
ြမန်မာနုိင်ငံရင်းနီှးြမှuပ်နံှမုဥပေဒ ပုဒမ် ၇၇ (ခ) အရ အခွန်အေကာက ်ကင်းလွတ်ခွင့ ်သို့မဟုတ် 
သက်သာခွင့် ေလျှာက်ထားြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိေပးေြကညာချက် 

၁။ ြမန်မာုိင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမေကာ်မရှင်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ရင်းီှးြမပ်ံှမေကာ်မတီများ 
၏ ခွင့်ြပမိန်/အတည်ြပမိန်များြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ရငး်ီှးြမပ်ံှမလုပင်န်းများ 
အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းီှးြမပ်ှံမဥပေဒပုဒ်မ ၇၇(ခ)အရ ြပညပ်မှ ကုန်ကမ်းပစည်းများ သိုမဟုတ် 
တစ်ပိုင်းတစ်စထုတ်လုပ်ပီးေသာ ကုန်ပစည်းများကို အခွန်အေကာက် ကင်းလွတ်ခွင့ ် သုိမဟုတ် 
သက်သာခွင့်ြဖင့် တင်သွင်းခွင့်ေလာက်ထားလာပါက ပိုမိုလွယ်ကူေချာေမွစွာေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်  ြမန်မာ 
ုိင်ငံရငး်ီှးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ စိစစ်ခွင့်ြပ 
သာွးမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် လုပင်န်းရငှမ်ျား ကိတင်သိရှိေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ်ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) စီးပာွးြဖစ်စတင်ြခင်းမြပမီ စက်စမး်သပ်လည်ပတရ်န်အတွက ် အခွန်အေကာက် 
ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် သက်သာခွင့်ြဖင့ ် ကုန်ကမ်းတင်သွင်းြခငး်ကို တစ်ကိမ်သာ 
တင်သွင်းခွင့်ြပမည် ြဖစပ်ါသည်။ ထိုသိုတင်သွင်းရာတွင် တင်သွင်းသည့်ကုန်ကမ်း 
ပမာဏသည ်တစ်ှစ်စာကုန်ကမ်း လုိအပ်ချက၏် ၂ လစာပမာဏထက ်ေကျာ်လွန်ြခင်း 
မရှိေစရ။ 

 (ခ) စီးပာွးြဖစ်စတင်ပီးမှသာ ကုန်ကမ်းပစည်းများအား အခွန်အေကာက် ကင်းလွတ်ခွင့် 
သိုမဟုတ ် သက်သာခွင့်ြဖင် ့ ဆက်လက်တင်သွင်းခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ေလာက်ထားလာှင့် စာရွက်စာတမ်းများြဖင့် မိမိေလာက်ထားတင်သွငး်လိုသည့် 
ကာလမတိုင်မ ီ ၃ လ ကိတင်၍ ေကာ်မရှင်သို တစ်ှစခ်ျငး်စီ ှစ်စဉ် တင်ြပေလာက် 
ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်-  

  (၁) လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ှင့် ထုတ်လုပ်မအမျိးအစားတိုအေပမူတည်၍ တစ်ှစ်စာ 
လိုအပ်မည့် ကုန်ကမ်း ှင့် ထွက်ရိှမည့် ကုန်ေချာပမာဏ၊ ကုန်ေချာတစ်ယူနစ် 
ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သံုးစွဲမည့်ကုန်ကမ်း(Norms)၊ Rejection Rate ှင့် 
ေမာ်မှန်းဝင်ေငတွိုအား ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်ေဖာ်ြပထားသည့် အခွန်အေကာက် 
ကင်းလွတ်ခွင့ ်သိုမဟုတ ်သက်သာခွင့် ေလာက်ထားလာ ပံုစံ (၆)။ 

  (၂) ကုန်ေချာပစည်းများ ြပည်ပသိုြပန်လည်တင်ပုိခဲ့သည့် အေထာက်အထားများ 
ြဖစ်သည့် ထုတက်န်ုေကညာလာ (Export Declaration) ။  

 (ဂ) အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အရ ေလာက်ထားတင်ြပလာသည့်အခါ တစ်ှစ်စာလုိအပ်မည့် ကုန်ကမ်း 
ပမာဏ၊ ကုန်ေချာထွက်ရှိမ၊ Rejection Rate တိုသည ် ထုတ်လုပမ်လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် 
ကိုက်ညီမ ရှိ မရှိ ကိ ုေကာ်မရှင်က လုပ်ငန်းသဘာဝှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ကီးဌာနများ 
သို သေဘာထားေတာငး်ခံသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများက 
ကုန်ကမ်းပမာဏှင့် Rejection Rate တုိအေပ ြပင်ဆင်ရန်သေဘာထား ြပန်ကား 
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၂ 

ခဲ့ပါက ေလာက်ထားသူအေနြဖင့် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေလာက်ထားရမည ် ြဖစ်ပီး 
ေကာ်မရှင်သည ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများက သေဘာထားြပန်ကားခဲ့သည့် 
ကုန်ကမ်းပမာဏှင့် Rejection Rate တုိှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ေကာ်မရှင်၏ခွင့်ြပချက်အရ ြပည်ပမှကုန်ကမး်ပစည်းများ သိုမဟုတ် တစ်ပုိင်းတစ်စ ထုတ်လုပ် 
ပီးေသာ ကုန်ပစည်းများကုိ အခွန်အေကာက ် ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ ် သက်သာခွင့်ြဖင့် တင်သွင်းခွင့် 
ရရိှခ့ဲသည့် လုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ှစ်တစ်ှစ၏် ေနာက်ဆံုးသံုးလပတ် 
အတွင်းတွင် အခွန်အေကာက ် ကင်းလွတ်ခွင့ ် သိုမဟုတ ် သက်သာခွင့်ြဖင့် ကုန်ကမ်းတင်သငွ်းခဲ့သည့် 
သွင်းကုန် ေကညာလာ (Import Declaration) များ၊ ကုန်ေချာထုတ်လုပ်ခ့ဲမများှင့် ြပည်ပသုိတင်ပုိခ့ဲသည့် 
ထုတ်ကုန် ေကညာလာ (Export Declaration) များ ှင့် ုိင်ငံြခားဝင်ေငွရရိှခ့ဲမ အေထာက်အထားများအား 
ေကာ်မရှင် သုိ အစီရင်ခံစာ တင်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းက ရရှိသည့် ဝငေ်ငွ၏ ၈၀ 
ရာခိုင်န်းသည ် ပုိကုန်များမှ ရရှိေသာ ုိင်ငံြခားေငွြဖစ်မှသာ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမဥပေဒ ပုဒ်မ၇၇ 
(ခ) အရ အခွန်အေကာက် ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ ်သကသ်ာခွင့်ကို ရရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
၃။ ြမန်မာုိင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၇ (ခ) အရ အခွန်အေကာက ်ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် 
သက်သာခွင့်ြဖင့် တင်သွငး်ထားသည့် ကုန်ကမ်းပစည်းများ သိုမဟတ်ု တစ်ပိုင်းတစ်စ ထုတ်လုပ် 
ပီးေသာ ကုန်ပစည်းများြဖင့ ် ထုတလု်ပ၍် ထွကရ်ှိလာသည့် ကုန်ေချာပစည်းများကိ ု ြပည်တွင်း၌ 
ေရာင်းချခွင့်မရှိဘ ဲ ြပည်ပသို ရာန်းြပည့် ြပန်လည်တင်ပိုရမည ် ြဖစပ်ါသည်။ ကန်ုေချာပစည်းများကို 
ြပည်တင်ွးသုိ ေရာင်းချေကာင်း စိစစ်ေတွရိှရပါက ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ံှမဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၅ အရ 
လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်အေကာက ် ဥပေဒ၊ လုပထုံ်းလုပ်နည်းများအရ လည်းေကာင်း၊ 
အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။  
၄။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမဥပေဒ ပုဒမ် ၇၇ (ခ) အရ ြပညပ်မ ှကုန်ကမ်းပစည်းများ 
သုိမဟုတ် တစ်ပုိင်းတစ်စထုတ်လုပ်ပီးေသာကုန်ပစည်းများကုိ အခွန်အေကာက ်ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် 
သက်သာခွင့်ြဖင့် တင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ဤအသိေပးေကြငာစာပါ သတ်မှတ်ချက်များ 
ှင့် အညီ ြမနမ်ာုိင်င ံ ရင်းှီးြမပ်ံှမေကာ်မရှင်သို ေလာကထ်ားတင်ြပလာပါက ေကာ်မရှင်အေနြဖင့် 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းီှးြမပ်ှံမ ဥပေဒှင့ ် ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများအရ စိစစ်ခွင့်ြပသွားမည် 
ြဖစ်ပါသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမေကာ်မရှင် 
 


