
 

     

အမိ်ြခ ြမ ဝယယ်ူ/ရယူ/လဲ ြပာင်း ပီး အမည် ပါက်ပိင်ဆိင် 

နိင်ရန် ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင-် 

  အိမ်ြခ ြမ ကာလ တန်ဖိးသတ်မှတ်ြခင်း၊  

 ဝယ်ယူြခင်းအတွက် စည်းကပ်မမှ လွတ်ကင်း န သာဝင် ငွ 

ရှ ိ/မရှိစစ် ဆးမခယူ၍ ဝင် ငွခွန်ကျသင့်ပါက ဝင် ငွခွန် 

ပး ဆာင်ြခင်း၊ 

 သတ်မှတ်တန်ဖိးအ ပ တွင် ကျသင့်တဆိပ် ခါင်းခွန် ထမ်း ဆာင် 

ြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ရပါမည်။  

တင်ြပရန်လိအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ 

(၁) ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးနှင့် နြပည် တာ် 

စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်း တည်ရှိ သာ အိမ်ြခ ြမ 

ြဖစ်ပါက အဆိပါ စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၊ မို ြ့ပစီမကိန်း 

နှင့် ြမစီမခန ့ခ်ွဲမဌာနခွဲမ ှတစ်နှစ် အတွင်း ထတ်ယူထား သာ 

ြမပ၊ ြမရာဇဝင်ပစ-၁၀၅၊ပစ-၁၀၆မူရင်း/မိတ္တ ူ၊ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီး/မန္တ လးတိင်း ဒသကီး စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ ်

ြပင်ပနှင့် ကျန်တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်များအတွင်းရှိ မို န့ယ ်

များြဖစ်ပါက မိုန့ယ်လယ်ယာ ြမစီမခန ့ခ်ွဲ ရး နှင့် စာရင်းအင်း 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်နှစ်အတွင်း ထတ်ယူထား သာ ြမပ၊ ြမရာဇဝင် 

ပစ-၁၀၅၊ ပစ-၁၀၆ မူရင်း/မိတ္တ ူ၊ 

 ဂရနမ်ရရှိ သး သာ ခငွ့်ြပုချထား ြမ ြဖစပ်ါက - 

 ြမကွက်ချထား ပးသည့်အမိန ့် မူရင်း/မိတ္တ ူ၊ 

 သက်ဆိင်ရာ ြမယာ ကာ်မတီသိ ့ ပးသွင်းသည့် ြမယာ 

ဖာ်ထတ်စရိတ်နှင့် ြမယာစီမခန ့်ခွဲမစရိတ် ပးသွင်းသည့် 

ငွသွင်းချလန ်မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ 

 

 (၂) မတ္တ ာြဖင့် ပးကမ်းြခင်းြဖစ်ပါက ပးကမ်းသူနှင့်လက်ခသူ/ 

 လဲလှယ်ြခင်းြဖစ်ပါက လဲလှယ်သူနှစ်ဦး၏ နိင်ငသားစိစစ် ရး 

 ကတ်ြပားမူရင်း/မိတ္တ ူနှင့်အိမ် ထာင်စလူဦး ရစာရင်းပစ 

 ၆၆/၆ မူရငး်/ မိတ္တ ူ၊ 

(၃)  ြမကွက ်(သိမ့ဟတ်) ြမနှင့်အ ဆာက်အအ ဓာတ်ပ  

( ရှ ၊့ နာက်၊ ဘး ၂ ဖက်)၊ 

(၄)  ြမငှားစာချုပ(် ဂရန ်) မူရင်း/ မိတ္တ ူ၊ 

(၅) အ ရာင်းအဝယ်စာချု ပ် သိမ့ဟတ် မတ္တ ာြဖင့် ပးကမ်းြခင်းစာချု ပ် 

သိမ့ဟတ ်လဲလှယ်သည့်စာချုပ ်မူရငး်/မိတ္တ ူ၊ 

(၆) မတ္တ ာြဖင့် ပးကမ်းြခင်းြဖစ်လင ် ပးကမ်းသူ၏ အ မွဆက်ခ 

သူများရှိပါက ပးကမ်းမကိ သိရှိပါ ကာင်းနှင့် ၄င်းတိ ့ပိင်ဆိင် 

မများကိ စွန ့်လတ် ကာင်း ကျမ်းကျိန်လာနှင့် ပးကမ်းြခင်း 

မ ြမာက်သည့်အ ကာင်း ပ ပါက်ပါက နိင်င တာ်၏ အခွန် ငွ 

များ နစ်နာဆးရးမမရှိ စရန ်ခဝန်တင်သွင်းသည့စ်ာချုပ်၊ 

 

 

 

 

 

 

တန်ဖိးကိစိစစ်သတ်မှတ်ြခင်း 
 စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀-၄-၂၀၁၇ ရက် န ့

ရက်စွဲပါ အမိန ့် ကာ်ြငာ စာအမှတ် ၄၀/၂၀၁၇ ြဖင့် ကာလတန်ဖိး 

စိစစ်သတ်မှတ် ရးအဖွဲ က့ိ ဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ 

 

 

 ကာလတန်ဖိးစိစစ်သတ်မှတ် ရးအဖွဲ မ့ှ  
လယ်ယာ ြမမှအပ ကျန် ြမနှင့်အ ဆာက်အအများဝယ်ယူြခင်း၊ 

ရာင်းချြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း၊ မတ္တ ာြဖင့် ပးကမ်းြခင်း၊ လ ဲ

လှယ်ြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ပးအပ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း 

၍ ြမနှင့်အ ဆာက်အအကိ ကာလတန်ဖိးကိ စစိစသ်တမ်တှ် 

ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကာလတန်ဖိး စိစစ်သတ်မှတ်မခယူ ပီး တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်   

စည်းကပ်မခယူရန်ပျက်ကွက်ပါက ကာလတန်ဖိးစိစစ်သတ်မှတ ်

ချက်ကိ ပယ်ဖျက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နှစ် ကျာ်မှ အခွန် 

စည်းကပ်မခယူမည်ဆိပါက လက်ရှိကာလတန်ဖိး ပါက် စျး 

ြဖင့် အစားထိးြပန်လည် တန်ဖိးသတ်မှတ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီးစည်ပင်သာယာ 

နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ  မိုန့ယ်များအ နြဖင့် တိင်း ဒသကီးကာလ 

တန်ဖိးစိစစ်သတ်မှတ် ရးအဖွဲ က့ လည်း ကာင်း၊ ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီးနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် 

ြပင်ပရှိ မို န့ယ်များနှင့် ကျန်တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အတွင်းရှိ 

မို န့ယ်များြဖစ်ပါက    မို န့ယ်ကာလတန်ဖိး စိစစ်သတ်မှတ် ရး 

အဖွဲမ့ျားကလည်း ကာင်း ကာလတန်ဖိးစိစစ်သတ်မှတ် ပးပါသည်။ 

 

 

 

 

ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်တွက်ချက်ြခင်း 

အမိ်ြခ ြမဝယ်ယူသူ အ နြဖင့် ကာလတန်ဖိးစိစစ်သတ်မှတ် ရး 

အဖွဲ က့သတ်မှတ်သည့် ဝယ်ယူတန်ဖိးအ ပ  မိမိအ နြဖင့်       

 



 

     

 တင်ြပနိင်သည့် ဝင် ငွရလမ်း အ ထာက်အထားများ   

 တင်ြပ ပီး    ဝင် ငွခွန် ရှင်းလင်း ပး ဆာင်ရန် လိအပ်ပါ 

 သည်။ (နှစ်စဉ်ြပ ာန်းသည့် ြပည် ထာင်စ၏အခွန်အ ကာက် 

 ဥပ ဒပါ  နန်းထားများအတိင်း ပး ဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါ  

 သည်။) 
  ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝှမ်းလးရှိ မည်သည့် မို န့ယ်တွင်တည်ရှိသည့် 

အိမ်၊ ြမ၊ အ ဆာက်အအ ကိဝယ်ယူ သည်ြဖစ် စ၊ လဲလှယ် 

သည်ြဖစ် စ သတ်မှတ်သည့် ကာလတန်ဖိးအ ပ တွင ်

တဆိပ် ခါင်းခွန ် ၂ ရာခိင်နန်းအြပင် အပိတဆိပ် ခါင်းခွန်     

၂ ရာခိင်နန်း၊ စစ ပါင်း ၄ ရာခိင်နန်းကိ ပး ဆာငရ်ပါမည်။ 

 မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ းူရးက တွက်ချက်ထတ် ပးသည့် ဝင် ငွခွန် 

နှင့ ်တဆိပ် ခါင်းခွန် ငွသွင်းချလန်တိ ြ့ဖင့ ် သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်ရှိ ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်တွင် ပး ဆာင်ရပါမည်။ 

 ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်သိ ့ ငွ ပးသွင်း ပီးသည့် ဝင် ငွခွန်ချလန် 

နှင့ ် တဆိပ် ခါင်းခွန်ချလန်ြဖတ်ပိင်း မူရင်း/မိတ္တ ူ အား 

မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရးတွင် ြပသ၍ စာချု ပ်ချု ပ်ဆိရန် 

တဆိပ် ခါင်းများ ထတ်ယူရပါမည်။  ( မတ္တ ာြဖင့ ် ပးကမ်း 

ြခင်းြဖစ်ပါက ဝင် ငွခွန် ပး ဆာင်ရန်မလိပါ။)   

                                                                       

 မိမိဝယ်ယူ/ရယူသည့် အိမ်ြခ ြမတည်ရှိရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှူးရးတွင ်သတ်မှတ်စနန်းများအား ကာ်ြငာသင်ပန်း 

တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ရပ်ကွက်အလိက်၊ လမ်းအလိက ်

စနန်းများ၊ အ ဆာက်အအပါရှိြခင်းအတွက် အ ဆာက်အအ 

အမျို းအစားအလိက် သတ်မှတ်သည့်စနန်းများ (တစ် ပလင် 

မည်မ  ကန်ကျမည့်တွက်ချက်သည့် PAE နန်း)တိက့ိ ဖတ်ရ 

ပီး တွက်ချက်နိင်ပါသည်။ 

 အိမ်ြခ ြမကိ ဝယ်ယူ/ရယူသူများအ နြဖင့် ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒပဒ်မ 

၅၃အရ ဝင် ငွခွန် တာင်းခလာပစ ပတခ(ဝင)-၈ နှင့်အတ ူ

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်တွင် ပး ဆာင် ပီးသည့် ကျသင့်ဝင် ငွခွန် 

နှင့် တဆိပ် ခါင်းခွန်ချလန်ြဖတ်ပိင်းမူရင်းများ၊ တဆိပ် ခါင်းခွန် 

အြပည့်အဝကပ်နှိပ်ထမ်း ဆာင်ထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းမူရင်း 

များနှင့်တကွ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး 

စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မိုန့ယ်များြဖစ်ပါက စာချုပ် 

စာတမ်းမှတ်ပတင်ရးသိလ့ည်း ကာင်း၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

နှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်ြပင်ပရှိ 

မိုန့ယ်များ၊ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမနှင့် ကျန်တိင်း ဒသ 

ကီး / ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိုန့ယ်များြဖစ်ပါ က မိုန့ယ်လယ်ယာ 

ြမစီမခန ့ခ်ွဲ ရးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူးရးများသိ ့ သွား 

ရာက် မှတ်ပတင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
 

                    ြပည်တွငး်အခနွ်များဦးစီးဌာန 

 

အ သးစိတ်သိရှိလိပါက သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရး 

သိမ့ဟတ် အခွန်ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရး ( နြပည် တာ်) ရးအမှတ် ၄၆၊ 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဖန်းနပါတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-

၃၄၃၀၅၃၃၊အခွန်ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရး(ရန်ကန)်၊အမှတ်၅၉/၆၁၊ ြမည ီ

ထပ်၊ ပန်းဆိးတန်းလမ်း၊ ကျာက်တတား မိုန့ယ်၊ ဖန်း-၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ 

၃၇၈၃၇၂ သိမ့ဟတ် အခွန်ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရး (မန္တ လး) ၆၅လမ်း၊ 

၂၂x၂၃ လမ်းကား၊ ဖန်းနပါတ်-၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သိ ့ မးြမန်းစစမ်းနိင် 

ပါသည်။ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ြဖစ် သာ 

www.irdmyanmar.gov.mm သိ ့ ဝင် ရာက်ကည့်ရ လ့လာပီး 

လိအပ်သည့် ဥပ ဒ၊နည်းဥပ ဒ များကိ download ရယူနိင်ပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

စီမကနိ်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 
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