ပုစံ ံ(က)
FORM (A)
သွင်းကုန်မှအပ အခ
ြ ားကိစ္စအတွက် နိငု ်ငံြခားသုးံ ငငွလခွှဲ ွငင့် လှောက်လွှာ
APPLICATION FOR FOREIGN EXCHANGE REMITTANCES
OTHER THAN FOR IMPORTS
ငအာက်တငွ ်ငော်ြပထားငသာ ကိစ္စအတွက် နိငု ်ငံြခားသုးံ ငငွ ဝယ်ယူ/လွှပဲ ့ို ခွင့်ြပုပါရန် ကျွနင် တာ်များငလှောက်ထားပါသည်။
I/We apply for purchase/remit of foreign exchange for the purpose state below:
(၁) ပြပည်ပခရးးသွားရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်
For Travel Expenses abroad
(၂) ပညာသင်စရိတ်
Educational Expenses
(၃) အသင်းဝင်င ေကး
Membership Fees
(၄) ငေးကုသစရိတ်
Medical Expenses
(၅) အခ
ြ ားကိစ္စ
Other purpose
ကျွနင် တာ် (များ) သည် ငအာက်ပါနိငု ်ငံြခားငငွ အမျိုးအစားကို ဝယ်ယူ/လွှပဲ ့ို လပို ါသည်။
I/We wish to purchase/remit the following type of foreign currency.
ငငွအမျိုးအမည်
NAME OF CURRENCY
ငငွအငရအတွက်(ဂဏန်းြေင့်)
ငငွအငရအတွက်(စာေ
ြ င့်)
(Amount in Figures)
(Amount in words)
နိငု ်ငံသားစိစစ်ငရးကတ်ြပားအမှတ်/နိငု ်ငံြခားသား
မှတပ် တ
ုံ င်အမှတ်
ငလှောက်ထားသူအမည်
Name of Applicant
NRC/FRC No.
ထုတ်ငပးသည်င့ န့စွဲ
Date of Issue

ငန့စွဲ
Date

နိငု ်ငံသား
Nationality
ငနရပ်လိပ်စာ
Address
ငလှောက်ထားသူ၏ထိးု ြမဲလက်မှတ်
Signature of Applicant
ခွင့်ြပုငငွ
AMOUNT APPROVED
ပြမန်မာနိငု ်ငံငတာ်ဟိိဏ
ု ဏ်
နိငု ်ငံြခားသုးံ ငငွစးမံခန့်ခမွဲ ှုဌာန
Central Bank of Myanmar
Foreign Exchange Management Department
မှတခ် ျက်။
။ခွင့်ြပုသည်င့ န့မှ တစ်လအတွင်းသာ ဝယ်ယူ/လွှပဲ ့ို ခွငရ
့် ှိသည်။
NOTE: - Valid for one month only from the date of approval.

ဝန်ခံချက်
(က) ကျွနင် တာ်(များ)သည် တစ်ေက်တွင် ငလှောက်ထားငသာ နိငု ်ငံြခားသုးံ ငငွအနက် ခွင့်ြပုငသာငငွကို ခွင့်ြပုသည့် ကိစ္စရပ်အတွက်
သာလှေင် အမှန်သးုံ စွပဲ ါမည်ို ဝန်ခံပါသည်။
(ခ ) ကျွနင် တာ်(များ)သည် ဝယ်ယူခွင့်ြပုသည့် နိငု ်ငံြခားသုးံ ငငွအနက်မှ သုးံ စွဲြခင်း မပ
ြ ုခဲရ
့ ငသးငသာ ငငွရှိပါလှေင် ထိုငငွကို
ပြမန်မာနိငု ်ငံသ့ို ပြပန်လည်ယူငောင်လာပ
ြ းး ကျွန်ငတာ်(များ) ပြပန်လည်ငရာက်လာသည့်အခါတွင် နိငု ်ငံြခားငငွလဲလှယ်မှု စည်းမျဥ်း
သတ်မှတင် ရး အပ်ဥပငေပါ ပြပဌာန်းချက်များနှင့် ၎င်းအက်ဥပငေအရ ထုတ်ြပန်ထားငသာ နည်းဥပငေများ၊ ညွှန် ေကားချက်များ၊
သိ့ု မိုတအ
် မိန့်များနှငအ
့် ညး မှန်ကန်စွာ ငက
ေ ညာငော်ြပ၍ ပြမန်မာနိငု ်ငံငတာ်ဟိိဏ
ု ဏ်သ့ို အမ
ြ န်ေးုံ ငပးအပ်ပါမည်ို
ဝန်ခံပါသည်။

ငန့စွဲ
ငလှောက်ထားသူ၏ထိးု ြမဲလက်မှတ်
UNDERTAKING
(a)
(b)

I/We hereby declare that the amount of foreign exchange approved on the reverse of this application will
be utilized by me/us only for the purpose for which approval is granted.
I/We hereby also undertake to bring back the unexpected foreign exchange if any and to declare them
truly on my/our arrival back in Myanmar and surrender them to the Central Bank of Myanmar,
immediately, in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, and rules
directions or orders made there under.

Date.
Signature of Applicant
To be filled by the Foreign Exchange Management Department, Central Bank of Myanmar.
Amount
Kyat

Pyas

Day

Remittance
Month

Year

To be filled by Authorized Dealer.
Serial No

Coded by.

Type of Form

Payment

Country and Currency

Checked by.

Purpose

Agency

