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ပတခ(ဝင)-၀၃-၀၁(က) 

အခွန်ဆုိင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုဥပေဒပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင်ဴ 
ဝင်ေငခွွန်နည်ဵဥပေဒ ၅၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) တ့ုိအရ ေပဵပို့ 
ရမည်ဴ ေရာင်ဵချ၊ လဲလှယ်၊ လွှဲေြပာင် ြဵခင်ဵအလုိက် တင်သွင်ဵသည်ဴ 
အေြခပစ္စည်ဵ မှြမတ်စွန်ဵေငွေ ကညာလွှာ 

(အခွန်ေ ကညာလွှာကို မှန်ကန်ြပည်ဴစုဳစွာြဖည်ဴစွက်နုိင်ရန် ညွှန် ကာဵချက်ကို ဖတ်ရှုေပဵပါ။) 
(၂၀၂၂              ၁          ၂၀၂၃             ၃၁ ရက်ေန့     ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ အေြခပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵချ၊ လဲလှယ်၊ လွှဲေြပာင်ဵသည်ဴေန့မှ 
ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ တင်သွင်ဵရမညဴ် အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွေ ကညာလွှာ) 

အေြခပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵချ၊ လဲလှယ်၊ 

လွှဲေြပာင်ဵသညဴ်ေန့ 
(ရက်/လ/နှစ်)__________________________________ 

အခွန်ထမ်ဵ၏ 

ကုိယ ်ေရဵအချက်အလက် 

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

  □ သမဝါယမအသင်ဵ (Primary Cooperative)  

  □ အြြာဵသမဝါယမအသင်ဵအဖဲွ့(Non-primary Cooperative) 

□ နုိင်ငဳပုိင်စီဵပွာဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ 

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

   □ ြပည်ပ ေနနုိင်ငဳြြာဵသာဵ  

   □ ြပည်တွင်ဵ ေနနုိင်ငဳြြာဵသာဵ - တစ်ဦဵြျင်ဵပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ပါက ဝင် ေငွနှစ်အတွင်ဵ 

    ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်  ေနထိုင် ေသာ ရက်စုစု ေပါင်ဵကုိ  ေဖာ်ြပပါ ► _____________ 

ဂ။ နိုင်ငဳအမည်  (အခွန်နှစ်ထပ်မကျသငဴ် ေစ ေရဵစာချုပ်ဝင်  နိုင်ငဳြဖစ်ပါက)  ) ► ______________________ 

ဃ။ သက်ဆိငု်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ : □ ၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် အတွက် ြပင်ဆင်ထာဵသညဴ်ေ ကညာလွှာ 

   □   လိပ်စာ ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ 

   □   ေရနဳနှငဴ်သဘာဝဓါတ်ေငွ့ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵကဏ္ဍတွင်   
 ပါဝင်လုပ်ကုိင်သညဴ်ကုမ္ပဏီ 

အမည်   အြွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်  

ဇနီဵ(သ့ုိ)ြင်ပွန်ဵအမည် အြပညဴ်အစဳု 

(အိမ် ေထာင်ရှိပါက) 
 အြွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်  

စာပ့ုိလိပ်စာ (စာပ့ုိသ ေကေတေဖာ်ြပပါ) 

 

 

ေနရပ်လိပ်စာ 

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်  အီဵ ေမဵလ်လိပ်စာ  

အေကာကြ်ွန် IE Code  
Industry Code 

လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵကုဒ်နဳပါတ် 
 

 
အပိုင်ဵ က  

လက်ခဳရရှိသညဴ် စုစုေပါင်ဵေငွပမာဏ

(က)   
ေရာင်ဵချ ၊ လဲလှယ်၊ လွှေဲြပာင်ဵလိုက်ေသာ ပုိင်ဆိငု်မှုပစ္စည်ဵအမျ ို ဵအစာဵ 

(ခ) 
လက်ခဳရရှိသညဴ်ေငွပမာဏ

 ၁။ (က) အစုရှယ်ယာမျာဵနှငဴ် ေငွေြျဵသက်ေသြဳလက်မှတ်မျာဵ  (သက်ဆိငု်ေသာ အြျက်အလက်မျာဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပရန်)  

 

  

၂၀၀၈ ြုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြြြဳဥပေဒပုဒ်မ ၃၈၉ အရ နိုင်ငဳသာဵတိုင်ဵသည် ဥပေဒအရ 

ေပဵေဆာင်ရမညဴ် အြွန်အေကာက်မျာဵကို ေပဵေဆာင်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ 
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 (ြ) ေြမယာ(သက်ဆိငု်ေသာ အြျက်အလက်မျာဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပရန်)  

 

  

 (ဂ) ပစ္စည်ဵ၊ စက်ရဳုပစ္စည်ဵ နှငဴ် ပစ္စည်ဵကိရိယာ(သက်ဆိုင်ေသာ အြျက်အလက်မျာဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပရန်) 
 

 

  

 (ဃ) အြြာဵပုိင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵမျာဵ(သက်ဆိငု်ေသာ အြျက်အလက်မျာဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပရန်)  

 

  

၂။ စုစုေပါင်ဵရရှိေငွ (ေဒါင်လိုက်ကွက် (ခ)ရှ ိ ၁က+၁ခ+၁ဂ+၁ဃ တို့အာဵ ေပါင်ဵရန်)  

 

အပိုင်ဵ ခ 

စုစုေပါင်ဵ ကုိက်ညှိပပီဵကုန်ကျစရိတ်  

(က)   

    လွှေဲြပာင်ဵ၊ လဲလှယ်၊ ေရာင်ဵချခဲဴေသာ ပုိင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵ 

(ခ) 

မူလတန်ဖုိဵ (သ့ုိမဟတု် 

သက်ဆိငု်ရာ 

ကာလတန်ဖုိဵ) 

 

 

(ဂ) 

မူလ တန်ဖုိဵအေပါ် ခွငဴ်ြပုထာဵ

ေသာ ြဖညဴ်စွက် တန်ဖုိဵ 

(သ့ုိမဟတု် သက်ဆိငု်ရာ 

ကာလတန်ဖုိဵ) 

(ဃ) 

ယခုနှစ်နှငဴ် ယခင်နှစ်မျာဵ 

အတွက် စုစုေပါင်ဵ 

တန်ဖုိဵေလျာဴ 

 

(င) 

စုစုေပါင်ဵ 

 

 

 

၁။ (က) အပိုင်ဵ က မှ အစုရှယ်ယာမျာဵနှငဴ် ေငွ 

  ေြျဵသက်ေသြဳလက်မှတ်မျာဵ  
  

 

 

 (ြ) အပိုင်ဵ က မှ ေြမယာ   

 (ဂ) အပိုင်ဵ က မှ ပစ္စည်ဵ၊ စက်ရဳုပစ္စည်ဵနှငဴ်  

  ပစ္စည်ဵကိရိယာ 
   

 (ဃ) အပိုင်ဵ က မှ အြြာဵပုိင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵမျာဵ    

၂။  ေဒါင်လိုက်ကွက် (ြ)၊ (ဂ) နှငဴ် (ဃ)တို့ရှိ 

 ပမာဏမျာဵအာဵ တစ်ြုစီေပါင်ဵပါ။ 
   

၃။ အလျာဵကွက် ၂ မှ ေဒါင်လိုက်ကွက်  (ြ) နှငဴ် (ဂ) ရှိ ပမာဏမျာဵအာဵ ေပါင်ဵပါ။  

၄။ အလျာဵကွက် ၂  ေဒါင်လိုက်ကွက် (ဃ)မှ ပမာဏကို ြဖညဴ်ပါ။  

၅။ စုစုေပါင်ဵကုိက်ညှိပပီဵကုန်ကျစရိတ်။ အလျာဵကွက် ၃ မှ အလျာဵကွက် ၄ အာဵ နုတ်ပါ။  

 

အပိုင်ဵ ဂ   

အ ေြခပစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵ ေငွနှငဴ် ကျသငဴ်အခွန်  

၁။ စုစု ေပါင်ဵ ရရှ ိေငွ ။ (အပုိင်ဵ က ၊ အလျာဵကွက် ၂ မှ  ေငွပမာဏကုိ ြဖညဴ်ပါ။)  

၂။ စုစု ေပါင်ဵကုိက်ညှိပပီဵကုန်ကျစရိတ်။ (အပိုင်ဵ ြ ၊ အလျာဵကွက် ၅ ရိှ  ေငွပမာဏကုိ ြဖညဴ်ပါ။)  

၃။ အေြခပစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵေငွ။ အလျာဵကွက် ၁ မှ အလျာဵကွက် ၂ ကုိနုတ်ပါ။ (သုည (သ့ုိမဟတု်) သုညေအာက် ေလျာဴနည်ဵလျှင် သုည “၀” ကုိြဖညဴ်ပါ။ ဤ

ေနရာမှစ၍ ကျန်ဇယာဵမျာဵြဖညဴ်ရန်မလိုပါ။ အေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွမရှိသြဖငဴ် အြွန်ေပဵေဆာင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ) 
  

၄။ ကျသငဴ် ေသာအခွန်ပမာဏ။ (အလျာဵကွက် ၃ x ၁၀%)  ေရနဳနှငဴ်သဘာဝဓါတ် ေငွ့ ကုမ္ပဏီမျာဵအတွက် ကျသငဴ်မညဴ် အခွန်နှုန်ဵမျာဵအာဵ ညွှန် ကာဵချက်တွင် 

 ကညဴ်ပါ။ (ကကိုတင်ြွန်ေပဵသွင်ဵြဲဴေသာ ဘဏ်ေငွသွင်ဵြျလန် ပူဵတွဲတင်ြပရန်။) 
 

၅။ ေပဵ ေဆာင်ထာဵေသာ ကကိုတင်ခွန်စုစုေပါင်ဵ  

၆။ ယခုနှစ်သ့ုိ သယ်ယူလာေသာ ယခင်နှစ်တွင် ပုိမိုေပဵေဆာင်ထာဵခဲဴေသာ အခွန်ပမာဏ  

၇။ ေပဵေဆာင်ရန်ကျန်ပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၅ နှငဴ်  အလျာဵကွက် ၆ တို့ကို ေပါင်ဵ၍ ရသညဴ်ရလဒ်ကို အလျာဵကွက် ၄ မှ နုတ်ပါ။  သုည သ့ုိမဟတု် သုည  

ေအာက်နည်ဵပါက “၀” ဟ ုြဖညဴ်ပါ။ 
 

၈။ ပုိ၍ ေပဵ ေဆာင်ထာဵ ေသာ ပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၅ နှငဴ် အလျာဵကွက် ၆ တို့ကုိ  ေပါင်ဵ၍ ရသညဴ်ရလာဒ်မှ အလျာဵကွက် ၄ ကုိ နုတ်ပါ သုည သ့ုိမဟတု် 

သုည  ေအာက်နည်ဵပါက “၀” ဟ ုြဖညဴ်ပါ။ 
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အပိုင်ဵ ဃ   

ထပ်မဳ ေဖာြ်ပလို ေသာအချက်အလက်  (သက်ဆိငု်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြြစ်ပါ။) 

၁။ ပုိင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵအာဵ ဆက်စပ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ/ဆက်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအ ကာဵ၌ လွှဲ ေြပာင်ဵ ေရာင်ဵြျြြင်ဵ(သ့ုိမဟတု်) အြြာဵသူမျာဵအာဵ ကာလတန်ဖုိဵအတိုင်ဵ 

မ ေရာင်ဵြျြြင်ဵ။  ေဖာ်ြပပါအြျက်တိုင်ဵမှန်ကန်ပါက အဖဲွ့အစည်ဵ/ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်၊ လိပ်စာ ေဖာ်ြပြျက်နှငဴ် ဆက်စပ် အဖဲွ့အစည်ဵ/ပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ် သင်၏ 

ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု။ သ့ုိမဟတု်ပါက ကာလတန်ဖုိဵအတိုင်ဵ  ေရာင်ဵြျြြင်ဵမရှိသညဴ် အ ေ ကာင်ဵြပြျက်အာဵ ရှင်ဵလင်ဵ ေပဵရန်။  

□ ဟတု် □ မဟတု် 

၂။ ပုိင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ဆက်စပ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ/ ဆက်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအ ကာဵ၌ ဝယ်ယူရရှိြြင်ဵ(သ့ုိမဟတု်) အြြာဵသူမျာဵထဳမှ ကာလတန်ဖုိဵအတုိင်  ဵမရရိှ 

ထာ ြဵြင်ဵ။  ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵမှန်ကန်ပါက အဖဲွ့အစည် /ဵပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်၊ လိပ်စာ ေဖာ်ြပြျက်နှင်ဴ ဆက်စပ်အဖဲွ့အစည်ဵ/ ပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ် သင်၏ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု။ 

သ့ုိမဟတု်ပါက ကာလတန်ဖုိဵအတိုင်ဵ မရရှိရသညဴ် အ ေ ကာင်ဵြပြျက်အာဵ ရှင်ဵလင်ဵ ေပဵရန်။ 

□ ဟတု် □ မဟတု် 

၃။  ေရာင်ဵြျလုိက်သညဴ် ပုိင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵအတွက် အမှန်ကုန်ကျြဲဴသညဴ်တန်ဖုိဵအာဵ ကာလတန်ဖုိဵြဖငဴ် အစာဵထိုဵြဲဴြြင်ဵ။ ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ မှန်ကန်ပါက အစာဵထိုဵ 

ရသညဴ် အေ ကာင်ဵအရင်ဵအာဵ ေဖာ်ြပရန်။ ဥပမာ အေမွဆက်ြဳြြင်ဵ (သ့ုိ) ေမတ္တာအေလျာက် ေပဵကမ်ဵြြင်ဵြဖငဴ် ရယူြဲဴြြင်ဵမျာဵ  
□ ဟတု် □ မဟတု် 

 

ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေ ကညာလွှာြဖညဴ်သွင်ဵသူ၏ ကတိဝန်ခဳချက် (ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေ ကညာလွှာြဖညဴ်သွင်ဵသူ မရှိပါက ဤအဆငဴ်ကိုြဖညဴ်သွင်ဵရန်မလိုပါ။) 

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

(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြြင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ြျ ို ဵေဖာကြ်ြင်ဵြဖစ်သည်။) 

ေဆာင်ရွက်ြယူ၍ 

ေ ကညာလွှာ ြဖညဴ်သွင်ဵသူ 

လက်မှတ် 

 ရက်စဲွ (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

ေဆာင်ရွက်ြယူ၍ 

ေ ကညာလွှာ ြဖညဴ်သွင်ဵသူ 

အမည် 

 အြွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်  

လုပ်ငန်ဵအမည်  

လုပ်ငန်ဵလိပ်စာ 

 

လုပ်ငန်ဵ၏ 

အြွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ် 
  

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်  အီဵေမဵလ်လိပ်စာ  

 
 
 

အခွန်ထမ်ဵ(သ့ုိ) ကုိယ်စာဵလှယ်၏ ကတိဝန်ခဳချက် 

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

(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြြင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ြျ ို ဵေဖာကြ်ြင်ဵြဖစ်သည်။) 

လက်မှတ်  ရက်စဲွ (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

ပုဂ္ဂိုလ်စု ကုိယ်စာဵ ၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵကုိယ်စာဵ သ့ုိမဟတု် 

တရာဵဝင်တာဝန်ယူမေြဖရှင်ဵနုိင်ေသာသူကိုယ်စာဵ လက်မှတ်

ေရဵထိုဵသူြဖစ်ပါက အမည်အြပညဴ်အစဳုကုိေဖာ်ြပပါ။ 

 ရာထူဵ  
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ေယဘုယျ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ 

မည်သူသည် အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵ ေငွ ဝင်ေငွခနွေ် ကညာလွှာ တင်သွင်ဵရမည်နည်ဵ။ 

မည်သူမဆုိ အေြြပစ္စည်ဵတစ်ြု သ့ုိမဟုတ် တစ်ြုထက်ပုိ၍ ေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ၊ သ့ုိမဟုတ် အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵြပုလုပ်လျှင် 

ယင်ဵသို့ြပုလုပ်သည်ဴနှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ အြွန်ေပဵေဆာင်ထုိက်ေသာ တန်ဖိုဵရိှသည်ဴအြပင် ြမတ်စွန်ဵေငွရှိပါက ဝင်ေငွေ ကညာလွှာကုိ ေပဵပို့ရမည်။ 

သ့ုိရာတွင် လွှေဲြပာင်ဵြြင်ဵဆုိရာ၌ အေမွဆက်ြဳြြင်ဵ၊ အဖိုဵစာဵနာဵမပါဘဲ ေမတ္တာြဖငဴေ်ပဵကမ်ဵြြင်ဵ၊ လှူဒါန်ဵြြင်ဵတ့ုိ မပါဝင်ပါ။ အေြြပစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵ

ေငွကို ဤေ ကညာလွှာတွင်သာ ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပပီဵ နှစ်စဉ်တင်သွင်ဵရသည်ဴ ဝင်ေငွေ ကညာလွှာတွင် မေဖာ်ြပရပါ။   

အေြခပစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵေငွ ဆိုသည်မှာ အေြြပစ္စည်ဵတစ်ြုအာဵ ေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ၊ (သ့ုိ) အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှေဲြပာင်ဵြြင်ဵ ြပုလုပ် 

ရာမှရရိှေသာ ြမတ်စွန်ဵေငွကိုဆိုလိုသည်။ ြမတ်စွန်ဵေငွဆိုသည်မှာ စုစုေပါင်ဵရရိှသည်ဴတန်ဖိုဵမှ ယင်ဵပစ္စည်ဵအာဵြဖည်ဴစွက်ြြင်ဵအတွက် ကုန်ကျသည်ဴ 

မတည်စရိတ်ကို နုတ်ထာဵသည်ဴ အသာဵတင်အြမတ်ေငွကိုဆိုလုိသည်။ အေြြပစ္စည်ဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵကို အေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွ သ့ုိမဟတု် အြြာဵ 

အြွန်ေပဵေဆာင်ထိုက်ေသာ ဝင်ေငွမျာဵနှင်ဴ ြုနှိမ်၍ မရပါ။ 

အေြခပစ္စည်ဵ ဆုိသည်မှာ ေြမ၊ အေဆာက်အအဳုနှင်ဴ ယင်ဵတ့ုိ၏အြန်ဵမျာဵ၊ ယာဉ်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ မ-တည်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ဆုိလုိသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် 

အစုရှယ်ယာနှင်ဴ ကတိဝန်ြဳြျုပ်တ့ုိအြပင် ေငွေြျဵသကေ်သြဳလက်မှတ်မျာဵ၊ ယင်ဵတ့ုိကဴဲသ့ုိေသာ အလာဵတူစာြျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ ပါဝင်သည်။            

ေငွေြျဵသကေ်သြဳလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ  ေငွေြျဵသကေ်သြဳလက်မှတ်မျာဵ လဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဥပေဒတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုထာဵသည်ဴ ေငွေြျဵ 

သက်ေသြဳလက်မှတ်ကို ဆုိလိုသည်။  

ြပည်တွင်ဵေနြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ၊  ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳြြာဵသာဵ၊  ြပည်ပေနနုိင်ငဳသာဵ၊ ြပည်တွင်ဵပုဂ္ဂိုလ်စုလုပ်ငန်ဵ၊ ကုမ္ပဏီ ၊ သမဝါယမအသင်ဵ (သ့ုိ) 

နိုင်ငဳေတာ်ပိင်ုစီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတို့သည်  ြပည်တွင်ဵမှြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပမှြဖစ်ေစရရိှေသာ အေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွအာဵလုဳဵအေပါ် အြွန်စည်ဵ ကပ် 

ထုိက်သည်။ ြပည်ပေနနုိင်ငဳြြာဵသာဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ နုိင်ငဳြြာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုဥပေဒအရ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှထာဵေသာ 

ြပည်ပစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွကမ်ူ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵမှရရိှေသာ အေြြပစ္စည်ဵြမတ်စွန်ဵေငွအေပါ်တွင်သာ အြွန်စည်ဵ ကပ်ထိုက်သည်။  

မည်သည်ဴေ ကညာလွှာပဳုစကဳို တင်သွင်ဵရမည်နည်ဵ။ 

ဝင်ေငွနှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵြပုလုပ်သည်ဴ အေရာင်ဵအဝယ် တစ်ြုြျင်ဵစီအလိုက်ရရိှသည်ဴ အေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွမျာဵကို ေရာင်ဵချ၊လဲလှယ်၊ လွှဲေြပာင်ဵ 

ြခင်ဵအလိုက်တင်သွင်ဵသည်ဴ အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွေ ကညာလွှာ အသဳုဵြပု၍ အစီရင်ြဳတင်သွင်ဵနိုင်ပါသည်။ သ့ုိမဟတု် ဝင်ေငွနစ်ှတစ်နစှ်အတွင်ဵ 

ြပုလုပ်သည်ဴ အေရာင်ဵအဝယ်မျာဵမှ အေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွအာဵလုဳဵကို တစ်နှစ်စာလဳုဵအတွက် တစ်ေပါင်ဵတစ်စည်ဵတည်ဵ တင်သွင်ဵလိုပါက 

စုေပါင်ဵတင်သွင်ဵသည်ဴ အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွေ ကညာလွှာြဖငဴ် တင်သွင်ဵနုိင်ပါသည်။ အသဳုဵြပုသည်ဴ ပုဳစဳအလုိက်တင်သွင်ဵရမည်ဴ သတ်မှတ်ြျန်ိ 

သည်လည်ဵ မတူညီပါ။ 

ေရာင်ဵချ၊ လဲလှယ်၊ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵအလုိက် တင်သွင်ဵသညဴ် အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵ ေငွေ ကညာလွှာကုိ မည်သညဴ်အချနိ် 
တွင် တင်သွင်ဵရမည်နည်ဵ။ 

ဤေ ကညာလွှာကုိ အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ 

(၃၀)အတွင်ဵ ေ ကညာလွှာတင်သွင်ဵရမည်။ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ (က) ယင်ဵပစ္စည်ဵကို ေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ 

လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵြပုလုပ်ေသာ စာြျုပ်ြျုပ်ဆုိသည်ဴေန့ သ့ုိမဟတု် (ခ) ယင်ဵပစ္စည်ဵကို လက်ေရာက်လွှဲေြပာင်ဵေပဵသည်ဴေန့တို့အနက် ေစာရာေန့ကို ဆိုလုိ 

သည်။ အကယ်၍ ေ ကညာလွှာတင်သွင်ဵြြင်ဵအတွက ် ေနာက်ဆုဳဵထာဵေဆာင်ရွကရ်မညဴ် ေန့ရက်သည် ရုဳဵပိတ်ရက် သ့ုိမဟတ်ု အစုိဵရက ြပန်တမ်ဵ 

ထုတ်ြပန်သညဴ် အလုပ်ပိတ်ရက်ြဖစ်ပါက ယင်ဵေန့နှငဴ် ေနာက်တစ်ဆက်တည်ဵြဖစ်ေသာ အမျာဵြပည်သူရုဳဵဖွင်ဴရက်တွင် တင်သွင်ဵရမည်။ 

စုေပါင်ဵတင်သွင်ဵသညဴ ်အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵ ေငွေ ကညာလွှာကုိ မည်သညဴ်အချနိ်တွင် တင်သွင်ဵရမည်နည်ဵ။ 

အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ၊ သ့ုိမဟတု် အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵြပုလုပ်သည်ဴ ဝင်ေငွနှစ်တစ်နှစ်ကနု်ဆုဳဵသည်ဴေန့မှ 

(၃)လအတွင်ဵ တင်သွင်ဵရမည်။ အကယ်၍ ေ ကညာလွှာ တင်သွင်ဵြြင်ဵအတွက ်ေနာက်ဆုဳဵထာဵေဆာင်ရွကရ်မညဴ်ေန့ရက်သည် ရုဳဵပိတ်ရက် သ့ုိမဟတု် 

အစုိဵရက ြပန်တမ်ဵထုတ်ြပန်သညဴ် အလုပ်ပိတ်ရက်ြဖစ်ပါက ယင်ဵေန့နှင်ဴ ေနာက်တစ်ဆက်တည်ဵြဖစ်ေသာ အမျာဵြပည်သူရုဳဵဖွင်ဴရက်တွင် တင်သွင်ဵ 

ရမည်။ ၂၀၂၂              ၁          ၂၀၂၃             ၃၁ ရက်ေန့အထိ ဝင်ေငွနှစ် အတွက ်စုေပါင်ဵတင်သွင်ဵသည်ဴ ေ ကညာလွှာကုိ ၂၀၂၃ ြုနှစ် 

ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေန့ ေနာက်ဆုဳဵထာဵ တင်သွင်ဵရမည်။ 

အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵ ေငွအေပါ် စည်ဵ ကပ်သညဴ်အခနွ်ကုိ မည်သည်ဴအချန်ိတွင် ေပဵသွင်ဵရမည်နည်ဵ။ 

အေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွအေပါ် စည်ဵ ကပ်သည်ဴအြွန်ကို အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ၊ သ့ုိမဟတု် အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵ 

ြြင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။  
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ဒဏေ် ကဵေငွမျာဵ 

ေ ကညာလွှာ တင်သွင်ဵထုိက်သူ ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ တင်သွင်ဵရန် ပျက်ကွက်ပါက ေအာက်ပါဒဏ်ေ ကဵေငွ နှစ်ရပ် 

အနက်မှ မျာဵရာဒဏ်ေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာင်ရမည်- 

 ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအြွန်ပမာဏ၏ ၅% အြပင် တင်သွင်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴေန့ရက်မှ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵြျုပ်က စည်ဵ ကပ်မှုြပုလုပ်သည်ဴ 

အြျနိ်ကာလအထိ ေ ကညာလွှာတင်သွင်ဵရန် ဆက်လက်ပျက်ကွက်ေနသည်ဴ တစ်လြျင်ဵစီအတွက် သ့ုိမဟတု် တစ်လ၏အစိတ်အပိုင်ဵ 

အတွက ်ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအြွန်ပမာဏ၏ ၁%၊ 

 ေငွကျပ်တစ်သိန်ဵ။ 

ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအြွန်ပမာဏတွင် အရစ်ကျ ေပဵေဆာင်ရသည်ဴ အြွန်မျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။ 

ေ ကညာလွှာအြျနိ်မီတင်သွင်ဵြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် သတ်မှတ်ရက်အတွင်ဵ အြွန်ေပဵေဆာင်နုိင်ြြင်ဵမရှိပါက အြွန်ဆိုင်ရာစီမဳအုပ်ြျုပ်မှုဥပေဒနှင်ဴအညီ 

အြျနိ်တုိဵြမှငဴ်ေပဵရန် သက်ဆိုင်ရာအြွန်ရုဳဵသို့ သတ်မှတ်ြျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ကကိုတင်ေလျှာက်ထာဵ၍ ြွင်ဴြပုြျက်ရရိှပါက ဒဏ်ေ ကဵေငွြျမှတ်ြြင်ဵနှငဴ် 

ရာဇဝတ်ေ ကာင်ဵအရ တရာဵစဲွဆိုြဳရြြင်ဵမှ လွတ်ကင်ဵနိုင်ပါသည်။ 

ေ ကညာလွှာတွင် မမှန်ကန်ေသာေဖာ်ြပြျက် သို ့မဟုတ် ြျန်လှပ်ထာဵြဲဴေသာအေ ကာင်ဵအြျက်တစ်ြုြုနှငဴ ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အြွန်ကိုေလျာဴနည်ဵ 

ေပဵေဆာင်ြဲဴြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် ေလျာဴနည်ဵေပဵေဆာင်ြဲဴဖွယ်ရှိပပီဵ အဆုိပါေဖာ်ြပြျက် သ့ုိမဟတု် ြျန်လှပ်ထာဵြျက်သည် အြွန်ထမ်ဵက ကကိုတင်ကကဳရွယ် 

ြျက်ြဖင်ဴြပုလုပ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် လျစ်လျူရှုြြင်ဵြဖစ်ပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဒဏ်ေ ကဵေငွတစ်ရပ်ရပ်ကို ေပဵေဆာင်ရမည်- 

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

ေကျာ်လွန်လျှင် ေလျာဴနည်ဵေပဵေဆာင်သည်ဴ အြွန်ပမာဏ၏ ၇၅%၊ 

 အထက်ပါအြျက်နှငဴ် အကျုဳဵမဝင်ပါက ေလျာဴနည်ဵေပဵေဆာင်သည်ဴ အြွန်ပမာဏ၏ ၂၅%။ 

မှာဵယွင်ဵေသာ သ့ုိမဟတု် လမ်ဵလွဲေစနုိင်ေသာေဖာ်ြပြျက်ကုိ တင်ြပသြဖငဴ် စည်ဵ ကပ်မှုြပုလုပ်ရာတွင် အမှန်ေပဵေဆာင်ရန် တာဝန်ရိှေသာ အြွန် 

ေအာက်ေလျာဴနည်ဵေပဵေဆာင်ြဲဴဖွယ်ရိှလျှင်ြဖစ်ေစ၊ အမှန်ြပန်အမ်ဵရမည်ဴေငွထက် ပိုမိုြပန်အမ်ဵြဲဴဖွယ်ရှိလျှင်ြဖစ်ေစ ဒဏ်ေ ကဵေငွတစ်သိန်ဵငါဵေသာင်ဵ 

အြပင် ေအာက်ပါဒဏ်ေ ကဵေငွတို့အနက် မျာဵရာဒဏ်ေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာင်ရမည်- 

 အမှန်ကျသငဴ်သည်ဴအြွန်နှငဴ် ေလျာဴနည်ဵစည်ဵ ကပ်ြဲဴနုိင်ဖွယ်ရှိသည်ဴ အြွန်တ့ုိ၏ြြာဵနာဵသည်ဴပမာဏ၊ 

 အမှန်ြပန်အမ်ဵရမည်ဴေငွေ ကဵနှင်ဴ ပိုမိုြပန်အမ်ဵြဲဴနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဴ ေငွေ ကဵတို့၏ြြာဵနာဵသည်ဴပမာဏ။ 

အြွန်ေ ကညာလွှာတင်သွင်ဵရန် ပျကက်ွက်ြြင်ဵသည် အြွန်ဆိုင်ရာစီမဳအုပ်ြျုပ်မှုဥပေဒအရ အြွန်စီမဳအုပ်ြျုပ်မှုေဆာင်ရွကြ်ြင်ဵကို တမင်ဟန့်တာဵ 

ြြင်ဵ သ့ုိမဟတ်ု ဟန့်တာဵရန်အာဵထုတ်ြြင်ဵြပုလုပ်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြြင်ဵြဳရပါက တစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်နှစ်သိန်ဵ 

ငါဵေသာင်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳုဵြဖစ်ေစ ြျမှတ်ြြင်ဵြဳရမည်ြဖစ်သည်။ 

အေသဵစိတ ်ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ 

အေထွေထွ။ ယြုအေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွမျာဵကို ြပည်တွင်ဵအြွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသို့ အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵ 

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵအလုိက် သ့ုိမဟတု် နှစ်အလုိက် တင်ြပရမည်။ အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵတစ် 

နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵအလုိက် တင်သွင်ဵြြင်ဵြဖစ်ပါက အေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွအေပါ်စည်ဵ ကပ်သည်ဴ အြွန်ေ ကညာလွှာကုိ အေရာင်ဵ 

အဝယ်ြပုလုပ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ (၃၀) အတွင်ဵ တင်သွင်ဵရမည်။ စုေပါင်ဵ၍ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵတင်သွင်ဵြြင်ဵြဖစ်ပါက ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်  

(၂၀၂၂ ြနှုစ် ဧပပီလ ၁ ရက်ေန့မှ ၂၀၂၃ ြုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်) အတွင်ဵ အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ 

လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵအာဵလဳုဵကို စုေပါင်ဵ၍ တင်ြပရမည်။ 

အခွန်ထမ်ဵ၏ကုိယ်ေရဵအချက်အလက်မျာဵ 

အလျာဵကွက် (ဃ) ။ အကယ်၍ သငဴ်အေနြဖင်ဴ ဤအြွန်အပုိင်ဵအြြာဵကာလအတွင်ဵ ယြင်တင်သွင်ဵြဴဲေသာ ေ ကညာလွှာကုိ ြပင်ဆင်ြြင်ဵြဖစ်ပါက 

“ြပင်ဆင်ထာဵသည်ဴေ ကညာလွှာ” ဟူသည်ဴ အကွက်တွင် အမှတ်ြြစ်ပါ။ အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ 

လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵအလုိက် တင်သွင်ဵသည်ဴအြွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ အေရာင်ဵအဝယ်ြပုလုပ်သည်ဴရက်စွဲကုိ အြွန်ေ ကညာလွှာ၏အေပါ်ပိုင်ဵတွင် 

ေဖာ်ြပရမည်။ သငဴ်အေနြဖင်ဴ သင်၏ယြင်ေ ကညာလွှာ တင်သွင်ဵြျနိ်မှစ၍ သင်၏လိပ်စာကုိ ေြပာင်ဵလဲြဲဴပါက “လိပ်စာေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ” ဟူသည်ဴ 

အကွက်တွင် အမှတ်ြြစ်ပါ။ ေရနဳနှင်ဴသဘာဝဓါတ်ေငွ့ ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည်ဴ ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက “ေရနဳနှင်ဴသဘာဝ 

ဓါတ်ေငွ့ ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည်ဴကုမ္ပဏီ” ဟူသည်ဴ အကွက်တွင် အမှတ်ြြစ်ပါ။ 
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အပိုင်ဵ က ၊ အေထွေထွ  

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ သ့ုိမဟတု် ဇယာဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴရက်အတွင်ဵ ြပုလုပ်သည်ဴ အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵ 

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵကို ြဖည်ဴစွက်ရန် အပိုင်ဵ က တွင် ေနရာမလဳုေလာက်ပါက ေရာင်ဵြျ၊ လဲလှယ်၊ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵတစ်ြုစီ၏ 

အေသဵစိတ်စာရင်ဵတစ်ြုစီကို ပူဵတဲွေဖာ်ြပပါ။ ပူဵတဲွစာရင်ဵမှ စုစုေပါင်ဵစာရင်ဵြျုပ်ကို အပုိင်ဵ က ၊ စာတုိင်(က)နှငဴ် (ြ)တွင် ေဖာ်ြပပါ။ 

အပိုင်ဵ က ၊ ေဒါင်လိုက်ကွက်(က)  

ေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ၊ (သ့ုိ) အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵြပုလုပ်သည်ဴ အေြြပစ္စည်ဵ တစ်ြုစီကိုြဖည်ဴပါ။ (ဥပမာ။ XYZ အာမခဳကုမ္ပဏီ 

၏ အမျာဵပုိင်အစုရှယ်ယာ ၁၀၀) အေမွဆက်ြဳြြင်ဵ (သ့ုိ) ေမတ္တာအေလျာက်ေပဵကမ်ဵြြင်ဵနှငဴ် လှူဒါန်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵ မပါဝင်ပါ။  

အပိုင်ဵ က ၊ ေဒါင်လိုက်ကွက် (ခ)  

လက်ြဳရရိှသည်ဴ စုစုေပါင်ဵ ေငွပမာဏကို ြဖည်ဴပါ။ အြွန်တဳဆိပ်ေြါင်ဵေ ကဵ၊ ပွဲစာဵြေကာမ်ရှင်ြ၊ (သ့ုိ) အပိုင်ဵ က ရှ ိအြြာဵအသဳုဵစရိတ်မျာဵ နုတ်ရန် 

မလိုပါ။ ထိုအသုဳဵ စရိတ်မျာဵကို အပိုင်ဵ ြ တွင် ြဖည်ဴပါ။ ပစ္စည်ဵလွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵြပုပါက ယင်ဵပစ္စည်ဵ၏ ကာလတန်ဖိုဵကို ေဖာ်ြပပါ။ ကာလတန်ဖိုဵဆိုရာ 

တွင် ထိုလွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵြပုသည်ဴေန့တွင် ယင်ဵပစ္စည်ဵနှငဴ် အလာဵတူ ပစ္စည်ဵ၏တန်ဖိုဵြဖစ်ပပီဵ ေမတ္တာအေလျာက် ေပဵကမ်ဵသည်ြဖစ်ေစ၊ လူအြျင်ဵြျင်ဵ 

ေသွဵ သာဵေတာ်စပ်မှုမရှိပဲ လွှဲေြပာင်ဵသည်ြဖစ်ေစ ယင်ဵတန်ဖိုဵသည် အကျုဳဵဝင်သည်။   

အကယ်၍ လက်ြဳရရှိသည်ဴစုစုေပါင်ဵေငွပမာဏသည် နိုင်ငဳြြာဵေငွြဖစ်ပါက ပစ္စည်ဵလွှေဲြပာင်ဵရယူသည်ဴေန့၌  အစုိဵရမှထုတ်ြပန်ထာဵေသာ  နိုင်ငဳြြာဵ 

ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵအရ ြမန်မာကျပေ်ငွသ့ုိေြပာင်ဵလဲတွကြ်ျက်ရမည်။  

အပိုင်ဵ ခ ၊ အေထွေထွ  

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ သ့ုိမဟတု် ဇယာဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴရက်အတွင်ဵြပုလုပ်သည်ဴ အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵ 

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵကို ြဖည်ဴစွက်ရန် အပုိင်ဵ ြ တွင် ေနရာမလဳုေလာက်ပါက ေရာင်ဵြျ၊ လဲလှယ်၊ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵတစ်ြုစီ၏ 

အေသဵစိတ်စာရင်ဵတစ်ြုစီကို ဇယာဵတစ်ြုတွင် ြဖည်ဴ၍ ပူဵတွဲေဖာ်ြပပါ။ ပူဵတဲွစာရင်ဵမှ စုစုေပါင်ဵစာရင်ဵြျုပ်ကို အပိုင်ဵ ြ ၊ ေဒါင်လိုက်ကကွ်(ြ)၊ (ဂ)နှငဴ် 

(ဃ)တွင် ေဖာ်ြပပါ။ 

အပိုင်ဵ ခ ၊ ေဒါင်လိုက်ကွက် (ခ)  

အေြြပစ္စည်ဵ၏ မူလတန်ဖိုဵကို ြဖည်ဴပါ။ အကယ်၍ နိုင်ငဳြြာဵေငွြဖငဴ်ဝယ်ယူထာဵြြင်ဵြဖစ်ပါက ပစ္စည်ဵဝယ်ယူသည်ဴေန့၌  အစုိဵရမှထုတ်ြပန်ထာဵေသာ  

နိုင်ငဳြြာဵေငွလဲလှယ်နှုန်ဵအရ ြမန်မာကျပ်ေငွသ့ုိေြပာင်ဵလဲ တွကြ်ျက်ရမည်။ အေြြပစ္စည်ဵကိုရယူြဲဴရာတွင် အမှန်ကနု်ကျသည်ဴ မူလတန်ဖိုဵကို 

တိကျစွာ မသနိိုင်လျှင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵပစ္စည်ဵကို အေမွဆက်ြဳြြင်ဵ (သ့ုိ) ေမတ္တာအေလျာက ် ေပဵကမ်ဵြြင်ဵြဖငဴ် ရယူြဲဴလျှင် (ေဒါင်လိုက်ကကွ် (ြ) တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ) ယင်ဵပစ္စည်ဵကုိ ရယူြဴဲသည်ဴအြျန်ိ၌ ေပါ်ေပါက်ေသာကာလတန်ဖုိဵကုိ ယင်ဵအေြြပစ္စည်ဵ၏ မူလတန်ဖုိဵအြဖစ် မှတ်ယူရမည်။ 

အေြြပစ္စည်ဵတစ်ြုြုသည် ၁၉၉၇ြုနှစ်၊ ဧပပီ ၁ရက်ေန့မတုိင်မီ အြွန်ထမ်ဵပုိင်ြဖစ်ြဴဲလျှင် မူလတန်ဖုိဵကုိ အဆုိပါေန့ရက်၌ ေပါ်ေပါက်ေသာ ယင်ဵပစ္စည်ဵ၏ 

ကာလတန်ဖိုဵဟု မှတ်ယူရမည်။  

အပိုင်ဵ ခ ၊ ေဒါင်လိုက်ကွက် (ဂ)  

အေြြပစ္စည်ဵကို ရယူရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ၊ အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ကုန်ကျသည်ဴ 

စရိတ်မျာဵြဖည်ဴပါ။ အြွန်တဳဆိပ်ေြါင်ဵေ ကဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵေ ကဵ၊ ေရှ့ေနြမျာဵ၊ ပဲွစာဵြမျာဵ၊ အကျိုဵေဆာင်ြမျာဵ၊ အဆုိပါ အေြြပစ္စည်ဵ၏ သက်တမ်ဵ 

တိုဵ အသဳုဵြပုနုိင်ရန် ကုန်ကျသည်ဴ အသဳုဵစရိတ် အာဵလုဳဵပါဝင်သည်။   

ဝင်ေငွြွန်မှ နုတ်ပယ်ြွင်ဴရိှေသာ အေြြပစ္စည်ဵအာဵ ြပင်ဆင်သည်ဴ ကုန်ကျစရိတ်ကုိ ထည်ဴသွင်ဵြြင်ဵမြပုရ။ ၁၉၉၇ြုနှစ်၊ ဧပပီ ၁ ရက်ေန့မတုိင်မီ သင်ဴထဳသ့ုိ  

အေြြပစ္စည်ဵတစ်ြုြုကို ရယူြြင်ဵရှိပါက ယင်ဵေန့ရက်မတိုင်မီ ကုန်ကျထာဵေသာ ယင်ဵအေြြပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ မတည်အသဳုဵစရိတ် ထည်ဴသွင်ဵရန် မလုိ 

အပ်ပါ။  

အပိုင်ဵ ခ ၊ ေဒါင်လိုက်ကွက် (ဃ)  

ဝင်ေငွြွန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ယြင်နှစ်မျာဵက နုတ်ယူြဲဴေသာပမာဏ (သ့ုိမဟတု် နုတ်ယူရန်ရှိေသာ်လည်ဵ မနုတ်ြဲဴသည်ဴပမာဏ)နှငဴ် နုတ်ပယ်ြွင်ဴ 

မရှိပါ။ ယြုနှစ်အတွက် တန်ဖိုဵေလျာဴကို နုတ်ပယ်ြွငဴ်မရိှပါ။ သ့ုိရာတွင် ယင်ဵပစ္စည်ဵအာဵ ရယူပိုင်ဆိုင်ြဲဴေသာနှစ်အတွက် တန်ဖိုဵေလျာဴေငွကို ြဳစာဵြွင်ဴ 

ရှိသည်။ ၁၉၉၇ြုနှစ်၊ ဧပပီ ၁ရက်ေန့မတိုင်မီ ယင်ဵပစ္စည်ဵအာဵ ရယူပိုင်ဆိုင်ြဲဴပါက ထိုကာလအတွက် တန်ဖိုဵေလျာဴေငွကို မနုတ်ရပါ။ 

အပိုင်ဵ ဂ  

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ အေြြပစ္စည်ဵ၏ စုစုေပါင်ဵတန်ဖုိဵသည် ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထက် ပုိမှသာ ြမတ်စွန်ဵေငွအေပါ် အြွန်စည်ဵ ကပ်မည်ြဖစ်သည်။ နှစ်တစ်နှစ် 

အတွင်ဵ အေြြပစ္စည်ဵ၏စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵသည် ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထက် ေကျာ်လွန်ပါက စုစုေပါင်ဵပမာဏအေပါ်တွင် (ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ အပါအဝင်) 

ဝင်ေငွြွန် ကျသငဴ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ 
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အပိုင်ဵ ဂ ၊ အလျာဵကွက်(၄)  

ေရနဳနှင်ဴ သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သညဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရနဳနှငဴ်သဘာဝဓါတ်ေငွ့ ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည်ဴ ကုမ္ပဏီမျာဵသည် ကုမ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာမျာဵ၊ 

မ-တည်အပုိင်ပစ္စည်ဵမျာဵသည်ဴ အေြြပစ္စည်ဵမျာဵကုိ မည်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴမဆုိ ေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟုတ် လွှေဲြပာင်ဵြြင်ဵေ ကာင်ဴ အေြြ 

ပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွေပါ်ေပါကလ်ျှင် ေအာက်တွင် ြမတ်စွန်ဵေငွနှငဴ် ယှဉ်တွဲ၍ ေဖာ်ြပထာဵေသာ အြွန်နှုန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ ဝင်ေငွြွန် ေပဵေဆာင်ရမည်။ 

အခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်ဴ 

အသာဵတင်အ ေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵ ေငွ(ကျပ်) 

 

ဝင် ေငွခွန်  (ကျပ်) 

 

ဝ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အလျာဵကွက် ၃ ပမာဏ × ၄၀% 

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ +  အလျာဵကွက ်၃ ရိှ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ  ေကျာ် ပမာဏ × ၄၅%  

၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှငဴ ်အထက် ၆၂,၅၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ +  အလျာဵကွက ်၃ ရှ ိ၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ ေကျာ ်ပမာဏ ၅၀%  

အလျာဵကွက်(၄)တွင် သတ်မှတ်ရက်တစ်ြုတွင် သ့ုိမဟတု် ဝင်ေငွနှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ြဖစ်ေပါ်ြဲဴသည်ဴ အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ 

သ့ုိမဟတု် အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမျာဵအာဵလဳုဵအတွက် အြွန်ပမာဏကို ေဖာ်ြပပါ။ ေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵ 

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵ အာဵလဳုဵအတွကအ်ြွန်ကို အဆုိပါ အေြြပစ္စည်ဵေရာင်ဵြျြြင်ဵ၊ လဲလှယ်ြြင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြြာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ 

လွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵြဖစ်ေပါ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ အ ေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵ ေငွအာဵ နိုင်ငဳြြာဵေငွြဖင်ဴ 

ရရိှပါက ကျသင်ဴအြွန်ကုိ ရရိှသည်ဴနုိင်ငဳြြာဵ ေငွအမျ ို ဵအစာဵအတုိင်ဵ  ေပဵ ေဆာင်ရမည်။ သ့ုိရာတွင် ေရနဳနှင်ဴသဘာဝဓာတ်ေငွ့ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြြင်ဵ 

ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ကုိင်သည်ဴ ကုမ္ပဏီမျာဵသည်အေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွအေပါ် ကျသင်ဴအြွန်    ကုိ                 (                             

                               ) နိုင်ငဳြြာဵေငွြဖငဴ်ညီမျှသည်ဴ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင်ဴသာ           ရမည်။  

အပိုင်ဵ ဂ ၊ အလျာဵကွက် ၅  

ေပဵေဆာင်ထာဵေသာကကိုတင်ခွန်စုစုေပါင်ဵ။ သက်ဆိုင်ရာကာလအတွက် ေပဵေဆာင်ြဲဴေသာ အေြြပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွ ကကိုတင်ြွန်စုစုေပါင်ဵကို ဤ 

အလျာဵကွက်တွင် ြဖည်ဴပါ။  

အပိုင်ဵ ဂ ၊ အလျာဵကွက် ၆  

ယခုနှစ်သုိ့သယ်ယူလာေသာ ယခင်နစ်ှတွင်ပိုမိုေပဵေဆာင်ထာဵခဴဲေသာ အခွန်ပမာဏ။ ဤနှစ်အြွန်အတွက် အသဳုဵြပုရန် ဆုဳဵြဖတ်ထာဵေသာ 

ယြင်နှစ်မှ ပိုမိုေပဵေဆာင်ထာဵြဲဴေသာ အြွန်ပမာဏကိ ုဤအလျာဵကွကတ်ွင် ြဖည်ဴပါ။ 

အပိုင်ဵ ဂ ၊ အလျာဵကွက် ၇  

ေပဵေဆာင်ရန်ကျန်ပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၇ ရိှ ပမာဏသည် ေ ကညာလွှာတင်သွင်ဵသည်ဴအြျနိ်တွင် ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ေပဵေဆာင်ရန်ကျန်အြွန်ြဖစ် 

သည်။  

ကျသငဴ်အြွန်ကိ ု www.ird.gov.mm website မှတစ်ဆင်ဴ MPU Debit Card ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ြွဲမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

၏ CBM-Net (RTGS) စနစ်ရှိ Customer Credit Transfer  Function (CCT) ကိ ု အသဳုဵြပု၍ြဖစ်ေစ၊ အီလက်ထေရာနစ် ေငွေပဵေြျမှုစနစ်မျာဵြဖငဴ် 

ြဖစ်ေစ ေပဵေဆာင်နိုင်ပါသည်။ MPU၊ CBM-Netမှတစ်ဆငဴ် ေပဵေဆာင်ြြင်ဵမျာဵအတွက ်ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာေငွစာရင်ဵသို့ အြွန်ေငွ 

လက်ြဳရရိှသည် နှင်ဴတစ်ပပိုင်နက် ြပည်တွင်ဵအြွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှ လဳုခြုဳမှုအဆင်ဴ (QR Code)ပါေသာ အြွန်ေငွလက်ြဳရရိှေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ 

အာဵ အီဵေမဵလ်မှတစ်ဆင်ဴ ေပဵပ့ုိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအေ ကာင်ဵ ကာဵစာအာဵ ြျလန်ကဲဴသ့ုိပင် မှတ်တမ်ဵအြဖစ် သိမ်ဵထာဵရမည်။ 

အပိုင်ဵ ဂ ၊ အလျာဵကွက် ၈    
ပို၍ေပဵေဆာင်ထာဵေသာပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၈ ရိှ ပမာဏသည်  အြွန်ေ ကညာလွှာတွက်ြျက်မှုမှန်ကန်ပါက ယြုေ ကညာလွှာတင်သွင်ဵသညဴ်နှစ် 

အတွက ်ပို၍ေပဵေဆာင်ထာဵေသာ ပမာဏြဖစ်သည်။ 

အပိုင်ဵ ဃ ၊ အလျာဵကွက် ၁ နှင်ဴ ၂  

ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်ဵ  ဆိုသည်မှာ သင်၏ မိသာဵစုဝင်တစ်ဦဵဦဵကုိ ဆိုလိုသည်။ (အဖိုဵ၊ အဖွာဵ၊ မိဘ၊ သာဵသမီဵ၊ ညီအစ်ကို ေမာင်နှမမျာဵ)။ 

အြွန်ထမ်ဵမှ အစုရှယ်ယာ အနည်ဵဆုဳ ၅၀% ပိုင်ဆိုင်ထာဵသည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ သ့ုိမဟတု် ကုမ္ပဏီလည်ဵ ပါဝင်သည်။  

ကာလတန်ဖုိဵနှင်ဴ အနီဵစပ်ဆဳုဵတူညီေသာေေဵနှုန်ဵြဖင်ဴေရာင်ဵချြခင်ဵ  ဆုိသည်မှာ ေသွဵသာဵေတာ်စပ်မှုမရိှေသာ  ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ ကာဵ လွပ်လပ်စွာ လွှဲေြပာင်ဵ၊  

ေရာင်ဵြျြြင်ဵြြင်ဵြဖစ်သည်။ လွှဲေြပာင်ဵေရာင်ဵြျသည်ဴ ေဈဵနှုန်ဵသည် သင်ဴေလျာ်မှန်ကန်သည်ဴ ေဈဵနှုန်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေသြျာရန် လိုအပ်ပါသည်။   
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အပိုင်ဵ ဃ ၊ အလျာဵကွက် ၃ 

ကာလတန်ဖုိဵ  ဆုိသည်မှာ ေသွဵသာဵေတာ်စပ်မှုမရိှေသာ  ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ ကာဵ လွတ်လပ်စွာ လွှေဲြပာင်ဵရာတွင် ထုိလွှေဲြပာင်ဵပစ္စည်ဵနှင်ဴ အလာဵတူ ပစ္စည်ဵ၏ 

လွှဲေြပာင်ဵေန့ရက်ရှိ တန်ဖိုဵကိ ုဆုိလိုသည်။  

ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေ ကညာလွှာ ြဖည်ဴသွင်ဵသူ၏ ကတိဝန်ခဳချက်  

ဤေ ကညာလွှာမတင်သွင်ဵမီ စာမျက်နှာ ၃ ၌ ေဆာင်ရွကြ်ယူ၍ ေ ကညာလွှာြဖည်ဴသွင်ဵသူ (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 ကညာလွှာကုိ မတင်သွင်ဵမီ စာမျက်နှာ ၃ တွင် လက်မှတ်ထိုဵရမည်။ 
 ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတည်ဵြဖစ်ပါက ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှ လက်မှတ်ေရဵထုိဵရမည်။  
 သမဝါယမအသင်ဵအဖဲွ့ြဖစ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၊ (သ့ုိ) အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။  
 ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၏ ကိယု်စာဵလှယ်၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ အေထွေထွမန်ေနဂျာ  (သ့ုိ) မန်ေနဂျာမှ  လက်မှတ်ေရဵထုိဵရမည်။  
 နိုင်ငဳေတာ်ပိင်ုစီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်ပါက၊ စီမဳေရဵရာ(သ့ုိ) ေငွစာရင်ဵဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵမှ လကမ်ှတ်ေရဵထုိဵရမည်။ 
မှတ်ြျက်။ စာရွကစ်ာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြြင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကိ ုြျ ို ဵေဖာက်ြြင်ဵြဖစ်သည်။ 

 


