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ပိုကုန်၊ သွင်းကုန်ှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလာ  

သတင်းလာ( ၃ /၂၀၂၂) 

ရက်စွဲ၊  ၂၀၂၂  ခုှစ် ၊  မတ်လ   ၉     ရက ်

 

အေကာင်းအရာ။ ြပည်ပသိုတင်ပိုသည့် ကုန်စည်လိုင်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုကုန်လိုင်စင်ေလာက ်

ထားရန်လုိေသာကုနစ်ည်လုိငး်များအြဖစ ်ထပ်တုိးသတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ြခင်း 

 

၁။ ြပည်ပသိုတင်ပိုသည့် ကုန်စည်အချိကို ိုင်ငံေတာ်လုံ ခံေရး၊ စားနပ်ရိကာဖူလုံေရး၊ ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထခုိိက်မကုိကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်လျက် H.S Code 6 digit ြဖင့် ကုန်စည် (၇၇၈) လုိငး် သိုမဟုတ ်

H.S Code 10 digit ြဖင့်ကုန်စည် (၁၂၂၄) လုိငး်ကုိ ပိုကုန်လိုင်စင်ေလာက်ထားရန်လိုေသာ ကုန်စည ်

လိုင်းများအြဖစ ်အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၅၁/၂၀၂၀) ြဖင့် သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထားပါသည်။  

၂။ ယခုအခါ ေြပာင်း၊ ှံစားေြပာင်း၊ ေြပာင်းေစ့၊ ေြပာင်းမန့်အပါအဝင် ေြပာင်းအားတစ်ဆင့်ြမင့် 

ကိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ထားသည့်ပစည်းများ ပါဝင်သည့် ပူးတွဲပါ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ 

H.S Code 6 digit ြဖင့ ်ကုန်စည် (၁၁) လုိငး် သိုမဟုတ ်H.S Code 10 digit ြဖင့်ကုန်စည် (၁၂) လုိင်းကို 

ပုိကုန်လုိင်စင်ေလာက်ထားရန်လုိေသာ ကုန်စည်လုိင်းများအြဖစ် ထပ်တုိးသတ်မှတ်ထုတ်ြပန်လုိက်သည်။ 

၃။ သိုြဖစ်၍ အထက်အပိုဒ ် ၂ ပါ လိုင်စင်ေလာက်ထားရန်လိုေသာ ကုန်စည်လိုင်းများအနက ်

မည်သည့်ကုန်စည်ကုိမဆုိ ြပည်ပသိုပင်လယ်ေရေကာင်း၊ ေလေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးလမ်း 

ေကာင်းများမှ တင်ပုိရာတွင် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧပီလ  ၁   ရက်ေန့မှ စတင်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ

ပိုကုန်လိုင်စင်ေလာက်ထားရယူပီးမှသာ တငပ်ိုခွင့်ြပမည်ြဖစေ်ကာငး် အသိေပးထုတ်ြပန်လိုက်သည်။ 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 



Sr. Chapter No.
2017 Version HS 

Code စုစုေပါင်းလုိင်း
 အေရအတက်ွ

အမိန့် ၉/၂၀၁၈ အရ 
ပုိကုန်လုိင်စင်ေလာက် 
ထားရန်လိုသည့် ကုန် 
စည်လုိင်း အေရအတက်ွ

အမိန့်ေကာြ်ငာစာ 
၅၁/၂၀၂၀ အရ 

လုိင်စင်ေလာက်ထား 
ရန် လိုသည့် 
ကုန်စည်လုိင်း 
အေရအတက်ွ

ပုိကုန်လုိင်စင်ေလာက်
 ထားရန် ထပ်တိုး 
သတမှ်တသ်ည့် 
ကုန်စည်လုိင်း 
အေရအတက်ွ

လုိင်စင်ေလာက်ထားရန်လုိသည့် 
ပစညး်အမျိးအစားများ

1 10 46 19 19 7 ေြပာင်း၊ ံှစားေြပာင်းှင့် ေြပာင်းေစ့

2 11 43 1 - 5
 ေြပာင်းမန့်အပါအဝင် ေြပာင်းအား 
တစ်ဆင့်ြမင့် ကိတ်ခဲွထတ်ုလပုထ်ား 
သည့်ပစည်းများ

89 20 19 12

  ပိုကုန်လိုင်စငေ်လာကထ်ားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်အြဖစ် ထပ်တုိးသတ်မှတ်သည့် ကနု်စည်စာရင်း အေြခြပဇယား



WCO

H.S Code

AHTN

Code

Stat.

Code

MACCS 

 

Code

Description Qty
MCT 

Rate 

(%)

10.05 Maize (corn).

1005.10 1005.10.00 00 2 - Seed kg zero
1005.90 - Other:

1005.90.10 00 6 - - Popcorn kg zero
1005.90.90 00 5 - - Other kg zero

10.07 Grain sorghum.

1007.10 1007.10.00 00 4 - Seed kg zero
1007.90 1007.90.00 00 2 - Other kg zero

10.08
Buckwheat, millet and canary seeds; 

other cereals.

- Millet:
1008.21 1008.21.00 00 0 - - Seed kg zero
1008.29 1008.29.00 00 4 - - Other kg zero

11.02
Cereal flours other than of wheat or 

meslin.

1102.20 1102.20.00 00 6 - Maize (corn) flour kg 5
11.03 Cereal groats, meal and pellets.

- Groats and meal:
1103.13 1103.13.00 00 0 - - Of maize (corn) kg 5

11.04

Cereal grains otherwise worked (for 

example, hulled, rolled, flaked, pearled, 

sliced or kibbled), except rice of 

heading 10.06; germ of cereals, whole, 

rolled, flaked or ground.

- Rolled or flaked grains:
1104.19 - - Of other cereals:

1104.19.10 00 3 - - - Of maize (corn) kg 5
- Other worked grains (for example, hulled, 

1104.23 1104.23.00 00 6 - - Of maize (corn) kg 5
11.08 Starches; inulin.

- Starches:
1108.12 1108.12.00 00 1 - - Maize (corn) starch kg 5

ပုိကန်ုလိုင်စင်ေလာကထ်ားရန်လိုသည့် ကန်ုစည်စာရင်းအြဖစ် ထပ်မံေကညာသည့် 
ကန်ုစည်လိုင်းစာရင်း
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