ပြန်လည် သုံးသြ်မှု
ပြန်လည်သုံးသြ်မှု ဆိုသည်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖခင်းခံရသူ တစ်ဦးဦးသည် ခုအ
ံ ြွဲ့က ချမှတ်ခ့သ
ဲ ည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍
ဖပန်လည်သုံးသပ်ပပးပါရန် ခုအ
ံ ြွဲ့ သို့ပင် ဖပန်လည် ပလျှောက်ထားသည့်အမှုကို ဆိုသည်။


ကာလစည်းကမ်းသတ်
ဖပန်လည်သုံးသပ်မှု ပလျှောက်ထားဖခင်းကို ခုအ
ံ ြွဲ့၏စီရင်ချက်အမိန့် ချမှတ်သည့်ပန့မှ ရက်ပပါင်း ကိုးဆယ်အတွင်း
အချိန်မီ ပလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။


အမှုတင်သွင်းလလျှောက်ထားပြင်း
အမှုတင်သွင်းပလျှောက်ထားပါက ပလျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ဖြစ်ပစ၊ အကျိုးပဆာင်
ပရှ့ပနဖြင့် ဖြစ်ပစ အခွန်အယူခံ ခုအ
ံ ြွဲ့ရုံး မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို့ လူကယ
ို ်ကင
ို ် လာပရာက် ပလျှောက်ထားရမည်
ဖြစ်ပါ သည်။
အမှုတင်သွင်း ပလျှောက်ထားပါက သတ်မှတ်ပုံစံ နှင့် အညီ လိုအပ်ပသာ အပထာက်အထားများကို ပူးတွဲ လျက်
ပလျှောက်ထားရမည်။
အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ြွဲ့၏

ချမှတ်ပသာအမိန့်အပပါ်

ဖပန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်

ဖပင်ဆင်မှု

ပလျှောက်ထားလိုပါက

ပအာက်ပြာ်ဖပပါ စာရွက်စာတမ်း အပထာက်အထားများ ဖပည်စ
့ ုံစာွ ပါရှိရန်လိုအပ်ပါသည်-



ရုံးခွန်အက်ဥပပေနှင့်အညီတံဆိပ်ပခါင်းကပ်နပ
ှိ ်ထားပသာ ပြန်လည် သုံးသြ်မှု/ ပြင်ဆင်မှု လလျှောက်
ထားလွှာ ြုံစံ (အြယ-၂) မူရင်း (၁) ပစာင်နှင့် မိတ္တူ (၆) ပစာင်၊



အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ြွဲ့မှ ချမှတ်သည့် အယူခစ
ံ ီရင်ချက်၏ တာဝန်ခံမိတ္တူ (Certified Copy) မူရင်း (၁) ပစာင်
နှင့် မိတ္တူ (၆) ပစာင်၊



အမှုအတွက ် တင်သွင် းလိုသည့ ် အပထာက်အ ထားစာရွက် စာတမ် းများ မူရင်း(၁)ပစာင် နှင့် မိတ္တူ (၆)
ပစာင် ၊



ကိုယ်တိုင် ပလျှောက်ထားဖခင်းမဟုတ်ဘဲ ပရှ့ပနဖြင့်ပလျှောက်ထားဖခင်း ဖြစ်ပါက ရုံးခွန်အက်ဥပပေနှင့်အညီ
တံဆိပ်ပခါင်းကပ်နှိပ်ထားပသာ တရားမ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Civil Power) မူရင်း (၁)ပစာင်နှင့် မိတ္တူ (၆)
ပစာင် ၊ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက အယူခံ တရားလိုမှ တရားဝင်လွှဲအပ်သည့် (Special Power) သို့မဟုတ်
(General Power) မူရင်း (၁)ပစာင်နှင့်မိတ္တူ (၆)ပစာင်၊ မူရင်းတွင် ရုံးခွန်အက်ဥပပေနှင့်အညီ တံဆိပ်ပခါင်း
ကပ်နပ
ှိ ်ရပါမည်။

- သတ်မှတ် လလျှောက်ထားလွှာ နမူနာြုံစံ လအာက်တွင် ြူးတွဲလော်ပြထားြါသည် 

မိတ္တူကူးယူဖခင်း



ပလျှောက်ထားသူ သို့မဟုတ် ပလျှောက်ထားခံရသူသည် ၎င်း၏ အမှုနှင့်သက်ဆိုင်ပသာ စာရွက်စာတမ်း များနှင့်
စီရင်ချက် အမိန့်တို့ကို မိတ္တူအဖြစ်ကူးယူခင
ွ ့်ဖပုရန် တင်ဖပ ပလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။



မိတ္တူကူးပလျှောက်ထားလိုသူသည် မိတ္တူကူးပလျှောက်လွှာ အြယ-၅ ြုံစတ
ံ ွင် ဖပည့စ
် ုံစာွ ပရးသားဖြည့်စက
ွ ်၍
ထိုပလျှောက်လွှာပပါ်တွင် ရုံးခွန်အက်ဥပပေအရ ပလျှောက်လွှာအတွက် သတ်မှတ်ထားပသာ ရုံးခွန်တံဆပ
ိ ်ပခါင်း
ကပ်ပပီး လက်မှတ်ပရးထိုးကာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ တင်သွင်းရပါမည်။



သတ်မှတ် မိတ္တူကူးခကို

ဖမန်မာ့စီပွားပရးဘဏ်ရှိ အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ြွဲ့ရုံး ပငွစာရင်းပခါင်းစဉ်သို့ ပပးသွင်းရပါ

မည်။ မိတ္တူကူးခကို ပအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်စာတစ်မျက်နှာ သို့မဟုတ် တစ်မျက်နှာ၏ အစိတ်အပိုင်းအတွက် တစ်ရာကျပ်နှုနး် ၊
အလျင်အဖမန် မိတ္တူကူးပပးရန် ဖြစ်လျှေင် ကျသင့်မိတ္တူကူးခ၏ ငါးဆ၊



မိတ္တူပရးကူးပပးဖခင်းကို မိတ္တူကူးခ ပပးသွင်းပပီးပ ကာင်း အပထာက်အထားရရှိသည့်ပန့မှ (၅) ရက်အတွင်း
ပဆာင်ရွက်ပပးမည်

ဖြစ်ပါသည်။

တာဝန်ခံမိတ္တူ

ထုတ်ယူဖခင်းဖြစ်ပါက

ထိုကသ
် င့်

ရုံးခွန်ကို

ထမ်းပဆာင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

- သတ်မှတ် လလျှောက်ထားလွှာ နမူနာြုံစံ လအာက်တွင် ြူးတွဲလော်ပြထားြါသည် -



ရုံးခွန်ထိုကသ
် င့်မှု
အယူခမ
ံ ှုပလျှောက်ထားဖခင်းအတွက် ရုံးခွန် ထိုကသ
် င့်မမ
ှု ှာ ၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကသ
် င့်သည့် ရုံးခွန် ကပ်တံဆိပ်ပခါင်း၏ နမူနာ ပုံစမ
ံ ှာ ပအာက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

ကပ်နပ
ှိ ်

လ

ျှောက်ထားချက်ကို ဖြည့စ
် ွက်ဖခင်း
ပလျှောက်ထားတင်ဖပချက်တွင် အချက်အလက် တစ်စတ
ုံ စ်ရာကို ထပ်မံ ဖြည့စ
် ွက်ရန် အပ ကာင်း ပပါ်ပပါက်
လာပါက အမှု ကားနာရန် ကကိုတင်သတိပပး အမှုပခါ်စာရင်း မထုတ်ဖပန်မီ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်လိုပ ကာင်း တင်ဖပ
ပလျှောက်ထားရမည်။

လ

ျှောက်ထားသူသည် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ဖြင်း
ပလျှောက်ထားသူကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား ပဆာင်ရွက်သည့် အမှုများအတွက် ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် တင်သင
ွ ်း ပလျှောက်
ထားရမည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်ပဆာင်ရွက်ပနသူအား တာဝန်ပပးအပ်ပါက ကုမ္ပဏီက တာဝန်ပပးအပ်
သည့် စာ ပူးတွဲတင်ဖပရမည်။
ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင် ပဆာင်ရွက်ပနသူ မဟုတ်ပါက ကုမ္ပဏီမှ ပပးအပ်သည့် အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်စာ
အပထာက်အထား ပူးတွဲတင်ဖပရမည်။

လ

ျှောက်

ဲြျက်လေးဖြင်း

တရားမကျင့်ထုံး ဥပပေ အမိန့် ၃၊ နည်းဥပပေ ၁ နှင့် ၂ ပါ ဖပဋ္ဌာန်းချက်အရ အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ်သည်
ပလျှောက်ထားသူ ကိုယ်စား ခုရ
ံ ုံးသို့ လာပရာက်ဖခင်း (Appearance) ၊ ပလျှောက်ထားဖခင်း (Application) ၊
ပဆာင်ရွက်ဖခင်း (Act) ဖပုနိုင်ပသာ်လည်း ပရှ့ပနပရှ့ရပ်များနည်းတူ ခုရ
ံ ုံးတွင် ပလျှောက်လဲချက်ပပးဖခင်း (Pleading
or addressing) ကို ပရှ့ပနလိုင်စင် မရှိဘဲ ဖပုခွင့် မရှိပါ။
ပလျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အကျိုးပဆာင်ပရှ့ပန သို့မဟုတ် ပရှ့ပနလိုင်စင် ရရှိထားသူ အခွင့်ရ
ကိုယ်စားလှယ်တို့က ပလျှောက်လဲချက် ပပးဖခင်းကိုသာ ခုံအြွဲ့က လက်ခခ
ံ ွင့်ဖပုမည် ဖြစ်ပါသည်။

အခယ-၂
အြွန်အယူြံ ြုအ
ံ ေွဲ့ ရုံးလတာ်
၂၀ ြုနှစ်၊ - - - - - - - - - - - - - - ပြန်လည်သုံးသြ်မှု/ပြင်ဆင်မှု အမှတ် (
အမည်

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

နိုင်ငံသား စိစစ်ပရးအမှတ်

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

လိပ်စာ

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

)

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

ပလျှောက်ထားသူ

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

ပလျှောက်ထားခံရသူ

- --------------------------ြုန်းနံပါတ်

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

နှင့်
အမိန့်ထုတ်ဖပန်သည့်

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

ဌာန၏ အမည်နှင့်

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

တည်ရှိရာအရပ်

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

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

(အထက်ပါလိပ်စာသည် ပလျှောက်ထားသူနှင့် ပလျှောက်ထားခံရသူ

တို့အား ဆင့်ဆုရ
ိ န် လိပ်စာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် လိပ်စာကို
သီးဖခားပလျှောက်လွှာ စာတွဲဖြင့်လည်း တင်သွင်းနိုင်သည်။)
လလျှောက်ထားသူ၏

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ပြန်လည်သုံးသြ်/ပြင်ဆင်လြးလစလိုမှု တင်ပြလလျှောက်ထားပြင်း
အထက်ပါအမှုအား
အမှုအလကကာင်းအရာအကျဉ်း

ပလျှောက်ထားသူ

ကိုယ်တိုင်

သို့မဟုတ်

ကိုယ်စားလှယမ
် ှ ပအာက်ပါအတိုင်း ပလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

အမှုမှာ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------။
ကာလစည်းကမ်းသတ် လကျာ်လွန်ပြင်းအလြါ် အယူြံ အလကကာင်းပြြျက်များ
၁။

ကာလစည်းကမ်းသတ် ပကျာ်လွန်သည့် အမှုဖြစ်မှသာ တင်ဖပရန် ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------။
အလကကာင်းပြြျက်များ
၁။

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

--------------------------။
၂။

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

--------------------------။

(လက်မှတ်)

(လက်မှတ်)
ပလျှောက်ထားသူ၏ ပရှ့ပန ကိုယ်စားလှယ်အမည်
နိုင်ငံသား စိစစ်ပရးအမှတ် (သိ)ု့ ပရှ့ပနဖြစ်ပါက
လိုင်စင်အမှတ်၊ လိပ်စာ အဖပည့အ
် စုံ
အမှုတင်သည့်ပန့စွဲ။ ------------------------။
ပလျှောက်ထားချက်နှင့် ပူးတွဲတင်ဖပပသာ စာရွက်စာတမ်းများစာရင်း

( သို့မဟုတ် )

ပလျှောက်ထားသူအမည်
နိုင်ငံသား စိစစ်ပရးအမှတ်
လိပ်စာ အဖပည့အ
် စုံ

အခယ-၅
မိတ္တူလလျှောက်လွှာ
၁။

ပလျှောက်ထားသူအမည် --------------------------------------------------------------------------------

၂။

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

၃။

မိတ္တူပလျှောက်လွှာ တင်ပသာရက် -----------------------------------------------------------------------

၄။

မိတ္တူရယူလိုသည့် စာရွက်စာတမ်း အမျိုးအမည် -----------------------------------------------------------

၅။

မိတ္တူကူးရန် မူရင်းစာ၏ စာမျက်နှာ အပရအတွက် -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၆။

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

၇။

တာဝန်ခံ မိတ္တူအတွက် ရုံးခွန်တံဆိပ်ပခါင်း (လိုအပ်လျှေင်) ---------------------------------------------------

၈။

ပလျှောက်ထားသူသည် အမှုနှင့် မည်သို့ သက်ဆိုင်သည် ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပလျှောက်ထားသူ၏ လက်မှတ် ---------------------နိုင်ငံသား စိစစ်ပရးအမှတ် ------------------------ရက်စ၊ွဲ ---------------------

----------------------- မှုအမှတ် (

/

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

အမှုတွင် -------------------------------------------------------------------- ကို ရိုးရိးု မိတ္တူ/တာဝန်ခံမိတ္တူကူးရန်
---------------------------------- က တင်သင
ွ ်းသည့် ပလျှောက်လွှာကို ----------------------- ရက် --------------နာရီ အချိန်တွင် လက်ခံ ရရှိပါသည်။
မှတ်ပုံတင် အရာရှိ

လက်မှတ် ------------------------------အမည် ---------------------------------ရက်စ၊ွဲ ---------------------

