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     ပတခ(ကသခ)-၀၃-၀၁ 

အခွန်ဆုိင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုဥပေဒပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခဲွ (က)နှင်ဴ 
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့အရ 
ေပဵပ့ုိရမညဴ် သဳုဵလပတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ေ ကညာလွှာ 

(အခွန်ေ ကညာလွှာကို မှန်ကန်ြပည်ဴစုဳစွာြဖည်ဴစွက်နုိင်ရန် ညွှန် ကာဵချက်ကို ဖတ်ရှုေပဵပါ။) 
( ၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၂၊ ၃၁ ေအာက်တိုဘာ ၂၀၂၂၊ ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၃ နှင်ဴ ၂ ေမ ၂၀၂၃ ရက်ေန့တို့တွင် ေနာက်ဆုဳဵထာဵတင်သွင်ဵရမည်ဴ သဳုဵလပတ် 
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေ ကညာလွှာမျာဵအတွက်)  

ေပဵပ့ုိသညဴ် သဳုဵလပတ်အခွန်ကာလ 
 

(ရက်/လ/နှစ်)__________________________________ 

အခွန်ထမ်ဵ၏ 

ကုိယ ်ေရဵအချက်အလက် 

က။ အခွန်ထမ်ဵအမျ ို ဵအစာဵ : သက်ဆိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြြစ်ပါ ►    □  တစ်ဦဵြျင်ဵပုဂ္ဂိုလ်   □  ပုဂ္ဂိုလ်စု   □  ကုမ္ပဏီ   

  □ အေြြြဳသမဝါယမအသင်ဵ (Primary Cooperative) 

  □ အြြာဵသမဝါယမအသင်ဵ (Non-primary Cooperative) 

  □ နုိင်ငဳပုိင်စီဵပွာဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ 

ခ။  ေနထိုင်မှု : သက်ဆိငု်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြြစ်ပါ ►  □  ြမန်မာနုိင်ငဳသာဵ □  ြပည်ပ ေနနုိင်ငဳသာဵ 

  □  ြပည်ပ ေနနုိင်ငဳြြာဵသာဵ □  ြပည်တွင်ဵ ေနနုိင်ငဳြြာဵသာဵ  

ဂ။ နိုင်ငဳအမည်  (အခွန်နှစ်ထပ်မကျသငဴ် ေစ ေရဵစာချုပ်ဝင်  နိုင်ငဳြဖစ်ပါက) ►  

ဃ။ သက်ဆိငု်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ :   □ ြပည်တွင်ဵအြွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိတင်သွင်ဵသညဴ် ကနဦဵ ေ ကညာလဃာ  

□ ြပည်တွင်ဵအြွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိတင်သွင်ဵသညဴ် အပပီဵသတ် ေ ကညာလဃာ 

□ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သဳုဵလပတ်ကာလအတွက် ေ ကညာလဃာကုိ ြပင်ဆင်သညဴ် ေ ကညာလဃာ                                                                                                                                                                          

                                                                            □ ၃၀ ဇွန်လ ၂၀၂၂               □  ၃၀ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၂ 

□ ၃၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၂               □  ၃၁ မတ်လ ၂၀၂၃ 

□    အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရကင်ဵလွတ်ြွင်ဴ   

□    Grant Aid ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်                            □   လိပ်စာ ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ 

အမည်  အြွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်   

ဇနီဵ(သ့ုိ)ြင်ပွန်ဵအမည် အြပညဴ်အစဳု 

(အိမ် ေထာင်ရှိပါက) 
 အြွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်  

စာပ့ုိလိပ်စာ (စာပ့ုိသ ေကေတေဖာ်ြပပါ) 
 

 

ေနရပ်လိပ်စာ 

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်  အီဵ ေမဵလ်လိပ်စာ  

အေကာကြ်ွန် IE Code  
Industry Code 

လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ ကုဒ်နဳပါတ် 
 

မှတ်ချက်။ ထုတ်လုပ်သညဴ်ကုန်စည် သ့ုိမဟတု်  ေရာင်ဵချသညဴ် ကုန်စည်မျာဵ၏ အမျ ို ဵအမည်မျာဵကိ ုသီဵြခာဵပူဵတွဲစာြဖငဴ်   ေဖာြ်ပပါ။ ကုန်စည် ေရာင်ဵရ ေငွနှငဴ် ဝန် ေဆာင်မှုရ ေငွမျာဵသည် ကျပ် ေငွြဖငဴ် 

ရသည်ြဖစ် ေစ၊ နိုင်ငဳြခာဵ ေငွြဖငဴ် ရသည်ြဖစ် ေစ၊  ေငွသာဵအာဵလုဳဵကိုကျပ် ေငွြဖငဴ်ြပပါ။ နိုင်ငဳြခာဵ ေငွမှ ြမန်မာကျပ် ေငွသ့ုိ လဲလှယ်ရာတွင်  ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵကုိ ပူဵတွဲေဖာြ်ပပါ။ 

အပိုင်ဵ က 

ကုန်စည်ထုတလု်ပေ်ရာင်ဵချြခင်ဵ/ကုန်သွယ်မှုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအေပါ် 
ထမ်ဵေဆာင်ရမညဴ် ကျသင်ဴကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်

(က) 

စုစုေပါင်ဵ ေရာင်ဵရေငွ (ကျပ်) 

(ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကုိ 
ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵမြပုရပါ။ 

သ့ုိေသာ် အထူဵကုန်စည်ခွန်ကုိ 

ထညဴ်သွင်ဵရပါမည်။) 

(ညွှန် ကာဵချက်ကိ ုကညဴ်ပါ) 

(ခ) 

အခွန် 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 
 

 

(ဂ) 

ကျသငဴ်အခွန် 

ေဒါင်လိုက်ကွက် (က) x 
ေဒါင်လိုက်ကွက် (ခ) 

(ညွှန် ကာဵချက်ကုိ ကည်ဴပါ) 

 

၁ ြပည်ပသ့ုိတင်ပ့ုိေရာင်ဵြျသညဴ် ေရနဳစိမ်ဵမျာဵ  ၅%  

၂ ြပည်ပသ့ုိတင်ပ့ုိေရာင်ဵြျသညဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ  ၈%  

၃ ေရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာမျာဵေရာင်ဵြျြြင်ဵမှေရာင်ဵရေငွ  ၁%  
၄ နုိင်ငဳပုိင်ေြမအာဵ နှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ နုိင်ငဳေတာ်နှငဴ် အကျ ို ဵတူပူဵေပါင်ဵ၍ြဖစ် 

ေစ၊ ပုဂ္ဂလိကပုိင်ေြမတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေြမပုိင်ရှင်နှငဴ် အကျ ို ဵတူပူဵေပါင်ဵ၍ြဖစ်ေစ 

အေြြြဳ အေဆာက်အအုဳအာဵ တည်ေဆာက်ြပုြပင်ေရာင်ဵြျြြင်ဵမှ ေရာင်ဵရေငွ 

 ၃%  

၂၀၀၈ ြုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြြြဳဥပေဒပုဒ်မ ၃၈၉ အရ နိုင်ငဳသာဵတိုင်ဵသည် ဥပေဒအရ 

ေပဵေဆာင်ရမညဴ် အြွန်အေကာက်မျာဵကို ေပဵေဆာင်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ 
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၅  အလျာဵကွက် ၇ ရိှ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ရသညဴ် 
ကုန်စည်မျာဵမှအပ အြြာဵကုန်စည်မျာဵ (ညဃန် ကာဵြျက်တွင်  ကညဴ်ပါ။) 

 

 

  

 ၅%  

၆ အလျာဵကွက် ၁နှင်ဴ အလျာဵကွက် ၂ ရှိ ကုန်စည်မျာဵမှအပ ြပည်ပသို့တင်ပ့ုိ 
ေရာင်ဵြျသညဴ် အြြာဵကုန်စည်မျာဵ (ညဃန် ကာဵြျက်တွင် ကညဴ်ပါ။) 

 ၀%  

၇ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ရသညဴ် ကုန်စည်မျာဵ (ညဃန် ကာဵြျက်တွင် 
 ကညဴ်ပါ။) 

  

၈ အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴရသည်ဴ 
ေရာင်ဵရေငွ 

  

၉ နုိင်ငဳေတာ်က ရယူေဆာင်ရွက်သညဴ် ေထာက်ပဴဳေငွမျာဵ (Grant Aid) အရ 
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ရသညဴ်ေရာင်ဵရေငွ 

  

၁၀ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ နှငဴ် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတိုမှ့ ေရာင်ဵရေငွအေပါ် ကျသငဴ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် (ေဒါင်လိုက်ကွက် 
(ဂ)ရှ ိအလျာဵကွက် ၁ မှ ၆ အထိကုိ ေပါင်ဵပါ။) 

 

 

အပိုင်ဵ ခ 

နုိင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်သည်ဴဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရေငွအေပါ် 

ထမ်ဵေဆာင်ရမညဴ ်ကျသင်ဴကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် 

(က) 

အေရအတွက် သ့ုိမဟတု် စုစု

ေပါင်ဵရရှိေငွ (ကျပ်) 

(ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကုိ 

ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵ မြပုရပါ) 

(ခ) 

အခွန် 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

 

(ဂ) 

ကျသငဴ်အခွန် 

ေဒါင်လိုက်ကွက် 

(က) x (ခ) 

၁ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မငမျာဵ - ကကိုတင်ေငွြဖညဴ်ကဒ်မျာဵ/ဖုန်ဵေြပာဆိုြမျာဵ  ၅%  

၂ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မငမျာဵ - အြြာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မငမျာဵ  ၅%  

၃ ဆင်ဵကတ် (SIM Card) ေရာင်ဵြျြြင်ဵနှင်ဴ ဆင်ဵကတ်ကုိ စတင်အသဳုဵြပုနုိင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵသည်ဴဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

( စုစုေပါင်ဵရေငွအာ  ဵေနာက်ဆက်တဲွြဖငဴ် ပူဵတဲွတင်ြပရန်) 

 ဆင်ဵကတ် ၁ ကတ်လျှင် 

နှစ်ေသာင်ဵကျပ် 

 

၄ အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ  ၁၅%  

၅ ဟိုတယ်နှငဴ် ြရီဵသွာဵလာေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ  ၃%  

၆ အလျာဵကွက် ၇ ရှိ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴရသညဴ် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵမှအပ နုိင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်သညဴ် ကျန်ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 ၅%  

၇ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ရသညဴ် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(ညဃန် ကာဵြျက်တွင် ကညဴ်ပါ။)  

  

၈ အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴရသည်ဴ 

ဝန်ေဆာင်မငရေငွ 

  

၉ နုိင်ငဳေတာ်က ရယူေဆာင်ရွက်သညဴ် ေထာက်ပဴဳေငွမျာဵ (Grant Aid) အရ 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ရသညဴ် ဝန်ေဆာင်မငရေငွ 

  

၁၀ နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်သညဴ်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရေငွအေပါ် ကျသငဴ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် 

(ေဒါင်လိုက်ကွက်(ဂ)ရှိ အလျာဵကွက် ၁ မှ ၆ အထိ စုစုေပါင်ဵပမာဏကုိ ြဖညဴ်ပါ။) 

 

 

အပိုင်ဵ ဂ - အသာဵတင်ကျသင်ဴကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် (သ့ုိ) အခနွ်ပိုေပဵေဆာင်ထာဵြခင်ဵ 

၁။ ကျသငဴ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် (အပုိင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၁၀ နှငဴ် အပုိင်ဵ ြ၊ အလျာဵကွက် ၁၀ တို့ကုိ ေပါင်ဵပါ။ )  

ယခုေ ကညာလွှာတွင် ေဖာြ်ပထာဵသညဴ် သဳုဵလပတ်ကာလအတွင်ဵ ကကိုတင်ေပဵသွင်ဵထာဵခဲဴသညဴ်အခွန်  

၂။ ြပည်တွင်ဵ၌ ကုန်စည်ဝယ်ယူြဲဴြြင်ဵ၊ ဝန်ေဆာင်မင ေဆာင်ရွက်ြဲဴြြင်ဵ တို့အတွက် သဳုဵလပတ်အတွင်ဵ ြုနိှမ်ြွငဴ်ရှိသညဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် 

(ညွှန်ကြားချြ်ြုိကြည့်ပါ။) 

 

၃။ ြပည်ပမှ ကုန်စည်တင်သွင်ဵြြင်ဵအတွက် သဳုဵလပတ်အတွင်ဵ ြုနိှမ်ြွငဴ်ရှိသညဴ် စုစုေပါင်ဵကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် (ညွှန်ကြားချြ်ြုိကြည့်ပါ။)  

၄။ သဳုဵလပတ်အတွင်ဵ လစဉ်ေပဵေဆာင်ြဲဴသညဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်  

၅။  ယြုသဳုဵလပတ်သ့ုိ သယ်ယူလာေသာ ယြင်သဳုဵလပတ်တွင် ပုိမုိေပဵေဆာင်ထာဵြဲဴသညဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်  

၆။  ယခုေ ကညာလွှာတွင် ေဖာြ်ပထာဵသညဴ် သဳုဵလပတ်ကာလအတွင်ဵ ခုနှိမ်ခွငဴ်ရှိသညဴ် စုစုေပါင်ဵအခွန် (အလျာဵကွက် ၂ + အလျာဵကွက် ၃+ အလျာဵကွက် 

၄ + အလျာဵကွက် ၅ တို့၏ ေပါင်ဵလဒ်ကို ထညဴ်သွင်ဵပါ။) 

 

၇။  ေပဵေဆာင်ရန်ကျန်ပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၁မှ အလျာဵကွက် ၆ကုိ နုတ်ပါ။  သုည သ့ုိမဟုတ် သုည ေအာက်နည်ဵပါက”၀” ဟြုဖည်ဴပါ။ 

 

 

 

 

၈။  ပုိ၍ေပဵေဆာင်ထာဵေသာပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၆ မှ အလျာဵကွက် ၁ကုိနုတ်ပါ။ သုည သ့ုိမဟတု် သုည ေအာက်နည်ဵပါက”၀” ဟြုဖည်ဴပါ။   
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ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေ ကညာလွှာြဖညဴ်သွင်ဵသူ၏ ကတိဝန်ခခဳျက် (ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေ ကညာလွှာြဖညဴ်သွင်ဵသူ မရိှပါက ဤအဆင်ဴကုိြဖညဴ်သွင်ဵရန်မလုိပါ။) 

အထက် ေဖာ်ြပပါ အြျက်အလက်မျာဵသည် ကျွနု်ပ် သိရှိယုဳ ကည်သမျှ မှန်ကန်ြပညဴ်စဳုပါ ေ ကာင်ဵ ကျွနု်ပ်သိရှိရ ေသာ အြျက်အလက်အာဵလုဳဵအရ ဝန်ြဳလက်မှတ် ေရဵထိုဵပါသည်။  

(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြြင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ြျ ို ဵေဖာကြ်ြင်ဵြဖစ်သည်။) 

ေဆာင်ရွက်ြယူ၍ 

ေ ကညာလဃာ ြဖညဴ်သွင်ဵသူ 

လက်မှတ် 
 

ရက်စဲွ (ရက်၊ လ၊ နှစ်) 
 

ေဆာင်ရွက်ြယူ၍ 

ေ ကညာလဃာ ြဖညဴ်သွင်ဵသူ 

အမည် 
 

အြွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ် 
 

လုပ်ငန်ဵအမည်  

လုပ်ငန်ဵလိပ်စာ 
 

လုပ်ငန်ဵ၏ 

အြွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်   

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်  အီဵေမဵလ်လိပ်စာ 
 

 

အခန်ွထမ်ဵ (သ့ုိ) ကိုယ်စာဵလှယ်၏ ကတိဝန်ခခဳျက် 

အထက် ေဖာ်ြပပါ အြျက်အလက်မျာဵသည် ကျွနု်ပ်သိရှိယုဳ ကည်သမျှ မှန်ကန်ြပညဴ်စဳုပါ ေ ကာင်ဵ ကျွနု်ပ်သိရှိရ ေသာ အြျက်အလက်အာဵလုဳဵအရ ဝန်ြဳလက်မှတ် ေရဵထိုဵပါသည်။  

(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြြင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ြျ ို ဵေဖာကြ်ြင်ဵြဖစ်သည်။) 

လက်မှတ်  ရက်စဲွ (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

ပုဂ္ဂိုလ်စုကုိယ်စာဵ ၊ အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵကုိယ်စာဵ သ့ုိမဟုတ် 

တရာဵဝင်တာဝန်ယူမေြဖရှင်ဵနုိင်ေသာသူကုိယ်စာ  ဵ လက်မှတ်

ေရဵထုိဵသူြဖစ်ပါက အမည်အြပညဴ်အစဳုကိုေဖာ်ြပပါ။ 
 ရာထူဵ 
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အေထွေထွညွှန် ကာဵချက်မျာဵ 

မည်သူသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေ ကညာလွှာ တင်သွင်ဵရမည်နည်ဵ။ 

မည်သူမဆို ြပည်တွင်ဵအြွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ေပဵေဆာင်ရန်ရှိပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ဆိုင်ရာ သဳုဵလပတ်ေ ကညာလွှာနှင်ဴ 
နှစ်ြျုပ်ေ ကညာလဃာတို့ နှစ်ခုစလုဳဵကုိ တင်သွင်ဵရမည်။ ဤေ ကညာလဃာသည် သံုးလပတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေ ကညာလွှာသာ ြဖစ်သည်။ နှစ်ြျု ပ် 
ေ ကညာလဃာအတွက် သီဵြြာဵေ ကညာလဃာပဳုစဳရိှပါသည်။ ခြင်ဵြျက်မျာဵမှအပ မည်သူမဆုိေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆာင်ရွက်မငမျာဵအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် 
ကျသင်ဴေစရမည်- 

 ြပည်တွင်ဵ၌ကနု်စည်ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျြြင်ဵ 
 ကုန်စည်တင်သွင်ဵြြင်ဵ 

 ကုန်သွယ်မငေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵ (ကုန်သွယ်မငဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကိုလက်ငင်ဵြဖစ်ေစ၊ အေဂကဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အြြာဵဆုိင်ဵငဳဴစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ 

ကကိုတင်အေရာင်ဵစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည်ြျင်ဵလဲလှယ်သည်ဴစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အပ်ကုန်စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ ဝယ်ယူေရာင်ဵြျသည်ဴ ေဆာင်ရွက်မင 
ကုိ ဆိုသည်။) 

 ဝန်ေဆာင်မငေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵ  

ခခင်ဵချက်အေနနှငဴ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်မျာဵအေပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် မကျသငဴ်ေစရ- 

 ၂၀၂၂ ြုနှစ် ြပည်ေထာင်စု၏အြွန်အေကာက်ဥပေဒတွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်မကျသင်ဴေသာ ကုန်စည်မျာဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မင 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 

 ဘာသာေရဵ သ့ုိမဟတု် ကုသုိလ်ေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ြုြုက ဘာသာေရဵ သ့ုိမဟတု် ကုသုိလ်ေရဵကိစ္စ သက်သက်အတွက် ထုတ်လုပ် 
ေရာင်ဵြျသည်ဴ ကုန်စည် သ့ုိမဟတု် ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငမျာဵ၊ ကုသုိလေ်ရဵဆုိသည်တွင် ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵ 
သူမျာဵနှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်ြဳရသူမျာဵအာဵ ကယ်ဆယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵစသည်ဴ အမျာဵြပည်သူအကျ ို ဵအတွက် ေထာက်ပဳဴ 
ေပဵကမ်ဵြြင်ဵမျာဵ (ေထာက်ပဳဴ သ့ုိမဟုတ် လှူဒါန်ဵြြင်ဵသည် ြပည်သူေကာင်ဵကျ ို ဵအတွက် ရှိေနသ၍) ပါဝင်သည်။  

 သမဝါယမကဏ္ဍနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရာင်ဵရေငွ သ့ုိမဟတု် ဝန်ေဆာင်မငရေငွထက်မပိုလျှင် ကုန်သွယ် 
လုပ်ငန်ဵြွန် စည်ဵ ကပ်ရန်မလုိပါ- 
o ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကျသငဴ်သည်ဴ ကုန်စည်မျာဵကို ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျြြင်ဵအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ထုတ်လုပ်  

ေရာင်ဵရေငွစုစုေပါင်ဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀ တိတိ၊ 
o ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကျသငဴ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုရေငွစုစုေပါင်ဵ 

ကျပ် သိန်ဵ ၅၀၀ တိတိ၊ 
o ကုန်သွယ်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေရာင်ဵရေငွစုစုေပါင်ဵ ကျပ် သိန်ဵ ၅၀၀ တိတိ။ 

ရှင်ဵလင်ဵြျက်။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေရာင်ဵရေငွ သ့ုိမဟတု် ဝန်ေဆာင်မငရေငွစုစုေပါင်ဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀ ဆိုရာတွင် လုပ်ငန်ဵစတင်သည်ဴလ 
အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်ဵြဖစ်သည်ဴ ေနာင်လာမည်ဴ ၁၂ လအတွင်ဵ ရရိှမည်ဴ ေရာင်ဵရေငွ သ့ုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မငရေငွကုိဆုိသည်။ 

ေရာင်ဵရေငွ သ့ုိမဟတု် ဝန်ေဆာင်မငရေငွတစ်ရပ်ကိ ု နုိင်ငဳြြာဵေငွြဖင်ဴရရှိလျှင် အဆိုပါ နိုင်ငဳြြာဵေငွြဖင်ဴ ေရာင်ဵရေငွ သ့ုိမဟတု် ဝန်ေဆာင်မငရေငွကုိ 
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ကျပ်ေငွအြဖစ် ေြပာင်ဵလဲေပဵေဆာင်ရမည်။ 
ကျသငဴေ်သာအြွန်ကို - 

 ကုန်စည်တင်သွင်ဵြြင်ဵြဖစ်ပါက ကုန်စည်တင်သွင်ဵသူက ေပဵေဆာင်ရမည်၊ 
 ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ကုန်သွယ်မငေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵလာသည်ဴ ကုန်စည်ကုိ ြပန်လည်ေရာင်ဵြျြြင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မင ေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵြဖစ်ပါက ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ သ့ုိမဟုတ် ကုန်သွယ်မငေဆာင်ရွကသူ် သ့ုိမဟုတ် ကုန်စည်တင်သွင်ဵသူ 
သ့ုိမဟတု ်ဝန်ေဆာင်မငေဆာင်ရွကသူ်က ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်မကျသငဴ်မီ ေရာင်ဵရေငွ သ့ုိမဟတု် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်မကျသငဴ်မီ ရေငွနှငဴ် 
အတူ ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူသူ သ့ုိမဟတု် ဝန်ေဆာင်မငကို ရယူသူထဳမှ အြွန်ကိုတစ်ပါတည်ဵ ေကာက်ြဳပပီဵေပဵေဆာင်ရမည်။ 

မည်သည်ဴအချန်ိတွင် သံုးလပတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခနွ်ေ ကညာလွှာ တင်သွင်ဵရမည်နည်ဵ။  

သဳုဵလပတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ေ ကညာလဃာကုိ  သက်ဆိုင်ရာသဳုဵလပတ် ကုန်ဆဳုဵပပီဵေနာက် တစ်လအတွင်ဵတင်သွင်ဵရမည်။ အကယ်၍ သဳုဵလပတ် 
ေ ကညာလဃာ ေနာက်ဆုဳဵထာဵတင်သွင်ဵရမည်ဴရက်သည် အမျာဵြပည်သူရုဳဵပိတ်ရက်တွင် ကျေရာက်ပါက ယင်ဵေန့နှငဴ် ေနာက်တစ်ဆက်တည်ဵြဖစ်ေသာ 
အမျာဵြပည်သူရုဳဵဖွငဴ်ရက်တွင် တင်သွင်ဵရမည်။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် အတွက ်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနာက်ဆုဳဵရက်စွဲမျာဵမှာ- 

 ၁ ဨဂုတ်လ ၂၀၂၂ 

 ၃၁ ေအာက်တိုဘာလ ၂၀၂၂ 

 ၃၁ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၃ 

 ၂ ေမလ ၂၀၂၃ 
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ဒဏေ် ကဵေငွမျာဵ 

ေ ကညာလဃာ တင်သွင်ဵထိုက်သူ ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ တင်သွင်ဵရန်ပျက်ကကွ်ပါက ေအာက်ပါဒဏ်ေ ကဵေငွ နှစ်ရပ် 

အနက်မှ မျာဵရာဒဏ်ေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာင်ရမည်- 

 ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအြွန်ပမာဏ၏ ၅% အြပင် တင်သွင်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴေန့ရက်မှ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵြျုပ်က စည်ဵ ကပ်မငြပုလုပ်သည်ဴ 

အြျနိ်ကာလအထိ ေ ကညာလဃာတင်သွင်ဵရန် ဆက်လက်ပျက်ကွက်ေနသည်ဴ တစ်လြျင်ဵစီအတွက ် သ့ုိမဟတု် တစ်လ၏အစိတ်အပိုင်ဵ 

အတွက ်ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအြွန်ပမာဏ၏ ၁%၊ 

 ေငွကျပ်တစ်သိန်ဵ။ 

ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအြွန်ပမာဏတွင် အရစ်ကျ ေပဵေဆာင်ရသည်ဴ အြွန်မျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။ 

ေ ကညာလဃာအြျနိ်မီတင်သွင်ဵြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် သတ်မှတ်ရက်အတွင်ဵ အြွန်ေပဵေဆာင်နုိင်ြြင်ဵမရှိပါက အြွန်ဆိုင်ရာစီမဳအုပ်ြျုပ်မငဥပေဒနှင်ဴအညီ 

အြျနိ်တုိဵြမစငဴ်ေပဵရန် သက်ဆိုင်ရာအြွန်ရုဳဵသို့ သတ်မှတ်ြျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ကကိုတင်ေလျှာက်ထာဵ၍ ြွင်ဴြပုြျက်ရရိှပါက ဒဏ်ေ ကဵေငွြျမှတ်ြြင်ဵနှငဴ် 

ရာဇဝတ်ေ ကာင်ဵအရ တရာဵစဲွဆိုြဳရြြင်ဵမှ လွတ်ကင်ဵနိုင်ပါသည်။ 

ေ ကညာလဃာတွင် မမှန်ကန်ေသာေဖာ်ြပြျက် သ့ုိမဟတု် ြျန်လှပ်ထာဵြဴဲေသာအေ ကာင်ဵအြျက်တစ်ြုြုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အြွန်ကိုေလျာဴနည်ဵ 

ေပဵေဆာင်ြဲဴြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် ေလျာဴနည်ဵေပဵေဆာင်ြဲဴဖွယ်ရိှပပီဵ အဆုိပါေဖာ်ြပြျက် သ့ုိမဟတ်ု ြျန်လှပ်ထာဵြျက်သည် အြွန်ထမ်ဵက ကကိုတင် 

ကကဳရွယ်ြျက်ြဖငဴ်ြပုလုပ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် လျစ်လျူရငြြင်ဵြဖစ်ပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဒဏ်ေ ကဵေငွတစ်ရပ်ရပ်ကို ေပဵေဆာင်ရမည်- 

 ေလျာဴနည်ဵေပဵေဆာင်သည်ဴ အြွန်ပမာဏသည် ကျပ် သိန်ဵ ၁၀၀၀ ထက် ေကျာ်လွန်လျှင် သ့ုိမဟတု် ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအြွန်၏ ၅၀% ထက် 

ေကျာ်လွန်လျှင် ေလျာဴနည်ဵေပဵေဆာင်သည်ဴ အြွန်ပမာဏ၏ ၇၅%၊ 

 အထက်ပါအြျက်နှငဴ် အကျုဳဵမဝင်ပါက ေလျာဴနည်ဵေပဵေဆာင်သည်ဴ အြွန်ပမာဏ၏ ၂၅%။ 

မှာဵယွင်ဵေသာ သ့ုိမဟတ်ု လမ်ဵလဲွေစနုိင်ေသာေဖာ်ြပြျက်ကုိ တင်ြပသြဖငဴ် စည်ဵ ကပ်မငြပုလုပ်ရာတွင် အမှန်ေပဵေဆာင်ရန်တာဝန်ရှိေသာ အြွန် 

ေအာက်ေလျာဴနည်ဵေပဵေဆာင်ြဴဲဖွယ်ရိှလျှင်ြဖစ်ေစ၊ အမှန်ြပန်အမ်ဵရမည်ဴေငွထက် ပုိမုိြပန်အမ်ဵြဴဲဖွယ်ရိှလျှင်ြဖစ်ေစ ဒဏ်ေ ကဵေငွ တစ်သိန်ဵငါဵ ေသာင်ဵ 

အြပင် ေအာက်ပါဒဏ်ေ ကဵေငွတို့အနက် မျာဵရာဒဏ်ေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာင်ရမည်- 

 အမှန်ကျသငဴ်သည်ဴအြွန်နှငဴ် ေလျာဴနည်ဵစည်ဵ ကပ်ြဲဴနုိင်ဖွယ်ရှိသည်ဴ အြွန်တ့ုိ၏ြြာဵနာဵသည်ဴပမာဏ၊ 

 အမှန်ြပန်အမ်ဵရမည်ဴေငွေ ကဵနှင်ဴ ပိုမိုြပန်အမ်ဵြဲဴနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဴ ေငွေ ကဵတို့၏ြြာဵနာဵသည်ဴပမာဏ။ 

အြွန်ေ ကညာလဃာတင်သွင်ဵရန် ပျကက်ွက်ြြင်ဵသည် အြွန်ဆိုင်ရာစီမဳအုပ်ြျုပ်မငဥပေဒအရ အြွန်စီမဳအုပ်ြျုပ်မငေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵကို တမင်ဟန့်တာဵ 
ြြင်ဵ သ့ုိမဟတ်ု ဟန့်တာဵရန်အာဵထုတ်ြြင်ဵြပုလုပ်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မငထင်ရှာဵစီရင်ြြင်ဵြဳရပါက တစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်နှစ်သိန်ဵ 
ငါဵေသာင်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳုဵြဖစ်ေစ ြျမှတ်ြြင်ဵြဳရမည်ြဖစ်သည်။ 

အေသဵစိတ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ 

အခွန်ထမ်ဵ၏ကုိယ်ေရဵအချက်အလက် 

အလျာဵကွက် (ဃ) 

ဤအြွန်ထမ်ဵအတွက် ပထမဆုဳဵကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ေ ကညာလဃာ တင်သွင်ဵြြင်ဵြဖစ်လျှင် “ြပည်တွင်ဵအြွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိ တင်သွင်ဵသည်ဴ 
ကနဦဵေ ကညာလဃာ”အကွက်ကို အမှတ်ြြစ်ပါ။ ဤအြွန်ေ ကညာလဃာသည် ယြုေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အြွန်ထမ်ဵအတွက် ေနာက်ဆုဳဵတင်သွင်ဵြြင်ဵြဖစ်ပါ 
က (ဆုိလုိသည်မှာ အြွန်ထမ်ဵသည် လုပ်ငန်ဵဖျက်သိမ်ဵသည်ဴအတွက် ဆက်လက်တည်ရိှေတာဴမည်မဟုတ်သည်ဴအတွက်) “ြပည်တွင်ဵအြွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန 
ထဳသ့ုိ တင်သွင်ဵသည်ဴ အပပီဵသတ်ေ ကညာလဃာ”ဆိုသညဴ်အကွက်ကို အမှတ်ြြစ်ပါ။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက ်ယြင်တင်သွင်ဵထာဵသည်ဴ 
သဳုဵလပတ်ေ ကညာလဃာကုိ ြပင်ဆင်တင်သွင်ဵြြင်ဵြဖစ်ပါက “သဳုဵလပတ်ကာလအတွက် ေ ကညာလဃာကုိ ြပင်ဆင်သည်ဴေ ကညာလဃာ” အကွက်ကုိ 
အမှတ်ြြစ်၍ ယင်ဵြပင်ဆင်သည်ဴသဳုဵလပတ်ကာလကို ေဖာ်ြပပါ။ သင်ဴအေနြဖငဴ် အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်  ကင်ဵလွတ်ြွငဴ် 
ရရိှထာဵပါက “အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရကင်ဵလွတ်ြွငဴ်” ကုိ အမှတ်ြြစ်ပါ။ ကင်ဵလွတ်ေ ကာင်ဵ ြွငဴ်ြပုမိန့်မိတ္တူအာဵ ပူဵတဲွ တင်ြပပါ။ သင်ဴအေနြဖင်ဴ 
နုိင်ငဳေတာ်ကရယူသည်ဴေထာက်ပဴဳေငွြဖင်ဴ ေဖာ်ေဆာင်သည်ဴစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် မူလ သ့ုိမဟုတ် တစ်ဆင်ဴြဳ ကန်ထရုိက်တာမျာဵအြဖစ် ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက “Grant Aid ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴ” ကုိ အမှတ်ြြစ်ပါ။ ကင်ဵလွတ်ေ ကာင်ဵ ြွင်ဴြပုမိန့်မိတ္တူအာဵ ပူဵတဲွတင်ြပပါ။ ယြင် 
ေ ကညာလဃာ တင်သွင်ဵပပီဵေနာက် လိပ်စာအေြပာင်ဵအလဲြဖစ်ပါက “လိပ်စာေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ”ဆုိသည်ဴ အကွက်ကုိ အမှတ်ြြစ်ပါ။ 

အပိုင်ဵ က၊ ေဒါင်လုိကက်ွက် (က)  

ေရာင်ဵရေငွ။ ကုန်စည်တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵကို ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျြြင်ဵြဖစ်ပါက ေရာင်ဵရေငွအေပါ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊  ြပည်ပမှတင်သွင်ဵြြင်ဵ 

ြဖစ်ပါက ကုန်ဵေပါ်ေရာက်တန်ဖိုဵအေပါ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ အြွန်ကျသငဴ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ အထူဵကုန်စည်ြွန်ဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ကုန်စည်မျာဵကို 

ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျြြင်ဵြဖစ်ပါက အထူဵကုန်စည်ြွန်အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ ေရာင်ဵရေငွအေပါ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်ပမှတင်သွင်ဵြြင်ဵ 

ြဖစ်ပါက အထူဵကုန်စည်ြွန် အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ ကုန်ဵေပါ်ေရာက်တန်ဖုိဵအေပါ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ငါဵရာြုိင်နငန်ဵြဖင်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ကျသင်ဴမည် 

ြဖစ်သည်။ ဤေ ကညာလဃာပါ ေဒါင်လုိက်ကကွ်(က)တွင် တွကြ်ျက်သည်ဴအြါကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကို ထည်ဴသွင်ဵြြင်ဵမြပုပါနှင်ဴ။ ေရာင်ဵရေငွ 

ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို လက်ငင်ဵြဖစ်ေစ၊ အေဂကဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အြြာဵဆိုင်ဵငဳဴစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ကကိုတင်အေရာင်ဵစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ ေရာင်ဵြျ၍ ရေငွ 
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သ့ုိမဟုတ် ရရန်ေငွကို ဆိုလုိသည်။ ကုန်စည်ြျင်ဵလဲလှယ်ြြင်ဵြဖစ်လျှင် ယင်ဵသို့ြပုလုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်သည်ဴတန်ဖိုဵကိုဆုိသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် 

ကုန်စည် ကုိ ထည်ဴသွင်ဵထုတ်ပိုဵေသာ ပစ္စည်ဵတန်ဖိုဵလည်ဵပါဝင်သည်။ 

အပိုင်ဵ က၊ ေဒါင်လုိကက်ွက် (ဂ) 

သမဝါယမနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵအတွက ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ကျသင်ဴသညဴ်ကုန်စည်မျာဵကိ ု ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျြြင်ဵအတွက ်

နှစ်တစ်နှစ် အတွင်ဵ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵရေငွ စုစုေပါင်ဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀ ထက ် မပုိလျှင်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကျသငဴ်သည်ဴ ကုန်သွယ်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵ အတွက ်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေရာင်ဵရေငွစုစုေပါင်ဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀ ထက် မပိုလျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် စည်ဵ ကပ်ြြင်ဵမြပုပါ။ 

အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၁ 

ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ေရာင်ဵချသည်ဴ ေရနဳစိမ်ဵမျာဵ။ ေရနဳစိမ်ဵမျာဵ ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ေရာင်ဵြျသည်ဴအေပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ၅% ကျသငဴမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၂ 

ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ေရာင်ဵချသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ေရာင်ဵြျသည်ဴအေပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ၈% ကျသငဴ်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၃ 

ေရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာမျာဵေရာင်ဵချြခင်ဵမှေရာင်ဵရေငွ။ ေရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာမျာဵေရာင်ဵြျြြင်ဵမှ ေရာင်ဵရေငွအေပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် 

၁% ကျသငဴမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၄ 

နိငု်ငဳပုိင်ေြမအာဵ နှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ နုိင်ငဳေတာ်နငှဴ် အကျ ို ဵတူပူဵေပါင်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂလိကပိငု်ေြမတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေြမပုိင်ရှင်နငှဴ် အကျ ို ဵတူ ပူဵေပါင်ဵ 

၍ြဖစ်ေစ အေြခခဳအေဆာက်အအဳုအာဵ တည်ေဆာက်ြပုြပင်ေရာင်ဵချြခင်ဵမှ ေရာင်ဵရေငွ။  နုိင်ငဳပုိင်ေြမအာဵ နှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ နုိင်ငဳေတာ် 

နှင်ဴ အကျ ို ဵတူပူဵေပါင်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂလိကပိငု်ေြမတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေြမပုိင်ရှင်နှငဴ် အကျ ို ဵတူပူဵေပါင်ဵ၍ြဖစ်ေစ အေြြြဳအေဆာက်အအဳုအာဵ တည်ေဆာက် 

ြပုြပင် ေရာင်ဵြျြြင်ဵမှ ေရာင်ဵရေငွအေပါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ၃% ကျသငဴ်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၅ 

အြခာဵကုန်စည်မျာဵ။ အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၇ တွင် ေဖါ်ြပပါရှိသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ အြြာဵကုန်စည်တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵကို ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ် 

ေရာင်ဵြျြြင်ဵြဖစ်ပါက ေရာင်ဵရေငွအေပါ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်ပမှတင်သွင်ဵြြင်ဵြဖစ်ပါက ကုန်ဵေပါ်ေရာက် တန်ဖိုဵအေပါ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ     

၅% ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ကျသငဴ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၆ 

ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ေရာင်ဵချသည်ဴအြခာဵကုန်စည်မျာဵ။ အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၁ နှင်ဴ အလျာဵကွက ် ၂ တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ 

အြြာဵကုန်စည်တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵကို ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ေရာင်ဵြျြြင်ဵြဖစ်ပါက ၀% ြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ကျသငဴ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၇ 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ရသည်ဴကုန်စည်မျာဵ၏ေရာင်ဵရေငွ။ ၂၀၂၂ ြနှုစ် ြပည်ေထာင်စု၏အြွန်အေကာက်ဥပေဒအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ကုန်စည်မျာဵမှ ေရာင်ဵရေငွအေပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် မကျသငဴ်ပါ။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ရသည့် ကုန်စည်မျာဵမှ စုစုေပါင်ဵေရာင်ဵရေငွ 
ကုိ အလျာဵကွက ်၇ တွင် ေဖာ်ြပေပဵပါရန်- 

စာဵေသာက်ကုန်စည်မျာဵ 

၁။ စပါဵ၊ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲနု၊ ဖွဲ ကမ်ဵ၊ စပါဵြွဳ၊ ဂျုဳေစဴ၊ ဂျုဳဖွဲနု၊ ဂျုဳဖွဲ ကမ်ဵ၊ အေစဴထုတ်ေြပာင်ဵနှငဴ် ေြပာင်ဵေစဴအမျ ို ဵမျ ို ဵ။ 
၂။ ပဲလုဳဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ပဲြြမ်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ပဲမငန့်အမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ပဲဖွဲ၊ ပဲြွဳမျာဵ၊ ေြမပဲေတာငဴ်၊ ေြမပဲဆန်၊ နှမ်ဵ၊ ပန်ဵနှမ်ဵ၊ ေြမပဲဖတ်၊ နှမ်ဵဖတ်၊ ဝါေစဴဆီဖတ်၊ 
 ဖွဲနုဆီဖတ်စသည်ဴ ဆီကကိတ်ပပီဵအဖတ်မျာဵ။ 
၃။  ကက်သွန်ြဖူ၊  ကက်သွန်နီ၊ အာလူဵ၊ ဟင်ဵြတ်အေမဃဵအကကိုင်မျာဵြဖစ်ေသာ အရွကအ်သီဵ၊ အေစဴအေြါက်မျာဵ၊ ဟင်ဵြတ်မဆလာ၊  ငရုတ်သီဵ၊ 

ငရုတ်သီဵမငန့်၊ နနွင်ဵ၊ နနွင်ဵမငန့်၊ ြျင်ဵ၊ မန်ကျည်ဵမှည်ဴ၊ ဆာဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ။ 
၄။ သစ်သီဵစိမ်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွကမ်ျာဵ။ 
၅။ လက်ဖက်စုိ၊ လက်ဖက်ေြြာက်၊ လက်ဖက်အြျ ိုေြြာက၊် ြပုြပင်ထုတ်ပိုဵထာဵသည်ဴ လက်ဖက်ေြြာက်အမျ ို ဵမျ ို ဵ။ 
၆။ ငါဵစုိ၊ ပုစွန်စို၊ အသာဵစုိနှငဴ်  ကက်ဥ၊ ဘဲဥ စသည်ဴ ဥအမျ ို ဵမျ ို ဵ။ 
၇။ ပဲဆီ၊ နှမ်ဵဆီ။ 
၈။ ကကဳ၊ သ ကာဵ၊ ထန်ဵလျက်၊ ကကဳသကာ၊ ပဲနို့၊ န့ုိနှင်ဴ နို့ထွကပ်စ္စည်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ နို့ဆီ၊ နို့စိမ်ဵ၊ နို့မငန့်အမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ဒိန်ြျဉ်။ 
၉။ ြရင်မာ (Creamer) မျာဵ။ 
၁၀။ ငဳြပာရည်အမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ငါဵေြြာက၊် ပုစွန်ေြြာက်အမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ငါဵြျဉ်၊ ပုစွန်ြျဉ်အမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ပုစွန်ဖွဲ၊ ငါဵေပါင်ဵမငန့်၊ ငါဵပိအမျ ို ဵမျ ို ဵ။ 
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စိုက်ပျ ို ဵေရဵနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာကုန်စည်မျာဵ 

၁၁။ ပိုဵစာရွက၊် ပုိဵအိမ်။ 
၁၂။ သက်ရှိတိရစ္ဆာန်၊ ငါဵ၊ ပုစွန်မျာဵ၊ ကုန်ဵေနသတ္တဝါမျာဵ၊ ေရေနသတ္တဝါမျာဵ၊ ကုန်ဵတစ်ပိုင်ဵေရတစ်ပိုင်ဵေနသတ္တဝါမျာဵ၊ ယင်ဵတ့ုိ၏ဥမျာဵ၊ 

သာဵေလာင်ဵမျာဵ၊ သာဵေပါက်မျာဵ၊ မျ ို ဵစိတ်မျာဵ၊ ေရတွင်ေပါက်ဖွာဵသည်ဴအပင်မျာဵနှငဴ် မျ ို ဵေစဴမျာဵ၊ အပင်ေပါက်မျာဵ၊ ေရညစိေရေမှာ်မျာဵ။ 
၁၃။ စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အပင်မျာဵကကီဵထွာဵသန်မာပပီဵ သီဵပွငဴ်မငအာဵေကာင်ဵေစရန် အသဳုဵြပုေသာ ေြမဆီ၊ ဓာတ်ေြမဨဇာ အပါအဝင် 

ေြမဨဇာအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ လယ်ယာစိုက်ပျ ို ဵေရဵသဳုဵ ပိုဵသတ်ေဆဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ေပါင်ဵသတ်ေဆဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ မှို၊ ဘက်တီဵရီဵယာဵ၊ နီမတုတ်မျာဵနှငဴ် 
အြြာဵေရာဂါ ကျေရာက်မငမရှိေစေရဵ စုိက်ပျ ို ဵေရဵသဳုဵေရာဂါကာကွယ်ေဆဵနှငဴ် ေရာဂါသတ်ေဆဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ေမွဵြမူေရဵသဳုဵ ခြဳဖျန်ဵေဆဵ 
အမျ ို ဵမျ ို ဵ (စပေရဵ၊ ဂကက်သတ်ေဆဵမျာဵမပါဝင်)၊ တိရစ္ဆာန်၊ ငါဵ၊ ပုစွန်သဳုဵေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ် ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ (စိုက်ပျ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ 
ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာနမှ လက်မှတ်ရရိှပပီဵ ေဆဵဝါဵနှငဴ်ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ အပါအဝင်နှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 
ထုတ်ေပဵသည်ဴ ေထာက်ြဳြျကရ်ရှိထာဵေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵအပါအဝင်)၊ တိရစ္ဆာန်၊ ငါဵ၊ ပုစွန်အစာထုတ်လုပ်ရန် ကုန် ကမ်ဵ၊ ကုန်ေြျာပစ္စည်ဵ 
မျာဵ (အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်မျာဵအတွက ်အသဳုဵြပုေသာ တိရစ္ဆာန်အစာဵအစာမျာဵမပါဝင်)။ 

၁၄။ ဆီအုန်ဵ၊ ေန ကာေစဴ၊ ဝါေစဴ၊ ဖရဳုေစဴ၊ ဖရဲေစဴ၊ သီဟိဠု်ေစဴ၊ ကွမ်ဵသီဵ၊ ကွမ်ဵသီဵ ြွဳ၊ သီဵနဳှမျာဵ၏ မျ ို ဵေကာင်ဵမျ ို ဵသန့်၊ မျ ို ဵေစဴ၊ မျ ို ဵပင်မျာဵ။ 
၁၅။ ဝါကုန် ကမ်ဵ၊ ဝါအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ဖာလာ၊ သနပ်ြါဵနှင်ဴ အြြာဵေနရာတွင် သီဵြြာဵေဖာ်ြပထာဵြြင်ဵမရိှသည်ဴ လယ်ယာကိငု်ဵကျွန်ဵဥယျာဉထ်ွကက်ုန် 

မျာဵ၊ အုန်ဵဆီ(စာဵအုန်ဵဆီမဟုတ်)။ 
၁၆။ အုန်ဵဆဳြျည်ြင်။ 
၁၇။ ထင်ဵ၊ ဝါဵ၊ ကကိမ် အ ကမ်ဵအေြျာ၊ ထင်ဵအစာဵထုိဵ ေလာင်စာေတာင်ဴ။ 

ေကျာင်ဵသဳုဵ၊ ရဳုဵသဳုဵကုန်စည်မျာဵ 

၁၈။ ြျပိ်မျာဵ၊ တဳဆိပ်ေြါင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ(အြွန်အမှတ်တဳဆိပ် အပါအဝင်)။ 
၁၉။ နိုင်ငဳေတာ်အလဳ။ 
၂၀။ ေကျာက်သင်ပုန်ဵ၊ ေကျာက်တဳ၊ ေြမြဖူ၊ ြဲတဳလုပ်ရန်ြဲဆဳ။ 
၂၁။ ေကျာင်ဵသုဳဵ စာအုပ်အမျ ို ဵအမျ ို ဵ၊ အေြြြဳေကျာင်ဵ၊ တက္ကသုိလ်၊ ေကာလိပ်အသီဵသီဵတွင် အသဳုဵြပုနုိင်သည်ဴ ပညာအေြြြပု၊ အတတ်ပညာ 

အေြြြပုစာအုပ်အမျ ို ဵအမျ ို ဵ၊ ဗလာစာအုပ်၊ ပုဳဆွဲစာအုပ်အမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ သုတရသစာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်ဵ၊ စာေစာင်နှငဴ် သတင်ဵစာအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ယင်ဵစာအုပ် 
စာေပမျာဵ ထုတ်လုပ်ရန်စက္ကူမျာဵ (40 gsm မ ှ80 gsm အတွင်ဵသာ)၊ ြဲတဳအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ေပတဳအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ြဲဖျကအ်မျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ြျွန်စက်အမျ ို ဵမျ ို ဵ။ 

ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာကုန်စည်မျာဵ 

၂၂။ ပရေဆဵမျာဵ။ 
၂၃။ ြြင်ေဆဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ။ 
၂၄။ ပျာဵရည်၊ ပျာဵဖေယာင်ဵ။ 
၂၅။ ဓာတ်မှန်ဖလင်ေကာ်ြပာဵ၊ ဓာတ်မှန်ရုိက် ပစ္စည်ဵကိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵနှင်ဴ အစာဵအေသာက်နှင်ဴ ေဆဵဝါဵ ကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ် 

သည်ဴ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာသဳုဵ ပစ္စည်ဵကိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵ၊ ေဆဵဂွမ်ဵ၊ ေဆဵဝတ်၊ ေဆဵပတ်တီဵ၊ ေဆဵထညဴ်ရန် ေဆဵရဳုသဳုဵ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေဆဵရဳုသဳုဵ တစ်ြါသဳုဵ နှာေြါင်ဵစည်ဵ၊ ေြါင်ဵစည်ဵ၊ လက်အိတ် (Surgical Glove)၊ တုပ်ေကွဵေရာဂါကူဵစက်ြြင်ဵအာဵ ကာကွယ်ရန် 
တပ်ဆင်သည်ဴ နှာေြါင်ဵစည်ဵ၊ အိမ်သဳုဵေဆဵဝါဵ၊ အြြာဵလူသဳုဵေဆဵဝါဵအမျ ို ဵမျ ို ဵနှငဴ် တုိင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ (ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵြဖင်ဴ 
ကန့သ်တ်ထာဵေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵမှအပ FDA မှတ်ပဳုတင်လက်မှတ်ရရိှပပီဵ ေဆဵဝါဵမျာဵ၊ တုိင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကုန် ကမ်ဵမျာဵအပါအဝင် ေဆဵဝါဵ 
ကုန် ကမ်ဵမျာဵ)။ 

၂၆။ ကွန်ဒုဳဵ (Condom)။ 

ဘာသာေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵသဳုဵကုန်စည်မျာဵ 

၂၇။ စိပ်ပုတီဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ (အဖုိဵတန်ေကျာက်မျက်ရတနာြဖင်ဴ ြပုလုပ်သည်ဴ စိပ်ပုတီဵမျာဵမပါဝင်)၊ သာသနာေရဵဆုိင်ရာ အဝတ်အထည်မျာဵ။ 
၂၈။ မီဵသတ်ယာဉမ်ျာဵ၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရဵယာဉ်မျာဵ၊ နာေရဵယာဉ်မျာဵ၊ 

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာကုန်စည်မျာဵ 

၂၉။ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာနက နိုင်ငဳြြာဵသဳရုဳဵမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳြြာဵသဳတမန်မျာဵသ့ုိ ေရာင်ဵြျေပဵသည်ဴ 
စက်သဳုဵဆီမျာဵ။ 

၃၀။ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ပျသဳန်ဵသည်ဴြရီဵစဉတ်ွင် အသဳုဵြပုရန်ေရာင်ဵြျသည်ဴ ဂျက်ေလယာဉ်ဆီ။ 
၃၁။ ေလယာဉ်သဳုဵ သ့ုိမဟတု် ရဟတ်ယာဉသဳု်ဵစက်၊ စက်ကိရိယာ၊ ပစ္စည်ဵကိရိယာနှင်ဴ ယင်ဵတို့၏ အရန်နှငဴ်အပိုပစ္စည်ဵ။ 

စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵကုန်စည်မျာဵ 

၃၂။ အေရာင်ြျွတ်ဖတ် (အေရာင်ြျွတ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ Hypochloride မျာဵသာ)၊ ဆပ်ြပာမငန့ြ်ပုလုပ်မည်ဴကုန် ကမ်ဵ၊ ဆပ်ြပာြပုလုပ်မည်ဴ 
ကုန် ကမ်ဵ၊ ဆပ်ြပာ ကမ်ဵ။ 

၃၃။ ဂုန်ေလျှာ်နှင်ဴ အြြာဵေလျှာ်မျာဵ၊  ကက်ေပါင်ေစဵ၊ ေလျှာ်ြဖူေစဵ (ေြါ်) ေဆဵကုလာဵမ။ 
၃၄။ လယ်ယာနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ ကိရိယာမျာဵ၊ လယ်ယာနှင်ဴေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵစက်နှင်ဴ စက်အပုိပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ထွန်စက်မျာဵ၊ ေြမြပု 

ြပင်ထွန်ယက်သည်မှ သီဵနှဳရိတ်သိမ်ဵေခြေလ့ှ အေြြာက်ြဳသည်အထိ လ ူ သ့ုိမဟတု် တိရစ္ဆာန်၏လုပ်အာဵနှင်ဴ တဲွဖက၍်ေသာ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ 
စက်စွမ်ဵအာဵသီဵ သန့်ေသာ်လည်ဵ ေကာင်ဵ ေဆာင်ရွကန်ိုင်ေသာကိရိယာ၊ စက်နှင်ဴစက်အပိုပစ္စည်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ (ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒအရ 
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မှတ်ပုဳတင်ရန်လိုအပ်ေသာ ယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵမှအပ)၊ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ ကိရိယာမျာဵ၊ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ စက်နှင်ဴ စက်အပုိပစ္စည်ဵ 
မျာဵ၊ မျ ို ဵြမစင်ဴသာဵစပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုရန်မျ ို ဵရည်၊ မျ ို ဵေြျာင်ဵ၊ မျ ို ဵဥ (ေအဵြဲမျ ို ဵရည်အပါအဝင် သေန္ဓေသာဵေလာင်ဵနှငဴ် ေမထုန်မဲဴသာဵစပ် 
လုပ်ငန်ဵသုဳဵ ကိရိယာမျာဵ)။ 

၃၅။ ဆိုလာပန်နယ်လ်၊ ဆိုလာြျာဂျာကွန်ထရုိလာနှင်ဴ ဆိုလာအင်ဗာတာ (Solar Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 
၃၆။ လက်ြစာဵအပ်ကနု်စနစ်ြဖင်ဴ ကုန်ေြျာကုန်စည် ထုတ်လုပ်ေပဵြြင်ဵအတွက် အသဳုဵြပုရန် ြပည်ပေနလုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသူမှ ေပဵပို့သည်ဴကုန် ကမ်ဵ 

သ့ုိမဟတု ် အစိတ်အပုိင်ဵအြဖစ် တိုက်ရိုက်အသဳုဵြပုရသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵ၊ ထွကရ်ှိလာမည်ဴ ကုန်ေြျာကိ ု ထုပ်ပိုဵရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ 
ကုန်စည်မျာဵ၊ လက်ြစာဵအပ်ကနု်စနစ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵက လုပ်ငန်ဵလုိအပ်ြျက်အရ ြပန်လည်ေရာင်ဵြျရန်မဟုတ်သည်ဴ 
တင်သွင်ဵလာေသာ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ စက်ကိရိယာမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵကိရိယာနှငဴ် ယင်ဵတ့ုိ၏အရန်နှငဴ် အပုိပစ္စည်ဵမျာဵ။ 

ကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာကုန်စည်မျာဵ 

၃၇။ နိုင်ငဳေတာ်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် လုဳခြုဳေရဵဆိုင်ရာ နိုင်ငဳေတာ်အဖွ ဲ့အစည်ဵမျာဵသုဳဵ  လက်နက်ကိရိယာမျာဵ၊ ယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵ၊ 
ပစ္စည်ဵနှင်ဴကိရိယာမျာဵ၊ ယင်ဵတ့ုိ၏အရန်နှင်ဴ အပုိပစ္စည်ဵမျာဵ၊ နယ်ဘက်ဌာနသုဳဵ  ယမ်ဵမငန့်အမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ယမ်ဵဘီလူဵအမျ ို ဵမျ ို ဵနှငဴ် ဆက်စပ် 
ပစ္စည်ဵမျာဵ (ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵြျုပ်ရုဳဵ( ကည်ဵ) ြွင်ဴြပုြျက်ြဖင်ဴ တင်သွင်ဵေသာ ပစ္စည်ဵအမျ ို ဵအမည်မျာဵသာ)၊ ကာကွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 
အတွက ် ြွဲေဝလျာထာဵေပဵသည်ဴ ရသဳုဵမှန်ဵေြြေငွစာရင်ဵပါ အသဳုဵစရိတ်မှကျြဳ၍ တပ်မေတာ်တွင် အသဳုဵြပုရန်နှငဴ် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ 
စာဵသုဳဵရန် ဝယ်ယူသည်ဴကုန်စည်မျာဵ။ 

ေကျာက်မျက်ရတနာနှငဴ်တွင်ဵထွကက်ုန်စည်မျာဵ 

၃၈။ ေရွှေစင်၊ ေရွှေတဳုဵမျာဵ (စဳြျနိ်မီ ေရွှေေြျာင်ဵ၊ ေရွှေတုဳဵ၊ ေရွှေဒဂေါဵမျာဵ) နှင်ဴ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရက ကကီဵမှူဵကျင်ဵပေသာ ြမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာ 
ြပည်တွင်ဵြပပွဲမျာဵတွင် ေရာင်ဵြျေသာ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ အရုိင်ဵထည်၊ အေြျာထည်မျာဵ။ 

၃၉။ ေရနဳေြျဵ။ 

အေထွေထွကနု်စည်မျာဵ 
၄၀။  ြပည်ပသ့ုိထွက်ြွာမည်ဴ ြရီဵသည်မျာဵကို သီဵြြာဵသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴေနရာတွင် ေရာင်ဵြျသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ။ 
၄၁။ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖွဲ့၏ ြွငဴ်ြပုြျက်ြဖင်ဴ နိုင်ငဳြြာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ အဆုိြပု၍ စီမဳကနိ်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ ြွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ နှစ်နိုင်ငဳအ ကာဵ အြပန်အလှန်အြွင်ဴအေရဵမူကျငဴ်သဳုဵေသာ နိုင်ငဳြြာဵသဳရုဳဵမျာဵ သ့ုိမဟတု် သဳရုဳဵမျာဵ၊ ယင်ဵတို့၏ 
အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် သဳတမန်မဟုတ်ေသာ သဳရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ အသဳုဵြပုမည်ဴ အြပန်အလှန်အြွင်ဴအေရဵမူနှငဴ် အကျုဳဵဝင်သည်ဴ ကုန်စည်မျာဵ။ 

၄၂။ ြပည်တွင်ဵရှိကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ အဖဲွ့အစည်ဵအမည်ြဖငဴ် ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ ဝယ်ယူသည်ဴကုန်စည်မျာဵ။ 
၄၃။ ြပည်တွင်ဵြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက နိုင်ငဳေတာ်သ့ုိ လှူဒါန်ဵသည်ဴေငွ သ့ုိမဟုတ် နိုင်ငဳေတာ်သ့ုိ ေထာက်ပဳဴသည်ဴေငွြဖင်ဴ ဝယ်ယူေသာ ကုန်စည် 

မျာဵ။ 
၄၄။ နုိင်ငဳေတာ်၏လုိအပ်ြျက်အရ နုိင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ြျု ပ်ေရဵေကာင်စီ၏ သေဘာတူညီြျက်ြဖင်ဴ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့က အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ အြွန်ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ြပုသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵ။ 
၄၅။ အေကာက်ြွန်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ယာယီတင်သွင်ဵြြင်ဵ (Temporary Admission) သ့ုိမဟတု် ြပန်ေလျာဴအေကာက်ြွန် (Draw 

Back) စနစ်ြဖင်ဴ တင်သွင်ဵလာေသာ ကုန်စည်မျာဵ။ 

အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက် ၈ 

အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရသညဴ် ေရာင်ဵရေငွ။ အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက ် ၇ တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသညဴ် 
ကုန်စည်မျာဵ မှတစ်ပါဵ ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴရသညဴ် အြြာဵကုန်စည်မျာဵ၏ ေရာင်ဵရေငွကို 
ဤအလျာဵကွက်တွင် ြဖညဴ်ပါ။ 

အပိုင်ဵ က၊ အလျာဵကွက ်၉ 

နိငု်ငဳေတာ်ကရယူေဆာင်ရွကသ်ည်ဴေထာက်ပဳေဴငွမျာဵ (Grant Aid) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ရသည်ဴ ေရာင်ဵရေငွ။ အပိုင်ဵ က၊  
အလျာဵကွက် ၇ တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသညဴ် ကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ နိုင်ငဳေတာ်ကရယူေဆာင်ရွကသ်ည်ဴ ေထာက်ပဳဴေငွမျာဵ (Grant Aid) အရ ကုန်သွယ် 
လုပ်ငန်ဵြွန် ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ရသည်ဴ အြြာဵကုန်စည်မျာဵ၏ေရာင်ဵရေငွကိ ုဤအလျာဵကွကတ်ွင် ြဖညဴ်ပါ။ 

အပိုင်ဵ ခ၊ ေဒါင်လုိကက်ွက ်(က)  

စုစုေပါင်ဵရရှိေင။ွ  ဤေ ကညာလဃာပါ ေဒါင်လုိက်ကကွ် (က) တွင် တွက်ြျက်သည်ဴအြါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကို ထည်ဴသွင်ဵြြင်ဵ မြပုပါနှင်ဴ။ သ့ုိေသာ ်
ေပဵေဆာင်ထာဵေသာ အထူဵကုန်စည်ြွန်ပမာဏကို ထည်ဴသွင်ဵပါ။ 

အပိုင်ဵ ခ၊ ေဒါင်လုိကက်ွက ်(ဂ)  

သမဝါယမကဏ္ဍနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵအတွက ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ကျသငဴ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵအတွက ်နှစ်တစ်နှစ် 
အတွင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငရေငွ စုစုေပါင်ဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀ ထက်မပုိလျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်စည်ဵ ကပ်ြြင်ဵမြပုပါ။ 

အပိုင်ဵ ခ၊ အလျာဵကွက် ၁ 

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ - ကကိုတင်ေငွြဖညဴ်ကဒ်မျာဵ/ဖုန်ဵေြပာဆိုခမျာဵ။ ကကိုတင်ေငွြဖညဴ်ကဒ် ေရာင်ဵရေငွမျာဵ သို့မဟုတ် ဖုန်ဵေြပာဆိုြရေငွ  
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မျာဵအာဵ ဤအလျာဵကွက်တွင် ေဖာ်ြပပါ။ 

အပိုင်ဵ ခ၊ အလျာဵကွက် ၂ 

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ - အြခာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ။ ကကိုတင်ေငွြဖည်ဴကဒ်မျာဵ ေရာင်ဵရေငွမျာဵ သ့ုိမဟတု် ဖုန်ဵေြပာဆုိြရေငွမျာဵ 

နှငဴ်မသက်ဆိုင်သညဴ် အြြာဵဆက်သွယ်ေရဵဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မငမျာဵြဖစ်သည်ဴ ဥပမာ- ဖုန်ဵကုိယ်ထည်မျာဵ (Handsets) စသည်တို့ ေရာင်ဵြျရေငွအာဵ 

ဤအလျာဵကွက်တွင် ေဖာ်ြပပါ။  

အပိုင်ဵ ခ၊ အလျာဵကက်ွ ၃ 

ဆင်ဵကတ် (SIM Card) ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဆင်ဵကတ်ကုိ စတင်အသဳုဵြပုနုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵသညဴ်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ ဆင်ဵကတ် (SIM Card) 

ေရာင်ဵြျြြင်ဵနှင်ဴ ဆင်ဵကတ်ကို စတင်အသဳုဵြပုနုိင်ရန် ေဆာင်ရွကေ်ပဵသညဴ် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ်တွင် ဆင်ဵကတ် (SIM Card) တစ်ကတ် 

လျှင် နှစ်ေသာင်ဵကျပ်ြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်တစ်ကကိမ်တည်ဵကျသင်ဴပါမည်။ စုစုေပါင်ဵရေငွကုိ သီဵြြာဵစာရွကစ်ာတမ်ဵြဖငဴ် ပူဵတဲွ တင်ြပရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုင်ဵ ခ၊ အလျာဵကက်ွ ၄ 

အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရေငွအေပါ်တွင် ၁၅% ြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ကျသင်ဴမည် 

ြဖစ်ပါသည်။  

အပိုင်ဵ ခ၊ အလျာဵကွက် ၅ 

ဟုိတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵလာေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ။   ဟိုတယ်နှင်ဴြရီဵသွာဵလာေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရေငွအေပါ်တွင် ၃% ြဖငဴ် ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်ဵြွန် ကျသငဴ်ပါမည်။ 

အပိုင်ဵ ခ၊ အလျာဵကွက် ၆ 

နိငု်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴ ကျန်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ အပိုင်ဵ ြ၊ အလျာဵကွက ် ၇ တွင် ေဖါ်ြပထာဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငမျာဵမှတစ်ပါဵ 

ြပည်တွင်ဵ၌ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴ အြြာဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရေငွမျာဵအေပါ်တွင် ၅% ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ကျသငဴ်မည်ြဖစ်သည်။ 

အပိုင်ဵ ခ၊ အလျာဵကွက် ၇ 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ရသည့်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှရေငွ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် 
မကျသငဴ်ပါ။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴရသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ စုစုေပါင်ဵရေငွကို အလျာဵကွက် ၇ တွင် ေဖာ်ြပရန်။ 

နိငု်ငဳြခာဵေရဵကဏ္ဍ 

၁။ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖွဲ့၏ ြွငဴ်ြပုြျက်ြဖင်ဴ နိုင်ငဳြြာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ အဆုိြပု၍ စီမဳကနိ်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ 
ထုတ်ြပန်ပပီဵ ြွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ နှစ်နိုင်ငဳအ ကာဵ အြပန်အလှန်အြွင်ဴအေရဵမူ ကျငဴ်သဳုဵေသာ နိုင်ငဳြြာဵသဳရုဳဵမျာဵ သ့ုိမဟတု် သဳရုဳဵမျာဵ၊ ယင်ဵတို ့  
၏ အဖဲွ့ဝင်မျာဵနှငဴ် သဳတမန်မဟုတ်ေသာ သဳရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵကရယူသည်ဴ အြပန်အလှန်အြွငဴ်အေရဵမူနှငဴ် အကျုဳဵဝင်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မင 
လုပ်ငန်ဵ။ 

၂။ ြပည်တွင်ဵရှိကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ အဖဲွ့အစည်ဵအမည်ြဖငဴ် ြပည်တွင်ဵမှရယူသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

ကာကွယ်ေရဵကဏ္ဍ 

၃။ ကာကွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ လဳုခြုဳေရဵနှငဴ်ဆိုင်ေသာ ပုဳနှိပ်လုပ်ငန်ဵမှ ပုဳနှိပ်ထုတ်ေဝမင ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

သာသနာေရဵနှငဴ်ယဉ်ေကျဵမှုကဏ္ဍ 

၄။ ယဉေ်ကျဵမငအနုပညာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ 

၅။ ယာဉ်မျာဵရပ်နာဵရန်ေနရာငှာဵရမ်ဵြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၆။ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ (ပိုကလ်ိုင်ဵြဖင်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵမှအပြဖစ်သည်ဴ ရထာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ၊် ေရယာဉ်၊ 

ေလယာဉ်၊ ဝန်ြျစီက်မျာဵြဖင်ဴ သယ်ပို့ေပဵြြင်ဵ)။ 
၇။ ေနအိမ်ေရွှေ့ေြပာင်ဵြြင်ဵဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၈။ လမ်ဵအသဳုဵြပုြေကာက်ြဳသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၉။ ြပည်တွင်ဵ သ့ုိမဟတု် ြပည်ပြရီဵစဉမ်ျာဵတွင် ြရီဵသည်မျာဵကိ ု အဖိုဵအြတစ်ရပ်ရပ်ရယူ၍ ေလယာဉ်ြဖငဴ် ပ့ုိေဆာင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မင 
 လုပ်ငန်ဵ။ 
၁၀။ အမျာဵြပည်သူြရီဵသည် သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၁၁။ အစုိဵရက ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴ စာတုိက်ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

ပညာေရဵနှငဴ်ြပန် ကာဵေရဵကဏ္ဍ 

၁၂။ ပညာေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
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၁၃။ စာအုပ်စာေပ၊ မဂ္ဂဇင်ဵ၊ စာေစာင်၊ သတင်ဵစာထုတ်ေဝေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 

၁၄။ ြန္ဓောကုိယ်အလှြပုြပင်ြြင်ဵမှအပြဖစ်သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၁၅။ ရိုဵရာအေ ကာြပင်ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ၊ မျကမ်ြမင်အေ ကာြပင် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၁၆။ တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၁၇။ အမျာဵသဳုဵသန့စ်င်ြန်ဵ အသဳုဵြပုြေကာက်ြဳြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

စီမဳကနိ်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵကဏ္ဍ 

၁၈။ အသက်အာမြဳ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၁၉။ အေသဵစာဵေငွေြျဵြြင်ဵဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၂၀။ အရင်ဵအနီှဵေဈဵကွက်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၂၁။ ဘဏ်နှငဴ်ဗဟိုဘဏ်မှြွငဴ်ြပုြျက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွကေ်နေသာ ေငွေရဵေ ကဵေရဵဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၂၂။ အေကာက်ြွန်ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၂၃။ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵထီလုပ်ငန်ဵ။ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵကဏ္ဍ 

၂၄။ ဧည်ဴြဳေကျွဵေမွဵေရဵအတွက် ပစ္စည်ဵငှာဵရမ်ဵြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၂၅။ နာေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၂၆။ ကေလဵသူငယ်ြပုစုပျ ို ဵေထာင်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 

စက်မှုနှငဴ်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ 

၂၇။ ကုန် ကမ်ဵေပဵ ကုန်ေြျာယူစနစ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွကေ်ပဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 
၂၈။ စက်မငလယ်ယာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 
၂၉။ မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ြြင်ဵမရိှေသဵေသာ ေဒသမျာဵအတွက ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ေဆာင်ရွကေ်ပဵေနေသာ ပုဂ္ဂလိကအေသဵစာဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 

အေထွေထွကဏ္ဍ 

၃၀။ နိုင်ငဳေတာ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသ့ုိ ေဆာင်ရွကမ်ငတစ်ရပ်ရပ် လုပ်ကိုင်ြွင်ဴရရှိရန်အတွက် ေပဵေြျရသည်ဴ လိုင်စင်ေ ကဵမျာဵ။ 
၃၁။ နုိင်ငဳေတာ်၏လုိအပ်ြျက်အရ နုိင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ြျုပ်ေရဵေကာင်စီ၏ သေဘာတူညီြျက်ြဖင်ဴ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့က အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ အြွန်ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ြပုသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။ 
၃၂။ ြပည်တွင်ဵြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက နိုင်ငဳေတာ်သ့ုိ လှူဒါန်ဵသည်ဴေငွ သ့ုိမဟတု် နိုင်ငဳေတာ်သ့ုိ ေထာက်ပဳဴသည်ဴေငွြဖငဴ် ရယူသည်ဴ 

ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။ 
၃၃။ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ြျုပ်ေရဵေကာင်စီရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်ရုဳဵ၊ ြပည်သူ့လဃတ်ေတာ်ရဳုဵ၊ အမျ ို ဵသာဵ 

လဃတ်ေတာ်ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလဃတ်ေတာ်ြျုပ်ရုဳဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်ဖွဲ့ စည်ဵပုဳအေြြြဳဥပေဒဆုိင်ရာြုရဳုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲ 
ေကာမ်ရှင်ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ြျုပ်ရဳုဵ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွဲ့ရုဳဵ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီရုဳဵ၊ 
ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ လူမငဖူလုဳေရဵအဖဲွ့၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ရုဳဵ၊ ဦဵစီဵဌာနစသည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ 
အြျင်ဵြျင်ဵ ေဆာင်ရွကေ်ပဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ (နုိင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွကေ်ပဵ 
ေစြြင်ဵ၊ နုိင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမ ှဝန်ေဆာင်မငရယူြြင်ဵမပါ)။ 

အပိုင်ဵ ခ၊ အလျာဵကက်ွ ၈ 

အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုရေငွ။   အပုိင်ဵ ြ၊ အလျာဵကွက် ၇ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် 
ဝန်ေဆာင်မငမျာဵမှတစ်ပါဵ ြပည်တွင်ဵ၌ ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴ အြြာဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရေငွမျာဵအေပါ်တွင် ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် ဥပေဒအရ 
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ရပါက အဆုိပါဝန်ေဆာင်မငရေငွကို ဤအလျာဵကွက်တွင်ြဖညဴ်ပါ။ 

အပိုင်ဵ ခ၊ အလျာဵကက်ွ ၉ 

နုိင်ငဳေတာ်ကရယူေဆာင်ရွက်သည်ဴ ေထာက်ပဴဳေငွမျာဵ (Grant Aid) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုရေငွ။   အပုိင်ဵ ြ၊ အလျာဵ 
ကွက် ၇ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ဝန်ေဆာင်မငမျာဵမှတစ်ပါဵ ြပည်တွင်ဵ၌ ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴ အြြာဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရေငွမျာဵ အေပါ်တွင် 
နိုင်ငဳေတာ်ကရယူေဆာင်ရွကသ်ည်ဴ ေထာက်ပဳဴေငွမျာဵ (Grant Aid) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ရပါက အဆုိပါဝန်ေဆာင်မင ရေငွကို 
ဤအလျာဵကွက်တွင် ြဖညဴ်ပါ။ 

အပိုင်ဵ ဂ 

အပိုင်ဵ ဂ၊ အလျာဵကွက ်၂ 

အြွန်ထမ်ဵသည် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵနှင်ဴ ေရာင်ဵြျြြင်ဵတ့ုိအတွက် အဆိုပါကုန်စည်ကို ဝယ်ယူြြင်ဵ၊ ကုန်သွယ်မငေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵ၊ ဝန်ေဆာင်မင 
ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵတိ ု ့အတွက် ေပဵေဆာင်ထာဵေသာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကိ ု ြုနှ ိမ်ြွငဴ ်ရ ှ ိသည်။ စည်ဵမျဉ်ဵ ၄၂ ကို  ကညဴ်ပါ။ 
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ပတခ(ကသြ)-၃၁ အပါအဝင် ေပဵေဆာင်ပပီဵသာဵ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်မျာဵကို ဤအကွက်တွင်ြဖည်ဴပါ။ မေရာင်ဵရေသဵသည်ဴ ကုန်စည်လက်ကျန် 
မျာဵအတွက ်ေပဵေဆာင်ပပီဵသာဵ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် မြဖည်ဴသွင်ဵရ။ ပတခ(ကသြ)-၃၁ မျာဵအတွက် ပတခ(ကသြ)-၃၃ အာဵ ပူဵတဲွတင်ြပရမည်။  

ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ေရာင်ဵြျြြင်ဵအတွက် ကျသငဴ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်မှ ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူစဉ ်သ့ုိမဟတု် ထုတ်လုပ်စဉက် ေပဵေဆာင်ြဲဴသည်ဴ ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်ဵြွန်ကို စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ြုနှိမ်နိုင်သည်။  

အပိုင်ဵ ဂ၊ အလျာဵကွက ်၃ 

အြွန်ထမ်ဵသည် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵနှင်ဴ ေရာင်ဵြျြြင်ဵတ့ုိအတွက် အဆုိပါ ကုန်စည်ကုိတင်သွင်ဵစဉ်က ေပဵေဆာင်ထာဵေသာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန် 
ကုိ ြုနှိမ်ြွင်ဴရှိသည်။ စည်ဵမျဉ်ဵ ၄၂ ကုိ  ကည်ဴပါ။ ဤအလျာဵကွက်တွင် ပတခ(ကသြ)-၃၂ အရ ြုနှိမ်မည်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်မျာဵကုိ 
ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်သည်။ ပတခ(ကသြ)-၃၂ မျာဵအတွက ်ပတခ(ကသြ)-၃၃ အာဵ ပူဵတဲွတင်ြပရမည်။  

ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ေရာင်ဵြျြြင်ဵအတွက် ကျသငဴ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်မှ ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ် သ့ုိမဟတု် ထုတ်လုပ်စဉက် ေပဵေဆာင်ြဲဴသည်ဴ ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်ဵြွန်ကို စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ြုနှိမ်နိုင်သည်။  

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရ လုပ်ငန်ဵြမစင်ဴတင်ေရဵဇုန်ရိှ ရင်ဵနီှဵြမစုပ်နဳှသူသည် ေရာင်ဵကုန်မဟုတ်ေသာ စက်ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵနှင်ဴ ယင်ဵတ့ုိ 

အတွက်လိုအပ်သည်ဴ အရန်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ စက်ရဳု၊ သုိေလှာင်ရုဳ၊ ကုိယ်ပိုင်ရဳုဵြန်ဵတ့ုိအတွက ် တည်ေဆာက်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက် 

အမှန်တကယ် လုိအပ်သည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှင်ဴ အြြာဵပစ္စည်ဵမျာဵကိ ု သတ်မှတ်ြျက်နှငဴ်အညီ ြပည်ပမှတင်သွင်ဵရာတွင် လုပ်ငန်ဵစတင်သည်ဴနှစ်မှ 

ငါဵနှစ်အတွင်ဵ အေကာက်ြွန်နှင်ဴ အြြာဵအြွန်အြမျာဵ ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴ၊ တစ်ဆက်တည်ဵ ေနာက်ငါဵနှစ်အထိ အေကာက်ြွန်နှငဴ်အြြာဵအြွန်အြမျာဵ၏ 

၅၀% သက်သာြွငဴရိှ်ပါက တင်သွင်ဵလာသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵအေပါ် ေပဵေဆာင်ြဲဴရသည်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵြွန်ကို ြုနိှမ်ြွငဴ်ရှိသည်။ 

အပိုင်ဵ ဂ၊ အလျာဵကွက ်၄ 

သဳုဵလပတ်ကာလအတွင်ဵ လစဉ်ေပဵေဆာင်ခဴဲသည်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်။ လစဉ်ေပဵေဆာင်ြဲဴသည်ဴပမာဏကို ယြင်နှစ်မှ သယ်ယူလာေသာ သ့ုိမဟတု် 
ယြင်သဳုဵလပတ်မှ သယ်ယူလာေသာ ပိုမိုေပဵေဆာင်ြဲဴသည်ဴအြွန်နှင်ဴကုိက်ညစိပပီဵ ေပဵသွင်ဵနိုင်ပါသည်။ 

အပိုင်ဵ ဂ၊ အလျာဵကွက် ၅ 

ယခင်သဳုဵလပတ်တွင် ပုိမိုေပဵေဆာင်ထာဵခဲဴသည်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်။  ဤသဳုဵလပတ်အတွက ် အသဳုဵြပုရန် ဆဳုဵြဖတ်ထာဵေသာ 
ယြင်သဳုဵလပတ်တွင် ပုိမိုေပဵေဆာင်ထာဵြဴဲေသာ အြွန်ပမာဏကုိ ဤအလျာဵကွက်တွင် ြဖညဴ်ပါ။  

အပိုင်ဵ ဂ၊ အလျာဵကွက ်၇ 

ေပဵေဆာင်ရန်ကျန်ပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၇ ရိှ ပမာဏသည် ေ ကညာလဃာ တင်သွင်ဵသညဴ်အြျန်ိတွင် ေပဵေဆာင်ရန် ကျန်ရှိသည်ဴအြွန် ြဖစ်သည်။  

လစဉ်ကျသငဴ်ေသာအခွန်ကို သက်ဆိုင်လကုန်ဆုဳဵပပီဵ ၁၀ ရက်အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။ ကျသငဴ်အြွန်ကိ ု www.ird.gov.mm website 
မှတစ်ဆငဴ် MPU Debit Card ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ြွဲမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ CBM-Net (RTGS) စနစ်ရိှ Customer 
Credit Transfer  Function (CCT) ကိ ုအသဳုဵြပု၍ြဖစ်ေစ၊ အီလက်ထေရာနစ် ေငွေပဵေြျမငစနစ်မျာဵြဖငဴ်ြဖစ်ေစ ေပဵေဆာင်နိုင်ပါသည်။ MPU၊ CBM-
Net မ ှ တစ်ဆင်ဴ ေပဵေဆာင်ြြင်ဵမျာဵအတွက ် ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာေငွစာရင်ဵသို့ အြွန်ေငွလက်ြဳရရှိသည်နှငဴ်တစ်ပပိုင်နက် 
ြပည်တွင်ဵအြွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှ လဳုခြုဳမငအဆင်ဴ (QR Code)ပါေသာ အြွန်ေငွလက်ြဳရရိှေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာအာဵ အီဵေမဵလ်မှတစ်ဆင်ဴ 
ေပဵပ့ုိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအေ ကာင်ဵ ကာဵစာအာဵ ြျလန်ကဲဴသ့ုိပင် မှတ်တမ်ဵအြဖစ် သိမ်ဵထာဵရမည်။ 

အပိုင်ဵ ဂ၊ အလျာဵကွက ်၈ 

ပို၍ေပဵေဆာင်ထာဵေသာပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၈ ရှ ိ ပမာဏသည်  အြွန်ေ ကညာလဃာ တွကြ်ျက်မငမှန်ကန်ပါက ယြုေ ကညာလဃာတင်သွင်ဵသညဴ် 
သဳုဵလပတ်ကာလအတွက ်ပို၍ေပဵေဆာင်ထာဵေသာ ပမာဏြဖစ်သည်။ 

ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေ ကညာလွှာြဖညဴ်သွင်ဵသူ၏ ကတိဝန်ခဳချက်  
ဤေ ကညာလဃာမတင်သွင်ဵမီ စာမျက်နှာ ၃ ၌ ေဆာင်ရွကြ်ယူ၍ ေ ကညာလဃာြဖည်ဴသွင်ဵသူ (ဥပမာ။ သင်၏ စာရင်ဵကိုင် သ့ုိမဟတု် စာရင်ဵစစ်ေဆဵသူ) 
အာဵ ဝန်ြဳကတိြပု လက်မှတ်ေရဵထုိဵေစရမည်။ အကယ်၍ သင်၏ဝန်ထမ်ဵမှ  ေဆာင်ရွကပ်ါက ဤအပိုင်ဵတွင် လက်မှတ် ေရဵထုိဵရန် မလုိအပ်ပါ။  

မှတ်ြျက်။ စာရွကစ်ာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြြင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကိ ုြျ ို ဵေဖာက်ြြင်ဵြဖစ်သည်။ 

အခွန်ထမ်ဵ (သ့ုိ) ကုိယ်စာဵလှယ်၏ ကတိဝန်ခဳချက်  

ဤေ ကညာလဃာကုိ မတင်သွင်ဵမီ စာမျက်နှာ ၃ တွင် လက်မှတ်ထိုဵရမည်။  

 ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတည်ဵြဖစ်ပါက ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှ လက်မှတ်ေရဵထုိဵရမည်။  
 သမဝါယမအသင်ဵအဖဲွ့ြဖစ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၊ (သ့ုိ) အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။  
 ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၏ကိယု်စာဵလှယ်၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ အေထွေထွမန်ေနဂျာ  (သ့ုိ) မန်ေနဂျာမှ  လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။  
 နိုင်ငဳေတာ်ပိင်ုစီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်ပါက၊ စီမဳေရဵရာ(သ့ုိ) ေငွစာရင်ဵဌာနမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵမှ လက်မှတ်ေရဵထုိဵရမည်။ 
မှတ်ြျက်။ စာရွကစ်ာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြြင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကိ ုြျ ို ဵေဖာက်ြြင်ဵြဖစ်သည်။ 

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

