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ပတခ(က သခ)-၁ ၁က 

ပပ ညထ် ောငစ် ုသမ္ မတ ပမ္ နမ်္ော န ုင်ငံထတော ် 
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 ရက်ထန ေ့အတ ွ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 ►    □  တစ်ဦးြျင်းပိုဂ္ ိုလ်   □  ပိုဂ္ ိုလ်စို   □  ကိုမပဏီ   

  □ အ ခြြံသမဝါယမအသင်း (Primary Co-operative)   

  □ အခြားသမဝါယမအသင်း (Non-primary Cooperative) 

ခ ။ ထန  ုင ် မ္ှု : သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ ►  □  ခမန်မာန ိုင်ငံသား □  ခပည်ပ  နန ိုင်ငံသား   

   □  ခပည်ပ  နန ိုင်ငံခြားသား □  ခပည်တွင်း  နန ိုင်ငံခြားသား 

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 ါ : □ ခပည်တွင်းအြွန်များ ဦးစီးဌာနထံသ ိုို့ တင်သွင်းသည ် ကနဦး   ကညာလ ာ          

   □ ခပည်တွင်းအြွန်များ ဦးစီးဌာနထံသ ိုို့ တင်သွင်းသည ် အပပီးသတ်   ကညာလ ာ 

                                                    □ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ ရးနှစ်အတွက် ခပင်ဆင်ထားသည ်   ကညာလ ာ 

                                                          □  လ ပ်စာ  ခပာင်းလဲခြင်း 

အမည်  
အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုံတင် 

အမှတ်  
 

ဇနီး(သ ိုို့)ြင်ပွန်းအမည် အခပည ်အစိုံ 

(အ မ်  ထာင်ရှ ပါက) 
 

အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုံတင် 

အမှတ် 
 

စာပ ိုို့လ ပ်စာ (စာပ ိုို့သ  ကေတ  ာ်ခပပါ) 
 

 

 နရပ်လ ပ်စာ 

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန် ိုန်းနံပါတ ်  အီး  မးလ ပ်စာ  

အ ကာကြ်ွန် IE Code  

Industry Code 

လိုပ်ငန်းအမျ  ိုးအစား 

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 ိုို့ ရာင်းြျသည ်  ရနံစ မ်းများ  ၅%  

၂ ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ ရာင်းြျသည ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား  ၈%  

၃  ရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာများ ရာင်းြျခြငး်မှ ရာင်းရ ငွ  ၁%  

၄ န ိုင်ငံ တာ်အတွင်း  ဆာက်လိုပ်ပပီး ရာင်းြျသည ် အ ဆာက်အအိုံ  ဆာက်လိုပ် 

 ရာင်းြျခြငး်မှ  ရာင်းရ င ွ
 ၃%  

၅ အလျားကွက် ၆ ရှ  ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြွန်ကင်းလွတ်ြွင ်ရသည ် ကိုန်စည်များမှအပ 

အခြားကိုန်စည်များ (ည န် ကားြျက်တွင်  ကည ်ပါ။) 
 ၅%  

၆ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြွန်ကင်းလွတ်ြွင ်ရသည ် ကိုန်စည်များ (ည န် ကားြျက်တွင် 

 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  ( ဒါင်လ ိုက်ကွက်(ဂ)ရှ  အလျားကွက် ၁ မှ ၅ အထ က ို ပါင်းပါ။) 
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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 ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မှုများ - ကက ိုတင် ငွခ ည ်ကဒ်များ/ ိုန်း ခပာဆ ိုြများ  ၅%  

၂ ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မှုများ - အခြားဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မှုများ  ၅%  

၃ အလျားကွက် ၄ ရှ  ကိုန်သွယ်ြွန်ကင်းလွတ်ြွင ်ရသည ် ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ 

မှအပ န ိုင်ငံ တာ်အတွင်း  ဆာင်ရွက်သည ် ကျန်ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ 
 ၅%  

၄ ကိုန်သွယ်ြွန်ကင်းလွတ်ြွင ် ရသည ် ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ 

(ည န် ကားြျက်တွင် 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 

( ဒါင်လ ိုက်ကွက်(ဂ)ရှ  အလျားကွက် ၁ မှ ၃ အထ  စိုစို ပါင်းပမာဏက ို ခ ည ်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 ိုင်း က အလျားကွက် ၇ နှင ် အပ ိုင်း ြ အလျားကွက် ၅ တ ိုို့က ို  ပါင်းပါ။   

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

၂။ ကိုန်စည်ထိုတ်လိုပ်ခြင်း၊ ကိုန်သွယ်မှု ဆာင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန် ဆာင်မှု ဆာင်ရွက်ခြင်းတ ိုို့အတွက် သက်ဆ ိုင်ရာကာလအတွင်း (ကသြ-၃၁) အပါအဝင် 

 ြိုနှ မ်ြွင ်ရှ သည ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြွန် (ည န် ကားြျက်က ို ကည ်ပါ။) 
 

၃။ ကိုန်စည်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သက်ဆ ိုင်ရာကာလအတွင်း (ကသြ-၃၂)အရ ြိုနှ မ်ြွင ်ရှ သည ် စိုစို ပါင်းကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြွန် (ည န် ကားြျက်က ို 

 ကည ်ပါ။) 
 

၄။ သက်ဆ ိုင်ရာကာလအတွင်း လစဉ ်ပး ဆာင်သည ် စိုစို ပါင်း အြွန် ငွ  

၅။ ယြိုနှစ်သ ိုို့ သယ်ယူလာ သာ ယြင်နှစ်တွင် ပ ိုမ ို ပး ဆာင်ထားြဲ  သာ အြွန်ပမာဏ  

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

 ခ ည ်ပါ။) မည်သည ် ပး ဆာင်ြဲ မှုများမရှ လျှင် “၀” ဟို ခ ည ်ပါ။ 
 

၇။ ထပ်း ထဆောင ်ရ န်က န် ပ မ္ောဏ အလျားကွက် ၁ မှ အလျားကွက် ၆ က ို နိုတ်ပါ။ “၀” သ ိုို့မဟိုတ် “၀” အာက် လျာ နည်းပါက “၀” ဟိုခ ည ်ပါ။  

၈။ ပ ု၍ထ ပ်း  ထဆောင ် ော်း  ထသ ောပ မ္ောဏ အလျားကွက် ၆ မှ အလျားကွက် ၁ က ို နိုတ်ပါ။ “ဝ” (သ ိုို့မဟိုတ်) “ဝ”  အာက ်  လျာ နည်းပါက “၀” ဟိုခ ည ်ပါ။ 

 အကယ်၍ ပ ို  ငွက ို ခပန်အမ်း ပး စလ ိုပါက ဤအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ။ ► □ အကယ်၍ အမှတ်မခြစ်ထားပါက ပ ို ငွက ို  နာင်လာမည ် 
 အြွန်ကာလတွင် အသိုံးခပိုရန် ဆက်လက်သယ် ဆာင်သွားမည်။ 

 

 

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   ာ်ခပပါ အြျက်အလက်များသည် ကျွန်ိုပ် သ ရှ ယိုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ခပည ်စိုံပါ   ကာင်း ကျွန်ိုပ်သ ရှ ရ  သာ အြျက်အလက်အားလိုံးအရ ဝန်ြံလက်မှတ်  ရးထ ိုးပါသည်။  
(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်းလ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပ ဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုး  ာကခ်ြင်းခ စ်သည်။) 

 ဆာင်ရွက်ြယူ၍ 

  ကညာလ ာ ခ ည ်သွင်းသူ 

လက်မှတ် 

 ရက်စဲွ (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

 ဆာင်ရွက်ြယူ၍ 

  ကညာလ ာ ခ ည ်သွင်းသူ 

အမည် 

 အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုံတင်အမှတ်  

လိုပ်ငန်းအမည်  

လိုပ်ငန်းလ ပ်စာ 

 

လိုပ်ငန်း၏ 
အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုံတင်အမှတ် 

  

ဆက်သွယ်ရန် ိုန်းနံပါတ်  အီး မးလ်လ ပ်စာ  
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အခနွ် မ္််း(သ ုို့) က  ုယ်စော်း လှယ်၏ က တ ဝန ်ခခံ က ်

အထက်   ာ်ခပပါ အြျက်အလက်များသည် ကျွန်ိုပ် သ ရှ ယိုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ခပည ်စိုံပါ   ကာင်း ဝန်ြံလက်မှတ်  ရးထ ိုးပါသည်။ 

(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်းလ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပ ဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုး  ာကခ်ြင်းခ စ်သည်။) 

လက်မှတ်  ရက်စဲွ (ရက်၊ လ၊ နှစ်) 

 

ပိုဂ္ ိုလ်စို က ိုယ်စား ၊ အစ ိုးရအ ဲွွဲ့အစည်းက ိုယ်စား သ ိုို့မဟိုတ် 

တရားဝင် တာဝန်ယူ မ ခ ရှင်းန ိုင် သာသူက ိုယ်စား 
လက်မှတ် ရးထ ိုးသူခ စ်ပါက အမည်အခပည ်အစိုံက ို  ာ်ခပပါ။ 

 ရာထူး  

 

အ ထ ွ ထ ွ ည န် က ော်း ခ က် မ္ ော်း 

မ္ည်သ သည် ကုန်သွယ ်လုပ်ငန််းခွန် ထ ကညော လ ော တင်သငွ််းရမ္ည်နည််း ။ 

မည်သူမဆ ို ခပည်တွင်းအြနွ်များဦးစီးဌာနသ ိုို့ ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငနး်ြွန ်ပး ဆာင်ရန်ရှ ပါက ကိုန်သွယ်လိုပင်န်းြွန်ဆ ိုင်ရာ သံု်းလ ပတ ်ထ ကညောလ  ောနှင ် 
နှစ်ြျိုပ ် ကညာလ ာတ ိုို့ နှစ်ခုစလ ုံ်းက ို တင်သွငး်ရမည်။ ဤ  ကညာလ ာသည် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန ် နှစ်ခ ျု ပ်ထ ကညောလ  ောအ တ ွကသ်ော ခ စသ်ည်။ 
သိုံးလပတ်  ကညာလ ာအတွက် သီးခြား  ကညာလ ာပိုံစံရှ ပါသည်။ ခြင်းြျက်များမှအပ မည်သူမဆ ို  အာက်  ာ်ခပပါ  ဆာင်ရွကမ်ှုများအတွက် 
အြွန်ကျသင ် စရမည်- 

 ခပည်တွင်း၌ကိုနစ်ည်ထိုတလ်ိုပ်ခြငး်နှင ်ခ န ်ခ  းခြင်း 
 ကိုန်စည်တင်သွင်းခြင်း 
 ကိုန်သွယ်မှု ဆာင်ရွကခ်ြင်း (ကိုနသွ်ယ်မှုဆ ိုသည်မှာ ကိုန်စည်က ိုလက်ငင်းခ စ ်စ၊ အ  ကးခ င ်ခ စ ်စ၊ အခြားဆ ိုင်းငံ စနစ်ခ င ခ် စ် စ၊ 

ကက ိုတငအ် ရာင်းစနစခ် င ်ခ စ ်စ၊ ကိုန်စည်ြျင်းလဲလှယ်သည ်စနစ်ခ င ်ခ စ ်စ၊ အပ်ကိုန်စနစ်ခ င ခ် စ် စ ဝယ်ယ ူရာင်းြျသည ် 
 ဆာင်ရွကမ်ှုက ို ဆ ိုသည်၊) 

 ဝန် ဆာင်မှု ဆာင်ရွကခ်ြင်း  

ခခ င ််းခ က် မ္ ော်း။  အာက်  ာ်ခပပါ က စစရပ်များအ ပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြနွ် မကျသင  ်စရ- 

 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 ော်း 

 ဘာသာ ရး သ ိုို့မဟိုတ် ကိုသ ိုလ် ရး အ ွဲွဲ့အစည်းတစ်ြိုြိုက ဘာသာ ရး သ ိုို့မဟိုတ် ကိုသ ိုလ် ရးက စစ သက်သက်အတွက ်
ထိုတ်လိုပ ်ရာင်းြျသည ် ကိုနစ်ည် သ ိုို့မဟိုတ်  ဆာင်ရွကသ်ည ် ဝန ်ဆာင်မှုများ၊ ကိုသ ိုလ ်ရးဆ ိုသည်တွင် ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ 
ဆင်းရနဲွမ်းပါး သူများနငှ ် သဘာဝအနတရာယ် ကျ ရာက်ြံရသူများအား ကယ်ဆယ ်စာင  ်ရှာက ်ရးစသည ် အများခပည်သူအကျ  ိုးအတွက် 
 ထာက်ပံ  ပးကမ်းခြင်းများ ( ထာက်ပံ  သ ိုို့မဟိုတ် လှ ဒါန်းခြင်းသည် ခပည ်သူ  ကာင်းကျ  ိုးအတွက် ရှ  နသ၍) ပါဝင်သည်။  

 သမဝါယမကဏ္ဍ နှင ် ပိုဂ္လ ကကဏ္ဍများအတွက်  အာက်  ာ်ခပပါ  ရာင်းရ ငွ သ ိုို့မဟိုတ် ဝန် ဆာင်မှုရ ငွထက်မပ ိုလျှင ်
ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန် စည်း ကပ်ရနမ်လ ိုပါ- 
o ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်ကျသင ်သည ် ကိုန်စည်များက ို ခပည်တငွ်း၌ ထိုတလ်ိုပ ်ရာင်းြျခြငး်အတွက ် ဘဏ္ဍာနှစတ်စ်နစှ်အတငွ်း 

 ုတ ်လ ုပ်ထရောင ််းရထငစွ ုစ ုထပါင ််း ကျပ်သ န်း ၅၀၀ တ တ ၊ 
o ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်ကျသင ်သည ် ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငနး်များ  ဆာင်ရကွ်ခြင်းအတွက် ဘဏ္ဍာနစှ်တစန်ှစအ်တွင်း ဝန ်ထဆောင်မ္ှုရထင ွ

စ ုစ ုထပါင ််း ကျပ် သ နး် ၅၀၀ တ တ ၊ 
o ကိုန်သွယ်မှုလိုပ်ငနး်များ  ဆာင်ရကွ်ခြင်းအတွက် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစအ်တွင်း ထရောင ််းရထင ွစ ုစ ုထပါ င ််း ကျပ် သ န်း ၅၀၀ တ တ ။ 

 ရာင်းရ ငွ သ ိုို့မဟိုတ ် ဝန ်ဆာင်မှုရ ငွတစ်ရပ်က ို န ိုင်ငခံြား ငွခ င ် ရရှ လျှင် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန် စည်းမျဉ်းများနှင ် အညီ အဆ ိုပါ န ိုင်ငခံြား ငွခ င ် 
 ရာင်းရ ငွ သ ိုို့မဟိုတ ်ဝန ်ဆာင်မှုရ ငွက ို  ယဘိုယျအားခ င ် ကျပ် ငအွခ စ်  ခပာင်းလဲ ပး ဆာင်ရမည်။ 
 
ကျသင ် သာ အြွန်က ို - 

 ကိုန်စည်တင်သွင်းခြင်းခ စ်ပါက ကိုန်စည်တင်သွင်းသူက  ပး ဆာင်ရမည်၊ 
 ကိုန်စည်ထိုတ်လိုပခ်ြင်း သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်သွယ်မှု  ဆာင်ရွကခ်ြင်း သ ိုို့မဟိုတ် တင်သွငး်လာသည ် ကိုန်စည်က ို ခပန်လည် ရာင်းခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ဝန် ဆာင်မှု  ဆာင်ရွကခ်ြင်းခ စ်ပါက ကိုန်စည်ထိုတ်လိုပ်သူ သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်သွယ်မှု ဆာင်ရွကသူ် သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်စည်တင်သွင်းသူ 
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သ ိုို့မဟိုတ ် ဝန ်ဆာင်မှု ဆာင်ရွကသူ်က ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်မကျသင ်မ ီရာင်းရ ငွ သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်မကျသင ်မီ ရ ငွနှင ် 
အတူ ကိုနစ်ည်က ို ဝယ်ယူသ ူသ ိုို့မဟိုတ် ဝန ်ဆာင်မှုက ို ရယူသူထံမ ှအြနွ်က ို တစ်ပါတည်း  ကာက်ြံပပီး  ပး ဆာင်ရမည်။ 

မ္ည်သည ်အခ  န်တငွ် ကုန်သွယ ်လုပ်ငန််းခနွထ် ကညော လ ော တ င်သငွ််းရမ္ည်နည််း။  
ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်   ကညာလ ာက ို  သက်ဆ ိုင်ရာနစှ်ကိုန်ဆိုံးပပီး နာက် သိုံးလအတွင်း (၃၀ စကတ်ငဘ်ာလတွင ် ဘဏ္ဍာ ရးနစှ် ကိုနဆ်ိုးံသည်) 
ကာလ အတငွ်း တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ ရးနစှ်အတွက ်နှစ်ြျိုပ်  ကညာလ ာက ို ၂၀၂၀ ြိုနစှ် ဇန်နဝါရလီ ၂ ရက် န   နာက်ဆိုံးထား တငသွ်င်း 
ရမည်။ 

 

ဒဏထ် က်းထင ွ မ္ ော ်း 

 အာက်  ာ်ခပပါ ပျကက်ွက်မှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ကျ းလွနပ်ါက  ပး ဆာင်ရမည ်အြွန်၏ ၁၀% နငှ ် ညီမျှ သာ ဒဏ်  ကး င ွက ို  ပး ဆာငရ်မည်- 

 အြွန်ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်နငှ ်အညီ မတှ်ပိုံတငရ်န် ပျကက်ွက် ခြင်း၊ 

 အြွန်ဆ ိုငရ်ာသတင်းအြျက်အလက် ခပာင်းလဲမှုက ို အ  ကာင်း ကားရန်ပျက်ကကွ်ခြင်း၊ 

 အြွန်ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အြနွ်ထမ်းမှတ်ပိုံတင် ပယ် ျက်ခြင်းက ို ဥပ ဒနှင ်အညီ  လျှာက်ထားရန ်ပျကက်ကွ်ခြင်း။ 

 အာက်  ာ်ခပပါ ကျ းလွနမ်ှုတစရ်ပရ်ပ်က ို ခပိုလိုပ်ပါက ကျပ် နှစ်သ န်းငါး သာင်းထက် မပ ို သာ ဒဏ်  ကး ငွ  ပး ဆာင်ရမည်- 

 မမှန်ကန် သာ သ ိုို့မဟိုတ် ယင်းနှင ်မသက်ဆ ိုင်သည ် အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုတံင်အမှတ်က ို အသိုံးခပိုခြင်း၊ 

 မမှန်ကန် သာ  ငွ တာင်းြလံ ာ သ ိုို့မဟိုတ် အ ရာင်း  ခပစာထိုတ် ပးခြင်း၊ 

 မမှန်ကန် သာ ပမီစားမှတ်စို သ ိုို့မဟိုတ် ပမရီှင်မှတစ်ို ထိုတ် ပးခြငး်၊ 

  ငွ တာင်းြံလ ာ၊  ငွရ ခပစာ၊ ပမီစားမှတ်စို သ ိုို့မဟိုတ ် ပမီရငှ်မှတ်စိုများက ို အြွန်ဥပ ဒ တစရ်ပ်ရပ်နငှ ်အညီ မဟိုတ်ဘဲ  ပးအပ်ခြငး် သ ိုို့မဟိုတ် 

 ပးအပ်ရန် ပျကက်ွက်ခြငး်။ 

  ကညာလ ာ တင်သွငး်ထ ိုက်သူ ခ စ် သာ်လည်း သတ်မှတထ်ားသည ် ကာလအတွငး် တင်သွင်းရန် ပျကက်ွက်ပါက  အာက်ပါ ဒဏ်  ကး င ွ နှစ်ရပ ်

အနက်မှ များရာဒဏ်  ကး  ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်- 

  ပး ဆာင်ရမည ်အြွန်ပမာဏ၏ ၅% အခပင် တင်သွငး်ရန် သတ်မတှထ်ားသည ် န ရက်မှ ည န် ကား ရးမှ းြျိုပ်က စည်း ကပ်မှု ခပိုလိုပ်သည ် 

အြျ  န်ကာလအထ    ကညာလ ာတင်သွင်းရန ်ဆကလ်က်ပျက်ကွက ်နသည ် တစ်လြျငး်စီအတွက် သ ိုို့မဟိုတ် တစ်လ၏ အစ တ်အပ ိုငး် အတကွ ်

 ပး ဆာင်ရမည ်အြွန်ပမာဏ၏ ၁%၊ 

  ငွကျပ်တစ်သ န်း။ 

 ပး ဆာင်ရမည ်အြွန်ပမာဏတွင ်အရစ်ကျ  ပး ဆာင ်ရသည  ်အြွနမ်ျားလည်းပါဝင်သည်။ 

လိုံ လာက် သာအ  ကာင်းခပြျက်ခ င်    ကညာလ ာအြျ  န်မတီင်သွငး်ရန်  နာက်ကျပါက ခပစဒ်ဏ်  ကး  ပး ဆာင်ရန် မလ ိုအပ်ပါ။ 

  ကညာလ ာတွင် မမှန်ကန် သာ   ာ်ခပြျက် သ ိုို့မဟိုတ ် ြျန်လှပထ်ားြဲ  သာ အ  ကာငး်အြျက်တစ်ြိုြိုနှင ် စပ်လျဉ်း၍ အြွန်က ို  လျာ နည်း 

 ပး ဆာင်ြဲ ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ်  လျာ နည်း ပး ဆာင်ြဲ  ယွ်ရှ ပပးီ အဆ ိုပါ   ာ်ခပြျက် သ ိုို့မဟိုတ် ြျနလ်ပှ်ထားြျက်သည် အြွန်ထမး်က ကက ိုတင် 

ကကံရွယ်ြျက်ခ င  ်ခပိုလိုပ်ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် လျစလ်ျ ရှုခြင်းခ စ် ပါက  အာက်  ာ်ခပပါ ဒဏ်  ကး ငတွစ်ရပရ်ပ်က ို  ပး ဆာင်ရမည်- 

  လျာ နည်း ပး ဆာင်သည ် အြွနပ်မာဏသည် ကျပ် သ န်း ၁၀၀၀ ထက ်  ကျာ်လွန်လျှင ် သ ိုို့မဟိုတ်  ပး ဆာင်ရမည ်အြနွ်၏ ၅၀% ထက် 

 ကျာ်လွန်လျှင်  လျာ နည်း ပး ဆာင်သည ် အြွန်ပမာဏ၏ ၇၅%၊ 

 အထက်ပါ အြျက်နငှ ် အကျိုးံမဝငပ်ါက  လျာ နည်း  ပး ဆာင်သည ် အြွန်ပမာဏ၏ ၂၅%။ 

မှားယွင်း သာ သ ိုို့မဟိုတ် လမ်းလွဲ စန ိုင် သာ   ာ်ခပြျက်က ို တင်ခပသခ င ် စည်း ကပ်မှုခပိုလိုပ်ရာတွင် အမတှ် ပး ဆာင်ရန် တာဝန်ရှ  သာ 

အြွန် အာက်  လျာ နည်း ပး ဆာင်ြဲ  ွယ် ရှ လျှင်ခ စ် စ၊ အမနှ်ခပန်အမး်ရမည ် ငထွက် ပ ိုမ ိုခပနအ်မ်းြဲ  ွယ် ရှ လျှငခ် စ် စ ဒဏ ် ကး င ွ

တစ်သ န်းငါး သာင်းအခပင်  အာက်ပါဒဏ်  ကး ငတွ ိုို့အနက ်များရာဒဏ်  ကး ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်- 

 အမှန်ကျသင ်သည ်အြွန်နှင  ် လျာ နည်းစည်း ကပ်ြဲ န ိုင ် ွယ်ရှ သည ် အြနွ်တ ိုို့၏ ခြားနားသည ်ပမာဏ၊ 

 အမှန်ခပနအ်မ်းရမည ် ငွ  ကးနငှ ် ပ ိုမ ိုခပန်အမ်းြဲ န ိုင် ယွ် ရှ သည  ် ငွ  ကးတ ိုို့၏ ခြားနားသည ်ပမာဏ။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာ စီမအံိုပ်ြျိုပ်မှု ဥပ ဒအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ အြနွ်ဥပ ဒတစ်ရပရ်ပ်အရ သာ်လည်း ကာငး် လ ိုအပ်သည ် စာတမ်းအမတှ်အသားများ 

ထ န်းသ မ်းရန်ပျက်ကကွ်ပါက ပျကက်ွက်မှု ဆက်လက်ခ စ်ပွား နသည ် ရက်တစ်ရက်ြျငး်စီ အတွကခ် စ် စ၊ ရက်တစ်ရက်၏ တစ်စ တ်တစပ် ိုင်းအတွက ်

ခ စ် စ  အာက်  ာ်ခပပါ ဒဏ်  ကး ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်- 

 ကျပ် ငါးသ န်းထက်မပ ိုသည ် အြနွ် ပး ဆာငရ်န် တာဝန်ရှ သူခ စ်ပါက ပျကက်ွက်မှု ဆက်လက် ခ စပ်ွား နသည ် ရက်တစ်ရကစ်ီအတကွ် 

တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ငါး ထာင၊် 

 ကျပ်သ န်း ၅၀ ထက်မပ ိုသည ် အြွန် ပး ဆာင်ရန် တာဝန ် ရှ သူခ စပ်ါက ပျကက်ွက်မှုဆက်လက် ခ စပ်ွား နသည ် ရက်တစရ်က်စီအတကွ် 

တစ်ရက်လျှင် ကျပ်ငါး သာငး်၊ 
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 ကျပ်သ န်း ၅၀ ထက်  ကျာ်လွန်သည ် အြွန် ပး ဆာင်ရန ်တာဝန်ရှ သူခ စ်ပါက ပျကက်ွက်မှုဆက်လက် ခ စ်ပွား  နသည ် ရက်တစရ်က်စီအတကွ် 

တစ်ရက်လျှင် ကျပ် တစ်သ န်း။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာစီမံအိုပ်ြျိုပ်မှုဥပ ဒ ပိုဒ်မ ၆၀ အရ ထိုတ်ခပန်သည ် အ  ကာင်း ကားစာက ို လ ိုက်နာ ဆာငရ်ွကရ်န် ပျကက်ွက်ပါက တတ ယပိုဂ္ ိုလ် 

 ပး ဆာင်ရမည ် အြွန်ပမာဏနှင  ် ယင်း အ  ကာင်း ကားစာတွင ်   ာ်ခပထာသည ် သတ်မှတ်ရကတ်ွင ်  ပး ဆာင်ပပီးခ စ်သည ် အြွန်ပမာဏတ ိုို့ 

အ ကားခြားနားြျက ်၏ ၂၅% က ို ဒဏ်  ကး ငအွခ စ ် ပး ဆာင်ရမည်။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာစီမံအိုပ်ြျိုပ်မှုဥပ ဒအရလည်း ကာင်း၊ အြနွ်ဥပ ဒတစရ်ပ်ရပ်အရလည်း ကာင်း အြွန်ဝန်ထမ်းက ို ရိုံးလိုပ်ငန်း ဆာငရ်ွကရ်န ်ထ ိုက်သင ် 

သည ် နရာ၊ အသိုံးအ ဆာင်နှင ် အကူအညီများ ပးရန် ထ ိုက်သင ်သည ် နရာ၊ အသိုံးအ ဆာင်နငှ ် အကူအညီများ ပးရန် ပျကက်ွက်ပါက ကျပ် 

ငါးသ န်းထက်မပ ို သာ ဒဏ်  ကး ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာ စီမအံိုပ်ြျိုပ်မှုဥပ ဒအရခ စ် စ၊ အြွန်ဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရခ စ် စ သင ် လျာ်စွာ  တာင်းြံသည  ်သတင်းအြျက်အလက်က ို သတမ်ှတ ်

အြျ  န်အတငွ်း  ပးအပရ်န် ပျကက်ကွ်ပါက ကျပ်ငါးသ န်းထက် မပ ို သာ ဒဏ်  ကး ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်။ 

 နာက်ကျ ပး ဆာင်ခြင်းများအတကွ်  အာက်ပါအတ ိုငး် ဒဏ်  ကး င ွ ပး ဆာင်ရမည် ခ စ်ပါသည်- 

 စည်း ကပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ခပန်လည်စည်း ကပ်မှု ခပိုလိုပ်သည ် န မှ ၁၄ ရက်အတွင်း သ ိုို့မဟိုတ် စည်း ကပ်မှု အ  ကာင်း ကားစာပါ သတ်မှတရ်က် 

တွင်  ပး ဆာငရ်န်ရှ သည ် အြနွ်အားလိုံးက ိုခ စ ်စ၊ တစစ် တတ်စ်ပ ိုငး် က ိုခ စ် စ  ပး ဆာင်ရန ်ပျကက်ွက်ပါက  ပး ဆာငခ်ြင်းမရှ  သးသည ် 

အြွန်၏ ၁၀% နှင ် ညီမျှသည  ်ပမာဏ၊  

 အြွန်ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်နငှ ်အညီ အရစ်ကျ ပး ဆာင်ရမည  ် အြွန်အားလိုံးက ိုခ စ် စ၊ ယငး်၏ အစ တ်အပ ိုင်းက ိုခ စ် စ အဆ ိုပါအရစ်အတွက ်

 ပး ဆာင်ရန် သတ်မတှ်ရက်အတငွ်း  ပး ဆာငရ်န် ပျကက်ွက်ပါက  ပး ဆာင်ခြင်းမရှ  သးသည ် အြွန၏် ၁၀% နှင  ်ညီမျှသည  ်ပမာဏ။ 

ထ ိုို့ခပင ်အြွနစ်ည်း ကပ်မှုခပိုခြင်း၊  ပး ဆာင် စခြင်း၊  ကာက်ြံခြင်းက ို သ လျက်နှင ်တမင ်ရှာငတ် မ်းခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် ရပ ိုငြ်ွင ်မရှ သည ် ခပန်အမး် ငွက ို 
ရရှ ရန် သ လျက်နငှ ် တမင် ကကံရယွ်ြျက်ခ င ်  တာင်းြံခြင်းခပို  ကာင်း ခပစ်မှုထငရ်ှား စီရင် ခြင်းြံရလျှင် ၇ နစှ်ထက် မပ ို သာ  ထာင်ဒဏ်ခ စ် စ၊ ကျပ် 
နှစ်သ န်းငါး သာငး်နှင  ် သက်ဆ ိုင်ရာကာလအတွက်  ရှာင်တ မး်ြဲ သည ် အြွန်၏ ၁၀၀% နငှ ် ညီမျှ သာ  ငပွမာဏတ ိုို့အနက ် များရာဒဏ ်ငွခ စ် စ၊ 
ဒဏ်နှစရ်ပ်လိုံးခ စ် စ ြျမှတခ်ြင်းြရံမည်ခ စ်ပါသည်။ 

 

အထ သ်းစ တ ် ည န် က ော်းခ က်မ္ ော်း 

အ ခွန် မ္််း ၏က ုယထ်ရ်းအ ခ က်အ လက် 

အလ ော ်းကကွ် (ဃ) 

ဤအြွန်ထမ်းအတွက ် ပထမဆိုံး ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်  ကညာလ ာတင်သွင်းခြင်းခ စ်လျှင် “ခပည်တွငး်အြွန်များဦးစီးဌာနထံသ ိုို့ တင်သွငး်သည ် 
ကနဦး   ကညာလ ာ”အကွက်က ို အမှတ်ခြစ်ပါ။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ ရးနှစအ်တွက် ယြင်တင်သွင်းထားသည ် နှစ်ြျိုပ်  ကညာလ ာက ို ခပင်ဆင ်
တင်သွင်းခြင်းခ စ်ပါက “၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ ရးနစှ်အတွက ် ခပင်ဆငထ်ားသည ်   ကညာလ ာ” အကွက်က ို အမှတ်ခြစပ်ါ။ ဤအြွန်  ကညာလ ာ သည် 
ယြို  ာ်ခပထားသည ် အြွနထ်မ်းအတွက်  နာက်ဆိုံးတင်သွင်းခြင်းခ စ်ပါက (ဆ ိုလ ိုသည်မှာ အြွန်ထမ်းသည် လိုပ်ငန်း ျက်သ မ်းသည ်အတွက ်
ဆက်လက်တည်ရှ  တာ မည်မဟိုတ်သည ်အတွက်) “ခပည်တငွ်းအြနွ်များဦးစးီဌာနထံသ ိုို့ တင်သွင်းသည ် အပပီးသတ်  ကညာလ ာ”ဆ ိုသည ်အကွကက် ို 
အမှတ်ခြစပ်ါ။ ယြင်  ကညာလ ာ တင်သွင်းပပီး နာက် လ ပ်စာအ ခပာင်းအလ ဲခ စ်ပါက “လ ပစ်ာ ခပာင်းခြင်း”ဆ ိုသည  ်အကွက်က ို အမှတ်ခြစပ်ါ။ 

အပ ုင််း(က)၊ ထဒါ င်လ ုကအ်ကကွ် (က)  

ထရောင ််းရ ထင ွ။ ကိုန်စည်တစ်မျ  ိုးမျ  ိုးက ို ခပည်တွင်း၌ ထိုတလ်ိုပ ်ရာင်းြျခြင်းခ စ်ပါက  ရာင်းရ ငွအ ပေါ်တွင်လည်း ကာင်း၊  ခပည်ပမှ တင်သွင်းခြငး် 

ခ စ်ပါက ကိုနး် ပေါ် ရာက်တန်  ိုးအ ပေါ်တွင်လည်း ကာင်း အြနွ်ကျသင ် စမည်ခ စ်သည်။ အထူးကိုန်စည်ြွန်ဥပ ဒတွင်ပါရှ  သာ ကိုန်စည်များက ို 

ခပည်တွင်း၌ ထိုတလ်ိုပ် ရာင်းြျခြငး်ခ စ်ပါက အထူးကိုန်စည်ြွနအ်ပါအဝင်ခ စ် သာ  ရာင်းရ ငအွ ပေါ်တွင်လည်း ကာငး်၊ ခပည်ပမှတငသွ်င်းခြင်း 

ခ စ်ပါက အထူးကိုန်စည်ြွန် အပါအဝင်ခ စ် သာ ကိုနး် ပေါ် ရာက်တန်  ိုးအ ပေါ်တွင်လည်း ကာငး် ငါးရာြ ိုင်နှုန်းခ င ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြွန ်

ကျသင ်မည်ခ စ်သည်။ ဤ  ကညာလ ာပါ  ဒါငလ် ိုက်ကကွ်(က)တွင ် တွကြ်ျက်သည ်အြါ ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငန်းြွန်က ို ထည ်သွင်းခြင်းမခပိုပါနှင ်။ 

ထရောင ််းရ ထင ွဆ ိုသည်မှာ ကိုန်စည်က ို လကင်င်းခ စ ်စ၊   ကးခ င ်ခ စ ်စ၊ အခြားဆ ိုငး်ငံ  စနစ်ခ င ်ခ စ ်စ၊ ကက ိုတင်အ ရာင်းစနစ်ခ င ်ခ စ ်စ  ရာင်းြျ၍ 

ရ င ွ သ ိုို့မဟိုတ ် ရရန ်ငွက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ ကိုန်စည်ြျင်းလလဲှယ်ခြငး်ခ စ်လျှင် ယင်းသ ိုို့ ခပိုလိုပ်ရာတငွ ် သတ်မှတ်သည ်တန်  ိုးက ိုဆ ိုသည်။ ယငး် 

စကားရပ်တငွ် ကိုနစ်ည်က ိုထည ်သွင်းထိုတ်ပ ိုး သာ ပစစည်းတန်  ိုးလည်းပါဝင်သည်။  
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အပ ုင််း(က)၊ ထဒါ င်လ ုကအ်ကကွ် (ဂ) 

သမဝါယမကဏ္ဍနှင  ် ပိုဂ္လ ကကဏ္ဍများအတွက ် ကိုန်သွယ်လိုပင်န်းြွန်ကျသင ်သည ် ကိုန်စည်များက ို ခပည်တွင်း၌ ထိုတ်လိုပ် ရာင်းြျခြင်းအတွက် 

ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစအ်တွငး် ထိုတလ်ိုပ် ရာင်းရ ငွသည် ကျပ်သ န်း ၅၀၀ ထက ် မပ ိုလျှင်၊ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြွန်ကျသင ်သည ် ကိုန်သွယ်မှုလိုပ်ငန်းများ 

 ဆာင်ရွကခ်ြင်းအတွက် နစှ်တစန်ှစအ်တွင်း  ရာင်းရ ငွ ကျပ်သ န်း ၅၀၀ ထက်မပ ိုလျှင် ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငနး်ြနွ် မ ပး ဆာင်ရပါ။ 

ယြို  ကညာလ ာသည် ၁-၄-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ရက် န အထ  ၆ လတာကာလအတွက ် တင်သွင်းသည်   ကညာလ ာခ စ်သည် အတွက ်

အဆ ိုပါကာလအတငွ်း ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငန်းြွန်ကျသင် သည်  ကိုန်စည်များက ို ခပည်တွင်း၌ ထိုတ်လိုပ် ရာင်းြျခြင်းအတွက ် ထိုတလ်ိုပ် ရာင်းရ ငွ/ 

ကိုန်သွယ်မှုလိုပ်ငနး်များ  ဆာင်ရကွ်ခြင်းအတွက်  ရာင်းရ ငွက ို ၂ဆခပို၍ ရရှ  သာစိုစို ပါင်းပမာဏသည် ကျပ်သ န်း ၅၀၀ ထက် ကျာလ်ွန်ပါက 

စိုစို ပါင်းပမာဏတစြ်ိုလိုံးအ ပေါ်တငွ် (ကျပ်သ န်း ၅၀၀ အပါအဝင်) ကိုနသွ်ယ်လိုပ်ငန်းြွန် ကျသင ်မည်ခ စ်သည်။ 

 

အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၁ 
ပပ ည်ပသ ုို့တင ်ပ ုို့ထရောင ််းခ သည ် ထရန ံစ  မ္််းမ္ ော်း။  ရနံစ မး်များ ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ ရာင်းြျသည ်အ ပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြွန် ၅% ကျသင ်ရမည်။ 

 
အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၂ 
ပပ ည်ပသ ုို့တင ်ပ ုို့ထရောင ််းခ သည ် လ ျှပ်စ စ ်ဓောတ ်အော်း။ လျှပ်စစ်ဓာတအ်ား ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ ရာင်းြျသည ်အ ပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန် ၈% ကျသင ်ရမည်။ 

 

အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၃ 
ထရွှေ ည်လ က်ဝတ ်ရတ န ောမ္ ော်းထရောင ််းခ ပခင ််းမှ္ထရောင ််းရထင ွ။  ရွှေထည်လကဝ်တ်ရတနာများ ရာငး်ြျခြင်းမှ  ရာင်းရ ငွအ ပေါ် ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငန်းြွန ်၁% 

ကျသင ်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 ိုငင်ံအတွင်း  ဆာက်လိုပ်ပပီး 

 ရာင်းြျသည ် အ ဆာက်အအို ံ  ဆာက်လိုပ် ရာငး်ြျခြင်းမ ှ  ရာငး်ရ ငွအ ပေါ် ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငနး်ြွန ် ၃% ကျသင ်ရမည်။ အ ဆာက်အအိုံများ 

 ဆာက်လိုပ် ရာငး်ြျသည ်သူသည် ကိုန်သွယ်လိုပင်န်းြနွ်ဥပ ဒနှင  ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်စည်းမျဉ်းများတွင် ပါဝင်သည ် အြငွ ်အ ရးများ ြံစားြွင  ် 

ရှ သလ ို လ ိုအပ်ြျကမ်ျား လ ိုက်နာရန ်တာဝနရ်ှ ပါသည်။ 

 

အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၅ 
အ ပခ ော်းကုန်စ ည်မ္ ော်း။ အခြားကိုန်ပစစည်းများ၊ အပ ိုင်း(က) အလျားကွက် ၇ တွင်   ေါ်ခပပါရှ သည ် ကိုနစ်ည်များမှတစ်ပါး အခြားကိုနစ်ည်တစ်မျ  ိုးမျ  ိုး က ို 

ခမန်မာန ိုငင်ံအတငွ်း၌ ထိုတ်လိုပ် ရာင်းြျခြင်းခ စ်ပါက  ရာငး်ရ ငအွ ပေါ်တွင် လည်း ကာင်း၊ ခပည်ပမတှင်သွင်းခြင်းခ စ်ပါက ကိုန်း ပေါ် ရာက် 

တန်  ိုးအ ပေါ်တွင်လည်း ကာင်း ၅% ကိုန်သွယ်လိုပင်န်းြနွ် ကျသင ်မည်ခ စ်သည်။  

 

အပ ုင််း (က)၊ အလ ော ်းကွက် ၆ 
ကိုန်သွယ်ြွန်ကင်းလတွ်ြွင ရ်ကိုန်စည်များ။  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခပည် ထာင်စို အြွနအ် ကာက်ဥပ ဒအရ  အာက်  ာ်ခပပါ ကိုနစ်ည်များမှ  ရာင်းရ ငွ 

အ ပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပင်န်းြွန ် မကျသင ် စရ။ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်ကင်းလတွ်ြွင ်ရ ကိုန်စည်များမ ှ စိုစို ပါင်း ရာင်းရ ငွက ို အလျားကွက် ၆ တွင် 

  ာ်ခပ ပးပါရန-်  

စ ော်းထသောက်ကုန ်စ ည်မ္ ော်း 
၁။ စပါး၊ ဆန်၊ ဆန်ကွ၊ဲ  ွနဲို၊  ွဲ ကမ်း၊ စပါးြွံ၊ ဂျိုံ စ ၊ ဂျိုံ ွနဲို၊ ဂျိုံ ွဲ ကမ်း၊  ခပာင်းအမျ  ိုးမျ  ိုးနှင  ် ခပာငး်မှုန ်အမျ  ိုးမျ  ိုး။ 
၂။ ပဲလိုံးအမျ ိုးမျ ိုး၊ ပဲခြမ်းအမျ  ိုးမျ  ိုး၊ ပဲမှုန ်အမျ  ိုးမျ  ိုး၊ ပဲ ွ၊ဲ ပဲြွမံျား၊  ခမပ ဲတာင ်၊  ခမပဲဆန၊် နှမး်၊ ပန်းနှမ်း၊  ခမပဲ တ်၊ နှမ်း တ်၊ ဝါ စ ဆီ တ်၊ 
  ွဲနိုဆီ တစ်သည ် ဆီကက တ်ပပးီအ တ်များ။ 
၃။  ကက်သွန်ခ  ၊  ကက်သွန်န၊ီ အာလူး၊ ဟင်းြတ်အ မ းအကက ိုင်များခ စ ်သာ အရွကအ်သီး၊ အ စ အ ြါကမ်ျား၊ ဟင်းြတ်မဆလာ၊  ငရိုတ်သီး၊ 

ငရိုတ်သီးမှုန ်၊ နနွင်း၊ နနွငး်မှုန ်၊ ြျင်း၊ မန်ကျည်းမှည ်၊ ဆားအမျ  ိုးမျ  ိုး။ 
၄။ သစ်သီးစ မ်းအမျ  ိုးမျ  ိုး၊ ဟငး်သီးဟင်းရွကမ်ျား။ 
၅။ လက် က်စ ို၊ လက် က် ခြာက်၊ လက် က်အြျ  ို ခြာက်၊ ခပိုခပင်ထိုတ်ပ ိုးထားသည ် လက် က် ခြာက်အမျ  ိုးမျ  ိုး။ 
၆။ ငါးစ ို၊ ပိုစွနစ် ို၊ အသားစ ိုနငှ ်  ကကဥ်၊ ဘဲဥ စသည ် ဥအမျ  ိုးမျ  ိုး။ 
၇။ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ။ 
၈။ ကကံ၊ သ ကား၊ ထန်းလျက်၊ ကကံသကာ၊ န ိုို့၊ န ိုို့ဆီ၊ န ိုို့စ မး်၊ န ိုို့မှုန ်အမျ  ိုးမျ  ိုး၊ ပနဲ ိုို့။ 
၉။ ငံခပာရည်အမျ  ိုးမျ  ိုး၊ ငါး ခြာက်၊ ပိုစွန ်ခြာကအ်မျ  ိုးမျ  ိုး၊ ငါးြျဉ်၊ ပိုစွန်ြျဉ်အမျ  ိုးမျ  ိုး၊ ပိုစွန် ွ၊ဲ ငါး ပါင်းမှုန ်၊ ငါးပ အမျ  ိုးမျ  ိုး။ 
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စ  ုက်ပ  ျု ်းထရ်းနှင  ်ထမ္ွ်းပမ္ြူထရ်းဆ ုင ်ရောကနု ်စ ည်မ္ ော်း 
၁၀။ ပ ိုးစာရွက်၊ ပ ိုးအ မ်။ 
၁၁။ သက်ရှ တ ရစဆာန၊် ငါး၊ ပိုစွန်များ၊ ကိုန်း နသတတဝါများ၊  ရ နသတတဝါများ၊ ကိုန်တစ်ပ ိုင်း ရတစ်ပ ိုင်း နသတတဝါများ၊ ယငး်တ ိုို့၏ဥများ၊ 

သား လာင်းများ၊ သား ပါက်များ၊ မျ  ိုးစ တ်များ၊  ရတွင ်ပါက ်ွားသည ်အပင်များနငှ ် မျ  ိုး စ များ၊ အပင် ပါက်များ၊  ရညှိ  ရ မှာ်များ။ 
၁၂။ စ ိုက်ပျ  ိုး ရးလိုပ်ငန်းများတွင် အပငမ်ျားကကီးထွားသန်မာပပးီ သီးပွင ်မှုအား ကာင်း စရန် အသိုံးခပို သာ  ခမဆီ၊ ဓာတ ်ခမဩဇာ အပါအဝင ်

 ခမဩဇာအမျ  ိုးမျ  ိုး၊ လယ်ယာစ ိုက်ပျ  ိုး ရးသိုံး ပ ိုးသတ် ဆးအမျ  ိုးမျ  ိုး၊  ပါင်းသတ် ဆးအမျ  ိုးမျ  ိုး၊ မှို၊ ဘက်တီးရီးယား၊ နီမတိုတ်များနငှ  ်
အခြား ရာဂါ ကျ ရာက်မှုမရှ  စ ရး စ ိုက်ပျ  ိုး ရးသိုံး ရာဂါကာကွယ ်ဆးနှင ်  ရာဂါသတ် ဆးအမျ  ိုးမျ  ိုး၊  မွးခမ  ရးသိုံး ခြံ ျန်း ဆး 
အမျ  ိုးမျ  ိုး (အ မ်သိုံးခြင် ဆး၊ စပ ရး၊  ကက်သတ် ဆးများမပါဝင်)။ 

၁၃။ ဆီအိုန်း၊  န ကာ စ ၊ ဝါ စ ၊  ရို ံစ ၊  ရဲ စ ၊ သီဟ ိုဠ် စ ၊ ကွမ်းသးီ၊ ကွမး်သီးြွံ၊ သီးနှံများ၏ မျ  ိုး ကာငး်မျ  ိုးသန ်၊ မျ  ိုး စ ၊ မျ  ိုးပင်များ။ 
၁၄။ ဝါအမျ  ိုးမျ  ိုး၊  ာလာ၊ သနပ်ြါးနငှ ် အခြား နရာတွင ် သီးခြား  ာခ်ပထားခြငး်မရှ သည ် လယ်ယာက ိုင်းကျွန်းဥယျာဉထ်ွကက်ိုန်များ၊ 

အိုန်းဆီ(စားအိုန်းဆမီဟိုတ်)။ 
၁၅။ အိုန်းဆံြျည်ြင်။ 
၁၆။ ထင်း၊ ဝါး၊ ကက မ ်အ ကမး်အ ြျာ၊ ထင်းအစားထ ိုး လာင်စာ တာင ်။ 

ထက ောင ််းသံု်း၊ ရ ုံ်းသံု်းကုန ်စ ည်မ္ ော်း 

၁၇။ ြျ  ပ်များ၊ တဆံ ပ် ြါင်းအမျ  ိုးမျ  ိုး(အြွန်အမှတတ်ံဆ ပ်အပါအဝင်)။ 
၁၈။ န ိုင်င ံတာအ်လံ။ 
၁၉။  ကျာက်သင်ပိုန်း၊  ကျာက်တံ၊  ခမခ  ၊ ြဲတလံိုပ်ရန်ြဲဆံ။ 
၂၀။  ကျာင်းသိုးံစာအိုပ်အမျ  ိုးအမျ  ိုး၊ အ ခြြံ ကျာင်း၊ တကကသ ိုလ၊်  ကာလ ပ်အသီးသးီတငွ် အသိုံးခပိုန ိုင်သည ် ပညာအ ခြခပို၊ အတတ်ပညာ 

အ ခြခပိုစာအိုပ်အမျ  ိုးအမျ  ိုး၊ ဗလာစာအိုပ်၊ ပိုံဆွဲစာအိုပအ်မျ  ိုးမျ  ိုး၊ သိုတရသစာအိုပ်၊ မဂ္ဇင်း၊ စာ စာင်နှင  ်သတင်းစာအမျ  ိုးမျ  ိုး ယင်းစာအိုပ် 
စာ ပများ ထိုတ်လိုပရ်န် စကက များ (40 Gsm မ ှ80 Gsm အတွင်းသာ)၊ ြတဲံအမျ  ိုးမျ  ိုး၊  ပတအံမျ  ိုးမျ  ိုး၊ ြဲ ျကအ်မျ  ိုးမျ  ိုး၊ ြျွန်စက်အမျ  ိုးမျ  ိုး။ 

က န ််းမ္ောထရ်းဆ  ုင ်ရောကုန်စ ည်မ္ ော်း 

၂၁။ ပရ ဆးများ။ 
၂၂။ ပျားရည်၊ ပျား  ယာင်း။ 
၂၃။ ဓာတ်မှန် လင် ကာ်ခပား၊ ဓာတ်မှနရ် ိုက် ပစစည်းက ရ ယာတန်ဆာပလာများနှင ် ကိုသ ရးဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည ်  ဆးဘက်ဆ ိုင်ရာ 

သိုံးပစစည်းက ရ ယာတနဆ်ာပလာများ၊  ဆးဂွမ်း၊  ဆးဝတ်၊  ဆးပတတ်ီး၊  ဆးထည ်ရန်  ဆးရိုံသိုံးပစစည်းများ၊  ဆးရိုံသိုံးတစ်ြါသိုံး 
နှာ ြါင်းစည်း၊  ြါင်းစည်း၊ လက်အ တ် (Surgical Glove)၊ တိုပ် ကွး ရာဂါကူးစက်ခြင်းအား ကာကွယ်ရန် တပ်ဆင်သည ် နှာ ြါင်း စည်း၊ 
အ မ်သိုံး ဆးဝါး၊ အခြားလူသိုံး ဆးဝါးအမျ  ိုးမျ  ိုးနငှ ် တ ိုင်းရင်း ဆးဝါးအမျ  ိုးမျ  ိုး (ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများခ င ် ကန သ်တထ်ား သာ 
 ဆးဝါးများမှအပ FDA မှတ်ပိုံတငလ်က်မှတ်ရရှ ပပီး  ဆးဝါးများ၊ တ ိုငး်ရင်း ဆးဝါးကိုန် ကမး်များအပါအဝင်  ဆးဝါးကိုန် ကမ်းများ)။ 

၂၄။ ကွန်ဒိုံး။ 

ဘောသောထရ်းနှင   ်လ  မ္ှုထရ်းသံု်းကုန ်စ ည်မ္ ော်း 

၂၅။ စ ပ်ပိုတီးအမျ  ိုးမျ  ိုး (အ  ိုးတန် ကျာက်မျက်ရတနာခ င  ်ခပိုလိုပ်သည ် စ ပပ်ိုတီးများမပါဝင)်၊ ဘာသာ ရးဆ ိုင်ရာ အဝတ်အထည်များ။ 
၂၆။ မီးသတ်ယာဉမ်ျား၊ ရှာ  ွကယ်ဆယ ်ရးယာဉ်များ၊ နာ ရးယာဉ်များ၊ 
၂၇။ ခပည်တွင်းခပည်ပအ ွဲွဲ့အစည်းများက န ိုင်င ံတာသ် ိုို့ လှ ဒါနး်သည ် ငွ သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်ငံ တာသ် ိုို့  ထာက်ပံ သည ် ငွခ င ် ဝယယ်ူ သာ 

ကိုန်စည်များ။ 

သယ ်ယ ပ ုို့ထဆောင်ထရ်းဆ ုင ်ရောကုန်စည်မ္ ော်း 

၂၈။ လျှပ်စစ်နငှ ် စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနက န ိုင်ငံခြားသံရိုံးများ၊ ကိုလသမဂ္အ ွဲွဲ့အစည်းများနှင ် န ိုင်ငံခြားသံတမန်များသ ိုို့  ရာငး်ြျ ပးသည  ်
စက်သိုံးဆီများ။ 

၂၉။ ခပည်တွင်းခပည်ပျသံန်းသည ်ြရီးစဉတ်ွင် အသိုံးခပိုရန် ရာင်းြျသည ် ဂျက် လယာဉ်ဆီ။ 
၃၀။  လယာဉ်သိုံး သ ိုို့မဟိုတ ်ရဟတ်ယာဉသ်ိုံး စက်၊ စက်က ရ ယာ၊ ပစစည်းက ရ ယာနှင  ်ယငး်တ ိုို့၏ အရန်နငှ ် အပ ိုပစစည်းများ။ 

စ က်မ္ှုလုပ ်ငန ််းသံု်းကုန ်စ ည်မ္ ော်း 

၃၁။ အ ရာင်ြျွတ် တ်။ (အ ရာင်ြျွတ်ရာတွင် အသိုံးခပိုသည ် Hypochlorite များသာ)၊ ဆပခ်ပာမှုန ခ်ပိုလိုပ်မည က်ိုန် ကမ်း၊ ဆပ်ခပာခပိုလိုပ်မည  ်
ကိုန် ကမ်း၊ ဆပ်ခပာ ကမး်။ 

၃၂။ ဂိုန် လျှာန်ှင ် အခြား လျှာမ်ျား၊  ကက် ပါင် စး၊  လျှာခ်  း စး ( ြေါ်)  ဆးကိုလားမ။ 
၃၃။ လယ်ယာနှင  ်မွးခမ  ရးလိုပင်န်းသိုးံက ရ ယာများ၊ လယယ်ာနှင ် မးွခမ  ရးလိုပင်န်းသိုးံစက်နှင ်စကအ်ပ ိုပစစည်းများ၊ ထွန်စက်များ၊  ခမခပို 

ခပင်ထွနယ်က်သည်မှ သီးနှံရ တ်သ မး် ခြ လှို့အ ခြာကြ်ံသည်အထ  လ ူသ ိုို့မဟိုတ် တ ရစဆာန်၏ လိုပအ်ားနှင တ်ွဲ က၍်  သာ်လည်း ကာငး်၊ 
စက်စွမ်းအားသးီသန ် သာ်လည်း ကာင်း  ဆာင်ရွကန် ိုင် သာက ရ ယာ၊ စက်နှင စ်က်အပ ိုပစစည်းအမျ  ိုးမျ  ိုး ( မာ် တာယ်ာဉ်ဥပ ဒအရ 
မှတ်ပိုံတငရ်န်လ ိုအပ် သာ ယာဉ်ယနတရားများမအှပ)၊  မးွခမ  ရးလိုပ်ငန်းသိုးံက ရ ယာများ၊  မွးခမ  ရးလိုပ်ငန်းသိုးံ စကန်ှင ်စကအ်ပ ို 
ပစစည်းများ၊ တ ရစဆာန်၊ ငါး၊ ပိုစွန၊် အစာထိုတ်လိုပရ်န ် ကိုန် ကမ်း၊ ကိုန် ြျာပစစည်းများ(အ မ် မွးတ ရ စဆာန်များအတွက ် အသိုံးခပို သာ 
တ ရစဆာနအ်စားအစာများမပါဝင်)၊ တ ရစဆာန်၊ ငါး၊ ပိုစွန်သိုံး ဆးဝါးများနငှ ် ကာကွယ် ဆးများ (စ ိုက်ပျ  ိုး ရး၊  မွးခမ  ရးနှင  ်
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ဆည် ခမာင်းဝနက်ကီးဌာနမ ှ လက်မတှ်ရရှ ပပးီ  ဆးဝါးနငှ ် ကာကွယ် ဆးများအပါအဝင်နှင  ်  မွးခမ  ရးနငှ ် ကိုသ ရးဦးစီးဌာနမှ ထိုတ် ပး 
သည  ်  ထာက်ြံြျက်ရရှ ထား သာ  ဆးဝါးများအပါအဝင)်၊ မျ  ိုးခမှိင ်သားစပ်ရာတငွ် အသိုံးခပိုရန ် မျ  ိုးရည်၊ မျ  ိုး ြျာင်း၊ မျ  ိုးဥ 
( အးြဲမျ  ိုးရည်အပါအဝင် သ နေသား လာင်းနှင ်  မထိုနမ်ဲ  သားစပလ်ိုပင်န်းသိုးံက ရ ယာများ)။ 

၃၄။ ဆ ိုလာပန်နယလ််၊ ဆ ိုလာြျာဂျာကွန်ထရ ိုလာနငှ ် ဆ ိုလာအင်ဗာတာ (Solar Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 
၃၅။ လက်ြစားအပ်ကိုနစ်နစခ် င ် ကိုန် ြျာကိုန်စည် ထိုတ်လိုပ် ပးခြငး်အတကွ် အသိုံးခပိုရန ်ခပည်ပ နလိုပ်ငန်းအပ်နှံသူမှ  ပးပ ိုို့သည ် ကိုန် ကမ်း 

သ ိုို့မဟိုတ် အစ တ်အပ ိုင်းအခ စ် တ ိုက်ရ ိုကအ်သိုံးခပိုရသည ် ကိုနစ်ည်များ၊ ထွကရ်ှ လာမည ် ကိုန် ြျာက ို ထိုပ်ပ ိုးရာတွင် အသိုံးခပိုသည ် 
ကိုန်စည်များ၊ လက်ြစားအပ်ကိုန်စနစ်ခ င ်  ဆာင်ရွကသ်ည ် လိုပ်ငန်းများက လိုပ်ငနး်လ ိုအပ်ြျက်အရ ခပနလ်ည်  ရာင်းြျရနမ်ဟိုတ်သည  ်
တင်သွင်းလာ သာ စက်ပစစည်းများ၊ စက်က ရ ယာများ၊ ပစစည်းက ရ ယာနငှ ် ယငး်တ ိုို့၏ အရနန်ှင ်အပ ိုပစစည်းများ။ 

ကောကွယ်ထရ်းဆ  ုင ်ရောကုန်စ ည်မ္ ော်း 

၃၆။ န ိုင်ငံ တာက်ာကွယ် ရးနငှ  ် လိုံခြို ံရးဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်ံ တာအ် ွွဲဲ့အစည်းများသိုံး လက်နက်က ရ ယာများ၊ ယာဉ်ယနတရားများ၊ ပစစည်းနှင ် 
က ရ ယာများ၊ ယင်းတ ိုို့၏အရနန်ှင ် အပ ိုပစစည်းများ၊ နယ်ဘကဌ်ာနသိုးံ ယမ်းမှုန ်အမျ  ိုးမျ  ိုး၊ ယမး်ဘီလးူအမျ  ိုးမျ  ိုးနငှ ် ဆကစ်ပ်ပစစည်းများ 
(ကာကွယ် ရးဦးစးီြျိုပ်( ကည်း) ြွင ်ခပိုြျက်ခ င  ် တင်သွငး် သာ ပစစည်းအမျ  ိုးအမည်များသာ)၊ ကာကွယ် ရးဝန်ကကးီဌာနအတွက ်
ြွဲ ဝလျာထား ပးသည ် ရသိုံးြန ်မှနး် ခြ ငစွာရင်းပါ အသိုံးစရ တ်မှကျြ၍ံ တပ်မ တာတ်ွင ်အသိုံးခပိုရနန်ှင  ်တပ်မ တာသ်ားများ စားသိုံးရန် 
ဝယ်ယူသည ်ကိုန်စည်များ။ 

ထက ောက်မ္ က်ရတ န ောနှင ်တ ွင ််း ွကက်ုန်စ ည်မ္ ော်း 

၃၇။  ရွှေစင် ရွှေတိုံးများ (စံြျ  နမ်ီ ရွှေ ြျာင်း၊  ရွှေတိုံး၊  ရွှေဒဂေါး) နှင  ် အစ ိုးရကကကီးမှ းကျင်းပ သာ ခမန်မာ  ကျာကမ်ျကရ်တနာ ခပည်တွငး်ခပပွဲများ 
တွင်  ရာင်းြျ သာ  ကျာက်စ မး်၊ ပတတခမား၊ နလီာ  ကျာက်မျက်ရတနာ အရ ိုင်းထည်၊ အ ြျာထည်များ။ 

၃၈။  ရန ံြျး။ 

အ ထ ွထ ွကနု ်စ ည်မ္ ော်း 
၃၉။  ခပည်ပသ ိုို့ထွက်ြွာမည  ်ြရီးသည်များက ို သီးခြားသတ်မှတထ်ားသည ် နရာတွင်  ရာင်းြျသည ်ပစစည်းများ။ 
၄၀။ ခပည် ထာင်စိုအစ ိုးရအ ွဲွဲ့၏ ြွင ခ်ပိုြျက်များခ င ် န ိုငင်ံခြား ရးဝန်ကကးီဌာနမှ အဆ ိုခပို၍ စီမံက နး်နှင ်ဘဏ္ဍာ ရးဝနက်ကီးဌာနက အမ န ် 

  ကာ်ခငာစာထိုတ်ခပန်၍ ြွင ်ခပိုထားသည ် နှစ်န ိုင်ငံအ ကား အခပနအ်လှန်အြွင အ် ရးမူကျင ်သိုံး သာ န ိုင်ငံခြားသံရိုးံများ သ ိုို့မဟိုတ် 
သံရိုံးငယ်များ၊ ယင်းတ ိုို့၏ အ ွဲွဲ့ဝငမ်ျားနှင  ် သံတမန်မဟိုတ် သာ သံရိုးံဝန်ထမး်များ အသိုံးခပိုမည ် အခပနအ်လှန်အြငွ ်အ ရးမူနငှ ် အကျိုံး 
ဝင်သည ်ကိုန်စည်များ။ 

၄၁။ န ိုင်ငံ တာ၏် လ ိုအပ်ြျကအ်ရ ခပည် ထာင်စိုလ တ် တာက် အြွန်ကင်းလွတ်ြွင ခ်ပိုသည ် ကိုန်စည်များ။ 
၄၂။ အ ကာက်ြွန် လိုပ်ထိုးံလိုပ်နည်းများနှင ်အညီ ယာယတီင်သွင်းခြင်း (Temporary Admission) သ ိုို့မဟိုတ် ခပန် လျှာ အ ကာက်ြွန် (Draw 

Back) စနစ်ခ င ် တင်သွင်းလာ သာ ကိုန်စည်များ။ 

အပ ုင််း(ခ)၊ ထဒ ါင်လ ုကအ်ကကွ် (က)  

စ ုစထုပါ င ််းရထင ွ။ ဤ  ကညာလ ာပါ  ဒါင်လ ိုက်ကကွ် (က) တွင ် တွကြ်ျက်သည ်အြါ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြနွ်က ို ထည ်သွင်းခြင်း မခပိုပါနှင ်။ သ ိုို့ သာ ်
 ပး ဆာငထ်ား သာ အထူးကိုန်စည်ြွန်ပမာဏက ို ထည ်သွင်းပါ။ 

အပ ုင််း(ခ)၊ ထဒ ါင်လ ုကအ်ကကွ် (ဂ) 

သမဝါယမကဏ္ဍနှင ် ပိုဂ္လ ကကဏ္ဍများအတွက် ကိုန်သွယ်လိုပင်န်းြနွက်ျသင ်သည ် ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ  ဆာင်ရွကခ်ြင်းအတွက် ဘဏ္ဍာနှစ် 

တစ်နှစအ်တွငး် ဝန် ဆာင်မှုရ ငွသည် ကျပ်သ န်း ၅၀၀ ထက်မပ ိုလျှင် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန် မ ပး ဆာငရ်ပါ။ 

ယြို  ကညာလ ာသည် ၁-၄-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ရက် န အထ  ၆ လတာကာလအတွက ် တင်သွင်းသည်   ကညာလ ာခ စ်သည် အတွက ်

အဆ ိုပါကာလအတငွ်း ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြွန်ကျသင် သည်  ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွကခ်ြင်းအတွက်  ရာငး်ရ ငွက ို ၂ဆခပို၍ ရရှ  သာ 

စိုစို ပါင်းပမာဏသည် ကျပ်သ န်း ၅၀၀ ထက် ကျာ်လွန်ပါက စိုစို ပါင်းပမာဏတစ်ြိုလိုံးအ ပေါ်တွင် (ကျပ်သ န်း ၅၀၀ အပါအဝင်) ကိုန်သွယ် 

လိုပ်ငန်းြွန် ကျသင ်မည်ခ စ်သည်။ 

 

အပ ုင််း(ခ)၊ အလ ော ်းကွက် ၁ 

ဆ က်သွယ်ထရ်းဝန ်ထဆောင်မ္ှုမ္ ော်း - ကက ျုတ င ်ထငပွြ ည ်ကဒ်မ္  ော်း/ြုန ််းထပပ ောဆ  ုခမ္ ော်း။ ကက ိုတင် ငခွ ည ်ကဒ်များ ရာင်းရ ငွများ သ ိုို့မဟိုတ်  ိုနး် ခပာဆ ိုြရ ငွ 

များအား ဤအလျားကွက်တွင ်  ာ်ခပပါ။ 
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အပ ုင််း(ခ)၊ အလ ော ်းကွက် ၂ 

ဆ က်သွယ်ထရ်းဝန ်ထဆောင်မ္ှုမ္ ော်း - အ ပခ ော်းဆ က်သွယ်ထရ်းဝန ်ထဆောင်မ္ှုမ္ ော်း ကက ိုတင် ငွခ ည ်ကဒ်များ ရာင်းရ ငွများ သ ိုို့မဟိုတ်  ိုန်း ခပာဆ ိုြရ ငွ 

များနှင ်မသက်ဆ ိုင် သာ အခြားဆက်သွယ် ရးဆ ိုငရ်ာဝန် ဆာင်မှုများခ စ်သည ် ဥပမာ  ိုန်းက ိုယထ်ည်များ (Handsets)၊ ဆင်းမ်ကဒမ်ျား (SIM cards) 

စသည်တ ိုို့  ရာင်းြျရ ငွအား ဤအလျားကွက်တွင်   ာ်ခပပါ။ 

အပ ုင််း(ခ)၊ အလ ော ်းကွက် ၃ 

န ငု ်င ံထတ ေ်ာအတငွ ််း ထဆ ောင ်ရွကသ်ည ် က န ်ဝန ်ထဆောင်မ္ှုလ ုပ်င န ််းမ္ ော်း။ အပ ိုင်း (ြ)၊ အလျားကွက် ၄ တွင ်   ေါ်ခပထားသည ် ဝန် ဆာင်မှုများမတှစ်ပါး 

ခမန်မာန ိုငင်ံအတငွ်း၌ ဆာင်ရွကသ်ည ် အခြားဝန် ဆာင်မှု လိုပ်ငန်းများမှ ရ ငွများအ ပေါ်တွင ်၅% ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန ်ကျသင ်မည်ခ စ်သည်။ 

အပ ုင််း(ခ)၊ အလ ော ်းကွက် ၄ 

ကုန်သွယ်ခွန ်ကင််းလတွ ်ခွင  ်ရ ဝနထ်ဆ ောင ်မ္ှုလ ုပ်ငန ််းမ္ ော်း။  အာက်  ာ်ခပပါ ဝန် ဆာင်မှုလိုပင်န်းများအ ပေါ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန ် မကျသင  ်စရ။ 
ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်ကငး်လွတ်ြငွ ရ် ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများမှ စိုစို ပါင်း ရာငး်ရ ငွက ို အလျားကွက်  ၄ တွင်   ာခ်ပရန်- 

န ငု ်င ံပခော်းထရ်းကဏ္ဍ 

၁။ ခပည် ထာင်စိုအစ ိုးရအ ွဲွဲ့၏ ြွင ခ်ပိုြျက်များခ င ် န ိုငင်ံခြား ရးဝန်ကကးီဌာနမှ အဆ ိုခပို၍ စီမံက နး်နှင ်ဘဏ္ဍာ ရးဝနက်ကီးဌာနက အမ န ် 
  ကာ်ခငာစာထိုတ်ခပန်ပပီး ြွင ခ်ပိုထားသည ် နှစ်န ိုင်ငံအ ကား အခပနအ်လှန်အြငွ ်အ ရးမူ ကျင ်သိုံး သာ န ိုင်ငံခြားသံရိုးံများ သ ိုို့မဟိုတ် 
သံရိုံးငယ်များ၊ ယငး်တ ိုို့၏ အ ွွဲဲ့ဝင်များနှင ် သံတမန်မဟိုတ် သာ သံရိုံးဝန်ထမး်များက ရယူသည ် အခပန်အလှန်အြငွ ်အ ရးမူနှင  ်
အကျိုံးဝင်သည ် ဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငနး်။ 

ကောကွယ်ထရ်းကဏ္ဍ 

၂။ ကာကွယ် ရးဝန်ကကီးဌာန၏ လိုံခြိုံ ရးနှင ဆ် ိုင် သာ ပိုံနှ ပ်လိုပင်န်းမ ှပိုံနှ ပ်ထိုတ် ဝမှုဝန် ဆာငမ်ှုလိုပ်ငန်း။ 

သောသန ောထရ်းနှင  ်ယဉ်ထက ်းမ္ှုကဏ္ဍ 

၃။ ယဉ ်ကျးမှုအနိုပညာ ဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်း။ 
၄။ ခပည်တွင်းခပည်ပအ ွဲွဲ့အစည်းများက န ိုငင်ံ တာသ် ိုို့ လှ ဒါန်းသည ် င ွသ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်ငံ တာသ် ိုို့  ထာက်ပံ သည  ်ငွခ င  ်ရယူသည ် ဝန် ဆာင်မှု 

လိုပ်ငန်း။ 

ပ ုို့ထဆောင ်ဆက်သွယ်ထရ်းကဏ္ဍ 

၅။ ယာဉ်များရပ်နားရန ်နရာငှားရမ်းခြင်း ဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်း။ 
၆။ ကိုန်စည်သယ်ယူပ ိုို့ ဆာင ်ရးဝန ်ဆာင်မှုလိုပင်န်း (ပ ိုကလ် ိုင်းခ င ် သယ်ယူ ပ ိုို့ ဆာင် ရးမအှပခ စ်သည ် ရထား၊  မာ် တာယ်ာဉ်၊  ရယာဉ်၊ 

 လယာဉ်၊ ဝန်ြျစီက်များခ င ် သယပ် ိုို့ ပးခြငး်)။ 
၇။  နအ မ ်ရွှေွဲ့ ခပာင်းခြငး်ဆ ိုငရ်ာ ဝန ်ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 
၈။ လမ်းအသိုံးခပိုြ  ကာက်ြံသည ် ဝန် ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 
၉။ ခပည်တွင်းခပည်ပ လ  ကာင်း ြရးီသည်ပ ိုို့ ဆာင် ရး ဝန် ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 
၁၀။ အများခပည်သူြရီးသည် သယ်ယူပ ိုို့ ဆာင ်ရး ဝန် ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 

ပညောထရ်းနှင  ်ပပန ် ကော်းထရ်းကဏ္ဍ 

၁၁။ ပညာ ရးဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်း။ 
၁၂။ စာအိုပ်စာ ပ၊ မဂ္ဇင်း၊ စာ စာင်၊ သတင်းစာထိုတ် ဝ ရးဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ။ 

က န ််းမ္ောထရ်းကဏ္ဍ 

၁၃။ ြနောက ိုယ်အလှခပိုခပငခ်ြင်းမှအပခ စသ်ည ် ကျန်းမာ ရးဝန ်ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 
၁၄။ ရ ိုးရာအ  ကာခပင်ဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်း/ မျကမ်ခမငအ်  ကာခပင် ဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်း။ 
၁၅။ တ ရစဆာန ်ကျန်းမာ ရးနှင  ်ထ နး်သ မး် စာင  ်ရှာက ်ရး ဝန ်ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 
၁၆။ အများသိုံး သန ်စင်ြန်းအသိုံးခပိုြ ကာက်ြံခြင်း ဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်း။ 

စ ီမ္ံက န ််းနှင ်ဘဏ္ဍ ောထရ်းကဏ္ဍ 

၁၇။ အသက်အာမြံ ဝန ်ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 
၁၈။ အ သးစား ငွ ြျးခြငး်ဆ ိုငရ်ာ ဝန ်ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 
၁၉။ အရင်းအနှီး  းကွက်ဆ ိုငရ်ာဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်း။ 
၂၀။ ဘဏ်နှင ်ဗဟ ိုဘဏ်မှြွင ခ်ပိုြျက်ခ င ်  ဆာင်ရွက ်န သာ  ငွ ရး  ကး ရးဆ ိုငရ်ာဝန် ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 
၂၁။ အ ကာက်ြွန်၊ ဆ ပ်ကမ်းရငှ်းလင်း ရးဆ ိုငရ်ာ ဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငနး်။ 
၂၂။  အာင်ဘာ လသ န်းထီလိုပင်န်း။ 
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လ  မ္ှုဝန ် မ္််းကယ်ဆ ယ ်ထရ်းနှင  ်ပပနလ် ည်ထနရောခ  ော်းထရ်းကဏ္ဍ 

၂၃။ ဧည ်ြ ံကျွး မွး ရးအတွက ်ပစစည်းငှားရမ်းခြင်း ဝန ်ဆာင်မှုလိုပင်န်း။ 
၂၄။ နာ ရးဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငနး်များ။ 
၂၅။ က လးသူငယ်ခပိုစိုပျ  ိုး ထာင် ရးဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငနး်။ 

စ က်မ္ှုနှင  ်လ ျှပ်စစ ်ကဏ္ဍ 

၂၆။ ကိုန် ကမ်း ပး၊ ကိုန ်ြျာယူစနစခ် င  ် ဆာင်ရွက ်ပးသည ် ဝန ်ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ။ 
၂၇။ စက်မှုလယ်ယာဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ။ 
၂၈။ မဟာဓာတ်အားလ ိုင်းနငှ ် ဆက်သွယ်ခြင်းမရှ  သး သာ  ဒသများအတွက် လျှပစ်စ်ဓာတအ်ား ထိုတလ်ိုပ်ခ န ်ခ  း ရးလိုပ်ငနး်များက ို 

 ဆာင်ရွက ်ပး န သာ ပိုဂ္လ ကအ သးစား လျှပစ်စ်ဓာတအ်ား ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ။ 

အ ထ ွထ ွကဏ္ဍ 

၂၉။ န ိုင်ငံ တာအ် ွဲွဲ့အစည်းများသ ိုို့  ဆာင်ရွကမ်ှုတစရ်ပ်ရပ ်လိုပ်က ိုင်ြွင ်ရရှ ရန်အတွက်  ပး ြျရသည ် လ ိုင်စင ် ကးများ။ 
၃၀။ န ိုင်ငံ တာ၏် လ ိုအပ်ြျကအ်ရ ခပည် ထာင်စိုလ တ် တာက် အြွန်ကင်းလွတ်ြွင ခ်ပိုသည ် ဝန် ဆာင်မှုလိုပင်န်းများ။ 
၃၁။ န ိုင်ငံ တာသ်မမတရိုံး၊ ခပည် ထာငစ်ိုအစ ိုးရအ ွဲွဲ့ရိုံး၊ ခပည် ထာင်စိုလ တ် တာရ်ိုံး၊ ခပည်သူ လ တ် တာရ်ိုးံ၊ အမျ  ိုးသားလ တ် တာရ်ိုးံ၊ 

ခပည် ထာင်စိုတရားလ တ် တာြ်ျိုပရ်ိုံး၊ န ိုင်ငံ တာ ်ွဲွဲ့စည်းပိုအံ ခြြံဥပ ဒဆ ိုင်ရာြိုရံိုံး၊ ခပည် ထာင်စို ရွး ကာက်ပွ ဲကာမ်ရငှ်ရိုံး၊ 
ခပည် ထာင်စို ရွှဲ့ နြျိုပ်ရိုံး၊ ခပည် ထာင်စိုစာရင်းစစ်ြျိုပ်ရိုးံနှင  ် ခပည် ထာငစ်ိုရာထးူဝန်အ ွွဲဲ့ရိုံး၊ ခပည် ထာငစ်ိုဝန်ကကးီဌာနများ၊ 
 နခပည် တာ ်ကာင်စရီိုံး၊ ခမန်မာန ိုင်ငံ တာဗ်ဟ ိုဘဏ်၊ လမူှု ူလိုံ ရးအ ွဲွဲ့၊ တ ိုင်း ဒသကကီး သ ိုို့မဟိုတ် ခပည်နယ်အစ ိုးရအ ွဲွဲ့ရိုံး၊ ဦးစးီဌာန 
စသည  ် အ ွဲွဲ့အစည်းအြျငး်ြျင်း ဆာင်ရွက ်ပးသည ် ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငန်းများ (န ိုငင်ံပ ိုငစ်ီးပွား ရးလိုပင်န်းများက ို ဝန် ဆာင်မှုလိုပ်ငနး် 
 ဆာင်ရွက ်ပး စခြငး်၊ န ိုငင်ံပ ိုငစ်ီးပွား ရးလိုပင်န်းများက ဝန် ဆာင်မှုရယူခြငး်မပါ)။ 

 

အပ ုင််း (ဂ) 

အပ ုင််း (ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၂ 

အြွန်ထမ်းသည် ကိုန်စည်ထိုတလ်ိုပ်ခြင်းနှင  ်  ရာငး်ြျခြငး်တ ိုို့အတွက် အဆ ိုပါကိုန်စည်က ို ဝယ်ယူခြင်း၊ ကိုန်သွယ်မှု ဆာင်ရကွ်ခြင်း၊ 
ဝန် ဆာင်မှု ဆာင်ရွကခ်ြင်းတ ိုို့အတကွ်  ပး ဆာင်ထား သာ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်က ို ြိုနှ မ်ြွင ်ရှ သည်။ စည်းမျဉ်း ၄၂ က ို  ကည ်ပါ။ ကသြ-၃၁ 
အပါအဝင ်  ပး ဆာင်ပပီးသား ကိုန်သွယ်လိုပင်န်းြနွ်များက ို ဤအကွက်တငွ်ခ ည ်ပါ။ မ ရာင်းရ သးသည ် ကိုနစ်ည်လကက်ျန်များ၊ 
ပိုံ သပ ိုင်ပစစည်းများ (fixed assets) သ ိုို့မဟိုတ် အ ခြပစစည်း ဝယ်ယူမှုများအတွက်  ပး ဆာင်ပပးီသား ကိုနသွ်ယ်လိုပ်ငန်းြွန် မခ ည ်သွင်းရ။ ကသြ-
၃၁ များအတွက ်ကသြ-၃၃ အား ပးူတွဲတင်ခပရမည်။  

ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ ရာငး်ြျခြငး်အတကွ် ကျသင ်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြနွ်မှ ကိုန်စည်က ိုဝယ်ယူစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်လိုပစ်ဉက်  ပး ဆာင်ြဲ သည ် ကိုန်သွယ် 

လိုပ်ငန်းြွန်က ို စည်းမျဉ်းများနှင ်အညီ ြိုနှ မ်န ိုင်သည်။ ကိုန်သွယ်လိုပင်န်းြွနစ်ည်းမျဉ်းများတွင ် မည်သ ိုို့ဆ ို စကာမူ ခပည်ပပ ိုို့ကိုန်များနှင ်စပ်လျဉ်း၍ 

ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ ရာင်းြျခြင်းအတကွ် ကျသင ်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွနသ်ည် ကိုန်စည်က ိုဝယ်ယူစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်လိုပ်စဉက်  ပး ဆာင်ြဲ သည ် 

ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန် အာက်  လျာ နည်း နပါက ခပန်အမ်း င ွ  တာင်းြံန ိုင်သည်။ သ ိုို့ရာတွင ် က ိုယ်တ ိုင်သိုံးစွဲရနအ်လ ိုို့ငှာ ခပည်တွငး်၌ဝယယ်ူပပီး 

ခပည်ပသ ိုို့ ယူ ဆာင်သာွးသည ် ကိုန်စည်များနှင ် မသက်ဆ ိုင် စရ။ ဘဏ္ဍာနှစ်အတငွ်း ကသြ-၃၁၊ ကသြ-၃၂ တ ိုို့ခ င  ်ြိုနှ မ်၍ ပ ိုလျှ ံနသည ်ပမာဏ အား 

ယင်းဘဏ္ဍာနှစ်အတွက ်ဝင် ငွြွနတ်ွကြ်ျက်ရာတွင ်စီးပွား ရးလိုပ်ငနး်၏ အသိုံးစရ တ်အခ စ်သာ သတ်မတှ်ြွင ်ခပိုမည်ခ စ်သည်။ 

 

အပ ုင််း(ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၃ 

အြွန်ထမ်းသည် ကိုနစ်ည်ထိုတလ်ိုပ်ခြင်းနငှ ်  ရာင်းြျခြင်းတ ိုို့အတွက် အဆ ိုပါ ကိုန်စည်က ိုတင်သွင်းစဉက်  ပး ဆာင်ထား သာ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်း 
ြွန်က ို ြိုနှ မ်ြွင ရ်ှ သည်။ စည်းမျဉ်း ၄၂ က ို  ကည ်ပါ။ ဤအလျားကွက်တငွ် ကသြ-၃၂ အရ ြိုနှ မ်မည ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန်များက ို   ာခ်ပရန်ခ စသ်ည်။ 
ကသြ-၃၂ များအတွက ်ကသြ-၃၃ အား ပးူတွတဲင်ခပရမည်။  

ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ ရာငး်ြျခြငး်အတကွ် ကျသင ်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်းြနွ်မှ ကိုန်စည်က ိုဝယ်ယူစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်လိုပစ်ဉက်  ပး ဆာင်ြဲ သည ် ကိုန်သွယ် 

လိုပ်ငန်းြွန်က ို စည်းမျဉ်းများနှင ်အညီ ြိုနှ မ်န ိုင်သည်။ ကိုန်သွယ်လိုပင်န်းြွနစ်ည်းမျဉ်းများတွင ် မည်သ ိုို့ဆ ို စကာမူ ခပည်ပပ ိုို့ကိုန်များနှင ်စပ်လျဉ်း၍ 

ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ ရာင်းြျခြင်းအတကွ် ကျသင ်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွနသ်ည် ကိုန်စည်က ိုဝယ်ယူစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်လိုပ်စဉက်  ပး ဆာင်ြဲ သည ် 

ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန် အာက်  လျာ နည်း နပါက ခပန်အမ်း င ွ  တာင်းြံန ိုင်သည်။ သ ိုို့ရာတွင ် က ိုယ်တ ိုင်သိုံးစွဲရနအ်လ ိုို့ငှာ ခပည်တွငး်၌ဝယယ်ူပပီး 

ခပည်ပသ ိုို့ ယူ ဆာင်သာွးသည ် ကိုန်စည်များနှင ် မသက်ဆ ိုင် စရ။ ဘဏ္ဍာနှစ်အတငွ်း ကသြ-၃၁၊ ကသြ-၃၂ တ ိုို့ခ င  ်ြိုနှ မ်၍ ပ ိုလျှ ံနသည ်ပမာဏ အား 

ယင်းဘဏ္ဍာနှစ်အတွက ်ဝင် ငွြွနတ်ွကြ်ျက်ရာတွင ်စီးပွား ရးလိုပ်ငနး်၏ အသိုံးစရ တ်အခ စ်သာ သတ်မတှ်ြွင ်ခပိုမည်ခ စ်သည်။ 
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အပ ုင််း (ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၄ 

နှစ်တစန်ှစ်အတွင်း လစဉ ်ပး ဆာင်ြဲ သည ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငနး်ြွန် စိုစို ပါင်းက ို   ာ်ခပပါ။ လစဉ ်ပး ဆာင်သည ်ပမာဏက ို ယြငန်ှစ်မှ သယ်ယူ 

လာ သာပ ိုမ ို ပး ဆာင်ြဲ သည ်အြနွ်နှင ် က ိုက်ညှိ ပပီး  ပးသွင်းန ိုင်ပါသည်။ 

အပ ုင််း(ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၅ 

ယ ခင ်နစှ ်တငွ ်ပ ုမ္ ုထပ်းထဆ ောင ် ော်းခွဲ ထသောအ ခွန ်။ ဤနှစ်အတွကအ်သိုံးခပိုရန် ဆိုံးခ တ်ထား သာ ယြင်နှစ်တငွ် ပ ိုမ ို ပး ဆာငထ်ားြဲ  သာ 
အြွန်ပမာဏက ို ဤအလျားကွက်တွင် ခ ည ်ပါ။ 

အပ ုင််း(ဂ)၊ အလ ော ်းကကွ် ၇ 

ထပ်းထဆ ောင ်ရန ်က န ်ပမ္ောဏ ။ အလျားကွက် ၇ ရှ  ပမာဏသည်   ကညာလ ာတင်သွင်းသည ်အြျ  န်တငွ်  ပး ဆာင်ရမည ် ကျသင ်ြွန် ခ စသ်ည်။ 

အြွန ် ကညာလ ာက ို ပမ ိုွဲ့နယ်အြနွ်ဦးစးီဌာနမှ းရိုံး၊ အလယ်အလတအ်ြွန်ထမ်းများဆ ိုငရ်ာအြွန်ရိုးံများ (သ ိုို့) အြနွ်ထမ်းကကီးများဆ ိုင်ရာအြွန်ရိုံး 

စသည ် သက်ဆ ိုင်ရာဌာနသ ိုို့ တင်သွင်းရမည်။  

လ စ ဉ်က သင  ် ထသော အ ခွန ်က ု သက်ဆ ုင ်ရောလ ကုန်ဆ ုံ်းပပီ်း ၁ ဝ ရက်အတ ွင ််းထပ်း ထဆ ောင ်ရမ္ည်။ ကျသင ်ြွန်က ို ခမန်မာ စီးပွား ရးဘဏ်သ ိုို့ သွား ရာက် 

 ပး ဆာင်ရမည်။ ဘဏ်မှ ထိုတ ်ပး သာ ြျလံက ို မှတတ်မ်းအခ စ် သ မ်းထားရမည်။  ထ ိုို့ခပင် www.ird.gov.mm website မှတစ်ဆင  ် MPU 

ကဒ်ခ င ်ခ စ ်စ၊ ပိုဂ္လ က ဘဏ်ြွဲများမှတစ်ဆင  ် ခမန်မာန ိုင်ငံ တာဗ်ဟ ိုဘဏ်၏ CBM-Net စနစ်ရှ  Customer Credit Transfer Function (CCT) က ို 

အသိုံးခပို၍ခ စ ်စ  ပး ဆာင်န ိုငပ်ါသည်။ MPU နှင ် CBM-Net မှတစ်ဆင  ်  ပး ဆာင်ခြင်းများအတွက် ခမန်မာ စီးပွား ရးဘဏ်၏ 

သက်ဆ ိုင်ရာ ငွစာရင်းသ ိုို့ အြွန် င ွ လက်ြံရရှ သည်နှင  ် တစပ်ပ ိုငန်က် ခပည်တွင်းအြွနမ်ျားဦးစီးဌာနမ ှ လိုံခြိုံမှုအဆင  ် (QR Code) ပါ သာ အြနွ် ငွ 

လက်ြံရရှ   ကာင်းအ  ကာငး် ကားစာအား အီး မးလ်မတှစ်ဆင ်  ပးပ ိုို့မည်ခ စ်ပါသည်။ ထ ိုအ  ကာင်း ကားစာအား ြျလံကဲ သ ိုို့ပင ် မှတတ်မ်းအခ စ် 

သ မ်းထားရမည်။ 

အပ ုင််း (ဂ) ၊ အလ ော ်းကွက် ၈    

ယ ခင ်နစှ ်တငွ ်ပ ု၍ထပ်းထဆ ောင ် ော်းခွဲ ထသော အ ခွန ်ပမ္ောဏ ။ အလျားကွက် ၈ ရှ  ပမာဏသည် အြွန်  ကညာလ ာတွင် တွကြ်ျက်မှုမှန်ကန်ပါက အဆ ိုပါ 

ပ ိုမ ို ပး ဆာငထ်ားသည်  အြွန်ပမာဏအား အြွန် ဆ ိုင်ရာစီမံအိုပ်ြျိုပမ်ှုဥပ ဒ ပိုဒ်မ ၄၃ နှင ်အညီ ခပန်အမး် ငွက ို ရယနူ ိုင်မည်ခ စ်သည်။ 

သက်ဆ ိုင်ရာအြွန်ကာလ ကိုနဆ်ိုးံပပီး  ခြာကန်စှ်အတငွ်း အြွနထ်မ်းက  လျှာက်ထား တာင်းြံခြင်း သ ိုို့မဟိုတ ် ည န ်ကား ရးမှ းြျိုပ်က 

 တွွဲ့ရှ  ဆာင်ရွကခ်ြင်း ခ စ်မှသာ ြငွ ်ခပိုန ိုင်သည်။ အြွန်ပ ို ငွများက ို ခပန်အမ်း ငအွခ စ ်ရယလူ ိုပါက အလျားကွက ်၈ ရှ  အကွက်တငွ် အမတှ်ခြစ်ပါ။  

ထဆ ောင်ရွ က်ခယ ၍ ထ ကည ောလ ော ပြည ်သွ င််း သ ၏  က တ ဝန်ခံခ က်  
ဤ  ကညာလ ာမတင်သွင်းမီ စာမျက်နှာ ၂ ၌  ဆာင်ရွကြ်ယူ၍   ကညာလ ာခ ည ်သွင်းသူ (ဥပမာ။ သင်၏ စာရင်းက ိုင် သ ိုို့မဟိုတ် စာရငး်စစ ်ဆးသူ) 
အား ဝန်ြံကတ ခပို လက်မတှ ်ရးထ ိုး စရမည်။ အကယ်၍ သင်၏ ဝနထ်မ်းမှ  ဆာင်ရွကပ်ါက ဤအပ ိုင်းတငွ ်လက်မှတ်  ရးထ ိုးရန ်မလ ိုအပ်ပါ။  

မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမး်လ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပ ဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုး  ာက်ခြငး်ခ စ်သည်။ 

အ ခွန် မ္််း (သ ုို့) က ုယစ် ော်း လှယ် ၏ ကတ ဝန်ခံခ က်  
ဤ  ကညာလ ာက ို မတင်သွငး်မီ စာမျကန်ှာ ၃ တငွ် လက်မတှ်ထ ိုးရမည်။  

 ပိုဂ္ ိုလ်တစဦ်းတည်း ခ စ်ပါက ထ ို ပိုဂ္ ိုလ်မှ လက်မတှ ်ရးထ ိုးရမည်။  
 သမဝါယမ အသင်းအ ွဲွဲ့ခ စ်ပါက ဥကကဋ္ဌ၊ (သ ိုို့) အတငွ်း ရးမှ းမ ှလက်မတှ် ရးထ ိုးရမည်။  
 ကိုမပဏီ ခ စ်ပါက ကိုမပဏ ီ၏ က ိုယစ်ားလှယ၊် အတွင်း ရးမှ း၊ အ ထွ ထွမန ်နဂျာ  (သ ိုို့) မန ်နဂျာမှ  လက်မှတ် ရးထ ိုးရမည်။  
 န ိုင်ငံ တာပ် ိုင် စီးပွား ရး အ ွဲွဲ့အစည်းခ စ်ပါက၊ စီမ ံရးရာ(သ ိုို့)  ငွစာရင်းဌာနမ ှတာဝန်ရှ  ပိုဂ္ ိုလ်တစ်ဦးဦးမ ှလက်မှတ ်ရးထ ိုးရမည်။ 
မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမး်လ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပ ဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုး  ာက်ခြငး်ခ စ်သည်။ 

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

