
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မက်သင့္ေစေသာ  ကုန္စည္မ်ား
စဥ္ ကုန္စည္အမ်ိဳးအမည္
၁။ စပါး၊ ဆန္၊ ဆန္ကြဲ၊ ဖြဲႏု၊ ဖြဲၾကမ္း၊ စပါးခြံ။
၂။ ဂ်ံဳေစ့၊ ဂ်ံဳမႈန္႔အႏု၊ အၾကမ္း၊ ဂ်ံဳဖြဲႏု၊ ဂ်ံဳဖြဲၾကမ္း။
၃။ ေျပာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အျခားႏွံစားသီးႏွံမ်ား၊ ေျပာင္းမႈန္႔မ်ား၊ အျခားႏွံစားသီးႏွံမႈန္႔မ်ား။
၄။ ပဲလံုးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပဲျခမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပဲမႈန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပဲဖြဲ၊ ပဲခြံမ်ား။
၅။ ေျမပဲေတာင့္၊ ေျမပဲဆန္။
၆။ ႏွမ္း၊ ပန္းႏွမ္း။
၇။ မုန္ညင္းေစ့၊ ေနၾကာေစ့၊ မန္က်ည္းေစ့၊ ၀ါေစ့။
၈။ ဆီအုန္း။
၉။ ၀ါအမ်ိဳးမ်ိဳး
၁၀။ ဂုန္ေလွ်ာ္ႏွင့္ အျခားေလွ်ာ္မ်ား။
၁၁။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ။
၁၂။ အာလူး။
၁၃။ ပီေလာပီနံဥ၊ ပီေလာပီနံမႈန္႔။
၁၄။ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားျဖစ္ေသာ အရြက္အသီး၊ အေစ့အေခါက္မ်ား၊ ဟင္းခတ္မဆလာ။
၁၅။ သစ္သီးစိမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး။
၁၆။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား။
၁၇။ ၾကံ၊ သၾကား၊ ထန္းလ်က္၊ ၾကံသကာ။
၁၈။ ပိုးစာရြက္။
၁၉။ ပရေဆးပင္။
၂၀။ အျခားေနရာတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္ သင္၊ သက္ငယ္၊ သေပါ့၊ ဓနိ၊ ေတာင္ထန္း၊ ဖာလာ၊ ၀ဥ၊ 

သနပ္ခါး စေသာ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္း ဥယ်ာဥ္ထြက္ကုန္မ်ား။
၂၁။ ထင္း၊ ၀ါး။
၂၂။ သက္ရွိ တိရစၧာန္၊ ငါး၊ ပုစြန္မ်ား။
၂၃။ ပိုးအိမ္။
၂၄။ ႀကိမ္ အၾကမ္း၊ အေခ်ာ။
၂၅။ ပ်ားရည္၊ ပ်ားဖေယာင္း။
၂၆။ ခ်ိပ္မ်ား။
၂၇။ ေျမပဲဖတ္၊ ႏွမ္းဖတ္၊ ၀ါေစ့ဆီဖတ္၊ ဖြဲႏု ဆီဖတ္ စသည့္ ဆီႀကိတ္ၿပီး အဖတ္မ်ား။
၂၈။ ဆပ္ျပာမႈန္႔ျပဳလုပ္မည့္ ကုန္ၾကမ္း၊ ဆပ္ျပာျပဳလုပ္မည့္ ကုန္ၾကမ္း၊ ဆပ္ျပာၾကမ္း။
၂၉။ အေရာင္ခၽြတ္ဖတ္။
၃၀။ အုန္းဆံခ်ည္ခင္၊ အုန္းမႈတ္ခြံမီးေသြး။
၃၁။ လက္ဖက္စို၊ လက္ဖက္ေျခာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး။
၃၂။ တံဆိပ္ေခါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (အခြန္အမွတ္တံဆိပ္အပါအ၀င္)။
၃၃။ ခ်ိပ္ျပားႏွင့္ တံဆိပ္ႏွိပ္ခ်ိပ္မ်ား။
၃၄။ ေက်ာက္သင္ပုန္း၊ ေက်ာက္တံ၊ ေျမျဖဴ။
၃၅။ ငံျပာရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး။
၃၆။ ပဲဆီ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ စားဖြဲႏုဆီ၊ ပဲပုတ္ဆီႏွင့္ ဆီအခဲမ်ား။
၃၇။ ငါးစို၊ ပုစြန္စို၊ အသားစို။
၃၈။ ငါးေျခာက္၊ ပုစြန္ေျခာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး။
၃၉။ ငါးခ်ဥ္၊ ပုစြန္ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး။
၄၀။ ပုစြန္ဖြဲ၊ ငါးေပါင္းမႈန္႔။
၄၁။ ငါး/ ပုစြန္ စသည့္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အေျခခံထုတ္လုပ္သည့္ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား။



စဥ္ ကုန္စည္အမ်ိဳးအမည္
၄၂။ ႏို႔၊ ႏို႔မႈန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး။
၄၃။ ငရုတ္သီး၊ ငရုတ္သီးမႈန္႔။
၄၄။ နႏြင္း၊ နႏြင္းမႈန္႔။
၄၅။ ခ်င္း။
၄၆။ ငါးပိအမ်ိဳးမ်ိဳး။
၄၇။ မန္က်ည္းမွည့္။
၄၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ။
၄၉။ စိပ္ပုတီးအမ်ိဳးမ်ိဳး။
၅၀။ ေပတံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ခဲဖ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ခၽြန္စက္အမ်ိဳးမ်ိဳး။
၅၁။ ထင္းအစားထိုး ေလာင္စာေတာင့္။
၅၂။ အုန္းဆီ (စားအုန္းဆီမဟုတ္)။
၅၃။ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥစသည့္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး။
၅၄။ ဖရံုေစ့၊ ဖရဲေစ့၊ သီဟိုဠ္ေစ့။
၅၅။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အ၀တ္အထည္ (သကၤန္း စသည္တို႔)။
၅၆။ ေရနံေခ်း။
၅၇။ ဆားအမ်ိဳးမ်ိဳး။
၅၈။ ၾကက္ေပါင္ေစး။
၅၉။ ကြမ္းသီး။
၆၀။ ဓာတ္ေျမၾသဇာ။
၆၁။ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး။
၆၂။ လယ္ယာႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာမ်ား၊ လယ္ယာႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုး 

စက္ႏွင့္စက္အပိုပစၥည္းမ်ား။
၆၃။ တိရစၧာန္၊ ငါး၊ ပုစြန္အစာ ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား၊
၆၄။ တိရစၧာန္၊ ငါး၊ ပုစြန္သံုး ေဆး၀ါးမ်ား။
၆၅။ မ်ိဳးျမွင့္သားစပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ မ်ိဳးရည္၊ မ်ိဳးေခ်ာင္းမ်ား။
၆၆။ ဆိုလာပန္နယ္လ္၊ ဆိုလာခ်ာဂ်ာ ကြန္ထရိုလာႏွင့္ ဆိုလာအင္ဗာတာ (Solar Panel, Solar Charger Controller 

and Solar Inverter)။
၆၇။ ဓာတ္မွန္ဖလင္ေကာ္ျပား၊ ဓာတ္မွန္ရိုိက္ ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ အျခားေဆးဖက္ဆိုင္ရာ 

ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား (ဆိုင္ရာေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ကိုယ္တိုင္တင္သြင္းသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ)။

၆၈။ ေဆးဂြမ္း၊ ေဆး၀တ္၊ ေဆးပတ္တီး၊ ေဆးရံုသံုး အ၀တ္အစားႏွင့္ ေဆးရံုသံုးအေထြေထြပစၥည္းမ်ား (ဆိုင္ရာ 
ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ကိုယ္တိုင္တင္သြင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ)။

၆၉။ အိမ္သံုးေဆး၀ါးႏွင့္ အျခားလူသံုးေဆး၀ါးအမ်ိဳးမ်ိဳး (ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ားမွအပ)။

၇၀။ ေဆး၀ါးကုန္ၾကမ္းမ်ား။
၇၁။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပညာအေျချပဳ၊ 

အတတ္ပညာ အေျချပဳ စာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဗလာစာအုပ္၊ ပံုဆြဲစာအုပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ယင္းစာအုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ 
စကၠဴမ်ား၊ ခဲတံ အမ်ိဳးမ်ိဳး။

၇၂။ ခဲတံလုပ္ရန္ခဲဆံ။
၇၃။ ကြန္ဒံုး (Condom)။
၇၄။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသံုး လက္နက္ကိရိယာမ်ား၊ ယာဥ္၊ 

ယႏၱရားမ်ား၊ ပစၥည္းႏွင့္ကိရိယာမ်ား၊ ယင္းတို႔၏အရန္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား။
၇၅။ နယ္ဘက္ဌာနသံုး ယမ္းမႈန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ယမ္းဘီလူး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား။
၇၆။ သီးႏွံမ်ား၏ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔၊ မ်ိဳးေစ့၊ မ်ိဳးပင္မ်ား။



စဥ္ ကုန္စည္အမ်ိဳးအမည္
၇၇။ မီးသတ္ယာဥ္မ်ား၊ နာေရးယာဥ္မ်ား။
၇၈။ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာမည့္ ခရီးသည္မ်ားကို သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငါျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ 

ပစၥည္းမ်ား။
၇၉။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျပန္အလွန္ အခြင့္အေရးမူႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ သံရံုးငယ္မ်ား၊ 

ယင္းတို႔၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မဟုတ္ေသာ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား အသံုးျပဳမည့္ ကုန္စည္မ်ား။
၈၀။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ခြဲေ၀လ်ာထားေပးသည့္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းပါ အသံုးစရိတ္မွက်ခံ၍ 

တပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား စားသံုးရန္ ၀ယ္ယူသည့္ ကုန္စည္မ်ား။
၈၁။ လက္ခစား အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ ကုန္ေခ်ာကုန္စည္ ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ျပည္ပေန 

လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမွ ေပးပို႔သည့္ ကုန္ၾကမ္း သို႔မဟုတ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တိုက္ရိုက္အသံုးျပဳရန္ ကုန္စည္မ်ား၊ 
ထြက္ရွိလာမည့္ ကုန္ေခ်ာ ကို ထုတ္ပိုးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကုန္စည္မ်ား။

၈၂။ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား၊ သံတမန္မ်ားသို႔ 
ေရာင္းခ်ေပးသည့္ စက္သံုးဆီမ်ား။

၈၃။ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လွဴဒါန္းသည့္ေငြ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ 
ေထာက္ပံ့သည့္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူေသာ ကုန္စည္မ်ား။

၈၄။ ျပည္ပသို႔ပ်ံသန္းသည့္ ခရီးစဥ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ေရာင္းခ်သည့္ ဂ်က္ေလယာဥ္ဆီ။
၈၅။ ေလယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ရဟတ္ယာဥ္သံုး စက္၊ စက္ကိရိယာ၊ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အရန္ႏွင့္ 

အပိုပစၥည္းမ်ား။
၈၆။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ ကုန္စည္မ်ား။


