
 

 

     

“ပြည်တွငး်အခွန်များဦးစီးဌာနက အခွန်ထမ်းအား တတွ့ဆုံဆက်သွယ်ရသည့် အတပခအတနများ” 

 

၁။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် နိုငင်တံတာ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် အတောက်အကပူဖစ် 

တစရန် အခွန်တငွများ တကာက်ခံတြးလျက်ရိှြါသည်။ အခွန်ဘဏ္ဍာများ တကာင်းမွန်စွာတကာက်ခံရရိှ 

နိုငရ်န်မှာ အခွန်ေမ်းပြည်သူများမှ အခွန်ဥြတေများနှင့် အခွန်တကာက်ခံရသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအား 

သိရှိနားလည်လျက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနှင့်ြူးတြါငး်၍ လိကု်နာတောင်ရွက်မှုအတြါ် မူတည် 

တနြါသည်။ ေိုသုိ့လိုက်နာတောင်ရွက်နိုငတ်စရန်နှင့် အခွန်တကာက်ခံမှုလုြ်ငန်းများကို အတောက်အကူ 

ပဖစ်တစရန်အတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ website ပဖစ်တသာ www.ird.gov.mm နှင့် ဌာန၏ 

တရားဝင် Facebook Page တိုတ့ွင်လည်းတကာငး်၊ စာအုြ်ငယ်များနှင့် လက်ကမ်းစာတစာင်များ 

ပဖန့်တဝ၍လည်းတကာငး်၊ အခွန်ေိုင်ရာ ြညာတြးတေွးတနွးြွဲများ၊ အခွန်ေမး်ဝန်တောငမ်ှုဗဟိုအဖွဲ့ရုံး၊ 

အခွန်ေိုငရ်ာ ဝန်တောငမ်ှုရုံးများနှင့် သက်ေိုင်ရာအခွန်ရုံးများမှတေင့် ြံ့ြုိးကူညီ၍လည်းတကာငး် 

ဝန်တောင်မှုများတြးလျက်ရိှသကဲ့သ့ုိ အခွန်ေမ်းများေံမှလည်း ၎င်းတို့၏စီးြွားတရးလုြ်ငန်းများ၊ 

အခွန်တြးတောင်မှုအတပခအတနများနှင့ ်ြတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အခါအား 

တလျာ်စွာ တတာင်းယူပခင်းများ တောငရွ်က်ရြါသည်။  

 

၂။ စာတစာင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက အခွန်ေမ်းပြည်သူများအား 

အတကကာင်းကကားတခါ်ယူတတွ့ေုံပခင်း သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းတည်ရိှရာသုိ့ ကွငး်ေငး်စစ်တေးပခင်းများ 

တောငရွ်က်ရသည့်အတကကာငး်ရငး်များကို ရှင်းလငး်အသိတြးရန် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၃။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ေမ်းများအား အခွန်တကကညာလွှာများ တငသွ်င်းပခငး် 

နှင့် တြးတောင်ေိကု်သည့်အခွန်အရြ်ရြ်ကို တြးတောငတ်စပခငး် အစရိှသည့် အခွန်နှင့်ြတ်သက်၍ 

တောငရွ်က်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို အမှန်တကယ်သိရှိလိုက်နာတစရန် ကူညီတောငရွ်က်တြးတန 

သည်သာမက လိအုြ်လျှင် လုြ်ငန်းများကို ကွင်းေငး်၍ အခွန်စာရငး်စစ်တေးပခငး်ကဲ့သ့ုိတသာ စိစစ် 

အတညပ်ြုသည့်လုြ်ငန်းများကိုလည်း တောငရွ်က်လျက်ရိှြါသည်။ 

၄။ သ့ုိပဖစ်ြါ၍ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအတနပဖင့် အခွန်ေမး်များနှင့်အပြန်အလှန်ေက်သွယ် 

ရသည့် သ့ုိမဟုတ် ကွငး်ေငး်တလ့လာတတွ့ေုံပခင်းများ ပြုလုြ်ရသည့်အတကကာငး်အရငး်များစွာရှိတနဖြီး 

09222020 

နိဒါန်း 
 

ရည်ရွယ်ချက် 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍ 



2 
 

 

အခွန်ေမ်းများအတနပဖင့်လည်း ေုိကွင်းေင်းတလ့လာတတွ့ေံုပခင်းများ ပြုလုြ်ရသည့်အတကကာင်းအရင်း 

များကို နားလည်သတဘာတြါက်ေားြါက  နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် ြိုမုိအတောက်အကူ ပဖစ်တစြါမည်။ 

 

 

၅။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ေမ်းအား တအာက်ြါအတပခအတနများတွင် အတကကာင်း 

ကကား ေက်သွယ်နိုငြ်ါသည် - 

(က) ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြတေ ြုေမ် ၁၁၊ ြုေမ်ခွဲ (ဂ)နှင် ့အေူးကုန်စည်ခွန်ဥြတေြုေမ် ၁၅၊ 

ြုေမ်ခွဲ (ခ) တိုအ့ရ မှတ်ြုံတင်ရန် သ့ုိမဟုတ် သက်တမ်းတိုးရန်ြျက်ကွက်ပခငး်အတွက် 

တလျှာက်လွှာတင်သွငး်ရန် အတကကာင်းကကားပခငး်၊  

( ခ ) အခွန်ေိုငရ်ာစီမံအုြ်ချုြ်မှုဥြတေ ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (စ) အရ အခွန်တကကညာလွှာတြးြို့ရန် 

အတကကာင်းကကားပခင်း၊ 

( ဂ ) အခွန်ေိုငရ်ာစီမံအုြ်ချုြ်မှုဉြတေ ြုေမ် ၃၁ အရ အခွန်စည်းကကြ်မှုအတကကာငး်ကကားပခင်း၊ 

(ဃ) အခွန်ေိုငရ်ာစီမံအုြ်ချုြ်မှုဉြတေ ြုေမ် ၄၀ အရ သတ်မှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း 

 အခွန်တြးတောင်ရန် အတကကာင်းကကားပခငး်၊  

( င ) အခွန်ေုိင်ရာစီမံအုြ်ချု ြ်မှုဥြတေ ြုေ်မ ၂၆ အရ သတင်းအချက်အလက်အတောက်အေား 

တငပ်ြရန် သ့ုိမဟုတ် စစ်တေးရန် အကကာငး်ကကားပခင်း၊ 

( စ ) အခွန်ေိုင်ရာစီမံအုြ်ချုြ်မှုဥြတေ ြုေ်မ ၄၃ အရ ပြန်အမ်းတငွတြါ်တြါက်တကကာင်း 

အတကကာင်းကကားပခင်း၊ 

(ေ) အခွန်ေုိင်ရာစီမံအုြ်ချု ြ်မှုဥြတေ ြုေ်မ  ၃၇၊ ြုေ်မခဲွ(ခ)အရ အာမခံတင်သွင်းရန် အတကကာင်း 

ကကားပခင်း၊   

(ဇ) အခွန်ေိုငရ်ာစီမံအုြ်ချုြ်မှုဉြတေ ြုေ်မ  ၃၄၊ ြုေမ်ခွဲ (ဂ) အရ အခွန်ေမး်၏စီမံအုြ်ချုြ်မှု 

နညး်လမ်းအရ ပြန်လည်သံုးသြ်တြးရန် တလျှာက်ေားပခငး်နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ေုံးပဖတ် 

ချက်အား အခွန်ေမး်ေံအတကကာင်းကကားပခင်းနှင့် အခွန်ေမ်း၏စီမံအြု်ချုြ်မှုနညး်လမး် 

အရ ပြန်လည်သံုးသြ်တြးရန် တလျှာက်ေားချက်ကို စဉ်းစားသုးံသြ်ေုံးပဖတ်နိုင်တရး 

လိအုြ်ြါက အခွန်ေမး်တငပ်ြသည့် အတသးစိတ်အတကကာငး်ပြချက်များနှင်စ့ြ်လျဉ်း၍ 

တတာငး်ခံတမးပမန်းပခင်း၊  

(ဈ) အခွန်ေိုငရ်ာစီမံအုြ်ချုြ်မှုဥြတေ ြုေ်မ ၂၄၊ ြုေ်မခွဲ (က) အရ အခွန်တကကညာလွှာ 

တင်သွင်းရမည့်ရက် တိုးပမှင့်သတ်မှတ်တြးရန် တလျှာက်ေားပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

အတကကာင်းပြန်ကကားပခင်း၊ 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အတကကာငး်ကကားဆက်သွယ်မှုနှင့် ကွငး်ဆငး်တေ့ောတတွ့ဆုံပခင်း 
 



3 
 

 

(ည) အခွန်ေိုငရ်ာစီမံအုြ်ချုြ်မှုဥြတေ ြုေ်မ ၄၄၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ)အရ အခွန်တြးတောငရ်မည့်ရက် 

တိုးပမှင့်တြးရန် တလျှာက်ေားချက်အတြါ် အတကကာငး်ပြန်ကကားပခငး်၊ 

(ဋ) အခွန်ေိုငရ်ာစီမံအုြ်ချုြ်မှုဥြတေ ြုေမ် ၆၄၊ ြုေမ်ခွဲ (စ) အရ ေဏတ်ကကးတငွစည်းကကြ်မှု 

အတကကာင်းကကားပခင်း။ 

၆။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည်အခွန်ေမး်ေံသ့ုိ တအာက်ြါအတပခအတနများတွင် ကွငး်ေငး် 

တလ့လာမှုပြုလုြ်နိုင်ြါသည် - 

 (က) အခွန်ဆိုငရ်ာ အကကံတြးတဆွးတနွးရန် ကွငး်ဆငး်တေ့ောတတွ့ဆုံပခင်း။ ပြည်တွင်းအခွန် 

  များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ေမ်းများအား အခွန်ဥြတေြါအချက်အလက်များကို သိရိှ 

  နားလည်တစရန် အကူအညီတြးသွားမည်ပဖစ်ြါသည်။ သို ့ပဖစ်ြါ၍ အခွန်ဌာနမှ 

  အခွန်ေမ်းများေံ အခါအားတလျာ်စွာ ကွငး်ေင်းတတွ့ေုံသွားမည်ပဖစ်ဖြီး အခွန်ေမ်း 

  များနှင့ ် အခွန်ေိုငရ်ာတာဝန်ဝတ္တရားများ တေွးတနွးနိုငရ်န်နှင့် အခွန်နှင့်ြတ်သက်၍ 

  မသိနားမလည်သည်များကို ရှင်းလငး်စွာတပဖကကားတြးနိုင်ရန် ေိုသ့ုိကွင်းေင်းတလ့လာ 

  တတွ့ေုံပခင်းကို တောင်ရွက်သွားမည်ပဖစ်ြါသည်။ ကွငး်ေငး်တလ့လာတတွ့ေုံတနစဉ် 

  အတွင်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ေမ်းများအား လုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား 

  တစ်ခုချင်းစီအတွက် ေားရှိရမည့်စာရငး်အမျ ိုးအစားများနှင့် လိုက်နာတောငရွ်က်ရမည့် 

  အချက်အလက်များကို ြိုမုိသိရှိနားလည်တစရန် ြညာတြးလက်ကမး်စာတစာငမ်ျားကို 

  ပဖန့်တဝတြးမည်ပဖစ်ြါသည်။ ေို့အပြင် အခွန်ေမ်းကိုယ်တိုငက် အခွန်စည်းကကြ်မှုနှင့် 

  ြတ်သက်၍တသာ်လည်းတကာငး်၊ ဥြတေများ၊ အခွန်နှုန်းများနှင့်ြတ်သက်၍တသာ်လည်း 

  တကာင်း သိရိှနားလည်လိ၍ု ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ ေက်သွယ်တတာငး်ေို 

  လျှင ်ဌာနမှတာဝန်ရှိသူကတတွ့ေုံရှင်းလင်းပခငး်ကို တောငရွ်က်တြးနိုင်ြါသည်။ အေိြုါ 

  ကိစ္စရြ်များတွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အခွန်ေမ်းများကိုေက်သွယ်၍ 

  သင့်တလျာ်တသာအချနိ်တွင ်တတွ့ေုံနိုငရ်န် စီစဉ်သွားမည်ပဖစ်ြါသည်။ 

 (ခ) စီးြွားတရးေုြ်ငန်းြမာဏနှင့် အခွန်တြးတဆာငမ်ှုအတပခအတနကို သံုးသြ်တေ့ောရန် 

  ကွငး်ဆငး်စစ်တဆးပခငး်။ အခွန်စည်းကကြ်ရာတွင် လက်ရှိစီးြွားတရးဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု 

  အတြါ်အတပခခံ၍ အခွန်ေမ်း၏တပမပြင်ြကတိအတပခအတနကို တကာငး်စွာနားလည် 

  သတဘာတြါက်ရန် အတရးြါသကဲ့သ့ုိ တပမပြင်အတပခအတနနှင့်တလျာ်ကန်ကိုက်ညီသည့် 

  ယခုေက်ြိုမိုတကာင်းမွန်တသာ အခွန်မူဝါေ၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများချမှတ်နိုင်ရန်နှင့် 

  အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စည်းကကြ်မှုများတောင်ရွက်ရာတွင်ရင်ေိုင်ကကုံတတွ့ရသည့် အတပခ 

  အတနမှန်များကို သိရှိပြုပြငတ်ြးနိုငတ်ရးအတွက်လည်းတကာငး်၊ လုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား 

  အလုိက် ြကတိအတပခအတနမှန်ကိုသိရိှနိုငတ်ရးအတွက် ကွငး်ေငး်စိစစ်သုံးသြ်မှုများ 

  စဉ်ေက်မပြတ်တောင်ရွက်သင့်ြါသည်။ ေုိသ့ုိ ြကတိအတပခအတနကို သိရိှနိုငရ်န် 
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  စီးြွားတရးအမျ ိုးအစားအလုိက် ဖဲွ့စည်းေားတသာအဖဲွ့အစည်းများ သ့ုိမဟုတ် တတွ့ေံုရန် 

  လိအုြ်သည့် အခွန်ေမ်းများနှင့ ် တတွ့ေုံကကရမည်ပဖစ်ြါသည်။ သုိ့ပဖစ်ြါ၍ အခွန်ဌာနမှ 

  အခွန်ေမ်းများနှင့ ်တတွ့ေုံတေွးတနွးနိုင်ရန် စီစဉ်သွားမည်ပဖစ်ဖြီး ေိုသို့တတွ့ေုံပခင်းကို 

  အခွန်ေမ်းများ၏ လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ရာ ရုံးတနရာများ သ့ုိမဟုတ် ပြည်တွငး်အခွန်များ 

  ဦးစီးဌာနရုံးများတွင် တောင်ရွက်သွားမည်ပဖစ်ြါသည်။ 

 (ဂ) ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အခွန်စာရင်းစစ်တဆးပခင်း(သို့) စုံစမ်းစစ်တဆးပခင်း။ 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အခွန်စာရင်းစစ်တေးပခင်းသည် အခွန်ေမ်းအတနပဖင့် 

 ဝငတ်ငွနှစ်အတွင်း တောငရွ်က်ခဲ့တသာလုြ်ငန်းများအတြါ်တွင ် မှန်ကန်တသာ အခွန် 

 ြမာဏကို တြးတောင်ေားပခငး် ရိှ/ မရိှနှင့် အခွန်ဥြတေများကို လိကု်နာပခငး် ရိှ/ မရိှ 

 စိစစ်ပခငး်နှင့် အခွန်ေမ်း၏ ဘဏ္ဍာတရးရှငး်တမ်းများကို စစ်တေးပခငး်နှင့် ဥြတေအရ 

 ရှင်းလငး်တအာငပ်ြုရမည့်အြုိငး်များအားစိစစ်၍ ရှင်းလငး်အသိတြးရန်ပဖစ်ြါသည်။ 

 ေိုသ့ုိစစ်တေးရာတွင် အခွန်တကကညာလွှာများအရ တခါင်းစဉ်အမျ ိုးအစားတစ်ခုအတြါ် 

 တရွးချယ်စစ်တေးပခငး် (Specific Audit) ပဖစ်နိုင်သကဲ့သ့ုိ အခွန်ေမ်းတစ်ဦးချင်းေိုင်ရာ 

 စာရင်းများကို အပြည့်အစုံစစ်တေးပခငး် (Comprehensive Audit) မျ ိုးလည်း ပဖစ်နိုင်ြါ 

 သည်။ အခွန်အရာရိှသည် အခွန်စာရငး်စစ်တေးပခငး်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ မည်သ့ုိတောငရ်ွက် 

 သွားမည်ကို အခွန်ေမ်းများနှင့ ် ကနဦးတတွ့ေုံတေွးတနွးပခငး်များ တောငရွ်က်သွားြါ 

 မည်။ ပြည်တွငး်အခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ေမး်ေံ စာရငး်စစ်တေးရန် လာတရာက် 

 မည်ပဖစ်တကကာငး် အသိတြးစာတြးြို့၍ ကကိုတင်အတကကာင်းကကားသွားမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 သ့ုိတသာ် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကကိုတငအ်သိတြးပခင်းမပြုဘဲ အလျဉ်းသင့်သလိတုရှာငတ်ခင် 

 ဝငတ်ရာက်စစ်တေးပခငး်များလည်း ရိှနိုင်ြါသည်။ ယငး်ကဲ့သ့ုိတသာ အတပခအတနတွင် 

 အခွန်ေမ်းသည် အခွန်ေိုင်ရာစီမံအြု်ချုြ်မှုဥြတေ ြုေမ် ၂၅၊ ၂၆ အရ တာဝန်ခံအရာရှိ 

 များအား မိမိ၏လုြ်ငန်းဥြစာသို့ဝင်ခွင့်ပြုတြးရမည်ပဖစ်ဖြီးလုြ်ငန်းမှတ်တမ်းနှင့်စာရငး် 

 ဇယားများကို ကကည့်ရှုစစ်တေးခွင့်ပြုရမည်။  

 (ဃ) သင့်တေျာ်မှန်ကန်တသာ အခွန်တကကညာေွှာများတငသွ်ငး်တစရန်နှင့် ကျသင့်အခွန်များ 

  ကုိ မှန်ကန်စွာတြးသွင်းတစရန် တတွ့ဆံုပခင်း။ အခွန်ေမ်းများအတနပဖင့် အခွန်တကကညာ 

  လွှာများကုိ သတ်မှတ်အချန်ိတွင် အချန်ိမီတင်သွင်းရန်နှင့် ကျသင့်အခွန်များကုိ သတ်မှတ် 

  ရက်တွင် တြးတောင်ရန် ြျက်ကွက်မှုများရိှတကာငး်ရှိလာနိုင်ြါသည်။ ယငး်ကဲ့သို့တသာ 

  အတပခအတနများတွင် အခွန်ဌာနမှအခွန်ေမး်များအား အခွန်တကကညာလွှာများ တငသွ်ငး် 

  ပခငး်နှင့် အခွန်တြးတောငပ်ခငး်တို့ကို အချနိ်မီပြုလုြ်နိုင်ရန် အသိတြးစာများ တြးြို့ 

  နှိုးတော်သွားမည် ပဖစ်ြါသည်။ အကယ်၍ အခွန်ေမ်းသည် အခွန်ဌာနမှ ယင်းသ့ုိအသိတြး 

  နှိုးတော်ေားသည့်တိုင်  တကကညာလွှာတင်သွငး်ရန်နှင့် အခွန်တြးတောငရ်န် ေက်လက် 

  ြျက်ကွက်ြါလျှင် အခွန်ဌာနမှ အခွန်ေမ်းေီသ့ုိ ကွငး်ေငး်တလ့လာတတွ့ေုံ၍ တကကညာ 
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  လွှာတင်သွငး်နိုင်ရန်နှင့် အခွန်တြးတောင်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းအတကကာငး်ကကားသွားမည် 

  ပဖစ်ြါသည်။  

 (င) စီမံအုြ်ချု ြ်မှုနည်းေမ်းအရ ပြန်ေည်သံုးသြ်ပခင်း၊ အခွန်တြးတဆာင်ရမည့်ရက် တုိးပမှင့် 

  ပခငး်နှင့် အခွန်အရတကာက်ခံမှု ဖွင့်ေစှ်ပခင်းကိစ္စရြမ်ျားတွင် ကွငး်ဆင်းစစ်တဆးရပခငး်။ 

  အခွန်ေမ်းအတနပဖင့် အခွန်ဌာန၏စည်းကကြ်မှု သ့ုိမဟုတ် အပခားေုံးပဖတ်ချက်တစ်ရြ် 

  ရြ်ကိ ု တကျနြ်မှုမရိှသည့်အခါတွင် စီမံအြု်ချုြ်မှုနည်းလမး်အရ ပြန်လည်သံုးသြ်တြး 

  ရန် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားတရးမှူးချုြ်ေံ တငပ်ြတလျှာက်ေားနိုင် 

  သည်ပဖစ်ရာ ညွှန်ကကားတရးမှူးချုြ်မ ှ အပငငး်ြွားမှုရိှတသာ အခွန်ြမာဏအား အာမခံ 

  တငသွ်ငး်ရန် တတာငး်ေိုသည့် ကိစ္စရြ်တွငလ်ည်းတကာင်း၊ အခွန်ေမ်းအတနပဖင့် အခွန် 

  တြးတောငရ်မည့်အချနိ်ကို တိုးပမှင့်တြးြါရန် တလျှာက်ေားရာတွင် စိစစ်ခွင့်ပြုနိုင်တရး 

  နှင်စ့ြ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရြ်များတွင်လည်းတကာငး်၊ အခွန်ေမ်းအားြျက်ကွက်သူအပဖစ် 

  သတ်မှတ်၍ အခွန်ေမး်အား အရတကာက်ခံမှုဖွင့်လှစ်တောင်ရွက်ရာတွင်လည်းတကာငး်၊  

  အာမခံအပဖစ်တင်သွင်းရသည့် အခွန်ေမ်း၏ ြုံတသြိုင်ြစ္စည်းများ သို ့မဟုတ် အရ 

  တကာက်ခံမှုဖွင့်လစှ်ခံရသည့် အခွန်ေမ်း၏ြုံတသြိုငြ်စ္စည်းများ၏ တပမပြင်အတနအေား 

  တည်ရိှမှုအတပခအတနများအား မျက်ပမငတ်တွ့ရှနိိုင်တရးအလို့ငှာ အခွန်ဌာနမှ အခွန်ေမ်း 

  များေံသ့ုိ ကွငး်ေငး်စစ်တေးမှု အတညပ်ြုချက်   

များ ရယူရန်ပဖစ်ြါသည်။                                                                                                                                            

၇။ ဤစာတစာင်နှင့်ြတ်သက်၍ ေြ်မံသိရိှလိုသည့် သတငး်အချက်အလက်များရှိြါက ပြည်တွင်း 

အခွန်များဦးစီးဌာန၏ သက်ေိုငရ်ာရုံးများ သ့ုိမဟုတ် တအာက်တဖာ်ပြြါ လိြ်စာနှင့်ဖုန်းနံြါတ်များသို့ 

ေကသွ်ယ်တမးပမန်းစုံစမ်းနိုင်ြါသည်- 

  အခွန်ေမ်းဝန်တောင်မှုဗဟိုအဖဲွ့ရုံး (ရန်ကုန်)- ၀၁-၈၃၈၉၃၁၁၊၀၁-၈၃၈၉၃၂၂ 

        အခွန်ေိုငရ်ာဝန်တောငမ်ှုရုံး(တနပြည်တတာ်)-၀၆၇- ၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ 

    အခွန်ေိုင်ရာဝန်တောငမ်ှုရုံး (ရန်ကုန်)- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂ 

 အခွန်ေိုငရ်ာဝန်တောင်မှုရုံး ( မန္တတလး)- ၀၂- ၄၀၃၀၁၉၂ 

 

 

 

 

 


