
     ပတခ(ဝင)-၀၂-၀၁(ခ) 

 
မူရင ်း (သက ဆ ိုင ရာအခွန ရ ို်းသ ိုို့ ပြန ြ ိုို့ရန ) 

ဘဏ စာရင ်းအမှတ  ---------------------------------------- 

၂။ ဝင ငငနွှင ့်ြ ိုင ဆ ိုင မှုအငြေါ်တွင ငကာက ခ သည ့်အခွန  

 ၂-၁။ ဝင ငငွခနွ  

 

-----------------------မမ  ြို့၊-------------------ဘဏ သ ိုို့ငြ်းသွင ်းသည ့် ဝင ငငွခွန  

အခွန ထမ ်းမှတ ြ ိုတင အမှတ       ------------------------------------------------ 

အခွန ထမ ်းအမည နှင ့်လ ြ စာ ------------------------------------------------ 

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

 

    (ဂဏန ်းပြင ့်) --------------------------------------------------------- 

သင ့်ငငွ 

    (စာပြင ့်)ကျြ  -------------------------------------------------------- 

ရက စွွဲ -------------------------- 

   (ဘဏ မှပြည ့်သွင ်းရန ) 

                ၁။ ချလန အမှတ ----------------------- 

                ၂။  အခွန ရငငွ မှတ ြ ိုတင စာရင ်းတွင  

                     ငရ်းသွင ်းသည ့် အမှတ  

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

                ၃။ အခွန ရငငွ မှတ ြ ိုတင စာရင ်းတွင          

                                                      ငရ်းသွင ်းသည ့် ရက စွွဲ                             

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

          စာရင ်းက ိုင  

ဘဏ မန ငနဂျာ 

       ပတခ(ဝင)-၀၂-၀၁(ခ) 
  

မ တတူ-၁ (ဘဏ ၌ထာ်းရန ) 

ဘဏ စာရင ်းအမှတ  ---------------------------------------- 

၂။ ဝင ငငနွှင ့်ြ ိုင ဆ ိုင မှုအငြေါ်တွင ငကာက ခ သည ့်အခွန  

 ၂-၁။ ဝင ငငွခနွ  

---------------------မမ  ြို့၊-----------------------ဘဏ သ ိုို့ငြ်းသွင ်းသည ့် ဝင ငငွခွန  

အခွန ထမ ်းမှတ ြ ိုတင အမှတ       ------------------------------------------------ 

အခွန ထမ ်းအမည နှင ့်လ ြ စာ ------------------------------------------------ 

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

 

    (ဂဏန ်းပြင ့်) --------------------------------------------------------- 

သင ့်ငငွ 

    (စာပြင ့်)ကျြ  -------------------------------------------------------- 

ရက စွွဲ ---------------------------  

(ဘဏ မှပြည ့်သွင ်းရန ) 
                                ၁။  ချလန အမှတ ----------------------- 

                ၂။   အခွန ရငငွ မှတ ြ ိုတင စာရင ်းတွင  

       ငရ်းသွင ်းသည ့် အမှတ  

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

                ၃။ အခွန ရငင ွ မှတ ြ ိုတင စာရင ်းတွင 

       ငရ်းသွင ်းသည ့် ရက စွွဲ                       

                                                    ---------------------------------------------- 
        စာရင ်းက ိုင  

ဘဏ မန ငနဂျာ 

           ပတခ(ဝင)-၀၂-၀၁(ခ) 

   
 

 

  

 

(အခွန ငြ်းသွင ်းသူသ ိုို့ ပြန ငြ်းရန ပြတ ြ ိုင ်း) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
၂၀           -၂၀              စည ်းကကြ နစှ အတွက  ဝင ငငွခွန  

 
(ကျြ  ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------) 

ငြ်းသွင ်းသပြင ့် လက ခ ရရှ ြါသည ။ 
 
ရက စွွဲ။        ခိုနှစ ၊                   လ၊                                   ရက    
 

 
   ဘဏ မန ငနဂျာ 

 
 

 တာဝန ခ အရာရှ  

 

တာဝန ခ အရာရှ  

 

၂၀၀၈ ခိုနစှ ၊ ပြည ငထာင စိုသမမတပမန မာန ိုင င ငတာ  ြွွဲြို့စည ်းြ ိုအငပခခ ဥြငေ 

ြိုေ မ ၃၈၉ အရ န ိုင င သာ်းတ ိုင ်းသည  ဥြငေအရ ငြ်းငဆာင ရမည့်  အခွန  

အငကာက မျာ်းက ို ငြ်းငဆာင ရန  တာဝန ရှ သည ။ 

အခွန ငဆာင ထာ်း န ိုင င သာ်း 
ငလ်းစာ်းသမှုတ ိုို့ဂိုဏ ပြ  

သက ဆ ိုင ရာ 

အခွန ရ ို်းတ ဆ ြ  
ဘဏ တ ဆ ြ  

 

 

သက ဆ ိုင ရာ 

အခွန ရ ို်းတ ဆ ြ  ဘဏ တ ဆ ြ  

 

 

ဘဏ တ ဆ ြ  

 

 

အထက ြါငငွက ို လက ခ ၍ 

ငငွရရှ ငကကာင ်း ငပြစာထိုတ ငြ်း 

ြါမည ့်အငကကာင ်း 

အထက ြါငငွက ို လက ခ ၍ 

ငငွရရှ ငကကာင ်း ငပြစာထိုတ  

ငြ်းြါမည ့် အငကကာင ်း 


