
 

 

၁။ ြပည်ပနိင်ငများသိ ့ တင်သွင်း/တင်ပိလ့ာ 
သာ ကန်ပစ္စည်းများအား အမျိုးအစားခွဲြခား 
သတ်မှတ်ရာတွင ် လက်ရှိကျင့်သးလျက်ရှိ သာ 
ြမန်မာ ့ အ ကာက်ခွန်နန်းစာရင်းကိ အ ြခခ၍ 
ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ 
၂။ ကိုတင ် သတ်မှတ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ  
ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထား သာ ကျိုတိကွန်ဗင်းရှင်း၏ 
(Revised Kyoto Convention) စသတ်မှတ် 
ချက(်9.9) အရ လည်း ကာင်း၊ ကမ္ဘာ့ အ ကာက ်
ခွန်အဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်များ (WCO Reco- 
mmendation) အရလည်း ကာင်း၊ အာဆီယ 
အ ကာက်ခွန်ဆိင်ရာ သ ဘာတူညီချက်အရလည်း 
ကာင်း၊ ကန်သွယ်မကိန်းဂဏန်းများ မှန်ကန် 
တိကျ စ ရး၊ နိင်င တာ်အခွန်ဘ ာများ မဆးရး 
စ ရးနှင့် အ ကာက်ခွန်နှင့် ကန်သွယ်မအဖွဲ  ့
အစည်းများအကား ကန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲြခား 
မ ဆိင်ရာ အြငင်းပွားမ ြပဿနာများ လျာ့ကျ စ 
နိင် ရး တိအ့တွက ် ဦးတည် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့ ်
ကန်သွယ်မလွယ်ကူ ချာ မွ မ့ကိများစွာ အ ထာက ်
အကူြပု စနိင်သည့်အြပင်နိင်ငတကာနှင့်ကန်သွယ် 
မြပုသူများအား အကူအညီ ပးရန ်ြဖစ်ပါသည်။   

လာက်ထားြခင်း       

၃။ ဘယ်မှာ လာက်ရမှာလဲ။  

 အ ကာက်ခနွ်ဦးစီးဌာန(ရးချုပ)်  သိမ့ဟတ် 

 သက်ဆိင်ရာနယ် ြမအ ကာက်ခွန်ရး  မှာ သတ် 
မှတ် လာက်လာရယူ ပီး လာကထ်ားနငိ်ပါတယ် 

( လာက်လာကိ www.myanmarcustoms.gov.mm 
မှာလည်း Download ြပုလပ ်ရယနူိငပ်ါတယ်) 

 

လက်ခစိစစ်ြခင်း 

ဒါ တွြပည့်စမှလကခ်မှာ 
ြဖစပ်ါတယ်… 

 အ ကာက်ခွန ်
ဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထား 
သာ လာက်လာပစ (Application Form) 
မူရင်း နှင့် မိတ္တ ူတိတ့ွင် ြပည့်စစွာ ရးသွင်း ပီး ကန် 
ပစ္စည်း မ ရာက်ရှိမီ အနည်းဆး ရက် ပါင်း ၃၀ 
ကိုတင်၍ လာက်ထားရမည်။ 
 လာက်လာကိ လူကိယ်တိင် ြဖစ် စ၊ 
စာတိက်မှတဆင့် ြဖစ် စ ပးပိ ့ လာက်ထားနိင ်
သည်။ 
  လာက်လာနှင့်အတ ူ တင်သွင်းပစ္စည်း 
နမူနာများ၊ဓါတ်ပ၊ ရပ်ပများ အပါအဝင်အ ထာက ်
အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများကိ ြပည့်စစွာ တင်ြပရ 
မည်။ 
 စစမ်း မးြမန်းထားသည့် ကန်ပစ္စည်း 
အမျိုးအစားခွဲြခားြခင်း ကိုတင်သတ်မှတ်ချက်ကိ 
အများြပည်သူသိထ့တ် ဖာ် အသိ ပးလိြခင်း ရှိ/မရှိ 
နှင့ ် အသိ ပးလိြခင်း မရှိပါက သတင်းအချက် 
အလက ်ထိန်းသိမ်းလိသည့် ကာလ နှင် ့ထိန်းသိမ်း 
လိသည့်  အ ကာင်းအရင်းများကိ လာက်လာ 
ြဖည့်စွက်ရာ တွင်တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်း ဖာ်ြပ 
ရမည်။ ထိန်းသိမ်းလိသည့်ကာလသည် ရက် ပါင်း 
၁၈၀ ထက ်မပိ စရ။ 
 ကန်ပစ္စည်း တစ်မျိုးအတွက ် လာက်လာ 
တစ်ခချင်းစီ တင်ြပရမည်။ 
 အကယ်၍ မးြမန်းစစမ်းသူတွင် HS 
Code နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထင်ြမင်ယူဆချက်ရှိပါက 

အ ကာင်းအရင်းနှင့်တက ွရှင်းလင်း ဖာ်ြပရမည်။  
 လာက်လာပစတွင ် နရာမလ လာက ်
ပါ က သီးသန ့်ပစတစ်ခတွင ် ထပ်မထည့်သွင်း 
လိသည့် အချက်များအား ရးသား ပီး မူရင်းနှင့် 
ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ 
 အလားတ ူ ပစ္စည်းကိ လာက်ထား မး 
ြမန်းခဲ့ဖူးပါက ယခင်က လာက်ထားခဲ့သည့် 
လာက်လာ (မိတ္တ ူ)ကိ တင်ြပရမည်။ 

 

 

 
ကနပ်စ္စည်းအမျို းအစားခွဲြခားမ ကိုတင်သတ်မှတ် 
ချကက်ိ ြပည့်စ သာ လာက်လာနှင့် စာရွက် 
စာတမး် အ ထာက်အထားများ လက်ခရရှိ 
သည့် နမ့ ှရက် ပါငး် ၃၀အတွင်း ြပန်ကား 
ပးပါမယ်။ ြပန်ကားချကသ်ည် ထပ်တူညီ 

ပစ္စည်းတင်သွင်းမများအတွက ်(၃)နစှအ်ထ ိ
အကျုးဝင်ပါမယ်။ 

 
 
 

ြပနလ်ည်သးသပ်ြခင်း 

 

လာက်ထားသူသည် အ ကာက်ခွန်ဦးစီး 

ဌာနကသတ်မှတ် သာ Code အမှတ် (HS Code) 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျနပ်မမရှိလင်ြပန်လည်သးသပ် 

ပးရန ်အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ရးချုပ်)သိမ့ဟတ် 

သက်ဆိင်ရာနယ် ြမ အ ကာက်ခွန်ရးသိ ့ လာက ်

ထားနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ လာက်ထားသည့်အခါ- 

(က) ကန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲြခားမကိုတင် 

သတ်မှတ်ချက ် လက်ခရရှိသည့် နမ့ ှ

ရက် ပါငး် ၃၀ အတွင်း လာက်ထား 

ရမည်။  

(ခ) လာက်လာတွင ် ြပန်ကားချက ်အမှတ် 

(Reply Reference No.) ၊ ြပန်လည် 

စစ် ဆး ပးရမည့် ကန်ပစ္စည်းဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များ၊ လာက်ထားသူ၏ 

ထင်ြမင်ယဆူချက်၊ အ ကာင်းြပချက် 

တိက့ိ ဖာ်ြပရမည်။  

 

***** လိအပ် သာ သတင်းအချက်အလက် 
အ ထာက်အထားများကိသက်ဆိ င ်ရာ  
အ ကာက်ခနွ်ရးက တာင်းခပါက တာင်းခ 
သည့် နမ့ ှ(၁၄) ရက ်အတွင်း တင်ြပရန်လိ 
ပါမည် ***** 



 

 

ြပငဆ်င်ြခင်းနှင့်ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်း 

 အ ကာက်ခ ွန ်ဦးစ ီးဌာနသည်  ကမ္ဘာ့  

အ ကာက်ခွန်နှင့် အာဆီယစည်းဝါးညီ အ ကာက ်

ခွန်နန်း အမည် ပးစနစ် ြပင်ဆင်ြခင်း ကာင့် ြဖစ် 

စ၊ ကန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲြခားမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အဓိပ္ပာယ် ကာက်ယူမလွဲမှားြခင်း ကာင့် ြဖစ် စ 

ကန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲြခားမ ကိုတင ်သတ်မှတ် 

ချက်ကိ ြပင်ဆင်ြခင်းြပုနိင်သည်။  

 လာက်ထားသူသည် ကန်ပစ္စည်းအမျိုး 

အစားခွဲြခားမ ကိုတင်သတ်မှတ်ချက်ကိ ြပင်ဆင် 

ကာင်း အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏အ ကာင်းကားစာ 

အားလက်ခရရှိလင် မူလသတ်မှတ်ချက်ကိ သက် 

ဆိင်ရာအ ကာက်ခွန်ရးသိ ့ြပန်လည် အပ်နှရမည်။ 

ဒီအချက် တနွဲ  ့ကိက်ညီရင် တာ့ ြဖကား ပးမှာ 

မဟတ်ပါဘူး 

 သးနှစ် အတွင်း လာက်ထား ြဖကား 

ချက်နှင့်တစ်ထပ်တည်းတူညီ သာကနပ်စ္စည်းများ 

 ြမန်မာ့အ ကာက်ခွန် website 

www.myanmarcustoms.gov.mm တွင ် ဖာ်ြပ 

ထား သာ ကန်ပစ္စည်းများ 

 လာက်ထားသူ နှင့ ်အ ကာက်ခွန်ဦးစီး 

ဌာနတိအ့ကား အြငင်းပွားမရှိ ပီး ပီးြပတ် အာင် 

ဆာင်ရွက်မမရှိ သးသည့် ကန်ပစ္စည်းများ 

 တည်ဆဲဥပ ဒများအရ တားြမစ်ပိတ်ပင ်

ထား သာကန်ပစ္စည်းများ 

ရရှိနိင်မည့်အကျိုး ကျးဇူး တွက တာ့…. 

 

ကန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲြခားမ ကိုတင ်

သတ်မှတ်ြခင်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ကျင့်သး 

ြခင်းအားြဖင့်  

 တင်သွင်းမည့်ပစ္စည်းအတွက် အ ကာက ်

ခွန်နန်း ကိုတင်သိရှိထား ပီး ြဖစ်သြဖင့် ကျသင့် 

မည့် အခွန်အခများအား ကိုတင်သိရှိနိင်ြခင်း 

  တင်သွင်းသူများအ နြဖင့် ကျသင့်မည့် 

အခွန်အခများ၊အကျိုးအြမတ်စသည်တိက့ိကိုတင် 

ခန ့မ်ှန်းထားနိင်ြခင်း 

 ကန်ပစ္စည်း ရှင်းလင်း ထတ်ယူရာတွင ်

အြငင်းပွားမနည်းပါး ပီးမတမရှိြခင်း 

 ကန်ပစ္စည်း ထတ်ယူမ ြမန်ဆန် စနိင်  

သြဖင့် ကန်သွယ်မလွယ်ကူ ချာ မွ ့ စြခင်း၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
စမီကိနး်နှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန 

အ ကာက်ခနွ်ဦးစီးဌာန 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ကနပ်စ္စည်းအမျို းအစားခွဲြခားမ 
ကိုတင်သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း  

(Advance Ruling on Classification) 
ဆငိရ်ာ သိ ကာင်းစရာများ 

 
 
 
 
 
 
 
နစ့ွဲ၊   ၂၀၁၆ ခနစှ၊် အာက်တိဘာလ 
နရာ၊  ရန်ကန် မို  ့

 
 
  
Japan International Cooperation Agency 

တရားဝင်စာြဖင့် ကိုတင ်

မးြမန်းြခင်း၏ အကျိုး 
ရလဒ်အမျိုးမျိုးရှိ သာ်လည်း 

နတ်ြဖင့် မးြမန်းသည့် အချိနတ်ွင ်

ြဖစ် ပ တတ် သာ အ ကာင်း 
အရာကိ ဥပမာ ပး ြပာပါရ စ 

ဂျပန်နိင်ငမ ှpaper bag ြပုလပ်မယ့် 

စက္က ူ အလိပ ်သွင်းရင ် ပးရမယ့် 
အ ကာက်ခွနန်န်း သိချင်ပါတယ် 

အ ကာက်ခွန် နန်း ၃% ပါ  

ဟင ် မးတန်းက ၃% ဆိ 

paper bag ြပုလပ်မယ့် စက္က ူလိပ်ကိ အမှန် 
တင်သွင်းလာတဲ့အချိန်မှာ စက္က ူကိ ပိမိခနိင် ပီး 
တာင့်တင်း စရန ် ပလစ်စတစ်ြဖင့် ရက်လပ် 

ထား သာ ပတိ်သားကပ်၍ တင်သွင်းလာတဲ ့

အတွက် အ ကာက်ခွန ်၁၅% ပး ဆာင်ရမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်

ဒါက တာ ့တင်သွင်းသူမှ နတ်ြဖင့ ်ကနပ်စ္စည်း 
အ ကာင်း ရှင်းလင်း ြပာကားရာတွင ်

ြပည့်စမမရှိသည့်အတွက် ြဖစ် ပ တတ် သာ 
ကွဲလွဲချက် နမူနာ အ ကာင်းအရာများ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 


