ပြင်ဆင်မှု
ပြင်ဆင်မှု ဆိုသည်မှာခုအ
ံ ဖွဲ့က

ချမှတ်သည့်

အမိန့်တွင်

အမှုအ ကကာင်းပခင်းရာနှင့်

ြတ်သက်၍

နစ်နာသူက

ဥြ ေနှင့်အညီ

ပြန်လည်စိစစ်ပြင်ဆင် ြးရန် ခုအ
ံ ဖွဲ့သို့ ပြန်လည် တင်ပြသည့် အမှုကို ဆိုသည်။


ကာလစည်းကမ်းသတ်
ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားပခင်းကို ခုအ
ံ ဖွဲ့၏ စီရင်ချက် အမိန့်ချမှတ်သည့် န့မှ ရက် ြါင်း ပခာက်ဆယ် အတွင်း အချိန်မှီ
လျှောက်ထားရန် လိုအြ်ြါသည်။


အမှုတင်သွင်းလလျှောက်ထားပြင်း
အမှုတင်သွင်း လျှောက်ထားြါက

လျှောက်ထားသူ

ကိုယ်တိုင်ပဖစ် စ၊

ကိုယ်စားလှယ်ပဖင့်

ပဖစ် စ၊

ရှ့ နပဖင့် ပဖစ် စ အခွန်အယူခံ ခုအ
ံ ဖွဲ့ရုံး မှတ်ြုံတင်အရာရှိထံသို့ လူကယ
ို ်ကိုင် လာ ရာက်

အကျိုး ဆာင်

လျှောက်ထားရမည် ပဖစ်

ြါသည်။
အမှုတင်သွင်း

လျှောက်ထားြါက သတ်မှတ်ြုံစံ နှင့် အညီ လိုအြ် သာ အ ထာက်အထားများကို ြူးတွဲလျက်

လျှောက်ထားရန် လိုအြ်ြါသည်။
အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ဖွဲ့၏ ချမှတ် သာအမိန့်အ ြါ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှုနှင့် ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားလိုြါက အာက် ဖာ်ပြြါ
စာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားများ ပြည့်စံစ
ု ွာြါရှိရန်လိုအြ်ြါသည်-



ရုံးခွန်အက်ဥြ ေနှင့်အညီတံဆိြ် ခါင်းကြ်နြ
ှိ ်ထား သာ ပြန်လည် သုံးသြ်မှု/ ပြင်ဆင်မှု လလျှောက် ထားလွှာ ြုံစံ
(အြယ-၂) မူရင်း (၁) စာင်နှင့် မိတ္တူ (၆) စာင်၊



အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ဖွဲ့မှ ချမှတ်သည့် အယူခစ
ံ ီရင်ချက်၏ တာဝန်ခံမိတ္တူ (Certified Copy) မူရင်း (၁) စာင်နှင့် မိတ္တူ
(၆) စာင်၊



အမှုအတွက ် တင်သွင် းလို သည့် အ ထာက် အထားစာရွက ်စ ာတမ်း များ မူရင်း(၁) စာင် နှင့် မိတ္တူ (၆) စာင် ၊



ကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားပခင်းမဟုတ်ဘဲ ရှ့ နပဖင့် လျှောက်ထားပခင်း ပဖစ်ြါက ရုံးခွန်အက်ဥြ ေနှင့်အညီ တံဆိြ် ခါင်း
ကြ်နှိြ်ထား သာ တရားမ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Civil Power) မူရင်း (၁) စာင်နှင့် မိတ္တူ (၆)

စာင် ၊

ကိုယ်စားလှယ်ပဖစ်ြါက အယူခံ တရားလိုမှ တရားဝင်လွှဲအြ်သည့် (Special Power) သို့မဟုတ်(General Power)
မူရင်း (၁) စာင်နှင့်မိတ္တူ (၆) စာင်၊ မူရင်းတွင် ရုံးခွန်အက်ဥြ ေနှင့်အညီ တံဆိြ် ခါင်း ကြ်နြ
ှိ ်ရြါမည်။

- သတ်မှတ် လလျှောက်ထားလွှာ နမူနာြုံစက
ံ ို ြူးတွဲလော်ပြထားြါသည် 

မိတ္တူကူးယူပခင်း



လျှောက်ထားသူ သို့မဟုတ် လျှောက်ထားခံရသူသည် ၎င်း၏ အမှုနှင့်သက်ဆိုင် သာ စာရွက်စာတမ်း များနှင့် စီရင်ချက်
အမိန့်တို့ကို မိတ္တူအပဖစ်ကူးယူခင
ွ ့်ပြုရန် တင်ပြ လျှောက်ထားနိုင်ြါသည်။



မိတ္တူကူး လျှောက်ထားလိုသူသည်

မိတ္တူကူး လျှောက်လွှာ

ထို လျှောက်လွှာ ြါ်တွင် ရုံးခွန်အက်ဥြ ေအရ

အြယ-၅

ြုံစတ
ံ ွင်

ပြည့စ
် ုံစာွ

ရးသားပဖည့်စက
ွ ်၍

လျှောက်လွှာအတွက် သတ်မှတ်ထား သာ ရုံးခွန်တံဆိြ် ခါင်း ကြ်ပြီး

လက်မှတ် ရးထိုးကာ မှတ်ြုံတင်အရာရှိထံ တင်သွင်းရြါမည်။



သတ်မှတ် မိတ္တူကူးခကို

ပမန်မာ့စီြွား ရးဘဏ်ရှိ အခွန်အယူခခ
ံ အ
ုံ ဖွဲ့ရုံး

ငွစာရင်း ခါင်းစဉ်သို့

ြးသွင်းရြါ မည်။

မိတ္တူကူးခကို အာက်ြါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားြါသည်စာတစ်မျက်နှာ သို့မဟုတ် တစ်မျက်နှာ၏ အစိတ်အပိုင်းအတွက် တစ်ရာကျပ်နှုနး် ၊
အလျင်အမမန် မိတ္တူကူးပပးရန် မြစ်လျှင် ကျသင့်မိတ္တူကူးခ၏ ငါးဆ၊



မိတ္တူ ရးကူး ြးပခင်းကို

မိတ္တူကူးခ

ြးသွင်းပြီး ကကာင်း

အ ထာက်အထားရရှိသည့် န့မှ

(၅)

ရက်အတွင်း

ဆာင်ရွက် ြးမည် ပဖစ်ြါသည်။ တာဝန်ခမ
ံ ိတ္တူ ထုတ်ယူမခင်းမြစ်ပါက ထိုကသ
် င့် ရုံးခွန်ကို ကပ်နပ
ှိ ် ထမ်းပဆာင်ရမည်
မြစ်ပါသည်။

- သတ်မှတ် လလျှောက်ထားလွှာ နမူနာြုံစံ လအာက်တွင် ြူးတွဲလော်ပြထားြါသည် -


ရုံးခွန်ထိုကသ
် င့်မှု
အယူခမ
ံ ှု လျှောက်ထားပခင်းအတွက် ရုံးခွန် ထိုကသ
် င့်မမ
ှု ှာ ၅၀၀ ကျြ် ပဖစ်ြါသည်။
ထိုကသ
် င့်သည့် ရုံးခွန် ကြ်တံဆိြ် ခါင်း၏ နမူနာ ြုံစမ
ံ ှာ အာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည် -

လ

ျှောက်ထားချက်ကို ဖြည့စ
် ွက်ဖခင်း
လျှောက်ထားတင်ပြချက်တွင် အချက်အလက် တစ်စတ
ုံ စ်ရာကို ထြ်မံ ပဖည့စ
် ွက်ရန် အ ကကာင်း

ြါ် ြါက် လာြါက

အမှုကကားနာရန် ကကိုတင်သတိ ြး အမှု ခါ်စာရင်း မထုတ်ပြန်မီ ထြ်မံ ပဖည့စ
် ွက်လို ကကာင်း တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

လ

ျှောက်ထားသူသည် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ဖြင်း
လျှောက်ထားသူကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား ဆာင်ရွက်သည့် အမှုများအတွက် ကုမ္ပဏီအမည်ပဖင့် တင်သွင်း လျှောက်ထားရမည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား ကုမ္ပဏီတွင် ြါဝင် ဆာင်ရွက် နသူအား တာဝန် ြးအြ်ြါက ကုမ္ပဏီက တာဝန် ြးအြ် သည့် စာ
ြူးတွဲတင်ပြရမည်။
ကုမ္ပဏီတွင်ြါဝင်

ဆာင်ရွက် နသူ

မဟုတ်ြါက

ကုမ္ပဏီမှ

ြးအြ်သည့်

အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်

လွှဲအြ်စာ

အ ထာက်အထား ြူးတွဲတင်ပြရမည်။

လ

ျှောက်

ဲြျက်လေးဖြင်း

တရားမကျင့်ထုံး ဥြ ေ အမိန့် ၃၊ နည်းဥြ ေ ၁ နှင့် ၂ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ်သည် လျှောက်ထားသူ
ကိုယ်စား ခုရ
ံ ုံးသို့ လာ ရာက်ပခင်း (Appearance) ၊

လျှောက်ထားပခင်း (Application) ၊

ပြုနိုင် သာ်လည်း

လျှောက်လဲချက် ြးပခင်း (Pleading or addressing) ကို

ရှ့ န ရှ့ရြ်များနည်းတူ ခုရ
ံ ုံးတွင်

ဆာင်ရွက်ပခင်း (Act)

ရှ့ နလိုင်စင် မရှိဘဲ ပြုခွင့် မရှိြါ။
လျှောက်ထားသူ

ကိုယ်တိုင်

သို့မဟုတ်

အကျိုး ဆာင် ရှ့ န

သို့မဟုတ်

ရှ့ နလိုင်စင်

ကိုယ်စားလှယ်တို့က လျှောက်လဲချက် ြးပခင်းကိုသာ ခုံအဖွဲ့က လက်ခခ
ံ ွင့်ပြုမည် ပဖစ်ြါသည်။

ရရှိထားသူ

အခွင့်ရ

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

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

နိုင်ငံသား စိစစ် ရးအမှတ်

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

လိြ်စာ

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

)

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

လျှောက်ထားသူ

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

လျှောက်ထားခံရသူ

- --------------------------ဖုန်းနံြါတ်

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

နှင့်
အမိန့်ထုတ်ပြန်သည့်

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

ဌာန၏ အမည်နှင့်

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

တည်ရှိရာအရြ်

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

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

(အထက်ြါလိြ်စာသည် လျှောက်ထားသူနှင့် လျှောက်ထားခံရသူ

တို့အား ဆင့်ဆုရ
ိ န် လိြ်စာ ပဖစ်ြါသည်။ သို့မဟုတ် လိြ်စာကို
သီးပခား လျှောက်လွှာ စာတွဲပဖင့်လည်း တင်သွင်းနိုင်သည်။)
လလျှောက်ထားသူ၏

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ပြန်လည်သုံးသြ်/ပြင်ဆင်လြးလစလိုမှု တင်ပြလလျှောက်ထားပြင်း
အထက်ြါအမှုအား
အမှုအလကကာင်းအရာအကျဉ်း

လျှောက်ထားသူ

ကိုယ်တိုင်

သို့မဟုတ်

ကိုယ်စားလှယမ
် ှ အာက်ြါအတိုင်း လျှောက်ထားအြ်ြါသည်။

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

ကာလစည်းကမ်းသတ် ကျာ်လွန်သည့် အမှုပဖစ်မှသာ တင်ပြရန် ---------------------------------------------

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

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

--------------------------။
၂။

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

--------------------------။

(လက်မှတ်)

(လက်မှတ်)
လျှောက်ထားသူ၏ ရှ့ န ကိုယ်စားလှယ်အမည်
နိုင်ငံသား စိစစ် ရးအမှတ် (သိ)ု့ ရှ့ နပဖစ်ြါက
လိုင်စင်အမှတ်၊ လိြ်စာ အပြည့အ
် စုံ
အမှုတင်သည့် န့စွဲ။ ------------------------။
လျှောက်ထားချက်နှင့် ြူးတွဲတင်ပြ သာ စာရွက်စာတမ်းများစာရင်း

( သို့မဟုတ် )

လျှောက်ထားသူအမည်
နိုင်ငံသား စိစစ် ရးအမှတ်
လိြ်စာ အပြည့အ
် စုံ

အခယ-၅
မိတ္တူလလျှောက်လွှာ
၁။
၂။

လျှောက်ထားသူအမည် -------------------------------------------------------------------------------မိတ္တူကူးလို သာ အမှုတွဲ ( က ) အမျိုးအစား ခုနစ
ှ ် နှင့် အမှတ် ------------------------------------------------------------------( ခ ) အမှုသည်တို့၏ အမည်များ ----------------------------------------------------------------------

၃။

မိတ္တူ လျှောက်လွှာ တင် သာရက် -----------------------------------------------------------------------

၄။

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

၅။

မိတ္တူကူးရန် မူရင်းစာ၏ စာမျက်နှာ အ ရအတွက် -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၆။

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

၇။

တာဝန်ခံ မိတ္တူအတွက် ရုံးခွန်တံဆိြ် ခါင်း (လိုအြ်လျှေင်) ---------------------------------------------------

၈။

လျှောက်ထားသူသည် အမှုနှင့် မည်သို့ သက်ဆိုင်သည် ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လျှောက်ထားသူ၏ လက်မှတ် ---------------------နိုင်ငံသား စိစစ် ရးအမှတ် ------------------------ရက်စ၊ွဲ ---------------------

----------------------- မှုအမှတ် (

/

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

အမှုတွင် -------------------------------------------------------------------- ကို ရိုးရိးု မိတ္တူ/တာဝန်ခံမိတ္တူကူးရန်
---------------------------------- က တင်သင
ွ ်းသည့် လျှောက်လွှာကို ----------------------- ရက် --------------နာရီ အချိန်တွင် လက်ခံ ရရှိြါသည်။
မှတ်ြုံတင် အရာရှိ

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

