
ပံုံစံ-အခရ---- 

အ ခွင့််ရစ ီးပွော ီးရ ရီးလ ုပင်န်ီးရ  ော င်ရွက်သူအ ဖြစ် ရ လ ော က်လ ော ပံစု ံ 

          

သ ုံို့                                                                                     ၃၀၀ ကျပ်တန် အခွန်တံဆ ပ်ခခေါင််း 

 ညွှန်ကက ်းခရ်းမ  ်းချျုပ် 

 အခက က်ခွန်ဦ်းစ ်းဌ န 

 ရန်ကုံန်မမ ျုြို့။                                                 

       ရက်စွွဲ။          ခုံန စ်၊        လ(       ) ရက် 

 

အခကက င််းအရ ။ အခွင့််ရစ ီးပွောီး ရရီး လုပ် ငန် ီးရ ော ငရွ်က် သူ (Authorized Economic Operator-

AEO) အဖြစ်ရလ ောကထ် ောီးဖခင်ီး 

၁။ အထက်အခကက င််းအရ ပေါက စစန င ်ပတ်သက်၍ ကျွန်ခတ ်/ ကျွန်မတ ုံို့၏…………………….                            

…………………….…………………….…………………….…………………….…………သည် 

အခက က်ခွန်ဆ ုံင်ရ  ဥပခေ၊ လုံပ်ထံုံ်းလုံပ်နည််းမျ ်း၊ စည််းမျဉ််း စည််းကမ််း၊ အမ နို့ည်ွှန်ကက ်းချက်မျ ်း 

န င  ် ဆက်စပ်ဥပခေမျ ်းက ုံ အမမွဲလ ုံက်နာ၍ ကုံန်စည်မျ ်းအ ်း တငသွ်င််းခခင််း (သ ုံို့မဟုံတ်) တငပ် ုံို့ခခင််း 

(သ ုံို့မဟုံတ်) တစ်ဆင ်ခြတ်သန််းကုံန်သွယ်ခခင််းလုံပ်ငန််းမျ ်းက ုံ ခဆ ငရ်ွက်လျက်ရ  ရ တွင် 

အခက က်ခွန်က စစရပ်မျ ်း လွယ်ကူခမန်ဆန်စွ ခြင ် ကုံန်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ထုံတ်ယူ/တငပ် ုံို့/ တစ်ဆင ် 

ခြတ်သန််းန ုံငရ်န်အတွက် အခွင ်ရစ ်းပွ ်းခရ်းလုံပ်ငန််းခဆ ငရ်ွက်မှု အခွင ်အခရ်းအ ်းရရ  ခံစ ်းလ ုံပေါ 

သည်။ 

၂။ ကုံမပဏ ၏ စ ်းပွ ်းခရ်းဆ ုံင်ရ  အချက်အလက်မျ ်းအ ်း ခနာကဆ်က်တွွဲပေါအတ ုံင််းခြစ်မပ ်း 

အခွင ်ရစ ်းပွ ်းခရ်းလုံပ်ငန််းခဆ ငရ်ွက်သူဆ ုံငရ်  လုံပ်ထံုံ်းလုံပ်နည််းန င ်အည လ ုံက်နာ၍ မည်သည ် 

အချ  န်မဆ ုံ အခက ကခ်ွန်ဦ်းစ ်းဌ နန င ် ပူ်းခပေါင််းခဆ င်ရွက်သွ ်းပေါမည်။ 

 

 



-၂- 

၃။ ကျွန်ခတ ်/ကျွန်မ၏ ကုံမပဏ အခနခြင ် အခက က်ခွန်ဆ ုံငရ်  ဥပခေ၊ လုံပ်ထံုံ်းလုံပ်နည််း၊ 

စည််းမျဉ််းစည််းကမ််း၊ အမ န်ို့ညွှန်ကက ်းချက်န င်  ဆက်စပ်ဥပခေမျ ်းအ ်း လ ုံက်နာလျက်ရ  မပ ်း အခွင ်ရ 

စ ်းပွ ်းခရ်းလုံပ်ငန််းခဆ ငရ်ွက်သူဆ ုံင်ရ  စံသတ်မ တ်ချက်မျ ်းန င ် ည ညတွ်မှုရ  ပေါသခြင ် အခွင ်ရ 

စ ်းပွ ်းခရ်းလုံပ်ငန််းခဆ ငရ်ွက်သူအခြစ် အသ အမ တ်ခပျုန ုံငရ်န်အတွက် အခွင် ရစ ်းပွ ်းခရ်းလုံပ်ငန််း 

ခဆ ငရ်ွက်သူဆ ုံငရ်  ခမ်းခွန််းလွှ ပံုံစံ(Questionnaire Form) အ ်း ထုံတ်ခပ်းန ုံင်ပေါရန် ခလ  က်ထ ်း 

အပ်ပေါသည်။ 

 ပူ်းတွွဲပေါ- 

  ကုံမပဏ ၏ စ ်းပွ ်းခရ်းဆ ုံင်ရ  အချက်အလက်မျ ်း     (၁)စံုံ 

 

 

 

                    (အုံပ်ချျုပ်မှုေေါရ ုံက်တ ) 

              

      ကုံမပဏ တံဆ ပ်တံုံ်း   

လက်မ တ် ---------------------- 

အမည်  ---------------------- 

ကုံမပဏ အမည်---------------------- 

ရက်စွွဲ  ---------------------- 

 

 

 

 

 



အုံပ်ချျုပ်မှု ေေါရ ုံက်တ  အမည်  - 

(Managing Director) 

န ုံငင်ံသ ်း       - 

(Nationality၊Citizenship) 

ခနရပ်လ ပ်စ     - 

(Address) 

     - 

 

 

 

----------------------------------------ကုမ္ပဏ  ၏ စ ီး ပေွာ ီး ရရီး   ငုရ်ော အချက်အလ က်မ္ ျောီး 

---------------------------------------- Company’ Economic Data  

 

၁။ ကုံမပဏ ၏ စ ်းပွ ်းခရ်းဆ ုံင်ရ  အချက်အလက်မျ ်းမ   ခအ က်ပေါအတ ုံင််းခြစ်ပေါသည်- 

 Company’s Economic Data are following - 

(က) ကုမ္ပဏ  အမ္ည်  (Company Name)  

  

 

 

(ခ) ကုမ္ပဏ  မ္ှတ်ပံုတင်အ မ္ှ တ ်နှင့်် ရက်စွွဲ  (Registration Number and Date)    

            

               မ တ်ပံုံတင်အမ တ်  - 
               ( Registration No  )      
               ရက်စွွဲ    - 
               ( Date ) 
                

 

(ဂ) အပု်ချ ျုပ်မ္ှု ဒါ ရ ုက်တော အ မ္ည်၊ န ုငင်ံ သ ောီး၊ ရနရပ် လ ပ်စော  (Name and Address of  

           Managing Director)  

 

 

 

 

 

 

ရနောက ်က်တွွဲ(က)



-၂- 

(ဃ) ကုမ္ပဏ လ ပ်စော  (Company’ Address) 

 

       ကုံမပဏ ၏ လ ပ်စ     - 

             (Company’ Address) 

    ြုံန််းနံပေါတ်          - 

    (Phone.No) 

    အ ်းခမ်းလ်လ ပ်စ       - 

    (Email)  

 

(င) ပင်မ္ အြွွဲွဲ့အစ ည်ီး အမ္ ည်၊ လ ပ်စော     (Name and Address of Principal 

Organization) 

 

   ပင်မအြွွဲြို့အစည််း အမည်     - 

   (Name of Priciple Organization)  

    လ ပ်စ    - 

    (Address) 

 

(စ)     လုပ်ငန်ီး အမ္ျ  ျုီးအ စောီး  (Type of Business) 

 

               တငသွ်င််းသူ/တငပ် ုံို့သူ/ထုံတ်လုံပ်သူ - 

               (Importer/Exporter/Manufacturer)  

    လုံပ်ငန််း၏ အမျ  ျု်းအစ ်း   - 

              (Type of Business ) 

 

 

 



-၃- 

(ဆ) ယခင် ၃နှစ ် အတွင်ီး နှစ ်အလ ုက် အရက ောကခ်ွန ် ရ ကဖငော လ ော စုစ ုရပါ ငီ်း        

          (Total Customs Declaration within last three years) 

ခ ုန ှစ ်

(Year) 

တင် သွင်ီးမ္ ှု အရရ အ တွက ် 

(ရစ ောင်) 

Import Declarations (Quantity) 

တင်ပ ုို့မ္ ှု အရရ အတွက ် 

(ရစ ောင်) 

Export Declarations    (Quantity) 

တစ ် င့််ဖြ တ်သန ်ီးမ္ ှု အရရ အ တွ က ် 

(ရစ ောင်) 

Transit Declarations (Quantity) 

        

        

        

 

(ဇ) ယခင် ၃ နှစ ်အတ ွင်ီး နှစ ်စဉ ်ကုန်သွ ယ်မ္ှု တ န်ြ ုီး စုစ ုရပါ ငီ်း (သန်ီးဖြင့်် ရြေ်ာဖ ပပါ) 

(Total trade Volume within last three years) 

ခ ုန ှစ ်

(Year) 

ရငရွ က ီး တန ်ြ ုီး 

(Currency) 

တင် သွင်ီးမ္ ှု 

Import 

တင်ပ ုို့မ္ ှု 

Export 

တစ ် င့််ဖြ တ်သန ်ီးမ္ ှု 

Transit 

 

အရမ္ ရ က န ်ရဒေါ်လ ော 

(US Dollor) 
   

ဖမ္န ်မ္ောက ျပ ်ရငွ 

(Myanmar Kyat) 
   

 

အရမ္ ရ က န ်ရဒေါ်လ ော 
(US Dollor) 

   

ဖမ္န ်မ္ောက ျပ ်ရငွ 

(Myanmar Kyat) 
   

 

အရမ္ ရ က န ်ရဒေါ်လ ော 

(US Dollor) 
   

ဖမ္န ်မ္ောက ျပ ်ရငွ 

(Myanmar Kyat) 
   

  



လက်က ်း/လက်လ /ခြန်ို့ခြ ်း - 

(Wholesaler/Retailer/Distributer) 

-၄- 

 (စျ) ယခင် ၃ နှစ ် အတွင်ီး နှစ ်စဉ ် န ုငင်ံ ရတော် သ ုို့ ရပီးသွ ငီ်းခွဲ့်သ ည့်် အခွန်ရငွ တ န်ြ ုီးစုစုရပါင်ီး  

                    (သန်ီးဖြ င့်် ရြေ်ာဖပ ပါ) 

 (Total Tax amount that were paid to the Union within last three years) 

ခ ုန ှစ ်

(Year) 

ရငရွ က ီးတန ်ြ ုီး 

(Currency) 

တင် သွင်ီးမ္ ှု (Import) တင်ပ ုို့မ္ ှု(Export) တစ ် င့််ဖြ တ်သန ်ီးမ္ ှု 

အရက ောက ်ခွန ် 

Customs Duty 

က ုန ်သွယလ်ုပ် ငန ်ီးခ ွန ် 

Commercial Tax 

အထူီးက ုန ်စ ည ်ခွန ် 
Specific Goods 

Tax 

ကက  ျုတင်ဝ င်ရငွခွန ် 
Advance 

Income Tax 

ဖြတ်သန ်ီးခ ွန ် 

Transit Duty 

  

အရမ္ ရ က န ်ရဒေါ်လ ော 

(US Dollor) 
          

ဖမ္န ်မ္ောက ျပ ်ရငွ 

(Myanmar Kyat) 
          

  

အရမ္ ရ က န ်ရဒေါ်လ ော 

(US Dollor) 
          

ဖမ္န ်မ္ောက ျပ ်ရငွ 

(Myanmar Kyat) 
          

  

အရမ္ ရ က န ်ရဒေါ်လ ော 

(US Dollor) 
          

ဖမ္န ်မ္ောက ျပ ်ရငွ 

(Myanmar Kyat) 
          

            

           (ည) စ ီးပွောီးရ ရီး  ု ငရ် ော အ င့်် အတန ်ီး (Commercial Level) 

 

 

 

(ဋ)  က်သွ ယ် ရမ္ ည့်် ပုဂ္ ျုလ်  (Contact persons) 

   အမည်   - 

   (Name)    

    လ ပ်စ    - 

    (Address)     

    ြုံန််းနံပေါတ်   - 

    (Phone)   

    အ ်းခမ်းလ ပ်စ    - 

    (E-mail)  

 



အမည်   - 

(Name)  

လ ပ်စ     - 

(Address)  

ြုံန််းနံပေါတ်  - 

(Phone)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-၅- 

(ဌ) လက်ရှ အ သုံီးဖပျုရန ရ သော အရကော က်ခွန ်ဝန်ရ ော ငမ်္ှု က ုယ်စ ောီးလှ ယ်  

          (Customs Brokers) 

 

 

 

 

 

 

၂။ အထက်ပေါ ကုံမပဏ န င် သက်ဆ ုံငသ်ည်  အချက်အလက်မျ ်းမ   မ န်ကန်မှု ရ  ခကက င််း 

တ ဝန်ခံပေါသည်။ 

 I hereby certify that all of the information provided on this form is true to the best of my 

knowledge and belief. 

The undersigned hereby declares that above detail and statements are correct. 

 

 

                    (အုံပ်ချျုပ်မှုေေါရ ုံက်တ ) 

Managing Director  

                                     

      ကုံမပဏ တံဆ ပ်တံုံ်း 

 Company  

  Stamp  လက်မ တ်  ---------------------- 

(Sign) 

အမည်   ---------------------- 

(Name) 

ကုံမပဏ အမည်  ---------------------- 

(Company Name) 

ရက်စွွဲ   ---------------------- 

(Date) 


