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ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

တိရစာန်ေဆးကုှင့်သားသတ်ုံများဌာန 

ေစျးခုံများေနရာချထားမကီးကပ်ေရးအဖွဲ 

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခု ဘာေရးှစ်၊ အသားထုတ်လုပ်ေရာင်းချခွင့်ြပသည့် ေစျးခုံများအတွက် 

စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ အသားထုတ်လုပေ်ရာင်းချခွင့် (ေစျးခံု) ေလာက်ထားသူသည် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသား 

(သုိမဟုတ်) ိုင်ငံသားအြဖစ် လက်မှတ်ရရှိထားသူ၊ အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်၍ အမျိးသားမှတ်ပုံတင် 

(သုိမဟုတ်) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားကို အေထာက်အထားအြဖစ် တင်ြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။  

၂။ ေစျးခုံရရှိသူသည် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအတွက် ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ြခင်းမရှိေကာင်း စိစစ်ေတွ 

ရှိရပီး၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုဘာေရးှစ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာေစျးခုံကုိ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရန် ေလာက်ထား 

သြဖင့်သာ လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရှိခံယူရမည်။ 

၃။ ယခင် အခွင့်အေရးလုိင်စင်/ေစျးခုံလုပ်ကုိင်ခွင့်တိုှင့်ပတ်သက်၍ လိုင်စင်ေကး/ ေစျးခံုေကး၊ 

ဒဏ်ေကးှင့် အြခားေပးသွင်းရမည့်ေငွေကးကျန်ရှိသူများ၊ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင် ြဖစ်ေနသူများှင့် 

၎င်းတို၏ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းဝင် ေဆွမျိးရင်းချာ(သားသမီး၊ ဇနီးစသည်)တိုကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထား 

ေပးမည်မဟုတ်ပါ။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားေပးပီးမှ ယင်းအချက်အလက်များ စစ်ေဆးေတွရိှပါက 

လုပက်ိုင်ခွင့်ချထားြခင်းကုိ ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ ေဈးခံုေလာက်ထား/ ရရိှသူများသည် တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အေရးယူေဆာင်ရက် 

ြခင်းခံေနရေသာ၊ ြပစ်ဒဏ်ကျခံေနရေသာ ပုဂိလ်မြဖစ်ေစရ။ အဆုိပါ ပုဂိလ်ြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွ 

ရိှပါက ေဈးခံုေလာက်ထားခွင့်ှင့် ရရိှသည့်ေဈးခံုအား ပယ်ဖျက်၍ အာမခံစေပေငွကို ေကာ်မတီပုိင် 

အြဖစ် သိမ်းယူမည့်အြပင် နာမည်ပျက်စာရင်း (Black List)တွင် မှတ်တမ်းတင် ေကာ်ြငာြခင်းခံရမည်။ 

၅။ ေစျးခံုလုပ်ကိုင်ခွင့်ြပထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းကုိ (၁.၄.၂၀၂၃) ရက်ေနမှ (၃၁.၃. 

၂၀၂၄) ရက်ေနအထ ိလုပက်ိုင်ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။ 

၆။ ေဈးခံုရရိှသူတစ်ဦးသည ် ေဈးတစ်ေဈး၏ ေဈးနယ်နိမတ်ိအတွင်း၌ သား/ငါးဆုိင်ခန်း (၁)ဆုိင် 

(ချန်ိခွင်တစ်ခု၊ စင်းီှးတုံးတစ်တံုး)သာ ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချခွင့်ြပမည်။  

၇။ အသားေဈးန်းများကို ေကာ်မတီမှမသတ်မှတ်ပဲ ေဈးခုံရသူများမ ှမိမိထုတ်လုပေ်သာ အသား 

(အမဲ၊ သုိး၊ ဆိတ်၊ ဝက်)များကုိ ေဈးပိင်စနစ်ြဖင့် အပိင်အဆုိင်လွတ်လပ်စွာ ေရာင်းချုိင်သည်။ 

၈။ ေစျးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်ေလာက်ထားေသာ အခွန်ထမ်းြပည်သူများသည် မိနယ်အခွန်ဦးစီးဌာန 

မှးုံး၏ အခွန်ေကးကျန်ကင်းရှင်းေကာင်း(သိုမဟုတ်) ေပးေဆာင်ရမည့် အခွန်ေငွများအတွက်  
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၂ 

လုံေလာက်ေသာ အစီအစဉ်များ ချမှတ်ပးီေကာင်း၊ အခွန်ုံး၏အေထာက်အထားပါရှိတင်ြပိုင်မှသာ 

ေစျးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်ြပြခင်းသည် အတည်ြဖစ်မည်။ 

၉။ ေကာ်မတီပုိင်သား/ငါးံုဆုိင်ခန်းများ၊ ေကာ်မတီ၏အစီအစဉ်ြဖင့် ယာယီေရာင်းချရန်  သတ်မှတ ်

ေပးထားေသာ ဆုိင်ခန်းများအား ေဈးခုံရရိှသူများအတွက် ေနရာချထားေပးမှင့် ပတ်သက်၍ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်မည်- 

 (က) ေဈးခုံရရိှသူတစ်ဦးဦးသည် ေကာ်မတီပိုင်သား/ငါးေရာင်းချရန် ဆိုင်ခန်းများ၌ ယခင် 

ကတည်းက ဆုိင်ခန်းပိုင်ဆိုင်မရှိပါက အဆိုပါပုဂိလ်အား ေကာ်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်း 

အလွတ်များ၌ ထပ်မံေနရာချထားေပးမည်မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏ မူလဆုိင်ခန်းေနရာ၌သာ 

ေရာင်းချခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်၊ 

 ( ခ ) ကျန်ရှိသည့်သား/ငါးံုဆိုင်ခန်း ပိုင်ဆိုင်မမရှိေသာ ေဈးခုံရရှိသူများအား ေကာ်မတီပိုင် 

သားငါးံုဆိုင်ခန်း(သိုမဟုတ်)ေကာ်မတီမှ စီစဉ်ေပးမည့် ယာယီေနရာများအား မဲစနစ် 

ြဖင့် ေနရာချထားေပးမည်ြဖစ်သည်၊ 

 ( ဂ ) အထက်အပုိဒ်ခဲွ(က)၊ (ခ)ပါအချက်များကုိ သေဘာတူညြီခင်းမရိှပါက ေဈးခံုရရိှသူများ 

အေနြဖင့် မိမိအစီအစဉ်ြဖင့် ေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထားေသာ သား/ငါးုံအတွင်းရိှ 

သား/ငါးံု ဆိုင်ခန်းများတွင် ငှားရမ်း၍ ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချိုင်သည်။ 

၁၀။ ေစျးခုံေလာက်ထားသူှင့် ရရှိသူများသည် လုပ်ငန်းအာမခံတန်ဖိုးအေထာက်အထား တင်ြပ 

ရာ၌ ေြမှင့်အေဆာက်အဦအား တင်ြပမည်ဆုိပါက ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး နယ်နိမိတ် 

အတွင်း ေြမှင့်အေဆာက်အဦအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ရမည်။ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆုိင်မ မြဖစ်ေသာ် 

လည်း အဆိုပါေြမှင့်အေဆာက်အဦအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ထားသည့် စာချပ်မူရင်း၊ အဆိုပါ 

စာချပ်အေပ စာချပစ်ာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အေထာက်အထားမူရင်း၊ အထူး 

ကုိယ်စားလှယ်လဲစာတုိှင့်တင်ြပုိင်ရမည်(သုိမဟုတ်)လုပ်ငန်းတန်ဖုိးကုိလမ်း ခံုိင်သည့် ေနြပည်ေတာ် 

ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်၌ အပ်ှံထားရိှေသာ ေငွစုစာအုပ်ကို ဌာနသို ေပးအပ်ထားရမည်။  

၁၁။ အထက်အပိုဒ်(၁၀)ပါ လုပင်န်းအာမခံတန်ဖိုးတင်ြပသည့် အေထာက်အထားများှင့် ပတ်သက် 

၍ ကာလေပါက်ေစျးမှန်ကန်ေကာင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ေလလံတင် 

ေရာင်းချေရးအဖဲွ၏ ရာြပတ်အဖွဲမှ စစ်ေဆးေထာက်ခံချက်၊ ပိုင်ဆိုင်မတည်ရိှရာ ရပ်ကွက်/ ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခံချက်၊ သက်ဆိုင်ရာအေဆာက်အဦဓါတ်ပုံှင့် ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မအတွက်  
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အသားထုတ်လုပ်ေရာင်းချခွင့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် အေကာင်းအရာြဖင့် ေြမစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)ှင့် 

(၁၀၆)တိုကို ေြမငှားဂရန်/ဘုိးဘွားပိုင်ေြမစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်မူရင်းှင့်အတူ တင်ြပိုင်ရမည်။  

၁၂။ ေစျးခံုရရိှသူများသည် အာမခံေငွ(ေစျးခံုအလုိက်(၁)ှစ်အတွက် အချိးကျသတ်မှတ်ေပးသွင်းရမည့် 

ေစျးခံုေကး၏) ၁၀ပံု ၁ပုံအား ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်သို ချက်ချင်းေပးသွင်းရမည်ြဖစ် 

သည်။ ၎င်းအာမခံေငွကို လုပင်န်းေဆာင်ရက်ပီးစီးသည့်အခါ လုပင်န်းေဆာင်ရက်မအေပ ေကျနပ ်

မရှိမှသာ သက်ဆိုင်ရာဘာေရးှစ်ကုန်ပးီမှ ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။   လုပ်ငန်းေဆာင် 

ရက်ခွင့် ကုန်ဆံုးသည့်ေနမှ (၃)ှစ်အတွင်း ထုတ်ယူြခင်းမြပပါက ထိုအာမခံေငွအား ေကာ်မတီပိုင် 

အြဖစ်သိမ်းယူမည်။  

၁၃။ ေစျးခံုေလာက်ထားသူသည် မိမိေလာက်ထားလုိသည့်ေစျးခံုအတွက် ေလာက်လာပံုစံရယူပီး 

ေလာက်လာအား ဌာနသိုြပန်လည်တင်ြပေလာက်ထားသည့်အခါ ေစျးခံုေလာက်ထားမ(တင်ဒါ) 

အာမခံေကးအြဖစ် ေလာက်ထားသည့် ေဈးခုံလိုင်စင်အမည်(ေဈး)အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ 

အေြခခံေဈးန်းတန်ဖိုး၏(၃၀%)ှင့်ညီမေသာကျသင့်ေငွကို ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက် 

၌ (PO Cheque)ြဖင့် ေပးသွင်းထားပးီ (PO Cheque)မူရင်းအား ေလာက်လာှင့် ပူးတွဲတင်ြပရမည်။  

ေဈးခုံေလာက်ထားရာတွင် လုပင်န်းအာမခံတန်ဘိုး အေထာက်အထားတင်ြပမအတွက်  လုပ်ငန်း 

တန်ဘိုးလမး် ခံိုင်သည့် ေလာက်ထားသူအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမှင့် အေဆာက်အဦ 

(သိုမဟုတ်) ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်တွင် အပ်ှံထားေသာ ဘဏ်ေငွစုစာအုပ်ကုိ 

ေလာက်လာှင့်အတူ တင်ြပ၍ ဌာနသိုေပးအပ်ရမည်။ ေဈးခံုေလာက်ထားသူသည် ေလာက်ထား 

သည့ ်ေဈးခံုအား ေကာမ်တီမှ အတည်ြပေကာ်ြငာ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခွင့်ြပပီးေနာက် သတ်မတ်ှ 

ထားေသာ လုပ်ငန်းအာမခံေကးများှင့် လုပ်ငန်း အတွက် အရစ်ကျ/ အေကေပးသွင်းရမည့်ေငွများ 

ေပးသွင်းြခင်း စသည်များအား ပျက်ကွက်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရက်မမရှိြခင်းှင့် လုိင်စင် 

စည်းကမ်းများ ေဖာက်ဖျက်ြခင်းများ စိစစ်ေတွရိှရပါက အဆိုပါေဈးခုံေလာက်ထားသူ (တင်ဒါ) 

အာမခံေကးေငွ တင်သွင်းထားသည့်(၃၀%)ှင့်ညီမေသာေငွအား ေကာ်မတီပိုင်ဘာေငွအြဖစ် 

သိမ်းယူမည်ြဖစ်ပီး အမည်မဲစာရင်း ေကာ်ြငာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၄။ ေစျးခုံရရှိသူများသည် ေစျးခံုအလိုက်သတ်မှတ်သည့် အခေကးေငွမှာကျပ်(၁,၀၀၀,၀၀၀/-) 

(ကျပတ်စ်ဆယ်သိန်းတိတိ)ထက် မေကျာ်လွန်ပါက ေငွကုိ ချက်ချင်းေပးေဆာင်ရမည်။ ေစျးခံု 

အလုိက်သတ်မတှ်သည့် အခေကးေငွသည်(၂,၀၀၀,၀၀၀/-) (ကျပ်ှစ်ဆယ်သိန်းတတိိ)ထက် ေကျာ်  
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၄ 

လွန်ပါက (၅)ရစ်ခဲွ၍ အချိးကျေပးသွင်းရမည်။ ၂၀၂၃ ခုှစ် ဧပီလအတွက် ေစျးခံုေကး ပထမအရစ် 

အား ေစျးခံုလုပ်ငန်းအာမခံှင့်အတူ တစ်ပိင်တည်းေပးသွင်းရမညြ်ဖစ်ပီး ကျန်(၄)ရစ်အတွက် 

ေအာက်ပါ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်များတွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးသွင်းရမည် - 

 စဉ် ေပးသွင်းရမည့်အရစ်   ေပးသွင်းရမည့်ရက်   

 ၁။ ဒုတိယအရစ် ၁၅.၅.၂၀၂၃ 

 ၂။ တတိယအရစ် ၁၅.၇. ၂၀၂၃ 

 ၃။ စတုတအရစ် ၁၅.၉.၂၀၂၃ 

 ၄။ ပမအရစ် ၁၅.၁၁.၂၀၂၃ 

၁၅။ အထက်အပုိဒ်(၁၃)ပါ လစဉ်ေပးသွင်းရမည့်ေနရက်သည် ံုးပိတ်ရက်ှင့် တုိက်ဆုိင်ပါက ကိတင် 

၍ ေပးေဆာင်ရမည်။ ေပးသွင်းရမည့်ရက်ထက် ေနာက်ကျေပးသွင်းပါက (၁)ရက်လင် ေငွ(၁၀၀)ကျပ် 

အတွက် (၁)ကျပ်န်း ရက်လွန်ဒဏ်ေကးအြဖစ်ေပးေဆာင်ရမည်။ အရစ်ကျ ေပးသွင်းရန်ေငွကို ေပး 

သွင်းရမည့် ရက်မှ(၃၀)ရက်ထက်ပုိ၍ ေနာက်ကျလင် ေစျးခံုလုပ်ကုိင်ခွင့်ြပထားြခင်းမှ ြပန်လည် 

ုပ်သိမ်းမည်ြဖစ်ပးီ ေပးသွင်းထားေသာအာမခံေငွှင့် အခွန်ေငွများကိ ု ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သိမ်းယူ 

မည်။ လစဉ်ေပးသွင်းရမည့်ေငွကို လုပ်ငန်းအာမခံေငွှင့် ခုှိမ်ေပးသွင်းခွင့်မြပပါ။ အခွန်ေငွကို 

ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်မှအပ အြခားမညသ်ည့်ေနရာတွင်မှ ေပးသွင်းြခင်းမြပရ။ ေငွ 

ေပးသွင်းပီးတိုင်း ေငွသွင်းချလံကို ေတာင်းခံရယူပီး မူရင်းကို ဌာနသုိ ေပးအပ်၍ မိတကို မမိထိံတွင် 

သိမ်းဆည်းထားရမည်။ 

၁၆။ ေစျးခုံရရိှသူသည် ဌာနမ ှ လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပသည့် အေကာင်းကားစာရရှိသည့် အချနိ်မှစတင်၍ 

ရက်(၃၀)အတွင်း လုပင်န်းေဆာင်ရက်ခွင့်စာချပ် ချပ်ဆိုရမည်။ စာချပ်ချပ်ဆို၍ ကျသင့်ေသာ အခွန် 

ေတာ်ေငွတံဆိပ်ေခါင်းခ၊ မှတ်ပုံတင်ခများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူမှ ကျခံရမည်။ 

၁၇။ ေစျးခုံတစ်ခုချင်းအလိုက် သက်ဆိုင်သည့် အေသးစိတ်စည်းကမ်းချက်များအား စာချပ် ချပ် 

ဆိုသည့်အခါတွင် ထည့်သွင်းေရးဆွဲချပ်ဆုိသွားမည်။ 

၁၈။ ဇမသီရိမိနယ်၊ ဒကိဏသီရိမိနယ်၊ ပုဗသီရိမိနယ်၊ ဥတရသီရိမိနယ်ှင့် ပျဉ်းမနားမိနယ် 

များ၏ အသားထုတ်လုပ်ေရာင်းချခွင့်(ေဈးခံု)ရရိှသူများသည် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီပိုင် အသားထုတ်လုပ်ေရးနယ်ေြမ(ေရနံသာ)၊ တပ်ကုန်းမိနယ်၏ အသားထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချခွင့် ေဈးခုံရရိှသူများသည် ေကာ်မတီပိုင်အသားထုတ်နယ်ေြမ(တပ်ကုန်း)တို၌သာ အသား 

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေနစဉ်သတ်မှတ်အချနိ်အတွင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။ အခါအားေလျာ်စွာ  
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ခရီးသွားလာခွင့်ကန ်သတ်ေသာ အမိန ်ထုတ်ြပန်ထားသည့်ကာလအတွင်း ဌာနမှသတ်မှတ်ေပးေသာ 

အချနိ်အတွင်းသာ ေဈးခံုရရှိသူများအေနြဖင့် လုိက်နာေဆာင်ရက်ရမည်။ 

၁၉။ ေကာ်မတီပိုင်အသားထုတ်နယ်ေြမတိုတွင် အသားထုတ်လုပ်၍ သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီပိုင် 

ေဈးများတွင် ေရာင်းချမည့်ေဈးခုံရရှိသူများသည် အသားထုတ်လုပမ်ည့်တိရစာန် (ဝက်၊ ကဲ/ွား၊ 

သိုး/ဆိတ်)များအား ေကာ်မတီပိုင်အသားထုတ်နယ်ေြမများသုိ နံနက်(၀၆:၀၀)နာရီမှ (၁၈:၀၀)နာရီ 

အတွင်း လာေရာက်ပိုေဆာင်ထားရမည်။ 

၂၀။ လယေ်ဝးမိနယ်၊ တပ်ကုန်းမိနယ်(ေကာ်မတီပိုင် သားသတ်ံုတွင် လာေရာက်ထုတ်လုပ်ရ 

မည့် အချန်ိမတုိင်မီအထိ)ှင့် ေဇယျာသီရိမိနယ်(ေရဆင်း)၏ ေဈးခံုရရိှသူများသည် သင့်ေလျာ်ေသာ 

ေနရာများ၌ အေဝးေရာက်(ယာယ)ီ သားသတ်ုံများြဖင့် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။ 

အေဝးေရာက်(ယာယီ)သားသတ်ံုေြမေနရာ ေရးချယ်ခွင့်ြပမှင့်ပတ်သက်၍ ေဈးခံုရရိှသူများအေန 

ြဖင့်  ဘာသာေရးဆုိင်ရာအေဆာက်အဦများ၊ စာသင်ေကျာင်းများ၊ ရပ်ကွက်/ ေကျးရာအတွင်း လူေန 

အိမ်များ အနီးဝန်းကျင်တွင်မြဖစ်ေစဘဲ သင့်ေလျာ်ေသာေနရာများအား ဦးစားေပးအလိုက် ေလာက် 

ထားတင်ြပရမည်။ အဆုိပါအေဝးေရာက် (ယာယီ)သားသတ်ုံများအား ေဈးခံုရရိှသူများမှ စရိတ် 

ကျခံ၍ တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ၊ စုေပါင်း၍ြဖစ်ေစ အသားထုတ်လုပ်ခွင့် တင်ြပေလာက်ထားိုင်သည်။ 

ဌာနအေနြဖင့် တင်ြပေလာက်ထားလာမအေပ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး၍ ေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက် 

ရယူပီး အေဝးေရာက်(ယာယီ)သားသတ်ုံ ခွင့်ြပမိန်အား အေကာင်းကားေပးမည်ြဖစ်သည်။  

၂၁။ ေဈးခံုရရိှသူများအေနြဖင့် ေကာ်မတီ၏လမ်းန်ချက်အရ အေဝးေရာက်(ယာယီ) သားသတ်ံု 

ေြမေနရာသတ်မှတ်မအတွက် ဧရိယာအလုိက် အသားအမျိးအစား ေရာင်းချခွင့်တူသူများအား ေပါင်း 

စည်းထုတလ်ုပ်ရန် န်ကားလာပါက ေဈးခံုရရှိသူများအေနြဖင့် လိုက်နာရမည်။ ေဈးခံုရရှိသူများ 

သည ် ေကာမ်တီ၏ အေဝးေရာက်(ယာယ)ီသားသတ်ုံ ခွင့်ြပသည့် အမိန်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ 

လုပင်န်းေဆာင်ရက်ြခင်းမြပရ။ အေဝးေရာက်(ယာယ)ီသားသတ်ုံှင့်ပတ်သက်၍ အေကာင်းတစ်စုံ 

တစ်ရာေပေပါက်လာသည့်အတွက် ေနရာေရေြပာင်းပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် ေကာ်မတီမှဆံုးြဖတ် 

ပါက ေဈးခံုရရှိသူအေနြဖင့် ေရေြပာင်းေဆာင်ရက်မည့်ေနရာသစ်အား ေရးချယ်အဆိုြပ၍ တင်ြပရ 

မည်ြဖစ်ပီး လက်ရိှေဆာင်ရက်ေနသည့်ေနရာအား ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းေပးရမည်။ 

၂၂။ အေဝးေရာက်(ယာယီ)သားသတ်ုံ၏ အဆိုြပေြမေနရာအား ေဈးခံုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရိှေကာင်း 

အေကာင်းကားစာရရိှသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ဌာနသုိ အဆုိြပတင်ြပရမည်။ ဘာေရးှစ် စတင် 

သည့်ေနအထ ိ တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိပါက အသားထုတ်လုပခ်ွင့်အား ယာယရီပ်ဆိုင်းထားမည်ြဖစ်သည်။ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပိုင် အသားထုတ်လုပေ်ရးနယ်ေြမများ ဖွင့်လှစ်ပီးပါက 

အသားထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေကာ်မတီပိုင်အသားထုတ်နယ်ေြမတွင် ေနစဉ်သတမှ်တ်ချန်ိ 

အတွင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။ 



C:\Users\admin\Desktop\NPTDC.docx\Page-9 

၆ 

၂၃။ အကယ်၍ ေဈးခံုရရိှသူတစ်ဦးသည် ေကာ်မတီပုိင်သားသတ်ံု၌ သတ်မှတ်ထားေသာ သားသတ် 

ခွင့်အား ရရိှထားသည့်အြပင် အေဝးေရာက်(ယာယီ)သားသတ်ုံဧရိယာ၌ သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေဈးခုံအား ရရိှခဲ့သည့်အခါ၌ ေကာ်မတီပိုင်သားသတ်ုံတွင် ထုတ်လုပ်ရမည့် အသားအား ထုတ်လုပ် 

ြခင်းမရှိဘဲ အေဝးေရာက်သားသတ်ုံ၌ ပူးေပါင်း၍ အသားထုတ်လုပ်ပီး ေကာ်မတီပိုင်သားသတ်ံု 

ဧရိယာအတွင်းေဈးခံု၌ လာေရာက်ေရာင်းချြခင်းကိစရပ်များရှိခဲ့ပါက (သိုမဟုတ်) အေဝးေရာက် 

(ယာယီ)သားသတ်ံုတွင် ထုတ်လုပ်ရမည့်အသားအား ထုတ်လုပ်ြခင်းမရိှဘဲ ေကာ်မတပုိီင်သားသတ်ုံ 

၌ တစ်ပါတည်းထုတ်လုပ်၍ အေဝးေရာက်သားသတ်ုံဧရိယာေဈးခုံသို သွားေရာက်ေရာင်းချမည် 

ဆိုပါက ေကာမ်တီအေနြဖင့် ဒုတိယနည်းြဖစ်သည့် အေဝးေရာက်(ယာယီ)သားသတ်ုံ၌ ထုတ်လုပ် 

ြခင်းမရှိဘဲ ေကာ်မတီပိုင်သားသတ်ုံ၌ ပူးေပါင်းထုတ်လုပ်၍ အေဝးေရာက်သားသတ်ုံ ဧရိယာ 

ေဈးခုံသိုတင်၍ ေရာင်းချသည့်အသားထုတ်လုပ်ခွင့်ကိုသာ ခွင့်ြပေပးမည်ြဖစ်သည်။  

၂၄။ ေဈးခုံရရှိသူများသည် သတ်မှတ်ထားေသာ ေကာ်မတီပိုင်အသားထုတ်လုပေ်ရးနယ်ေြမတွင် 

သာ အသားထုတ်လုပ်ရမည်ြဖစ်ပီး ေကာ်မတီပိုင်အသားထုတ်လုပ်ေရးနယ်ေြမတွင် ထုတလ်ုပ်ထား 

ေသာ အသားမဟုတ်သည်ကို စစ်ေဆးေတွရှိပါက သတ်မှတ်စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်မအတွက် 

ပထမအကိမ်ကျးလွန်သူအား ေကာ်မတီမှ စီမံခန ်ခွဲေရးဆိုင်ရာဒဏ်ေကးေင ွ အနည်းဆုံး ကျပ် 

(၁၀,၀၀၀/-)မှ အများဆံုး ကျပ်(၁၀၀,၀၀၀/-) ချမှတ်မည်ြဖစ်ပီး စတုတအကိမ်ထပမ်ံ ေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွနပ်ါက ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒအရ အေရးယူြခင်းခံရပါက သားသတ်လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပချက်အား ပယ်ဖျက်၍ သားသတ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းအား ြပန်လည်သိမ်းယူ 

မည်ြဖစ်သည်။ 

၂၅။ ေစျးခုံရရှိသူသည် အသားထုတ်လုပ်ေရာင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို ကုိယ်စားလှယ်လဲအပ်ြခင်း၊ 

ထပဆ်င့်ငှားရမ်းြခင်း၊ ထပ်ဆင့်ေရာင်းချြခင်း၊ အြခားနညး်လဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ရ။ သိုေသာ် 

လည်း ေစျးခုံရရှိသူသည် လုပ်ငန်းအား ကိုယ်တိုင်မေဆာင်ရက်ိုင်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းကီးကပ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေစျးခံုရရှိသူအေနြဖင့် တာဝန်ေပးအပ်မည့် ပုဂိလ်ကို ကိုယ်စားလှယ် 

ခန ်အပ်ေကာင်း အေထာက်အထားများကို ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များှင့်အတပူးူတွဲ၍  ဌာနသုိ 

တင်ြပရမည်။ အဆိုပါတင်ြပချက်အား ဌာနအေနြဖင့် ေကာ်မတီ၏ခွင့်ြပချက်ရယူပီး ခွင့်ြပေပးမည် 

ြဖစ်သည်။ 

၂၆။ ေကာ်မတီပိုင်အသားထုတ်နယ်ေြမတွင် အသားထုတ်လုပ်မည့်ေဈးခုံရရှိသူများသည် အသား 

ထုတ်လုပ်နယ်ေြမသို ဝင်ေရာက်ေဆာင်ရက်မည့် ကား၊ ယာဉ်ေမာင်း၊ ကီးကပ်သူ၊ လုပသ်ားများ၏ 

အမည်စာရင်းှင့် ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များအား ဌာနသုိ တင်ြပထားရမည်။ ေြပာင်းလဲမ တစ်စံု 

တစ်ရာ ြပလုပ်လိုပါက လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များအား ဌာနသုိ ထပ်မတံင်ြပရမည်။ 
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၂၇။ အသားထုတ်လုပ်ေရာင်းချခွင့်(ေစျးခံု)ရရိှသူသည် တိရစာန်(အမဲ၊ သုိး၊ ဆိတ်၊ ၀က်) ထုတ်လုပ် 

ေကာင်ေရစာရင်းအား ြပည်သူများစားသံုးမ ဖူလံုေရးအတွက် ထုတ်လုပ်ရန်လုိအပ်ချက်၊  ဘာေရးှစ် 

အလုိက် ထုတလ်ုပ်ရန်လျာထားချက်ြပည့်မီေအာင် ထုတ်လုပ်ေဆာင်ရက်ရမည်။ အသားထုတ် 

လုပေ်ရာင်းချခွင့်(ေစျးခုံ)ရရိှသူသည် မိမိလစဉ်ထုတ်လုပ်ေသာ တိရစာန်(အမဲ၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ၀က်) 

ေကာင်ေရစာရင်းအရ ထုတ်လုပေ်ကာင်ေရေကးများကုိ ထုတ်လုပ်မည့်လ၏ လဆန်း(၅)ရက်ေန 

မတိုင်မီ မပျက်မကွက်ေပးသွင်းရမည်။ ေပးသွင်းရမည့်ရက်ထက် ေနာက်ကျေပးသွင်းပါက (၁)ရက် 

လင် ေငွ(၁၀၀)ကျပ်အတွက် (၁)ကျပ်န်း ရက်လွန်ဒဏ်ေကးအြဖစ် ေပးေဆာင်ရမည်။ ထုတ်လုပ် 

ေကာင်ေရေကး ေပးသွင်းရန်ေငွကို ေပးသွင်းရမည့်ရက်မှ (၉၀)ရက်ထက်ပို၍ ေနာက်ကျလင် 

ေစျးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်ြပထားြခင်းမှ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းမည်ြဖစ်ပးီ ေပးသွင်းထားေသာ အာမခံေငွှင့် 

အခွန်ေငွများကို ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သိမ်းယူမည်။ 

၂၈။ အသားထုတ်လုပ်ေရာင်းချခွင့်(ေစျးခုံ)ရရှိသူသည် ေကာ်မတီမှ ေပးသွင်းရန် သတ်မှတ်ထား 

သည့် အခွန်၊ အခ၊ အေကာက်များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေပးသွင်းရမည်။ 

၂၉။ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ တာဝန်ေပးအပ်သူ(သိုမဟုတ်)ဌာနမှ တာဝန် 

ေပးအပ်သူတိုမှ အသားထုတ်လုပ်ေရာင်းချမလုပ်ငန်းအား အခါအားေလျာ်စွာ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်း 

ကို ခံယူရမည်။ 

၃၀။ လုပင်န်းေဆာင်ရက်စဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းြပန်လည်အပ်ှံြခင်း၊ အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ 

ေကာင့် ပျက်စီးဆုံးံးြခင်းများအတွက် အခွန်ေငွေလျာ့ေပါ့ရန်အတွက်ေလာက်ထားလာပါက လက်ခံ 

စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

၃၁။ သားသတ်ုံအေဆာက်အအုံှင့် ဆုိင်ခန်းအတငွ်း/အြပင်သန် ရှင်းေရး၊ အေသးအဖွဲြပင်ဆင် 

ေရးကို မိမပိိုင်ပစည်းကဲ့သို ေစျးခံုရရှိသူက ေဆာင်ရက်ရမည။် အေဆာက်အအုံများ၏ လုံ ခံေရးှင့် 

မီးေဘးလုံ ခံေရးကိစများကုိ တာဝန်ယူရမည်။ 

၃၂။ ေဈးခုံရရှိသူသည် ေဈးခုံေရာင်းချမ၊ အသားထုတ်လုပေ်ရာင်းချမတိုှင့် ပတ်သက်၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်း(Bye-Laws)၊ အမိန်ှင့်န်ကားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရမည်။  
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လိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါက ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒအရ အေရးယူြခင်းခံရမည် 

ြဖစ်သည်။  

၃၃။ အသားထုတ်လုပ်ေရာင်းချခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကုိင်ခွင့်ချထားေပးသည့်ကာလအတွင်း အသုံး 

ြပခွင့်ေပးထားသည့် အေဆာက်အအုံတွင် ိုင်ငံေတာ်မှ တားြမစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ဥပေဒှင့် 

မလွတ်ကင်းေသာကိစရပ်များ ြဖစ်ပွားေပေပါက်မမရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ရမည်။ အကယ်၍ ြပဿနာ 

ေပေပါက်လာပါက ေစျးခုံရရိှသူ၏ တာဝန်သာြဖစ်သည်။ 

၃၄။ ေစျးခုံရရှိသူသည် ရရှိသည့်ေဈးအလိုက် ေကာ်မတီပိုင်အသားေရာင်းဆိုင်ခန်းများ၊ ေကာ်မတီ 

မှ စီစဉ်ေပးေသာ ယာယီအသားေရာင်းဆိုင်များ၏ လပ်စစ်ဓါတ်အားခ၊ တယ်လီဖုန်းအသုံးြပခ၊ 

ေရဖိုးေရခ၊ သန်ရှင်းေရးစရိတ်၊ ေဈးဆုိင်ခန်းခွန်၊ ေဈးဆိုင်ခန်းှစ်စဉ်မှတ်ပုံတင်ေကး၊ အြခားအေထွ 

ေထွအသုံးစရိတ်များှင့် အခွန်၊ အခကုိ ေစျးခုံရရိှသူမှသာကျခံေဆာင်ရက်ရမည်။  

၃၅။ အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပ်ဆိုင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ ဘာေရးှစ် တစ်ှစ်ကုန် 

ဆုံးပီး ေနာက်တစ်ှစ်အတွက် ဆက်လက်မလုပ်ကုိင်လိုပါကြဖစ်ေစ လုပက်ိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် 

သက်ဆုိင်ရာဌာနသို မိမိလက်ခံစဉ်က အေနအထားအတုိင်း ေစျးဆိုင်ခန်းကို စနစ်တကျ လဲေြပာင်း 

ေပးအပ်ရမည်။ 

၃၆။ ေဈးခုံရရှိသူသည် မိမထိံမှ အသားကုိဝယ်ယူ၍ သတ်မှတ်နယ်ေြမအတွင်း နည်းလမ်းတစ်မျိး 

မျိးြဖင့် သယေ်ဆာင်ပီး လှည့်လည်ေရာင်းချလိုသူများရှိပါက ထုိသူများအား အသားေရာင်းချခွင့် 

ကတ်ြပားများ ထုတ်ေပးိုင်ေရးအတွက် ေရာင်းချလိုသူများ၏ အမညစ်ာရင်း၊ ဓါတ်ပုံှင့် သားငါး 

ေရာင်းချခွင့် ေလာက်လာတိုအားစုစည်း၍ လှည့်လည်သယ်ေဆာင်ေရာင်းချမည့် အစီအမံှင့်အတူ 

တိရစာန်ေဆးကုှင့်သားသတ်ုံများဌာနသို ေထာက်ခံတင်ြပရမည်။ သတ်မှတ်နယ်ေြမအတွင်း 

လှည့်လည်သားငါးေရာင်းချခွင့်ရရိှသူများသာ အသားများေရာင်းချခွင့်ရိှသည်။ ထိုအေရာင်းေဈးသည် 

များသည် ခွင့်ြပထားေသာ နည်းလမ်းတစ်မျိးမျိးြဖင့် အသားများကုိသယ်ေဆာင်ပီး ေဈးခံုရရှိသူ၏ 

သတ်မှတ်ထားေသာ နယ်ေြမအတွင်း၌သာ ေရာင်းချေစေရး၊ အြခားေဈးခုံနယ်ေြမများ၌ သွားေရာက် 

ေရာင်းချမမရှိေစေရးတိုကို တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးရမည့်အြပင် ၎င်းတုိ၏ စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်မ 

သည် မူရင်းေဈးခံုေရာင်းချခွင့်ရိှသူ၏ ေဖာက်ဖျက်မဟု မှတ်ယူမည်။ 
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၉ 

၃၇။ ေစျးခုံရရှိထားသူသည် သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များှင့်စာချပ်ပါ အချက် 

အလက်များကိုလည်းေကာင်း၊ အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

လည်းေကာင်း ေဖာက်ဖျက်ေကာင်းစိစစ်ေတွရိှပါက ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒ၊ ဌာနမှ 

ထုတ်ြပန်ထားေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ(Bye-Laws)ှင့် စာချပ်ပါသေဘာတူညီချက်များ 

အတိုင်း အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ ဌာနမှချမှတ်ထားေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

ှင် ့ စာချပပ်ါသေဘာတူညခီျက်အတိုင်း ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မများအား (၃)ကိမ်အထိ အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်ပီး၍ ထပ်မေံဖာက်ဖျက်မများအတွက်  ေနြပည်ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရးဥပေဒအရ 

အေရးယူြခင်းခံရပါက ေဈးခုံလုပက်ိုင်ခွင့်အား ချက်ချင်းြပန်လည်ုပ်သိမ်းပီး ၎င်းမှတင်သွင်းထား 

ေသာ အာမခံေငွများကို ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ်သိမ်းယူ၍ နာမည်ပျက်စာရင်းေကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေပးသွင်းရန် ကျန်ရိှေငွများကုိလည်း တရားစွဲဆုိေတာင်းခံမည် ြဖစ်ပါသည်။  

၃၈။ ေဈးခုံရရှိသူများသည် မိမိလစဉ်ထုတ်လုပရ်ေသာ တိရစာန်(အမဲ၊သိုး၊ဆိတ်၊ဝက်) ေကာင်ေရ 

စာရင်းအရ ထုတ်လုပ်ေကာင်ေရေကးေပးသွင်းမ၊ အသားထုတ်လုပ်မည့် တိရစာန်များအတွက် 

သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ပတ်သက်၍ ေကာ်မတီမှ(၂၁.၃.၂၀၁၆)ရက်ေန 

တငွ်ထုတြ်ပန်ထားသည့် အမိန ်ေကာြ်ငာစာအမှတ် (၄၁/၂၀၁၆)၊ (၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်ေနတငွ် ထုတ်ြပန် 

ထားသည့် အမိန ်ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၆/၂၀၁၇)အရ “ေနြပညေ်တာ်စည်ပင်သာယာေရးနယန်ိမတ်ိ 

အတွင်း သားသတ်ုံများတည်ေထာင်ြခင်း၊ စားသုံးရနတ်ိရစာန်များ သတ်ြဖတ်ခွင့်ြပြခင်းှင့် အသား 

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းများှင့် စပလ်ျဉ်း၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပြခင်း၊ စီမံခန ်ခွဲြခင်း၊ ကီးကပ်အုပ်ချပ်ြခင်း 

ဆိုင်ရာစည်းကမ်းများ”၊ (Bye-Laws)အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည်။ 

၃၉။ ဤေဈးခုံအများစနစ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပြခင်းသည် ေဈးခုံရရိှသူများအတွက် ၂၀၂၃ ခုှစ် 

ဧပီလမှ ၂၀၂၄ ခုှစ် မတ်လအထိ ဘာေရးှစ်အတွင်းသာ ခွင့်ြပထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရှိမှတ် 

ယူရမည်။ အြခားသိရှိလိုေသာ အချက်အလက်များရှိပါက ုံးချနိ်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ တိရစာန်ေဆးကုှင့်သားသတ်ုံများဌာနသို လာေရာက်၍ စုံစမ်းေမးြမန်းိုင် 

ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းမရှိခဲ့ေသာ် ေစျးခံုရရှိသူသည် ဤစည်းကမး်ချက်များကို သိရိှနားလည်ပီး 

ြဖစ်သည်ဟုမှတ်ယူမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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