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အခွန်ဆိိုင် ရာကစိ္စ ရပ် မ ာျား အလိိုို့ င ာ မမန်မ ာနိိုင် ငတံ ွင် နနထိိုင် သ ည ် ဌာနန ပိုဂ္ိို လ် ( တ စ္်ဉ  ျားခ ငျ်ားပိုဂ္ိိုလ်) 

မြစ္်န ကာ ငျ်ား နထ ာကခ်ံခ  က်ထိုတ ်နပျား ပါ ရန် တ ငမ်ပ သ ည ်နလ ာက် လ ာပံိုစ္ံ 

စာလက်ခံမည ်နည််းလမ််းအာ်း ရရ ်းချယ်ရန် (မိမိနှစ်သက်ရာနည််းလမ််းတွင်   အမှတ်ခခစ်ရန်ခြစ်ပါ 

သည်။) 

လူကိိုယ်တိိုင်ထိုတ်ယူပါရန်                 စာတိိုက်မှရပ်းပိိုို့ရန်              email ခြင ် ရပ်းပိိုို့ရန် 

          လက်ခံမည ်လိပ်စာအခပည ်အစံို         --------------------------------------------------------------------

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

၁ ။ ကိိုယ်န ရျား အခ က်အ လက် မ ာျား 
အမည် -  

 

အခခာ်းအမည် -  
 

အခွန်ထမ််းမှတ်ပံိုတင်အမှတ် 
(TIN/ GIR) 

-  
 

ရမွ်းသကကရာဇ် -  
 

နိိုငင်ံသာ်းစိစစ်ရရ်းကတ်ခပာ်းအမှတ်/ 
မှတ်ပံိုတင်အမှတ်/ Passport No 

-  

 

နိိုငင်ံသာ်း 
 

- 

 

 

လက်ရှိရနရပ်လိပ်စာ -  

 

 
အမမြဲတမ််းရနရပ်လိပ်စာ -  

 

 
ဆက်သွယ်ရန်ြိုန််းနံပါတ် -  

 
အ ်းရမ်းလ်လိပ်စာ -  

 
၂ ။ မမန်မာနိိုင် င၌ံ န ရာက် ရ ိန နထိိုင် သ ည ်ကာ လ 

 (က) ခမန်မာနိိုင်ငတံွင်ရမွ်းြွာ်းသူ ခမန်မာနိိုင်ငံသာ်းခြစ်မပ ်း ဝငရ်ငွနှစ်တစ်နှစ်အတွင််း လိုပ်ငန််း 

 ကိစစရပ် အလိိုို့ငှာ ခပည်ပနိိုငင်ံသိိုို့ (၁၈၃) ရက်ထက် ရကျာလ်ွန်၍ သွာ်းရရာကရ်နထိိုင်သူ 

 ခြစ်ပါက -  
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သွာ်းရရာက်သည ်နိိုင်ငံ 
အမည ်

ခမနမ်ာနိိုငင်ံမှထွက်ခွာသည ်ရက်စွြဲ 
(ရက/် လ / နှစ)် 

ခမနမ်ာနိိုငင်ံသိိုို့ခပနလ်ညရ်ရာက်ရိှသည ် 
ရကစ်ွြဲ (ရက/် လ / နှစ)် 

   

 (ခ) ခပည်ပရနနိိုင်ငံခခာ်းသာ်းခြစ်၍ ခမန်မာနိိုင်ငံတွင် ဝင်ရငွနှစ်တစ်နှစ်အတွင််း လိုပ်ငန််း 

 ကိစစရပ်အလိိုို့ငာှ (၁၈၃) ရက်ထက် ရကျာလ်ွန်ရနထိိုင်သူခြစ်ပါက -  

ခမနမ်ာနိိုငင်ံသိိုို့ ဆိိုကရ်ရာကသ်ည ်ရက်စွြဲ 
(ရက/် လ / နှစ်) 

ခမနမ်ာနိိုငင်ံမှ ခပနလ်ည်ထွကခ်ွာမည ရ်ကစ်ွြဲ 
(ရက/် လ / နှစ)် 

 
 

 

၃။ အမခာျားအခ က် အလ က်မ ာျား 

(က) ကိိုယ်ပိိုငလ်ိုပ်ငန််းရဆာင်ရ က်ရနသူခြစ်ပါက- 

လိုပ်ငန််းအမည်နှင ် အမျ ိ်းအစာ်း  - 

လိုပ်ငန််းလိပ်စာအခပည ်အစံို   - 

(ခ) ဝန်ထမ််းခြစ်ပါက- 

အလိုပ်ရှငအ်မည်    - 

လိုပ်ငန််းအမည်နှင ် အမျ ိ်းအစာ်း  - 

 လိုပ်ငန််းလိပ်စာအခပည ်အစံို   - 

၄။ အန သျားစ္ိတ ်န လ ာက် ထာ ျားခ က်မ ာျား 

(က) Certificate of Residence ရလ ာက်ထာ်းရသည ်အရ ကာင််းအရင််း 

(အကျဉ််းချ ပ်တငခ်ပရန်ခြစ်ပါသည်။) 

 

 

 
( ခ) Certificate of Residence ရလ ာက်ထာ်းရယူလိိုသည ်ကာလအပိိုင််းအခခာ်း (Certificate 

 of Residence ရရှိရန်လိိုအပ်သည ် ရက်စွြဲအတိအကျခြင ်ရြာခ်ပရန်ခြစ်မပ ်း အခွန်ရ ကညာ 

 လ ာတင်သွင််းရခခင််းမရှိရသ်းသည ် အနာဂတ်ကာလမျာ်းအတွက် ကကိ တင်ရလ ာက်ထာ်း 

 ခခင််းမျာ်း အကျံ ်းမဝငပ်ါ။) 

 

 
----- ရက်၊ -------- လ၊ -------- ခိုနှစ်မှ ----- ရက်၊ -------- လ၊ ------ ခိုနှစ်အထိ 
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(ဂ) Certificate of Residence တငခ်ပမည ် အခွန်ဌာနနှင ် နိိုငင်ံအမည် 

 

 

(ဃ) Certificate of Residence ရရှိရန်လိိုအပ်သည ်ကာလအတွင််း ခမန်မာနိိုငင်အံတွင််းမှ 

ရရှိသည် ဝငရ်ငနွှင်  ခပည်ပနိိုင်ငံမှ ရရှိသည ်ဝငရ်ငွ အမျ ိ်းအစာ်း၊ ပမာဏနှင ် ဝင်ရငွ 

ခြစ်ထွန််းခြဲ သည ်ကာလ (ရှယ်ယာခြစ်ပါက ကိုမပဏ အမည်၊ လိပ်စာနှင ် ပိိုင်ဆိိုင်သည ် 

အစိုရှယ်ယာအရရအတွက်၊ အတိို်းရငွခြစ်ပါက ဘဏ်အမည်၊ ဘဏ်စာရင််းအမှတ်နှင ် 

လိပ်စာ ရြာခ်ပရန်ခြစ်ပါသည်။) 

 

 

(င) အထက်အပိိုဒ်(ဃ)ပါ ဝငရ်ငွနှင ်စပ်လျဉ််း၍ ရညည် န််းကိို်းကာ်းလိိုသည ် အခွန်နှစ်ထပ် 

ကျသင ်မှုမှ ရရှာင်ရှာ်းရရ်းသရဘာတူစာချ ပ် ရည်ည န််းအခန််းနှင်  ပိုဒ်မ 

 

 

၅။ ကတ ိဝန်ခ ံခ က် 

 ကျွန်ိုပ်သည် ခမန်မာနိိုင်ငံနှင ် ခပည်ပနိိုင်ငအံ ကာ်း ချ ပဆ်ိိုထာ်းသည ် အခွန်နှစ်ထပက်ျသင ်မှုမှ 

ရရှာငရ်ှာ်းရရ်းသရဘာတူစာချ ပ်ပါ ဝငရ်ငွခွန်ဆိိုင်ရာအကျ ိ်းခံစာ်းခွင ်မျာ်း ရရှိခံစာ်းနိိုင်ရန်အလိိုို့ငှာ 

Certificate of Residenceကိို ရလ ာက်ထာ်းခခင််းခြစ်မပ ်း အပိိုင််း ၄ တွင် ရြာခ်ပထာ်းသည ်ဝငရ်ငွအရပေါ် 

အမှန်တကယ်အကျ ိ်းခံစာ်းပိိုင်ဆိိုင်ခွင ်ရှိသူခြစ်ရ ကာင််း ဝန်ခံကတိခပ  ပါသည်။ 

 ဤ Certificate of Residenceကိို မှာ်းယွင််းရသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းအရပေါ်တွငရ်သာ် 

လည််းရကာင််း၊ ရပါ  ဆစွာရပ်းအပ်ထာ်းသည ် မမှန်ကန်ရသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းအရပေါ်တွင် 

ရသာ်လည််းရကာင််း အရခခခပ ၍ထိုတ်ရပ်းသည်ကိို ရရှိခြဲ ခခင််းခြစ်ပါက ယင််းသက်ရသခံလက်မှတ် 

သည် အကျ ိ်းသက်ရရာက်မှုမရှိဘြဲ ပျက်ခပယ်မည်ကိိုသိရှိပါရ ကာင််း တငခ်ပအပ်ပါသည်။ 

  

 လက်မှတ်   : .............................. 

 အမည်    : .............................. 

 တာဝန်    : .............................. 

 ဆက်သွယ်ရန် ြိုန််းနံပါတ် : .............................. 

ရက်စွြဲ :   …………………… အ ်းရမ်းလ်လိပ်စာ  : .............................. 
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မပည်န ထာ ငစ်္ိုသ မမတမ မန် မာနိိုင် ငနံတာ်တွ င် အခွန် ဆိိုင်ရ ာကစိ္စ ရပ်မ ာျား အလိိုို့ င ာ နန ထိိုင် သူမြစ္်န က ာ ငျ်ား 

နထာ က်ခံခ  က်ထိုတ ်န ပျား နိိုငပ်ါ ရန်န လ ာ က်လ ာပံိုစ္ံ (တ စ္်ဦျားခ  ငျ်ားပိုဂ္ိိုလ်) 

 ခပည်ရထာင်စိုသမမတခမန်မာနိိုင်ငရံတာ် နယ်နိမိတ်အတွင််းဝင်ရငရွရှိသည ် လိုပ်ငန််း 

ရဆာင်ရ က်ရနသည ် ကိုမပဏ / ပိုဂ္ိ လ်စိုမျာ်းအရနခြင ် ခမန်မာနိိုင်ငံ၌ ဝင်ရငွခွန်ဆိိုင်ရာ ကိစစရပ်မျာ်း 

အလိိုို့ငာှ ရနထိိုငရ်ဆာင်ရ က်ရနသူခြစ်ရ ကာင််း ခမန်မာနိိုငင်နံှင ် အခွန်နှစ်ထပက်ျသင ်မှုမှ ရရှာင်ရှာ်းရရ်း 

သရဘာတူစာချ ပ် အကျ ိ်းသက်ရရာက်ရနသည ်နိိုင်ငံမျာ်းရှိ အခွန်အာဏာပိိုင်မျာ်းထံသိိုို့ တင်ခပရန် 

အတွက် ရထာကခ်ံချက်ပံိုစံထိုတ်ရပ်းနိိုင်ရရ်း ရလ ာက်ထာ်းလိိုပါက ဤရလ ာက်လ ာပံိုစံကိို အသံို်းခပ  

ရန် ခြစ်ပါသည်။ 

မှတ်ချက်။ (၁) အခွန်ဆိိုငရ်ာအကျ ိ်းခံစာ်းခွင ် ရလ ာက်ထာ်းရယူလိိုသည ် သက်ဆိိုင်ရာဝငရ်ငွနှစ် 

 တစ်နှစ်ချင််းစ အတွက်သာ ဤအခွန်ထမ််းခြစ်ရ ကာင််း ရထာက်ခံချက်ပံိုစံ 

 ထိုတ်ရပ်းရန် တငခ်ပရလ ာကထ်ာ်းရမည်ခြစ်သည်။ 

(၂) ဤရထာက်ခံချက်လက်မှတ်သက်တမ််းမှာ ဝငရ်ငနွှစ်တစ်နှစ်အတွင််း မည်သည  ်

အချနိ်၌ ထိုတ်ရပ်းသည်ခြစ်ရစ သက်ဆိိုငရ်ာ ဝင်ရငွနှစ်ကိုန်ဆံို်းသည ်ရက်အထိ 

ကိုန်ဆံို်းရသာဝငရ်ငနွှစ် တစ်နှစ်တာကာလအတွက်သာ အကျံ ်းဝငမ်ည်ခြစ်သည်။ 

(၃) ဤရလ ာက်လ ာပံိုစံတငခ်ပရာတွင် စည််း ကပ်သည ်အခွန်ရံို်းတွင် သက်ဆိိုငသ်ည ် 

ဝငရ်ငွနှစ်အတွက် အခွန်ရ ကညာလ ာ တင်သွင််းမပ ်းရ ကာင််း အရထာက်အထာ်း 

သိိုို့မဟိုတ် အခွန်စာရင််းရှင််းလင််းမပ ်းရ ကာင််း အရထာက်အထာ်း၊ အခွန်ထမ််း 

မှတ်ပံိုတင်တိိုို့ကိို တစ်ပါတည််း ပူ်းတွြဲတင်ခပရမည်။ 

(၄) လိုပ်ငန််းရပ်စြဲလ င် ရပ်စြဲသည ်ရနို့အထိ စည််း ကပ်ရန်ရှိရသာ ကာလအတွက်   

ရ ကညာလ ာကိို အခွန်ထမ််းမှတ်ပံိုတင်လက်မှတ်နှင ်အတူ သက်ဆိိုငရ်ာ မမိ ြို့နယ် 

အခွန်ဦ်းစ ်းဌာနမှ ်းထံသိိုို့ ရပ်စြဲသည ်ရနို့မှ(၁၅)ရက်အတွင််း မပျက်မကွက် ရပ်းပိိုို့ 

ရမည်။ 

(၅) ရလ ာက်လ ာပံိုစံပါ လိိုအပ်သည ်အချက်အလက်မျာ်းအာ်းလံို်းကိို ခပည ်စံိုစွာ 

ခြည ်စွက်၍ သက်ဆိိုငသ်ည ် အရထာက်အထာ်းမျာ်း ပူ်းတွြဲပါရှိရမည်။ 

 

 


