
 

 

 

၂၀၂၀ခုနစှ ်မတ်လ ၁၀ ရက ်

 

နည််းပညာပ ်းပပေါင််းပ ာငရွ်ကပ်ရ်း စမံီကန်ိ်း MACCS (Phase 2 ) ပ ်ွးပ ်ွးမှု မှတတ်မ််း 

လကမှ်တပ်ရ်းထိ ်းခြင််း 

 

[ မြနဆ်နသ်ွက်လက်သသော အသကောက်ခွန ်စိစစသ် ေး နငှ  ်သင သ် ေ်ာသသော အခွနစ်ညေ်းကကပ်မခငေ်း ကိို အသ ောက်အကူ မပြုြည  ်

အလိိုအသလ ောက် ကိုနစ်ည ် ို ်ယူမခငေ်း ကိို စစသ်ဆေး အ ညမ်ပြုမခငေ်း စနစ ်MACCS ] 

 

သခ ်ြီသသော အသကောက်အခွနဆ်ိိုင ်ော လိုပ်  ိုေးလိုပ်နညေ်းြ ောေး နငှ  ်National Single Window အ ွက် လူ  စြ်ွေးအောေး 

အ ငေ်းအမြစ ်ဖွ ွံ့ ဖဖိြုေး  ိိုေး က် သစ န ် နညေ်းပညောပေူးသပေါငေ်းသဆောင ွ်က်သ ေး စြီ ကိနေ်း (Phase 2 ) မဖစသ်ည  ်ကိုနစ်ည်ြ ောေး 

စစိစမ်ခငေ်း ကိို အလိိုအသလ ောက် စနစ ်မဖင  ်အသ ိုေးမပြုသဆောင ွ်က်နိိုငသ်စသ ေးအ ွက် ဂ ပနအ်မပညမ်ပညဆ်ိိုင ်ော 

ပေူးသပေါငေ်းသဆောင ွ်က်သ ေး သအဂ ငစ် ီနငှ  ်အသကောက်ခွနဦ်ေးစေီးဌောန ိို    အကကောေး သဆွေးသနေွးြှုြ ှ် ြ်ေး( Record of 

Discussion )ကိို ၂၀၂၀ ခိုနစှ ်ြ ်လ ၁၀ က်  ွင ် နက်ိုနဖ်ြိြုွံ့၌   လက်ြ ှ်သ ေး ိိုေးခ  ပေါသည။်  

 

ယခို စြီ ကိနေ်းသည ်အသကောက်ခွနဆ်ိိုင ်ော ကိုနပ်စစညေ်း အလိိုအသလ ောက်ရှငေ်းလငေ်းသ ေး ြူဝေါဒလြ်ေးစဉ် စခ်ိုမဖစ ်သသော 

Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) နငှ  ်Myanmar Customs Intelligence Database System 

(MCIS) ကိို အမပည အ်o အသ ိုေးခ လ က် အသကောက်ခွန ်လိုပ်ငနေ်းစဉ်ြ ောေး  ိိုေး က်သစ န ် ည ွ်ယ်ပေါသည။် ၎ငေ်းစီြ ကိနေ်း  ွင ်

MACCS စနစ၏် လိုပ်ငနေ်းစဉ်ြ ောေးကိို သသခ ောစွော သ ရှည ်ည်   သအောင ်လိုပ်သဆောငမ်ခငေ်းမဖင  ်အက ိြုေးရှိစေွာ အသ ိုေးခ ြှုြုကိို 

မြြှင  ်ငမ်ခငေ်းနငှ  ်ကြေ္ာ  အသကောက်ခွန ် စ ခ ိနစ် ညွှနေ်းြ ောေးနငှ အ်ည ီအသကောက်ခွနလ်ိုပ်ငနေ်းစဉ်ြ ောေး 

 ိိုေး က်သအောငလ်ိုပ်သဆောငမ်ခငေ်းစသည  ်အဓိက လိုပ်ငနေ်းစဉ် (၂)  ပ် ပေါဝငသ်ည။် Sustainable Development Goals (SDG) 

၏ အဋ္ဌြသမြောက် သြ ော်ြနှေ်းခ က် သအောငမ်ြငသ်စ န ်အသ ောက်အကူ မဖစ ်သစြည  ်သဒသ ွငေ်းဆက်သွယ်ြှု၊ စေီးပွောေးသ ေး 

ပ ်ဝနေ်းက င ် ိိုေး က်ြှု ၊ ကိုနသ်ွယ်သ ေးနငှ  ် ငေ်းနှေီးမြြှပ်နှ ြှု စသည ် ိို  ကိိုလွယ်ကူသခ ောသြွွံ့သစ န ်ယခို စြီ ကိနေ်းြ ှ

ပ ပိိုေးကူညသီပေးြည ်မဖစ်ပေါသည။် 

 

ဂ ပနန်ိိုငင် ၏ Customs Intelligence Database System (CIS) နငှ  ်Nippon Automated Cargo and Port Consolidated 

System (NACCS)  ိို  ကိို အသမခခ ကော ဂ ပနန်ိိုငင် ၏ အသ ောက်အပ  အကူအညနီငှ  ်နညေ်းပညော အကူအည ီ ိို  မဖင  ်

MACCS/MCIS စနစ်ြ ောေးကိို မြနြ်ောနိိုငင် ၌  သအောငမ်ြငစ်ွော ြိ ်ဆက် ညသ် ောငခ်  ဖပီေး မဖစ်ပေါသည။် 
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စြီ ကိနေ်း၏ အသသေးစ ိ် အခ က်အလက်ြ ောေးြေှာ သအောက်ပေါအ ိိုငေ်း မဖစပ်ေါသည။် 

 

 ိ ငင် ံ- မပညသ် ောငစ်ို သြမ   မြနြ်ောနိိုငင် သ ော် 

 

စီမံကန်ိ်းပြေါင််းစဉ် - ကိုနစ်ည်ြ ောေးစစိစမ်ခငေ်းကိို အလိိုအသလ ောက်အသ ိုေးမပြုသဆောင ွ်က်မခငေ်း စနစမ်ဖင  ်သခ ်ြီ သသော 

အသကောက်အခွနဆ်ိိုင ်ော လိုပ်  ိုေးလိုပ်နညေ်းြ ောေးနငှ  ်National Single Window အ ွက် 

လူ  စြ်ွေးအောေးအ ငေ်းအမြစဖ်ွ ွံ့ ဖဖိြုေး ိိုေး က်သ ေး စြီ ကိနေ်း ( အဆင  ်၂ ) 

 

စီမံကန်ိ်းပ ာငရွ်ကမ်ည  ်ကာလ - ၃၆ လ 

 

စီမံကန်ိ်းပ ာငရွ်ကမ်ည  ်ဋ္ဌာန - အသကောက်ခွန ်ဦေးစေီးဋ္ဌောန ၊ စြီ ကိနေ်း ဘဏ္ဍောသ ေး နငှ  ်စက်ြှု ဝနက်ကီေးဋ္ဌောန 

 

စီမံကန်ိ်းပ ာငရွ်ကမ်ည  ်ပေသ -  နက်ိုနန်ငှ  ်အမခောေးသသော MACCS/MCIS စနစ ် ပ်ဆင ်ောေးသသော ဧ ိယောြ ောေး 

 

စီမံကန်ိ်းအပသ်းစိတ ်- သင သ် ေ်ာသသော အခွနစ်ညေ်းကကပ်မခငေ်း နငှ  ်ပိိုြိိုလ ငမ်ြန ်အက ိ ေးရှိသသော အသကောက်ခွန ်စိစစသ် ေး 

လိုပ်ငနေ်းြ ောေး  အသကောငအ် ည်သဖော်  သဆောင ွ်က်နိိုင ်န ် ည ွ်ယ်ကော ယခို စြီ ကိနေ်းသည ်MACCS နငှ  ်MCIS စနစြ် ောေး၏ 

 သိ ောက်စေွာ အသ ိုေးခ ြှုကိို  မြြှင  ်င ်သပေးြည ်မဖစ်ပေါသည။် ယခို စြီ ကိနေ်းသည ်အသ ေးကကီေးသသော ကိစစ ပ်ြ ောေး မဖစသ်ည  ်

အ က်သဖော်မပပေါ စနစလ်ိုပ်ငနေ်းစဉ်ြ ောေး သ ရှည ်ည ်  စေွာ လညပ် ်နိိုင ်န၊်   မဖစန်ိိုင ်သမခရှိသသော အခက်အခ ြ ောေးကိို 

စြီ ခန  ခ်ွ  န ် ၊ MACCS/MCIS စနစအ် ွက် သင ်နေ်း ြ ောေး ပိို  ခ  န ်၊ MACCS စနစက်ိို အမခောေးသသော အစိိုေး အဖွ ွံ့အစညေ်းြ ောေး 

၏ ကွနမ်ပ  ော စနစ်ြ ောေး (ဥပြော -နိိုငင် သ ော်၏သငသွပေးသခ ြှုစနစ် မဖစသ်သော CBM-Net, National Single Window and 

Asian Single Window စသည ်) နငှ  ်ခ ိ ်ဆက် န ်၊ MACCS စနစက်ိို နယ်စပ်သဒသြ ောေးသိို   ခ  ွံ့ ငွ ်န ်၊ သခ ်ြီသသော 

နိိုငင်  ကော စ ခ ိနစ် ညွှနေ်းြ ောေး နငှ  ်အည ီအသကောက်ခွနစ်စိစမ်ခငေ်းနငှ  ်   သနောက်ပိိုငေ်း စော ငေ်းစစမ်ခငေ်း(Post Clearance Audit) 

 ိို  အပေါအဝင ်အသကောက်အခွနဆ်ိိုင ်ော နညေ်းဥပသဒြ ောေးနငှ  ်လိုပ်ငနေ်းစဉ်ြ ောေး ကိို မြြှင  ်င ်န ် ည် ွယ်ပေါသည။် 
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