
 

အထူးကုနစ်ည်ခွန်ဥပဒေကို ပပင်ဆင်သည့်ဥပဒေ 

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်    ၁၇    ။) 

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊  ဝါဒခါင်လဆန်း     ၃     ရက် 

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊   ဇူလိုင်လ      ၂၆       ရက်) 

 ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပဒေကုိ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကုိ ပပင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်မှစ၍ နုိင်ငံဒတာ် တစ်ဝန်းလံုးတွင် 

အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရမည်။ 

၃။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၃ တွင်- 

(က) ပုေ်မခဲွ (ဂ) တွင်ပါရိှဒသာ “ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တဲွဇယားပါ ကုန်စည်များကုိ” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကုိ “ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက်ဥပဒေပြင့် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့် 

ဒစမည့် အထူးကုန်စည်များကုိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဃ) တွင်ပါရှိဒသာ “ကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တို ့

ပါဝင်သည့်အပပင်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ကုန်စည်များထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း၊ 

တပ်ဆင်ပခင်း၊ စက်ပြင့် ပြစ်ဒစ၊ လက်ပြင့်ပြစ်ဒစ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ထုတ်ယူပခင်းလုပ်ငန်းများ 

ပါဝင်သည့်အပပင်” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ဃ)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (၃) တွင်ပါရိှဒသာ “လက်ပြင့်ပြစ်ဒစ ထုတ်ယူပခင်း” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကုိ “လက်ပြင့်ပြစ်ဒစ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ထုတ်ယူပခင်း” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် 

အစားထုိးရမည်။ 

(ဃ) ပုေ်မခဲွ (ဆ)  တွင်ပါရိှဒသာ “ဆုိင်းင့ံစနစ်ပြင့်ပြစ်ဒစ” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ဆုိင်းင့ံစနစ်ပြင့် 

ပြစ်ဒစ၊ ကုန်စည်လဲလှယ်ပခင်းစနစ်ပြင့်ပြစ်ဒစ” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားထုိးရမည်။ 

( င ) ပုေ်မခဲွ (ဇ) တွင်ပါရိှဒသာ “ထုတ်လုပ်သူက လွှဲအပ်သည့် အထူးကုန်စည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ 

“တင်သွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပိုသ့ူက လွှဲအပ်သည့်အထူးကုန်စည်” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 

( စ ) ပုေ်မခဲွ (စ) တွင်ပါရိှဒသာ “ပပည်ပမှ တင်သွင်းသူ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ပပည်တွင်းသုိ ့

တင်သွင်းသူ” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း၊ ပုေ်မခွဲ (ည) တွင်ပါရှိဒသာ 

“ပပည်ပမှတင်သွင်းဒသာ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ပပည်တွင်းသုိ ့တင်သွင်းဒသာ” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း အသီးသီးအစားထိုးရမည်။ 
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(ဆ) ပုေ်မခဲွ (ဌ) တွင်ပါရိှဒသာ “အခွန်မပါဒသာ” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “အခွန်အပါအဝင် 

ပြစ်ဒသာ” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 

( ဇ ) ပုေ်မခဲွ (ဎ) တွင်ပါရိှဒသာ “အခွန်ထမ်းက မိမိ၏ ထုတ်လုပ်ပပီးပြစ်သည့် အထူးကုန်စည်များ 

ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းအတွက်” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ၊ 

ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချသူ၊ တင်ပုိသူ့က ဒပးဒဆာင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍” 

ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 

( ဈ ) ပုေ်မခဲွ  (ထ) တွင်ပါရိှဒသာ “ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီးဌာန” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “စီမံကိန်း 

နှင့် ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီးဌာန” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 

(ည) ပုေ်မခဲွ (န) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မခဲွ (ပ)၊ (ြ)၊ (ဗ)၊ (ဘ) နှင့် (မ)  တုိကုိ့ ဒအာက်ပါအတုိင်း 

ပြည့်စွက်ရမည် - 

“( ပ ) တင်ပိုသ့ူ ဆိုသည်မှာ အထူးကုန်စည်များကုိ ပပည်ပသို ့တင်ပိုသ့ူကုိ ဆိုသည်။ 

( ြ ) အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၃၄ အရ ကပ်နှိပ်ထားဒသာ 

သိုမ့ဟတု် အထူးကုန်စည်အတွက် အသုးံပပုဒသာ စာမှတ်စာတမ်း သိုမ့ဟတု် 

အပခားဒသာ အဒထာက်အထားတစ်ခုခုကုိ ဆုိသည်။ 

( ဗ ) လုပ်ငန်းဥပစာ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်း 

သိုမ့ဟတု် လုပ်ငန်းခွဲ အဝန်းအဝိုင်းကုိ ဆိုသည်။ 

(ဘ) ပံုစံများ ဆုိသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် 

အရ သတ်မှတ်သည့် ပုံစံများကုိ ဆိုသည်။ 

( မ ) တန်ြုိးအဆင့် ဆုိသည်မှာ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အလုိက် ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက် 

ဥပဒေတွင် ပပဋ္ဌာန်းသည့် အထူးကုန်စည်များ၏ ဒစျးနှုန်းတန်ြိုးအဆင့်ကုိ 

ဆိုသည်။” 

၄။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၄၊ ပုေ်မခွဲ (က) ၏ ဒပခဆင်းတွင်ပါရှိဒသာ “ဤဥပဒေ၏ 

ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားတွင် ဒြာပ်ပထားသည့်အတိုင်း အခွန်ကျသင့်ဒစရမည်-” ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ 

“ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက်ဥပဒေပြင့် ပပဋ္ဌာန်းသတမ်ှတ်သည့်အတုိင်း အထူးကုန်စည်ခွန် 

ကျသင့်ဒစရမည်-” ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 

၅။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၅၊ ပုေ်မခဲွ (က) ၏ ဒပခဆင်းတွင်ပါရိှဒသာ “ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း” 

ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ “ပပည်တွင်းသို ့တင်သွင်းပခင်း” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 

၆။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၅၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မခဲွ (ဃ) ကုိ ဒအာက်ပါအတုိင်း 

ပြည့်စွက်ရမည်- 

“(ဃ) အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်ကို  လက်ဝယ်ထားရှိပခင်းပြစ်ပါက 

လကဝ်ယ် ထားရှိသူက ဒပးဒဆာင်ရမည်။” 
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၇။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

“၆။(က) မည်သည့်နှစ်အတွက်မဆို ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပပဋ္ဌာန်းသည့်  ပပည်ဒထာင်စု၏ 

အခွန်အဒကာက်ဥပဒေပြင့်- 

(၁) အခွန်ကျသင့်ဒစမည့် အထူးကုန်စည်များကုိ သတ်မှတ်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း၊ 

ပြည့်စွက်ပခင်း၊ ပယ်ြျက်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ 

(၂) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်များအတွက် တန်ြိုး၊ ပမာဏ၊ အဒလးချိန် 

သုိမ့ဟုတ် အပခားတုိင်းတာမှုတစ်ခုခုအဒပါ် အဒပခပပု၍ တွက်ချက်ရမည့် အခွန်နှုန်း 

များကုိ သတမ်ှတ်ရမည်။ 

(၃) ပပည်ပသုိတ့င်ပုိမ့ှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်မည့် အထူးကုန်စည်နှင့် အခွန်နှုန်းများကုိ 

သတမ်ှတ်ရမည်။  

( ခ ) (၁) အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူ သုိမ့ဟုတ် တင်သွင်းသူသည် ယင်းထုတ်လုပ်ဒသာ 

သုိမ့ဟုတ် တင်သွင်းဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ တန်ြုိးအဆင့် သတ်မှတ်နုိင်ရန် 

အတွက် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံမှတစ်ဆင့် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်ထံ 

ဒလျှောက်ထားရမည်။ 

(၂) ဒလျှောက်လွှာပုံစံနှင့ ် တင်သွင်းရမည့်နည်းလမ်းကို ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်က 

သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

(၃) ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်နှင့် ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံခန်ခဲွ့မှုဒကာ်မတီတုိသ့ည် 

သက်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အထူးကုန်စည်များကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

တန်ြိုးအဆင့် သတ်မှတ်ဒပးရမည်။ 

(၄) တန်ြုိးအဆင့်သတ်မှတ်ဒပးထားပခင်းမရိှသည့် အထူးကုန်စည်များကုိ ညွှန်ကကားဒရးမှူ းချုပ် 

နှင့် ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနစီမံခန်ခဲွ့မှုဒကာ်မတီတုိက့ အပခားဆီဒလျာ်ဒသာ 

တန်ြုိးအဆင့်သတ်မှတ်ဒပးပခင်းမရိှပါက အပမင့်ဆံုး တန်ြုိးအဆင့်သုိ ့သတ်မှတ် 

နိုင်သည်။” 

၈။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၇ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

“၇။(က) ပုေ်မ ၄ အရ အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်များအတွက် ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ ဒနရ့ှိ 

ကုန်စည်တန်ြိုး၊ ပမာဏ၊ အဒလးချိန် သိုမ့ဟုတ် အပခားတိငု်းတာမှုတစ်ခုခုအဒပါ် 

အဒပခပပု သတမ်ှတ်ထားသည့် အခွန်နှုန်းပြင့် တွက်ချက်ရမည်- 

(၁) ပပည်တွင်းသိုတ့င်သွင်းပခင်း သိုမ့ဟတု် ပပည်ပသိုတ့င်ပိုပ့ခင်းပြစ်ပါက ထိုအထူး 

ကုန်စည်ကို အဒကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဒဆာင်ရွက်သည့်ဒန၊့ 
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(၂) ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည်များအတွက် - 

(ကက) အထူးကုန်စည်ကို ဒရာင်းချသည့်ဒန၊့ 

( ခခ ) ထုတ်လုပ်မှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်ဒစရန် ဝန်ကကီးဌာနက အမိန ့်ဒကကာ်ပငာစာ 

ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည့် အထူးကုန်စည်များပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကို 

ထုတ်လုပ်သည့ဒ်န၊့ 

  (၃) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ ပုိင်ဆုိင်ထားဒသာ 

ကိစ္စရပ်တွင် စစ်ဒဆးဒတွရ့ှိသည့်ဒန၊့ 

 ရှင်းလင်းချက်။  ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များ 

ဆိုရာတွင် ဒအာက်ပါတိုကုိ့ဆိုသည်- 

(က) အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ဒရာင်းချရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အထူး 

ကုန်စည်များပြစ်ပါက သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ အခွန်အမှတ်တံဆိပ် 

ကပ်နှိပ်ထားပခင်းမရှိသည့် အထူးကုန်စည်များ၊ 

( ခ ) ကျန်အထူးကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ဝယ်ရိှ အထူးကုန်စည်များကုိ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပံုတင်၍ တင်သွင်းထားပခင်းမဟုတ်သည့် 

အထူးကုန်စည်များ၊ တရားဝင်တင်သွင်းသူထံမှ ဝယ်ယူထားပခင်းမဟုတ်သည့် 

အထူးကုန်စည်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပံုတင်၍ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ 

ထုတ်ယူပခင်းမဟတု်သည့် အထူးကုန်စည်များ၊ တရားဝင် ထုတ်လုပ်သူ၊ 

ထုတ်ယူသူထံမှ ဝယ်ယူပခင်းအတွက် အခွန်ဒပးဒဆာင်ပပီးဒကကာင်း 

အဒထာက်အထားပပည့်စုံစွာတင်ပပနိုင်ပခင်းမရှိသည့် အထူးကုန်စည်များ။ 

(၄) ပုေ်မခဲွငယ် (၂) နှင့်  ပုေ်မခဲွငယ် (၃) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်နုိင်ပခင်း 

မရိှလျှေင် ဝန်ကကီးဌာနက အမိန်ဒ့ကကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်သတမ်ှတထ်ားသည့်ဒန။့ 

( ခ ) ကျသင့်အထူးကုန်စည်ခွန်ကုိ တွက်ချက်ရာတွင် ဒဆာင်ရွက်မှုအလုိက် ဒအာက်ပါတန်ြုိးများ 

အဒပါ် အဒပခပပုတွက်ချက်ရမည်- 

(၁) ပပည်တွင်းသိုတ့င်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည်ပြစ်ပါက ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ြိုး၊ 

(၂) ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည်များအတွက်- 

(ကက) ထုတ်လုပ်မှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်ဒစရန် ဝန်ကကီးဌာနက အမိန ့်ဒကကာ်ပငာစာ 

ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည့် အထူးကုန်စည်ပြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ 

ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွက် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်နှင့် ပပည်တွင်းအခွန်များ 

ဦးစီးဌာနစီမံခန ့်ခွဲမှုဒကာ်မတီတိုက့ အတည်ပပုသတ်မှတ်ဒပးသည့် 

စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာနဒရာင်းဒစျးတန်ြိုး၊ 
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( ခခ ) ကျန်အထူးကုန်စည်ပြစ်ပါက ထုတ်လုပ်သူကတင်ပပသည့် စက်ရုံ၊ 

အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန ဒရာင်းဒစျးတန်ြိုးနှင့် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ် 

သုိမ့ဟုတ် ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက သတ်မှတ်သည့် စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ 

အလုပ်ဌာန ဒရာင်းဒစျးတန်ြုိး၊ ယင်းတန်ြုိးနှစ်ရပ်အနက် များရာတန်ြုိး၊ 

(၃) ပပည်ပသုိ ့တင်ပုိသ့ည့် အထူးကုန်စည်ပြစ်ပါက ပပည်ပသုိ ့သယ်ယူပုိဒ့ဆာင်ဒပးမည့် 

ယာဉ်ဒပါ် အဒရာက်တန်ြိုး၊ 

(၄) ဤဥပဒေအရ ကုန်စည်ပုိင်ရှင်ထံတွင် စိစစ်ဒတွရိှ့သည့် အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ 

အထူးကုန်စည်ပြစ်ပါက စိစစ်ဒတွ ရ့ှ ိသည့်အချိန်၌ ဒရာင်းချဒနသည့်တန်ြုိး 

သိုမ့ဟတု် ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျး၊ 

(၅) ပုေ်မခဲွငယ် (၄) ပါ သတ်မှတ်ချက်များအတုိင်း လုိက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့် 

ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာနက အမိန်ဒ့ကကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်သတ်မှတ် 

ထားသည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ တွက်ချက်ရရှိသည့်တန်ြိုး။” 

၉။ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခွဲ (က) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“(က) မည်သူမဆုိ ဤဥပဒေအရ ကျသင့်သည့်အခွန်ကုိ ဒအာက်ပါအတုိင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်- 

(၁) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်းသိုတ့င်သငွ်းပခင်းပြစ်ပါက ကုန်စည်ကုိ ဒရွးယူပခင်း 

မပပုမီ ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

(၂) ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းအတွက် - 

(ကက) ဒရာင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆံုးပပီး ၁၀ ရက်အတွင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်။  

( ခခ ) ထုတ်လုပ်မှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်ဒစရန် ဝန်ကကီးဌာနက အမိန ့်ဒကကာ်ပငာစာ 

ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည့် အထူးကုန်စည်များပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကုိ 

ထုတ်လုပ်သည့်လ၏ လကုန်ဆံုးပပီး ၁၀ ရက် အတွင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

(၃) ပပည်ပသိုတ့င်ပိုပ့ခင်းပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကုိ တင်ပိုသ့ည့်လ၏ လကနု်ဆုံးပပီး 

၁၀ ရက် အတွင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်။ 

(၄) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကုိ ကုန်စည် 

ပုိင်ရှင်ထံတွင် စိစစ်ဒတွရိှ့ရပခင်းပြစ်ပါက စိစစ်ဒတွရိှ့သည့်ဒနမှ့ ခုနစ်ရက်အတွင်း 

ကုန်စည်ပိုင်ရှင်က ဒပးဒဆာင်ရမည်။” 

၁၀။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၉ တွင်- 

(က) ပုေ်မခွဲ(က)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၂)၊ (၃) နှင့် (၄) တိုကုိ့ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

 “(၂) ပပည်ပသုိတ့င်ပုိမ့ှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်ဒစရန် သတ်မှတ်ထားဒသာ အထူးကုန်စည်များ 

မှတစ်ပါး ခရီးသွားသူများအား အခွန်လွတ်အဒရာင်းဆိုင်မှ ဒရာင်းချသည့် 

အထူးကုန်စည်များ၊ 
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 (၃) ပပည်ပသိုတ့င်ပိ ု မ့ှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်ဒစရန် သတ်မှတ်ထားဒသာ အထူး 

ကုန်စည်များမတှစ်ပါး ပပည်ပသို ့ ပျံသန်းဒပပးဆွဲဒနစဉ် ဒလယာဉ် သိုမ့ဟတု် 

သဒဘောပေါာဒပါ်တွင် ဒရာင်းချသည့် အထူးကုန်စည်များ၊ 

 (၄) ယာယီအသုံးပပုရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် ပပည်တွင်းသို  ့ တင်သငွ်းလာပပီး မူလ 

တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံသို  ့ မူရင်းပမာဏ အဒပခအဒနအတိုင်း အဒကာက်ခွန် 

သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပပန်လည်တင်ပိုမ့ည့် အထူးကုန်စည်များ၊” 

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၃) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“(၃) ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်လံုးများ၊ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အဒပခခံအဆင့်သာ ခဲွစိတ် 

ထားဒသာ ကျွန်းနှင့်သစ်မာ သစ်ခဲွသားများမှအပ နိုင်ငံဒတာ်၏ လံုပခုံ ဒရးနှင့် 

ကာကွယ်ဒရးအြဲွအ့စည်းများ အသံုးပပုရန် ကုိယ်တုိင်ထုတ်လုပ်ဒသာ၊ တင်သွင်း 

လာဒသာ သိုမ့ဟတု် ဝယ်ယူဒသာ အထူးကုန်စည်များ။” 

၁၁။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မခွဲ (က) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

“(က) ယာယီအသံုးပပုရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် ပပည်တွင်းသုိ ့ တင်သွင်းလာပပီး မူလတင်သွင်းသည့် 

နိုင်ငံသို ့မူရင်းပမာဏ အဒပခအဒနအတိုင်း အဒကာက်ခွန်သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ 

ပပန်လည်တင်ပုိမ့ည့် အထူးကုန်စည်များဆုိင်ရာ လုိက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ၊” 

၁၂။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၁ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

“၁၁။(က) အထူးကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်သူ သိုမ့ဟတု် တင်ပိုသ့ူသည် ကျသင့်အခွန်မှ အထူး 

ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တင်ပုိမ့ှုအတွက် အသံုးပပုရန် အထူးကုန်စည် တစ်မျို းမျို းကုိ 

ပပည်တွင်းသုိ ့ ကုိယ်တုိင်တင်သွင်းစဉ်ကပြစ်ဒစ၊ အပခားအထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူထံမှ 

ကုိယ်တုိင်ဝယ်ယူစဉ်ကပြစ်ဒစ ဒပးဒဆာင်ခ့ဲရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန်ကုိ ခုနိှမ်နုိင်သည်။ 

 ( ခ ) အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှု၊ တင်ပုိမ့ှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်တစ်ကကိမ်တည်းသာ 

ကျသင့်ဒစရန် အခွန်ခုနိှမ်ဒပးသွင်းပခင်းကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက် 

ရမည်။” 

၁၃။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၂ ၏ ဒပခဆင်းကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“၁၂။ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်သည် ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကုိ ကျင့်သုံး 

ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ထမ်းဒဆာင်နုိင်ရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ 

အြွဲ အ့စည်းများနှင် ့ညှိနှိုင်း၍ အြွဲ မ့ျား ြွဲ စ့ည်း၍ပြစ်ဒစ၊ မိမိဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများအား 

တာဝန်ခွဲဒဝဒပးအပ်၍ပြစ်ဒစ အဒကာင်အထည်ဒြာ် ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်-” 

၁၄။ (က) အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၃ ၏ ဒပခဆင်းကုိ ဒအာက်ပါအတုိင်း အစားထုိးရမည် - 

  “၁၃။ ပုေ်မ ၁၂ အရ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်က တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

လွှဲအပ် တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရသည့် အြွဲ  ့သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည်-” 
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( ခ ) အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) ကုိ ဒအာက်ပါအတုိင်း အစားထုိးရမည်- 

“( ခ ) အထူးကုန်စည်များထားရိှဒသာ လုပ်ငန်းဥပစာ သုိမ့ဟုတ် သုိဒလှာင်ရံုတစ်ခုခုမှ 

မထွက်ခွာမီပြစ်ဒစ၊ သယ်ယူပိုဒ့ဆာင်ဒနစဉ်ပြစ်ဒစ သယ်ယူပိုဒ့ဆာင်သည့် 

ယာဉ်များကို ရပ်တန ့်ရန် ဒတာင်းဆို၍ စစ်ဒဆးနိုင်သည်။” 

( ဂ ) အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ) တွင်ပါရှိဒသာ “ကုန်ထုတ်လုပ်သူ” 

ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “တင်သွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပုိသူ့” ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့် 

အစားထိုးရမည်။ 

၁၅။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၄ တွင်ပါရိှဒသာ “စာပြင့် ဒရးသားလက်မှတ်ဒရးထုိးထားသည့် 

စာသက်ဒသခံတစ်ရပ်” ဆုိသည့် စကားရပ်၏ဒရှတွ့င် “အတည်ပပုလက်မှတ်ဒရးထုိးထားသည့် သက်ဒသခံ 

ကေ်ပပား သိုမ့ဟတု်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကုိ ပြည့်စွက်ရမည်။ 

၁၆။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၅ တွင-် 

(က) ပုေ်မခဲွ (က) နှင့် ပုေ်မခဲွ (ခ) တုိတွ့င်ပါရိှဒသာ“အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူ” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကို “အထူးကုန်စည်ကို တင်သွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပိုသ့ူ” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ပြင့် အသီးသီး အစားထိုးရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

“( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (က) သုိမ့ဟုတ် (ခ) အရ လုပ်ငန်းမှတ်ပံုတင်ခွင့်ပပုရန် ဒလျှောက်ထားလာပခင်း 

အဒပါ် ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ 

သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကို ထုတ်ဒပးရမည်။” 

 ( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မခွဲ (ဃ) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်- 

“(ဃ) မှတ်ပံုတင်ထားသည့် အထူးကုန်စည်တင်သွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပုိသူ့တုိသ့ည် 

သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ထုတ်ဒပးသည့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကုိ နှစ်စဉ် 

သက်တမ်းတိုး ဒလျှောက်ထားရမည်။” 

၁၇။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၆ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် - 

“၁၆။(က) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သူ သိုမ့ဟုတ် 

တင်ပုိသူ့သည် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၈ နှင့်အညီ ကျသင့်ဒသာ အခွန်ကုိ 

ဒပးဒဆာင်ရမည့်အပပင် အထူးကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း သိုမ့ဟုတ် 

ပပည်ပသုိတ့င်ပုိပ့ခင်းအတွက် သံုးလပတ်ဒကကညာလွှာကုိ သက်ဆုိင်ရာသံုးလပတ် 

ကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက် အတွင်း ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ဒပးပိုရ့မည်။ 

( ခ ) ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်ကုိ ထုတ်လုပ် 

ဒရာင်းချပခင်း၊ ပပည်ပသုိတ့င်ပုိပ့ခင်း ဒဆာင်ရွက်ဒနသည်ဟုယူဆရန် အဒကကာင်းရိှသည့် 



8 
 

မည်သူကိ့ုမဆို ယင်းသိုဒ့ဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် ကျသင့်အခွန်ဒပးဒဆာင်ဒစရန် 

နှင့် သုးံလတစ်ကကိမ် ဒကကညာလွှာ ဒပးပိုဒ့စရန် အဒကကာင်းကကားနိုင်သည်။ 

( ဂ ) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်ကုိ ပပည်တွင်းသုိ ့တင်သွင်းသူသည် အဒကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ယူပခင်းမပပုမီ ပပည်တွင်းသိုတ့င်သငွ်းသည့် အထူးကုန်စည် 

စာရင်းကုိ အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို ့တင်သွင်းရမည်။” 

၁၈။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၇ ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

“၁၇။(က) ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ခ) တိုအ့ရ ဒပးပိုဒ့သာ ဒကကညာလွှာတွင် 

ပါရိှသည့် အထူးကုန်စည်နှင့်ပတ်သက်ဒသာ တန်ြုိး၊ ပမာဏစသည်တုိကုိ့ သတ်မှတ် 

ထားသည့် အခွန်နှုန်းထားများနှင့်တွက်ချက်ပခင်းပြင့် ရရှိလာမည့် အခွန်သည် 

အနီးစပ်ဆံုးအဒနအထားပြစ်လျှေင် ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ းူသည် ယင်းဒကကညာလွှာကုိ 

အဒပခပပု၍ အခွန် စည်းကကပ်ရမည်။ 

 ( ခ ) ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အထူးကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း 

သုိမ့ဟုတ် ပပည်ပသုိတ့င်ပုိပ့ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒပးပုိလ့ာသည့် ဒကကညာလွှာပါ 

အချက်အလက်များမှ အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း သိုမ့ဟုတ် 

ပပည်ပသိုတ့င်ပိုပ့ခင်းအဒပါ် ကျသင့်အခွန်ကို မှန်ကန်စွာမရရှိနိုင်ဟု ယုံကကည်ရန် 

အဒကကာင်းရှိလျှေင် လိုအပ်ဒသာ အပခားသက်ဒသခံ အဒထာက်အထားများကုိ 

စိစစ်ပပီး အခွန်စည်းကကပ်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပပည်ပသိုတ့င်ပို ပ့ခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဒကကညာလွှာဒပးပုိရ့န် ပျက်ကွက်လျှေင် ပမိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် 

ရရိှထားဒသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ အဒပခပပု၍ အခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ 

(ဃ) အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း သုိမ့ဟုတ် ပပည်ပသုိတ့င်ပုိပ့ခင်းအဒပါ် 

အခွန်စည်းကကပ်ပခင်းကုိ ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခဲွ (က) အရ ဒကကညာလွှာ တင်သွင်းသည့်လ 

အတွင်း အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချသူ သုိမ့ဟုတ် ပပည်ပသုိတ့င်ပုိသူ့အား 

အခွန်စည်းကကပ်ရမည်။ အခွန်စည်းကကပ်ပခင်းမပပုမီ မည်သူက့ိ ုမဆို ဒခါ်ယူ 

စစ်ဒဆးပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက် ဒတာင်းခံပခင်းပပုနိုင်သည်။” 

၁၉။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၈ တွင်ပါရိှဒသာ “တစ်နှစ်အတွင်းသာ ဒတာင်းဆုိခွင့်ရိှသည်” 

ဆိုသည့် စကားရပ်ကုိ “တစ်နှစ်အတွင်းသာ ထုိပပန်အမ်းဒငွကုိ ထုတ်ဒပးရန် သုိမ့ဟုတ် ခုနိှမ်ဒပးသွင်း 

ခွင့်ပပုရန် သိုမ့ဟုတ် ဒပးဒဆာင်ရန်ရှိသည့် အခွန်အပြစ် သတ်မှတ်ဒပးရန် ဒတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်” 

ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 

၂၀။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခဲွ (စ)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (၂) တွင်ပါရိှဒသာ “စည်းကကပ်အခွန်၏ 

၅၀ ရာခိုင်နှုန်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ကုိ “ထပ်မံဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန်၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။ 



9 
 

၂၁။ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေပုေ်မ ၂၂ တွင်- 

(က) ပုေ်မခဲွ (ခ) တွင်ပါရိှဒသာ “အချိန်မီ” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “သတ်မှတ်ထားဒသာ သုိမ့ဟုတ် 

ထပ်မံတုိးပမှင့်ဒပးထားဒသာ အချိန်အတွင်း” ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထုိးရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ) တွင်ပါရိှဒသာ “ယင်းကုန်စည်တန်ြိုး” ဆိုသည့် စကားရပ်၏ ဒရှ တ့ွင် 

“လကဝ်ယ်ထားရှိသူက” ဆိုသည့် စကားရပ်ကုိ ပြည့်စွက်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ဃ) တွင်ပါရှိဒသာ “ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်၏” ဆုိသည့်စကားရပ်၏ ဒရှတွ့င် 

“စည်းကကပ်မှုအရထပ်မံ” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ ပြည့်စွက်ရမည်။ 

(ဃ) ပုေ်မခွဲ (င) နှင့် ပုေ်မခွဲ (စ) တိုကုိ့ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

“( င ) သုံးလပတ် ဒကကညာလွှာကို အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် 

သက်ဆုိင်ရာ စည်းကကပ်မှုအရ ထပ်မံဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန်၏ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း၊ 

( စ ) အခွန်အမှတ်တဆံိပ် ကပ်နှိပ်ဒရာင်းချဒစရမည့် အထူးကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

သတ်မှတ် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နိှပ်ဒပးရန် ပျက်ကွက်ဒကကာင်း ပမိုန့ယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှူးက စစ်ဒဆးဒတွရိှ့ရပါက အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူက ယင်းသုိ ့

ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ဒတွရိှ့သည့် အထူးကုန်စည်တန်ြုိး၏ ၅၀ ရာခုိင်နှုန်း။” 

၂၂။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၂၃၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပုေ်မ ၂၅၊ ပုေ်မခွဲ (က) တုိတွ့င်ပါရိှဒသာ 

“ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “တင်သွင်းမှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ တင်ပုိမ့ှုပမာဏ” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ပြင့် အသီးသီးအစားထိုးရမည်။ 

၂၃။ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေပုေ်မ ၃၃၊ ပုေ်မခွဲ (က) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်- 

“(က) အထူးကုန်စည်များ ပပည်တွင်းသုိတ့င်သွင်းပခင်းအတွက် ဒကာက်ခံရဒငွ၊ နုိင်ငံပုိင်လုပ်ငန်း 

ဌာနများနှင့် နုိင်ငံပုိင်စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတုိမှ့ ဒကာက်ခံရဒငွမှအပ ကျန်ဒကာက်ခံရဒငွ 

အဒပါ် ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအြွဲ က့ တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အလိုက် 

သတမ်ှတ်ဒပးဒသာ ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် 

ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွသို ့လွှဲဒပပာင်းဒပးသငွ်းနိုင်သည်။” 

၂၄။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုေ်မ ၃၅ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မ ၃၅-က အပြစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း 

ပြည့်စွက်ရမည်- 

“၃၅-က။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထူးကုန်စည်ခွန် 

ဒပးဒဆာင်ခဲ့ပပီးပြစ်သည်ဟ ုဒကျနပ်လက်ခံပါက အထူးကုန်စည်ခွန် ဒပးဒဆာင်ပပီး ပြစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်- 

(က) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁ ရက် မတုိင်မီက တင်သွင်းခ့ဲဒသာ သုိမ့ဟုတ် ထုတ်လုပ် 

ခဲ့ဒသာ ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်သယွ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ (နုိင်ငံဒတာ် 
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ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်ဒဆာက်ဒရးအြွဲ  ့ ဥပဒေအမှတ် ၈/၉၀)၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 

ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက်ဥပဒေ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စု၏ 

အခွနအ်ဒကာက်ဥပဒေများအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဒပးဒဆာင်ပပီးပြစ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ (နုိင်ငံဒတာ် ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်ဒဆာက်ဒရးအြဲွ  ့

ဥပဒေအမှတ် ၈/၉၀) အာဏာမသက်ဒရာက်မီကာလက တင်သွင်းဒသာ 

သုိမ့ဟုတ် ထုတ်လုပ်ဒသာ ကုန်စည်များပြစ်ပပီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပခင်း၊ 

( ဂ ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိဒသာ အထူးကုန်စည်များပြစ်ပခင်း။” 

၂၅။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားကုိ ပယ်ြျက်ရမည်။ 

 

 ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဒတာ် ြဲွစ့ည်းပံုအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ဒရးထုိးသည်။ 

 

            (ပံု) ထင်ဒကျာ် 

 နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် 


