ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ဌာန(၅)ခု၏
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးှစ်(ဒုတိယအကိမ်)ေလလံတင်ေရာင်းချမည့် အရပ်ရပ်အခွင့်အေရးလိုင်စင်များစာရင်း
စဉ်
၁

ဌာန

လိုင်စင်အမျးအစား
ိ

အမည်
စီမံ

တပ်ကုန်းမိလမ်းေဘးပျ ံကျေဈးေကာက်
ေပါင်း(၁)

၁

အခွန် ေနြပည်ေတာ်ဝင်ေကးဘီးေကာက် (ေရြပည်ေတာ်ဝင်လမ်းဂိတ်)

၂

။

ေနြပည်ေတာ်ဝင်ေကးဘီးေကာက်(၁၉/၁ဂိတ)်

၃

။

ေဘာဂသီရိအေဝးေြပးယာဉ်ရပ်နားစခန်းယာဉ်ဝင်ေကးှင့်

အာမခံေငွ

မှတ်

(ကျပ်)

ချက်

၁,၂၅၀,၀၀၀
၁,၂၅၀,၀၀၀
၂၃,၆၀၀,၀၀၀
၁,၆၂၈,၀၀၀
၂၈,၈၅၀,၀၀၀

သန်စင်ခန်းှင့်ေရချးခန်
ိ းဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်
၄

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(မဂလာရပ်ကွက်၊ပျဉ်းမနား)

၅

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ရန်ေအာင်-၂ ရပ်ကွက်၊ပျဉ်းမနား)

၆

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင် (ကင်ပွန်းတန်းေကျးရာအုပစ
် ု၊

၅၀,၀၀၀
၁၇၆,၀၀၀
၅၀,၀၀၀

ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ပျဉ်းမနား)
၇

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ဗိုလ်မင်းေရာင်ရပ်ကွက်၊တပ်ကုန်း)

၅၀,၀၀၀

၈

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ဆရာစံရပ်ကွက်၊တပ်ကုန်း)

၅၀,၀၀၀

၉

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ြမဝတီ၊ဘုရင့်ေနာင်၊

၅၀,၀၀၀

အေနာ်ရထာ၊ ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်၊တပ်ကုန်း)
၁၀

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(အမှတ်(၁)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊လယ်ေဝး)

၅၀,၀၀၀

၁၁

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(အမှတ်(၃)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊လယ်ေဝး)

၅၀,၀၀၀

၁၂

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(အမှတ်(၅)၊ (၆)၊ (၇)ရပ်ကွက်၊လယ်ေဝး)

၅၀,၀၀၀

၁၃

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ေအာင်ဇမရပ်ကွက်၊ ဇမသီရိ)

၅၀,၀၀၀

၁၄

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ဇမသီရိ)

၅၀,၀၀၀

၁၅

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(မိမေစျးပွဲုံ၊ေဇယျသိဒိရပ်ကွက်၊ဇမသီရိ)

၅၀,၀၀၀

၁၆

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ေအာင်သာယာရပ်ကွက်၊ ပုဗသီရိ)

၅၀,၀၀၀

၁၇

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ကျဉ်ေတာင်ကန်(၁)၊(၂)၊(၃)၊(၄)၊(၅)၊(၆)ရပ်ကွက်၊ပုဗသ
 ီရိ)

၅၀,၀၀၀

၁၈

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ဥတရသီရိရပ်ကွက်၊ဥတရသီရိ)

၅၀,၀၀၀

၁၉

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ေရအင်ကင်းရပ်ကွက်၊ဒကိဏသီရိ)

၅၀,၀၀၀

၂၀

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ဒကိဏသီရိရပ်ကွက်၊ဒကိဏသီရိ)

၅၀,၀၀၀

ေပါင်း(၂၀)
၁

ေဈး ပျဉ်းမနားအမှတ်(၁)ေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်အပ်ှံမ

၅၅,၀၅၄,၀၀၀
၁,၈၇၅,၀၀၀

ေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်
၂

။

အာဟာရသုခေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊

၄,၁၄၀,၀၀၀

ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်
၃

။

ယုဇနေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်

၆၂၀,၀၀၀

ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်
၄

။

ေညာင်လွန် ေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊
ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်
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၁၂၀,၀၀၀

စဉ်
၅

ဌာန
အမည်

လိုင်စင်အမျးအစား
ိ

ေဈး လယ်ေဝးမိမေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊

အာမခံေငွ

မှတ်

(ကျပ်)

ချက်

၂,၂၇၀,၀၀၀

ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်
၆

။

သေြပပင်ေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊

၄၀,၀၀၀

ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်
၇

။

ေအလာေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊

၁၄၀,၀၀၀

ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်
၈

။

သာဝတိစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊

၂၄၀,၀၀၀

ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်
၉

။

ေရကာပင်ေဈးေရေလာင်းအိမသ
် ာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၄၀၀,၀၀၀

၁၀

။

ေရသဇင်ေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၁၀၀,၀၀၀

၁၁

။

ေအာင်ဇမေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၁၂

။

ပျဉ်းမနားအမှတ်(၁)ေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၁၃

။

အာဟာရသုခေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခခ
ံ ွင့်လိုင်စင်

၁၄

။

လမ်းပျဉ်းမနားေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခခ
ံ ွင့်လိုင်စင်

၃၅,၀၀၀

၁၅

။

ေညာင်လွန် ေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၃၅,၀၀၀

၁၆

။

သေြပပင်ေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၁၅,၀၀၀

၁၇

။

သာဝတိေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၁၀၀,၀၀၀

၁၈

။

ဒကိဏသီရိေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၄၅၀,၀၀၀

၁၉

။

ပုဗသ
 ီရိေဈးေရေလာင်းအိမသ
် ာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၄၉၀,၀၀၀

၂၀

။

သေြပကုန်းေဈးေရချးခန်
ိ းှင့်ေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၃,၁၅၀,၀၀၀

၂၁

။

ေနြပည်ေတာ်မိမေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၉,၅၀၀,၀၀၀

၂၂

။

သေြပကုန်းေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၈,၃၀၀,၀၀၀

၂၃

။

အင်ကင်းေဈး/ဂမာေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၁,၁၈၇,၀၀၀

၂၄

။

သရဖီေဈး/ချယ်ရီေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၂၅

။

ေရကာပင်ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၁,၃၁၀,၀၀၀

၂၆

။

ယုဇနေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၁,၁၀၀,၀၀၀

၂၇

။

လမ်းပျဉ်းမနားေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၁,၀၀၀,၀၀၀

၂၈

။

ပျဉ်းမနားအမှတ်(၁)ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၁,၄၂၀,၀၀၀

၂၉

။

ေရမိေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၃၀

။

လယ်ေဝးမိမေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၄,၁၅၀,၀၀၀

၃၁

။

သာဝတိေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၁,၈၉၀,၀၀၀

၃၂

။

သစ်ပတ
ု ပ
် င်ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၁၈၀,၀၀၀

၃၃

။

သေြပပင်ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၉၅၀,၀၀၀

၃၄

။

ကန်သာေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၂၀၀,၀၀၀

၃၅

။

ဒကိဏသီရိေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၁,၁၆၅,၀၀၀

၃၆

။

ကျည်ေတာင်ကန်ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၁,၆၂၀,၀၀၀

၃၇

။

ငုေရဝါေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

၂,၆၂၀,၀၀၀
၄,၁၀၀,၀၀၀

၈၄၄,၀၀၀

၁၉၅,၀၀၀

ေပါင်း(၃၇)
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၅၀,၀၀၀

၄၈၀,၀၀၀
၅၆,၄၈၁,၀၀၀

စဉ်
၁
၂

ဌာန

လိုင်စင်အမျးအစား
ိ

အမည်

တိ/ကု လယ်ေဝးွားပွဲေဈး(ဝင်ေကးေကာက်)
။

လယ်ေဝးွားပွဲေဈး (စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်အပ်)
ေပါင်း(၂)

၁

လမ်း ပျဉ်းမနားမိတွင်းယာဉ်ရပ်နားခှင့်

အာမခံေငွ

မှတ်

(ကျပ်)

ချက်

၉,၉၅၀,၀၀၀
၅၀၀,၀၀၀
၁၀,၄၅၀,၀၀၀
၃,၉၂၀,၀၀၀

တံတား မိတွင်းညအိပ်ယာဉ်ရပ်နားခ

၂

။

တပ်ကုန်းမိတွင်း ယာဉ်ရပ်နားခ

၁,၅၅၀,၀၀၀

၃

။

လယ်ေဝးမိတွင်း ယာဉ်ရပ်နားခ

၂၁၀,၀၀၀
ေပါင်း(၃)
ေပါင်း(၆၃)
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၅,၆၈၀,၀၀၀
၁၂၈,၉၁၅,၀၀၀

သို
ဥက

ဓါတ်ပုံ

ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲ
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
ရက်စွဲ၊
အေကာင်းအရာ။
၁။ ေလာက်ထားသူအမည်

---------------------------------------

၂။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

---------------------------------------

၃။ အဘအမည်

---------------------------------------

၄။ လိုင်စင်ဆွဲဝယ်သူ၏ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်

---------------------------------------

၅။ ဆက်သွယ်ရန်ေနရပ်လိပ်စာ

-----------------------------------------------------------------------------

၆။ အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ

-----------------------------------------------------------------------------

၇။ ဆွဲဝယ်လိုသည့်ေလလံလိုင်စင်

-----------------------------------------------------------------------------

၈။ ေလလံလိုင်စင်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လိုသည့်မိ --------------------------------------၉။ ေပးသွင်းခဲ့သည့်ေလလံအာမခံေငွ၊ ေပးသွင်းပီး --------------------------------------ချလံအမှတ်ှင့်ရက်စွဲ၊ ေပးသွင်းခဲ့သည့်ဘဏ်

---------------------------------------

၁၀။ အာမခံတင်သွင်းမည့် မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ

---------------------------------------

ပစည်းှင့် ၎င်းပစည်းအားပိုင်ဆိုင်မ

---------------------------------------

စာရက်စာတမ်းမူရင်း

-----------------------------------------------------------------------------

-၂၁၁။ ေလာက်လာှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပချက်များ( က ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ှင့် အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ(၁)ေစာင်၊
( ခ ) ေလလံအာမခံေငွေပးသွင်းမချလံ မူရင်းှင့်မိတ (၁)ေစာင်၊
( ဂ ) ိုင်ငံေရးှင့်ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်းရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊
( ဃ ) ေလလံဆွဲဝယ်မည့်ပုဂိလ်ပိုင်ဆိုင်ေသာအိမ် ခံေြမြဖစ်ေကာင်းတည်ရှိရာရပ်ကွက်/ေကျးရာ
အုပခ
် ျပ်ေရးမှး ေထာက်ခံချက်၊
( င ) ရာြဖတ်အဖွဲ သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးုံးမှ အေဆာက်အအုံ၊
အိမ၊် ေြမ၏ ကာလတန်ဖိုး စိစစ်ေထာက်ခံချက်မူရင်းှင့် အေဆာက်အအုံ၊ အိမ၊် ေြမ၏
(ေရှ၊ ေနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ)ဓါတ်ပုံများ။
၁၂။ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ေလလံစည်းကမ်းချက်များ
ကို တိကျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရက်ပါမည်။
၁၃။ ေလလံေအာင်ြမင်ပီးသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေလလံတန်ဖိုးေငွများအေြပအေကေပးသွင်းိုင်ြခင်း
မရှိပါက ေလလံေအာင်ြမင်ြခင်းကို စာရင်းမှပယ်ဖျက်၍ ေပးသွင်းထားေသာ ေငွများကို ေနြပည်ေတာ်
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ သိမ်းယူြခင်းကို သေဘာတူပါသည်။
ေလာက်ထားသူ

လက်မှတ်

၊------------------------------

အမည်

၊------------------------------

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ်

၊------------------------------

ဆက်သွယ်ရန်ေနရပ်လိပ်စာ ၊-----------------------------၊-----------------------------အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ

၊------------------------------------------------------------------------------------------

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

၊------------------------------------------------------------

၁။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငသ
ဳ ာဵ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငသ
ဳ ာဵအြဖစ် လက်မှတ်ရရှိထာဵ

သူ၊ အသက်(၁၈)နှစ်ြပည်ဴပပီဵ အမျုဵသာဵမှ
ိ
တ်ပုဳတင် (သို့

) နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵကို

အေထာက်အထာဵအြဖစ် တင်ြပနိုင်သူ၊ မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စည်ဵြဖစ်သည်ဴ ေြမနှငဴ်အေဆာက်
အဦ ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်ေပါက်ရှိသူ မည်သူမဆို ေလလဳဆဝ
ွဲ ယ်ခွင်ဴရှိသည်။
၂။

ေလလဳဆွဲဝယ်သူသည် လိင
ု စ
် င်တစ်ခုချင်ဵအလိုက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အာမခဳေငွမျာဵ

ကို ေလလဳပွဲကျင်ဵပမည်ဴေန့မတိုင်မီ ေနြပည်ေတာ်ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဘဏ်လီမိတက်သို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။
၃။

ေလလဳဆွဲဝယ်ခွငဴေ
် လျှောက်လာွှ တွင် အမည်တင်သွင်ဵသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ဆွဲဝယ်

ရပါမည်။ ေလလဳေလျှောက်လာွှ တင်သွင်ဵသူ၏ တရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် လွှဲအပ်ြခင်ဵခဳရသူ
(SpecialPower/GeneralPower)မျာဵြဖင်ဴ ေလလဳဆဝ
ွဲ ယ်ခွငြ်ဴ ပုမည်မဟုတ်ပါ။

၄။

ေလလဳေလျှောက်လွှာနှင်ဴအတူပူဵတွဲတင်ြပရမည်ဴစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵအာဵ ြပည်ဴစုဳစွာတင်ြပ

နိုငြ် ခင်ဵမရှိေသာ ေလျှောက်လာွှ မျာဵကို ေလလဳဆွဲဝယ်ခွငဴြ် ပုမည်မဟုတ်သည်ဴအြပင် အကယ်၍
ေလျှောက်လွှာအာဵလက်ခဳပပီဵေနာက် ေလလဳတင်ေရာင်ဵချေရဵအဖွဲ့မှြပန်လည်စိစစ်သည်ဴအခါတင်ြပ
ထာဵသည်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵသည် ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်မှုမရှိေ ကာင်ဵေတွ့ရှိရပါက ေလလဳဆဝ
ွဲ ယ်
ြခင်ဵကို ခွင်ဴြပုမည်မဟုတ်ပါ။
၅။

အခွငဴ်အေရဵလိုင်စင်မျာဵနှငပ
်ဴ တ်သက်၍နာမည်ပျက်ရှိသူမျာဵ၊ လိင
ု စ
် င်ေ ကဵ၊ ဒဏ်ေ ကဵ

ေ ကဵကျန်ရိှသူမျာဵ၊ နာမည်ပျက်စာရင်ဵဝင် ြဖစ်ခဲဴဖူဵသူမျာဵကို လိင
ု စ
် င်ချထာဵေပဵမည် မဟုတ်ပါ။
လိင
ု စ
် င်ချထာဵေပဵပပီဵမှ ယင်ဵအချက်အလက်မျာဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှပ
ိ ါက လိင
ု စ
် င်ချထာဵြခင်ဵကိုပယ်
ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ေလလဳအာမခဳေငွေပဵသွင်ဵရာ၌ ဘတ်ဂျက်နှင်ဴေငွစာရင်ဵဌာနတွင်ေငွသွင်ဵချလန်ေတာင်ဵ

ခဳရယူ၍ ေနြပည်ေတာ်ဖဳ့ွ ပဖိုဵေရဵဘဏ်လီမိတက်သို့ ေပဵသွငဵ် ပပီဵ ေငွသွင်ဵချလန်မူရင်ဵ၊ အမျုဵသာဵ
ိ
မှတ်ပုဳတင် (သို့မဟုတ်) နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမိတ္တူ၊ အိမ်ေထာင်စုဇယာဵမိတ္တူကို ေလလဳ
ေလျှောက်လွှာနှင်ဴအတူ ဆွဲဝယ်သူပိုင်ဆိုင်သည်ဴပိုင်ဆိုင်မှုအေထာက်အထာဵမူရင်ဵ၊သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်
ကမ်ဵခင်ဵေစျဵတန်ဖိုဵ ထက်ေလျာဴနည်ဵြခင်ဵမရှိသည်ဴ မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စည်ဵ (အေဆာက်
အအုဳ/ အိမ်/ ေြမ)၊ ေငွစုစာအုပမ
် ူရင်ဵမျာဵ ပူဵတွဲ၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်ဵ ေလလဳတင်ေရာင်ဵချေရဵ
အဖွဲ့သို့ ေပဵအပ်ေလျှောက်ထာဵရမည်။

၇။
လိင
ု စ
် င်ဆွဲဝယ်ရရှိပပီဵပါက လုခဳ ခုဳမှုအာမခဳအြဖစ် ဆွဲဝယ်သူပိုင်ဆိုင်သည်ဴ လိင
ု စ
် င်တန်ဖိုဵ
နှင်ဴ ညီမျှေေသာအာမခဳပစ္စည်ဵ (မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳ/ အိမ်၊ ေြမ၏ ဂရန်မူရင်ဵ)၊

2
ေနြပည်ေတာ်ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဘဏ်ေငွစုစာအုပ်မူရင်ဵမျာဵ ဌာနသို့တင်သွင်ဵရပါမည်။လိုင်စင်ေ ကဵအေ က
ေပဵသွင်ဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ အထက်ပါလုခဳ ခုဳမှုအာမခဳ ေပဵသွင်ဵရန်မလိပ
ု ါ။ လုခဳ ခုဳမှုအာမခဳ တင်သွင်ဵ
ထာဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ လိုငစ
် င်အရစ်ကျေ ကဵ ေြပေကျသည်ဴအခါ အဆိပ
ု ါ လုခဳ ခုဳမှုအာမခဳမျာဵအာဵ
ြပန်လည် ထုတ်ေပဵမည်ြဖစ်သည်။ ေလလဳဆွဲဝယ်သူတစ်ဦဵတည်ဵမှ လိုငစ
် င်တစ်မျုဵထက်
ိ
ပ၍
ို ဆွဲ
ဝယ်ခဲဴေသာ် ဆွဲဝယ်သည်ဴလိုင်စင်အာဵလုဳဵ၏လိုင်စင်ေ ကဵနှင်ဴညီမျှေေသာအာမခဳပစ္စည်ဵ(မေရွှေ့မေြပာင်ဵ
နိုငသ
် ည်ဴ အေဆာက်အအုဳ/အိမ်၊ေြမ၏ဂရန်မူရင်ဵ)အာဵ တင်သွင်ဵနိုင်သည်။ သို့ေသာ် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်
အတွင်ဵ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ် ဆွဲဝယ်လုပ်ကိုင်ခဲဴသည်ဴလင
ို စ
် င်မျာဵထဲမှ လိင
ု စ
် င်တစ်ခုခု၏ စည်ဵကမ်ဵပျက်
ကွက်မှုတွင် အာမခဳပစ္စည်ဵအာဵအေရဵယူေဆာင်ရွက်ရပါက ၎င်ဵလိုင်စင်အတွက် အာမခဳပစ္စည်ဵ
ထပ်မဳတင်သွငဵ် ရမည်။ လိင
ု စ
် င်အာဵလုဵဳ အတွက်စုေပါင်ဵ၍အာမခဳပစ္စည်ဵထာဵရှိပါက ကျန်ရိလ
ှ ိုင်စင်
မျာဵအတွက် အာမခဳပစ္စည်ဵအာဵ ထပ်မဳတင်သွငဵ် ရမည်ြဖစ်သည်။
၈။
ေလလဳပွဲပပီဵပါက ေလလဳမေအာင်ြမင်သူမျာဵ ေလျှောက်လာွှ တင်စဉ် တင်သွငဵ် ထာဵေသာ
ေလလဳအာမခဳေငွမျာဵကိုေလလဳပွဲပပီဵဆုဳဵပပီဵေနာက်ရက်မှစ၍ ြပန်လည်ထုတ်ေပဵပါမည်။
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၉။
ေလလဳဆွဲဝယ်မည်ဴသူမျာဵသည် ေလလဳပွဲြပုလုပ်သည်ဴေန့တွင် ေလလဳတင်ေရာင်ဵချေရဵ
အဖွဲ့သို့ အမျုဵသာဵမှ
ိ
တ်ပုဳတင်(သို့မဟုတ်) နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵနှင်ဴအတူ ေရာက်ရှိေ ကာင်ဵ
သတင်ဵပို့ရမည်။
၁၀။
ေလလဳတ င်ေရာင်ဵချေရဵအဖွဲ့ ၏ ကမ်ဵခင်ဵေစျဵတန်ဖိုဵေငွမျာဵကိုေလလဳပွဲစတင်ချ န်ိ
သင်ပုန်ဵတွင်တင်သည်နှငဴ် ေလလဳဆွဲဝယ်သူမျာဵမှစတင်၍ အဆိြု ပုကမ်ဵလှမ်ဵရပါမည်။
၁၁။
ေလလဳဆွဲဝယ်ခွငဴေ
် လျှောက်လာွှ တင်သွငဵ် ပပီဵေနာက် ေလလဳယှဉ်ပပိုင်ရန်အတွက် ေလလဳ
ခန်ဵမအတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်ြခင်ဵမရှိသူမျာဵအာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ေလလဳခန်ဵမအတွင်ဵေလလဳတစ်ခုချင်ဵ
စီအာဵ (၃)ကကိမ်ထက်မနည်ဵ ယှဉ်ပပိုင်ြခင်ဵမရှိပါကလည်ဵေကာင်ဵ၊ ေလျှောက်လာွှ တင်စဉ် တင်သွငဵ်
ထာဵေသာအာမခဳေငွမျာဵကို ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သိမ်ဵယူမည်ဴအြပင် အမည်ပျက်စာရင်ဵ တင်သွငဵ်
ြခင်ဵခဳရမည်ြဖစ်သည်။ သို့ရာတွင်(၃)ကကိမ်မြပည်ဴေသာ်လည်ဵယှဉ်ပပိုင်ဆွဲဝယ်မည်ဴေလလဳေ ကဵသည်
ကမ်ဵခင်ဵေစျဵ၏(၂)ဆနှငဴအ
် ထက်ြမင်ဴတက်ပါက (၃)ကကိမ်အထိယှဉ်ပပိုင်ဆွဲဝယ်ြခင်ဵကို ကင်ဵလွတ်
ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၁၂။
ေလလဳယှဉ်ပပိုင်ဆွဲဝယ်ေနစဉ်အတွင်ဵ
ပန်ဵေ ကဵရယူ
ေ ကာင်ဵ ထင်ြမင်ယူဆပါက

၁၃။
ေလလဳဆွဲဝယ်သူသည် တစ်ကကိမ်ထက်တစ်ကကိမ်ေလလဳေ ကဵတိုဵပပီဵေပဵရာ၌ယင်ဵေလလဳ
ေ ကဵသည် အဆမတန်ေစျဵကကီဵြမင်ဴပပီဵ ထိုက်သင်ဴသည်ဴေစျဵထက် အဆမတန် မျာဵြပာဵေ ကာင်ဵ၊
ကာယကဳရှငအ
် ာဵဝန်ထုတ်ဝန်ပိုဵြဖစ်ေစေ ကာင်ဵ၊ ေကာ်မတီနှငဴြ် ပည်သူမျာဵထိခိုက်နိုငေ
် ကာင်ဵထင်
ြမင်ယူဆပါက စဉ်ဵစာဵချင်ဴချန်ိ ရန်ေလလဳတင်ေရာင်ဵချေရဵအဖွဲ့မှ (၃)ကကိမ်သတိေပဵမည်။ ေရာက်ရှိ
ေနေသာေလလဳေ ကဵနှုန်ဵ၏( ၅-ပုဳ ၁-ပုဳ)ကိုေငွသာဵ(သို့မဟုတ်) ေငွစုစာအုပ်မရ
ူ င်ဵြဖင်ဴ ေလလဳတင်
ေရာင်ဵချေရဵအဖွဲ့သို့တင်ြပနိုင်ရမည်ြဖစ်သည်။ မတင်ြပနိုင်ပါက တင်သွင်ဵထာဵသည်ဴအာမခဳေငွကို
ဘဏ္ဍာေငွအြဖစ်သိမ်ဵယူြခင်ဵခဳရမည်ြဖစ်သည်။ ေလလဳယှဉ်ပပိုင်ဆွဲဝယ်ရာ၌(၁)ကကိမ်လျှေင်သတ်မှတ်
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ကမ်ဵခင်ဵေစျဵ၏ (၁%) ထက်မနည်ဵ (သို့မဟုတ်) ေလလဳတင်ေရာင်ဵချေရဵအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ေသာ
နှုန်ဵထာဵအတိုငဵ် တိုဵြမှငဴ်ေပဵရမည်။
၁၄။

ေလလဳဆွဲဝယ်စဉ် ေလလဳေ ကဵအဆမတန်ြမင်ဴတက်လာပါက ေလလဳဆွဲဝယ်သူမှစဉ်ဵစာဵ

နိုငရ
် န်(၁၅)မိနစ်စဉ်ဵစာဵခွင်ဴြပုမည်။ သို့ရာတွင် ေလလဳပွဲကျင်ဵပသည်ဴခန်ဵမြပင်ပသို့ ထွကခ
် ွာခွင်ဴြပု
မည်မဟုတ်ပါ။
၁၅။

အခမ်ဵအနာဵမှူဵမှေလလဳေစျဵနှုန်ဵအာဵေ ကညာ၍အကကိမ်ကကိမ်မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါမည်။

၁၆။

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပပီဵလျှေင် အဆိြု ပုေစျဵနှုန်ဵမှာ အတည်ြဖစ်သည်။

၁၇။

ေစျဵပပိုင်စနစ်ြဖင်ဴ ေလလဳတင်ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖစ်၍ ကမ်ဵခင်ဵေစျဵနှုန်ဵကို ေကျာ်လွန်ပပီဵ

တန်ဖိုဵအြမင်ဴဆုဳဵေပဵသူကိုသာ ေလလဳေအာင်ြမင်သူအြဖစ် ေ ကညာပပီဵ လိုင်စင်ချထာဵေပဵပါမည်။
၁၈။

ေလလဳစနစ်အရ ေရာင်ဵချရာတွင် ေလလဳေ ကာ်ြငာထုတ်ြပန်သည်ဴေန့မှ ပထမအကကိမ်

ေလလဳတင်ေရာင်ဵချသည်ဴေန့အထိ အနည်ဵဆုဳဵ(၁၅)ရက်ခွာ၍ ေ ကညာေဖာ်ြပရမည်။ ေလလဳတင်
ေရာင်ဵချရာတွင် ကမ်ဵခင်ဵေစျဵ ြပည်ဴမြီ ခင်ဵမရှိပါက ဒုတိယအကကိမ် ေလလဳတင်ေရာင်ဵချမည်ြဖစ်
ပပီဵ ဒုတိယအကကိမ်တွင်လည်ဵ အလာဵတူ ကမ်ဵခင်ဵေစျဵမြပည်ဴမီပါက တတိယအကကိမ်ေလလဳတင်
ေရာင်ဵချပါမည်။ ေလလဳတစ်ခုနှင်ဴတစ်ခုအ ကာဵအနည်ဵဆုဳဵ(၁၀)ရက်ခွာ၍ေ ကညာရမည်။ တတိယ
အကကိမေ
် လလဳတင်ေရာင်ဵချရာတွင် ကမ်ဵခင်ဵေစျဵထက်မေကျာ်လွန်ပါကချတ်
ိ ပိတ်တင်ဒါေခါ်ယူ၍
ချတ်
ိ ပိတ်တင်ဒါေစျဵနှုန်ဵသည် ကမ်ဵခင်ဵေစျဵထက်ေကျာ်လွန်ပါကလက်ခဳမည်ြဖစ်ပပီဵ မေကျာ်လွန်
ပါက အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေရာင်ဵချသွာဵမည်ြဖစ်သည်။
၁၉။

ေလလဳတင်ေရာင်ဵချေရဵအဖွဲ့၏ အဆုဵဳ အြဖတ်သည် အတည်ြဖစ်သည်။

၂၀။

ေလလဳတင်ေရာင်ဵချေရဵအဖွဲ့မှ လိုငစ
် င်တစ်ခုချင်ဵအလိက
ု ် ေလလဳေအာင်ြမင်သူမျာဵကို

ေလလဳဆပွဲ ပီဵပါက ေလလဳေအာင်ြမင်ေ ကာင်ဵ ေ ကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂၁။

လိုင်စင်တစ်ခုချင်ဵအလိုက် သက်ဆိုင်သည်ဴ အေသဵစိတ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအာဵ စာချုပ်

ချုပ်ဆိုသည်ဴအခါတွင် ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွဲ ချုပ်ဆိုရမည်။
၂၂။

လိင
ု စ
် င်ရရှိသူမျာဵသည် မည်သည်ဴလိုငစ
် င်ကို ဆွဲဝယ်ရရှိသည်ြဖစ်ေစအာမခဳေငွ(ေလလဳ

ေ ကဵ၏ ၁၀ ပုဳ ၁ပုဳ)အာဵ ေနြပည်ေတာ်ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဘဏ်လီမိတက်သို့ ချက်ချင်ဵေပဵသွင်ဵရမည် ြဖစ်
သည်။ လိုင်စင်အာမခဳေငွကို လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုပပီဵစီဵသည်ဴအခါ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအေပါ်
ေကျနပ်မှုရှိမှသာ ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ ကုန်ဆုဳဵသည်ဴေန့မှ
(၃)နှစ်အတွင်ဵထုတ်ယူြခင်ဵမြပုပါက ထိလ
ု ိုငစ
် င်အာမခဳေငွအာဵ ေကာ်မတီပင
ို ်အြဖစ် သိမ်ဵယူမည်။
၂၃။

လိင
ု စ
် င်ရရှိသူမျာဵသည် မည်သည်ဴလိုငစ
် င်ကို ဆွဲဝယ်ရရှိသည်ြဖစ်ေစ ေလလဳေ ကဵေငွ
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ကျပ်(၁,၀၀၀,၀၀၀/-)(ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵတိတိ)ကို မေကျာ်လွန်ပါက ေလလဳေ ကဵေငွအာဵလုဵဳ ကို
ချက်ချင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။ ေလလဳေ ကဵေငွကျပ်( ၁,၀၀၀,၀၀၀/- ) (ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵတိတိ)
ထက်ေကျာ်လွန်ခဲဴေသာ် အထက်အပိုဒ်ပါအာမခဳေငွ ( ေလလဳေ ကဵ၏ ၁၀-ပုဳ ၁-ပု)ဳ နှငအ
်ဴ တူ ေလလဳ
ေ ကဵ၏(၅-ပု၁
ဳ -ပုဳ)အာဵ ေနြပည်ေတာ်ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဘဏ်လီမိတက်သို့ချက်ချင်ဵေပဵသွငဵ် ရမည်ြဖစ်ရာ
ေလျှောက်လွှာတင်စဉ် ေပဵသွင်ဵထာဵေသာအာမခဳေငွကို ခုနှိမခ
် ွင်ဴရှိသည်။ ကျန်ရိှသည်ဴေငွကို(၈)ရစ်
ခွဲ၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ေမလအထိ လစဉ်လဆန်ဵ(၁၀)ရက်ေန့ေနာက်ဆုဳဵ
ထာဵကာေြပေကျသည်အထိ သွင်ဵေဆာင်ရမည်။ လဆန်ဵ(၁၀)ရက်ထက် ေနာက်ကျေပဵသွင်ဵပါက
တစ်ရက်လျှေငေ
် ငွကျပ်(၁၀၀/-)အတွက်(၅၀)ြပာဵနှုန်ဵ ရက်လွန်ဒဏ်ေ ကဵအြဖစ် ေပဵေဆာင်ရမည်။
လစဉ် အရစ်ကျေပဵသွငဵ် ရမည်ဴေန့ရက်သည် ရုဳဵပိတ်ရက်ြဖင်ဴတိုက်ဆိုငပ
် ါက ကကိုတင်၍ ေပဵသွင်ဵ
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ရမည်။ အရစ်ကျေငွကို တစ်လထက်ပို၍ ေနာက်ကျလျှေင် ေလလဳချထာဵြခင်ဵမှ ြပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵ
မည်ြဖစ်ပပီဵ ေပဵသွငဵ် ထာဵေသာ အာမခဳေငွနှငဴ် အခွန်ေငွမျာဵကို ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သိမ်ဵယူမည်။
အရစ်ကျေပဵသွငဵ် ရမည်ဴေငွကို လုပ်ငန်ဵအာမခဳေငွမှ ခုနှိမေ
် ပဵသွင်ဵခွင်ဴမြပုပါ။ ေငွေပဵသွင်ဵပပီဵတိုင်ဵ
ေငွရေြပစာကို ေတာင်ဵခဳရယူထာဵရမည်။
၂၄။

လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေလလဳချထာဵြခင်ဵခဳရသည်နှင်ဴတစ်ပပိုင်နက်သတ်မှတ်လိုင်စင်တန်ဖိုဵ

ေငွမျာဵကို သတ်မှတ်ရက်အတွငဵ် ေပဵသွငဵ် ြခင်ဵမြပုပါက ေလလဳအာမခဳေငွအာဵ ေကာ်မတီပိုင်
အြဖစ်သိမ်ဵယူမည်ဴအြပင် နာမည်ပျက်စာရင်ဵ (Black List) တွင် မှတ်တမ်ဵတင် ေ ကြငာထာဵရှိပပီဵ
ေနာင်ေလလဳပွဲမျာဵ၌ မည်သည်ဴအေ ကာင်ဵနှင်ဴမျှေ ေလလဳဝင်ေရာက်ဆွဲဝယ်ခွငြ်ဴ ပုမည် မဟုတ်ပါ။
ရရန်ရှိေသာ လိုင်စင်ေ ကဵေ ကဵကျန်မျာဵအာဵ ေကာ်လိပေ
် တာ်အရာရှိ၏ လုပ်ပိုငခ
် ွင်ဴကို ကျငဴ်သုဳဵ၍
အခွန်မေြပကျန်ေငွြဖစ်ဘိသကဲဴသို့ အရေကာက်ခဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်သည်။
၂၅။

လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည် ေလလဳချထာဵြခင်ဵခဳရသည်နှငဴ် တစ်ပပိုင်နက် ြပည်တွငဵ် အခွန်မျာဵ

ဦဵစီဵဌာန၏အခွန်ကင်ဵရှငဵ် ေ ကာင်ဵသက်ေသခဳလက်မှတ်(သို့မဟုတ်) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်
ဝင်ေငွခွန်ကကိုတင်ေပဵေငွထမ်ဵေဆာင်ပပီဵေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵတင်ြပရမည်။ စာချုပ် ချုပ်ဆို
မှုအတွက်ကျသင်ဴေသာ အခွန်ေတာ်ေငွ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခ၊ မှတ်ပုဳတ င်ခ မျာဵအာဵ လိုင်စင်ရရှိသူမှ
ကျခဳရမည်။
၂၆။

ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴ

မှ (၃၀.၉.၂၀၂၁)ရက်ေန့အထိ(၁)
၂၇။

ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်ဵကို (၁.၁၀.၂၀၂၀) ရက်ေန့
လုပ်ကိုငေ
် ဆာင်ရွက်ခွငဴြ် ပုမည်ြဖစ်သည်။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵြပန်လည် အပ်နှဳြခင်ဵ၊ အေ ကာင်ဵတစ်စုဳ

တစ်ရာေ ကာင်ဴ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵမျာဵအတွက် အခွန်ေငွေလျှောဴေပါဴရန်အတွက် လည်ဵေကာင်ဵ၊
ေလျာ်ပစ်ရန်အတွက် လည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵလာပါက လက်ခဳစဉ်ဵစာဵလိမ်ဴမည် မဟုတ်ပါ။
အထူဵကိစ္စတစ်ရပ်ြဖစ်ပါက ေကာ်မတီ၏ဆုဳဵြဖတ်ချက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။
၂၈။

ရရ
ရ

ရ
အ
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵမျာဵ

၂၉။

ရ
ရ

သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ ေလလဳစည်ဵကမ်ဵချက်နှင်ဴ စာချုပ်ပါ အချက်မျာဵကို

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေကာ်မတီက ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ စည်ဵကမ်ဵ( By-Law )ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ အခါ
အာဵေလျာ်စွာထုတ်ြပန်သည်ဴ ညွှန် ကာဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုလည်ဵေကာင်ဵ လိုငစ
် င်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင်
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵမှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသူမှြဖစ်ေစ ေဖာက်ဖျက်ပါက သတိေပဵြခင်ဵ၊ ဒဏ်ေငွတပ်ရိုက်
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ြခင်ဵ၊ လိင
ု စ
် င်ကို ကာလအကန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊ လိင
ု စ
် င်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ အာမခဳအပ်ေငွ
မျာဵအာဵ ေကာ်မတီပိုင်ဘဏ္ဍာေငွအြဖစ် သိမ်ဵယူြခင်ဵ၊ အာမခဳတင်သွငဵ် ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ
ေလလဳတင်၍ ရရန်ရှိသည် တို့ကုိသိမ်ဵယူြခင်ဵ၊ နာမည်ပျက်စာရင်ဵ ေ ကညာြခင်ဵစသည်ဴ အေရဵယူ
ြခင်ဵခဳရမည်ြဖစ်သည်။ လိုင်စင်ြပန်လည်ေရာင်ဵချရာတွင်လည်ဵမူလေလလဳေ ကဵြပည်ဴမီြခင်ဵမရှိပါက
ြခာဵနာဵေလျာဴနည်ဵသည်ဴလေ
ို ငွကို မူလလိင
ု စ
် င်ရရှိသူမှ ေပဵေလျာ်ရမည်ြဖစ်သည်။
၃၀။

ေလလဳစည်ဵကမ်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ ေဖါက်ဖျက်ေ ကာင်ဵ စိစစ်ေတွ့ရှပ
ိ ါက သတိေပဵြခင်ဵ၊

ဒဏ်ေငွ တပ်ရိုက်ြခင်ဵ၊ ေလလဳလင
ို စ
် င်အာဵ ြပန်လည်သိမ်ဵယူပပီဵ စည်ဵကမ်ဵနှင်ဴအညီ ေလလဳတင်
ေရာင်ဵချရန်နှင်ဴ ၎င်ဵတို့တင်သွငဵ် ထာဵေသာ အာမခဳေငွမျာဵကို ေကာ်မတီပင
ို ်အြဖစ် သိမ်ဵယူ၍
နာမည်ပျက်စာရင်ဵ တင်သွင်ဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည် အေ ကာင်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵေ
ိ ကာင်ဴ

5
လိင
ု စ
် င်စည်ဵကမ်ဵ ေဖာက်ဖျက်၍ နာမည်ပျက်စာရင်ဵသွင်ဵ အေရဵယူြခင်ဵခဳရပါက ေနြပည်ေတာ်
စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီ၌ ၎င်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴရ
် ေသာအြခာဵအခွငဴ်အေရဵ လိုငစ
် င်မျာဵအတွက်ပါ
အဆိပ
ု ါအေရဵယူမှုသည် သက်ေရာက်မှုရှိေစရမည်။
၃၁။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခွင်ဴကို

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီက

သတ်မှတ်

ထာဵသည်ဴအချန်ိ ကာလအတွင်ဵေဆာင်ရွက်ခွင်ဴြပုသည်။ လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်
သာယာေရဵေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ နှုန်ဵထာဵအတိုငဵ် သာလျှေင် ေကာက်ခဳရမည် ြဖစ်
သည်။ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နှုန်ဵထာဵထက်ပိုမိုရရှိရန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေကာက်ခဳြခင်ဵ မြပုရ။
ေလလဳဆွဲဝယ်စဉ် ညှိနှိုင်ဵသေဘာတူေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအာဵ မိမိလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုငစ
် ဉ် ြပင်
ဆင်ေပဵရန် တင်ြပြခင်ဵကို ခွင်ဴမြပု။
၃၂။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ နှုန်ဵထာဵမျာဵ

ထက် ပိုမိုေရာင်ဵချ/ ေကာက်ခဳြခင်ဵ မြပုရ။ အခွန်နှုန်ဵထာဵ သတ်မှတ်ေစျဵနှုန်ဵ ဆိုင်ဵဘုတ်အာဵ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ပုဳစဳအရွယ်အစာဵအတိုငဵ် ေရဵဆွဲ၍ ြမင်သာေသာေနရာတွင် ချတ်
ိ ဆွဲထာဵ
ရမည်။ အခွငဴ်အေရဵလိုင်စင်ချထာဵေပဵေသာ အခွန်အေကာက် ေကာက်ခဳမှုလင
ို စ
် င်မျာဵ၏အသုဳဵြပု
ေသာေြပစာမျာဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ သတ်မှတ်ေပဵေသာ ပုဳစဳအတိုင်ဵသာ ေကာက်ခဳအသုဳဵြပု
ရမည်။ ပျက်ကွက်ပါက တစ်ကကိမ်လျှေငဒ
် ဏ်ေငွကျပ်(၅၀,၀၀၀/-) တပ်ရိုက်ြခင်ဵ ခဳရမည်ြဖစ်သည်။
၃၃။

စခန်ဵ၊ အေဆာက်အအုဳ၊ ဆိုင်ခန်ဵအတွငဵ် /အြပင် သန့်ရှင်ဵေရဵ၊ အေသဵအဖွဲြပင်ဆင်ေရဵ

ကို မိမပ
ိ ိုငပ
် စ္စည်ဵကဲဴသို့ လိင
ု စ
် င်ရရှိသူက ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၄။

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေ ကာင်ဴ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ မေမျှောမ
် ှန်ဵနိုင်ေသာ အေ ကာင်ဵ

မျာဵေ ကာင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ လုပ်ငန်ဵမလုပ်နိုငြ် ခင်ဵမျာဵအတွက်လုပ်ငန်ဵေခတ္တပိတ်ထာဵရြခင်ဵ
မျာဵကို ေငွတန်ဖဵို တွက်ချက်သတ်မှတ်၍ ြပန်အမ်ဵမည်မဟုတ်ပါ။
၃၅။

ေလလဳတင်ေရာင်ဵချေရဵအဖွဲ့သည် လိုငစ
် င်ချထာဵေပဵေသာ လုပ်ငန်ဵကို ရုပ်သိမ်ဵလိက
ု

အကျုဵအေ
ိ
ကာင်ဵေဖာ်ြပ၍ အချန်ိ မေရွဵ ရုပ်သိမ်ဵနိုင်သည်။ သို့ေသာ် လိုင်စင်ရရှိသူက ကကိုတင်ေပဵ
သွင်ဵထာဵေသာလိုငစ
် င်ေ ကဵမျာဵရှိပါက ရုပ်သိမ်ဵသညဴ်ေန့မှစ၍တွက်ချက်ရရှိေသာပိုသွင်ဵထာဵေငွ
မျာဵကို ြပန်လည်ထုတ်ေပဵမည်ြဖစ်သည်။
၃၆။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီမှ တာဝန်ေပဵအပ်သူ (သို့မဟုတ်) ဌာနမှ

တာဝန်ေပဵအပ်သူတို့က လိအ
ု ပ်ပါက စစ်ေဆဵမည်ြဖစ်၍ စစ်ေဆဵြခင်ဵကို ခဳယူရမည်။
၃၇။

အေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ လုဳခခုဳေရဵနှင်ဴမီဵေဘဵလုဳခခုဳေရဵကိစ္စမျာဵကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်

ရမည်ဴအြပင် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ေြမအာဏာပိုင်မျာဵ၊ တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ဲတပ်ဖွဲ့စသည်ဴ လုခဳ ခုဳ
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ေရဵအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵမှ အကူအညီေတာင်ဵခဳလာပါက လုခဳ ခုဳေရဵအတွက် အြပည်ဴအဝပူဵေပါင်ဵကူညီ
ရမည်။ လိင
ု စ
် င်ရရှိသူ၏ေပါဴဆမှုေ ကာင်ဴမီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵပါက ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ
ေကာ်မတီ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်နှငအ
်ဴ ညီ သတ်မှတ်တန်ဖိုဵအာဵ ေပဵေလျာ်ရမည်။
၃၈။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီက ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ စည်ပင်သာယာေရဵ

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ တည်ဆဲဥပေဒ၊ စည်ဵကမ်ဵ
မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
၃၉။

လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည် ရာဇဝတ်မှုကုက
ိ ျူဵလွန်နိုင်သည်ဴကိစ္စဟူသမျှေကုိ တာဵဆီဵေပဵရမည်။

ြပဿနာတစ်စုဳတစ်ရာ ေပါ်ေပါက်လာပါက စခန်ဵကွပ်ကဲမှုရုဳဵသို့ အချန်ိ နှင်ဴတစ်ေြပဵညီ အေ ကာင်ဵ
ကာဵရမည်။ လိအ
ု ပ်ပါက နီဵစပ်ရာရဲစခန်ဵသို့ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

6
၄၀။

လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည်

လိုငစ
် င်ချထာဵေပဵသည်ဴ

ကာလအတွင်ဵ

လိင
ု စ
် င်ချထာဵသည်ဴ

အေဆာက်အအုဳတွင် နိုင်ငေ
ဳ တာ်မှ တာဵြမစ်ပိတ်ပင်ထာဵသည်ဴ ဥပေဒနှင်ဴမလွတ်ကင်ဵေသာကိစ္စရပ်
မျာဵြဖစ်ေပါ်မှုမရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍ ြပဿနာေပါ်ေပါက်လာပါက လိင
ု စ
် င်ရရှိသူ
၏ တာဝန်သာြဖစ်သည်။
၄၁။

လျှေပ်စစ်ဓါတ်အာဵခ၊ တယ်လီဖုန်ဵအသုဳဵြပုခ၊ ေရဖိုဵေရခ၊ သန့်ရှင်ဵေရဵစရိတ်နှငဴ် အြခာဵ

အေထွေထွအသုဳဵစရိတ်မျာဵအာဵ လိုငစ
် င်ရရှိသူမှသာ ကျခဳရမည်။
၄၂။

ေစျဵမျာဵဌာနမှ အခွငဴ်အေရဵလိုင်စင်ရရှိသူသည် ေလလဳရရှိထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵနှငပ
်ဴ တ်

သက်၍ လစဉ်ေစျဵကွပ်ကဲမှုရုဳဵ၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵညှိနှိုငဵ် အစည်ဵအေဝဵသို့ ကိုယ်တိုင်
မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ပပီဵ ေစျဵတာဝန်ခဳအရာရှိ၏ ညှိနှိုင်ဵအကကဳြပုချက်မျာဵအာဵ လိက
ု ်နာ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၃။

လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေလလဳဆွဲဝယ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်

သာယာေရဵေကာ်မတီမှ လုပ်ငန်ဵအလိုက် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်မျာဵ ရယူလုပ်ကိုင်
ရမည်ြဖစ်ပပီဵ သက်ဆိုင်ရာစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
၄၄။

အေ ကာင်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵေ
ိ ကာင်ဴ လက်ရှိနှစ်ေလလဳရပ်ဆိုင်ဵသည်ြဖစ်ေစ၊လက်ရှိဘဏ္ဍာေရဵ

နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုဳဵပပီဵ၍ ေနာက်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် ေလလဳမေအာင်ြမင်ပါကြဖစ်ေစ လက်ရှိ
လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည်ေနာက်ထပ်လက်ခဳမည်ဴသူသို့ မိမလ
ိ က်ခဳစဉ်ကအေနအထာဵအတိုငဵ် စနစ်တကျ
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵရမည်။
၄၅။

အေ ကာင်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵေ
ိ ကာင်ဴ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကင
ို ခ
် ွငဴြ် ပုမည်ဴ သက်ဆိုငရ
် ာ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်

အတွင်ဵေရာက်မှ ေလလဳေရာင်ဵချေအာင်ြမင်ပါက လက်ရှိလင
ို စ
် င်ရရှိသူသည် ေလလဳေအာင်သည်ဴ
ရက်မတိုငခ
် င်အထိ လက်ရှိလင
ို စ
် င်ေ ကဵနှုန်ဵြဖင်ဴ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်၍ ကျသင်ဴလိုင်စင်ေ ကဵအာဵ
( ၁၀ %)အာမခဳအပ်ေငွမှ ခုနှိမ်ေပဵသွင်ဵ ထုတ်ေပဵမည်ြဖစ်သည်။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေလလဳေအာင်
သည်ဴရက်မှစ၍ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်သည်ဴ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေန့အထိ ကျသင်ဴလင
ို စ
် င်ေ ကဵ
အာဵ ေပဵသွငဵ် ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄၆။

လိုင်စင်ရရှိသူသည်

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီမှ

အခါအာဵေလျာ်စွာ

ထုတ်ြပန်သည်ဴ အမိန့်၊ စည်ဵကမ်ဵ၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၇။

အြခာဵသိရှိလေ
ို သာ အချက်အလက်မျာဵရှိပါက ရုဳဵချန်ိ အတွင်ဵ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်

သာယာေရဵေကာ်မတီ၊ သက်ဆိုငရ
် ာဌာနသို့လာေရာက်၍စုဳစမ်ဵေမဵြမန်ဵနိုငပ
် ါသည်။စုဳစမ်ဵေမဵြမန်ဵ
ြခင်ဵမရှခ
ိ ဲဴေသာ် လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည် ဤစည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို သိရှိနာဵလည်ပပီဵြဖစ်သည်
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ဟု မှတ်ယမ
ူ ည်ြဖစ်ပါသည်။
၄၈။

လိင
ု စ
် င်ရရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါ စည်ဵကမ်ဵမျာဵ ေဖာက်ဖျက်ပါက

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵဥပေဒအရ အေရဵယူြခင်ဵခဳရမည်။

ေလလဳတင်ေရာင်ဵချေရဵအဖွဲ့
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးှစ် ပထမအကိမအ
် ရပ်ရပ်အခွင့်အေရးလိုင်စင် ေလလံေအာင်ြမင်သူများစာရင်း
စဉ်

ဌာန

လိုင်စင်အမျးအစား
ိ

အမည်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေလလံေကး

ကမ်းခင်းေဈး
(ကျပ်သန
ိ ်း)

အမည်

ေလလံေကး(ကျပ်သိန်း)

၁

စီမံ

ပျဉ်းမနားမိလမ်းေဘးပျ ံကျေဈးေကာက်

၅၃၀.၀၀ ဦးေဇာ်မင်းေအာင်

၅၃၉.၀၀

၂

။

လယ်ေဝးမိလမ်းေဘးပျ ံကျေဈးေကာက်

၁၀၂.၀၀ ဦးေဇာ်မင်းေအာင်

၁၀၅.၀၀

၆၃၂.၀၀

၆၄၄.၀၀

ေနြပည်ေတာ်ဝင်ေကးဘီးေကာက်(၄/၁ဂိတ)်

၃၀၈.၀၀ ဦးေအးမိင်

၃၁၁.၀၀

ေပါင်း(၂)
၁

အခွန်

၂

။

ေနြပည်ေတာ်ဝင်ေကးဘီးေကာက်(ေရနံ သာဂိတ)်

၄၀၇.၀၀ ဦးတိုးေအာင်ခိုင်

၅၇၈.၀၀

၃

။

တန်ပိုေကးေကာက်ခံခွင့်

၁၈၁.၅၀ ဦးခင်ေမာင်သန်း

၁၈၆.၅၀

၄

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် ေရချ ီ ရပ်ကွက်၊ပျဉ်းမနား)

၅

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် ရန်ေအာင်-၁ ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား)

၂၁.၀၀ ဦးဝင်းမွန်

၂၉.၅၀

၆

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် ရာေကာက်၊ ေဘာဂဝတီ၊ ဥယျာဉ်စုရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား)

၁၇.၆၀ ဦးစည်သူေကျာ်ဝင်းလွင်

၂၀.၀၀

၇

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆုင
ိ ် (သနပင်ဆိပ်ေကျးရာအုပ်စု၊သနပင်ဆိပ(် အေရှ)ေကျးရာ၊ပျဉ်းမနား)

၅.၀၀ ေဒသန်းသန်း

၆.၅၀

၈

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် ေရကာပင်ရပ်ကွက-် ၁၊ ဇမသီရ)ိ

၈.၀၀ ေဒတင်တင်ေစာ

၉.၅၀

၉

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် ေရကာပင်ရပ်ကွက-် ၂၊ ဇမသီရ)ိ

ိ
း
၅.၀၀ ေဒချမာဝင်

၁၀

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် မဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ပုဗသ
 ီရ)ိ

၁၁

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် ဇဝနဒီပ၊ ဝဏဒီပ၊သုခဒီပ၊ ရတနာဒီပ၊ ေဇယျာဒီပ၊ ပုဗသရ
ီ )ိ

၁၂

။

၁၃
၁၄

၅.၀၀ ဦးစည်သူေကျာ်ဝင်းလွင်

၁၇.၆၀ ေဒစီစီဝင်း

၇.၀၀

၂၀.၀၀
၁၉.၁၀

၅.၀၀ ေဒခင်သီသီဇင်

၇.၀၀

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် နဝေဒး၊တပင်ေရထီး၊ဆင်ြဖရှင်ရပ်ကွက်၊ ပုဗသီရ)ိ

၁၇.၆၀ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး

၁၉.၁၀

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် ေရနံ သာရပ်ကွက်၊ဥတရသီရ)ိ

၁၇.၆၀ ဦးေဇာ်ဝင်း

၁၉.၁၀

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင(် ေရဆင်းေကျးရာ၊ေအာင်ေဇယျ၊ ြပည်စံေအာင်၊ပုပါ းကုန်းရပ်ကွက်၊ေဇယျာသီရ)ိ (ေကျးလက်)

ေပါင်း(၁၄)
၁ တိ/ကု သာဝတိွားပွဲေဈး (ဝင်ေကးေကာက်)
၂

။

သာဝတိွားပွဲေဈး (စက်ဘးီ ၊ဆိုင်ကယ်အပ်)

၃

။

တပ်ကုန်းွားပွဲေဈး (ဝင်ေကးေကာက်)

၄

။

တပ်ကုန်းွားပွဲေဈး (စက်ဘးီ ၊ဆိုင်ကယ်အပ်)

၇.၀၀

၁,၀၂၀.၉၀

၁၂၃၉.၃၀

၁,၂၆၀.၀၀ ဦးေဇာ်မင်းေအာင်

၁၂၇၈.၀၀

၁၀၀.၀၀ ဦးြမင့်ေဆာင်

ေပါင်း(၄)
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၅.၀၀ ဦးေအာင်ကိုလတ်

၁၀၄.၀၀

၁,၀၁၅.၀၀ ဦးခင်ေဇာ်

၁၁၀၂.၀၀

၅၅.၀၀ ဦးခင်ေဇာ်

၇၅.၅၀

၂,၄၃၀.၀၀

၂၅၅၉.၅၀

မှတ်ချက်

စဉ်

ဌာန

လိုင်စင်အမျးအစား
ိ

အမည်

၁

ေဈး

၂

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေလလံေကး

ကမ်းခင်းေဈး
(ကျပ်သန
ိ ်း)

အမည်

ေလလံေကး(ကျပ်သိန်း)

တပ်ကုန်းမိမေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၂၁၅.၀၀ ဦးေမာင်ေမာင်

၂၁၈.၀၀

။

ပုဗသီရိေဈး(ညေဈး)စက်ဘးီ ၊ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ် အပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၁၅၀.၀၀ ေဒငိမ်းငိမ်းေထွး

၁၅၃.၀၀

၃

။

ေနြပည်ေတာ်မိမေဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၆၉၀.၀၀ ဦးထွန်းေရ

၇၁၁.၀၀

၄

။

အကွက် ကီး(၅)ကွကေ
် ဈးေရေလာင်းအိမ်သာဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်(အင်ကင်း၊စကားဝါ၊ဂမာ၊ သရဖီ၊ချယ်ရ)ီ
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