
ပြည်ထ  ော င် စုသ မ္မ တပ မ္န် မ္ော န ုင် ငထံ တောအ် စ ု ိုးရ 

စီ မံ္က န် ိုးနှင ် ဘဏ္ဍောထရ ိုးဝန်ကကီ ိုးဌ ော န 

အ ထကောက် ခွ န် ဦိုးစီ ိုးဌော န 

ထလ  ော က်လ ောထ ခေါ်ယူပ ခင် ိုး 

၂၀ ၂၂ ခု နှ စ်၊ ထအ ောက် တ ု ဘော လ   ၃   ရ က် 

(၁၃၈ ၄ ခု နှ စ်၊ သ ီတင် ိုးက ျွတ်လဆ န် ိုး    ၉     ရ က်) 

၁။ စီမံကိန့််းနှင ့် ဘဏ္ဍာရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၊ အရကာက့်ခွန့်ဦ်းစီ်းဌာနတွင့် လစ့်လပ့်လျက့် ိှရ ာ 

ရအာက့်ရ ာ့်ပပပါ  ာထ ်းရန ာမျာ်းတွင့် အ ည့်အချင့််း တ့်မှတ့်ချက့်ပပည ့်မီ  မျာ်း ရလ ာက့်ထာ်းနိိုင့် 

ပါ ည့်- 

 စဉ ်        ရ ော ူိုး    ထနရ ော        ြညောအ ရ ည်အ ချ င် ိုး သတ်မှ္တ် ချ က် 

  (က) အငယ့်တန့််းစာရ ်း (၁၀)ရန ာ  တကက ိိုလ့်တစ့်ခိုခိုမှ ဘွ ွဲ့  ှိပပီ်း    

   (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)   ပ စ့် မည့်။ 

  ( ခ ) စာ င့််းကိိုင့်-၄ (၁၀)ရန ာ  တကက ိိုလ့်တစ့်ခိုခိုမှ ဘွ ွဲ့  ှိပပီ်း    

   (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)   ပ စ့် မည့်။ 

  ( ဂ ) ဒိုတိယလက့်ရထာက့်ကွန့်ပျျူတာ (၁၅)ရန ာ  တကက ိိုလ့်တစ့်ခိုခိုမှ ဘွ ွဲ့  ှိပပီ်း    

   လိုပ့်ရ ာင့်ရ ်းမှျူ်း   ပ စ့် မည့်။ 

   (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

  (ဃ) စာက ်းစက့်လှည ့်အက  (၁)ရန ာ အရပခခံပညာအထက့်တန့််းအ င ့်  

   (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)    ိှ  ပ စ့် မည့်။ 

  ( င ) စာတွ ထိန့််း (၄)ရန ာ အရပခခံပညာအထက့်တန့််းအ င ့်  

   (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)    ိှ  ပ စ့် မည့် 

  ( စ ) အရကာက့်ခွန့်ထိန့််း (၂၅)ရန ာ  အရပခခံပညာအထက့်တန့််းအ င ့် 

   (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)    ိှ  ပ စ့် မည့်။ 

 ၂။ ဌာနက ်းရပပာင့််းရလ ာက့်ထာ်းပခင့််း လက့်ခံမည့် မဟိုတ့်ပါ။ 

၃။ ရလ ာက့်ထာ်း   ည့်- 

  (က) ပပည့်ရထာင့်စို မမတပမန့်မာနိိုင့်င ံာ်းပ စ့် မည့်။ 

 ( ခ ) အပိိုဒ့် ၁၊ (က)(ခ)(ဂ)(ဃ)ပါ  ာထ ်းရန ာမျာ်းအတွက့် ရလ ာက့်ထာ်း  မျာ်း ည့်     

၃၀-၉-၂၀၂၂  က့်ရနေ့တွင့် အ က့်(၃၀)နှစ့်ထက့် မရကျာ့်လွန့်ရစ ။ 

 ( ဂ ) အပိိုဒ့် ၁၊ (င)(စ)ပါ  ာထ ်းရန ာမျာ်းအတွက့် ရလ ာက့်ထာ်း  မျာ်း ည့် ၃၀-၉-၂၀၂၂ 

   က့်ရနေ့တွင့် အ က့် (၂၅)နှစ့်ထက့် မရကျာ့်လွန့်ရစ ။ 

 (ဃ) ကျန့််းမာရ ်းရကာင့််းမွန့်  ပ စ့် မည့်။ 

 ( င ) အပိိုဒ့် ၁၊ (ဃ) (စ)  ာထ ်းရန ာမျာ်းအတွက့် အမျ ိ်း ာ်းမျာ်း ာ ရလ ာက့်ထာ်း 

နိိုင့် ည့်။ 



၄။ ရလ ာက့်လ ာနှင ့်အတ  ရအာက့်ရ ာ့်ပပပါ စာ ွက့်စာတမ့််းမျာ်း ပ ်းတွ တင့်ပပ မည့်- 

 (က) ကိိုယ့်ရ ်းရလ ာက့်လ ာ  

 ( ခ ) ကိိုယ့်ရ ်း ာဇဝင့်အကျဉ့််းချ ပ့် 

 ( ဂ ) အ က့်အရထာက့်အထာ်းအတွက့် နိိုင့်င ံာ်းစိစစ့်ရ ်းကတ့်ပပာ်း မ  င့််း/ မိတတျူ 

 (ဃ) အပိိုဒ့် ၁၊ (က)(ခ)(ဂ)ပါ  ာထ ်းမျာ်းအတွက့် ပညာအ ည့်အချင့််းစိစစ့် န့် ဘွ ွဲ့လက့်မှတ့်၊ 

၁၀ တန့််းရအာင့်လက့်မှတ့် မ  င့််း/မိတတျူ 

 ( င ) အပိိုဒ့် ၁၊(ဃ)(င)(စ)ပါ  ာထ ်းမျာ်းအတွက့် ပညာအ ည့်အချင့််းစိစစ့် န့် 

တကက ိိုလ့်ဝင့် တန့််း ရအာင့်လက့်မှတ့် ( ိိုေ့မဟိုတ့်) 

အရပခခံပညာအလယ့်တန့််းအ င ့် ရအာင့်ပမင့်ပပီ်း ရ ကာင့််း  က့် ိိုင့် ာရကျာင့််း၏ 

ရထာက့်ခံချက့်လက့်မှတ့် မ  င့််း/ မိတတျူ 

 ( စ ) (၂) လအတွင့််း ရိိုက့်ထာ်းရ ာ ပတ့်စ့်ပိိုေ့အ ွယ့် (၁.၂" x ၁.၄") ဓါတ့်ပံို(၂)ပံို (ဓာတ့်ပံို 

ရကျာဘက့်တွင့် အမည့်နှင ့် နိိုင့်ငံ ာ်းစိစစ့်ရ ်းအမှတ့်ရ ်း ာ်း န့် 

 ( ) ပပစ့်မှုကင့််း ှင့််းရ ကာင့််း  က့် ိိုင့် ာ  စခန့််း၏ ရထာက့်ခံချက့် 

 ( ဇ ) အကျင ့်စာ ိတတရကာင့််းမွန့်ရ ကာင့််း  က့် ိိုင့် ာ  ပ့်ကွက့်/ ရကျ်း ွာအိုပ့်ချ ပ့်ရ ်းမှျူ်း 

၏ ရထာက့်ခံချက့်   

 ( ဈ ) အလိုပ့် မာ်းမှတ့်ပံိုတင့်ကတ့်ပပာ်းမ  င့််း/ မိတတျူ (အလိုပ့် မာ်းည န့် ကာ်းမှုဦ်းစီ်း 

ဌာန၊ ပမိ ွဲ့နယ့်ရံို်း၊ အမှတ့် (၇) နယ့်ရပမ၊ ရကျာက့်တံတာ်းပမိ ွဲ့နယ့်) ( က့်တမ့််းတိို်းပပီ်း) 

၅။ အပိိုဒ့် ၁၊ (က)(ခ)(ဂ)ပါ  ာထ ်းမျာ်းအတွက့် ရလ ာက့်ထာ်း  မျာ်း ည့် အဂဂလိပ့်စာနှင ့် 

အရထွရထွဗဟို ိုတဘာ ာ ပ့်မျာ်းကိို ရ ်းရပ စာရမ်းပွ ရပ  ိို မည့်ပ စ့်၍ ရ ်းရပ ရအာင့်ပမင့်   

မျာ်းကိိုကွန့်ပျျူတာနှင ့် လ ရတွွဲ့စစ့်ရ ်းပခင့််းမျာ်း ရ ာင့် ွက့် ွာ်းမည့်ပ စ့် ည့်။  

၆။ အပိိုဒ့် ၁၊ (ဃ) (င) (စ) ပါ  ာထ ်းမျာ်းအတွက့် ရလ ာက့်ထာ်း  မျာ်း ည့် ပမန့်မာစာနှင ့် 

အရထွရထွဗဟို ိုတဘာ ာ ပ့်မျာ်းကိို ရ ်းရပ စာရမ်းပွ ရပ  ိို မည့်ပ စ့်ပါ ည့်။ အပိိုဒ့် ၁၊ (ဃ) 

(င) ပါ  ာထ ်းမျာ်းအတွက့် ရ ်းရပ ရအာင့်ပမင့်  မျာ်းကိို လ ရတွွဲ့စစ့်ရ ်းပခင့််းမျာ်း ရ ာင့် ွက့် 

 ွာ်းမည့်ပ စ့်ပါ ည့်။ အပိိုဒ့် ၁၊ (စ) ပါ  ာထ ်းအတွက့် ရ ်းရပ ရအာင့်ပမင့်  မျာ်းကိို  ရ က ်း 

ကျွမ့််းကျင့်မှုနှင ့် လ ရတွွဲ့စစ့်ရ ်းပခင့််းမျာ်းရ ာင့် ွက့် ွာ်းမည့်ပ စ့်ပါ ည့်။  

၇။ ရလ ာက့်လ ာမျာ်းအာ်း အရကာက့်ခွန့်ဦ်းစီ်းဌာန၏ Website ပ စ့်ရ ာ www.customs. 

gov.mm နှင ့်  www.maccs.gov.mm၊ Facebook Page (MACCS) တိိုေ့တွင့် Download  ယ နိိုင့်ပပီ်း 

လ ကိိုယ့်တိိုင့် လာရ ာက့် ယ လိိုပါက ၃၁-၁၀-၂၀၂၂  က့်ရနေ့မှ ၄-၁၁-၂၀၂၂  က့်ရနေ့အထိ အမှတ့် 

(၂၀၅/၂၁၁)၊ ၄၉ လမ့််း နှင ့် လမ့််း ၅၀  ကာ်း မဟာဗနဓ လလမ့််း၊ ဗိိုလ့်တရထာင့်ပမိ ွဲ့နယ့်၊  န့်ကိုန့်ပမိ ွဲ့ 

(အ ထကောက်ခွ န် သ င် တန် ိုးထကျောင် ိုး) တွင့် လာရ ာက့်ထိုတ့်ယ နိိုင့်ပါ ည့်။ 

၈။ ရလ ာက့်လ ာမျာ်းလက့်ခံ ာ၌ အလိုပ့် မာ်းည န့် ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာန၊ ပမိ ွဲ့နယ့်ရံို်း၊ အမှတ့် (၇) 

နယ့်ရပမ၊ ရကျာက့်တံတာ်းပမိ ွဲ့နယ့်မှ ရပ်းပိိုေ့လာ ည ့် အလလခ (ပံိုစံ - ၆) တွင့် အမည့်စာ င့််း 

ပါ ိှ  မျာ်း၏ ရလ ာက့်လ ာမျာ်းကိို ာ ၈-၁၁-၂၀၂၂  က့်ရနေ့မှ ၁၁-၁၁-၂၀၂၂  က့်ရနေ့အထိ အစိို်း  

ရံို်း ွင ့် က့်မျာ်း၌  န့်ကိုန့်ပမိ ွဲ့ (အရကာက့်ခွန့် င့်တန့််းရကျာင့််း) တွင့် အပိိုဒ့်(၄)ပါ စာ ွက့်စာတမ့််း 

http://www.maccs.gov.mm/


 

 

 

 

 

 

 

အရထာက့်အထာ်းမျာ်းနှင ့်အတ  လ ကိိုယ့်တိိုင့်လာရ ာက့်ရလ ာက့်ထာ်းမှုမျာ်းအာ်း လက့်ခံရ ာင့် ွက့် 

ရပ်းမည့်ပ စ့်ပါ ည့်။ 

၉။ အ ည့်အချင့််း တ့်မှတ့်ချက့်နှင ့် မကိိုက့်ညီ  မျာ်း ပ ်းတွ တင့်ပပ မည ့် စာ ွက့်စာတမ့််း အချက့် 

အလက့်မပပည ့်စံို  မျာ်းနှင ့်  တ့်မှတ့် က့်ထက့် ရနောက့်ကျရ ာရလ ာက့်လ ာမျာ်းကိို လံို်းဝ(လံို်းဝ) 

ထည ့် ွင့််းလက့်ခံစဉ့််းစာ်းမည့်မဟိုတ့်ပါ။ 

၁၀။ ရလ ာက့်ထာ်းရ ာ  ာထ ်းရန ာမျာ်းအလိိုက့် ရပ  ိိုခွင ့်  ိှ  မျာ်း၏ အမည့်စာ င့််းနှင ့် 

ရ ်းရပ စာရမ်းပွ ကျင့််းပပပ လိုပ့်မည ့်  က့်စွ ၊ အချနိ့်၊ ရန ာနှင ့် ခံိုအမှတ့်တိိုေ့ကိို အမှတ့်(၁၃၂)၊ 

ကမ့််းနော်းလမ့််း၊ ရကျာက့်တံတာ်းပမိ ွဲ့နယ့်၊  န့်ကိုန့်ပမိ ွဲ့ အ ထကောက် ခွ န် ဦိုးစီ ိုးဌောန(ရ ံုိုးချ ျု ြ်)ရ ှွဲ့ ရ ကာ့်ပငာ 

 င့်ပိုန့််း၊ အမှတ့်(၂၀၅/၂၁၁)၊ ၄၉လမ့််း နှင ့်လမ့််း၅၀ ကာ်း မဟာဗနဓ လလမ့််း၊ ဗိိုလ့်တရထာင့် 

ပမိ ွဲ့နယ့်၊  န့်ကိုန့်ပမိ ွဲ့ (အထကောက် ခွ န် သင် တန် ိုးထကျောင် ိုး) ရ ကာ့်ပငာ င့်ပိုန့််းနှင ့် အရကာက့်ခွန့် 

ဦ်းစီ်းဌာန၏ Website ပ စ့်ရ ာ www.customs.gov.mm နှင ့် www.maccs.gov.mm ၊ Facebook 

Page (MACCS) တိိုေ့တွင့် ရ ကညာရပ်း ွာ်းမည့်ပ စ့် ည့်။ 

၁၁။ ရပ  ိိုခွင ့်  ိှ   စာရမ်းပွ လာရ ာက့်ရပ  ိိုပါက နိိုင့်င ံာ်းစိစစ့်ရ ်းကတ့်ပပာ်း(မ  င့််း) 

ပါ ိှ မည့်။ 

၁၂။ ဝန့်ထမ့််းအပ စ့် ခနေ့့်အပ့်ပခင့််းခံ ပါကအရကာက့်ခွန့်ဦ်းစီ်းဌာနတွင့် အနည့််း ံို်း (၁၀) နှစ့် 

တာဝန့်ထမ့််းရ ာင့် မည့်ပ စ့်ပပီ်း ရန ာရဒ မရ ွ်း  ွာ်းရ ာက့်တာဝန့်ထမ့််းရ ာင့်နိိုင့်   ပ စ့်  

မည့်။ 

၁၃။ ရလ ာက့်လ ာတွင့် ရ ာ့်ပပချက့်မျာ်းနှင ့် အရထာက့်အထာ်းစာ ွက့်စာတမ့််းမျာ်း ည့်  မှန့်ကန့်မှု 

မ ိှရ ကာင့််း စစ့်ရ ်းရတွွဲ့ ိှ ပါက  ာထ ်းခနေ့့်အပ့်ပပီ်းရစကာမ  ထိုတ့်ပယ့်ပခင့််းခံ မည့်။ 

၁၄။ လ ရတွွဲ့စစ့်ရ ်းချနိ့်တွင့် ရလ ာက့်ထာ်း ည ့်  ာထ ်းအလိိုက့်  တင့်ပပ န့်လိိုအပ့်ရ ာ 

မ  င့််းလက့်မှတ့်မျာ်းပ စ့် ည ့် ဘွ ွဲ့လက့်မှတ့်၊ တကက ိိုလ့်ဝင့်တန့််းရအာင့်လက့်မှတ့်နှင ့် အရပခခံ 

ပညာအလယ့်တန့််းအ င ့် ရအာင့်ပမင့်ပပီ်းရ ကာင့််း  က့် ိိုင့် ာရကျာင့််း၏ ရထာက့်ခံချက့်မျာ်း၊ 

နိိုင့်ငံ ာ်းစိစစ့်ရ ်းကတ့်ပပာ်းနှင ့်အလိုပ့် မာ်း မှတ့်ပံိုတင့်ကတ့်ပပာ်းတိိုေ့ကိို တင့်ပပ မည့် ပ စ့်ပါ ည့်။ 

အရ ်းစိတ့် ိ ိှလိိုပါက အရကာက့်ခွန့်ဦ်းစီ်းဌာန(ရံို်းချ ပ့်) စီမံခနေ့့်ခွ မှုနှင ့် လ  ာ်းအ င့််းအပမစ့် 

 ံွွဲ့ပ ိ ်းတိို်းတက့်ရ ်းဌာနခွ ၊  ိုန့််း- ၀၁ ၃၈၀၇၃၁  ိိုေ့  က့် ွယ့်စံိုစမ့််းရမ်းပမန့််းနိိုင့်ပါ ည့်။ 

 

 

     အ ထကောက် ခွ န် ဦိုးစီ ိုးဌော န 
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