅။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့သည် အခွန်ထ ာ ်ခံမှု အထော ်အ ူပြုအေဲွ့မျေား ုိ အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ 

ေုတ်ပြန်၍ ေွဲ့စည်းထဆာငရွ် ်ရမည်။ 

၃၆။ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအေွဲ့သည် နိုငင်ထံတာ်အတွင်းေုတ်လုြ်သည့်  ုန်စည်မျေားနှင့ ် ပြည်ြမှ 

တင်သွင်းသည့် ုန်စည်မျေား ထေး ွ ်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ထရာင်းချေနုိင်ထရးအတွ ်လည်းထ ာင်း၊ ပြည်တွင်း 

 ုန်ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းမျေား ုိ အဓိ မီှတည်ထဆာင်ရွ ်ထနရသည့် ပြည်တွင်းစုိ ်ြျေ ိုးထရးနှင့် ထမွးပမူထရး 

လုြ်ငန်းမျေား၊ နုိင်ငံထတာ်အတွင်းထဆာင်ရွ ်လျေ ်ရိှ  သည့် ပြည်တွင်းပြည်ြ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုလုြ်ငန်း 

မျေား ုိ ထရရှည်အ ျေ ိုးစီးြွား ပေစ်ေွန်းတုိးတ ်လာထစရန်လည်းထ ာင်း၊ နုိင်ငံထတာ်မှြါဝင်လ ်မှတ် 

ထရးေုိးေားသည့် အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာသထဘာတူညီချေ ်မျေားနှင့် ဆန့် ျေင်ပခင်းမရိှထစဘဲ ထအာ ်ြါတ့ုိ ုိ 

ထဆာငရွ် ်ထြးရမည်- 

 ( )  ုန်စည်မျေား တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့်ြမာဏ၊ အထ ာ ်ခွန်နှုန်းေားမျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ 

 မ္ဘာ့ ုန်သွယ်ထရးအေွဲ့၊  မ္ဘာ့အထ ာ ်ခွန်အေွဲ့နှင့် အာဆီယံလွတ်လြ်ထသာ 

 ုန်သွယ်ထရးဆုိင်ရာ သထဘာတူစာချေုြ်မျေားမူထဘာငအ်တွင်းမှ အာဆီယံထေသတွင်း 

နိုငင်မံျေားနည်းတူ အပမင့်ဆုံးရရိှနိုငသ်ည့်အခွင့်အထရး၊ သ ်သာခွင့်မျေားရရိှထစနိုင်ရန် 

ထဆာငရွ် ်ထြးပခငး်၊ 

 ( ခ ) အထ ာ ်ခွန်ဥြထေ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့အ်ညီပေစ်ထစ၊ ြို ့ုန်သွင်း ုန် ခွင့်ပြုပခငး်နှင့် 

ခဲွတမ်းသတ်မှတ်ထြးပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့အ်ညီပေစ်ထစ 

လိုအြ်သည့် အစီအမံမျေား ို ထဆာင်ရွ ်ထြးပခင်း။ 

၃၇။ ( ) ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထြးထဆာင်ေုိ ်သူမျေား ဥြထေနှင့်အညီ ခံစား 

နုိင်ထသာ အခွန်ဆုိင်ရာသ ်သာခွင့်၊  င်းလွတ်ခွင့်မျေား ုိ ပြည်သူမျေားအားအသိထြးပခင်း၊ 

သ ်သာခွင့်မျေားနှင့်အညီ အခွန်ထ ာ ်ခံရာတွင် တွ ်ချေ ်ခွင့်ပြုထြးပခင်း၊ အခွန်ဆုိင်ရာ 

တာဝန်ထ ျေြွန်သည့် အခွန်ဝန်ေမ်းမျေား၊ အခွန်ေမ်းပြည်သူမျေားအား အသိအမှတ်ပြပုခင်းနှင့် 

ေို ်သင့်ထသာချေးီပမှင့်မှုမျေား စီမံထဆာင်ရွ ်ထြးပခငး်တ့ုိ ို ပြုလုြ်ထြးရမည်။ 

 ( ခ ) စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနသည် အခွန်စနစ်ပြုပြင်ထပြာင်းလဲထရးလုြ်ငန်းမျေား 

ေိထရာ စ်ွာ ထဆာငရွ် ်နိုင်ထရးအတွ ် ြုေ်မခဲွ( ) ြါလုြ်ငန်းရြ်မျေား ို အထ ာင် 

အေည်ထော်ရာတွင် ဘဏ္ဍာထရးဆုိင်ရာလုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စု၏ 
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ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥြထေ၌ ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန၏ သာမန်အသံုးစရိတ် 

အပေစ် ပြည်ထောငစ်ုအစုိးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချေ ်ပေင့် ခွင့်ပြုထြးနိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနသည် ြုေ်မခဲွ (ခ) ြါအသံုးစရိတ်မျေားအား အခွန် 

ထ ာ ်ခံမှုဆိငု်ရာ လုြ်ငန်းတာဝန်ထ ျေြွန်သည့် နိုငင်ံ့ဝန်ေမ်းမျေား ို ဆုထ  းထငွ 

ချေးီပမှင့်ရန်အတွ ် ဘဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့အ်ညီ သံုးစွဲနိုငသ်ည်။   

၃၈။ အခွန်မထြးထဆာင်ရထသးထသာ အေူး ုန်စည်မျေား ရရိှြုိင်ဆုိင်ေားပခင်းအတွ ် ထအာ ်ထော်ပြြါ 

ထ ာ ်ခံရေဏ်ထ  းထငွမျေား၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ို သတင်းထြးတင်ပြသူအား လည်းထ ာင်း၊ ၃၀ 

ရာခိုင်နှုန်း ို ရှာထေွေမ်းဆီးသူအား လည်းထ ာင်း ဆုထ  းအပေစ် ချေ းီပမှင့်ရမည်။  သတငး်ထြး 

တငပ်ြသူ မည်သူမည်ဝါပေစ်ထ  ာင်း ို အစိုးရ ိစ္စမှတစ်ြါး ေုတ်ထော်ပခငး် မပြုရ- 

( ) အခွန်အမှတ်တံဆိြ်  ြ်နှ ိြ်ထရာင်းချေထစရမည့်  အေူး ုန်စည်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍       

အခွန်မထြးထဆာင်ရထသးထသာ အေူး ုန်စည် ို လ ်ဝယ်ရရှိြိုင်ဆိုငေ်ားသူနှင့် 

သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တံဆိြ်  ြ်နှိြ်ထြးရန် ြျေ ် ွ ်သည့် အေူး ုန်စည် 

ေုတ်လုြ်သူတ့ုိအထြါ် အေူး ုန်စည်ခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) နှင့် ြုေ်မခဲွ(စ) အရ 

တြ်ရို ်သည့် ေဏ်ထ  းထငွမျေား၊ 

( ခ )  ျေန်အေူး ုန်စည်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အခွန်မထြးထဆာင်ရထသးထသာ အေူး ုန်စည် ုိ 

လ ်ဝယ်ရရိိှြုိင်ဆုိင်ေားသူအထြါ်  အေူး ုန်စည်ခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) အရ 

တြ်ရို ်သည့် ေဏ်ထ  းထငွ။ 

၃၉။ ) (   ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၂၁၊ ြုေ်မခဲွ(စ) တွင် မည်သို့ြင်ြါရိှထစ ာမူ ထပြစာ  

သ့ုိမဟုတ် ထငလွ ်ခံရရိှထ  ာင်း အထော ်အေား ို ေားရှိထသာ်လည်း ဝယ်ယူသူ 

သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရယူသူေံသ့ုိ ေုတ်ထြးရန် ြျေ ် ွ ်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ထပြစာအား 

ေုတ်ထြးထသာလ်ည်း  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်စည်းမျေဉ်းမျေားပေင့် သတ်မှတ်ေားထသာ 

 ျေသင့်အခွန်တန်ေုိးအတုိင်း အခွန်အမှတ်တံဆိြ်  ြ်နိှြ်ထြးရန် ြျေ ် ွ ်ပခင်းတ့ုိ ို 

ပမို့ နယ်အခွန်ဉီးစီးဌာနမှူး  စစ်ထဆးထတွ့ရိှြါ  ယင်းသ့ုိ ြျေ ် ွ ်ပခင်းအတွ ် ထပြစာ 

သ့ုိမဟုတ် ထငွလ ်ခံရရိှထ  ာင်း အထော ်အေား တန်ေိုးအထြါ် ေြ်မထံြးထဆာင် 

ရမည့် အခွန်၏ ၁၀၀ ရာခုိငန်ှုန်း ို ေဏ်ထ  းထငွအပေစ် ထြးထဆာငထ်စရမည့်အပြင် 

ြျေ ် ွ ်မှုအက ိမ်အလုိ ် ထအာ ်ြါထငွြမာဏ ုိြါ ေဏ်ထ  းထငွအပေစ် ထြးထဆာင် 

ထစရမည်- 

)၁(  ြေမအက ိမ်ြျေ  ်ွ ်ပခင်းအတွ ်  ျေြ် ၅ သိန်း၊ 

)၂(  ေုတိယအက ိမ်ြျေ  ်ွ ်ပခင်းအတွ ်  ျေြ် ၁၀ သိန်း၊ 

)၃(  တတိယအက ိမ်ြျေ  ်ွ ်ပခင်းအတွ ်  ျေြ် ၁၅ သိန်း၊ 

)၄(  တတိယအက ိမ်နှင့်အေ ် ြျေ ် ွ ပ်ခငး်အတွ ်  ျေြ် ၂၀ သိန်း။ 
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) ခ (  အခွန်အမှတ်တံဆိြ်  ြ်နှိြ်ထရာင်းချေထစရမည့်  ုန်စည်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သတ်မှတ် 

အခွန်အမှတ်တံဆိြ်  ြ်နိှြ်ေားပခင်းမရိှဘဲ ထရာင်းချေထ  ာင်း ပမို့ နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူး  

စစ်ထဆးထတွ့ရိှြါ  အခွန်အမှတ်တံဆိြ် ြ်နိှြ်ေားပခင်းမရိှထသာ  ုန်စည် ုိ လ ်ရိှ 

ြုိင်ဆုိင်ေားပခင်းအတွ ် လ ်ဝယ်ေားရိှသူ  ယင်း ုန်စည်တန်ေုိး၏ ၁၀၀ ရာခုိင်နှုန်း ုိ 

ေဏ်ထ  းထငွအပေစ် ထြးထဆာငရ်မည်။ 

၄၀။ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအေွဲ့သည် ထအာ ်ထော်ပြြါ ထ ာ ်ခံရေဏ်ထ  းထငမွျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

ဆုထ  းထငွ ချေးီပမှင့်ပခငး် ို အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်သတ်မှတ်နိုင်သည်-   

 ( )  ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေတွင် မည်သ့ုိြင်ြါရိှထစ ာမူ ထပြစာ သ့ုိမဟုတ် ထငွလ ်ခံ 

ရရိှထ  ာင်း အထော ်အေား ုိေားရိှထသာ်လည်း ဝယ်ယူသူ သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှု 

ရယူသူေံသို ့ ေုတ်ထြးရန် ြျေ ် ွ ်ပခင်း၊ ထပြစာအား ေုတ်ထြးထသာ်လည်း 

 ျေသင့်အခွန်တန်ေုိးနှင့် ညီမျှထသာ အခွန်အမှတ်တံဆိြ် ြ်နိှြ်ထြးရန် ြျေ ် ွ ်ပခငး် 

တ့ုိအတွ ် ဤဥြထေ ြုေ်မ ၃၉၊ ြုေ်မခဲွ ( ) အရ တြ်ရို ်သည့် ေဏ်ထ  းထငွ၊ 

) ခ (  အခွန်အမှတ်တံဆိြ်  ြ်နှိြထ်ရာငး်ချေရန်သတ်မှတ်ေားထသာ  ုန်စည်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

သတ်မှတ်ေားသည့်အတုိင်း အခွန်အမှတ်တံဆိြ်  ြ်နိှြ်ေားပခင်းမရိှဘဲ ထရာင်းချေပခင်း 

အတွ ် ဤဥြထေြုေ်မ ၃၉၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ တြ်ရို ်သည့် ေဏ်ထ  းထငွ။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ေဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ  ျွနု်ြ်လ ်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

(ပုံ)ဝငး်ပမင့် 

နိုငင်ထံတာ်သမ္မတ 

ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုငင်ထံတာ် 
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ဇယား(၁) 

ပြည်ထောငစ်ု၏အခွန်အထောေမ်ျားထောေခံ်ေန်မူလလျာေားချေ် 

(ေျြ်သန်းထြါငး်) 

အမှတ် 

စဉ် 

ပြည်ထောင်စုအစုိးေအေွဲ့၏ 

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ 
အထကောင်းအော ၂၀၁၉ ခန့်မှန်းထပခ 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂ 

 

 

၃ 

 
 

၄ 

 

 

၁ 

 

၂ 

၃ 

 

၄ 

၅ 

 

၆ 

၇ 

 

 

၈ 

၉

၁ 

 

၁ 

 

၁ 

 

 

၁ 

 

၂ 

၃ 

 

 

 

ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့ရံုးဝန်က ီး 

ဌာန 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

စီးြွားထရးနှင့် ူးသန်းထရာင်းဝယ်ထရး 

ဝန်က ီးဌာန 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

ြို့ထဆာင်ထရးနှင့်ဆ ်သွယ်ထရး 

ဝန်က ီးဌာန 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာထရး 

ဝန်က ီးဌာန 

 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

 

 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန 

 

 

ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့ရံုးဝန်က ီး 

ဌာန 

ထနပြည်ထတာထ် ာင်စီ 

ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့ရံုးဝန်က ီး 

ဌာန 

ပြည်တွင်းေွေ်ေုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သားများ 

သံုးစဲွမှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် အခွန် အထောေ် 

ယစ်မျေ ိုးခွန်၊ 

 

 ုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်၊ 

သွင်း ုန်အတွ ်လုိင်စင်ထ  း၊ 

ြါမစ်ထ  းမျေား၊ 

ပမန်မာနုိင်ငံထအာင်ဘာထလသိန်းဆု၊ 

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ယာဉ်ထမာင်းလုိင်စင်၊ လုြ်ငန်း 

လုိင်စင်ဆိုင်ရာ အခထငွမျေား၊ 

ရံုးခွန်နှင့် တံဆိြ်ထခါင်းခွန်၊ 

ခရီးလှည့်လည်ထရးလုိင်စင်၊ ဟိုတယ်နှင့် 

တည်းခိုရိြ်သာလိုင်စင် ၊ ဧည့်လမ်းညွှန် 

လုြ်ငန်း လုိင်စင်မျေားအတွ ် လုိင်စင်ထ  း၊ 

အေူး ုန်စည်ခွန်၊ 

ရတနာခွန် 

ဝင်ထငွနှင့် ြုိင်ဆုိင်မှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် 

အခွန်အထောေ် 

ဝင်ထငွခွန် 

အထောေ်ခွန် 

အထ ာ ်ခွန် 

နုိင်ငံြုိင်သယံဇာတများ ေုတ်ယူသံုးစဲွမှုအထြါ် 

ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ် 

ထပမယာထြါ်တွင်ထ ာ ်ခံသည့်အခွန်၊ 

 

ထရခွန်၊ 

တာတမံခွန်၊ 

 

၄,၀၈၇,၁၄၃.၃၅၃ 

 

၁,၁၃၀.၀၃၃ 

 

၂,၂၂၇,၉၆၄.၃၉၆ 

၆,၀၀၀.၀၀၀ 

 

၁၆၅,၀၀၀.၀၀၀ 

၁၅၂,၂၀၀.၀၀၀ 

 

၈၅,၄၀၇.၉၇၂ 

၈၉၉.၅၄၀ 

 

 

၁,၃၄၈,၅၄၁.၄၁၂ 

၁၀၀,၀၀၀.၀၀၀ 

၂,၄၇၃,၆၈၅.၀၂၉  

 

၂,၄၇၃,၆၈၅.၀၂၉ 

၅၂၀,၀၀၀.၀၀၀ 

၅၂၀,၀၀၀.၀၀၀ 

၈၈၈,၅၆၉.၅၀၂ 

 

၁၇.၅၃၉ 

 

၇၇.၅၂၃ 

၁.၂၆၀ 
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အမှတ် 

စဉ် 

ပြည်ထောင်စုအစုိးေအေွဲ့၏ 

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ 
အထကောင်းအော ၂၀၁၉ ခန့်မှန်းထပခ 

၄ 

 

၅ 

 

 

၆ 

 

၇ 

 

၈ 

 

၉ 

 

၁၀ 

 

 

၁၁ 

 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်း ျေင် 

ေိန်းသိမ်းထရးဝန်က ီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့ရံုးဝန်က ီး 

ဌာန 

 

စိ ု ်ြျေ ို းထရး၊ ထမွးပမူထရးနှင့ ် 

ဆည်ထပမာင်း ဝန်က ီးဌာန 

လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်က ီးဌာန 

 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်း ျေင် 

ေိန်းသိမ်းထရးဝန်က ီးဌာန 

ြို့ထဆာင်ထရးနှင့် ဆ ်သွယ်ထရး 

ဝန်က ီးဌာန 

လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်က ီးဌာန 

  

 

စုိ ်ြျေ ိးုထရး၊ ထမွးပမ ထူရးနှင့် ဆည်ထပမာင်း 

ဝန်က ီးဌာန 

 

သစ်ထတာမျေားမှ ြစ္စည်းမျေားေုတယူ်သည့် 

အတွ ် ထ ာ ်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္ထုြစ္စည်းမျေားေုတ်ယူသည့်အတွ ် 

ထ ာ ်ခံသည့်အခွန် (စ ်မှု ုန်  မ်း 

တွင်းေွ ်နှင့်အလှဆင်ထ ျော ်မျေားမြါ)၊ 

ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွန်အခ၊ 

 

ထရနံနှင့် သဘာဝဓာတထ်ငွ့ေုတယူ်သည့် 

အတွ ် ထ ာ ်ခံသည့်အခွန်၊ 

ဓာတသ်တ္ထုခွန်နှင့်တငွ်းဝခွန် 

 

ဆ ်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း လုြ် ုိင် 

ပခင်းထ  ာင့် ထ ာ ်ခံသည့် အခွန်အခ၊ 

ထရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတအ်ား 

ေုတ်ယူသည့်အတွ ် အခမဲ့ရရှိသည့် 

ဓာတအ်ားခ၊ 

ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်နှင့် ထပမရုိင်းမျေား လုြ်ြုိင်ခွင့်၊ 

အသုံးပြုခွင့် ရရှိသူမျေားေံမှ ထ ာ ်ခံ 

ရရှိသည့် အခွန်။ 

၅,၈၀၂.၆၃၃ 

 

၆၃.၄၄၄ 

 

 

၃,၀၀၀.၀၀၀ 

 

၄၅၇,၇၅၅.၃၂၈ 

 

၃၀,၃၈၆.၈၇၄ 

 

၃၇၈,၅၉၅.၂၀၀ 

 

၁၂,၁၉၇.၀၀၀ 

 

 

၆၇၂.၇၀၁ 

စုစုထြါင်း ၇,၉၆၉,၃၉၇.၈၈၄ 

 


