အကကောက်ခွန်ဦးစးဌောန

မူဝါဒ
၁။

ရှင််းလင််းလွယ်ကူသသောအသကောက်ခွန်လုပ်ထ်းု လုပ်နည််းမ ော်းဖြင့်် ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူ

သခ ောသမွွေ့သေရန်နှင့်် ရသင့််ရထှိုက်သသောအခွန်သငွမ ော်း ဖပည့််ဝေွောရရှှိသေရန်။

တောဝန်
၂။ ရသင့််ရထှိက
ု ်သည့််အခွန်သငွမ ော်း မှန်ကန်ေွောရရှှိသေရန်အတွက် အသကောက်ခွန်ထှိန််းခ ျုပ်မှု
ဆှိုင်ရောရည်မှန််းခ က်မ ော်းသသခ ောသေဖခင််းနှင့်် အသကောက်ခွန် လုပ်ထု်းလုပ်နည််းမ ော်းကှိုရု်းှိ ရှင််း
သေဖခင််းဖြင့်် ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူသခ ောသမွွေ့သေရန်။

ကမ ော်မှန်းချက်
၃။

အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ရော

ကုန်သွယ်မှုလခု ချုသခ ောသမွွေ့သေသရ်းနှင့််

လူမှုအြွွေ့အေည််းကှိုအကော

အကွယ်သပ်းသရ်းအတွက် ကုန်သွယ်မှုအသှိုင်း် အဝှိုင်း် တွင်ပါဝင်သူမ ော်းနှင့်် ပူ်းသပါင််းသဆောင်ရွက်
ဖခင််းဖြင့်် အသကောက်ခွန်ဆှိုင်ရောဝန်သဆောင်မှုလုပ်ငန််းမ ော်းကှို ပုသြော်သဆောင်ရွက်ရန်။

ရည်မှန်းချက်တောဝန်မျေား
၄။ ရည်မှန််းခ က်တောဝန်မ ော်းမှော

နှိုငင
် သတော်အတွင််းသှိတ
ုို့ င်သွင်း် လောသသောပေစည််းမ ော်း၊

နှိုငင
် သတော်ဖပင်ပသှိုို့တင်ပသ
ှိုို့ သော

ပေစည််းမ ော်းနှငေ
့်် ပ်လ ဉ််း၍သတ်မှတ်ဖပဌောန််းထော်းသသောဥပသေနှင့််အညီအခွန်အသကောက်
မ ော်းေည််းကကပ်သကောက်ခဖခင််း။


တင်သွင်း် မှု/တင်ပမ
ှိုို့ ှုမ ော်းသည် တည်ဆဥပသေ၊ ေည််းမ ဉ််းေည််းကမ််း ဖပဌောန််းခ က်မ ော်း
နှငအ
့်် ညီညီညတ
ွ ်မှုရှှိ / မရှှိေှိေေ်ကကပ်မတ်ဖခင််း၊ ေုေမ််းသြော်ထုတ်တော်းဆီ်းအသရ်းယူဖခင််း။



တင်သွင်း် / တင်ပဖှိုို့ ခင််းဆှိုငရ
် ောကုန်သွယ်မှုကန
ှိ ််းဂဏန််းမ ော်းေောရင််းဖပျုေုဖခင််း။



အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ရောအသကောက်ခွန်လုပ်ငန််းမ ော်းနှင့်် ညီညွတ်သေရန်အသကောက်ခွန်လုပ်
ထ်းု လုပ်နည််းမ ော်းသခတ်မီသေသရ်းသဆောင်ရွက်ဖခင််း။



ဥပသေေှို်းမှို်းသရ်းသဆောင်ရွက်သနသသော အြွွေ့အေည််းမ ော်းနှင့်် ညှိနှိှုင်း် ပူ်းသပါင််းသဆောင်ရွက်
ဖခင််း။



ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန််းမ ော်းြွွေ့ဖြှိျု်းတှို်းတက်မှုရှှိသေသရ်းနှင့်် နှိုငင
် သတော်၏ ေီ်းပွော်းသရ်းြွဖြှိျု်း
တှို်းတက်မှုအတွက်အသထောက်အကူ ဖြေ်သေဖခင််း။

ပင်လယ်ကရက ကောင်းအကကောက်ခွနအ
် က်ဥပကဒ၊ကုနး် လမ်းအကကောက်ခွန်
အက်ဥပကဒနှင် အကကောက်ခွနန
် ှုန်းဥပကဒ ပပြုပပင်ကပပောင်းလဲမှုမျေား
၅။

ပင်လယ်သရသကကောင််းအသကောက်ခွန်အက်ဥပသေ၊

ကုန််းလမ််းအသကောက်ခွန်အက်

ဥပသေနှင့်် အသကောက်ခွန်နှုန််းဥပသေမ ော်း၏ ဖပျုဖပင်သဖပောင််းလမှုမ ော်းမှောေီမကှိန််းနှင့််ဘဏ္ဍောသရ်းဝန်ကကီ်းဌောန၊ အသကောက်ခွန်ဦ်းေီ်းဌောနသည် ပင်လယ်သရသကကောင််း
အသကောက်ခွန်အက်ဥပသေ၊ ကုန််းလမ််းအသကောက်ခွန်အက်ဥပသေနှင့်် အသကောက်ခွန်နှုန််းဥပသေ
မ ော်းကှို ေီမခနို့်ခွလ က်ရှှိပါသည်။
ပင်လယ်သရသကကောင််းအသကောက်ခွန်အက်ဥပသေအော်း ၁၈၇၈ ခုနှေ်၊ ဧဖပီလ (၁) ရက်
သနို့တွင် အှိနဒှိယအက်ဥပသေအမှတ် (၈) (INDIA Act No. VIII) ဖြင့်် ေတင်ဖပဋ္ဌောန််းခ့်ဖပီ်း ၁၉၄၉
ခုနှေ်တွင် အက်ဥပသေအမှတ် (၃၃) (Act No. XXXIII) နှင့်် အက်ဥပသေအမှတ် (၅၉) (Act
No. LIX) တှိဖုို့ ြင့်် လည််းသကောင််း၊ ၁၉၅၀ ခုနှေ်တွင် အက်ဥပသေအမှတ် (၅၁) (Act No. LI)

ဖြင့်် လည််းသကောင််း၊ ၁၉၅၃ ခုနှေ်တွင် အက်ဥပသေအမှတ် (၁၆) (Act No.

XVI) ဖြင့််

လည််းသကောင််း၊ ၁၉၅၆ ခုနှေ်တွင် အက်ဥပသေအမှတ် (၁၄) (Act No. XIV) ဖြင့််လည််းသကောင််း၊
၁၉၅၉ ခုနှေ်တွင် အက်ဥပသေအမှတ် (၁၉) (Act No. XIX) ဖြင့််လည််းသကောင််း၊ ၂၀၁၅ ခုနှေ်
တွင် ဖပည်သထောင်ေု လွှတ်သတော်ဥပသေအမှတ် (၁၃) ဖြင့််လည််းသကောင််း အသီ်းသီ်းဖပင်ဆင်ခ့်ဖပီ်း
၂၀၁၈ ခုနှေ်တွင် ဖပည်သထောင်ေုလွှတ်သတော်ဥပသေအမှတ် (၃၃) ဖြင့်် သနောက်ဆု်းအကကှိမ်ဖပင်ဆင်
ဖပဋ္ဌောန််းခ့်ပါ သည်။
ကုန််းလမ််းအသကောက်ခွန်အက်ဥပသေအော်း ၁၉၂၄ ခုနှေ်၊ ေီဇင်ဘောလ ၁၃ ရက်သနို့တွင်
အှိနဒှိယ အက်ဥပသေအမှတ် (၁၉) (INDIA Act No. XIX) ဖြင့်် ေတင်ဖပဋ္ဌောန််းခ့်ဖပီ်း ၁၉၄၈
ခုနှေ်တွင် အက် ဥပသေအမှတ် (၁၇) (Act No. XVII) ဖြင့််လည််းသကောင််း၊ ၁၉၅၃ ခုနှေ်တွင်
အက်ဥပသေအမှတ် (၅၃) (Act No. LIII) ဖြင့််လည််းသကောင််း၊ ၁၉၅၆ ခုနှေ်တွင် အက်ဥပသေ
အမှတ် (၁၃) (Act No. XIII) ဖြင့်် လည််းသကောင််း၊ ၁၉၅၉ ခုနှေ်တွင် အက်ဥပသေအမှတ် (၂၀)
(Act No. XX) ဖြင့််လည််း သကောင််း အသီ်းသီ်းဖပင်ဆင်ခ့်ဖပီ်း ၂၀၁၅ ခုနှေ်တွင် ဖပည်သထောင်ေု
လွှတ်သတော်ဥပသေ အမှတ် (၁၄) ဖြင့်် သနောက်ဆု်းအကကှိမ် ဖပင်ဆင်ဖပဋ္ဌောန််းခ့်ပါသည်။
အသကောက်သတော်အခွန်နှုန််းအက်ဥပသေကှို ၁၉၅၃ ခုနှေ်၊ သအောက်တှိုဘောလ ၂၄ ရက်
သနို့တွင် အက်ဥပသေအမှတ် (၇၂) ဖြင့်် ေတင်ဖပဋ္ဌောန််းခ့်သသော်လည််း ယင််းအက်ဥပသေအော်း
၁၉၉၂ခုနှေ်တွင် အသေ်ဖပဋ္ဌောန််းသည့််အသကောက်ခွန်နှုန််းဥပသေဖြင့်် ရုပ်သှိမ််းခ့်ပါသည်။ တည်ဆ
အသကောက်ခွန်နှုန််းဥပသေကှို နှိုငင
် သတော်ဖငှိမ်ဝပ်ပှိဖပော်းမှုတည်သဆောက်သရ်းအြွွေ့ ဥပသေအမှတ်
၂/၁၉၉၂ ဖြင့်် ဖပဋ္ဌောန််းခ့်ပါသည်။

ပမန်မောအကကောက်ခွန်နှုန်းစောရင်း
၆။

ဖမန်မောနှိုင်ငသည် ၁၉၉၁ ခုနှေ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်တွင် ကမ္ောအ
့် သကောက်ခွန်အြွွေ့ (World

Customs Organization- WCO) ၏ (၁၀၉) နှိုငင
် သဖမောက် အြွွေ့ဝင်ဖြေ်ခ့်ပါသည်။ ထှိို့ဖု ပင်
၁၉၉၄ ခု နှ ေ် ၊ ေီ ဇ င် ဘောလ ၅ ရက် တွ င် အဖပည် ဖပည် ဆှို င် ရော ေည််း ဝါ်းညီ ကု န် ပ ေစ ည််း
အမ ျုှိ ်းအေော်းခွ ဖခော်းသတ် မှ တ် ဖခင််း နှ င့်် အမှ တ် အ သော်းသပ်းဖခင််း ဆှို င် ရော သသဘောတူ ညီ ခ က်
(The International Convention on the Harmonized Commodity Description and
Coding System(HS)) ၏ ေောခ ျုပ်အြွွေ့ဝင်နှိုင်ငဖြေ်ခ့်ပါသည်။ ယင််း ေည််းဝါ်းညီေနေ်အရ
ဖမန်မောနှိုင်ငသည် ၁၉၉၂ ခုနှေ်၊ ဧဖပီလ ၁ ရက် မှေ၍ WCO HS 1992 Version ကှို
ေတင်က င့််သု်းခ့်ပါသည်။နှိုငင
် တကောကုန်သွယ်မှုနှင့်် လှိက
ု ်သလ ောညီသထွမှုရှှိသေရန် နှိုငင
် တကော
တွင်လက်ခက င့််သု်းသနသည့််ေည််းဝါ်းညီေနေ် (Harmonized Commodity Description and
Coding System - HS Code) ကှို အသဖခခဖပီ်း အောဆီယသေသ တွင််းတွင် အောဆီယေည််းဝါ်းညီ

အသကောက်ခွန်နှုန််း အမည်သပ်းေနေ် (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature - AHTN)
ကှို လည််း ၂၀၀၃ခုနှေ်၊ ေီဇင်ဘောလ ၁ ရက်တွင် ေတင်က င့််သု်းသဆောင်ရွက် ခ့်ပါသည်။
၇။

WCO HS Convention ၏ Article 16 အရ WCO သည် သလ်းနှေ် (သှိ)ုို့ ငါ်းနှေ်တေ်ကကှိမ်

HS ေောအုပ်မ ော်းကှို ဖပန်လည်သု်းသပ်ဖပင်ဆင်မှုမ ော်း သဆောင်ရွက်ခ့်ရော လက်ရှှိတွင် WCO HS
2017 Version ကှို အသဖခခသည့်် ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းေောရင််း ၂၀၁၇ (MCT 2017) ကှို
၂၀၁၇ ခုနှေ် သအောက်တှို ဘော ၁ ရက် သနို့တွင် ေတင်က င့််သု်းခ့်ပါသည်။
၈။

ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းေောရင််း ၂၀၁၇ တွင် အပှိုင်း် (Section) (၂၁)ခု၊ အခန််း

(Chapter) (၉၈) ခု၊ သခါင််းေဉ် ( Heading ) (၁၂၂၂) ခု၊ သခါင််းေဉ်ခွ (Subheading ) (၅၃၆၇)
လှိင
ု ်း် နှင့်် ေောရင််းအင််းလှိင
ု ်း် (Statistics Line) (၅၇၄) လှိင
ု ်း် ေုေုသပါင််း အသကောက်ခွန်နှုန််း
လှိင
ု ်း် သပါင််း (၁၀၈၁၃) လှိင
ု ်း် ရှှိပါသည်။ အသကောက်ခွန်နှုန််းအသနဖြင့်် အနှိမ့််ဆ်းု (၀%)မှ အဖမင့််
ဆု်း (၅၀%) အထှိရှှိဖပီ်း၊ အသကောက်ခွန်နှုန််းသတ်မှတ်ခ က်အဆင့်် (၁၁) ဆင့်ဖ် ြင့်် သတ်မှတ်
သကောက်ခလ က်ရှှိပါသည်။
၉။

အသကောက်ခွန်ဦ်းေီ်းဌောနသည် ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းေောရင််း ၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၂ သှိုို့

သဖပောင််းလက င့််သု်းနှိုငသ
် ရ်းအတွက် အသကောက်ခွန်နှုန််းလှိုင််းမ ော်းနှင့်် အသကောက်ခွန်နှုန််းမ ော်းသု်း
သပ်ဖပင်ဆင်ဖခင််းညှိနှိှုင်း် အေည််းအသဝ်းမ ော်းကှို သက်ဆှိုငရ
် ောအေှို်းရဌောနဆှိုင်ရောမ ော်း၊ ပုဂဂလက
ှိ
အသင််းအြွွေ့မ ော်း၊ တင် သွင််း/တင်ပလ
ှိုို့ ုပ်ငန််းရှင်မ ော်း၊ UMFCCI အေရှှိသည့်် အသင််းအြွွေ့မ ော်းနှင့််
၂၀၁၉ ခုနှေ်မှေတင်၍ က င််းပခ့်ရော ညှိနှိှုင််းအေည််းအသဝ်း (၁၇) ကကှိမ်အထှိ က င််းပသဆောင်ရွက်
ခ့်ဖပီ်းဖြေ်ပါသည်။
၁၀။

အေှို်းရဌောနဆှိုင်ရောမ ော်း၊ပုဂဂလက
ှိ အသင််းအြွွေ့မ ော်းမှ

အဆှိုဖပျုဖပန်ကကော်းလောသည့််

သသဘောထော်း မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းေောရင််း ၂၀၂၂ အော်း ဖပင်ဆင်
ထော်းရှှိဖပီ်း ဖြေ်ပါသည်။ အသကောက်ခွန်ဦ်းေီ်းဌောနအသနဖြင့်် ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းေောရင််း
၂၀၂၂ အော်း ထုတ်သဝနှိုင်ရန်အတွက် လှိအ
ု ပ်သသောဖပည်တွင််းလုပ်ငန််းေဉ်မ ော်းအော်း သဆောင်ရွက်
ရမည်ဖြေ်ပါသည်။
၁၁။

ထှိို့သ
ု နောက် ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းေောရင််း ၂၀၂၂ အော်း ပုနှှိပ်ထုတ်သဝဖခင််း၊ အေှို်းရ

ဌောနဆှိုင်ရောမ ော်းနှင့်် ပုဂဂလှိကအသင််းအြွွေ့မ ော်းအော်း Public Awareness ဖပျုလုပ်ဖခင််း ေသည်
တှိက
ုို့ ှိုဆက်လက်သဆောင်ရွက်သွော်းမည်ဖြေ်ပါသည်။ ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းေောရင််း၂၀၂၂အော်း
၂၀၂၂ ခုနှေ်၊ သအောက်တှိုဘောလ ၁ ရက်သနို့တွင် ေတင်က င့််သု်းရန်လ ောထော်းပါသဖြင့်် အခ န
ှိ ်မီ
ထုတ်ဖပန်နှိုင်သရ်း သဆောင်ရွက်လ က်ရှှိပါသည်။

အောဆယံ၏ လွတ်လပ်ကသော ကုန်သွယ်မှုနယ်ကပမကဒသမျေား
၁၂။ အောဆီယနှင်သ
့် ဆွ်းသနွ်းဘက်နှိုင်ငမ ော်း၏

လွတ်လပ်သသောကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသမ ော်း

မှော သအောက်ပါအတှိုင်း် ဖြေ်ပါသည်

(က)

အောဆီယ လွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသ (ASEAN Free Trade

Area - AFTA)


(ခ)

အောဆီယ - တရုတ် လွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသ (ASEAN-

CHINA Free Trade Area)


(ဂ)

အောဆီယ - သ

ောင်သကောင် (တရုတ်) လွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမ

သေသ (ASEAN – HONGKONG Free Trade Area)


(ဃ)

အောဆီယ-ကှိုရီ်းယော်း လွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသ (ASEAN -

KOREA Free Trade Area)


(င)

အောဆီယ-ဂ ပန် လွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသ (ASEAN - JAPAN

Free Trade Area)


(ေ)

အောဆီယ - ကသေသကတ်းလ - နယူ်းဇီလန် လွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမ

သေသ (ASEAN – AUSTRALIA - NEWZEALAND Free Trade Area)


(ဆ) အောဆီယ-အှိနဒှိယ လွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသ (ASEAN – INDIA
Free Trade Area)



(ဇ)

သေသတွင်း်

ဘက်ေုေီ်းပွော်းသရ်းပူ်း

သပါင််းသဆောင်ရွက်မှု

(Regional

Comprehensive Economic Partnership – RCEP)
အောဆယံလွတ်လပ်ကသောကုန်သွယ်မှုနယ်ကပမကဒသ (ASEAN Free Trade Area- AFTA)
၁၃။

ဖမန်မောနှိုင်ငသည် (၂၃-၇-၁၉၉၇) သနို့တွင် အောဆီယအြွွေ့သို့ှို ဝင်သရောက်ခ့်ဖပီ်းသနောက်

ASEAN Free Trade Area (AFTA) တွင် ပါဝင်ခ့်သဖြင့်် ေီမကှိန််းနှင့််ဘဏ္ဍောသရ်းဝန်ကကီ်းဌောန
(ယခင်ဘဏ္ဍောသရ်း နှင့်် အခွန်ဝန်ကကီ်းဌောန) ၏ အမှိနို့သ
် ကကော်ဖငောေောအမှတ် (၂၄၇/၉၇) အရ
CEPT Production List and Tariff Reduction Plan ကှို (၁-၁-၁၉၉၈) ရက်သနို့တွင်
ေတင်သတ်မှတ်ဖပဋ္ဌောန််းခ့်ဖပီ်း အသကောက်ခွန်နှုန််းမ ော်းသလ ော့်ခ ခ့်ပါသည်။ အသကောက်ခွန်သလ ော့်ခ
မည့်် ထည့််သွင််းေောရင််း (Inclusion List) ပါ ကုန်ပေစည််းမ ော်း အသပေါ်တွင် (၁-၁-၂၀၀၈)
သနို့မှေ၍ ပင်ရင််းသေသသက်သသခလက်မှတ်တင်ဖပနှိုငပ
် ါက ပုမှန်ေည််းကကပ်သည့်် အသကောက်

ခွန်နှုန််းမ ော်းအေော်း အသကောက်ခွန်(၀%) မှ (၅%) အတွင််းသော သကောက်ခရန်သလ ော့်ခ ခ့်ဖပီ်း ဖြေ်ပါ
သည်။
အောဆယံကုန်ပစစည်းကုန်သွယ်ကရး

သက

ောတူစောချြုပ်

(ASEAN

Trade

In

Goods

Agreement)
၁၄။

ဖမန်မောနှိုငင
် သည် အောဆီယေီ်းပွော်းသရ်းအသှိုက်အဝန််း၏ သွင်ဖပင်လကခဏောတေ်ရပ်

ဖြေ်သသော တေ်ခုတည််းသသောသေ ်းကွက်နှင့်် ထုတ်လုပ်မှုအသဖခခသေသအတွက် ကုန်ပေစည််းမ ော်း
လွတ်လပ်ေွော ေီ်းဆင််းသေရန် အောဆီယကုန်ပေစည််းကုန်သွယ်သရ်း သသဘောတူေောခ ျုပ် (ATIGA)
ကှို အြွွေ့ဝင်နှိုင်ငမ ော်းမှ သရ်းဆွခ ျုပ်ဆှိုခ့်ရော ၂၀၁၀ ဖပည့််နှေ် သမလ (၁၇) ရက်သနို့တွင် ေတင်
အက ျုှိ ်းသက်သရောက်ခ့်ပါသည်။
၁၅။

အောဆီယလွတ်လပ်သသောကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသ (ASEAN Free Trade Area -

AFTA)ကှို (၁-၁-၁၉၉၈) ရက်သနို့တွင် ေတင်အသကောင်အထည်သြော်သဆောင်ရွက်ခ့်ဖပီ်း ၂၀၀၈
ခုနှေ်တွင်အသကောက်ခွန်နှုန််းလှိင
ု ်း် မ ော်း၏ ၆၀% ကှိုလည််းသကောင််း၊ ၂၀၁၂ခုနှေ်တွင် အသကောက်
ခွန်နှုန််းလှိင
ု ်း် မ ော်း ၏ ၈၀% ကှို လည််းသကောင််း၊ ၂၀၁၅ ခုနှေ်တွင် အသကောက်ခွန်နှုန််းလှိင
ု ်း် မ ော်း၏
၉၃%ကှို လည််းသကောင််း၊ ၂၀၁၈ ခုနှေ် တွင် အသကောက်ခွန်နှုန််းလှိုင်း် မ ော်း၏ ၁၀၀% ကှိုလည််း
သကောင််း သုညရောခှိုင်နှုန််းသှိုို့ သလ ော့်ခ ရမည် ဖြေ်ပါသည်။ (၁-၁-၂၀၁၈) ရက်သနို့တွင် အသရ်းကကီ်း
ကုန်ပေစည််းလှိင
ု ်း် (၁၅)လှိင
ု ်း် နှင့်် အသထွသထွ ကင််းလွတ်ခွင့််ေောရင််းပါ ကုန်ပေစည််းလှိင
ု ်း် (၅၀)
လှိင
ု ်း် တှိမ
ုို့ ှအပ ၂၀၁၈ခုနှေ်အတွက် အသကောက်ခွန်နှုန််း လှိင
ု ်း် မ ော်း၏ ၁၀၀% ကှို သုညရောခှိုင်
နှုန််းသှိုို့ သလ ော့်ခ ဖပီ်းဖြေ်ပါသည်။
အောဆယံ-တရုတ် လွတ်လပ်ကသောကုန်သွယ်မှုနယ်ကပမကဒသ (ASEAN- CHINA Free Trade
Area)
၁၆။

အောဆီယ-တရုတ်လွတ်လပ်သသောကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသကှို

(၁-၁-၂၀၁၄)

ရက်သနို့တွင် ေတင်အသကောင်အထည်သြော်သဆောင်ရွက်ခ့်ပါသည်။ အောဆီယ - တရုတ်ဘက်ေု
ေီ်းပွော်းသရ်းပူ်းသပါင််း သဆောင်ရွက်မည့််မသ
ူ ဘောင်အရ ကုန်ေည်ကုန်သွယ်မှုသသဘောတူေောခ ျုပ်ကှို
အမ ျုှိ ်းသော်းေီမကှိန််းနှငေ
့်် ီ်းပွော်း သရ်းြွွေ့ဖြှိျု်းတှို်းတက်မှုဝန်ကကီ်းဌောန၊ ဝန်ကကီ်းဦ်းေှို်းသောမှ (၂၉-၁၁၂၀၀၄) ရက်သနို့တွင် လက်မှတ်သရ်းထှို်းခ့်ပါသည်။ အဆှိပ
ု ါသသဘောတူေောခ ျုပ်အရ ဖမန်မောနှိုငင
် မှ
၂၀၁၀၊၂၀၁၅ ၊ ၂၀၁၈ ၊ ၂၀၂၀ နှေ်အလှိက
ု ် အသကောက်ခွန်နှုန််းသလ ော့်ခ ရမည်ဖြေ်ပါသည်။
အောဆီယ-တရုတ်လွတ်လပ်သသောကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမဆှိုငရ
် ော အသကောက်ခွန်နှုန််းသလ ော့်ခ /ြယ်

ရှော်းမှုဇယော်း (၂၀၁၇) ကှို ေီမကှိန််းနှင့််ဘဏ္ဍောသရ်းဝန်ကကီ်းဌောန၏ (၁-၆-၂၁၀၉) ရက်ေွပါ အမှိနို့်
သကကော်ဖငောေောအမှတ် ( ၄၇/၂၀၁၉ ) ဖြင့်် သတ်မှတ်ဖပီ်းဖြေ်ပါသည်။
အောဆယံ - က

ောင်ကကောင် (တရုတ်) လွတ်လပ်ကသောကုန်သွယ်မှုနယ်ကပမကဒသ (ASEAN –

HONGKONG Free Trade Area)
၁၇။

ဖမန်မောနှိုင်င၊ သနဖပည်သတော်၌ (၂၈-၃-၂၀၁၈) ရက်သနို့တွင် လက်မှတ်သရ်းထှို်းခ့်ရော

ဖမန်မောနှိုင်ငမှ ေီမကှိန််းနှင့်် ဘဏ္ဍောသရ်းဝန်ကကီ်းဌောန၊ ဖပည်သထောင်ေုဝန်ကကီ်း ဦ်းသက ော်ဝင််းက
လက်မှတ်သရ်းထှိ်းု ခ့်ပါသည်။ အောဆီယ-သ

ောင်သကောင် (တရုတ်) လွတ်လပ်သသောကုန်သွယ်မှု

သသဘောတူေောခ ျုပ်သည် ၂၀၁၉ ခုနှေ် ၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်သနို့တွင် ေတင်အသက်ဝင်ခ့်ပါသည်။
ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းေောရင််း ၂၀၁၇ ဖြင့်် ခ တ
ှိ ်ဆက်ထော်းသည့်် အသကောက်ခွန်နှုန််းသလ ော့်ခ
မှုအေီအေဉ် ၂၀၁၇ ကှို ဖပည်သထောင်ေု ဝန်ကကီ်းရ်းု ၏ (၁-၅-၂၀၂၀) ရက်ေွပါ အမှိနို့သ
် ကကော်ဖငော
ေောအမှတ် ၅၂/ ၂၀၂၀ ဖြင့်် ထုတ်ဖပန်ဖပီ်း က င့််သု်းသဆောင်ရွက်လ က်ရှှိပါသည်။
အောဆယံ-ကုရးယေား လွတ်လပ်ကသောကုန်သွယ်မှုနယ်ကပမကဒသ (ASEAN -KOREA Free
Trade Area)
၁၈။ အောဆီယ-ကှိုရီ်းယော်း ဘက်ေုေီ်းပွော်းသရ်းပူ်းသပါင််းသဆောင်ရွက်သရ်းမူသဘောင်အရအောဆီယ ကှိုရီ်းယော်း လွတ်လပ်သသောကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသထူသထောင်ရန် သသဘောတူေောခ ျုပ်ကှို (၂၄၈-၂၀၀၆) ရက်သနို့တွင် အမ ျုှိ ်းသော်းေီမကှိန််းနှင့်် ေီ်းပွော်းသရ်းြွွေ့ဖြှိျု်းတှို်းတက်မှုဝန်ကကီ်းဌောန၊ ဝန်ကကီ်း
ဦ်းေှို်းသော မှ လက်မှတ်သရ်းထှိ်းု ခ့်ပါသည်။ အဆှိပ
ု ါသသဘောတူေောခ ျုပ်အရ ဖမန်မောနှိုငင
် မှ ၂၀၀၈၊
၂၀၀၉၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၈ နှေ်အလှိက
ု ် အသကောက်ခွန်နှုန််းသလ ော့်ခ ရမည်ဖြေ်ပါသည်။
အောဆီယ- ကှိုရီ်းယော်းလွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမဆှိုငရ
် ော အသကောက်ခွန်နှုန််းသလ ော့်ခ /
ြယ်ရှော်းမှုဇယော်း(၂၀၁၇)ကှို ယခင်ေီမကှိန််း၊ ဘဏ္ဍောသရ်းနှင့််ေက်မှုဝန်ကကီ်းဌောန၏(၂၀-၄-၂၀၂၀)
ရက်ေွပါ အမှိနို့သ
် ကကော်ဖငောေော အမှတ် ( ၅၃ /၂၀၂၀ ) ဖြင့်် ထုတ်ဖပန်ဖပီ်း ဖြေ်ပါသည်။
အောဆယံ-ဂျပန် လွတ်လပ်ကသော ကုန်သွယ်မှုနယ်ကပမကဒသ (ASEAN - JAPAN Free Trade
Area)
၁၉။

အောဆီယ - ဂ ပန် လွတ်လပ်သသောကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသ အသကောင်အထည်သြော်

သဆောင်နှိုငရ
် န် (၁၀-၄-၂၀၀၈) ရက်သနို့တွင် အမ ျုှိ ်းသော်းေီမကှိန််းနှင့်် ေီ်းပွောသရ်းြွွေ့ဖြှိျု်းတှို်းတက်မှု
ဝန်ကကီ်းဌောန၊ ဝန်ကကီ်း ဦ်းေှို်းသောမှ လက်မှတ်သရ်းထှိ်းု ခ့်ပါသည်။ ဖမန်မောနှိုငင
် အတွက် ေောခ ျုပ်
အသက်ဝင်သည့််သနို့မှော (၁-၁၂-၂၀၀၈) ရက်သနို့ဖြေ်ပါသည်။ ဖမန်မောနှိုငင
် မှ အသကောက်ခွန်နှုန််း

သလ ော့်ခ ရမည့််နှေ်မ ော်းမှော ၂၀၁၄ ၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၁၊ ၂၀၂၃၊ ၂၀၂၆ ဖြေ်ပါသည်။ အောဆီယ ဂ ပန် အသကောက်ခွန်သလ ော့်နှုန််းဇယော်း 2007 version, 2012 version, 2017 version တှိအ
ုို့ ော်း
ဖပည်သထောင်ေုဝန်ကကီ်းရ်းု အမှိနို့် သကကော်ဖငောေော (၄၇၀/ ၂၀၂၁) ၊(၄၆၈/ ၂၀၂၁)၊ (၄၆၉/ ၂၀၂၁)
တှိဖုို့ ြင့်် အမှိနို့်သကကော်ဖငောေောထုတ်ဖပန်ဖပီ်း ဖြေ်ပါသည်။
အောဆယံ - သစက တးလျ / နယူးဇလန် လွတ်လပ်ကသော ကုန်သွယ်မှုနယ်ကပမကဒသ (ASEANAustralia / Newzealand Free Trade Area)
၂၀။

အောဆီယ - ကသေသကတ်းလ / နယူ်းဇီလန် လွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသကှို

အသကောင်အထည်သြော်သဆောင်ရွက်ရန် (၂၇-၂-၂၀၀၉) ရက်သနို့တွင် အမ ျုှိ ်းသော်းေီမကှိန််းနှင့််
ေီ်းပွော်းသရ်း ြွွေ့ဖြှိျု်းတှို်းတက်မှုဝန်ကကီ်းဌောန၊ ဝန်ကကီ်း ဦ်းေှို်းသောမှ လက်မှတ်သရ်းထှို်းခ့်ဖပီ်း (၁-၁၂၀၁၀) ရက်သနို့တွင် ေတင်အက ျုှိ ်းသက်သရောက်ခ့်ပါသည်။ ဖမန်မောနှိုင်ငမှ အသကောက်ခွန်နှုန််း
သလ ော့်ခ ရမည့််နှေ်မ ော်းမှော ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၁၊ ၂၀၂၄ ဖြေ်ပါသည်။
ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းေောရင််း ၂၀၁၇ ဖြင့်် ခ တ
ှိ ်ဆက်ထော်းသည့်် အသကောက်ခွန်နှုန််းသလ ော့်ခ
မှုအေီအေဉ် ၂၀၁၇ ကှို ဖပည်သထောင်ေုဝန်ကကီ်းရု်း၏ (၂၀-၂-၂၀၂၀) ရက်သနို့ ရက်ေွပါ အမှိနို့်
သကကော်ဖငောေောအမှတ် (၂၅/၂၀၂၀) ဖြင့်် ထုတ်ဖပန်ဖပီ်း က င့််သု်းသဆောင်ရွက်လ က်ရှှိပါသည်။
အောဆယံ- အနဒယ လွတ်လပ်ကသော ကုန်သွယ်မှုနယ်ကပမကဒသ (ASEAN- INDIA Free Trade
Area)
၂၁။

အောဆီယ-အှိနဒှိယလွတ်လပ်သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမသေသကှို အသကောင်အထည်သြော်

သဆောင်ရွက်ရန် ကုန်သွယ်မှုသသဘောတူေောခ ျုပ်ကှို အမ ျုှိ ်းသော်းေီမကှိန််းနှင့်် ေီ်းပွော်းသရ်းြွွေ့ဖြှိျု်း
တှို်းတက်မှုဝန်ကကီ်းဌောန၊ ဝန်ကကီ်း ဦ်းေှို်းသောမှ (၁၃-၈-၂၀၀၉) ရက်သနို့တွင် လက်မှတ်သရ်းထှို်းခ့်
ပါသည်။ အဆှိပ
ု ါသသဘောတူ ေောခ ျုပ်အရ ဖမန်မောနှိုငင
် မှ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၂၄ နှေ်
အလှိုက်အသကောက်ခွန်နှုန််း ၀% သှိုို့ သလ ော့်ခ မည်ဖြေ်ပါသည်။ အောဆီယအတွင်း် သရ်းမှ ်းခ ျုပ်
ရ်းု မှတဆင့်် အှိနဒှိယနှိုင်ငသှိုို့ သပ်းပှိ၍
ုို့
အတည်ဖပျုခ က်ရရှှိပါက အောဆီယ-အှိနဒှိယလွတ်လပ်
သသော ကုန်သွယ်မှုနယ်သဖမဆှိုင်ရော အသကောက်ခွန်နှုန််းသလ ော့်ခ / ြယ်ရှော်းမှုအေီအေဉ် (၂၀၁၇)
အော်း အမှိနို့သ
် ကကော်ဖငောေောထုတ်ဖပန် သဆောင်ရွက်သွော်းမည်ဖြေ်ပါသည်။
ကဒသတွငး်
၂၂။

က်စံုစးပွေားကရးပူးကပါင်းကဆောင်ရွက်မှု (RCEP)

သေသတွင််းဘက်ေုေီ်းပွော်းသရ်းပူ်းသပါင််းသဆောင်ရွက်မှု (RCEP) သသဘောတူေောခ ျုပ်သည်

ဖမန်မောနှိုင်ငအပါအဝင် အောဆီယ(၁၀)နှိုငင
် ၊ တရုတ်၊ ဂ ပန်၊ ကှိုရီ်းယော်းနှင့်် ဩေသတ်းလ -

နယူ်းဇီလန် ေသည့်် အြွွေ့ဝင် ၁၅ နှိုငင
် ပါဝင်သသော ကမ္ော့်လဦ
ူ ်းသရ၏ ၃၀% ကှိုလည််းသကောင််း၊
ကမ္ော့်ေီ်းပွော်းသရ်း၏ ၃၀% နှင့်် ကမ္ော့်ကုန်သွယ်မှု၏ ၂၈% နီ်းပါ်းကှိုလည််းသကောင််း ကှိုယ်ေော်းဖပျု
သသော ကမ္ော့်အကကီ်းဆု်းကုန်သွယ်သရ်း သသဘောတူေောခ ျုပ်မ ော်းအနက် တေ်ခုအပါအဝင်ဖြေ်ပါ
သည်။ RCEP သသဘောတူေောခ ျုပ်ကှို ၂၀၂၀ ဖပည့််နှေ် နှိုဝင်ဘောလ ၁၅ ရက်သနို့တွင်
က င််းပခ့်သည့်် ေတုတထအကကှိမသ
် ဖမောက် RCEP ထှိပ်သီ်းအေည််းအသဝ်းနှိုငင
် မ ော်း၏ေီ်းပွော်းသရ်း
ဝန်ကကီ်းမ ော်းက နှိုငင
် ့်သခါင််းသဆောင်မ ော်း၏ သရှွေ့သမှောက်တွင် ေောခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆှိုခ့်ပါသည်။ RCEP ၏
အြွွေ့ဝင်နှိုငင
် မ ော်းတွင် ြွွေ့ဖြှိျု်းဖပီ်းနှိုင်ငမ ော်းနှင့်် ြွွေ့ဖြှိျု်းဆနှိုငင
် မ ော်း ပါဝင်သည့််အတွက် ဖမန်မောနှိုင်င
အသနဖြင့်် RCEP သသဘောတူေောခ ျုပ်တွင် ပါဝင်လက်မှတ်သရ်းထှို်းဖခင််းဖြင့်် မှိမတ
ှိ ှိန
ုို့ ှိုငင
် ၏
ထုတ်ကုန်မ ော်းကှို ပှိုမှိုက ယ်ဖပနို့်သည့်် ကမ္ော့်အဆင့််ဖမင့်် သ ်းကွက်မ ော်းသှိုို့ တင်ပန
ှိုို့ ှိုငမ
် ည့််အခွင့််
အလမ််းမ ော်းရရှှိမည်ဖြေ်ဖပီ်း

သသဘောတူေောခ ျုပ်ပါ

ေည််းမ ဉ််း၊

ေည််းကမ််းမ ော်းနှငအ
့်် ညီ

ဖမန်မောနှိုင်ငသှိုို့ တောဝန်ယူမှု၊ တောဝန်ခမှုရှှိသသော နှိုငင
် ဖခော်းရင််းနှီ်းဖမျုပ်နှမှုမ ော်း ပှိုမှိုဝင်သရောက်နှိုင်
သည့််အတွက် ဖပည်သူမ ော်းအလုပ်အကှိုင်အခွင်အ
့် လမ််းမ ော်း ရရှှိနှိုင်မည်ဖြေ်ပါသည်။ ဖပည်တွင််း
သှိုို့ RCEP အြွွေ့ဝင်နှိုငင
် မ ော်းမှ သွင််းကုန်မ ော်းကှို အသကောက်ခွန်သလ ော့်နှုန််းခေော်းခွင့််ဖြင့်တ
် င်သွင်း်
နှိုငဖ် ခင််းသကကောင့််

ဖပည်တွင််း၌

သ ်းနှုန််းသက်သက်သောသောဖြင့််

ဝယ်ယူသု်းေွနှိုင်မည်ဖြေ်ပါ

သည်။ ဖမန်မောနှိုငင
် ၏ RCEP 2012 - 2017 TRS အော်း ၂၀၂၁ ခုနှေ် ဧဖပီလတွင် ခ တ
ှိ ်ဆက်
ဖပီ်းေီ်းခ့်ပါသည်။ ဖမန်မော့်အသကောက်ခွန်နှုန််းဇယော်း 2022 က င့််သု်းသဆောင်ရွက်ဖပီ်းပါက RCEP
အသကောက်ခွန်သလ ော့်နှုန််းဇယော်း ( Tariff Reduction Schedule ) အော်း HS 2022 version နှင့််
ကူ်းသဖပောင််းခ တ
ှိ ်ဆက်ရန် သဆောင်ရွက်လ က်ရှှိပါသည်။
၂၃။ အကကောက်ခွန်ကပါင်းစည်းကရးအတွက်အကကောက်ခွန်ဆုင်ရောမ

ောဗျျူ

ောစမံချက်

Strategic Plans of Customs Development - SPCD (15)
SPCD (1)

အသကောက်ခွန်နှုန််းဆှိုင်ရော ကုန်ပေစည််းအမ ျုှိ ်းအေော်းခွဖခော်းသတ်မှတ်ဖခင််း
Customs Tariff Classification

SPCD (2)

အသကောက်ခွန်တန်ြ်းှို သတ်မှတ်ဖခင််း
Customs Valuation

SPCD (3)

ပင်ရင််းသေသေည််းမ ဉ််း၊ကုန်ပေစည််းပင်ရင််းနှိုင်ငသတ်မှတ်ဖခင််း
Origin Determination of Goods and Commodities

SPCD (4)

အသကောက်ခွန်ဆှိုင်ရောကုန်ပေစည််းရှင််းလင််းဖခင််း
Customs Clearance

SPCD (5)

အသကောက်ခွန်ဆှိုင်ရော ဖြတ်သန််းသယ်သဆောင်ဖခင််း
Customs Transit

SPCD (6)

ေီ်းပွော်းသရ်းလုပ်ငန််းမ ော်းနှင့်် ကုန်သွယ်မှုအသှိုက်အဝန််း ပူ်းသပါင််းသဆောင်ရွက်ဖခင််း
Partnership with Businesses and the Trading Community

SPCD (7)

အခွင်ရ
့် ေီ်းပွော်းသရ်းလုပ်ငန််းသဆောင်ရွက်သူမ ော်းအေီအေဉ်
Authorized Economic Operator Programmes

SPCD (8)

အသကောက်ခွန်သနှောင််းေောရင််းေေ်သဆ်းဖခင််း
Customs Post Clearance Audit

SPCD (9)

အသကောက်ခွန်ဆှိုင်ရော ဥပသေေှို်းမှို်းသရ်း နှင့်် အဖပန်အလှန်ပ့်ပှို်းကူညီမှု
Customs Enforcement and Mutual Assistance

SPCD (10) ဖပည်သူူ့ဘဝလခု ချုသရ်းနှင့်် လူမှုအြွွေ့အေည််း ကောကွယ်သရ်း
Public Security and Protection of the Society
SPCD (11) အသကောက်ခွန်ဆှိုင်ရော ဖပျုဖပင်သဖပောင််းလသရ်းနှင့််သခတ်မီသေသရ်း
Customs Reform and Modernization
SPCD (12) လူူ့ေွမ်း် အော်းအရင််းအဖမေ် ြွွေ့ဖြှိျု်းတှို်းတက်သရ်းနှင့်် ေီမခနို့်ခွသရ်း
Human Resource Development and Administration

SPCD

(13)

အသကောက်ခွန်အြွွေ့အေည််းမ ော်းအကကော်း

ြွွေ့ဖြှိျု်းတှို်းတက်မှု

ကွော

ခ က်

က ဉ််းသဖမောင််းသေသရ်း
Narrowing the Development Gap in Customs
SPCD (14) ဗ

ုသုတအသဖခခသသောေီမခနို့်ခွမှု

Knowledge Management
SPCD (15) အီလက်ထသရောနေ် ကူ်းသန််းသရောင််းဝယ်သရ်း
E-Commerce

အကကောက်ခွန်ဦးစးဌောနတွင်

MACCS

စနစ်

အကကောင်အထည်က ော်

ကဆောင်ရွက်ပပး အသံးု ပပြုကဆောင်ရက
ွ ်ကနမှုအကပခအကန
၂၄။

ဖမန်မောနှိုင်ငသည်

အောဆီယအြွွေ့ဝင်နှိုငင
် တေ်နှိုင်ငဖြေ်သည့််အသလ ောက်

အောဆီယအြွွေ့ဝင် နှိုငင
် မ ော်းအကကော်း AEC သခေါ် (ASEAN Economic Community Blue Print)
ပါ သသဘောတူညီခ က်မ ော်းကှို လှိက
ု ်နောအသကောင်အထည်သြော် သဆောင်ရွက်လ က်ရှှိသနပါသည်။
ယင််းသသဘောတူညီခ က်မ ော်းထတွင်

အောဆီယအြွွေ့ဝင်နှိုငင
် မ ော်းအကကော်း

ASEAN

Single

Window (ASW) ေနေ်ထူသထောင်ရန် သခါင််းေဉ်တေ်ခု အပါအဝင်ဖြေ်ပါသည်။ ASEAN Single
Window သှိုို့ ဝင်သရောက် ပူ်းသပါင််းနှိုင်သရ်းအတွက် ဖမန်မောနှိုငင
် အပါအဝင် အြွွေ့ဝင်နှိုငင
် အသီ်း
သီ်းတွင် National Single Window ေနေ်မ ော်း မဖြေ်မသနအသကောင်အထည် သြော်သဆောင်ရွက်
ထော်းရှှိရန်လှိုအပ်မည်ဖြေ်ပါသည်။ ၎င််းအဖပင်ယခုမ က်သမှောက်သခတ်၌နှိုင်ငတကော ကုန်သွယ်မှု
လုပ်ငန််းေဉ်မ ော်း တ

ုန်တည််းတှို်းတက်မ ော်းဖပော်းလောမှုသကကောင့်် ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူသခ ောသမွွေ့

သေသရ်းလုပ်ငန််းေဉ်မ ော်းကှို နည််းပညောကဏ္ဍအော်းအသု်းဖပျု၍ သဆောင်ရွက်လောကကသည်ကှိုသတွွေ့ရှှိ
ရမည်ဖြေ်ပါသည်။ သှိုို့အတွက်သကကောင့်် အသကောက်ခွန်ဦ်းေီ်းဌောနသည် သွင်း် ကုန်/ ထုတ်ကုန်
ရှင််းလင််းသရ်းလုပ်ငန််းေဉ်မ ော်း သွက်လက်မှန်ကန် ဖမန်ဆန်သေသရ်း၊ ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူသခ ော
သမွွေ့သေသရ်းနှင့်် အသကောက်ခွန်ြွေ့ွ ဖြှိျု်းတှို်းတက်သေသရ်းတှိအ
ုို့ ဖပင် National Single Window
ေနေ်ထူသထောင်မှုတွငအ
် သထောက်အကူဖပျုသေနှိုငမ
် ည့််

Myanmar

Automated

Cargo

Clearance System (MACCS) ေနေ်နှင့်် Myanmar Customs Intelligence System (MCIS)
ကှို ဂ ပန်နှိုင်ငအေှို်းရ၏ ဘဏ္ဍောသရ်းအကူအညီ(Grant Aid) ဖြင့်် အသကောင်အထည်သြော်သဆောင်
ရွက်ခ့်ပါသည်။ MACCS ေနေ်သည် ဂ ပန်နှိုင်ငတွင် ၁၉၇၈ ခုနှေ်မှေတင်၍ လက်ရှှိအခ န
ှိ ်အထှိ

သအောင်ဖမင်ေွောအသု်းဖပျုလ က်ရှှိသည့်် (NACCS) ေနေ်အော်းအသဖခခ၍ ဖမန်မောနှိုငင
် အသကောက်ခွန်
ဦ်းေီ်းဌောနတွင် အသု်းဖပျုလ က်ရှှိသည့််ဥပသေ၊ နည််းဥပသေ၊ လုပ်ထ်းု လုပ်နည််းမ ော်းအဖပင်နှိုငင
် တကော
အသကောက်ခွန်လပ
ု ်ထ်းု လုပ်နည််းမ ော်းနှင့်် အညီသရ်းဆွထော်းရှှိသည့်် ေနေ်တေ်ခု ဖြေ်ပါသည်။
၂၅။

MACCS ေနေ်ကှို (၂၄-၇-၂၀၁၃)ရက်သနို့မှ ေတင်အသကောင်အထည်သြော် သဆောင်ရွက်

ခ့်ဖပီ်းေနေ်၏ ေမ််းသပ်အသု်းဖပျုမှုကှို ၂၀၁၆ ခုနှေ်၊ ကသဂုတ်၊ ေက်တင်ဘောနှင့်် သအောက်တှိုဘောလ
မ ော်းတွင် အသု်းဖပျုသဆောင်ရွက်ခ့်ပါသည်။ ေနေ်တေ်ခုလု်း၏ အဖပည့််အဝအသု်းဖပျုမှုကှို (၁၂-၁၁၂၀၁၆) ရက်သနို့မှ ေတင်၍ ရန်ကုန်ဧရှိယောအတွင််း (သီလဝါအထူ်းေီ်းပွော်းသရ်းဇုန်အပါအဝင်၌)
အသု်းဖပျုသဆောင်ရွက်ခ့်ပါ သည်။ MACCS ေနေ်အော်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန််းေဉ် တေ်သလ ောက်၌
ဆက်ေပ်ပါဝင်လ က်ရှှိသည့််

အေှို်းရဌောနဆှိုငရ
် ောမ ော်း၊

ပုဂဂလှိကအြွွေ့အေည််းမ ော်းဖြေ်သည့််

သွင််းကုန်/ထုတ်ကုန်လုပ်ငန််းရှင်မ ော်း၊ အသကောက်ခွန်ဝန်သဆောင်မှုလုပ်ငန််းရှင်မ ော်း၊ ဖမန်မောနှိုင်င
အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ရော ကုန်ေည်ပသ
ှိုို့ ဆောင်သရ်း ဝန်သဆောင်မှုလုပ်ငန််းရှင်မ ော်းအသင််း၊ သလသကကောင််း
လှိင
ု ်း် မ ော်း၊ သသဘဘောလှိင
ု ်း် မ ော်းနှင့်် ဆှိပ်ကမ််းမ ော်း၊ ကုန်သလှောင်ရမ
ု ော်းမှ ဝင်သရောက်ခ တ
ှိ ်ဆက်
အသု်းဖပျုသဆောင်ရွက်သွော်းမည်ဖြေ်ဖပီ်း အဆှိပ
ု ါအြွွေ့အေည််းအသီ်းသီ်း၏ ပူ်းသပါင််းသဆောင်ရွက်မှု
ဖြင့်် သအောင်ဖမင်ေွောအသကောင်အထည်သြော်နှိုငခ
် ့်ဖခင််းဖြေ်ပါသည်။ ၎င််းအဖပင် MACCS ေနေ်သည်
(၂၄) နောရီ တေ်နှေ်ပတ်လု်းလည်ပတ် သဆောင်ရွက်သွော်းမည့်် ေနေ်တေ်ခုလည််းဖြေ်ပါသည်။
၂၆။

MACCS ေနေ်အော်းရန်ကုန်ဧရှိယော၌ အဆင်သဖပသခ ောသမွွေ့ေွော အသု်းဖပျုသဆောင်ရွက်

နှိုငသ
် ည်သ
့် နောက် ၂၀၁၈ ခုနှေ်၊ ဇွန်လ(၅)ရက်သနို့တွင် ဖမဝတီနယ်ေပ်သေသသှိလ
ုို့ ည််းသကောင််း၊
၂၀၂၂ ခုနှေ်၊ ဧဖပီလ(၁)ရက်သနို့တွင် မူဆယ်နှင့်် ခ င််းသရွှေသ

ော် နယ်ေပ်သေသမ ော်းသှိလ
ုို့ ည််း

သကောင််း ထပ်မတှို်းခ ွေ့ အသု်းဖပျုနှိုင်သရ်းသဆောင်ရွက်နှိုငခ
် ့်ဖပီ်း က န်ရှှိသနသသ်းသည့်် နယ်ေပ်သေသ
မ ော်းတွင် အသု်းဖပျုနှိုင်သရ်းအတွက်လည််း ေီေဉ်သဆောင်ရွက်လ က်ရှှိပါသည်။ MACCS ေနေ်သည်
သွင််းကုန်/ ထုတ်ကုန်ရှင််းလင််းသရ်းလုပ်ငန််းေဉ်မ ော်းအော်း Online ေနေ်ဖြင့်် လ င်ဖမန်သခ ောသမွွေ့
ေွောအသု်းဖပျုသဆောင်ရွက်နှိုငဖ် ပီ်း ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူသခ ောသမွွေ့သေကော နှိုင်ငသတော်ေီ်းပွော်းသရ်းြွွေ့ဖြှိျု်း
တှို်းတက်မှုအတွက် တေ်သထောင့််တေ်သနရောမှ အသထောက်အပ့်သကောင််းမ ော်းသပ်းနှိုင်သည့််အဖပင်
ဖပည်ပမှ ရင််းနှီ်းဖမျုပ်နှမှုမ ော်း ပှိုမှိုဝင်သရောက်လောနှိုင်သေရန် အတွက်လည််း ဆွသဆောင်မှုသပ်းနှိုင်
သည့်် ေနေ်သကောင််းတေ်ခုဖြေ်ပါသကကောင််းတင်ဖပလှိုက်ရပါသည်။

နဂံုး
၂၇။

အသကောက်ခွန်ဦ်းေီ်းဌောနအသနဖြင့််

ဖပျုဖပင်သဖပောင််းလသရ်းမ ော်းသဆောင်ရွက်ခ့်ရောဝန်ထမ််း

အင်အော်းြွွေ့ေည််းပုဖပင်ဆင်ဖခင််း၊ အသကောက်ခွန်ဥပသေမ ော်းအော်း ဖပင်ဆင်ခ့်ဖပီ်းနည််းဥပသေမ ော်း

အော်းဖပျုေုသရ်းဆွလ က်ရှှိဖခင််း၊ နှိုငင
် တကောအဆင့််မီအသကောက်ခွန်ရှင်း် လင််းသရ်းေနေ်ဖြေ်သေရန်
အတွက် MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) အော်း အသု်းဖပျု
သဆောင်ရွက်သနသည့််အဖပင် အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ရောကုန်သွယ်မှု လခု ချုသခ ောသမွွေ့သေသရ်းနှင့်် လူမှု
အြွွေ့အေည််းကှို အကောအကွယ်သပ်းသရ်းအတွက် ကုန်သွယ်မှုအသှိုင််းအဝှိုင်း် တွင် ပါဝင်သူမ ော်း
နှင့်် ပူ်းသပါင််းသဆောင်ရွက်ဖခင််းဖြင့်် အသကောက်ခွန်ဆှိုင်ရော ဝန်သဆောင်မှုလုပ်ငန််းမ ော်းကှို ပုသြော်
သဆောင်ရွက်လ က် ရှှိပါသည်။

