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(၁၆) ကိမ်ေြမာက် တုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ြပပဲွအတွက် အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရး 

လမ်းန်ချက်ဆုိင်ရာေကာက်ုတ်ချက်များ 

အပိုင်း(၁) 

 တုတ-်အာဆီယံ ကုန်စည်ြပပွဲကာလအတွင်း  တင်သွင်းလာေသာ ြပသမည့်ပစည်းများ 

အတွက ် နန်နင်းအေကာက်ခွန်ဌာနမ ှ စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာဗဟိုစီမံချက်များကို ေဆာင်ရွက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ Nanning International Convention and Exhibition Center တွင ်

(၁၆)ကိမေ်ြမာက် တုတ-်အာဆီယံကုန်စည်ြပပွဲကို ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ Nanning 

International Convention and Exhibition Center တွင် အထူးလုပ်ငန်းအဖဲွံုးအား 

ဖွင့်လှစ်ထားပီး ြပပွဲအတွက် တင်သွင်းလာမည့်ကုန်စည်များင့်ှပတ်သက်၍ အေကာက်ခွန ်

ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပန်ည်းများကုိ ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

 ြပပွဲအတွက်ကုန်စည်များအား အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရး လျင်ြမန်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်ှင့် 

အချန်ိမြီပင်ဆင်ုိင်ရန်အတွက် ြပသသူများအေနြဖင့် Agent များအား ကုန်စည်စာရင်းကိ ု

ကိတင်ေပးထားရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ Agent အေနြဖင့် ြပပွဲပစည်းှင့်ပတ်သက်သည့် 

ဝင်ခွင့်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ကိတင်အတည်ြပထားရန်ှင့် ေကညာလာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်ေလာက်လာများအား မှန်ကန်မရိှေစရန် ကိတင်ေဆာင်ရွက်ထားရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

 ြပသသူများအေနြဖင့် ေလယာဉ်ြဖင့်လာေရာက်ရာတွင်ြပသမည့်ပစည်းအားမိမိတုိှင့်တပါတည်း 

ယူေဆာင်မည့် အာဆီယံမဝူါဒအား တုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ြပပွဲတွင ်ကျင့်သုံးြခင်းမြပရ၊ 

ြပည်ပမ ှ ြပသမည့်ပစည်းများအား အေထွေထွကုန်စည်များှင့်ပတ်သက်၍ အေကာက်ခွန ်

ရှင်းလင်းေရးေဆာင်ရွက်ေပးမည့် Agent များထ ံေပးပုိရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပပွဲတွင ်ြပသမည့် 

ကန်ုစည်များအား မိမိတိုှင့်တပါတည်းယူေဆာင်လာပါက တုတ်ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်ရှင်း 

လင်းေရး၊ ဝင်ခွင့်စီမခံန့်ခဲွမများှင့် သက်ဆုိင်သည့် ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း 

မိမဘိာသာေကညာလာတင်သွင်းြခင်း၊ အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းစသည်တုိအား ေဆာင်ရွက်ရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

 နန်နင်းေလဆိပ်တွင်လမ်းန်ေပးရန်ှင့်ခရီးေဆာင်အြဖစ်သယ်ေဆာင်လာသည့် ပစည်းများ 

အား အေကာက်ခွန်ရင်ှးလင်းြခင်းေဆာင်ရက်ွရာတွင် ကူညီရန်အတွက ် ကုန်စည်ြပပဲွတာဝန ်

ခံံုးှင့် တရားဝင်ေထာက်ပ့ံပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မံုးမှ ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ချထား 

ေပးေကာင်း။ 

အလွတ်သေဘာ ဘာသာြပန်ဆိုချက်



 တုတ်ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိသူများအား တုတ်ိုင်ငံသို ဝင်ခွင့်ြပမည်မဟတ်ုသည့်အြပင ်ကုန်ပစည်း 

များအား သက်ဆုိင်ရာေလဆိပမ်ျားမှတဆင့် ြပန်လည်ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။  

 ပွဲစီစဉ်သူှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်များအေနြဖင် ့ နန်နင်းကုန်စည်ြပပွဲစင်တာရှိ နန်နင်း 

အေကာက်ခွန်ံုးတွင် တင်သွင်းမေကညာချက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုေဆာင်ရွက ်

ရမည်ြဖစေ်ကာငး်။ 

 ြပပွဲကာလအတွင်းေရာင်းချခဲ့သည့် အေသးစားပစည်းများအတွက် အေကာက်ခွန်ုံးတွင ်

ေထာက်ခံချက်များတင်ြပရမည်ြဖစ်ပီး သွင်းကုန်ခွန်များှင့် အြခားအခွန်များေပးေဆာင်ရ 

မည် ြဖစ် ေကာင်း။  

 ြပပွဲကာလအတွင်း သင့်ေတာ်ေသာအေရအတွက်အား သွင်းကုန်ခွန်ေပးေဆာင်ရန်မလိုဘ ဲ

ေရာင်းချခွင့်ြပေသာ်လည်း ဥပေဒအရ သွင်းကုန်တန်ဖုိးြမင့်အခွန်ှင့် စားသံုးခွန်များအား ေပး 

ေဆာင်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

 ေရဒီယုိှင့်ုပ်ြမင်သံကားဆက်သွယ်ေရးစက်ကိရိယာများတင်သွင်းမအတွက် သတင်းေထာက်များ 

အေနြဖင့် ြပည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချပေ်ရးမှ ထုတေ်ပးထားသည့် ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် 

ရှိရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

 အေမရိကန်ေဒလာ (၅၀၀၀) ထက်ပိုေသာ ိုင်ငံြခားေငွအား တုတ်ုိင်ငံအတွင်း ယူေဆာင် 

လိုပါက အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းရာတွင် ေရးသားေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ေကာငး်။ 

 ြပပွဲကာလပီးေနာက ် တုတ်ိုင်ငံမ ှ ြပန်လည်ထွက်ခွာမည့်သူများအေနြဖင့် အေမရိကန ်

ေဒလာ(၅၀၀၀) ေအာကရိှ်ေသာ ိုင်ငံြခားေငွအား ြပန်လည် ယူေဆာင်ခွင့်ြပပီး အေမရိကန ်

ေဒလာ(၅၀၀၀)ထက်ပိုပါကအေကာက်ခွန်တွင်ေကညာလာပုံစံြဖည့်စွက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

 တုတ်ိုင်ငံတွင်းသို ဝင်/ထွကမ်ည့် ခရီးသည်များအေနြဖင့် တုတ်ယွမ်ေငွ (၂၀,၀၀၀) အား 

သယ်ေဆာင်ခွင့်ရှိေကာင်း။ 

 ခရီးသည်များအေနြဖင့် ေရှင့်ေရထွက်ပစည်းများအား ကုိယ်ပုိင်အသံုးြပရန် အတွက်သာ 

သင့်ေတာ်သည့်ပမာဏြဖင့် သယ်ေဆာင်ခွင့်ရှိေကာင်း။  

 တုတ်ိုင်ငံအတွင်းသုိ ခရီးသည်များသယ်ေဆာင်လာသည့် ဘာသာေရးပုံှိပ်စာအုပ်များှင့် 

ုပသံ်ဖုိင်များအား ကုိယ်ပုိင်အသံုးြပရန်အတက်ွသာ ခွင့်ြပေသာ်လည်း ကုိယ်ပုိင်အသံုးြပ 

မည့်ပမာဏထက်ပုိေသာပစည်းများအား သယ်ေဆာင်ခွင့်မြပေကာင်း။ 

(၁၆) ကိမ်ေြမာက ်တုတ-်အာဆီယံကုန်စည်ြပပွဲအတွက ်အေကာက်ခွန်စစ်ေဆးေရးဆိုင်ရာ 

လမ်းန်ချက်ေကာက်ုတ်ချက်များ 

အလွတ်သေဘာ ဘာသာြပန်ဆိုချက်



အပိုင်း (၂) 

 ြပပွဲတွင ် ြပသမည့်ကုန်စည်များအတွက ် ေရာဂါပိုးမားကင်းစင်ေရးဆုိင်ရာ ကိစရပမ်ျားအား 

စုံစမ်းစစ်ေဆးိုင်ရန်အတွက ် နန်နင်းအေကာက်ခွန်ဌာနမ ှ နန်နင်း၊ ေကွလင်၊ ေပးဟိုင ်

စသည့် ေလဆပ်ိများ၊ ေပးဟုိင်၊ ဖန်ချန်းကန် စသည့်ဆိပ်ကမ်းများှင့် ဖျင်ရှန်၊ သုဉ်းရှင့် 

စသည့် ကန်ုတွငး်နယ်စပေ်ပါက်များတွင ် အထးူစစ်ေဆးေရးေနရာများ သတ်မတ်ှထား 

ေကာင်း၊ စစ်ေဆးမများေဆာင်ရွက်ုိင်ရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်ကုမဏီများ ငှားရမ်းထား 

ပါေကာင်း။ 

 စားေသာက်ကုန်များ ထုတ်ပိုးရာတွင ် စားေသာက်ကုန်အမည်၊ ခင်းကျင်းြပသမည့်သူ၏ 

အမည်၊ ိုင်ငံ၊ ြပပွဲအမှတ်၊ ြပခန်းအမှတ်၊ အေရအတွက်ှင့် အေလးချန်ိတိုကို ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း။  

 ပုိးမားများပါုိင်သည့် တိရစာန်ှင့်အပင်၊ ကပ်ေရာဂါှင့် အြခားထိခိုက်ေစ တတ်ေသာပုိးမား 

များ၊ တိရစာန်အေသေကာင်များ၊ ေြမဆီေြမဆီေြမသဇာများကို အေထာက်အပံ့ေပးသည့် 

တိရစာန်များှင့်အပင်များစသည်တိုအား တုတ်ုိင်ငံသုိတင်သွင်းခွင့်မြပေကာင်း။  

 ြပပွဲပီးေနာက ် ြပသသည့်ပစည်းအား တုတ်ုိင်ငံအတွင်း၌ ေရာင်းချလိုပါက ြပသသ ူ

(သိုမဟုတ)် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်မ ှ e-CIQ စနစ်ြဖင့် တရားဝင် ေလာက်ထားရန်လိုပးီ 

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။  

 တုတ်ိုင်ငံအတွင်းသုိ ပစည်းများသယ်ယူလာမည့်သူများအတွက ် စံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်းဆုိင ်

ရာေဆာင်ရွက်သွားမည့်သတင်းအချက်များအား http://www .caexpo.org တွင် ေဖာ်ြပ 

ထားေကာင်း။ 

 အပင်ှင့်တိရစာန်များှင့် ၎င်းတို၏ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ စစ်ေဆးရန် 

လိုမည့်အြခားပစည်းများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်အုပ်ချပ ် ေရးဌာနမှခွင့်ြပချက်ှင့် 

တင်သွင်းမည့်ုိင်ငံ၏ သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်မှ ထုတ်ေပးသည့် ေရာဂါပိုးမားကင်းစင ်

ေကာင်းေထာက်ခံချက်တိုပါရှိပါက ကန့်သတ်မရှိဘဲတုတ်ိုင်ငံသိုသယ်ေဆာင်ိုင်ေကာင်း။ 

(၁၆) ကိမ်ေြမာက် တုတ-်အာဆီယံကုန်စည်ြပပွဲအတွက ်လာေရာက်ြပသမည့် 

ေကျာက်မျက်ရတနာှင့် အြခား ကုန်ပစည်းများ တရားဝင်ပိုေဆာင်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

လိုက်နာေဆာင်ရကွ်ရမည့်အချက်များ 



 အဖိုးတန်ေကျာက်မျက်ရတနာများကို တုတ်ိုင်ငံှင့်ကုန်စည်ြပပွဲလာေရာက် ြပသမည့်ုိင်င ံ

မ ှတရားဝင်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ေထာက်ပိုသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ကုမဏီတိုချတိ်ဆက ်

လျက် ကုန်စည်ြပပွဲကျင်းပရာေနရာအေရာက် ပိုေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ြမန်မာိုင်င ံ

တစ်ိုင်ငံတည်းအေပတွင်သာ ြပလုပ်သည်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျန်အာဆီယံိုင်ငံများအေပတွင ်

လည်း ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ယခုအခါ အာဆီယံုိင်ငံအချ ိမှ ၎ငး်တုိ၏ အဖုိးတန်ေကျာက် 

မျက်များကိ ုစတင်ချတ်ိဆက်တင်ပိုေနပီြဖစ်ပါသည်။ 

 ပစည်းများအား ကုန်ေသတာတစ်လုံးတည်းတွင် ထည့်သွင်းလျက်တင်ပိုပါက ကုန်ကျစရိတ် 

များစွာ သက်သာုိင်ပါေကာင်း၊ တိုအြပင ် လုံ ခံေရးကုဒ်နံပတ်များပါဝင်ေသာ ခရီးေဆာင ်

အိတ်များတွင် ထည့်သွငး်လျက် ေလယာဉ်ကုန်ေသတာြဖင့်လည်း တင်ပိုိုင်ပါသည်။ 

 ယခုှစ်တွင် သယ်ေဆာင်လာသည့် ကုန်ပစည်းများ၏ စုစုေပါင်းတန်ဖိုး အေပအာမခံေကး 

(Deposit) အြဖစ် အေကာက်ခွန် (Customs Duty) ကုိ အြပည့်အဝ အရင်ေပးေဆာင်ရ 

မည်ြဖစ်ပီး၊ (၆၅ မှ ၆၈ ရာခုိင်န်းကား) ရှိမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပပဲွတွင် မေရာင်းရသည့် 

ပစည်းများကို ြပန်လည်သယ်ေဆာင်သည့်အခါ အေကာက်ခွန်ထံမ ှ ကျသင့်ေသာအခွန်အခ 

များေပးေဆာင်၍ ြပန်လည်ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။ 

 အေကာက်ခွန်တွင်ကိတင်ေပးသွင်းထားသည့်ေငွများအနက်မှြပန်အမ်းေငွကိုရရိှရန်ေလာက် 

ထားရမည်ြဖစ်ရာ ြပပွဲပီးဆုံးသည့်အခါ ေကျာက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များက ရက်အနည်းငယ် 

အကာ ထပ်မံေစာင့်ဆိုင်းရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

 တစ်ိုင်တစ်ဆွဲ (hand carry) ြဖင့် သယ်ေဆာင်လာပးီ အပံှ်ပါက ေလဆိပ်ရှိ အေကာက်ခွန ်

ဌာနတွင်စစ်ေဆးမြပရမည်ြဖစ်ရာအချန်ိကာြမင့်ုိငသ်ည့်အတွက်ပစည်းပိုင်ရှင်များအေနြဖင့် 

(၇)ရက်ခန ့် ကိတင်လာေရာက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာကမ်ျက်လုပ်ငန်းရှင်များသည် 

ပစည်းများကို အစစ်ေဆးခံရန် ကိတင်ေရာက်ရှိရမည့်ေန့ရက ် (၇)ရက်ှင့ ် အေကာက်ခွန ်

ဌာနထံမှ ြပန်အမ်းေငွကိုရရိှရန ် ြပပဲွအပးီ(၇)ရက်ခန ့် ထပ်မံေနရမည်ြဖစ်သြဖင့် ကုန်ကျ 

စရိတ်များထပ်မံတက်ိုင်သြဖင့် ေလယာဉ်ြဖင့ ် တငပုိ်သည့်နည်းလမး်ကုိ ေရွးချယ်ပါက 

ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုသက်သာိုင်ပါသည်။ 

 (Hand Carry) ြဖင့် သယ်ေဆာင်မည်ဆိုပါက ပါဝင်သည့်ပစည်းစာရင်းကုိ တုတ်ဘက်မ ှ

ေထာက်ပိုသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကုမဏီထံသို ကိတင်ေပးပိုရန်လိုမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာက် 

မျက်ရတနာမဟုတ်သည့်ကုန်သည်များကုိ တစ်ိုင်တစ်ဆဲွ (hand carry) နည်းလမ်းြဖင့ ်



သယ်ေဆာင်လာမည်ဆုိပါက ေကျာက်မျက်ပစည်းများကဲ့သိုပင ် (၎င်းပစည်းများအတွက် 

သတ်မှတ်ထားေသာ) အခွန်အခများ ေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေကျာက်မျက်ရတနာမဟုတ်သည့် ကန်ုစည်များကုိ ြမန်မာဘက်မှ နန်နင်းရှိ စီးပွားေရးသံမှး 

ံုးသုိ ပိုေဆာင်ရာတွင ် ထုတ်ပိုးစာရင်း(packing list) ှင့် ကုန်ေရာင်းေြပစာ (Invoice)ှင့် 

ြပသမည့်ြပခန်းနံပါတ်တုိ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

 နန်နင်းုံးမှ ကုန်စည်ြပပွဲကျင်းပရာ ြပခန်းတစ်ခုစီအတွင်းသို ထည့်သွင်းေပးိုင်ေရးအတွက ်

ကုန်ကျစရိတ်မှာ Bondex Logistics Co.,Ltd မ ှ ယူသည့် ဝန်ေဆာငခ်-(၃) တန်ဆ့ံ ကုန် 

တင်ကား (ယွမ-်၃၅၀)၊ (၅)တန်ဆ့ံ ကုန်တင် ကား(ယွမ-်၆၀၀) ှင့် Sinotrans Guangxi 

Logistics Co.,Ltd မှ ယူသည့် ဝန်ေဆာင်ခ အနည်းဆံုး (၁) ေပပတ်လည်ပံုး အရွယ်အစား 

ရှိရမည်ြဖစ်ပီး တစ်ပုံးလင် (၇၅ယွမ)် တိုြဖစ်ပါသည်။  

 ြမနမ်ာကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးအဖဲွအေနြဖင့် နယ်စပ်မှတစ်ဆင့်တင်ပုိလာမည့် ေကျာက်မျက ်

ရတနာမဟုတ်ေသာ ကုန်ပစည်းများ၏ပိုင်ရှင်များထံသို မိမိတို၏ ကုန်စည်များကို နန်နင်းမိ 

ရှိစီးပွားေရးသံမှးံုးမ ှ ြပပွဲသို Bondex Logistics Co.,Ltd ှင့် Sinotrans Guangxi 

Logistics Co.,Ltd စသည့် ကုမဏီှစ်ခုအနက် သင့်ေလာ်သည့်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကုမဏီ 

တစ်ခုခုြဖင့် တင်ပိုေရးစီစဉ်ရာတွင ်ကျသင့်မည့်ကုန်ကျစရိတ်များကုိ အေြပအေကျ ကိတင ်

ေပးေချပါမည်ဟေူသာ ကတိကဝတ်ကုိရယူထားရန်ှင့် တုတ်ဖက်မှ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

ကုန်ကျစရိတ်များကုိ၎င်းေန့ရှိယွမ်ေငွှင့်ကျပ်ေငွေပါက်ေဈးြဖင့်တွက်ချက်၍အေကာင်းကား 

သည့်အခါ ေငွပမာဏအြပည့်အဝကုိ အချနိ်မီလဲပိုိုင်ေရးစီစဉ်ထားရှိေစရန ်လုိအပေ်ကာင်း။ 

 

 

 


