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“စညး်ကြပ်မှုမှလွတ်ြင်းနေနသာ ဝငန်ငွအနပါ် ဝငန်ငွရလမ်း တငြ်ပရာတွင်                              

ရရှိသည့် ဝငန်ငွအမျ ို းအစားအလိြု် တငြ်ပရမည့်အနောြ်အေားများ” 

ရည်ရွယ်ချြ် 

၁။  အခွန်ထမ်ဵြြည်သူမျာဵအေနြြင်ဴ အေြခြစ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ၊  လွှဲေြြာင်ဵရယူြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက် 

ြခင်ဵ၊ ြြုြြင်ြခင်ဵစသည်တ့ုိအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကုမ္ပဏီမျာဵ၊ လုြ်ငန်ဵမျာဵတွင် အစုရှယ်ယာမျာဵ 

ထည်ဴဝင်ြခင်ဵ၊ အရင်ဵအနီှဵထည်ဴဝင်ြခင်ဵတ့ုိအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ အသုဳဵြြုခဲဴသညဴ် ေငွေ ကဵမျာဵနှငဴ် 

စြ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵ ကြ်မှုမှလွတက်င်ဵေနေသာဝင်ေငွအေြါ် ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြရာတွင် လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴကိစ္စရြ်မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵလွယ်ကူစွာသိရှိနုိင်ေစရန် ရည်ရွယြ်ါသည်။ 

စညး်ကြပ်မှုမှလွတ်ြင်းနေနသာဝင်နငွ 

၂။ ဝင်ေငွခွန်ဥြေဒြုဒ်မ ၁၄ တွင် “မည်သူမဆုိ မိမိမည်ကဴဲသ့ုိရရိှခဴဲသည်ကုိ အတိအကျမေြြရှင်ဵနုိင် 

သည်ဴ မေရွှေ့မေြြာင်ဵနိုင်သည်ဴြစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေငွအြါအဝင်ြြစ်ေသာ ေရွှေ့ေြြာင်ဵနိုင်သည်ဴ ြစ္စည်ဵ 

တစ်ရြ်ရြ်အတွက် စည်ဵ ကြ်မှုမှလွတက်င်ဵေနေသာ ဝင်ေငွေခါင်ဵစဉြ်ြငဴ် ယင်ဵြစ္စည်ဵတန်ြိုဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေငွအေြါ်တွင် အခွန်ထမ်ဵေဆာင်ရမည်”ဟု ြြဋ္ဌာန်ဵထာဵြါသည်။ ယင်ဵြြဋ္ဌာန်ဵချက်အရ ေအာက်ြါကိစ္စရြ် 

မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ြါက စည်ဵ ကြ်မှုမှလွတ်ကင်ဵေနေသာဝင်ေငွအေြါ် ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြရမည် ြြစ်ြါ 

သည်- 

(က)  “မေရွှေ့မေြြာင်ဵနုိင်ေသာြစ္စည်ဵမျာ ြဵြစ်သည်ဴ ေြမ၊ အေဆာက်အအဳုနှင်ဴ ယင်ဵတ့ုိ၏ အခန်ဵမျာဵ” 

စသည်တ့ုိကုိ ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ လွှဲေြြာင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြြင်ဴ 

ရယူြခင်ဵ စသည်ဴကိစ္စရြ်မျာဵ၊ 

(ခ) “ေငွအြါအဝင်ြြစ်ေသာေရွှေ့ေြြာင်ဵနုိင်ေသာြစ္စည်ဵမျာ ြဵြစ်သည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေရယာဉ် 

စသည်ဴယာဉ်အမျ ိုဵမျ ို ဵ၊ အစုရှယ်ယာနှင်ဴ ေငွေ ကဵရင်ဵနီှဵြမှုြ်နဳှမှုဆုိင်ရာကိစ္စရြ်မျာဵ”စသည် 

တ့ုိကို ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ လွှဲေြြာင်ဵြခင်ဵ၊ ထည်ဴဝင်ြခင်ဵနှငဴ ်အြခာဵတစ်နည်ဵ 

နည်ဵြြငဴ် ရယူြခင်ဵစသည်ဴကိစ္စရြ်မျာဵ။ 

ဝငန်ငွရလမ်း 

၃။ ဝင်ေငွရလမ်ဵဆိုသည်မှာ မေရွှေ့မေြြာင်ဵနုိင်ေသာြစ္စည်ဵ၊ ေရွှေ့ေြြာင်ဵနုိင်ေသာြစ္စည်ဵတ့ုိကို ဝယ်ယူ 

ြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ ရင်ဵနီှဵြမှုြ်နဳှြခင်ဵတို့အတွက် ကုန်ကျခဲဴေသာေငွကို မိမိမည်ကဲဴသို့ရရှိခဲဴသည်ကို 

အတိအကျရှင်ဵလင်ဵ တင်ြြနိုင်သညဴ်ဝင်ေငွ တစ်နည်ဵအာဵြြငဴ် စုေဆာင်ဵနုိင်ေငွကို ဆိုလိုြခင်ဵ ြြစ်ြါ 

သည်။ ဝင်ေငွရလမ်ဵအြြစ် လစာ၊ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵြညာလုြ်ငန်ဵ၊ စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵ၊ ြစ္စည်ဵ 
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ငှာဵရမ်ဵခ၊ အေြခြစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွနှငဴ် အြခာဵရလမ်ဵမျာဵမှ ဝင်ေငွေခါင်ဵစဉမ်ျာဵြြငဴ် ကျသငဴ်ဝင်ေငွခွန် 

ထမ်ဵေဆာင်ပြီဵသည်ဴ ဝင်ေငွမျာဵြြင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုထီေြါက်၍ ထုတ်ယူရရှိေငွ၊ 

အေမွရေငွ၊ ဘဏ်ေချဵေငွနှငဴ် အြမတ်ေဝစုခဲွေဝရရှိြခင်ဵအြါအဝင် ဝင်ေငွခန်ွကင်ဵလွတ်ခငွဴ်ြြုထာဵသည်ဴ 

ဝင်ေငွမျာဵြြငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ တင်ြြနိုင်ြါသည်။  

စညး်ကြပ်မှုမ ှ လွတ်ြငး်နေနသာဝငန်ငနွခါငး်စဉ်ြြင့် ဝငန်ငခွွေ်စည်းကြပ်ခံရာတွင ် တငြ်ပရမည့် 

အနောြ်အေားများ 

၄။  အေြခြစ္စည်ဵအမျ ို ဵအစာဵနှငဴ် အေြခအေနမျာဵအလုိက် ေအာက်ေြာ်ြြြါအတုိင်ဵ အေထာက်အထာဵ 

မူရင်ဵ/ မိတ္တူမျာဵကုိ တင်ြြရမည်ြြစြ်ါသည်−  

(က)  ေြမ၊ အိမ်၊ ခခဳ၊ အေဆာက်အအုဳနှငဴ် တိုက်ခန်ဵစသည်တို့ကို ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ 

  တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ လွှဲေြြာင်ဵြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြြငဴ်  ရယူြခင်ဵအတွက် - 

 နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြြာဵ၊  

 အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရစာရင်ဵ (ြုဳစဳ-၆၆/၆)၊ 

 အေရာင်ဵအဝယ်စာချုြ်၊ 

 ေြမယာြုဳစဳ -၁၀၅/၁၀၆၊ 

 ေြမငှာဵဂရန်စာချုြ်/ ြိုင်ဆိုင်မှုအေထာက်အထာဵစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ၊ 

 သက်ဆိုင်ရာစည်ြင်သာယာေရဵအြွဲ့၏ တည်ေဆာက်မိန့်၊ 

 သက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသည်ဴ တည်ေဆာက်မှုြုဳစနှဳငဴ် 

Estimate တွက်ချက်မှု။ 

( ခ )  ေမာ်ေတာ်ယာဉ်/ ေရယာဉ်စသည်ဴ ယာဉ်အမျ ို ဵမျ ို ဵဝယ်ယူြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက် 

ြခင်ဵ၊ လွှဲေြြာင်ဵြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြြငဴ် ရယူြခင်ဵအတွက်- 

 နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြြာဵ၊ 

 အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရစာရင်ဵ (ြုဳစဳ-၆၆/၆)၊ 

 အေရာင်ဵအဝယ်စာချုြ်၊ 

 Owner Book (ေမာ်ေတာ်ယာဉမ်ှတ်ြုဳတင်စာအုြ်)၊ 

 Certificate of Vehicle Registration (ယာဉမ်ှတ်ြုဳတင် သက်ေသခလဳက်မှတ်)၊ 

 ေရေ ကာင်ဵြ့ုိေဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ေြဵသည်ဴ ေရယာဉ်တည်ေဆာက် 

ြခင်ဵနှငဴ်ြတ်သက်သည်ဴ အချက်အလက်ေြာ်ြြမှုြုဳစ။ဳ 

( ဂ ) အစုရှယ်ယာထည်ဴဝင်ြခင်ဵ၊ ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လွှဲေြြာင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ အြခာဵတစ်နည်ဵ 

နည်ဵြြငဴ် ရယူြခင်ဵအတွက် −  

 နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြြာဵ၊ 

 အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရစာရင်ဵ (ြုဳစဳ−၆၆/၆)၊ 
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 သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှတ်ြုဳတင်လက်မှတ်၊ 

 သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ Extract Form၊ 

 အစုရှယ်ရာလွှဲေြြာင်ဵ/ေရာင်ဵချသညဴ် စာချုြ်အေထာက်အထာဵ။ 

(ဃ) ကုမ္ပဏီအြဲွ့အစည်ဵ/ ြက်စြ်လုြ်ငန်ဵမျာဵ လုြ်ငန်ဵလည်ြတ်ရာတွင်  လုိအြ်သြြငဴ် ေခတ္တ 

စုိက်ထုတ်ေငွထညဴ်ဝင်ြခင်ဵအတွက် - 

 ေခတ္တစုိက်ထုတ်ေငွကို  မည်ကဲဴသ့ုိထညဴ်ဝင်ခဴဲသည်ဴ အေထာက်အထာဵ (ဥြမာ− ချက် 

လက်မှတ်ြြငဴ် ေြဵေချြခင်ဵြြစ်ြါက မည်သည်ဴဘဏခ်ွဲမှ မည်သည်ဴချက်လက်မှတ် 

နဳြါတ်ြြငဴ် မည်သည်ဴရက်တွင် မည်သူ့ထမဳှ ေငွမည်မျှေြဵေချခဲဴသည်။ ဘဏ်မှစာရင်ဵ 

လွှဲေြြာင်ဵေြဵေချခဲဴြါက မည်သည်ဴဘဏ်ခဲွ၊ မည်သည်ဴေငွစာရင်ဵအမှတ်မှ မည်သည်ဴ 

ေငွစာရင်ဵအမှတ်သို့ မည်သည်ဴေန့ရက်တွင် ေငွမည်မျှေြဵေချခဲဴသည် စသည်ြြငဴ် ) 

ဝငန်ငွရလမ်း တငြ်ပြခငး် 

၅။ အြုိဒ်(၄)ြါကိစ္စရြ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအတွက် ေြါ်ေြါက်သညဴ်စည်ဵ ကြ်မှုမှ လွတ်ကင်ဵေနသညဴ် 

ဝင်ေငွအေြါ် ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြြခင်ဵကို ေအာက်ြါအေထာက်အထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ မူရင်ဵ/ မိတ္တူ 

မျာဵြြငဴ် သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရဳုဵသ့ုိ ြူဵတွဲတင်ြြေလျှာက်ထာဵရမည်ြြစြ်ါသည်− 

 (က)  လစာဝင်ေငွြြင်ဴ ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြြခင်ဵအတွက် - 

 ( ၁ ) လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဝင်ေငွကျြ် ၄၈ သိန်ဵအထိ ရရှိသူြြစြ်ါက - 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ရက်ေန့ မတုိင်မီ ကာလြြစ်ြါက သက်ဆုိင်ရာေငွထုတ်သူ 

အရာရှိက တာဝန်ခလဳက်မှတ် ေရဵထိုဵထာဵသည်ဴ နှစ်အလိုက်လစာစာရင်ဵ 

(မူရင်ဵ)၊ 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ရက်ေန့ ေနာက်ြုိင်ဵကာလြြစ်ြါက သက်ဆုိင်ရာ နှစ် 

အလုိက် ြြဋ္ဌာန်ဵသည်ဴ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒအရ ထုတ်ေြဵ 

သည်ဴ လစာဝင်ေငွဆိုင်ရာ သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵြဳုစဳ(ြတခ(ဝင)-၃၀) 

(မူရင်ဵ)။ 

 ( ၂ ) စည်ဵ ကြ်ထိုက်သည်ဴ လစာဝင်ေငွရရှိသူဝန်ထမ်ဵြြစ်ြါက - 

 လစာမှ ဝင်ေငွနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ ၍ အခွန်ေြဵေဆာင်မှု မှတ်တမ်ဵစာအုြ်(မူရင်ဵ) 

(သ့ုိမဟုတ်) နှစ်အလိုက် အခန်ွထမ်ဵေဆာင်ထာဵေ ကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက် 

(သ့ုိမဟုတ်) အခွန်ေငွစည်ဵ ကြ်ေတာင်ဵခဳလွှာ (သ့ုိမဟုတ်) လစာဝင်ေငွခွန် 

နုတ်ယူေြဵသွင် ြဵခင်ဵဆုိင်ရာ အေထာက်အထာဵလက်မှတ် ြတခ(ဝင)-၁၅(က)။ 
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 ( ၃ ) ြြည်ြတွင် သွာဵေရာက်အလုြ်လုြ်ကိုင်သူြြစြ်ါက - 

 ြမန်မာနုိင်ငဳမှ တရာဵဝင်ထွက်ခာွြခင်ဵ၊ ြြန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်ဵတ့ုိအတွက် 

နုိင်ငဳကူဵလက်မှတ်(မိတ္တူ)၊ 

 လစာဝင်ေငွရရိှသည်ဴ အေထာက်အထာဵ(မူရင်ဵ) (သ့ုိမဟုတ်) အခွန်ထမ်ဵေဆာင် 

ထာဵသည်ဴ အေထာက်အထာဵ(မူရင်ဵ)၊ 

 ြြည်ြတွင် အလုြ်လုြ်သည်ဴကာလဆုိင်ရာ အေထာက်အထာဵ(မူရင်ဵ)၊ 

 ြြည်ြတွင် အလုြ်လုြ်ကုိင်သည်ဴ ဆုိင်ရာကုမ္ပဏီက တရာဵဝင်ထုတ်ေြဵသည်ဴ 

လစာထုတ်ေြဵမှုမှတ်တမ်ဵ၊ 

 ဘဏ် သ့ုိမဟုတ် တရာဵဝင်ေငွလွှဲခွင်ဴလုိင်စင် (Remittance Business Licenses) 

ရရှိထာဵသညဴ် လုြ်ငန်ဵမှတစ်ဆငဴ် ေငွလွှဲြို ့မှုမှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် တရာဵဝင်  

ေငွလွှဲခွငဴ် လိုင်စင်ရရှိထာဵသညဴ် Money Exchange Counter မျာဵတွင် 

ေငွလဲလှယ်မှုအေထာက်အထာဵမျာဵနှင်ဴ ေလဆိြ်တွင် ေ ကညာထာဵသည်ဴ 

အေထာက်အထာဵ။ 

 ( ခ ) စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵမှ ရရှိသည်ဴဝင်ေငွြြငဴ် ဝင်ေငွရလမ်ဵအြြစ် တင်ြြြခင်ဵြြစ်ြါက - 

 သက်ဆုိင်ရာပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရဳုဵက စည်ဵ ကြ်နှစ်အလုိက်ထုတ်ေြဵထာဵသည်ဴ 

အခွန်စည်ဵ ကြ်ေတာင်ဵခဳလွှာ ြတခ(ဝင)-၈(မူရင်ဵ)နှင်ဴ ကျသင်ဴအခွန်ေြဵေဆာင်ထာဵ 

သည်ဴ ေငွသွင်ဵချလန်(မူရင်ဵ) အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ 

 ကျသငဴ်အခွန်ကို ေြဵေဆာင်ပြီဵေ ကာင်ဵ ေငွသွင်ဵချလန်အာဵ တင်ြြနိုင်ြခင်ဵမရှိြါက 

သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရဳုဵ၏ မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ အခွန်ေ ကဵကျန်မရှိေ ကာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ကျသငဴ်အခွန်ကို ေြဵသွင်ဵပြီဵေ ကာင်ဵ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵကိုယ်တုိင် လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵထာဵေသာေထာက်ခဳချက်။ 

 ( ဂ )  အြမတ်ေဝစုခွဲေဝရေငွြြင်ဴ ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြြခင်ဵြြစ်ြါက - 

 ကုမ္ပဏီ၏ အြမတ်ေဝစုခဲွေဝြခင်ဵဆုိင်ရာ ဒါရုိက်တာအြဲွ့အစည်ဵအေဝဵ ဆဳုဵြြတ်ချက် 

မှတ်တမ်ဵ၊ 

 နှစ်ချုြ်စာရင်ဵ၊ 

 အစုထည်ဴဝင်ြိုင်ဆိုင်မှုအေထာက်အထာဵ (ကုမ္ပဏီ၏ Extract Form)၊ 

 ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ေြဵသည်ဴအြမတ်ေဝစုခွဲေဝမှုဆိုင်ရာ သက်ေသခအဳေထာက်အထာဵ 

သ့ုိမဟုတ် လက်မှတ်၊ 

 အြမတ်ေဝစုအြြစ် ေငွေ ကဵ သ့ုိမဟုတ် ြိုင်ဆိုင်မှုရယခူဲဴသည်ဴ အေထာက်အထာဵ 

(ချက်လက်မှတ်မိတ္တူ၊ ေငွစာရင်ဵစာအုြ်မှတ်တမ်ဵမျာဵ)၊ 
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 အြမတ်ေဝစု ထုတ်ယူခဴဲမှုနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ဴ စာရင်ဵေရဵသွင်ဵချက်မှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴ 

အတူ ကုမ္ပဏီကို အခွန်စည်ဵ ကြ်ရာရဳုဵမှ ထုတ်ေြဵထာဵသည်ဴ ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြ 

သည်ဴ အြမတ်ေဝစုထုတ်ယူခဴဲသည်ဴနှစ်အတွက် အခန်ွစည်ဵ ကြ်ေတာင်ဵခဳလွှာ ြတခ 

(ဝင)-၈ (မူရင်ဵ) သ့ုိမဟုတ် SAS စနစ်အရ အခွန်ေတာင်ဵခဳလွှာ(မူရင်ဵ)နှင်ဴ ေငွသွင်ဵချလန် 

(မူရင်ဵ)။ 

 (ဃ)  အေြခြစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵေငွြြငဴ် ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြြခင်ဵြြစ်ြါက - 

 အေြခြစ္စည်ဵ (ေြမ၊ အေဆာက်အအဳုနှင်ဴ ယင်ဵတ့ုိ၏အခန်ဵမျာဵ၊ ယာဉ်နှင်ဴလုြ်ငန်ဵဆုိင်ရာ 

မ-တည်ြစ္စည်ဵမျာဵအြါအဝင် အစုရှယ်ယာနှငဴ် ကတိဝန်ခခဳျုြ်တ့ုိအြြင် ေငွေချဵ 

သက်ေသခလဳက်မှတ်မျာဵနှငဴ် ယင်ဵတ့ုိကဲဴသ့ုိေသာ အလာဵတူစာချုြ်စာတမ်ဵမျာဵ)ကို 

ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) လွှဲေြြာင်ဵြခင်ဵြြုလုြ်၍ ရရိှသည်ဴ ြမတ်စွန်ဵ 

ေငွြြငဴ် ေဆာင်ရွက်သည်ဴလုြ်ငန်ဵမျာဵမှရရှိေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ၊  

 အခွန်စည်ဵ ကြ်ေတာင်ဵခဳလွှာ ြတခ(ဝင)-၈ (မူရင်ဵ) သ့ုိမဟုတ် SAS စနစ်အရ အခန်ွ 

ေတာင်ဵခလဳွှာ(မူရင်ဵ)၊ 

 ေငွသွင်ဵချလန်(မူရင်ဵ)။ 

 ( င )  ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုထီေြါက်၍ ထုတ်ယရူရှိေငွြြငဴ် ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြြခင်ဵြြစ်ြါက−  

 ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုထီေြါက်သည်ဴအကကိမ်၊ 

 ဆုမဲနဳြါတ်၊ 

 ေနရြ်လိြ်စာအြြည်ဴအစဳု၊ 

 ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုဌာနခဲွ (ရန်ကုန်/ မန္တေလဵ) မှ ထုတ်ေြဵသည်ဴ ထီဆုေငွ 

ထုတ်ယူခဴဲသည်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ 

 အြခာဵသူ၏ထီဆုေငွအာဵ ထုတ်ယူထာဵခဴဲြခင်ဵြြစ်ြါက အဆုိြါထီဆုေငွထုတ်ယူမှုအာဵ 

တင်ြြသူသည် ေတာ်စြ်မှု၊ အေမွဆက်ခဳထိုက်သူြြစ်/ မြြစ် (မူရင်ဵ) အေထာက် 

အထာဵမျာဵ။ 

 ( စ )  အေမွရေငွြြင်ဴ ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြြခင်ဵြြစ်ြါက−  

 မိဘအုြ်ထိန်ဵသူမျာဵထဳမှ အေမွရရိှေ ကာင်ဵတင်ြြလျှင် တရာဵဝင်စာချုြ်စာတမ်ဵြြင်ဴ 

ခဲွေဝေြဵကမ်ဵထာဵသည်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ 

 အေမွဆက်ခဳသူတစ်ဦဵထက်ြုိြါက တရာဵရဳုဵဆဳုဵြြတ်ချက်နှင်ဴအညီ ခဲွေဝေြဵကမ်ဵထာဵ 

သည်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵ။ 

 (ဆ)  ဘဏ်ေချဵ ေငွြြင်ဴ ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြြခင်ဵ (စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ စတင်ရင်ဵနီှဵြမှုြ်နဳှြခင်ဵ 

  နှငဴ် လုြ်ငန်ဵတုိဵချဲ့ြခင်ဵမျာဵအတွက်သာ)ြြစ်ြါက− 

  ေချဵေငွကုိ မည်သည်ဴလုြ်ငန်ဵ/ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ရယူထာဵသည်ဴ သက်ဆုိင်ရာ 

ဘဏ်မှ အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ 
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 သက်ဆုိင်ရာဘဏ်မှ ေချဵေငွထုတ်ယူသည်ဴရက်စဲွ၊ ေချဵေငွြမာဏ၊ ြြန်လည်စတင် 

ေြဵဆြ်ရမည်ဴရက် နှင်ဴ အတုိဵနှုန်ဵ၊ 

 အေြါင်ြစ္စည်ဵေြဵအြ်၍ ေချဵေငွရယူခဴဲြခင်ဵြြစ်ြါက ေြဵအြ်သည်ဴအေြါင်ြစ္စည်ဵ၏ 

ြုိင်ဆုိင်ေ ကာင်ဵအေထာက်အထာဵ၊ 

 သက်ဆုိင်ရာဘဏ်သ့ုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ြြန်လည်ေြဵဆြ်ရမည်ဴ စာချု ြ် 

စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵ/ ဝန်ခဳကတိြြုလွှာ။ 

 ( ဇ )  အြခာဵကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရရိှသည်ဴ ဝင်ေငွအမျ ို ဵအစာဵမျာဵမှ ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြြြခင်ဵြြစ်ြါက - 

 မိမိတင်ြြလုိသည်ဴ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရရိှေသာ ဝင်ေငွအမျ ို ဵအစာဵတစ်ခုချင်ဵစီအလုိက် ရရိှ 

သည်ဴ သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵမျာဵ၊ 

 ြင်စင်ခဳစာဵခွင်ဴြြုသည်ဴ သက်ေသအေထာက်အထာဵမျာဵ၊ 

 ဘဲွ့ထူဵဂုဏ်ထူဵမျာဵမှ ရရိှြခင်ဵြြစ်ြါက ဘဲွ့ထူဵဂုဏ်ထူဵနှင်ဴအတူ ချ ီဵ ြမှင်ဴသည်ဴလက်မှတ်၊ 

 တရာဵမဝင်ြစ္စည်ဵမျာဵြမ်ဵဆီဵရရိှမှုနှင်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵြစ္စည်ဵမျာဵေတွ့ရိှမှုမှ ဂုဏ်ြြုချ ီဵ ြမှင်ဴ 

ေငွနှင်ဴအတူ ေြဵအြ်သည်ဴအေထာက်အထာဵမျာဵ။ 

အနေွနေွ 

၆။ အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြြငဴ် ကျသင်ဴဝင်ေငွခန်ွထမ်ဵေဆာင်ြခင်ဵမြြုရေသဵသညဴ် ဝင်ေငွြြင်ဴ ဝင်ေငွရ 

လမ်ဵတင်ြြြါက ေအာက်ြါအတိုင်ဵလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရြါမည် -   

(က) တရာဵဝင်လုြ်ငန်ဵအမျ ိုဵမျ ို ဵ ေဆာင်ရွက်ခဴဲသညဴ် လုြ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵအတွက် စည်ဵ ကြ်နှစ် 

  အလိုက် ဆိုင်ရာအခန်ွနှုန်ဵမျာဵြြင်ဴ ြြန်လည်စည်ဵ ကြ်မှုခဳယရူြါမည်၊ 

( ခ ) ဝယ်ယူမှုအတွက် အခွန်ထမ်ဵေဆာင်ပြီဵြြစ်သညဴ် ေြမ၊ အိမ်၊ ခခဳ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အစရိှသညဴ် 

  အေြခြစ္စည်ဵမျာဵေရာင်ဵချထာဵေသာ်လည်ဵ အခွန်ထမ်ဵေဆာင်ရြခင်ဵမရှိေသဵြါက ကာလ 

  တန်ြုိဵစိစစ်သတ်မှတ်ခဳယူပြီဵ အေြခြစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွအေြါ် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကြ်ခဳယူ 

  ရြါမည်။ 

၇။ အေသဵစိတ်သိရှိလိုြါက သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရဳုဵမျာဵ၊ အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာင်မှု 

ဗဟိုအြွဲ့ရဳုဵ၊ အမှတ်၊ ၁၂၈/ ၁၃၂ (ဒုတိယထြ်နှငဴ် တတိယထြ်)၊ ြန်ဵဆုိဵတန်ဵလမ်ဵ၊ ေကျာက်တဳတာဵ 

ပမို့နယ၊် ရန်ကုနပ်မို့။ ြုန်ဵနဳြါတ် ၀၁-၈-၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈-၃၈၉၃၂၂ ၊ ၀၁-၈-၃၇၈၃၇၀ သ့ုိမဟုတ် 

ြြန် ကာဵေရဵအြဲွ ၊့ ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၊ ရဳုဵအမှတ် (၄၆)၊ ေနြြည်ေတာ်။ ြုန်ဵနဳြါတ် ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ 

၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ သ့ုိမဟုတ် အခွန်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မှုရဳုဵ (မန္တေလဵ) ၆၅ လမ်ဵ၊ ၂၂x၂၃ လမ်ဵ ကာဵ၊ 

မန္တေလဵပမို့။ ြုန်ဵနဳြါတ် ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သ့ုိ စဳုစမ်ဵေမဵြမန်ဵနုိင်ြါသည်။ ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ 

Website ြြစ်ေသာ www.ird.gov.mm သ့ုိ ဝင်ေရာက် ကည်ဴရှုေလဴလာပြီဵ လုိအြ်သည်ဴဥြေဒ၊ နည်ဵဥြေဒ၊ 

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ လက်ကမ်ဵစာေစာင်နှငဴ် ြုဳစဳမျာဵကိုလည်ဵ  Download ရယူနုိင်ြါသည်။ 
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