
 
လစ ဉ် ငငွေသွေ င််းခ ျလန ်                      ပတခ(ကသခ) - ၀၂-၀၁(က) 

မူရင ်း (သက ဆ ိုင ရာအခွန ရ ို်းသ ိုို့ပပန ပ ိုို့ရန ) 

ဘဏ စာရင ်းအမှတ  _________________ 

၁။ ပပည တွင ်းထိုတ ကိုန နှင   ပပည သူပပည သာ်းမ ာ်းသ ို်းစွွဲမှုအပပေါ် 

ပကာက ခ သည  အခွန အပကာက  

၁-၃။ ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန မ ာ်း 

 ၃-၆။ ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန မ ာ်း 

ဥပပေပိုေ မ ၁၂ အရ လစဉ ပပ်းသွင ်းပငွမ ာ်း 

__________မမ  ြို့၊________  ဘဏ သ ိုို့ပပ်းသွင ်းသည  လစဉ အခွန ပငွ 
 

လိုပ ငန ်းမှတ ပ ိုတင အမှတ _____________________________  

အခွန ထမ ်းအမည နှင  လ ပ စာ____________________________

_________________________________________________ 

၂၀________ခိုနှစ __________လအတွက ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန 
သင  ပငွ(ဂဏန ်းပြင  )__________________________________    

         (စာပြင  )က ပ   _________________________________ 

 

လစ ဉ် ငငွေသွေ င််းခ ျလန ်                      ပတခ(ကသခ) - ၀၂-၀၁(က) 

မ တတူ-၁  (ဘဏ ၌ထာ်းရန ) 

ဘဏ စာရင ်းအမှတ  _________________ 

၁။ ပပည တွင ်းထိုတ ကိုန နှင   ပပည သူပပည သာ်းမ ာ်းသ ို်းစွွဲမှုအပပေါ် 

ပကာက ခ သည  အခွန အပကာက  

၁-၃။ ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန မ ာ်း 

 ၃-၆။ ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန မ ာ်း 

ဥပပေပိုေ မ ၁၂ အရ လစဉ ပပ်းသွင ်းပငွမ ာ်း 

__________မမ  ြို့၊_________ဘဏ သ ိုို့ပပ်းသွင ်းသည  လစဉ အခွန ပငွ 

 

အခွန ထမ ်းလိုပ ငန ်းမှတ ပ ိုတင အမှတ _____________________ 

အခွန ထမ ်းအမည နှင  လ ပ စာ____________________________

_________________________________________________ 
၂၀________ခိုနှစ __________လအတွက ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန 

သင  ပငွ(ဂဏန ်းပြင  )__________________________________    

         (စာပြင  )က ပ   _________________________________ 

 

လစ ဉ် ငငွေသွေ င််းခ ျလန ်                      ပတခ(ကသခ) - ၀၂-၀၁(က) 

(အခွန ပပ်းသွင ်းသူသ ိုို့ပပန ပပ်းရန ပြတ ပ ိုင ်း) 

 

 

 

 

 

အခွန ထမ ်းလိုပ ငန ်းမှတ ပ ိုတင အမှတ _______________________

အခွန ထမ ်းအမည နှင  လ ပ စာ _____________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန ဥပပေပိုေ မ ၁၂ အရ  

၂၀________ခိုနှစ ၊ ____________လအတွက  

ပပ်းသွင ်းပငွ(ဂဏန ်းပြင  )____________(က ပ ______________

_________________________________________________ 

ပပ်းသွင ်းသပြင   လက ခ ရရှ ပါသည ။ 

 

ရက စွွဲ၊ ၂၀____ ခိုနှစ ၊ _____________လ၊__________ရက ။ 

 

 

ဘဏ်မန ်ငန ဂျျာ

ရက စွွဲ ____________ 

 

 

 

 
ပငွပပ်းသွင ်းသူ 

လက မှတ  

 

၁။    ခ လန အမှတ  _________ 

၂။ ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန  ရပငွ        

    မှတ ပ ိုတင စာရင ်းတွင ပရ်းသွင ်း 

    သည  အမှတ  ___________ 
၃။ ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန  ရပငွ  

  မှတ ပ ိုတင စာရင ်းတွင ပရ်းသွင ်း 

 သည  ရက စွွဲ _____________ 

                     

              စ ျာရင််းက  ိုင် 
 

                        ဘဏမ်န ်ငန ဂျျာ 

 

ရက စွွဲ ____________ 

 

 

 

 
ပငွပပ်းသွင ်းသူ 

လက မှတ  

 

 

 
 

 

၁။   ခ လန အမှတ  _________ 

၂။ ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန  ရပငွ     

 မှတ ပ ိုတင စာရင ်းတွင ပရ်းသွင ်း 

 သည  အမှတ  __________ 
၃။ ကိုန သွယ လိုပ ငန ်းခွန  ရပငွ  

 မှတ ပ ိုတင စာရင ်းတွင  ပရ်းသွင ်း 

 သည   ရက စွွဲ ___________ 

                           

   စ ျာရင််းက  ိုင် 
 

                        ဘဏမ်န ်ငန ဂျျာ 

 

၂၀၀၈ခိုနစှ  ပပည ပထာင စိုသမမတပမန မာန ိုင င ပတာ  ြွွဲြို့စည ်းပ ိုအပပခခ ဥပပေ 
ပိုေ မ ၃၈၉ အရ န ိုင င သာ်းတ ိုင ်းသည   ဥပပေအရ ပပ်းပဆာင ရမည   အခွန  

အပကာက မ ာ်းက ို ပပ်းပဆာင ရန  တာ၀န ရှ သည ။ 

ဘဏ်တံ ဆ ပ် 
အခ ွေန ်ငဆျာ င်ထ ျာ်း န  ိုင်ငံ သ ျာ်း 

ငလ်း စ ျာ်းသမှုတ ိုို့ ဂိုဏ်ပပ ြု။ 
သက ်ဆ ိုင်ရ ျာ 

အခ ွေန ် ရံို်းတံဆ ပ် 
ဘဏ်တံ ဆ ပ် ဘဏ်တံ ဆ ပ် 

သက ်ဆ ိုင်ရ ျာ 

အခ ွေန ် ရံို်းတံဆ ပ် 

 


