လွှအ
ဲ ပ်မှု
လွှဲအပ်မှု ဆိုသည်မှာခုအ
ံ ဖွဲ့သို့ တင်သွင်းလာသည့် အမှုတွင် ဥပဒေ ဒ ြောင်းအရ ဒ ဖရှင်း ရမည့်ြေစ
ိ ္စ

ဖစ်သ ဖင့် စုံညီခုံအဖွဲ့ြေ

ြေားနာစိစစ်ပပီးဒနာြေ် ပည်ဒောင်စု တရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် သို့ လွှဲအပ်ဒပးပို့ သည့် အမှုြေို ဆိုသည်။


ကာလစည်းကမ်းသတ်
လွှဲအပ်မှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒလျှောြေ်ေားသူ သို့မဟုတ် ဒလျှောြေ်ေားခံရသူြေ ခုအ
ံ ဖွဲ့၏စီရင်ချြေ် အမိန့်တွင် ဥပဒေဒ ြောင်းအရ
ဒ ဖရှင်းရမည့်ြေစ
ိ ္စ ဒပါ်ဒပါြေ်သည်ဟု ယူဆပါြေ

ပည်ဒောင်စု တရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သို့ လွှဲအပ် ဒပးရန် စီရင်ချြေ်

အမိန့်ချမှတ်သည့်ဒန့မှ ရြေ်ဒပါင်းဒ ခာြေ်ဆယ် အတွင်း အချိန်မီ ဒလျှောြေ်ေားရန် လိုအပ် ပါသည်။


အမှုတင်သွင်းလလျှောက်ထားခြင်း
အမှုတင်သွင်းဒလျှောြေ်ေားပါြေ

ဒလျှောြေ်ေားသူ

ြေိုယ်တိုင် ဖစ်ဒစ၊

ြေိုယ်စားလှယ် ဖင့်

ဖစ်ဒစ၊

အြေျိုးဒဆာင်

ဒရှ့ဒန ဖင့် ဖစ်ဒစ အခွန်အယူခံ ခုအ
ံ ဖွဲ့ရုံး မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ လူြေိုယ်ြေိုင် လာဒရာြေ် ဒလျှောြေ်ေားရမည်။
အမှုတင်သွင်းဒလျှောြေ်ေားပါြေ သတ်မှတ်ပုံစန
ံ ှင့်အညီ လိုအပ်ဒသာအဒောြေ်အေားများြေို ပူးတွဲလျြေ် ဒလျှောြေ်ေား
ရမည်။
အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ဖွဲ့၏ ချမှတ်ဒသာအမိန့်အဒပါ် လွှဲအပ်မှု ဒလျှောြေ်ေားလိုပါြေ ဒအာြေ်ဒဖာ် ပပါ စာရွြေ် စာတမ်း
အဒောြေ်အေားများ ပည့်စံစ
ု ွာပါရှိရန် လိုအပ်ပါသည်-



လွှဲအပ်မှု လလျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ(အြယ - ၃)ဒလျှောြေ်လွှာ၊



အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ဖွဲ့မှ ချမှတ်သည့် အယူခစ
ံ ီရင်ချြေ်၏ တာဝန်ခံမိတ္တူ (Certified Copy) မူရင်း (၁) ဒစာင်နှင့် မိတ္တူ
(၆) ဒစာင်၊



အမှုအဒ ြောင်းအရာဒရးသားရာတွင်

လိုအပ်ဒသာအဒ ြောင်းချင်းရာများ

ဒဖာ် ပချြေ်

ဒလျှောြေ်လွှာ

နှင့်

အမှုမှဒပါ်လွင်သည့် ဥပဒေဒရးရာ ပဿနာ (Question of Law) ဒဖာ် ပချြေ် ၊



သြေ်ဆိုင်ရာဌာနြေ ချမှတ်သည့် စည်း ြေပ်အမိန့်၏ တာဝန်ခံမိတ္တူ (Certified Copy) မူရင်း (၁) ဒစာင် နှင့် မိတ္တူ
(၆) ဒစာင်၊ သို့မဟုတ် အခွန်ဒတာင်းခံစာ မူရင်း (၁)ဒစာင်နှင့် မိတ္တူ (၆) ဒစာင်၊ သို့မဟုတ် အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ဖွဲ့၏
စီရင်ချြေ်အမိန့် တာဝန်ခမ
ံ ိတ္တူ (Certified Copy) မူရင်း (၁) ဒစာင်နှင့် မိတ္တူ (၆) ဒစာင်။

- သတ်မှတ် လလျှောက်ထားလွှာ နမူနာပုံစံ လအာက်တွင် ပူးတွဲလော်ခပထားပါသည် 

မိတ္တူြေူးယူ ခင်း



ဒလျှောြေ်ေားသူ သို့မဟုတ် ဒလျှောြေ်ေားခံရသူသည် ၎င်း၏ အမှုနှင့်သြေ်ဆိုင်ဒသာ စာရွြေ်စာတမ်း များနှင့် စီရင်ချြေ်
အမိန့်တို့ြေို မိတ္တူအ ဖစ်ြေူးယူခင
ွ ့် ပုရန် တင် ပ ဒလျှောြေ်ေားနိုင်ပါသည်။



မိတ္တူြေူးဒလျှောြေ်ေားလိုသူသည်

မိတ္တူြေူးဒလျှောြေ်လွှာ

အြယ-၅

ပုံစတ
ံ ွင်

ပည့စ
် ုံစာွ

ဒရးသား ဖည့်စြေ
ွ ်၍

ေိုဒလျှောြေ်လွှာဒပါ်တွင် ရုံးခွန်အြေ်ဥပဒေအရ ဒလျှောြေ်လွှာအတွြေ် သတ်မှတ်ေားဒသာ ရုံးခွန်တံဆိပ်ဒခါင်း ြေပ်ပပီး
လြေ်မှတ်ဒရးေိုးြော မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်သွင်းရပါမည်။



သတ်မှတ် မိတ္တူြေူးခြေို

မန်မာ့စီပွားဒရးဘဏ်ရှိ အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ဖွဲ့ရုံး ဒငွစာရင်းဒခါင်းစဉ်သို့ ဒပးသွင်းရပါ မည်။

မိတ္တူြေူးခြေို ဒအာြေ်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ေားပါသည်စာတစ်မျြေ်နှာ သို့မဟုတ် တစ်မျြေ်နှာ၏ အစိတ်အပိုင်းအတွြေ် တစ်ရာြေျပ်နှုနး် ၊
အလျင်အ မန် မိတ္တူြေူးဒပးရန် ဖစ်လျှေင် ြေျသင့်မိတ္တူြေူးခ၏ ငါးဆ၊



မိတ္တူဒရးြေူးဒပး ခင်းြေို

မိတ္တူြေူးခ

ဒပးသွင်းပပီးဒ ြောင်း

အဒောြေ်အေားရရှိသည့်ဒန့မှ

(၅)

ရြေ်အတွင်း

ဒဆာင်ရွြေ်ဒပးမည် ဖစ်ပါသည်။ တာဝန်ခမ
ံ ိတ္တူ ေုတ်ယူ ခင်း ဖစ်ပါြေ ေိုြေသ
် င့် ရုံးခွန်ြေို ြေပ်နပ
ှိ ် ေမ်းဒဆာင်ရမည်
ဖစ်ပါသည်။

- သတ်မှတ် လလျှောက်ထားလွှာ နမူနာပုံစံ လအာက်တွင် ပူးတွဲလော်ခပထားပါသည် -



ရုံးခွန်ေိုြေသ
် င့်မှု
အယူခမ
ံ ှုဒလျှောြေ်ေား ခင်းအတွြေ် ရုံးခွန် ေိုြေသ
် င့်မမ
ှု ှာ ၅၀၀ ြေျပ် ဖစ်ပါသည်။
ေိုြေသ
် င့်သည့် ရုံးခွန် ြေပ်တံဆိပ်ဒခါင်း၏ နမူနာ ပုံစမ
ံ ှာ ဒအာြေ်ပါအတိုင်း ဖစ်ပါသည် -

လ

ျှောက်ထားချက်ကို ဖြည့စ
် ွက်ဖခင်း
ဒလျှောြေ်ေားတင် ပချြေ်တွင် အချြေ်အလြေ် တစ်စတ
ုံ စ်ရာြေို ေပ်မံ ဖည့စ
် ွြေ်ရန် အဒ ြောင်း ဒပါ်ဒပါြေ် လာပါြေ
အမှု ြေားနာရန် ကြေိုတင်သတိဒပး အမှုဒခါ်စာရင်း မေုတ် ပန်မီ ေပ်မံ ဖည့စ
် ွြေ်လိုဒ ြောင်း တင် ပ ဒလျှောြေ်ေားရမည်။

လ

ျှောက်ထားသူသည် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ဖြင်း
ဒလျှောြေ်ေားသူြေုမ္ပဏီ၏ ြေိုယ်စား ဒဆာင်ရွြေ်သည့် အမှုများအတွြေ် ြေုမ္ပဏီအမည် ဖင့် တင်သွင်း ဒလျှောြေ်ေားရမည်။
ြေုမ္ပဏီ၏ ြေိုယ်စား ြေုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွြေ်ဒနသူအား တာဝန်ဒပးအပ်ပါြေ ြေုမ္ပဏီြေ တာဝန်ဒပးအပ် သည့် စာ
ပူးတွဲတင် ပရမည်။
ြေုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်

ဒဆာင်ရွြေ်ဒနသူ

မဟုတ်ပါြေ

ြေုမ္ပဏီမှ

ဒပးအပ်သည့်

အခွင့်ရြေိုယ်စားလှယ်

လွှဲအပ်စာ

အဒောြေ်အေား ပူးတွဲတင် ပရမည်။

လ

ျှောက်

ဲြျက်လေးဖြင်း

တရားမြေျင့်ေုံး ဥပဒေ အမိန့် ၃၊ နည်းဥပဒေ ၁ နှင့် ၂ ပါ ပဋ္ဌာန်းချြေ်အရ အခွင့်ရ ြေိုယ်စားလှယ်သည် ဒလျှောြေ်ေားသူ
ြေိုယ်စား ခုရ
ံ ုံးသို့ လာဒရာြေ် ခင်း (Appearance) ၊ ဒလျှောြေ်ေား ခင်း (Application) ၊ ဒဆာင်ရွြေ် ခင်း (Act)
ပုနိုင်ဒသာ်လည်း ဒရှ့ဒနဒရှ့ရပ်များနည်းတူ ခုရ
ံ ုံးတွင် ဒလျှောြေ်လဲချြေ်ဒပး ခင်း (Pleading or addressing) ြေို
ဒရှ့ဒနလိုင်စင် မရှိဘဲ ပုခွင့် မရှိပါ။
ဒလျှောြေ်ေားသူ

ြေိုယ်တိုင်

သို့မဟုတ်

အြေျိုးဒဆာင်ဒရှ့ဒန

သို့မဟုတ်

ဒရှ့ဒနလိုင်စင်

ြေိုယ်စားလှယ်တို့ြေ ဒလျှောြေ်လဲချြေ် ဒပး ခင်းြေိုသာ ခုံအဖွဲ့ြေ လြေ်ခခ
ံ ွင့် ပုမည် ဖစ်ပါသည်။

ရရှိေားသူ

အခွင့်ရ

အခယ-၃
အြွန်အယူြံ ြုအ
ံ ေွဲ့ ရုံးလတာ်
၂၀ ြုနှစ်၊ - - - - - - - - - - - - - - လွှဲအပ်မှု အမှတ် (

)

အခွန်အယူခံ ခုအ
ံ ဖွဲ့၏ စီရင်ချြေ် အမိန့်အမှတ် - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ပါ - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - အမှုအဒပါ် လွှဲအပ်မှု ဒလျှောြေ်ေား ခင်း
(လွှဲအပ်မှု ဒလျှောြေ်ေားသူများ၏ အမည်ြေို ရုံးဒတာ်မှ ဖည့သ
် ွင်းရန်)
ဒလျှောြေ်ေားသူ
---------------------------

ဒလျှောြေ်ေားခံရသူ
နှင့်

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

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

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

လွှဲအပ်မှု ဒလျှောြေ်ေားသူ/ဒလျှောြေ်ေားခံရသူ ဒနေိုင်သည့် ဒနရပ်လိပ်စာ၊ အ ပည့်အစုြေ
ံ ို ဒဖာ် ပရန်
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ။
လွှဲအပ်မှုအား ဒအာြေ်ဒဖာ် ပပါ အဒ ြောင်းအချြေ်များ ဖင့် တင်သွင်း ခင်း ဖစ်ပါသည်၁။

အေြေ်ဒဖာ် ပပါ အမှုအား အခွန်အယူခံ ခုအ
ံ ဖွဲ့မှ စီရင်ချြေ် အမိန့်ချမှတ်သည့် ဒန့ရြေ်အား ဒဖာ် ပရန်။

၂။

အခွန်အယူခံ ခုအ
ံ ဖွဲ့၏ စီရင်ချြေ် အမိန့်အား မည်သည့် ဒန့ရြေ်တွင် လြေ်ခံ ရရှိခဲ့ဒ ြောင်း ဒဖာ် ပရန်။

၃။

လွှဲအပ်မှု ဒလျှောြေ်လွှာနှင့်အတူ အမှုအတွြေ် လိုအပ်ဒသာ သြေ်ဒသခံ အဒောြေ်အေား စာရွြေ်စာတမ်းများ၊

ခုအ
ံ ဖွဲ့၏ စီရင်ချြေ်အမိန့်မှ ဥပဒေဒရးရာ ပဿနာဒပါ်ဒပါြေ်ဒ ြောင်း ဒတွ့ရှိချြေ်များ၊ ဝန်ခံချြေ်များနှင့် အ ခား သြေ်ဒသခံ
ချြေ်များအား ဤလွှဲအပ်မှု ဒလျှောြေ်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင် ပအပ်ပါသည်။
၄။

အခွန်အယူခံ ခုအ
ံ ဖွဲ့၏ စီရင်ချြေ် အမိန့်တွင် ဒအာြေ်ဒဖာ် ပပါအတိုင်း ဥပဒေဒရးရာ ပဿနာများ ဒပါ်ဒပါြေ်ဒ ြောင်း

အဒ ြောင်း ပချြေ်များြေို စာပိုေ်များ ခွ၍
ဲ ပူးတွဲတင် ပအပ်ပါသည်။
၅။

သို့ပါ၍ အေြေ်ဒဖာ် ပပါ တင် ပချြေ်များအရ ဒလျှောြေ်ေားသူ၏ လွှဲအပ်မှုတင် ပ ဒလျှောြေ်ေားချြေ်အား ရုံးဒတာ်မှ

ဒ ဖရှင်း လွှဲအပ်ဒပးနိုင်ပါရန် တင် ပအပ်ပါသည်။
၆။

အေြေ်တင် ပပါ အချြေ်များ မှန်ြေန်ဒ ြောင်း ဒအာြေ်ပါအတိုင်း ဝန်ခံ ြေတိ ပု လြေ်မှတ်ဒရးေိုး တင် ပအပ်ပါသည်။

(လြေ်မှတ်)

(လြေ်မှတ်)
ဒလျှောြေ်ေားသူ၏ ဒရှ့ဒန ြေိုယ်စားလှယ်အမည်
နိုင်ငံသား စိစစ်ဒရးအမှတ် (သိ)ု့ ဒရှ့ဒန ဖစ်ပါြေ
လိုင်စင်အမှတ်၊ လိပ်စာ အ ပည့အ
် စုံ
အမှုတင်သည့်ဒန့စွဲ။ ------------------------။
ဒလျှောြေ်ေားချြေ်နှင့် ပူးတွဲတင် ပဒသာ စာရွြေ်စာတမ်းများစာရင်း

( သို့မဟုတ် )

ဒလျှောြေ်ေားသူအမည်
နိုင်ငံသား စိစစ်ဒရးအမှတ်
လိပ်စာ အ ပည့အ
် စုံ

အခယ-၅
မိတ္တူလလျှောက်လွှာ
၁။

ဒလျှောြေ်ေားသူအမည် --------------------------------------------------------------------------------

၂။

မိတ္တူြေူးလိုဒသာ အမှုတွဲ ( ြေ ) အမျိုးအစား ခုနစ
ှ ် နှင့် အမှတ် ------------------------------------------------------------------( ခ ) အမှုသည်တို့၏ အမည်များ ----------------------------------------------------------------------

၃။

မိတ္တူဒလျှောြေ်လွှာ တင်ဒသာရြေ် -----------------------------------------------------------------------

၄။

မိတ္တူရယူလိုသည့် စာရွြေ်စာတမ်း အမျိုးအမည် -----------------------------------------------------------

၅။

မိတ္တူြေူးရန် မူရင်းစာ၏ စာမျြေ်နှာ အဒရအတွြေ် -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၆။

ရယူလိုသည့် မိတ္တူ အမျိုးအစား -------------------------------------------------------------------------

၇။

တာဝန်ခံ မိတ္တူအတွြေ် ရုံးခွန်တံဆိပ်ဒခါင်း (လိုအပ်လျှေင်) ---------------------------------------------------

၈။

ဒလျှောြေ်ေားသူသည် အမှုနှင့် မည်သို့ သြေ်ဆိုင်သည် ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဒလျှောြေ်ေားသူ၏ လြေ်မှတ် ---------------------နိုင်ငံသား စိစစ်ဒရးအမှတ် ------------------------ရြေ်စ၊ွဲ ---------------------

----------------------- မှုအမှတ် (

/

) ၏ ------------------------- နှင့် -------------------------- တို့

အမှုတွင် -------------------------------------------------------------------- ြေို ရိုးရိးု မိတ္တူ/တာဝန်ခံမိတ္တူြေူးရန်
---------------------------------- ြေ တင်သင
ွ ်းသည့် ဒလျှောြေ်လွှာြေို ----------------------- ရြေ် --------------နာရီ အချိန်တွင် လြေ်ခံ ရရှိပါသည်။
မှတ်ပုံတင် အရာရှိ

လြေ်မှတ် ------------------------------အမည် ---------------------------------ရြေ်စ၊ွဲ ---------------------

