၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂၀ ။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလ ြပည်ေ့ ကျာ် ၁၃ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ရက်)

ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အကျိုးသက်ေရာက်သည့် ေန့ရက်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

(က) ဤဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။
( ခ ) ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များသည် (၁) အခန်း (၅)၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ်အတွက်
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၁ ရက်ေန့မှ စတင် အကျိုးသက်ေရာက်ေစရမည်။
(၂) အခန်း (၆)၊ ဝင်ေငွခွန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍(ကက) ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ ပါ လစာမှ ဝင်ေငွနှင့် ပုဒ်မ ၂၆ တို့ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၁ ရက်ေန့မှ စတင် အကျိုးသက်ေရာက်
ေစရမည်။
( ခခ ) ကျန်ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဝင်ေငွနှစ်မှစ၍ အကျိုး
သက်ေရာက်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်
ေစရမည် (က) အခွန်အေကာက် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက ြပည်ေထာင်စုအတွက် ေကာက်ခံသည့်
အခွန်အေကာက်တို့ကို ဆိုသည်။
( ခ ) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရက ြပ ည်ေထာင်စုအတွက် ေကာက်ခံသည့်
အခွန်အေကာက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ် ြပန်ထားသည့် ဥပေဒများကို ဆိုသည်။
( ဂ ) နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ြကားချက်များ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက ြပည်ေထာင်စု
အတွက် ေကာက်ခံသည့် အခွန်အေကာက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများအရ ထုတ်ြပန်ထားသည့်
နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ညွှန် ြကားချက်များကို ဆိုသည်။
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက ြပည်ေထာင်စုအတွက်
ေကာက်ခံသည့် အခွန်အေကာက်များကို တာဝန်ယူေကာက်ခံသည့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
ဝန် ကီးဌာနများကို ဆိုသည်။
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( င ) ဘ ာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥပေဒ ဆိုသည်မှာ နှစ်အလိုက် ထုတ်ြပန်သည့် ြပည်ေထာင်စု၏
ဘ ာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပေဒနှင့်ေနာက်ထပ်ဘ ာေငွ ခွဲေဝသုံးစွဲေရးဥပေဒကို
ဆိုသည်။
( စ ) နှုန်း ဆိုသည်မှာ ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရက ြပ ည်ေထာင်စုအတွက် ေကာက်ခံသည့်
အခွန်အေကာက်များကိုေကာက်ခံရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အေကာက်နှုန်းများကို
ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ေကာက်ခရ
ံ န် အခွန်လျာထားချက်
၃။ ဘ ာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပေဒပါ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်ရေငွသည် သက်ဆိုင်ရာ ဘ ာနှစ်
အတွက် ဤဥပေဒ၏ ဇယား(၁)ပါ အခွန်အေကာက် ေကာက်ခံရန် လျာထားချက် ြဖစ်သည်။
အခန်း(၃)
အခွန်နှုန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း နှင့် အစီရင်ခံြခင်း
၄။ ဤဥပေဒ၏ အခွန်အေကာက် အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနသည်
ေကာက်ခံရန် အခွန်လျာထားချက်များကို ဤဥပေဒပါ အခွန်နှုန်းများြဖင့် ေကာက်ခံရမည်။
၅။ ဤဥပေဒပါ အခွန်အေကာက်နှုန်းထားများကို ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက် ြခင်း၊ အစားထိးု ြခင်း
ေဆာင်ရွက်လိုလျှင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွး ဆုံးြဖတ်
နိုင်ေရးအတွက် တင်သွင်းရမည်။
၆။ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနသည် ဤဥပေဒ၏ ဇယား(၁) ပါ အခွန်ေကာက်ခံရန် လျာထားချက်အေပါ်
ေကာက်ခံရရှိမှု အေခ
ြ အေနကို သုံးလပတ်အလိုက် ရသုံးမှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ ေပးပို့ရမည်။
၇။ ရသုံးမှန်းေ ြခ ေငွစာရင်းဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန် က ီးဌာနများမှ ေပးပို့လာသည့်
အခွန်အေကာက် ေကာက်ခံရရှိမှုစာရင်းများကို စုစည်း၍ ဘ ာေရးဝန် က ီးဌာနမှတစ်ဆင့်
သုံးသပ်ချက်ြဖင့် သုံးလပတ်အလိုက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။
၈။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်ေကာက်ခံရန် လျာထားချက်
အေပါ် ေကာက်ခံရရှိမှုအေြခအေနကို ေခ
ြ ာက်လပတ်အလိုက် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ အစီရင်ခံ
တင်ြပရမည်။
အခန်း(၄)
သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်
၉။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန် က ီးဌာနများသည် ဤဥပေဒ၏ ဇယား (၁) ပါ အခွန်အေကာက်
ေကာက်ခံရန် လျာထားချက်များ ေကာက်ခံရရှိေရးအတွက် တာဝန်ခံစီမံ ကီး ြကပ်ရမည်။
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၁၀။ အခွန်ေပးေဆာင်ထိုက်သူများဥပေဒနှင့်အညီ ေပးေဆာင်လာေစေရးအတွက် လိုအပ်သည့်
သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကူညီပံ့ပိုးမှုများကို သက်ဆငုိ ရ
် ာ ဝန် ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စဝု န် ကီး
ဌာနများ၊ တိုင်းေဒသ ကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့
သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ ဦးစီးအဖွဲ့များ၏ အကူအညီကို ရယူနိုင်သည်။
အခန်း (၅)
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
၁၁။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ ယင်းဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယားများကို ေအာက်ပါ
အတိုင်း ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ေနာက်ဆက်တွဲဇယားများ
(က) မည်သူမဆို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့် ကုန်စည်
များမှအပ ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးကို ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းြဖစ်ပါက ေရာင်းရေငွ
အေပါ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက ကုန်းေပါ်ေရာက် တန်ဖိုး
အေပါ်တွင်လည်းေကာင်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ေပးေဆာင်ေစရမည်။
( ခ ) ေအာက်ေဖာ် ြပ ပါ ကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပ ည်ပမှ တင်သွင်းသည့်
ကုန်စည်ြဖစ်ပါက ကုန်းေပါ်ေရာက် တန်ဖိုးအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း
ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည် ြဖစ်ပါက ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင် လည်းေကာင်း ယင်းတို့နှင့်
ယှဉ်တွဲေဖာ် ြပပါ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် အခွန်ကျသင့်ေစရမည် အထူးကုန်စည်များ
စဥ်

ကုန်စည်အမျိုးအမည်

အခွန်
ရာခိုင်နှုန်း

၁ စီးကရက်။

၁၀၀

၂ ေဆးရွက် ကီး။

၅၀

၃ ဗာဂျီးနီးယားေပါင်းတင်ြပီးေဆး။

၅၀

၄ ေဆးေပါ့လိပ်။

၅၀

၅ ေဆးပ
ြ င်းလိပ်။

၅၀

၆ ေဆးတံေသာက်ေဆးများ။

၅၀

၇ ကွမ်းစားေဆးအမျိုးမျိုး။

၅၀

၈ အရက်အမျိုးမျိုး။

၅၀
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စဥ်

ကုန်စည်အမျိုးအမည်

အခွန်
ရာခိုင်နှုန်း

၉ ဘီယာအမျိုးမျိုး။

၅၀

၁၀ ဝိုင်အမျိုးမျိုး။

၅၀

၁၁ ကျွန်း၊ သစ်မာသစ်လုံးနှင့် အေ ြခ ခံ
အဆင့်သာ ခွဲစိတ်ထားေသာ သစ်ခွဲ
သားများ။

၂၅

၁၂ ေကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ြမား၊ နီလာ၊ ြမ၊ စိန်
နှင့်အြခားအဖိုးတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ
အရိုင်းထည်များ။

၃၀

၁၃ ေကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ြမား၊ နီလာ၊ ြမ၊ စိန်
နှင့်အြခားအဖိုးတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ
အေချာထည်များနှင့်လက်ဝတ် ရတနာများ။

၁၅

၁၄ ၁၈၀၀ CC အထက် ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊
ဆီဒင် နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)
ကားများ၊ ကူေပး (Coupe) ကားများ။

၂၅

၁၅ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်ေလယာဉ်ဆီ။
၁၆ သဘာဝဓာတ်ေငွ့။

၁၀
၈

( ဂ ) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးကို ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းမှ ေရာင်းရေငွ
အေပါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ေစရ။ ြပ ည်ပမှတင်သွင်း ြခ င်း ြဖ စ်ပါက
ကုန်းေပါ်ေရာက် တန်ဖိုးအေပါ်တွင် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ြဖင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်
ေစရမည် စဉ်

ကုန်စည်အမျိုးအမည်

၁

စပါး၊ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲနု၊ ဖွဲ ြကမ်း၊ စပါးခွံ။

၂

ဂျုံေစ့၊ ဂျုံမှုန့်အနု၊ အက
ြ မ်း၊ ဂျုံဖွဲနု၊ ဂျုံဖွဲ ြကမ်း။

၃

ေပ
ြ ာင်းအမျိုးမျိုး နှင့် အခ
ြ ားနှံစားသီးနှံများ၊
ေပ
ြ ာင်းမှုန့်များ၊ အခ
ြ ားနှံစား သီးနှံမှုန့်များ။

၄

ပဲလုံးအမျိုးမျိုး၊ ပဲြခမ်းအမျိုးမျိုး၊ ပဲမှုန့်အမျိုးမျိုး၊
ပဲဖွဲ၊ ပဲခွံများ၊

5

စဉ်

ကုန်စည်အမျိုးအမည်

၅

ေမ
ြ ပဲေတာင့်၊ ေမ
ြ ပဲဆန်။

၆

နှမ်း၊ ပန်းနှမ်း။

၇

မုန်ညင်းေစ့၊ ေန ြက ာေစ့၊ မန်ကျည်းေစ့၊
ဝါေစ့။

၈

ဆီအုန်း။

၉

ဝါအမျိုးမျိုး။

၁၀ ဂုန်ေလျှာ်နှင့် အခ
ြ ားေလျှာ်များ။
၁၁ ြကက်သွန်ြဖူ၊ ြကက်သွန်နီ။
၁၂ အာလူး။
၁၃ ပီေလာပီနံဥ၊ ပီေလာပီနံမှုန့်။
၁၄ ဟင်းခတ် အေမွှးအ က ိုင်များ ြဖ စ်ေသာ
အရွက်အသီး၊ အေစ့အေခါက်များ၊ ဟင်းခတ်
မဆလာ။
၁၅ သစ်သးီ စိမ်းအမျိုးမျိုး။
၁၆ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
၁၇ ကံ။
၁၈ ပိုးစာရွက်။
၁၉ ပရေဆးပင်။
၂၀ လယ်ယာကိုင်း ကျွန်းထွက် ကျွဲ နွားစာ အစို၊
အေခ
ြ ာက်။
၂၁ အ ြခ ားေနရာတွင် သီး ြခ ားေဖာ် ြပ ထား ြခ င်း
မရှိသည့် သင်၊ သက်ငယ်၊ သေပါ့၊ ဓနိ စေသာ
လယ်ယာကိုင်းကျွန်း ထွက်ကုန်များ။
၂၂ ထင်း၊ ဝါး။
၂၃ သက်ရှိ တိရစ္ဆာန်များ။
၂၄ ပိုးအိမ်။
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စဉ်

ကုန်စည်အမျိုးအမည်

၂၅ ကိမ် အက
ြ မ်းအေချာ။
၂၆ ပျားရည်၊ ပျားဖေယာင်း။
၂၇ ချိပ်များ။
၂၈ ေမ
ြ ပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်၊ ဝါေစ့ဆီဖတ်၊ ဖွဲနု ဆီဖတ်
စသည့် ဆီ ကိတ် ြပီး အဖတ်များ။
၂၉ ဆပ်ြပာမှုန့် ြကမ်း၊ ဆပ်ြပာမှုန့်။
၃၀ အေရာင်ချွတ်ဖတ်။
၃၁ ဖန်ြပီးဝါ။
၃၂ အုန်းဆံချည်ခင်။
၃၃ ငှက်ေမွှး၊ ဘဲေမွှး။
၃၄ ထီးပိတ်များ။
၃၅ တံဆိပ်ေခါင်းအမျိုးမျိုး။
၃၆ ချိပ်ြပားနှင့် တံဆိပ်နှိပ်ချိပ်များ။
၃၇ ေကျာက်သင်ပုန်း၊ ေကျာက်တံ၊ ေမ
ြ ြဖူ။
၃၈ မျှင်ငါးပိ။
၃၉ ပုစွန်ငံ ြပာရည်၊ မျှင်ငံ ြပာရည်၊ ငါးငံ ြပာရည်။
၄၀ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ ေနက
ြ ာဆီ၊ စားဖွဲနုဆီ၊ အခ
ြ ား
စားသုံးဆီ နှင့် ဆီအခဲများ။
၄၁ ငါးစို၊ ပုစွန်စို၊ အသားစို။
၄၂ နို့၊ နို့မှုန့်အမျိုးမျိုး။
၄၃ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်သီးမှုန့်။
၄၄ နနွငး် ၊ နနွင်းမှုန့်။
၄၅ ချင်း။
၄၆ ငါးငါးပိ။
၄၇ မန်ကျည်းမှည့်။
၄၈ နိုင်ငံေတာ်အလံ။
၄၉ စိပ်ပုတီးအမျိုးမျိုး။
၅၀ ေပတံအမျိုးမျိုး၊ ခဲဖျက်အမျိုးမျိုး၊ ချွန်စက်
အမျိုးမျုိ း။
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စဉ်

ကုန်စည်အမျိုးအမည်

၅၁ ထင်းအစားထိုး ေလာင်စာေတာင့်။
၅၂ အုန်းဆီ။
၅၃ ြကက်ဥ၊ ဘဲဥစသည့် ဥအမျိုးမျိုး။
၅၄ ဖရုံေစ့၊ ဖရဲေစ့။
၅၅ ဘာသာေရးဆိုင်ရာ အဝတ်အထည် (သကန်င်္ း
စသည်ြဖင့်)။
၅၆ ေရနံေချး။
၅၇ ဆား။
၅၈ ြကက်ေပါင်ေစး။
၅၉ ကွမ်းသီး။
၆၀ ကွန်ပျူတာ (Computer)၊ တယ်လီဖုန်း
ဟမ်းဆက် (Telephone Handset)။

(ဃ) မည်သူမဆို ဤဥပေဒနှင့်အညီ ကင်းလွတ်ခွင့် ြပ ုထားေသာ ကုန်စည်နှင့်ကုန်သွယ်မှု
ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှအပ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ေရာင်းရေငွ
အေပါ် ၅ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ေပးေဆာင်ရမည်(၁) ကုန်စည်တင်သွင်း၍ ြပည်တွင်း၌ ြပန်လည်ေရာင်းချခ
ြ င်း၊
(၂) ကုန်သွယ်မှုေဆာင်ရွက် ြခင်း။
( င ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ကုန်စည်များအနက် ေအာက်ပါကုန်စည်များကို ြပည်ပမှ တင်သွင်း
ေရာင်းချခ
ြ င်းအတွက် ေရာင်းရေငွအေပါ် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကို
တင်သွင်းစဉ် ေပးေဆာင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ခွင့်မရှိေစရ။ အလားတူ
အဆိုပါ ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးကို ြပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူထံမှ ဝယ်ယူ၍ ကုန်သွယ်မှု
ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ေရာင်းရေငွအေပါ် ကျသင်က
့ ုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကို
ဝယ်ယူစဉ် ေပးေဆာင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ခွင့်မရှိေစရ၊ သို့ရာတွင်
ကုန်စည်ကို ဆက်လက်ဝယ်ယူေရာင်းချသည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ခုနှိမ်နိုင်သည် (၁) စီးကရက်၊
(၂) ေဆးရွက် ကီး၊
(၃) ဗာဂျီးနီးယား ေပါင်းတင်ြပီးေဆး၊
(၄) ေဆးေပါ့လိပ်၊
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(၅) ေဆးပ
ြ င်းလိပ်၊
(၆) ေဆးတံေသာက်ေဆးများ၊
(၇) ကွမ်းစားေဆးအမျိုးမျိုး၊
(၈) အရက်အမျိုးမျိုး၊
(၉) ဘီယာအမျိုးမျိုး၊
(၁၀) ဝိုင်အမျိုးမျိုး။
( စ ) ေအာက်ပါအခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှအပ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း
ေဆာင်ရွက်သည့် ကျန်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ရေငွအေပါ် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ြဖ င့်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ေစရမည် စဥ်

ဝန်ေဆာင်မအ
ှု မျိုးအစားများ

၁ အိမ်ငှားရမ်းြခင်းဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၂ ယာဉ်များရပ်နားရန်ေနရာငှားရမ်း ြခင်းဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၃ အသက်အာမခံဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၄ အေသးစားေငွေချးြခင်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၅ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၆ ပညာေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၇ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၈ အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၉ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၀ အေကာက်ခွန်၊ ဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၁ ဧည့်ခံေကျွးေမွးေရးအတွက် ပစ္စည်းငှားရမ်း ြခင်း ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၂ သားသတ်လိုင်စင်ရယူေဆာင်ရွက်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၃ ကုန် ြကမ်းေပး၊ ကုန်ေချာယူစနစ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ။
၁၄ နာေရးကူညီမှုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ။
၁၅ ကုန်ေသတ္တ ာသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၆ ကေလးသူငယ်ြပုစုပျိုးေထာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
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စဥ်

ဝန်ေဆာင်မအ
ှု မျိုးအစားများ

၁၇ ြမန်မာ့ရိးု ရာအေက
ြ ာြပင်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း/ မျက်မြမင် အေက
ြ ာြပင် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၈ ေနအိမ်ေရွှ့ေပ
ြ ာင်း ြခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၉ လမ်းအသုံး ြပုခေကာက်ခံသည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၂၀ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာေရးနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၂၁ အများသုံးသန့်စင်ခန်း အသုံး ြပုခေကာက်ခံ ြခင်း ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၂၂ ြပည်ပေလေက
ြ ာင်း ခရီးသည် ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း။
၂၃ ယဥ်ေကျးမှုအနုပညာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၂၄ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၂၅ နည်းပညာနှင့် စီမံေရးရာ အကံေပးအတိုင်ပင်ခံ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်း။
၂၆ အများပ
ြ ည်သူခရီးသည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း (ဘတ်စကား၊ မီးရထား၊ ကူးတို့သေဘာ)။
င်္
၁၂။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒအရ သမဝါယမက

နှင့် ပုဂ္ဂလိကက များအတွက် ေအာက်ေဖာ်

ြပပါ ေရာင်းရေငွ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုရေငွထက် မပိုလျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်း ြကပ်ြခင်း
မပ
ြ ုရ(က) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ကုန်စည်များကို ြပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်း
အတွက် ဘ ာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်ေရာင်းရေငွ စုစုေပါင်း ကျပ်သိန်း
၁၅၀ တိတိ၊
( ခ ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြခင်းအတွက်
ဘ ာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ဝန်ေဆာင်မှုရေငွ စုစုေပါင်း ကျပ်သိန်း ၁၅၀ တိတိ၊
( ဂ )ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ဘ ာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ေရာင်းရေငွ
စုစုေပါင်း ကျပ်သိန်း ၁၅၀ တိတိ။
၁၃။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်
ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းတို့မှ နိုင်ငံ ြခားေငွရရှိလျှင် အဆိုပါ နိုင်ငံ ြခားေငွြဖင့်ေရာင်းရေငွ
သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုရေငွအေပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ဤဥပေဒပါ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်နှုန်းများ
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အတိုင်း တွက်ချက်၍ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများ
နှင့် အညီ ကျပ်ေငွ ြဖင့် ေပးေဆာင်ရမည်။
၁၄။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါကုန်စည်များကို ြပည်ပသို့တင်ပို့ေရာင်းချပါက ေရာင်းရေငွအေပါ်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း ကျသင့်အခွန်ကို ရရှိသည့် ေငွေ ြကး
အမျိုးအစားဖ
ြ င့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ေပးေဆာင်ရမည်စဉ်

ကုန်စည်အမျိုးအစား

အခွန်
ရာခိုင်နှုန်း

(က) ေရနံစိမ်း။

၅

( ခ ) သဘာဝဓာတ်ေငွ့။

၈

( ဂ ) ကျွန်း၊ သစ်မာ သစ်လုံးနှင့် အေခ
ြ ခံ အဆင့်

၅၀

သာ ခွဲစိတ်ထားေသာ သစ်ခွဲသားများ။
(ဃ) ေကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ြမား၊ နီလာ၊ ြမ၊ စိန်၊

၃၀

နှင့် အခ
ြ ားအဖိုးတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ
အရိုင်း ထည်များ။
( င ) ေကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ြမား၊ နီလာ၊ ြမ၊ စိန်

၁၀

နှင့် အခ
ြ ားအဖိုးတန် ေကျာက်မျက် ရတနာ
အေချာထည်များနှင့်လက်ဝတ် ရတနာများ။
၁၅။ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်သည် မစည်း ြကပ်ထိုက်သည့် ေရာင်းရေငွ၊ ရေငွပမာဏ
သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။
၁၆။ အထက် ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ကုန်စည်များမှအပ ကျန်ကုန်စည်များကို ြပည်ပသို့တင်ပို့ေရာင်းချခ
ြ င်း
အတွက် ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုသည်။
၁၇။ ြပည်တွင်း၌ စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ်
တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များပိုင်ဆိုင်သည့် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ နှင့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရး
အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသည့် ကုန်စည်များအေနဖ
ြ င့် ေစျးကွက်အတွငး် ြပည်ပမှ
တင်သွင်းလာသည့် ကုန်စည်များနှင့်ယှဉ်ြပိုင်ေရာင်းချနိုင်ေရးကို အားေပးသည့်အေနဖ
ြ င့် ကုန်သွယ်
လုပ်ငန်းခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျသင့်ရမည့် ကုန်စည်များအတွက် ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကုန်သွယ်
လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ေစရန် သက်သာခွင့်ြပုသည်။
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၁၈။ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ြပည်ပမှတင်သွင်း ြခင်း ြဖစ်ပါက
ကုန်းေပါ်ေရာက်် တန်ဖိုးအေပါ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းနှင့်ြပည်တွင်း၌
ဝယ်ယူေရာင်းချသည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းြဖစ်ပါက ေရာင်းရေငွအေပါ်တွင်လည်းေကာင်း ကုန်သွယ်
လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ေစရစဥ်

ကုန်စည်အမျိုးအမည်

၁

ဓာတ်ေြမ ြသဇာ။

၂

ပိုးသတ်ေဆး၊ ေပါင်းသတ်ေဆး။

၃

လယ်ယာသုံးကိရိယာများ၊ လယ်ယာ သုံးစက် နှင့်
စက်အပိုပစ္စည်းများ။

၄

ငါးအစာ၊ ပုစွန်အစာ ကုန် ြကမ်း၊ ကုန်ေချာပစ္စည်းများ။

၅

တိရစ္ဆာန်အစာ ကုန် ြကမ်း၊ ကုန်ေချာ ပစ္စည်းများ။

၆

တိရစ္ဆာန်သုံး ေဆးဝါးများ။

၇

မျိုးမ
ြ ှင့်သားစပ်ရာတွင်အသုံးြပုရန် မျိုးရည်၊ မျိုးေချာင်းများ။

၈

ဆိုလာပန်နယ်လ်၊ ဆိုလာချာဂျာ ကွန်ထရိုလာနှင့် ဆိုလာ
အင်ဗာတာ (Solar Panel, Solar Charger
Controller and Solar Inverter)။

၉

ဓာတ်မှန်ဖလင်ေကာ် ြပ ား၊ ဓာတ်မှန်ရိုက် ပစ္စည်း
ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ နှင့် အခ
ြ ား ေဆးဖက်ဆိုင်ရာ
ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာပလာများ။

၁၀ ေဆးဂွမ်း၊ ေဆးဝတ်၊ ေဆးပတ်တီး၊ ေဆးရုံသုံး အဝတ်
အစားနှင့် ေဆးရုံသုံး အေထွေထွပစ္စည်းများ။
၁၁ အိမ်သုံးေဆးဝါးနှင့် အခ
ြ ားလူသုံးေဆးဝါးအမျိုးမျိုး
(နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းြဖင့် ကန့်သတ်ထားေသာ လူသုံး
ေဆးဝါးများမှအပ)။
၁၂ ေဆးဝါးကုန် ြကမ်းများ။
၁၃ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်အမျိုးမျိုး၊ ဗလာစာအုပ်၊ ပုံဆွဲစာအုပ်
အမျိုးမျိုးနှင့် ယင်းစာအုပ်များ ထုတ်လုပ်ရန် စက္က ူများ၊
ခဲတံအမျိုးမျိုး။
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စဥ်

ကုန်စည်အမျိုးအမည်

၁၄ ခဲတံလုပ်ရန်ခဲဆံ။
၁၅ ကွန်ဒုံး(Condom)။
၁၆

ကာကွယ်ေရးနှင့် လုံြခံုေရး အဖွဲ့အစည်းများသုံး ပစ္စည်း
နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ။

၁၇

နယ်ဖက်ဌာနသုံး ယမ်းမှုန့်အမျိုးမျိုး၊ ယမ်းဘီလူး
အမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။

၁၈
၁၉။

သီးနှံများ၏ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်၊ မျိုးေစ့၊ မျိုးပင်များ။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်စည်များကို ြပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း၊

ကုန်သွယ်မှုေဆာင်ရွက် ြခ င်း နှင့်ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက် ြခ င်းတို့အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရမည်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

၁

ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၏ လုံြခုံေရးနှင့်ဆိုင်ေသာ ပုံနှိပ်
လုပ်ငန်းများ၊ စစ်လက်နက် ကိရိယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများ၊
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ။

၂

ြပည်ပသို့ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်များကို သီးြခားသတ်မှတ်
ထားသည့်ေနရာတွင် နိုင်ငြံ ခားေငွြဖင့် ေရာင်းချရန်ပစ္စည်းများ။

၃

နှစ်နိုင်ငံအြကား အပ
ြ န်အလှန် အခွင့်အေရးမူနှင့် အကျုံးဝင်
သည့် နိုင်ငြံ ခားသံရုံးများ သို့မဟုတ် သံရုံးငယ်များ၊ ယင်းတို့၏
အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သံတမန်မဟုတ်ေသာ သံရုံးဝန်ထမ်းများ
အသုးံ ြပုရန်အတွက် တင်သငွ း် သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ။

၄

ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာနအတွက် ခွေဲ ဝလျာထားေပးသည့်
ရသုံးခန့်မှန်း ေြခ ေငွစာရင်းပါ အသုံးစရိတ်မှ ကျခံ ၍
တပ်မေတာ်တွင် အသုံး ြပ ုရန်နှင့် တပ်မေတာ်သားများ
စားသုံးရန် ဝယ်ယူသည့် ကုန်စည်များ။

၅

လက်ခစား အပ်ကုန်စနစ်ြဖင့် ကုန်ေချာ ကုန်စည် ထုတ်လုပ်
ေပးခ
ြ င်းအတွက် အသုံးြပုရန် ြပည်ပေန လုပ်ငန်း အပ်နှံသူ
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စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ
မှ ေပးပို့သည့် ကုန် ြကမ်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအဖ
ြ စ်
တိုက်ရိုက်အသုံးြပုရန် ကုန်စည်များ၊ အဆိုပါ ကုန်ေချာကို
ထုတ်ပိုးရာတွင် အသုံးြပုသည့် ကုန်စည်များ။

၆

စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနမှ နိုင်ငံ ြခားသံရုံးများ၊ ကုလသမဂ္ဂ
အဖွ့ဲ အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံြခားသံတမန်များသို့ ေရာင်းချ
ေပးသည့် စက်သုံးဆီများ။

၂၀။ စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံထွက် ပစ္စညး် ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းမှ ေရာင်းချေသာ ဂျက်
ေလယာဉ်ဆီများ ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်းနှင့်ြပည်တွင်း၌ ြပန်လည်ေရာင်းချခ
ြ င်းအတွက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ
ကျသင့်ေစရန် သက်သာခွင့် ြပုသည်။
၂၁။ ဤဥပေဒ၏ အခန်း(၅) တွင် ေဖာ် ြပပါရှိေသာ စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒတွင် ေဖာ် ြပထားသည့်အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်း (၆)
ဝင်ေငွခွန်
၂၂။ မည်သူ့ကိုမဆို လစာ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာလုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
နှင့်အြခားရလမ်းများမှ ဝင်ေငွများအေပါ် စည်းြကပ်ရမည့် ဝင်ေငွခွန်နှုန်းထားများကို ေအာက်ပါအတိုင်း
သတ်မှတ်သည် -

အမှတ်စဉ်

သတ်မှတ်ထားေသာ
သက်သာခွင့်များ ခုနှိမ်ြပီးေနာက်
ကျန်ဝင်ေငွအေပါ် ဝင်ေငွခွန်
စည်း ြကပ်ရန် ဝင်ေငွအလွှာ
မှ

ထိ

ကျပ်

ကျပ်

စည်း ြကပ်ရန်
၀င်ေငွခွန်နှုန်း

(က)

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ ရာခိုင်နှုန်း

(ခ)

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅ ရာခိုင်နှုန်း

(ဂ)

၅,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း

(ဃ)

၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း

(င)

၂၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း

(စ)

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက်

၂၅ ရာခိုင်နှုန်း
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၂၃။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က အရ သက်သာခွငမ့် ျားမနုတ်မီ ြပည်ပေနနိုင်ငံသား၏
ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသည့် ဝင်ေငွေခါင်းစဉ်မှအပ နိုင်ငံ ြခ ားေငွ ြဖ င့် ြပ ည်ပတွင်ရရှိသည့် စုစုေပါင်း
ဝင်ေငွအေပါ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ရမည်။
၂၄။

ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပေဒအရဖ
ြ စ်ေစ၊ ၁၉၅ဝ ြပည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီ အက်ဥပေဒ

အရဖ
ြ စ်ေစ ြမန်မာနိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်၍ တည်ေထာင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ ြဖစ်လျှင် ဝင်ေငွခွန် ဥပေဒ
အရ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီ ယင်းကုမ္ပဏီက ရရှိသည့် ကျပ်ေငွ ြဖ င့် စုစုေပါင်းအသားတင်
အ ြမ တ်ဝင်ေငွအေပါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ြဖင့် ဝင်ေငွခွန် စည်း ြကပ်ရမည်။
၂၅။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က အရ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီ ြပည်ပေန နိုင်ငံြခားသား
၏ စုစုေပါင်း ဝင်ေငွအေပါ် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် ၀င်ေငွခွန် စည်း ြကပ်ရမည်။ ဝင်ေငွကို နိုင်ငံ ြခား
ေငွြဖင့် ရရှိြခင်း ြဖစ်ပါက ဝင်ေငွခွန်ကို ယင်းနိုင်ငံြခားေငွ ြဖင့် ေပးေဆာင်ရမည်။
၂၆။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က အရ၊ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီ စည်း ြကပ်မှုမှ ကင်းလွတ်
ေနေသာ ဝင်ေငွအေပါ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် ဝင်ေငွခွန် စည်း ြကပ်ရမည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံသားမည်
သူမဆို အ ေြခပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ် ဝယ်ယူ ြခ င်း၊ တည်ေဆာက် ြခ င်း၊ ရယူ ြခ င်းအတွက်တစ်ဦးလျှင်
တစ် ကိမ်သာ ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်ြဖစ်ြပီး အသုံးြပုသည့်ဝင်ေငွမှ ဝင်ေငွရလမ်းတင်ြပနိုင်သည့် ဝင်ေငွအား
နုတ်ပယ်ြပီး ကျန်စည်း ြကပ်မှုမှ လွတ်ကင်းေနေသာ ဝင်ေငွအေပါ်တွင် ေအာက်ပါအခွန်နှုန်းထားများ
အတိုင်း ဝင်ေငွခွန် စည်း ြကပ်ရမည်။ ဝင်ေငွရလမ်းတင်ြပနိုင်ေသာ ဝင်ေငွအေပါ်အခွန်စည်း ြကပ်ရန်
မလို။
ဝင်ေငွ (ကျပ်)
(က) ၁

၀င်ေငွခွန်နှုန်း
-

၅၀၀,၀၀,၀၀၀

၃%

( ခ ) ၅၀၀,၀၀,၀၀၁ -

၁၅၀၀,၀၀,၀၀၀

၁၀ %

( ဂ ) ၁၅၀၀,၀၀,၀၀၁ -

၃၀၀၀,၀၀,၀၀၀

၂၀ %

(ဃ) ၃၀၀၀,၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက်

၃၀ %

၂၇။ သမဝါယမအသင်း ဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အေခ
ြ ခံသမဝါယမအသင်းမှ
အပ ြဖ စ်ေသာ

သမဝါယမအသင်းများ၏

အသားတင်အ ြမ တ်ဝင်ေငွမှ

ပုဒ်မ

၆

အရ

သက်သာခွင့်များနုတ်ပယ် ြပ ီး ကျန်ဝင်ေငွအေပါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ြဖ င့် ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ရမည်။
၂၈။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး
အဖွဲ့အစည်းများ၏ စုစုေပါင်းအသားတင်အြမတ် ဝင်ေငွအေပါ်၂၅ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် ဝင်ေငွခွန် စည်းြကပ်
ရမည်။
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၂၉။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့က တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများက ကုမ္ပဏီရှိ
အစုရှယ်ယာများ၊ မတည်အပိုင်ပစ္စည်းများ စသည့် အေခ
ြ ပစ္စည်းများကို ေရာင်းချခ
ြ င်းမှ ြဖစ်ထွန်း
ေပါ်ေပါက်သည့် အေခ
ြ ပစ္စည်းမှ ြမတ်စွန်းေငွမှအပ ပုဂ္ဂလိက၊ သမဝါယမအသင်းနှင့် နိုင်ငံေတာ်ပိုင်
စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အေခ
ြ ပစ္စည်းမှြမတ်စွန်းေငွအေပါ်တွင် ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က
အရ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီ ြမတ်စွန်းသည့် ကျပ်ေငွ သို့မဟုတ် နိုင်ငံြခားေငွအေပါ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
ြဖင့် ဝင်ေငွခွန် စည်းြကပ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ြပည်ပေနနိုင်ငံြခားသားဖ
ြ စ်ပါက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းြဖင့် ဝင်ေငွခွန်
စည်း ြကပ်ရမည်။
၃၀။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့က တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများသည်
ကုမ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာများ၊ မတည်အပိုင်ပစ္စည်းများ စသည့် အေခ
ြ ပစ္စည်းများကို မည်သည့် နည်းလမ်း
ြဖင့်မဆို နိုင်ငံြခားေငွြဖင့် ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ လဲလှယ်ြခင်း သို့မဟုတ် လွှဲေြပာင်းြခင်းေက
ြ ာင့် အေခ
ြ ပစ္စည်းမှ
ြမတ်စွန်းေငွ ေပါ်ေပါက်လျှင် ေအာက်တွင် ြမတ်စွန်းေငွနှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ် ြပထားေသာ အခွန်နှုန်းများ
အတိုင်း ရရှိသည့် နိုင်ငံ ြခားေငွအမျိုးအစားဖ
ြ င့် ဝင်ေငွခွန် ေပးေဆာင်ရမည်ြမတ်စွန်းေငွ

ေပးေဆာင်ရမည့်၀င်ေငွခွန်နှုန်း

(က) ညီမျှကျပ် သန်းေပါင်း(၁၀၀,၀၀၀)အထိ

၄၀ %

( ခ ) ညီမျှကျပ် သန်းေပါင်း (၁၀၀,၀၀၁) မှ

၄၅ %

(၁၅၀,၀၀၀) အထိ
( ဂ ) ညီမျှကျပ် သန်းေပါင်း (၁၅၀,၀၀၁)နှင့်အထက်

၅၀ %

၃၁။ အေခ
ြ ပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ လဲလှယ် ြခင်း သို့မဟုတ်
အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်း ြဖင့် လွှဲေြပာင်း ြခင်း ြပုလုပ်သည့် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အေခ
ြ ပစ္စည်း၏ တန်ဖိုး
စုစုေပါင်းသည် ကျပ်သိန်း ၅၀ ထက်မပိုလျှင် အေခ
ြ ပစ္စည်းမှ ြမတ်စွန်းေငွ ေပါ်ေပါက်ေစကာမူ
ဝင်ေငွခွန် စည်း ြကပ်ြခင်း မပ
ြ ုရ။
၃၂။ အသစ်ထူေထာင်ေသာ စက်မှုလက်မှုကို အေခ
ြ ခံသည့် အေသးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ
အတွက် လုပ်ငန်းစတင်ေသာ နှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်အထိ ဝင်ေငွ ကျပ်သိန်း ၅၀
ထက်မပိုလျှင် ဝင်ေငွခွန် ေပးေဆာင် ြခင်း မပ
ြ ုရ။
၃၃။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွ(ဲ က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို့အရ အေခ
ြ ခံသက်သာခွင့်
ခွင့်ြပုေငွသည် ဝင်ေငွအမျိုးအစား တစ်ခစု ၏
ီ ၂၀ ရာခိငု န် နှု း် နှငည
့် မီ ျှေသာ ေငွြဖစ်ရမည်။ သိ့ု ရာတွင်
တစ်နှစ် အတွက် အေခ
ြ ခံ သက်သာခွင့် ခွင့်ြပုေငွ စုစုေပါင်းသည် ကျပ် သိန်း ၁၀၀ ထက် မပိုေစရ။
၃၄။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်၏ အိမ်ေထာင်ဖက်
နှင့် သားသမီးများ အတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း သက်သာခွင့်ြပုရမည်(က) အိမ်ေထာင်ဖက်တစ်ဦးအတွက်သာလျှင် ကျပ် ၅ သိန်း၊
( ခ ) သားသမီးတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၃ သိန်းစီ။
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၃၅။ အေခ
ြ ပစ္စည်းမှ ြမတ်စွန်းေငွေခါင်းစဉ်မှအပ ကျန်ဝင်ေငွ ေခါင်းစဉ်များမှ နိုင်ငံြခားေငွြဖင့် ဝင်ေငွ
ရရှိလျှင် ယင်းဝင်ေငွအေပါ်တွင် ဝင်ေငွခွန် စည်းမျဉ်း ၈ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ တွက်ချက်၍ ြပည်တွင်း
ေနနိုင်ငံသားနှင့် ြပ ည်တွင်းေန နိုင်ငံ ြခ ားသား ြဖ စ်ပါက ကျပ်ေငွ ြဖ င့် လည်းေကာင်း၊ ြပ ည်ပေန
နိုင်ငံြခားသားဖ
ြ စ်ပါက ရရှိသည့် ေငွေ ြကးအမျိုးအစားဖ
ြ င့် လည်းေကာင်း ဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ရမည်။
၃၆။ ေအာက်ေဖာ် ြပ ပါ ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ဝင်ေငွအမျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်အေပါ်
ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ြပုသည် (က) မူးယစ်ေဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစတတ်ေသာ ေဆးဝါးများ ဥပေဒအရ ဖမ်းဆီးရမှု
အေပါ် ဆုေငွချီးြမှင့်ြခင်း အစီအစဉ်အရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်းဆုေငွကို တစ် ကိမ်တည်း
ရရှိြခင်းြဖစ်ေစ၊ အကိမ် ကိမ် ရရှိ ြခင်း ြဖစ်ေစ ရရှိသည့် စုစုေပါင်း ဝင်ေငွ၏ ကျပ်သိန်း
၅၀ အထိ၊
( ခ ) တရားမဝင်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမှုအေပါ် ဆုေငွချီးြမှင့်ြခင်း အစီအစဉ်အရ ဝင်ေငွနှစ်
အတွင်းဆုေငွကို တစ် ကိမ်တည်း ရရှိြခင်းြဖစ်ေစ၊ အကိမ် ကိမ် ရရှိြခင်းြဖစ်ေစ ရရှိသည့်
စုစုေပါင်း ဝင်ေငွ၏ ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ၊
( ဂ ) နိုင်ငံေတာ်မှ ချီးြမှင့်ေသာ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး တံဆိပ်များနှင့်အတူ ရရှိသည့် ချီးြမှင့်ေငွများ၊
(ဃ) ြပည်တွင်း သို့မဟုတ် ြပည်ပအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုက ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမှုေရး၊
ဘာသာေရး၊ စာေပ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အသုံး ြပ ုရန်
လှူဒါန်း ြခ င်းမှ ရရှိသည့် ဝင်ေငွ။
၃၇။ ဤဥပေဒ အခန်း (၆) တွင် ေဖာ် ြပပါရှိေသာ စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်
ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒတွင် ေဖာ် ြပထားသည့်အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်း(၇)
အခ
ြ ားအခွန်အေကာက်ဆိုင်ရာ ေကာက်ခံရမည့် နှုန်းထားများ
၃၈။ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများသည် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အခွန်တစ်ရပ်ရပ်၏ ေကာက်ခံရမည့်
နှုန်းထားများ၊ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့် တို့ကို တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ စီမံ ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ယစ်မျိုးခွန်၊

( ခ ) သွင်းကုန်အတွက် လိုင်စင်ခများ၊
( ဂ ) ြမန်မာနိုင်ငံ ေအာင်ဘာေလသိန်းဆု၊
(ဃ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအခွန်၊
( င ) တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၊
( စ ) အေကာက်ခွန်၊
(ဆ) ေမ
ြ ယာေပါ်တွင် ေကာက်ခံသည့်အခွန်၊
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( ဇ ) ေရခွန်၊
( ဈ ) တာတမံခွန်၊
(ည) သစ်ေတာများမှပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသည့်အတွက် ေကာက်ခံသည့် အခွန်၊
( ဋ ) ဓာတ်သတ္ထုပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသည့်အတွက် ေကာက်ခံသည့် အခွန်၊
( ဌ ) အင်းအိုင်ခွန်၊
( ဍ ) ြကက်ေပါင်ေစးအေပါ်တွင် ေကာက်ခံသည့် အခွန်၊
( ဎ ) ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ထုတ်ယူသည့်အတွက် ေကာက်ခံသည့် အခွန်၊
(ဏ) ဓာတ်သတ္ထုခွန်နှင့် ရတနာခွန်၊
(တ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငြ် ခင်းေက
ြ ာင့် ေကာက်ခံသည့် အခွန်အေကာက်၊
(ထ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယသ
ူ ည်အ
့ တွက် ေကာက်ခံသည့် အခွန်အေကာက်။
အခန်း(၈)
အေထွေထွ
၃၉။ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများသည် အခွန်ေပးေဆာင်ထိုက်သူများ ဥပေဒနှင့်အညီ အခွန်ေပး
ေဆာင်လာေစေရးအတွက် ြပည်သူများသို့ အခွန်ပညာေပးခ
ြ င်း၊ စည်းရုံး ြခင်း၊ ခံစားနိုင်ေသာ အခွန်
ဆိုင်ရာ သက်သာခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များကို ြပည်သူများအားအသိေပးခ
ြ င်း၊ ယင်းအချက်များကို ခံစား
နိုင်ရန်အတွက် အခွန်ေကာက်ခံရာတွင်လည်း ြပည်သူများအား ရှင်းလင်းေပ
ြ ာက
ြ ား သက်သာခွင့်ြပုခ
ြ င်း၊
အခွန်ထမ်းြပည်သူများအား အသိအမှတ်ြပုခ
ြ င်း၊ ထိုက်သင့်ေသာ ချီးြမှင့်မှုများ စီမံေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း
ြပုလုပ်ေပးရမည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

၁၈

ဇယား ( ၁ )

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခု ဘ ာေရးနှစ်
ြပည်ေထာင်စု၏ အခွနအ
် ေကာက်များ ေကာက်ခရ
ံ န် မူလလျာထားချက်

(ကျပ်သန်းေပါင်း)
အမှတ်

ြပည်ေထာင်စအ
ု စိးု ရအဖွ့ဲ ၏

စဉ်

တာ၀န်ခံ ၀န် ကီးဌာနများ

၁

အေက
ြ ာင်းအရာ
ြပည်တငွ း် ထွက်ကုနန် ငှ ့် ြပည်သူြပည်သားများ သုးံ စွမဲ ှု အေပါ်
ေကာက်ခသ
ံ ည့် အခွန် အေကာက်
ယစ်မျိုးခွန်၊

၁

ြပည်ထေဲ ရး၀န်ကီးဌာန

၂
၃
၄

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊
ဘ ာေရး၀န် ကီးဌာန
စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်း၀ယ်ေရး ၀န် ကီး သွင်းကုန်အတွက် လိုင်စင်ခများ၊
ဌာန
ြမန်မာနိငု င် ံ ေအာင်ဘာေလသိန်းဆု၊
ဘ ာေရး၀န် ကီးဌာန

၅
၆

ရထားပို့ေဆာင်ေရး၀န် ကီးဌာန
ဘ ာေရး၀န် ကီးဌာန

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအခွန်၊
တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၊

၂၀၁၄- ၂၀၁၅
ခန့်မနှ း် ေခ
ြ
၁၄၆၄၄၈၇.၇၇၄
၉၃၄.၈၃၃
၁၂၉၁၀၈၂.၂၃၇
၈၀၀၀.၀၀၀
၂၈၀၀၀.၄၁၀
၁၀၅၄၇၀.၂၉၄
၃၁၀၀၀.၀၀၀

၀င်ေငွနငှ ့် ပိငု ဆ
် ငုိ မ် အ
ှု ေပါ် ေကာက်ခသ
ံ ည့် အခွန် အေကာက်

၁၆၆၄၉၃၂.၇၂၉

ဘ ာေရး၀န် ကီးဌာန

၀င်ေငွခွန်၊

၁၆၆၄၉၃၂.၇၂၉

ဘ ာေရး၀န် ကီးဌာန

အေကာက်ခွန်
အေကာက်ခွန်။

၁၅၇၁၁၆၀.၄၄၀

၁

ြပည်ထေဲ ရး ၀န်ကီးဌာန၊

နိငု င် ပံ ငုိ သ
် ယံဇာတများ ထုတ်ယူ သုးံ စွမဲ အ
ှု ေပါ် ေကာက်ခံ
သည့် အခွနအ
် ေကာက်
ေမ
ြ ယာေပါ်တွင် ေကာက်ခံသည့်အခွန်၊

၂

လယ်ယာ စိက
ု ပ် ျိုးေရးနှင့် ဆည်ေ ြမာင်း ဝန် ကီး ေရခွန်
ဌာန
တာတမံခွန်၊
ြပည်ထေဲ ရး ၀န်ကီးဌာန၊
ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစ်ေတာ သစ်ေတာများမှပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသည့်အတွက် ေကာက်ခံ

၁၀၁၆.၅၄၃

၂
၁
၃
၁
၄

၃
၄
၅
၆
၇
၈
၉

သည့် အခွန၊်
ဓာတ်သတ္တ ုပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသည့်အတွက် ေကာက်ခသ
ံ ည့်
အခွန၊်
ေမွးြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့် ေကျးလက် ေဒသ အင်းအိငု ခ် နွ ၊်
ေရးရာ ၀န် ကီးဌာန
ြပည်ထေဲ ရး၀န်ကီးဌာန

ဖွံ့ ြဖုိ းေရး ၀န် ကီးဌာန
ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစ်ေတာ ြကက်ေပါင်ေစးအေပါ်တွင် ေကာက်ခံသည့် အခွန၊်
ေရးရာ ၀န် ကီးဌာန
ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ထုတ်ယူသည့်အတွက် ေကာက်ခံ
စွမ်းအင် ဝန် ကီးဌာန
သတ္တ ုတွင်း ၀န်ကီးဌာန

သည့် အခွန၊်
ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့် ရတနာခွန်၊

၁၉၀၀၀၀.၀၀၀
၁၉၀၀၀၀.၀၀၀

၀.၈၉၀

၀.၀၂၅
၁၈၄၈.၀၆၁
၇.၄၅၀
၁၀၈၃.၇၀၀
၀.၅၀၀
၃၂၉၃၄၃.၂၇၁
၁၄၀၀.၀၀၀

၁၉
အမှတ်

ြပည်ေထာင်စအ
ု စိးု ရအဖွ့ဲ ၏

စဉ်

တာ၀န်ခံ ၀န် ကီးဌာနများ

အေက
ြ ာင်းအရာ

၁၀ ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်း အချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ေရး ၀န်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ြခင်းေ ြကာင့်
နည်းပညာ၀န် ကီးဌာန
ေကာက်ခံသည့် အခွန်အေကာက်၊
၁၁ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န် ကီးဌာန
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူသည့်အတွက် ေကာက်ခသ
ံ ည့်

၂၀၁၄- ၂၀၁၅
ခန့်မနှ း် ေခ
ြ
၁၂၂၅၀၀၀.၀၀၀
၁၁၄၆၀.၀၀၀

အခွနအ
် ေကာက်၊

စုစေု ပါင်း

၄၈၉၀၅၈၀.၉၄၃

