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၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အထောေ်ဥြထေ
(၂ဝ၁၇

၄။)
၁၃၇၈

၄

(၂ဝ၁၇

၁

)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေေို ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အေျိုးသေ်ထောေ်သည့် ထန ့ေေ်နှင့်အဓိြ္ပာယ်ထော်ပြချေ်
၁။

(ေ) ဤဥြထေေို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အထောေ်ဥြထေ ဟု ထခါ်တွင် ထစေမည်။
( ခ ) ဤဥြထေ အခန်း (၅) ြါ အေူးေုန်စည်ခွန်၊ အခန်း (၆) ြါ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်နှင့်
စြ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာထေးနှစ်အတွေ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ေေ်ထန ့မှ
စတင်အေျိုးသေ်ထောေ်ထစေမည်။
( ဂ ) ဤဥြထေ အခန်း (၇) ြါ ဝင်ထငွခွန်နှင့်စြ်လျဉ်း၍(၁) ြုေ်မ ၁၉ ြါ လစာမှဝင်ထငွ နှင့် ြုေ်မ ၂၅ တို ့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ်များသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊
ဧပြီလ ၁ ေေ်ထန ့မှ စတင်အေျိုး သေ်ထောေ်ထစေမည်။
(၂) ေျန်ပြဋ္ဌာန်းချေ်များသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဝင်ထငွနှစ်မှစ၍ အေျိုးသေ်ထောေ်
ထစေမည်။

၂။

ဤဥြထေတွင်ြါေှိထသာ ထအာေ်ြါစေားေြ်များသည် ထော်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သေ်ထောေ်

ထစေမည်(ေ) အခွန်အထောေ် ဆိုသည်မှာ

ပြည်ထောင်စုအစိုးေေ ပြည်ထောင်စုအတွေ်

။
( ခ ) ဥြထေ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးေေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံသည့်
အခွန်အထောေ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေုတ်ပြန်ေားသည့် ဥြထေများေိုဆိုသည်။
( ဂ ) သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးေေ ပြည်ထောင်စုအတွေ်
ထောေ်ခံထသာ အခွန်အထောေ်များေို တာဝန်ယူထောေ်ခံသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးေ
ဝန်ကေီးဌာနများနှင့် ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီတို ့ေိုဆိုသည်။
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(ဃ)

ဘဏ္ဍာထငွအေအသုံးဆိုင်ောဥြထေ ဆိုသည်မှာ နှစ်အလိုေ် ေုတ်ပြန်သည့် ပြည်ထောင်စု၏
ဘဏ္ဍာထငွအေအသုံးဆိုင်ော ဥြထေနှင့် ထနာေ်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွခွဲထဝသုံးစွဲထေးဥြထေေို
ဆိုသည်။

( င ) အခွန်နှုန်းဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးေေ ပြည်ထောင်စုအတွေ် ထောေ်ခံသည့်
အခွန်အထောေ်များေို ထောေ်ခံေန်သတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်အထောေ်နှုန်းများေို
ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ထောေ်ခံေန် အခွန်လျာေားချေ်
၃။

ဘဏ္ဍာထငွအေအသုံးဆိုင်ော ဥြထေြါ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ေထငွသည် သေ်ဆိုင်ော ဘဏ္ဍာထေးနှစ်

အတွေ် ဤဥြထေ၏ ဇယား (၁) ြါ အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံေန်လျာေားချေ်ပေစ်သည်။
အခန်း(၃)
အခွန်နှုန်းများ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် အစီေင်ခံပခင်း
၄။

သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထောေ် အမျိုးအစားများနှင့်စြ်လျဉ်း၍

ထောေ်ခံေန် အခွန်လျာေားချေ်များေို ဤဥြထေြါ အခွန်နှုန်းများပေင့် ထောေ်ခံေမည်။
၅။

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ ့သည် ဤဥြထေြါ အခွန်အထောေ်နှုန်းေားများေို ပြင်ဆင်ပခင်း၊

ပေည့်စွေ်ပခင်း၊ အစားေိုးပခင်း ထဆာင်ေွေ်လိုလျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်တွင် ထဆွးထနွးဆုံးပေတ်
နိုင်ထေးအတွေ် တင်သင
ွ ်းေမည်။
၆။

(ေ) သေ် ဆ ိ ု င ် ေ ာဝန် က ေီ း ဌာနသည် ဤဥြထေ၏ ဇယား (၁) ြါ အခွ န် ထ ောေ် ခံ ေန်
လျာေားချေ်အထြါ် ထောေ်ခံေေှိမှုအထပခအထနေို သုံးလြတ်အလိုေ် ေသုံးမှန်းထပခ
ထငွစာေင်းဦးစီးဌာနသို ့ ထြးြို ့ေမည်။
( ခ ) ေသုံးမှန်းထပခထငွစာေင်းဦးစီးဌာနသည် သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနများမှ ထြးြို ့လာသည့်
အခွ န ် အထောေ် ထောေ် ခ ံ ေ ေှ ိ မ ှု စာေင် း များေိ ု စ ု စ ည် း ၍
ဝ

မှတစ်ဆင့် သုံးသြ်ချေ်ပေင့် သုံးလြတ်အလိုေ်

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ ့သို ့ အစီေင်ခံတင်ပြေမည်။
၇။

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ ့သည် ဤဥြထေ၏ ဇယား (၁) ြါ အခွန်ထောေ်ခံေန် လျာေားချေ်အထြါ်

ထောေ်ခံေေှိမှုအထပခအထနေို ထပခာေ်လြတ်အလိုေ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို ့ အစီေင်ခံ တင်ပြ
ေမည်။

3
အခန်း(၄)
သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်
၈။

သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနသည် ဤဥြထေ၏ ဇယား (၁) ြါ အခွန်အထောေ် ထောေ်ခံေန်

လျာေားချေ်ေို ထောေ်ခံေေှိထေးအတွေ် တာဝန်ခံစီမံကေီးကေြ်ေမည်။
၉။

ဝ

သည် ဤဥြထေြါ အေူးေုန်စည်ခွန်၊

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ထငွခွန်ဆိုင်ော ပြဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ယင်းတို ့၏မူလအဓိြ္ပာယ်
မထပြာင်းလဲထစဘဲ ေှင်းလင်းစွာသိေှိလိုေ်နာ ထဆာင်ေွေ်နိုင်ထစေန် လိုအြ်ြါေ ညွှန်ကေားချေ်များ
ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၁၀။

သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနသည် အခွန်ထြးထဆာင်ေိုေ်သူများေ ဥြထေနှင့်အညီ ထြးထဆာင်

လာထစထေးအတွေ် လိုအြ်သည့် သတင်းအချေ်အလေ်များ၊ ေူညီြံ့ြိုးမှုများေို နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊
ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလွှ
့ တ်ထတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်၊
ပြည် ထောင်စ ု တေားလွှ တ် ထတာ်ချုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ေွဲ ့စည်းြုံ အထပခခံဥြထေဆိုင်ောခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စု
ထေွးထောေ်ြွဲထော်မေှင်၊ ပြည် ထောင်စ ုထေှ ့ထနချုြ်၊ ပြည်ထ ောင်စ ု စာေင်းစစ်ချုြ်နှင့် ပြည်ထောင်စု
ောေူးဝန်အေွဲ ့၊ ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကေီးဌာနများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၊
တိုင်းထေသကေီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးေအေွဲ ့၊ ေိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေတိုင်းဦးစီးအေွဲ ့ သို ့မဟုတ်
ေိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ေထေသ ဦးစီးအေွဲ ့များ၏ အေူအညီေို ေယူနိုင်သည်။
အခန်း (၅)
အေူးေုန်စည်ခွန်
၁၁။

အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အေ ယင်းဥြထေ၏ ထနာေ်ဆေ်တွဲ ဇယားများေို ထအာေ်ြါ

အတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည် အေူးေုန်စည်များ
(ေ) ထအာေ်ဇယားြါ အေူးေုန်စည်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ယှဉ်တွဲထော်ပြြါ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း
အေူးေုန်စည်ခွန် ေျသင့်ထစေမည်(၁)
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(၂)

(၃)
စဉ်
၁။

အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား
(ေ) စီးေေေ်အမျိုးမျိုး

အခွန်နှုန်း
အလိြ် ၂၀ အေိြါ တစ်ဘူး တစ်လိြ်လျှင်
ထောင်းထစျး ေျြ် ၄၀၀ အေိ

၄ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ခ ) စီးေေေ်အမျိုးမျိုး

အလိြ် ၂၀ အေိြါ တစ်ဘူး တစ်လိြ်လျှင်
ထောင်းထစျး ၄၀၁ ေျြ်မှ ေျြ်

၉

၆၀၀ အေိ အဆင့် ပေစ်လျှင်
( ဂ ) စီးေေေ်အမျိုးမျိုး

အလိြ် ၂၀ အေိြါ တစ်ဘူး တစ်လိြ်လျှင်
ထောင်းထစျး ၆၀၁ ေျြ်မှ ေျြ်

၁၃ ေျြ်

၈၀၀ အေိ အဆင့ပ် ေစ်လျှင်

(ဃ) စီးေေေ်အမျိုးမျိုး

အလိြ် ၂၀ အေိြါ တစ်ဘူး

တစ်လိြ်လျှင်

ထောင်းထစျး ၈၀၁ ေျြ် နှင့်

၁၆ ေျြ်

အေေ်အဆင့်ပေစ်လျှင်
၂။

ထဆးေွေ်ကေီး။

၆၀ %

၃။

ဗာဂျီးနီးယားထြါင်းတင်ပြီးထဆး။

၆၀ %

၄။

(ေ) ထဆးထြါ့လိြ်။

တစ်လိြ်ထောင်းထစျး ၁၀ ေျြ်
အေိ အဆင့်ပေစ်လျှင်

( ခ ) ထဆးထြါ့လိြ်။

တစ်လိြ်လျှင်
၅၀ ပြား

တစ်လိြ်ထောင်းထစျး ၁၁ ေျြ် တစ်လိြ်လျှင်
နှင့် အေေ်အဆင့်ပေစ်လျှင်

၁

၅။

ထဆးပြင်းလိြ်။

၈၀ %

၆။

ထဆးတံထသာေ်ထဆးများ။

၈၀ %

၇။

ေွမ်းစားထဆးအမျိုးမျိုး။

၈၀ %

၈။

(ေ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ေျြ် ၇၅၀
အေိ ပေစ်လျှင်

တစ်လီတာ
၉၁ ေျြ်
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အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား
( ခ ) အေေ်အမျိုးမျိုး

အခွန်နှုန်း
တစ်လီတာ တန်ေိုး ၇၅၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၅၀၀ အေိ အ ဆင့ ်

၂၇၄ ေျြ်

ပေစ်လျှင်
( ဂ ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ်မှ ေျြ် ၂၂၅၀ အေိ

၄၅၇ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
(ဃ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၂၂၅၁

တစ်လီတာ

ေျြ်မှ ေျြ် ၃၀၀၀ အေိ

၆၄၀ ေျြ်

အဆင့ ် ပေစ်လျှင်
( င ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ် လ ီ တ ာ တန် ေ ိ ု း ၃၀၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၃၇၅၀ အေိ

၈၂၃ ေျြ်

အဆင့ ် ပေစ်လျှင်
( စ ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၃၇၅၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၄၅၀၀ အေိ

၁၀၀၆ ေျြ်

အဆင့ ် ပေစ်လျှင်
(ဆ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာတန်ေိုး ၄၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၆၀၀၀ အေိ

၁၂၈၀ ေျြ်

အဆင့ ် ပေစ်လျှင်
( ဇ ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၆၀၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၇၅၀၀ အေိ

၁၆၄၆ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ဈ ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လ ီတ ာ တန် ေိ ုး ၇၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၉၀၀၀ အေိ

၂၀၁၁

အဆင့်ပေစ်လျှင်
(ည) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၉၀၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၁၀၅၀၀ အေိ

၂၃၇၇ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ဋ ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၀၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၁၃၅၀၀ အေိ

၂၉၂၅ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
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အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား
( ဌ ) အေေ်အမျိုးမျိုး

အခွန်နှုန်း
တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၃၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၁၆၅၀၀ အေိ

၃၆၅၇ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ဍ ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၆၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၁၉၅၀၀ အေိ

၄၃၈၈ ေျြ်

အဆင့် ပေစ်လျှင်
( ဎ ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၉၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၂၂၅၀၀ အေိ

၅၁၁၉ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
(ဏ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၂၂၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ၂၆၀၀၀ နှ င့် အ ေိ

၅၉၁၁ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
(တ) အေေ်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၂၆၀၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် န ှ င ့ ် အေေ် အ ဆင့ ်

တန်ေိုး၏

ပေစ်လျှင်
၉။

ဘီယာ အမျိုးမျိုး။

၁၀။ (ေ)

ဝိုင်အမျိုးမျိုး

၆၀ %
တစ် လ ီ တ ာ တန် ေ ိ ု း ေျြ်
၇၅၀ အေိ ပေစ်လျှင်

( ခ ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

၆၀%
တစ်လီတာ
၈၁ ေျြ်

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၇၅၁ ေျြ်မှ

တစ်လီတာ

ေျြ် ၁၅၀၀ အေိ အ ဆင့ ်

၂၄၄ ေျြ်

ပေစ်လျှင်
( ဂ ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ်မှ ေျြ် ၂၂၅၀ အေိ

၄၀၆ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
(ဃ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၂၂၅၁

တစ်လီတာ

ေျြ်မှ ေျြ် ၃၀၀၀ အေိ

၅၆၉ ေျြ်

အဆင့ ် ပေစ်လျှင်
( င ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၃၀၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၃၇၅၀ အေိ

၇၃၂ ေျြ်

အဆင့် ပေစ်လျှင်
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အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား
( စ ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

အခွန်နှုန်း
တစ် လ ီ တ ာ တန် ေ ိ ု း ၃၇၅၁

တစ်လီတာ

ေျြ်မှ ေျြ် ၄၅၀၀ အေိ

၈၉၄ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
(ဆ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၄၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၆၀၀၀ အေိ

၁၁၃၈ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ဇ ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၆၀၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ်မှ ေျြ် ၇၅၀၀ အေိ

၁၄၆၃ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( စျ ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၇၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၉၀၀၀ အေိ

၁၇၈၈ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
(ည) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၉၀၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ်မှ ေျြ် ၁၀၅၀၀ အေိ

၂၁၁၃ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ဋ ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၀၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ်မှ ေျြ် ၁၃၅၀၀ အေိ

၂၆၀၀ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ဌ ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၃၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၁၆၅၀၀ အေိ

၃၂၅၀ ေျြ်

အဆင့် ပေစ်လျှင်
( ဍ ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၆၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ်မှ ေျြ် ၁၉၅၀၀ အေိ

၃၉၀၀ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
( ဎ ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၁၉၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ေျြ် ၂၂၅၀၀ အေိ

၄၅၅၀ ေျြ်

အဆင့်ပေစ်လျှင်
(ဏ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

တစ်လီတာ တန်ေိုး ၂၂၅၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် မှ ၂၆၀၀၀

၅၂၅၄ ေျြ်

ပေစ်လျှင်

အဆင့်
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အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား
(တ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး

အခွန်နှုန်း
တစ်လီတာ တန်ေိုး ၂၆၀၀၁

တစ်လီတာ

ေျြ် နှင့ ် အေေ် အ ဆင့ ်

တန်ေိုး၏

ပေစ်လျှင်
၁၁။

။

၅၀ %
၅%

၁၂။

ထေျာေ်စိမ်း အရိုင်းေည်များ။

၁၅ %

၁၃။

ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊

၁၀ %

ပမ

အရိုင်း ေည်များ။
၁၄။

ထေျာေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊

၅%

စိန်၊ ပမ
အထချာ
ေည်များ၊ လေ်ဝတ်ေတနာတွင်
စွဲေြ်ေားသည့် ထေျာေ်စိမ်း၊
ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊

ပမ

အထချာေည်များ။
၁၅။

(ေ) Double Cab 4 Door
Pickup

၂၀ %

၁၅၀၁

CC မှ ၂၀၀၀ CC အေိ
ဗင်ေားများ၊ ဆလွန်း၊
ဆီေင် နှင့် ဝေ်ဂွန် (Estate
Wagon) ေားများ၊ ေူထြး
(Coupe) ေားများ။
( ခ ) Double Cab 4 Door
Pickup

၂၀၀၁ CC

၄၀၀၀ CC
ဗင်ေားများ၊ ဆလွန်း၊
ဆီေင်နှင့်ဝေ်ဂွန် (Estate
Wagon) ေားများ၊ ေူထြး
(Coupe) ေားများ။

၃၀ %
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အေူးေုန်စည်အမျိုးအစား

အခွန်နှုန်း

( ဂ ) Double Cab 4 Door

၅၀ %

Pickup

၄၀၀၁

CC အေေ် ဗင်ေားများ၊
ဆလွန်း၊ ဆီေင်နှင့် ဝေ်ဂွန်
(Estate Wagon) ေားများ၊
ေူထြး (Coupe) ေားများ။
၁၆။ ထေနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ေီဇယ်ဆီ၊

၅%

ဂျေ်ထလယာဉ်ဆီ။
၁၇။

သဘာဝဓာတ်ထငွ ။့

၈%

( ခ ) ထအာေ်ြါအေူးေုန်စည်များေို ပြည်ြသို ့ တင်ြို ့ထောင်းချသူသည် ယင်းထောင်းေထငွအထြါ်
ယှဉ်တွဲထော်ပြြါ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း အေူးေုန်စည်ခွန် ေျသင့်ထစေမည်။ ထော်ပြြါ
အေူးေုန်စည်များမှတစ်ြါး ေျန်အေူးေုန်စည်များေို ပြည်ြသို ့ တင်ြို ့ပခင်းအတွေ်
အေူးေုန်စည်ခွန် မေျသင့်ထစေ။ အခွန်ေျသင့်သည့် အေူးေုန်စည်ေို ပြည်ြသို ့
တင်ြို ့ထောင်းချပခင်းအတွေ် ေျသင့် အေူးေုန်စည်ခွန်မှ ေုန်စည်ေို ဝယ်ယူစဉ်၊
တင်သွင်းစဉ်၊ ေုတ်လုြ်စဉ်ေ ထြးထဆာင်ခဲ့သည့် အေူးေုန်စည်ခွန်ေို သတ်မှတ်ချေ်များ
နှင့်အညီ ခုနှိမ်ေမည်စဉ်
(၁)

ေုန်စည်အမျိုးအစား

အခွန်နှုန်း

သဘာဝဓာတ်ထငွ ။့

၈%

(၂)

။

၁၀%

(၃)

ထေျာေ်စိမ်း အရိုင်းေည်များ။

၁၅ %

(၄)

ြတ္တပမား၊ နီလာ၊

၁၀ %

ပမ

အရိုင်း ေည်များ။
(၅)

ထေျာေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမ

၅%

အထချာေည်များ၊ လေ်ဝတ်ေတနာတွင်
စွဲေြ်ေားသည့် ထေျာေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာ၊
အထချာေည်များ။

ပမ
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၁၂။

အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေအေ အခွန်ေျသင့်သည့် အေူးေုန်စည်များအနေ် သမဝါယမ

ေဏ္ဍနှင့် ြုဂ္ဂလိေေဏ္ဍများေ ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထောင်းချသည့် ထဆးေွေ်ကေီး၊ ထဆးထြါ့လိြ်
နှင့်ထဆးပြင်းလိြ်ေုတ်လုြ်ထောင်းချပခင်းအတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထောင်းေထငွ
စုစုထြါင်း ေျြ်သိန်း ၂၀၀ တိတိ ေေ်မြိုလျှင် အေူးေုန်စည်ခွန် စည်းကေြ်ပခင်းမပြုေ။
၁၃။

ဤဥြထေ၏ အခန်း (၅) တွင် ထော်ပြြါေှိထသာ စေားေြ်များ၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေ်သည်

အေူးေုန်စည်ခွန်ဥြထေတွင် ထော်ပြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစေမည်။
အခန်း (၆)
ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်
၁၄။

ေုန် သ ွယ ်လ ုြ် ငန်း ခွ န် ဥ ြထေ ြုေ ်မ ၆ အေ ယင် းဥြထေ၏ ထနာေ်ဆ ေ် တွ ဲဇယားများေို

ထအာေ်ြါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ ထနာေ်ဆေ်တွဲဇယားများ
(ေ) ထအာေ်ထော်ပြြါ ေုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးနှင့စ
် ြ်လျဉ်း၍ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် မေျသင့်ထစေစဉ်
၁

ေုန်စည်အမျိုးအမည်
စြါး၊ ဆန်၊ ဆန်ေွဲ၊ ေွဲနု၊ ေွဲကေမ်း၊ စြါးခွံ။

၂

။

၃

ထပြာင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ထပြာင်းမှုနအ
့် မျိုးမျိုး။

၄

ြဲလုံးအမျိုးမျိုး၊ ြဲပခမ်းအမျိုးမျိုး၊ ြဲမှုနအ
့် မျိုးမျိုး၊ ြဲေွဲ၊ ြဲခွံများ။

၅

ထပမြဲထတာင့်၊ ထပမြဲဆန်။

၆

နှမ်း၊ ြန်းနှမ်း။

၇

မုန်ညင်းထစ့၊ ထနကောထစ့၊ မန်ေျည်းထစ့၊ ဝါထစ့။

၈

ဆီအုန်း။

၉

ဝါအမျိုးမျိုး။

၁၀

ဂုန်ထလျှာ်နှင့် အပခားထလျှာ်များ။

၁၁

ကေေ်သွန်ပေူ၊ ကေေ်သွန်နီ။

၁၂

အာလူး။

၁၃

ြီထလာြီနံဥ၊ ြီထလာြီနံမှုန။့်
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၁၄

ဟင်းခတ် အထမွှးအကေိုင်များပေစ်ထသာ အေွေ်အသီး၊ အထစ့ အထခါေ် များ၊
ဟင်းခတ်မဆလာ။

၁၅

သစ်သီးစိမ်းအမျိုးမျိုး။

၁၆

ဟင်းသီးဟင်းေွေ်များ။

၁၇

ကေံ၊ သကေား၊ ေန်းလျေ်၊ ကေံသော။

၁၈

ြိုးစာေွေ်။

၁၉

ြေထဆးြင်။

၂၀

အပခားထနောတွင် သီးပခားထော်ပြေားပခင်း မေှိသည့် သင်၊ သေ်ငယ်၊ သထြါ့၊
ဓနိ၊ ထတာင်ေန်း၊ ောလာ၊ ဝဥ၊ သနြ်ခါးစထသာ လယ်ယာေိုင်းေျွန်း
ဥယျာဉ်ေွေ်ေုန်များ။

၂၁

ေင်း၊ ဝါး။

၂၂

သေ်ေှိ တိေ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်များ။

၂၃

ြိုးအိမ်။

၂၄

ကေိမ် အကေမ်းအထချာ။

၂၅

ြျားေည်၊ ြျားေထယာင်း။

၂၆

ချိြ်များ။

၂၇

ထပမြဲေတ်၊ နှမ်းေတ်၊ ဝါထစ့ဆီေတ်၊ ေွဲနုဆီေတ် စသည့် ဆီကေိတ်ပြီးအေတ်များ။

၂၈

အထောင်ချွတ်ေတ်။ (အထောင်ချွတ်ောတွင် အသုံးပြုသည့် Hydrochlorite များသာ)

၂၉

အုန်းဆံချည်ခင်၊ အုန်းမှုတ်ခွံမီးထသွး။

၃၀

လေ်ေေ်စို၊ လေ်ေေ်ထပခာေ်အမျိုးမျိုး။

၃၁

တံဆိြ်ထခါင်းအမျိုးမျိုး (အခွန်အမှတ်တံဆိြ်အြါအဝင်)။

၃၂

ချိြ်ပြားနှင့် တံဆိြ်နှိြ်ချိြ်များ။

၃၃

ထေျာေ်သင်ြုန်း၊ ထေျာေ်တံ၊ ထပမပေူ။

၃၄

ငံပြာေည်အမျိုးမျိုး။

၃၅

ြဲဆီ၊ နှမ်းဆီ။

၃၆

ငါးစိ၊ု ြုစွန်စို၊ အသားစိ။ု
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၃၇

ငါးထပခာေ်၊ ြုစွန်ထပခာေ် အမျိုးမျိုး။

၃၈

ငါးချဉ်၊ ြုစွန်ချဉ် အမျိုးမျိုး။

၃၉

ြုစွန်ေွဲ၊ ငါးထြါင်းမုန။့်

၄၀

နို ့၊ နို ့ဆီ၊ နို ့စိမ်း၊ နို ့မှုန ့် အမျိုးမျိုး။

၄၁
၄၂

ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်သးီ မှုန။့်

၄၃

နနွင်း၊ နနွင်းမှုန။့်

၄၄

ချင်း။

၄၅

ငါးြိအမျိုးမျိုး။

၄၆

မန်ေျည်းမှည့်။

၄၇

နိုင်ငံထတာ်အလံ။

၄၈

စိြ်ြုတီးအမျိုးမျိုး(
ဝ ။)

၄၉

ထြတံအမျိုးမျိုး၊ ခဲေျေ်အမျိုးမျိုး၊ ချွန်စေ်အမျိုးမျိုး။

၅၀

ေင်းအစားေိုး ထလာင်စာထတာင့်။

၅၁

အုန်းဆီ(စားအုန်းဆီမဟုတ်)။

၅၂

ကေေ်ဥ၊ ဘဲဥစသည့် ဥအမျိုးမျိုး။

၅၃

ေရုံထစ့၊ ေေဲထစ့၊ သီဟိုဠ်ထစ့။

၅၄

ဘာသာထေးဆိုင်ော အဝတ်အေည် (သေကန်း စသည်တုိ ့)။

၅၅

ထေနံထချး။

၅၆

ဆားအမျိုးမျိုး။

၅၇

ကေေ်ထြါင်ထစး။

၅၈

ေွမ်းသီး။

၅၉

ဓာတ်ထပမကသဇာ။

၆၀

လယ်ယာစိုေ်ြျိုးထေးသုံး ြိုးသတ်ထဆးအမျိုးမျိုး၊ ထြါင်းသတ်ထဆးအမျိုးမျိုး၊
။

၆၁

လယ်ယာနှင့် ထမွးပမူထေးလုြ်ငန်းသုံးေိေိယာများ၊ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထေး
လုြ်ငန်းသုးံ စေ်နှင့် စေ်အြိုြစ္စည်းများ၊

။
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၆၂

တိေ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်အစာ ေုန်ကေမ်း၊ ေုန်ထချာ ြစ္စည်းများ။

၆၃

တိေ စ္ဆာန်၊ ငါး၊ ြုစွန်သုံး ထဆးဝါးများနှင့် ောေွယ်ထဆးများ။

၆၄

မျိုးပမှင့်သားစြ်ောတွင်အသုးံ ပြုေန် မျိုးေည်၊ မျိုးထချာင်းများ။

၆၅

ဆိုလာြန်နယ်လ်၊ ဆိုလာချာဂျာ ေွန်ေရိုလာနှင့် ဆိုလာအင်ဗာတာ (Solar
Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။

၆၆

မိမိထဆးရုံ၊ ထဆးခန်းများတွင် အသုံးပြုေန် ေိုယ်တိုင်တင်သွင်းသည့် သို ့မဟုတ်
ေုတ်လုြ်သည့် ဓာတ်မှန် ေလင်ထော်ပြား၊ ဓာတ်မှန်ရိုေ် ြစ္စည်းေိေိယာ
တန်ဆာြလာများနှင့် အပခားထဆးေေ်ဆိုင်ော ြစ္စည်းေိေိယာတန်ဆာြလာများ။

၆၇

မိမိထဆးရုံ၊ ထဆးခန်းများတွင် အသုံးပြုေန် ေိုယ်တိုင်တင်သွင်းသည့် သို ့မဟုတ်
ေုတ်လုြ်သည့် ထဆးဂွမ်း၊ ထဆးဝတ်၊ ထဆးြတ်တီး၊ ထဆးရုံသုံး အဝတ်အစား
နှင့် ထဆးရုံသုံး အထေွထေွြစ္စည်းများ။

၆၈

အိမ်သံုးထဆးဝါးနှင့် အပခားလူသးုံ ထဆးဝါးအမျိုးမျိုး နှင့် တိုင်းေင်းထဆးဝါး
အမျိုးမျိုး (စီမံေိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာနမှ အမိနထ့် ကော်ပငာစာ ေုတ်ပြန်
သတ်မှတ်ေားထသာ ထဆးဝါးများ)။

၆၉

တိုင်းေင်းထဆးဝါး ေုန်ကေမ်းများအြါအဝင် ထဆးဝါးေုန်ကေမ်းများ။

၇၀

ထေျာင်းသုံးစာအုြ်အမျိုးမျိုး၊ တေ္က သိုလ်၊ ထောလိြ်အသီးသီးတွင် အသုံးပြု
နိုင်သည့် ြညာအထပခပြု၊ အတတ်ြညာအထပခပြုစာအုြ်အမျိုးမျိုး၊ ဗလာစာအုြ်၊
ြုံဆွဲစာအုြ်အမျိုးမျိုးနှင့် ယင်းစာအုြ်များ ေုတ်လုြ်ေန် စေ္က ူများ၊ ခဲတံ
အမျိုးမျိုး။

၇၁

ခဲတံလုြ်ေန်ခဲဆံ။

၇၂

ေွန်ေုံး(Condom)။

၇၃

နိုင်ငံထတာ်ောေွယ်ထေးနှင့် လုံပခုံထေးဆိုင်ော နိုင်ငံထတာ်အေွဲ ့အစည်းများသုံး
လေ်နေ်ေိေိယ ာများ၊ ယာဉ်၊ ယန္တေားများ၊ ြစ္စည်းနှင့်ေိေိယာများ၊
ယင်းတို ့၏ အေန်နှင့်အြိုြစ္စည်းများ။

၇၄

နယ်ေေ်ဌာနသုံး ယမ်းမှုန အ
့် မျိုးမျိုး၊ ယမ်းဘီလူးအမျိုးမျိုးနှင့် ဆေ်စြ်
ြစ္စည်းများ။

၇၅

သီးနှံများ၏ မျိုးထောင်းမျိုးသန၊့် မျိုးထစ့၊ မျိုးြင်များ။

၇၆

မီးသတ်ယာဉ်များ၊ နာထေးယာဉ်များ။

၇၇

ပြည်ြသို ့ေွေ်ခွာမည့် ခေီးသည်များေို သီးပခားသတ်မှတ်ေားသည့်ထနောတွင်
နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ထောင်းချသည့်ြစ္စည်းများ။
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ေုန်စည်အမျိုးအမည်

၇၈

နှစ်နိုင်ငံအကေား အပြန်အလှန်အခွင့်အထေးမူနှင့် အေျုံးဝင်သည့် နိုင်ငံပခား
သံရုံးများ သို ့မဟုတ် သံရုံးငယ်များ၊ ယင်းတို ့၏ အေွဲ ့ဝင်များနှင့် သံတမန်
မဟုတ်ထသာ သံရုံးဝန်ေမ်းများ အသုံးပြုမည့် ေုန်စည်များ။

၇၉

ောေွယ်ထေးဝန်ကေီးဌာနအတွေ် ခွဲထဝလျာေားထြးသည့် ေသုံးခနမ့် ှန်းထပခ
ထငွ စာေင်း ြါ

အသုံ းစေိ တ်မ ှ ေျခံ၍

တြ်မထတာ် တွ င်

အသုံးပြုေန်နှင့်

တြ်မထတာ်သားများ စားသုးံ ေန် ဝယ်ယူသည့် ေုန်စည်များ။
၈၀

လေ်ခစားအြ်ေုန်စနစ်ပေင့် ေုန်ထချာေုန်စည် ေုတ်လုြ်ထြးပခင်းအတွေ်
အသုးံ ပြုေန် ပြည်ြထန လုြ်ငန်းအြ်နှံသူမှ ထြးြို ့သည့် ေုန်ကေမ်း သို ့မဟုတ်
အစိတ်အြိုင်းအပေစ် တိုေ်ရိုေ်အသုးံ ပြုေန် ေုန်စည်များ၊ ေွေ်ေှိလာမည့်
ေုန်ထချာေို ေုတ်ြိုးောတွင် အသုံးပြုသည့် ေုန်စည်များ။

၈၁

စွ မ ် း အင် ဝ န် က ေီ း ဌာနမှ နိ ု င ် င ံ ပ ခားသံ ရ ု ံ း များ၊ ေု လ သမဂ္ဂ
အေွဲ ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံပခားသံတမန်များသို ့ ထောင်းချထြးသည့် စေ်သုံးဆီများ။

၈၂

ပြည်တွင်းပြည်ြအေွဲ ့အစည်းများေ နိုင်ငံထတာ်သို ့လှူေါန်းသည့်ထငွ သို ့မဟုတ်
နိုင်ငံထတာ်သို ့ ထောေ်ြံ့သည့် ထငွပေင့် ဝယ်ယူထသာ ေုန်စည်များ။

၈၃

ပြည် ြ သို ့ ြျံ သ န် း သည့်ခ ေီ းစဉ် တွ င် အသုံ းပြုေန် ထောင်း ချသည့ ် ဂျေ်
ထလယာဉ်ဆီ။

၈၄

ထလယာဉ်သုံး သို ့မဟုတ် ေဟတ်ယာဉ်သုံး စေ်၊ စေ်ေိေိယာ၊ ြစ္စည်းေိေိယာ
နှင့် ယင်းတို ့၏ အေန်နှင့်အြိုြစ္စည်း။

၈၅

နိုင်ငံထတာ်၏ လိုအြ်ချေ်အေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ေ အခွန်ေင်းလွတ်ခွင့်
ပြုသည့် ေုန်စည်များ။

၈၆

အထောေ် ခွ န်

လု ြ် ေုံ းလုြ် နည်း များနှင့ ် အညီ

ယာယီ တင် သွင ် းပခင် း

(Temporary Admission) သို ့မဟုတ် ပြန်ထလျာ့အထောေ်ခွန် (Draw
Back) စနစ်ပေင့် တင်သွင်းလာထသာ ေုန်စည်များ။
၈၇

အစို းေေ ကေီ းမှ ူ းေျင်းြထသာ ပမန်မ ာ့ ထေျာေ်မျေ်ေ တနာ ပြည်တွင်း
ပြြွဲများတွင် ထောင်းချထသာ ထေျာေ်စိမ်း၊ ြတ္တ ပမား၊ နီလာထေျာေ်မျေ်
ေတနာ အရိုင်းေည်၊ အထချာေည်များ။

( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ေ) တွင် ထော်ပြြါေှိသည့် ေုန်စည်များမှတစ်ြါး အပခားေုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးေို
ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထောင်းချပခင်းပေစ်ြါေ ထောင်းေထငွ အထြါ်တွင်လည်းထောင်း၊
ပြည်ြမှ တင်သွင်းပခင်းပေစ်ြါေ ေုန်းထြါ်ထောေ် တန်ေိုးအထြါ်တွင်လည်းထောင်း
ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ထစေမည်။ ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၁ ြါ
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အေူ း ေု န ် စ ည် တ စ် မ ျိ ု းမျိ ု းေိ ု

ပြည် တ ွ င ် း ၌ ေု တ် လု ြ် ထောင်း ချပခင်း ပေစ်ြ ါေ

အေူးေုန်စည်ခွန်အြါအဝင်ပေစ်ထသာ ထောင်းေထငွထြါ်တွင်လည်းထောင်း၊ ပြည်ြမှ
တင်သင
ွ ်းပခင်းပေစ်ြါေ အေူးေုန်စည်ခွန် အြါအဝင်ပေစ်ထသာ ေုန်းထြါ်ထောေ်
တန်ေိုးအထြါ်တွင်လည်းထောင်း ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သယ
ွ ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်
ထစေမည်။
( ဂ ) မည်သူမဆို ဤဥြထေနှင့်အညီ ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုေားထသာ ေုန်စည်နှင့်ေုန်သွယ်မှု
ထဆာင်ေွေ်ပခင်းမှတစ်ြါး ြုေ်မ ၁၁ ြါ အေူးေုန်စည်များ အြါအဝင် ထအာေ်ထော်ပြြါ
လုြ်ငန်းများထဆာင်ေွေ်ပခင်းအတွေ် ထောင်းေထငွအထြါ် ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်
လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ေမည်(၁) ေုန်စည်တင်သွင်း၍ ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ထောင်းချပခင်း၊
(၂) ေုန်သွယ်မှု ထဆာင်ေွေ်ပခင်း။
(ဃ) ထအာေ်ထော်ပြြါ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများအား ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် မေျသင့် ထစေစဉ်

ဝန်ထဆာင်မှုအမျိုးအစားများ

၁

ယာဉ်များေြ်နားေန်ထနောငှားေမ်းပခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂

အသေ်အာမခံ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၃

အထသးစားထငွထချးပခင်းဆိုင်ော ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၄

ခန္ဓ ာ ေိ ု ယ ် အလှ ပ ြုပြင် ပ ခင် း မှ အ ြပေစ် သ ည့ ် ေျန် းမာထေးဝန် ထဆာင် မှု
လုြ်ငန်း။

၅

ြညာထေး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၆

ေုန်စည် သယ်ယူြို ့ထဆာင်ထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။ (ြိုေ်လိုင်းပေင့် သယ်ယူ
ြို ့ထဆာင်ထေးမှအြ ပေစ်သည့် ေေား၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ထေယာဉ်၊ ထလယာဉ်၊
ဝန်ချီစေ်များပေင့် သယ်ြို ့ထြးပခင်း)

၇

အေင်းအနှီးထစျးေွေ်ဆိုင်ော ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၈

ဘဏ်နှင့်ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုချေ်ပေင့် ထဆာင်ေွေ်ထနထသာထငွထေး ထကေးထေး
ဆိုင်ော ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၉

အထောေ်ခွန်၊ ဆိြ်ေမ်းေှင်းလင်းထေးဆိုင်ော ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၀

ဧည့်ခံထေျွးထမွးထေးအတွေ် ြစ္စည်းငှားေမ်းပခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၁

ေုန်ကေမ်းထြး၊ ေုန်ထချာယူစနစ်ပေင့် ထဆာင်ေွေ်ထြးသည့် ဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်းများ။

၁၂

နာထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ။
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ဝန်ထဆာင်မှုအမျိုးအစားများ

၁၃

ေထလးသူငယ်ပြုစုြျိုးထောင်ထေး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၄

ရိုးောအထကောပြင်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း/ မျေ်မပမင် အထကောပြင် ဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်း။

၁၅

ထနအိမ် ထေွှ ထပြာင်
့
းပခင်းဆိုင်ော ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၆

လမ်းအသုးံ ပြုခ ထောေ်ခံသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၇

တိေ စ္ဆာန်ေျန်းမာထေးနှင့် ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထေှာေ်ထေး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၈

အများသုးံ သနစ့် င်ခန်း အသုးံ ပြုခ ထောေ်ခံပခင်း ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၁၉

ပြည်ြထလထကောင်း ခေီးသည် ြို ့ထဆာင်ထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၀

ယဉ်ထေျးမှု အနုြညာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၁

ပြည်တွင်းထလထကောင်း ခေီးသည် သယ်ယူြို ့ထဆာင်ထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းမှအြ
အများပြည်သူခေီးသည် သယ်ယူြို ့ထဆာင်ထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၂

နိုင်ငံထတာ်အေွဲ ့အစည်းများသို ့ ထဆာင်ေွေ်မှုတစ်ေြ်ေြ် လုြ်ေိုင်ခွင့်ေေှိေန်အတွေ်
ထြးထချေသည့် လိုင်စင်ထကေးများ။

၂၃

ောေွယ်ထေးဝန်ကေီးဌာန၏ လုံပခုံထေးနှင့်ဆိုင်ထသာ ြုံနှိြ်လုြ်ငန်းမှ ြုံနှိြ်
ေုတ်ထဝမှုဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၄

နှစ်နိုင်ငံအကေား အပြန်အလှန် အခွင့်အထေးမူနှင့် အေျုံးဝင်သည့် နိုင်ငံပခား
သံရုံးများ သို ့မဟုတ် သံရုံးငယ်များ၊ ယင်းတို ့၏ အေွဲ ့ဝင်များ နှင့် သံတမန်
မဟုတ်ထသာ သံရုံးဝန်ေမ်းများေ ေယူသည့်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၅

ပြည် တွ င် း ပြည် ြ အေွဲ အ
့ စည် းများေ နို င် ငံထ တာ် သိ ု ့ လှူ ေါန် း သည့် ထငွ
သို ့မဟုတ် နိုင်ငံထတာ်သို ့ ထောေ်ြံ့သည့်ထငွပေင့် ေယူသည့်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း။

၂၆

နိုင်ငံထတာ်၏လိုအြ်ချေ်အေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ေ အခွန်ေင်းလွတ်
ခွင့်ပြုသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ။

၂၇

နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ ့ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ရုံး၊
ပြည် သ ူ ့လွှ တ ်ထ တာ် ရု ံး၊ အမျိ ုးသားလွှတ ်ထ တာ် ရ ုံး၊ ပြည်ထ ောင် စု တ ေား
လွှတ်ထတာ်ချုြ်ရုံး၊ နိုင်ငံထတာ်ေွဲ ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ောခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စု
ထေွးထောေ်ြွဲထော်မေှင်ရုံး၊

ပြည်ထောင်စုထေှ ထနချုြ်
့
ရုံး၊

စာေင်းစစ်ချုြ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုောေူးဝန်အေွဲ ့ရုံး၊

ပြည်ထောင်စု

ပြည်ထောင်စုဝန်ကေီး

ဌာနများ၊ ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီရုံး၊ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ လူမှုေူလုံထေး
အေွဲ ့၊ တိုင်းထေသကေီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးေအေွဲ ့ရုံး၊ ဦးစီးဌာန စသည့်
အေွဲ ့အစည်းအချင်းချင်း ထဆာင်ေွေ်ထြးသည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ။
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စဉ်

ဝန်ထဆာင်မှုအမျိုးအစားများ
(နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထေးလုြ်ငန်းများေို ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ေွေ်ထြးထစပခင်း၊
နိုင်ငံြိုင်စီးြွားထေးလုြ်ငန်းများမှ ဝန်ထဆာင်မှုေယူပခင်းမြါ )

၂၈

ထအာင်ဘာထလသိန်းေီလုြ်ငန်း။

၂၉

ဝ

။

( င ) ြုေ်မခွဲ (ဃ) ြါ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများမှတစ်ြါး ပြည်တွင်း၌ ထဆာင်ေွေ်သည့်
အပခားဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများမှ ေထငွအထြါ်တွင် ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်
လုြ်ငန်းခွန်ေျသင့ထ
် စေမည်။
( စ ) ပြည်တွင်းထလထကောင်း ခေီးသည်ြို ့ထဆာင်ထေးဝန်ထဆာင်မှုများမှ ခေီးသည်ြို ့ထဆာင်ခ
ေထငွအထြါ်တွင် သုးံ ောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်ထစေမည်။
(ဆ)

နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာေ်လုြ်ပြီး ထောင်းချသည့် အထဆာေ်အအုံ ထဆာေ်လုြ်
ထောင်းချပခင်းမှ ထောင်းေထငွအထြါ်တွင် သုးံ ောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သယ
ွ ်လုြ်ငန်းခွန်
ေျသင့်ထစေမည်။ အထဆာေ်အအုံ ထဆာေ်လုြ်ထောင်းချသူသည် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်
ဥြထေနှင့် ေုန်သယ
ွ ်လုြ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများြါ တာဝန်ေို လိုေ်နာေမည်ပေစ်ပြီး
အခွင့်အထေးများအားလုံးေို

ခံစားခွင့်ေှိထစေမည်။

( ဇ ) ထေွှေည်လေ်ဝတ်ေတနာများထောင်းချပခင်းမှ ထောင်းေထငွအထြါ်တွင် တစ်ောခိုင်နှုန်းပေင့်
ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်ထစေမည်။
၁၅။

(ေ)

ပြည် တ ွ င ် း ပြည် ြ အေွ ဲ အ
့ စည် း များေ လှ ူ ေါန် း ထငွ ၊ ထောေ် ြ ံ ့ ထငွ ၊ ထချးထငွပေင့်
ထဆာင်ေွေ်သည့် လုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေိစ္စအတွေ်
စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏ သထဘာတူညီချေ်ပေင့်
ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သေ်သာခွင့်ပြုနိုင်သည်။

( ခ ) ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေအေ သမဝါယမေဏ္ဍနှင့် ြုဂ္ဂလိေေဏ္ဍများအတွေ်
ထအာေ်ထော်ပြြါ ထောင်းေထငွ သို ့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုေထငွေေ်မြိုလျှင် ေုန်သွယ်
လုြ်ငန်းခွန် စည်းကေြ်ပခင်း မပြုေ(၁) ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်သည့် ေုန်စည်များေို ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်
ထောင်းချပခင်းအတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်လုြ်ထောင်းေထငွ
စုစုထြါင်း ေျြ်သိန်း ၅၀၀ တိတိ၊
(၂) ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ေွေ်ပခင်း
အတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝန်ထဆာင်မှုေထငွ စုစုထြါင်း ေျြ်သိန်း
၅၀၀ တိတိ၊
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(၃) ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ေွေ်ပခင်းအတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း
ထောင်းေထငွ စုစုထြါင်း ေျြ်သိန်း ၅၀၀ တိတိ။
(၄) အထောေ်ခွန်လုြ်ေုံးလုြ်နည်း စံသတ်မှတ်ချေ်များနှင့်အညီ အလျင်အပမန်
ထြးြို ့ေုတ်ယူလိုသည့် ေုန်စည်များအထြါ် အခွန်အခများ ေင်းလွတ်ခွင့်
ပြုနို င် သ ည့ ် အထောေ် ခွန ်ဦ းစီး ဌာန၏ အနိ မ့ ် ဆ ုံ းတန် ေိ ုး သတ်မ ှတ ်ခ ျေ်
(Deminimis Value Threshold)။
၁၆။

မည်သူမဆို ဤဥြထေအေ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်သည့် ေုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးေို

ေုတ်လုြ်ထောင်းချပခင်း၊ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေျသင့်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုတစ်ေြ်ေြ်ေို ထဆာင်ေွေ်ပခင်း၊
ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းထဆာင်ေွေ်ပခင်းတို ့မှ နိုင်ငံပခားထငွေေှိလျှင် အဆိုြါနိုင်ငံပခားထငွပေင့် ထောင်းေထငွ
သို ့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုေထငွအထြါ် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ေို ဤဥြထေြါ သေ်ဆိုင်ော အခွန်နှုန်းများ
အတိုင်း တွေ်ချေ်၍ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ေျြ်ထငွပေင့် ထြးထဆာင်ေမည်။
၁၇။

(ေ) ပြည်ြသို ့ တင်ြို ့ထောင်းချသည့် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားအထြါ် ေှစေ
် ာခိုင်နှုန်းပေင့်လည်းထောင်း၊
ထေနံစိမ်းများအထြါ် ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့်လည်းထောင်း ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်
ထစေမည်။
( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ေ) ြါ ေုန်စည်များမှအြ ေျန်ေုန်စည်များေို ပြည်ြသို ့ တင်ြို ့ထောင်းချပခင်း
အတွေ် ထောင်းေထငွအထြါ်တွင် သုညောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ေျသင့်
ထစေမည်။ ပြည်ြသို ့ တင်ြို ့ထောင်းချပခင်းအတွေ် ေျသင့်ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မှ
ေုန်စည်ေို ဝယ်ယူစဉ် သို ့မဟုတ် ေုတ်လုြ်စဉ်ေ ထြးထဆာင်ခဲ့သည့် ေုန်သွယ်
လုြ်ငန်းခွန်ေို စည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ ခုနှိမ်နိုင်သည်။ ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်
စည်းမျဉ်းများတွင် မည်သို ့ဆိုထစောမူ ပြည်ြြို ့ေုန်များနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ပြည်ြသို ့
တင်ြို ့ထောင်းချပခင်းအတွေ် ေျသင့် ေုန်သွယ ်လုြ်ငန်းခွန်သည် ေုန်စည်ေို
ဝယ်ယူစဉ် သို ့မဟုတ် ေုတ်လုြ်စဉ်ေ ထြးထဆာင်ခဲ့သည့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ထအာေ်
ထလျာ့နည်းထနြါေ ပြန်အမ်းထငွ ထတာင်းခံနိုင်သည်။ သို ့ောတွင် ေိုယ်တိုင်သးုံ စွဲေန်
အလို ့ငှာ ပြည်တွင်း၌ဝယ်ယူပြီး ပြည်ြသို ့ ယူထဆာင်သွားသည့် ေုန်စည်များနှင့်
မသေ်ဆိုင်ထစေ။
( ဂ ) ဤြုေ်မြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ်များသည် မစည်းကေြ်ေိုေ်သည့် ထောင်းေထငွ၊ ဝန်ထဆာင်မှု
ေထငွြမာဏ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် သေ်ဆိုင်ပခင်းမေှိထစေ။

၁၈။

ဤဥြထေ၏ အခန်း (၆) တွင် ထော်ပြြါေှိထသာ စေားေြ်များ၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေ်သည်

ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေတွင် ထော်ပြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစေမည်။
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အခန်း (၇)
ဝင်ထငွခွန်
၁၉။ (ေ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွေျြ် ၄၈ သိန်းအေိ ေေှိသူပေစ်လျှင် မည်သူေိ
့ ုမျှ
ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ပခင်းမပြုေ။
ဝ
။
(

) သို ့ောတွင် လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွေျြ် ၄၈ သိန်း အေေ်ေေှိသူပေစ်လျှင်
ဝ

(

ဝ

။

) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ထငွေျြ် ၄၈ သိန်း အေေ်ေေှိသူပေစ်လျှင် သို ့မဟုတ်
အသေ်ထမွးဝမ်းထေျာင်းြညာလုြ်ငန်း၊ စီးြွားထေးလုြ်ငန်းနှင့်အပခားေလမ်းများမှ
ဝင်ထငွပေစ်လျှင် မည်သူ ့ေိုမဆို စုစုထြါင်းဝင်ထငွမှ ဝင်ထငွခွန် ဥြထေ ြုေ်မ ၆ အေ
သေ်သာခွင့်များ ခုနှိမ်ပြီးထနာေ် ေျန်ဝင်ထငွအထြါ် ဝင်ထငွအလွှာအလိုေ် စည်းကေြ်ေမည့်
ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားများေို ထအာေ်ြါအတိုင်း သတ်မှတ်သည်အမှတ်
စဉ်

မှ

ေိ

ေျြ်

ေျြ်

စည်းကေြ်ေန်
ဝင်ထငွခွန်နှုန်း

(၁)

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ ောခိုင်နှုန်း

(၂)

၂,၀၀၀, ၀၀၁

၅, ၀၀၀, ၀၀၀

၅ ောခိုင်နှုန်း

(၃)

၅, ၀၀၀, ၀၀၁

၁၀, ၀၀၀, ၀၀၀

၁၀ ောခိုင်နှုန်း

(၄)

၁၀, ၀၀၀, ၀၀၁

၂၀, ၀၀၀, ၀၀၀

၁၅ ောခိုင်နှုန်း

(၅)

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ောခိုင်နှုန်း

(၆)
(ဃ)

ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေန်ဝင်ထငွအလွှာ

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အေေ်

၂၅ ောခိုင်နှုန်း

ဝင်ထငွ ခွ န် ဥြထေတွင ် မည် သိ ု ့ပြဋ္ဌာန်း ြါေှိထစောမူ မည်သူမဆိုထပမငှားေမ်းပခင်း၊
အထဆာေ်အအုံ ငှားေမ်းပခင်း၊ အခန်းငှားေမ်းပခင်းတို ့မှ ေေှိထသာ စုစုထြါင်း ငှားေမ်းခ
ေထငွအထြါ် ြုေ်မ ၆ အေ သေ်သာခွင့်များ နုတ်ြယ်ပြီး ေျန်ထငွအထြါ် တစ်ဆယ်
ောခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် သီးပခားစည်းကေြ်ေမည်။ အပခားဝင်ထငွများနှင့်ြူးထြါင်း၍
ေြ်မံစည်းကေြ်ပခင်းမပြုေ။ နိုင်ငံထတာ်ြိုင် စီးြွားထေးအေွဲ ့အစည်းများ၊ ပမန်မာ
နိုင်ငံေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုထော်မေှင်ေ ေုတ်ထြးသည့် ခွင့်ပြုမိနပေင့
့် ် ထဆာင်ေွေ်ထသာ
လုြ်ငန်းများ၊ ေုမ္ပဏီများ၊ သမဝါယမအသင်းများပေစ်ြါေ အခွန်ေမ်းအမျိုးအစား
အလိုေ် သီးပခားသတ်မှတ်ထြးေားထသာ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းများအတိုင်း ေမ်းထဆာင်
ေမည်။
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( င ) ဤြုေ်မြါ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းများသည် ဝင်ထငွေေှိသူတစ်ဦးဦး သို ့မဟုတ် ဝင်ထငွအမျိုးအစား
တစ်ေြ်ေြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ သီးပခားဝင်ထငွခွန်နှုန်းသတ်မှတ်ေားသည့် အခွန်ေမ်းများ
နှင့် သေ်ဆိုင်ပခင်းမေှိထစေ။
၂၀။

ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ(ေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ်(၁) နှင့် (၂) တို ့အေ အထပခခံ သေ်သာခွင့်

ခွင ့် ပြုထငွ သ ည် ဝင်ထငွ အမျိ ုးအစား တစ်ခ ုစ ီ ၏ ၂၀ ောခိ ုင် နှု န် းနှင ့် ညီမျှထ သာထငွ ပေစ် ေမည်။
သို ့ောတွင် တစ်နှစ်အတွေ် အထပခခံသေ်သာခွင့် ခွင့်ပြုထငွ စုစုထြါင်းသည် ေျြ် သိန်း ၁၀၀ ေေ်
မြိုထစေ။
၂၁။

ဝင်ထငွခွန် ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ (ေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂)

တွင် အတူထန မိဘအတွေ်

ခွင့်ပြုထငွေို ပေည့်စွေ်လျေ် ထအာေ်ြါသေ်သာခွင့် ခွင့်ပြုထငွေို ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ)၊
ြုေ်မခွဲငယ် (၂) ြါ တစ်ဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ စုစုထြါင်းဝင်ထငွမှ နုတ်ြယ်၍ ေျန်ထငွအထြါ်တွင် ဝင်ထငွခွန်
စည်းကေြ်ေမည်(ေ) အတူထန မိဘတစ်ဦးလျှင် ေျြ် ၁၀ သိန်းစီ၊
( ခ ) အိမ်ထောင်ေေ်တစ်ဦးအတွေ်သာလျှင် ေျြ် ၁၀ သိန်း၊
( ဂ ) သားသမီးတစ်ဦးလျှင် ေျြ် ၅ သိန်းစီ။
၂၂။

ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ

အေ သေ်သာခွင့်များမနုတ်မီ ပြည်ြထနနိုင်ငံသား၏

ေင်းလွတ်ခွင့်ေေှိသည့် ဝင်ထငွထခါင်းစဉ်မှတစ်ြါး နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ပြည်ြတွင်ေေှိသည့် စုစုထြါင်း
ဝင်ထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ောခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။
၂၃။

(ေ) ထအာေ်ထော် ပြြါ အခွန ် ေမ် း အမျိ ုးအစားများနှင့ ် ြ တ် သ ေ် ၍ ဝင်ထငွခ ွ န်ဥြထေ
ြုေ်မ ၆ အေ သေ်သာခွင့်များမနုတ်ြယ်မီ စုစုထြါင်းအသားတင်အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ်
၂၅ ောခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ေမည်(၁) ပမန်မာနိုင်ငံေုမ္ပဏီများ အေ်ဥြထေအေပေစ်ထစ၊ ၁၉၅၀ ပြည့န
် ှစ် အေူးေုမ္ပဏီ
အေ်ဥြထေအေပေစ်ထစ ပမန်မာနိုင်ငံ၌မှတ်ြုံတင်၍ ေွဲ ့စည်းတည်ထောင်ေားသည့်
ေုမ္ပဏီ။
(၂) ပြည်ြထန နိုင်ငံပခားသား၏ လစာထခါင်းစဉ်မှတစ်ြါးအပခားဝင်ထငွ။
(၃) ပမန် မ ာနိ ု င ် င ံ ေ င် း နှ ီ း ပမှ ု ြ် န ှ ံ မ ှု ထ ော် မ ေှ င ် ေ ေု တ ် ထ ြးသည့ ် ခွ င ့ ် ပ ြုမိ န ပ့် ေင့ ်
ထဆာင်ေွေ်ထသာ လုြ်ငန်း။
(၄) နိုင်ငံထတာ်ြိုင် စီးြွားထေးအေွဲ ့အစည်းများ။
( ခ ) အထပခခံသမဝါယမအသင်းမှအြပေစ်ထသာ သမဝါယမအသင်းများ၏ အသားတင်
အပမတ် ဝ င် ထငွ မ ှ ဝင် ထငွ ခ ွ န ် ဥ ြထေ ြု ေ ် မ ၆ အေ သေ်သာခွင့်များနုတ်ြယ်ပြီး
ေျန်ဝင်ထငွအထြါ် ၂၅ ောခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်ေမည်။
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၂၄။

ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်လျှင် ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ

အေ သေ်သာခွင့်များ

နုတ်ြယ်ပခင်း မပြုေ၊ ယင်း၏ စုစုထြါင်းဝင်ထငွအထြါ် လစာထခါင်းစဉ်မှ ဝင်ထငွပေစ်ြါေ ဤဥြထေ
ြုေ်မ ၁၉ ြုေ်မခွဲ (ေ) ြါ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။
၂၅။

ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ၆-ေ တို ့အေ သေ်သာခွင့်များမနုတ်မီ စည်းကေြ်မှုမှ လွတ်ေင်း

ထနထသာ ဝင်ထငွအထြါ် ၃၀ ောခိ ုင် နှု န် း ပေင့် ဝင် ထငွခ ွန ်စ ည် း ကေြ်ေ မည်။ သို ့ောတွင ် နို င်င ံ သား
မည်သူမဆို အထပခြစ္စည်းတစ်ေြ်ေြ်ေို ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ထဆာေ်ပခင်း၊ ေယူပခင်းနှင့် လုြ်ငန်း
အသစ်တည်ထောင်ပခင်း၊ လုြ်ငန်းေြ်မံတိုးချဲ ့ထဆာင်ေွေ်ပခင်းတို ့အတွေ် အသုံးပြုသည့် ဝင်ထငွမှ
ဝင်ထငွ ေလမ် း တင် ပ ြနိ ုင ် သည့် ဝင်ထငွေ ှိ ြါေ ယင် းဝင်ထငွ အ ားနု တ် ြ ယ် ပြီး ေျန်စည်းကေြ်မှုမှ
လွတ်ေင်းထနထသာ ဝင်ထငွအထြါ်တွင်လည်းထောင်း၊ ဝင်ထငွေလမ်းတင်ပြနိုင်ပခင်းမေှိြါေ အသုံးပြုသည့်
ဝင်ထငွအထြါ်တွင်လည်းထောင်း ထအာေ်ထော်ပြြါ အခွန်နှုန်းေားအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်
ေမည်။ အသုံးပြုသည့်ဝင်ထငွအားလုံးအထြါ် ဝင်ထငွေလမ်း အတိအေျ တင်ပြနိုင်ြါေ ဝင်ထငွခွန်
ေမ်းထဆာင်ေန်မလိုြါ။ ဤြုေ်မအေ အခွန်စည်းကေြ်ပခင်းသည် တေားမဝင်ေေှိသည့် ြစ္စည်းများ
ြိုင်ဆ ိုင်ပခင်း၊ ထောင်း ဝယ်ပခင်းတို ့နှင့်လည်းထောင်း၊ ထငွထကေးခဝါချမှုတိုေ်ေျေ်ထေးဥြထေအေ
အထေးယူသည့် ေိစ္စေြ်များနှင့်လည်းထောင်း သေ်ဆိုင်ပခင်း မေှိထစေဝ
(ေ)

၂၆။

၁ -

(

)

ဝ

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅%

(ခ)

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀%

(ဂ)

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အေေ်

၃၀%

သမဝါယမအသင်းဥြထေအေ မှတ်ြုံတင်ေွဲ ့စည်းေားသည့် အထပခခံသမဝါယမအသင်းများ၏

အသားတင် အ ပမတ် ဝင် ထငွ မ ှ ဝင် ထငွ ခ ွ န ် ဥ ြထေ ြု ေ ် မ ၆ အေ သေ် သ ာခွ င ့ ် မ ျား နုတ်ြယ်ပြီး
ေျန်ဝင်ထငွအထြါ် ဤဥြထေ ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခွဲ (ေ) ြါ ဝင်ထငွခွန်နှုန်းများပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်
ေမည်။
၂၇။

အထပခြစ္စည်းတစ်ခု သို ့မဟုတ် တစ်ခုေေ်ြို၍ ထောင်းချပခင်း၊ လဲလှယ ်ပခင်း၊ အပခား

တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းမှ ပမတ်စွန်းထငွေေှိလျှင် ေိုသို ့ပမတ်စွန်းသည့် ေျြ်ထငွ သို ့မဟုတ်
နိုင်ငံပခားထငွအထြါ် ဝင်ထငွခွန် ဥြထေ ြုေ်မ ၆ နှင့် ြုေ်မ ၆-ေ
(ေ)

အေ သေ်သာခွင့်များမနုတ်မီ-

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ထေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ ့ေဏ္ဍတွင် ြါဝင်လုြ်ေိုင်သည့် ေုမ္ပဏီ
ပေစ်ြါေ ထအာေ်တွင်ပမတ်စွန်းထငွနှင့် ယှဉ်တွဲထော်ပြေားထသာ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း
ေေှိသည့် ထငွထကေးအမျိုးအစားပေင့် ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်ပမတ်စွန်းထငွ
(၁) ညီမျှေျြ် သန်းထြါင်း(၁၀၀,၀၀၀)အေိ

ထြးထဆာင်ေမည့်ဝင်ထငွခွန်နှုန်း
၄၀ %
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(၂) ညီမျှေျြ် သန်းထြါင်း(၁၀၀,၀၀၁) မှ

၄၅ %

( ၁၅၀,၀၀၀) အေိ
(၃) ညီမျှေျြ် သန်းထြါင်း(၁၅၀,၀၀၁)နှင့်အေေ်

၅၀ %

( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံ၏ထေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ ေဏ္ဍတွ
့
င် ြါဝင်လုြ်ေိုင်ထသာ ေုမ္ပဏီမှအြ
ပေစ် သ ည့ ် ြုဂ ္ဂိ ု လ် စု များ သို ့မဟု တ ် တစ် ဦးချင် း ြု ဂ္ဂ ိ ုလ် ပ ေစ်ြ ါေ ပမတ်စွန်းသည့်
ေျြ်ထငွ သို ့မဟုတ် နိုင်ငံပခားထငွအထြါ် တစ်ဆယ်ောခိုင်နှုန်းပေင့် ဝင်ထငွခွန် စည်းကေြ်
ေမည် ။ ပြည် ြထနနိ ု င ် င ံ ပ ခားသားပေစ် ြ ါေ ေျသင့ ် အ ခွ န ် ေ ိ ု ေ ေှ ိ သ ည့ ် ထငွထကေး
အမျိုးအစားပေင့် ထြးထဆာင်ေမည်။
၂၈။

နှ စ ် တ စ် န ှ စ ် အ တွ င ် း အထပခြစ္စ ည ် း တစ် ခ ု သိ ု ့မဟု တ ် တစ်ခုေေ်ြို၍ ထောင်းချပခင်း၊

လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းပြုလုြ်သည့် အထပခြစ္စည်း၏
တန်ေိုးစုစုထြါင်းသည် ေျြ်သိန်း ၁၀၀ ေေ်မြိုလျှင် အထပခြစ္စည်းမှ ပမတ်စွန်းထငွထြါ်ထြါေ်ထစောမူ
ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ပခင်းမပြုေ။
၂၉။

အသစ်ေူထောင်ထသာ စေ်မှုလေ်မှုေို အထပခခံသည့် အထသးစား၊ အလတ်စားလုြ်ငန်းများ

အတွေ် လုြ်ငန်းစတင်ထသာ နှစ်အြါအဝင်တစ်ဆေ်တည်း သုံးနှစ်ောလအတွင်း တစ်နှစ်စုစုထြါင်း
အသားတင် အပမတ်ဝင်ထငွ ေျြ်သိန်း ၁၀၀ ေိ ဝင်ထငွခွန်ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ ထော်ပြြါ ဝင်ထငွ
ေေ်ြိုမိုေေှိြါေ ြိုမိုေေှိသည့် ဝင်ထငွအထြါ်တွင်သာ ဝင်ထငွခွန်စည်းကေြ်ေမည်။
၃၀။

အထပခြစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွထခါင်းစဉ်မှအြ ေျန်ဝင်ထငွ ထခါင်းစဉ်များအတွေ် နိုင်ငံပခားထငွပေင့်

ဝင်ထငွေေှိလျှင် ယင်းဝင်ထငွအထြါ်တွင် ဝင်ထငွခွန်စည်းမျဉ်းများ စည်းမျဉ်း ၈ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ်နှင့်အညီ
တွေ်ချေ်၍ ပြည်တွင်းထနနိုင်ငံသားနှင့ပ် ြည်တွင်းထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ေျြ်ထငွပေင့လ
် ည်းထောင်း၊
ပြည်ြထနနိုင်ငံပခားသားပေစ်ြါေ ေေှိသည့်ထငွထကေးအမျိုးအစားပေင့်လည်းထောင်း ဝင်ထငွခွန်ထြးထဆာင်
ေမည်။
၃၁။

(ေ) ထအာေ်ထော်ပြြါ ဝင်ထငွတစ်ေြ်ေြ် သို ့မဟုတ် ဝင်ထငွအမျိုးအစားတစ်ေြ်ေြ်အထြါ်
ဝင်ထငွခွန်ေင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်(၁) မူးယစ်ထဆးဝါးနှင့် စိတ်ေိုထပြာင်းလဲထစတတ်ထသာ ထဆးဝါးများဥြထေအေ
ေမ်းဆီးေမှုအထြါ် ဆုထငွချီးပမှင့်ပခင်းအစီအစဉ်အေ ဝင်ထငွနှစ်အတွင်း ဆုထငွေို
တစ်ကေိမ်တည်း ေေှိပခင်းပေစ်ထစ၊ အကေိမ်ကေိမ်ေေှိပခင်းပေစ်ထစ ေေှိသည့် စုစုထြါင်း
ဝင်ထငွ၏ ေျြ်သိန်း ၁၀၀ အေိ၊
(၂) တေားမဝင်ြစ္စည်းများ ေမ်းဆီးေမှုအထြါ် ဆုထငွချီးပမှင့်ပခင်းအစီအစဉ်အေ ဝင်ထငွ
နှစ်အတွင်း ဆုထငွေို တစ်ကေိမ်တည်းေေှိပခင်းပေစ်ထစ၊ အကေိမ်ကေိမ်ေေှိပခင်း
ပေစ်ထစ ေေှိသည့် စုစုထြါင်းဝင်ထငွ၏ ေျြ်သိန်း ၁၀၀ အေိ၊
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(၃) နို င် ငံထ တာ် မှ ချီး ပမှင ့် ထ သာ ဘွဲ ့ေူး ဂု ဏ် ေူ း တံ ဆ ိြ ်များနှင ့် အတူ ေေှိ သည့်
ချီးပမှင့်ထငွများ၊
(၄) ပြည်ြထနနိုင်ငံသား၏ ပြည်ြတွင် နိုင်ငံပခားထငွပေင့်ေေှိထသာ လစာထခါင်းစဉ်မှ
ဝင်ထငွ၊
(၅) အစိုးေထအာင်ဘာထလ သိန်းဆု ဆုမဲမှ ေုတ်ယူေေှိထငွ၊
(၆)

ဝ

။

( ခ ) ထအာေ်ထော်ပြြါ ေိ စ္စေြ်များအတွေ် စီမံေိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာနသည်
ပြည် ထောင်စ ု အစို းေအေွဲ ့၏ သထဘာတူည ီချေ်ပ ေင့် ဝင်ထငွခွ န် ေ င် း လွ တ် ခွင ့်၊
သေ်သာခွင့်များပြုနိုင်သည်(၁) ပြည်တွင်းပြည်ြအေွဲ ့အစည်းများေ နိုင်ငံထတာ်သို ့ လှူေါန်းထငွ၊ ထောေ်ြံ့ထငွပေင့်
ထဆာင်ေွေ်သည့်လုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ဝင်ထငွခွန်ေိစ္စေြ်များ၊
(၂) စထတာ့ေှယ်ယာထဈးေွေ် ေွံပေိ
့ ုးတိုးတေ်ထေးအတွေ် ေန်ေုန်စထတာ့ အိတ်ချိန်း
စာေင်းဝင် အများြိုင်ေုမ္ပဏီများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ဝင်ထငွခွန် ေိစေ
္စ ြ်များ။
၃၂။

ဤဥြထေ အခန်း (၇) တွင် ထော်ပြြါေှိထသာစေားေြ်များ၏ အဓိြ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချေ်သည် ဝင်ထငွခွန်

ဥြထေတွင် ထော်ပြေားသည့်အတိုင်း ပေစ်ထစေမည်။
အခန်း (၈)
အပခားအခွန်အထောေ်ဆိုင်ော ထောေ်ခံေမည့် နှုန်းေားများ
၃၃။

သေ်ဆိုင်ောဝန်ကေီးဌာနများသည် ထအာေ်ထော်ပြြါ အခွန်တစ်ေြ်ေြ်၏ ထောေ်ခံေမည့်

နှုန်းေားများ၊ ေင်းလွတ်ခွင့်၊ သေ်သာခွင့်တို ့ေို တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ စီမံထဆာင်ေွေ်ေမည်(ေ) ယစ်မျိုးခွန်၊
( ခ ) သွ င ် း ေု န ် အ တွ ေ ် လိ ု င ် စ င် ထကေး၊ ြါမစ် ထကေးများ၊
( ဂ ) ပမန်မာနိုင်ငံ ထအာင်ဘာထလသိန်းဆု၊
(ဃ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ော အခထငွများ၊

( င ) တံဆိြ်ထခါင်းခွန်၊
( စ ) မုတ်ထောင် ဝတ်ဆံသွင်းအခွန်၊
(ဆ)

အထောေ်ခွန်၊

( ဇ ) ထပမယာထြါ်တွင် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊
( စျ ) ထေခွန်၊
(ည)

တာတမံခွန်၊

( ဋ ) သစ်ထတာများမှ ြစ္စည်းများ ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊
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( ဌ ) ဓာတ်သတ္တုြစ္စည်းများ ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ (စေ်မှုေုန်ကေမ်း
တွင်းေွေ်နှင့် အလှဆင်ထေျာေ်များမြါ)
( ဍ ) ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ော အခွန်အခ၊
( ဎ ) ထေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ထငွ ့ ေုတ်ယူသည့်အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊
(ဏ) ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် ေတနာခွန်၊
(တ) ဆေ်သွယ်ထေး ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း လုြ်ေိုင်ပခင်းထကောင့် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အခ၊
(ေ)

ထေအားအေင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ေုတ်ယူသည့်အတွေ် အခမဲ့ေေှိသည့်
ဓာတ်အားခ၊

( ေ ) ခေီးလှည့်လည်ထေးလိုင်စင်/ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုေိြ်သာလိုင်စင်/ ခေီးသွားလာသူများ
ြို ့ထဆာင်ထေးလိုင်စင်/ ဧည့လ
် မ်းညွှန်လုြ်ငန်းလိုင်စင်များအတွေ် လိုင်စင်ထကေး။
၃၄။

ထေျာေ် စ ိ မ ် း ၊ ြတ္တ ပမား၊ နီ လ ာ၊ ပမ၊ စိ န ် နှ င ့ ် အပခားအေိ ု း တန် ထေျာေ် မ ျေ် ေ တနာ

အရိုင်းေည်များ တူးထော်ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ထေျာေ်မျေ်ေတနာအထချာေည်နှင့် လေ်ဝတ်ေတနာများ
ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ဝယ်ယူထောင်းချပခင်းလုြ်ငန်းတို ့သည်(ေ) ထေျာေ် မ ျေ် ေ တနာ သိ ု ့မဟု တ ် လေ် ဝ တ် ေ တနာများေိ ု ေျြ် ပ ေင့ ် ပ ေစ် ထ စ၊
နိုင်ငံပခားထငွပေင့် ပေစ်ထစ ထောင်းချေေှိသည့် ထောင်းေထငွအထြါ်တွင်(၁) ဤဥြထေ ြုေ်မ ၁၁ ြါ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း အေူးေုန်စည်ခွန် ေမ်းထဆာင်
ေမည်။
(၂) ဤဥြထေြုေ်မ ၁၄၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ)

အေ ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း၊

ေုတ်လုြ် ထောင်းချပခင်းနှင့် ေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ေွေ်ပခင်းအတွေ်
ငါးောခိုင်နှုန်းပေင့် ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန် ထြးထဆာင်ေမည်။
(၃) ြုေ်မခွဲငယ် (၂) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ်သည် မစည်းကေြ်ေိုေ်သည့် ထောင်းေထငွ
ြမာဏသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် သေ်ဆိုင်ပခင်းမေှိထစေ။
( ခ ) ဝင်ထငွနှစ်အတွင်းေေှိသည့် စုစုထြါင်းအသားတင် အပမတ်ဝင်ထငွအထြါ်တွင် ဤဥြထေြါ
ဝင်ထငွခွန်နှုန်းေားများအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်ေမ်းထဆာင်ေမည်။
အခန်း(၉)
အထေွထေွ
၃၅။

ပြည်ထောင်စုအစိုးေသည် လိုအြ်ြါေ အခွန်ထောေ်ခံမှု အထောေ်အေူပြုအေွဲ ့များေို

အမိနထ့် ကော်ပငာစာ ေုတ်ပြန်၍ ေွဲ ့စည်းထဆာင်ေွေ်ထစနိုင်သည်။

25
၃၆။

ပြည်ထောင်စုအစိုးေအေွဲ ့သည် နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ေုတ်လုြ်သည့် ေုန်စည်များ နှင့် ပြည်ြမှ

တင်သင
ွ ်းသည့် ေုန်စည်များ ထစျးေွေ်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ထောင်းချနိုင်ထေးအတွေ် လည်းထောင်း၊
ပြည် တွ င် း ေု န် ေု တ ်လု ြ်မ ှုလ ုြ ်ငန် းများေိ ု အဓိ ေ မှီ တ ည် ထဆာင် ေွ ေ ်ထ နေသည့် ပြည်တ ွင ် း
စိုေ်ြျိုးထေးနှင့်ထမွးပမူထေးလုြ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိကေသည့် ပြည်တွင်း
ပြည်ြေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းများ

ထေေှည်အေျိုးစီးြွားပေစ်ေွန်း တိုးတေ်လာထစေန်လည်းထောင်း၊

နိုင်ငံထတာ်မှ ြါဝင်လေ်မှတ်ထေးေိုးေားသည့် အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ော သထဘာတူညီချေ်များနှင့်
ဆနေ
့် ျင်ပခင်းမေှိထစဘဲ ထအာေ်ြါတို ့ေို ထဆာင်ေွေ်ထြးေမည်(ေ) ေုန်စည်များ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ြမာဏ၊ အထောေ်ခွန်နှုန်းေားများနှင့် စြ်လျဉ်း၍
ေမ္ဘာ့ေုန်သွယ်ထေးအေွဲ ့နှင့်အာဆီယံလွတ်လြ်ထသာ ေုန်သွယ်ထေးဆိုင်ော သထဘာတူ
စာချုြ်များမူထဘာင်အတွင်းမှ အာဆီယံထေသတွင်း နိုင်ငံများနည်းတူ အပမင့်ဆုံး
ေေှိနိုင်သည့် အခွင့်အထေး၊ သေ်သာခွင့်များ ေေှိထစနိုင်ေန် ထဆာင်ေွေ်ထြးပခင်း၊
( ခ ) အထောေ်ခွန်ဥြထေ ပြဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ ပေစ်ထစ၊ ြို ့ေုန်သွင်းေုန် ခွင့်ပြုပခင်း
နှင့်ခွဲတမ်းသတ်မှတ်ထြးပခင်းဆိုင်ော လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ပြဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ
ပေစ်ထစ လိုအြ်သည့် အစီအမံများေို ထဆာင်ေွေ်ထြးပခင်း။
၃၇။

(

)

ဝ

ဝ

။
(

)

ဝ
( )

။
(

)

ဝ

( )
ဝ

ဝ
။
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၃၈။

အခွန်မထြးထဆာင်ေထသးထသာ အေူးေုန်စည်များ ေေှိြိုင်ဆိုင်ေားပခင်းအတွေ် အေူး

ေုန်စည်ခွန် ဥြထေ ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အေ တြ်ရိုေ်သည့် ေဏ်ထငွအပေစ် ထောေ်ခံေေှိထငွ၏
၂၀ ောခိုင်နှုန်းေို သတင်းထြးတင်ပြသူအားလည်းထောင်း၊ ၃၀ ောခိုင်နှုန်းေို ေှာထေွေမ်းဆီးသည့်
အေွဲ ့အားလည်းထောင်း ဆုထကေးအပေစ် ချီးပမှင့်ေမည်။ သတင်းထြးတင်ပြသူ မည်သူမည်ဝါ ပေစ်ထကောင်း
ေို အစိုးေေိစ္စမှတစ်ြါး ထော်ေုတ်ပခင်းမပြုေ။

။

( )
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ဇယား ( ၁ )
၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာထေးနှစ်
ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အထောေ်များ ထောေ်ခံေန် မူလလျာေားချေ်
(ကျပ်သန်းပပါင်း)
အမှတ်

ပြည်ထောင်စု အစိုးေအေွဲ ့၏

စဉ်

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ

၁

အထကောင်းအော

၂၀၁၇- ၂၀၁၈
ခနမ့် ှန်းထပခ

ပြည်တွင်းေွေ်ေုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သား ၂,၇၁၂,၆၆၆.၈၈၄
များသုးံ စွဲမှုအထြါ်

ထောေ်ခံသည့်အခွန်

အထောေ်
၁

ပြည်ေဲထေးဝန်ကေီးဌာန

ယစ်မျိုးခွန်၊

၂

စီမံေိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန ေုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်၊

၃

စီ းြွ ာ းထေးနှ င့ ် ေူး သန် း

သွ င် း ေု န် အ တွ ေ ် လို င် စင် ထကေး၊ ြါမစ်

ထောင်းဝယ်ထေးဝန်ကေီးဌာန

ထကေးများ၊

၄

စီမံေိန်းနှငဘ
့် ဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

ပမန်မာနိုင်ငံ ထအာင်ဘာထလသိန်းဆု၊

၅

ြို ့ထဆာင်ထေးနှင့်ဆေ်သွယ်ထေး

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ လုြ်ငန်း

ဝန်ကေီးဌာန

လိုင်စင်ဆိုင်ော အခထငွများ၊

၆

စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန တံဆိြ်ထခါင်းခွန်၊

၇

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်း

၉၄၀.၃၁၁
၁,၇၅၂,၄၄၃.၂၃၂
၅,၀၀၀.၀၀၀
၄၇,၃၅၆.၂၅၈
၁၇၀,၅၈၀.၀၀၀

၄၇,၆၈၉.၃၁၂

မုတ်ထောင် ဝတ်ဆံသွင်း အခွန်၊

၆၄၀.၀၀၀

ေျင်ေိန်းသိမ်းထေးဝန်ကေီးဌာန
၈

ဟိုတယ်နှငခ
့် ေီးသွားလာထေးဝန်ကေီး

/

ဌာန

၇၁၇.၈၄၀

/
/

၉

စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

၂

အေူးေုန်စည်ခွန်၊

၆၈၇,၂၉၉.၉၃၁

ဝင်ထငွနှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုအထြါ်ထောေ်ခံသည့် ၂,၃၈၂,၀၀၀.၀၀၀
အခွန်အထောေ်
၁

၃

စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

ဝင်ထငွခွန်၊
အထောေ်ခွန်

၂,၃၈၂,၀၀၀.၀၀၀
၄၉၀,၀၀၀.၀၀၀
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အမှတ်

ပြည်ထောင်စု အစိုးေအေွဲ ့၏

စဉ်

တာဝန်ခံဝန်ကေီးဌာနများ

၁

စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကေီးဌာန

၄

အထကောင်းအော
အထောေ်ခွန်၊
နိုင်ငံြိုင်သယံဇာတများ

၂၀၁၇- ၂၀၁၈
ခနမ့် ှန်းထပခ
၄၉၀,၀၀၀.၀၀၀

ေုတ်ယူသုံးစွဲမှု

၈၉၆,၃၄၂.၀၀၆

အထြါ် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အထောေ်
၁

ပြည်ေဲထေးဝန်ကေီးဌာန

ထပမယာထြါ်တွင် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊

၂

ထနပြည်ထတာ်ထောင်စီ

ထေခွန်၊

၃

ပြည်ေဲထေးဝန်ကေီးဌာန

တာတမံခွန်၊

၄

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်း

သစ်ထတာများမှြစ္စည်းများ ေုတ်ယူသည့်

ေျင်ေိန်းသိမ်းထေးဝန်ကေီးဌာန

အတွေ် ထောေ်ခံသည့် သစ်ထတာခွန်၊

ပြည်ေဲထေးဝန်ကေီးဌာန

ဓာတ်သတ္တုြစ္စည်းများ ေုတ်ယူသည့်အတွေ်

၅

၁.၄၈၅
၉၅.၁၁၈
၀.၀၂၅
၂,၂၉၆.၇၇၅

၃.၈၅၅

ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊ (စေ်မှုေုန်ကေမ်းတွင်း
ေွေ် နှင့် အလှဆင် ထေျာေ်များမြါ)
၆

စိုေ်ြျိုးထေး၊ ထမွးပမူထေးနှင့်

ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ော အခွန်အခ၊

၁,၅၀၃.၈၀၀

ဆည်ထပမာင်းဝန်ကေီးဌာန
၇

လျှြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန

ထေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ထငွ ့ ေုတ်ယူသည့်

၂၇၈,၆၂၃.၀၈၆

အတွေ် ထောေ်ခံသည့်အခွန်၊
၈

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်း

ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် ေတနာခွန်၊

၂၇,၁၄၃.၅၄၂

ေျင်ေိန်းသိမ်းထေးဝန်ကေီးဌာန
၉

ြို ့ထဆာင်ထေးနှင့်ဆေ်သွယ်ထေး

ဆေ်သွယ်ထေးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း လုြ်ေိုင်

ဝန်ကေီးဌာန

ပခင်းထကောင့် ထောေ်ခံသည့် အခွန်အခ၊

၁၀ လျှြ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန

ထေအားအေင်းအပမစ်မှ လျှြ်စစ်ဓါတ်အား
ေု တ် ယ ူ သည့် အ တွ ေ ်

၅၇၆,၂၄၈.၀၀၀
၁၀,၄၂၆.၃၂၀

အခမဲ့ ေေှိ သည့်

ဓါတ်အားခ။
စုစုထြါင်း

၆,၄၈၁,၀၀၈.၈၉၀

