
 

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာန၏အမိန ့်ရ ကညာစာအမှတ် (၆/၂၀၁၇) အေ ပံုမှန်တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်များနှင့် အရထွရထွကုန်စည်များအရပါ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒါဏ်ရ ကးများ 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၁။ 
Main Brand 

ကဲွလွဲဖခင်း 

ဥပမာ- ရမာရ်တာ်ယာဉ်များအတွက် 

IL/IP/ID ခွင့်ဖပု Toyota Brand 

ဖြစ်ရသာ်လည်း အမှန်တင်သွင်း Nissan 

Brand ကဲွလွဲတင်သွင်းဖခင်း။ 

ယန္တေားများအတွက် IL/IP/ID ခွင့်ဖပု 

Komatsu Brand ဖြစ်ရသာ်လည်း 

အမှန်တင်သွင်း 

Caterpillar Brand 

ကဲွလွဲတင်သွင်းဖခင်း။ 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 
1/2 AV  

  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၂။ 
Brand  

(Not Found) 
 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 
1AV 

Brand သတမ်ှတ်ချက် 

ဆိုင်ော 

အရထာက်အထားများ 

အေ စိစစ်၍ Brand 

သတမ်ှတ်နိုင်ပါက 

ဒဏ်ရ ကးကင်းလွတ် 

ခွင့်ဖပုမည်။ 

၃။ 

Country of 

Origin 

(Not Found) 

 
ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 
1AV 

C/O သတမ်ှတ်ချက် 

ဆိုင်ောအရထာက် 

အထားများအေ စိစစ်၍ 

C/O သတမ်ှတ်နိုင်ပါက 

ဒဏ်ရ ကးကင်းလွတ် 

ခွင့်ဖပုမည်။ 

  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၄။ 
Sub Brand 

ကဲွလွဲဖခင်း 

ဥပမာ - ရမာရ်တာ်ယာဉ်များအတွက် 

IL/IP/ID ခွင့်ဖပု Toyota Corolla 

ဖြစ်ရသာ်လည်း အမှန်တင်သွင်း 

Toyota Belta ကဲွလွဲတင်သွင်းဖခင်း။ 

ယန္တေားများအတွက် IL/IP/ID ခွင့်ဖပု 

Model No. နှင့် အမှန်တင်သငွ်း 

Model No. ကဲွလွဲတင်သွင်းဖခင်း။ 

1AV ကင်းလွတ် 

Brand တူ၊ 

Type တူ၊ 

တေား၀င်တင်သွင်းဖခင်း 

ဖြစ်၍ ဒဏ်ရ ကး 1AV 

မှာ သင့်ရတာ်ရသာ 

ဒဏ်ရ ကးဖြစ်ပါသည်။ 

၅။ Type ကွဲလွဲဖခင်း 

ဥပမာ - ရမာရ်တာ်ယာဉ်များအတွက် 

ရုိးရုိး Truck နှင့် Box Truck ကဲွလွဲ 

တင်သငွ်းဖခင်း၊ Saloon နှင့် Van 

ကဲွလွဲ တင်သငွ်းဖခင်း။ 

1/2 AV 1/90 AV 

ဤဖပစ်ဒဏ်သည် ယာဉ် 

အမျိုးအစားအုပ်စုတူညီ၍ 

ပုံစ ံ(Type) ကဲွလွဲဖခင်း 

များကုိသာ ဆိုလိုသည်။ 

အမှန်တင်သွင်းယာဉ် 

အရပါ် မူတည်၍ တန်ြိုး 

သတမ်ှတ်စည်း ကပ်ေန် 

ဖြစ်ပါသည်။ 

Without Body တင်သွင်းဖခင်း 
ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 
- 



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၆။ 
ယာဉ်အမျိုးအစား 

အုပ်စုကဲွလွဲဖခင်း 

ဥပမာ - လူစီးယာဉ်အုပ်စုမှ ခေီးသည် 

တင်ယာဉ်အုပ်စုသို ့

ကဲွလွဲတင်သွင်းဖခင်း၊ ကုန်တင်ယာဉ် 

အုပ်စုမှ ခေီးသည်တင်ယာဉ်အုပ်စုသို ့

ကဲွလွဲတင်သွင်းဖခင်းစသည် 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 
- 

ကညန၏ 

အတည်ဖပုချက်ဖြင့် 

ယာဉ်အမျိုးအစား 

အုပ်စုခွဲဖခားသတ်မှတေ်န် 

(လူစီးယာဉ်အုပ်စု၊ 

ခေီးသည်တင်ယာဉ်အုပ်စု၊ 

ကုန်တင်ယာဉ်အုပ်စု၊ 

လုပ်ငန်းသုးံယာဉ်/ 

ယန္တေားအုပ်စု) 

  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၇။ 

စီးပွား/ကူးသန်းမှ 

ခွင့်ဖပုသည့် 

သတမ်ှတ်ရဘာင်၏ 

အနိမ့်ဆုံး  

Model Year 

ရအာက်အနိမ့်တင်သွင်း 

လာဖခင်း 

သတမ်ှတ်ရဘာင်နှစ်ကာလရအာက် 

(၁)နှစ်နိမ့်ဖခင်း 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 
- 

- Model Year 

သတ်မှတ်ချက်ကို 

Chassis Code/  

 Vin Code ဖြင့ ်သတ် 

မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ 

ထိုသုိစ့ိစစ်၍ မေပါက 

(ကညန)၏ စစိစ ်

အတည်ဖပုချက်အေ 

သတ်မှတ်မည်ဖြစ ်သည်။ 

- အတည်ဖပု Mdl Year 

ဖြင့ ်စည်း ကပ်ေန်။ 

- Chassis No/ Vin Code 

ဖပင်ဆင်ထား ပါက 

သတ်မှတ် ရဘာင်အတွင်း 

အကျုံး၀င်သည ်

 ဖြစ်ရစ၊ အကျုံးမ၀င ်

သည်ဖြစ်ရစ ဖပည်သူ ့

ဘဏ္ဍာသိမ်းဆည်းမည် 

ဖြစ်ပါသည်။ 

သတမ်ှတ်ရဘာင်နှစ်ကာလရအာက် 

(၂)နှစ်နှင့်အထက် နိမ့်ဖခင်း 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 
- 

သတမ်ှတ်ရဘာင်ကာလအတွင်း 

နိမ့်ဖခင်း 
1/24 AV - 

၈။ 

စီးပွား/ကူးသန်းမှ 

ခွင့်ဖပုသည့် 

သတမ်ှတ်  

Model Year 

ရဘာင်ထက် 

ရကျာ်လွန်၍ အဖမင့် 

တင်သငွ်းဖခင်း 

သတမ်ှတ်ရဘာင်နှစ် 

ကာလအတွင်း ဖမင့်ဖခင်း 
1/48 AV - 

သတမ်ှတ်ရဘာင်နှစ် 

ကာလအထက် ဖမင့်ဖခင်း 
1/24 AV - 

  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၉။ 

IL/IP/ID 

ခွင့်ဖပုချက်များနှင့်  

ကဲွလွဲဖခင်း။ 

ကုန်တင်ဆိပ်ကမ်း 

P.O.L ကဲွလွဲဖခင်း 
ကင်းလွတ် ကင်းလွတ်  

ကုန်ချဆိပ်ကမ်း 

P.O.D ကဲွလွဲဖခင်း 
ကင်းလွတ် ကင်းလွတ်  

Country of Origin 

ကဲွလွဲဖခင်း 
1/90 AV 1/180 AV 

အမှန်တင်သွငး် 

Country of Origin 

အေ ရစျးနှုန်းအတည်ဖပု 

သတ်မှတ်စည်း ကပ်ေန်။ 

ယာဉ်/ယန္တေားများအတွက် 

Capacity Weight ကဲွလွဲဖခင်းနှင့် 

အရထွရထွကုန်ပစ္စည်းများအတွက် 

Weight ကွဲလွဲဖခင်း။ 

တစ်တန်လျှင် 

ကျပ် (၁)သိန်း 
ကင်းလွတ် 

အမှန်တင်သွငး် Capacity 

Weight အေ 

ရစျးနှုန်းအတည်ဖပု 

သတ်မှတ်စည်း ကပ်ေန်။ 

ယာဉ်/ယန္တေားများအတွက် 

Vehicle Weight ကဲွလွဲဖခင်း 

တစ်တန်လျှင် 

ကျပ် (၁)သိန်း 
- 

0.5 – 1.49 = 1 Ton 

1.5 – 2.49 = 2 Ton 

စသည်ဖြင့ ်တွကခ်ျက်ေမည်။ 

  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ 
မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

  
စီးနိုင်သည့် ထိုင်ခုံအရေအတွက် 

ကဲွလွဲဖခင်း 
1/4 AV - 

အမှန်တင်သွငး်လာသည့် 

ယာဉ်၏ Standard Seater/ 

Engine Displacement 

အေ သတ်မှတ်စည်း ကပ် 

ေပါမည်။ 

  
အရထွရထွပစ္စည်းများ 

Measurement ကဲွလွဲဖခင်း 
- ကင်းလွတ် 

အမှန်တင်သွင်းလာသည့် 

ပစ္စည်း၏ Measurement 

အေသတ်မှတ်စည်း ကပ် 

ေပါမည်။ 

  
Thickness အထူအပါး 

ကဲွလွဲဖခင်း 
- 

၁ တန်ကျပ် 

(၅)ရသာင်းနှုန်း 
 

၁၀။ 

LHD, RHD 

ကဲွလွဲ 

တင်သငွ်းဖခင်း 

ခွင့်ဖပုဘယ်ရမာင်းယာဉ်အစား 

ညာရမာင်းယာဉ်တင်သွင်းဖခင်း 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 
-  

ခွင့်ဖပုညာရမာင်းယာဉ်အစား 

ဘယ်ရမာင်းယာဉ်တင်သွင်းဖခင်း 
ကင်းလွတ် -  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ 
မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၁၁။ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်/ 

ယန္တေား၊ 

စက်ပစ္စည်းများ၊ 

စက်အပိုပစ္စည်းများ 

Reconditioned 

မကိုက်ညီဖခင်း။ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်/ ယန္တေားများ 

Reconditioned သတမ်ှတ်ချက်နှင့် 

မကိုက်ညီဖခင်း။ 

ကျပ် (၂)သိန်း 
စက်ပစ္စည်းများအတွက် 

1/50 AV 

ကုန်သွယ်ရေးညွှန် ကားမှု 

ဦးစီးဌာန၏ (၁၇.၅.၁၉ 

၉၆) ေက်စွဲပါ 

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့် 

ပတ်သက်ရသာ 

သတင်းလွှာ (၆/၉၆)ပါ 

Reconditioned 

သတမ်ှတ်ချက် (၆)ချက် 

၁၂။ 

Brand New 

အစား Used/ 

Reconditioned 

တင်သငွ်းလာဖခင်း 

- 
ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 
1/2 AV  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၁၃။ 

Used/ 

Reconditioned 

အစား 

Brand New 

တင်သငွ်းဖခင်း။ 

- 1/2 AV ကင်းလွတ် 
Used အား တင်သငွ်းခွင့် 

မဖပုပါ။ 

၁၄။ 

Valid for Prior 

Arrival (VPA) 

လိုင်စင်/ပါမစ် 

ခွင့်ဖပုချက်မေမီ 

ကုန်ပစ္စည်း 

ရောက်ေှိဖခင်း၊ 

ကုန်ပစ္စည်း 

ရောက်ေှိပပီးမှ 

လိုင်စင်/ပါမစ် 

ဖပင်ဆင်ချက်ေေှိဖခင်း။ 

(1) days to (7) days 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 

ကင်းလွတ် 

 

(8) days to (30) days 1/90 AV 

(31) days to (45) days 1/48 AV 

(46) days to (60) days 1/24 AV 

(61) days နှင့်အထက် သိမ်းဆည်း 



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ 
မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၁၅။ 

Licence/ Permit 

သက်တမ်း 

ရကျာ်လွန်ဖခင်း (IL, 

IP, Expired) 

(1) days to (7) days 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 

ကင်းလွတ် 

လိုင်စင်/ပါမစ်သက်တမ်း 

တိုးနှင့် ပတ်သက်၍ 

ရနာက်ကျ၍ 

သက်တမ်းတိုးရသာ်လည်း 

သက်တမ်းတစ်ဆက်တည်း 

တိုးဖမှင့်ခွင့်ေေှိလျှင် 

ဤအပိုဒ်ဖြင့် 

အရေးယူရဆာင်ေွက်ေန် 

မလိုပါ။ 

(8) days to (30) days 1/180 AV 

(31) days to (45) days 1/90 AV 

(46) days to (60) days 1/48 AV 

(61) days နှင့်အထက် သိမ်းဆည်း 

  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၁၆။ 

After Landed 

Correction (ALC) 

ကုန်ပစ္စည်း 

ရောက်ေှိပပီးမှ 

ကုန်ပါစာေင်းချုပ် 

(Manifest) 

ဖပင်ဆင်ဖခင်း 

(1) days to (15) days 1/24 AV 1/360 AV သရဘော၀င်ေက်စွဲနှင့် 

ဖပင်ဆင်သည့် ေကစ်ွဲ 

(Shipper မ ှ

အရ ကာင်း ကား 

ရပးပိုသ့ည့် Telex Date 

ဖခားနားချက်ကုိ 

တွက်ချက်ေမည်။) 

(16) days to (30) days 1/12  AV 1/180 AV 

(31) days to (60) days 1/6 AV 1/90 AV 

(61) days နှင့်အထက် 1/2 AV 1/24 AV 

သရဘောလိုင်းက ဖပင်ဆင်ဖခင်း ကျပ် (၁) သိန်း ၄ဝဝဝ  ကျပ် 

သရဘောလိုင်းဖပင်ဆင်ဖခင်း 

သည် Manifest တွင် 

လိုင်းတိုးဖခင်း၊ 

လိုင်းခွဲဖခင်းနှင့် 

လိုင်းရပါင်းဖခင်း ကိစ္စေပ် 

များတွင်သာ 

အကျုံး၀င်သည်။ 

(ပလက ၁၆၇(၁၆) ) 



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၁၇။ 

IL/IP/ID 

ရြာဖ်ပချက်များ 

ပူးတွစဲာေွက်စာတမ်းပါ 

အချက်အလက်များ 

ကဲွလွဲရ ကညာဖခင်း 

(Mis- 

Declaration) 

(က) အခွန်ဘဏ္ဍာရငွထိခိုက်နစ်နာမှု 

ေှိရသာ ကဲွလွဲမှုများအတွက် 
1/4 AV 

1/360 AV 

မှ 

1 AV 

အထိ 

- IL/IP/ID နှင့် BL, 

Invoice, Packing 

List စသည့်ဆကစ်ပ် 

စာေွက်စာတမ်းများတွင် 

ရြာ်ဖပထားသည့် အချက် 

အလက်များကွဲလွဲဖခင်း 

ဖြစ်သည်။ 

- Commercial 

Documents များတင် 

သွင်းောတွင် ပါေိှလာ 

ရသာ အမှားအယွင်း 

များသည် အခွန်ဘဏ္ဍာ 

ရငွထိခုိက်မှုေိှ/မေိှအရပါ် 

အရဖခခံ၍စဉ်းစားမည်။ 

- အမည်၊ လိပစ်ာများတွင် 

စာလုံးရပါင်းမှားယွင်းပါ

က ကင်းလွတ်ခွင့်ဖပု 

မည်။ 

(ခ) အခွန်ဘဏ္ဍာရငွထိခိုက်နစ်နာမှု 

မေှိရသာ ကဲွလွဲမှုများအတွက် 
1/90 AV 



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၁၈။ 

Licence/ Permit/ 

ID ခွင့်ဖပုချက်ထက် 

ရကျာ်လွန် 

တင်သငွ်းဖခင်း 

(IL, IP, ID 

Excess) 

အရထွရထွကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အပိုပစ္စည်းပါေှိလာရ ကာင်း 

ကကိုတင်ရ ကညာဖခင်း (သိုမ့ဟတု်) Section (29) ရဆာင်ေွက်လျှင် 

Excess ောခိုင်နှုန်း 

တွက်ချက်ောတွင် 

ပစ္စည်းအရေအတွက်/ 

အရလးချိန်/ 

တန်ြိုးရပါ်တွင် 

မူတည်၍ 

တွက်ချက်ေန်။ 

10% အထိ - 1/24 AV 

11% မ ှ30% အထိ - 1/12 AV 

31% မ ှ50% အထိ - 1/4 AV 

51% နှင့်အထက် - 1/2 AV 



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၁၉။ 

Licence/ Permit/ 

ID ခွင့်ဖပုချက်ထက် 

ရကျာ်လွန် 

တင်သငွ်းဖခင်း 

(IL, IP, ID 

Excess) 

ကကိုတင်ရ ကညာဖခင်း သိုမ့ဟုတ် Section 29 ဖြင့် စစ်ရဆးတင်ဖပခွင့် 

ရတာင်းခံဖပုလုပ်ဖခင်းမေှိဘဲ Customs Exam ဖပုလုပ်ချိန်မှ စစ်ရဆးရတွေ့ှိဖခင်းဖြစ်လျှင် 

Excess ောခိုင်နှုန်း 

တွက်ချက်ောတွင် 

ပစ္စည်းအရေအတွက်/ 

အရလးချိန်/ 

တန်ြိုးရပါ်တွင် 

မူတည်၍ 

တွက်ချက်ေန်။ 

10% အထိ - 1/12 AV 

11% မ ှ30% အထိ - 1/6 AV 

31% မ ှ50% အထိ - 1/2  AV 

51% နှင့်အထက် - 1 AV 

  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ 
မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၂၀။ 

IL/IP/ID 

ခွင့်ဖပုချက်တွင် 

မပါေှိဖခင်း။ 

IL/IP/ID ခွင့်ဖပုချက်နှင့် 

လုံး၀ကဲွလွဲတင်သွင်းဖခင်း၊ 

ခွင့်ဖပုအမျိုးအစားနှင့် 

လုံး၀ကဲွလွဲဖခင်း။ 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 

ဖပည်သူဘ့ဏ္ဍာ 

သိမ်းဆည်း 

(သိုမ့ဟတု်) 

1 AV 

- လိုင်စင်ခွင့်ဖပုမိန ့်နှင့် 

တင်သငွ်းသည့်ပစ္စည်း 

အား လိုင်စင်ဖြင့် 

တိုက်ဆိုင်စစ်ရဆး 

မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

- လိုင်စင်မလိုသည့် 

ပစ္စည်းများအတွက် 

အရကာက်ခွန်ဦးစီး 

ဌာနမှ သွင်းကုန် 

ရ ကညာလွှာနှင့် 

တိုက်ဆိုင်စစ်ရဆးမည် 

ဖြစ်ပါသည်။ 

 

  



 

စဉ် ဖပစ်မှု ေှင်းလင်းချက် 

ပုံမှန်တင်သွင်းရသာ 

ယာဉ်/ယန္တေားများ၊ 

စီမံချက်ဖြင့် 

တင်သငွ်းလာရသာ 

ရမာရ်တာ်ယာဉ်များ 

အရထွရထွ 

ကုန်စည်များ မှတ်ချက် 

ဖပစ်ဒဏ် ဖပစ်ဒဏ် 

၂၁။ 
တင်သငွ်းယာဉ်တွင် 

ခါးပတ်မပါေှိဖခင်း။ 
- 1/180 AV - 

- (၂၉.၁၁.၂၀၁၆)ေကရ်န ့

တွင် ကျင်းပဖပုလုပ် 

ရသာ ရမာရ်တာ်ယာဉ် 

တင်သငွ်းဖခင်းနှင့် 

သက်ဆိုင်ရသာ 

လုပ်ငန်းများကကီး ကပ် 

ရေးရကာ်မတီအစည်း 

အရဝး (၄/၂၀၁၆)တွင် 

အတည်ဖပုခဲပ့ါသည်။ 

 

 


