
INCOME TAX PAYMENT RECEIPT DUPLICATE  

1. Appointment and Application Form taken by online  

2. Original & Copy of Singapore Identity Card  

3. Original and Copy of Passport 

3.  Copy of lost tax payment receipt 

**  If the applicant cannot provide original documents, his/her  application  

will be rejected .  

** Please note that Consular Officer reserves the right to request additional  

documents as necessary  

 

ဝင်ငငွေခွေန်င ြေစာ မိတ္တူ င  ာက်ထာား ခငာ်း  

(က) Appointment နငှ ့် က ိုယ့်ရရေးရလ ျှောက့်လ ျှော အနွ့်လ ိုင့်ေးမှယလူျှောရန့် 

(ခ) န ိုင့်ငံကူေးလက့်မှတ့် (မူရင့်ေး နငှ့်  မ တထူ ) 

(ဂ) စင့်ကျှောပူတငွ့်ရနထ ိုင့်သည ့် IC ကတ့်ပပျှောေး (မရူင့်ေး နငှ့်  မ တထူ )  

 (ဂ)  ရပ ျှောက့်ဆံိုေးသွျှောေးသည ့် အခွန့်ရပပစျှော (မ တတူ ) 

 

** မူရငာ်းအငထာက်အထာား တ္င် ြေနိိုင် ခင်ားမရ ြိေါက  ိုြေ်ငနာ်းင ာင်ရက်ွခွေင့်် ြေယ်ဖျက်ခရံမည် ။  

**  ိုြေ်ငနာ်း ိိုအြေ်ချက်အရ  ိိုအြေ်မည့််စာရက်ွစာတ္မာ်းမျာား ထြေမ်ံငတ္ာငာ်းခမံည်  

 ဖစြ်ေါင ကာငာ်း အသငိြေားအြေြ်ေါသည်။ 

  



သ ိုို့ 

 သံအမတ့်ကက ေး 

 ပမန့်မျှောသံရံိုေး 

 စင့်ကျှောပူမမ  ြို့ 

 

ရက့်စွွဲ၊ ၂၀         ခိုနှစ့်                        လ           ရက့် 

 

အရ ကျှောင့်ေးအရျှော။ အခွေန်င ြေစာ မိတ္တူမ န် ထိုတ္်ငြေားြေါရန်င  ာကထ်ာား ခငာ်း 

  

  ကျွန့်ရတျှော့်/ကျွန့်မ _______________________  ၊ န ိုင့်ငကံူေးလက့်မှတ့် အမှတ့် 

(____________), ထိုတ့်ရပေးသည့် ရက့်စွွဲ (_____________)၊ ထိုတ့်ရပေးသည့်  ရနရျှော 

(__________________) သည့် (_____________) ရက့်ရနို့တွင့် ထမ့်ေးရဆျှောင့်ခွဲ သည့်  အခွန့်ရပပစျှောမှျှော 

ရပ ျှောက့်ဆံိုေးသွျှောေးပါသပြင့်  မ တတူမနှ့်အျှောေးထိုတ့်ရပေးပါရန့် ရလ ျှောက့်ထျှောေး အပ့်ပါသည့်။ 

 

        ရလေးစျှောေးစွျှောပြင့်  

 

 

        လက့်မှတ့် ၊___________________ 

        အမည့်  ၊___________________ 

      စင့်ကျှောပူ ရနရပ့်လ ပ့်စျှော ၊___________________ 

          ____________________ 

          ____________________ 

        ြိုန့်ေးနံပါတ့် ၊___________________ 

  



ATTESTATION FOR INCOME TAX PAYMANT 

1. Appointment and Application Form taken by online  

2. Original & Copy of Singapore Identity Card  

3. Original and Copy of Passport 

3.  Original and Copy payment receipt (Must show the Original) 

**  If the applicant cannot provide original documents, his/her  application  

will be rejected .  

** Please note that Consular Officer reserves the right to request additional  

documents as necessary  

 

ဝင်ငငွေခွေန်င ာငထ်ာားင ကာင်ား ငထာက်ခခံျက် ငတ္ာငာ်းခံ ခငာ်း 

(က) Appointment နငှ ့် က ိုယ့်ရရေးရလ ျှောက့်လ ျှော အနွ့်လ ိုင့်ေးမှယလူျှောရန့် 

(ခ) န ိုင့်ငံကူေးလက့်မှတ့် (မူရင့်ေး နငှ့်  မ တထူ ) 

(ဂ) စင့်ကျှောပူတငွ့်ရနထ ိုင့်သည ့် IC ကတ့်ပပျှောေး (မရူင့်ေး နငှ့်  မ တထူ )  

 (ဂ)  အခွန့်ရဆျှောင့်ထျှောေးသည ့် ရပပစျှော (မူရင့်ေး နငှ့်  မ တထူ) မူရင့်ေးတင့်ပပန ိုင့်ရမည့်။ 

 

** မူရငာ်းအငထာက်အထာား တ္င် ြေနိိုင် ခင်ားမရ ြိေါက  ိုြေ်ငနာ်းင ာင်ရက်ွခွေင့်် ြေယ်ဖျက်ခရံမည် ။  

**  ိုြေ်ငနာ်း ိိုအြေ်ချက်အရ  ိိုအြေ်မည့််စာရက်ွစာတ္မာ်းမျာား ထြေမ်ံငတ္ာငာ်းခမံည်  

 ဖစြ်ေါင ကာငာ်း အသငိြေားအြေြ်ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



သ ိုို့ 

 သံအမတ့်ကက ေး 

 ပမန့်မျှောသံရံိုေး 

 စင့်ကျှောပူမမ  ြို့ 

 

ရက့်စွွဲ၊ ၂၀         ခိုနှစ့်                        လ           ရက့် 

 

အရ ကျှောင့်ေးအရျှော။  မန်မာသံရံိုား၊ စင်ကာြေူမမိ ြို့တ္ွေင် ဝင်ငငွေခွေန်ထမ်ားင ာင်ခ ့်သညမ်ျာားကိို ငထာက်ခံငြေားြေါရန်  

  

 ကျွန့်ရတျှော့်/ ကျွန့်မ ___________________ ပမန့်မျှောန ိုင့်ငံကူေးလက့်မှတ့်အမှတ့်၊ ______________ 

(ထိုတ့်ရပေးရက့်စွွဲ၊________________)သည့် ရအျှောက့်ပါအတ ိုင့်ေး ဝင့်ရငွခွန့်ထမ့်ေးရဆျှောင့်မပ ေး ပြစ့်ပါသပြင့်  ရထျှောက့်ခံ 

ရပေးပါရန့် တင့်ပပအပ့်ပါသည့်- 

စင့်ကျှောပူရ ေါ်လျှော  

 

၁။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 
 

၂။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 
 

၃။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 
 

၄။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 
 

၅။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 
 

၆။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 
 

၇။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 
 

၈။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 
 

၉။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 
 

၁၀။ _________ခိုနှစ့်____________လမ ှ_________ခိုနှစ့်____________လထ =______________ 

  

(စိုစိုရပါင့်ေး စင့်ကျှောပူရ ေါ်လျှော (                        )က ိုထမ့်ေးရဆျှောင့်မပ ေးပြစ့်ပါသည့်။ 

 

လက့်မတှ့် ၊___________________ 

      အမည့်  ၊___________________ 

    စင့်ကျှောပ ူရနရပ့်လ ပ့်စျှော ၊___________________ 

        ___________________ 

        ြိုန့်ေးနံပါတ့် ၊__________________ 


