ပတခ(ကသခ)-၅က

ပပည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်
သုံးလပတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထ ကညာလွှာ
(နိုင ်င ံတ ော်ပ ိုင ်စ ီး ပွာ းတေးလုပ ်ငန်း များအေွက ်သ ာ)
(အခွန ်ထ ကညာလွှာကို မှန်က န်ပပည့်စ ုံစ ွာပြည့်စ ွက ်နိုင ်ရ န် ညွှန် ကားချက်က ိ ု ြတ်ရ ှုထပးပါ။)
(၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၃၀ ဧပပီ ၂၀၁၉၊ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ နှင့် ၃၁ ထအာက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ထန ့အတွင်းတင်သွင်းရမည့် သုံးလပတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ထ ကညာလွှာများအတွက်)
ထပးပို ့သည့် ၃ လပတ် အခွန်ကာလ

(ရက်/လ/နှစ်)__________________________________
က။ အခွန်ေမ်းအမျိုးအစား :

□ နိုင်ငံထတာ်ပိုင် စီးပွားထရးအြွဲ ့အစည်း

ခ။ ထနေိင
ု ်မှု :

□ ပမန်မာနိုင်ငံသား

ဂ။ နိုင်ငံအမည် (အခွန်နှစ်ေပ်မကျသင့်ထစထရးစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံပြစ်ပါက) ) ►______________________

အခွန်ေမ်း၏ကိုယ်ထရးအချက်အလက်

ဃ။သက်ဆိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ:

□

ပပည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနေံသို ့ တင်သွင်းသည့်ကနဦးထ ကညာလွှာ
□ ထအာက်ထြာ်ပပပါ ၃ လပတ်ကာလအတွက် ထ ကညာလွှာကို ပပင်ဆင်သည့် ထ ကညာလွှာ

အမည်

□ ၃၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈

□ ၃၁ မတ်လ

□ ၃၀ ဇွန်လ

□ ၃၀ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၉

၂၀၁၉

၂၀၁၉

□

ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနေံသို ့ တင်သွင်းသည့် အပပီးသတ်ထ ကညာလွှာ

□

လိပ်စာထပပာင်းပခင်း
အခွန်ေမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်

စာပို ့လိပ်စာ (စာပို ့သထကေတထြာ်ပပပါ)

ထနရပ်လိပ်စာ

ဆက်သွယ်ရန်ြုန်းနံပါတ်

အီးထမးလ်လိပ်စာ

အထကာက်ခွန် IE Code

လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကုဒ်နံပါတ်

မှတ်ချက်။ ေုတ်လုပ်သည့်ကုန်စည် သို ့မဟုတ် ထရာင်းချသည့် ကုန်စည်များ၏ အမျိုးအမည်များကို သီးပခားပူးတွဲစာပြင့် ထြာ်ပပပါ။ ကုန်စည်ထရာင်းရထငွနှင့် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွများသည်
ကျပ်ထငွပြင့် ရသည်ပြစ်ထစ၊ နိုင်ငံပခားထငွပြင့် ရသည် ပြစ်ထစ၊ ထငွသားအားလုးံ ကိုကျပ်ထငွပြင့်ပပပါ။ နိုင်ငံပခားထငွ မှ ပမန်မာကျပ်ထငွသို ့ လဲလှယ်ရာတွင် ထငွလဲလှယ်နှုန်းကို ပူးတွဲထြာ်ပပပါ။
(က)
စုစုထပါင်း ထရာင်းရထငွ (ကျပ်)

အိုင်း က
ကုန်စည်ေုတ်လုပ်ထရာင်းချပခင်း/ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်ပခင်းအထပါ်

ေမ်းထဆာင်ရမည့်

အသားတင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

(ကုန်သွယ်လပ
ု ်ငန်းခွန်ကိုေည့်သွင်း
ပခင်း မပပုရပါ။သို ့ထသာ်အေူးကုန်

(ခ)
အခွန်
ရာခိုင်နှုန်း

စည်ခွန်ကို ေည့်သွင်းရပါမည်။)

(ဂ)
ကျသင့်ခွန်
ထဒါင်လိုက်အကွက် (က) x
ထဒါင်လိုက်အကွက် (ခ)
( ညွှန် ကားချက်ကို ကည့်ပါ )

( ညွှန် ကားချက်ကို ကည့်ပါ )
၁

ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချသည့်ထရနံစိမ်းများ

၅%

၂

ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား

၈%

၃

ထရွှေည်လက်ဝတ်ရတနာများထရာင်းချပခင်းမှထရာင်းရထငွ

၁%

၄

နိုင်ငံထတာ်အတွင်းထဆာက်လုပ်ပပီးထရာင်းချသည့်အထဆာက်အအုံထဆာက်လုပ်
ထရာင်းချပခင်းမှ ထရာင်းရထငွ

၅

အလျားကွက် ၆ ရှိ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့် ကုန်စည်များမှ
အပ အပခားကုန်စည်များ (ညွှန် ကားချက်တွင် ကည့်ပါ။)

၆

၃%
၅%

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကုန်စည်များ
(ညွှန် ကားချက်တွင် ကည့်ပါ။)

၇

အေက်ထြာ်ပပပါ ကုန်စည်များမှ ကုန်စည်ေုတ်လုပ်ထရာင်းချပခင်းနှင့်
ကုန်သွယ်မှုလပ
ု ်ငန်းအထပါ်ေမ်းထဆာင်ရမည့် အသားတင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
(ထဒါင်လိုက်ကွက် (ဂ)ရှိ အလျားကွက် ၁ မှ ၅ အေိကို ထပါင်းပါ။)
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အပိုင်းခ
နိုင်ငံထတာ်အတွင်းထဆာင်ရွက်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှရထငွအထပါ် ေမ်းထဆာင်ရမည့်
အသားတင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
၁

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများ- ကကိုတင်ထငွပြည့်ကဒ်များ/ ြုန်းထပပာဆိုခများ

၂

ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများ - အပခားဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများ

၃

အလျားကွက် ၄ ရှိ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့် ဝန်ထဆာင်မှု

(က)

(ခ)

(ဂ)

စုစုထပါင်းရရှိထငွ (ကျပ်)

အခွန်

ကျသင့်ခွန်

(ကုန်သွယ်လပ
ု ်ငန်းခွန်ကိုေည့်

ရာခိုင်နှုန်း

ထဒါင်လိုက်အကွက်

သွင်းပခင်းမပပုရပါ)

(က) x (ခ)
၅%
၅%
၅%

လုပ်ငန်းများမှအပ နိုင်ငံထတာ်အတွင်းထဆာင်ရွက်သည့် ကျန်ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ
၄

ကုန်သွယ်လုပ်ငန် းခွန် ကင် းလွတ်ခွင့်ရသည့် ဝန် ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ
(ညွှန် ကားချက်တွင် ကည့်ပါ။)

၅

နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာင်ရွက်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်းများမှရထငွအထပါ် ေမ်းထဆာင်ရမည့် အသားတင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
(ထဒါင်လုိက်ကွက်(ဂ)ရှိ အလျားကွက် ၁ မှ ၃ အေိ စုစုထပါင်းပမာဏကိုပြည့်ပါ)

အပိုင်း(ဂ) - ယခုထ ကညာလွှာတွင်ထြာ်ပပေားသည့် သုံးလပတ်ကာလအတွက် အသားတင်ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
၁။ ထပးထဆာင်မှုများမပပုမီ အသားတင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်(အပိုင်း က အလျားကွက် ၇ နှင့်အပိုင်း ခ အလျားကွက် ၅ တို ့ကို ထပါင်းပါ။)
ယခုထ ကညာလွှာ တွင ်ထ ြာ်ပပေားသည့် သု ံး လပတ် ကာလအတွင ်း ကကို တင်ထ ပးသွင ်းေားခဲ ့သ ည့ ်အ ခွန ်
၂။ ကုန်စည်ေတ
ု ်လုပ်ပခင်း၊ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ဝန်ထဆာင်မှုထဆာင်ရွက်ပခင်းတို ့အတွက်သုံးလပတ်အတွင်း(ကသခ-၃၁)အပါအဝင်
ခုနှိမ်ခွင့်ရှိသည့်စုစုထပါင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကသခ - ၃၁ ေင်ပပေမည်၊ (ညွှန် ကားချက်ကို ကည့်ပါ။)
၃။ ကုန်စည်တင်သွင်းပခင်းအတွက် သုံးလပတ်အတွင်း ((ကသခ-၃၂)အရ) ခုနှိမ်မည့် စုစုထပါင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (ညွှန် ကားချက်ကို ကည့်ပါ။)
၄။ သုံးလပတ်အတွင်း လစဉ်ထပးထဆာင်သည့် စုစုထပါင်းအခွန်ထငွ
၅။ ယခု ထ ကညာလွှ ာ တွ င် ထ ြာ် ပပေားသည့ ် သု ံ းလပတ် ကာလအတွ င် း ခု နှ ိ မ် မည့ ် စု စု ထ ပါင် းကကိ ု တင် ထ ပးသွ င် းေားခဲ ့ သ ည့ ် အ ခွ န်
(အလျားကွက်၂၊အလျားကွက်၃ နှင့်အလျားကွက် ၄ ထပါင်းလဒ်ကိုေည့်သွင်းပါ) မည်သည့်တပးတောင်ခဲ့မှုများမေှိလျှင်(၀) ဟုပြည်ပါ။

ထဆာင်ရွက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာပြည့်သွင်းသူ၏ကတိဝန်ခံချက်(ထဆာင်ရွက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာပြည့်သွင်းသူမရှိပါက ဤအဆင့်ကိုပြည့်သွင်းရန်မလိုပါ။)

အေက်ထြာ်ပပပါ အချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ် သိရှိယုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ပပည့်စုံပါ ထ ကာင်း ကျွန်ုပ်သိရှိရထသာ အချက်အလက်အားလုံးအရ ဝန်ခံလက်မှတ်ထရးေိုးပါသည်။
(မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကို ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။)
ထဆာင်ရွက်ခယူ၍
ထ ကညာလွှာပြည့်သွင်းသူ

ရက်စွဲ (ရက်၊ လ၊ နှစ်)

လက်မှတ်
ထဆာင်ရွက်ခယူ၍
ထ ကညာလွှာပြည့်သွင်းသူ

အခွန်ေမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်

အမည်
လုပ်ငန်းအမည်
လုပ်ငန်း၏

လုပ်ငန်းလိပ်စာ

အခွန်ေမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်
ဆက်သွယ်ရန်ြုန်းနံပါတ်

အီးထမးလ်လိပ်စာ

အခွန်ေမ်း(သို ့) ကိုယ်စားလှယ်၏ကတိဝန်ခံချက်
အေက်ထြာ်ပပပါ အချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ် သိရှိယုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ပပည့်စုံပါ ထ ကာင်း ဝန်ခံလက်မှတ်ထရးေိးု ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကို ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။)
လက်မှတ်

ရက်စွဲ(ရက်၊လ၊ နှစ်)

ပုဂ္ဂိုလ်စုကိုယ်စား၊အစိုးရအြွဲ ့အစည်းကိုယ်စားသို ့မဟုတ်တရားဝင်တာဝန်ယူ
မထပြရှင်းနိုင်ထသာသူကိုယ်စားလက်မှတ်ထရးေိုးသူပြစ်ပါက

ရာေူး

အမည်အပပည့်အစုံကိုထြာ်ပပပါ။
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အထေွထေွညွှန် ကားချက်များ
မည်သူသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထ ကညာလွှာ တင်သွင်းရမည်နည်း။
မည်သူမဆို ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထပးထဆာင်ရန်ရှိပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဆိုင်ရာ သုံးလပတ်
ထ ကညာလွှာနှင့် နှစ်ချုပ်ထ ကညာလွှာတို ့ နှစ်ခုစလုံးကို တင်သွင်းရမည်။ ဤထ ကညာလွှာသည် သုံးလပတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
ထ ကညာလွှာသာ

ပြစ်သည်။

နှစ်ချုပ်ထ ကညာလွှာအတွက်

သီးပခားထ ကညာလွှာပုံစံရှိပါသည်။

ခခင်းချက်များမှအပ

မည်သူမဆို

ထအာက်ထြာ်ပပပါ ထဆာင်ရွက်မှုများအတွက် အခွန်ကျသင့်ထစရမည်

ပပည်တွင်း၌ကုန်စည်ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့်ပြနပြူးပခင်
့်
း



ကုန်စည်တင်သွင်းပခင်း



ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်ပခင်း (ကုန်သွယ်မှုဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကိုလက်ငင်းပြစ်ထစ၊ အထ ကးပြင့်ပြစ်ထစ၊ အပခားဆိုင်းငံ့စနစ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊
ကကိုတင်အထရာင်းစနစ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ ကုန်စည်ချင်းလဲလှယ်သည့်စနစ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ အပ်ကုန်စနစ်ပြင့်ပြစ်ထစ ဝယ်ယူထရာင်းချသည့်
ထဆာင်ရွက်မှုကိုဆိုသည်။)



ဝန်ထဆာင်မှုထဆာင်ရွက်ပခင်း

ခခင်းချက်များ
ထအာက်ထြာ်ပပပါကိစ္စရပ်များအထပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ထစရ 

ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချထသာ ကုန်စည်များ(ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချသည့်ထရနံစိမ်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမှအပ)



ဘာသာထရး သို ့မဟုတ် ကုသိုလ်ထရးအြွဲ ့အစည်းတစ်ခုခုက ဘာသာထရး သို ့မဟုတ် ကုသိုလ်ထရးကိစ္စသက်သက်အတွက် ေုတ်လုပ်
ထရာင်းချသည့်ကုန်စည် သို ့မဟုတ် ထဆာင်ရွက်သည့်ဝန်ထဆာင်မှုများ၊ ကုသိုလ်ထရးဆိုသည်တွင်ပညာထရး၊ ကျန်းမာထရး၊ ဆင်းရဲ
နွမ်းပါးသူများနှင့် သဘာဝအန္တရာယ်ကျထရာက်ခံရသူများအား ကယ်ဆယ်ထစာင့်ထရှာက်ထရးစသည့် အများပပည်သူအကျိုးအတွက်
ထောက်ပံ့ထပးကမ်းပခင်းများ (ထောက်ပံ့ သို ့မဟုတ်လှူဒါန်းပခင်းသည် ပပည်သူ ့ ထကာင်းကျိုးအတွက်ရှိထနသထရွ ့) ပါဝင်သည်။

ထရာင်းရထငွ သို ့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွတစ်ရပ်ကို နိုင်ငံပခားထငွပြင့်ရရှိလျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အဆိုပါ
နိုင်ငံပခားထငွပြင့်ထရာင်းရထငွ သို ့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွကို ထယဘုယျအားပြင့် ကျပ်ထငွအပြစ် ထပပာင်းလဲထပးထဆာင်ရမည်။
ကျသင့်ထသာ အခွန်ကို 

ကုန်စည်တင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါက ကုန်စည်တင်သွင်းသူက ထပးထဆာင်ရမည်၊



ကုန်စည်ေုတ်လုပ်ပခင်း

သို ့မဟုတ်

ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်ပခင်း

သို ့မဟုတ်

တင်သွင်းလာသည့်ကုန်စည်ကို

ပပန်လည်

ထရာင်းပခင်း သို ့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုထဆာင်ရွက်ပခင်းပြစ်ပါက ကုန်စည်ေုတ်လုပ်သူ သို ့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်သူ
သို ့မဟုတ် ကုန်စည်တင်သွင်းသူ သို ့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုထဆာင်ရွက်သူက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်မီထရာင်းရထငွ သို ့မဟုတ်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်မီရထငွနှင့်အတူ

ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူသူ

သို ့မဟုတ်

ဝန်ထဆာင်မှုကိုရယူသူေံမှ

အခွန်ကို

တစ်ပါတည်းထကာက်ခံပပီး ထပးထဆာင်ရမည်၊
မည်သည့်အချိန်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထ ကညာလွှာ တင်သွင်းရမည်နည်း။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထ ကညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာသုံးလပတ်ကုန်ဆုံးပပီးထနာက် တစ်လအတွင်းတင်သွင်းရမည်။ အကယ်၍ ထ ကညာလွှာ
တင်သွင်းရမည့်

ထနာက်ဆုံးထန ့သည်

ရုံးြွင့်သည့်ရက်ထန ့

ထရာက်ထရာက်ချင်း

အလုပ်ပိတ်ရက်

သို ့မဟုတ်

အားလပ်ရက်ပြစ်ပါက

တင်သွင်းရမည်။၂၀၁၈-၂၀၁၉

ယင်းအားလပ်ရက်ပပီးထနာက်

ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွက်

သတ်မှတ်ေားသည့်

ထနာက်ဆုံးရက်စွဲများမှာ 

၃၁ ဇန်နဝါရီလ

၂၀၁၉



၃၀ ဧပပီလ

၂၀၁၉



၃၁ ဇူလိုင်လ

၂၀၁၉



၃၁ထအာက်တိုဘာလ ၂၀၁၉

ပပစ်ဒဏ်များ
လစဉ်ကျသင့်အခွန်ထပးသွင်းရန်၊ သုံးလတစ်ကကိမ်ထ ကညာလွှာထပးပို ့ရန်၊ နှစ်ချုပ်ထ ကညာလွှာထပးပို ့ရန် လိုအပ်ထသာ်လည်း သတ်မှတ်
ေားထသာအချိန်အတွင်း ထဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပါက ပျက်ကွက်မှုတစ်မျိုးစီအလိုက် စည်း ကပ်မှုအရကျသင့်အခွန်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို
ဒဏ်ထငွအပြစ်ထပးထဆာင်ထစရမည်။ အချိန်မီတင်သွင်းရန်

သို ့မဟုတ် ထပးထဆာင်ရန် ထနာက်ကျရပခင်းအတွက် လုံထလာက်ထသာ

အထ ကာင်းပပချက်ရှိပါက ဒဏ်ထငွထပးထဆာင်ရန်မလိုပါ။
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ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်း ကပ်ေိုက်သည့် ထရာင်းရထငွ သို ့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရထငွအားလုံးကို ပပည့်စုံစွာတင်ပပရန် ပျက်ကွက်ပါက
ထပးထဆာင်ရမည့်အခွန်အပပင်

ေိမ်ချန်ပခင်းထ ကာင့် စည်း ကပ်မှုအရေပ်မံထပးသွင်းရမည့် အခွန်၏တစ်ဆနှင့် ညီမျှထသာထငွကိုဒဏ်

ထငွအပြစ် ထပးထဆာင်ရမည်။
ပမို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို ့မဟုတ် အယူခံအြွဲ ့မှ ခွင့်ပပုေားသည့်ကာလအတွင်း ေိမ်ချန်ေားသည့်ထရာင်းရထငွ သို ့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှု
ရထငွတို ့နှင့်စပ်လျဉ်းပပီး

ေုတ်ထြာ်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်

တရားစွဲဆိုပခင်းခံရမည်ပြစ်ပပီး

၁နှစ်ေက်မပိုထသာထောင်ဒဏ်နှင့်

ဒဏ်ထငွ

၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် အပပစ်ထပးပခင်းခံရနိုင်သည်။
အထသးစိတ်ညွှန် ကားချက်များ
အခွန်ေမ်း၏ကိုယ်ထရးအချက်အလက်(စဉ် က။ ခ။ ဂ။ ဃ။ တို ့အနက်မှ)
ဃ။
ဤအခွန်ေမ်းအတွက် ပေမဆုံးကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထ ကညာလွှာ တင်သွင်းပခင်းပြစ်လျှင် “ ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနေံသို ့
တင်သွင်းသည့် ကနဦးထ ကညာလွှာ” အကွက်ကိုအမှတ်ပခစ်ပါ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွက် ယခင်တင်သွင်းေားသည့်
သုံးလပတ်ထ ကညာလွှာကို
အကွက်

ပပင်ဆင်တင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါက

တွင်အမှတ်ပခစ်ပပီး

“သုံးလပတ်ကာလအတွက်ထ ကညာလွှာကို

ယင်းပပင်ဆင်သည့်သုံးလပတ်ကာလကိုလည်း

ပပင်ဆင်သည့်ထ ကညာလွှာ”

သက်ဆိုင်ရာအကွက်တွင်

အမှတ်ပခစ်၍ထြာ်ပပပါ။

ဤအခွန်ထ ကညာလွှာ သည် ယခုထြာ်ပပေားသည့် အခွန်ေမ်းအတွက် ထနာက်ဆုံးတင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါက(ဆိုလိုသည်မှာ အခွန်ေမ်းသည်
လုပ်ငန်းြျက်သိမ်း သည့်အတွက် ဆက်လက်တည်ရှိထတာ့မည် မဟုတ်သည့်အတွက်) “ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနေံသို ့ တင်သွင်းသည့်
အပပီးသတ် ထ ကညာလွှာ”ဆိုသည့် အကွက်ကိုအမှတ်ပခစ်ပါ။ ယခင်ထ ကညာလွှာတင်သွင်းပပီးထနာက် လိပ်စာအထပပာင်းအလဲပြစ်ပါက
“လိပ်စာ ထပပာင်းပခင်း” ဆိုသည့် အကွက်ကို အမှတ်ပခစ်ပါ။
အပိုင်း(က) ၊ ထဒါင်လိုက်အကွက်(က)
ထရာင်းရထငွ။ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးကို ပပည်တွင်း၌ေုတ်လုပ်ထရာင်းချပခင်းပြစ်ပါက ထရာင်းရထငွအထပါ်တွင်လည်းထကာင်း၊ ပပည်ပမှတင်သွင်း
ပခင်းပြစ်ပါက ကုန်းထပါ်ထရာက်တန်ြိုးအထပါ်တွင်လည်းထကာင်း အခွန်ကျသင့်ထစမည်ပြစ်သည်။ အေူးကုန်စည်ခွန်ဥပထဒတွင်ပါရှိထသာ
ကုန်စည်များကို

ပပည်တွင်း၌ေုတ်လုပ်ထရာင်းချပခင်းပြစ်ပါက

အေူးကုန်စည်ခွန်အပါအဝင်ပြစ်ထသာ

ထရာင်းရထငွအထပါ်တွင်

လည်း

ထကာင်း၊ ပပည်ပမှတင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါက အေူးကုန်စည်ခွန်အပါအဝင်ပြစ်ထသာ ကုန်းထပါ်ထရာက်တန်ြိုးအထပါ်တွင် လည်းထကာင်း
ငါးရာခိုင်နှုန်း ပြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်မည်ပြစ်သည်။ ဤထ ကညာလွှာပါ ထဒါင်လိုက်အကွက်(က)တွင် တွက်ချက်သည့်အခါ
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ေည့်သွင်းပခင်းမပပုပါနှင့်။ ထရာင်းရထငွ ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို လက်ငင်းပြစ်ထစ၊ အထ ကးပြင့်ပြစ်ထစ၊
အပခားဆိုင်းငံ့ စနစ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ ကကိုတင်အထရာင်းစနစ်ပြင့်ပြစ်ထစ ထရာင်းချ၍ ရထငွ သို ့မဟုတ် ရရန်ထငွကိုဆိုလိုသည်။ ကုန်စည်ချင်း
လဲလှယ်ပခင်းပြစ်လျှင် ယင်းသို ့ပပုလုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်သည့်တန်ြိုးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကုန်စည်ကို ေည့်သွင်းေုတ်ပိုး
ထသာ ပစ္စည်းတန်ြိုး လည်း ပါဝင်သည်။
အပိုင်း (က) ၊ အလျားကွက် ၁
ပပည်ပသို ့ တင်ပို ့ထရာင်းချသည့် ထရနံစိမ်းများ။ ထရနံစိမ်းများ ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချသည့်အထပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်
ရမည်။
အပိုင်း (က) ၊ အလျားကွက် ၂
ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချသည့်အထပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၈%
ကျသင့်ရမည်။
အပိုင်း (က) ၊ အလျားကွက် ၃
ထရွှေည်လက်ဝတ်ရတနာများ

ထရာင်းချပခင်းမှထရာင်းရထငွ။

ထရွှေည်လက်ဝတ်ရတနာများ

ထရာင်းချပခင်းမှထရာင်းရထငွအထပါ်

ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ၁% ကျသင့်ရမည်။
အပိုင်း (က) ၊ အလျားကွက် ၄
နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ထဆာက်လုပ်ပပီးထရာင်းချသည့် အထဆာက်အအုံထဆာက်လုပ်ထရာင်းချပခင်းမှ ထရာင်းရထငွ။ ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း
ထဆာက်လုပ်ပပီးထရာင်းချသည့် အထဆာက်အအုံထဆာက်လုပ်ထရာင်းချပခင်းမှ ထရာင်းရထငွအထပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၃% ကျသင့်
ရမည်။ အထဆာက်အအုံများ ထဆာက်လုပ်ထရာင်းချသည့်သူသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပထဒနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများ
တွင် ပါဝင်သည့် အခွင့်အထရးများခံစားခွင့်ရှိသလို လိုအပ်ချက်များလိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
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အပိုင်း (က) ၊ အလျားကွက် ၅
အပခားကုန်စည်များ။ အပခားကုန်ပစ္စည်းများ၊ အပိုင်း(က) အလျားကွက်(၆) တွင် ထြာ်ပပပါရှိသည့် ကုန်စည်များမှတစ်ပါး အပခားကုန်စည်
တစ်မျိုးမျိုးကို ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ေုတ်လုပ်ထရာင်းချပခင်းပြစ်ပါက ထရာင်းရထငွအထပါ်တွင်လည်းထကာင်း၊ ပပည်ပမှတင်သွင်းပခင်း
ပြစ်ပါက ကုန်းထပါ်ထရာက်တန်ြိုးအထပါ်တွင်လည်းထကာင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ပြစ်သည်။
အပိုင်း (က) ၊ အလျားကွက် ၆
ကုန်သွယ်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုန်စည်များ။

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခုနှစ်

ပပည်ထောင်စု၏အခွန်အထကာက်ဥပထဒအရ

ထအာက်ထြာ်ပပပါ

ကုန်စည်များမှ ထရာင်းရထငွအထပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ ။ ကုန်သွယ်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုန်စည်များမှ စုစုထပါင်းထရာင်းရ
ထငွကို အလျားကွက်(၆)တွင် ထြာ်ပပထပးပါရန်။
စားထသာက်ကုန်စည်များ
၁။ စပါး၊ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ြွဲနု၊ ြွဲ ကမ်း၊ စပါးခွံ၊ ဂျုံထစ့၊ ဂျုံြွဲနု၊ ဂျုံြွဲ ကမ်း၊ ထပပာင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ထပပာင်းမှုနအ
့် မျိုးမျိုး။
၂။ ပဲလုံးအမျိုးမျိုး၊ ပဲပခမ်းအမျိုးမျိုး၊ ပဲမှုနအ
့် မျိုးမျိုး၊ ပဲြွဲ၊ ပဲခွံများ၊ ထပမပဲထတာင့်၊ ထပမပဲဆံ၊ နှမ်း၊ ပန်းနှမ်း၊ ထပမပဲြေ်၊ နှမ်းြေ်၊
ဝါထစ့ဆီြတ်၊ ြွဲနုဆီြတ် စသည့်ဆီကကိတ်ပပီး အြတ်များ။
၃။ ကက်သွန်ပြူ၊

ကက်သွန်နီ၊

အာလူး၊

ဟင်းခတ်အထမွှးအကကိုင်များပြစ်ထသာ

အရွက်အသီး၊

အထစ့အထခါက်များ၊

ဟင်းခတ်မဆလာ၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်သီးမှုန၊့် နနွင်း၊ နနွင်းမှုန၊့် ချင်း၊ မန်ကျည်းမှည့်၊ ဆားအမျိုးမျိုး။
၄။ သစ်သီးစိမ်းအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
၅။ လက်ြက်စို၊ လက်ြက်ထပခာက်၊ လက်ြက်အချိုထပခာက်၊ ပပုပပင်ေုတ်ပိုးေားသည့်လက်ြက်ထပခာက်အမျိုးမျိုး။
၆။ ငါးစို၊ ပုစွန်စို၊ အသားစိုနှင့် ကက်ဥ၊ ဘဲဥ စသည့် ဥအမျိုးမျိုး။
၇။ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ။
၈။ ကံ၊ သ ကား၊ ေန်းလျက်၊ ကံသကာ၊ နို ့၊ နို ့ဆီ၊ နို ့စိမ်း၊ နို ့မှုနအ
့် မျိုးမျိုး၊ ပဲနို ့။
၉။ ငံပပာရည်အမျိုးမျိုး၊ ငါးထပခာက်၊ ပုစွန်ထပခာက်အမျိုးမျိုး၊ ငါးချဉ်၊ ပုစွန်ချဉ်အမျိုးမျိုး၊ ပုစွန်ြွဲ၊ ငါးထပါင်းမုန၊့် ငါးပိအမျိုးမျိုး။
စိုက်ပျိုးထရးနှင့် ထမွးပမူထရးဆိုင်ရာကုန်စည်များ
၁၀။ ပိုးစာရွက်၊ ပိုးအိမ်။
၁၁။ သက်ရှိတိရိစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ပုစွန်များ၊ ကုန်းထနသတ္တ ဝါများ၊ ထရထနသတ္တ ဝါများ၊ ကုန်းတစ်ပိုင်း ထရတစ်ပိုင်းထန သတ္တ ဝါများ၊ ယင်းတို ့၏
ဥများ၊ သားထလာင်းများ၊ သားထပါက်များ၊ မျိုးစိတ်များ၊ထရတွင်ထပါက်ြွားသည့် အပင်များနှင့်မျိုးထစ့များ၊ အပင်ထပါက်များ၊
ထရညှိ၊ ထရထမှာ်များ။
၁၂။ စိုက်ပျိုးထရးလုပ်ငန်းများတွင် အပင်များကကီးေွားသန်မာပပီးသီးပွင့်မှုအားထကာင်းထစရန်အသုံးပပုထသာထပမဆီ၊ ဓါတ်ထပမဩဇာ
အပါအဝင် ထပမ သဇာအမျိုးမျိုး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးသုံးပိုးသတ်ထဆး အမျိုးမျိုး၊ ထပါင်းသတ်ထဆးအမျိုးမျိုး၊ မှို၊ ဘတ်တီးရီးယား၊
နီမတုတ်များနှင့် အပခားထရာဂါကျထရာက်မှုမရှိထစထရး စိုက်ပျိုးထရးသုံးထရာဂါကာကွယ်ထဆးနှင့် ထရာဂါသတ်ထဆးအမျိုးမျိုး၊
ထမွးပမူထရးသုံးပခံြျန်းထဆးအမျိုးမျိုး(အိမ်သုံးပခင်ထဆး၊ စပထရး၊ ကက်သတ်ထဆးများမပါဝင်။)
၁၃။ ဆီအုန်း၊ ထန ကာထစ့၊ ဝါထစ့၊ ြရုံထစ့၊ ြရဲထစ့၊ သီဟိုဠ်ထစ့၊ ကွမ်းသီး၊ ကွမ်းသီးခွံ၊ သီးနှံများ၏ မျိုးထကာင်းမျိုးသန၊့် မျိုးထစ့၊
မျိုးပင်များ။
၁၄။ ဝါအမျိုးမျိုး၊

ြာလာ၊

သနပ်ခါးနှင့်

အပခားထနရာတွင်

သီးပခားထြာ်ပပေားပခင်းမရှိသည့်

လယ်ယာကိုင်းကျွန်း

ဥယျာဉ်ေွက်ကုန်များ၊ အုန်းဆီ(စားအုန်းဆီမဟုတ်)။
၁၅။ အုန်းဆံချည်ခင်။
၁၆။ ေင်း၊ ဝါး၊ ကကိမ်အ ကမ်းအထချာ၊ ေင်းအစားေိုးထလာင်စာထတာင့်။
တကျာင်းသုံး၊ ရုံးသုံးကုန်စည်များ
၁၇။ ချိပ်များ၊ တံဆိပ်ထခါင်းအမျိုးမျိုး (အခွန်အမှတ်တံဆိပ် အပါအဝင်)။
၁၈။ နိုင်ငံထတာ်အလံ။
၁၉။ ထကျာက်သင်ပုန်း၊ ထကျာက်တံ၊ ထပမပြူ၊ ခဲတံလုပ်ရန်ခဲဆံ။
၂၀။ ထကျာင်းသုံးစာအုပ်အမျိုးအမျိုး၊ အထပခခံထကျာင်း၊ တက္က သိုလ်၊ ထကာလိပ်အသီးသီးတွင်အသုံးပပုနိုင်သည့် ပညာအထပခပပု၊
အတတ်ပညာအထပခပပု စာအုပ်အမျိုးအမျိုး၊ ဗလာစာအုပ်၊

ပုံဆွဲစာအုပ်အမျိုးမျိုး၊

သုတရသစာအုပ်၊

မဂ္ဂဇင်း၊

စာထစာင်နှင့် သတင်းစာအမျိုးမျိုး၊ ယင်းစာအုပ်စာထပများ ေုတ်လုပ်ရန်စက္က ူများ(40 Gsm မှ 80 Gsm အတွင်းသာ)၊
ခဲတံအမျိုးမျိုး၊ ထပတံအမျိုးမျိုး၊ ခဲြျက်အမျိုးမျိုး၊ ချွန်စက်အမျိုးမျိုး။
ကျန်းမာထရးဆိုင်ရာကုန်စည်များ
၂၁။ ပရထဆးများ။
၂၂။ ပျားရည်၊ပျားြထယာင်း။
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၂၃။ ဓာတ်မှန်ြလင်ထကာ်ပပား၊

ဓာတ်မှန်ရိုက်ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်

ကုသထရးဦးစီးဌာနက

သတ်မှတ်သည့်

ထဆးြက်ဆိုင်ရာသုံး ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ ထဆးဂွမ်း၊ ထဆးဝတ်၊ ထဆးပတ်တီး၊ ထဆးေည့်ရန် ထဆးရုံသုံး
ပစ္စည်းများ၊ ထဆးရုံသုံးတစ်ခါသုံးနှာထခါင်းစည်း၊ ထခါင်းစည်း၊ လက်အိတ် (Surgical Glove ) ၊ တုတ်ထကွးထရာဂါ ကူးစက်
ပခင်းအား ကာကွယ်ရန်တပ်ဆင်သည့်နှာထခါင်းစည်း၊ အိမ်သုံးထဆးဝါး၊ အပခားလူသုံးထဆးဝါးအမျိုးမျိုးနှင့် တိုင်းရင်းထဆးဝါး
အမျိုးမျိုး (ဥပထဒ၊ နည်းဥပထဒများပြင့် ကနသ
့် တ်ေားထသာ ထဆးဝါးများမှအပ FDA မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ရရှိပပီး
ထဆးဝါးများ၊ တိုင်းရင်းထဆးဝါး ကုန် ကမ်းများ)။
၂၄။ ကွန်ဒုံး။
ဘာသာတေးနှင့် လူမှုတေးသုံးကုန်စည်များ
၂၅။ စိေ်ပုေီးအမျိုးမျိုး(အြိုးတန်ထကျာက်မျက်ရတနာပြင့်ပပုလုပ်သည့် စိပ်ပုတီးများမပါဝင်)၊သာသနာတေးေိုင်ော အဝေ်အထည်များ။
၂၆။ မီးသတ်ယာဉ်များ၊ ရှာထြွကယ်ဆယ်ထရးယာဉ်များ၊ နာထရးယာဉ်များ။
၂၇။ ပပည်တွင်းပပည်ပအြွဲ ့အစည်းများက နိုင်ငံထတာ်သို ့လှူဒါန်းသည့်ထငွ သို ့မဟုတ် နိုင်ငံထတာ်သို ့ ထောက်ပံ့သည့်ထငွပြင့် ဝယ်ယူထသာ
ကုန်စည်များ။
သယ်ယူပို ့ထဆာင်ထရးဆိုင်ရာကုန်စည်များ
၂၈။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနက

နိုင်ငံပခားသံရုံးများ၊

ကုလသမဂ္ဂအြွဲ ့အစည်းများနှင့်

နိုင်ငံပခားသံတမန်များသို ့

ထရာင်းချထပးသည့် စက်သုံးဆီများ။
၂၉။ ပပည်တွင်းပပည်ပ ပျံသန်းသည့် ခရီးစဉ်တွင် အသုံးပပုရန် ထရာင်းချသည့် ဂျက်ထလယာဉ်ဆီ။
၃၀။ ထလယာဉ်သုံး သို ့မဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်သုံးစက်၊ စက်ကိရိယာ၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ယင်းတို ့၏အရန်နှင့် အပိုပစ္စည်း။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်စည်များ
၃၁။ အတောင်ချွေ်ြေ်(အတောင်ချွေ်ောေွင် အသုံးပပုသည့် Hypochlorite

များသာ)၊ေပ်ပပာမှုနပပုလု
့်
ပ်မည့် ကုန်ကကမ်း၊

ေပ်ပပာပပုလုပ်မည့် ကုန်ကကမ်း၊ေပ်ပပာကကမ်း။
၃၂။ ဂုန်ထလျှာ်နှင့်အပခားထလျှာ်များ၊ ကက်ထပါင်ထစး၊ထလျှာ်ပြူထစး(ထခါ်)ထဆးကုလားမ။
၃၃။ လယ်ယာနှင့်ထမွးပမူထရးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ၊

လယ်ယာနှင့်

ထမွးပမူထရးလုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့်

စက်အပိုပစ္စည်းများ၊

ေွန်စက်များ၊ ထပမပပုပပင်ေွန်ယက်သည်မှ သီးနှံရိတ်သိမ်းထခခထလှ ့အထပခာက်ခံသည်အေိ လူ သို ့မဟုတ် တိရိ စ္ဆာန်၏ လုပ်အား
နှင့်တွဲြက်၍ထသာ် လည်းထကာင်း၊ စက်စွမ်းအားသီးသနထ့် သာ်လည်းထကာင်း ထဆာင်ရွက်နိုင်ထသာကိရိယာ၊ စက်နှင့်စက်အပို
ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး (ထမာ်ထတာ် ယာဉ်ဥပထဒအရ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ထသာယာဉ်ယန္တရားများမှအပ)၊ ထမွးပမူထရးလုပ်ငန်းသုံး
ကိရိယာများ၊ ထမွးပမူထရးလုပ်ငန်းသုံး စက်နှင့်စက်အပိုပစ္စည်းများ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ငါး၊ ပုစွန်အစာ ေုတ်လုပ်ရန် ကုန် ကမ်း၊
ကုန်ထချာပစ္စည်းများ (အိမ်ထမွးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် အသုံးပပုထသာ တိရိစ္ဆာန်အစားအစာများ မပါဝင်)၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ငါး၊
ပုစွန်သုံးထဆးဝါးများနှင့် ကာကွယ်ထဆးများ (စိုက်ပျိုးထရး၊ ထမွးပမူထရးနှင့် ဆည်ထပမာင်းဝန်ကကီး ဌာနလက်မှတ်ရရှိပပီး
ထဆးဝါးနှင့် ကာကွယ်ထဆးများ အပါအဝင်နှင့် ထမွးပမူထရးနှင့်ကုသထရးဦးစီး ဌာနမှေုတ်ထပးသည့် ထောက်ခံချက်ရရှိ
ေားထသာ ထဆးဝါး များအပါအဝင်)၊ မျိုးပမှင့်သားစပ်ရာတွင် အသုံးပပုရန် မျိုးရည်၊ မျိုးထချာင်း၊ မျိုးဥ (ထအးခဲမျိုးရည်
အပါအဝင် သထန္ဓေသားထလာင်းနှင့် ထမေုန်မဲ့သားစပ်လုပ်ငန်းသုံး ကိရိယာများ)။
၃၄။ ဆိုလာပန်နယ်လ်၊ဆိုလာချာဂျာကွန်ေရိုလာနှင့်ဆိုလာအင်ဗာတာ (Solar Panel, Solar Charger Controller and Solar
Inverter)။
၃၅။ လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ပြင့် ကုန်ထချာကုန်စည်ေုတ်လုပ်ထပးပခင်းအတွက် အသုံးပပုရန် ပပည်ပထနလုပ်ငန်းအပ်နှံသူမှ ထပးပို ့သည့်
ကုန် ကမ်း သို ့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအပြစ် တိုက်ရိုက်အသုံးပပုရသည့် ကုန်စည်များ၊

ေွက်ရှိလာမည့် ကုန်ထချာကို ေုပ်ပိုးရာ

တွင် အသုံးပပုမည့် ကုန်စည်များ၊ လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ပြင့် ထဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ
ပပန်လည် ထရာင်းချရန် မဟုတ်သည့် တင်သွင်းလာထသာစက်ပစ္စည်းများ၊စက်ကိရိယာများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်ယင်းတို ့၏
အရန်နှင့်အပိုပစ္စည်းများ။
ကာကွယ်ထရးဆိုင်ရာကုန်စည်များ
၃၆။ နိုင်ငံထတာ်ကာကွယ်ထရးနှင့်လုံပခုံထရးဆိုင်ရာ

နိုင်ငံထတာ်အြွဲ ့အစည်းများသုံး

လက်နက်ကိရိယာများ၊

ယာဉ်ယန္တရားများ၊

ပစ္စည်းနှင့် ကိရိယာများ၊ ယင်းတို ့၏ အရန်နှင့်အပိုပစ္စည်းများ၊ နယ်ဘက်ဌာန သုံးယမ်းမှုနအ
့် မျိုးမျိုး၊ ယမ်းဘီလူးအမျိုးမျိုး နှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

(ကာကွယ်ထရးဦးစီးချုပ်ရုံး( ကည်း)

ခွင့်ပပုချက်ပြင့်

တင်သွင်းထသာပစ္စည်း

အမျိုးအမည်များသာ)၊

ကာကွယ်ထရးဝန်ကကီး ဌာနအတွက် ခွဲထဝလျာေားထပးသည့် ရသုံးမှန်းထပခထငွစာရင်းပါ အသုံးစရိတ်မှ ကျခံ၍ တပ်မထတာ်တွင်
အသုံးပပုရန်နှင့် တပ်မထတာ်သားများစားသုံးရန် ဝယ်ယူသည့်ကုန်စည်များ။
ထကျာက်မျက်ရတနာနှင့်တွင်းေွက်ကုန်စည်များ
၃၇။

ထရွှစင်ထရွှတုံးများ (စံချိန်မီထရွှထချာင်း၊ ထရွှတုံး၊ ထရွှဒဂေါးများ) နှင့်အစိုးရကကကီးမှူးကျင်းပထသာ ပမန်မာ့ထကျာက်မျက်ရတနာ
ပပည်တွင်းပပပွဲများတွင် ထရာင်းချထသာ ထကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊နီလာ၊ ထကျာက်မျက်ရတနာ အရိုင်းေည်၊ အထချာေည်များ။

၃၈။

ထရနံထချး။
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အထေွထေွကုန်စည်များ
၃၉။ ပပည်ပသို ့ေွက်ခွာမည့်ခရီးသည်များကို သီးပခားသတ်မှတ်ေားသည့်ထနရာတွင် ထရာင်းချသည့်ပစ္စည်းများ။
၄၀။ ပပည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ ့၏ခွင့်ပပုချက်ပြင့် နိုင်ငံပခားထရးဝန်ကကီးဌာနမှ အဆိုပပု၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနက
အမိန ့် ထ ကာ်ပငာစာေုတ်ပပန်၍ ခွင့်ပပုေားသည့် နှစ်နိုင်ငံအ ကား အပပန်အလှန်အခွင့်အထရးမူကျင့်သုံးထသာ နိုင်ငံပခား
သံရုံးများ သို ့မဟုတ် သံရုံးငယ်များ၊ ယင်းတို ့၏အြွဲ ့ဝင်များနှင့်သံတမန်မဟုတ်ထသာ သံရုံးဝန်ေမ်းများ အသုံးပပုမည့်
အပပန်အလှန် အခွင့်အထရးမူနှင့် အကျုံးဝင်သည့် ကုန်စည်များ။
၄၁။ နိုင်ငံထတာ်၏လိုအပ်ချက်အရ ပပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်က အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုသည့် ကုန်စည်များ။
၄၂။ အထကာက်ခွန်လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ

ယာယီတင်သွင်းပခင်း(Temporary

Admission)

သို ့မဟုတ်

ပပန်ထလျာ့

အထကာက်ခွန် (Draw Back) စနစ်ပြင့်တင်သွင်းလာထသာ ကုန်စည်များ။
အပိုင်း(ခ)၊ ထဒါင်လိုက်အကွက်(က)
စုစုထပါင်းရရှိထငွ။ ဤထ ကညာလွှာပါ ထဒါင်လိုက်အကွက်(က)တွင် တွက်ချက်သည့်အခါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ေည့်သွင်းပခင်း
မပပုပါနှင့်။ သို ့ထသာ် ထပးထဆာင်ေားထသာ အေူးကုန်စည်ခွန်ပမာဏကို ေည့်သွင်းပါ။
အပိုင်း(ခ)၊ အလျားကွက် ၁
ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများ (ကကိုတင်ထငွပြည့်ကဒ်များ/ြုန်းထပပာဆိုခများ)။ ကကိုတင်ထငွ ပြည့်ကဒ်များထရာင်းရထငွများ သို ့မဟုတ်
ြုန်းထပပာဆိုခရထငွများအား ဤအလျားကွက် တွင်ထြာ်ပပပါ။
အပိုင်း(ခ)၊ အလျားကွက် ၂
ဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများ
ထပပာဆိုခရထငွများ

(အပခားဆက်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများ)။

သို ့မဟုတ်

လစဉ်ထပးစနစ်ပြင့်

ကကိုတင်ထငွပြည့်ကဒ်များထရာင်းရထငွများ

အင်တာနက်အသုံးပပုခများနှင့်မသက်ဆိုင်ထသာ

သို ့မဟုတ်

ြုန်း

အပခားဆက်သွယ်ထရးဆိုင်ရာ

ဝန်ထဆာင်မှု များပြစ်သည့် ဥပမာ ြုန်းကိုယ်ေည်များ (Handsets)၊ ဆင်းမ်ကဒ်များ (SIM cards) စသည်တို ့ ထရာင်းချရထငွအား
ဤအလျား ကွက်တွင် ထြာ်ပပပါ။
အပိုင်း(ခ)၊ အလျားကွက် ၃
နိုင်ငံထတာ်အတွင်းထဆာင်ရွက်သည့် ကျန်ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ။ အပိုင်း(ခ) ၊ အလျားကွက်၅တွင် ထြာ်ပပေားသည့် ဝန်ထဆာင်မှုများမှ
တစ်ပါး ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ထဆာင်ရွက်သည့် အပခားဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ရထငွများအထပါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ %
ကျသင့်မည် ပြစ်သည်။
အပိုင်း(ခ)၊ အလျားကွက်၄
ကုန်သွယ်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရ

ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ။

ထအာက်ထြာ်ပပပါဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအထပါ်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

မကျသင့်ပါ။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရ ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှ စုစုထပါင်းထရာင်းရထငွကိုအလျားကွက် (၄)တွင် ထြာ်ပပရန်။
နိုင်ငံပခားထရးကဏ္ဍ
၁။ ပပည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ ့၏ခွင့်ပပုချက်ပြင့် နိုင်ငံပခားထရးဝန်ကကီးဌာနမှ

အဆိုပပု၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနက

အမိနထ့် ကာ်ပငာစာေုတ်ပပန်ပပီး ခွင့်ပပုေားသည့် နှစ်နိုင်ငံအ ကားအပပန်အလှန် အခွင့်အထရးမူကျင့်သုံးထသာ နိုင်ငံပခားသံရုံး
များ

သို ့မဟုတ်

သံရုံးငယ်များ၊

ယင်းတို ့၏အြွဲ ့ဝင်များနှင့်

သံတမန်မဟုတ်ထသာ

သံရုံးဝန်ေမ်းများကရယူသည့်

အပပန်အလှန် အခွင့်အထရးမူနှင့် အကျုံးဝင်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
ကာကွယ်ထရးကဏ္ဍ
၂။ ကာကွယ်ထရးဝန်ကကီးဌာန၏ လုံပခုံထရးနှင့်ဆိုင်ထသာ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှ ပုံနှိပ်ေုတ်ထဝမှုဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
သာသနာထရးနှင့်ယဉ်ထကျးမှုကဏ္ဍ
၃။ ယဉ်ထကျးမှု အနုပညာဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
၄။ ပပည်တွင်းပပည်ပအြွဲ ့အစည်းများက နိုင်ငံထတာ်သို ့လှုဒါန်းသည့်ထငွ သို ့မဟုတ် နိုင်ငံထတာ်သို ့ ထောက်ပံ့သည့်ထငွပြင့် ရယူသည့်
ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်း။
ပို ့ထဆာင်ဆက်သွယ်ထရးကဏ္ဍ
၅။ ယဉ်များေပ်နားေန် တနောငှားပခင်းဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၆။ ကုန်စည်သယ်ယူပို ့တောင်တေးဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း

(ပိုက်လိုင်းပြင့်

သယ်ယူပို ့တောင်တေးမှအပပြစ်သည့်

ေထား၊

တမာ်တော်ယာဉ်၊ တေယာဉ်၊ တလယာဉ်၊ဝန်ချီစက်များပြင့် သယ်ပို ့တပးပခင်း)။
၇။ တနအိမ်တေွှေ တပပာင်
့
းပခင်းေိုင်ော ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
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၈။ လမ်းအသုံးပပုခတကာက်ခံသည့် ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၉။ ပပည်ေွင်းပပည်ပတလတကကာင်းခေီးသည် ပို ့တောင်တေးဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၀။ အများပပည်သူခေီးသည် သယ်ယူပို ့တောင်တေးဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
ပညာထရးနှင်ပပန် ကားထရးကဏ္ဍ
၁၁။ ပညာတေးဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၂။ စာအုပ်စာတပ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာတစာင်၊ သေင်းစာထုေ်တဝတေး ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
ကျန်းမာထရးကဏ္ဍ
၁၃။ ခန္ဓာကိုယ်အလှပပုပပင်ပခင်းမှအပပြစ်သည့် ကျန်းမာတေးဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၄။ ရိုးောအတကကာပပင်ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း/မျက်မပမင်အတကကာပပင်ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၅။ ေိေိစ္ဆာန်ကျန်းမာတေးနှင့်ထိန်းသိမ်းတစာင့်တေှာက်တေးဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၆။ အများသုံးသနစ့် င်ခန်း အသုံးပပုခတကာက်ခံပခင်း ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးကဏ္ဍ
၁၇။ အသက်အာမခံ ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၈။ အတသးစားတငွတချးပခင်းေိုင်ော ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၁၉။ အေင်းအနှီးတစျးကွက်ေိုင်ော ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၂၀။ ဘဏ်နှင့်ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပပုချက်ပြင့်တောင်ေွက်တနတသာ တငွတေးတကကးတေးေိုင်ော ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၂၁။ အတကာက်ခွန်၊ ေိပ်ကမ်းေှင်းလင်းတေးေိုင်ော ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၂၂။ တအာင်ဘာတလသိန်းထီလုပ်ငန်း။
လူမှုဝန်ေမ်းကယ်ဆယ်ထရးနှင့် ပပန်လည်ထနရာချေားထရးကဏ္ဍ
၂၃။ ဧည့်ခံတကျွးတမွးတေးအေွက် ပစ္စည်းငှားေမ်းပခင်းဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
၂၄။ နာတေး ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်းများ။
၂၅။ ကတလးသူငယ်ပပုစုပျိုးတထာင်တေး ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်း။
စက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ
၂၆။ ကုန်ကကမ်းတပး၊ ကုန်တချာယူစနစ်ပြင့် တောင်ေွက်တပးသည့် ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်းများ။
၂၇။ စက်မှုလယ်ယာ ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်းများ။
၂၈။ မဟာဓာေ်အားလိုင်းနှင့် ေက်သွယ်ပခင်းမေှိတသးတသာ တဒသများအေွက် လျှပ်စစ်ဓာေ်အား ထုေ်လုပ်ပြနပြူးတေး
့်
လုပ်ငန်း
များကို တောင်ေွက်တပးတနတသာ ပုဂ္ဂလိကအတသးစား လျှပ်စစ်ဓာေ်အား ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်းများ။
အထေွထေွကဏ္ဍ
၂၉။ နိုငံထတာ်အြွဲ ့အစည်းများသို ့ ထဆာင်ရွက်မှုတစ်ရပ်ရပ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထစရန်အတွက် ထပးထချရသည့် လိုင်စင်ထ ကးများ။
၃၀။ နိင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်အေ ပပည်တထာင်စုလွှေေ်တော်က အခွန်ကင်းလွေ်ခွင့်ပပုသည့် ဝန်တောင်မှုလုပ်ငန်းများ။
၃၁။ နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၊ ပပည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ ့ရုံး၊ ပပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ရုံး၊ ပပည်သူလွှ
့ တ်ထတာ်ရုံး၊ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ရုံး၊
ပပည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချုပ်ရုံး၊

နိုင်ငံထတာ်ြွဲ ့စည်းပုံ

အထပခခံဥပထဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊

ပပည်ထောင်စုထရွးထကာက်ပွဲ

ထကာ်မရှင်ရုံး၊ ပပည်ထောင်စုထရှ ထနချုပ်
့
ရုံး၊ ပပည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး နှင့် ပပည်ထောင်စုရာေူးဝန်အြွဲ ့ရုံး၊ ပပည်ထောင်စု
ဝန်ကကီးဌာန များ၊ ထနပပည်ထတာ်ထကာင်စီရုံး၊ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၊လူမှုြူလုံထရးအြွဲ ့၊ တိုင်းထဒသကကီး သို ့မဟုတ်
ပပည်နယ်အစိုးရအြွဲ ့ရုံး၊ ဦးစီးဌာနစသည့်အြွဲ ့အစည်းအချင်းချင်း ထဆာင်ရွက်ထပးသည့်ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ (နိုင်ငံပိုင်
စီးပွားထရးလုပ်ငန်းများကို

ဝန်ထဆာင်မှုလုပ်ငန်းထဆာင်ရွက်ထပးထစပခင်း၊

နိုင်ငံပိုင်စီးပွားထရးလုပ်ငန်းများမှ

ဝန်ထဆာင်မှု

ရယူပခင်းမပါ)။
အပိုင်း (ဂ)
အပိုင်း (ဂ)၊ အလျားကွက၂
်
အခွန်ေမ်းသည် ကုန်စည်ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် ထရာင်းချပခင်းတို ့အတွက် အဆိုပါကုန်စည်ကိုဝယ်ယူပခင်း၊ ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ဝန်
ထဆာင်မှု ထဆာင်ရွက်ပခင်းတို ့အတွက် ထပးထဆာင်ေားထသာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ခွင့်ရှိသည်။ စည်းမျဉ်း၄၂ကို
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ကသခ-၃၁

အပါအဝင်

ထပးထဆာင်ပပီးသား

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

များကို

ဤအကွက်တွင်ပြည့်ပါ။

မထရာင်းရထသးသည့်

ကုန်စည်လက်ကျန်များ၊ ပုံထသပိုင်ပစ္စည်းများ (fixed assets) သို ့မဟုတ် အထပခပစ္စည်းဝယ်ယူမှုများအတွက် ထပးထဆာင်ပပီးသား
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မပြည့်သွင်းရ။ ကသခ- ၃၁များအတွက် ကသခ-၃၃ အား ပူးတွဲတင်ပပရမည်။
ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချပခင်းအတွက် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ် သို ့မဟုတ် ေုတ်လုပ်စဉ်က ထပးထဆာင်ခဲ့
သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ခုနှိမ်နိုင်သည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများတွင် မည်သို ့ဆိုထစကာမူ
ပပည်ပပို ့ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချပခင်းအတွက် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သည် ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူစဉ်
သို ့မဟုတ်

ေုတ်လုပ်စဉ်ကထပးထဆာင်ခဲ့သည့်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထအာက်ထလျာ့နည်းထနပါက

ပပန်အမ်းထငွထတာင်းခံနိုင်သည်။

သို ့ရာတွင် ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲရန်အလို ့ငှာ ပပည်တွင်း၌ဝယ်ယူပပီး ပပည်ပသို ့ယူထဆာင်သွားသည့် ကုန်စည်များနှင့် မသက်ဆိုင်ထစရ။
ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း

ကသခ-၃၁၊

ကသခ-၃၂

တို ့ပြင့်

ခုနှိမ်၍

ပိုလျှံထနသည့်ပမာဏအား

ယင်းဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်

ဝင်ထငွခွန်

တွက်ချက်ရာတွင် စီးပွားထရးလုပ်ငန်း၏ အသုံးစရိတ်အပြစ် သတ်မှတ်ခွင့်ပပုမည်ပြစ်သည်။
အပိုင်း (ဂ)၊ အလျားကွက၃
်
အခွန်ေမ်းသည် ကုန်စည်ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် ထရာင်းချပခင်းတို ့အတွက် အဆိုပါကုန်စည်ကို တင်သွင်းစဉ်ကထပးထဆာင်ေားထသာ
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ခွင့်ရှိသည်။ စည်းမျဉ်း ၄၂ ကို ကည့်ပါ။ ဤအလျားကွက်တွင် ကသခ - ၃၂ အရ ခုနှိမ်မည့်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များကို ထြာ်ပပရန်ပြစ်သည်။ ကသခ- ၃၁များအတွက် ကသခ-၃၃ အား ပူးတွဲတင်ပပရမည်။
ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချပခင်းအတွက် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ် သို ့မဟုတ် ေုတ်လုပ်စဉ်က ထပးထဆာင်ခဲ့သည့်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ခုနှိမ်နိုင်သည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများတွင် မည်သို ့ဆိုထစကာမူ ပပည်ပ
ပို ့ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ထရာင်းချပခင်းအတွက် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သည် ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ် သို ့မဟုတ်
ေုတ်လုပ်စဉ်ကထပးထဆာင်ခဲ့သည့်
ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲရန်အလို ့ငှာ
ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထအာက်ထလျာ့နည်းထနပါက

ပပည်တွင်း၌

ကသခ-၃၁၊

ဝယ်ယူပပီး

ကသခ-၃၂

ပပည်ပသို ့

တို ့ပြင့်

ပပန်အမ်းထငွထတာင်းခံနိုင်သည်။

ယူထဆာင်သွားသည့်

ခုနှိမ်၍

ကုန်စည်များနှင့်

ပိုလျှံထနသည့်ပမာဏအား

သို ့ရာတွင်

မသက်ဆိုင်ထစရ။

ယင်းဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်

ဝင်ထငွခွန်တွက်ချက်ရာတွင် စီးပွားထရးလုပ်ငန်း၏ အသုံးစရိတ်အပြစ် သတ်မှတ်ခွင့်ပပုမည်ပြစ်သည်။
အပိုင်း(ဂ)၊ အလျားကွက်၄
သုံးလပတ်ကာလအတွင်း လစဉ်ထပးထဆာင်ခဲ့သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စုစုထပါင်းကို ထြာ်ပပပါ။ လစဉ်ထပးထဆာင်သည့်ပမာဏကို
ယခင်နှစ်မှသယ်ယူလာထသာ ပိုမိုထပးထဆာင်ခဲ့သည့်အခွန်နှင့် ကိုက်ညှိပပီး ထပးသွင်းနိုင်ပါသည်။
ထဆာင်ရွက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာပြည့်သွင်းသူ၏ကတိဝန်ခံချက်
ဤထ ကညာလွှာမတင်သွင်းမီစာမျက်နှာ ၂ ၌ ထဆာင်ရွက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာပြည့်သွင်းသူ (ဥပမာ။ သင်၏စာရင်းကိုင် သို ့မဟုတ်
စာရင်းစစ်ထဆးသူ)အား ဝန်ခံကတိပပုလက်မှတ်ထရးေိုးထစရမည်။

အကယ်၍

သင်၏ဝန်ေမ်းမှထဆာင်ရွက်ပါက ဤအပိုင်းတွင်

လက်မှတ်ထရးေိုးရန် မလိုအပ်ပါ။
မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကို ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။
အခွန်ေမ်း (သို ့) ကိုယ်စားလှယ်၏ကတိဝန်ခံချက်
ဤထ ကညာလွှာကို မတင်သွင်းမီ စာမျက်နှာ ၂ တွင် လက်မှတ်ေိုးေားထ ကာင်း ထသချာစစ်ပါ။


ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းပြစ်ပါက ေိုပုဂ္ဂိုလ်မှ လက်မှတ်ထရးေိုးရမည်။



သမဝါယမအသင်းအြွဲ ့ပြစ်ပါက ဥက္က ဋ္ဌ (သို ့) အတွင်းထရးမှူးမှ လက်မှတ်ထရးေိုးရမည်။



ကုမ္ပဏပီ ြစ်ပါက ကုမ္ပဏ၏
ီ ကိုယ်စားလှယ်၊ အတွင်းထရးမှူး၊ အထေွထေွမန်ထနဂျာ (သို ့) မန်ထနဂျာမှ လက်မှတ်ထရးေိုးရမည်။



နိုင်ငံထတာ်ပိုင်စီးပွားထရးအြွဲ ့အစည်းပြစ်ပါက၊ စီမံထရးရာ (သို ့) ထငွစာရင်းဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ လက်မှတ်ထရးေိုး
ရမည်။

မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကို ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။
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