
လစဉင် ငွေသွေင််းချလန်                       ပ တခ(အထခ )-၀ ၂-၀၁ (က ) 

မူရင ်း (သက  ဆ ိုင ရာအခနွ ရ  ို်းသ ိုို့ပပန ပ ိုို့ရန ) 
ဘဏ်စာရင််းအမှတ်_____________ 

၁။    ပြညတ်ွင််းထွက်ကုနန်ှင ် ပြညသူ်ပြညသ်ာ်းမ ာ်းသ ု်းစွွဲမှုအပြေါ် ပကာကခ် သည ်     

 အခနွ်အပကာက ်

    ၁။၁၁ အထူ်းကုနစ်ည်ခွန်မ ာ်း 

 

အထူ်းက ိုန စ ည ခွန ဥပဒေပိုေ မ ၈ ၊  ပိုေ မခွွဲ (က ) အရ လစဉ ဒပ်းသွင ်းဒငွမ ာ်း     

_________________ မမ  ြို့၊ _____________ ဘဏ်သ ုို့ ပြ်းသွင််းသည  ်လစဉ အခွန ဒင ွ

အခနွ်ထမ််းမှတြ် တုင်အမတှ်____________________________ ___ ___ ___ ___ __ 

အခနွ်ထမ််းအမညန်ှင ်လ ြစ်ာ__________________________________________

___________________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 

၂၀________ ခုနှစ၊် ________________ လအတကွ   အထူ်းကနု်စညခ်နွ်  

က ြ_်____________________နှင ်ဒဏ်ပငွက ြ_်__________________________ 

သင  ဒငွ      (ဂဏန််းပြင ်) _____________________________________________ 

(စာပြင ်) က ြ ် ___________________________________________ 

  

ရက်စွွဲ_____________ 

 

 

 

ဒငွဒပ်းသွင ်းသူလက်မှတ် 

၁။ ခ လန်အမှတ_်___________ 

၂။ အထူ်းကုနစ်ည်ခွန်ရပငွ မှတြ် ုတင် 

စာရင််းတွင ်ပရ်းသွင််းသည အ်မှတ် ___________ 

၃။ အထူ်းကုန်စည်ခွန်ရပငွ မှတ်ြ ုတင်စာရင််းတွင် 

ပရ်းသွင််းသည ်ရက်စွွဲ ____________________ 

 

 
စာ ရင််းက ိုင ်

 

 

ဘ ဏ်မနင် နဂျာ 

 

 

 

လစဉင် ငွေသွေင််းချလန်                               ပတခ(အထခ)-၀ ၂-၀ ၁ (က ) 

မ တတူ  - ၁ (ဘဏ်၌ထာ်းရန်) 

ဘဏ်စာရင််းအမှတ် _____________ 

၁။ ပြညတ်ွင််းထွကက်ုနန်ှင ် ပြညသူ်ပြညသ်ာ်းမ ာ်းသ ု်းစွွဲမှုအပြေါ် ပကာက်ခ သည ် 

 အခနွ်အပကာက ်     

၁။၁၁ အထူ်းကုနစ်ည်ခွန်မ ာ်း 

 

အထူ်းက ိုန စည ခနွ ဥပဒေပိုေ မ ၈ ၊  ပိုေ မခွွဲ (က ) အရ လစဉ ဒပ်းသွင ်းဒငွမ ာ်း     

_________________ မမ  ြို့၊ _____________ ဘဏ်သ ုို့ ပြ်းသွင််းသည  ်လစဉ အခွန ဒင ွ

အခနွ်ထမ််းမှတြ် တုင်အမတှ_်_________________________________ ___ ___ __ 

အခနွ်ထမ််းအမညန်ှင ်လ ြစ်ာ__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

၂၀________ ခုနှစ၊် ________________ လအတကွ   အထူ်းကနု်စညခ်နွ်  

က ြ_်____________________နှင ်ဒဏ်ပငွက ြ_်__________________________  

သင  ဒငွ      (ဂဏန််းပြင ်) _____________________________________________ 

(စာပြင ်) က ြ ် ___________________________________________ 

 

ရက်စွွဲ_____________ 

 

 

 

 

ဒငွဒပ်းသွင ်းသူလက်မှတ် 

 

၁။ ခ လန်အမှတ_်___________ 

၂။ အထူ်းကုနစ်ည်ခွန်ရပငွ မှတြ် ုတင် 

စာရင််းတွင ်ပရ်းသွင််းသည အ်မှတ် __________ 

၃။ အထူ်းကုန်စည်ခွန်ရပငွ မှတ်ြ ုတင်စာရင််းတွင် 

ပရ်းသွင််းသည ်ရက်စွွဲ _____________________ 
 

 

                                               စာ ရင ််းက  ိုင ်

 

 

                                            ဘ ဏ်မန်င နဂျာ 

                                            

                               လစဉင် ငွေသွေင််းချလန်                     ပတခ(အထခ)-၀ ၂-၀၁ (က ) 

(အခနွ ပြ်းသွင််းသူသ ုို့ ပြန်ပြ်းရန် ပြတ်ြ ငု််း) 

 

 

 

 

အခနွ်ထမ််းမှတြ် တုင်အမတှ_်___________________________ ___ ___ ___ ___ __ 

အခနွ်ထမ််းအမညန်ှင ်လ ြစ်ာ__________________________________________

___________________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

အထူ်းက ိုန စည ခနွ ဥပဒေပိုေ မ ၈ ၊  ပိုေ မခွွဲ (က ) အရ 

၂၀ __ ခနုှစ၊် __________ လအတကွ  ဒပ်းသွင ်းဒငွ  

(ဂဏန ်းပြင  ) _ __ ___ ___ ___ ___ _ (စာပြင  )က  ပ  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ __ 

_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

ပြ်းသွင််းသပြင ် လက်ခ ရရှ ြါသည်။ 

 

ရက်စွွဲ၊ ၂၀______ခုနစှ်၊ _________ လ၊ ______   ရက်။ 

 

 

ဘ ဏ်မနင် နဂျာ 

 

ဘ ဏ်တဆံ ပ ်

 

ဘ ဏ်တဆံ ပ ်
 

ဘ ဏ်တဆံ ပ ်
အခွေန်င ဆာင ်ထာ်းန ို င်င ံသာ်း 

င လ်းစာ ်းသမှုတ ိုို့ ဂိုဏ်ပပြု 

၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြညပ်ထာငစ်ုသမမတပမန်မာန ုင်င ပတာ်ြွွဲြို့စည််းြ ု အပပခခ ဥြပဒ 
ြုဒမ်၃၈၉ အရ န ုင်င သာ်းတ ငု််းသည ်ဥြပဒအရ ပြ်းပ ာင်ရမည ် 

အခနွ်အပကာက်မ ာ်းက ု  ပြ်းပ ာင်ရန်  တာ ဝန  ရ  သည။် 

သက ်ဆ ိုင်ရာ 
အခနွ် ရံို်းတံဆ ပ ်

 

သက ်ဆ ိုင် ရာ 
အခနွ် ရံို်းတံဆ ပ ်



 


