ြြန်လည် သုဳးသြ်မှု
ြြန်လည်သုဳးသြ်မှု ဆိုသည်မှာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူ တစ်ဦဵဦဵသည် ခုအ
ဳ ဖွဲ့က ချမှတ်ခဴသ
ဲ ည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
ြပန်လည်သုဳဵသပ်ေပဵပါရန် ခုအ
ဳ ဖွဲ့ သို့ပင် ြပန်လည် ေလျှောက်ထာဵသည်ဴအမှုကို ဆိုသည်။


ကာလစည်းကမ်းသတ်
ြပန်လည်သုဳဵသပ်မှု ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵကို ခုအ
ဳ ဖွဲ့၏စီရင်ချက်အမိန့် ချမှတ်သညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ကိုဵဆယ်အတွင်ဵ
အချိန်မီ ေလျှောက်ထာဵရန် လိုအပ်ပါသည်။


အမှုတင်သွင်းေလျှောက်ထားြြင်း
အမှုတင်သွင်ဵေလျှောက်ထာဵပါက ေလျှောက်ထာဵသူ ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖငဴ် ြဖစ်ေစ၊ အကျိုဵေဆာင်
ေရှ့ေနြဖငဴ် ြဖစ်ေစ အခွန်အယူခဳ ခုအ
ဳ ဖွဲ့ရုဳဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို့ လူကယ
ို ်ကင
ို ် လာေရာက် ေလျှောက်ထာဵရမည်
ြဖစ်ပါ သည်။
အမှုတင်သွင်ဵ ေလျှောက်ထာဵပါက သတ်မှတ်ပုဳစဳ နှငဴ် အညီ လိုအပ်ေသာ အေထာက်အထာဵမျာဵကို ပူဵတွဲ လျက်
ေလျှောက်ထာဵရမည်။
အခွန်အယူခခ
ဳ အ
ုဳ ဖွဲ့၏

ချမှတ်ေသာအမိန့်အေပါ်

ြပန်လည်သုဳဵသပ်မှုနှင်ဴ

ြပင်ဆင်မှု

ေလျှောက်ထာဵလိုပါက

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ ြပည်ဴစစ
ုဳ ွာပါရှိရန်လိုအပ်ပါသည်-



ရုဳဵခွန်အက်ဥပေဒနှင်ဴအညီတဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်နပ
ှိ ်ထာဵေသာ ြြန်လည် သုဳးသြ်မ/ှု ြြင်ဆင်မှု ေလျှောက်
ထားလွှာ ြုဳစဳ (အြယ-၂) မူရင်ဵ (၁) ေစာင်နှင်ဴ မိတ္တူ (၆) ေစာင်၊



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



အမှုအတွက ် တင် သွင်ဵ လိ ုသညဴ ် အေထာက်အထာဵစာရွက် စာတမ် ဵမျာဵ မူရင်ဵ(၁)ေစာင် နှငဴ် မိတ္တူ (၆)
ေစာင် ၊



ကိုယ်တိုင် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵမဟုတ်ဘဲ ေရှ့ေနြဖငဴ်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါက ရုဳဵခွန်အက်ဥပေဒနှင်ဴအညီ
တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်နှိပ်ထာဵေသာ တရာဵမ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ (Civil Power) မူရင်ဵ (၁)ေစာင်နှငဴ် မိတ္တူ (၆)
ေစာင် ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖစ်ပါက အယူခဳ တရာဵလိုမှ တရာဵဝင်လွှဲအပ်သညဴ် (Special Power) သို့မဟုတ်
(General Power) မူရင်ဵ (၁)ေစာင်နှငဴ်မိတ္တူ (၆)ေစာင်၊ မူရင်ဵတွင် ရုဳဵခွန်အက်ဥပေဒနှင်ဴအညီ တဳဆိပ်ေခါင်ဵ
ကပ်နပ
ှိ ်ရပါမည်။

- သတ်မှတ် ေလျှောက်ထားလွှာ နမူနာြုဳစဳ ေအာက်တွင် ြူးတွဲေော်ြြထားြါသည် 

မိတ္တူကူဵယူြခင်ဵ



ေလျှောက်ထာဵသူ သို့မဟုတ် ေလျှောက်ထာဵခဳရသူသည် ၎င်ဵ၏ အမှုနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵ မျာဵနှငဴ်
စီရင်ချက် အမိန့်တို့ကို မိတ္တူအြဖစ်ကူဵယူခင
ွ ဴ်ြပုရန် တင်ြပ ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပါသည်။



မိတ္တူကူဵေလျှောက်ထာဵလိုသူသည် မိတ္တူကူဵေလျှောက်လွှာ အြယ-၅ ြုဳစတ
ဳ ွင် ြပညဴစ
် ုဳစာွ ေရဵသာဵြဖညဴ်စွက်၍
ထိုေလျှောက်လွှာေပါ်တွင် ရုဳဵခွန်အက်ဥပေဒအရ ေလျှောက်လွှာအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ
ကပ်ပပီဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵကာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ တင်သွင်ဵရပါမည်။



သတ်မှတ် မိတ္တူကူဵခကို

ြမန်မာဴစီပွာဵေရဵဘဏ်ရှိ အခွန်အယူခခ
ဳ အ
ုဳ ဖွဲ့ရုဳဵ ေငွစာရင်ဵေခါင်ဵစဉ်သို့ ေပဵသွင်ဵရပါ

မည်။ မိတ္တူကူဵခကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵပါသည်စာတစ်မျက်နှာ သို့မဟုတ် တစ်မျက်နှာ၏ အစိတ်အပိုင်ဵအတွက် တစ်ရာကျပ်နှုနဵ် ၊
အလျင်အြမန် မိတ္တူကူဵေပဵရန် ြဖစ်လျှေင် ကျသငဴ်မိတ္တူကူဵခ၏ ငါဵဆ၊



မိတ္တူေရဵကူဵေပဵြခင်ဵကို မိတ္တူကူဵခ ေပဵသွင်ဵပပီဵေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵရရှိသညဴ်ေန့မှ (၅) ရက်အတွင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ေပဵမည်

ြဖစ်ပါသည်။

တာဝန်ခမ
ဳ ိတ္တူ

ထုတ်ယူြခင်ဵြဖစ်ပါက

ထိုက်သငဴ်

ရုဳဵခွန်ကုိ

ထမ်ဵေဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။

- သတ်မှတ် ေလျှောက်ထားလွှာ နမူနာြုဳစဳ ေအာက်တွင် ြူးတွဲေော်ြြထားြါသည် -



ရုဳဵခွန်ထိုက်သငဴ်မှု
အယူခမ
ဳ ှုေလျှောက်ထာဵြခင်ဵအတွက် ရုဳဵခွန် ထိုကသ
် ငဴ်မှုမှာ ၅၀၀ ကျပ် ြဖစ်ပါသည်။
ထိုကသ
် ငဴ်သညဴ် ရုဳဵခွန် ကပ်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ၏ နမူနာ ပုဳစမ
ဳ ှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည် -

ကပ်နပ
ှိ ်

အခယ-၂
အြွန်အယူြဳ ြုအ
ဳ ေွဲ့ ရုဳးေတာ်
၂၀ ြုနှစ်၊ - - - - - - - - - - - - - - ြြန်လည်သုဳးသြ်မှု/ြြင်ဆင်မှု အမှတ် (
အမည်

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

နိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵအမှတ်

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

လိပ်စာ

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

)

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

ေလျှောက်ထာဵသူ

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

ေလျှောက်ထာဵခဳရသူ

- --------------------------ဖုန်ဵနဳပါတ်

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

နှငဴ်
အမိန့်ထုတ်ြပန်သညဴ်

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

ဌာန၏ အမည်နှငဴ်

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

တည်ရှိရာအရပ်

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

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

(အထက်ပါလိပ်စာသည် ေလျှောက်ထာဵသူနှငဴ် ေလျှောက်ထာဵခဳရသူ

တို့အာဵ ဆငဴ်ဆိုရန် လိပ်စာ ြဖစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် လိပ်စာကို
သီဵြခာဵေလျှောက်လွှာ စာတွဲြဖငဴ်လည်ဵ တင်သွင်ဵနိုင်သည်။)
ေလျှောက်ထားသူ၏

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ြြန်လည်သုဳးသြ်/ြြင်ဆင်ေြးေစလိုမှု တင်ြြေလျှောက်ထားြြင်း
အထက်ပါအမှုအာဵ
အမှုအေကကာင်းအရာအကျဉ်း

ေလျှောက်ထာဵသူ

ကိုယ်တိုင်

သို့မဟုတ်

ကိုယ်စားလှယမ
် ှ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေလျှောက်ထာဵအပ်ပါသည်။

အမှုမှာ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။
ကာလစည်းကမ်းသတ် ေကျာ်လွန်ြြင်းအေြါ် အယူြဳ အေကကာင်းြြြျက်များ
၁။

ကာလစည်ဵကမ်ဵသတ် ေကျာ်လွန်သညဴ် အမှုြဖစ်မှသာ တင်ြပရန် ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------။
အေကကာင်းြြြျက်များ
၁။

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

--------------------------။
၂။

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

--------------------------။

(လက်မှတ်)

(လက်မှတ်)
ေလျှောက်ထာဵသူ၏ ေရှ့ေန ကိုယ်စာဵလှယ်အမည်
နိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵအမှတ် (သိ)ု့ ေရှ့ေနြဖစ်ပါက
လိုင်စင်အမှတ်၊ လိပ်စာ အြပညဴအ
် စုဳ
အမှုတင်သညဴ်ေန့စွဲ။ ------------------------။
ေလျှောက်ထာဵချက်နှငဴ် ပူဵတွဲတင်ြပေသာ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵစာရင်ဵ

( သို့မဟုတ် )

ေလျှောက်ထာဵသူအမည်
နိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵအမှတ်
လိပ်စာ အြပညဴ်အစုဳ

အခယ-၅
မိတ္တူေလျှောက်လွှာ
၁။

ေလျှောက်ထာဵသူအမည် --------------------------------------------------------------------------------

၂။

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

၃။

မိတ္တူေလျှောက်လွှာ တင်ေသာရက် -----------------------------------------------------------------------

၄။

မိတ္တူရယူလိုသညဴ် စာရွက်စာတမ်ဵ အမျိုဵအမည် -----------------------------------------------------------

၅။

မိတ္တူကူဵရန် မူရင်ဵစာ၏ စာမျက်နှာ အေရအတွက် -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၆။

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

၇။

တာဝန်ခဳ မိတ္တူအတွက် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ (လိုအပ်လျှေင်) ---------------------------------------------------

၈။

ေလျှောက်ထာဵသူသည် အမှုနှငဴ် မည်သို့ သက်ဆိုင်သည် ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေလျှောက်ထာဵသူ၏ လက်မှတ် ---------------------နိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵအမှတ် ------------------------ရက်စ၊ွဲ ---------------------

----------------------- မှုအမှတ် (

/

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

အမှုတွင် -------------------------------------------------------------------- ကို ရိုဵရိဵု မိတ္တူ/တာဝန်ခမ
ဳ ိတ္တူကူဵရန်
---------------------------------- က တင်သွင်ဵသညဴ် ေလျှောက်လွှာကို ----------------------- ရက် --------------နာရီ အချိန်တွင် လက်ခဳ ရရှိပါသည်။
မှတ်ပုဳတင် အရာရှိ

လက်မှတ် ------------------------------အမည် ---------------------------------ရက်စွဲ၊ ---------------------

