၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက်ဥပ ဒ
(၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၁၀ ။)
၁၃၇၉ ခနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မတ် လ၊ ၃၀ ရက်)
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အကျိုးသက် ရာက်သည့် န ့ရက်နှင့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

(က) ဤဥပ ဒကိ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စ၏အခွနအ
် ကာက်ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။
(ခ)

ဤဥပ ဒသည် ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဧ ပီလ ၁ ရက် န ့မှစ၍ အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။

(ဂ)

အထူးကန်စည်ခန
ွ ဥ
် ပ ဒ၊ ကန်သယ
ွ ်လပ်ငန်းခွနဥ
် ပ ဒနှင့် ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒတိ ့တွင်
မည်သိ ့ပင်ပါရှိ စကာမူ နှစ၊် ဝင် ငွနစ
ှ ် သိ ့မဟတ် ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မ
ရ ငွ ရရှိ သာနှစဆ
် င်
ိ ရာ ြပ ာန်းချက်များနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအတိင်း သတ်မတ
ှ ်
ရမည် (၁) နိင်ငပိင်စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက် ဘ

ာ ရးနှစ်နှင့်အညီ ြဖစ်သည်။

(၂) နိင်ငပိင်စးီ ပွား ရးလပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွနထ
် မ်း အားလးအတွက် ဧ ပီလ
၁ ရက် န ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက် န ့အထိ ကာလအတိင်း ဆက်လက်ထားရှရ
ိ မည်။
၂။

ဤဥပ ဒတွငပ
် ါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပာ္ပ ယ်သက် ရာက်

စရမည်(က) အခွန်အ ကာက် ဆိသည်မာှ ဤဥပ ဒအရ ြပည် ထာင်စအစိးရက ြပည် ထာင်စ
အတွက် ကာက်ခသည့် အခွန်၊ အ ကာက်ခွန်၊ အခ၊ လိင်စင် ကး၊ ပါမစ် ကးနှင့်
ဒဏ် ကး ငွများ ကိဆိသည်။
(ခ)

ဥပ ဒ ဆိသည်မာှ ြပည် ထာင်စအစိးရက ြပည် ထာင်စအတွက်

ကာက်ခသည့်

အခွနအ
် ကာက်များနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒများကိဆိသည်။
(ဂ)

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာန ဆိ သည်မ ှာ ြပည် ထာင်စ အစိ းရက ြပည် ထာင် စ
အတွက် ကာက်ခ သာအခွန်အ ကာက်များကိ တာဝန်ယူ ကာက်ခသည့် ြပည် ထာင်စ
အစိးရဝန် ကီးဌာနများနှင့် နြပည် တာ် ကာင်စီတိ ့ကိဆိသည်။
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(ဃ) ဘ

ာ ငွအ ရအသးဆိ င်ရာဥပ ဒ

ြပည် ထာင်စ၏ ဘ

ဆိ သည်မ ှာ

နှ စ ် အ လိ က် ထ တ် ြ ပန်သ ည့ ်

ာ ငွအရအသးဆိင်ရာဥပ ဒနှင့် နာက်ထပ် ဘ

ာ ငွခဲွ ဝ

သးစွဲ ရးဥပ ဒတိ ့ကိ ဆိသည်။
(င)

အခွနန
် န်း ဆိသည်မာှ ြပည် ထာင်စအစိးရက ြပည် ထာင်စအတွက် ကာက်ခသည့်
အခွန်အ ကာက်များကိ

ကာက်ခရန်သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် အခွန်အ ကာက်နန်းများ

ကိဆိသည်။

အခန်း (၂)
ကာက်ခရန် အခွန်လျာထားချက်
၃။

ဘ

ာ ငွအရအသးဆိင်ရာဥပ ဒပါ ြပည် ထာင်စ၏အခွနရ
် ငွသည် သက်ဆင်
ိ ရာဘ

ာ ရး

နှစအ
် တွက် ဤဥပ ဒ၏ ဇယား(၁)ပါ အခွန်အ ကာက် ကာက်ခရန် လျာထားချက်ြဖစ်သည်။

အခန်း (၃)
အခွနန
် န်းများ သတ်မတ
ှ ြ် ခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်း
၄။

သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနသည် ဤဥပ ဒပါ အခွန်အ ကာက်အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ကာက်ခရန် အခွနလ
် ျာထားချက်များကိ ဤဥပ ဒပါအခွန်နန်းများြဖင့် ကာက်ခရမည်။
၅။

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည် ဤဥပ ဒပါ အခွနအ
် ကာက်နန်းထားများကိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊

ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ အစားထိးြခင်း ဆာင်ရွက်လိလ င် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်တွင်

ဆွး နွးဆးြဖတ်

နိင် ရးအတွက် တင်သင
ွ း် ရမည်။
၆။

(က) သက်ဆိ င်ရာဝန် ကီးဌာနသည် ဤဥပ ဒ၏ဇယား ( ၁ ) ပါ အခွန် ကာက်ခ ရန်
လျာထားချက်အ ပ

ကာက်ခရရှိမအ ြခအ နကိ သးလပတ်အလိက် ရသးမှနး် ြခ

ငွစာရင်းဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ခ)

ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်းဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများမှ

ပးပိ ့လာ

သည့် အခွန်အ ကာက် ကာက်ခရရှမ
ိ စာရင်းများကိစစည်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရ
စီမကိနး် နှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် သးသပ်ချက်ြဖင့် သးလပတ်အလိက်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ အစီရင်ခတင်ြပရမည်။
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၇။

ြပည် ထာင်စ အစိ းရအဖွ ဲ ့သည် ဤဥပ ဒ၏ဇယား( ၁ ) ပါ အခွန ် ကာက်ခ ရန်

လျာထားချက်အ ပ

ကာက်ခရရှိမအ ြခအ နကိ ြခာက်လပတ်အလိက် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့

အစီရင်ခတင်ြပရမည်။
အခန်း (၄)
သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာန၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်
၈။

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနသည် ဤဥပ ဒ၏ဇယား ( ၁ )ပါ အခွနအ
် ကာက် ကာက်ခရန်

လျာထားချက်ကိ ကာက်ခရရှိ ရးအတွက် တာဝန်ခစီမ ကီး ကပ်ရမည်။
၉။

ြပည် ထာင်စ အစိ းရ စီ မ ကိ န ် း နှ င ့ ်ဘ

ာ ရးဝန် ကီး ဌာနသည် ဤဥပ ဒပါ အထူး

ကန်စည်ခွန်၊ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင် ငွခန
ွ ဆ
် င်
ိ ရာြပ ာန်းချက်များနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ယင်းတိ ့၏
မူလအဓိပ္ပာယ်မ ြပာင်းလဲ စဘဲ ရှင်းလင်းစွာ သိရှိလိက်နာ ဆာင်ရွက်နိင် စရန် လိအပ်ပါက အမိန ့်
ကာ်ြငာစာ၊ အမိန၊့် ညန် ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၁၀။

သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနသည် အခွန် ပး ဆာင်ထက်
ိ သမ
ူ ျားက ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ပး ဆာင်

လာ စ ရးအတွက် လိအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကူညပ
ီ ့ပးမများကိ
ိ
နိင်င တာ်သမ္မတ၊
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်၊
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊ နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး၊ ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၊ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်၊ ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်နင
ှ ့် ြပည် ထာင်စ
ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၊

နြပည် တာ် ကာင်စီ၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၊

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းဦးစီးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ်
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသဦးစီးအဖွဲ ့များ၏ အကူအညီကိ ရယူနင်
ိ သည်။

အခန်း (၅)
အထူးကန်စည်ခွန်
၁၁။

အထူး ကန်စည်ခွန်ဥပ ဒ ပဒ် မ ၆ အရ ယင်းဥပ ဒ၏ နာက် ဆက်တ ွ ဲ ဇယားများကိ

အာက်ပါအတိင်း ြပ ာန်းလိက်သည် အထူးကန်စည်များ
(က)

အာက်ဇယားပါ အထူးကန်စည်များနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ အခွန်နန်းများ
အတိင်း အထူးကန်စည်ခွန် ကျသင့် စရမည် -
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(၁) တန် ဖ ိ းအဆင့ ် အ လိ က် အခွန ်က ျသင့် စမည့ ် ြပည်တွင်း၌ထတ် လ ပ် သည့ ်
အထူးကန်စည်များ ြဖစ်လ င် စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာနက

ဖာ်ြပ သာ

ရာင်း ဈးတန်ဖးိ သိ ့မဟတ် ဈးကွက် ပါက် ဈးအ ပ အ ြခြပု၍ ြပည်တွင်း
အခွန်များဦးစီးဌာန ညန် ကား ရးမှူးချုပ်နှင့် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီက ခနမ့် န
ှ း် သတ်မတ
ှ သ
် ည့် ရာင်း ဈးတန်ဖး၊
ိ ယင်းတန်ဖိး
နှစရ
် ပ်အနက် များရာတန်ဖိး ငွအ ပ တွင်လည်း ကာင်း၊
(၂) တန်ဖးအဆင့
ိ
အ
် လိက် အခွနက
် ျသင့် စရန် သတ်မတ
ှ ထ
် ားြခင်းမရှိ သာ အထူး
ကန်စည်များကိ ြပည်တင
ွ း် ၌ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်းြဖစ်လ င် ြပည်တင
ွ း် အခွနမ
် ျား
ဦးစီးဌာန စီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီကသတ်မတ
ှ သ
် ည့် တန်ဖးအ
ိ
ပ တွငလ
် ည်း ကာင်း၊
ခင်းချက်။သိ ့ရာတွင် ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် အထူးကန်စည်ကိ
ြပည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် အထူးကန်စည်နှင့် ဈးကွက် အတွငး်
ယှဉ် ပိုင် ရာင်းချနိင်ရန် အလိ ့ငှာ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
စီမခန် ့ခွဲမ ကာ်မတီက တန်ဖိးသတ်မှတ်ရာတွင် အလားတူ အထူး
ကန်စည်အတွက် ြပည်ပမှတင်သွင်းရာတွငသ
် တ်မှတ်သည့် ကန်း ပ
ရာက်တန်ဖိးနှင့် တစ် ြပးညီြဖစ် စ ရး ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
(၃) ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်းြဖစ်လ င် ကန်း ပ

ရာက်တန်ဖိ းအ ပ တွင်

လည်း ကာင်း။
အထူးကန်စည်

စဉ်
၁

တန်ဖိးအဆင့်

အမျိုးအစား
(က) စီးကရက်အမျိုးမျိုး။

နန်း

အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘးူ ရာင်း စျး တစ်လိပ်လ င်
ကျပ် ၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( ခ ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး။

အခွန်

၄ ကျပ်

အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူး ရာင်း စျး တစ်လိပ်လ င်
၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် ၇၀၀ အထိအဆင့် ၉ ကျပ်
ြဖစ်လ င်

( ဂ ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး။

အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူး ရာင်း စျး တစ်လိပ်လ င်
၇၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် ၉၀၀ အထိအဆင့် ၁၃ ကျပ်
ြဖစ်လ င်

(ဃ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး။

အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူး ရာင်း စျး တစ်လိပ်လ င်
၉၀၁ ကျပ်နင
ှ အ
့် ထက်အဆင့် ြဖစ်လ င်

၂
၃

ဆးရွက် ကီး။
ဗာဂျီးနီးယား ပါင်းတင် ပီး
ဆး။

၁၆ ကျပ်
၆၀ %
၆၀ %

5
စဉ်
၄

အထူးကန်စည်
အမျိုးအစား

တန်ဖိးအဆင့်

ဆး ပါ့ လိပ။်

အခွန်
နန်း
တစ်လိပ်လ င်
၂၅ ြပား

၅

ဆးြပင်းလိပ။်

၈၀ %

၆

ဆးတ သာက် ဆးများ။

၈၀ %

၇

ကွမ်းစား ဆးအမျိုးမျိုး။

၈

(က) အရက်အမျိုးမျိုး။

၈၀ %
တစ်လီတာတန်ဖိး ကျပ် ၇၅၀ အထိ တစ်လတ
ီ ာ
အဆင့် ြဖစ်လ င်

( ခ ) အရက်အမျိုးမျိုး။

တစ်လီတာတန်ဖိး ၇၅၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၁၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( ဂ ) အရက်အမျိုးမျိုး။

(ဏ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၃၆၅၇ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၆၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၁၉၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( ဎ ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၂၉၂၅ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၃၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၁၆၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( ဍ ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၂၃၇၇ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၀၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၁၃၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( ဌ ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၂၀၁၁ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၉၀၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၁၀၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( ဋ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၁၆၄၆ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၇၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၉၀၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

(ည) အရက်အမျိုးမျိုး။

၁၂၈၀ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၆၀၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၇၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( ဈ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၁၀၀၆ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၄၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၆၀၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( ဇ ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၈၂၃ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၃၇၅၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၄၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

(ဆ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၆၄၀ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၃၀၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၃၇၅၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( စ ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၄၅၇ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၂၂၅၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၃၀၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

( င ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၂၇၄ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၂၂၅၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

(ဃ) အရက်အမျိုးမျိုး။

၉၁ ကျပ်

၄၃၈၈ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၉၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၂၂၅၀၀ အထိ အဆင့် ြဖစ်လ င်

၅၁၁၉ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၂၂၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ်

တစ်လတ
ီ ာ
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စဉ်

အထူးကန်စည်
အမျိုးအစား

တန်ဖိးအဆင့်
၂၆၀၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

(တ) အရက်အမျိုးမျိုး။

တစ်လီတာတန်ဖိး

၂၆၀၀၁

အထက်အဆင့် ြဖစ်လ င်
၉
၁၀

ဘီယာအမျိုးမျိုး။
(က) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၂၁၁၃ ကျပ်
၂၆၀၀ ကျပ်
၃၂၅၀ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၆၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၃၉၀၀ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၉၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၂၂၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

(ဏ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၁၇၈၈ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၃၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၁၉၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
( ဎ ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၁၄၆၃ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၀၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၁၆၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
( ဍ ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၁၁၃၈ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၉၀၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၁၃၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
( ဌ ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၈၉၄ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၇၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၁၀၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
( ဋ ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၇၃၂ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၆၀၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၉၀၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
( ည) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၅၆၉ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၄၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၇၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
( စျ ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၄၀၆ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၃၇၅၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၆၀၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
( ဇ ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၂၄၄ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၃၀၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၄၅၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
(ဆ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၈၁ ကျပ်

တစ်လီတာ တန်ဖးိ ၂၂၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၃၇၅၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
( စ ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

တန်ဖိး၏၆၀%

တစ်လီတာတန်ဖိး ၁၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၃၀၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
( င ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

ကျပ်နှင့် တစ်လတ
ီ ာ

တစ်လီတာတန်ဖိး ၇၅၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ

၂၂၅၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်
(ဃ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

၅၉၁၁ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ကျပ် ၇၅၀ အထိ တစ်လတ
ီ ာ

၁၅၀၀ အထိအဆင့ြ် ဖစ်လ င်
( ဂ ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

နန်း

၆၀ %
အဆင့် ြဖစ်လ င်

( ခ ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

အခွန်

၄၅၅၀ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိး ၂၂၅၀၁ ကျပ် မှ ကျပ် တစ်လတ
ီ ာ
၂၆၀၀၀ အထိအဆင့် ြဖစ်လ င်

၅၂၅၄ ကျပ်
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စဉ်

အထူးကန်စည်
အမျိုးအစား
(တ) ဝိင်အမျိုးမျိုး။

တစ်လီတာတန်ဖိး

၂၆၀၀၁

အထက် အဆင့် ြဖစ်လ င်
၁၁
၁၂
၁၃

သစ်လး၊ သစ်ခသ
ဲွ ားများ။
ကျာက်စမ
ိ း် အရိင်းထည်များ။
ပတ္တ ြမား၊ နီလာ နှင့် အြခား

အခွန်

တန်ဖိးအဆင့်

နန်း
ကျပ်နှင့် တစ်လတ
ီ ာ
တန်ဖိး၏၅၀ %
၅%
၁၅ %
၁၀ %

အဖိးတန် ကျာက်မျက်ရတနာ
အရိင်းထည်များ။
၁၄

ကျာက်စမ
ိ း် ၊ပတ္တ ြမား၊နီလာနှင့်

၅%

အြခားအဖိးတန် ကျာက်မျက်
ရတနာ အ ချာထည်များ၊
လက်ဝတ်ရတနာတွငစ
် က
ဲွ ပ်
ထားသည့် ကျာက်စိမ်း၊
ပတ္တ ြမား၊နီလာ နှင့် အြခား
အဖိးတန် ကျာက်မျက်ရတနာ
အ ချာထည်များ။
၁၅

(က)Double Cab 4 Door

၁၀ %

Pickup မှ အပ ၁၅၀၁
CC မှ ၂၀၀၀ CC အထိ
ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊
ဆီဒင်နင
ှ ့် ဝက်ဂွန် (Estate
Wagon) ကားများ၊ကူ ပး
(Coupe) ကားများ။
(ခ) Double Cab 4 Door

၃၀ %

Pickup မှ အပ ၂၀၀၁
CC မှ ၄၀၀၀ CC အထိ
ဗင်ကား များ၊ ဆလွန်း၊
ဆီဒင်နင
ှ ့် ဝက်ဂွန် (Estate
Wagon) ကားများ၊ကူ ပး
(Coupe) ကားများ။
(ဂ) Double Cab 4 Door
Pickup မှ အပ ၄၀၀၁
CC နှင့် အထက်ဗင်ကား
များ၊ ဆလွနး် ၊ ဆီဒင်နင
ှ ့်
ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)

၅၀ %
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စဉ်

အခွန်

တန်ဖိးအဆင့်

အမျိုးအစား

နန်း

ကားများ၊ ကူ ပး(Coupe)
ကားများ။
၁၆

ရနဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆ၊ီ

၅%

ဂျက် လယာဉ် ဆီ။
၁၇

သဘာဝဓာတ် ငွ ။့
(ခ)

၈%

အာက်ပါ အထူးကန်စည်များကိ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချသူသည် ယင်း ရာင်း
ရ ငွအ ပ
စရမည်။

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ အခွန်နန်းများအတိင်း အထူးကန်စည်ခွန် ကျသင့်
ဖာ်ြပပါ

အထူးကန်စည်များမှတစ်ပါး

ကျန်အထူးကန်စည်များကိ

ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်းအတွက် အထူးကန်စည်ခွန်မကျသင့် စရ။ အခွနက
် ျသင့သ
် ည့်
အထူးကန်စည်ကိ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းအတွက် ကျသင့အ
် ထူးကန်စည်ခန
ွ မ
် ှ
ကန်စည်ကိဝယ်ယူစဉ်၊ တင်သွင်းစဉ်၊ ထတ်လပ်စဉ်က

ပး ဆာင်ခဲ့သည့် အထူး

ကန်စည်ခွန်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခနှမ
ိ ရ
် မည် စဉ်

ကန်စည်အမျိုးအစား

၁

သဘာဝဓာတ် ငွ ။့

၂

သစ်လး၊ သစ်ခွဲသားများ။

၃
၄

အခွန်နန်း
၈%
၁၀%

ကျာက်စိမး် အရိင်းထည်များ။

၁၅ %

ပတ္တ ြမား၊ နီလာနှင့် အြခားအဖိးတန် ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်း

၁၀ %

ထည်များ။
၅

ကျာက်စိမး် ၊ ပတ္တ ြမား၊ နီလာနှင့် အြခားအဖိးတန်

ကျာက်မျက်

၅%

ရတနာ အ ချာထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွင် စွဲကပ်ထားသည့်
ကျာက်စိမး် ၊ ပတ္တ ြမား၊ နီလာ နှင့် အြခားအဖိးတန် ကျာက်မျက်
ရတနာ အ ချာထည်များ။
၁၂။
က

အထူးကန်စည်ခွန်ဥပ ဒအရအခွန်ကျသင့်သည့် အထူးကန်စည်များအနက် သမဝါယမ
နှင့်ပဂ္ဂလိကက

များက ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် ဆးရွက် ကီး၊ ဆး ပါ့လိပ်နှင့်

ဆးြပင်းလိပထ
် တ်လပ် ရာင်းချြခင်းအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထတ်လပ် ရာင်းရ ငွ စစ ပါင်း
ကျပ်သိန်း ၂၀၀ တိတိထက်မပိလ င် အထူးကန်စည်ခန
ွ ် စည်း ကပ်ြခင်းမြပုရ။
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၁၃။

ဤဥပ ဒ၏အခန်း (၅) တွင် ဖာ်ြပပါရှိ သာစကားရပ်များ၏ အဓိပာ္ပ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ချက်
ိ
သည်

ဤဥပ ဒ၏ပဒ်မ ၁ ၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ စကားရပ်များမှအပ အထူးကန်စည်ခန
ွ ဥ
် ပ ဒတွင် ဖာ်ြပထား
သည့အ
် တိင်း ြဖစ် စရမည်။
အခန်း (၆)
ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်
၁၄။

ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆ အရ ယင်းဥပ ဒ၏

နာက်ဆက်တဇ
ဲွ ယားများကိ

အာက်ပါအတိင်းြပ ာန်းလိက်သည် ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒ နာက်ဆက်တဇ
ဲွ ယားများ
(က)

အာက် ဖာ်ြပပါကန်စည်တစ်မျိုးမျိုး နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ကန်သယ
ွ လ
် ပ်ငန်းခွနမ
် ကျသင့်
စရ -

စဉ်

ကန်စည်အမျိုးအမည်

၁

စပါး၊ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲန၊ ဖွဲ ကမ်း၊ စပါးခွ။

၂

ဂျု စ့၊ ဂျုဖွဲန၊ ဂျုဖွဲ ကမ်း။

၃
၄
၅
၆
၇

ြပာင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ြပာင်းမနအ
့် မျိုးမျိုး။
ပဲလးအမျိုးမျိုး၊ ပဲြခမ်းအမျိုးမျိုး၊ ပဲမနအ
့် မျိုးမျိုး၊ ပဲဖွဲ၊ ပဲခွများ။
ြမပဲ တာင့်၊ ြမပဲဆန်။
နှမ်း၊ ပန်းနှမး် ။
န ကာ စ့၊ ဝါ စ့။

၈

ဆီအန်း။

၉

ဝါအမျိုးမျိုး။

၁၀ ဂန် လ ာ်နှင့် အြခား လ ာ်များ။
၁၁

ကက်သန
ွ ြ် ဖူ၊ ကက်သွနန
် ။ီ

၁၂ အာလူး။
၁၃ ဟင်းခတ်အ မးအ ကိုင်များြဖစ် သာ အရွက်အသီး၊ အ စ့အ ခါက်များ၊ဟင်းခတ်မဆလာ။
၁၄ သစ်သးီ စိမး် အမျိုးမျိုး။
၁၅ ဟင်းသီးဟင်းရွကမ
် ျား။
၁၆

က၊ သ ကား၊ ထန်းလျက်၊ ကသကာ။

၁၇ ပိးစာရွက်။
၁၈ ပရ ဆးများ။
၁၉ ဖာလာ၊သနပ်ခါးနှင့် အြခား နရာတွင် သီးြခား ဖာ်ြပထားြခင်းမရှသ
ိ ည့် လယ်ယာကိင်းက န်း
ဥယျာဉ်ထက
ွ ်ကန်များ။
၂၀ ထင်း၊ ဝါး။
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စဉ်

ကန်စည်အမျိုးအမည်

၂၁ သက်ရှိတိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ပစွနမ
် ျား၊ ကန်း နသတ္တ ဝါများ၊

ရ နသတ္တ ဝါများ၊ ကန်းတစ်ပင်
ိ း

ရတစ်ပင်
ိ း န သတ္တ ဝါများ၊ ယင်းတိ ့၏ ဥ များ၊ သား လာင်းများ၊ သား ပါက်များ၊ မျိုးစိတမ
် ျား၊
ရတွင် ပါက်ဖာွ းသည့် အပင်များနှင့် မျိုး စ့များ၊ အပင် ပါက်များ၊ ရညိ၊ ရ မှာ်များ။
၂၂

ပိးအိမ။်

၂၃

ကိမ်အ ကမ်းအ ချာ။

၂၄ ပျားရည်၊ ပျားဖ ယာင်း။
၂၅ ချိပ်များ။
၂၆

ြမပဲဖတ်၊ နှမး် ဖတ်၊ ဝါ စ့ဆီဖတ်၊ ဖွဲနဆီဖတ်စသည့် ဆီ ကိတ် ပီးအဖတ်များ။

၂၇ အ ရာင်ခ တ်ဖတ်(အ ရာင်ခ တ်ရာတွင် အသးြပုသည့် Hypochlorite များသာ)။
၂၈ အန်းဆချည်ခင်။
၂၉ လက်ဖက်စိ၊ လက်ဖက် ြခာက်၊ လက်ဖက်အချို ြခာက်၊ ြပုြပင်ထတ်ပးထားသည့
ိ
် လက်ဖက်
ြခာက်အမျိုးမျိုး။
၃၀ တဆိပ် ခါင်းအမျိုးမျိုး(အခွန်အမှတ်တဆိပ်အပါအဝင်)။
၃၁

ကျာက်သင်ပန်း၊ ကျာက်တ၊ ြမြဖူ။

၃၂ ငြပာရည်အမျိုးမျိုး။
၃၃ ပဲဆ၊ီ နှမ်းဆီ။
၃၄ ငါးစိ၊ ပစွန်စိ၊ အသားစိ။
၃၅ ငါး ြခာက်၊ ပစွန် ြခာက် အမျိုးမျိုး။
၃၆ ငါးချဉ်၊ ပစွန်ချဉ် အမျိုးမျိုး။
၃၇ ပစွန်ဖွဲ၊ ငါး ပါင်းမန။့်
၃၈ နိ ့၊ နိ ့ဆီ၊ နိ ့စိမ်း၊ နိ ့မန ့် အမျိုးမျိုး။
၃၉ ပဲနိ ့။
၄၀ ငရတ်သးီ ၊ ငရတ်သီးမန။့်
၄၁ နနွင်း၊ နနွငး် မန။့်
၄၂ ချင်း။
၄၃ ငါးပိအမျိုးမျိုး။
၄၄ မန်ကျည်းမှည့်။
၄၅ နိင်င တာ်အလ။
၄၆ စိပ်ပတီးအမျိုးမျိုး(အဖိးတန် ကျာက်မျက်ရတနာြဖင့် ြပုလပ်သည့်စိပ်ပတီးများမပါဝင်။)
၄၇

ပတအမျိုးမျိုး၊ ခဲဖျက်အမျိုးမျိုး၊ ခ န်စက်အမျိုးမျိုး။

၄၈ ထင်းအစားထိး လာင်စာ တာင့်။
၄၉ အန်းဆီ(စားအန်းဆီမဟတ်)။
၅၀

ကက်ဥ၊ ဘဲဥစသည့် ဥအမျိုးမျိုး။

၅၁ ဖရ စ့၊ ဖရဲ စ့၊ သီဟိဠ် စ့။
၅၂ ဘာသာ ရးဆိင်ရာ အဝတ်အထည် (သကန်းစသည်တိ ့)။
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စဉ်
၅၃

ကန်စည်အမျိုးအမည်
ရန ချး။

၅၄ ဆားအမျိုးမျိုး။
၅၅

ကက် ပါင် စး။

၅၆ ကွမး် သီး၊ ကွမ်းသီးခွ။
၅၇ စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းများတွင် အပင်များ ကီးထွားသန်မာ ပီး သီးပွငမ
့် အား ကာင်း စရန်
အသးြပု သာ ြမဆီ၊ ဓာတ် ြမ သဇာအပါအဝင် ြမ သဇာ အမျိုးမျိုး။
၅၈ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးသး ပိးသတ် ဆး အမျိုးမျိုး၊ ပါင်းသတ် ဆး အမျိုးမျိုး၊ မ၊ ဘက်တီး
ရီးယား ၊ နီမတတ်များနှင့် အြခား ရာဂါကျ ရာက်မ မရှိ စ ရး စိ က်ပျိုး ရးသး ရာဂါ
ကာကွ ယ ် ဆး နှ င ့ ် ရာဂါသတ် ဆးအမျိ ု းမျိ ု း၊ မွး ြမူ ရးသး ြခဖျန်း ဆးအမျို းမျိ ုး
(အိမသ
် းြခင် ဆး၊ စပ ရး၊ ကက်သတ် ဆးများမပါဝင်)။
၅၉ လယ်ယာနှင့် မွးြမူ ရးလပ်ငန်းသး ကိရိယာများ၊ လယ်ယာနှင့် မွးြမူ ရးလပ်ငန်းသး
စက် နှင့် စက်အပိပစ္စည်းများ၊ ထွန်စက်များ၊ ြမြပုြပင် ထွန်ယက်သည်မှ သီးနှရိတ်သိမ်း
ခ လှ ့အ ြခာက်ခ သည်အထိ လူ သိ ့မဟတ် တိရ စ္ဆာန်၏ လပ်အားနှင့် တွဲဖက်၍ သာ်
လည်း ကာင်း၊ စက်စွမ်းအားသီးသန ့် သာ်လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်နိင် သာကိရိယာ၊ စက်
နှင့်စက်အပိပစ္စည်း အမျိုးမျိုး ( မာ် တာ်ယာဉ်ဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်ရန် လိအပ် သာ ယာဉ်
ယန္တရားများမှအပ)၊ မွးြမူ ရးလပ်ငန်းသး ကိရိယာများ၊ မွးြမူ ရးလပ်ငန်းသးစက်နှင့်
စက်အပိပစ္စည်းများ။
၆၀ တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ပစွန်၊ အစာထတ်လပ်ရန် ကန် ကမ်းကန် ချာပစ္စည်းများ (အိမ် မွးတိရ စ္ဆာန်
များအတွက် အသးြပု သာ တိရ စ္ဆာန်အစားအစာများ မပါဝင်)။
၆၁ တိရ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ပစွန်သး ဆးဝါးများနှင့် ကာကွယ် ဆးများ (စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့်
ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာန လက်မှတ်ရရှိ ပီး ဆးဝါးနှင့် ကာကွယ် ဆးများအပါအဝင်)။
၆၂ မျိုးြမင့်သားစပ်ရာတွင် အသးြပုရန် မျိ ု းရည် ၊ မျိ ု း ချာင် း ၊ မျိုးဥ ( အးခဲမျိုးရည် အပါ
အဝင်)၊ သ န္ဓသား လာင်းနှင့် မထန်မဲ့သားစပ်လပ်ငန်းသး ကိရိယာများ။
၆၃ ဆိလာပန်နယ်လ်၊ ဆိလာချာဂျာ ကွန်ထရိလာနှင့် ဆိလာအင်ဗာတာ (Solar Panel, Solar
Charger Controller and Solar Inverter)။
၆၄ ဓာတ်မှန် ဖလင် ကာ်ြပား၊ ဓာတ်မှန်ရိက် ပစ္စညး် ကိရယ
ိ ာတန်ဆာပလာများနှင့် ကျန်းမာ ရး
ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ဆးဖက်ဆင်
ိ ရာသးပစ္စညး် ကိရယ
ိ ာ တန်ဆာပလာများ။
၆၅

ဆးဂွမ ်း ၊ ဆးဝတ် ၊ ဆးပတ် တ ီ း ၊ ဆးထည့ ် ရန် ဆးရသးပစ္စည ်း များ၊ ဆးရသး
တစ်ခါသး နှာ ခါင်းစည်း၊ ခါင်းစည်း၊ လက်အိတ်(Surgical Glove)၊ တပ် ကွး ရာဂါ
ကူးစက်ြခင်းအား ကာကွယ်ရန် တပ်ဆင်သည့် နှာ ခါင်းစည်း။

၆၆ အိမ်သး ဆးဝါးနှင့် အြခားလူသး ဆးဝါးအမျိုးမျိုးနှင့် တိင်းရင်း ဆးဝါးအမျိုးမျိုး (ဥပ ဒ၊
နည်းဥပ ဒများြဖင့်ကန သ
့် တ်ထား သာ ဆးဝါးများမှအပ FDA မှတ်ပ တင်လက်မှတ်
ရရှိ ပီး ဆးဝါးများ)။
၆၇ တိင်းရင်း ဆးဝါး ကန် ကမ်းများအပါအဝင် ဆးဝါးကန် ကမ်းများ။
၆၈

ကျာင်းသးစာအပ်အမျိုးမျိုး၊ တက္က သိလ်၊ ကာလိပအ
် သီးသီးတွင် အသးြပုနိင်သည့် ပညာ
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ကန်စည်အမျိုးအမည်
အ ြခြပု၊ အတတ်ပညာအ ြခြပု စာအပ်အမျိုးမျိုး၊ ဗလာစာအပ်၊ ပဆွစ
ဲ ာအပ်အမျိုးမျိုး၊သတ
ရသစာအပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာ စာင်နှင့် သတင်းစာအမျိုးမျိုး ယင်းစာအပ်စာ ပများ ထတ်လပ်ရန်
စက္က ူများ(40 Gsm မှ 80 Gsm အတွငး် သာ)၊ ခဲတ အမျိုးမျိုး။

၆၉ ခဲတလပ်ရန်ခဲဆ။
၇၀ ကွနဒ
် း(Condom)။
၇၁ နိင်င တာ် ကာကွယ် ရးနှင့် လြခု ရးဆိင်ရာ နိ င်င တာ် အဖွဲ ့အစည်းများသး လက်နက်
ကိရယ
ိ ာများ၊ ယာဉ်၊ ယန္တရားများ၊ ပစ္စညး် နှင့် ကိရယ
ိ ာများ၊ ယင်းတိ ့၏အရန်နှင့် အပိပစ္စည်း
များ။
၇၂ နယ်ဖက်ဌာနသးယမ်းမနအ
့် မျိုးမျိုး၊ ယမ်းဘီလးူ အမျိုးမျိုးနှငဆ
့် က်စပ်ပစ္စညး် များ(ကာကွယ်
ရး ဦးစီးချုပ်ရး( ကည်း)ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်တင်သွင်း သာ ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များသာ)။
၇၃ သီးနှများ၏ မျိုး ကာင်းမျိုးသန၊့် မျိုး စ့၊ မျိုးပင်များ။
၇၄ မီးသတ်ယာဉ်များ၊ နာ ရးယာဉ်များ။
၇၅ ြပည်ပသိ ့ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်များကိ သီးြခားသတ်မှတ်ထားသည့် နရာတွင် နိင်ငြခား
ငွြဖင့် ရာင်းချသည့်ပစ္စည်းများ။
၇၆ နှစ်နိင်ငအ ကားအြပန်အလှန်အခွင့်အ ရးမူနှင့်အကျုးဝင်သည့် နိင်ငြခားသရးများ သိ ့မဟတ်
သရးငယ်များ၊ ယင်းတိ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်များနှင့် သတမန် မဟတ် သာ သရးဝန်ထမ်းများ အသးြပု
မည့် ကန်စည်များ။
၇၇ ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာနအတွက် ခွဲ ဝလျာထား ပးသည့် ရသးခန မ့် ှန်း ြခ ငွစာရင်းပါ
အသးစရိတ်မှကျခ၍ တပ်မ တာ်တွင် အသးြပုရန်နှင့် တပ်မ တာ်သားများ စားသးရန်
ဝယ်ယူသည့် ကန်စည်များ။
၇၈ လက်ခ စားအပ်က န်စနစ်ြဖင့် ကန် ချာကန်စည် ထတ်လ ပ် ပးြခင်းအတွက် အသးြပုရန်
ြပည်ပ နလပ်ငန်းအပ်နှသူမှ ပးပိ ့သည့် ကန် ကမ်း သိ ့မဟတ် အစိတ်အပိင်းအြဖစ် တိက်ရိက်
အသးြပုရသည့် ကန်စည်များ၊ ထွက်ရှိလာမည့်ကန် ချာကိ ထတ်ပးရာတွ
ိ
င် အသးြပုသည့်
ကန်စည်များ၊ လက်ခစားအပ်ကန်စနစ်ြဖင့် ဆာင်ရက
ွ သ
် ည့လ
် ပ်ငန်းများက လပ်ငန်းလိအပ်
ချက်အရ ြပန်လည် ရာင်းချရန် မဟတ်သည့် တင်သွင်းလာ သာ စက်ပစ္စည်းများ၊စက်
ကိရယ
ိ ာများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နင
ှ အ
့် ပိပစ္စညး် များ။
၇၉ လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနက နိင်ငြခားသရးများ၊ ကလသမဂ္ဂအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
နိင်ငြခားသတမန်များသိ ့ ရာင်းချ ပးသည့် စက်သးဆီများ။
၈၀ ြပည်တွင်းြပည်ပအဖွဲ ့အစည်းများက နိင်င တာ်သိ ့ လှူဒါန်းသည့် ငွ သိ ့မဟတ် နိင်င တာ်သိ ့
ထာက်ပ့သည့် ငွြဖင့် ဝယ်ယူ သာကန်စည်များ။
၈၁ ြပည်တွင်းြပည်ပပျသန်းသည့်ခရီးစဉ်တွင် အသးြပုရန် ရာင်းချသည့် ဂျက် လယာဉ်ဆ။ီ
၈၂

လယာဉ်သး သိ ့မဟတ် ရဟတ်ယာဉ်သး စက်၊ စက်ကရ
ိ ယ
ိ ာ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ နှင့်ယင်းတိ ့၏
အရန်နှင့်အပိပစ္စညး် ။

၈၃ နိင်င တာ်၏ လိအပ်ချက်အရ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုသည့်
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ကန်စည်အမျိုးအမည်
ကန်စည်များ။

၈၄ အ ကာက်ခန
ွ ် လပ်ထးလပ်နည်းများနှငအ
့် ညီ ယာယီတင်သင
ွ း် ြခင်း(Temporary Admission)
သိ ့မဟတ် ြပန် လျာ့အ ကာက်ခန
ွ ် (Draw Back) စနစ်ြဖင့် တင်သွင်းလာ သာ ကန်စည်များ။
၈၅ အစိးရက ကီးမှူးကျင်းပ သာ ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ ြပည်တင
ွ း် ြပပွမ
ဲ ျားတွင် ရာင်းချ
သာ ကျာက်စမ
ိ း် ၊ ပတ္တ ြမား၊ နီလာ၊ ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းထည်၊ အ ချာထည်များ။
၈၆

ရစင် ရတးများ(စချိန်မီ ရ ချာင်း၊ ရတး၊ ရဒဂါးများ)။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က) တွင် ဖာ်ြပပါရှိသည့်ကန်စည်များမှတစ်ပါး အြခားကန်စည်တစ်မျိုးမျိုး
ကိ ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်းြဖစ်ပါက

ရာင်းရ ငွအ ပ တွင် လည်း

ကာင် း ၊ ြပည် ပ မှ တင် သ ွင ် း ြခင် း ြဖစ် ပ ါက ကန် း ပ

ရာက် တန်ဖ ိ းအ ပ တွ င ်

လည်း ကာင်း ငါးရာခိင်နန်းြဖင့်ကန်သွယ် လပ်ငန်းခွန် ပး ဆာင် စရမည်။ ဤ
ဥပ ဒ၏ပဒ် မ ၁၁ ပါ အထူ း ကန် စ ည် တ စ် မ ျိ ု းမျိ ု းကိ ြပည် တ ွ င ် း ၌ ထတ်လ ပ်
ရာင်းချြခင်းြဖစ်ပါက အထူးကန်စည်ခန
ွ အ
် ပါအဝင်ြဖစ် သာ

ရာင်းရ ငွ ပ တွင်

လည်း ကာင်း၊ြပည်ပမှတင်သင
ွ း် ြခင်းြဖစ်ပါက အထူးကန်စည်ခန
ွ အ
် ပါအဝင်ြဖစ် သာ
ကန်း ပ ရာက်တန်ဖးအ
ိ
ပ တွငလ
် ည်း ကာင်း ငါးရာခိင်နန်းြဖင့် ကန်သယ
ွ လ
် ပ်ငန်းခွန်
ပး ဆာင် စရမည်။
(ဂ)

မည်သူမဆိဤဥပ ဒနှင့်အညီ ကင်းလွတခ
် င
ွ ြ့် ပုထား သာ ကန်စည်နှင့်ကန်သွယ်မ
ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းမှတစ်ပါး ပဒ်မ ၁၁ ပါ အထူးကန်စည်များအပါအဝင် အာက် ဖာ်ြပပါ
လပ် င န်း များ

ဆာင်ရွက်ြခင်း အတွက်

ရာင်း ရ ငွအ ပ

ငါးရာခိ င် န န်း ြဖင့ ်

ကန်သယ
ွ လ
် ပ်ငန်းခွန် ပး ဆာင်ရမည် (၁) ကန်စည်တင်သင
ွ း် ၍ ြပည်တွင်း၌ြပန်လည် ရာင်းချြခင်း၊
(၂) ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
(ဃ)

အာက် ဖာ်ြပပါဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအား ကန်သယ
ွ လ
် ပ်ငန်းခွနမ
် ကျသင့် စရ -

စဉ်

ဝန် ဆာင်မအမျိုးအစား

၁

ယာဉ်များရပ်နားရန် နရာငှားရမ်းြခင်း ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။

၂

အသက်အာမခ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။

၃

အ သးစား ငွ ချးြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။

၄

ခန္ဓာကိယ်အလှြပုြပင်ြခင်းမှအပြဖစ်သည့် ကျန်းမာ ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။

၅

ပညာ ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။

၆

ကန်စည် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း (ပိက်လိင်းြဖင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး
မှအပြဖစ်သည့် ရထား၊ မာ် တာ်ယာဉ်၊ ရယာဉ်၊ လယာဉ်၊ ဝန်ချီစက်များြဖင့် သယ်ပိ ့
ပးြခင်း)။
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ဝန် ဆာင်မအမျိုးအစား

၇

အရင်းအနှီး စျးကွက်ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။

၈

ဘဏ်နှင့်ဗဟိဘဏ်မှ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဆာင်ရက
ွ ် န သာ ငွ ရး ကး ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ
လပ်ငန်း။

၉

အ ကာက်ခွန်၊ ဆိပက
် မ်းရှငး် လင်း ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။

၁၀ ဧည့ခ
် က း မွး ရးအတွက် ပစ္စည်းငှားရမ်းြခင်းဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၁၁ ကန် ကမ်း ပး၊ ကန် ချာယူစနစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက် ပးသည့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ။
၁၂ နာ ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ။
၁၃ က လးသူငယ်ြပုစပျိုး ထာင် ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၁၄ ရိးရာအ ကာြပင်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း/ မျက်မြမင်အ ကာြပင် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၁၅

နအိမ် ရ ့ ြပာင်းြခင်းဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။

၁၆ လမ်းအသးြပုခ ကာက်ခသည့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၁၇ တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးနှင့် ထိနး် သိမ်း စာင့် ရှာက် ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၁၈ အများသးသနစ့် င်ခန်း အသးြပုခ ကာက်ခြခင်း ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၁၉ ြပည်တွင်းြပည်ပ လ ကာင်းခရီးသည်ပိ ့ ဆာင် ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၂၀ ယဉ် ကျးမအနပညာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၂၁ အများြပည်သခ
ူ ရီးသည် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၂၂

နိင်င တာ်အဖွဲ ့အစည်းများသိ ့ ဆာင်ရွက်မတစ်ရပ်ရပ် လပ်ကိင်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် ပး ချ
ရသည့် လိင်စင် ကးများ။

၂၃ ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာန၏လြခု ရးနှငဆ
့် င်
ိ သာ ပနှပ
ိ လ
် ပ်ငန်းမှ ပနှပ
ိ ထ
် တ် ဝမ ဝန် ဆာင်မ
လပ်ငန်း။
၂၄ နှစ်နိင်ငအ ကား အြပန်အလှန် အခွင့်အ ရးမူနှင့် အကျုးဝင်သည့် နိ င်င ြခားသရးများ
သိ ့မဟတ် သရးငယ်များ၊ ယင်းတိ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်များ နှင့် သတမန် မဟတ် သာ သရးဝန်ထမ်း
များက ရယူသည့်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၂၅ ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပ အဖွဲ ့အစည်းများကနိင်င တာ်သိ ့ လှူဒါန်းသည့် ငွ သိ ့မဟတ် နိင်င တာ်သိ ့
ထာက်ပ့သည့် ငွြဖင့်ရယူသည့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း။
၂၆ နိင်င တာ်၏လိအပ်ချက်အရ ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်က အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုသည့်
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ။
၂၇ နိ င်င တာ်သမ္မတရး၊ ြပည် ထာင်စ အစိ းရအဖွဲ ့ရး၊ ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ရ း၊ ြပည်သူ ့
လတ် တာ်ရး၊ အမျိုးသားလတ် တာ်ရး၊ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရး၊ နိင်င တာ်
ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၊ ြပည် ထာင်စ
ရှ ့ နချုပ် ရ း ၊ ြပည် ထာင်စ စာရင်းစစ်ခ ျုပ်ရ းနှင့် ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ ့ရး၊
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ ၊ နြပည် တာ် ကာင်စရ
ီ း၊ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၊ လူမ
ဖူလ ရးအဖွဲ ့၊ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့ရး၊ ဦးစီးဌာနစသည့် အဖွဲ ့
အစည်းအချင်းချင်း ဆာင်ရွက် ပးသည့် ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ (နိင်ငပိင် စီးပွား ရး
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စဉ်

ဝန် ဆာင်မအမျိုးအစား
လပ်ငန်းများကိ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ် ပး စြခင်း၊ နိင်ငပိင်စးီ ပွား ရးလပ်ငန်းများက
ဝန် ဆာင်မရယူြခင်းမပါ)။

၂၈

အာင်ဘာ လသိန်းထီလပ်ငန်း။

၂၉ စက်မလယ်ယာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ။
၃၀ စာအပ်စာ ပ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာ စာင်၊ သတင်းစာ ထတ် ဝ ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ။
(င)

ပဒ်မခွဲ(ဃ)ပါ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများမှတစ်ပါး ြပည်တင
ွ း် ၌ ဆာင်ရက
ွ သ
် ည့အ
် ြခား
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများမှ ရ ငွအ ပ တွင် ငါးရာခိင်နန်းြဖင့် ကန်သယ
ွ လ
် ပ်ငန်းခွန်
ကျသင့် စရမည်။

(စ)

နိ င်င တာ်အတွင်း
ရာင်းချြခင်းမှ

ဆာက်လ ပ် ပီး ရာင်းချသည့် အ ဆာက်အအ ဆာက်လ ပ်

ရာင်းရ ငွ အ ပ တွင် သးရာခိင်နန်းြဖင့် ကန်သယ
ွ ်လပ်ငန်းခွန်

ကျသင့် စရမည်။အ ဆာက်အအ ဆာက်လပ် ရာင်းချသူသည် ကန်သယ
ွ လ
် ပ်ငန်းခွန်
ဥပ ဒနှင့် ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများပါတာဝန်ကိ လိက်နာရမည်ြဖစ် ပီး
အခွင့်အ ရးများအားလးကိလည်း ခစားခွငရ
့် ိှ စရမည်။
(ဆ)

ရထည်လက်ဝတ်ရတနာများ ရာင်းချြခင်းမှ ရာင်းရ ငွအ ပ တွင် တစ် ရာခိင်
နန်းြဖင့် ကန်သယ
ွ ်လပ်ငန်းခွနက
် ျသင့် စရမည်။

၁၅။

(က) ြပည်တွင်းြပည်ပအဖွဲ ့အစည်းများက လှူဒါန်း ငွ၊

ထာက်ပ ့ ငွ၊

ချး ငွြဖင့်

ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကန်သွယလ
် ပ်ငန်းခွနက
် စ
ိ အ
္စ တွက်
စီမကိနး် နှငဘ
့်

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီ

ချက်ြဖင့် ကန်သယ
ွ ်လပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ြပုနိင်သည်။
(ခ)

ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒအရ သမဝါယမက

နှင့် ပဂ္ဂလက
ိ က

များအတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွထက် မပိလ င် ကန်သယ
ွ ်
လပ်ငန်းခွန် စည်း ကပ်ြခင်းမြပုရ(၁) ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့်

ကန်စည်များကိ

ြပည်တွင်း၌ထတ်လပ်

ရာင်းချြခင်းအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထတ်လပ် ရာင်းရ ငွ စစ ပါင်း
ကျပ်သန
ိ း် ၅၀၀ တိတိ၊
(၂) ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း
အတွက် နှစတ
် စ်နစ
ှ အ
် တွငး် ဝန် ဆာင်မရ ငွစစ ပါင်းကျပ်သန
ိ း် ၅၀၀ တိတိ။
(၃) ကန်သယ
ွ မ
် လပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းအတွက် နှစတ
် စ်နစ
ှ အ
် တွငး် ရာင်းရ ငွ
စစ ပါင်းကျပ်သိန်း ၅၀၀ တိတိ၊
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(၄) အ ကာက်ခွနလ
် ပ်ထးလပ်နည်း စသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလျင်အြမန်
ပးပိ ့ထတ်ယူလိသည့် ကန်စည်များအ ပ အခွနအ
် ခများကင်းလွတခ
် င
ွ ြ့် ပုနိင်
သည့် အ ကာက်ခန
ွ ဦ
် းစီးဌာန၏ အနိမ့်ဆးတန်ဖိးသတ်မှတ်ချက်(Deminimis Value Threshold)။
၁၆။

မည်သူမ ဆိ ဤဥပ ဒအရ ကန်သွယ်လ ပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ကန်စည်တစ်မျိုးမျိုးကိ

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း၊ ကန်သယ
ွ ်လပ်ငန်းခွနက
် ျသင့သ
် ည့် ဝန် ဆာင်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဆာင်ရက
ွ ်

ြခင်းနှင့် ကန်သယ
ွ မ
် လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းတိ ့မှ နိင်ငြခား ငွရရှိလ င် အဆိပါနိင်ငြခား ငွြဖင့်
ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွအ ပ ကန်သယ
ွ ်လပ်ငန်းခွနက
် ိ ဤဥပ ဒပါ သက်ဆိင်ရာ
အခွန်နန်းများအတိင်း တွက်ချက်၍ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကျပ် ငွြဖင့်
ပး ဆာင်ရမည်။
၁၇။

(က) ြပည်ပ သိ ့ တင်ပ ိ ့ ရာင်းချသည့် လ ပ် စ စ် ဓ ာတ် အ ားအ ပ

ရှ စ ် ရ ာခိ င် န န်း ြဖင့ ်

လည်း ကာင်း၊ ရနစိမ်းများအ ပ ငါးရာခိ င်န န်းြဖင့်လည်း ကာင်း ကန်သွယ်
လပ်ငန်းခွန် ကျသင့် စရမည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) ပါကန်စည်များမှအပ ကျန်ကန်စည်များကိ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချ
ြခင်းအတွက်

ရာင်းရ ငွအ ပ တွင် သညရာခိင်နန်းြဖင့် ကန်သွယလ
် ပ်ငန်းခွန်

ကျသင့ ် စရမည် ။ ြပည် ပ သိ ့တင် ပ ိ ့ ရာင် း ချြခင် း အတွ က ် ကျသင့ ် က န် သ ွ ယ ်
လပ်ငန်းခွနမ
် ှ ကန်စည်ကိဝယ်ယူစဉ် သိ ့မဟတ် ထတ်လပ်စဉ်က ပး ဆာင်ခသ
့ဲ ည့်
ကန် သ ွ ယ ် လ ပ်င န်း ခွ န ်က ိ

စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီခ နှိမ်နိ င်သည်။

ကန် သ ွ ယ ်

လပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများတွင် မည်သိ ့ဆိ စကာမူ ြပည်ပပိ ့ကန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းအတွက် ကျသင့်ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်သည် ကန်စည်
ကိဝယ်ယစ
ူ ဉ် သိ ့မဟတ် ထတ်လပ်စဉ်က ပး ဆာင်ခဲ့သည့် ကန်သွယလ
် ပ်ငန်းခွန်
အာက် လျာ့နည်း နပါက ြပန်အမ်း ငွ တာင်းခနိင်သည်။ သိ ့ရာတွင် ကိယ်တိင်
သးစွရ
ဲ န်အလိ ့ငှာ ြပည်တင
ွ း် ၌ဝယ်ယူ ပီး ြပည်ပသိ ့ယူ ဆာင်သာွ းသည့် ကန်စည်များ
နှင့် မသက်ဆိင် စရ။
(ဂ)

ဤပဒ်မပါြပ ာန်းချက်များသည် မစည်း ကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ၊ ဝန် ဆာင်မ
ရ ငွ ပမာဏသတ်မတ
ှ ြ် ခင်းနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။

၁၈။

ဤဥပ ဒ၏အခန်း (၆) တွင် ဖာ်ြပပါရှိ သာစကားရပ်များ၏ အဓိပာ္ပ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ချက်
ိ
သည်

ဤဥပ ဒ၏ ပဒ်မ ၁၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ စကားရပ်များမှအပ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်ဥပ ဒတွင် ဖာ်ြပ
ထားသည့်အတိင်း ြဖစ် စရမည်။
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အခန်း (၇)
ဝင် ငွခွန်
၁၉။

(က) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင် ငွကျပ် ၄၈ သိနး် အထိ ရရှသ
ိ ြူ ဖစ်လ င် မည်သူ ့ကိမ
ဝင် ငွခန
ွ ် စည်း ကပ်ြခင်းမြပုရ။ ထိသိ ့ စည်း ကပ်ြခင်းမြပုသြဖင့် ကင်းလွတခ
် ွင့်
ရသည့် လစာဝင် ငွဆိင်ရာ သက် သခအ ထာက်အထားကိ

တာင်းခလာပါ က

သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များနှငအ
့် ညီ ြပည်တင
ွ း် အခွနမ
် ျားဦးစီးဌာနက ထတ် ပးရမည်။
(ခ)

သိ ့ရာတွင် လစာမှနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင် ငွကျပ် ၄၈ သိနး် အထက် ရရှိသူြဖစ်လ င်
ရရှသ
ိ ည့် လစာဝင် ငွစစ ပါင်းအ ပ တွင် ဝင် ငွခွန်ထမ်း ဆာင်ရမည်။

(ဂ)

လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းဝင် ငွကျပ် ၄၈ သိနး် အထက် ရရှိသူြဖစ်လ င် သိ ့မဟတ်
အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာလပ်ငန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းနှင့် အြခားရလမ်းများမှ
ဝင် ငွြဖစ်လ င် မည်သူ ့ကိ မဆိ စစ ပါင်းဝင် ငွမှ ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆ အရ
သက်သာခွငမ
့် ျား ခနှမ
ိ ် ပီး နာက် ကျန်ဝင် ငွအ ပ ဝင် ငွအလာအလိက် စည်း ကပ်
ရမည့် ဝင် ငွခွန်နန်းထားများကိ အာက်ပါအတိင်းသတ်မှတ်သည် -

အမှတ်
စဉ်

ဝင် ငွခွန်စည်း ကပ်ရန်ဝင် ငွအလာ
မှ

ထိ

ကျပ်

ကျပ်

စည်း ကပ်ရန်
ဝင် ငွခွန်နန်း

၁

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ရာခိင်နန်း

၂

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅ရာခိင်နန်း

၃

၅,၀၀၀,၀၀၁

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ရာခိင်နန်း

၄

၁၀,၀၀၀,၀၀၁

၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ရာခိင်နန်း

၅

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ရာခိင်နန်း

၆

၃၀,၀၀၀,၀၀၁နှင့်အထက်

၂၅ရာခိင်နန်း

(ဃ) ဝင် ငွခန
ွ ဥ
် ပ ဒတွင် မည်သိ ့ပင်ြပ ာန်းပါရှိ စကာမူ မည်သမ
ူ ဆိ ြမငှားရမ်းြခင်း၊
အ ဆာက်အအငှားရမ်းြခင်းနှင့် အခန်းငှားရမ်းြခင်းတိ ့မှရရှိ သာ စစ ပါင်းငှားရမ်းခ
ရ ငွအ ပ ပဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များနတ်ပယ် ပီး ကျန် ငွအ ပ တစ်ဆယ်
ရာခိင်နန်းြဖင့် ဝင် ငွခန
ွ သ
် းီ ြခားစည်း ကပ်ရမည်။ အြခားဝင် ငွများနှင့်ပူး ပါင်း၍
ထပ်မစည်း ကပ်ြခင်းမြပုရ။ နိင်င တာ်ပင်
ိ စးီ ပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ြမန်မာနိင်င
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်က ထတ် ပးသည့် ခွင့်ြပုမိနြဖင့
့် ် ဆာင်ရွက် သာလပ်ငန်း
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များ၊ ကမ္ပဏီများ၊ သမဝါယမအသင်းများြဖစ်ပါက အခွနထ
် မ်းအမျိုးအစားအလိက်
သီးြခားသတ်မတ
ှ ် ပးထား သာ ဝင် ငွခွန်နန်းများအတိင်း ထမ်း ဆာင်ရမည်။
(င)

အစစပ်လပ်ငန်းများြဖစ်ပါက ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့် နတ်ပယ်
ပီး နာက် ပဒ်မခွဲ (ဂ) ဇယားပါ ဝင် ငွခန
ွ န
် န်းထားများအတိင်း ထမ်း ဆာင်ရမည်။

(စ)

ဤပဒ်မပါ ဝင် ငွခွန်နန်းများသည် ဝင် ငွရရှိသတ
ူ စ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် ဝင် ငွ အမျိုး
အစား တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ သီးြခားဝင် ငွခန
ွ န
် န်း သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် အခွနထ
် မ်း
များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။

၂၀။

ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒပဒ်မ ၆ ၊ ပဒ်မခွ(ဲ က)၊ ပဒ်မခွဲငယ်(၁) နှင့် (၂)တိ ့အရ အ ြခခသက်သာခွင့်

ခွင့်ြပု ငွသည် ဝင် ငွအမျိုးအစားတစ်ခစီ၏ ၂၀ ရာခိင်နန်းနှင့်ညီမ သာ ငွ ြဖစ်ရမည်။ သိ ့ရာတွင်
နှစ်တစ်နှစ်အတွက် အ ြခခသက်သာခွင့် ခွင့်ြပု ငွစစ ပါင်းသည် ကျပ်သန
ိ း် ၁၀၀ ထက် မပိ စရ။
၂၁။

ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒပဒ်မ ၆ ၊ပဒ်မခွဲ (က) ၊ပဒ်မခွင
ဲ ယ် (၁) နှင့် (၂)တိ ့အရ အာက်ပါသက်သာခွင့်

ခွင့်ြပု ငွကိ ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒပဒ်မ ၆ ၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါတစ်ဦးချင်းပဂ္ဂုိ လ်၏ စစ ပါင်း
ဝင် ငွမှနတ်ပယ်၍ ကျန် ငွအ ပ တွင် ဝင် ငွခွန်စည်း ကပ်ရမည် (က) အတူ နမိဘတစ်ဦးလ င်ကျပ် ၁၀ သိန်းစီ၊
( ခ ) အိမ် ထာင်ဖက်တစ်ဦးအတွကသ
် ာလ င်ကျပ် ၁၀ သိနး် ၊
( ဂ ) သားသမီးတစ်ဦးလ င်ကျပ် ၅ သိနး် စီ။
၂၂။

ဝင် ငွခွန ်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆ နှ င ့ ် ၆-က တိ ့အရ သက် သာခွင ့ ်မ ျား မနတ် မ ီ ြပည်ပ န

နိင်ငသား၏ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသည့် ဝင် ငွ ခါင်းစဉ်မှတစ်ပါး နိင်ငြခား ငွြဖင့် ြပည်ပတွငရ
် ရှသ
ိ ည့်
စစ ပါင်းဝင် ငွအ ပ တစ်ဆယ်ရာခိင်နန်းြဖင့် ဝင် ငွခွန် စည်း ကပ်ရမည်။
၂၃။

(က)

အာက် ဖာ်ြပပါ အခွန်ထမ်းအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒ
ပဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များ မနတ်ပယ်မီ စစ ပါင်းအသားတင်အြမတ်ဝင် ငွ
အ ပ ၂၅ ရာခိင်နန်းြဖင့် ဝင် ငွခွန်စည်း ကပ်ရမည် (၁) ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒအရြဖစ် စ၊ ၁၉၅၀ ြပည့်နှစ် အထူးကမ္ပဏီအက်
ဥပ ဒအရြဖစ် စ ြမန်မာနိင်င၌ မှတ်ပတင်၍ ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ထားသည့်
ကမ္ပဏ၊ီ
(၂) ြပည်ပ နနိင်ငြခားသား၏လစာ ခါင်းစဉ်မှတစ်ပါး အြခားဝင် ငွ၊
(၃) ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှငက
် ထတ် ပးသည့် ခွငြ့် ပုမိနြဖင့
့် ် ဆာင်ရက
ွ ်
သာလပ်ငန်း၊
(၄) နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများ။
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(ခ)

အ ြခခသမဝါယမအသင်းမှအပြဖစ် သာ သမဝါယမအသင်းများ၏ အသားတင်
အြမတ်ဝင် ငွမ ှ ဝင် ငွခ ွ န ် ဥ ပ ဒ ပဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များ နတ်ပ ယ် ပီး
ကျန်ဝင် ငွအ ပ ၂၅ ရာခိင်နန်းြဖင့် ဝင် ငွခွန်စည်း ကပ်ရမည်။

၂၄။

ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားြဖစ်လ င် ဝင် ငွခန
ွ ဥ
် ပ ဒပဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က တိ ့အရ သက်သာခွင့်

များ နတ်ပယ်ြခင်းမြပုရ။ ယင်း၏စစ ပါင်းဝင် ငွအ ပ လစာ ခါင်းစဉ်မှဝင် ငွြဖစ်ပါက ဤ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၉ ၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ အခွန်နန်းများအတိင်း ဝင် ငွခွန်စည်း ကပ်ရမည်။
၂၅။

ဝင် ငွခန
ွ ဥ
် ပ ဒ ပဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က တိ ့အရ သက်သာခွငမ
့် ျားမနတ်မီ စည်း ကပ်မမှ

လွတက
် င်း န သာဝင် ငွအ ပ ၃၀ ရာခိင်နန်းြဖင့် ဝင် ငွခန
ွ စ
် ည်း ကပ်ရမည်။ သိ ့ရာတွင် နိင်ငသား
မည်သမ
ူ ဆိ အ ြခပစ္စညး် တစ်ရပ်ရပ်ကဝယ်
ိ
ယြူ ခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရယူြခင်းနှင့် လပ်ငန်း
အသစ်တည် ထာင်ြခင်း၊

လပ်ငန်းထပ်မတိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့အတွက်

ဝင် ငွရလမ်းတင်ြပနိင်သည့်

ဝင် ငွရပ
ိှ ါက

ယင်းဝင် ငွအား

အသးြပုသည့်ဝင် ငွမှ

နတ်ပယ် ပီး

ကျန်စည်း ကပ်မမှ

လွတ်ကင်း န သာဝင် ငွအ ပ တွင်လည်း ကာင်း၊ ဝင် ငွရလမ်းတင်ြပနိင်ြခင်းမရှိပါက အသးြပု
သည့်ဝင် ငွအ ပ တွင်လည်း ကာင်း အာက် ဖာ်ြပပါအခွန်နန်းထားအတိင်း ဝင် ငွခွန် စည်း ကပ်
ရမည်။ အသးြပုသည့် ဝင် ငွအားလးအ ပ

ဝင် ငွရလမ်း အတိအကျတင်ြပနိင်ပါက ဝင် ငွခွန်

ထမ်း ဆာင်ရန်မလိပါ။ ဤပဒ်မအရ အခွန်စည်း ကပ်ြခင်းသည် တရားမဝင်ရရှိသည့်ပစ္စည်းများ
ပိင်ဆိင်ြခင်း၊ ရာင်းဝယ်ြခင်းတိ ့နှငလ
့် ည်း ကာင်း၊ ငွ ကးခဝါချမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒအရ အ ရး
ယူသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်လည်း ကာင်း သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရစဉ်

ဝင် ငွ(ကျပ်)

ဝင် ငွခွန်နန်း

(က)

၁ - ၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅%

(ခ)

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀%

(ဂ)

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁နှင့်အထက်

၃၀%

၂၆။

သမဝါယမအသင်းဥပ ဒအရ မှတပ
် တင်ဖွဲ ့စည်းထားသည့် အ ြခခသမဝါယမအသင်းများ၏

အသားတင်အြမတ်ဝင် ငွမှ ဝင် ငွခန
ွ ဥ
် ပ ဒ ပဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များနတ်ပယ် ပီး ကျန်ဝင် ငွ
အ ပ ဤဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၉ ၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ ဝင် ငွခွန်နန်းများြဖင့် ဝင် ငွခွန် စည်း ကပ်ရမည်။
၂၇။

အ ြခပစ္စည်းတစ်ခ သိ ့မဟတ် တစ်ခထက်ပ၍
ိ ရာင်းချြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်း၊ အြခား

တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်းမှ ြမတ်စန
ွ း် ငွရရှလ
ိ င် ထိသိ ့ြမတ်စန
ွ း် သည့် ကျပ် ငွ သိ ့မဟတ်
နိင်ငြခား ငွအ ပ ဝင် ငွခန
ွ ် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆ နှင့် ပဒ်မ ၆-က တိ ့အရ သက်သာခွငမ
့် ျားမနတ်မီ (က) ြမန်မာနိင်င၏

ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ ့ ရှာ ဖွတူး ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်းက

ပါဝင်လပ်ကိင်သည့် ကမ္ပဏီြဖစ်ပါက

တွင်

အာက်တွင်ြမတ်စွန်း ငွနှင့် ယှဉတ
် ဲွ ဖာ်ြပ
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ထား သာအခွန ်န န်းများအတိ င်း ရရှ ိ သည့ ် ငွ ကးအမျိ ု းအစားြဖင့ ် ဝင် ငွ ခ ွန ်
စည်း ကပ်ရမည် ြမတ်စွန်း ငွ

(ခ)

ပး ဆာင်ရမည့်ဝင် ငွခွန်နန်း

(၁) ညီမ ကျပ် သန်း ပါင်း(၁၀၀,၀၀၀)အထိ

၄၀ %

(၂) ညီမ ကျပ် သန်း ပါင်း(၁၀၀,၀၀၁) မှ( ၁၅၀,၀၀၀) အထိ

၄၅ %

(၃) ညီမ ကျပ် သန်း ပါင်း(၁၅၀,၀၀၁)နှင့်အထက်

၅၀ %

ြမန်မာနိင်င၏

ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ ့ ရှာ ဖွတူး ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်းက

တွင်

ပါဝင်လပ်ကိင် သာ ကမ္ပဏမ
ီ အ
ှ ပြဖစ်သည့် ပဂ္ဂိုလ်စများ သိ ့မဟတ် တစ်ဦးချင်း
ပဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ပါက ြမတ်စွန်းသည့် ကျပ် ငွ သိ ့မဟတ် နိင်ငြခား ငွအ ပ တစ်ဆယ်
ရာခိင်နန်းြဖင့် ဝင် ငွခွန်စည်း ကပ်ရမည်။ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားြဖစ်ပါက ကျသင့်
အခွန်ကိရရှိသည့် ငွ ကးအမျိုးအစားြဖင့် ပး ဆာင်ရမည်။
၂၈။

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အ ြခပစ္စည်းတစ်ခ သိ ့မဟတ် တစ်ခထက်ပိ၍ ရာင်းချြခင်း၊လဲလယ
ှ ်

ြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားတစ် န ည် း နည် း ြဖင့ ် လဲ ြပာင်း ြခင် း ြပုလပ်သ ည့ ် အ ြခပစ္စည်း၏တန်ဖ ိ း
စစ ပါင်းသည် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိလ င် အ ြခပစ္စညး် မှြမတ်စန
ွ း် ငွ

ပ ပါက် စကာမူ

ဝင် ငွခွန် စည်း ကပ်ြခင်းမြပုရ။
၂၉။

အသစ်ထူ ထာင် သာ စက်မလက်မကိ အ ြခခသည့်အ သးစား၊ အလတ်စားလပ်ငန်း

များအတွက် လပ်ငန်းစတင် သာနှစအ
် ပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း သးနှစက
် ာလအတွငး် နှစ်တစ်နှစ်
စစ ပါင်းအသားတင်အြမတ်ဝင် ငွ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထိ ဝင် ငွခန
ွ က
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် ြပုသည်။ ဖာ်ြပပါ
ဝင် ငွထက်ပိမိရရှိပါက ပိမိရရှိသည့်ဝင် ငွအ ပ တွင်သာ ဝင် ငွခွန် စည်း ကပ်ရမည်။
၃၀။

အ ြခပစ္စည်းမှြမတ်စန
ွ း် ငွ ခါင်းစဉ်မှအပ ကျန်ဝင် ငွ ခါင်းစဉ်များအတွက် နိင်ငြခား ငွြဖင့်

ဝင် ငွရရှိလ င် ယင်းဝင် ငွအ ပ တွင် ဝင် ငွခွန်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈ ပါ ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ
တွက်ချက်၍ ြပည်တ ွင ်း နနိ င်င သားနှင ့ ် ြပည်တ ွင ်း နနိ င်င ြခားသား ြဖစ်ပါက ကျပ် ငွ ြ ဖင့ ်
လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားြဖစ်ပါက ရရှသ
ိ ည့် ငွ ကးအမျိုးအစားြဖင့် လည်း ကာင်း
ဝင် ငွခွန် ပး ဆာင်ရမည်။
၃၁။

(က)

အာက် ဖာ်ြပပါဝင် ငွတစ်ရပ်ရပ် သိ ့မဟတ် ဝင် ငွအမျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်အ ပ
ဝင် ငွခန
ွ ် ကင်းလွတခ
် ွင့်ြပုသည်(၁) မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စတတ် သာ ဆးဝါးများဆိင်ရာ ဥပ ဒ
အရ ဖမ်းဆီးရမအ ပ

ဆ ငွချီးြမင့်ြခင်းအစီအစဉ်အရ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း

ဆ ငွကိ တစ် ကိမ်တည်းရရှိြခင်းြဖစ် စ၊ အ ကိမ် ကိမ်ရရှိြခင်းြဖစ် စ ရရှိသည့်
စစ ပါင်းဝင် ငွ၏ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ၊
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(၂) တရားမဝင်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမအ ပ

ဆ ငွချီးြမင့ြ် ခင်း အစီအစဉ်အရ

နှစတ
် စ်နစ
ှ အ
် တွငး် ဆ ငွကိ တစ် ကိမတ
် ည်းရရှြိ ခင်း ြဖစ် စ၊ အ ကိမ် ကိမရ
် ရှြိ ခင်း
ြဖစ် စ ရရှသ
ိ ည့် စစ ပါင်းဝင် ငွ၏ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ၊
(၃) နိင်င တာ်မှချီးြမင့် သာ ဘွဲ ့ထူးဂဏ်ထးူ တဆိပမ
် ျားနှငအ
့် တူ ရရှသ
ိ ည့် ချီးြမင့်
ငွများ၊
(၄) ြပည်ပ နနိင်ငသား၏ ြပည်ပတွင် နိင်ငြခား ငွြဖင့်ရရှိ သာ လစာ ခါင်းစဉ်မှ
ဝင် ငွ၊
(၅) အစိးရ အာင်ဘာ လသိန်းဆ ဆမဲမှ ထတ်ယရ
ူ ရှိ ငွ၊
(၆) နိင်င့ဝန်ထမ်း အ ငိမ်းစားယူသည့်အခါ ရရှိသည့်ပင်စင် နှင့် ကရဏာ ကး၊
(၇) ရှး ဟာင်းပစ္စည်း တွ ရှ့ ိမအ ပ နိင်င တာ်မှ ဂဏ်ြပုချီးြမင့် ငွ။
(ခ)

အာက် ဖာ်ြပပါ

ကိစရ
္စ ပ်များအတွက်

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည်

ြပည် ထာင်စ အစိ းရအဖွ ဲ ့၏ သ ဘာတူည ီခ ျက် ြဖင့ ် ဝင် ငွ ခ ွ န ်က င် းလွ တ ် ခ ွ င ့ ် ၊
သက်သာခွင့်များြပုနိင်သည် (၁) ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပ အဖွဲ ့အစည်းများက နိင်င တာ်သိ ့ လှူဒါန်း ငွ၊

ထာက်ပ့

ငွြဖင့် ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝင် ငွခွန်ကိစ္စရပ်များ၊
(၂) စ တာ့ရှယ်ယာ ဈးကွက်ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးအတွက် ရန်ကန်စ တာ့အတ
ိ ခ
် ျိန်း
စာရင်းဝင် အများပိင်ကမ္ပဏမ
ီ ျား နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝင် ငွခန
ွ က
် စ
ိ ရ
္စ ပ်များ။
၃၂။

ဤဥပ ဒအခန်း (၇) တွင် ဖာ်ြပပါရှိ သာ စကားရပ်များ၏ အဓိပာ္ပ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ချက်
ိ
သည်

ဤဥပ ဒ၏ ပဒ်မ ၁၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ

စကားရပ်များမှအပ ဝင် ငွခန
ွ ဥ
် ပ ဒတွင် ဖာ်ြပထားသည့်

အတိင်း ြဖစ် စရမည်။
အခန်း (၈)
အြခားအခွန်အ ကာက်ဆိင်ရာ ကာက်ခရမည့်နန်းထားများ
၃၃။

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများသည်

အာက် ဖာ်ြပပါအခွန်တစ်ရပ်ရပ်၏

ကာက်ခရမည့်

နန်းထားများ၊ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွငတ
့် ိ ့ကိတည်ဆဥ
ဲ ပ ဒနှငအ
့် ညီ စီမ ဆာင်ရွက်ရမည် (က) ယစ်မျိုးခွန်၊
(ခ)

သွင်းကန်အတွက်လိင်စင် ကး၊ ပါမစ် ကးများ၊

(ဂ)

ြမန်မာနိင်င အာင်ဘာ လသိန်းဆ၊

(ဃ)

မာ် တာ်ယာဉ်၊ ယာဉ် မာင်းလိင်စင်၊ လပ်ငန်းလိင်စင်ဆိင်ရာ အခ ငွများ၊

(င)

ရးခွန်နှင့် တဆိပ် ခါင်းခွန၊်

(စ)

မတ် ကာင်ဝတ်ဆသွငး် အခွန၊်
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(ဆ) ခရီးလှညလ
့် ည် ရးလိင်စင်/ဟိတယ်နင
ှ တ
့် ည်းခိရိပသ
် ာလိင်စင်/ခရီးသွားလာသူများ
ပိ ့ ဆာင် ရးလိင်စင်/ ဧည့လ
် မ်းညန်လပ်ငန်းလိင်စင်များအတွက် လိင်စင် ကး၊
(ဇ)

အ ကာက်ခွန်၊

(ဈ)

ြမယာ ပ တွင် ကာက်ခသည့်အခွန်၊

(ည)

ရခွန်၊

(ဋ)

တာတမခွန၊်

(ဌ)

သစ် တာများမှပစ္စည်းများထတ်ယူသည့်အတွက် ကာက်ခသည့်သစ် တာခွန်၊

(ဍ)

ဓာတ်သတ္တ ုပစ္စညး် များထတ်ယသ
ူ ည့အ
် တွက် ကာက်ခသည့အ
် ခွန် (စက်မကန် ကမ်း
တွင်းထွက်နှင့်အလှဆင် ကျာက်များမပါ)၊

(ဎ)
(ဏ)

ငါးလပ်ငန်းဆိင်ရာအခွန်အခ၊
ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ ထတ်
့
ယူသည့်အတွက် ကာက်ခသည့အ
် ခွန၊်

(တ) ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့်ရတနာခွန်၊
(ထ) ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလပ်ကိင်ြခင်း ကာင့် ကာက်ခသည့အ
် ခွနအ
် ခ၊
(ဒ)

ရအားအရင်းအြမစ်မှ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ယူသည့်အတွက် အခမဲ့ရရှိသည့်
ဓာတ်အားခ။

၃၄။

ကျာက်စမ
ိ း် ၊ ပတ္တ ြမား၊ နီလာ နှင့် အြခားအဖိး တန် ကျာက်မျက်ရတနာ အရိင်းထည်များ

တူး ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ကျာက်မျက်ရတနာအ ချာထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာများ ထတ်လပ်ြခင်း၊
ဝယ်ယူ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်းတိ ့သည် (က)

ကျာက်မျက်ရတနာ သိ ့မဟတ် လက်ဝတ်ရတနာများကိ ကျပ်ြဖင့ြ် ဖစ် စ၊ နိင်ငြခား ငွ
ြဖင့်ြဖစ် စ ရာင်းချရရှိသည့် ရာင်းရ ငွအ ပ တွင် (၁) ဤဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၁ ပါ အခွန်နန်းများအတိင်း အထူးကန်စည်ခွန် ထမ်း ဆာင်
ရမည်။
(၂) ဤဥပ ဒပဒ်မ ၁၄ ၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ)တိ ့အရ ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ထတ်လပ်
ရာင်းချြခင်းနှင့် ကန်သယ
ွ မ
် လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းအတွက် ငါးရာခိင်နန်းြဖင့်
ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် ပး ဆာင်ရမည်။
(၃) ပဒ်မခွဲငယ်(၂)ပါြပ ာန်းချက်သည် မစည်း ကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ ပမာဏ
သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။

(ခ)

ဝင် ငွနှစ်အတွငး် ရရှိသည့် စစ ပါင်းအသားတင်အြမတ်ဝင် ငွအ ပ တွင် ဤဥပ ဒပါ
ဝင် ငွခန
ွ န
် န်းထားများအတိင်း ဝင် ငွခန
ွ ် ထမ်း ဆာင်ရမည်။
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အခန်း (၉)
အ ထွ ထွ
၃၅။

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည် အခွန် ကာက်ခမ အ ထာက်အကူြပုအဖွဲ ့များကိ အမိန ့်

ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၆။

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည် နိင်င တာ်အတွငး် ထတ်လပ်သည့် ကန်စည်များနှင့် ြပည်ပမှ

တင်သင
ွ း် သည့် ကန်စည်များ

စျးကွကအ
် တွငး် ယှဉ် ပိုင် ရာင်းချနိင် ရးအတွက် လည်း ကာင်း၊

ြပည်တင
ွ း် ကန်ထတ်လပ်မလပ်ငန်းများကိ အဓိကမှတ
ီ ည် ဆာင်ရက
ွ ် နရသည့် ြပည်တင
ွ း် စိက်ပျိုး ရး
နှင့်

မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများ၊ နိ င်င တာ်အတွင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကသည့် ြပည်တွင်းြပည်ပ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများကိ

ရရှညအ
် ကျိုးစီးပွား ြဖစ်ထန
ွ း် တိးတက်လာ စရန် လည်း ကာင်း၊

နိ င်င တာ်မ ှ ပါဝင် လက်မ ှ တ ် ရးထိ းထားသည့ ် အြပည် ြပည်ဆ ိ င်ရ ာ သ ဘာတူည ီ ခ ျက် မ ျားနှင ့ ်
ဆနက
့် ျင်ြခင်းမရှိ စဘဲ အာက်ပါတိ ့ကိ ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည်(က) ကန်စည်များတင်သင
ွ း် ခွငြ့် ပုသည့ပ
် မာဏ၊ အ ကာက်ခန
ွ န
် န်းထားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ကမ္ဘာ ့ က န်သွ ယ် ရးအဖွဲ ့၊ကမ္ဘာ ့အ ကာက်ခ ွန်အဖွဲ ့နှင့်အာဆီယ လွတ်လပ် သာ
ကန်သယ
ွ ် ရးဆိင်ရာ သ ဘာတူစာချုပ်များမူ ဘာင်အတွငး် မှ အာဆီယ ဒသတွငး်
နိင်ငများနည်းတူ အြမင့်ဆ းရရှိန ိ င်သည့် အခွ င့ ် အ ရး၊ သက်သာခွင့်များ ရရှိ စ
နိင်ရန် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း။
(ခ)

အ ကာက်ခန
ွ ဥ
် ပ ဒြပ ာန်းချက်များနှငအ
့် ညီြဖစ် စ၊ ပိ ့ကန်သင
ွ း် ကန် ခွငြ့် ပုြခင်းနှင့်
ခွဲတမ်းသတ်မှတ် ပးြခင်းဆိ င်ရာ လပ်ထ းလပ်နည်း ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ
ြဖစ် စ လိအပ်သည့် အစီအမများကိ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း။

၃၇။

(က) ြပည် တ ွင ်းအခွန ်များဦးစီးဌာနသည် အခွန ် ပး ဆာင်ထ ိ က် သ ူမ ျား ဥပ ဒနှင ့ ်
အညီခစားနိင် သာ အခွနဆ
် င်
ိ ရာ သက်သာခွင၊့် ကင်းလွတခ
် င
ွ မ
့် ျားကိ ြပည်သမ
ူ ျားအား
အသိ ပးြခင်း၊ သက်သာခွင့်များနှင့်အညီ အခွန် ကာက်ခရာတွင် တွက်ချက်ခွင့်ြပု
ပးြခင်း၊ အခွန်ဆိင်ရာတာဝန် ကျပွနသ
် ည့် အခွနဝ
် န်ထမ်းများ၊ အခွနထ
် မ်းြပည်သူ
များအား အသိအမှတြ် ပုြခင်းနှင့် ထိက်သင့် သာချီးြမင့်မများ စီမ ဆာင်ရက
ွ ် ပးြခင်း
တိ ့ကိြပုလပ် ပးရမည်။
(ခ)

စီမကိနး် နှငဘ
့်

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် အခွနစ
် နစ်ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးလပ်ငန်းများ

ထိ ရာက်စာွ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရးအတွက် ပဒ်မခွဲ(က) ပါလပ်ငန်းရပ်များကိ အ ကာင်
အထည် ဖာ်ရာတွင် ဘ
ဘ

ာ ရးဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ြပည် ထာင်စ၏

ာ ငွအရအသးဆိ င်ရာဥပ ဒ၌ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ သာမန်

အသးစရိတအ
် ြဖစ် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့် ခွငြ့် ပု ပးနိင်
သည်။
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(ဂ)

စီမကိနး် နှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ပဒ်မခွဲ(ခ)ပါ အသးစရိတ်များအား အခွန်

ကာက်ခမဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန် ကျပွနသ
် ည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းများကိ ဆ ကး ငွ
ချီးြမင့ရ
် န်အတွက် ဘ
၃၈။

ာ ရးဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများနှငအ
့် ညီ သးစွန
ဲ င်
ိ သည်။

အခွနမ
် ပး ဆာင်ရ သး သာ အထူးကန်စည်များ ရရှပ
ိ င်
ိ ဆင်
ိ ထားြခင်းအတွက် အထူး

ကန်စည်ခွန်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၂၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရတပ်ရက်
ိ သည့် ဒဏ် ငွအြဖစ်

ကာက်ခရရှိ ငွ၏ ၂၀

ရာခိင်နန်းကိ သတင်း ပးတင်ြပသူအားလည်း ကာင်း၊ ၃၀ ရာခိင်နန်းကိ ရှာ ဖွဖမ်းဆီးသည့် အဖွဲ ့
အားလည်း ကာင်း ဆ ကးအြဖစ်ချီးြမင့်ရမည်။ သတင်း ပးတင်ြပသူ မည်သူမည်ဝါြဖစ် ကာင်းကိ
အစိးရကိစ္စမှတစ်ပါး ထတ် ဖာ်ြခင်းမြပုရ။
၃၉။

ဘ

ာ ရးနှစ် ြပာင်းလဲြခင်းအတွက် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒတွင် မည်သိ ့ပင်ြပ ာန်းထား စ

ကာမူ အကူးအ ြပာင်းကာလအတွင်း အခွန် ကာက်ခမဆိင်ရာလပ်ငန်းများ အဆင် ြပ ချာ မွ စွ့ ာ
ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရးအတွက်

လိအပ် သာ

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနက ထတ်ြပန်သတ်မှတ်နိင်သည်။
၄၀။
စ၍

စီမကိန်းနှင့် ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ၂၀၁၉ ခနှစ်၊

အထူ း ကန် စ ည် ခ ွန ် ဥ ပ ဒ၊

ပါရှိ သာ နှစ်၊ ဝင် ငွနစ
ှ ် သိ ့မဟတ်

အာက်တဘာလ
ိ
၁ ရက် န ့မှ

ကန်သ ွ ယ ် လ ပ် င န် း ခွန ် ဥ ပ ဒနှင ့ ်

ဝင် ငွခ ွ န ် ဥ ပ ဒတိ ့တွ င ်

ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရရှိ သာနှစ်ဆိင်ရာ

ြပ ာန်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိင်ငပိင်စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအပါအဝင် အခွန်ထမ်းများအားလး
အတွက် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များအတိင်း ြဖစ် စ ရး ဆာင်ရွက်ရမည်။

___________________________________
ြပည် ထာင်စ သမ္မ တြမန်မ ာနိ င်င တာ် ဖွ ဲ ့စည်း ပအ ြခခဥပ ဒအရ က န် ပ် လက်မ ှတ ်
ရးထိးသည်။

(ပ) ဝင်းြမင့်
နိင်င တာ်သမ္မတ
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
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ဇယား(၁)
ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက်များ ကာက်ခရန်မူလလျာထားချက်
(ကျပ်သန်း ပါင်း)
အမှတ်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏

စဉ်

တာဝန်ခဝန် ကီးဌာနများ

၁

အ ကာင်းအရာ
ြပည်တွငး် ထွက်ကန် နှင့် ြပည်သြူ ပည်သားများ
သးစွဲမအ ပ

၁,၂၆၉,၃၃၀.၉၄၃

ကာက်ခသည့် အခွန်အ ကာက်

၁

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန

ယစ်မျိုးခွန်၊

၂

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ကန်သယ
ွ ်လပ်ငန်းခွန၊်

ာ ရး

၂၀၁၈ ခနမ့် န
ှ း် ြခ

၆၂၆.၈၄၃
၆၉၂,၃၀၇.၈၅၀

ဝန် ကီးဌာန
၃

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း

သွငး် ကန်အတွက် လိင်စင် ကး၊ ပါမစ် ကးများ

၃,၀၀၀.၀၀၀

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန
၄

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရး

ြမန်မာနိင်င အာင်ဘာ လသိန်းဆ၊

၄၀,၀၀၀.၀၀၀

ဝန် ကီးဌာန
၅
၆

မာ် တာ်ယာဉ်၊ ယာဉ် မာင်းလိင်စင်၊

ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်
ဆက်သွယ် ရး ဝန် ကီးဌာန

လပ်ငန်းလိင်စင်ဆိင်ရာ အခ ငွများ၊

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ရးခွန်နင
ှ ့် တဆိပ် ခါင်းခွန်၊

ာ ရး

၇၃,၂၅၇.၅၀၀
၂၇,၉၈၇.၃၀၀

ဝန် ကီးဌာန
၇

မတ် ကာင်ဝတ်ဆသွငး် အခွန်၊

၂၅၀.၀၀၀

ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရး

ခရီးလှည့်လည် ရးလိင်စင်/ဟိတယ်နှင့်

၄၃၃.၉၅၀

ဝန် ကီးဌာန

တည်းခိရိပ်သာလိင်စင်/ခရီးသွားလာသူများ

သယဇာတနှင့်သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး
ဝန် ကီးဌာန

၈

ပိ ့ ဆာင် ရးလိင်စင်/ဧည့်လမ်းညန်လပ်ငန်း
လိင်စင်များအတွက် လိင်စင် ကး၊
၉

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရး

၄၃၁,၄၆၇.၅၀၀

အထူးကန်စည်ခွန်၊

ဝန် ကီးဌာန
၂

ဝင် ငွနင
ှ ့် ပိင်ဆိင်မအ ပ
.
၁

ကာက်ခသည့်

၈၆၃,၁၇၅.၅၉၈

အခွန်အ ကာက်

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရး

ဝင် ငွခန
ွ ်

၈၆၃,၁၇၅.၅၉၈

အ ကာက်ခန
ွ ်

၂၄၅,၀၀၀.၀၀၀

အ ကာက်ခွန်

၂၄၅,၀၀၀.၀၀၀

ဝန် ကီးဌာန
၃
၁

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရး

ဝန် ကီးဌာန
နိင်ငပိင်သယဇာတများ ထတ်ယူသးစွဲမအ ပ

၄

၄၁၄,၃၉၀.၂၂၂

ကာက်ခသည့် အခွန်အ ကာက်
ြမယာ ပ တွင် ကာက်ခသည့အ
် ခွန၊်

၁

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန

၂

နြပည် တာ် ကာင်စီ

၃

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန

တာတမခွန်၊

၄

သယဇာတနှင့်သဘာဝ

သစ် တာများမှ ပစ္စည်းများထတ်ယူသည့်

ရခွန၊်

၂.၀၁၄
၄၅.၈၂၄
၀.၀၂၅
၂,၆၀၅.၄၂၈
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ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏

စဉ်

တာဝန်ခဝန် ကီးဌာနများ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး

အ ကာင်းအရာ

၂၀၁၈ ခနမ့် န
ှ း် ြခ

အတွက် ကာက်ခသည့် သစ် တာခွန်၊

ဝန် ကီးဌာန
၅

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန

ဓာတ်သတ္ထ ုပစ္စည်းများ ထတ်ယူသည့်အတွက်

၃၅.၂၀၀

ကာက်ခသည့်အခွန၊် (စက်မကန် ကမ်း
တွင်းထွက်နှင့် အလှဆင် ကျာက်များမပါ )၊
၆

စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့်

ငါးလပ်ငန်းဆိင်ရာ အခွန်အခ၊

၁,၀၅၃.၈၀၀

ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာန
၇
၈

လ ပ်စစ်နင
ှ စ
့် မ
ွ ်းအင်

ရနနှင့် သဘာဝဓာတ် ငွ ထတ်
့
ယသ
ူ ည့်အတွက်

ဝန် ကီးဌာန

ကာက်ခသည့်အခွန၊်

သယဇာတနှင့်သဘာဝ

ဓာတ်သတ္ထ ုခွန်နင
ှ ့် ရတနာခွန၊်

၁၈၁,၈၅၆.၈၇၉
၁၁,၆၈၉.၇၇၂

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး
ဝန် ကီးဌာန
၉

ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း

ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန

လပ်ကိင်ြခင်း ကာင့် ကာက်ခသည့် အခွနအ
် ခ၊

၁၀ လ ပ်စစ်နင
ှ စ
့် မ
ွ ်းအင်
ဝန် ကီးဌာန

ရအားအရင်းအြမစ်မှ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား

၂၁၁,၀၀၀.၀၀၀
၆,၁၀၁.၂၈၀

ထတ်ယူသည့်အတွက် အခမဲ့ရရှိသည့်
ဓာတ်အားခ။
စစ ပါင်း

၂,၇၉၁,၈၉၆.၇၆၃

