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အဆင့်- ၆ 

လဆိပ်တွင်အစစ် ဆးခယူြခင်း 

 
အဆင့်- ၄ 

သတ်မှတ်အခွန်များ ပး ဆာင်ြခင်း 

အဆင့် - ၅ 

အ ကာက်ခွန်ရှင်းလင်းြခင်း 

အဆင့် -၂ 

တင်ပိ/့တင်သွင်းမည့်ပစ္စည်းအ ပ  

စိစစ်တန်ဘိးြဖတ်ရန် လာက်ထားြခင်း 

အဆင့် - ၃ 

တင်ပိ/့တင်သွင်းခွင့်လိင်စင် 

လာက်ထားြခင်း

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန
အဆင့် ၁ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြခင်း 

ရတင်ပိ/့တင်သွင်းခွင့်အတွက် ြဖည့်စွက်ြခင်း 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင် 
မှတ်ပတင် မရိှ သးသူများ 

လာက်ထားြခင်း

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင် 
မှတ်ပတင်ရရိှ ပီးသူများ 
ကတ်ြပင်ဆင်ရန်

စိစစ်တန်ဖိးြဖတ်အဖဲွ  ့
ပမာဏ ၊ စချိန်စညန်း၊ 

စျးနန်း၊ တန်ဖိးစာရင်းနှင့်အတူ 

ြပည်တွင်းအခွန်များ 

ဦးစီးဌာန 

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန အ ကာက်ခွန်ဆိင်ရာလပ်ထး 

လပ်နည်းနှင့်အညီ ED/ID 

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန 
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ရ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရြဖင့်ြပုလပ် သာ အနပညာပစ္စည်းနှင့် အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ 

တင်ပိ/့တင်သွင်းခွင့်ြပုရန်အတွက် လပ်ငန်းစဉ် (SOP) 

 

အဆင့် ၁ ( ရတင်ပိ/့တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပတင် လာက်ထားြခင်း) 

၁။ ရတငပ်ိ/့တင်သွင်းလိသူသည် ပိက့န၊်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင် မရှိ သးပါက 

ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာန (ရန်ကန ်သိမ့ဟတ် နြပည် တာ်) တွင ် ပိက့နသ်ွင်းကန်လပ်ငန်းရှင် မတှပ် 

တင်ကတ်ကိ လာက်ထားရမည်ြဖစ် ပးီ ပါဝင်ရမည့်အ ထာက်အထားများမှာ အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ရာတွင် လိအပ် သာ အ ထာက်အထားများ- 

 (၁) ကမ္ပဏီ၏ Phone ၊  Fax ၊ Email တိပ့ါရှိသည့် Letter Head ြဖင့် လ ာက်လာ 

 (၂) ရငး်နီှးြမုပနှ်မနှင့် ကမ္ပဏမီျားညန်ကားမဦးစီးဌာနမ ှ Online စနစ်ြဖင့် ထတ ်

ပး သာ ကမ္ပဏီမတှ်ပတင်လက်မှတ် (အများပိင်ကမ္ပဏီများအတွက် လပ်ငန်း 

စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့် လက်မှတ်အပါအဝင်) နှင့် ကမ္ပဏမီှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် 

တိအ့ား Print Out ထတ်ထားသည့် မိတ္တ ူအ ထာက်အထားများ 

 (၃) ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်များ၏ အမည ် ၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ ၊ ပတ်စပိဓ့ာတ်ပနှင့် 

လက်မှတ် နမူနာတိပ့ါဝင် သာ ဓာတ်ပဇယား 

 (၄) MIC ခင့်ွြပုမနိ် ့(MIC ခွင့်ြပုချက်ြဖင် ့ လာက်ထား သာကမ္ပဏီများသာ) 

 (၅) လာက်ထားသ ူMD/Director ၏ နင်ိငသားစိစစ် ရးကတ်/Passport မိတ္တ ူ 

 (၆) အြခားနိင်ငတစ်ခမှ လဲပိသ့ည့် Capital Brought In Bank အ ထာကအ်ထား 

(ကန်သွယ်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် နိင်ငြခားကမ္ပဏီများအတွက်သာ) 

(မူရင်း ၊ မတိ္တ ူ) 

(ခ) သတ္တ ုတွငး်ဦးစီးဌာန သိမ့ဟတ် ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ ရာငး်ဝယ် ရးလပ်ငနး်မှ 

ခင့်ွြပုမနိ် ့ သိမ့ဟတ် ထာက်ခချက ် သိမ့ဟတ် မို န့ယ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 

၏ လပင်န်းလပ်ကိင်ခွင့် (မူရင်း/မတိ္တ ူ) တစ်ခခ 

(ဂ) ကနသွ်ယမ်လပင်နး်အတကွ ်နိင်ငြခား ငွြဖင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်စာရင်းစာအပ်  

(မူရင်း/မိတ္တ ူ) 
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၂။ အကယ၍် သက်တမ်းရှိ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငနး်ရှင်မှတ်ပတငရ်ရှိ ပီးြဖစ်ပါက ရတငပ်ိ/့ 

တင်သွင်းရန်အတွက် အာက်ပါအ ထာက်အထားြဖင့် ပိက့န/်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင် 

ကတ်အား ြပင်ဆင်ရန ်ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် လာက်ထားရမည-် 

(က) သတ္တ ုတွငး်ဦးစီးဌာန သိမ့ဟတ် ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ ရာငး်ဝယ် ရးလပ်ငနး်မှ 

ခင့်ွြပုမနိ် ့သိမ့ဟတ် ထာက်ခချက ်သိမ့ဟတ် မို န့ယ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 

၏ လပင်န်းလပ်ကိင်ခွင့် (မူရင်း/မတိ္တ ူ) တစ်ခခ 

(ခ) ကနသွ်ယမ်လပင်နး်အတကွ ်နိင်ငြခား ငွြဖင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်စာရင်းစာအပ်  

(မူရင်း/မိတ္တ ူ) 

 

အဆင့်-၂ (တင်ပိ/့တင်သွင်းမည့်ပစ္စည်းအ ပ  စိစစ်တန်ဖိးြဖတ်ရန် လာက်ထားြခင်း) 

၃။ တင်ပိ/့တင်သွင်းမည့် ပမာဏ၊ စချိန်စညန်း၊ စျးနန်းနှင့် တန်ဖိးသတ်မှတ်ချက်အား OSSC ရှိ 

စစိစ်တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ  ့ ၊ အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်သိ ့ လိပ်မူ၍ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အ ရအတွက်တိက့ိ 

ဖာ်ြပ၍ လာက်ထားရမည်။ 

အဆင့်-၃ (တင်ပိ/့တင်သွင်းခွင့်လိင်စင် လာက်ထားြခင်း) 

၄။ တင်ပိ/့တင်သွင်းခွင့်အတွက် OSSC ရိှ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ကိယ်စားလှယ်ရးအဖွဲ ၌့ 

ပိက့န်/သငွ်းကန်လိင်စင် လာက်ထားရာတွင် အာက်ပါ အ ထာက်အထားများြဖင် ့တင်ြပရမည်- 

(က) ကမ္ပဏီ Letter Head ပါ  လာက်လာမူရင်း (တင်ပိ/့တင်သွင်းမည့် ပမာဏ၊ 

စချိန်စညန်း၊ စျးနန်းနှင့် တန်ဖိးအကျဉ်းချုပ် ဖာ်ြပချက်နှင့်အတူ ကနသွ်ယမ် 

လမ်း ကာင်း) 

 (ခ) Invoice (သိမ့ဟတ်) Sale contract (မရူင်း)၊ 

 (ဂ) ပိက့န်/သငွ်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်(မိတ္တ ူ)၊ 

 (ဃ) စစိစ်တန်ဖိးြဖတ်အဖွဲ ၏့ သတ်မှတ်ချက်များပါဝင်သည့် ထာက်ခချက်၊ 

(င) လိင်စင်ထပ်မ လာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါက ယခင် နာက်ဆးအကိမ် တင်ပိ/့တင်သွင်း 

ခဲ့ သာ အ ကာကခ်နွဦ်းစးီဌာန၏ ED/ID ( မတိ္တ ူ)။ 
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အဆင့်-၄ ( သတ်မှတ်အခွန်များ ပး ဆာင်ြခင်း) 

၅။ တင်ပိ/့တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်းများအတွက် သတ်မှတ်အခနွ်နန်းထားများအား ြပည်တွင်းအခွန် 

များဦးစီးဌာန၊ ကိယ်စားလှယ်ထတွင် ပး ဆာင်ရမည်။ 

 

အဆင့်-၅ ( အ ကာက်ခွန်ရှင်းလင်းြခင်း) 

၆။ တင်ပိ/့တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်းများအတွက် အ ကာက်ခွနဆ်ိင်ရာ လပထ်းလပ်နည်းနှင့်အညီ 

ED/ID ကိစ္စများ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အဆင့်-၆ ( လဆိပ်တွင် စစ် ဆးခယူြခင်း) 

၇။ လဆိပ်အ ကာက်ခွန်အရာရှိထတွင် သတ်မှတ်အ ထာက်အထားြပသြခင်းနှင့် စစ် ဆး ရး 

အဖွဲ ၏့ ကန်ပစ္စည်းအား စိစစ်ြခင်းတိအ့ား ခယူရမည်။ 
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