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အထ ူးကုန်စည်ခွနဥ် ပဒေ ပေုမ် ၁၁နှင့်် အထ ူးကုန်စည်ခွနန်ည်ူးဥ ပဒေ မ  ူး နည်ူးဥ ပဒေ  ၄၆၊  နည်ူးဥ ပဒေခွွဲ (ဃ) အ ရ 

အခွန်ခုနှှိမ်ပပ ူးဒ က င်ူး တ င် ပပလ   

    ရက်စ ွဲ၊ ------------------------------------- 

သ  ို့ 

 တာဝန်ခံအရာရ   

 ပြည်တ င််းအခ န်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာန 

 ------------------------------------------------ ရံ ်း 

၁။ အမ တ်------------၊ -----------------------------လမ််း၊ -------------------------------ရြက် က်၊ ----------------------------------မမ  ြို့/ မမ  ြို့နယ်ရ    

------------------------------------------------------------------------------------------------လ ြ်ငန််း/ အဖ ွဲြို့အစည််း/ အသင််း/ က မပဏ / အစ စြ်လ ြ်ငန််း၊ 

လ ြ်ငန််းမ တ်ြံ တင်လက်မ တ်/အခ န်ထမ််းမ တ်ြံ တင်အမ တ်(TIN)---------------------------မ ------------------------ခ န စ်၊ ----------------------လ/ 

သံ ်းလြတ်/န စ်အတ င််း ရရာင််းခ ခွဲဲ့ရသာ အထ ်းက န်စည်ရရာင််းရရင ရြေါင််း က ြ် ------------------------------------------------------------- အရြေါ် 

အထ ်းက န်စည်ခ န် က ြ် -------------------------------------------------------------------- က သငဲ့်ြေါသည်။ 

၂။ ရဖာပ်ြြေါကာလအတ င််းရရာင််းခ ခွဲဲ့ရသာ အထ ်းက န်စည်က   ပြည်တ င််း၌ထ တ်လ ြ်သ ထံမ  ဝယ်ယ စဉ်/ ပြည်တ င််းသ  ို့တင်သ င််းစဉ်က 

အထ ်းက န်စည်တန်ဖ  ်းမ ာ က ြ် -------------------------------------------------------------------- ပဖစ်ြေါသပဖငဲ့် ယင််းတန်ဖ  ်းအရြေါ် ရြ်းရ ာင်ခွဲဲ့ 

ရမြ ်းပဖစ်သညဲ့် အထ ်းက န်စည်ခ န်က   ရက ာဘက်တ င်ရဖာ်ပြြေါရ  သညဲ့်အတ  င််း တ က်ခ က်ရရ  သညဲ့်အခ န်ြမာဏမ  ခ န  မ်၍ က န်အခ န်ရင  

က ြ် -------------------------------------------------------------က   ------------------------------------ဘဏ၊် --------------------------------------------သ  ို့ 

ခ လန်အမ တ် ---------------------------------ပဖငဲ့-်------------------------------------------ရနို့တ င် ရြ်းသ င််းခွဲဲ့မြ ်းပဖစ်ြေါသည်။ 

၃။ ြ က်စ ်းသ ာ်းသညဲ့်အထ ်းက န်စည်မ ာ်းန ငဲ့် ရရာင််းခ ပခင််းမပြ ရရသ်းသညဲ့်အထ ်းက န်စည်မ ာ်း၊ ြံ ရသြ  င်ြစစည််း သ  ို့မဟ တ် မ-တည် 

အြ  င်ြစစည််းမ ာ်းအတ က် ရြ်းသ င််းခွဲဲ့ရသညဲ့်အခ န်ြမာဏက   ခ န  မ်ထာ်းပခင််းမရ  ဘွဲ ရရာင််းခ မြ ်းသညဲ့်အထ ်းက န်စည်အတ က်သာ ခ န  မ်ထာ်း 

ြေါသည်။ လက်က န်အထ ်းက န်စည်အတ က် ခ န  မ်ရန်က န်ရ  ရသ်းသညဲ့် ရဖာ်ပြြေါအခ န်ြမာဏက   က န်စည်ရရာင််းခ ရရ  ခ  န်တ င်  က်လက် 

ခ န  မ်သ ာ်းမည်ပဖစ်ြေါသည်။  

၄။ အထ ်းက န်စည်က   ပြည်တ င််း၌ဝယ်ယ စဉ်/ ပြည်တ င််းသ  ို့ဝယ်ယ တင်သ င််းစဉ်က ပြ စ ထာ်းသညဲ့်သက်ရသခံလက်မ တ်           

ြတခ(အထခ) - ၀၅- ၀၁/ ြတခ(အထခ)- ၀၅- ၀၂ (         )ရစာင်က   ြ ်းတ ွဲတင်ပြြေါသည်/ တင်ပြထာ်းမြ ်းပဖစ်ြေါသည်။ 

 

 

 

 လက်မ တ် ----------------------------------------------------------------------  

       အမည် --------------------------------------------------------------------------  

       တာဝန် -------------------------------------------------------------------------  

       ဖ န််း၊ e-mail၊ လ ြ်စာ ---------------------------------------------------------  

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

 

၂၀၀၈ခ န စ် ပြည်ရထာင်စ သမမတပမန်မာန  င်ငံရတာ် ဖ ွဲြို့စည််းြံ အရပခခံဥြရေြ ေ်မ ၃၈၉ အရ န  င်ငံသာ်းတ  င််းသည် ဥြရေအရ   

ရြ်းရ ာင်ရမညဲ့် အခ န်အရကာက်မ ာ်းက   ရြ်းရ ာင်ရန် တာ၀န်ရ  သည်။ 

ြတခ(အထခ)-၀၅-၀၃ 

က မပဏ  

ရံ ်းတံ  ြ် 



 
 

 
 

 
ပပည်တငွ်ူး၌ ထုတ ် လုပ်သ ထံမှ ဝယ ်ယ  စဉ်/ ပပညတ် ွင်ူးသှိုို့ ဝယယ်  တင်သငွ်ူးစဉ်က ကုန်စည်အဒပေါ်   

အ ထ ူး ကု န် စည် ခွ န်  ဒပူး ဒ  င် ခွဲ့် မှု နှင့််  ခု နှှိ မ် မှုစ ရင်ူး 
 

အထ ူးက ုန ်စ ည ် ဝ ယ်ယ ခွဲ့်မှု အတွ က ် ခ ုန ှှိမ်ရန ် 

အဒ က  င်ူး အရ  
ဒ ရ 

တွက ် 

ပံု 

အဒရ  
အတွက ် 

သွင်ူးက ုန ် 
တန ်ဖှိုူး 

(န ှိုင်ငံ ပခ  ူးဒ ငွ) 

အခ ွန ်မပ ါ 
က ုန ်တန ်ဖှိုူး 

(က  ပ ်) 

ဒပ ူးသွင်ူး ခ ွဲ့်     

ရသည့်် 
အခ ွန ်ဒပ ါင်ူး 

(က  ပ ်) 

မှတ်ခ  က ် 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) 

စာရင််းဖ ငဲ့် က န်လက်က န် 

 

 
 (ရြေါင််း)န စ်အတ င််းက န်အဝယ် 

  

      

စ ုစ ုဒပ ါင်ူး .................       

ရရာင််းခ မြ ်းသညဲ့်အထ ်းက န်စည် 
 

      

စ ုစ ုဒပ ါင်ူး .................        

ြ က်စ ်းအထ ်းက န်စည် 

 
 

      

က န်လက်က န ်       

 

အထက်တ င် ရဖာ်ပြထာ်းရသာ အခ က်အလက်မ ာ်းသည် ကျွန် ြ်ယံ ကကည်သ ရ  သမျှ မ န်ကန်ရကကာင််းဝန်ခံြေါသည်။ 

 

လက်မ တ် -----------------------------------------------------------------------------------

အမည် --------------------------------------------------------------------------------------  

      တာဝန် -------------------------------------------------------------------------------------  

      ဖ န််း၊ e-mail၊ လ ြ်စာ ---------------------------------------------------------------------  

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

 

ရ င််းလင််းခ က်။ (၁) ခ န  မ်ရာတ င်ရြ်းရ ာင်ခွဲဲ့ရသညဲ့် အထ ်းက န်စည်ခ န်က ြ  မ  သညဲ့်က စစ၌ ခ န  မ်ရန်ြ  ရနသညဲ့်အထ ်းက န်စည်ခ န်က   

လ ြ်ငန််း၏အသံ ်းစရ တ်အပဖစ် ဝင်ရင ခ န်တ က်ခ က်ရာတ င် ခ ငဲ့်ပြ န တ်ြယ်ရြ်းမည်။ 

 (၂)  လ ြ်ငန််းမ တ်ြံ တင်ရရ  သ သည် ရအာက်ြေါက စစရြ်မ ာ်းတ င် အခ န်ခ န  မ်ခ ငဲ့်မရ  ရစရ-  
  (က)  ပြည်တ င််းထ တ်လ ြ်သ ထံမ  တ  က်ရ  က်ဝယ်ယ သညဲ့် သ  ို့မဟ တ် ပြည်တ င််းသ  ို့ က  ယ်တ  င် တင်သ င််း 

  ထာ်းသညဲ့်အထ ်းက န်စည်မ ာ်းအရြေါ်တ င် အထ ်းက န်စည်ခ န်နည််းဥြရေမ ာ်းအရ အခ န်အမ တ်တံ  ြ ်

  ကြ်န  ြ်ထာ်းမှုမရ  ပခင််း၊ (နည််းဥြရေ- ၄၇) 

  ( ခ )  ပြည်တ င််းထ တ်လ ြ်ရရာင််းခ သ ထံမ  တ  က်ရ  က်ဝယ်ယ သညဲ့်က စစတ င် က သငဲ့်အထ ်းက န်စည်ခ န်က   

  ထ တ်လ ြ်ရရာင််းခ သ က ရြ်းရ ာင်ထာ်းမှုမရ  သည်က   စ စစ်ရတ ြို့ရ  ရပခင််း။ (နည််းဥြရေ-၄၇) 
  ( ဂ ) လ ြ်ငန််း၏ ြံ ရသြ  င်ြစစည််း (သ  ို့) မ-တည်ြ  င်ြစစည််းမ ာ်းအတ က် ရြ်းရ ာင်ခွဲဲ့သညဲ့် အထ ်းက န်စည် 

 ခ န်။ (နည််းဥြရေ ၄၆(ဃ)(၅)) 

 

 

ြတခ(အထခ)-၀၅-၀၃(အ က်) 

 

က မပဏ  

ရံ ်းတံ  ြ် 



 
 

 
 

 
 (၃) က န်စည်ထ တလ် ြ်မှုလ ြ်ငန််း၊ က န်သ ယမ်ှုလ ြ်ငန််း၊ ဝန်ရ ာင်မှု လ ြ်ငန််းမ ာ်း ရ ာင်ရွက်သညဲ့်အခေါ 

လ ြ်ငန််းသရဘာသဘာဝအရ ရလလ ငဲ့်ရလ ာဲ့နည််းသ ာ်းသညဲ့် က န်စည်မ ာ်း သ  ို့မဟ တ ် လ ြ်ငန််းလည်ြတ်ရန် 

အသံ ်းပြ လ  က်ရသညဲ့် က န်စည်မ ာ်းအတ က် ရြ်းရ ာင်ခွဲဲ့ရသညဲ့် အထ ်းက န်စည်ခ န်က   ခ န  မ်ခ ငဲ့်ရ  ရမည်။ 

  (ညွှန်ကကာ်းလွှာအမ တ ်-၂၅/၂၀၁၉) 

ြတခ(အထခ)-၀၅-၀၃(အ က်) 

 


