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ပတခ(ဝင)-၁က 

ပပည်ထောင်စု သမ္မတ ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်  

ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်ထငွေခွေန်ထ ကညာလွှာ  

(အခွေန်ထ ကညာလွှာကုိ မှန်ကန်ပပည့်စုံစွောပြည့်စွေက်နိုင်ရန် ညွှန် ကားချက်ကုိ ြတရ်ှုထပးပါ။)  

(၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွေန်လ ၃၀ ရက်ထနအ့တွေင်းတင်သွေင်းရမည့် နှစ်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်ထငွေခွေန်ထ ကညာလွှာ)   

အခွေန်ေမ်း၏ 

ကုိယ် ထရးအချက်အလက်  

က။ အခွေန်ေမ်းအမျိုးအစား - သက်ဆုိင်ရာအကွေက်တွေင် အမှတ်ပခစ်ပါ ► □   ပုဂ္ဂိုလ်စ ု   □   ကုမ္ပဏီ   

                                                                                                           □  သမဝါယမအသင်း (Primary Co-operative)  

                                                                                                           □  အပခား သမဝါယမအသင်းအြွေဲ  ့(Non-primary Cooperative) 

  □   နိုင်ငံထတာ်ပိုင်စီးပွေားထရးအြွေဲ အ့စည်း 

 

ခ။  ထနေုိင်မှု - သက်ဆိင်ုရာအကွေကတ်ွေင် အမှတ်ပခစ်ပါ ► □  ပမန်မာနုိင်ငံသား □  ပပည်ပ ထနနုိင်ငံသား   

  □  ပပည်ပ ထနနုိင်ငံပခားသား   □  ပပည်တွေင်း ထနနုိင်ငံပခားသား  

ဂ။ နုိင်ငံအမည်  (အခွေန်နှစ်ေပ်မကျသင့် ထစ ထရးစာချုပ်ဝင်  နုိင်ငံပြစ်ပါက)   

ဃ။ သက်ဆုိင်ရာအကွေက်တွေင် အမှတ်ပခစ်ပါ  ► □  ပပည်တွေင်းအခွေန်များ ဦးစီးဌာနေံသုိ ့တင်သွေင်းသည့် ကနဦး  ထ ကညာလွှာ                

  □  ပပည်တွေင်းအခွေန်များ ဦးစီးဌာနေံသုိ ့တင်သွေင်းသည့် အပပီးသတ် ထ ကညာလွှာ   

  □  ၂၀၁၆/၂၀၁၇ ဝင်ထငွေနှစ်အတွေက ်ပပင်ဆင်ေားသည့်  ထ ကညာလွှာ    

  □  MIC/SEZ ကင်းလွေတ်ခွေင့်         □  လိပ်စာ ထပပာင်းလဲပခင်း 

  □  ထငွေစာရင်းေားရိှသည့်နည်းလမ်း(သုိမ့ဟုတ်)ကုန်လက်ကျန်တန်ြုိးသတ်မှတ်မှု နည်းလမ်း  

   ထပပာင်းလဲပခင်း 

အမည်  
အခွေန်ေမ်း 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်  
 

စာပုိလ့ိပ်စာ (စာပုိသ့ထကေတထြာ်ပပပါ) 

 

 

 ထနရပ်လိပ်စာ  

 

 

 

ဆက်သွေယ်ရန်ြုန်းနံပါတ် 
 

အီး ထမးလိပ်စာ  

အထကာက်ခွေန်၏ IE Code  Industry Code  

သတိပပုရန်။ အပုိင်း က မှ ဂ အေိ တွေင် အခွေန်ေမ်း ထဆာင်ရန်တွေက်ချက်ရမည့်  ထငွေကုိသာပြည့်စွေက်ရမည်။  ထငွေပမာဏအားလံုးကုိ ပမန်မာကျပ် ထငွေပြင့်သာ ထြာ်ပပပါ။  

အပုိင်း က 

စီးပွေားထရးလုပ်ငန်းမှဝင်ထငွေ နှင့် အသံုးစရိတ်များ 

(အထပခပစ္စည်းမှပမတ်စွေန်းထငွေ၊ သိုမ့ဟုတ် ငှားရမ်းခဝင်ထငွေ(ပစ္စည်း)၊  

သိုမ့ဟုတ် အပခားရလမ်းများမှဝင်ထငွေများ မထရးသွေင်းရန်။ စီးပွေား

ထရးလုပ်ငန်း တစ်ခုေက်ပိုမိုရှိပါက စီးပွေားထရးလုပ်ငန်း တစ်ခုစီ၏ အ

ထသးစိတ်စာရင်း တစ်ခုစီကို ယခုဇယားပုံစံ အတိုင်း ပြည့်စွေက်၍ 

ပူးတွေဲ ထပးပိုပ့ပီး ဤဇယားတွေင် စုစု ထပါင်းစာရင်းချုပ်ကုိ တင်ပပရန်။) 

(က) 

ပမန်မာနိုင်ငံ ပပည်တွေင်းစီးပွေားထရး 

လုပ်ငန်းမှရထငွေ 

(ခ) 

ပပည်ပ စီးပွေားထရးလုပ်ငန်းမှရထငွေ 

(ပပည်ပထနနုိင်ငံပခားသားနှင့် 

မသက်ဆုိင်ပါ) 

(ဂ) 

ဝင်ထငွေခွေန် စည်း ကပ် ေိက်ုသည့် 

စီးပွေားထရးလုပ်ငန်းဝင်ထငွေ 

ကုန်ေတ်ုလုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်း အပါအဝင် 

အဓိကလုပ်ငန်း(သို)့ အသက်ထမွေးဝမ်းထကျာင်းလုပ်ငန်း  

  

အမည်၊ ထနရပ်လပိ်စာအပပည့်အစံု(သုိ)့ လုပ်ငန်းတည်ထနရာ   

  

  

  

၁။ အေူးကုန်စည်ခွေန်အပါအဝင် (ကုန်သွေယ်ခွေန်မပါ) စီးပွေား ထရးလုပ်ငန်း 

 ဝင် ထငွေ (ထရာင်းရ ထငွေ၊ လုပ်ငန်းမှရ ထငွေ၊ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုမှရ ထငွေ၊ 

 အတိုးဝင် ထငွေ၊ အာမခံ ထ ကး ထငွေ စသည်ပြင့်- အ ထသးစိတ်စာရင်း 

 ပူးတွေဲတင်ပပရန်)  

 

 

၂။ အသံုးစရိတ်များ (               ) 

 က။ အထရာင်း(သို)့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်  

  (အထသးစိတ်စာရင်းပူးတွေဲတင်ပပရန်နှင့် ဇယား (လ) ကုိ 

  ပြည့်စွေက်ရန်)   

 ခ။ အထေွေထေွေနှင့ ်အုပ်ချုပ်မှုစရိတ် (အထသးစိတ်စာရင်း 

  ပူးတွေဲ တင်ပပရန်)   

 ဂ။ ဝန်ေမ်း/အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခနှင့်လစာ (ဇယား (လ) ကုိ 

  ပြည့်စွေက်ရန်)   
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 ဃ။ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစရိတ်များ 
  

 င။ အတိုးထပးထငွေ 
  

 စ။ တန်ြိုးထလျာ့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကုိအရစ်ကျနုတ်ပယ်ပခင်း 

  (ပူးတွေဲစာရင်းတင်ပပရန်)   

 ဆ။ နိုင်ငံပခားအခွေန်များ  
  

 ဇ။ ထပးသွေင်းပပီးသည့် အေူးကုန်စည်ခွေန် 
  

 စျ။ အပခားကုန်ကျစရိတ်များ (ပူးတွေဲစာရင်းတင်ရန်)   

 ည။ စုစုထပါင်းကုန်ကျစရိတ် (အလျားကွေက် ၂က+၂ခ+၂ဂ+၂ဃ+ 

  ၂င+၂စ+၂ဆ+၂ဇ+၂စျ) 

  

၃။ စီးပွေားထရးလုပ်ငန်းမှ အသားတင်ဝင်ထငွေ(အရှုံး) ထေါင်လုိက်ကွေက်(က) 

 နှင့် (ခ)တွေင် အလျားကွေက် ၁ မှ ၂ည နုတ်လေ်ကုိပြည့်ပါ။ 

 ထေါင်လုိက်ကွေက်(ဂ)တွေင်ထေါင်လုိက်ကွေက်(က)နှင့် (ခ) 

 ထပါင်းလေ်ကုိပြည့်ပါ။ 

   

 

အပုိင်း ခ 

ပစ္စည်းငှားရမ်းပခင်းမှဝင်ထငွေနှင့် အသံုးစရိတ်များ 

(အထပခပစ္စည်းမှ ပမတ်စွေန်းထငွေကုိ မထရးသွေင်းရန်၊ ထေါင်လိကု်ကွေက် 

တစ်ခုစီအလိကု် ပစ္စည်းငှားရမ်းပခင်းမှရထငွေ တစ်ခုေက် 

ပိုမိုရရိှပါကငှားရမ်းခဝင်ထငွေ တစ်ခုစီ၏ အထသးစိတ်စာရင်းတစ်ခုစီကုိ 

ယခုဇယား ပုံစံအတိုင်း ပြည့်စွေက်၍ ပူးတွေဲ ထပးပိုပ့ပီး  ဤဇယားတွေင် 

စုစု ထပါင်းစာရင်းချုပ်ကုိ တင်ပပရန်။)

(က) 

ပမန်မာနိုင်ငံ ပပည်တွေင်းရိှ 

ထပမယာအထဆာ       

(ခ) 

ပပည်ပရိှ ထပမယာအထဆာက်     

(ပပည်ပထန နိုင်ငံပခားသားနှင့် 

မသက်ဆုိင်ပါ) 

(ဂ) 

ဝင်ထငွေခွေန် စည်း ကပ်ေုိက်သည့်  ပစ္စည်းမှ 

ဝင်ထငွေ 

၁က။  ထပမယာအထဆာက်အဦအမျိုးအစား (မိသားစုတစ်စုပိုင် 

 အထဆာက်အအံု၊ တိုက်ခန်း၊ လုပ်ငန်းသုံး အထဆာက်    ၊  ထပမ 

 စသည်ပြင့်) 

  

၁ခ။ ထပမယာအထဆာက်အအံု၏  ထနရပ်လိပ်စာအပပည့်အစံု  

 သုိမ့ဟုတ်  ထပမယာအထဆာက်အအံုတည် ထနရာ     

  

၂။ စုစုထပါင်း ငှားရမ်းခရထငွေ 
  

၃။ အသံုးစရိတ်များ 

 က။ ပပုပပင်စရိတ်နှင့် ေိန်းသိမ်းစရိတ် 
  

 ခ။ အတိုးနှုန်း အသုံးစရိတ် 
  

 ဂ။ ပိုင်ဆုိင်ပစ္စည်းအထပါ်ေားရိှသည့် အာမခံ 
  

 ဃ။ လျှပ်စစ်မီး၊  ထရ၊ မိလ္လ ာ စသည့် ဝန် ထဆာင်လုပ်ငန်းများ 

  အတွေက် ကုန်ကျစရိတ် 

  

 င။ အမှိုက်စွေန ့်ပစ်ခ 
  

 စ။ လုပံခုံ ထရးစရိတ်  
  

 ဆ။ တန်ြိုး ထလျာ့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကုိအရစ်ကျနုတ်ပယ်ပခင်း 

  (ပူးတွေဲစာရင်းတင်ပပရန်) 

  

 ဇ။ အပခားစရိတ်များ  (ပူးတွေဲစာရင်းတင်ပပရန်) 
  

 ဈ။ စုစု ထပါင်းကုန်ကျစရိတ် (အလျားကွေက် ၃က+၃ခ+၃ဂ+ 

  ၃ဃ+၃င+၃စ+၃ဆ+၃ဇ) 

  

၄။  ပစ္စည်းငှားရမ်းပခင်းမှအသားတင်ဝင်ထငွေ (အရှုံး)  

  ထေါင်လုိက်ကွေက်(က)နှင့် (ခ)တွေင် အလျားကွေက် ၂ မ ှအလျားကွေက် 

  ၃ဈ နုတ်လေ်ကုိပြည့်ပါ။ ထေါင်လိုက်ကွေက်(ဂ)တွေင်  

  ထေါင်လုိက်ကွေက်(က)နှင့် (ခ) ထပါင်းလေ်ကုိ ပြည့်ပါ။ 

   

 

အပုိင်း ဂ 

အပခားရလမ်းများမှ ဝင်ထငွေနှင့် အသံုးစရိတ်များ 

(အထပခပစ္စည်းမှ ပမတ်စွေန်းထငွေ မပါဝင်ပါ။)   

(က) 

ပမန်မာနိုင်ငံ အတွေင်း 

အပခားရလမ်းများမှဝင်ထငွေ 

  (ခ) 

ပပည်ပ မှ အပခားရလမ်းများမှဝင်ထငွေ 

(ပပည်ပထန နိုင်ငံပခားသား  နှင့် 

မသက်ဆုိင်ပါ) 

(ဂ) 

၁။  အပခားရလမ်းများမှဝင်ထငွေ(ပူးတွေဲစာရင်းတင်ပပရန်)   

၂။  အသံုးစရိတ်များ (ပူးတွေဲစာရင်းတင်ပပရန်)   

၃။  အပခားရလမ်းများမှအသားတင်ဝင်ထငွေ (အရှုံး)  ထေါင်လုိက်ကွေက်(က) 

  နှင့် (ခ)တွေင် အလျားကွေက် ၁ မှ အလျားကွေက် ၂ နုတ်လေ်ကုိ 

  ပြည့်ပါ။ ထေါင်လုိက်ကွေက်(ဂ)တွေင် ထေါင်လိုက်ကွေက်(က)နှင့် (ခ) 

  ထပါင်းလေ်ကုိ ပြည့်ပါ။ 

   

 



Form IT-1A (31 March 2017) Page 3 

အပုိင်း ဃ 

ဝင် ထငွေခွေန် စည်း ကပ် ေုိက်သည့် ဝင် ထငွေ တွေက်ချက်ပခင်း  

၁။ အသားတင်ဝင် ထငွေ  

 က။ စီးပွေားထရးလုပ်ငန်းမှအသားတင်ဝင်ထငွေ(အရှုံး) (အပိုင်း(က)၊ အလျားကွေက် ၃ ထေါင်လိကု်ကွေက် (ဂ)မ)ှ  

  ခ။ ပစ္စည်းငှားရမ်းပခင်းမှအသားတင်ဝင် ထငွေ(အရှုံး) (အပိုင်း(ခ)၊ အလျားကွေက် ၄ ထေါင်လိုက်ကွေက်(ဂ)မ)ှ  

 ဂ။ အပခားရလမ်းများမှအသားတင်ဝင် ထငွေ(အရှုံး) (အပိုင်း(ဂ)၊ အလျားကွေက် ၃ ထေါင်လိုက်ကွေက်(ဂ)မှ)  

ဃ။ သယ်ယူလာထသာ အရှုံးများကုိ မေည့်သွေင်းမီ စုစုထပါင်းအသားတင်ဝင်ထငွေ(အရှုံး) ၁က+၁ခ+၁ဂ ကုိထပါင်းပါ။ အသားတင်ရလေ်သည် အရှုံးပြစ်ပါက 

ကွေင်းစကွေင်းပိတ် “(   )” ပြင့် ထြာ်ပပပပီး အပိုင်း(ဃ)၏ကျန်အပိုင်းများကုိ ထကျာ်၍ အပိုင်း(င)၊ အလျားကွေက် ၁ တွေင် “၀” ကုိ ပြည့်ပါ။ 
 

၂။ ယခင်ဝင်ထငွေနှစ်များမှ သယ်ယူလာထသာ အရှုံးကုိ ပြည့်ပါ။ (ညွှန် ကားချက်ကုိ  ကည့်ပါ။) 

      က။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဝင်ထငွေနှစ်မှ အသုံးမပပုရထသးသည့် သယ်ယူလာထသာအရှုံးကုိ ပြည့်ပါ။  

 

      ခ။  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဝင်ထငွေနှစ်မှ အသုံးမပပုရထသးသည့် သယ်ယူလာထသာအရှုံးကုိ ပြည့်ပါ။  

      ဂ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဝင်ထငွေနှစ်မှ အသုံးမပပုရထသးသည့် သယ်ယူလာထသာအရှုံးကုိ ပြည့်ပါ။  

      ဃ။  MIC ခွေင့်ပပုမိန ့် (သို)့ အပခားအထောက်အေားများအရ ခွေင့်ပပုေားသည့် ၂၀၁၃/၂၀၁၄ ဝင်ထငွေနှစ် 

 မတိုင်မီက အသုံးမပပုရထသးသည့် သယ်ယူလာထသာအရှုံးကုိ ပြည့်ပါ။ (အထောက်အေားများကုိ 

 ပူးတွေဲထြာ်ပပပါ။ ညွှန် ကားချက်ကို ကည့်ပါ။) 

 

      င။ စုစုထပါင်း သယ်ယူလာထသာအရှုံး ၂က+၂ခ+၂ဂ+၂ဃ  

၃။ အေူးနူတ်ပယ်ခွေင့်များမနုတ်မီ စုစု ထပါင်း အသားတင်ဝင် ထငွေ (အရှုံး)။ အလျားကွေက်  ၁ဃ မှ ၂င ကုိ နုတ်ပါ။ အသားတင် အရှုံးထပါ်ပါက “၀”ဟု ပြည့်ပပီး 

အပိုင်း(ဃ)၏ ကျန်အပိုင်းကို ထကျာ်၍ အပိုင်း(င)၊ အလျားကွေက် ၁ တွေင် “၀”ကုိပြည့်ပါ။ 
 

၄။ အ ထပခခံ သက်သာခွေင့် − သမဝါယမအသင်းများအတွေက်သာ။ အလျားကွေက် ၃ ကုိ ၂၀% * ပြင့်ထပမှာက်ပါ။ ရလေ်သည်  

 ကျပ်  ၁၀,၀၀၀,၀၀၀  ထအာက် ထလျာ့နည်းပါက ဤ ထနရာတွေင်ပြည့်ပါ။ သိုမ့ဟုတ်လျှင် ကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀ဝ ဟု ပြည့်ပါ။   
 

၅။ လှူေါန်းထငွေ မနုတ်ပယ်မီ စုစုထပါင်း အခွေန်စည်း ကပ်ေုိက်သည့်ဝင်ထငွေ။ အလျားကွေက်  ၃ ေဲမှ အလျားကွေက် ၄ ကုိ နုတ်ပါ။ (ပပည်ပထနနုိင်ငံပခားသားပြစ်ပါက 

 အလျားကွေက် ၅ မှ ပမာဏကုိ အလျားကွေက် ၇ တွေင် ပြည့်ပါ။ လှူေါန်းထငွေများအတွေက် နုတ်ပယ်ခွေင့်များကုိ ခံစားခွေင့်မရိှပါ။)   
 

၆။ ေည့်ဝင်ခ့ဲထသာ လှူေါန်းထငွေများ (လှူေါန်းခဲ့ပါက)* (ညွှန် ကားချက်ကုိ ကည့်ပါ။)   

၇။ စုစုထပါင်းစည်း ကပ်ေုိက်သည့် ဝင်ထငွေ (အရှုံး) အလျားကွေက် ၅ ေဲမှ အလျားကွေက် ၆ ကုိ နုတ်ပါ။ ဤပမာဏကုိ အပိုင်း (င) အလျားကွေက် ၁ တွေင်ပြည့်ပါ။  

 

အပုိင်း င 

အခွေန် ထငွေတွေက်ချက်ပခင်း  

၁။ အပိုင်း ဃ ၏ အလျားကွေက် ၁ဃ (သို)့ အလျားကွေက် ၃ (သို)့ အလျားကွေက် ၅ (သို)့ အလျားကွေက် ၇ မှ ပမာဏကုိပြည့်ပါ။  

၂။  ထပး ထဆာင်မှုများ/ကင်းလွေတ်ခွေင့်များ မပပုမီစုစု ထပါင်းအခွေန် (သမဝါယမအသင်းများအထနနှင့် ညွှန် ကားချက်ကို ကည့်ပါ။)  

၃။ ထပးထဆာင်မှုများ/ကင်းလွေတ်ခွေင့်များ 

 က။ သုံးလတစ်ကကိမ် အရစ်ပြင့်  ထပး ထဆာင်ေား ထသာ ကကိုတင်ခွေန်စုစု ထပါင်း  

 

 ခ။ အပခားဝင် ထငွေမှ နုတ်ယူ ထပးသွေင်းေားသည့် ဝင ်ထငွေခွေန်  

 ဂ။ အခွေန်နှစ်ေပ်မကျသင့်ထစထရးစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများရိှ နိုင်ငံပခားအစိုးရများေံသို ့ထပးထဆာင်ခဲ့ထသာဝင်ထငွေခွေန်  

 ဃ။ ယခုနှစ်သို ့သယ်ယူလာသည့် ယခင်နှစ်တွေင် ပိုမိုထပးထဆာင်ေားခဲ့ထသာ အခွေန်ပမာဏ  

 င။ ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုထကာ်မရှင် ကင်းလွေတ်ခွေင့်အရ ကင်းလွေတ်ခွေင့်ထပးသည့် အခွေန်ပမာဏ (၎င်းပမာဏကုိတွေက်ချက် 

   ေားသည့်ဇယားနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုထကာ်မရှင်ကင်းလွေတ်ခွေင့်မိတ္တ ူ ပူးတွေဲတင်ပပပါ) 
 

 စ။  စုစု ထပါင်း ထပး ထဆာင်ေားသည့် ထငွေ (၃က+၃ခ+၃ဂ+၃ဃ+၃င)    

၄။                အခွေန်၊ အလျားကွေက် ၂ ေဲမ ှအလျားကွေက် ၃စ ကုိနုတ်ပါ။ သုည သိုမ့ဟုတ် သုည ေက် ထလျာ့နည်းပါက “၀” ဟုပြည့်ပါ။  

၅။ အခွေန်ပုိ ေမ်း ထဆာင်ေားထသာပမာဏ  အလျားကွေက် ၃စ ေဲမ ှအလျားကွေက် ၂ ကုိနုတ်ပါ။ သုည သိုမ့ဟုတ် သုည ေက် ထလျာ့နည်းပါက “၀” ဟုပြည့်ပါ။ 

 ပိုမုိ ထပးသွေင်းေားခဲ့ ထသာ ထငွေပမာဏကုိ ပပန်အမ်း ထငွေအပြစ် ရရိှလိပုါက ဤအကွေက်တွေင် အမှတ်ပခစ်ပါ။ ► □  ဤအကွေက်တွေင် အမှတ်မပခစ်ေားပါက 

ပိုမုိ ထပးသွေင်းေားခဲ့ ထသာ ပမာဏကုိ ထနာက်လာမည့်နှစ်အခွေန်အတွေက်အသံုးပပုမည်ပြစ်သည်။ 
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အပုိင်း စ  

ဘဏ္ဍာ ထရးအ ထပခအ ထနပပရှင်းတမ်း 

 

 

၃၁၊၀၃၊ ၂၀၁၆ တွေင်ကုန်ဆံုးသည့် ဘဏ္ဍာ ထရးနှစ် 

 

၃၁၊၀၃၊ ၂၀၁၇ တွေင် ကုန်ဆံုးသည့် ဘဏ္ဍာ ထရးနှစ် 

ပိုင်ဆုိင်ပစ္စည်းများ 
(က) (ခ) (ဂ) (ဃ) 

လက်ငင်းမဟုတ် ထသာ ပုိင်ဆုိင်ပစ္စည်းများ 

၁။  ထပမ  

 

 

 

၂က။  ထပမယာ၊အ ထဆာက်အအံု၊စက်နှင့်  

  စက်ကိရိယာ  
  

၂ခ။ နုတ်ရန်   

  (စုစု ထပါင်းတန်ြိုး ထလျာ့လျာေား) 
 (                                            )  (                                            ) 

၃။  အသက်ဇီဝရိှပစ္စည်း ပိုင်ဆုိင်မှု   

၄က။ ပေပ်မဲ့ပစ္စည်းများ   

၄ခ။ နှုတ်ရန်   

  (စုစု ထပါင်းတန်ြိုး ထလျာ့လျာေား)  
 (                                            )  (                                            ) 

၅။  ပုဂ္ဂိုလစ်ုနှင့် ြက်စပ်လုပ်ငန်းများ၌  

  ရင်းနှီးပမှုပ်နှံပခင်း   
  

၆။  ကာလရှည်  ထချး ထငွေ   

၇။  ဆုိင်းငံ့ အခွေန်ရပိုင်ခွေင့်များ   

၈။  အရစ်ကျနှစ်ရှည်ငှားရမ်းမှုအတွေက်  

  ကာလရှည်ရရန်ရိှ 
  

၉။  အပခား လက်ငင်းမဟုတ် ထသာ  

  ပိုင်ဆုိင်ပစ္စည်းများ  
  

၁၀။ စုစု ထပါင်း လက်ငင်း မဟုတ် ထသာ  

  ပိုင်ဆုိင်ပစ္စည်းများ (၁+၂က+၂ခ+  

  ၃+၄က+၄ခ+၅+၆ +၇+၈+၉) 

     

လက်ငင်းပုိင်ဆုိင်ပစ္စည်းများ     

၁၁။ ကုန်လက်ကျန်များ  

 

 

 

၁၂။ ကုန်သွေယ်မှုနှင့် အပခားရရန်ရိှများ   

၁၃။ အရစ်ကျနှစ်ရှည်ငှားရမ်းမှုအတွေက်  

  ကာလတိုရရန်ရှိ 
  

၁၄။ စာချုပ်အရ  ထငွေ ထတာင်းခံမှုေက်   

  ထကျာ်လွေန် ထသာ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်  

  ခန ့်မှန်းရထငွေ 

  

၁၅။ လက်ငင်းအခွေန်ရပိုင်ခွေင့်များ   

၁၆။ ဘဏ်နှင့် ထငွေလက်ကျန်   

၁၇။  ထရာင်းရန်အတွေက်ရည်ရွေယ်၍  

  ကုိင်ထဆာင်ေား ထသာ ပိုင်ဆုိင်  

  ပစ္စည်းများ 

 

 

 

 

၁၈။ အပခားလက်ငင်းပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ    

၁၉။ စုစု ထပါင်း လက်ငင်း ပုိင်ဆုိင်ပစ္စည်း  

  များ (၁၁+၁၂+၁၃+၁၄+၁၅+၁၆+  

  ၁၇+၁၈) 

    

၂၀။ စုစု ထပါင်း ပုိင်ဆုိင်ပစ္စည်းများ  

  (၁၀+၁၉) 
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အပုိင်း စ (အဆက်) 

ဘဏ္ဍာ ထရးအ ထပခအ ထနပပရှင်းတမ်း 

၃၁၊၀၃၊ ၂၀၁၆ တွေင်ကုန်ဆံုးသည့် ဘဏ္ဍာ ထရးနှစ် ၃၁၊၀၃၊ ၂၀၁၇ တွေင် ကုန်ဆံုးသည့် ဘဏ္ဍာ ထရးနှစ် 

ပိုင်ဆုိင်ခွေင့်နှင့်  ထပးရန်တာဝန်များ 

(က) (ခ) (ဂ) (ဃ) 

ပိုင်ဆုိင်ခွေင့ ်

၂၁။ ေုတ်ပပီးထငွေရင်း  

 

  

၂၂။ သီးသန ့် ထငွေများ    

၂၃။ အရှုံးအပမတ်စာရင်းလက်ကျန်  

 (စုစု ထပါင်းအရှုံး) 
   

၂၄။  ထရာင်းရန်အတွေက် ရည်ရွေယ်၍ 

 ကုိင ်ထဆာင်ေား ထသာ ပိုင်ဆုိင် 

 ပစ္စည်းများ နှင့် ပတ်သက်သည့် 

 မတည်ရင်းနှီး ထငွေ 

   

၂၅။ ေိန်းချုပ်မှုမရိှ ထသာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု    

၂၆။ စုစု ထပါင်း ပုိင်ဆုိင်ခွေင့ ်

 (၂၁+၂၂+၂၃+၂၄+၂၅) 
    

လက်ငင်းမဟုတ် ထသာ  ထပးရန်တာဝန်များ     

၂၇။ လက်ငင်းမဟုတ် ထသာ  ထချး ထငွေ  

 

 

 

၂၈။ ဆုိင်းငံ့ အခွေန် ထပးရန်တာဝန်များ   

၂၉။ လက်ငင်းမဟုတ် ထသာ လျာေား ထငွေ   

၃၀။ လက်ငင်းမဟုတ် ထသာ 

 ဆုိင်းငံ့ေားသည့် ဝင် ထငွေ 
  

၃၁။ အပခားလက်ငင်းမဟုတ် ထသာ 

 ထပးရန်တာဝန်များ 
    

၃၂။ စုစု ထပါင်း လက်ငင်းမဟုတ် ထသာ  

 ထပးရန်တာဝန်များ  

 (၂၇+၂၈+၂၉+၃၀+၃၁) 

    

လက်ငင်း ထပးရန် တာဝန်များ     

၃၃။ ကုန်သွေယ်မှုနှင့်အပခား ထပးရန် 

 တာဝန်များ 
 

 

 

 

၃၄။ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ခန ့်မှန်းရ ထငွေကုိ  

 ထကျာ်လွေန် ထသာ စာချုပ်အရ  

 ထငွေ ထတာင်းခံမှု  

  

၃၅။ ကာလတို ထချး ထငွေများ   

၃၆။ လက်ငင်းအခွေန်ထပးရန်တာဝန်များ   

၃၇။ လက်ငင်းလျာေား ထငွေ   

၃၈။ လက်ငင်းဆုိင်းငံ့ဝင် ထငွေ   

၃၉။ ထရာင်းရန်အတွေက် ရည်ရွေယ်၍ 

 ကုိင ်ထဆာင်ေား ထသာ ပိုင်ဆုိင် 

 ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်  

 ထပးရန်တာဝန်များ 

  

၄၀။ အပခားလက်ငင်း ထပးရန်တာဝန်များ   

၄၁။ စုစု ထပါင်း လက်ငင်း ထပးရန်  

 တာဝန်များ(၃၃+၃၄+၃၅+ 

၃၆+၃၇+၃၈+၃၉+၄၀) 

    

၄၂။ စုစု ထပါင်း  ထပးရန်တာဝန်များ 

 (၃၂+၄၁) 
    

၄၃။ စုစု ထပါင်းပုိင်ဆုိင်ခွေင့်နှင့် 

  ထပးရန်တာဝန်များ(၂၆+၄၂) 

 (၂၀=၄၃) 
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အပုိင်း ဆ  

စာရင်းအရ ဝင် ထငွေ (အရှုံး)ကုိ အခွေန်စည်း ကပ်ေုိက် ထသာ ဝင် ထငွေနှင့် ပပန်လည်  စာရင်းကုိက်ညိှပခင်း 

 

၃၁၊၀၃၊ ၂၀၁၇ တွေင်ကုန်ဆံုးသည့် ဘဏ္ဍာ ထရးနှစ ်

၁။ စာရင်းအရ စုစ ုထပါင်း ဝင် ထငွေ (အရှုံး)  

 

 

၂။ စာရင်းအရ ဝင် ထငွေခွေန်  

၃။ စာရင်းတွေင်မပါ ထသာ ဝင် ထငွေခွေန်ကျသင့် ထစသည့် ဝင် ထငွေ (ပူးတွေဲစာရင်းတင်ပပရန်)  

၄။ စာရင်းတွေင်ရိှပပီး ဤ ထ ကညာလွှာတွေင်  နုတ်ပယ်ေားပခင်းမရိှ ထသာ အသံုးစရိတ်များ  

 

(က) ဝင ်ထငွေ ၏ ၂၅% သတ်မှတ်ချက်ေက်  ထကျာ်လွေန် ထသာ ေည့်ဝင် ထပးကမ်းမှုများ  

( ခ ) အခွေန်ေက် ထကျာ်လွေန် ထသာ  စာရင်းအရ တန်ြိုး ထလျှာ့  

( ဂ ) မဆီ ထလျာ်သည့် စရိတ် (လာဘ် ထပးပခင်း၊ ေဏ် ထငွေများ နှင့် ပပစ်ေဏ်များ အစရိှသည်)  

(ဃ) လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် မမျှ ထအာင် များသည့် စရိတ်   

( င ) မတည် ထငွေရင်း ဆံုးရှုံးမှု  

( စ ) အခွေန်အရ ခွေင့်မပပုသည့် အပခားအသုံးစရိတ်များ (ပူးတွေဲတင်ပပရန်)  

(ဆ) စုစု ထပါင်း အသုံးစရိတ်များ (၄က+၄ခ+၄ဂ+၄ဃ+၄င+၄စ)  

 ၅။ စုစုထပါင်း (၁+၂+၃+၄ဆ)  

၆။ စာရင်းတွေင် ပါရိှ ထသာ အခွေန်ကင်းလွေတ်သည့် ဝင် ထငွေ (ပူးတွေဲစာရင်းတင်ပပရန်)  

 

၇။ အ ထပခပစ္စည်းမှ ပမတ်စွေန်း ထငွေ  

၈။ စာရင်းအရဝင် ထငွေတွေင် ခုနှိမ်ေားပခင်းမရိှ ထသာ ဤ ထ ကညာလွှာပါ  အေူးနှုတ်ပယ်ခွေင့်များ 

 

(က) စာရင်းေက် ပိုမို ထသာ အခွေန်တန်ြိုး ထလျှာ့  

( ခ ) အေူးသက်သာခွေင့်များ အပိုင်း ဃ ၊ အလျားကွေက် ၄  

( ဂ ) စာရင်းတွေင်မ ထြာ်ပပေား ထသာ အပခားသက်သာခွေင့်များ  (ပူးတွေဲစာရင်းတင်ပပရန်)  

(ဃ) စုစုထပါင်းသက်သာခွေင့်များ (၈က+၈ခ+၈ဂ)  

၉။ စုစု ထပါင်း (၆+၇+၈ ဃ)  

၁၀။စုစု ထပါင်းအခွေန်စည်း ကပ်မည့် ဝင် ထငွေ (၅-၉).  (အပုိင်း ဃ အလျားကွေက် ၇)  

 

တစ်နှစ်လစာ/လုပ်အားခ အသံုးစရိတ် အဆင့်အမျိုးမျိုး 

(လစာများကုိ တစ်နှစ်စာထြာ်ပပထပးပါ။ လစာအားလုးံ ထြာ်ပပပါ။ ဇယား(လ) 

တွေင် အပိုင်း  ၊ အလျားကွေက် ၂က ရိှ အထရာင်း သိုမ့ဟုတ် လည်ပတ်ရန် 

ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အပိုင်း  ၊ အလျားကွေက် ၂ဂ ရိှ ဝန်ေမ်း/ အလုပ်သမား 

များ၏ လုပ်ခနှင့်လစာ ပမာဏများကုိ ထြာ်ပပရမည်ပြစ်သည်။) 

ပမန်မာနုိင်ငံသားဝန်ေမ်းများ နုိင်ငံပခားသားဝန်ေမ်းများ 

 (က) 

ထပးထချရသည့် လစာ ပမာဏ 

 (ခ) 

ဝန်ေမ်း 

အထရအတွေက် 

 (ဂ)  

ထပးထချရသည့် လစာ ပမာဏ 

(ဃ)  

ဝန်ေမ်း 

အထရအတွေက် 

၁။ အနည်းဆံုး လုပ်ခ သိုမ့ဟုတ် ယင်းေက်နည်း (၁,၂၉၆,၀၀၀ ကျပ် 

 သိုမ့ဟုတ် ၎င်းထအာက်) 

    

၂။ ၁,၂၉၆,၀၀၁ ကျပ်မှ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်အေိ 
    

၃။  ၃,၀၀၀,၀၀၁ ကျပ်မှ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်အေိ 
    

၄။  ၅,၀၀၀,၀၀၁ ကျပ်မှ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်အေိ 
    

၅။  ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ကျပ်မှ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်အေိ 
    

၆။  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ကျပ်နှင့်အေက် 
    

၇။  စုစုထပါင်း။ အလျားကွေက် ၁ မှ ၆ အေိ ထပါင်းပါ။     

၈။ ထပးထချရသည့် လစာ စုစုထပါင်း။ အလျားကွေက် ၇က + အလျားကွေက် ၇ဂ  

၉။  ဝန်ေမ်း အထရအတွေက် စုစုထပါင်း။ အလျားကွေက် ၇ခ + အလျားကွေက် ၇ဃ  
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ထဆာင်ရွေက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာပြည့်သွေင်းသူ၏ ကတိဝန်ခံချက်  (ထဆာင်ရွေက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာပြည့်သွေင်းသူ မရိှပါက ဤအပုိင်းကုိ ပြည့်သွေင်းရန်မလုိပါ။) 

အေက် ထြာ်ပပပါအချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ် သိရိှ ယုံ ကည် သမျှ မှန်ကန်ပပည့်စုပံါ ထ ကာင်း၊ ၎င်းအပပင် ၃၁၊ ၃၊၂၀၁၇ ထနတ့ွေင်ကုန်ဆံုး ထသာ ဝင် ထငွေနှစ်အတွေင်းတွေင်  ယခုတင်ပပေား ထသာဝင် ထငွေအပပင် 

အပခားဝင် ထငွေများ မရိှပါ ထ ကာင်း ကျွန်ုပ်သိရ ထသာ အချက်အလက် အားလုံးအရ ဝန်ခံလက်မှတ် ထရးေိုးပါသည်။ 

(မှတ်ချက်။ စာရွေက်စာတမ်း လိမ်ညာတင်သွေင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထေ ပုေ်မ ၁၇၇ ကို ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။) 

 ထဆာင်ရွေက်ခယူ၍ 

 ထ ကညာလွှာပြည့်သွေင်းသူ၏ လက်မှတ်  
ရက်စွေဲ(ရက်၊လ၊နှစ်) 

 

 ထဆာင်ရွေက်ခယူ၍ 

 ထ ကညာလွှာပြည့်သွေင်းသူ၏ အမည်  

အခွေန်ေမ်းမှတ်ပုံတင် 

အမှတ်   

လုပ်ငန်းအမည်  

လုပ်ငန်းလိပ်စာ 

 

လုပ်ငန်း၏ အခွေန်ေမ်း မှတ်ပုံတင်အမှတ်   

ဆက်သွေယ်ရန်ြုန်းနံပါတ်  အီးထမးလိပ်စာ  

 

 

အခွေန်ေမ်း(သုိ)့ ကုိယ်စားလှယ် ၏ ဝန်ခံချက်   

အေက် ထြာ်ပပပါအချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ် သိရိှ ယုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ပပည့်စုံပါ ထ ကာင်း၊ ၎င်းအပပင် ၃၁၊ ၃၊ ၂၀၁၇ ထနတ့ွေင်ကုန်ဆံုး ထသာ ဝင် ထငွေနှစ်အတွေင်းတွေင်  ယခုတင်ပပေား ထသာဝင် ထငွေအပပင် 

အပခားဝင် ထငွေများ မရိှပါ ထ ကာင်း ဝန်ခံလက်မှတ် ထရးေိးုပါသည်။ 

(မှတ်ချက်။ စာရွေက်စာတမ်း လိမ်ညာတင်သွေင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထေ ပုေ်မ ၁၇၇ ကို ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။) 

လက်မှတ်  
ရက်စွေဲ 

(ရက်၊လ၊နှစ်) 

 

          ကုိယ်စား                                   လက်မှတ်

ထရးေိုးသူပြစ်ပါက နာမည်အပပည့်အစုံကုိထြာ်ပပပါ။  

 

 
ရာေူး  

 


