MACCS About

MACCS စနစ္ျဖစ္ေပၚလာပံု
ႏိုင္ငံတကာတြင္
လာသည္ႏွင့္အမွ်

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရး

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္

တိုးတက္

Facilitation)

အတြက္

(Trade

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း

ႏိုင္ငံေရး၊

စီးပြားေရးက႑အသီးသီးတြင္

ေျပာင္းလဲ

လာသည့္ေနာက္ပိုင္း

ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း တဟုန္တည္း တိုးတက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ယခုလက္ရွိ Manual စနစ္မွာ အခ်ိန္ ၾကန္႕ၾကာျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားျခင္း၊
ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းမ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္

တိက်မွန္ကန္စြာရရွိႏိုင္မႈ

ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္းႏွင့္

ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ Automatic
System ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္
(၁)

သြင္းကုန/္ ထုန္ကုန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုသြက္လက္မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ေစရန္။

(၂)

ႏိုင္ငံတကာအေကာက္ခြန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္။

(၃)

အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးသံုးစြရ
ဲ မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာေစၿပီး ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ ေစရန္။

(၄)

ႏိုင္ငံတကာစံလုပ္ထံုးတစ္ခုျဖစ္သည့္
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္။

Risk

Management

စနစ္အား

နည္းလမ္းတက်

(၅)

ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းမွတဆင့္
လာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို

ပိုမိုဖိတ္ေခၚ

တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္။

ရရွိလာမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
(၁)

ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းမွတဆင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္း။

(၂)

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အခြန္ဘ႑ာေငြကို ပိုမိုတိက်မွန္ကန္စြာ ေကာက္ခံရရွိလာေစႏိုင္ျခင္း။

(၃)

ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑မ်ားတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အေထာက္ အကူ
ျပဳႏိုင္ျခင္း။

(၄)

MACCS စနစ္မွ National Single Window စနစ္သ႔လ
ို ည္းေကာင္း၊ ထိုမွတဆင့္ Asean Single
Window

စနစ္သ႔လ
ို ည္းေကာင္း

ဝင္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္

အေထာက္အကူ

ျပဳႏိုင္ျခင္း။

MACCS စနစ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ
MACCS/ MCIS စနစ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအကူအညီ (Grant Aid) ျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Nippon Automatic Cargo
and Port Consolidated System (NACCS) ႏွင့္ Customs Intelligence System (CIS) တို႔ကို
ျမန္မာအေကာက္ခြန္တြင္

ယခုလက္ရွိ

ဥပေဒမ်ား၊

နည္းဥပေဒမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္

ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဂ်ပန္ IT ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္
စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Nippon Automatic Cargo and Port Consolidated System
(NACCS) ႏွင့္ Customs Intelligence System (CIS) တိ႔က
ု ို ျမန္မာအေကာက္ခြန္တြင္ ယခုလက္ရွိ
ဥပေဒမ်ား၊

နည္းဥပေဒမ်ား၊

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ကိုက္ညီေအာင္

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊

ဂ်ပန္

ျမန္မာအေကာက္ခြန္မွ

ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

IT

အျပင္

ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊

ပညာရွင္

ဝန္ထမ္းမ်ား၊

မ်ား၊
IT

ဂ်ပန္အေကာက္ခြန္မွ

ပညာရွင္မ်ား

ပူးေပါင္း၍

MACCS စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အျခားအစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (OGAs)
(၁)

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOC) (ကိုယ္ပိုင္စနစ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ ပါမည္)

(၂)

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ (MPA) (ကိုယ္ပိုင္စနစ္ Port EDI ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ပါမည္)

(၃)

အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA)

(၄)

အပင္ေရာဂါပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာန (Plant Quarantine)

(၅)

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန (Animal Quarantine)

(၆)

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန (DOF)

(၇)

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) (အေကာက္ခြန္ျဖင့္သာ သီးျခားခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္)

MACCS စနစ္မွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ Service Flow မ်ား
(1)

Import Declaration Sea Container Cargo (Released as Container)

(2)

Import Declaration Sea In-bulk Cargo

(3)

Import Declaration Air Normal Cargo

(4)

Import Declaration Air Consolidated Cargo

(5)

Declaration (Preliminary declaratio)

(6)

Import Export etc. Amended Declaration

(7)

Import Export etc. Single Window(Usage of License & License Balance)

(8)

Import Single Window(OGA TEST After Declaration)

(9)

Import Single Window(OGA TEST Before Declaration)

(10)

Import Single Window(OGA TEST After Release Order)

(11)

Bonded transportation

(12)

Transit Declaration(arrival by vessel-departure by vehicle)

MACCS စနစ္မွ ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ား
(1)

Customs Duty

(2)

Commercial Tax

(3)

Security Fee (for X-Ray)

(4)

RD or PVRD

(5)

Special Tariff

(6)

Transit Duty

(7)

Advance Income Tax

(8)

MACCS Service Fees

(9)

RF, DP (Direct Penalty)

(10)

License Fee

MACCS စနစ္၏ထူးျခားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
(1)

၂၄ နာရီပတ္လံုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန/္ ရံုးခ်ိန္ ျပင္ပတြင္
ေၾကညာလႊာ(ID/ED)တင္သြင္းျခင္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာ လက္ခံေဆာင္ရြက္နိုင္ ျခင္း။

(2)

အခြန္အရပ္ရပ္ေပးေဆာင္ျခင္းအား

ႀကိဳတင္အပ္နွံေငြ

(Deposit)၊

ဘဏ္အာမခံစနစ္

(Security) ျဖင့္ ေပးေဆာင္နိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြထ
ဲ ားျခင္း။
(3)

ယခင္ကုန္ပစၥည္းရွင္းလင္းထုတ္ယူမႈတြင္ အခြန္ေဆာင္ပစၥည္းထုတ္ယူသည့္စနစ္ မွ ပစၥည္းစစ္
အခြန္ေဆာင္ထုတ္ယူမႈစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျခင္း။

(4)

စနစ္သည္(၂၄)နာရီပတ္လံုး

ေဆာင္ရြက္သြားမည့္စနစ္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေန႕စဥ္

အခြန္အရပ္ရပ္တြက္ခ်က္မႈအတြက္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေန႕စဥ္ထုတ္ျပန္ေပးေသာDaily Exchange
Rate အစား Weekly Exchange Rate သိ႕ု ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျခင္း။

(5)

အခြန္ေငြမ်ားတြက္ခ်က္ေကာက္ခံရာတြင္

ျပားစြန္းမ်ားအား

ထည့္သြင္းေကာက္ခံမႈ

မျပဳေတာ့ျခင္း။

MACCS စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးပါက အသံုးျပဳသြားမည့္ေနရာမ်ား
(1)

Myanmar Customs Department

(Head Quarter)

(2)

Airport Warehouse (Import)

(3)

Airport Warehouse (Export)

(4)

Htee Dan Port

(5)

Asia World Port Terminal

(6)

Myanma Industrial Port

(7)

Ahlone International Port Terminal

(8)

No.(5), Sule Wharf

(9)

Bo Aung Kyaw Port

(10)

No.(2), Inland Containere Depot

(11)

Myanmar Integrated Port Limited

(12)

Myanmar International Terminal Thilawar

(13)

Myanmar Customs Department Training

(14)

Thilawar SEZ Logestic Center

MACCS စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေန
MACCS

စနစ္ကို

၂၄-၇-၂၀၁၃ရက္ေန႔မွ

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ႕ဲ ရာ

၂၀၁၃ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလအကုန္တြင္ စနစ္တစ္ခုလံုး၏

Brief Design ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ခုနစ္

မတ္လ အကုန္တြင္ Detail Design ကိုလည္းေကာင္း ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စနစ္နွင့္ပတ္သက္သည့္
ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၈) ခု၊ ျပည္တြင္း ကန္ထရိုက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂)
ခုလက္မွတ္

ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္

System

Making

အပုိင္းအား

ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(၁)

အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္

User

လက္ရွိအေကာက္ခြန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား

Manual

MACCS

မ်ား

ျပင္ဆင္ေရးဆြျဲ ခင္း၊

စနစ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ

ရွိေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြျဲ ခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ဧၿပီလအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
(၂)

MACCS

စနစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္

လက္ရွိ

အခ်က္အလက္မ်ား
Myanmar

အလြယ္တကူ

Customs

Website

ေလ့လာ

အား

တိုးခ်ဲ႕

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း လႊင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၃)

System User မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ားႏွင့္
System အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံခြင့္ျပဳျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း
ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

(၄)

စနစ္ကို

တိက်မွန္ကန္စြာ

ထည့္သြင္းေရးကို

၂၀၁၅

သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေရးအတြက္
ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

Master
မွ

၂၀၁၆

Table
ခုႏွစ္

Setting

မ်ားေရးဆြဲ

ဇူလိုင္လ

အတြင္း

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
(၅)

Hardware Installation/ Network Installation လုပ္ငန္းမ်ား၊ System Management
Vendor ေရြးခ်ယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား လက္ရွိေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ၿပီး
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

MACCS

စနစ္

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ

(Test

Run)

ကို

၂၀၁၆

ခုနစ္

ၾသဂုတ္လမွ

ေအာက္တုိဘာလအတြင္း လည္းေကာင္း၊ စနစ္တစ္ခုလံုး စတင္အသံုးျပဳမႈကို ၂၀၁၆ ခုနစ္
နိုဝင္ဘာလတြင္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

