
 

 

mmmm-mmmm ခ uနစှ်§ ြပညe်ထာငစ်u၏aခန်ွaeကာက ်uပeဒ 

(mmmm ခ uနှစ§် ြပည်eထာင်စ uလတe်တာ်uပeဒaမှတ ် mm   ။) 

              mmmm ြပည့်နှစ်§ eတာ်သလင်းလြပည့်eကျာ်  m   ရက ်

(mmmm ခ uနှစ§် စက်တင်ဘာလ   mm   ရက်) 

 ြပည်eထာငစ် uလတe်တာ်သည ်ဤuပeဒကi u ြပ ာန်းလiuက်သည်။ 

 

aခန်း (m) 

aမည်§ စတင်aကျiuးသက်eရာက်သည့်eန့ရက်နှင့် aဓ iပ္ပာယ်eဖာ်ြပချက် 

m။ (က) ဤuပeဒကi u mmmm-mmmm ခuနှစ§် ြပညe်ထာင်စu၏aခွန်aeကာက်uပeဒဟu eခ တွင ်

eစရမည်။ 

 ( ခ ) ဤuပeဒသည ် mmmm ခuနှစ§် eaာကတ်iuဘာလ m ရက်eနမှ့စ၍ aကျiuးသက်eရာက် 

eစရမည်။ 

 ( ဂ ) aထူးကuန်စည်ခွန်uပeဒ§ ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်uပeဒနှင့် ဝင်eငွခွန်uပeဒတiu့တွင်  မည်သiu့ 

ပင် ပါရှieစကာမူ နှစ်§ ဝင်eငွနှစ် သiu့မဟuတ် eရာင်းရeငွ သiu့မဟuတ် ဝန်eဆာင်မ ရeငွ 

ရရှieသာ နှစ်ဆ iuင်ရာ ြပ ာနး်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ eaာက်ပါaတiuင်း သတ်မှတ ်

ရမည်- 

  (m) နiuင်ငပ iuင်စီးပွားeရးလuပ်ငန်းများaတွက် ဘ ာeရးနှစ်နှင့်aည ီြဖစ်သည်။ 

  (m) နiuင်ငပiuင်စီးပွားeရးလuပ်ငန်းများမှaပ ကျန်aခွန်ထမ်းaားလuးaတွက် eပီလ m ရက် 

eန့မှ မတ်လ mm ရကe်န့aထi ကာလaတiuင်း ဆက်လက်ထားရiှရမည်။ 

m။ ဤuပeဒတွင်ပါရှieသာ eaာက်ပါစကားရပ်များသည် eဖာ်ြပပါaတiuင်း aဓiပ္ပာယ်သက်eရာက် 

eစရမည်- 

 (က) aခွန်aeကာက် ဆiuသည်မှာ ဤuပeဒaရ ြပည်eထာင်စuaစiuးရက ြပည်eထာင်စuaတွက် 

eကာက်ခသည့် aခွန်§ aeကာက်ခွန်§ aခ§ လiuင်စင်eကး§ ပါမစ်eကးနှင့် ဒဏ်eကးeငွ 

များကiu ဆ iuသည်။ 

 ( ခ ) uပeဒ ဆ i uသည်မှာ ြပည်eထာင်စ uaစ i uးရက ြပည်eထာင်စ uaတွက် eကာက်ခသည့် 

aခွန်aeကာက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထuတ်ြပန်ထားသည့် uပeဒများကiu ဆ iuသည်။ 
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 ( ဂ ) သက်ဆ i uင်ရာဝန်ကီးဌာန ဆ i uသည်မှာ ြပည်eထာင်စ uaစ i uးရက ြပည်eထာင်စ uaတွက် 

eကာက်ခeသာ aခွန်aeကာက်များကiu တာဝန်ယူeကာက်ခသည့် ြပည်eထာင်စuaစiuးရ 

ဝန်ကီးဌာနများနှင့် eနြပည်eတာ်eကာင်စီတiu့က iu ဆiuသည်။ 

 (ဃ) ဘ ာeငွaရaသuးဆiuင်ရာuပeဒ ဆiuသည်မှာ နှစ်aလiuက်ထuတ်ြပန်သည့် ြပည်eထာင်စu၏ 

ဘ ာeငွaရaသuးဆiuင်ရာuပeဒနှင့် eနာက်ထပ်ဘ ာeငွခွဲeဝသuးစဲွeရးuပeဒတ iu့က iu 

ဆ iuသည်။ 

 ( င ) aခွန်နန်း ဆiuသည်မှာ ြပည်eထာငစ် uaစiuးရက ြပညe်ထာငစ် uaတွက ် eကာက်ခသည့ ်

aခွန်aeကာက်များကiu eကာက်ခရန်သတ်မှတ်ထားသည့် aခွန်aeကာက်နန်းများကiu 

ဆ iuသည်။ 

 ( စ ) aခွန်နှစ ်ဆiuသည်မှာ- 

(m) နiuင်ငပ iuင်စီးပွားeရးလuပ်ငန်းများြဖစ်ပါက ဘ ာeရးနှစ်နှင့်aညီြဖစ်သည်။ 

(m) နiuင်ငပiuင်စီးပွားeရးလuပ်ငန်းများမှaပ ကျန်aခွန်ထမ်းaားလuးaတွက် ြဖစ်ပါ 

က eပီလ m ရကe်နမ့ှ မတ်လ mm ရကe်န့aထi ကာလြဖစ်သည်။ 

 

aခန်း (m) 

eကာက်ခရန ်aခနွလ်ျာထားချက် 

m။ ဘ ာeငွaရaသuးဆiuင်ရာuပeဒပါ ြပည်eထာင်စu၏aခွန်ရeငွသည် သက်ဆiuင်ရာ ဘ ာeရး 

နှစ် aတွက ်ဤuပeဒ၏ ဇယား (m) ပါ aခွန်aeကာက ်eကာက်ခရန် လျာထားချက်ြဖစ်သည်။ 

 

aခန်း (m) 

aခွန်နန်းများ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် aစီရင်ခြခင်း 

m။ သက်ဆ i uင်ရာဝန် ကီးဌာနသည် ဤuပeဒပါ aခွနa်eကာက် aမျiuးaစားများ နှင့်စပ်လျဉ်း 

၍  eကာက်ခရန ်aခွန်လျာထားချက်များကiu ဤuပeဒပါ aခွန်နန်းများြဖင့်eကာက်ခရမည်။ 

m။ ြပည်eထာငစ် uaစiuးရaဖွဲ့သည် ဤuပeဒပါ aခွန်aeကာက်နန်းထားများက i u ြပင်ဆင်ြခင်း§ 

ြဖည့စ်ွက်ြခငး်§ aစားထ i uးြခင်းeဆာင်ရွက်လ i uလင် ြပည်eထာင်စ uလတ်eတာ်တွင် eဆွးeနွးဆ uးြဖတ် 

နiuငe်ရးaတွက် တင်သွငး်ရမည်။ 

m။ (က) သက်ဆiuင်ရာဝန်ကီးဌာနသည် ဤuပeဒ၏ဇယား (m) ပါ aခွန်eကာက်ခရန် လျာထား  

  ချက်aeပ  eကာက်ခရရှiမaeြခaeနကiu သuးလပတa်လiuက် ရသuးမှန်းeြခeငွစာရင်း  
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  ဦးစီးဌာနသiu့ eပးပ iu့ရမည်။ 

 ( ခ ) ရသuးမှန်းeြခeငွစာရင်းဦးစီးဌာနသည ် သကဆ် iuင်ရာဝန် ကီးဌာနများမှ eပးပiu့လာ 

သည့် aခွန်aeကာက် eကာက်ခရရှiမစာရင်းများကiuစuစည်း၍ ြပည်eထာင်စuaစiuးရ 

စီမကiန်းနှင့် ဘ ာeရးဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် သuးသပ်ချက်ြဖင့် သuးလပတ်aလiuက် 

ြပညe်ထာင်စ u aစiuးရaဖဲွ့သiu့ aစီရငခ်တငြ်ပရမည်။ 

m။ ြပည်eထာငစ် uaစiuးရaဖွဲ့သည် ဤuပeဒ၏ ဇယား (m) ပါ aခွန်eကာက်ခရန် လျာထားချက် 

aeပ  eကာက်ခရရှiမaeြခaeနက iu eြခာက်လပတa်လiuက် ြပည်eထာင်စuလတ်eတာ်သiu့ aစီရငခ် 

တင်ြပရမည်။ 

 

aခန်း (m) 

သက်ဆ iuင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်နှင့်လ uပ်ပ iuင်ခွင့် 

m။ သက်ဆ i uင်ရာဝန် ကီးဌာနသည် ဤuပeဒ၏ ဇယား (m) ပါ aခွန်aeကာက် eကာက်ခ 

ရန် လျာထားချကက်iu eကာက်ခရရiှeရးaတွက် တာဝန်ခစီမကီးကပ်ရမည်။ 

m။ ြပည်eထာင်စuaစiuးရ စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန် ကီးဌာနသည် ဤuပeဒပါ aထူးကuန်စည်ခွန်§ 

က uန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်eငွခွန်ဆ iuင်ရာြပ ာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းတiu့၏ မူလ 

aဓiပ္ပာယ် မeြပာင်းလဲeစဘ ဲ ရှင်းလင်းစွာ သ iရှ iလ i uက်နာeဆာင်ရွက်န i uင်eစရန် လ i uaပ်ပါက aမ iန့် 

eကာ်ြငာစာ§ aမiန့်§ ညန်ကားချက်နှင့် လuပ်ထuးလuပ်နည်းများကiu ထuတ်ြပန်နiuင်သည်။ 

mm။ သက်ဆ i uင်ရာဝန်ကီးဌာနသည် aခွန်eပးeဆာင်ထ i uက်သူများက uပeဒနှင့်aညီ eပးeဆာင ်

လာeစeရးaတွက် လi uaပ်သည့် သတင်းaချကa်လကမ်ျား§ ကူညီပ့ပ iuးမများက iu န iuင်ငeတာ်သမ္မတ§ 

ြပည်eထာင်စ uaစ i uးရaဖွဲ့§ ြပည်eထာင်စ uလတ်eတာ်§ ြပည်သူ့လတ်eတာ်§ aမျ iuးသားလတ်eတာ်§ 

ြပည်eထာင်စ uတရားလတ်eတာ်ချuပ်§ န i uင်ငeတာ်ဖွဲ့စည်းပ uaeြခခuပeဒဆ i uင်ရာခ uရ uး§ ြပည်eထာင်စ u 

eရွးeကာက်ပွဲeကာ်မရှင်§ ြပည်eထာင်စ ueရှ့eနချuပ်§ ြပည်eထာင်စ uစာရင်းစစ်ချuပ်နှင့် ြပည်eထာငစ် u 

ရာထူးဝနa်ဖဲွ့§ eနြပညe်တာ်eကာင်စီ§ ြပည်eထာင်စuဝန်ကီးဌာနများ§ ြမန်မာနiuငင်eတာ်ဗဟiuဘဏ§် 

တ i uင်းeဒသကီး သ i u ့မဟ uတ် ြပည်နယ်aစ i uးရaဖွဲ့§ က i uယ်ပ i uင်auပ်ချuပ်ခွင့်ရတ i uင်းဦးစီးaဖွဲ့ 

သ i u ့မဟ uတ် က iuယ်ပ iuငa်uပ်ချuပ်ခွင့်ရeဒသဦးစီးaဖွဲ့များ၏ aကူaညီကiu ရယူန iuင်သည်။ 
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aခန်း (m) 

aထူးကuန်စည်ခွန် 

mm။ aထူးကuန်စည်ခွန်uပeဒ ပuဒ်မ m aရ ယင်းuပeဒ၏ eနာက်ဆက်တဲွဇယားများကiu eaာက်ပါ 

aတiuင်း ြပ ာန်းလiuက်သည-် 

aထူးကuန်စည်များ 

 (က) eaာက်ဇယားပါ aထူးက uန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယှဉ်တွဲeဖာ်ြပပါ aခွန်နန်း 

များ aတiuင်း aထူးကuန်စည်ခွန် ကျသင့်eစရမည-်  

  (m) တန်ဖ iuးaဆင့်aလiuက် aခွန်ကျသင့်eစမည့် ြပည်တွင်း၌ထuတ်လuပ်သည့် aထူး 

က uန်စည်များြဖစ်လ င် စက်ရu§ aလuပ်ရu§ aလuပ်ဌာနကeဖာ်ြပeသာ eရာင်းeဈး 

တန်ဖ iuး သiu့မဟuတ် eဈးကွကe်ပါက်eဈးaeပ  aeြခြပu၍ ြပည်တွင်းaခွန်များ 

ဦးစီးဌာန ညန်ကားeရးမှူးချuပ်နှင့် ြပည်တွင်းaခွန်များဦးစီးဌာန စီမခန့် ခွဲ 

မeကာ်မတီကခန့်မှန်းသတ်မှတ်သည့် eရာင်းeဈးတန်ဖiuး§ ယင်းတန်ဖiuး နှစ်ရပ် 

aနက် များရာတန်ဖ iuးeငaွeပ တွင်လည်းeကာငး်§ 

  (m) တန်ဖ iuးaဆင့်aလiuက် aခွန်ကျသင့်eစရန် သတ်မှတ်ထားြခင်းမရiှeသာ aထူး 

ကuန်စည်များကiu ြပည်တွင်း၌ထuတ်လuပ်eရာင်းချြခင်းြဖစ်လင် ြပည်တွင်း aခွန် 

များဦးစီးဌာန စီမခန့်ခဲွမeကာ်မတီကသတ်မှတ်သည့် တန်ဖiuးaeပ တွင် 

လည်းeကာင်း§ 

  ခင်းချက်။ သiu့ရာတွင ် ြပည်တွင်း၌ ထuတ်လuပe်ရာငး်ချသည့်aထူးကuန်စည်က iu 

ြပည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် aထူးက uန်စည်နှင့်eဈးကွက်aတွင်း 

ယှဉ်ပiuင်eရာင်းချနiuင်ရန်aလiu့ငှာ ြပည်တွင်းaခွန်များဦးစီးဌာန စီမ 

ခန့်ခဲွမ eကာ်မတီက တန်ဖiuးသတ်မှတ်ရာတွင် aလားတူ aထူးကuန်စည် 

aတွက် ြပည်ပမှတင်သွင်းရာတွင် သတ်မှတ်သည့် ကuန်းeပ eရာက် 

တန်ဖiuးနှင့် တစ်eြပးညီြဖစ်eစeရး eဆာငရွ်က်eပးရမည်။ 

 (m) ြပည်တွင်းသiu့တင်သွင်းြခင်းြဖစ်လင် ကuန်းeပ eရာက်တန်ဖiuးaeပ တွင် လည်း 

eကာင်း။ 

စဉ ် aထူးက uန်စညa်မျ iuးaစား တန်ဖ iuးaဆင့် aခွန်နန်း 

m (က) စီးကရက်aမျ iuးမျ iuး။ aလiပ ် mm aထiပါ တစ်ဘူး 

eရာင်းeစျး ကျပ ်mmm aထi 

aဆင့် ြဖစ်လင် 

တစ်လiပ်လင်

m ကျပ ်
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စဉ ် aထူးက uန်စညa်မျ iuးaစား တန်ဖ iuးaဆင့် aခွန်နန်း 

 ( ခ ) စီးကရက်aမျ iuးမျ iuး။ aလiပ ် mm aထiပါ တစ်ဘူး 

eရာင်းeစျး mmm ကျပ် မှ 

ကျပ် mmm aထiaဆင့် ြဖစ် 

လင် 

တစ်လiပ်လင်

mm ကျပ ်

 ( ဂ ) စီးကရက်aမျ iuးမျ iuး။ aလiပ ် mm aထiပါ တစ်ဘူး 

eရာင်းeစျး mmm ကျပ် မှ 

ကျပ် mmmm aထiaဆင့် ြဖစ် 

လင် 

တစ်လiပ်လင်

mm ကျပ ်

 (ဃ) စီးကရက်aမျ iuးမျ iuး။ aလiပ ် mm aထiပါ တစ်ဘူး 

eရာင်းeစျး mmmm ကျပ်နှင့် 

aထက်aဆင့်ြဖစ်လင် 

တစ်လiပ်လင်

mm ကျပ် 

m eဆးရွက်ကီး။  mm % 

m ဗာဂျီးနီးယား 

eပါင်းတင် ပီးeဆး။ 

 mm % 

m eဆးeပါလ့iပ်။  တစ်လiပ်လင်

mm ြပား 

m eဆးြပင်းလ iပ်။  mm % 

m eဆးတeသာက်eဆးများ။  mm % 

m ကွမ်းစားeဆးaမျiuးမျ iuး။  mm % 

m (က) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး ကျပ် mmmm 

aထi aဆင့် ြဖစ်လင် 

တစ်လီတာ 

mmm ကျပ် 

 ( ခ ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmm ကျပ် 

 

 

( ဂ ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm 

ကျပ် မ ှ ကျပ ် mmmm aထi 

aဆင့် ြဖစ်လင် 

တစ်လီတာ 

mmm ကျပ ်

 (ဃ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmm ကျပ် 

 ( င ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် တစ်လီတာ 
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စဉ ် aထူးက uန်စညa်မျ iuးaစား တန်ဖ iuးaဆင့် aခွန်နန်း 

မ ှ ကျပ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

mmmm ကျပ် 

 ( စ ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 (ဆ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဇ ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှကျပ် mmmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဈ ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm 

ကျပ် မှ ကျပ ် mmmmm 

aထiaဆင့် ြဖစလ်င ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ ်

 (ည) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm 

ကျပ် မ ှ ကျပ ် mmmmm 

aထiaဆင့် ြဖစလ်င ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဋ )  aရကa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm ကျပ် 

မ ှကျပ် mmmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဌ ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ 

 

တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm 

ကျပ် မှ ကျပ ် mmmmm 

aထiaဆင့် ြဖစလ်င ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဍ ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm ကျပ် 

မ ှကျပ် mmmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဎ ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm 

ကျပ် မှ ကျပ် mmmmm aထi 

aဆင့် ြဖစ်လင် 

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 (ဏ) aရက်aမျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ် mmmmm aထi 

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 
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စဉ ် aထူးက uန်စညa်မျ iuးaစား တန်ဖ iuးaဆင့် aခွန်နန်း 

aဆင့် ြဖစ်လင် 

 (တ) aရက်aမျ iuးမျiuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm ကျပ် 

နှင့် aထက်aဆင့် ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

တနဖ် iuး၏mm%

m ဘီယာaမျiuးမျ iuး။  mm % 

mm (က) ဝiuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး ကျပ ်mmm 

aထi aဆင့် ြဖစ်လင် 

တစ်လီတာ 

mm ကျပ ်

 ( ခ ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmm ကျပ ်

မ ှ ကျပ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmm ကျပ် 

 ( ဂ ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmm ကျပ် 

 (ဃ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmm ကျပ် 

 ( င ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmm ကျပ် 

 ( စ ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmm ကျပ် 

 (ဆ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဇ ) ဝiuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဈ ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှ ကျပ် mmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 
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စဉ ် aထူးက uန်စညa်မျ iuးaစား တန်ဖ iuးaဆင့် aခွန်နန်း 

 (ည) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmm ကျပ် 

မ ှကျပ် mmmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဋ ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm 

ကျပ် မှ ကျပ် mmmmm 

aထiaဆင့် ြဖစလ်င ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဌ ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm ကျပ် 

မ ှကျပ ်mmmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 ( ဍ ) ဝ iuင်aမျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm 

ကျပ် မှ ကျပ ် mmmmm 

aထiaဆင့် ြဖစလ်င ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ ်

 ( ဎ ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm 

ကျပ် မှ ကျပ် mmmmm 

aထiaဆင့် ြဖစလ်င ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 (ဏ) ဝ iuငa်မျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm ကျပ် 

မ ှကျပ် mmmmm aထiaဆင့် 

ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

mmmm ကျပ် 

 (တ) ဝ iuင်aမျ iuးမျ iuး။ တစ်လီတာတန်ဖiuး mmmmm ကျပ် 

နှင့် aထက်aဆင့် ြဖစ်လင ်

တစ်လီတာ 

တန်ဖiuး၏mm 

% 

mm သစ်လ uး§ သစ်ခွဲသားများ။  m% 

mm eကျာကစ်iမ်းaရ iuင်းထည်များ။  mm % 

mm စiန်နှင့်ြမမှaပ ပတ္တ ြမား§ နီလာနှင့် 

aြခားaဖiuးတန် eကျာက်မျက် ရတနာ 

aရ iuင်းထည်များ။ 

 mm % 

mm စiန်နှင့်ြမမှaပ eကျာက်စiမ်း§ 

ပတ္တ ြမား§ နီလာနှင့် aြခားaဖiuးတန် 

eကျာက် မျက်ရတနာ 

aeချာထည်များ§ 

 m % 
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စဉ ် aထူးက uန်စညa်မျ iuးaစား တန်ဖ iuးaဆင့် aခွန်နန်း 

စiန်နှင့်ြမမaှပ လကဝ်တ်ရတနာ 

တွင်စဲွကပ်ထားသည့် eကျာက်စiမ်း§ 

ပတ္တ ြမား§ နီလာနှင့် aြခား 

aဖiuးတန် eကျာက်မျက်ရတနာ 

aeချာထည်များ။ 

mm (က)Double Cab 4 Door 

Pickup မ ှ aပ mmmm CC  

မ ှ mmmm CC aထi 

ဗင်ကားများ§ ဆလွန်း§ ဆီဒင် 

နှင့ ် ဝက်ဂွန် (Estate 

Wagon) ကားများ§ ကူeပး 

(Coupe) ကားများ။ 

 mm % 

 

 

 ( ခ ) Double Cab 4 Door 

Pickup မ ှ aပ mmmm CC 

မ ှ mmmm CC aထi 

ဗင်ကားများ§ ဆလွန်း§ ဆီဒင် 

နှင့ ် ဝက်ဂွန် (Estate 

Wagon) ကားများ§ ကူeပး 

(Coupe)  ကားများ။ 

 mm % 

 

 

 ( ဂ ) Double Cab 4 Door 

Pickup မှ aပ mmmm CC 

နှင့် aထက် ဗင်ကားများ§ 

ဆလွန်း§ဆီဒင် နှင့် ဝက်ဂွန် 

(Estate Wagon) ကားများ§ 

ကူeပး (Coupe) ကားများ။ 

 mm % 

 

mm eရနဆီ§ ဓာတ်ဆီ§ ဒီဇယ်ဆီ§ ဂျက် 

eလယာဉ်ဆီ။ 

 m % 

mm သဘာဝဓာတe်ငွ့။  m % 

 ( ခ ) eaာက်ပါaထူးက uန်စည်များက i u ြပည်ပသ i u ့တင်ပ i u ့eရာင်းချသူသည် ယင်းeရာင်း 

ရeငွ aeပ  ယှဉ်တွဲeဖာ်ြပပါ aခွန်နန်းများaတ i uင်း aထူးက uန်စည်ခွန် ကျသင့် 
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eစရမည်။ eဖာ်ြပပါ aထူးက uန်စည်များမှတစ်ပါး ကျနa်ထူးကuန်စည်များကiu ြပည်ပ 

သiu့တင်ပiu့ြခင်း aတွက် aထူးက uန်စည်ခွန် မကျသင့်eစရ။ aခွန်ကျသင့်သည့် 

aထူးက uန်စည်က i u ြပည်ပသiu့တင်ပiu့eရာင်းချြခင်းaတွက် ကျသင့်aထူးကuန်စည်ခွန်မှ 

ကuန်စည်ကiuဝယ်ယူစဉ်§ တင်သွင်းစဉ်§ ထuတ်လuပ်စဉ်ကeပးeဆာင်ခ့ဲသည့် aထူးကuန ်

စည်ခွနက်iu သတ်မှတ်ချက် များနှင့်aညီ ခuန iှမ်ရမည်- 

စဉ ် ကuန်စညa်မျ iuးaစား aခွန်နန်း 

m သဘာဝဓာတ်eငွ့ ။ m% 

m သစ်လuး§ သစ်ခွဲသားများ။  mm% 

m eကျာက်စiမး် aရiuင်းထည်များ။ mm % 

m စiန်နှင့်ြမမှaပ ပတ္တ ြမား§ နီလာနှင့် aြခားaဖiuးတန် eကျာက်မျက် 

ရတနာ aရiuင်းထည်များ။ 

mm % 

m စiန်နှင့်ြမမှaပ eကျာက်စiမ်း§ ပတ္တ ြမား§ နီလာနှင့် aြခား 

aဖiuးတန် eကျာက်မျက်ရတနာ aeချာထည်များ§ စiန်နှင့်ြမမှaပ 

လက်ဝတ် ရတနာတွင် စဲွကပ်ထားသည့် eကျာက်စiမ်း§ ပတ္တ ြမား§ 

နီလာနှင့် aြခားaဖiuးတန် eကျာက်မျက်ရတနာ aeချာ 

ထညမ်ျား။ 

m % 

mm။ aထူးကuန်စည်ခွန်uပeဒaရaခွန်ကျသင့်သည့် aထူးကuန်စည်များaနက် သမဝါယမ 

က နှင့် ပuဂ္ဂလiကက များက ြပည်တွင်း၌ထuတ်လuပ်eရာင်းချသည့် eဆးရွက်ကီး§ eဆးeပါ့လiပ်နှင့် 

eဆးြပင်းလiပ် ထuတ်လuပ်eရာင်းချြခင်းaတွက် နှစ်တစ်နှစ်aတွင်း ထuတ်လuပ်eရာင်းရeငွစuစueပါင်း 

ကျပ်သiန်း mmm တiတi ထက်မပ iuလင် aထူးကuန်စည်ခွန် စည်းကပ်ြခငး်မြပuရ။ 

mm။ ဤuပeဒ၏ aခန်း (m) တွင် eဖာ်ြပပါရှieသာ စကားရပ်များ၏ aဓ iပ္ပာယ်ဖင့်ွဆiuချက်သည ်

ဤuပeဒ၏ ပuဒ်မ m§ ပuဒ်မခဲွ (ဂ) ပါစကားရပ်များမှaပ aထူးကuန်စည်ခွန်uပeဒတွင် eဖာ်ြပ 

ထားသည့် aတ iuင်း ြဖစ်eစရမည်။ 

 

aခန်း (m) 

က uန်သွယ်လ uပ်ငန်းခွန် 

mm။ ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်uပeဒ ပuဒ်မ m aရ ယင်းuပeဒ၏ eနာက်ဆက်တဲွဇယားများကiu eaာက်ပါ 

aတiuင်း ြပ ာန်းလiuက်သည-် 
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က uန်သွယ်လ uပ်ငန်းခွနu်ပeဒ eနာက်ဆကတဲွ်ဇယားများ 

 (က) eaာက်eဖာ်ြပပါကuန်စည်တစ်မျiuးမျiuးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန် မကျသင့်eစရ- 

စဉ ် က uန်စညa်မျ iuးaမည ်

စားeသာက်က uန်စည်များ 

m 

 

စပါး§ ဆန်§ ဆန်ကွဲ§ ဖဲွန u§ ဖွဲကမ်း§ စပါးခွ§ ဂျueစ့§ ဂျuဖွဲန u§ ဂျuဖွဲကမ်း§ eြပာင်း 

aမျiuးမျiuးနှင့် eြပာငး်မန့်aမျiuးမျiuး။ 

m ပဲလuးaမျiuးမျiuး§ ပဲြခမ်းaမျiuးမျiuး§ ပဲမန့်aမျiuးမျiuး§ ပဲဖွဲ§ ပဲခွများ§ 

eြမပဲeတာင့်§ eြမပဲဆ§ နှမ်း§ ပန်းနှမ်း§ eြမပဲဖတ်§ နှမ်းဖတ်§ ဝါeစ့ဆီဖတ်§ 

ဖဲွနuဆီဖတ်စသည့် ဆီကiတ် ပီး aဖတ်များ။ 

m ကက်သွန်ြဖူ§ ကက်သွန်နီ§ aာလူး§ ဟငး်ခတ်aeမးaကiuင်များြဖစ်eသာ 

aရွက်aသီး§ aeစ့aeခါက်များ§ ဟင်းခတ်မဆလာ§ ငရuတ်သီး§ ငရuတ်သီးမန့်§ 

နနင်ွး§ နနွင်းမန့်§ ချင်း§ မန်ကျည်းမှည့်§ ဆားaမျiuးမျiuး။ 

m သစ်သီးစiမ်းaမျiuးမျiuး§ ဟငး်သီးဟင်းရွက်များ။ 

m လက်ဖက်စiu§ လက်ဖက်eြခာက်§ လက်ဖက်aချiueြခာက်§ ြပuြပင်ထuတ်ပiuးထားသည့် 

လက်ဖက်eြခာက်aမျiuးမျiuး။ 

m ငါးစiu§ ပ uစွန်စ iu§ aသားစiuနှင့်  ကကu်§ ဘဲuစသည့ ်uaမျiuးမျiuး။ 

m ပဲဆ§ီ နှမ်းဆီ။ 

m က§ သကား§ ထန်းလျက§် ကသကာ§ န iu့§ န iu့ဆီ§ နiu့စ iမ်း§ နiu့မန့်aမျiuးမျiuး§ ပဲန iu့။ 

m ငြပာရည်aမျiuးမျiuး§ ငါးeြခာက်§ ပuစွန်eြခာက်aမျiuးမျiuး§ ငါးချဉ§် ပ uစွန်ချဉ် 

aမျiuးမျiuး§ ပuစွန်ဖွဲ§ ငါးeပါင်းမန့§် ငါးပiaမျiuးမျiuး။ 

စ iuက်ပျiuးeရးနှင့်eမးွြမူeရးဆiuငရ်ာကuန်စည်များ 

mm ပiuးစာရွက်§ ပiuးaiမ်။ 

mm သက်ရှ iတ iရ စ္ဆာန်§ ငါး§ ပ uစွန်များ§ က uန်းeနသတ္တ ဝါများ§ eရeန 

သတ္တ ဝါများ§ ကuန်းတစ်ပiuင်းeရတစ်ပiuင်းeန သတ္တ ဝါများ§ ယင်းတiu့၏uများ§ 

သားeလာင်းများ§ သားeပါက်များ§ မျ iuးစ iတ်များ§ eရတွင်eပါက်ဖွား 

သည့် aပင်များနှင့် မျiuးeစမ့ျား§ aပငe်ပါက်များ§ eရညieရeမှာ်များ။ 

mm စiuက်ပျiuးeရးလuပ်ငန်းများတွင် aပင်များကီးထွားသန်မာပီး သီးပွင့်မaား 

eကာင်း eစရန ် aသuးြပueသာeြမဆီ§ ဓာတ်eြမoဇာaပါaဝင် eြမoဇာ 
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aမျiuးမျiuး§ လယ်ယာစiuက်ပျiuးeရးသuး ပiuးသတe်ဆးaမျiuးမျiuး§ eပါင်းသတ် 

eဆးaမျiuးမျiuး§ မ§ ဘက်တီးရီးယား§ နမီတuတ်များနှင့် aြခားeရာဂါ 

ကျeရာက်မမရှieစeရး စiuက်ပျiuးeရးသuးeရာဂါကာကွယ်eဆးနှင့် eရာဂါသတ် 

eဆးaမျiuးမျiuး§ eမွးြမူeရးသuး ြခဖျန်းeဆးaမျiuးမျiuး (aiမ်သuးြခင်eဆး§ စပeရး§ 

ကက်သတ်eဆးများ မပါဝင်)။ 

mm ဆီauန်း§ eနကာeစ့§ ဝါeစ့§ ဖရueစ့§ ဖရဲeစ့§ သီဟiuဠe်စ့§ ကွမး်သီး§ 

ကွမ်းသးီခွ§ သီးနှများ၏ မျiuးeကာင်းမျiuးသန့်§ မျiuးeစ့§ မျiuးပင်များ။ 

mm ဝါaမျiuးမျiuး§ ဖာလာ§ သနပ်ခါးနှင့် aြခားeနရာတွင် သီးြခား eဖာ်ြပ 

ထားြခင်း မရှiသည့် လယ်ယာက iuင်းက န်း uယျာဉ်ထွက်ကuန်များ§ auန်းဆီ 

(စားauန်းဆီ မဟuတ်)။ 

mm auန်းဆချည်ခင်။ 

mm ထင်း§ ဝါး§ ကiမ်aကမ်းaeချာ§ ထင်းaစားထiuး eလာငစ်ာeတာင့်။ 

eကျာင်းသuး§ ရ uးသ uးကuန်စည်များ 

mm ချiပ်များ§ တဆ iပ်eခါင်းaမျiuးမျiuး (aခွန်aမှတ်တဆ iပ် aပါaဝင)်။ 

mm နiuငင်eတာ်aလ။ 

mm eကျာက်သင်ပ uန်း§ eကျာက်တ§ eြမြဖူ§ ခဲတလuပ်ရနခဲ်ဆ။ 

mm eကျာင်းသuးစာauပ်aမျiuးမျiuး§ aeြခခeကျာင်း§ တက္ကသiuလ်§ eကာလiပ် aသီးသီး 

တွင် aသuးြပuနiuင်သည့် ပညာaeြခြပu§ aတတ်ပညာaeြခြပu စာauပ် 

aမျiuးမျiuး§ ဗလာစာauပ်§ ပuဆဲွစာauပ်aမျiuးမျiuး§ သuတရသစာauပ်§ မဂ္ဂဇင်း§ 

စာeစာင်နှင့် သတင်းစာaမျiuးမျiuး§ ယင်းစာauပ်စာeပများ ထuတ်လuပ်ရန် 

စက္ူက များ (40 Gsm မှ 80 Gsm aတွင်းသာ)§ ခဲတaမျiuးမျiuး§ eပတ 

aမျiuးမျiuး§ ခဲဖျကa်မျiuးမျiuး§ ခန်စကa်မျiuးမျiuး။ 

ကျန်းမာeရးဆiuငရ်ာကuနစ်ည်များ 

mm ပရeဆးများ။ 

mm ပျားရည်§ ပျားဖeယာင်း။ 

mm ဓာတ်မှန်ဖလငe်ကာ်ြပား§ ဓာတ်မှန်ရiuက်ပစ္စည်းကiရ iယာ တန်ဆာပလာများ 

နှင့်ကuသeရးဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် eဆးဘက်ဆiuင်ရာသuးပစ္စည်း ကiရiယာ 

တန်ဆာပလာများ§ eဆးဂွမ်း§ eဆးဝတ်§ eဆးပတ်တီး§ eဆးထည့်ရန် 

eဆးရuသuးပစ္စည်းများ§ eဆးရuသuးတစ်ခါသuးနှာeခါင်းစည်း§ eခါင်းစည်း§ လက်aiတ် 
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(Surgical Glove)§ တuပ်eကွးeရာဂါကူးစက်ြခင်းaား ကာကွယ်ရန် 

တပ်ဆင်သည့် နှာeခါင်းစည်း§ aiမ်သuးeဆးဝါး§ aြခားလူသuးeဆးဝါး 

aမျiuးမျiuးနှင့်တiuင်းရင်း eဆးဝါးaမျiuးမျiuး (uပeဒ§ နည်းuပeဒများြဖင့် 

ကန့်သတ်ထားeသာ eဆးဝါးများ မှaပ FDA မှတ်ပuတင်လက်မှတ်ရရှi ပီး 

eဆးဝါးများ§ တiuင်းရင်းeဆးဝါးကuန်ကမ်း များaပါaဝင ် eဆးဝါးကuန်ကမ်း 

များ)။ 

mm ကွန်ဒ uး(Condom)။ 

ဘာသာeရးနှင့်လူမeရးသ uးကuနစ်ည်များ 

mm စiပ်ပuတီးaမျiuးမျiuး (aဖiuးတန်eကျာက်မျက်ရတနာြဖင့် ြပuလuပ်သည့် စiပ်ပuတီး 

များမပါဝင်)§ သာသနာeရးဆ iuင်ရာ aဝတ်aထည်များ။ 

mm မီးသတ်ယာဉ်များ§ ရှာeဖွကယ်ဆယ်eရးယာဉ်များ§ နာeရးယာဉ်များ။ 

mm ြပည်တွင်းြပည်ပ aဖဲွ့aစည်းများက နiuင်ငeတာ်သiu့ လှူဒါန်းသည့်eငွ သiu့မဟuတ် 

နiuငင်eတာ်သiu့ eထာက်ပ့သည့်eငွြဖင့် ဝယ်ယူeသာက uန်စည်များ။ 

သယ်ယပူ iu့eဆာငe်ရးဆ iuင်ရာက uန်စည်များ 

mm လပ်စစ်နှင့်စွမ်းaင်ဝန်ကီးဌာနက နiuင်ငြခားသရuးများ§ ကuလသမဂ္ဂaဖဲွ့ 

aစည်းများနှင့် န iuင်ငြခားသတမန်များသiu့ eရာင်းချeပးသည့် စက်သuး 

ဆီများ။ 

mm ြပည်တွင်းြပည်ပ ပျသန်းသည့်ခရီးစဉ်တွင် aသuးြပuရနe်ရာင်းချသည့် ဂျက ်

eလယာဉ်ဆီ။ 

mm eလယာဉ်သuး သiu့မဟuတ် ရဟတ်ယာဉ်သuးစက်§ စက်ကiရiယာ§ ပစ္စည်းကiရiယာ 

နှင့ယ်င်းတiu့၏ aရန်နှင့်aပ iuပစ္စည်း။ 

စက်မလuပ်ငန်းသuးက uန်စည်များ 

mm aeရာင်ခတ်ဖတ် (aeရာင်ခတ်ရာတွင် aသuးြပuသည့် Hypochlorite များ 

သာ)§ ဆပ်ြပာမန့်ြပuလuပ်မည့်ကuန်ကမ်း§ ဆပ်ြပာြပuလuပ်မည့် ကuန်ကမ်း§ 

ဆပ်ြပာကမ်း။ 

mm ဂuန်eလာ်နှင့် aြခားeလာ်များ§ ကက်eပါင်eစး§ eလာ်ြဖူးeစး (eခ ) 

eဆးကuလားမ။ 

mm လယ်ယာနှင့်eမွးြမူeရးလuပ်ငန်းသuးကiရiယာများ§ လယ်ယာနှင့် eမွးြမူ 

eရးလuပ်ငန်းသuးစက်နှင့် စက်aပ iuပစ္စည်းများ§ ထွန်စက်များ§ eြမြပuြပင် 
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ထွန်ယက်သည်မှ သီးနှရiတ်သiမ်းeခeလ့ှ aeြခာက်ခသည်aထi လူ သiu့မဟuတ် 

တiရစ္ဆာန်၏ လuပ်aားနှင့် တဲွဖက်၍eသာ်လည်းeကာင်း§ စက်စွမ်းaားသီးသန့် 

eသာ်လည်းeကာင်း eဆာင်ရွက်နiuင်eသာကiရiယာ§ စက်နှင့်စက်aပiuပစ္စည်း 

aမျiuးမျiuး (eမာ်eတာ်ယာဉ် uပeဒaရ မှတ်ပuတင်ရန်လi uaပe်သာ ယာဉ်ယန္တ 

ရားများမှaပ)§ eမွးြမူeရး လuပ်ငန်းသuးကiရiယာများ§ eမွးြမူeရးလuပ်ငန်း 

သuး စက်နှင့် စက်aပiuပစ္စည်းများ§ တ iရ စ္ဆာန်§ ငါး§ ပ uစွန်aစာ ထ uတ်လ uပ်ရန် 

က uန် ကမ်း§ က uန်eချာပစ္စည်းများ (aiမ်eမွးတiရစ္ဆာန်များ aတွက် aသuးြပu 

eသာ တiရစ္ဆာန်aစားaစာများမပါဝင်)§ တ iရ စ္ဆာန်§ ငါး§ ပ uစွန်သ uး eဆးဝါး 

များနှင့်ကာကွယ်eဆးများ (စ i uက်ပျ iuးeရး§ eမွးြမူeရးနှင့် ဆည်eြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာနမှ လက်မှတ်ရရှi ပီး eဆးဝါးနှင့်ကာကွယ် eဆးများaပါaဝင်နှင့် 

eမွးြမူeရးနှင့် ကuသeရးဦးစီးဌာနမ ှ ထuတ်eပးသည့် eထာက်ခချက်ရရှi 

ထားeသာ eဆးဝါးများaပါaဝင်)§ မျiuးြမင့်သားစပ်ရာတွင် aသ uးြပuရန် 

မျ iuးရည်§ မျ iuးeချာင်း§ မျ iuးu (eaးခဲမျ iuးရည်aပါaဝင် သeန္ဓသားeလာငး် 

နှင့် eမထuန်မဲ့သားစပ်လuပ်ငန်းသuးကiရiယာများ)။ 

mm ဆ iuလာပန်နယ်လ်§ ဆiuလာချာဂျာကွန်ထရiuလာနှင့် ဆ iuလာaင်ဗာတာ (Solar 

Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 

mm လက်ခစားaပ်ကuန်စနစ်ြဖင့် ကuန်eချာကuန်စည် ထuတ်လuပe်ပးြခငး်aတွက် 

aသuးြပuရန ် ြပည်ပeန လuပ်ငန်းaပ်နှသူမှ eပးပ iu့သည့်ကuန်ကမ်း သiu့မဟuတ် 

aစiတ်aပiuင်းaြဖစ် တiuက်ရiuက်aသuးြပuရသည့် ကuန်စည်များ§ ထွက်ရှi 

လာမည့် ကuန်eချာကiuထuတ်ပiuးရာတွင် aသ uးြပuသည့်က uန်စည်များ§ လက်ခ 

စားaပ်ကuန် စနစ်ြဖင့် eဆာင်ရွက်သည့်လuပ်ငန်းများက လuပ်ငန်း လiuaပ်ချက် 

aရ ြပန်လည် eရာင်းချရန်မဟuတ်သည့် တင်သွင်းလာeသာ စက်ပစ္စည်းများ§ 

စက်ကiရiယာများ§ ပစ္စည်းကiရiယာနှင့် ယင်းတiu့၏ aရန်နှင့် aပiuပစ္စည်းများ။ 

ကာကွယ်eရးဆ iuင်ရာက uန်စည်များ 

mm နiuင်ငeတာ်ကာကွယ်eရးနှင့် လuြခueရးဆiuင်ရာ နiuင်ငeတာ်aဖဲွ့aစည်းများသuး 

လက်နက်ကiရiယာများ§ ယာဉ်ယန္တရားများ§ ပစ္စည်းနှင့်ကiရiယာများ§ ယင်းတiu့ 

၏aရန်နှင့်aပiuပစ္စည်းများ§ နယ်ဘက်ဌာနသuး ယမ်းမန့်aမျiuးမျiuး§ ယမ်းဘီလူး 

aမျiuးမျiuးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (ကာကွယ်eရးဦးစီးချuပ်ရuး(ကည်း) ခွင့်ြပuချက် 
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စဉ ် က uန်စညa်မျ iuးaမည ်

ြဖင့်တင်သွင်းeသာ ပစ္စည်းaမျiuးaမည်များသာ)§ ကာကွယ်eရးဝန် ကီးဌာန  

aတွက် ခဲွeဝလျာထားeပးသည့် ရသuးမှန်းeြခ eငွစာရင်းပါaသuးစရiတ်မှ 

ကျခ၍ တပ်မeတာ်တွင်aသuးြပuရန်နှင့် တပ်မeတာ်သားများစားသuးရန် ဝယ်ယူ 

သည့် ကuန်စည်များ။ 

eကျာက်မျက်ရတနာနှင့်တွင်းထွက်က uန်စည်များ 

mm eရစင်§ eရတuးများ (စချiန်မီ eရeချာင်း§ eရတ uး§ eရဒဂါးများ) နှင့် aစ iuးရ 

က ကီးမှူးကျင်းပeသာ ြမန်မာ့eကျာက်မျက်ရတနာ ြပည်တွင်းြပပဲွများ တွင် 

eရာင်းချeသာ eကျာက်စ iမ်း§ ပတ္တ ြမား§ နီလာ§ eကျာက်မျက်ရတနာ 

aရ i uင်းထည်§ aeချာထည်များ။ 

mm eရနeချး။ 

aeထွeထွက uန်စည်များ 

mm ြပည်ပသiu့ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်များကiu သီးြခားသတ်မှတ်ထားသည့်eနရာ 

တွင် eရာင်းချသည့် ပစ္စည်းများ။ 

mm ြပည်eထာင်စuaစiuးရaဖဲွ့၏ ခွင့်ြပuချက်ြဖင့် နiuင်ငြခားeရးဝန် ကီးဌာနမှ aဆiu 

ြပu၍ စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာနက aမiန့်eကာ်ြငာစာထuတ်ြပန်၍ ခွင့်ြပu 

ထားသည့် နှစ်နiuင်ငaကားaြပန်aလှန်aခွင့်aeရးမူကျင့်သuးeသာ နiuင်ငြခား 

သရuးများ သiu့မဟuတ ်သရuးငယမ်ျား§ ယင်းတiu့၏ aဖွဲ့ဝင်များနှင့် သတမန ်

မဟuတe်သာ သရuးဝနထ်မ်းများaသuးြပuမည့ ် aြပန်aလှန် aခွင့်aeရးမူ 

နှင့် aကျuးဝင်သည့် ကuန်စည်များ။ 

mm နiuင်ငeတာ်၏လiuaပ်ချက်aရ ြပည်eထာင်စuလတ်eတာ်က aခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် 

ြပuသည့် ကuန်စည်များ။ 

mm aeကာက်ခွန်လuပ်ထ uးလuပ်နည်းများနှင့a်ညီ ယာယီတင်သွင်းြခငး် 

(Temporary Admission) သiu့မဟuတ် ြပန်eလျာa့eကာက်ခွန ် (Draw 

Back) စနစ်ြဖင့် တင်သွင်းလာeသာ က uန်စည်များ။ 

 ( ခ ) ပuဒ်မခဲွ (က) တွင် eဖာ်ြပပါရှiသည့်က uန်စည်များမှတစ်ပါး aြခားကuန်စည် တစ်မျiuးမျiuး 

က iu ြပည်တွင်း၌ ထuတ်လuပ်eရာင်းချြခင်းြဖစ်ပါက eရာင်းရeငွaeပ တွင် လည်းeကာင်း§ 

ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက ကuန်းeပ eရာက်တန်ဖ iuးaeပ တွငလ်ညး်eကာင်း 

ငါးရာခ iuင်နန်းြဖင့် က uန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန ် eပးeဆာင်eစရမည်။ ဤuပeဒ၏ပ uဒ်မ mm 
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ပါ aထူးက uန်စည် တစ်မျiuးမျiuးကiu ြပည်တွင်း၌ထuတ်လuပe်ရာင်းချြခင်းြဖစ်ပါက aထူး 

က uန်စည်ခွန်aပါaဝင်ြဖစ်eသာ eရာင်းရeငeွပ တွင်လည်းeကာင်း§ ြပည်ပမှ တင ်

သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက aထူးက uန်စည်ခွန်aပါaဝင်ြဖစ်eသာ က uန်းeပ eရာက်တန်ဖ i uး 

aeပ တွင်လည်းeကာင်း ငါးရာခiuင်နန်းြဖင့် ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန် eပးeဆာငe်စရ 

မည်။ 

 ( ဂ ) မည်သူမဆiuဤuပeဒနှင့်aညီ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပuထားeသာ ကuန်စည်နှင့်ကuန်သွယ်မ eဆာင်ရွက် 

ြခင်းမှတစ်ပါး ပuဒ်မ mm ပါ aထူးကuန်စည်များaပါaဝင် eaာက်eဖာ်ြပပါလuပ်ငန်းများ 

eဆာင်ရွက်ြခင်းaတွက ် eရာင်းရeငွaeပ  ငါးရာခiuင်နန်းြဖင့် ကuန်သွယ်လuပင်န်းခွန် 

eပးeဆာင်ရမည ်- 

  (m) က uန်စည်တင်သွင်း၍ ြပည်တွငး်၌ြပန်လည်eရာင်းချြခင်း§ 

  (m) က uန်သွယ်မeဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 (ဃ) eaာကe်ဖာ်ြပပါဝနe်ဆာင်မလuပင်န်းများaား က uန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်မကျသင့်eစရ- 

စဉ ် ဝနe်ဆာငမ်aမျiuးaမည ်

န iuင်ငြခားeရးက  

m ြပည်eထာင်စuaစiuးရaဖဲွ့၏ ခွင့်ြပuချက်ြဖင့် နiuင်ငြခားeရးဝန်ကီးဌာနမှaဆiuြပu 

၍ စီမကiနး်နှင့်ဘ ာeရးဝန် ကီးဌာနက aမ iန့်eကာ်ြငာစာထuတြ်ပန် ပးီ 

ခွင့်ြပuထားသည့်နှစ်နiuင်ငaကား aြပန်aလှန်aခွင့်aeရးမူကျင့်သuးeသာ  

နiuင်ငြခားသရuးများ သiu့မဟuတ် သရuးငယ်များ§ ယင်းတiu့၏aဖဲွ့ဝင်များနှင့် သတမန် 

မဟuတ်eသာ သရuးဝန်ထမ်းများကရယူသည့် aြပန်aလှန်aခွင့်aeရးမူနှင့် 

aကျuးဝင်သည့် ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

ကာကွယ်eရးက   

m ကာကွယ်eရးဝန်ကီးဌာန၏ လuြခueရးနှင့်ဆiuင်eသာ ပuနှiပ်လuပ်ငန်းမှ ပuနှiပ်ထuတ်eဝမ 

ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

သာသနာeရးနှင့်ယဉe်ကျးမက  

m ယဉ်eကျးမaန uပညာ ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

m ြပည်တွင်းြပည်ပ aဖဲွ့aစည်းများက နiuင်ငeတာ်သiu့လှူဒါန်းသည့်eငွ သiu့မဟuတ် 

နiuငင်eတာ်သiu့ eထာက်ပ့သည့်eငွြဖင့် ရယူသည့်ဝန်eဆာင်မ လuပ်ငန်း။ 

ပ iu့eဆာင်ဆက်သွယ်eရးက  
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စဉ ် ဝနe်ဆာငမ်aမျiuးaမည ်

m ယာဉ်များရပ်နားရန် eနရာငှားရမ်းြခငး် ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်း။  

m က uန်စည်သယ်ယူပ iu့eဆာင်eရး ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း (ပiuက်လ iuင်းြဖင့် သယ်ယူ 

ပiu့eဆာငe်ရးမaှပြဖစသ်ည့် ရထား§ eမာ်eတာ်ယာဉ§် eရယာဉ်§ eလယာဉ်§ 

ဝနခ်ျီစက်များြဖင့် သယ်ပiu့eပးြခင်း)။ 

m eနaiမe်ရ့eြပာင်းြခငး်ဆiuင်ရာ ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

m လမ်းaသuးြပuခeကာက်ခသည့် ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

m ြပည်တွင်းြပည်ပeလeကာင်းခရီးသည ်ပiu့eဆာင်eရးဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

mm aများြပည်သူခရးီသည် သယ်ယူပ iu့eဆာငe်ရး ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

ပညာeရးနှင့်ြပန်ကားeရးက  

mm ပညာeရး ဝန်eဆာင်မလuပ်ငနး်။ 

mm စာauပ်စာeပ§ မဂ္ဂဇင်း§ စာeစာင်§ သတင်းစာထuတ်eဝeရး ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

ကျန်းမာeရးက  

mm ခန္ဓာကiuယ်aလှြပuြပင်ြခင်းမှaပြဖစ်သည့် ကျန်းမာeရးဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

mm ရiuးရာaeကာြပင်ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်း/ မျက်မြမငa်eကာြပင ်ဝနe်ဆာင်မ 

လuပ်ငန်း။ 

mm တiရစ္ဆာန်ကျန်းမာeရးနှင့် ထiန်းသiမ်းeစာင့်eရှာက်eရး ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

mm aများသ uးသန့်စင်ခန်း aသuးြပuခeကာက်ခြခင်း ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

စီမက iန်းနှင့်ဘ ာeရးက  

mm aသက်aာမခ ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

mm aeသးစားeငွeချးြခင်းဆ iuင်ရာ ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

mm aရင်းaနှီးeဈးကွက်ဆ iuင်ရာ ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

mm ဘဏ်နှင့်ဗဟiuဘဏ်မ ှ ခွင့်ြပuချက်ြဖင့e်ဆာင်ရွကe်နeသာ eငွeရးeကးeရး 

ဆ iuင်ရာ ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

mm aeကာက်ခွန်§ ဆ iပ်ကမ်းရှင်းလင်းeရးဆ iuင်ရာ ဝနe်ဆာငမ်လuပ်ငန်း။ 

mm eaာငဘ်ာeလသiန်းထီလuပ်ငန်း။ 

လူမဝန်ထမး်ကယ်ဆယ်eရးနှင့် ြပန်လညe်နရာချထားeရးက  



 

18 
 

စဉ ် ဝနe်ဆာငမ်aမျiuးaမည ်

mm eည့်ခeကးeမွးeရးaတွက် ပစ္စည်းငှားရမ်းြခင်း ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်း။ 

mm နာeရး ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်းများ။ 

mm ကeလးသူငယ်ြပuစuပျiuးeထာငe်ရး ဝန်eဆာင်မလuပ်ငနး်။ 

စက်မနှင့် လပ်စစ်က  

mm က uန်ကမ်းeပး§ က uန်eချာယူစနစ်ြဖင့ ် eဆာငရွ်က်eပးသည့်ဝန်eဆာင်မ 

လuပ်ငန်းများ။ 

mm စက်မလယ်ယာ ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်းများ။ 

mm မဟာဓာတ်aားလiuင်းနှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းမရှieသးeသာ eဒသများaတွက် 

လပ်စစ်ဓာတ်aား ထuတ်လuပ်ြဖန့်ြဖuးeရးလuပ်ငန်းများကiu eဆာင်ရွက်eပး 

eနeသာ ပuဂ္ဂလiကaeသးစား လပ်စစ်ဓာတ်aား ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်းများ။ 

aeထွeထွက  

mm နiuငင်eတာ်aဖွဲ့aစည်းများသiu့ eဆာင်ရွက်မတစ်ရပ်ရပ ် လuပ်ကiuင်ခင့်ွရရှiရန ်

aတွက် eပးeချရသည့် လiuငစ်င်eကးများ။ 

mm နiuင်ငeတာ်၏လiuaပ်ချက်aရ ြပည်eထာင်စuလတ်eတာ်က aခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် 

ြပuသည့် ဝနe်ဆာင်မလuပ်ငန်းများ။ 

mm နiuင်ငeတာ်သမ္မတရuး§ ြပည်eထာင်စuaစiuးရaဖဲွ့ရuး§ ြပည်eထာင်စuလတ်eတာ်ရuး§ 

ြပည်သ့ူလတ်eတာ်ရuး§ aမျiuးသားလတ်eတာ်ရuး§ ြပည်eထာင်စuတရားလတ်eတာ်ချuပ် 

ရuး§ နiuင်ငeတာ်ဖဲွ့စည်းပuaeြခခuပeဒဆiuင်ရာခuရuး§ ြပည်eထာင်စueရွးeကာက်ပဲွ 

eကာ်မရှင်ရuး§ ြပည်eထာင်စueရှ့eနချuပ်ရuး§ ြပည်eထာင်စuစာရင်းစစ်ချuပ်ရuးနှင့် 

ြပည်eထာင်စuရာထူးဝနa်ဖဲွ့ရuး§ ြပည်eထာင်စ uဝန်ကီးဌာနများ§ 

eနြပညe်တာe်ကာင်စီရuး§ ြမန်မာနiuင်ငeတာ်ဗဟiuဘဏ်§ လူမဖူလueရးaဖဲွ§့ 

တiuင်းeဒသကီး သiu့မဟuတ် ြပည်နယ် aစiuးရaဖဲွ့ရuး§ ဦးစီးဌာနစသည့် 

aဖဲွ့aစည်း aချင်းချင်း eဆာင်ရွက်eပးသည့် ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်းများ 

(နiuင်ငပiuင်စီးပွားeရးလuပ်ငန်းများကiu ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း eဆာင်ရွက်eပးeစြခင်း§ 

နiuင်ငပiuင်စီးပွားeရးလuပ်ငန်းများမှ ဝန်eဆာင်မရယူြခင်းမပါ)။ 
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 ( င ) ပuဒ်မခဲွ (ဃ) ပါ ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်းများမှတစပ်ါး ြပည်တွင်း၌eဆာင်ရွက်သည့် 

aြခားဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်းများမှ ရeငွaeပ တွင် ငါးရာခiuင်နန်းြဖင့် ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန် 

ကျသင့်eစရမည်။ 

 ( စ ) နiuင်ငeတာ်aတွင်း eဆာက်လuပ် ပီးeရာင်းချသည့် aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်eရာင်းချ 

ြခင်းမှ eရာင်းရeငွaeပ တွင် သuးရာခiuင်နန်းြဖင့် ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန် ကျသင့်eစရ 

မည်။ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်eရာင်းချသူသည် ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်uပeဒနှင့် 

ကuန်သွယ် လuပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများပါတာဝန်ကiu လiuက်နာရမည်ြဖစ် ပီး aခွင့်aeရး 

များaားလuး ကiuလည်း ခစားခွင့်ရiှeစရမည်။ 

 (ဆ) eရထည်လက်ဝတ်ရတနာများeရာင်းချြခင်းမှ eရာင်းရeငွaeပ တွင်လည်းeကာင်း§ ြပည်ပ 

မှတင်သွင်းြခင်းaတွက် ကuန်းeပ eရာက်တန်ဖiuးaeပ တွင်လည်းeကာင်း တစ်ရာခiuင်နန်း 

ြဖင့် က uန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်ကျသင့်eစရမည်။ 

mm။ (က) ြပည်တွင်းြပည်ပaဖဲွ့aစည်းများက လှူဒါန်းeငွ§ eထာက်ပ့eငွ§ eချးeငွြဖင့် eဆာင်ရွက်သည့် 

လuပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်ကiစ္စaတွက် စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရး 

ဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်eထာင်စuaစiuးရaဖဲွ့၏ သeဘာတူညီချက်ြဖင့် ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန် 

ကင်းလွတ်ခွင့် သiu့မဟuတ ်သက်သာခွင့် ြပuနiuင်သည်။ 

 ( ခ ) ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်uပeဒaရ သမဝါယမက နှင့် ပuဂ္ဂလiကက များaတွက် eaာက် 

eဖာ်ြပပါ eရာင်းရeင ွသiu့မဟuတ် ဝန်eဆာင်မရeငွထက် မပiuလင ်ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန ်

စည်းကပ်ြခင်းမြပuရ- 

  (m) ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ကuန်စည်များကiu ြပည်တွင်း၌ထuတ်လuပ် eရာင်းချ 

ြခင်းaတွက် နှစ်တစ်နှစ်aတွင်း ထuတ်လuပ်eရာင်းရeငွ စuစueပါင်း ကျပ်သiန်း mmm 

တiတi§ 

  (m) ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်းများ eဆာင်ရွက်ြခင်း 

aတွက် နှစ်တစ်နှစ်aတွင်း ဝနe်ဆာင်မရeင ွစuစueပါင်းကျပ်သiန်း mmm တiတ i§ 

  (m) ကuန်သွယ်မလuပ်ငန်းများ eဆာင်ရွက်ြခင်းaတွက် နှစ်တစ်နှစ်aတွင်း eရာင်းရ 

eငွ စuစ ueပါင်းကျပ်သiန်း mmm တiတ i§ 

  (m) aeကာက်ခွန်လuပ်ထuးလuပ်နည်း စသတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ aလျင်aြမန် eပးပiu့ 

ထuတ်ယူလi uသည့်ကuန်စည်များaeပ  aခွနa်ခများ ကင်းလွတခွ်င့်ြပuန iuင်သည့် 
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aeကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ aန iမ့်ဆ uးတန်ဖiuးသတ်မှတခ်ျက ် (Deminimis 

Value Threshold)။ 

mm။ မည်သူမဆiu ဤuပeဒaရ ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ကuန်စည်တစ်မျiuးမျiuးကiu ထuတ်လuပ် 

eရာင်းချြခင်း§ ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ဝန်eဆာင်မတစ်ရပ်ရပ်ကiu eဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ကuန်သွယ် 

မလuပ်ငန်းeဆာင်ရွက်ြခင်းတiu့မှ နiuင်ငြခားeငွရရှiလင် aဆiuပါနiuင်ငြခားeငွြဖင့် eရာင်းရeငွ သiu့မဟuတ် 

ဝန်eဆာင်မ ရeငွaeပ  ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်က iu ဤuပeဒပါ သက်ဆ iuင်ရာaခွန်နန်းများaတ iuငး် 

တွက်ချက်၍ ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်aည ီကျပe်ငွြဖင့် eပးeဆာင်ရမည်။ 

mm။ (က) ြပည်ပသiu့တင်ပiu့eရာင်းချသည့် လပ်စစ်ဓာတ်aားaeပ  ရှစ်ရာခiuင်နန်းြဖင့် လည်းeကာင်း§ 

eရနစ iမ်းများaeပ  ငါးရာခiuင်နန်းြဖင့်လည်းeကာင်း ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန ် ကျသင့် 

eစ ရမည်။ 

 ( ခ ) ပuဒ်မခဲွ (က) ပါ ကuန်စည်များမှaပ ကျန်ကuန်စည်များကiu ြပည်ပသiu့ တင်ပiu့eရာင်းချြခင်း 

aတွက် eရာင်းရeငaွeပ တွင ် သuညရာခ iuင်နန်းြဖင့် ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန ် ကျသင့် 

eစရမည်။ ြပည်ပသiu့တင်ပiu့eရာင်းချြခင်းaတွက် ကျသင့်ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်မှ ကuန်စည် 

ကiu ဝယ်ယူစဉ် သiu့မဟuတ် ထuတ်လuပ်စဉ်ကeပးeဆာင်ခ့ဲသည့် ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်ကiu 

စည်းမျဉ်းများနှင့်aညီခuနှiမ်နiuင်သည်။ ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများတွင် မည်သiu့ 

ဆiueစကာမူ ြပည်ပပiu့ကuန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ပသiu့တင်ပiu့eရာင်းချြခင်းaတွက် 

ကျသင့်ကuန်သွယ် လuပ်ငန်းခွန်သည် ကuန်စည်ကiuဝယ်ယူစဉ် သiu့မဟuတ် ထuတ်လuပ်စဉ်က 

eပးeဆာင်ခ့ဲသည့် ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်eaာက်eလျာ့နည်းeနပါက ြပန်aမ်းeငွ eတာင်းခ 

နiuင်သည်။ သiu့ရာတွင် ကiuယ်တiuင်သuးစဲွရန်aလiu့ငှာ ြပည်တွင်း၌ဝယ်ယူပီး ြပည်ပသiu့ 

ယူeဆာင်သွားသည့် ကuန်စည်များနှင့် မသက်ဆ iuငe်စရ။ 

 ( ဂ ) ဤပuဒ်မပါြပ ာန်းချက်များသည် မစည်းကပ်ထiuက်သည့်eရာင်းရeင§ွ ဝနe်ဆာင်မ 

ရeငွ ပမာဏသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် သက်ဆ iuင်ြခင်းမရှ ieစရ။ 

mm။ ဤuပeဒ၏ aခန်း (m) တွင် eဖာ်ြပပါရှ ieသာစကားရပ်များ၏ aဓ iပ္ပာယ်ဖွင့်ဆ i uချက် 

သည် ဤuပeဒ၏ ပuဒ်မ m§ ပuဒ်မခဲွ (ဂ) ပါ  စကားရပ်များမှaပ ကuန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်uပeဒတွင် eဖာ်ြပ 

ထားသည့်aတiuင်း ြဖစ်eစရမည်။ 

 

 

aခန်း (m) 
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ဝငe်ငွခွန ်

mm။ (က) လစာမ ှ နှစ်တစ်နှစa်တွင်း ဝငe်ငွကျပ် mm သiန်းaထi ရရှiသူြဖစ်လ င် မည်သူ့ကiuမ  

ဝငe်ငွခွန်စည်းကပ်ြခင်းမြပuရ။ ထiuသiu့ စည်းကပ်ြခင်းမြပuသြဖင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ရ 

သည့် လစာဝင်eငွဆiuင်ရာ သက်eသခaeထာက်aထားကiu eတာင်းခလာပါက 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ ြပည်တွင်းaခွန်များဦးစီးဌာနက ထuတe်ပးရမည်။ 

 ( ခ ) သ i u ့ရာတွင် လစာမှနှစ်တစ်နှစ်aတွင်း ဝင်eငွကျပ် mm သiန်း aထက ် ရရှiသူြဖစ ်

လင ်ရရှiသည့် လစာဝင်eငွစuစ ueပါင်းaeပ တွင ်ဝငe်ငွခွန်ထမ်းeဆာင်ရမည်။ 

 ( ဂ ) လစာမ ှနှစ်တစ်နှစa်တွငး် ဝငe်ငွကျပ ်mm သiနး်aထက် ရရှiသူြဖစ်လင ်သiu့မဟ uတ ်

aသက်eမွးဝမ်းeကျာင်းပညာလuပ်ငန်း§ စီးပွားeရးလuပ်ငန်းနှင့် aြခားရလမ်းများမှ 

ဝင်eငွ ြဖစ်လင ် မည်သူ့ကiuမဆiu စ uစueပါင်းဝငe်ငွမ ှ ဝငe်ငွခွနu်ပeဒ ပuဒ်မ m aရ 

သက်သာခွင့် များခuနှiမ် ပီးeနာက် ကျန်ဝင်eငွaeပ  ဝင်eငွaလာaလiuက် စည်းကပ် 

ရမည့် ဝင်eငွခွန် နန်းထားများကiu eaာက်ပါaတiuငး်သတမ်တ်ှသည ်- 

aမှတ်စဉ ်

ဝငe်ငွခွန်စည်းကပ်ရန်ဝင်eငaွလာ 
စည်းကပ်ရန ်

ဝငe်ငွခွန်နန်း 
မ ှ ထ i 

ကျပ ် ကျပ ်

m m m,mmm,mmm mရာခ iuင်နန်း 

m m,mmm,mmm m,mmm,mmm mရာခiuင်နန်း 

m m,mmm,mmm mm,mmm,mmm mmရာခ iuင်နန်း 

m mm,mmm,mmm mm,mmm,mmm mmရာခ iuင်နန်း 

m mm,mmm,mmm mm,mmm,mmm mmရာခ iuင်နန်း 

m mm,mmm,mmmနှင့်aထက် mmရာခiuင်နန်း 

 (ဃ) ဝင်eငွခွန်uပeဒတွင် မည်သiu့ပင်ြပ ာန်းပါရှieစကာမူ မည်သူမဆiueြမငှားရမ်းြခင်း§ aeဆာက် 

aau ငှားရမ်းြခင်းနှင့် aခန်းငှားရမ်းြခင်းတiu့မှရရှieသာ စuစueပါင်းငှားရမ်းခရeငွaeပ  

ပuဒ်မ m aရ သက်သာခွင့်များနuတ်ပယ်ပီး ကျန်eငွaeပ  တစ်ဆယ်ရာခiuင်နန်းြဖင့် 

ဝင်eငွခွန် သီးြခားစည်းကပ်ရမည်။ aြခားဝင်eငွများနှင့်ပူးeပါင်း၍ ထပ်မစည်းကပ်ြခင်း 

မြပuရ။ နiuင်ငeတာ်ပiuင်စီးပွားeရးaဖဲွ့aစည်းများ§ ြမန်မာနiuင်ငရင်းနီှးြမuပ်နှမeကာ်မရှင် 

က ထ uတ်eပးသည့ခွ်င့်ြပuမiန့်ြဖင့် eဆာင်ရွက်eသာလuပ်ငန်းများ§ ကuမ္ပဏီများ§ သမဝါယမ 

aသင်းများြဖစ်ပါက aခွန်ထမ်းaမျiuးaစားaလiuက် သီးြခားသတ်မှတ်eပးထားeသာ 

ဝင်eငွခွန်နန်းများaတiuင်း ထမ်းeဆာင်ရမည်။ 
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 ( င ) aစuစပ်လuပ်ငန်းများြဖစ်ပါက ဝင်eငွခွန်uပeဒ ပuဒ်မ m aရ သက်သာခွင့် နuတ်ပယ်ပီးeနာက် 

ပuဒ်မခွဲ (ဂ) ဇယားပါ ဝင်eငွခွန်နန်းထားများaတ iuင်း ထမ်းeဆာင်ရမည်။ 

 ( စ ) ဤပuဒ်မပါ ဝင်eငွခွန်နန်းများသည် ဝင်eငွရရှiသူတစ်ဦးဦး သiu့မဟuတ် ဝင်eငွaမျiuးaစား 

တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးြခားဝင်eငွခွန်နန်း သတ်မှတ်ထားသည့် aခွန်ထမ်းများ 

နှင့် သကဆ် iuင်ြခင်းမရှ ieစရ။ 

mm။ ဝငe်ငွခွနu်ပeဒပ uဒ်မ m§ ပuဒ်မခဲွ(က)§ ပuဒ်မခဲွငယ် (m) နှင့် (m) တ iu့aရ aeြခခသက်သာခွင့် 

ခွင့်ြပueငွသည ်ဝငe်ငွaမျiuးaစားတစ်ခuစ၏ီ mm ရာခ iuင်နန်းနှင့်ညီမeသာeင ွ ြဖစ်ရမည်။ သiu့ရာတွင ်

နှစ်တစ်နှစa်တွက် aeြခခသက်သာခွင့် ခွင့်ြပueငွစ uစ ueပါင်းသည ်ကျပ်သiန်း mmm ထက်မပ iueစရ။ 

mm။ ဝငe်ငွခွနu်ပeဒပ uဒ်မ m§ ပ uဒ်မခဲွ (က)§ ပuဒ်မခွဲငယ် (m) နှင့် (m) တ iu့aရ eaာက်ပါသက်သာခွင့် 

ခွင့်ြပueငွကiu ဝင်eငွခွန်uပeဒပuဒ်မ m§ ပ uဒ်မခဲွ (ဂ)§ ပuဒ်မခွငဲယ် (m) ပါတစ်ဦးချင်းပuဂ္ဂiuလ်၏ စuစ ueပါင်း 

ဝင်eငွမှနuတ်ပယ်၍ ကျနe်ငွaeပ တွင ်ဝငe်ငွခွန်စည်းကပ်ရမည်- 

 (က) aတူeနမ iဘတစ်ဦးလင် ကျပ ်mm သiန်းစီ§ 

 ( ခ ) aiမ်eထာင်ဖက်တစ်ဦးaတွက်သာလင ်ကျပ ်mm သiန်း§ 

 ( ဂ ) သားသမီးတစ်ဦးလင် ကျပ် m သiန်းစီ။ 

mm။ ဝင်eငွခွန်uပeဒ ပ uဒ်မ m နှင့် m-က တ i u ့aရ သက်သာခွင့်များမန uတ်မီ ြပည်ပeနန i uင်ငသား 

၏ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှiသည့် ဝင်eငွeခါင်းစဉ်မှတစ်ပါး နiuင်ငြခားeငွြဖင့် ြပည်ပတွင်ရရှiသည့် စuစueပါင်း 

ဝင်eငွ aeပ  တစ်ဆယ်ရာခiuင်နန်းြဖင့် ဝငe်ငွခွန်စည်းကပ်ရမည်။ 

mm။ (က) eaာက်eဖာ်ြပပါ aခွန်ထမ်းaမျiuးaစားများနှင့်ပတ်သက်၍ ဝင်eငွခွန်uပeဒ ပuဒ်မ m aရ 

သက်သာခွင့်များမနuတ်ပယ်မီ စuစueပါင်းaသားတင်aြမတ်ဝင်eငွaeပ  mm ရာခiuင်နန်း 

ြဖင့် ဝင်eငွခွန်စည်းကပ်ရမည် - 

  (m) ြမန်မာနiuင်ငကuမ္ပဏီများuပeဒaရြဖစ်eစ§ mmmm ြပည့်နှစ် aထူးကuမ္ပဏီaက်uပeဒ 

aရြဖစ်eစ ြမန်မာနiuင်င၌ မှတ်ပuတင်၍ ဖွဲ့စည်းတည်eထာင်ထားသည့် က uမ္ပဏီ§ 

  (m) ြပည်ပeနန iuင်ငြခားသား၏လစာeခါင်းစဉ်မှတစ်ပါး aြခားဝင်eင§ွ 

  (m) ြမန်မာနiuင်ငရင်းနီှးြမuပ်နှမeကာ်မရှင်ကထuတ်eပးသည့် ခွင့်ြပuမiန့်ြဖင့် eဆာင်ရွက်eသာ 

လuပ်ငန်း§ 

  (m) နiuင်ငeတာ်ပiuင်စီးပွားeရးaဖဲွ့aစည်းများ။ 
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 ( ခ ) aeြခခသမဝါယမaသင်းမှaပြဖစ်eသာ သမဝါယမaသင်းများ၏ aသားတင် 

aြမတ်ဝင်eငွမ ှ ဝငe်ငွခွနu်ပeဒ ပuဒ်မ m aရ သက်သာခွင့်များနuတ်ပယ်ပးီ ကျန 

ဝငe်ငွaeပ  mm ရာခ iuင်နန်းြဖင့် ဝငe်ငွခွန်စည်းကပ်ရမည်။ 

mm။ ြပည်ပeနနiuင်ငြခားသားြဖစ်လ င် ဝင်eငွခွန်uပeဒပ uဒ်မ m နှင့် m-က တiu့aရ သက်သာခွင့်များ 

နuတ်ပယ်ြခင်းမြပuရ။ ယင်း၏စuစueပါင်းဝင်eငွaeပ  လစာeခါင်းစဉ်မှဝင်eငွြဖစ်ပါက ဤuပeဒ ပuဒ်မ 

mm§ ပ uဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ aခွန်နန်းများaတ iuင်း ဝင်eငွခွန်စည်းကပ်ရမည်။ 

mm။ ဝင်eငွခွန်uပeဒ ပuဒ်မ m နှင့် m-က တiu့aရ သက်သာခွင့်များမနuတ်မီ စည်းကပ်မမှ လွတ်ကင်း 

eနeသာဝင်eငaွeပ  mm ရာခ iuင်နန်းြဖင့် ဝင်eငွခွန်စည်းကပ်ရမည်။ သiu့ရာတွင ် နiuင်ငသားမည်သူ 

မဆiu aeြခပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကiu ဝယ်ယူြခင်း§ တည်eဆာက်ြခင်း§ ရယူြခင်းနှင့် လuပ်ငန်းaသစ် 

တည်eထာင်ြခင်း§ လuပ်ငန်းထပ်မတ iuးချဲ့eဆာင်ရွက်ြခင်းတ iu့aတွက် aသuးြပuသည့်ဝင်eငွမ ှ ဝင်eငွရ 

လမ်းတင်ြပနiuင်သည့် ဝငe်ငွရှiပါက ယင်းဝင်eငွaားနuတ်ပယ် ပီး ကျန်စည်းကပ်မမှ လွတ်ကင်း 

eနeသာ ဝင်eငွaeပ တွင် လညး်eကာင်း§ ဝငe်ငွရလမ်းတင်ြပနiuင်ြခင်းမရှ iပါက aသuးြပuသည့် 

ဝင်eငွaeပ တွင်လည်းeကာင်း eaာက်eဖာ်ြပပါaခွန်နန်းထားaတiuင်း ဝင်eငွခွန်စည်းကပ်ရမည်။ 

aသuးြပuသည့် ဝင်eငွaားလuးaeပ  ဝင်eငွရလမ်းaတiaကျတင်ြပနiuင်ပါက ဝင်eငွခွန်ထမ်းeဆာင်ရန် 

မလiuပါ။ ဤပuဒ်မaရ aခွန်စည်းကပ်ြခင်းသည် တရားမဝင်ရရှiသည့်ပစ္စည်းများပiuင်ဆiuင်ြခင်း§ eရာင်းဝယ် 

ြခင်းတiu့နှင့်လည်းeကာင်း§ eငွeကးခဝါချမ တ iuက်ဖျက်eရးuပeဒaရ aeရးယူသည့်က iစ္စရပ်များနှင့် 

လည်းeကာင်း သက်ဆ iuင်ြခင်းမရှ ieစရ- 

စဉ ် ဝငe်င(ွကျပ)် ဝင်eငွခွန်နန်း 

(က) m -  mm,mmm,mmm mm% 

( ခ ) mm,mmm,mmm -  mmm,mmm,mmm mm% 

( ဂ ) mmm,mmm,mmmနှင့်aထက် mm% 

mm။ သမဝါယမaသင်းuပeဒaရ မတ်ှပ uတင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် aeြခခသမဝါယမaသင်းများ 

၏ aသားတငa်ြမတ်ဝငe်ငွမ ှ ဝငe်ငွခွနu်ပeဒ ပ uဒ်မ m aရ သက်သာခွင့်များနuတ်ပယ် ပီး ကျန ်

ဝင်eငွaeပ  ဤuပeဒ ပuဒ်မ mm§ ပuဒ်မခဲွ (ဂ) ပါ ဝငe်ငွခွန်နန်းများြဖင့် ဝငe်ငွခွန ်စည်းကပ်ရမည။် 

mm။ aeြခပစ္စည်းတစ်ခu သiu့မဟuတ် တစ်ခuထက်ပiu၍eရာင်းချြခင်း§ လဲလှယ်ြခင်း§ aြခားတစ်နည်းနည်း 

ြဖင့် လဲeြပာင်းြခင်းမှ ြမတ်စွန်းeငွရရှiလင် ထiuသiu့ြမတ်စွန်းသည့် ကျပ်eငွ သiu့မဟuတ် နiuင်ငြခားeငွaeပ  

ဝင်eငွခွန် uပeဒ ပuဒ်မ m နှင့် m-က တiu့aရ သက်သာခွင့်များမန uတ်မီ- 
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(က)   ြမန်မာနiuင်င၏ eရနနှင့်သဘာဝဓာတ်eငွ့ ရှာeဖွတူးeဖာ်ထuတ်လuပ်ြခင်းက တွင် ပါဝင် 

လuပ်ကiuင်သည့် ကuမ္ပဏီြဖစ်ပါက eaာက်တွင် ြမတ်စွန်းeငွနှင့် ယှဉ်တဲွeဖာ်ြပထားeသာ 

aခွန်နန်းများaတiuင်း ရရှiသည့်eငွeကးaမျiuးaစားြဖင့် ဝင်eငွခနွစ်ည်းကပ်ရမည်- 

          ြမတ်စွန်းeင ွ    eပးeဆာင်ရမည့်ဝငe်ငွခွန်နန်း 

  (m)  ညီမကျပ ်သန်းeပါင်း(mmm,mmm) aထi mm  % 

 (m)  ညီမကျပ ်သန်းeပါင်း(mmm,mmm) aထက်မ ှ mm  % 

  (mmm,mmm) aထi        

 (m)  ညီမကျပ ်သန်းeပါင်း(mmm,mmm) aထက်     mm  % 

 ( ခ ) ြမန်မာနiuင်င၏ eရနနှင့်သဘာဝဓာတ်eငွ့ ရှာeဖွတူးeဖာ်ထuတ်လuပ်ြခင်းက တွင် ပါဝင် 

လuပ်ကiuင်eသာ ကuမ္ပဏီမှaပြဖစ်သည့် ပuဂ္ဂiuလ်စuများ သiu့မဟuတ် တစ်ဦးချင်း ပuဂ္ဂiuလ်ြဖစ်ပါက 

ြမတ်စွန်းသည့် ကျပ်eငွ သiu့မဟuတ် နiuင်ငြခားeငွaeပ  တစ်ဆယ်ရာခiuင်နန်းြဖင့် 

ဝင်eငွခွန် စည်းကပ်ရမည်။ ြပည်ပeနနiuင်ငြခားသားြဖစ်ပါက ကျသင့်aခွန်ကiu ရရှiသည့် 

eငွeကး aမျiuးaစားြဖင့် eပးeဆာငရ်မည်။ 

mm။ နှစ်တစ်နှစ်aတွင်း aeြခပစ္စည်းတစ်ခu သiu့မဟuတ် တစ်ခuထက်ပiu၍ eရာင်းချြခင်း§ လဲလှယ်ြခင်း 

သiu့မဟuတ် aြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲeြပာင်းြခင်းြပuလuပ်သည့် aeြခပစ္စည်း၏တန်ဖiuး စuစueပါင်း 

သည် ကျပ်သiန်း mmm ထက်မပiuလင် aeြခပစ္စည်းမှြမတ်စွန်းeငွ eပ eပါက်eစကာမူ ဝင်eငွခွန် 

စည်းကပ်ြခင်း မြပuရ။ 

mm။ aသစ်ထူeထာင်eသာ စက်မလက်မကiu aeြခခသည့်aeသးစား§ aလတ်စားလuပ်ငန်းများaတွက် 

လuပ်ငန်းစတင်eသာနှစ်aပါaဝင် တစ်ဆက်တည်းသuးနှစ်ကာလaတွင်း နှစ်တစ်နှစ် စuစueပါင်းaသားတင် 

aြမတ်ဝင်eငွ ကျပ်သiန်း mmm ထi ဝင်eငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပuသည်။ eဖာ်ြပပါ ဝင်eငွထက်ပiuမiuရရှiပါက 

ပiuမ iuရရှiသည့်ဝင်eငွaeပ တွင်သာ ဝငe်ငွခွန်စည်းကပ်ရမည်။ 

mm။ aeြခပစ္စည်းမှြမတ်စွန်းeငွeခါင်းစဉ်မှaပ ကျန်ဝငe်ငွeခါင်းစဉ်များaတွက် နiuင်ငြခားeငွြဖင့် 

ဝင်eငွရရှiလင ်ယင်းဝင်eငွaeပ တွင် ဝငe်ငွခွန်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉး် m ပါ ြပ ာန်းချက်နငှ့်aည ီ

တွက်ချက်၍ ြပည်တွင်းeနနiuင်ငသားနှင့် ြပည်တွင်းeနနiuင်ငြခားသားြဖစ်ပါက ကျပ်eငွြဖင့် 

လည်းeကာင်း§ ြပည်ပeနနiuင်ငြခားသားြဖစ်ပါက ရရှiသည့်eငွeကးaမျiuးaစားြဖင့်လည်းeကာင်း ဝင်eငွခွန် 

eပးeဆာင်ရမည်။ 

mm။ (က) eaာက်eဖာ်ြပပါဝင်eငွတစ်ရပ်ရပ် သiu့မဟuတ ်ဝင်eငွaမျ iuးaစား တစ်ရပ်ရပa်eပ  

  ဝငe်ငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပuသည်- 
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 (m) မူးယစ်eဆးဝါးနှင့် စiတ်ကiueြပာင်းလဲeစတတ်eသာeဆးဝါးများဆiuင်ရာ uပeဒaရ 

ဖမ်းဆီးရမaeပ  ဆ ueငွချီးြမင့်ြခင်းaစီaစဉ်aရ နှစ်တစ်နှစ်aတွငး် ဆueငွက iu 

တစ်က iမ်တည်းရရiှြခင်းြဖစ်eစ§ aကiမ်က iမ်ရရှiြခင်းြဖစ်eစ ရရှiသည့် စ uစueပါင်း 

ဝငe်ငွ§  

 (m) တရားမဝင်ပစ္စည်းများဖမ်းဆီးရမaeပ  ဆueငွချီးြမင့်ြခင်းaစီaစဉ်aရ နှစ်တစ် 

နှစ် aတွင်း ဆueငွကiu တစ်ကiမ်တည်းရရှiြခင်းြဖစ်eစ§ aကiမ်က iမ်ရရiှြခင်း ြဖစ် 

eစ ရရှiသည့် စ uစueပါင်းဝင်eငွ§  

 (m) နiuင်ငeတာ်မှချီးြမင့်eသာ ဘဲွ့ထူးဂuဏ်ထူးတဆiပ်များနှင့်aတူ ရရှiသည့်ချီးြမင့်eငွများ§ 

 (m) ြပည်ပeနန i uင်ငသား၏ ြပည်ပတွင် န i uင်ငြခားeငွြဖင့်ရရှ ieသာ လစာeခါင်းစဉ် 

မှ ဝငe်င§ွ 

 (m) aစiuးရeaာင်ဘာeလသiန်းဆu ဆuမဲမ ှထuတ်ယူရရ iှeငွ§ 

 (m) a င iမ်းစားယူသည့်aခါ ရရှ iသည့်ပင်စင်§ ပင်စင်မှeြပာင်းလဲ၍ ရရှ ieသာeငွနှင့်  

လuပ်သက်ဆueင ွ(Gratuity)§ 

 (m) eရှးeဟာင်းပစ္စည်းeတွ့ရှiမaeပ နiuင်ငeတာ်မှ ဂuဏ်ြပuချီးြမင့်eငွ။ 

 ( ခ ) eaာက်eဖာ်ြပပါ ကiစ္စရပ်များaတွက် စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်eထာင်စu 

aစiuးရaဖဲွ့၏သeဘာတူညီချက်ြဖင့် ဝင်eငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်§ သက်သာခွင့်များြပuနiuင်သည်- 

 (m) ြပည်တွင်းြပည်ပaဖဲွ့aစည်းများက နiuင်ငeတာ်သiu့လှူဒါန်းeငွ§ eထာက်ပ့eငွြဖင့် 

eဆာင်ရွက်သည့်လuပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝငe်ငွခွန်က iစ္စရပ်များ§ 

 (m) စeတာ့ရှယ်ယာeဈးကွက်ဖွ့ ဖ iuးတiuးတက်eရးaတွက် ရနက် uန်စeတာ့aiတ်ချiန်း 

စာရင်းဝင ်aများပiuင်က uမ္ပဏီများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝငe်ငွခွနက်iစ္စရပမ်ျား။ 

mm။ ဤuပeဒaခန်း (m) တွင်eဖာ်ြပပါရှieသာ စကားရပ်များ၏ aဓiပ္ပာယ်ဖွင့်ဆiuချက်သည် ဤuပeဒ၏ 

ပuဒ်မ m§ ပuဒ်မခဲွ (ဂ) ပါ  စကားရပ်များမှaပ ဝင်eငွခွန်uပeဒတွင် eဖာ်ြပထားသည့်aတiuင်း ြဖစ်eစရ 

မည်။ 

 

aခန်း (m) 

aြခားaခွနa်eကာက်ဆ iuငရ်ာeကာက်ခရမည့်နန်းထားများ 

mm။ သက်ဆiuင်ရာဝန်ကီးဌာနများသည် eaာက်eဖာ်ြပပါaခွန်တစ်ရပ်ရပ်၏ eကာက်ခရမည့်နန်းထား 

များ§ ကင်းလွတခ်ွင့်နှင့် သကသ်ာခွင့်တ iu့ကiu တည်ဆဲuပeဒနှင့်aညီ စီမeဆာင်ရွက်ရမည် -  

 (က) ယစ်မျiuးခွန§် 
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 ( ခ ) သွင်းကuနa်တွက်လiuင်စင်eကး§ ပါမစ်eကးများ§ 

 ( ဂ ) ြမန်မာနiuငင်eaာင်ဘာeလသiန်းဆu§ 

 (ဃ) eမာ်eတာ်ယာဉ်§ ယာဉ်eမာင်းလiuင်စင်§ လuပင်နး်လiuင်စင်ဆ iuင်ရာ aခeငမွျား§ 

 ( င ) ရuးခွန်နှင့် တဆ iပ်eခါင်းခွန§် 

 ( စ ) မuတe်ကာင်ဝတ်ဆသွငး်aခွန်§ 

 (ဆ) ခရီးလှည့်လည်eရးလiuင်စင်/ ဟiuတယ်နှင့်တည်းခiuရiပ်သာလiuင်စင်/ ခရီးသွားလာသူများ 

ပiu့eဆာင်eရးလiuင်စင်/ eည့်လမ်းညန်လuပ်ငန်းလiuင်စင်များaတွက ်လiuင်စင်eကး§ 

 ( ဇ ) aeကာက်ခွန်§ 

 (ဈ ) eြမယာeပ တွငe်ကာက်ခသည့်aခွန§် 

 (ည) eရခွန်§ 

 ( ဋ ) တာတမခွန§် 

 ( ဌ ) သစ်eတာများမှပစ္စည်းများထuတ်ယူသည့်aတွက ်eကာက်ခသည့်သစe်တာခွန§် 

 ( ဍ ) ဓာတ်သတ္တ uပစ္စည်းများထuတ်ယူသည့်aတွက် eကာက်ခသည့a်ခွန် (စက်မကuန်ကမ်း 

တွင်းထွက်နှင့်aလှဆင်eကျာက်များမပါ)§ 

 ( ဎ ) ငါးလuပ်ငန်းဆiuငရ်ာaခွန်aခ§ 

 (ဏ) eရနနှင့်သဘာဝဓာတe်ငွ့ထuတ်ယူသည့်aတွက် eကာက်ခသည့်aခွန်§ 

 (တ) ဓာတ်သတ္တ uခွန်နှင့်ရတနာခွန§် 

 (ထ) ဆက်သွယ်eရးဝန်eဆာငမ်လ uပ်ငန်းလuပ်က iuင်ြခင်းeကာင့ ်eကာက်ခသည့်aခွန်aခ§ 

 ( ဒ ) eရaားaရင်းaြမစ်မှ လပ်စစ်ဓာတ်aားထuတ်ယူသည့်aတွက် aခမ့ဲရရှiသည့် ဓာတ်aားခ§ 

 ( ဓ ) eြမလွတ်§ eြမလပ်နှင့် eြမရiuင်းများလuပ်ပiuင်ခွင့်§ aသuးြပuခွင့် ရရှiသူများထမှ eကာက်ခ 

ရရှiသည့် aခွန်။ 

mm။ eကျာက်စ iမ်း§ ပတ္တ ြမား§ နီလာနှင့် aြခားaဖ i uးတန် eကျာက်မျက်ရတနာ aရ i uင်းထည် 

များ တူးeဖာ်ထuတ်လuပ်ြခင်း§ eကျာက်မျက်ရတနာaeချာထည်နှင့ ် လက်ဝတ်ရတနာများ 

ထuတ်လuပ်ြခင်း§ ဝယ်ယူeရာင်းချြခင်းလuပ်ငန်းတiu့သည ်- 

 (က) eကျာက်မျက်ရတနာ သiu့မဟuတ် လက်ဝတ်ရတနာများကiu ကျပ်ြဖင့်ြဖစ်eစ§ နiuင်ငြခားeငွြဖင့် 

ြဖစ်eစ eရာင်းချရရှiသည့် eရာင်းရeငွaeပ တွင် - 

  (m) ဤuပeဒ ပuဒ်မ mm ပါ aခွန်နန်းများaတiuင်း aထူးက uန်စည်ခွန် ထမ်းeဆာင ်

ရမည်။ 
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  (m) ဤuပeဒပuဒ်မ mm § ပuဒ်မခဲွ (ခ) နှင့် (ဂ) တiu့aရ ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း§ 

ထuတ်လuပ်eရာင်းချြခင်းနှင့် ကuန်သွယ်မလuပ်ငန်းeဆာင်ရွက်ြခင်းaတွက် 

ငါးရာခiuင်နန်းြဖင့် က uန်သွယ်လuပင်န်းခွန် eပးeဆာင်ရမည။် 

  (m) ပuဒ်မခဲွငယ် (m) ပါြပ ာန်းချက်သည ် မစည်းကပ်ထiuက်သည့် eရာင်းရeင ွ

ပမာဏ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် သက်ဆ iuင်ြခင်းမရှ ieစရ။ 

 ( ခ ) ဝငe်ငွနှစ်aတွင်းရရှiသည့် စ uစ ueပါင်းaသားတင်aြမတ်ဝငe်ငွaeပ တွင ် ဤuပeဒ 

ပါ ဝငe်ငွခွန်နန်းထားများaတiuင်း ဝင်eငွခွန်ထမ်းeဆာင်ရမည။် 

 

 

aခန်း (m) 

aeထeွထွ 

mm။ ြပည်eထာင်စuaစiuးရaဖဲွ့သည် aခွန်eကာက်ခမ aeထာက်aကူြပuaဖဲွ့များကiu aမiန့်eကာ်ြငာစာ 

ထuတ်ြပန်၍ ဖွဲ့စည်းeဆာင်ရွက်ရမည်။ 

mm။ ြပည်eထာငစ် uaစiuးရaဖွဲ့သည် နiuင်ငeတာ်aတွငး်ထuတ်လuပ်သည့် ကuန်စည်များနှင့် ြပည်ပမှ 

တင်သွင်းသည့်ကuန်စည်များ eဈးကွက်aတွင်း ယှဉ်ပiuင်eရာင်းချနiuင်eရးaတွက်လည်းeကာင်း§ ြပည်တွင်း 

ကuန်ထuတ်လuပ်မလuပ်ငန်းများကiu aဓiကမီှတည်eဆာင်ရွက်eနရသည့် ြပည်တွင်းစiuက်ပျiuးeရးနှင့် eမွးြမူeရး 

လuပ်ငန်းများ§ နiuင်ငeတာ်aတွင်းeဆာင်ရွက်လျက်ရှiကသည့် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းနီှးြမuပ်နှမလuပ်ငန်း 

များကiu eရရှည်aကျiuးစီးပွား ြဖစ်ထွန်းတiuးတက်လာeစရန်လည်းeကာင်း§ နiuင်ငeတာ်မှပါဝင်လက်မှတ် 

eရးထiuးထားသည့် aြပည်ြပည်ဆiuင်ရာသeဘာတူညီချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ြခင်းမရှieစဘဲ eaာက်ပါတiu့ကiu 

eဆာင်ရွကe်ပးရမည်- 

 (က) က uန်စည်များ တင်သွင်းခွင့်ြပuသည့်ပမာဏ§ aeကာက်ခွန်နန်းထားများနှင့်စပ်လျဉ်း 

၍ ကမ္ဘာ့ကuန်သွယ်eရးaဖဲွ§့ ကမ္ဘာ့aeကာက်ခွန်aဖဲွ့နှင့် aာဆီယလွတ်လပ်eသာ 

ကuန်သွယ်eရးဆiuင်ရာ သeဘာတူစာချuပ်များမူeဘာင်aတွင်းမှ aာဆီယeဒသတွင်း 

နiuင်ငများနည်းတူ aြမင့်ဆuးရရှiနiuင်သည့်aခွင့်aeရး§ သက်သာခွင့်များရရှieစနiuင်ရန် 

eဆာင်ရွက်eပးြခင်း§ 

 ( ခ ) aeကာက်ခွန်uပeဒ ြပ ာန်းချက်များနှင့်aည ီ ြဖစ်eစ§ ပ iu့က uန်သွငး်ကuန် ခွင့်ြပuြခင်း 

နှင့် ခွဲတမ်းသတ်မှတe်ပးြခင်းဆ iuင်ရာ လuပ်ထuးလuပ်နည်း ြပ ာန်းချက်များနှင့် aည ီ

ြဖစ်eစ လi uaပ်သည့် aစီaမများက iu eဆာင်ရွကe်ပးြခင်း။ 
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mm။ (က) ြပည်တွင်းaခွန်များဦးစီးဌာနသည် aခွန်eပးeဆာင်ထiuက်သူများ uပeဒနှင့်aညီ ခစား 

နiuင်eသာ aခွန်ဆiuင်ရာသက်သာခွင့်§ ကင်းလွတ်ခွင့်များကiu ြပည်သူများaားaသieပးြခင်း§ 

သက်သာခွင့်များနှင့်aညီ aခွန်eကာက်ခရာတွင် တွက်ချက်ခွင့်ြပueပးြခင်း§ aခွန်ဆiuင်ရာ 

တာဝန်eကျပွန်သည့် aခွန်ဝန်ထမ်းများ§ aခွန်ထမ်းြပည်သူများaား aသiaမှတ်ြပuြခင်းနှင့် 

ထiuက်သင့်eသာချီးြမင့်မများ စီမeဆာင်ရက်ွeပးြခငး်တiu့ကi u ြပuလuပ်eပးရမည်။ 

 ( ခ ) စီမက iန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာနသည် aခွန်စနစ်ြပuြပငe်ြပာင်းလဲeရးလuပ်ငန်းများ 

ထieရာက်စွာ eဆာင်ရွက်န iuငe်ရးaတွက ်ပuဒ်မခွဲ(က) ပါလuပ်ငန်းရပ်များကi u aeကာင ်

aထည်eဖာ်ရာတွင် ဘ ာeရးဆiuင်ရာလuပ်ထuးလuပ်နည်းများနှင့်aညီ ြပည်eထာင်စu၏ 

ဘ ာeငွaရaသuးဆiuင်ရာuပeဒ၌ ြပည်တွင်းaခွန်များဦးစီးဌာန၏ သာမန်aသuး 

စရiတ် aြဖစ ်ြပည်eထာငစ် uaစiuးရaဖွဲ့၏ သeဘာတညီူချက်ြဖင့် ခွင့်ြပueပးနiuင်သည်။ 

 ( ဂ ) စီမက iန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန် ကီးဌာနသည် ပ uဒ်မခွဲ (ခ) ပါ aသ uးစရ iတ်များaား 

aခွန်eကာက်ခမဆ i uင်ရာ လ uပ်ငန်းတာဝန်eကျပွန်သည့် န i uင်င့ဝန်ထမ်းများက i u 

ဆ ueကးeငွ ချီးြမင့်ရန်aတွက် ဘ ာeရးဆ iuင်ရာလuပ်ထuးလuပ်နည်းများနှင့် aညီ   

သuးစွဲန iuင်သည်။   

 

mm။ aခွန်မeပးeဆာင်ရeသးeသာ aထူးကuန်စည်များ ရရှiပiuင်ဆiuင်ထားြခင်းaတွက် aထူး 

ကuန်စည်ခွန် uပeဒ ပuဒ်မ mm§ ပuဒ်မခဲွ (ဂ) aရတပ်ရiuက်သည့် ဒဏe်ငaွြဖစ် eကာက်ခရရှieငွ၏ mm 

ရာခiuင်နန်းက iu သတင်းeပးတင်ြပသူaားလည်းeကာင်း§ mm ရာခiuင်နန်းကiu ရှာeဖွဖမ်းဆီးသည့်aဖဲွ့ 

aားလည်းeကာင်း ဆueကးaြဖစ်ချီးြမင့်ရမည်။ သတင်းeပးတင်ြပသူမည်သူမည်ဝါြဖစe်ကာင်းက iu 

aစiuးရကiစ္စမှတစ်ပါး ထuတe်ဖာ်ြခင်းမြပuရ။  

 

mm။  (က) နiuင်ငပiuင်စီးပွားeရးလuပ်ငန်းများaတွက် ဤuပeဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် mmmm 

ခuနှစ်§ eaာက်တiuဘာလ m ရကe်န့မှစ၍ aကျiuးသက်eရာက်eစရမည်။ 

  ( ခ ) န i uင်ငပ i uင်စီးပွားeရးလ uပ်ငန်းများမှaပ ကျန်aခွန်ထမ်း aားလ uးaတွက ်

ဤuပeဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် mmmm ခuနှစ်§ e ပီလ m ရက်eန့မှ စက်တင်ဘာလ mm 

ရက်eန့aထi aကျiuးသက်eရာက်eစရမည်။ 
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mm။ ဘ ာeရးနှစ်eြပာင်းလဲြခင်းaတွက် သက်ဆiuင်ရာuပeဒတွင် မည်သiu့ပင်ြပ ာန်းထားeစကာမူ 

aကူးaeြပာင်းကာလaတွင်း aခွန်eကာက်ခမဆiuင်ရာလuပ်ငန်းများ aဆင်eြပeချာeမွ့စွာ eဆာင်ရွက် 

နiuင်eရးaတွက် လiuaပ်eသာလuပ်ထuးလuပ်နည်းများကiu ြပည်eထာင်စuaစiuးရaဖဲွ့၏ သeဘာတူညီချက်ြဖင့် 

သက်ဆ iuင်ရာဝန်ကီးဌာနက ထuတ်ြပန်သတ်မှတ်နiuင်သည်။ 

 

mm။ စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာနသည် mmmm  ခ uနှစ်§ eaာက်တ i uဘာလ m ရက်eန့မှစ၍ 

aထူးကuန်စည်ခွန်uပeဒ§ က uန်သွယ်လ uပ်ငန်းခွန်uပeဒနှင့် ဝင်eငွခွန်uပeဒတ i u ့တွင်ပါရှ ieသာ နှစ်§ 

ဝင်eငွနှစ် သiu့မဟuတ် eရာင်းရeငွ သiu့မဟuတ် ဝန်eဆာင်မရeငွရရှieသာနှစ်ဆiuင်ရာ ြပ ာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

န i uင်ငပ i uင်စီးပွားeရးလ uပ်ငန်းများ aပါaဝင် aခွန်ထမ်းများaားလ uးaတွက် သက်ဆiuင်ရာuပeဒ 

ပါ  ြပ ာန်းချက်များaတ iuင်း ြဖစ်eစeရး eဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 ြပည်eထာင်စuသမ္မတြမန်မာနiuင်ငeတာ် ဖဲွ့စည်းပuaeြခခuပeဒaရ ကန်uပ်လက်မှတ်eရးထiuးသည်။ 

 

 

  

(ပ u) ဝင်းြမင့် 

နiuင်ငeတာ်သမ္မတ 

ြပညe်ထာင်စ uသမ္မတြမန်မာန iuင်ငeတာ် 
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ဇယား(m) 

ြပည်eထာငစ် u၏aခွနa်eကာက်များeကာက်ခရန်မူလလျာထားချက ်

(ကျပသ်န်းeပါင်း) 

aမှ

တ ်

စဉ် 

ြပညe်ထာင်စ uaစiuးရaဖွဲ့၏ 

တာဝနခ်ဝန်ကးီဌာနများ 
aeကာငး်aရာ 

mmmm-mmmm 

ခန့်မှန်းeြခ 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

m 

m 

 

m 

m 

 

m 

m 

 

m 

 

 

 

 

ြပည်ထeဲရးဝန်ကီးဌာန 

စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာန 

စီးပွားeရးနှင့်ကူးသန်းeရာင်းဝယ်eရ

း ဝန် ကီးဌာန 

စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာန 

ပ iu့eဆာငe်ရးနှင့်ဆက်သွယ်eရး 

ဝန် ကီးဌာန 

စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာန 

သယဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထiန်းသ iမ်းeရးဝန်ကီးဌာန 

ဟ iuတယ်နှင့်ခရီးသွားလာeရး 

ဝန် ကီးဌာန 

 

ြပည်တွင်းထွက်ကuန်နှင့် ြပည်သူြပည်သားများ 

သuးစဲွမaeပ  eကာက်ခသည့် aခွန်aeကာက် 

ယစ်မျ iuးခွန§် 

က uန်သွယ်လuပ်ငန်းခွန်§ 

သင်ွးက uနa်တွက်လi uင်စင်eကး§ 

ပါမစ်eကးများ§ 

ြမန်မာန iuင်ငeaာင်ဘာeလသiန်းဆ u§ 

eမာ်eတာ်ယာဉ်§ယာဉ်eမာင်းလiuင်စင်§ လuပ်ငန်း 

လiuင်စင်ဆiuင်ရာ aခeငွများ§ 

ရ uးခွန်နှင့် တဆ iပ်eခါငး်ခွန်§ 

မ uတe်ကာင်ဝတ်ဆသွင်းaခွန်§ 

 

ခရီးလှည့်လညe်ရးလiuငစ်င/်ဟ iuတယ်နှင့် 

တည်းခiuရiပ်သာလiuင်စင်/ခရီးသွားလာသူများ 

ပiu့eဆာင်eရးလiuင်စင်/eည့်လမ်းညန်လuပ်ငန်း 

m,mmm,mmm.mm

m 

 

m,mmm.mmm 

m,mmm,mmm.mmm 

m,mmm.mmm 

 

mmm,mmm.mmm 

mmm,mmm.mmm 

 

mm,mmm.mmm 

mmm.mmm 

 

mmm.mmm 
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aမှ

တ ်

စဉ် 

ြပညe်ထာင်စ uaစiuးရaဖွဲ့၏ 

တာဝနခ်ဝန်ကးီဌာနများ 
aeကာငး်aရာ 

mmmm-mmmm 

ခန့်မှန်းeြခ 

 

 

m 

 

 

m 

 

m 

 

m 

 

 

m 

 

m 

 

 

m 

m 

m 

m 

 

m 

 

 

m 

 

m 

 

m 

 

m 

 

mm 

 

 

 

စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာန 

 

 

စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာန 

 

စီမကiန်းနှင့်ဘ ာeရးဝန်ကီးဌာန 

 

 

ြပည်ထeဲရးဝန်ကီးဌာန 

eနြပညe်တာe်ကာင်စီ 

ြပည်ထeဲရးဝန်ကီးဌာန 

သယဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထiန်းသ iမ်းeရး ဝန် ကီးဌာန 

ြပည်ထeဲရးဝန်ကီးဌာန 

 

 

စiuက်ပျiuးeရး§ eမွးြမ eူရးနှင့် 

ဆည်eြမာင်း ဝန် ကီးဌာန 

လပ်စစ်နှင့်စွမ်းaင်ဝန်ကီးဌာန 

 

သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထiန်းသ iမ်းeရးဝန်ကီးဌာန 

ပ i u ့eဆာင်eရးနှင့် ဆက်သွယ်eရး 

ဝန် ကီးဌာန 

လပ်စစ်နှင့်စွမ်းaင်ဝန်ကီးဌာန 

  

 

လiuင်စင်များaတွက် လiuင်စင်eကး§ 

aထူးက uန်စည်ခွန်§ 

ဝင်eငွနှင့် ပiuင်ဆiuင်မaeပ  eကာက်ခသည့် 

aခွနa်eကာက် 

ဝငe်ငွခွန် 

aeကာက်ခွန ်

aeကာက်ခွန် 

နiuင်ငပiuင်သယဇာတများ ထuတ်ယူသuးစဲွမaeပ  

eကာက်ခသည့် aခွနa်eကာက ်

eြမယာeပ တွငe်ကာကခ်သည့a်ခွန်§ 

eရခွန်§ 

တာတမခန်ွ§ 

သစ်eတာများမှ ပစ္စည်းများထuတ်ယူသည့် 

aတွက် eကာက်ခသည့် သစ်eတာခွန§် 

ဓာတ်သတ္ထ uပစ္စည်းများထuတ်ယူသည့်aတွက် 

eကာက်ခသည့်aခွန ် (စက်မကuန်ကမ်း 

တွင်းထွက်နှင့် aလှဆင်eကျာက်များမပါ )§ 

ငါးလ uပင်နး်ဆ iuင်ရာ aခွနa်ခ§ 

 

eရနနှင့် သဘာဝဓာတ်eငွ့ထ uတ်ယူသည့် 

aတွက် eကာက်ခသည့်aခွန§် 

ဓာတ်သတ္ထ uခွန်နငှ့ ်ရတနာခန်ွ§ 

 

ဆက်သွယ်eရးဝန်eဆာင်မလuပ်ငန်း လuပ်ကiuင် 

ြခင်းeကာင့် eကာက်ခသည့် aခွန်aခ§ 

eရaားaရင်းaြမစ်မှ လပ်စစ်ဓာတ်aား 

ထ uတ်ယူသည့်aတွက် aခမဲ့ရရှ iသည့် 

ဓာတ်aားခ§ 

 

 

m,mmm,mmm.mm

m 

m,mmm,mmm.mmm 

 

m,mmm,mmm.mmm 

mmm,mmm.mmm 

mmm,mmm.mmm 

mmm,mmm.mmm 

 

mm.mmm 

mm.mmm 

m.mmm 

m,mmm.mmm 

 

mm.mmm 

 

 

m,mmm.mmm 

 

mmm,mmm.mmm 

 

mm,mmm.mmm 

 

mmm,mmm.mmm 

 

mm,mmm.mmm 
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aမှ

တ ်

စဉ် 

ြပညe်ထာင်စ uaစiuးရaဖွဲ့၏ 

တာဝနခ်ဝန်ကးီဌာနများ 
aeကာငး်aရာ 

mmmm-mmmm 

ခန့်မှန်းeြခ 

mm 

 

စiuက်ပျiuးeရး§ eမွးြမ eူရးနှင့် 

ဆည်eြမာင်း ဝန် ကီးဌာန 

 

eြမလွတ်§eြမလပ်နှင့် eြမရiuင်းများ လuပ်ပiuင်ခွင့်§ 

aသ uးြပuခွင့ ် ရရှ iသူများထမှ eကာက်ခ 

ရရှiသည့် aခွန်။ 

 

 

mmm.mmm 

စ uစ ueပါငး် m,mmm,mmm.mmm 

 


