
 
 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အထောေ် ဥြထေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၂၂ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ထေျော်   ၁  ရေ် 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ   ၂၅   ရေ်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေေုိ ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ စတင်အေျေိုးသေ်ထရာေ်သည့် ထနရ့ေ်နှင့် အဓိြ္ပာယ်ထော်ပြချေေ် 

၁။ (ေ) ဤဥြထေေုိ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထောေ်ဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

( ခ ) ဤဥြထေ အခန်း(၅)ြါ အေူးေုန်စည်ခွန်၊ အခန်း(၆)ြါ  ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်နှင့် 

စြ်လျေဉ်း၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရေ်ထနမှ့ စတင် 

အေျေိုးသေ်ထရာေ်ထစရမည်။ 

( ဂ ) ဤဥြထေ အခန်း (၇)ြါ ဝင်ထငွခွန်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍-  

(၁) ဤဥြထေြုေ်မ ၁၉ ြါ  လစာမှဝင်ထငွနှင့် ြုေ်မ ၂၄ တိုြ့ါ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားသည် 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရေထ်နမ့ှ စတင်အေျေိုးသေ်ထရာေ်ထစရမည်။ 

(၂) ေျေန်ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဝင်ထငွနှစ်မှစ၍ အေျိေုးသေ်ထရာေ် 

ထစရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ ထအာေ်ြါစေားရြ်မျေားသည် ထော်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သေ်ထရာေ် 

ထစရမည်- 

(ေ) အခွန်အထောေ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံ 

သည့် အခွန်အထောေ်ေုိ ဆိုသည်။  

( ခ ) ဥြထေ ဆုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစုိးရေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံသည့် အခွန် 

အထောေ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ေုတ်ပြန်ေားသည့် ဥြထေမျေားေုိဆိုသည်။ 

( ဂ ) သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် 

ထောေ်ခံထသာ အခွန်အထောေ်မျေားေုိ တာဝန်ယူထောေ်ခံသည့် ပြည်ထောင်စုအစုိးရ 

ဝန်ကေီးဌာနမျေားနှင့် ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီတိုေုိ့ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥြထေ ဆုိသည်မှာ နှစ်အလုိေ်ေုတ်ပြန်သည့် ပြည်ထောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥြထေနှင့် ထနာေ်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွ ခဲွထဝသံုးစဲွထရးဥြထေေုိဆုိသည်။ 
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( င ) အခွန်နှုန်း ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံသည့် 

အခွန်အထောေ်မျေားေုိ ထောေ်ခံရန် သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်အထောေ်နှုန်းမျေားေုိ 

ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ထောေ်ခံရန်အခွန်လျောေားချေေ် 

၃။ ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးဆုိင်ရာ ဥြထေြါ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ရထငွသည် သေ်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာထရးနှစ် 

အတွေ် ဤဥြထေ၏ ဇယား(၁)ြါ အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံရန် လျောေားချေေ်ပေစ်သည်။ 

အခန်း(၃) 

အခွန်နှုန်းမျေား သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် အစီရင်ခံပခင်း 

၄။ သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထောေ် အမျေိုးအစားမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

ထောေ်ခံရန် အခွန်လျောေားချေေ်မျေားေုိ ဤဥြထေြါ အခွန်နှုန်းမျေားပေင့် ထောေ်ခံရမည်။ 

၅။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထောေ်နှုန်းေားမျေားေုိ ပြင်ဆင်ပခင်း၊ 

ပေည့်စွေ်ပခင်း၊ အစားေိုးပခင်း ထဆာင်ရွေ်လိုလျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်တွင် ထဆွးထနွးဆုံးပေတ် 

နိုင်ထရးအတွေ် တင်သငွ်းရမည်။ 

၆။ (ေ) သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေ၏ဇယား(၁) ြါ အခွန်ထောေ်ခံရန် လျောေားချေေ် 

အထြါ် ထောေ်ခံရရိှမှု အထပခအထနေုိ သံုးလြတ်အလုိေ် ရသံုးမှန်းထပခထငွစာရင်းဦးစီး 

ဌာနသို ့ထြးြိုရ့မည်။ 

( ခ ) ရသံုးမှန်းထပခ ထငွစာရင်းဦးစီးဌာနသည် သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီးဌာနမျေားမှ ထြးြုိလ့ာသည့် 

အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံရရိှမှုစာရင်းမျေားေုိ စုစည်း၍ ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာနမှတစ်ဆင့် 

သံုးသြ်ချေေ်ပေင့် သံုးလြတ်အလုိေ် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွသုိ့ ့အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။ 

၇။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည် ဤဥြထေ၏ ဇယား(၁)ြါအခွန်ထောေ်ခံရန် လျောေားချေေ် 

အထြါ် ထောေ်ခံရရှိမှုအထပခအထနေို ထပခာေ်လြတ်အလိုေ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို ့ အစီရင်ခံ 

တင်ပြရမည်။ 

အခန်း(၄) 

သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာန၏တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့် 

၈။ သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေ၏ ဇယား(၁)ြါ  အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံရန် 

လျောေားချေေ်ေုိ ထောေ်ခံရရှိထရးအတွေ် တာဝန်ခံ စီမံကေီးကေြ်ရမည်။ 
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၉။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေြါ အေူးေုန်စည်ခွန်၊ ေုန်သွယ် 

လုြ်ငန်းခွန်နှင့်ဝင်ထငွခွန်ဆုိင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ယင်းတုိ၏့မူလအဓိြ္ပာယ် မထပြာင်းလဲ 

ထစဘဲ ရှင်းလင်းစွာ သိရှိလိုေ်နာ ထဆာင်ရွေ်နိုင်ထစရန် လိုအြ်ြါေ ညွှန်ကေားချေေ်မျေား ေုတ်ပြန် 

နိုင်သည်။  

၁၀။ သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာနသည် အခွန်ထြးထဆာင်ေိုေ်သူမျေားေ ဥြထေနှင့်အညီ ထြးထဆာင် 

လာထစထရးအတွေ် လိုအြ်သည့် သတင်းအချေေ်အလေ်မျေား၊ ေူညီြံ့ြိုးမှုမျေားေုိ နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ 

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ေွဲ စ့ည်းြုံ အထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရံုး၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရွးထောေ်ြွဲထော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်နှင့် ပြည်ထောင်စု 

ရာေူးဝနအ်ေွဲ ၊့ ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကေီးဌာနမျေား၊ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ 

တိုင်းထေသကေီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ ၊့ ေုိယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအေွဲ  ့ သိုမ့ဟုတ် 

ေုိယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရထေသဦးစီးအေွဲ မ့ျေား၏ အေူအညီေိုရယူနိုင်သည်။ 

အခန်း(၅) 

အေူးေုန်စည်ခွန် 

၁၁။ အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥြထေ၏ ထနာေ်ဆေ်တဲွဇယားမျေားေုိ ထအာေ်ြါအတုိင်း 

ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်- 

အေူးေုန်စည်မျေား 

(ေ) ထအာေ်ဇယားြါ အေူးေုန်စည်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ြမှတင်သွင်းသည့် အေူး 

ေုန်စည်ပေစ်လျှင် အခွန်ေုိေုန်းထြါ်ထရာေ်တန်ေုိးအထြါ်တွင်လည်းထောင်း၊ ပြည်တွင်း၌ 

ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေသည့် အေူးေုန်စည်ပေစ်လျှင် စေ်ရုံ၊ အလုြ်ရုံ၊ အလုြ်ဌာနေ 

ထော်ပြထသာ ထရာင်းထစျေးတန်ေိုး သိုမ့ဟုတ် ထစျေးေွေ်ထြါေ်ထစျေးအထြါ် အထပခပြု၍ 

ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကေားထရးမှူးချေုြ်နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန 

စီမံခန်ခဲွ့မှုထော်မတီေ ခန်မှ့န်းသတ်မှတ်သည့် ထရာင်းထစျေးတန်ေုိး၊ ယင်းတန်ေုိးနှစ်ရြ်အနေ် 

မျေားရာတန်ေုိးထငွအထြါ်တွင်လည်းထောင်း ယင်းတုိနှ့င့်ယှဉ်တဲွထော်ပြြါ အခွန်နှုန်းအရ 

အခွန်ေျေသင့်ထစရမည်-  

စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

၁။ (ေ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး အလိြ် ၂၀ အေိြါ  

တစ်ဘူးထရာင်းထစျေး ေျေြ် 

၄၀၀ အေိအဆင် ့  

ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင်  

၃ ေျေြ် 



4 

 

စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

 ( ခ ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး အလိြ် ၂၀ အေိြါ 

တစ်ဘူးထရာင်းထစျေး ၄၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၆၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင်  

၈ ေျေြ် 

 ( ဂ ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး အလိြ် ၂၀ အေိြါ 

တစ်ဘူးထရာင်းထစျေး ၆၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၈၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင်  

၁၂ ေျေြ် 

 (ဃ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး အလိြ် ၂၀ အေိြါ 

တစ်ဘူးထရာင်းထစျေး ၈၀၁ 

ေျေြ်နှင့် အေေ်အဆင့် 

ပေစ်လျှင် 

တစ်လိြ်လျှင်  

၁၅ ေျေြ် 

 ( င ) စီးေရေ်အမျေိုးမျေိုး 

 (ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်းပေစ်လျှင်) 

ေုန်းထြါ်ထရာေ် 

တန်ေိုး၏ 

၁၂၀ % 

၂။ ထဆးရွေ်ကေီး။  ၆၀ % 

၃။ ဗာဂျေီးနီးယားထြါင်းတင်ပြီးထဆး။  ၆၀ % 

၄။ ထဆးထြါလ့ိြ်။  ၆၀ % 

၅။ ထဆးပြင်းလိြ်။  ၆၀ % 

၆။ ထဆးတံထသာေ်ထဆးမျေား။  ၆၀ % 

၇။ ေွမ်းစားထဆးအမျေိုးမျေိုး။  ၆၀ % 

၈။ (ေ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိးေျေြ် 

၅၀၀ အေိ ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၅၆ ေျေြ် 

 ( ခ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ  

၁၆၉ ေျေြ် 

 ( ဂ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၂၈၁ ေျေြ် 

 (ဃ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၉၄ ေျေြ် 



5 

 

စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

 ( င ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး၂၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၅၀၆ ေျေြ် 

 ( စ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး၂၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၃၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၆၁၉ ေျေြ် 

 (ဆ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၃၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၇၃၁ ေျေြ် 

 ( ဇ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၄၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာ  

၈၄၄ ေျေြ် 

 ( စျေ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၄၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၅၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၀၁၃ ေျေြ် 

 (ည) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၅၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၆၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၂၃၈ ေျေြ် 

 ( ဋ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၆၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၇၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၄၆၃ ေျေြ် 

 ( ဌ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၇၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၈၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၆၈၈ ေျေြ် 

 ( ဍ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၈၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၉၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၁၉၁၃ ေျေြ် 

 ( ဎ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၉၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၀၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၂၁၃၈ ေျေြ် 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

 (ဏ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၀၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၃၃၇၅ ေျေြ် 

 ( တ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေိ ုး 

၂၀၀၀၁ ေျေြ်နှင့် အေေ် 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

တန်ေိုး၏ 

၆၀% 

 ( ေ ) အရေ်အမျေိုးမျေိုး 

 (ပြည်ြမှ တင်သွင်းပခင်းပေစ်လျှင်) 

ေုန်းထြါ်ထရာေ် 

တန်ေိုး၏ 

၆၀ % 

၉။ ဘီယာအမျေိုးမျေိုး။  ၆၀ % 

၁၀။ (ေ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိးေျေြ် 

၅၀၀ အေိ ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၅၀ 

 ( ခ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ်  

၁၅၀ 

 ( ဂ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၁၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၂၅၀ 

 (ဃ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး၁၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၃၅၀ 

 ( င ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၂၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၄၅၀ 

 ( စ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၂၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၃၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၅၅၀ 

 (ဆ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၃၅၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ် 

၆၅၀ 

 ( ဇ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၃၅၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၄၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင် 

တစ်လီတာေျေြ်  

၇၅၀ 
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စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

 ( စျေ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး၄၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၅၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၉၀၀ 

 (ည) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၅၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၆၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၁၀၀ 

 ( ဋ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၆၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၇၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၃၀၀ 

 ( ဌ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၇၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၈၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၅၀၀ 

 ( ဍ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၈၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၉၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၇၀၀ 

 ( ဎ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေုိး ၉၀၀၁ 

ေျေြ်မှ ေျေြ် ၁၀၀၀၀ အေိ 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၁၉၀၀ 

 (ဏ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေိုး 

၁၀၀၀၁ ေျေြ်မှ ေျေြ် 

၂၀၀၀၀ အေိအဆင့် 

ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာေျေြ် 

၃၀၀၀ 

 ( တ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး တစ်လီတာတန်ေိုး  

၂၀၀၀၁ ေျေြ်နှင့် အေေ် 

အဆင့်ပေစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

တန်ေိုး၏ 

၅၀% 

 ( ေ ) ဝိုင်အမျေိုးမျေိုး 

 (ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း 

ပေစ်လျှင်) 

ေုန်းထြါ်ထရာေ် 

တန်ေိုး၏ 

၅၀% 

၁၁။ ေျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်လံုးမျေား၊ တစ်ဆယ် 

လေ်မြတ်လည်နှင့် အေေ်ေျွန်းနှင့် 

သစ်မာသစ်ခွဲသားမျေား။ 

 ၂၅ % 

၁၂။ ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ 

စိန် နှင့် အပခားအေုိးတန် ထေျောေ်မျေေ် 

ရတနာ အရုိင်းေည်မျေား။ 

  ၂၀ % 



8 

 

စဉ် အေူးေုန်စည်အမျေိုးအစား 
ထစျေးေွေ် ထြါေ်ထစျေး 

တန်ေိုးအဆင့် 
အခွန်နှုန်း 

၁၃။ ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ စိန် 

နှင့် အပခားအေုိးတန် ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ 

အထချောေည်မျေားနှင့် လေ်ဝတ်ရတနာ 

မျေား။ 

 ၅ % 

၁၄။ Double Cab 4 Door Pickup မှအြ 

၁၈၀၀ CC အေေ်ဗင်ေားမျေား၊ ဆလွန်း၊ 

ဆီေင်နှင့် ဝေ်ဂွန် (Estate Wagon) 

ေားမျေား၊ ေူထြး(Coupe) ေားမျေား။ 

 ၂၅ % 

၁၅။ ထရနံဆီ၊ ဓာတဆ်ီ၊ ေီဇယ်ဆီ၊ ဂျေေ် 

ထလယာဉ်ဆီ။ 

 ၅ % 

၁၆။ သဘာဝဓာတ်ထငွ ။့  ၈ % 

(ခ) ထအာေ်ြါအေူးေုန်စည်မျေားေုိ ပြည်ြသုိတ့င်ြုိထ့ရာင်းချေသူသည် ယင်းထရာင်းရထငွအထြါ် 

ယှဉ်တွထဲော်ပြြါ အခွန်နှုန်းမျေားအတိုင်း အေူးေုန်စည်ခွန်ေျေသင့်ထစရမည်။ ထောပ်ြြါ 

အေူးေုန်စည်မျေားမှတစ်ြါး ေျေန်အေူးေုန်စည်မျေားေုိ ပြည်ြသိုတ့င်ြိုပ့ခင်းအတွေ် 

ထရာင်းရထငွအထြါ် သုညရာခိုင်နှုန်းပေင့် အေူးေုန်စည်ခွန်ေျေသင့်ထစရမည်။ ပြည်ြသို ့

တင်ြိုထ့ရာင်းချေပခင်းအတွေ် ေျေသင့်အေူးေုန်စည်ခွန်မှ ေုန်စည်ေိုဝယ်ယူစဉ်၊ 

တင်သွင်းစဉ်၊ ေုတ်လုြ်စဉ်ေ ထြးထဆာင်ခ့ဲသည့် အေူးေုန်စည်ခွန်ေုိ သတ်မှတ်ချေေ်မျေား 

နှင့်အညီ ခုနှိမ်ရမည်-  

စဉ် ေုန်စည်အမျေိုးအစား အခွန်နှုန်း 

( ၁ ) သဘာဝဓာတ်ထငွ ။့ ၈% 

( ၂ ) ေျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်လံုးမျေား၊ တစ်ဆယ်လေ်မြတ်လည်နှင့်အေေ် 

ေျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်ခွဲသားမျေား။ 

၅၀% 

(၃) ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ စိန် နှင့် အပခားအေိုးတန် 

ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ အရုိင်းေည်မျေား။ 

၂၀% 

( ၄ ) ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ ပမ၊ စိန် နှင့် အပခားအေိုးတန် 

ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ အထချောေည်မျေားနှင့်လေ်ဝတ်ရတနာမျေား။ 

၅% 

၁၂။ အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေအရ အခွန်ေျေသင့်သည့် အေူးေုန်စည်မျေားအနေ် သမဝါယမေဏ္ဍ 

နှင့်ြုဂ္ဂလိေေဏ္ဍမျေားေ ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေသည့် ထဆးရွေ်ကေီး၊ ထဆးထြါ့လိြ်နှင့် 

ထဆးပြင်းလိြ် ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းအတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထရာင်းရထငွ 

စုစုထြါင်း ေျေြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ ေေမ်ြိုလျှင် အေူးေုန်စည်ခွန် စည်းကေြ်ပခင်းမပြုရ။ 
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၁၃။ ဤဥြထေ၏ အခန်း(၅)တွင် ထော်ပြြါရှိထသာ စေားရြ်မျေား၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေေ်သည် 

အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေတွင် ထောပ်ြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစရမည်။ 

အခန်း (၆) 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

၁၄။ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ ယင်းဥြထေ၏ ထနာေ်ဆေ်တဲွဇယားမျေားေုိ ထအာေ်ြါ 

အတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်- 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ထနာေ်ဆေ်တွဲဇယားမျေား 

( ေ ) ထအာေ်ထော်ပြြါ ေုန်စည်တစ်မျိုေ းမျိုေ းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် မေျေသင့်ထစရ- 

စဉ် ေုန်စည်အမျေိုးအမည် 

၁ စြါး၊ ဆန်၊ ဆန်ေဲွ၊ ေွဲနု၊ ေွဲကေမ်း၊ စြါးခွံ။ 

၂ ဂျေုံထစ့၊ ဂျေုံမှုန်အ့နု၊ အကေမ်း၊ ဂျေုံေွဲနု၊ ဂျေုံေွဲကေမ်း။ 

၃ ထပြာင်းအမျေိုးမျေိုးနှင့် အပခားနှံစားသီးနှမံျေား၊ ထပြာင်းမှုန်မ့ျေား၊ အပခားနှံစား 

သီးနှံမှုန်မ့ျေား။ 

၄ ြဲလုံးအမျေိုးမျေိုး၊ ြဲပခမ်းအမျေိုးမျေိုး၊ ြဲမှုန်အ့မျေိုးမျေိုး၊ ြဲေွဲ၊ ြဲခွံမျေား။ 

၅ ထပမြဲထတာင့်၊ ထပမြဲဆန်။ 

၆ နှမ်း၊ြန်းနှမ်း။ 

၇ မုန်ညင်းထစ့၊ ထနကောထစ့၊ မန်ေျေည်းထစ့၊ ဝါထစ့။ 

၈ ဆီအုန်း။ 

၉ ဝါအမျေိုးမျေိုး။ 

၁၀ ဂုန်ထလျှာ်နှင့် အပခားထလျှာ်မျေား။ 

၁၁ ကေေ်သွန်ပေူ၊ ကေေ်သွန်နီ။ 

၁၂ အာလူး။ 

၁၃ ြီထလာြီနံဥ၊ ြီထလာြီနံမှုန်။့ 

၁၄ ဟင်းခတ် အထမွှးအကေိုင်မျေားပေစ်ထသာ အရွေ်အသီး၊ အထစ့အထခါေ်မျေား၊ 

ဟင်းခတ်မဆလာ။ 

၁၅ သစ်သီးစမိ်းအမျေိုးမျေိုး။ 

၁၆ ဟင်းသီးဟင်းရွေ်မျေား။ 

၁၇ ကေံ၊ သကေား၊ ေန်းလျေေ်၊ ကေံသော။ 

၁၈ ြိုးစာရွေ်။ 

၁၉ ြရထဆးြင်။ 

၂၀ အပခားထနရာတွင် သီးပခားထော်ပြေားပခင်း မရိှသည့် သင်၊ သေ်ငယ်၊ သထြါ့၊ 

ဓနိ၊ ထတာင်ေန်း၊ ောလာ၊ ဝဥ၊ သနြ်ခါးစထသာ လယ်ယာ ေုိင်းေျွန်း 

ဥယျောဉ်ေွေ်ေုန်မျေား။ 
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၂၁ ေင်း၊ ဝါး။ 

၂၂ သေ်ရှိ တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်မျေား။ 

၂၃ ြိုးအိမ်။ 

၂၄ ကေိမ် အကေမ်းအထချော။ 

၂၅ ြျေားရည်၊ ြျေားေထယာင်း။ 

၂၆ ချေိြ်မျေား။ 

၂၇ ထပမြဲေတ်၊ နှမ်းေတ်၊ ဝါထစ့ဆီေတ်၊ ေဲွနု ဆီေတ်စသည့်ဆီကေိတ်ပြီး အေတ်မျေား။ 

၂၈ ဆြ်ပြာမှုန်ပ့ြုလုြ်မည့်ေုန်ကေမ်း၊ ဆြ်ပြာပြုလုြ်မည့်ေုန်ကေမ်း၊ ဆြ်ပြာကေမ်း။ 

၂၉ အထရာင်ချွတ်ေတ်။ 

၃၀ အုန်းဆံချေည်ခင်၊ အုန်းမှုတ်ခွံမီးထသွး။ 

၃၁ လေေ်ေ်စို၊ လေ်ေေ်ထပခာေ် အမျေိုးမျေိုး။ 

၃၂ တံဆိြ်ထခါင်းအမျေိုးမျေိုး(အခွန်အမှတ်တဆံိြ်အြါအဝင်)။ 

၃၃ ချေိြ်ပြားနှင့် တံဆိြ်နှိြ်ချေိြ်မျေား။ 

၃၄ ထေျောေ်သင်ြုန်း၊ ထေျောေ်တံ၊ ထပမပေူ။ 

၃၅ ငံပြာရည်အမျေိုးမျေိုး။ 

၃၆ ြဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ ထနကောဆီ၊ စားေွဲနုဆီ၊ ြဲြုတ်ဆီနှင့် ဆီအခဲမျေား။ 

၃၇ ငါးစိ၊ု ြုစွန်စို၊ အသားစိ။ု 

၃၈ ငါးထပခာေ်၊ ြုစွန်ထပခာေ်အမျေိုးမျေိုး။ 

၃၉ ငါးချေဉ်၊ ြုစွန်ချေဉ်အမျေိုးမျေိုး။ 

၄၀ ြုစွန်ေွဲ၊ ငါးထြါင်းမှုန်။့ 

၄၁ ငါး/ြုစွန် စသည့်ထရေွေ်ြစ္စည်းမျေားေုိ အထပခခံေုတ်လုြ်သည့် တန်ေုိးပမှင့် 

ေုတ်ေုန်မျေား။ 

၄၂ နို၊့ နိုမ့ှုန်အ့မျေိုးမျေိုး။ 

၄၃ ငရတု်သီး၊ ငရတု်သးီမှုန်။့ 

၄၄ နနွင်း၊ နနွင်းမှုန်။့ 

၄၅ ချေင်း။ 

၄၆ ငါးြိအမျေိုးမျေိုး။ 

၄၇ မန်ေျေည်းမှည့်။ 

၄၈ နိုင်ငံထတာ်အလံ။ 

၄၉ စိြ်ြုတီးအမျေိုးမျေိုး။ 

၅၀ ထြတံအမျေိုးမျေိုး၊ ခဲေျေေ်အမျေိုးမျေိုး၊ ချွန်စေ် အမျေိုးမျေိုး။ 

၅၁ ေင်းအစားေိုး ထလာင်စာထတာင့်။ 
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၅၂ အုန်းဆီ(စားအုန်းဆီမဟုတ်)။ 

၅၃ ကေေ်ဥ၊ ဘဲဥစသည့် ဥအမျေိုးမျေိုး။ 

၅၄ ေရုံထစ့၊ ေရဲထစ့၊ သီဟုိဠ်ထစ့။ 

၅၅ ဘာသာထရးဆိုင်ရာ အဝတ်အေည် (သေကန်း စသည်တို)့။ 

၅၆ ထရနံထချေး။ 

၅၇ ဆားအမျေိုးမျေိုး။ 

၅၈ ကေေ်ထြါင်ထစး။ 

၅၉ ေွမ်းသီး။ 

၆၀ ဓာတထ်ပမကသဇာ။ 

၆၁ ြိုးသတ်ထဆး၊ ထြါင်းသတ်ထဆး။ 

၆၂ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းသံုး ေိရိယာမျေား၊ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရး 

လုြ်ငန်းသုးံ စေ်နှင့် စေ်အြိုြစ္စည်းမျေား။ 

၆၃ တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်အစာ ေုန်ကေမ်း၊ ေုန်ထချော ြစ္စည်းမျေား။ 

၆၄ တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်သုံး ထဆးဝါးမျေား။ 

၆၅ မျေိုးပမှင့်သားစြ်ရာတွင်အသုးံပြုရန် မျေိုးရည်၊ မျေိုးထချောင်းမျေား။ 

၆၆ ဆုိလာြန်နယ်လ်၊ ဆုိလာချောဂျော ေွန်ေရုိလာနှင့် ဆုိလာအင်ဗာတာ (Solar 

Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 

၆၇ ဓာတ်မှန်ေလင်ထော်ပြား၊ ဓာတ်မှန်ရုိေ် ြစ္စည်းေိရိယာတန်ဆာြလာမျေားနှင့် 

အပခားထဆးေေ်ဆုိင်ရာ ြစ္စည်းေိရိယာတန်ဆာြလာမျေား(ဆုိင်ရာထဆးရံု၊ 

ထဆးခန်းမျေားတွင်အသံုးပြုရန် ေုိယ်တုိင်တင်သွင်းသည့်ြစ္စည်းမျေားအတွေ်သာ)။ 

၆၈ ထဆးဂွမ်း၊ ထဆးဝတ်၊ ထဆးြတ်တီး၊ ထဆးရံုသံုး အဝတ်အစားနှင့် ထဆးရံုသံုး 

အထေွထေွြစ္စည်းမျေား(ဆုိင်ရာ ထဆးရံု၊ ထဆးခန်းမျေားတွင် အသံုးပြုရန် ေုိယ်တုိင် 

တင်သငွ်းသည့် ြစ္စည်းမျေားအတွေ်သာ)။ 

၆၉ အိမ်သံုးထဆးဝါးနှင့် အပခားလူသံုး ထဆးဝါးအမျိေုးမျိေုး (ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

စည်းမျေဉ်းမျေားနှင့် ေန်သ့တေ်ားထသာ ထဆးဝါးမျေားမှအြ)။ 

၇၀ ထဆးဝါးေုန်ကေမ်းမျေား။ 

၇၁ ထေျောင်းသံုးစာအုြ်အမျိေုးမျိေုး၊ တေ္က သုိလ်၊ ထောလိြ်အသီးသီးတွင် အသံုးပြု 

နုိင်သည့် ြညာအထပခပြ ၊ု အတတ်ြညာအထပခပြု စာအုြ်အမျိုေ းမျိုေ း၊ ဗလာစာအုြ်၊ 

ြုံဆွဲစာအုြ် အမျေိုးမျေိုးနှင့် ယင်းစာအုြ်မျေား ေုတ်လုြ်ရန် စေ္က ူမျေား၊ ခဲတ ံ

အမျေိုးမျေိုး။ 

၇၂ ခဲတံလုြ်ရန်ခဲဆံ။ 

၇၃ ေွန်ေုံး(Condom)။ 

၇၄ နုိင်ငံထတာ် ောေွယ်ထရးနှင့် လံုပခုံ ထရးဆုိင်ရာ နုိင်ငံထတာ် အေဲွအ့စည်းမျေားသံုး 

လေ်နေ်ေိရိယာမျေား၊ ယာဉ်၊ ယန္တရားမျေား၊ ြစ္စည်းနှင့်ေိရိယာမျေား၊ ယင်းတုိ၏့ 

အရန်နှင့် အြိုြစ္စည်းမျေား။ 
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၇၅ နယ်ဘေ်ဌာနသုးံ ယမ်းမှုန်အ့မျေိုးမျေိုး၊ ယမ်းဘီလူး အမျေိုးမျေိုးနှင့် ဆေ်စြ် 

ြစ္စည်းမျေား။ 

၇၆ သီးနှံမျေား၏ မျေိုးထောင်းမျေိုးသန်၊့ မျေိုးထစ့၊ မျေိုးြင်မျေား။ 

၇၇ မီးသတ်ယာဉ်မျေား၊ နာထရးယာဉ်မျေား။ 

၇၈ ပြည်ြသုိေွ့ေ်ခွာမည့် ခရီးသည်မျေားေုိ သီးပခားသတ်မှတ်ေားသည့် ထနရာ 

တွင် နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ထရာင်းချေသည့်ြစ္စည်းမျေား။ 

၇၉ နှစ်နုိင်ငံအကေား အပြန်အလှန် အခွင့်အထရးမူနှင့် အေျေုံ းဝင်သည့် နုိင်ငံပခား 

သံရံုးမျေား သိုမ့ဟုတ် သံရံုးငယ်မျေား၊ ယင်းတို၏့ အေွဲ ဝ့င်မျေားနှင့် သံတမန် 

မဟုတ်ထသာ သံရံုးဝန်ေမ်းမျေား အသုံးပြုမည့် ေုန်စည်မျေား။ 

၈၀ ောေွယ်ထရးဝန်ကေီးဌာနအတွေ် ခဲွထဝလျောေားထြးသည့် ရသံုးခန်မှ့န်းထပခ 

ထငွစာရင်းြါ အသုံးစရိတ်မှေျေခံ၍ တြ်မထတာ်တွင် အသုံးပြုရန်နှင့် 

တြ်မထတာ်သားမျေား စားသုးံရန် ဝယ်ယူသည့် ေုန်စည်မျေား။ 

၈၁ လေ်ခစား အြ်ေုန်စနစ်ပေင့် ေုန်ထချောေုန်စည် ေုတ်လုြ်ထြးပခင်းအတွေ် 

အသံုးပြုရန် ပြည်ြထန လုြ်ငန်းအြ်နံှသူမှ ထြးြုိသ့ည့် ေုန်ကေမ်း သုိမ့ဟုတ် 

အစိတ်အြိုင်းအပေစ် တိုေ်ရုိေ်အသုးံပြုရန် ေုန်စည်မျေား၊ ေွေ်ရှိလာမည့် 

ေုန်ထချောေုိ ေုတ်ြိုးရာတွင် အသုးံပြုသည့် ေုန်စည်မျေား။ 

၈၂ စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာနမှ နုိင်ငံပခားသံရံုးမျေား၊ ေုလသမဂ္ဂ အေဲွအ့စည်းမျေားနှင့် 

နိုင်ငံပခား သံတမန်မျေားသို ့ထရာင်းချေထြးသည့် စေ်သုံးဆီမျေား။ 

၈၃ ပြည်တွင်းပြည်ြအေဲွအ့စည်းမျေားေ နုိင်ငံထတာ်သုိ ့လှူေါန်းသည့်ထငွ သုိမ့ဟုတ် 

နုိင်ငံထတာ်သုိ ့ထောေ်ြံ့သည့် ထငွပေင့်ဝယ်ယူထသာ ေုန်စည်မျေား။ 

၈၄ ပြည်ြသုိြ့ျံေသန်းသည့်ခရီးစဉ်တွင် အသံုးပြုရန်ထရာင်းချေသည့် ဂျေေ်ထလယာဉ်ဆီ။ 

၈၅ ထလယာဉ် သုိမ့ဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်သံုး စေ်၊ စေ်ေိရိယာ၊ ြစ္စည်းေိရိယာ 

နှင့် ယင်းတို၏့ အရန်နှင့် အြိုြစ္စည်းမျေား။ 

၈၆ နုိင်ငံထတာ်၏ လုိအြ်ချေေ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ေ အခွန်ေင်းလွတ်ခွင့် 

ပြုသည့် ေုန်စည်မျေား။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (ေ) တွင် ထော်ပြြါရိှသည့် ေုန်စည်မျေားမှတစ်ြါး အပခားေုန်စည် တစ်မျိေုးမျိေုးေုိ 

ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းပေစ်ြါေ ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင် လည်းထောင်း၊ 

ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်းပေစ်ြါေ ေုန်းထြါ်ထရာေ်တန်ေိုးအထြါ်တွင် လည်းထောင်း 

ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ထစရမည်။ ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၁ ြါ  

အေူးေုန်စည်တစ်မျေိုးမျေိုးေို ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းပေစ်ြါေ အေူး 

ေုန်စည်ခွန်အြါအဝင်ပေစ်ထသာ ထရာင်းရထငွထြါ်တွင်လည်းထောင်း၊ ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း 

ပေစ်ြါေ အေူးေုန်စည်ခွန်အြါအဝင်ပေစ်ထသာ ေုန်းထြါ်ထရာေ်တန်ေိုးအထြါ်တွင် 

လည်းထောင်း ငါးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ထစရမည်။ 
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( ဂ ) မည်သူမဆို ဤဥြထေနှင့်အညီ ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုေားထသာ ေုန်စည်နှင့် ေုန်သွယ်မှု 

ထဆာင်ရွေ်ပခင်းမှတစ်ြါး ြုေ်မ ၁၁ ြါ  အေူးေုန်စည်မျေား အြါအဝင် ထအာေ်ထော်ပြြါ 

လုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွေ်ပခင်းအတွေ် ထရာင်းရထငွအထြါ် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ် 

လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ရမည်- 

(၁) ေုန်စည်တင်သွင်း၍ ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ထရာင်းချေပခင်း၊ 

(၂) ေုန်သွယ်မှု ထဆာင်ရွေ်ပခင်း။ 

 (ဃ) ထအာေ်ထော်ပြြါ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေားအား ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် မေျေသင့်ထစရ- 

စဉ် ဝန်ထဆာင်မှုအမျေိုးအစားမျေား 

၁ စီးြွားထရးလုြ်ငန်းအပေစ် ထနအိမ်ငှားရမ်းပခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမှအြ 

ပေစ်သည့် ထနအိမ်ငှားရမ်းပခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂ ယာဉ်မျေားရြ်နားရန်ထနရာငှားရမ်းပခင်းဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၃ အသေ်အာမခံဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၄ အထသးစားထငွထချေးပခင်းဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၅ ခန္ဓာေုိယ်အလှပြုပြင်ပခင်းမှအြပေစ်သည့် ေျေန်းမာထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၆ ြညာထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၇ ေုန်စည်သယ်ယူြုိထ့ဆာင်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း(ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ထရယာဉ်၊ 

ထလယာဉ်၊ စေ်ယန္တရားမျေားပေင့် သယ်ြိုထ့ြးပခင်း)။ 

၈ အလုြ်အေုိင်ရှာထေွထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၉ အရင်းအနှီးထေးေွေ်ဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၀ ဘဏ်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၁ အထောေ်ခွန်၊ ဆိြ်ေမ်းရှင်းလင်းထရးဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၂ ဧည့်ခံထေျွးထမွးထရးအတွေ် ြစ္စည်းငှားရမ်းပခင်းဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၃ ေုန်ကေမ်းထြး၊ ေုန်ထချောယူစနစ်ပေင့် ထဆာင်ရွေ်ထြးသည့် ဝန်ထဆာင်မှု 

လုြ်ငန်းမျေား။ 

၁၄ နာထရးဝန်ထဆာင်မှု လုြ်ငန်းမျေား။ 

၁၅ ေထလးသူငယ်ပြုစုြျေိုးထောင်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၆ ပမန်မာ့ရိုးရာ အထကောပြင်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း/ မျေေ်မပမင် အထကောပြင် 

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၇ ထနအိမ်ထရွှ ထ့ပြာင်းပခင်းဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၈ လမ်းအသုးံပြုခထောေ်ခံသည့်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၁၉ တိရ စ္ဆာန်ေျေန်းမာထရးနှင့်ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာေ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၀ အမျေားသုးံသန်စ့င်ခန်း အသုးံပြုခထောေ်ခံပခင်းဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၁ ပြည်ြထလထကောင်း ခရီးသည်ြိုထ့ဆာင်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၂ ယဉ်ထေျေးမှုအနုြညာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 
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စဉ် ဝန်ထဆာင်မှုအမျေိုးအစားမျေား 

၂၃ အမျေားပြည်သူခရီးသည် သယ်ယူြုိထ့ဆာင်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း (ဘတ်စ်ေား၊ 

မီးရေား၊ ေူးတိုသ့ထဘကာ)။ 

၂၄ နိုင်ငံထတာ်အေွဲ အ့စည်းမျေားသို ့ထြးထချေရသည့် လိုင်စင်ထကေးမျေား။ 

၂၅ ောေွယ်ထရး ဝန်ကေီးဌာန၏ လုံပခုံထရးနှင့်ဆိုင်ထသာ ြုံနှိြ်လုြ်ငန်းမှ ြုံနှိြ် 

ေုတ်ထဝမှု ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၆ နှစ်နိုင်ငံအကေား အပြန်အလှန် အခွင့်အထရးမူနှင့် အေျေုံ းဝင်သည့် နိုင်ငံပခား 

သံရံုးမျေား သိုမ့ဟတု် သံရံုးငယ်မျေား၊ ယင်းတို၏့ အေွဲ ဝ့င်မျေားနှင့် သံတမန် 

မဟုတ်ထသာ သံရံုးဝန်ေမ်းမျေားေ ရယူသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၇ ပြည်တွင်းပြည်ြ အေဲွအ့စည်းမျေားေ နုိင်ငံထတာ်သုိ ့လှူေါန်းသည့်ထငွ သုိမ့ဟုတ် 

နုိင်ငံထတာ်သုိ ့ထောေ်ြံ့သည့်ထငွပေင့် ရယူသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ 

၂၈ နုိင်ငံထတာ်၏ လုိအြ်ချေေ်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ေ အခွန်ေင်းလွတ်ခွင့် 

ပြုသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား။ 

၂၉ နုိင်ငံထတာ်သမ္မတရံုး၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွရံု့း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ရံုး၊ 

ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်ရုံး၊ အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုတရား 

လွှတ်ထတာ်ချေ ြ်ရံုး၊ နုိင်ငံထတာ်ေဲွစ့ည်းြံုအထပခခံဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရွးထောေ်ြွဲထော်မရှင်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စု 

စာရင်းစစ်ချေြ်ရံုးနှင့် ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အေဲွရံု့း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကေီးဌာနမျေား၊ 

ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီရံုး၊ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ လူမှုေူလုံထရးအေွဲ ၊့ 

တုိင်းထေသကေီး သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအေဲွရံု့း၊ ဦးစီးဌာနစသည့်အေဲွအ့စည်း 

အချေင်းချေင်းထဆာင်ရွေ်ထြးသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား (နုိင်ငံြုိင်စီးြွားထရး 

လုြ်ငန်းမျေားေို ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ရွေ်ထြးထစပခင်း၊ နိုင်ငံြိုင် 

စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေားမှ ဝန်ထဆာင်မှုရယူပခင်းမြါ ) ။ 

 ( င ) ြုေ်မခဲွ(ဃ)ြါဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေားမှတစ်ြါး ပြည်တွင်း၌ထဆာင်ရွေ်သည့် အပခား 

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေားမှ ရထငွအထြါ်တွင် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် 

ေျေသင့်ထစရမည်။ 

 ( စ ) ပြည်တွင်းထလထကောင်း ခရီးသည်ြိုထ့ဆာင်ထရး ဝန်ထဆာင်မှုမျေားမှ ခရီးသည်ြိုထ့ဆာင်ခ 

ရထငွအထြါ်တွင် သုံးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျေသင့်ထစရမည်။ 

 (ဆ) နုိင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာေ်လုြ်ပြီးထရာင်းချေသည့် အထဆာေ်အအံုထဆာေ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်းမှ 

ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင် သံုးရာခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျေသင့်ထစရမည်။ 

အထဆာေ်အအံုထဆာေ်လုြ်ထရာင်းချေသူသည် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေနှင့် ေုန်သွယ် 

လုြ်ငန်းခွန်စည်းမျေဉ်းမျေားြါတာဝန်ေုိ လုိေ်နာရမည်ပေစ်ပြီး အခွင့်အထရးမျေား အားလံုးေုိ 

ခံစားခွင့်ရှိထစရမည်။ 
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၁၅။ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေအရ သမဝါယမေဏ္ဍနှင့် ြုဂ္ဂလိေေဏ္ဍမျေားအတွေ် ထအာေ်ထော်ပြြါ 

ထရာင်းရထငွ သိုမ့ဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွေေ်မြိုလျှင် ေုန်သယွ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းကေြ်ပခင်းမပြုရ- 

 (ေ) ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျေသင့်သည့်ေုန်စည်မျေားေုိ ပြည်တွင်း၌ေုတ်လုြ်ထရာင်းချေပခင်း 

အတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထရာင်းရထငွ စုစုထြါင်း ေျေြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ၊ 

 ( ခ ) ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျေသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွေ်ပခင်းအတွေ် 

ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝန်ထဆာင်မှုရထငွ စုစုထြါင်း ေျေြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ၊  

 ( ဂ ) ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းမျေားထဆာင်ရွေ်ပခင်းအတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထရာင်းရထငွ 

စုစုထြါင်း ေျေြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ။ 

၁၆။ မည်သူမဆုိ ဤဥြထေအရ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျေသင့်သည့် ေုန်စည်တစ်မျိေုးမျိေုးေုိ ေုတ်လုြ် 

ထရာင်းချေပခင်း၊ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျေသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုတစ်ရြ်ရြ်ေို ထဆာင်ရွေ်ပခင်း၊ 

ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ရွေ်ပခင်းတိုမ့ှ နိုင်ငံပခားထငွရရှိလျှင် အဆိုြါ နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ထရာင်းရထငွ 

သုိမ့ဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွအထြါ် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေုိ ဤဥြထေြါ သေ်ဆုိင်ရာ အခွန်နှုန်းမျေား 

အတိုင်းတွေ်ချေေ်၍ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းမျေဉ်းမျေားနှင့်အညီ ေျေြ်ထငွပေင့် ထြးထဆာင်ရမည်။ 

၁၇။ (ေ) ပြည်ြသုိတ့င်ြုိထ့ရာင်းချေသည့် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားအထြါ် ရှစ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့် လည်းထောင်း၊ 

ထရနံစိမ်းမျေားအထြါ် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့်လည်းထောင်း ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျေသင့်ထစ 

ရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခဲွ (ေ)ြါ  ေုန်စည်မျေားမှအြ ေျေန်ေုန်စည်မျေားေုိ ပြည်ြသုိ ့တင်ြုိထ့ရာင်းချေပခင်း 

အတွေ် ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင် သုည ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျေသင့်ထစ 

ရမည်။ ပြည်ြသုိ ့တင်ြုိထ့ရာင်းချေပခင်းအတွေ် ေျေသင့်ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မှ ေုန်စည်ေုိ 

ဝယ်ယူစဉ် သိုမ့ဟုတ် ေုတ်လုြ်စဉ်ေထြးထဆာင်ခဲ့သည့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေို 

စည်းမျေဉ်းမျေားနှင့်အညီ ခုနိှမ်နုိင်သည်။ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းမျေဉ်းမျေားတွင် မည်သုိဆုိ့ 

ထစောမူ ပြည်ြြုိေု့န်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ြသုိ ့တင်ြုိထ့ရာင်းချေပခင်းအတွေ် ေျေသင့် 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်သည် ေုန်စည်ေုိဝယ်ယူစဉ် သုိမ့ဟုတ် ေုတ်လုြ်စဉ်ေထြးထဆာင်ခ့ဲ 

သည့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ထအာေ် ထလျော့နည်းထနြါေ ပြန်အမ်းထငွ ထတာင်းခံနုိင်သည်။ 

သိုရ့ာတွင် ေိုယ်တိုင်သုံးစွဲရန် အလိုင့ှာ ပြည်တွင်း၌ဝယ်ယူပြီး ပြည်ြသိုယ့ူထဆာင် 

သွားသည့် ေုန်စည်မျေားနှင့် မသေ်ဆိုင်ထစရ။  

 (ဂ) ဤြုေ်မြါ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားသည် မစည်းကေြ်ေိုေ်သည့် ထရာင်းရထငွ၊ ဝန်ထဆာင်မှု 

ရထငွြမာဏ သတမ်ှတ်ပခင်းနှင့် သေ်ဆိုင်ပခင်းမရှိထစရ။ 

၁၈။ ဤဥြထေ၏ အခန်း(၆) တွင် ထော်ပြြါရှိထသာ စေားရြ်မျေား၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေေ်သည် 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေတွင် ထောပ်ြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစရမည်။ 
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အခန်း (၇) 

ဝင်ထငွခွန် 

၁၉။ (ေ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွေျေြ် ၄၈ သိန်း အေိ ရရှိသူပေစ်လျှင် မည်သူေ့ိုမျှ 

ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ပခင်းမပြုရ။ သုိရ့ာတွင် လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွေျေြ် ၄၈ သိန်း 

အေေရ်ရှိသူပေစ်လျှင် သိုမ့ဟတု် အသေ်ထမွးဝမ်းထေျောင်းြညာလုြ်ငန်း၊ စီးြွားထရး 

လုြ်ငန်းနှင့် အပခားရလမ်းမျေားမှ ဝင်ထငွပေစ်လျှင် မည်သူေုိ့မဆုိ စုစုထြါင်းဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန် 

ဥြထေြုေ်မ ၆ အရ သေ်သာခွင့်မျေား ခုနိှမ်ပြီးထနာေ် ေျေန်ဝင်ထငွအထြါ် ဝင်ထငွအလွှာအလုိေ် 

စည်းကေြ်ရမည့် ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားမျေားေုိ ထအာေ်ြါအတိုင်း သတ်မှတ်သည်- 

အမှတ်

စဉ် 

ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရန် ဝင်ထငွအလွှာ 
စည်းကေြ်ရန် 

ဝင်ထငွခွန်နှုန်း 
မ ှ ေိ 

ေျေြ် ေျေြ် 

(၁) ၁ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀ ရာခိုင်နှုန်း 

(၂) ၂,၀၀၀,၀၀၁ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၅ ရာခိုင်နှုန်း 

(၃) ၅,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း 

(၄) ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း 

(၅) ၂၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း 

(၆) ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အေေ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း 

 ( ခ ) ဝင်ထငွခွန်ဥြထေတွင် မည်သုိပ့ြဋ္ဌာန်းြါရိှထစောမူ မည်သူမဆုိ ထပမငှားရမ်းပခင်း၊ အထဆာေ်အအံု 

ငှားရမ်းပခင်း၊ အခန်းငှားရမ်းပခင်းတုိမှ့ရရိှထသာ စုစုထြါင်း ငှားရမ်းခရထငွအထြါ် ြုေ်မ ၆ အရ 

သေ်သာခွင့်မျေား နုတ်ြယ်ပြီး ေျေန်ထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် သီးပခား 

စည်းကေြ်ရမည်။ အပခားဝင်ထငွမျေားနှင့်ြူးထြါင်း၍ ေြ်မံစည်းကေြ်ပခင်းမပြုရ။ နုိင်ငံထတာ်ြုိင် 

စီးြွားထရးအေွဲ အ့စည်းမျေား၊ ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုထော်မရှင်ေ ေုတ်ထြးသည့် 

ခွင့်ပြုမိန်ပ့ေင့် ထဆာင်ရွေ်ထသာလုြ်ငန်းမျေား၊ ေုမ္ပဏီမျေား၊ သမဝါယမအသင်းမျေား ပေစ်ြါေ 

အခွန်ေမ်းအမျေိုးအစားအလိုေ် သီးပခားသတ်မှတ်ထြးေားထသာ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းမျေား 

အတိငု်း ေမ်းထဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ဤြုေ်မြါ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းမျေားသည် ဝင်ထငွရရိှသူ တစ်ဦးဦး သုိမ့ဟုတ် ဝင်ထငွအမျိေုးအစား 

တစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သီးပခားဝင်ထငွခွန်နှုန်း သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်ေမ်းမျေားနှင့် 

သေ်ဆိုင်ပခင်း မရှိထစရ။ 

၂၀။ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ ပြည်ြထနနိုင်ငံသား၏ 

ေင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသည့် ဝင်ထငွထခါင်းစဉ်မှတစ်ြါး နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ပြည်ြတွင်ရရှိသည့် စုစုထြါင်း 

ဝင်ထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ 
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၂၁။ ပမန်မာနုိင်ငံေုမ္ပဏီမျေား အေ်ဥြထေအရပေစ်ထစ၊ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် အေူးေုမ္ပဏီအေ်ဥြထေအရ 

ပေစ်ထစ ပမန်မာနိုင်ငံ၌ မှတ်ြုံတင်၍ ေွဲ စ့ည်းတည်ထောင်ေားသည့် ေုမ္ပဏီပေစ်လျှင် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ 

ြုေ်မ ၆ အရ သေ်သာခွင့်မျေား မနုတ်မီ ယင်းေုမ္ပဏီေရရှိသည့် ေျေြ်ထငွပေင့် စုစုထြါင်းအသားတင် 

အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ 

၂၂။ ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်လျှင် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ အရ သေ်သာခွင့်မျေား 

နုတ်ြယ်ပခင်းမပြုရ၊ ယင်း၏ စုစုထြါင်းဝင်ထငွအထြါ်- 

(ေ) လစာထခါင်းစဉ်မှ ဝင်ထငွပေစ်ြါေ ဤဥြထေ ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခဲွ (ေ) ြါအခွန်နှုန်းမျေားအတုိင်း 

ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ရမည်။ 

( ခ ) လစာထခါင်းစဉ်မှတစ်ြါး အပခားဝင်ထငွပေစ်ြါေ ၂၅ ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ် 

ရမည်။ 

၂၃။ ပမန်မာနုိင်ငံရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုထော်မရှင်ေ ေုတ်ထြးသည့် ခွင့်ပြုမိန်ပ့ေင့် ထဆာင်ရွေ်ထသာလုြ်ငန်း 

ပေစ်လျှင် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ ယင်းလုြ်ငန်း၏ စုစုထြါင်းအသားတင် 

အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ရမည်။ 

၂၄။ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ စည်းကေြ်မှုမှ လွတ်ေင်းထနထသာ 

ဝင်ထငွအထြါ် ၃၀ ရာခုိင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ သုိရ့ာတွင် နုိင်ငံသားမည်သူမဆုိ အထပခြစ္စည်း 

တစ်ရြ်ရြ်ေုိ ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ထဆာေ်ပခင်း၊ ရယူပခင်းနှင့်လုြ်ငန်းအသစ်တည်ထောင်ပခင်း၊ လုြ်ငန်း 

ေြ်မံတိုးချေဲ ထ့ဆာင်ရွေ်ပခင်းတိုအ့တွေ် အသုးံပြုသည့်ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွရလမ်းတင်ပြနိုင်သည့် ဝင်ထငွ 

ရိှြါေ ယင်းဝင်ထငွအားနုတ်ြယ်ပြီး ေျေန်စည်းကေြ်မှုမှလွတ်ေင်းထနထသာ ဝင်ထငွအထြါ်တွင် လည်းထောင်း၊ 

ဝင်ထငွရလမ်းတင်ပြနုိင်ပခင်းမရိှြါေ အသံုးပြုသည့် ဝင်ထငွအထြါ်တွင်လည်းထောင်း ထအာေ်ထော်ပြြါ 

အခွန်နှုန်းေားအတုိင်း ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ အသံုးပြုသည့် ဝင်ထငွအားလံုးအထြါ် ဝင်ထငွရလမ်း 

အတိအေျေ တင်ပြနုိင်ြါေ ဝင်ထငွခွန်ေမ်းထဆာင်ရန်မလုိြါ။ ဤြုေ်မအရ အခွန်စည်းကေြ်ပခင်းသည် 

တရားမဝင်ရရှိသည့်ြစ္စည်းမျေားြိုင်ဆိုင်ပခင်း၊ ထရာင်း၀ယ်ပခင်းတိုန့ှင့်လည်းထောင်း၊ထငွထကေးခဝါချေမှု 

တိုေ်ေျေေ်ထရးဥြထေအရ အထရးယူသည့်ေိစ္စရြ်မျေားနှင့်လည်းထောင်း သေ်ဆိုင်ပခင်း မရှိထစရ- 

စဉ် ဝင်ထငွ(ေျေြ်) ဝင်ထငွခွန်နှုန်း 

(ေ)  ၁ - ၃၀၀,၀၀,၀၀၀ ၁၅% 

( ခ )  ၃၀၀,၀၀,၀၀၁ -  ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၀  ၂၀% 

( ဂ )       ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၁ နှင့်အေေ် ၃၀% 

၂၅။ သမဝါယမအသင်းဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်ေွဲ စ့ည်းေားသည့်- 

(ေ) အထပခခံသမဝါယမအသင်းမျေား၏ အသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ 

သေ်သာခွင့်မျေားနုတ်ြယ်ပြီး ေျေန်ဝင်ထငွအထြါ် ဤဥြထေြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခွဲ(ေ) ြါ  

ဝင်ထငွခွန်နှုန်းမျေားပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။  
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( ခ ) အထပခခံသမဝါယမအသင်းမှအြပေစ်ထသာ သမဝါယမအသင်းမျေား၏ အသားတင်အပမတ် 

ဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆အရ သေ်သာခွင့်မျေားနုတ်ြယ်ပြီး ေျေန်ဝင်ထငွအထြါ် 

၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ 

၂၆။ နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွားထရးအေဲွအ့စည်းမျေား၏ စုစုထြါင်းအသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ် ဝင်ထငွခွန် 

ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ရမည်။ 

၂၇။ အထပခြစ္စည်းတစ်ခု သိုမ့ဟုတ် တစ်ခုေေ်ြို၍ ထရာင်းချေပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ အပခား 

တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းမှ ပမတ်စွန်းထငွရရှိလျှင် ေိုသို ပ့မတ်စွန်းသည့်ေျေြ်ထငွ သိုမ့ဟုတ် 

နိုင်ငံပခားထငွအထြါ် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေြုေ်မ ၆ နှင့် ြုေ်မ ၆-ေ အရ သေ်သာခွင့်မျေားမနုတ်မီ- 

(ေ) ပမန်မာနုိင်ငံ၏ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွေ့ဏ္ဍတွင် ြါဝင်လုြ်ေုိင်သည့် ေုမ္ပဏီပေစ်ြါေ 

ထအာေ်တွင် ပမတ်စွန်းထငွနှင့်ယှဉ်တွဲထော်ပြေားထသာ အခွန်နှုန်းမျေားအတိုင်းရရှိသည့် 

ထငွထကေးအမျေိုးအစားပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်- 

  ပမတ်စွန်းထငွ ထြးထဆာင်ရမည့်၀င်ထငွခွန်နှုန်း 

  (၁) ညီမျှေျေြ် သန်းထြါင်း(၁၀၀,၀၀၀)အေိ  ၄၀  % 

  (၂) ညီမျှေျေြ် သန်းထြါင်း (၁၀၀,၀၀၁) မှ ၄၅  % 

   (၁၅၀,၀၀၀) အေိ   

  (၃) ညီမျှေျေြ် သန်းထြါင်း (၁၅၀,၀၀၁)နှင့်အေေ်    ၅၀  % 

( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွေ့ဏ္ဍတွင် ြါဝင်လုြ်ေုိင်ထသာ ေုမ္ပဏမီှအြ 

ပေစ်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်စုမျေား သိုမ့ဟတု် တစ်ဦးချေင်းြုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ြါေ ပမတ်စွန်းသည့် ေျေြ်ထငွ 

သုိမ့ဟုတ် နုိင်ငံပခားထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းပေင့်ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်။ ပြည်ြထန 

နိုင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ေျေသင့်အခွန်ေိုရရှိသည့် ထငွထကေးအမျေိုးအစားပေင့် ထြးထဆာင် 

ရမည်။ 

၂၈။ အထပခြစ္စည်းတစ်ခု သိုမ့ဟတု် တစ်ခုေေ်ြို၍ထရာင်းချေပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် အပခား 

တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုလုြ်သည့် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အထပခြစ္စည်း၏ တန်ေုိးစုစုထြါင်းသည် 

ေျေြ်သိန်း ၁၀၀ ေေ်မြုိလျှင် အထပခြစ္စည်းမှ ပမတ်စွန်းထငွ ထြါ်ထြါေ်ထစောမူ ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ပခင်း 

မပြုရ။ 

၂၉။ အသစ်ေူထောင်ထသာ စေ်မှုလေ်မှုေုိ အထပခခံသည့် အထသးစား၊ အလတ်စား လုြ်ငန်းမျေား 

အတွေ် လုြ်ငန်းစတင်ထသာ နှစ်အြါအဝင် တစ်ဆေ်တည်း သံုးနှစ်အတွင်းဝင်ထငွ ေျေြ်သိန်း ၁၀၀ေိ 

ဝင်ထငွခွန် ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ ထော်ပြြါဝင်ထငွေေ်ြုိမုိရရိှြါေ ြုိမုိရရိှသည့်ဝင်ထငွအထြါ်တွင်သာ 

ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ရမည်။ 
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၃၀။ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ(ေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ်(၁) နှင့် (၂) တိုအ့ရ အထပခခံသေ်သာခွင့် 

ခွင့်ပြုထငွသည် ဝင်ထငွအမျေိုးအစား တစ်ခုစီ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှထသာထငွပေစ်ရမည်။ သိုရ့ာတွင် 

တစ်နှစ်အတွေ် အထပခခံသေ်သာခွင့် ခွင့်ပြုထငွ စုစုထြါင်းသည် ေျေြ်သိန်း ၁၀၀ ေေ် မြိုထစရ။ 

၃၁။ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ(ေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ်(၂)တွင် အတူထနမိဘအတွေ် ခွင့်ပြုထငွေုိ 

ပေည့်စွေ်လျေေ် ထအာေ်ြါသေ်သာခွင့်ခွင့်ပြုထငွေုိ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခဲွ(ဂ)၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၂) ြါ  

တစ်ဦးချေင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ စုစုထြါင်းဝင်ထငွမှ နုတ်ြယ်၍ ေျေန်ထငွအထြါ်တွင်ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ရမည်- 

 (ေ) အတူထန မိဘတစ်ဦးလျှင် ေျေြ် ၁၀ သိန်းစီ၊ 

 ( ခ ) အိမ်ထောင်ေေ်တစ်ဦးအတွေ်သာလျှင် ေျေြ် ၁၀ သိန်း၊ 

 ( ဂ ) သားသမီးတစ်ဦးလျှင် ေျေြ် ၅ သိန်းစီ။ 

၃၂။ အထပခြစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွထခါင်းစဉ်မှအြ ေျေန်ဝင်ထငွ ထခါင်းစဉ်မျေားအတွေ် နုိင်ငံပခားထငွပေင့် 

ဝင်ထငွရရိှလျှင် ယင်းဝင်ထငွအထြါ်တွင် ဝင်ထငွခွန်စည်းမျေဉ်းမျေား စည်းမျေဉ်း ၈ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်နှင့်အညီ 

တွေ်ချေေ်၍ ပြည်တွင်းထနနုိင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းထနနုိင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ေျေြ်ထငွပေင့်လည်းထောင်း၊ 

ပြည်ြထနနုိင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ရရိှသည့်ထငွထကေးအမျိေုးအစားပေင့်လည်းထောင်း ဝင်ထငွခွန်ထြးထဆာင် 

ရမည်။  

၃၃။ ထအာေ်ထော်ပြြါ ဝင်ထငွတစ်ရြ်ရြ် သုိမ့ဟုတ် ဝင်ထငွအမျိေုးအစား တစ်ရြ်ရြ်အထြါ် ဝင်ထငွခွန် 

ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်- 

(ေ) မူးယစ်ထဆးဝါးနှင့် စိတ်ေုိထပြာင်းလဲထစတတ်ထသာ ထဆးဝါးမျေားဥြထေအရ ေမ်းဆီးရမှု 

အထြါ် ဆုထငွချီေးပမှင့်ပခင်း အစီအစဉ်အရ ဝင်ထငွနှစ်အတွင်းဆုထငွေုိ တစ်ကေိမ်တည်းရရိှပခင်း 

ပေစ်ထစ၊ အကေိမ်ကေိမ်ရရှိပခင်းပေစ်ထစရရှိသည့်စုစုထြါင်းဝင်ထငွ၏ ေျေြ်သနိ်း ၁၀၀အေိ၊ 

( ခ ) တရားမဝင်ြစ္စည်းမျေားေမ်းဆီးရမှုအထြါ် ဆုထငွချီေးပမှင့်ပခင်း အစီအစဉ်အရ ဝင်ထငွနှစ်အတွင်း 

ဆုထငွေုိ တစ်ကေိမ်တည်းရရိှပခင်းပေစ်ထစ၊ အကေိမ်ကေိမ်ရရိှပခင်းပေစ်ထစ ရရိှသည့်စုစုထြါင်း 

ဝင်ထငွ၏ ေျေြ်သိန်း ၁၀၀ အေိ၊ 

( ဂ ) နုိင်ငံထတာ်မှ ချီေးပမှင့်ထသာ ဘဲွေူ့းဂုဏ်ေူး တံဆိြ်မျေားနှင့်အတူ ရရိှသည့်ချီေးပမှင့်ထငွမျေား၊ 

(ဃ) ပြည်ြထနနိုင်ငံသား၏ ပြည်ြတွင် နိုင်ငံပခားထငွပေင့်ရရှိထသာ လစာထခါင်းစဉ်မဝှင်ထငွ၊ 

( င ) နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း အပငိမ်းစားယူသည့်အခါ ရရှိသည့်ြင်စင်နှင့် ေရုဏာထကေး၊ 

( စ ) အစိုးရထအာင်ဘာထလသိန်းဆု ဆုမဲမှ ေုတ်ယူရရှိထငွ။ 

၃၄။ ဤဥြထေ အခန်း (၇) တွင် ထော်ပြြါရိှထသာ စေားရြ်မျေား၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆုိချေေ်သည် ဝင်ထငွခွန် 

ဥြထေတွင် ထော်ပြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစရမည်။ 
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အခန်း (၈) 

အပခားအခွန်အထောေ်ဆိုင်ရာ ထောေ်ခံရမည့် နှုန်းေားမျေား 

၃၅။ သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီးဌာနမျေားသည် ထအာေ်ထော်ပြြါ အခွန်တစ်ရြ်ရြ်၏ထောေ်ခံရမည့်နှုန်းေားမျေား၊ 

ေင်းလွတ်ခွင့်၊ သေ်သာခွင့်တိုေုိ့ တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ စီမံထဆာင်ရွေ်ရမည်- 

(ေ) ယစ်မျေိုးခွန်၊ 

( ခ ) သွင်းေုန်အတွေ် လိုင်စင်ခမျေား၊ 

( ဂ ) ပမန်မာနိုင်ငံ ထအာင်ဘာထလသိန်းဆု၊ 

(ဃ) ထမာထ်တာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ အခထငွမျေား၊ 

( င ) တံဆိြ်ထခါင်းခွန်၊ 

( စ ) မုတ်ထောင် ဝတ်ဆံသွင်းအခွန်၊ 

(ဆ) အထောေ်ခွန်၊ 

( ဇ ) ထပမယာထြါ်တွင် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

( စျေ) ထရခွန်၊ 

(ည) တာတမံခွန်၊ 

( ဋ ) သစ်ထတာမျေားမှြစ္စည်းမျေား ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊ 

( ဌ ) ဓာတ်သတ္တ ုြစ္စည်းမျေား ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

 (စေ်မှုေုန်ကေမ်း တွင်းေွေ်နှင့် အလှဆင်ထေျောေ်မျေားမြါ ) 

( ဍ ) ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွန်အခ၊ 

( ဎ ) ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ  ့ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

(ဏ) ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် ရတနာခွန်၊ 

(တ) ဆေ်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း လုြ်ေုိင်ပခင်းထကောင့် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အခ၊ 

(ေ) ထရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ေုတ်ယူသည့်အတွေ် အခမ့ဲရရိှသည့်ဓာတ်အားခ၊ 

( ေ ) ခရီးလှည့်လည်ထရးလုိင်စင်/ ဟုိတယ်နှင့် တည်းခုိရိြ်သာလုိင်စင်/ ခရီးသွားလာသူမျေား 

ြိုထ့ဆာင်ထရးလိုင်စင်/ ဧည့်လမ်းညွှန်လုြ်ငန်း လိုင်စင်မျေားအတွေ် လိုင်စင်ထကေး။  

၃၆။ ပမန်မာ့ထေျောေ်မျေေ်ရတနာဥြထေတွင် မည်သုိြ့င်ပြဋ္ဌာန်းြါရိှထစောမူ ထေျောေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ 

နီလာ၊ ပမ၊ စိန်နှင့် အပခားအေိုးတန်ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ အရုိင်းေည်မျေားတူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ 

ထေျောေ်မျေေ်ရတနာအထချောေည်နှင့် လေ်ဝတ်ရတနာမျေားေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ဝယ်ယူထရာင်းချေပခင်း 

လုြ်ငန်းတိုသ့ည်- 

 (ေ) ထေျောေ်မျေေ်ရတနာ သုိမ့ဟုတ် လေ်ဝတ်ရတနာမျေားေုိ ေျေြ်ပေင့်ပေစ်ထစ၊ နုိင်ငံပခားထငွပေင့် 

ပေစ်ထစ ထရာင်းချေရရှိသည့် ထရာင်းရထငွအထြါ်တွင်- 

  (၁) ဤဥြထေြုေ်မ ၁၁ ြါ  အခွန်နှုန်းမျေားအတိုင်း အေူးေုန်စည်ခွန် ေမ်းထဆာင် 

ရမည်။ 
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  (၂) ဤဥြထေြုေ်မ ၁၄၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) နှင့် (ဂ) အရ ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း၊ ေုတ်လုြ် 

ထရာင်းချေပခင်းနှင့် ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းထဆာင်ရွေ်ပခင်းအတွေ် ငါးရာခုိင်နှုန်းပေင့် 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ရမည်။ 

  (၃) ြုေ်မခဲွငယ် (၂)ြါ  ပြဋ္ဌာန်းချေေ်သည် မစည်းကေြ်ေုိေ်သည့် ထရာင်းရထငွြမာဏ 

သတမ်ှတ်ပခင်းနှင့် သေ်ဆိုင်ပခင်းမရှိထစရ။ 

 ( ခ ) ဝင်ထငွနှစ်အတွင်းရရိှသည့် စုစုထြါင်းအသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ်တွင် ဤဥြထေြါ  

ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားမျေားအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်ေမ်းထဆာင်ရမည်။ 

အခန်း(၉) 

အထေွထေွ 

၃၇။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် လိုအြ်ြါေ အခွန်ထောေ်ခံမှု အထောေ်အေူပြုအေွဲ မ့ျေားေို 

အမိန်ထ့ကော်ပငာစာ ေုတ်ပြန်၍ ေွဲ စ့ည်းထဆာင်ရွေ်ထစနိုင်သည်။ 

၃၈။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည် နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ေုတ်လုြ်သည့် ေုန်စည်မျေားနှင့် ပြည်ြမှ 

တင်သွင်းသည့်ေုန်စည်မျေား ထစျေးေွေ်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ထရာင်းချေနိုင်ထရးအတွေ်လည်းထောင်း၊ 

ပြည်တွင်းေုန်ေုတ်လုြ်မှု လုြ်ငန်းမျေားေုိ အဓိေ မီှတည်ထဆာင်ရွေ်ထနရသည့် ပြည်တွင်းစုိေ်ြျိေုးထရး 

နှင့်ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းမျေား၊ နုိင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာင်ရွေ်လျေေ်ရိှကေသည့် ပြည်တွင်းပြည်ြ ရင်းနီှး 

ပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းမျေား ထရရှည်အေျေိုးစီးြွားပေစ်ေွန်းတိးုတေ်လာထစရန်လည်းထောင်း၊ နိုင်ငံထတာ်မှ 

ြါဝင်လေ်မှတ်ထရးေိုးေားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသထဘာတူညီချေေ်မျေားနှင့် ဆန်ေ့ျေင်ပခင်း 

မရှိထစဘဲ ထအာေ်ြါတိုေုိ့ ထဆာင်ရွေ်ထြးရမည်- 

 (ေ) ေုန်စည်မျေားတင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ြမာဏ၊ အထောေ်ခွန်နှုန်းေားမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

ေမ္ဘာ့ေုန်သွယ်ထရးနှင့် အာဆီယံေုန်သွယ်ထရးဆုိင်ရာ သထဘာတူစာချေုြ်မျေား မူထဘာင် 

အတွင်းမှ အာဆီယံထေသတငွ်း နိုင်ငံမျေားနည်းတူ အပမင့်ဆုံးရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အထရး၊ 

သေ်သာခွင့်မျေား ရရှိထစနိုင်ရန် ထဆာင်ရွေ်ထြးပခင်း၊ 

 ( ခ ) အထောေ်ခွန်ဥြထေ ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားနှင့်အညီပေစ်ထစ၊ ြုိေု့န်သွင်းေုန်ခွင့်ပြုပခင်းနှင့် 

ခွဲတမ်းသတမ်ှတ်ထြးပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ပြဋ္ဌာန်းချေေ်မျေားနှင့်အညီပေစ်ထစ 

လိုအြ်သည့်အစီအမံမျေားေုိ ထဆာင်ရွေ်ထြးပခင်း။ 

၃၉။ သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီးဌာနမျေားသည် အခွန်ထြးထဆာင်ေုိေ်သူမျေား ဥြထေနှင့်အညီ အခွန်ထြးထဆာင် 

လာထစထရးအတွေ် ပြည်သူမျေားသို ့အခွန်ြညာထြးပခင်း၊ စည်းရံုးပခင်း၊ ဥြထေနှင့်အညီ ခံစားနိုင်ထသာ 

အခွန်ဆိုင်ရာ သေ်သာခွင့်၊ ေင်းလွတ်ခွင့်မျေားေုိ ပြည်သူမျေားအားအသိထြးပခင်း၊ သေ်သာခွင့်မျေား 

နှင့်အညီ အခွန်ထောေ်ခံရာတွင် တွေ်ချေေ်ခွင့်ပြုထြးပခင်း၊ အခွန်ဆုိင်ရာ တာ၀န်ထေျေြွန်သည့် အခွန်ေမ်း 

ပြည်သူမျေားအား အသိအမှတ်ပြုပခင်း၊ ေိုေ်သင့်ထသာ ချေီးပမှင့်မှုမျေား စီမံထဆာင်ရွေ်ထြးပခင်း ပြုလုြ် 

ထြးရမည်။ 
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၄၀။ အခွန်မထြးထဆာင်ရထသးထသာ အေူးေုန်စည်မျေား ရရှိြိုင်ဆိုင်ေားပခင်းအတွေ် အေူး 

ေုန်စည်ခွန် ဥြထေြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ)အရ တြ်ရိုေ်သည့် ေဏ်ထငွအပေစ် ထောေ်ခံရရှိထငွ၏ 

တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်းအား သတင်းထြးတင်ပြသူေုိလည်းထောင်း၊ ၂၀ ရာခုိင်နှုန်းအား ရှာထေွေမ်းဆီးသည့် 

အေဲွအ့ား လည်းထောင်း ဆုထကေးအပေစ်ချီေးပမှင့်ရမည်။ သတင်းထြးတင်ပြသူ မည်သူမည်ဝါပေစ်ထကောင်းေုိ 

အစုိးရေိစ္စမှတစ်ြါး ထောေ်ုတ်ပခင်းမပြုရ။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ေဲွစ့ည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ ေျွနု်ြ်လေ်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

 

 

 (ြုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 
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၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခ ုဘဏ္ဍာထရးနှစ် 

ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အထောေ်မျေား ထောေ်ခံရန် မူလလျောေားချေေ် 

 

အမှတ် 

စဉ် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ 

တာဝန်ခံ ဝန်ကေီးဌာနမျေား 
အထကောင်းအရာ 

၂၀၁၆- ၂၀၁၇ 

ခန ့်မှန်းထပခ 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

၂ 

 

 

 

၃ 

 

 

၄ 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

 

၄ 

၅ 

 

၆ 

၇ 

၈ 

 

 

 

၉ 

 

 
 

၁ 

 

 

၁ 

 

 

 

၁ 

၂ 

 

 

ပြည်ေဲထရးဝန်ကေီးဌာန 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

စီးြွားထရးနှင့်ေူးသန်း 

ထရာင်းဝယ်ထရးဝန်ကေီးဌာန 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

ရေားြိုထ့ဆာင်ထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

သတ္တ ုတွင်းဝန်ကေီးဌာန 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာထရး

လုြ်ငန်းဝန်ကေီးဌာန 

 

 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

 
 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

 

 

ပြည်ေဲထရးဝန်ကေီးဌာန 

ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီ 

ပြည်တွင်းေွေ်ေုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သားမျေား 

သံုးစဲွမှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ် 

ယစ်မျေိုးခွန်၊ 

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်၊ 

သွင်းေုန်အတွေ် လိုင်စင်ခမျေား၊ 

 

ပမန်မာနိုင်ငံ ထအာင်ဘာထလသိန်းဆု၊ 

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ထမာင်းလုိင်စင်၊ လုြ်ငန်း 

လိုင်စင်ဆိုင်ရာ အခထငွမျေား၊ 

တံဆိြ်ထခါင်းခွန်၊ 

မုတ်ထောင်ဝတ်ဆံသွင်းအခွန်၊ 

ခရီးလှည့်လည်ထရးလိုင်စင်/ဟိုတယ်နှင့် 

တည်းခုိရိြ်သာလုိင်စင်/ခရီးသွားလာသူမျေား 

ြုိထ့ဆာင်ထရးလုိင်စင်/ ဧည့်လမ်းညွှန်လုြ်ငန်း 

လိုင်စင်မျေားအတွေ်လိုင်စင်ထကေး၊ 

အေူးေုန်စည်ခွန်၊ 
 

ဝင်ထငွနှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုအထြါ် ထောေ်ခံသည့် 

အခွန်အထောေ် 

ဝင်ထငွခွန်၊ 

 

အထောေ်ခွန် 

အထောေ်ခွန်၊ 

 

နုိင်ငံြုိင်သယံဇာတမျေား ေုတ်ယူသံုးစဲွမှုအထြါ် 

ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ် 

ထပမယာထြါ်တွင် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

ထရခွန်၊ 

၂,၄၈၆,၉၃၉.၈၄၇ 

 

၉၄၀.၃၁၁ 

၁,၆၂၉,၉၂၉.၇၄၅ 

၅,၇၆၂.၀၀၀ 

 

၃၀,၀၀၀.၀၀၀ 

၁၈၁,၄၇၀.၀၀၀ 

 

၃၇,၇၁၀.၀၀၀ 

၄၆၀.၀၀၀ 

၆၆၇.၇၉၁ 

 

 

 

၆၀၀,၀၀၀.၀၀၀   

 

၂,၃၇၀,၄၃၄.၆၄၅ 

 

၂,၃၇၀,၄၃၄.၆၄၅ 

 

၄၇၅,၀၀၀.၀၀၀ 

၄၇၅,၀၀၀.၀၀၀ 

 

၈၈၇,၃၈၄.၃၃၆ 

 

၁.၄၈၅ 

၁၃.၇၂၃ 

(ကျပ်သန်းပပါင်း) 
 

ဇယား ( ၁ ) 
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အမှတ် 

စဉ် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ 

တာဝန်ခံ ဝန်ကေီးဌာနမျေား 
အထကောင်းအရာ 

၂၀၁၆- ၂၀၁၇ 

ခန ့်မှန်းထပခ 

၃ 

၄ 

 

၅ 

 

 

၆ 

 

 

၇ 

 

၈ 

၉ 

 

 

၁၀ 

ပြည်ေဲထရးဝန်ကေီးဌာန 

ြတ်ဝန်းေျေင်ေိန်းသိမ်းထရးနှင့်

သစ်ထတာထရးရာ ဝန်ကေီးဌာန 

ပြည်ေဲထရးဝန်ကေီးဌာန 

 

 

ထမွးပမူထရး၊ ထရလုြ်ငန်းနှင့် 

ထေျေးလေ်ထေသေံွ ့ပေိုးထရးဝန်ကေီး 

ဌာန 

စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန 

 

သတ္တ ုတွင်းဝန်ကေီးဌာန 

ဆေ်သွယ်ထရးနှင် ့သတင်း 

အချေေ်အလေ်နည်းြညာ 

ဝန်ကေီးဌာန 

လျှြ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကေီးဌာန 

တာတမံခွန်၊ 

သစ်ထတာမျေားမှြစ္စည်းမျေား ေုတ်ယူသည့် 

အတွေ် ထောေ်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္တ ုြစ္စည်းမျေား ေုတ်ယူသည့်အတွေ် 

ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ (စေ်မှုေုန်ကေမ်း 

တွင်းေွေ်နှင့် အလှဆင်ထေျောေ်မျေားမြါ) 

ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွန်အခ၊ 

 

 

ထရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ  ့ ေုတ်ယူသည့် 

အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် ရတနာခွန်၊  

ဆေ်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း လုြ်ေုိင် 

ပခင်းထကောင့် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အခ၊ 

 

ထရအားအရင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားေုတ်ယူ 

သည့်အတွေ် အခမ့ဲရရိှသည့်ဓာတ်အားခ၊ 

၀.၀၂၅ 

၂,၈၈၆.၂၆၅ 

 

၃.၈၅၅ 

 

 

၁,၃၀၃.၈၀၀ 

 

 

၇၁၀,၆၁၃.၇၁၄ 

 

၁၉,၅၄၀.၀၀၀ 

၁၄၂,၅၉၅.၁၄၉ 

 

 

၁၀,၄၂၆.၃၂၀ 

  စုစုထြါင်း ၆,၂၁၉,၇၅၈.၈၂၈ 

 

 

 

 

 

 


