
စ�မ�က�န�်�င�် ဘ��ရ�ဝန်က��ဌ�န 

�ပည်တ�င်�အခ�နမ်���ဦ�စ��ဌ�န 
 

ဝင်�င�ခ�န်�ကည�လ�/ လစ��စခ်�ပစ်�ရင်�/ �စခ်�ပက်�န်သ�ယ်လ�ပင်န�်ခ�န�်ကည�လ� 

တငသ်�င�်ရန ်��ဆ�်�ခင�် 

၁။ ဝင်�င��စ်၊ �ရ�င်�ရ�င�/ ရ�င� ရရ���သ��စ။် �ကည�လ��ပစ�တငသ်�င�်ရမည်� ဝင်�င��စ်၊ 

�ရ�င်�ရ�င�၊ ရ�င�ရရ���သ��စ် (စ�ရင�်�ပစ�ရမည်� က�လ) သတမ်�တခ်�ကမ်�� ၂၀၂၁ ခ��စ၊် 

�အ�က်တ��ဘ�လ ၁ ရက�်န�မ� ၂၀၂၂ ခ��စ၊် မတ်လ ၃၁ ရက�်န�အထ� �ဖစ်ပ�သည်။ 

၂။ �ကည�လ�လကခ်�မည�်���မ���။ လကရ်��အခ�နထ်မ�်�ဖစ်ပ�က ဆ��ငရ်�အခ�န ် စည�်ကပ်မ 

ခ�ယ��န�သ����တ�င် တင်သ�င်�ရန�်ဖစပ်�သည။် အခ�န်ထမ�်မ�ဖစ်�သ��သ� က�မဏ�အသစ ်

�ဖစ်ပ�က အခ�န်ထမ�်ဝန်�ဆ�င်မဗဟ��အဖ�����သ�� အခ�နထ်မ�်မ�တပ်��တငရ်န်�င�် အခ�နစ်ည�်ကပမ် 

ခ�ယ�ရမည�်��� သတ်မ�တ်�ပ�ရန် ဦ�စ���လ�ကထ်��ရန်�ဖစ်ပ�� အခ�နထ်မ�်ဝန်�ဆ�င်မဗဟ�� 

အဖ�����က သတ်မ�တ်�ပ�သည�်အခ�န်���တ�င ်�ကည�လ�တငသ်�င�်ရန�်ဖစပ်�သည။် အခ�န်ထမ�် 

မ�ဖစ်�သ��သ� တစ်ဦ�ခ�င်�ပ�ဂ�လ်�ဖစပ်�က ဆ��ငရ်�မ�နယအ်ခ�နဦ်�စ��ဌ�နမ�����မ���တ�င ်

တင်သ�င်�ရန် �ဖစ်ပ�သည။် 

၃။ တင်သ�င်���င်သည်�နည�်လမ�်။ �အ�က်ပ�နည�်လမ်�(၃)မ� ���ဖင်� တငသ်�င�်��ငပ်�သည်-  

(က) လ�က��ယတ်��င်�ပ�ပ��တငသ်�င�်�ခင�်။ လ�က��ယတ်��င�်ပ�ပ���ခင�်�ဖစပ်�က လကခ်� 

�ဖတ်ပ��င်�တ�င် ဦ�စ��ဌ�နက တ�ဆ�ပ်��က်��ပ်�ဖ�်�ပသည်��န�တ�င် တင်သ�င်�သည်ဟ� 

မ�တ်ယ�မည် �ဖစ်ပ�သည်။ 

(ခ) စ�တ��ကမ်� �ပ�ပ��တငသ်�င�်�ခင�်။ စ�တ��ကမ်��ပ�ပ���ခင�်�ဖစ်ပ�က �ပ�ပ��သည်� 

စ�တ��ကတ်�ဆ�ပ်ပ�ရကစ်��တ�င ်တင်သ�င�်သည်ဟ� မ�တယ်�မည် �ဖစ်ပ�သည်။ 

(ဂ) အ�လက်ထ�ရ�နစ်နည်��ဖင်� �ပ�ပ��တင်သ�င်��ခင်�။ အ�လက်ထ�ရ�နစ်နည်��ဖင်� 

�ပ�ပ���ခင်��ဖစ်ပ�က ဦ�စ��ဌ�နက အ�လကထ်�ရ�နစန်ည်��ဖင�် လက်ခ�ရရ��သည�် 

�န�တ�င် တင်သ�င�်သညဟ်� မ�တယ်�မည် �ဖစပ်�သည်။ ယင�်�န�သည် အမ��� 

�ပည်သ����ပ�တ်ရကတ်�င ် က��ရ�ကလ်င် ယင�်�န��င�်�န�က်တစဆ်က်တည�် 

�ဖစ်�သ� အမ����ပည်သ����ဖ�င�်ရက်တ�င် လက်ခ�ရရ��သည်ဟ� မ�တ်ယ�မည်�ဖစ်ပ�  
 

 



၂ 

သည်။ အ�လက်ထ�ရ�နစ်နည်��ဖင်� တင်သ�င်��ခင်�ဆ��သည်မ�� အ�လက်ထ�ရ�နစ် 

နည�်�ဖင်� အခ�န�်ကည�လ� တငသ်�င�်မစနစ ် (e-Filing Management 

System) က�� အသ����ပ၍ �ကည�လ�တင်သ�င�်�ခင်�က�� ဆ��လ���ခင�်�ဖစ်ပ�သည်။ 

အခ�န်�ကည�လ�မ���က�� စနစအ်သ����ပ၍ တငသ်�င�်ရ�တ�င ် �ဖည�်သ�င်��သ� 

အခ�ကအ်လကမ်���၏ မ�နက်နတ်�က�မ�င�် �ပည�်စ��မအတ�က ် အခ�န်ထမ�်၏ 

လကမ်�တ်မ�တ်တမ�်(မ�ရင�်)က�� သကဆ်��ငရ်�အခ�န်���မ���သ�� စ�တ��ကမ်�တစ်ဆင�် 

(သ��မဟ�တ်) သင�်�လ��်ရ�နည်��ဖင�် က�တင်�ပ�ပ��ထ��ရမည် �ဖစ်ပ�သည်။ 

အ�လကထ်�ရ�နစန်ည်��ဖင�် အခ�န�်ကည�လ�တငသ်�င�်မစနစ ်အသ����ပ��င်ရန ်

အတ�က ် Account Registration �ပလ�ပ်ပ���င�် စနစအ်သ����ပ၍ �ကည�လ� 

တင်သ�င်�ပ��အဆင�်ဆင်� ဗ��ဒ�ယ��ဖ��င် (User Guide Video Files) မ���က�� �ပည်တ�င်� 

အခ�န်မ���ဦ�စ��ဌ�န၏ ဝက်ဘ်ဆ��ဒ် �ဖစ်သည်� www.ird.gov.mm > Media Menu 

(https://www.ird. gov.mm/my/content/video) တ�င် �လ�လ���င်ပ�သည်။ 

(မ�တ်ခ�က။် အခ�နထ်မ�်က��မ���ဆ��ငရ်�အခ�န်����င�် ရနက်�န်မ�ရ�� အလယ ်

အလတအ်ခ�နထ်မ�်မ���ဆ��ငရ်� အခ�န်���မ���၏ အခ�န်ထမ�်မ��� 

အ�န�ဖင်� အ�လက်ထ�ရ�နစ်နည်��ဖင်�သ� �ကည�လ� 

တငသ်�င�်ကရန ်�ဖစပ်�သည။်) 

၄။ �ကည�လ��ဖည်�စ�က�်ခင်�။     �အ�ကပ်�အတ��င�်လ��ကန်�ရန ်လ��အပပ်�သည ်- 

(က) �ပည်တ�င်�အခ�န်မ���ဦ�စ��ဌ�နမ� သတမ်�တထ်��သည်� သက်ဆ��ငရ်�ပ��စ�မ���က�� 

အသ����ပရမည�်ဖစ်ပ�သည။် (အခ�န်�ကည�လ�ပ��စ�မ���က�� သကဆ်��င်ရ�အခ�န ်

��� မ����င�် ဌ�န၏ Website �ဖစ�်သ� www.ird.gov.mm မ� ရယ���င်ပ�သည။်) 

(ခ) အခ�န်ထမ�်သည် အခ�န�်ကည�လ�မ���၏ မ�နက်နတ်�က�မ�င�် �ပည�်စ��မက�� 

တ�ဝန်ခ�ရမည�်ဖစ်ပ�သ�ဖင�် သတမ်�တ�်ကည�လ�ပ��စ�မ���က�� �ပည်�စ��စ�� 

�ဖည်�စ�ကရ်န် လ��အပပ်�သည။် 

(ဂ) �ကည�လ�ပ��စ�တ�င် အခ�နထ်မ�်က��ယတ်��င ် လကမ်�တ�်ရ�ထ���တင်သ�င်�ရမည ်

�ဖစ်ပ�သည်။ အခ�န�်ကည�လ� သ��မဟ�တ ် အခ�န�်ကည�လ�၏ တစ်စ�တ ်

တစ်ပ��င်�က�� အခ�က��င�ရယ�၍ �ပငဆ်င်�ပ��ခင�်�ဖစ်ပ�က �ပင်ဆင�်ပ�သည်� 

ပ�ဂ�လ်ကလည�် �ကည�လ�တ�င ်ပ��တ��လကမ်�တ�်ရ�ထ���ရန ်လ��အပပ်�သည်။ 

http://www.ird.gov.mm/
https://www.ird/
http://www.ird.gov.mm/


၃ 

၅။ တင်သ�င်�ရမည်��န�ကဆ်���ရက။် ၂၀၂၂ ခ��စ၊် ဇ�နလ် ၃၀ ရက်�န� (က�သပ�တ��န�) 

�ဖစ်ပ�သည။် 

၆။ ဒဏ်�က��င�။  အခ�န်�ကည�လ�မ���က�� အခ� �နမ်�တငသ်�င�်ရန ် ပ�ကက်�ကပ်�က 

�အ�က်ပ� ဒဏ်�က��င��စ်ရပ်အနက်မ� မ���ရ�ဒဏ်�က��င�က�� �ပ��ဆ�င်ရမည် �ဖစ်ပ�သည် - 

(က) �ပ��ဆ�င်ရမည်� အခ�နပ်မ�ဏ၏ ၅ ရ�ခ��င်န�်အ�ပင် တငသ်�င�်ရန် သတ်မ�တ ်

ထ��သည်��န�မ� န်က���ရ�မ��ခ�ပက် စည်�ကပ်မ�ပလ�ပသ်ည်�အခ� �န်က�လ 

အထ� �ကည�လ�တငသ်�င�်ရန ် ဆက်လကပ်�ကက်�က�်နသည်� တစ်လခ�င်�စ� 

အတ�က ် သ��မဟ�တ ် တစလ်၏ အစ�တအ်ပ��င�်အတ�က ် �ပ��ဆ�င်ရမည်�အခ�န် 

ပမ�ဏ၏ ၁ ရ�ခ��င်န�်၊ 

(ခ) �င�က�ပ်တစ်သ�န်�။ 

၇။ အခ�န်ထမ�်၏ အခ�င�်အ�ရ�။  အကယ်၍ အ�က�င်�အမ� ��မ� ���က�င်� သတမ်�တ်က�လ 

အတ�င်� �ကည�လ�က�� အခ� �န်မ�တင်သ�င်�ရန် အခက်အခ�ရ��ပ�က အခ�န်�ကည�လ� တင်သ�င်� 

ရမည်�သတ်မ�တ်ရကက်�� တ����မင�်�ပ�ရန ် သက်ဆ��ငရ်�အခ�န်���သ�� က�တင�်လ�ကထ်����င်ပ� 

သည်။ 

၈။ စ��စမ�်ရန်။ မရ�င်�လင်�သည်� အခ�ကမ်���က�� သက်ဆ��ငရ်����မ����င�် ဆက်သ�ယ�်မ��မန်� 

စ��စမ�်��င်ပ�� အ�ခ��လ��အပခ်�ကမ်���ရ��ပ�က �အ�က်�ဖ�်�ပပ� ဝန�်ဆ�င်မ���မ���က��လည�် 

ဆက်သ�ယ�်ဆ�င်ရ�က်��င်ပ�သည် - 

(က) အခ�န်ထမ�်ဝန်�ဆ�င်မဗဟ��အဖ�����  

အမ�တ်၊ ၁၂၈/၁၃၂၊ ဒ�တ�ယထပ်�င�် တတ�ယထပ၊်  

ပန်�ဆ���တန်�လမ်�(အလယဘ်�လ�က်)၊ �က��ကတ်�တ��မ�နယ၊် ရန်က�န်မ� 

ဖ�န်�န�ပ�တ်-၀၁-၈၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၈၃၇၈၃၇၀ 

(ခ) အခ�န်ဆ��င်ရ�ဝန်�ဆ�င်မ���(�န�ပည�်တ�်)  

���အမ�တ် (၄၆)၊ �ပညတ်�င�်အခ�နမ်���ဦ�စ��ဌ�န  

ဖ�န်�န�ပ�တ်-၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ 

(ဂ) အခ�န်ဆ��င်ရ�ဝန်�ဆ�င်မ��� (မ�လ�)  

၆၅ လမ်� ၊ ၂၂ x ၂၃ လမ�်က��၊ �အ�င်��မသ�ဇ�မ�နယ်၊ မ�လ�မ� 

ဖ�န်�န�ပ�တ်-၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ 

�ပည်တ�င�်အခ�နမ်���ဦ�စ��ဌ�န 


