
ပံုစံ (သ က) 

FORM (THA KA) 

သွင်းကုန်အတွက် နုိင်ငံ ခြ ားသုံးငငွ လွှဲခွင်င့လှောက်လွှာ 

APPLICATION FOR FOREIGN EXCHANGE REMITTANCE FOR IMPORTS 

 

ငအာက်တွင် ငော် ပြ ထားငသာ ကိစ္စအတွက် နိင်ုငံ ခြ ားသုးံငငွ ဝယ်ယူခွင့် ပြ ုပါရန် ကျွန်ငတာ်(များ) ငလှောက်ထားပါသည်။ 

I/We apply for purchase Foreign Exchange for the purpose stated below. 

မမြ န်မာနိင်ုငံအတွင်းသိ ု တင်သွင်းခဲ့သည်၊ သိ ုမဟုတ် တင်သွင်းမည် ့ကုနပ်စ္စည်းများအတွက် ငငွငပးငချရန်၊ 

Payment for goods imported or to be imported into Myanmar. 

ကျွန်ငတာ်(များ)သည ်ငအာက်ပါနိုင်ငံ ခြ ားသုံးငငွ အမျိုးအစားကို ဝယ်ယူလိုပါသည်။ 

I/We wish to purchase the following type of foreign currency. 

 

ငငွအမျိုးအမည် 

(Name of Currency) 

  

 ငငွအငရအတွက်(ဂဏန်း ေြ င့်) ငငွအငရအတွက်(စာ ေြ င့်) 

 (Amount in figures) (Amount in words) 

 

ငလှောက်ထားသူအမည် 

(Name of Applicant) 

ငန စွဲ  ငနရပ်လိပ်စာ 

Date  Address 

 ငလှောက်ထားသူ၏ ထိးု မြ ဲလက်မှတ် 

 Signature of Applicant 

 ကျွန်ငတာသ်ည် ဤပုစံံ၏ ငကျာဘက်ပါ င ကေ ငြ ာချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ခုိင်လုငံသာ သကင်သခံ အငထာက်အထား 

စာရွက်စာတမ်းများကို မကေ ည်ှ့ုပ ပြ းးင ကေ ာင်း တာဝန်ခံပါသည်။ 

 I hereby certify that I have seen satisfactory documentary evidence in support of the declaration made on 

the reverse of this form. 

         ဘဏ်တံဆိပ်နှင့် မန်ငနဂျာ၏ ထိးု မြ ဲလက်မှတ် 

 Stamp of the Bank and Signature of Manager 

  ခွင့် ပြ ုငငွ 

           AMOUNT APPROVED 

 

MYANMAR CITIZENS BANK LTD 

မှတ်ချက်။        ။ ခွင့် ပြ ုသည့်ငန မှ တစ်လအတွင်းသာ ဝယ်ယူခွင်ရ့ှိသည။် 

Note- Valid for one month only from the date of approval. 



၂ 
မမြ န်မာနိင်ုငံအတွင်းသိ ု တင်သွင်းခဲ့သည်၊့ သိ ုမဟုတ် တင်သွင်းမည့် ကုန်ပစ္စည်း တန်ေိးုငငွ ငပးငချရန် ငအာက်ပါအတိငု်း ကျွန်ငတာ်များ 
င ကေ ငြ ာပါသည်။ 
 In payment of goods imported or to be imported into Myanmar. I/We declare as follows- 

သွင်းကုန်တန်ေုိး 
Invoice Value 

အငရအတွက် 
Quantity 

ကုန်အမျို းအစား 
Description  
of Goods 

ကုန်ထုတ်လုပ်ရာ 
ပင်ရင်းနုိင်ငံ 
Country of 

origin of goods 

မည်သည်နုိ့င်ငံမှ 
ကုန်တငပ်ိ ုသည် 

Country Where 
good are 
consigned 

သယ်ယူပို ငဆာင်သည်ယ့ာဥ ်
အမည်နှင့် 

ကုန်တငပ်ိ ုသည် ့ငန ရက်/ 
ကုန်ကိစုာတုိက်မှပုိ လှေင်ယင်းသို  

ပိ ုင ကေ ာင်းငော် ပြ ပါ 
Name of Carrier and date 
of shipment. If goods are 

sent by post, state so 

နိင်ုငံ ခြ ားသုံးငငွလဲ 
လှယ်ခွင့်ပါမစ်၏ 

အမှတ်နှင့်ငန စွဲ 
Foreign 

Exchange  
Permit No. and 

Date 

 
 

      

 (၁) ကျွန်ငတာ်(များ)သည၊် ဤငလှောကလ်ွှာနှင့် သက်ဆိုင်ငသာ ကုန်ပစ္စညး်များကို မမြ န်မာနိငု်ငံအတွင်းသို _____________ငန တွင် 
တင်သွင်းခဲင့ ကေ ာင်း၊ သိ ုမဟုတ်တင်သွင်းမည် ေြ စ်င ကေ ာင်းနှင့် လိအုပ်ငသာ နိုင်ငံ ခြ ားသုံးငငွ လဲလှယ်ခွင့်ပါမစ်ကို ရရှိ ပြ းး ေြ စ်င ကေ ာင်း တာဝန် 
ခံပါသည်။ 
 I/We certify that the goods to which this application relates were imported into Myanmar on----------------------- 
or about or will be imported into Myanmar and that necessary foreign Exchange Permit has been obtained. 
 (၂) ကျွန်ငတာ်(များ)သည် အထက်ပါ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စညး်အမည်၊ အမျိုးအစား၊ အငရအတွက်နှင့် 
တန်ေုိးငငွကို မှန်ကန်စွာ ငော် ပြ ထားပါသည်။ 
 I/We have not mis-stated in respect of above goods regarding sort, quality, quantity and value. 
 (၃) ကျွန်ငတာ်(များ)သည် အငကာက်ခွန်ဌာနမှ မှန်ကန်င ကေ ာင်း တာဝန်ခံထားငသာ သကဆ်ိုင်ရာ သွင်းကနု်စာရင်းမိတ္တ ူနှင့် 
အ ခြ ားခုိင်လုငံသာ သက်ငသခံအငထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲတင် ပြ ပါသည်။ သိ ုမဟုတ်(၃)လအတွင်းမမြ န်မာနိုင်ငံသားများ 
ဘဏလ်းမိတက်သို  တင် ပြ ပါမည်။ 
 I/We attach or hereby undertake to produce to the Myanmar Citizens Bank Ltd, within three months the 
relative certified copy of the Customs Bill of Entry and other satisfactory documentary evidence. 
 (၄) ကျွန်ငတာ်(များ)သည် အငကာက်ခွန်ဌာနမှ လက်ခံအတည် ပြ ုသည့် ကုနပ်စ္စညး်တန်ေုိးငငွထက် ပုိမုိ၍ ငငွငပးပို ခြ င်းရှိပါလှေင် 
ထိသုိ ု ပုိမိငုပးပို ခ့ဲငသာငငွကို မမြ န်မာနိုင်ငံသို  မပြ န်လည်တင်သွင်းယူလာပါမည်။ 
 I/We undertake to repatriate the amount remitted in excess of the value as accepted by the Customs 
Authorities. 
 
    ________________________ 
ငန စွဲ _______________  ငလှောက်ထားသူ၏ထိးု မြ ဲလက်မှတ် 
Date _______________   Signature of Applicant 
 To be filled by the MYANMAR CITIZENS BANK LTD.  

AMOUNT IN DATE OF REMITTANCE 

Kyats Pyas Day Month Year 

     

 To be filled by MYANMAR CITIZENS BANK LTD. (Exchange Control) 

Serial No. 
Type of 

Form 
Payment 

B/L Date Country and 
Currency 

Purpose Agency Commodity 
Month Year 

         

 
Coded by ____________________  Checked by ____________________ 


