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ပတခ(ဝ င)-၁က 

ပပ ညထ် ောငစ် ုသမ္ မတ ပမ္ နမ်္ော န ငု်ငံထတော ်

ပဂု္ ို လစ်ု ဝငထ် ငွေခွေန်ထ  ကည ော လ ော 

(အခ ွေန ်ထ  က ည ော လ ောက  ု မ္ှန ်က န ်ပပည  ်စ ုံစ ွေောပြည  ်စ ွေက ်န င်ုရန ် ည  န ် က ောြားခ ျက ်က  ု ြတ်ရ ှုထ ပြားပါ ။)  

(၂၀ ၁၉ ခ ုနှစ် ထ အောက ် တ ုဘော ၁ ရက ်ထ န ေ့မ္ှ ဒီဇ င်ဘော လ ၃ ၁ ရက ်ထ န ေ့အတွေ င်ြား တင် သွေင် ြားရမ္ည  ် နှစ ်ချို ပ် ပုဂ္ ိုလစ် ု ဝ င်ထ ငွေခွေန ်ထ  က ည ောလ ော) 

အခ ွေန် မ္ ်ြား၏  
က ုယ် ထရြားအခ ျက်အလက်  

က။ အခ ွေန် မ္ ်ြားအမ္ ျ  ိုြားအစော ြား - သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ ► □ ကိုမပဏ ီ □ န ိုင်ငံတတာ်ပ ိုင်စီီးပွာီးတရီးအဖွ ွဲ့အစည်ီး 

ခ ။ ထန  ုင်မ္ ှု - သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမတှ်ခြစ်ပါ ► □ ခမန်မာန ိုင်ငံသာီး □ ခပညပ် တနန ိုင်ငံသာီး

□ ခပညပ် တနန ိုင်ငံခြာီးသာီး □ ခပည်တွင်ီး တနန ိုင်ငံခြာီးသာီး

ဂ ။ န  ုင်ငံအမ္ည်  (အခ ွေန်န ှစ် ပမ်္ ကျသင ် ထစ ထရြားစော ခ ျိုပ ်ဝင်  န  ုင်ငံပြ စ်ပ ါက)   

ဃ။ သက်ဆ ုင်ရောအကွေက်တွေင် အမ္တှ်ပခ စ်ပ ါ  ► □ ခပည်တွင်ီးအြွန်မ ာီး ဦီးစီီးဌာနထံသ ိုို့ တင်သွင်ီးသည ် ကနဦီး တ ကညာလ ာ 

□ ခပည်တွင်ီးအြွန်မ ာီး ဦီးစီီးဌာနထံသ ိုို့ တင်သွင်ီးသည ် အပပီီးသတ် တ ကညာလ ာ

□ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဝင်တငွနှစ်အတွက် ခပင်ဆင်ထာီးသည ် တ ကညာလ ာ

□ MIC/SEZ ကင်ီးလတွ်ြွင  ် □ လ ပ်စာ တခပာင်ီးလ ခြင်ီး 

□ ရန်ကိုန်စတတာ အ ပြ်  န်ီးစာရင်ီးဝင် အမ ာီးပ ိုင်ကိုမပဏီမ ာီး

□ တငွစာရင်ီးထာီးရှ သည ်နည်ီးလမ်ီး (သ ိုို့မဟိုတ်) ကိုန်လက်က န်တန်ဖ ိုီး သတမ်တှ်မှု

နည်ီးလမ်ီး တခပာင်ီးလ ခြင်ီး 

အမည ်
အြွန်ထမ်ီး 
မှတပ်ိုတံင်အမှတ်  

စာပ ိုို့လ ပ်စာ 
(စာပ ိုို့သတကေတတဖာ်ခပပါ) 

တနရပ်လ ပ်စာ  

ဆက်သွယ်ရန်ဖိုန်ီးနံပါတ ် အီီး တမီးလ ပ်စာ 

အတကာက်ြွန်၏ IE Code 

Industry Code 

လိုပ်ငန်ီးအမ   ီးအစာီး 
ကိုဒ်နံပါတ ်

သတ  ပ ပို ရန်။  အပ ုင ်ြား  က မှ္ ဂ  အ   တ ွေင ် အခ ွေ န်  မ်္ြား  ထ ဆောင ်ရန်တ ွေ က်ခ ျ က်ရ မ္ည ် ထင ွေ က ုသောပ ြ ည ်စွေက်ရ မ္ည်။  ထင ွေပ မ္ောဏ အောြားလ ုံြားက ု ပ မ္န် မ္ော ကျ ပ် ထင ွေပ ြင  ်သော ထြ ောပ် ပ ပါ။  

အ ပ ုင ်ြား က 

စီြား ပွေောြားထရြား လုပ်ငန်ြား မ္ဝှ ငထ်ငွေ နှင  ်အသံုြား စရ တ်မ္ျောြား 
(အတခြပစစည်ီးမှခမတ်စွန်ီးတငွ၊ သ ိုို့မဟိုတ် ငှာီးရမ်ီးြဝင်တငွ(ပစစည်ီး)၊  

သ ိုို့မဟိုတ် အခြာီးရလမ်ီးမ ာီးမှဝင်တငွမ ာီး မတရီးသွင်ီးရန်။ 
စီီးပွာီးတရီးလိုပ်ငန်ီး တစ်ြိုထက်ပ ိုမ ိုရှ ပါက စီီးပွာီးတရီးလိုပ်ငန်ီး 

တစ်ြိုစီ၏ အတသီးစ တ်စာရင်ီး တစ်ြိုစီက ို ယြိုဇယာီးပိုံစံ အတ ိုင်ီး 

ခဖည ်စွက်၍ ပ ီးတွ  တပီးပ ိုို့ပပီီး ဤဇယာီးတွင် စိုစို တပါင်ီးစာရင်ီးြ  ပ်က ို 

တင်ခပရန်။) 

(က) 

ပ မ္န် မ္ောန  ုင ်င ံတ ွေင ်ြား ရှ  စီြား ပွေောြား ထရြား 

လ ုပ်င န်ြား မှ္ရ ထင ွေ 

(ခ) 

ပ မ္န် မ္ောန  ုင ်င ံ ပ ပင ်ပရှ  

စီြား ပွေောြား ထရြား လ ု ပ်င န်ြား မှ္ရ ထင ွေ 
(ပ ပည် ပထ နန  ုင ်င ံပ ခ ောြားသောြား န ှင  ် 

မ္သ က်ဆ ုင ် ပါ) 

(ဂ) 

ဝင ် ထင ွေခ ွေန် စည်ြား  က ပ်   ုက် သည ် 

စီြား ပွေောြား ထရြား လ ု ပ်င န်ြား ဝင ် ထင ွေ 

ကုန် ုတ ်လု ပ် မ္ှုလုပ်င န်ြား ၊ ဝန် ထဆ ောင ်မ္ှု လ ု ပ်င န်ြား အပ ါ အဝင ် 

အဓ ကလ ု ပ်င န်ြား(သ ုို့) အ သက် ထမ္ွေြား ဝ မ်္ြား ထကျ ောင ်ြား လ ုပ်င န်ြား  

အမ္ ည်၊ ထန ရပ်လ ပ် စော အပ ပည ် အ စံု(သ ုို့) လ ု ပ်င န် ြား တ ည် ထနရော  

၁ ။ အ  ြား ကု န်စ ည်ခ ွေန် အ ပါ အဝင ် (ကုန် သွေယ်ခ ွေ န် မ္ ပ ါ) 

စီြား ပွေောြား  ထရြား လ ု ပ်င န်ြား ဝင ် ထင ွေ (တရာင်ီးရ တငွ၊ လိုပ်ငန်ီးမှရ တငွ၊ 

ရင်ီးနီှီးခမ  ပ်နံှမှုမှရ တငွ၊  အတ ိုီးဝင် တငွ၊ အာမြံ တ ကီး တငွ 
စသည်ခဖင ်- အ တသီးစ တ်စာရင်ီး ပ ီးတွ တင်ခပရန်)  
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၂။ အသံုြား စရ တ ်မ္ျ ောြား (ကု န်သွေယ်ခ ွေ န် မ္ပ ါ) 

 က။ အတရာင်ီး(သ ိုို့) လိုပ်ငန်ီးလည်ပတ်ရန် ကိုန်က စရ တ် 

  (အတသီးစ တ်စာရင်ီးပ ီးတွ တင်ခပရန်)   

 ြ။ အတထွတထွနှင ် အိုပ်ြ  ပ်မှုစရ တ် (အတသီးစ တ်စာရင်ီး 

  ပ ီးတွ  တင်ခပရန်)   

 ဂ။ ဝန်ထမ်ီး/အလိုပ်သမာီးမ ာီးစရ တ်မ ာီး    

 ဃ။ စီမံအိုပ်ြ  ပ်မှုစရ တ်မ ာီး    

 င။ အတ ိုီးတပီးတငွ    

 စ။ တန်ဖ ိုီးတလ ာ နှင ်ကိုန်က စရ တ်က ိုအရစ်က နိုတ်ပယ်ခြင်ီး 

  (ပ ီးတွ စာရင်ီးတင်ခပရန်)   

 ဆ။ န ိုင်ငံခြာီးအြွန်မ ာီး    

 ဇ။  တပီးသွင်ီးပပီီးသည ် အထ ီးကိုန်စည်ြွန်   

 စ ။ အခြာီးကိုန်က စရ တ်မ ာီး (ပ ီးတွ စာရင်ီးတင်ရန်)   

 ည ။ စုစု ထပ ါင ်ြား ကုန် ကျ စရ တ ် (အလ ာီးကွက် ၂က+၂ြ+၂ဂ+ 

  ၂ဃ+၂င+၂စ+၂ဆ+၂ဇ+၂စ )   

၃။ စီြား ပွေောြား ထရြား လ ု ပ်င န်ြား မှ္ အ သောြားတ င ် ဝင ် ထင ွေ(အ ရှုံြား) 

 ထဒါင ်လ ုက် ကွေက်(က)ဘန ှင  ် (ခ)တ ွေင ် အလ ျ ောြား ကွေက် ၁ မှ္ ၂ည 

 န ုတ ်လဒ ်က ုပ ြည ် ပါ။  ထဒါင ်လ ုက် ကွေက်(ဂ)တ ွေင ် 

 ထဒါင ်လ ုက် ကွေက်(က)န ှင  ် (ခ) ထ ပါင ်ြား လ ဒ်က ုပ ြ ည ်ပါ။ 

   

 

အ ပ ုင ်ြား ခ 

မ္ထရရွှေ့ထပပောင်ြား န ုင်ထသော ပစစည်ြား ငှောြား ရမ္်ြား ပခငြ်ား မ္ှ ဝင်ထငွေ နှင ် 
အသံုြား စရ တမ်္ျောြား 
(အတခြပစစည်ီးမှ ခမတ်စွန်ီးတငွက ို မတရီးသွင်ီးရန်၊ တဒါင်လ ိုက်ကွက် 

တစ်ြိုစီအလ ိုက် ပစစည်ီးငှာီးရမ်ီးခြင်ီးမှရတငွ တစ်ြိုထက် ပ ိုမ ိုရရှ ပါက 

ငှာီးရမ်ီးြဝင်တငွ တစ်ြိုစီ၏ အတသီးစ တ်စာရင်ီး တစ်ြိုစီက ို 

ယြိုဇယာီး ပိုံစံအတ ိုင်ီး ခဖည ်စွက်၍ ပ ီးတွ  တပီးပ ိုို့ပပီီး  ဤဇယာီးတွင် 

စိုစို တပါင်ီးစာရင်ီးြ  ပ်က ို တင်ခပရန်။)

(က) 

ပ မ္န် မ္ောန  ုင ်င ံတ ွေင ်ြား ရှ  

ထပ မ္ယော အ ထဆော က် အ အံု 

င ှောြား ရမ်္ြား ပ ခ င ်ြား မှ္ ရထင ွေ 

(ခ) 

ပ မ္န် မ္ောန  ုင ်င ံ ပ ပင ်ပရှ  ထပ မ္ယ ော 

အထ ဆော က်အ အံု င ှောြား ရ မ်္ြား ပ ခ င ်ြား မှ္ 

ရထင ွေ (ပ ပည် ပထ န န  ုင ်င ံပ ခ ောြားသောြား န ှင  ် 

မ္သ က်ဆ ုင ် ပါ) 

(ဂ) 

ဝင ် ထင ွေခ ွေန် စည်ြား  က ပ်  ုက် သည ်  

မ္ထရရွှေ့ ထပ ပောင ်ြား န  ုင ်ထသ ော 

ပစစည်ြား င ှောြား ရ မ်္ြား ပ ခ င ်ြား မှ္ ဝင ် ထင ွေ 

၁ က။ ထပ မ္ယော အ ထဆော က် အဦ အ မ္ျ  ို ြား အ စောြား (မ သာီးစိုတစ်စိုပ ိုင် 

 အတဆာက်အအိုံ၊ တ ိုက်ြန်ီး၊ လိုပ်ငန်ီးသိုံီး အတဆာက် 

 အအို၊ံ တခမစသည်ခဖင ်) 

  

၁ ခ ။ ထပ မ္ယော အ ထဆော က် အ အံု၏ ထ နရ ပ်လ ပ်စော အပ ပ ည ်အစံု 

 သ ုို့မ္ ဟတု ်  ထပ မ္ ယော အထ ဆော က်အ အံုတ ည် ထနရ ော     
  

၂။ စုစု ထပ ါင ်ြား င ှောြား ရမ်္ြား ခ ရထင ွေ   

၃။ အသံုြား စရ တ ်မ္ျ ောြား 

 က။ ခပ ခပင်စရ တ်နှင ် ထ န်ီးသ မ်ီးစရ တ်   

 ြ။  အတ ိုီးနှုန်ီး အသိုံီးစရ တ်   

 ဂ။ ပ ိုင်ဆ ိုင်ပစစည်ီးအတပေါ်ထာီးရှ သည ် အာမြံ   

 ဃ။ လျှပ်စစ်မီီး၊ တရ၊ မ လလာ စသည ် ဝန် တဆာင်လိုပ်ငန်ီးမ ာီး 

  အတွက် ကိုန်က စရ တ် 
  

 င။ အမှိုက်စွန ်ပစ်ြ   

 စ။ လိုံခြ ံ တရီးစရ တ်    

 ဆ။ တန်ဖ ိုီး တလ ာ နှင ်ကိုန်က စရ တ်က ိုအရစ်က နိုတ်ပယ်ခြင်ီး 

  (ပ ီးတွ စာရင်ီးတင်ခပရန်) 
  

 ဇ။ အခြာီးစရ တ်မ ာီး  (ပ ီးတွ စာရင်ီးတင်ခပရန်)   

 ဈ။ စိုစို တပါင်ီးကိုန်က စရ တ် (အလ ာီးကွက် ၃က+၃ြ+၃ဂ+ 

  ၃ဃ+၃င+၃စ+၃ဆ+၃ဇ) 
  

၄။  မ္ထရရွှေ့ ထပ ပောင ်ြား န  ုင ်ထသ ော ပ စစည်ြား င ှောြား ရ မ်္ြား ပ ခ င ်ြား မှ္အ သောြားတ င ် ဝင ် ထင ွေ 

  (အ ရှုံြား) တဒါင်လ ိုက်ကွက်(က)နှင ်(ြ)တွင် အလ ာီးကွက် ၂ မှ 

  အလ ာီးကွက် ၃ဈ နိုတ်လဒ်က ိုခဖည ်ပါ။ တဒါင်လ ိုက်ကွက်(ဂ) 

  တွင် တဒါင်လ ိုကကွ်က်(က)နှင ်(ြ) တပါင်ီးလဒ်က ိုခဖည ်ပါ။ 
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အ ပ ုင ်ြား ဂ 

အပခောြား ရလမ္်ြား မ္ျောြား မ္ှ ဝ ငထ်ငွေနငှ ် အသံုြားစရ တမ်္ျောြား 
(အတခြပစစည်ီးမှ ခမတ်စွန်ီးတငွ မပါဝင်ပါ။)   

(က) 

ပ မ္န် မ္ောန  ုင ်င ံအတ ွေင ်ြား 

အပ ခ ောြားရလ မ်္ြား မ္ျ ောြား မှ္ ရထင ွေ 

  (ခ) 

ပ မ္န် မ္ောန  ုင ်င ံပ ပင ်ပရှ  

အပ ခ ောြားရလ မ်္ြား မ္ျ ောြား မှ္ရထင ွေ 

(ပ ပည် ပထ နန  ုင ်င ံပ ခ ောြားသောြား န ှင  ် 
မ္သ က်ဆ ုင ် ပါ) 

(ဂ) 

ဝင ်ထင ွေခ ွေန် စည်ြား  က ပ်  ုက် သည ် 

အပ ခ ောြားရလ မ်္ြား မ္ျ ောြား မှ္ ဝင ်ထင ွေ 

၁ ။  အပ ခ ောြားရလ မ်္ြား မ္ျ ောြား မှ္ဝင ် ထင ွေ(ပ ီးတွ စာရင်ီးတင်ခပရန်)   

၂။  အသံုြား စရ တ ်မ္ျ ောြား (ပ ီးတွ စာရင်ီးတင်ခပရန်)   

၃။  အပ ခ ောြားရလ မ်္ြား မ္ျ ောြား မှ္အ သောြားတ င ် ဝင ် ထင ွေ (အ ရှုံြား)   

  ထဒါင ်လ ုက် ကွေက်(က)န ှင  ် (ခ)တ ွေင ် အလ ျ ောြားကွေ က် ၁ မှ္ 

  အလ ျ ောြားကွေ က် ၂ န ုတ ်လဒ ် က ုပ ြည ် ပါ။ ထဒါင ်လ ု က်ကွေ က်(ဂ)တ ွေင ် 

  ထဒါင ်လ ုက် ကွေက်(က)န ှင  ် (ခ) ထ ပါင ်ြား လ ဒ်က ုပ ြ ည ်ပါ။ 

   

 

အ ပ ုင ်ြား ဃ 

ဝင် ထငွေခွေန် စညြ်ား  ကပ်   ုက်သည ် ဝင် ထငွေ တွေက်ချက ်ပခငြ်ား   

၁ ။ အသ ောြားတ င ်ဝင ် ထင ွေ  

 က။ စီီးပွာီးတရီးလိုပ်ငန်ီးမှအသာီးတင်ဝင်တငွ(အရှုံီး) (အပ ိုင်ီး(က)၊ အလ ာီးကွက် ၃ တဒါင်လ ိုက်ကွက် 
(ဂ)မှ)  

 
 ြ။ ပစစည်ီးငှာီးရမ်ီးခြင်ီးမှအသာီးတင်ဝင် တငွ(အရှုံီး) (အပ ိုင်ီး(ြ)၊ အလ ာီးကွက် ၄ 

တဒါင်လ ိုက်ကွက်(ဂ)မှ)  

 ဂ။ အခြာီးရလမ်ီးမ ာီးမှအသာီးတင်ဝင် တငွ(အရှုံီး) (အပ ိုင်ီး(ဂ)၊ အလ ာီးကွက် ၃ တဒါင်လ ိုက်ကွက်(ဂ)မှ)  

ဃ။ သယ်ယ လာတသာ အရှုံီးမ ာီးက ို မထည ်သွင်ီးမီ စိုစိုတပါင်ီးအသာီးတင်ဝင်တငွ(အရှုံီး) ၁က+၁ြ+၁ဂ က ိုတပါင်ီးပါ။ အသာီးတင်ရလဒ်သည် 

အရှုံီးခဖစ်ပါက ကွင်ီးစကွင်ီးပ တ် “(   )” ခဖင ် တဖာ်ခပပပီီး အပ ိုင်ီး(ဃ)၏က န်အပ ိုင်ီးမ ာီးက ို တက ာ်၍ အပ ိုင်ီး(င)၊ အလ ာီးကွက် ၁ တွင် “၀” က ို 

ခဖည ်ပါ။ 
 

၂။ ယခ င ်ဝင ်ထင ွေန ှစ် မ္ျ ောြားမှ္ သယ်ယ လ ော ထ သော အရှုံြား က ု ပ ြည ် ပါ။ (ည န် ကောြားခ ျ က်က ု  ကည ် ပါ။) 

      က။ ၂၀၁၈ ဝင်တငွနှစ်မှ အသိုံီးမခပ ရတသီးသည ် သယ်ယ လာတသာအရှုံီးက ို ခဖည ်ပါ။  

 

ြ။  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဝင်တငွနှစ်မှ အသိုံီးမခပ ရတသီးသည ် သယ်ယ လာတသာအရှုံီးက ို ခဖည ်ပါ။  

ဂ။  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဝင်တငွနှစ်မှ အသိုံီးမခပ ရတသီးသည ် သယ်ယ လာတသာအရှုံီးက ို ခဖည ်ပါ။  

      ဃ။  MIC ြွင ်ခပ မ န ် (သ ိုို့) အခြာီးအတထာက်အထာီးမ ာီးအရ ြွင ်ခပ ထာီးသည ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

 ဝင်တငွနှစ် မတ ိုင်မီက အသိုံီးမခပ ရတသီးသည ် သယ်ယ လာတသာအရှုံီးက ို ခဖည ်ပါ။ 

 (အတထာက်အထာီးမ ာီးက ို ပ ီးတွ တဖာ်ခပပါ။ ည န် ကာီးြ က်က ို ကည ်ပါ။) 
 

      င။ စိုစိုတပါင်ီး သယ်ယ လာတသာအရှုံီး ၂က+၂ြ+၂ဂ+၂ဃ  

၃။ MIC ကင ်ြား လ ွေတ ်ခ ွေင  ် န ှင  ် သက်သောခွေင  ် မ္ျ ောြား မ္န ုတ ် ပယ် မီ္ စု စုထ ပါင ်ြား အသ ောြားတ င ်ဝင ်ထင ွေ။  အလ ာီးကွက် ၁ဃ မှ ၂င က ိုနိုတ်ပါ။ 

အသာီးတင်အရှုံီးတပေါ်တပါက်ပါက “၀”ဟိုခဖည ်ပပီီး အပ ိုင်ီး(ဃ)၏ က န်အပ ိုင်ီးက ိုတက ာ်၍ အပ ိုင်ီး(င)၊ အလ ာီးကွက် ၁ တွင် “၀”က ို ခဖည ်ပါ။ 
 

၄။ ပ မ္န် မ္ောန  ုင ်င ံရင ်ြား န ှီြားပ မ္ ို ပ်န ှံမ္ှုထ ကော် မ္ရှင ်ကင ်ြား လ ွေတ ် ခ ွေင  ်အရ အခ ွေ န်ကင ်ြား လ ွေတ ်ခ ွေင  ်ထ ပြား သည ် ဝင ်ထင ွေ ပ မ္ောဏ။ 

(၎င်ီးပမာဏက ို တွက်ြ က်ထာီးသည ် ဇယာီးနှင ် ခမန်မာန ိုင်ငံရင်ီးနီှီးခမ  ပ်နံှမှု တကာ်မရှင် 

 ကင်ီးလွတ်ြွင ်မ တတူက ို ပ ီးတွ တင်ခပပါ။) 

  

၅။ MIC ကင ်ြား လ ွေတ ်ခ ွေင  ်ထပြား သ ည ် ဝင ်ထင ွေ န ုတ ် ပယ်ပ ပီြား  သ က်သောခ ွေင  ် မ္ျ ောြားမ္န ုတ ် မီ္ စု စုထ ပ ါင ်ြား အသ ောြား တ င ်ဝင ်ထင ွေ ။ အလ ာီးကွက်  ၃ မှ ၄ က ို နိုတ်ပါ။ 

အသာီးတင် အရှုံီးတပေါ်ပါက “၀”ဟို ခဖည ်ပပီီး အပ ိုင်ီး(ဃ)၏ က န်အပ ိုင်ီးက ို တက ာ်၍ အပ ိုင်ီး(င)၊ အလ ာီးကွက် ၁ တွင် “၀”က ိုခဖည ်ပါ။  
 

၆။ အ ထပ ခ ခ ံ သ က် သောခွေင  ် − သ မ္ဝ ါယ မ္ အသင ်ြား မ္ျ ောြား အတ ွေက် သော။ အလ ာီးကွက် ၅ က ို ၂၀% * ခဖင ် 
 တခမ ာက်ပါ။ ရလဒ်သည် က ပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ တအာက ်တလ ာ နည်ီးပါက ဤ တနရာတွင်ခဖည ်ပါ။ 

 သ ိုို့မဟိုတ်လျှင် က ပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀ဝ ဟို ခဖည ်ပါ။ 

  

၇ ။ လ ှှူ ဒါန်ြား ထင ွေ မ္န ုတ ်ပ ယ်မီ္ စုစု ထ ပါင ်ြား အခ ွေ န်စ ည်ြား  ကပ်  ု က်သ ည ်ဝင ်ထင ွေ။  အလ ာီးကွက် ၅ ထ မှ အလ ာီးကွက် ၆ က ို နိုတ်ပါ။ 
 (ပ ပည် ပထ နန  ုင ်င ံပ ခ ောြားသောြား ပ ြစ် ပ ါက အလ ျ ောြားကွေ က် ၇  မှ္ ပ မ္ောဏက  ု အလ ျ ောြား ကွေက် ၉ တ ွေင ် ပ ြည ် ပါ။  လ ှှူဒ ါန်ြား ထင ွေမ္ျ ောြား အတ ွေက် န ုတ ်ပ ယ်ခ ွေင  ်မ္ျ ောြား က ု 

 ခ ံစောြားခ ွေင  ်မ္ရှ ပါ။)   

 

၈။  ည ်ဝင ်ခ   ထ သော လ ှှူဒ ါန်ြား ထင ွေမ္ျ ောြား (လ ှှူဒ ါန်ြား ခ   ပါ က)* (ည န် ကာီးြ က်က ို ကည ်ပါ။)   

၉။ စုစု ထပ ါင ်ြား အခ ွေ န်စည်ြား  က ပ်  ု က်သည ် ဝင ်ထင ွေ။ အလ ာီးကွက် ၇ ထ မှ အလ ာီးကွက် ၈ က ို နိုတ်ပါ။ ဤပမာဏက ို အပ ိုင်ီး (င)  
 အလ ာီးကွက် ၁ တွင် ခဖည ်ပါ။ 
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အ ပ ုင ်ြား င 

အခွေန် ထငွေတွေက ်ချက်ပခင်ြား   

၁ ။ အပ ိုင်ီး ဃ ၏ အလ ာီးကွက် ၁ဃ (သ ိုို့) အလ ာီးကွက် ၃ (သ ိုို့) အလ ာီးကွက် ၅ (သ ိုို့) အလ ာီးကွက် ၇ (သ ိုို့) အလ ာီးကွက် ၉ မှ ပမာဏက ိုခဖည ်ပါ။  

၂။ ထပြား  ထဆောင ် မ္ှုမ္ျ ောြား/ကင ်ြား လ ွေတ ်ခ ွေင  ်မ္ျ ောြား  မ္ပ ပို မီ္ စုစု ထပ ါင ်ြား အခ ွေ န် (သမဝါယမအသင်ီးမ ာီးအတနနှင ် ည န် ကာီးြ က်က ို ကည ်ပါ။)  

၃။ ထပြား ထဆောင ် မ္ှုမ္ျ ောြား/ကင ်ြား လ ွေတ ်ခ ွေင  ်မ္ျ ောြား 

 က။ သိုံီးလတစ်ကက မ် အရစ်ခဖင ် တပီး တဆာင်ထာီး တသာ ကက  တင်ြွန်စိုစို တပါင်ီး   

 

 ြ။ ပင်ရင်ီးမှ နိုတ်ယ  တပီးသွင်ီးထာီးသည ် ဝင် တငွြွန်  

 ဂ။ အတကာကြ်ွန်ဦီးစီီးဌာနသ ိုို့ တပီးသွင်ီးထာီးသည ်ဝင်တငွြွန်   

 ဃ။ အြွန်နှစ်ထပ်မက သင ်တစတရီးစာြ  ပ်ဝင်န ိုင်ငံမ ာီးရှ  န ိုင်ငံခြာီးအစ ိုီးရမ ာီးထံသ ိုို့ တပီးတဆာင်ြ  တသာဝင်တငွြွန်  

 င။ ယြိုနှစ်သ ိုို့ သယ်ယ လာသည ် ယြင်နှစ်တွင် ပ ိုမ ိုတပီးတဆာင်ထာီးြ  တသာ အြွန်ပမာဏ  

 စ။  စိုစို တပါင်ီး တပီး တဆာင်ထာီးသည ် တငွ (၃က+၃ြ+၃ဂ+၃ဃ+၃င)    

၄။ ထပြား ထဆောင ်ရ န်ကျ န် ပ မ္ောဏ ၊ အလ ာီးကွက် ၂ ထ မှ အလ ာီးကွက် ၃စ က ိုနိုတ်ပါ။ သိုည သ ိုို့မဟိုတ် သိုည ထက် တလ ာ နည်ီးပါက “၀” ဟိုခဖည ်ပါ။  

၅။ အခ ွေန် ပ ု  မ်္ြား  ထ ဆောင ် ောြား ထ သော ပ မ္ောဏ  အလ ာီးကွက် ၃စ ထ မှ အလ ာီးကွက် ၂ က ိုနိုတ်ပါ။ သိုည သ ိုို့မဟိုတ် သိုည ထက် တလ ာ နည်ီးပါက “၀” 

ဟိုခဖည ်ပါ။  ပ ုမ္ ု ထပြား သွေင ်ြား  ောြားခ    ထ သော ထင ွေ ပ မ္ော ဏ က ု ပ ပ န်အ မ်္ြား  ထင ွေ အပ ြ စ် ရရှ လ  ု ပါ က ဤ အကွေ က်တ ွေင ် အ မှ္တ ်ပ ခ စ်ပ ါ။ ► □  ဤ အ ကွေက်တ ွေ င ် 

အမှ္တ ် မ္ပ ခ စ် ောြားပ ါက ပ ု မ္ ု ထ ပြား သွေင ်ြား  ောြားခ    ထသ ော ပ မ္ောဏ က ု ထ နောက် လ ော မ္ည ်န ှစ် အခ ွေန် အတ ွေ က် အသံုြားပ ပို မ္ည်ပ ြစ် သည်။ 

 

 
အ ပ ုင ်ြား စ  

ဘ ဏ္ော ထရြား အ ထပခအ ထနပပရှင်ြားတမ္ြ်ား 

 

၃၀-၀ ၉-၂၀၁ ၈ တ ွေင ်ကု န်ဆုံြား သည ် ဘ ဏ္ ော ထ ရြား န ှစ် 

 

၃၀-၀ ၉-၂၀၁ ၉ တ ွေင ် ကု န်ဆုံြား သ ည ် ဘ ဏ္ ော ထရြား န ှစ် 

ပ ုင ်ဆ ုင ်ပ စစည်ြား မ္ျ ောြား 
(က) (ခ) (ဂ) (ဃ) 

လ က်င င ်ြား မ္ဟတု ် ထ သော ပ ုင ်ဆ ုင ် ပစစည်ြား မ္ျ ောြား 

၁။  တခမ  

 

 

 

၂က။ တခမယာ၊အ တဆာက်အအိုံ၊စက်နှင ်  

  စက်က ရ ယာ    

၂ြ။ နိုတ်ရန်   

  (စိုစို တပါင်ီးတန်ဖ ိုီး တလ ာ လ ာထာီး)  (                                         )  (                                         ) 

၃။  အသက်ဇီဝရှ ပစစည်ီး ပ ိုင်ဆ ိုင်မှု   

၄က။ ခဒပ်မ  ပစစည်ီးမ ာီး   

၄ြ။ နိုတ်ရန်   

  (စိုစို တပါင်ီးတန်ဖ ိုီး တလ ာ လ ာထာီး)   (                                        )  (                                         ) 

၅။  ပိုဂ္  လ်စိုနှင ် ဖက်စပ်လိုပ်ငန်ီးမ ာီး၌  

  ရင်ီးနီှီးခမ  ပ်နံှခြင်ီး     

၆။  ကာလရှည် တြ ီး တငွ   

၇။  ဆ ိုင်ီးငံ  အြွန်ရပ ိုင်ြွင ်မ ာီး   

၈။  အရစ်က နှစ်ရှည်ငှာီးရမ်ီးမှုအတွက်  

  ကာလရှည်ရရန်ရှ    

၉။  အခြာီး လက်ငင်ီးမဟိုတ် တသာ  

  ပ ိုင်ဆ ိုင်ပစစည်ီးမ ာီး    

၁ ၀။ စုစု ထပ ါင ်ြား  လ က်င င ်ြား  မ္ဟတု ် ထသ ော  

  ပ ုင ်ဆ ုင ်ပ စစည်ြား မ္ျ ောြား (၁+၂က+၂ခ+  

  ၃+၄ က+၄ခ+၅+၆ +၇+၈+၉) 

     

လ က်င င ်ြား ပ ုင ်ဆ ုင ်ပ စစည်ြား မ္ျ ောြား     

၁၁။ ကိုန်လက်က န်မ ာီး  
 

 
 

၁၂။ ကိုန်သွယ်မှုနှင ် အခြာီးရရန်ရှ မ ာီး   
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၁၃။ အရစ်က နှစ်ရှည်ငှာီးရမ်ီးမှုအတွက်  

  ကာလတ ိုရရန်ရှ  
  

၁၄။ စာြ  ပ်အရ တငွ တတာင်ီးြံမှုထက်  

  တက ာ်လွန် တသာ ကိုန်က စရ တ်နှင ်  

  ြန ်မှန်ီးရတငွ 

  

၁၅။ လက်ငင်ီးအြွန်ရပ ိုင်ြွင ်မ ာီး   

၁၆။ ဘဏ်နှင ် တငွလက်က န်   

၁၇။ တရာင်ီးရန်အတွက်ရည်ရွယ်၍  

  က ိုင်တဆာင်ထာီး တသာ ပ ိုင်ဆ ိုင်  

  ပစစည်ီးမ ာီး 

 

 

 

 

၁၈။ အခြာီးလက်ငင်ီးပ ိုင်ဆ ိုင်ပစစည်ီးမ ာီး    

၁ ၉။ စုစု ထပ ါင ်ြား  လ က်င င ်ြား  ပ ုင ်ဆ ုင ်ပ စစည်ြား  

  မ္ျ ောြား (၁ ၁+၁ ၂+၁ ၃+၁ ၄+၁ ၅+၁ ၆+  

  ၁ ၇+၁ ၈) 

    

၂၀။ စုစု ထပ ါင ်ြား  ပ ုင ်ဆ ုင ်ပ စစည်ြား မ္ျ ောြား  

  (၁ ၀+၁ ၉) 
   

 
 

 

 

အ ပ ုင ်ြား စ (အ ဆ က်) 

ဘ ဏ္ော ထရြား အ ထပခအ ထနပပရှင်ြားတမ္ြ်ား 

၃၀-၀ ၉-၂၀၁ ၈ တ ွေင ်ကု န်ဆုံြား သည ် ဘ ဏ္ ော ထ ရြား န ှစ် ၃၀-၉-၂ ၀၁ ၉ တ ွေင ် ကု န်ဆုံြား သည ် ဘဏ္ ော ထရြား န ှ စ် 

ပ ုင ်ဆ ုင ်ခ ွေင  ်န ှင  ် ထပြား ရန်တ ောဝ န် မ္ျ ောြား 
(က) (ခ) (ဂ) (ဃ) 

ပ ုင ်ဆ ုင ်ခ ွေင  ် 

၂၁။ ထိုတ်ပပီီးတငွရင်ီး  

 

  

၂၂။ သီီးသန ် တငွမ ာီး    

၂၃။ အရှုံီးအခမတ်စာရင်ီးလက်က န်  

 (စိုစို တပါင်ီးအရှုံီး)    

၂၄။ တရာင်ီးရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ 

 က ိုင် တဆာင်ထာီး တသာ ပ ိုင်ဆ ိုင် 

 ပစစည်ီးမ ာီး နှင ် ပတ်သက်သည ် 

 မတည်ရင်ီးနီှီး တငွ 

   

၂၅။ ထ န်ီးြ  ပ်မှုမရှ  တသာ ရင်ီးနီှီးခမ  ပ်နံှမှု    

၂၆။ စုစု ထပ ါင ်ြား  ပ ု င ်ဆ ုင ်ခ ွေင  ် 

 (၂၁+၂၂+၂ ၃+၂ ၄+၂ ၅)     

လ က်င င ်ြား မ္ဟတု ် ထ သော ထပြား ရန်တ ော ဝန် မ္ျ ောြား     

၂၇။ လက်ငင်ီးမဟိုတ် တသာ တြ ီး တငွ  

 

 

 

၂၈။ ဆ ိုင်ီးငံ  အြွန် တပီးရန်တာဝန်မ ာီး   

၂၉။ လက်ငင်ီးမဟိုတ် တသာ လ ာထာီး တငွ   

၃၀။ လက်ငင်ီးမဟိုတ် တသာ 

 ဆ ိုင်ီးငံ ထာီးသည ် ဝင် တငွ   

၃၁။ အခြာီးလက်ငင်ီးမဟိုတ် တသာ 

 တပီးရန်တာဝန်မ ာီး     

၃၂။ စု စု ထ ပါင ်ြား  လ က်င င ်ြား မ္ဟတု ် ထ သော  

 ထပြား ရ န်တ ော ဝန် မ္ျ ောြား  

 (၂၇+၂ ၈+၂၉+၃ ၀+၃၁) 
    

လ က်င င ်ြား  ထပြား ရ န် တ ောဝ န် မ္ျ ောြား     
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၃၃။ ကိုန်သွယ်မှုနှင ်အခြာီး တပီးရန် 

 တာဝန်မ ာီး 
 

 

 

 

၃၄။ ကိုန်က စရ တ်နှင ် ြန ်မှန်ီးရ တငွက ို 

 တက ာ်လွန် တသာ စာြ  ပ်အရ 

 တငွ တတာင်ီးြံမှု  

  

၃၅။ ကာလတ ို တြ ီး တငွမ ာီး   

၃၆။ လက်ငင်ီးအြွန်တပီးရန်တာဝန်မ ာီး   

၃၇။ လက်ငင်ီးလ ာထာီး တငွ   

၃၈။ လက်ငင်ီးဆ ိုင်ီးငံ ဝင် တငွ   

၃၉။ တရာင်ီးရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ 

 က ိုင် တဆာင်ထာီး တသာ ပ ိုင်ဆ ိုင် 

 ပစစည်ီးမ ာီးနှင ် ပတ်သက်သည ် 

 တပီးရန်တာဝန်မ ာီး 

  

၄၀။ အခြာီးလက်ငင်ီး တပီးရန်တာဝန်မ ာီး   

၄၁ ။  စုစု ထပ ါင ်ြား  လ က်င င ်ြား  ထပြား ရန်  

 တ ောဝန် မ္ျ ောြား(၃၃+၃၄+၃၅+ ၃ ၆+ 

 ၃၇+၃ ၈+၃ ၉+၄ ၀) 

    

၄၂။ စုစု ထပ ါင ်ြား  ထပြား ရ န်တ ော ဝန် မ္ျ ောြား 

 (၃၂+၄၁) 
    

၄၃။ စုစု ထပ ါင ်ြား ပ ုင ် ဆ ငု ်ခ ွေင  ် န ှင  ် 

 ထပြား ရ န်တ ော ဝန် မ္ျ ောြား(၂ ၆+၄ ၂) 

 (၂၀=၄၃) 

    

 

အ ပ ုင ်ြား ဆ  

စောရင်ြား အရ ဝင် ထငွေ (အရှုြံား)က  ု အခွေန်စညြ်ား  က ပ်  ကု ် ထသော ဝင် ထငွေနငှ ် ပပန်လည်  
စောရင်ြားက  ုက်ည  ပခင်ြား 

 
၃၀-၉-၂ ၀၁ ၉ တ ွေင ်ကု န်ဆုံြား သည ် ဘဏ္ ော ထရြား န ှစ် 

၁ ။ စောရင ်ြား အရ စုစု ထ ပါင ်ြား  ဝင ် ထင ွေ (အ ရှုံြား)  

 

 

၂။ စောရင ်ြား အရ ဝင ် ထင ွေခ ွေန်  

၃။ စောရင ်ြား တ ွေင ်မ္ပ ါ ထသော ဝင ် ထင ွေခ ွေန် ကျ သင  ် ထ စသ ည ် ဝင ် ထင ွေ (ပ ြား တ ွေ စောရင ်ြား တ င ်ပ ပရ န်)  

၄။ စောရင ်ြား တ ွေင ်ရှ ပ ပီြား  ဤ  ထ က ညောလ  ောတ ွေင ်  န ုတ ်ပ ယ် ောြားပ ခ င ်ြား မ္ရှ  ထ သော အသံုြား စရ တ ်မ္ျ ောြား  

 

(က) ဝင် တငွ ၏ ၂၅% သတ်မှတ်ြ က်ထက် တက ာ်လွန် တသာ ထည ်ဝင် တပီးကမ်ီးမှုမ ာီး  

( ြ ) အြွန်ထက် တက ာ်လွန် တသာ  စာရင်ီးအရ တန်ဖ ိုီး တလျှာ   

( ဂ ) မဆီ တလ ာ်သည ် စရ တ် (လာဘ် တပီးခြင်ီး၊ ဒဏ် တငွမ ာီး နှင ် ခပစ်ဒဏ်မ ာီး အစရှ သည်)  

(ဃ) လိုပ်ငန်ီးပမာဏနှင ် မမျှ တအာင် မ ာီးသည ် စရ တ်   

( င ) မတည် တငွရင်ီး ဆိုံီးရှုံီးမှု  

( စ ) အြွန်အရ ြွင ်မခပ သည ် အခြာီးအသိုံီးစရ တ်မ ာီး (ပ ီးတွ တင်ခပရန်)  

(ဆ) စုစု ထပ ါင ်ြား  အ သံုြားစရ တ ် မ္ျ ောြား (၄က+၄ြ+၄ဂ+၄ဃ+၄င+၄စ)  

 ၅။ စုစု ထပ ါင ်ြား (၁+၂+၃+၄ဆ)  

၆။ စောရင ်ြား တ ွေင ် ပါရှ  ထ သော အခ ွေန် ကင ်ြား လ ွေတ ်သည ် ဝ င ် ထင ွေ (ပ ီးတွ စာရင်ီးတင်ခပရန်)  
 

၇ ။ အ ထပ ခ ပစစည်ြား မှ္ ပ မ္တ ် စွေန်ြား  ထင ွေ  

၈။ စောရင ်ြား အရ ဝင ် ထင ွေတ ွေင ် ခ ုန ှ မ်္ ောြား ပ ခ င ်ြား မ္ရှ  ထသ ော ဤ  ထ ကညောလ  ောပ ါ  အ  ြား န ှုတ ်ပယ်ခ ွေင  ် မ္ျ ောြား 

 (က) စာရင်ီးထက် ပ ိုမ ို တသာ အြွန်တန်ဖ ိုီး တလျှာ   

( ြ ) အထ ီးသက်သာြွင ်မ ာီး အပ ိုင်ီး ဃ ၊ အလ ာီးကွက် ၄  
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( ဂ ) စာရင်ီးတွင်မ တဖာ်ခပထာီး တသာ အခြာီးသက်သာြွင ်မ ာီး  (ပ ီးတွ စာရင်ီးတင်ခပရန်)  

(ဃ) စိုစိုတပါင်ီးသက်သာြွင ်မ ာီး (၈က+၈ြ+၈ဂ)  

၉။ စုစု ထပ ါင ်ြား  (၆+၇+၈ ဃ)  

၁ ၀။ စုစု ထပ ါင ်ြား အခ ွေ န်စ ည်ြား  ကပ် မ္ည ် ဝင ် ထင ွေ (၅-၉).  (အ ပ ုင ်ြား  ဃ အလ ျ ောြား ကွေက် ၉)  

 

ထဆောင်ရွက ်ခယ ၍ ထ က ညောလ ောပြည ်သွေငြ်ား သ ၏ က တ ဝန်ခံချက ်  (ထဆောင်ရွက ်ခယ ၍ ထ က ညောလ ောပြည ်သွေင်ြား သ  မ္ရှ ပါက ဤအပ ငုြ်ား က  ု ပြည ်သွေင်ြား ရန်မ္လ ပုါ။) 

အထက် တဖာ်ခပပါအြ က်အလက်မ ာီးသည် ကျွန်ိုပ် သ ရှ  ယိုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ခပည ်စိုံပါ တ ကာင်ီး၊ ၎င်ီးအခပင် ၃၀-၉-၂၀၁၉ တန တွင်ကိုန်ဆိုံီး တသာ ဝင် တငွနှစ်အတွင်ီးတွင်  ယြိုတင်ခပထာီး တသာ 

ဝင် တငွအခပင် အခြာီးဝင် တငွမ ာီး မရှ ပါ တ ကာင်ီး ကျွန်ိုပ်သ ရ တသာ အြ က်အလက် အာီးလိုံီးအရ ဝန်ြံလက်မှတ် တရီးထ ိုီးပါသည်။ 

(မှတ်ြ က်။ စာရွက်စာတမ်ီး လ မ်ညာတင်သွင်ီးခြင်ီးသည် ရာဇသတ်ကကီီးဥပတဒ ပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြ   ီးတဖာကခ်ြင်ီးခဖစ်သည်။) 

တဆာင်ရွက်ြယ ၍ 

တ ကညာလ ာခဖည ်သွင်ီးသ ၏ လက်မှတ်  
ရက်စွ (ရက်၊လ၊နှစ်) 

 

တဆာင်ရွက်ြယ ၍ တ ကညာလ ာ 

ခဖည ်သွင်ီးသ ၏ အမည်  

အြွန်ထမ်ီးမှတ်ပိုံတင် 

အမှတ်   

လိုပ်ငန်ီးအမည်  
လိုပ်ငန်ီးလ ပ်စာ 

 

လိုပ်ငန်ီး၏ အြွန်ထမ်ီး 

မှတ်ပိုံတင်အမှတ်   

ဆက်သွယ်ရန်ဖိုန်ီးနံပါတ်  အီီးတမီးလ ပ်စာ  

 

အခွေန် မ္ြ်ား(သ ုို့) က  ုယ်စောြား လှယ် ၏ ဝန ်ခခံျက်   

အထက် တဖာ်ခပပါအြ က်အလက်မ ာီးသည် ကျွန်ိုပ် သ ရှ  ယိုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ခပည ်စိုံပါ တ ကာင်ီး၊ ၎င်ီးအခပင် ၃၀-၉-၂၀၁၉ တန တွင်ကိုန်ဆိုံီး တသာ ဝင် တငွနှစ်အတွင်ီးတွင်  ယြိုတင်ခပထာီး တသာ 

ဝင် တငွအခပင် အခြာီးဝင် တငွမ ာီး မရှ ပါ တ ကာင်ီး ဝန်ြံလက်မှတ် တရီးထ ိုီးပါသည်။ 

(မှတ်ြ က်။ စာရွက်စာတမ်ီး လ မ်ညာတင်သွင်ီးခြင်ီးသည် ရာဇသတ်ကကီီးဥပတဒ ပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြ   ီးတဖာကခ်ြင်ီးခဖစ်သည်။) 

လက်မှတ်  
ရက်စွ  

(ရက်၊လ၊နှစ်) 
 

ပိုဂ္  လ်စိုက ိုယ်စာီး သ ိုို့မဟိုတ် 

အစ ိုီးရအဖွ ွဲ့အစည်ီးက ိုယ်စာီးလက်မှတ်တရီးထ ိုီးသ ခဖစ်ပါက 

နာမည်အခပည ်အစိုံက ိုတဖာ်ခပပါ။  

 

 
ရာထ ီး  
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ညွှန်ကက ြားချ က်မျ ြား 
ပြ ည်ထ   င်စု  သ မမ တ  ပ မန် မ  န ုင်ငံ ထတ  ်  
၂၀၁ ၈  အ ောက်တ ိုဘောလ  ၁  ရ က်မ ှ  ၂၀၁၉ စက်တင်ဘ လ  ၃၀ ရက်အ   ဝင ်ထင ွေ နှစအ်တွေက်- 
ြ ုဂ္ ိုလ ်စု  ဝငထ်ငွေခွေနထ်ကကည လ ွှ   
ြ ုံစံ-ြ တခ( ဝင )-၁ က

ထေဘုေျ ညွှနက်က ြား ချက်မျ ြား  
ဝင်ထငွေခွေန်  ထ ကကည  လွှ  တ င်သွေင်ြား ရမ ည ်သူမျ  ြား ။ 
ပြည ်တွေင် ြားထ န န ုင် ငံသ  ြား၊  ပြည ်တွေ င်ြားထ န န ု င်ငံပခ  ြား သ ြား၊  ပြည ်ြ ထ န  

န ုင်ငံ သ ြား( ပြည ်တွေ င်ြားြု ဂ္ ိုလ်စ ု၊  က ုမပဏီ၊  သမဝ ါေမ အသ င် ြားနှ င ်  

န ုင်ငံြ ု င် အဖွေ ွဲ့အစ ည ် ြားမျ ြားြါ ဝ င် သ ည ်။ ) ယေဘုေျအ ားဖြင ့် 

သင့်သည့် ဖြည့်တွင့်ားမှဖြစ့်ယစ၊ ဖြည့်ြမှဖြစ့်ယစ ဝင့်ယငွရလမ့်ား 
တစ့်နည့်ားနည့်ားဖြင ့် ရရှှိသည ့် စုစုယြေါင့်ားဝင့်ယငွအ ားလု ား (အခွန့် 

ကင့်ားလတွ့်ခွင ့်ရသည ့်ဝင့်ယငွမှအြ)အယြေါ် ၂၀၁၈  အ ောက ်တ ို  

ဘောလ ၁ မ ှ ၂၀၁၉ စက့်တင့်ဘ လ ၃၀ က လ 

(ဘဏ္ဍ ယရားနှစ့်)အတွက့် ကျသင ့်သည ့် အခွန့်ကှို တွက့်ချက့်ပြ ား 

အခွန့်ယ ကည လ  ကှို စည့်ားမျဉ့်ားမျ ားဖြင ့် ဖြဋ္ဌ န့်ားထ ားသည ့် 
အတှိုင့်ား တင့်သွင့်ားရမည့်။ ယအ က့်ြေါ အဓှိြပေါေ့်ြွင ့်ဆှိခုျက့်မျ ား 

ကှို  ကည ့်ြေါ။  

သှိုို့ရ တွင့် ယအ က့်တွင့်ယြ ့်ဖြထ ားယသ  အချက့်မျ ားမှ 

တစ့်ချက့်ချက့်နှင ့် အကျ  ားဝင့်ြေါက ဝင့်ယငွခွန့်ယ ကည လ   

တင့်သွင့်ားရန့် မလှိုအြ့်ြေါ-  

 လစ ဝင့်ယငွတစ့်မျ ှိ ားတည့်ားသ  ရရှှိယသ  အခွန့်ထမ့်ား

ဖြစ့်ြေါက (နှိုင့်င ဖခ ားတွင့် အလုြ့်လုြ့်ကှိုင့်၍ နှိုင့်င ဖခ ား

ယငွယ ကားဖြင ့် ရရှှိသည ့်ဝင့်ယငွမှအြ)

သင့်သည့် ဝင့် ယငွခွန့် ယ ကည လ   တင့်သွင့်ားရန့် မလှိုအြ့်  

ယသ ့်လည့်ား ဖြန့်အမ့်ား ယငွရရန့်ရှှိြေါက ထှိုဖြန့်အမ့်ား ယငွကှို ရရှှိ 

လှိုလျှင့် ယ ကည လ   တင့်သွင့်ားရမည့်။  

သင့်သည့် ဝင့် ယငွခွန့် ယ ကည လ  တင့်သွင့်ားရန့် လှိုအြ့်ြေါက 

ြု စ -ြတခ(ဝင)-၁က ြုဂ္ှိ လ့်စုဝင့် ယငွခွန့် ယ ကည လ   

သှိုို့မဟုတ့် ြု စ -ြတခ(ဝင)-၁ခ တစ့်ဦားချင့်ားဝင့် ယငွခွန့်  

ယ ကည လ  ကှို တင့်သွင့်ားရမည့်။ 

ပြည ်ြ ထ န န ုင်ငံ ပခ  ြား သ  ြား  (ပြည ်ြ ြုဂ္ ိုလစ် ု၊  က ုမပဏီ၊  သမဝ ါေ မ  

အသ င်ြား နှင ်  န ုင် ငံြ ု င်စ ီြားြွေ ြားထ ရြား အဖွေ ွဲ့အစ ည ် ြားမျ  ြား  ြါ ဝ င် သည ်။ )  

သင် သည ်  ပြည ် တွေင် ြားမှ   တစ ်န ည ်ြားန ည ်ြားပဖ င ်  ရသ ည  ်  

စ ုစထု ြါ င်ြားဝ င်ထ ငွေက  ု   ၂၀၁၈  အ ောက ်တ ို ဘောလ ၁ မှ 
စက့်တင့်ဘ လ ၃၀ က လ (ဘဏ္ဍ ယရားနှစ့်)အတွက့် 

ကျသင ့်သည ့်အခွန့်ကှို တွက့်ချက့်ပြ ား အခွန့်ယ ကည လ  ကှို 

စည့်ားမျဉ့်ားမျ ားဖြင ့် ဖြဋ္ဌ န့်ား ထ ားသည ့်အတှိုင့်ား တင့်သွင့်ားရမည့်။ 

ဖြည့်ြမှရယသ ဝင့်ယငွနှင ့် ဖြည့်တွင့်ားမှရသည ့် အခွန့် ကင့်ားလွတ့် 

ခွင ့်ရယသ  ဝင့်ယငွမြေါ ဝင့်ြေါ။ ယအ က့်ြေါ အဓှိြပေါေ့် ြွင ့်ဆှိုချက့် 

မျ ားကှို  ကည ့်ြေါ။  
အခ ွေန ်က င်ြား လွေတ်ခွေ င ်ရ သည  ်ဝင် ထ ငွေ။ ယအ က့်ယြ ့်ဖြြေါ ဝင့်ယငွ 

အမျ ှိ ားအစ ားမျ ားသည့် အခွန့်ကင့်ားလွတ့်ခွင ့်ရသည ့် ဝင့်ယငွမျ ား 

ဖြစ့်ပြ ား ဤယ ကည လ  တွင့်ထည ့်သွင့်ားယြ ့်ဖြရန့် မလှိုအြ့်ြေါ-  

 ဘ သ ယရား သှိုို့မဟုတ့် ကုသှိုလ့်ယရား အြွ ွဲ့အစည့်ား တစ့်ခုခု

က ရရှှိ၍၊ ဘ သ ယရား သှိုို့မဟုတ့် ကုသှိုလ့်ယရားကှိစစမျ ား
အတွက့်သက့်သက့် အသု ားဖြ ယသ ဝင့်ယငွ၊

 ယေသဆှိုင့်ရ အ ဏ ြှိုင့်အြွ ွဲ့အစည့်ား၏ အခွန့်အခရရှှိယငွ၊

 ြင့်စင့်၊ ြင့်စင့်မှယဖြ င့်ားလ ၍ရရှှိယသ ယငွနှင ့် လုြ့်သက့်

ဆုယငွ၊

 ယသဆု ား၍၊ သှိုို့မဟုတ့် ေဏ့်ရ ရ၍ရရှှိသည ့်ယလျ ့်ယ ကား၊
 အ မခ ယြေါ်လစ အတွက့် ထုတ့်ယြား၍ ရရှှိယငွ၊

 အြန့်တလ လ မဟုတ့်ဘ  တစ့်ခေါတစ့်ရ ရရှှိသည ့်ယငွ၊

(လုြ့်ငန့်ားတစ့်ရြ့်ရြ့်မှရရှှိသည ့်ဝင့်ယငွ သှိုို့မဟုတ့် အယဖခ

ြစစည့်ားမှဖမတ့်စွန့်ားယငွတှိုို့ မြေါဝင့်ယစရ)။ အယဖခြစစည့်ားမှ

ဖမတ့်စွန့်ားယငွကှို အယဖခြစစည့်ားမှဖမတ့်စွန့်ားယငွ ယ ကည လ  
ဖြင ့်  သ ားသန ့် တင့်သွင့်ားရမည့်။

 ြုဂ္ှိ လ့်စုတစ့်ခုခုမှ ဝင့်ယငွခွန့်ယြားယဆ င့်ပြ ား ရရှှိသည ့်

အဖမတ့်ယဝစု၊

 အသစ့်ထူယထ င့်ယသ  စက့်မှုလက့်မှုကှို အယဖခခ သည ့်

အယသားစ ား၊ အလတ့်စ ားလုြ့်ငန့်ားမျ ားအတွက့် လုြ့်ငန့်ား
စတင့်ယသ နှစ့် အြေါအဝင့် တစ့်ဆက့်တည့်ား သု ားနှစ့်

က လအတွင့်ား နှစ့်တစ့်နှစ့်စုစုယြေါင့်ား အသ ားတင့်အဖမတ့်

ဝင့်ယငွ ကျြ့်သှိန့်ား ၁၀၀ ထှိ၊ ကျြ့်သှိန့်ား ၁၀၀ ထက့်

ြှိုမှိုရရှှိြေါက ြှိုမှိုရရှှိသည ့်ဝင့်ယငွ အယြေါ်တွင့်သ  ဝင့်ယငွခွန့်

စည့်ား ကြ့်မည့်။
 မူားေစ့်ယဆားဝေါားနှင ့် စှိတ့်ကှိုယဖြ င့်ားလ ယစတတ့်ယသ 

ယဆားဝေါားမျ ားဆှိုင့်ရ  ဥြယေအရ ြမ့်ားဆ ားရမှုအယြေါ် ဆုယငွ

ချ  ားဖမြှင ့်ဖခင့်ား အစ အစဉ့်အရ နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့်ား ရရှှိသည ့်

ဆုယငွကှို တစ့်ကကှိမ့်တည့်ား ရရှှိဖခင့်ားဖြစ့်ယစ၊ အကကှိမ့်ကကှိမ့်

ရရှှိဖခင့်ားဖြစ့်ယစ ရရှှိသည ့် စုစုယြေါင့်ား ဝင့်ယငွ၏ ကျြ့် သှိန့်ား
၁၀၀ အထှိ၊

 တရ ားမဝင့်ြစစည့်ားမျ ားြမ့်ားဆ ားရရှှိမှုအယြေါ် ဆုယငွချ ားဖမြှင ့်

ဖခင့်ား အစ အစဉ့်အရ နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့်ား ရရှှိသည ့် ဆယုငွကှို

တစ့်ကကှိမ့်တည့်ား ရရှှိဖခင့်ားဖြစ့်ယစ၊ အကကှိမ့်ကကှိမ့်ရရှှိဖခင့်ား

ဖြစ့်ယစ ရရှှိသည ့်စုစုယြေါင့်ားဝင့်ယငွ၏ ကျြ့်သှိန့်ား ၁၀၀ အထှိ၊
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 နှိုင့်င ယတ ့်မှချ  ားဖမြှင ့်ယသ  ဘွ ွဲ့ထူားဂုဏ့်ထူား တ ဆှိြ့်မျ ားနှင ့် 

အတ ူရရှှိသည ့် ချ ားဖမြှင ့်ယငွမျ ား၊ 
 ဖြည့်ယထ င့်စုအစှိုားရသည့် ယအ က့်ြေါဝင့်ယငွ အမျှိ ားအစ ား 

မျ ားနှင ့် စြ့်လျဉ့်ား၍ ဝင့်ယငွခွန့်ကင့်ားလတွ့်ခွင ့်ယြားဖခင့်ားကှို 

ဖြ လုြ့်နှိုင့်သည့်- 

o ဖြည့်တွင့်ားဖြည့်ြအလှှူရှင့်မျ ား၊ နှိုင့်င တက  အြွ ွဲ့ 

အစည့်ားမျ ားမှ နှိုင့်င ယတ ့်အတွင့်ား လူမှုယရား၊ 
ဘ သ ယရား၊ ကျန့်ားမ ယရား၊ ြည ယရားကှိစစရြ့်မျ ား 

အတွက့် လှှူေေါန့်ားဖခင့်ားမှ ရရှှိသည ့်ဝင့်ယငွ၊ 

o နှိုင့်င ယတ ့်အတွက့် ဖြည့်တွင့်ားဖြည့်ြအြွ ွဲ့အစည့်ား 

မျ ားမှ ယြားအြ့်သည ့် အယထ က့်အြ  မျ ား၊ 

o နှိုင့်င ယတ ့်မှရေူသည ့် သက့်သ ယသ ယချားယငွ 
သှိုို့မဟုတ့် တရ ားဝင့်ြွ ွဲ့ပြှိ ားမှုအကူအည ယချားယငွတှိုို့ 

အတွက့် ယြားယချရသည ့်အတှိုား၊ 

o သဘ ဝယဘားအနတရ ေ့် ကျယရ က့်ချှိန့်တွင့် 

ဖြည့်တွင့်ားဖြည့်ြအြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားမှ ယထ က့်ြ   

လှှူေေါန့်ားသည ့် ြစစည့်ား သှိုို့မဟုတ့် အလှှူယငွ 
 အပငှိမ့်ားစ ားေူသည ့်အခေါ ရရှှိသည ့် ြင့်စင့်၊ ြင့်စင့်မှ 

ယဖြ င့်ားလ ၍ ရရှှိယသ ယငွနှင ့် လုြ့်သက့်ဆုယငွ(Gra tui ty)၊ 

 အစှိုားရယအ င့်ဘ ယလသှိန့်ားဆု ဆုမ မှထုတ့်ေူရရှှိယငွ၊ 

 ဖြည့်ြယနနှိုင့်င သ ား၏ ဖြည့်ြတွင့် နှိုင့်င ဖခ ားယငွဖြင ့် ရရှှိ 

ယသ  လစ ယခေါင့်ားစဉ့်မှဝင့်ယငွ၊ 
 ကုလသမဂ၊္ သ တမန့်၊ ယက င့်စစ့်ယရားရ ၊ အဖြည့်ဖြည့် 

ဆှိုင့်ရ  အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား၊ ရင့်ားနှ ားဖမြှ ြ့်နှ မှုနှင ့် အထူား 

စ ားြွ ားယရားဇုန့်ဆှိုင့်ရ  ဥြယေတစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့် ဖြဌ န့်ားထ ား 

သည ့် အခွန့်ကင့်ားလွတ့်ခွင ့်ရသည ့်ဝင့်ယငွ၊ 

 ယရှားယဟ င့်ားြစစည့်ားယတွွဲ့ရှှိမှုအယြေါ် နှိုင့်င ယတ ့်မှ ဂုဏ့်ဖြ  

ချ  ားဖမြှင ့်ယငွ၊ 

အ ဓ ြပါေ် ထဖ ်ပ ြချက်မျ ြား 
ြုဂ္ ိုလစ် ု။ ြုဂ္ှိ လ့်စုဆှိုသည့်တွင့် အစုစြ့်လုြ့်ငန့်ား၊ ြက့်စြ့် 

လုြ့်ကှိုင့်သည ့်လုြ့်ငန့်ား၊ ကုမပဏ ၊ တစ့်ဦားချင့်ားြုဂ္ှိ လ့်တှိုို့ စုယြေါင့်ား 

ထ ားသည ့် အြွ ွဲ့အစည့်ား၊ တည့်ဆ ဥြယေ တစ့်ရြ့်ရြ့်အရ 

မှတ့်ြု တင့်၍ ြွ ွဲ့စည့်ားထ ားသည ့် အြွ ွဲ့အစည့်ား သှိုို့မဟုတ့် 

အသင့်ားအြွ ွဲ့၊ သမဝေါေမအသင့်ားနှင ့် နှိုင့်င ြှိုင့် စ ားြွ ားယရား အြွ ွဲ့ 

အစည့်ားမျ ား ြေါဝင့်သည့်။  

စ ီြားြွေ ြားထ ရ ြားလုြ် ငန ်ြား။ စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ားဟုဆှိုသည့်တွင့် 

မည့်သည ့် ကုန့်သွေ့်မှုလုြ့်ငန့်ား၊ ကူားသန့်ားယရ င့်ားဝေ့်ယရား 

လုြ့်ငန့်ား၊ သှိုို့မဟုတ့် ကုန့်ထုတ့်လုြ့်မှုလုြ့်ငန့်ား သှိုို့မဟုတ့်  

ေင့်ားလုြ့်ငန့်ားမျ ားနှင ့်သယဘ သဘ ဝ ြေါဝင့်သက့်ယရ က့်မှု 
ရှှိယသ  လုြ့်ငန့်ားမျ ားနှင ့် မည့်သည ့်ဝန့်ယဆ င့်မှုလုြ့်ငန့်ားမျ ား 

မဆှို ြေါဝင့်သည့်။ ထှိုို့ဖြင့် ယငွယချားသက့်ယသခ  လက့်မှတ့်မျ ားကှို 

နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့်ား စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ားသြွေ့် အြန့်တလ လ  

ဝေ့်ေူဖခင့်ား၊ လ လှေ့်၊ လ  ယဖြ င့်ားဖခင့်ားနှင ့် အတှိုားရရန့် ရင့်ားနှ ား 

ဖမြှ ြ့်နှ ဖခင့်ားတှိုို့ြေါဝင့်သည့်။  

 

ပြည ်တွေင် ြားထ န န ုင် ငံပခ  ြား သ ြား။ ဖြည့်တွင့်ားယနနှိုင့်င ဖခ ားသ ား 

ဆှိုသည့်မှ ယအ က့်ြေါတှိုို့ကှိုဆှိုသည့်- 

 ကုမပဏ ဖြစ့်ြေါက ဖမန့်မ နှိုင့်င ၌ ဖမန့်မ နှိုင့်င  ကုမပဏ  

အက့်ဥြယေအရဖြစ့်ယစ၊ အဖခ ားတည့်ဆ ဥြယေ 

တစ့်ရြ့်ရြ့် အရဖြစ့်ယစ တည့်ယထ င့်၍ နှိုင့်င ဖခ ား 

သ ား အစုရှင့်မျ ားဖြင ့် ြွ ွဲ့စည့်ားထ ားသည ့် သှိုို့မဟုတ့် 

နှိုင့်င ဖခ ားသ ားအစုရှင့်မျ ားြေါဝင့်သည ့် ကုမပဏ ၊ 
 ကုမပဏ မှအြ အဖခ ားြုဂ္ှိ လ့်စုဖြစ့်ြေါက မှိမှိလုြ့်ငန့်ား 

ယရားရ  အဝဝစ မ အုြ့်ချ ြ့်ဖခင့်ားနှင ့် ဆု ားဖြတ့်ဖခင့်ားကှိစစ 

အ ားလု ားကှို ဖမန့်မ နှိုင့်င အတွင့်ားထ ားရှှိ ယဆ င့်ရွက့် 

ယသ  နှိုင့်င ဖခ ားသ ားမျ ားဖြင ့် ြွ ွဲ့စည့်ားထ ားသည ့် 

သှိုို့မဟုတ့် နှိုင့်င ဖခ ားသ ားမျ ား ြေါဝင့်သည ့် ြုဂ္ှိ လ့်စု။ 

ပြည ်ြ ထ န န ုင်ငံ ပခ  ြား သ  ြား။ ဖြည့်ြယနနှိုင့်င ဖခ ားသ ားဆှိုသည့်မှ  

ဖြည့်တွင့်ားယနနှိုင့်င ဖခ ားသ ား မဟုတ့်သည ့် နှိုင့်င ဖခ ားသ ားကှို 

ဆှိုလှိသုည့်။  

ပြည ်ြ ထ န န ုင်ငံ သ ြား။ ဖြည့်ြယနနှိုင့်င သ ားဆှိုသည့်မှ  

ဖမန့်မ နှိုင့်င ဖြင့်ြတွင့် နှစ့်တစ့်နှစ့်၌ မည့်သည ့်က လ အြှိုင့်ား 
အဖခ ားမဆှို ယနထှိုင့်အလုြ့်လုြ့်ကှိုင့်၍ ထှိုဖြင့်ြတွင့် ဝင့်ယငွ 

ရရှှိယသ  ဖြည့်ယထ င့်စုသမမတဖမန့်မ နှိုင့်င ယတ ့်၏ နှိုင့်င သ ား 

ကှို ဆှိသုည့်။ နှိုင့်င သ ားဆှိုသည့်တွင့် ဤဥြယေြေါ ကှိစစရြ့်မျ ား 

အလှိုို့ငှ   ဧည ့်နှိုင့်င သ ားနှင ့်နှိုင့်င သ ားဖြ ခွင ့်ရသူမျ ား ြေါဝင့် 

သည့်။ 
က ုမပဏီ။ ကုမပဏ ဆှိုသည့်မှ  ဖမန့်မ နှိုင့်င ကုမပဏ  အက့်ဥြယေ 

တွင့်ဖြစ့်ယစ၊ အဖခ ားတည့်ဆ ဥြယေ တစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့်ဖြစ့်ယစ၊ 

အဓှိြပေါေ့်ြွင ့်ဆှိုထ ားသည ့် ကုမပဏ ကှိုဆှိသုည့်။ ေင့်ားစက ားရြ့် 

တွင့် ဤဥြယေြေါ ကှိစစရြ့်မျ ားအလှိုို့ငှ  ဖြည့်ယထ င့်စု အစှိုားရက 

ကုမပဏ အဖြစ့် သတ့်မှတ့်ယသ  ဖမန့်မ နှိုင့်င အတွင့်ား စ ားြွ ားယရား 
လုြ့်ငန့်ား ယဆ င့်ရွက့်လျက့်ရှှိသည ့် နှိုင့်င ဖခ ားစ ားြွ ားယရားအြွ ွဲ့ 

အစည့်ားမျ ားြေါဝင့်သည့်။ 

ထကကည  လွှ  တင် သွေင်ြား ရမည ်အ ချ န်န ှင ်  အ ခွေန်  
ထြြား ထ  င် ရမည ်အ ချ  န်။ 

 ယ ကည လ  ကှို ဖြည ့်စွက့်ပြ ား ကျသင ့်အခွန့်ကှို ၂၀၂၀ 
ဇန့်နဝေါရ လ ၂ ရက့်ယန ထက့် ယန က့်မကျယစဘ  တင့်သွင့်ား 

ရမည့်။ ေင့်ားနှစ့်တွင့် လုြ့်ငန့်ားရြ့်စ ြေါက ထှိုလုြ့်ငန့်ား 

ရြ့်စ သည ့် ယန မှစ၍ တစ့်လထက့် ယန က့်မကျယစဘ  

ဝင့်ယငွယ ကည လ  ကှို တင့်သွင့်ားရမည့်။  အလ ားတူြင့် 

ြျက့်သှိမ့်ား သှိုို့မဟုတ့် လုြ့်ငန့်ားရြ့်စ ယသ  ကုမပဏ မျ ား 
အယနဖြင ့် ကုမပဏ မှတ့်ြု တင့်ဖခင့်ားမှ ြေ့်ြျက့်ဖခင့်ားဖြ ရန့် 

ရင့်ားနှ ားဖမြှ ြ့်နှ မှုနှင ့် ကုမပဏ မျ ားဆှိုင့်ရ  ည န့် က ားမှုရု ားသှိုို့ 

အယ က င့်ား က ားရမည့်။ 
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ဒဏ် ထကကြား ထငွေမျ  ြား   

ယအ က့်ယြ ့်ဖြြေါ ြျက့်ကွက့်မှုတစ့်ရြ့်ရြ့်ကှို ကျှူားလွန့်ြေါက 
ယြားယဆ င့်ရမည ့်အခွန့်၏ ၁၀% နှင ့် ည မျှယသ  ေဏ့်ယ ကားယငွ 

ကှို ယြားယဆ င့်ရမည့်- 

 အခွန့်ဥြယေတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင ့်အည  မှတ့်ြု တင့်ရန့် ြျက့်ကွက့် 

ဖခင့်ား၊ 

 အခွန့်ဆှိုင့်ရ သတင့်ားအချက့်အလက့် ယဖြ င့်ားလ မှုကှို 

အယ က င့်ား က ားရန့်ြျက့်ကွက့်ဖခင့်ား၊ 

 အခွန့်ဥြယေတစ့်ရြ့်ရြ့်အရ အခွန့်ထမ့်ားမှတ့်ြု တင့် 

ြေ့်ြျက့်ဖခင့်ားကှို ဥြယေနှင ့်အည  ယလျှ က့်ထ ားရန့် 

ြျက့်ကွက့်ဖခင့်ား။ 

ယအ က့်ယြ ့်ဖြြေါ ကျှူားလွန့်မှုတစ့်ရြ့်ရြ့်ကှို ဖြ လုြ့်ြေါက ကျြ့် 

နှစ့်သှိန့်ားငေါားယသ င့်ားထက့် မြှိုယသ  ေဏ့်ယ ကားယငွ ယြားယဆ င့် 

ရမည့်- 

 မမှန့်ကန့်ယသ  သှိုို့မဟုတ့် ေင့်ားနှင ့်မသက့်ဆှိုင့်သည ့် 

အခွန့်ထမ့်ားမှတ့်ြု တင့်အမှတ့်ကှို အသု ားဖြ ဖခင့်ား၊ 

 မမှန့်ကန့်ယသ  ယငွယတ င့်ားခ လ   သှိုို့မဟုတ့် အယရ င့်ား 

ယဖြစ  ထုတ့်ယြားဖခင့်ား၊ 

 မမှန့်ကန့်ယသ  ပမ စ ားမှတ့်စု သှိုို့မဟုတ့် ပမ ရှင့်မှတ့်စု 

ထုတ့်ယြားဖခင့်ား၊ 

 ယငွယတ င့်ားခ လ  ၊ ယငွရယဖြစ ၊ ပမ စ ားမှတ့်စု သှိုို့မဟုတ့် 

ပမ ရှင့်မှတ့်စုမျ ားကှို အခွန့်ဥြယေ တစ့်ရြ့်ရြ့်နှင ့်အည  

မဟုတ့်ဘ  ယြားအြ့်ဖခင့်ား သှိုို့မဟုတ့် ယြားအြ့်ရန့် 

ြျက့်ကွက့်ဖခင့်ား။ 

ဝင့်ယငွခွန့်ယ ကည လ   တင့်သွင့်ားထှိုက့်သူ ဖြစ့်ယသ ့်လည့်ား 
သတ့်မှတ့်ထ ားသည ့် က လအတွင့်ား တင့်သွင့်ားရန့် ြျက့်ကွက့် 

ြေါက ယအ က့်ြေါေဏ့်ယ ကားယငွနှစ့်ရြ့်အနက့်မှ မျ ားရ ေဏ့်ယ ကား 

ယငွကှို ယြားယဆ င့်ရမည့်- 

 ယြားယဆ င့်ရမည ့်အခွန့်ြမ ဏ၏ ၅% အဖြင့် တင့်သွင့်ား 

ရန့် သတ့်မှတ့်ထ ားသည ့်ယန ရက့်မှ ည န့် က ားယရားမှှူားချ ြ့် 

က စည့်ား ကြ့်မှုဖြ လုြ့်သည ့် အချှိန့်က လအထှိ 

ယ ကည လ  တင့်သွင့်ားရန့် ဆက့်လက့်ြျက့်ကွက့်ယနသည ့် 

တစ့်လချင့်ားစ အတွက့် သှိုို့မဟုတ့် တစ့်လ၏ အစှိတ့်အြှိုင့်ား 

အတွက့် ယြားယဆ င့်ရမည ့်အခွန့်ြမ ဏ၏ ၁%၊ 

 ယငွကျြ့်တစ့်သှိန့်ား။ 

ယြားယဆ င့်ရမည ့်အခွန့်ြမ ဏတွင့် အရစ့်ကျ ယြားယဆ င့် 

ရသည ့် အခွန့်မျ ားလည့်ားြေါဝင့်သည့်။ 

လု ယလ က့်ယသ အယ က င့်ားဖြချက့်ဖြင့်  ဝင့်ယငွခွန့်ယ ကည လ   

အချှိန့်မ  တင့်သွင့်ားရန့် ယန က့်ကျြေါက ဖြစ့်ေဏ့်ယ ကား 

ယြားယဆ င့်ရန့် မလှိုအြ့်ြေါ။ 

ဝင့်ယငွခွန့်ယ ကည လ  တွင့် မမှန့်ကန့်ယသ  ယြ ့်ဖြချက့် 

သှိုို့မဟုတ့် ချန့်လှြ့်ထ ားခ  ယသ  အယ က င့်ားအချက့်တစ့်ခုခုနှင ့် 
စြ့်လျဉ့်ား၍ အခွန့်ကှို ယလျ  နည့်ားယြားယဆ င့်ခ  ဖခင့်ား သှိုို့မဟုတ့် 

ယလျ  နည့်ားယြားယဆ င့်ခ  ြွေ့်ရှှိပြ ား အဆှိုြေါ ယြ ့်ဖြချက့် 

သှိုို့မဟုတ့် ချန့်လှြ့်ထ ားချက့်သည့် အခွန့်ထမ့်ားက ကကှိ တင့် 

ကက ရွေ့်ချက့်ဖြင ့် ဖြ လုြ့်ဖခင့်ား သှိုို့မဟုတ့် လျစ့်လျှူရှုဖခင့်ားဖြစ့် 

ြေါက ယအ က့်ယြ ့်ဖြြေါ ေဏ့်ယ ကားယငွတစ့်ရြ့်ရြ့်ကှို ယြားယဆ င့် 
ရမည့်- 

 ယလျ  နည့်ားယြားယဆ င့်သည ့် အခွန့်ြမ ဏသည့် ကျြ့် 

သှိန့်ား ၁၀၀၀ ထက့် ယကျ ့်လွန့်လျှင့် သှိုို့မဟုတ့် ယြားယဆ င့် 

ရမည ့်အခွန့်၏ ၅၀% ထက့် ယကျ ့်လွန့်လျှင့် ယလျ   

နည့်ားယြားယဆ င့်သည ့် အခွန့်ြမ ဏ၏ ၇၅%၊ 

 အထက့်ြေါ အချက့်နှင ့် အကျ  ားမဝင့်ြေါက ယလျ  နည့်ား 

ယြားယဆ င့်သည ့် အခွန့်ြမ ဏ၏ ၂၅%။ 

မှ ားေငွ့်ားယသ  သှိုို့မဟုတ့် လမ့်ားလွ ယစနှိုင့်ယသ  ယြ ့်ဖြချက့်ကှို 

တင့်ဖြသဖြင ့် စည့်ား ကြ့်မှုဖြ လုြ့်ရ တွင့် အမှတ့်ယြားယဆ င့်ရန့် 

တ ဝန့်ရှှိယသ  အခွန့်ယအ က့် ယလျ  နည့်ားယြားယဆ င့်ခ  ြွေ့် 

ရှှိလျှင့်ဖြစ့်ယစ၊ အမှန့်ဖြန့်အမ့်ားရမည ့်ယငွထက့် ြှိုမှိုဖြန့်အမ့်ားခ  ြွေ့် 
ရှှိလျှင့်ဖြစ့်ယစ ေဏ့်ယ ကားယငွ တစ့်သှိန့်ားငေါားယသ င့်ားအဖြင့် 

ယအ က့်ြေါေဏ့်ယ ကားယငွတှိုို့အနက့် မျ ားရ ေဏ့်ယ ကားယငွကှို 

ယြားယဆ င့်ရမည့်- 

 အမှန့်ကျသင ့်သည ့်အခွန့်နှင ့် ယလျ  နည့်ားစည့်ား ကြ့်ခ  နှိုင့် 

ြွေ့်ရှှိသည ့် အခွန့်တှိုို့၏ ဖခ ားန ားသည ့်ြမ ဏ၊ 

 အမှန့်ဖြန့်အမ့်ားရမည ့်ယငွယ ကားနှင ့် ြှိုမှိုဖြန့်အမ့်ားခ  နှိုင့်ြွေ့် 

ရှှိသည ့် ယငွယ ကားတှိုို့၏ ဖခ ားန ားသည ့်ြမ ဏ။ 

အခွန့်ဆှိုင့်ရ  စ မ အုြ့်ချ ြ့်မှု ဥြယေအရယသ ့်လည့်ားယက င့်ား၊ 

အခွန့်ဥြယေတစ့်ရြ့်ရြ့်အရယသ ့်လည့်ားယက င့်ား လှိုအြ့်သည ့် 

စ တမ့်ားအမှတ့်အသ ားမျ ား ထှိန့်ားသှိမ့်ားရန့်ြျက့်ကွက့်ြေါက 

ြျက့်ကွက့်မှု ဆက့်လက့်ဖြစ့်ြွ ားယနသည ့် ရက့်တစ့်ရက့်ချင့်ားစ  
အတွက့်ဖြစ့်ယစ၊ ရက့်တစ့်ရက့်၏ တစ့်စှိတ့်တစ့်ြှိုင့်ားအတွက့် 

ဖြစ့်ယစ ယအ က့်ယြ ့်ဖြြေါ ေဏ့်ယ ကားယငွကှို ယြားယဆ င့်ရမည့်- 

 ကျြ့် ငေါားသှိန့်ားထက့်မြှိုသည ့် အခွန့်ယြားယဆ င့်ရန့် တ ဝန့် 

ရှှိသူဖြစ့်ြေါက ြျက့်ကွက့်မှု ဆက့်လက့် ဖြစ့်ြွ ားယနသည ့် 

ရက့်တစ့်ရက့်စ အတွက့် တစ့်ရက့်လျှင့် ကျြ့် ငေါားယထ င့်၊ 

 ကျြ့်သှိန့်ား ၅၀ ထက့်မြှိုသည ့် အခွန့်ယြားယဆ င့်ရန့် တ ဝန့် 

ရှှိသူဖြစ့်ြေါက ြျက့်ကွက့်မှုဆက့်လက့် ဖြစ့်ြွ ားယနသည ့် 

ရက့်တစ့်ရက့်စ အတွက့် တစ့်ရက့်လျှင့် ကျြ့်ငေါားယသ င့်ား၊ 

 ကျြ့်သှိန့်ား ၅၀ ထက့် ယကျ ့်လွန့်သည ့် အခွန့်ယြားယဆ င့်ရန့် 

တ ဝန့်ရှှိသူဖြစ့်ြေါက ြျက့်ကွက့်မှုဆက့်လက့် ဖြစ့်ြွ ား 

ယနသည ့် ရက့်တစ့်ရက့်စ အတွက့် တစ့်ရက့်လျှင့် ကျြ့် 

တစ့်သှိန့်ား။ 
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အခွန့်ဆှိုင့်ရ စ မ အုြ့်ချ ြ့်မှုဥြယေ ြုေ့်မ ၆၀ အရ ထုတ့်ဖြန့်သည ့် 

အယ က င့်ား က ားစ ကှို လှိုက့်န ယဆ င့်ရွက့်ရန့် ြျက့်ကွက့်ြေါက 
တတှိေြုဂ္ှိ လ့်ယြားယဆ င့်ရမည ့် အခွန့်ြမ ဏနှင ့် ေင့်ား 

အယ က င့်ား က ားစ တွင့် ယြ ့်ဖြထ သည ့် သတ့်မှတ့်ရက့်တွင့် 

ယြားယဆ င့်ပြ ားဖြစ့်သည ့် အခွန့်ြမ ဏတှိုို့အ က ား ဖခ ားန ားချက့် 

၏ ၂၅% ကှို ေဏ့်ယ ကားယငွအဖြစ့် ယြားယဆ င့်ရမည့်။ 

အခွန့်ဆှိုင့်ရ  စ မ အုြ့်ချ ြ့်မှုဥြယေအရ လည့်ားယက င့်ား၊ အခွန့် 
ဥြယေတစ့်ရြ့်ရြ့်အရလည့်ားယက င့်ား အခွန့်ဝန့်ထမ့်ားကှို ရု ား 

လုြ့်ငန့်ားယဆ င့်ရွက့်ရန့် ထှိုက့်သင ့်သည ့်ယနရ ၊ အသု ားအယဆ င့် 

နှင ့် အကူအည မျ ားယြားရန့် ထှိကု့်သင ့်သည ့်ယနရ ၊ အသု ား 

အယဆ င့်နှင ့် အကူအည မျ ားယြားရန့် ြျက့်ကွက့်ြေါက ကျြ့် 

ငေါားသှိန့်ားထက့်မြှိုယသ  ေဏ့်ယ ကားယငွကှို ယြားယဆ င့်ရမည့်။ 

အခွန့်ဆှိုင့်ရ  စ မ အုြ့်ချ ြ့်မှုဥြယေအရဖြစ့်ယစ၊ အခွန့်ဥြယေ 

တစ့်ရြ့်ရြ့်အရဖြစ့်ယစ သင ့်ယလျ ့်စွ  ယတ င့်ားခ သည ့် သတင့်ား 

အချက့်အလက့်ကှို သတ့်မှတ့်အချှိန့်အတွင့်ား ယြားအြ့်ရန့် 

ြျက့်ကွက့်ြေါက ကျြ့်ငေါားသှိန့်ားထက့် မြှိုယသ  ေဏ့်ယ ကားယငွကှို 

ယြားယဆ င့်ရမည့်။ 

ယန က့်ကျယြားယဆ င့်ဖခင့်ားမျ ားအတွက့် ယအ က့်ြေါအတှိုင့်ား 

ေဏ့်ယ ကားယငွ ယြားယဆ င့်ရမည့် ဖြစ့်ြေါသည့်- 

 စည့်ား ကြ့်မှု သှိုို့မဟုတ့် ဖြန့်လည့်စည့်ား ကြ့်မှု ဖြ လုြ့် 

သည ့်ယန မှ ၁၄ ရက့်အတွင့်ား သှိုို့မဟုတ့် စည့်ား ကြ့်မှု 

အယ က င့်ား က ားစ ြေါ သတ့်မှတ့်ရက့်တွင့် ယြားယဆ င့် 

ရန့်ရှှိသည ့် အခွန့်အ ားလု ားကှိုဖြစ့်ယစ၊ တစ့်စှိတ့်တစ့်ြှိုင့်ား 

ကှိုဖြစ့်ယစ ယြားယဆ င့်ရန့် ြျက့်ကွက့်ြေါက ယြားယဆ င့် 

ဖခင့်ားမရှှိယသားသည ့် အခွန့်၏ ၁၀% နှင ့် ည မျှသည ့် 

ြမ ဏ၊  

 အခွန့်ဥြယေတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင ့်အည  အရစ့်ကျယြားယဆ င့် 

ရမည ့် အခွန့်အ ားလု ားကှိုဖြစ့်ယစ၊ ေင့်ား၏ အစှိတ့်အြှိုင့်ား 

ကှိုဖြစ့်ယစ အဆှိုြေါအရစ့်အတွက့် ယြားယဆ င့်ရန့် 

သတ့်မှတ့်ရက့်အတွင့်ား ယြားယဆ င့်ရန့် ြျက့်ကွက့်ြေါက 

ယြားယဆ င့်ဖခင့်ားမရှှိယသားသည ့် အခွန့်၏ ၁၀% နှင ့် ည မျှ 

သည ့် ြမ ဏ။ 

ထှိုို့ဖြင့် အခွန့်စည့်ား ကြ့်မှုဖြ ဖခင့်ား၊ ယြားယဆ င့်ယစဖခင့်ား၊ 

ယက က့်ခ ဖခင့်ားကှို သှိလျက့်နှင ့်တမင့်ယရှ င့်တှိမ့်ားဖခင့်ား သှိုို့မဟုတ့် 
ရြှိုင့်ခွင ့်မရှှိသည ့် ဖြန့်အမ့်ားယငွကှို ရရှှိရန့် သှိလျက့်နှင ့် တမင့် 

ကက ရွေ့်ချက့်ဖြင ့် ယတ င့်ားခ ဖခင့်ားဖြ ယ က င့်ား ဖြစ့်မှုထင့်ရှ ား စ ရင့် 

ဖခင့်ားခ ရလျှင့် ၇ နှစ့်ထက့် မြှိုယသ  ယထ င့်ေဏ့်ဖြစ့်ယစ၊ ကျြ့် 

နှစ့်သှိန့်ားငေါားယသ င့်ားနှင ့် သက့်ဆှိုင့်ရ  က လအတွက့် 

ယရှ င့်တှိမ့်ားခ  သည ့် အခွန့်၏ ၁၀၀% နှင ့် ည မျှယသ  

ယငွြမ ဏတှိုို့အနက့် မျ ားရ ေဏ့်ယငွဖြစ့်ယစ၊ ေဏ့်နှစ့်ရြ့်လု ား 

ဖြစ့်ယစ ချမှတ့်ဖခင့်ားခ ရမည့်ဖြစ့်ြေါသည့်။ 

 

ထကကည  လွှ ပဖည ်သွေ င်ြား ြုနံ ညြ်ား စနစ်။ 

သက့်ဆှိုင့်ရ  အြှိုင့်ားတွင့်သ ဖြည ့်ရမည့်။ ယငွြမ ဏ အ ားလု ား 

ကှို ကျြ့် ယငွဖြင ့် ယရားသွင့်ားရမည့်။ ြူားတွ တင့်ဖြလ သည ့် 

မည့်သည ့် စ ရင့်ားဇေ ား သှိုို့မဟုတ့် စ ရွက့်စ တမ့်ားမျ ားတွင့် 
လည့်ား ယငွြမ ဏမျ ားကှို ကျြ့်ယငွဖြင ့် ယရားသွင့်ားရမည့်။ 

နှိုင့်င ဖခ ား ယငွဖြင ့် ရရှှိ ယသ ဝင့် ယငွ သှိုို့မဟုတ့် ကုန့်ကျ ယသ  

အသု ားစရှိတ့်မျ ားအတွက့် ေင့်ားဝင့် ယငွရရှှိသည ့် သှိုို့မဟုတ့် ေင့်ား 

အသု ားစရှိတ့် ကုန့်ကျသည ့် ယန စွ တငွ့် အသု ားဖြ လျက့် ရှှိသည ့် 

ယငွလ နှုန့်ားဖြင ့် ေင့်ားနှိုင့်င ဖခ ား ယငွ ြမ ဏကှို ကျြ့် ယငွ သှိုို့ 

ယဖြ င့်ားလ ရမည့်။  

အြှိုင့်ား(က)မှ (ဂ) အထှိ ဖြည့်တွင့်ားရ ယငွကှို ယေေါင့်လှိုက့်ကွက့် 

(က)တွင့် ယရားသွင့်ား၍ ဖြည့်ြရ ယငွကှို ယေေါင့်လှိုက့်ကွက့်(ခ)တွင့် 

ယရားသွင့်ားြေါ။ ဖြည့်ြ ယနနှိုင့်င ဖခ ားသ ားဖြစ့်ြေါကယေေါင့်လှိုက့်ကွက့် 

(ခ)တွင့် ယရားသွင့်ားရန့် မလှိုအြ့်ြေါ။  

သင် ပဖည  ်စ ွေက ်ရမည  ် အြ ုင် ြား မျ ြား၏ ည ွှန ်ကက  ြားခ ျက ်မျ ြားက  ု  

ထ သခ ျ စ ွေ ဖ တ်ြါ။ မှိမှိဘ သ  န ားလည့်နှိုင့်သည ့် 

အလျ ားကွက့်မျ ားအတွက့် ည န့် က ားချက့် မြေါရှှိြေါ။  

အထူားသဖြင ့် စ မျက့်နှ  ၇ ရှှိ  အခ ွေန ် မ်ြား (သ ုို့ ) က  ုေ်စ  ြားလှ ေ်  

၏က တ ဝန ်ခံခ ျက ်တွင့် လက့်မှတ့်ထှိုားရြေါမည့်။ အကေ့်၍ 
တစ့်စု တစ့်ဦားအ ား ယဆ င့်ရွက့်ခ ယြား၍ အခွန့် ယ ကည လ  ကှို 

ဖြည ့်သွင့်ား ယစြေါက ထှိုသူသည့် စ မျက့်နှ  ၇ ရှှိ ထ   င်ရွက်ခ  

ေူ၍ ထ ကက ည  လွှ   ပဖည  ် သွေင် ြားသူ က တ ဝန ်ခံခ ျက ်တွင့် လက့်မှတ့် 

ထှိုားရြေါမည့်။ စ ရွက့်စ တမ့်ား လှိမ့်ည တင့်သွင့်ားဖခင့်ားသည့် 

ရ ဇသတ့်ကက ားဥြယေ ြုေ့်မ ၁၇၇ ကှို ချ ှိ ားယြ က့်ဖခင့်ားဖြစ့် 
ယ က င့်ား သတှိဖြ ယစလှိုြေါသည့်။ 

 

ြုဂ္ ိုလ်စုဝငထ် ငွေခွေန ်ထကက ည လွှ အတွေက်        
အထ သြားစ တ ်  ညွှန်ကက  ြားချ က်မျ ြား 

အ ခွေန် မ်ြား ၏က ုေထ်ရြားအ ချက်အ လက် 

အလျ  ြားကွေက်(ဃ ) 

 ဤယ ကည လ  သည့် အခွန့်ထမ့်ားတစ့်ဦားအတွက့် ြထမ 

ဆု ားအကကှိမ့် တင့်သွင့်ားသည ့် ဝင့်ယငွခွန့် ယ ကည လ   

ဖြစ့်ြေါက “ဖြည့်တွင့်ားအခွန့်မျ ားဦားစ ားဌ နထ သှိုို့ တင့်သွင့်ား 

သည ့် ကနဦားယ ကည လ  ”ကှို အမှတ့်ဖခစ့်ြေါ။  
 ၂၀ ၁၈ -၂၀၁၉ ဝင့်ယငွနှစ့်အတွက့် ေခင့်တင့်သွင့်ားထ ား 

ယသ  ယ ကည လ  ကှို ဖြင့်ဆင့်ဖခင့်ားဖြစ့်ြေါက “၂၀ ၁၈ -

၂၀၁၉ ဝင့်ယငွနှစ့်အတွက့် ဖြင့်ဆင့်ထ ားသည ့် ယ ကည  

လ  ”ကှို အမှတ့်ဖခစ့် ြေါ။ 
 ဤအခွန့်ထမ့်ားအတွက့် ယန က့်ဆု ားတင့်သွင့်ားယသ  

ယ ကည လ  ဖြစ့်ြေါက “ဖြည့်တွင့်ားအခွန့်မျ ားဦားစ ားဌ န 

ထ သှိုို့ တင့်သွင့်ားသည ့်အပြ ားသတ့် ယ ကည လ  ”ကှို အမှတ့် 
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ဖခစ့်ြေါ။ (ဥြမ  - လုြ့်ငန့်ားြှိတ့်သှိမ့်ားလှိုက့်ဖခင့်ားယ က င ့် 

အဆှိုြေါ အခွန့်ထမ့်ားမရှှိယတ  ယသ  အယဖခအယနမျှိ ား)  
 သင ့်အယနဖြင ့် ဖမန့်မ နှိုင့်င ရင့်ားနှ ားဖမြှ ြ့်နှ မှုယက ့်မရှင့် ခွင ့်ဖြ  

မှိန ့်အရ ကင့်ားလွတ့်ခွင ့်/အထူားစ ားြွ ားယရားဇုန့် ဥြယေအရ 

ကင့်ားလတွ့်ခွင ့် ယတ င့်ားခ ြေါက “ MIC/ SE Z  ကင့်ားလွတ့်ခွင ့်”  

ကှို အမှတ့်ဖခစ့်ြေါ။ ကင့်ားလွတ့်ယ က င့်ား ခွင ့်ဖြ မှိန ့် မှိတတှူနှင ့် 

တကွ ကင့်ားလတွ့်ခွင ့်ရသည ့် ဝင့်ယငွြမ ဏ တွက့်ချက့် 

ထ ားြု ကှိ ုြူားတွ တင့်ဖြြေါ။ 
 ေခင့် ယ ကည လ  တင့်သွင့်ားပြ ားယန က့်တွင့် လှိြ့်စ  

ယဖြ င့်ားလ သွ ားြေါက “လှိြ့်စ ယဖြ င့်ားလ ဖခင့်ား”ကှို အမှတ့် 
ဖခစ့်ြေါ။  

 ရန့်ကုန့်စယတ  အှိြ့်ချ ှိန့်ားစ ရင့်ားဝင့် အမျ ားြှိုင့်ကုမပဏ မျ ား 

ဖြစ့်ြေါက အသ ားတင့်အဖမတ့်အယြေါ် ၂၀ ရ ခှိုင့်နှုန့်ားဖြင ့် 

အခွန့်တွက့်ချက့်နှိုင့်ရန့်အတွက့် “ရန့်ကုန့်စယတ  အှိြ့်ချှိန့်ား 

စ ရင့်ားဝင့်အမျ ားြှိုင့်ကုမပဏ မျ ား” ကှို အမှတ့်ဖခစ့်ြေါ။ 
 ေခင့်ယ ကည လ   တင့်သွင့်ားပြ ား ယန က့်တွင့်ယငွစ ရင့်ား 

သှိုို့မဟုတ့် စ ရင့်ားတန့်ြှိုား သတ့်မှတ့်မှုနည့်ားလမ့်ား 
ယဖြ င့်ားလ ြေါက “ယငွစ ရင့်ားထ ားရှှိသည ့်နည့်ားလမ့်ား 

(သှိုို့မဟုတ့်) ကုန့်လက့်ကျန့် တန့်ြှိုားသတ့်မှတ့်မှုနည့်ားလမ့်ား 

ယဖြ င့်ားလ ဖခင့်ား”ကှို အမှတ့်ဖခစ့်ြေါ။ 

အခွေန် မ်ြား ၏ က ု ေ်ထရ ြား အချက်အ လက် 
အခွန့်ထမ့်ား၏ ကှိုေ့်ယရားအချက့်အလက့် ဖြည ့်သွင့်ားရန့် ယနရ  
တွင့် သင့်၏ အယက က့်ခွန့် IE  C ode  နှင ့် I ndustry  Cod e  တှိုို့ကှို 

ဖြည ့်သွင့်ားြေါ။ 

အြ ုင်ြား  (က )  စီြား ြွေ ြား ထရြားလုြ် ငန်ြားမှ ဝင် ထ ငွေနှ င ်  
အသံု ြားစရ တ ်မျ  ြား   

စ  ရင်ြား ပြိုစ ုန ည ်ြား။  ယေဘုေျအ ားဖြင ့် ရ/သု ားစ ရင့်ားမျ ား ဖြ စုရန့် 

ဖမန့်မ နှိုင့်င စ ရင့်ားကှိုင့်စ မျ ားကှို အသု ားဖြ ရမည့်။ သှိုို့ယသ ့် 

လူတစ့်ဦား တစ့်ယေ က့်အယနနှင ့် ယငွကှိုင့်နည့်ား (c ash m etho d  

of acc ou nt ing) သှိုို့မဟုတ့် အဖခ ားသင ့်တင ့်ယသ  စ ရင့်ားဖြ စု 

နည့်ားကှို အသု ားဖြ နှိုင့်သည့်။  ယငွကှိုင့်နည့်ား ဆှိုရ ဝေ့် ရယငွကှို 
ယငွသ ားလက့်ခ ရရှှိဖခင့်ား သှိုို့မဟုတ့် အဖခ ား တစ့်နည့်ားနည့်ားဖြင ့် 

ယငွလက့်ခ ရရှှိသည ့် အချှိန့်တွင့် စ ရင့်ားသွင့်ားဖခင့်ားနှင ့် အသု ား 

စရှိတ့်မျ ားကှို ယငွယြားယချသည ့် အချှိန့်တွင့် စ ရင့်ားသွင့်ားဖခင့်ားကှို 

ဆှိုလှိသုည့်။ 

 

အြ ုင်ြား  ( က)  အလျ ြားကွေက်  ၁  

စ ီြားြွေ ြားထ ရ ြားလုြ် ငန ်ြားမှဝ င် ထ ငွေ။  ဤဝင့်ယငွယ ကည လ  တွင့် 

စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ားမှဝင့်ယငွဆှိုသည့်မှ  စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ားမှ 

ရယသ  အကျှိ ားအဖမတ့်ကှို ဆှိုလှိုသည့်။ စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ားမှ 

ဝင့်ယငွတွင့် ရင့်ားနှ ားဖမြှ ြ့်နှ မှုမှရယသ  အတှိုားနှုန့်ားမျ ား၊ ယငွယချား 
သက့်ယသခ လက့်မှတ့်မျ ားမှရရှှိယသ ယငွ၊ အကျှိ ားတစူ ချ ြ့် မျ ား၊ 

ကုမပဏ ကက ား (သှိုို့) လုြ့်ငန့်ားကက ား တစ့်ခုခုသှိုို့ ယချားထ ားယသ  

ယငွအတွက့် ထုတ့်ယြားယသ လက့်မှတ့်၊ ေ ဘင့်ချ ယငွယချား 
လက့်မှတ့်မျ ားလည့်ားြေါဝင့်သည့်။ အယဖခြစစည့်ားမှ ဖမတ့်စွန့်ားယငွ 

မြေါဝင့်ြေါ။ အယဖခြစစည့်ားမှဖမတ့်စွန့်ားယငွကှို အယဖခြစစည့်ားမှ 
ဖမတ့်စွန့်ားယငွယ ကည လ  ဖြင ့် သ ားသန ့်တင့်သွင့်ားရမည့်။ 

စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ားမှရယသ  ဝင့်ယငွအမျှိ ားအစ ားမျ ားကှို 

ယအ က့်တွင့် ယြ ့်ဖြထ ားသည့်- 
 အခွန့်ထမ့်ားက လု ယလ က့်ယသ  အယ က င့်ား တစ့်စု  

တစ့်ရ  မရှှိဘ  အှိမ့်ယထ င့်ဘက့်နှင ့် အှိမ့်ယထ င့်မကျ 

ယသားသည ့် သ ားသမ ားတှိုို့ထ သှိုို့ တှိုက့်ရှိုက့်ဖြစ့်ယစ၊ 

သွေ့်ဝှိုက့်၍ဖြစ့်ယစ လ  ယဖြ င့်ားယြားသည ့် လုြ့်ငန့်ားမှ 

ရရှှိသည ့် ဝင့်ယငွ၊ 
 စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ား ဆက့်လက့်လည့်ြတ့်ယဆ င့်ရွက့် 

နှိုင့်ရန့်အတွက့်သ ဟူယသ  ကန ့်သတ့်ချက့်ဖြင ့် 

လက့်ခ  ရရှှိယငွ၊ 

 ေခင့်နှစ့်တွင့် ယ ကားဆု ားအဖြစ့် နုတ့်ြေ့်ခ  ရ မှ 

ဖြန့်လည့် ရရှှိယငွ၊  
 စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ားမှတင့်ယသ အယ ကား ြေ့်ြျက့်မှု 

ယ က င ့် ရယသ ဝင့်ယငွ၊  

ဤယနရ တွင့် ယြ ့်ဖြထ ားယသ  ဝင့်ယငွအမျှိ ားအစ ား တစ့်ခုချင့်ား 

စ  အတွက့် အထ သြားစ  တ်စ ရင် ြားကှို ြူားတွ တင့်ဖြြေါ။  

သင့်၏စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ားအသု ားစရှိတ့်ကှို တွက့်ချက့်ရ တွင့် 

ကုန့်သွေ့်လုြ့်ငန့်ားခွန့်ကှိုထည ့်သွင့်ားတွက့်ချက့်ဖခင့်ား မ ပြိုြ ါနှ င ်။ 

 
အြ ုင်ြား(က)  ၊ အလျ  ြားကွေက် ၂  က မှ ၂  စျ 

အသံု ြားစ ရ တမ် ျ ြား။ ယေဘုေျအ ားဖြင ့် ဝင့်ယငွစည့်ား ကြ့်နှစ့် 

အတွင့်ား လုြ့်ငန့်ားအတွက့်ကုန့်ကျသည ့်စရှိတ့်မျ ား၊ လုြ့်ငန့်ား 
ဆု ားရှု ားယငွမျ ားရှှိလျှင့် ထှိုနှစ့်အတွင့်ား ရရှှိသည ့် စည့်ား ကြ့်ထှိုက့် 

သည ့်ဝင့်ယငွတွင့် နုတ့်ေူခွင ့်ယြားရမည့်။ စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ား 

အတွက့် ကုန့်ကျသည ့် စရှိတ့်မျ ားတငွ့် ြစစည့်ားတန့်ြှိုားယလျ  ယငွ 

ြေါဝင့်သည့်။  

သင့်၏ စ ားြွ ားယရားလုြ့်ငန့်ားအသု ားစရှိတ့်ကှို တွက့်ချက့်ရ တွင့် 

ကုန့်သွေ့်လုြ့်ငန့်ားခွန့်ကှို ထည ့်သွင့်ားတွက့်ချက့်ဖခင့်ားမပြ ိုြါနှင ် ။ 

သှိုို့ရ တွင့် ယအ က့်ယြ ့်ဖြြေါအချက့်မျ ားအတွက့် နု တ်ြ ေ်  

တွေက ်ချက ်ခွေင ် မဖြ ြေါ- 

 ကှိုေ့်ယရားကှိုေ့်တ စရှိတ့်(သှိုို့)ြုဂ္ှိ လ့်ယရားဆှိငု့်ရ ကှိစစ 

အတွက့် ဆု ားရှု ားယငွ  
 ဝင့်ယငွခွန့်  

 ကုန့်သွေ့်လုြ့်ငန့်ားခွန့် 

 မတည့်ယငွရင့်ားဆု ားရှု ားမှု  

 ြှိုင့်ဆှိုင့်မှုြစစည့်ား ရေူဖခင့်ား၊ ထြ့်တှိုားဖခင့်ားအတွက့် 

အသု ားစရှိတ့်မျ ား၊ သှိုို့မဟုတ့် မတည့်ယငွစ ရင့်ား 
ဆှိုင့်ရ  ကုန့်ကျသည ့် အသု ားစရှိတ့်မျ ား တန့်ြှိုား 

ယလျ  ဖခင့်ား၊ အတှိုားနှုန့်ား၊ အခွန့်မျ ားနှင ့် လုြ့်ငန့်ား 
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ယဆ င့်ရွက့်ရန့် စတင့်ချှိန့်၌ ကုန့်ကျသည ့်စရှိတ့် 

က  သှိုို့ယသ  သွေ့်ဝှိုက့်ကုန့်ကျသည ့် စရှိတ့်မျ ား 
 လုြ့်ငန့်ားြမ ဏနှင ့် မမျှယအ င့်မျ ားသည ့် စရှိတ့်မျ ား  

 လုြ့်ငန့်ားနှင ့် မဆ ယလျ ့်သည ့် အသု ားစရှိတ့်မျ ား 

(လ ဘ့်ယြားမှုမျ ား၊ ေဏ့်ယ ကားနှင ့် ဖြစ့်ေဏ့်မျ ား၊ 

တရ ားမဝင့် ယလ င့်ားကစ ားရှု ားယငွမျ ား၊ တရ ားမဝင့် 

သှိုို့မဟုတ့် ခှိုားရ ြေါ ြစစည့်ားမျ ား ဝေ့်ေူဖခင့်ား)  
(သှိုို့မဟုတ့်)  

 ကုမပဏ နှင ့် သမဝေါေမအသင့်ားမဟုတ့်ယသ  အြွ ွဲ့ 

အစည့်ားတွင့် ြေါဝင့်သူတစ့်ဦားဦားအ ား ယြားသည ့်ယငွ 

(အသက့်ယမွားဝမ့်ားယကျ င့်ားြည လုြ့်ငန့်ားအတွက့် 

ယြားယငွ မဟုတ့်ြေါက)  

အြ ုင်ြား (က)  ၊ အလျ  ြားကွေက် ၂  က   

အ ထရ င ်ြား  သ ုို့မဟုတ ် လ ုြ်ငန ်ြားလည်ြတ ်ရန ်ကနု ်ကျစ ရ တ ်။  အယချ  

ထည့် ဖြ လုြ့်ယနဆ  ကုန့်ြစစည့်ားစုမျ ားကှို လည့်ားယက င့်ား၊ 

ကုန့်ယချ  ကုန့်ြစစည့်ားစုမျ ားကှို လည့်ားယက င့်ား ထှိန့်ားသှိမ့်ားထ ားရှှိ 

လျှင့် ေင့်ားက  သှိုို့ ကုန့်ြစစည့်ားစုမျ ား၏ ကုန့်လက့်ကျန့်စ ရင့်ား ကှို 
ဖြ စုထ ားရှှိရမည့်။ ဤယနရ တွင့် ယရ င့်ားချလှိုက့်ယသ  

ကုန့်ြစစည့်ား၏ ကုန့်ကျမှုအတွက့် နုတ့်ေူမည ့်ယငွကှို ဖြည ့်ြေါ။ 

အယရ င့်ားသှိုို့မဟုတ့် လုြ့်ငန့်ားလည့်ြတ့်ရန့် ကုန့်ကျစရှိတ့် 

တွက့်ချက့်ြု ကှို ယြ ့်ဖြထ ားသည ့် ဇေ  ြားတစ ်ခု အ ြား ြူားတွ  

တင့်ဖြြေါ။ 

ယရ င့်ားချလှိုက့်ယသ ကုန့်ြစစည့်ား၏ ကုန့်ကျမှုကှို နုတ့်ေူရန့် 

ေင့်ားကုန့်ြစစည့်ားစုစ ရင့်ားကှို စတင့်ြွင ့်လှစ့်လှိုက့်ယသ နှစ့်တွင့် 

ကျသင ့်ခ  ယသ  ကုန့်ြစစည့်ားစုကုန့်ကျစရှိတ့်အယြေါ် မူတည့် 

တွက့်ချက့်ရမည့်ဖြစ့်ပြ ားေင့်ားကုန့်ြစစည့်ားစုစ ရင့်ားကှို ြှိတ့်လှိုက့် 

ချ ှိန့်တွင့် ကျသင ့်ယနမည ့် ကုန့်ြစစည့်ားစု ကုန့်ကျစရှိတ့်ကှို 

နုတ့်ေူရမည့်။ 

 

အြ ုင်ြား (က)  ၊ အလျ  ြားကွေက် ၂  ခ  

အထ  ွေထ  ွေနှ င ် အုြ်ခ ျိုြ်မှုစ ရ တ်။  အယထွယထွနှင ့် အုြ့်ချ ြ့်မှု 

စရှိတ့် အ ားလု ားကှို ယြ ့်ဖြထ ားသည ့် ဇေ  ြားကှို ထည ့်သွင့်ား 
တင့်ဖြြေါ။ 

 
အြ ုင်ြား  ( က)   အလျ ြားကွေက်  ၂ ဂ   

ဝ န ် မ်ြား /အ လုြ်သမ  ြားမ ျ ြားစ ရ တ် ။ အလျ ားကွက့် ၂က တွင့် 

ထည ့်သွင့်ားထ ားဖခင့်ားမရှှိသည ့်ြမ ဏမျ ား အ ားလု ားကှို ဤ 
အလျ ားကွက့်တွင့် ယြ ့်ဖြြေါ။ 

 
အြ ုင်ြား  ( က)  အလျ ြားကွေက်  ၂ စ   

တန ်ဖ ုြားထ လျ    သက ်သ  ခ ွေင ်။ တန့်ြှိုားယလျ  သည ့် ြှိုင့်ဆှိုင့်ြစစည့်ား 

မျ ားအတွက့် တန့်ြှိုားယလျ   သက့်သ ခွင ့် ရှှိသည့်။ တန့်ြှိုားယလျ   
နှုန့်ားမျ ားကှို ၂၀၁၆ ခုနှစ့် ယြယြ ့်ဝေါရ  ၄ ရက့်စွ ဖြင ့် ထုတ့်ဖြန့် 

သည ့် အမှိန ့်အမှတ့် ၁၉/၂၀၁၆ နှင ့်အည  တွက့်ချက့်ြေါ။ 

ယအ က့်ြေါ စည့်ားမျဉ့်ားမျ ားနှင ့်အည  တန့်ြှိုားယလျ   သက့်သ ခွင ့် 
တွက့်ချက့်ထ ားြု  ဇေ  ြားကှို ယ ကည လ  နှင ့် အတ ူ ြူားတွ  

တင့်ဖြရမည့်- 

၁။ တန့်ြှိုားယလျ  သက့်သ ခွင ့်ဖြ သည ့် ြှိုင့်ဆှိုင့်ြစစည့်ား 

မျ ားကှို အမျှိ ားအစ ားခွ ထ ားပြ ား သက့်ဆှိုင့်ရ  

တန့်ြှိုားယလျ   ရ ခှိုင့်နှုန့်ားမျ ားကှို Stra ight Li n e  

Depreci at ion Rat e ဖြင ့် ယြ ့်ဖြထ ားသည့်။ 

၂။ ြစစည့်ားတစ့်မျ ှိ ားစ အတွက့် တန့်ြှိုားယလျ  ခွင ့်ဖြ ယငွ 

သတ့်မှတ့်ချက့်သည့် အထက့်တွင့် ယြ ့်ဖြထ ားယသ  

သက့်ဆှိုင့်ရ  တန့်ြှိုားယလျ  ခွင ့်ဖြ ယငွနှုန့်ားနှင ့် ထှို 

ြစစည့်ား၏ မူလတန့်ြှိုားနှင ့် ယဖမြှ က့်ရမည့်။  

၃။ တန့်ြှိုားယလျ  ခွင ့်ဖြ ယငွနှုန့်ားဇေ ားတွင့် ယြ ့်ဖြမထ ား 

သည ့်  ြစစည့်ားနှင ့်စြ့်လျဉ့်ား၍ နုတ့်ယြားရမည ့် ြစစည့်ား 

တန့်ြှိုားယလျ  ယငွမှ  မူရင့်ားတန့်ြှိုားအယြေါ်တွင့် တစ့်နှစ့် 

လျှင့် ၅ ရ ခှိုင့်နှုန့်ား ဖြစ့်သည့်။ 

၄။ မည့်သည ့်ြစစည့်ားဖြစ့်ယစ ေင့်ားြစစည့်ားြှိုင့်ဆှိုင့်သည ့် 
နှစ့်မျ ားအတွက့် တန့်ြှိုားယလျ  ခွင ့်ဖြ ယငွစုစုယြေါင့်ား 

ြမ ဏသည့် အခွန့်ထမ့်ားမှ ထှိုြစစည့်ားအတွက့် 

ကုန့်ကျထ ားသည ့် မူလ တန့်ြှိုားထက့် မြှိုရြေါ။   

၅။ ယဖမေ ငှ ားရမ့်ားလုြ့်ကှိုင့်သူအ ား အယဆ က့်အအု နှင ့် 

စက့် ကှိရှိေ မျ ား  ငှ ားရမ့်ားထ ားပြ ား အယဆ က့်အအု  
ငှ ားရမ့်ားခသည့် စက့်ကရှိေ မျ ား ငှ ားရမ့်ားခနှင ့် 

ခွ မရြေါက အယဆ က့်အအု နှင ့် စက့်ကှိရှိေ မျ ား 

အတွက့်ြေါ တန့်ြှိုားယလျ  ယငွ ခွင ့်ဖြ သည့်။  

၆။ သင့်သည့် ြစစည့်ားတစ့်ခုကှို တစ့်နှစ့်ြတ့်လု ား အသု ား 

မဖြ ယသ ့်လည့်ား အဖခ ားသူ တစ့်ဦားဦားထ သှိုို့ ေင့်ား 
နှစ့်အတွင့်ား လ  ယဖြ င့်ားဖခင့်ားမရှှိြေါက ထှိ ု တစ့်နှစ့်ြတ့် 

လု ား အတွက့် တန့်ြှိုားယလျ  ယငွ ခ စ ားခွင ့်ရှှိသည့်။  

၇။ ြှိုင့်ဆှိုင့်ြစစည့်ားအ ား အဖခ ားသူ တစ့်ဦားဦားထ သှိုို့ 

လ  ယဖြ င့်ားသည ့်နှစ့်တွင့် ထှိုြစစည့်ားအ ား ယန က့်ဆု ား 

လက့်ဝေ့် ြှိုင့်ဆှိုင့်အသု ားဖြ ခ  သူသည့် ေင့်ားနှစ့် 

အတွက့် တန့်ြှိုားယလျ  ယငွအဖြည ့် ခ စ ားခွင ့် ရှှိသည့်။  

၈။ ဖမန့်မ နှိုင့်င  ဖြည့်တွင့်ားမှဖြစ့်ယစ၊ ဖြည့်ြမှဖြစ့်ယစ၊ 

ရရှှိသည ့် ဝင့်ယငွတွက့်ချက့်ရ တွင့် (အထက့်ယြ ့်ဖြြေါ 

ဇေ ားတွင့် မြေါရှှိြေါက) လုြ့်ငန့်ား၏ အုြ့်ချ ြ့်စ မ ဌ န 

ရှှိသည ့် နှိုင့်င မှ ခွင ့်ဖြ ထ ားသည ့် တန့်ြှိုားယလျ   

သက့်သ ခွင ့်အတှိုင့်ား ခ စ ားခွင ့်ရှှိသည့်။  

၉။ တန့်ြှိုားယလျ  ခွင ့်ဖြ ယငွနှုန့်ား ြု ယသြှိုင့်ြစစည့်ား ဇေ ား 

တွင့် မြေါရှှိယသ  ြု ယသြှိုင့်ြစစည့်ားမျ ားကှို မူလတန့်ြှိုား 

အယြေါ် အယဖခဖြ လျက့် တစ့်နှစ့်လျှင့် ၅ ရ ခှိုင့်နှုန့်ားဖြင ့် 

တန့်ြှိုားယလျ  ရမည့်။ သှိုို့ရ တွင့် သင ့်အယနဖြင ့် 
ဇေ ားတွင့် ယြ ့်ဖြထ ားသည ့်နှုန့်ားထက့်ြှိုသည ့် 

သှိုို့မဟုတ့် ယလျ  သည ့်ြစစည့်ား၏အသု ားဝင့်သက့်တမ့်ား 
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နှင ့်အည  တွက့်ချက့်ထ ားသည ့်နှုန့်ားကှို အသု ားဖြ  

လှိုြေါက လု ယလ က့်ယသ  အယ က င့်ားဖြချက့်၊ 
အယထ က့်အထ ား စ ရွက့်စ တမ့်ားမျ ားနှင ့်အတူ 

ဖြည့်တွင့်ားအခွန့်မျ ားဦားစ ားဌ န ညွန့် က ားယရားမှှူားချ ြ့် 

ထ  တင့်ဖြယတ င့်ားခ နှိုင့်သည့်။ 

၁၀။ အခွန့်ယငွစည့်ား ကြ့်ဖခင့်ား၌ ထည ့်သွင့်ားရန့် ရည့်ရွေ့်၍ 

တန့်ြှိုားယလျ  သက့်သ ခွင ့် ခ စ ားခွင ့်ရှှိသည ့် ြစစည့်ား 
အ ား အချှိန့်ြှိုင့်ား အသု ားဖြ ထ ားြေါက ထှိုြစစည့်ား 

အသု ားဖြ သည ့်က လနှင ့် သက့်ဆှိုင့်သည ့် တန့်ြှိုား 

ယလျ  သက့်သ ခွင ့် ခ စ ားခွင ့်ရှှိသည့်။ တန့်ြှိုားယလျ   

သက့်သ ခွင ့်ရှှိသည ့် ြစစည့်ားအတွက့် တစ့်နှစ့်ထက့် 

ယကျ ့်လွန့်၍ ကုန့်ကျစရှိတ့်မျ ားရှှိြေါက အဖခ ားနှစ့် 
မျ ားအတွက့် ကုန့်ကျစရှိတ့်အ ား ယန က့်ထြ့် ြစစည့်ား 

တစ့်ခုအ ား တွက့်ချက့်သက  သှိုို့ တန့်ြှိုားယလျ  ယငွကှို 

တွက့်ချက့်ရမည့်။  

၁၁။ အယဆ က့်အအု အ ားဝေ့်ဖခင့်ား၊ ယရ င့်ားဖခင့်ား၊ ဖြ ရ ၌ 

ယဖမြေါဝင့်ြေါက အယဆ က့်အအု အတွက့် သင ့် ယတ ့် 

သည ့် ကျသင ့် ယငွကှို ခွ ဖခ ားတကွ့်ချက့်ရမည့်။ 

အခ ွေန ်တွေက်ခ ျက ်ရ  တွေ င်က ုန ်က ျ စ ရ တက်  ု  အရစ ်က ျ ခ ုနှ မ်ပခ င်ြား ။  

ကန ့်သတ့်သက့်တမ့်ားရှှိသည ့် ဖေြ့်မ  ြစစည့်ားမျ ား၊ အခွန့် 
စည့်ား ကြ့်ထှိုက့်သည ့်ဝင့်ယငွရရှှိရန့် အသု ားဖြ သည ့် ဖေြ့်မ  ြစစည့်ား 

မျ ားကှို ေင့်ားြစစည့်ားမျ ား၏ အသု ားဝင့်သက့်တမ့်ားအရ စရှိတ့် 

အ ား အရစ့်ကျနုတ့်ြေ့်ခွင ့်ရှှိသည့်။ ြစစည့်ားတစ့်ခု၏ အသု ားဝင့် 

သက့်တမ့်ားကှို အယဖခခ ၍ အရစ့်ကျနုတ့်ြေ့်မည ့် ြမ ဏကှို 

စနစ့်တကျ တွက့်ချက့်သည ့် နည့်ားလမ့်ား အမျ ားအဖြ ားရှှိသည့်။ 
ေင့်ားနည့်ားလမ့်ားမျ ားတွင့် မျဉ့်ားယဖြ င ့်နည့်ား (Str aig ht- li ne  

method)၊ လက့်ကျန့် တဖြည့်ားဖြည့်ားကုန့်ဖခင့်ားနည့်ား (D ecli n ing  

bal anc e meth od)၊ ထုတ့်ကုန့်အယရအတွက့် ဖြင ့်တကွ့်နည့်ား 

(U nit of prod ucti on m eth od)တှိို့ ြေါဝင့်သည့်။ အရစ့်ကျ 

နုတ့်ေူမည ့်ယငွကှို ေင့်ားအလျ ားကွက့်တွင့် ဖြည ့်ြေါ။ 
မယရရ ယသ  သက့်တမ့်ားရှှိသည ့် ဖေြ့်မ  ြစစည့်ားမျ ားကှို အခွန့် 

တွက့်ချက့်ရ တွင့် စရှိတ့်အ ား အရစ့်ကျ ခုနှှိမ့်ခွင ့်မရှှိြေါ။ 

 

တန ်ဖ ုြားထ လျ   ခွေင ် ပြိုထ ငွေနှုန် ြားဇ ေ ြား 

စ ဉ် မ -တည ်ြ ုင်ြစ စည ် ြားအမ ျ ိုြား အစ  ြား 
မူရင်ြား တန ်ဖ ုြား အထ ြေါ် 

ရ ခ  ုင်နှုန် ြား 

၁။  

(က) 

 

 

 
 

(ခ) 

 

 

 
(ဂ) 

 

 

 

(ဃ) 

 

 

 

(၁) 

(၂) 
 

 

(၁) 

(၂) 

 
 

(၁) 

(၂) 

 

အယဆ က့်အအု  

လက့်ယရွားစင့်ြစစည့်ားမျ ားနှင ့် သ ယချ င့်ားသွင့်ားကွန့်ကရစ့်မျ ားဖြင ့် ယဆ က့်လုြ့် 

ထ ားယသ  ခှိုင့်ခ  ယတ င ့်တင့်ားသည ့် ြထမတန့်ားတှိုက့် 

စက့်ရု အယဆ က့်အအု မျ ား  

ကျန့်အယဆ က့်အု မျ ား  
 

သင ့်ရု ခှိုင့်ခ  ယတ င ့်တင့်ားသည ့်ေုတှိေတန့်ားတှိုက့် 

စက့်ရု အယဆ က့်အအု မျ ား 

ကျန့်အယဆ က့်အု မျ ား  

 
အုတ့် ကြ့်၊ သှိုို့မဟုတ့် သွြ့်မှိုားထ ားသည ့် သစ့်သ ားအယဆ က့်အအု မျ ား 

စက့်ရု အယဆ က့်အအု မျ ား  

ကျန့်အယဆ က့်အု မျ ား 

  

ဝေါားနှင ့်သက့်ကေ့်ဓနှိမျ ားဖြင ့်ယဆ က့်လုြ့်ထ ားသည ့်အယဆ က့်အအု  
  

 

 

 

 

၂.၅ 

၁.၂၅ 
 

 

၅ 

၂.၅ 

 
 

၁၀ 

၅ 

 

အစ ားထှိာုးဖြ ဖြင့်ဖခင့်ား 
အတွက့် ကုန့်ကျစရှိတ့်ကှို 

သ မန့်အသု ားစရှိတ့် 

အဖြစ့် ခွင ့်ဖြ မည့်။ 

၂။  

 

(က) 
 

 

 

 ြရှိယဘ ဂမျ ားနှင ့် အယဆ က့်အအု တွင့်တြ့်ဆင့်ထ ားသည ့်ြစစည့်ားမျ ား - 

 

အယထွယထွ (ြန့်ားကန့်ခွက့်ယေ က့်၊ ြန့်ထည့်၊ရက့်ထည့်နှင ့် ြလြ့်စတစ့်ြှိတ့် 
မျ ားမှအြ အစ ားထှိုားရ ၌ ကုန့်ကျစရှိတ့်မျ ားကှို သ မန့် အသု ားစရှိတ့်အဖြစ့် 

ခွင ့်ဖြ မည့်။) 

 

 

 

၅ 
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(ခ) 

 

 
(ဂ) 

ဟှိုတေ့်၊ ရုြ့်ရှင့်ရု နှင ့် တည့်ားခှိုခန့်ားမျ ားတွင့် အသု ားဖြ သည ့် အှိမ့်ယထ င့် 

ြရှိယဘ ဂ၊ တြ့်ဆင့်ထ ားသည ့် ြစစည့်ားမျ ား၊ ယငွထည့်နှင ့် မ ားြှိုယဆ င့်သု ားြစစည့်ား 

 
ဟှိုတေ့်၊ ဇ တ့်ြွ ရု နှင ့် ရုြ့်ရှင့်ရု မျ ားတငွ့် အသု ားဖြ သည ့် တူရှိေ ြစစည့်ား 

၆.၂၅ 

 

 
၁၀ 

၃။  

(က) 

 

(ခ) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
(ဂ) 

 

 

 

 

(၁) 
(၂) 

(၃) 

(၄) 

(၅) 

(၆) 
(၇) 

(၈) 

(၉) 

(၁၀) 

(၁၁) 
(၁၂) 

(၁၃) 

(၁၄) 

(၁၅) 

(၁၆) 
(၁၇) 

(၁၈) 

(၁၉) 

(၂၀) 

(၂၁) 
(၂၂) 

(၂၃) 

(၂၄) 

(၂၅) 

(၂၆) 
(၂၇) 

(၂၈) 

(၂၉) 

(၃၀) 

 
(၁) 

(၂) 

(၃) 

(၄) 

(၅) 
(၆) 

(၇) 

(၈) 

(၉) 

စက့်ေနတရ ားစု- 

အယထွယထွ 

 

ယအ က့်ြေါမျ ားအတွက့် သ ားဖခ ားနှုန့်ားမျ ားဖြင ့် ခွင ့်ဖြ မည့်- 

ဆန့်စက့်  
ဂျ  စက့်  

ဆ စက့်  

ယရခ စက့်  

ဘှိလြ့်ရည့်စက့်  

ယက ့်ြ မှုန ့်စက့်  
အချှိ ယသ က့်လက့်ြက့်ယဖခ က့်စက့်  

အရက့်ချက့်စက့်  

မုန ့်ြုတ့်ြှိုနှင ့် ဘ စကွတ့်စက့်  

ယခေါက့်ဆွ ၊ဖမှူစွမ့်၊ က ဆ ၊မုန ့်ဟင့်ားခေါားြတ့်စသည ့်စက့်  

အမှုန ့်ကကှိတ့်စက့်  
စည့်သွတ့်စက့်  

သ ားယရထုတ့်စက့်  

ြှိနြ့်စက့်  

ဓေါတ့်ခ စက့်  

ယက ့်စက့် 
ဆြ့်ဖြ စက့်  

ြယေ င့်ားတှိုင့်စက့်  

ကကှိ ားကျစ့်စက့်  

ေန့်သတတ ြစစည့်ားစက့်  

သတတ ြု ားစက့်  
ြလြ့်စတစ့်ြစစည့်ားစက့်  

သစ့်ခွ စက့်  

ထု ားြှို  

လျှြ့်စစ့်ြစစည့်ားထတု့်လုြ့်သည ့်စက့်  

ယကျ က့်ြစစည့်ားစက့်  
သ မှအြအဖခ ားသတတ အရည့်ကျ ှိ စက့် 

တွင့်ခု  

သယဘဘ ကျင့်ား 

ြ ခွ စက့် 

 
ဆ ခ စက့် 

ဓ တုယေေြစစည့်ား ထုတ့်လုြ့်သည ့်စက့် 

အဖြှူချွတ့် နှင ့် ယဆားဆှိာုးစက့် 

ယရ ့်ဘ ြစစည့်ားစက့်  

အုတ့်ြှို 
အုတ့် ကတ့်စက့် 

ဝှိုင့်ေ ကကှိ ားနှင ့်အှိမ့်ရှိုက့်သ စက့်  

အထည့်စက့်  

ဆ ားြှို  

 

၅ 

 

 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

 
၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 
၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 
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၄။  

(က) 

 
(ခ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
(ဂ) 

(ဃ) 

(င) 

 

 

 
(၁) 

(၂) 

(၃) 

(၄) 

(၅) 
(၆) 

(၇) 

(၈) 

(၉) 

 

စက့်ြစစည့်ားမျ ား- 

ယဖမယြေါ်လျှြ့်စစ့်ကကှိ ားလု ားကက ား 

  
လျှြ့်စစ့်ဓ တ့်အ ားယြားစက့်  

လျှြ့်စစ့်ဓ တ့်အ ားြှိုို့သည ့်စက့်ကှိရှိေ   

ယဖမယအ က့်လျှြ့်စစ့်ကကှိ ားလု ားကက ား  

ဓ တ့်ယလှက ား  

အယထွယထွလျှြ့်စစ့်ြစစည့်ား  
သတတ ယရစှိမ့်စက့်ကှိရှိေ   

စက့်ကှိရှိေ ဖြ ဖြင့်ထှိန့်ားသှိမ့်ားသည ့်စက့်  

ြု နှှိြ့်စက့်  

ယလြှိစက့်နှင ့်ယလအ ားစက့်ကှိရှိေ  

  
ယရခ မုန ့်စက့်  

ရုြ့်ရှင့်ထုတ့်လုြ့်မှု၊ဖြသမှုဆှိုင့်ရ စက့်ြစစည့်ား  

ဓေါတ့်မှန့်နှင ့်ယရ ဂေါကုဓေါတ့်အ ားြစစည့်ားမျ ား  

 

၂.၅ 

 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

 
၁၀ 

၁၂.၅ 

၂၀ 

၅။  

(က) 

(ခ) 
(ဂ) 

 ယရယ က င့်ားသေ့်ေူြှိုို့ယဆ င့်ယရား- 

သ ထည့်ခွ ဖြင ့်ယဆ က့်လုြ့်ထ ားယသ စက့်မ  ယရေ ဉ့်  

သ ထည့်ခွ ဖြင ့်ယဆ က့်လုြ့်ယသ စက့်ယရေ ဉ့်  
သစ့်သ ားခွ ဖြင ့်ယဆ က့်လုြ့်ယသ ယရေ ဉ့်  

 

၅ 

၆.၂၅ 
၁၀ 

၆။  

(က) 

 

(ခ) 

 

(၁) 

(၂) 

ကုန့်ားလမ့်ားသေ့်ေူြှိုို့ယဆ င့်ယရားေ ဉ့်မျ ား- 

ယမ ့်ယတ ့်ေ ဉ့် 

စက့်ဘ ားနှင ့်ဆှိကု့်က ားမျ ား 

အငှ ားေ ဉ့်၊ ကုန့်တင့်က ားမျ ားနှင ့် ခရ ားသည့်တင့်က ားမျ ားနှင ့်  

စက့်မ  ေ ဉ့်မျ ား 

 

၁၂.၅ 

၁၂.၅ 

၂၀ 

၇။  
(က) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
(ခ) 

 

(ဂ) 

 
(၁) 

(၂) 

(၃) 

(၄) 

(၅) 
(၆) 

(၇) 

(၈) 

(၉) 

(၁၀) 
(၁) 

(၂) 

(၁) 

(၂) 

အယထွယထွ- 
ရု ားသု ားစက့်ကှိရှိေ   

အယလားချှိန့်စက့်နှင ့်ကှိရှိေ   

အလုြ့်ရု သု ားစက့်ကှိရှိေ မျ ားနှင ့်တန့်ဆ ြလ မျ ား  

အထည့်နှင ့်ဦားထုြ့်ချ ြ့်စက့်  

သ ားယရနှင ့်ကင့်ားဘတ့်ြစစည့်ားချ ြ့်စက့်မျ ား  
အယအားဓေါတ့်ယြားစက့်ကှိရှိေ   

ယဆ က့်လုြ့်ယရားလုြ့်ငန့်ားသု ားစက့်ကှိရှိေ   

ယဆ က့်လုြ့်ယရားနှင ့်အှိမ့်သု ားသ ထည့်ြစစည့်ားထတု့်လုြ့်သည ့်စက့်မျ ား  

သတတ တွင့်ားသု ားစက့်ြစစည့်ား  

လက့်ေကကန့်ား  
ကက ရည့်ကကှိတ့်စက့်  

ခွ စှိတ့်ကှိရှိေ မျ ား  

စက့်မှုလေ့်ေ သု ားစက့်ကှိရှိေ မျ ား  

ဝန့်ချ စက့်  

 
၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 
၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 
၁၂.၅ 

၁၂.၅ 

၂၀ 

၂၀ 

၈။  
(က) 

 
(၁) 

(၂) 

(၃) 

(၄) 

(၅) 
(၆) 

အဖခ ားလုြ့်ငန့်ားဆှိုင့်ရ အယထွယထွြစစည့်ားမျ ား - 
ယလေ ဉ့်  

စ ရင့်ားဖြ စက့်မျ ား၊ ဂဏန့်ားတွက့်စက့်မျ ား  

ရုြ့်ရှင့်နှင ့်ဖြဇ တ့်သရုြ့်ယဆ င့်မျ ား၏အသု ားအယဆ င့်မျ ား  

အသ ြမ့်ား၊အသ ချ ွဲ့ြစစည့်ားကှိရှိေ မျ ား  

ြုလင့်ားယဆားစက့်  
ချြ့်စကကှူဘူားဖြ လုြ့်စက့်  

 
၁၂.၅ 

၁၀ 

၂၀ 

၁၀ 

၁၀ 
၆.၂၅ 
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(၇) 

(၈) 

(၉) 
(၁၀) 

(၁၁) 

(၁၂) 

(၁၃) 

(၁၄) 
(၁၅) 

(၁၆) 

(၁၇) 

(၁၈) 

(၁၉) 
 

 

(၂၀) 

(၂၁) 

 
 

 

 

 

 

 

(၂၂) 

(၂၃) 

(၂၄) 

(၂၅) 
(၂၆) 

(၂၇) 

(၂၈) 

(၂၉) 

 
 

 

 

 

(၃၀) 
(၃၁) 

(၃၂) 

(၃၃) 

(၃၄) 

 

 

(၃၅) 

ေျစ့်နှင ့်အရက့်ချက့်စက့်ရု   

ကင့်မရ နှင ့်ဓ တ့်ြု ြစစည့်ားမျ ား  

ဘှိလြ့်ယဖမစက့်  
ဓ တုယေေြစစည့်ားစက့်  

ကွန့်ြျှူတ စနစ့်သု ားြစစည့်ားကှိရှိေ မျ ား  

ဝေါကကှိတ့်စက့်  

နှိုို့ချက့်စက့်  

စ ကူားစက့်နှင ့်မှိတတှူစက့်မျ ား  
သ ရည့်ကျှိ စက့်  

ြန့်ချက့်စက့်ရု   

ြှိုားသတ့်ယဆားထုတ့်လုြ့်စက့်  

ဆွေ့်တ ထှိုားစက့်  

ယလျှ ့်ြွတ့်၊ ယဆားဆှိုားလုြ့်ငန့်ား 

- အယထွယထွလုြ့်ငန့်ားသု ားကှိရှိေ   

- အဝတ့်ယလျှ ့်စက့်  

မ ားဖခစ့်စက့်  

ယရန ကုမပဏ မျ ား 

- စက့်နှင ့်စက့်ကှိရှိေ မျ ား 

- ြှိုက့်လှိုင့်ားမျ ား  

- လွန့်တူားကှိရှိေ မျ ား  

- ယရန တူားစင့်မျ ား  

- ဘူမှိ၊ရူြယလ လ စမ့်ားသြ့်ယရားကှိရှိေ မျ ား  

- ဆှိုက့်စမစ့်ယလ လ စမ့်ားသြ့်ယရားကှိရှိေ မျ ား  

- အဖခ ားယလ လ စမ့်ားသြ့်ယရားကှိရှိေ မျ ား  

ယအ က့်စ ဂျင့်၊အဆက့်တ လင့်ဓ တ့်ယငွွဲ့ထုတ့်လုြ့်စက့်  

သုတ့်ယဆား၊အယရ င့်တင့်ယဆားထုတ့်လုြ့်စက့်  

 ကက့်ဘ ၊အသ ားထုတ့်လုြ့်စက့်  

အြ့်ချ ြ့်စက့်မျ ား  
သယဘဘ ယဆားမှုတ့်စက့်  

သ က ားစက့်မျ ား  

တ ယြေါ်လင့်(တ လြတ့်သှိုို့မဟုတ့်ြလတ့်စတစ့်)  

ရုြ့်ဖမင့်သ  က ားစက့် 

- ယက င့်ားကင့်ကကှိ ားတှိုင့်မျ ား  

- အဖခ ားကှိရှိေ မျ ား  

- ြမ့်ားစက့် 

(က) အယထွယထွ  

(ခ) အငှ ား  

အုတ့် ကြ့်ထုတ့်လြု့်သည ့်စက့်  
လက့်နှှိြ့်စက့်မျ ား(လျှြ့်စစ့်နှင ့်သ မန့်)  

ထ ားထတု့်လုြ့်စက့်  

ယလစုြ့်၊သန ့်ရှင့်ားယရားစက့်မျ ား  

ေွ ေ ေှို 

- ကစ ားစက့်မျ ား  

- အဖခ ားေွ ေ ေှိုစက့်မျ ား  

အဝတ့်ယလျှ ့်စက့်မျ ား  

၅ 

၁၀ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၂၀ 

၆.၂၅ 

၁၀ 

၁၀ 
၅ 

၆.၂၅ 

၁၂.၅ 

၆.၂၅ 

 
၁၀ 

၁၂.၅ 

၅ 

 

၅ 
၅ 

၂၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 
၁၀ 

၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၁၀ 
၁၀ 

၆.၂၅ 

၁၂.၅ 

 

၂.၅ 
၁၂.၅ 

 

၁၀ 

၁၂.၅ 

၁၀ 
၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

 

၂၀ 
၁၀ 

၁၂.၅ 
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အြ ုင်ြား  ( က)  အလျ ြားကွေက်  ၂ စျ 

အပခ  ြားက ုန ်က ျစ ရ တမ် ျ ြား။ ြူြားတွေ စ  ရင်ြား တင့်ဖြြေါ။ အသု ားမဖြ  

ရယသားသည ့် (ြှိုလျှ  ယနသည ့်) ကုန့်သွေ့်လုြ့်ငန့်ားခွန့် (ဝေ့်ေူ  

စဉ့်က ယြားယချသည ့်) Input Tax ကှို ဤအလျ ားကွက့်တွင့် 

ဖြည ့်ြေါ။ ဖြည့်ြသှိုို့ တင့်ြှိုို့ဖခင့်ား မဟုတ့်သည ့်သူမျ ားအတွက့်သ  

ဖြစ့်သည့်။ ဖြည့်ြသှိုို့ တင့်ြှိုို့သူသည့် ြှိုမှိုယြားယဆ င့်ထ ားယသ  

အသု ားမဖြ ရယသားသည ့် ကုန့်သွေ့်လြု့်ငန့်ားခွန့် Inp ut Ta x ကှို 

နှစ့်ချ ြ့်ကုန့်သွေ့်လုြ့်ငန့်ားခွန့် ယ ကည လ  တွင့် အသု ားဖြ  

နှိုင့်သည့်။ 

 
အြ ုင်ြား ခ  - ြစစည် ြားင ှြား ရမြ်ားပခ ငြ်ား မှရထ ငွေနှ င ်  
အသံု ြားစရ တ ်မျ  ြား   

အြ ုင်ြားခ ၊ အလျ  ြားကွေက်  ၃    

တန ်ဖ ုြားထ လျ   နှ င ်က ုန ်က ျစ ရ တက်  ု  အရစ ်က ျ နုတြ် ေ်ပခ င်ြား ။  

ြစစည့်ားအ ားလု ားအတွက့် တန့်ြှိုားယလျ  ထ ားဖခင့်ား၊ အရစ့်ကျ 
နုတ့်ြေ့်ထ ားဖခင့်ားအတွက့် ြူြားတွေ စ  ရင်ြား ယြ ့်ဖြြေါ။  

 
အြ ုင်ြား  ခ၊  အလျ  ြားကွေက် ၃ ဇ 

အပခ  ြားစ ရ တမ် ျ ြား။  ၃ဇ တွင့်ယြ ့်ဖြထ ားသည ့် စရှိတ့်မျ ား 

အ ားလု ား အတွက့် ြူြားတွေ စ ရင် ြား ယြ ့်ဖြြေါ။ 
 

အြ ုင်ြား ဂ၊  အပခ ြားရ လမြ်ားမျ  ြားမှ ဝငထ် ငွေ နှင ်  
အသံု ြားစရ တ ်မျ  ြား 

အြ ုင်ြား ဂ၊ အလျ ြားကွေက် ၁ 

အြှိုင့်ား က သှိုို့မဟုတ့် ခ တှိုို့တွင့် တင့်ဖြထ ားသည ့် ဝင့်ယငွမျ ား  

အဖြင့် အဖခ ားရလမ့်ားမှ ဝင့် ယငွမျ ားအတွက့် ဤအြှိုင့်ားတွင့် 

ယြ ့်ဖြြေါ။ ဤအလျ ားကွက့်တွင့် ယြ ့်ဖြထ ားသည ့် ဝင့်ယငွ 

တစ့်ခုချင့်ားစ အတွက့် ြူြား တွေ စ ရ င် ြားယြ ့်ဖြြေါ။ 

 

အြ ုင်ြား ဂ၊ အလျ ြားကွေက် ၂ 

အသံု ြားစ ရ တမ် ျ ြား။   ဤ ယနရ တွင့် အြှိုင့်ား က (သှိုို့) ခ တွင့် 

ယြ ့်ဖြထ ား ယသ  အသု ားစရှိတ့်မှအြ နုတ့်ြေ့်ခွင ့်ရှှိ ယသ  

အသု ားစရှိတ့်အ ားလု ားကှို ဤအလျ ားကွက့်တွင့် ယြ ့်ဖြြေါ။ 

အြှိုင့်ား က၊ အလျ ားကွက့် ၂က မှ ၂ စျ အထှိ အတွက့် 
ည န့် က ားချက့်မျ ားကှို  ကည ့်ြေါ။ အြှိုင့်ား ဂ အလျ ားကွက့် ၂ 

အတွက့်လည့်ား ၎င့်ားည န့် က ားချက့်နှင ့် သက့်ဆှိုင့်သည့်။  

စ ားြွ ား ယရားလုြ့်ငန့်ားမှ ရ ယငွနှင ့် အသု ားစရှိတ့်မျ ားအတွက့် 

ည န့် က ားချက့်မျ ားသည့် အဖခ ားရလမ့်ားမျ ားမှ ဝင့် ယငွနှင ့် အသု ား 

စရှိတ့်မျ ားနှင ့်လည့်ား သက့်ဆှိုင့်သည့်။ ဤယနရ တွင့် ယြ ့်ဖြ 
ထ ား ယသ  အသု ားစရှိတ့် တစ့်ခုချင့်ားစ အတွက့် အ ထ သြားစ  တ်  

စ  ရင်ြားက  ု ြူြား တွေ တင့်ဖြြေါ။ မတည့်ြစစည့်ားမှ ဆု ားရှု ား ယငွမျ ားသည့် 

နုတ့်ြေ့်၍ မရနှိုင့်သည ့်အတွက့် အလျ ားကွက့် ၂ တွင့် 

ထည ့်သွင့်ားရန့် မလှိုအြ့်ြေါ။ 

 
အြ ုင်ြား ဃ  - ဝငထ် ငွေခွေန ်  စညြ်ားကကြ်   ကု် သ ည ်  
ဝငထ်ငွေ တ ွေက်ချက်ပခ ငြ်ား   

အြ ုင်ြား ဃ ၊ အလျ ြားကွေက် ၁ဃ 

သေ် ေူလ ထ သ  အရ ှုံြားမျ  ြား က  ု  မ ည  ်သွေင် ြားမီ  စ ုစ ုထ ြါ င်ြား  

အသ  ြား တင်  ဝ င်ထ ငွေ (အရ ှုံ ြား)။ အ လျ ြားက ွေက ် ၁က ၊ ၁ခ  နှင ်  ၁ ဂ  

ယြေါင့်ားလေ့်သည့် အရှု ားဖြစ့်ြေါက ကွင့်ားစကွင့်ားြှိတ့် “(   )” ဖြင ့် 

ယြ ့်ဖြပြ ား အြှိုင့်ား(င)၏ ကျန့်အြှိုင့်ားမျ ားကှို ယကျ ့်၍ အြှိုင့်ား(စ)၊ 

အလျ ားကွက့် ၁ တွင့် “၀” ကှို ဖြည ့်ြေါ။ 

 
အြ ုင်ြား ဃ ၊ အလျ ြားကွေက် ၂ 

ေခင်နှစ်မ ျ  ြားမှ သေ် ေူလ  ထ သ  အရ ှုံြား ။ ေခင့်နှစ့်မျ ားမှ 
သေ့်ေ ူလ ယသ  အရှု ား ြမ ဏကှို အလျ ားကွက့် ၂က၊ ၂ခ နှင ့် 

၂ဂ တှိုို့တွင့် ဖြည ့်ြေါ။ ဝင့်ယငွရလမ့်ားတစ့်ခုခုမှ ဆု ားရှု ားယငွကှို 

ကျန့်ဝင့်ယငွရလမ့်ားမျ ားမှ ဝင့်ယငွတွင့် ခုနှှိမ့်နှိုင့်သည့်။ ဆု ားရှု ားယငွ 

ကှို တစ့်ဆက့်တည့်ား ယန က့်သု ားနှစ့်အထှိ သေ့်ေူနှိုင့်သည့်။ 

 

အြ ုင်ြား ဃ ၊  အလျ ြားကွေက် ၂ဃ 

အရှု ားမျ ားကှို ၃ နှစ့်ထက့်ြှို၍ သေ့်ယဆ င့်နှိုင့်ယ က င့်ား ခွင ့်ဖြ  

ထ ားသည ့် MIC ခွင ့်ဖြ မှိန ့် သှိုို့မဟုတ့် အဖခ ားစ ရွက့်စ တမ့်ား 

မျ ားရှှိြေါက ေင့်ားတှိုို့ကှို   ဤအခွန့်ယ ကည လ  နှင ့်တကွ ြူားတွ  

တင့်ဖြြေါ။ အလျ ားကွက့် ၂ဃ တွင့် ြူားတွ တင့်ဖြထ ားသည ့် 
စ ရွက့်စ တမ့်ားမျ ားအရ ၃ နှစ့်ထက့်ြှိုသည ့် သေ့်ယဆ င့် 

လ သည ့် အရှု ားမျ ားကှို ဖြည ့်ြေါ။ 

 
အြ ုင်ြား ဃ ၊  အလျ ြားကွေက် ၃ 

MIC က င်ြား လွေတ်ခွေ င ်နငှ ် သက ်သ  ခ ွေင ်မျ ြားမနု တ် ြေ်မ  ီ စ ုစ ု ထ ြါ င်ြား  
အသ  ြား တင်ဝ င်ထ ငွေ။ အလျ ားကွက့်  ၁ဃ မ ှ ၂င ကှို နုတ့်ြေါ။ 

အသ ားတင့် အရှု ားယြေါ်ြေါက “၀” ဟု ဖြည ့်ပြ ား အြှိုင့်ား(ဃ)၏ 

ကျန့်အြှိုင့်ားကှိုယကျ ့်၍ အြှိုင့်ား(င)၊ အလျ ား ကွက့် ၁ တွင့် “၀”  

ကှိုဖြည ့်ြေါ။ 

 
အြ ုင်ြား ဃ ၊  အလျ ြားကွေက် ၄ 

ပမန ်မ န ုင် ငံရ င်ြားနှီ ြားပမ ိုြ် နှံမှုထ က  ်မ ရှင်က င် ြားလွေ တ်ခွေင ် အရ အခ ွေန ်  

က င်ြားလွေ တ်ခွေင ်ထြ ြားသည  ် ဝ င်ထ ငွေြ မ ဏ ။ ဤအလျ ားကွက့်တွင့် 

MIC ကင့်ားလွတ့်ခွင ့်ဖြ သည ့် ဝင့်ယငွြမ ဏကှို ယြ ့်ဖြရန့် 

ဖြစ့်ြေါသည့်။ အကေ့်၍ သင ့်အယနဖြင ့် ဖမန့်မ နှိုင့်င ရင့်ားနှ ား 
ဖမြှ ြ့်နှ မှုယက ့်မရှင့်ထ မှ ဝင့်ယငွခွန့် ကင့်ားလတွ့်ခွင ့်ဖြ သည ့် 

ခွင ့်ဖြ မှိန ့်ရရှှိြေါက ကင့်ားလွတ့်ခွင ့်ရသည ့် ဝင့်ယငွကှို မည့်သှိုို့ 

တွက့်ချက့်ထ ားသည့်ဆှိုဖခင့်ားကှို ဇေ ားဖြင ့် ြူားတွ တင့်ဖြြေါ။ 
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ဖမန့်မ နှိုင့်င ရင့်ားနှ ားဖမြှ ြ့်နှ မှုယက ့်မရှင့်ထ မှ ခွင ့်ဖြ မှိန ့်ကှိုလည့်ား  

မှိတတှူြူားတွ  တင့်ဖြြေါ။ 
 

အြ ုင်ြား  ဃ ၊  အလျ ြားကွေက် ၅ 

MIC က င် ြားလွေတ်ခွေ င ်ထြ ြား သည  ် ဝ င်ထ ငွေနု တ်ြေ်ပြီ ြား သက ် သ   

ခ ွေင ်မျ ြားမနု တ်မီ စ ုစ ုထ ြါ င်ြားအ သ  ြားတ င်ဝငထ် ငွေ ( အရ ှုံြား) ။ အလျ ား 

ကွက့်  ၃  မ ှ ၄ ကှို နုတ့်ြေါ။ အသ ားတင့် အရှု ားယြေါ်ြေါက “၀” ဟု 
ဖြည ့်ပြ ား အြှိုင့်ား(ဃ)၏ ကျန့်အြှိုင့်ားကှိုယကျ ့်၍ အြှိုင့်ား(င)၊ 

အလျ ားကွက့် ၁ တွင့် “၀” ကှိုဖြည ့်ြေါ။ 

 

အြ ုင်ြား  ဃ ၊  အလျ ြားကွေက် ၆ 

အထ ပခ ခ ံသက ် သ ခ ွေ င ် - သမဝ ါေမအ သင် ြားမျ  ြား အတွေက ် သ ။  
အလျ ားကွက့် ၅ ကှို ၂၀% ဖြင ့် ယဖမြှ က့်ြေါ။ ရလေ့်သည့် ကျြ့် 

၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ယအ က့်ယလျ  နည့်ားြေါက ဤယနရ တွင့် ဖြည ့်ြေါ။ 

သှိုို့မဟုတ့်လျှင့် ကျြ့် ၁၀,၀၀၀,၀၀ဝ ဟု ဖြည ့်ြေါ။ 

 

အြ ုင်ြား  ဃ ၊  အလျ ြားကွေက် ၇ 
လှှူ ဒါန ်ြားထ ငွေမ နုတြ် ေ်မီ  စ ုစ ု ထ ြါင်ြား အခ ွေန ်စ ည ်ြားကက ြ်  ုက ် သ ည  ်  

ဝ င်ထ ငွေ။  အလျ ားကွက့် ၅ မှ ၆ ကှို နုတ့်ြေါ။ ဖြည့်ြယနနှိုင့်င ဖခ ား 

သ ားဖြစ့်ြေါက ဝင့်ယငွခွန့်ဥြယေ ြုေ့်မ ၆(က) အရ လှှူေေါန့်ားယငွ 

မျ ားအတွက့် နုတ့်ြေ့်ခွင ့်မျ ားကှို ခ စ ားခွင ့်မရှှိသည ့်အတွက့် 

အလျ ားကွက့် ၇ မ ှြမ ဏကှို အလျ ားကွက့် ၉ တွင့် ဖြည ့်ြေါ။ 
 

အြ ုင်ြား  ဃ ၊  အလျ ြားကွေက် ၈ 

လှှူ ဒါန ်ြားထ ငွေမ ျ ြား။ နှိုင့်င  ယတ ့်အြွ ွဲ့အစည့်ား အဆင ့်ဆင ့်က ကမ  

ကထဖြ  ယသ  သှိုို့မဟုတ့် ဖြည့် ယထ င့်စုအစှိုားရအြွ ွဲ့၏ စ မ ကှိန့်ား 

နှင ့် ဘဏ္ဍ  ယရားဝန့်ကက ားဌ နက အမှိန ့် ယ က ့်ဖင စ  ထုတ့်ဖြန့်၍ 
အသှိအမှတ့်ဖြ  ယသ  ဘ သ  ယရား သှိုို့မဟုတ့် ကုသှိုလ့် ယရား 

ဆှိုင့်ရ  အြွ ွဲ့အစည့်ား တစ့်ခုခုသှိုို့ဖြစ့် ယစ၊ ေင့်ားကှိစစမျ ားနှင ့် 

သက့်ဆှိုင့်သည ့် ရန့်ြု  ယငွတစ့်ရြ့်ရြ့်သှိုို့ဖြစ့် ယစ လှှူေေါန့်ား ထည ့် 

ဝင့် ယငွကှိုလည့်ား နုတ့်ြေ့်ရမည့်။ ေင့်ားသှိုို့ လှှူေေါန့်ား ထည ့်ဝင့်  

ယငွသည့် အခွန့်ထမ့်ား၏ အလျ ားကွက့် ၇ တွင့် ယြ ့်ဖြထ ားသည ့် 
စုစု ယြေါင့်ားအသ ားတင့်ဝင့် ယငွ၏ နှစ့်ဆေ ့်ငေါားရ ခှိုင့်နှုန့်ားနှင ့် 

ည မျှ ယသ  ယငွထက့်မြှို ယစရ။ ြည  ယရား၊ ကျန့်ားမ  ယရား၊ ဆင့်ားရ  

နွမ့်ားြေါားသူမျ ားနှင ့် သဘ ဝယဘားအနတရ ေ့် ကျယရ က့်ခ ရသူ 

မျ ားအ ား ကေ့်ဆေ့် ယစ င ့်ယရှ က့် ယရားတှိုို့နှင ့် သက့်ဆှိုင့်သည ့် 

အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားကှို ဤကှိစစရြ့်အလှိုို့ငှ  ကုသှိုလ့်ယရား ဆှိုင့်ရ  
အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားအဖြစ့် ထည ့်သွင့်ားထ ားသည့်။ 

 

အြ ုင်ြား  ဃ ၊  အလျ ြားကွေက် ၉  

စ ုစ ုထ ြါ င်ြားအခ ွေန ်စ ည ်ြားကက ြ်   ုက ်ထ သ ဝ င်ထ ငွေ ( အရ ှုံြား )။ 

အလျ ားကွက့် ၇ မှ ၈ ကှို နုတ့်ပြ ား ဤအလျ ားကွက့် ၉ တွင့် 
ဖြည ့်ြေါ။ ဤြမ ဏကှို အြှိုင့်ား (င) အလျ ားကွက့် ၁ တွင့် 

လည့်ားဖြည ့်ြေါ။ 

 

အြ ုင်ြား င –  အခွေန် ထငွေ တ ွေ က်ချက်ပခ ငြ်ား   
အြ ုင်ြား င  ၊ အလျ ြားကွေက် ၂ 

ထ အ က ်ထ ဖ ်ပြြ ါ နှုန ်ြား  ြားမ ျ ြားအ ထ ြေါ်  အထ ပခ ခ ံ၍  အခ ွေန ်ထ ငွေ  

တွေက ်ချက ် ြါ သည ် -  

 ပမန ်မ န ုင် ငံက ုမပဏီမျ  ြား အက ် ဥြ ထ ဒအရ ပဖစ ် ထ စ ၊  ၁၉၅ ဝ  

ပြည  ်နစှ ်  အ ူ ြားက ုမပဏီ အက ်ဥ ြ ထ ဒအရ ပဖစ ် ထ စ  ပမန ်မ  

န ုင်ငံ၌  မှတ်ြုံ တင် ၍ ဖွေ ွဲ့စ ည ်ြားတည ်ထ   င်  ြားထ သ   
က ုမပဏီမျ ြား။  ေင့်ားကုမပဏ က ရရှှိသည ့် ကျြ့်ယငွဖြင ့် 

စုစယုြေါင့်ား အသ ားတင့်အဖမတ့် ဝင့်ယငွအယြေါ် ၂၅% ဖြင ့် ဝင့် 

ယငွခွန့် စည့်ား ကြ့်ရမည့်။ ြုေ့်မ ၆ အရ သက့်သ ခွင ့်မျ ား နှင ့် 

မသက့်ဆှိုင့်ြေါ။ 

 ရန ်က ုန ်စ ထ တ  အ ြ်ခ ျ  န ်ြားစ  ရင် ြားဝ င်  အမ ျ ြားြ ုင်က ုမပ ဏီ  
မျ ြား ။ ေင့်ားကုမပဏ က ရရှှိသည ့် ကျြ့်ယငွဖြင ့် စုစုယြေါင့်ား 

အသ ားတင့်အဖမတ့်ဝင့်ယငွအယြေါ်  ၂၀% ဖြင ့် ဝင့်ယငွခွန့် 

စည့်ား ကြ့်ရမည့်။ ြုေ့်မ ၆ အရ သက့်သ ခွင ့်မျ ားနှင ့် 

မသက့်ဆှိုင့်ြေါ။ 

 အထ ပခ ခ ံသမဝ ါ ေမအ သ င်ြားမ ျ ြား ။  တစ ်ဦြားခ ျ င် ြားြုဂ္ ို လ်အထ ြေါ်  

အခ ွေန ်စ ည ်ြားကက ြ်သည ် နှုန ်ြားက  ု  အ သံုြားပြ ိုရမည ်ပဖစ ် သည ်။ 

 အထ ပခ ခ ံသမဝ ါ ေမအ သ င်ြားမှ အြပ ဖစ ်ထ သ  သမဝ ါ ေမ  

အသ င်ြားမ ျ ြား။  အခွန့်နှုန့်ားထ ားသည့် အခွန့်စည့်ား ကြ့်ထှိုက့် 

ယသ  ဝင့်ယငွအယြေါ် ၂၅%ဖြစ့်သည့်။ 

 န ုင်ငံြ ု င်စ ီြားြွေ  ြားထ ရ ြားအဖွေ ွဲ့အစ ည ်ြားမ ျ  ြား။   အခွန့်နှုန့်ားထ ား 
သည့် အခွန့်စည့်ား ကြ့်ထှိုက့်ယသ  ဝင့်ယငွအယြေါ် ၂၅%  

ဖြစ့်သည့်။ ြုေ့်မ ၆ အရ သက့်သ ခွင ့်မျ ားနှင ့် မသက့်ဆှိုင့် 

ြေါ။ 

အြ ုင်ြား င  ၊ အလျ ြားကွေက် ၃က  

သံုြား လတစ ်ကက  မ်  အရစ ်ပဖ င ် ထ ြြား ထ   င်   ြားထ သ  ကက  ိုတ င်ခွေန ်  
စ ုစထု ြါ င်ြား ။  ဤအလျ ားကွက့်တွင့် နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့်ား သု ားလ 

ြတ့်နှုန့်ားဖြင ့် စုစုယြေါင့်ား ယြားသွင့်ားထ ားသည ့် ဝင့်ယငွခွန့်ကှို 

ဖြည ့်ြေါ။ အခွန့်မျ ားကှို အရစ့်ကျ ယြားယဆ င့်ရမည့်ဆှိုလျှင့် ၁၀  

ဇန ်န ဝ ါ ရီ ၂၀ ၁၉၊  ၁၀  ဧပ ီ  ၂၀ ၁၉၊  ၁၀ ဇူလှိုင့် ၂၀၁၉ နှင ့် ၁၀ 

ယအ က့်တှိုဘ လ ၂၀၁၉ ထက့် ယန က့်မကျယစဘ  ယြားသွင့်ား 
ခ  ပြ ားဖြစ့်ရမည့်။ 

 

အြ ုင်ြား င ၊ အလျ ြားကွေက် ၃ ခ 

ြငရ်င် ြားမှ နု တ်ေူ ထ ြြား သွေ င်ြား  ြား သည  ် ဝ င် ထ ငွေခွေန ်။ ယအ က့် 

ယြ ့်ဖြြေါဝင့်ယငွအမျ ှိ ားအစ ားမျ ားယြေါ်တွင့်  နုတ့်ေူထ ားသည ့် 
အခွန့်မျ ားကှို ဤ ယနရ တွင့် ဖြည ့်သွင့်ားြေါ။ 

 ဖြည့်ြယနနှိုင့်င ဖခ ားသ ားအ ား ယြားသည ့် အတှိုားယငွ၊ 

 လုြ့်ငန့်ားလှိုင့်စင့်၊ ကုန့်အမှတ့်တ ဆှိြ့်နှင ့် မူြှိုင့်ခွင ့်မျ ား အစ 

ရှှိသည့်တှိုို့ အသု ားဖြ မှုအတွက့် ဖြည့်တွင့်ားယနနှိုင့်င သ ား 

မျ ား၊ ဖြည့်တွင့်ားယနနှိုင့်င ဖခ ားသ ားမျ ားနှင ့် ဖြည့်ြယန 
နှိုင့်င ဖခ ားသ ား မျ ားသှိုို့ယြားရယသ  မူြှိုင့်ခ၊ 
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 စ ချ ြ့်စ တမ့်ားမျ ားနှင ့် ဖမန့်မ နှိုင့်င အတွင့်ား ြစစည့်ားဝေ့်ေူ 

မှုမျ ားအယြေါ် ဖြည့်တွင့်ားယနနှိုင့်င သ ားမျ ား၊ ဖြည့်တွင့်ားယန 
နှိုင့်င ဖခ ားသ ားမျ ားနှင ့် ဖြည့်ြယနနှိုင့်င ဖခ ားသ ားမျ ားသှိုို့ ယြား 

ယချမှုမျ ား။ 

 

အြ ုင်ြား  င ၊ အလျ ြားကွေက် ၃ ဂ 

အထ က  က ်ခွေန ်ဦြားစ ီ ြား ဌ  သ ုို့ ထ ြြား သွေ င်ြား  ြား သည  ် ဝ င် ထ ငွေခွေန ်။ ကုန့် 
ြစစည့်ားတင့်သွင့်ားဖခင့်ားနှင ့်တင့်ြှိုို့ဖခင့်ားမျ ားအတွက့် အယက က့်ခွန့် 

ဦားစ ဌ နသှိုို့ ယြားသွင့်ားထ ားသည ့် အခွန့်မျ ားကှို ဤယနရ တွင့် 

ဖြည ့်သွင့်ားြေါ။ 

 

အြ ုင်ြား  င ၊ အလျ ြားကွေက် ၃ ဃ   

အခ ွေန ်နှစ် ြ ်မက ျ သင ်ထစ ထ ရြားစ  ခ ျိုြ်ဝ င်န ု င်ငံမ ျ ြားရှ  န ု င် ငံပခ  ြား  

အစ  ုြားရမ ျ ြား  ံသ ုို့  ထ ြြားထ  င်ခ  ထ သ ဝ င်ထ ငွေခွေန ်။  အခွန့်နှစ့်ထြ့် 

မကျသင ့်ယစယရား စ ချ ြ့်ဝင့်နှိုင့်င မျ ားသှိုို့ ယြားယဆ င့်ထ ားသည ့် 

အခွန့် ြမ ဏကှို ဤအလျ ားကွက့်တွင့်ဖြည ့်ြေါ။ အခွန့်ထမ့်ား၏ 

ကှိုေ့်ယရားအချက့်အလက့်အြှိုင့်ားရှှိ အလျ ားကွက့် ဂ တွင့် အခွန့် 
နှစ့်ထြ့် မကျသင ့်ယစယရား စ ချ ြ့်ဝင့်နှိုင့်င ကှို ဖြည ့်စွက့်ြေါ။ 

 

အြ ုင်ြား  င ၊ အလျ ြားကွေက် ၃ င   

ေခုနှစ ်သ ုို့ သေ် ေူလ  သည  ်  ေခင်နှစ ်တွေ င် ြ ုမ ုထ ြြားထ   င်  

  ြားခ   ထ သ  အခ ွေန ်ြမ  ဏ။  ဤနှစ့်အခွန့်အတွက့် အသု ားဖြ ရန့် 
ဆု ားဖြတ့်ထ ားယသ  ေခင့်နှစ့်မှ ြှိုမှိုယြားယဆ င့်ထ ားခ  ယသ  

အခွန့် ြမ ဏကှို ဤအလျ ားကွက့်တွင့် ဖြည ့်ြေါ။ 

 

အြ ုင်ြား  င  ၊ အလျ ြားကွေက် ၄ 

ထ ြြားထ  င်ရန ်က ျန ် ြမ  ဏ ။ အလျ ားကွက့် ၄ ရှှိ ြမ ဏသည့် 
ယ ကည လ   တင့်သွင့်ားချှိန့်တွင့် ယြားယဆ င့်ရန့် ကျန့်ရှှိသည ့် 

အခွန့်ဖြစ့်သည့်။ အခွန့်ယ ကည လ  ကှို ပမှိ ွဲ့နေ့်အခွန့်ဦားစ ား 

ဌ နမှှူားရု ား၊ အလေ့်အလတ့်အခွန့်ထမ့်ားမျ ားဆှိုင့်ရ အခွန့်ရု ား  

(သှိုို့) အခွန့်ထမ့်ားကက ားမျ ားဆှိုင့်ရ အခွန့်ရု ားစသည ့် သက့်ဆှိုင့်ရ  

ဌ နသှိုို့ တင့်သွင့်ားရမည့်။  

ကျသင ့်ခွန့်ကှို ဖမန့်မ  စ ားြွ ားယရားဘဏ့်သှိုို့ သွ ားယရ က့် 

ယြားယဆ င့်ရမည့်။ ဘဏ့်မှထုတ့်ယြားယသ  ချလ ကှို မှတ့်တမ့်ား 

အဖြစ့် သှိမ့်ားထ ားရမည့်။ ထှိုို့ဖြင့် w w w . ird. gov . mm  w ebsite  

မှတစ့်ဆင ့် MPU  ကေ့်ဖြင ့်ဖြစ့်ယစ၊ ြုဂလ္ှိက ဘဏ့်ခွ  မျ ား 

မှတစ့်ဆင ့် ဖမန့်မ နှိုင့်င ယတ ့်ေဟှိုဘဏ့်၏ CBM -N et စနစ့်ရှှိ 
Custom er Cred it Tr ans fe r Functio n ( CC T) ကှို 

အသု ားဖြ ၍ဖြစ့်ယစ ယြားယဆ င့်နှိုင့်ြေါသည့်။ MPU  နှင ့် CB M-N et  

မှတစ့်ဆင ့် ယြားယဆ င့်ဖခင့်ားမျ ားအတွက့် ဖမန့်မ  စ ားြွ ားယရား 

ဘဏ့်၏ သက့်ဆှိုင့်ရ ယငွစ ရင့်ားသှိုို့ အခွန့်ယငွ လက့်ခ ရရှှိသည့် 

နှင ့်တစ့်ပြှိ င့်နက့် ဖြည့်တွင့်ားအခွန့်မျ ားဦားစ ားဌ နမှ လု ခခ  မှု 
အဆင ့် (Q R C ode) ြေါယသ  အခွန့်ယငွ လက့်ခ ရရှှိယ က င့်ား 

အယ က င့်ား က ားစ အ ား အ ားယမားလ့် မှတစ့်ဆင ့် ယြားြှိုို့မည့် ဖြစ့် 

ြေါသည့်။ ထှိုအယ က င့်ား က ားစ အ ား ချလ က  သှိုို့ြင့် မှတ့်တမ့်ား 

အဖြစ့် သှိမ့်ားထ ားရမည့်။ 
 

အြ ုင်ြား င  ၊ အလျ ြားကွေက် ၅ 

အခ ွေန ်ြ ု မ်ြားထ   င်   ြားထ သ  ြ မ ဏ။  အလျ ားကွက့် ၅ ရှှိ 

ြမ ဏသည့် အခွန့်ယ ကည လ  တွင့် တွက့်ချက့်မှုမှန့်ကန့်ြေါက  

အဆှိုြေါ ြှိုမှိုယြားယဆ င့်ထ ားသည့်  အခွန့်ြမ ဏအ ား အခွန့် 
ဆှိုင့်ရ စ မ အုြ့်ချ ြ့်မှုဥြယေ ြုေ့်မ ၄၃ နှင ့်အည  ဖြန့်အမ့်ားယငွကှို 

ရေူနှိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ 

သက့်ဆှိုင့်ရ အခွန့်က လ ကုန့်ဆု ားပြ ား ယဖခ က့်နှစ့်အတွင့်ား 

အခွန့်ထမ့်ားက ယလျှ က့်ထ ားယတ င့်ားခ ဖခင့်ား သှိုို့မဟုတ့် 

ည န့် က ားယရားမှှူားချ ြ့်က ယတွွဲ့ရှှိယဆ င့်ရွက့်ဖခင့်ား ဖြစ့်မှသ  
ခွင ့်ဖြ နှိုင့်သည့်။ အခွန့်ြှိုယငွမျ ားကှို ဖြန့်အမ့်ားယငွအဖြစ့် 

ရေူလှိုြေါက အလျ ား ကွက့် ၅  ရှှိ အကွက့်တွင့် အမှတ့်ဖခစ့်ြေါ။ 

အြ ုင်ြား စ  ၊ ဘဏ္ဍ  ထရြား ရှင် ြားတ မ်ြား 

၂၀၁၈  စ က ်တင်ဘ ောလ  ၃၀  ရက့် န ငှ  ်၂၀ ၁၉  စ က ်တင် ဘောလ  ၃ ၀  

ရက့်ယန  တှိုို့တွင့် ကုန့်ဆု ားမည ့်နှစ့်မျ ားအတွက့် ယငွစ ရင့်ားမျ ားနှင ့် 

မှတ့်တမ့်ားမျ ားတွင့် ယြ ့်ဖြထ ား ယသ  ြမ ဏကှို ဖြည ့်ြေါ။ 

ဘဏ္ဍ ယရား ရှင့်ားတမ့်ားမျ ားအတွက့် ရှင့်ားလင့်ားချက့်မှိတတှူကှို 

ြူားတွ တင့်ဖြြေါ။ ဘဏ္ဍ ယရား ရှင့်ားတမ့်ားမှိတတှူအဖြည ့်အစု ကှို 

ြူားတွ တင့်ဖြရန့် မလှိုအြ့်ြေါ။  

လက့်ကျန့်ရှင့်ားတမ့်ား (Balance Sheet) တွင့် ဖြည ့်သွင့်ားရမည ့် 

အကွက့်တှိငု့်ားတွင့် ဘဏ္ဍ ယရားအချက့်အလက့်မျ ား ယသချ  

ဖြည ့်စု စွ  ဖြည ့်သွင့်ားြေါ။ အြှိုင့်ား (စ) အလျ ားကွက့်မျ ားရှှိ 

စ သ ားမျ ားကှို ယဖြ င့်ားလ ယရားသ ားဖခင့်ား မဖြ ြေါနှင ့်။ 

စုစုယြေါင့်ား တန့်ြှိုားယလျ   သှိုို့မဟုတ့် စုစုယြေါင့်ား အရစ့်ကျခုနှှိမ့် 

ဖခင့်ားအတွက့် ြမ ဏကှို ကွင့်ားစကွင့်ားြှိတ့်နှင ့် အလျ ားကွက့် ၂ခ 

နှင ့် ၄ခ တှိုို့တွင့် ယြ ့်ဖြြေါ။ ကွင့်ားစကွင့်ားြှိတ့်နှင ့် ယြ ့်ဖြဖခင့်ားသည့် 

အနုတ့်လကခဏ  သယဘ ဖြစ့်သည ့်အတွက့် အလျ ားကွက့် ၂ခ 

သှိုို့မဟုတ့် ၄ခ တွင့် အနုတ့်လကခဏ  ထြ့်ထည ့်၍ ယြ ့်ဖြ 
ရန့်မလှိုြေါ။ 

 

အြ ုင်ြား   ၊ စ ရင်ြားအ ရ ဝင ်ထငွေ ( အရှုံြား) က ု အခွေန်  
စညြ်ားကကြ်   ကု် ထ သ   ဝင ်ထငွေ နှင ် ပ ြန်လ ည်  
စ ရင်ြား က ု က်ည  ပခ ငြ်ား 

အလျ ားကွက့် ၁ တွင့် သင့်၏ ယငွစ ရင့်ားစ အုြ့်မျ ားနှင ့် 

မှတ့်တမ့်ားတွင့်  ယြ ့်ဖြထ ား ယသ  ဝင့် ယငွ (သှိုို့) အရှု ားကှို 

ဖြည ့်သွင့်ားရမည့်။ ကုမပဏ ၏အခွန့် စည့်ား ကြ့်ထှိုက့်သည ့် 
ဝင့်ယငွကှို ယြ ့်ဖြရန့် မလှိုြေါ။ စ ားြွ ားယရားနှင ့် ြှိုင့်ဆှိုင့်ြစစည့်ားမှ 

ဝင့်ယငွ (သှိုို့) အရှု ားကှို ယြ ့်ဖြရမည့်။  
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အလျ ားကွက့် ၃၊ ၄စ၊ ၆ သှိုို့မဟုတ့် ၈ဂ အတွက့် ယငွြမ ဏ 

ယြ ့်ဖြထ ားြေါက လ ုအြ်ထ သ ဇေ ြားမျ ား ြူားတွ ယြ ့်ဖြရန့် 
လှိုအြ့်ြေါမည့်။ 

 

ထ  င် ရွက်ခ ေူ၍  ထကက ည လွှ  ပ ဖည ် သွေ ငြ်ား သူ ၏   
ကတ  ဝန်ခ ံချက်   

ဤယ ကည လ   မတင့်သွင့်ားမ  စ မျက့်နှ  ၇ အလေ့်ြှိုင့်ား၌ 

ယဆ င့်ရွက့်ခေူ၍ ယ ကည လ   ဖြည ့်သွင့်ားသူ (ဥြမ ။ သင့်၏ 

စ ရင့်ားကှိုင့် သှိုို့မဟုတ့် စ ရင့်ားစစ့်ယဆားသူ) အ ား ဝန့်ခ ကတှိဖြ  

လက့်မှတ့်ယရားထှိုားရမည့်။ အကေ့်၍သင့်၏ဝန့်ထမ့်ားတစ့်ဦားဦား မှ 
ယ ကည လ  ကှို ဖြင့်ဆင့်ယြားဖခင့်ားဖြစ့်ြေါက ဤ အြှိုင့်ားတွင့် 

လက့်မှတ့်ယရားထှိုားရန့် မလှိုြေါ။  

စ ရွက့်စ တမ့်ား လှိမ့်ည တင့်သွင့်ားဖခင့်ားသည့် ရ ဇသတ့်ကက ား 

ဥြယေ ြုေ့်မ ၁၇၇ ကှို ချှိ ားယြ က့်ဖခင့်ားဖြစ့်သည့်ကှို သတှိဖြ  

ယစလှိုြေါသည့်။ 

 

အခွေန် မ်ြား ( သ ုို့) က ု ေ်စ ြား လှေ် ၏  
ကတ  ဝန်ခ ံချက်   

ဤယ ကည လ  ကှို မတင့်သွင့်ားမ  စ မျက့်နှ  ၇ တွင့် လက့်မှတ့် 

ထှိုားရမည့်။  

 ြုဂ္ှိ လ့်တစ့်ဦားတည့်ားဖြစ့်ြေါက ထှိုြုဂ္ှိ လ့်မှ လက့်မှတ့် 

ယရားထှိာုးရမည့်။ 
 သမဝေါေမအသင့်ားအြွ ွဲ့ဖြစ့်ြေါက ဥကကဋ္ဌ၊ (သှိုို့) အတွင့်ားယရား 

မှှူားမှ လက့်မှတ့်ယရားထှိာုးရမည့်။ 
 ကုမပဏ  ဖြစ့်ြေါက ကုမပဏ ၏ ကှိေု့်စ ားလှေ့်၊ အတွင့်ားယရား 

မှှူား (သှိုို့) အယထွယထွမန့်ယနဂျ  (သှိုို့)  မန့်ယနဂျ မှ  

လက့်မှတ့်ယရားထှိုားရမည့်။ 
 အစှိုားရ အြွ ွဲ့အစည့်ားဖြစ့်ြေါက   စ မ ယရားရ  (သှိုို့) ယငွစ ရင့်ား 

ဌ နမှ တ ဝန့်ရှှိ ြုဂ္ှိ လ့်တစ့်ဦားဦားမှ လက့်မှတ့်ယရားထှိုား 

ရမည့်။ 

စ ရွက့်စ တမ့်ား လှိမ့်ည တင့်သွင့်ားဖခင့်ားသည့် ရ ဇသတ့်ကက ား  
ဥြယေြုေ့်မ ၁၇၇ ကှို ချ ှိ ားယြ က့်ဖခင့်ားဖြစ့်ယ က င့်ား အသှိယြားလှို  

ြေါသည့်။

 


