နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ကုဒန
္ ံပါတ္မ်ား
ကုဒန
္ ံပါတ္မ်ား
၁။ သြင္းကုန္နွင့္ ပို႔ကုန္မ်ား

၁၁၀၀ ပို႔ကုန္
၁၂၀၀ သြင္းကုန္
၂။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

၁၊၁ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
၂၁၁၀ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး
၂၁၂၀ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး
၂၁၃၀ အျခား ပို႔ေဆာင္ေရး
၂၊၂ ခရီးသည္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

၂၂၁၀ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး
၂၂၂၀ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး
၂၂၃၀ အျခား ပို႔ေဆာင္ေရး
၂၊၃ အျခား ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

၂၃၁၀
၂၃၂၀
၂၃၃၀
၂၃၄၀

ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး
ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး
အျခား ပို႔ေဆာင္ေရး
စာတိုက္နွင့္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

၂၊၄ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား

၂၅၁၀ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ခရီးသြားလာျခင္း
၂၅၂၀ ကိယ
ု ္ေရးကိုယ္တာ ခရီးသြားလာျခင္း
၃။ အျခား ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

၃၁၀၀
၃၂၀၀
၃၃၁၀
၃၃၂၀
၃၄၁၀
၃၄၂၀
၃၄၃၀

ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳ
ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳ
ျပည္ပ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
အာမခံ ပရီမီယံမ်ား
အာမခံ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳအခေၾကးေငြမ်ား

ကုဒန
္ ံပါတ္မ်ား

၃၅၀၀
၃၆၁၀
၃၆၂၀
၃၆၃၀
၃၇၁၀
၃၇၂၀
၃၇၂၅
၃၇၃၀

မူပိုင္ခြင့္အသုံးျပဳမွဳအတြက္ က်သင့္ေငြမ်ား (မူပိုင္ခမ်ားနွင့္ လိုင္စင္ အဖိုးအခမ်ား)
ဆက္သြယ္ေရး
ကြန္ပ်ဴတာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
သုေတသနနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
ငွားရမ္းမွဳမ်ား (ပစၥည္းကိရိယာ ငွားရမ္းျခင္း)
စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကုန္သြယ္မွဳဆိုင္ရာနွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
၃၇၄၀ ရုပ္သံနွင့္ ၎တို႔နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
၃၇၅၀ ပုဂၢလိက၊ ယဥ္ေက်းမွဳနွင့္ အပန္းေျဖအနားယူျခင္းဆိုင္ရ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
၃၈၀၀ အျခားေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မပါရွိသည့္ အစိုးရအတြက္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
၄။ ဝင္ေငြ

၄၁၀၀
၄၃၀၀
၄၄၀၀
၄၅၀၀
၄၆၀၀
၄၇၀၀

အျမတ္ေဝစု
အတိုး
အခြန္
ေထာက္ပံ့ေငြ
ငွားရမ္းခ
အလုပ္သမားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာ

၅။ ေငြလႊဲျခင္းမ်ား

၅၂၀၀
၅၃၀၀
၅၄၀၀
၅၅၀၀
၅၆၀၀

အလုပ္သမားမ်ားမွ ေငြလႊဲျခင္း
အျခား ပုဂၢလိက ေငြလႊဲျခင္းမ်ား
အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ ေငြခ်ထားျခင္းနွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းမ်ား
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ အေထာက္အကူ
အျခားလတ္တေလာ ေငြလႊဲျခင္းမ်ား

၇။ အျမဲတန္းမေနသူမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား (ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ား) အတြက္
ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း

၇၁၀၀
၇၂၀၀
၇၃၁၀
၇၃၂၀
၇၄၀၀

အစုရွယ္ယာ
သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားရွိ ေၾကြးျမီမ်ား
နွစရ
္ ွည္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား
နွစ္တို ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ ၾကိဳေရာင္းၾကိဳဝယ္ျခင္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ ကုန္စည္ဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊

ကုဒန
္ ံပါတ္မ်ား

၇၅၁၀
၇၅၂၀
၇၅၃၀
၇၅၄၀
၇၆၀၀
၇၈၀၀

စသည္၊
ေခ်းေငြ၊ နွစ္ရွည္
ေခ်းေငြ၊ နွစ္တို
ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြနွင့္ ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွစ္ရွည္
ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြနွင့္ ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွစ္တို
အပ္ေငြမ်ား
အျခား

၈။ အျမဲတန္းေနထိုင္သူမဟုတ္သူမ်ားအား ေပးရန္တာဝန္ရွိသည့္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား

၈၁၀၀ အစုရွယ္ယာ
၈၂၀၀ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားရွိ ေၾကြးျမီမ်ား
၈၂၅၀ ပင္မမိခင္ကုမၸဏီမ်ားက သက္ဆိုင္ေသာ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားအားေပးသည့္
အခေၾကးေငြ
၈၃၁၀ နွစ္ရွည္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား
၈၃၂၀ နွစ္တို ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား
၈၄၀၀ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ ၾကိဳေရာင္းၾကိဳဝယ္ျခင္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ ကုန္စည္ဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊
စသည္၊
၈၅၁၀ ေခ်းေငြ၊ နွစ္ရွည္
၈၅၂၀ ေခ်းေငြ၊ နွစ္တို
၈၅၃၀ ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြနွင့္ ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွစ္ရွည္
၈၅၄၀ ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြနွင့္ ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွစ္တို
၈၆၀၀ အပ္ေငြမ်ား
၈၈၀၀ အျခား
၉။ အျမဲေနထိုင္သူမ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း

၉၀၀၀
၉၁၀၀
၉၂၀၀
၉၃၀၀
၉၄၀၀

အျမဲေနထိုင္သူမ်ား၏ အေကာင့္မ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း
ျပည္ပရွိဘဏ္နွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္အၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း
ျပည္တြင္းဘဏ္အေကာင့္မ်ားမွ ေငြသြင္းေငြထုတ္ျခင္း
အျမဲတန္းေနထိုင္သူမ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအၾကား နိုင္ငံျခားေငြေရာင္းဝယ္ျခင္း

၁၀။ ေရာင္းခ်မွဳမွ ရရွိသည့္ အျမတ္ သို႔မဟုတ္ အရွဳံး

၉၉၀၀ နိုင္ငံျခားေငြေရာင္းခ်မွဳမွ ရရွိသည့္ အျမတ္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးရွဳံးသည့္ အရွဳံး

