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ပတခ(က သခ)-၁ ၁က 

ပပ ညထ် ောငစ် ုသမ္ မတ ပမ္ နမ်္ော န ငု်ငံထတော်  
နှစ်ခ ျုပ်ကု န်သွယ ်လု ပင်န််းခွန် ထ ကည ော လ ော 

(အ ခွန ်ထ ကညောလ  ောက ု မ္ှန ်ကန်ပ ပည စ် ုံစွောပြ ည ်စွက်န ုင ်ရန ် ည  န ် ကော်းခ ကက်  ုြတ ်ရ ှုထပ်းပါ ။) 
(၂ ၀၁ ၉ ခုနစှ ် ထအ ောက်တ ုဘောလ ၁ ရက်ထန ေ့မ္ှ ဒီဇင ်ဘောလ ၃၁ ရက်ထနေ့အတ ွင ််း တ င ်သွင ််းရမ္ည ် နှစ်ခ ျု ပ်ကုနသွ်ယ်လ ုပ်င န ််းခနွ ်ထ ကညောလ  ော) 

အခ ွန် မ်္်း ၏ 

က ုယ် ထရ်း အခ  က် အလ က် 

က။ အခ ွန် မ်္်း အမ္  ျု ်း အ စော်း : သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ ►    □ ကိုမပဏီ □ န ိုင်ငံတတာ်ပ ိုင်စီီးပွာီးတရီးအဖွ ွဲ့အစည်ီး 

ခ ။ ထန  ုင ် မ္ှု : သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ ►  □  ခမန်မာန ိုင်ငံသာီး □  ခပည်ပ တနန ိုင်ငံသာီး   

   □  ခပည်ပ တနန ိုင်ငံခြာီးသာီး □  ခပည်တွင်ီး တနန ိုင်ငံခြာီးသာီး 

ဂ ။ န  ုင ်င ံ အမ္ည်  (အခ ွန်န ှ စ် ပ်မ္ က သင  ် ထ စ ထ ရ်း စ ောခ ျု ပ်ဝင ်န  ုင ်င ံပ ြစ်ပ ါ က)  ) ► ______________________ 

ဃ။ သက် ဆ ငု ်ရော အကွ က်တ ွင ် အ မှ္တ ်ပ ခ စ်ပ ါ : □ ခပည်တွင်ီးအြွန်မ ာီး ဦီးစီီးဌာနထံသ ိုို့ တင်သွင်ီးသည ် ကနဦီး တ ကညာလ ာ          

   □ ခပည်တွင်ီးအြွန်မ ာီး ဦီးစီီးဌာနထံသ ိုို့ တင်သွင်ီးသည ် အပပီီးသတ် တ ကညာလ ာ 

                                                    □ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာတရီးနှစ်အတွက် ခပင်ဆင်ထာီးသည ် တ ကညာလ ာ 

                                                          □  လ ပ်စာ တခပာင်ီးလ ခြင်ီး 

အမည်  
အြွန်ထမ်ီးမှတ်ပိုံတင် 
အမှတ်  

 

ဇနီီး(သ ိုို့)ြင်ပွန်ီးအမည် အခပည ်အစိုံ 

(အ မ် တထာင်ရှ ပါက) 
 

အြွန်ထမ်ီးမှတ်ပိုံတင် 

အမှတ် 
 

စာပ ိုို့လ ပ်စာ (စာပ ိုို့သ တကေတတဖာ်ခပပါ) 
 

 

တနရပ်လ ပ်စာ 

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန်ဖိုန်ီးနံပါတ ်  အီီး တမီးလ ပ်စာ  

အတကာကြ်ွန် IE Code  

Industry Code 

လိုပ်ငန်ီးအမ   ီးအစာီး 

ကိုဒ်နံပါတ် 

 

မှ္တ ်ခ  က်။   ုတ ်လုပ် သည ် ကုန် စည် သ ုို့ မ္ ဟတု ် ထရောင ််း ခ  သည ် ကု န်စ ည်မ္ ော်း ၏ အ မ္  ျု ်း အ မ္ည်မ္ ော်းက  ုသီ်း ပ ခ ော်း ပ ်း တ ွွဲစောပ ြင  ် ထြ ောပ် ပ ပါ။  ကုန် စည် ထ ရောင ််း ရ ထင ွန ှင  ် ဝန် ထဆောင ် မ္ှုရ ထင ွ မ္ ော်းသည် က ပ် ထင ွပ ြ င  ်  

ရသည်ပ ြ စ် ထ စ၊  န  ုင ်င ံပ ခ ော်း ထင ွပ ြင  ် ရသည် ပ ြ စ် ထ စ ၊  ထင ွသော်းအ ော်းလ ုံ်းက ု က ပ် ထင ွပ ြင  ်ပ ပပ ါ။  န  ုင ်င ံပ ခ ော်း ထင ွ မှ္ ပ မ္ န်မ္ ောက ပ် ထင ွသ ုို့ လ ွဲလှယ ်ရောတ ွင ် ထင ွလွဲ လ ှယ်န ှုန််း က ု ပ ်း တ ွွဲ ထ ြောပ် ပပ ါ။ 

အ ပ ုင ််း က 

က ုန်စည ု်တလု်ပထ်ရောင််း ခ ပခင််း/က ုန်သွယ်မ္ှု ထဆောင်ရွက ်ပခင််း အထပေါ် 
 မ္််း ထဆောင်ရမ္ည ် အသော်း တင်ကနု်သယ်ွလုပ်ငန််း ခွန်

(က) 

စုစု ထပ ါင ််း ထရောင ််း ရ ထင ွ (က ပ်) 

(ကုန် သွယ်လ ု ပ်င န််း ခ ွ န်က ု 

 ည ်သွင ််း ပ ခ င ််း မ္ပ ပျု ရပ ါ။ 
သ ုို့ထ သော် အ  ်း ကု န်စည်ခ ွ န်က ု 

 ည ်သွင ််း ရပ ါမ္ ည်။) 

(ည န် ကော်းခ  က်က ု ကည ် ပါ) 

(ခ) 

အခ ွန် 

ရောခ ုင ်န ှုန််း 

 

 

(ဂ) 

က သင  ်ခွန် 

ထဒါင ်လ ုက် အ ကွက် (က) x 
ထဒါင ်လ ုက် အ ကွက် (ခ) 

(ည န် ကော်းခ  က်က ု ကည ် ပါ) 

 

၁ ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့တရာင်ီးြ သည ် တရနံစ မ်ီးမ ာီး  ၅%  

၂ ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့တရာင်ီးြ သည ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာီး  ၈%  

၃ တရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာမ ာီးတရာင်ီးြ ခြငီ်းမှတရာင်ီးရတငွ  ၁%  

၄ န ိုင်ငံတတာ်အတွင်ီး တဆာက်လိုပ်ပပီီးတရာင်ီးြ သည ် အတဆာက်အအိုံ တဆာက်လိုပ် 

တရာင်ီးြ ခြငီ်းမှ တရာင်ီးရတင ွ
 ၃%  

၅ အလ ာီးကွက် ၆ ရှ  ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြွန်ကင်ီးလွတ်ြွင ်ရသည ် ကိုန်စည်မ ာီးမှအပ 

အခြာီးကိုန်စည်မ ာီး (ည န် ကာီးြ က်တွင်  ကည ်ပါ။) 
 ၅%  

၆ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြွန်ကင်ီးလွတ်ြွင ်ရသည ် ကိုန်စည်မ ာီး (ည န် ကာီးြ က်တွင် 

 ကည ်ပါ။) 
 

 

၇ အ က် ထ ြောပ် ပ ပ ါ ကု န်စည် မ္ ော်း မှ္ ကု န်စည် ု တ ်လုပ် ထရ ောင ််း ခ  ပ ခ င ််း န ှင  ် ကုန်သွယ်မ္ှု လ ု ပ်င န််း အထ ပေါ်  မ်္်း ထဆောင ်ရ မ္ည ် 

အသ ော်းတ င ်ကုန် သွယ်လ ု ပ်င န််း ခ ွန်  (တဒါင်လ ိုက်ကွက်(ဂ)ရှ  အလ ာီးကွက် ၁ မှ ၅ အထ က ိုတပါင်ီးပါ။) 
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အ ပ ုင ််း ခ 

န ုင်ငထံတေ်ာအတွင််း ထဆောင်ရွက ်သည ်ဝနထ် ဆောင်မ္ှုလုပ်ငန််း မ္ ော်းမ္ှ ရထငွအထပေါ် 
 မ္််းထဆောင်ရမ္ည  ်အသော်း တင် ကနု်သယ်ွလုပ်ငန််း ခွန ်

(က) 
စုစု ထပ ါင ််း ရရှ ထင ွ (က ပ်) 

(ကုန် သွယ်လ ု ပ်င န််း ခ ွ န်က ု 

 ည ်သွင ််း ပ ခ င ််း မ္ပ ပျု ရပ ါ) 

(ခ) 

အခ ွန် 

ရောခ ုင ်န ှုန််း 
 

(ဂ) 

က သင  ်ခွန် 

ထဒါင ်လ ုက် အ ကွက်  
(က) x (ခ) 

၁ ဆက်သွယ်တရီးဝန်တဆာင်မှုမ ာီး - ကက  တင်တငွခဖည ်ကဒ်မ ာီး/ဖိုန်ီးတခပာဆ ိုြမ ာီး  ၅%  

၂ ဆက်သွယ်တရီးဝန်တဆာင်မှုမ ာီး - အခြာီးဆက်သွယ်တရီးဝန်တဆာင်မှုမ ာီး  ၅%  

၃ အလ ာီးကွက် ၄ ရှ  ကိုန်သွယ်ြွန်ကင်ီးလွတ်ြွင ်ရသည ် ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး 

မှအပ န ိုင်ငံတတာ်အတွင်ီး တဆာင်ရွက်သည ် က န်ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး 
 ၅%  

၄ ကိုန်သွယ်ြွန်ကင်ီးလွတ်ြွင ် ရသည ် ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး 

(ည န် ကာီးြ က်တွင် ကည ်ပါ။) 
  

၅ န  ုင ်ငထံတ ော် အတ ွင ််း ထဆောင ်ရွ က်သ ည ်ဝ န်ထ ဆောင ် မ္ှုလု ပ်င န််း မ္ ော်း မှ္ ရထင ွ အထ ပ ေါ်  မ်္်း ထဆ ောင ်ရမ္ ည ် အ သော်းတ င ် ကုန် သွယ်လ ု ပ်င န််း ခ ွ န် 

(တဒါင်လ ိုက်ကွက်(ဂ)ရှ  အလ ာီးကွက် ၁ မှ ၃ အထ  စိုစိုတပါင်ီးပမာဏက ို ခဖည ်ပါ) 

 

 

အ ပ ုင ််း(ဂ) - အသော်း တင်ထပ်း ထဆောင်ရန ်က ုန်သွယ်လုပင်န််း ခွန် (သ ုို့မ္ဟတု)် အခနွ်ပ ုထပ်း ထဆောင် ော်း ပခင််း 

၁။ ထပ်း ထဆောင ် မ္ှုမ္ ော်း မ္ပ ပျု မီ္ အ သော်းတ င ်ကု န်သွ ယ် လ ုပ်င န််း ခ ွန်၊ အပ ိုင်ီး က အလ ာီးကွက် ၇ နှင ် အပ ိုင်ီး ြ အလ ာီးကွက် ၅ တ ိုို့က ို တပါင်ီးပါ။   

သက် ဆ ငု ်ရောကော လ အတ ွင ််း ထ ပ်း ထ ဆောင ်ခ ွဲ သ ည် မ္ ော်း  

၂။ ကိုန်စည်ထိုတ်လိုပ်ခြင်ီး၊ ကိုန်သွယ်မှုတဆာင်ရွက်ခြင်ီး၊ ဝန်တဆာင်မှုတဆာင်ရွက်ခြင်ီးတ ိုို့အတွက် သက်ဆ ိုင်ရာကာလအတွင်ီး (ကသြ-၃၁) အပါအဝင် 

 ြိုနှ မ်ြွင ်ရှ သည ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြွန် (ည န် ကာီးြ က်က ို ကည ်ပါ။) 
 

၃။ ကိုန်စည်တင်သွင်ီးခြင်ီးအတွက် သက်ဆ ိုင်ရာကာလအတွင်ီး (ကသြ-၃၂)အရ ြိုနှ မ်ြွင ်ရှ သည ် စိုစိုတပါင်ီးကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြွန် (ည န် ကာီးြ က်က ို 

 ကည ်ပါ။) 
 

၄။ သက်ဆ ိုင်ရာကာလအတွင်ီး လစဉတ်ပီးတဆာင်သည ် စိုစိုတပါင်ီး အြွန်တငွ  

၅။ ယြိုနှစ်သ ိုို့ သယ်ယူလာတသာ ယြင်နှစ်တွင် ပ ိုမ ိုတပီးတဆာင်ထာီးြ  တသာ အြွန်ပမာဏ  

၆။ သက် ဆ ငု ်ရောကော လ အတ ွင ််း ခ ုန ှ မ်္ခ ွင  ်ရှ သည ် စု စုထ ပါင ််း အခ ွန် (အလ ာီးကွက် ၂ + အလ ာီးကွက် ၃ + အလ ာီးကွက် ၄ + အလ ာီးကွက် ၅ တ ိုို့ တပါင်ီးလဒ်က ို 

 ခဖည ်ပါ။) မည်သည ်တပီးတဆာင်ြ  မှုမ ာီးမရှ လျှင် “၀” ဟို ခဖည ်ပါ။ 
 

၇။ ထပ်း ထဆောင ်ရ န်က န် ပ မ္ောဏ အလ ာီးကွက် ၁ မှ အလ ာီးကွက် ၆ က ို နိုတ်ပါ။ “၀” သ ိုို့မဟိုတ် “၀”တအာက်တလ ာ နည်ီးပါက “၀” ဟိုခဖည ်ပါ။  

၈။ ပ ု၍ထ ပ်း  ထဆောင ် ော်း  ထသ ောပ မ္ောဏ အလ ာီးကွက် ၆ မှ အလ ာီးကွက် ၁ က ို နိုတ်ပါ။ “ဝ” (သ ိုို့မဟိုတ်) “ဝ” တအာက ် တလ ာ နည်ီးပါက “၀” ဟိုခဖည ်ပါ။ 

 အကယ်၍ ပ ို တငွက ို ခပန်အမ်ီးတပီးတစလ ိုပါက ဤအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ။ ► □ အကယ်၍ အမှတ်မခြစ်ထာီးပါက ပ ိုတငွက ို တနာင်လာမည ် 

 အြွန်ကာလတွင် အသိုံီးခပ ရန် ဆက်လက်သယ်တဆာင်သွာီးမည်။ 

 

 

ထဆောင်ရွက ်ခယ ၍ ထ က ညောလ ောပြည ်သွင််း သ ၏ က တ ဝန်ခံခ က ်  (ထဆောင်ရွက ်ခယ ၍ ထ က ညောလ ောပြည ်သွင််း သ  မ္ရှ ပါက ဤအဆင က်  ုပြည ်သွင််း ရန်မ္လ ပုါ။) 

အထက် တဖာ်ခပပါ အြ က်အလက်မ ာီးသည် ကျွန်ိုပ် သ ရှ ယိုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ခပည ်စိုံပါ တ ကာင်ီး ကျွန်ိုပ်သ ရှ ရ တသာ အြ က်အလက်အာီးလိုံီးအရ ဝန်ြံလက်မှတ် တရီးထ ိုီးပါသည်။  

(မှတ်ြ က်။ စာရွက်စာတမ်ီးလ မ်ညာတင်သွင်ီးခြင်ီးသည် ရာဇသတ်ကကီီးဥပတဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြ   ီးတဖာကခ်ြင်ီးခဖစ်သည်။) 

တဆာင်ရွက်ြယူ၍ 

တ ကညာလ ာ ခဖည ်သွင်ီးသူ 

လက်မှတ် 

 ရက်စွ  (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

တဆာင်ရွက်ြယူ၍ 

တ ကညာလ ာ ခဖည ်သွင်ီးသူ 

အမည် 

 အြွန်ထမ်ီးမှတ်ပိုံတင်အမှတ်  

လိုပ်ငန်ီးအမည်  

လိုပ်ငန်ီးလ ပ်စာ 

 

လိုပ်ငန်ီး၏ 

အြွန်ထမ်ီးမှတ်ပိုံတင်အမှတ် 
  

ဆက်သွယ်ရန်ဖိုန်ီးနံပါတ်  အီီးတမီးလ်လ ပ်စာ  
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အခနွ် မ္််း(သ ုို့) က  ုယ်စော်း လှယ်၏ က တ ဝန ်ခခံ က ်

အထက် တဖာ်ခပပါ အြ က်အလက်မ ာီးသည် ကျွန်ိုပ် သ ရှ ယိုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ခပည ်စိုံပါ တ ကာင်ီး ဝန်ြံလက်မှတ် တရီးထ ိုီးပါသည်။ 

(မှတ်ြ က်။ စာရွက်စာတမ်ီးလ မ်ညာတင်သွင်ီးခြင်ီးသည် ရာဇသတ်ကကီီးဥပတဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြ   ီးတဖာကခ်ြင်ီးခဖစ်သည်။) 

လက်မှတ်  ရက်စွ  (ရက်၊ လ၊ နှစ်) 

 

ပိုဂ္  လ်စို က ိုယ်စာီး ၊ အစ ိုီးရအဖွ ွဲ့အစည်ီးက ိုယ်စာီး သ ိုို့မဟိုတ် 

တရာီးဝင် တာဝန်ယူ မတခဖရှင်ီးန ိုင်တသာသူက ိုယ်စာီး 
လက်မှတ်တရီးထ ိုီးသူခဖစ်ပါက အမည်အခပည ်အစိုံက ိုတဖာ်ခပပါ။ 

 ရာထူီး  

 

အ ထ ွ ထ ွ ည န် က ော်း ခ က် မ္ ော်း 

မ္ည်သ သည် ကုန်သွယ ်လုပ်ငန််းခွန် ထ ကညော လ ော တင်သငွ််းရမ္ည်နည််း ။ 

မည်သူမဆ ို ခပည်တွင်ီးအြနွ်မ ာီးဦီးစီီးဌာနသ ိုို့ ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငနီ်းြွနတ်ပီးတဆာင်ရန်ရှ ပါက ကိုန်သွယ်လိုပင်န်ီးြွန်ဆ ိုင်ရာ သံု်းလ ပတ ်ထ ကညောလ  ောနှင ် 
နှစ်ြ  ပတ် ကညာလ ာတ ိုို့ နှစ်ခုစလ ုံ်းက ို တင်သွငီ်းရမည်။ ဤတ ကညာလ ာသည် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန ် နှစ်ခ ျု ပ်ထ ကညောလ  ောအ တ ွကသ်ော ခဖစသ်ည်။ 
သိုံီးလပတ်တ ကညာလ ာအတွက် သီီးခြာီးတ ကညာလ ာပိုံစံရှ ပါသည်။ ခြင်ီးြ က်မ ာီးမှအပ မည်သူမဆ ို တအာက်တဖာ်ခပပါ တဆာင်ရွကမ်ှုမ ာီးအတွက် 
အြွန်က သင ်တစရမည်- 

 ခပည်တွင်ီး၌ကိုနစ်ည်ထိုတလ်ိုပ်ခြငီ်းနှင ်ခဖန ်ခဖ ီးခြင်ီး 
 ကိုန်စည်တင်သွင်ီးခြင်ီး 
 ကိုန်သွယ်မှုတဆာင်ရွကခ်ြင်ီး (ကိုနသွ်ယ်မှုဆ ိုသည်မှာ ကိုန်စည်က ိုလက်ငင်ီးခဖစတ်စ၊ အတ ကီးခဖင ်ခဖစတ်စ၊ အခြာီးဆ ိုင်ီးငံ စနစ်ခဖင ခ်ဖစ်တစ၊ 

ကက  တငအ်တရာင်ီးစနစခ်ဖင ်ခဖစတ်စ၊ ကိုန်စည်ြ င်ီးလ လှယ်သည ်စနစ်ခဖင ်ခဖစတ်စ၊ အပ်ကိုန်စနစ်ခဖင ခ်ဖစ်တစ ဝယ်ယတူရာင်ီးြ သည ် 
တဆာင်ရွကမ်ှုက ို ဆ ိုသည်၊) 

 ဝန်တဆာင်မှုတဆာင်ရွကခ်ြင်ီး  

ခခ င ််းခ က် မ္ ော်း။ တအာက်တဖာ်ခပပါ က စစရပ်မ ာီးအတပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြနွ် မက သင တ်စရ- 

 ၂ ၀၁ ၈-၂ ၀၁ ၉ ပပ ည်ထ ောင ်စ ု၏အခွန ်အထကောက်ဥပ ထဒတ ွင ် ပပဌ ောန ််း ော်းထသော ကုန်သွယ်လ ုပ်င န ််းခွန ် မ္က သင  ်ထသော ကုန်စ ည်နငှ   ်
ဝန ်ထဆောင်မ္ှုလ ုပင် န ််းမ္ ော်း 

 ဘာသာတရီး သ ိုို့မဟိုတ် ကိုသ ိုလ်တရီး အဖွ ွဲ့အစည်ီးတစ်ြိုြိုက ဘာသာတရီး သ ိုို့မဟိုတ် ကိုသ ိုလ်တရီးက စစ သက်သက်အတွက ်
ထိုတ်လိုပတ်ရာင်ီးြ သည ် ကိုနစ်ည် သ ိုို့မဟိုတ် တဆာင်ရွကသ်ည ် ဝနတ်ဆာင်မှုမ ာီး၊ ကိုသ ိုလတ်ရီးဆ ိုသည်တွင် ပညာတရီး၊ က န်ီးမာတရီး၊ 
ဆင်ီးရ နွမ်ီးပါီး သူမ ာီးနငှ ် သဘာဝအနတရာယ် က တရာက်ြံရသူမ ာီးအာီး ကယ်ဆယတ်စာင တ်ရှာကတ်ရီးစသည ် အမ ာီးခပည်သူအက   ီးအတွက် 
တထာက်ပံ တပီးကမ်ီးခြင်ီးမ ာီး (တထာက်ပံ  သ ိုို့မဟိုတ် လှ ဒါန်ီးခြင်ီးသည် ခပည ်သူ တကာင်ီးက   ီးအတွက် ရှ တနသ၍) ပါဝင်သည်။  

 သမဝါယမကဏ္ဍ နှင ် ပိုဂ္လ ကကဏ္ဍမ ာီးအတွက် တအာက်တဖာ်ခပပါ တရာင်ီးရတငွ သ ိုို့မဟိုတ် ဝန်တဆာင်မှုရတငွထက်မပ ိုလျှင ်
ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန် စည်ီး ကပ်ရနမ်လ ိုပါ- 
o ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်က သင ်သည ် ကိုန်စည်မ ာီးက ို ခပည်တငွ်ီး၌ ထိုတလ်ိုပတ်ရာင်ီးြ ခြငီ်းအတွက ် ဘဏ္ဍာနှစတ်စ်နစှ်အတငွ်ီး 

 ုတ ်လ ုပ်ထရောင ််းရထငစွ ုစ ုထပါင ််း က ပ်သ န်ီး ၅၀၀ တ တ ၊ 
o ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်က သင ်သည ် ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငနီ်းမ ာီး တဆာင်ရကွ်ခြင်ီးအတွက် ဘဏ္ဍာနစှ်တစန်ှစအ်တွင်ီး ဝန ်ထဆောင်မ္ှုရထင ွ

စ ုစ ုထပါင ််း က ပ် သ နီ်း ၅၀၀ တ တ ၊ 
o ကိုန်သွယ်မှုလိုပ်ငနီ်းမ ာီး တဆာင်ရကွ်ခြင်ီးအတွက် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစအ်တွင်ီး ထရောင ််းရထင ွစ ုစ ုထပါ င ််း က ပ် သ န်ီး ၅၀၀ တ တ ။ 

တရာင်ီးရတငွ သ ိုို့မဟိုတ ် ဝနတ်ဆာင်မှုရတငွတစ်ရပ်က ို န ိုင်ငခံြာီးတငွခဖင ် ရရှ လျှင် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန် စည်ီးမ ဉ်ီးမ ာီးနှင ် အညီ အဆ ိုပါ န ိုင်ငခံြာီးတငွခဖင ် 
တရာင်ီးရတငွ သ ိုို့မဟိုတ ်ဝနတ်ဆာင်မှုရတငွက ို တယဘိုယ အာီးခဖင ် က ပ်တငအွခဖစ် တခပာင်ီးလ တပီးတဆာင်ရမည်။ 
 
က သင ်တသာ အြွန်က ို - 

 ကိုန်စည်တင်သွင်ီးခြင်ီးခဖစ်ပါက ကိုန်စည်တင်သွင်ီးသူက တပီးတဆာင်ရမည်၊ 
 ကိုန်စည်ထိုတ်လိုပခ်ြင်ီး သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်သွယ်မှု တဆာင်ရွကခ်ြင်ီး သ ိုို့မဟိုတ် တင်သွငီ်းလာသည ် ကိုန်စည်က ို ခပန်လည်တရာင်ီးခြင်ီး သ ိုို့မဟိုတ် 

ဝန်တဆာင်မှု တဆာင်ရွကခ်ြင်ီးခဖစ်ပါက ကိုန်စည်ထိုတ်လိုပ်သူ သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်သွယ်မှုတဆာင်ရွကသူ် သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်စည်တင်သွင်ီးသူ 
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သ ိုို့မဟိုတ ် ဝနတ်ဆာင်မှုတဆာင်ရွကသူ်က ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်မက သင ်မတီရာင်ီးရတငွ သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်မက သင ်မီ ရတငွနှင ် 
အတူ ကိုနစ်ည်က ို ဝယ်ယူသ ူသ ိုို့မဟိုတ် ဝနတ်ဆာင်မှုက ို ရယူသူထံမ ှအြနွ်က ို တစ်ပါတည်ီး တကာက်ြံပပီီး တပီးတဆာင်ရမည်။ 

မ္ည်သည ်အခ  န်တငွ် ကုန်သွယ ်လုပ်ငန််းခနွထ် ကညော လ ော တ င်သငွ််းရမ္ည်နည််း။  
ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန် တ ကညာလ ာက ို  သက်ဆ ိုင်ရာနစှ်ကိုန်ဆိုံီးပပီီးတနာက် သိုံီးလအတွင်ီး (၃၀ စကတ်ငဘ်ာလတွင ် ဘဏ္ဍာတရီးနစှ် ကိုနဆ်ိုီံးသည်) 
ကာလ အတွငီ်း တင်သွင်ီးရမည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာတရီးနှစ်အတွက ် နှစ်ြ  ပ်တ ကညာလ ာက ို ၂၀၂၀ ြိုနစှ် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရကတ်န  တနာက်ဆိုံီးထာီး 
တင်သွင်ီး ရမည်။ 

 

ဒဏထ် က်းထင ွ မ္ ော ်း 

တအာက်တဖာ်ခပပါ ပ ကက်ွက်မှုတစရ်ပ်ရပ်က ို က  ီးလွနပ်ါက တပီးတဆာင်ရမည ်အြွန်၏ ၁၀% နငှ ် ညီမျှတသာ ဒဏ်တ ကီးတင ွက ို တပီးတဆာငရ်မည်- 

 အြွန်ဥပတဒတစ်ရပ်ရပ်နငှ ်အညီ မတှ်ပိုံတငရ်န် ပ ကက်ွက် ခြင်ီး၊ 

 အြွန်ဆ ိုငရ်ာသတင်ီးအြ က်အလက်တခပာင်ီးလ မှုက ို အတ ကာင်ီး ကာီးရန်ပ က်ကကွ်ခြင်ီး၊ 

 အြွန်ဥပတဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အြနွ်ထမ်ီးမှတ်ပိုံတင် ပယ်ဖ က်ခြင်ီးက ို ဥပတဒနှင ်အညီ တလျှာက်ထာီးရန ်ပ ကက်ကွ်ခြင်ီး။ 

တအာက်တဖာ်ခပပါ က  ီးလွနမ်ှုတစရ်ပရ်ပ်က ို ခပ လိုပ်ပါက က ပ် နှစ်သ န်ီးငါီးတသာင်ီးထက် မပ ိုတသာ ဒဏ်တ ကီးတငွ တပီးတဆာင်ရမည်- 

 မမှန်ကန်တသာ သ ိုို့မဟိုတ် ယင်ီးနှင ်မသက်ဆ ိုင်သည ် အြွန်ထမ်ီးမှတ်ပိုတံင်အမှတ်က ို အသိုံီးခပ ခြင်ီး၊ 

 မမှန်ကန်တသာ တငွတတာင်ီးြလံ ာ သ ိုို့မဟိုတ် အတရာင်ီး တခပစာထိုတ်တပီးခြင်ီး၊ 

 မမှန်ကန်တသာ ပမီစာီးမှတ်စို သ ိုို့မဟိုတ် ပမရီှင်မှတစ်ို ထိုတ်တပီးခြငီ်း၊ 

 တငွတတာင်ီးြံလ ာ၊ တငွရတခပစာ၊ ပမီစာီးမှတ်စို သ ိုို့မဟိုတ ် ပမီရငှ်မှတ်စိုမ ာီးက ို အြွန်ဥပတဒ တစရ်ပ်ရပ်နငှ ်အညီ မဟိုတ်ဘ  တပီးအပ်ခြငီ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

တပီးအပ်ရန် ပ ကက်ွက်ခြငီ်း။ 

တ ကညာလ ာ တင်သွငီ်းထ ိုက်သူ ခဖစ်တသာ်လည်ီး သတ်မှတထ်ာီးသည ် ကာလအတွငီ်း တင်သွင်ီးရန် ပ ကက်ွက်ပါက တအာက်ပါ ဒဏ်တ ကီးတင ွ နှစ်ရပ ်

အနက်မှ မ ာီးရာဒဏ်တ ကီး တငွက ို တပီးတဆာင်ရမည်- 

 တပီးတဆာင်ရမည ်အြွန်ပမာဏ၏ ၅% အခပင် တင်သွငီ်းရန် သတ်မတှထ်ာီးသည ်တန ရက်မှ ည န် ကာီးတရီးမှ ီးြ  ပ်က စည်ီး ကပ်မှု ခပ လိုပ်သည ် 

အြ  န်ကာလအထ  တ ကညာလ ာတင်သွင်ီးရန ်ဆကလ်က်ပ က်ကွကတ်နသည ် တစ်လြ ငီ်းစီအတွက် သ ိုို့မဟိုတ် တစ်လ၏ အစ တ်အပ ိုငီ်း အတကွ ်

တပီးတဆာင်ရမည ်အြွန်ပမာဏ၏ ၁%၊ 

 တငွက ပ်တစ်သ န်ီး။ 

တပီးတဆာင်ရမည ်အြွန်ပမာဏတွင ်အရစ်က  တပီးတဆာင ်ရသည  ်အြွနမ် ာီးလည်ီးပါဝင်သည်။ 

လိုံတလာက်တသာအတ ကာင်ီးခပြ က်ခဖင်  တ ကညာလ ာအြ  န်မတီင်သွငီ်းရန် တနာက်က ပါက ခပစဒ်ဏ်တ ကီး တပီးတဆာင်ရန် မလ ိုအပ်ပါ။ 

တ ကညာလ ာတွင် မမှန်ကန်တသာ တဖာ်ခပြ က် သ ိုို့မဟိုတ ် ြ န်လှပထ်ာီးြ  တသာ အတ ကာငီ်းအြ က်တစ်ြိုြိုနှင ် စပ်လ ဉ်ီး၍ အြွန်က ို တလ ာ နည်ီး 

တပီးတဆာင်ြ  ခြင်ီး သ ိုို့မဟိုတ် တလ ာ နည်ီးတပီးတဆာင်ြ  ဖယွ်ရှ ပပီီး အဆ ိုပါ တဖာ်ခပြ က် သ ိုို့မဟိုတ် ြ နလ်ပှ်ထာီးြ က်သည် အြွန်ထမီ်းက ကက  တင် 

ကကံရွယ်ြ က်ခဖင  ်ခပ လိုပ်ခြင်ီး သ ိုို့မဟိုတ် လ စလ်  ရှုခြင်ီးခဖစ် ပါက တအာက်တဖာ်ခပပါ ဒဏ်တ ကီးတငတွစ်ရပရ်ပ်က ို တပီးတဆာင်ရမည်- 

 တလ ာ နည်ီးတပီးတဆာင်သည ် အြွနပ်မာဏသည် က ပ် သ န်ီး ၁၀၀၀ ထက ် တက ာ်လွန်လျှင ် သ ိုို့မဟိုတ် တပီးတဆာင်ရမည ်အြနွ်၏ ၅၀% ထက် 

တက ာ်လွန်လျှင် တလ ာ နည်ီးတပီးတဆာင်သည ် အြွန်ပမာဏ၏ ၇၅%၊ 

 အထက်ပါ အြ က်နငှ ် အက  ီံးမဝငပ်ါက တလ ာ နည်ီး တပီးတဆာင်သည ် အြွန်ပမာဏ၏ ၂၅%။ 

မှာီးယွင်ီးတသာ သ ိုို့မဟိုတ် လမ်ီးလွ တစန ိုင်တသာ တဖာ်ခပြ က်က ို တင်ခပသခဖင ် စည်ီး ကပ်မှုခပ လိုပ်ရာတွင် အမတှ်တပီးတဆာင်ရန် တာဝန်ရှ တသာ 

အြွန်တအာက် တလ ာ နည်ီးတပီးတဆာင်ြ  ဖွယ် ရှ လျှင်ခဖစ်တစ၊ အမနှ်ခပန်အမီ်းရမည ်တငထွက် ပ ိုမ ိုခပနအ်မ်ီးြ  ဖွယ် ရှ လျှငခ်ဖစ်တစ ဒဏတ် ကီးတင ွ

တစ်သ န်ီးငါီးတသာင်ီးအခပင် တအာက်ပါဒဏ်တ ကီးတငတွ ိုို့အနက ်မ ာီးရာဒဏ်တ ကီးတငွက ို တပီးတဆာင်ရမည်- 

 အမှန်က သင ်သည ်အြွန်နှင  ်တလ ာ နည်ီးစည်ီး ကပ်ြ  န ိုင ်ဖွယ်ရှ သည ် အြနွ်တ ိုို့၏ ခြာီးနာီးသည ်ပမာဏ၊ 

 အမှန်ခပနအ်မ်ီးရမည ်တငွတ ကီးနငှ ် ပ ိုမ ိုခပန်အမ်ီးြ  န ိုင်ဖယွ် ရှ သည  ်တငွတ ကီးတ ိုို့၏ ခြာီးနာီးသည ်ပမာဏ။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာ စီမအံိုပ်ြ  ပ်မှု ဥပတဒအရတသာ်လည်ီးတကာင်ီး၊ အြနွ်ဥပတဒတစ်ရပရ်ပ်အရတသာ်လည်ီးတကာငီ်း လ ိုအပ်သည ် စာတမ်ီးအမတှ်အသာီးမ ာီး 

ထ န်ီးသ မ်ီးရန်ပ က်ကကွ်ပါက ပ ကက်ွက်မှု ဆက်လက်ခဖစ်ပွာီးတနသည ် ရက်တစ်ရက်ြ ငီ်းစီ အတွကခ်ဖစ်တစ၊ ရက်တစ်ရက်၏ တစ်စ တ်တစပ် ိုင်ီးအတွက ်

ခဖစ်တစ တအာက်တဖာ်ခပပါ ဒဏ်တ ကီးတငွက ို တပီးတဆာင်ရမည်- 

 က ပ် ငါီးသ န်ီးထက်မပ ိုသည ် အြနွ်တပီးတဆာငရ်န် တာဝန်ရှ သူခဖစ်ပါက ပ ကက်ွက်မှု ဆက်လက် ခဖစပ်ွာီးတနသည ် ရက်တစ်ရကစ်ီအတကွ် 

တစ်ရက်လျှင် က ပ် ငါီးတထာင၊် 
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 က ပ်သ န်ီး ၅၀ ထက်မပ ိုသည ် အြွန်တပီးတဆာင်ရန် တာဝန ် ရှ သူခဖစပ်ါက ပ ကက်ွက်မှုဆက်လက် ခဖစပ်ွာီးတနသည ် ရက်တစရ်က်စီအတကွ် 

တစ်ရက်လျှင် က ပ်ငါီးတသာငီ်း၊ 

 က ပ်သ န်ီး ၅၀ ထက် တက ာ်လွန်သည ် အြွန်တပီးတဆာင်ရန ်တာဝန်ရှ သူခဖစ်ပါက ပ ကက်ွက်မှုဆက်လက် ခဖစ်ပွာီး တနသည ် ရက်တစရ်က်စီအတကွ် 

တစ်ရက်လျှင် က ပ် တစ်သ န်ီး။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာစီမံအိုပ်ြ  ပ်မှုဥပတဒ ပိုဒ်မ ၆၀ အရ ထိုတ်ခပန်သည ် အတ ကာင်ီး ကာီးစာက ို လ ိုက်နာတဆာငရ်ွကရ်န် ပ ကက်ွက်ပါက တတ ယပိုဂ္  လ် 

တပီးတဆာင်ရမည ် အြွန်ပမာဏနှင  ် ယင်ီး အတ ကာင်ီး ကာီးစာတွင ် တဖာ်ခပထာသည ် သတ်မှတ်ရကတ်ွင ် တပီးတဆာင်ပပီီးခဖစ်သည ် အြွန်ပမာဏတ ိုို့ 

အ ကာီးခြာီးနာီးြ က ်၏ ၂၅% က ို ဒဏ်တ ကီးတငအွခဖစ ်တပီးတဆာင်ရမည်။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာစီမံအိုပ်ြ  ပ်မှုဥပတဒအရလည်ီးတကာင်ီး၊ အြနွ်ဥပတဒတစရ်ပ်ရပ်အရလည်ီးတကာင်ီး အြွန်ဝန်ထမ်ီးက ို ရိုံီးလိုပ်ငန်ီးတဆာငရ်ွကရ်န ်ထ ိုက်သင ် 

သည ်တနရာ၊ အသိုံီးအတဆာင်နှင ် အကူအညီမ ာီးတပီးရန် ထ ိုက်သင ်သည ်တနရာ၊ အသိုံီးအတဆာင်နငှ ် အကူအညီမ ာီးတပီးရန် ပ ကက်ွက်ပါက က ပ် 

ငါီးသ န်ီးထက်မပ ိုတသာ ဒဏ်တ ကီးတငွက ို တပီးတဆာင်ရမည်။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာ စီမအံိုပ်ြ  ပ်မှုဥပတဒအရခဖစ်တစ၊ အြွန်ဥပတဒ တစ်ရပ်ရပ်အရခဖစ်တစ သင ်တလ ာ်စွာ တတာင်ီးြံသည  ်သတင်ီးအြ က်အလက်က ို သတမ်ှတ ်

အြ  န်အတငွ်ီး တပီးအပရ်န် ပ ကက်ကွ်ပါက က ပ်ငါီးသ န်ီးထက် မပ ိုတသာ ဒဏ်တ ကီးတငွက ို တပီးတဆာင်ရမည်။ 

တနာက်က တပီးတဆာင်ခြင်ီးမ ာီးအတကွ် တအာက်ပါအတ ိုငီ်း ဒဏ်တ ကီးတင ွတပီးတဆာင်ရမည် ခဖစ်ပါသည်- 

 စည်ီး ကပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ခပန်လည်စည်ီး ကပ်မှု ခပ လိုပ်သည ်တန မှ ၁၄ ရက်အတွင်ီး သ ိုို့မဟိုတ် စည်ီး ကပ်မှု အတ ကာင်ီး ကာီးစာပါ သတ်မှတရ်က် 

တွင် တပီးတဆာငရ်န်ရှ သည ် အြနွ်အာီးလိုံီးက ိုခဖစတ်စ၊ တစစ် တတ်စ်ပ ိုငီ်း က ိုခဖစ်တစ တပီးတဆာင်ရန ်ပ ကက်ွက်ပါက တပီးတဆာငခ်ြင်ီးမရှ တသီးသည ် 

အြွန်၏ ၁၀% နှင ် ညီမျှသည  ်ပမာဏ၊  

 အြွန်ဥပတဒတစ်ရပ်ရပ်နငှ ်အညီ အရစ်က တပီးတဆာင်ရမည ် အြွန်အာီးလိုံီးက ိုခဖစ်တစ၊ ယငီ်း၏ အစ တ်အပ ိုင်ီးက ိုခဖစ်တစ အဆ ိုပါအရစ်အတွက ်

တပီးတဆာင်ရန် သတ်မတှ်ရက်အတငွ်ီး တပီးတဆာငရ်န် ပ ကက်ွက်ပါက တပီးတဆာင်ခြင်ီးမရှ တသီးသည ် အြွန၏် ၁၀% နှင  ်ညီမျှသည  ်ပမာဏ။ 

ထ ိုို့ခပင ်အြွနစ်ည်ီး ကပ်မှုခပ ခြင်ီး၊ တပီးတဆာင်တစခြင်ီး၊ တကာက်ြံခြင်ီးက ို သ လ က်နှင ်တမငတ်ရှာငတ် မ်ီးခြင်ီး သ ိုို့မဟိုတ် ရပ ိုငြ်ွင ်မရှ သည ် ခပန်အမီ်းတငွက ို 
ရရှ ရန် သ လ က်နငှ ် တမင် ကကံရယွ်ြ က်ခဖင ် တတာင်ီးြံခြင်ီးခပ တ ကာင်ီး ခပစ်မှုထငရ်ှာီး စီရင် ခြင်ီးြံရလျှင် ၇ နစှ်ထက် မပ ိုတသာ တထာင်ဒဏ်ခဖစ်တစ၊ က ပ် 
နှစ်သ န်ီးငါီးတသာငီ်းနှင  ် သက်ဆ ိုင်ရာကာလအတွက် တရှာင်တ မီ်းြ  သည ် အြွန်၏ ၁၀၀% နငှ ် ညီမျှတသာ တငပွမာဏတ ိုို့အနက ် မ ာီးရာဒဏတ်ငွခဖစ်တစ၊ 
ဒဏ်နှစရ်ပ်လိုံီးခဖစ်တစ ြ မှတခ်ြင်ီးြရံမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 

အထ သ်းစ တ ် ည န် က ော်းခ က်မ္ ော်း 

အ ခွန် မ္််း ၏က ုယထ်ရ်းအ ခ က်အ လက် 

အလ ော ်းကကွ် (ဃ) 

ဤအြွန်ထမ်ီးအတွက ် ပထမဆိုံီး ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်တ ကညာလ ာတင်သွင်ီးခြင်ီးခဖစ်လျှင် “ခပည်တွငီ်းအြွန်မ ာီးဦီးစီီးဌာနထံသ ိုို့ တင်သွငီ်းသည ် 
ကနဦီး တ ကညာလ ာ”အကွက်က ို အမှတ်ခြစပ်ါ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာတရီးနှစ်အတွက ် ယြငတ်င်သွငီ်းထာီးသည ် နှစ်ြ  ပ်တ ကညာလ ာက ို ခပင်ဆင ်
တင်သွင်ီးခြင်ီးခဖစ်ပါက “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာတရီးနစှ်အတွက ်ခပင်ဆငထ်ာီးသည ် တ ကညာလ ာ” အကွက်က ို အမှတ်ခြစပ်ါ။ ဤအြွန်တ ကညာလ ာ သည် 
ယြိုတဖာ်ခပထာီးသည ် အြွနထ်မ်ီးအတွက် တနာက်ဆိုံီးတင်သွင်ီးခြင်ီးခဖစ်ပါက (ဆ ိုလ ိုသည်မှာ အြွန်ထမ်ီးသည် လိုပ်ငန်ီးဖ က်သ မ်ီးသည ်အတွက ်
ဆက်လက်တည်ရှ တတာ မည်မဟိုတ်သည ်အတွက်) “ခပည်တငွ်ီးအြနွ်မ ာီးဦီးစီီးဌာနထံသ ိုို့ တင်သွင်ီးသည ် အပပီီးသတ်တ ကညာလ ာ”ဆ ိုသည ်အကွကက် ို 
အမှတ်ခြစပ်ါ။ ယြင်တ ကညာလ ာ တင်သွင်ီးပပီီးတနာက် လ ပ်စာအတခပာင်ီးအလ  ခဖစ်ပါက “လ ပစ်ာတခပာင်ီးခြင်ီး”ဆ ိုသည  ်အကွက်က ို အမှတ်ခြစပ်ါ။ 

အပ ုင််း(က)၊ ထဒါ င်လ ုကအ်ကကွ် (က)  

ထရောင ််းရ ထင ွ။ ကိုန်စည်တစ်မ   ီးမ   ီးက ို ခပည်တွင်ီး၌ ထိုတလ်ိုပတ်ရာင်ီးြ ခြင်ီးခဖစ်ပါက တရာင်ီးရတငွအတပေါ်တွင်လည်ီးတကာင်ီး၊  ခပည်ပမှ တင်သွင်ီးခြငီ်း 

ခဖစ်ပါက ကိုနီ်းတပေါ်တရာက်တန်ဖ ိုီးအတပေါ်တွင်လည်ီးတကာင်ီး အြနွ်က သင ်တစမည်ခဖစ်သည်။ အထူီးကိုန်စည်ြွန်ဥပတဒတွင်ပါရှ တသာ ကိုန်စည်မ ာီးက ို 

ခပည်တွင်ီး၌ ထိုတလ်ိုပ်တရာင်ီးြ ခြငီ်းခဖစ်ပါက အထူီးကိုန်စည်ြွနအ်ပါအဝင်ခဖစ်တသာ တရာင်ီးရတငအွတပေါ်တွင်လည်ီးတကာငီ်း၊ ခပည်ပမှတငသွ်င်ီးခြင်ီး 

ခဖစ်ပါက အထူီးကိုန်စည်ြွန် အပါအဝင်ခဖစ်တသာ ကိုနီ်းတပေါ်တရာက်တန်ဖ ိုီးအတပေါ်တွင်လည်ီးတကာငီ်း ငါီးရာြ ိုင်နှုန်ီးခဖင ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြွန ်

က သင ်မည်ခဖစ်သည်။ ဤတ ကညာလ ာပါ တဒါငလ် ိုက်ကကွ်(က)တွင ် တွကြ် က်သည ်အြါ ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငန်ီးြွန်က ို ထည ်သွင်ီးခြင်ီးမခပ ပါနှင ်။ 

ထရောင ််းရ ထင ွဆ ိုသည်မှာ ကိုန်စည်က ို လကင်င်ီးခဖစတ်စ၊ တ ကီးခဖင ်ခဖစတ်စ၊ အခြာီးဆ ိုငီ်းငံ  စနစ်ခဖင ်ခဖစတ်စ၊ ကက  တင်အတရာင်ီးစနစ်ခဖင ်ခဖစတ်စ တရာင်ီးြ ၍ 

ရတင ွ သ ိုို့မဟိုတ ် ရရနတ်ငွက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ ကိုန်စည်ြ င်ီးလ လှယ်ခြငီ်းခဖစ်လျှင် ယင်ီးသ ိုို့ ခပ လိုပ်ရာတငွ ် သတ်မှတ်သည ်တန်ဖ ိုီးက ိုဆ ိုသည်။ ယငီ်း 

စကာီးရပ်တငွ် ကိုနစ်ည်က ိုထည ်သွင်ီးထိုတ်ပ ိုီးတသာ ပစစည်ီးတန်ဖ ိုီးလည်ီးပါဝင်သည်။  
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အပ ုင််း(က)၊ ထဒါ င်လ ုကအ်ကကွ် (ဂ) 

သမဝါယမကဏ္ဍနှင  ် ပိုဂ္လ ကကဏ္ဍမ ာီးအတွက ် ကိုန်သွယ်လိုပင်န်ီးြွန်က သင ်သည ် ကိုန်စည်မ ာီးက ို ခပည်တွင်ီး၌ ထိုတ်လိုပ်တရာင်ီးြ ခြင်ီးအတွက် 

ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစအ်တွငီ်း ထိုတလ်ိုပ်တရာင်ီးရတငွသည် က ပ်သ န်ီး ၅၀၀ ထက ် မပ ိုလျှင်၊ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြွန်က သင ်သည ် ကိုန်သွယ်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး 

တဆာင်ရွကခ်ြင်ီးအတွက် နစှ်တစန်ှစအ်တွင်ီး တရာင်ီးရတငွ က ပ်သ န်ီး ၅၀၀ ထက်မပ ိုလျှင် ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငနီ်းြနွ် မတပီးတဆာင်ရပါ။ 

အကယ်၍ က ပ်သ န်ီး ၅၀၀ ထက်တက ာလ်ွန်ပါက စိုစိုတပါင်ီးပမာဏတစြ်ိုလိုံီးအတပေါ်တငွ် (က ပ်သ န်ီး ၅၀၀ အပါအဝင်) ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငနီ်းြွန ် က သင ် 

မည်ခဖစ်သည်။ 

 

အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၁ 
ပပ ည်ပသ ုို့တင ်ပ ုို့ထရောင ််းခ သည ် ထရန ံစ  မ္််းမ္ ော်း။ တရနံစ မီ်းမ ာီး ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့တရာင်ီးြ သည ်အတပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြွန် ၅% က သင ်ရမည်။ 

 
အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၂ 
ပပ ည်ပသ ုို့တင ်ပ ုို့ထရောင ််းခ သည ် လ ျှပ်စ စ ်ဓောတ ်အော်း။ လျှပ်စစ်ဓာတအ်ာီး ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့တရာင်ီးြ သည ်အတပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန် ၈% က သင ်ရမည်။ 

 

အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၃ 
ထရွှေ ည်လ က်ဝတ ်ရတ န ောမ္ ော်းထရောင ််းခ ပခင ််းမှ္ထရောင ််းရထင ွ။ တရွှေထည်လကဝ်တ်ရတနာမ ာီးတရာငီ်းြ ခြင်ီးမှ တရာင်ီးရတငွအတပေါ် ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငန်ီးြွန ်၁% 

က သင ်ရမည်။ 

 
အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၄ 
န ငု ်င ံထတ ေ်ာအတငွ ််း ထဆ ောက်လုပပ်ပ ီ်းထရောင ််းခ သည ် အ ထဆ ောက်အအ ုံ ထဆ ောက်လုပ်ထရောင ််းခ ပခင ််းမ္ှ ထရောင ််းရထင ွ။ ခမန်မာန ိုငင်ံအတွင်ီး တဆာက်လိုပ်ပပီီး 

တရာင်ီးြ သည ် အတဆာက်အအို ံ တဆာက်လိုပ်တရာငီ်းြ ခြင်ီးမ ှ တရာငီ်းရတငွအတပေါ် ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငနီ်းြွန ် ၃% က သင ်ရမည်။ အတဆာက်အအိုံမ ာီး 

တဆာက်လိုပ်တရာငီ်းြ သည ်သူသည် ကိုန်သွယ်လိုပင်န်ီးြနွ်ဥပတဒနှင  ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်စည်ီးမ ဉ်ီးမ ာီးတွင် ပါဝင်သည ် အြငွ ်အတရီးမ ာီး ြံစာီးြွင  ် 

ရှ သလ ို လ ိုအပ်ြ ကမ် ာီး လ ိုက်နာရန ်တာဝနရ်ှ ပါသည်။ 

 

အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၅ 
အ ပခ ော်းကုန်စ ည်မ္ ော်း။ အခြာီးကိုန်ပစစည်ီးမ ာီး၊ အပ ိုင်ီး(က) အလ ာီးကွက် ၇ တွင် တဖေါ်ခပပါရှ သည ် ကိုနစ်ည်မ ာီးမှတစ်ပါီး အခြာီးကိုနစ်ည်တစ်မ   ီးမ   ီး က ို 

ခမန်မာန ိုငင်ံအတငွ်ီး၌ ထိုတ်လိုပ်တရာင်ီးြ ခြင်ီးခဖစ်ပါက တရာငီ်းရတငအွတပေါ်တွင် လည်ီးတကာင်ီး၊ ခပည်ပမတှင်သွင်ီးခြင်ီးခဖစ်ပါက ကိုန်ီးတပေါ်တရာက် 

တန်ဖ ိုီးအတပေါ်တွင်လည်ီးတကာင်ီး ၅% ကိုန်သွယ်လိုပင်န်ီးြနွ် က သင ်မည်ခဖစ်သည်။  

 

အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၆ 
ကိုန်သွယ်ြွန်ကင်ီးလတွ်ြွင ရ်ကိုန်စည်မ ာီး။  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခပည်တထာင်စို အြွနအ်တကာက်ဥပတဒအရ တအာက်တဖာ်ခပပါ ကိုနစ်ည်မ ာီးမှ တရာင်ီးရတငွ 

အတပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပင်န်ီးြွန ် မက သင ်တစရ။ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်ကင်ီးလတွ်ြွင ်ရ ကိုန်စည်မ ာီးမ ှ စိုစိုတပါင်ီးတရာင်ီးရတငွက ို အလ ာီးကွက် ၆ တွင် 

တဖာ်ခပတပီးပါရန-်  

စ ော်းထသောက်ကုန ်စ ည်မ္ ော်း 
၁။ စပါီး၊ ဆန်၊ ဆန်ကွ ၊ ဖွ နို၊ ဖွ  ကမ်ီး၊ စပါီးြွံ၊ ဂ  ံတစ ၊ ဂ  ံဖွ နို၊ ဂ  ံဖွ  ကမ်ီး၊ တခပာင်ီးအမ   ီးမ   ီးနှင  ်တခပာငီ်းမှုန ်အမ   ီးမ   ီး။ 
၂။ ပ လိုံီးအမ   ီးမ   ီး၊ ပ ခြမ်ီးအမ   ီးမ   ီး၊ ပ မှုန ်အမ   ီးမ   ီး၊ ပ ဖွ ၊ ပ ြွမံ ာီး၊ တခမပ တတာင ်၊ တခမပ ဆန၊် နှမီ်း၊ ပန်ီးနှမ်ီး၊ တခမပ ဖတ်၊ နှမ်ီးဖတ်၊ ဝါတစ ဆီဖတ်၊ 
 ဖွ နိုဆီဖတစ်သည ် ဆီကက တ်ပပီီးအဖတ်မ ာီး။ 
၃။  ကက်သွန်ခဖ ၊  ကက်သွန်န၊ီ အာလူီး၊ ဟင်ီးြတ်အတမ ီးအကက  င်မ ာီးခဖစတ်သာ အရွကအ်သီီး၊ အတစ အတြါကမ် ာီး၊ ဟင်ီးြတ်မဆလာ၊  ငရိုတ်သီီး၊ 

ငရိုတ်သီီးမှုန ်၊ နနွင်ီး၊ နနွငီ်းမှုန ်၊ ြ င်ီး၊ မန်က ည်ီးမှည ်၊ ဆာီးအမ   ီးမ   ီး။ 
၄။ သစ်သီီးစ မ်ီးအမ   ီးမ   ီး၊ ဟငီ်းသီီးဟင်ီးရွကမ် ာီး။ 
၅။ လက်ဖက်စ ို၊ လက်ဖက်တခြာက်၊ လက်ဖက်အြ   တခြာက၊် ခပ ခပင်ထိုတ်ပ ိုီးထာီးသည ် လက်ဖက်တခြာက်အမ   ီးမ   ီး။ 
၆။ ငါီးစ ို၊ ပိုစွနစ် ို၊ အသာီးစ ိုနငှ ်  ကကဥ်၊ ဘ ဥ စသည ် ဥအမ   ီးမ   ီး။ 
၇။ ပ ဆီ၊ နှမ်ီးဆီ။ 
၈။ ကကံ၊ သ ကာီး၊ ထန်ီးလ က်၊ ကကံသကာ၊ န ိုို့၊ န ိုို့ဆီ၊ န ိုို့စ မီ်း၊ န ိုို့မှုန ်အမ   ီးမ   ီး၊ ပ န ိုို့။ 
၉။ ငံခပာရည်အမ   ီးမ   ီး၊ ငါီးတခြာက်၊ ပိုစွနတ်ခြာကအ်မ   ီးမ   ီး၊ ငါီးြ ဉ်၊ ပိုစွန်ြ ဉ်အမ   ီးမ   ီး၊ ပိုစွန်ဖွ ၊ ငါီးတပါင်ီးမှုန ်၊ ငါီးပ အမ   ီးမ   ီး။ 

စ  ုက်ပ  ျု ်းထရ်းနှင  ်ထမ္ွ်းပမ္ြူထရ်းဆ ုင ်ရောကနု ်စ ည်မ္ ော်း 
၁၀။ ပ ိုီးစာရွက်၊ ပ ိုီးအ မ်။ 
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၁၁။ သက်ရှ တ ရစဆာန၊် ငါီး၊ ပိုစွန်မ ာီး၊ ကိုန်ီးတနသတတဝါမ ာီး၊ တရတနသတတဝါမ ာီး၊ ကိုန်တစ်ပ ိုင်ီးတရတစ်ပ ိုင်ီးတနသတတဝါမ ာီး၊ ယငီ်းတ ိုို့၏ဥမ ာီး၊ 
သာီးတလာင်ီးမ ာီး၊ သာီးတပါက်မ ာီး၊ မ   ီးစ တ်မ ာီး၊ တရတွငတ်ပါကဖ်ွာီးသည ်အပင်မ ာီးနငှ ် မ   ီးတစ မ ာီး၊ အပင်တပါက်မ ာီး၊ တရညှိ တရတမှာ်မ ာီး။ 

၁၂။ စ ိုက်ပ   ီးတရီးလိုပ်ငန်ီးမ ာီးတွင် အပငမ် ာီးကကီီးထွာီးသန်မာပပီီး သီီးပွင ်မှုအာီးတကာင်ီးတစရန် အသိုံီးခပ တသာ တခမဆီ၊ ဓာတတ်ခမဩဇာ အပါအဝင ်
တခမဩဇာအမ   ီးမ   ီး၊ လယ်ယာစ ိုက်ပ   ီးတရီးသိုံီး ပ ိုီးသတ်တဆီးအမ   ီးမ   ီး၊ တပါင်ီးသတ်တဆီးအမ   ီးမ   ီး၊ မှို၊ ဘက်တီီးရီီးယာီး၊ နီမတိုတ်မ ာီးနငှ  ်
အခြာီးတရာဂါ က တရာက်မှုမရှ တစတရီး စ ိုက်ပ   ီးတရီးသိုံီးတရာဂါကာကွယတ်ဆီးနှင  ် တရာဂါသတ်တဆီးအမ   ီးမ   ီး၊ တမွီးခမ တရီးသိုံီး ခြံဖ န်ီးတဆီး 
အမ   ီးမ   ီး (အ မ်သိုံီးခြင်တဆီး၊ စပတရီး၊  ကက်သတ်တဆီးမ ာီးမပါဝင်)။ 

၁၃။ ဆီအိုန်ီး၊ တန ကာတစ ၊ ဝါတစ ၊ ဖရိုတံစ ၊ ဖရ တစ ၊ သီဟ ိုဠ်တစ ၊ ကွမ်ီးသီီး၊ ကွမီ်းသီီးြွံ၊ သီီးနှံမ ာီး၏ မ   ီးတကာငီ်းမ   ီးသန ်၊ မ   ီးတစ ၊ မ   ီးပင်မ ာီး။ 
၁၄။ ဝါအမ   ီးမ   ီး၊ ဖာလာ၊ သနပ်ြါီးနငှ ် အခြာီးတနရာတွင ် သီီးခြာီးတဖာခ်ပထာီးခြငီ်းမရှ သည ် လယ်ယာက ိုင်ီးကျွန်ီးဥယ ာဉထ်ွကက်ိုန်မ ာီး၊ 

အိုန်ီးဆီ(စာီးအိုန်ီးဆမီဟိုတ်)။ 
၁၅။ အိုန်ီးဆံြ ည်ြင်။ 
၁၆။ ထင်ီး၊ ဝါီး၊ ကက မ ်အ ကမီ်းအတြ ာ၊ ထင်ီးအစာီးထ ိုီးတလာင်စာတတာင ်။ 

ထက ောင ််းသံု်း၊ ရ ုံ်းသံု်းကုန ်စ ည်မ္ ော်း 

၁၇။ ြ  ပ်မ ာီး၊ တဆံ ပ်တြါင်ီးအမ   ီးမ   ီး(အြွန်အမှတတ်ံဆ ပ်အပါအဝင်)။ 
၁၈။ န ိုင်ငတံတာအ်လံ။ 
၁၉။ တက ာက်သင်ပိုန်ီး၊ တက ာက်တံ၊ တခမခဖ ၊ ြ တလံိုပ်ရန်ြ ဆံ။ 
၂၀။ တက ာင်ီးသိုီံးစာအိုပ်အမ   ီးအမ   ီး၊ အတခြြံတက ာင်ီး၊ တကကသ ိုလ၊် တကာလ ပ်အသီီးသီီးတငွ် အသိုံီးခပ န ိုင်သည ် ပညာအတခြခပ ၊ အတတ်ပညာ 

အတခြခပ စာအိုပ်အမ   ီးအမ   ီး၊ ဗလာစာအိုပ်၊ ပိုံဆွ စာအိုပအ်မ   ီးမ   ီး၊ သိုတရသစာအိုပ်၊ မဂ္ဇင်ီး၊ စာတစာင်နှင  ်သတင်ီးစာအမ   ီးမ   ီး ယင်ီးစာအိုပ် 
စာတပမ ာီး ထိုတ်လိုပရ်န် စကက မ ာီး (40 Gsm မ ှ80 Gsm အတွင်ီးသာ)၊ ြ တံအမ   ီးမ   ီး၊ တပတအံမ   ီးမ   ီး၊ ြ ဖ ကအ်မ   ီးမ   ီး၊ ြျွန်စက်အမ   ီးမ   ီး။ 

က န ််းမ္ောထရ်းဆ  ုင ်ရောကုန်စ ည်မ္ ော်း 

၂၁။ ပရတဆီးမ ာီး။ 
၂၂။ ပ ာီးရည်၊ ပ ာီးဖတယာင်ီး။ 
၂၃။ ဓာတ်မှန်ဖလင်တကာ်ခပာီး၊ ဓာတ်မှနရ် ိုက် ပစစည်ီးက ရ ယာတန်ဆာပလာမ ာီးနှင ် ကိုသတရီးဦီးစီီးဌာနက သတ်မှတ်သည ် တဆီးဘက်ဆ ိုင်ရာ 

သိုံီးပစစည်ီးက ရ ယာတနဆ်ာပလာမ ာီး၊ တဆီးဂွမ်ီး၊ တဆီးဝတ်၊ တဆီးပတတ်ီီး၊ တဆီးထည ်ရန် တဆီးရိုံသိုံီးပစစည်ီးမ ာီး၊ တဆီးရိုံသိုံီးတစ်ြါသိုံီး 
နှာတြါင်ီးစည်ီး၊ တြါင်ီးစည်ီး၊ လက်အ တ် (Surgical Glove)၊ တိုပ်တကွီးတရာဂါကူီးစက်ခြင်ီးအာီး ကာကွယ်ရန် တပ်ဆင်သည ် နှာတြါင်ီး စည်ီး၊ 
အ မ်သိုံီးတဆီးဝါီး၊ အခြာီးလူသိုံီးတဆီးဝါီးအမ   ီးမ   ီးနငှ ် တ ိုင်ီးရင်ီးတဆီးဝါီးအမ   ီးမ   ီး (ဥပတဒ၊ နည်ီးဥပတဒမ ာီးခဖင ် ကန သ်တထ်ာီးတသာ 
တဆီးဝါီးမ ာီးမှအပ FDA မှတ်ပိုံတငလ်က်မှတ်ရရှ ပပီီး တဆီးဝါီးမ ာီး၊ တ ိုငီ်းရင်ီးတဆီးဝါီးကိုန် ကမီ်းမ ာီးအပါအဝင် တဆီးဝါီးကိုန် ကမ်ီးမ ာီး)။ 

၂၄။ ကွန်ဒိုံီး။ 

ဘောသောထရ်းနှင   ်လ  မ္ှုထရ်းသံု်းကုန ်စ ည်မ္ ော်း 

၂၅။ စ ပ်ပိုတီီးအမ   ီးမ   ီး (အဖ ိုီးတန်တက ာက်မ က်ရတနာခဖင  ်ခပ လိုပ်သည ် စ ပပ်ိုတီီးမ ာီးမပါဝင)်၊ ဘာသာတရီးဆ ိုင်ရာ အဝတ်အထည်မ ာီး။ 
၂၆။ မီီးသတ်ယာဉမ် ာီး၊ ရှာတဖွကယ်ဆယတ်ရီးယာဉ်မ ာီး၊ နာတရီးယာဉ်မ ာီး၊ 
၂၇။ ခပည်တွင်ီးခပည်ပအဖွ ွဲ့အစည်ီးမ ာီးက န ိုင်ငတံတာသ် ိုို့ လှ ဒါနီ်းသည ်တငွ သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်ငံတတာသ် ိုို့ တထာက်ပံ သည ်တငွခဖင ် ဝယယ်ူတသာ 

ကိုန်စည်မ ာီး။ 

သယ ်ယ ပ ုို့ထဆောင်ထရ်းဆ ုင ်ရောကုန်စည်မ္ ော်း 

၂၈။ လျှပ်စစ်နငှ ် စွမ်ီးအင်ဝန်ကကီီးဌာနက န ိုင်ငံခြာီးသံရိုံီးမ ာီး၊ ကိုလသမဂ္အဖွ ွဲ့အစည်ီးမ ာီးနှင ် န ိုင်ငံခြာီးသံတမန်မ ာီးသ ိုို့ တရာငီ်းြ တပီးသည  ်
စက်သိုံီးဆီမ ာီး။ 

၂၉။ ခပည်တွင်ီးခပည်ပ သံန်ီးသည ်ြရီီးစဉတ်ွင် အသိုံီးခပ ရန်တရာင်ီးြ သည ် ဂ က်တလယာဉ်ဆီ။ 
၃၀။ တလယာဉ်သိုံီး သ ိုို့မဟိုတ ်ရဟတ်ယာဉသ်ိုံီး စက်၊ စက်က ရ ယာ၊ ပစစည်ီးက ရ ယာနှင  ်ယငီ်းတ ိုို့၏ အရန်နငှ ် အပ ိုပစစည်ီးမ ာီး။ 

စ က်မ္ှုလုပ ်ငန ််းသံု်းကုန ်စ ည်မ္ ော်း 

၃၁။ အတရာင်ြျွတ်ဖတ်။ (အတရာင်ြျွတ်ရာတွင် အသိုံီးခပ သည ် Hypochlorite မ ာီးသာ)၊ ဆပခ်ပာမှုန ခ်ပ လိုပ်မည က်ိုန် ကမ်ီး၊ ဆပ်ခပာခပ လိုပ်မည  ်
ကိုန် ကမ်ီး၊ ဆပ်ခပာ ကမီ်း။ 

၃၂။ ဂိုန်တလျှာန်ှင ် အခြာီးတလျှာမ် ာီး၊  ကက်တပါင်တစီး၊ တလျှာခ်ဖ ီးတစီး (တြေါ်) တဆီးကိုလာီးမ။ 
၃၃။ လယ်ယာနှင တ်မွီးခမ တရီးလိုပင်န်ီးသိုီံးက ရ ယာမ ာီး၊ လယယ်ာနှင ်တမီွးခမ တရီးလိုပင်န်ီးသိုီံးစက်နှင ်စကအ်ပ ိုပစစည်ီးမ ာီး၊ ထွန်စက်မ ာီး၊ တခမခပ  

ခပင်ထွနယ်က်သည်မှ သီီးနှံရ တ်သ မီ်းတခြတလှို့အတခြာကြ်ံသည်အထ  လ ူသ ိုို့မဟိုတ် တ ရစဆာန်၏ လိုပအ်ာီးနှင တ်ွ ဖက၍် တသာ်လည်ီးတကာငီ်း၊ 
စက်စွမ်ီးအာီးသီီးသန ်တသာလ်ည်ီးတကာင်ီး တဆာင်ရွကန် ိုင်တသာက ရ ယာ၊ စက်နှင စ်က်အပ ိုပစစည်ီးအမ   ီးမ   ီး (တမာ်တတာယ်ာဉ်ဥပတဒအရ 
မှတ်ပိုံတငရ်န်လ ိုအပ်တသာ ယာဉ်ယနတရာီးမ ာီးမအှပ)၊ တမီွးခမ တရီးလိုပ်ငန်ီးသိုီံးက ရ ယာမ ာီး၊ တမွီးခမ တရီးလိုပ်ငန်ီးသိုီံး စကန်ှင ်စကအ်ပ ို 
ပစစည်ီးမ ာီး၊ တ ရစဆာန်၊ ငါီး၊ ပိုစွန၊် အစာထိုတ်လိုပရ်န ် ကိုန် ကမ်ီး၊ ကိုန်တြ ာပစစည်ီးမ ာီး(အ မ်တမွီးတ ရ စဆာန်မ ာီးအတွက ် အသိုံီးခပ တသာ 
တ ရစဆာနအ်စာီးအစာမ ာီးမပါဝင်)၊ တ ရစဆာန်၊ ငါီး၊ ပိုစွန်သိုံီးတဆီးဝါီးမ ာီးနငှ ် ကာကွယ်တဆီးမ ာီး (စ ိုက်ပ   ီးတရီး၊ တမွီးခမ တရီးနှင  ်
ဆည်တခမာင်ီးဝနက်ကီီးဌာနမ ှ လက်မတှ်ရရှ ပပီီး တဆီးဝါီးနငှ ် ကာကွယ်တဆီးမ ာီးအပါအဝင်နှင  ် တမွီးခမ တရီးနငှ ် ကိုသတရီးဦီးစီီးဌာနမှ ထိုတ်တပီး 
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သည  ် တထာက်ြံြ က်ရရှ ထာီးတသာ တဆီးဝါီးမ ာီးအပါအဝင)်၊ မ   ီးခမှိင ်သာီးစပ်ရာတငွ် အသိုံီးခပ ရန ် မ   ီးရည်၊ မ   ီးတြ ာင်ီး၊ မ   ီးဥ 
(တအီးြ မ   ီးရည်အပါအဝင် သတနေသာီးတလာင်ီးနှင ် တမထိုနမ်   သာီးစပလ်ိုပင်န်ီးသိုီံးက ရ ယာမ ာီး)။ 

၃၄။ ဆ ိုလာပန်နယလ််၊ ဆ ိုလာြ ာဂ ာကွန်ထရ ိုလာနငှ ် ဆ ိုလာအင်ဗာတာ (Solar Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 
၃၅။ လက်ြစာီးအပ်ကိုနစ်နစခ်ဖင ် ကိုန်တြ ာကိုန်စည် ထိုတ်လိုပ်တပီးခြငီ်းအတကွ် အသိုံီးခပ ရန ်ခပည်ပတနလိုပ်ငန်ီးအပ်နှံသူမှ တပီးပ ိုို့သည  ်ကိုန် ကမ်ီး 

သ ိုို့မဟိုတ ် အစ တ်အပ ိုင်ီးအခဖစ် တ ိုက်ရ ိုကအ်သိုံီးခပ ရသည ် ကိုနစ်ည်မ ာီး၊ ထွကရ်ှ လာမည ် ကိုန်တြ ာက ို ထိုပ်ပ ိုီးရာတွင် အသိုံီးခပ သည ် 
ကိုန်စည်မ ာီး၊ လက်ြစာီးအပ်ကိုန်စနစ်ခဖင ် တဆာင်ရွကသ်ည ် လိုပ်ငန်ီးမ ာီးက လိုပ်ငနီ်းလ ိုအပ်ြ က်အရ ခပနလ်ည် တရာင်ီးြ ရနမ်ဟိုတ်သည  ်
တင်သွင်ီးလာတသာ စက်ပစစည်ီးမ ာီး၊ စက်က ရ ယာမ ာီး၊ ပစစည်ီးက ရ ယာနငှ ် ယငီ်းတ ိုို့၏ အရနန်ှင ်အပ ိုပစစည်ီးမ ာီး။ 

ကောကွယ်ထရ်းဆ  ုင ်ရောကုန်စ ည်မ္ ော်း 

၃၆။ န ိုင်ငံတတာက်ာကွယ်တရီးနငှ  ် လိုံခြ တံရီးဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်ံတတာအ်ဖွ ွဲ့အစည်ီးမ ာီးသိုံီး လက်နက်က ရ ယာမ ာီး၊ ယာဉ်ယနတရာီးမ ာီး၊ ပစစည်ီးနှင ် 
က ရ ယာမ ာီး၊ ယင်ီးတ ိုို့၏အရနန်ှင ် အပ ိုပစစည်ီးမ ာီး၊ နယ်ဘကဌ်ာနသိုီံး ယမ်ီးမှုန ်အမ   ီးမ   ီး၊ ယမီ်းဘီလီူးအမ   ီးမ   ီးနငှ ် ဆကစ်ပ်ပစစည်ီးမ ာီး 
(ကာကွယ်တရီးဦီးစီီးြ  ပ်( ကည်ီး) ြွင ်ခပ ြ က်ခဖင  ် တင်သွငီ်းတသာ ပစစည်ီးအမ   ီးအမည်မ ာီးသာ)၊ ကာကွယ်တရီးဝန်ကကီီးဌာနအတွက ်
ြွ တဝလ ာထာီးတပီးသည ် ရသိုံီးြန ်မှနီ်းတခြတငစွာရင်ီးပါ အသိုံီးစရ တ်မှက ြ၍ံ တပ်မတတာတ်ွင ်အသိုံီးခပ ရနန်ှင  ်တပ်မတတာသ်ာီးမ ာီး စာီးသိုံီးရန် 
ဝယ်ယူသည ်ကိုန်စည်မ ာီး။ 

ထက ောက်မ္ က်ရတ န ောနှင ်တ ွင ််း ွကက်ုန်စ ည်မ္ ော်း 

၃၇။ တရွှေစင်တရွှေတိုံီးမ ာီး (စံြ  နမ်ီတရွှေတြ ာင်ီး၊ တရွှေတိုံီး၊ တရွှေဒဂေါီး) နှင  ် အစ ိုီးရကကကီီးမှ ီးက င်ီးပတသာ ခမန်မာ တက ာကမ် ကရ်တနာ ခပည်တွငီ်းခပပွ မ ာီး 
တွင် တရာင်ီးြ တသာ တက ာက်စ မီ်း၊ ပတတခမာီး၊ နလီာ တက ာက်မ က်ရတနာ အရ ိုင်ီးထည်၊ အတြ ာထည်မ ာီး။ 

၃၈။ တရနတံြ ီး။ 

အ ထ ွထ ွကနု ်စ ည်မ္ ော်း 
၃၉။  ခပည်ပသ ိုို့ထွက်ြွာမည  ်ြရီီးသည်မ ာီးက ို သီီးခြာီးသတ်မှတထ်ာီးသည ်တနရာတွင် တရာင်ီးြ သည ်ပစစည်ီးမ ာီး။ 
၄၀။ ခပည်တထာင်စိုအစ ိုီးရအဖွ ွဲ့၏ ြွင ခ်ပ ြ က်မ ာီးခဖင ် န ိုငင်ံခြာီးတရီးဝန်ကကီီးဌာနမှ အဆ ိုခပ ၍ စီမံက နီ်းနှင ်ဘဏ္ဍာတရီးဝနက်ကီီးဌာနက အမ န ် 

တ ကာ်ခငာစာထိုတ်ခပန်၍ ြွင ်ခပ ထာီးသည ် နှစ်န ိုင်ငံအ ကာီး အခပနအ်လှန်အြွင အ်တရီးမူက င ်သိုံီးတသာ န ိုင်ငံခြာီးသံရိုီံးမ ာီး သ ိုို့မဟိုတ် 
သံရိုံီးငယ်မ ာီး၊ ယင်ီးတ ိုို့၏ အဖွ ွဲ့ဝငမ် ာီးနှင  ် သံတမန်မဟိုတ်တသာ သံရိုီံးဝန်ထမီ်းမ ာီး အသိုံီးခပ မည ် အခပနအ်လှန်အြငွ ်အတရီးမူနငှ ် အက  ံီး 
ဝင်သည ်ကိုန်စည်မ ာီး။ 

၄၁။ န ိုင်ငံတတာ၏် လ ိုအပ်ြ ကအ်ရ ခပည်တထာင်စိုလ တ်တတာက် အြွန်ကင်ီးလွတ်ြွင ခ်ပ သည ် ကိုန်စည်မ ာီး။ 
၄၂။ အတကာက်ြွန် လိုပ်ထိုီံးလိုပ်နည်ီးမ ာီးနှင ်အညီ ယာယတီင်သွင်ီးခြင်ီး (Temporary Admission) သ ိုို့မဟိုတ် ခပန်တလျှာ အတကာက်ြွန် (Draw 

Back) စနစ်ခဖင ် တင်သွင်ီးလာတသာ ကိုန်စည်မ ာီး။ 

အပ ုင််း(ခ)၊ ထဒ ါင်လ ုကအ်ကကွ် (က)  

စ ုစထုပါ င ််းရထင ွ။ ဤတ ကညာလ ာပါ တဒါင်လ ိုက်ကကွ် (က) တွင ် တွကြ် က်သည ်အြါ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြနွ်က ို ထည ်သွင်ီးခြင်ီး မခပ ပါနှင ်။ သ ိုို့တသာ ်
တပီးတဆာငထ်ာီးတသာ အထူီးကိုန်စည်ြွန်ပမာဏက ို ထည ်သွင်ီးပါ။ 

အပ ုင််း(ခ)၊ ထဒ ါင်လ ုကအ်ကကွ် (ဂ) 

သမဝါယမကဏ္ဍနှင ် ပိုဂ္လ ကကဏ္ဍမ ာီးအတွက် ကိုန်သွယ်လိုပင်န်ီးြနွက် သင ်သည ် ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး တဆာင်ရွကခ်ြင်ီးအတွက် ဘဏ္ဍာနှစ် 

တစ်နှစအ်တွငီ်း ဝန်တဆာင်မှုရတငွသည် က ပ်သ န်ီး ၅၀၀ ထက်မပ ိုလျှင် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန် မတပီးတဆာငရ်ပါ။ 

အကယ်၍ က ပ်သ န်ီး ၅၀၀ ထက်တက ာလ်ွန်ပါက စိုစိုတပါင်ီးပမာဏတစြ်ိုလိုံီးအတပေါ်တငွ် (က ပ်သ န်ီး ၅၀၀ အပါအဝင်) ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငနီ်းြွန ် က သင ် 

မည်ခဖစ်သည်။ 

 

အပ ုင််း(ခ)၊ အလ ော ်းကွက် ၁ 

ဆ က်သွယ်ထရ်းဝန ်ထဆောင်မ္ှုမ္ ော်း - ကက ျုတ င ်ထငပွြ ည ်ကဒ်မ္  ော်း/ြုန ််းထပပ ောဆ  ုခမ္ ော်း။ ကက  တင်တငခွဖည ်ကဒ်မ ာီးတရာင်ီးရတငွမ ာီး သ ိုို့မဟိုတ် ဖိုနီ်းတခပာဆ ိုြရတငွ 

မ ာီးအာီး ဤအလ ာီးကွက်တွင ်တဖာ်ခပပါ။ 

အပ ုင််း(ခ)၊ အလ ော ်းကွက် ၂ 

ဆ က်သွယ်ထရ်းဝန ်ထဆောင်မ္ှုမ္ ော်း - အ ပခ ော်းဆ က်သွယ်ထရ်းဝန ်ထဆောင်မ္ှုမ္ ော်း ကက  တင်တငွခဖည ်ကဒ်မ ာီးတရာင်ီးရတငွမ ာီး သ ိုို့မဟိုတ် ဖိုန်ီးတခပာဆ ိုြရတငွ 

မ ာီးနှင ်မသက်ဆ ိုင်တသာ အခြာီးဆက်သွယ်တရီးဆ ိုငရ်ာဝန်တဆာင်မှုမ ာီးခဖစ်သည ် ဥပမာ ဖိုန်ီးက ိုယထ်ည်မ ာီး (Handsets)၊ ဆင်ီးမ်ကဒမ် ာီး (SIM cards) 

စသည်တ ိုို့ တရာင်ီးြ ရတငွအာီး ဤအလ ာီးကွက်တွင် တဖာ်ခပပါ။ 
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အပ ုင််း(ခ)၊ အလ ော ်းကွက် ၃ 

န ငု ်င ံထတ ေ်ာအတငွ ််း ထဆ ောင ်ရွကသ်ည ် က န ်ဝန ်ထဆောင်မ္ှုလ ုပ်င န ််းမ္ ော်း။ အပ ိုင်ီး (ြ)၊ အလ ာီးကွက် ၄ တွင ် တဖေါ်ခပထာီးသည ် ဝန်တဆာင်မှုမ ာီးမတှစ်ပါီး 

ခမန်မာန ိုငင်ံအတငွ်ီး၌တဆာင်ရွကသ်ည ် အခြာီးဝန်တဆာင်မှု လိုပ်ငန်ီးမ ာီးမှ ရတငွမ ာီးအတပေါ်တွင ်၅% ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန ်က သင ်မည်ခဖစ်သည်။ 

အပ ုင််း(ခ)၊ အလ ော ်းကွက် ၄ 

ကုန်သွယ်ခွန ်ကင််းလတွ ်ခွင  ်ရဝနထ်ဆောင ်မ္ှုလ ုပ်င န ််းမ္ ော်း။ တအာက်တဖာ်ခပပါ ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီးအတပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြွန ် မက သင တ်စရ။ 
ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်ကငီ်းလွတ်ြငွ ရ် ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီးမှ စိုစိုတပါင်ီးတရာငီ်းရတငွက ို အလ ာီးကွက်  ၄ တွင် တဖာခ်ပရန်- 

န ငု ်င ံပခော်းထရ်းကဏ္ဍ 

၁။ ခပည်တထာင်စိုအစ ိုီးရအဖွ ွဲ့၏ ြွင ခ်ပ ြ က်မ ာီးခဖင ် န ိုငင်ံခြာီးတရီးဝန်ကကီီးဌာနမှ အဆ ိုခပ ၍ စီမံက နီ်းနှင ်ဘဏ္ဍာတရီးဝနက်ကီီးဌာနက အမ န ် 
တ ကာ်ခငာစာထိုတ်ခပန်ပပီီး ြွင ခ်ပ ထာီးသည ် နှစ်န ိုင်ငံအ ကာီး အခပနအ်လှန်အြငွ ်အတရီးမူ က င ်သိုံီးတသာ န ိုင်ငံခြာီးသံရိုီံးမ ာီး သ ိုို့မဟိုတ် 
သံရိုံီးငယ်မ ာီး၊ ယငီ်းတ ိုို့၏ အဖွ ွဲ့ဝင်မ ာီးနှင ် သံတမန်မဟိုတ်တသာ သံရိုံီးဝန်ထမီ်းမ ာီးက ရယူသည ် အခပန်အလှန်အြငွ ်အတရီးမူနှင  ်
အက  ံီးဝင်သည ် ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငနီ်း။ 

ကောကွယ်ထရ်းကဏ္ဍ 

၂။ ကာကွယ်တရီးဝန်ကကီီးဌာန၏ လိုံခြ ံတရီးနှင ဆ် ိုင်တသာ ပိုံနှ ပ်လိုပင်န်ီးမ ှပိုံနှ ပ်ထိုတ်တဝမှုဝန်တဆာငမ်ှုလိုပ်ငန်ီး။ 

သောသန ောထရ်းနှင  ်ယဉ်ထက ်းမ္ှုကဏ္ဍ 

၃။ ယဉတ်က ီးမှုအနိုပညာ ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီး။ 
၄။ ခပည်တွင်ီးခပည်ပအဖွ ွဲ့အစည်ီးမ ာီးက န ိုငင်ံတတာသ် ိုို့ လှ ဒါန်ီးသည ်တင ွသ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်ငံတတာသ် ိုို့ တထာက်ပံ သည တ်ငွခဖင  ်ရယူသည ် ဝန်တဆာင်မှု 

လိုပ်ငန်ီး။ 

ပ ုို့ထဆောင ်ဆက်သွယ်ထရ်းကဏ္ဍ 

၅။ ယာဉ်မ ာီးရပ်နာီးရနတ်နရာငှာီးရမ်ီးခြင်ီး ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီး။ 
၆။ ကိုန်စည်သယ်ယူပ ိုို့တဆာငတ်ရီးဝနတ်ဆာင်မှုလိုပင်န်ီး (ပ ိုကလ် ိုင်ီးခဖင ် သယ်ယူ ပ ိုို့တဆာင်တရီးမအှပခဖစ်သည ် ရထာီး၊ တမာ်တတာယ်ာဉ်၊ တရယာဉ်၊ 

တလယာဉ်၊ ဝန်ြ စီက်မ ာီးခဖင ် သယပ် ိုို့တပီးခြငီ်း)။ 
၇။ တနအ မတ်ရွှေွဲ့တခပာင်ီးခြငီ်းဆ ိုငရ်ာ ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 
၈။ လမ်ီးအသိုံီးခပ ြ တကာက်ြံသည ် ဝန်တဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 
၉။ ခပည်တွင်ီးခပည်ပတလတ ကာင်ီး ြရီီးသည်ပ ိုို့တဆာင်တရီး ဝန်တဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 
၁၀။ အမ ာီးခပည်သူြရီီးသည် သယ်ယူပ ိုို့တဆာငတ်ရီး ဝန်တဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 

ပညောထရ်းနှင  ်ပပန ် ကော်းထရ်းကဏ္ဍ 

၁၁။ ပညာတရီးဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီး။ 
၁၂။ စာအိုပ်စာတပ၊ မဂ္ဇင်ီး၊ စာတစာင်၊ သတင်ီးစာထိုတ်တဝတရီးဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး။ 

က န ််းမ္ောထရ်းကဏ္ဍ 

၁၃။ ြနောက ိုယ်အလှခပ ခပငခ်ြင်ီးမှအပခဖစသ်ည ် က န်ီးမာတရီးဝနတ်ဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 
၁၄။ ရ ိုီးရာအတ ကာခပင်ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီး/ မ ကမ်ခမငအ်တ ကာခပင် ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီး။ 
၁၅။ တ ရစဆာန ်က န်ီးမာတရီးနှင  ်ထ နီ်းသ မီ်းတစာင တ်ရှာကတ်ရီး ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 
၁၆။ အမ ာီးသိုံီး သန ်စင်ြန်ီးအသိုံီးခပ ြတကာက်ြံခြင်ီး ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီး။ 

စ ီမ္ံက န ််းနှင ်ဘဏ္ဍ ောထရ်းကဏ္ဍ 

၁၇။ အသက်အာမြံ ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 
၁၈။ အတသီးစာီးတငွတြ ီးခြငီ်းဆ ိုငရ်ာ ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 
၁၉။ အရင်ီးအနှီီးတ ီးကွက်ဆ ိုငရ်ာဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီး။ 
၂၀။ ဘဏ်နှင ်ဗဟ ိုဘဏ်မှြွင ခ်ပ ြ က်ခဖင ် တဆာင်ရွကတ်နတသာ တငွတရီးတ ကီးတရီးဆ ိုငရ်ာဝန်တဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 
၂၁။ အတကာက်ြွန်၊ ဆ ပ်ကမ်ီးရငှ်ီးလင်ီးတရီးဆ ိုငရ်ာ ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငနီ်း။ 
၂၂။ တအာင်ဘာတလသ န်ီးထီလိုပင်န်ီး။ 

လ  မ္ှုဝန ် မ္််းကယ်ဆ ယ ်ထရ်းနှင  ်ပပနလ် ည်ထနရောခ  ော်းထရ်းကဏ္ဍ 

၂၃။ ဧည ်ြတံကျွီးတမွီးတရီးအတွက ်ပစစည်ီးငှာီးရမ်ီးခြင်ီး ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပင်န်ီး။ 
၂၄။ နာတရီးဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငနီ်းမ ာီး။ 
၂၅။ ကတလီးသူငယ်ခပ စိုပ   ီးတထာင်တရီးဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငနီ်း။ 
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စ က်မ္ှုနှင  ်လ ျှပ်စစ ်ကဏ္ဍ 

၂၆။ ကိုန် ကမ်ီးတပီး၊ ကိုနတ်ြ ာယူစနစခ်ဖင  ်တဆာင်ရွကတ်ပီးသည ် ဝနတ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး။ 
၂၇။ စက်မှုလယ်ယာဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး။ 
၂၈။ မဟာဓာတ်အာီးလ ိုင်ီးနငှ ် ဆက်သွယ်ခြင်ီးမရှ တသီးတသာ တဒသမ ာီးအတွက် လျှပစ်စ်ဓာတအ်ာီး ထိုတလ်ိုပ်ခဖန ်ခဖ ီးတရီးလိုပ်ငနီ်းမ ာီးက ို 

တဆာင်ရွကတ်ပီးတနတသာ ပိုဂ္လ ကအတသီးစာီး လျှပစ်စ်ဓာတအ်ာီး ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး။ 

အ ထ ွထ ွ ကဏ္ဍ 

၂၉။ န ိုင်ငံတတာအ်ဖွ ွဲ့အစည်ီးမ ာီးသ ိုို့ တဆာင်ရွကမ်ှုတစရ်ပ်ရပ ်လိုပ်က ိုင်ြွင ်ရရှ ရန်အတွက် တပီးတြ ရသည ် လ ိုင်စငတ် ကီးမ ာီး။ 
၃၀။ န ိုင်ငံတတာ၏် လ ိုအပ်ြ ကအ်ရ ခပည်တထာင်စိုလ တ်တတာက် အြွန်ကင်ီးလွတ်ြွင ခ်ပ သည ် ဝန်တဆာင်မှုလိုပင်န်ီးမ ာီး။ 
၃၁။ န ိုင်ငံတတာသ်မမတရိုံီး၊ ခပည်တထာငစ်ိုအစ ိုီးရအဖွ ွဲ့ရိုံီး၊ ခပည်တထာင်စိုလ တ်တတာရ်ိုံီး၊ ခပည်သူ လ တ်တတာရ်ိုီံး၊ အမ   ီးသာီးလ တ်တတာရ်ိုီံး၊ 

ခပည်တထာင်စိုတရာီးလ တ်တတာြ်  ပရ်ိုံီး၊ န ိုင်ငံတတာဖ်ွ ွဲ့စည်ီးပိုအံတခြြံဥပတဒဆ ိုင်ရာြိုရံိုံီး၊ ခပည်တထာင်စိုတရွီးတကာက်ပွ တကာမ်ရငှ်ရိုံီး၊ 
ခပည်တထာင်စိုတရွှဲ့တနြ  ပ်ရိုံီး၊ ခပည်တထာင်စိုစာရင်ီးစစ်ြ  ပ်ရိုီံးနှင  ် ခပည်တထာငစ်ိုရာထီူးဝန်အဖွ ွဲ့ရိုံီး၊ ခပည်တထာငစ်ိုဝန်ကကီီးဌာနမ ာီး၊ 
တနခပည်တတာတ်ကာင်စရီိုံီး၊ ခမန်မာန ိုင်ငံတတာဗ်ဟ ိုဘဏ်၊ လူမှုဖူလိုံတရီးအဖွ ွဲ့၊ တ ိုင်ီးတဒသကကီီး သ ိုို့မဟိုတ် ခပည်နယ်အစ ိုီးရအဖွ ွဲ့ရိုံီး၊ ဦီးစီီးဌာန 
စသည  ် အဖွ ွဲ့အစည်ီးအြ ငီ်းြ င်ီးတဆာင်ရွကတ်ပီးသည ် ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငန်ီးမ ာီး (န ိုငင်ံပ ိုငစ်ီီးပွာီးတရီးလိုပင်န်ီးမ ာီးက ို ဝန်တဆာင်မှုလိုပ်ငနီ်း 
တဆာင်ရွကတ်ပီးတစခြငီ်း၊ န ိုငင်ံပ ိုငစ်ီီးပွာီးတရီးလိုပင်န်ီးမ ာီးက ဝန်တဆာင်မှုရယူခြငီ်းမပါ)။ 

 

အပ ုင််း (ဂ) 

အပ ုင််း (ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၂ 

အြွန်ထမ်ီးသည် ကိုန်စည်ထိုတလ်ိုပ်ခြင်ီးနှင  ် တရာငီ်းြ ခြငီ်းတ ိုို့အတွက် အဆ ိုပါကိုန်စည်က ို ဝယ်ယူခြင်ီး၊ ကိုန်သွယ်မှုတဆာင်ရကွ်ခြင်ီး၊ 
ဝန်တဆာင်မှုတဆာင်ရွကခ်ြင်ီးတ ိုို့အတကွ် တပီးတဆာင်ထာီးတသာ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်က ို ြိုနှ မ်ြွင ်ရှ သည်။ စည်ီးမ ဉ်ီး ၄၂ က ို  ကည ်ပါ။ ကသြ-၃၁ 
အပါအဝင ် တပီးတဆာင်ပပီီးသာီး ကိုန်သွယ်လိုပင်န်ီးြနွ်မ ာီးက ို ဤအကွက်တငွ်ခဖည ်ပါ။ မတရာင်ီးရတသီးသည ် ကိုနစ်ည်လကက် န်မ ာီး၊ 
ပိုံတသပ ိုင်ပစစည်ီးမ ာီး (fixed assets) သ ိုို့မဟိုတ် အတခြပစစည်ီး ဝယ်ယူမှုမ ာီးအတွက် တပီးတဆာင်ပပီီးသာီး ကိုနသွ်ယ်လိုပ်ငန်ီးြွန် မခဖည ်သွင်ီးရ။ ကသြ-
၃၁ မ ာီးအတွက ်ကသြ-၃၃ အာီး ပီူးတွ တင်ခပရမည်။  

ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့တရာငီ်းြ ခြငီ်းအတကွ် က သင ်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြနွ်မှ ကိုန်စည်က ိုဝယ်ယူစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်လိုပစ်ဉက် တပီးတဆာင်ြ  သည ် ကိုန်သွယ် 

လိုပ်ငန်ီးြွန်က ို စည်ီးမ ဉ်ီးမ ာီးနှင ်အညီ ြိုနှ မ်န ိုင်သည်။ ကိုန်သွယ်လိုပင်န်ီးြွနစ်ည်ီးမ ဉ်ီးမ ာီးတွင ် မည်သ ိုို့ဆ ိုတစကာမူ ခပည်ပပ ိုို့ကိုန်မ ာီးနှင ်စပ်လ ဉ်ီး၍ 

ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့တရာင်ီးြ ခြင်ီးအတကွ် က သင ်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွနသ်ည် ကိုန်စည်က ိုဝယ်ယူစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်လိုပ်စဉက် တပီးတဆာင်ြ  သည ် 

ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်တအာက် တလ ာ နည်ီးတနပါက ခပန်အမ်ီးတင ွ တတာင်ီးြံန ိုင်သည်။ သ ိုို့ရာတွင ် က ိုယ်တ ိုင်သိုံီးစွ ရနအ်လ ိုို့ငှာ ခပည်တွငီ်း၌ဝယယ်ူပပီီး 

ခပည်ပသ ိုို့ ယူတဆာင်သာွီးသည ် ကိုန်စည်မ ာီးနှင ် မသက်ဆ ိုင်တစရ။ ဘဏ္ဍာနှစ်အတငွ်ီး ကသြ-၃၁၊ ကသြ-၃၂ တ ိုို့ခဖင  ်ြိုနှ မ်၍ ပ ိုလျံှတနသည ်ပမာဏ အာီး 

ယင်ီးဘဏ္ဍာနှစ်အတွက ်ဝင်တငွြွနတ်ွကြ် က်ရာတွင ်စီီးပွာီးတရီးလိုပ်ငနီ်း၏ အသိုံီးစရ တ်အခဖစ်သာ သတ်မတှ်ြွင ်ခပ မည်ခဖစ်သည်။ 

 

အပ ုင််း(ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၃ 

အြွန်ထမ်ီးသည် ကိုနစ်ည်ထိုတလ်ိုပ်ခြင်ီးနငှ ် တရာင်ီးြ ခြင်ီးတ ိုို့အတွက် အဆ ိုပါ ကိုန်စည်က ိုတင်သွင်ီးစဉက် တပီးတဆာင်ထာီးတသာ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီး 
ြွန်က ို ြိုနှ မ်ြွင ရ်ှ သည်။ စည်ီးမ ဉ်ီး ၄၂ က ို  ကည ်ပါ။ ဤအလ ာီးကွက်တငွ် ကသြ-၃၂ အရ ြိုနှ မ်မည ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်မ ာီးက ို တဖာခ်ပရန်ခဖစသ်ည်။ 
ကသြ-၃၂ မ ာီးအတွက ်ကသြ-၃၃ အာီး ပီူးတွ တင်ခပရမည်။  

ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့တရာငီ်းြ ခြငီ်းအတကွ် က သင ်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ီးြနွ်မှ ကိုန်စည်က ိုဝယ်ယူစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်လိုပစ်ဉက် တပီးတဆာင်ြ  သည ် ကိုန်သွယ် 

လိုပ်ငန်ီးြွန်က ို စည်ီးမ ဉ်ီးမ ာီးနှင ်အညီ ြိုနှ မ်န ိုင်သည်။ ကိုန်သွယ်လိုပင်န်ီးြွနစ်ည်ီးမ ဉ်ီးမ ာီးတွင ် မည်သ ိုို့ဆ ိုတစကာမူ ခပည်ပပ ိုို့ကိုန်မ ာီးနှင ်စပ်လ ဉ်ီး၍ 

ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့တရာင်ီးြ ခြင်ီးအတကွ် က သင ်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွနသ်ည် ကိုန်စည်က ိုဝယ်ယူစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်လိုပ်စဉက် တပီးတဆာင်ြ  သည ် 

ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန်တအာက် တလ ာ နည်ီးတနပါက ခပန်အမ်ီးတင ွ တတာင်ီးြံန ိုင်သည်။ သ ိုို့ရာတွင ် က ိုယ်တ ိုင်သိုံီးစွ ရနအ်လ ိုို့ငှာ ခပည်တွငီ်း၌ဝယယ်ူပပီီး 

ခပည်ပသ ိုို့ ယူတဆာင်သာွီးသည ် ကိုန်စည်မ ာီးနှင ် မသက်ဆ ိုင်တစရ။ ဘဏ္ဍာနှစ်အတငွ်ီး ကသြ-၃၁၊ ကသြ-၃၂ တ ိုို့ခဖင  ်ြိုနှ မ်၍ ပ ိုလျံှတနသည ်ပမာဏ အာီး 

ယင်ီးဘဏ္ဍာနှစ်အတွက ်ဝင်တငွြွနတ်ွကြ် က်ရာတွင ်စီီးပွာီးတရီးလိုပ်ငနီ်း၏ အသိုံီးစရ တ်အခဖစ်သာ သတ်မတှ်ြွင ်ခပ မည်ခဖစ်သည်။ 

အပ ုင််း (ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၄ 

နှစ်တစန်ှစ်အတွင်ီး လစဉတ်ပီးတဆာင်ြ  သည ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနီ်းြွန် စိုစိုတပါင်ီးက ို တဖာ်ခပပါ။ လစဉတ်ပီးတဆာင်သည ်ပမာဏက ို ယြငန်ှစ်မှ သယ်ယူ 

လာတသာပ ိုမ ိုတပီးတဆာင်ြ  သည ်အြနွ်နှင ် က ိုက်ညှိ ပပီီး တပီးသွင်ီးန ိုင်ပါသည်။ 
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အပ ုင််း(ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၅ 

ယ ခင ်နစှ ်တငွ ်ပ ုမ္ ုထပ်းထဆ ောင ် ော်းခွဲ ထသောအ ခွန ်။ ဤနှစ်အတွကအ်သိုံီးခပ ရန် ဆိုံီးခဖတ်ထာီးတသာ ယြင်နှစ်တငွ် ပ ိုမ ိုတပီးတဆာငထ်ာီးြ  တသာ 
အြွန်ပမာဏက ို ဤအလ ာီးကွက်တွင် ခဖည ်ပါ။ 

အပ ုင််း(ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၇ 

ထပ်းထဆ ောင ်ရန ်က န ်ပမ္ောဏ ။ အလ ာီးကွက် ၇ ရှ  ပမာဏသည် တ ကညာလ ာတင်သွင်ီးသည ်အြ  န်တငွ် တပီးတဆာင်ရမည ် က သင ်ြွန် ခဖစသ်ည်။ 

အြွနတ် ကညာလ ာက ို ပမ  ွဲ့နယ်အြနွ်ဦီးစီီးဌာနမှ ီးရိုံီး၊ အလယ်အလတအ်ြွန်ထမ်ီးမ ာီးဆ ိုငရ်ာအြွန်ရိုီံးမ ာီး (သ ိုို့) အြနွ်ထမ်ီးကကီီးမ ာီးဆ ိုင်ရာအြွန်ရိုံီး 

စသည ် သက်ဆ ိုင်ရာဌာနသ ိုို့ တင်သွင်ီးရမည်။  

လ စ ဉ်က သင  ် ထသော အ ခွန ်က ု သက်ဆ ုင ်ရောလ ကုန်ဆ ုံ်းပပီ်း ၁ ဝ ရက်အတ ွင ််းထပ်း ထဆ ောင ်ရမ္ည်။ က သင ်ြွန်က ို ခမန်မာ စီီးပွာီးတရီးဘဏ်သ ိုို့ သွာီးတရာက် 

တပီးတဆာင်ရမည်။ ဘဏ်မှ ထိုတတ်ပီးတသာ ြ လံက ို မှတတ်မ်ီးအခဖစ် သ မ်ီးထာီးရမည်။  ထ ိုို့ခပင် www.ird.gov.mm website မှတစ်ဆင  ် MPU 

ကဒ်ခဖင ်ခဖစတ်စ၊ ပိုဂ္လ က ဘဏ်ြွ မ ာီးမှတစ်ဆင  ် ခမန်မာန ိုင်ငံတတာဗ်ဟ ိုဘဏ်၏ CBM-Net စနစ်ရှ  Customer Credit Transfer Function (CCT) က ို 

အသိုံီးခပ ၍ခဖစတ်စ တပီးတဆာငန် ိုင်ပါသည်။ MPU နှင ် CBM-Net မှတစ်ဆင ် တပီးတဆာင်ခြငီ်းမ ာီးအတွက ် ခမန်မာ စီီးပွာီးတရီးဘဏ်၏ သကဆ် ိုင်ရာ 

တငွစာရငီ်းသ ိုို့ အြွန်တငွလက်ြံရရှ သည်နှင ် တစ်ပပ  ငန်က် ခပည်တွငီ်းအြွန်မ ာီးဦီးစီီးဌာနမှ လိုံခြ ံမှုအဆင ် (QR Code) ပါတသာ အြွန်တငွ လက်ြ ံ

ရရှ တ ကာင်ီးအတ ကာင်ီး ကာီးစာအာီး အီီးတမီးလ်မှတစဆ်င  ်တပီးပ ိုို့မည်ခဖစပ်ါသည်။ ထ ိုအတ ကာင်ီး ကာီးစာအာီး ြ လံက  သ ိုို့ပင ်မှတတ်မ်ီးအခဖစ ်သ မ်ီးထာီး 

ရမည်။ 

အပ ုင််း (ဂ) ၊ အလ ော ်းကွက် ၈    

ယ ခင ်နစှ ်တငွ ်ပ ု၍ထပ်းထဆ ောင ် ော်းခွဲ ထသော အ ခွန ်ပမ္ောဏ ။ အလ ာီးကွက် ၈ ရှ  ပမာဏသည် အြွန်တ ကညာလ ာတွင် တွကြ် က်မှုမှန်ကန်ပါက အဆ ိုပါ 

ပ ိုမ ိုတပီးတဆာငထ်ာီးသည်  အြွန်ပမာဏအာီး အြွန် ဆ ိုင်ရာစီမံအိုပ်ြ  ပမ်ှုဥပတဒ ပိုဒ်မ ၄၃ နှင ်အညီ ခပန်အမီ်းတငွက ို ရယနူ ိုင်မည်ခဖစ်သည်။ 

သက်ဆ ိုင်ရာအြွန်ကာလ ကိုနဆ်ိုီံးပပီီး တခြာကန်စှ်အတငွ်ီး အြွနထ်မ်ီးက တလျှာက်ထာီးတတာင်ီးြံခြင်ီး သ ိုို့မဟိုတ ် ည န ်ကာီးတရီးမှ ီးြ  ပ်က 

တတွွဲ့ရှ တဆာင်ရွကခ်ြင်ီး ခဖစ်မှသာ ြငွ ်ခပ န ိုင်သည်။ အြွန်ပ ိုတငွမ ာီးက ို ခပန်အမ်ီးတငအွခဖစ ်ရယလူ ိုပါက အလ ာီးကွက ်၈ ရှ  အကွက်တငွ် အမတှ်ခြစ်ပါ။  

ထဆ ောင်ရွ က်ခယ ၍ ထ ကည ောလ ော ပြည ်သွ င််း သ ၏  က တ ဝန်ခံခ က်  
ဤတ ကညာလ ာမတင်သွင်ီးမီ စာမ က်နှာ ၂ ၌ တဆာင်ရွကြ်ယူ၍ တ ကညာလ ာခဖည ်သွင်ီးသူ (ဥပမာ။ သင်၏ စာရင်ီးက ိုင် သ ိုို့မဟိုတ် စာရငီ်းစစတ်ဆီးသူ) 
အာီး ဝန်ြံကတ ခပ  လက်မတှတ်ရီးထ ိုီးတစရမည်။ အကယ်၍ သင်၏ ဝနထ်မ်ီးမှ တဆာင်ရွကပ်ါက ဤအပ ိုင်ီးတငွ ်လက်မှတ် တရီးထ ိုီးရန ်မလ ိုအပ်ပါ။  

မှတ်ြ က်။ စာရွက်စာတမီ်းလ မ်ညာတင်သွင်ီးခြင်ီးသည် ရာဇသတ်ကကီီးဥပတဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြ   ီးတဖာက်ခြငီ်းခဖစ်သည်။ 

အ ခွန် မ္််း (သ ုို့) က ုယစ် ော်း လှယ် ၏ ကတ ဝန်ခံခ က်  
ဤတ ကညာလ ာက ို မတင်သွငီ်းမီ စာမ ကန်ှာ ၃ တငွ် လက်မတှ်ထ ိုီးရမည်။  

 ပိုဂ္  လ်တစဦ်ီးတည်ီး ခဖစ်ပါက ထ ို ပိုဂ္  လ်မှ လက်မတှတ်ရီးထ ိုီးရမည်။  
 သမဝါယမ အသင်ီးအဖွ ွဲ့ခဖစ်ပါက ဥကကဋ္ဌ၊ (သ ိုို့) အတငွ်ီးတရီးမှ ီးမ ှလက်မတှ်တရီးထ ိုီးရမည်။  
 ကိုမပဏီ ခဖစ်ပါက ကိုမပဏ ီ၏ က ိုယစ်ာီးလှယ၊် အတွင်ီးတရီးမှ ီး၊ အတထွတထွမနတ်နဂ ာ  (သ ိုို့) မနတ်နဂ ာမှ  လက်မှတ်တရီးထ ိုီးရမည်။  
 န ိုင်ငံတတာပ် ိုင် စီီးပွာီးတရီး အဖွ ွဲ့အစည်ီးခဖစ်ပါက၊ စီမတံရီးရာ(သ ိုို့) တငွစာရင်ီးဌာနမ ှတာဝန်ရှ  ပိုဂ္  လ်တစ်ဦီးဦီးမ ှလက်မှတတ်ရီးထ ိုီးရမည်။ 
မှတ်ြ က်။ စာရွက်စာတမီ်းလ မ်ညာတင်သွင်ီးခြင်ီးသည် ရာဇသတ်ကကီီးဥပတဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြ   ီးတဖာက်ခြငီ်းခဖစ်သည်။ 

http://www.ird.gov.mm/

