
 
 

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာန 

------------------------- ရ  ်း၊  

------------------------------- မမ  ြို့/ မမ  ြို့နယ် 

--------------------------တ  င််းဒေသက  ်း/ ပြည်နယ်/ ပြည်ဒ ာင်စ နယ်ဒပမ 

အ  ်း  န်စည်ခွနဥ်ြဒေြ ေ်မ ၁၅၊ ြ ေ်မခွွဲ(ဂ)၊ အ  ်း  န်စည်ခွနန်ည််းဥြဒေ ၉၊ နည််းဥြဒေခွွဲ( )၊ နည််းဥြဒေ ၁၀ နှင  ်
နည််းဥြဒေ ၁၁ တ  ို့အရ အ  ်း  န်စည်    တင်သငွ််းသ  သ  ို့မဟ တ်   တ်လ ြ်သ  သ  ို့မဟ တ် တင်ြ  ို့သ အာ်း 

  တ်ဒြ်းသည ် လ ြ်ငန််းမှတြ်  တင်လ ်မှတ်  

မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်အမှတ်စဉ် ------------------------------------------------------------------------ရက်စ ွဲ--------------------------------------- 

အခ န်ထမ််းအမည် -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

အခ န်ထမ််းမှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

နိုံင်င သ ်းစိစစ်ရရ်းကတ်ပပ ်းအမှတ်/ ကုံမပဏီမှတ်ပ ုံတင်အမှတ် --------------------------------------------------------------------------------- 

လိပ်စ  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

၁။ ရအ က်ရ  ်ပပပါ အထ ်းကုံန်စည်(မ  ်း)ကိုံ တင်သ င််း/ ထုံတ်လုံပ်/ တင်ပိုံို့သ  -------------------------------------------------------

-------------------------------------------- သိုံို့ အထ ်းကုံန်စည်ခ န်ဥပရေပုံေ်မ ၁၅၊ ပုံေ်မခ ွဲ(ဂ)အရ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်ကိုံ ထုံတ်ရပ်း 

လိုံက်သည်- 

 တင်သ င််း/ ထုံတ်လုံပ်/ တင်ပိုံို့သည ် ကုံန်စည်(မ  ်း) ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ကုံန်စည်(မ  ်း) ထုံပ်ပိုံ်းမှုပ ုံစ  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၂။  ဤလက်မှတ်သည် ရအ က်ရ  ်ပပပါရနရ ၌ လုံပ်ကိုံင်ရ  င်ရွက်ရသ  လုံပ်ငန််းအတ က်ပ စ်သည်-  

လ ြ်ငန််းအဓ  တည်ရှ ရာဒနရာ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ကုံန်စည်(မ  ်း) ကိုံ အလ  တစ်ခုံစီအလိုံက် ခ င ်ပပြုသည ် လုံပ်ငန််းဥပစ -------------------------------------------------------------- 

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

လ ြ်ငန််းခွွဲမ ာ်း (၂ ခ   ်ြ  ဒသာ လ ြ်ငန််းခွွဲမ ာ်းအာ်း ဒနော ်ဆ ်တွွဲပြင ် ဒြာ်ပြ ာ်းြါသည်။)  

(၁) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(၂) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

လုံပ်ငန််းဥပစ အတ က် တ ဝန်ရှိပုံဂ္ိြုလ်နှင ် ကကီ်းကကပ်က ပ်ကွဲခ င ်ပပြုသည ်ပုံဂိ္ြုလ်အမည်မ  ်း   ------------------------------------

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

၃။ ဤလက်မှတ်သည် ------------- ခုံနှစ်၊ ---------------------------- လ၊ --------- ရက်ရနို့တ င် ကုံန်  ုံ်းရသ  နှစ်အထိသ  

အတည်ပ စ်သည်။ 

 

 

 

   တ ဝန်ခ အရ ရှိ 

ပပည်တ င််းအခ န်မ  ်းဦ်းစီ်းဌ န 

ရက်စ ွဲ၊ -------------------------                                                                                        -------------------------------------ရ ုံ်း 

 

ရှင််းလင််းခ  ်အာ်း ဒ  ာဘ ်တွင် အဒသ်းစ တ်ဒြာ်ပြ ာ်းြါသည်။ 

  ပတခ(အထခ)-၀၁-၀၂ 

၂၀၀၈ ခုံနှစ်၊ ပပည်ရထ င်စုံသမမတပမန်မ နိုံင်င ရတ ်   ွဲွဲ့စည််းပ ုံအရပခခ ဥပရေပုံေ်မ ၃၈၉ အရ နိုံင်င သ ်းတိုံင််းသည် ဥပရေအရ 

ရပ်းရ  င်ရမည ် အခ န်အရက က်မ  ်းကိုံ ရပ်းရ  င်ရန် တ ဝန်ရှိသည်။ 

 

ရံ ုံးတံဆိပ် 
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သတ်မှတ်ခ  ်မ ာ်း 

၁။ ဤမှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်မ ရင််းကိုံ ပငမ်လုံပ်ငန််းဥပစ တ င်လည််းရက င််း၊ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်မ ရင််းခ ွဲမ  ်းကိုံ လုံပ်ငန််းခ ွဲ 

တည်ရှိရ  ဥပစ အသီ်းသီ်းတ င်လည််းရက င််း အမ  ်းပမင်သ ရအ င် ခ တိ်  ွဲထ ်းရမည်။ 

၂။ လုံပ်ငန််းမှတ်ပ ုံတင်ရရှိသ သည် လုံပ်ငန််းမှတ်ပ ုံတင်တ င်ခ င ်ပပြုသည ် လုံပ်ငန််းဥပစ ကိုံ သတ်မှတ်ထ ်းရသ  အထ ်းကုံန်စည် 

 အမ ြို်းအစ ်းအတ က်သ  အသ ုံ်းပပြုရမည်။  

၃။ လုံပ်ငန််းမှတ်ပ ုံတင်တ င် ခ င ်ပပြုထ ်းရသ  တ ဝန်ရှိပုံဂ္ိြုလ်သ လျှင် လုံပ်ငန််းဥပစ ကိုံ ထိန််းခ ြုပ်ပခင််း ပပြုရ မည်။  

၄။ အခ န်ထမ််းအမည် (လုံပ်ငန််းအမည်အပါအဝင်)၊ လိပ်စ ၊ လုံပ်ငန််းတည်ရနရ  သိုံို့မဟုံတ် လုံပ်ငန််းသရဘ သဘ ဝ တစ်ခုံခုံ 

ရပပ င််းလွဲလျှင် ရပပ င််းလွဲမှုပပြုလုံပ်သည ်ရနို့မှ (၁၅)ရက် အတ င််း မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ်နှင် အတ  တ ဝန်ခ အရ ရှိထ သိုံို့  

အရကက င််းကက ်းရမည်။  

၅။ မည်သ မ ိုံ ရအ က်ပါပ က်က က်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကိုံက  ်းလ န်ပါက ရပ်းရ  င်ရမည ်အခ န်၏ ၁၀ ရ ခိုံင်နှုန််းနှင ် ညီမျှ 

ရသ  ေဏ်ရကက်းရင ကိုံရပ်းရ  င်ရမည်- 

 (က) အခ န်ဥပရေတစ်ရပ်ရပ်နှင ်အညီ မှတ်ပ ုံတင်ရန်ပ က်က က်ပခင််း၊ 

 ( ခ ) ပုံေ်မ ၉၊ ပုံေ်မခ ွဲ (စ) နှင ် ပုံေ်မခ ွဲ ( )တိုံို့အရ အခ န်ထမ််း ိုံင်ရ  သတင််းအခ က်အလက် ရပပ င််းလွဲမှုကိုံ 

 ည န်ကက ်းရရ်းမှ ်းခ ြုပ်ထ သိုံို့ အရကက င််းကက ်းရန်ပ က်က က်ပခင််း၊ 

 ( ဂ ) အခ န်ဥပရေတစ်ရပ်ရပ်အရ အခ န်ထမ််းမှတ်ပ ုံတင်ပယ်  က်ပခင််းကိုံ ဥပရေနှင ်အညီ ရလျှ က်ထ ်းရန် 

 ပ က်က က်ပခင််း။ 

၆။ မှတ်ပ ုံတင်လက်မှတ် သက်တမ််းတိုံ်းရလျှ က်ထ ်းလိုံပါက အထ ်းကုံန်စည်ခ န်နည််းဥပရေ ၃၊ နည််းဥပရေခ ွဲ(ခ)၊ 

နည််းဥပရေခ ွဲငယ်(၁) အရ ဘဏ္ဍ နှစ် မကုံန်  ုံ်းမီ (၃)လ ကကိြုတင်၍ တ ဝန်ခ  အရ ရှိထ  ရလျှ က်ထ ်းရမည် ပ စ်သည်။ 
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ဒနော ်ဆ တ်ွွဲ 

_____________________________ ၏ လ ြ်ငန််းခွွဲမ ာ်း 

 

စဉ် လ ြ်ငန််းအမည် 
လ ြ်ငန််းအမ   ်း 

အစာ်း 
တည်ဒနရာ    ယ်ြ  င် အငှာ်း မှတ်ခ  ် 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


