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ပတခ(အထခ)-၈ 

ပပညထ်ထောငစ်သုမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတော ် 

အထ ူးကနု်စည်ခွန်ထ ကညောလ ော 

(အခွန်ထ ကညောလ ောက ု မ္ှန်ကန်ပပည စ်ုံစွောပြည ်စွက်န ုင်ရန် ည န် ကောူးချကက်  ုြတ်ရှုထပူးပါ။)  

(၁၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၀ ဧပပ ီ၂၀၂၀၊ ၁၀ ဇ လ ုင ်၂၀၂၀ နှင ် ၁၀ ထအောက်တ ဘုော၂၀၂၀ ထနေ့အတငွ်ူး တင်သွင်ူးရမ္ည ် အထ ူးကနု်စည်ခွန ်ထ ကညောလ ောမ္ျောူး 
အတွက်)  

ထပူးပ ုို့သည ် သံုူးလပတ်အခွန်ကောလ  (ရက်/လ/၂၀--)__________________________________ 

အခွန်ထမ်္ူး၏ 

က ုယ် ထရူးအချက်အလက် 

က။ အခွန်ထမ်္ူးအမ္ျ  ူးအစောူး : သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ ►    □  တစ်ဦးြျင်းပိုဂ္ ိုလ်   □  ပိုဂ္ ိုလ်စို   □  ကိုမပဏီ   

  □ အ ခြြံသမဝါယမအသင်း (Primary Co-operative) 

  □ အခြားသမဝါယမအသင်း (Non-primary Cooperative)  

  □ န ိုင်ငံ တာ်ပ ိုင်စီးပွား ရးအဖွ ွဲ့အစည်း 

ခ။ ထနထ ုင်မ္ှု : သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ ►  □  ခမန်မာန ိုင်ငံသား □  ခပည်ပ  နန ိုင်ငံသား 

  □  ခပည်ပ  နန ိုင်ငံခြားသား □  ခပည်တွင်း  နန ိုင်ငံခြားသား 

ဂ။ န ုင်ငံအမ္ည်  (အခွန်နှစ်ထပ်မ္ကျသင ် ထစ ထရူးစောချ ပ်ဝင်  န ုင်ငံပြစ်ပါက) ►  

ဃ။ သက်ဆ ငု်ရောအကွက်တွင် အမှ္တ်ပခစ်ပါ :   □ ခပည်တွင်းအြွန်များဦးစီးဌာနထံသ ိုို့တင်သွင်းသည ် ကနဦး   ကညာလ ာ  

  □  အာက် ဖာ်ခပပါ သိုံးလပတ်ကာလအတွက်   ကညာလ ာက ို ခပင်ဆင်သည ်   ကညာလ ာ 

                                                                           □   ၃၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၉ □ ၃၁ မတ်လ ၂၀၂၀ 

                                                                           □   ၃၁ ဇွန်လ ၂၀၂၀ □ ၃၀ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၀ 

□ ခပည်တွင်းအြွန်များဦးစီးဌာနထံသ ိုို့တင်သွင်းသည ် အပပီးသတ်   ကညာလ ာ 

□    လ ပ်စာ  ခပာင်းခြင်း 

အမည်  
အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုံတင် 

အမှတ်  
 

ဇနီး(သ ိုို့)ြင်ပွန်းအမည် အခပည ်အစိုံ 

(အ မ်  ထာင်ရှ ပါက) 
 

အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုံတင် 

အမှတ် 
 

စာပ ိုို့လ ပ်စာ (စာပ ိုို့သ  ကေတ ဖာ်ခပပါ) 
 

 

 နရပ်လ ပ်စာ 

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန်ဖိုန်းနံပါတ် 
 

အီး  မးလ ပ်စာ  

အ ကာကြ်ွန် IE Code  
Industry Code 

လိုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားကိုဒ်နံပါတ် 
 

မှ္တ်ချက်။ ထုတ်လုပ်သည ် အထ ူးကုန်စည် သ ုို့မ္ဟတု် ထရောင်ူးချသည ်ကုန်စည်မ္ျောူး၏ အမ္ျ  ူးအမ္ည်မ္ျောူးက  ု သီူးပခောူးပ ူးတွွဲစောပြင ် ထြောပ်ပပါ။ ကုန်စည်ထရောင်ူးရထငွနှင ် ရထငွမ္ျောူးသည် ကျပ်ထငွပြင ် 

ရသည်ပြစ်ထစ၊ န ုင်ငံပခောူးထငွပြင ် ရသည်ပြစ်ထစ၊ ထငွအမ္ျ  ူးအစောူးအောူးလုံူးက ု ကျပ်ထငွပြင ်ပပပါ။ န ုင်ငံပခောူးထငွမှ္ ပမ္န်မ္ောကျပ်ထငွသ ုို့ လွဲလှယ်ရောတွင် ထငွလွဲလှယ်နှုန်ူးက ု ပ ူးတွွဲ ထြောပ်ပပါ။ 

အပ ုင်ူး က 

ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ပခင်ူး/ ထရောင်ူးချပခင်ူးအထပေါ် 

ထမ်္ူးထဆောင်ရမ္ည ် အသောူးတင်အထ ူးကုန်စည်ခွန်

(က) 

အထရအတကွ် 
(သ ုို့မ္ဟုတ)် 

အထရောင်ူး ပမ္ောဏ 

(ခ) 

ထ ူးကကွ်ထပါက်ထ ူး 

တန်ြ ုူးအဆင  ်

(ဂ) 

အခနွ်နှုနူ်း 

(ဃ) 

ကျသင ်ခနွ ်

ထ ါင်လ ုက်အကကွ် (က) x 
ထ ါင်လ ုက်အကကွ် (ဂ) 

၁ (က) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး  အလ ပ် ၂၀ အထ ပါ တစ်ဘ း ရာင်း  း 

ကျပ် ၆၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် 

တစ်လ ပ်လျှင် ၈ 

ကျပ် 

 

၂ (ြ) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး  အလ ပ် ၂၀ အထ ပါ တစ်ဘ း ရာင်း  း 
၆၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၈၀၀ အထ  အဆင ် 

ခဖစ်လျှင် 

တစ်လ ပ်လျှင် ၁၇ 
ကျပ် 
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၃ (ဂ) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး  အလ ပ် ၂၀ အထ ပါ တစ်ဘ း ရာင်း  း 

၈၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၀၀၀ အထ  အဆင ် 

ခဖစ်လျှင် 

တစ်လ ပ်လျှင် ၂၂ 

ကျပ် 

 

၄ (ဃ) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး  အလ ပ် ၂၀ အထ ပါ တစ်ဘ း ရာင်း  း 

၁၀၀၁ ကျပ်နှင ်အထက် အဆင ် ခဖစ်လျှင် 

တစ်လ ပ်လျှင် ၂၅ 

ကျပ် 

 

၅  ဆးရွက်ကကီး   ၆၀%  

၆ ဗာဂျီးနီးယား ပါင်းတင်ပပီး ဆး။   ၆၀%  

၇  ဆး ပါ လ ပ်   တစ်လ ပ်လျှင် ၇၅ 

ခပား 

 

၈  ဆးခပင်းလ ပ်   ၈၀%  

၉  ဆးတံ သာက် ဆးများ   ၈၀%  

၁၀ ကွမ်းစား ဆးအမျ ိုးမျ ိုး   ၈၀%  

၁၁ (က) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၂၀၀ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၀၀၀ 

အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် အထ  

တစ်လီတာ ၁၇၀ 

ကျပ် 

 

၁၂ (ြ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၂၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် အထ   

တစ်လီတာ ၄၂၄ 

ကျပ် 

 

၁၃ (ဂ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၂၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၃၀၀၀ အထ  အဆင် ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၇၀၇ 

ကျပ် 

 

၁၄ (ဃ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၃၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၄၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၉၉၀ 

ကျပ် 

 

၁၅ (င) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၄၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၅၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၂၇၃ 

ကျပ် 

 

၁၆ (စ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၅၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၆၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၅၅၅ 

ကျပ် 

 

၁၇ (ဆ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၆၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 
၇၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၈၃၈ 
ကျပ် 

 

၁၈ (ဇ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၇၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၈၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၂၁၂၁ 

ကျပ် 

 

၁၉ (စျ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး 

 

 တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၈၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၉၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၂၄၀၄ 

ကျပ် 

 

၂၀ (ည) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၉၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၀၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၂၆၈၆ 

ကျပ် 

 

၂၁ (ဋ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၀၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 
၁၁၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၂၉၆၉ 
ကျပ် 

 

၂၂ (ဌ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၁၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၂၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၃၂၅၂ 

ကျပ် 

 

၂၃ (ဍ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၂၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၃၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၃၅၃၅ 

ကျပ် 

 

၂၄ (ဎ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၃၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၄၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၃၈၁၇ 

ကျပ် 

 

၂၅ (ဏ)အရက်အမျ  ိုးမျ  ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၄၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၅၀၀၀ နှင ်အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၄၁၀၀ 

ကျပ် 

 

၂၆ (တ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၅၀၀၁ ကျပ်နှင ် 

အထက် အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာတန်ဖ ိုး၏ 

၆၀% 

 

၂၇ ဘီယာအမျ ိုးမျ ိုး 

 

  ၆၀%  

၂၈ (က) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ကျပ် ၇၅၀ အထ  

ခဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၈၁ ကျပ်  

၂၉ (ြ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၇၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၅၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် အထ   

တစ်လီတာ ၂၄၄ 

ကျပ် 

 

၃၀ (ဂ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၂၂၅၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၄၀၆ 

ကျပ် 
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၃၁ (ဃ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၂၂၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၃၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၅၆၉ 

ကျပ် 

 

၃၂ (င) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၃၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၃၇၅၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၇၃၂ 

ကျပ် 

 

၃၃ (စ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၃၇၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၄၅၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၈၉၄ 

ကျပ် 

 

၃၄ (ဆ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၄၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၆၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၁၃၈ 

ကျပ် 

 

၃၅ (ဇ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၆၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၇၅၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၄၆၃ 

ကျပ် 

 

၃၆ (စျ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၇၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 
၉၀၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၁၇၈၈ 
ကျပ် 

 

၃၇ (ည) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၉၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၀၅၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၂၁၁၃ 

ကျပ် 

 

၃၈ (ဋ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၀၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၃၅၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၂၆၀၀ 

ကျပ် 

 

၃၉ (ဌ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၃၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၆၅၀၀ အထ  အဆင ်ခဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၃၂၅၀ 

ကျပ် 

 

၄၀ (ဍ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး  တစ်လီတာတန်ဖ ိုး ၁၆၅၀၁ ကျပ်နှင ် 

အထက် အဆင ်ခဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာတန်ဖ ိုး၏ 

၅၀% 

 

၄၁ သစ်လိုံး၊ သစ်ြွ သားများ။   ၅%  

၄၂ (က) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ 

 ၁၅၀၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC အထ  

 ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင ် 

 ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကားများ၊ 

 က  ပး (Coupe) ကားများ။ 

 

 

၁၀%  

၄၃ (ြ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ 

 ၂၀၀၁ CC မှ ၄၀၀၀ CC အထ  

 ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင ် 

 ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) ကားများ၊ 

 က  ပး (Coupe) ကားများ။ 

 

 

၃၀%  

၄၄ (ဂ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ 
 ၄၀၀၁ CC အထက် ဗင်ကားများ၊ 

 ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင ် ဝက်ဂွန် (Estate 

 Wagon) ကားများ၊ က  ပး (Coupe) 

 ကားများ။ 

 

 

၅၀%  

၄၅  ရနံဆ၊ီ ဓာတ်ဆ၊ီ ဒီဇယ်ဆီ၊ 

ဂျက် လယာဉ်ဆ ီ 

 
 

၅%  

၄၆ သဘာဝဓာတ် ငွွဲ့  
 

၈%  

၄၇ အထက်ထြောပ်ပပါ ကုန်စည်မ္ျောူးမှ္ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ထရောင်ူးချပခင်ူး အထပေါ်ထမ်္ူးထဆောင်ရမ္ည ် အသောူးတင် အထ ူးကုန်စည်ခွန်  

( ဒါင်လ ိုက်ကွက် (ဃ)ရှ  အလျားကွက် ၁ မှ ၄၆ အထ က ို  ပါင်းပါ။) 

 

 

အပ ုင်ူး ခ 

ပပညပ်သ ုို့ ကုနစ်ည်တငပ် ုို့ပခင်ူး အထပေါ် 
ထမ္်ူးထဆောင်ရမ္ည ် အသောူးတင် 
အထ ူးကုန်စညခ်ွန်

 

(က) 

အထရအတွက် 
(သ ုို့မ္ဟတု်) 

အထရောင်ူးပမ္ောဏ 

 

(ခ) 

ထ ူးကွက်ထပါက်ထ ူး 

တန်ြ ုူးအဆင ် 

 

(ဂ) 

အခွန်နှုန်ူး 
 

 

 

(ဃ) 

ကျသင ်ခွန် 

စောတ ုင် (က) x စောတ ုင် (ဂ) 

 

၁ သစ်လိုံး၊ သစ်ြွ သားများ (ခပည်ပပ ိုို့ကိုန်)   ၁၀ %  

၂ အခြား ခပည်ပပ ိုို့ အထ းကိုန်စည်များ 

(ခပည်ပပ ိုို့အထ းကိုန်စည်များက ို 

ပ းတွ ဇယားခဖင ်  ဖာ်ခပပါ) 

  

 

 

၃ ပပည်ပသ ုို့ တင်ပ ုို့ထရောင်ူးချသည ် အသောူးတင် အထ ူးကုန်စည်ခွန် (ထ ါင်လ ုက်အကွက် (ဃ)ရှ  အလျောူးကွက် ၁ မှ္ ပမ္ောဏက ု ပြည ်ပါ။)  
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အပ ုင်ူး(ဂ)  

အသောူးတငက်ျသင ် အထ ူးကုနစ်ည်ခွန ်သ ုို့မ္ဟုတ် ပ ုလ ထံပူးထဆောင်မ္ှုမ္ျောူး    

၁။  ပး ဆာင်မှုများမခပိုမီ အထ းကိုန်စည်ြွန်၊ အပ ိုင်း က အလျားကွက် ၄၇ နှင ် အပ ိုင်း ြ အလျားကွက် ၃ က ို  ပါင်းပါ။   

၂။ သိုံးလပတ်အတွင်း ပး ဆာင်ြ  သည ် စိုစို ပါင်းအြွန် ငွ  

၃။ ခပည်တွင်းသ ိုို့ တင်သွင်းခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် အခြား အထ းကိုန်စည်ြွန်ထိုတ်လိုပ်သ များထံမှ ဝယ်ယ ခြင်း (ည န် ကားြျက်က ို ကည ်ပါ) ခပိုလိုပ်သည ် 

 သိုံးလပတ်အတွက် ြိုနှ မ်မည ် အထ းကိုန်စည်ြွန် 

 

၄။ ယြိုသိုံးလပတ်သ ိုို့ သယ်ယ လာ သာ ယြင်သိုံးလပတ်တွင် ပ ိုမ ို ပး ဆာင်ထားြ   သာ အြွန်ပမာဏ  

၅။ ထပူးထဆောင်ရန်ကျန်ပမ္ောဏ။ အလျောူးကွက် ၂၊ အလျောူးကွက် ၃ နှင ်အလျောူးကွက် ၄ တ ုို့က ု ထပါင်ူး၍ ရသည ်ရလ ်က ု အလျောူးကွက် ၁မှ္နုတ်ပါ။  “၀” 

 (သ ုို့မ္ဟတု်)  “၀” ထအောက်နည်ူးပါက”၀” ဟပုြစ်ပါသည်။ 

 

၆။ ပ ု၍ထပူး ထဆောင်ထောူး ထသောပမ္ောဏ။ အလျောူးကွက် ၂၊  အလျောူးကွက် ၃ နှင ် အလျောူးကွက် ၄ တ ုို့က ု  ထပါင်ူး၍ ရသည ်ရလ ်မှ္ အလျောူးကွက် ၁ က ု 

 နှုတ်ပါ။  “ဝ” (သ ိုို့မဟိုတ်) “ဝ”  အာက်   လျာ နည်းပါက “၀” ဟိုခဖည ်ပါ။ ပ ိုမ ို ပးသွင်းထားြ   သာပမာဏက ို အြွန်ဆ ိုင်ရာစီမံအိုပ်ြျိုပ်မှုဥပ ဒပိုဒ်မ 

 ၄၃ နှင ်အညီ ခပန်အမ်း ငွရယ လ ိုပါက ဤအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ။ ► □  အကယ်၍ အမှတ်မခြစ်ထား ပါက ပ ို ငွက ို  နာင်လာမည ် 

 အြွန်ကာလ( နာက်သိုံးလပတ်)တွင် အသိုံးခပိုရန် ဆက်လက် သယ် ဆာင်သွားမည်။ 

 

 

ထဆောင်ရွက်ခယ ၍ ထ ကညောလ ောပြည ်သွငူ်းသ ၏ ကတ ဝန်ခံချက်  (ထဆောင်ရွက်ခယ ၍ ထ ကညောလ ောပြည ်သွင်ူးသ  မ္ရှ ပါက ဤအဆင က် ုပြည ်သွငူ်းရန်မ္လ ပုါ။) 

အထက်  ဖာ်ခပပါ အြျက်အလက်များသည် ကျွန်ိုပ် သ ရှ ယိုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ခပည ်စိုံပါ   ကာင်း ကျွန်ိုပ်သ ရှ ရ  သာ အြျက်အလက်အားလိုံးအရ ဝန်ြံလက်မှတ်  ရးထ ိုးပါသည်။  

(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်းလ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပ ဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုး ဖာကခ်ြင်းခဖစ်သည်။) 

 ဆာင်ရွက်ြယ ၍ 

  ကညာလ ာ 

ခဖည ်သွင်းသ လက်မှတ် 
 

ရက်စွ  (ရက်၊ လ၊ နှစ်) 
 

 ဆာင်ရွက်ြယ ၍ 

  ကညာလ ာ 

ခဖည ်သွင်းသ အမည် 
 

အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုံတင်အမှတ်  

 
လိုပ်ငန်းအမည် 

 လိုပ်ငန်းလ ပ်စာ  

လိုပ်ငန်း၏ 

အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုံတင်အမှတ်   

ဆက်သွယ်ရန်ဖိုန်းနံပါတ်  အီး မးလ်လ ပ်စာ  

 

အခနွ်ထမ္ူ်း(သ ုို့) က ုယ်စောူးလှယ်၏ ကတ ဝန်ခခံျက ်

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

(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်းလ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပ ဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုး ဖာကခ်ြင်းခဖစ်သည်။) 

လက်မှတ်  ရက်စွ  (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

ပိုဂ္ ိုလ်စို က ိုယ်စား ၊ အစ ိုးရအဖွ ွဲ့အစည်းက ိုယ်စား သ ိုို့မဟိုတ် 
တရားဝင် တာဝန်ယ  မ ခဖရှင်းန ိုင် သာသ က ိုယ်စား 

လက်မှတ် ရးထ ိုးသ ခဖစ်ပါက အမည်အခပည ်အစိုံက ို ဖာ်ခပပါ။ 
 ရာထ း  
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အထထွထထွည န် ကောူးချက်မ္ျောူး 

မ္ည်သ သည် အထ ူးကုန်စညခွ်န်ထ ကညောလ ော တင်သငွ်ူးရမ္ည်နည်ူး ။ 

မည်သ မဆ ို ခြင်းြျက်များမအှပ  အာက် ဖာ်ခပပါ  ဆာင်ရွကမ်ှုများအတကွ်   ကညာလ ာတင်သွင်းရမည်- 

 အြွန်ကျသင ် သာအထ းကိုနစ်ည်က ို ခပည်တွင်း၌ ထိုတ်လိုပ်သ ၊ 
 အြွန်ကျသင ် သာအထ းကိုနစ်ည်က ို ခပည်ပသ ိုို့ထိုတ်လိုပတ်င်ပ ိုို့သ ၊ 
 အြွန်ကျသင ် သာအထ းကိုနစ်ည်က ို ခပည်တွင်းသ ိုို့တင်သွင်းပပီး ထိုတလ်ိုပ်သ ။ 

ခခင်ူးချက်မ္ျောူး 

ထအောက်ထြေ်ာပပပါ က စစရပ်မ္ျောူးအထပေါ် အထ ူးကနုစ်ည်ခွန် မ္ကျသင ထ်စရ။ 

 ခပည် ထာင်စို၏ အြွန်အ ကာက်ဥပ ဒခဖင  ်ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့မှုအ ပေါ် အြွန်ကျသင ် စရန ်သတ်မှတထ်ား သာ အထ းကိုန်စည်များမတှစ်ပါး 
ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ သာ အထ းကိုနစ်ည်များ၊ 

 ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့မှုအ ပေါ် အြွနက်ျသင ် စရန ် သတ်မှတထ်ား သာ အထ းကိုန်စည်များမှတစ်ပါး ြရီးသွားသ များအား အြွန်လတွ် 
အ ရာင်းဆ ိုင်မှ  ရာင်းြျသည ် အထ းကိုန်စည်များ၊ 

 ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့မှုအ ပေါ် အြွန်ကျသင ် စရန ် သတ်မတှ်ထား သာ အထ းကိုန်စည်များမှတစ်ပါး ခပည်ပသ ိုို့ ပျသံန်း ခပးဆွ  နစဉ ်  လယာဉ် 
သ ိုို့မဟိုတ ်သ ဘော ပေါ်တွင်  ရာင်းြျသည  ်အထ းကိုန်စည်များ၊ 

 ယာယီအသိုံးခပိုရန် ရည်ရွယ်ြျက်ခဖင ် ခပည်တငွ်းသ ိုို့တင်သွင်းလာပပီး မ လတင်သွင်းသည ်န ိုငင်ံသ ိုို့ မ ရင်းပမာဏအ ခြအ နအတ ိုင်း 
အ ကာက်ြွန်သတ်မှတ် ြျက်များနငှ ်အညီ ခပနလ်ည်တင်ပ ိုို့မည ်  အထ းကိုန်စည်များ၊ 

 ခပည်တွင်းခပည်ပ အလှှူရှင်များမ ှ ခပည်တွင်း၌လှှူဒါန်းရန် လ မှု ရး၊  ဘာသာ ရး၊  ကျနး်မာ ရး၊ ပညာ ရး က စစရပ်များအတွက ်
တင်သွင်း သာ သ ိုို့မဟိုတ် ခပည်တငွး်၌ ထိုတ်လိုပ် သာ အထ းကိုန်စည်များ၊ 

 အခပည်ခပည်ဆ ိုင်ရာဥပ ဒ၊ အခပည်ခပည်ဆ ိုင်ရာ သ ိုို့မဟိုတ ် သံတမန်ဆ ိုငရ်ာ ကွန်ဗင်ရငှ်းများအရ ကင်းလွတ်ြငွ ်ရရှ သ တ ိုို့အတွက် 
တင်သွင်းလာသည ် အထ းကိုနစ်ည်များ၊ 

 ခပည်ပသ ိုို့ ထွကြ်ွာမည ်  လယာဉ်များတွင် အသိုံးခပိုမည  ် လာငစ်ာဆီများ။ 

အထ းကိုနစ်ည်ြွန်ဥပ ဒအရ အြနွ်ကျသင ်သည ်အထ းကိုန်စည်များအနက် သမဝါယမကဏ္ဍနှင ်ပိုဂ္လ ကကဏ္ဍများက ခပည်တငွ်း၌ ထိုတလ်ိုပ် 
 ရာင်းြျသည ်  ဆးရွက် ကကးီ၊  ဆး ပါ လ ပ်နှင ်  ဆးခပင်းလ ပ် ထိုတလ်ိုပ် ရာင်းြျခြင်းအတွက် နှစတ်စ်နစှအ်တွင်း ထိုတလ်ိုပ်  ရာငး်ရ ငွ စိုစို ပါင်း 
ကျပ်သ န်း ၂၀၀ တ တ ထက် မပ ိုလျှင ်အထ းကိုန်စည်ြွန် မကျသင ်ပါ။ 

မည်သ မဆ ို အထ းကိုန်စည်က ို ခပည်တွင်းသ ိုို့တင်သွင်းခြင်း၊ ခပည်တွငး်၌ ထိုတ်လိုပခ်ြင်း၊ ခပည်ပသ ိုို့တငပ် ိုို့ခြငး် သ ိုို့မဟိုတ် လက်ဝယ်ထားရှ ခြင်းခဖစ်ပါက 
ကျသင ်သည ် အြွန်က ို  အာက်ပါအတ ိုင်း  ပး ဆာင်ရမည်- 

 အထ းကိုနစ်ည်က ို ခပည်တွငး်သ ိုို့တငသွ်င်းခြင်းခဖစ်ပါက ကိုနစ်ည်က ို  ရွးယ ခြင်းမခပိုမ ီ ပး ဆာင်ရမည်။ 
 ခပည်တွင်း၌ ထိုတ်လိုပ်ခြင်းခဖစ်ပါက- 

o အထ းကိုနစ်ည်က ို  ရာင်းြျသည ်လ၏ လကိုန်ဆိုံးပပီး ၁၀ ရက် အတွငး်  ပး ဆာင်ရမည်။ 
o ထိုတ်လိုပ်မှုအ ပေါ်အြွန်ကျသင ် စရန် ဝန်ကကီးဌာနက အမ န ်  ကာ်ခငာစာထိုတ်ခပန်သတ်မတှ်သည ် အထ းကိုန်စည်များခဖစ်ပါက 

အထ းကိုနစ်ည်က ို ထိုတလ်ိုပ်သည ်လ ကိုန်ဆိုးံပပီး ၁၀ ရက်အတွင်း  ပး ဆာင်ရမည်။ 
 ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ခြငး်ခဖစ်ပါက အထ းကိုန်စည်က ို တင်ပ ိုို့သည ်လ၏ လကိုန်ဆိုံးပပးီ ၁၀ ရက ်အတငွ်း  ပး ဆာင်ရမည်။ 
 ဤဥပ ဒအရ အြွန်မ ပး ဆာငရ် သး သာ အထ းကိုန်စည်များက ို ကိုန်စည်ပ ိုင်ရှငထ်ံတငွ် စ စစ် တွွဲ့ရှ ရခြင်းခဖစ်ပါက စ စစ် တွွဲ့ရှ သည ် 

 န မှ ြိုနစရ်က် အတွင်း ကိုန်စည်ပ ိုငရ်ှင်က ပး ဆာင်ရမည်။ 

ကျသင ်ထသောအခွန်က ု - 

 ခပည်တွင်းသ ိုို့တင်သွင်းခြင်းခဖစ်ပါက အထ းကိုန်စည်က ို တင်သွငး်သ က  ပး ဆာင်ရမည်။  ပး ဆာင်ရမည ်အြွန်က ို အ ကာက်ြွန ်
 ကာက်ြံသည  ်နည်းလမ်းများအတ ိုင်း အ ကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနက အ ကာက်ြွန်နှင ်အတ  တစ်ပါတည်း  ကာက်ြံမည်ခဖစ်သည်။ 

 ခပည်တွင်း၌ ထိုတ်လိုပ်ခြင်းခဖစ်ပါက ယင်းအထ းကိုန်စည်က ို ထိုတလ်ိုပသ် က  ပး ဆာငရ်မည်။ 
 ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ခြင်းခဖစ်ပါက ယင်းအထ းကိုနစ်ည်က ို တင်ပ ိုို့သ က  ပး ဆာင်ရမည်။ 
 အြွန်မ ပး ဆာင်ရ သး သာ အထ းကိုန်စည်က ို လက်ဝယ်ထားရှ ခြငး်ခဖစ်ပါက လက်ဝယ်ထားရှ သ က  ပး ဆာင်ရမည်။ 

အြွန်ကျသင ် သာ အထ းကိုနစ်ည်များအတွက်  အာက် ဖာ်ခပပါ န ရှ  ကိုန်စည်တန်ဖ ိုး၊ ပမာဏ၊ အ လးြျ  န် သ ိုို့မဟိုတ် အခြားတ ိုင်းတာမှု တစ်ြိုြို 
အ ပေါ် အ ခြခပိုသတ်မှတထ်ားသည ် အြွန်နှုန်းခဖင ် တွကြ်ျက်ရမည်- 

 ခပည်တွင်းသ ိုို့တင်သွင်းခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ခြင်းခဖစပ်ါက ထ ိုအထ းကိုန်စည်က ို အ ကာက်ြွန်ဆ ိုင်ရာ ရငှ်းလင်း ဆာင်ရွက် 
သည ် န ၊ 
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 ခပည်တွင်း၌ ထိုတ်လိုပ်ခြင်းခဖစ်ပါက  
o အထ းကိုနစ်ည် ထိုတလ်ိုပ်သည ် န ၊ 
o ထိုတ်လိုပ်မှုအ ပေါ် အြွန်ကျသင ် စရန ် ဝန်ကကးီဌာနက အမ န ်  ကာခ်ငာစာထိုတခ်ပန်သတ်မတှ်သည ် အထ းကိုန်စည်များခဖစ်ပါက 

အထ းကိုနစ်ည်က ို ထိုတလ်ိုပ်သည ် န ၊ 
 ဤဥပ ဒအရ အြွနမ် ပး ဆာင်ရ သး သာ အထ းကိုနစ်ည်များက ို ပ ိုငဆ် ိုင်ထား သာ က စစရပ်တငွ် စစ် ဆး တွွဲ့ရှ သည ် န ။ 

မ္ည်သည ်အချ န်တငွ် အထ ူးကုန်စည်ခွန်ထ ကညောလ ော တင်သငွ်ူးရမ္ည်နည်ူး။  

အထ းကိုနစ်ည်ြွန်   ကညာလ ာက ို  အြွန်ကျသင ် သာ အထ းကိုန်စည်က ို ခပည်တွင်း၌ ထိုတ်လိုပ်သ  သ ိုို့မဟိုတ် တင်ပ ိုို့သ သည် အထ းကိုနစ်ည်က ို 
ထိုတ်လိုပ် ရာင်းြျခြင်း သ ိုို့မဟိုတ ် ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ခြင်းအတွက ် သိုံးလပတ်  ကညာလ ာက ို သက်ဆ ိုငရ်ာသိုံးလပတ်ကိုန်ဆိုးံပပီး ၁၀ ရကအ်တွင်း 
တင်သွင်းရမည်။ အကယ်၍ ၁၀ ရက ်  ခမာက ်န သည် အလိုပ်ပ တရ်က ် သ ိုို့မဟိုတ ် အားလပ်ရက်ခဖစပ်ါက ယငး်အားလပ်ရက် နာက ် ရိုံးဖငွ ်ရက် န  
 ရာက် ရာက်ြျင်း တင်သွငး်ရမည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ ရးနှစအ်တကွ် သတ်မှတ်ထားသည ်  နာက်ဆိုံးရက်စွ များမှာ- 

 ၁၀ ဇန်နဝါရလီ ၂၀၂၀ 
 ၁၀ ဧပပီလ ၂၀၂၀ 
 ၁၀ ဇ လ ိုငလ် ၂၀၂၀ 
 ၁၀  အာက်တ ိုဘာလ ၂၀၂၀ 

 

 ဏ်ထ ကူးထငွမ္ျောူး 

 အာက် ဖာ်ခပပါ ပျက်ကွက်မှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ကျှူးလွနပ်ါက အထ းကိုန်စည်ြွန်ဥပ ဒအရ ဒဏ ် ကး င ွ ပး ဆာင်ရမည်ခဖစ်ပါသည်- 

  စျးကွက် ပါက် စျး သတ်မှတ် ပးန ိုင် ရးအတွက် ဤဥပ ဒအရ  တာင်းြံသည  ် သတင်းအြျက်အလက်များ  သတ်မှတ်ထား သာ 
သ ိုို့မဟိုတ ်ထပ်မတံ ိုးခမြှင ် ပးထား သာ အြျ  န်အတငွ်း တင်သွငး်ရန ်ပျက်ကွကခ်ြင်း အတွက ်ကျပ် သ နး် ၅၀ ၊ 

 အြွန်မ ပး ဆာင်ရ သး သာ အထ းကိုန်စည်က ို ရရှ ပ ိုင်ဆ ိုငထ်ားခြင်းအတွက ် လကဝ်ယ်ထားရှ သ က ယငး်ကိုန်စည်တန်ဖ ိုး၏ ၁၀၀ 
ရာြ ိုင်နှုနး်  ပး ဆာင ်ရမည ်အခပင် ယင်း ကိုန်စည်များက ို ခပည်သ  ဘဏ္ဍာအခဖစ်သ မ်းယ ခြင်း၊ 

 အြွန်အမှတတ်ံဆ ပ် ကပန်ှ ပ် ရာငး်ြျ စရမည ် အထ းကိုန်စည်နှင စ်ပလ်ျဉ်း၍ သတ်မှတ်အြွနအ်မှတတ်ဆံ ပ် ကပ်နှ ပ် ပးရန် ပျကက်ွက် 
  ကာင်း ပမ ိုွဲ့နယအ်ြွန်ဦးစီးဌာနမှှူးက စစ ်ဆး တွွဲ့ရှ ရပါက အထ းကိုန်စည်ထိုတ်လိုပ်သ က ယင်းသ ိုို့ ပျကက်ွက်ခြင်းအတွက ်  တွွဲ့ရှ သည ် 
အထ းကိုနစ်ည် တန်ဖ ိုး၏ ၅၀ ရာြ ိုငန်ှုန်း။ 

ထိုတ် ဖာ်ြွင ရ်ရှ သ သည်  တရားစွ ဆ ိုြံရပပီး ြွင ခ်ပိုထားသည ် ကာလအတွင်း ထိုတ် ဖာ်ရန်ပျက်ကကွ်  ကာင်း သ ိုို့မဟိုတ ် တ မး် ရှာငထ် မ်ြျန်ြ  သည ် 
အထ းကိုနစ်ည် ပမာဏနငှ ်သက်ဆ ိုင်သည ် အြျက်အလက်များက ို  လျာ နည်းထိုတ် ဖာ်  ကာင်း ခပစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြငး်ြံရလျှင ် ထ ိုသ က ို သိုံးနှစ် 
ထက်မပ ို သာ  ထာငဒ်ဏ်ခဖစ် စ၊ ကျပ် ၁၀ သ နး်ထက်မပ ို သာ  ငွဒဏ်ခဖစ် စ၊ ဒဏ်နစှ်ရပ်လိုးံခဖစ ်စ ြျမှတ်ခြငး်ြံရမည်ခဖစ်သည်။ 

တရားစွ ဆ ိုြံရပပးီ သတင်းအြျက်အလက်တင်ခပရန ် လိုံ လာက် သာအ  ကာင်းမရှ ဘ  ပျကက်ွက်  ကာင်း ခပစ်မှုထင်ရှားစရီင်ခြင်းြံရလျှင ် ထ ိုသ က ို 
အနည်းဆိုံး  ထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်မ ှအများဆိုံး  ထာင်ဒဏ်သိုံးနှစအ်ထ  ြျမှတ်ခြင်းြရံမည်ခဖစ်သည်။ 

 အာက် ဖာ်ခပပါ ပျကက်ွက်မှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ကျှူးလွနပ်ါက  ပး ဆာင်ရမည ်အြွန်၏ ၁၀% နငှ ် ညီမျှ သာ ဒဏ်  ကး င ွက ို  ပး ဆာငရ်မည်- 

 အြွန်ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်နငှ ်အညီ မတှ်ပိုံတငရ်န် ပျကက်ွက် ခြင်း၊ 

 အြွန်ဆ ိုငရ်ာသတင်းအြျက်အလက်  ခပာင်းလ မှုက ို အ  ကာင်း ကားရန်ပျက်ကကွ်ခြင်း၊ 

 အြွန်ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အြနွ်ထမ်းမှတ်ပိုံတင် ပယ်ဖျက်ခြင်းက ို ဥပ ဒနှင ်အညီ  လျှာက်ထားရန ်ပျကက်ကွ်ခြင်း။ 

 အာက် ဖာ်ခပပါ ကျှူးလွနမ်ှုတစရ်ပရ်ပ်က ို ခပိုလိုပ်ပါက ကျပ် နှစ်သ န်းငါး သာင်းထက် မပ ို သာ ဒဏ်  ကး ငွ  ပး ဆာင် ရမည်- 

 မမှန်ကန် သာ သ ိုို့မဟိုတ် ယင်းနှင ်မသက်ဆ ိုင်သည ် အြွန်ထမ်းမှတ်ပိုတံင်အမှတ်က ို အသိုံးခပိုခြင်း၊ 

 မမှန်ကန် သာ  ငွ တာင်းြလံ ာ သ ိုို့မဟိုတ် အ ရာင်း  ခပစာ ထိုတ် ပးခြင်း၊ 

 မမှန်ကန် သာ ပမီစားမှတ်စို သ ိုို့မဟိုတ် ပမရီှင်မှတစ်ို ထိုတ် ပးခြငး်၊ 

  ငွ တာင်းြံလ ာ၊  ငွရ ခပစာ၊ ပမီစားမှတ်စို သ ိုို့မဟိုတ် ပမီရှငမ်ှတ်စိုများက ို အြွန်ဥပ ဒ တစ်ရပရ်ပ်နငှ ်အညီ မဟိုတ်ဘ   ပးအပ်ခြငး် သ ိုို့မဟိုတ် 

 ပးအပ်ရန် ပျကက်ွက်ခြငး်။ 
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  ကညာလ ာ တင်သွငး်ထ ိုက်သ ခဖစ ်သာ်လည်း သတ်မှတ်ထားသည ်ကာလအတွငး် တင်သွင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက  အာက်ပါဒဏ်  ကး င ွ နှစ်ရပ ်
အနက်မှ များရာဒဏ်  ကး ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်- 

  ပး ဆာင်ရမည ်အြွန်ပမာဏ၏ ၅% အခပင် တင်သွင်းရန် သတမ်ှတထ်ားသည ် န ရက်မှ ည န ်ကား ရးမှှူးြျိုပ်က စည်း ကပမ်ှုခပိုလိုပ်သည ် 

အြျ န်ကာလအထ    ကညာလ ာတင်သွင်းရန ်ဆက်လက်ပျကက်ွက် နသည ် တစ်လြျငး်စီအတွက် သ ိုို့မဟိုတ် တစ်လ၏ အစ တအ်ပ ိုင်း အတကွ် 

 ပး ဆာင်ရမည ်အြွန်ပမာဏ၏ ၁%၊ 

  ငွကျပ်တစ်သ န်း။ 

 ပး ဆာင်ရမည ်အြွန်ပမာဏတွင ်အရစ်ကျ  ပး ဆာင ်ရသည  ်အြွနမ်ျားလည်းပါဝင်သည်။ 

  ကညာလ ာတွင် မမနှ်ကန် သာ  ဖာ်ခပြျက် သ ိုို့မဟိုတ် ြျန်လှပ်ထားြ   သာ အ  ကာင်းအြျက်တစ်ြိုြိုနှင ် စပ်လျဉ်း၍ အြွန်က ို  လျာ နည်း 
 ပး ဆာင်ြ  ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ်  လျာ နည်း ပး ဆာင်ြ  ဖယွ်ရှ ပပးီ အဆ ိုပါ  ဖာ်ခပြျက် သ ိုို့မဟိုတ် ြျနလ်ပှ်ထားြျက်သည် အြွန်ထမ်းက ကက ိုတင် 
ကကံရွယ်ြျက်ခဖင  ်ခပိုလိုပ်ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် လျစလ်ျှူရှုခြင်းခဖစ် ပါက  အာက် ဖာ်ခပပါ ဒဏ်  ကး ငတွစ်ရပရ်ပ်က ို  ပး ဆာင်ရမည်- 

  လျာ နည်း ပး ဆာင်သည ် အြွနပ်မာဏသည် ကျပ် သ န်း ၁၀၀၀ ထက်  ကျာ်လွန်လျှင် 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 ိုို့မဟိုတ ် လမး်လွ  စန ိုင် သာ  ဖာ်ခပြျက်က ို တငခ်ပသခဖင  ် စည်း ကပ်မှုခပိုလိုပရ်ာတွင ် အမတှ် ပး ဆာင်ရန ် တာဝန်ရှ  သာ အြွန် 
 အာက်  လျာ နည်း ပး ဆာင်ြ  ဖယွ်ရှ လျှင်ခဖစ် စ၊ အမှန်ခပနအ်မ်းရမည ် ငွထက် ပ ိုမ ိုခပန်အမ်းြ  ဖွယ်ရှ လျှင်ခဖစ် စ ဒဏ ် ကး ငွ တစ်သ န်းငါး သာင်း 
အခပင်  အာက်ပါဒဏ်  ကး ငွတ ိုို့အနက် များရာဒဏ ် ကး ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်- 

 အမှန်ကျသင ်သည ်အြွန်နှင  ် လျာ နည်းစည်း ကပ်ြ  န ိုင ်ဖွယ်ရှ သည  ်အြနွ်တ ိုို့၏ ခြားနားသည ်ပမာဏ၊ 

 အမှန်ခပနအ်မ်းရမည ် ငွ  ကးနငှ ် ပ ိုမ ိုခပန်အမ်းြ  န ိုင်ဖယွ် ရှ သည  ် ငွ  ကးတ ိုို့၏ ခြားနားသည ်ပမာဏ။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာ စီမံအိုပ်ြျိုပ်မှု ဥပ ဒအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ အြွနဥ်ပ ဒတစ်ရပရ်ပ်အရ သာ်လည်း ကာငး် လ ိုအပ်သည ် စာတမး်အမတှ်အသားများ 
ထ န်းသ မ်းရန်ပျက်ကကွ်ပါက ပျကက်ွက်မှု ဆက်လက်ခဖစ်ပွား နသည ် ရက်တစ်ရက်ြျငး်စီ အတွကခ်ဖစ ်စ၊ ရက်တစ်ရက်၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင်းအတွက ်
ခဖစ် စ  အာက် ဖာ်ခပပါ ဒဏ်  ကး ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်- 

 ကျပ် ငါးသ န်းထက်မပ ိုသည ် အြနွ ်ပး ဆာင်ရန ် တာဝန ် ရှ သ ခဖစ်ပါက ပျကက်ွက်မှု ဆက်လက ် ခဖစပ်ွား နသည ် ရက်တစ်ရက်စအီတကွ် 

တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ငါး ထာင၊် 

 ကျပ်သ န်း ၅၀ ထက်မပ ိုသည ် အြွန် ပး ဆာင်ရန် တာဝန် ရှ သ ခဖစပ်ါက ပျကက်ွက်မှုဆက်လက် ခဖစပ်ွား နသည ် ရက်တစ်ရကစ်ီအတကွ် 

တစ်ရက်လျှင် ကျပ်ငါး သာငး်၊ 

 ကျပ်သ န်း ၅၀ ထက ် ကျာ်လွန်သည ် အြွန် ပး ဆာင်ရန် တာဝနရ်ှ သ ခဖစ်ပါက ပျကက်ွက်မှုဆက်လက ်ခဖစ်ပွား  နသည ် ရက်တစ်ရက်စအီတကွ် 

တစ်ရက်လျှင် ကျပ် တစ်သ န်း။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာစီမံအိုပ်ြျိုပ်မှုဥပ ဒ ပိုဒ်မ ၆၀ အရ ထိုတခ်ပန်သည ် အ  ကာင်း ကားစာက ို လ ိုက်နာ ဆာငရ်ွကရ်န် ပျကက်ွက်ပါက တတ ယပိုဂ္ ိုလ် 
 ပး ဆာင်ရမည ် အြွန်ပမာဏနှင  ် ယင်းအ  ကာင်း ကားစာတငွ်  ဖာ်ခပထားသည ် သတ်မှတ်ရကတ်ွင်  ပး ဆာင်ပပးီခဖစ်သည ် အြနွ်ပမာဏတ ိုို့ 
အ ကား ခြားနားြျက် ၏ ၂၅% က ို ဒဏ်  ကး ငအွခဖစ ် ပး ဆာင်ရမည်။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာ စီမံအိုပ်ြျိုပမ်ှုဥပ ဒအရလည်း ကာင်း၊ အြွန်ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရလည်း ကာင်း အြွနဝ်န်ထမ်းက ို ရိုးံလိုပင်န်း ဆာင်ရွကရ်န် ထ ိုက်သင ် 
သည ် နရာ၊ အသိုံးအ ဆာင်နှင ် အက အညီများ ပးရန် ထ ိုက်သင ်သည  ်နရာ၊ အသိုံးအ ဆာငန်ှင ် အက အညီများ ပးရန် ပျကက်ွက်ပါက ကျပ်ငါးသ န်း 
ထက်မပ ို သာ ဒဏ်  ကး ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်။ 

အြွန်ဆ ိုငရ်ာ စီမအံိုပ်ြျိုပ်မှုဥပ ဒအရခဖစ် စ၊ အြွန်ဥပ ဒ တစ်ရပရ်ပ်အရခဖစ် စ သင ် လျာ်စွာ  တာင်းြံသည ် သတင်းအြျက်အလက်က ို သတမ်ှတ်  
အြျ န်အတငွ်း  ပးအပရ်န် ပျကက်ကွ်ပါက ကျပ်ငါးသ န်းထက် မပ ို သာ ဒဏ်  ကး ငွက ို  ပး ဆာင်ရမည်။ 

 နာက်ကျ ပး ဆာင်ခြင်းများအတကွ်  အာက်ပါအတ ိုငး် ဒဏ်  ကး င ွ ပး ဆာင်ရမည်ခဖစ်ပါသည်- 

 စည်း ကပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ ်ခပနလ်ည်စည်း ကပ်မှု ခပိုလိုပ် သည ် န မှ ၁၄ ရက်အတွင်း သ ိုို့မဟိုတ် စည်း ကပ်မှု အ  ကာင်း ကားစာပါ သတ်မှတရ်က် 

တွင်  ပး ဆာငရ်န်ရှ သည ် အြွနအ်ားလိုံးက ိုခဖစ ်စ၊ တစစ် တတ်စ်ပ ိုငး် က ိုခဖစ် စ  ပး ဆာငရ်န် ပျကက်ွက်ပါက  ပး ဆာင်ခြင်းမရှ  သးသည ် 

အြွန်၏ ၁၀% နှင ် ညီမျှသည  ်ပမာဏ၊  

 အြွန်ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်နငှ ်အညီ အရစ်ကျ ပး ဆာင် ရမည  ်အြွန်အားလိုံးက ိုခဖစ် စ၊ ယငး်၏ အစ တ်အပ ိုငး် က ိုခဖစ် စ အဆ ိုပါအရစ်အတွက် 

 ပး ဆာင်ရန် သတ်မတှ်ရက်အတငွ်း  ပး ဆာငရ်န် ပျကက်ွက်ပါက  ပး ဆာင်ခြင်းမရှ  သးသည ် အြွန၏် ၁၀% နှင  ်ညီမျှသည  ်ပမာဏ။ 
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ထ ိုို့ခပင် အြွန်စည်း ကပ်မှုခပိုခြင်း၊  ပး ဆာင် စခြင်း၊  ကာက်ြံခြင်းက ို သ လျက်နှင ်တမင ်ရှာငတ် မ်းခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် ရပ ိုင်ြငွ ်မရှ သည ် ခပနအ်မး် ငွက ို 
ရရှ ရန ်သ လျက်နငှ ် တမငက်ကံရွယ်ြျက်ခဖင ်  တာငး်ြံခြငး်ခပို  ကာင်း ခပစ်မှုထငရ်ှား စီရင်ခြငး်ြံရလျှင် ၇ နစှထ်က် မပ ို သာ  ထာင်ဒဏခ်ဖစ် စ၊ ကျပ် 
နှစ်သ န်းငါး သာငး်နှင  ် သက်ဆ ိုငရ်ာ ကာလအတွက ်  ရှာင်တ မ်းြ  သည ် အြွန်၏ ၁၀၀% နှင  ် ညီမျှ သာ  ငပွမာဏတ ိုို့အနက ် များရာဒဏ် ငခွဖစ် စ၊ 
ဒဏ်နှစရ်ပ်လိုံးခဖစ် စ ြျမှတခ်ြင်းြရံမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

အြွန်  ကညာလ ာတင်သွင်းရန ်ပျက်ကွကခ်ြင်းသည် အြွန်ဆ ိုင်ရာစီမအံိုပ်ြျိုပ်မှုဥပ ဒအရ အြွနစ်ီမံအိုပ်ြျိုပ်မှု ဆာငရ်ွက်ခြင်းက ို တမင်ဟန် တားခြငး် 
သ ိုို့မဟိုတ် ဟန် တားရနအ်ားထိုတ်ခြင်းခပိုလိုပ်  ကာငး် ခပစ်မှုထငရ်ှားစီရင်ခြင်းြံရပါက တစ်နှစထ်က်မပ ို သာ  ထာငဒ်ဏ်ခဖစ် စ၊ ကျပန်စှ်သ န်း  
ငါး သာင်းထက်မပ ို သာ  ငွဒဏခ်ဖစ် စ၊ ဒဏန်ှစ်ရပလ်ိုံးခဖစ် စ ြျမှတ်ခြင်းြံရမည်ခဖစ်သည်။ 

အထသူးစ တ် ည န် ကောူးချက်မ္ျောူး 

ထရောင်ူးချပခင်ူး ဆ ိုသည်မှာ အထ းကိုန်စည်က ို လက်ငငး်စနစ်ခဖင ခ်ဖစ ်စ၊ အ  ကးစနစ်ခဖင ်ခဖစ် စ၊ ဆ ိုငး်ငံ စနစ်ခဖင ခ်ဖစ် စ၊ ကိုနစ်ည်လ လယှ်ခြင်း 
စနစ်ခဖင ်ခဖစ် စ၊ ကက ိုတင်အ ရာင်းစနစ်ခဖင ခ်ဖစ် စ  ရာင်းြျခြင်းက ိုဆ ိုသည်။ အထ းကိုန်စည် ရာငး် စျးတန်ဖ ိုး တွကြ်ျက်ရာတငွ်  အာက်ပါအတ ိုင်း 
လ ိုက်နာ ဆာင်ရွကရ်မည်- 

 ပပည်တွင်ူး၌ထတု်လုပ်သည ်အထ ူးကနု်စည် သ ိုို့မဟိုတ ် ကိုနစ်ည်ပ ိုင်ရငှ်ထံတငွ် စ စစ် တွွဲ့ရှ သည ် ဤဥပ ဒအရ အြွနမ် ပး ဆာင် 

ရ သး သာ အထ းကိုန်စည်ခဖစပ်ါက သက်ဆ ိုင်ရာဘဏ္ဍာ ရးနစှ်အတကွ် ည န ်ကား ရးမှှူးြျိုပ်နငှ ် ခပည်တငွ်းအြွန်များဦးစးီဌာန စီမံြန ်ြွ မှု 

 ကာမ်တီအဖွ ွဲ့က သတ်မတှ်အတည်ခပိုထားသည ်  စျးကွက် ပါက် စျးက ို အ ခြြံရမည်။ ထစျူးကွကထ်ပါက်ထစျူး ဆ ိုသည်မှာ  ရာင်းသ  

ဝယ်သ တ ိုို့အ ကား  စျးနှုနး် ထ န်းြျိုပ်ထားခြင်းမရှ ဘ   ရာင်းလ ိုအားနှင ် ဝယ်လ ိုအားတ ိုို့က အဆိုံးအခဖတ်ခပိုသည ် လက်လီ ရာင်း စျး 

သ ိုို့မဟိုတ ် လကလ်ီ  ရာင်း စျး သတ်မှတ်န ိုငခ်ြင်းမရှ သည ် က စစရပမ်ျား အတွက ် သတ်မတှ်ြျက်နှင ်အညီ တွကြ်ျက်ရရှ သည ် ြန ်မှနး် 

 ရာင်း စျးက ိုဆ ိုသည်။ 

 ပပည်တွင်ူးသ ုို့တင်သွင်ူးသည ်အထ ူးကုန်စည်ခဖစ်ပါက ကိုန်း ပေါ် ရာက်တန်ဖ ိုးအ ပေါ် အ ခြြံရမည်။ ကိုန်း ပေါ် ရာက်တန်ဖ ိုးဆ ိုသည်မှာ 
ခပည်တွင်းသ ိုို့ တင်သွငး် သာ အထ းကိုနစ်ည်အတွက် အ ကာက်ြွန်ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်သည ်တန်ဖ ိုး၊ ယင်းကိုနစ်ည်အ ပေါ် 
စည်း ကပ်သည ်အ ကာက်ြွန်နှင ် ကိုန်ြျစရ တတ် ိုို့  ပါငး်စပ်ပါဝင ်သာ  ငွက ိုဆ ိုသည်။ 

 

အခွန်ထမ်္ူး၏ အထသူးစ တ်အချက်အလက်မ္ျောူး 

ဤ နရာတွင ်မည်သည ်သိုံးလပတအ်တွက် အထ းကိုနစ်ည်ြွန်  ကညာလ ာက ို တင်သွင်း  ကာငး်  ဖာ်ခပထားသည ်အကွကတ်ွင်  ဖာ်ခပ ပးပါ။ 

အလျောူးကကွ် (ဃ) 

ဤအြွန်ထမ်းအတွက ် ပထမဆိုံး အထ းကိုနစ်ည်ြွန်  ကညာလ ာတငသွ်င်းခြင်းခဖစ်လျှင် “ခပည်တွင်းအြနွ်များဦးစးီဌာနထသံ ိုို့တင်သွငး်သည ် ကနဦး 
  ကညာလ ာ” အကွက်က ို အမတှခ်ြစ်ပါ။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ ရးနစှ်အတွက် ယြင်တင်သွင်းထားသည ် သိုံးလပတ်  ကညာလ ာက ို ခပင်ဆင ်
တင်သွင်းခြင်း ခဖစပ်ါက “သိုံးလပတ်ကာလအတွက ်   ကညာလ ာက ို ခပငဆ်င်သည ်  ကညာလ ာ”အကကွ်က ို အမှတ်ခြစ်၍ ယင်းခပင်ဆငသ်ည ် 
သိုံးလပတ်ကာလက ို  ဖာ်ခပပါ။ ဤအြွန်   ကညာလ ာသည် ယြို ဖာ်ခပထားသည ် အြွန်ထမး်အတကွ်  နာက်ဆိုံးတင်သွငး်ခြငး်ခဖစပ်ါက (ဆ ိုလ ို 
သည်မှာ အြွန်ထမ်းသည် လိုပ်ငန်းဖျကသ် မ်းသည ်အတွက် ဆက်လကတ်ည်ရှ  တာ မည်မဟိုတ်သည ်အတကွ်) “ခပည်တွငး်အြွန်များဦးစးီဌာနထသံ ိုို့ 
တင်သွင်းသည ် အပပီးသတ်   ကညာလ ာ”ဆ ိုသည ်အကွကက် ို အမှတ်ခြစ်ပါ။ ယြင်  ကညာလ ာ တင်သွငး်ပပီး နာက် လ ပ်စာအ ခပာငး်အလ ခဖစ်ပါက 
“လ ပ်စာ ခပာငး်ခြငး်” ဆ ိုသည  ်အကွက်က ို အမှတ်ခြစ်ပါ။ 

အပ ုင်ူး (က) ၊ ထ ါင်လ ုကက်ကွ် (က)   

ထိုတ်လိုပ် သာ ကိုန်စည်အ ရအတကွ် သ ိုို့မဟိုတ် အ ရာင်းပမာဏက ို သက်ဆ ိုင်သည ်အား လျာ်စွာ ခဖည ်စကွ်ပါ။ အလျားကွက် ၁-၄၊ ၇၊ ၁၁-၂၅ နှင  ်
၂၈-၃၉ တွင ် ထိုတ်လိုပ် သ ိုို့မဟိုတ်  ရာင်းြျသည  ် အ ရအတွကက် ို အသိုံးခပိုပါ။ အလျားကွက် ၅-၆၊ ၈-၁၀၊ ၂၆-၂၇ နှင  ် ၄၀-၄၆ တ ိုို့အတွက ်
အ ရာင်းပမာဏက ို အသိုံးခပိုပါ။ 

အလျောူးကကွ ် ထ ါင်လ ုက်အကကွ် (က) တွင်ထြေ်ာပပချက ်

၁။ (က) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး စီးကရက်လ ပ ်အ ရအတကွ ်

၂။ (ြ) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး စီးကရက်လ ပ ်အ ရအတကွ ်

၃။ (ဂ) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး စီးကရက်လ ပ ်အ ရအတကွ ်

၄။ (ဃ) စီးကရက်အမျ ိုးမျ ိုး စီးကရက်လ ပ ်အ ရအတကွ ်

၅။  ဆးရွက်ကကီး  ဆးရွက်ကကီးတနဖ် ိုး 

၆။ ဗာဂျီးနီးယား ပါင်းတင်ပပီး ဆး။  ဆးရွက်ကကီးတနဖ် ိုး 

၇။  ဆး ပါ လ ပ ်  ဆး ပါ လ ပ်အ ရအတကွ ်
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၈။  ဆးခပင်းလ ပ ်  ဆးခပင်းလ ပ်တန်ဖ ိုး 

၉။  ဆးတ ံသာက် ဆးများ  ဆးတံ သာက် ဆးတန်ဖ ိုး 

၁၀။ ကွမ်းစား ဆးအမျ ိုးမျ ိုး ကွမ်းစား ဆးအမျ ိုးမျ ိုးတန်ဖ ိုး 

၁၁။ (က) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၁၂။ (ြ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၁၃။ (ဂ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၁၄။ (ဃ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၁၅။ (င) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၁၆။ (စ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၁၇။ (ဆ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၁၈။ (ဇ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၁၉။ (စျ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၂၀။ (ည) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၂၁။ (ဋ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၂၂။ (ဌ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၂၃။ (ဍ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၂၄။ (ဎ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၂၅။ (ဏ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၂၆။ (တ) အရက်အမျ ိုးမျ ိုး တစ်လတီာတန်ဖ ိုး 

၂၇။ ဘီယာအမျ ိုးမျ ိုး ဘီယာတန်ဖ ိုး 

၂၈။ (က) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၂၉။ (ြ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၀။ (ဂ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၁။ (ဃ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၂။ (င) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၃။ (စ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၄။ (ဆ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၅။ (ဇ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၆။ (စျ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၇။ (ည) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၈။ (ဋ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၃၉။ (ဌ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး လီတာပမာဏ 

၄၀။ (ဍ) ဝ ိုင်အမျ ိုးမျ ိုး တစ်လတီာတန်ဖ ိုး 

၄၁။ သစ်လိုးံ၊ သစ်ြွ သားများ။ သစ်တန်ဖ ိုး 

၄၂။ (က) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ ၁၅၀၁ CC မ ှ၂၀၀၀ CC အထ  ဗငက်ားများ၊  
  ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင ် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကားများ၊ က  ပး (Coupe) ကားများ။ 

ကားတန်ဖ ိုး 

၄၃။ (ြ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ ၂၀၀၁ CC မှ ၄၀၀၀ CC အထ  ဗငက်ားများ၊  
  ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင ် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကားများ၊ က  ပး (Coupe) ကားများ။ 

ကားတန်ဖ ိုး 

၄၄။ (ဂ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ ၄၀၀၁ CC အထက် ဗငက်ားများ၊ ဆလွန်း၊  
  ဆီဒင်နှင ် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကားများ၊ က  ပး (Coupe) ကားများ။ 

ကားတန်ဖ ိုး 

၄၅။  ရနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက် လယာဉ်ဆီ  ဆီတန်ဖ ိုး 

၄၆။ သဘာဝဓာတ် ငွွဲ့ သဘာဝဓာတ် ငွွဲ့တန်ဖ ိုး 
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အပ ုင်ူး (ခ) ၊ ထ ါင်လ ုက်ကွက ်(က)   

ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့သည ် ကိုန်ပစစည်းတန်ဖ ိုးက ို ခဖည ်သွင်းပါ။ 

အလျောူးကကွ ် ထ ါင်လ ုက်အကကွ် (က) တွင်ထြေ်ာပပချက ်

၁။ သစ်လိုးံ၊ သစ်ြွ သားများ (ခပညပ်ပ ိုို့ကိုန်) တင်ပ ိုို့သည  ်သစ်လိုးံ၊ သစ်ြွ သားတန်ဖ ိုး 

၂။  အခြားခပညပ်ပ ိုို့ အထ းကိုနစ်ည်များ တင်ပ ိုို့သည  ်အထ းကိုနစ်ည်တနဖ် ိုး 

 

အပ ုင်ူး (ဂ)၊ အလျောူးကွက် (၃)။ 

ပပည်တွင်ူးသ ုို့တင်သွင်ူးပခင်ူး သ ုို့မ္ဟတု် အပခောူးအထ ူးကနု်စည် ထုတလ်ပု်သ မ္ျောူးထံမ္ှ ဝယ်ယ ပခင်ူးပပ လုပ်သည ်သံုူးလပတ်အတွက် သံုူးလပတ်အတွက် 
ခုနှ မ္်မ္ည ် အထ ူးကနု်စည်ခွန်။ ဤအလျားကွက်တွင်  အာက်ပါတ ိုို့က ိုသာ ခဖည ်သွင်းပါ- 

 ခပည်တွင်းသ ိုို့တင်သွင်းစဉက် သ ိုို့မဟိုတ် အခြားအထ းကိုန်စည်ထိုတလ်ိုပသ် ထံ က ိုယ်တ ိုင်ဝယ်ယ စဉက်  ပး ဆာင်ြ  ရသည ် အထ းကိုန်စည် 

ြွန်၊ 

 ၂၀၁၉ ခပည် ထာင်စိုအြွန် ကာက်ဥပ ဒပိုဒ်မ ၁၁(ြ)တငွ်  ဖာ်ခပထား သာ အထ းကိုန်စည်များက ို ခပည်တွငး်၌ထိုတလ်ိုပ်၍ ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ 

စဉ ် ပး ဆာင်ြ  ရသည ် အထ းကိုနစ်ည်ြွန်။ 

သိုံးလတစ်ကက မတ်င်သွငး်မည ် အထ းကိုန်စည်ြွန်  ကညာလ ာတင်သွင်းသည ်အြါ ပိုံစ ံပတြ(အထက)-၂၀၊ ၂၁ နှင  ်၂၂ တ ိုို့၏ မ တတှူက ို ပ းတွ တင်သွင်း 
ပါ။ 

မှတ်ြျက်။ အထ းကိုန်စည်များ ရာငး်ြျသည ်အတွက် ကျသင ်သည ်အြွန်က ို လ ကကီးမင်း၏ လိုပ်ငန်းမ ှမ ရွွဲ့မ ခပာင်းန ိုင် သာ သ ိုို့မဟိုတ ် ငလွိုံး ငွရင်း 
ပစစည်းများ (Fixed or Capital Assets) အတွက ် ပး ဆာင်ြ  ရသည ် အထ းကိုန်စည်ြွန်နငှ ် ြိုနှ မ်၍မရပါ။ 

အကယ်၍ အထ းကိုနစ်ည်များ တင်သွင်းသည ်အ ပေါ် ကျသင ်သည  ် အထ းကိုနစ်ည်ြွန် သ ိုို့မဟိုတ် ခမနမ်ာခပည်တွင်း၌ အခြားအထ း ကိုနစ်ည် 
ထိုတ်လိုပရ်န်အတွက် ဝယယ်  သာ အထ းကိုန်စည်ြွန် (input tax) သည် အထ းကိုန်စည်  ရာင်းြျရခြင်း သ ိုို့မဟိုတ ် ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ခြင်းအတွက် 
 ပး ြျရမည ် အထ းကိုနစ်ည်ြွန် (output tax) ထက ် များ နပါက ပ ိုလျှ ံနသည ် ပမာဏ (excess input tax) က ို အထ းကိုန်စည်ြွန်ကျသင ်သည ် 
ယင်းဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝင် ငွြွနတ်ွကြ်ျက်ရာတွင ်စီးပွား ရး လိုပ်ငန်းအသိုံးစရ တ်အခဖစ် သတမ်ှတ်ြွင ခ်ပိုမည်ခဖစ်သည်။ 

လ ကကီးမငး်၏ အထ းကိုန်စည်များအတွက် အြွန်ြိုနှ မ်  ပး ဆာင်ရာတငွ် ခမန်မာန ိုင်ငတံွင်း  ရာင်းြျသည  ် အထ းကိုနစ်ည်များ သ ိုို့မဟိုတ် သိုံးလပတ် 
အတွင်း ခပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့သည ် ပ ိုို့ကိုန်အတွက ်အြွန်ကျထ ိုက်သည ် အထ းကိုန်စည်များအတွကသ်ာ ြွင ခ်ပိုထားပါသည်။ လ ကကီးမငး်၏ အထ းကိုန်စည် 
စာရင်းတွင်  ရာင်းြျခြင်းမရှ  သးဘ  ကျန်ရှ  န သးသည ် အထ းကိုနစ်ည်များအတွက ် အထ းကိုန်စည် ရယ ခဖည ်သွင်းရာတငွ် ကျသင ်သည  ် အထ း 
ကိုန်စည်ြွန်ပမာဏက ို အထ းကိုနစ်ည်များ  ရာငး်ြျြျ  န် သ ိုို့မဟိုတ ် ခပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ြျ  နတ်ွင ် ကျသင မ်ည  ် အထ းကိုနစ်ည်ြွန်တငွ် ဆက်လက် 
သယ် ဆာင် ြိုနှ မ်န ိုင်ပါသည်။ 

အထက် ဖာခ်ပပါ ြိုနှ မ်ခြငး် လိုပ်ငန်းစဉမ်ျား  ဆာင်ရွကရ်ာတွင် လ ိုက်နာရန် အြကအ်ြ ရှ  နသည ် အြွန်ထမ်းများအ နနှင ် အခြားြိုနှ မ်သည ် 
နည်းလမ်းတစ်ြိုက ို အသိုံးခပိုလ ို  ကာင်း ည န် ကား ရးမှှူးြျိုပထ်ံသ ိုို့  လျှာက်ထားန ိုင်ပါသည်။ အကကံခပိုထားသည ် ယင်းအခြားနည်းလမ်းအား 
ခပည်တွင်းအြနွ်များဦးစီးဌာနမှ န၍ သိုံးသပ် ကည ်ရှုမညခ်ဖစ်သည်။ ခပည်တွင်းအြွန်များဦးစးီဌာနက သိုံးသပ် ကည ်ရှုပပီးသည ်အြါ ယင်းအကကံခပိုြျက် 
အား အတည်ခပိုမည် သ ိုို့မဟိုတ ်သတ်မှတ်ထားသည ် အခြားနည်းလမ်းများက ို အသိုံးခပိုရန် အတည်ခပိုပါမည်။ 

အပ ုင်ူး (ဂ)၊ အလျောူးကွက် (၆)။ 

ပ ု၍ထပူးထဆောင်ထောူးထသောပမ္ောဏ။ အလျားကွက် ၆ ရှ  ပမာဏသည်  အြွန ် ကညာလ ာ တွကြ်ျက်မှုမှနက်န်ပပီး  ပးရန်ရှ  အြနွ ်ငွလက်ကျန်စာရင်း 
မရှ ပါက  နာက်လာမည ် သိုံးလပတက်ာလအတွက ်  ကညာလ ာတွင် ခပန်လည်အသိုးံခပိုန ိုင်မည်ခဖစ်သည်။  

အြွန်ထမ်း ပး ဆာင်ထားသည်  အြွန်ပမာဏသည် စည်း ကပ်သည် ပမာဏ သ ိုို့မဟိုတ်  ပး ဆာင်ရနတ်ာဝန်ရှ သည် ပမာဏထက်  ကျာ်လွန် နပါက 
ယင်းပ ို ငွက ို ခပန်အမ်းမည်ခဖစ်ပပီး ယင်းသ ိုို့ခပနအ်မ်းရာတွင် - 

(က) အြွန်ထမ်း ပး ဆာင်ရမည်  အြွန်ဆ ိုင်ရာစီမံအိုပ်ြျိုပ်မှုဥပ ဒနှင်  သက်ဆ ိုင်သည ်စညး် ကပ်ပပီးသည် အြွန်၊ အတ ိုး သ ိုို့မဟိုတ် 
ဒဏ်  ကး ငွများက ို ြိုနှ မ်မည်၊ 

(ြ) ထ ိုို့ခပင ်ကျန်ရှ သည်  ခပနအ်မ်း ငွပမာဏမှ လာမည်  ၁၂ လအတွငး် အြနွထ်မ်း ပး ဆာင်ရမည် အြနွ်တာဝနက် ို ကက ိုတင်ြွန်အခဖစ်ြိုနှ မ်မည်၊ 

(ဂ) အထက်ပါ (က)၊ (ြ) နငှ်  မဆန် ကျင ်စဘ  ခပန်အမ်းရန်ရှ သည်  ပမာဏအားလိုံးက ို ခပန်အမ်း ပးမည်၊ 

ခပည်တွင်းအြနွ်များဦးစီးဌာနအ နခဖင ် ခပန်အမ်း ငွ သ ိုို့မဟိုတ် ြိုနှ မ်ြငွ် က ို စည်း ကပ်မှုနငှ် စပ်လျဉ်းသည်  သက်ဆ ိုင်ရာအြွန်ကာလ ကိုနဆ်ိုံးပပီး ၆ 
နှစ်အတငွ်း အြွနထ်မ်းက  လျှာက်ထား တာငး်ြံခြငး် သ ိုို့မဟိုတ ် ယင်းကာလအတွင်း ည န် ကား ရးမှှူးြျိုပ်က  တွွဲ့ရှ  ဆာင်ရွကခ်ြင်းခဖစ်မှသာ  
ြွင် ခပိုမည်ခဖစ်သည်။ 
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ထဆောင်ရွကခ်ယ ၍ ထ ကညောလ ော ပြည သွ်င်ူးသ ၏ ကတ ဝနခ်ံချက်  

ဤ  ကညာလ ာမတင်သွင်းမ ီစာမျက်နှာ ၄ ၌  ဆာင်ရွကြ်ယ ၍   ကညာလ ာခဖည ်သွင်းသ  (ဥပမာ။ သင၏် စာရင်းက ိုင ်သ ိုို့မဟိုတ ်စာရငး်စစ ်ဆးသ ) 
အား ဝန်ြ ံကတ ခပို လက်မှတ ်ရးထ ိုး စရမည်။ အကယ်၍ သင်၏ ဝနထ်မ်းမှ  ဆာင်ရွကပ်ါက ဤအပ ိုင်းတွင် လက်မှတ်  ရးထ ိုးရန ်မလ ိုအပပ်ါ။  

မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမး်လ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပ ဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ ိုး ဖာက်ခြငး်ခဖစ်သည်။ 

 

အခွန်ထမ်္ူး (သ ုို့) က ယု်စောူးလှယ် ၏ ကတ ဝန်ခခံျက်  

ဤ  ကညာလ ာက ို မတင်သွငး်မီ စာမျကန်ှာ ၄ တငွ် လက်မတှ်ထ ိုးထား  ကာင်း  သြျာစစ်ပါ။  
 ပိုဂ္ ိုလ်တစဦ်းတည်း ခဖစ်ပါက ထ ို ပိုဂ္ ိုလ်မ ှလက်မတှ ်ရးထ ိုးရမည်။  
 သမဝါယမ အသင်းအဖွ ွဲ့ခဖစ်ပါက ဥကကဋ္ဌ၊ (သ ိုို့) အတငွ်း ရးမှှူးမ ှလက်မတှ် ရးထ ိုးရမည်။  
 ကိုမပဏ ီခဖစ်ပါက ကိုမပဏ ီ၏ က ိုယစ်ားလှယ၊် အတွင်း ရးမှှူး၊ အ ထွ ထွမန ်နဂျာ  (သ ိုို့) မန ်နဂျာ မှ  လက်မှတ် ရးထ ိုးရမည်။  
 အစ ိုးရ အဖွ ွဲ့အစည်းခဖစ်ပါက၊ စီမ ံရးရာ(သ ိုို့)  ငွစာရင်းဌာနမှ တာဝန်ရှ  ပိုဂ္ ိုလ်တစဦ်းဦးမှ လက်မှတ ်ရးထ ိုးရမည်။ 

မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမး်လ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပ ဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ ိုး ဖာက်ခြငး်ခဖစ်သည်။ 


