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“ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာနက ကကာကခ်ံလ က်ရ ှိက ာ အခွန်အက ကာင််း ှိကကာင််းစရာမ ာ်း” 

စာကစာင၏်ရည်ရွယ်ခ က် 

၁။ န ိုငင်တံတ ်အတွင််း မ ှီတင််းတေထ ိုင်ကြသည ် ပြည်သူလူထိုမ  ်း အခွေ်အတကြ င််းြ ို ရ င််းလင််းစွ  

သ ရ  ေ ်းလည်ပြှီ်း အမ  ်းအြ   ်းတ  င်ရွြ်ရေ် ထည ်ဝငရ်တသ  အခွေ်တ ဝေ်ြ ို တြ ြွေ်စွ ထမ််းရွြ် 

န ိုင်တစရေ်၊ ြ သင ်တသ အခွေ်တ ဝေ်မ  ်းြ ို ကြည်သ ြ ျူင  စွ  တြ်းတ  င်လ ိုစ တ် ပြစ်တြေါ်လ န ိုင်တစရေ် 

န င  ် ပြည်တထ ငစ်ိုသမမတပမေ်မ န ိုင်ငတံတ ် ြွ ွဲ့စည််းြံိုအတပခခံဥြတေြိုေ်မ ၃၈၉ အရ န ိုင်ငံသ ်းတ ိုင််းသည် 

ဥြတေအရ တြ်းတ  င်ရမည ်အခွေ်အတြ ြမ်  ်းြ ို တြ်းတ  ငရ်ေ်တ ဝေ်ရ  သည်ြ ို ေ ်းလည်လ န ိုင် 

တစရေ် ရညရ်ွယြ်ါသည်။ 
 

အခွန်န င ်အခ (အခက က်းကငွ) 

အခွန် 

၂။ အခွေ်  ိုသည်မ   န ိုင်ငတံတ အ်တွင််း မ ှီတင််းတေထ ိုင်သူမ  ်း၏ အြ   ်းအတွြ် န ိုငင်တံတ ်အစ ို်းရမ  

ြ ခံတ  ငရ်ွြ်ရေ် ြိုဂ္  လ်တစ်ဦ်းခ င််းအတေပြင ်လည််းတြ င််း၊ စှီ်းြွ ်းတရ်းလိုြ်ငေ််းအြွ ွဲ့အစည််းမ  ်း 

အတေပြင ်လည််းတြ င််း မထည ်မတေရ ထည ်ဝင်ရမည ်တငွပြစ်သည်။ အခွေ်၏အဂဂါရြ်မ  ်းမ   တအ ြ်ြါ 

အတ ိုင််းပြစ်ြါသည်- 

 (ြ) န ိုင်ငံသ ်းတ ိုင််းသည် ဥြတေအရတြ်းတ  င်ရမည ်အခွေ်အတြ ြ်မ  ်းြ ို တြ်းတ  င်ရေ် 

  တ ဝေ်ရ  ပြှီ်း တြ်းတ  င်ရေ် နဒရ  သည်ပြစ်တစ၊ မရ  သည်ပြစ်တစ တြ်းတ  ငရ်မည်ပြစ်ပခင််း၊ 

 ( ခ) န ိုင်ငံသ ်းပြစ်တစ၊ န ိုင်ငံပခ ်းသ ်းပြစ်တစ န ိုင်ငံတတ ်အတွင််း တေထ ိုင်ပခင််းတကြ င ်လည််းတြ င််း၊ 

  ဝငတ်ငွန င ်ြ ိုင ် ိုငမ်ှုတကြ င ်လည််းတြ င််း တြ်းတ  ငရ်ပခင််း၊ 

 ( ဂ) စှီ်းြွ ်းတရ်းလိုြ်ငေ််းမ  ်းြ ို န ိုငင်တံတ ်အတွင််း တ  ငရ်ွြ်ပခင််းတကြ င ် တြ်းတ  င်ရပခင််း၊ 

 (ဃ) ယင််းသ ိုို့တြ်းတ  င်ရပခင််းတကြ င ် သှီ်းပခ ်းအြ   ်းခံစ ်းခွင ်မရ  ဘ  အမ  ်းန င ်အတူ ပြည်သူတစ်ဦ်း 

  အတေပြင ်သ  အြ   ်းခံစ ်းခွင ်ရ  ပခင််း။ 
 

အခ (အခက က်းကင)ွ 

၃။ အခတကြ်းတငွ  ိုသည်မ   န ိုငင်တံတ ်အစ ို်းရသ ိုို့တြ်းတ  ငရ်တသ  အခ (အခတကြ်းတငွ) မ  ်းပြစ်ပြှီ်း 

တြ်းတ  င်ရသူအတေပြင ် တ ိုြ်ရ ိုြ်အြ   ်းခံစ ်းခွင ်ရရ  ြ  အတြ်းအယူသတဘ မ   ်းပြစ်သည်။ အခ 

(အခတကြ်းတငွ) သတဘ သဘ ဝအရ တြ်းတ  င်သူြ ၎င််း၏ နဒအရ ၎င််း၏ြ ိုယ်ြ   ်းစှီ်းြွ ်းအတွြ် 

တြ်းတ  ငပ်ခင််းသ ပြစ်ြါသည်။ (ဥြမ  - တံတ ်းပြတ်သေ််းခ၊ စညြ်ငလ် ိုငစ်ငခ် စသည ် န ိုင်ငတံတ ် 

အစ ို်းရသ ိုို့ တြ်းတ  င်ရသည ်အခ (အခတကြ်းတငွ) မ  ်းမ  အသံို်းပြ သူတစ်ဦ်း လိုြ်ငေ််းရ င်တစ်ဦ်းြ ၎င််း၏ 

ြ ိုယ်ြ   ်းစှီ်းြွ ်းအတွြ် တြ်းတ  ငမ်ှုသ ပြစ်ပြှီ်း၊ အ  ိုြါ အခ(အခတကြ်းတငွ) တြ်းတ  ငပ်ြှီ်းမ သ  

တံတ ်းပြတ်သေ််းခွင ် လိုြ်ငေ််းလိုြ်ြ ိုင်ခွင ် ရရ  မည်ပြစ်သည်။) 
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အခွန်ကကာကခ်ံရပခင််း၏ ရည်ရွယ်ခ က် 

၄။ န ိုငင်တံတ ်အတွင််း မ ှီတင််းတေထ ိုင်ကြသည ် ပြည်သူမ  ်းအတွြ် ြည တရ်း၊ ြ ေ််းမ တရ်း၊ လူမှုတရ်း၊ 

လမ််းြေ််း ြ်သွယ်မှုလံိုခခံ တခ  တမွွဲ့တစတရ်း၊ န ိုငင်ံတတ တ် ဝေ်ြ ိုထမ််းတ  င်လ ြ်ရ  တသ န ိုင်ငံ ဝေ်ထမ််း 

မ  ်းအ ်းလစ န င ်စရ တ်ခ ှီ်းပမြှင ်န ိုင်တရ်း၊ တရ ်းဥြတေစ ို်းမ ို်းတရ်း၊ န ိုငင်တံတ လ်ံိုခခံ တရ်းအတွြ် ြ ြွယ်တရ်း 

  ိုင်ရ ြ စစရြ်မ  ်းတ  ငရ်ွြ်န ိုင်တရ်း၊ အတပခခံအတ  ြ်အအံိုမ  ်းပြည ်စံိုတရ်း အစရ  သည  ် န ိုင်ငံတတ ် 

တည်တ  ြ်တရ်းလိုြ်ငေ််းမ  ်းအတွြ်အသံို်းစရ တ်ြ မ တစရေ်ဘဏ္ဍ တငွရရ  တရ်းန င ်န ိုင်ငံတတ ်၏ စှီ်းြွ ်းတရ်း 

ရညမ် ေ််းခ ြ်မ  ်းြ ို အတထ ြ်အြူပြ တရ်း ရည်ရွယ်ခ ြ်မ  ်းအတြေါ်တွင်သ  အတပခပြ တြ ြ်ခံပခင််း 

မဟိုတ်ဘ  တအ ြြ်ါရည်ရွယ်ခ ြ်မ  ်းြ ိုြါ အတြ င်အထည်တြ တ်  င်ရွြ်န ိုငရ်ေ် တြ ြ်ခံပခင််းပြစ် 

ြါသည်- 

 (ြ) န ိုငင်တံတ ်အတွင််း ညှီညွတ်မျှတတသ  အရအသံို်းတငွတကြ်းစေစ်တြေါ်တြါြ်တစပြှီ်း  တငွတကြ်း 

  လည်ြတ်မှုြ ို မ ေ်ြေ်တစ၍ တငွတကြ်းတြ င််းြွမှု မတြေါ်တြါြ်တအ င် ထ ေ််းသ မ််းတြ်းရေ်၊  

 ( ခ) စ ်းသံို်းမှု၊ ရင််းန ှီ်းပမြှ ြ်န ံမှုန င ် စိုတ  င််းမှုတ ိုို့ြ ို အခွေ်စေစ်ပြင ် ထ ေ််းညြှ တြ်းရေ်၊ 

 ( ဂ) ြိုေ်တ ်းနှုေ််းတည်ပင မ်မှုအတွြ် အတထ ြ်အြူပြစ်တစရေ်၊ 

 (ဃ) ဓေအင်အ ်းမျှတတစရေ်၊  

 ( င) န ိုငင်တံတ ်၏န ိုငင်တံရ်း၊ လူမှုတရ်းန င စ်ှီ်းြွ ်းတရ်းရည်မ ေ််းခ ြ်မ  ်း အတြ ငအ်ထည်တြ ်တရ်း 

  ြ ို အတထ ြအ်ြူပြစ်တစရေ်၊ 

 ( စ) သယံဇ တန င ် သဘ ဝြတ်ဝေ််းြ င် ထ ေ််းသ မ််းတရ်း၊ တရရ ည်တည်တံ ခ ိုင်ပမ တရ်းအတွြ် 

  အခွေ်အတြ ြစ်ေစ်ပြင ် ထ ေ််းညြှ တြ်းရေ်၊ 

 ( ) အရြ်၊ စှီ်းြရြ်စတသ  တ ်းပမစ်လ ိုသည ်ြိုေ်စည်မ  ်းြ ို အခွေ်အတြ ြ်စေစ်ပြင ်  

  ဟေိ်ု့တ ်းန ိုင်ရေ်။ 
 

အခွန်အမ ှိ ်းအစာ်းမ ာ်း 

၅။ အခွေ်ြ ို အဓ ြအ ်းပြင ် တ ိုြ်ရ ိုြ်ခွေ်န င  ်သွယ်ဝ ိုြ်ခွေ်ဟူ၍ န စ်မ   ်းခွ ပခ ်းထ ်းြါသည် - 

 (ြ) တ ိုြ်ရ ိုြ်ခွေ်   ိုသည်မ   အခွေ်ထမ််းမ  တ ိုြ်ရ ိုြ်တြ်းသွင််းရသည ် အခွေ်အမ   ်းအစ ်းပြစ်ပြှီ်း 

  အခွေ်တြ်းတ  ငရ်ေ် တ ဝေ်ရ  သူန င ် အခွေ်ြ ခံရေ်တ ဝေ်ရ  သူသည် တစ်ဦ်းတည််းသ ပြစ် 

  ြါသည်။ အပခ ်းသူထံမ  တြ ြ်ခံ၍ မ မ အမည်ပြင ် တြ်းသွင််း၍ မရတသ အခွေ်ပြစ်သည်။ 

  အခွေ်တ ဝေ်မ   အခွေ်ထမ််းအတြေါ်တွင် တ ိုြ်ရ ိုြ်ြ တရ ြ်သည်။(ဥြမ  - ဝငတ်ငွခွေ်) 

 ( ခ) သွယ်ဝ ိုြ်ခွေ်   ိုသည်မ   စ ်းသံို်းသူ/ ဝေ်တ  င်မှုရယူသူထံမ  တြ ြ်ခံ၍ လိုြ်ငေ််းရ င်/ 

  လိုြ်ငေ််းတ  င်ရွြ်သူအမည်ပြင ် လ  တပြ င််းတြ်းသွင််းရသည ် အခွေ်အမ   ်းအစ ်းပြစ်ြါသည်။ 

  အခွေ်တ ဝေ်မ   အခွေ်ထမ််းအတြေါ်တွင်မြ တရ ြဘ်  ြိုေ်စည်ြ ိုဝယ်ယူသူ၊ ဝေ်တ  င်မှု 

  ရယူသူအတြေါ်တွင် ြ တရ ြြ်ါသည်။ (ဥြမ - ြိုေ်သွယ်လိုြ်ငေ််းခွေ်) 
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နှိိုငင်ကံတာ၏် အခွန်အကကာက်ဖွ ွဲ့စည််းထာ်းရ ှိမှု 

၆။ ပြည်တထ င်စိုသမမတပမေ်မ န ိုင်ငံတတ ် ပြည်တထ င်စိုဘဏ္ဍ ရေ်ြံိုတငွအတွြ် ပြည်တထ င်စိုဝေ်ကြှီ်း 

ဌ ေ (၉)ခိုန င  ် တေပြည်တတ ်တြ င်စှီတ ိုို့ြ အခွေ်အတြ ြ်အမ   ်းအစ ်း (၂၃) မ   ်းြ ို တအ ြ်ြါအခွေ် 

အိုြ်စိုကြှီ်း (၄) မ   ်း ခွ ပခ ်း၍ တြ ြ်ခံလ ြ်ရ  ြါသည် - 

 (ြ) ပြည်တွင််းထွြ်ြိုေ်န င  ်ပြည်သူပြည်သ ်းမ  ်းသံို်းစွ မှုအတြေါ် တြ ြ်ခံသည ်အခွေ်အတြ ြ်၊ 

 ( ခ) ဝငတ်ငွန င ်ြ ိုင်  ိုငမ်ှုအတြေါ် တြ ြ်ခံသည ်အခွေ်အတြ ြ်၊ 

 ( ဂ) အတြ ြ်ခွေ်၊ 

 (ဃ) န ိုငင်ြံ ိုငသ်ယံဇ တမ  ်း ထိုတ်ယူသံို်းစွ မှုအတြေါ် တြ ြ်ခံသည ်အခွေ်အတြ ြ်။ 
 

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာနက ကကာကခ်ံလ က်ရ ှိက ာ အခွန်အမ ှိ ်းအစာ်းမ ာ်း 

၇။ ၂၀၂၂ ခိုန စ် ပြည်တထ င်စို၏အခွေ်အတြ ြဥ်ြတေ ဇယ ်း ၁ အရ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍ တရ်းန စ် 

အတွြ် ပြည်တထ င်စိုအစ ို်းရြ တြ ြ်ခံသည ် အခွေ်အတြ ြ် (၂၃ မ   ်း) ၏ တြ ြခ်ံရေ် မူလ 

လ  ထ ်းခ ြ် စိုစိုတြါင််းမ   ြ ြ်သေ််းတြါင််း (၇,၁၇၉,၀၉၃.၆၅၇)ရ  ပြှီ်း တြ ြ်ခံရမည ် အခွေ်အတြ ြ် 

စိုစိုတြါင််း၏ ၈၀% တြ  ်အ ်း ပြည်တွင််းအခွေ်မ  ်းဦ်းစှီ်းဌ ေြ တ ဝေ်ယူတြ ြ်ခံတြ်းရမည်ပြစ်ြါသည်။ 

ပြည်တွင််းအခွေ်မ  ်းဦ်းစှီ်းဌ ေြ တြ ြ်ခံလ ြ်ရ  သည ် အခွေ်အမ   ်းအစ ်း (၆) မ   ်းမ  - 

(ြ) ဝငက်ငွခွန်။ ၁၉၇၄ ခိုန စ် ဝငတ်ငွခွေ်ဥြတေအရ ဝငတ်ငွန င ်ြ ိုင်  ိုင်မှုအတြေါ်တွင် တြ ြ်ခံ 

  သည ် အခွေ်ပြစ်ြါသည်။ တြ ြ်ခံရမည ် မူလလ  ထ ်းခ ြ်မ   ြ ြ်သေ််းတြါင််း  

  (၂,၃၁၄,၆၄၈.၇၈၄) ရ  ြါသည်။  

 ( ခ) ကိုန် ွယ်လိုြ်ငန််းခွန်။ ၁၉၉၀ ပြည ်န စ် ြိုေ်သွယ်လိုြ်ငေ််းခွေ်ဥြတေအရ ပြည်တွင််း၌ 

  ြိုေ်စည်ထိုတ်လိုြ်တရ င််းခ ပခင််း၊ ြိုေ်စည်တင်သွင််းပခင််း၊ ြိုေ်သွယ်မှု တ  င်ရွြ်ပခင််းန င ် 

  ဝေ်တ  င်မှုတ  ငရ်ွြ်ပခင််းတ ိုို့အတြေါ် တြ ြ်ခံသည ်အခွေ်ပြစ်ြါသည်။ တြ ြ်ခံရမည ် 

  မူလလ  ထ ်းခ ြ်မ    ြ ြ်သေ််းတြါင််း (၁,၇၈၇,၆၈၆.၃၇၉) ရ  ြါသည်။  

 ( ဂ) အထ ်းကိုန်စည်ခွန်။ ၂၀၁၆ ခိုန စ် ပြည်တထ င်စိုလ တ်တတ ်ဥြတေအမ တ် ၁၁၊ အထူ်းြိုေ်စည်ခွေ် 

  ဥြတေအရ သတ်မ တ်ထ ်းသည ် အထူ်းြိုေ်စည်မ  ်း (ြေို့်သတ်လ ိုသည ်ြိုေ်စည်မ  ်း) 

  တငသွ်င််းပခင််း၊ ထိုတ်လိုြ်ပခင််းန င ် တငြ် ိုို့ပခင််းမ  ်းအတြေါ် တြ ြ်ခံသည ်အခွေ်ပြစ်ြါသည်။ 

  တြ ြ်ခံရမည ် မူလလ  ထ ်းခ ြ်မ   ြ ြ်သေ််းတြါင််း (၁,၅၁၁,၅၈၄.၁၆၇) ရ  ြါသည်။ 

 (ဃ) တံဆှိြ်ကခေါင််းခွန်။ ၁၈၇၀ ပြည ်န စ် ရံို်းခွေ်အြ်ဥြတေန င ် ၁၈၉၉ ခိုန စ် ပမေ်မ န ိုင်ငံ 

  တံ  ြ်တခါင််းအြ်ဥြတေတ ိုို့အရ စ မ တ်စ တမ််းမ  ်းတင်သွင််းပခင််းန င ် စ ခ  ြ်စ တမ််းမ  ်း 

  ခ  ြ်  ိုပခင််းတ ို ို့အတြေါ် ရံို်းခွေ်/ တံ  ြ်တခါင််းခွေ်မ  ်း ထမ််းတ  င်တစပခင််း ပြစ်ြါသည်။  

  တြ ြ်ခံရမည ် မူလလ  ထ ်းခ ြ် ြ ြ်သေ််းတြါင််း (၈၈,၄၀၁.၁၀၈) ရ  ြါသည်။ 

 ( င) ကအာငဘ်ာကလ ှိန််းဆိုခွန်။ တအ င်ဘ တလသ ေ််း ိုဌ ေခွ မ  လစဉ်လတ ိုင််း တရ င််းခ  

  ပြေို့်ပြျူ်းလ ြ်ရ  တသ  ထှီစ အိုြ်တရ င််းရတငွ၏ ၃၀% ြ ို တအ ငဘ် တလသ ေ််း ိုခွေ်အပြစ် 
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  တြ ြ်ခံပြှီ်း ြ ေ် ၇၀% ြ ို ထှီ ိုတငွအပြစ် ခွ တဝတြ်းြါသည်။ တအ င်ဘ တလသ ေ််း ိုြွင ်ြွ  

  ထှီ ိုရလြ်မ တ်မ  ထိုတ်ယူရရ  တငွအတြေါ်တွင် ဝင်တငွခွေ်ြင််းလွတ်ခွင ်ရရ  ြါသည်။ တြ ြ်ခံ 

  ရသည  ်မူလလ  ထ ်းခ ြ်မ   ြ ြ်သေ််းတြါင််း ( ၉၀,၀၀၀,၀၀၀) ရ  ြါသည်။ 

 ( စ) ရတနာခွန်။ ၂၀၁၉ ခိုန စ်၊ ပမေ်မ  တြ  ြ်မ ြ်ရတေ ဥြတေြိုေ်မ ၃၈၊ ပြည်တထ င်စို၏ 

  အခွေ်အတြ ြဥ်ြတေြိုေ်မ ၃၃န င ် စှီမံြ ေ််းန င ်ဘဏ္ဍ တရ်းဝေ်ကြှီ်းဌ ေ အမ ေို့တ်ကြ ပ်င စ  

  အမ တ် (၈၆/၂၀၁၉) တ ိုို့အရ တြ  ြ်မ ြ်ရတေ မ  ်းတရ င််းခ ပခင််းအတြေါ် ပမေ်မ  တြ  ြ်မ ြ် 

  ရတေ တရ င််းဝယ်တရ်းလိုြ်ငေ််း၊ တရ င််းခ သူန င ် အတြ ြ်ခွေ်ဦ်းစှီ်းဌ ေတ ိုို့ြ တြ ြ်ခံ 

  ၍ ပြည်တွင််းအခွေ်မ  ်းဦ်းစှီ်းဌ ေသ ိုို့တြ်းသွင််းရသည ် အခွေ်အမ   ်းအစ ်းပြစ်ြါသည်။ တြ ြ်ခံ 

  ရသည  ်မူလလ  ထ ်းခ ြ်မ   ြ ြ်သေ််းတြါင််း (၁၂,၅၁၉.၄၈၂) ရ  ြါသည်။ 
 

၈။ န ိုငင်တံတ ်ြတြ ြ်ခံရရ  သည ် အခွေ်အတြ ြ်မ  ်းအ ်း န ိုင်ငတံတ ်ြွံွဲ့ပြ  ်းတ ို်းတြ်တရ်း လိုြ် 

ငေ််းမ  ်းပြစ်တသ  ြည တရ်း၊ ြ ေ််းမ တရ်း၊ လမ််းြေ််း ြ်သွယ်တရ်း၊ လျှြ်စစ်ဓ တ်အ ်းရရ  တရ်း အစရ  သည  ်

လိုြ်ငေ််းမ  ်းြ ို တ  င်ရွြ်ပခင််းပြစ်သပြင ် ဥြတေအရြ သင ်အခွေ်မ  ်းအ ်း သတ်မ တ်ြ လအတွင််း  

မ ေ်မ ေ်ြေ်ြေ် ပြည ်ပြည ်ဝဝတြ်းတ  င်ရေ် အတလ်းအေြ် တ ိုြ်တွေ််းအြ်ြါသည်။ 

အသ သေးစိတ ်သိ ရ ိ လိိုပါ က အခွန်ထမ််းဝန်ဆ ောင်မှုဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ရ ို်း(ရန်ကိုန်)၊ အမှတ်(၁၂၈/၁၃၂)၊ဒိုတ ယထပ်  

နှင  ်တတ ယထပ၊် ပန််း  ို်းတန််းလမ််း၊ ဆက ောက်တ တော်းမမ  ွဲ့နယ်၊ ဖိုန််းန ပါတ်- ၀၁-၈- ၃၈၉၃၁၁/ ဖိုန််းန ပါတ် 

-၀၁-၈-၃၈၉၃၂၂/ ဖိုန််းန ပါတ်-၀၁-၈-၃၇၈၃၇၀ (သ ိုို့မဟိုတ်) အခွန်  ိုင်ရောဝန်ဆ ောင်မှုရ ို်း(မနတဆလ်း)၆၅ လမ််း၊ 

(၂၂x၂၃ လမ််းကြ ်း)၊ ြိုေ််းေံြါတ် - ၀၂ - ၄၀၃၀၁၉၂၊(သ ိုို့မဟိုတ်) ပပန်ကကော်းဆရ်းအဖွ ွဲ့၊ ပပည်တွင််းအခွန်မ ော်း 

ဦ်းစ ်းဌောန၊ ရ ို်းအမှတ် ၄၆၊ဆနပပည်ဆတော်ဖိုန််းန ပါတ်-၀၆၇- ၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇- ၃၄၃၀၅၃၃ (သ ိုို့မဟိုတ်) သက် 

  ိုင်ရောမမ  ွဲ့နယ်အခွေ်ဦ်းစ ်းဌောနမှ ်းရ ို်းမ ော်းသ ိုို့လည််းဆကောင််း စ ိုစမ််းဆမ်းပမန််းန ိုင်ပါသည်။ ပပည်တွင််းအခွန်မ ော်း 

ဦ်းစ ်းဌောန၏ websiteပြစတ်သ  www. ird.gov.mm သ ိုို့ဝငတ်ရ ြ်ကြည ်ရှုွဲ့တလ လ ပြှီ်း လ ိုအြ်သည ် ဉြတေ၊ 

ေည််းဉြတေ၊ တကြည လ  မ  ်းန င ် ြံိုစံမ  ်းြ ိုလည််း download ရယူန ိုင်ြါသည်။ 

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာန 

 

 

   

 
 


