၁။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသား (သိုမဟုတ်) ိုင်ငံသားအြဖစ် လက်မတ
ှ ရ
် ရှိထား

သူ၊ အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အမျးသားမှ
ိ
တ်ပုံတင် (သိမ
ု ဟုတ်) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားကို

အေထာက်အထားအြဖစ် တင်ြပိုင်သူ၊ မေရမေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းြဖစ်သည့် ေြမှင့်အေဆာက်
အဦ ပိုင်ဆိုင်မအ
 မည်ေပါက်ရှိသူ မည်သူမဆို ေလလံဆွဲဝယ်ခွင့်ရှိသည်။
၂။

ေလလံဆွဲဝယ်သူသည် လိုင်စင်တစ်ခုချင်းအလိုက် သတ်မှတ်ထားေသာ အာမခံေငွများ

ကို ေလလံပဲက
ွ ျင်းပမည့်ေန မတိုင်မီ ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်သို ေပးသွင်းရမည်။
၃။

ေလလံဆွဲဝယ်ခွင့်ေလာက်လာတွင် အမည်တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ဆွဲဝယ်

ရပါမည်။ ေလလံေလာက်လာ တင်သွင်းသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် လဲအပ်ြခင်းခံရသူ
(SpecialPower/GeneralPower)များြဖင့် ေလလံဆွဲဝယ်ခွင့်ြပမည်မဟုတ်ပါ။ သိုေသာ် ုတ်တရက်

ကျန်းမာေရးအေြခအေနေကာင့် ေလလံပွဲသို အမည်တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ဆွဲဝယ်ိုင်

ြခင်းမရှိပါက ေဆးလက်မှတအ
် ေထာက်အထားများ ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ၎င်း၏ ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ
အား ေလလံဝင်ေရာက် ဆွဲဝယ်ခွင့်ြပမည်။
၄။

ေလလံေလာက်လာှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပရမည့်စာရက်စာတမ်းများအား ြပည့်စုံစွာတင်

ြပိုင်ြခင်းမရှိေသာ ေလာက်လာများကို ေလလံဆွဲဝယ်ခွင့်ြပမည်မဟုတ်သည့်အြပင် အကယ်၍
ေလာက်လာအားလက်ခံပီးေနာက် ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲမှြပန်လည်စိစစ်သည့်အခါတင်ြပ
ထားသည့် အေထာက်အထားများသည် ြပည့်စုံမှန်ကန်မမရှိေကာင်းေတွရှိရပါက ေလလံဆွဲဝယ်
ြခင်းကို ခွင့်ြပမည်မဟုတ်ပါ။
၅။

အခွင့်အေရးလိုင်စင်များှင့်ပတ်သက်၍နာမည်ပျက်ရှိသူများ၊ လိုင်စင်ေကး၊ ဒဏ်ေကး

ေကးကျန်ရှိသူများ၊ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင် ြဖစ်ေနသူများကို လိုင်စင်ချထားေပးမည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ချထားေပးပီးမှ ယင်းအချက်အလက်များ စစ်ေဆးေတွရှိပါက လိုင်စင်ချထားြခင်းကိုပယ်
ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ေလလံအာမခံေငွေပးသွင်းရာ၌

ဘတ်ဂျက်ှင့်ေငွစာရင်းဌာနတွင်

ေငွသွင်းချလန်

ေတာင်းခံရယူ၍ ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်သို ေပးသွင်းပီး ေငွသွင်းချလန်မူရင်း၊
အမျ ိးသားမှ တ် ပု ံ တင် ( သို  မဟု တ ် ) ို င ်င ံ သားစိ စ စ် ေရးကတ် ြ ပားမိ တ  ၊ အိ မ် ေထာင် စ ုဇ ယား
မိတ   ကို ေလလံ ေလာက် လ  ာ ှ င ် ့ အ တူ ဆွ ဲ ဝ ယ် သ ူ ပ ိ ု င ် ဆ ိ ု င ် သ ည် ့ ပိ ု င ် ဆ ိ ု င ် မ  အေထာက်
အထားမူ ရ င် း ၊

သက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ

လိ ု င ် စ င်  ကမ် း ခင် း ေစျးတန် ဖ ိ ု း ထက်

ေလျာ့ န ည် း ြခင် း မရှ ိ သ ည် ့ မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည ် း (အေဆာက် အအု ံ / အိ မ ် /ေြမ)၊

ေနြပည် ေ တာ် ဖ ွ ံ  ဖိ  းေရးဘဏ်

ေငွ စ ု စ ာအု ပ ် မ ူ ရ င် း များပူ း တွ ဲ ၍

ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲသို

ေပးအပ်

အမည်စာရင်းအစီအစဉ်အား
ပူ း တွ ဲ တ င် ြ ပရမည့ ်

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း

ေလာက်ထားရမည်။

ေလလံဆွဲဝယ်ရန်အတွက်

ဌာနသိ ု 

ေလလံဆွဲဝယ်စဉ်

ေလာက် လ  ာ ှ င ့ ် အ တူ

အချက် အ လက် အေထာက် အ ထားများ

ြပည့်စုံစွာတင်သွင်းချ ိန်ေပမူတည်၍

စီစဉ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အကယ်၍

ေလာက်လာပိင်တူ

ေရာက်ရှိပါက ဘဏ်ေငွသွင်းသည့် ရက်စွဲ၊ ချလန်အမှတ်အရ စီစဉ်ထားရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။
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၇။
လိုင်စင်ဆွဲဝယ်ရရှိပီးပါက လုံ ခံမအာမခံအြဖစ် ဆွဲဝယ်သူပိုင်ဆိုင်သည့် လိုင်စင်တန်ဖိုး
ှင့် ညီမေသာအာမခံပစည်း (မေရမေြပာင်းိုင်သည့် အေဆာက်အအုံ/ အိမ်၊ ေြမ၏
ဂရန်မူရင်း)၊
ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်ေငွစုစာအုပမ
် ူရင်းများ ဌာနသိုတင်သွင်းရပါမည်။
လိုင်စင်ေကး အေကေပးသွင်းသူများအေနြဖင့် အထက်ပါ လုံ ခံမအာမခံေပးသွင်းရန်မလိုပါ။
လုံ ခံမအ
 ာမခံ တင်သွင်းထားသူများအေနြဖင့် လိုင်စင်အရစ်ကျေကး ေြပေကျသည့်အခါ အဆိုပါ
လုံ ခံမ အာမခံများအား ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ ေလလံဆွဲဝယ်သူတစ်ဦးတည်းမှ
လိုင်စင် တစ်မျးထက်
ိ
ပို၍ ဆွဲဝယ်ခဲ့ေသာ်ဆွဲဝယ်သည့် လိုင်စင်အားလုံး၏လိုင်စင်ေကးှင့်ညီမေသာ
အာမခံပစည်း(မေရမေြပာင်းိုင်သည့် အေဆာက်အအုံ/အိမ်၊ေြမ၏ဂရန်မူရင်း)အား တင်သွင်းိုင်
သည်။ သိုေသာ် ဘာေရးှစ်အတွင်း အဆိုပါပုဂိလ်ဆွဲဝယ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်လိုင်စင်များထဲမှ
လိုင်စင်တစ်ခုခု၏စည်းကမ်းပျက်ကွက်မတွင်
အာမခံပစည်းအားအေရးယူေဆာင်ရ က်ရပါက
၎င်း လိုင်စင်အတွက် အာမခံပစည်းထပ်မံတင်သွင်းရမည်။ လိုင်စင်အားလုံးအတွက်စုေပါင်း၍
အာမခံ
ပစည်းထားရှိပါက
ကျန်ရှိလိုင်စင်များအတွက်
အာမခံပစည်းအား
ထပ်မံတင်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။
၈။
ေလလံပွဲပီးပါကေလလံမေအာင်ြမင်သူများ ေလာက်လာတင်စဉ် တင်သွင်းထားေသာ
ေလလံ အ ာမခံ ေငွမ ျားကိ ု ေလလံ ပ ွ ဲ ပီ း ဆုံ း ပီး ေနာက် ရ က် မ ှ စ ၍ ြပန် လ ည် ထ ု တ ် ေ ပးပါမည်။
ေလာက်လာတင်ပီး ေလလံဝင်ေရာက်ဆွဲဝယ်ြခင်းမရှိလင် ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။
၉။
ေလလံဆွဲဝယ်မည့်သူများသည် ေလလံပွဲြပလုပ်သည့်ေန တွင် ေလလံတင်ေရာင်းချေရး
အဖွဲသို အမျးသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်(သိုမဟုတ်) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့်အတူ ေရာက်ရှိေကာင်း
သတင်းပိုရမည်။
၁၀။
ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲ ၏
ကမ်းခင် း ေစျးတန်ဖိ ုး ေငွမ ျားကိ ု
ေလလံ ပွဲစ တင်ချ ိန်
သင်ပုန်းတွင်တင်သည်ှင့်
ေလလံဆွဲဝယ်သူများမှစတင်၍
အဆိုြပကမ်းလှမ်းရပါမည်။
၁၁။
ေလလံဆွဲဝယ်ခွင့်ေလာက်လာတင်သွင်းပီးေနာက် ေလလံယှဉ်ပိင်ရန်အတွက် ေလလံ
ခန်းမအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ြခင်းမရှိသူများအား လည်းေကာင်း၊ ေလလံခန်းမအတွင်း ေလလံတစ်ခု
ချင်းစီအား (၃)ကိမ်ထက်မနည်း ယှဉ်ပိင်ြခင်းမရှိပါက လည်းေကာင်း၊ ေလာက်လာတင်စဉ်
တင်သွင်းထားေသာ အာမခံေငွများကို ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သိမ်းယူမည့်အြပင် အမည်ပျက်စာရင်း
တင်သွင်းြခင်းခံရမည်ြဖစ်သည်။ သိုရာတွင်(၃)ကိမ်မြပည့်ေသာ်လည်း ယှဉ်ပိင်ဆွဲဝယ်မည့်ေလလံ
ေကးသည် ကမ်းခင်းေစျး၏(၂)ဆှင့်အထက်ြမင့်တက်ပါက (၃)ကိမ်အထိ ယှဉ်ပိင်ဆွဲဝယ်ြခင်း
ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ြပိုင်သည်။
၁၂။
ေလလံယှဉ်ပိင်ဆွဲဝယ်ေနစဉ်အတွင်း ေလလံဆွဲဝယ်သူအချင်းချင်း တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး
စကားေြပာဆိုြခင်း၊ ပန်းေကးရယူြခင်းများ မြပလုပ်ရ။ စကားေြပာဆိုြခင်းှင့် ပန်းေကးရယူ
ေကာင်း ထင်ြမင်ယူဆ ပါက ၎င်းလိုင်စင်အတွက် တင်သွင်းထားသည့် ေလလံအာမခံေငွများအား
ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သိမ်းယူြခင်း၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ ေရာင်းချသည့်
အြခားအခွင့်အေရးလိုင်စင်များကိုပါေလလံဝင်ေရာက်ဆွဲဝယ်ခွင့်တားြမစ်ြခင်း စသည့်တိုအေရးယူ
ခံရမည်ြဖစ်ပီး လိုင်စင်အား ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲအေနြဖင့် ဆက်လက်ေရာင်းချြခင်း
(သိုမဟုတ်) ေနာက်တစ်ကိမ်ြပန်လည်ေရာင်းချြခင်းများ ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။
၁၃။
ေလလံဆွဲဝယ်သူသည် တစ်ကိမ်ထက်တစ်ကိမ် ေလလံေကးတိုးပီးေပးရာ၌ ယင်း
ေလလံေကးသည် အဆမတန်ေစျးကီးြမင့်ပီး ထိုက်သင့်သည့်ေစျးထက် အဆမတန် များြပား
ေကာင်း၊ ကာယကံရှင်အား ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေစေကာင်း၊ ေကာ်မတီှင့်ြပည်သူများ ထိခိုက်ိုင်

3
ေကာင်း ထင်ြမင်ယူဆပါက စဉ်းစားချင့်ချန်ိ ရန် ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲမှ (၃)ကိမ်သတိေပး
မည်။ ေရာက်ရှိေနေသာ ေလလံေကးန်း၏( ၅-ပုံ ၁-ပုံ)ကို ေငွသား(သိုမဟုတ်) ေငွစုစာအုပမ
် ရ
ူ င်း
ြဖင့် ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲသို တင်ြပိုင်ရမည်ြဖစ်သည်။ မတင်ြပိုင်ပါက တင်သွင်းထား
သည့်အာမခံေငွကို ဘာေငွအြဖစ် သိမ်းယူြခင်းခံရမည်ြဖစ်သည်။ ေလလံယှဉ်ပိင်ဆွဲဝယ်ရာ၌
(၁)ကိမ်လင်သတ်မတ
ှ ် ကမ်းခင်းေစျး၏(၁%) ထက်မနည်း (သိုမဟုတ်) ေလလံတင်ေရာင်းချေရး
အဖွဲမှ သတ်မှတ်ေသာ န်းထားအတိုင်း တိုးြမင့်ေပးရမည်။
၁၄။

ေလလံဆွဲဝယ်စဉ်

ေလလံေကးအဆမတန်

ြမင့်တက်လာပါက

ေလလံဆွဲဝယ်သူမှ

စဉ်းစားိုင်ရန် (၁၅)မိနစ် စဉ်းစားခွင့်ြပမည်။ သိုရာတွင် ေလလံပဲက
ွ ျင်းပသည့် ခန်းမြပင်ပသို
ထွက်ခွာခွင့်ြပ မည်မဟုတ်ပါ။
၁၅။

အခမ်းအနားမှးမှေလလံေစျးန်းအားေကညာ၍အကိမ်ကိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပါမည်။

၁၆။

မှတ်တမ်းတင်ထားပီးလင် အဆိုြပေစျးန်းမှာ အတည်ြဖစ်သည်။

၁၇။

ေစျးပိင်စနစ်ြဖင့် ေလလံတင်ေရာင်းချြခင်းြဖစ်၍ ကမ်းခင်းေစျးန်းကို ေကျာ်လွန်ပီး

၁၈။

ေလလံစနစ်အရ ေရာင်းချရာတွင် ေလလံေကာ်ြငာထုတ်ြပန်သည့်ေနမှ ပထမအကိမ်

တန်ဖိုးအြမင့်ဆုံးေပးသူကိုသာ ေလလံေအာင်ြမင်သူအြဖစ် ေကညာပီး လိုင်စင်ချထားေပးပါမည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်ေန အထိ အနည်းဆုံး(၁၅)ရက်ခွာ၍ ေကညာေဖာ်ြပရမည်။ ေလလံတင်
ေရာင်းချရာတွင် ကမ်းခင်းေစျး ြပည့်မီြခင်းမရှိပါက ဒုတိယအကိမ် ေလလံတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်
ပီး ဒုတိယအကိမတ
် င
ွ ်လည်း အလားတူ ကမ်းခင်းေစျးမြပည့်မီပါက တတိယအကိမ်ေလလံတင်

ေရာင်းချပါမည်။ ေလလံတစ်ခုှင့်တစ်ခုအကားအနည်းဆုံး(၁၀)ရက်ခွာ၍ေကညာရမည်။ တတိယ
အကိမ်ေလလံတင်ေရာင်းချရာတွင် ကမ်းခင်းေစျးထက်မေကျာ်လွန်ပါကချတ်
ိ ပိတ်တင်ဒါေခယူ၍

ချတ်
ိ ပိတ်တင်ဒါေစျးန်းသည် ကမ်းခင်းေစျးထက်ေကျာ်လွန်ပါကလက်ခံမည်ြဖစ်ပီး မေကျာ်လွ န်
ပါက အြခားနည်းြဖင့် ညိင်းေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်သည်။
၁၉။

ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲ၏ အဆုံးအြဖတ်သည် အတည်ြဖစ်သည်။

၂၀။

ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲမှ လိုင်စင်တစ်ခုချင်းအလိုက် ေလလံေအာင်ြမင်သူများကို

ေလလံဆွဲပီးပါက ေလလံေအာင်ြမင်ေကာင်း ေကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂၁။

လိုင်စင်တစ်ခုချင်းအလိုက် သက်ဆိုင်သည့် အေသးစိတ်စည်းကမ်းချက်များအား စာချပ်

ချပ်ဆိုသည့်အခါတွင် ထည့်သွင်းေရးဆွဲ ချပ်ဆိုရမည်။
၂၂။

လိုင်စင်ရရှိသူများသည် မည်သည့်လိုင်စင်ကို ဆွဲဝယ်ရရှိသည်ြဖစ်ေစအာမခံေငွ(ေလလံ
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ေကး၏ ၁၀ ပုံ ၁ပုံ)အား ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်သို ချက်ချင်းေပးသွင်းရမည် ြဖစ်

သည်။ လိုင်စင်အာမခံေငွကို လုပင
် န်းေဆာင်ရက်မပီးစီးသည့်အခါ လုပင
် န်းေဆာင်ရက်မအေပ
ေကျနပ်မရှိမှသာ ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခွင့် ကုန်ဆုံးသည့်ေန မှ
(၃)ှစ်အတွင်းထုတ်ယူြခင်းမြပပါက ထိုလိုင်စင်အာမခံေငွအား ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သိမ်းယူမည်။
၂၃။

လိုင်စင်ရရှိသူများသည် မည်သည့်လိုင်စင်ကို ဆွဲဝယ်ရရှိသည်ြဖစ်ေစ ေလလံေကးေငွ

ကျပ်(၁,၀၀၀,၀၀၀/-)(ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းတိတိ)ကို မေကျာ်လွန်ပါက ေလလံေကးေငွအားလုံးကို
ချက်ချင်း ေပးေဆာင်ရမည်။ ေလလံေကးေငွကျပ်( ၁,၀၀၀,၀၀၀/- ) (ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းတိတိ)
ထက်ေကျာ်လွန်ခဲ့ေသာ် အထက်အပိုဒ်ပါအာမခံေငွ ( ေလလံေကး၏ ၁၀-ပုံ ၁-ပု)ံ ှင့်အတူ ေလလံ
ေကး၏(၅-ပုံ၁-ပု)ံ အား

ချက်ချင်းေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ရာ

ေနြပည်ေတာ်ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမတ
ိ က်သို

ေလာက်လာတင်စဉ်

ေပးသွင်းထားေသာအာမခံေငွကို

4
ခုှိမ်ခွင့်ရှိသည်။ ကျန်ရှိသည့်ေငွကို(၈)ရစ် ခွဲ၍ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီလမှ ိုဝင်ဘာလအထိ လစဉ်
လဆန်း(၁၀)ရက်ေန

လဆန်း(၁၀)ရက်ထက်

ေနာက်ဆုံးထားကာ

ေြပေကျသည်အထိ

ေနာက်ကျေပးသွင်းပါက

)အတွက်(၅၀)ြပားန်း

သွင်းေဆာင်ရမည်။

တစ်ရက်လင်ေငွကျပ်(၁၀၀/-

ရက်လွန်ဒဏ်ေကးအြဖစ်ေပးေဆာင်ရမည်။

လစဉ်

အရစ်ကျေပးသွင်းရမည့်ေန ရက်သည် ုံးပိတ်ရက်ြဖင့်တိုက်ဆိုင်ပါက ကိတင်၍ ေပးသွင်း ရမည်။
အရစ်ကျေငွကို

တစ်လထက်ပို၍

ေနာက်ကျလင်

ေလလံချထားြခင်းမှ

ြပန်လည်ုပ်သိမ်း

မည်ြဖစ်ပီး ေပးသွင်းထားေသာ အာမခံေငွှင့် အခွန်ေငွများကို ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သိမ်းယူမည်။

အရစ်ကျေပးသွင်းရမည့်ေငွကို လုပ်ငန်းအာမခံေငွမှ ခုှိမ်ေပးသွင်းခွင့်မြပပါ။ ေငွေပးသွင်းပီးတိုင်း
ေငွရေြပစာကို ေတာင်းခံရယူထားရမည်။
၂၄။

လိုင်စင်ရရှိသူသည်

ေလလံချထားြခင်းခံရသည်ှင့်တစ်ပိင်နက်

သတ်မှတ်လိုင်စင်

တန်ဖိုးေငွများကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်းေပးသွင်းြခင်းမြပပါက ေလလံအာမခံေငွအား ေကာ်မတီ
ပိုင်အြဖစ်သိမ်းယူမည့်အြပင် နာမည်ပျက်စာရင်း(Black List)တွင် မှတ်တမ်းတင် ေကြငာထားရှိ
ပီးေနာင်ေလလံပွဲများ၌ မည်သည့်အေကာင်းှင့်မ ေလလံဝင်ေရာက်ဆွဲဝယ်ခွင့်ြပမည် မဟုတ်ပါ။
ရရန်ရှိေသာ လိုင်စင်ေကးေကးကျန်များအား ေကာ်လိပေ
် တာ်အရာရှိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍
အခွန်မေြပကျန်ေငွြဖစ်ဘိသကဲ့သို အရေကာက်ခံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။
၂၅။

လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေလလံချထားြခင်းခံရသည်ှင့် တစ်ပိင်နက် ြပည်တွင်းအခွန်များ

ဦးစီးဌာန၏အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းသက်ေသခံလက်မှတ်(သိုမဟုတ်) ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ဘာေရးှစ်
ဝင် ေငွ ခ ွ န ်ကိ  တင်ေ ပးေငွထ မ်းေဆာင် ပီး ေကာင်း အေထာက် အ ထားတင် ြပရမည် ။ စာချပ်
ချပ်ဆ ို မအ
 တွက ် ကျသင့်ေသာ

အခွန်ေတာ်ေငွတံဆိပ်ေခါင် းခ၊

မှ တ် ပုံ တင်ခ များအား

လိုင ်စင်ရရှိ သူမှ ကျခံရမည်။
၂၆။

ေလလံစနစ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ လုပင
် န်းကို (၁.၄.၂၀၂၂) ရက်ေန မှ

(၃၁.၃.၂၀၂၃)ရက်ေနအထိ(၁)ှစ်သာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။
၂၇။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်စဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းြပန်လည်အပ်ှံြခင်း၊ အေကာင်းတစ်စုံ

တစ်ရာေကာင့်

ပျက်စီးဆုံးံးြခင်းများအတွက်

ေလျာ်ပစ်ရန်အတွက်လည်းေကာင်း

အခွန်ေငွေလာ့ေပါ့ရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊

ေလာက်ထားလာပါက လက်ခံစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

အထူးကိစတစ်ရပ်ြဖစ်ပါက ေကာ်မတီ၏ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။
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၂၈။

လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ

လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည့် လုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ်ြခင်း၊ အြခားသူသိုတဆင့် အငှားချထားြခင်း၊

ေရာင်းချြခင်း၊ အြခားနည်းြဖင့် ေရာင်းချြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ရ။
၂၉။

သက်ဆ ိုင်ရ ာ ဘာေရးှစ်၏ ေလလံစည်းကမ် းချက် ှင် ့ စာချပ်ပ ါအချက်များကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီက ထုတ်ြပန်ထားသည့် စည်းကမ်း( By-Law )ကိုလည်းေကာင်း၊ အခါ
အားေလျာ်စွာထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုလည်းေကာင်း လိုင်စင်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင်
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းမှ တာဝန်ေပးအပ်ထားသူမှြဖစ်ေစ ေဖာက်ဖျက်ပါက သတိေပးြခင်း၊ ဒဏ်ေငွတပ်ိုက်

ြခင်း၊ လိုင်စင်ကို ကာလအကန် အသတ်ြဖင့် ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ အာမခံအပ်ေငွ
များအား ေကာ်မတီပိုင်ဘာေငွအြဖစ် သိမ်းယူြခင်း၊ အာမခံတင်သွင်းထားေသာ ပစည်းများအား
ေလလံတင်၍ ရရန်ရှိသည် တိုကိုသိမ်းယူြခင်း၊ နာမည်ပျက်စာရင်း ေကညာြခင်းစသည့် အေရးယူ

5
ြခင်းခံရမည်ြဖစ်သည်။ လိုင်စင်ြပန်လည်ေရာင်းချရာတွင်လည်း မူလေလလံေကး ြပည့်မီြခင်းမရှိ
ပါက ြခားနားေလျာ့နည်းသည့်လိုေငွကို မူလလိုင်စင်ရရှိသူမှ ေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်သည်။
၃၀။

ေလလံစည်းကမ်း တစ်စုံတစ်ရာ ေဖါက်ဖျက်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိပါက သတိေပးြခင်း၊

ဒဏ်ေငွ တပ်ိုက်ြခင်း၊ ေလလံလိုင်စင်အား ြပန်လည်သိမ်းယူပီး စည်းကမ်းှင့်အညီ ေလလံတင်
ေရာင်းချရန်ှင့် ၎င်းတိုတင်သွင်းထားေသာ အာမခံေငွများကို ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သိမ်းယူ၍
နာမည်ပျက်စာရင်း တင်သွင်းမည်ြဖစ်ပါသည်။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် အေကာင်းအမျးမျ
ိ းေကာင်
ိ
့

လိုင်စင်စည်းကမ်း ေဖာက်ဖျက်၍ နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်း အေရးယူြခင်းခံရပါက ေနြပည်ေတာ်
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၌ ၎င်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရေသာအြခားအခွင့်အေရး လိုင်စင် များအတွက်ပါ
အဆိုပါအေရးယူမသည် သက်ေရာက်မရှိေစရမည်။
၃၁။

လုပင
် န်းေဆာင်ရက်ခွင့်ကို

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက

သတ်မှတ်

ထားသည့်အချန်ိ ကာလအတွင်းေဆာင်ရက်ခွင့်ြပသည်။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်
သာယာေရးေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ေပးထားေသာ န်းထားအတိုင်းသာလင် ေကာက်ခံရမည် ြဖစ်
သည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် န်းထားထက်ပိုမိုရရှိရန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေကာက်ခံြခင်း မြပရ။
ေလလံဆွဲဝယ်စဉ် ညိင်းသေဘာတူေသာ စည်းကမ်းချက်များအား မိမိလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်စဉ် ြပင်
ဆင်ေပးရန် တင်ြပြခင်းကို ခွင့်မြပ။
၃၂။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေပးထားေသာ န်းထားများ

ထက် ပိုမိုေရာင်းချ/ ေကာက်ခံြခင်း မြပရ။ အခွန်န်းထား သတ်မှတ်ေစျးန်း ဆိုင်းဘုတ်အား
သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံအရယ်အစားအတိုင်း ေရးဆွဲ၍ ြမင်သာေသာေနရာတွင် ချတ်
ိ ဆွဲထား
ရမည်။ အခွင့်အေရးလိုင်စင်ချထားေပးေသာ အခွန်အေကာက် ေကာက်ခံမလိုင်စင်များ၏အသုံးြပ
ေသာေြပစာများအား သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ သတ်မှတ်ေပးေသာ ပုံစံအတိုင်းသာ ေကာက်ခံအသုံးြပ
ရမည်။ ပျက်ကွက်ပါက တစ်ကိမ်လင်ဒဏ်ေငွကျပ်(၅၀,၀၀၀/-) တပ်ိုက်ြခင်း ခံရမည်ြဖစ်သည်။
၃၃။

စခန်း၊ အေဆာက်အအုံ၊ ဆိုင်ခန်းအတွင်း/အြပင် သန် ရှင်းေရး၊ အေသးအဖွဲြပင်ဆင်ေရး

၃၄။

သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မေမာ်မှန်းိုင်ေသာ အေကာင်း

ကို မိမိပိုင်ပစည်းကဲ့သို လိုင်စင်ရရှိသူက ေဆာင်ရက်ရမည်။

များေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လုပ်ငန်းမလုပ်ိုင်ြခင်းများအတွက်လုပ်ငန်းေခတပိတ်ထားရြခင်း
များကို ေငွတန်ဖိုးတွက်ချက်သတ်မှတ်၍ ြပန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
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၃၅။

ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲသည် လိုင်စင်ချထားေပးေသာ လုပ်ငန်းကို ုပ်သိမ်းလိုက

အကျးအေကာင်
ိ
းေဖာ်ြပ၍ အချန်ိ မေရး ုပသ
် ိမ်းိုင်သည်။ သိုေသာ် လိုင်စင်ရရှိသူက ကိတင်ေပး
သွင်းထားေသာလိုင်စင်ေကးများရှိပါက ုပ်သိမ်းသည့်ေန မှစ၍တွက်ချက်ရရှိေသာပိုသွင်းထားေငွ
များကို ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။
၃၆။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ တာဝန်ေပးအပ်သူ (သိုမဟုတ်) ဌာနမှ

တာဝန်ေပးအပ်သူတိုက လိုအပ်ပါက စစ်ေဆးမည်ြဖစ်၍ စစ်ေဆးြခင်းကို ခံယူရမည်။
၃၇။

အေဆာက်အအုံများ၏ လုံ ခံေရးှင့်မီးေဘးလုံ ခံေရးကိစများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရက်

ရမည့်အြပင် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ေြမအာဏာပိုင်များ၊ တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစသည့် လုံ ခံ
ေရးအဖွဲအစည်းများမှ အကူအညီေတာင်းခံလာပါက လုံ ခံေရးအတွက် အြပည့်အဝပူးေပါင်းကူညီ
ရမည်။ လိုင်စင်ရရှိသူ၏ေပါ့ဆမေကာင့်မီးေလာင်မြဖစ်ပာွ းပါက ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့်အညီ သတ်မှတ်တန်ဖိုးအား ေပးေလျာ်ရမည်။

6
၃၈။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက

ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ

စည်းကမ်း များကို လိုက်နာရမည်။
၃၉။

ထုတ်ြပန်ထားေသာ

စည်ပင်သာယာ

ေဆာင်ရက်ရမည်။

တည်ဆဲဥပေဒ၊

လိုင်စင်ရရှိသူသည် ရာဇဝတ်မက
 ိုကျးလွန်ိုင်သည့်ကိစဟူသမကို တားဆီးေပးရမည်။

ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ေပေပါက်လာပါက စခန်းကွပ်ကဲမုံးသို အချန်ိ ှင့်တစ်ေြပးညီ အေကာင်း
ကားရမည်။ လိုအပ်ပါက နီးစပ်ရာရဲစခန်းသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရမည်။
၄၀။

လိုင်စင်ရရှိသူသည်

လိုင်စင်ချထားေပးသည့်

ကာလအတွင်း

လိုင်စင်ချထားသည့်

အေဆာက်အအုံတွင် ိုင်ငံေတာ်မှ တားြမစ်ပတ
ိ ်ပင်ထားသည့် ဥပေဒှင့်မလွတ်ကင်းေသာကိစရပ်
များြဖစ်ေပမမရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ရမည်။ အကယ်၍ ြပဿနာေပေပါက်လာပါက လိုင်စင်ရရှိသူ
၏ တာဝန်သာြဖစ်သည်။
၄၁။

လပ်စစ်ဓါတ်အားခ၊ တယ်လီဖုန်းအသုံးြပခ၊ ေရဖိုးေရခ၊ သန် ရှင်းေရးစရိတ်ှင့် အြခား

အေထွေထွအသုံးစရိတ်များအား လိုင်စင်ရရှိသူမှသာ ကျခံရမည်။
၄၂။

လိုင်စင်ရရှိသူသည်

ေလလံဆွဲဝယ်သည့်

လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍

ေနြပည်ေတာ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ လုပင
် န်းအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ရယူ
လုပ်ကိုင်ရမည်ြဖစ်ပီး သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။
၄၃။

အေကာင်းအမျးမျ
ိ းေကာင်
ိ
့ လက်ရှိှစ်ေလလံရပ်ဆိုင်းသည်ြဖစ်ေစ၊လက်ရှိဘာေရး

ှစ်တစ်ှစ် ကုန်ဆုံးပီး၍ ေနာက်ဘာေရးှစ်အတွက် ေလလံမေအာင်ြမင်ပါကြဖစ်ေစ လက်ရှိ
လိုင်စင်ရရှိသူသည်ေနာက်ထပ်လက်ခံမည့်သူသို မိမိလက်ခံစဉ်ကအေနအထားအတိုင်းစနစ်တကျ
လဲေြပာင်းေပးရမည်။
၄၄။

အေကာင်းအမျးမျ
ိ းေကာင်
ိ
့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ြပမည့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာေရးှစ်

အတွင်းေရာက်မှ ေလလံေရာင်းချေအာင်ြမင်ပါက လက်ရှိလိုင်စင်ရရှိသူသည် ေလလံေအာင်သည့်
ရက်မတိုင်ခင်အထိ လက်ရှိလိုင်စင်ေကးန်းြဖင့် ဆက်လက်လုပက
် ိုင်၍ ကျသင့်လိုင်စင်ေကးအား
(၁၀%)အာမခံအပ်ေငွမှ ခုှိမ်ေပးသွင်းထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ေလလံေအာင်

သည့်ရက်မှစ၍ ဘာေရးှစ်ကုန်သည့် မတ်လ(၃၁)ရက်ေန အထိ ကျသင့်လိုင်စင်ေကးအားေပး
သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄၅။

လိုင်စင်ရရှိသူသည်

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ

အခါအားေလျာ်စွာ

၄၆။

အြခားသိရှိလိုေသာ အချက်အလက်များရှိပါက ုံးချန်ိ အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်
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ထုတ်ြပန်သည့် အမိန် ၊ စည်းကမ်း၊ န်ကားချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည်။
သာယာေရးေကာ်မတီ၊
စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။စုံစမ်းေမးြမန်း

သက်ဆိုင်ရာဌာနသိုလာေရာက်၍
ြခင်းမရှိခဲ့ေသာ်

လိုင်စင်ရရှိသူသည်

ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သိရှိနားလည်ပီးြဖစ်သည် ဟု မှတ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄၇။

လိုင်စင်ရရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းများ ေဖာက်ဖျက်ပါက

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒအရ အေရးယူြခင်းခံရမည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲ
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

