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ပတခ(ဝင)-၁ဃ 

ပပည ်ထ ောင စုသမ္မတပမ္န မ္ောန ုင င ်ထတော  
ထ ောင ်းချ၊လလဲယှ ၊လ ဲထပပောင ်းပခင ်းအလ ုက တင သွင ်းသည   
အထပခပစစည ်းမ္ှပမ္တ စွန ်းထငွထ ကညောလ ော 

(အခွန ထ ကညောလ ောက ု မ္နှ ကန ပပည  စ ုစွောပြည  စွက န ငု  န  ည န  ကော်းချက က ု ြတ ရှုထပ်းပါ။) 

(၂၀၂၀/၂၀၂၁်ဝင ထငွနှစ အတွင ်း်အထပခပစစည ်းမ္ှပမ္တ စွန ်းသည  ်ထ ောင ်းချ၊်လဲလှယ ၊်လ ဲထပပောင ်းသည  ထနေ့မ္ှ် က ်၃၀်အတွင ်း်တင သွင ်း မ္ည ပြစ သည ။်) 

အထပခပစစည ်း်ထ ောင ်းချ၊်လဲလှယ ၊်
လ ဲထပပောင ်းသည  ထနေ့ 

( က /လ/နှစ )__________________________________ 

အခွန  မ္ ်း၏်

က ုယ ်ထ ်းအချက အလက  

က။ အခွန  မ္ ်းအမ္ျ   ်းအစော်း်: သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ ►  □ တစ်ဦးြျင်းပိုဂ္ ိုလ်    □ ပိုဂ္ ိုလ်စို    □ ကိုမပဏီ   

  □ သမဝါယမအသင်း (Primary Cooperative)  

  □ အခြားသမဝါယမအသင်းအဖွ ွဲ့(Non-primary Cooperative) 

□ န ိုင်ငံတတာ်ပ ိုင်စီးပွားတရးအဖွ ွဲ့အစည်း 

ခ။ ထန  ုင မ္ှု်: သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ ►   □ ခမန်မာန ိုင်ငံသား □ ခပည်ပ တနန ိုင်ငံသား  

   □ ခပည်ပ တနန ိုင်ငံခြားသား  

   □ ခပည်တွင်း တနန ိုင်ငံခြားသား - တစ်ဦးြျင်းပိုဂ္ ိုလ်ခဖစ်ပါက ဝင် တငွနှစ်အတွင်း 

    ခမန်မာန ိုင်ငံတွင် တနထ ိုင် တသာ ရက်စိုစို တပါင်းက ို တဖာ်ခပပါ ► _____________ 

ဂ။ န ုင င အမ္ည ််(အခွန နှစ  ပ မ္ကျသင  ်ထစ်ထ ်းစောချ ပ ဝင ််န ုင င ပြစ ပါက)  ) ► ______________________ 

ဃ။ သက ဆ ငု  ောအကွက တွင ်အမှ္တ ပခစ ပါ : □ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဝင်တငွနှစ်အတွက် ခပင်ဆင်ထားသည ်တ ကညာလ ာ 

   □   လ ပ်စာ တခပာင်းလ ခြင်း 

   □   တရနံနှင ်သဘာဝဓါတ်တငွွဲ့ရှာတဖွတ းတဖာ်ထိုတ်လိုပ်ခြင်းကဏ္ဍတွင်   

 ပါဝင်လိုပ်က ိုင်သည ်ကိုမပဏီ 

အမည်   
အြွန်ထမ်းမှတ်ပံိုတင်

အမှတ် 
 

ဇနီး(သ ိုို့)ြင်ပွန်းအမည် အခပည ်အစံို 

(အ မ် တထာင်ရှ ပါက) 
 

အြွန်ထမ်းမှတ်ပံိုတင်

အမှတ် 
 

စာပ ိုို့လ ပ်စာ (စာပ ိုို့သ တကေတတဖာ်ခပပါ) 

 

 

တနရပ်လ ပ်စာ 

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန်ဖိုန်းနံပါတ်  အီး တမးလ်လ ပ်စာ  

အတကာက်ြွန် IE Code  

လိုပ်ငန်းအမျ  ိုးအစား 

ကိုဒ်နံပါတ် 

 

 

 
အပ ုင ်း က  

လက ခ   ှ သည   စုစု်ထပါင ်း်ထငွပမ္ောဏ

(က)   

ထ ောင ်းချ ၊ လဲလှယ ၊ လ ဲ်ထပပောင ်းလ ုက ်ထသော ပ ုင ဆ ငု မ္ှုပစစည ်းအမ္ျ   ်းအစော်း 

(ခ)  

လက ခ   ှ သည  ထငွပမ္ောဏ

 ၁။ (က) အစိုရှယ်ယာများနှင ် တငွ တြျးသက် တသြံလက်မှတ်များ  (သက်ဆ ိုင် တသာ အြျက်အလက်များ ရှင်းလင်း တဖာ်ခပရန်)  
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 (ြ) တခမယာ(သက်ဆ ိုင် တသာ အြျက်အလက်များ ရှင်းလင်း တဖာ်ခပရန်)  

 

  

 (ဂ) ပစစည်း၊ စက်ရံိုပစစည်း နှင ် ပစစည်းက ရ ယာ(သက်ဆ ိုင် တသာ အြျက်အလက်များ ရှင်းလင်း တဖာ်ခပရန်) 
 

 

  

 (ဃ) အခြားပ ိုင်ဆ ိုင်မှုပစစည်းများ(သက်ဆ ိုင် တသာ အြျက်အလက်များ ရှင်းလင်း တဖာ်ခပရန်)  

 

  

၂။ စုစု်ထပါင ်း  ှ ်ထငွ (ထ ါင လ ုက ကွက  (ခ) ှ   ၁က+၁ခ+၁ဂ+၁ဃ တ ုေ့အော်း ထပါင ်း န )  

 

 

အပ ုင ်း (ခ) 

စုစု်ထပါင ်း က ုက ည  ပပ ်းကုန ကျစ  တ   

(က) 

လ ဲ်ထပပောင ်း၊ လဲလှယ  ၊ ထ ောင ်းချခဲ ထသော ပ ုင ဆ ငု မ္ှုပစစည ်း 
 

  

(ခ) 

မူ္လတန ြ ု်း (သ ုေ့မ္ဟတု  

သက ဆ ငု  ော 

ကောလတန ြ ု်း) 

  

(ဂ) 

မူ္လ တန ြ ု်းအ်ထပေါ် 

ခွင  ပပ  ော်း်ထသော ပြည  စွက  

တန ြ ု်း (သ ုေ့မ္ဟတု  

သက ဆ ငု  ော ကောလတန ြ ု်း) 

(ဃ) 

ယခုနှစ နှင   ယခင နှစ မ္ျော်း 
အတွက  စုစု်ထပါင ်း 

တန ြ ု်း်ထလျော   

(င) 

စုစု်ထပါင ်း 
 

  

၁။ (က) အပ ိုင်း (က) မှ အစိုရှယ်ယာများနှင ် တငွ  

  တြျးသက် တသြံလက်မှတ်များ  
  

 

 

 (ြ) အပ ိုင်း (က)မှ တခမယာ   

 (ဂ) အပ ိုင်း (က)မှ ပစစည်း၊ စက်ရံိုပစစည်းနှင ်  

  ပစစည်းက ရ ယာ 
   

 (ဃ) အပ ိုင်း(က)မှ အခြားပ ိုင်ဆ ိုင်မှုပစစည်းများ    

၂။  တဒါင်လ ိုက်ကွက် (ြ)၊ (ဂ) နှင ် (ဃ)တ ိုို့ရှ  

 ပမာဏများအား တစ်ြိုစီ တပါင်းပါ။ 
   

၃။ အလျားကွက် ၂ မှ တဒါင်လ ိုက်ကွက်  (ြ) နှင  ်(ဂ) ရှ  ပမာဏများအား တပါင်းပါ။  

၄။ အလျားကွက် ၂  တဒါင်လ ိုက်ကွက် (ဃ)မှ ပမာဏက ို ခဖည ်ပါ။  

၅။ စုစု်ထပါင ်းက ုက ည  ပပ ်းကုန ကျစ  တ ။ အလျားကက်ွ ၃ မှ အလျားကွက် ၄ အား နိုတ်ပါ။  

 

အပ ုင ်း (ဂ)   

အ်ထပခပစစည ်းမှ္်ပမ္တ စွန ်း်ထငွနှင  ်ကျသင  အခွန ် 

၁။ စုစု်ထပါင ်း်ထ ောင ်း ်ထငွ်။်(အပ ိုင်း(က)၊ အလျားကက်ွ ၂ မှ တငွပမာဏက ို ခဖည ်ပါ။)  

၂။ စုစု်ထပါင ်းက ုက ည  ပပ ်းကုန ကျစ  တ ။်(အပ ိုင်း (ြ )၊ အလျားကက်ွ ၅ ရှ  တငွပမာဏက ို ခဖည ်ပါ။)  

၃။ အ်ထပခပစစည ်းမှ္ ပမ္တ စွန ်း်ထငွ။ အလျားကွက် ၁ မှ အလျားကွက် ၂ က ိုနိုတ်ပါ။ (သိုည (သ ိုို့မဟိုတ်) သိုညတအာက် တလျာ နည်းလျှင် သိုည “၀” 

က ခုဖည ်ပါ။ ဤ တနရာမှစ၍ ကျန်ဇယားများခဖည ်ရန်မလ ိုပါ။ အတခြပစစည်းမှခမတ်စွန်း တငွမရှ သခဖင ် အြွန် တပး တဆာင်ရန်မလ ိုအပ်ပါ။ ) 
  

၄။ ကျသင  ်ထသောအခွန ပမ္ောဏ။်(အလျားကွက် ၃ x ၁၀%) ထ န နှင  သဘောဝဓါတ ်ထငွွေ့်ကုမ္ပဏ မ္ျော်းအတွက ်ကျသင  မ္ည  ်အခွန နှုန ်းမ္ျော်းအော်း်

ည န  ကော်းချက တွင ် ကည  ပါ။်(ကက ိုတင်ြွန်တပးသွင်းြ  တသာ ဘဏ်တငွသွင်းြျလန် ပ းတွ တင်ခပရန်။) 
 

၅။ ထပ်း်ထဆောင  ော်းထသော်ကက  တင ခွန စုစုထပါင ်း  

၆။ ယခုနှစ သ ုေ့်သယ ယူလောထသော်ယခင နှစ တွင ်ပ ုမ္ ုထပ်းထဆောင  ော်းခဲ ထသော်အခွန ပမ္ောဏ  

၇။ ထပ်းထဆောင  န ကျန ပမ္ောဏ။ အလျားကွက် ၅ နှင ်  အလျားကက်ွ ၆ တ ိုို့က ို တပါင်း၍ ရသည ်ရလဒ်က ို အလျားကက်ွ ၄ မှ  နိုတ်ပါ။  ဝ 

(သ ိုို့မဟိုတ်) ဝ တအာက်နည်းပါက (၀) ဟို ခဖည ်ပါ။ 
 

၈။ ပ ု၍ထပ်း်ထဆောင  ော်း်ထသော်ပမ္ောဏ။်အလျားကွက် ၅ နှင ် အလျားကွက် ၆ တ ိုို့က ို တပါင်း၍ ရသည ်ရလာဒ်မှ အလျားကွက် ၄ က ို နိုတ်ပါ။ ဝ 

(သ ိုို့မဟိုတ်) ဝ တအာက်  တလျာ နည်းပါက “၀” ဟိုခဖည ်ပါ။်  
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အပ ုင ်း (ဃ)   

 ပ မ္ ်ထြော ပပလ ု်ထသောအချက အလက ် (သက်ဆ ိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ။) 

၁။ ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုပစစည်းအား ဆက်စပ်အဖွ ွဲ့အစည်းများ/ဆက်စပ်ပိုဂ္ ိုလ်များအ ကား၌ လ   တခပာင်း တရာင်းြျခြင်း(သ ိုို့မဟိုတ်) အခြားသ များအား ကာလတန်ဖ ိုးအတ ိုင်း 
မ တရာင်းြျခြင်း။ တဖာ်ခပပါအြျက်တ ိုင်းမှန်ကန်ပါက အဖွ ွဲ့အစည်း/ပိုဂ္ ိုလ်၏ အမည်၊ လ ပ်စာ တဖာ်ခပြျက်နှင ် ဆက်စပ် အဖွ ွဲ့အစည်း/ပိုဂ္ ိုလ်နှင ် သင်၏ 

ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု။ သ ိုို့မဟိုတ်ပါက ကာလတန်ဖ ိုးအတ ိုင်း တရာင်းြျခြင်းမရှ သည ် အ တ ကာင်းခပြျက်အား ရှင်းလင်း တပးရန်။  

□ ဟိုတ် □ မဟိုတ် 

၂။ ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုပစစည်းများအား ဆက်စပ်အဖွ ွဲ့အစည်းများ/ ဆက်စပ်ပိုဂ္ ိုလ်များအ ကား၌ ဝယ်ယ ရရှ ခြင်း(သ ိုို့မဟိုတ်) အခြားသ များထံမှ ကာလတန်ဖ ိုးအတ ိုင်း မရရှ  

ထားခြင်း။ တဖာ်ခပပါအတ ိုင်းမှန်ကန်ပါက အဖွ ွဲ့အစည်း/ပိုဂ္ ိုလ်၏ အမည်၊ လ ပ်စာ တဖာ်ခပြျက်နှင ် ဆက်စပ်အဖွ ွဲ့အစည်း/ ပိုဂ္ ိုလ်နှင ် သင်၏ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု။ 

သ ိုို့မဟိုတ်ပါက ကာလတန်ဖ ိုးအတ ိုင်း မရရှ ရသည ် အ တ ကာင်းခပြျက်အား ရှင်းလင်း တပးရန်။ 

□ ဟိုတ် □ မဟိုတ် 

၃။  တရာင်းြျလ ိုက်သည ် ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုပစစည်းအတွက် အမှန်ကိုန်ကျြ  သည ်တန်ဖ ိုးအား ကာလတန်ဖ ိုးခဖင ် အစားထ ိုးြ  ခြင်း။ တဖာ်ခပပါအတ ိုင်း မှန်ကန်ပါက အစားထ ိုး 

ရသည ် အ တ ကာင်းအရင်းအား တဖာ်ခပရန်။ ဥပမာ အ တမွဆက်ြံခြင်း (သ ိုို့) တမတတာအ တလျာက် တပးကမ်းခြင်းခဖင ် ရယ ြ  ခြင်းများ  
□ ဟိုတ် □ မဟိုတ် 

 

ထဆောင  ွက ခယူ၍ ထ ကညောလ ောပြည  သွင ်းသူ၏ ကတ ဝန ခ ချက   (ထဆောင  ွက ခယူ၍ ထ ကညောလ ောပြည  သွင ်းသူ မ္ ှ ပါက ဤအဆင  က ုပြည  သွင ်း န မ္လ ုပါ။) 

အထက် တဖာ်ခပပါ အြျက်အလက်များသည် ကျွန်ိုပ်သ ရှ ယံို ကည်သမျှ မှန်ကန်ခပည ်စံိုပါ တ ကာင်း ကျွန်ိုပ်သ ရှ ရ တသာ အြျက်အလက်အားလံိုးအရ ဝန်ြံလက်မှတ်  တရးထ ိုးပါသည်။  

(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်းလ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပတဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုးတဖာက်ခြင်းခဖစ်သည်။) 

တဆာင်ရွက်ြယ ၍ 

တ ကညာလ ာ ခဖည ်သွင်းသ  

လက်မှတ် 

 ရက်စွ  (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

တဆာင်ရွက်ြယ ၍ 
တ ကညာလ ာ ခဖည ်သွင်းသ  

အမည် 

 အြွန်ထမ်းမှတ်ပံိုတင်အမှတ်  

လိုပ်ငန်းအမည်  

လိုပ်ငန်းလ ပ်စာ 

 

လိုပ်ငန်း၏ 
အြွန်ထမ်းမှတ်ပံိုတင်အမှတ် 

  

ဆက်သွယ်ရန်ဖိုန်းနံပါတ်  အီး တမးလ်လ ပ်စာ  

 

အခွန  မ္ ်း(သ ုေ့) က ုယ စော်းလှယ ၏ ကတ ဝန ခ ချက  

အထက် တဖာ်ခပပါ အြျက်အလက်များသည် ကျွန်ိုပ်သ ရှ ယံို ကည်သမျှ မှန်ကန်ခပည ်စံိုပါ တ ကာင်း ကျွန်ိုပ်သ ရှ ရ တသာ အြျက်အလက်အားလံိုးအရ ဝန်ြံလက်မှတ်  တရးထ ိုးပါသည်။  

(မှတ်ြျက်။ စာရွက်စာတမ်းလ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပတဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုးတဖာက်ခြင်းခဖစ်သည်။) 

လက်မှတ်  ရက်စွ  (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

ပိုဂ္ ိုလ်စို က ိုယ်စား ၊ အစ ိုးရအဖွ ွဲ့အစည်းက ိုယ်စား သ ိုို့မဟိုတ် 

တရားဝင်တာဝန်ယ မ တခဖရှင်းန ိုင် တသာသ က ိုယ်စား 

လက်မှတ် တရးထ ိုးသ ခဖစ်ပါက အမည်အခပည ်အစံိုက ို တဖာ်ခပပါ။ 
 ရာထ း  
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ထယဘုယျ ည န  ကော်းချက မ္ျော်း 

မ္ည သူသည  အ်ထပခပစစည ်းမှ္ပမ္တ စွန ်း်ထငွ ဝင ထငခွွန ထ ကညောလ ော တင သငွ ်း မ္ည နည ်း။ 

မည်သ မဆ ို အ တခြပစစည်းတစ်ြို သ ိုို့မဟိုတ် တစ်ြိုထက်ပ ို၍ တရာင်းြျခြင်း၊ လ လှယခ်ြင်း၊ သ ိုို့မဟိုတ ်အခြားတစ်နည်းနည်းခဖင  ်လ  တခပာငး်ခြငး်ခပိုလိုပ် 
လျှင် ယင်းသ ိုို့ခပိုလိုပ်သည ်နှစတ်စ်နစှ်အတွငး် အြနွ် တပး တဆာင်ထ ိုက် တသာ တန်ဖ ိုးရှ သည ်အခပင် ခမတ်စနွး် တငွရှ ပါက ဝင် တငွ တ ကညာလ ာက ို တပးပ ိုို့ 
ရမည်။ သ ိုို့ရာတငွ် လ   တခပာငး်ခြငး်ဆ ိုရာ၌ အ တမွဆက်ြခံြင်း၊ အဖ ိုးစားန းမပါဘ  တမတတာခဖင ် တပးကမ်းခြငး်၊ လှှူဒါန်းခြငး်တ ိုို့ မပါဝင်ပါ။ အ တခြပစစည်းမှ 
ခမတ်စွနး် တငွက ို ဤတ ကညာလ ာတငွသ်ာ တဖာခ်ပရမည်ခဖစ်ပပးီ နှစ်စဉတ်ငသွ်င်းရသည ် ဝင် တငွ တ ကညာလ ာတငွ် မ တဖာ်ခပရပါ။   
အ်ထပခပစစည ်းမ္ှ ပမ္တ စနွ ်း်ထငွ ဆ ိုသည်မှာ အ တခြပစစည်းတစ်ြိုအား တရာင်းြျခြငး်၊ လ လှယ်ခြင်း၊ (သ ိုို့) အခြားတစ်နည်းနည်းခဖင  ်လ   တခပာင်းခြင်း ခပိုလိုပ် 
ရာမှရရှ  တသာ ခမတ်စွနး် တငွက ိုဆ ိုလ ိုသည်။ ခမတ်စွန်း တငွဆ ိုသည်မှာ စိုစို တပါင်းရရှ သည ်တန်ဖ ိုးမှ ယငး်ပစစည်းအားခဖည ်စွက်ခြငး်အတွက် ကိုန်ကျသည ် 
မတည်စရ တ်က ို နိုတထ်ားသည ် အသားတင်အခမတ် တငွက ိုဆ ိုလ ိုသည်။ အ တခြပစစည်းဆံိုးရံှုးမှုများက ို အ တခြပစစည်းမှခမတစ်ွန်း တငွ သ ိုို့မဟိုတ် အခြား 
အြွန်တပး တဆာင်ထ ိုက် တသာ ဝင် တငမွျားနှင  ်ြိုနှ မ်၍ မရပါ။ 

အ်ထပခပစစည ်း ဆ ိုသည်မှာ တခမ၊ အ တဆာက်အအံိုနငှ ် ယင်းတ ိုို့၏အြနး်များ၊ ယာဉန်ှင  ်လိုပင်နး်ဆ ိုင်ရာမတည်ပစစည်းများက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ ယင်းစကားရပ် 
တွင် အစိုရှယ်ယာနှင ်ကတ ဝန်ြံြျိုပတ် ိုို့အခပင် တငွ တြျးသက် တသြံလက်မတှ်များ၊ ယင်းတ ိုို့က  သ ိုို့ တသာ အလားတ စာြျိုပစ်ာတမ်းများ ပါဝင်သည်။ တငွ တြျး 
သက် တသြံလက်မှတ်ဆ ိုသည်မှာ  တငွ တြျးသက် တသြံလက်မှတ်များ လ လှယ် တရာင်းဝယ် တရးဥပ တဒတွင ်အဓ ပပာယ်ဖွင ဆ် ိုထားသည ် တငတွြျးသက်တသြံ 
လက်မှတ်က ို ဆ ိုလ ိုသည်။  

ခပည်တွင်း တနခမနမ်ာန ိုင်ငံသား၊  ခပည်တွင်း တနန ိုငင်ံခြားသား၊  ခပည်ပ တနန ိုင်ငံသား၊ ခပည်တငွ်းပိုဂ္ ိုလ်စိုလိုပင်န်း၊ ကိုမပဏ ီ ၊ သမဝါယမအသင်း (သ ိုို့) 
န ိုင်ငံတတာ်ပ ိုင်စီးပွားတရးအဖွ ွဲ့အစည်းတ ိုို့သည်  ခပည်တငွ်းမှခဖစ် တစ၊ ခပည်ပမှခဖစ် တစရရှ  တသာ အ တခြပစစည်းမှခမတ်စွနး် တငအွားလံိုးအ တပေါ် အြနွ်စည်း ကပ် 
ထ ိုက်သည်။ ခပည်ပ တနန ိုင်ငံခြားသား သ ိုို့မဟိုတ် ခပည် တထာင်စိုသမမတခမနမ်ာန ိုငင်ံ တတာ်အစ ိုးရ န ိုင်ငခံြားရင်းနှးီခမ ိုပ်နှံမှုဥပ တဒအရ ရငး်နှီးခမ ိုပ်နှထံား တသာ 
ခပည်ပစီးပွား တရးလိုပ်ငန်းများအတကွ်မ  ခမန်မာန ိုငင်ံအတငွ်းမှရရှ  တသာ အ တခြပစစည်းခမတ်စနွ်း တငွအ တပေါ်တွငသ်ာ အြွန်စည်း ကပ်ထ ိုက်သည်။  

မ္ည သည  ်ထ ကညောလ ောပ ုစ က ု တင သငွ ်း မ္ည နည ်း။ 

ဝင်တငနွှစ်တစ်နှစအ်တွငး်ခပိုလိုပ်သည ် အတရာငး်အဝယ် တစ်ြိုြျင်းစီအလ ိုက်ရရှ သည ် အတခြပစစည်းမှခမတစ်နွ်းတငမွျားက ို ထ ောင ်းချ၊လဲလှယ ၊ လ ထဲပပောင ်း်
ပခင ်းအလ ုက တင သွင ်းသည   အထပခပစစည ်းမ္ှပမ္တ စွန ်းထငွထ ကညောလ ော အသံိုးခပို၍ အစီရင်ြံတင်သွင်းန ိုင်ပါသည်။ သ ိုို့မဟိုတ် ဝင ထငွနှစ တစ နစှ အတွင ်း်
ပပ လုပ သည   အတရာငး်အဝယမ်ျားမ ှ အတခြပစစည်းမှခမတ်စွနး်တငအွားလံိုးက ို တစ်နှစစ်ာလံိုးအတွက် တစ်တပါင်းတစ်စည်းတည်း တင်သွင်းလ ိုပါက 
စိုတပါင်းတင်သွငး်သည ် အထပခပစစည ်းမ္ှပမ္တ စွန ်းထငွတ ကညာလ ာခဖင ် တင်သွင်းန ိုင်ပါသည်။ အသံိုးခပိုသည ် ပံိုစံအလ ိုက်တင်သွင်းရမည ် သတ်မတှ်ြျ  န် 
သည်လည်း မတ ညီပါ။ 

ထ ောင ်းချ၊ လဲလှယ ၊ လ ဲထပပောင ်းပခင ်းအလ ုက  တင သငွ ်းသည   အထပခပစစည ်းမှ္ပမ္တ စွန ်းထငွထ ကညောလ ောက ု မ္ည သည  အချ  န ်
တွင  တင သငွ ်း မ္ည နည ်း။ 

ဤတ ကညာလ ာက ို အတခြပစစည်းတရာင်းြျခြင်း၊ လ လယှ်ခြငး် သ ိုို့မဟိုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းခဖင  ် လ  တခပာင်းခြင်းများ ခပိုလိုပ်သည ်တနို့မှ ရက်တပါင်း 
(၃၀)အတွင်း တ ကညာလ ာတင်သွငး်ရမည်။ တယဘိုယျအားခဖင ် (က) ယင်းပစစည်းက ို တရာင်းြျခြင်း၊လ လှယ်ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းခဖင ် 
လ  တခပာင်းခြင်းခပိုလိုပ်တသာ စာြျိုပြ်ျိုပ်ဆ ိုသည ်တနို့ သ ိုို့မဟိုတ် (ခ) ယငး်ပစစည်းက ို လကတ်ရာက်လ  တခပာင်းတပးသည ်တနို့တ ိုို့အနက် တစာရာတနို့က ို ဆ ိုလ ို 
သည်။ အကယ်၍ တ ကညာလ ာတင်သွင်းခြင်းအတွက ် တန က်ဆံိုးထားတဆာင်ရွက်ရမည်  တနို့ရက်သည် ရံိုးပ တ်ရက ် သ ိုို့မဟိုတ် အစ ိုးရက ခပနတ်မ်း 
ထိုတ်ခပန်သည်  အလိုပ်ပ တ်ရကခ်ဖစပ်ါက ယင်းတနို့နငှ်  တန က်တစ်ဆကတ်ည်းခဖစ်တသာ အများခပည်သ ရံိုးဖငွ် ရက်တွင် တင်သွင်းရမည်။ 

စုထပါင ်းတင သငွ ်းသည  ်အထပခပစစည ်းမှ္ပမ္တ စွန ်းထငွထ ကညောလ ောက ု မ္ည သည  အချ  န တငွ  တင သငွ ်း မ္ည နည ်း။ 

အတခြပစစည်းတရာင်းြျခြငး်၊ လ လယှ်ခြင်း၊ သ ိုို့မဟိုတ် အခြားတစန်ည်းနည်းခဖင  ် လ  တခပာင်းခြင်းများခပိုလိုပ်သည ် ဝင်တငွနစှ်တစန်ှစ်ကိုနဆ်ံိုးသည ်တနို့မှ 
(၃)လအတွငး် တင်သွငး်ရမည်။ အကယ်၍ တ ကညာလ ာ တင်သွငး်ခြငး်အတွက ်တန က်ဆံိုးထားတဆာင်ရွက်ရမည် တနို့ရက်သည် ရံိုးပ တ်ရက ်သ ိုို့မဟိုတ် 
အစ ိုးရက ခပနတ်မ်းထိုတ်ခပန်သည်  အလိုပ်ပ တ်ရကခ်ဖစ်ပါက ယင်းတနို့နငှ်  တန က်တစ်ဆက်တည်းခဖစ်တသာ အများခပည်သ ရံိုးဖွင် ရက်တွင ် တငသွ်င်း 
ရမည်။၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဝင်တငနွှစ်အတကွ် စိုတပါငး်တင်သွင်းသည ်တ ကညာလ ာက ို ၂၀၂၂ ြိုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်တနို့ တန က်ဆံိုးထား တင်သွငး်ရမည်။ 

အထပခပစစည ်းမှ္ပမ္တ စွန ်းထငွအထပေါ် စည ်း ကပ သည  အခနွ က  ုမ္ည သည  အချ  န တွင  ထပ်းသွင ်း မ္ည နည ်း။ 

အတခြပစစည်းမှခမတစ်ွန်းတငွအတပေါ် စည်း ကပ်သည ်အြွန်က ို အတခြပစစည်းတရာင်းြျခြငး်၊ လ လှယ်ခြင်း၊ သ ိုို့မဟိုတ် အခြားတစန်ည်းနည်းခဖင ် လ  တခပာငး် 
ခြင်းများ ခပိုလိုပ်သည ်တနို့မ ှရက်တပါင်း(၃၀)အတငွ်း တပးတဆာင်ရမည်။  

 ဏ ထ က်းထငွမ္ျော်း 

တ ကညာလ ာ တင်သွင်းထ ိုက်သ  ခဖစ် တသာ်လည်း သတ်မှတထ်ားသည ် ကာလအတငွ်း တင်သွငး်ရန ်ပျက်ကွကပ်ါက တအာက်ပါဒဏတ် ကးတင ွ နှစ်ရပ် 

အနက်မှ များရာဒဏတ် ကးတငွက ို တပးတဆာင်ရမည်- 
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• တပးတဆာင်ရမည ်အြနွ်ပမာဏ၏ ၅% အခပင် တင်သွင်းရန် သတ်မတှထ်ားသည ်တနို့ရက်မ ှ ည န ်ကားတရးမှှူးြျိုပ်က စည်း ကပ်မှုခပိုလိုပ်သည ် 

အြျ  န်ကာလအထ  တ ကညာလ ာတငသွ်င်းရန် ဆက်လက်ပျက်ကွကတ်နသည ် တစ်လြျင်းစီအတွက် သ ိုို့မဟိုတ ်တစ်လ၏အစ တ်အပ ိုင်း အတွက် 

တပးတဆာင်ရမည ်အြနွ်ပမာဏ၏ ၁%၊ 

• တငွကျပ်တစ်သ နး်။ 

တပးတဆာင်ရမည ်အြနွ်ပမာဏတွင် အရစ်ကျ တပးတဆာင်ရသည ် အြွန်များလည်းပါဝင်သည်။ 

တ ကညာလ ာအြျ  န်မီတင်သွင်းခြင်း သ ိုို့မဟိုတ ် သတ်မှတ်ရကအ်တွငး် အြွနတ်ပးတဆာင်န ိုငခ်ြင်းမရှ ပါက အြွနဆ် ိုင်ရာစီမံအိုပ်ြျိုပ်မှုဥပတဒနငှ် အညီ 

အြျ  န်တ ိုးခမ င် တပးရန် သက်ဆ ိုင်ရာအြွန်ရံိုးသ ိုို့ သတ်မှတ်ြျက်များနငှ် အညီ ကက ိုတငတ်လျှာက်ထား၍ ြွင် ခပိုြျက်ရရှ ပါက ဒဏ်တ ကးတငွြျမှတ်ခြင်းနငှ်  

ရာဇဝတ်တ ကာင်းအရ တရားစွ ဆ ိုြံရခြင်းမ ှလွတ်ကင်းန ိုင်ပါသည်။ 

တ ကညာလ ာတွင် မမှန်ကန်တသာတဖာ်ခပြျက် သ ိုို့မဟိုတ် ြျန်လှပ်ထားြ  တသာအတ ကာငး်အြျက်တစ်ြိုြိုနှင ်စပ်လျဉး်၍ အြွန်က ိုတလျာ နည်း 

တပးတဆာင်ြ  ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် တလျာ နည်းတပးတဆာင်ြ  ဖွယ်ရှ ပပီး အဆ ိုပါတဖာ်ခပြျက် သ ိုို့မဟိုတ ် ြျန်လှပထ်ားြျက်သည် အြွန်ထမ်းက ကက ိုတင် 

ကကံရွယ်ြျက်ခဖင ်ခပိုလိုပ်ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် လျစလ်ျှူရှုခြင်းခဖစ်ပါက တအာကတ်ဖာ်ခပပါ ဒဏ်တ ကးတငွတစ်ရပ်ရပက် ို တပးတဆာင်ရမည်- 

• တလျာ နည်းတပးတဆာင်သည ် အြွနပ်မာဏသည် ကျပ် သ န်း ၁၀၀၀ ထက ်တကျာ်လွန်လျှင် သ ိုို့မဟိုတ ်တပးတဆာင်ရမည ်အြွန်၏ ၅၀% ထက ်

တကျာ်လွန်လျှင် တလျာ နည်းတပးတဆာင်သည ် အြွန်ပမာဏ၏ ၇၅%၊ 

• အထက်ပါအြျက်နှင ် အကျံိုးမဝင်ပါက တလျာ နည်းတပးတဆာင်သည ် အြနွ်ပမာဏ၏ ၂၅%။ 

မှားယငွ်းတသာ သ ိုို့မဟိုတ် လမး်လွ တစန ိုငတ်သာတဖာ်ခပြျက်က ို တင်ခပသခဖင ် စည်း ကပ်မှုခပိုလိုပ်ရာတငွ် အမှန်တပးတဆာင်ရန ် တာဝန်ရှ တသာ အြွန် 

တအာက်တလျာ နည်းတပးတဆာင်ြ  ဖွယရ်ှ လျှင်ခဖစ်တစ၊ အမှန်ခပန်အမ်းရမည ်တငွထက် ပ ိုမ ိုခပန်အမ်းြ  ဖွယ်ရှ လျှင်ခဖစ်တစ ဒဏ်တ ကးတငွတစ်သ န်းငါးတသာင်း 

အခပင် တအာက်ပါဒဏ်တ ကးတငတွ ိုို့အနက် များရာဒဏ်တ ကးတငွက ို တပးတဆာင်ရမည်- 

• အမှန်ကျသင ်သည ်အြွန်နှင ် တလျာ နည်းစည်း ကပ်ြ  န ိုင်ဖယွ်ရှ သည ် အြွနတ် ိုို့၏ခြားန းသည ်ပမာဏ၊ 

• အမှန်ခပနအ်မ်းရမည ်တငွတ ကးနှင  ်ပ ိုမ ိုခပန်အမ်းြ  န ိုင်ဖယွ်ရှ သည ် တငွတ ကးတ ိုို့၏ခြားန းသည ်ပမာဏ။ 

အြွန်တ ကညာလ ာတင်သွင်းရန ်ပျက်ကွကခ်ြင်းသည် အြွန်ဆ ိုင်ရာစီမအံိုပ်ြျိုပ်မှုဥပတဒအရ အြွန်စီမအံိုပ်ြျိုပ်မှုတဆာင်ရွက်ခြင်းက ို တမင်ဟန်ို့တား ခြင်း 
သ ိုို့မဟိုတ် ဟန်ို့တားရနအ်ားထိုတ်ခြင်းခပိုလိုပ်တ ကာငး် ခပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြငး်ြံရပါက တစ်နှစထ်က်မပ ိုတသာ တထာင်ဒဏ်ခဖစ်တစ၊ ကျပ်နစှ်သ န်း 
ငါးတသာငး်ထက်မပ ိုတသာ တငွဒဏခ်ဖစ်တစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လံိုးခဖစတ်စ ြျမှတ်ခြင်းြံရမည်ခဖစ်သည်။ 

အ်ထသ်းစ တ  ည န  ကော်းချက မ္ျော်း 

အထ ွထ ွ။ ယြိုအတခြပစစည်းမှခမတ်စွန်းတငွများက ို ခပည်တွငး်အြွန်များဦးစးီဌာနသ ိုို့ အတခြပစစည်းတရာင်းြျခြင်း၊ လ လှယ်ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ ် အခြား 
တစ်နည်းနည်းခဖင ် လ  တခပာငး်ခြငး်များအလ ိုက် သ ိုို့မဟိုတ် နှစ်အလ ိုက် တင်ခပရမည်။ အတခြပစစည်းတရာင်းြျခြင်း၊ လ လယှ်ခြငး် သ ိုို့မဟိုတ ်အခြားတစ် 
နည်းနည်းခဖင  ် လ  တခပာငး်ခြငး်များအလ ိုက် တင်သွငး်ခြင်းခဖစ်ပါက အတခြပစစည်းမှခမတစ်ွန်တငွအတပေါ်စည်း ကပ်သည ် အြွန်တ ကညာလ ာက ို အတရာင်း 
အဝယ်ခပိုလိုပ်သည ်တနို့မှ ရကတ်ပါင်း (၃၀) အတွငး် တင်သွင်းရမည်။ စိုတပါင်း၍ တစစ်ိုတစစ်ည်းတည်းတင်သွငး်ခြင်းခဖစ်ပါက ဝင်တငနွှစ် တစ်နစှ်အတွင်း 

(၂၀၂၀ ခပည ်နှစ၊် တအာကတ် ိုဘာလ ၁ ရကတ်နို့မ ှ ၂၀၂၁ ြိုနစှ်၊ စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက)် အတငွ်း အတခြပစစည်းတရာငး်ြျခြင်း၊ လ လှယ်ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ် 

အခြားတစ်နည်းနည်းခဖင  ်လ  တခပာင်းခြင်းများအားလံိုးက ို စိုတပါငး်၍ တင်ခပရမည။် 
 

အခွန  မ္ ်း၏က ုယ ထ ်းအချက အလက မ္ျော်း 

အလျော်းကွက  (ဃ) အကယ်၍ သင ်အ တနခဖင  ် ဤအြွနအ်ပ ိုင်းအခြားကာလအတငွ်း ယြငတ်င်သွငး်ြ   တသာ တ ကညာလ ာက ို ခပင်ဆင်ခြငး်ခဖစ်ပါက 
“ခပင်ဆငထ်ားသည ် တ ကညာလ ာ”ဟ သည  ်အကွက်တွင် အမှတ်ခြစ်ပါ။ အတခြပစစည်းတရာင်းြျခြငး်၊ လ လှယခ်ြင်း သ ိုို့မဟိုတ် အခြားတစန်ည်းနည်းခဖင ် 
လ  တခပာင်းခြင်းများအလ ိုက် တငသွ်င်းသည ်အြွန်ထမ်းများအတနခဖင ် အတရာင်းအဝယ်ခပိုလိုပ်သည ်ရက်စွ က ို အြွနတ် ကညာလ ာ၏အတပေါ်ပ ိုင်းတငွ် 
တဖာ်ခပရ မည်။ သင အ် တနခဖင ် သင၏်ယြင် တ ကညာလ ာ တင်သွင်းြျ  နမ်ှစ၍ သင်၏လ ပ်စာက ို တခပာင်းလ ြ  ပါက “လ ပ်စာ တခပာင်းလ ခြင်း” ဟ သည ် 
အကွက်တွင ်အမှတခ်ြစ်ပါ။ တရနနံှင သ်ဘာဝဓါတ်တငွွဲ့ ရှာတဖတွ းတဖာထ်ိုတ်လိုပ်ခြင်းကဏ္ဍတွင ်ပါဝငလ်ိုပ်က ိုင်သည ် ကိုမပဏီခဖစပ်ါက “တရနံနှင သ်ဘာဝ 
ဓါတ်တငွွဲ့ ရှာတဖွတ းတဖာထ်ိုတလ်ိုပ်ခြင်းကဏ္ဍတငွ် ပါဝင်လိုပ်က ိုင်သည ်ကိုမပဏီ” ဟ သည  ်အကွက်တငွ် အမတှခ်ြစ်ပါ။ 

အပ ုင ်း(က) ၊ အထ ွထ ွ  

နှစ်တစန်ှစ်အတွင်း သ ိုို့မဟိုတ် ဇယားတငွ်တဖာ်ခပထားသည ်ရက်အတငွ်း ခပိုလိုပ်သည ် အတခြပစစည်းတရာင်းြျခြငး်၊ လ လှယ်ခြင်း သ ိုို့မဟိုတ ် အခြား 
တစ်နည်းနည်းခဖင ် လ  တခပာင်းခြငး်များက ို ခဖည ်စွက်ရန် အပ ိုင်း(က)တွင် တနရာမလံိုတလာက်ပါက တရာင်းြျ၊ လ လှယ်၊ လ  တခပာငး်ခြငး်တစ်ြိုစီ၏ 
အတသးစ တစ်ာရင်းတစ်ြိုစီက ို ပ းတွ တဖာ်ခပပါ။ ပ းတွ စာရင်းမ ှစိုစိုတပါင်းစာရင်းြျိုပ်က ို အပ ိုငး်(က)၊ စာတ ိုင်(က)နှင ် (ြ)တွင ်တဖာ်ခပပါ။ 

အပ ုင ်း(က) ၊ ထ ါင လ ုက ကွက (က)  

တရာငး်ြျခြင်း၊ လ လှယခ်ြင်း၊ (သ ိုို့) အခြားတစ်နည်းနည်းခဖင  ်လ   တခပာင်းခြင်းခပိုလိုပ်သည ် အ တခြပစစည်း တစ်ြိုစီက ိုခဖည ်ပါ။ (ဥပမာ။ XYZ အောမ္ခ ကုမ္ပဏ ်
၏ အများပ ိုင်အစိုရှယယ်ာ ၁၀၀) အ တမွဆက်ြံခြငး် (သ ိုို့) တမတတာအ တလျာက် တပးကမး်ခြငး်နှင  ်လှှူဒါန်းပစစည်းများ လ   တခပာင်းခြင်းများ မပါဝင်ပါ။  



Form CGT-1D (30 Sep 2021) MM Page 6 

အပ ုင ်း(က) ၊ ထ ါင လ ုက ကွက  (ခ)  

လက်ြံရရှ သည  ်စိုစို တပါင်း တငွပမာဏက ို ခဖည ်ပါ။ အြွန်တဆံ ပ် တြါငး် တ ကး၊ ပွ စားြ တကာ်မရှင်ြ၊ (သ ိုို့) အပ ိုင်း(က)ရှ  အခြားအသံိုးစရ တ်များ နိုတ်ရန် 
မလ ိုပါ။ ထ ိုအသံိုးစရ တ်များက ို အပ ိုင်း(ြ)တငွ် ခဖည ်ပါ။ ပစစည်းလ   တခပာငး်ခြင်းခပိုပါက ယင်းပစစည်း၏ ကာလတန်ဖ ိုးက ို တဖာ်ခပပါ။ ကာလတန်ဖ ိုးဆ ိုရာ 
တွင် ထ ိုလ   တခပာင်းခြင်းခပိုသည ် တနို့တွင် ယင်းပစစည်းနှင  ်အလားတ  ပစစည်း၏တန်ဖ ိုးခဖစ်ပပီး တမတတာအ တလျာက် တပးကမ်းသည်ခဖစ် တစ၊ လ အြျင်းြျင်း 
တသွးသား တတာ်စပ်မှုမရှ ပ  လ  တခပာငး်သည်ခဖစ် တစ ယင်းတန်ဖ ိုးသည် အကျံိုးဝင်သည်။   

အကယ်၍ လက်ြံရရှ သည ်စိုစို တပါငး် တငွပမာဏသည် န ိုင်ငခံြား တငွခဖစ်ပါက ပစစည်းလ   တခပာငး်ရယ သည ် တနို့၌  အစ ိုးရမှ ထိုတ်ခပန်ထား တသာ  န ိုငင်ံခြား  
တငွလ လှယ်နှုနး်အရ ခမန်မာကျပ် တငသွ ိုို့ တခပာငး်လ တွကြ်ျက်ရမည်။  

အပ ုင ်း(ခ)၊ အထ ွထ ွ  

နှစ်တစန်ှစ်အတွင်း သ ိုို့မဟိုတ ် ဇယားတငွ်တဖာ်ခပထားသည ်ရက်အတငွ်းခပိုလိုပ်သည ် အတခြပစစည်းတရာငး်ြျခြင်း၊ လ လယှ်ခြငး် သ ိုို့မဟိုတ ် အခြား 
တစ်နည်းနည်းခဖင ် လ  တခပာငး်ခြငး်များက ို ခဖည ်စွက်ရန် အပ ိုငး်(ြ)တွင် တနရာမလံိုတလာက်ပါက တရာင်းြျ၊ လ လှယ်၊ လ  တခပာငး်ခြင်းတစ်ြိုစီ၏ 
အတသးစ တစ်ာရင်းတစ်ြိုစီက ို ဇယားတစ်ြိုတွင ် ခဖည ်၍ ပ းတွ တဖာ်ခပပါ။ ပ းတွ စာရင်းမှ စိုစိုတပါငး်စာရင်းြျိုပက် ို အပ ိုငး်(ြ)၊ တဒါငလ် ိုက်ကကွ်(ြ)၊ (ဂ)နှင ် 
(ဃ)တွင် တဖာ်ခပပါ။ 

အပ ုင ်း(ခ)၊ ထ ါင လ ုက ကွက  (ခ)  

အ တခြပစစည်း၏ မ လတန်ဖ ိုးက ို ခဖည ်ပါ။ အကယ်၍ န ိုင်ငံခြား တငွခဖင ်ဝယ်ယ ထားခြငး်ခဖစပ်ါက ပစစည်းဝယယ် သည ် တနို့၌  အစ ိုးရမှထိုတ်ခပနထ်ား တသာ  
န ိုင်ငံခြား တငွလ လှယ်နှုန်းအရ ခမန်မာကျပ် တငွသ ိုို့ တခပာင်းလ  တွကြ်ျက်ရမည်။ အ တခြပစစည်းက ိုရယ ြ  ရာတငွ် အမှန်ကိုန်ကျသည ် မ လတန်ဖ ိုးက ို တ ကျစွာ 
မသ န ိုင်လျှင်ခဖစ် တစ၊ ယငး်ပစစည်းက ို အ တမွဆက်ြံခြင်း (သ ိုို့) တမတတာအ တလျာက် တပးကမ်းခြင်းခဖင  ်ရယ ြ  လျှင် (တဒါင်လ ိုက်ကကွ် (ြ) တွင်  တဖာ်ခပထား 
သည ်အတ ိုင်း) ယင်းပစစည်းက ို ရယ ြ  သည ်အြျ  န်၌ တပေါ် တပါက် တသာကာလတန်ဖ ိုးက ို ယငး်အ တခြပစစည်း၏ မ လတန်ဖ ိုးအခဖစ် မှတယ် ရမည်။ အ တခြ 
ပစစည်းတစ်ြိုြိုသည် ၁၉၉၇ြိုနှစ၊် ဧပပီ ၁ရက် တနို့မတ ိုင်မီ အြွနထ်မ်းပ ိုင်ခဖစ်ြ  လျှင် မ လတန်ဖ ိုးက ို အဆ ိုပါ တနို့ရက်၌ တပေါ် တပါက် တသာ ယင်းပစစည်း၏ 
ကာလတန်ဖ ိုးဟို မတှ်ယ ရမည။်  

အပ ုင ်း(ခ) ၊ ထ ါင လ ုက ကွက  (ဂ)  

အ တခြပစစည်းက ို ရယ ရာတငွ်လည်းတကာင်း၊ တရာင်းြျခြငး်၊ လ လှယ်ခြင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းခဖင ် လ   တခပာင်းရာတွငလ်ည်း တကာင်း ကိုန်ကျသည ် 
စရ တ်များခဖည ်ပါ။ အြွနတ်ံဆ ပ် တြါင်း တ ကး၊ စာရွကစ်ာတမ်း တ ကး၊ တရှွဲ့ တနြများ၊ ပွ စားြများ၊ အကျ ိုး တဆာငြ်များ၊ အဆ ိုပါ အ တခြပစစည်း၏ သက်တမ်း 
တ ိုး အသံိုးခပိုန ိုင်ရန ်ကိုန်ကျသည ် အသံိုးစရ တ ်အားလံိုးပါဝင်သည်။   

ဝင် တငွြွန်မှ နိုတ်ပယ်ြွင ်ရှ  တသာ အ တခြပစစည်းအား ခပင်ဆင်သည ် ကိုန်ကျစရ တ်က ို ထည ်သွင်းခြင်းမခပိုရ။ ၁၉၉၇ြိုနှစ်၊ ဧပပီ ၁ ရက် တနို့မတ ိုင်မီ သင ်ထံသ ိုို့  
အ တခြပစစည်းတစ်ြိုြိုက ို ရယ ခြငး်ရှ ပါက ယင်း တနို့ရက်မတ ိုင်မ ီ ကိုန်ကျထား တသာ ယငး်အ တခြပစစည်းဆ ိုင်ရာ မတည်အသံိုးစရ တ် ထည ်သွင်းရန် မလ ို 
အပ်ပါ။  

အပ ုင ်း(ခ) ၊ ထ ါင လ ုက ကွက  (ဃ)  

ဝင် တငွြနွ်အတွက ် ရည်ရွယ်၍ ယြင်နှစ်များက နိုတယ် ြ   တသာပမာဏ (သ ိုို့မဟိုတ် နိုတယ် ရန်ရှ  တသာလ်ည်း မနိုတ်ြ  သည ်ပမာဏ)နငှ ် နိုတပ်ယ်ြွင ် 
မရှ ပါ။ ယြိုနှစ်အတွက် တနဖ် ိုးတလျာ က ို နိုတ်ပယ်ြငွ ်မရှ ပါ။ သ ိုို့ရာတငွ် ယင်းပစစည်းအား ရယ ပ ိုငဆ် ိုင်ြ   တသာနှစ်အတွက် တန်ဖ ိုး တလျာ  တငွက ို ြစံားြငွ ် 
ရှ သည်။ ၁၉၉၇ြိုနှစ်၊ ဧပပီ ၁ရက် တနို့မတ ိုင်မီ ယင်းပစစည်းအား ရယ ပ ိုင်ဆ ိုငြ်  ပါက ထ ိုကာလအတွက် တန်ဖ ိုး တလျာ တငွက ို မနိုတ်ရပါ။ 

အပ ုင ်း(ဂ)  

ဘဏ္ဍာနစှ်တစန်ှစ်အတွင်း အတခြပစစည်း၏ စိုစိုတပါင်းတန်ဖ ိုးသည် ကျပသ် န်း ၁၀၀ ထက ်ပ ိုမှသာ ခမတ်စနွ်းတငွအတပေါ် အြွန်စည်း ကပ်မညခ်ဖစသ်ည်။ 
ဘဏ္ဍာနစှ်တစန်ှစ်အတွင်း အတခြပစစည်း၏စိုစိုတပါင်းတန်ဖ ိုးသည် ကျပ်သ န်း ၁၀၀ ထက ်တကျာလ်ွန်ပါက စိုစိုတပါင်း ပမာဏအတပေါ်တွင ်(ကျပ်သ န်း ၁၀၀ 
အပါအဝင်) ဝငတ်ငွြွန ်ကျသင ်တစမည်ခဖစ်သည်။ 

အပ ုင ်း(ဂ) ၊ အလျော်းကွက (၄)  

ထ န နှင   သဘောဝဓောတ ်ထငွွေ့  ှောထြွတူ်းထြော  ုတ လုပ ပခင ်းကဏ္ဍတွင  ပါဝင လုပ က ုင သည   ကုမ္ပဏ မ္ျော်း 

ခမန်မာန ိုင်ငံ၏ တရနံနှင ်သဘာဝဓါတ်တငွွဲ့ ရှာတဖွတ းတဖာထ်ိုတ်လိုပ်ခြငး်ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လိုပ်က ိုင်သည ် ကိုမပဏီများသည် ကိုမပဏီရှ  အစိုရှယယ်ာများ၊ 
မတည်အပ ိုင်ပစစည်းများသည ် အတခြပစစည်းများက ို မည်သည ်နညး်လမ်းခဖင ်မဆ ို တရာင်းြျခြင်း၊ လ လှယ်ခြငး် သ ိုို့မဟိုတ ်လ   တခပာင်းခြင်း တ ကာင  ်အ တခြ 
ပစစည်းမှခမတစ်ွန်း တငွ တပေါ် တပါက်လျှင ်တအာကတ်ွင ်ခမတစ်ွန်း တငွနငှ ် ယှဉ်တွ ၍ တဖာ်ခပထား တသာ အြနွ်နှုနး်များအတ ိုငး် ဝင်တငွြွန်  တပး တဆာင်ရမည်။ 

အခွန စည ်း ကပ  မ္ည  ်

အသော်းတင အ်ထပခပစစည ်းမ္ှပမ္တ စွန ်း်ထငွ(ကျပ ) 

 
ဝင ်ထငွခွန ််(ကျပ ) 

 

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

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ +  အလျားကကွ် ၃ ရှ  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ တကျာ် ပမာဏ × ၄၅%  
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၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင ် အထက ် ၆၂,၅၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ +  အလျားကွက် ၃ ရှ  ၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ တကျာ် ပမာဏ ၅၀%  

 
အလျားကွက်(၄)တွင် သတ်မှတ်ရက်တစ်ြိုတငွ် သ ိုို့မဟိုတ် ဝငတ်ငွနစှ်တစ်နစှ်အတငွ်း ခဖစ်တပေါ်ြ  သည ် အတခြပစစည်းတရာင်းြျခြငး်၊ လ လယှ်ခြင်း 
သ ိုို့မဟိုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းခဖင  ် လ  တခပာငး်ခြငး်များအားလံိုးအတွက ် အြွန်ပမာဏက ို တဖာခ်ပပါ။ တရာငး်ြျခြင်း၊ လ လှယခ်ြင်း သ ိုို့မဟိုတ ်အခြား 
တစ်နည်းနည်းခဖင  ် လ  တခပာင်းခြင်း အားလံိုးအတွကအ်ြွန်က ို အဆ ိုပါ အတခြပစစည်းတရာင်းြျခြငး်၊ လ လယှခ်ြင်း သ ိုို့မဟိုတ ် အခြားတစ်နည်းနည်းခဖင ် 
လ  တခပာင်းခြင်းခဖစ်တပေါ်သည ်တနို့မှ ရက်တပါင်း(၃၀)အတွင်း တပးတဆာင်ရမည်ခဖစ်သည်။ အ တခြပစစည်းမှခမတ်စွန်း တငွအား န ိုင်ငံခြား တငွခဖင ရ်ရှ ပါက 
ကျသင ်ြွန်က ို ရရှ သည ် န ိုင်ငံခြား တငွအမျ  ိုးအစားအတ ိုင်း  တပး တဆာင်ရမည်။ သ ိုို့ရာတွင ် တရနနံှင ်သဘာဝဓာတ် တငွွဲ့ ရာှတဖတွ းတဖာ်ထိုတ်လိုပ်ခြင်းကဏ္ဍ 
တွင ် ပါဝင်လိုပ်က ိုင်သည ် ကိုမပဏီများသည် အတခြပစစည်းမှခမတ်စွနး် တငအွ တပေါ် ကျသင ်ြွန်က ို (န ိုင်ငခံြား တငခွဖင ်ရရှ သည ် အတခြပစစည်းမခှမတ်စနွ်း တင ွ
အပါအဝင်) ကျပ် တငွခဖင ်သာ  တပး တဆာင်ရမည်။  

အပ ုင ်း(ဂ) ၊ အလျော်းကွက  ၅  

ထပ်းထဆောင  ော်းထသောကက  တင ခွန စစုထုပါင ်း။ သက်ဆ ိုင်ရာကာလအတွက ် တပးတဆာင်ြ  တသာ အတခြပစစည်းမှခမတ်စွနး်တငွ ကက ိုတင်ြွန်စိုစိုတပါငး်က ို ဤ 
အလျားကွက်တငွ် ခဖည ပ်ါ။  

အပ ုင ်း(ဂ) ၊ အလျော်းကွက  ၆  

ယခုနှစ သ ုေ့သယ ယလူောထသော ယခင နှစ တွင ပ ုမ္ ုထပ်းထဆောင  ော်းခဲ ထသော အခွန ပမ္ောဏ။ ဤနစှ်အြွနအ်တွက် အသံိုးခပိုရန် ဆံိုးခဖတ်ထားတသာ ယြင်နှစ်မှ 
ပ ိုမ ိုတပးတဆာင်ထားြ  တသာ အြွန်ပမာဏက ို ဤအလျားကွက်တငွ် ခဖည ်ပါ။ 

အပ ုင ်း(ဂ) ၊ အလျော်းကွက  ၇  

ထပ်းထဆောင  န ကျန ပမ္ောဏ။ အလျားကွက် ၇ ရှ  ပမာဏသည် တ ကညာလ ာတင်သွင်းသည ်အြျ  န်တွင ်တပးတဆာင်ရမည ် တပးတဆာင်ရန်ကျန်အြနွ်ခဖစ် 
သည်။  
အြွန်တ ကညာလ ာက ို ပမ ိုွဲ့နယ်အြနွဦ်းစီးဌာနမှှူးရံိုး၊ အလယ်အလတ်အြနွ်ထမ်းများဆ ိုင်ရာအြွနရ်ံိုး (သ ိုို့) အြနွ်ထမ်းကကးီများဆ ိုင်ရာ အြွနရ်ံိုးစသည ် 
သက်ဆ ိုင်ရာဌာနသ ိုို့ တင်သွင်းရမည်။ 

ကျသင ်ြွန်က ို ခမန်မာ စီးပာွး တရးဘဏ်သ ိုို့ သွား တရာက်တပးတဆာင်ရမည်။ ဘဏ်မထှိုတ် တပး တသာြျလန်က ို မှတ်တမ်းအခဖစ ် သ မ်းထားရမည်။ ထ ိုို့ခပင် 
www.ird.gov.mm websiteမှတစဆ်င ် MPU Debit Card ခဖင ခ်ဖစ်တစ၊ ပိုဂ္လ ကဘဏ်ြွ များမှတစ်ဆင ် ခမန်မာန ိုင်ငတံတာ်ဗဟ ိုဘဏ်၏ CBM-Net 
(RTGS) စနစ်ရှ  CCT Function က ို အသံိုးခပို၍ခဖစ်တစ၊ အီလကထ်တရာနစ် တငတွပးတြျမှုစနစမ်ျားခဖင် ခဖစတ်စ တပးတဆာငန် ိုင်ပါသည်။ MPU၊ CBM-Netနှင်  
အီလက်ထတရာနစတ်ငတွပးတြျမှုများမှတစ်ဆင ် တပးတဆာင်ခြင်းများအတွက် ခမန်မာ စီးပွားတရးဘဏ်၏ သက်ဆ ိုင်ရာတငွစာရင်းသ ိုို့ အြွန်တငွလက်ြံရရှ  
သည်နှင ်တစ်ပပ ိုင်နက ် ခပည်တွငး်အြွန်များဦးစးီဌာနမှ လံိုခြံိုမှုအဆင ် (QR Code)ပါတသာ အြွနတ်ငလွက်ြံရရှ တ ကာင်း အတ ကာင်း ကားစာအား 
အီးတမးလ်မှတစ်ဆင  ်တပးပ ိုို့မည်ခဖစပ်ါသည်။ ထ ိုအတ ကာင်း ကားစာအား ြျလန်က  သ ိုို့ပင် မတှ်တမး်အခဖစ် သ မ်းထားရမည်။ 
 

အပ ုင ်း (ဂ) ၊်အလျော်းကွက ်၈    

ပ ု၍ထပ်းထဆောင  ော်းထသောပမ္ောဏ။်အလျားကွက် ၈ ရှ  ပမာဏသည်  အြွန် တ ကညာလ ာတွကြ်ျက်မှုမှနက်န်ပါက ယြိုတ ကညာလ ာတင်သွငး်သည် နှစ် 

အတွက ်ပ ို၍တပးတဆာငထ်ားတသာ ပမာဏခဖစ်သည်။ 

အပ ုင ်း(ဃ) ၊ အလျော်းကွက  ၁ နှင   ၂  

ဆက စပ အြွွဲေ့အစည ်း  ဆ ိုသည်မှာ သင်၏ မ သားစိုဝင်တစဦ်းဦးက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ (အဖ ိုး၊ အဖွား၊ မ ဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ်က ို တမာင်နှမများ)။ အြွန်ထမ်းမှ 
အစိုရှယ်ယာ အနည်းဆံို ၅၀% ပ ိုငဆ် ိုင်ထားသည ် အဖွ ွဲ့အစည်း သ ိုို့မဟိုတ် ကိုမပဏလီည်း ပါဝင်သည်။  

ကောလတန ြ ု်းနှင   အန ်းစပ ဆ ု်းတူည ်ထသော်ထ ်းနှုန ်းပြင  ်ထ ောင ်းချပခင ်း  ဆ ိုသည်မှာ တသွးသား တတာစ်ပ်မှုမရှ  တသာ  ပိုဂ္ ိုလ်များ ကား လွပလ်ပစ်ွာ လ  တခပာင်း၊  
တရာငး်ြျခြင်းခြင်းခဖစ်သည်။ လ   တခပာင်း တရာင်းြျသည ် တ းနှုနး်သည် သင ် တလျာ်မှန်ကန်သည ် တ းနှုန်းခဖစ် တ ကာင်း တသြျာရန် လ ိုအပ်ပါသည်။   

အပ ုင ်း(ဃ) ၊ အလျော်းကွက  ၃ 

ကောလတန ြ ု်း  ဆ ိုသည်မှာ တသွးသား တတာ်စပ်မှုမရှ  တသာ  ပိုဂ္ ိုလ်များ ကား လွတ်လပ်စွာ လ   တခပာင်းရာတွင် ထ ိုလ   တခပာင်းပစစည်းနှင ် အလားတ  ပစစည်း၏ 
လ   တခပာင်း တနို့ရက်ရှ  တန်ဖ ိုးက ို ဆ ိုလ ိုသည်။  

ထဆောင  ွက ခယူ၍ ထ ကညောလ ော ပြည  သွင ်းသ၏ူ  ကတ ဝန ခ ချက   

ဤ တ ကညာလ ာမတင်သွငး်မ ီစာမျက်နှ  ၃ ၌ တဆာင်ရွက်ြယ ၍ တ ကညာလ ာခဖည ်သွင်းသ  (ဥပမာ။ သင၏် စာရင်းက ိုင ်သ ိုို့မဟိုတ ်စာရငး်စစ် တဆးသ ) 
အား ဝန်ြံကတ ခပို လက်မှတ် တရးထ ိုး တစရမည်။ အကယ်၍ သင်၏ဝန်ထမ်းမှ တဆာငရ်ွကပ်ါက ဤအပ ိုငး်တွင ်လက်မှတ် တရးထ ိုးရန ်မလ ိုအပ်ပါ။  

မှတ်ြျက်။ စာရွကစ်ာတမ်းလ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပတဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုးတဖာက်ခြငး်ခဖစ်သည်။ 
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အခွန  မ္ ်း (သ ုေ့) က ုယ စော်းလှယ ၏ ကတ ဝန ခ ချက   

ဤ တ ကညာလ ာက ို မတင်သွင်းမ ီစာမျက်နှ  ၃ တငွ် လက်မှတထ် ိုးရမည်။  

• ပိုဂ္ ိုလ်တစဦ်းတည်းခဖစ်ပါက ထ ိုပိုဂ္ ိုလ်မှ လက်မတှ် တရးထ ိုးရမည်။  
• သမဝါယမအသင်းအဖွ ွဲ့ခဖစ်ပါက ဥကကဋ္ဌ၊ (သ ိုို့) အတွငး် တရးမှှူးမှ လက်မတှ် တရးထ ိုးရမည်။  
• ကိုမပဏီခဖစ်ပါက ကိုမပဏီ၏ က ိုယ်စားလှယ်၊ အတငွ်း တရးမှှူး၊ အ တထွ တထမွန် တနဂျာ  (သ ိုို့) မန် တနဂျာမှ  လကမ်ှတ် တရးထ ိုးရမည်။  
• န ိုင်ငံတတာ်ပ ိုင်စီးပွားတရးအဖွ ွဲ့အစည်းခဖစ်ပါက၊ စီမံ တရးရာ(သ ိုို့) တငစွာရငး်ဌာနမှ တာဝနရ်ှ ပိုဂ္ ိုလ်တစ်ဦးဦးမ ှလက်မှတ် တရးထ ိုးရမည်။ 
မှတ်ြျက်။ စာရွကစ်ာတမ်းလ မ်ညာတင်သွင်းခြင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပတဒပိုဒ်မ ၁၇၇ က ို ြျ  ိုးတဖာက်ခြငး်ခဖစ်သည်။ 
 


