
နုိင္ငံျခားေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 

 
နိဒါန္း 

 
“ျပည္ပမွ ေငြလႊဲေပးပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္” နွင့္ “ျပည္ပသုိ႔ ေငြလႊဲေပးပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ 
ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္” တြင္ နုိင္ငံျခားေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကုိ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားရာ၌ 

ကုဒ္နံပါတ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုိက္နာရမည့္ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 
သိသာေစရန္ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ 
ဗဟိုဘဏ္ (CBM) သုေတသနနွင့္ စာရင္းအင္းဌာန၏ ေငြေပးေငြယူရွင္းတန္းမ်ား အပုိင္း(BPS) 
သုိ႔ေပးသြင္းေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚလည္း သက္ေရာက္မွဳ ရိွသည္။  
 
ဤညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ နုိင္ငံတကာေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႔၏ ေငြေပးေငြယူရွင္းတန္းဆုိင္ရာ 
စာတန္းနွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွဳ အေနအထားစာတန္း (BPM6) ၏ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္ 
တည္းျဖတ္မွဳကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေျခခံထားပါသည္။ အကယ္၍ အသံုးျပဳသူသည္ 
နိုင္ငံျခားေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ 
ရွင္းလင္းမွဳမရွိပါလ်ွင္ ဗဟိုဘဏ္၏ BPS သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံျခားေငြစီမံခန္႔ခြဲမွဳဌာသုိ႔ ဆက္သြယ္ 
ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ 
 

အျမဲတန္းေနထုိင္သူနွင့္ အျမဲတန္း မေနထုိင္သူမ်ား 
 
ေငြေပးေခ်မွဳမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းမွဳရွိရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး အျမဲတန္းေနထုိင္သူနွင့္ အျမဲတန္း 
မေနထုိင္သူမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိပါသည္- 
 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူ 
 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္အတည္တက် ေနထုိင္လုပ္ကိုင္သည့္ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ လုပ္ငန္း 
သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းကုိ မဆုိ အျမဲတန္းေနထုိင္သူဟု သတ္မွတ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
အေျခစုိက္သည့္ မူရင္းမိခင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပည္ပတြင္ရွိသည့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ားကုိ အျမဲတန္း 
မေနထုိင္သူ အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျပီး ယင္းသို႔ သတ္မွတ္သြားမည္။ ျပည္ပဘဏ္မ်ား၏ 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဖြင့္ထားလုပ္ကိုင္သည့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားကုိ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ား အျဖစ္ 
ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ပါမည္။ 
 



အျမဲတန္းမေနထုိင္သူ 
 
ျမန္မာနုိင္ငံျပင္ပရိွတြင္ အတည္တက်ေနထုိင္လုပ္ကိုင္သည့္ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ လုပ္ငန္း 
သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းကုိမဆို အျမဲတန္း မေနထုိင္သူဟု သတ္မွတ္သည္။ ျပည္ပဘဏ္မ်ား၏ 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဖြင့္ထားလုပ္ကိုင္သည့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားကုိ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ား အျဖစ္ 
ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ပါမည္။ 
 

အမ်ဳိးအစားမ်ား 
၁ - ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မွဳကုန္သြယ္ျခင္းနွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား 

 
၁။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္း (၁၁၀၀) 
 
သတင္းေပးပုိ႔သည့္ ေငြေၾကးပမာဏတြင္ တင္ပုိ႔သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း 
ေနထုိင္သူမ်ားက လက္ခံရရွိေသာ ေငြေပးေခ်မွဳမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
ဤအမ်ဳိးအစားတြင္ ပစၥည္းတင္ပို႔သူက ျပည္ပအေျခစုိက္ ဝယ္ယူသူမ်ားထံမွ အနာဂတ္ 
ေန႔စြဲျဖင့္ (၈၅၃၀ သုိ႔မဟုတ္ ၈၅၄၀) ေပးပုိ႔မည့္ ကုန္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ေပးေခ်ေငြမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ေပးပုိ႔ျပီးေသာ ကုန္မ်ား (၇၅၃၀ သုိ႔မဟုတ္ ၇၅၄၀) အတြက္ 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားက ျပည္ပအေျခစုိက္ အျမဲတန္းမေနထုိင္သူ ဝယ္ယူသူမ်ားထံမွ 
လက္ခံရရိွေသာ ေငြေပးေခ်မွဳမ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရ။ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအတြက္ 
ကုဒ္နံပါတ္ ၇၅၃၀၊ ၇၅၄၀၊ ၈၅၃၀၊ နွင့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအတြက္ ၈၅၄၀ ကုိ 
ၾကည့္ပါ။ 
 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း (၁၂၀၀) 
 
သတင္းေပးပုိ႔သည့္ ေငြေၾကးပမာဏတြင္ တင္ပုိ႔သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း 
ေနထုိင္သူမ်ားက ေပးေခ်သည့္ ေငြေပးေခ်မွဳမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
ဤအမ်ဳိးအစားတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သည့္ ကုန္တင္သြင္းသူမ်ားက တင္သြင္းမည့္ကုန္ 
(၇၅၃၀ သုိ႔မဟုတ္ ၇၅၄၀) အတြက္ အျမဲတန္းမေနထုိင္သည့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအား 
ၾကိဳတင္ေပးေခ်မွဳမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အျမဲတန္းမေနထုိင္သည့္ ေရာင္းခ်သူ (၈၅၃၀ သုိ႔မဟုတ္ 



၈၅၄၀) က အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕ထားျပီး ခရက္တစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ေသာ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ 
တင္သြင္းသူ၏ ေပးေခ်မွဳမ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။ ဤအမ်ဳိးအစားနွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳဆုိင္ရာ ငွားရမ္းျခင္း (၃၇၂၅) ျဖင့္ နုိင္ငံတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းလာသည့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအတြက္ ကုဒ္နံပါတ္ ၃၇၂၅၊ 
၇၅၃၀၊ ၇၅၄၀၊ ၈၅၃၀၊ နွင့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအတြက္ ၈၅၄၀ ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
 
၂။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 
ဝန္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းအားလံုး ပါဝင္သည္။ 
 
၂။၁ ကုန္စၥည္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 
 
သတင္းေပးပုိ႔ေသာ ပမာဏတြင္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္မွဳအတြက္ ေပးေခ်မွဳမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းရမည္။ ေငြေပးေခ်မွဳသည္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ထည့္သြင္းရမည္ 
ျဖစ္ျပီး ယင္းသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးေအးဂ်င့္အတြက္ ေပးအပ္သည့္ ေကာ္မရွင္ကို မႏွဳတ္ယူမီ 
ရရွိသည့္ ဝင္ေငြျဖစ္သည္။  
 
ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (၂၁၁၀) 
ေလေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (၂၁၂၀) 
အျခား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (၂၀၃၀) 
 
၂။၂ ခရီးသည္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 
 
သတင္းေပးပုိ႔သည့္ ပမာဏတြင္ ခရီးသည္မ်ားအား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မွဳအတြက္ 
ေပးေခ်မွဳမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ ေငြေပးေခ်မွဳသည္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြေပၚတြင္ အေျခခံ၍ 
ထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္ျပီး ယင္းသည္ လက္မွတ္အေရာင္းအတြက္ ေပးအပ္သည့္ ေကာ္မရွင္ကို 
မနွဳတ္ယူမီ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြျဖစ္သည္။ 
 
ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (၂၂၁၀) 
ေလေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (၂၂၂၀) 
အျခား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (၂၂၃၀) 
 
၂။၃ အျခား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 



 
သတင္းေပးပုိ႔သည့္ ပမာဏတြင္ လူမ်ားနွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား တုိက္ရုိက္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မွဳမ်ား မဟုတ္ဘ ဲအေထာက္အကူေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ 
ေပးေခ်မွဳမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္။  ဤအမ်ဳိးအစားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းမွ သီးျခားခြဲ၍ 
ေတာင္းခံေသာ ကုန္စည္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ သုိေလွာင္ျခင္းနွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ 
ထုတ္ပိုးျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ထုတ္ပိုးျခင္း၊ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ 
မပါဝင္သည့္  ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား၊ သယ္ယူမွဳလမ္းေၾကာင္းျပသစီမံပ့ံပိုးမွဳမ်ား၊ 
ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး၊ သေဘၤာဆိပ္နွင့္ ေလဆိပ္တြင္ သယ္ယူမွူကိရိယာသန္႔ရွင္းေရး 
လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ ရွင္းလင္းဆယ္ယူျခင္းမ်ား၊ နွင့္ ခရီးသည္နွင့္ ကုန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း 
ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္စရိတ္စကမ်ား (ဥပမာ။ ကုန္ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းနွင့္ 
ပြဲစားဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား) ပါဝင္သည္။  
 
စာတုိက္နွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
ဤဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ စာမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ပုံမွန္ထုတ္စာေစာင္မ်ား၊ 
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ အျခားပံုနွိပ္စာမ်ား၊ ပါဆယ္အထုတ္မ်ားကုိ လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္း၊ 
သယ္ယူျခင္းနွင့္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ၎အျပင္ တံဆိပ္ေခါင္းနွင့္ 
စာတုိက္ပုံးငွားရမ္းသည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စာတုိက္တြင္း ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ 
 
ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (၂၃၁၀) 
ေလေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (၂၃၂၀) 
အျခား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း (၂၃၃၀) 
စာတုိက္နွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၂၃၄၀) 
 
၂။၄ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
 
အျမဲေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားက ၎တုိ႔၏အလုပ္ခရီးျဖင့္ လာေရာက္စဥ္အတြင္း မိမိတုိ႔ 
ကုိယ္ပိုင္အသံုးျပဳမွဳ အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သေဘာအရ အျခားသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစ 
ေပးေခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳဆုိင္ရာ ေခ်းေငြမ်ား ပါဝင္သည္။ 
အျမဲေနထုိင္သူမ်ားက အျခားအလုပ္ခရီးျဖင့္ လာေရာက္စဥ္အတြင္း မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပိုင္အသံုးျပဳမွဳ 
အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္သေဘာအရ အျခားသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစ 
ေပးေခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ သံုးေငြမ်ား ပါဝင္သည္။  
 



အလုပ္ခရီးစဥ္ (၂၅၁၀) 
 
အလုပ္သေဘာအရခရီးသြားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္လုိအပ္သည့္ 
အလုပ္ခရီးဆုိင္ရာ ကုန္စည္နွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ခရီးစဥ္ (၂၅၂၀) 
 
အလုပ္သေဘာအရမဟုတ္ဘဲ ျပည္ပခရီးထြက္ခြါသည့္လုပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳရန္လုိအပ္သည့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာခရီးစဥ္ဆုိင္ရာ ကုန္စည္နွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ 
ဥပမာ။ အပန္းေျဖခရီး၊ အနားယူျခင္းနွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားကုိ လည္ပတ္ျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီးသြားျခင္းနွင့္ 
ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ခရီးစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
၃။ အျခားဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 
 
ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၁၀၀) 
 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူက ပုိင္ဆုိင္သည့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
တပ္ဆင္ျခင္း၊ တံဆိပ္ကပ္ ထုတ္ပိုးျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ပါဝင္သည့္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မွဳ (၃၂၀၀) 
 
ဤဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ အပုိပစၥည္း ကိရိယာမ်ားတန္ဖုိး 
သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္မြန္းမံစရိတ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အဖုိးအခမ်ားပါဝင္သည္။ 
အပုိပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ သီးျခားေရာင္းခ်ပါက ၎တုိ႔အား 
ဝန္ေဆာင္မွဳတန္ဖိုးထဲမွ ထုတ္ပယ္ျပီး  အျခားသြင္းကုန္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ားေအာက္တြင္ 
ထည့္သြင္းရမည္။  
 
 
ျပည္ပေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (၃၃၁၀) 
 
ျပည္ပေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေအာက္တြင္ ေအာက္ပါစာရင္းသြင္းခ်က္မ်ား ပါရိွသည္- 



 
(က) အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ပတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ (ခရက္တစ္) 
ေပးေငြနွင့္ 
 
(ခ) အလုပ္သေဘာအရ လုိအပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
လုိအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ သံုးေငြ (ဒက္ဘစ္)။ 
 
 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (၃၃၂၀) 
 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရတုိဝန္ေဆာင္မွဳ 
(တစ္နွစ္အထိ) ေပးသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
အျမဲေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေသာ 
ေရရွည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ တပ္ဆင္ေရးစီမခံ်က္မ်ား (တစ္နွစ္နွင့္ အထက္) တုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ ၎တြင္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေရကာတာမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ 
ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေဆာက္အအုံ ျပဳျပင္မြန္းမံျပင္ဆင္ျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာက္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္- 
 
(က) ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မဟုတ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေပးေငြ (ဒက္ဘစ္)၊ နွင့္ 
 
(ခ) အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ ဤေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း 
အျမဲေနထုိင္သူ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ 
ေပးေငြ (ခရက္တစ္)။ 
 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္းရွိ ၎တုိ႔၏ဌာနမ်ား (ရံုးခြဲမ်ား၊ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၊ ေဒသခံရုံးမ်ား စသည္) နွင့္ 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ား အၾကား ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။ 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားနွင့္ နုိင္ငံျခားေငြေပးေခ်ျခင္းျပဳပါက ကုဒ္နံပါတ္ (၉XXX) 
ကုိအသုံးျပဳရမည္။ 
 



အာမခံ ပရီမီယံမ်ား (၃၄၁၀) 

အာမခံ ပရီမီယံမ်ားအတြက္ ေပးေခ်မွဳမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
အာမခံေလ်ာ္ေၾကးမ်ား (၃၄၂၀) 

အာမခံ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်မွဳမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
 
ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္ခမ်ား (၃၄၃၀) 
 
ဤဝန္ေဆာင္မွဳေအာက္တြင္ ၾကားခံဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖစ္သည့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေငြေခ်းငွားျခင္း၊ 
ေငြလႊဲစာမ်ား၊ ေရတုိေခ်းေငြမ်ား၊ ေငြတုိးျမွင့္ေခ်းငွားျခင္း၊ နုိင္ငံျခားေငြ လႊဲေျပာင္းျခင္းနွင့္ 
ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္အတြက္ က်သင့္သည့္ 
ေကာ္မရွင္နွင့္ ပြဲခမ်ား၊ စာခ်ဳပ္အစားထုိးျခင္းမ်ား၊ တာဝန္ခံေရာင္းဝယ္ေပးျခင္း၊ 
ျပန္လည္ေရြးႏွဳတ္ျခင္းမ်ား၊ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားနွင့္ အနာဂတ္တာဝန္ယူ 
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွဳ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ဝယ္ယူ 
ေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ အျခား စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
ဤဝန္ေဆာင္မွဳေအာက္တြင္ မပါဝင္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားမွာ ေခ်းေငြမ်ား၊ အစုရွယ္ယာ 
လက္မွတ္မ်ား၊ ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြမ်ား စသည္ (၇xxx သုိ႔မဟုတ္ ၈xxx တြင္ထည့္သြင္းရန္ 
ျဖစ္ေသာ) တုိ႔၏ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည္။ (ယင္းသုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ ဘဏ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက) ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွဳ 
အတြက္ ၎တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားအျဖစ္ ခ်မွတ္ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကုိသာ 
ထည့္သြင္းရမည္။ 
 
 
မူပုိင္ခြင့္အသံုးျပဳမွဳအတြက္ အဖုိးအခ က်သင့္ေငြမ်ား (မူပုိင္ခြင့္နွင့္ လုိင္စင္ေၾကးမ်ား) (၃၅၀၀) 
 
ဤစာရင္းေအာက္တြင္ ပါဝင္သည့္အရာမ်ားမွာ ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္၊ စာမူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္သြယ္တံဆိပ္ 
မူပိုင္ခြင့္၊ စက္မွဳပိုင္းဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္ခြင့္၊ ဆုိင္ခြဲဖြင့္ခြင့္ စသည္တုိ႔နွင့္ လက္ေရးမူမ်ား၊ 
ပန္းခ်ီမ်ား၊ ပန္းပုမ်ား စသည္တုိ႔ကို ပံုတူထုတ္လုပ္မွဳ နွင့္/သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးမွဳ (ဥပမာ- 
စာအုပ္နွင့္ စာမူတို႔၏ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးမွဳမ်ားနွင့္ 
အသံသြင္းခ်က္မ်ား၊ ၎တုိ႔နွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ 



တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မွဳမ်ား၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ ေကဘယ္ အစရိွသည္) တုိ႔နွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လုိင္စင္သေဘာတူညီမွဳမ်ားအတြက္ က်သင့္သည့္ အဖုိးအခမ်ား ျဖစ္သည္။ 
 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၆၁၀) 
 
ဤဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ အသံ၊ ပံု၊ ေဒတာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တယ္လီဖုန္း၊ တယ္လက္စနစ္၊ ေၾကးနန္း၊ ေကဘယ္မွ ေရဒီယိုနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား 
ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ဆက္တလုိက္မွ ေရဒီယုိနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ အီးေမးလ္ နွင့္ 
ကြန္ရက္မွ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အြန္လုိင္းမွ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 
ပါဝင္သည္။ 
 
ကြန္ပ်ဴတာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၆၂၀) 
 
ဤဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ ေဒတာအေျချပဳသည့္ ဖန္တီးမွဳမ်ား၊ သုိေလွာင္မွဳနွင့္ အြန္လိုင္း 
ပံ့ပိုးမွဳမ်ား စသည္၊ ေဒတာအသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဇယားမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (အခ်ိန္ခြဲေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တိက်သည့္ အေျခခံျဖင့္)၊ နွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား စသည္၊ ဟာဒ္ဝဲ အၾကံေပး ဝန္ေဆာင္မွဳ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ 
ဒီဇိုငး္၊ ဖန္တီးမွဳနွင့္ သီးျခားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မွဳနွင့္ ပရုိဂရမ္ေရးဆြဲျခင္း 
စသည္၊ ကြန္ပ်ဴတာနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားျပင္ဆင္မြန္းမံျခင္း စသည္၊ နွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာ 
အြန္လိုင္းေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၆၃၀) 
 
ဤအမ်ဳိးအစားတြင္ သတင္းေအဂ်င္စီဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ ေဒတာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားနွင့္ ဝဘ္ 
ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၎အျပင္ သတင္းစာနွင့္ ပံုမွန္ထုတ္စာေစာင္မ်ားကုိ 
စာတုိက္မွျဖစ္ေစ အြန္လုိင္းမွျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ 
တုိက္ရိုက္မွာယူျခင္းမ်ား၊ အျခားအြန္လုိင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ 
သုိ႔မဟုတ္ ေအာ္ဒီယို၊ အီး-ဘုတ္နွင့္ ဗီဒီယုိမွလြဲ၍)၊ စာၾကည့္တုိက္နွင့္ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္း 
ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
သုေတသနနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၇၁၀) 
 



ဤလုပ္ငန္းေအာက္တြင္ အေျခခံ သုေတသန၊ အသံုးခ်သုေတသနနွင့္ ကုန္စည္အသစ္နွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စမ္းသပ္တီထြင္ျခင္း (ဥပမာ- ရူပေဗဒ၊ လူမွဳေရးသိပၸံနွင့္ 
လူမွဳဘာသာရပ္မ်ားဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ား) ပါဝင္သည္။ 
 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၇၂၀) 
 
ဤဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ ဥပေဒေရး အၾကံေပးမွဳမ်ား၊ ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားနွင့္ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတန္းမ်ား စသည္၊ စာရင္းအင္း၊ စာရင္းစိစစ္ျခင္း၊ 
စာရင္းထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား စသည္၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ျခင္းနွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသည္၊ နွင့္ 
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေၾကာ္ျငာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ ကုန္စည္ျပပြဲ 
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ ေစ်းကြက္သုေတသနျပဳျခင္းမ်ားနွင့္ လူထုသေဘာထားေကာက္ယူသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
ငွားရမ္းမွဳမ်ား (ပစၥည္းကိရိယာ ငွားရမ္းျခင္း) (၃၇၂၅) 
 
ငွားရမ္းမွဳမ်ားသည္ ပုိင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ငွားရမ္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို 
ဆုိလိုသည္။ သတင္းေပးပုိ႔သည့္ ပမာဏတြင္ ေရယာဥ္မ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ားနွင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိရိယာမ်ား (ရထားတြဲမ်ား၊ ကြန္တိန္နာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ) နွင့္ 
အျခားပစၥည္းမ်ားအား ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 
ဤအမ်ဳိးအစားေအာက္တြင္ မပါရိွသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေငြေၾကးေခ်းငွားမွဳဆုိင္ရာ 
ေပးေခ်မွဳမ်ား ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေခ်းငွားမွဳ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (၈၅၁၀ နွင့္ ၈၅၂၀) 
အရ ဝယ္ယူသည့္ပစၥည္းမ်ား (သြင္းကုန္) နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အာမခံအတြက္ 
ျပန္လည္ေပးေခ်မွဳမ်ားကုိ ဤေနရာတြင္ ထည့္သြင္း၍ မရပါ။ 
 
နည္းပညာဆုိင္ရာ၊ ကုန္သြယ္မွဳဆုိင္ရာနွင့္ အျခား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၇၃၀) 
 
ဤဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ ျမိဳ႔တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာနွင့္ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား 
စသည္၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း၊ ဆည္မ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ 
အသင့္သံုးနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ျပီး ထုတ္ကုန္မ်ား စသည္၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္ 
စမ္းသပ္ျခင္းနွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္း၊ စက္ပိုင္းဆုိင္ရာစမ္းသပ္ခ်က္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 
စသည္၊ လူသံုးကုန္အက်ဳိးေဆာင္ခမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မွဳဆုိင္ရာ 
ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ေလလံဆြဲေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေရယာဥ္နွင့္ ေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း စသည္၊ ေရ၊ 



ဓာတ္ေငြ႔နွင့္ အျခားေရနံဆုိင္ရာထုတ္ကုန္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားနွင့္ 
ေလေအးေပးစက္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း (ဓာတ္အားဝန္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းမွ သီးျခားျဖစ္ေသာ) စသည္၊ 
လံုျခံဳေရးနွင့္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ ဘာသာျပန္နွင့္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မွဳ၊ 
ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးျခင္း၊ အေဆာက္အအုံသန္႔ရွင္းေရး၊ ဝန္ထမ္းရွာေဖြေပးေရး၊ အေဆာက္အအံု 
ငွားရမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။  
 
 
ရုပ္သံနွင့္ ယင္းတုိ႔နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၇၄၀) 
 
ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး (ဖလင္၊ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြ၊ ဒစ္ သုိ႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္သံုး 
ေပးပုိ႔ျခင္းမ်ားစသည္)၊ ေရဒီယုိနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ား (တုိက္ရိုက္ သုိ႔မဟုတ္ 
ရိုက္ကူးဖမ္းယူျခင္း) နွင့္ ေတးဂီတအသံဖမ္းယူမွဳမ်ားဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳနွင့္ 
အဖုိးအခက်သင့္ေငြမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
ပုဂၢလိက၊ ယဥ္ေက်းမွဳနွင့္ အပန္းေျဖအနားယူျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၇၅၀) 
 
ယင္းဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္သူမ်ားက 
ရုပ္ရွင္နွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ လက္ခံရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ား 
စသည္၊ ရုပ္သံထုတ္ကုန္ထုတ္ေဝမွဳမ်ားကုိ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ျခင္းမ်ား (ရုပ္ရွင္၊ ေတးဂီတ၊ 
တိုက္ရိုက္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား ရိုက္ကူးမွဳ အပါအဝင္) စသည္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအနွစ္နွင့္ အျခား ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ အားကစားနွင့္ 
အပန္းေျဖအနားယူျခင္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
 
 
အျခားေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မပါရိွသည့္ အစုိးရအတြက္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (၃၈၀၀) 
ဤအေၾကာင္းအရာေအာက္တြင္ သံရုံးမ်ားနွင့္ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ေပးေသာနွင့္ 
ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ရယူေသာ ကုန္စည္နွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ပါဝင္ရာ သံတမန္မ်ား၊ 
သံရုံးဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ျပည္ပတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ စစ္တပ္အမွဳထမ္း 
အရာထမ္းမ်ားနွင့္ ၎တုိ႔၏မွီခိုသူမ်ားက လုိအပ္ေသာ ကုန္စည္နွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ 
အိမ္ရွင္နုိင္ငံထံမွ ရယူမွဳမ်ား ပါဝင္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မွဳကုဒ္နံပါတ္ 
တစ္ခုခုတြင္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္နိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားရိွလွ်င္ အစုိးရသုိ႔ ေပးအပ္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။ 
 



၄။ ဝင္ေငြ 
 
ဤအမ်ဳိးအစားေအာက္တြင္ ေအာက္ပါဝင္ေငြမ်ား ပါဝင္သည္ - (၁) ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားက အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားထံမွ လက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြ 
(ျပည္တြင္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ား)၊ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
အျမဲေနထုိင္သူမဟုတ္သူမ်ားသုိ႔ ေပးေခ်ရန္ရွိေသာ ဝင္ေငြ (ျပည္ပသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ား)။ 
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ားသည္ အစုေပၚ အျမတ္ေငြမ်ား၊ ေဝပုံက်အျမတ္ေငြနွင့္ အတုိးမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အခြန္မ်ား၊ အမေတာ္ေငြမ်ား၊ ငွားရမ္းခမ်ားနွင့္ လုပ္အားခမ်ားဆုိင္ရာ 
ေပးေခ်မွဳမ်ားနွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။  
 
အစုေပၚ အျမတ္ေငြမ်ား (၄၁၀၀) 
 
ဤစာရင္းေအာက္တြင္ စေတာ့ (ရွယ္ယာမ်ား) ေပးေခ်မွဳမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္ငန္းရွယ္ယာတန္ဖိုး အတုိးနွင့္ ညီမွ်ေသာ ေပးေခ်မွဳမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 
 
အတုိး (၄၃၀၀) 
 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အစုရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မွဳမွလြဲ၍ အျခား ေငြေၾကးပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ားမွ 
ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။  
 
အခြန္မ်ား (၄၄၀၀) 
 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကုန္ပစၥည္း၏တန္ဖိုးအေပၚ စည္းၾကပ္သည့္အခြန္၊ သြင္းကုန္အခြန္၊ 
ပို႔ကုန္အခြန္နွင့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္ စသည္၊ လစာေငြအခြန္၊ အေဆာက္အအုံနွင့္ ေျမယာအတြက္ 
ဆက္တုိက္ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္နွင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကဲ့သုိ႔ေသာ ထုတ္ကုန္ေပၚ 
ခ်မွတ္သည့္ အခြန္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
အမေတာ္ေငြမ်ား (၄၅၀၀) 
 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ နုိင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အစုိးရနွင့္ အျခားနုိင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားအၾကား အမေတာ္ေၾကး ေပးေငြမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 
 
ငွားရမ္းျခင္း (၄၆၀၀) 



 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳမွဳ အတြက္ ေပးေခ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရရိွေသာ 
ေငြေၾကးမ်ားကုိ ငွားရမ္းျခင္းေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။ ယင္းအတြက္ ဥပမာမ်ားထဲတြင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမယာအသံုးျပဳျခင္း၊ အျခား ေျမေအာက္အလႊာမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္းနွင့္ စားက်က္ေျမငွားရမ္း အသံုးျပဳမွဳမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မပါဝင္သည့္ အရာမ်ားမွာ လုပ္ငန္းအတြက္ ငွားရမ္းျခင္း 
(ကိရိယာငွားရမ္းျခင္း) အတြက္ ေပးေခ်မွဳမ်ား ျဖစ္သည္။ 
 
အလုပ္သမားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာ (၄၇၀၀) 
 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူနွင့္ အျမဲတန္းမေနထုိင္သူအၾကား အလုပ္ရွင္-
အလုပ္သမား တုိက္ရိုက္ခန္႔ထားျခင္းအတြက္ ေပးေခ်သည့္ လစာေငြမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတစ္ခုသည္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူ 
မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သည့္ 
အလုပ္သမားဝန္ထမ္းအား ေပးေခ်သည့္ ေငြေၾကး ျဖစ္သည္။ အျမဲတန္းေနထုိင္သူ 
မဟုတ္သည့္ ကုမၸဏီက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ရွိသည့္ ၎၏ဌာနခြဲမ်ား (ရံုးခြဲမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီခြဲမ်ား စသည္) ၏ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားအား ေပးသည့္လစာေငြမ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း 
မျပဳရပါ။ 
 
 
၅။ ေငြလႊဲျခင္းမ်ား (လက္ငင္းနွင့္ မတည္ေငြ) 
 
အလုပ္သမားမ်ားမွ ေငြလႊဲျခင္းမ်ား (၅၂၀၀) 
 
အလုပ္သမားမ်ား၏ လႊဲေငြမ်ားတြင္ ျပည္ပတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ 
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားက ၎တုိ႔၏ မိခင္နိုင္ငံသုိ႔ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 
ျပည္တြင္းသို႔ လႊဲေငြမွာ ျပည္ပနုိင္ငံ၌ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ 
ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားထံ ေပးပုိ႔သည့္ ေငြမ်ား 
ျဖစ္သည္။ 
 
အျခား ပုဂၢလိက ေငြလႊဲျခင္းမ်ား (၅၃၀၀) 
 



အျခား ပုဂၢလိကေငြလႊဲျခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားက လႊဲေငြမ်ားမဟုတ္သည့္ 
လက္ငင္းလႊဲေငြအားလံုး ပါရိွျပီး ေငြသားအားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မိသားစုထံသို႔ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ 
မိသားစုထံမွ ေပးပုိ႔သည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရရိွသည့္ လႊဲေငြ ျဖစ္သည္။  
 
 
အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ ေငြခ်ထားျခင္းနွင့္ ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္းမ်ား (၅၄၀၀) 
 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရသို႔ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ေအဂ်င္စီမ်ားသုိ႔ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားနွင့္ 
မတည္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း (အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းတြင္ 
အသံုးျပဳရန္) တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ အေထာက္အကူ (၅၅၀၀) 
 
နိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အၾကား 
လက္္ရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရန္ ေငြလႊဲေျပာင္းမွဳမ်ား 
ပါဝင္သည္။ သဘာဝေဘးဒဏ္က်ေရာက္ျပီးသည့္ေနာက္ အေရးေပၚအကူအညီမ်ားနွင့္ 
ေပးေငြမ်ား (အစုိးရသို႔) လည္း ပါဝင္ရာ ၎တြင္ ျမန္မာအစုိးရက ခန္႔အပ္ထားျပီး 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူ နည္းပညာဆုိင္ရာပံ့ပုိးေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ေပးသည့္ လစာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
 
အျခားလတ္တေလာ ေငြလႊဲျခင္းမ်ား (၅၆၀၀) 
 
အျခားလတ္တေလာေငြလႊဲျခင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္- 
 
 (က) ဝင္ေငြ၊ ပုိင္ဆုိင္မွဳ စသည္တုိ႔အေပၚ လက္ငင္းေကာက္ခံသည့္ အခြန္ 
 (ခ) လူမွဳဖူလံုေရး ရံပုံေငြထည့္သြင္းမွဳမ်ား 
 (ဂ) လူမွဳဖူလံုေရးခံစားခြင့္မ်ား 
 (ဃ) အသားတင္ ထပ္ဆင့္အာမခံသြင္းေငြ 
 (င) ထပ္ဆင့္အာမခံ ေလ်ာ္ေၾကး 
 (စ) လက္တေလာ နုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ 
 (ဆ) အေထြေထြ လက္တေလာလႊဲေငြမ်ား 



 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ (ဥပမာ- မိခင္ကုမၸဏီမွ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းသည့္) လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား မည္သည့္ေငြလႊဲေျပာင္းမွဳမ်ဳိးမဆုိ ထည့္သြင္းျခင္း 
မျပဳရပါ။ 
 

II - ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေကာင့္1 
 
 

၇။ အျမဲတန္းမေနသူမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ရပုိင္ခြင့္ေတာင္းဆုိမွဳမ်ား (ပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ား) အတြက္ 
ေငြလႊဲျခင္း 
 
အစုရွယ္ယာ (၇၁၀၀) 
 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္းအျမဲေနထုိင္သူမ်ား၏ 
ပိုင္ဆုိင္မွဳမ်ားကုိ ဝယ္ယူမွဳမ်ား (ဒက္ဘစ္) နွင့္ ေရာင္းခ်မွဳမ်ား (ခရက္တစ္) ကုိ 
ထည့္သြင္းရမည္။ “အထူးအခ်က္မ်ား” ေအာက္တြင္ ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္သည့္ ရွယ္ယာမ်ား၏ ရာခုိင္နွဳန္းတုိ႔ကို ထည့္သြင္းအေၾကာင္းၾကား 
ေဖာ္ျပရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ 
 
 
သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအၾကားရိွ ေၾကြးျမီမ်ား (၇၂၀၀) 
 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘ႑ာေငြ 
(ဒက္ဘစ္) ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ပါဝင္ျပီး ျပည္ပရိွ ၎တုိ႔၏ တုိက္ရုိက္ရင္းနွီးျမွဳပ္နံွမွဳနွင့္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ လုပ္ငန္းမ်ား (တူညီေသာ မိခင္ပင္ရင္းကုမၸဏီေအာက္ရိွ အျခားကုမၸဏီမ်ား) 
သုိ႔ ေၾကြးျမီအျဖစ္ ေပးျခင္း (ေခ်းေငြမ်ား၊ ေငြေၾကးနွင့္ ေငြသြင္းျခင္းမ်ား၊ ေငြေခ်းလက္မွတ္မ်ား၊ 
ကုန္သြယ္မွဳခရက္တစ္နွင့္ ၾကိဳတင္ေငြမ်ား) နွင့္ ၎တုိ႔၏ ျပန္ဆပ္ေငြမ်ား (ခရက္တစ္) တုိ႔ကို 
ထည့္သြင္းရမည္။ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီနွင့္ 

																																																								
1	မွတ္ခ်က္- နွစ္ရွည္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမွဳ ဆုိသည္ကုိ တစ္နွစ္ထက္ပုိေသာ သုိ႔မဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ရက္ 
မေဖာ္ျပထားေသာ မူရင္းစာခ်ဳပ္ပါ ရင္းနွီးျမွဳပ္နံွမွဳဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည္။ နွစ္တုိ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမွဳ ဆုိသည္ကုိ 
လုိအပ္သလုိ ေပးနုိင္သည့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နွံမွဳ သို႔မဟုတ္ တစ္နွစ္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္နွစ္ေအာက္သက္တမ္းရွိေသာ 
မူရင္းစာခ်ဳပ္ပါ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမွဳဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည္။  



ဆက္စပ္ပတ္သက္မွဳ ရိွ မရွိ ဆုိသည္ကုိ မသိရွိပါက ေငြလႊဲေျပာင္းမွဳကို သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အမ်ဳိးအစားေအာက္တြင္ ထားရိွမည္။  
 
 
နွစ္ရွည္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား (၇၃၁၀) 
 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွထုတ္လုပ္သည့္ နွစ္ရွည္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ 
မ်ားကုိ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားက ဝယ္ယူမွဳ (ဒက္ဘစ္) နွင့္ ေရာင္းခ်မွဳ 
(ခရက္တစ္) မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
 
နွစ္တုိ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား (၇၃၂၀) 
 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွထုတ္လုပ္သည့္ နွစ္တုိ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ မ်ားကုိ 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားက ဝယ္ယူမွဳ (ဒက္ဘစ္) နွင့္ ေရာင္းခ်မွဳ (ခရက္တစ္) 
မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ ၾကိဳေရာင္းၾကိဳဝယ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ ကုန္စည္ဖလွယ္ျခင္းမ်ား စသည္ 

(၇၄၀၀) 

ေငြေၾကးစာခ်ုဳပ္စာတန္းမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေငြစာရင္းရွင္းတန္း (ဒက္ဘစ္နွင့္ 
ခရက္တစ္မ်ား) ေတာင္းဆုိမွဳမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္။  
 
 
ေခ်းေငြ၊ နွစ္ရွည္ (၇၅၁၀) 
 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူထံမွ အျမဲတန္းမေနထုိင္သူအားေပးသည့္ နွစ္ရွည္ေခ်းေငြ 
(ဒက္ဘစ္) လ်ာထားခ်က္နွင့္ အျမဲတန္းမေနထုိင္သူက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူအား 
ယင္းေခ်းေငြကုိ ျပန္ဆပ္ျခင္း (ခရက္တစ္) တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 
 
ေခ်းေငြ၊ နွစ္တုိ (၇၅၂၀) 
 



ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူထံမွ အျမဲတန္းမေနထုိင္သူအားေပးသည့္ နွစ္တုိေခ်းေငြ 
(ဒက္ဘစ္) လ်ာထားခ်က္နွင့္ အျမဲတန္းမေနထုိင္သူက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူအား 
ယင္းေခ်းေငြကုိ ျပန္ဆပ္ျခင္း (ခရက္တစ္) တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 
 
ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြနွင့္ ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွစ္ရွည္ (၇၅၃၀) 

ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ 
သြင္းကုန္(ဒက္ဘစ္) အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူမ်ားက အျမဲတန္းေနထုိင္သူ 
မဟုတ္သူမ်ားသုိ႔ ေပးေခ်သည့္ နွစ္ရွည္ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ 
ဝယ္ယူသူမ်ားက နွစ္ရွည္ ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြ (ခရက္တစ္) ကုိ ျပန္လည္ေပးေခ်ေငြတုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဥပမာ- ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ 
ဘဏ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ ရရိွေသာ ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။ 
 
ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြနွင့္ ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွစ္တုိ (၇၅၄၀) 

ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ 
သြင္းကုန္(ဒက္ဘစ္) အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူမ်ားက အျမဲတန္းေနထုိင္သူ 
မဟုတ္သူမ်ားသုိ႔ ေပးေခ်သည့္ နွစ္တိုၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ကုန္စည္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ ဝယ္ယူသူမ်ားက နွစ္တုိ 
ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြ (ခရက္တစ္) ကုိ ျပန္လည္ေပးေခ်ေငြတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဥပမာ- ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဘဏ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ ရရိွေသာ ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြမ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း 
မျပဳရပါ။ 
 
အပ္ေငြမ်ား (၇၆၀၀) 

အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ ဘဏ္မ်ား) တြင္ 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူမ်ားက ေငြအပ္နံွျခင္း (ဒက္ဘစ္) နွင့္ ယင္းအပ္နွံေငြကုိ 
ထုတ္ယူျခင္း (ခရက္တစ္) တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 
 
အျခား (၇၈၀၀)  



အထက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ဳိးအစားေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ မပါရိွေသာ 
အျမဲေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္လုပ္ငန္းသုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားက 
အပ္နွံမွဳတုိးျမွင့္ျခင္း (ဒက္ဘစ္) သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ခရက္တစ္) တုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
၈။ အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားအား ေပးရန္တာဝန္ရိွသည့္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား 
 
အစုရွယ္ယာ (၈၁၀၀) 
 
ဤစာရင္းေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည့္ အရာမ်ားမွာ တုိးျမွင့္ျခင္းမ်ား၊ ဥပမာ- 
ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမွဳအသစ္မ်ား တုိးျမွင့္ျခင္း၊ ရင္းနီွးေငြ ျဖည့္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္ မတည္ေငြ 
ထည့္သြင္းျခင္း) နွင့္ ေဒသခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္းမ်ား (ခရက္တစ္)၊ နွင့္ 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာ 
ေလ်ွာ့ခ်ျခင္း (ဒက္ဘစ္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။ “အထူးအခ်က္မ်ား” က႑တြင္ ရွယ္ယာမ်ား၏ 
ဝယ္ယူေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ေသာ ရာခုိင္နွဳန္းကုိ ထည့္သြင္း သတင္းေပးပုိ႔ရန္  
အၾကံျပဳပါသည္။  
 
 
သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအၾကားရိွ ေၾကြးျမီမ်ား (၈၂၀၀) 

ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေၾကြးျမီမ်ား (ေခ်းေငြ၊ ေငြသားနွင့္ အပ္ေငြမ်ား၊ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
ကုန္သြယ္မွဳခရက္တစ္နွင့္ ၾကိဳတင္ေပးေငြမ်ား) နွင့္ ၎တုိ႔၏ ျပန္ဆပ္ေငြ (ဒက္ဘစ္) 
မ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ တုိက္ရိုက္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
(လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား) အတြက္ အျမဲတန္းမေနထုိင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားက 
ရာထားခ်က္ရန္ပံုေငြမ်ား (ခရက္တစ္) ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။  
ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းနွင့္ 
ပတ္သက္ဆက္စပ္မွဳ ရိွ-မရွိ မသိရိွလွ်င္ ေဖာ္ျပထားသည့္ က႑ေအာက္တြင္ 
အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ ထည့္သြင္းရပါမည္။ 
 
ပင္မမိခင္ကုမၸဏီမ်ားက သက္ဆုိင္ေသာ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားအား ေပးသည့္အခေၾကးေငြ 
(၈၂၅၀) 
 



ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ 
ရွိသည့္ ယင္းတုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံ ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား (ရံုးခြဲမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ား) သုိ႔ ေပးေသာကုန္က်စရိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တြဲဖက္လုပ္ငန္းမ်ား (ပင္ရင္း 
မိခင္ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းက ပုိင္ဆုိင္သည့္ အျခားကုမၸဏီမ်ား) သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ေငြ 
(ခရက္တစ္) ကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ အကယ္၍ ေပးေခ်ခဲ့သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
အျမဲတန္းမေနထုိင္သည့္ ကုမၸဏီသို႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ဆုိပါက 
ယင္းတို႔ကုိ ဤစာရင္းေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။ ယင္းအစား ကုဒ္နံပါတ္ ၈၅၁၀ 
နွင့္ ၈၅၂၀ ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းရပါမည္။  
 
နွစ္ရွည္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား (၈၃၁၀) 
 
အျမဲတန္းေနထုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္သည့္ နွစ္ရွည္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားအား 
ေရာင္းခ်ျခင္း (ခရက္တစ္) နွင့္ ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ဆပ္ျခင္း (ဒက္ဘစ္) တုိ႔ကို 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
နွစ္တုိ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား (၈၃၂၀) 

အျမဲတန္းေနထုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္သည့္ နွစ္တုိ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း 
(ခရက္တစ္) နွင့္ ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ဆပ္ျခင္း (ဒက္ဘစ္) တုိ႔ကို ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပရမည္။ 
 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ ၾကိဳေရာင္းၾကိဳဝယ္ျခင္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ ကုန္စည္ဖလွယ္ျခင္းမ်ား စသည္ 
(၈၄၀၀) 
 
ေငြေၾကးစာခ်ုဳပ္စာတန္းမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေငြစာရင္းရွင္းတန္း (ဒက္ဘစ္နွင့္ 
ခရက္တစ္မ်ား) ေတာင္းဆုိမွဳမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္။  
 
ေခ်းေငြ၊ နွစ္ရွည္ (၈၅၁၀) 

အျမဲတန္းမေနထုိင္သူက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူအား ေပးသည့္ နွစ္ရွည္ေခ်းေငြ 
(ခရက္တစ္) လ်ာထားခ်က္နွင့္ အျမဲတန္းမေနထုိင္သူက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူအား 
ယင္းေခ်းေငြကုိ ျပန္ဆပ္ျခင္း (ဒက္ဘစ္) တုိ႔ကို ထည့္သြင္းရမည္။ 
 
ေခ်းေငြ၊ နွစ္တုိ (၈၅၂၀) 



အျမဲတန္းမေနထုိင္သူက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူအား ေပးသည့္ နွစ္တုိေခ်းေငြ 
(ခရက္တစ္) လ်ာထားခ်က္နွင့္ အျမဲတန္းမေနထုိင္သူက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူအား 
ယင္းေခ်းေငြကုိ ျပန္ဆပ္ျခင္း (ခရက္တစ္) တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 
 
ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြနွင့္ ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွစ္ရွည္ (၈၅၃၀) 

ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ 
ပို႔ကုန္(ခရက္တစ္) အတြက္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ 
အျမဲေနထုိင္သူမ်ားသုိ႔ ေပးေခ်သည့္ နွစ္ရွည္ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔သည့္ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားသုိ႔ နွစ္ရွည္ ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြ (ဒက္ဘစ္) ကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြတုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဥပမာ- ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ 
ဘဏ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ ရရိွေသာ ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။ 
 
ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြနွင့္ ၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွစ္တုိ (၈၅၄၀) 

ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ 
သြင္းကုန္(ခရက္တစ္) အတြက္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သူမ်ားက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ 
အျမဲေနထုိင္သူမ်ားသုိ႔ ေပးေခ်သည့္ နွစ္တုိၾကိဳတင္ေပးေငြ၊ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔သည့္ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳ မ်ားအတြက္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားက နွစ္တို ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြ (ဒက္ဘစ္) ကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြတုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဥပမာ- ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ 
ဘဏ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ ရရိွေသာ ကုန္သြယ္မွဳေခ်းေငြမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။ 
 
 
အပ္ေငြမ်ား (၈၆၀၀) 

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ ဘဏ္မ်ား) တြင္ 
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားက ေငြအပ္နံွျခင္း (ခရက္တစ္) နွင့္ 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားက ယင္းအပ္နံွေငြကုိ ထုတ္ယူျခင္း (ဒက္ဘစ္) တုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္းရမည္။ 
 



အျခား (၈၈၀၀)  

အထက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ဳိးအစားေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ မပါရိွေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
အျမဲေနထုိင္သူမ်ား၏လုပ္ငန္းသို႔  အျမဲတန္းေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားက အပ္နွံမွဳတိုးျမွင့္ျခင္း 
(ခရက္တစ္) သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ဒက္ဘစ္) တုိ႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
 
၉။ အျမဲေနထုိင္သူမ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း  
 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ား၏ အေကာင့္မ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း (၉၀၀၀) 

ျမန္မာနုိင္ငံဘဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ရိွေသာ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ား၏ အေကာင့္မ်ားအၾကား 
ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကုိ ဤစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
ျမန္မာနုိင္ငံရိွ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း (၉၁၀၀) 

 
ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
ျပည္ပရိွဘဏ္နွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္တုိ႔အၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း (၉၂၀၀) 

 

ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားနွင့္ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမဟုတ္သည့္ ဘဏ္မ်ားအၾကား 
ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 
ျပည္တြင္းဘဏ္အေကာင့္မ်ားမွ ေငြသြင္းေငြထုတ္ျခင္း (၉၃၀၀) 

 

အျခားအမ်ဳိးအစားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္အေကာင့္မ်ားသုိ႔ 
ေငြသြင္းေငြထုတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ ဤအမ်ဳိးအစားတြင္ မပါရိွသည့္ အရာမ်ားမွာ 
ျပည္တြင္းဘဏ္အေကာင့္မ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ 
အျမဲေနထုိင္သူဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းဘဏ္နွင့္ ျပည္ပဘဏ္အၾကား 
ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။  
 
အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအၾကား နုိင္ငံျခားေငြေရာင္းဝယ္ျခင္း (၉၄၀၀) 

 



အျခားအမ်ဳိးအစားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွသည့္ နုိင္ငံျခားေငြသားကုိ 
ေရာင္းဝယ္မွဳမ်ားထဲမွ အျမဲတန္းေနထုိင္သူမ်ားက ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပရမည္။ 
 
၁၀။ ေရာင္းခ်မွဳမွ ရရိွသည့္ အျမတ္ သုိ႔မဟုတ္ အရွဳံး (၉၉၀၀) 

 

နိုင္ငံျခားေငြေရာင္းခ်မွဳမွ ရရွိသည့္ ဘဏ္မ်ား၏အျမတ္နွင့္ အရွဳံးမ်ားကုိ 
ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 


