
၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ြပည်ေောင်စု၏အခွန်အေောေ်ဥပေေ 

(၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၁၈ ။) 

                   ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊  ဝါေခါင်လဆန်ဵ   ၁၅     ရက် 

                                    (၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊  စက်တငဘ်ာလ   ၂    ရက်) 

 ြပည်ေထာငစ်ုလဃတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။ 

အခန်ဵ (၁) 

အမည်၊ စတငအ်ေျ ိုဵသေ်ေရာေ်သည်ဴေန့ရေ်နှငဴ် အဓပိ္ပာယ်ေဖာ်ြပချေ် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပေဒဟုေခ္ဒတွင် 

ေစရမည်။ 

 ( ခ ) ဤဥပေဒ    ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ စတင်အကျ ိုဵ သက်ေရာက် 

ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

 (က) အခွန်အေောေ် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရက ြပည်ေထာင်စုအတွက် 

ေကာက်ခဳသည်ဴ အခွန်၊ အေကာက်ခွန်၊ အခ၊ လုိင်စင်ေ ကဵ၊ ပါမစ်ေ ကဵနှင်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွ 

မျာဵကို ဆိုသည်။ 

 ( ခ ) ဥပေေ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရက ြပည်ေထာင်စုအတွက် ေကာက်ခဳသညဴ်  

အခွန်အေကာက်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ ဥပေဒမျာဵကို ဆိုသည်။ 

 ( ဂ ) သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရက ြပည်ေထာင်စုအတွက် 

ေကာက်ခဳေသာ အခွန်အေကာက်မျာဵကုိ တာဝန်ယူေကာက်ခဳသည်ဴ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရ 

ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှငဴ ်ေနြပည်ေတာ်ေကာငစ်ီတို္ဓကို ဆိုသည်။ 

 (ဃ) ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆုိင်ရာဥပေေ ဆုိသည်မှာ နှစ်အလုိက်ထုတ်ြပန်သည်ဴ ြပည်ေထာင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆုိင်ရာဥပေဒနှင်ဴ ေနာက်ထပ်ဘဏ္ဍာေငခွွဲေဝသဳုဵစွဲေရဵဥပေဒတို္ဓကို 

ဆိုသည်။ 

 ( င ) အခွန်နှုန်ဵ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရက ြပည်ေထာငစ်ုအတွက် ေကာက်ခဳသည်ဴ 

အခွန်အေကာက်မျာဵကုိ ေကာက်ခဳရန်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခွန်အေကာက်နငန်ဵမျာဵကုိ 

ဆိုသည်။ 
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အခန်ဵ (၂) 

ေောေခ်ဳရန် အခွန်လျာောဵချေ် 

၃။                                                                           

                  (၁)                                               

                 ။ 

အခန်ဵ (၃) 

အခွန်နှုန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် အစီရငခ်ဳြခင်ဵ 

၄။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒပါ အခွန်အေကာက်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍  

ေကာက်ခဳရန် အခွန်လျာထာဵချက်မျာဵကို ဤဥပေဒပါအခွန်နငန်ဵမျာဵြဖငဴ် ေကာက်ခဳရမည်။ 

၅။ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒပါ အခွန်အေကာက်နငန်ဵမျာဵကို ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ 

ြဖညဴ်စွက်ြခင်ဵ၊ အစာဵထိုဵြခင်ဵေဆာင်ရွက်လိုလျှင် ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်တွင် ေဆွဵေနွဵဆုဳဵြဖတ် 

နိုငေ်ရဵအတွက် တင်သွင်ဵရမည်။ 

၆။ (က) သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒ၏ဇယာ  ဵ(၁) ပါ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက် 

မျာဵ ေကာက်ခဳရန် မူလလျာထာဵချက်အေပ္ဒ ေကာက်ခဳရရိှမငအေြခအေနကုိ သဳုဵလပတ် 

အလိုက် ရသုဳဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 ( ခ ) ရသဳုဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵဦဵစီဵဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵက ေပဵပုိ္ဓလာသည်ဴ 

အခွန်အေကာက် ေကာက်ခဳရရှိမငစာရင်ဵမျာဵကိုစုစည်ဵ၍ သုဳဵသပ်ချက်ြဖငဴ် သုဳဵလပတ် 

အလိုက် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵဌာနမှတစ်ဆငဴ် 

ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့သုိ္ဓ အစီရငခ်ဳတငြ်ပရမည်။ 

၇။                                       (၁)                                 

                                                                      

                                         ။ 

အခန်ဵ (၄) 

သေ်ဆိုငရ်ာဝန်ကေီဵဌာန၏ တာဝန်နှင်ဴလုပ်ပိုင်ခွငဴ် 

၈။ သက်ဆိုငရ်ာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒ၏ ဇယာဵ (၁) ပါ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် 

မျာဵ ေကာက်ခဳရန် မူလလျာထာဵချက်ကုိ ေကာက်ခဳရရိှေရဵအတွက် တာဝန်ခဳ စီမဳကကီဵ ကပ်ရမည်။ 

၉။ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒပါ အထူဵကုန်စည်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်၊ ဝင်ေငွခွန်နှငဴ် 

ရတနာခွန်ဆုိင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ယင်ဵတုိ္ဓ၏ မူလအဓိပ္ပာယ် မေြပာင်ဵလဲေစဘဲ ရှင်ဵလင်ဵစွာ 

သိရိှလုိက်နာေဆာင်ရွက်နုိင်ေစရန် လုိအပ်ပါက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညဃန် ကာဵချက်နှင်ဴ လုပ်ထဳုဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 
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၁၀။ သက်ဆိုငရ်ာဝန်ကကီဵဌာနသည် အခွန်ေပဵေဆာင်ထိကု်သူမျာဵက ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေပဵေဆာင် 

လာေစေရဵအတွက် လိုအပ်သညဴ်သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ ကူညီပဳဴပိုဵမငမျာဵကို နိုင်ငေဳတာ်သမ္မတ၊ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့လဃတ်ေတာ်၊ အမျ ိုဵသာဵလဃတ်ေတာ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလဃတ်ေတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငဳေတာ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒဆိုင်ရာခုဳရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စု 

ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စု 

စာရင်ဵစစ်ချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွဲ့၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵဦဵစီဵအဖွဲ့ သို္ဓမဟုတ် 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မျာဵ၏ အကူအညီကို ရယူနိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၅) 

အေူဵေုန်စည်ခွန် 

၁၁။ အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ ယင်ဵဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တဲွဇယာဵမျာဵကုိ ေအာက်ပါအတုိင်  ဵ

ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်- 

အေူဵေုန်စည်မျာဵ 

 (က) ေအာက်ဇယာဵပါ အထူဵကုန်စည်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵအတုိင်  ဵ

အထူဵကုန်စည်ခွန် ကျသငဴ်ေစရမည်-  

  (၁) တန်ဖိုဵအဆငဴ်အလိကု် အခွန်ကျသငဴ်ေစမည်ဴ ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်သည်ဴ အထူဵ 

ကုန်စည်မျာ ြဵဖစ်လျှင် စက်ရဳု၊ အလုပ်ရဳု၊ အလုပ်ဌာနကေဖာ်ြပေသာ ေရာင်ဵေဈဵတန်ဖုိ  ဵ

သုိ္ဓမဟုတ် ေဈဵကွက်ေပါက်ေဈဵအေပ္ဒ အေြခြပု၍ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန 

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်နှငဴ် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန စီမဳခန့်ခွဲမငေကာ်မတီက 

ခန့်မှန်ဵသတ်မှတ်သည်ဴ ေရာင်ဵေဈဵတန်ဖုိ ၊ဵ ယင်ဵတန်ဖုိဵနှစ်ရပ်အနက် မျာဵရာတန်ဖုိဵေငွ 

အေပ္ဒတွငလ်ည်ဵေကာင်ဵ၊ 

  (၂) တန်ဖိုဵအဆငဴ်အလိုက် အခွန်ကျသငဴ်ေစရန် သတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ အထူဵ 

ကုန်စည်မျာဵကုိ ြပည်တွင်ဵ ၌ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ ြဖစ်လျှင် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵ 

ဦဵစီဵဌာန စီမဳခန့်ခဲွမငေကာ်မတီက သတ်မှတ်သည်ဴတန်ဖုိဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

  ခခင်ဵ ချက်။ သုိ္ဓရာတွင် ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵ ချသညဴ်အထူဵကုန်စည်ကို 

ြပည်ပမှတင်သွင်ဵလာသည်ဴ အထူဵကုန်စည်နှင်ဴေဈဵကွက်အတွင်ဵ 

ယှဉ်ပပိုင်ေရာင်ဵချနိုင်ရန်အလို္ဓငှာ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန 

စီမဳခန့်ခွဲမငေကာ်မတီက တန်ဖိုဵသတ်မှတ်ရာတွင် အလာဵတူ အထူဵ 

ကုန်စည်အတွက် ြပည်ပမှတင်သွင်ဵရာတွင်  သတ်မှတ်သည်ဴ 

ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖိုဵနှင်ဴ တစ်ေြပဵညီြဖစ်ေစေရဵ ေဆာင်ရွက် 

ေပဵရမည်။ 
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 (၃) ြပည်တွင်ဵသုိ္ဓ တင်သွင် ြဵခင် ြဵဖစ်လျှင် ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖုိဵအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင် ။ဵ 

စဉ် အေူဵေုန်စည်အမျ ိုဵအစာဵ တန်ဖိုဵအဆငဴ် အခွန်နှုန်ဵ 

၁ (က) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူ  ဵ
ေရာင်ဵေစျဵ ၆၀၀ ကျပ် 
အထိ အဆငဴ ်ြဖစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

၉ ကျပ် 

 ( ခ ) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူ  ဵ
ေရာင်ဵေစျဵ ၆၀၁ ကျပ် မှ 
ကျပ် ၈၀၀ အထိ အဆငဴ် 

ြဖစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

၁၈ ကျပ် 

 ( ဂ ) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူ  ဵ
ေရာင်ဵေစျဵ ၈၀၁ ကျပ် မှ 
ကျပ် ၁၀၀၀ အထိအဆငဴ် 
ြဖစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

၂၃ ကျပ် 

 (ဃ) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူ  ဵ
ေရာင်ဵေစျဵ  ၁၀၀၁ ကျပ်နှငဴ် 
အထက်အဆငဴ်ြဖစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် 

၂၆ ကျပ် 

၂ ေဆဵရွက်ကကီဵ။  ၆၀              

၃ ဗာဂျ ီဵနီဵယာဵ 
ေပါင်ဵတင်ပပီဵေဆဵ။ 

 ၆၀              

၄ ေဆဵေပါဴလိပ်။  တစ်လိပလ်ျှင် 
၈၀ ြပာဵ 

၅ ေဆဵြပင်ဵလိပ။်  ၈၀              

၆ ေဆဵတဳေသာက်ေဆဵမျာဵ။  ၈၀              

၇ ကွမ်ဵစာဵေဆဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ။  ၈၀              

၈ 
 
 

(က) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၃၀၀ 
ကျပ် မှ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ 
အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၁၈၀ ကျပ် 

 ( ခ ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၀၀၁ 
ကျပ် မှ ကျပ် ၂၀၀၀ အထိ 
အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၄၄၉ ကျပ် 

 ( ဂ ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၂၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၃၀၀၀ အထိ 
အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၇၄၉ ကျပ် 

 (ဃ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၃၀၀၁ 
ကျပ် မှ ကျပ် ၄၀၀၀ အထိ 
အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၁၀၄၉ ကျပ် 
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စဉ် အေူဵေုန်စည်အမျ ိုဵအစာဵ တန်ဖိုဵအဆငဴ် အခွန်နှုန်ဵ 

 ( င ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၄၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၁၃၄၉ ကျပ် 

 ( စ ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၅၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၆၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၁၆၄၈ ကျပ် 

 (ဆ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၆၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၇၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴ ြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၁၉၄၈ ကျပ် 

 ( ဇ ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၇၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၈၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၂၂၄၈ ကျပ် 

  ( ဈ ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၈၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၉၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၂၅၄၈ ကျပ် 

 (ည) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၉၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၂၈၄၇ ကျပ် 

 ( ဋ ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၀၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၁၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၃၁၄၇      

 ( ဌ ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ 

 

တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၁၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၂၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၃၄၄၇ ကျပ် 

 ( ဍ ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၂၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၃၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၃၇၄၇ ကျပ် 

 ( ဎ ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၃၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၄၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၄၀၄၆      

 (ဏ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိ  ဵ ၁၄၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၅၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
၄၃၄၆      



6 
 

စဉ် အေူဵေုန်စည်အမျ ိုဵအစာဵ တန်ဖိုဵအဆငဴ် အခွန်နှုန်ဵ 

 (တ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိ  ဵ ၁၅၀၀၁ 
ကျပ် နှင်ဴ အထက်အဆငဴ် 
ြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 
တန်ဖိုဵ၏ 

၆၀ ရာခုိင်နငန်  ဵ

၉ ဘီယာအမျ ိုဵမျ ိုဵ။  ၆၀              

၁၀ (က) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုဵိ  ကျပ် ၇၅၀ 

အထိ အဆငဴြ်ဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၈၇ ကျပ် 

 ( ခ ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၇၅၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၅၀၀ အထိ 

အဆင်ဴ ြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၆၄ ကျပ် 

 ( ဂ ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၅၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၂၂၅၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၄၃၈ ကျပ် 

 (ဃ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၂၂၅၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၃၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၆၁၅ ကျပ် 

 ( င ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၃၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၃၇၅၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၇၉၁ ကျပ် 

 ( စ ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၃၇၅၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၄၅၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၉၆၆ ကျပ် 

 (ဆ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၄၅၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၆၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴ ြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၂၂၉ ကျပ် 

 ( ဇ ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၆၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၇၅၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၅၈၀ ကျပ် 

 ( ဈ ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၇၅၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၉၀၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၁၉၃၁ ကျပ် 

 (ည) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၉၀၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၀၅၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၂၈၂ ကျပ် 
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စဉ် အေူဵေုန်စည်အမျ ိုဵအစာဵ တန်ဖိုဵအဆငဴ် အခွန်နှုန်ဵ 

 ( ဋ ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိ  ဵ ၁၀၅၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၃၅၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၂၈၀၈ ကျပ် 

 ( ဌ ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိ  ဵ ၁၃၅၀၁ 

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၆၅၀၀ အထိ 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

၃၅၁၀ ကျပ် 

 ( ဍ ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၆၅၀၁ 

ကျပ် နှင်ဴ အထက်အဆငဴ် 

ြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ 

တန်ဖိုဵ၏ 

၅၀ ရာခိုငန်ငန်ဵ 

၁၁ သစ်လုဳဵ၊ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ။  ၅              

၁၂ (က) Double Cab 4 Door 

Pickup မှ အပ ၁၅၀၁ CC  

မှ ၂၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကာဵ  

မျာဵ၊ ဆလွန်ဵ၊ ဆီဒင်နှငဴ် 

ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) 

ကာဵမျာ ၊ဵ ကူေပဵ(Coupe) 

ကာဵမျာဵ။ 

 ၁၀              

 

 ( ခ ) Double Cab 4 Door 

Pickup မှ အပ ၂၀၀၁ CC 

မှ ၄၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကာဵ  

မျာ ၊ဵ ဆလွန် ၊ဵ ဆီဒင်နှငဴ် 

ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) 

ကာဵမျာ ၊ဵ ကူေပဵ(Coupe) 

ကာဵမျာဵ။ 

 ၃၀              

 

 

 ( ဂ ) Double Cab 4 Door 

Pickup မှ အပ ၄၀၀၁ CC 

နှင်ဴအထက် ဗင်ကာဵမျာ ၊ဵ 

ဆလွန် ၊ဵ ဆီဒင်နှင်ဴ ဝက်ဂွန် 

(Estate Wagon) ကာဵ မျာဵ ၊ 

ကူေပ  ဵ(Coupe) ကာဵမျာ ။ဵ 

 ၅၀              

 

၁၃ ေရနဳဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ 

ဂျက်ေလယာဉ်ဆီ။ 

 ၅              

၁၄ သဘာဝဓာတ်ေငွ့။  ၈              
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 ( ခ ) ေအာက်ပါအထူဵကုန်စည်မျာဵကုိ ြပည်ပသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓေရာင်ဵချသူသည် ယင်ဵေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒ 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုင်ဵ  အထူဵကုန်စည်ခွန် ကျသငဴ်ေစရမည်။ ေဖာ်ြပပါ 
အထူဵကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ ကျန်အထူဵကုန်စည်မျာဵကုိ ြပည်ပသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓြခင်ဵအတွက် 
အထူဵကုန်စည်ခွန် မကျသင်ဴေစရ။ အခွန်ကျသင်ဴသည်ဴ အထူဵကုန်စည်ကုိ ြပည်ပသုိ္ဓတင်ပုိ္ဓ 
ေရာင်ဵချြခင်ဵအတွက် ကျသင်ဴအထူဵကုန်စည်ခွန်မှ ကုန်စည်ကုိဝယ်ယူစဉ်၊ တင်သွင်ဵစဉ်၊ 
ထုတ်လုပ်စဉ်က ေပဵေဆာင်ခဴဲသည်ဴ အထူဵကုန်စည်ခွန်ကုိ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ 
ခုနှိမရ်မည်- 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုဵအစာဵ အခွန်နှုန်ဵ 

၁ သစ်လုဳဵ၊ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ။  ၁၀              

၁၂။ ဤဥပေဒအရ အခွန်ကျသငဴ်သည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵအနက် သမဝါယမကဏ္ဍနှငဴ် ပုဂ္ဂလိက 
ကဏ္ဍမျာဵက ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချသညဴ် ေဆဵရွက်ကကီဵ၊ ေဆဵေပါဴလိပ်နှငဴ်  ေဆဵြပင်ဵလိပ ်
ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ အတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵ ရေငွ စုစုေပါင်ဵ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀၀ 
တိတိ ထက်မပိုလျှင ်အထူဵကုန်စည်ခွန် စည်ဵ  ကပ်ြခင်ဵမြပုရ။ 

၁၃။ ဤဥပေဒ၏အခန်ဵ (၅) တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်သည် 
အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။ 

အခန်ဵ (၆) 
ေုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် 

၁၄။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ ယင်ဵဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တဲွဇယာဵမျာဵကုိ ေအာက်ပါ 
အတိုင်ဵ  ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်- 

ေုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေေ ေနာေ်ဆေ်တွဲဇယာဵမျာဵ 
 (က) ေအာက်ေဖာ်ြပပါကုန်စည်တစ်မျ ိုဵမျ ိုဵ နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် မကျသင်ဴေစရ- 

စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုဵအမည် 

စာဵေသာေ်ေုန်စည်မျာဵ 

၁ 
 

စပါဵ၊ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲနု၊ ဖွဲ ကမ်ဵ ၊ စပါဵခွဳ၊ ဂျုဳေစဴ၊ ဂျုဳဖွနဲု၊ ဂျုဳဖွ ဲကမ်ဵ၊          
                                  ။ 

၂ ပဲလဳုဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ပဲြခမ်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ပဲမငန့်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ပဲဖွဲ၊ ပဲခွဳမျာဵ၊ ေြမပဲေတာငဴ်၊ 

ေြမပဲဆန်၊ နှမ်ဵ၊ ပန်ဵနှမ်ဵ၊ ေြမပဲဖတ်၊ နှမ်ဵဖတ်၊ ဝါေစဴဆီဖတ်၊ ဖဲွနုဆီဖတ်စသည်ဴ 

ဆီကကိတ်ပပီဵ အဖတ်မျာဵ။ 

၃  ကက်သနွ်ြဖူ၊  ကက်သွန်နီ၊ အာလူဵ၊ ဟင်ဵခတ်အေမဃဵအကကိုင်မျာဵြဖစ်ေသာ 

အရွက်အသီဵ၊ အေစဴအေခါက်မျာဵ၊ ဟင်ဵခတ်မဆလာ၊ ငရုတ်သီဵ၊ ငရုတ်သီဵမငန့်၊ 

နနွင်ဵ၊ နနွင်ဵမငန့်၊ ချင်ဵ၊ မန်ကျည်ဵမှည်ဴ၊ ဆာဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ။ 

၄ သစ်သီဵစိမ်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵ ရွက်မျာဵ။ 

၅ လက်ဖက်စုိ၊ လက်ဖက်ေြခာက်၊ လက်ဖက်အချ ိုေြခာက်၊ ြပုြပင်ထုပ်ပုိဵထာဵသည်ဴ 

လက်ဖက်ေြခာက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ 
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စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုဵအမည် 

၆ ငါဵစို၊ ပုစွန်စို၊ အသာဵစိုနှင်ဴ   ကက်ဥ၊ ဘဲဥစသည်ဴ ဥအမျ ိုဵမျ ိုဵ။ 

၇ ပဲဆီ၊ နှမ်ဵဆီ။ 

၈ ကကဳ၊ သ ကာဵ၊ ထန်ဵလျက်၊ ကကဳသကာ၊ ပဲနို္ဓ၊ နို္ဓနှင်ဴ နို္ဓထွကပ်စ္စည်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ နို္ဓဆီ၊ 

နုိ္ဓစိမ်ဵ၊ နုိ္ဓမငန့်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ဒိန်ချဉ် (နွာဵနုိ္ဓ၊ ကျဲွနုိ္ဓနှင်ဴ ဆိတ်နုိ္ဓမျာဵမှ ထုတ်လုပ်ထာဵြခင်ဵ 

မရိှသည်ဴ နုိ္ဓအစာဵထုိဵထုတ်ကုန်မျာဵနှင်ဴ Creamer မျာဵ ပါဝင်ြခင်ဵမရိှပါ)။ 

၉ ငြဳပာရည်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ငါဵေြခာက်၊ ပုစွန်ေြခာက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ငါဵချဉ်၊ ပုစွန်ချဉ် 

အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ပုစွန်ဖွဲ၊ ငါဵေပါင်ဵ မငန့်၊ ငါဵပိအမျ ိုဵမျ ိုဵ။ 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵနှင်ဴေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာေုန်စည်မျာဵ 

၁၀ ပိုဵစာရကွ်၊ ပိုဵအမိ်။ 

၁၁ သက်ရှိတိရစ္ဆာန်၊ ငါဵ၊ ပုစွန်မျာဵ၊ ကုန်ဵေနသတ္တဝါမျာဵ၊ ေရေနသတ္တဝါမျာဵ၊ 

ကုန်ဵတစ်ပိုင်ဵေရတစ်ပိုင်ဵေနသတ္တဝါမျာဵ၊ ယင်ဵ တို္ဓ၏ဥမျာဵ၊ သာဵေလာင်ဵမျာဵ၊ 

သာဵေပါက်မျာဵ၊ မျ ိုဵစိတ်မျာဵ၊ ေရတွင်ေပါက်ဖွာဵသညဴ် အပင်မျာဵနှငဴ် မျ ိုဵ 

ေစဴမျာဵ၊ အပငေ်ပါက်မျာဵ၊ ေရညစိေရေမှာ်မျာဵ။ 

၁၂ စိ ုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အပင်မျာဵကကီဵထွာဵသန်မာပပီဵ သီဵပွငဴ ်မင 

အာဵေကာင်ဵေစရန် အသဳုဵြပုေသာေြမဆီ၊ ဓာတ်ေြမဨဇာအပါအဝင် ေြမဨဇာ 

အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ လယ်ယာစုိက်ပျ ိုဵေရဵသဳုဵ ပုိဵသတ်ေဆဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ေပါင်ဵသတ်ေဆဵ 

အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ မှို၊ ဘက်တီဵရီဵယာဵ၊ နီမတုတ်မျာဵနှငဴ် အြခာဵေရာဂါ ကျေရာက်မင 

မရိှေစေရဵ စုိက်ပျ ိုဵေရဵသဳုဵ ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵနှင်ဴ ေရာဂါသတ်ေဆဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ 

ေမွ ြဵမူေရဵသဳု  ဵခခဳဖျန်ဵေဆဵအမျ ိုဵ မျ ိုဵ  (အိမ်သဳု ြဵခင်ေဆ ၊ဵ စပေရ ၊ဵ ဂကက်သတ်ေဆဵမျာဵ 

မပါဝင်)၊ တိရစ္ဆာန်၊ ငါဵ ၊ ပုစွန်သဳုဵေဆဵဝါဵ မျာဵနှင်ဴ ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ (စုိက်ပျ ိုဵ ေရဵ၊ 

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာနမှ လက်မှတ်ရရိှပပီဵ ေဆဵဝါဵ နှင်ဴ ကာကွယ် 

ေဆဵမျာဵ အပါအဝင်နှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ေပဵသည်ဴ 

ေထာက်ခဳချက်ရရိှထာဵေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵအပါအဝင်)၊ တိရစ္ဆာန်၊ ငါဵ၊ ပုစွန်အစာ 

ထုတ်လုပ်ရန် ကုန် ကမ်ဵ၊ ကုန်ေချာပစ္စည်ဵမျာဵ (အမိ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်မျာဵအတွက် 

အသဳုဵြပုေသာတိရစ္ဆာန် အစာဵအစာမျာဵမပါဝင်)။ 

၁၃ ဆီအုန်ဵ၊ ေန ကာေစဴ၊ ဝါေစဴ၊ ဖရဳုေစဴ၊ ဖရဲေစဴ၊ သီဟုိဠ်ေစဴ၊ ကွမ်ဵသီဵ၊ ကွမ်ဵသီဵခဳွ၊ 

သီဵနှဳမျာဵ၏ မျ ိုဵေကာင်ဵ မျ ိုဵသန့်၊ မျ ိုဵေစဴ၊ မျ ိုဵပင်မျာဵ။ 

၁၄ ဝါကုန် ကမ်ဵ၊ ဝါအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ဖာလာ၊ သနပ်ခါဵနှငဴ် အြခာဵေနရာတွင် သီဵြခာဵ 

ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှသည်ဴ လယ်ယာကုိင်ဵကျွန်ဵ ဥယျာဉ်ထွက်ကုန်မျာဵ၊ အုန်ဵဆီ 

(စာဵအနု်ဵဆီ မဟုတ်)။ 

၁၅ အနု်ဵဆဳချည်ခင်။ 

၁၆ ထင်ဵ၊ ဝါဵ၊ ကကိမ်အ ကမ်ဵအေချာ၊ ထင်ဵအစာဵထိုဵ ေလာငစ်ာေတာငဴ်။ 
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စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုဵအမည် 

ေေျာင်ဵ သဳုဵ၊ ရုဳဵသဳုဵေုန်စည်မျာဵ 

၁၇ ချပိ်မျာဵ၊ တဳဆိပ်ေခါင်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ (အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် အပါအဝင်)။ 

၁၈ နိုငင်ေဳတာ်အလဳ။ 

၁၉ ေကျာက်သငပ်ုန်ဵ၊ ေကျာက်တဳ၊ ေြမြဖူ၊ ခဲတဳလပု်ရန်ခဲဆဳ။ 

၂၀ ေကျာင်ဵသဳုဵစာအုပ်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ အေြခခဳေကျာင် ၊ဵ တက္ကသုိလ်၊ ေကာလိပ်အသီဵသီဵတွင် 

အသုဳဵြပုနိုင်သညဴ် ပညာအေြခြပု၊ အတတ်ပညာအေြခြပု စာအုပ်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ 

ဗလာစာအပု်၊ ပုဳဆွစဲာအုပ်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ သုတရသစာအပု်၊ မဂ္ဂဇင်ဵ၊ စာေစာင်နှငဴ် 

သတင်ဵစာအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ယင်ဵစာအုပ်စာေပမျာဵ ထုတ်လုပ်ရန် စက္ကူမျာဵ (40 gsm 

မှ 80 gsm အတွင်ဵသာ)၊ ခဲတဳအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ေပတဳအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ခဲဖျက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ 

ချွန်စက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ။ 

ေျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာေုန်စညမ်ျာဵ 

၂၁ ပရေဆဵမျာဵ။ 

၂၂ ပျာဵရည်၊ ပျာဵဖေယာင်ဵ ။ 

၂၃ ဓာတ်မှန်ဖလင်ေကာ်ြပာဵ၊ ဓာတ်မှန်ရုိက်ပစ္စည်ဵကိရိယာ တန်ဆာပလာမျာဵနှင်ဴ 

အစာဵအေသာက်နှငဴ် ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဉီဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်သညဴ် ေဆဵ 

ဘက်ဆုိင်ရာသဳုဵ ပစ္စည်ဵကိရိယာ တန်ဆာပလာမျာဵ၊ ေဆဵဂွမ်ဵ၊ ေဆဵဝတ်၊ ေဆဵ 

ပတ်တီဵ၊ ေဆဵထည်ဴရန် ေဆဵရဳုသဳုဵပစ္စည်ဵမျာ ၊ဵ ေဆဵရဳုသဳုဵတစ်ခါသဳုဵနှာေခါင်ဵစည် ၊ဵ 

ေခါင်ဵစည်ဵ၊ လက်အိတ် (Surgical Glove)၊ တုပ်ေကွဵေရာဂါကူဵစက်ြခင်ဵ အာဵ 

ကာကွယ်ရန်တပ်ဆင်သည်ဴ နှာေခါင်ဵစည် ၊ဵ အိမ်သဳုဵေဆဵဝါဵ ၊ အြခာဵလူသဳုဵေဆဵဝါဵ  

အမျ ိုဵမျ ိုဵနှင်ဴ တုိင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ (ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵြဖင်ဴ ကန့်သတ် 

ထာဵေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵမှအပ FDA မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ရရိှပပီဵ ေဆဵဝါဵမျာဵ၊ 

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကုန် ကမ်ဵမျာဵအပါအဝင် ေဆဵဝါဵကုန် ကမ်ဵမျာဵ)။ 

၂၄ ကွန်ဒုဳဵ(Condom)။ 

ဘာသာေရဵနှငဴ်လူမှုေရဵသဳုဵေုန်စည်မျာဵ 

၂၅ စိပ်ပုတီဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ (အဖုိဵတန်ေကျာက်မျက်ရတနာြဖငဴ် ြပုလုပ်သည်ဴ စိပ်ပုတီဵ 

မျာဵမပါဝင်)၊ သာသနာေရဵဆိုင်ရာ အဝတ်အထည်မျာဵ။ 

၂၆ မီဵသတ်ယာဉ်မျာဵ၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရဵယာဉ်မျာဵ၊ နာေရဵယာဉ်မျာဵ။ 

သယ်ယူပိုေ့ဆာင်ေရဵဆိုငရ်ာေုန်စည်မျာဵ 

၂၇ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာနက နုိင်ငဳြခာဵသဳရဳုဵမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵနှငဴ် နိုငင်ြဳခာဵသဳတမန်မျာဵသို္ဓ ေရာင်ဵချေပဵသည်ဴ စက်သုဳဵဆီမျာဵ။ 
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စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုဵအမည် 

၂၈ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ပျသဳန်ဵသညဴ်ခရီဵစဉ်တွင် အသုဳဵြပုရန်ေရာင်ဵချသညဴ် ဂျက် 

ေလယာဉ်ဆီ။ 

၂၉ ေလယာဉ်သဳုဵ သုိ္ဓမဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်သဳုဵစက်၊ စက်ကိရိယာ၊ ပစ္စည်ဵကိရိယာ 

နှငဴယ်င်ဵ တို္ဓ၏ အရန်နှင်ဴအပုိပစ္စည်ဵ။ 

စေ်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵေုန်စည်မျာဵ 

၃၀ အေရာင်ချွတ်ဖတ် (အေရာင်ချွတ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ Hypochloride မျာဵသာ)၊ 

ဆပ်ြပာမငန့်ြပုလုပ်မည်ဴကုန် ကမ်ဵ၊ ဆပ်ြပာြပုလုပ်မည်ဴ ကုန် ကမ်ဵ၊ ဆပ်ြပာ ကမ်ဵ။ 

၃၁ ဂုန်ေလျှာ်နှင်ဴ အြခာဵေလျှာ်မျာ ၊ဵ  ကက်ေပါင်ေစ ၊ဵ ေလျှာ်ြဖူေစဵ (ေခ္ဒ) ေဆဵကုလာဵမ။ 

၃၂ လယ်ယာနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵကိရိယာမျာဵ၊ လယ်ယာနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵစက်နှင်ဴ စက်အပိုပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ထွန်စက်မျာဵ၊ ေြမြပုြပင်ထွန်ယက် 

သည်မှ သီဵနဳှရိတ်သိမ်ဵေခခေလှ္ဓ အေြခာက်ခဳသည်အထိ လူ သုိ္ဓမဟုတ် တိရစ္ဆာန်၏ 

လုပ်အာဵနှင်ဴတဲွဖက်၍ေသာ်လည်ဵေကာင် ၊ဵ စက်စွမ်ဵအာ  ဵသီဵသန့်ေသာ်လည်ဵေကာင်  ဵ

ေဆာင်ရွက်နုိင်ေသာကိရိယာ၊ စက်နှင်ဴစက်အပုိပစ္စည်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ  (ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ရန် လိအုပ်ေသာ ယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵမှအပ)၊ ေမွဵြမူေရဵ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵကိရိယာမျာဵ၊ ေမွဵြမူေရဵ လုပ်ငန်ဵသဳုဵစက်နှင်ဴ စက်အပိုပစ္စည်ဵမျာဵ၊ 

မျ ိုဵြမစင်ဴသာဵစပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုရန် မျ ိုဵရည်၊ မျ ိုဵေချာင်ဵ၊ မျ ိုဵဥ (ေအဵခဲမျ ိုဵရည် 

အပါအဝင် သေန္ဓေသာဵေလာင်ဵနှင်ဴ  ေမထုန်မဴဲသာဵစပ်လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ကိရိယာမျာဵ)။ 

၃၃ ဆိုလာပန်နယ်လ်၊ ဆိုလာချာဂျာကွန်ထရိုလာနှငဴ် ဆိုလာအင်ဗာတာ (Solar 

Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 

၃၄ လက်ခစာဵအပ်ကုန်စနစ်ြဖင်ဴ ကုန်ေချာကုန်စည် ထုတ်လုပ်ေပဵြခင်ဵအတွက် 

အသဳုဵြပုရန် ြပည်ပေန လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသူမှ ေပဵပို ္ဓသညဴ်ကုန် ကမ်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

အစိတ်အပုိင်ဵအြဖစ် တုိက်ရုိက်အသဳုဵြပုရသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵ၊ ထွက်ရိှလာမည်ဴ 

ကုန်ေချာကိုထုပ်ပိုဵရာတွင် အသုဳဵြပုသညဴ်ကုန်စည်မျာဵ၊ လက်ခစာဵအပ်ကုန် 

စနစ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵက လုပ်ငန်ဵလုိအပ်ချက်အရ ြပန်လည် 

ေရာင်ဵချရန်မဟုတ်သည်ဴ တင်သွင်ဵလာေသာ စက်ပစ္စည်ဵမျာ ၊ဵ စက်ကိရိယာမျာ ၊ဵ 

ပစ္စည်ဵကိရိယာနှငဴ် ယင်ဵ တို္ဓ၏အရန်နှငဴ် အပိုပစ္စည်ဵမျာဵ။ 

ောေွယ်ေရဵဆိုင်ရာေုန်စည်မျာဵ 

၃၅ နုိင်ငဳေတာ်ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ လဳုခခုဳေရဵဆုိင်ရာ နုိင်ငဳေတာ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသဳုဵ 

လက်နက်ကိရိယာမျာဵ၊ ယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵနှင်ဴကိရိယာမျာဵ၊ ယင်ဵတုိ္ဓ၏ 

အရန်နှင်ဴ အပိုပစ္စည်ဵမျာဵ၊ နယ်ဘက်ဌာနသုဳဵ ယမ်ဵမငန့်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ယမ်ဵဘီလူဵ 
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စဉ် ေုန်စည်အမျ ိုဵအမည် 

အမျ ိုဵမျ ိုဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်ရု ဳဵ ( ကည်ဵ) 

ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် တင်သွင်ဵေသာ ပစ္စည်ဵအမျ ိုဵအမည်မျာဵသာ)၊ ကာကွယ်ေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနအတွက် ခွဲေဝလျာထာဵေပဵသည်ဴ ရသဳုဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵ ပါ အသဳုဵ 

စရိတ်မှကျခဳ၍ တပ်မေတာ်တွင်အသဳုဵြပုရန်နှင်ဴ တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ စာဵသဳုဵရန် 

ဝယ်ယူသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵ။ 

ေေျာေ်မျေ်ရတနာနှငဴ်တွင်ဵေွေ်ေုန်စည်မျာဵ 

၃၆ ေရွှေစင၊်ေရွှေတုဳဵမျာဵ (စဳချနိ်မီ ေရွှေေချာင်ဵ၊ ေရွှေတုဳဵ၊ ေရွှေဒဂေါဵမျာဵ)နှင်ဴ             

အစုိဵရအဖဲွ့က ကကီဵမှူဵကျင်ဵပေသာ ြမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာ ြပည်တွင်ဵြပပဲွ 

မျာဵတွင် ေရာင်ဵ ချေသာ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ 

အရိုင်ဵထည်၊ အေချာထည်မျာဵ။ 

၃၇ ေရနဳေချဵ။ 

အေေွေေွေုန်စည်မျာဵ 

၃၈ ြပည်ပသုိ္ဓထွက်ခွာမည်ဴ ခရီဵသည်မျာဵကုိ သီဵြခာဵသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနရာတွင် 

ေရာင်ဵချသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ။ 

၃၉ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ နုိင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ အဆုိြပု၍ 

စီမဳကိန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စက်မငဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ ခွင်ဴြပ  ု

ထာဵသည်ဴ နှစ်နုိင်ငဳအ ကာဵ အြပန်အလှန်အခွင်ဴအေရဵမူ ကျင်ဴသဳုဵေသာ နုိင်ငဳြခာဵ 

သဳရုဳဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် သဳရုဳဵငယ်မျာဵ၊ ယင်ဵတို္ဓ၏ အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် သဳတမန် 

မဟုတ်ေသာ သဳရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ အသဳုဵြပုမည်ဴ အြပန်အလှန်အခွငဴ်အေရဵမူနှင်ဴ 

အကျုဳဵဝင်သည်ဴ ကုန်စည်မျာဵ။ 

၄၀ ြပည်တွင်ဵရိှ ကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ အဖဲွ့အစည်ဵအမည်ြဖင်ဴ ြပည်တွင်ဵ 

ြပည်ပမှ ဝယ်ယူသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵ။ 

၄၁ ြပည်တွင်ဵြပည်ပအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵက နုိင်ငဳေတာ်သုိ္ဓ လှူဒါန်ဵသည်ဴေငွ သုိ္ဓမဟုတ် 

နိုငင်ေဳတာ်သုိ္ဓ ေထာက်ပဳဴသည်ဴေငြွဖငဴ် ဝယ်ယူေသာကုန်စည်မျာဵ။ 

၄၂ နုိင်ငဳေတာ်၏လုိအပ်ချက်အရ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် 

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့က အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ အခွန်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ် 

ြပုသညဴ် ကုန်စည်မျာဵ။ 

၄၃ အေကာက်ခွန်လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ယာယီတင်သွင်ဵြခင်ဵ (Temporary 

Admission) သုိ္ဓမဟုတ် ြပန်ေလျာဴအေကာက်ခွန် (Drawback) စနစ်ြဖင်ဴ တင်သွင်ဵ 

လာေသာ ကုန်စည်မျာဵ။ 
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 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) တွင် ေဖာ်ြပပါရိှသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ အြခာဵကုန်စည်တစ်မျ ိုဵမျ ိုဵကုိ 

ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင် ြဵဖစ်ပါက ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင် ၊ဵ ြပည်ပမှ 

တင်သွင် ြဵခင် ြဵဖစ်ပါက ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖုိဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ငါဵ ရာခုိင်နငန် ြဵဖင်ဴ 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ေပဵေဆာင်ေစရမည်။ ဤဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ အထူဵကုန်စည် 

တစ်မျ ိုဵမျ ိုဵ ကုိ ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖစ်ပါက အထူဵကုန်စည်ခွန် အပါအဝင် 

ြဖစ်ေသာ ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်ပမှတင်သွင်ဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါက  

အထူဵကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖုိဵအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင်ဵ  

ငါဵ ရာခိုငန်ငန်ဵြဖင်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေပဵေဆာင်ေစရမည်။ 

 ( ဂ ) မည်သူမဆုိဤဥပေဒနှင်ဴအညီ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ကုန်စည်နှင်ဴကုန်သွယ်မင ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵမှတစ်ပါဵ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ အထူဵကုန်စည်မျာဵအပါအဝင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအတွက် ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒ ငါဵ ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ်  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် 

ေပဵေဆာငရ်မည် - 

  (၁) ကုန်စည်တငသွ်င်ဵ ၍ ြပည်တွင်ဵ၌ြပန်လည်ေရာင်ဵချြခင်ဵ ၊ 

  (၂) ကုန်သွယ်မငေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။ 

 (ဃ) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်မကျသငဴ်ေစရ- 

စဉ် ဝန်ေဆာငမ်ှုအမျ ိုဵအမည် 

နုိင်ငြဳခာဵေရဵေဏ္ဍ 

၁ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် နိုင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ 

အဆိုြပု၍ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မငဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်ပပီဵ ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် နှစ်နိုင်ငဳအ ကာဵ အြပန်အလှန်အခွငဴ်အေရဵမူ 

ကျင်ဴသဳုဵေသာ နိုင်ငဳြခာဵသဳရုဳဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် သဳရုဳဵငယ်မျာဵ၊ ယင်ဵ တို္ဓ၏ 

အဖဲွ့ဝင်မျာဵနှငဴ် သဳတမန်မဟုတ်ေသာ သဳရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵကရယူသည်ဴ အြပန် 

အလှန်အခွင်ဴအေရဵမူနှင်ဴ အကျုဳဵဝင်သည်ဴ ဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်ငန်ဵ။ 

၂ ြပည်တွင်ဵရိှ ကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ အဖဲွ့အစည်ဵအမည်ြဖင်ဴ ြပည်တွင်ဵ 

မှ ရယူသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

ောေွယ်ေရဵေဏ္ဍ  

၃ ကာကွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ လဳုခခုဳေရဵနှင်ဴဆုိင်ေသာ ပဳုနိှပ်လုပ်ငန်ဵမှ ပဳုနိှပ်ထုတ်ေဝမင 

ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

သာသနာေရဵနှငဴ်ယဉ်ေေျဵမှုေဏ္ဍ 

၄ ယဉ်ေကျဵမငအနုပညာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

ပိုေ့ဆာငေ်ရဵနှင်ဴဆေ်သွယ်ေရဵေဏ္ဍ 

၅ ယာဉ်မျာဵရပ်နာဵရန် ေနရာငှာဵရမ်ဵ ြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။  
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စဉ် ဝန်ေဆာငမ်ှုအမျ ိုဵအမည် 

၆ ကုန်စည်သယ်ယူပို္ဓေဆာငေ်ရဵ ဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်ငန်ဵ (ပိုကလ်ိုင်ဵြဖငဴ် သယ်ယူ 

ပို္ဓေဆာငေ်ရဵမှအပြဖစ်သည်ဴ ရထာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေရယာဉ်၊ ေလယာဉ်၊ 

ဝန်ချစီက်မျာဵြဖငဴ် သယ်ပို္ဓေပဵြခင်ဵ )။ 

၇ ေနအမိ်ေရွှေ့ေြပာင်ဵ ြခင်ဵဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၈ လမ်ဵ အသဳုဵြပုခေကာက်ခဳသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလပု်ငန်ဵ။ 

၉ ြပည်တွင်ဵ သို ္ဓမဟုတ် ြပည်ပခရီဵစဉ်မျာဵတွင် ခရီဵသည်မျာဵကို  အဖုိဵအခ 

တစ်ရပ်ရပ်ရယူ၍ ေလယာဉ်ြဖင်ဴ ပို္ဓေဆာငေ်သာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၁၀ အမျာဵြပည်သူခရီဵသည် သယ်ယူပို္ဓေဆာငေ်ရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၁၁                                                               ။ 

ပညာေရဵနှငဴ်ြပန်ကောဵေရဵေဏ္ဍ 

၁၂ ပညာေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၁၃ စာအုပ်စာေပ၊ မဂ္ဂဇင် ၊ဵ စာေစာင်၊ သတင်ဵစာထုတ်ေဝေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

ေျန်ဵမာေရဵေဏ္ဍ 

၁၄ ခန္ဓောကုိယ်အလှြပုြပင်ြခင်ဵမှအပြဖစ်သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၁၅ ရိုဵရာအေ ကာြပငဝ်န်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ၊ မျက်မြမင်အေ ကာြပင် ဝန်ေဆာငမ်င 

လုပ်ငန်ဵ။ 

၁၆ တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၁၇ အမျာဵသဳုဵသန့်စင်ခန်ဵ အသဳုဵြပုခေကာက်ခဳြခင်ဵ  ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

စီမဳေိန်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵေဏ္ဍ 

၁၈ အသက်အာမခဳ ဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်ငန်ဵ။ 

၁၉ အေသဵစာဵေငွေချဵြခင်ဵ ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၂၀ အရင်ဵ အနှီဵေဈဵကွက်ဆိုငရ်ာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၂၁ ဘဏ်နှငဴ်ဗဟိုဘဏ်မှ ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေငွေရဵေ ကဵေရဵ 

ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၂၂ အေကာက်ခွန်၊ ဆိပ်ကမ်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ေရဵဆိုငရ်ာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၂၃ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵထီလုပ်ငန်ဵ။ 

လူမှုဝန်ေမ်ဵ ေယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာချောဵေရဵေဏ္ဍ 

၂၄ ဧည်ဴခဳေကျွဵေမွဵေရဵအတွက် ပစ္စည်ဵငှာဵရမ်ဵ ြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၂၅ နာေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၂၆ ကေလဵသူငယ်ြပုစုပျ ိုဵေထာင်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

စေ်မှုနှင်ဴ လျှပ်စစ်ေဏ္ဍ 

၂၇ ကုန် ကမ်ဵေပ  ဵကုန်ေချာယူစနစ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေပဵသည်ဴဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာ ။ဵ 
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 ( င ) ပုဒ်မခဲွ (ဃ) ပါ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ မှတစ်ပါဵ  ြပည်တွင်ဵ၌ေဆာင်ရွက်သည်ဴ အြခာဵ ဝန်ေဆာင်မင 

လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရေငွအေပ္ဒတွင် ငါဵ  ရာခုိင်နငန်ဵြဖင်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ကျသင်ဴေစရမည်။ 

 ( စ ) နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ေဆာက်လုပ်ပပီဵေရာင်ဵချသညဴ် အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လုပ် 

ေရာင်ဵချြခင်ဵမှ ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွင် သုဳဵရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်  

ကျသင်ဴေစရမည်။ အေဆာက်အအဳု ေဆာက်လုပ်ေရာင်ဵချသူသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် 

ဥပေဒနှငဴ ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵပါတာဝန်ကို  လိုက်နာရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

အခွငဴ်အေရဵမျာဵအာဵလုဳဵကိုလည်ဵ ခဳစာဵခွင်ဴရိှေစရမည်။ 

 (ဆ) ေရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာမျာဵ ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ မှ ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွငလ်ည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွက် ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖိုဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ 

စဉ် ဝန်ေဆာငမ်ှုအမျ ိုဵအမည် 

၂၈ စက်မငလယ်ယာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 

၂၉ မဟာဓာတ်အာဵလိုင်ဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ြခင်ဵမရှိေသဵေသာ ေဒသမျာဵအတွက် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လပု်ြဖန့်ြဖူဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵ 

ေနေသာ ပုဂ္ဂလိကအေသဵစာဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 

အေေွေေွေဏ္ဍ 

၃၀ နိုငင်ေဳတာ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသို္ဓ ေဆာငရွ်က်မငတစ်ရပ်ရပ် လုပ်ကိုငခ်ွငဴ်ရရိှရန်  

အတွက် ေပဵေချရသည်ဴ လိငုစ်ငေ် ကဵမျာဵ။ 

၃၁ နုိင်ငဳေတာ်၏ လုိအပ်ချက်အရ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် 

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့က အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ အခွန်ကင်ဵ 

လွတ်ခွင်ဴြပုသညဴ် ဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 

၃၂ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵက နုိင်ငဳေတာ်သုိ္ဓလှူဒါန်ဵသည်ဴေငွ သုိ္ဓမဟုတ် 

နိုငင်ေဳတာ်သုိ္ဓ ေထာက်ပဳဴသည်ဴေငြွဖငဴ် ရယူသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

၃၃ နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတရဳုဵ၊ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့ရဳုဵ၊ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်ရဳု ၊ဵ 

ြပည်သူ့လဃတ်ေတာ်ရုဳဵ၊ အမျ ိုဵသာဵလဃတ်ေတာ်ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုတရာဵ 

လဃတ်ေတာ်ချု ပ်ရဳု ၊ဵ နုိင်ငဳေတာ်ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဳဥပေဒဆုိင်ရာခဳုရဳု ၊ဵ ြပည်ေထာင်စု 

ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုဳဵ၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာ ၊ဵ ြပည်ေထာင်စု 

ေရှ့ေနချုပ်ရဳုဵ၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရဳုဵ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖဲွ့ရဳုဵ၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီရုဳဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ လူမငဖူလုဳေရဵအဖွဲ့၊ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ သုိ္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ရဳု ၊ဵ ဦဵစီဵဌာနစသည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵ 

အချင်ဵချင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ (နုိင်ငဳပုိင်စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵေစြခင် ၊ဵ နုိင်ငဳပုိင်စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ဝန်ေဆာင်မငရယူြခင်ဵ မပါ)။ 
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တစ်ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကျသငဴ်ေစရမည်။ သို္ဓရာတွင် ေရွှေထည် 

လက်ဝတ်ရတနာမျာဵကို ြပည်တွင်ဵ ၌ ဝယ်ယူစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် ြပည်ပမှ တငသွ်င်ဵစဉ်က 

ေပဵေဆာငခ်ဲဴရသညဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကို ြပည်တွင်ဵ ၌ ေရာင်ဵ ချစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ြပည်ပသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓစဉ် ေပဵေဆာင်ရမညဴ် ကျသငဴ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်မှ ခုနိှမ်ခွငဴ် မရိှေစရ။ 

 ( ဇ ) အေကာက်ခွန်လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ယာယီတင်သွင် ြဵခင်  ဵ (Temporary Admission)  

သုိ္ဓမဟုတ် ြပန်ေလျာဴအေကာက်ခွန် (Drawback) စနစ်ြဖင်ဴ  တင်သွင်ဵလာေသာ ကုန်စည် 

မျာဵကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်  ဵ ြပန်လည်တင်ပုိ္ဓြခင်ဵမြပုဘဲ ြပည်တွင်ဵသဳုဵစွဲြခင်ဵြဖစ်ပါက 

မူလကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုခဴဲေသာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကုိ ြပန်လည်ေပဵေဆာင်ေစရမည်။ 

၁၅။ (က) ြပည်တွင် ြဵပည်ပအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵက လှူဒါန်ဵေငွ၊ ေထာက်ပဴဳေငွ၊ ေချဵ ေငွြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကိစ္စအတွက် စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ 

စက်မငဝန်ကကီဵဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်ဵခွန် ကင်ဵလွတ်ခွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် သက်သာခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။ 

 ( ခ ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒအရ သမဝါယမကဏ္ဍနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵအတွက်  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရာင်ဵ ရေငွ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာငမ်ငရေငွထက် မပိုလျှင် ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်ဵခွန် စည်ဵ ကပ်ြခင်ဵ မြပုရ- 

  (၁) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကျသငဴ်သညဴ် ကုန်စည်မျာဵကို ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ် 

ေရာင်ဵချြခင်ဵအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵရေငွ စုစုေပါင်ဵ ကျပ်သိန်ဵ 

၅၀၀ တိတိ၊ 

  (၂) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကျသငဴ်သည်ဴ ဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  

အတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငရေငွ စုစုေပါင်ဵကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀ တိတိ၊ 

  (၃) ကုန်သွယ်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေရာင်ဵရေငွ 

စုစုေပါင်ဵကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀ တိတိ၊ 

  (၄) အေကာက်ခွန်လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ အလျင်အြမန် ေပဵပုိ္ဓ  

   ထုတ်ယူလိုသညဴ်ကုန်စည်မျာဵအေပ္ဒ အခွန်အခမျာဵ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုနိုင်သညဴ် 

အေကာက်ခွန်ဦဵစီဵဌာန၏ အနိမဴ်ဆုဳဵတန်ဖိ ုဵသတ်မှတ်ချက် (de minimis 

value threshold)။ 

                ။   (၁)                                                       

                     ၅၀၀                             

                                       ၁၂   

                                                       

      ။ 
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    (၂)                                                      

                                                       

          ၊                                              

                                                              

    ။ 

၁၆။ မည်သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကျသင်ဴသည်ဴ ကုန်စည်တစ်မျ ိုဵမျ ိုဵကုိ ထုတ်လုပ် 

ေရာင်ဵချြခင်ဵ ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကျသငဴ်သညဴ် ဝန်ေဆာင်မငတစ်ရပ်ရပ်ကို  ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှင်ဴ 

ကုန်သွယ်မငလုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ တို္ဓမှ နိုင်ငြဳခာဵေငရွရိှလျှင် အဆိုပါနိုငင်ြဳခာဵေငြွဖငဴ် ေရာင်ဵရေငွ 

သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မငရေငွအေပ္ဒ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကို ဤဥပေဒပါ သက်ဆိုငရ်ာအခွန်နငန်ဵမျာဵ 

အတိုင်ဵ  တွက်ချက်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ကျပ်ေငြွဖငဴ် ေပဵေဆာငရ်မည်။ 

၁၇။ (က) ြပည်ပသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓေရာင်ဵချသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအေပ္ဒ ရှစ်ရာခုိင်နငန်ဵြဖင်ဴ လည်ဵေကာင် ၊ဵ 

ေရနဳစိမ်ဵမျာဵအေပ္ဒ ငါဵရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ကျသငဴ် 

ေစရမည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ကုန်စည်မျာဵမှအပ ကျန်ကုန်စည်မျာဵကုိ ြပည်ပသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓေရာင်ဵချြခင်ဵ 

အတွက် ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွင် သုညရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ကျသင်ဴ 

ေစရမည်။ ြပည်ပသို္ဓ တင်ပို္ဓေရာင်ဵချြခင်ဵအတွက် ကျသငဴ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်မှ  

ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူစဉ် သို ္ဓမဟုတ် ထုတ်လုပ်စဉ်က ေပဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်ဵခွန်ကုိ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ခုနိှမ်နုိင်သည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် စည်ဵမျဉ်ဵ 

မျာဵတွင် မည်သုိ္ဓဆုိေစကာမူ ြပည်ပပုိ္ဓကုန်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်ပသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓေရာင်ဵချြခင်ဵ 

အတွက် ကျသင်ဴကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်သည် ကုန်စည်ကုိ ဝယ်ယူစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် ထုတ်လုပ် 

စဉ်က ေပဵေဆာင်ခဴဲသည်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေအာက် ေလျာဴနည်ဵေနပါက ြပန်အမ်ဵေငွ 

ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။ သို ္ဓရာတွင် ကိုယ်တိုင်သုဳဵစွဲရန်အလို္ဓငှာ ြပည်တွင်ဵ၌ဝယ်ယူပပီဵ 

ြပည်ပသို္ဓ ယူေဆာင်သွာဵသညဴ် ကုန်စည်မျာဵနှငဴ်မသက်ဆိုင်ေစရ။ 

 ( ဂ ) ဤပုဒ်မပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည် မစည်ဵ ကပ်ထိုက်သညဴ် ေရာင်ဵရေငွ၊ ဝန်ေဆာင်မင 

ရေငွပမာဏ သတ်မှတ်ြခင်ဵ နှင်ဴ သက်ဆိုင်ြခင်ဵ မရှိေစရ။ 

၁၈။ ဤဥပေဒ၏အခန်ဵ (၆) တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵ၏ အဓပိ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်သည် 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  ြဖစ်ေစရမည်။ 

အခန်ဵ (၇) 

ဝငေ်ငခွွန် 

၁၉။ (က)                                    ၄ ၈                                     

                            ။                                                       
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                                                ။ 

 ( ခ )                                              ၄ ၈                          

                                                              ။ 

  ( ဂ )                                    ၄၈                                    

                               ၊                                          

                                                                     ၆          

                                                                         

                                                 - 

အမှတ်စဉ် 

ဝငေ်ငခွွန်စည်ဵကေပ်ရန်ဝငေ်ငွအလွှာ 
စည်ဵ ကေပ်ရန် 

ဝငေ်ငခွွန်နှုန်ဵ 
မ ှ ေိ 

ေျပ် ေျပ် 

၁ ၁ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀ ရာခိုငန်ငန်ဵ 

၂ ၂,၀၀၀,၀၀၁ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၅ ရာခိုငန်ငန်ဵ 

၃ ၅,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရာခိုငန်ငန်ဵ 

၄ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရာခိုငန်ငန်ဵ 

၅ ၂၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ ရာခိုငန်ငန်ဵ 

၆ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁နှငဴအ်ထက် ၂၅ ရာခိုငန်ငန်ဵ 

 (ဃ) ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒတွင် မည်သို ္ဓပင် ြပဋ္ဌာန်ဵပါရှိေစကာမူ မည်သူမဆို  ေြမငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ ၊ 

အေဆာက်အအုဳငှာဵရမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် အခန်ဵငာှဵရမ်ဵြခင်ဵတို္ဓမှရရိှေသာ စုစုေပါင်ဵငှာဵရမ်ဵခ 

ရေငွအေပ္ဒ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင်ဴမျာဵ နုတ်ပယ်ပပီဵ ကျန်ေငွအေပ္ဒ 

တစ်ဆယ် ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ဝင်ေငွခွန်သီဵြခာဵစည်ဵ ကပ်ရမည်။ အြခာဵဝငေ်ငွမျာဵနှငဴ် 

ပူဵေပါင်ဵ၍ ထပ်မဳစည်ဵ ကပ်ြခင်ဵမြပုရ။ နိုင်ငဳေတာ်ပိုင် စီဵပွာဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်က ထုတ်ေပဵသည်ဴခွင်ဴြပုမိန့်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေသာ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီမျာဵ၊ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵြဖစ်ပါက အခွန်ထမ်ဵအမျ ိုဵအစာဵ 

အလုိက် သီဵြခာဵသတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ ဝင်ေငွခွန်နငန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။ 

 ( င ) အစုစပ်လုပ်ငန်ဵမျာ ြဵဖစ်ပါက ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင်ဴ နုတ်ပယ်ပပီဵေနာက် 

ပုဒ်မခဲွ (ဂ) ဇယာဵပါ ဝင်ေငွခွန်နငန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။ 

 ( စ ) ဤပုဒ်မပါ ဝင်ေငွခွန်နငန်ဵမျာဵသည် ဝင်ေငွရရိှသူတစ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝင်ေငွအမျ ိုဵအစာဵ 

တစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သီဵြခာဵဝင်ေငွခွန်နငန်ဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခွန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ 

သက်ဆိုငြ်ခင်ဵ မရိှေစရ။ 
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၂၀။ ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) တို္ဓအရ အေြခခဳသက်သာခွငဴ် 

ခွငဴ်ြပုေငွသည် ဝငေ်ငွအမျ ိုဵအစာဵတစ်ခုစီ၏ ၂၀ ရာခိုငန်ငန်ဵနှငဴ်ညီမျှေသာေငွ ြဖစ်ရမည်။ သုိ္ဓရာတွင ်

နှစ်တစ်နှစ်အတွက် အေြခခဳသက်သာခွငဴ ်ခွငဴ်ြပုေငစွုစုေပါင်ဵ သည် ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထက်မပိုေစရ။ 

၂၁။ ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ ်(၂) တို္ဓအရ ေအာက်ပါသက်သာခွငဴ် 

ခွငဴ်ြပုေငကွို ဝငေ်ငခွွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) ပါတစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်၏ စုစုေပါင်ဵ  

ဝငေ်ငွမှနုတ်ပယ်၍ ကျန်ေငွအေပ္ဒတွင် ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵ  ကပ်ရမည်- 

 (က) အတူေနမိဘတစ်ဦဵလျှင် ကျပ် ၁၀ သိန်ဵစီ၊ 

 ( ခ ) အမိ်ေထာငဖ်က်တစ်ဦဵအတွက်သာလျှင် ကျပ် ၁၀ သိန်ဵ၊ 

 ( ဂ ) သာဵသမီဵတစ်ဦဵလျှင ်ကျပ် ၅ သိန်ဵစီ။ 

၂၂။ ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှငဴ် ၆-က တို္ဓအရ သက်သာခွငဴ်မျာဵမနုတ်မီ ြပည်ပေနနိုငင်ဳသာဵ၏ 

ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ရရှိသညဴ် ဝင်ေငွေခါင်ဵစဉ်မှတစ်ပါဵ နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖငဴ် ြပည်ပတွင်ရရှိသညဴ် စုစုေပါင်ဵ  

ဝငေ်ငွအေပ္ဒ တစ်ဆယ်ရာခိုငန်ငန်ဵြဖငဴ် ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။ 

၂၃။ (က) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်ထမ်ဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ 

သက်သာခွင်ဴမျာဵမနုတ်ပယ်မီ စုစုေပါင်ဵအသာဵတင်အြမတ်ဝင်ေငွအေပ္ဒ ၂၅ ရာခုိင်နငန်ဵြဖင်ဴ 

ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည် - 

  (၁) ြမန်မာနုိင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ ၁၉၅၀ ြပည်ဴနှစ် အထူဵကုမ္ပဏီအက်ဥပေဒ 

အရြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်င၌ဳ မှတ်ပုဳတင်၍ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာငထ်ာဵသည်ဴ ကုမ္ပဏီ၊ 

  (၂) ြပည်ပေနနိုငင်ြဳခာဵသာဵ၏လစာေခါင်ဵစဉ်မှတစ်ပါဵ အြခာဵဝငေ်ငွ၊ 

  (၃) ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှ ြဵမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်ကထုတ်ေပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေသာ 

လုပ်ငန်ဵ၊ 

  (၄) နိုငင်ေဳတာ်ပိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ။ 

 ( ခ ) အေြခခဳသမဝါယမအသင်ဵမှအပြဖစ်ေသာ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ၏ အသာဵတင်အြမတ် 

ဝင်ေငွမှ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင်ဴမျာဵနုတ်ပယ်ပပီဵ ကျန်ဝင်ေငွအေပ္ဒ 

၂၅ ရာခိုငန်ငန်ဵြဖငဴ် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။ 

၂၄။ ြပည်ပေနနိုငင်ြဳခာဵသာဵြဖစ်လျှင ်ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှငဴ ်၆-က တို္ဓအရ သက်သာခွငဴ်မျာဵ 

နုတ်ပယ်ြခင်ဵမြပုရ။ ယင်ဵ၏စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွအေပ္ဒ လစာေခါင်ဵစဉ်မှဝင်ေငွြဖစ်ပါက ဤဥပေဒ  

ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုင်ဵ  ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။ 

၂၅။ (က) ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှငဴ် ၆-က တို္ဓအရ သက်သာခွငဴ်မျာဵမနုတ်မီ စည်ဵ ကပ်မငမှ 

လွတ်ကင်ဵေနေသာ ဝင်ေငွအေပ္ဒ ၃၀ ရာခုိင်နငန်ဵြဖင်ဴ ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် 

နိုင်ငဳသာဵမည်သူမဆို အေြခပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ 
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ရယူြခင်ဵနှင်ဴလုပ်ငန်ဵ အသစ်တည်ေထာင်ြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵထပ်မဳတုိဵချဲ့ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို္ဓ 

အတွက် အသဳု ြဵပုသည်ဴဝင်ေငွမှ ဝင်ေငွရလမ်  ဵတင်ြပနုိင်သည်ဴ ဝင်ေငွရိှပါက ယင်ဵဝင်ေငွအာဵ 

နုတ်ပယ်ပပီဵ ကျန်စည်ဵ  ကပ်မငမှလွတ်ကင်ဵ ေနေသာ ဝငေ်ငွအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြပနိုင်ြခင်ဵမရှိပါက အသုဳဵြပုသညဴ် ဝင်ေငွအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင်ဵ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်နငန်ဵအတိုင်ဵ ဝငေ်ငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။ အသဳုဵြပုသည်ဴဝငေ်ငွ 

အာဵလဳုဵအေပ္ဒ ဝင်ေငွရလမ်ဵအတိအကျတင်ြပနုိင်ပါက ဝင်ေငွခွန်ထမ်ဵေဆာင်ရန်မလုိ။ 

ဤပုဒ်မအရ အခွန်စည်ဵ ကပ်ြခင်ဵသည် တရာဵမဝငရ်ရိှသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ ပိုငဆ်ိုင်ြခင်ဵ ၊ 

ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵတုိ္ဓနှင်ဴလည်ဵေကာင် ၊ဵ ေငွေ ကဵခဝါချမငတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒအရ အေရဵယူ 

သည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုငြ်ခင်ဵ  မရိှေစရ- 

စဉ် 

ဝငေ်ငွ(ေျပ်) 

အခွန်နှုန်ဵ မ ှ ေိ 

ေျပ် ေျပ် 

၁ ၁ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၆ ရာခုိင်နငန်ဵ 

၂ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရာခုိင်နငန်ဵ 

၃ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ ရာခုိင်နငန်ဵ 

၄ ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင်အဴထ   ၃၀ ရာခိုငန်ငန်ဵ 

 (   ) ပုဒမ်ခွဲ (က) ပါ စည်ဵ  ကပ်မငမှလွတ်ကင်ဵေနေသာ ဝငေ်င ွ ဆိုသည်မှာ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ 

ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့ မတိုင်မီက စည်ဵ  ကပ်မငမှလွတ်ကင်ဵ ေနေသာ ဝငေ်ငွကို 

ဆုိသည်။ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵသည် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊  ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေန့ အထိသာ အကျ ိုဵသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

 (ဃ) ပုဒမ်ခွဲ (က) ပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵကို နိုင်ငေဳတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵ အေြခအေနနှင်ဴနိုငင်တဳကာ 

သက်ေရာက်မငအေြခအေနမျာဵကို သဳုဵသပ်၍ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စက်မငဝန်ကကီဵ 

ဌာနသည် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်မငမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါက ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရ 

အဖဲွ့သုိ္ဓ တငြ်ပရမည်။ 

၂၆။ သမဝါယမအသင်ဵ ဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ အေြခခဳသမဝါယမအသင်ဵ မျာဵ၏ 

အသာဵတငအ်ြမတ်ဝင်ေငမွှ ဝငေ်ငခွွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွငဴ်မျာဵနုတ်ပယပ်ပီဵ ကျန်ဝင်ေင ွ

အေပ္ဒ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပါ ဝင်ေငခွွန်နငန်ဵမျာဵြဖင်ဴ ဝင်ေငခွွန်စည်ဵ  ကပ်ရမည်။ 
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၂၇။ အေြခပစ္စည်ဵတစ်ခု သို္ဓမဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ၊ အြခာဵတစ်နည်ဵ 

နည်ဵ ြဖင်ဴ လဃဲေြပာင်ဵ ြခင်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵေငွရရိှလျှင် ထိုသုိ္ဓြမတ်စွန်ဵသည်ဴ ကျပ်ေင ွသုိ္ဓမဟုတ် နိုင်ငြဳခာဵေငွ 

အေပ္ဒ ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒ ပုဒမ် ၆ နှငဴ ်၆-က တို္ဓအရ သက်သာခွငဴမ်ျာဵမနုတ်မီ- 

(က)   ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရနဳနှင်ဴသဘာဝဓာတ်ေငွ့ ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင် 

လုပ်ကုိင်သည်ဴ ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက ေအာက်တွင် ြမတ်စွန်ဵေငွနှင်ဴ ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပထာဵေသာ 

အခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုင်ဵ  ရရိှသည်ဴေငေွ ကဵအမျ ိုဵအစာဵြဖငဴ် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်- 

          ြမတ်စွန်ဵေငွ    ေပဵေဆာငရ်မည်ဴဝငေ်ငခွွန်နှုန်ဵ 

  (၁) ညီမျှကျပ် သန်ဵေပါင်ဵ (၁၀၀,၀၀၀) အထိ ၄၀               

 (၂) ညီမျှကျပ် သန်ဵေပါင်ဵ (၁၀၀,၀၀၀) အထက်မှ ၄၅               

   (၁၅၀,၀၀၀) အထိ        

 (၃)   ညီမျှကျပ် သန်ဵေပါင်ဵ (၁၅၀,၀၀၀) အထက်  ၅၀                

 ( ခ ) ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရနဳနှင်ဴသဘာဝဓာတ်ေငွ့ ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင် 

လုပ်ကုိင်ေသာ ကုမ္ပဏီမှအပြဖစ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်စုမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵချင်ဵ ပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ပါက 

ြမတ်စွန်ဵသည်ဴ ကျပ်ေငွ သုိ္ဓမဟုတ် နုိင်ငဳြခာဵေငွအေပ္ဒ တစ်ဆယ်ရာခုိင်နငန်ဵြဖင်ဴ ဝင်ေငွခွန် 

စည်ဵ ကပ်ရမည်။ ြပည်ပေနနုိင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါက ကျသင်ဴအခွန်ကုိ ရရိှသည်ဴ ေငွေ ကဵ 

အမျ ိုဵအစာဵြဖငဴ် ေပဵေဆာငရ်မည်။ 

၂၈။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ အေြခပစ္စည်ဵတစ်ခု သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ခုထက်ပုိ၍ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လဃဲေြပာင်ဵြခင်ဵြပုလုပ်သည်ဴ အေြခပစ္စည်ဵ၏တန်ဖုိဵ စုစုေပါင်ဵသည် 

ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထက်မပုိလျှင် အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွ ေပ္ဒေပါက်ေစကာမူ ဝင်ေငွခွန် မကျသင်ဴေစရ။ 

၂၉။ အသစ်ထူေထာငေ်သာ ထုတ်လုပ်မငကို အေြခခဳသညဴ်အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွက် လုပ်ငန်ဵစတင်ေသာနှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်ဵသဳုဵနှစ်ကာလအတွင်ဵ နှစ်တစ်နှစ် စုစုေပါင်ဵ 

အသာဵတင် အြမတ်ဝင်ေငွ ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထိ ဝင်ေငွခွန်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုသည်။ ေဖာ်ြပပါ ဝင်ေငွထက် 

ပိုမုိရရိှပါက ပိုမိုရရိှသည်ဴဝငေ်ငွအေပ္ဒတွင်သာ ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။ 

၃၀။ အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငေွခါင်ဵစဉ်မှအပ ကျန်ဝငေ်ငွေခါင်ဵစဉ်မျာဵအတွက် နိုငင်ြဳခာဵေငြွဖငဴ် 

ဝငေ်ငွရရိှလျှင ် ယင်ဵ ဝင်ေငွအေပ္ဒတွင် ဝငေ်ငခွွန်စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵ စည်ဵ မျဉ်ဵ ၈ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ်အညီ 

တွက်ချက်၍ ြပည်တွင်ဵေနနုိင်ငဳသာဵနှင်ဴ ြပည်တွင်ဵေနနုိင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါက ကျပ်ေငွြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ြပည်ပေနနုိင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါက ရရိှသည်ဴေငွေ ကဵအမျ ိုဵအစာဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ ဝင်ေငွခွန်ေပဵေဆာင် 

ရမည်။ 
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၃၁။ (က) ေအာက်ေဖာ်ြပပါဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် ဝင်ေငွအမျ ိုဵအစာဵ တစ်ရပ်ရပ်အေပ္ဒ 

  ဝငေ်ငွခွန် ကင်ဵ လွတ်ခွငဴြ်ပုသည်- 

 (၁) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ နှင်ဴ စိတ်ကုိေြပာင်ဵလဲေစတတ်ေသာေဆဵဝါဵ မျာဵဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ 

ဖမ်ဵဆီဵရမငအေပ္ဒ ဆုေငွချ ီဵ ြမစင်ဴြခင်ဵအစီအစဉ်အရ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဆုေငွကို 

တစ်ကကိမ်တည်ဵရရိှြခင် ြဵဖစ်ေစ၊ အကကိမ်ကကိမ်ရရိှြခင် ြဵဖစ်ေစ ရရိှသည်ဴ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွ၊  

 (၂) တရာဵမဝင်ပစ္စည်ဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵရမငအေပ္ဒ ဆုေငွချ ီဵ ြမစငဴ ်ြခင်ဵ အစီအစဉ်အရ 

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဆုေငွကုိ တစ်ကကိမ်တည်ဵရရိှြခင်ဵြဖစ်ေစ၊ အကကိမ်ကကိမ်ရရိှြခင်ဵ 

ြဖစ်ေစ ရရိှသည်ဴ စုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွ၊  

 (၃) နုိင်ငဳေတာ်မှချ ီဵြမစင်ဴေသာ ဘဲွ့ထူဵဂုဏ်ထူဵတဳဆိပ်မျာဵနှင်ဴအတူ ရရိှသည်ဴချ ီဵြမစင်ဴေငွမျာ ၊ဵ 

 (၄) ြပည်ပေနနုိင်ငဳသာဵ၏ ြပည်ပတွင် နုိင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴရရိှေသာ လစာေခါင်ဵစဉ်မှဝင်ေငွ၊ 

 (၅) အစိုဵရေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆု ဆုမဲမ ှထုတ်ယူရရိှေငွ၊ 

 (၆) အပငိမ်ဵစာဵယူသညဴ်အခါ ရရှိသညဴ်ပင်စင်၊ ပင်စင်မှေြပာင်ဵလဲ၍ ရရှိေသာေငွနှငဴ်  

လုပ်သက်ဆုေငွ (Gratuity)၊ 

 (၇) ေရှဵေဟာင်ဵ ပစ္စည်ဵေတွ့ရှိမငအေပ္ဒ နိုငင်ေဳတာ်မှ ဂုဏ်ြပုချ ီဵ ြမစင်ဴေငွ။ 

 ( ခ ) ေအာက်ေဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စက်မငဝန်ကကီဵဌာနသည် 

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့၏သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ဝင်ေငွခွန်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ၊ သက်သာခွင်ဴ 

မျာဵြပုနိုင်သည်- 

 (၁) ြပည်တွင်ဵြပည်ပအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵက နုိင်ငဳေတာ်သုိ္ဓလှူဒါန်ဵေငွ၊ ေထာက်ပဴဳေငွြဖင်ဴ 

ေဆာငရွ်က်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ဝငေ်ငွခွန်ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ 

 (၂) ေငွေချဵသက်ေသခဳလက်မှတ် ေစျဵကွက်ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ 

ဝင်ေငွခွန်ကိစ္စရပ်မျာဵ။ 

၃၂။ ဤဥပေဒ၏ အခန်ဵ (၇) တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်သည် 

ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  ြဖစ်ေစရမည်။ 

အခန်ဵ (၈) 

ရတနာခွန် 

၃၃။ ြမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈ အရ ေကျာက်မျက်ရတနာအရိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊  

ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာထည်ကို ြဖစ်ေစ၊ လက်ဝတ်ရတနာကိုြဖစ်ေစ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာြဖငဴ် 

ြပုလုပ်ေသာ ပစ္စည်ဵကိုြဖစ်ေစ ယင်ဵတို္ဓနှင် ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုင်ဵ 

ရတနာခွန် ကျသင်ဴေစရမည်။ ေကာက်ခဳရရှိသညဴ် ရတနာခွန်နှင်စဴပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵ 

ဌာန၏ သက်ဆိုငရ်ာဘဏ်စာရင်ဵ သို္ဓ လဃေဲြပာင်ဵ ေပဵသငွ်ဵ ရမည်- 

 (က) ေကျာက်မျက်ရတနာမျာဵ              ြဖစ်ပါက အမှန်တကယ် ေရာင်ဵချသညဴ်တန်ဖိုဵ  

အေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အမှန်တကယ်ေရာင်ဵချသည်ဴတန်ဖိုဵအေပ္ဒ အေြခြပု၍ 
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ြမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵက သတ်မှတ်သညဴ် ေရာင်ဵေဈဵတန်ဖုိ  ဵ

အေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင် ၊ဵ ယင်ဵတန်ဖုိဵနှစ်ရပ်အနက် မျာဵရာတန်ဖုိဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင် ၊ဵ 

 ( ခ ) ြပည်တွင်ဵသုိ္ဓ တင်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်လျှင် ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖုိဵအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင်ဵ။ 

စဉ် ေေျာေ်မျေ်ရတနာအမျ ိုဵအစာဵ အခွန်နှုန်ဵ 

၁ ေကျာက်စိမ်ဵအရုိင်ဵထည်မျာဵ။ ၁၁              

၂ စိန်နှငဴ်ြမမှအပ ပတ္တြမာ ၊ဵ နီလာနှငဴ် အြခာဵအဖုိဵတန် ေကျာက်မျက် 

ရတနာ အရိုင်ဵ ထည်မျာဵ။ 

၉              

၃ စိန်နှင်ဴြမမှအပ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှင်ဴ အြခာဵ 

အဖုိဵတန်ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာထည်မျာ ၊ဵ စိန်နှငဴ်ြမမှအပ 

ေကျာက်စိမ် ၊ဵ ပတ္တြမာ ၊ဵ နီလာနှငဴ် အြခာဵအဖုိဵတန် ေကျာက်မျက် 

ရတနာမျာ  ဵစဲွကပ်ထာဵသညဴ် လက်ဝတ်ရတနာ အေချာထည်မျာ ။ဵ 

၅              

၄ ေကျာက်မျက်ရတနာြဖငဴ် ြပုလုပ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ။ ၅              

အခန်ဵ (၉) 

အြခာဵအခွန်အေောေ်ဆိုင်ရာေောေ်ခဳရမည်ဴနှုန်ဵောဵမျာဵ 

၃၄။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်တစ်ရပ်ရပ်၏ ေကာက်ခဳရမညဴ်  

နငန်ဵထာဵမျာဵ၊ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်နှငဴ် သက်သာခွငဴတ်ို္ဓကို တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ စီမဳေဆာငရွ်က်ရမည် - 

 (က) ယစ်မျ ိုဵခွန်၊ 

 ( ခ ) သွင်ဵကုန်အတွက်လိုငစ်ငေ် ကဵ၊ ပါမစ်ေ ကဵမျာဵ၊ 

 ( ဂ ) ြမန်မာနိုင်ငေဳအာငဘ်ာေလသိန်ဵဆု၊ 

 (ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ်င်၊ လုပ်ငန်ဵလိငုစ်ငဆ်ိုင်ရာ အခေငမွျာဵ၊ 

 ( င ) ရုဳဵခွန်နှငဴ် တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်၊ 

 ( စ ) ခရီဵလှည်ဴလည်ေရဵလုိင်စင်၊ ဟုိတယ်နှင်ဴတည်ဵခုိရိပ်သာလုိင်စင်၊ ဧည်ဴလမ်ဵညဃန်လုပ်ငန်ဵ 

လုိင်စင်မျာဵအတွက် လုိင်စင်ေ ကဵ၊ 

 (ဆ) အေကာက်ခွန်၊ 

 ( ဇ ) ေြမယာေပ္ဒတွင်ေကာက်ခဳသည်ဴအခွန်၊ 

 ( ဈ ) ေရခွန်၊ 

 (ည) တာတမဳခွန်၊ 

 ( ဋ ) သစ်ေတာမျာဵမှပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်ယူသည်ဴအတွက် ေကာက်ခဳသည်ဴသစ်ေတာခွန်၊ 

 ( ဌ ) ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်ယူသည်ဴအတွက် ေကာက်ခဳသည်ဴအခွန် (စက်မငကုန် ကမ်ဵ 

တွင်ဵထွက်နှငဴ် အလှဆင်ေကျာက်မျာဵမပါ)၊ 

 ( ဍ ) ငါဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ်ာအခွန်အခ၊ 

 ( ဎ ) ေရနဳနှငဴ ်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ထုတ်ယူသည်ဴအတွက် ေကာက်ခဳသည်ဴအခွန်၊ 
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 (ဏ) ဓာတ်သတ္တုခွန်နှငဴ် တွင်ဵ ဝခွန်၊ 

 (တ) ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုငြ်ခင်ဵ ေ ကာငဴ် ေကာက်ခဳသည်ဴအခွန်အခ၊ 

 (ထ) ေရအာဵအရင်ဵအြမစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်ယူသည်ဴအတွက် အခမဴဲရရိှသည်ဴ ဓာတ်အာဵခ၊ 

 ( ဒ ) ေြမလတွ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုင်ခွငဴ်၊ အသဳုဵြပုခွငဴ် ရရိှသူမျာဵထဳမှ ေကာက်ခဳ 

ရရိှသည်ဴ အခွန်။ 

အခန်ဵ (၁၀) 

အေေွေေွ 

၃၅။ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့သည် အခွန်ေကာက်ခဳမင အေထာက်အကူြပုအဖဲွ့မျာဵကုိ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ ဖွဲ့စည်ဵေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၃၆။ ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့သည် နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵထုတ်လုပ်သည်ဴ ကုန်စည်မျာဵနှငဴ် ြပည်ပမှ 

တင်သွင်ဵသည်ဴကုန်စည်မျာဵ ေဈဵကွက်အတွင်ဵ ယှဉ်ပပိုင်ေရာင်ဵချနုိင်ေရဵအတွက်လည်ဵေကာင် ၊ဵ ြပည်တွင်ဵ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အဓိကမီှတည်ေဆာင်ရွက်ေနရသည်ဴ ြပည်တွင်ဵစုိက်ပျ ိုဵ ေရဵနှင်ဴ ေမွ ြဵမူေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှ ကသည်ဴ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ရင်ဵနီှဵြမစုပ်နဳှမငလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵကုိ ေရရှည်အကျ ိုဵစီဵပွာဵ ြဖစ်ထွန်ဵတုိဵတက်လာေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ နုိင်ငဳေတာ်မှပါဝင်လက်မှတ် 

ေရဵထုိဵထာဵသည်ဴ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာသေဘာတူညီချက်မျာဵနှင်ဴ ဆန့်ကျင်ြခင်ဵမရိှေစဘဲ ေအာက်ပါတုိ္ဓကုိ 

ေဆာငရွ်က်ေပဵရမည်- 

 (က) ကုန်စည်မျာဵ တင်သွင်ဵခွငဴ်ြပုသညဴ်ပမာဏ၊ အေကာက်ခွန်နငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ 

ကမ္ဘာဴကုန်သွယ်ေရဵအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာဴအေကာက်ခွန်အဖွဲ့နှငဴ် အာဆီယဳလွတ်လပ်ေသာ 

ကုန်သွယ်ေရဵဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵမူေဘာငအ်တွင်ဵ မှ အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ 

နိုငင်မဳျာဵနည်ဵတူ အြမငဴ်ဆုဳဵရရှိနိုင်သညဴ်အခွငဴ်အေရဵ၊ သက်သာခွငဴ်မျာဵရရိှေစနိုင်ရန် 

ေဆာငရွ်က်ေပဵြခင်ဵ ၊ 

 ( ခ ) အေကာက်ခွန်ဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီြဖစ်ေစ၊ ပို္ဓကုန်သွင်ဵကုန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵနှင်ဴ 

ခွဲတမ်ဵသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီြဖစ်ေစ 

လိအုပ်သည်ဴ အစီအမဳမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ ။ 

၃၇။ (က) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် အခွန်ေပဵေဆာင်ထုိက်သူမျာဵ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ခဳစာဵ 

နုိင်ေသာ အခွန်ဆုိင်ရာသက်သာခွင်ဴ၊ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴမျာဵကုိ ြပည်သူမျာဵအာဵ အသိေပဵြခင် ၊ဵ 

သက်သာခွင်ဴမျာဵနှင်ဴအညီ အခွန်ေကာက်ခဳရာတွင် တွက်ချက်ခွင်ဴြပုေပဵြခင် ၊ဵ အခွန်ဆုိင်ရာ 

တာဝန်ေကျပွန်သည်ဴ အခွန်ဝန်ထမ်ဵမျာ ၊ဵ အခွန်ထမ် ြဵပည်သူမျာဵအာဵ အသိအမှတ်ြပြုခင်ဵနှင်ဴ 

ထိကု်သငဴ်ေသာချ ီဵ ြမစငဴ်မငမျာဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ တို္ဓကို ြပုလုပ်ေပဵရမည်။ 

 ( ခ ) စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵဌာနသည် အခွန်စနစ်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရဵအတွက် ပုဒ်မခဲွ(က) ပါ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ 
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ြပည်ေထာင်စု၏ ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆုိင်ရာဥပေဒ၌ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ 

သာမန်အသဳုဵစရိတ်အြဖစ် ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ခွငဴ်ြပု 

ေပဵနိုငသ်ည်။ 

 ( ဂ ) စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မငဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပါ အသဳုဵစရိတ်မျာဵအာဵ 

အခွန်ေကာက်ခဳမငဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေကျပွန်သည်ဴ နုိင်ငဴဳဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ ဆုေ ကဵေငွ 

ချ ီဵ ြမစင်ဴရန်အတွက် ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ သဳုဵစွဲနိုင်သည်။   

၃၈။ အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်မျာ  ဵ ရရိှပုိင်ဆုိင်ထာ ြဵခင်ဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ေကာက်ခဳရဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵ၏ ၂၀ ရာခိုင်နငန်ဵကို သတင်ဵေပဵတင်ြပသူအာဵ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ၃၀ 

ရာခိုင်နငန်ဵကို ရှာေဖွဖမ်ဵဆီဵသူအာဵ လည်ဵေကာင်ဵ ဆုေ ကဵအြဖစ် ချ ီဵ ြမစင်ဴရမည်။  သတင်ဵ ေပဵ 

တငြ်ပသူ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ ကာင်ဵ ကို အစိုဵရကိစ္စမှတစ်ပါဵ ထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ မြပုရ- 

(က) အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နှ ိပ်ေရာင်ဵချေစရမည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍       

အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်ကို လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထာဵသူနှင်ဴ 

သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နှ ိပ်ေပဵရန် ပျက်ကွက်သည်ဴ အထူဵကုန်စည်  

ထုတ်လုပ်သူတုိ္ဓအေပ္ဒ အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခဲွ (ဂ) နှငဴ် ပုဒ်မခဲွ(စ) အရ 

တပ်ရိုက်သညဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငမွျာဵ၊ 

( ခ ) ကျန်အထူဵကုန်စည်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်ကုိ 

လက်ဝယ်ရရိိှပုိင်ဆုိင်ထာဵသူအေပ္ဒ  အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခဲွ (ဂ) အရ 

တပ်ရိုက်သညဴ် ဒဏ်ေ ကဵေင။ွ 

၃၉။ )က(  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၁၊ ပုဒမ်ခွဲ(စ) တွင် မည်သုိ္ဓပင်ပါရိှေစကာမူ ေြပစာ  

သုိ္ဓမဟုတ် ေငွလက်ခဳရရှိေ ကာင်ဵ  အေထာက်အထာဵကို ထာဵရိှေသာ်လည်ဵ ဝယ်ယူသူ 

သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မငရယူသူထဳသုိ္ဓ ထုတ်ေပဵရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေြပစာအာဵ 

ထုတ်ေပဵေသာ်လည်ဵ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

ကျသင်ဴအခွန်တန်ဖုိဵအတုိင်ဵ အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နိှပ်ေပဵရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵတုိ္ဓကုိ 

ပမို့ နယ်အခွန်ဉီဵစီဵဌာနမှူဵက စစ်ေဆဵေတွ့ရိှပါက ယင်ဵသုိ္ဓ ပျက်ကွက်ြခင်ဵအတွက် ေြပစာ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေငွလက်ခဳရရိှေ ကာင်ဵ  အေထာက်အထာဵ တန်ဖိုဵအေပ္ဒ ထပ်မဳေပဵေဆာင် 

ရမည်ဴ အခွန်၏ ၁၀၀ ရာခိုငန်ငန်ဵကို ဒဏ်ေ ကဵေငွအြဖစ် ေပဵေဆာငေ်စရမည်ဴအြပင် 

ပျက်ကွက်မငအကကိမ်အလုိက် ေအာက်ပါေငွပမာဏကုိပါ ဒဏ်ေ ကဵေငွအြဖစ် ေပဵေဆာင် 

ေစရမည်- 

)၁(  ပထမအကကိမ်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ အတွက် ကျပ် ၅ သိန်ဵ၊ 

)၂(  ဒုတိယအကကိမ်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ အတွက် ကျပ် ၁၀ သိန်ဵ၊ 

)၃(  တတိယအကကိမ်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ အတွက် ကျပ် ၁၅ သိန်ဵ၊ 

)၄(  တတိယအကကိမ်အထက် ပျက်ကွကြ်ခင်ဵ အတွက် ကျပ်သိန်ဵ ၂၀ ။ 
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) ခ (  အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နှိပ်ေရာင်ဵချေစရမည်ဴ ကုန်စည်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နိှပ်ထာ ြဵခင်ဵမရိှဘဲ ေရာင်ဵချေ ကာင်ဵ ပမို့ နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ က 

စစ်ေဆဵေတွ့ရိှပါက အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်ကပ်နိှပ်ထာဵြခင်ဵမရိှေသာ ကုန်စည်ကုိ လက်ရိှ 

ပုိင်ဆုိင်ထာ ြဵခင်ဵအတွက် လက်ဝယ်ထာဵရိှသူက ယင်ဵကုန်စည်တန်ဖုိဵ၏ ၁၀၀ ရာခုိင်နငန်ဵကုိ 

ဒဏေ် ကဵေငွအြဖစ် ေပဵေဆာငရ်မည်။ 

၄၀။ ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေကာက်ခဳရဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵနှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵ၍ 

ဆုေ ကဵေငွ ချ ီဵ ြမစင်ဴြခင်ဵကို အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်နိုင်သည်-   

 (က) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒတွင် မည်သို္ဓပင်ပါရှိေစကာမူ ေြပစာ သုိ္ဓမဟုတ် ေငွလက်ခဳ 

ရရိှေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵကုိထာဵရိှေသာ်လည်ဵ ဝယ်ယူသူ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မင 

ရယူသူထဳသို ္ဓ ထုတ်ေပဵရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊ ေြပစာအာဵ  ထုတ်ေပဵေသာ်လည်ဵ 

ကျသင်ဴအခွန်တန်ဖုိဵနှင်ဴ ညီမျှေသာ အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်ကပ်နိှပ်ေပဵရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ 

တို္ဓအတွက် ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ တပ်ရိုက်သည်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွ၊ 

) ခ (  အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နှိပေ်ရာင်ဵ ချရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကုန်စည်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အတုိင်ဵ အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နိှပ်ထာဵြခင်ဵမရိှဘဲ ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

အတွက် ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ တပ်ရိုက်သည်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွ။ 

 

 ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဳဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရဵထုိဵသည်။ 

 

 

နိုငင်ေဳတာ်သမ္မတ 

ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ် 
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ဇယာဵ(၁) 

ြပည်ေောငစ်ု၏အခွန်အေောေ်မျာဵေောေ်ခဳရန်မူလလျာောဵချေ် 

(ေျပ်သန်ဵေပါင်ဵ ) 

အမှတ် 

စဉ် 

ြပည်ေောင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ ၏ 

တာဝန်ခဳဝန်ကေီဵဌာနမျာဵ 
အေကောင်ဵအရာ ၂၀၂၀ ခန့်မနှ်ဵေြခ 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂ 

 

 

 

၃ 

 
 

 

 

 

၁ 

 

၂ 

 

၃ 

 

၄ 

 

၅ 

 

၆ 

 

၇ 

 

 

၈ 

 

၉ 

 

 

 

၁ 

 

 

၁ 

 

 

 

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့ရဳုဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန 

စီမဳကိန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မငဝန်ကကီ  ဵ

ဌာန 

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရ  ဵ

ဝန်ကကီဵဌာန 

စီမဳကိန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မငဝန်ကကီ  ဵ

ဌာန 

ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှင်ဴဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန 

စီမဳကိန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မငဝန်ကကီ  ဵ

ဌာန 

ဟုိတယန်ှင်ဴခရီဵသွာဵလာေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန 

 

စီမဳကိန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မငဝန်ကကီ  ဵ

ဌာန 

စီမဳကိန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မငဝန်ကကီ  ဵ

ဌာန 

 

 

စီမဳကိန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မငဝန်ကကီ  ဵ

ဌာန 

 

စီမဳကိန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မငဝန်ကကီ  ဵ

ဌာန 

ြပည်တွင်ဵေွေ်ေုန်နှင်ဴ ြပည်သူြပည်သာဵ မျာဵ  

သဳုဵစဲွမှုအေပါ် ေောေ်ခဳသည်ဴ အခွန်အေောေ် 

ယစ်မျ ိုဵခွန်၊ 

 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခနွ်၊ 

 

သွင်ဵကုန်အတွက်လိုင်စင်ေ ကဵ၊ 

ပါမစ်ေ ကဵမျာဵ၊ 

ြမန်မာနိင်ုငဳေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆု၊ 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ယာဉ်ေမာင်ဵလုိင်စင်၊ လုပ်ငန်  ဵ

လိုင်စင်ဆိုင်ရာ အခေငွမျာဵ၊ 

ရုဳဵခွန်နှင်ဴ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်၊ 

 

ခရီဵလှညဴ်လညေ်ရဵလိုင်စင်၊ ဟုိတယန်ှင်ဴ 

တည်ဵခိုရိပ်သာလိုင်စင်၊ ဧညဴ်လမ်ဵညဃန် 

လုပ်ငန်  ဵလုိင်စင်မျာဵအတွက် လုိင်စင်ေ က ၊ဵ 

အထူဵကုန်စည်ခွန်၊ 

 

ရတနာခွန်၊ 

 

ဝင်ေငွနှင်ဴ ပုိင်ဆုိင်မှုအေပါ် ေောေ်ခဳသည်ဴ 

အခွန်အေောေ် 

ဝင်ေငွခွန်၊ 

 

အေောေ်ခွန် 

အေကာက်ခွန်၊ 

 

၄,၄၀၉,၇၂၃.၀၄၇ 

 

၁,၂၈၉.၇ ၁၉ 

 

၂,၂၀၁,၉၅၄.၈ ၄၉ 

 

၆,၀၀၀.၀၀၀ 

 

၁၆၄,၆၄၁.၀၀၈ 

 

၁၅၆,၀၀၀.၀၀၀ 

 

၈၅,၁၂၈.၇ ၃၅ 

 

၆၂၂.၅၄ ၃ 

 

 

၁,၆၉၄,၂၁၀.၉၀၁ 

 

၉၉,၈၇ ၅.၂၉၂ 

 

၂,၇၅၄,၁၈၉.၂၁၅ 

 

၂,၇ ၅၄,၁၈၉.၂၁၅ 

 

၅၂၀,၀၀၀.၀၀၀ 

၅၂၀,၀၀၀.၀၀၀ 
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အမှတ် 

စဉ် 

ြပည်ေောင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ ၏ 

တာဝန်ခဳဝန်ကေီဵဌာနမျာဵ 
အေကောင်ဵအရာ ၂၀၂၀ ခန့်မနှ်ဵေြခ 

၄  

 

၁ 

 

၂ 

၃ 

 

၄ 

 

၅ 

 

 

၆ 

 

၇ 

 

၈ 

 

၉ 

 

၁၀ 

 

 

၁၁ 

 

 

 

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့ရဳုဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့ရဳုဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန 

သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့ရဳုဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန 

 

စိ ုက်ပျ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ ် 

ဆညေ်ြမာင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာန 

လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာန 

 

သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန 

လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာန 

  

 

စုိက်ပျ ိုဵ ေရ ၊ဵ ေမွ ြဵမူေရဵနှင်ဴဆည်ေြမာင်  ဵ

ဝန်ကကီဵဌာန 

 

နုိင်ငဳပုိင်သယဳဇာတမျာဵ  ေုတ်ယူသဳုဵစဲွမှုအေပါ် 

ေောေ်ခဳသညဴ် အခွန်အေောေ် 

ေြမယာေပ္ဒတွင်ေကာက်ခဳသညဴ်အခွန်၊ 

 

ေရခွန်၊ 

တာတမဳခွန၊် 

 

သစ်ေတာမျာဵမှ ပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်ယူသညဴ် 

အတွက် ေကာက်ခဳသညဴ် သစ်ေတာခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္ထုပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်ယူသည်ဴအတွက် 

ေကာက်ခဳသညဴ်အခွန် (စက်မငကုန် ကမ်ဵ 

တွင်ဵထွက်နှင်ဴအလှဆင်ေကျာက်မျာဵမပါ)၊ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အခွန်အခ၊ 

 

ေရနဳနှငဴ် သဘာဝဓာတ်ေငွ့ထုတယ်ူသညဴ် 

အတွက် ေကာက်ခဳသညဴ်အခွန်၊ 

ဓာတ်သတ္ထုခွန်နှငဴ်တင်ွဵဝခွန်၊ 

 

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်  ဵလုပ်ကုိင် 

ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေကာက်ခဳသညဴ် အခွန်အခ၊ 

ေရအာဵအရင်ဵအြမစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ 

ထုတ်ယူသညဴ်အတွက် အခမဲဴရရှိသညဴ် 

ဓာတ်အာဵခ၊ 

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရုိင်ဵမျာ  ဵလုပ်ပုိင်ခွင်ဴ၊ 

အသုဳဵြပုခွငဴ် ရရှိသူမျာဵထဳမှ ေကာက်ခဳ 

ရရိှသညဴ် အခွန်။ 

၉၃၁,၈၆၄.၉၆၇ 

 

၂၃.၅၁၆ 

 

၁၀၄.၅၈၄ 

၀.၉၃၅ 

 

၅,၉၈၈.၉၉၄ 

 

၇ ၆.၀၅၀ 

 

 

၂,၆၄၉.၂၈၀ 

 

၃၃၄,၃၂၁.၁၁၆ 

 

၃၁,၃၆၂.၇ ၉၆ 

 

၅၄၄,၂ ၅၁.၁၀၀ 

 

၁၁,၉၀၅.၃၆၂ 

 

 

၁,၁၈၁.၂၃၄ 

 

 

စုစုေပါင်ဵ ၈,၆၁၅,၇၇၇.၂၂၉ 

 


