
 
 
ဘရာဇီးလ်နိင်င၊ Ministry of Agriculture, Livestock and Supply ၏ အ ဖျာ်ယမကာများ၊ 

အချဉ် ဖာက်ထားသည့် ထတ်ကန်များ၊ ဝိင်နှင့်စပျစ်ဝိင်ထတ်ကန်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

ပိက့န်/သွင်းကန်ဆိင်ရာ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များကိ Online ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

သိရိှလိက်နာရမည့်အချက်များ 

၁။ ဘရာဇီးလ်နိင်င၊ Ministry of Agriculture , Livestock and Supply မှ အ ဖျာ်ယမကာများ 

အချဉ် ဖာက်ထားသည့် ထတ်ကန်များ၊ ဝိင်နှင့်စပျစ်ဝိင်ထတ်ကန်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပိက့န/်သွင်း 

ကနဆ်ိင်ရာ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များကိ Online ြဖင် ့ ဆာင်ရွက်နိင်ပါ ကာင်း အ ကာင်း ပးပိ ့

လာပါသည။်  

၂။ ၎င်းတိ ့ ပးပိလ့ာ သာအချက်အလက်များအရ အချဉ် ဖာက်ထားသည် ့ထတ်ကန်များ၊ ဝိင်နှင့် 

စပျစ်ဝိင်ထတ်ကန်များ တင်ပိ/့တင်သွင်းြခင်းဆိင်ရာ အသိအမတှ်ြပုလက်မှတရ်ရှိနိင်ရန်အတွက် လ ိ

အပ်သည့်စာရွက်စာတမး်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 (က) တင်ပိမ့အတွက် 

(၁) ပင်ရင်းနိင်ငသက် သခလက်မှတ်၊ 

(၂) လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချခွင့်လက်မှတ၊် 

(၃) ဘရာဇီးလ်နိင်ငမှ တရတ်နိင်ငသိတ့င်ပိခ့ွင့်လက်မှတ်၊ 

(၄) ဥ ရာပစီးပွား ရးအသိက်အဝန်းသိ ့တင်ပိခ့ွင့်လက်မှတ်၊ 

(၅) ဥ ရာပစီးပွား ရးအသိက်အဝန်းသိ ့တင်ပိရ့နအ်တွက် ကတိဝန်ခချက်၊ 

(ခ) တင်သွင်းမအတွက် 

(၁) နမူနာယူ ဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရန် ခွင့်ြပုချက်စာရွက်စာတမ်း၊ 

(၂) ထူးကဲသည့်အရည်အ သွးြဖင့် အချဉ် ဖာက်ထားသည့်ပစ္စည်းများအား နမူနာ 

ယူ ဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခငွ့်ြပုရန ်ခွင့်ြပုချက်စာရွက်စာတမ်း၊ 

(၃) သွင်းကန်စစ် ဆး ရးလက်မှတ်၊ 

(၄) ပင်ရင်းနိင်ငသက် သခလက်မှတ်၊ 

(၅) တင်သွင်းရာတွင် နမူနာ ပးရန် သတ်မှတ်ထား သာကန်ပစ္စည်းအပ်စများအ 

တွက် မှတ်ပတင်ရန် အမှတ်တဆိပ်ပစ၊ 

(ဂ) စီးပွားြဖစ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် မသက်ဆိင်သည့်ကန်ပစ္စည်းများအတွက် စီးပွားြဖစ် 

တင်သွင်းြခင်းမဟတ် ကာင်း ခငွ်ြ့ပုချက်စာရွက်စာတမး်၊ . 
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(ဃ) The Federal Revenue Service of Brazil မှ လလတင် ရာင်းချသည့်ကန် 

ပစ္စည်းများအတွက် ရာင်းချရန်နှင့် စားသးရန်အတွက် ခွင့်ြပုသည့်အ ထာက် 

အထားများ၊ 

၃။ ပိက့န်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ 

ဖာ်ြပထားသည်မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 (က) တင်ပိမ့ည့်နိင်ငမှ ပိက့န်ပစ္စည်းများအတွက် တရားဝင် ထာက်ခချက်အားService 

Portal မှတစ်ဆင့် တာင်းခရာတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူ 

တာင်းခရမည-် 

   (၁) တင်ပိမ့ည့်ကန်ပစ္စည်းအတွက် ပိက့နအ်ဆိြပုလာသိမ့ဟတ် လက်မှတ် ရး 

ထိးထားသည့်စာချုပ်၊ 

  (၂) တင်သွင်းမည့်နိင်ငမှ တာင်းခထားသည့် တရားဝင်သက် သခအ 

ထာက်အထား၊  

  (၃) EU အသိက်အဝန်းသိ ့ တင်ပိရ့ာတွင် Service Portal မှ ထာက်ပ့ 

ပးသည့် Model အရ လိအပ် သာကတိဝန်ခချက်၊ 

  (၄) စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့် ထာက်ပ့ ရးဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ထား 

သာ ြပဌာန်းချက်များနှင့် ကိက်ညီသည့်ကိယ်စားလှယ်လဲစာ၊ 

 (ခ) ပိက့န်ဆိင်ရာအဖွဲ အ့စည်းကိယ်စားလှယ်များသည် တင်ပိရ့ာတွင် နမနူာ ပးရန ်

သတ်မှတ်ထား သာ ကန်ပစ္စည်းအပ်စများကိ Service Portal မ ှဝင်လာ သာ ကန် 

ပစ္စည်းအ ရအတွက်နှင့်တိက်၍ ဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ ပးပိရ့သည်။ နမူနာပစ္စည်း ကွန် 

တိန်နာများတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်များအတိင်း ပါဝငရ်မညြ်ဖစ်သည-် 

 (၁) အရည်ထည့်ထားသည့် ပလင်းဘူးများအတွက် ၁လီတာထက်မနညး် 

ပါဝင်သည့် Container ဘူး (၂)ဘူး၊ 

 (၂) အတးအခဲကန်ပစ္စည်းများ၊ သစ်သးီြဖင့် ြပုလပ်ထားသည့်အနှစ်ရှိ သာ 

ကနပ်စ္စညး်များနငှ့် အြခားကန်ပစ္စည်းများအတွက် ထတလ်ပ်သူမှ သတ် 

မှတ်ထားသည့်အတိင်း ရာစပ် ပီး နာက် (၁) လီတာဆ့သည့်Container 

ဘူးများ၊ 

 (၃) သစ်သီးြဖင့်ြပုလပ်ထားသည့်အနှစ်ရိှ သာ ကန်ပစ္စည်းများအတွက် ၁ကီလိဂရမ် 

ထက်မနည်း ပါကင်ထတ်ထားသည့် အထပ်(၂) ထပ်၊  
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၄။ သွင်းကန်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်ပတ် 

သက်၍ ဖာ်ြပထားသည်မှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်-  

(က) သွင်းကန်စစ် ဆးချက်လက်မှတ်အား သတ်မှတ်ထားသည့်သက်တမ်းအတွင်း ရှိ မရိှ 

နှင့် ကန်သွယ်မြပုရန်သင့် တာ်မ ရှိ မရှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း၊ 

(ခ) နမူနာယူ ဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရန် Service Portal မ ှ အကြပုချက်ြဖင့် 

ထတ် ပးသည့် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၊ 

(ဂ) သတ်မှတ်ထား သာစချိန်စညန်းများအရ Service Portal မ ှ အကြပုချကြ်ဖင် ့ 

ထူးြခားသည့်အရည်အ သွးရှိ ကာင်း အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၊ 

(ဃ) တင်သွင်းရန် နမူနာသတ်မှတ်ထား သာ ကနပ်စ္စညး်အပစ်များအတက်ွ အာက် ဖာ် 

ြပပါအတိင်း ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်-  

 (၁) အရည်ထည့်ထားသည် ့ ပလင်းဘူးများအတွက် ၁ လီတာထက်မနည်းပါ 

ဝင်သည် ့Container ဘူး (၂)ဘူး၊ 

 (၂) အတးအခဲကန်ပစ္စည်းများ၊ သစ်သီးြဖင့်ြပုလပ်ထားသည် ကနပ်စ္စညး်များ 

နှင့်အြခားကန်ပစ္စည်းများအတွက် ထတ်လပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသည့်အ 

တိင်း ရာစပ် ပီး နာက ်(၁) လီတာဆ့သည့်Container ဘူးများ၊ 

 (၃) သစ်သီးြဖင့်ြပုလပ်ထားသည့်အနှစ်ရိှ သာ ကန်ပစ္စည်းများအတွက် (၁) ကီလိ 

ဂရမ်ထက် မနည်းပါကင်ထတ်ထားသည့် အထပ်(၂) ထပ်၊  

၅။ စီးပွားြဖစ် တင်သွင်းြခင်းမဟတ်သည့် ကန်ပစ္စည်းများအတွက် လပ်ထးလပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ 

ဖာ်ြပထားသည်မှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ၁၂ လီတာအထက ် မ ကျာ်လွန်သည့် ပမာဏြဖစ်ရမည်။ ၁၂ လီတာအထက် ကျာ် 

လွနသ်ည့်ပမာဏြဖင် ့ တင်သွင်းလာပါက အာက်တွင် ဖာ်ြပထား သာအချက်များ 

အတွက် ရည်ရွယ်၍ တင်သွင်းြခင်းြဖစ် ကာင်း အ ထာက်အထားများရှိရမည် ြဖစ် 

ပါသည်-  

 (၁) ြပပွဲြပုလပရ်န်၊ 

 (၂) အရည်အ သွးယှဉ် ပိုင်မ၊ အရသာစမ်းသပ်မ သိမ့ဟတ် အ ရာင်းြမင့်တင် 

မများြပုလပ်ရန်၊ 

 (၃) ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရးနှင့်သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (၄) ကိယ်တိင်စားသးရန်၊ 
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  (ခ) ြပပွဲ၊ ပို င်ပွဲ၊ သ တသနနှင့် ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးလပ်ငန်းများအတွက် သတ်မှတ်ထား 

သည့် နရာနှင် ့အချိန်ကာလအတွင်း စည်းကပ်ခွန်အာဏာပိင်များမှ ဥပ ဒအတိငး် 

ခွင့်ြပုထားသည့် စီးပွားြဖစ်တငသ်ွင်းြခင်းမဟတ် သာ အ ရအတွက်ြဖစ်ရမည်။  

  (ဂ) ၁၂ လီတာအထ ိတင်သွင်းလာ သာကန်ပစ္စည်းများအတွက် စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရး 

နှင့် ထာက်ပ့ ရးဝန်ကီးဌာနမှ ခွင့်ြပုချက်နှင့် စစ် ဆးြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုမည် 

ြဖစ်သည်။  

၆။  The Federal Revenue Service of Brazil မှ လလ တင် ရာင်းချသည့် ကန်ပစ္စည်း 

အတွက် လပ်ထးလပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖာ်ြပထားသည်မှာ လလတင်သည့်အဖွဲအ့စည်းသည် 

ကနပ်စ္စညး်များအား စစ် ဆးရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ ပးပိရ့မည်ြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပထား ပီး တင် 

သွင်းမည့်ကန်ပစ္စည်းများအတွက် လလတင်စစ် ဆး ရး အာဏာပိင်အဖွဲ အ့စည်းမှ ထတ် ပးထား 

သည့် ရာင်းချရန်နှင့် စားသးရန် ခွင့်ြပုချက်ကျန်ရှိ သာ ကန်ပစ္စည်းများြဖစ်ရမည်ြဖစ် ကာင်း ဖာြ်ပ 

ထားပါသည်။  

 

          


