
        

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 လက်ကုိင်ဖုန်း(Handset)များအေပတွင် သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တံဆိပ် 

များအား ကပ်ိှပ်ထားမမရိှြခင်း၊ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖုိး ေလျာ့နည်း 

ကပ်ိှပ်ထားြခင်း၊ ဆက်စပ်ပစည်းှင့် ဝန်ေဆာင်မ အမှတ်တံဆိပ်များအား 

မှားယွင်းကပ်ိှပ်ထားြခင်း၊ QR Code ဖတ်၍ မရေစရန် ကပ်ိှပ်ထားြခင်း/ 

ပယ်ဖျက်ထားြခင်းများ စစ်ေဆးေတွရိှပါက အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်ိှပ် 

ထားြခင်းမရှိဟုသတ်မှတ်၍ လက်ဝယ်ထားရှိသူအား ပစည်းတန်ဖုိး၏ 

၁၀၀ ရာခုိင်န်း ဒဏ်ေကးေငွ တပ်ုိက်ြခင်းခံရမည့်အြပင် ပင်လယ် 

ေရေကာင်း အေကာက်ခွန်အက်ဥပေဒအရ ယင်းပစည်းများအား 

ြပည်သူ�ဘာအြဖစ် သိမ်းယူြခင်းခံရမည် ြဖစပ်ါသည်၊  

 

  သိုြဖစ်ပါ၍ လက်ကိုငဖ်ုန်း(Handset) လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ြဖန�်ချ/ိ 

ေရာင်းချြခင်းမြပမီ မိမိတုိ တင်သွင်း/ ေရာင်းချသည့် လက်ကုိင်ဖုန်း 

(Handset) များအေပတွင် ကျသင့်သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ှင့်ညီမေသာ 

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကုိ အြပည့်အဝ ြပည့်စံုကျနစွာ ကပ်ိှပ်ေပးရန် 

လုိအပ်ပါသည်၊  

   ထိုအြပင် လက်ကိုငဖ်ုန်း(Handset) အား ြဖန�်ချေိရာင်းချသူများှင့ ်

လက်လီေရာင်းချသူများအေနြဖင့်လည်း ကျသင့်သည့် ကုန်သွယ ်

လုပ်ငန်းခွန်ှင့်ညီမေသာ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ အြပည့်အဝ ြပည့်စံု 

ကျနစွာ ကပ်ိှပ်ထားြခင်းမရိှေသာ လက်ကုိင်ဖုန်း(Handset) များအား 

ြဖန�်ချ/ိ ေရာင်းချြခင်းမြပကပါရန် အသိေပးးေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 လက်ကိုငဖ်ုန်း (Handset) များ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများအေနြဖင့် ကျသင့ ်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ှင့ည်ီမေသာ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ အြပည့်အဝ 

ြပည့်စံုကျနစွာကပ်ိှပ်ထားသည့် လက်ကုိင်ဖုန်းများကုိသာ ဝယ်ယူြခင်းြဖင့် 

ုိင်ငံေတာ်အတွက် အခွန်များမှန်ကန်စွာရရိှေရးကုိ ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်း ကူညီ 

ေဆာင်ရ�က်ေပးကပါရန် ေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်၊  

 

 

 မိမိတုိတင်သွင်းလာသည့ ်လက်ကိင်ုဖုန်းများကိ ုသတ်မှတ်သည့ ်နည်းလမ်း 

များအတုိင်း ြပည့်စံုကျနစွာ  အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်ိှပ်ေပးပါေသာ တင်သွင်း 

ြဖန�်ချသိည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ရသင့်ရထုိက်သည့်အခွန်များကုိ ုိင်ငံေတာ်က 

ရရိှေစရန် ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်း ကူညီေဆာင်ရ�က်ေပးကပါေသာ ြပည်သူများ၊ 

ြမန်မာုိင်ငံ လက်လီေရာင်းချသူများအသင်းှင့် ြမန်မာုိင်ငံ မုိဘုိင်းလုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းတိုအား အထူးေကျးဇူးတင်ရှပိါသည်။   

             ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန                 

              

                       

 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစုိးရ 

စီမံကနိ်း၊ ဘာေရးှင့ ်စက်မဝန်ကီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

 

“လက်ကုိင်ဖုန်း(Handset)များအေပ အခွန်အမှတ်တံဆိပ် 

ကပ်ှိပ်ြခင်းဆုိင်ရာ သိေကာင်းစရာများ” 

 

 

 

Internal Revenue Department 

Office Building No.(46), Nay Pyi Taw 

http://www.ird.gov.mm 

 “Tax by the Law, Service by our Heart ” 

Tax Education                                                                                 (      ) 

  Handset                                                                10032020 

ေကျးဇူးတင်လာ 

အေသးစိတ်သိရှလိိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံး 

သုိမဟုတ် အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မုံး (ေနြပည်ေတာ်) ၊ုံးအမှတ် 

(၄၆)၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇ − ၃၄၃၀၅၂၂၊ 

၀၆၇− ၃၄၃၀၅၃၃၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မုံး(ရန်ကုန်)၊ အမှတ် ၅၉/ 

၆၁ (ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ဖုန်းနံပါတ် ၀၁−၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁−၃၇၈၃၇၂၊ သိုမဟုတ် အခွန်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မုံး (မေလး) ၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်းကား၊ ဖုန်းနံပါတ် 

၀၂− ၄၀၃၀၁၉၂ သုိ ေမးြမန်းစံုစမ်းုိင်ပါသည်။ ြပည်တွင်းအခွန်များ 

ဦးစီးဌာန၏ Website ြဖစ်ေသာ www.ird.gov.mm သုိ ဝင်ေရာက် 

ကည့်ေလ့လာိုင်ပီး လိုအပ်သည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကိ ု

download ရယူိုင်ပါသည်။  

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိငု်ငံေတာ် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်) ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ 

ုိင်ငံသားတုိင်းသည် ဥပေဒအရ ေပးေဆာင်ရမည့် အခွန်အေကာက်များကုိ 

ေပးေဆာင်ရန်တာဝန်ရိှသည်။ 

 

ပျက်ကွက်မအတွက် ြပစ်ဒဏ်များ 

 



  
 

လက်ကိုငဖ်ုန်း (Handset) ှင့ ်ဆက်စပ်ပစည်းများကို ြပည်ပမှ တင်သွင်း 

ေရာင်းချြခင်း၊ ြပည်တွင်း၌ဝယ်ယူေရာင်းချြခင်း၊ ဝန်ေဆာင်မေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများ၏ ေရာင်းချ/ ဝန်ေဆာင်မေဆာင်ရ�က်သည့် ေြပစာများအေပတွင် 

အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်ှိပ်ြခင်းကို ၁−၆−၂၀၁၉ ရက်ေန�မှ စတင်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ခ့ဲေသာ်လည်း ြမန်မာုိင်ငံမုိဘုိင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

ှင့် ြမန်မာုိင်ငံလက်လီေရာင်းချသူများအသင်းတုိ၏ တင်ြပချက်အရ ၁−၇−၂၀၁၉ 

ရက်ေန�မှစ၍ ေဆာင်ရ�က်ခ့ဲပါသည်။ လက်ကုိင်ဖုန်း (Handset) များ လုပ်ငန်းရှင်များ 

အေနြဖင့် ေအာက်ပါတုိကုိ ေဆာင်ရ�က်ရပါမည် -  

 လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပံုတင်ြခင်း၊ 

 အခွန်အမှတ်တံဆိပ် မှာကားြခင်းှင့် ထုတ်ယူြခင်း၊ 

 အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်ိှပ်ြခင်း၊ 

 လစဉ်အခွန်ေပးသွင်းြခင်း၊ 

 ေကညာလာ တင်သွင်းြခင်း။ 

  လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁(က) 

ှင့်အညီ အခွန်ထမ်း မှတ်ပံုတင်ခွင့်ြပရန် သက်ဆုိင်ရာ မိနယ်အခွန် 

ဦးစီးဌာနမှးထံတွင် သတ်မှတ်ပုံစ ံြဖင့် ှစ်စဉ်ေလာက်ထားပီး 

လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ယူရပါမည်၊  

  ထုိသုိမှတ်ပံုတင်ြခင်းကုိ လုပ်ငန်းမစတင်မီ တစ်လ သုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင် 

သက်တမ်းမကုန်ဆံုးမီ တစ်လကိတင်၍ ေဆာင်ရ�က်ရပါမည်။ 

 

 လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် မှာကားရာတွင် 

သံုးလပတ် အတွင်း မိမိတုိ ြပန်လည်ေရာင်းချမည့် ေရာင်းေဈးအေပ 

ကျသင့်သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုိ ခန�်မှန်းလျက် လုိအပ်မည့် အခွန် 

အမှတ်တံဆိပ်အမျ ိးအစားှင့် အေရအတွက်အား မိမိတုိအခွန်စည်းကပ်မ 

ခံယူလျက်ရှိသည့် အခွန်ုံးများတွင် ေလာက်ထားမှာကားရပါမည၊် 

 ပထမဆံုးအကိမ်ထုတ်ယူြခင်းအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကိတင် 

ေပးသွင်းရန် မလုိအပ်ပါ၊  

 

 ဒုတိယအကိမ်မှစ၍ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ လာေရာက်ထုတ်ယူသည့် 

အခါ သွင်းကုန်လုိင်စင် (Import License)၊ သွင်းကုန်ေကညာလာ ( ID Form ) 

ှင့် ေရှအကိမ်ထုတ်ယူခ့ဲသည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များအနက် အသံုးြပပီး 

အခွနအ်မှတ်တံဆိပ်များအတွက် ေငွသွငး်ချလန်များ (တင်သွင်းစဉ်က 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ေပးသွင်းခဲ့သည့် အေထာက်အထားှင့် 

သက်ဆုိင်ရာအခွန်ံုး၏ ဘဏ်စာရင်းသုိ လစဉ်ေပးသွင်းခ့ဲသည့်ချလန်များ) 

ြပည့်စံုစွာ တင်ြပိုင်မှသာ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်အား ထုတ်ေပးသွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။   

 အခွန်ခုှိမ်ေပးသွင်းြခင်းြဖစ်ပါက ခုှိမ်ခွင့်ှင့ ် သက်ဆိုင်သည့်ပုံစံများ 

တင်ြပရပါမည်။ 

   

 

    လက်ကုိင်ဖုန်း (Handset) များအေပတွင် ကပ်ိှပ်ရမည့် အခွန်အမှတ် 

တံဆိပ်များသည် QR Code ပါရိှေသာ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များြဖစ်ပီး ေအာက်ပါ 

အတုိင်း အမျ ိးအစား(၇) မျ ိးသတ်မှတ်ထားပါသည် - 

 

 

 

 

 

 ြပည်ပမှ တင်သွင်းြဖန�်ချ ြိခင်းြဖစ်ပါက အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်း 

ေဆာင်ရ�က်ပီးသည်ှင့်တစ်ပိင်နက် လက်ကုိင်ဖုန်း (Handset) ၏ လက်လီ 

ေရာင်းေဈးအေပ ကျသင့်မည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပမာဏှင့် ညီမေသာ 

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များအား လက်ကိုငဖ်ုန်း (Handset) ဘူးခွံအေပတွင် 

အြပည့်အဝ ြပည့်စံုကျနစွာ ကပ်ှိပ်ရပါမည်၊  

 လက်ကုိင်ဖုန်း (Handset) အေဟာင်းများ ေရာင်းချြခင်းြဖစ်ပါက လက်ကုိင်ဖုန်း 

(Handset) ၏ေနာက်ေကျာတွင် ကပ်ိှပ်ရပါမည်၊  

 ဆက်စပ်ပစည်းေရာင်းချြခင်းှင့် ဝန်ေဆာင်မေဆာင်ရ�က်ြခင်းများအတွက် 

အေရာင်းေြပစာအေပတွင် ကပ်ိှပ်ရပါမည်။  

 

 

 တန်ဖုိးနည်း အခွန်အမှတ်တံဆိပ်အေရအတွက် များြပားစွာ ကပ်ိှပ်ြခင်း၊ 

QR Code ဖတ်၍ မရေစရန် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ တစ်ခုှင့တ်စ်ခု 

ထပ်၍ စု�ပံကပ်ိှပ်ြခင်း၊ QR Code ပါရိှေသာ အခွန်အမှတ်တံဆိပ် အေပတွင် 

QR Code မပါေသာ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်အား အုပ်၍ ကပ်ိှပ်ြခင်းများမြပရပါ။ 

ကပ်ိှပ်ရမည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် နည်းပါးေစရန်အတွက် ကျသင့်အခွန်ှင့် 

အနီးစပ်ဆံုးတန်ဖုိးှင့်တူညီသည့် တန်ဖုိးကီး အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကိ ု

ေရ�းချယ်၍ စွဲမဲစွာကပ်ှိပ်ရပါမည်၊  

 လက်ကိုငဖ်ုန်း (Handset) များအေပတွင် ကပ်ှိပ်သည့်အခွန်အမှတ် 

တံဆိပ်များအေပရှ ိ  QR Code အမှတ်အသားများအား QR Scanner ြဖင့် 

ဖတ်ပါက Handset အမှတ်တံဆိပ်၊ ဆက်စပ်ပစည်းှင့် ဝန်ေဆာင်မ အမှတ် 

တံဆိပ်များအား ကဲွြပားစွာ ေဖာ်ြပမည်ြဖစ်သြဖင့် Handset ှင့် သက်ဆုိင်သည့် 

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုသာ ကပ်ှိပ်အသုံးြပသွားရန် ြဖစ်ပါသည်၊  

 အခွနအ်မှတ်တံဆိပ်များအေပတွင် အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း ball pen  

ြဖင့်သာ ကန�်လန�်ြဖတ်ြခစ်၍  အမှတ်အသားြပ ေဆာင်ရ�က်ရပါမည်၊ ယင်းသုိ 

ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် QR Code ကုိ ထိခုိက်မမရိှေအာင် ေဆာင်ရ�က်ရပါမည်၊  

 

 

   တစ်လအတွင်း ေရာင်းချခဲ့သည့် လက်ကိုငဖ်ုန်း (Handset) အသစ်ှင့် 

အေဟာင်းများအေပ ကိုယ်တိုင်ကပ်ှိပ်ခဲ့သည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ှင့် 

ညီမေသာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုိ ေရာင်းချသည့် လကုန်ဆံုးပီး (၁၀) ရက် 

အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအခွန်ုံးတွင် ေပးသွင်းရပါမည်၊  

     တင်သွင်းေရာင်းချြခင်းြဖစ်ပါက တစ်လအတွင်း ြဖန�်ချ/ိေရာင်းချခဲ့သည့ ်

လက်ကုိင်ဖုန်း (Handset) များအေပ ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ မူလ 

တင်သွင်းစဉ်က အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ေပးေဆာင်ခ့ဲရသည့် ကုန်သွယ် 

လုပ်ငန်းခွန်ကုိ ခုှိမ်ပီး ေရာင်းချသည့်  လကုန်ဆံုးပီး (၁၀) ရက်အတွင်း 

သက်ဆုိင်ရာအခွန်ံုးတွင် ေပးသွင်းရပါမည်၊  

 ပျက်စီးသွားေသာကုန်စည်များှင့် ေရာင်းချြခင်းမြပရေသးသည့် ကုန်စည် 

များအတွက် ခုှိမ်ခွင့်မရှပိါ။ 

 

 သုံးလတစ်ကိမ် ေကညာလာကို သက်ဆိုင်ရာ သုံးလပတ်ကုန်ဆုံးပီး 

တစ်လအတွင်း၊ 

 ှစ်ချပ်ေကညာလာကို သက်ဆိုင်ရာှစ်ကုန်ဆုံးပီး သုံးလအတွင်း 

သက်ဆိုင်ရာအခွန်ုံးတွင် တင်သွင်းရပါမည်။ 

 

လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 

လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ြခင်း 

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်မှာကားြခင်းှင့် ထုတ်ယူြခင်း 

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ှိပ်ြခင်း 

အခွန်ေပးသွင်းြခင်း 

ေကညာလာတင်သွင်းြခငး် 

အခွန်အမှတ်တံဆိပ် သတ်မှတ်ချက် 

 50 Kyats  

 100 Kyats  

 200 Kyats  

 500 Kyats  

 

 1000 Kyats  

 5000 Kyats  

 10000 Kyats  

 




