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အဆ  မပြှုရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုလ ပ်ငန််းအက္ျဥ််းချြှုပ်(နည််းဥပကေ ၃၈) 

၁။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုတ င ် တ  က်္ရ  က်္မြစ်ကစ၊ သ ယ်ဝှက်္၍မြစ်ကစ အက္ျ ြှု်းစ ်းပ ာ်း သ သာ ငရ်ှာ်းစ ာ 

 ပါဝငက်သာ အမခာ်းပ ဂ္ ြှုလ်ြျာ်းကြာ်မပရန ်- 

 (က္)   ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှသံူြှ  ရရှ ြည်ို့ အမြတ်ကင   ၏  ၁၀ %  နငှ်ို့ အ က်္က္    ပ  ငဆ်  ငခ် င်ို့ရှ သည်ို့   

          သ  ို့ြဟ တ်   န််းချြှုပ်ခ င်ို့ရှ သည်ို့ လ ပ်ငန််း၏ - 

          (၁)  အြည်  

     

 

          (၂)   ဆက်္သ ယ်ရြည်ို့လ ပ်စာ   

                 

          (၃)  ြှတ်ပံ တငအ်ြှတ ်

     (တစ်ဥ ်း  က်္ပ  ပါက္ ကနာက်္ဆက်္တ ွဲမြင်ို့ ကြာ်မပရန)် 

 (ခ)     ခ င်ို့မပြှုြည်ို့ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုလ ပ်ငန််းကဆာငရ် က်္ရာတ ငတ်  က်္ရ  က်္ပါဝငသ်ည်ို့      လက်္ကအာက်္ခံ   

          က္ ြပဏ ြျာ်းရှ လ င ်အဆ  ပါက္ ြပဏ ြျာ်း၏အြည်က္   ကြာ်မပရန ်- 

     (၁)  

     (၂)  

၂။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှု၏ အဓ က္တည်ကနရာ သ  ို့ြဟ တ်  ဝ  င််းကြာ်မြ ြှုြို့နယ် ၊ ြေ နက်က္ျ်းရ ာအ ပ်စ  ၊ လ နက်က္ျ်းရ ာ ၊  

တည်ကနရာြျာ်း                     က္ င််း/အက္ က္အ်ြှတ် (၆၄) ၊ တနက် ာ်ရ ာက္ င််း ၊  

            ဥ ်းပ  ငအ်ြှတ် (၃၆၈၊၃၆၉၊၄၄၂)။  

၃။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုလ ပ်ငန််းမပြှုလ ပ်ြည်ို့က္ဏ္ဍနငှ်ို့        က္ နစ်ည် သယ်ယ ူပ  ို့ကဆာငက်ရ်း ဝနက်ဆာငြ်ှု နငှ်ို့  

 ကဆာငရ် က္်ြည်ို့စ ်းပ ာ်းကရ်းလ ပ်ငန််းြျာ်း        က္ နစ်ည် သ  ကလှာငက်ရ်း စခန််း  

 ကြာ်မပချက်္            

၄။ အဆ  မပြှု ာ်းကသာရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုပြာဏ  က္ျပ်သန််း ၁၆,၈၀၀     

 (မြနြ်ာက္ျပ် နငှ်ို့ အကြရ က္နက်ေေါ်လာ တ  ို့မြင်ို့   

 ကြာ်မပရန)်  
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၅။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှု အကက္ာငအ် ည်ကြာ်ြည်ို့ ခန် ို့ြှန််းအချ န ်ယာ်း အပါအဝင ်အစ အစဥ်ကြာ်မပချက်္ - 

 (က္)   တည်ကဆာက်္ကရ်းက္ာလသ  ို့ြဟ တ် 

          မပငဆ်ငြ်ှုက္ာလ(နစ်ှ၊လတ  ို့မြင်ို့ကြာ်မပရန)်   (၂) နစှ ်

 (ခ)     စ ်းပ ာ်းမြစ်စတငြ်ည်ို့က္ာလ 

          (နစ်ှ၊လတ  ို့မြင်ို့ကြာ်မပရန)် 

၆။ ခန် ို့ ာ်းြည်ို့အလ ပ်သြာ်းဥ ်းကရ - 

 (က္)   မပည်တ င််း       ၂၀၀ ဥ ်း 

 (ခ)     မပည်ပ (ပညာရှင/်က္ျွြ််းက္ျငသ်ူ)     ၈ ဥ ်း 

၇။ မပည်ပြှ မပည်တ င််းသ  ို့ ယူကဆာငလ်ာြည်ို့ ြတည် ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုြျာ်းတ င ် ကင သာ်းမြင်ို့ ယူကဆာငြ်ှု 

 ပြာဏ (Capital in-Cash)၊ ရင််းနှ ်းပစစည််း အမြစ်ယူကဆာင ် လာြည်ို့ ရင််းနှ ်းကင ပြာဏ                 

 (Capital in-Kinds) တ  ို့အာ်း တ က္ျစ ာခ ွဲမခာ်းသတ်ြှတ် ကြာ်မပကပ်းရန(်မြနြ်ာက္ျပ် နငှ်ို့          

 အကြရ က္န ်ကေေါ်လာ  တ  ို့မြင်ို့ကြာ်မပရန)် – 

 (က္)   ကင သာ်းမြင်ို့ယူကဆာငြ်ှုပြာဏ      

 (ခ)     ပစစည််းအမြစ်ယူကဆာငလ်ာြည်ို့              ၆,၂၇၁,၄၃၃ အကြရ က္နက်ေေါ်လာ 

          ရင််းနှ ်းကင ပြာဏ 

ြှတ်ချက်္။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှသံူသည် ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုနငှ်ို့ သက်္ဆ  ငက်သာ လ  ြှုြို့ ဝှက္်  န််းသ ြ််းရြည်ို့        

သတင််း အချက်္အလက်္ြျာ်းအာ်း   တ်မပနမ်ခင််းြ ှ ကရှာင ်က္ဥ်ရန ် ကက္ာ်ြရှင ် ံ တငမ်ပကတာင််း       

ဆ  န  ငသ်ည်။ 



 - ၁၁ - 

 

က္တ ဝနခ်ံချက်္ 

 အ က္်ကြာ်မပပါ ကလ ာက်္ ာ်းသူြှကပ်းအပ်သည်ို့ အချက္်အလက္်ြျာ်းအာ်းလံ ်းသည် ြှနက်္နြ်ှု 

ရှ ပါက က္ာင််းအာြခံပါသည်။ 

 ဤအဆ  မပြှုချက္်တ င ် ခ င်ို့မပြှုြ န် ို့  တ်ကပ်းရနအ်တ က်္ ကက္ာ်ြရှငြှ် စ စစ်ရာ၌ လ  အပ်သည်ို့ 

အချက်္အလက်္ြျာ်းက္   ကလ ာက်္ ာ်းသူက္ကပ်းအပ်ရန ် ပျက်္က္ က်္ပါက္ အဆ  မပြှုချက်္က္   မငင််းပယ်မခင််း 

သ  ို့ြဟ တ် စ စစ်ရာ၌ ြလ  လာ်းအပ်သည်ို့ ကနာှင်ို့ကန်ှး က္န် ို့ က္ာမခင််းတ  ို့ မြစ်ကပေါ် န  ငက် က္ာင််း ကက္ာင််းစ ာ 

သက ာကပါက္်နာ်းလည်ပါသည်။ 

 မြနြ်ာန  ငင်ရံင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုကက္ာ်ြရှငြှ် ချြှတ်ြည်ို့ စည််းြျဥ််းစည််းက္ြ််းြျာ်းက္  လည််း လ  က်္နာ 

ြည်မြစ်က က္ာင််းဝနခ်ံက္တ မပြှုအပ်ပါသည်။  

 

 

ကလ ာက်္ ာ်းသူလက်္ြတှ ်    

အြည်       

ရာ ်ူး       

ဌာန/က္ ြပဏ တံဆ ပ်     

 


	Cpp myanmar
	Shin Rai myanmar

