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ကန်ုပ်တို့ဌာနနှင့် IT နည်းပညာ 
 

  လူသားတ့ုိသည်  အမတဲမ်းတုိးတကဖံွ့်ဖို းရန်  ကံဆကို းစားေနကသူများ  ြဖစ်ပါသည်။ 

ကမ္ဘာဦးစ  လူသားတို့နှင့်  ယေန့ေခတ်လသူားတို့၏  တစ်ေန့တာ  ြဖတ်သန်းပုံများလည်း  လံုးဝ 

ကွာြခားေနသည်ကုိ  ေတွ့ရှိရပါသည်။  ယေန့ေခတ်  လူသားတ့ုိသည်  ပညာေရး၊  ကျန်းမာေရးနှင့် 

စိတ်အပန်းေြဖေနရာများပါမကျန်  ITနည်းပညာများကို  အသုံးြပုေနကပီး  စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

များတွင် ITနည်းပညာအသံုးြပုမ ပိုမုိများြပားလာေနသည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည်။ 

  ယေန့ေခတ်  ကမ္ဘာကီးတွင်  ITနည်းပညာြမင့်မားေသာ  နုိင်ငံများသည်  စးီပွားေရးဖံွ့ဖို း 

တိုးတက်ကာ  ေရှ့တန်းေရာက်ေနကပီး  ITနည်းပညာအားနည်းေသာ  နုိင်ငံများသည်  စီးပွားေရး 

ဖွံ့ဖို းတိုးတက်မ  ေနှးေကွးေနေကာင်းေတွ့ရိှရပါသည်။  ဖံွ့ဖို းတိုးတက်ေသာ  နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ 

ြဖစ်လာေစရန်  ေခတ်မီေသာ  ITနည်းပညာများကို  အသုံးြပုရန်  လုိအပ်ပါသည်။  ITနည်းပညာ၏ 

အားသာချက်မှာ  အချနိ်ကုန်သက်သာြခင်း၊  အရည်အေသွးြမင့်မားြခင်းနှင့်တိကျခိုင်မာမရှိြခင်းတ့ုိ 

ြဖစ်ပါသည်။  

  ြမန်မာနိုင်ငံအေနြဖင့်  ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်  ရင်ေဘာင်တန်းနိုင်ရန်  အဖက်ဖက်မှ    ကို းစား 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး  ြပည်သူများ၏  ေန့စဉ်ကုံေတွ့ ေနရေသာ  အခက်အခဲများကို  အချနိ်နှင့် 

တစ်ေြပးညီ  ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  e  -  Government  ကုိ  အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါသည်။  ထိုနည်းတူ  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည်  အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်အခွန်စည်း 

ကပ်သည့် စနစ်(SAS)ကို  ပထမဆုံးကျင့်သုံးေသာ အခွန်ထမး်ကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးကုိ ၁.၄.၂၀၁၄ 

ရက်ေန့တွင်  စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။  အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကပ်သည့်စနစ်  (SAS) 

ဆိုသည်မှာ  အခွန်ထမ်းြပည်သူများသည ် မိမိတို့လုပ်ငန်း၏  ဝင်ေငွ၊  အသုံးစရိတ်၊  အရံးအြမတ် 

စာရင်းများကို  မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်၍  ကျသင့်အခွန်ေငွများကုိ  မိမိတို့ကိုယ်တိုင်  ေပးေဆာင် 

ရသည့်စနစ် ြဖစ်ပါသည်။ 

  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအေနြဖင့်လည်း  အခွန်ထမ်းြပည်သူများ  အခန်ွထမ်းေဆာင် 

ရာတွင်  အချနိ်ကုန်သက်သာေစရန်နှင့်  လုံ ခ ံုစိတ်ချမအြပည့်အဝရှိေသာ  အီလက်ထေရာနစ် 

ေငွေပးေချမစနစ်    (Electronic  Payment  System)ကုိ  စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထားပီး  ြဖစပ်ါသည်။ 

အီလက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်ဆုိသည်မှာ  လူကုိယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊  စာြဖင့်ြဖစ်ေစ  ေငွသား 

သို့မဟုတ်  ချက်လက်မှတ်ကို  သုံးမည့်အစား  ကုန်ပစ္စည်းများ  သို့မဟုတ်  ၀န်ေဆာင်မများအတွက် 

အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်   ေငွေပးေချသည့်နည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။ 

  အီလက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်    (Electronic  Payment  System)  ြဖင့်  အခွန်ေပး 

ေဆာင်မည်ဆုိပါက  နည်းလမ်း(၃)မျ ိုးြဖင့်  ေပးေဆာင်နုိင်ပါသည်။  ၎င်းတို့မှာ MPU Debit Card ကို 

အသုံးြပုပီး  အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်း၊  ဗဟုိဘဏ်၏  CBM-NET  စနစ်ရှိ  Customer  Credit  Transfer 
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(CCT)  Function  ကုိ  အသုံးြပု၍  ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှတဆင့်  အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းနှင့် 

မိုဘိုင်းေငွေပးေချမစနစ်ြဖင့် အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းတို့ြဖစ်ပါသည်။ 

  MPU  Online  Payment-MPU  Card  ကို  အသုံးြပု၍  အခွန်ေပးေဆာင်နိုင်သည့် 

အခွန်ထမ်းများမှာ  အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကပ်သည့်စနစ်  (SAS)  ကျင့်သုံးေသာ  အခွန် 

ထမ်းကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၊  အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွနရံု်း(၁)နှင့်  ရင်းနှီးြမှု ပ် 

နှံမနှင့်  ကုမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန  (  DICA  )  ၏  Electronic  Company  မတ်ှပံုတင်စနစ်           

(  MyCo  )  ြဖင့်  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ေဆာင်ရွက်ထားရှိသည့်  အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာ 

အခွန်ရံုး  (၂)၊  (၃)၊  (၄)၊  (၅)များရိှ  အခွန်ထမ်းများ  အသံုးြပုနိုင်ပါသည်။  အခွန်ထမ်းြပည်သူများ 

အေနြဖင့်  MPU  Card  ကုိ  အသုံးြပုပီး  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊  ဝင်ေငွခွန်၊  အထူးကုန်စညခ်ွန်  နှင့် 

တံဆိပ်ေခါင်းခွန်များကို ေပးေချနုိင်ပါသည်။  

  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနြဖင့် MPU Card  ကုိအသံုးြပု၍ အခွန်ေပးေချနုိင်ရန် MPU Card 

ြဖင့်  အခွန်ေပးသွင်းလုိေကာင်းကုိ  မိမအိားအခွနစ်ည်းကပ်သည့်  သက်ဆုိင်ရာ  အခွန်ရုံးသို့ 

တင်ြပရမည်။  သက်ဆိုင်ရာ  အခွန်ရုံးမှ  ခွင့်ြပုေထာက်ခံချက်ရရှိပါက  ခွင့်ြပုေထာက်ခံချကနှ်င့်အတူ 

မိမိ  MPU  Card  ြပုလုပ်လိုသည့်  ဘဏ်သို့ဆက်လက်ေလာက်ထားရမည်။  MPU  Card  ြဖင့်  အခွန် 

ေပးေဆာင်နုိင်သည့် Card  (၂)မျ ိုးအနက် MPU Debit Card သည် အခွန်ေငွ ကျပ ် သိန်း(၅၀)အထိ 

အခွန်ေငွေပးေဆာင်နိုင်ပီး  MPU  Corporate  Debit  Card  သည်  အခွနေ်င ွ ကျပ(်၅)ဘီလီယံအထိ 

ေပးသွင်းနုိင်ပါသည်။ MPU Corporate Debit Card သည် အခွန်ေပးသင်ွးမအတွက် သီးသန့်ြဖစ်ပီး 

အြခားဝန်ေဆာင်မများ အသုံးြပု၍ မရပါ။ 

  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနြဖင့် အခွန်ေပးေဆာင်နိုင်ရန် MPU Debit Card ကုိ ြမဝတီဘဏ်၊ 

ြမန်မာ့နိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ်၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၊ အေသးစားနှင့် 

အလတ်စားစက်မဖွံ့ ဖို းေရးဘဏ်၊  ယူနုိက်တက်အမရာဘဏ်၊  ြမန်မာအေရှ့တိုင်းဘဏ်၊  ရုိးမဘဏ်၊ 

ကေမ္ဘာဇဘဏ်၊  အာရှစိမ်းလန်းမဖွံ့ဖို းေရးဘဏ်၊  ဧရာဝတီဘဏ်နှင့်  သမဝါယမဘဏ်  တို့တွင် 

ြပုလုပ်နုိင်ပါသည်။  MPU  Corporate  Debit  Card  များကုိ  ဧရာဝတီဘဏ်၊  ကေမ္ဘာဇဘဏ်နှင့် 

သမဝါယမဘဏ် တို့တွင်  ြပုလုပ်နိုင်ပါသည်။  မိမိနှစ်သက်ရာ Card  များ  ြပုလုပ်ပးီပါက  မိမိ  Card 

ြပုလုပ်သည့်  ဘဏ်တွင်  MPU  E-commerce  အသုံးြပုမည်ြဖစ်ေကာင်း  မှတ်ပုံတင်ခဲ့ရမည်။  MPU  

E-commerce  အသုံးြပုမည်ြဖစ်ေကာင်း  မှတ်ပုံတင်မထားပါက  အခွန်ေပးေဆာင်မြပုလုပ်နိုင်မည် 

မဟုတ်ပါ။ 

  MPU  Card  များ  ရရှိပီးဆိုပါက  www.ird.gov.mm  ကုိ  ဝင်ေရာက်၍  Homepage 

စာမျက်နှာ၏  Start  Your  Tax  online  payment  ကုိ  နှိပ်၍  လိုအပ်သည်များ  အဆင့်ဆင့်ြဖည့် 

သွင်းကာ  ကျသင့်ခွန်များ  ေပးသွင်းနုိင်ပါသည်။  ထုိြပင်  www.onlinepayment.ird.gov.mm  သ့ုိ 
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ဝင်ေရာက်၍လည်း ေပးသွင်းနုိင်ပါသည။် ေပးသွင်းပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ြပည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ 

Website များနှင့် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လက်ကမ်းစာေစာင်များ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။  

  MPU Card များြဖင့် အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းအတွက် Transaction တစ်ကိမ်လင် ဝန်ေဆာင်ခ 

ကျပ်(၂၀၀၀)  ြဖစ်ပါသည်။  အခွန်ေပးေဆာင်မ  Transaction  တစ်ကိမ်ြပုလုပ်တိုင်း  လုံ ခ ံုမရှိေစရန်  

One Time Password (OTP) ကုိ အသံုးြပုရမည်ြဖစ်ပါ၍ OTP ေပးပို့ရန် အတွက် Dedicated Email 

Account  တစ်ခုကို  ကဒ်ေလာက်ထားသည့်  ဘဏသ်ို့  ေပးပို့  ရမည်ြဖစ်ပီး  အဆုိပါ  Email  ၏ 

Security ကို  အသုံးြပုသူမှ တာဝန်ယူ  ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ MPU  Card  များြဖင့်  အခွန်ေပးေဆာင်မ 

ြပုလုပ်ပီး  Successful    ြဖစ်ပါက  အခွန်ေပးေဆာင်သူထံသို့  အခွန်ေပးသွင်းမ  ပးီေြမှာက်ေကာင်း 

email  ြပန်လည်ေပးပ့ုိသွားမည်  ြဖစ်ပါသည်။ အခွန်ေပးသွင်းမ  ပးီေြမှာက်ေကာင်း email မရရှိပါက 

MPU  Card    ြဖင့်  အခွန်ေပးေဆာင်မ  မေအာင်ြမင်ပါ။  ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင်  စာရင်း 

ဖွင့်လှစ်ထားသည့်  ြပည်တွင်းအခွနမ်ျားဦးစီးဌာန၏  ေငွစာရင်းသို့  အခွန်ေငွလဲေြပာင်းလက်ခံ 

ရရှိပးီပါက  လံု ခ ံုမအဆင့်  (QR Code)  ပါဝင်ေသာ ပတခ  (e-Payment)-၀၂ ချလန်ကို အခွန်ထမ်း 

တင်ြပထားသည့် email သို့ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ထပ်မံေပးပို့မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

  ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှတစ်ဆင့် အခွန်ေပးသွင်းလိုသည့် အခွန်ထမ်းများအေနြဖင့် မိမိအခွန်ေပး 

ေဆာင်လျက်ရှိသည့်  အခွန်ရုံးသို့  CBM-NET  ကုိ  အသုံးြပု၍  အခွန်ေပးသွင်းလုိေကာင်း 

ေလာက်ထားတင်ြပရမည်။ သက်ဆုိင်ရာအခွန်ရံုးမှ Registration Form For Online Tax Payment 

(အခွန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်းေထာက်ခံချက်ပုံစ)ံ  ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  အခွန်ထမ်းများ  အေနြဖင့် 

သက်ဆုိင်ရာအခွန်ရုံးမှ ထုတ်ေပးလုိက်ေသာ Registration  Form  For Online  Tax Payment  ကုိ 

မိမိေငွစာရင်း A /C ဖွင့်လှစ် ထားသည့် ဘဏ်သို့ ေပးပို့ရမည်။ မိမိေငွစာရင်း A / C ဖင့်ွလစ်ှထားသည့် 

ဘဏ်သည်  ဘဏ်တစ်ခုထက်ပိုပီး  ၎င်းဘဏ်များအားလုံးမှ  အခွန်ေပးသွင်း  လိုပါက  Registration 

Form  For  Online  Tax  Payment  ကို  အခွန်ရုံးမ ှ ထပ်မံေတာင်းခံ၍  သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များသို့ 

ေပးပို့ရမည်။    Registration  Form  For  Online  Tax  Payment    များ  ဘဏ်သို့တင်ြပပီးပါက 

၎င်းဘဏ်များမှ  တစ်ဆင့်  အခွန်ေငွများေပးသွင်းနိုင်ပီ  ြဖစ်ပါသည်။  အခွန်ေငွေပးသွင်းပီးပါက 

အခွန်ေငွလက်ခံရရှိေကာင်း အေထာက်အထားြဖစ်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံ ေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ Customer 

Credit  Transfer  Completion  Notification  (အခွန်ေပးသွင်းမ  ပီးေြမှာက်ေကာင်း  ေပးပို့သည့် 

အေကာင်းကားစာ- ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ ေပးပ့ုိသည်) နှင့် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ 

လုံ ခ ံုမအဆင့်  (QR  Code)  ပါဝင်ေသာ  (e-Payment)-၀၁  ချလန်ကို  အခွန်ထမ်းတင်ြပထားသည့် 

email သ့ုိ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ေပးပို့မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနြဖင့်  CBM-NET  ကုိ  အသုံးြပုပးီ  ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှတဆင့် 

အီလက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်  ကေန  အခွန်ေပးသွင်းမည်ဆုိပါက  အခွန်ေပးေဆာင်ရန ်

သတ်မှတ်ထားသည့်  ေနာကဆံု်းေန့ရက်တွင်  ေပးသွင်းခ့ဲပါက  ထုိေန့ရက်၏ေန့လည်  (၃)  နာရ ီ
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ေနာက်ဆုံးထား၍  ေပးေဆာင်ရန်လိုအပပ်ါသည်။  ေန့လည်  (၃)  နာရီ  ေနာက်ပိုင်း  ေကျာ်လွန်ပီးမှ 

ေပးသွင်းြခင်းများအတွက်  အခနွ်ေပးသွင်းပီးေနာက်တစ်ရက်  (ရုံးဖွင့်ရက)်မှသာ  သက်ဆိုင်ရာ 

အခနွရံု်းမ ှ လက်ခံရရိှမည်ြဖစ်ပါသြဖင့်  သတ်မတ်ှရက်  ေကျာ်လွန်ပီးမှ  အခွန်ေငွများေပးသွင်းသည့် 

အေြခအေနြဖစ်ေပါနိုင်ပီး မလိုလားအပ်ေသာ ဒဏ်တပ်ရိုက်မများ ေပါေပါက်နုိငပ်ါသည်။ ထိ့ုေကာင့် 

အခွန်ေပးေဆာင်ရန် ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့် ရက်မတိုင်မှီ ကိုတင်ေပးသွင်းေစလိုပါသည်။ 

  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအေနြဖင့်  အခွန်ေပးေဆာင်ရာတွင်  ပိုမိုလွယ်ကူေစရန်  မိုဘိုင်း 

ေငွေပးေချမစနစ်ြဖင့်  အခွန်ေပးေဆာင်နိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်ွခဲ့ရာ  အခွနထ်မ်းကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရုံး၊ 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမး်ကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုး  (၁)၊  (၂)၊  (၃)  နှင့်  (၄)  တ့ုိရှိ  အခွန်ထမး်မှတ်ပံု 

တငအ်မှတ် (Tin Number) သတ်မှတ်ရရှိပီးြဖစ်ေသာ အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများအေနြဖင့် ၂၇.၁ .၂၀၂၀ 

ရက်ေန့မှစ၍ သမဝါယမဘဏ်  (CB Bank) ၏CB Pay &  Internet Banking  စနစ်ကုိ အသုံးြပု၍ 

အခွန်ေပးေဆာင်နိုင်ပီြဖစ်ပါသည်။ 

  ထုိသို့  အခွန်ေပးသွင်းရာတွင်  ေပးသငွ်းမအေထာက်အထားများအြဖစ်  သမဝါယမဘဏ်လီ 

မိတက် (CB Bank) အေနြဖင့် အခွန်ထမ်းသ့ုိ ဘဏ်ေငွလကခံ်ြဖတ်ပုိင်း ကနဦး ထုတ်ေပးမည် ြဖစ်ပီး 

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊  ဘဏ်ခွဲများရှိ  သက်ဆုိင်ရာအခွန်ရံုးများ၏  ေငွစာရင်းများသို့  ြမန်မာ 

နုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏  CBM–NET  မှတစ်ဆင့်  အခွန်ေငွလဲေြပာင်းေပးပီးေနာက်  ြပည်တွင်းအခွန် 

များဦးစီးဌာနမှ  အခွန်ေငွလဲေြပာင်းေပးသွင်းပီးေကာင်း  အေထာက်အထားများကို  email  အသံုးြပု 

ေပးပို့  အေကာင်းကားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနြဖင့်  မိုဘိုင်းေငွေပး 

ေချမစနစ်ကို အသုံးြပု၍ အခွန်ေပးေဆာင်ကပါရန် တုိက်တွန်းနးေဆာ်အပပ်ါသည်။ 

  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနြဖင့် MPU Debit Card  သ့ုိမဟုတ် ပဂု္ဂလိကဘဏ်များ  မှတဆင့် 

CBM-NET  ကို  အသုံးြပု၍  အလီက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်ြဖင့်  အခွန်ေပးေဆာင်မည်  ဆိုပါက 

မိမိ ကုမ္ပဏီအမည်၊ Tin Number (အခွန်ထမ်းမှတ်ပံုတင်အမတ်ှ)  ၊ အမနှတ်ကယ် ေပးသွငး်လုိသည့် 

အခွန်အမျ ိုးအစား  (ဥပမာ-  ဝင်ေငွခွန်၊  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်)၊  အမှန်တကယ်  ေပးသွင်းလိုသည့် 

ေပးေဆာငမ်အမျ ိုးအစား (ဥပမာ- ကိုတင်ခွန်၊ စည်းကပ်မပီးေနာက် ထပ်မံေပး ေဆာင်ရမည့်အခွန်၊ 

အခွန်ေကး)၊  အမှန်တကယ်  ေပးသွင်းလိုသည့်  အခွန်ကာလ(ဥပမာ-  လစဉ်ေပး  သွင်းသည့် 

လအမည်၊  သုံးလပတ်အလုိက်  ေပးသွင်းသည့်  လအမည်၊  ၂၀၁-  -  ၂၀၁-    ဝင်ေငွနှစ် 

(သုိမဟုတ်)ဘာေရးနှစ-်--စည်းကပ်နှစ်ဟု မသုံးရန်) တ့ုိကို မှန်မှန်ကန်ကန် တိတိကျကျ ရှင်းရှင်း 

လင်းလင်း ြဖည့်သွင်းေပးေစလိုပါသည်။ 

  အခွန်ေပးသွင်းမ  တစ်ကိမ်လင်  အခွန်အမျ ိုးအစားတစ်ခု၊  ေပးေဆာင်မအမျ ိုးအစားတစ်ခု၊ 

ေပးေဆာင်သည့်ကာလတစ်ခုအတွက်သာ  ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။  စုေပါင်းပီး  ေပးေဆာင်၍ 

မရပါ။ 
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  အခွန်ေပးသွင်းပီးေနာက်  အချက်အလက်မှားယွင်းမများ  တစ်စုံတစ်ရာေတွ့ ရှိရပါက  အခွန် 

ထမ်းြပည်သမူျားအေနြဖင့်  မိမိအခွန်ေပးသွင်းခဲ့သည့်  သက်ဆိုင်ရာအခွနရ်ုံးသို့  အမှန်ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်ေပးနိုင်ပါရန်  ဆုိင်ရာလအတွင်း လကုန်ရက်မတုိင်မီ  ေလာက်ထားလာပါက အမှန်ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  သတ်မှတ်ကာလ  ေကျာ်လွန်ပီးမှ  ြပင်ဆင်ခွင့်ေလာက်ထား 

လာပါက  တည်ဆဲအခွန်ဆုိင်ရာနှင့်  ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ  ြပန်အမ်း 

ေငွထုတ်ေပးြခင်း၊  ဆုိင်ရာေခါင်းစဉ်တွင်  ကိုတင်ေငွြဖင့်  ခုနိှမ်ေပးြခင်းများကို  ေဆာင်ရွက်ေပးသွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။  

  ဝင်ေငွခွန်နှစ်ချုပ်ေကညာလာများ၊  သုံးလပတ်အလိုက်  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ေကညာ 

လာများ၊  နစ်ှချုပကု်န်သွယ်လုပင်န်းခွန်ေကညာလာများနှင့်  သံုးလပတ်အလိုက်  အထူးကုန်စည်ခွန် 

ေကညာလာများကိုလည်း  Online  မှ  ေပးပို့တင်ြပနိုင်ရန်  စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

မကာမီအချန်ိတွင်  အခွန်ထမး်ြပည်သူများ  သက်ဆုိင်ရာအခွန်ရံုးသ့ုိ  လာေရာက်ရန်မလိုေတာ့ဘဲ 

Online  မှ  ေကညာလာများ  ေပးပို့နိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါသည်။  လက်ရိှကာလ၌လည်း  ေကညာ 

လာများ လက်ခံရာ၌    Fillable PDF   များ အသုံးြပုြဖည့်သွင်းေစကာ   Softcopy  ရယူြခင်းြဖင့်  

e-Filing အစအြဖစ် ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

  MPU  Debit  Card    အသုံးြပု၍          အခွနေ်ပးေဆာင်ြခငး်ကုိ  ၂၀၁၅  ခုနှစ ်ဩဂတ်ုလတွင် 

စတင်အသုံးြပုခဲ့ပးီ  CBM-NET  စနစ်ရှိ  CCT  Function  ကုိအသုံးြပု၍  ပုဂ္ဂလိဘဏ်များမှတဆင့် 

အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းကို  ၁၃-၂-၂၀၁၈  ေန့တွင်  စတင်အသုံးြပုခ့ဲပါသည်။  ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘာနှစ် 

အခွန်ထမ်းကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးတွင် MPU Card ကို အသုံးြပု၍ အခွန်ေပးသွင်းသည့် အခွန်ထမ်း 

(၆၀)  ဦး  နှင့်  CBM-NET  ကုိ  အသံုးြပု၍  အခွန်ေပးသွင်းသည့်  အခွန်ထမ်း  (၂၁၀)  ဦး  ရိှပါသည်။ 

အခွန်ထမ်းကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးတွင်  အခွန်ထမ်း  (၉၄၁)ဦး  ရှိေသာေကာင့်  အီလက် 

ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်ကို အသုံးြပု၍ အခွန်ေပးသွင်းမရာခိုင်နန်းမှာ ၂၈.၆၉% ြဖစေ်သာေကာင့် 

အီလက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်ကို  အသုံးြပု၍  အခွန်ေပးသွင်းမ  နည်းပါးေနေသးေကာင်း 

ေတွ့ ရှိရပါသည်။  Ease  Of  Doing  Business  ကို  တိုင်းတာသည့်  အညန်းကိန်း  (၁၀)  ခတွုင် 

အခွန်ေပးေဆာင်ရတာ  လွယ်ကူရဲ့လားဟူသည့်အချက်ကို  တိုင်းတာသည့်  Paying  Tax  Indicator 

သည်လည်း  တစ်ခု  အပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။  Paying  Tax  Indicator  အဆင့်တုိးတက်ေရးအတွက် 

အခွန်ထမ်း  ြပည်သူများအေနြဖင့်  အီလက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်ကို  ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် 

အသံုးြပုကရန်  လုိအပ်ပါသည်။  Paying  Tax  Indicator  အဆင့်တိုးတက်မှသာ  Doing  Business 

အဆင့်လည်း  တိုးတက်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။  သို့ြဖစ်ပါ၍  Ease  of  Doing  Business  အဆင့် 

တိုးတက်ေစေရးအတွက်  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနြဖင့်  အချနိ်ကုန်သက်သာပီး  လံု ခ ံုမအြပည့် 

ရှိေသာ  အီလက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်ကို  အသုံးြပု၍  အခွန်ေပးေဆာင်ကပါရန်  တုိက်တွန်း 

နးေဆာ်အပ်ပါသည်။ 
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  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနြဖင့်  အီလက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်ကို  အသုံးြပု၍  အခွန် 

ေပးေဆာင်ြခင်းြဖင့် သက်ဆိုင်ရာအခန်ွရံုး၊ သက်ဆုိင်ရာြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်သို့ သွားေရာက်ရမည့် 

အချနိ်ကုန်သက်သာြခင်း၊  ဝန်ထမ်းအင်အားသက်သာြခင်း၊  ေငွေကးများကိုငေ်ဆာင်၍  သွားလာ 

ရြခင်းေကာင့်  ေငွေကးများေပျာက်ဆံုးမ  မရှိနိုင်ြခင်းနှင့်  ေငွေကးကိုအေကာင်းြပု၍  အန္တရာယ်များ 

ြဖစ်ပွားနိုင်မကို ကာကွယ်နိုင်ြခင်းစသည် အကျ ိုးေကျးဇူးများရရှိနိုင်ပါသည်။ 

  ထုိေကာင့် အခွန်ထမး်ြပည်သူများအေနြဖင့်  

  “အချနိ်ကုန်သက်သာဖို့ အီလက်ထေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်  (Electronic   
  Payment System) ကုိ အသံုးြပု၍ အခွန်ေဆာင်ကစ့ုိ” 

“လုံ ခ ံုစိတ်ချမအြပည့်ရှိလို့  အီလက်ထေရာနစ်  ေငွေပးေချမစနစ်    (Electronic 
  Payment System) ကို အသုံးြပု၍ အခွန်ေဆာင်ကစ့ုိ” 

“ြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ေတွ  ြဖည့်ဆည်းဖို့  အီလက်ထေရာနစ်  ေငွေပးေချမစနစ်  
(Electronic Payment System) ကို အသုံးြပု၍ အခွန်ေဆာင်ကစို့” 
 

ေကျာက်ဆစ်ပန်းမို့ေတာ် 
 

မှီြငမး်-  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမ ှ ထုတ်ေဝေပးထားေသာ  အီလက်ထ 

ေရာနစ်ေငွေပးေချမစနစ်(Electronic    Payment  System)  လက် 

ကမ်းစာေစာင်များ 

  Myanmar Online Tax Payment via MPU Debit Card အေကာင်း 

ေမးြမန်းထားသည့် ေမးြမန်းေြဖကားလူမစီးပွား အစီ အစဉ် 

  Myanmar Payment Union (Facebook Page) 
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