
စျးဆိင်ခနး် အခန်ွထမ်းအမည် ြပာင်း လာကထ်ားလာလင ် ဆာင်ရွက်ရမည့်  

လပင်န်းစဉ်များ 

၁။  နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာမ်တီ၊ စျးများဌာနကွပ်ကဲမ အာက် စျးများ 
အားလးရှိ စျးဆိင်ခန်းများအ နြဖင့်  စျးဆိင်ခန်းအခွန်ထမ်း အမည် ြပာင်းလဲလိပါက အာက်ပါ 
အတိင်း ဆာင်ရွက်ရပါမည-် 

 ပူးတွဲ လာက်ထားရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ 

 (က) မူလဆိင်ငှားထမှ ြပာင်းလဲလက်ခရရိှသည့် စာရွကစ်ာတမး်သ ဘာတူ စာချုပ ်
အ ထာက်အထားမူရင်း၊ 

 (ခ ) စျးဆိင်ခနး်အငှားချထားြခင်း လိငစ်ငမူ်ရငး်၊ 

 (ဂ ) နာက်ဆး ပး ဆာင်ထားသည့် ဆိင်လခ ပးသွင်းချလမူရင်း၊ 

 (ဃ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားမိတ္တ ူ၊ 

 (င ) အိမ် ထာင်စဇယားမတိ္တ ူ၊ 

 (စ ) နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဝန်ခကတိြပုချက်။ 

၂။ အထကပ်ါအချက်များြပည့်စပါက အပတ်စဉ်ဗဒ္ဓဟူး နတိ့ငး် မူလဆိင်ခန်းပိငရှ်င်နှင့် 
အမည် ြပာင်းလဲမည့်သူနှစ်ဦးစလး စျးများဌာနသိလ့ာ ရာက် ပီး သ ဘာတူ ကာင်း လက်မှတ ်
ရးထိး ပီးပါက ကန်က့ွက်လာ(၁၄)ရက် ခ ယ၍ူ လပ်ထးလပ်နည်း စျးစည်းကမ်းချက်များ နှင့်အညီ 
ဆာင်ရက်ွ ပးလျက်ရှိပါသည်။ 

၃။ စျးများဌာနသိ ့ မလူပိင်ရှင်မလာ ရာက်နိင်ပါ က နိင်ငပိင်သတင်းစာတွင် ကန်ကွ့က် 
နိင် ကာင်း ကာ်ြငာ(၁၄)ရက် ရက် ခ ယူ၍ လပ်ထးလပ်နည်း စျးစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ 
ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါ ကာင်း အသိ ပး ကညာအပ်ပါသည။် 

 

 

   

     စျးများဌာန 

    နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 
   



သိ ့

 ဌာနမှူ း 

 ဈးများဌာန 

 နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာမ်တီ 

ရက်စွဲ၊  ၂ဝ၁၈ ခနစ်ှ             လ          ရက် 

အ ကာငး်အရာ။ ဈးဆိင်ခန်း အခွန်ထမ်း ဆာင်သ ူအမည် ြပာင်းလဲ ပးပါရန် လာက်ထားြခင်း 

၁။ နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာမ်တီ၊ ဈးများဌာနကွပ်ကဲမ အာက်ရှ ိ ------------
ဈး၊ ဆိင်ခန်းအမတ်ှ ------------------အား မူလအခွန်ထမ်း ဆာင်သူ ဦး/ ဒ  ------------------------
မှတ်ပတင်အမှတ်--------------------------------------------------  မ ှဦး/ ဒ  ------------------------
မှတ်ပတင်အမှတ်---------------------------------------------------သိ ့ ြပာင်းလဲ ပးနိင်ပါရန် ြပာင်းလဲ 

လိသူ၏ အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များနှင့်အတ ူ လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 

 (က) မူလဆိင်ငှားထမှ ြပာင်းလဲလက်ခရရှိသည့် စာရက်ွစာတမ်းသ ဘာတူစာချုပ် 
အ ထာက်အထားမူရင်း၊ 

 (ခ ) ဈးဆိင်ခနး်အငှားချထားြခင်းလိင်စင်မူရင်း ၊ 
 (ဂ ) နာက်ဆး ပး ဆာင်ထားသည့် ဆိင်လခ ပးသွင်းချလမူရင်း ၊ 
 (ဃ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားမိတ္တ ူ ၊ 
 (င ) အိမ် ထာင်စဇယားမတိ္တ ူ ၊ 
 (စ ) နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဝန်ခကတိြပုချက်။    

၂။  ဈးဆိင်ခန်းအခနွ်ထမ်း ဆာင်သ ူ အမည် ြပာင်းလဲခွင့်ရရှိပါက နြပည် တာ်စညပ်င် 
သာယာ ရး ကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထား သာ ဈးဆိင်ခန်းအခွန်းထမ်း ဆာင်သူ အမည် ြပာင်းခများအား 
ပးသွင်းသွားပါမည်။ 

အမည် ြပာငး် လာက်ထားသူ 

    

    

   လက်မှတ် ၊ --------------------------------- 
   အမည် ၊ --------------------------------- 
   မှတ်ပတင်အမှတ် ၊ --------------------------------- 
   နရပ်လိပ်စာ ၊ --------------------------------- 
    ၊ --------------------------------- 
   ဖန်းနပါတ် ၊ --------------------------------- 



ဝန်ခကတိြပုချက် 
ရက်စွဲ။      -      -၂ဝ၁၈ 

၁။ ----------------------- ဈး၊ ရအမှတ်(-----------)၊ ဆိင်ခနး်အမှတ်(-----------------) 
အား မူလအခွနထ်မ်း ဆာင်သ ူဦး/ ဒ  -------------------------------------------၊  မှတ်ပတင်အမှတ်၊ 
--------------------------------------မ ှပိင်ဆိင် ပီး ဦး/ ဒ  -------------------------------------------၊ 
မှတ်ပတင်အမှတ်၊--------------------------------------သိ ့အမှန်တကယ် ရာင်းချထား ပီးြဖစ်၍ နှစဦ်း 
သ ဘာတ ူ ဈးဆိင်ခန်း အခွန်ထမ်းအမည် ြပာင်းလဲခွင့်ြပုပါရန်နှင့် နြပည် တာစ်ည်ပငသ်ာယာ ရး 
ကာ်မတီနှင့် ဈးများဌာနမှ သတ်မှတ်ညန်ကား သာအခွန်အခများကိလည်း ပးသွင်းမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း 
ဝနခ်ကတိြပု လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 
၂။ ဈးဆိင်ခန်းအခနွ်ထမ်းအမည် ြပာင်းလဲြခင်းအတွက ်ပူးတွဲတင်ြပသည့် စာရကွ်စာတမ်း 
အ ထာက်အထားများသည် အစစ်အမှန်များြဖစ်ပါသည်။ ဈးဆိင်ခန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အရပ်အရှင်း 
ကင်းပါသည်။ ဈးဆိင်ခန်းအခွနထ်မ်းအမည် ြပာင်းလဲြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ြပဿနာတစ်စတစ်ရာ 
ပ ပါက်လာပါက မူလအခွန်ထမ်း ဆာင်သူနှင့် ြပာင်းလဲအခွန်ထမ်း ဆာင်လိသူနှစ်ဦး၌သာ တာဝန ်
ရိှ ပးီ၊ နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာမ်တီ၊ ဈးများဌာနနှင့် လးဝ(လးဝ) မသက်ဆိင်ပါ။ 
ထိကဲ့သိ ့  ဆိင်ခန်းအမည် ြပာင်းလဲြခင်း ကာင့် ြပဿာနာ ပ ပါက်လာပါက ထိဆိင်ခန်းအား 
ကာ်မတီပိင်အြဖစ ်ြပနလ်ည်သိမ်းယူမည်ကိ သ ဘာတူပါသည်။ 
၃။ ဤဝန်ခကတိသည ် နြပည် တာစ်ည်ပငသ်ာယာ ရး ကာ်မတီ၊ ဈးများဌာန၊ တစ်ဦး 
တစ် ယာက်၊ အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခတိမ့ှ တိက်တွန်းြခင်း၊ မ လာ်ဩဇာသးြခင်း၊ ခိမ်း ြခာက်ြခင်းတိ ့
မပါဝင်ဘဲ ဝန်ခကတိြပုသူနှစ်ဦး သ ဘာဆန္ဒအရ ကျန်းမာရင်လန်းစွာြဖင့် အာက်ပါအသိသက် သများ 
ရှ ့ မှာက်တွင ်လက်မှတ် ရးထိးအပ်ပါသည်။ 

ဝန်ခကတိြပုသူများ 
   (မူလပိင်ရှင်) ( ြပာင်းလဲမည့်သူ) 
 
 
လက်မှတ်၊ ------------------------------- လက်မှတ်၊ ------------------------------- 
ဝဲလက်မလက် ဗ ွ  ဝဲလက်မလက် ဗ ွ  
အမည်၊ ------------------------------- အမည်၊ ------------------------------- 
မှတ်ပတင်၊ ------------------------------- မှတ်ပတင်၊ ------------------------------- 
နရပ်လိပ်စာ၊ ------------------------------- နရပလိ်ပ်စာ၊ ------------------------------- 

 -------------------------------  ------------------------------- 
ဖနး်၊ ------------------------------- ဖန်း၊ ------------------------------- 

အသိသက် သများ 
 
 

လက်မှတ်၊ ------------------------------- လက်မှတ်၊ ------------------------------- 
အမည်၊ ------------------------------- အမည်၊ ------------------------------- 
ရာထူး၊ ------------------------------- ရာထူး၊ ------------------------------- 
ဌာန၊ ------------------------------- ဌာန၊ ------------------------------- 
ရက်စွဲ၊ ------------------------------- ရက်စွဲ၊ ------------------------------- 


