လွှအ
ဲ ပ်မှု
လွှဲအပ်မှု ဆိုသည်မှာခုအ
ဳ ဖွဲ့သို့ တင်သွင်ဵလာသည်ဴ အမှုတွင် ဥပေဒ ေ ြောင်ဵအရ ေြဖရှင်ဵ ရမည်ဴြေစ
ိ ္စ ြဖစ်သြဖင်ဴ စုဳညီခုဳအဖွဲ့ြေ
ြောဵနာစိစစ်ပပီဵေနာြေ် ြပည်ေထာင်စု တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ် သို့ လွှဲအပ်ေပဵပိ့ု သည်ဴ အမှုြေို ဆိုသည်။


ကာလစည်းကမ်းသတ်
လွှဲအပ်မှု နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလျှောြေ်ထာဵသူ သို့မဟုတ် ေလျှောြေ်ထာဵခဳရသူြေ ခုအ
ဳ ဖွဲ့၏စီရင်ချြေ် အမိန့်တွင် ဥပေဒေ ြောင်ဵအရ
ေြဖရှင်ဵရမညဴ်ြေိစ္စ

ေပါ်ေပါြေ်သည်ဟု

ယူဆပါြေ

ြပည်ေထာင်စု

တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်သို့

လွှဲအပ်

ေပဵရန်

စီရင်ချြေ်အမိန့်ချမှတ်သညဴ်ေန့မှ ရြေ်ေပါင်ဵေြခာြေ်ဆယ် အတွင်ဵ အချိန်မီ ေလျှောြေ်ထာဵရန် လိုအပ် ပါသည်။


အမှုတင်သွင်းေလျှောက်ထားခြင်း
အမှုတင်သွင်ဵေလျှောြေ်ထာဵပါြေ

ေလျှောြေ်ထာဵသူ

ြေိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊

ြေိုယ်စာဵလှယ်ြဖငဴ်

ြဖစ်ေစ၊

အြေျိုဵေဆာင်

ေရှ့ေနြဖငဴ် ြဖစ်ေစ အခွန်အယူခဳ ခုအ
ဳ ဖွဲ့ရုဳဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို့ လူြေယ
ို ်ြေိုင် လာေရာြေ် ေလျှောြေ်ထာဵရမည်။
အမှုတင်သွင်ဵေလျှောြေ်ထာဵပါြေ သတ်မှတ်ပုဳစန
ဳ ှငဴ်အညီ လိုအပ်ေသာအေထာြေ်အထာဵမျာဵြေို ပူဵတွဲလျြေ် ေလျှောြေ်ထာဵ
ရမည်။
အခွန်အယူခခ
ဳ အ
ုဳ ဖွဲ့၏ ချမှတ်ေသာအမိန့်အေပါ် လွှဲအပ်မှု ေလျှောြေ်ထာဵလိုပါြေ ေအာြေ်ေဖာ်ြပပါ စာရွြေ် စာတမ်ဵ
အေထာြေ်အထာဵမျာဵ ြပည်ဴစဳစ
ု ွာပါရှိရန် လိုအပ်ပါသည်-



လွှဲအပ်မှု ေလျှောက်ထားလွှာ ပုဳစ(ဳ အြယ - ၃)ေလျှောြေ်လွှာ၊



အခွန်အယူခခ
ဳ အ
ုဳ ဖွဲ့မှ ချမှတ်သညဴ် အယူခစ
ဳ ီရင်ချြေ်၏ တာဝန်ခဳမိတ္တူ (Certified Copy) မူရင်ဵ (၁) ေစာင်နှငဴ် မိတ္တူ
(၆) ေစာင်၊



အမှုအေ ြောင်ဵအရာေရဵသာဵရာတွင်

လိုအပ်ေသာအေ ြောင်ဵချင်ဵရာမျာဵ

ေဖာ်ြပချြေ်

ေလျှောြေ်လွှာ

နှငဴ်

အမှုမှေပါ်လွင်သညဴ် ဥပေဒေရဵရာြပဿနာ (Question of Law) ေဖာ်ြပချြေ် ၊



သြေ်ဆိုင်ရာဌာနြေ ချမှတ်သညဴ် စည်ဵ ြေပ်အမိန့်၏ တာဝန်ခဳမိတ္တူ (Certified Copy) မူရင်ဵ (၁) ေစာင် နှငဴ် မိတ္တူ
(၆) ေစာင်၊ သို့မဟုတ် အခွန်ေတာင်ဵခဳစာ မူရင်ဵ (၁)ေစာင်နှငဴ် မိတ္တူ (၆) ေစာင်၊ သို့မဟုတ် အခွန်အယူခခ
ဳ အ
ုဳ ဖွဲ့၏
စီရင်ချြေ်အမိန့် တာဝန်ခမ
ဳ ိတ္တူ (Certified Copy) မူရင်ဵ (၁) ေစာင်နှငဴ် မိတ္တူ (၆) ေစာင်။

- သတ်မှတ် ေလျှောက်ထားလွှာ နမူနာပုဳစဳ ေအာက်တွင် ပူးတွဲေဖာ်ခပထားပါသည် 

မိတ္တူြေူဵယူြခင်ဵ



ေလျှောြေ်ထာဵသူ သို့မဟုတ် ေလျှောြေ်ထာဵခဳရသူသည် ၎င်ဵ၏ အမှုနှငဴ်သြေ်ဆိုင်ေသာ စာရွြေ်စာတမ်ဵ မျာဵနှငဴ် စီရင်ချြေ်
အမိန့်တို့ြေို မိတ္တူအြဖစ်ြေူဵယူခင
ွ ဴ်ြပုရန် တင်ြပ ေလျှောြေ်ထာဵနိုင်ပါသည်။



မိတ္တူြေူဵေလျှောြေ်ထာဵလိုသူသည်

မိတ္တူြေူဵေလျှောြေ်လွှာ

အြယ-၅

ပုဳစတ
ဳ ွင်

ြပညဴစ
် ုဳစာွ

ေရဵသာဵြဖညဴ်စြေ
ွ ်၍

ထိုေလျှောြေ်လွှာေပါ်တွင် ရုဳဵခွန်အြေ်ဥပေဒအရ ေလျှောြေ်လွှာအတွြေ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ြေပ်ပပီဵ
လြေ်မှတ်ေရဵထိုဵြော မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ တင်သွင်ဵရပါမည်။



သတ်မှတ် မိတ္တူြေူဵခြေို

ြမန်မာဴစီပွာဵေရဵဘဏ်ရှိ အခွန်အယူခခ
ဳ အ
ုဳ ဖွဲ့ရုဳဵ ေငွစာရင်ဵေခါင်ဵစဉ်သို့ ေပဵသွင်ဵရပါ မည်။

မိတ္တူြေူဵခြေို ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵပါသည်စာတစ်မျြေ်နှာ သို့မဟုတ် တစ်မျြေ်နှာ၏ အစိတ်အပိုင်ဵအတွြေ် တစ်ရာြေျပ်နှုနဵ် ၊
အလျင်အြမန် မိတ္တူြေူဵေပဵရန် ြဖစ်လျှေင် ြေျသငဴ်မိတ္တူြေူဵခ၏ ငါဵဆ၊



မိတ္တူေရဵြေူဵေပဵြခင်ဵြေို

မိတ္တူြေူဵခ

ေပဵသွင်ဵပပီဵေ ြောင်ဵ

အေထာြေ်အထာဵရရှိသညဴ်ေန့မှ

(၅)

ရြေ်အတွင်ဵ

ေဆာင်ရွြေ်ေပဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ တာဝန်ခမ
ဳ ိတ္တူ ထုတ်ယူြခင်ဵြဖစ်ပါြေ ထိုြေသ
် ငဴ် ရုဳဵခွန်ြေို ြေပ်နပ
ှိ ် ထမ်ဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပါသည်။

- သတ်မှတ် ေလျှောက်ထားလွှာ နမူနာပုဳစဳ ေအာက်တွင် ပူးတွဲေဖာ်ခပထားပါသည် -



ရုဳဵခွန်ထိုြေ်သငဴ်မှု
အယူခမ
ဳ ှုေလျှောြေ်ထာဵြခင်ဵအတွြေ် ရုဳဵခွန် ထိုြေသ
် ငဴ်မှုမှာ ၅၀၀ ြေျပ် ြဖစ်ပါသည်။
ထိုြေသ
် ငဴ်သညဴ် ရုဳဵခွန် ြေပ်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ၏ နမူနာ ပုဳစမ
ဳ ှာ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည် -

အခယ-၃
အြွန်အယူြဳ ြုအ
ဳ ဖွဲ့ ရုဳးေတာ်
၂၀ ြုနှစ်၊ - - - - - - - - - - - - - - လွှဲအပ်မှု အမှတ် (

)

အခွန်အယူခဳ ခုအ
ဳ ဖွဲ့၏ စီရင်ချြေ် အမိန့်အမှတ် - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ပါ - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - အမှုအေပါ် လွှဲအပ်မှု ေလျှောြေ်ထာဵြခင်ဵ
(လွှဲအပ်မှု ေလျှောြေ်ထာဵသူမျာဵ၏ အမည်ြေို ရုဳဵေတာ်မှ ြဖညဴသ
် ွင်ဵရန်)
ေလျှောြေ်ထာဵသူ
---------------------------

ေလျှောြေ်ထာဵခဳရသူ
နှငဴ်

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

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

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

လွှဲအပ်မှု ေလျှောြေ်ထာဵသူ/ေလျှောြေ်ထာဵခဳရသူ ေနထိုင်သညဴ် ေနရပ်လိပ်စာ၊ အြပညဴ်အစုြေ
ဳ ို ေဖာ်ြပရန်
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ။
လွှဲအပ်မှုအာဵ ေအာြေ်ေဖာ်ြပပါ အေ ြောင်ဵအချြေ်မျာဵြဖငဴ် တင်သွင်ဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်၁။

အထြေ်ေဖာ်ြပပါ အမှုအာဵ အခွန်အယူခဳ ခုဳအဖွဲ့မှ စီရင်ချြေ် အမိန့်ချမှတ်သညဴ် ေန့ရြေ်အာဵ ေဖာ်ြပရန်။

၂။

အခွန်အယူခဳ ခုအ
ဳ ဖွဲ့၏ စီရင်ချြေ် အမိန့်အာဵ မည်သညဴ် ေန့ရြေ်တွင် လြေ်ခဳ ရရှိခဲဴေ ြောင်ဵ ေဖာ်ြပရန်။

၃။

လွှဲအပ်မှု ေလျှောြေ်လွှာနှငဴ်အတူ အမှုအတွြေ် လိုအပ်ေသာ သြေ်ေသခဳ အေထာြေ်အထာဵ စာရွြေ်စာတမ်ဵမျာဵ၊

ခုအ
ဳ ဖွဲ့၏ စီရင်ချြေ်အမိန့်မှ ဥပေဒေရဵရာ ြပဿနာေပါ်ေပါြေ်ေ ြောင်ဵ ေတွ့ရှိချြေ်မျာဵ၊ ဝန်ခဳချြေ်မျာဵနှငဴ် အြခာဵ သြေ်ေသခဳ
ချြေ်မျာဵအာဵ ဤလွှဲအပ်မှု ေလျှောြေ်လွှာနှငဴ်အတူ ပူဵတွဲတင်ြပအပ်ပါသည်။
၄။

အခွန်အယူခဳ ခုအ
ဳ ဖွဲ့၏ စီရင်ချြေ် အမိန့်တွင် ေအာြေ်ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ ဥပေဒေရဵရာ ြပဿနာမျာဵ ေပါ်ေပါြေ်ေ ြောင်ဵ

အေ ြောင်ဵြပချြေ်မျာဵြေို စာပိုဒ်မျာဵ ခွ၍
ဲ ပူဵတွဲတင်ြပအပ်ပါသည်။
၅။

သို့ပါ၍ အထြေ်ေဖာ်ြပပါ တင်ြပချြေ်မျာဵအရ ေလျှောြေ်ထာဵသူ၏ လွှဲအပ်မှုတင်ြပ ေလျှောြေ်ထာဵချြေ်အာဵ ရုဳဵေတာ်မှ

ေြဖရှင်ဵ လွှဲအပ်ေပဵနိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါသည်။
၆။

အထြေ်တင်ြပပါ အချြေ်မျာဵ မှန်ြေန်ေ ြောင်ဵ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ ဝန်ခဳ ြေတိြပု လြေ်မှတ်ေရဵထိုဵ တင်ြပအပ်ပါသည်။

(လြေ်မှတ်)

(လြေ်မှတ်)
ေလျှောြေ်ထာဵသူ၏ ေရှ့ေန ြေိုယ်စာဵလှယ်အမည်
နိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵအမှတ် (သိ)ု့ ေရှ့ေနြဖစ်ပါြေ
လိုင်စင်အမှတ်၊ လိပ်စာ အြပညဴအ
် စုဳ
အမှုတင်သညဴ်ေန့စွဲ။ ------------------------။
ေလျှောြေ်ထာဵချြေ်နှငဴ် ပူဵတွဲတင်ြပေသာ စာရွြေ်စာတမ်ဵမျာဵစာရင်ဵ

( သို့မဟုတ် )

ေလျှောြေ်ထာဵသူအမည်
နိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵအမှတ်
လိပ်စာ အြပညဴ်အစုဳ

အခယ-၅
မိတ္တူေလျှောက်လွှာ
၁။

ေလျှောြေ်ထာဵသူအမည် --------------------------------------------------------------------------------

၂။

မိတ္တူြေူဵလိုေသာ အမှုတွဲ ( ြေ ) အမျိုဵအစာဵ ခုနစ
ှ ် နှငဴ် အမှတ် ------------------------------------------------------------------( ခ ) အမှုသည်တို့၏ အမည်မျာဵ ----------------------------------------------------------------------

၃။

မိတ္တူေလျှောြေ်လွှာ တင်ေသာရြေ် -----------------------------------------------------------------------

၄။

မိတ္တူရယူလိုသညဴ် စာရွြေ်စာတမ်ဵ အမျိုဵအမည် -----------------------------------------------------------

၅။

မိတ္တူြေူဵရန် မူရင်ဵစာ၏ စာမျြေ်နှာ အေရအတွြေ် -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၆။

ရယူလိုသညဴ် မိတ္တူ အမျိုဵအစာဵ -------------------------------------------------------------------------

၇။

တာဝန်ခဳ မိတ္တူအတွြေ် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ (လိုအပ်လျှေင်) ---------------------------------------------------

၈။

ေလျှောြေ်ထာဵသူသည် အမှုနှငဴ် မည်သို့ သြေ်ဆိုင်သည် ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေလျှောြေ်ထာဵသူ၏ လြေ်မှတ် ---------------------နိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵအမှတ် ------------------------ရြေ်စ၊ွဲ ---------------------

----------------------- မှုအမှတ် (

/

) ၏ ------------------------- နှငဴ် -------------------------- တို့

အမှုတွင် -------------------------------------------------------------------- ြေို ရိုဵရိဵု မိတ္တူ/တာဝန်ခမ
ဳ ိတ္တူြေူဵရန်
---------------------------------- ြေ တင်သွင်ဵသညဴ် ေလျှောြေ်လွှာြေို ----------------------- ရြေ် --------------နာရီ အချိန်တွင် လြေ်ခဳ ရရှိပါသည်။
မှတ်ပုဳတင် အရာရှိ

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

