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ြပည်ေထာင်စသုမတြမန်မာုိင်ငံေတာအ်စိုးရ 

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့်ဆညေ်ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

အမနိ်ေကာြ်ငာစာအမှတ်  ၂၁၈ /၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုှစ် ၊    ဝါဆိုလဆနး်   ၁၄   ရက် 

( ၂၀၁၉ ခှုစ် ၊  ဇူလုိင်လ  ၁၅    ရက် ) 

 

စိုကပ်ျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်ကီးဌာနသည် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ေရခနွ်ငှ့်တာတမခံနွ် 

ဥပေဒပုဒမ် ၁၈၊ ပဒ်ုမခွဲ(က) အရ အပ်ငှး်ေသာလုပပ်ိုင်ခင့်ွကုိ ကျင့်သုံး၍ ြပညေ်ထာင်စအုစိုးရအဖွဲ 

၏ သေဘာတညီူချက်ြဖင့် ေအာက်ပါနညး်ဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လုိကသ်ည်။ 

အခန်း( ၁ ) 

အမညှ်င့် အဓပိာယ်ေဖာြ်ပချက်များ 

၁။ ဤနညး်ဥပေဒများကို ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် နည်းဥပေဒများဟု ေခတွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤနညး်ဥပေဒများတင်ွပါရိှေသာ စကားရပမ်ျားသည် ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ေရခွန်ငှ့်တာတမခံနွ် 

ဥပေဒတင်ွ ပါရိှသည့်အတုိင်း အဓပိာယ်သက်ေရာကေ်စရမည။် ထုိြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် 

ေဖာြ်ပပါအတိုင်း အဓပိာယ်သက်ေရာကေ်စရမည် - 

 (က) ဥပေဒ ဆုိသညမ်ာှ ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် ဥပေဒကို ဆုိသည။် 

 (ခ) လပစ်စ်ေရတင်လုပ်ငနး် ဆိုသည်မာှ ြမစ၊် ေချာင်း၊ ေရကန၊် ေြမေအာက်ေရ၊ သဘာဝ 

ေရလ ံ တွငး်များမေှရကုိ လပစ်စ် သိုမဟုတ် စမွး်အင်တစမ်ျ ိးမျ ိးြဖင့် အသုံးြပ၍ 

စိုကပ်ျ ိးေရးအတွက် ဦးစးီဌာနက ေရေပးေဝေသာ လုပင်န်းကို ဆုိသည။် 

 (ဂ)  ေရရယူသုံးစဲွသည့်ဧရယိာ ဆိုသညမ်ာှ ဆညေ်ရေသာကဧ်ရိယာ သုိမဟတု် ေရတင် 

လုပင်န်း အမျ ိးမျ ိးြဖင့် ေပးေဝေသာ ေရေသာက်ဧရိယာအတွင်း ရာသီ၊ သးီှံအလိုက် 

လယ်ယာေြမေပတင်ွ အမှနေ်ရရယသံုူးစွဲသည့် ဧရိယာကုိ ဆုိသည။် 

  (ဃ) အခွနေ်ြပစာ ဆိုသည်မာှ ေရရယူသုံးစွဲသည့်ဧရိယာ သုိမဟတု် ေရေဘးကာကယ်ွ 

ေသာ ဧရိယာအတွင်း စိုက်ပျ ိးသီးှံအလုိက် အခွနထ်မ်းထံသုိ ေရခနွ် သိုမဟတ်ု 

တာတမခံနွ် စည်းကပမ်အတွက် ထုတေ်ပးသည့် မတှတ်မ်းစာရကကုိ် ဆိုသည်။ 

 (င) ပုံစံ ဆိုသည်မာှ ဤနည်းဥပေဒများတွင် သတမ်ှတ်ထားသည့် ပုံစကုိံဆိုသည်။ 
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အခန်း( ၂ ) 

ေရခွနှ်င့်တာတမခံနွေ်ပးေဆာင်ရန် အခွန်နး်များသတ်မတှြ်ခငး် 

၃။ ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွသီ်းှံအလုိက် အခွန်နး်ထားများှင့် စပလ်ျဉး်၍  ဥပေဒ အခန်း(၃) ၊ 

ပဒုမ် ၄ ၊ ပဒ်ုမ ၅ ငှ့် ပဒုမ် ၆ တိုတွင် ေဖာြ်ပထားသည့်နး်ထားြဖင့် ေကာက်ခရံမည။် 

အခန်း( ၃ ) 

ေရခွနှ်င့်တာတမခံနွ် စည်းကပမ်ည့် အေြခခံမူ 

၄။ ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွစ်ညး်ကပရ်ာ၌ ေအာက်ပါအေြခခံမမူျားအရ ေဆာင်ရက်ရမည် -  

 (က) ဆည်ေရေသာက်ဧရယိာအတင်ွး စိုက်ပျ ိးရာသီင့်ှ သးီှံအလုိက် ေရကို တိုက်ိုက် 

ေသာ်လညး်ေကာင်း၊ ေရစပုစ်က် သိုမဟုတ် အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ေသာလ်ညး်ေကာင်း 

ေရရယ၍ူ အမနှစ်ိုက်ပျ ိးလုပကုိ်င်သည့် ဧရိယာကုိ ေရခနွစ်ည်းကပရ်မည်။ 

 (ခ) အခွနစ်ညး်ကပြ်ခင်းအတက်ွ ဧရိယာကုိ အေြခခံသည့် စံနး်မာှ ဧကြဖစသ်ည၊် 

စညး်ကပြ်ခင်းအတက်ွ ဧကဒဿမ (၂) ေနရာြဖင့် တက်ွရမည်။ 

 (ဂ) ေြမေကာင်း၊ ေြမသင့်၊ ေြမညံ့ခွဲြခားမကုိေသာလ်ညး်ေကာင်း၊ စိုကပ်ျ ိးေရေပးေြမာင်း 

အရင်းအဖျားခဲွြခားမကုိေသာလ်ညး်ေကာင်း မြပလုပပ်ဲ အခွနမ်ျားကုိ တေြပးညီ 

စညး်ကပေ်ကာက်ခံရမည်။ 

 (ဃ) ဆည်ေရေသာက်ဧရယိာအတင်ွးမေှရကိုရယ၍ူ ေရတင်စိုက်ပျ ိးေသာဧကများအတွက် 

ေရခနွက်ို ေရအရင်းအြမစဌ်ာနခဲွမ ှေရတင်ခတစ်ကိမ်သာ စည်းကပေ်ကာက်ခရံမည်။ 

၅။ ဆည်ေရအသုံးြပ၍ သးီှံစိုက်ပျ ိးလုပကုိ်ငြ်ခင်းအတကွ် စှစ်ဉေ်ရခွနစ်ညး်ကပရ်မည့် အချနိ် 

ကာလကုိ ေအာက်ပါအတုိင်းသတမ်တ်ှရမည-် 

 (က) ေမ(၁) ရက်ေနမှ ေအာက်တုိဘာ ၃၁ ရကေ်နအထိ စိုက်ပျ ိးသည့် မိုးကိ ၊ မိုးဦးင့်ှ 

မိုးလယ်သးီှံများ အတက်ွ မိုးရာသီေရခွန်အြဖစ ် ဒဇီင်ဘာ ၃၁ ရကေ်နတွင် 

အပးီစညး်ကပရ်မည။် 

 (ခ) ိုဝင်ဘာ(၁၅)ရကေ်နမှ ဧပီလ ၃၀ ရကေ်နအထိ စိုက်ပျ ိးသည့် မိုးောှင်း၊ ေဆာင်းင့်ှ 

ေသွးီှံများအတွက် ေရွာသေီရခနွအ်ြဖစ် ေမလ ၃၁ ရက်ေနတွင် အပးီစည်းကပ် 

ရမည။် 

၆။ သက်ဆိုင်ရာ ေရခွန်င့်ှတာတမခံနွစ်ညး်ကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် ေရခွနစ်ညး်ကပသ်ည့် 

အချနိတွ်င် ဆည်ေရှင့် လပစ်စ် ေရတင်လုပင်နး်များ၏ ေရေသာက် ဧရိယာ အတွင်း သးီှံများ 

စိုကပ်ျ ိးြဖစ်ထွနး်ပးီြဖစပ်ါက သးီှံအလုိက် ေရရယသူုံးစွဲသည့်ဧရိယာကို ေရခနွ်စညး်ကပ်ဧရိယာ 

အြဖစ် သတ်မတှစ်ညး်ကပ်ရမည်။ ဆည်ေရအသုံးြပစိုကပ်ျ ိးေသာလ်ညး် ေရခွနစ်ညး်ကပြ်ခင်းမြပမီ 

အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးေကာင့် သးီှံမေအာင်ြမင်ပဲ တံစဉလွ်တ် ပျကစ်းီပါက ေရခနွစ်ညး်ကပြ်ခင်းမှ 

ကင်းလွတခ်င့်ွြပရမည။်    
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အခန်း( ၄ ) 

ေရခွနှ်င့်တာတမခံနွစ်ညး်ကပ်ြခငး်ှင့်စာရင်းြပစြုခင်းနည်းလမး်များ 

၇။ မိနယ် ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် အခွနစ်ညး်ကပ်ြခင်းင့်ှ 

စာရငး်ြပစြုခင်းအတွက် ေအာက်ပါနည်းလမး်များအတုိင်း ေဆာင်ရက်ရမည်- 

 (က) ရပက်က်ွ သုိမဟတု် ေကျးရာအုပစ်ု ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး  

အဖွဲက အခွနစ်ညး်ကပရ်န် လုိအပ်ေသာ (၁၆ လကမ် = ၁မိုင်) ကွငး်ချပေ်ြမပုံင့်ှ  

(၈လကမ်=၁မိုင်) ေကျးရာချပ်ကင်ွးေြမပုံ၊ စာရငး်ပုံစံ- ၁ ြဖင့် ြပစုထားသည့် စိုက်ပျ ိး 

ေသာ သးီှံများ င့်ှ အခနွစ်ညး်ကပ်စာရငး်၊ စာရင်းပုံစံ- ၂ ြဖင့် ြပစုထားေသာ ေရေပး 

ေြမာင်းင့်ှ ေရထုတေ်ပါကမ်ျားမှ ေရေသာက်စာရင်းတိုကို အချနိမ်ီရရှိေရးအတက်ွ 

သက်ဆိုင်ရာဌာနများြဖစသ်ည့် မိနယလ်ယယ်ာေြမစမီခံန် ခဲွေရးင့်ှစာရင်းအင်းဦးစးီ 

ဌာနင့်ှ မိနယ်ဆညေ်ြမာင်းင့်ှ ေရအသံုးချမစမီခံန် ခဲွေရးဦးစးီဌာနတုိအား ညိင်း 

ေဆာင်ရကေ်စြခငး်၊ 

 (ခ)  ရပက်က်ွ သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပစ်ေုရခနွ်င့်ှတာတမံခွန် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 

အဖွဲအား ကွင်းအလုိက်ေရေပးေဝိုင်မည့် ဧရိယာစစိစခ်ျက် ေကျးရာအုပစ်ခုျပစ်ာရင်း 

ကို ပုံစံ - ၃ ြဖင့် စာရင်းြပစတုငြ်ပေစြခင်း၊ 

 (ဂ) ရပက်က်ွ သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပစ်ေုရခနွ်င့်ှတာတမံခွန် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 

အဖွဲ ကြပစတုင်ြပလာသည့် ပုံစံ- ၃ အား လကခ်ရံရိှပါကစစိစ၍် ေကျးရာအုပစ်ု 

အလုိက်ေရေပးေဝိုင်မည့် ဧရိယာစိစစခ်ျက် မိနယခ်ျပ်စာရငး်ကုိ ပုံစံ - ၄ ြဖင့် 

ြပစုအတညြ်ပလကမ်ှတေ်ရးထုိးပးီ အဆင့်ဆင့် တင်ြပြခင်း၊ 

 (ဃ) ရပက်က်ွ သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပစ်ေုရခနွ်င့်ှတာတမံခွန် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 

အဖွဲက စစိစတ်င်ြပသည့်အခနွစ်ညး်ကပရ်န် ဆညေ်ရေသာကဧ်ရိယာင့်ှေရေဘး 

ကာကွယ်သည့် ဧရိယာများကုိကင်ွးေြမပုံများအေြခခံ၍စည်းကပေ်ကာကခံ်သင့်ေသာ 

လယ်ယာေြမ ဧရိယာသတမှ်တြ်ခငး်၊ အတညြ်ပြခင်း သိုမဟတ်ု ြပငဆ်င်ြခင်း 

လုိအပပ်ါက ကွင်းဆင်းစစေ်ဆးြခင်း၊ 

 (င) ိုင်ငံေတာက် တညေ်ဆာက်ထိနး်သိမ်းထားေသာ ဆည၊် ကန၊် ေရေလှာင်တမ၊ံ 

ေရတခံါးင့်ှ လပစ်စ်ေရတင်လုပင်န်းတို၏ အေြခအေန ေြပာင်းလဲြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

အကယ၍် ေြပာင်းလဲြခင်းရိှလင် အခွနစ်ညး်ကပရ်န ် ေဒသတင်ွ ေရရရိှြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

ေရေဘးကာကယ်ွိုင်ြခင်း  ရိှ မရိှ စသညတုိ်ကို စစိစသ်တ်မတှြ်ခငး်၊ 

 (စ) ရပက်က်ွ သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပစ်ေုရခနွ်င့်ှတာတမံခွန် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 

အဖွဲက ဆည်၊ ကန၊် ေရေလှာင်တမ၊ံ ေရတံခါးှင့် လပစ်စ်ေရတင်လုပ်ငနး် တစခ်ု 

ချင်းစအီတွက် ဆညေ်ရေသာက် ဧရိယာအတင်ွး ကင်ွးတစက်ွင်းချငး်စမီှ ပုံစံ - ၅ ြဖင့်  
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  ြပစတုငြ်ပလာေသာ ေြမာင်းလကတံ်/ဦးပိုင်အလုိက်၊ သးီှံအလုိက၊် ေရရယူသုံးစွဲသည့် 

ဧရိယာှင့် စည်းကပမ် ေကျးရာချပ်စာရင်းကို လက်ခရံရိှပါကစစိစ၍် သးီှံအလုိက် 

ေရရယသူုံးစွဲသည့် ဧရိယာှင့် စညး်ကပမ် မိနယ်ချပ်စာရင်းကို ပုံစံ - ၆ ြဖင့် ြပစ၍ု 

အတညြ်ပ လကမ်တှေ်ရးထုိးပီး အခွနေ်ြပစာ ြပစုိုင်ရန် မိနယ်လယယ်ာေြမစမီ ံ

ခန်ခွဲေရးင့်ှ စာရငး်အငး်ဦးစးီဌာနသုိ ေပးပိုြခင်း၊ 

 (ဆ) ရပက်က်ွ သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပစ်ေုရခနွ်င့်ှတာတမံခွန် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 

အဖွဲအား ပုံစံ - ၂ င့်ှ ပုံစံ - ၃ တင်ွ ေဖာ်ြပေသာ ကင်ွးအမတ်ှအလုိက် ဆညေ်ရေပးေဝ 

ိုင်သည့် ဧရိယာဧကစာရင်း၊ ေကျးရာချပ်စာရင်း ပုံစံ-၅ တွင် ေဖာ်ြပေသာ ေြမာင်း 

လက်တံ/ ဦးပိုင်အမတ်ှ၊ လုပကုိ်င်သအူမည၊် လုပကွ်ကဧ်ရိယာတို ကိုက်ညမီ ရိှ မရှိ 

စစေ်ဆးေစြခငး်၊ 

 (ဇ) ဘာေရးစ်ှတစ်စှအ်တင်ွး လုိအပ်လင် အခနွစ်ညး်ကပသ်ည့်စာရင်းများ ထပမ်ံ 

ြပစြုခင်း၊ 

 (ဈ) ပုံစံ- ၅ င့်ှ ပုံစံ- ၆ တိုကို လကခ်ရံရိှပါက မိနယ်လယယ်ာေြမစီမခံန်ခွဲေရးင့်ှ 

စာရငး်အငး်ဦးစးီဌာနအား နညး်ဥပေဒ ၅ အရ ဒဇီင်ဘာ ၃၁ ရက် အပးီစည်းကပ် 

ထားေသာ မိုးရာသီ ေရခနွေ်ြပစာများကုိ ဇန်နဝါရီလ အတင်ွးတင်ွ လည်းေကာင်း၊ 

ေမလ ၃၁ ရက်အပးီစညး်ကပ်ထားေသာ ေရွာသီ ေရခနွေ်ြပစာများကုိ  ဇနွလ် 

အတွငး်တွင်လည်းေကာင်း ြပစတုငြ်ပေစြခင်းငှ့် ကွင်းတစ်ကွငး်ချငး်စအီတွက် 

ေရခနွစ်ညး်ကပစ်ာရငး်ကုိ ပုံစံ- ၇ ြဖင့်လညး်ေကာင်း၊  ရပက်က်ွ သိုမဟုတ် ေကျးရာ 

အပုစ်ခုျပ် ေရခနွစ်ည်းကပစ်ာရငး်ကို ပုံစံ- ၈ ြဖင့်လညး်ေကာင်း ေြပစာများှင့်အတူ 

တင်ြပေစြခင်း၊ 

 (ည) မိနယလ်ယယ်ာေြမစီမခံန်ခွဲေရးင့်ှ စာရင်းအငး်ဦးစးီဌာနကတင်ြပလာေသာ ပုံစံ- ၇ 

င့်ှ ပုံစံ- ၈ တိုကုိရရိှပါက စစိစ်ပီးကုိယပ်ိုင် အပုခ်ျပခွ်င့်ရတိုင်း သုိမဟတု် ကိုယ်ပိုင် 

အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သုိမဟုတ် ခုိင်ေရခနွ်င့်ှတာတမခွံန် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 

အဖွဲသို တင်ြပြခင်း၊ 

 (ဋ) မိနယလ်ယယ်ာေြမစီမခံန်ခွဲေရးင့်ှ စာရငး်အငး်ဦးစးီဌာနမှ နညး်ဥပေဒခဲွ (ဈ) အရ 

တင်ြပလာေသာ အခွနေ်ြပစာများ ရရိှသည့်အခါ ေြပစာမတှပ်ုံတင် စာရငး်တွင် 

ေရးသင်ွးပီးေနာက် အခွန်ေကာက်ခံမည့် ရပ်ကွက် သို မဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု 

ေရခွန်ှင် ့တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲထံသုိ ေြပစာများလက်ခံရရိှပးီ 

တစပ်တ် အတင်ွး ေပးပိုြခင်း။ 
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အခန်း( ၅ ) 

ေရခွနှ်င့်တာတမခံနွ် အခနွထ်မး်အြဖစသ်တ်မှတြ်ခင်း 

၈။ မိနယေ်ရခွန်င့်ှတာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာကခံ်ေရးအဖွဲသည် ေအာက်ပါအချက် တစရ်ပ် 

ရပ ်င့်ှ ကိုကညီ်သအူား ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် အခနွထ်မး်အြဖစသ်တ်မတ်ှရမည် - 

 (က) သက်ဆိုင်ရာ ခုိင်လယ်ယာေြမစမီခံန် ခဲွမအဖွဲက စစိစခ်ငွ့်ြပချက်ြဖင့် မိနယ် လယ် 

ယာေြမစီမခံန် ခဲွေရးင့်ှ စာရငး်အငး်ဦးစးီဌာနမှ လယ်ယာေြမလုပပ်ိုငခ်င့်ွြပလကမ်တ်ှ 

ရရိှထားသ၊ူ လယယ်ာစိုက်ပျ ိးလုပကုိ်င်ရန ် ေြမယာမှတပ်ုံတင် ခွင့်ြပြခင်းခံရသည့် 

ပဂုိလ်ြဖစ်ပးီ စိုကပ်ျ ိးေရးအတွက် ေရရယသူူ၊ 

 (ခ) လယ်ယာေြမ လုပပ်ိုင်ခင့်ွြပ လကမ်တ်ှရရိှသူထံမှ တစ်ဆင့်ခ၍ံ လက်ရှိစိုက်ပျ ိးရာသ ီ

တင်ွ ေရရယစူိုက်ပျ ိးလုပကုိ်င်သူ  သိုမဟတ်ု အသုံးချသူ။ 

အခန်း( ၆ ) 

အခွန်ေကာက်ခံြခင်း 

၉။ ရပက်က်ွ သုိမဟတု် ေကျးရာအုပစ်ေုရခွန်င့်ှတာတမခွံန် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် 

ေရခနွ်င့်ှ လပစ်စ် ေရတင်ခ ေကာက်ခြံခင်းင့်ှစပ်လျဉး်၍ ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရကရ်မည် - 

 (က) မိနယေ်ရခွန်င့်ှတာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲမှ ေပးပိုလာေသာ အခနွ် 

ေြပစာများကို လက်ခရံရိှသည့်အခါ အခွနေ်ငေွပးေဆာင်ရန် းေဆာစ်ာကို ပုံစံ - ၉ 

ြဖင့် ြပစုပးီ မိုးရာသီ ေရခနွေ်ြပစာများအတွက် းေဆာစ်ာကုိ စှစ်ဉ် ဇနန်ဝါရီလ 

ကနုတွ်င်လညး်ေကာင်း ေရွာသေီရခွန် ေြပစာများအတကွ် းေဆာစ်ာကုိ စှစ်ဉ် 

ဇနွလ်ကုနတ်င်ွလည်းေကာင်း၊ အခနွထ်မး်ထံသုိကိတင် ထုတ်ေပးရမည်။ အခနွ်ထမး် 

မ ှလက်ခရံရိှေကာင်းကို ရပကွ်က်င့်ှမိနယ်ုံးအတွင်း အခွနေ်ြပစာထုတ်ေပးြခင်းငှ့် 

အခွနေ်ကာကခံ်ရရိှမမှတ်တမး် ပုံစံ - ၁၀ တင်ွ လကမ်ှတေ်ရးထုိးေစပီး မတှတ်မး် 

တင်ရမည်။ 

 (ခ) အခွနထ်မ်းသည် းေဆာ်စာရရိှပးီေနာက် းေဆာ်စာပါသတ်မတှေ်နရာသုိ  အခွနေ်ငွ 

လာေရာက် ေပးသွင်းမှသာ ေြပစာအေပတွင်ေငွလက်ခရံရိှေကာင်း အခွနေ်ကာက်ခ ံ

သူ လက်မှတေ်ရးထုိး၍ အခွနထ်မး် ထံသို ေြပစာထုတ်ေပးရမည။် 

 (ဂ) အခွနေ်ငွများကုိ သတ်မှတ်ထားေသာကာလအတွင်း ေကာက်ခံ၍ရရိှေသာ အခနွေ်ငွ   

များကုိ သက်ဆိုင်ရာ မိနယ် ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာကခံ်ေရးအဖွဲ ၊ 

အတွငး်ေရးမှးထံသုိ ေပးသင်ွးရမည။် 

 (ဃ) စိုကပ်ျ ိးရာသီင့်ှ သီးှံအလိကု် ေရခနွေ်ကာက်ခံရရိှမစာရင်းကို ပုံစံ - ၁၁ ြဖင့် ြပစ၍ု 

လစဉလ်ကနု်ပးီ ပထမပတအ်တွငး် မိနယေ်ရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပ် 

ေကာက်ခေံရးအဖွဲသို တင်ြပရမည။် 
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 (င) သတ်မတှက်ာလအတင်ွး အခွနေ်ပးေဆာင်ရန ်ောှင့်ေးှေသာအခွနထ်မ်းထံသုိ အခွန် 

ေကာက်ခေံရး အဖွဲမ ှ လုိအပ်ပါကစာြဖင့် းေဆာ်ြခင်း၊ အဖွဲဝင်များမှ သာွးေရာက် 

ေကာက်ခြံခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 (စ) ေကာက်ခရံရိှပးီသည့်အခနွေ်ငွြဖစေ်စ၊ အခနွေ်ြပစာြဖစ်ေစ ပျက်စးီ၊ ေပျာကဆ်ုံး၊ 

ဆုံးံးမရှခိဲ့လင် အေရးယူေဆာင်ရက်ိုင်ရန် မိနယေ်ရခနွ်င့်ှ တာတမခွံနစ်ည်းကပ် 

ေကာက်ခေံရးအဖွဲသို အေကာင်းြပချက်ခုိင်လံုစာွ ေဖာ်ြပ၍ ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။ 

 (ဆ) အခွနေ်ကာကခံ်ရန် သတ်မှတ်ကာလကနုဆံု်း၍ ေကာက်ခံရနက်ျနရိှ်သည့် အခနွ် 

ေြပစာှင့်ေကာကခံ်မရေသာ အခွနေ်ြပစာများကုိ စာရငး်ြပစုပးီ သက်ဆိုင်ရာ မိနယ် 

အေထွေထွအပုခ်ျပေ်ရးဦးစးီဌာန င့်ှ မိနယ်ေရခနွ်င့်ှ တာတမခွံန် စည်းကပ ်

ေကာက်ခေံရးအဖွဲသို စနစတ်ကျ ြပနလ်ညအ်ပ်ှံရမည်။ 

၁၀။ ရပက်က်ွ သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပစ် ုေရခွန်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် 

တာတမခံနွ် ေကာက်ခြံခင်းင့်ှစပလ်ျဉး်၍ ေအာကပ်ါအတိုင်း ေဆာင်ရကရ်မည် -  

(က) မိနယေ်ရခွန်င့်ှတာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲမှ ေပးပိုလာေသာ အခနွ် 

ေြပစာများကို လက်ခရံရိှသည့်အခါ အခွနေ်ငေွပးေဆာင်ရန် းေဆာစ်ာကို ပုံစံ - ၉ 

ြဖင့်ြပစုပီး တာတမခံနွေ်ြပစာများအတက်ွ းေဆာစ်ာကုိ စှစ်ဉ် ဇနန်ဝါရီလကနုတွ်င် 

အခွနထ်မ်းထံသို ကိတင်ထုတေ်ပးရမည။် အခွနထ်မး်မှ းေဆာ်စာ လကခ်ရံရိှ 

ေကာင်း ကုိ ပုံစံ-၁၀ တင်ွ လက်မှတေ်ရးထုိးေစပးီ မတှတ်မး်တင်ရမည။် 

 (ခ) အခွနထ်မ်းသည် းေဆာ်စာရရိှပးီေနာက် အခွနေ်ငွလာေရာက ်ေပးသင်ွးမှသာ ေြပစာ 

အေပတင်ွေငွလက်ခရံရိှေကာင်း အခွနေ်ကာက်ခံသ ူ လကမ်တှေ်ရးထုိး၍ အခနွထ်မး် 

ထံသုိ ေြပစာထုတေ်ပးရမည။် 

 (ဂ) အခွနေ်ငွများကုိ သတ်မှတ်ထားေသာကာလအတွင်းေကာကခ်၍ံ ရရိှေသာအခွနေ်ငွ   

များကုိ သက်ဆိုင်ရာ မိနယ် ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာကခံ်ေရးအဖွဲ ၊ 

အတွငး်ေရးမှးထံသုိ ေပးသင်ွးရမည။် 

 (ဃ) ဦးပိုင်အလုိက်၊ ေကျးရာအလုိက် တာတမခံနွေ်ကာက်ခရံရိှမစာရင်းကုိ ပုံစံ- ၁၁ က 

ြဖင့် ြပစ၍ု လစဉလ်ကနု်ပီး ပထမပတ်အတင်ွး မိနယ် ေရခွန်င့်ှ တာတမခံနွ် 

စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲသို တငြ်ပရမည။် 

 (င) သတ်မတှက်ာလအတင်ွး အခွနေ်ပးေဆာင်ရန ်ောှင့်ေးှေသာအခွနထ်မ်းထံသုိ အခွန် 

ေကာက်ခေံရး အဖွဲမ ှ လုိအပ်ပါကစာြဖင့် းေဆာ်ြခင်း၊ အဖွဲဝင်များမှ သာွးေရာက် 

ေကာက်ခြံခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 (စ) ေကာက်ခရံရိှပးီသည့်အခနွေ်ငွြဖစေ်စ၊ အခနွေ်ြပစာြဖစ်ေစ ပျက်စးီ၊ ေပျာကဆ်ုံး၊ 

ဆုံးံးမရှခိဲ့လင် အေရးယူေဆာင်ရက်ိုင်ရန် မိနယေ်ရခနွ်င့်ှ တာတမခွံနစ်ည်းကပ် 

ေကာက်ခေံရးအဖွဲသို အေကာင်းြပချက်ခုိင်လံုစာွ ေဖာ်ြပ၍ ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။ 
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 (ဆ) အခွနေ်ကာကခံ်ရန် သတမ်ှတ်ကာလကနုဆံု်း၍ ေကာက်ခံရနက်ျနရိှ်သည့် အခနွ် 

ေြပစာှင့် ေကာကခံ်မရေသာ အခွနေ်ြပစာများကုိ စာရငး်ြပစုပးီ သက်ဆိုင်ရာမိနယ် 

အေထွေထွအပုခ်ျပေ်ရးဦးစးီဌာနှင့် မိနယ်ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စညး်ကပ ်

ေကာက်ခေံရးအဖွဲသို စနစတ်ကျ ြပနလ်ညအ်ပ်ှံရမည်။ 

၁၁။ မိနယ် ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခ်ေံရးအဖွဲသည် အခွနေ်ကာကခံ်ရာတင်ွ 

အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးင့်ှ အခွနေ်ြပစာများပျက်စးီ၊ ေပျာက်ဆုံး၊ ဆုံးံးမမရိှေစေရးအတက်ွ 

အခွနေ်ြပစာပါ အချက်အလကမ်ျားငှ့် ေနာက်ဆံုးေပးသွင်းရမည့် ေနရကပ်ါဝင်ေသာ ကိတင ်

အသေိပးသည့် းေဆာစ်ာကုိ ပုံစံ- ၉ ြဖင့် အခနွထ်မး်ထံေပးရန် ရပက်က်ွ သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု 

ေရခနွ်င့်ှ တာတမခွံန် စညး်ကပေ်ကာကခ်ေံရးအဖွဲသို ထုတ်ေပးရမည်။ 

၁၂။ မိနယေ်ရခွန်င့်ှတာတမခံနွစ်ညး်ကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် ရပက်က်ွ သုိမဟတ်ု ေကျးရာ 

အပုစ်ု ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲကေပးသွင်းေသာ အခွနေ်ငွများကုိ  လက်ခံ 

ရရိှသည့်အခါ ေအာကပ်ါအချက်များကို ေဆာင်ရက်ရမည-် 
 (က) အခွနေ်ကာကခံ်ရေငွများကုိ  တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟတ်ု ြပညန်ယ် သိုမဟတု် 

ြပညေ်ထာင်စနုယေ်ြမက သတမ်ှတ်ထားေသာ ဘာရနပ်ုံေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်ငှ့် 

ဘဏစ်ာရင်းအမတှ်သို ေငွသင်ွးချလံြဖင့် နးီစပရ်ာ မိနယ်ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး ဘဏ်မှ 

တစဆ်င့် ေပးသွင်းြခင်း၊  

 (ခ) ရာသအီလုိက်၊ သးီှံအလုိက် ေရခနွ် သိုမဟတ်ု တာတမခံနွေ်ကာက်ခံရရိှမ ေကျးရာ 

အပုစ်ုချပစ်ာရင်းကုိ ပုံစံ- ၁၂ ြဖင့် ြပစ၍ု နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ဘဏ်သို 

ေပးသင်ွးေသာ ေငွသင်ွးချလံမတိ (၂) ေစာင်င့်ှအတူ လစဉ် ထုိလကနု်ပီး ၁၅ ရက် 

အတွငး် ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတုိင်း  သိုမဟတ်ု ကိုယ်ပိုင် အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ 

သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခနွ်င့်ှ တာတမခွံနစ်ညး်ကပေ်ကာက်ခေံရး အဖွဲသို ေပးပိုြခင်း။ 

၁၃။ မိနယ် ေရခနွ်င့်ှ တာတမခွံန ် စညး်ကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် အခွနေ်ကာကခံ်ရန ်

သတ်မတှက်ာလ ကုနဆ်ုံး၍ ရပကွ်က် သိုမဟတ်ု ေကျးရာအုပစ်ု ေရခနွ်င့်ှတာတမခွံန် စည်းကပ် 

ေကာက်ခေံရးအဖွဲက နညး်ဥပေဒ ၉၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဆ) အရ ြပနလ်ည်အပ်ှံေသာ ေြပစာများှင့် 

လစဉအ်ခနွေ်ကာက်ခရံရိှမ လချပ်စာရင်းတိုကို  စှ်ချပ ်စာရငး်ြပစုပးီ ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရတုိင်း 

သိုမဟုတ် ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပခွ်င့်ရေဒသ သိုမဟတ်ု ခုိင် ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခ ံ

ေရးအဖွဲသုိ ေပးပိုရမည်။ ယင်းသိုေပးပိုရာတင်ွ မလူစညး်ကပေ်ကာက်ခသံည့် အခွနေ်ငွင့်ှ အမနှ် 

ေကာက်ခရံရိှသည့်အခနွရ်ေငွ ေလျာန့ည်းကာွြခားချက်ရိှပါက အခွနထ်မ်းသည် ေအာကပ်ါအချက် 

များမ ှ မညသ်ည့်အေကာင်းေကာင့် ေပးေဆာင်ိုငြ်ခင်းမရိှသညကုိ် စစေ်ဆး၍ သေဘာထား 

မတှခ်ျက်င့်ှအတူ တင်ြပရမည် - 
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 (က) အခွနထ်မ်းေဆာင်ရန ် ပျက်ကက်ွသည့် အခွနထ်မး်၏ လယကွ်ကအ်နီးအနား 

ပတဝ်နး်ကျင်ရိှ  လယ်သမားများအခွနထ်မး်ေဆာင်မ ရိှ မရိှ၊ 

 (ခ) ဆည်ေရလံုေလာကစ်ာွရရိှမ ရိှ မရိှ၊ 

 (ဂ) ပိုးမားအရာယ်ကျေရာက်မ ရိှ မရိှ၊ 

 (ဃ) သဘာဝေဘးအရာယမ်ျားေကာင့် သီးှံအထွက်နး် ေလျာ့နညး်မ ရိှ မရိှ၊ ပျက်စးီ 

ဆုံးံးမ ရိှ မရိှ၊  

 (င) အခွနမ်စညး်ကပ်ထုိကဘ်ဲ စညး်ကပထ်ားြခင်း၊ အခွနပ်ိုမို စညး်ကပထ်ားြခင်း 

သိုမဟုတ် မာှးယင်ွးစညး်ကပ်ထားြခင်း ရှိ မရိှ၊  

 (စ) ဥပေဒအရ ေပးေဆာင်ထုိက်သည့်အခနွထ်က် ပိုမိုေပးေဆာင်ထားြခင်း ရိှ မရိှ။ 

၁၄။ မိနယေ်ရခွန်င့်ှ တာတမခွံနစ်ညး်ကပ် ေကာကခံ်ေရးအဖွဲသည် အခွနေ်ပးေဆာင်ိုင်ေသာ 

အေြခအေန ရိှလျက် ေပးေဆာင်ရန်ပျက်ကကွေ်သာ အခွနထ်မ်းအား အေရးယရူနတ်င်ြပချက်အေပ 

ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သုိမဟတု် ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသ သိုမဟတ်ု ခုိင်ေရခနွ်င့်ှ 

တာတမခံနွစ်ည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲက နည်းဥပေဒ ၁၆ ြဖင့် အမတဲွဖင့်ွလှစ်ေဆာင်ရက်ရန ်

အေကာင်းကားချက် ရရိှသည့်အခါ အခနွအ်ရေကာက်ခမံ၊ အမတဲွဖင့်ွလှစ၍် အခွနမ်ေြပ ကျန်ေငွ 

များကုိ အရေကာက်ခရံမည။် 

၁၅။ ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သိုမဟုတ် ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သိုမဟုတ် ခုိင်ေရခနွ် 

င့်ှတာတမခံနွစ်ည်းကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲသည်- 

 (က) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပည်နယ် သုိမဟတု် ြပညေ်ထာင်စနုယ်ေြမ ေရခွန်င့်ှ 

တာတမခံနွစ်ည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲ၏ သေဘာတညီူမြဖင့် အခနွမ်ေြပ ကျန်ေငွ 

ေကာက်ခံိုင်ေရးအတက်ွ အမတဲွဖင့်ွလှစ် ေဆာင်ရကရ်န် မိနယေ်ရခနွ် ငှ့် 

တာတမခံနွ် စည်းကပ် ေကာက်ခေံရးအဖွဲသို တာဝနေ်ပးအပရ်မည်။ 

 (ခ) မိနယေ်ရခွန်င့်ှ တာတမခွံနစ်ညး်ကပေ်ကာကခံ်ေရးအဖွဲများ၏ အခနွစ်ည်းကပမ် 

င့်ှ ေကာက်ခံရာတွင် တုိးတကမ် ရိှ မရှိ စစေ်ဆးကးီကပြ်ခင်း၊ သတ်မတှခ်ျက်င့်ှ 

ေကာက်ခရံရိှမေလျာန့ည်းသည့်အတကွ် မိနယ်ေရခနွ်င့်ှ တာတမခွံန် စညး်ကပ ်

ေကာက်ခေံရးအဖွဲထံအခနွေ်ငွရရိှေရးအတကွ် လုိအပ်သည့်းေဆာစ်ာများ ထုတြ်ပန် 

ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရကရ်မည်။ 

 (ဂ) နညး်ဥပေဒ ၁၂ ၊ နညး်ဥပေဒခွဲ(ခ) အရ မိနယေ်ရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွစ်ညး်ကပ ်

ေကာက်ခေံရးအဖွဲက တင်ြပသည့် အခွနေ်ကာက်ခရံရိှမ  မိနယအ်လုိက် မိနယ် 

ချပ် စာရင်းင့်ှ ေငွသင်ွး ချလံမတိ (၁) ေစာင်ကို တိုင်းေဒသကီး သိုမဟတ်ု 

ြပညန်ယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာငစ်နုယ်ေြမ ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စညး်ကပ ်

ေကာက်ခေံရးအဖွဲ သို ထပဆ်င့်တင်ြပရမည်။ 
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 (ဃ) နညး်ဥပေဒ ၁၃ အရ မိနယ်ေရခနွ်ငှ့် တာတမခံနွစ်ညး်ကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲက 
တငြ်ပချက်အေပ အခွနေ်ငွေကာက်ခံမရေသာ ဧကများအတက်ွ ထပမ်စံစေ်ဆးရန် 
စုံစမး်စစေ်ဆးေရးအဖွဲကုိ  ဖွဲစည်းပီး  အဆိုပါ အဖွဲအား စိုက်ပျ ိးဧကများအနက် 
အခွနသ်က်သာခင့်ွ သိုမဟုတ် ကငး်လွတခ်င့်ွ  သိုမဟတ်ု စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခင့်ွြပ 
သင့်သည့် ဧက၊ အခွနေ်ပးေဆာင်သင့်သည့် ဧကများခဲွြခား၍ အေကာင်းြပချက် 
ခိုင်လံုစာွြဖင့် စစေ်ဆးေတွရိှချကကုိ် တင်ြပရန် တာဝန်ေပးအပရ်မည။် 

၁၆။ ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း  သုိမဟတု် ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သုိမဟတ်ု ခိုင်ေရခနွ် 
င့်ှ တာတမခွံန ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် စုံစမး်စစေ်ဆးေရးအဖွဲ၏ တငြ်ပချက်ငှ့် 
စပလ်ျဉး်၍ အခနွေ်ပးေဆာင်သင့်ေသာ ဧကများအတွက် ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကက်ွေသာ အခနွထ်မ်း 
အား နညး်ဥပေဒ ၁၅၊  နညး်ဥပေဒခဲွ (က) ြဖင့် ေပးအပေ်သာ တာဝန်အရ အခနွအ်ရ ေကာက်ခံေသာ 
အမတွဖဲင့်ွလှစ် ေဆာင်ရကရ်န် မိနယ် ေရခွန်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရးအဖွဲသို 
အေကာင်းကားရမည်။ 

၁၇။ ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း  သုိမဟတု် ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သုိမဟတ်ု ခိုင်ေရခနွ် 

င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည ်စိုကပ်ျ ိးရာသအီလုိက် သးီှံအလုိက် အခနွစ်တင် 

ေကာက်ခံ ရမည့် ေနင့်ှ အပးီသတ်ေကာက်ခရံမည့်ေနရက်များကို တကိျစာွသတ်မတှေ်ပးရမည်။ 

၁၈။  တိုင်းေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပညန်ယ် သိုမဟတ်ု ြပညေ်ထာင်စနုယေ်ြမ ေရခနွ်ငှ့်တာတမခံနွ် 

စညး်ကပ် ေကာကခံ်ေရးအဖွဲသည် အခနွေ်ကာက်ခံြခင်းင့်ှစပ်လျဉ်း၍ - 

 (က) ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း  သိုမဟုတ် ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သုိမဟတ်ု ခုိင် 

ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲ၏ အခနွစ်ည်းကပေ်ကာက်ခမံ 

င့်ှ အခွနေ်ကာက်ခရံရိှမ စှခ်ျပအ်ေြခအေနများကို စစေ်ဆး၍ လကခ်ံိုင်ဖယ်ွ 

ရိှပါက အတညြ်ပြခင်းှင့် လကခ်ံိုင်ဖွယ်မရှိပါက သေဘာထားမတှခ်ျက်င့်ှအတူ 

တိုင်းေဒသကီး သုိမဟတ်ု ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ေနြပညေ်တာေ်ကာင်စီသုိ  

တင်ြပရမည။် 

 (ခ) ကိုယ်ပိုင် အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း  သိုမဟတ်ု ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သိုမဟတ်ု ခိုင် 

ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခ်ေံရးအဖွဲင့်ှ မိနယ်ေရခနွ်ငှ့် တာတမခံနွ် 

စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲတိုမှ တင်ြပလာသည့်  မိနယ်အလုိက် ေငွသင်ွးချလံ 

မတိများကုိ ရရိှသည့်အခါ ေအာက်ပါအချက်များကုိ စစေ်ဆးရမည်- 

  (၁)  မိနယအ်လုိကေ်ပးသွင်းေသာ ေငွသွငး်ချလံများင့်ှ ဘဏ်သိုေပးသွငး်ေငွ၊ 

ေပးသင်ွးသည့် ေနစွဲကိုကညီ်မ ရိှ မရှိ၊ 

  (၂)  တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပညန်ယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စနုယေ်ြမက 

သတ်မတှ်ထားသည့် ဘာရန်ပုံေငွစာရင်းေခါင်းစဉ ် င့်ှ ဘဏစ်ာရင်းအမတ်ှ 

တင်ွ ရရိှမ ရိှ မရိှ။ 
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 (ဂ) နညး်ဥပေဒခဲွ (ခ) ပါ အချက်များြဖင့် စစေ်ဆးချက်အရ ေငသွွင်းချလံငှ့်ဘဏသ်ို 
ဝင်သည့် ေငွစာရင်းကုိကညီ်မမရှိေသာ မိနယေ်ရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပ် 
ေကာက်ခေံရးအဖွဲကို မညသ်ည့်အေကာင်းေကာင့်ကိုက်ညမီ မရိှသည်ကုိ ကိုယ်ပိုင် 
အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သုိမဟတ်ု ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သိုမဟတ်ု ခိုင် ေရခနွ်င့်ှ 
တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာကခံ်ေရး အဖွဲက စစေ်ဆးတငြ်ပရန် အေကာင်းကား 
ရမည။် 

 (ဃ) ကိုယ်ပိုင် အပုခ်ျပခွ်င့်ရတုိင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရ ေဒသ သိုမဟတု် 
ခုိင်ေရခနွ်ှင့်တာတမခွံန် စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲမှ နည်းဥပေဒခဲွ(ဂ) အရ 
တင်ြပချက် ရရိှသည့်အခါ လကခ်ံိုင်ဖယွရိှ်ပါက လကခ်၍ံ လက်ခံိုငဖ်ယ်ွမရိှပါက 
လုိအပ် သလုိ ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရက်ိုင်ရန် တုိင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပညန်ယ် 
အစိုးရအဖွဲ သိုမဟတ်ု ေနြပညေ်တာေ်ကာင်စီသုိ  အေကာင်းကားရမည်။ 

၁၉။ (က)  ဥပေဒပုဒမ် ၅ ပါ ေရခွနေ်ရခများင့်ှ စပလ်ျဉး်၍ ဦးစးီဌာနမှ ဆညေ်ရအသုံးြပသည့် 
အဖွဲအစည်း အသီးသီးသိုေပးေဝေသာ ေရပမာဏကို ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ထံုး လုပန်ည်း 
များင့်ှအည ီ တက်ွချက်၍ အခွနစ်ညး်ကပြ်ခင်းင့်ှ ေကာက်ခြံခင်းလုပ်ငနး်များကုိ  
ေဆာင်ရကရ်မည။် 

 (ခ) ေကာက်ခရံရိှေသာ ေရခွနေ်ရခများကို ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပန်ည်းများငှ့် 
အညီ ေဆာင်ရက်၍ ြမနမ်ာ့စးီပာွးေရးဘဏတ်င်ွ သကဆုိ်င်ရာ ဦးစးီဌာနံုး၏ သာမန် 
ရေငွ ေခါင်းစဉြ်ဖင့် ြပညေ်ထာင်စ ုဘာရန်ပုံေငွစာရင်းသို ေပးသွင်းရမည။် 

အခန်း (၇) 
ကင်းလွတခ်င့်ွှင့်သကသ်ာခင့်ွြပြခငး် 

၂၀။ လယ်ယာေြမတစရ်ပရ်ပအ်တကွြ်ဖစေ်စ၊ သီးှံတစမ်ျ ိးမျ ိးအတွကြ်ဖစေ်စ၊ တစခ်ျ ိတစ်ဝက် 
ြဖစေ်စ၊ ေရကးီြခင်း၊ မိုးေခါင်ြခင်း၊ ပိုးမားတိရစာနမ်ျား ဖျက်ဆးီြခင်း သိုမဟုတ် ကိတင်ကာကယွ် 
ိုင်စမွး်မရိှေသာ အြခားအေကာင်း တစရ်ပရ်ပေ်ကာင့် ပျကစ်းီဆံုးံးမငှ့်စပလ်ျဉး်၍ - 
 (က) ဥပေဒ ပဒုမ် ၁၁၊ ပဒုမ်ခဲွ (ဆ) အရ အခနွေ်ကးကျနမ်ျား ေပေပါက်သည့်အခါ 

ရပက်က်ွ သိုမဟတ်ု ေကျးရာအုပစ်ု ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 
အဖွဲသည် အခွနက်င်းလွတ်ခင့်ွ သိုမဟုတ် သကသ်ာခင့်ွြပသင့်ေကာင်း သကဆ်ိုင်ရာ 
မိနယ် ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာကခ်ေံရးအဖွဲထံ အခနွအ်ပးီသတ် 
ေကာက်ခရံမည့် ေနရကမှ်စ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွငး် အကျ ိးအေကာင်းခိုင်လံုစာွြဖင့် 
အဆိုြပလာ တင်ြပိုင်သည။် 

 (ခ) အခွနထ်မး်သည် ရပကွ်က် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပစ်ု ေရခွန်င့်ှ တာတမခံနွ် 
စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲ၏  အခွနစ်ည်းကပ်သည့်ဧရိယာ သုိမဟုတ် အခွနေ်ငွကုိ 
မေကျနပ်လင် သက်ဆိုင်ရာ မိနယ် ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 
အဖွဲထံ အခွနက်င်းလွတခ်င့်ွ သိုမဟုတ် သက်သာခင့်ွြပပါရန် အခွနေ်ြပစာရသည့်ေနမှ 
စ၍ ရကေ်ပါင်း ၃၀ အတင်ွး အေထာက်အထားခိုင်လံုစာွြဖင့် အဆိုြပလာ တင်ြပိုင် 
သည်။ 
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၂၁။ မိနယေ်ရခွန်င့်ှ တာတမခံနွစ်ည်းကပေ်ကာကခ်ေံရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒ ၂၀ အရ အခွန် 
ကင်းလွတခ်င့်ွ သိုမဟုတ် သကသ်ာခင့်ွ အဆိုြပလာများကုိ လက်ခရံရိှသည့်အခါ အမတဲွဖင့်ွလှစြ်ခင်း၊ 
စုံစမး်စစေ်ဆးေရးအဖွဲြဖင့် ေအာက်ပါအချက်များ စစိစြ်ခငး်တုိကို အဆိုြပလာလက်ခရံရိှသည့် ေနမှ 
၁၅ ရက် အတွင်း ေဆာင်ရက်ပးီ သေဘာထား မတှခ်ျက်င့်ှအတူ ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရတုိင်း 
သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခ ံ
ေရးအဖွဲသုိ တင်ြပရမည်- 
 (က) သက်ဆိုင်ရာ ရပကွ်က ် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပစ်ု ေရခွန်င့်ှတာတမခံနွ ် စညး်ကပ ်

ေကာက်ခေံရးအဖွဲ သိုမဟတ်ု အခွနထ်မး် ၏ တင်ြပချက်သည် ကျ ိးေကာင်း ခိုင်လံုမ 
ရိှ မရိှ၊ 

 (ခ) နညး်ဥပေဒ ၁၅ အရ စစေ်ဆးချက်များှင့်ကိုက်ညီမ ရိှ မရိှ၊ 
 (ဂ) ကင်းလွတခ်င့်ွ သိုမဟတ်ု သကသ်ာခင့်ွေပးေစလုိေသာ လယယ်ာေြမတစရ်ပရ်ပ် 

သိုမဟုတ် သီးှံတစမ်ျ ိးမျ ိးင့်ှစပ်လျဉ်း၍ ရပက်ွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပစ်အုမည်၊ 
ကင်ွးအမည်၊ ကွငး်အမှတ၊် ဦးပိုင်အမတ်ှင့်ှ စညး်ကပဧ်ရိယာဧက။ 

၂၂။ ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သိုမဟုတ် ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရ ေဒသ  သိုမဟတ်ု ခုိင် ေရခနွ် 
င့်ှတာတမခံနွစ်ည်းကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲသည် နညး်ဥပေဒ ၂၁ အရ တင်ြပချက်ကို လကခ်ရံရှိ 
သည့်အခါ နညး်ဥပေဒ ၁၅၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဃ) ပါ စုံစမး်စစေ်ဆးေရး အဖွဲ ၏ စစေ်ဆး ေတွရိှချက်  

များင့်ှ ကုိကည်မီ ရိှ မရိှ စစေ်ဆး၍ ယင်းစာတွဲကို လက်ခရံရှိသည့် ေနမှ ခုစှ်ရကအ်တွင်း 
သေဘာထား မတှခ်ျက်င့်ှအတူ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ်  ြပညေ်ထာင်စ ု
နယေ်ြမ ေရခွန်င့်ှ တာတမခွံနစ်ည်းကပ် ေကာက်ခံေရးအဖဲွသုိ တင်ြပရမည်။  

၂၃။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် သုိမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမ ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် 
စညး်ကပ် ေကာက်ခံေရးအဖွဲသည် နညး်ဥပေဒ ၂၂ အရ တင်ြပချကကုိ် ရရိှသည့်အခါ ထပဆ်င့်စစိစ် 
၍ ခုစှ်ရက်အတင်ွး သေဘာထားမတ်ှချက်ငှ့်အတူ တုိငး်ေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယအ်စိုးရအဖွဲ 
သိုမဟုတ် ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စသုိီ တင်ြပရမည်။ 

၂၄။ (က)  တုိင်းေဒသကီး သုိမဟတု် ြပညန်ယ်အစုိးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ေနြပညေ်တာေ်ကာင်စီသည် 
နည်းဥပေဒ ၂၃ အရ တငြ်ပသည့် အခွနက်င်းလွတ်ခင့်ွ သိုမဟုတ် သကသ်ာခင့်ွ လုပင်န်း 
စာတွဲကုိ လကခ်ရံရိှသည့်အခါ ခွင့်ြပေကာင်း သိုမဟတ်ု ြငငး်ပယ်ေကာင်း ဆုံးြဖတ်ပးီ 
တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် သုိမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမ ေရခနွ်ငှ့်တာတမခံနွ် 
စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး အဖွဲသို ယင်းစာတဲွ လက်ခရံရိှသည့် ေနမှ ခုစှ်ရကအ်တွင်း 
အေကာင်းကားရမည်။ 

 (ခ) တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် သုိမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေရခွန်ငှ့်တာတမခံနွ် 
စည်းကပ ်ေကာကခံ်ေရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ အခွနက်င်းလွတ်ခင့်ွ သိုမဟတု် 
သကသ်ာခွင့် ခင့်ွြပေကာင်း သိုမဟုတ် ြငငး်ပယေ်ကာင်း ဆံုးြဖတ်ချက်ကို လက်ခ ံ
ရရိှသည့်အခါ ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟတ်ု ကိုယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရ ေဒသ  
သုိမဟတု် ခိုင်ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသုိ ယငး်ဆံုးြဖတ် 
ချကကုိ် လကခ်ရံရိှသည့် ေနမှ ခုစှ်ရက် အတင်ွး အေကာင်းကားရမည်။ 
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 (ဂ) ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သုိမဟတု် ကိုယ်ပိုငအု်ပခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသ  သိုမဟုတ် ခုိင်ေရခနွ် 

င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) အရ အခွန် 

ကင်းလတွခ်င့်ွ သိုမဟုတ် သက်သာခွင့် ခင့်ွြပေကာင်း သိုမဟတ်ု ြငငး်ပယေ်ကာင်း 

ဆံုးြဖတ်ချက်ကို လက်ခရံရိှသည့်အခါ မိနယ် ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွစ်ည်းကပ် ေကာက်ခ ံ

ေရးအဖွဲသို ယင်းဆုံးြဖတခ်ျက်ကုိ လကခ်ရံရိှသည့် ေနမှ ခုစှ်ရက် အတွင်း အေကာင်း 

ကားရမည်။ 

 (ဃ) မိနယ် ေရခနွ်ငှ့် တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) အရ 

အခွနက်င်းလွတ်ခင့်ွ သိုမဟတု် သကသ်ာခင့်ွ ခင့်ွြပေကာင်း သိုမဟုတ် ြငငး်ပယေ်ကာင်း 

ဆံုးြဖတ်ချက်ကို လကခ်ရံရိှသည့်အခါ ရပက်က်ွ သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပစ်ု ေရခနွ်ငှ့် 

တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာကခံ်ေရးအဖွဲ ငှ့် အခွနထ်မး်ထံ ယငး်ဆံုးြဖတ်ချက်ကို လက်ခ ံ

ရရိှသည့် ေနမှ ခုစှ်ရက် အတင်ွး ေပးပိုအေကာင်းကားရမည။် 

အခန်း( ၈ ) 

ေရခွနှ်င့်တာတမခံနွမ်ျား စာရင်းမပှယ်ဖျကြ်ခင်း 

၂၅။ ဤနည်းဥပေဒ မထုတ်ြပန်မီ ေရခွန် သုိမဟုတ် တာတမံခွန်ကုိ စည်းကပ်ခံရသူ အခွန်ထမ်း 
တစ်ဦးဦး ထံမ ှ အခွန်ေကာက်ခံ မရုိင်ေကာင်း ရပက်က်ွ သိုမဟတ်ု ေကျးရာအုပစ်ု ေရခနွ်ငှ့် 
တာတမခံနွ် စညး်ကပ် ေကာကခံ်ေရးအဖွဲက စစေ်ဆးတငြ်ပလာေသာအခါ မိနယ် ေရခနွ်ငှ့် 
တာတမခံနွ် စညး်ကပ်ေကာကခံ်ေရးအဖွဲသည် နညး်ဥပေဒ ၁၃ ပါအချက်များှင့်စစိစ၍် ေအာက်ပါ 
ကစိရပမ်ျားအတကွ် ေရခနွ်င့်ှ တာတမခွံနမ်ျား စာရင်းမှ ပယဖ်ျက်ြခင်းကို ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် 
အဆိုပါ တင်ြပချက်ကို လကခ်ရံရိှသည့်ေနမှ ၁၅ ရက်အတင်ွး သေဘာထားမတှခ်ျက်င့်ှအတူ 
ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သုိမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အပုခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသ သုိမဟုတ် ခုိင် ေရခွန်ှင့် 
တာတမံခွန် စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲသုိတင်ြပရမည-် 
 (က) အခွနေ်ကာကခံ်ရာတင်ွ အခွနမ်စညး်ကပထုိ်က်ဘဲ စညး်ကပထ်ားေသာ၊ အခွနပ်ိုမို 

စညး်ကပထ်ားေသာ  သိုမဟတ်ု မာှးယွင်းစာွစညး်ကပထ်ားေသာ အခွနေ်ငွများ၊  
 (ခ) ေြမခနွမ်ေြပကျန်ေငြွဖစဘ်သိကဲ့သို အရေကာက်ခံသည့် နညး်လမ်းအတိုင်း ေဆာင် 

ရကေ်သာလ်ည်း ေကာက်ခမံရိုင်ေတာသ့ည့် အခနွေ်ငွများင့်ှ နညး်ဥပေဒ ၂၄ အရ 
အခွနထ်မ်းေဆာင်ြခင်းမ ှ ကင်းလွတခ်င့်ွ သိုမဟုတ် သက်သာခင့်ွြပခဲ့ေသာ အခွန် 
ေငွများ။ 

၂၆။ ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သုိမဟတု် ကိုယပ်ိုင်အုပခ်ျပ်ခငွ့်ရေဒသ သုိမဟုတ် ခုိင်ေရခွန်ှင့် 
တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖဲွသည် နည်းဥပေဒ ၂၅ အရ တင်ြပချက်ကုိ လက်ခရံရိှသည့် 
အခါ နည်းဥပေဒ ၁၅၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဃ) ပါ စုံစမး်စစေ်ဆးေရးအဖွဲြဖင့် စစေ်ဆး၍ အဖဲွ၏ တင်ြပ 
ချက်ကုိ  လက်ခံရရိှသည့်ေနမှ ခုှစ်ရက်အတွင်း ေရခွန်ှင့် တာတမံခွန်များစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခွင့် 
စာတဲွကုိ သေဘာထား မှတ်ချက်ှင့်အတူ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟတု် ြပည်နယ် သိုမဟတ်ု 
ြပညေ်ထာင်စနုယေ်ြမ ေရခွန်င့်ှ တာတမခွံနစ်ည်းကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲသုိ တင်ြပရမည်။  
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၂၇။ တိုင်းေဒသကီး သုိမဟတု် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပညေ်ထာင်စနုယေ်ြမ ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် 

စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒ ၂၆ အရ တင်ြပချက်ကုိ လက်ခရံရိှသည့်အခါ ထပ်ဆင့် 

စိစစ်၍ ခုှစ်ရက်အတွင်း  တုိင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ် ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟတ်ု ေနြပညေ်တာ် 

ေကာင်စသီို သေဘာထားမတှခ်ျက်များှင့်အတူ တင်ြပရမည်။ 

၂၈။ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟတု် ေနြပည်ေတာေ်ကာင်စသီည် 

နညး်ဥပေဒ ၂၇ အရ တင်ြပချက်ကို လကခ်ံရရိှသည့်အခါ ေရခွန်င့်ှတာတမခံနွမ်ျားစာရင်းမှ 

ပယဖ်ျက်ြခင်း သုိမဟတ်ု ေပးေဆာင်ထုိက်သည့်အခနွကုိ် ေလျာ့၍ စည်းကပထ်ားခဲ့ေကာင်း 

ေတွရိှပါက ထပမ်ေံကာကခ်ြံခင်းတိုကုိ ဆုံးြဖတ်ပးီ မိနယ်ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပ် 

ေကာက်ခေံရးအဖွဲသို အေကာင်းကားြခင်းကုိ ၁၅ ရက် အတင်ွး ေဆာင်ရကရ်မည။် 

 

အခန်း( ၉ ) 

အခွနြ်ပနအ်မး်ြခင်း 

၂၉။ (က) အခွနထ်မ်းသည် ေရခွန်င့်ှတာတမခံနွ် သုိမဟုတ် လပစ်စေ်ရတင်ခတုိကို မာှးယွင်း 

ေပးသင်ွးေကာင်း သုိမဟတု် ပိုမိုေပးသင်ွးထားေကာင်း ခိုငလံု်ေသာ အေထာက် 

အထားြဖင့် မိနယေ်ရခွန်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပ ်ေကာက်ခေံရးအဖွဲထံ တင်ြပ၍ 

ပိုမိုေပးသွင်းထားေသာ အခွနေ်ငွကုိ ေတာငး်ခံိုင်သည။် 

 (ခ) မိနယေ်ရခွန်င့်ှ တာတမခွံန ် စညး်ကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် နညး်ဥပေဒခဲွ (က) 

အရ အခွနထ်မ်းက တင်ြပေတာင်းခလံင်ြဖစေ်စ ၊ မမိကိိုယတုိ်င် စစိစေ်တွရိှချက်အရ 

ြဖစေ်စ၊ ပိုမိုေပးသင်ွးထားေသာ အခနွေ်ငွကုိ ြပနအ်မး်သင့်ေကာင်း ကိုယ်ပိုင် 

အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သုိမဟတ်ု ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သိုမဟတ်ု ခိုင် ေရခနွ်င့်ှ 

တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသို သရိှိချနိမ်စှ၍ ခုစှ်ရက်အတင်ွး တင်ြပ 

ရမည။် 
 (ဂ) ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သိုမဟတ်ု ကိုယပ်ိုင်အုပခ်ျပ်ခငွ့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် 

ေရခနွ်ှင့် တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရးအဖွဲသည် နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) အရ 

မိနယေ်ရခွန်င့်ှ တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာကခံ်ေရးအဖွဲက တင်ြပလင် ယင်းသို 

တင်ြပသည့်ေနမှခုစှ်ရက်အတင်ွး မမိသိေဘာထားမတှခ်ျက်င့်ှအတူ တုိင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ် ြပညန်ယ် သုိမဟတု် ြပညေ်ထာင်စနုယေ်ြမ ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် 

စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲသို တငြ်ပရမည။်  

 (ဃ) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပညန်ယ် သိုမဟတ်ု ြပညေ်ထာင်စနုယေ်ြမ ေရခနွ်င့်ှ 

တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာကခ်ေံရးအဖွဲသည် နညး်ဥပေဒခဲွ(ဂ) အရ တင်ြပချကကုိ် 

လက်ခရံရိှသည့်ေနမှ သုံးရကအ်တွင်း တုိင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပညန်ယ်အစိုးရ 

အဖွဲ သိုမဟတ်ု ေနြပညေ်တာေ်ကာင်စသုိီ တငြ်ပရမည။် 
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 (င) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပည်နယအ်စုိးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီ 

သည် နညး်ဥပေဒခဲွ(ဃ) အရ တင်ြပချက်ကုိရရိှသည့်အခါ စစိစ်ပီး အခွနထ်မ်းက ပိုမို 

ေပးေဆာင်ထားေကာင်း ေတွရိှပါက ယင်းပိုေငွကုိ ဘာေရးစည်းမျဉး် စည်းကမး် 

များင့်ှအည ီ ြပနအ်မး်ရမည။် ထုိအြပင် မိနယေ်ရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပ် 

ေကာက်ခေံရးအဖွဲက ထုိသို ပိုေနေကာင်း စစေ်ဆးေတွရိှလင်လညး် ထုိပိုေငွကုိ 

ြပနအ်မး်ရမည။် 

 (စ) အခွနထ်မ်းသည် ြပနအ်မး်ေငွကို အခွနေ်ပးေဆာင်သည့် ေနမစှ၍ သုံးလ အတင်ွးသာ 

ေတာင်းဆိုခင့်ွရိှေစရမည။် 

အခန်း( ၁၀ ) 

အခွနရ်ေငွများကုိ စာရင်းြပစြုခင်း 

၃၀။ (က) မိနယေ်ရခွန်င့်ှ တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာကခ်ေံရးအဖွဲသည် စိုကပ်ျ ိးရာသီငှ့် 

သးီှံအလုိက် ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွမ်ှ ေကာက်ခံရရိှေသာ အခွနေ်ငွများကုိ ေခါင်းစဉ် 

အလုိက် စာရင်းြပစရုန် ဝနထ်မး်တစဦ်းသီးြခားတာဝန်ေပးအပ်၍ ရပက်က်ွ သိုမဟတ်ု 

ေကျးရာအုပစ်ု ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲထံမှ ရရိှသင့်ေသာ 

အခွနေ်ငွများအချနိမ်ရီရိှရန်းေဆာြ်ခင်း၊ အချနိမ်မီရရိှေသာ အခွနေ်ငွများကို ရပက်က်ွ 

သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပစ် ု ေရခနွ်ငှ့်တာတမခံနွ် စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲထံသို  

သာွးေရာက် ရယူြခငး်တုိကို ေဆာင်ရကေ်စရမည်။ ကိုယ်ပိုင် အပုခ်ျပ်ခွင့်ရတုိင်း 

သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပခ်ျပ်ခငွ့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် ေရခနွ်ငှ့်တာတမခံနွ် 

စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲထံသုိ ေခါင်းစဉအ်လုိက် ြပစုထားေသာ အခွနေ်ငွစာရင်း 

များကုိ လစဉ် ေပးပိုရမည်။ 

 (ခ) ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သိုမဟတ်ု ကိုယပ်ိုင်အုပခ်ျပ်ခငွ့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် 

ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွစ်ညး်ကပေ်ကာက်ခေံရးအဖဲွသည် မိနယ်ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် 

စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲက တင်ြပလာေသာ ေရခနွ်ငှ့်တာတမခံနွမ်ှ ရရိှသည့် 

အခွနေ်ငွများကုိ မိနယ်အလုိက် စာရင်းြပစရုန် ဝနထ်မး်တစဦ်း သးီြခားတာဝန် 

ေပးအပ၍် မိနယေ်ရခွန်င့်ှတာတမခံနွ်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖွဲများထံမ ှ ရရှိ 

သင့်ေသာ အခွနေ်ငွများ အချနိမ်ရီရှိရန် းေဆာြ်ခင်း၊ အချနိမ်မီရရိှေသာ အခွနေ်ငွများ 

ကို မိနယ်ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲထံသို အခါအားေလျာ် 

စာွ သာွးေရာက်၍စံုစမး်ြခင်း၊ ေမးြမနး်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေစရမည်။ အခက်အခဲ 

ေတွရိှပါက လုိအပ်ေသာ အ ကံာဏ်များ ေပးအပရ်မည။်  တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟတု် 

ြပညန်ယ် သုိမဟတု် ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမေရခွန်င့်ှတာတမခံနွစ်ညး်ကပ် ေကာက်ခ ံ

ေရးအဖွဲထံသိုလည်း မိနယအ်လုိက် ြပစုထားေသာ အခွနေ်ငွ စာရငး်များကုိ လစဉ် 

ေပးပိုရမည။်  
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 (ဂ) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပညန်ယ် သိုမဟတ်ု ြပညေ်ထာင်စနုယေ်ြမ ေရခနွ်င့်ှ 

တာတမခံနွစ်ည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည် ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟတ်ု 

ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သုိမဟတု် ခုိင်ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွစ်ည်းကပေ်ကာက် 

ခံေရးအဖွဲများထံမှ တင်ြပလာေသာ ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် အခွနေ်ငွ ရရိှမ လချပ် 

စာရငး်ကုိ ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟတ်ု ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ 

သိုမဟုတ် ခိုင်အလုိက် ြပစုပးီေနာက် တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ် ြပညန်ယ် အစုိးရ 

အဖွဲ သိုမဟတ်ု ေနြပညေ်တာေ်ကာင်စသုိီ လစဉေ်ပးပိုရမည်။ 

၃၁။ ဥပေဒ ပဒုမ် ၅ အရ ေကာက်ခံသည့် အေထွေထွလုပင်န်းသုံး ဆည်ေရသံုးစွဲမအတက်ွ ေရခနွ် 

ေရခများှင့် စပလ်ျဉး်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပညေ်ထာင်စ ု

နယေ်ြမရိှ ဦးစးီဌာနုံးများက ေငွစာရင်းဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပန်ည်းများင့်ှအညီ အခွနရ်ေငွ ( ရေငွ ) 

အြဖစ် စာရင်းြပစုပးီေနာက်  လစဉ်ေငွစာရင်း လချပ်တွငေ်ဖာ်ြပ၍ ဦးစးီဌာနံုးချပ်သို တင်ြပရမည။်  

အခန်း( ၁၁ ) 

အယခံူြခင်း 

၃၂။ (က) အခွနထ်မ်းသည် မိနယ် ေရခွန်င့်ှ တာတမခွံန ် စညး်ကပေ်ကာကခံ်ေရးအဖွဲ ၏ 

ဆုံးြဖတခ်ျကကုိ် မေကျနပ်ပါက ကိုယပ်ိုင်အုပခ်ျပခ်င့်ွရတိင်ုး သုိမဟတု် ကုိယပ်ိုင် 

အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သိုမဟတ်ု ခုိင်ေရခနွ် င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 

အဖွဲထံသို အယူခံလာကုိ တင်ြပရမည။် 

 (ခ) ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သိုမဟတ်ု ကိုယပ်ိုင်အုပခ်ျပ်ခငွ့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် 

ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲသည် နညး်ဥပေဒခဲွ(က) အရ 

တင်ြပလာသည့် အယူခံလာကုိရရိှပးီ မိနယေ်ရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပ် 

ေကာက်ခေံရးအဖွဲ၏ ေဆာင်ရကခ်ျက်များ၊ မတှတ်မး်များကုိ စစိစ၍် လုိအပ်လင် 

သက်ဆိုင်ရာ မညသ်ူကိုမဆို ေခယစူစေ်ဆးိုင်သည်။ မိနယေ်ရခနွ်င့်ှ တာတမခွံန ်

စညး်ကပေ်ကာက်ခံေရးအဖွဲ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ကို အတညြ်ပြခင်း သုိမဟုတ် ြပငဆ်င် 

ြခငး် အမနိက်ို  ချမတ်ှိုင်သည။် 

 (ဂ) ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သိုမဟတ်ု ကိုယပ်ိုင်အုပခ်ျပ်ခငွ့်ရေဒသ သိုမဟုတ် ခိုင် 

ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲသည ်အယူခမံင့်ှစပ်လျဉး်၍ မမိိ 

ချမတ်ှေသာ အမိန်မတိကို အယူခံသူင့်ှ မိနယေ်ရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပ် 

ေကာက်ခေံရး အဖွဲသိုလည်းေကာငး်၊ တုိင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပညန်ယ် သိုမဟတ်ု 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရခွန်ှင့်တာတမံခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံေရးအဖဲွသုိလည်းေကာင်း 

ေပးပိုရမည။် 
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- ၁၆ - 

၃၃။ (က) အခွနထ်မ်းသည် ကိုယပ်ိုင်အုပခ်ျပ်ခငွ့်ရတုိင်း သုိမဟတု် ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသ 

သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စညး်ကပ်ေကာက်ခေံရးအဖွဲက ချမတ်ှေသာ 

အမနိ် ကုိ မေကျနပလ်င် ထုိအမနိ်ကိုရရိှသည့်ေနမစှ၍ ရကေ်ပါင်း ၃၀ အတွင်း 

အဆိုပါ အမနိ်မတိကုိ ပးူတွလဲျက် တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ 

သိုမဟုတ် ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီ သို အယူခံဝင်ိုင်သည။် လံုေလာကေ်သာ 

အေကာင်းရိှပါက သတမ်တ်ှကာလထက် ေကျာ်လွနတ်င်သင်ွးေသာ အယခံူလာကုိ 

လက်ခံိုင်သည။် 

 (ခ) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပည်နယအ်စုိးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီ 
သည် သကဆုိ်င်ရာအမတဲွများကုိ ကုိယပ်ိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတုိင်း သိုမဟတ်ု ကိုယ်ပိုင် 
အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ သိုမဟတ်ု ခုိင်ေရခနွ်င့်ှ တာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခံ်ေရး 
အဖွဲထံမှ တင်ြပလာေသာ အယူခံလာှင့်ပတ်သက်၍ လုိအပ်ချက်များရိှပါက အချက် 
အလက်များ ေတာင်းယူိုင်သည။် လုိအပ်လင် သကဆုိ်င်သမူျားကို ေခယူ စစေ်ဆး 

  ိုင်သည။် ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သုိမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အပုခ်ျပ်ခင့်ွရေဒသ 
သိုမဟုတ် ခိုင်ေရခနွ်င့်ှ တာတမခွံန ် စညး်ကပ်ေကာက်ခေံရးအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတခ်ျက် 
ကို အတညြ်ပြခင်း သိုမဟတ်ု ြပင်ဆငြ်ခင်း အမနိ ်ကုိ  ချမတ်ှိုင်သည။် 

 (ဂ) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပည်နယအ်စုိးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီ 

သည် အယခံူမှင့်စပလ်ျဉး်၍ မမိခိျမှတေ်သာအမနိ်မတိကို အယူခံသ၊ူ တုိင်းေဒသ 

ကးီ သိုမဟုတ် ြပညန်ယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စနုယေ်ြမ ေရခနွ်ငှ့်တာတမခံနွ် 

စညး်ကပ် ေကာကခံ်ေရး အဖွဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပ်ခင့်ွရတိုင်း သုိမဟတု် ကိုယ်ပိုင်အပု် 

ချပခွ်င့်ရ ေဒသ သုိမဟုတ် ခုိင်ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ် စည်းကပေ်ကာကခ်ေံရးအဖွဲ 

င့်ှ မိနယေ်ရခနွ်င့်ှတာတမခွံန် စညး်ကပေ်ကာကခ်ေံရးအဖွဲများသို ေပးပိုရမည်။ 

 (ဃ) အခွနစ်ညး်ကပေ်ကာက်ခံမင့်ှစပ်လျဉး်၍ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ် ြပညန်ယ်အစိုးရ 

အဖွဲ သိုမဟတ်ု ေနြပညေ်တာေ်ကာင်စ၏ီ အဆုံးအြဖတ်သည် အပးီအြပတ်ြဖစသ်ည်။ 

 

အခန်း( ၁၂ ) 

အေထွေထွ 

၃၄။ ေရခနွ်င့်ှတာတမခံနွ်င့်ှစပလ်ျဉး်၍ယခင်ကမညသ်ည့်စညး်မျဉး်များထုတ်ြပနထ်ားေစကာမူ  

ဤနညး်ဥပေဒှင့် အညီသာ လုိက်နာေဆာင်ရက်ကရမည်။ 

 

 

ေဒါကတ်ာ ေအာင်သ ူ

ြပညေ်ထာင်စဝုန်ကီး 

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့်ဆညေ်ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
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-၁၈- 

ပံုစံ-၁ 

စိုကပ်ျ ိးေသာသီးံှများှင့် အခနွစ်ည်းကပ်စာရင်း 

---------------------------------တးူေြမာင်းမကးီ/ လကတံ်ေြမာင်းေရေသာက်ဧကစာရင်း 

ကင်ွးအမှတ်   - 

ကင်ွးအမည်   - 

ဦး
ပိုင်

အ
မတှ်

 အခွန် 

စည်းကပ် 

ခံရသူ 

အမည ်

ေြမကက်ွ 

သီ
းှံ
လ

က
ဏ

ာ 

စည်းကပ်

သည့် 

ဧရယိာ 

သ
င့်ေ

ငွေ
ပါ
င်း

 

ေြ
မလ

ပ် 
ဧရိ

ယ
ာ 

မေအာင်ဧရယိာ (                      ) ခုှစ ်၊ သီးံှအလုိက်ဧကများ 

ေြ
မမ

ျိ
းအ

တ
န်း အ

မှတ်
 

ဧရ
ယိ

ာ 

တ
စံဉ်

လွ
တ

် 

ဓမ
တ

ာအ
ထွ

က်
၏

 

၁ 
/၄

 ေ
အ
ာက

် 

                  

လ
ျင်

 က
းီ 

ကို
ငး်

 မု
ရင

း် 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀က) (၁၀ခ) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) (၂၅) (၂၆) (၂၇) (၂၈) 

                            

 

 

 

 

 

  



D:\data h\Planning\Admin\DHH (18-19)\WT ( B)\Water(22.7.19).docx 

-၁၉- 

ပံုစံ-၂ 

ေရေပးေြမာင်းှင့်ေရထုတေ်ပါကမ်ျားမှ ေရေသာက်စာရင်း 

စိုကေ်သာသီးှံ      ေြမာင်းမေတာအ်မည်             

မုရင်း(သုိမဟုတ်)ကုိငး်                    

ေကာက်ရင်                     

ေကာက်ကးီ                     
      ေြမာင်းခဲွ                 

      ေြမာင်းမ                     လက်တံေြမာင်း၏အမည် (သိုမဟတ်ု) အမတှ။် ………………         ေြမာင်းခဲွ၊ လက်တံ (သုိမဟတု်) မိုင်နားတို၏ အမည်(သုိမဟုတ်) အမှတ။်--------- 

ေရေပးေြမာင်း 
(သုိမဟုတ်) 

ေရထုတ်ေပါက် ကွင်း 
အမတ်ှ 

ေရ 
ေသာက် 
ုိင်ေသာ 
ဧရိယာ 
(ဧက) 

ေရထတ်ုေပါက် 
ေရြပည့် 
သည့် 

အခါေရေန 
ေစာက် 

၂၀      -    ၂၀       ခုစ်ှ ၂၀      -    ၂၀       ခုှစ် ၂၀      -    ၂၀       ခုစ်ှ ၂၀      -    ၂၀       ခုှစ် 

အ 
မှတ် 

အ 
ကွာ 

အေဝး 
ဝဲယာ အမျ ိး အရယ် ေအာင် မေအာင် 

စုစု 
ေပါင်း ေအာင် မေအာင် 

စုစု 
ေပါင်း ေအာင် မေအာင် 

စုစ ု
ေပါင်း ေအာင် မေအာင် 

စုစု 
ေပါင်း 

 
(ဧက) (ဧက) (ဧက) (ဧက) (ဧက) (ဧက) (ဧက) (ဧက) (ဧက) (ဧက) (ဧက) (ဧက) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ 
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- ၂၀ - 

ပုံစံ-၃ 

ကွင်းအလုိက်ေရေပးေဝိုင်မည့် ဧရိယာစစိစခ်ျက် ေကျးရာအုပစ်ခုျပ်စာရငး် 

----------------တိုင်းေဒသကးီ /  ြပညန်ယ် ---------------- ခုိင်၊ ---------------- မိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းလပုင်နး်အမည်------------------------- ၊ ------------------------------ ခုစှ် 

ေကျးရာအုပစ်ု / ရပကွ်က ်--------------------------------------------------------------- 

 

ကွင်း မလူသတမ်တ်ှသည့် 

စမီကိံနး်ေရေသာက် ဧရိယာ 

(ဧက) 

ကင်ွးအတွင်းဆညေ်ရ 

ေပးေဝိုင်မည့်ဧရယိာ 

(ဧက) 

မတ်ှချက် 
အမတ်ှ အမည် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

 
 
 
 
 

    

ေပါင်း     

မတှခ်ျက် (၁) စာတိုင်- ၃ တွင် ဆည်/ေရ ဦးစးီဌာနမှ မလူသတ်မတှထ်ားသည့် စမီကိံနး်ေရေသာက်   

ဧရိယာ ( Command  Area) ကို  ေဖာ်ြပရန် 

     (၂)   စာတိုင် - ၄ တင်ွ ကွငး်အတင်ွး ဆည်ေရေပးေဝိုင်မည့်ဧရိယာ (Irrigable Area) ကုိ 

ေဖာြ်ပရန် 

ကင်ွးဆင်းစစိစ်ြပစသုူ 

 

       

 

 

    

 

စစေ်ဆးသူ 

        

ေြမတုိငး်စာေရး 

 

ဥကဌ 

ရပကွ်က်(သို)ေကျးရာအုပစ် ု

အပုခ်ျပ်ေရးမှး 
 

ဆည/်ေရဝနထ်မ်း 
 

လကေ်ထာက်ဦးစးီမှး ဆည်/ေရဦးစးီဌာနတာဝနခံ် 
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- ၂၁ - 

ပုံစံ-၄ 

 

ေကျးရာအုပစ်အုလုိကေ်ရေပးေဝိုင်မည့် ဧရိယာစိစစခ်ျက် မိနယခ်ျပ်စာရင်း 

------------------တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ၊် -----------------ခုိင်၊ ---------------မိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းလပုင်နး်အမည်-------------------------------------၊  ------------------ ခုစှ် 

 

ေကျးရာ

အုပစ်ု/ 

ရပက်က်ွ

အမည် 

ကွငး်ေပါင်း 

မလူသတမ်တ်ှသည့် 

စမီကံနိး် ေရေသာက် 

ဧရိယာ (ဧက)  

ေရေပးေဝိုင်မည့် 

ဧရိယာ(ဧက) 
မတှခ်ျက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

 

 

 

 

 

 

    

ေပါင်း     

 
 
    
    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

လကမ်ှတ် 

မိနယလ်ယ်ယာေြမ 

စမီခံန် ခဲွေရးင့်ှစာရငး်အင်းဦးစးီဌာနမှး 
 

 

လက်မှတ် 

 ဆညေ်ြမာင်းင့်ှေရအသုံးချမစမီခံန်ခွဲေရး 

ဦးစးီဌာနမှး 
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- ၂၂ - 

ပုံစ ံ-၅ 

ေြမာင်းလကတံ်/ဦးပိုငအ်လုိက၊် သးီှံအလုိက၊် ေရရယူသုံးစွဲသည့်ဧရိယာ င့်ှ စည်းကပမ် 

ေကျးရာချပ်စာရင်း 

------------------  ခုစှ၊် စညး်ကပသ်ည့်ရာသီ (မိုး/ေွ) 

-----------------တုိငး်ေဒသကးီ / ြပည်နယ်၊-----------------ခိုင်၊ ----------------မိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းလပုင်နး်အမည်-------------------------------------------------------------

ေကျးရာအုပစ်ု/  ရပကွ်က ်အမည် ------------------------ ကွင်းအမတှ် / အမည် ------------ 

 

ေြမာင်း 

လက်

တံ/ 

ဦးပိုင် 

အမတ်ှ 

လုပ်

ကိုင်

သူ 

အ 

မည် 

လုပ် 

ကွက ်

ဧရိယာ 

(ဧက) 

 

သးီှံအလိကု်ဆညေ်ရသုံးစွဲသည့်ဧက ေရခနွစ်ညး်ကပမ် 

ေရရ

ယူသူ 

လက် 

မတှ် 

စပါး 
 

အ 

ြခား 

သးီှံ 

 

 

 

 

ေပါင်း 

 

စည်း 

ကပ ်

ဧရိ 

ယာ 

(ဧက) 

 

စညး် 

ကပ ်

နး် 

(ကျပ်) 

 

စညး် 

ကပ် 

ေငွ 

(ကျပ်) 

ေရတစ် 

စတ်ိ 

တစပ်ိုင်း 

ရယူ 

သည့် 

 (ဧက) 

ေရ 

အြပည့် 

အဝ 

ရယူ 

သည့် 

 (ဧက) 

၁ ၂ ၃ ၄-က ၄-ခ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ 

 
 
 
 
 

          

မတှခ်ျက်။   (၁) ကင်ွးအတွင်း ေြမာင်းလကတံ်အလုိက် ဦးပိုငတ်စခ်ခုျင်း ေရးသင်ွးရန၊် 

  (၂) စာတိုင် ၄-က တွင် စပါးေြမြပြပင်ေရ/ စိုကပ်ျ ိးေရ / အပင်ြဖစထွ်န်းေရ / 

ေအာင်ေရ တစခ်ခုုကုိ တစ်ကမိ် သိုမဟုတ် တစစ်တိတ်စပ်ိုငး်ရယူသည့် ဧရိယာကုိ 

ေဖာ်ြပရန၊် 

  (၃) စာတုိင် - ၇ စညး်ကပဧ်ရိယာတွင် စာတိုင် ၄- က ၊ ၄- ခ င့်ှ  ၅ တိုအရ သီးြခား 

တစေ်ကာင်းစီ ေရးသင်ွးရန် ၊ 

  (၄) စာတုိင် -၈ စညး်ကပ်နး်တင်ွ စာတုိင် ၄-က ၊ ၄ - ခ င့်ှ ၅ တုိအရ 

သတမ်တ်ှထား သည့် နး်ကို ေရးသင်ွးရန် ၊  

  (၅) စာတုိင် - ၉ = စာတုိင် - ၇ x စာတိုင် - ၈ 



D:\data h\Planning\Admin\DHH (18-19)\WT ( B)\Water(22.7.19).docx 

- ၂၃ - 

ကင်ွးဆင်းေကာက်ယ ူေရးသင်ွးမ မနှက်နေ်ကာင်း လကမ်တ်ှေရးထုိးပါသည။် 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

စစေ်ဆးပးီမနှက်နေ်ကာငး်လကမ်ှတ်ေရးထုိးပါသည်။ 

 
 
 
    
    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဥကဌ 

ရပက်က်ွ  သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပစ် ု

အပုခ်ျပ်ေရးမှး 
 

ေြမတိုင်းစာေရး 
 

ဆည/်ေရ ဝနထ်မး် 
 

လကေ်ထာက်ဦးစးီမှး 
 

ဆည်/ေရဦးစးီဌာန 

တာဝနခံ် 
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ပုံစံ-၆ 

သးီှံအလိကု် ေရရယသံုူးစွဲသည့် ဧရိယာှင့် စညး်ကပမ် မိနယခ်ျပ်စာရင်း 

------------------  ခုစှ၊် စညး်ကပသ်ည့်ရာသီ (မိုး/ေွ) 

-----------------တုိငး်ေဒသကးီ / ြပည်နယ်၊ --------------- ခိုင်၊ ----------------မိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းလပုင်နး်အမည်------------------------------------------------------------- 

 

စဉ် 
ေကျးရာအုပ်စ/ု 

ရပ်ကက်ွအမည် 

ကွင်း 

ေပါင်း 

ဦး 

ပုိင် 

ေပါင်း 

လပ်ု 

ကိုင် 

သူ 

ေပါင်း 

လုပ် 

ကက်ွ 

ဧရိယာ 

ေပါင်း 

သီးှံအလိုက် ဆည်ေရသံုးစွဲသည့် ဧက ေရခွနစ်ည်းကပမ် 

စပါး 

အြခား 

သီးှံ 
ေပါင်း 

စည်းကပ် 

ဧရယိာ 

(ဧက) 

စည်း 

ကပေ်ငွ 

(ကျပ်) 

ေရတစိတ ်

တပိုင်း 

ရယသူည့် 

ဧက 

ေရအြပည့် 

အဝရယူ  

သည့်ဧက 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇-က ၇-ခ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

မိနယခ်ျပ်ေပါင်း          

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

လကမ်ှတ် 

မိနယ်လယ်ယာေြမ 

စမီခံန် ခဲွေရးင့်ှစာရင်းအင်းဦးစးီဌာနမှး 
 

 

လကမ်ှတ် 

ဆညေ်ြမာင်းင့်ှ ေရအသုံးချမစမီခံန်ခွဲေရး 

ဦးစးီဌာနမှး 
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ပုံစံ-၇ 

ကွင်းတစကွ်င်းချငး်စအီတွက် ေရခနွစ်ညး်ကပ်စာရင်း 

------------------  ခုစှ၊် စညး်ကပေ်သာရာသီ (မိုး/ေွ) 

---------------တုိင်းေဒသကီး / ြပည်နယ၊် ---------------- ခိုင်၊ ------------------မိနယ် 

ေကျးရာအုပစ်ု/  ရပကွ်က ်အမည် ----------------------ကင်ွးအမတှ် င့်ှ အမည် ------------- 

 

ဦးပုိင် 

အမှတ် 

စည်းကပ်  

ေငွ(ကျပ်) 

 

အခွန ်

ေကာက်ခံသူ 

မတ်ှချက် 

ဦးပုိင် 

အမတ်ှ 

စည်းကပ်  

ေငွ(ကျပ်) 

 

အခွန် 

ေကာက်ခံသူ 

မှတ်ချက် 

ဦးပုိင် 

အမတ်ှ 

စည်းကပ်  

ေငွ(ကျပ်) 

 

အခွန် 

ေကာက်ခံသူ 

မှတ်ချက် 

၁ ၂ ၃ ၁ ၂ ၃ ၁ ၂ ၃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ေပါင်း   ေပါင်း   ေပါင်း   

 
 
 
 
 

 

 

  

ကိုယ်တုိငစ်စေ်ဆးပီးမနှက်န်ေကာငး်တာဝန်ခပံါသည်။ မန်ှကန်စာွေရးသွင်းေကာင်းတာဝန်ခံပါသည်။ 

 

ေြမတုိငး်စာေရး 

 
လကေ်ထာက်ဦးစးီမှး 
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- ၂၆- 

ပုံစံ - ၈  

 

ရပက်က်ွ / ေကျးရာအုပစ်ခုျပ် ေရခွနစ်ညး်ကပစ်ာရင်း 

------------------  ခုစှ၊် စညး်ကပေ်သာရာသီ (မိုး/ေွ) 

-----------------တုိငး်ေဒသကးီ / ြပည်နယ်၊ --------------- ခိုင်၊ -----------------မိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းလပုင်နး်အမည်------------------------------------------------------------- 

 
 
 

ကင်ွးအမတ်ှ 
စညး်ကပသ်ည့်ဧရိယာ စညး်ကပသ်ည့်ေငွ(ကျပ်) 

ေြပစာေပါင်း အေကာင်းအရာ 
ယခင်စှ ် ယခုစှ် ယခင်စှ် ယခုစှ် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

 
 
 
 

 

 

 

 

မန်ှကန်စာွေရးသွင်းေကာငး် ဝန်ခပံါသည်။ ကုိယတ်ိုင်စစေ်ဆးပီးမန်ှကန်ေကာင်းဝန်ခပံါသည်။ 

ေြမတုိငး်စာေရး လက်ေထာက်ဦးစီးမှး 
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ပုံစ-ံ ၉ 

 

းေဆာစ်ာ 

ရပက်က်ွ သိုမဟတ်ု ေကျးရာအုပစ်ု ေရခနွ်ငှ့်တာတမခံနွစ်ညး်ကပေ်ကာက်ခေံရးအဖွဲမှ တစဆ်င့် 

 

သို 

 အခွနထ်မ်းအမည်     --------------------------------- 

 ေကျးရာအုပစ်ု      --------------------------------- 

 ဦးပိုင်အမတှ်      --------------------------------- 

 စိုကပ်ျ ိးသီးှံအမည်     --------------------------------- 

 စညး်ကပဧ်ရိယာ(ဧက)     ----------------------------------- 

 စညး်ကပ်နး်(ကျပ်)      ----------------------------------- 

 သင့်ေငွ (ကျပ်)      ----------------------------------- 

 

 

  အထက်ပါ ဆညေ်ရရယသူုံးစွစဲိုက်ပျ ိးသည့် သီးှံအတက်ွ / ေရေဘးကာကွယသ်ည့် 

ဧရိယာအတက်ွ ကျသင့်ေသာ အခနွေ်ငွ (          ) ကျပ်ကို ရပက်ကွ် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပစ် ု

ေရခနွ်င့်ှ တာတမခွံနစ်ည်းကပေ်ကာက်ခံေရး အဖွဲုံးသုိ (            ) ေနေနာကဆံု်း 

ထားေပးေဆာငရ်န် ကိတငအ်သေိပး အေကာင်း ကားပါသည်။ ထုိသတ်မှတရ်ကတ်င်ွ 

လာေရာက်ေပးသင်ွးြခင်းမရိှပါက ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ေရခွန ် င့်ှ တာတမခံနွဥ်ပေဒပုဒမ် ၁၃ အရ 

ေြမခနွမ်ေြပ ကျန်ေငွြဖစဘိ်သကဲ့သို အရေကာက်ခမံည့်အြပင် တရားဥပေဒအရ လူကးီမင်းအား 

တရားစွဲဆိုမည်ြဖစ်ေကာင်းကို ကိတင်အသေိပးအေကာင်းကား အပပ်ါသည။် 

 

 

 

 

အတွင်းေရးမှး 
မိနယေ်ရခွန်င့်ှတာတမခံနွစ်ည်းကပ်ေကာက်ခေံရးအဖွဲ 
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ပံုစံ - ၁၀  

ရပကွ်က်င့်ှမိနယ်ုံးအတွင်း အခွနေ်ြပစာထုတ်ေပးြခင်းင့်ှ အခွနေ်ကာက်ခရံရိှမမှတ်တမ်း 

 

ဆည်ေြမာင်း/ တာတမံ / ေရတ်ုေြမာင်းအမည်---------------- ေကျးရာအုပ်စု / ရပ်ကက်ွ----------------     ကင်ွးအမှတ်င့်ှအမည်--------------

-- 

 

 

စဉ် 

ေရရယူ/ေရေဘး

ကာကွယ်သည့် 

ဧရိယာအတင်ွး 

လုပ်ကုိင်သူအမည် 

ေကျးရာ 

အမည ်
ဦးပုိင်အမှတ် 

စညး်ကပ် 

ဧရိယာ 

(ဧက) 

စည်းကပ်နး် 

( ကျပ်) 

သင့်ေငွ 

(ကျပ်) 

းေဆာစ်ာလက်ခံရိှသည့် အခွနေ်ဆာင်သည့် 

မှတ် 

ချက် ရက်စွဲ 

လကခ်သူံ 

အခွနထ်မ်း 

လက်မှတ် 

ရကစ်ွဲ 

အခွနေ်ငွ 

လကခ်သူံ 

လကမှ်တ် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ 

 

 

 

 

 

 

           

 ေပါင်း           
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-၂၉- 

ပံုစံ - ၁၁  

စိုကပ်ျ ိးရာသီင့်ှ သီးှံအလုိက် ေရခနွ်ေကာက်ခရံရိှမစာရင်း 

-----------------------တုိင်းေဒသကီး / ြပည်နယ၊်------------------ခုိင်၊ -------------------မိနယ် 

ဆညေ်ြမာင်းလုပ်ငနး်အမည်-------------------------------------------------------------------- 

ေကျးရာအုပ်စု/  ရပ်ကွက ်အမည် ------------------------------ ကင်ွးအမှတ် / အမည် -------------- 

 

ေြမာင်း 
လကတ်ံ/ 

ဦးပုိင် 
အမှတ် 

လုပ်ကိုင်သူ 
အမည် 

လုပ်ကွက် 
ဧရိယာ 
(ဧက) 

 

သီးှံအလိက်ုဆညေ်ရသံုးစွဲသည့်ဧက ေရခနွစ်ညး်ကပ်မ 

အမှနအ်ခွန် 
ေကာက်ခံ 

ရရိှေငွ 
(ကျပ်) 

 
 
 

မှတ် 
ချက် 

စပါး 
 

အ 
ြခား 
သီးှံ 

 

 
 
 

ေပါင်း 

 
စညး်ကပ် 

ဧရိယာ 
(ဧက) 

 
စညး်ကပ် 

နး် 
(ကျပ်) 

 
စည်းကပ် 

ေငွ 
(ကျပ်) 

ေရတစစ်တိ် 
တစပုိ်င်း 
ရယသူည့် 
 (ဧက) 

ေရအြပည့်အဝ 
ရယသူည့် 
 (ဧက) 

၁ ၂ ၃ ၄-က ၄-ခ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ 

 
 
 

          
 
 

 
 
 
 

(လကမှ်တ်) 

ဥက 

ရပ်ကကွ် (သုိ) ေကျးရာအုပ်စု 
အပ်ုချပ်ေရးမှး 

(လက်မှတ်) 

လကေ်ထာက်ဦးစးီမှး 

လယယ်ာေြမစမံီခန် ခဲွေရးင့်ှ 

စာရငး်အငး်ဦးစးီဌာန 

(လကမှ်တ်) 

လက်ေထာက်ဦးစးီမှး 

ဆည/် ေရဦးစးီဌာန 
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-၃၀- 

ပံုစံ - ၁၁ က  

ဦးပုိငအ်လုိက် ၊ ေကျးရာအလုိက် တာတမံခနွ်ေကာကခ်ရံရိှမစာရင်း 

-----------------------တုိင်းေဒသကီး / ြပည်နယ၊်------------------ခုိင်၊ -------------------မိနယ် 

တာတမံ/ ေရတုေ်ြမာင်း လုပင်န်းအမည်-------------------------------------------------------------------- 

ေကျးရာအုပ်စု/  ရပ်ကွက ်အမည် ------------------------------ ကင်ွးအမှတ် / အမည် -------------- 

 

တာတမံ 
ဦးပုိင်အမှတ် 

လုပ်ကုိင်သူ 
အမည် 

ကာကွယ် 
ဧရိယာ 
(ဧက) 

တာတမံခနွစ်ည်းကပ်မ 
အမှနအ်ခွန် 

ေကာက်ခ ံရရှိေငွ 
(ကျပ်) 

 
 
 

မှတခ်ျက် 

 
စည်းကပ် 
ဧရိယာ 
(ဧက) 

 
စညး်ကပ်နး် 

(ကျပ်) 

 
စညး်ကပ်ေငွ 

(ကျပ်) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

 
 
 

  

 
 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

(လက်မှတ်) 

ဥက 

ရပ်ကွက် (သုိ) ေကျးရာအုပ်စု 
အပ်ုချပ်ေရးမှး 

(လကမှ်တ်) 

လကေ်ထာကဦ်းစးီမှး 

လယယ်ာေြမစမံီခန်ခဲွေရးင့်ှ 

စာရငး်အငး်ဦးစးီဌာန 

(လက်မှတ်) 

လကေ်ထာက်ဦးစးီမှး 

ဆည်/ ေရဦးစးီဌာန 
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- ၃၁- 

ပံုစံ - ၁၂  

ရာသီအလုိက၊် သီးှံအလုိက် ေရခနွ် သုိမဟုတ် တာတမံခွန် ေကာက်ခရံရိှမ ေကျးရာအုပ်စခုျပ် စာရင်း 

-----------------------တုိင်းေဒသကီး / ြပည်နယ၊်------------------ခုိင်၊ -------------------မိနယ် 

ဆည်ေြမာင်း/ တာတမံ/ ေရတုေ်ြမာင်း လုပ်ငနး်အမည်-------------------------------------------------------------------- 

စဉ် 

ေကျးရာ 
အုပစု်/ 

ရပကွ်က် 
အမည် 

ကင်ွး 
ေပါင်း 

ဦးပုိင် 
ေပါင်း 

လုပ် 
ကုိင် 
သူ 

ေပါင်း 

လုပ် 
ကက်ွ/ 
ကာ 

ကွယ် 
ဧရိယာ 
ေပါင်း 

သီးံှအလုိက် ဆည်ေရသံုးစဲွသည့် ဧက 
ေရခွန်/တာတမခွံန် 

စညး်ကပ်မ 

  
အမှန ်

ေကာက်ခံ 
ရရိှေငွ 
(ကျပ်) 

မိနယ် 
ေရခွန် င့်ှ 
တာတမံခွန် 

စည်းကပ်ေကာက်ခံ
ေရးအဖဲွမှ 

ြမနမ်ာ့စးီပွားေရး 
ဘဏ်သို 

ေပးသွင်းသည့် ေန  
င့်ှ ချလအံမှတ် 

 

 

 

 

 

မှတခ်ျက် 

စပါး 

အ ြခားသီးံှ ေပါင်း 
စည်းကပ် 

ဧရိယာ (ဧက) 
စည်းကပ်ေငွ 

(ကျပ်) 

ေရတစိတ် 
တပိုင်း 

ရယူသည့် 
ဧက 

ေရ 
အြပည့် 
အဝရယူ 
သည့်ဧက 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇-က ၇-ခ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ 

 

 

              

မိနယ်ချပ်ေပါင်း             

 
 
 
 
 (လကမှ်တ်) 

ဥက 

မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး 

(လကမှ်တ်) 
မိနယ် 

လယယ်ာေြမစမံီခန် ခဲွေရးင့်ှ 

စာရငး်အငး်ဦးစးီဌာနမှး 

(လကမှ်တ်) 
မိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းင့်ှေရအသံုးချမ 
စမံီခန်ခွဲေရးဦးစးီဌာန 
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