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ြပည်ေထာင်စုသမ�

ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးလ�တ်ေတာ်

ပဲခူးတုိင်းေဒသ�ကီးယစ်မျို းခွန်ဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးလ�တ်ေတာ်

၂၀၁၈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးလ�တ်ေတာ် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးယစ်မျို းခွန်ဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ

ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးလ�တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလရက် 

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

ဥပေဒ 

ဥပေဒအမှတ်-၄) 
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ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးယစ်မျို းခွန်ဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ 

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးလ�တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်-၄ ) 

၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ ေတာ်သလင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၄ ရက် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက် 

 ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးလ�တ်ေတာ်သည်ဤဥပေဒကိုြပဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပေဒကုိပဲခူးတုိင်းေဒသ�ကီးယစ်မျို းခွန်ဥပေဒကုိြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒဟုေခ7တွင်ေစရမည်။  

၂။ ပဲခူးတုိင်းေဒသ�ကီးယစ်မျိုးခွန်ဥပေဒေနာက်ဆက်တဲွပါ 

ယစ်မျိုးလုိင်စင်အမျိုးအစားနှင့်န9န်းထားများကုိေအာက်ပါအတုိင်းြပင်ဆင်/အစားထုိးရမည်- 

 (က) D1- အရက်ချက်စက်ရံုပုိင်ဆုိင်ခွင့်နှင့် ချက်လုပ်ခွင့်လုိင်စင်၌ 

ပါရိှေသာတစ်ေနထွ့က်ရိှ(၅၀)ဂါလံမှ (၅၀၀)ဂါလံအထိကို“ကျပ်(၃၀၀၀၀၀ဝိ/-

)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၄၀၀၀၀၀ဝိ/-

)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တစ်ေနထ့ွက်ရှိ (၅၀၀)ဂါလံမှ 

(၁၀၀၀)ဂါလံအထိကို“ကျပ်(၅၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ် 

(၈၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့် စကားရပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

တစ်ေနထွ့က်ရိှ(၁၀၀၀)ဂါလံအထက်ကုိ“ကျပ်(၁၀၀၀၀၀၀ဝိ/-

)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၁၂၀၀၀၀၀ဝိ/-

)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်းေကာင်းအစားထိုးရမည်။ 

 (ခ) D2-

အရက်ချက်စက်ရုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်သာရှိFပီးချက်လုပ်ခွင့်မရှိသည့်လိုင်စင်၌ပါရှိေသာ“ကျပ်

(၁၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၁၅၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့် 

စကားရပ်ြဖင့်အစားထိုးရမည်။ 

 (ဂ) FL-4ြပည်ပမှ တင်သွင်းေသာနိုင်ငံြခားအရက်ြပင်းကိုေပါင်းစပ်ခွင့်၊ 

ေရာေနှာခွင့်၊အနံထ့ည့်ခွင့်နှင့် အေရာင်ဆိုးခွင့်လိုင်စင်၌ 

ပါရှိေသာ“ကျပ်(၆၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့် စကားရပ်ကို“ကျပ်(၈၀၀၀၀ဝိ/-

)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

 (ဃ)FL-5နုိင်ငံြခားအရက်ြပင်းကုိပုလင်းသွတ်ခွင့်လုိင်စင်၌ ပါရိှေသာ“ကျပ်(၆၀၀၀၀ဝိ/-

)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၈၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

 (င) FL-6ြပည်တွင်းရှိအရက်ချက်စက်ရုံမှ 

ထုတ်လုပ်ေသာနိုင်ငံြခားအရက်ြပင်းကိုလက်ကားေရာင်းချခွင့်လုိင်စင်၊ 
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ြမန်မာနုိင်ငံအတွင်းရိှအရက်ချက်စက်ရံုများမှ 

ထုတ်လုပ်ေသာနိုင်ငံြခားအရက်ြပင်းများကိုဆိုင်ဖွင့်၍ 

ဆိုင်ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန်(သို)့ ဥပစာြပင်ပသုိယူ့ေဆာင်ရန်၊ 

လက်လီေရာင်းချခွင့်လုိင်စင်၌ ပါရိှေသာ“ကျပ်(၁၅၀၀၀၀ဝိ/-

)”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၂၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထုိးရမည်။ 

-၂- 

 (စ) B-1ဗျစ်ရည်စက်ရံုပုိင်ဆုိင်ခွင့်နှင့် 
ချက်လုပ်ခွင့်လုိင်စင်၌ပါရိှေသာတစ်ေနထွ့က်ရိှဂါလံ(၅၀)ဂါလံမှ 
(၅၀၀)ဂါလံထိအား“ကျပ်(၃၀၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၄၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 
တစ်ေနထွ့က်ရိှဂါလံ (၅၀၀)ဂါလံမှ (၁၀၀၀)ဂါလံထိအား“ကျပ်(၅၀၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၇၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 
တစ်ေနထွ့က်ရိှဂါလံ (၁၀၀၀)ဂါလံအထက်အား“ကျပ်(၁၀၀၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၁၂၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် 
အစားထိုးရမည်။ 

 (ဆ)FL-8ြမန်မာြပည်တွင်းရှိဗျစ်ရည်စက်ရုံမ ှ
ထုတ်လုပ်ေသာဗျစ်ရည်များကိုလက်ကားေရာင်းချခွင့ ်လိ ုင ်စင်၌ပါရှ ိေသာ“ကျပ်(
၁၅၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၅၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် 
အစားထိုးရမည်။ 

 (ဇ) FL-8Aြပည်ပမှ 
တင်သွင်းလာေသာဘီယာများကိုလက်ကားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်၌ပါရိှေသာ“ကျပ်(၁
၅၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၅၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့် 
အစားထိုးရမည်။ 

 (စျ) FL-9ြမန်မာြပည်တွင်းရှိဗျစ်ရည်စက်ရုံမ ှ ထုတ်လုပ်ေသာဗျစ်ရည်များကိုဆိုင်ဖွင့်၍ 
ဆိုင်ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန် လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်၌ပါရှိေသာ“ကျပ် 
(၁၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၁၅၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့်အစားထိုးရမည်။ 

 (ည)FL-9Aြပည်ပမှတင်သွင်းေသာဘီယာများကိုဆိ ုင ်ဖ ွင့ ်၍ 
ဆိုင ်ဥပစာအတွင်းေသာက်သံုးရန်(သုိ)့ဥပစာြပင်ပသုိ ့ ယူေဆာင်ရန် 
လက်လီေရာင်းချခွင့် လုိင်စင်၌ပါရိှေသာ“ကျပ်(၁၅၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၂၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့်အစားထိုးရမည်။ 
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 (ဋ) FL-11နိုင်ငံြခားအရက်များကိုလက်ကားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်၌ပါရှိေသာ“ကျပ် 
(၁၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၂၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် 
အစားထိုးရမည်။ 

 (ဌ) FL-12နိုင်ငံြခားအရက်များကိုကုန်စုံဆိုင်တွင ်
လက်လီလက်ကားေရာင်းချခွင့်ရှိFပီးဆုိင်ဥပစာအတွင်းေသာက်သံုးခွင့်မရိှသည့်လုိင်စင်
၌ပါရိှေသာ“ကျပ်(၁၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၁၅၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

 (ဍ) FL-
15နိုင်ငံြခားအရက်များကိုဥပစာအတွင်းတည်းခိုသူများနှင့်ခရီးသွားသူများေသာ
က်သုံးရန် ဟိုတယ်၊ မိ ုတယ်၊ အင်း၊ 
တည်းခိ ုခန်းပိ ုင်ရှင်(သို )့မန်ေနဂျာကဆိုင်ဖွင့်၍ 
လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်၌ပါရှိေသာ“ကျပ်(၁၀၀၀၀၀ဝ/ိ-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၂၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် 
အစားထိုးရမည်။ 

 

-၃- 

 (ဎ) FL-
15Aနိုင်ငံြခားအရက်များကိုဟိုတယ်(သို)့တည်းခိုခန်းဥပစာအတွင်းတည်းခိုသူများ
သာေသာက်သံုးရန် 
ဟုိတယ်(သုိ)့တည်းခုိခန်းပုိင်ရှင်(သုိ)့မန်ေနဂျာကဆုိင်ဖွင့်၍လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စ
င်၌ပါရှိေသာ“ကျပ်(၁၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၂၀၀၀၀၀ဝိ/-)” 
ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

(ဏ)FL-16နုိင်ငံြခားအရက်များကုိကလပ်ဥပစာအတွင်းေသာက်သံုးရန် 
ကလပ်ပုိင်ရှင်ကဆုိင်ဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့်လုိင်စင်၌ပါရိှေသာ“ကျပ်(၄၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆုိသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၈၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

 (တ)FL-17နိုင်ငံြခားအရက်များကိုဟိုတယ်နှင့် 
နားေနခန်းဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရနဟ်ိုတယ်ပိုင်ရှင်(သို)့မန်ေနဂျာကေကာင်တ
ာဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့် လိုင်စင်၌ပါရိှေသာ“ကျပ်(၁၀၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၂၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

 (ထ)FL-
17Aနိုင်ငံြခားအရက်များကုိလူမ9ေရးအဖဲွအ့စည်းဥပစာအတွင်းေသာက်သံုးရန်အဖွဲ အ့
စည်းအာဏာပိုင ်ကဆိုင်ဖွင့ ်၍ 
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လက်လီေရာင်းချခွင့ ်လိုင ်စင်၌ပါရှ ိေသာ“ကျပ်(၃၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၁၀၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့် စကားရပ်ြဖင့်အစားထိုးရမည်။ 

 (ဒ) FL-19နုိင်ငံြခားအရက်များကုိဘူတာရံု၊ ေလဆိပ်၊ သဘ\ာဆိပ်များရိှေသာက်သံုးရန် 
(သို)့ဥပစာ၏ြပင်ပသိုယ့ူေဆာင်ရန် နားေနခန်းအငှားရထားသူကေကာင်တာဖွင့်၍ 
လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်၌ပါရှိေသာ“ကျပ်(၁၀၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၁၅၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် 
အစားထိုးရမည်။ 

 (ဓ) FL-21နုိင်ငံြခားအရက်များကုိသေဘ\ာဝန်ထမ်းများနှင့် 
ခရီးသည်များသေဘ\ာေပ7တွင်ေသာက်သံုးရန်၊ 
သေဘ\ာမာလိန်မှူး(သုိ)့ဘ`ာစုိးကေကာင်တာဖွင့်၍ 
လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်၌ပါရိှေသာ“ကျပ်(၂၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၈၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

 (န) FL-25ဂုဏ်သတa ိပျက် အရက်ြပန် ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်၌ပါရိှေသာ“ကျပ်(၅၀၀၀ဝိ/-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၁၀၀၀၀ဝ/ိ-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

(ပ) Y-1တေဆးများထုတ်လုပ်ခွင့်နှင့် ေရာင်းချခွင့်လုိင်စင်၌ပါရိှေသာ“ကျပ်(၁၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၃၀၀၀၀ဝ/ိ-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

 (ဖ) Y-2တေဆးများေရာင်းချခွင့်လုိင်စင်၌ပါရိှေသာ “ကျပ်(၅၀၀၀ဝိ/-
)”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၃၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

 

 

-၄- 

 (ဗ) CFL-2၊ CS-2ထန်းရည်၊ ဓနိရည်မှအပအြခားေလှာ်စာရည်များနှင့် 
ဖုိထွက်ချက်အရက်ကုိထုတ်လုပ်ခွင့်နှင့် ဆိုင်ဖွင့်၍ 
ဆိုင်ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန်(သို)့ ဆိုင်၏ ြပင်ပသို ့ ယူေဆာင်ရန် 
လက်လီေရာင်းချခွင့်လုိင်စင်၌ပါရိှေသာeကမ်းခင်းေစျး“ကျပ်(၇၅၀၀၀ဝိ/-)” 

  ထား၍ ေလလံပစ်ရန် ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိeကမ်းခင်းေစျး“ကျပ်(၈၀၀၀၀ဝိ/-
)”ထား၍ေလလံပစ်ရန် ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 

 (ဘ)  D-1Aနုိင်ငံြခားအရက်ြပင်းထုတ်လုပ်ရန်၊ ေပါင်းစပ်ရန်၊ ေရာေနှာရန်၊ 
အေရာင်ဆုိးရန်၊အနံထ့ည့်ရန်နှင့် ပုလင်းသွတ်ရန်၊ အရက်ချက်စက်ရုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ 
ချက်လုပ်ခွင့်နှင့်လိုင်စင်ရေရာင်းချသူများကိုသာလက်ကားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်၌ပါ
ရှိေသာ“ကျပ်(၂၀၀၀၀၀ဝိ/-)” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ“ကျပ်(၄၀၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့်အစားထိုးရမည်။ 
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 (မ) CS-
2Aဖုိထွက်ချက်အရက်ကုိစားေသာက်ဆုိင်(သုိ)့နားေနခန်းဥပစာအတွင်းေသာက်သံုးရန် 
ေကာင်တာဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်၌ပါရှိေသာ“ကျပ်(၃၀၀၀၀ဝိ/-
)”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို“ကျပ်(၅၀၀၀၀ဝိ/-)”ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် 
အစားထိုးရမည်။ 

 (ယ)ဘိလပ်ရည်၊ အေဖျာ်ရည် ထုတ်လုပ်ခွင့်လုိင်စင်တွင်eကမ်းခင်းေစျးကုိ“ကျပ်(၇၅၀၀ဝိ/-
)”ထား၍ ေလလံပစ်ရန် ဆိုသည့်စကားရပ်ကိုြဖည့်စွက်ရမည်။ 

 
 ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွစ့ည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ကfနု်ပ်လက်မှတ် ေရးထုိးသည်။ 
 
 
 
 
 
     

         (ပုံ)  ဝင်းသိန်း 
         ဝန်�ကီးချုပ် 

         ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီးအစိုးရအဖွဲ  ့



 

ယစ်မျို းခွန်ဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ 

ယစ်မျို းလိုင်စင်အမျို းအစားနှင့်န9န်းထာများ 

စဉ် 
လိုင်စင် 
အမှတ် 

လိုင်စင်အေeကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 
လက်ရှိန9န်းထား 

(ကျပ်) 
ြပင်ဆင်သည့်န9န်းထား 

(ကျပ်) 
မှတ်ချက်

၁ D-1 အရက်ချက်စက်ရုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ချက်လုပ်ခငွ့်လိုင်စင် 
(တစ်ေနထ့ွက်ရှိ) 
(က)   ၅၀ မှ ၅၀၀ ဂါလံ 
(ခ)    ၅၀၀ ဂါလံမှ ၁၀၀၀ ဂါလံ 
(ဂ)    ၁ဝဝဝဂါလံအထက် 

 
 

၃ဝဝဝဝဝဝ 
၅ဝဝဝဝဝဝ 

၁ဝဝဝဝဝဝဝ 

 
 

၄ဝဝဝဝဝဝ 
၈ဝဝဝဝဝဝ 

၁၂ဝဝဝဝဝဝ 

၂ D-2 အရက်ချက်စက်ရုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်သာရှိFပီးချက်လုပ်ခွင့်မရှိသည့်လိုင်စင် ၁ဝဝဝဝဝဝ ၁၅ဝဝဝဝဝ 

၃ FL-4 ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာနိုင်ငံြခားအရက်ြပင်းကိုေပါင်းစပ်ခွင့်၊ ေရာေနှာခွင့်၊အနံထ့ည့်ခွင့်နှင့် 
အေရာင်ဆိုးခွင့်လိုင်စင် 

၆ဝဝဝဝဝ ၈ဝဝဝဝဝ 

၄ FL-5 နိုင်ငံြခားအရက်ြပင်းကိုပုလင်းသွတ်ခွင့်လိုင်စင် ၆ဝဝဝဝဝ ၈ဝဝဝဝဝ 

၅ FL-6 ြပည်တွင်းရှိအရက်ချက်စက်ရုံမှ 
ထုတ်လုပ်ေသာနိုင်ငံြခားအရက်ြပင်းကိုလကh ားေရာင်းချခွင့ ်လိုင်စင်၊ 
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှ ိအရက်ချက်စက်ရုံများမှထုတ်လုပ်ေသာနိုင်ငံြခားအရက်ြပင်းကိုဆိုင်ဖွင့ ်၍ 
ဆိုင်ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန်(သို)့ဥပစာြပင်ပသို ့ယူေဆာင်ရန် လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁၅ဝဝဝဝဝ ၂ဝဝဝဝဝဝ 

 



 

-၂- 

စဉ် 
လိုင်စင် 
အမှတ် 

လိုင်စင်အေeကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 
လက်ရှိန9န်းထား 

(ကျပ်) 
ြပင်ဆင်သည့်န9န်းထား 

(ကျပ်) 
မှတ်ချက် 

၆ B-1 ဗျစ်ရည်(ဘီယာ)စက်ရုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ချက်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် 
(တစ်ေနထ့ွက်ရှိဂါလံ) 
(က)   ၅၀ မှ ၅၀၀ ဂါလံ 
(ခ)    ၅၀၀ ဂါလံမှ ၁၀၀၀ ဂါလံ 
(ဂ)    ၁ဝဝဝဂါလံအထက် 

 
 

၃ဝဝဝဝဝဝ 
၅ဝဝဝဝဝဝ 

၁ဝဝဝဝဝဝဝ 

 
 

၄ဝဝဝဝဝဝ 
၇ဝဝဝဝဝဝ 

၁၂ဝဝဝဝဝဝ 

 

၇ FL-8 ြမန်မာြပည်တွင်းရှိဗျစ်ရည်စက်ရုံမှ 
ထုတ်လုပ်ေသာဗျစ်ရည်များကိုလကh ားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁၅ဝဝဝဝဝ ၅ဝဝဝဝဝဝ  

၈ FL-8A ြပည်ပမှ တင်သွင်းလာေသာဘီယာများကိုလကh ားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၁၅ဝဝဝဝဝ ၅ဝဝဝဝဝဝ 
 

၉ FL-9 ြမန်မာြပည်တွင်းရှိဗျစ်ရည်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်ေသာဗျစ်ရည်များကိုဆိုင်ဖွင့်၍ 
ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန် လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁ဝဝဝဝဝဝ ၁၅ဝဝဝဝဝ  

၁၀ FL-9A ြပည်ပမှတင်သွင်းလာေသာဘီယာများကိုဆိုင်ဖွင့်၍ 
ဆိုင်ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန်(သို)့ဥပစာြပင်ပသို ့ ယူေဆာင်ရန် 
လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁၅ဝဝဝဝဝ ၂ဝဝဝဝဝဝ  

၁၁ FL-11 နိုင်ငံြခားအရက်များကိုလက်ကားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၁ဝဝဝဝဝဝ ၂ဝဝဝဝဝဝ 
 

 



 

-၃- 

စဉ် 
လိုင်စင် 
အမှတ် 

လိုင်စင်အေeကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 
လက်ရှိန9န်းထား 

(ကျပ်) 
ြပင်ဆင်သည့်န9န်းထား 

(ကျပ်) 
မှတ်ချက် 

၁၂ FL-12 နိုင်ငံြခားအရက်များကိုကုန်စုံဆိုင်တွင် 
လက်လီ/လက်ကားေရာင်းချခွင့်ရှိFပီးဆိုင်ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးခွင့်မရှိသည့် 
လိုင်စင် 

၁ဝဝဝဝဝဝ ၁၅ဝဝဝဝဝ  

၁၃ FL-15 နိုင်ငံြခားအရက်များကိုဥပစာအတွင်းတည်းခိုသူများနှင့် 
ခရီးသွားသူများေသာက်သုံးရန် ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ 
အင်းတည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်(သို)့မန်ေနဂျာကဆိုင်ဖွင့်၍ 
လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁ဝဝဝဝဝဝ ၂ဝဝဝဝဝဝ  

၁၄ FL-15A နိုင်ငံြခားအရက်များကိုဟိုတယ်(သို)့ 
တည်းခိ ုခန်းဥပစာအတွင်းတည်းခိုသူများသာေသာက်သုံးရန် 
ဟိုတယ်(သို )့တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်(သို)့ မန်ေနဂျာကဆိုင်ဖွင့်၍ 
လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁ဝဝဝဝဝဝ ၂ဝဝဝဝဝဝ  

၁၅ FL-16 နိုင်ငံြခားအရက်များကိုကလပ်ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန် 
ကလပ်ပိုင်ရှင်ကဆိုင်ဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၄ဝဝဝဝဝ ၈ဝဝဝဝဝ  

၁၆ FL-17 နိုင်ငံြခားအရက်များကိုဟိုတယ်နှင့် နားေနခနး်ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန် 
ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်(သို)့ မန်ေနဂျာကေကာင်တာဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁ဝဝဝဝဝဝ ၂ဝဝဝဝဝဝ  

 

 



 

-၄- 

စ
ဉ် 

လိုင်စ
င် 

အမှ
တ် 

လိုင်စင်အေeကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 
လက်ရှိန9န်း

ထား 
(ကျပ်) 

ြပင်ဆင်သည့်န9န်း
ထား 

(ကျပ်) 

မှတ်ချ
က် 

၁
၇ 

FL-
17A 

နိုင်ငံြခားအရက်များကိုလူမ9ေရးအဖွဲ အ့စည်းဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန်အဖွဲ အ့စည်းအာဏ
ာပိုင်ကဆိုင်ဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၃ဝဝဝဝဝ ၁ဝဝဝဝဝဝ  

၁
၈ 

FL-
19 

နိုင်ငံြခားအရက်များကိုဘူတာရုံ၊ ေလဆိပ်၊ သေဘ\ာဆိပ်များရှိေသာက်သုံးရန် (သို)့ဥပစာြပင်ပသို ့
ယူေဆာင်ရန် နားေနခန်းအငှားရထားသူကေကာင်တာဖွင့် ၍ လက်လီရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၁ဝဝဝဝဝဝ ၁၅ဝဝဝဝဝ  

၁
၉ 

FL-
21 

နိုင်ငံြခားအရက်များကိုသေဘ\ာဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များသေဘ\ာေပ7တွင်ေသာက်သုံးရန် 
သေဘ\ာမာလိန်မှူး(သို)့ဘ`ာစိုးကေကာင်တာဖွင့်၍ လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၂ဝဝဝဝဝ ၈ဝဝဝဝဝ  

၂
၀ 

FL-
25 

ဂုဏ်သတa ိပျက် အရက်ပျံေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၅ဝဝဝဝ ၁ဝဝဝဝဝ 
 

၂
၁ 

Y-1 တေဆးထုတ်လုပ်ခွင့်နှင့် ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၁ဝဝဝဝဝ ၃ဝဝဝဝဝ 
 

၂၂ Y-2 တေဆးများေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် ၅ဝဝဝဝ ၃ဝဝဝဝဝ 
 



 

 

-၅- 

စဉ် 
လိုင်စင် 
အမှတ် 

လိုင်စင်အေeကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 
လက်ရှိန9န်းထား 

(ကျပ်) 
ြပင်ဆင်သည့်န9န်းထား 

(ကျပ်) 
မှတ်ချက် 

၂၃ CFL-2 
CS-2 

ထန်းရည်၊ ဓနိရည်မှအပအြခားေလှာ်စာရည်များနှင့် 
ဖိုထွက်ချက်အရက်ကိုထုတ်လုပ်ခွင့်နှင့် ဆိုင်ဖွင့်၍ 
ဆိုင်ဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန်(သို)့ ဆိုင်၏ြပင်ပသိုယ့ူေဆာင်ရန် 
လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

eကမ်းခင်းေစျး 
၇၅ဝဝဝဝ 

ထား၍ေလလံပစ်ရန် 

eကမ်းခင်းေစျး 
၈ဝဝဝဝဝ 

ထား၍ေလလံပစ်ရန် 

 

၂၄ D-1A နိုင်ငံြခားအရက်ြပင်းထုတ်လုပ်ရန်၊ ေပါင်းစပ်ရန်၊ ေရာေနှာရန်၊ 
အေရာင်ဆိုးရန်၊ အနံထ့ည့်ရန်နှင့် ပုလင်းသွတ်ရန် 
အရက်ချက်စက်ရုံပိ ုင်ဆိုင်ခွင့်၊ချက်လုပ်ခွင့်နှင့် 
လိုင်စင်ရေရာင်းချသူများကိုသာလကh ားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၂ဝဝဝဝဝဝ ၄ဝဝဝဝဝဝ  

၂၅ CS-2A ဖိုထွက်ချက်အရက်ကိုစားေသာက်ဆိုင်(သို )့ 
နားေနခန်းဥပစာအတွင်းေသာက်သုံးရန်၊ ေကာင်တာဖွင့်၍ 
လက်လီေရာင်းချခွင့်လိုင်စင် 

၃ဝဝဝဝဝ ၅ဝဝဝဝဝ  

၂၆  ဘိလပ်ရည်၊ အေဖျာ်ရည်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်  
eကမ်းခင်းေစျး 

၇၅ဝဝဝဝ 
ထား၍ေလလံပစ်ရန် 

 

 

 


