စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန
အရကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူရချောရမွ့ရစရေး ဒုတိယအကကိမ် ကကာမမင့်ချေ ိန်ရလျှော့ချေရေးရလ့လာဆန်းစစ်မှု
[၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါေီလ ၁၉ ေက်]

ရော်မြချေက်
အကောေ်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ကအးရှားကေါလ်ဆိပ်ေမ်း၊ ကလဆိပ်ေုန်ကလှာင်ရုံနှင့် မမေတီေုန်သွယ်ကရးဇုန်
တို့၌ အကောင်အထည်ကော် ကဆာင်ရွေ်ခဲ့သည့် ဒုတိယအကေိမ် ကောမမင့်ချ ိန်ကလျှော့ချကရး ကလ့လာ
ဆန်းစစ်မှု၏ ကတွ့ရှခ
ိ ျေ်များအား ထုတ်မပန်ကကေညာခဲ့ပါသည်။ ကောမမင့်ချိန်ကလျှော့ချကရး ကလ့လာ
ဆန်းစစ်မှုသည်

သွငး် ေုန်ပစ္စည်းများ

ရှင်းလင်းထုတ်ယူရာတွင်အကောေ်ခွန်နှင့်

အမခားကသာ

အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းကဆာင်ရွေ်မှု ကောမမင့်ချိန်အား တိုင်းတာပပီး ကလ့လာမခင်း မေစ်ပါ
သည်။
ကောမမင့်ချ ိန်ကလျှော့ချကရး ကလ့လာဆန်းစစ်မှုဆိုသည်မှာ သွင်းေုန်/ပိေ
ု့ ုန်များ ရှင်းလင်းထုတ်ယူရာ
တွင် သေ်ဆိုငရ
် ာအေွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းကဆာင်ရွေ်မှုကောမမင့်ချ ိန်အား တိုင်းတာရန်အတွေ်
ေမ္ဘာ့အကောေ်ခွန်အေွဲ့မှ
ကေကော်ေါရီလတွင်

အတည်မပုထားသည့်

စတင်အသေ်ေင်ခဲ့သည့်

နည်းလမ်းတစ်ခုမေစ်ပါသည်။

ေမ္ဘာ့ေန
ု ်သွယ်ကရးအေွဲ့၏

၂၀၁၇

ခုနှစ်၊

ေုန်သွယ်မှုလွယ်ေူ

ကချာကမွ့ကစကရးသကောတူညီချေ်ပါ Article 7.6 အရ အေွဲ့ေင်နိုင်ငံများအကနမေင့် သွင်းေုန်/
ပို့ေုန်များ ရှင်းလင်းထုတ်ယူသည့် ပျမ်းမျှေကောမမင့်ချိန်အား တိုင်းတာ၍ ထုတ်မပန်ရမည် မေစ်ပါသည်။
အကောေ်ခွန်ညွှန်ကေားကရးမှူးချုပ် ဦးကေျာ်ထင်မှ ဒုတိယအကေိမ် ကလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ ရလဒ်များ
အား ေုန်သွယ်မှုလွယ်ေူကချာကမွ့ကရး တိုးတေ်ရန် လိုအပ်သည့် နယ်ပယ်များအတွေ် အညွှန်းေိန်း
တစ်ခုအမေစ် ကတွ့မမင်ရမခင်းအား ကေျနပ်မိပါကကောင်း၊ အကောေ်ခွန်ဦးစီးဌာနအကနမေင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်
တွင် ပထမအကေိမ် ကောမမင့်ချိန်ကလျှော့ချကရး ကလ့လာဆန်းစစ်မှုအား ကဆာင်ရွေ်ခဲ့ပါကကောင်း၊
၂၀၁၆

ခုနှစ်တွင်

ေုန်ပစ္စညး် အလိုအကလျာေ်

အကောင်အထည်ကော်ကဆာင်ရွေ်ခဲ့ပါကကောင်း၊

ရှင်းလင်းထုတ်ယူမခင်းစနစ်
၂၀၁၉

ခုနှစ်

(MACCS)

ကလ့လာဆန်းစစ်မှုအရ

အား

မေစ်ကပါ်
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တိုးတေ်မှုများသည် နယ်စပ်မေတ်ကေျာ်ေုန်သွယ်မှု စဉ်ဆေ်မမပတ်စီးဆင်းကစကရး အကောေ်ခွန်
နှင့် ေုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆေ်စပ်အေွဲ့အစည်းများ၏ အတူတေွ ကေိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ မေစ်ပါ
ကကောင်း ကမပာကေားခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယအကေိမ် ကောမမင့်ချ ိန်ကလျှော့ချကရးကလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ ကတွ့ရှခ
ိ ျေ်များမှာ ကအာေ်ပါအတိုင်း
မေစ်ပါသည် တင်သွငး် မှု

ဆန်းစစ်မှု

စုစုရြါင်း

အရကာက်ခွန်

OGAs လုြ်ငန်း

လုြ်ငန်းစဉ်

မြုလုြ်သည့် ရနော

ြျေမ်းမျှေ

စစ်ရဆးမှု ြျေမ်းမျှေ

စဉ် ြျေမး် မျှေ

ကကာမမင့်ချေ ိန်

ကကာမမင့်ချေ ိန်

ကကာမမင့်ချေ ိန်

သကေော/ကလယာဉ်/

ကအးရှားကေါလ်

၉ ရေ်

၂ ရေ် ၂၃ နာရီ

၂ ရေ် ၁၁ နာရီ

နယ်စပ်

ဆိပ်ေမ်း (ရန်ေုန်)

၆ နာရီ

၃၇ မိနစ်

၁ မိနစ်
-

ကရာေ်ရှိချ ိန်မှ

၄၃ မိနစ်

ဂိတ်မှထွေ်ခွာချိန်

ကလဆိပ်

၅ ရေ်

၁ ရေ် ၃ နာရီ

အထိ ကောချိန်

ေုန်ကလှာင်ရုံ

၈ နာရီ

၄၉ မိနစ်

(ရန်ေုန်)

၄၈ မိနစ်

မမေတီ

၄ နာရီ

ေုန်သွယ်ကရးဇုန်

၂၉ မိနစ်

၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်

၃ နာရီ ၅၀
မိနစ်

OGA

MACCS

Declaration

(၃)

OGA
“Before Declaration”၊ Import

Declaration No.
“After Declaration”

OGA
OGA
“After Release Declaration”

Sample
YACL တွင် OGA

certificates ရယူမခင်း procedure သည် များကသာအားမေင့် ေုန်ပစ္စည်းမကရာေ်ရှိမီ ကေိုတင်
ရယူမခင်း (Before Declaration) နှင့် Customs procedure ပပီးစီးပပီး Customs Broker များမှ
ေုန်ကလှာင်ရုံမှ ပစ္စည်းထုတ်ယူပပီးသည့်ကနာေ်မှ OGA certificate ရယူမခင်း (After Release
Declaration) များမေစ်ပါသည်။ ယခု TRS survey သည် ေုန်ပစ္စည်းကရာေ်ရှိသည့်အချ ိန်မှစ၍
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ေုန်ကလှာင်ရုံမှ ေုန်ပစ္စည်းများထုတ်ယူသည့် အချ ိန်ထိသာ ကောေ်ယူထားမခင်းမေစ်ပါသမေင့် OGA
procedure များသည် TRS survey ၏ out of scope မေစ်ကနမခင်းတို့ကကောင့် average release
time for OGAs procedures အတွေ် ကောမမင့်ချိန်အား ကော်မပနိုငမ
် ှုမရှိမခင်းမေစ်ပါသည်။
ကလဆိပ်ေုန်ကလှာင်ရုံတွင် ေုန်ပစ္စည်းရှငး် လင်းထုတ်ယူရန် စုစုကပါင်းကောမမင့်ချ ိန်မှာ ၅ ရေ် ၈ နာရီ
၄၈ မိနစ်မေစ်ပပီး အကောေ်ခွန်လပ
ု ်ငန်းစဉ်များအတွေ် ပျမ်းမျှေကောမမင့်ချ ိန် ၁ ရေ် ၃ နာရီ ၄၉ မိနစ်
မေစ်သည့်အတွေ် မခားနားမှုမှာ ၄ ရေ် ၄ နာရီ ၅၉ မိနစ် မေစ်ပါ
ရမခင်းမှာ

ထိသ
ု ို့မခားနားမှု မေစ်ကပါ်

(၁)

ေုန်ပစ္စည်း

မမန်မာနိုင်ငသ
ံ ို့ကရာေ်ရှိပပီးမေစ်ကသာ်လည်း

MACCS

စနစ်တွင်

Declaration တင်သွငး် နိုငရ
် န်အတွေ် Master Way Bill များအား သေ်ဆိုင်ရာ
ကလကကောင်းလိင
ု း် များထံမှ ထုတ်ယူရမခင်း၊ House Way Bill မေင့် တင်သွင်းခဲ့မှု
မေစ်ပါေ သေ်ဆိုင်ရာ Forwarder များအား MACCS စနစ်အတွင်းသို့ Register
တင်သွငး် ကစမခင်းနှင့် Warehouse Operator သို့ House Cargo အမေစ် ထပ်မံ၍
Register မပုလုပ်ကစမခင်း
(၂)

Importer မှ ေုန်ပစ္စည်းကရာေ်ရှိပပီးမေစ်ကသာ်လည်း အကကောင်းအမျိုးမျ ိုးကကောင့်
Declaration တင်သွင်းရန် ကနာေ်ေျမခင်း

(၃)

ေုန်ကလှာင်ရုံတွင် ေုန်ပစ္စည်းထုတ်ယူခွင်ရ
့ ရှိပပီးမေစ်ကသာ်လည်း မိမတ
ိ ို့ထုတ်ယူ
သည့် ေုန်ပစ္စည်းအား တင်ကဆာင်မည့် ကမာ်ကတာ်ယာဉ်အား အမခားေုန်ပစ္စည်း
ထုတ်ယူမည့်သူများနှင့် စုကပါင်းသယ်ကဆာင်မခင်းမပုလုပ်သည့်အတွေ် ကေန့်ကောမခင်း

(၄)

ေုန်ကလှာင်ရုံ၏

ေုန်ပစ္စည်းကရွှေ့ကမပာင်းသယ်ကဆာင်မည့်ယန္တရား၊

Labour

လုပ်သားနည်းပါးမခင်း
(၅)

ေုန်ပစ္စည်းများသိုကလှာင်ရန်အတွေ် Warehouse Charges များမပားကနမခင်းတို့
ကကောင့် Importer များမှ ေုန်ပစ္စည်းများေို ထုတ်ယူမခင်းမမပုကသးပဲ YACL
Warehouse တွင်သာ ဆေ်လေ်၍ ထားရှိကနမခင်း
မခားနားမှုမှာ ၃ ရေ် ၂၀ နာရီ ၅ မိနစ် မေစ်ပါ

မေစ်ကပါ်ရမခင်းမှာ
(၁)

ထိုသို့မခားနားမှု

Importer များမှ ၎င်းတို့၏ေိုယ်ပိုင် Warehouse များတွင် ေုန်ပစ္စည်းထားသိုရန်
ကနရာမလုက
ံ လာေ်၍ ေုန်ပစ္စည်းများ မမန်မာနိုငင
် ံသို့ကရာေ်ရှိပပီး မေစ်ကသာ်လည်း
ဆိပ်ေမ်းအတွင်း

ေုန်ကသတ္တာကခတ္တထားရှိနိုင်သည့်

ကနာေ်ဆုံးရေ်မှ

ေုန်
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ပစ္စည်းထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွေ်

Customs

Broker

များအား

Declaration

တင်သွငး် ရန် ကဆာင်ရွေ်ကစမခင်း
(၂)

ေုန်ပစ္စည်းကရာေ်ရှိပပီးကနာေ် Customs Broker များသို့ Declaration တင်သွငး်
ကစကသာ်လည်း တင်သွင်းရန်အတွေ် လိုအပ်သည့် စာရွေစ
် ာတမ်းများ (Bill of
Lading ၊ Invoice ၊ Packing list)၊ အမခား လိအ
ု ပ်သည့် စာရွေစ
် ာတမ်းများ
(Import License ၊ FDA ကထာေ်ခံချေ်၊ အခွန်ေင်းလွတ်ခွင်အ
့ တွေ်ဆိုလျှေင်
ေန်ကေီးဌာန၏ အခွန်ေင်းလွတ်ခွင့် အကထာေ်အထား) များေို Importer များမှ
အချ ိန်မီမကပးပို့နိုငမ် ခင်း

(၃)

OGA ေို After Declaration ကပါ်တွင် အကမခခံထားသည့်အတွေ်ကကောင့် လိင
ု စ
် င်
ရယူရမည့်ေိစ္စမျိုးတွင် Before Declaration မတိုင်မီရရှိမခင်း၊ အလှေုန်/အစား
အကသာေ်များတင်သွငး် ပါေ test result မှာ After Release Declaration မေစ်၍
အဆိပ
ု ါေိစ္စရပ်မျိုးတွင် TRS survey ကောေ်ယခ
ူ ျ ိန်အတွငး် အေျုံးမေင်ပါ
သမေင့် OGA ကောမမင့်ချ ိန် မရရှိနိုင်

(၄)

Customs မှ ေုန်ပစ္စည်းထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွေ် Duty ကပးကဆာင်ရန် Payment
Statement ထုတ်ကပးပပီး မေစ်ကသာ်လည်း အချ ိန်မီ ကငွကပးသွငး် နိုင်မှုမရှိမခင်း

(၅)

ကငွကပးသွငး် ပပီးကသာ်လည်း ေုန်ပစ္စည်းထုတ်ယူရန်အတွေ် ၁၂ နာရီခန့် ကောမမင့်
နိုငပ် ပီး ကောမမင့်ရသည့် အကကောင်းရင်းမှာ ထုတ်ယူမည့် ေုန်ပစ္စည်းများအား
ကရွှေ့ကမပာင်းသယ်ကဆာင်နိုငရ
် န်အတွေ် Port ၏ ယန္တရားများ လုက
ံ လာေ်မှုမရှိ
မခင်း၊ ေုန်ကသတ္တာသယ်ကဆာင်မည့် ကမာ်ကတာ်ယာဉ်များအား မေတ်သန်းသွားလာ
ခွင့်ေို သေ်ဆိုငရ
် ာမှ ထုတ်မပန်ထားသည့် အမိန့်စာအရ ည ၂၀:၀၀

မှ နံနေ်

၀၆:၀၀ နာရီအတွငး် သာ မေတ်သန်းခွင့်မပုမခင်း
တွင် TRS Survey ကောေ်ခံရာတွင်

သည် OSS (One Stop

Service) မေစ်မခင်း၊ နယ်စပ်ကဒသမေစ်မခင်း၊ After Declaration အကမခအကနကပါ်တွင် ကောေ်ယူ
ထားမခင်းတို့ကကောင့် အကောေ်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် OGA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကောမမင့်ချ ိန် မေွာမခား
မခင်းမေစ်ပါသည်။ အကောေ်ခွန်နှင့် OGA လုပ်ငန်းစဉ်များ ကဆာင်ရွေ်ပပီးစီးပါေ ပစ္စည်းထုတ်ယူ
ရန်အတွေ် ယာဉ်ကကောပိတ်ဆို့မှုများ၊ ေုန်ပစ္စည်းမပန်လည်ကနရာချထားမှုများကကောင့် ကောမမင့်ချ ိန်
ေွာဟမှုအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
အကောေ်ခွန်

ညွှန်ကေားကရးမှူးချုပ် ဦးကေျာ်ထင်မှ အာရှေ့ွံ ပေိုးကရးေဏ် (ADB) နှင့်

ဂျပန်အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာပူးကပါင်းကဆာင်ရွေ်ကရးကအဂျင်စီ (JICA) တို့၏ အကေံဉာဏ်ကပးမှုနှင့်
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နည်းပညာအေူအညီများအား

အသိအမှတ်မပုကေျးဇူးတင်ရှိပါကကောင်း

ကမပာကေားခဲ့ပါသည်။

ေုန်သွယ်မှုလွယ်ေူကချာကမွ့ကစကရးအတွေ် အဓိေေျကသာ ရှာကေွကတွ့ရှိချေ်များနှင့် ကဆာင်ရွေ်
သွားရမည့် လုပ်ငန်းများမှာ (၁) ေုန်ပစ္စည်းရှငး် လင်းထုတ်ယူမခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ပိုမိုတိုးတေ်
လာကစကရး MACCS စနစ်အသုံးမပုမှုအား မမှင့်တင်ရန်၊ (၂) ေုန်ပစ္စည်းရှငး် လင်းထုတ်ယူမခင်း
လုပ်ငန်းစဉ်၌ ကေန့်ကောမှုများ ကလျာ့ေျကစကရး ေမ္ဘာ့ေန
ု ်သွယ်ကရးအေွဲ့၏ ေုန်သွယ်မှုလွယ်ေူ
ကချာကမွ့ကစကရးသကောတူညီချေ် အကောင်အထည်ကော်ကဆာင်ရွေ်မှုအား မမှင့်တင်ရန်၊ (၃) သင်တန်း
ကပးမခင်းနှင့် စွမ်းကဆာင်ရည်မမှင့်တင်မခင်းမေင့် အကောေ်ခွန်

နှင့် အမခားကသာ အစိုးရအေွဲ့

အစည်းများအား ပံ့ပိုးေူညီရန်တို့မေစ်ပါသည်။ ကောမမင့်ချိန်ကလျှော့ချကရး ကလ့လာဆန်းစစ်မှုများအား
ပုံမှန်ဆေ်လေ်ကဆာင်ရွေ်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမးမမန်းေန်
အကသးစိတ်သိလသ
ို ည်များရှပ
ိ ါေ နိုငင
် တ
ံ ောကရးရာဌာနခွဲ၊ အကောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန၊
ေုန်းနံပါတ် (၀၁-၃၈၇၁၆၁)၊ အီးကမးလ် (mmcustoms.intsec@gmail.com) သို့
ဆေ်သွယ်ကမးမမန်းနိုငပ
် ါသည်။

