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    ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၏ 

         အခွန်အခဥပေဒ 

( ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်     ။) 

(၁၃၈၁ ြပည့်ှစ်၊   သီတင်းကတ်လဆန်း               ရက်) 

(၂၀၁၉ ခုှစ်၊  ေအာက်တိုဘာလ       ရက်) 
 

အခန်း (၁) 

အမည်၊ အာဏာတည်ြခင်းှင့် အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက် 
 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၏ အခွန်အခဥပေဒဟုေခတွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များသည် ၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန3မှ စတင်အကျ ိး 

သက်ေရာက် ေစရမည်။ 

၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက် 

ေစရမည်- 

(က) အခွန်အခ ဆုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ 

ဇယား(၅)ပါ တိုင်းေဒသကီးအစုိးရက ေကာက်ခံပုိင်ခွင့်ရိှသည့် အခွန်အခများကုိဆုိသည်။ 

(ခ) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၏ အခွန်အခဥပေဒကိုဆုိသည်။ 

(ဂ) သက်ဆုိင်ရာဌာန ဆိုသည်မာှ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအတွက် ေကာက်ခံေသာ 

အခွန်အခများကုိ တာဝန်ယူေကာက်ခံသည့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ဝန်ကီးဌာနများ၏ 

ဌာနအဖဲွအစည်းများ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ စည်ပင်သာယာေရး 

အဖဲွများှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး နယ်နိမိတ်အတွင်း အခွန်အခေကာက်ခံေပးသည့် 

အဖဲွအစည်းများ အားလုံးကုိဆိုသည်။ 

(ဃ) ဘာေငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥပေဒ ဆုိသည်မှာ ဘာှစ်အလုိက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လတ်ေတာ်က အတည်ြပြပာန်းသည့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးဘာေငွ အရအသံုးဆုိင်ရာ 

ဥပေဒှင့် ေနာက်ထပ်ဘာေငွ ခွဲေဝသုံးစဲွေရးဥပေဒကုိဆုိသည်။ 

(င) အခွန်န်း ဆုိသည်မှာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအတွက် ေကာက်ခံရန်သတ်မှတ်ထား 

သည့် အခွန်အခန်းထားများကိုဆိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

ေကာက်ခံရမည့် အခွန်လျာထားချက် 

 
၄။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၏ ဘာေငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥပေဒပါ အခွန်အခရေငွသည် သက်ဆိုင်ရာ 

ဘာေရးှစ်အတွက် ဤဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ(ဋ)ပါ အခွန်အခေကာက်ခံရန် လျာထားချက်ြဖစ်သည်။ 

 

 
အခန်း (၃) 

သက်ဆုိင်ရာဌာနများ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

 
၅။ သက်ဆုိင်ရာဌာနများသည် ဤဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ (ဋ) ပါ အခွန်အခေကာက်ခံရန် 

လျာထားချက်ကို ေကာက်ခံရရှိေရးအတွက် စီမံကီးကပ်ရမည်။ 

၆။ သက်ဆုိင်ရာဌာနများသည် ဤဥပေဒပါ သတ်မှတ်အခွန်န်းထားများအတိုင်း အခွန်အခများကုိ 

ေကာက်ခံရန် တာဝန်ရှိမည်ြဖစ်ပီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၏ ဘာရန်ပံုေငွသို ေပးသွင်းရမည်။ 

၇။  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရက ဥပေဒြပာန်း၍ စီမံေကာက်ခံေနေသာ အခွန်အခများမှအပ ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီးအစိုးရအဖဲွှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသည် ၎င်းတို ေကာက်ခံေနသည့် အခွန်အခများအတွက် 

ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုက်နာ ေဆာင်ရRက်ိုင်ေစရန် မူလဥပေဒ၏ အဓိပာယ် 

မေြပာင်းလဲေစဘဲ န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

 

အခန်း (၄) 

အခွန်အခအမျ ိးအစားများှင့် န်းထားများ 

 
၈။ ေြမယာခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ဆက်တွဲ (က) ပါ စည်းကပ်ေကာက်ခံေနေသာ ေြမယာခွန် 

န်းထားများအတိုင်း ေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပုံေငွသုိ လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 
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၉။ ယစ်မျ ိးခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) ပါ စည်းကပ်ေကာက်ခံေနေသာ ယစ်မျ ိးခွန် 

န်းထားများအတိုင်း ေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဘာရန်ပံုေငွသို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။  

၁၀။ ဝင်ေငွခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ှစ်စဉ်ြပာန်းသည့် ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒအရ 

သတ်မှတ်ထားသည့် န်းထားများအတိုင်း ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကေကာက်ခံ၍ ဝင်ေငွခွန် 

ဥပေဒ ပါြပာန်းချက်ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွက သတ်မှတ်ေပးေသာ ရာခိုင်န်းအချ ိးအတိုင်း 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဘာရန်ပံုေငွသုိ လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

၁၁။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ှစ်စဉ်ြပာန်းသည့် ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် 

ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် န်းထားများအတိုင်း ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ေကာက်ခံ၍ 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒပါ ြပာန်းချက်ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွက သတ်မှတ်ေပးေသာ 

ရာခိုင်န်းအချ ိးအတုိင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဘာရန်ပံုေငွသုိ လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

၁၂။ အထူးကုန်စည်ခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ှစ်စဉ်ြပာန်းသည့် ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒ 

အရ သတ်မှတ်ထားသည့်န်းထားများအတိုင်း ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကေကာက်ခံ၍ အထူးကုန် 

စည်ခွန်ဥပေဒပါ ြပာန်းချက်ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲက သတ်မှတ်ေပးေသာ ရာခုိင်န်းအချ ိး 

အတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပုံေငွသို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

၁၃။ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံတံဆိပ်ေခါင်းအက်ဥပေဒှင့် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရးဥပေဒပါြပာန်းချက်များအတိုင်း ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ေကာက်ခံ၍ ယင်းဥပေဒ 

များပါ နည်းလမ်းများအတိုင်း တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ၂ ရာခိုင်န်းကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဘာရန်ပံုေငွ 

သို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

၁၄။ ဓာတ်သတခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)ပါ စည်းကပ်ေကာက်ခံေနေသာ ဓာတ်သတခွန် 

န်းထားများအတိုင်း ေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပုံေငွသုိ လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

၁၅။ အင်းအိုင်ခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) ပါ စည်းကပ်ေကာက်ခံေနေသာ အင်းအိုင်ခွန် 

န်းထားများအတိုင်း ေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပုံေငွသို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 



န့်သတ် 

4 

 

၁၆။ သစ်ေတာခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ဆက်တွဲ (င) ပါ စည်းကပ်ေကာက်ခံေနေသာ သစ်ေတာခွန် 

န်းထားများအတိုင်း ေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပုံေငွသို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။  

၁၇။   စည်ပင်သာယာေရးဆုိင်ရာအခွန်အခများှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 

 (က) ေနာက်ဆက်တွဲ (စ) ပါ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ စည်းကပ် 

ေကာက်ခံေနေသာ န်းထားများအတိုင်းေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဘာ 

ရန်ပုံေငွသို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

( ခ )  ေနာက်ဆက်တွဲ (ဆ) ပါ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲမှ စည်းကပ် 

ေကာက်ခံေနေသာ  န်းထားများအတိုင်း ေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဘာ 

ရန်ပုံေငွသို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

 
၁၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ခ၊ စစ်ေဆးခှင့်စပ်လျဉ်း၍  ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီး 

ဌာနသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေကာက်ခံရရိှေသာအခရေငွမှ ြပည်ေထာင်စုက သတ်မှတ် 

ေပးေသာ ရာခုိင်န်းအချ ိးအတုိင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပုံေငွသို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

၁၉။ တာတမံခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ဆက်တွဲ (ဇ) ပါ စည်းကပ်ေကာက်ခံေနေသာ တာတမံခွန်န်း 

ထားများအတိုင်း ေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပုံေငွသို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

၂၀။ ဆားခွန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ဆက်တဲွ(ဈ)ပါ စည်းကပ်ေကာက်ခံေနေသာ ဆားခွန်(လုိင်စင်ေကး) 

န်းထားများအတိုင်း ေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပုံေငွသုိ လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

၂၁။  ုပ်ရှင်ုံ ှင့် ဗီွဒီယိုဆိုင်ရာ အခွန်အခများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖဲွပုိင် 

ုပ်ရှင်ုံှင့် ဗီွဒီယိုလုပ်ငန်းများအား ငှားရမ်းြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းေသာ အခွန်အခများကုိ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပုံေငွသို လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 

၂၂။ ြပပဲွ၊ ေဖျာ်ေြဖပဲွအခွန်အခများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ဆက်တဲွ (ည) ပါ စည်းကပ်ေကာက်ခံေနေသာ 

ြပပဲွ၊ ေဖျာ်ေြဖပဲွအခွန်အခ န်းထားများအတိုင်း ေကာက်ခံ၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဘာရန်ပံုေငွသုိ 

လဲေြပာင်းေပးသွင်းရမည်။ 
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၂၃။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်အခများေပတွင် ြပည်ေထာင်စုကြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင် 

ရRက်ရမည်- 

(က) ြပည်ေထာင်စုကြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရှိသည့် အရင်းအှီးဆိုင်ရာ 

အခွန်အခများ၊ 

( ခ )  ြပည်ေထာင်စုကြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရှိသည့် အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ 

( ဂ )  ြပည်ေထာင်စုကြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရိှသည့် အေကာက်ခွန်ဆုိင်ရာ 

အခွန်အခများ၊ 

(ဃ) ြပည်ေထာင်စုက ြပာန်းသည့်ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရှိသည့် ခရီးသာွးလာေရး 

ဆုိင်ရာ အခွန်အခများ၊ 

( င )  ြပည်ေထာင်စုက ြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRကခ်ွင့်ရှိသည့် စာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ အခွန်အခများ၊ 

( စ )  ြပည်ေထာင်စုက ြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရှိသည့် သဘာဝဓာတ်ေငွ 

ဆုိင်ရာ အခွန်အခများ၊ 

(ဆ) ြပည်ေထာင်စုကြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရိှသည့် သတှင့်သတတွင်း 

ဆုိင်ရာ အခွန်အခများ၊ 

( ဇ )  ြပည်ေထာင်စုကြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီေဆာင်ရRက်ခွင့်ရှိသည့် ေကျာက်မျက်ရတနာ 

ဆုိင်ရာ အခွန်အခများ၊ 

( ဈ )  ြပည်ေထာင်စုကြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရှိသည့် ကန်းှင့် အုပ်စု (၁) 

အမျ ိးအစားတွင် ပါဝင်ေသာ သစ်ယာ၊ အင်ကင်း၊ ပျဉ်းကတုိး၊ ပိေတာက်၊ သဃန်းနက်၊ 

တမလန်းများှင့် သက်ဆုိင်သည့်အခွန်အခများ၊ 

(ည) ြပည်ေထာင်စုကြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီေဆာင်ရRက်ခွင့်ရိှသည့် စက်မလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ 

အခွန်အခများ၊ 
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( ဋ )  ြပည်ေထာင်စုက ြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရှိသည့် စက်ေလှ၊ သေဘာ 

ငယ်များ တည်ေဆာက်ေရးှင့် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ေရးဆုိင်ရာ အခွန်အခများ၊ 

( ဌ )  ြပည်ေထာင်စုကြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီေဆာင်ရRက်ခွင့်ရိှသည့် ေလေကာင်းသယ်ယူ 

ပုိေဆာင်ေရးဆုိင်ရာ အခွန်အခများ၊ 

( ဍ )  ြပည်ေထာင်စုက ြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရှိသည့် ကိုယ်ပုိင်ေကျာင်း 

ှင့် သင်တန်းများဆိုင်ရာ အခွန်အခများ၊ 

( ဎ )  ြပည်ေထာင်စုက ြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရိှသည့် ပုဂလိကေဆးုံများ 

ှင့် ေဆးခန်းများဆိုင်ရာ အခွန်အခများ၊ 

(ဏ) ြပည်ေထာင်စုက ြပာန်းသည့် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရRက်ခွင့်ရှိသည့် စာေပ၊ သဘင်၊ 

ဂီတ၊ ိုးရာပန်းဆိုင်ရာအခွန်အခများ၊ 

 

အခန်း (၅) 

အခွန်မကျသင့်သည့် ပမာဏှင့် န်းထားများသတ်မှတ်ြခင်း 

 
၂၄။ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖဲွမှ ေကာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အခွန်အခများကိုေကာက်ခံရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

သည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် အခွန်မကျသင့်သည့် ေငွပမာဏှင့် 

န်းထားများကုိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းှင့် ြဖည့်စွက်ြခင်းတိုြပုိင်သည်။ 

 

 
အခန်း (၆) 

ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် သက်သာခွင့်များ 

 
၂၅။ ကုန်စည်တစ်မျ ိးမျ ိးအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ဝန်ေဆာင်မတစ်မျ ိးမျ ိးအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အခွန်ထမ်းတစ်ဦးဦး 

အတွက်ြဖစ်ေစ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် သက်သာခွင့်ြပြခင်း၊ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းတိုကို 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖဲွသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် 

ေဆာင်ရRက်ိုင်သည်။ 
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အခန်း (၇) 

အေထွေထွ 

 
၂၆။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖဲွသည် ဤဥပေဒပါ အခွနအ်ခန်းထားများကို ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ အစားထုိးြခင်းေဆာင်ရRက်လိုလင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်သုိ ေဆွးေွးဆုံးြဖတ် 

ိုင်ေရးအတွက် တင်သွင်းရမည်။ 

၂၇။ (က) ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွ၏ အခွန်အခေကာက်ခံသည့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများသည် 

ဤဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ(ဋ)ပါ အခွန်အခေကာက်ခံရန် လျာထားချက်အေပ ေကာက်ခံ 

ရရှိမအေြခအေနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများမှ အခွန်ခွဲေဝရရှိမအေြခအေနတိုကို 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနသို ေပးပုိရမည်။ 

 ( ခ )  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနသည် အခွန်အခေကာက်ခံသည့် 

သက်ဆုိင်ရာဌာနများမှ ေပးပုိလာသည့် အခွန်အခ ေကာက်ခံရရှိမစာရင်းများကို စုစည်း၍ 

တုိင်းေဒသကီးစီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် သံုးသပ်ချက်ြဖင့် ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီးအစိုးရအဖဲွသို အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။ 

၂၈။ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွသည် ဤဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ(ဋ)ပါ အခွန်အခ ေကာက်ခံ 

ရန် လျာထားချက်အေပ ေကာက်ခံရရှိမအေြခအေနကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်သို အစီရင်ခံ 

တင်ြပရမည်။ 

၂၉။ ဤဥပေဒအရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရသည် အခွန်အခေကာက်ခံသည့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများ 

ှင့် အခွန်အခဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ အြပန်အလှန်ဖလှယ်ြခင်းကို ေဆာင်ရRက်ိုင်သည်။ 

သက်ဆုိင်ရာဌာနများက ေတာင်းခံလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပ့ံပုိးေပးြခင်းှင့် လိုအပ်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ ရယူြခင်းတိုကို ေဆာင်ရRက်ိုင်သည်။ 

၃၀။ ဤဥပေဒအရ ေကာက်ခံရမည့် အခွန်အခလျာထားချက်များ ြပည့်မီေကျာ်လွန်ေအာင် ေကာက်ခံ 

ရရိှုိင်ေရးေဆာင်ရRက်ရာတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစိုးရအဖဲွသည် သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရRက်ြခင်း၊ တားဆီးပိတ်ပင်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရRက်ိုင်သည်။ အလားတူ သက်ဆိုင်ရာဌာနများက 

အကူအညီေတာင်းခံလာပါကလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရRက်ေပးရမည်။ 
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၃၁။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖဲွသည် ှစ်စဉ်ေကာက်ခံရရှိေသာ အခွန်အခရေငွစာရင်းှင့် 

အသုံး စရိတ်စာရင်းများကုိ ှစ်စဉ်ထုတ်ြပန်ေကညာရမည်။ 

၃၂။ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွသည် အခွန်အခေပးေဆာင်ထိုက်သူများ ဥပေဒှင့်အညီ အခွန် 

အခ ေပးေဆာင်လာေစေရးအတွက် ြပည်သူများသို အခွန်ပညာေပးြခင်း၊ စည်းုံးြခင်း၊ ဥပေဒှင့်အညီ 

ခံစားိုင်ေသာ အခွန်အခဆုိင်ရာ သက်သာခွင့်၊ ကင်းလွတ်ခွင့်များကုိ ြပည်သူများအား အသိေပးြခင်း၊ 

အခွန်ဆိုင်ရာ တာဝန်ေကျပွန်သည့် အခွန်ထမ်းြပည်သူများအား အသိအမှတ်ြပြခင်း၊ ထိုက်သင့်ေသာ 

ချးီြမင့်မများ စီမံေဆာင်ရRက်ေပးြခင်းတုိ ြပလုပ်ေပးရမည်။ 

 

 

 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

 

ဝန်ကီးချပ် 

         ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (က) 

ေြမယာခွန်န်းထားများ  

စဉ် မိနယ် 

ေြမအမျ ိးအစားအလိုက် တစ်ဧကေကာက်ခံန်းထား (ကျပ်) 

R1 R2 R3 R4 G N ဓနိ ကိုင်း 
ေြမလွတ် 

ေြမိုင်း 

၁ သန်လျင် ၄.၅၀ ၂.၅၀ ၁.၅၀ ၂.၀၀ ၂.၀၀ ၄.၅၀ ၅.၀၀ - - 

၂ ေကျာက်တန်း ၄.၅၀ ၂.၅၀ ၁.၅၀ ၃.၀၀ ၂.၀၀ - ၅.၀၀ - - 

၃ ခရမ်း ၅.၀၀ ၄.၀၀ ၃.၅၀ ၂.၀၀ ၂.၀၀ - ၅.၀၀ - - 

၄ သုံးခွ ၄.၂၅ ၂.၇၅ ၃.၀၀ ၂.၀၀ ၂.၀၀ ၅.၀၀ ၅.၀၀ - - 

၅ တွံေတး ၄.၂၅ ၂.၇၅ ၁.၅၀ ၄.၀၀ ၂.၀၀ - ၅.၀၀ ၁.၅၀ ၃.၀၀ 

၆ ေကာ့မှး ၄.၂၅ ၃.၀၀ ၁.၅၀ - ၂.၂၅ ၅.၀၀ ၅.၀၀ - - 

၇ ကွမ်းbခံကုန်း ၄.၅၀ ၃.၇၅ ၁.၅၀ - ၃.၀၀ - ၅.၀၀ - - 

၈ ဒလ ၄.၂၅ ၂.၅၀ ၁.၅၀ - ၂.၀၀ - ၅.၀၀ - - 

၉ လင်သာယာ - - - ၁.၀၀ - - - - - 

၁၀ လှည်းကူး ၃.၇၅ ၂.၇၅ ၁.၅၀ ၁.၅၀ ၃.၀၀ ၃.၀၀ ၅.၀၀ - - 

၁၁ ေမှာ်ဘီ ၅.၃၀ ၅.၃၀ ၄.၂၅ ၁.၀၀ ၃.၀၀ ၁၂.၀၀ - ၃.၀၀ ၃.၀၀ 

၁၂ တိုက်ကီး ၇.၀၀ ၅.၅၀ ၃.၅၀ ၁.၀၀ ၃.၀၀ - - ၅.၀၀ ၆.၀၀ 

၁၃ ထန်းတပင် ၆.၀၀ ၅.၇၅ ၄.၂၅ ၂.၂၅ ၃.၀၀ - ၅.၀၀ ၅.၀၀ - 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) 

ယစ်မျ ိးခွန်န်းထားများ 

 

 လုိင်စင် 

 အမှတ် 

လိုင်စင်အေကာင်းအရာ 

ေဖာ်ြပချက် 

ေကာက်ခံမည့် 

န်းထား(ကျပ်) 

D1 အရက်ချက် စက်ုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့် ချက်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်၊ ထုတ်လုပ်မ     

ဂါလံ/ (၁) ရက် 

၅၀-၅၀၀ - ေသး 

၅၀၀-၁၀၀၀ - လတ် 

၁၀၀၀ အထက် - ကီး 

 

 

၅၀၀၀၀၀၀ 

၁၀၀၀၀၀၀၀ 

၁၅၀၀၀၀၀၀ 

D2 အရက်ချက်စက်ံုပုိင်ဆုိင်ခွင့်သာရိှပီး ချက်လုပ်ခွင့်မရိှသည့်လိုင်စင် ၁၀၀၀၀၀၀ 

W1 ဝိုင်အရက်များထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ၁၀၀၀၀၀ 

FL4 ြပည်ပမှတင်သွင်းလာေသာ ိုင်ငံြခားအရက်ြပင်း (Foreign Spirit) ကို 

ေပါင်းစပ်ခွင့်၊ ေရာောှခွင့်၊ အန3ံထည့်ခွင့်ှင့် အေရာင်ဆိုးခွင့် လုိင်စင် 

၁၀၀၀၀၀၀ 

FL5 ိုင်ငံြခားအရက်ြပင်း(Foreign Spirit)ကို ပုလင်းသွတ်ခွင့်လိုင်စင် ၁၀၀၀၀၀၀ 

FL6 ြပည်တွင်းရှိ အရက်ချက်စက်ုံမှ ထုတ်လုပ်ေသာိုင်ငံြခား အရက်ြပင်း 

(Foreign Spirit)ကို လက်ကားေရာင်းချခွင့်လုိင်စင် 

၂၅၀၀၀၀၀ 

B1 ဗျစ်ရည်စက်ုံ (Brewery) ပုိင်ဆိုင်ခွင့်ှင့် ချက်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်၊ ထုတ်လုပ်မ 

ဂါလံ/ (၁) ရက် 

၅၀-၅၀၀ - ေသး 

၅၀၀-၁၀၀၀ - လတ် 

၁၀၀၀ အထက် - ကီး 

 

 

       ၅၀၀၀၀၀၀ 

၁၀၀၀၀၀၀၀ 

၁၅၀၀၀၀၀၀ 

B2 ဗျစ်ရည်စက်ုံ(Brewery)ပုိင်ဆုိင်ခွင့်သာရရိှပီး ချက်လုပ်ခွင့်မရိှသည့် လုိင်စင် ၁၀၀၀၀၀၀ 

FL8 ြမန်မာြပည်တွင်းရိှ ဗျစ်ရည်စက်ုံ(Brewery)မှ ထုတ်လုပ်ေသာ ဗျစ်ရည်များ 

ကုိ လက်ကားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁၀၀၀၀၀၀၀ 

FL9 ြမန်မာြပည်တွင်းရိှ ဗျစ်ရည်စက်ုံ(Brewery)မှ ထုတ်လုပ်ေသာ ဗျစ်ရည်များ 

ကုိဆုိင်ဖွင့်၍ ဥပစာအတွင်းေသာက်သံုးရန် သုိမဟုတ် ဥပစာြပင်ပသုိ ယူေဆာင် 

ရန် လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁၂၀၀၀၀၀ 

FL11 ုိင်ငံြခားအရက်များ(Foreign Alcoholic Liquor)ကုိ လက်ကားေရာင်းချခွင့် 

လိုင်စင် 

၃၀၀၀၀၀၀ 

FL12 ုိင်ငံြခားအရက်များ(Foreign Alcoholic Liquor)ကုိ ကုန်စံုဆိုင်တွင် လက်လီ 

လက်ကားေရာင်းချခွင့်ရိှပီး ဥပစာအတွင်း ေသာက်သုံးခွင့် မရှိသည့်လုိင်စင် 

၁၅၀၀၀၀၀ 
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 လုိင်စင် 

 အမှတ် 

လိုင်စင်အေကာင်းအရာ 

ေဖာ်ြပချက် 

ေကာက်ခံမည့် 

န်းထား(ကျပ်) 

FL15 ိုင်ငံြခားအရက်များ(Foreign Alcoholic Liquor)ကို ဥပစာအတွင်း 

တည်းခိုသူများှင့် ခရီးသာွးသူများ ေသာက်သံုးရန် ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ 

တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင် သိုမဟုတ် မန်ေနဂျာက ဆိုင်ဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့် 

လိုင်စင် 

၃၀၀၀၀၀၀ 

FL16 ိုင်ငံြခားအရက်များ(Foreign Alcoholic Liquor)ကုိ ကလပ် ဥပစာအတွင်း 

ေသာက်သုံးရန် ကလပ်ပုိင်ရှင်က ဆိုင်ဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့်လုိင်စင် 

၁၀၀၀၀၀၀ 

FL17 ိုင်ငံြခားအရက်များ(Foreign Alcoholic Liquor)ကို ဟိုတယ်ှင့်နားေနခန်း 

ဥပစာအတွင်း ေသာက်သံုးရန် ဟုိတယ်ပုိင်ရှင် သုိမဟုတ် ဟုိတယ်မန်ေနဂျာက 

ေကာင်တာဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့်လုိင်စင် 

၂၄၀၀၀၀၀ 

FL19 ိုင်ငံြခားအရက်များ (Foreign Alcoholic Liquor) ကုိ ဘူတာုံ၊ ေလဆိပ်၊ 

သေဘာဆိပ်များရိှ နားေနခန်းဥပစာအတွင်း ေသာက်သံုးရန် သုိမဟုတ် ဥပစာ၏ 

ြပင်ပသုိယူေဆာင်ရန် နားေနခန်းအငှားရထားသူက ေကာင်တာဖွင့်၍ လက်လီ 

ေရာင်းချခွင့် လိုင်စင်  

၂၀၀၀၀၀၀ 

FL21 ုိင်ငံြခားအရက်များ(Foreign Alcoholic Liquor)ကုိ သေဘာဝန်ထမ်းများှင့် 

ခရီးသည်များ သေဘာေပတွင်ေသာက်သံုးရန် သေဘာမာလိန်မှး သိုမဟုတ် 

ဘာစိုးက ေကာင်တာဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့် လိုင်စင် 

၁၀၀၀၀၀၀ 

FL23 မူးယစ်ေစတတ်ေသာ ေဆးဝါးမဟုတ်ေသာ အရက်ြပန်ရာခိုင်န်း ၂၀ မှ ၄၅ 

အထိပါဝင်သည့် ေဆးဖက်ဝင်ေသာဝိုင်ှင့် အလားတူ ေဖျာ်ရည်များကို 

ေဆးဆရာ သုိမဟုတ် ကုန်စံုဆုိင်ပုိင်ရှင်က ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁၀၀၀၀ 

FL24 သန်3စင်ပီးေသာ ိုင်ငံြခားအရက်ြပင်း (Rectified Foreign Spirit )ကို 

ေဆးဆရာများက ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁၀၀၀၀ 

FL25 ဂုဏ်သတိပျက်အရက်ြပန် ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၃၀၀၀၀၀ 

FL2C သန်3စင်ပီးေသာ အရက်ြပန်များကုိ သုိေလှာင်သိမ်းဆည်းထားုိင်ရန်ှင့် တင်ချာ၊ 

အရက်ြပင်းှင့် အြခားအရက်ြပန်ပါဝင်သည့် ေဆးဝါးများထုတ်လုပ်ိုင်ရန် 

ကုန်ပစည်းသိုေလာှင်ုံ ေဆာက်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် 

၁၀၀၀၀၀ 

FL2D အရက်ြပန်ပါဝင်သည့် ေဆးဝါးများကို ြမန်မာ့ေဆးဆရာများက ထုတ်လုပ်ခွင့်၊ 

ပုိင်ဆိုင်ခွင့်ှင့် ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁၀၀၀၀ 

Y1 တေဆးများထုတ်လုပ်ခွင့်ှင့် ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၅၀၀၀၀၀ 

Y2 တေဆးများေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၅၀၀၀၀၀ 
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 လုိင်စင် 

 အမှတ် 

လိုင်စင်အေကာင်းအရာ 

ေဖာ်ြပချက် 

ေကာက်ခံမည့် 

န်းထား(ကျပ်) 

D1A ုိင်ငံြခားအရက်ြပင်း (Foreign Spirit) ထုတ်လုပ်ရန်၊ ေပါင်းစပ်ရန်၊ ေရာေှာရန်၊ 

အေရာင်ဆိုးရန်၊ အနံ3ထည့်ရန်ှင့် ပုလင်းသွတ်ရန်၊ အရက်ချက်စက်ုံ 

ပုိင်ဆိုင်ခွင့်၊ ချက်လုပ်ခွင့်ှင့် လိုင်စင်ရေရာင်းချသူများကိုသာ လက်ကား 

ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၅၀၀၀၀၀၀ 

CS2A ဖုိထွက်ချက်အရက်ကုိ စားေသာက်ဆိုင် သုိမဟုတ် နားေနခန်း ဥပစာအတွင်း 

ေသာက်သုံးရန် ေကာင်တာဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၂၀၀၀၀၀ 

CFL2A ထန်းရည်၊ ဓနိရည်မှအပ အြခားေလှာ်စာရည်များကို စားေသာက်ဆိုင် 

သိုမဟုတ် နားေနခန်း ဥပစာအတွင်း ေသာက်သုံးရန် ေကာင်တာဖွင့်၍ 

လက်လီေရာင်းချခွင့်လုိင်စင် 

၁၀၀၀၀၀ 

 

 

ိုင်ငံြခားအရက် လက်ကားေရာင်းချခွင့် လိုင်စင်အမျ ိးအစားများအတွက် 

သိုေလာှင်ခွင့်န်းထားများ 

စဉ် 
လိုင်စင် 

အမျ ိးအစား 
လိုင်စင်အေကာင်းအရာ ေဖာ်ြပချက် 

သိုေလာှင်ခွင့် 

န်းထား (ကျပ်) 

၁ FL-6 ြပည်တွင်းရှိ အရက်ချက်စက်ုံမှ ထုတ်လုပ်ေသာ ိုင်ငံြခား 

အရက်ြပင်း (Foreign Spirit) ကို လက်ကားေရာင်းချခွင့် လိုင်စင် 

၂၅၀၀၀၀ 

၂ FL-8 ြမန်မာြပည်တွင်းရှိ ဗျစ်ရည်စက်ုံ (Brewery) မှ ထုတ်လုပ်ေသာ 

ဗျစ်ရည်များကို လက်ကားေရာင်းချခွင့် လိုင်စင် 

၁၀၀၀၀၀၀ 

၃ D-1A ုိင်ငံြခားအရက်ြပင်း(Foreign Spirit)ထုတ်လုပ်ရန်၊ ေပါင်းစပ်ရန်၊ 

ေရာောှရန်၊ အေရာင်ဆိုးရန်၊ အနံ3ထည့်ရန်ှင့် ပုလင်းသွတ်ရန်၊ 

အရက်ချက်စက်ံု ပုိင်ဆုိင်ခွင့်၊ ချက်လုပ်ခွင့်ှင့် လုိင်စင်ရေရာင်းချ 

သူများကိုသာ လက်ကားေရာင်းချခွင့်လုိင်စင် 

၅၀၀၀၀၀ 

၄ FL-11 ိုင်ငံြခားအရက်များ(Foreign Alcoholic Liquor)ကုိ လက်ကား 

ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၃၀၀၀၀၀ 

၅ FL-12 ုိင်ငံြခားအရက်များ (Foreign Alcoholic Liquor)ကုိ ကုန်စံုဆိုင် 

တွင် လက်လီလက်ကား ေရာင်းချခွင့်ရှိပီး ဥပစာအတွင်း ေသာက် 

သုံးခွင့်မရှိသည့် လိုင်စင် 

၁၅၀၀၀၀ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) 

ဓာတ်သတခွန်န်းထားများ 

စဉ် အမျ ိးအမည် ေရတွက်ပံု ေကာက်ခံသည့်န်းထား (ကျပ်) 

၁ သဲ (Sand) (၁၀၀) ကုဗေပ ၅၀၀    ကျပ် 

၂ ေြမေစး (Clay) အုတ်ဖုတ်ရန် အုတ်ချပ် (၁၀၀၀၀) ပါတစ်ဖို ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) 

အင်းအိုင်ခွန်န်းထားများ 

လိုင်စင် 

အမျ ိးအစား 
လိုင်စင်အေကာင်းအရာ ေဖာ်ြပချက် 

ေကာက်ခံမည့် 

န်းထား(ကျပ်) 

အငှားဂရန် 

အင်းလိုင်စင် 

 ေလလံ ေဈးပိင်ေပးသည့် န်း 

အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရချ ိတင်ဒါ 

လိုင်စင် 

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေဈးန်းအတုိင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရထွက်ပစည်း

ေရာင်းဝယ် 

စုေဆာင်းခွင့် 

လိုင်စင် 

၁။ ခု                   (၁)တန်မှ (၁၀)တန်ထိ 

၂။ ငါးအရည်ခွံ         ထပ်တိုး (၁) တန်လင် 

၃။ အြခား  

  

၄။ ေရချ ိငါး            (၁)တန်မှ (၁၀) တန်ထိ 

၅။ ေရငန်ငါး ထပ်တုိး (၁) တန်လင် 

၆။    ကင်းမွန် 

၇။    ငါးဆားနယ် 

 

၈။ ေရခူ (၁) တန်မှ (၁၀) တန်ထိ 

  ထပ်တုိး (၁)တန်လင် 

၉။ ဂဏန်း (၁) တန်မှ (၅) တန်ထိ 

  ထပ်တုိး (၁) တန်လင် 

 

၁၅၀  

၁၅  

 

 

၂၀၀  

၂၀  

 

 

 

၂၅၀  

၂၅  

၁၇၅  

၃၅  
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လိုင်စင်အမျ ိးအစား လိုင်စင်အေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 
ေကာက်ခံမည့် 

န်းထား (ကျပ်) 

ေရထွက်ပစည်းေရာင်းဝယ် 

စုေဆာင်းခွင့်လိုင်စင် 

၁၀။ ေကျာက်ငါး (၁) တန်မှ (၅) တန်ထိ 

၁၁။ ငါးရှဉ့် ထပ်တုိး (၁)တန်လင် 

  

၁၂။  ေရချ ိပုစွန် 

၁၃။ ေရငန်ပုစွန်           (၁) တန်လင် 

၁၄။   ငါးေြခာက် 

၁၅။   ပုစွန်ေြခာက်  

 

၁၆။   ေကျာက်ပုစွန်      (၁) တန်လင် 

၁၇။    ကင်းပုစွန်  

 

၁၈။ ေမာ့ (၁) တန်လင် 

 

၁၉။ ငါးမန်းေတာင်      (၁) တန်လင် 

၂၀။   ငါးစီေပါင်း  

 

၂၁။ မျ ိးပုစွန် (အရှင်)တစ်ေကာင်မှ (၅၀) ေကာင်ထိ 

 ထပ်တုိးတစ်ေကာင်လင် 

၂၂။ အလှေမွးငါး(အရှင်)တစ်ေကာင်မှ (၂၀၀)ေကာင်ထိ 

 ထပ်တုိးတစ်ေကာင်လင် 

 ၂၅၀ 

          ၅၀  

 

  

        ၁၀၀  

 

 

 

 ၁၂၅  

 

 

 ၂၀၀  

  

        ၃၅၀  

 

  

        ၅၀၀ 

 ၁၀  

 ၂၀၀  

 ၁  

ေရထွက်ပစည်း ြပြပင်မွမ်း 

မံထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် 

(က) အငယ်စား ငါး/ပုစွန် ေရထွက်ပစည်း ထုတ်လုပ်

သည့် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလင် 

 (၁) လိုင်စင်ေကး(တစ်ှစ်စာ) 

 (၂) လိုင်စင်ကဒ်ြပားေကး 

(ခ) အလတ်စား ငါး/ပုစွန် ေရထွက်ပစည်း ထုတ်လုပ် 

သည့် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလင် 

 (၁) လိုင်စင်ေကး(တစ်ှစ်စာ) 

 (၂) လိုင်စင်ကဒ်ြပားေကး 

 

 

၁၀၀၀  

၅၀၀  

 

 

၂၀၀၀  

၅၀၀ 
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လိုင်စင်အမျ ိးအစား လိုင်စင်အေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 
ေကာက်ခံမည့် 

န်းထား (ကျပ်) 

 (ဂ) ငါး/ ပုစွန် ေရထွက်ပစည်း ထုတ်လုပ် 
သည့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ြခင်း 

 (၁) မှတ်ပံုတင်ေကး (တစ်ှစ်စာ) 
(ဃ)  ေရလုပ်ငန်းသံုးေရခဲစက်လိုင်စင်ခ 
         တန် (၅၀) ှင့်ေအာက်  

         တန် (၅၁) ှင့်အထက် 

 
 

၁၀၀ 
 

၂၅၀၀၀ 

၅၀၀၀၀ 

ေရလုပ်သားမှတ်ပံုတင်ေကး                  ၅၀၀  

ငါးစိုခွန်  ြပည်ေထာင်စုကသတ်မှတ်
သည့်န်းထားအတိုင်း 

ေလှခွန်  ြပည်ေထာင်စုကသတ်မှတ် 

သည့်န်းထားအတိုင်း 

ငါးေမွးြမြခင်းလိုင်စင် 
၁။ အငာှးဂရန်ေကး 

 
၂။ ေမွးြမေရးလိုင်စင် 

  
(တစ်ဧကလင်(သုိမဟုတ်)တစ်ဧက၏ အစိတ် 

အပုိင်း) 
(က) ပုစွန်ေမွးြမေရးလိုင်စင်ခ 
 (၁) Extensive စနစ် (တစ်ဧက) 

 (၂) Extensive Plus (တစ်ဧက) 
 (၃) Semi-Intensive (တစ်ဧက) 

(ခ) ငါးေမွးြမြခင်းလိုင်စင်ခ 
 (၁) ထုတ်လုပ်မြမင့်မားသည့် ရန်ကုန်တုိင်း၊ 

ဧရာဝတီတုိင်းများအတွက်(တစ်ဧက

န်းထား) 
 (၂) ထုတ်လုပ်မအသင့်အတင့်ရိှ စစ်ကုိင်း 

တိုင်း၊ ပဲခူးတုိင်း၊ မေလးတုိင်း၊ မွန် 

ြပည်နယ်များအတွက် (တစ်ဧကန်း 
ထား) 

 (၃) ထုတ်လုပ်မနိမ့်ကျသည့် ကချင်၊ ကယား၊ 
ကရင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ ရခုိင်ြပည်နယ်များ 
ှင့် တနသာရီ၊ မေကွးတိုင်းများ အ 

တွက် (တစ်ဧက န်းထား) 

 
၁၅၀ 

 
 

၃၀၀ 

၃၀၀ 
၁၀၀၀ 

 
၃၀၀၀ 

 

 
၁၅၀၀ 

 

 
 

၉၀၀ 
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လိုင်စင်အမျ ိးအစား လိုင်စင်အေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 
ေကာက်ခံမည့် 

န်းထား (ကျပ်) 

၃။ ေရချ ိ/ေရငန်ပုိင်တွင် ေလှာင်အိမ် 

စနစ်ြဖင့် ေမွးြမြခင်း 

 

 

 

 

 

 

၄။ ငါးသားေပါက်စုေဆာင်းြခင်း 

၅။ အလှြပငါးစီးပွားြဖစ် ေမွးြမြခင်း 

၆။ အလှြပငါးစုေဆာင်းြခင်း 

၁၀ ေပ ၁၀ ေပ ၁၀ ေပ (၁၀၀၀ ကုဗေပ) 

 

ငါး/ပုစွန်သားေပါက်စီးပွားြဖစ်ေမွးြမြခင်း 

(က) ပုစွန်သားေပါက်လုပ်ငန်း 

 (၁) လိုင်စင်ခ 

(ခ) ငါးသားေပါက်လုပ်ငန်း 

 (၁) လိုင်စင်ခ 

  

(၁) လိုင်စင်ခ 

(၁) လိုင်စင်ခ 

(၁) လိုင်စင်ခ 

(၂) တစ်မိနယ်ငါးဖမ်းကွက်အတွက် 

ရက်လွန်ေကးအား (ဧပီ လမှ ဇွန်လ) ေကျာ်

လွန်ပါက ရက်လွန်ေကးအြဖစ် ငါး/ပုစွန်ေမွး

ကန်လိုင်စင်တစ်ေစာင်လင် 

၂၀၀ 

 

 

၁၀၀၀ 

 

၁၀၀၀ 

 

 

၁၀၀၀ 

၁၀၀၀ 

၁၅၀၀ 

 ၁၀၀ 

         ၂၀၀၀ 

 

 

ငါးမားချတိ်ှင့်ငါးဖမ်းကိရိယာအမျ ိးအစားအလိုက် လိုင်စင်ခန်းထားများ  

လိုင်စင်အမျ ိးအစား 
အခွန်န်းှင့်  

အထူးသတ်မှတ်ချက်များ 

၁။  (ေရချ ိ) လူတစ်ဦးလင်    ၁၅၀ ကျပ် 

၂။  ငါးြမင်းရင်းတန်း တစ်ကွက်လင်                               ၁၂၅၀ ကျပ် 

၃။ (က) ေမာပုိက်အမျ ိးမျ ိး 

     (လာချင်းေရချ ိ) 

 (ခ) ေမာပုိက် 

  (သုံးထပ်ေရချ ိ) 

အေတာင် ၁၀၀ အထိ ၁၀၀၀ ကျပ် 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း ၁၀၀၀ ကျပ် 

အေတာင် ၁၀၀ အထိ  ၅၀၀ ကျပ် 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း  ၅၀၀ ကျပ် 

၄။  တန်းပုိက်အမျ ိးမျ ိး 

  (ေရချ ိ) 

အေတာင် ၁၀၀ အထိ  ၁၀၀၀ ကျပ် 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း ၁၀၀၀ ကျပ် 
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လိုင်စင်အမျ ိးအစား 
အခွန်န်းှင့်  

အထူးသတ်မှတ်ချက်များ 

၅။  မက်ကွန် တစ်လက်လင်   ၁၅၀ ကျပ် 

၆။ (က)   ယကွင်း 

 

     (ခ)    စကဝါ 

၆ ေတာင်ေကျာ်ကတစ်ေတာင်လင်     ၅၀ ကျပ် 

(တင်ဒါလိုင်စင်ချထားလင် အာမခံေကး တင်သွင်းရမည်) 

၆ ေတာင်ေကျာ်က တစ်ေတာင်လင်     ၅၀ ကျပ် 

(တင်ဒါလိုင်စင်ချထားလင် အာမခံေကး တင်သွင်းရမည်။) 

၇။ (က) ေဂပုိက်ကီး 

 (ခ) ဂန်းပုိက် 

 (ဂ) မင်ပုိက်ကီး 

တစ်လက်လင်                       ၅၀၀ ကျပ် 

၈။ ပုိက်ဂဏန်း ေလှတစ်စီးပုိက်တစ်ဖံု   ၇၅၀ ကျပ် 

၉။   ကျားပါးစပ်(ေရချ ိ) 

  

ေခါင်းကိး 

အေတာင် ၂၀ ေအာက်     ၃၀၀၀ ကျပ် 

အေတာင် ၄၀ ေအာက်     ၄၅၀၀ ကျပ် 

အေတာင် ၅၀ ေအာက်     ၇၅၀၀ ကျပ် 

အေတာင် ၅၀ အထက်   ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၀။  ပုိက်အိတ်ကေလး ၂ ေတာင်ေကျာ်က တစ်လုံး               ၂၅၀ ကျပ် 

၁၁။ ကာဝပုိက် အလားတူပုံသန်ှင့် အရRယ်အစား အသီးသီးတိုအတွက်

သတ်မှတ်ထားသည့် န်းထားများအတိုင်း ပံုသန်ှင့် အရRယ်

အစားအလုိက် ေကာက်ခံရန် (အမှတ်စဉ် ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၇) တို န်း

ထားအတုိင်း 

၁၂။     တတာ ပုိက်ပါးစပ် (၁၀) ေတာင်ထက်မပုိလင်တစ်လုံး       ၃၀၀ ကျပ် 

၁၀ ေတာင်ထက်ေကျာ် တစ်လံုးလင်                      ၆၀၀ ကျပ် 

၁၃။ ပုစွန်ေဖာင် တစ်ခုလင်                                                     ၂၀၀၀ ကျပ် 

၁၄။ ဆဲွပုိက်ကေလး တစ်ခုလင်                                                ၁၀၀၀ ကျပ် 

၁၅။ ကုလားပုိက် အေတာင် ၁၀၀ အထိ                                      ၁၀၀၀ ကျပ် 

ေနာက်ထပ်အေတာင်၂၀၀ ပုိတိုင်း                  ၁၀၀၀ ကျပ် 

၁၆။ ပုိက်ေြခတို အေတာင် ၁၀၀ အထိ                                      ၁၀၀၀ ကျပ် 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း                  ၁၀၀၀ ကျပ် 

၁၇။ ပုိက်ဝမ်းပူ အေတာင် ၁၀၀အထိ                                      ၁၀၀၀ ကျပ် 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း                  ၁၀၀၀ ကျပ် 
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လိုင်စင်အမျ ိးအစား 
အခွန်န်းှင့်  

အထူးသတ်မှတ်ချက်များ 

၁၈။ (က) ယင်းဘဝန်း 

   

 

 

 (ခ) ပုိက်ဘဝန်း 

 

 (ဂ) ရံပုိက် 

 (ဃ) ငါးbခံ 

ေလှတစ်စီးလင်                  ၁၅၀၀ ကျပ် 

ေလှမပါဝန်း                  ၁၅၀၀ ကျပ် 

ယင်း သိုမဟုတ် လမုအေတာင် ၂၀၀ အထိ          ၁၅၀၀ ကျပ် 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း                  ၁၅၀၀ ကျပ် 

အေတာင် ၂၀၀ အထိ                  ၃၀၀၀ ကျပ် 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း                  ၃၀၀၀ ကျပ် 

တစ်bခံလင်                    ၅၀၀ ကျပ် 

တစ်bခံလင်                    ၅၀၀ ကျပ် 

၁၉။ bခံချှင့်ဒုိက် တစ်ခုလင်                     ၂၅၀ ကျပ် 

၂၀။ ယင်းတန်း တစ်ခုလင်                    ၅၀၀ ကျပ် 

၂၁။ ြမံးတန်း တစ်ခုလင်                    ၅၀၀ ကျပ် 

၂၂။ ဂျမ်းတိုက် တစ်ခုလင်                    ၂၅၀ ကျပ် 

 

လိုင်စင်အမျ ိးအစား 
အခွန်န်းှင့် 

အထူးသတ်မှတ်ချက်များ 

၁။ (က) ငါးမားတန်း  

  (ေရငန်) 

 (ခ) ငါးမားစကာ 

  (ေရငန်) 

လူတစ်ဦးလင်                        

 

လူတစ်ဦးလင်   

၁၅၀ ကျပ် 

      

၁၀၀၀ ကျပ် 

 

၂။ (က) ေမာပုိက် 

  (လာချင်းေရငန်) 

 (ခ) ေမာပုိက် 

  (သုံးထပ်ေရငန်) 

 (ဂ)     ကကရန်ပုိက် 

 

 (ဃ) ငါးကွမ်းရှပ် 

 

 (င) ငါးမန်းပုိက် 

 

အေတာင် ၁၀၀ အထိ     

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း  

အေတာင် ၁၀၀ အထိ  

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း  

အေတာင် ၁၀၀ အထိ   

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း  

အေတာင် ၁၀၀ အထိ    

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း  

အေတာင် ၁၀၀ အထိ 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း  

၂၅၀ ကျပ် 

   ၂၅၀ ကျပ် 

  ၅၀၀ ကျပ် 

  ၅၀၀ ကျပ် 

၂၅၀ ကျပ် 

  ၂၅၀ ကျပ် 

၂၅၀ ကျပ် 

၂၅၀ ကျပ် 

၂၅၀ ကျပ် 

၂၅၀ ကျပ် 
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လိုင်စင်အမျ ိးအစား 
အခွန်န်းှင့် 

အထူးသတ်မှတ်ချက်များ 

 (စ) ငါးသေလာက်ဝိုင်းပုိက် 

  

       (ဆ) ဝိုင်းချပ်ပုိက် 

 

 (ဇ) ဝိုင်းချပ်ပုိက်ငယ် 

ပုိက် ၂၅ ဖံုအထိ တစ်ပိုင်းလင်  

တစ်ဖံုပိုတိုင်း  

အေတာင် ၈၀၀ အထိ  

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း  

အေတာင် ၄၀၀ အထိ  

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း  

၂၅၀၀ ကျပ် 

၂၅၀ ကျပ် 

၃၀၀၀ကျပ် 

၅၀၀ ကျပ် 

၁၅၀၀ ကျပ် 

၅၀၀ ကျပ် 

၃။ ကျည်ေထာက်ပုိက် အေတာင် ၁၀၀ အထိ 

ေနာက်ထပ် အေတာင် ၂၀၀ ပိုတိုင်း  

၂၅၀ ကျပ် 

၂၅၀ ကျပ် 

၄။ တန်းပုိက်အမျ ိးမျ ိး 

 (ေရငန်)  

အေတာင် ၁၀၀ အထိ 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀၀ ပုိတိုင်း  

၂၅၀ ကျပ် 

၂၅၀ ကျပ် 

၅။ ရင်းတွန်း ေလှတစ်စီးလင်  ၇၅၀ ကျပ် 

၆။    (က) ေရခ ူ စက်မဲ့ေလှငယ်တစ်စီးှင့် လူတစ်ဦးလင် 

လူတစ်ဦးထက်ပုိတိုင်း  

၂၅၀ ကျပ် 

၁၀၀ ကျပ် 

၇။ ပုိက်ကဏန်း ေလှတစ်စီးပုိက်တစ်ဖံု  ၇၅၀ ကျပ် 

၈။ (က) ကျားပါးစပ် 

  (ေရငန်)  

 

 

 (ခ) ကျားပါးစပ် 

  (ေရငန်) 

ေခါင်းကိး -    ၂၀ ေတာင်ေအာက်  

- ၄၀ ေတာင်ေအာက်  

- ၅၀ ေတာင်ေအာက်  

- ၅၀ ေတာင်အထက်  

ေခါင်းကိး    -   ၇၀ ေတာင်ေအာက်  

- ၈၀ ေတာင်ေအာက်  

- ၉၀ ေတာင်ေအာက်  

- ၉၀ ေတာင်အထက်  

၁၀၀၀ ကျပ် 

၁၅၀၀ ကျပ် 

၂၀၀၀ ကျပ် 

၂၅၀၀ ကျပ် 

၂၂၅၀ ကျပ် 

၂၅၀၀ ကျပ် 

၂၇၅၀ ကျပ် 

၃၀၀၀ ကျပ် 

၉။ (က) ပင်လယ်ဓမင်း(ကမ်းနီး) 

  

လူတစ်ဦးလင်  ၂၅၀၀ ကျပ် 

 

၁၀။ ေလှဓမင်း တစ်ခုလင်   ၇၅၀ ကျပ် 

၁၁။ တရRတ်ဆွဲပုိက် ေခါင်းကိး အေတာင် ၅၀အထိ 

ေနာက်ထပ်အေတာင် ၂၀ ပိုတိုင်း  

၂၅၀၀ ကျပ် 

၇၅၀ ကျပ် 

၁၂။ ပသျးဝင်း တစ်ခုလင်   ၃၅၀ ကျပ် 
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လိုင်စင်အမျ ိးအစား 
အခွန်န်းှင့် 

အထူးသတ်မှတ်ချက်များ 

၁၃။ (က) လွတ်ကီး 

 (ခ) ငါးဖမ်းကျံး (ေရငန်) 

တစ်ခုလင်   

တစ်ခုလင်   

၁၀၀၀ ကျပ် 

၅၀၀၀ ကျပ် 

၁၄။ တိုက်ေထာင်ဓမင်း တစ်ခုလင်     ၅၀၀ ကျပ် 

၁၅။ စား အဝ ၁၂ ေတာင်ေကျာ် 

အလျား ၃၀ ေတာင်ေကျာ်  

အဝ ၉ ေတာင်ေကျာ် 

အလျား ၂၅ ေတာင်ေကျာ်  

အဝ ၆ ေတာင်ေကျာ် 

အလျား ၁၅ ေတာင်ေကျာ်  

အဝ ၆ ေတာင်ေကျာ် 

အလျား ၁၅ ေတာင်ေအာက်  

(တင်ဒါလိုင်စင်ချထားလင် အာမခံေကး 

သွင်းရမည်) 

 

၂၀၀၀ ကျပ် 

 

၁၂၅၀ ကျပ် 

 

၇၅၀ ကျပ် 

 

၅၀၀ ကျပ် 

 

 

၁၆။ ြမံးကီး (ေရငန်) တစ်လုံးလင်  ၇၅၀ ကျပ် 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (င) 

သစ်ေတာခွန်န်းထားများ 

စဉ် အမျ ိးအမည် ေရတွက်ပံု 
ေကာက်ခံမည့် 

န်းထား(ကျပ်) 

၁ ိုင်ငံပုိင်ကမှ ထုတ်လုပ်မအေပ ေကာက်ခံရမည့် 

အခွန်န်း အုပ်စု (၃)(၄)(၅) 

ကုဗတန် ၆၀၀၀ 

၂ ဖမ်းဆီးရမိ ပံုစံ(၈)ဝင် သစ်ေတာထွက်ပစည်းများ 

ထုခွဲေရာင်းြခင်းအတွက် ေကာက်ခံရမည့် အခွန်န်း 

(ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း)  

(က) ေမျာ 

(ခ) ထင်း 

(ဂ) မီးေသွး 

 

 

 

လုံး 

ကုဗတန် 

ကုဗတန် 

 

 

 

၁၅၀ 

၂၀၀၀ 

၁၈၀၀ 

၃ ပုဂလိကပုိင် (ကုန်သွယ်ေရး) 

အြခားတုိင် 

(၁) လုံးပတ် ၁'-၁'၁၁'' 

(၂) လုံးပတ် ၂'-၂'၁၁''  

 

 

လုံး 

လုံး 

 

 

၄၀၀ 

၄၀၀ 

၄ ေမာ 

(၁)   အြခား 

 

လုံး 

 

၅၀ 

၅ သင်ေပါင်းသား လုံး ၇၅ 

၆ ထင်း ကုဗတန် ၁၀၀၀ 

၇ မီးေသွး ကုဗတန် ၁၂၀၀ 

၈ ဝါးကီး (အရှည် ၁၈'၊ ထိပ်ဝအချင်း ၃'' အထက်) 

(၁) ဝါးဘိုး/ ဝါးနက် 

(၂) အြခား 

 

လုံး 

လုံး 

 

၁၁၀ 

၄၅ 

၉ ဝါးေသး (အရှည် ၁၈'၊ ထိပ်ဝ အချင်း ၃'' ေအာက်) 

(၁) တင်း/ ကျေသာင်း၊ ထီးိုး/ တပင်တိုင် စသည့် 

 ေဈးကွက်ဝင်ဝါးမျ ိးများ 

(၂) ကရင်၊ မင်၊ သိုက်၊ သနပ်၊ ဝါးယား၊ ဝါးြဖ၊  

 ဝါးွယ်၊ ဝါးကုတ် စသည့်ဝါးမျ ိးများ 

(၃) အြခား၊ ကခတ်၊ ဝါးကျပ်၊ ဝါးအနီစသည့်  

 ေဒသသုံးဝါးမျ ိးများ 

 

လုံး 

 

လုံး 

 

လုံး 

 

၁၁ 

 

၅ 

 

၃ 
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စဉ် အမျ ိးအမည် ေရတွက်ပံု 
ေကာက်ခံမည့် 

န်းထား(ကျပ်) 

၁၀ ကိမ်ကီး 

(အရှည် ၁၈'၊ ထိပ်ဝအချင်း  ၁'' အထက် ) 

 

လုံး 

 

၇၅ 

၁၁ ကိမ်ေသး 

(အရှည် ၁၈'၊ ထိပ်ဝအချင်း ၁'' ေအာက်) 

 

လုံး 

 

၁၀ 

၁၂ ကက်ဥကိမ် (အရှည် ၁၈') လုံး ၂၅ 

၁၃ ပံုစံ (၈) ဝင် ကန်းှင့်သစ်မာများ ထုခွဲေရာင်းချြခင်း 

အတွက် ကမ်းခင်းေဈးန်း 

(က) အြခား 

 (၁) သစ်လုံး 

 (၂) ခွဲသား 

 

 

 

ကုဗတန် 

ကုဗတန် 

 

 

 

၃၅၀၀၀ 

၇၀၀၀၀ 

၁၄ သစ်စက်လိုင်စင်မှတ်ပံုတင်ြခင်းအခွန်န်း 

(က) စက်ကီး/ အေချာထည် 

(ခ) စက်ေသး 

(ဂ) လာထိုး 

(ဃ) အိမ်တွင်း 

  

၁၀၀၀၀၀ 

၅၀၀၀၀ 

၅၀၀၀၀ 

၃၀၀၀၀ 

၁၅ ပုဂလိကပုိင် ဆင်မှတ်ပံုတင်ြခင်းအခွန်န်း 

(က) ဆင်အရပ်အြမင့်အလုိက် ေပးေဆာင်ရမည့် 

 ဒဏ်ေငွ 

 (၁) (၅)ေပေအာက် 

 (၂) (၅) ေပမှ (၅) ေပ (၁၁) လက်မ 

 (၃) (၆) ေပမှ (၆) ေပ (၁၁) လက်မ 

 (၄) (၇) ေပမှ (၇) ေပ (၁၁) လက်မ 

 (၅) (၈) ေပှင့်အထက် 

(ခ) မှတ်ပံုတင်ေကးဆင်တစ်ေကာင်လင် 

(ဂ) မှတ်ပံုတင်အသစ်လဲလှယ်ခ 

  

 

 

၆၀၀၀၀ 

၉၀၀၀၀ 

၁၂၀၀၀၀ 

၁၅၀၀၀၀ 

၂၀၀၀၀၀ 

၁၀၀၀၀၀ 

၂၀၀၀၀ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (စ) 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ အခွန်၊ အခန်းထားများ  

စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁ ဆိုင်းဘုတ်ခွန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက် သတ်မှတ်ေကာက်ခံ 

ပါသည်- 

(က) ေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်တိုင် ၁၅၊ x  ၄၅၊ ၂၅၀၀၀၀၀၀  ကျပ် 

 အုပ်စု (A) 

(ခ) ေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်တိုင် ၁၅၊ x  ၄၅၊ ၁၈၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

 အုပ်စု (B) 

(ဂ) ေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်တိုင် ၁၅၊ x  ၄၅၊  ၁၃၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 

 အုပ်စု (C) 

(ဃ) ေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်တိုင် ၁၅၊ x  ၄၅၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

 အုပ်စု (D) 

(င) ေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်တိုင်  ၁၅၊ x  ၄၅၊   ၅၀၀၀၀၀၀  ကျပ် 

 အုပ်စု (E) 

(စ) ေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်တိုင်        ၉၊ x  ၂၀၊                  ၃၀၀၀၀  ကျပ် 

         ယာယီ                              (၁ ပတ်လင်)              

(ဆ) LED ဆုိင်းဘုတ်                  ၁စတုရန်းေပ        ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

                                                (၂၀ ေပအထက်) 

(ဇ) ဌာနဆိုင်ရာေြမစိုက်            ၁စတုရန်းေပ        ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ် 

(ဈ) ကုိယ်ပိုင်bခံဝင်းေြမစိုက်  ၁စတုရန်းေပ       ၁၅၀၀၀ ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ်                          (၅၀ ေပအထက်) 

(ည) bခံစည်းိုးနံရံကပ်  ၁စတုရန်းေပ         ၅၀၀၀ ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ်                          (၃၀၀ ေပေအာက်) 

(ဋ) bခံစည်းိုးနံရံကပ်  ၁စတုရန်းေပ        ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ်                          (၃၀၀ ေပအထက်) 

(ဌ) နံရံကပ်ဆုိင်းဘုတ်  ၁စတုရန်းေပ          ၅၀၀၀ ကျပ် 

                                               (၃၀၀ ေပေအာက်) 

(ဍ) နံရံကပ်ဆုိင်းဘုတ်  ၁စတုရန်းေပ      ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

                                                (၃၀၀ ေပအထက်) 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(ဎ) ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ံှမြဖင့်  ၁စတုရန်းေပ      ၁၉၀၀၀ ကျပ် 

 ေဆာင်ရRက်ေသာလုပ်ငန်း (၁၅ ေပအထက်) 

(ဏ) ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ံှမြဖင့်  ၁စတုရန်းေပ       ၂၃၀၀၀ ကျပ် 

 ေဆာင်ရRက်ေသာလုပ်ငန်း (၁၅ ေပအထက်) 

(တ) လမ်းန်ဆိုင်းဘုတ်  (၃ေပ × ၁ေပ ၆လက်မ) ၅၀၀၀၀ ကျပ် 

(ထ) ေြမငာှးခ(စည်ပင်ေြမအတွင်း ၁စတုရန်းေပ        ၃၀၀၀ ကျပ် 

 စိုက်ထူထားရိှသည့်  ဆိုင်းဘုတ် 

 (ဒ) ေကာ်ြငာဒီဇိုင်းေြပာင်းလဲ ၂၀၀ စတုရန်းေပ         ၅၀၀၀၀ ကျပ် 

 တပ်ဆင်ခ      အထက် 

၂ တရားုံးဒဏ်ေကး 

များ 

 တရားုံးမှချမှတ်သည့် ဒဏ်ေကးေငွ  

 

၃ အစားအေသာက် 

လိုင်စင် 

လုပ်ငန်းအမျ ိးအစား၊ တည်ေနရာ၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမပမာဏတုိအေပ မူတည်၍  

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ကျပ် (၈၀၀၀၀၀)ေအာက်မှ ကျပ်သိန်း (၄၀၀၀) အထိကို 

လိုင်စင်န်း အနည်းဆံုး (၆၀၀၀)ကျပ်မှ အများဆံုး (၅၀၀၀၀၀)ကျပ် အထိ 

(၂၂) ဆင့် သတ်မှတ်၍ ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက် ေကာက်ခံပါသည။် 

(၅၀၀၀၀၀)ကျပ်ထက် ပုိမုိေကာက်ခံရန် လုိအပ်သည့် လုပ်ငန်းများှင့် 

ပတ်သက်၍ ဌာန/ေကာ်မတီ၏ န်ကားချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

အမည်ေြပာင်း၊ အချက်အလက်ေြပာင်း၊ လိပ်စာေြပာင်းလဲြခင်း၊ လိုင်စင် 

ကတ်ြပားေပျာက် မိတထုတ်ယူြခင်းများအား ေြပာင်းလဲမတစ်ခုချင်းစီအတွက် 

လိုင်စင်န်း၏(၂၅ ရာခိုင်န်း) အား သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

၄ လုပ်ငန်းလိုင်စင် လုပ်ငန်းအမျ ိးအစား၊ တည်ေနရာ၊ ရင်းှီးြမပ်ံှမပမာဏတိုအေပမူတည် 

၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ကျပ်(၈၀၀၀၀၀)ေအာက်မှ ကျပ်သိန်း (၅၀၀၀) အထိကုိ 

လုိင်စင်န်းအနည်းဆုံး (၈၀၀၀)ကျပ်မှ အများဆံုး (၁၀၀၀၀၀၀)ကျပ် အထိ  

(၂၄) ဆင့် သတ်မှတ်၍ ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက် ေကာက်ခံပါသည်။ 

(၁၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ထက် ပိုမုိေကာက်ခံရန် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းများှင့် 

ပတ်သက်၍ ဌာန/ေကာ်မတီ၏န်ကားချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

အမည်ေြပာင်း၊ အချက်အလက်ေြပာင်း၊လိပ်စာ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ လိုင်စင် 

ကတ်ြပားေပျာက် မိတထုတ်ယူြခင်းများအား ေြပာင်းလဲမတစ်ခုချင်းစီအတွက် 

လိုင်စင်န်း၏(၂၅ ရာခိုင်န်း) အား သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၅ တည်းခိုခန်း 

လိုင်စင် 

တည်းခိုခန်းများ၏ လိုင်စင်န်းထားများကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း  

သတ်မှတ်၍ ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက် ေကာက်ခံပါသည်- 

(က)  မိသားစုခန်း       (၁)ခန်း ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

(ခ)  ှစ်ေယာက်ခန်း   (၁)ခန်း ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ) တစ်ေယာက်ခန်း  (၁)ခန်း ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

အမည်ေြပာင်း၊ အချက်အလက်ေြပာင်း၊ လိပ်စာေြပာင်းလဲြခင်း၊ လိုင်စင် 

ကတ်ြပားေပျာက် မိတထုတ်ယူြခင်းများအား ေြပာင်းလဲမတစ်ခုချင်းစီအတွက် 

လိုင်စင်န်း၏(၂၅ ရာခိုင်န်း) အား သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

၆ ကုိယ်ပုိင်ေဈး (က) ကိုယ်ပုိင်ေဈးများအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း  ဘာှစ်တစ်ှစ် 

အတွက် လိုင်စင်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်- 

၁၀၀၀၀ စ/ေပ မှ ၅၀၀၀၀ စ/ေပ ထိ တစ်ထပ်လင်        ၃၀၀၀၀ဝိ/- 

၅၀၀၀၁ စ/ေပမှ ၁၀၀၀၀၀ စ/ေပထိ တစ်ထပ်လင်        ၃၅၀၀၀ဝိ/- 

၁၀၀၀၀၁ စ/ေပမှ ၁၅၀၀၀၀ စ/ေပထိ တစ်ထပ်လင်      ၄၀၀၀၀ဝိ/- 

၁၅၀၀၀၁ စ/ေပမှ ၂၀၀၀၀၀ စ/ေပထိ တစ်ထပ်လင်      ၄၅၀၀၀ဝိ/- 

၂၀၀၀၀၁ စ/ေပမှ ၂၅၀၀၀၀ စ/ေပထိ တစ်ထပ်လင်       ၅၀၀၀၀ဝိ/- 

၂၅၀၀၀၁ စ/ေပမှ ၃၀၀၀၀၀ စ/ေပထိ တစ်ထပ်လင်      ၅၅၀၀၀ဝိ/- 

၃၀၀၀၀၁ စ/ေပမှ ၃၅၀၀၀၀ စ/ေပထိ တစ်ထပ်လင်      ၆၀၀၀၀ဝိ/- 

၃၅၀၀၀၁ စ/ေပမှ  ၄၀၀၀၀၀ စ/ေပထိ တစ်ထပ်လင်     ၆၅၀၀၀ဝိ/- 

၄၀၀၀၀၁ စ/ေပမှ   ၄၅၀၀၀၀ စ/ေပထိ တစ်ထပ်လင်    ၇၀၀၀၀ဝိ/- 

၄၅၀၀၀၁ စ/ေပမှ ၅၀၀၀၀၀ စ/ေပထိ တစ်ထပ်လင်      ၇၅၀၀၀ဝိ/- 

၅၀၀၀၀၁ စ/ေပမှ အထက် တစ်ထပ်လင်                    ၈၀၀၀၀ဝိ/- 

ကားပါကင်(ယာဉ်ရပ်နားခေကာက်ခံပါက) 

အေဆာက်အဦ တစ်ထပ်လိုင်စင်န်း၏                                 ၂၅% 

(ခ)  အမည်ေြပာင်း၊ အချက်အလက်ေြပာင်း၊ လိပ်စာေြပာင်းလဲြခင်း၊ လုိင်စင် 

ကတ်ြပားေပျာက် မိတထုတ်ယူြခင်းများအား ေြပာင်းလဲမတစ်ခုချင်းစီ 

အတွက်လုိင်စင်န်း၏(၂၅ရာခုိင်န်း)အားသတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

၇ ေဘာ်ဒါေဆာင် 

လိုင်စင် 

ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက် ကုတင် (၁)လုံးလင် (၃၀၀၀) ကျပ် သတ်မှတ် 

ေကာက်ခံပါသည်။ 

အမည်ေြပာင်း၊ အချက်အလက်ေြပာင်း၊လိပ်စာ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ လိုင်စင် 

ကတ်ြပားေပျာက် မိတထုတ်ယူြခင်းများအား ေြပာင်းလဲမတစ်ခုချင်းစီအတွက် 

လိုင်စင်န်း၏(၂၅ ရာခိုင်န်း) အား သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၈ ယာဉ်ြဖင့်လှည့်လည် 

ေရာင်းချခွင့် လုိင်စင် 

ေအာက်ပါအတုိင်း ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက် သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်- 

(က) ၁ တန်ေအာက်ယာဉ်                           ၆၀၀၀၀    ကျပ် 

(ခ)  ၁ တန်မှ ၁ တန်ခွဲယာဉ်                        ၁၀၀၀၀၀  ကျပ် 

(ဂ)  ၁ တန်ခွဲမှ ၂ တန်ယာဉ်                        ၁၂၀၀၀၀   ကျပ် 

(ဃ) ၂ တန်အထက်ယာဉ်                           ၂၀၀၀၀၀   ကျပ် 

အမည်ေြပာင်း၊ အချက်အလက်ေြပာင်း၊လိပ်စာ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ လိုင်စင် 

ကတ်ြပားေပျာက် မိတထုတ်ယူြခင်းများအား ေြပာင်းလဲမတစ်ခုချင်းစီ 

အတွက် လိုင်စင်န်း၏(၂၅ ရာခိုင်န်း) အား သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

၉ ယာယီဇာတ်ုံ 

ခွင့်ြပမိန3် 

ေအာက်ပါအတိုင်း  တစ်ရက်အတွက် သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်- 

(က) ကျးေကျာ်ခွန် (စီမံ)                                 ၆၀၀၀ ကျပ် 

(ခ)  သန3်ရှင်းေရးခွန် (သန3်)                             ၇၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ)  ပဲွေဈးတန်းခွန် (ေဈး)                               ၅၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ) ေဈးေရာင်းပဲွေတာ်(၁)ခန်းလင်                   ၂၀၀၀ ကျပ် 

၁၀ အိမ်ဆိုင်/ပစည်းစုံ

ဆုိင်ှင့်အေှးယာဉ် 

ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်- 

(က)  အိမ်ဆုိင်  ၆၀၀၀ ကျပ် (ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက်) 

 (မိတွင်းမိနယ်များ) 

(ခ)  အိမ်ဆုိင်  ၅၄၀၀ ကျပ် (ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက်) 

 (မိသစ်များ၊ ဒဂံုမိသစ် (၄) မိနယ်၊ လင်သာယာ၊ ေရ�ြပည်သာ၊ 

မဂလာဒံုမိနယ်များ) 

(ဂ) ပစည်းစုံဆိုင်  ၆၀၀၀ ကျပ် (တစ်လအတွက်) 

(ဃ) အေှးယာဉ်န်းထားများ (ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက်) 

 (၁) အေှးယာဉ်များလိုင်စင်အသစ်  ၁၂၀၀၀ ကျပ် 

 (၂) လူစီးဆိုက်ကားသက်တမ်းတိုး     ၁၀၀၀ ကျပ် 

 (၃) ကုန်တင်ဆုိက်ကားသက်တမ်းတိုး      ၅၀၀ ကျပ် 

 (၄) ကုန်တင်လက်တွန်းလှည်း သက်တမ်းတုိး      ၅၀၀ ကျပ ်

 (၅) ေဈးေရာင်း(ဆိုက်ကား/လက်တွန်းလှည်း)     ၃၀၀၀ ကျပ် 

  သက်တမ်းတိုး                             

 (၆) အေှးယာဉ်များ(အမည်ေြပာင်း၊ကုိယ်ထည်ေြပာင်း) ၁၀၀၀ ကျပ် 

 (၇) အေှးယာဉ်များသက်တမ်းတိုးရက်လွန်ေကး       ၅၀၀ ကျပ် 

 (၈) အေှးယာဉ်များ သက်တမ်းတုိးှစ်လွန်ေကး    ၅၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

 (၉) အမည်ေြပာင်းေနာက်ကျဒဏ်ေကး  ၁၅၀၀ ကျပ် 

 (၁၀) ဝှီးတက်ေပျာက်ဆုံးဒဏ်ေကး  ၁၀၀၀ ကျပ် 

 (၁၁) ေလာက်လာပုံစံ    ၂၀၀ ကျပ် 

 (၁၂) မှတ်ပုံတင်စာအုပ်    ၁၀၀ ကျပ် 

  (၁၃) မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ေပျာက်ဆုံးဒဏ်ေကး     ၅၀၀ ကျပ် 

 (၁၄) နံပါတ်ြပား ေပျာက်ဆုံးဒဏ်ေကး    ၅၀၀ ကျပ် 

 (၁၅) မိနယ်ေြပာင်းေရ�ြခင်း   ၂၀၀၀ ကျပ် 

 (၁၆) နင်းေမာင်းလိုင်စင်အသစ်/သက်တမ်းတိုး    ၅၀၀ ကျပ် 

 (၁၇)  သတ်မှတ်ကာလလွန်ဒဏ်ေကး    ၁၀၀ ကျပ် 

၁၁ စတုရန်းေပ(၃၀၀) 

ေအာက် 

(လုိင်စင်ှင့် တွဲဖက် 

သည့် ဆုိင်းဘုတ်များ) 

 

 

 

စတုရန်းေပ(၃၀၀) 

ေအာက်(သီးြခား 

ဆုိင်းဘုတ်များ) 

 

ေအာက်ပါအတုိင်း ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက် သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်- 

(က)၅၀စတုရန်းေပေအာက်ဆိုင်းဘုတ်(၁စ/ေပအတွက်)        ၅၀၀ ကျပ် 

(ခ) ၅၀စတုရန်းေပအထက်ဆိုင်းဘုတ်(၁စ/ေပအတွက်)       ၁၂၀၀ ကျပ် 

(ဂ) လိုင်စင်ရှိကုမဏီဆိုင်းဘုတ်များ(၁စ/ေပအတွက်)          ၅၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ)၂၀စ/ေပေအာက်LED   ဆိုင်းဘုတ်(၁စ/ေပအတွက်)     ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

(င) ေလကျးခွန် (၁စ/ေပအတွက်) (ဆိုင်းဘုတ်မျက်ာှစာ    

      အားလံုးအတွက်)                                                        ၅၀၀ ကျပ် 

ေအာက်ပါအတုိင်း  ဘာှစ်တစ်ှစ်အတွက် သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်- 

(က)၂၀စတုရန်းေပေအာကL်EDဆိုင်းဘုတ်(၁စ/ေပအတွက်) ၁၀၀၀၀ကျပ် 

(ခ) စတုရန်းေပ(၃၀၀)ေအာက်ဆုိင်းဘုတ်များ(၁စ/ေပအတွက်) ၅၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ) စတုရန်းေပ(၅၀)ေအာက်ကိုယ်ပုိင်bခံဝင်းေြမစိုက်ဆိုင်းဘုတ် 

     (၁စ/ေပအတွက်)                                                       ၅၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ) စတုရန်းေပ(၅၀)ေအာက်စည်ပင်ေြမစိုက်ဆုိင်းဘုတ် 

      (၁စ/ေပအတွက်)                                                      ၅၀၀၀ ကျပ် 

(င) စတုရန်းေပ(၅၀)ေအာက်စည်ပင်ေြမစိုက်ဆုိင်းဘုတ် 

      ေြမငာှးရမ်းခ(၁စ/ေပအတွက်)                                    ၃၀၀၀ ကျပ် 

(စ) ေလကျးခွန် (၁စ/ေပအတွက်) (ဆိုင်းဘုတ်မျက်ာှစာ 

      အားလုံး)                                                                   ၅၀၀ ကျပ် 

 (ဆ) စတုရန်းေပ(၅၀)ေအာက်တိုင်တပုိင်လုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ် 

        အိမ်ဆိုင်များ(၁စ/ေပအတွက်)                                      ၅၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၂ ကုန်ပစည်းများ 

မိတ်ဆက် /  

ေကာ်ြငာြခင်း 

(က)  ၁၀ ေပပတ်လည် အကျယ်အဝန်းအတွက် ၁ ရက်လင် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ)   ၁၀ ေပပတ်လည်ေအာက် ြဖစ်ပါကလည်း ၁ရက်လင် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၃ ပစည်းခွန် 

(ဟိုတယ်၊ မုိတယ်၊ 

အင်း ) 

       ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုရိပ်သာများ၏ ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွား 

လာေရးဝန်ကီးဌာနသုိ လစဉ်ေပးပုိသည့် အံး/အြမတ်စာရင်းတွင် ပါရှိ 

ေသာ အခန်းငှားရမ်းခဝင်ေငွမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သက်သာခွင့်များ ုတ်ပယ် 

ေပးပီး အသားတင်ကျန်ေငွအေပ ၆% ြဖင့် စည်းကပ်၍ ဝင်ေငွစာရင်း 

တင်ြပသည့် ကာလအတုိင်း ေကာက်ခံပါသည်- 

ေလာ့ေပါ့သက်သာခွင့်များေပးြခင်း 
 (က) ဝင်ေငွခွန် ၁၀% 

 ( ခ )  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၁၀% 

 ( ဂ )  ဝန်ေဆာင်ခ ၁၀% 

 (ဃ) ေြမ(သို)အေဆာက်အအုံပုိင်ရှင်သုိေပးရသည့် ငာှးရမ်းခ 

                    (ငာှးရမ်းခေပးရမှသာ) 

 ( င )  ဘဏ်ဝန်ေဆာင်ခ ၄% (သက်ဆုိင်မှသာ) 

 ( စ )  အသားတင်ကျန်ေငွ = လစဉ်တန်ဖုိး (MRV) 

                                                             (Monthly Rateable Value) 

 (ဆ) ပစည်းခွန် = လစဉ်တန်ဖုိး၏ ၆% 

      ပစည်းခွန်စည်းကပ်ရန် ဝင်ေငွြပည့်မီြခင်း မရှိေသာ ဟိုတယ်၊ မုိတယ်၊ 

အင်းများကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါကိတ်န်းများြဖင့် စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်- 

 အခန်း ှစ်စဉ်တန်ဖိုး  ရာခိုင်န်း    တစ်လကျသင့်အခွန်ေငွ 
 ၃၀ ၃၀ဝ၀ဝိ/-   ၁၃%  ၃၉၀ဝိ/-  

 ၂၅ ၂၄၀ဝဝိ/-  ၁၃% ၃၁၂ဝိ/- 

 ၂၀ ၂၂၀ဝဝိ/-  ၁၃% ၂၈၆ဝိ/- 

 ၁၅ ၁၈၀ဝဝိ/-  ၁၃% ၂၃၄ဝိ/- 

 ၁၀ ၁၂၀၀၀/-  ၁၃% ၁၅၆၀/ 

၁၄ ပစည်းခွန် 

(Apartment, 

Tower, Residence)   

           Apartment, Tower, Residenceများ၏ လစဉ် အခန်းငာှးရမ်းခ 

ဝင်ေငွမှ သက်ဆုိင်ရာသုိေပးရေသာငှားရမ်းခကုိ ဦးစွာုတ်ပယ်ေပးပီးေနာက်  

ကျန်ေငွအနက်မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  သက်သာခွင့်များ ထပ်မံုတ်ပယ်ပီး 

အသားတင်ကျန်ေငွအေပ ၁၃% ြဖင့် စည်းကပ်၍ ဝင်ေငွစာရင်းတင်ြပ 

သည့် ကာလအတိုင်း ေကာက်ခံပါသည်- 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

ေလာ့ေပါ့သက်သာခွင့်များေပးြခင်း 
 (က) ဝင်ေငွခွန် ၁၀% 

 ( ခ )  ကျန်ေငွအေပအေဆာက်အအုံြပြပင်စရိတ် ၂၅% 

 ( ဂ )  ကျန်ေငွအေပအေထွေထွစရိတ် ၂၅% 

 (ဃ) ကျန်ေငွအေပဝန်ေဆာင်စရိတ် ၂၀%  

           ( င )  အသားတင်ကျန်ေငွ = လစဉ်တန်ဖုိး (MRV) 

                                                   (Monthly Rateable Value) 

           ( စ )     ပစည်းခွန် = လစဉ်တန်ဖိုး၏ ၁၃ % 

၁၅ ပစည်းခွန် (Plaza)            Plaza များ၏ လစဉ်အခန်းငှားရမ်းခဝင်ေငွမှ သက်ဆုိင်ရာသို 

ေပးရေသာ ငာှးရမ်းခကုိ ဦးစာွုတ်ပယ်ေပးပီးေနာက် ကျန်ေငွအနက်မှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သက်သာခွင့်များ ထပ်မံုတ်ပယ်ပီး အသားတင်ကျန်ေငွ 

အေပ ၁၃% ြဖင့် စည်းကပ်၍ ဝင်ေငွစာရင်းတင်ြပသည့် ကာလအတုိင်း 

ေကာက်ခံပါသည်- 

ေလာ့ေပါ့သက်သာခွင့်များေပးြခင်း 

 (က) ဝင်ေငွခွန် ၁၀% 

 ( ခ )  ကျန်ေငွအေပအေဆာက်အအုံြပြပင်စရိတ် ၂၅% 

 ( ဂ )  ကျန်ေငွအေပအေထွေထွစရိတ် ၂၅% 

          (ဃ)   အသားတင်ကျန်ေငွ = လစဉ်တန်ဖုိး (MRV) 

                                                  (Monthly Rateable Value) 

          ( င )     ပစည်းခွန် = လစဉ်တန်ဖုိး၏ ၁၃ % 

၁၆ ပစည်းခွန် (ငာှးရမ်း 

ထားေသာ ေြမ/ 

အေဆာက်အအုံ 

အခန်းများေပတွင် 

ပစည်းခွန် 

စည်းကပ်ြခင်း) 

 

 

          ေြမ၊ အေဆာက်အအံု၊ အခန်းအား ေနထုိင်ရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရRက်ရန်အတွက်လည်းေကာင်း ငှားရမ်းထားရိှပါက 

ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာတူညီထားသည့် တစ်လငှားရမ်းခေငွမှ ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါ သက်သာခွင့်များကိုုတ်ပယ်ပီး ကျန်ေငွအေပ ၁၃% ြဖင့် စည်း 

ကပ် ၍ စာချပ်ပါငာှးရမ်းကာလအတုိင်း ေကာက်ခံပါသည်- 

ေလာ့ေပါ့သက်သာခွင့်များေပးြခင်း 

 (က) ဝင်ေငွခွန်  ၁၀% 

 ( ခ )  ကျန်ေငွအေပအေဆာက်အအုံြပြပင်စရိတ်  ၂၅% 

 ( ဂ )  ကျန်ေငွအေပအေထွေထွစရိတ်  ၂၅% 



ကနN်သတ် 
30 

 

စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

          (ဃ)   အသားတင်ကျန်ေငွ = လစဉ်တန်ဖုိး (MRV) 

                                                   (Monthly Rateable Value) 

          ( င )     ပစည်းခွန် = လစဉ်တန်ဖုိး၏ ၁၃ % 
 
          မူလပုိင်ရှင်ထံမှ ေြမှင့်အေဆာက်အအုံ၊ အခန်းများကို ငာှးရမ်း 

ရယူ၍ တစ်ဆင့်ြပန်လည် အငှားချထားပါက ထိုသုိ ြပန်လည်အငာှးချထား 

သူ ဒုတိယပုဂိလ်အား ပစည်းခွန်စည်းကပ် ေကာက်ခံရာတွင် စည်းကပ် 

မည့်ကာလအတွက် အငာှးချထားြခင်းခံရသူ တတိယပုဂိလ်ထံမှရရိှသည့် 

ငှားရမ်းခအနက်မှ မူလပုိင်ရှင်သုိေပးရသည့် ငှားရမ်းခ အပါအဝင် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ သက်သာခွင့်များုတ်ပယ်ပီး ကျန်ေငွအေပ ၁၃% ြဖင့်စည်းကပ် 

၍ စာချပ်ပါ ငှားရမ်းကာလအတုိင်း ေကာက်ခံပါသည်  -  

ေလာ့ေပါ့သက်သာခွင့်များေပးြခင်း 

(က) မူလပုိင်ရှင်သိုေပးရေသာငာှးရမ်းခ 

(ခ) ကျန်ေငွအေပဝင်ေငွခွန်                                ၁၀% 

(ဂ) ကျန်ေငွအေပအေဆာက်အအုံြပြပင်စရိတ်      ၂၅%               

(ဃ) ကျန်ေငွအေပအေထွေထွစရိတ်               ၂၅% 

(င) အသားတင်ကျန်ေငွ = လစဉ်တန်ဖိုး (MRV) 

(စ) ပစည်းခွန် = လစဉ်တန်ဖိုး၏             ၁၃% 

 ေကာ်မတီက စည်းကပ်ေသာ ပစည်းခွန်ကို ေြမ၊ အေဆာက်အအုံ၊ 

အခန်းပုိင်ရှင်ထံမှ ေကာက်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ှစ်ဦးသေဘာတူ 

စာချပ်တွင် ငာှးရမ်းသူမှ ေပးေဆာင်ရမည်ဟု ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါက 

စာချပ်ပါအတိုင်း ေကာက်ခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၇ ပစည်းခွန် (စက်ုံ၊ 

အလုပ်ုံများ) 

 

 

 

 

 

 

စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများအေပ ဘာှစ်တစ်ှစ်လင် တစ်ကိမ် ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ပစည်းခွန်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်- 

 ေြမ၏ှစ်စဉ်တန်ဖုိး = ေြမတန်ဖိုး၏ ၃% 

 အေဆာက်အအုံ၏ှစ်စဉ်တန်ဖုိး = အေဆာက်အအုံတန်ဖုိး၏ ၆% 

 စက်ပစည်း၏ှစ်စဉ်တန်ဖုိး = စက်ပစည်းတန်ဖုိး၏   ၆% 

 ှစ်စဉ်တန်ဖုိးစုစုေပါင်း  = ေြမ၏ှစ်စဉ်တန်ဖုိး+ အေဆာက်အအုံ၏         

ှစ်စဉ်တန်ဖုိး+ စက်ပစည်း၏ ှစ်စဉ်တန်ဖုိး  

 တစ်ှစ်ကျသင့်ပစည်းခွန် = ှစ်စဉ်တန်ဖုိး စုစုေပါင်း၏  (၁၃%)               
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စက်ုံ၊ အလုပ်ုံှင့် စက်မလုပ်ငန်းများအား ပစည်းခွန်စည်းကပ်ရာတွင် 

တွက်ချက်အသံုးြပရမည့် ေြမ၊ အေဆာက်အအုံတို၏ တစ်စတုရန်းေပ 

တန်ဖုိးန်းထားများအား ေအာက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည်- 

ေြမတစ်စတုရန်းေပတန်ဖုိး                = ၁၀၀၀ ကျပ်   

အေဆာက်အအုံတစ်စတုရန်းေပတန်ဖုိး = ၇၀ဝ ကျပ် 

၁၈ ပစည်းခွန် 

(သာမန်လူေန 

အေဆာက်အအုံ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    သာမန်လူေန အေဆာက်အအုံများ၊ အစုိးရဌာနဆုိင်ရာ အေဆာကအ်အုံ 

များအား မိနယ်အတန်းအစား၊ လမ်းအမျ ိးအစား၊ အေဆာက်အအုံ အမျ ိး 

အစားအလုိက် ေကာ်မတီကသတ်မှတ်သည့် ေအာက်ပါန်းထားများအတုိင်း 

ေြမတန်ဖုိး၏ ၃% ှင့် အေဆာက်အအုံတန်ဖုိး၏ ၆% တုိအား လစဉ်တန်ဖုိး 

တွက်ချက်သတ်မှတ်ပီး ယင်းလစဉ်တန်ဖုိး၏ ၁၃% ြဖင့် တစ်လအတွက် 

စည်းကပ်၍ ပုဂလိကပုိင်များအေပ (၆)လအတွက်တစ်ကိမ်၊ အစိုးရဌာန 

ဆုိင်ရာပိုင်များအေပ(၁)ှစ်အတွက်တစ်ကိမ် ေကာက်ခံပါသည်- 

ေြမတစ်စတုရန်းေပတန်ဖုိးန်းထားများ (ကျပ်) 

မိနယ်အတန်းအစား    လမ်းမကီး         လမ်းကျယ် 

ပထမတန်းစား     ၁၀ဝ၀                    ၈၀ဝ 

ဒုတိယတန်းစား       ၆၀ဝ                    ၄၀ဝ 

အေဆာက်အအံု၏တစ်စတုရန်းေပတန်ဖုိးန်းထားများ (ကျပ်) 

မိနယ်အတန်းအစား   RC/Steel     အုတ်/နံကပ်    ပျဉ်သွပ်    ဝါးဓနိ 
                                Structure 
ပထမတန်းစား    ၇၀ဝ               ၆၀ဝ ၄၀ဝ        ၂၀ဝ 

ဒုတိယတန်းစား           ၆၀ဝ               ၄၀ဝ ၂၀ဝ        ၁၀ဝ 

 ပစည်းခွန်တွက်ချက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များမာှ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) မိနယ်အတန်းအစားများ  

 (၁) ပထမတန်းစားမိနယ်များ(၂၃)မိနယ် - ပုဇွန်ေတာင်၊ 

ဗုိလ်တေထာင်၊ ေကျာက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ 

လမ်းမေတာ်၊ ဒဂုံ၊ အလုံ၊ မဂလာေတာင်ွန3်၊ စမ်းေချာင်း၊ 

ကမာရRတ်၊ ဗဟန်း၊ တာေမွ၊ ရန်ကင်း၊ မရမ်းကုန်း၊ လင်၊ 

ကည့်ြမင်တိုင်၊ ေတာင်ဥကလာပ၊ ေြမာက်ဥကလာပ၊ 

သဃန်းကန်း၊ သာေကတ၊ အင်းစိန်၊ ေဒါပံု၊ 
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 (၂) ဒုတိယတန်းစားမိနယ်များ(၉)မိနယ် - ေရ�ြပည်သာ၊ 

လင်သာယာ၊ မဂလာဒုံ၊ ဒဂံုေတာင်၊ ဒဂုံေြမာက်၊ ဒဂံုအေရှ၊ 
ဒဂံုဆိပ်ကမ်း၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကီးခေနာင်တို။ 

(ခ) စတုရန်းေပ(၆၂၅)ေပရှိ အေဆာက်အအုံကုိ အနိမ့်ဆုံးထား၍ တွက် 

ချက်ရမည်ြဖစ်ပီး အခွန်စည်းကပ်ထုိက်သည့် အေဆာက်အအံုတစ်ခု 
သည် ယင်းထက်ကျဉ်းလင်လည်း စတုရန်းေပ(၆၂၅)ေပ အတုိင်း 
စည်းကပ်ရမည်။ ယင်းထက်ပုိ၍ ကျယ်ေနလင်ရိှသည့် ဧရိယာအတုိင်း 

တွက်ချက်စည်းကပ်ရမည်။ 
(ဂ) အထပ်တိုက်ှင့် အိမ်များြဖစ်ပါက အထပ်ြမင့်လာသည်ငှ့်အမ 

တစ်ထပ်ြမင့်တုိင်း အနီးစပ်ဆံုး ေအာက်ထပ်အေဆာက်အအံု တန်ဖုိး 
ကျသင့်ေငွ၏ ၂၀% ေလာ့၍(၅)ထပ်ထိ ေလာ့ေပါ့သွားကာ စည်းကပ် 
ရမည်။ (၅)ထပ်မှအစြပ၍ ယင်းထက်ြမင့်ေသာ အထပ်များကုိ(၅)ထပ် 

၏ န်းထားှင့်အညီ စည်းကပ်ရမည်။ 
(ဃ) အထပ်ြမင့်အေဆာက်အအုံများစည်းကပ်ရာတွင် စက်ေလှကား 

တပ်ဆင်ထားသည့် အေဆာက်အဦများစည်းကပ်ရာ၌ အေဆာက် 

အဦတန်ဖုိးအား အထပ်အားလုံးကို ေြမညီထပ်အတိုင်းေပါင်း၍ 
တွက်ချက်ရမည်။ 

(င) အထပ်ခွဲတိုက်များအတွက် အထပ်ခွဲ၏ ရာြပတ်တန်ဖုိးကို ယင်း 
အထပ် အေဆာက်အအုံ ရာြပတ်တန်ဖိုး၏ ၅၀% သတ်မှတ်ရမည်။ 

(စ) အထပ်လိုက်တွင် အခန်းခွဲများရှိပါက အထပ်လိုက်ရာြပတ်တန်ဖိုး 

ကို အခန်းအကျယ်အဝန်းအတိုင်း သတ်မှတ်တွက်ချက်ရမည်။ 
(ဆ) ေြမတန်ဖိ ုးများကို ရှ ိသည့်အကျယ်အဝန်းအတိုင်း သတ်မှတ် 

စည်းကပ်ရမည်။ 

(ဇ) အခန်းခဲွများအလိုက် စည်းကပ်မမြပမီ အထပ်ြမင့်အေဆာက်အအုံ 
များ အတွက် (၆၂၅) စတုရန်းေပ အကျယ်ကုိ ေြမငာှးရမ်းခ အြဖစ် 

ပထမ တန်းစားမိနယ်အတွက်(၂၀ဝ၀/-)၊ ဒုတိယတန်းစား မိနယ် 
အတွက် (၁၀ဝ၀/-) ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။ 

(ဈ) စီးပွားေရးအတွက် အသံုးြပရန် ေဆာက်လုပ်ေသာ အေဆာက်အအံု 

များအားလံုးအား ပစည်းခွန်တွက်ချက်ရာတွင် မိနယ်အတန်းအစား၊ 

လမ်းအမျ ိးအစားမခွဲဘဲ အြမင့်ဆုံးတစ်စတုရန်းေပ န်းထားများ 
ှင့်သာ တွက်ချက်စည်းကပ်ရမည်။ 
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မှတ်ချက်။ အစိုးရဌာနဆုိင်ရာလုပ်ငန်းသံုး၊ ုံး၊ အေဆာက်အအုံများ 

အား စည်းကပ်ရာတွင် မူလအေထွေထွခွန် (၈%)၊ မီးခွန် 

(၅%) အြပင် အမက်ှင့် အညစ်အေကးခွန်အား မိတွင်း

 (Downtown) မိနယ်အတွက် (၈.၅%) ှင့် ကျန်မိနယ် 

များကို (၆.၅%) ြဖင့် ထည့်သွင်းစည်းကပ်ပါသည်။  

၁၉  ပစည်းခွန် (ပဲွုံ) ဘုရင့်ေနာင်ပဲွုံ၊ စီးပွားေရးဇုန်များအား ပစည်းခွန် တွက်ချက်ရာတွင် ေြမ 

(၁)စတုရန်းေပ န်းထားအေပ ၃%၊ အေဆာက်အအုံ(၁)စတုရန်းေပ န်း 

ထားအေပ ၆% ြဖင့် လစဉ်ရာြပတ်တန်ဖုိး တွက်ချက်ပီး ယင်းလစဉ် 

ရာြပတ်တန်ဖိုး၏ အေထွေထွခွန်(၈%) ၊ မီးခွန်(၅%) ၊ စုစေုပါင်း (၁၃%) 

ြဖင့် ပစည်းခွန် စည်းကပ်ပါသည်။ 

ဘုရင့်ေနာင်ပဲွံု စီးပွားေရးဇုန်အတွင်း ပစည်းခွန်တွက်ချက်ရာတွင် အသံုးြပ 

ရမည့် ေြမှင့်အေဆာက်အအုံတို၏ တန်ဖုိးန်းထားများမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) ေြမ တစ်စတုရန်းေပ တန်ဖုိးန်းထား- ၈၀ဝ ကျပ် 

( ခ )  တိုက် တစ်စတုရန်းေပ တန်ဖုိးန်းထား- ၇၀ဝ ကျပ် 

( ဂ )  နံကပ် တစ်စတုရန်းေပ တန်ဖုိးန်းထား- ၆၀ဝ ကျပ် 

၂၀ ပစည်းခွန် 

(ကုိယ်ပိုင်စီးပွား 

အေဆာက်အအုံ) 

 

ကုိယ်ပုိင်စီးပွားေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေသာ ေြမှင့် အေဆာက်အအုံများ 

အေပပစည်းခွန်တွက်ချက်ရာတွင် ေြမတစ်စတုရန်းေပလင်၁၀၀၀/-ကျပ် 

ြဖင့် သတ်မှတ်တွက်ချက်ပီး ရရိှလာသည့် ေြမ၏တန်ဖုိးအေပ ၃%၊ အေဆာက် 

အအုံ တစ်စတုရန်းေပလင် ၇၀၀/- ကျပ်ြဖင့် သတ်မှတ်တွက်ချက်ပီး ရရှိ 

လာသည့် အေဆာက်အအုံ၏ တန်ဖုိးအေပ ၆% တိုြဖင့် လစဉ်တန်ဖုိး 

တွက်ချက်ပါသည်။ ထို လစဉ်တန်ဖိုးအေပ အေထွေထွခွန် (၈%)၊ မီးခွန် 

(၅%)၊ စုစုေပါင်း(၁၃%) ြဖင့် ပစည်းခွန် စည်းကပ်၍ ဘာေရးှစ် 

အလိုက် ေကာက်ခံပါသည်။ 

၎င်းအြပင် အလားတူစီးပွားေရးလုပ်ကုိင်ေသာ အေဆာက်အအုံများ၏ 

ငာှးရမ်းခှင့် င်းယှဉ်ေသာနည်းလမ်း (Rental Comparison Method) 

ြဖင့်လည်း စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

၂၁ 

 

 

 

ပစည်းခွန် 

(ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်း 

အာဏာပုိင်  

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အား ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် 

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်က မိေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်း ှစ်စဉ်ရရိှေသာ 

အရပ်ရပ်အခွန်ဝင်ေငွစုစုေပါင်း၏ ၅%ှင့် ညီမေသာေငွကုိပစည်းခွန် အြဖစ် 

စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၂၂ ပစည်းခွန် 

(ိုင်ငံြခားေငွ)  

 

ိုင်ငံြခားေငွြဖင့် ပစည်းခွန်စည်းကပ်ရာတွင်  ေနထိုင်အသုံးြပပုံ၊ လုပ်ငန်း 

အလိုက် ြမန်မာကျပ်ေငွ တွက်ချက်နည်းအတိုင်း တွက်ချက်စည်းကပ်ပီး 

ရရိှလာသည့် ုိင်ငံြခားေငွ(အခွန်ေငွ)ကုိအခွန်ထမ်းမှ လာေရာက်ေပးေဆာင် 

သည့်ေန3တွင် ြဖစ်ေပေနေသာ ရန်ကုန်မိေတာ်ဘဏ်လိမီတက်မှ ထုတ်ြပန် 

သည့် န်းရှင်ေငွလဲလှယ်န်း တစ်ေဒလာလင ် ြမန်မာကျပ်ေငွ ဝယ်ေဈး 

ြဖင့်သင့်၍ ပစည်းခွန် ေကာက်ခံပါသည်။ 

၂၃ ပစည်းခွန် 

(အေဆာင်) 

မိေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်း အခေကးေငွရယူ၍ အေဆာင်ငာှးရမ်းြခင်း 
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေသာေြမှင့် အေဆာက်အအုံအေပ ပစည်းခွန်စည်းကပ် 
ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တစ်စတုရန်းေပ တန်ဖုိးန်းထားများှင့် လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းများအတုိင်း တွက်ချက်စည်းကပ်၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာေရးှစ် 
မှ စတင်စည်းကပ်ေကာက်ခံရမည်- 
   (က) ေြမှင့်အေဆာက်အအံု တစ်စတုရန်းေပတန်ဖုိး န်းထားများ (ကျပ်) 

စဉ် အမျ ိးအစား 
တစ်စတုရန်းေပတန်ဖုိး 

လမ်းမကီး/ 
လမ်းကျယ် 

လမ်းကျဉ်း/ 
လမ်းသွယ် 

၁ ေြမ ၆၀ ၅၀ 
၂ RC / Steel ၅၀ ၄၀ 
၃ အုတ်နံကပ် ၄၀ ၃၀ 
၄ ပျဉ်သွပ် ၃၀ ၂၀ 

    
   (ခ)  ေြမ၏လစဉ်တန်ဖုိး = ေြမဧရိယာ × ေြမတစ်စတုရန်းေပတန်ဖုိး 
          အေဆာက်အအံု၏ = ကမ်းခင်းဧရိယာ × အေဆာက်အအံု တစ်စတု 
          လစဉ်တန်ဖုိး                                        ရန်းေပတန်ဖုိး 
          လစဉ်တန်ဖုိးစုစုေပါင်း = ေြမ၏လစဉ်တန်ဖုိး + အေဆာက်အအံု၏ 
                                                                             လစဉ်တန်ဖုိး 

(ဂ)  အထပ်ြမင့်အေဆာက်အအံုြဖစ်ပါက  ေြမညီထပ်တန်ဖုိးကုိ   အထပ်      
အေရအတွက်ြဖင့် ေြမာက်၍တွက်ချက်ရမည်။ 

(ဃ)အထက်ပါအတုိင်း တွက်ချက်ရရိှလာေသာ လစဉ်တန်ဖုိး စုစုေပါင်း၏ 
၅၀ % ကို ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ကုန်ကျမည်ဟု ခန3်မှန်းရေသာ အေဆာက် 
အအံု ြပြပင်မွမ်းမံစရိတ်ှင့် အေထွေထွစရိတ်များအတွက် ေလျာ့ေပါ့ 
သက်သာခွင့်အြဖစ် တ်ပယ်ေပးပီး ကျန်ရိှေသာတန်ဖုိးအား ပစည်းခွန် 
တွက်ချက်ရန် လစဉ်တန်ဖုိးအြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 
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(င) လစဉ်တန်ဖုိးအေပ စုစုေပါင်း ၁၃ % (အေထွေထွခွန် ၈% ၊ မီးခွန် 
၅%) ြဖင့် တစ်လကျသင့်ပစည်းခွန် တွက်ချက်ပီး စည်းကပ်မည့်လ 
အေရအတွက်ြဖင့် ေြမာက်၍ စည်းကပ်ေကာက်ခံရမည်။ 

(စ) တစ်ဆင့်ငှားရမ်းလုပ်ကုိင်ေသာ အေဆာက်အအံုြဖစ်ပါက ငှားရမ်းခ 
အေပတွင် တွက်ချက်နည်းစနစ်ြဖင့် တွက်ချက်ရရိှေသာ ပစည်းခွန် 
ှင့် အထက်ပါ တစ်စတုရန်းေပန်းထားြဖင့် တွက်ချက်ရရိှလာေသာ 
ပစည်းခွန် ှစ်ရပ်အနက် များရာပစည်းခွန်ကုိ စည်းကပ်ေကာက်ခံရ 
မည်။ 

(ဆ)ယခင်စည်းကပ်ထားသည့် အေဆာင်ငှားရမ်းြခင်း လုပ်ကုိင်ေသာ 
အေဆာက်အအံုများအား သက်တမ်းတုိးစည်းကပ်ပါက ဤတွက်ချက် 
နည်း စနစ်အတုိင်း ြပင်ဆင်တွက်ချက်၍ စည်းကပ်ေကာက်ခံရမည်။ 

၂၄ ေကာ်ြငာဘုတ်ခွန် 
ှင့်ေကာ်ြငာ  
ဒီဇုိင်းေြပာင်းလဲ 
တပ်ဆင်ခ 

(က) သာမန်ေကာ်ြငာဘုတ်ခွန် (ပထမတန်းစား) 
        (၁)  ၁ စ/ေပ မှ ၁၀ စ/ေပ အထိ (၁)ှစ်                         ၄၅၀၀ ကျပ် 
        (၂)  ၁၁ စ/ေပ မှ ၂၀ စ/ေပ အထိ(၁)ှစ်                         ၆၇၅၀ ကျပ် 
        (၃)  ၂၁ စ/ေပ မှ ၃၀ စ/ေပ အထိ(၁)ှစ်                        ၉၀၀၀ ကျပ် 
        (၄)  ၃၁ စ/ေပ မှ ၄၀ စ/ေပ အထိ(၁)ှစ်                      ၁၁၂၅၀ ကျပ် 
        (၅)  ၄၁ စ/ေပ မှ ၅၀ စ/ေပ အထိ(၁)ှစ်                     ၁၃၅၀၀ ကျပ် 
(ခ) သာမန်ေကာ်ြငာဘုတ်ခွန် (ဒုတိယတန်းစား) 
       (၁)  ၁ စ/ေပ မှ ၁၀ စ/ေပ အထိ(၁)ှစ်                         ၂၅၀၀ ကျပ် 
       (၂)  ၁၁ စ/ေပ မှ ၂၀ စ/ေပ အထိ(၁)ှစ်                       ၄၀၀၀ ကျပ် 
       (၃)  ၂၁ စ/ေပ မှ ၃၀ စ/ေပ အထိ(၁)ှစ်                       ၅၀၀၀ ကျပ် 
       (၄)  ၃၁ စ/ေပ မှ ၄၀ စ/ေပ အထိ(၁)ှစ်                      ၆၀၀၀ ကျပ် 
       (၅)  ၄၁ စ/ေပ မှ ၅၀ စ/ေပ အထိ(၁)ှစ်                      ၇၀၀၀ ကျပ် 
(ဂ) ပုဂလိကေြမစိုက်ထူေကာ်ြငာဘုတ် ၅၀ စ/ေပ            ၁၂၀၀ ကျပ် 
 အထက် (၁)ှစ် 
(ဃ) စည်ပင်ေြမစုိက်ထူေကာ်ြငာဘုတ် ၁စ/ေပ (၁)ှစ်         ၅၀၀ ကျပ် 
(င) စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန      ၃၀၀၀ ကျပ် 
 မှတ်ပံုတင်တိုင်းရင်းသားပိုင် ကုမဏီေကာ်ြငာဘုတ်၊ 
 ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန မှတ်ပံုတင်  
 တိုင်းရင်းသားပိုင်ခရီးသာွးလာလုပ်ငန်း ေကာ်ြငာဘုတ်၊ 
 ဟိုတယ်၊ ေမာ်တယ်၊ အင်းများေကာ်ြငာဘုတ်များ 
   ၁ စ/ေပလင် (၁)ှစ် 
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(စ)  ေကာ်ြငာဘုတ်ကီးများ ဒီဇိုင်းေြပာင်းလဲတပ်ဆင်ခများ 
      (၁)  ၄၈ စ/ေပမှ ၂၀၀ စ/ေပ အထိ တစ်ကိမ်                                 
   ေြပာင်းလဲတပ်ဆင်ခ                                         ၁၀၀၀၀ ကျပ် 
      (၂)  ၂၀၀ စ/ေပ အထက်                                          ၅၀၀၀၀ ကျပ် 
      (၃)  ၄၈ စ/ေပ ေအာက် LED ဆိုင်းဘုတ် 
            (၁ စ/ေပအတွက်)                                             ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

၂၅ ေနေရာင်ကာခွန် 

 

(က) အနံ (၅) ေပအထက် ေနေရာင်ကာများကုိ ၁ ှစ်လင် ၁ စ/ေပ ၅၀ ကျပ်  

(ခ) အနံ(၅)ေပေအာက်ေနေရာင်ကာများကုိ ၁ှစ်လင်အလျား ၁ ေပ ၃၀၀ကျပ် 

ယာယီအဖီအဆွယ် 
ယာယီအဖီအဆွယ်များကို ၁ ှစ်လင် ၁ စ/ေပ                       ၅၀၀ ကျပ် 

မိလာကန်ကျး 

-   ၁ စ/ေပ လင် ၁ ှစ်                                                      ၁၀၀ ကျပ် 

၂၆ ကူးတုိခွန် ေဒးဇတ်-သရက်ပင်ေချာင်ကူးတို(၁ကိမ်) 
(က) ခရီးသည်တစ်ဦး                                                        ၂၀၀ ကျပ် 

(ခ) တိရိစာန် ကဲ၊ ာွး (၁) ေကာင်                                  ၁၅၀၀ ကျပ် 

(ဂ)  တိရိစာန် ဝက်၊ ဆိတ် (၁) ေကာင်                                ၅၀၀ ကျပ် 

(ဃ) တိရိစာန် ကက်၊ ဘဲ (၁) တွဲ                                        ၁၀၀ ကျပ် 

(င) ဆန်၊ ပဲ (၁)တင်း                                                       ၁၀၀ ကျပ် 

(စ) စပါး (၁)တင်း                                                            ၅၀ ကျပ် 

(ဆ) စက်ဘီး (၁) စီး                                                        ၁၀၀ ကျပ် 

(ဇ) ဆုိင်ကယ် (၁) စီး                                                    ၁၀၀၀ ကျပ် 

ေရတွင်းေချာင်ကူးတို (၁)ကိမ် 

(က) ခရီးသည်(၁)ဦး                                                         ၁ဝဝ ကျပ် 

(ခ) တိရိစာန်ကက်၊ဘဲ(၁)တွဲ                                            ၁ဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ဆန်(၁)အိတ်                                                            ၁ဝဝ ကျပ် 

(ဃ) စက်ဘီး(၁)စီး                                                           ၁ဝဝ ကျပ် 

လင်သာယာ၊  ေညာင်ေကျးရVာ-ကည့်ြမင်တိုင်၊ ဝါးုံဆိပ်ကူးတုိ (၁)ကိမ် 

(က) ခရီးသည်(၁)ဦး                                                           ၅ဝ ကျပ် 

(ခ) တိရိစာန်ကက်၊ဘဲ(၁)တွဲ                                            ၁ဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ဆန်(၁)အိတ်                                                              ၅ဝ ကျပ် 

(ဃ) စက်ဘီး(၁)စီး                                                             ၅ဝ ကျပ် 
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၂၇ ဆိပ်ကမ်းကပ်ခှင့် 

ကုန်တင်ကုန်ချ 

ဆိပ်ကမ်းခွန် 

(ဆိပ်ကမ်းခွန်) 

ဆိပ်ကမ်းကပ်ခ (၁)ကိမ် 

(က) ပ့ဲချတိ်စက်ေလှတစ်စီး(အေသး)        ၁၅ဝဝ ကျပ်   

( ခ )   ပ့ဲချတိ်စက်ေလှတစ်စီး(အကီး)                                 ၂၅၀၀  ကျပ် 

( ဂ )  သေဘာကီး တစ်စီး        ၅ဝဝဝ ကျပ်   

(ဃ) သေဘာကီး တစ်တွဲ        ၇ဝ၀ဝ ကျပ် 

( င )  ကမ်းုိးတန်းသေဘာ တစ်စီး        ၈ဝဝဝ ကျပ် 

ကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းခွန်(၁)ကိမ် 

(က) ေပပါခွံ(အလတ်)၊ ၄ဂါလန်ပုံး၊ ဆပ်ြပာ၊ ိုဆီ၊ ၂၀ ကျပ်  

 ိုမန3်၊ အချ ိရည်၊ ကာဇံစသည့် (၁ဝပိဿာေအာက်) 

 ငါးစည်၊ ငါးေတာင်း၊ ငါးအိတ်၊ ကက်ဘဲြခင်း၊  

 (၁ဝပိဿာေအာက်)ကိမ်၊ ¤ကံ၊ကုန်စိမ်း၊ သွပ်ြပား၊       

 စက်ဘီး၊ အိတ်မျ ိးစုံ၊ (တစ်တင်းခွဲ)၊ ေရခဲ(၁ဝဝေပါင်)၊ 

 အေရအတွက်(၁) 

(ခ) ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ေြပာင်း၊ ပဲဖတ်၊ ှမ်းဖတ်၊ ကက်စာ၊              ၂ဝ ကျပ်  

 ဘဲစာ၊ ဖဲွ၊ ဆား၊ သကား၊ ဓာတ်ေြမဩဇာ၊ ထုံး   

 စသည့် အိတ်မျ ိးစုံ(၂၅ပိဿာ)၊ ငါးစည်၊ ငါးပိအိတ်၊   

 ငါးပိေတာင်း(၂၅ပိဿာ)၊ ေပပါခွံမျ ိးစုံ(အကီး)၊ 

 ထန်းလျက်ေတာင်းစသည့်ေတာင်း၊ အထုပ်၊ ေသတာ၊ 

 တာ၊ ဖုိ၊ အိတ်မျ ိးစုံ (၂၅ပိဿာ)၊ အုတ်ဖိနပ်အေသး၊ 

 အေရအတွက်(၁)(မှတ်ချက်။  ၂၅ပိဿာ ေကျာ်ပါက ေကျာ်သည့်  

 ပိဿာအလိုက် တစ်ပိဿာလင် တစ်ကျပ်ေကာက်ခံရန်။)  

(ဂ)  ဘိလပ်ေြမ                                                                   ၆၀ ကျပ် 

(ဃ) ကက်သွန်၊ ငါးပိ၊ မီးေသွး၊ ြငပ်၊ ငါးစည်၊  ၃ဝ ကျပ် 

 ကက်ဘဲြခင်းစသည့် (၃၅ပိဿာ မှ ၅ဝပိဿာအထိ )  

 ကုန်ပါ ေပပါ၊ (ငယ်၊ လတ်)၊ အချ ိရည်တာ၊ ပုလင်းခွံ၊   

 ပိတ်(တစ်တင်းခွဲ)၊ အေရအတွက်(၁) 

(င) ကုန်ပီပါ(၁ဝ)ဂါလန်(ကီး) ၃ဝ ကျပ် 

 အေရအတွက်(၁)    

(စ) ဂုန်နီအိတ်၊ ပီနံအိတ်အထုပ်ကီး၊ ဖျာလိပ် ၄ဝ ကျပ် 

 တစ်လိပ်(၁ဝချပ်)၊ အေရအတွက်(၁ဝဝ) 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(ဆ) ဆုိင်ကယ်၊ မှန်ေသတာ(တာအေသး) ၅ဝ ကျပ် 

 (၃၊ x ၂၊ x ၃။) အေရအတွက်(၁)   

(ဇ) အြခားအင်ဂျင်စက်ငယ်များ၊ မှန်ေသတာ ၅ဝ ကျပ် 

 (တာအကီး) (၆၊ x ၄၊ x ၆။) အေရအတွက်(၁)   

(စျ) ကားအင်ဂျင်၊ အေရအတွက်(၁) ၃ဝဝ ကျပ် 

(ည) သစ်မျ ိးစုံ၊ သံေချာင်း၊ သံြပား(တန်) ၃၅ဝ ကျပ် 

 အေရအတွက်(၁)   

(ဋ) အင်ဂျင်၊ မီးစက် (လတ်၊ကီး)၊ ဒိုင်နမုိေမာ်တာ ၄ဝဝ ကျပ် 

 အေရအတွက်(၁) 

(ဌ) သံ၊ သံေချာင်းေခွ(တန်) ၄ဝဝ ကျပ် 

 အေရအတွက်(တစ်တန်) 

၂၈ ယာယီပစည်းစုပံုခွန် နNံသာကုန်း၊ ကျ ိကဆံစခန်းများအတွင်း ယာယီပစည်းစုပံုခွန် (၁)ရက် 

၁ဝဝကုဗေပ(အလျား၁ဝေပxအနံ၁ဝေပx အြမင့်တစ်ေပ= ၁ဝဝကုဗေပ)   ၁ဝဝကျပ် 

၂၉ ယာဉ်ဝင်ခ/ ယာဉ် 

ရပ်နားခ၊ ညပုိင်း 

ယာဉ် ရပ်နားခ၊ 

ဝန်ေဆာင်ခများ 

ယာဉ်၀င်ခများ(၁)ကိမ် 

ေစာ်ဘာွးကီးကုန်း၊ ဘုရင့်ေနာင်၊ ေအာင်မဂလာ၊ ဒဂံု-ဧရာ၊ န3ံသာကုန်း၊ 

မင်းဓမဝင်း၊ ကျ ိကဆံ၊ သံသုမာ၊ လင်၊ သီရိမဂလာစခန်းများ  

(က) ၂တန်ေအာက် ၂ဝဝ ကျပ် 

(ခ) ၂ တန် မှ ၃တန်အထိ ၂ဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ၃ တန်အထက် မှ ၅တန် အထိ ၃ဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ၅ တန်အထက် မှ ၈တန် အထိ ၄ဝဝ ကျပ် 

(င) ၈တန်အထက် ၆ဝဝ ကျပ် 

(စ) ၄ဝ ေပအရှည်ကုန်ေသတာယာဉ် ၁၅ဝဝ ကျပ် 

ယာဉ်ရပ်နားခများ(၁)ကိမ် 

ေစာ်ဘာွးကီးကုန်းစခန်း၊ မင်းဓမလမ်း(အခွန်ဌာနဆုိင်ခန်းဝင်း)၊ ဒဂံု-ဧရာ 

စခန်းများ 

(က) ၅ တန်အထိ ၃ဝဝ ကျပ် 

(ခ) ၅ တန်အထက် မှ ၁ဝတန်အထိ ၅ဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ၁ဝ တန်အထက် ၆ဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ၄ဝေပ အရှည်ကုန်ေသတာယာဉ် ၁ဝဝဝ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

ဘုရင့်ေနာင်စခန်း  

(က) ၅ တန်အထိ ၁ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ) ၅ တန်အထက် မှ ၁ဝတန်အထိ ၁၃ဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ၁ဝ တန်အထက် ၁၅ဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ၄ဝေပ အရှည်ကုန်ေသတာယာဉ်                               ၂ဝဝဝ ကျပ်  

ရန်ကုန်အေရှပုိင်းယာဉ်ငယ်ရပ်နားစခန်း  

(က) ယာဉ်ရပ်နားခ(တစ်နာရီလင်) (ယာဉ်စတင် ၁ဝဝ ကျပ် 

 ဝင်ေရာက်ပီး တစ်နာရီမြပည့်မီြပန်လည်ထွက်ခာွ  

 ပါကတစ်နာရီစာေကာက်ခံပါမည်။) 

(ခ) တစ်နာရီထက်ေကျာ်လွန်သည့်ကာလများ 

 - ေကျာ်လွန်ရပ်နားသည့်အချနိ်တိုင်း မိနစ်(၃ဝ)အတွင်း    ၅ဝ ကျပ် 

 - ေကျာ်လွန်ရပ်နားသည့်အချနိ်တိုင်း မိနစ်(၃ဝ)အထက်  ၁ဝဝ ကျပ် 

ဒဂံုေြမာက်ယာဉ်ေမာင်းသင်ေလ့ကျင့်ေရးစခန်း  

(က) ယာဉ်ဝင်ခ(၁)ကိမ်လင်                                              ၂ဝဝ ကျပ် 

(ခ) ယာဉ်ေမာင်းသင်ေလ့ကျင့်ခ(ဝန်ေဆာင်ခ) 

 (၁) ေလ့ကျင့်ယာဉ်(နာရီဝက်)                                 ၃ဝဝ ကျပ် 

 (၂) ေလ့ကျင့်ယာဉ်(တစ်နာရီ)                                 ၅ဝဝ ကျပ် 

အလုံ၊ ဗုိလ်တေထာင်ကုန်ေသတာတင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း  

                                                ယာဉ်ဝင်ခ ကုန်ချနိ်းဝန်ေဆာင်ခ 

(က) ကုန်ေသတာတင်ယာဉ်                 ၁၅ဝဝ ကျပ်        - 

 (ေသတာမပါ)တစ်စီးလင်   

(ခ) ေပ ၂ဝ ကုန်ေသတာပါ                 ၂ဝဝဝ ကျပ်         ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

 ယာဉ်တစ်စီးလင်  

(ဂ) ေပ ၄ဝ ကုန်ေသတာပါ                 ၂၅ဝဝ ကျပ်         ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

 ယာဉ်တစ်စီးလင် 

(ဃ) ၅ တန်အထက်                           ၁၅ဝဝ ကျပ်         ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

ေအာင်မဂလာ၊ ဒဂံု-ဧရာစခန်း 

(က) YBS မီနီဘတ်(စ်)၊ ဒိုင်နာယာဉ်များ                               ၅ဝ ကျပ် 

(ခ) YBS ယာဉ်ကီးများ                                                  ၁ဝဝ ကျပ် 
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လင်ယာဉ်ေရာင်းဝယ်ေရးစခန်း၊ သီရိမဂလာယာဉ်ေရာင်းဝယ်ေရးစခန်းတွင် 

ည(၁၀:၀၀)နာရီမှစ၍ မြဖစ်မေနညသိပ်ထားရှိသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ည 

ပုိင်းယာဉ်ရပ်နားခ တစ်စီးလင်တစ်ည ကျပ် ၁၀၀၀၀/- န်း ေကာက်ခံသည်။ 

၃၀ စားေသာက်ဆိုင် 

လိုင်စင်ခ 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ 

တည်းခိုခန်း 

လိုင်စင်ခ 

ေအာင်မဂလာစခန်း၊ ဒဂံုေတာင်အငှားယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒဂံုေြမာက်ယာဉ် 

ေမာင်းသင်စခန်း၊ ငါးပိငါးေြခာက် ငံြပာရည်အန3ံလုပ်ငန်း စီမံကိန်းဇုန်၊ 

ကျ ိကဆံစခန်း၊ ေစာ်ဘာွးကီးကုန်းစခန်း၊ ဘုရင့်ေနာင်စခန်း၊ ဒဂုံ-ဧရာ 

စခန်း၊ နံ3သာကုန်းစခန်းတုိတွင် ရင်းှီးြမပ်ံှမပမာဏ၊ ဆုိင်/အေဆာက်အအံု 

အကျယ်အ၀န်းှင့်တည်ေနရာအေနအထားအရ  

စားေသာက်ဆုိင်လုိင်စင်ခှင့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ခများကုိ ဘာေရးတစ်ှစ် 

အတွင်း ေအာက်ပါအတုိင်း စည်းကပ်သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်- 
(က) စားေသာက်ဆုိင်လုိင်စင်ခ အနည်းဆံုးကျပ်  ၁၂၅၀၀ မှ  အများဆံုး  ၁၂၀၀၀၀ ကျပ် 

( ခ )  လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ အနည်းဆုံးကျပ် ၁၀၀၀၀  မှ  အများဆံုး        ၆၀၀၀၀၀ ကျပ် 

( ဂ )  တည်းခိုခန်းလုိင်စင်ခ၊(၁)ှစ်(တစ်ေယာက်ခန်း)      ၃၀၀၀ ကျပ်   

 တည်းခိုခန်းလုိင်စင်ခ၊ (၁)ှစ်(ှစ်ေယာက်ခန်း)      ၅၀၀၀ ကျပ်   

 တည်းခိုခန်းလုိင်စင်ခ၊ (၁)ှစ်(မိသားစုခန်း)      ၆၀၀၀ ကျပ် 
၃၁ ဂါလီလုိင်စင်ခ၊ 

လက်တွန်းလှည်း 

လုိင်စင်ခ 

ဘုရင့်ေနာင်စခန်း၊ နံNသာကုန်းစခန်း၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းစခန်းတွင် 

လက်တွန်းလှည်း၊ ဂါလီတစ်စီးလင် တစ်လကျပ် ၅၀၀/-န်းြဖင့် တစ်ှစ် 

ကျပ် ၆၀၀၀/-ေကာက်ခံသည်။ 

၃၂  ဆုိင်လခ ေြမပုိင်ဆုိင်မမေပးဘဲ ဆုိင်ခန်းသက်သက်ကုိသာ အေပျာက်ေရာင်းချထားပီး 

ဆုိင်ခန်းများ၏ဆိုင်လခများအား ဆိုင်ခန်းအရRယ်အစား၊ တည်ေနရာ အေန 

အထားေပမူတည်ပီး အနည်းဆုံး ကျပ် ၂၀၀၀ မှ အများဆုံးကျပ် ၁၄၀၀၀    

ေကာက်ခံပါသည်။ 

၃၃ ေရချ ိး/သန3်စင်ခန်း

အသုံးြပခ 

(၁) ကိမ်စည်းကပ်န်းြဖစ်ပါသည်- 

    (က)   သန3်စင်ခန်းအသံုးြပခ          ၅ဝကျပ်၊ ၁ဝဝကျပ် 

    ( ခ )    ေရချ ိးခန်းအသံုးြပခ       ၅ဝကျပ်၊ ၁ဝဝကျပ်၊ ၂ဝဝကျပ် 

၃၄ နားေနခ ဒဂံု-ဧရာစခန်းအများသုံးနားေနေဆာင်တွင် လူတစ်ဦး           ၂၀၀ကျပ် 

တစ်ညနားေနခ 

၃၅ ဝန်ေဆာင်ခ လုပ်ငန်းေြပာင်းေဆာင်ရVက်ခ (၁) ကိမ် 

(က) ေအာင်မဂလာ၊ ဘုရင့်ေနာင်၊ ေစာ်ဘာွးကီးကုန်း၊       ၅ဝဝဝဝ ကျပ်   

 ကျ ိကဆံ၊ န3ံသာကုန်း၊ ငါးပိ၊ ငါးေြခာက်၊             

 စခန်းများရှိဆိုင်ကီး (၂ထပ်ဆိုင်ခန်းများ)  
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(ခ) စခန်းကီးများ၏ ဆုိင်ေသး ၁ ထပ်  လုိင်စင်ခွန်၏ ၁ဝ % 

 ဆုိင်ခန်းများှင့် သံသုမာ၊ သိမ်ြဖ ၁ ထပ် 

 ဆုိင်ခန်းများမှလုပ်ငန်း ေြပာင်းလဲဖွင့်လှစ် 

 လင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခွန်၏ ၁ဝ% သာ ေကာက်ခံရန်။ 
 
အေဆာက်အအံုသစ်ေဆာက်လုပ်မ/ ြပင်ဆင်မဝန်ေဆာင်ခ (၁) ကိမ် 

(က) အသစ်ေဆာက်လုပ်ခွင့် ၁စ/ေပလင်                  ၁ဝ ကျပ်   

(ခ)  အကီးစားြပင်ဆင်ခွင့် ၁ စ/ေပလင်                  ၁၈ ကျပ်  
  
အမည်ေြပာင်းဝန်ေဆာင်ခ(၁ ကိမ်ေဆာင်ရVက်ခ) 

(က) ဆုိင်ခန်းများအားလံုး(ပဲွုံ၊ ကားဂိတ် စတိုးဆိုင၊်            ၁ဝဝ ကျပ်        

 စားေသာက်ဆိုင်၊ ကားေဘာ်ဒီုံ) ၁စ/ေပလင် 

(ခ) ကွမ်းယာဆိုင်        ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ယာယီဆိုင်ခန်း        ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 
 
လုပ်ငန်းလုိင်စင်အမည်/လိပ်စာေြပာင်း ဝန်ေဆာင်ခ (၁ ကိမ်ေဆာင်ရVက်ခ) 

လိုင်စင်န်းထား၏ ၁ဝ%  
 
သီးြခားေကာက်ခံသည့်ဝန်ေဆာင်ခများ 

(က) ေငွသွင်းချလံများေပျာက်ဆံုး ပျက်စီးမေကာင့်           ၅ဝဝဝ ကျပ်   

 မိတထုတ်ေပးရန်ေလာက်ထားလာပါက       

 ေထာက်ခံချက်တစ်ကိမ်ေဆာင်ရRက်ခ။ 

(ခ) ဆိုင်ခန်းစာချပ်၊ ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊             ၁ဝဝဝဝ ကျပ်  

   ဆိုင်ခန်းပါမစ်၊ ေြမချပါမစ်ေပျာက်ဆံုးပါက         

 မိတမှန်ထုတ်ေပးခွင့်ြပရန် ေလာက်ထား 

          လာပါက တစ်ကိမ်ေဆာင်ရRက်ခ။ 

၃၆ ဌ.ဝ.ရ ေြမငာှး 

ရမ်းခှင့် အခန်း 

ငာှးရမ်းခများ 

ေြမငာှးရမ်းခှင့် အခန်းငာှးရမ်းခများအား မိနယ်အေနအထားှင့် တည် 

ေနရာ အေနအထားအရ ၁စ/ေပ လင် အနည်းဆုံးကျပ် ၂၇၅ န်း အများ 

ဆံုး ကျပ် ၆၀၀ န်းအေပအေြခခံ၍ (၁) လလင် အနည်းဆံုးကျပ် ၁၀၉၀၀၀ 

မှ အများဆုံး ကျပ် ၄၈၀၀၀၀ သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

၃၇ ေကာ်မတီပုိင် ဆုိင်ခန်း 

ှင့် ေြမငှားရမ်းခများ 

ေြမငာှးရမ်းခှင့် အခန်းငာှးရမ်းခများအား မိနယ်အေနအထား၊ တည် 

ေနရာ အေနအထားှင့် အကျယ်အ၀န်းအရ (၁) လလင် အနည်းဆုံးကျပ် 

၁၀၀၀၀  မှ  အများဆံုးကျပ် ၂၄၀၀၀၀၀ သတ်မှတ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၃၈ ဆုိင်လခ ေဈးတည်ေနရာ၊ ဆိုင်ခန်းတည်ေနရာှင့် ဆုိင်ခန်းအကျယ်အဝန်းေပ 

မူတည်၍ ဆုိင်လခန်းထားများမှာ အနိမ့်ဆုံး ကျပ် ၁၈၀၀/-ှင့် အြမင့်ဆံုး 

ကျပ် ၉၃၄၅၀၀/- ေကာက်ခံပါသည်။ 

ပျကံျေဈးသည်များအား ေကာက်ခံမည့် အခွန်န်းထားများမှာ ပျကံျကဒ်ြပား 

တစ်ကဒ်လင် တစ်လ ကျပ် ၃၀၀၀ 

ေန3ေကာက်ရRက်ဆုတ် ေြပစာတစ်ရRက်လင် ကျပ် ၁၀၀ ေကာက်ခံပါသည်။ 

၃၉ အထပ်ေဆာင်/ 

ေြမေနရာ/ ဆုိင်ခန်း 

ငှားရမ်းခ 

(က) အထပ်ေဆာင်/ ဆိုင်ခန်းငာှးရမ်းခ (တစ်လငာှးရမ်းန်း) 

ေဈးတည်ေနရာ၊ အထပ်ေဆာင် / ဆိုင်ခန်းတည်ေနရာှင့် အကျယ်အဝန်း 

ေပ မူတည်၍ ငာှးရမ်းခန်းထားများမှာ အနိမ့်ဆံုး ကျပ် ၃၁၅၀၀/- ှင့် 

အြမင့်ဆံုး ကျပ် ၃၉၁၄၄၆၀/- ေကာက်ခံပါသည်။  
 
(ခ) ေြမေနရာငှားရမ်းခ (တစ်လငာှးရမ်းခန်း) 

ေဈး တည်ေနရာ၊ ငာှးရမ်းေြမေနရာှင့် အကျယ်အဝန်းေပ မူတည်၍ 

ငာှးရမ်းခ န်းထားများမှာ အနိမ့်ဆုံး ကျပ် ၁၅၀၀၀/- ှင့် အြမင့်ဆုံးကျပ် 

၄၀၀၀၀၀၀/- ေကာက်ခံပါသည်။  

၄၀ မီတာခ ေဈးဆိုင်ခန်းများ လပ်စစ်မီးသံုးစွဲခ ေကာက်ခံရာတွင် (၄၀) ၀ပ် (၁၂) နာရီ 

သံုးစွဲမအတွက် ကျပ် ၂၅၀၀/-န်းြဖင့် သုံးစွဲသည့် ၀ပ်အားေပမူတည်၍ 

သတ်မှတ်ေကာက်ခံြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ယူနစ်(၅ဝဝ၀ဝဝ)အထက် သံုးစဲွေသာေဈးကီးများတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ 

ဆပ်မီတာများေတာင်းခံရန်-(သုံးစွဲယူနစ်+၁ဝ%) × ၁၈ဝိ+ (၅ဝဝိ/-ကျပ်) 

(မီတာထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှက်ခ) 

ယူနစ်(၅ဝဝဝဝ)ေအာက် သုံးစွဲေသာေဈးကီးများတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ 

ဆပ်မီတာ များေတာင်းခံရန်-(သုံးစွဲယူနစ်+၁ဝ%) × ၁၃၅ + (၅ဝဝိ/-ကျပ်) 

(မီတာထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှက်ခ) 

LED ဆုိင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ပါကဌာနမီးသုံးစွဲမအေပ (တစ်လ=၂၅ဝဝိ/) 

န်းြဖင့် ေကာက်ခံပါသည်။ 

၄၁ ေပေကျာ်ခ ၁ ေပထပ်မံသုံးစွဲြခင်းအတွက်  ၆၀၀ ကျပ် မှ ၉၀၀ ကျပ် 

၄၂ တစ်ဆင့်ငှားခ ဆုိင်ခန်းတစ်ခန်းလင် တစ်လ ၄၅၀၀ ကျပ်မှ ၁၀၅၀၀ ကျပ်ထိ 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၄၃ ဆုိင်းဘုတ် 

ေကာ်ြငာခ 

ေဈးဆိုင်ခန်းေရှချတိ်ဆွဲေသာဆိုင်းဘုတ်  

(၁ စ/ေပ လင် တစ်ှစ်)                       ၄၅ဝ ကျပ် 

ေဈးုံအြပင်ဘက်ှင့်ေဈးဧရိယာအတွင်းေဈးသူ  

ေဈးသားများမှ ေကာ်ြငာသည့်ဆိုင်းဘုတ် 

(၁ စ/ေပ မှ ၁ဝ စ/ေပ ထိ တစ်ှစ်)    ၄၅ဝဝ ကျပ် 

(၁၁ စ/ေပ မှ ၂ဝ စ/ေပ ထိ တစ်ှစ်) ၆၇၅ဝ ကျပ် 

(၂၁ စ/ေပ မှ ၃ဝ စ/ေပ ထိ တစ်ှစ်) ၉ဝဝဝ ကျပ် 

(၄၁ စ/ေပ မှ ၅ဝ စ/ေပ ထိ တစ်ှစ်) ၁၃၅ဝဝ ကျပ် 

(၅ဝ စ/ေပ အထက် ၁ စ/ေပ တစ်ှစ)် ၁၂ဝဝ ကျပ် 

(၃၁ စ/ေပ မှ ၄ဝ စ/ေပ ထိ တစ်ှစ်) ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

ေဈးမျက်ာှစာနံရံကပ်ဆုိင်းဘုတ်များ  

 (၁ စ/ေပ တစ်ှစ်) ေဈးအတွင်းဆိုင်ငှား ၂ဝဝဝ ကျပ် 

 (၁ စ/ေပတစ်ှစ်)ြပင်ပလူပုဂိလ်များ၊ ကုမဏီများ    ၅ဝဝဝ ကျပ် 

ေဈးကီးများ၏ ေရှမျက်ာှစာများတွင်            ၂၆၆၆၆.၆၆ ကျပ် 

ေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ှင့်စိုက်ထူခွင့်ြပထားသည့် 

Bill Board ကီးများ(၁ စ/ေပ တစ်ှစ်) 

LED  ဆုိင်းဘုတ်များ(၁ စ/ေပ တစ်ှစ်) ၂၅ဝဝဝ ကျပ် 

၄၄ အကူေဈးသည် တစ်ဦးလင် တစ်ှစ် ၁၀၀၀ ကျပ် 

၄၅ အမည်ေြပာင်းခ မှတ်ပံုတင်ဆုိင်ခန်း။ ‘က’အဆင့်ေဈးများတင်ွ ဆုိင်လခ+ ပရီမီယံေကး 

(ဆိုင်လခ၏အဆ၃ဝ) + ှစ်စဉ်မှတ်ပံုတင်ေကး+ အာမခံေငွ (ဆိုင်ခန်း၏ 

အကျယ်အလိုက်ေကာက်ခံပါသည်)+ ဒဏ်ေငွ+ဝန်ေဆာင်မစရိတ်(၃၅ဝိ/-) 

တို ေကာက်ခံပါသည်။ ကျန်ေဈးများရှိ ဆိုင်ခန်းများကို အာမခံေငွမပါ 

အထက်ပါန်းထားများအတိုင်း ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
ယာယီမှတ်ပံုတင်ဆုိင်ခန်း။ ေဈးအဆင့်အားလံုးတွင် ဆုိင်လခ+ ပရီမီယံေကး

(ဆုိင်လခ၏ ၁၅ ဆ)+ှစ်စဉ်မှတ်ပံုတင်ေကး+ ဒဏ်ေငွ+ဝန် ေဆာင်မစရိတ်

(၃၅ဝိ/-)တို ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
အမည်ေြပာင်းခတွင် ေကာက်ခံသည့် အာမခံေငွှင့်ဒဏ်ေကးေငွတိုမှာ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

  



ကနN်သတ် 
44 

 

စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

ဆုိင်ခုံ/ဆိုင်ေနရာများ ဒဏ်ေငွ အာမခံေငွ 

 (စတုရန်းေပ) (ကျပ်) (ကျပ်) 

 ၂၅ အထိ ၆ဝဝဝိ/- ၆ဝဝဝိ/- 

 ၂၅ အထက်မှ ၃၆အထိ ၈ဝဝဝိ/- ၈ဝဝဝိ/- 

 ၃၆ အထက်မှ ၄၉အထိ ၁ဝဝဝဝိ/- ၁ဝဝဝဝိ/- 

 ၄၉ အထက်မှ ၆၄အထိ ၁၂ဝဝဝိ/- ၁၂ဝဝဝိ/- 

 ၆၄ အထက်မှ ၈၁အထိ ၁၄ဝဝဝိ/- ၁၄ဝဝဝိ/- 

 ၈၁ အထက်မှ ၁ဝဝအထိ ၁၆ဝဝဝိ/- ၁၆ဝဝဝိ/- 

 ၁ဝဝ အထက်မှ ၁၂ဝအထိ ၁၈ဝဝဝိ/- ၁၈ဝဝဝိ/- 

 ၁၂ဝ အထက်မှ  ၂ဝဝဝဝိ/- ၂ဝဝဝဝိ/- 

၄၆ ဆုိင်ခန်းြပင်ဆင်ခ (က) အကီးစားြပင်ဆင်မ - ဆုိင်လခ (၁၂) လစာ 

( ခ )  အလတ်စားြပင်ဆင်မ - ဆုိင်လခ (၆) လစာ 

( ဂ )  အေသးစားြပင်ဆင်မ - ဆုိင်လခ (၂) လစာ 

၄၇ ေရာင်းကုန် 

ေြပာင်းလဲခ 

ဆုိင်လခ၏ ၁၂ ဆ ေကာက်ခံသည်။  

၄၈ ဆုိင်ခန်းခ 

ေကာက်ခံေငွ 

မှတ်ပံုတင်ဆုိင်ခန်း။  

‘က’အဆင့်ေဈးများတွင် ဆုိင်လခ+ ပရီမီယံေကး (ဆိုင်လခ၏အဆ၃ဝ) + 

မှတ်ပံုတင်ေကး+ အာမခံေကး(ဆိုင်ခန်း၏အကျယ်အလိုက် ေကာက်ခံပါ 

သည်) ကျန်ေဈးများရှိ ဆိုင်ခန်းများကုိ အာမခံေကးမပါ အထက်ပါ န်း 

ထားများအတိုင်း ေကာက်ခံပါသည်။ 
 

ယာယီမှတ်ပံုတင်ဆိုင်ခန်း။  

ေဈးအဆင့်အားလံုးတွင် ဆိုင်လခ+ ပရီမီယံေကး (ဆိုင်လခ၏၁၅ဆ)+ 

မှတ်ပံုတင်ေကး ေကာက်ခံပါသည်။ 
 

ဆုိင်ခန်းတည်ေဆာက်ခေငွ။  

အဆင့်ြမင့်ေဈးများတွင် ဆုိင်ခန်းများချထားရာ၌ ေဈးတည်ေဆာက်မ 

ကုန်ကျစရိတ်ေပမူတည်၍ သတ်မှတ်ထားခဲ့သည့် ဆိုင်ခန်းတည်ေဆာက် 

ခေငွများကို ဆုိင်ခန်းချထားရာတွင် ထည့်သွင်းေကာက်ခံြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

တည်ေဆာက်ကုန်ကျေငွေပမူတည်၍ေဈးအလိုက်ဆိုင်ခန်းတည်ေဆာက် 

ခေငွ ေကာက်ခံပါသည်။ 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၄၉ သန်3စင်ခန်းဝင်ခ 

ေကာက်ခံန်း 

တစ်ဦးလင် ၅ဝ ကျပ် / ၁၀ဝ ကျပ်န်း ေကာက်ခံပါသည်။ 

 

၅၀ စည်းမ့ဲ ဒဏ်ေကး 

ေကာက်ခံြခင်း 

ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ လပ်စစ်မီးသုံးြခင်း / ခွင့်ြပသည့် လပ်စစ်မီးအမျ ိးအစား 

ထက်ပုိသံုးြခင်း                                  (ကျပ် ၅၀၀၀/- မှ ၃၇၅၀၀/- ထိ) 

ေဈးအတွင်း ခိုက်ရန်ြဖစ်ပာွးြခင်း၊ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်ေသာအေြပာအဆို 

အြပအမူများြပလုပ်ြခင်း                        (ကျပ် ၂၀၀၀/- မှ ၇၅၀၀/- ထိ) 

ခွင့်ြပချက်မရှိေရာင်းကုန်ပစည်းလဲေြပာင်း  

ေရာင်းချြခင်း                                      (ကျပ် ၇၅၀၀/- မှ ၂၅၀၀၀/- ထိ) 

ခွင့်ြပထားသည့် ဆိုင်ခုံအကျယ်အဝန်းထက် ေကျာ်လွန်၍ တိုးချဲြခင်း၊ 

ပစည်းထားသုိြခင်း၊ ခင်းကျင်းြခင်း၊ ချတိ်ဆွဲြခင်း၊ ေဈးဆိုင်ခန်းအား ဂိုေဒါင် 

သဖွယ် အသုံးြပြခင်း                             (ကျပ် ၂၅၀၀/-မှ ၁၅၀၀၀/-ထိ) 

သတ်မှတ်ထားေသာ အေလးချနိ်ခွင် တင်းေတာင်း အတုိင်းအတာများကုိ 

အသုံးမြပြခင်း                                     (ကျပ် ၁၅၀၀/- မှ ၇၅၀၀/- ထိ) 

ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်ြခင်း (ကျပ် ၂၅၀၀/- မှ ၁၅၀၀၀/-ထိ) 

အမက်အိတ်၊ အမက်ပံုးများထားရိှရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ စည်းကမ်းမ့ဲအမက် 

စွန3်ပစ်ြခင်း၊ ဆုိင်သန3်ရှင်းေရး မေကာင်းြခင်း(ကျပ် ၁၀၀၀/- မှ ၁၀၀၀၀/-ထိ) 

ေဈးအတွင်း မီးေလာင်ကမ်းမ ြဖစ်ေစုိင်သည့် ကိစတစ်ရပ်ရပ်(မီးလန3်ြခင်း) 

ကုိ ကျးလွန်ြခင်း                           (ကျပ် ၅၀၀၀၀/- မှ ၁၀၀၀၀၀/- ထိ) 

၅၁ ယာဉ်ဝင်ခ အြခားေဈးများ 

 ကားေသး (၂တန်ေအာက်)              ၁ဝဝ ကျပ် 

 ကားလတ် (၂တန်မှ၃တန်ထိ)             ၂ဝဝ ကျပ် 

 ကားကီး(၃တန်ှင့်အထက်)             ၃ဝဝ ကျပ်   

သီရိမဂလာေဈး  

    အေှးယာဉ်                                                   ၁ဝဝ ကျပ်  

 ကားေသး ၁နာရီ  ၂ဝဝ ကျပ် 

 ဒုိင်နာ ၂နာရီ   ၅ဝဝ ကျပ် 

   Canter ဒုိင်နာအကီး ၃နာရီ  ၇ဝဝ ကျပ် 

 ကုန်တင်ယာဉ်ကီး ၃နာရီ                               ၁၅ဝဝ ကျပ် 

 Towance/Hiace/Lightace/Highlux ၂နာရီ ၃ဝဝ ကျပ် 



ကနN်သတ် 
46 

 

စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၅၂ စက်ဘီးရပ်နားခ တစ်ဦးလင် ကျပ် ၅၀ 

၅၃ ှစ်စဉ်မှတ်ပံုတင် 

ေကး 

ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေဈး၊ မဂလာေဈး၊       ၁၈ဝဝဝ ကျပ် 

သီရိမဂလာေဈး၊ စံြပငါးေဈး 

ေရ�ပိေတာက်ငါးေဈးသစ်(Shop House)    ၃၇၅ဝဝ ကျပ် 

မဂလာေဈးသစ်(ဆိုင်ခန်းကျယ်)  

၂၆ စ/ေပ မှ ၅ဝ စ/ေပ ထိ                        ၁၈ဝဝဝ ကျပ် 

၅၁ စ/ေပ မှ ၁ဝဝ စ/ေပ ထိ                      ၂၇ဝဝဝ ကျပ် 

၁ဝ၁ စ/ေပ မှ ၂ဝဝ စ/ေပ ထိ    ၃၆ဝဝဝ ကျပ် 

၂ဝ၁ စ/ေပ မှ ၄ဝဝ စ/ေပ ထိ ၄၅ဝဝဝ ကျပ် 

၄ဝ၁ စ/ေပ မှ ၈ဝဝ စ/ေပ ထိ ၅၄ဝဝဝ ကျပ် 

၈ဝ၁ စ/ေပ မှ ၁၆ဝဝ စ/ေပ ထိ ၆၃ဝဝဝ ကျပ် 

၁၆ဝ၁ စ/ေပ မှ ၃၂ဝဝ စ/ေပ ထိ ၇၂ဝဝဝ ကျပ် 

ေရ�မဂလာေဈးသစ် 

၁ဝဝ စ/ေပ  ၁၈ဝဝဝ ကျပ် 

၁၃၁ စ/ေပ မှ ၂ဝဝ စ/ေပ ထိ ၂၄ဝဝဝ ကျပ် 

၄ဝဝ စ/ေပ  ၃ဝဝဝဝ ကျပ် 

မဂလာေဈးသစ်၊ မဂလာမွန်ေဈး၊ ၉ဝဝဝ ကျပ် 

မဂလာေတာင်ွန3်(ကက်/ဘဲေဈး)၊ပုဇွန်ေတာင်ေဈး၊ 

သိမ်ကီးေဈး(က+ခ)၊ သိမ်ကီးေဈး(ဂ)၊ 

သိမ်ကီးေဈး(ဃ)၊ သိမ်ကီးေဈး(င)၊ 

ေညာင်ပင်ေလးေဈး၊ သံေဈး 

ဘုရင့်ေနာင်ေဈး(ဆုိင်ခန်းကီး) ၇၂ဝဝ ကျပ် 

ကျန် ‘က’ အဆင့်ေဈးများ  ၅၄ဝဝ ကျပ် 

ကျန် ‘ခ’ အဆင့်ေဈးများ  ၄၅ဝဝ ကျပ် 

ကျန် ‘ဂ’ အဆင့်ေဈးများ  ၂၇ဝဝ ကျပ် 

ကျန် ‘ဃ’ အဆင့်ေဈးများ  ၁၈ဝဝ ကျပ် 

၅၄ အသား  

ထုတ်လုပ်ခွင့် 

လုိင်စင် 

(က) လိုင်စင်ခများ     

 (၁) လိုင်စင်ခ (အမဲ)(ရRာသာကီး) ၇၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) လိုင်စင်ခ (ဝက်)(ရRာသာကီး ၊ရRာမ) ၇၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

 (၃) လိုင်စင်ခ (သိုး-ဆိတ်)(ရRာသာကီး၊  ၇၅ဝဝဝဝ ကျပ်  

  လင်သာယာ၊ ေရ�ြပည်သာ) 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

 (၄) လိုင်စင်ခ(မိနယ်တွင်း) ၇၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

  (ဒလှင့်ဆိပ်ကီးခေနာင်တို) 

 (၅) လိုင်စင်ခ (ကက်ဘဲအသားထုတ်လုပ်ြခင်း) ၂ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

( ခ )  အာမခံစေပေငွ (ရVာသာကီး၊ ရVာမ၊ လင်သာယာ၊ ေရ]ြပည်သာ) 

 (၁) ကဲ၊ာွး ၄ဝဝဝဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) သိုး-ဆိတ် ၂၅ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

 (၃) ဝက်(ရRာသာကီး) ၂၅ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

          (၄)   ဝက်(ရRာမ) ၂၅ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဂ ) အာမခံစေပေငွ (မိနယ်တွင်း) (ဒလှင့် ဆိပ်ကီးခေနာင်တို)

 (၁)   ကဲ၊ာွး                 ၅ဝဝဝဝဝ ကျပ်

 (၂)   ဝက်                 ၃ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဃ) အာမခံစေပေငွ (ကက်ဘဲအသားထုတ်လုပ်ြခင်း)  ၃ဝဝဝဝဝ ကျပ်  

(င) ထုတ်လုပ်ေကာငေ်ရခ (တစ်ေကာင်လင်)   

 (၁)     အသားထုတ်လုပ်ုံများ 

  (ရVာသာကီး၊ရVာမ၊လင်သာယာ၊ေရ]ြပည်သာ)   

  (က က) ကဲ၊ာွး               ၂၃ဝဝ ကျပ်  

  ( ခ ခ) အူ၊ ကလီစာ၊ ေခါင်း    ၃ဝဝ ကျပ် 

  ( ဂ ဂ) ေြခ၊ သုိ ၂ဝဝ ကျပ် 

  (ဃ ဃ)  ကဲ၊ာွးသားေရတစ်ချပ်    ၄ဝဝ ကျပ် 

  ( င င)  သိုး-ဆိတ် ၅၀ဝ ကျပ် 

  ( စ စ) သိုး-ဆိတ်သားေရတစ်ချပ်    ၁ဝဝ ကျပ် 

  ( ဆ ဆ) ဝက်  ၈၅ဝ ကျပ် 

(၂) အသားထုတ်လုပ်ုံများ(မိနယ်တွင်း) 

  (ဒလှင့်ဆိပ်ကီးခေနာင်တို)    

 (က က) ကဲ၊ာွး ၃ဝဝဝ ကျပ်  

 ( ခ ခ) ဝက် ၁ဝဝဝ ကျပ် 

 (စ) အသားထုတ်လုပ်ုံဝင်ခများ (ရVာသာကီး)      ၁ဝဝ ကျပ် 

 (ဆ) ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခ (တစ်ေကာင်လင်)          

 (၁) ရRာသာကီး၊ ရRာမ၊ လင်သာယာ၊ ေရ�ြပည်သာ 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

  (က က) ကဲ၊ ာွး              ၃ဝဝ ကျပ်  

  ( ခ ခ) သိုး၊ ဆိတ်              ၁ဝဝ ကျပ်  

  ( ဂ ဂ) ဝက်              ၁၅ဝ ကျပ် 

 (၂) မိနယ်အတွင်း (ဒလှင့် ဆိပ်ကီးခေနာင်တို) 

  (က က) ကဲ၊ ာွး              ၆ဝဝ ကျပ် 

  (ခ ခ ) ဝက်              ၄ဝဝ ကျပ် 

 (၃) ကက်ဘဲအသားထုတ်လုပ်ြခင်း                  ၂ ကျပ် 

(ဇ) လိုင်စင်ကတ်ြပားေကး(အသားထုတ်လုပ်ခွင့်   ၁ဝဝဝကျပ် 

          လိုင်စင်များ)                                                

၅၅ ငါး၊ ပုဇွန်ှင့် 

ေရထွက်ပစည်း 

လကားြဖန်3ြဖး 

ေရာင်းချခွင့် လုိင်စင် 

(က) ကည့်ြမင်တိုင်ဗဟိုစံြပငါးေဈးကီး                              ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

  (ငါးဒိုင်တစ်ခန်းအတွက်တစ်ှစ်လင်)   

(ခ)  ဒလငါးေဈး  (ငါးဒိုင်တစ်ခန်းအတွက်တစ်ှစ်လင်)         ၇၅ဝဝ ကျပ် 

(ဂ) အင်းစိန်(ရVာမ)ငါးေဈး(ငါးဒုိင်တစ်ခန်းအတွက်တစ်ှစ်လင်) ၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ငါးပုဇွန်ှင့် ေရထွက်ပစည်းလကားြဖနN်ြဖးေရာင်းချခွင့်   ၁ဝဝဝ ကျပ် 

  လိုင်စင်ကတ်ြပားေကး 

၅၆ သား၊ ငါး 

အေရာင်းဆုိင် 

လုိင်စင်ခ 

(က) က- အဆင့်ေဈး 

 (၁) ကက်၊ ဘဲ၊ အမဲ၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ဝက်အူေချာင်း    ၆ဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) ငါး၊ ပုဇွန်၊ ကလီစာ                                   ၂၅ဝဝ ကျပ် 

(ခ) ခ- အဆင့်ေဈး 

 (၁) ကက်၊ ဘဲ၊ အမဲ၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ဝက်အူေချာင်း    ၄၅ဝဝ ကျပ် 

 (၂) ငါး၊ ပုဇွန်၊ ကလီစာ                                   ၂ဝဝဝ ကျပ် 

(ဂ ) ဂ - အဆင့်ေဈး 

 (၁) ကက်၊ ဘဲ၊ အမဲ၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ဝက်အူေချာင်း    ၃ဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) ငါး၊ ပုဇွန်၊ ကလီစာ                                  ၁၄ဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ဃ - အဆင့်ေဈး 

 (၁) ကက်၊ ဘဲ၊ အမဲ၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ဝက်အူေချာင်း    ၂ဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) ငါး၊ ပုဇွန်၊ ကလီစာ                                  ၁ဝဝဝ ကျပ် 

(င ) သားငါးအေရာင်းလိုင်စင်ကတ်ြပားေကး                ၁ဝဝကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၅၇ လုိင်စင်မ့ဲ သား၊ ငါး 

ေရာင်းချမ ဒဏ်ေကး 

လိုင်စင်မ့ဲ သား၊ ငါးေရာင်းချမဒဏ်ေကး                              ၂၀၀၀ ကျပ်  

၅၈ တရားမ့ဲအသား 

ဖမ်းဆီးေလလံ 

တင်ေရာင်းချြခင်း 

ဖမ်းဆီးရရိှသည့်အသားများ ေလလံတင်ေရာင်းချရရိှေငွ ထုတ်တ်ခံစားြခင်း 

မြပဘဲ ဌာန၀င်ေငွအြဖစ် ၁၀၀% ကုိ ေကာ်မတီ၀င်ေငွအြဖစ် အြပည့်အဝ 

ေပးသွင်းပီးမှသာ ေပးသွင်းေငွ၏ ၂၅%  ြဖစ်ေသာ ခံစားခွင့်ရိှေသာ ဆုေကး 

ေငွများအား ြပန်လည်ေတာင်းခံရန် ြဖစ်သည်။  

၅၉ တိရိစာန်ေမွးြမ 

ခွင့်လုိင်စင် 

(က) ဝက် (၁ဝ ေကာင်အထိ) ၃၅ဝဝ ကျပ် 

(ခ ) ကက်၊ ဘဲ (၁ဝဝ ေကာင်အထိ) ၃၅ဝဝ ကျပ် 

(ဂ )  ြမင်း၊ ကဲ၊ ာွး (၅ ေကာင်အထိ) ၃၅ဝဝ ကျပ် 

(ဃ)  ငုံး (၅ဝဝ ေကာင်အထိ) ၃၅ဝဝ ကျပ် 

(င )  သုိး-ဆိတ် (၁ဝ ေကာင်အထိ) ၃၅ဝဝ ကျပ် 

(စ )  ဝက် (၁၁ ေကာင်မှ ၂ဝ ေကာင်အထိ) ၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဆ)  ဝက် (၂၁ ေကာင်မှ ၅ဝ ေကာင်အထိ)      ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဇ )  ဝက် (၅၁ ေကာင်မှ ၁ဝဝ ေကာင်အထိ)     ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဈ )  ဝက် (၁ဝ၁ ေကာင်မှ ၁၅ဝ ေကာင်အထိ)    ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ည)  ဝက် (၁၅၁ ေကာင်မှ ၂၅ဝ ေကာင်အထိ)     ၂၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဋ )  ဝက် (၂၅၁ ေကာင်ှင့် အထက်)     ၃ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဌ )  ကက်၊ ဘဲ (၁ဝ၁ ေကာင်မှ ၃ဝဝ ေကာင်) ၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဍ )  ကက်၊ ဘဲ (၃ဝ၁ ေကာင်မှ ၅ဝဝ ေကာင်)     ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဎ )  ကက်၊ ဘဲ (၅ဝ၁ ေကာင်မှ ၁ဝဝဝ ေကာင်)     ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဏ)  ကက်၊ ဘဲ (၁ဝဝ၁ ေကာင်မှ ၂ဝဝဝ ေကာင်)     ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

(တ) ကက်၊ ဘဲ (၂ဝဝ၁ ေကာင်မှ ၃ဝဝဝ ေကာင်)       ၂၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ထ) ကက်၊ ဘဲ (၃ဝဝ၁ ေကာင်ှင့် အထက်)     ၃ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဒ) ြမင်း၊ ကဲ၊ ာွး (၆ ေကာင်မှ ၁ဝ ေကာင်) ၇၅ဝဝ ကျပ် 

(ဓ) ြမင်း၊ ကဲ၊ ာွး (၁၁ ေကာင်မှ ၁၅ ေကာင်)     ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

(န ) ြမင်း၊ ကဲ၊ ာွး (၁၆ ေကာင်မှ ၂ဝ ေကာင်)     ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ပ ) ြမင်း၊ ကဲ၊ ာွး (၂၁ ေကာင်မှ ၃ဝ ေကာင်)       ၂ဝဝဝဝကျပ် 

(ဖ ) ြမင်း၊ ကဲ၊ ာွး (၃၁ ေကာင်မှ ၅ဝ ေကာင်)               ၂၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဗ ) ြမင်း၊ ကဲ၊ ာွး (၅၁ ေကာင်ှင့် အထက်)      ၃ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဘ) ငုံး (၅ဝဝေကာင်မှ ၁ဝဝဝေကာင်)      ၅ဝဝဝ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(မ ) ငုံး (၁ဝဝ၁ေကာင်မှ ၂ဝဝဝေကာင်)     ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ယ) ငုံး (၂ဝဝ၁ေကာင်မှ ၃ဝဝဝေကာင်)     ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ရ ) ငုံး (၃ဝဝဝေကာင်ှင့် အထက်)     ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

(လ) သုိး-ဆိတ် ( ၁၁ေကာင်မှ ၃ဝေကာင်) ၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဝ ) သုိး-ဆိတ် ( ၃၁ေကာင်မှ ၅ဝေကာင်)     ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

(သ) သုိး-ဆိတ် ( ၅၁ေကာင်မှ ၁ဝဝေကာင်)     ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဟ) သုိး-ဆိတ် ( ၁ဝ၁ေကာင်ှင့် အထက်)     ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဠ ) မှတ်ပံုတင်ေကး      ၁ဝဝဝ ကျပ် 

(အ) လိုင်စင်ကတ်ြပားေကး       ၅ဝဝ ကျပ် 

၆၀ လုိင်စင်မ့ဲတိရိစာန်

ေမွးြမြခင်းှင့် 

ခွင့်ြပေကာင်ေရ 

ပုိမုိဒဏ်ေကး 

ေတွရိှေကာင်ေရေပ တိရိစာန်ေမွးြမခွင့် လုိင်စင်အခွန်အခန်းထား၏ ၃ဆ 

ကုိဒဏ်ေကးအြဖစ် ေပးေဆာင်ေစရန်ှင့် ရေငွထုတ်တ်ခံစားြခင်းမြပဘဲ 

ဌာန ၀င်ေငွအြဖစ် ၁၀၀% ကုိ ေကာ်မတီ၀င်ေငွအြဖစ် အြပည့်အဝေပးသွင်း 

ပီးမှသာ ေပးသွင်းေငွ၏ ၃၀%  ြဖစ်ေသာ ခံစားခွင့်ရိှသည့် ဆုေကးေငွများ 

အား ြပန်လည်ေတာင်းခံရန် ြဖစ်သည်။ 

၆၁ တိရိစာန်များစည်းမ့ဲ

လတ်ေကျာင်း 

ြခင်းဒဏ်ေကး 

(က) ကဲ၊ ာွး၊ ြမင်း တစ်ေကာင်လင်                              ၂၅ဝဝဝ ကျပ် 

( ခ )  သုိး-ဆိတ်၊ ဝက် တစ်ေကာင်လင်                           ၁၀၀ဝဝ ကျပ် 

( ဂ )  ေကးေမွးစရိတ်  

 (၁) တိရစာန်အကီး (တစ်ရက်)                                  ၅ဝဝ ကျပ် 

 (၂) တိရစာန်အေသး(တစ်ရက်)                                   ၂၅ဝ ကျပ် 

၆၂ အိမ်ေမွးတိရိစာန် 

မှတ်ပံုတင်ေကး 

(က) ေခွး                                                                  ၆၅၀ ကျပ် 

(ခ) ေကာင်                                                                  ၃၀၀ ကျပ် 

(ဂ) လိုင်စင်ကတ်ြပားေကး                                               ၅၀ ကျပ် 

၆၃ တိရိစာန် ေဆး 

ကုသခန်းများ 

(က) ေခွး၊ ေကာင်၊ ယုန်ှင့် တိရိစာန်ငယ်များ    

 (၁) စမ်းသပ်ခ            ၅ဝဝ ကျပ် 

 (၂) ေြခကခ         ၁ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ ) ကဲ၊ ာွး၊ ြမင်း၊ ဝက်၊ သိုး၊ ဆိတ် 

 (၁) စမ်းသပ်ခ          ၁ဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) ေြခကခ          ၁၅ဝဝ ကျပ် 

(ဂ ) ေခွးူးကာကွယ်ေဆးထုိးခ        ၅ဝဝ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(ဃ) အနာေဆးထည့်ခ     

 (၁) အနာေသး          ၃ဝဝ ကျပ် 

 (၂) အနာကီး          ၅ဝဝ ကျပ် 

(င ) ဒဏ်ရာခွဲစိတ်ကုသြခင်း  

 (၁) ဒဏ်ရာေသး        ၁ဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) ဒဏ်ရာကီး                 ၂ဝဝဝ ကျပ် 

၆၄ 

 

 

 

 

 

တိရိစာန် အရှင် 

ေရာင်းဝယ်ြခင်း 

(က) လိုင်စင်ခ 

 (၁) လိုင်စင်ခ (အလှေမွးငါး)     ၁၃ဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) လိုင်စင်ခ (တိရစာန်မျ ိးစုံ) (တစ်မျ ိးအထက်)  ၂၈ဝဝဝ ကျပ် 

 (၃) လိုင်စင်ခ (ေခွးသားေပါက်) (၅ေကာင်အထိ)  ၁၈ဝဝဝ ကျပ် 

 (၄) လိုင်စင်ခ (ေခွးသားေပါက်) (၆ေကာင်အထက်)  ၂၃ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ ) မှတ်ပုံတင်ေကး                   ၁ဝဝဝ ကျပ် 

(ဂ ) လိုင်စင်ကတ်ြပားေကး        ၁ဝဝဝ ကျပ် 

၆၅ လုိင်စင်မ့ဲတိရိစာန်

အရှင်ေရာင်းဝယ် 

ြခင်းဒဏ်ေကး 

ေတွရိှအမျ ိးအစားှင့်ေကာင်ေရေပ တိရိစာန်အရှင် ေရာင်းချခွင့် လုိင်စင်ခ 

၏ ၃ ဆကုိ ဒဏ်ေကးအြဖစ် ေပးေဆာင်ေစရန် ှင့် ရေငွထုတ်တ်ခံစားြခင်း 

မြပဘဲ ဌာန၀င်ေငွအြဖစ် ၁၀၀% ကုိ ေကာ်မတီ၀င်ေငွအြဖစ် အြပည့်အဝ 

ေပးသွင်းပီးမှသာ ေပးသွင်းေငွ၏ခံစားခွင့်ရိှသည့် ၂၅%  ြဖစ်ေသာ ဆုေကး 

ေငွများအား ြပန်လည် ေတာင်းခံရန် ြဖစ်သည်။ 

၆၆ ကက်၊ ဘဲအရှင် 

ေရာင်းဝယ်ြခင်း 

(က) လိုင်စင်ခ                ၅၀ဝဝဝ ကျပ် 

( ခ )  ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခ (လစဉ်ဒိုင်တစ်ခုလင်)   

 (၁) မဂလာေတာင်ွန3်ကက်၊ ဘဲေဈး       ၆ဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) ကည့်ြမင်တိုင် ကက်၊ ဘဲေဈး      ၆၀ဝဝ ကျပ်

 (၃) အင်းစိန်ကက်၊ ဘဲေဈး       ၄၀ဝဝ ကျပ ်

 (၄) လင်သာယာကက်၊ ဘဲေဈး       ၄၀ဝဝ ကျပ ်

( ဂ )  လိုင်စင်ကတ်ြပားေကး       ၁ဝဝဝ ကျပ် 

၆၇ လုိင်စင်ကတ်ြပား 

ေပျာက်ဆံုး 

ဒဏ်ေကး 

(က) အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် 

 (၁) ရRာသာကီး၊ ရRာမ၊ လင်သာယာ၊ ေရ�ြပည်သာ ၃ဝဝဝ ကျပ် 

 (၂) မိနယ်တွင်း (‘ဒလ၊ ဆိပ်ကီးခေနာင်တို) ၃ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ ) တိရိစာန်ေဘးထွက်ပစည်းေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၃ဝဝဝ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(ဂ ) ကက်၊ ဘဲအသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ၃ဝဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ကက်၊ ဘဲအရှင်ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၃ဝဝဝ ကျပ် 

(င ) ငါး၊ပုဇွန်ှင့်ေရထွက်ပစည်းလကား ၃ဝဝဝ ကျပ် 

 ြဖန3်ြဖးေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

(စ ) သား၊ ငါး ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်(ေဈး) ၃ဝဝဝ ကျပ် 

(ဆ) တိရိစာန်ေမွးြမခွင့်လိုင်စင်                                       ၁ဝဝဝ ကျပ် 

(ဇ ) တိရိစာန်အရှင်ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်                            ၁ဝဝဝ ကျပ် 

  (အလှေမွးငါး၊ တိ-မျ ိးစုံ၊ ေခွးသားေပါက်) 

၆၈ လုိင်စင်အမည် 

ေြပာင်းလဲြခင်း 

(က) အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်     ၂၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ ) ငါး၊ပုဇွန်ှင့်ေရထွက်ပစည်းလကားြဖန3်ြဖး       ၃ဝဝဝ ကျပ် 

 ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

(ဂ ) သား၊ ငါး ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်(အမဲတမ်း)       ၁ဝဝဝ ကျပ် 

 (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ အဆင့်ေဈး) 

(ဃ) တိရိစာန်ေမွးြမခွင့်လိုင်စင်       ၁ဝဝဝ ကျပ် 

(င ) တိရိစာန်အရှင်ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်(အလှေမွးငါး၊       ၃ဝဝဝ ကျပ် 

 တိ-မျ ိးစုံ၊ ေခွးသားေပါက်) 

(စ ) ကက်၊ ဘဲအရှင်ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်       ၃ဝဝဝ ကျပ် 

(ဆ) ကက်၊ ဘဲအသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်       ၃ဝဝဝ ကျပ် 

(ဇ )  တိရိစာန်ေဘးထွက်ပစည်းေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်       ၃ဝဝဝ ကျပ် 

၆၉ လုိင်စင်လိပ်စာ 

ေြပာင်းလဲြခင်း 

(က) အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (မိနယ်တွင်း)      ၂၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ ) အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ကက်၊ ဘဲ      ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဂ ) ငါး၊ပုဇွန်ှင့်ေရထွက်ပစည်းလကားြဖန3်ြဖး        ၃ဝဝဝ ကျပ် 

 ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

(ဃ) သား၊ ငါး ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် (အမဲတမ်း)        ၁ဝဝဝ ကျပ် 

 (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ အဆင့်ေဈး)  

(င ) တိရိစာန်ေမွးြမခွင့်လိုင်စင်        ၁ဝဝဝ ကျပ် 

(စ ) တိရိစာန်အရှင်ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်        ၃ဝဝဝ ကျပ် 

 (အလှေမွးငါး၊ တိ-မျ ိးစုံ၊ ေခွးသားေပါက်) 

(ဆ ) ကက်၊ ဘဲအရှင်ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်        ၃ဝဝဝ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၇၀ ရက်လွန် ဒဏ်ေကး ထုတ်လုပ်ေကာင်ေရေလျာ့နည်း ဒဏ်ေကးေပးသွင်းရန် ဌာနက သတ်မှတ် 
သည့်ရက်ထက်ေနာက်ကျေပးသွင်းြခင်းအတွက် တစ်ရက်လင် ေနာက်ကျ 
ဒဏ်ေကးအြဖစ် ကျသင့်ေငွ၏ ၁% ကုိ ေကာက်ခံရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက် 
ထက်(၁၄)ရက် ေကျာ်လွန်ေနာက်ကျပါက ခွင့်ြပချက်(လုိင်စင်)ကုိ ပယ်ဖျက် 
သွားရန် ြဖစ်သည်။ 

၇၁ ထုတ်လုပ်ေကာင်ေရ 
ေလျာ့နည်း ဒဏ်ေကး 

အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (အမဲ၊ သုိး-ဆိတ် / ဝက်) အတွက် သတ်မှတ် 
အေြခခံ ထုတ်လုပ်ေကာင်ေရ ြပည့်မီြခင်းမရှိေသာ်လည်း ထုတ်လုပ်မ 
(၅၀%) ေကျာ်လွန်ပါက ေလျာ့နည်းေကာင်ေရအလုိက် ထုတ်လုပ်ေကာင် 
ေရ ေလျာ့နည်းဒဏ်ေကး (မူလထုတ်လုပ်ေကာင်ေရခ၏ ၁.၅ ဆ)ကုိ 
ေကာက်ခံသွားရန်ှင့် (၅၀%) ေအာက် ပုိမုိေလျာ့နည်းပါက ခွင့်ြပချက် 
(လုိင်စင်) ကုိ ပယ်ဖျက်သွားရန် ြဖစ်သည်။ 

၇၂ ဓါတ်ခဲွခန်း စမ်းသပ် 
ခန်းထား 

သားငါးစစ်ေဆးခ                                                            ၃၀၀၀ ကျပ် 

၇၃ ေြမကက်ရှင်းလင်း 
ြခင်းန်းထား 

(၁၀၀) စတုရန်းေပ                                                              ၉၀ ကျပ် 

၇၄ ေလလွင့်ေခွးရှင်း 
ဝန်ေဆာင်ခန်းထား 

ေခွး (၁) ေကာင်လင်                                                        ၂၀၀၀ ကျပ် 

၇၅ သန်3ရှင်းေရး 
ေဆာင်ရRက်ခ 

(က) ေကျာက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လမ်းမေတာ်၊ လသာ၊ ဗုိလ်တေထာင်၊ 
ပုဇွန်ေတာင်၊ ဒဂံု၊ အလံု၊ ကည့်ြမင်တိုင်၊ စမ်းေချာင်း၊ ဗဟန်း၊ မဂလာ 
ေတာင်ွန3်၊ တာေမွ၊ ရန်ကင်း၊ ကမာရRတ် (၁၅) မိနယ်အတွက် (၃) 
လ တစ်ကာွတာလင်                          ၁၈ဝဝ ကျပ် 

(ခ) သဃန်းကန်း၊ ေတာင်ဥကလာ၊ ေြမာက်ဥကလာ၊ ဒဂံုေတာင်၊ ဒဂံု
ေြမာက်၊ သာေကတ၊ ေဒါပံု၊ မရမ်းကုန်း၊ အင်းစိန်၊ လင်၊ (၁ဝ)မိနယ် 
အတွက် (၃)လ တစ်ကာွတာလင်      ၁၃၅ဝ ကျပ် 

(ဂ) ဒဂံုအေရှ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကီးခေနာင်တို၊ မဂလာဒံု၊ 
ေရ�ြပည်သာ၊ လင်သာယာ (၇)မိနယ်အတွက် 

 (၃)လ တစ်ကာွတာလင်          ၉ဝဝ ကျပ် 

၇၆ စီးပွားေရးအမက် 
သိမ်းဆည်းခ 

(က) စီးပွားေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် Shopping Mall ၊ Mart 
များအပါအဝင် အနိမ့်ဆုံး ၅ဝဝ မှ ၇ဝဝ၊ ၁၀ဝဝ၊ ၁၅ဝဝ၊ ၂ဝဝဝ၊ 
၃ဝဝဝ၊ ၄ဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝ၊ ၆ဝဝဝ၊ ၇ဝဝဝ၊ ၁ဝဝဝဝ၊ ၁၃ဝ၀ဝ၊ ၁၅ဝဝဝ၊ 
၁၇ဝ၀ဝ၊ ၁၉ဝဝဝ၊ ၂၃ဝဝဝ၊ ၂၇ဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝဝ၊ ၃၅ဝဝဝ၊ ၃၈ဝဝဝ၊ 
၄ဝဝဝဝ၊ ၄၅ဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝဝ၊ ၆ဝဝဝဝ၊ ၆၅ဝဝဝ၊ ၇ဝဝဝဝ၊ ၇၅ဝဝဝ၊ 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၈၅ဝဝဝ၊ ၁ဝဝ၀ဝဝ၊ ၁၂ဝဝဝဝ၊ ၁၅ဝဝဝဝ၊ ၂၁ဝဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝဝဝ၊ 
၄ဝဝ၀ဝဝ၊ ၅၅ဝဝဝဝ၊ ၆၀၀၀၀၀ထိ 

(ခ) တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများအတွက် အနိမ့်ဆံုး 
၄ဝဝဝမှ ၅ဝဝဝ၊ ၆ဝဝဝ၊ ၇ဝဝဝ၊ ၁ဝဝဝဝ၊ ၁၃ဝဝဝ၊ ၁၅ဝဝဝ၊ 
၁၇ဝဝဝ၊ ၁၉ဝဝဝ၊ ၂၃ဝဝဝ၊ ၂၇ဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝဝ၊ ၃၅ဝဝဝ၊ ၄ဝဝဝဝ၊ 
၄၅ဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝဝ၊ ၆ဝဝဝဝ၊ ၇ဝဝဝဝ၊ ၇၅ဝဝဝ၊ ၈၅ဝဝဝ၊ ၁ဝဝဝဝဝ၊ 
၁၂ဝဝဝဝ၊ ၁၅ဝဝဝဝ၊ ၂၁ဝဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝဝဝထိ 

(ဂ) ပုဂလိကေဆးုံ၊ေဆးခန်းများအတွက် အနိမ့်ဆံုး ၁၅ဝဝ မှ ၂ဝဝဝ၊ 
၃ဝဝဝ၊ ၄ဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝ၊ ၆ဝဝဝ၊ ၇ဝဝဝ၊ ၁ဝဝဝဝ၊ ၁၃ဝဝဝ၊ ၁၅ဝဝဝ၊ 
၁၇ဝဝဝ၊ ၁၉ဝဝဝ၊ ၂၃ဝဝဝ၊ ၂၇ဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝဝ၊ ၃၅ဝဝဝ၊ ၄ဝဝဝဝ၊ 
၄၅ဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝဝ၊ ၆ဝဝဝဝ၊ ၆၅ဝ၀ဝ၊ ၇ဝဝဝဝ၊ ၇၅ဝဝဝ၊ ၈၅ဝဝဝ၊ 
၁ဝဝဝဝဝ၊ ၁၂ဝဝဝဝ၊ ၁၅ဝဝဝဝ၊ ၂၁ဝဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝဝဝ ထိ 

၇၇ ေနာက်ဆံုးစွန်3ပစ် 
အမက်ပံုတွင် 
အမက်စွန်3ပစ်ခ 

(က) အမက်စွန3်ပစ်ခ အမက်(၁)တန်လင်    ၂၀ဝဝဝ ကျပ် 
          (တစ်တန်ချင်းအလိုက် အေရအတွက်ေပမူတည် ေကာက်ခံရန်) 
( ခ )  ေနာက်ထပ်(၁)တန်ထပ်တိုးတိုင်း    ၂၀ဝဝဝ ကျပ် 

၇၈ On Call စနစ်ြဖင့် 
အမက် သယ်ယူခ 

(က) ကားေသး(၂.၅)တန်ယာဉ်                                      ၃၅ဝဝဝ ကျပ် 
 (အားမာန်သစ်/GBS) 
(ခ) ကားလတ်(၅)တန်ယာဉ်                                        ၇ဝဝဝဝ ကျပ်
 (Cheng Long) 
(ဂ) ကားကီး(၇.၅)တန်ယာဉ်                                     ၁ဝ၅ဝဝဝ ကျပ် 
 (10 Wheel Dump Truck၊ Power Plus၊ ပံုးကား,UAE) 
(ဃ)   ကားကီး(၈)တန်ယာဉ်                                        ၁၁၂ဝဝဝ ကျပ် 
 (10 Wheel Dump Truck၊ Power Plus၊ ပံုးကား,UAE) 
(င)  ၂၄၀ လီတာဆ့ံအမက်ပံုး(၁)ပံုး                                  ၁၀၀၀ ကျပ် 
(စ)   ၆၆၀ လီတာဆံ့အမက်ပုံး(၁)ပံုး                                 ၂၅၀၀ ကျပ် 
(ဆ)  သတ်မှတ်အမက်လှည်း (၁) စီး                                 ၂၅၀၀ ကျပ် 
(ဇ)   အမက်တစ်တန်                                                    ၁၄၀၀၀ ကျပ် 

၇၉ စက်မဇုန်များမှ  
On Call စနစ်ြဖင့် 
အမက် သယ်ယူခ 
 

(က)   Compactor (၄) တန်ယာဉ်                                  ၅၆၀၀၀ ကျပ် 
(ခ)  Ta Ta Compactor ကားကီး (၈) တန်ယာဉ်             ၁၁၂၀၀၀ ကျပ်      
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၈၀ ေရRလျားသန်3စင်ခန်း 

ငှားရမ်းခ 
(၁) ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ ေကျာက်တံတား၊ လမ်းမေတာ်၊ အလံု 

(က)  အိမ်သာ(၆)လုံးပါေရRလျားသန3်စင်ခန်းယာဉ် (၁)စီး  

        (၁) ရက် ငာှးရမ်းခ                                        ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ)   ေရRလျားသန3်စင်ခန်းငှားရမ်းခ (၁) ရက်               ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ)    ေရ�လျားသန3်စင်ခန်းသယ်ယာဉ် (၁)ေခါက်  

       ငှားရမ်းခ                                                      ၁၈၀၀၀ ကျပ်       

(ဃ) ေရပုပ်စုပ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ  

       ဂါလံ (၁၀၀၀)                                                  ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

      (င)   ေရသယ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငှားရမ်းခ  

            ဂါလံ (၂၀၀၀)                                                    ၂၂၀၀၀ ကျပ် 

(၂)   ကည့်ြမင်တိုင်၊ ဒဂံု၊ ေဒါပံု၊ ဗုိလ်တေထာင်၊ ပုဇွန်ေတာင်၊ ဆိပ်ကမ်း 
(က)  အိမ်သာ(၆)လုံးပါေရRလျားသန3်စင်ခန်းယာဉ် 

        (၁)စီး (၁)ရက်ငာှးရမ်းခ                                  ၁၅၀၀၀၀ကျပ် 

(ခ)   ေရRလျားသန3်စင်ခန်းငှားရမ်းခ (၁)ရက်               ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ)    ေရ�လျားသန3်စင်ခန်းသယ်ယာဉ် (၁)ေခါက်  

         ငာှးရမ်းခ                                                       ၂၂၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ)  ေရပုပ်စုပ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ 

         ဂါလံ (၁၀၀၀)                                                 ၂၂၀၀၀ ကျပ် 

(င)     ေရသယ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ 

          ဂါလံ (၂၀၀၀)                                               ၂၆၀၀၀ ကျပ် 

(၃)  လင်၊ ကမာရVတ်၊ ေတာင်ဥကလာပ၊   သဃန်းကန်း၊ ရန်ကင်း၊ ဗဟန်း၊   
စမ်းေချာင်း၊ သာေကတ၊ တာေမွ၊ မဂလာေတာင်ွနN် 

      (က) အိမ်သာ(၆)လုံးပါေရRလျားသန3်စင်ခန်း ယာဉ်(၁)စီး 

            (၁)ရက်ငာှးရမ်းခ                                            ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် 

     (ခ)   ေရRလျားသန3်စင်ခန်းငာှးရမ်းခ (၁) ရက်                ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

     (ဂ)   ေရ�လျားသန3်စင်ခန်းသယ်ယာဉ် (၁)ေခါက် 

            ငှားရမ်းခ                                                         ၂၆၀၀၀ ကျပ်   

     (ဃ) ေရပုပ်စုပ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ 

            ဂါလံ (၁၀၀၀)                                                   ၂၆၀၀၀ ကျပ် 

     (င)    ေရသယ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငှားရမ်းခ 

            ဂါလံ (၂၀၀၀)                                                   ၃၀၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(၄)  ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း/ေြမာက်ပုိင်း/အေရှ/ဆိပ်ကမ်း)၊ ေြမာက်ဥက 
      လာပ၊ ေရ]ေပါကံ၊ သန်လျင်၊ အင်းစိန်၊ မရမ်းကုန်း  

(က)  အိမ်သာ(၆)လုံးပါေရRလျားသန3်စင်ခန်းယာဉ် (၁)စီး 

        (၁)ရက်ငှားရမ်းခ                                           ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ)    ေရRလျားသန3်စင်ခန်းငှားရမ်းခ(၁)ရက်                 ၂၀၀၀၀ ကျပ်  

(ဂ)    ေရ�လျားသန3်စင်ခန်းသယ်ယာဉ် (၁)ေခါက် 

        ငာှးရမ်းခ                                                       ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ)  ေရပုပ်စုပ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ 

        ဂါလံ (၁၀၀၀)                                                 ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

(င)    ေရသယ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ 

       ဂါလံ (၂၀၀၀)                                                   ၃၄၀၀၀ ကျပ် 

(၅) ေရ]ြပည်သာ၊ မဂလာဒုံ၊လင်သာယာ၊ပုလဲမိသစ်၊ ပတြမားမိသစ် 
(က)  အိမ်သာ(၆)လုံးပါေရRလျားသန3်စင်ခန်းယာဉ် (၁)စီး 

        (၁)ရက်ငှားရမ်းခ                                            ၁၅၀၀၀၀ကျပ် 

(ခ)    ေရRလျားသန3်စင်ခန်းငှားရမ်းခ (၁)ရက်                ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ)    ေရ�လျားသန3်စင်ခန်းသယ်ယာဉ် (၁)ေခါက် 

        ငာှးရမ်းခ                                                        ၃၄၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ)  ေရပုပ်စုပ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ 

        ဂါလံ (၁၀၀၀)                                                  ၃၄၀၀၀ ကျပ် 

(င)    ေရသယ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ 

        ဂါလံ (၂၀၀၀)                                                  ၃၈၀၀၀ ကျပ် 

(၆) ဝါယာလက်၊ ေထာက်ကနN်၊ ဒလ၊  ဆိပ်ကီး ခေနာင်တို 
(က)  အိမ်သာ(၆)လုံးပါ ေရRလျားသန3်စင်ခန်းယာဉ်(၁)စီး 

        (၁)ရက်ငှားရမ်းခ                                           ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ)    ေရRလျားသန3်စင်ခန်းငှားရမ်းခ (၁)ရက်                ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ)    ေရ�လျားသန3်စင်ခန်းသယ်ယာဉ် (၁)ေခါက် 

        ငာှးရမ်းခ                                                        ၃၈၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ)  ေရပုပ်စုပ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ 

        ဂါလံ (၁၀၀၀)                                                  ၃၈၀၀၀ ကျပ် 

(င)    ေရသယ်ယာဉ်(၁)ေခါက် ငာှးရမ်းခ  

        ဂါလံ (၂၀၀၀)                                                   ၄၂၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၈၁ ပစည်းေဟာင်း (ပလံု 

ဆုိင်) ဆုိင်လုပ်ငန်း 

များလုိင်စင်ခ 

၁ဝဝဝဝ၊ ၁၅ဝဝဝ၊ ၂ဝဝဝဝ၊ ၂၅ဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝဝ၊ ၃၅ဝဝဝ၊ ၄ဝဝဝဝ၊ ၄၅ဝဝဝ၊ 

၅ဝဝဝဝ၊ ၅၅ဝဝဝ၊ ၆ဝဝဝဝ 

 

၈၂ သုသာန် 

ေြမေရာင်းခ 
(က) ေရေဝးသုသာန်တွင် ၄၊ x ၈၊ အတွက်             ၃ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

( ခ )  ေရေဝးသုသာန်တွင် ၂၊ x ၂၊ အတွက် ၇ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ထိန်ပင်၊ကျေချာင် ၄၊ x ၈၊ အတွက် ၁၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ထိန်ပင်၊ကျေချာင် ၂၊ x ၂၊ အတွက် ၆ဝဝဝဝ ကျပ် 

(င) ဆိပ်ကီးသုသာန်  ၄၊ x ၈၊ အတွက် ၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

(စ) ဆိပ်ကီးသုသာန်  ၂၊ x ၂၊ အတွက်         ၃ဝဝဝဝ ကျပ် 

၈၃ မီးသဂဟ်ခ (က) ေရေဝး၊ထိန်ပင်၊ထားဝယ်ေချာင်၊(အိုးေကာက်)          ၆ဝဝဝ ကျပ် 

 ကျစီု၊ကျေချာင် 

(ခ) ဒလှင့်ဆိပ်ကီးခေနာင်တို(အုိးေကာက်)                 ၃ဝဝဝ ကျပ် 

 သုသာန်တုိတွင် 

(ဂ) သုသာန်အားလုံးတွင်  (လူကီး)            ၄ဝဝဝ ကျပ် 

(ဃ) သုသာန်အားလုံးတွင်  (ကေလး)           ၂ဝဝဝ ကျပ် 

၈၄ သုသာန်ေြမြမပ်ခ (က) ေရေဝးှင့်ထိန်ပင်တွင် (လူကီး)             ၁ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ) ဆိပ်ကီး၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကီးခေနာင်တို  (လူကီး)               ၈ဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ေရေဝးှင့်ထိန်ပင်သုသာန်တွင် (ကေလး)             ၄ဝဝ ကျပ်   

(ဃ) ဆိပ်ကီး၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကီးခေနာင်တို (ကေလး)             ၃ဝဝ ကျပ်   

၈၅ အေအးခန်း 

ထိန်းသိမ်းခ 

အေထွေထွ 

(က) ေရေဝး၊ထိန်ပင်၊ကျစီု၊ 

         ကျေချာင်   (မိတွင်း)                                         ၂၅ဝဝ ကျပ် 

(ခ)    ေရေဝး၊ ထိန်ပင်သုသာန်တွင် (မိြပင်)                       ၅၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ) ကျစီုသုသာန်တွင်              (မိြပင်)                         ၄ဝဝဝ ကျပ်  

ေရေဝးမှထိန်ပင်သုိ၊ ထိန်ပင်မှေရေဝးသို ေြပာင်းလဲ၍ သဂိဟ်လိုပါက 

နယ်ေကျာ်ေကးအြဖစ် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်ကုိ အေအးခန်းထိန်းသိမ်းခှင့် 

တစ်ေပါင်းတည်းေကာက်ခံပါသည်။  

၈၆ ခန်းမငှားခ (က) ေရေဝးသုသာန်တွင် (ခန်းမ-၁)                                ၈ဝဝဝ ကျပ်  

(ခ) ေရေဝးသုသာန်တွင် (ခန်းမ-၂ မှ ၅)                          ၅ဝဝဝ ကျပ်  
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(ဂ) ထိန်ပင်သုသာန်တွင် (ခန်းမ-၁)                               ၅ဝဝဝ ကျပ်  

(ဃ) ထိန်ပင်၊ကျေချာင်၊ကျစီု (ခန်းမကီး)                        ၃ဝဝဝ ကျပ်   

(င) ထိန်ပင်သုသာန်တွင် (သီးသန3်ခန်း)                          ၁ဝဝဝ ကျပ်  

(စ) ထိန်ပင်သုသာန်တွင် (ခန်းမအလတ်)                        ၂ဝဝဝ ကျပ်   

(ဆ) ထိန်ပင်သုသာန်တွင် (အခန်းကျဉ်း)        ၂ဝဝ ကျပ်   

(ဇ) ကျစီုသုသာန်တွင် (ခန်းမေသး)    ၂ဝဝဝ ကျပ် 

၈၇ ကုလားထုိင်ငှားခ (က) ေရေဝး၊ ထိန်ပင်၊ ကျေချာင် တစ်လုံးလင်                      ၃ဝ ကျပ်   

(ခ) ကျစီုသုသာန်တွင်      တစ်လုံးလင်                       ၂ဝ ကျပ်  

၈၈ ုပ်ရှင်ှင့်ဗီွဒီယို 

အတွက် ုိက်ကူးခ 

သုသာန်အားလုံး                                                         ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

၈၉ ဈာပနအတွက် 

ဗီွဒီယုိုိက်ကူးခ 

သုသာန်အားလုံး                                                             ၅၀၀၀ ကျပ် 

၉၀ နိဗာန်ကုန်စံု 

လုိင်စင်ခ 

(က) ေရေဝးှင့်ထိန်ပင်တွင် ဆိုင်(၁)ဆိုင်(၁)ှစ်လင်        ၃၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ) ကျေချာင်၊ ကျစီု  ။    ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

၉၁ နိဗာန်ယာဉ် 

လုိင်စင်ခ 

ယာဉ်တစ်စီး တစ်ှစ်လင်                                              ၄၅၀၀၀ ကျပ် 

၉၂ နိဗာန်ကုန်ဆုိင်ငာှး 

ရမ်းခ 

(က) ေရေဝးှင့်ထိန်ပင်တွင်ဆိုင်တစ်ဆိုင် (၁)လအတွက်    ၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ) ထားဝယ်ေချာင်၊ ကျစီု၊ကျေချာင်     ။    ၃ဝဝဝ ကျပ် 

၉၃ စည်းကမ်းမ့ဲ 

အမက်စွန်3ပစ်မ 

ဒဏ်ေကး 

အမ (၁) မအတွက်   ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

သတင်းေပးသူအတွက် တစ်ဝက် 

၉၄ ဘီးခွန် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၏ အခွန်အခ ဥပေဒတွင် အင်ဂျင်ပါဝါ 

ေပ အေြခခံသည့် လက်ရှိေကာက်ခံလက်ရှိေသာ ဘီးခွန်န်းထားများ 

အြပင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ယာဉ်အမျ ိးအစားအလိုက် ဘီးခွန်န်း 

ထားများကုိ ထပ်မံြဖည့်စွက် ေကာက်ခံရန် - 

(က) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်အား တစ်ှစ်လင် ကျပ်  ၅၀၀၀ န်း၊ 

(ခ ) သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ှင့် ေထာ်လာဂျယီာဉ်များအား ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွမှ ေကာက်ခံလက်ရှိေသာ 

န်း ြဖစ်သည့် တစ်ှစ်လင် ကျပ် ၁၀၀၀၀ န်း၊ 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(ဂ ) Tractor Head ေနာက်တွဲယာဉ်များအတွက် တစ်ှစ်လင် ကျပ် 

၁၀၉၅၀၀ န်း၊ 

(ဃ) ပရဟိတအဖဲွအစည်းများ၏ Ambulance ယာဉ် အမျ ိးအစား 

အား တစ်ှစ်လင် ကျပ် ၃၆၅၀၀ န်း၊ 

(င ) 

 

(စ) 

နာေရးကူညီမနိဗာန်ယာဉ် (HSE) ယာဉ်များအား တစ်ှစ်လင ်

ကျပ် ၃၆၅၀၀ န်း၊ 

လပ်စစ်ေမာ်ေတာ်ကားများ၏ KILO WATT မှတဆင့် အင်ဂျင် 

ပါဝါန်းတွက်ချက်၍တစ်ှစ်လင် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာက်ခံ 

ရန်- 

(၁) ၁ Kilo Watt မှ ၅၂.၂၁ Kilo Watt ထိ  

(၆၀၀ CC  ေအာက်) 

၃၆၅၀၀/- 

(၂) ၅၂.၂၂ Kilo Watt မှ  ၆၇.၈၉ Kilo Watt 

ထိ (၆၀၀ CC မှ ၁၃၀၀ CC) 

၅၄၇၅၀/- 

(၃) ၆၇.၉၀ Kilo Watt မှ ၁၀၄.၄၄  Kilo 

Watt ထိ (၁၃၀၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC) 

၇၃၀၀၀/- 

 

(၄) ၁၀၄.၄၅ Kilo Watt မှ ၂၂၄.၅၅ Kilo 

Watt ထိ (၂၀၀၁ CC မှ ၄၃၀၀ CC) 

၉၁၂၅၀/- 

(၅) ၂၂၄.၅၆ Kilo Watt  အထက်(၄၃၀၁ CC 

ှင့်အထက်) 

၁၀၉၅၀၀/- 

 
  

၉၅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေကာ်ြငာခွန် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေကာ်ြငာခွန်များ ေကာက်ခံရာ 

တွင ်လက်ရိှကာလ အေြခအေနှင့် ကိုက်ညီေစရန် ေကာ်ြငာခွန်န်းထား 

များအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ န်းထားများအတိုင်း ြပင်ဆင်သတ်မှတ် 

ေကာက်ခံရန် -  

စဉ် အမျ ိးအစား 
(၁)လ 

ကျသင့်ေငွ 
(၁)ှစ် 

ကျသင့်ေငွ 
(က) ၂ တန်ေအာက် ယာဉ်ငယ်များ ၈၀၀၀/- ၉၆၀၀၀/- 
( ခ )  ၂ တန်မှ ၃ တန်ထိ ၁၂၀၀၀/- ၁၄၄၀၀၀/- 
( ဂ )  ၃ တန် အထက် ယာဉ်များ ၂၀၀၀၀/- ၂၄၀၀၀၀/-  
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၉၆ လမ်းအသံုးြပခ ရန်ကုန်ကမ်းနားကွန်ကရစ်လမ်းသစ်တွင် ေကာက်ခံသည့် လမ်းအသံုးြပခ 

(က) ယာဉ်ကီး                                                      ၄၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ယာဉ်ေသး                                                      ၁၅၀၀ ကျပ် 

၉၇ ယာယီယာဉ်ြဖတ် 

ခွင့် (၃)တန်အထက် 

(က) ၃၀၀၀ Kg မှ ၉၀၀၀ Kg အထိ ၇၀၀၀ ကျပ် (၁ လ) 

(ခ) ၉၀၀၀ Kgအထက်      ၇၀၀၀ ကျပ် (၁ ရက်) 

၉၈ စွန်3ပစ်ပစည်း  မီး 

ဖျက်ဆီးခ 

အေထွေထွ 

မိေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကုမဏီများ၏ ရက်လွန် 

ေဆးဝါးများ၊ ေဘးအရာယ်ရှိ စွန3်ပစ်ပစည်းများအား မီးဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

အဂေတကျင်းများြပလုပ်စွန3်ပစ်ြခင်း ြပလုပ်ပါက ယခင် သတ်မှတ် အသံုး 

ြပလျက်ရိှေသာ န်းထားများကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားသည့် ေအာက်ပါ 

န်းထားများြဖင့် ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ေဆာင်ရRက်ပါသည်- 

(က) မီးဖျက်ဆီးမအတွက် မီးချနိ်တစ်နာရီ                 ၁၀၀၀၀  ကျပ် 

(ခ) တစ်နာရီထက်ေကျာ်လွန်ေသာ (၁၅) မိနစ် 

      တိုင်းအတွက်                                                           ၂၅၀၀  ကျပ် 

(ဂ) အလံုပိတ်အဂေတကျင်းများတွင် စွန3်ပစ် 

      ပါက (၁) စ/ေပ လင်                                                 ၅၀၀၀ ကျပ် 

၉၉ ကျးေကျာ်ေကး ေနေရာင်ကာခွန် (အုတ်ကွန်ကရိ) (၁) စ/ေပ လင် (၁) ှစ်   ၁၅၀ ကျပ် 

အလျား x အနံ x ၁ စ/ေပ ကားတက်/ ကားဆင်း (ယာယီ) 

အလျား ၁' လင် (၁) ှစ်                                              ၃၀၀ ကျပ် 

ကားတက်/ ကားဆင်း (ကွန်ကရိ) (၁) ခု (၁) ှစ်                  ၇၅၀၀ ကျပ် 

မိလာကန်ကျး ၁ စ/ေပ လင် (၁) ှစ်                                   ၁၀၀ ကျပ် 

အုတ်ေလှကား အလျား ၄' အထိ (၁) ှစ်                          ၃၆၀ ကျပ် 

အလျား ၄' အထက် (၁) ေပပုိလင်                                    ၁၈၀ ကျပ် 

သစ်သားေလှကား အလျား ၄' အထိ (၁) ှစ်                          ၁၈၀ ကျပ် 

အလျား ၄' အထက် (၁) ေပပုိလင်                                      ၉၀ ကျပ် 

ဆင်ဝင်ေဆာင်ကျး ၁ စ/ေပ လင် (၁) ှစ်                          ၁၅၀ ကျပ် 

လသာေဆာင်ကျး ၁ စ/ေပ လင် (၁) ှစ်                          ၁၅၀ ကျပ် 

တံစက်မိတ်အမုိးစွန်း ၁ စ/ေပ လင် (၁) ှစ်                          ၁၅၀ ကျပ် 

စကန်လမ်းေြမအလျား ၄' အထက် အပုိတစ်ေပလင် (၁)ှစ်      ၉၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

အလျား ၄' အထိ ၁' လင် (၁) ှစ်                                    ၁၈၀ ကျပ် 

ေပါင်းကူးတံတား ၁ စ/ေပလင် (၁) ှစ်                          ၆၀၀ ကျပ် 

ဓာတ်ဆီဆိုင် (သို) ေလာှင်ကန် ၁ ဆိုင်လင် (၁) ှစ်             ၂၈၈၀၀ ကျပ် 

အြခားကျးေကျာ်ြခင်း (အုတ်ခုံ၊ အုတ်ြမစ်) 

အလျား (၁၀) ေပလင် (၁) ှစ်                                    ၆၀၀ ကျပ် 

ယာယီကျးေကျာ်ြခင်း 

(ြဖတ်သိမ်းိုင်ေသာ ယာယီေနကာအမုိးကာများ) 

အလျား ၁ ေပ x ၁၀ ေပ တစ်ှစ်                                    ၇၅၀ ကျပ် 

အလျား ၁၁ ေပ x ၂၀ ေပ တစ်ှစ်                                  ၁၅၀၀ ကျပ် 

အလျား ၂၁ ေပ x ၂၅ ေပ တစ်ှစ်                                   ၂၁၅၀ ကျပ် 

အလျား ၂၅ ေပအထက်  တစ်ှစ်                                  ၄၅၀၀ ကျပ် 

သွပ်၊ သစ်တိုြဖင့်ြပလုပ်ထားေသာ ယာယီအခုိင်အမာ ေနကာ၊ မုိးကာ 

(စည်ပင်ေြမ)  

အလျား ၁ ေပ (၁)ှစ်                                                          ၃၀၀ ကျပ် 

၁၀၀ ေြမငာှးခများ တဲတိုက်စီမံကိန်းတိုက်ခန်းများ  

အခန်း(၁)ခန်းလင်(၁)ှစ်                                                    ၇၂ဝ ကျပ် 

ေကာ်မတီတိုက်ခန်း  

အခန်း(၁)ခန်းလင်(၁)ှစ်                           ၂၈၈၀ဝ ကျပ်  

Commercial Area ၁ စ/ေပ (၁) လ                                       ၁၀ ကျပ် 

အမည်ေြပာင်းခ 

အမည်တစ်ဆင့်ေြပာင်းလင်                           ၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

၁၀၁ အေဆာက်အဦ 

ှင့်ေြမများ 

ငှားရမ်းခ 

ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ် 

အခန်း (၁) ခန်းလင် (၁) လ                                            ၂ဝ၀ဝ၀ ကျပ် 

ယာယီအိမ်ရှင်တိုက်ခန်းများ 

(က)  ေကျာက်တံတား၊ လသာ၊ ပန်းဘဲတန်း၊                           ၄၀ ကျပ် 

 လမ်းမေတာ် ၁ စ/ေပလင် 

(ခ )   ဗုိလ်တေထာင်၊ ပုဇွန်ေတာင် ၁စ/ေပလင်                    ၃၂ ကျပ် 

(ဂ )   ကျန်မိနယ်များ ၁စ/ေပလင်                    ၂၄ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၀၂ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ခ ကန်ထိုက်တာလိုင်စင် (အကီးတန်း) 
မှတ်ပံုတင်ေကး- (၁ဝ) သိန်း၊ အာမခံေကး - (၅ဝဝ) သိန်း 

ှစ်စဉ်ေကး - (၅) သိန်း 
ကန်ထိုက်တာလိုင်စင် (အငယ်တန်း) 

မှတ်ပံုတင်ေကး- (၅) သိန်း၊ အာမခံေကး - (၂ဝဝ) သိန်း၊ 

ှစ်စဉ်ေကး - (၃) သိန်း 

တိုင်းတာေရးအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင် 
မှတ်ပံုတင်ေကး- (၄) သိန်း၊ ှစ်စဉ်ေကး - (၂) သိန်း 

Soil Test လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

မှတ်ပံုတင်ေကး- (၅) သိန်း၊ အာမခံေကး - (၂ဝဝ) သိန်း 

ှစ်စဉ်ေကး - (၃) သိန်း 

Pile  လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

မှတ်ပံုတင်ေကး- (၅) သိန်း၊ အာမခံေကး - (၃ဝဝ) သိန်း 

ှစ်စဉ်ေကး - (၃) သိန်း 

၁၀၃ အေဆာက်အအံု 

ေဆာက်လုပ်ြခင်း 

ဆုိင်ရာအခများ 

ပံုစံစစ်ေဆးခ(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ) 

  တိုက်  

- မိသားစုေနအိမ်                       (၁) စတုရန်းေပ  ၅၅ ကျပ် 

- စီးပွားေရးသုံးအေဆာက်အအုံ    (၁) စတုရန်းေပ  ၈၅ ကျပ် 

- အုတ်ညပ်                               (၁) စတုရန်းေပ  ၃၅ ကျပ် 

  ပျဉ်ေထာင်                              (၁) စတုရန်းေပ  ၂၅ ကျပ် 

- bခံစည်းိုး                                 အလျား(၁)ေပ   ၁၂၀ ကျပ် 

- အကီးစားြပင်ဆင်ခွင့်               (၁) စတုရန်းေပ  ၅၅ ကျပ် 

ကိတင်ေဆာက်ဒဏ်ေကး 

- မိသားစုေနအိမ်   (၁) စတုရန်းေပ ၅ဝဝ ကျပ် 

- စီးပွားေရးသုံးအေဆာက်အအုံ    (၁) စတုရန်းေပ ၂၅ဝဝ ကျပ် 

- bခံစည်းိုးအလျား   (၁) ေပ ၃၆ဝ ကျပ် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ံှမပံုစံစစ်ေဆးခ (ြပည်တွင်းန်းအတိုင်း) 

အေဆာက်အအုံဖျက်သိမ်းရန်စစ်ေဆးခ (ြပည်တွင်း/ြပည်ပ) 

- တိုက်  (၁) စတုရန်းေပ  ၃၀ ကျပ်  

-အုတ်ညပ်  (၁) စတုရန်းေပ  ၂၅ ကျပ် 

-ပျဉ်ေထာင်  (၁) စတုရန်းေပ  ၂၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

အေဆာက်အအုံကိတင်ဖျက်သိမ်းဒဏ်ေကး (ြပည်တွင်း/ြပည်ပ) 

- တိုက်                   (၁) စတုရန်းေပ ၆၅ ကျပ်  

- အုတ်ညပ်                 (၁) စတုရန်းေပ  ၅၅ ကျပ် 

- ပျဉ်ေထာင် (၁) စတုရန်းေပ  ၃၅ ကျပ်  

လူေနထိုင်ခွင့်BCCအမည်ေြပာင်းခ                               ၃၆ဝဝဝ ကျပ် 

မိတမှန်ကူးယူခ 

-  ခွင့်ြပမိန3်   (၁) ရRက်          ၃၀ဝဝ ကျပ် 

-  ခွင့်ြပပံုစံ     (၁) ရRက်           ၁၅ဝဝ ကျပ် 

အြမင့်ေပပုိဒဏ်ေကး 

-  မိသားစုေနအိမ်                    (၁) ေပလင်          ၁၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

-  စီးပွားြဖစ်အေဆာက်အအုံ      (၁) ေပလင်         ၂၄ဝဝဝဝ ကျပ် 

ေနNစဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ် Log Book 

-  အထပ်ြမင့် (၁) အုပ်           ၄၅ဝဝ ကျပ် 

-  အထပ်နိမ့် (၁) အုပ်            ၁၅ဝဝ ကျပ် 

ကိတင်လူေနဒဏ်ေကး   

-  ကိုယ်ပုိင်အိမ်                                        ၆ဝဝဝဝ ကျပ် 

-  အထပ်ြမင့်                                    ၁၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

-  ဆိုင်ခန်း                                        ၂၄ဝဝဝဝ ကျပ် 

Logo  ေကး        ၁ စ/ေပ                                       ၆ဝဝဝ ကျပ် 

ပံုစံေရာင်း 

- ခွင့်ြပမိန3်                                      ၁ဝဝဝ ကျပ် 

- သက်တမ်းတိုး                                        ၅ဝဝ ကျပ် 

- လူေနထုိင်ခွင့် BCC                                        ၅ဝဝ ကျပ် 

အထပ်ြမင့်အေဆာက်အအုံေဆာက်လုပ်ြခင်းအတွက်အာမခံေကး  

(၃ ၁/၂ ှင့်အထက်)အေဆာက်အဦ(၁)လုံး                ၅၀၀၀၀၀၀ ကျပ်          

(၃ ထပ်တိုက်) အေဆာက်အဦ(၁) လုံး                      ၃၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ေကျာ်လွန်ေဆာက်သည့်ဒဏ်ေကး 

 (၁)စတုရန်းေပ                                   ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

ေနNစဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ် Logo ေပျာက်ဆုံးဒဏ်ေကး 

-(၄)ထပ်ေအာက် (၁) အုပ်                    ၁ဝဝဝဝဝ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

-(၄)ထပ်မှ ၈ ၁/၂ထပ်အထိ (၁) အုပ်                    ၃ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

-(၉)ထပ်ှင့်အထက် (၁) အုပ်                    ၅ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

ပံုစံစစ်ေဆးခ  
(၁) Low Risk အေဆာက်အဦ      ၁ စ/ေပ                         ၅၅ ကျပ် 

(၂) Medium Riskအေဆာက်အဦ ၁ စ/ေပ                         ၇၅ ကျပ် 

(၃) High Risk အေဆာက်အဦ     ၁ စ/ေပ                         ၈၅ ကျပ် 

(၄) bခံစည်းိုးကာရံခွင့်          အလျား၁ေပ                       ၁၂၀ကျပ် 

(၅) အကီးစားြပင်ဆင်ခွင့်       ၁ စ/ေပ                            ၅၅ ကျပ် 

(၆) လူေနထုိင်ခွင့်(B.C.C) မူလပံုစံစစ်ေဆးခ၏                    ၂၅% 

(၇) သက်တမ်းတုိး          မူလပံုစံစစ်ေဆးခ၏                    ၂၅% 

ကိတင်ေဆာက်ဒဏ်ေကး 
(၁) Low Risk အေဆာက်အဦ   ၁စ/ေပ                          ၅၀၀ ကျပ် 

(၂) Mediumှင့်High Risk အ/ဦ၁စ/ေပ                        ၂၅၀၀ ကျပ် 

(၃) bခံစည်းိုးကာရံခွင့်      အလျား၁ေပ                         ၃၆၀ ကျပ် 

(၄) ြပင်ဆင်ခွင့်                  ၁ စ/ေပ                             ၅၀၀ ကျပ် 

ေကျာ်လွန်ေဆာက်သည့်     ၁ စ/ေပ                          ၁၅၀၀၀ ကျပ် 

ဒဏ်ေကး 

အေဆာက်အအုံဖျက်သိမ်းရန် စစ်ေဆးခ ၁ စ/ေပ               ၂၅ ကျပ် 

အေဆာက်အအုံကိတင်        ၁ စ/ေပ                             ၅၅ ကျပ် 

ဖျက်သိမ်းဒဏ်ေကး 

လူေနထိုင်ခွင့်(B.C.C)အမည်ေြပာင်းခ                        ၃၆၀၀၀ ကျပ် 

မိတမှန်ကူးယူခ 
(၁) ခွင့်ြပမိန3်                 (၁)ရRက်                               ၃၀၀၀ ကျပ် 

(၂) ခွင့်ြပပံုစံ                  (၁)ရRက်                               ၁၅၀၀ ကျပ် 

အြမင့်ေပပုိဒဏ်ေကး 

(၁) Low Risk အေဆာက်အဦ (၁)ေပ                        ၁၂၀၀၀၀ကျပ် 

(၂) Mediumှင့်High Risk အ/ဦ                              ၂၄၀၀၀၀ ကျပ် 

အြမင့်ေပပုိေကျာ်လွန် ဒဏ်ေကး (၁)ေပ                 ၂၄၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ေနNစဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ် (Log  Book) 

(၁) Low Risk  အေဆာက်အဦ   (၁)အုပ်                      ၁၅၀၀ ကျပ် 

(၂) Medium ှင့် High Risk အ/ဦ      (၁)အုပ်               ၄၅၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

ေနNစဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်(Log Book) ေပျာက်ဆုံးဒဏ်ေကး 
(၁) Low Risk                                     (၁)အုပ်      ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(၂) Medium  Risk   အေဆာက်အဦ       (၁)အုပ်      ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်       

(၃) High  Risk  အေဆာက်အဦ             (၁)အုပ်      ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ကိတင်လူေနဒဏ်ေကး 
(၁) Low Risk အေဆာက်အဦ ၁ ခန်းလင်                  ၆၀၀၀၀ ကျပ် 

(၂) Medium Risk အေဆာက်အဦ ၁ ခန်းလင်           ၁၂၀၀၀၀ ကျပ် 

(၃) High  Risk အေဆာက်အဦ  ၁ ခန်းလင်             ၂၄၀၀၀၀ ကျပ် 

Logo ေကး    ၁  စ/ေပ                                            ၆၀၀၀ ကျပ်  

အေဆာက်အအံုေဆာက်လုပ်ြခင်းအတွက် အာမခံေကး 

(၁) Low Risk Apartment အေဆာက်အဦ     

      အ/အုံ(၁)လုံး                                              ၃၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(၂) Medium ှင့် High Risk အေဆာက်အဦ   

      အ/အုံ(၁)လုံး                                             ၅၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ှစ်လွန်ဒဏ်ေကး 
(၁) လူေနထိုင်ခွင့် (B.C.C) မူလပံုစံစစ်ေဆးခ၏            ၅၀% 

(၂) သက်တမ်းတိုး           မူလပံုစံစစ်ေဆးခ၏            ၅၀% 

အရာရိှကီးလံုးချင်းေနအိမ် 
တစ်လုံးလင် တစ်လ                                     ၁၀၀၀ ကျပ် 

အရာရိှအိမ်ရာ 
တစ်ခန်းလင် တစ်လ                                       ၅၀၀ ကျပ် 

အြခားအဆင့်အိမ်ရာ 
တစ်ခန်းလင် တစ်လ                                       ၁၀၀ ကျပ် 

၁၀၄ ေရှင့်သန်3ရှင်းမ အ 

တွက် ဝန်ေဆာင်ခ 

(က) ေရဆက်သွယ်ခွင့် (ယာယီ/အပီးသတ/်                 ၄ဝဝဝ ကျပ် 

 အိမ်ေဟာင်း) 

(ခ ) ေရပုိဆက်သွယ်ခွင့်                                            ၇၅ဝဝ ကျပ် 

(ဂ ) ဆင့်ပွားေရဆက်သွယ်ခွင့်     ၂ဝဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ေရပုိက်ေြပာင်းေရ�ဆက်သွယ်ခွင့်     ၆ဝဝဝ ကျပ် 

(င ) ေရပုိက်ေချးေဆးြပင်ဆင်ခွင့်     ၃ဝဝဝ ကျပ် 

(စ ) လပ်စစ်ေရစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်     ၃၅ဝဝ ကျပ် 

 (ေြမညီ  ƒ HP ှင့်ကျန်အထပ်များ ± HP အထိ) 



ကနN်သတ် 
66 

 

စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(ဆ) လပ်စစ်ေရစုပ်စက်ြမင်းေကာင်ေရတိုးြမင့်    ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

 တပ်ဆင်ခွင့် (၁ ƒ HP အထိ) 

(ဇ ) လပ်စစ်ေရစုပ်စက်ြမင်းေကာင်ေရတိုးြမင့်    ၁ဝဝဝဝ ကျပ် 

 တပ်ဆင်ခွင့်(ƒ HP အထက် ƒ HP တိုးတိုင်း) 

(ဈ ) အိမ်တွင်း(ေရ/သန3်) ပစည်းတပ်ဆင်ခွင့်     ၂ဝဝဝ ကျပ် 

(ည) ယာယီေရဆက်သွယ်ခွင့်ြပမိန3် ှစ်ေကျာ်    ၂၅ဝဝဝ ကျပ် 

 ဝန်ေဆာင်ခ (တစ်ှစ်လင်) 

(ဋ ) မိလာကန်တည်ေဆာက်ခွင့်(အိမ်သာခန်း                ၂၅ဝဝ ကျပ် 

          တစ်ခန်းလင်)              

(ဌ) ယာယီအိမ်သာေဆာက်လုပ်သုံးစဲွခွင့်                      ၂၅ဝဝ ကျပ်         

          (မိလာကန်ဧရိယာ) 

(ဍ ) ယာယီအိမ်သာေဆာက်လုပ်သုံးစဲွခွင့်     ၃၇၅ဝဝ ကျပ် 

 (မိလာပန်ဧရိယာ) 

(ဎ) မိလာပန်ဆက်သွယ်ခွင့်     ၆ဝဝဝ ကျပ် 

 (အိမ်သာခန်းတစ်ခန်းလင်) 

(ဏ) ခွင့်ြပမိန3်သက်တမ်းတိုးြမင့်ခွင့်   ဝန်ေဆာင်ခ၏(၅ဝ%) 

(တ) ခွင့်ြပမိန3်မိတကူးယူခွင့်(တစ်ခုလင်)          ၃ဝဝဝ ကျပ် 

(ထ) ေရမီတာစစ်ေဆးမှတ်ပံုတင်ခွင့်(၁’’Øအထိ)     ၁ဝဝဝ ကျပ် 

 (၁ ၁/၄’’Øမှ    ၂’’Ø အထိ)     ၂ဝဝဝ ကျပ် 

 (၂’’Ø အထက်)     ၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဒ ) မီတာထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှက်ခ      ၁ဝဝ ကျပ် 

(ဓ ) အမည်ေြပာင်းေလာက်ထားြခင်း     ၃ဝဝဝ ကျပ ်

၁၀၅ ပုိက်ေဖာက်ခ (က) ပုိက်ေဖာက်ခ ၃/၄’’Ø   ၂ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ ) ပုိက်ေဖာက်ခ ၁’’Ø     ၂၅ဝဝ ကျပ် 

(ဂ ) ပုိက်ေဖာက်ခ ၁ ၁/၄’’Ø     ၃ဝဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ပုိက်ေဖာက်ခ ၁ ၁/၂’’Ø     ၃၅ဝဝ ကျပ် 

(င ) ပုိက်ေဖာက်ခ ၂’’Ø     ၅ဝဝဝ ကျပ် 

(စ ) ပုိက်ေဖာက်ခ ၃’’Ø    ၁၆ဝဝဝ ကျပ် 

(ဆ) ပုိက်ေဖာက်ခ ၄’’Ø    ၂၅ဝဝဝ ကျပ် 

(ဇ ) ပုိက်ေဖာက်ခ ၆’’Ø  ၃၅ဝဝဝ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၀၆ ဒဏ်ေကးေငွန်း 

ထားများ 

(က) ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲေရဆက်သွယ်ြခင်း   ၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ခ ) ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲေရစုပ်စက်တပ်ဆင်ြခင်း    ၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဂ ) ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲမိလာကန်တည်ေဆာက်ြခင်း    ၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ခွင့်ြပမိန3်ပါမိလာကန်ပုံစံှင့်ကုိက်ညီမမရှိြခင်း    ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

(င ) ခွင့်ြပမိန3်ပါေရသွယ်ပံုစံှင့်ကိုက်ညီမမရှိြခင်း    ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

(စ ) ေရမီတာကိုဖျက်ဆီးြခင်း၊ ြပြပင်ေြပာင်းလဲ    ၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

 တပ်ဆင်ြခင်း၊ ေရမီတာအစိတ်အပိုင်းကုိြဖတ် 

 ြခင်းှင့် ေရမီတာေရှမှကိ၍ေဖာက်ယူသုံးစွဲြခင်း 

၁၀၇ ုိင်ငံြခားသံုးေငွြဖင့် 

ေကာက်ခံေသာ 

န်းထားများ 

၁။ အိမ်တွင်း ေရ/သန3် ပစည်းတပ်ဆင်ခွင့်စစ်ေဆးခ 

(က)  ေရချ ိးကန် ၁ ခုလင် ၁၀ ေဒလာ 

(ခ)  အိမ်သာ ၁ ခုလင် ၅ ေဒလာ 

(ဂ)  ဆီးခွက် ၁ ခုလင် ၅ ေဒလာ 

(ဃ)  လက်ေဆးကန်   ၁ ခုလင် ၃ ေဒလာ 

(င )  မီးဖုိးေချာင်ပန်ကန်ေဆးကန်၊  ၁ ခုလင် ၃ ေဒလာ 

 ဓာတ်ခွဲခန်းသံုးပစည်းေဆးကန်  

(စ )  ေရပူစက်  ၁ ခုလင် ၁၀ ေဒလာ 

(ဆ )  ဘုံဘိုင်ေခါင်းများ ၁ ခုလင် ၃ ေဒလာ 

(ဇ )  ေရပန်း   ၁ ခုလင် ၁၀ ေဒလာ 

(ဈ )  မီးသတ်ေခါင်း ၁ ခုလင် ၁၅ ေဒလာ 

(ည)  ေရေလှာင်ကန်  ၁ ကန်လင် ၁၀ ေဒလာ 

၂။   ေရေလှာင်ကန် တည်ေဆာက်ခွင့် ၁ ကန်လင် ၅၀၀ ေဒလာ 

  စစ်ေဆးခ     

၃။   မိလာကန် တည်ေဆာက်ခွင့်စစ်ေဆးခ ၁ ကန်လင်  ၂၅၀ေဒလာ 

၄။   ေြမေအာက်ေရေလှာင်ကန် 

 တည်ေဆာက်ခွင့် စစ်ေဆးခ  ၁ ကန်လင် ၂၅၀ ေဒလာ 

၅။   လပ်စစ်ေရစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်စစ်ေဆးခ 

         (က)၁ HP မှ ၁ƒ HP ထိ            ၁ ခုလင် ၁၀၀ ေဒလာ 

      (ခ ) ၁ƒ HP အထက် ƒ HP တိုးတိုင်း ၁ ခုလင် ၅၀ ေဒလာ(ေပါင်းရန်) 

၆။ ဒီဇိုင်းစစ်ေဆးအတည်ြပခ       ၁ ထပ်လင် ၂၀၀ ေဒလာ 

၇။ ေရပုိက်ဆက်သွယ်ခ       ၁ ခုလင် ၁၄ ေဒလာ 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၈။ ေရမီတာတပ်ဆင်ခွင့်စစ်ေဆးခ      ၁ လုံးလင် ၁ ေဒလာ 

၉။  မိလာပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်ခွင့်      ၅၀ ေဒလာ 

၁၀။ ပုိက်ေဖာက်ခ(„ " Øမှ ၂"Ø)       ၁ ခုလင် ၁၀ ေဒလာ 

၁၁။ ပုိက်ေဖာက်ခ (၃"Ø)      ၁ ခုလင် ၃၁ ေဒလာ 

၁၂။ ပုိက်ေဖာက်ခ (၄"Ø)       ၁ ခုလင် ၄၈ ေဒလာ 

၁၃။ ပုိက်ေဖာက်ခ (၆"Ø)       ၁ ခုလင် ၆၄ ေဒလာ 

၁၄။ အေဆာက်အဦေဆာက် လုပ်စဉ်  ၁ စတုရန်းေပလင် ၀.၂၃ ေဒလာ 

 သံုးစွဲေသာ ေရဖိုးေရခ(ေရမီတာ 

 တပ်ဆင်ထားြခင်းမရိှလင်)  

၁၅။ အေဆာက်အဦေဆာက် လုပ်စဉ်  ၁၀၀၀ ဂါလန်လင် ၄ ေဒလာ 

  သံုးစွဲေသာ ေရဖိုးေရခ  

 (ေရမီတာတပ်ဆင်ထားလင်)  

၁၆။ အိမ်သံုးေရဖုိးေရခ ၁၀၀၀ ဂါလန်လင် ၂ ေဒလာ    

၁၀၈ ုိင်ငံေတာ်အဖဲွ 

အစည်းထံမှ ေရဘုိး 

- ိုင်ငံေတာ်အဖဲွအစည်းများမှေရဘိုး (ဌာနသုံး)တစ်ယူှစ်      ၈၈ ကျပ် 

- ိုင်ငံေတာ်အဖဲွအစည်းများမှေရဘိုး(စီးပာွးသံုး)တစ်ယူနစ်   ၁၁၀ ကျပ် 

၁၀၉ အများြပည်သူထံမှ 

ေရဘုိး 

- ေရမီတာေရဖုိး(အိမ်သံုး) တစ်ယူနစ်  ၈၈ ကျပ် 

- ေရမီတာေရဖုိး(စီးပွားသုံး) တစ်ယူနစ် ၁၁၀ ကျပ် 

- ေပါင်းစည်းေြပစာေရဘိုးတစ်ကွာတာ ၅၄၀၀ ကျပ် 

  ( ၄ဝါး x ၁၅ဝ ဂါလန် x ၃ဝ ရက်) 

- ေပါင်းစည်းေြပစာေရဘိုးတစ်ကွာတာ     ၉၀၀၀ ကျပ် 

  (၅ဝါး x ၂၅ဝ ဂါလန် x ၃ဝ ရက်) 

- FE ေရဘိုး (အိမ်သုံး) တစ်ယူနစ် ၄၄၀ ကျပ် 

- FE ေရဘိုး(စီးပွားသုံး) ေရမီတာေရဘိုးတစ်ယူနစ် ၈၈၀ ကျပ် 

၁၁၀ စက်ံုှင့် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ် ဌာန၊ ဒဂံုဆိပ် 

ကမ်းမိနယ်အတွင်း 

ဆုိင်ခန်း (၂) ခန်း 

ေြမအငှား ချထားခ 

 

(က) လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ၃၂ေပ × ၃၃ေပ × ၁၁ ေပ ၁၅၈ဝဝဝ ကျပ် 

(ခ) သက်သာထမင်းဆိုင် ၂ဝေပ × ၂ဝေပ × ၁၂ေပ   ၆ဝဝဝဝ ကျပ် 
 



ကနN်သတ် 
69 

 

စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၁၁ ေရပုပ်စုပ်ယာဉ် 

ငှားရမ်းခ   
ယာဉ်ကီး ယာဉ်ငယ် 

 (က) လင်သာယာ၊ပုလဲမိသစ်၊ဝါယာလက်၊ ၄၁ဝဝဝ ကျပ် ၃၂ဝဝဝ ကျပ် 

  ေထာက်ကန်3ေရ�ြပည်သာ၊ပတြမား   

  မိသစ် 
 

  

(ခ) မဂလာဒုံ၊အင်းစိန်၊မရမ်းကုန်း ၃၃ဝဝဝ ကျပ် ၂၆ဝဝဝ ကျပ် 

  ေြမာက်ဥကလာ၊ေရ�ေပါက်ကံ 
 

  

  သန်လျင်၊ဒဂံု(တ/မ/ေရှ/ဆိပ်ကမ်း)   

(ဂ) လင်၊ကမာရRတ်၊စမ်းေချာင်း၊  ၃၁ဝဝဝ ကျပ် ၂၄ဝဝဝ ကျပ် 

  ကည့်ြမင်တိုင်၊အလုံ၊သာေကတ၊   

  တ/ဥကလာ၊သဃန်းကန်း၊ 
 

  

  ရန်ကင်း၊ဒလ 
 

  

    (ဃ) ဒဂံု၊ဗဟန်း၊တာေမွ၊ေဒါပံု၊ပုဇွန်ေတာင်      ၂၉ဝဝဝ ကျပ် ၂၂ဝဝဝ ကျပ်  

  
ဗုိလ်တေထာင်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊  

ေကျာက်တံတား၊လမ်းမေတာ်၊  
  

 မဂလာေတာင်ွန3်  
 

၁၁၂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စက်ယရားငယ် 

စဉ် 
ယရား 

အမျ ိးအစား 

၈ နာရီ ၁ ဂျတီ 

ငာှးရမ်းခ 

စက်သံုးဆီမပါ 

 

၈ နာရီ  

၁ ဂျတီ 

ဆီစာန်း  

(ဂါလံ)            ြပင်ပ 

1 BABY ROLLER 9000 4 

2 TYRE ROLLER 15000 8 

3 ROAD ROLLER 23000 12 

4 FORK LIFT 30000 8 

5 BOBCAT 53000 10 

6 SUPER TRAC 53000 10 

7 SKY HIGH 20000 4 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၁၃ ယာဉ်/ ယရားကီး 

စဉ် 
ယရား 

အမျ ိးအစား 

၈ နာရီ ၁ ဂျတီ 

ငာှးရမ်းခ 

စက်သုံးဆီမပါ 

၈ နာရီ  

၁ ဂျတီ 

ဆီစာန်း  

(ဂါလံ) ြပင်ပ 

1 LOADER 115000 24 

2 EXCAVATOR(Big) 115000 26 

3 EXCAVATOR(Middle) 90000 24 

4 EXCAVATOR(Small) 70000 16 

5 BULLDOZER D4H 80000 20 

6 BULLDOZER D7G 115000 40 

7 BULLDOZER D8K 150000 56 

8 CRANE(15)TON 80000 16 

9 CRANE(25)TON 115000 24 

10 CARCRANE 30000 8 

11 TRANSPORTER(25)TON 

 

60000 

80000 
 

 

6.5 mile/gal 

Unloading 
 

12 TRANSPORTER (40)TON 

 

75000 

100000 
 

 

4 mile/gal 

Unloading 
 

13 GRADER 90000 
26 

 

14 AC PAVER FINISHER 60000 12 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

15 SHEEP FOOTROLLER 8000 - 

16 PLAT FORM TRUCK 50000 16 

17 BITUMEN BOWSER 50000 5 gal/hour 

18 NISSAN DUMP TRUCK 75000 6.5 mile/gal 

Unloading 
  

၁၁၄ ယာဉ်ငှားခ 

 

၁ (၁၂)ဘီးယာဉ် ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

၂ ဘတ်စ်ယာဉ် ၁၃ဝဝဝ ကျပ် 

၃ ေရသယ်ယာဉ်(၆ဝဝ)ဂါလန်  ၁၅ဝဝ ကျပ် 

၄ ေရသယ်ယာဉ်(၁၂ဝဝ)ဂါလန်   ၂၅ဝဝ ကျပ် 

၅ တစ်ပါယာဉ်   ၉ဝဝဝ ကျပ် 

၆ ဘတ်စ်ယာဉ် ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

၇ မီနီဘတ်စ်ယာဉ် ၁၃ဝဝဝ ကျပ် 

၈ မီနီဘတ်စ်ယာဉ် ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

၁၁၅ 

 

(က) အပင်များ 

       ခုတ်လဲှ  

       ရှင်းလင်းခ 

 

 

 

(ခ) ပန်းပင်၊ ပန်းအိုး၊ 

ပျ ိးပင်များ 

ေရာင်းခ 

(၁) အပင်ကီးအြမင့်(၂ဝ)ေပအထက်    ၁ ပင်လင်  

(၂) အပင်ကီးအြမင့်(၂၀)ေပေအာက်    ၁ ပင်လင်          

      ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

   ၁၅၀၀၀ ကျပ် 

(၃) အပင်ေသးအြမင့်(၂၀)ေပေအာက် ၁ပင်လင်      ၁၀ဝဝဝ ကျပ် 

(၄) အြမစ်တူးခ(မည်သည့်အပင်မဆုိ) ၁ ပင်လင်      ၃၀ဝဝဝ ကျပ် 

(၅)  အပင်များပံုသွင်းြခင်း 

       (မည်သည့်အပင်မဆုိ) ၁ ပင်လင်   

     ၁ဝဝဝဝ ကျပ်        

(၁) 

 

(၂) 

 

(၃) 

 

(၄) 

 

အရိပ်ရအပင်/အလှပင်(ပျ ိးပင်)  

(၅ " ၆ ") ပျ ိးအိတ် ၁အိတ် 

ပျ ိးအိတ်အလတ် (အရRက်လှ) 

(၂ ' မှ ၄ ') (၈" x ၁၀") ၁အိတ် 

ပျ ိးအိတ်အလတ် (အရိပ်ရပင်) 

(၄' မှ ၅ ') အရRယ် ၁ အိတ် 

ပျ ိးအိတ်ကီး (အရိပ်ရပင်) 

(၆' မှ ၁၀ ') အရRယ် ၁ အိတ် 

    

         ၅ဝဝ ကျပ် 

 

         ၈၀၀ ကျပ် 

 

        ၄၀၀၀ ကျပ် 

 

        ၅၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(၅) 

 

(၆) 

 

(၇) 

(၈) 

ပျ ိးအိတ်ကီး (အရိပ်ရပင်) 

(၁၀' ှင့်အထက်)  ၁ အိတ် 

ပန်းပင် / ှစ်ရှည်ပင် 

(၈" x ၁၀") ပျ ိးအိတ် ၁ အိတ် 

ပျ ိးအိတ်ကီး (ဘိလပ်ေြမအိတ်) ၁ အိတ် 

ပန်းပင် (ရာသီပန်း)  

(၅" x ၆") ပျ ိးအိတ်၁ အိတ် 

 

၁၅၀၀၀ ကျပ် 

 

  ၈၀၀ ကျပ် 

  ၁၅၀၀ ကျပ် 

    

  ၃၀၀ ကျပ် 
 

၁၁၆ လူဝင်ခ/ယာဉ်ဝင်ခ အာဇာနည်ဗိမာန် 

(က) လူကီးတစ်ဦးလင်                                             ၂၀၀ ကျပ် 

(ခ)  ကေလးတစ်ဦးလင်                                            ၁၀၀ ကျပ် 

(ဂ)  ုိင်ငံြခားသားတစ်ဦးလင်                                   ၃၀၀၀ ကျပ် 
 

လူဝင်ခ (နကတ်တာရာြပခန်း) 

(က) လူကီးတစ်ဦးလင်                                             ၂၀၀ ကျပ် 

(ခ)  ကေလးတစ်ဦးလင်                                            ၁၀၀ ကျပ် 

(ဂ)  ုိင်ငံြခားသားတစ်ဦးလင်                                   ၃၀၀၀ ကျပ် 

၁၁၇ ုပ်ရှင်/ ဗီွဒီယုိုိက်ခ (က) ပန်းbခံတစ်bခံ/အားကစားကွင်းတစ်ကွင်းတွင် 

တစ်ရက်လင်(စီးပွားေရးလုပ်ငန်း) 

၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ခ) ပန်းbခံတစ်bခံ/အားကစားကွင်းတစ်ကွင်းတွင် 

တစ်ရက်လင်(စီးပွားေရးမဟုတ်) 

၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

 

၁၁၈ ယာဉ်/ ယရားများ 

ငှားရမ်းခ 

 

  (မဂလာေတာင်ွန်3မိနယ်၊ ဒဂံုမိနယ်၊အလံုမိနယ်၊ဗဟန်းမိနယ်၊   
 ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ပုဇွန်ေတာင် 

မိနယ်၊ လသာမိနယ်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ် ) 

  

  
(က) ဂါလန် (၂၄ဝဝ) CNG တစ်စီးလင် ၁၂၆ဝဝ ကျပ် 

(ခ) ဂါလန် (၂၄ဝဝ) ဒီဇယ် တစ်စီးလင် ၁၇၆ဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ဂါလန် (၁၆၀၀) CNG တစ်စီးလင် ၉၄ဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ဂါလန် (၁၆ဝဝ) ဒီဇယ် တစ်စီးလင် ၁၄၀ဝဝ ကျပ် 

(င) ဂါလန် (၁၀၀၀) CNG တစ်စီးလင် ၇ဝဝဝ ကျပ် 

(စ) ဂါလန် (၁ဝဝဝ) ဒီဇယ် တစ်စီးလင် ၁၂ဝဝဝ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

           (ေရ�ြပည်သာမိနယ်၊ လင်သာယာမိနယ်၊ မဂလာဒံုမိနယ်၊ 

ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်) 

(က) ဂါလန် (၂၄ဝဝ) CNG တစ်စီးလင် ၁၅၀ဝဝ ကျပ် 

(ခ) ဂါလန် (၂၄ဝဝ) ဒီဇယ် တစ်စီးလင် ၂၅၆ဝဝ ကျပ် 

(ဂ) ဂါလန် (၁၆၀၀) CNG တစ်စီးလင် ၁၁၉ဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ဂါလန် (၁၆ဝဝ) ဒီဇယ် တစ်စီးလင် ၂၂၄ဝဝ ကျပ် 

(င) ဂါလန် (၁၀၀၀) CNG တစ်စီးလင် ၉ဝဝဝ ကျပ် 

(စ) ဂါလန် (၁၀၀၀) ဒီဇယ် တစ်စီးလင် ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

              (ေဒါပံုမိနယ်၊ သာေကတမိနယ်၊ တာေမွမိနယ်၊ သဃန်းကန်း 

မိနယ်၊ ကမာရRတ်မိနယ်၊ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပုိင်း) မိနယ်၊ ဒဂုံမိသစ် 

(အေရှပုိင်း) မိနယ်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မရမ်း 

ကုန်းမိနယ်၊ လင်မိနယ်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊) 

(က) ဂါလန် (၂၄ဝဝ) CNG တစ်စီးလင်    ၁၃၆ဝဝ ကျပ် 

( ခ )  ဂါလန် (၂၄ဝဝ) ဒီဇယ် တစ်စီးလင် ၂၁၆ဝဝ ကျပ် 

( ဂ )  ဂါလန် (၁၆၀၀) CNG တစ်စီးလင် ၁ဝ၄ဝဝ ကျပ် 

(ဃ) ဂါလန် (၁၆ဝဝ) ဒီဇယ် တစ်စီးလင် ၁၈၄ဝဝ ကျပ် 

( င )  ဂါလန် (၁၀၀၀) CNG တစ်စီးလင် ၈ဝဝဝ ကျပ် 

( စ )  ဂါလန် (၁ဝဝဝ) ဒီဇယ် တစ်စီးလင် ၁၆ဝဝဝ ကျပ် 
 

၁၁၉ အေထွေထွဝင်ေငွ 

(ငှားရမ်းခ) 

(က) ေဘာလံုးကွင်းအသံုးြပခ (ေပျာ်ပဲွရ�င်ပဲွ)  

တစ်ရက်လင်(စီးပွားေရး) 

၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

  ေဘာလံုးကွင်းအသံုးြပခ (ေပျာ်ပဲွရ�င်ပဲွ)  

တစ်ရက်လင် (စီးပွားေရးမဟုတ်) 

၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ခ) ပန်းbခံေြမေနရာအသုံးြပခ တစ်ရက်လင်  

(စီးပွားေရး) 

၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

  ပန်းbခံေြမေနရာအသုံးြပခ တစ်ရက်လင်  

(စီးပွားေရးမဟုတ်) 

၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

(ဂ ) ဆုိင်ခန်းအမည်ေြပာင်းခ 

(ဆုိင်လစာတစ်လစာ၏ (၃) ဆ ) 

ဆုိင်လစာ 

(၁)လစာ၏ (၃) ဆ 
 

၁၂၀ အေထွေထွဝင်ေငွ 

(ခွင့်ြပချက်မ့ဲ 

(၁) အြမင့် ၂ ေပ ှင့် ၄ ေပကား ၁၅ဝဝဝ ကျပ် 

  လုံးပတ် ၃ လက်မ ေအာက် တစ်ပင်လင်   
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

သစ်ပင်ခုတ်ြခင်း 

အတွက်ဒဏ်ေကး) 

(၂) အြမင့် ၄ ေပှင့် ၅ ေပကား လုံးပတ် ၃ လက်မ မှ ၂ဝဝဝဝ ကျပ် 

  ၅ လက်မ ကားတစ်ပင်လင်   
(၃) အြမင့် ၆ ေပှင့် ၁၀ ေပကား လုံးပတ် ၅ လက်မ 

ှင့် ၈ လက်မကားတစ်ပင်လင် 

၂၇၅ဝဝ ကျပ် 

 

(၄) အြမင့် ၁၀ ေပှင့်အထက် တစ်ပင်လင် 

လုံးပတ် (၈) လက်မအထက် 

၁ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

(၅) 

 

 

အရိပ်ရပင်၊ပန်းအလှပင်များှင့် လမ်းလယ်ကန်း၊ 

အဝိုင်း၊ တိဂံ၊ ပန်းအိုး၊ ကတံးပန်းခုံများပျက်စီး 

လင်                  

( အမှန်ြပြပင် 

ကုန်ကျစရိတ်+ 

ဒဏ်ေကး ၄ ဆ) 

(၆) 

(၇) 

(၈) 

 

(၉) 

 

(၁၀)  

 

(၁၁) 

ြမက်ခင်းပျက်စီးလင်(၁၀ ေပ x ၁၀ ေပ) ၁ ကျင်း 

အပင်ေရ�ေြပာင်းစုိက်ပျ ိးခ ၁ ပင်  

ခွင့်ြပချက်ြဖင့် မည်သည့်အပင်မဆို ခုတ်လှဲြခင်း 

(အပင်ရှင်းလင်းခအြပင်)  ၁ ပင် 

ခွင့်ြပချက်မ့ဲ မည်သည့်အပင်မဆို ခုတ်လှဲြခင်း 

(အပင်ရှင်းလင်းခအြပင်)  ၁ ပင် 

bခံခုတ်ရှင်းလင်းခ  ၁ ဧက/၄၃၅၆၀ စ/ေပ 

(အမက်သယ်ယူခမပါ) 

ြမက်အေြပာင်ရှင်းလင်းခ ၁ ဧက/၄၃၅၆၀ စ/ေပ 

(အမက်သယ်ယူခမပါ) 

ပန်းဥယာဉ်ှင့်အားကစားကွင်းများဌာနမှ အငှား  

ချထားေသာ ဆိုင်ခန်းများတွင် တပ်ဆင်ထားရှိ 

ေသာ ဆုိင်းဘုတ်ခွန် 

(၁) စည်ပင်ေြမကျး (ဆိုင်းဘုတ်ခွန်န်းထား 

+စည်ပင်ေြမငာှးရမ်းခန်းထားြဖင့် 

ခွင့်ြပရန်) 

(၂) စည်ပင်ေြမစုိက်ဆိုင်းဘုတ်                            

     (၅၀ စ/ေပ အထက်) 

(၃) စည်ပင်ေြမစိုက်ဆိုင်းဘုတ်                           

     (၅၀ စ/ေပ ေအာက်) 

၁၀၀၀၀ ကျပ် 

၃၀၀၀၀ ကျပ် 

အစားထိုး 

အပင် (၂)ပင် 

အစားထိုး 

အပင် (၅) ပင် 

၁ဝဝဝဝဝ ကျပ် 

 

၁၅ဝဝဝဝ ကျပ် 

 

 

 

 

၃၀၀၀ ကျပ် 

 

 

၁၀၀၀၀ ကျပ် 

   

   ၅၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(၄) LED ဆိုင်းဘုတ်                            

     (၂၀ စ/ေပ အထက်) 

(၅) LED ဆိုင်းဘုတ်                            

     (၂၀ စ/ေပ ေအာက်) 

(၆) bခံစည်းိုးနံရံကပ်ဆုိင်းဘုတ် 

     (၃၀၀ စ/ေပ အထက်) 

(၇) bခံစည်းိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ် 

     (၃၀၀ စ/ေပ ေအာက်) 

(၈) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ် 

     (၃၀၀ စ/ေပ အထက်) 

(၉) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ် 

     (၃၀၀ စ/ေပ ေအာက်) 

  ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

 

  ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

 

 ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

 

   ၅၀၀၀ ကျပ် 

 

 ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

 

   ၅၀၀၀ ကျပ် 

 

၁၂၁ မိေတာ်ေဂါက်ကွင်း 

အသင်းဝင်ေကး 

  

သာမန်အသင်းသား (၁) ဦး 

(က) ြမန်မာ (Co)                                                  ၄၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား (O(FE))                                       ၉၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ကုမဏီအသင်းသား (၂ ဦး) 

(က) ြမန်မာ (C)                                                   ၁၂၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား (C(FE))                                     ၁၀၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

အစိုးရဝန်ထမ်းအသင်းသား (၁) ဦး 

- ြမန်မာ (GS)                                                   ၂၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၂၂ အသင်းသား 

လစဉ်ေကး 

အသင်းသားလစဉ်ေကး 

(က) ြမန်မာ                                                                    ၅၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                     ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၂၃ ကွင်းေကး 

အသင်းသား 

မပါလင် 

ုံးဖွင့်ရက် 

(က) ြမန်မာ                                                                  ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၄၀၀၀၀ ကျပ် 

ုံးပိတ်ရက် 

(က) ြမန်မာ                                                                  ၁၅၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၄၅၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၂၄ ကွင်းေကး 

(အသင်းသား 

ပါလင်) 

ုံးဖွင့်ရက် 

(က) ြမန်မာ                                                                    ၉၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၃၅၀၀၀ ကျပ် 

ုံးပိတ်ရက် 

(က) ြမန်မာ                                                                  ၁၄၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၄၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၂၅ ကွင်းေလ့လာေကး 

(အသင်းသားမပါလင်)

ုံးဖွင့်ရက် 

(က) ြမန်မာ                                                                  ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၄၀၀၀၀ ကျပ် 

ုံးပိတ်ရက် 

(က) ြမန်မာ                                                                  ၁၅၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၄၅၀၀၀ ကျပ် 

၁၂၆ ကွင်းေလ့လာေကး 

(အသင်းသား 

ပါလင်) 

ုံးဖွင့်ရက် 

(က) ြမန်မာ                                                                    ၉၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၃၅၀၀၀ ကျပ် 

ုံးပိတ်ရက် 

(က) ြမန်မာ                                                                  ၁၄၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၄၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၂၇ မိသားစု အသင်းဝင်ကဒ် 

တနလာ၊ အဂါ၊ 

ဗုဒဟူး၊ ကာသပေတး 

(ံုးပိတ်ရက်များမပါ) 
 

(က) ြမန်မာ                                                                    ၄၅၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                      ၁၇၅၀၀ ကျပ် 

 

၁၂၈ ကယ်ရီေကး (၉/၁၈) ကျင်း (Serial) 

(က) ြမန်မာ                                                                    ၁၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

By Name 

(က) ြမန်မာ                                                                    ၃၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                        ၁၂၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၂၉ ကယ်ရီကိတင် (၉/၁၈) ကျင်း  

(က) ြမန်မာ                                                                    ၂၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                         ၂၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၀ လှည်းငှားခ (၉/၁၈) ကျင်း  

(က) ြမန်မာ                                                                    ၁၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                         ၁၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၁ ဘာဂီငှားရမ်းခ 

(အသစ်) 

(၉/၁၈) ကျင်း  

(က) ြမန်မာ                                                                   ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၃၅၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၂ ဘာဂီငှားရမ်းခ 

(အေဟာင်း) 

(၉/၁၈) ကျင်း 

(က) ြမန်မာ                                                                  ၁၅၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ြမန်မာ                                                                   ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ) ုိင်ငံြခားသား                                                       ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ) ဌာနမှးများ                                                      ၅၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၃ (အချန်ိကိတင်) 

တစ်တဲွ (၄)ဦး 

(က) ြမန်မာ ၄၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၄၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၄ (၅) ဦးတဲွေကး (က) ြမန်မာ ၃၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၃၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၅ ညမီးေကး (က) ြမန်မာ  

 - (၁) ကျင်း (၁) ဦး ၁၅၀၀ ကျပ် 

 - (၂) ကျင်း (၁) ဦး ၃၀၀၀ ကျပ် 

 - (၃) ကျင်း (၁) ဦး ၄၅၀၀ ကျပ် 

 - (၄) ကျင်း (၁) ဦး ၆၀၀၀ ကျပ်

 - (၅) ကျင်း (၁) ဦး ၇၅၀၀ ကျပ် 

          - တစ်တဲွသာမိလင် (၁)ကျင်း (၁) ဦး ၃၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား 

 - (၁) ကျင်း (၁) ဦး ၂၀၀၀ ကျပ် 

 - (၂) ကျင်း (၁) ဦး ၄၀၀၀ ကျပ် 

 - (၃) ကျင်း (၁) ဦး ၆၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

 - (၄) ကျင်း (၁) ဦး ၈၀၀၀ ကျပ် 

 - (၅) ကျင်း (၁) ဦး ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

           - တစ်တဲွသာမိလင် (၁)ကျင်း (၁) ဦး ၄၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၆ ဗီွဒီယုိ၊ ကင်မရာ၊ 

ုပ်ရှင်၊ ေကာ်ြငာ 

ကင်မရာမှတ်တမ်း ၅၀၀၀ ကျပ် 

ဗီွဒီယုိကင်မရာ ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

ုပ်ရှင်/ ဗီွဒီယုိ/ ေကာ်ြငာ(စီးပွားေရး) ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၇ အခန်း/ ေနရာ 

ငှားရမ်းခ 

(တီးဝိုင်းမပါ) 

(၁) နာရီ လင် 

ြမန်မာ  

 - အစည်းအေဝးခန်းမ ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

 - VIP ကားပါကင်အေပထပ် ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

 - ေငွေသာ်တာကလပ်ေရှ ကားပါကင် ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၈ အခန်း/ ေနရာ 

ငှားရမ်းခ 

(တီးဝိုင်းမပါ) 

(၁) နာရီ လင် 

ုိင်ငံြခားသား 

 - အစည်းအေဝးခန်းမ ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

 - VIP ကားပါကင်အေပထပ် ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

 - ေငွေသာ်တာကလပ်ေရှ ကားပါကင် ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၃၉ မီတာခ (တီးဝုိင်းပါ) 

(၁) နာရီလင် 

ြမန်မာ  

 - အစည်းအေဝးခန်းမ ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

 - VIP ကားပါကင်အေပထပ် ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

 - ေငွေသာ်တာကလပ်ေရှ ကားပါကင် ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၄၀ မီတာခ (တီးဝုိင်းပါ) 

(၁) နာရီလင် 

ုိင်ငံြခားသား 

 - အစည်းအေဝးခန်းမ ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

 - VIP ကားပါကင်အေပထပ် ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

 - ေငွေသာ်တာကလပ်ေရှ ကားပါကင် ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၄၁ အသင်းသား 

ကတ်ေပျာက် 

ဒဏ်ေကး 

(က) ြမန်မာ ၃၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

 

၁၄၂ ကွင်းငှားရမ်းြခင်း 

 

တစ်ေနNလံုးအတွက် ငှားရမ်းြခင်း 

ုံးဖွင့်ရက် 

(က) ြမန်မာ ၁၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၂၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

ုံးပိတ်ရက် 

(က) ြမန်မာ ၁၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၂၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ေနNတစ်ဝက်ငာှးရမ်းြခင်း 

(၂၁ တွဲမှ ၃၀ တွဲအထိ) 

ုံးဖွင့်ရက် 

(က) ြမန်မာ ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား       ၁၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ုံးပိတ်ရက် 

(က) ြမန်မာ ၇၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၁၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(၁၁ တွဲမှ ၂၀ တွဲအထိ) 

ုံးဖွင့်ရက် 

(က) ြမန်မာ ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၃၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ုံးပိတ်ရက် 

(က) ြမန်မာ ၃၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၄၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(၁ တွဲမှ ၁၀ တွဲအထိ) 

ုံးဖွင့်ရက် 

(က) ြမန်မာ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ုံးပိတ်ရက် 

(က) ြမန်မာ ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) ုိင်ငံြခားသား ၃၀၀၀၀၀ ကျပ် 

 

၁၄၃ မိေတာ် 

ေဂါက်ကွင်း 

ဟုိတယ် ငှားရမ်းခ 

(က) တုိးချဲေဆာင် (၁) လလင် ၈၁၈၇၀၀၀ ကျပ် 

(ခ)  ပင်မေဆာင်  (၁) လလင် ၂၀၃၆၄၅၈၃.၃၃ ကျပ် 

(ဂ)  ဟုိတယ်အစည်းအေဝးခန်းမေဆာင် (၁) လလင် ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၄၄ ဆုိင်ငှားရမ်းခများ 

 

(က)  ြမင်းခွာကန်းေရကူးကန်ှင့် စားေသာက်ဆုိင်လုပ်ငန်း  ၃၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

 (၁) လလင်           

(ခ )  ေငွေသာ်တာစားေသာက်ဆိုင် (၁) လလင်             ၈၀၀၀၀၀၀  ကျပ် 

(ဂ )  ြမကန်သာစားေသာက်ဆိုင် (၁) လလင်                 ၄၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ)  EGS SPA  (၁) လလင်  ၇၅၀၀၀၀  ကျပ် 

(င )  ေငွေသာ်တာကလပ်ဆံသဆိုင် (၁) လလင်    ၁၀၀၀၀   ကျပ် 

(စ )  ဆိုင်ခန်း(၃)ခန်း(၁) ခန်း(၁) လလင်                       ၁၁၅၀၀၀  ကျပ် 

(ဆ)  ြမကန်သာ( PRO SHOP) (၁) လလင်  ၁၀၀၀၀၀  ကျပ် 

(ဇ )  ေငွေသာ်တာ ( PRO SHOP) (၁) လလင်  ၂၅၀၀၀၀  ကျပ် 

(စျ)  RANGE (1 WIN GOLF) (၁) လလင်                    ၁၅၀၀၀၀၀  ကျပ် 
 

၁၄၅ Tee off  Tim ပျက် 

ဒဏ်ေကး 

(က) ြမန်မာ(အသင်းသား)  ၁၆၀၀၀ ကျပ် 

(ခ ) ိုင်ငံြခားသား(အသင်းသား)    ၆၀၀၀၀ ကျပ် 
 

၁၄၆ ကစားေကး (က) ြမန်မာ(အသင်းသား) ၃၀၀၀ ကျပ် 

(ခ ) ိုင်ငံြခားသား(အသင်းသား) ၅၀၀၀ ကျပ် 

၁၄၇ ေရဆယ်ေဂါက်သီး

ေဟာင်းေရာင်း  

(၂)ကွင်းမှ (၁)လလင်  ၄၃၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၄၈ အပျ ိေဆာင်လခ 

၀န်ထမ်းအိမ်လခ 

(က) ကယ်ရီ(၁)ဦးလင်  ၁၅၀၀ ကျပ် 

(ခ ) ၀န်ထမ်း(၁)ဦးလင် ၃၀၀ ကျပ် 

(ဂ )  ၀န်ထမ်းအိမ်လခ    ၃၀၀ ကျပ် 

၁၄၉ အမည်လဲေြပာင်းခ -  သာမန်အသင်းသား 

(က)  ြမန်မာ    ၄၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ )  ိုင်ငံြခားသား    ၉၀၀၀၀၀ ကျပ် 

-  ကုမဏီအသင်းသား 

 (က)   ြမန်မာ    ၆၀၀၀၀ ကျပ် 

 (ခ )    ိုင်ငံြခားသား  ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 
 

၁၅၀ ြမင်းခာွကန်း 

ဘာဂီငှားရမ်းခ 

 (၁)စီး တစ်ရက်      ၅၀၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၅၁ ေြမခွန် ေြမပိုင်ေြမများအား တစ်ှစ်အတွက် (၁)ဧကလင်              ၄၅၅၀၀ ကျပ်      

၁၅၂ ေြမငာှးရမ်းခ ၁။ အုပ်စု(၁)                      ၂၄ဝဝ ကျပ် 

 (ပန်းဘဲတန်း၊ေကျာက်တံတား)မိနယ် 

၂။ အုပ်စု(၂) ၁၆ဝဝ ကျပ် 

 (လသာ၊လမ်းမေတာ်၊ဗုိလ်တေထာင်၊ ပုဇွန်ေတာင်)မိနယ်   

၃။ အုပ်စု(၃) ၁၂ဝဝ ကျပ် လမ်းမကီး ေပ(၅ဝ) 

 (ဒဂံု၊ အလံု၊ ကည့်ြမင်တိုင်၊  ၉ဝဝ ကျပ် လမ်းကျန်လမ်းများ 

 ဆိပ်ကမ်း၊ စမ်းေချာင်း)မိနယ် ၆ဝဝ ကျပ်      

၄။ အုပ်စု(၄) ၄၈ဝ ကျပ်   

 (လင်၊မရမ်းကုန်း၊ကမာရRတ်၊သဃန်းကန်း၊     

     ဗဟန်း)မိနယ်                

၅။  အုပ်စု(၅)  ၃၆ဝ ကျပ်         

 (တာေမွ၊မဂလာေတာင်ွန3်၊ရန်ကင်း)မိနယ်                

၆။ အုပ်စု(၆) ၂၄ဝ ကျပ်          

 (ေတာင်ဥကလာပ၊ေြမာက်ဥကလာပ၊ 

  သာေကတ၊ေဒါပံု၊အင်းစိန်)မိနယ်                

၇။  အုပ်စု(၇)   ၁၆ဝ ကျပ်        

 (မဂလာဒံု၊ဒလ၊လင်သာယာ၊ေရ�ြပည်သာ၊ 

 ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း၊ေတာင်ပုိင်း၊ 

 ေြမာက်ပုိင်း၊ဆိပ်ကမ်း )မိနယ်    

မှတ်ချက်။   အဆိုပါ ေြမငာှးစာချပ် ဂရန်ေြမများ၏ ေြမငာှးရမ်းခများအား   

                 (၆)လတစ်ကိမ် ေကာက်ခံပါသည်။  
 

၁၅၃ ကျန်းမာေရး 
ေထာက်ခံချက် 
အတွက် 
ဝန်ေဆာင်ခ 
ေကာက်ခံြခင်း 
 

(က) စားသုံးရန်သင့် 

ေလျာ်ေသာ အစားအ 

ရင်းှီးြမပ်ံှမ 

ကျပ် ၁၅ သိန်းေအာက် ၃၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၁၅ သိန်းမှ သိန်း ၁၀၀ ထိ ၆၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် သိန်း ၁၀၀ အထက် ၉၀၀၀ ကျပ် 

 

လုပ်ငန်းလုိင်စင်န်း 

ကျပ် ၅၀၀၀၀  ၃၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

ေသာက် ေရာင်းချမ 

ေထာက်ခံချက် 

လက်မှတ်ထုတ်ေပး ြခင်း 
 

(ခ)  ကျန်းမာေရး 

ေဘးအရာယ်  

ကင်းရှင်းေကာင်း 

ေထာက်ခံချက် 

အတွက် ဝန်ေဆာင်ခ 

ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထက်မှ ၁၅၀၀၀၀ အထိ ၆၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၁၅၀၀၀၀ အထက်  ၉၀၀၀ ကျပ် 
 
 
 

ရင်းှီးြမပ်ံှမ 

ကျပ် ၁၅ သိန်းေအာက် ၃၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၁၅ သိန်းမှ ၇၅ သိန်း ထိ ၆၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၇၅ သိန်းမှ ၂၀၀ သိန်းအထိ ၉၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၂၀၀ သိန်းမှ ၄၀၀ သိန်းအထိ ၁၂၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၄၀၀ သိန်းအထက် ၁၅၀၀၀ ကျပ် 

လုပ်ငန်းလုိင်စင်န်း 

ကျပ် ၅၀၀၀၀  ၃၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထက်မှ ၁၅၀၀၀၀ အထိ ၆၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၁၅၀၀၀၀ အထက်မှ ကျပ် ၃၀၀၀၀၀ အထိ  ၉၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၃၀၀၀၀၀ အထက် မှ ၇၀၀၀၀၀ အထိ ၁၂၀၀၀ ကျပ် 

ကျပ် ၇၀၀၀၀၀ အထက် ၁၅၀၀၀ ကျပ် 

၁၅၄ ဓာတ်ခဲွခန်းဝန်ေဆာင် 

ခ ေကာက်ခံြခင်း 

(က) ှာတုိရည် 

စစ်ေဆးြခင်း 

 

 

(ခ) ေရဓာတုစစ်ေဆး 

ြခင်း 

(ဂ) ေရအဏုဇီဝပုိးမား 

စစ်ေဆးြခင်း 

(ဃ) အစားအေသာက် 

များဓာတ်ခဲွ 

စစ်ေဆး ြခင်း 

(င)  ခဲဆိပ်သင့်/မသင့် 

စစ်ေဆးြခင်း 

 

 

စားေသာက်ဆုိင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကုိ- 

ှာတုိရည်စစ်ေဆးခ  ၁၀၀၀ ကျပ် 

သန်ချေဆးဖုိး ၂၀၀ ကျပ် 

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခ ၇၀၀ ကျပ် 

ေရနမူနာတစ်မျ ိးလင် ၂၀၀၀ ကျပ် 

 

ေရနမူနာတစ်မျ ိးလင် ၂၀၀၀ ကျပ် 

 

အစားအစာနမူနာတစ်မျ ိးလင် ၃၀၀၀ ကျပ် 

 

 

လုပ်သားတစ်ဦးကုိကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခ ၇၀၀ ကျပ် 

ခဲဆိပ်ဓါတ်ခဲွ  ၃၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

(စ)  အေှးယာဉ် 

လုပ်သားကျန်းမာ 

ေရးှင့် ကာလသား 

ေရာဂါပုိး စစ်ေဆး 

ြခင်း 

(ဆ) စားသံုးဆီ 

အရည်အေသွး 

စစ်ေဆးြခင်း 

(ဇ)  စားေသာက်ကုန် 

ပစည်းများတွင် 

ပါဝင်ေသာ ဓာတု 

ဆုိးေဆးစစ်ေဆး 

ြခင်း 

(ဈ) ေသာက်သံုးေရ 

တွင် အဆိပ်အ 

ေတာက် ြဖစ်ေစ 

သည့်ဓာတ်ပါဝင်

မ ရှိ/မရှိစစ်ေဆး 

ြခင်း 

(ည)  ေရအမျ ိးမျ ိး 

တွင်ပါဝင်ေသာ 

အုိင်းယွန်းများ 

စစ်ေဆးြခင်း 

အေှးယာဉ်လုပ်သားတစ်ဦးလင် 

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခ ၃၀၀ ကျပ် 

ဓါတ်ခဲွစစ်ေဆးခ ၃၀၀ ကျပ် 

 

 

ဆီနမူနာတစ်မျ ိးလင်  

ဆီစစ်ေဆးခန်း ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ၅၀၀ ကျပ် 

စားေသာက်ကုန်နမူနာတစ်မျ ိးလင် 

ဓာတုဆုိးေဆးစစ်ေဆးန်း ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ၅၀၀ ကျပ် 

 

 

ေသာက်သံုးေရနမူနာတစ်မျ ိးလင် 

အာစင်းနစ်ပါဝင်မ ၆၅၀၀၀ ကျပ် 

ကဒ်မီယမ်ပါဝင်မ ၅၅၀၀ ကျပ် 

ခဲပါဝင်မ ၅၀၀၀ ကျပ် 

 

 

ေရနမူနာတစ်မျ ိးလင် 

ေကာ်ပါး(ေကးနီ) ၃၀၀၀ ကျပ် 

ကလုိုိဒ် ၂၅၀၀ ကျပ် 

အလူမီနီယမ် (ဒဏ်) ၃၀၀၀ ကျပ် 

ေဖာ့စ်ဖိတ် (ပါဝင်မနည်း) ၃၀၀၀ ကျပ် 

ေဖာ့စ်ဖိတ် (ပါဝင်မများ) ၃၅၀၀ ကျပ် 

ဇင့်  ၂၅၀၀ ကျပ် 

အယ်ကာလီနီတီ ၂၀၀၀ ကျပ် 

ဘုိရRန်  ၃၀၀၀ ကျပ် 

မဂင်နီ(စ်) ၄၀၀၀ ကျပ် 

ပုိတက်စီယမ် ၃၀၀၀ ကျပ် 

သံဓာတ် ၃၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၅၅ ဥတုိစခန်း (က) ငါးကန်ငာှးရမ်းခ  

 - ၂၀ဧက  (၁)  ဧကလင် ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် 

 - ၃၄၉.၉၅ ဧက  (၁)  ဧကလင် ၁၃၀၀၀၀ ကျပ် 

 - ၈၀.၁၃ ဧက  (၁)  ဧကလင် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

 - ၈.၈၅ ဧက  (၁)  ဧကလင် ပုတ်ြပတ် 

(ခ) ၂၅တန် ကျ ဆန်စက်(၂)လုံး(၁)လလင် ၉၆၅၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ) ဆိုင်ခန်း  (၂)ခန်း (၁)လလင်  ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ) လယ်ေြမဧက (၁၀၀၀) (၁)ဧကလင်    ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

(င) လယ်ေြမဧက (၁၄၀၀) (၁)ဧကလင်  ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

(စ) ေရ�ဝါထွန်းခန်းမှင့်      ၇၀၀၀၀၀ ကျပ် 

 သုေသတနအေဆာက်အဦ(၁)လလင် 

၁၅၆ ကာအင်းစခန်း (က)  လယ်ကန်(၃၈၅.၇၁)ဧက (၁)ဧကလင်                          ၂၂၅၀၀ ကျပ် 

(ခ  )  ငါးကန်(၃၁၂.၉)ဧက (၁)ဧကလင်                               ၄၅၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ )   ငါးကန်(၆၆.၅၂)ဧက (၁)ဧကလင်                               ၆၅၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ)   လယ်ေြမ (၁၀၀၀.၈၆) ဧက (၁) ဧကလင်                    ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၅၇ ဇီးကုန်းစခန်း (က)  ငါးကန်(၁၀)ကန် (၉၀)ဧက  (၁)ဧကလင်   ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

၁၅၈ ေထာက်ကန်3စခန်း (က)  ဟင်းသီးဟင်းရRက်စုိက်ပျ ိးေြမ 

        (၉)ဧက (၁)ဧက ၅၀၀၀/                                            ၄၅၀၀၀ ကျပ်  

(ခ )  ပုလဲကက်bခံ(၅)bခံ  (၁)bခံ  (၁)လလင်                       ၁၃၀၀၀၀  ကျပ် 

(ဂ )  ပုလဲကက်bခံ(၅)bခံ  (၁)bခံ  (၁)လလင်                       ၁၃၀၀၀၀  ကျပ် 

၁၅၉ အစာစပ် စက်ံု (က)   အစာစပ် စက်ံု (၁)လလင်                              ၁၀၀၀၀၀၀၀  ကျပ် 

၁၆၀ မအူပင်စခန်း (က)   ငါးကန်(၇၉၂)ဧက (၁)ဧကလင်       ၁၆၅၀၀၀ ကျပ် 

(ခ)    ငါးကန်(၁၀၆)ဧက (၁)ဧကလင်   ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ )    ငါးုိင်းဖမ်းဆီးခွင့်  (၇၈၅.၂)ဧက 

          အတွင်းရိှ ကန်ပတ်ေြမာင်း      ၂၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ)  ေွစပါးစုိက်ပျ ိးရန်ေြမ   (၂၀)ဧက (၁)ဧကလင်     ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

(င)  Asagirc ဆုိင် (၁)လလင်  ၁၀၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(စ)  Happy Zone ဆုိင်(၁)လ လင်         ၁၂၀၀၀၀၀ ကျပ် 
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စဉ် အခွန်အမျ ိးအစား စည်းကပ်ေကာက်ခံသည့် အခွန်န်းထား 

၁၆၁ တံွေတးစခန်း (က)  ငါးကန်ငာှးရမ်းခ 

        -  ၇၉၈.၅၆ဧက      (၁)  ဧကလင်   ၁၆၅၀၀၀ ကျပ် 

       -   ၃၄ ဧက            (၁)  ဧကလင်   ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

       -  ၁၃၆.၅ ဧက        (၁)  ဧကလင ်    ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ )  မုိးစပါး(၉၄)ဧက (၁)ဧကလင်        

        မိုးစပါး(၃၇)ဧက (၁)ဧကလင်                                   ၃၅၀၀၀  ကျပ် 

        မုိးစပါး(၅၇)ဧက (၁)ဧကလင်                                   ၂၅၀၀၀  ကျပ် 

(ဂ)   ဒလအေရာင်းဆုိင် (၁)လလင်      ၅၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ) ဂိုေဒါင် (၃)လံုးငှားရမ်းခ 

        -  အစာ ဂိုေဒါင်(၂၀ x ၆၀)ေပ (၁)ှစ်လင်   ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် 

        -  သားေပါက် ဂိုေဒါင်(၆၀ x ၇၅)ေပ (၁)ှစ်လင်   ၃၀၀၀၀၀ ကျပ် 

        - အစာ ဂိုေဒါင်(၁၈ x ၃၀)ေပ (၁)ှစ်လင်  ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၆၂ ပျဉ်းမပင်(၁)စခန်း (က) ထမင်းဆုိင် ေြမေနရာ (၁)လလင်                               ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၆၃ ေကျာက်တန်းစခန်း (က)  ပုဇွန်ကန် (၂၄)ကန် (၁)ှစ်လင်   ၄၀၂၀၀၀၀၀ ကျပ် 

( ခ )   ပုဇွန်ေတာင်ေဈး အေရာင်းဆုိင် (၁)လလင်     ၁၆၀၀၀၀ ကျပ် 

၁၆၄ ေအာင်ချမ်းသာ 

စခန်း 

(က) ပုဇွန်ကန်(၁၂)ကန် (၁၅၀)ဧက (၁)ှစ်လင် ၂၇၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ခ)  သဘာ၀ကန်(၁)ကန် (၁၃၀)ဧက (၁)ှစ်လင်   ၂၂၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဂ)  တုိးချဲသဘာ၀ကန်(၁)ကန် (၁၀၀)ဧက (၁)ှစ်လင်  ၂၆၀၀၀၀၀ ကျပ် 

(ဃ)  လယ်ဧက(၂၀) ှင့် ပတ်ေြမာင်း(၁)ှစ်လင်      ၆၀၀၀၀၀ ကျပ်  

၁၆၅ ဘိလပ်ေြမစက်ံု 

ငှားရမ်းခ 

စက်ံုငှားရမ်းခ ၁-၃-၂၀၁၈ မှ ၂၈-၂-၂၀၁၉ ထိ (၁)ှစ်လင် 

အေမရိကန်ေဒလာ   (၁.၀၈)သန်းှင့်ညီမေသာ ြမန်မာကျပ်ေငွ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ( ဆ ) 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ ကွပ်ကဲမေအာက်ရိှ မိနယ်စည်ပင် 
သာယာေရးအဖဲွများ၏ အခွန်ေကာက်ခံမများ 

 
(၁) အေဆာက်အအုံစစ်ေဆးခ မိြပတွင်အေဆာက်အအုံတန်ဘိုး၏ 

 ေကာက်ခံသည့်န်းထား (၁)ရာခိုင်န်းေကာက်ခံပါသည်။ 

  ေကျးလက်တွင်အေဆာက်အအုံ 

  တန်ဘိုး၏(၀.၅)ရာခုိင်န်းေကာက် 

  ခံပါသည်။ 
 
(၂) အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွနအ်ား  

 ေကာက်ခံသည့်န်းထား (၃)တန်ကား(၁)ေခါက်လင် ကျပ်  ၁၀၀၀၀/-န်း 

  ေရပုပ်စုတ်ယာဉ်ငာှးရမ်းခအား 

  (၁)ကိမ်လင် ကျပ်  ၂၀၀၀၀/-န်း 

  ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
(၃) အေှးယာဉ်လုိင်စင်ခ (၁)ှစ်လင်လိုင်စင်ခ ကျပ် ၅၀၀၀/-န်း 

 ေကာက်ခံသည့်န်းထား ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
(၄) စီးပွားေရးဆုိင်းဘုတ်ခွန် (၁)စတုရန်းေပလင် ကျပ် ၁၀၀၀၀/-န်း 

 ေကာက်ခံသည့်န်းထား ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
(၅) သားသတ်ေခါင်းခွံ ကဲ၊ာွး(၁)ေကာင်လင်ကျပ်  ၁၅၀၀/-န်း 

 ေကာက်ခံသည့်န်းထား ၀က်(၁)ေကာင်လင်ကျပ်  ၁၀၀၀/-နး် 

  ဆိတ်(၁)ေကာင်လင်ကျပ် ၁၀၀၀/-န်း 

  ြဖင့်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
(၆) ဘီးခွန်ေကာက်ခံသည့်န်းထား အင်ဂျင်ပါဝါ                တစ်ရက်(ကျပ်)       တစ်ှစ် (ကျပ်) 

  ဆိုင်ကယ်                                                     ၅၀၀၀ 

  သုံးဘီးဆိုင်ကယ်/ေထာ်လာဂျ ီ                           ၁၀၀၀၀ 

  600 CC ေအာက်                   ၁၀၀                 ၃၆၅၀၀ 

  600 CCမှ1300CCထိ              ၁၅၀                 ၅၄၇၅၀ 

  1301CCမှ2000CCထိ              ၂၀၀                 ၇၃၀၀၀ 

              2001CCမှ4300CCထိ              ၂၅၀                  ၉၁၂၅၀ 

                      4301 CC ှင့်အထက်              ၃၀၀               ၁၀၉၅၀၀ 
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ေကာ့မှးမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 
အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 
၁။ ပစည်းခွန် အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က) ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း ၁၀% ၁၂% ၁၀% - 

 ( ခ )   အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း  ၆၄၀/-ကျပ် 

 ( ဂ )    အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း  ၁၂၈၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၁၂)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၂။  ေဈးဆုိင်ခန်းငာှးရမ်းခ 

 (က) အနိမ့်ဆံုးေကာက်ခံမ  ၁၅၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၂၅၀၀/-ကျပ် 

 ေဈးဆုိင်ခန်းများငှားရမ်းခေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်အမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလုိက် အဆင့် (၂)ဆင့်  

ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။ စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆံုးေကာက်ခံမ  ၁၀၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၄၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ခေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၂)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၄။  ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆံုးေကာက်ခံမ       ၁၅၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ခေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၂၅)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၅။  အေဆာက်အအုံှင့်ေြမငှားရမ်းခ 

 (က) အနိမ့်ဆံုးေကာက်ခံမ      ၁၀၀၀/-ကျပ်   

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၆၀၀၀၀/-ကျပ် 

 အေဆာက်အအံုှင့်ေြမငှားရမ်းခ လုိင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ေြမတည်ေနရာအလုိက် အဆင့်(၅)ဆင့် 

ခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၆။ ေရတိုင်ခ  

 ေရတုိင်စည်းကပ်ေကာက်ခံ (၁)ယူနစ်လင် ၁၀၀/-ကျပ်န်းြဖင့် လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၇။ ဆုိင်းဘုတ်ခွန် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန် ေကာက်ခံရာတွင် (၁)စတုရန်းေပလင် ၄၀၀/-ကျပ်န်းြဖင့် ှစ်စဉ်စည်းကပ် 

ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၈။ တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ      ၄၀၀၀၀/-ကျပ်   

 (ခ ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ      ၅၀၀၀၀/-ကျပ် 

 တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ခေကာက်ခံရာတွင် တည်းခိုခန်းအခန်းအေရအတွက်ှင့် တည်းခိုသူဦးေရ 

အလုိက် ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၉။ အိမ်သာေကာက် 

      (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                    ၁၀၀ ကျပ် 

      (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

 
 

ေကျာက်တန်းမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 
အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 
 

၁။  ပစည်းခွန်        အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန်     ေရခွန် 

 (က)  ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း      ၇%           ၈%                     ၅%                     ၉% 

 (ခ )  အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း   ၄၃၅/-ကျပ် 

 (ဂ)  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း     ၁၁၆၀၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၄၈)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၂။  ဆုိင်ကီးခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၂၅၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်ကီးခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်ခန်းအမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလုိက် အဆင့်(၃)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခားစည်း၍လစဉ်ကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း    ၁၀၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ခ စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် လုပ်ငန်းရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် လုပ်ငန်း 

အကီးအေသးအလိုက် အဆင့်(၄)ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၄။  ေဘးအရာယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း       ၁၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ( ခ )   အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လုပ်ငန်းလုိင်စင်ခ စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် လုပ်ငန်းရင်းီှးြမပ်ံှမှင့်  လုပ်ငန်း 

အကီးအေသးအလိုက် အဆင့်(၄)ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၅။  ေြမေနရာငှားရမ်းခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း     ၂၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၅၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေြမေနရာငှားရမ်းခ စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့် 

(၂) ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၆။  ေရတိုင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 ေရတုိင်ခ စည်းကပ်ေကာက်ခံရာ တွင် ေရတုိင် (၁)တုိင်လင် (၁)လ၄၀၀၀/-ကျပ်န်းြဖင့်စည်းကပ် 

ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း    ၇၂၀/-ကျပ် (၁စတုရန်းေပ) 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၀၀၀/-ကျပ် (၁စတုရန်းေပ)

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလုိက် အဆင့်(၂) ဆင့်ြဖင့် 

ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၈။  တည်းခိုခန်းစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း   ၄၅၆၂၅/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၁၀၁၂၅/-ကျပ်  

 တည်းခိုခန်းစည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် တည်းခိုခန်း အကျယ်အဝန်း၊ တည်းခိုသည့်လူဦးေရေပ 

တွင် မူတည်၍  အဆင့်(၄)ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်း ကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၉။ အိမ်သာေကာက် 

     (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

     (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

     

 

ကွမ်း�ခံကုန်းမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ 

အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 

၁။  ပစည်းခွန် အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန်  ေရခွန် 

 (က) ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း ၁၀% ၁၀% ၁၀%  ၆% 

 (ခ)   အနိမ့်ဆံုးေကာက်ခံမန်း    ၉၀၀/-ကျပ် 

 (ဂ)  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း  ၂၁၆၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၁၅)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၂။  ေဈးဆိုင်ခန်းငာှးရမ်းခ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၂၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၅၂၀၀/-ကျပ် 

 ေဈးဆုိင်ခန်းများငှားရမ်းခေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်အမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလုိက် အဆင့်(၅)ဆင့်  

ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၁၅၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ   ၅၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၄။  ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ       ၁၅၀၀၀/-ကျပ်  

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၅။  အေဆာက်အအံုှင့်ေြမငှားရမ်းခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း   ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၂၅၀၀၀/-ကျပ် 

 ေြမေနရာငှားရမ်းခ စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ေြမတည်ေနရာအလုိက် န်းထားသတ်မှတ်၍ 

လစဉ် စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၆။  ေရတိုင်ခ  

 ေရတိုင်(၁)တိုင်လင် လစဉ် ၅၀/-ကျပ်န်းြဖင့် ပံုမှန်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၂၀၀/-ကျပ် [၁စတုရန်းေပ(၁)ှစ်]  

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန် ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်းဘုတ်အရRယ်အစား အတိုင်းအတာအလိုက် အမျ ိးအစား 

(၄)မျ ိး ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၈။ တည်းခိုခန်းလိုင်စင် 

 တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် တည်းခိုခန်းအခန်းအကျယ်အဝန်းှင့် တည်းခုိသူဦးေရ 

အလုိက် (၁)ှစ်လင် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀/-န်းြဖင့် ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၉။ အိမ်သာေကာက် 

     (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

    (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

 
 

ခရမ်းမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 
အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 
 

၁။ ပစည်းခွန် အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က) ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း ၁၀% ၈% ၆% ၆% 

 ( ခ )  အနိမ့်ဆံုးေကာက်ခံမန်း      ၁၅၀၀/-ကျပ် 

 ( ဂ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း  ၁၂၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၂၆)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၂။  ေဈးဆိုင်ခန်းငာှးရမ်းခ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၃၀၀၀/-ကျပ်  

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၆၀၀၀/-ကျပ် 

ေဈးဆိုင်ခန်းများငှားရမ်းခေကာက်ခံရာတွင် ေဈးဆိုင်ခန်းအကျယ်အဝန်းှင့်တည်ေနရာအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ      ၁၃၀၀၀/-ကျပ်  

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ     ၇၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၄။  ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ              ၇၀၀၀/-ကျပ်  

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ       ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လိုင်စင် ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုး လုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံ ပါသည်။ 
 
၅။  အေဆာက်အအံုှင့်ေြမငှားရမ်းခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ       ၃၀၀/-ကျပ် [၁စတုရန်းေပ(၁)လ]  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၃၀၀၀၀/-ကျပ် 

 အေဆာက်အအံုှင့်ေြမငှားရမ်းခ လုိင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ေြမတည်ေနရာအလုိက် အဆင့်(၄)ဆင့် 

ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၆။  ေရတိုင်ခ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၃၆၀၀/-ကျပ်   

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၄၄၀၀/-ကျပ် 

 ေရတိုင်ခေကာက်ခံ ရာတွင်အမျ ိးအစား(၃)မျ ိး ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၅၀၀/-ကျပ် [၁စတုရန်းေပ]  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန် ေကာက်ခံရာတွင် အတိုင်းအတာအလိုက် အမျ ိးအစား(၂)မျ ိးခွဲြခား၍ ှစ်စဉ် 

စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၈။  တည်းခိုခန်းလိုင်စင် 

 မရှိပါ။ 
 
၉။ အိမ်သာေကာက် 

      (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

      (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

 

 

 

တိုက်ကီးမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 

အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 

 

၁။  ပစည်းခွန် အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က) ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း    ၁၀%   ၁၀%                    ၁၀%  

 (ခ )  အနိမ့်ဆံုးေကာက်ခံမန်း  ၆၀၀/-ကျပ် 

 (ဂ)  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း       ၃၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၁၂)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၂။  ေဈးဆိုင်ခန်းငာှးရမ်းခ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ              ၁၅၀၀/-ကျပ်  

 (ခ ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ              ၄၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဈးဆိုင်ခန်းများငှားရမ်းခေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်အမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလိုက် အဆင့် 

(၄)ဆင့်  ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၁၀၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၂၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၄။  ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ       ၁၀၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၅။  အေဆာက်အအံုှင့်ေြမငှားရမ်းခ  

 အေဆာက်အအုံှင့်ေြမငာှးရမ်းခ လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် (၁)လ ၅၀၀၀/-ကျပ်န်းြဖင့် လစဉ် 

စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၆။  ေရတိုင်ခ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၅၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၃၀၀၀/-ကျပ် 

 ေရတိုင်ခများ ေရသုံးစွဲမေပမူတည်၍ အဆင့်(၃)ဆင့်ြဖင့် လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ     ၂၀၀/-ကျပ် [၁စတုရန်းေပ(၁)ှစ်]  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၃၀၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန် ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်းဘုတ်အရRယ်အစား အတိုင်းအတာအလိုက် အမျ ိးအစား 

(၅) မျ ိး ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၈။  တည်းခိုခန်းလိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ     ၃၀၀၀၀/-ကျပ်   

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၄၆၀၀၀/-ကျပ် 

 တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် တည်းခုိခန်းအခန်းအေရအတွက်ှင့် တည်းခုိသူဦးေရ 

အလုိက် ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၉။ အိမ်သာေကာက် 

     (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

    (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 
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၁၀။  ေဘာ်ဒါေဆာင်လိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၈၂၅၀/-ကျပ်   

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၈၃၉၅၀/-ကျပ် 

 ေဘာ်ဒါေဆာင်လုိင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ေဘာ်ဒါေဆာင်အခန်းအေရအတွက်ှင့် အေဆာင်ေနလူဦး 

ေရအလုိက် ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

 

 

တံတားမိစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ 

အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 

 

၁။  ပစည်းခွန် အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က) ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း    ၁၀%     -                      -                     - 

 (ခ)  အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း  ၃၀၀/-ကျပ် 

 (ဂ)  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း           ၁၄၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိး အစား ှင့်  တည်ေနရာအလုိက် အဆင့်(၆)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၂။  ဆုိင်ကီးခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်ကီးခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်ခန်းအမျ ိး အစားှင့်တည်ေနရာအလုိက် အဆင့်(၃) 

ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခားစည်းကပ်၍ လစဉ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၃၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၇၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်ခန်းအကျယ်အဝန်းှင့် ေရာင်းကုန် 

ေပ မူတည်၍  အဆင့်(၅)ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၄။  ေဘးအရာယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း          ၃၀၀၀/-ကျပ် 

 ( ခ )   အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လုပ်ငန်းလုိင်စင်ခ စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် လုပ်ငန်းရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် လုပ်ငန်း 

အကီးအေသးအလိုက်  အဆင့်(၇)ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခာှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၅။ ေြမေနရာငာှးရမ်းခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀/-ကျပ် 

 ေြမေနရာငှားရမ်းခ စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဆိုင်အမျ ိးအစားှင့် တည်ေနရာအလိုက် အဆင့် 

(၂) ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

၆။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က)အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း    ၇၂၀/-ကျပ် (၁ စတုရန်းေပ) 

 (ခ )အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း             ၁၀၀၀/-ကျပ် (၁ စတုရန်းေပ) 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလုိက် အဆင့်(၂)ဆင့်ြဖင့် 

ခွဲြခား၍ ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၇။ အိမ်သာေကာက် 

      (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

     (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

 

 

တွံေတးမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 

အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 

၁။  ပစည်းခွန် အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က)  ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း ၇% ၁၀% ၃% - 

 (ခ )  အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း    ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 (ဂ)  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း  ၁၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၁၇)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၂။  ေဈးဆိုင်ခန်းငာှးရမ်းခ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ န်း            ၁၅၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ န်း            ၂၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဈးဆိုင်ခန်းများငှားရမ်းခေကာက်ခံရာတွင် ဆိုင်အမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလုိက် အဆင့် (၂) 

ဆင့်  ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၅၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၇၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 

၄။  ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ       ၁၅၀၀၀/-ကျပ်  

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုး လုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၅။ အေဆာက်အအံုှင့်ေြမငှားရမ်းခ 

 အေဆာက်အအုံှင့်ေြမငာှးရမ်းခ လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် စုပံုခွန်ကို မိတွင် ၁-ေပပတ်လည်ကုိ 

တစ်ကိမ်လင် ၁၀၀၀/-ကျပ်န်းြဖင့် ခွဲြခား၍ စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၆။  ေရတိုင်ခ  

 မရှိပါ။ 
 
၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ   ၃၀၀/-ကျပ် [၁စတုရန်းေပ(၁)ှစ်]  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ   ၅၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန် ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်းဘုတ်အရRယ်အစား အတိုင်းအတာအလိုက် အမျ ိးအစား 

(၂)မျ ိး ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၈။  တည်းခိုခန်းလိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၂၀၀၀/-ကျပ်   

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၈၄၀၀၀/-ကျပ် 

 တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် တည်းခုိခန်းအခန်းအေရအတွက်ှင့် တည်းခုိသူဦးေရ 

အလုိက် ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၉။  အိမ်သာေကာက် 

      (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

      (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

 

 

 

ထန်းတပင်မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 
အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 
၁။  ပစည်းခွန် အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က) ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း ၁၀% ၁၀% ၆% - 

 (ခ) အနိမ့်ဆံုးေကာက်ခံမန်း     ၁၀၄၀/-ကျပ် 

 (ဂ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း  ၇၈၀၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၇)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
  
၂။  ေဈးဆိုင်ခန်းငာှးရမ်းခ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၃၅၀၀/-ကျပ် 

 ေဈးဆိုင်ခန်းများငှားရမ်းခေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်အမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလိုက် အဆင့် 

(၆)ဆင့်  ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၀၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၄။  ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ         ၅၀၀၀/-ကျပ်  

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၅။  အေဆာက်အအံုှင့်ေြမငှားရမ်းခ 

မရှိပါ။ 
 

၆။  ေရတိုင်ခ  

 မရှိပါ။ 

 

၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန် ေကာက်ခံရာတွင်(၁)စတုရန်းေပလင်(၆၀၀/-)န်းြဖင့် ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက် 

ခံပါသည်။ 
 
၈။  တည်းခိုခန်းလိုင်စင် 

မရှိပါ။ 
 

၉။  အိမ်သာေကာက် 

      (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

      (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

 

 

ေမှာ်ဘီမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 

အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 

၁။  ပစည်းခွန် အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က)  ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း ၅% ၁၀% ၅% - 

 (ခ)  အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း      ၂၀၀/-ကျပ် 

 (ဂ)  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း                 ၄၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၄၈)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၂။ ေဈးဆိုင်ခန်းငာှးရမ်းခ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၂၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၄၄၀၀/-ကျပ် 

 ေဈးဆိုင်ခန်းများငှားရမ်းခေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်အမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလိုက် အဆင့် (၆) 

ဆင့်ခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။ စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ         ၁၀၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ         ၈၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၄။  ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ         ၁၀၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၅။  အေဆာက်အအံုှင့်ေြမငှားရမ်းခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ          ၁၅၀၀/-ကျပ်   

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ        ၂၀၀၀၀/-ကျပ် 

 အေဆာက်အအုံှင့်ေြမငာှးရမ်းခ လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ေြမတည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၇) 

ဆင့်ခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၆။  ေရတုိင်ခ  

 မရှိပါ။ 
 
၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန် 

(က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ ၅၀၀/-ကျပ် [၁စတုရန်းေပ(၁)ှစ်]  

(ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ ၂၀၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန် ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်းဘုတ်အရRယ်အစား အတိုင်းအတာအလိုက် အမျ ိးအစား 

(၃) မျ ိး ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၈။  တည်းခိုခန်းလိုင်စင် 

(က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ ၃၀၀၀၀/-ကျပ်   

(ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ ၂၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် တည်းခိုခန်းအခန်းအေရအတွက်ှင့် တည်းခိုသူဉီးေရ 

အလုိက် ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၉။ အိမ်သာေကာက် 

      (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

      (ခ)      ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

 

 

 
လှည်းကူးမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 

အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 
 

၁။  ပစည်းခွန် အိမ်ခွန် မီးခွန် အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က) ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း ၁၀% ၁၀%                     ၁၀%                          - 

 (ခ) အနိမ့်ဆံုးေကာက်ခံမန်း    ၁၅၀၀/-ကျပ် 

 (ဂ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း  ၁၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိး အစား ှင့်  တည်ေနရာအလုိက် အဆင့်(၉)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၂။  ဆုိင်ကီးခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၄၀၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်ကီးခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဆိုင်ခန်းအမျ ိး အစားှင့်တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၇) 

ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း   ၁၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၂၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆုိင်လုိင်စင်ခေကာက်ခံရာတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမတန်ဘုိး လုပ်ငန်းအကီးအေသး အလုိက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၄။  ေဘးအရာယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း       ၁၀၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသး 

အလုိက် အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခပံါသည်။ 
 

၅။  ေြမေနရာငာှးရမ်းခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၈၀၀/-ကျပ် 

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၃၇၀၀/-ကျပ် 
  
 မင်းကုန်းေဈး ေြမေနရာငာှးရမ်းခ(တစ်လ) 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀/-ကျပ် 

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀/-ကျပ်  

 ေြမေနရာငှားရမ်းခ စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဆိုင်အမျ ိးအစားှင့် တည်ေနရာအလိုက် အဆင့် 

(၄) ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 

၆။  ေရတိုင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၃၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၄၅၀၀/-ကျပ် 

 ေရတိုင်ခေကာက်ခံရာတွင် အတိုင်းအတာအလိုက် အမျ ိးအစား(၂)မျ ိးခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ် 

ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း   ၅၀၀/- ကျပ်  (၁ စ/ေပ)လင် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၂၅၀၀/- ကျပ် (၁ စ/ေပ)လင် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အမျ ိးအစားှင့် တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၃)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၈။  တည်းခိုခန်းလိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၆၃၈၇၅/-ကျပ်   

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၄၆၀၀၀/-ကျပ် 

 တည်းခုိခန်းလုိင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် တည်းခုိခန်းအခန်းအေရအတွက်ှင့် တည်းခုိသူဦးေရအလုိက် 

ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 



ကနN်သတ် 
103 

 

၉။ အိမ်သာေကာက် 

      (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

      (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

 

 

သံုးခွမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ 

အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 

၁။  ပစည်းခွန်    အိမ်ခွန်      မီးခွန်     အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က) ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း  ၁၀%       ၁၄%                ၁၀%                     -               

 (ခ) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း     ၁၀၂၀/-ကျပ် 

 (ဂ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း          ၁၃၆၀၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၄၈)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၂။  ဆုိင်ကီးခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၆၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၃၉၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်ကီးခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်ခန်းအမျ ိးအစားှင့် တည်ေနရာအလိုက် အဆင့် 

(၁၀) ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၀၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၅၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆုိင်လုိင်စင်ခေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ံှမတန်ဘိုး လုပ်ငန်းအကီးအေသးအလုိက် 

အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၄။  ေဘးအရာယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း       ၁၀၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုးလုပ်ငန်းအကီးအေသး 

အလုိက် အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခပံါသည်။ 
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၅။  ေြမေနရာငာှးရမ်းခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း   ၃၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၅၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေြမေနရာငှားရမ်းခ စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဆိုင်အမျ ိးအစားှင့် တည်ေနရာအလိုက် အဆင့် 

(၁၄) ဆင့်ြဖင့် ခွဲြခား၍လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၆။  ေရတိုင်ခစည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၂၀၀၀/-ကျပ် 

 ေရတိုင်ခေကာက်ခံရာတွင် အတိုင်းအတာအလိုက် အမျ ိးအစား(၂)မျ ိး ခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ် 

ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံမ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း   ၅၀၀/- ကျပ် (၁ စ/ေပ)လင် 

 (ခ ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း ၂၅၀၀/- ကျပ် (၁ စ/ေပ)လင် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အမျ ိးအစားှင့် တည်ေနရာအလိုက်  အဆင့် (၄) ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၈။ အိမ်သာေကာက် 

    (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

   (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 

 

 

သန်လျင်မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 

အခွန်၊အခစည်းကပ်မန်းများ 

 

၁။  ပစည်းခွန်                              အိမ်ခွန်     မီးခွန်     အမက်ှင့်အညစ်အေကးခွန် ေရခွန် 

 (က) ေကာက်ခံသည်ရာခိုင်န်း ၁၀%     ၁၄%            ၁၀%                         - 

 (ခ ) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း     ၃၀၀/-ကျပ် 

 (ဂ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း           ၈၅၀၀၀/-ကျပ် 

 ပစည်းခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် အိမ်အမျ ိးအစားှင့်  တည်ေနရာအလိုက် အဆင့်(၂၀)ဆင့် 

ြဖင့် ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၂။  ေဈးဆိုင်ခန်းငာှးရမ်းခ  

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း           ၁၅၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမန်း  ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဈးဆိုင်ခန်းများငှားရမ်းခေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်အမျ ိးအစားှင့်တည်ေနရာအလိုက် အဆင့် 

(၁၄) ဆင့်  ခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၃။  စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၀၀၀၀/-ကျပ်  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၃၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 စားေသာက်ဆိုင်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုး လုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄) ဆင့်ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၄။  ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ခ 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ       ၁၀၀၀၀/-ကျပ်  

 ( ခ )  အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် 

 ေဘးအရာယ်လိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတန်ဘိုး လုပ်ငန်းအကီးအေသးအလိုက် 

အဆင့်(၄)ဆင့်ခွဲြခား၍ ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၅။  အေဆာက်အအံုှင့်ေြမငှားရမ်းခ 

 (က) စည်ပင်ုံးပတ်လည်ဆုိင်ခန်းများအား (၁) စတုရန်းေပလင် (၁၀၀) ကျပ်န်း  

( ခ )  အုတ်ဖုိစုဆုိင်ခန်းများအား (၁) စတုရန်းေပလင် (၅၀) ကျပ်န်းြဖင့် ၂၀၁၉ ခုမှ စတင် 

ေကာက်ခံမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

( ဂ )  န3ံသာကုန်းဆုိင်ခန်းများအား (၁) စတုရန်းေပလင် (၁၀၀) ကျပ်န်းြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်မှ 

စတင်ေကာက်ခံမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 အေဆာက်အအုံှင့်ေြမငာှးရမ်းခ လုိင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ေြမတည်ေနရာအလုိက် အဆင့် (၁၂) 

ဆင့် ခွဲြခား၍ လစဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၆။  ေရတိုင်ခ  

 ေရတုိင်စည်းကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ေရတုိင်(၁)တုိင်လင် (၁)လ(၁၀၀၀/-)ကျပ်န်းြဖင့် စည်းကပ် 

ေကာက်ခံပါသည်။ 
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၇။  ဆုိင်းဘုတ်ခွန် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ    ၅၀၀/-ကျပ် [၁စတုရန်းေပ(၁)ှစ်]  

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၁၀၀၀/-ကျပ် 

 ဆုိင်းဘုတ်ခွန် ေကာက်ခံရာတွင် ဆုိင်းဘုတ်အရRယ်အစား အတိုင်းအတာအလိုက် အမျ ိးအစား 

(၂)မျ ိး ခွဲြခား၍ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံ ပါသည်။ 
 
၈။  တည်းခိုခန်းလိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၅၁၁၀၀/-ကျပ်   

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၆၀၂၂၅၀/-ကျပ် 

 တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် တည်းခုိခန်းအခန်းအေရအတွက်ှင့် တည်းခုိသူဦးေရ 

အလုိက် ှစ်စဉ်စည်းကပ် ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၉။  ေဘာ်ဒါေဆာင်လိုင်စင် 

 (က) အနိမ့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၂၁၉၀၀/-ကျပ်   

 (ခ) အြမင့်ဆုံးေကာက်ခံမ  ၆၁၃၂၀၀/-ကျပ် 

 ေဘာ်ဒါေဆာင်လုိင်စင်ေကာက်ခံရာတွင် ေဘာ်ဒါေဆာင်အခန်းအေရအတွက်ှင့် အေဆာင်ေနလူ 

ဦးေရအလိုက် ှစ်စဉ်စည်းကပ်ေကာက်ခံပါသည်။ 
 
၁၀။ အိမ်သာေကာက် 

      (က)     လူတစ်ဦး တစ်ကိမ်                   ၁၀၀ ကျပ် 

      (ခ)       ဘိုထိုင် လူတစ်ဦးတစ်ကိမ်         ၂၀၀ ကျပ် 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ဇ) 

 တာတမံခွန်န်းထားများ 

စဉ် မိနယ် 
ေြမအမျ ိးအစားအလုိက် (၁)ဧက ေကာက်ခံန်းထား (ကျပ်) 

တာတမံခွန် 

၁ သန်လျင် ၅ 

၂ ေကျာက်တန်း ၅ 

၃ ခရမ်း ၅ 

၄ သုံးခွ ၅ 

၅ တွံေတး ၅ 

၆ ေကာ့မှး ၅ 

၇ ကွမ်းbခံကုန်း ၅ 

၈ ဒလ ၅ 

၉ တိုက်ကီး ၅ 

၁၀ ထန်းတပင် ၅ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ဈ) 

ဆားခွန် (လိုင်စင်ေကး) န်းထားများ 

စဉ် ေကာက်ခံသည့်လိုင်စင် 
အမျ ိးအမည် 

လိုင်စင်ေကးန်းထား 
(ကျပ်) 

လုပ်ငန်းအမျ ိးအစား မှတ် 
ချက် 

၁ ေနလှန်းဆားကမ်းထုတ်လုပ်မ 
လိုင်စင်ေကး 

(တစ်) ဧက = ၃၅၀၀/- ေနလှန်းဆားကွင်း  

၂ အိုင်အိုးဒင်းဆားေချာ 
ထုတ်လုပ်မလိုင်စင်ေကး 

(တစ်)တန် = ၂၅/- အိုင်အိုဒင်းဆားကိတ် 
စက်ုံ 

၃ စားပွဲတင်ဆားထုတ်လုပ်မ 
လိုင်စင်ေကး 

(တစ်)တန် = ၅၀၀/- စားပဲွတင်ဆားကိတ် 
စက်ုံ 

၄ အပုိဓာတ်ဆားထုတ်လုပ်မ 
လိုင်စင်ေကး 

(တစ်)တန် = ၂၀၀၀၀/- အပုိဓာတ်ဆားကိတ် 
စက်ုံ 

 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ည) 

ြပပဲွ၊ ေဖျာ်ေြဖပဲွအခွန်အခများ 

စဉ် အမျ ိးအစားများ န်းထားများ (ကျပ်) 

၁ အခေကးေငွယူ၍ ြပသေသာ ဇာတ်ပဲွကြပခွင့်များ 
အတွက်တစ်ရက်လင်  

၃၀၀၀၀ 

၂ အခေကးေငွယူ၍ ြပသေသာ ြပည်တွင်းစတိတ်း 
များအတွက် တစ်ရက်လင် 

၅၀၀၀၀ 

၃ အခေကးေငွယူေသာ ြပည်ပစတိတ်းပဲွများ 
အတွက် တစ်ရက်လင် 

၁၀၀၀၀၀ 

၄ အခေကးေငွယူ၍ ြပသေသာ ြပည်တွင်းကုန်စည် 
ြပပဲွများအတွက် (၁) ရက်လင် 

၅၀၀၀၀ 

၅ အခေကးေငွယူ၍ ြပသေသာ ြပည်ပကုန်စည်ြပပဲွ 
များအတွက် တစ်ရက်လင်  

၁၀၀၀၀၀ 

 



ကနN်သတ် 
109 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဋ) 

၂၀၁၉ ဘာေရးှစ် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ၏ 

အခွန်အခများေကာက်ခံရန် မူလလျာထားချက် 

ကျပ်သန်းေပါင်း 

အမှတ် 
စဉ် 

အေကာင်းအရာ 
သက်ဆိုင်ရာဌာနှင့် 

အဖွဲအစည်းများ 
၂၀၁၉-၂၀၂၀  
ခနN်မှန်းေြခ 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

ေြမယာခွန် 

ယစ်မျ ိးခွန် 

ဝင်ေငွခွန် 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် 

အထူးကုန်စည်ခွန် 

တံဆိပ်ေခါင်းခွန် 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

၆၂၉.၄၄၇ 

၁၀၉၀၀.၀၀၀ 

၁၆၈၂၉.၉၃၄ 

၁၀၈၃၀၈.၂၂၀ 

၁၀၁၆၈၈.၅၀၄ 

၂၁၁၇၁.၃၄၂ 

၇ 

၈ 

၉ 

၁၀ 

 

၁၁ 

 

၁၂ 

၁၃ 

 

    ၁၄ 

     

    ၁၅ 

    ၁၆ 

    ၁၇ 

    ၁၈ 

ဓာတ်သတခွန်  

အင်းအိုင်ခွန် 

သစ်ေတာခွန် 

စည်ပင်သာယာေရးဆိုင်ရာအခွန်များ 

 

စည်ပင်သာယာေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်ခ 

ရေငွများ 

စည်ပင်သာယာေရးဆိုင်ရာအခွန်များ 

စည်ပင်သာယာေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်ခ 

ရေငွများ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ခ၊စစ်ေဆးခ 

 

တာတမံခွန် 

ဆားခွန် 

ုပ်ရှင်ှင့်ဗီွဒီယိုဆိုင်ရာအခွန်အခများ 

ြပပွဲ၊ ေဖျာ်ေြဖပွဲအခွန်အခများ 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ 

စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများ 

စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများ 

 

ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမ 

ဦးစီးဌာန 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

သတတွင်းဦးစီးဌာန 

ုပ်ရှင်ြမင့်တင်ေရးဦးစီးဌာန 

တိုင်းေဒသကီးအစုိးရ 

၇၉.၂၈၅ 

၉၅၅.၆၆၅ 

၁၄၂.၁၅၀ 

၅၅၈၂၅.၁၃၂ 

 

၁၁၃၆၄၉.၁၇၉ 

 

၁၉၈.၇၉၇ 

၁၂၅၃.၂၉၈ 

 

၂၂၃၅၀.၀၀၀ 

 

၁.၄၅၆ 

၄.၅၂၉ 

၈၆.၉၄၀ 

၀.၄၀၀ 

 


