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၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ပြည်ထ ောငစု်၏ အခွန်အထကောက်ဥြထေ 

(၂၀၁၈ ခုနစှ၊် ပြည်ထ ောငစု်လွှတထ်တော်ဥြထေအမှတ ်၃၂။) 

၁၃၈၀ ပြည့််နစှ၊် ထတော်သလင််းလပြည့််ထက ော် ၁ရက် 

(၂၀၁၈ ခုနစှ၊် စက်တငဘ်ောလ ၂၅ရက်) 

ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေက ု ပြဋ္ဌောန််းလ ုက်သည်။ 

 

အခန််း (၁) 

အမည၊် စတငအ်က   ်းသက်ထရောက်သည့်် ထန ့်ရက်နငှ့်် အဓ ြပောယထ် ော်ပြခ က ်

၁။ (က) ဤဥြထေက ု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ပြည်ထ ောငစ်ု၏အခနွ်အထကောက်ဥြထေ ဟုထခေါ်တွငထ်စရမည်။ 

(ခ) ဤဥြထေသည် ၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ထအောက်တ ုဘောလ ၁ ရက်ထန ေ့မစှ၍ အက   ်းသက်ထရောက်ထစရမည်။ 

(ဂ) အ  ်းကုနစ်ည်ခနွဥ်ြထေ၊ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွဥ်ြထေနငှ်ေ့ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေတ ု ေ့တွင ်မည်သ ု ေ့ြင ်ြါရှ ထစကောမ  နစှ၊် 

ဝငထ်ငနွစှ ်သ ု ေ့မဟုတ် ထရောင််းရထင ွသ ု ေ့မဟုတ် ဝနထ် ောငမ်ှုရထငရွရှ ထသော နစှ ် ုငရ်ော ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ်ေ့ စြ်လ ဉ်း၍ 

ထအောက်ြါအတ ုင််း သတ်မှတ်ရမည်- 

(၁) န ငုင်ြံ ုငစ် ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းအတွက် ဘဏ္ဍောထရ်းနစှန်ငှ်ေ့အည  ပြစသ်ည်။ 

(၂) န ငုင်ြံ ုငစ် ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းမှအြ က နအ်ခနွ ်မ််းအော်းလံု်းအတွက် ဧပြ လ ၁ ရက်ထန ေ့မ ှမတ်လ ၃၁ ရက်ထန ေ့အ   

ကောလအတ ုင််း  က်လက ်ော်းရှ ရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတွငြ်ါရှ ထသော ထအောက်ြါစကော်းရြ်မ ော်းသည ်ထြောပ်ြြါအတ ုင််း အဓ ြပောယ်သက်ထရောက် ထစရမည်- 

(က) အခွန်အထကောက ်  ုသညမ်ှော ဤဥြထေအရ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရက ပြည်ထ ောငစ်ုအတွက ်ထကောက်ခသံည်ေ့ 

အခနွ၊် အထကောက်ခနွ၊် အခ၊ လ ုငစ်ငထ် က်း၊ ြါမစထ် က်းနငှ်ေ့ ေဏထ် က်းထငမွ ော်းက ု   ုသည်။ 

(ခ) ဥြထေ   ုသညမ်ှော ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရက ပြည်ထ ောငစ်အုတွက် ထကောက်ခသံည်ေ့ အခနွ ်

အထကောက်မ ော်းနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်း၍  ုတ်ပြန ်ော်းသည်ေ့ ဥြထေမ ော်းက ု   ုသည်။ 

(ဂ) သက်ဆ ငုရ်ောဝန်ကက ်းဌောန   ုသည်မေှာ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရက ပြည်ထ ောငစ်ုအတွက ်ထကောက်ခထံသော 

အခနွအ်ထကောက်မ ော်းက ု တောဝနယ် ထကောက်ခသံည်ေ့ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရဝနက်က ်းဌောနမ ော်းနငှ်ေ့ ထနပြည်ထတော် 

ထကောငစ် တ ု ေ့က ု   ုသည်။ 

(ဃ) ဘဏ္ဍောထငအွရအသ ်ုးဆ ငုရ်ောဥြထေ   ုသည်မှော နစှအ်လ ကု် ုတ်ပြနသ်ည်ေ့ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ 

ဘဏ္ဍောထငအွရအသံ်ုး  ုငရ်ောဥြထေနငှ်ေ့ ထနောက် ြ်ဘဏ္ဍောထငခွွွဲထဝသံ်ုးစွွဲထရ်းဥြထေတ ု ေ့က ု   ုသည်။ 

(င) အခွန်နှုန််း   ုသည်မှော ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရက ပြည်ထ ောငစ်ုအတွက် ထကောက်ခသံည်ေ့ အခနွအ်ထကောက်မ ော်းက ု 

ထကောက်ခရံနသ်တ်မှတ် ော်းသည်ေ့ အခနွအ်ထကောက်နှုန််းမ ော်းက ု   ုသည်။ 

(စ) အခွန်နစှ ်  ုသည်မှော- 
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(၁) န ငုင်ြံ ုငစ် ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းပြစြ်ါက ဘဏ္ဍောထရ်းနစှန်ငှ်ေ့အည  ပြစသ်ည်။ 

(၂) န ငုင်ြံ ုငစ် ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းမှအြ က နအ်ခနွ ်မ််းအော်းလံု်းအတွက် ပြစြ်ါက ဧပြ လ ၁ ရက်ထန ေ့မ ှမတ်လ ၃၁ 

ရက်ထန ေ့အ   ကောလပြစသ်ည်။ 

 

အခန််း (၂) 

ထကောကခ် ရန် အခွန်လ ော ော်းခ က ်

၃။ ဘဏ္ဍောထငအွရအသံ်ုး  ုငရ်ောဥြထေြါ ပြည်ထ ောငစ်ု၏အခနွရ်ထငသွည် သက်  ုငရ်ောဘဏ္ဍောထရ်းနစှ ်အတွက် ဤဥြထေ၏ 

ဇယော်း (၁) ြါ အခနွအ်ထကောက် ထကောက်ခရံန ်လ ော ော်းခ က်ပြစသ်ည်။ 

 

အခန််း (၃) 

အခွန်နှုန််းမ ော်း သတမှ်တပ်ခင််းနငှ့်် အစ ရငခ် ပခင််း 

၄။ သက်  ုငရ်ောဝနက်က ်းဌောနသည် ဤဥြထေြါ အခနွအ်ထကောက်အမ   ်းအစော်းမ ော်းနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်း၍ ထကောက်ခရံန ်

အခနွလ် ော ော်းခ က်မ ော်းက ု ဤဥြထေြါ အခနွန်ှုန််းမ ော်းပြင်ေ့ ထကောက်ခရံမည်။ 

၅။ ပြည်ထ ောငစ်အုစ ု်းရအြွွဲွဲ့သည် ဤဥြထေြါ အခနွအ်ထကောက်နှုန််း ော်းမ ော်းက ု ပြင ်ငပ်ခင််း၊ ပြည်ေ့စွက်ပခင််း၊ 

အစော်း  ု်းပခင််းထ ောငရွ်က်လ ုလျှင ်ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်တွင ်ထ ွ်းထန်ွး ံု်းပြတ်န ငုထ်ရ်း အတွက် တငသ်ငွ််းရမည်။ 

၆။ (က) သက်  ုငရ်ောဝနက်က ်းဌောနသည် ဤဥြထေ၏ ဇယော်း (၁) ြါ အခနွထ်ကောက်ခရံန ်လ ော ော်းခ က် အထြေါ် 

ထကောက်ခရံရှ မှုအထပခအထနက ု သံ်ုးလြတ်အလ ုက် ရသံ်ုးမှန််းထပခထငစွောရင််းဦ်းစ ်းဌောနသ ု ေ့ ထြ်းြ ု ေ့ရမည်။ 

(ခ) ရသံ်ုးမှန််းထပခထငစွောရင််းဦ်းစ ်းဌောနသည် သက်  ုငရ်ော ဝနက်က ်းဌောနမ ော်းမှ ထြ်းြ ု ေ့လောသည်ေ့ အခနွအ်ထကောက် 

ထကောက်ခရံရှ မှုစောရင််းမ ော်းက ု စုစည််း၍ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရ စ မံက န််းနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရ်း ဝနက်က ်းဌောနမှတစ ်င်ေ့ 

သံ်ုးသြ်ခ က်ပြင်ေ့ သံ်ုးလြတ်အလ ုက် ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရအြွွဲွဲ့သ ု ေ့ အစ ရငခ် ံတငပ်ြရမည်။ 

၇။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရအြွွဲွဲ့သည် ဤဥြထေ၏ ဇယော်း (၁) ြါ အခနွထ်ကောက်ခရံန ်လ ော ော်းခ က်အထြေါ် 

ထကောက်ခရံရှ မှုအထပခအထနက ု ထပခောက်လြတ်အလ ုက် ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့ အစ ရငခ် ံတငပ်ြရမည်။ 

 

အခန််း (၄) 

သက်ဆ ငုရ်ောဝန်ကက ်းဌောန၏ တောဝန်နငှ့််လုြ်ြ ုငခ်ွင့်် 

၈။ သက်  ုငရ်ောဝနက်က ်းဌောနသည် ဤဥြထေ၏ ဇယော်း (၁) ြါ အခနွအ်ထကောက် ထကောက်ခရံန ်လ ော ော်းခ က်က ု 

ထကောက်ခရံရှ ထရ်းအတွက် တောဝနခ်စံ မံကက ်း ကြ်ရမည်။ 

၉။ ပြည်ထ ောငစ်အုစ ု်းရ စ မံက န််းနငှ်ေ့ဘဏ္ဍောထရ်းဝနက်က ်းဌောနသည် ဤဥြထေြါ အ  ်းကုနစ်ည်ခနွ၊် ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွန်ငှ်ေ့ 

ဝငထ်ငခွနွ ် ုငရ်ော ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်း၍ ယင််းတ ု ေ့၏ မ လအဓ ြပောယ် မထပြောင််းလွဲထစဘွဲ ရှင််းလင််းစွော 
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သ ရှ လ ုက်နောထ ောငရွ်က်န ငုထ်စရန ်လ ုအြ်ြါက အမ န် ေ့ထ ကော်ပငောစော၊ အမ န် ေ့၊ ညွှန ်ကော်းခ က်နငှ်ေ့ လုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ ော်းက  ု

 ုတ်ပြနန် ငုသ်ည်။ 

၁၀။ သက်  ုငရ်ောဝနက်က ်းဌောနသည် အခနွထ်ြ်းထ ောင ် ုက်သ မ ော်းက ဥြထေနငှ်ေ့အည  ထြ်းထ ောင ်လောထစထရ်းအတွက် 

လ ုအြ်သည်ေ့ သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း၊ က ည ြံေ့ြ ု်းမှုမ ော်းက ု န ငုင်ထံတော် သမမတ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရအြွွဲွဲ့၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ေ့လွှတ်ထတော်၊ အမ   ်းသော်းလွှတ်ထတော်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုတရော်းလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ 

န ငုင်ထံတော်ြွွဲ ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ  ုငရ်ောခံရုံု ်း၊ ပြည်ထ ောငစ်ု ထရွ်းထကောက်ြွွဲထကော်မရှင၊် ပြည်ထ ောငစ်ုထရှ ွဲ့ထနခ  ြ်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုစောရင််းစစခ်  ြ်နငှ်ေ့ ပြည်ထ ောငစ် ုရော  ်းဝနအ်ြွွဲ ွဲ့၊ ထနပြည်ထတော်ထကောငစ် ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုဝနက်က ်းဌောနမ ော်း၊ 

ပမနမ်ောန ငုင်ထံတော်ဗဟ ုဘဏ၊် တ ုင််းထေသကက ်း သ ု ေ့မဟုတ် ပြည်နယ်အစ ု်းရအြွွဲွဲ့၊ က ုယ်ြ ုငအ်ုြ်ခ  ြ်ခငွ်ေ့ရတ ုင််းဦ်းစ ်းအြွွဲွဲ့ 

သ ု ေ့မဟုတ် က ုယ်ြ ုငအ်ုြ်ခ  ြ်ခငွ်ေ့ရထေသဦ်းစ ်းအြွွဲွဲ့မ ော်း၏ အက အည က ု ရယ န ငုသ်ည်။ 

 

အခန််း (၅) 

အ  ်းကုန်စည်ခွန ်

၁၁။ အ  ်းကုနစ်ည်ခနွဥ်ြထေ ြုေမ် ၆ အရ ယင််းဥြထေ၏ ထနောက် က်တွွဲဇယော်းမ ော်းက  ုထအောက်ြါ အတ ုင််း 

ပြဋ္ဌောန််းလ ုက်သည်- 

အ  ်းကုန်စည်မ ော်း 

(က) ထအောက်ဇယော်းြါ အ  ်းကုနစ်ညမ် ော်းနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်း၍ ယှဉတွွဲထြော်ပြြါ အခနွန်ှုန််းမ ော်းအတ ုင််း အ  ်းကုနစ်ည်ခနွ ်

က သင်ေ့ထစရမည်- 

(၁) တနြ် ု်းအ င်ေ့အလ ုက် အခနွက် သင်ေ့ထစမည်ေ့ ပြည်တွင််း၌  ုတ်လုြ်သည်ေ့ အ  ်းကုနစ်ည်မ ော်း ပြစလ်ျှင ်စက်ရံု ၊ 

အလုြ်ရံု ၊ အလုြ်ဌောနကထြော်ပြထသော ထရောင််းထ ်းတနြ် ု်း သ ု ေ့မဟုတ် ထ ်းကွက်ထြါက်ထ ်း အထြေါ် အထပခပြ ၍ 

ပြည်တွင််းအခနွမ် ော်းဦ်းစ ်းဌောန ညွှန ်ကော်းထရ်းမ ်းခ  ြ်နငှ်ေ့ ပြည်တွင််းအခနွမ် ော်း ဦ်းစ ်းဌောန စ မံခန် ေ့ခွွဲမှုထကော်မတ က 

ခန် ေ့မှန််းသတ်မှတ်သည်ေ့ ထရောင််းထ ်းတနြ် ု်း၊ ယင််းတနြ် ု်းနစှရ်ြ်အနက် မ ော်းရော တနြ် ု်းထငအွထြေါ်တွင ်လည််းထကောင််း၊ 

(၂) တနြ် ု်းအ င်ေ့အလ ုက် အခနွက် သင်ေ့ထစရန ်သတ်မှတ် ော်းပခင််းမရှ ထသော အ  ်းကုနစ်ည်မ ော်းက ု 

ပြည်တွင််း၌ ုတ်လုြ်ထရောင််းခ ပခင််းပြစလ်ျှင ်ပြည်တွင််းအခနွမ် ော်း ဦ်းစ ်းဌောန စ မံခန် ေ့ခွွဲမှုထကော်မတ က 

သတ်မှတ်သည်ေ့ တနြ် ု်းအထြေါ်တွငလ်ည််းထကောင််း၊ 

ခခင််းခ က်။ သ ု ေ့ရောတွင ်ပြည်တွင််း၌  ုတ်လုြ်ထရောင််းခ သည်ေ့ အ  ်းကုနစ်ည်က ု ပြည်ြမ ှတငသ်ငွ််းလောသည်ေ့ 

အ  ်းကုနစ်ည်နငှ်ေ့ထ ်းကွက်အတွင််း ယှဉပြ  ငထ်ရောင််းခ န ငုရ်နအ်လ ု ေ့ငေှာ ပြည်တွင််း အခနွမ် ော်းဦ်းစ ်းဌောန 

စ မံခန် ေ့ခွွဲမှုထကော်မတ က တနြ် ု်းသတ်မှတ်ရောတွင ်အလော်းတ  အ  ်းကုနစ်ည်အတွက် ပြည်ြမ ှ

တငသ်ငွ််းရောတွင ်သတ်မှတ်သည်ေ့ ကုန််းထြေါ်ထရောက် တနြ် ု်းနငှ်ေ့ တစထ်ပြ်းည ပြစထ်စထရ်း 

ထ ောငရွ်က်ထြ်းရမည်။ 

(၃) ပြည်တွင််းသ ု ေ့ တငသ်ွင််းပခင််းပြစလ်ျှင ်ကုန််းထြေါ်ထရောက်တနြ် ု်းအထြေါ်တွငလ်ည််းထကောင််း။ 
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စဉ အ  ်းကုနစ်ညအ်မ   ်းအစော်း တနြ် ်ုးအ င်ေ့ အခနွန်ှုန််း 

၁ (က) စ ်းကရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

အလ ြ် ၂၀ အ  ြါ တစဘ် ်း 

ထရောင််းထ ်း က ြ် ၆၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် ြ်လျှင ်၆ 

က ြ် 

 (ခ) စ ်းကရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

အလ ြ် ၂၀ အ  ြါ တစဘ် ်း 

ထရောင််းထ ်း ၆၀၁ က ြ်မ ှ က ြ် 

၈၀၀ အ   အ င်ေ့ ပြစလ်ျှင ်

တစလ် ြ်လျှင ်

၁၄ က ြ် 

 (ဂ) စ ်းကရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

အလ ြ် ၂၀ အ  ြါ တစဘ် ်း 

ထရောင််းထ ်း ၈၀၁ က ြ်မ ှ က ြ် 

၁၀၀၀ အ   အ င်ေ့ ပြစလ်ျှင ်

တစလ် ြ်လျှင ်

၁၉ က ြ် 

 (ဃ) စ ်းကရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

အလ ြ် ၂၀ အ  ြါ တစဘ် ်း 

ထရောင််းထ ်း ၁၀၀၁ 

က ြ်နငှ်ေ့အ က် အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် ြ်လျှင ်

၂၁ က ြ် 

၂ ထ ်းရွက်ကက ်း။  ၆၀% 

၃ ဗောဂ  ်းန ်းယော်း ထြါင််းတငပ်ြ ်းထ ်း။  ၆၀% 

၄ ထ ်းထြါေ့လ ြ်။  

တစလ် ြ်လျှင ်

၅၀ ပြော်း 

၅ ထ ်းပြင််းလ ြ်။  ၈၀% 

၆ ထ ်းတံထသောက်ထ ်းမ ော်း။  ၈၀% 

၇ ကွမ််းစော်းထ ်းအမ   ်းမ   ်း။  ၈၀% 

၈ (က) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 
တစလ် တောတနြ် ်ုး က ြ် ၁၀၀၀ 

အ   အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော ၁၂၂ 

က ြ် 

 (ခ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၀၀၁ က ြ်မ ှ တစလ် တော 
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က ြ် ၂၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

၃၆၆ က ြ် 

 (ဂ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၂၀၀၁ က ြ်မ ှ

က ြ် ၃၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၆၀၉ က ြ် 

 (ဃ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၃၀၀၁ က ြ်မ ှ

က ြ် ၄၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၈၅၃ က ြ် 

 (င) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၄၀၀၁ က ြ်မ ှ

က ြ် ၅၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၁၀၉၇ က ြ် 

 (စ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၅၀၀၁ က ြ်မ ှ

က ြ် ၆၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၁၃၄၁ က ြ် 

 ( ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၆၀၀၁ က ြ်မ ှ

က ြ် ၈၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၁၇၀၆ က ြ် 

 (ဇ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၈၀၀၁ က ြ်မ ှ

က ြ် ၁၀၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၂၁၉၄ က ြ် 

 ( ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၀၀၀၁ 

က ြ်မ ှ က ြ် ၁၂၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၂၆၈၁က ြ် 

 (ည) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၂၀၀၁ 

က ြ်မ ှ က ြ် ၁၄၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၃၁၆၉ က ြ် 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ အခွနအ်ထကောက်ဥြထေ 

Page 6 of 26 

 (ဋ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၄၀၀၁ 

က ြ်မ ှ က ြ် ၁၇၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၃၇၇၈ က ြ် 

 (ဌ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၇၀၀၁ 

က ြ်မ ှ က ြ် ၂၀၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၄၅၀၉ က ြ် 

 (ဍ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၂၀၀၀၁ 

က ြ်မ ှ က ြ် ၂၃၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၅၂၄၁က ြ် 

 (ဎ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၂၃၀၀၁ 

က ြ်မ ှ က ြ် ၂၆၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၅၉၇၂ က ြ် 

 (ဏ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၂၆၀၀၁ 

က ြ်မ ှ က ြ် ၂၉၀၀၀ အ   

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၆၇၀၃ က ြ် 

 (တ) အရက်အမ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၂၉၀၀၁ 

က ြ်နငှ်ေ့ အ က် 

အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

တနြ် ်ုး၏ ၆၀% 

၉ ဘ ယောအမ   ်းမ   ်း။  ၆၀% 

၁၀ (က) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 
တစလ် တောတနြ် ်ုး က ြ် ၇၅၀ 

အ   အ င်ေ့ ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော ၈၁ 

က ြ် 

 (ခ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၇၅၁ က ြ် မ ှ

က ြ် ၁၅၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော ၂၄၄ 

က ြ် 

 (ဂ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၅၀၁ က ြ် မ ှ တစလ် တော 
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က ြ် ၂၂၅၀ အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ် ၄၀၆ က ြ် 

 (ဃ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၂၂၅၁ က ြ် မ ှ

က ြ် ၃၀၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၅၆၉ က ြ် 

 (င) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၃၀၀၁ က ြ် မ ှ

က ြ် ၃၇၅၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော ၇၃၂ 

က ြ် 

 (စ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၃၇၅၁ က ြ် မ ှ

က ြ် ၄၅၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၈၉၄ က ြ် 

 ( ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၄၅၀၁ က ြ် မ ှ

က ြ် ၆၀၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၁၁၃၈ က ြ် 

 (ဇ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၆၀၀၁ က ြ် 

မ ှ က ြ် ၇၅၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၁၄၆၃ က ြ် 

 ( ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၇၅၀၁ က ြ် 

မ ှ က ြ် ၉၀၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၁၇၈၈ က ြ် 

 (ည) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၉၀၀၁ က ြ် 

မ ှ က ြ် ၁၀၅၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၂၁၁၃ က ြ် 

 (ဋ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၀၅၀၁ က ြ် 

မ ှ က ြ် ၁၃၅၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၂၆၀၀ က ြ် 
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 (ဌ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၃၅၀၁ က ြ် 

မ ှ က ြ် ၁၆၅၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၃၂၅၀ က ြ် 

 (ဍ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၆၅၀၁ က ြ် 

မ ှ က ြ် ၁၉၅၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၃၉၀၀ က ြ် 

 (ဎ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၁၉၅၀၁ က ြ် 

မ ှ က ြ် ၂၂၅၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၄၅၅၀ က ြ် 

 (ဏ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 

တစလ် တောတနြ် ်ုး ၂၂၅၀၁ က ြ် 

မ ှ က ြ် ၂၆၀၀၀ 

အ  အ င်ေ့ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

၅၂၅၄ က ြ် 

 (တ) ဝ ငုအ်မ   ်းမ   ်း။ 
တစလ် တောတနြ် ်ုး ၂၆၀၀၁ က ြ် 

နငှ်ေ့ အ က်အ င်ေ့ ပြစလ်ျှင ်

တစလ် တော 

တနြ် ်ုး၏ ၅၀% 

၁၁ သစလ်ံု်း၊ သစခ်ွွဲသော်းမ ော်း။  ၅% 

၁၂ ထက ောက်စ မ််းအရ ုင််း ညမ် ော်း။  ၁၅% 

၁၃ 

စ နန်ငှ ်ေ့ပမမအှြ ြတတ ပမော်း၊ န လောနငှ်ေ့ အပခော်း အြ ်ုးတန ် ထက ောက်မ က် 

ရတနော အရ ုင််း ညမ် ော်း။ 
 ၁၀% 

၁၄ 

စ နန်ငှ ်ေ့ပမမ ှ အြ ထက ောက်စ မ််း၊ ြတတ ပမော်း၊ န လောနငှ်ေ့ အပခော်း အြ ်ုးတန ်

ထက ောက်မ က် ရတနော အထခ ော ညမ် ော်း၊ စ နန်ငှ ်ေ့ပမမ ှ အြ 

လက်ဝတ်ရတနောတွင ် စွွဲကြ် ော်း သည်ေ့ ထက ောက်စ မ််း၊ ြတတ ပမော်း၊ 

န လောနငှ်ေ့ အပခော်း အြ ်ုးတန ်ထက ောက်မ က်ရတနော အထခ ော ည ်မ ော်း။ 

 ၅% 

၁၅ 

(က) Double Cab 4 Door Pickup မ ှအြ ၁၅၀၁ CC မ ှ၂၀၀၀ CC အ   

ဗငက်ော်းမ ော်း၊  လွန််း၊   ေင ်နငှ်ေ့ ဝက်ဂနွ ်(Estate Wagon) ကော်းမ ော်း၊ 

က ထြ်း (Coupe) ကော်း မ ော်း။ 

 ၁၀% 
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(ခ) Double Cab 4 Door Pickup မ ှအြ ၂၀၀၁ CC မ ှ၄၀၀၀ CC အ   

ဗငက်ော်းမ ော်း၊  လွန််း၊   ေငန်ငှ ်ေ့ ဝက်ဂနွ ်(Estate Wagon) ကော်းမ ော်း၊ 

က ထြ်း (Coupe) ကော်း မ ော်း။ 

 ၃၀% 

 

(ဂ) Double Cab 4 Door Pickup မ ှအြ ၄၀၀၁ CC နငှ်ေ့အ က် ဗငက်ော်းမ ော်း၊ 

 လွန််း၊   ေငန်ငှ ်ေ့ ဝက်ဂနွ ်(Estate Wagon) ကော်းမ ော်း၊ က ထြ်း (Coupe) 

ကော်းမ ော်း။ 

 ၅၀% 

၁၆ ထရန ံ ၊ ဓောတ်  ၊ ေ ဇယ်  ၊ ဂ က်ထလယောဉ  ။  ၅% 

၁၇ သဘောဝဓောတ်ထငွွဲ့။  ၈% 

(ခ) ထအောက်ြါအ  ်းကုနစ်ည်မ ော်းက  ုပြည်ြသ ု ေ့ တငြ် ု ေ့ထရောင််းခ သ သည် ယင််းထရောင််းရထင ွအထြေါ် ယှဉတွွဲထြော်ပြြါ 

အခနွန်ှုန််းမ ော်းအတ ုင််း အ  ်းကုနစ်ည်ခနွ ်က သင်ေ့ထစရမည်။ ထြော်ပြြါ အ  ်း ကုနစ်ည်မ ော်းမှတစြ်ါ်း 

က နအ်  ်းကုနစ်ည်မ ော်းက  ုပြည်ြသ ု ေ့ တငြ် ု ေ့ပခင််း အတွက် အ  ်းကုနစ်ည်ခနွ ်မက သင်ေ့ထစရ။ အခနွက် သင်ေ့သည်ေ့ 

အ  ်းကုနစ်ည်က ု ပြည်ြသ ု ေ့ တငြ် ု ေ့ ထရောင််းခ ပခင််း အတွက် က သင်ေ့အ  ်းကုနစ်ည်ခနွမ်ှ ကုနစ်ည်က  ုဝယ်ယ စဉ၊ 

တငသ်ငွ််းစဉ၊  ုတ်လုြ်စဉက ထြ်းထ ောငခ်ွဲေ့သည်ေ့ အ  ်းကုနစ်ည်ခနွက် ု သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ်ေ့အည  ခနုှ မ်ရမည်- 

 

စဉ ကုနစ်ညအ်မ   ်းအစော်း အခနွန်ှုန််း 

၁ သဘောဝဓောတ်ထငွွဲ့။ ၈% 

၂ သစလ်ံု်း၊ သစခ်ွွဲသော်းမ ော်း။ ၁၀% 

၃ ထက ောက်စ မ််းအရ ုင််း ညမ် ော်း။ ၁၅% 

၄ စ နန်ငှ ်ေ့ပမမအှြ ြတတ ပမော်း၊ န လောနငှ်ေ့ အပခော်းအြ ်ုးတန ်ထက ောက်မ က်ရတနော အရ ုင််း ညမ် ော်း။ ၁၀% 

၅ 

စ နန်ငှ ်ေ့ပမမအှြ ထက ောက်စ မ််း၊ ြတတ ပမော်း၊ န လောနငှ်ေ့ အပခော်းအြ ်ုးတန ် ထက ောက်မ က် ရတနော အထခ ော ညမ် ော်း၊ 

စ နန်ငှ ်ေ့ပမမအှြ လက်ဝတ်ရတနောတွင ် စွွဲကြ် ော်းသည်ေ့ ထက ောကစ် မ််း၊ ြတတ ပမော်း၊ န လောနငှ်ေ့ အပခော်းအြ ်ုးတန ်

ထက ောက်မ က်ရတနော အထခ ော ညမ် ော်း။ 

၅% 

၁၂။ အ  ်းကုနစ်ည်ခနွဥ်ြထေအရအခနွက် သင်ေ့သည်ေ့ အ  ်းကုနစ်ည်မ ော်းအနက် သမဝါယမကဏ္ဍနငှ်ေ့ ြုဂဂလ ကကဏ္ဍမ ော်းက 

ပြည်တွင််း၌  ုတ်လုြ်ထရောင််းခ သည်ေ့ ထ ်းရွက်ကက ်း၊ ထ ်းထြါေ့လ ြ်နငှ်ေ့ ထ ်းပြင််းလ ြ်  ုတ်လုြ်ထရောင််းခ ပခင််းအတွက် 
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နစှတ်စန်စှအ်တွင််း  ုတ်လြ်ုထရောင််းရထငစွုစုထြါင််း က ြ်သ န််း ၂၀၀ တ တ   က်မြ ုလျှင ်အ  ်းကုနစ်ည်ခနွ ်

စည််း ကြ်ပခင််းမပြ ရ။ 

၁၃။ ဤဥြထေ၏ အခန််း (၅) တွင ်ထြော်ပြြါရှ ထသော စကော်းရြ်မ ော်း၏ အဓ ြပောယ်ြွင်ေ့  ုခ က်သည် ဤဥြထေ၏ ြုေမ် ၁၊ ြုေမ်ခွွဲ 

(ဂ) ြါစကော်းရြ်မ ော်းမှအြ အ  ်းကုနစ်ည်ခနွဥ်ြထေတွင ်ထြော်ပြ ော်းသည်ေ့ အတ ုင််း ပြစထ်စရမည်။ 

 

အခန််း (၆) 

ကုန်သယွလ်ုြ်ငန််းခွန ်

၁၄။ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွဥ်ြထေ ြုေမ် ၆ အရ ယင််းဥြထေ၏ ထနောက် က်တွွဲဇယော်းမ ော်းက ု ထအောက်ြါအတ ုင််း 

ပြဋ္ဌောန််းလ ုက်သည်- 

ကုန်သယွလ်ုြ်ငန််းခွန်ဥြထေ ထနောက်ဆက်တွွဲဇယော်းမ ော်း 

(က) ထအောက်ထြော်ပြြါ ကုနစ်ည်တစမ်   ်းမ   ်းနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်း၍ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွ ်မက သင်ေ့ထစရ- 

 

စဉ ကုနစ်ညအ်မ   ်းအစော်း 

စော်းထသောက်ကုနစ်ညမ် ော်း 

၁ စြါ်း၊  န၊်  နက်ွွဲ၊ ြွွဲန၊ု ြွွဲ ကမ််း၊ စြါ်းခွ၊ံ ဂ ံ ထစေ့၊ ဂ ံ ြွွဲန၊ု ဂ ံ ြွွဲ ကမ််း၊ ထပြောင််းအမ   ်းမ   ်းနငှ ်ေ့ ထပြောင််းမှုန် ေ့အမ   ်းမ   ်း။ 

၂ 
ြွဲလံု်းအမ   ်းမ   ်း၊ ြွဲပခမ််းအမ   ်းမ   ်း၊ ြွဲမှုန် ေ့အမ   ်းမ   ်း၊ ြွဲြွွဲ၊ ြွဲခွမံ ော်း၊ ထပမြွဲထတောင်ေ့၊ ထပမြွဲ ၊ံ နမှ််း၊ ြန််းနမှ််း၊ ထပမြွဲြတ်၊ နမှ််းြတ်၊ 

ဝါထစေ့  ြတ်၊ ြွွဲန ု ြတ်စသည်ေ့   ကက တ်ပြ ်း အြတ်မ ော်း။ 

၃ 

 ကက်သနွပ်ြြူ၊  ကက်သနွန် ၊ အောလ ်း၊ ဟင််းခတ်အထမ ွှ်းအကက  ငမ် ော်းပြစထ်သော အရွက်အသ ်း၊ အထစေ့အထခါက်မ ော်း၊ 

ဟင််းခတ်မ လော၊ ငရုတ်သ ်း၊ ငရုတ်သ ်းမှုန် ေ့၊ နနငွ််း၊ နနငွ််းမှုန် ေ့၊ ခ င််း၊ မနက် ည််းမညှ်ေ့၊  ော်းအမ   ်းမ   ်း။ 

၄ သစသ် ်းစ မ််းအမ   ်းမ   ်း၊ ဟင််းသ ်းဟင််းရွက်မ ော်း။ 

၅ လက်ြက်စ ၊ု လက်ြက်ထပခောက်၊ လက်ြက်အခ   ထပခောက်၊ ပြ ပြင ်တု်ြ ်ုး ော်းသည်ေ့ လက်ြက်ထပခောက် အမ   ်းမ   ်း။ 

၆ ငါ်းစ ၊ု ြစုနွစ် ၊ု အသော်းစ နုငှ ်ေ့  ကက်ဥ၊ ဘွဲဥစသည်ေ့ ဥအမ   ်းမ   ်း။ 

၇ ြွဲ  ၊ နမှ််း  ။ 

၈  ကံ၊ သ ကော်း၊  န််းလ က်၊  ကံသကော၊ န ု ေ့၊ န ု ေ့  ၊ န ု ေ့စ မ််း၊ န ု ေ့မှုန် ေ့အမ   ်းမ   ်း၊ ြွဲန ု ေ့။ 

၉ ငပံြောရညအ်မ   ်းမ   ်း၊ ငါ်းထပခောက်၊ ြစုနွထ်ပခောက်အမ   ်းမ   ်း၊ ငါ်းခ ဉ၊ ြစုွနခ် ဉအမ   ်းမ   ်း၊ ြုစနွြ်ွွဲ၊ ငါ်းထြါင််းမှုန် ေ့၊ ငါ်းြ အမ   ်းမ   ်း။ 
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စ ကု်ြ   ်းထရ်းနငှ်ေ့ထမ်ွးပမြူထရ်း  ငုရ်ောကုနစ်ည်မ ော်း 

၁၀ ြ ်ုးစောရွက်၊ ြ ်ုးအ မ။် 

၁၁ 

သက်ရှ တ ရစဆောန၊် ငါ်း၊ ြစုနွမ် ော်း၊ ကုန််းထနသတတ ဝါမ ော်း၊ ထရထနသတတ ဝါမ ော်း၊ ကုန််းတစြ် ငု််းထရ တစြ် ငု််းထန သတတ ဝါမ ော်း၊ 

ယင််းတ ု ေ့၏ ဥမ ော်း၊ သော်းထလောင််းမ ော်း၊ သော်းထြါက်မ ော်း၊ မ   ်းစ တ်မ ော်း၊ ထရတွငထ်ြါက်ြေွာ်းသည်ေ့ အြငမ် ော်းနငှ်ေ့ မ   ်းထစေ့မ ော်း၊ 

အြငထ်ြါက်မ ော်း၊ ထရည  ၊ ထရထမေှာ်မ ော်း။ 

၁၂ 

စ ကု်ြ   ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းတွင ် အြငမ် ော်းကက ်း ေွာ်းသနမ်ောပြ ်း သ ်းြငွ်ေ့မှုအော်းထကောင််းထစရန ် အသံ်ုးပြ ထသော ထပမ  ၊ 

ဓောတ်ထပမဩဇောအြါအဝင ် ထပမဩဇောအမ   ်းမ   ်း၊ လယ်ယောစ ကု်ြ   ်းထရ်းသံ်ုး ြ ်ုးသတ်ထ ်းအမ   ်းမ   ်း၊ 

ထြါင််းသတ်ထ ်းအမ   ်းမ   ်း၊ မှု ၊ ဘက်တ ်းရ ်းယော်း၊ န မတုတ်မ ော်းနငှ်ေ့ အပခော်းထရောဂါက ထရောက်မှုမရှ ထစထရ်း 

စ ကု်ြ   ်းထရ်းသံ်ုးထရောဂါကောကွယ်ထ ်းနငှ်ေ့ ထရောဂါသတ်ထ ်း အမ   ်းမ   ်း၊ ထမ်ွးပမြူထရ်းသံ်ုးပခြံ န််းထ ်းအမ   ်းမ   ်း 

(အ မသ်ံ်ုးပခငထ် ်း၊ စြထရ်း၊ ကကက်သတ်ထ ်း မ ော်း မြါဝင)်။ 

၁၃ 

  အုန််း၊ ထန ကောထစေ့၊ ဝါထစေ့၊ ြရံုထစေ့၊ ြရွဲထစေ့၊ သ ဟ ုဠထ်စေ့၊ ကွမ််းသ ်း၊ ကွမ််းသ ်းခွ၊ံ သ ်းနှမံ ော်း၏ မ   ်းထကောင််းမ   ်းသန် ေ့၊ မ   ်းထစေ့၊ 

မ   ်းြငမ် ော်း။ 

၁၄ 

ဝါအမ   ်းမ   ်း၊ ြောလော၊ သနြ်ခါ်းနငှ်ေ့ အပခော်းထနရောတွင ် သ ်းပခော်းထြော်ပြ ော်းပခင််း မရှ သည်ေ့ လယ်ယောက ုင််းကျွန််း 

ဥယ ောဉ ကွ်ကုနမ် ော်း၊ အုန််း   (စော်းအုန််း   မဟုတ်)။ 

၁၅ အုန််း ခံ ညခ်င။် 

၁၆  င််း၊ ဝါ်း၊ ကက မအ် ကမ််းအထခ ော၊  င််းအစော်း  ်ုး ထလောငစ်ောထတောင်ေ့။ 

ထက ောင််းသံ်ုး၊ ရံု်းသံ်ုးကုနစ်ညမ် ော်း 

၁၇ ခ  ြ်မ ော်း၊ တံ  ြ်ထခါင််းအမ   ်းမ   ်း (အခနွအ်မတှ်တံ  ြ် အြါအဝင)်။ 

၁၈ န ငုင်ထံတော်အလံ။ 

၁၉ ထက ောက်သငြ်နု််း၊ ထက ောက်တံ၊ ထပမပြြူ၊ ခွဲတံလုြ်ရနခ်ွဲ ။ံ 

၂၀ 

ထက ောင််းသံ်ုးစောအုြ်အမ   ်းမ   ်း၊ အထပခခထံက ောင််း၊ တကကသ လု်၊ ထကောလ ြ်အသ ်းသ ်းတွင ် အသံ်ုးပြ န ငုသ်ည်ေ့ ြညောအထပခပြ ၊ 

အတတ်ြညောအထပခပြ  စောအုြ်အမ   ်းမ   ်း၊ ဗလောစောအုြ်၊ ြံ ုွွဲစောအုြ်အမ   ်းမ   ်း၊ သတုရသစောအုြ်၊ မဂဂဇင််း၊ စောထစောငန်ငှ ်ေ့ 

သတင််းစောအမ   ်းမ   ်း၊ ယင််းစောအုြ်စောထြမ ော်း  တု်လုြ်ရန ် စကက ြူမ ော်း (40 Gsm မ ှ 80 Gsm အတွင််းသော)၊ ခွဲတံအမ   ်းမ   ်း၊ 

ထြတံအမ   ်းမ   ်း၊ ခွဲြ က်အမ   ်းမ   ်း၊ ချွနစ်က်အမ   ်းမ   ်း။ 
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က န််းမောထရ်း  ငုရ်ောကုနစ်ည်မ ော်း 

၂၁ ြရထ ်းမ ော်း 

၂၂ ြ ော်းရည်၊ ြ ော်းြထယောင််း 

၂၃ 

ဓောတ်မနှြ်လငထ်ကော်ပြော်း၊ ဓောတ်မနှရ် ုက်ြစစည််းက ရ ယော တန ်ောြလောမ ော်းနငှ်ေ့ ကုသထရ်း ဦ်းစ ်းဌောနက သတ်မတှ်သည်ေ့ 

ထ ်းဘက်  ငုရ်ောသံ်ုးြစစည််း က ရ ယောတန ်ောြလောမ ော်း၊ ထ ်းဂမွ််း၊ ထ ်းဝတ်၊ ထ ်းြတ်တ ်း၊ ထ ်း ည်ေ့ရန  ်

ထ ်းရံုသံ်ုးြစစည််းမ ော်း၊ ထ ်းရံုသံ်ုး တစခ်ါသံ်ုးနေှာထခါင််းစည််း၊ ထခါင််းစည််း၊ လက်အ တ ် (Surgical Glove) ၊ တုြ်ထကွ်း 

ထရောဂါက ်းစက်ပခင််းအော်း ကောကယွ်ရန ် တြ် ငသ်ည်ေ့ နေှာထခါင််းစည််း၊ အ မသ်ံ်ုးထ ်းဝါ်း၊ အပခော်းလ သံ်ုးထ ်းဝါ်း 

အမ   ်းမ   ်းနငှ ်ေ့တ ုင််းရင််းထ ်းဝါ်းအမ   ်းမ   ်း (ဥြထေ၊ နည််းဥြထေမ ော်းပြင်ေ့ ကန် ေ့သတ် ော်းထသော ထ ်းဝါ်းမ ော်းမ ှ အြ FDA 

မတှ်ြံတုငလ်က်မတှ်ရရှ ပြ ်းထ ်းဝါ်းမ ော်း၊ တ ုင််းရင််းထ ်းဝါ်းကုန ်ကမ််းမ ော်း အြါအဝင ်ထ ်းဝါ်းကုန ်ကမ််းမ ော်း။) 

၂၄ ကွနေ်ံ်ုး (Condom)။ 

ဘောသောထရ်းနငှ်ေ့ လ မှုထရ်းသံ်ုးကုနစ်ညမ် ော်း 

၂၅ 

စ ြ်ြတု ်းအမ   ်းမ   ်း (အြ ်ုးတနထ်က ောက်မ က်ရတနောပြင်ေ့ ပြ လုြ်သည်ေ့ စ ြ်ြတု ်းမ ော်း မြါဝင)် ဘောသောထရ်း  ငုရ်ော 

အဝတ်အ ညမ် ော်း။ 

၂၆ မ ်းသတ်ယောဉမ ော်း၊ ရေှာထြကွယ် ယ်ထရ်းယောဉမ ော်း၊ နောထရ်းယောဉမ ော်း။ 

၂၇ 

ပြညတ်ွင််းပြညြ် အြွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းက န ငုင်ထံတော်သ ု ေ့ လ ေါန််းသည်ေ့ထင ွ သ ု ေ့မဟုတ ် န ငုင်ထံတော်သ ု ေ့ ထ ောက်ြံေ့သည်ေ့ ထငပွြင်ေ့ 

ဝယ်ယ ထသော ကုနစ်ညမ် ော်း။ 

သယ်ယ ြ ု ေ့ထ ောငထ်ရ်း  ငုရ်ောကုနစ်ညမ် ော်း 

၂၈ 

လျှြ်စစန်ငှ်ေ့စမွ််းအငဝ်နက်က ်းဌောနက န ငုင်ပံခော်းသရံံု်းမ ော်း၊ ကုလသမဂဂအြွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ်ေ့ န ငုင်ပံခော်း သတံမနမ် ော်းသ ု ေ့ 

ထရောင််းခ ထြ်းသည်ေ့ စက်သံ်ုး  မ ော်း။ 

၂၉ ပြညတ်ွင််းပြညြ် ြ ံသန််းသည်ေ့ခရ ်းစဉတွင ်အသံ်ုးပြ ရနထ်ရောင််းခ သည်ေ့ ဂ က်ထလယောဉ  ။ 

၃၀ ထလယောဉသံ်ုး သ ု ေ့မဟုတ် ရဟတ်ယောဉသံ်ုးစက်၊ စက်က ရ ယော၊ ြစစည််းက ရ ယောနငှ်ေ့ ယင််းတ ု ေ့၏ အရနန်ငှ်ေ့အြ ြုစစည််း။ 

စက်မှုလုြ်ငန််းသံ်ုးကုနစ်ညမ် ော်း 

၃၁ အထရောငခ်ျွတ်ြတ် (အထရောငခ်ျွတ်ရောတွင ် အသံ်ုးပြ သည်ေ့ Hypochlorite မ ော်းသော)၊  ြ်ပြောမှုန် ေ့ ပြ လုြ်မည်ေ့ ကုန ်ကမ််း၊ 
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 ြ်ပြောပြ လုြ်မည်ေ့ ကုန ်ကမ််း၊  ြ်ပြော ကမ််း။ 

၃၂ ဂနုထ်လျှော်နငှ ်ေ့ အပခော်းထလျှော်မ ော်း၊  ကက်ထြါငထ်စ်း၊ ထလျှော်ပြြူထစ်း (ထခေါ်) ထ ်းကုလော်းမ။ 

၃၃ 

လယ်ယောနငှ်ေ့ထမ်ွးပမြူထရ်းလုြ်ငန််းသံ်ုးက ရ ယောမ ော်း၊ လယ်ယောနငှ်ေ့ ထမ်ွးပမြူထရ်းလုြ်ငန််းသံ်ုးစက် နငှ်ေ့ စက်အြ ြုစစည််းမ ော်း၊ 

 နွစ်က်မ ော်း၊ ထပမပြ ပြင ်နွယ်က်သညမ် ှ သ ်းနှရံ တ်သ မ််းထ ခထလှ ေ့ အထပခောက်ခသံညအ်   လ  သ ု ေ့မဟုတ် တ ရစဆောန၏် 

လုြ်အော်းနငှ်ေ့ တွွဲြက်၍ ထသော်လည််းထကောင််း၊ စက်စမွ််းအော်းသ ်းသန် ေ့ထသော်လည််းထကောင််း ထ ောငရွ်က်န ငုထ်သောက ရ ယော၊ စက်နငှ်ေ့ 

စက်အြ  ု ြစစည််းအမ   ်းမ   ်း (ထမော်ထတော်ယောဉဥြထေအရ မှတ်ြံတုငရ်နလ် ုအြ်ထသော ယောဉယနတရော်း မ ော်းမအှြ)၊ 

ထမ်ွးပမြူထရ်းလုြ်ငန််းသံ်ုးက ရ ယောမ ော်း၊ ထမ်ွးပမြူထရ်းလုြ်ငန််းသံ်ုးစက်နငှ်ေ့ စက်အြ  ု ြစစည််းမ ော်း၊ တ ရစဆောန၊် ငါ်း၊ ြစုနွအ်စော 

 တု်လုြ်ရန ် ကုန ်ကမ််း၊ ကုနထ်ခ ောြစစည််းမ ော်း (အ မထ်မ်ွးတ ရစဆောနမ် ော်းအတွက် အသံ်ုးပြ ထသော 

တ ရစဆောနအ်စော်းအစောမ ော်းမြါဝင)်၊ တ ရစဆောန၊် ငါ်း၊ ြစုနွသ်ံ်ုးထ ်းဝါ်းမ ော်းနငှ်ေ့ ကောကွယ်ထ ်းမ ော်း (စ ကု်ြ   ်းထရ်း၊ ထမ်ွးပမြူထရ်းနငှ်ေ့ 

 ညထ်ပမောင််း ဝနက်က ်းဌောနမ ှ လက်မတှ်ရရှ ပြ ်း ထ ်းဝါ်းနငှ်ေ့ကောကွယ်ထ ်းမ ော်းအြါအဝငန်ငှ်ေ့ ထမ်ွးပမြူထရ်းနငှ်ေ့ 

ကုသထရ်းဦ်းစ ်းဌောနမ ှ  တု်ထြ်းသည်ေ့ ထ ောက်ခခံ က်ရရှ  ော်းထသော ထ ်းဝါ်းမ ော်းအြါအဝင)်၊ မ   ်းပမ င်ေ့သော်းစြ်ရောတွင ်

အသံ်ုးပြ ရန ် မ   ်းရည၊် မ   ်းထခ ောင််း၊ မ   ်းဥ (ထအ်းခွဲမ   ်းရည ် အြါအဝင ် သထနေသော်းထလောင််းနငှ်ေ့ 

ထမ နုမ်ွဲေ့သော်းစြ်လုြ်ငန််းသံ်ုးက ရ ယောမ ော်း)။ 

၃၄   လုောြနန်ယ်လ်၊   လုောခ ောဂ ောကွန ်ရ ုလောနငှ်ေ့   လုောအငဗ်ောတော (Solar Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။ 

၃၅ 

လက်ခစော်းအြ်ကုနစ်နစပ်ြင်ေ့ ကုနထ်ခ ောကုနစ်ည ်  တု်လုြ်ထြ်းပခင််းအတွက် အသံ်ုးပြ ရန ် ပြညြ်ထန လုြ်ငန််းအြ်နှသံ မ ှ

ထြ်းြ ု ေ့သည်ေ့ကုန ်ကမ််း သ ု ေ့မဟုတ် အစ တ်အြ ငု််းအပြစ ်တ ုက်ရ ုက် အသံ်ုးပြ ရသည်ေ့ ကုနစ်ညမ် ော်း၊  ကွ်ရှ လောမည်ေ့ ကုနထ်ခ ောက ု 

 ြ်ုြ ်ုးရောတွင ် အသံ်ုးပြ သည်ေ့ ကုနစ်ညမ် ော်း၊ လက်ခစော်းအြ်ကုနစ်နစပ်ြင်ေ့ ထ ောငရွ်က်သည်ေ့ လုြ်ငန််းမ ော်းက လုြ်ငန််း 

လ ုအြ်ခ က်အရ ပြနလ်ညထ်ရောင််းခ ရနမ်ဟုတ်သည်ေ့ တငသ်ငွ််းလောထသော စက်ြစစည််းမ ော်း၊ စက်က ရ ယောမ ော်း၊ 

ြစစည််းက ရ ယောနငှ်ေ့ ယင််းတ ု ေ့၏ အရနန်ငှ်ေ့ အြ ြုစစည််းမ ော်း။ 

ကောကွယ်ထရ်း  ငုရ်ောကုနစ်ညမ် ော်း 

၃၆ 

န ငုင်ထံတော်ကောကွယ်ထရ်းနငှ်ေ့ လံပုခ ံထရ်း  ငုရ်ော န ငုင်ထံတော်အြွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းသံ်ုး လက်နက် က ရ ယောမ ော်း၊ ယောဉယနတရော်းမ ော်း၊ 

ြစစည််းနငှ်ေ့ က ရ ယောမ ော်း၊ ယင််းတ ု ေ့၏အရနန်ငှ်ေ့အြ ြုစစည််းမ ော်း၊ နယ်ဘက်ဌောနသံ်ုးယမ််းမှုန် ေ့အမ   ်းမ   ်း၊ ယမ််းဘ လ ်းအမ   ်းမ   ်းနငှ ်ေ့ 

 က်စြ်ြစစည််းမ ော်း (ကောကွယ်ထရ်းဦ်းစ ်းခ  ြ်ရံု်း ( ကည််း) ခငွ်ေ့ပြ ခ က် ပြင်ေ့ တငသ်ငွ််းထသော ြစစည််း အမ   ်းအမညမ် ော်းသော)၊ 

ကောကွယ်ထရ်းဝနက်က ်းဌောနအတွက် ခွွဲထဝလ ော ော်းထြ်းသည်ေ့ ရသံ်ုး မနှ််းထပခ ထငစွောရင််းြါ အသံ်ုးစရ တ်မ ှက ခ၍ံ တြ်မထတော်တွင ်

အသံ်ုးပြ ရနန်ငှ ်ေ့ တြ်မထတော်သော်း မ ော်း စော်းသံ်ုးရန ်ဝယ်ယ သည်ေ့ ကုနစ်ညမ် ော်း။ 

ထက ောက်မ က်ရတနောနငှ်ေ့ တွင််း ကွ်ကနုစ်ညမ် ော်း 
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၃၇ 

ထရွှစင၊် ထရွှတံု်းမ ော်း (စခံ  နမ်  ထရွှထခ ောင််း၊ ထရွှတံု်း၊ ထရွှေဂ္ ါ်းမ ော်း) နငှ်ေ့ အစ ်ုးရက ကက ်းမ ်း က င််းြထသော ပမနမ်ောေ့ထက ောက်မ က်ရတနော 

ပြညတ်ွင််းပြြွွဲမ ော်းတွင ်ထရောင််းခ ထသော ထက ောက်စ မ််း၊ ြတတ ပမော်း၊ န လော၊ ထက ောက်မ က်ရတနော အရ ုင််း ည၊် အထခ ော ညမ် ော်း။ 

၃၈ ထရနထံခ ်း။ 

အထ ထွ ကွုနစ်ညမ် ော်း 

၃၉ ပြညြ်သ ု ေ့ ကွ်ခေွာမည်ေ့ ခရ ်းသည်မ ော်းက ု သ ်းပခော်းသတ်မတှ် ော်းသည်ေ့ထနရော တွင ်ထရောင််းခ သည်ေ့ ြစစည််းမ ော်း။ 

၄၀ 

ပြညထ် ောငစ်အုစ ်ုးရအြွွဲွဲ့၏ ခငွ်ေ့ပြ ခ က်ပြင်ေ့ န ငုင်ပံခော်းထရ်းဝနက်က ်းဌောနမ ှ အ  ပုြ ၍ စ မကံ န််းနငှ ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရ်းဝနက်က ်းဌောနက 

အမ န် ေ့ထ ကော်ပငောစော တုပ်ြန၍် ခငွ်ေ့ပြ  ော်းသည်ေ့ နစှန်  ငုင်အံ ကော်း အပြနအ်လှန ်အခငွ်ေ့အထရ်းမ က င်ေ့သံ်ုးထသော န ငုင်ပံခော်းသရံံု်းမ ော်း 

သ ု ေ့မဟုတ် သရံံု်းငယ်မ ော်း၊ ယင််းတ ု ေ့၏ အြွွဲွဲ့ဝငမ် ော်းနငှ်ေ့ သတံမန ် မဟုတ်ထသော သရံံု်းဝန ်မ််းမ ော်း အသံ်ုးပြ မည်ေ့ အပြနအ်လှန ်

အခငွ်ေ့အထရ်းမ နငှ ်ေ့ အက ံ ်းဝငသ်ည်ေ့ ကုနစ်ညမ် ော်း။ 

၄၁ န ငုင်ထံတော်၏ လ ုအြ်ခ က်အရ ပြညထ် ောငစ်လုွှတ်ထတော်က အခနွက်င််းလွတ်ခငွ်ေ့ပြ သည်ေ့ ကုနစ်ညမ် ော်း။ 

၄၂ 
အထကောက်ခနွ ်လုြ် ံ်ုးလုြ်နည််းမ ော်းနငှ်ေ့အည  ယောယ တငသ်ငွ််းပခင််း (Temporary Admission) သ ု ေ့မဟုတ် ပြနထ်လ ောေ့အထကောက်ခနွ ်

(Draw Back) စနစပ်ြင်ေ့ တငသ်ငွ််းလောထသော ကုနစ်ညမ် ော်း။ 

(ခ) ြုေမ်ခွွဲ (က) တွင ်ထြော်ပြြါရှ သည်ေ့ ကုနစ်ည်မ ော်းမှတစြ်ါ်း အပခော်းကုနစ်ည်တစမ်   ်းမ   ်းက ု ပြည်တွင််း၌ 

 ုတ်လုြ်ထရောင််းခ ပခင််းပြစြ်ါက ထရောင််းရထင ွအထြေါ်တွင ်လည််းထကောင််း၊ ပြည်ြမှ တငသ်ငွ််းပခင််းပြစြ်ါက 

ကုန််းထြေါ်ထရောက်တနြ် ု်းအထြေါ်တွငလ်ည််းထကောင််း ငါ်းရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ကုနသ်ယွ် လုြ်ငန််းခနွ ်ထြ်းထ ောငထ်စရမည်။ 

ဤဥြထေ၏ ြုေမ် ၁၁ ြါ အ  ်းကုနစ်ည်တစမ်   ်းမ   ်းက ု ပြညတ်ွင််း၌  ုတ်လုြ်ထရောင််းခ ပခင််းပြစြ်ါက 

အ  ်းကုနစ်ည်ခနွ ်အြါအဝငပ်ြစထ်သော ထရောင််းရထငထွြေါ်တွင ်လည််းထကောင််း၊ ပြည်ြမှတငသ်ငွ််းပခင််းပြစြ်ါက 

အ  ်းကုနစ်ည်ခနွ ်အြါအဝငပ်ြစထ်သော ကုန််းထြေါ်ထရောက် တနြ် ု်းအထြေါ်တွငလ်ည််းထကောင််း ငါ်းရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ 

ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွထ်ြ်းထ ောငထ်စရမည်။ 

(ဂ) မည်သ မ  ု ဤဥြထေနငှ်ေ့အည  ကင််းလွတ်ခငွ်ေ့ပြ  ော်းထသော ကုနစ်ည်နငှ်ေ့ကုနသ်ယွ်မှု ထ ောငရွ်က်ပခင််း မှတစြ်ါ်း ြေုမ် 

၁၁ ြါ အ  ်းကုနစ်ည်မ ော်းအြါအဝင ်ထအောက်ထြော်ပြြါလုြ်ငန််းမ ော်း ထ ောငရွ်က်ပခင််း အတွက် ထရောင််းရထငအွထြေါ် 

ငါ်းရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွ ်ထြ်းထ ောငရ်မည်- 

(၁) ကုနစ်ည်တငသ်ငွ််း၍ ပြည်တွင််း၌ ပြနလ်ည်ထရောင််းခ ပခင််း၊ 

(၂) ကုနသ်ယွ်မှုထ ောငရွ်က်ပခင််း။ 

(ဃ) ထအောက်ထြော်ပြြါဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်းအော်း ကုနသ်ယွလ်ုြ်ငန််းခနွမ်က သင်ေ့ထစရ- 
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စဉ ဝနထ် ောငမ်ှုအမ   ်းအမည် 

န ငုင်ပံခော်းထရ်းကဏ္ဍ 

၁ 

ပြညထ် ောငစ်အုစ ်ုးရအြွွဲွဲ့၏ ခငွ်ေ့ပြ ခ က်ပြင်ေ့ န ငုင်ပံခော်းထရ်းဝနက်က ်းဌောနမ ှ အ  ပုြ ၍ စ မကံ န််း နငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရ်းဝနက်က ်းဌောနက 

အမ န် ေ့ထ ကော်ပငောစော တုပ်ြနပ်ြ ်း ခငွ်ေ့ပြ  ော်းသည်ေ့ နစှန်  ငုင် ံ အ ကော်း အပြနအ်လှနအ်ခငွ်ေ့အထရ်းမ က င်ေ့သံ်ုးထသော န ငုင်ပံခော်း 

သရံံု်းမ ော်း သ ု ေ့မဟုတ် သရံံု်းငယ် မ ော်း၊ ယင််းတ ု ေ့၏ အြွွဲွဲ့ဝငမ် ော်းနငှ်ေ့ သတံမနမ်ဟုတ်ထသော သရံံု်းဝန ်မ််းမ ော်းက ရယ သည်ေ့ 

အပြနအ်လှနအ်ခငွ်ေ့အထရ်းမ နငှ ်ေ့ အက ံ ်းဝငသ်ည်ေ့ ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

ကောကွယ်ထရ်းကဏ္ဍ 

၂ ကောကွယ်ထရ်းဝနက်က ်းဌောန၏ လံုပခ ံထရ်းနငှ်ေ့  ငုထ်သော ြံနု ှ ြ်လုြ်ငန််းမ ှြံနု ှ ြ် တု်ထဝမှု ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

သောသနောထရ်းနငှ်ေ့ ယဉထက ်းမှုကဏ္ဍ 

၃ ယဉထက ်းမှုအနြုညော ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၄ 

ပြညတ်ွင််းပြညြ် အြွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းက န ငုင်ထံတော်သ ု ေ့ လ ေါန််းသည်ေ့ထင ွသ ု ေ့မဟုတ် န ငုင်ထံတော်သ ု ေ့ ထ ောက်ြံေ့သည်ေ့ထငပွြင်ေ့ ရယ သည်ေ့ 

ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

ြ ု ေ့ထ ောင ်က်သယွ်ထရ်းကဏ္ဍ 

၅ ယောဉမ ော်းရြ်နော်းရန ်ထနရောငေှာ်းရမ််းပခင််း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၆ 

ကုနစ်ညသ်ယ်ယ ြ ု ေ့ထ ောငထ်ရ်း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း (ြ ကု်လ ုင််းပြင်ေ့ သယ်ယ ြ ု ေ့ထ ောငထ်ရ်းမ ှ အြ ပြစသ်ည်ေ့ ရ ော်း၊ 

ထမော်ထတော်ယောဉ၊ ထရယောဉ၊ ထလယောဉ၊ ဝနခ်  စက်မ ော်းပြင်ေ့ သယ်ြ ု ေ့ ထြ်းပခင််း)။ 

၇ ထနအ မထ်ရွှွဲ့ထပြောင််းပခင််း  ငုရ်ော ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၈ လမ််းအသံ်ုးပြ ခထကောက်ခသံည်ေ့ ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၉ ပြညတ်ွင််းပြညြ်ထလထ ကောင််းခရ ်းသည ်ြ ု ေ့ထ ောငထ်ရ်းဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၁၀ အမ ော်းပြညသ် ခရ ်းသည ်သယ်ယ ြ ု ေ့ထ ောငထ်ရ်း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

ြညောထရ်းနငှ်ေ့ ပြန ်ကော်းထရ်းကဏ္ဍ 

၁၁ ြညောထရ်း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 
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၁၂ စောအုြ်စောထြ၊ မဂဂဇင််း၊ စောထစောင၊် သတင််းစော တု်ထဝထရ်း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

က န််းမောထရ်းကဏ္ဍ 

၁၃ ခနေောက ုယ်အလပှြ ပြငပ်ခင််းမအှြပြစသ်ည်ေ့ က န််းမောထရ်းဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၁၄ ရ ု်းရောအထ ကောပြငဝ်နထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း/ မ က်မပမငအ်ထ ကောပြင ်ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၁၅ တ ရစဆောနက် န််းမောထရ်းနငှ်ေ့   န််းသ မ််းထစောင်ေ့ထရေှာက်ထရ်း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၁၆ အမ ော်းသံ်ုးသန် ေ့စငခ်န််း အသံ်ုးပြ ခထကောက်ခပံခင််း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

စ မကံ န််းနငှ ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရ်းကဏ္ဍ 

၁၇ အသက်အောမခ ံဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၁၈ အထသ်းစော်းထငထွခ ်းပခင််း  ငုရ်ော ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၁၉ အရင််းအနှ ်းထ ်းကွက်  ငုရ်ော ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၂၀ ဘဏန်ငှ်ေ့ ဗဟ ုဘဏမ် ှခငွ်ေ့ပြ ခ က်ပြင်ေ့ထ ောငရွ်က်ထနထသော ထငထွရ်းထ က်းထရ်း  ငုရ်ော ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၂၁ အထကောက်ခနွ၊်   ြ်ကမ််းရငှ််းလင််းထရ်း  ငုရ်ော ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၂၂ ထအောငဘ်ောထလသ န််း  လုြ်ငန််း။ 

လ မှုဝန ်မ််း၊ ကယ် ယ်ထရ်းနငှ်ေ့ ပြနလ်ညထ်နရောခ  ော်းထရ်းကဏ္ဍ 

၂၃ ဧည်ေ့ခထံကျွ်းထမ်ွးထရ်းအတွက် ြစစည််းငေှာ်းရမ််းပခင််း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

၂၄ နောထရ်း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်း။ 

၂၅ ကထလ်းသ ငယ်ပြ စြု   ်းထ ောငထ်ရ်း ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း။ 

စက်မှုနငှ ်ေ့ လျှြ်စစက်ဏ္ဍ 

၂၆ ကုန ်ကမ််းထြ်း၊ ကုနထ်ခ ောယ စနစပ်ြင်ေ့ ထ ောငရွ်က်ထြ်းသည်ေ့ ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်း။ 

၂၇ စက်မှုလယ်ယော ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်း။ 

၂၈ မဟောဓောတ်အော်းလ ုင််းနငှ ်ေ့  က်သယွ်ပခင််းမရှ ထသ်းထသော ထေသမ ော်းအတွက် လျှြ်စစဓ်ောတ်အော်း 
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 တု်လုြ်ပြန် ေ့ပြြူ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းက ု ထ ောငရွ်က်ထြ်းထနထသော ြဂုဂလ ကအထသ်းစော်း လျှြ်စစ ် ဓောတ်အော်း 

ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်း။ 

အထ ထွ ကွဏ္ဍ 

၂၉ န ငုင်ထံတော်အြွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းသ ု ေ့ ထ ောငရွ်က်မှုတစ်ရြ်ရြ် လုြ်က ုငခ်ငွ ်ေ့ရရှ ရနအ်တွက် ထြ်းထခ ရသည်ေ့ လ ုငစ်ငထ် က်းမ ော်း။ 

၃၀ န ငုင်ထံတော်၏လ ုအြ်ခ က်အရ ပြညထ် ောငစ်လုွှတ်ထတော်က အခနွက်င််းလွတ်ခငွ်ေ့ပြ သည်ေ့ ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်း။ 

၃၁ 

န ငုင်ထံတော်သမမတရံု်း၊ ပြညထ် ောငစ်အုစ ်ုးရအြွွဲွဲ့ ရံု်း၊ ပြည်ထ ောငစ်လုွှတ်ထတော်ရံု်း၊ ပြညသ် ေ့ လွှတ်ထတော်ရံု်း၊ 

အမ   ်းသော်းလွှတ်ထတော်ရံု်း၊ ပြညထ် ောငစ်တုရော်းလွှတ်ထတော်ခ  ြ်ရံု်း၊ န ငုင်ထံတော် ြွွဲွဲ့စည််းြံ ု အထပခခဥံြထေ  ငုရ်ောခံရုံု်း၊ 

ပြညထ် ောငစ်ထုရွ်းထကောက်ြွွဲထကော်မရငှရ်ံု်း၊ ပြညထ် ောငစ်ု ထရှွဲ့ထနခ  ြ်ရံု်း၊ ပြညထ် ောငစ်ုစောရင််းစစခ်  ြ်ရံု်းနငှ ်ေ့ 

ပြညထ် ောငစ်ရုော  ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ ရံု်း၊ ပြညထ် ောငစ်ဝုနက်က ်းဌောနမ ော်း၊ ထနပြညထ်တော်ထကောငစ် ရံု်း၊ ပမနမ်ောန ငုင်ထံတော်ဗဟ ုဘဏ၊် 

လ မှုြ လံုထရ်းအြွွဲွဲ့၊ တ ုင််းထေသကက ်း သ ု ေ့မဟုတ် ပြညန်ယ်အစ ်ုးရအြွွဲွဲ့ ရံု်း၊ ဦ်းစ ်းဌောနစသည်ေ့ အြွွဲွဲ့ အစည််းအခ င််းခ င််း 

ထ ောငရွ်က်ထြ်းသည်ေ့ ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်း (န ငုင်ြံ ငုစ် ်းြေွာ်းထရ်းလုြ် ငန််းမ ော်းက ု ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််း 

ထ ောငရွ်က်ထြ်းထစပခင််း၊ န ငုင်ြံ ငုစ် ်းြေွာ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းမ ှဝနထ် ောငမ်ှုရယ ပခင််းမြါ)။ 

(င) ြုေမ်ခွွဲ (ဃ) ြါ ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်းမှတစြ်ါ်း ပြည်တွင််း၌ထ ောငရွ်က်သည်ေ့ အပခော်းဝနထ် ောင ်မှုလုြ်ငန််းမ ော်းမ ှ

ရထငအွထြေါ်တွင ်ငါ်းရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက် သင်ေ့ထစရမည်။ 

(စ) န ငုင်ထံတော်အတွင််း ထ ောက်လုြ်ပြ ်းထရောင််းခ သည်ေ့ အထ ောက်အအံု ထ ောက်လုြ်ထရောင််းခ ပခင််းမှ 

ထရောင််းရထငအွထြေါ်တွင ်သံ်ုးရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခွန ်က သင်ေ့ထစရမည်။ အထ ောက်အအံ ု

ထ ောက်လုြ်ထရောင််းခ သ သည် ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွဥ်ြထေနငှ်ေ့ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွစ်ည််းမ ဉ်းမ ော်းြါ တောဝနက်  ု

လ ုက်နောရမည်ပြစပ်ြ ်း အခငွ်ေ့အထရ်းမ ော်းအော်းလံု်းက ုလည််း ခစံော်းခငွ်ေ့ရှ ထစရမည်။ 

( ) ထရွှ ည်လက်ဝတ်ရတနောမ ော်းထရောင််းခ ပခင််းမှ ထရောင််းရထငအွထြေါ်တွငလ်ည််းထကောင််း၊ ပြည်ြမှ တငသ်ငွ််းပခင််းအတွက် 

ကုန််းထြေါ်ထရောက်တနြ် ု်းအထြေါ်တွငလ်ည််းထကောင််း တစရ်ောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ကုနသ်ယွ် လုြ်ငန််းခနွက် သင်ေ့ထစရမည်။ 

၁၅။ (က) ပြည်တွင််းပြည်ြအြွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းက လ ေါန််းထင၊ွ ထ ောက်ြံေ့ထင၊ွ ထခ ်းထငပွြင်ေ့ ထ ောငရွ်က်သည်ေ့ 

လုြ်ငန််းမ ော်းနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်းသည်ေ့ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက် စစအတွက် စ မံက န််းနငှ်ေ့ဘဏ္ဍောထရ်းဝနက်က ်းဌောန သည် 

ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရအြွွဲွဲ့၏ သထဘောတ ည ခ က်ပြင်ေ့ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက်င််းလွတ်ခငွ်ေ့ သ ု ေ့မဟုတ် သက်သောခငွ်ေ့ 

ပြ န ငုသ်ည်။ 

(ခ) ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခွနဥ်ြထေအရ သမဝါယမကဏ္ဍနငှ်ေ့ ြုဂဂလ ကကဏ္ဍမ ော်းအတွက် ထအောက်ထြော်ပြြါ ထရောင််းရထင ွ

သ ု ေ့မဟုတ် ဝနထ် ောငမ်ှုရထင ွက် မြ ုလျှင ်ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွ ်စည််း ကြ်ပခင််းမပြ ရ- 
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(၁) ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက် သင်ေ့သည်ေ့ ကုနစ်ည်မ ော်းက ု ပြညတ်ွင််း၌ ုတ်လုြ်ထရောင််းခ ပခင််းအတွက် 

နစှတ်စန်စှအ်တွင််း  ုတ်လြ်ုထရောင််းရထင ွစုစုထြါင််း က ြ်သ န််း ၅၀၀ တ တ ၊ 

(၂) ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက် သင်ေ့သည်ေ့ ဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်း ထ ောငရွ်က်ပခင််းအတွက် နစှတ်စန်စှ ်အတွင််း 

ဝနထ် ောငမ်ှုရထင ွစုစုထြါင််းက ြ်သ န််း ၅၀၀ တ တ ၊ 

(၃) ကုနသ်ယွ်မှုလုြ်ငန််းမ ော်း ထ ောငရွ်က်ပခင််းအတွက် နစှတ်စန်စှအ်တွင််း ထရောင််းရထင ွစုစုထြါင််း က ြ်သ န််း ၅၀၀ တ တ ၊ 

(၄) အထကောက်ခနွလ်ုြ် ံု်းလုြ်နည််း စသံတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ်ေ့အည  အလ ငအ်ပမန ်ထြ်းြ ု ေ့ ုတ်ယ လ  ု

သည်ေ့ကုနစ်ည်မ ော်းအထြေါ် အခနွအ်ခမ ော်း ကင််းလွတ်ခငွ်ေ့ပြ န ငုသ်ည်ေ့ အထကောက်ခနွဦ််းစ ်းဌောန၏ အန မ်ေ့ ံု်း 

တနြ် ု်းသတ်မှတ်ခ က် (Deminimis Value Threshold)။ 

၁၆။ မည်သ မ  ု ဤဥြထေအရ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက် သင်ေ့သည်ေ့ ကုနစ်ည်တစမ်   ်းမ   ်းက ု  ုတ်လုြ် ထရောင််းခ ပခင််း၊ 

ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက် သင်ေ့သည်ေ့ ဝနထ် ောငမ်ှုတစရ်ြ်ရြ်က  ုထ ောငရွ်က်ပခင််းနငှ်ေ့ 

ကုနသ်ယွ်မှုလုြ်ငန််းထ ောငရွ်က်ပခင််းတ ု ေ့မှ န ငုင်ပံခော်းထငရွရှ လျှင ်အ  ုြါန ငုင်ပံခော်းထငပွြင်ေ့ ထရောင််းရထင ွသ ု ေ့မဟုတ် 

ဝနထ် ောငမ်ှုရထငအွထြေါ် ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက် ု ဤဥြထေြါ သက်  ုငရ်ောအခနွန်ှုန််းမ ော်း အတ ုင််း တွက်ခ က်၍ 

ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွ ်စည််းမ ဉ်းမ ော်းနငှ်ေ့အည  က ြ်ထငပွြင်ေ့ ထြ်းထ ောငရ်မည်။ 

၁၇။ (က) ပြည်ြသ ု ေ့ တငြ် ု ေ့ထရောင််းခ သည်ေ့ လျှြ်စစဓ်ောတ်အော်းအထြေါ် ရှစရ်ောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့လည််းထကောင််း၊ ထရနစံ မ််းမ ော်းအထြေါ် 

ငါ်းရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့လည််းထကောင််း ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွ ်က သင်ေ့ထစရမည်။ 

(ခ) ြုေမ်ခွွဲ (က) ြါ ကုနစ်ည်မ ော်းမှအြ က နက်ုနစ်ညမ် ော်းက ု ပြည်ြသ ု ေ့ တငြ် ု ေ့ထရောင််းခ ပခင််းအတွက် ထရောင််းရထငအွထြေါ်တွင ်

သညုရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက် သင်ေ့ထစရမည်။ ပြည်ြသ ု ေ့တငြ် ု ေ့ ထရောင််းခ ပခင််းအတွက် 

က သင်ေ့ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွမ်ှ ကုနစ်ည်က ု ဝယ်ယ စဉ သ ု ေ့မဟတု်  ုတ်လုြ်စဉက ထြ်းထ ောငခ်ွဲေ့သည်ေ့ 

ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွက် ု စည််းမ ဉ်းမ ော်းနငှ်ေ့အည ခနုှ မ်န ငုသ်ည်။ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွ ်စည််းမ ဉ်းမ ော်းတွင ်

မည်သ ု ေ့  ုထစကောမ  ပြည်ြြ ု ေ့ကုနမ် ော်းနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်း၍ ပြည်ြသ ု ေ့တငြ် ု ေ့ထရောင််းခ ပခင််း အတွက် 

က သင်ေ့ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွသ်ည် ကုနစ်ည်က ုဝယ်ယ စဉ သ ု ေ့မဟုတ်  ုတ်လုြ်စဉက ထြ်းထ ောငခ်ွဲေ့သည်ေ့ 

ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွထ်အောက်ထလ ောေ့နည််းထနြါက ပြနအ်မ််းထငထွတောင််းခနံ ငုသ်ည်။ သ ု ေ့ရောတွင ်

က ုယ်တ ုငသ်ံ်ုးစွွဲရနအ်လ ု ေ့ငေှာ ပြည်တွင််း၌ဝယ်ယ ပြ ်း ပြည်ြသ ု ေ့ယ ထ ောငသ်ေွာ်းသည်ေ့ ကုနစ်ည်မ ော်း နငှ်ေ့ မသက်  ုငထ်စရ။ 

(ဂ) ဤြုေမ်ြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းသည် မစည််း ကြ်  ုက်သည်ေ့ထရောင််းရထင၊ွ ဝနထ် ောငမ်ှုရထင ွြမောဏ သတ်မှတ်ပခင််းနငှ်ေ့ 

သက်  ုငပ်ခင််းမရှ ထစရ။ 

၁၈။ ဤဥြထေ၏ အခန််း (၆) တွင ်ထြော်ပြြါရှ ထသော စကော်းရြ်မ ော်း၏ အဓ ြပောယ်ြွင်ေ့  ုခ က်သည် ဤဥြထေ၏ ြုေမ် ၁၊ ြုေမ်ခွွဲ 

(ဂ) ြါ စကော်းရြ်မ ော်းမှအြ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွဥ်ြထေတွင ်ထြော်ပြ ော်း သည်ေ့အတ ုင််း ပြစထ်စရမည်။ 

 

အခန််း (၇) 

ဝငထ်ငခွွန ်
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၁၉။ (က) လစောမ ှနစှတ်စန်စှအ်တွင််း ဝငထ်ငကွ ြ် ၄၈ သ န််းအ   ရရှ သ ပြစလ်ျှင ်မည်သ ေ့က ုမျှ ဝငထ်ငခွနွ ်စည််း ကြ်ပခင််းမပြ ရ။ 

  ုသ ု ေ့ စည််း ကြ်ပခင််းမပြ သပြင်ေ့ ကင််းလွတ်ခငွ်ေ့ရသည်ေ့ လစောဝငထ်င ွ ုငရ်ော သက်ထသခအံထ ောက်အ ော်းက ု 

ထတောင််းခလံောြါက သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ်ေ့အည  ပြည်တွင််းအခနွမ် ော်း ဦ်းစ ်းဌောနက  ုတ်ထြ်းရမည်။ 

(ခ) သ ု ေ့ရောတွင ်လစောမှ နစှတ်စန်စှအ်တွင််း ဝငထ်ငကွ ြ် ၄၈ သ န််းအ က် ရရှ သ ပြစလ်ျှင ်ရရှ သည်ေ့ 

လစောဝငထ်ငစွုစုထြါင််းအထြေါ်တွင ်ဝငထ်ငခွနွ ်မ််းထ ောငရ်မည။် 

(ဂ) လစောမှ နစှတ်စန်စှအ်တွင််း ဝငထ်ငကွ ြ် ၄၈ သ န််းအ က် ရရှ သ ပြစလ်ျှင ်သ ု ေ့မဟုတ် 

အသက်ထမွ်းဝမ််းထက ောင််းြညောလုြ်ငန််း၊ စ ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းနငှ်ေ့ အပခော်းရလမ််းမ ော်းမှ ဝငထ်ငပွြစလ်ျှင ်မည်သ ေ့က ုမ   ု

စုစုထြါင််းဝငထ်ငမွှ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေ ြုေမ် ၆ အရ သက်သောခငွ်ေ့မ ော်း ခနုှ မ်ပြ ်းထနောက် က နဝ်ငထ်ငအွထြေါ် 

ဝငထ်ငအွလွှောအလ ုက် စည််း ကြ်ရမည်ေ့ ဝငထ်ငခွနွန်ှုန််း ော်းမ ော်းက ု ထအောက်ြါအတ ုင််း သတ်မှတ်သည်- 

 

အမတှ်စဉ 

ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရနဝ်ငထ်ငအွလွှော 

စည််း ကြ်ရန ်ဝငထ်ငခွနွန် ှုန််း မ ှ    

က ြ် က ြ် 

၁ ၁ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀ ရောခ ငုန် ှုန််း 

၂ ၂,၀၀၀,၀၀၁ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၅ ရောခ ငုန် ှုန််း 

၃ ၅,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရောခ ငုန် ှုန််း 

၄ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရောခ ငုန် ှုန််း 

၅ ၂၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ ရောခ ငုန် ှုန််း 

၆ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နငှ်ေ့အ က် ၂၅ ရောခ ငုန် ှုန််း 

    

    

(ဃ) ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေတွင ်မည်သ ု ေ့ြငပ်ြဋ္ဌောန််းြါရှ ထစကောမ  မညသ် မ  ုထပမငေှာ်းရမ််းပခင််း၊ အထ ောက်အအံု ငေှာ်းရမ််းပခင််းနငှ်ေ့ 

အခန််းငေှာ်းရမ််းပခင််းတ ု ေ့မှရရှ ထသော စုစုထြါင််းငေှာ်းရမ််းခရထငအွထြေါ် ြုေမ် ၆ အရ သက်သောခငွ်ေ့မ ော်းနတု်ြယ်ပြ ်း 

က နထ်ငအွထြေါ် ၁၀ ရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ဝငထ်ငခွနွသ် ်းပခော်းစည််း ကြ်ရမည်။ အပခော်းဝငထ်ငမွ ော်းနငှ်ေ့ြ ်းထြါင််း၍ 

 ြ်မံစည််း ကြ်ပခင််းမပြ ရ။ န ငုင်ထံတော်ြ ုငစ် ်းြွော်းထရ်းအြွွဲွဲ့အစည််းမ ော်း၊ ပမနမ်ောန ငုင်ရံင််းနှ ်းပမ  ြ်နှမံှုထကော်မရှငက် 
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 ုတ်ထြ်းသည်ေ့ခငွ်ေ့ပြ မ န် ေ့ပြင်ေ့ ထ ောငရွ်က်ထသော လုြ်ငန််းမ ော်း၊ ကုမပဏ မ ော်း၊ သမဝါယမအသင််းမ ော်းပြစြ်ါက 

အခနွ ်မ််းအမ   ်းအစော်းအလ ုက် သ ်းပခော်းသတ်မှတ်ထြ်း  ော်းထသော ဝငထ်ငခွနွန်ှုန််းမ ော်းအတ ုင််း  မ််းထ ောငရ်မည်။ 

(င) အစုစြ်လုြ်ငန််းမ ော်းပြစြ်ါက ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေ ြုေမ် ၆ အရ သက်သောခငွ်ေ့ နတု်ြယ်ပြ ်းထနောက် ြုေမ်ခွွဲ (ဂ) ဇယော်းြါ 

ဝငထ်ငခွနွန်ှုန််း ော်းမ ော်းအတ ုင််း  မ််းထ ောငရ်မည်။ 

(စ) ဤြုေမ်ြါဝငထ်ငခွနွန်ှုန််းမ ော်းသည် ဝငထ်ငရွရှ သ တစဦ််းဦ်း သ ု ေ့မဟုတ် ဝငထ်ငအွမ   ်းအစော်းတစရ်ြ်ရြ် နငှ်ေ့ စြ်လ ဉ်း၍ 

သ ်းပခော်းဝငထ်ငခွနွန်ှုန််း သတ်မှတ် ော်းသည်ေ့ အခနွ ်မ််းမ ော်းနငှ်ေ့ သက်  ုငပ်ခင််းမရှ ထစရ။ 

၂၀။ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေြုေမ် ၆၊ ြေုမ်ခွွဲ (က)၊ ြုေမ်ခွွဲငယ် (၁) နငှ်ေ့ (၂) တ ု ေ့အရ အထပခခသံက်သောခွင်ေ့ ခငွ်ေ့ပြ  ထငသွည် 

ဝငထ်ငအွမ   ်းအစော်းတစခ်စု ၏ ၂၀ ရောခ ငုန် ှုန််းနငှ်ေ့ည မျှထသောထင ွပြစရ်မည်။ သ ု ေ့ရောတွင ်နစှတ်စန်စှ ်အတွက ်

အထပခခသံက်သောခငွ်ေ့ ခငွ်ေ့ပြ ထငစွုစုထြါင််းသည် က ြ်သ န််း ၁၀၀  က်မြ ုထစရ။ 

၂၁။ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေြုေမ် ၆၊ ြုေမ်ခွွဲ (က) ြုေမ်ခွွဲငယ် (၁) နငှ်ေ့ (၂) တ ု ေ့အရ ထအောက်ြါသက်သောခငွ်ေ့ ခငွ်ေ့ပြ  ထငကွ ု 

ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေြုေမ် ၆၊ ြုေမ်ခွွဲ (ဂ)၊ ြေုမ်ခွွဲငယ် (၂) ြါတစဦ််းခ င််းြုဂဂ  လ်၏ စုစုထြါင််းဝငထ်ငမွှ နတု်ြယ်၍ 

က နထ်ငအွထြေါ်တွင ်ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်- 

(က) အတ ထနမ ဘတစဦ််းလျှင ်က ြ် ၁၀ သ န််းစ ၊ 

(ခ) အ မ်ထ ောငြ်က်တစဦ််းအတွက်သောလျှင ်က ြ် ၁၀ သ န််း၊ 

(ဂ) သော်းသမ ်းတစဦ််းလျှင ်က ြ် ၅ သ န််းစ ။ 

၂၂။ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေြုေမ် ၆ နငှ်ေ့ ၆-က တ ု ေ့အရ သက်သောခငွ်ေ့မ ော်းမနတု်မ  ပြည်ြထနန ငုင်သံော်း၏ ကင််းလွတ်ခငွ်ေ့ရရှ သည်ေ့ 

ဝငထ်ငထွခါင််းစဉမှတစြ်ါ်း န ငုင်ပံခော်းထငပွြင်ေ့ ပြည်ြတွငရ်ရှ သည်ေ့ စုစုထြါင််းဝငထ်င ွအထြေါ် ၁၀ ရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ 

ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်။ 

၂၃။ (က) ထအောက်ထြော်ပြြါ အခနွ ်မ််းအမ   ်းအစော်းမ ော်းနငှ်ေ့ြတ်သက်၍ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေ ြုေမ် ၆ အရ 

သက်သောခငွ်ေ့မ ော်းမနတု်ြယ်မ  စုစုထြါင််းအသော်းတငအ်ပမတ်ဝငထ်ငအွထြေါ် ၂၅ ရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ဝငထ်ငခွွန ်စည််း ကြ်ရမည်- 

(၁) ပမနမ်ောန ငုင်ကံုမပဏ မ ော်းဥြထေအရပြစထ်စ၊ ၁၉၅၀ ပြည်ေ့နစှ ်အ  ်းကုမပဏ အက်ဥြထေအရပြစထ်စ ပမနမ်ောန ငုင်၌ံ 

မှတ်ြံုတင၍် ြွွဲွဲ့စည််းတည်ထ ောင ်ော်းသည်ေ့ ကုမပဏ ၊ 

(၂) ပြည်ြထနန ငုင်ပံခော်းသော်း၏လစောထခါင််းစဉမှတစြ်ါ်း အပခော်းဝငထ်င၊ွ 

(၃) ပမနမ်ောန ငုင်ရံင််းနှ ်းပမ  ြ်နှမံှုထကော်မရှငက်  ုတ်ထြ်းသည်ေ့ ခငွ်ေ့ပြ မ န် ေ့ပြင်ေ့ထ ောငရွ်က်ထသော လုြ်ငန််း၊ 

(၄) န ငုင်ထံတော်ြ ုငစ် ်းြွော်းထရ်းအြွွဲွဲ့အစည််းမ ော်း။ 

(ခ) အထပခခံသမဝါယမ အသင််းမှအြ ပြစထ်သော သမဝါယမအသင််းမ ော်း၏ အသော်းတငအ်ပမတ်ဝငထ်ငမွှ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေ 

ြုေမ် ၆ အရ သက်သောခငွ်ေ့မ ော်းနတု်ြယ်ပြ ်း က နဝ်ငထ်ငအွထြေါ် ၂၅ ရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်။ 

၂၄။ ပြည်ြထနန ငုင်ပံခော်းသော်းပြစလ်ျှင ်ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေြုေမ် ၆ နငှ်ေ့ ၆-က တ ု ေ့အရ သက်သောခငွ်ေ့မ ော်း နတု်ြယ်ပခင််းမပြ ရ။ ယင််း၏ 

စုစုထြါင််းဝငထ်ငအွထြေါ် လစောထခါင််းစဉမှဝငထ်ငပွြစြ်ါက ဤဥြထေ ြုေမ် ၁၉၊ ြေုမ်ခွွဲ (ဂ) ြါ အခနွန်ှုန််းမ ော်းအတ ုင််း 

ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်။ 
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၂၅။ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေြုေမ် ၆ နငှ်ေ့ ၆-က တ ု ေ့အရ သက်သောခငွ်ေ့မ ော်းမနတု်မ  စည််း ကြ်မှုမှ လွတ်ကင််းထန ထသော ဝငထ်ငအွထြေါ် ၃၀ 

ရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်။ သ ု ေ့ရောတွင ်န ငုင်သံော်းမည်သ မ  ု အထပခြစစည််းတစရ်ြ်ရြ်က ု ဝယ်ယ ပခင််း၊ 

တည်ထ ောက်ပခင််း၊ ရယ ပခင််းနငှ်ေ့ လုြ်ငန််းအသစတ်ည်ထ ောင ်ပခင််း၊ လုြ်ငန််း ြ်မံတ ု်းခ ွဲွဲ့ထ ောငရွ်က်ပခင််းတ ု ေ့အတွက် 

အသံ်ုးပြ သည်ေ့ဝငထ်ငမွှ ဝငထ်ငရွလမ််းတငပ်ြန ငု ်သည်ေ့ ဝငထ်ငရွှ ြါက ယင််းဝငထ်ငအွော်းနတု်ြယ်ပြ ်း က နစ်ည််း ကြ်မှုမှ 

လွတ်ကင််းထနထသော ဝငထ်ငအွထြေါ် တွင ်လည််းထကောင််း၊ ဝငထ်ငရွလမ််းတငပ်ြန ငုပ်ခင််းမရှ ြါက အသံ်ုးပြ သည်ေ့ 

ဝငထ်ငအွထြေါ်တွငလ်ည််း ထကောင််း ထအောက်ထြော်ပြြါအခနွန်ှုန််း ော်းအတ ုင််း ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်။ အသံ်ုးပြ သည်ေ့ 

ဝငထ်ငအွော်း လံု်းအထြေါ် ဝငထ်ငရွလမ််းအတ အက တငပ်ြန ငုြ်ါက ဝငထ်ငခွနွ ်မ််းထ ောငရ်နမ်လ ုြါ။ ဤြုေမ်အရ အခနွ ်

စည််း ကြ်ပခင််းသည် တရော်းမဝငရ်ရှ သည်ေ့ ြစစည််းမ ော်းြ ုင ် ုငပ်ခင််း၊ ထရောင််းဝယ်ပခင််းတ ု ေ့နငှ်ေ့လည််းထကောင််း၊ ထငထွ က်းခဝါခ မှု 

တ ုက်ြ က်ထရ်းဥြထေအရ အထရ်းယ သည်ေ့ က စစရြ်မ ော်းနငှ်ေ့လည််းထကောင််း သက်  ုငပ်ခင််း မရှ ထစရ- 

 

စဉ ဝငထ်င(ွက ြ်) ဝငထ်ငခွနွန် ှုန််း 

(က) ၁ - ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ % 

(ခ) ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ % 

(ဂ) ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နငှ်ေ့အ က် ၃၀ % 

၂၆။ သမဝါယမအသင််းဥြထေအရ မှတ်ြံုတငြ်ွွဲ ွဲ့စည််း ော်းသည်ေ့ အထပခခသံမဝါယမအသင််းမ ော်း၏ 

အသော်းတငအ်ပမတ်ဝငထ်ငမွှ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေ ြုေမ် ၆ အရ သက်သောခငွ်ေ့မ ော်းနတု်ြယ်ပြ ်း က နဝ်ငထ်င ွအထြေါ် ဤဥြထေ ြုေမ် 

၁၉၊ ြုေမ်ခွွဲ (ဂ) ြါ ဝငထ်ငခွနွန်ှုန််းမ ော်းပြင်ေ့ ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်။ 

၂၇။ အထပခြစစည််းတစခ် ုသ ု ေ့မဟုတ် တစခ် ုကြ် ု၍ထရောင််းခ ပခင််း၊ လွဲလှယ်ပခင််း၊ အပခော်းတစန်ည််းနည််း ပြင်ေ့ လွှွဲထပြောင််းပခင််းမှ 

ပမတ်စွန််းထငရွရှ လျှင ်  ုသ ု ေ့ပမတ်စွန််းသည်ေ့ က ြ်ထင ွသ ု ေ့မဟုတ် န ငုင်ပံခော်းထငအွထြေါ် ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေြုေမ် ၆ နငှ်ေ့ ၆-က တ ု ေ့အရ 

သက်သောခငွ်ေ့မ ော်းမနတု်မ - 

(က) ပမနမ်ောန ငုင်၏ံ ထရနနံငှ်ေ့သဘောဝဓောတ်ထငွွဲ့ ရှောထြွတ ်းထြော် ုတ်လုြ်ပခင််းကဏ္ဍတွင ်ြါဝငလ်ုြ်က ုင ်

သည်ေ့ကုမပဏ ပြစြ်ါက ထအောက်တွငပ်မတ်စွန််းထငနွငှ်ေ့ ယှဉတွွဲထြော်ပြ ော်းထသော အခနွန်ှုန််းမ ော်းအတ ုင််း 

ရရှ သည်ေ့ထငထွ က်းအမ   ်းအစော်းပြင်ေ့ ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်- 

 

 ပမတ်စနွ််းထင ွ ထြ်းထ ောငရ်မည်ေ့ဝငထ်ငခွနွန် ှုန််း 

(၁) ည မျှက ြ် သန််းထြါင််း (၁၀၀,၀၀၀) အ   ၄၀ % 

(၂) ည မျှက ြ် သန််းထြါင််း (၁၀၀,၀၀၀) အ က်မ ှ(၁၅၀,၀၀၀) အ   ၄၅ % 
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(၃) ည မျှက ြ် သန််းထြါင််း (၁၅၀,၀၀၀) အ က် ၅၀ % 

(ခ) ပမနမ်ောန ငုင်၏ံ ထရနနံငှ်ေ့သဘောဝဓောတ်ထငွွဲ့ ရှောထြွတ ်းထြော် ုတ်လုြ်ပခင််းကဏ္ဍတွင ်ြါဝငလ်ုြ်က ုင ်ထသော 

ကုမပဏ မှအြပြစသ်ည်ေ့ ြုဂဂ  လစ်ုမ ော်း သ ု ေ့မဟုတ ်တစဦ််းခ င််း ြုဂဂ  လ်ပြစြ်ါက ပမတ်စွန််းသည်ေ့ က ြ်ထင ွသ ု ေ့မဟုတ ်

န ငုင်ပံခော်းထငအွထြေါ် ၁၀ ရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်။ ပြည်ြထန န ငုင်ပံခော်းသော်းပြစြ်ါက က သင်ေ့အခနွက် ု 

ရရှ သည်ေ့ ထငထွ က်းအမ   ်းအစော်းပြင်ေ့ ထြ်းထ ောငရ်မည်။ 

၂၈။ နစှတ်စန်စှအ်တွင််း အထပခြစစည််းတစခ် ုသ ု ေ့မဟုတ် တစခ် ုက်ြ ု၍ ထရောင််းခ ပခင််း၊ လွဲလှယ်ပခင််း သ ု ေ့မဟုတ် 

အပခော်းတစန်ည််းနည််းပြင်ေ့ လွှွဲထပြောင််းပခင််းပြ လုြ်သည်ေ့ အထပခြစစည််း၏တနြ် ု်း စုစုထြါင််းသည် က ြ်သ န််း ၁၀၀ 

 က်မြ ုလျှင ်အထပခြစစည််းမှပမတ်စွန််းထင ွထြေါ်ထြါက်ထစကောမ  ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ပခင််း မပြ ရ။ 

၂၉။ အသစ ် ထ ောငထ်သော စကမ်ှုလက်မှုက  ုအထပခခံသည်ေ့အထသ်းစော်း၊ အလတ်စော်းလုြ်ငန််းမ ော်းအတွက် 

လုြ်ငန််းစတငထ်သောနစှအ်ြါအဝင ်တစ ်က်တည််းသံ်ုးနစှက်ောလအတွင််း နစှတ်စန်စှ ်စုစုထြါင််းအသော်း တင ်

အပမတ်ဝငထ်င ွက ြ်သ န််း ၁၀၀    ဝငထ်ငခွနွက်င််းလွတ်ခငွ်ေ့ပြ သည်။ ထြော်ပြြါ ဝငထ်င ွက်ြ ုမ ုရရှ  ြါက 

ြ ုမ ုရရှ သည်ေ့ဝငထ်ငအွထြေါ်တွငသ်ော ဝငထ်ငခွနွစ်ည််း ကြ်ရမည်။ 

၃၀။ အထပခြစစည််းမှပမတ်စွန််းထငထွခါင််းစဉမှအြ က နဝ်ငထ်ငထွခါင််းစဉမ ော်းအတွက် န ငုင်ပံခော်းထငပွြင်ေ့ ဝငထ်င ွရရှ လျှင ်

ယင််းဝငထ်ငအွထြေါ်တွင ်ဝငထ်ငခွနွစ်ည််းမ ဉ်းမ ော်း စည််းမ ဉ်း ၈ ြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်နငှ်ေ့အည  တွက်ခ က်၍ 

ပြည်တွင််းထနန ငုင်သံော်းနငှ်ေ့ ပြည်တွင််းထနန ငုင်ပံခော်းသော်းပြစြ်ါက က ြ်ထငပွြင်ေ့လည််းထကောင််း၊ 

ပြည်ြထနန ငုင်ပံခော်းသော်းပြစြ်ါက ရရှ သည်ေ့ထငထွ က်းအမ   ်းအစော်းပြင်ေ့လည််းထကောင််း ဝငထ်ငခွနွထ်ြ်းထ ောင ်ရမည်။ 

၃၁။ (က) ထအောက်ထြော်ပြြါဝငထ်ငတွစရ်ြ်ရြ် သ ု ေ့မဟုတ် ဝငထ်ငအွမ   ်းအစော်း တစရ်ြ်ရြ်အထြေါ်ဝငထ်ငခွနွ ်

ကင််းလွတ်ခငွ်ေ့ပြ သည်- 

(၁) မ ်းယစထ် ်းဝါ်းနငှ်ေ့ စ တ်က ုထပြောင််းလွဲထစတတ်ထသောထ ်းဝါ်းမ ော်း  ုငရ်ော ဥြထေအရ ြမ််း  ်းရမှု အထြေါ် 

 ုထငခွ  ်းပမ င်ေ့ပခင််းအစ အစဉအရ နစှတ်စန်စှအ်တွင််း  ုထငကွ ု တစက်က မ်တည််းရရှ ပခင််းပြစ်ထစ၊ 

အကက မ်ကက မ်ရရှ ပခင််းပြစထ်စ ရရှ သည်ေ့ စုစုထြါင််းဝငထ်င၊ွ 

(၂) တရော်းမဝငြ်စစည််းမ ော်းြမ််း  ်းရမှုအထြေါ်  ုထငခွ  ်းပမ င်ေ့ပခင််းအစ အစဉအရ နစှတ်စန်စှအ်တွင််း  ုထငကွ ု 

တစက်က မ်တည််းရရှ ပခင််းပြစ်ထစ၊ အကက မ်ကက မ်ရရှ ပခင််းပြစထ်စ ရရှ သည်ေ့ စုစုထြါင််းဝငထ်င၊ွ 

(၃) န ငုင်ထံတော်မှခ  ်းပမ င်ေ့ထသော ဘွွဲွဲ့  ်းဂုဏ ် ်းတံ  ြ်မ ော်းနငှ်ေ့အတ  ရရှ သည်ေ့ ခ  ်းပမ င်ေ့ထငမွ ော်း၊ 

(၄) ပြည်ြထနန ငုင်သံော်း၏ ပြည်ြတွင ်န ငုင်ပံခော်းထငပွြင်ေ့ရရှ ထသော လစောထခါင််းစဉမှ ဝငထ်င၊ွ 

(၅) အစ ု်းရထအောငဘ်ောထလသ န််း ု  ုမွဲမှ  ုတ်ယ ရရှ ထင၊ွ 

(၆) အပင မ််းစော်းယ သည်ေ့အခါ ရရှ သည်ေ့ြငစ်င၊် ြငစ်ငမ်ှထပြောင််းလွဲ၍ ရရှ ထသောထငနွငှ်ေ့ လုြ်သက် ုထင ွ(Gratuity)၊ 

(၇) ထရှ်းထဟောင််းြစစည််းထတွွဲ့ ရှ မှုအထြေါ် န ငုင်ထံတော်မှ ဂုဏပ်ြ ခ  ်းပမ င်ေ့ထင။ွ 
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(ခ) ထအောက်ထြော်ပြြါ က စစရြ်မ ော်းအတွက ်စ မံက န််းနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရ်းဝနက်က ်းဌောနသည် ပြည်ထ ောငစ်ု အစ ု်းရအြွွဲွဲ့၏ 

သထဘောတ ည ခ က်ပြင်ေ့ ဝငထ်ငခွနွက်င််းလွတ်ခငွ်ေ့၊ သက်သောခွင်ေ့မ ော်းပြ န ငုသ်ည်- 

(၁) ပြည်တွင််းပြည်ြအြွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းက န ငုင်ထံတော်သ ု ေ့လ ေါန််းထင၊ွ ထ ောက်ြံေ့ထငပွြင်ေ့ ထ ောငရွ်က်သည်ေ့ လုြ်ငန််းမ ော်းနငှ်ေ့ 

စြ်လ ဉ်းသည်ေ့ ဝငထ်ငခွနွက် စစရြ်မ ော်း၊ 

(၂) စထတောေ့ရှယ်ယောထ ်းကွက် ြွံွဲ့ ပြ  ်းတ ု်းတက်ထရ်းအတွက် ရနက်ုနစ်ထတောေ့အ တ်ခ  န််း စောရင််းဝင ်

အမ ော်းြ ုငက်ုမပဏ မ ော်းနငှ်ေ့ စြ်လ ဉ်းသည်ေ့ ဝငထ်ငခွနွက် စစရြ်မ ော်း။ 

၃၂။ ဤဥြထေအခန််း (၇) တွငထ်ြော်ပြြါရှ ထသော စကော်းရြ်မ ော်း၏ အဓ ြပောယ်ြွင်ေ့  ုခ က်သည် ဤဥြထေ၏ ြုေမ် ၁၊ ြုေမ်ခွွဲ (ဂ) ြါ 

စကော်းရြ်မ ော်းမှအြ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေတွင ်ထြော်ပြ ော်းသည်ေ့အတ ုင််း ပြစထ်စရ မည်။ 

 

အခန််း (၈) 

အပခော်းအခွနအ်ထကောက်ဆ ငုရ်ောထကောက်ခ ရမည့််နှုန််း ော်းမ ော်း 

၃၃။ သက်  ုငရ်ောဝနက်က ်းဌောနမ ော်းသည် ထအောက်ထြော်ပြြါအခနွတ်စရ်ြ်ရြ်၏ ထကောက်ခရံမည်ေ့နှုန််း ော်း မ ော်း၊ 

ကင််းလွတ်ခငွ်ေ့နငှ်ေ့ သက်သောခငွ်ေ့တ ု ေ့က ု တည် ွဲဥြထေနငှ်ေ့အည  စ မံထ ောငရွ်က်ရမည်- 

(က) ယစမ်   ်းခနွ၊် 

(ခ) သငွ််းကုနအ်တွက်လ ုငစ်ငထ် က်း၊ ြါမစထ် က်းမ ော်း၊ 

(ဂ) ပမနမ်ောန ငုင်ထံအောငဘ်ောထလသ န််း ု၊ 

(ဃ) ထမော်ထတော်ယောဉ၊ ယောဉထမောင််းလ ုငစ်င၊် လုြ်ငန််းလ ုငစ်င ် ုငရ်ော အခထငမွ ော်း၊ 

(င) ရုံ်းခနွန်ငှ်ေ့ တံ  ြ်ထခါင််းခနွ၊် 

(စ) မုတ်ထကောငဝ်တ် ံသငွ််းအခနွ၊် 

( ) ခရ ်းလှည်ေ့လည်ထရ်းလ ုငစ်င/် ဟ ုတယ်နငှ်ေ့တည််းခ ရု ြ်သောလ ုငစ်င/် ခရ ်းသေွာ်းလောသ မ ော်း/ ြ ု ေ့ထ ောငထ်ရ်းလ ုငစ်င/် 

ဧည်ေ့လမ််းညွှနလ်ုြ်ငန််းလ ုငစ်ငမ် ော်းအတွက ်လ ုငစ်ငထ် က်း၊ 

(ဇ) အထကောက်ခနွ၊် 

( ) ထပမယောထြေါ်တွင ်ထကောက်ခသံည်ေ့အခနွ၊် 

(ည) ထရခနွ၊် 

(ဋ) တောတမံခနွ၊် 

(ဌ) သစထ်တောမ ော်းမှ ြစစည််းမ ော်း ုတယ် သည်ေ့အတွက် ထကောက်ခသံည်ေ့သစထ်တောခနွ၊် 

(ဍ) ဓောတ်သတတ  ြစစည််းမ ော်း ုတ်ယ သည်ေ့အတွက် ထကောက်ခသံည်ေ့အခနွ ်(စက်မှုကုန ်ကမ််းတွင််း ွက်နငှ်ေ့ 

အလှ ငထ်က ောက်မ ော်းမြါ)၊ 

(ဎ) ငါ်းလုြ်ငန််း  ုငရ်ောအခနွအ်ခ၊ 

(ဏ) ထရနနံငှ်ေ့ သဘောဝဓောတ်ထငွွဲ့ ုတ်ယ သည်ေ့အတွက် ထကောက်ခသံည်ေ့အခနွ၊် 
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(တ) ဓောတ်သတတ  ခနွန်ငှ်ေ့ ရတနောခနွ၊် 

( )  က်သယွ်ထရ်းဝနထ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းလုြ်က ုငပ်ခင််းထ ကောင်ေ့ ထကောက်ခသံည်ေ့အခနွအ်ခ၊ 

(ေ) ထရအော်းအရင််းအပမစမ်ှ လျှြ်စစဓ်ောတ်အော်း ုတ်ယ သည်ေ့အတွက် အခမွဲေ့ရရှ သည်ေ့ ဓောတအ်ော်းခ၊ 

(ဓ) ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်နငှ်ေ့ ထပမရ ုင််းမ ော်းလုြ်ြ ုငခ်ငွ်ေ့၊ အသံ်ုးပြ ခွင်ေ့ရရှ သ မ ော်း ံမှ ထကောက်ခရံရှ သည်ေ့ အခနွ။် 

၃၄။ ထက ောက်စ မ််း၊ ြတတ ပမော်း၊ န လောနငှ်ေ့ အပခော်းအြ ု်းတန ်ထက ောက်မ က်ရတနော အရ ုင််း ညမ် ော်း တ ်းထြော် ုတ်လြ်ုပခင််း၊ 

ထက ောက်မ က်ရတနောအထခ ော ည်နငှ်ေ့ လက်ဝတ်ရတနောမ ော်း  ုတ်လုြ်ပခင််း၊ ဝယ်ယ ထရောင််းခ ပခင််းလုြ်ငန််းတ ု ေ့သည်- 

(က) ထက ောက်မ က်ရတနော သ ု ေ့မဟုတ် လက်ဝတ်ရတနောမ ော်းက  ုက ြ်ပြင်ေ့ပြစထ်စ၊ န ငုင်ပံခော်းထငပွြင်ေ့ပြစထ်စ ထရောင််းခ ရရှ သည်ေ့ 

ထရောင််းရထငအွထြေါ်တွင-် 

(၁) ဤဥြထေ ြုေမ် ၁၁ ြါ အခနွန်ှုန််းမ ော်းအတ ုင််း အ  ်းကုနစ်ည်ခနွ ် မ််းထ ောငရ်မည်။ 

(၂) ဤဥြထေ ြုေမ် ၁၄၊ ြုေမ်ခွွဲ (ခ) နငှ်ေ့ (ဂ) တ ု ေ့အရ ပြည်ြမှတငသ်ငွ််းပခင််း၊  ုတ်လုြ်ထရောင််းခ ပခင််းနငှ်ေ့ 

ကုနသ်ယွ်မှုလုြ်ငန််းထ ောငရွ်က်ပခင််းအတွက် ငါ်းရောခ ငုန် ှုန််းပြင်ေ့ ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွ ်ထြ်းထ ောငရ်မည်။ 

(၃) ြုေမ်ခွွဲငယ် (၂) ြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်သည် မစည််း ကြ်  ုက်သည်ေ့ ထရောင််းရထငြွမောဏ သတ်မှတ်ပခင််းနငှ်ေ့ သက်  ုငပ်ခင််း 

မရှ ထစရ။ 

(ခ) ဝငထ်ငနွစှအ်တွင််းရရှ သည်ေ့ စုစုထြါင််းအသော်းတငအ်ပမတ်ဝငထ်ငအွထြေါ်တွင ်ဤဥြထေြါဝငထ်ငခွနွ ်နှုန််း ော်းမ ော်းအတ ုင််း 

ဝငထ်ငခွနွ ်မ််းထ ောငရ်မည်။ 

 

အခန််း (၉) 

အထ ထွ  ွ

၃၅။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရအြွွဲွဲ့သည ်အခနွထ်ကောက်ခမံှု အထ ောက်အက ပြ အြွွဲွဲ့မ ော်းက ု အမ န် ေ့ထ ကော်ပငောစော  ုတ်ပြန၍် 

ြွွဲွဲ့စည််းထ ောငရွ်က်ရမည။် 

၃၆။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရအြွွဲွဲ့သည ်န ငုင်ထံတော်အတွင််း ုတ်လုြ်သည်ေ့ ကုနစ်ညမ် ော်းနငှ်ေ့ ပြည်ြမ ှတငသ်ငွ််းသည်ေ့ကုနစ်ည်မ ော်း 

ထ ်းကွက်အတွင််း ယှဉပြ  ငထ်ရောင််းခ န ငုထ်ရ်းအတွက်လည််းထကောင််း၊ ပြည်တွင််းကုန ်ုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန််းမ ော်းက  ု

အဓ ကမှ တည်ထ ောငရွ်က်ထနရသည်ေ့ ပြည်တွင််းစ ုက်ြ   ်းထရ်းနငှ်ေ့ ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း၊ 

န ငုင်ထံတော်အတွင််းထ ောငရွ်က်လ က်ရှ  ကသည်ေ့ ပြည်တွင််းပြည်ြ ရင််းနှ ်းပမ  ြ်နှမံှု လုြ်ငန််းမ ော်းက  ုထရရှည်အက   ်းစ ်းြွော်း 

ပြစ ်ွန််းတ ု်းတက်လောထစရနလ်ည််းထကောင််း၊ န ငုင်ထံတော်မှြါဝင ်လက်မှတ်ထရ်း  ု်း ော်းသည်ေ့ 

အပြည်ပြည်  ုငရ်ောသထဘောတ ည ခ က်မ ော်းနငှ်ေ့  န် ေ့က ငပ်ခင််းမရှ ထစဘွဲ ထအောက်ြါတ ု ေ့က ု ထ ောငရွ်က်ထြ်းရမည်- 

(က) ကုနစ်ည်မ ော်း တငသ်ငွ််းခငွ်ေ့ပြ သည်ေ့ြမောဏ၊ အထကောက်ခနွန်ှုန််း ော်းမ ော်းနငှ်ေ့ စြ်လ ဉ်း၍ ကမ္ောေ့ကုန ်သယွ်ထရ်းအြွွဲွဲ့၊ 

ကမ္ောေ့အထကောက်ခနွအ်ြွွဲ ွဲ့ နငှ်ေ့ အော  ယံလွတ်လြ်ထသောကုနသ်ယွ်ထရ်း  ုငရ်ော သထဘောတ စော ခ  ြ်မ ော်းမ ထဘောငအ်တွင််းမှ 

အော  ယံထေသတွင််း န ငုင်မံ ော်းနည််းတ  အပမင်ေ့ ံု်းရရှ န ငုသ်ည်ေ့ အခငွ်ေ့အထရ်း၊ သက်သောခငွ်ေ့မ ော်းရရှ ထစန ငုရ်န ်

ထ ောငရွ်က်ထြ်းပခင််း၊ 
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(ခ) အထကောက်ခနွဥ်ြထေ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ်ေ့အည ပြစထ်စ၊ ြ ု ေ့ကုနသ်ငွ််းကုန ်ခငွ်ေ့ပြ ပခင််းနငှ်ေ့ ခွွဲတမ််း 

သတ်မှတ်ထြ်းပခင််း  ုငရ်ော လုြ် ံု်းလုြ်နည််း ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ်ေ့အည ပြစထ်စ လ ုအြ်သည်ေ့ အစ အမံမ ော်းက ု 

ထ ောငရွ်က်ထြ်းပခင််း။ 

၃၇။ (က) ပြည်တွင််းအခနွမ် ော်းဦ်းစ ်းဌောနသည် အခနွထ်ြ်းထ ောင ် ုက်သ မ ော်း ဥြထေနငှ်ေ့အည  ခစံော်းန ငုထ်သော 

အခနွ ် ုငရ်ောသက်သောခငွ်ေ့၊ ကင််းလွတ်ခငွ်ေ့မ ော်းက ု ပြည်သ မ ော်းအော်းအသ ထြ်းပခင််း၊ သက်သောခငွ်ေ့မ ော်းနငှ်ေ့အည  

အခနွထ်ကောက်ခရံောတွင ်တွက်ခ က်ခငွ်ေ့ပြ ထြ်းပခင််း၊ အခနွ ် ုငရ်ောတောဝနထ်က ြွနသ်ည်ေ့ အခနွဝ်န ်မ််းမ ော်း၊ 

အခနွ ်မ််းပြည်သ မ ော်းအော်း အသ အမှတ်ပြ ပခင််းနငှ်ေ့   ုက်သင်ေ့ထသော ခ  ်းပမ င်ေ့မှုမ ော်း စ မံထ ောငရွ်က်ထြ်းပခင််းတ ု ေ့က ု 

ပြ လုြ်ထြ်းရမည်။ 

(ခ) စ မံက န််းနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရ်းဝနက်က ်းဌောနသည် အခနွစ်နစပ်ြ ပြငထ်ပြောင််းလွဲထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း   ထရောက်စွော 

ထ ောငရွ်က်န ငုထ်ရ်းအတွက် ြုေမ်ခွွဲ (က) ြါ လုြ်ငန််းရြ်မ ော်းက  ုအထကောငအ် ည်ထြော်ရောတွင ်

ဘဏ္ဍောထရ်း  ုငရ်ောလုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ ော်းနငှ်ေ့အည  ပြည်ထ ောငစ်ု၏ ဘဏ္ဍောထငအွရအသံ်ုး  ုငရ်ောဥြထေ၌ 

ပြည်တွင််းအခနွမ် ော်းဦ်းစ ်းဌောန၏ သောမနအ်သံ်ုးစရ တ်အပြစ ်ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရအြွွဲွဲ့၏ သထဘောတ ည ခ က်ပြင်ေ့ 

ခငွ်ေ့ပြ ထြ်းန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) စ မံက န််းနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရ်းဝနက်က ်းဌောနသည် ြုေမ်ခွွဲ (ခ) ြါ အသံ်ုးစရ တ်မ ော်းအော်း အခနွထ်ကောက်ခမံှု   ုငရ်ော 

လုြ်ငန််းတောဝနထ်က ြွနသ်ည်ေ့ န ငုင်ံေ့ဝန ်မ််းမ ော်းက  ု ုထ က်းထငခွ  ်းပမ င်ေ့ရနအ်တွက် ဘဏ္ဍောထရ်း   ုငရ်ော 

လုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ ော်းနငှ်ေ့အည  သံ်ုးစွွဲန ငုသ်ည်။ 

၃၈။ အခနွမ်ထြ်းထ ောငရ်ထသ်းထသော အ  ်းကုနစ်ည်မ ော်း ရရှ ြ ငု ် ုင ်ော်းပခင််းအတွက် အ  ်းကုနစ်ည်ခနွ ်ဥြထေြုေမ် ၂၂၊ 

ြုေမ်ခွွဲ (ဂ) အရ တြ်ရ ုက်သည်ေ့ ေဏထ်ငအွပြစ ်ထကောက်ခရံရှ ထင၏ွ ၂၀ ရောခ ငုန် ှုန််းက ု 

သတင််းထြ်းတငပ်ြသ အော်းလည််းထကောင််း၊ ၃၀ ရောခ ငုန် ှုန််းက ု ရှောထြွြမ််း  ်းသည်ေ့ အြွွဲွဲ့အော်းလည််းထကောင််း 

 ုထ က်းအပြစခ်  ်းပမ င်ေ့ရမည်။ သတင််းထြ်းတငပ်ြသ  မည်သ မည်ဝါပြစထ် ကောင််းက ု အစ ု်းရက စစမှတစြ်ါ်း 

 ုတ်ထြော်ပခင််းမပြ ရ။ 

၃၉။ (က) န ငုင်ြံ ုငစ် ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းအတွက် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းသည် ၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ထအောက်တ ုဘောလ ၁ 

ရက်ထန ေ့မှစ၍ အက   ်းသက်ထရောက်ထစရမည်။ 

(ခ) န ငုင်ြံ ုငစ် ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းမှအြ က နအ်ခနွ ်မ််းအော်းလံု်းအတွက် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က် မ ော်းသည ်၂၀၁၉ 

ခနုစှ၊် ဧပြ လ ၁ ရက်ထန ေ့မ ှစက်တငဘ်ောလ ၃၀ ရက်ထန ေ့အ   အက   ်းသက်ထရောက် ထစရမည်။ 

၄၀။ ဘဏ္ဍောထရ်းနစှထ်ပြောင််းလွဲပခင််းအတွက် သက်  ုငရ်ောဥြထေတွင ်မည်သ ု ေ့ြငပ်ြဋ္ဌောန််း ော်းထစကောမ  

အက ်းအထပြောင််းကောလအတွင််း အခနွထ်ကောက်ခမံှု  ုငရ်ော လုြ်ငန််းမ ော်း အ ငထ်ပြထခ ောထမွွဲ့ စွော ထ ောငရွ်က် န ငုထ်ရ်းအတွက် 

လ ုအြ်ထသောလုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ ော်းက ု ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ု်းရအြွွဲွဲ့၏ သထဘောတ ည ခ က်ပြင်ေ့ သက်  ုငရ်ောဝနက်က ်းဌောနက 

 ုတ်ပြနသ်တ်မှတ်န ငုသ်ည်။ 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ အခွနအ်ထကောက်ဥြထေ 
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၄၁။ စ မံက န််းနငှ်ေ့ဘဏ္ဍောထရ်းဝနက်က ်းဌောနသည် ၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ထအောက်တ ုဘောလ ၁ ရက်ထန ေ့မှစ၍ အ  ်းကုနစ်ည်ခနွဥ်ြထေ၊ 

ကုနသ်ယွ်လုြ်ငန််းခနွဥ်ြထေနငှ်ေ့ ဝငထ်ငခွနွဥ်ြထေတ ု ေ့တွငြ်ါရှ ထသော နစှ၊် ဝငထ်ငနွစှ ်သ ု ေ့မဟုတ ်ထရောင််းရထင ွသ ု ေ့မဟုတ် 

ဝနထ် ောငမ်ှုရထငရွရှ ထသောနစှ ် ုငရ်ော ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ်ေ့ စြ်လ ဉ်း၍ န ငုင်ြံ ုငစ် ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း အြါအဝင ်

အခနွ ်မ််းမ ော်းအော်းလံု်းအတွက် သက်  ုငရ်ော ဥြထေြါပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအတ ုင််း ပြစထ်စထရ်း ထ ောငရွ်က်ရမည်။ 

ပြည်ထ ောငစ်ုသမမတပမနမ်ောန ငုင်ထံတော် ြွွဲွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေအရ ကျွန်ြ်ုလက်မှတ်ထရ်း  ု်းသည်။ 

 

(ြံု) ဝင််းပမင်ေ့ 

န ငုင်ထံတော်သမမတ 

ပြည်ထ ောငစ်ုသမမတပမနမ်ောန ငုင်ထံတော် 

 

----- Attachment ----- 

[ ြ ်းတွွဲထြော်ပြထသော စောရင််း 1 ] 01 ဇယော်း (၁) ပြည်ထ ောငစ်ု၏အခနွအ်ထကောက်မ ော်းထကောက်ခရံနမ် လလ ော ော်းခ က် 


