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ကုန်သေတ္တာမ ျားအာား သင်္ဘ င် ေါ်မှ ခ ယူခခင်ျား င်

င်ရွက်ရမည့််

လု ်ငန်ျားစဉ်အ င့်် င့််
အဆင့် (၁)
(၁.၁) ကုနသေတ္တာအချကအလကမျာားအာား ရယူခခငား
အဆပ
ို ါအချက်အလက်မျ ျားအ ျား သက်ဆိုငရ
် ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားမျ ျားအနေဖြင့်် Softcopy အ ျား
သက်ဆိုငရ
်

သန္ဘ လင
ို ျား် မှလည်ျားနက င်ျား၊

ဌ ေမှလည်ျားနက င်ျား

ရရှမည်ဖြစ်ပပျား

Hardcopy

အ ျား

ကိုယ်စ ျားလှယ်

ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားမျ ျားအနေဖြင့််

လိုပ်ငေ်ျား

ကိုယ်စ ျားလှယ်

လိုပ်ငေ်ျားဌ ေမှ ရရှနသ စ ရင်ျားအချက်အလက်မျ ျားနပေါ် အနဖခတည်၍ လိုပ်ငေ်ျားနဆ င် ရွက်
မှုမျ ျား ဖပြုလိုပ်သ ျားရမည် ဖြစ်သည်။
Terminal Operation System အေုားခပြုသောဆိပကမားမျာား
ကိုယ်စ ျားလှယ်လိုပ်ငေ်ျားဌ ေမှ
(ကိုေ်နသတတ

အသအမှတ်ဖပြုထ ျားနသ

အဝင်ကိုေ်နသတတ စ ရင်ျား၊

အတင်/အချ စ ရင်ျား) (Annex 71/72) နှင့်် ကိုေ်ပစစည်ျား စ ရင်ျား (Manifest

Information) အ ျား UNEDIFACT Code ဖြင့်် ရယူ၍ Terminal Operation System ထဲသိုို့
ထည့််သင်ျား၍ စေစ်မှ အလိုအနလျ က် ထိုတ်ဖပေ်နပျားနသ Discharging Sequence Plan နှင့််
Yard Plan မျ ျားအ ျား ရယူဖခင်ျား။
Terminal Operation System အေုားမခပြုသောဆိပကမားမျာား
ကိုယ်စ ျားလှယ်လိုပ်ငေ်ျားဌ ေမှ

အသအမှတ်ဖပြုထ ျားနသ

အဝင်ကိုေ်နသတတ

စ ရင်ျား

နှင့််

(ကိုေ်နသတတ အတင်/အချ စ ရင်ျား) (Annex 71/72) နှင့်် ကိုေ်ပစစည်ျား စ ရင်ျား (Manifest
Information) အ ျား လက်ခံရယူ၍ ကိုေ်ချ ဖခင်ျားအတက် လိုအပ်နသ Yard Plan နရျားဆဲဖခင်ျား
စသည့််ကစစရပ်မျ ျား ဖပြုလိုပ်ဖခင်ျား။
အဆင့် (၂)
Port EDI စနစအတ္ွငားေိုို့ ေသ္ဘာဆိုကကပချိန ခြည့်ေွငားခခငား။
ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားမျ ျားအနေဖြင့်် သန္ဘ ဆက
ို ်ကပ်ပပျားသည့််အချေ်မှ တစ်ောရ အတင်ျား Port EDI
စေစ်ထဲသိုို့ သန္ဘ ဆိုက်ကပ်ချေ်အ ျား ဖြည့််သင်ျားဖခင်ျား။
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အဆင့် (၃)
ကုနတ္င/ချလုပငနားသဆာငရွကခခငား
အနက က်ခေ်ဦျားစျားဌ ေမှ ကိုေ်တင်/ချလိုပ်ငေ်ျား စတင်ရေ် ခင့််ဖပြုချက် General Working Order,
Breakbulk

Order

and

PO

Application

ကိုယ်စ ျားလှယ်ထံမှ ရရှသည့််အခါ ဆပ်ကမ်ျားတင်ျား

မျ ျားအ ျား

သက်ဆိုင်ရ သန္ဘ လင
ို ျား်

တ ဝေ်ကျသည့််အနက က်ခေ်တ ၀ေ်ခံမှ

ကိုေ်ချလိုပ်ငေ်ျားအ ျား စတင်ခင့်် ဖပြုဖခင်ျား။
(မကက မက လအတင်ျား အဆပ
ို ါသတင်ျားအချက်အလက်မျ ျားအ ျား သက်ဆိုင် ရ သန္ဘ လင
ို ျား်
ကိုယ်စ ျားလှယ်ထံမှလူကိုယ်တင
ို ် သ ျားနရ က်ရယူရေ်မလို္ဲ အနက က်ခေ်ဦျားစျားဌ ေ (ရံျားို ချြုပ)် ရှ
အခင့််နပျားပိုငခ
် င့််ရှသူက Port EDI စေစ်မှ တစ်ဆင့်် သက်ဆိုင်ရ

ဆပ်ကမ်ျား တံတ ျားရှ

အနက က်ခေ်တ ဝေ်ခံ အရ ရှထံ တိုက်ရိုက်နပျားပသ
ိုို့ ျားနိုငန
် ရျားညနှုငျား် နဆ င်ရွက်လျှက်ရှပါ
သည်။) (အနက က်ခေ်လိုပ်ငေ်ျားစဉ်)
၃.၁ ကုနချစဉအတ္ွငား ကုနသေတ္တာမျာားအာား စစသဆားခခငား
ကိုေ်နသတတ မျ ျားအ ျား သန္ဘ နပေါ်မှ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားသို့ို ချစဉ်အတင်ျား တံတ ျားဦျားြိုမင် နှင့််
အြဲွဲ့မှ စစ်နဆျားပပျား နတွဲ့ရှချက်မျ ျားအ ျား မှတ်တမ်ျားတင်၍ ကိုေ်နသတတ
အေည်ျား/

အမျ ျားနပေါ်

မူတည်၍

အဓက/သ မညခဲဖခ ျားပပျား

ပျက်စျားမှု ပမ ဏ

လိုအပ်နသ

အနရျားယူ

နဆ င်ရွက်မှုမျ ျား ဖပြုလိုပ်ဖခင်ျား။
(က)

အဓက ထခိုက်မှု
တံတ ျားဦျားြိုမင်မှကိုေ်နသတတ မျ ျားန္ျားအနတရ ယ်
ဆိုင်ရ

ကင်ျားရှင်ျားနစနရျား

ကေ်ဗင်ျားရှင်ျား ၁၉၇၂ အရ လက်ခံနိုငြ
် ယ်မရှနသ

အဖပည်ဖပည်

ထခိုက်ပျက်စျားမှုမျ ျား

နတွဲ့ရှပါက တံတ ျား ဦျားြိုမင်အနေဖြင့်် သင်ျားကိုေ် ပစစည်ျားစစ်နဆျားနရျားအြဲွဲ့ (import
survey team)အ ျား သတင်ျား နပျားပ၍
ိုို့ အဆိုပါအြဲွဲ့မှ သန္ဘ ၏ ပထမကိုေ်ျားပတ်
အရ ရှ၊ သက်ဆိုင်ရ

သန္ဘ လင
ို ျား် / ဆပ်ကမ်ျားနှငက
့်် ိုယ်စ ျားလှယ်လိုပ်ငေ်ျား ဌ ေတိုို့မှ

ကိုယ်စ ျားလှယ် တစ်ဦျားစ ပါဝင်နသ စိုနပါင်ျား စစ်နဆျားနရျားအြဲွဲ့ (Joint Survey Team)
အ ျား ြဲွဲ့စည်ျား၍ ထခိုက်ပျက်စျားမှုအ ျား စစ်နဆျားမှု မှတ်တမ်ျားတင် စိုနပါင်ျား မှတ်တမ်ျားတင်
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လက်မှတ်နရျားထျားို ရမည်။
အကယ်၍ သန္ဘ လင
ို ျား် ချပ်ကျြုျားပျက်နေနသ ကိုေ်နသတတ မျ ျား နတွဲ့ရပါက
ှ
စိုနပါင်ျား
စစ်နဆျားနရျားအြဲွဲ့တင် Onboard Customs အ ျား ထည့််သင်ျား ပါဝင်နစရ မည်။
(ခ) အေည်ျားငယ်ထခိုက်မှု
အေည်ျားငယ်နသ
သက်ဆိုငရ
်

ထခိုက်ထ ျားရှမှုမျ ျား

နတွဲ့ရှပါက

သန္ဘ လင
ို ျား် /ဆပ်ကမ်ျားနှင့််

တံတ ျားဦျားြိုမင်

ကိုယ်စ ျားလှယ်

အနေဖြင့််

လိုပ်ငေ်ျားဌ ေတိုို့မှ

ကိုယ်စ ျားလှယ် တစ်ဦျားစ ပါဝင်နသ စိုနပါင်ျားစစ်နဆျားနရျားအြဲွဲ့ (Joint Survey Team)
အ ျား ြဲွဲ့စည်ျား၍ ထခိုက်ပျက်စျားမှုအ ျား စစ်နဆျားမှုမှတ်တမ်ျားတင် စိုနပါင်ျား မှတ်တမ်ျားတင်
လက်မှတ် နရျားထိုျား ရမည်။
အဆင့် (၄)
ေသ္ဘာမှချယူပပားသော ကုနသေတ္တာမျာားအာား ကုနသေတ္တာ လွငခပငတ္ွင ထာားေိုခခငား
Terminal Operation System အေုားခပြုသောဆိပကမားမျာား
အဆပ
ို ါဆပ်ကမ်ျားမျ ျားအနေဖြင့်် သန္ဘ မှချယူပပျားနသ

ကိုေ် နသတတ မျ ျားအ ျား Terminal

Operation System မှ အလိုအနလျ က်ဖပြုစိုတက်ချက်နပျားသည့်် yard plan အပအဝင်
discharging sequence plan အတိုငျား် ကိုေ်နသတတ လင်ဖပင်သိုို့ နဖပ င်ျားနရွဲ့ထ ျားသိုဖခင်ျား။
Terminal Operation System အေုားမခပြုသောဆိပကမားမျာား
အဆပ
ို ါဆပ်ကမ်ျားမျ ျားအနေဖြင့်် ကိုယ်စ ျားလှယ်လိုပ်ငေ်ျားဌ ေ နှင့်် သန္ဘ လင
ို ျား် မှ နပျားပန
ိုို့ သ
load plan အနပေါ်မူတည်၍ ၄င်ျားတိုို့၏ Operation ဌ ေမှ လူဖြင့်် နရျားဆဲထ ျားနသ Yard Plan
အတိုငျား် ချယူပပျားနသ ကိုေ်နသတတ မျ ျားအ ျား ကိုေ်နသတတ လင်ဖပင်သိုို့ နဖပ င်ျားနရွဲ့ ထ ျားသိုဖခင်ျား။
အဆင့် (၅)
MACCS System တ္ွင Update ခပြုလုပခခငား
သန္ဘ မှချယူပပျားနသ

ကိုေ်နသတတ မျ ျားအ ျား

ကိုေ်နသတတ လင်ဖပင်တင်ထ ျားသိုဖခင်ျား

လိုပ်ငေ်ျားပပျားစျား ပက အဆိုပါကိုေ်နသတတ ထ ျားသိုမှု အနေအထ ျားအ ျား သက်ဆိုငရ
် လင်ဖပင်
စ နရျားမှ စေစ်ဖြင့််နသ ် လည်ျားနက င်ျား၊ လူဖြင့်် manual အ ျားဖြင့််နသ ်လည်ျားနက င်ျား Update
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ဖပြုလိုပဖ် ခင်ျား။
ထို့န
ို ောက် discharging complete message (PKI) အ ျားလည်ျားနက င်ျား၊ အကယ်၍ တိုက်ရိုက်
ထိုတ်ယူနသ ကိုေ်နသတတ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အထူျားအမေ်ို့ဖြင့်် ထိုတ်ယူနသ ကိုေ်နသတတ ဖြစ်ပါက
(PKK) message အ ျား လည်ျားနက င်ျား MACCS System တင် ဝင်နရ က်ဖြည့််သင်ျားဖခင်ျား။
အဆင့် (၆)
Port EDI System တ္ွင Update ခပြုလုပခခငား
CY information အ ျား Port EDI စေစ်ထဲသိုို့ ညနေ (၄:၀၀) ောရမတိုငမ
် ဖြည့််သင်ျားဖခင်ျား။
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Cargo Discharging Process from the vessel
STEP – 1
Acquiring of Cargo Information
Terminals acquire SAD approved inbound container lists and annex 71/72 form
(discharging/loading list) which are sent by respective shipping line as softcopy
and hardcopy from Shipping Agency Department. Terminals have to carry out the
necessary planning based on the information received from Shipping Agency
Department.
Terminals which using Terminal Operation System
Uploading

SAD

approved

inbound

container

lists,

annex

71/72

form

(discharging/loading list) and manifest information with UNEDIFACT Code to the
Terminal Operation System and acquiring of the Discharging Sequence Plan and
Yard Plan which are automatically generated by the system.
Terminals which don’t use Terminal Operation System
Arranging necessary preparation for the cargo discharging such as Yard Planning
by utilizing the SAD approved inbound container lists and annex 71/72 form
(discharging/loading list)and manifest information.
STEP-2
Inputting of berthing time to the Port EDI System
When the vessel allocates at the wharf, berthing time shall be inputted to the
Port EDI system within 1 hour.
STEP-3
(Cargo operation can be started after getting approval from Customs Department
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such as General Working Order, Break bulk Order and PO application. Approval
for tasks is sent to the onboard customs delivered by SAD agent.
Discussion has been made in order to deliver those messages through EDI system
without getting manually by SAD agent in the near future. (Customs Process)
3.1 Surveying of containers during discharging
During the cargo discharging from the vessel to the wharf, container survey will
be done by Berth foremen and findings are noted down. Actions will be taken as
major and minor based on the errors of containers.
(a)

Major Damage
During the cargo discharging from the vessel to the wharf, container
survey will be done by ground foremen and findings are noted down.
Actions will be taken as major and minor based on the errors of
containers. If non-acceptable damage according to the international
convention for safe container, 1972, as amended (CSC) which is found by
ground foremen, they must report to the import survey team and joint
survey inspection will be done by cooperation with chief officer of the
vessel, representative from shipping agency department, respective
persons from terminal operators and shipping line.
In case for the lack of line seal, onboard customs shall be invited to
involve in the joint survey inspection.

(b)

Minor Damage
For the minor damages, Berth foremen will work together with respective
persons from shipping agency department, terminal operator and
shipping line and findings will be noted down in inspection sheet.
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STEP-4
Transferring of discharged containers to the container yard
Terminals which using Terminal Operation System
Containers are transferred to the container yard according to the discharging
sequence plan and yard plan which are automatically generated from the
Terminal Operation system.
Terminals which don’t use Terminal Operation System
Containers are transferred to the container yard according to the yard plan
STEP – 5
Updating the container status at MACCS system
Once the discharging of container at the yard is completed, actual yard location
is updated by the yard clerk/ inspector by using the system or manually.

After that discharging complete message (PKI) shall be sent to MACCS system.
For the direct delivery container or delivered with Special Order (SO), (PKK)
message shall be sent to MACCS system.
STEP – 6
Updating of container status information at Port EDI System
CY information shall be inputted to Port EDI system before 16:00 on daily basis.
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ေွငားကုန(FCL)ကုနသေတ္တာ ထုတ္ယူရှငားလငားသရား လုပငနားစဉ သဆာငရွကမှုအဆင့်ဆင့်
အဆင့် (၁)
ဆိပကမားတ္တ္ာားအတ္ွငားေိုို့ ဝငသရာကခခငား
ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအတင်ျားသိုို့ ဝင်နရ က်ရေ်အတက် ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကိုယ်စ ျားလှယ်
မျ ျားမှ သက်ဆိုငရ
် ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအဝင်ဂတ်တင် နအ က်နြ ်ဖပပါ စ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျား
ဖပသ၍ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားဝင်ခင့််လည်ဆဲဖပ ျားအ ျား လှလ
ဲ ှယ်ထတ
ို ်ယူဖခင်ျား။
(က)

ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်မ
ို့ ူရင်ျား

(ခ)

နိုငင
် သ
ံ ျားမှတ်ပံိုတင်မူရင်ျား

အဆင့် (၂)
ဆိပကမားအခွနအခ သကာကခခခငား
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံိုစံတင်တ ဝေ်ရှသူမှ

ကိုေ်ပိုင်ရှင်

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)

ကိုယ်စ ျားလှယ်၏

နိုငင
် ံသ ျား မှတ်ပံိုတင်၊ ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်တ
ို့ အ
ိုို့ ျားစစ်နဆျားကကည့််ရ၍
ှု နအ က် နြ ဖ် ပပါနပျားနချ
ရမည့််အခေ်အခမျ ျားအတက်

ကျသင့််နငနရျားသင်ျား၍

လက်မှတ်နရျားထျားို နပျားပပျား

နပျားသင်ျား

နစဖခင်ျား။
(က) နနှာင့််နနှျားနကကျားနက က်ခံဖခင်ျား
အသ ျားကိုေ်နသတတ အတက် (annex-90) နှင့််
ကိုေ်နသတတ အခံအတက် (Annex-102)
(ခ) အဖခ ျားအခေ်အခနက က်ခံဖခင်ျား
ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ ကိုေ်တင်/ ချခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊ ဆပ်ကမ်ျား တံတ ျား
လံခို ခံြုနရျားဝေ်နဆ င်ခ အစရှသည် မျ ျားအ ျားနက က်ခံဖခင်ျား။
ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ ကိုေ်တင်/ ချခ၊ တံတ ျားကပ်ခမျ ျားအတက် ဖမေ်မ ့် ဆပ်ကမ်ျား
အ ဏ ပိုင် မှ ထိုတ်ဖပေ်ထ ျား သည့်် Tariff & Dues ပါ နှုေ်ျားထ ျားမျ ျားအတိုင်ျား နက က်ခံပပျား
ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားလံခို ခံြုနရျားဝေ်နဆ င်ခအ ျား

သက်ဆိုငရ
်

ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအလိုက်
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သတ်မှတ်ဝေ်နဆ င်မှု အ ျားလျားိုံ စိုစိုနပါင်ျားအတက် နပ(၂၀)ကိုေ်နသတတ တစ်လိုျားံ လျှင် ၇၃၄၄
ကျပ်နှုေ်ျား နက က်ခံပါသည်။ ထို့အ
ို ဖပင် ကိုေ်သယ်လပ
ို ်ငေ်ျားခေ် ၅% ကိုလည်ျား တက်ချက်
နက က်ခံပါသည်။
ဆိပကမားသ ှှောင့်သ ှားသ ကား (ကုနသေတ္တာ) (ဆိပကမားေိုို့သရာကရှိပပား ၇ရကအတ္ွငား ထုတ္ယူ
ပါကကငားလွတ္ခွင့်ခပြုပါေည။)
(၈)ရက်မှ (၆၀)ရက်အထ (၁)ရက်လျှင်

1 TEU (၂) န ေါ်လ

(၆၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အထ (၁) ရက်လျှင်

1 TEU (၄) န ေါ်လ

(၁၈၁)ရက် မှ (၃၆၅)ရက် အထ (၁)ရက်လျှင်

1 TEU (၆) န ေါ်လ (၃၆၆)ရက်မှ

(၇၃၀)ရက်အထ (၁)ရက်လျှင် 1 TEU (၈) န ေါ်လ ကိုေ်နသတတ မျ ျားအတက် နပျားနဆ င်ရ
မည့်် နနှာင့််နနှျားနကကျားမျ ျားအ ျား ဗဟို္ဏ် မှ သတ်မှတ်ထ ျားနသ

နငလဲလှယ် နှုေ်ျားအတိုငျား်

တက်ချက်၍ ဖမေ်မ ကျပ်နငဖြင့်် နပျားသင်ျားရမည်။ အဆိုပါနှုေ်ျားထ ျားမျ ျားသည် နခတ်က လ
အလိုက် အနဖပ င်ျားအလဲ ရှနိုငပ် ပျား ဖမေ်မ ဆ
့် ပ်ကမ်ျားအ ဏ ပိုင်အနေဖြင့်် အောဂတ်တင်
နှုေ်ျားထ ျားအနဖပ င်ျားအလဲရှပါက နဖပ င်ျား လဲနက က်ခံမှုအ ျား တရ ျားဝင်နကကည ချက် ထိုတ်ဖပေ်
သ ျားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃)
ထုတ္သပားကုနစာရငား(Delivery List)ခြတ္ခခငား လုပငနားစဉ
ကိုေ်ထိုတ်ခေ်ျားမှ ကိုေ်ထိုတ်မှ ျားမှ နအ က်နြ ပ
် ါစ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျားအ ျား တိုက်ဆင
ို ် စစ်နဆျား၍
ဖပည်စ
့် ံိုပါက လက်နထ က်ကိုေ်ထိုတ်မှ ျားမှ ထိုတ်နပျားကိုေ် စ ရင်ျား(Delivery List) ဖြတ်
နပျားဖခင်ျား။
(က) ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်ို့ (Delivery Order)
(ခ) နငသင်ျားပပျား ချလံ
(ဂ) ကိုယ်စ ျားလှယ်လိုပ်ငေ်ျားဌ ေမှ ထိုတ် နပျားနသ Annex90ပံိုစံ
(ဃ) MACCS စေစ်အရ Selectivity အဆင့်် (၃) ဆင်ဖ့် ြင့််

ထိုတ်ယူရမည့််

ကိုေ် ပစစည်ျားအတက် အနက က်ခေ်အရ ရှမှ အတည်ဖပြု လက်မှတ်နရျားထျားို
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နပျားထ ျားသည့်် Release Order
(မှတ်ချက်-

သက်ဆိုင်ရ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားမျ ျားအနေဖြင့််

management ဖပြုလိုပ်ထ ျားနသ

MACCS

စေစ်ဖြင့််

Risk

Selectivity အဆင့််၃ ဆင့််အေက် အဆင့်် (၃) အတင်ျား

ကျနရ က်သည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျားမှအပ အဆင့််(၁)နှင(့်် ၂)တင် ကျနရ က်သည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျား
အတက် Delivery list နပေါ်တင် ၄င်ျားတိုို့ ဆပ်ကမ်ျားတံဆပ် ခပ်နှပ်ရေ် မလိုအပ်ပါ။)
အဆင့် (၄)
ကုနသေတ္တာသရွှေ့သခပာငားခွင့် (Movement Order) ထုတ္သပားခခငား
ဆပ်ကမ်ျားအခေ်အခမျ ျား နက က်ခံပပျားပါက ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သိုို့မဟိုတ်) ကိုယ်စ ျား လှယ်ထံမှ
နိုငင
် ံသ ျား မှတ်ပံိုတင်နှင့််ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်ို့လ တအ
ိုို့ ျား စစ်နဆျားပပျား ကိုေ်နသတတ နရွဲ့နဖပ င်ျား
ခင့်် (Movement Order) ထိုတ်နပျားဖခင်ျား။
အဆင့် (၅)
ကုနသေတ္တာအာား ေယသဆာငမည့် ယာဉသပေါ်ေိို့ု တ္ငသဆာငခခငား
ကိုေ်နသတတ နရွဲ့နဖပ င်ျားခင့််
ကျစ နရျား

(သိုို့မဟိုတ်)

(Movement

Order)အ ျား

စက်ယနတရ ျားနမ င်ျားသူအ ျား

ကိုေ်နသတတ
နပျားအပ်ပါက

လင်ဖပင်တ ဝေ်
ကိုေ်နသတတ အ ျား

သယ်နဆ င်လိုသည့်် နမ န
် တ ်ယ ဉ်နပေါ်သိုို့ စက်ယနတရ ျား ဖြင့်် တင်နဆ င်နပျားဖခင်ျား။
အဆင့် (၆)
Equipment Interchange Receipt (EIR) စာရွကစာတ္မား ထုတ္သပားခခငား
ကိုေ်နသတတ အ ျား သယ်နဆ င်မည့််ယ ဉ်နပေါ်သိုို့ တင်ယူပပျားပါက သက်ဆိုငရ
် ကိုေ်ထိုတ်ရံိုျားမှ
ကိုေ်နသတတ ၏

အနဖခအနေအ ျား နရျားသ ျားနြ ်ဖပထ ျားသည့်် Equipment Interchange

Receipt (EIR) စ ရွက်စ တမ်ျား ထိုတ်နပျားဖခင်ျား။
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အဆင့် (၇)
အသကာကခွနစစသဆားမှုခယူခခငား
အကယ်၍ ထိုတ်ယူမည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားသည် Selectivity အဆင့်် ၁ တင် ကျနရ က်ပါက
အနက က်ခေ်စစ်နဆျားမှု ခံယူရေ် မလိုအပ်္ဲ Selectivity အဆင့်် (၂) နှင့်် (၃) တင်
ကျနရ က်ပါက ကိုေ်နသတတ အ ျား လူဖြင့််စစ်နဆျားဖခင်ျား (သိုို့မဟိုတ်) X-Ray ဖြတ်သေ်ျား
စစ်နဆျားနစဖခင်ျားမျ ျား ဖပြုလိုပ် ဖခင်ျား။
(အဆိုပါအဆင့််သည်အနက က်ခေ်လိုပ်ငေ်ျားစဉ်ဖြစ်ပါသည်။)
အဆင့် (၈)
ကုနထုတ္ခွင့် လကမှတ္(Gate Pass) ခြတ္သပားခခငားလုပငနားစဉ
ကိုေ်ထိုတ်မှ ျား၏ ခင့််ဖပြုချက်အရ Gate Pass ဖြတ် စ နရျားသည် DL အ ျား စစစ်ပပျား၊ မှေ်ကေ်
ပါက Gate Pass ဖြတ်နပျားဖခင်ျား။
(မှတ်ချက်

-

MACCS

စေစ်အရ

Selectivity

အဆင့််

၃

ဖြင့််

ထိုတ်ယူ

ရမည့််

ကိုေ်ပစစည်ျားအတက် Delivery List နပေါ်တင် အနက က်ခေ်မှ စစ်နဆျားပပျား မှေ်ကေ်၍
ထိုတ်ယူခင့််ဖပြုနကက င်ျား အနက က်ခေ် အရ ရှလက်မှတ်နှင့်် ကိုေ်နသတတ တင် အနက က်ခေ်
Seal ခတ်နှပ်ရေ် လအ
ို ပ်ပပျား အဆင့်် 1,2 ဖြင့်် ထိုတ်ယူရမည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားအတက် Delivery
List နပေါ်တင်အနက က်ခေ်အရ ရှ လက်မှတ် နရျားထျားို ရေ် မလို္ဲ MACCS စေစ်နှင့််
အနက က်ခေ်မှ စစ်နဆျားပပျားနကက င်ျား ထိုတ်နပျားနသ Release Order နပေါ်တင် လက်မှတ်
နရျားထိုျားရေ်သ လိုအပ်ပါသည်။)
အဆင့် (၉)
ဂိတ္မှ ထုတ္ယူခွငခ့် ပြုခခငားလုပငနားစဉ
တံခါျားမမှ ျားသည် ဂတ်အထက်တင် နအ က်ပါ စ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျားကို စစ်နဆျား၍ ဂတ်မှ
ထိုတ်ယူ ခင့််ဖပြုပါသည်(က) ကိုေ်ထိုတ်ခင့််လက်မှတ်(Gate Pass)
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(ခ) ကိုေ်နသတတ တင် အနက က်ခေ် Seal ပါ/မပါ။
အဆင့် (၁၀)
Port EDI System တ္ွင Update ခပြုလုပခခငား
ကိုေ်နသတတ ယ ဉ်

ဆပ်ကမ်ျားဂတ်မှ

ထက်ခ ပါက

အဆပ
ို ါထက်ခ ချေ်နှင့််

အဖခ ျား

လအ
ို ပ်သည့်် သတင်ျားအချက်အလက်မျ ျားအ ျား MACCS System (CYO service) နှင့်် (Gate
out time and other information) အ ျား Port EDI စေစ်ထဲသိုို့ ဖြည့််သင်ျားဖခင်ျား။

15

16

သွင််းကုန်(FCL)ကုန်သသတ္တာ ထုတ္်ယူရှင််းလင််းသရ်း လုပ်ငန််းစဉ် သ
စဉ်

လုပ်ငန််းစဉ်အ

င့််

င့််

ကကာ

ာင်ရွက်မအ
ှု

ကုန်က စရျိတ္်

င့််

င့််
မှတ္်ခ က်

ခန
ျိ ်
၁။

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းအတ္ွင်း် သျိုို့ ဝင်သရာက်ခခင််း
ဆပ်ကမ်ျားတ္ံတ္ာျား အတ္ွငျား် ေို့ု ဝင်သရာက်ရန်အတ္ွက် ကုန်ပုင်ရှင်
(ေုို့မဟုတ္်)

ကုယ်စာျားလှယ်မျာျားမှ

ေက်ဆုင်ရာ

တ္ံတ္ာျား

အဝင်ဂတ္်တ္ွင်သအာက်သြာ်ခပပါ

ခပေ၍

ဆပ်ကမ်ျားတ္ံတ္ာျားဝင်ခွင့််လည်ဆွွဲခပာျားအာျား

၂

ဆပ်ကမ်ျား မနစ်

စာရွကစ
် ာတ္မ်ျားမျာျား
လှွဲလှယ်

ထုတ္်ယူခခင်ျား။

၂။

(က)

(က)

ကုန်ထုတ္်ခွင့််အမန်မ
ို့ ူရင်ျား

(ခ)

နုငင
် ေ
ံ ာျားမှတ္်ပံုတ္င်မူရင်ျား

ျိပ်ကမ််းအခွန်အခ သပ်းသွင်း် ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်
(၁) ဆပ်ကမ်ျားချလံပံုစံတ္ွင် တ္ာဝန်ရှေူမှ ကျေင့််သငွ
သရျားေွင်ျား၍ လက်မှတ္်ထုျားသပျားခခင်ျား၊
(၂) သငွခန်ျားတ္ွင် သပျားေွင်ျားခခင်ျား

-Conservancy Charges
၂
မနစ်

-Labour Charges
-Wharf age

MPA မှ ထုတ္်ခပန်ထာ်းသည့်် Tariff
& Dues ပါ နှုန််းထာ်းမ ာ်းအတ္ျိုင်း်
သကာက်ခံပါသည်။
ေက်ဆုငရ
် ာတ္ံတ္ာျားမျာျား
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၃

-Terminal

Security အလုက်ေတ္်မှတ္်ချက်မျာျား

မနစ် Services Charges

အတ္ုငျား် သကာက်ခံပါေည်။

အထက်ပါ(၄)မျ ျားအတ္ွက် 1
TEU

လျှင်

(၇၃၄၄)ကျပ်

နှုန်ျားသကာက်ခံပါေည်။
(ခ)

ျိပ်ကမ််းသနှှောင့််သနှ်းသကက်း သကာက်ခံခခင််း
(၁) ကုန်သသတ္တာ
(

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း ၇ ရက်အတ္ွင်း် ထုတ္်

ယူပါက ကင််းလွတ္်ခွင့််ခပြုပါသည်။)
(၈)ရက်မှ (၆၀)ရက်အထ (၁)ရက်လျှင် 1 TEU (၂) သ ေါ်လာ
(၆၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အထ (၁) ရက်လျှင် 1 TEU (၄)
သ ေါ်လာ (၁၈၁)ရက် မှ (၃၆၅)ရက် အထ (၁)ရက်လျှင် 1 TEU
(၆)သ ေါ်လာ (၃၆၆)ရက်မှ (၇၃၀)ရက်အထ (၁)ရက်လျှင် 1
TEU (၈) သ ေါ်လာ

(ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်ျားခွန် ၅%
ထပ်မံသကာက်ခံပါေည်။)

MPA မှ ထုတ္်ခပန်ထာ်းသည့်် Tariff
& Dues ပါ နှုန််းထာ်းမ ာ်းအတ္ျိုင်း်
သကာက်ခံပါသည်။
ဗဟု္ဏ်သငွလွဲလှယ်နှုန်ျားထာျားမျာျား
အတ္ုငျား် ခမန်မာကျပ်သငွခြင့််
သပျားေွင်ျားရပါ ေည်။
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၃။

ထုတ္်သပ်းကုန်စာရင််း(Delivery List)ခြတ္်ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်
ကုန်ထုတ္်ခန်ျားမှ ကုန်ထုတ္်မှ ျားမှ သအာက်သြာ်ပါ စာရွက်စာတ္မ်ျား

၃

မျာျားအာျား တ္ုက်ဆုငစ
် စ်သဆျား၍ ခပည့််စံုပါက လက်သထာက် ကုန် မနစ်
ထုတ္်မှ ျားမှထုတ္်သပျားကုန်စာရင်ျား (Delivery List) ခြတ္်သပျားခခင်ျား။
(က) ကုန်ထုတ္်ခွငအ
့်် မန်ို့ (Delivery Order)
(ခ) သငွေွင်ျားပပျား ချလံ
(ဂ) ကုယ်စာျားလှယ်လုပ်ငန်ျားဌာနမှထုတ္် သပျားသော
Annex 90ပံုစံ
(ဃ) MACCS စနစ်အရ Selectivity အဆင်(့် ၃)ဆင့််
ခြင့််

ထုတ္်ယူရမည့််

ကုန်ပစစည်ျား

အသကာက်ခွန်အရာရှမှ အတ္ည်ခပ

အတ္ွက်
လက်မှတ္်

သရျားထုျားသပျားထာျားေည့်် Release Order
(မှတ္်ချက်
MACCS

စနစ်ခြင့််

ေက်ဆုင်ရာဆပ်ကမ်ျားတ္ံတ္ာျားမျာျားအသနခြင့််
Risk

management

ခပ လုပ်ထာျားသော

Selectivity အဆင့််၃ ဆင့််အနက် အဆင့်် (၃) အတ္ွင်ျား ကျသရာက်
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ေည့်် ကုန်ပစစည်ျားမျာျား မှအပ အဆင့်် (၁) နှင့်် (၂)

တ္ွင်

ကျသရာက် ေည့်် ကုန်ပစစည်ျားမျာျားအတ္ွက် Delivery list သပေါ်တ္ွင်
၄င်ျားတ္ုို့ ဆပ်ကမ်ျားတ္ံဆပ် ခပ်နှပ်ရန် မလုအပ်ပါ။)
၄။

ဆပ်ကမ်ျားအခွန်အခမျာျား

သကာက်ခံပပျားပါက

ကုန်ပုင်ရှင်

(ေုို့မဟုတ္်) ကုယ်စာျားလှယ်ထံမှ နုငင
် ံောျားမှတ္်ပတ္
ံု င်နှင့်် ကုန်

၄

ထုတ္်ခွင့််အမန်ို့လာတ္အ
ုို့ ာျား စစ်သဆျားပပျား ကုန်သသတ္တာ သရွှေ့သခပာင််း မနစ်
ခွင့်် (Movement Order) ထုတ္်သပျားခခင်ျား။
၅။

ကုန်သသတ္တာအာ်းသယ်သ

ာင်မည့််ယာဉ်သပေါ်သျိုို့ တ္င်သ

ာင်ခခင််း

၂၀

ကုန်သေတ္တာသရွှေ့သခပာင်ျားခွင့်် (Movement Order) အာျား ကုန် မနစ်
သေတ္တာလွင်ခပင် တ္ာဝန်ကျစာသရျား (ေုို့မဟုတ္်) စက်ယနတရာျား
သမာင်ျားေူအာျား သပျားအပ်ပါက ကုန်သေတ္တာအာျား ေယ်သဆာင်လု
ေည့််သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်သပေါ်ေုို့

စက်ယနတရာျားခြင့််

တ္င်သဆာင်သပျား

ခခင်ျား။
၆

Equipment Interchange Receipt (EIR) စာရွကစ
် ာတ္မ််း
ထုတ္်သပ်း ခခင််း

၅
မေစ်
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ကုန်သေတ္တာအာျား ေယ်သဆာင်မည့််ယာဉ်သပေါ်ေုို့ တ္င်ယူပပျားပါက
ေက်ဆုငရ
် ာ ကုန်ထုတ္်ရျားံု မှ ကုန်သေတ္တာ၏

အသခခအသနအာျား

သရျားောျား သြာ်ခပထာျားေည့်် Equipment Interchange Receipt(EIR)
စာရွက် စာတ္မ်ျားထုတ္်သပျားခခင်ျား။
အသကာက်ခွန်စစ်သ

်းမှုခံယူခခင််းအကယ်၍

ထုတ္်ယူမည့််

ကုန်ပစစည်ျားေည်

Selectivity

အဆင့််

၁

တ္ွင်

ကျသရာက်ပါက

အသကာက်ခွန်စစ်သဆျားမှု ခံယူရန် မလုအပ်္ွဲ Selectivity အဆင့်် (၂) နှင့်် (၃) တ္ွင် ကျသရာက်ပါက ကုန်သေတ္တာအာျား လူခြင့်် စစ်သဆျားခခင်ျား
(ေုို့မဟုတ္်) X-Ray ခြတ္်ေန်ျားစစ်သဆျားသစခခင်ျားမျာျား ခပ လုပ် ခခင်ျား။
(အဆုပါအဆင့််ေည်အသကာက်ခွန်လုပ်ငန်ျားစဉ်ခြစ်ပါေည်။)
အသကာက်ခွန်ဦ်းစ်းဌာနမှ ကုန်ပစစည််းအာ်း စစ်သ
၇

်းပပ်း ထုတ္်သပ်းကုန်စာရင််း DL သပေါ်တ္ွင် အသကာက်ခွန်အရာရှျိမှ လက်မှတ္်သရ်းထျို်းခခင််း

ကုန်ထုတ္်ခွင့်် လက်မှတ္်(Gate Pass) ခြတ္်သပ်းခခင််း လုပင
် န််းစဉ်
ကုန်ထုတ္်မှ ျား၏ ခွင့််ခပ ချက်အရ Gate Pass ခြတ္်
စာသရျားေည် DL အာျား စစစ်ပပျား၊ မှန်ကန်ပါက Gate Pass
ခြတ္်သပျားခခင်ျား။

၈

ဂျိတ္်မှ ထုတ္်ယူခွငခ့်် ပြုခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်
တ္ံခါျားမမှ ျားေည်

ဂတ္်အထွက်တ္ွင်

သအာက်ပါ

စာရွက်

၃ မနစ်
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စာတ္မ်ျား မျာျားကု စစ်သဆျား ၍ ဂတ္်မှ ထုတ္်ယူခွငခ့်် ပ ပါေည်-

၃ မနစ်

(က) ကုန်ထုတ္်ခွင့််လက်မှတ္်(Gate Pass)
( ခ) ကုန်သေတ္တာတ္ွင် အသကာက်ခွန် Seal ပါ/မပါ။
(MACCS စနစ်အရ Selectivity အဆင့်် ၃ ခြင့်် ထုတ္်ယူ
ရမည့််

ကုန်ပစစည်ျားအတ္ွက်

အသကာက်ခွန်မှ

Delivery

စစ်သဆျားပပျားမှန်ကန်၍

List

သပေါ်တ္ွင်

ထုတ္်ယူခွင့်ခ် ပ

သ ကာင်ျား အသကာက်ခွန်အရာရှ လက်မှတ္်နှင့်် ကုန်သေတ္တာ
တ္ွင် အသကာက်ခွန် Seal ခတ္်နှပ်ရန် လအ
ု ပ်ပပျား အဆင့်် 1,2
ခြင့်် ထုတ္်ယူရမည့်် ကုန်ပစစည်ျားအတ္ွက် Delivery List
သပေါ်တ္ွင် အသကာက်ခွန်အရာရှ လက်မှတ္် သရျားထုျား ရန်
မလု္ွဲ MACCS စနစ်နှင့်် အသကာက်ခွန်မှ စစ်သဆျား ပပျား
သ ကာင်ျား

ထုတ္်သပျားသော

Release

Order

သပေါ်တ္ွင်

လက်မှတ္် သရျားထျားု ရန်ော လအ
ု ပ်ပါေည်။
၉

ဆပ်ကမ်ျားစမံခေ်ို့ခဲမစ
ှု ေစ် (Port EDI System) နှင့််

ကုန်သေတ္တာယာဉ် ဆပ်ကမ်ျားဂတ္်မှ ထွက်ခွာပါက အဆပ
ု ါ ထွက်ခွာချန် နှင့််

အနက က်ခေ်ရှငျား် လင်ျားနရျားစေစ် Myanmar Automatic

အခခာျားလုအပ်ေည့်် ေတ္င်ျားအချက်အလက်မျာျားအာျား MACCS System (CYO

Cargo Clearance System (MACCS System) တ္ွင်

service) နှင့်် (Gate out time and other information) အာျား Port EDI
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အချက်အလက် ဖြည့််သင်ျားဖခင်ျား။
သခပာင််းလဲသ

ာင်ရွက်မှု အ

င့််(၈)

စနစ်ထွဲေုို့ ခြည့််ေွင်ျားခခင်ျားခြစ်ေခြင့်် ထည့််ေွင်ျားတ္ွက်ချက်ခခင်ျား မခပ ပါ။
င့််

၄၀ မနစ်
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Import Delivery Process (FCL)
STEP – 1
Entering into the Port Facility
At the entrance gate, cargo owner or agent shows the documents as mentioned
below to the concerned security personnel and exchange with security pass to
enter into the port facility:
(a) Original Document of Delivery Order (DO)
(b) Original Document of National ID
STEP – 2
Collecting of Port Charges
Payment can be done at the cash counter once after Delivery Order (DO) and
national ID of cargo owner or agent was checked and the amount to be settled
was mentioned and signed by the chellan check for the services as mentioned
below:
(a) Collecting of demurrage charges
For the laden containers (annex-90 form)
For the empty containers (annex – 102 form)
(b) Collecting of other charges
Collection of other charges such as conservancy charges, Labor
Charges, Wharf age, Terminal Security Services Charges etc.
For the conservancy charges, labour charges and wharfage charges are collected
collected according to the Tariff and Dues published by Myanma Port Authroity
(MPA) and terminal security service charges are collected with respective
terminals’ owned rates. As total, 7344 kyats per TEU is charged for each TEU
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container and Commercial tax 5% is also added.

Demurrage Charges (General Cargoes)
The normal free time allowed for the removal of the cargoes from the Authority's
wharves is within 7 days.
Per TEU per day
Within (8) days to (60) days

- 2 USD

Within (61) days to (180) days - 4 USD
Within (181) days to (365) days - 6 USD
Within (366) days to (730) days - 8 USD
For the containers, demurrage charges shall be settled in Myanmar currency after
converting from USD to Myanmar Kyats by using the exchange rate of Central
Bank of that period.
Such tariff rates can be changed as the times goes by and MPA will issue a
notification for such changes in the future.
STEP-3
Issuing of Delivery List (DL)
Delivery List (DL) is issued by the Assistant Delivery Clerk once after the following
documents are checked and approved by Delivery In- charge.
(a) Delivery Order
(b) Port Chellan
(c) Annex 90 issued by Shipping Agency Department
(d) Customs department authorized release order with executive officer’s
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signature and custom determined selectivity level (1), (2), (3)
(Remark- No terminals need to stamp their terminal seal on the Delivery List for
the cargo which falls under custom determined selectivity level (1), (2) except
which falls under Level 3 channel.

STEP-4
Issuing of Movement Order (MO)
After collecting the necessary port charges, Movement Order (MO) is issued to
the Cargo Owner (or) Agent after checking the original documents of Delivery
Order (DO) and their National ID card.
STEP-6
Issuing of Equipment Interchange Receipt (EIR)
Equipment Interchange Receipt (EIR) which states the condition of container is
issued by the respective delivery section once after container is loaded onto the
designated truck.
STEP-7
Cargo Examination
If the cargo falls under selectivity level 1, custom inspection isn’t required. When
the cargo falls under selectivity 2 or 3, custom inspection will be done physically
or by means of scanning the container with X-ray machine.
(This step is Customs Process)
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STEP-8
Issuing of Gate Pass
With the permission of Delivery In-charge, Mark Writer issues the Gate Pass once
after Deliver List (DL) is checked and confirmed.
(Remark- according to the MACCS risk management process, container is needed
to seal by Customs and the signature of Chief Examination Officer of onsite
customs on the Delivery List which defines that the cargo is examined and
approved to deliver only for the containers which fall under selectivity 3 and for
the steps above mentioned in step 8 doesn’t apply for the containers which fall
under selectivity 1 and 2. For those containers, signature of Customs on the
Release Order (RO) which is issued and generated by the MACCS system is to be
checked.)
STEP-9
Delivering of container from the Gate
At the exit gate, Gate Officer check the documents mentioned below and give
permission to deliver the cargo from the gate.
(a) Gate Pass
(b) Customs’ seal of delivered container
STEP – 10
Updating of container status information at Port EDI System
CYO Service shall be sent to MACCS System. At the same time, Gate Out time and
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other necessary information shall be uploaded to Port EDI for logistics
monitoring system.
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Process Time(Minute)
No.

Responsible entity

Process Flow

Document
AWPT

Gate

Entering the port

- Delivery Order

MITT

MIP

AIPT

1

- National ID

TMT

1

- Demurrage
Step 1

Cash Counter

Collection of Port Charges

Charges

3

3

1

1

2

5

2

2

2

3

1

5

2

4

7

30

4

5

1

3

5

1

2

1

1

1

1

30

- Port charges

- National ID
Step 2

Delivery Office

Issue Movement Order (MO)

- Delivery Order
(DO)

- Release
Order(RO)
- With Customs’
Step 3

Delivery Office

Issue Delivery List (DL)

authorized
- Officials’
signature
- Along with CYA
category

Step 4

Yard Inspector/
Clerk

Check MO &
Load container to the truck

MO

45

C
Minor
Step 5

Yard Inspector/
Clerk

Provide Equipment
Interchange Receipt (EIR)

EIR

1m
C
Minor
5m

Check Delivery List (DL)
Step 6

Gate

Container Number

Delivery List (DL)

3

1

Auto

1

Truck Number

Less
Step 7

Gate

Delivered

Than
1 Min

- Gate Out time
Step 8

Admin/Delivery
Office

Import Data to the Port EDI

- Container Type

System

- Other necessary
Information

Less
3

3

Than
1 Min

MIPL

SPW
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Import delivery process (FCL)
Sr.

Process

Spending

Charges

Remarks

Time
1

Entering into the Port Facility
At the entrance gate, cargo owner or agent shows

2 minutes

the documents as mentioned below to the
concerned security personnel and exchange with
security pass to enter into the port facility:
(c) Original Document of Delivery Order
(DO)
(d) Original Document of National ID
2

Collecting of Port Charges
5 minutes
Payment can be done at the cash counter once
after Delivery Order (DO) and national ID of cargo

-Conservancy

For the conservancy charges,

Charges

labour charges and wharfage

-Labour Charges

charges

are

collected

collected according to the
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owner or agent was checked and the amount to be
settled was mentioned and signed by the chellan
check for the services as mentioned below:

-Wharf age

Tariff and Dues published by

-Terminal Security
Services Charges

Myanma Port Authroity (MPA.
Terminal

security

service

charges are collected with

As total, 7344 kyats respective terminals’ owned
(c) Collecting of demurrage charges

per TEU is charged rates.

(d) Collection of other charges such as

for

each

TEU

conservancy charges, Labor Charges,

container

and

Wharf age, Terminal Security Services

Commercial tax 5% is

Charges etc.

also added.

Demurrage Charges (General Cargoes)
The normal free time allowed for the removal of
the cargoes from the Authority's wharves is within
7 days.
Per TEU per day

For the conservancy charges,
labour charges and wharfage
charges

are

collected

collected according to the
Tariff and Dues published by
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Within (8) days to (60) days

- 2 USD

Myanma Port Authroity (MPA).

Within (61) days to (180) days - 4 USD

For the containers, demurrage
charges shall be settled in

Within (181) days to (365) days - 6 USD
Within (366) days to (730) days - 8 USD

Myanmar

currency

converting

from

USD

after
to

Myanmar Kyats by using the
exchange rate of Central Bank
of that period.
3

Issuing of Delivery List (DL)
Delivery List (DL) is issued by the Assistant Delivery
Clerk once after the following documents are
checked and approved by Delivery In- charge.
(e) Delivery Order
(f) Port Chellan
(g) Annex 90 issued by Shipping Agency

3 minutes
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Department
(h) Customs

department

authorized

Release Order (RO) with executive
officer’s

signature

and

custom

determined selectivity level (1), (2), (3)
(Remark- No terminals need to stamp their
terminal seal on the Delivery List for the cargo
which falls under custom determined selectivity
level (1), (2) except which falls under Level 3
channel.
4

Issuing of Movement Order (MO)
After collecting the

necessary port

charges,

Movement Order (MO) is issued to the Cargo
Owner (or) Agent after checking the original
documents of Delivery Order (DO) and their

4 minutes
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National ID card.
5

Loading container onto the truck

20 minutes

Container can be loaded once after Movement
Order (MO) given to the Yard Clerk or Equipment
Operator.
6

Issuing of Equipment Interchange Receipt (EIR)

5 minutes

Equipment Interchange Receipt (EIR) which states
the condition of container is issued by the
respective delivery section once after container is
loaded onto the designated truck.
Cargo Examination
If the cargo falls under selectivity level 1, custom inspection isn’t required. When the cargo falls under selectivity 2 or 3,
custom inspection will be done physically or by means of scanning the container with X-ray machine.
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(This step is Customs Process)
The signature of Chief Examination Officer of onsite customs on the Delivery List which defines that the cargo is
examined and approved to deliver only for the containers.
7

Delivering of container from the Gate

3 minutes

At the exit gate, Gate Officer check the documents
mentioned below and give permission to deliver
the cargo from the gate.
(a) Gate Pass
(b) Customs’ seal of delivered container
8.

Updating of container status information at Port
EDI System
CYO Service shall be sent to MACCS System. At the
same time, Gate Out time and other necessary
information shall be uploaded to Port EDI for

3 minutes
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logistics monitoring system.
According to the MACCS risk management process,
container is needed to seal by Customs and the
signature of Chief Examination Officer of onsite
customs on the Delivery List which defines that
the cargo is examined and approved to deliver only
for the containers which fall under selectivity 3 and
for the steps above mentioned in step 8 doesn’t
apply for the containers which fall under selectivity
1 and 2. For those containers, signature of Customs
on the Release Order (RO) which is issued and
generated by the MACCS system is to be checked.)
၉

Updating of container status information at Port Once the cargo is delivered from the gate, the gate out time and
EDI System and MACCS System
CYO Service shall be sent to MACCS System. At the
same time, Gate Out time and other necessary

other necessary information is needed to input to the Custom's
management system and Port management system. For the time in
order to carry out these steps will not be counted in the total dwell
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information shall be uploaded to Port EDI for time.
logistics monitoring system.
Total steps

40 minutes
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အစုစပ(LCL)ကုနသေတ္တာပါ ကုနပစစညားမျာား ေွငားကုနရှငားလငားသရား လုပငနားစဉ
သဆာငရွကမှုအဆင့်ဆင့်
အစုစပ(LCL)ကုနသေတ္တာမျာားအာား ခွွဲခခာားထာားေိုခခငား
ကိုေ်ပိုင်ရှင်၊ ကိုယ်စ ျားလှယ်လိုပ်ငေ်ျားဌ ေနှင့်် သန္ဘ လိုင်ျား တ ဝေ်ခံမျ ျားထံမှ ရရှသည့်် load
plan

အရ

အစိုစပ်

(LCL)

ကိုေန
် သတတ မျ ျားအ ျား

သက်ဆိုငရ
်

ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားရှ

ကိုေ်သိုနလှ င်ရတ
ံို င် ခဲဖခ ျား ထ ျားရှဖခင်ျား။
ထသ
ို ိုို့ ထ ျားသိုပပျားစျားပါက ပပျားစျားဖခင်ျားအနကက င်ျားအ ျား MACCS စေစ်သိုို့ CYO နှင့်် BIA service
codes မျ ျားနပျားပဖိုို့ ခင်ျား။
CYO - Registration of carried-out container
BIA -Registration of carried-in import sea cargo (Bonded transportation etc.)
အဆင့် (၁)
ဆိပကမားတ္တ္ာားအတ္ွငားေိုို့ ဝငသရာကခခငား
ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျား အတင်ျားသို့ို ဝင်နရ က်ရေ်အတက် ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကိုယ်စ ျားလှယ်
မျ ျားမှ

သက်ဆိုငရ
် ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအဝင်ဂတ်တင်

နအ က်နြ ်ဖပပါစ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျား

ဖပသ၍ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားဝင်ခင့်် လည်ဆဲဖပ ျားအ ျား လှလ
ဲ ှယ်ထတ
ို ်ယူဖခင်ျား။

(က)
(ခ)

ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်မ
ို့ ူရင်ျား
နိုငင
် သ
ံ ျားမှတ်ပံိုတင်မူရင်ျား

အဆင့် (၂)
ဆိပကမားအခွနအခ သကာကခခခငား
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံိုစံတင်တ ဝေ်ရှသူမှ

ကိုေ်ပိုငရ
် ှင်(သိုို့မဟိုတ်)ကိုယ်စ ျားလှယ်၏

မှတ်ပံိုတင်၊ ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်တ
ို့ ိုို့အ ျားစစ်နဆျားကကည့််ရှု၍ နပျားနချ ရမည့််
အတက်

ကျသင့််နငနရျားသင်ျား၍

လက်မှတ်နရျားထျားို နပျားပပျား

နိုငင
် ံသ ျား

အခေ်အခမျ ျား

နငလက်ခံနက င်တ တင်
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နပျားနဆ င်ရမည့်် ဆပ်ကမ်ျားအခေ်အခမျ ျား နပျားသင်ျား နစဖခင်ျား။
(က) နနှာင့််နနှျားနကကျားနက က်ခံဖခင်ျား
(ခ) အဖခ ျားအခေ်အခနက က်ခံဖခင်ျား
ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ အလိုပ်သမ ျားခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊
အစရှသည်မျ ျားအ ျား နက က်ခံ ဖခင်ျား။
MPA မှ ထိုတ်ဖပေ်ထ ျား သည့်် Tariff & Dues ပါ နှုေ်ျားထ ျားမျ ျားအတိုင်ျား နက က်ခံပပျား
အနထနထကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျားအတက် ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ အလိုပ်သမ ျားခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊
စိုစိုနပါင်ျားအတက် တစ်တေ်လျှင် ၁၂၀ ကျပ်နှုေ်ျား နက က်ခံပါသည်။
ဆိပကမားသ ှှောင့်သ ှားသ ကား
(၁)

အသထွသထွကုနပစစညား
(ဆိပကမားေိုို့သရာကရှိပပား ၃ရကအတ္ွငားထုတ္ယူပါက ကငားလွတ္ခွင့်ခပြုပါ
ေည။)
(၁) တေ် သမ
ိုို့ ဟိုတ် (၁) ကိုဗမတ လျှင် (၁) ရက် အတက်
- ပထမ ရက်(၃၀)အတင်ျား(၁၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- ိုတယ ရက်(၃၀)အတင်ျား (၂၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အတင်ျား(၄၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အတင်ျား (၈၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- (၃၆၆)ရက်မှ(၇၃၀)ရက်အတင်ျား(၁၀၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊

(၂) ယာဉ်နှင့််ယနတရာ်းမ ာ်း
(

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါကကင််းလွတ္် ခွင့််ခပြုပါ သည်။)
(၁)ကုဗမတ္ာလျှင် (၁)ရက်အတ္ွက်
- (၃)ရက်သကျာ်လျှင် (၁)ရက်မှ (၁၄)ရက်အထ(၃၀)ကျပ်
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- (၁၅)ရက်မှ (၃၀)ရက်အထ (၁၀၀)ကျပ်၊
- (၃၁)ရက်မှ (၆၀)ရက်အထ (၂၀၀)ကျပ်၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၂၀)ရက်အထ (၆၀၀)ကျပ်၊
- (၁၂၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အထ (၉၀၀)ကျပ်၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အထ (၁၂၀၀)ကျပ်၊
- (၃၆၆)ရက်မှ (၇၃၀)ရက်အထ (၁၅၀၀)ကျပ်၊

အဆပ
ို ါနှုေ်ျားထ ျားမျ ျားသည် နခတ်က လအလိုက် အနဖပ င်ျားအလဲ ရှနိုငပ် ပျား ဖမေ်မ ဆ
့် ပ်ကမ်ျား
အ ဏ ပိုငအ
် နေဖြင့်် အောဂတ်တင် နှုေ်ျားထ ျားအနဖပ င်ျားအလဲ ရှပါက နဖပ င်ျားလဲနက က်ခံမှု
အ ျား တရ ျားဝင် နကကည ချက်ထိုတ်ဖပေ် သ ျားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃)
ထုတ္သပားကုနစာရငား(Delivery List)ခြတ္ခခငား လုပငနားစဉ
ကိုေ်ထိုတ်ခေ်ျားမှ

ကိုေ်ထိုတ်မှ ျားမှ

နအ က်နြ ပ
် ါ

စ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျားအ ျား

သန္ဘ ပါ

ကိုေ်စ ရင်ျားဖြင့်် တိုက်ဆိုငစ
် စ်နဆျား၍ ဖပည့််စံပ
ို ါက လက်နထ က် ကိုေ်ထိုတ်မှ ျားမှ ထိုတ်နပျား
ကိုေ် စ ရင်ျား(Delivery List) ဖြတ်နပျားဖခင်ျား။
(က) ကိုေ်ထိုတ်ခင်အ
့် မေ်ို့ (Delivery Order)
(ခ) နငသင်ျားပပျား ချလံ
(ဂ) MACCSစေစ်အရSelectivity အဆင့််(၃)ဆင်ဖ့် ြင့်် ထိုတ်ယူရမည့်် ကိုေ်ပစစည်ျား
အတက် အနက က်ခေ်အရ ရှမှ အတည်ဖပြု လက်မှတ်နရျားထိုျား နပျားထ ျားသည့််
Release Order
(မှတ်ချက်-

သက်ဆိုင်ရ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားမျ ျားအနေဖြင့််

management ဖပြုလိုပ်ထ ျားနသ

MACCS

စေစ်ဖြင့််

Risk

Selectivity အဆင့််၃ ဆင့််အေက် အဆင့်် (၃) အတင်ျား
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ကျနရ က်သည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျား မှအပ အဆင့််(၁)နှင(့်် ၂)တင် ကျနရ က်သည့်် ကိုေ်ပစစည်ျား
မျ ျားအတက် Delivery list နပေါ်တင် ၄င်ျားတိုို့ ဆပ်ကမ်ျားတံဆပ် ခပ်နှပ်ရေ် မလိုအပ်ပါ။)
အဆင့် (၄)
အသကာကခွနစစသဆားမှုခယူခခငား
အကယ်၍ ထိုတ်ယူမည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားသည် Selectivity အဆင့်် ၁ နှင့်် ၂ တင် ကျနရ က်ပါက
အနက က်ခေ်စစ်နဆျားမှု ခံယူရေ် မလိုအပ်္ဲ Selectivity အဆင့်် (၃) တင် ကျနရ က်ပါက
ကိုေ်နသတတ အ ျား လူဖြင့်် စစ်နဆျားဖခင်ျား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) X-Ray ဖြတ်သေ်ျားစစ်နဆျားနစဖခင်ျားမျ ျား
ဖပြုလိုပ် ဖခင်ျား။
(အဆိုပါအဆင့််သည်အနက က်ခေ်လိုပ်ငေ်ျားစဉ်ဖြစ်ပါသည်။)

အဆင့် (၅)
ကုနထုတ္ခွင့် လကမှတ္(Gate Pass) ခြတ္သပားခခငားလုပငနားစဉ
ကိုေ်ထိုတ်မှ ျား၏ ခင့််ဖပြုချက်အရ Gate Pass ဖြတ် စ နရျားသည် DL အ ျား စစစ်ပပျား၊
မှေ်ကေ်ပါက Gate Pass ဖြတ်နပျားဖခင်ျား။
(မှတ်ချက်

-

MACCS

စေစ်အရ

Selectivity

အဆင့််

၃

ဖြင့််

ထိုတ်ယူ

ရမည့််

ကိုေ်ပစစည်ျားအတက် Delivery List နပေါ်တင် အနက က်ခေ်မှ စစ်နဆျားပပျား မှေ်ကေ်၍
ထိုတ်ယူခင့််ဖပြုနကက င်ျား အနက က်ခေ်အရ ရှလက်မှတ်နှင့်် ကိုေ်နသတတ တင် အနက က်ခေ်
Seal ခတ်နှပ်ရေ် လအ
ို ပ်ပပျား အဆင့်် 1,2 ဖြင့်် ထိုတ်ယူရမည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားအတက် Delivery
List နပေါ်တင်အနက က်ခေ်အရ ရှ လက်မှတ် နရျားထိုျားရေ် မလို္ဲ MACCS စေစ်နှင့််
အနက က်ခေ်မှ

စစ်နဆျားပပျားနကက င်ျား

လက်မှတ်နရျားထျားို ရေ်သ လအ
ို ပ်ပါသည်။)

ထိုတ်နပျားနသ

Release

Order

နပေါ်တင်
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အဆင့် (၆)
ဂိတ္မှ ထုတ္ယူခွငခ့် ပြုခခငားလုပငနားစဉ
တံခါျားမမှ ျားသည် ဂတ်အထက်တင် နအ က်ပါ စ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျားကို စစ်နဆျား၍ ဂတ်မှ
ထိုတ်ယူ ခင့််ဖပြုပါသည်(က) ကိုေ်ထိုတ်ခင့််လက်မှတ်(Gate Pass)
(ခ) ထိုတ်နပျားကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery List)
အဆင့် (၇)
Port EDI System တ္ွင Update ခပြုလုပခခငား
ကိုေ်နသတတ ယ ဉ် ဆပ်ကမ်ျားဂတ်မှ ထက်ခ ပါက အဆပ
ို ါ ထက်ခ ချေ်နှင့်် အဖခ ျား လအ
ို ပ်
သည့်် သတင်ျား အချက်အလက်မျ ျားအ ျား Port EDI စေစ်ထဲသိုို့ ဖြည့််သင်ျားဖခင်ျား။
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အစုစ ်(LCL)ကုန်င်သတ္တ
စဉ်
၁။

ါ ကုန် စစညျား် မ ျား သွငျား် ကုန်ရှငျား် လင်ျားင်ရျား လု ်ငန်ျားစဉ် င်

လုပ်ငန််းစဉ်အ

င့််

င့််

ကကာခ န
ျိ ်

ကုန်က စရျိတ္်

မှတ္်ခ က်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းအတ္ွင်း် သျိုို့ ဝင်သရာက်ခခင််း
ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်း အတ္ွင််းသျိုို့ ဝင်သရာက်ရန်အတ္ွက်
(သျိုို့မဟုတ္်) ကျိုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းမှ သက်
အဝင်ဂျိတ္်တ္ွင်

သအာက်သြာ်ခပပါ

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းဝင်ခွင့်် လည်
(က)
(ခ)
၂။

င်ရွက်မှုအ င့်် င့််

ျိုင်ရာ

ကုန်ပျိုင်ရှင်

၂ မနစ်

ျိပ်ကမ််း တ္ံတ္ာ်း

စာရွက်စာတ္မ််းမ ာ်းခပသ၍

ွဲခပာ်းအာ်းလှလ
ဲ ှယ် ထုတ္်ယူခခင််း။

ကုန်ထုတ္်ခွင့််အမျိန်ို့မူရင််း
နျိုငင
် သ
ံ ာ်းမှတ္်ပံုတ္င်မူရင််း

ျိပ်ကမ််းအခွန်အခ သကာက်ခံခခင််း
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံုစံတ္ွင်တ္ာဝန်ရှေူမှ ကုန်ပုငရ
် ှင် (ေမ
ုို့ ဟုတ္်)
ကုယ်စာျားလှယ်၏ နုငင
် ံောျားမှတ္်ပံုတ္င်၊ ကုန်ထုတ္်ခွငအ
့်် မန်ို့ တ္ုို့အာျား
စစ်သဆျား ကည့််ရ၍
ှု သပျားသချ ရမည့်် အခွန်အခမျာျားအတ္ွက် ကျေင့််ငွ
သ သရျားေွင်ျား၍ လက်မှတ္်သရျားထျားု သပျား ပပျား သငွလက်ခံသကာင်တ္ာတ္ွင်

၂ မနစ်

-Conservency Charges,
-Labour Charges,
-Wharf age
စုစုသပါင်ျား ၁ တ္န်လျှင်

MPA

မှ

ထုတ္်ခပန်ထာျား

ေည့်် Tariff & Dues ပါ
နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်
သကာက်ခံပါေည်။
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သပျားသဆာင်ရမည့်် ဆပ်ကမ်ျားအခွန်အခမျာျား သပျားေွငျား် သစခခင်ျား။

(၁၂၀) ကျပ် နှုန်ျားခြင့််
သကာက်ခံပါ ေည်။

ျိပ်ကမ််းသနှှောင့််သနှ်းသကက်း
(၁)အသထွသထွကန
ု ်ပစစည််း
(

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း ၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါက

ကင််းလွတ္်ခွင့်ခ် ပြုပါသည်။)
(၁) တ္န် ေမ
ုို့ ဟုတ္် (၁) ကုဗမတ္ာလျှင် (၁) ရက်
အတ္ွက်
- ပထမ ရက်(၃၀)အတ္ွင်ျား(၁၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- ုတ္ယ ရက်(၃၀)အတ္ွငျား် (၂၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အတ္ွင်ျား(၄၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အတ္ွငျား် (၈၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- (၃၆၆)ရက်မှ(၇၃၀)ရက်အတ္ွင်ျား(၁၀၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊

MPA

မှ

ထုတ္်ခပန်ထာျား

ေည့်် Tariff & Dues ပါ
နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်
သကာက်ခံပါေည်။
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(၂) ယာဉ်နှင့််ယနတရာ်းမ ာ်း
(

ျိပက
် မ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါကကင််းလွတ္်

ခွင့််ခပြုပါသည်။)
(၁)ကုဗမတ္ာလျှင် (၁)ရက်အတ္ွက်
- (၃)ရက်သကျာ်လျှင် (၁)ရက်မှ (၁၄)ရက်အထ(၃၀)ကျပ်
- (၁၅)ရက်မှ (၃၀)ရက်အထ (၁၀၀)ကျပ်၊
- (၃၁)ရက်မှ (၆၀)ရက်အထ (၂၀၀)ကျပ်၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၂၀)ရက်အထ (၆၀၀)ကျပ်၊
- (၁၂၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အထ (၉၀၀)ကျပ်၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အထ (၁၂၀၀)ကျပ်၊
- (၃၆၆)ရက်မှ (၇၃၀)ရက်အထ (၁၅၀၀)ကျပ်၊
အဆပ
ု ါနှုန်ျားထာျားမျာျားေည် သခတ္်ကာလအလုက် အသခပာင်ျား
အလွဲ ရှနုငပ် ပျား ခမန်မာ့်ဆပ်ကမ်ျားအာဏာပုင်အသနခြင့်် အနာဂတ္်တ္ွင်
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နှုန်ျားထာျားအသခပာင်ျားအလွဲရှပါကသခပာင်ျားလွဲသကာက်ခံမှုအာျား တ္ရာျားဝင်
သ ကညာချက်ထုတ္်ခပန် ေွာျားမည် ခြစ်ပါေည်။
၃

ထုတ္်သပ်းကုန်စာရင််း(Delivery List)ခြတ္်ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်
ကုန်ထုတ္်ခန်ျားမှ ကုန်ထုတ္်မှ ျားမှ သအာက်သြာ်ပါ စာရွက်
စာတ္မ်ျားမျာျားအာျား ေသ္ဘာပါကုန်စာရင်ျား ခြင့်် တ္ုက်ဆင
ု စ
် စ်သဆျား၍
ခပည့််စံုပါက လက်သထာက် ကုန်ထုတ္်မှ ျားမှ ထုတ္်သပျားကုန် စာရင်ျား
(Delivery List) ခြတ္်သပျားခခင်ျား။
(က) ကုန်ထုတ္်ခွင့််အမန်ို့ (Delivery Order)
( ခ)

သငွေွင်ျားပပျား ချလံ

(ဂ)

MACCSစနစ်အရSelectivity အဆင်(့် ၃)ဆင့််ခြင့််
ထုတ္်ယူရမည့်် ကုန်ပစစည်ျားအတ္ွက် အသကာက်
ခွနအ
် ရာရှမှ

အတ္ည်ခပ

ထာျားေည့်် Release Order
အသကာက်ခွန်စစ်သ

်းမှုခံယူခခင််း

လက်မှတ္်သရျားထျားု သပျား

၂ မေစ်
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အကယ်၍ ထုတ္်ယူမည့်် ကုန်ပစစည်ျားေည် Selectivity အဆင့်် ၁ နှင့််
၂ တ္ွင်ကျသရာက်ပါက အသကာက်ခွန်စစ်သဆျားမှု ခံယူရန် မလုအပ်္ွဲ
Selectivity အဆင့်် (၃) တ္ွင် ကျသရာက်ပါက ကုန်သေတ္တာအာျား
လူခြင့််

စစ်သဆျားခခင်ျား

(ေုို့မဟုတ္်)

X-Ray

ခြတ္်ေန်ျားစစ်သဆျား

သစခခင်ျားမျာျား ခပ လုပ် ခခင်ျား။
(အဆုပါအဆင့််ေည်အသကာက်ခွန်လုပ်ငန်ျားစဉ်ခြစ်ပါေည်။)
၄။

အသကာက်ခွန်စစ်သ

်းပပ်း မှန်ကန်ပါက ကုန်ထုတ္်ခွင့်် လက်မှတ္်

(Gate Pass) ခြတ္်သပ်းခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်
ကုန်ထုတ္်ခွင့်် လက်မှတ္်(Gate Pass) ခြတ္်သပ်းခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်
ကုန်ထုတ္်မှ ျား၏ ခွင့််ခပ ချက်အရ Gate Pass ခြတ္် စာသရျား
ေည် DL အာျား စစစ်ပပျား၊ မှန်ကန်ပါက Gate Pass ခြတ္်သပျားခခင်ျား။
တစ်ကကမ်တည်ျားထိုတ်ယူနသ

ကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျားအတက် Gate Pass

ဖြတ်ရေ် မလိုအပ်ပါ။
၅။

ဂျိတ္်မှ ထုတ္်ယူခွငခ့်် ပြုခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်

၂ မနစ်
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(၁) တ္ံခါျားမမှ ျားေည် ဂတ္်အထွကတ္
် ွင် သအာက်ပါ စာရွက်စာတ္မ်ျား

၂ မနစ်

မျာျား ကုစစ်သဆျား၍ ဂတ္်မှ ထုတ္်ယူခွငခ့်် ပ ပါေည် (က) ကုန်ထုတ္်ခွင့််လက်မှတ္်(Gate Pass)
(ခ)MACCS စနစ်အရ Selectivity အဆင့််၃ ဆင့််ခြင့်် ထုတ္်ယူ
ရမည့််

ကုန်ပစစည်ျားအတ္ွက်

Delivery

List

သပေါ်တ္ွင်

အသကာက်ခွန် အရာရှ မှစစ်သဆျားပပျား မှန်ကန်၍ထုတ္်ယူခွင့်ခ် ပ
သ ကာင်ျား၊ အသကာက် ခွန်အရာရှ လက်မှတ္်လုအပ်ပပျား အဆင့််
1,2 ခြင့်် ထုတ္်ယူရမည့်် ကုန် ပစစည်ျားအတ္ွက် Delivery List
သပေါ် တ္ွင် အသကာက်ခွန်အရာရှ လက်မှတ္် သရျားထုျားရန်မလ္
ု ွဲ
MACCS

စနစ်နှင့််

အသကာက်ခွန်မှ

စစ်သဆျားပပျားသ ကာင်ျား

ထုတ္်သပျားသော Release Order သပေါ် တ္ွင် လက်မှတ္်သရျားထုျား
ရန်ော လုအပ်ပါေည်။
Port EDI System တ္ွင် Update ခပ လုပ်ခခင်ျား
ကုန်သေတ္တာယာဉ်

ဆပ်ကမ်ျားဂတ္်မှ

ထွက်ခွာပါက

ဆပ်ကမ်ျားမှ ကိုေ်ထိုတ်ယူရှင်ျားလင်ျားနရျား လိုပ်ငေ်ျားစဉ်မဟိုတ်္ဲ
အဆပ
ု ါ ဆပ်ကမ်ျားစမံခေ်ို့ခဲမှုဆိုင်ရ စေစ်တင် သတင်ျားအချက်အလက်

ထွကခ
် ွာချန် နှင့်် အခခာျားလုအပ်ေည့်် ေတ္င်ျားအချက်အလက်မျာျား ဖြည့််သင်ျားဖခင်ျားဖြစ်သဖြင့်် ထည့််သင်ျားတက်ချက်ဖခင်ျားမဖပြုပါ။
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အာျား Port EDI စနစ် ထွဲေုို့ ခြည့််ေွငျား် ခခင်ျား။
တ္စ်ကကမ်တ္ည်ျားထုတ္်ယူမှုအတ္ွက် (၅)ဆင့််
အကကမ်ကကမ်ထုတ္်ယူမှုအတ္ွက်

(၆)ဆင့််

၁၄ မနစ်
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Import Delivery Process for LCL Containers
Storage of LCL Containers
Referring the load plan of Cargo Owner, Shipping Agency Department and
Shipping Line Representative, LCL containers are kept separately at Container
Freight Station.
Then CYO and BIA services shall be uploaded to MACCS system.
CYO - Registration of carried-out container
BIA -Registration of carried-in import sea cargo (Bonded transportation etc.)
STEP – 1
Entering into the Port Facility
At the entrance gate, cargo owner or agent shows the documents as mentioned
below to the concerned security personnel and exchange with security pass to
enter into the port facility:
(a) Original Document of Delivery Order (DO)
(b) Original Document of National ID
STEP – 2
Collecting of Port Charges
Payment can be done at the cash counter once after Delivery Order (DO) and
national ID of cargo owner or agent was checked and the amount to be settled
was mentioned and signed by the chellan check .
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(a) Collecting of demurrage charges
(b) Collecting of other charges
Collection of other charges such as conservancy charges, Labor
Charges, Wharf age etc.,
Charges are collected according to the Tariff and Dues published by Myanma
Port Authroity (MPA) and for the conservancy charges, labour charges and
wharfage charges for general cargoes, 120 kyats per ton is charged for all above
mentioned services.
Demurrage Charges
General Cargoes
The normal free time allowed for the removal of the cargoes from the Authority's
wharves is within 3 days.
Per ton per day for first 30 days

– 100 kyats

Per ton per day for second 30 days - 200 kyats
Within (61) days to (180) days

- 400 kyats

Within (181) days to (365) days

- 800 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1000 kyats

Vehicles and Machineries
The normal free time allowed for the removal of the cargoes from the Authority's
wharves is within 3 days.
30 kyats for 1 to 14 days after 3 days
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Within (15) days to (30) days
Within (31) days to (60) days
Within (61) days to (120) days

- 100 kyats
- 200 kyats
- 600 kyats

Within (121) days to (180) days

- 900 kyats

Within (181) days to (365) days

- 1200 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1500 kyats

Such tariff rates can be changed as the times goes by and MPA will issue a
notification for such changes in the future.
STEP-3
Issuing of Delivery List (DL)
Delivery List (DL) is issued by the Assistant Delivery Clerk once after the following
documents are checked against cargo manifest and approved by Delivery Incharge.
(a) Delivery Order
(b) Port Chellan
(c) Customs department authorized release order with executive officer’s
signature and custom determined selectivity level (1), (2), (3)
(Remark- No terminals need to stamp their terminal seal on the Delivery List for
the cargo which falls under custom determined selectivity level (1), (2) except
which falls under Level 3 channel.
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STEP-4
Cargo Examination
If the cargo falls under selectivity level 1 and 2, custom inspection isn’t required.
When the cargo falls under selectivity 3, custom inspection will be done
physically or by means of scanning the container with X-ray machine.
(This step is Customs Process)
STEP-5
Issuing of Gate Pass
With the permission of Delivery In-charge, Mark Writer issues the Gate Pass once
after Deliver List (DL) is checked and confirmed.
(Remark- according to the MACCS risk management process, container is needed
to seal by Customs and the signature of Chief Examination Officer of onsite
customs on the Delivery List which defines that the cargo is examined and
approved to deliver only for the containers which fall under selectivity 3 and for
the steps above mentioned in step 8 doesn’t apply for the containers which fall
under selectivity 1 and 2. For those containers, signature of Customs on the
Release Order (RO) which is issued and generated by the MACCS system is to be
checked.)
STEP-6
Delivering of container from the Gate
At the exit gate, Gate Officer checks the documents mentioned below and give
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permission to deliver the cargo from the gate.
(a) Gate Pass
(b) Delivery List (DL)
STEP-7
Updating of container status information at Port EDI System
Gate Out time and other necessary information shall be uploaded to Port EDI for
logistics monitoring system.
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Import delivery process (LCL)
No.

Step 1
Step
1.1
Step
1.1
Step
1.2
Step 2

Step 3

Responsibl
e entity

CFS

CFS
MACCS
Gate
Cash
Counter
Delivery
Office

Process Time(Minute)
Process Flow

Document

AWP
T

MITT

MI
P

Withi

Separate LCL according to the

n1

load plan

AIPT
2

10

30

Hour

Hou
r

TMT
1
Hour

Send completion message

5

1

1

1

1

CYO and BIA messages

1

1

1

2

1

3_5

1

2

1

2

3

3

2

2

2

3_ 5

2

3

2

2

Entering the port

- Delivery Order
- National ID
- Demurrage

Collection of Port Charges

Charges
- Port charges
- Release

Issue Delivery List (DL)

Order(RO)
- With Customs’

SP

MIP

W

L

Rema
rk
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authorized
- Officials’
signature
- Along with CYA
category
Step 4

Customs

Customs Inspection for

-

Sectivitiy 2 and 3

5
_10

45

20

2

2

20_6
0

Check
Step 5

Gate

Delivery List (DL)

- Delivery List

Documentation,

- Gate Pass

Driver License
- Gate Out time
Admin/Deli
Step 6

very
Office

Import Data to the Port EDI
System

- Container Type
- Other
necessary
Information

3

1

2
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Cargo clearance procedures for LCL Containers
Sr.

Process

Spending

Charges

Remarks

Time
1

Entering into the Port Facility
At the entrance gate, cargo owner or agent

2 minutes

shows the documents as mentioned below
to the concerned security personnel and
exchange with security pass to enter into
the port facility:
(a) Original Document of Delivery
Order (DO)
(b) Original Document of
National ID
2

Collecting of Port Charges
Payment can be done at the cash counter

-

Charges

once after Delivery Order (DO) and

Conservenc

are

national ID of cargo owner or agent was

y Charges,

collected

checked and the amount to be settled was
mentioned and signed by the chellan
check .
(a) Collecting of demurrage charges
(b) Collecting of other charges
Collection of other charges such as

2 minutes

-Labour
Charges,

accordin
g to the
Tariff

-Wharf age

and Dues

For general

publishe

cargoes, 80

d by

kyats per

Myanma
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conservancy charges, Labor

ton is

Port

Charges, Wharf age etc.,

charged for

Authroity

all above

(MPA)

The normal free time allowed for the
removal

of

the

cargoes

from

the

Authority's wharves is within 3 days.
Per ton per day for first 30 days

– 100

kyats

mentioned
services.

Charges
are

Per ton per day for second 30 days - 200

collected

kyats

accordin

Within (61) days to (180) days

- 400

kyats
- 800

kyats

publishe
d by

Within (366) days to (730) days

- 1000

Myanma
Port

kyats

Authroity

Vehicles and Machineries

(MPA)

The normal free time allowed for the
of

the

cargoes

from

the

Authority's wharves is within 3 days.
30 kyats for 1 to 14 days after 3 days
Within (15) days to (30) days
kyats

Tariff
and Dues

Within (181) days to (365) days

removal

g to the

- 100

60

Within (31) days to (60) days

- 200 kyats

Within (61) days to (120) days

- 600

kyats
Within (121) days to (180) days

- 900

kyats
Within (181) days to (365) days

- 1200

kyats
Within (366) days to (730) days

- 1500

kyats
Such tariff rates can be changed as the
times goes by and MPA will issue a
notification for such changes in the future.
3

Issuing of Delivery List (DL)

2 minutes

Delivery List (DL) is issued by the Assistant
Delivery Clerk once after the following
documents are checked against cargo
manifest and approved by Delivery Incharge.
(d) Delivery Order
(e) Port Chellan
(f) Customs

department

authorized release order with
executive

officer’s

signature
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and

custom

determined

selectivity level (1), (2), (3)
Cargo Examination
If the cargo falls under selectivity level 1
and 2, custom inspection isn’t required.
When the cargo falls under selectivity 3,
custom inspection will be done physically
or by means of scanning the container
with X-ray machine.
(This step is Customs Process)
4

Issuing of Gate Pass
With the permission of Delivery In-charge,

2 minutes

Mark Writer issues the Gate Pass once
after Deliver List (DL) is checked and
confirmed.
5.

At the exit gate, Gate Officer checks the
documents mentioned below and give
permission to deliver the cargo from the
gate.
(c) Gate Pass
(d) Delivery List (DL)
According to the MACCS risk management
process, container is needed to seal by

2 minutes
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Customs and the signature of Chief
Examination Officer of onsite customs on
the

Delivery List which defines that the

cargo is examined and approved to deliver
only for the containers which fall under
selectivity 3 and for the steps above
mentioned in step 8 doesn’t apply for the
containers which fall under selectivity 1
and 2. For those containers, signature of
Customs on the Release Order (RO) which
is issued and generated by the MACCS
system is to be checked.)
Updating of container status information As this step doesn't concern with
at Port EDI System
Gate Out time and other necessary
information shall be uploaded to Port EDI
for logistics monitoring system.

the cargo clearance procedure and
only inputting of information to the
port management program, that
will not be taken consideration in
the process.

For the one time delivery - 5 steps

14

For the multiple delivery - 6 steps

minutes
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ပိုို့ကန
ု ကုနသေတ္တာမျာား လကခရယူခခငားအတ္ွက လုပငနားစဉ သဆာငရွကမှုအဆင့်ဆင့်
Receiving procedures for export Containers
အဆင့် (၁)
ဆိပကမားတ္တ္ာားအတ္ွငားေိုို့ ဝငသရာကခခငား
ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျား အတင်ျားသို့ို ဝင်နရ က်ရေ်အတက် ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကိုယ်စ ျားလှယ်
မျ ျားမှ

သက်ဆိုငရ
် ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအဝင်ဂတ်တင်

နအ က်နြ ်ဖပပါစ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျား

ဖပသ၍ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားဝင်ခင့်် လည်ဆဲဖပ ျားအ ျား လှလ
ဲ ှယ်ထတ
ို ်ယူဖခင်ျား။
(က) သန္ဘ တင်ညေ်ကက ျားလ
(Shipping Instructions (SI))
(ခ) နိုငင
် သ
ံ ျားမှတ်ပံိုတင်မူရင်ျား
အဆင့် (၂)
ဆိပကမားအခွနအခ သကာကခခခငား
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံိုစံတင်တ ဝေ်ရှသူမှ ကိုေ်ပိုငရ
် ှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)ကိုယ်စ ျားလှယ်၏ နိုင်ငံသ ျား
မှတ်ပံိုတင်၊ သန္ဘ တင်ညေ်ကက ျားလ
မျ ျားအတက်

ကျသင့််နငနရျားသင်ျား၍

တအ
ိုို့ ျားစစ်နဆျားကကည့််ရှု၍ နပျားနချရမည့်် အခေ်အခ
လက်မှတ်နရျားထျားို နပျားပပျား

နငလက်ခံနက င်တ တင်

နပျားနဆ င်ရမည့်် ဆပ်ကမ်ျားအခေ်အခမျ ျား နပျားသင်ျားနစဖခင်ျား။
ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ ကိုေ်တင်/ ချခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊ ဆပ်ကမ်ျား လံခို ခံြုနရျား
ဝေ်နဆ င်ခ အစရှသည့်် ဆပ်ကမ်ျားအခေ်အခမျ ျားအဖပင် ကိုေ်သယ်ခေ် ၅% နက က်ခံ
ဖခင်ျား။
ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊

ကိုေ်တင်/ချခ၊

တံတ ျားကပ်ခ

မျ ျားအတက်

ဖမေ်မ ဆ
့် ပ်ကမ်ျား

အ ဏ ပိုင် မှ ထိုတ်ဖပေ်ထ ျားသည့်် Tariff & Dues ပါ နှုေ်ျားထ ျား မျ ျားအတိုငျား် နက က်ခံပပျား
ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားလံခို ခံြုနရျားဝေ်နဆ င်ခအ ျားသက်ဆိုင်ရ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအလိုက် သတ်မှတ်
နက က်ခံပပျား ဝေ်နဆ င်မှု အ ျားလံိုျားစိုစိုနပါင်ျားအတက် နပ(၂၀) ကိုေ်နသတတ

တစ်လံိုျားလျှင်
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၇၃၄၄ ကျပ်နှုေ်ျားနက က်ခံပါသည်။ ထို့အ
ို ဖပင် ကိုေ်သယ်လပ
ို ်ငေ်ျားခေ် ၅% ကိုလည်ျား တက်ချက်
နက က်ခံ ပါသည်။
၂.၁။ သက်ဆိုင်ရ ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သိုို့မဟိုတ်) ကိုယ်စ ျားလှယ်အနေဖြင့်် မမတိုို့ တင်ပိုို့မည့််
ကိုေ်နသတတ အ ျား သက်ဆိုင်ရ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားဝင်ျားအတင်ျား သိုို့ သယ်ယူပန
ိုို့ ဆ င်ဖခင်ျားမဖပြုမ
ဖမေ်မ က
့် ိုေ်ပစစည်ျား အလိုအနလျ က် ရှငျား် လင်ျားနရျားစေစ် (MACCS System) သိုို့ ဝင်နရ က်က
သန္ဘ တင်ပမ
ိုို့ ည့်် ကိုေ်နသတတ အ ျား သန္ဘ တင်ပခ
ိုို့ င့််နလျှ က်ထ ျားဖခင်ျား (EDC Service)နှင့််
နရနကက င်ျားဖြင့်် တင်ပမ
ိုို့ ည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားဆိုငရ
်

အချက်အလက် မျ ျားအ ျား စ ရင်ျားသင်ျားဖခင်ျား

(ECR) အ ျား ကကြုတင် လိုပ်နဆ င် ထ ျားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃)
ဆိပကမားအတ္ွငားေိုို့ ပိုို့ကုနတ္ငသဆာငထာားေည့် သမာသတ္ာယာဉ ဝငခွင့်ခပြုခခငား လုပငနားစဉ
တံခါျားမမှ ျားသည် နအ က်ပါ စ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျား စစ်နဆျားရယူ၍ က ျားဝင်ခင့်် Gate Pass နှင့််
Movement Order ထိုတ်နပျားဖခင်ျား။
(က) ဆပ်ကမ်ျားအခေ်အခ နပျားသင်ျားပပျားချလံ
(ခ) Shipping Instructions (မတတ )
(ဂ) Equipment Interchange Receipt (EIR)
(ဃ) သန္ဘ ကိုယ်စ ျားလှယ်မှ ထိုတ်နပျားနသ Annex (103) ပံိုစံ
(င) Export Declaration
အဆင့် (၄)
MACCS system ထွဲေိုို့ CYA service သပားပိုို့ခခငား။
CYA

service-

(Registration

of

carried-in

container)

ဆပ်ကမ်ျားအတင်ျားသို့ို

ကိုေ်သယ်နဆ င်ဖခင်ျားနှင့််စပ်လျဉ်ျား၍ MACCS system ထဲတင် စ ရင်ျားသင်ျားဖခင်ျား။
အဆင့် (၅)
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ကုနသေတ္တာမျာားအသလားချိန ချိနတ္ွယခခငား လုပငနားစဉ
Shipping Instruction ပါအတိုင်ျား (ကိုေ်နသတတ အနလျားချေ် + ကိုေ်ပစစည်ျား အနလျားချေ်) ကို
သရှရေ် ချေ်တယ်ဖခင်ျား။ (အနလျားချေ် ချေ်တယ်ခ ကိုေ်နသတတ (၁)လံျားို လျှင် (၆၀၀၀) ကျပ်
နက က်ခံပါသည်။)
အဆင့် (၆)
အသကာကခွနဦားစားဌာနမှ ပိုို့ကန
ု ကုနသေတ္တာအာား စစသဆား၍ အသကာကခွန Seal ခတ္ခခငား
MACCS စေစ်တင် ကကြုတင်သတ်မှတ်ထည့််သင်ျားထ ျားနသ Automatic Examination အရ
သန္ဘ တင်ပမ
ိုို့ ည့်် ပက
ိုို့ ိုေ် ကိုေ်နသတတ အနေဖြင့်် Selectivity အဆင့်် ၃တင် ကျနရ က်ပါက
အနက က်ခေ်စစ်နဆျားမှု ခံယူပပျား (လူဖြင့်် စစ်နဆျားဖခင်ျား သမ
ိုို့ ဟိုတ် X-ray ဖြတ်သေ်ျား စစ်နဆျား
ဖခင်ျားနှင့်် အနက က်ခေ် seal ခတ်ဖခင်ျားအ ျား နဆ င်ရွက်ဖခင်ျား။

အဆင့် (၇)
ကုနသေတ္တာအာား ပိုို့ကုနလွငခပငတ္ွင ချယူလကခခခငားလုပငနားစဉ
ပက
ိုို့ ိုေ်လင်ဖပင်

တ ဝေ်ကျစ နရျားသည်

တင်ပိုို့မည့််

ကိုေ်နသတတ အနေဖြင့််အနက က်ခေ်

စစ်နဆျားပပျား အနက က်ခေ် Seal ခတ်နှပ်ထ ျားဖခင်ျား ရှ/မရှ နှင့်် သန္ဘ

ကိုယစ
် ျားလှယ်မှ

ထိုတ်နပျားနသ Export FCL Acceptance

Order Full (Annex – 103) ပံိုစံ တအ
ိုို့ ျား

စစ်နဆျား ပပျား မှေ်ကေ်ပါကထိုတ်နပျား ထ ျားနသ

Movement Order နှင့်် သန္ဘ တင်ရေ်

အနက က်ခေ်မှ

စစ်နဆျားပပျားနသ ကိုေ်နသတတ အမှတ်တိုို့ကို

စစ်နဆျားပပျား

ဆပ်ကမ်ျား

လင်ဖပင်တင် ချယူထ ျားရှဖခင်ျား။
အဆင့် (၈)
ပိုို့ကန
ု ကုနသေတ္တာစာရငားရယူခခငား ှင့် Onboard Customs ထ တ္ငခပခခငား။
ပက
ိုို့ ိုေ်လင်ဖပင်တင်ထ ျားရှသည့်် ကိုေ်နသတတ မျ ျားအ ျား MACCS System အရ သန္ဘ
တင်ပရ
ိုို့ ေ် ခင့််ဖပြုသည့်် ကိုေ်နသတတ မျ ျားအဖြစ် Onboard Customs ထံ တင်ဖပဖခင်ျားနှင့််
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သန္ဘ လင
ို ျား် ကိုယ်စ ျား လှယ်မှ သက်ဆိုင်ရ ဆပ်ကမ်ျား ပက
ိုို့ ိုေ်ဌ ေနှင့်် အနက က်ခေ်ဌ ေသိုို့
နပျားပန
ိုို့ သ သန္ဘ တင် အစအမံ နှင့်် ပက
ိုို့ ိုေ်ကိုေ်နသတတ စ ရင်ျားအ ျား လက်ခံရယူ ဖခင်ျား။
အဆင့် (၉)
MACCS system ေိုို့ အချကအလကသပားပိုို့ခခငား
သန္ဘ နပေါ်သိုို့ ကိုေ်တင်ပဖိုို့ ခင်ျား ပပျားစျားသည်အခါ အနက က်ခေ်ဦျားစျားဌ ေ၏ MACCS system
ထဲသိုို့ CLR service နပျားပဖိုို့ ခင်ျား။
CLR Service (Sea cargo loaded registration)
ကိုေ်တင်နဆ င်ဖခင်ျားနှင့််စပ်လျဉ်ျား၍ MACCS system ထဲတင် စ ရင်ျားသင်ျားဖခင်ျား။
အဆင့် (၁၀)
Port EDI System တ္ွင Update ခပြုလုပခခငား
ကိုေ်နသတတ ယ ဉ် ဆပ်ကမ်ျားဂတ်မှ ထက်ခ ပါက အဆပ
ို ါ ထက်ခ ချေ်နှင့်် အဖခ ျား လအ
ို ပ်
သည့်် သတင်ျားအချက်အလက်မျ ျားအ ျား Port EDI စေစ်ထဲသိုို့ ဖြည့််သင်ျားဖခင်ျား။
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ပျိုို့ကန
ု ် ကုန်သသတ္တာမ ာ်း အတ္ွက် လုပ်ငန််းစဉ် သ
စဉ်
၁

လုပ်ငန််းစဉ်အ

င့််

င့််

ာင်ရွက်မှုအ

ကကာခ န
ျိ ်

င့််

င့််

ကုန်က စရျိတ္်

မှတ္်ခ က်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းအတ္ွင်း် သျိုို့ ဝင်သရာက်ခခင််း
ဆပ်ကမ်ျားတ္ံတ္ာျား အတ္ွငျား် ေို့ု ဝင်သရာက်ရန်အတ္ွက်
(ေုို့မဟုတ္်)ကုယ်စာျားလှယ်မျာျားမှ

ကုန်ပုငရ
် ှင်

ေက်ဆုငရ
် ာဆပ်ကမ်ျား

အဝင်ဂတ္်တ္ွင် သအာက်သြာ်ခပပါ စာရွက် စာတ္မ်ျားမျာျား
ဆပ်ကမ်ျားတ္ံတ္ာျားဝင်ခွင့််

လည်ဆွွဲခပာျားအာျား

၃ မနစ်

တ္ံတ္ာျား
ခပေ၍

လှလ
ွဲ ှယ်ထတ္
ု ်ယူခခင်ျား။

(က) ေသ္ဘာတ္င်ညန် ကာျားလာ
(Shipping Instructions (SI))
(ခ) နုငင
် ံောျားမှတ္်ပံုတ္င်မူရင်ျား
၂

ျိပ်ကမ််းအခွန်အခ သပ်းသွင််းခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်
(၁) ဆပ်ကမ်ျားချလံပံုစံတ္ွင် တ္ာဝန်ရှေူမှ ကျေင့််သငွ
လက်မှတ္်ထျားု သပျားခခင်ျား၊
(၂)

သငွခန်ျားတ္ွင် သပျားေွင်ျားခခင်ျား

-Conservancy Charges
သရျားေွင်ျား ၍

၂ မနစ်

ထုတ္်ခပန်ထာ်း

နှုန််းထာ်းမ ာ်းအတ္ျိုင်း်

-Wharf age
Terminal

မှ

သည့်် Tariff & Dues ပါ

-Labrour Charges

-

MPA

သကာက်ခံပါသည်။
Security
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၃ မနစ်

Services Charges
အထက်ပါ (၄)မျ ျားအတ္ွက် 1 ေက်ဆုငရ
် ာတ္ံတ္ာျားမျာျား
TEU လျှင် (၇၃၄၄)ကျပ် နှုန်ျား အလုက်
သကာက်ခံပါေည်။
(ကုန်ေွယ်လုပ်ငန်ျားခွန်
၅%ထပ်မံသကာက်ခံပါေည်။
)

၃

ျိပ်ကမ််းအတ္ွင််းသျိုို့ ပျိုို့ကုန်တ္င်သ

ာင်ထာ်းသည့်် သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်

ဝင်ခွင့််ခပြုခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်
တ္ံခါျားမမှ ျားေည် သအာက်ပါ စာရွက်စာတ္မ်ျားမျာျား စစ်သဆျား ရယူ၍
ကာျားဝင်ခွင့်် Gate Pass နှင့်် Movement Order ထုတ္်သပျားခခင်ျား။
(က) ဆပ်ကမ်ျားအခွန်အခ သပျားေွင်ျားပပျားချလံ
( ခ) Shipping Instructions (မတ္တ )

၂ မနစ်

မျာျားအတ္ုငျား်
ေည်။

ေတ္်မှတ္်ချက်
သကာက်ခံပါ
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( ဂ) Equipment Interchange Receipt (EIR)
(ဃ) ေသ္ဘာကုယ်စာျားလှယ်မှ ထုတ္်သပျားသော
Annex (103) ပံုစံ
(င) Booking
၄

MACCS system ထွဲေုို့ CYA service သပျားပခုို့ ခင်ျား။
CYA

service-

(Registration

of

carried-in

container)

ျိပ်ကမ််းအတ္ွင််းသျိုို့ ကုန်ေယ်သဆာင်ခခင်ျားနှင့်် စပ်လျဉ်ျား၍ MACCS
system ထွဲတ္ွင် စာရင်ျားေွင်ျားခခင်ျား။
၅

ကုန်သသတ္တာမ ာ်းအသလ်းခ န
ျိ ် ခ န
ျိ ်တ္ွယ်ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်

၃ မနစ်

(၁) Shipping Instruction (မတ္တ ) ပါအတ္ုငျား် (ကုန် သေတ္တာ
အသလျားချန+ကုန်ပစစည်ျားအသလျားချန်)ကု

ေရှ

ရန်

အသလျားချန် ချန်တ္ွယ်ခ
1 TEU လျှင် (၆၀၀၀) ကျပ်
သကာက်ခံပါေည်။

ချန်တ္ွယ်ပါေည်။
MACCS စနစ်တ္ွင် ကက တ္င်ေတ္်မှတ္်ထည့််ေွငျား် ထာျားသော Automatic Examination အရ ေသ္ဘာတ္င်ပို့မ
ု ည့်် ပက
ုို့ ုန် ကုန်သေတ္တာအသနခြင့််
Selectivity အဆင့်် ၃တ္ွင် ကျသရာက်ပါက အသကာက်ခွန်စစ်သဆျားမှု ခံယူပပျား (လူခြင့်် စစ်သဆျားခခင်ျား ေမ
ုို့ ဟုတ္် X-ray ခြတ္်ေန်ျားစစ်သဆျားခခင်ျား နှင့််
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အသကာက်ခွန် seal ခတ္်ခခင်ျားအာျား သဆာင်ရွက်ခခင်ျား။
အသကာက်ခွန်ဦ်းစ်းဌာနမှ ပျိုို့ကန
ု ် ကုန်သသတ္တာအာ်း စစ်သ
၆

ကုန်သသတ္တာအာ်း ပျိုို့ကန
ု ်လွင်ခပင်တ္ွင် ခ ယူလက်ခံခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်
ပက
ုို့ ုန်လွငခ် ပင်

တ္ာဝန်ကျစာသရျားေည်

အသနခြင့််အသကာက်ခွန်စစ်သဆျားပပျား

တ္င်ပုို့မည့််

အသကာက်ခွန်

ကုန်သေတ္တာ
Seal

ခတ္်နှပ်

ထာျားခခင်ျား ရှ/မရှ နှင့်် ေသ္ဘာကုယ်စာျား လှယ်မှ ထုတ္်သပျားသော Export
FCL Acceptance Order Full (Annex – 103) ပံစ
ု ံ တ္အ
ုို့ ာျား စစ်သဆျားပပျား
မှန်ကန်ပါကထုတ္်သပျားထာျားသော

Movement

တ္င်ရန်အသကာက်ခွန်မှစစ်သဆျားပပျားသောကုန်သေတ္တာ

Orderနှငေ
့်် သ္ဘာ
အမှတ္်တ္ုို့ကု

စစ်သဆျားပပျား ဆပ်ကမ်ျားလွငခ် ပင်တ္ွင် ချယူထာျား ရှခခင်ျား။
၇

်း၍ အသကာက်ခွန် Seal ခတ္်ခခင််း

ပျိုို့ကန
ု ် ကုန်သသတ္တာစာရင််းရယူခခင််း နှင့်် Onboard Customs ထံ
တ္င်ခပခခင််း။
ပက
ုို့ ုန်လွငခ် ပင်တ္ွငထ
် ာျားရှေည့််ကုန်သေတ္တာမျာျားအာျား MACCS System
အရ ေသ္ဘာတ္င်ပရ
ုို့ န် ခွင့််ခပ ေည့်် ကုန်သေတ္တာမျာျားအခြစ် Onboard
Customs ထံ တ္င်ခပခခင်ျား နှင့်် ေသ္ဘာလင
ု ်ျား ကုယ်စာျား လှယ်မှ

၃ မနစ်
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ေက်ဆုငရ
် ာ

ဆပ်ကမ်ျား

ပက
ုို့ ုန်

ဌာနနှင့််

အသကာက်ခွန်ဌာနေုို့

သပျားပသ
ုို့ ော ေသ္ဘာတ္င်အစအမံ နှင့်် ပက
ုို့ ုန်ကုန်သေတ္တာစာရင်ျားအာျား
လက်ခံရယူခခင်ျား။
၈

MACCS system သျိုို့ အခ က်အလက်သပ်းပျိုို့ခခင််း
ေသ္ဘာသပေါ်ေုို့ ကုန်တ္င်ပခုို့ ခင်ျား ပပျားစျားေည်အခါ အသကာက်ခွန် ဦျားစျား
ဌာန၏ MACCS system ထွဲေုို့ CLR service သပျားပခုို့ ခင်ျား။
CLR Service (Sea cargo loaded registration)

၉

Port EDI System တ္ွင် Update ခပြုလုပ်ခခင််း
ကုန်သေတ္တာယာဉ် ဆပ်ကမ်ျားဂတ္်မှ ထွကခ
် ွာပါက အဆပ
ု ါ ထွကခ
် ွာချန်
နှင့်် အခခာျားလအ
ု ပ်ေည့်် ေတ္င်ျားအချက် အလက်မျာျားအာျား Port EDI
စနစ်ထွဲေုို့ ခြည့််ေွင်ျားခခင်ျား။
(၆)

င့််

၁၆
မျိနစ်

74

Export Container Receiving Process
STEP – 1
Entering into the Port Facility
At the entrance gate, cargo owner or agent shows the documents as mentioned
below to the concerned security personnel and exchange with security pass to
enter into the port facility:
(a) Shipping Instructions (SI)
(b) Original Document of National ID
STEP – 2
Collecting of Port Charges
Payment can be done at the cash counter once after Shipping Instruction and
national ID of cargo owner or agent was checked and the amount to be settled
was mentioned and signed by the chellan check .
Collection of Port charges such as conservancy charges, Labor Charges,
Wharf age, Terminal Security Services Charges and commercial tax 5% etc.,
For the conservancy charges, labour charges and wharfage charges are collected
collected according to the Tariff and Dues published by Myanma Port Authroity
(MPA) and terminal security service charges are collected with respective
terminals’ owned rates. As total, 7344 kyats per TEU is charged for each TEU
container and Commercial tax 5% is also added.
2.1. Applying of EDC and ECR services on MACCS System in order to get the
permission for exporting and register the information of cargo which is going to
export shall be done before bringing of export containers into the port premise in
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advance by respective cargo owner of agent.
STEP-3
Giving permission for Entering of export container truck into the port premise
Gate Officer issues Gate Pass and Movement Order once after checking the
documents as mentioned below:
(a)

Port Chellan

(b)

Copy of Shipping Instructions (SI)

(c)

ICD Equipment Interchange Receipt (EIR)

(d)

Annex (103) issued by Shipping Agency Department(SAD)

(e)

Booking

STEP-4
Once after containers are brough into the port premises, CYA service shall be
sent to MACCS System.
CYA service- (Registration of carried-in container)
Processing concerning the registration of carried-in container.
STEP-5
Weighing of export containers
Weighing of export containers needs to be done to make sure the tare weight
and cargo weight against the weight mentioned in the Shipping Instruction (SI).
STEP-6
Customs examination and putting of Customs seal
According to the MACCS’s Automatic Examination Program, shipping containers
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will be automatically examined based on the information once EDC and ECR
services are uploaded to the MACCS System. For the containers which fall under
selectivity 3 will be examined by Customs officials by manually or scanning with
X-ray and then Customs Seal will be put on them.
STEP-7
Shifting of export containers to the Export Yard
Export container Yard Clerk checks the customs seal and the Export FCL
Acceptance Order Full (Annex-103) which is issued by respective ship agent. Then
the container is unloaded at the export container yard after checking against the
container number of Movement order and the approved number after custom’s
examination.

STEP-7
Shifting of export containers to the Export Yard
Export container Yard Clerk checks the customs seal and the Export FCL
Acceptance Order Full (Annex-103) which is issued by respective ship agent. Then
the container is unloaded at the export container yard after checking against the
container number of Movement order and the approved number after custom’s
examination.
STEP-8
Receiving of export containers list and submission to Onboard Customs
Containers which are accepted at Export Container Yard are submitted to
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onboard customs as allowed shipment by MACCS System and receiving of
loading plan and export containers list which are sent by ship agent to Customs
and respective terminal concurrently.
STEP-9
Once after containers are loaded onto the vessel, CLR service shall be sent to
MACCS System. CLR Service (Sea cargo loaded registration)
Processing concerning the registration of the loading information.
STEP-10
Updating of container status information at Port EDI System
Gate Out time and other necessary information shall be uploaded to Port EDI for
logistics monitoring system.
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Export receiving processes
No.

Responsible entity

Gate

Process Flow

Entering the port

Document

- National ID

Process Time
AWPT

MITT

1

1

3_5

3

3_5

MIP

Remar

AIPT

TMT

2

2

3_5

2

2

2

3_5

2

2

3_5

1

3_5

1

2

-

1

1

1

Auto

1

1

1

-

Auto

1

1

Less Than
1 Min

- Demurrage Charges
Step 1

Cash Counter

Collection of Port Charges

- Port charges
- Weight Charges
- 103 form

Step 2

Export Section

Check documents

- bookings
- receipt vouchers
- 103 form
- Booking

Step 3

Gate

Brings truck to the terminal

- Shipping Instructions (SI)
- EIR
- Port charges receipt

Export Section

Step 4

Send message to MACCS

MACCS

CYA Service

MACCS

System generates Selectivity 1/2/3

Less Than
1 Min
Less Than
1 Min
Less Than
1 Min

SPW

MIPL

k
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Customs

Step 5

Step 6

Custom inspects containers, Seal the
containers according to CYA results

-

Auto

Less Than
1 Min
10 _1

1

1

2

2

Export Yard

Accept the export container

15_30

5

Export Section

Submit to onboard customs

-

5

-

2

2

Export Section

Approve as it is approved by MACCS

-

Auto

1

2

2

-

5

Shipping Agent

Export Section

Step 7

Submit vessel loading plan & export
container list

Loading

container list

MACCS

Import Data to the Port EDI

Step 8

2

30_45

3

2

3

4

5 Hrs Ahead

Container loaded on the vessel

Import Data to the MACCS

-

Before

Accept vessel loading plan & export

Export Section

Hour

- Gate Out time
- Container Type
- Other necessary
Information

3

7

Auto

1

1

2

2

1

1

1

30

30
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Receiving procedures for export Containers
Sr.
1

Process
Entering into the Port Facility

Spending Time

Charges

Remarks

3 minutes

At the entrance gate, cargo owner or agent shows the documents as mentioned
below to the concerned security personnel and exchange with security pass to
enter into the port facility:
(a) Shipping Instructions (SI)
(b) Original Document of National ID
2

Collecting of Port Charges

-Conservancy Charges
5 minues

Payment shall be done at the cash counter once after Shipping Instruction and

-Labrour Charges
-Wharf age

national ID of cargo owner or agent was checked and the amount to be settled was

- Terminal Security Services Charges

mentioned and signed by the chellan check .

As total, 7530 kyats per TEU is charged
for each TEU container and Commercial
tax 5% is also added.
3.

STEP-3
Giving permission for Entering of export container truck into the port premise
Gate Officer issues Gate Pass and Movement Order once after checking the
documents as mentioned below:

2 minutes

For the conservancy charges, labour charges
and wharfage charges are collected collected
according to the Tariff and Dues published by
Myanma Port Authroity.
terminal security service charges are collected
with respective terminals’owned rates.
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(a)

Port Chellan

(b) Copy of Shipping Instructions (SI)
(c)

ICD Equipment Interchange Receipt (EIR)

(d) Annex (103) issued by Shipping Agency Department(SAD)
(e)

Booking
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4

STEP-4
Sending CYA Service into MACCS System
Once after containers are brough into the port premises, CYA service shall be sent
to MACCS System.
CYA service- (Registration of carried-in container)
Processing concerning the registration of carried-in container.

5

Weighing of export containers

3minutes

6000 kyats is collected for weighing of
1 TEU

Weighing of export containers needs to be done to make sure the tare weight and
cargo weight against the weight mentioned in the Shipping Instruction (SI).
Customs examination and putting of Customs seal

According to the MACCS’s Automatic Examination Program, shipping containers will be automatically examined based on the information once EDC and ECR services are uploaded to the MACCS System. For the
containers which fall under selectivity 3 will be examined by Customs officials by manually or scanning with X-ray and then Customs Seal will be put on them.
6

Shifting of export containers to the Export Yard

Export container Yard Clerk checks the customs seal and the Export FCL Acceptance
Order Full (Annex-103) which is issued by respective ship agent. Then the container
is unloaded at the export container yard after checking against the container
number of Movement order and the approved number after custom’s examination.

3 minutes

84
Receiving of export containers list and submission to Onboard Customs
Containers which are accepted at Export Container Yard are submitted to onboard

As this step doesn't concern with the delivering and receiving procedure and only sharing of information for the
requirement of operation so that will not be taken consideration in the process.

customs as allowed shipment by MACCS System and receiving of loading plan and
export containers list which are sent by ship agent to Customs and respective
terminal concurrently.
Sending CLR Service into MACCS System
Once after containers are loaded onto the vessel, CLR service shall be sent to

As this step doesn't concern with the cargo clearance procedure and only inputting of information to the Cargo clearance
system of Customs Department, that will not be taken consideration in the process.

MACCS System.
CLR Service (Sea cargo loaded registration)
Processing concerning the registration of the loading information.

Updating of container status information at Port EDI System
Gate Out time and other necessary information shall be uploaded to Port EDI for

As this step doesn't concern monitoring of logistics activities and only inputting of information to the port management
program, that will not be taken consideration in the process.

logistics monitoring system.
Among total (10) Steps ,only 6 steps concern for Receiving procedures of export
Containers

16 minutes
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အသထွသထွကုနပစစညားမျာား ေွငားကုနရှငားလငားသရား လုပငနားစဉ သဆာငရွကမှုအဆင့်ဆင့်
အဆင့် (၁)
ဆိပကမားတ္တ္ာားအတ္ွငားေိုို့ ဝငသရာကခခငား
ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျား အတင်ျားသို့ို ဝင်နရ က်ရေ်အတက် ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကိုယ်စ ျားလှယ်
မျ ျားမှ

သက်ဆိုငရ
် ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအဝင်ဂတ်တင်

မျ ျားဖပသ၍

ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားဝင်ခင့််

နအ က်နြ ်ဖပပါစ ရွက်စ တမ်ျား

လည်ဆဲဖပ ျားအ ျား

လှလ
ဲ ှယ်ထတ
ို ်ယူဖခင်ျား။

(က) ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်ို့မူရင်ျား
(ခ) နိုငင
် သ
ံ ျားမှတ်ပံိုတင်မူရင်ျား
(ဂ) ကိုေ်စည်တိုက်ရိုက်ထိုတ်ယူခင့်် (မတတ )
အဆင့် (၂)
ဆိပကမားအခွနအခ သကာကခခခငား
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံိုစံတင်တ ဝေ်ရှသူမှ ကိုေ်ပိုငရ
် ှင်(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကိုယ်စ ျားလှယ်၏ နိုင်ငံသ ျား
မှတ်ပံိုတင်၊ ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်တ
ို့ ိုို့အ ျားစစ်နဆျားကကည့််ရှု၍ နပျားနချရမည့််

အခေ်အခမျ ျား

အတက် ကျသင့််နင နရျားသင်ျား၍ လက်မှတ်နရျားထိုျားနပျားပပျား နငလက်ခံနက င်တ တင် နပျား
နဆ င်ရမည့်် ဆပ်ကမ်ျားအခေ်အခ မျ ျား နပျားသင်ျားနစဖခင်ျား။
(က) နနှာင့််နနှျားနကကျားနက က်ခံဖခင်ျား
(ခ) အဖခ ျားအခေ်အခနက က်ခံဖခင်ျား
ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ အလိုပ်သမ ျားခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊

အစရှသည်

မျ ျားအ ျား နက က်ခံ ဖခင်ျား။
MPA မှ ထိုတ်ဖပေ်ထ ျား သည့်် Tariff & Dues ပါ နှုေ်ျားထ ျားမျ ျားအတိုင်ျား နက က်ခံပပျား
အနထနထ ကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျားအတက် ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ အလိုပ်သမ ျားခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊
စိုစိုနပါင်ျားအတက် တစ်တေ်လျှင် ၈၀ ကျပ်နှုေ်ျား နက က်ခံပါသည်။
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ဆိပကမားသ ှှောင့်သ ှားသ ကား
(၁)အသထွသထွကန
ု ပစစညား
(ဆိပကမားေိုို့သရာကရှိပပား ၃ရကအတ္ွငားထုတ္ယူပါက ကငားလွတ္ခွင့်ခပြုပါေည။)
(၁) တေ် သမ
ိုို့ ဟိုတ် (၁) ကိုဗမတ လျှင် (၁) ရက် အတက်
- ပထမ ရက်(၃၀)အတင်ျား(၁၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- ိုတယ ရက်(၃၀)အတင်ျား (၂၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အတင်ျား(၄၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အတင်ျား (၈၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
(၃၆၆)ရက်မှ(၇၃၀)ရက်အတင်ျား(၁၀၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
(၂) ယာဉ်နှင့််ယနတရာ်းမ ာ်း
(

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါကကင််းလွတ္် ခွင့််ခပြုပါသည်။)

(၁)ကုဗမတ္ာလျှင် (၁)ရက်အတ္ွက်
- (၃)ရက်သကျာ်လျှင် (၁)ရက်မှ (၁၄)ရက်အထ(၃၀)ကျပ်
- (၁၅)ရက်မှ (၃၀)ရက်အထ (၁၀၀)ကျပ်၊
- (၃၁)ရက်မှ (၆၀)ရက်အထ (၂၀၀)ကျပ်၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၂၀)ရက်အထ (၆၀၀)ကျပ်၊
- (၁၂၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အထ (၉၀၀)ကျပ်၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အထ (၁၂၀၀)ကျပ်၊
- (၃၆၆)ရက်မှ (၇၃၀)ရက်အထ (၁၅၀၀)ကျပ်၊

-
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အဆပ
ို ါနှုေ်ျားထ ျားမျ ျားသည် နခတ်က လအလိုက် အနဖပ င်ျားအလဲ ရှနိုငပ် ပျား ဖမေ်မ ဆ
့် ပ်ကမ်ျား
အ ဏ ပိုင် အနေဖြင့်် အောဂတ်တင် နှုေ်ျားထ ျားအနဖပ င်ျားအလဲ ရှပါက နဖပ င်ျားလဲနက က်ခံ
မှုအ ျား တရ ျားဝင် နကကည ချက်ထိုတ်ဖပေ် သ ျားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃)
ထုတ္သပားကုနစာရငား(Delivery List)ခြတ္ခခငား လုပငနားစဉ
ကိုေ်ထိုတ်ခေ်ျားမှ

ကိုေ်ထိုတ်မှ ျားမှ

နအ က်နြ ပ
် ါ

စ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျားအ ျား

သန္ဘ ပါ

ကိုေ်စ ရင်ျား ဖြင့်် တိုက်ဆိုင်စစ်နဆျား၍ ဖပည့််စံိုပါက လက်နထ က်ကိုေ်ထိုတ်မှ ျားမှ ထိုတ်နပျား
ကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery List) ဖြတ်နပျားဖခင်ျား။
(က) ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်ို့ (Delivery Order)
(ခ) နငသင်ျားပပျား ချလံ
အဆင့် (၄)
ကုနပစစညားထုတ္ယူမည့် ယာဉဝငသရာကခခငား
၄.၁။ ကိုေ်ပိုငရ
် ှင(် သိုို့မဟိုတ်)ကိုယ်စ ျားလှယ်သည်ထိုတ်ယူမည့််ပစစည်ျား အ ျား သယ်နဆ င်မည့််
က ျား မျ ျား ဝင်ခင့််ရနစနရျား နအ က်ပါအချက် အလက်မျ ျားအ ျား တံခါျားမမှ ျားထံကကြုတင်နပျားပိုို့
နလျှ က်ထ ျားရမည်(က) ယ ဉ်နမ င်ျားအမည်၊
(ခ) နိုငင
် သ
ံ ျားအမှတ်၊
(ဂ) ယ ဉ်နမ င်ျားလိုင်စင် နှင့်် နမ န
် တ ်ယ ဉ်ေံပါတ်ဖပ ျား အမှတ်
၄.၂။ ယ ဉ်နမ င်ျားသည်ဆပ်ကမ်ျားဂတ်အဝင်တင် ထိုတ်နပျားကိုေ် စ ရင်ျားမတတ အ ျား ဂတ်တံခါျား
မမှ ျားထံဖပသ၍ဆပ်ကမ်ျားအတင်ျားသိုို့ ဝင် နရ က်ခင့််နတ င်ျားခံဖခင်ျား။
၄.၃။

ဂတ်တံခါျားမမှ ျားသည်

ကကြုတင်နပျားပိုို့ထ ျားသည့််အချက်အလက်

မျ ျားအ ျား

စစစ်၍
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မှေ်ကေ်ပါက ယ ဉ်ဝင်ခင့််နပျားဖခင်ျား။
၄.၄။

၀မ်ျားပံိုကိုေ်စည်မျ ျားအတက် MACCS System တင် PKI Service အ ျား ထည့််သင်ျား

ရမည်။
အဆင့် (၅)
အသကာကခွနစစသဆားမှုခယူခခငား
အကယ်၍ ထိုတ်ယူမည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားအ ျား အနက က်ခေ်မှ ျားမှ လအ
ို ပ်နသ

စစ်နဆျားမှုမျ ျား

ဖပြုလိုပ်ပပျား မှေ်ကေ်ပါက ထိုတ်နပျားကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery List) နပေါ်တင် အနက က်ခေ်
စစ်နဆျားမှု ပပျားစျားနကက င်ျား လက်မှတ်နရျားထျားို ဖခင်ျား။
( အနက က်ခေ်လိုပ်ငေ်ျားစဉ်ဖြစ်ပါသည်။)
အဆင့် (၆)
ကုနထုတ္ခွင့် လကမှတ္(Gate Pass) ခြတ္သပားခခငားလုပငနားစဉ
ကိုေ်ထိုတ်မှ ျား၏

ခင့််ဖပြုချက်အရ

ဖြတ်နပျားသည့််ဝေ်ထမ်ျား)သည်

ကိုေ်ထိုတ်ခင့််
ထိုတ်ယူရမည့််

လက်မှတ်ဖြတ်စ နရျား
ကိုေ်ပစစည်ျားအတက်

(Gate

Pass

အနက က်ခေ်မှ

စစ်နဆျားပပျားမှေ်ကေ်၍ ထိုတ်ယူခင့််ဖပြုနကက င်ျား အနက က်ခေ် အရ ရှ လက်မှတ်နရျားထျားို
ထ ျားသည့်် Delivery List နှင့်် ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကိုယ်စ ျားလှယ်ထံမှ Convoy Note
အ ျား စစစ်ပပျား မှေ်ကေ်ပါက Gate Pass ဖြတ်နပျားဖခင်ျား။
အကကမ်ကကမ်ထိုတ်ယူနသ ကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျား (ဥပမ - ္လပ်နဖမ)
အဆပ
ို ါကိုေ်ပစစည်ျားမျြုျားထိုတ်ယူမည်ဆိုပါက ထိုတ်ယူမည့််အနရအတက် ပမ ဏ အတိုငျား် Gate
Pass နလျှ က်ထ ျားသ ျားရေ် လအ
ို ပ်ပါသည်။
တစ်ကကမ်တည်ျား ထိုတ်ယူနသ ကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျား
(ဥပမ - နမ န
် တ က
်
ျား)
အဆပ
ို ါကိုေ်ပစစည်ျားရှငျား် လင်ျားထိုတ်ယူမှုမျ ျားအတက် Gate Pass နလျှ က်ထ ျား သည့်် အဆင့််
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မလိုအပ်္ဲ

အနက က်ခေ်စစ်နဆျားပပျားနကက င်ျား

လက်မှတ်နရျားထျားို ထ ျားသည့််

ထိုတ်နပျား

ကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery List) အ ျား ဂတ်တံခါျားမမှ ျားအ ျား ဖပသစစ်နဆျားမှုခံယူ နိုငပ
် ါသည်။
အဆင့် (၇)
ဂိတ္မှ ထုတ္ယူခွငခ့် ပြုခခငားလုပငနားစဉ
တံခါျားမမှ ျားသည်ဂတ်အထက်တင်နအ က်ပါစ ရွကစ
် တမ်ျားမျ ျားကစ
ို စ်နဆျား၍ဂတ်မထ
ှ ိုတ်ယူခင့််ဖပြုပါ
သည်(က) ကိုေ်ထိုတ်ခင့််လက်မှတ်(Gate Pass) (အကကမ်ကကမ်ထိုတ်ယူဖခင်ျား)
(ခ) ထိုတ်နပျားကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery List) (တစ်ကကမ်တည်ျားထိုတ်ယူဖခင်ျား)
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Import ကုန်အင်
စဉ်
၁။

လုပ်ငန််းစဉ်အ
ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းအတ္ွင်း် သျိုို့
အတ္ွင််းသျိုို့

င့််

က
ွ န
ု ်စည်မ ျားအတ္ွက် လု ်ငန်ျားစဉ် င်
င့််

ဝင်သရာက်ခခင််း

ဝင်သရာက်ရန်အတ္ွက်

ကျိုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းမှ သက်

င်
ွ

ျိုင်ရာ

ကုန်ပျိုငရ
် ှင်

၂။

ကုန်က စရျိတ္်

မှတ္်ခ က်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်း
(သျိုို့မဟုတ္်)

ျိပ်ကမ််း တ္ံတ္ာ်းအဝင်ဂျိတ္်တ္ွင်

သအာက် သြာ်ခပပါစာရွက် စာတ္မ််းမ ာ်းခပသ၍
ဝင်ခွင့််လည်

ကကာခ န
ျိ ်

င်ရွက်မှုအ င့်် င့််

၂ မနစ်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်း

ွဲခပာ်းအာ်းလှလ
ဲ ှယ်ထတ္
ု ်ယူခခင််း။

(က)

ကုန်ထတ္
ု ်ခွငအ
့်် မျိန်ို့မူရင််း

(ခ)

နျိုငင
် သ
ံ ာ်းမှတ္်ပံုတ္င်မူရင််း

ျိပက
် မ််းအခွန်အခ သကာက်ခံခခင််း
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံုစံတ္ွင်တ္ာဝန်ရှေူမှ

ကုန်ပုငရ
် ှင်

(ေမ
ုို့ ဟုတ္်)

ကုယ်စာျားလှယ်၏ နုငင
် ံောျားမှတ္်ပံုတ္င်၊ ကုန်ထုတ္်ခွင့်် အမန်ို့တ္ုို့အာျား
စစ် သဆျား ကည့််ရ၍
ှု သပျားသချရမည့််

အခွန်အခမျာျားအတ္ွက် ကျေင့််

၅ မနစ်

-Conservency Charges,
-Labour Charges,

သငွသရျားေွင်ျား ၍ လက်မှတ္်သရျားထျားု သပျားပပျား သငွလက်ခံသကာင်တ္ာတ္ွင်

-Wharf age

သပျားသဆာင်ရမည့်် ဆပ်ကမ်ျားအခွန်အခမျာျား သပျားေွငျား် သစခခင်ျား။

စုစုသပါင်ျား ၁ တ္န်လျှင်

MPA

မှ

ထုတ္်ခပန်ထာျား

ေည့်် Tariff & Dues ပါ
နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်
သကာက်ခံပါေည်။
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ျိပ်ကမ််းသနှှောင့််သနှ်းသကက်း

(၁၂၀) ကျပ် နှုန်ျားခြင့််
သကာက်ခံပါ ေည်။

(၁)အသထွသထွကန
ု ်ပစစည််း
(

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း ၃ရက်အတ္ွင်း် ထုတ္်ယူပါက ကင််းလွတ္်

ခွင့််ခပြုပါသည်။)

MPA

(၁) တ္န် ေမ
ုို့ ဟုတ္် (၁) ကုဗမတ္ာလျှင် (၁) ရက်
အတ္ွက်

- ုတ္ယ ရက်(၃၀)အတ္ွငျား် (၂၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အတ္ွင်ျား(၄၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
(၁၈၁)ရက်မှ

(၃၆၅)ရက်အတ္ွငျား်

(၈၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊

- (၃၆၆)ရက်မှ(၇၃၀)ရက်အတ္ွငျား် (၁၀၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
(၂) ယာဉ်နှင့််ယနတရာ်းမ ာ်း
(

ထုတ္်ခပန်ထာျား

ေည့်် Tariff & Dues ပါ
နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်

- ပထမ ရက်(၃၀)အတ္ွင်ျား(၁၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊

-

မှ

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှပျိ ပ်း၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါကကင််းလွတ္်

သကာက်ခံပါေည်။
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ခွင့််ခပြုပါသည်။)
(၁)ကုဗမတ္ာလျှင် (၁)ရက်အတ္ွက်
- (၃)ရက်သကျာ်လျှင် (၁)ရက်မှ (၁၄)ရက်အထ(၃၀)ကျပ်
- (၁၅)ရက်မှ (၃၀)ရက်အထ (၁၀၀)ကျပ်၊
- (၃၁)ရက်မှ (၆၀)ရက်အထ (၂၀၀)ကျပ်၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၂၀)ရက်အထ (၆၀၀)ကျပ်၊
- (၁၂၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အထ (၉၀၀)ကျပ်၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အထ (၁၂၀၀)ကျပ်၊
- (၃၆၆)ရက်မှ (၇၃၀)ရက်အထ (၁၅၀၀)ကျပ်၊

အဆပ
ု ါနှုန်ျားထာျားမျာျားေည် သခတ္်ကာလအလုက် အသခပာင်ျား အလွဲ
ရှနုငပ် ပျား

ခမန်မာ့်ဆပ်ကမ်ျားအာဏာပုင်အသနခြင့််

နှုန်ျားထာျား

အသခပာင်ျား

အလွဲရှပါက

အနာဂတ္်တ္ွင်

သခပာင်ျားလွဲသကာက်ခံမှုအာျား
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တ္ရာျားဝင် သ ကညာချက် ထုတ္်ခပန် ေွာျားမည် ခြစ်ပါေည်။
၃။

ထုတ္်သပ်းကုန်စာရင််း(Delivery List) ခြတ္်ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်
ကုန်ထုတ္်ခန်ျားမှ ကုန်ထုတ္်မှ ျားမှ သအာက်သြာ်ပါ စာရွက် စာတ္မ်ျား
မျာျားအာျား ေသ္ဘာပါကုန်စာရင်ျားခြင့်် တ္ုက်ဆုင်စစ်သဆျား၍ ခပည့််စံု
ပါက လက်သထာက်ကုန်ထုတ္်မှ ျားမှ ထုတ္်သပျားကုန်စာရင်ျား (Delivery
List) ခြတ္်သပျားခခင်ျား။
(က) ကုန်ထုတ္်ခွင့််အမန်ို့ (Delivery Order)
( ခ) သငွေွင်ျားပပျား ချလံ

၄

ကုနပစစညားထုတ္ယူမည့် ယာဉဝငသရာကခခငား
၄.၁။ ကိုေ်ပိုငရ
် ှင(် သိုို့မဟိုတ်)ကိုယ်စ ျားလှယ်သည်ထိုတ်ယူမည့််ပစစည်ျား
အ ျား သယ်နဆ င်မည့်် က ျား မျ ျား ဝင်ခင့််ရနစနရျား နအ က်ပါအချက်
အလက်မျ ျားအ ျား တံခါျားမမှ ျားထံကကြုတင်နပျားပိုို့ နလျှ က်ထ ျားရမည်(က) ယ ဉ်နမ င်ျားအမည်၊

၂ မေစ်
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(ခ) နိုငင
် သ
ံ ျားအမှတ်၊
(ဂ) ယ ဉ်နမ င်ျားလိုငစ
် င် နှင့်် နမ န
် တ ယ
်
ဉ်ေံပါတ်ဖပ ျား
အမှတ်
၄.၂။

ယ ဉ်နမ င်ျားသည်ဆပ်ကမ်ျားဂတ်အဝင်တင်

ထိုတ်နပျားကိုေ်

စ ရင်ျားမတတ အ ျား ဂတ်တံခါျား မမှ ျားထံဖပသ၍ဆပ်ကမ်ျားအတင်ျားသို့ို ဝင်
နရ က်ခင့်် နတ င်ျားခံဖခင်ျား။
၄.၃။ ဂတ်တံခါျားမမှ ျားသည် ကကြုတင်နပျားပထ
ိုို့
ျားသည့််အချက်အလက်
မျ ျား အ ျား စစစ်၍ မှေ်ကေ်ပါက ယ ဉ်ဝင်ခင့််နပျားဖခင်ျား။
၄.၄။

၀မ်ျားပံိုကိုေ်စည်မျ ျားအတက် MACCS System တင် PKI

Service အ ျား ထည့််သင်ျား ရမည်။
အသကာက်ခွန်စစ်သ

်းမှုခံယူခခင််း

အကယ်၍ ထုတ္်ယူမည့်် ကုန်ပစစည်ျားအာျား အသကာက်ခွန်မှ ျားမှ လုအပ်
သော စစ်သဆျားမှုမျာျား ခပ လုပ်ပပျား မှန်ကန်ပါက ထုတ္်သပျားကုန် စာရင်ျား
(Delivery List) သပေါ်တ္ွင် အသကာက်ခွန် စစ်သဆျားမှု ပပျားစျားသ ကာင်ျား
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လက်မှတ္် သရျားထုျားခခင်ျား။ ( အသကာက်ခွန် လုပ်ငန်ျားစဉ်ခြစ်ပါေည်။)
၅

ကုန်ထုတ္်ခွင့်် လက်မှတ္်(Gate Pass) ခြတ္်သပ်းခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်
ကုန်ထုတ္်မှ ျား၏ ခွင့််ခပ ချက်အရ ကုန်ထုတ္်ခွင့်် လက်မှတ္် ခြတ္်စာသရျား
(Gate

Pass

ခြတ္်သပျားေည့််ဝန်ထမ်ျား)

ေည်

ထုတ္်ယူရမည့််

ကုန်ပစစည်ျားအတ္ွက် အသကာက်ခွန်မှ စစ်သဆျားပပျားမှန်ကန်၍ ထုတ္်ယူ
ခွင့််ခပ သ ကာင်ျား အသကာက်ခွန် အရာရှ လက်မှတ္်သရျားထျားု ထာျားေည့််
Delivery List

နှင့်် ကုန်ပုင်ရှင် (ေမ
ုို့ ဟုတ္်) ကုယ်စာျား လှယ်ထံမှ

Convoy Note အာျား စစစ်ပပျား မှန်ကန်ပါက Gate Pass ခြတ္်သပျားခခင်ျား။
အကကမ်ကကမ်ထုတ္်ယူသော ကုန်ပစစည်ျားမျာျား (ဥပမာ - ္လပ်သခမ)
အဆပ
ု ါကုန်ပစစည်ျားမျ ျားထုတ္်ယူမည်ဆုပါကထုတ္်ယူမည့််အသရအတ္ွက်
ပမာဏ အတ္ုငျား် Gate Pass သလျှာက်ထာျားေွာျားရန် လအ
ု ပ်ပါေည်။
တ္စ်ကကမ်တ္ည်ျား ထုတ္်ယူသော ကုန်ပစစည်ျားမျာျား
(ဥပမာ - သမာ်သတ္ာ်ကာျား)
အဆပ
ု ါကုန်ပစစည်ျားရှငျား် လင်ျားထုတ္်ယူမှုမျာျားအတ္ွက်

Gate

Pass

၂ မနစ်
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သလျှာက်ထာျားေည့််

အဆင်မ
့် လအ
ု ပ်္ွဲ

အသကာက်ခွန်စစ်သဆျားပပျား

သ ကာင်ျား လက်မှတ္်သရျားထုျားထာျားေည့််ထုတ္်သပျားကုန်စာရင်ျား (Delivery
List) အာျား ဂတ္်တ္ံခါျားမမှ ျားအာျား ခပေစစ်သဆျားမှုခံယူနုငပ
် ါေည်။
၆

ဂျိတ္်မှ ထုတ္်ယူခွငခ့်် ပြုခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်
တ္ံခါျားမမှ ျားေည် ဂတ္်အထွကတ္
် ွင် သအာက်ပါ စာရွက်စာတ္မ်ျား မျာျားကု

၂ မနစ်

စစ်သဆျား ၍ ဂတ္်မှ ထုတ္်ယူခွငခ့်် ပ ပါ ေည်(က) ကုန်ထုတ္်ခွင့််လက်မှတ္်(Gate Pass) (အကကမ်ကကမ်ထုတ္်ယူခခင်ျား)
( ခ) ထုတ္်သပျားကုန်စာရင်ျား(Delivery List)
(တ္စ်ကကမ်တ္ည်ျားထုတ္်ယူခခင်ျား)
၇

Port EDI System တ္ွင် Update ခပြုလုပ်ခခင််း
ကုန်သေတ္တာယာဉ်

ဆပ်ကမ်ျားဂတ္်မှ

ထွက်ခွာပါက

Doesn’t need to count
အဆုပါ

ထွကခ
် ွာချန် နှင့်် အခခာျားလအ
ု ပ်ေည့်် ေတ္င်ျားအချက်အလက်မျာျား အာျား
Port EDI စနစ်ထွဲေုို့ ခြည့််ေွင်ျားခခင်ျား။
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တ္စ်ကကမ်တ္ည်ျားထုတ္်ယူမှုအတ္ွက် (၅)ဆင့််
အကကမ်ကကမ်ထုတ္်ယူမှုအတ္ွက်

(၆)ဆင့််

၁၄ မနစ်
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General Cargoes Delivery Process (Import)
STEP – 1
Entering into the Port Facility
At the entrance gate, cargo owner or agent shows the documents as mentioned
below to the concerned security personnel and exchange with security pass to
enter into the port facility:
(a) Original Document of Delivery Order (DO)
(b) Original Document of National ID
(c) Approval for Direct Delivery (Copy)
STEP – 2
Collecting of Port Charges
Payment can be done at the cash counter once after Delivery Order (DO) and
national ID of cargo owner or agent was checked and the amount to be settled
was mentioned and signed by the chellan check .
(a) Collecting of demurrage charges
(b) Collecting of other charges
Collection of other charges such as conservancy charges, Labor
Charges, Wharf age etc.,
Charges are collected according to the Tariff and Dues published by Myanma
Port Authroity (MPA) and for the conservancy charges, labour charges and
wharfage charges for general cargoes, 120 kyats per ton is charged for all above
mentioned services.
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Demurrage Charges
(1)General Cargoes
The normal free time allowed for the removal of the cargoes from the Authority's
wharves is within 3 days.
Per ton per day for first 30 days

– 100 kyats

Per ton per day for second 30 days - 200 kyats
Within (61) days to (180) days

- 400 kyats

Within (181) days to (365) days

- 800 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1000 kyats

(2)Vehicles and Machineries
The normal free time allowed for the removal of the cargoes from the Authority's
wharves is within 3 days.
30 kyats for 1 to 14 days after 3 days
Within (15) days to (30) days

- 100 kyats

Within (31) days to (60) days

- 200 kyats

Within (61) days to (120) days

- 600 kyats

Within (121) days to (180) days

- 900 kyats

Within (181) days to (365) days

- 1200 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1500 kyats

Such tariff rates can be changed as the times goes by and MPA will issue a
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notification for such changes in the future.
STEP-3
Issuing of Delivery List (DL)
Delivery List (DL) is issued by the Assistant Delivery Clerk once after the following
documents are checked against cargo manifest and approved by Delivery Incharge.
(a) Delivery Order
(b) Port Chellan
STEP-4
Entering of delivery truck into the port premises
4.1 Cargo owner or Agent shall submit the following information in advance at
the gate in order for the delivery truck to get access into the port premises:
(a) Truck Driver Name
(b) National ID
(c)

Driver license and truck's registered plate number

4.2 Truck Driver have to submit the copy of Delivery Order (DO) to the gate
officer to get access into the port
4.3 Gate Officer checks the information which was sent in advance and gives the
permission to enter into the port.
4.4 For the dumping cargo, PKI services shall be sent to MACCS System
STEP-5
Cargo Examination
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Customs Examination officer signs on Delivery List once after the necessary
inspection had done for the imported cargo.

(This step is Customs Process)
STEP-6
Issuing of Gate Pass
With the permission of Delivery In-charge, Mark Writer issues the Gate Pass once
after Deliver List (DL) and convoy note from cargo owner or agent for the general
cargoes that can’t be delivered in one time is checked and confirmed.
Cargoes which are needed to delivered multiple times with one Delivery List (DL)
(Example – Cement)
For those cargoes, it is need to apply the gate pass to enter into the port
premises.
Cargoes which are needed to delivered just one time (Example – vehicle)
For those cargoes, cargo can be delivered once after getting approval to deliver
the cargo from gate officer of Exit Gate after Delivery List (DL) with authorized
customs’ official signature is checked and confirmed.
STEP-7
Delivering of container from the Gate
At the exit gate, Gate Officer checks the documents mentioned below along with
cargo mark, quantity and truck’s Plate number and then give permission to
deliver the cargo from the gate.
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Gate Pass (For the cargoes which are needed to deliver many times)
Delivery List (DL) (For the cargoes which can be delivered

just one time.
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General cargo delivery processes (Import)
No.

Responsible

Process Flow

Entity

Document

Process Time(Minute)
AWPT

MITT

MIP

AIPT

TMT

SPW

MIPL

1

2

2

2

2

3

2

2

9

2

2

2

2

3

3

3

2

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

1

- Delivery Order
Step 1

Gate

Entering the port

- National ID
- Copy of Approval
- DO

Step 2

Cash Counter

Collection of Port Charges

- Demurrage Charges
- Port charges
- Delivery Order (DO)

Step 3

Delivery Section

Issue Delivery List (DL)

- Port Charges
Receipt

Truck Driver
Step 4

Admin/Delivery
Gate

Show the copy of Delivery
List (DL)
PKI service if dumping
cargoes
Check Copy of DL

- Truck driver name
- National ID Number
- Car licensed number
- Car registered plate
number

2

Remark
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Step 5

Delivery Section

Issue Gate Pass after

- DL after signed by

acquiring DL with customs

customs

signature and convoy note.

- Convoy note

10

2

1

3

1

2

2

2

4

1

- Check Gate Pass
along cargo mark,
Step 6

Gate

Leave the port

- Quantity
- Truck’s plate
number
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General Cargo Delivery Processes for imported cargoes
Sr.

Process

Spending

Charges

Remarks

Time
1

Entering into the Port Facility

2 minutes

At the entrance gate, cargo owner or agent shows the
documents as mentioned below to the concerned
security personnel and exchange with security pass to
enter into the port facility:
(a) Original Document of Delivery Order

(DO)

(b) Original Document of National ID
(c) Approval for Direct Delivery (Copy)
2

Collecting of Port Charges
Payment can be done at the cash counter once after
Delivery Order (DO) and national ID of cargo owner or

5 minutes

-Conservency Charges,

Charges are collected
according to the Tariff
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agent was checked and the amount to be settled was
mentioned and signed by the chellan check .
(c) Collecting of demurrage charges
(d) Collecting of other charges

-Labour Charges,

and Dues published by
Myanma Port

-Wharf age
For

Authroity (MPA).

the

conservancy

charges,

labour

Collection of other charges such as

charges and wharfage

conservancy charges, Labor Charges, Wharf

charges

age etc.,

cargoes, 120 kyats per

general

ton is charged for all

Demurrage Charges

above

(1)General Cargoes

services.

The normal free time allowed for the removal of the
cargoes from the Authority's wharves is within 3 days.
Per ton per day for first 30 days

for

– 200 kyats

Per ton per day for second 30 days - 400 kyats

mentioned

109

Within (61) days to (180) days

- 800 kyats

Within (181) days to (365) days

- 1600 kyats

Within (366) days to (730) days

- 2000 kyats

(2) Vehicles and Machineries
The normal free time allowed for the removal of the
Vehicles and Machineries from the Authority's wharves is
within 3 days.
30 kyats for 1 to 14 days after 3 days
Within (15) days to (30) days
Within (31) days to (60) days
Within (61) days to (120) days

- 100 kyats
- 200 kyats
- 600 kyats

Within (121) days to (180) days

- 900 kyats

Within (181) days to (365) days

- 1200 kyats
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Within (366) days to (730) days

- 1500 kyats

Such tariff rates can be changed as the times goes by
and MPA will issue a notification for such changes in the
future.
3

Issuing of Delivery List (DL)
Delivery List (DL) is issued by the Assistant Delivery Clerk
once after the following documents are checked against
cargo manifest and approved by Delivery In- charge.
(c) Delivery Order
(d) Port Chellan

4

Entering of delivery truck into the port premises
4.1 Cargo owner or Agent shall submit the following
information in advance at the gate in order for the
delivery truck to get access into the port premises:

2
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(a) Truck Driver Name
(b) National ID
(c)

Driver license and truck's registered plate

number
4.2 Truck Driver have to submit the copy of Delivery
Order (DO) to the gate officer to get access into the port
4.3 Gate Officer checks the information which was sent
in advance and gives the permission to enter into the
port.
4.4 For the dumping cargo, PKI services shall be sent to
MACCS System
Cargo Examination
Customs Examination officer signs on Delivery List once
after the necessary inspection had done for the imported

(This step is Customs Process)
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cargo.
5.

Issuing of Gate Pass
With the permission of Delivery In-charge, Mark Writer
issues the Gate Pass once after Deliver List (DL) and
convoy note from cargo owner or agent for the general
cargoes that can’t be delivered in one time is checked
and confirmed.
Cargoes which are needed to delivered multiple times
with one Delivery List (DL) (Example – Cement)
For those cargoes, it is need to apply the gate pass to
enter into the port premises.
Cargoes which are needed to delivered just one time
(Example – vehicle)
For those cargoes, cargo can be delivered once after
getting approval to deliver the cargo from gate officer of

2 minutes
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Exit Gate after Delivery List (DL) with authorized
customs’ official signature is checked and confirmed.
6

Delivering of container from the Gate

2 minutes

At the exit gate, Gate Officer checks the documents
mentioned below and give permission to deliver the
cargo from the gate.
Gate Pass (For the cargoes which are needed to deliver
many times)
Delivery List (DL) (For the cargoes which is needed to
deliver just for one time.
Updating of container status information at Port EDI As this step doesn't concern monitoring of logistics activities
System
Gate Out time and other necessary information shall be
uploaded to Port EDI for logistics monitoring system.

and only inputting of information to the port management
program, that will not be taken consideration in the process.
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For the one time delivery - 5 steps
For the multiple delivery - 6 steps

14
minutes
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ပိုို့ကန
ု အသထွသထွကန
ု စညမျာားအတ္ွက လုပငနားစဉ သဆာငရွကမှုအဆင့်ဆင့်
အဆင့် (၁)
ဆိပကမားတ္တ္ာားအတ္ွငားေိုို့ ဝငသရာကခခငား
ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျား အတင်ျားသို့ို ဝင်နရ က်ရေ်အတက် ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကိုယ်စ ျားလှယ်
မျ ျားမှ

သက်ဆိုင်ရ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအဝင်ဂတ်တင်

နအ က်နြ ဖ် ပပါ

စ ရွက်စ တမ်ျား

မျ ျားဖပသ၍ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားဝင်ခင့်် လည်ဆဲဖပ ျားအ ျား လှဲလှယ်ထိုတ်ယူဖခင်ျား။
(က) သန္ဘ တင်ညေ်ကက ျားလ
(Shipping Instructions (SI))
(ခ) နိုငင
် ံသ ျားမှတ်ပံိုတင်မူရင်ျား
အဆင့် (၂)
ဆိပကမားအခွနအခ သကာကခခခငား
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံိုစံတင်တ ဝေ်ရှသူမှ ကိုေ်ပိုငရ
် ှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)ကိုယ်စ ျားလှယ်၏ နိုင်ငံသ ျား
မှတ်ပံိုတင်၊ သန္ဘ တင်ညေ်ကက ျားလ

တအ
ိုို့ ျားစစ်နဆျားကကည့််ရှု၍ နပျားနချရမည့််

အခေ်

အခမျ ျားအတက် ကျသင့််နငနရျားသင်ျား၍ လက်မှတ်နရျားထိုျားနပျားပပျား နငလက်ခံ နက င် တ တင်
နပျားနဆ င်ရမည့်် ဆပ်ကမ်ျားအခေ်အခမျ ျား နပျားသင်ျားနစဖခင်ျား။
ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ ကိုေ်တင်/ ချခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊ ဆပ်ကမ်ျားလံိုခခံြုနရျားဝေ်နဆ င်ခ
အစရှသည်မျ ျား နက က်ခံဖခင်ျား
MPA မှ ထိုတ်ဖပေ်ထ ျားသည့်် Tariff & Dues ပါ နှုေ်ျားထ ျားမျ ျားအတိုင်ျား နက က်ခံပပျား
အနထနထကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျားအတက် ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ အလိုပ်သမ ျားခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊
စိုစိုနပါင်ျားအတက် တစ်တေ်လျှင် ၈၀ ကျပ်နှုေ်ျား နက က်ခံပါသည်။
အဆင့် (၃)
ဆိပကမားအတ္ွငားေိုို့ ပိုို့ကုနတ္ငသဆာငထာားေည့် သမာသတ္ာယာဉ ဝငခွင့်ခပြုခခငား လုပငနားစဉ
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တံခါျားမမှ ျားသည် နအ က်ပါ စ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျား စစ်နဆျားရယူ၍ က ျားဝင်ခင့်် Gate Pass
ထိုတ်နပျားဖခင်ျား။
(က) ဆပ်ကမ်ျားအခေ်အခ နပျားသင်ျားပပျားချလံ
(ခ) သန္ဘ တင်ညေ်ကက ျားလ (မတတ )
(ဂ) နမျှ စ

အဆင့် (၄)
ေသ္ဘာသပေါ် ကုနပစစညားတ္ငယူခခငား။
ထို့န
ို ောက် ကိုေ်စည်မျ ျားအ ျား အနက က်ခေ်စစ်နဆျားမှုခံယူပပျားနောက် Boarding Customs ၏
ကကျားကကပ်မှုဖြင့်် သန္ဘ နပေါ်သိုို့ တင်ယူဖခင်ျား။
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စဉ်
၁။

လုပ်ငန််းစဉ်အ

င့််

င့််

ကကာခ န
ျိ ်

ကုန်က စရျိတ္်

မှတ္်ခ က်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းအတ္ွင်း် သျိုို့ ဝင်သရာက်ခခင််း
ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်း

အတ္ွင််းသျိုို့

ဝင်သရာက်ရန်အတ္ွက်

ကုန်ပျိုင်ရှင် (သျိုို့မဟုတ္်) ကျိုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းမှ သက်

၂ မနစ်

ျိုငရ
် ာ

ျိပ်ကမ််း တ္ံတ္ာ်း အဝင်ဂျိတ္်တ္ွင် သအာက် သြာ်ခပပါစာရွက်
စာတ္မ််းမ ာ်းခပသ၍

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းဝင်ခွင့််

လည်

ွဲခပာ်း

အာ်းလှလ
ဲ ှယ်ထတ္
ု ်ယူခခင််း။
(က) သသ္ဘာတ္င်ညွှန်ကကာ်းလွှာ
(Shipping Instructions (SI))
(ခ) နျိုငင
် ံသာ်းမှတ္်ပတ္
ံု င်မူရင််း
၂။

ျိပ်ကမ််းအခွန်အခ သကာက်ခံခခင််း
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံုစံတ္ွင် တ္ာဝန်ရှေူမှ ကုန်ပုင်ရှင် (ေမ
ုို့ ဟုတ္်)
ကုယ်စာျားလှယ်၏

နုငင
် ံောျားမှတ္်ပံုတ္င်၊

ကုန်ထုတ္်ခွင့််

အမန်ို့တ္ုို့ အာျား စစ်သဆျား ကည့််ရှု၍ သပျားသချရမည့်် အခွန်အခ
မျာျားအတ္ွက် ကျေင့််သငွသရျားေွင်ျား၍ လက်မှတ္်သရျားထျားု သပျားပပျား

၅ မနစ်

ConservencyCharges, MPA မှ ထုတ္်ခပန်ထာျား ေည့််
-Labour Charges,

Tariff & Dues ပါ နှုန်ျားထာျား
မျာျားအတ္ုငျား် သကာက်ခံပါေည်။
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သငွလက်ခံ

သကာင်တ္ာတ္ွင်

သပျားသဆာင်ရမည့််

ဆပ်ကမ်ျား

အခွန်အခမျာျား သပျားေွင်ျားသစခခင်ျား။
ျိပ်ကမ််းသနှှောင့််သနှ်းသကက်း
(၁) အသထွသထွကုန်ပစစည််း
(

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါက

ကင််းလွတ္်ခွင့်ခ် ပြုပါသည်။)
(၁) တ္န် ေမ
ုို့ ဟုတ္် (၁) ကုဗမတ္ာလျှင် (၁) ရက် အတ္ွက်
- ပထမ ရက်(၃၀)အတ္ွင်ျား(၁၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- ုတ္ယ ရက်(၃၀)အတ္ွငျား် (၂၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အတ္ွင်ျား(၄၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အတ္ွငျား် (၈၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- (၃၆၆)ရက်မှ(၇၃၀)ရက်အတ္ွင်ျား(၁၀၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
(၂) ယာဉ်နှင့််ယနတရာ်းမ ာ်း

-Wharf age စုစုသပါင်ျား
၁ တ္န်လျှင် (၁၂၀)
ကျပ်နှုန်ျားခြင့််
သကာက်ခံပါ ေည်။

MPA မှ ထုတ္်ခပန်ထာျား ေည့််
Tariff & Dues ပါ နှုန်ျားထာျား
မျာျားအတ္ုငျား်
ပါေည်။

သကာက်ခံ
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(

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါကကင််းလွ

တ္် ခွင့််ခပြုပါသည်။)
(၁)ကုဗမတ္ာလျှင် (၁)ရက်အတ္ွက်
- (၃)ရက်သကျာ်လျှင် (၁)ရက်မှ (၁၄)ရက်အထ(၃၀)ကျပ်
- (၁၅)ရက်မှ (၃၀)ရက်အထ (၁၀၀)ကျပ်၊
- (၃၁)ရက်မှ (၆၀)ရက်အထ (၂၀၀)ကျပ်၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၂၀)ရက်အထ (၆၀၀)ကျပ်၊
- (၁၂၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အထ (၉၀၀)ကျပ်၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အထ (၁၂၀၀)ကျပ်၊
- (၃၆၆)ရက်မှ (၇၃၀)ရက်အထ (၁၅၀၀)ကျပ်၊
အဆပ
ု ါနှုန်ျားထာျားမျာျားေည်

သခတ္်ကာလအလက
ု ်အ

သခပာင်ျားအလွဲ ရှနုငပ် ပျား ခမန်မာ့်ဆပ်ကမ်ျား အာဏာပုငအ
် သနခြင့််
အနာဂတ္်တ္ွင်

နှုန်ျားထာျားအသခပာင်ျားအလွဲရှပါက

သခပာင်ျားလွဲ
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သကာက်ခံမှုအာျား တ္ရာျားဝင် သ ကညာချက်ထုတ္်ခပန်ေွာျားမည်
ခြစ်ပါေည်။
၃

အ

င့်် (၃)

၂ မေစ်

ျိပ်ကမ််းအတ္ွင််းသျိုို့ ပျိုို့ကုန်တ္င်သ

ာင်ထာ်းသည့််

သမာ်သတ္ာ်ယာဉ် ဝင်ခွင့်ခ် ပြုခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်
တ္ံခါျားမမှ ျားေည်

သအာက်ပါ

စာရွက်စာတ္မ်ျားမျာျား

စစ်သဆျားရ ယူ၍ ကာျားဝင်ခွင့်် Gate Pass ထုတ္်သပျားခခင်ျား။
(က) ဆပ်ကမ်ျားအခွန်အခ သပျားေွင်ျားပပျားချလံ
( ခ) ေသ္ဘာတ္င်ညန် ကာျားလာ (မတ္တ )
( ဂ) သမျှာစာ
၄

အ

င့်် (၄)

သသ္ဘာသပေါ် ကုန်ပစစည််းတ္င်ယူခခင််း။
ထို့သ
ု နာက် ကုန်စည်မျာျားအာျား အသကာက်ခွန် စစ်သဆျားမှုခံယူ
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ပပျား

သနာက်

Boarding

Customs

၏

ကကျား ကပ်မခှု ြင့််

ေသ္ဘာသပေါ်ေုို့ တ္င်ယူခခင်ျား။
(၆)

င့််

၁၆
မျိနစ်
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Receiving procedures for export General Cargoes
STEP – 1
Entering into the Port Facility
At the entrance gate, cargo owner or agent shows the documents as mentioned
below to the concerned security personnel and exchange with security pass to
enter into the port facility:
(a) Shipping Instructions (SI)
(b) Original Document of National ID
STEP – 2
Collecting of Port Charges
Payment can be done at the cash counter once after Shipping Instruction and
national ID of cargo owner or agent was checked and the amount to be settled
was mentioned and signed by the chellan check .
Collection of port charges such as conservancy charges, Labor Charges, Wharf
age, Terminal Security Services Charges and commercial tax 5% etc.,
Charges are collected according to the Tariff and Dues published by Myanma
Port Authroity (MPA) and for the conservancy charges, labour charges and
wharfage charges for general cargoes, 80 kyats per ton is charged for all above
mentioned services.
STEP-3
Giving permission for Entering of export container truck into the port premise
Gate Officer issues Gate Pass and Movement Order once after checking the
documents as mentioned below:
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(a) Port Chellan
(b) Copy of Shipping Instruction (SI)
(c) Convey Note
STEP-4
Loading of export cargoes onto the vessel
Once after cargo is examined by customs officials, cargo can be loaded on the
vessel under the supervision of onboard customs.
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General cargo Receiving process (export)
No.

Responsible
Entity

Process Time(Minute)
Process Flow

Document

AWPT

MITT MIP AIPT TMT SPW MIPL

- Shipping
Step 1

Gate

Entering the port

Instruction

2

1

2

2

3

1

12

5

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

- National ID
Step
2

Cash Counter

Step

Cargo

3

Owner/agent

Collection of Port
Charges

- Demurrage
Charges
- Port charges

Provide the receipt
at the gate

the receipt

Check Port
Step
4

Gate

Charges/ SI and

- Shipping

Convoy Note

Instruction

Enter into the

- Convoy Note

Terminal
Step
5

Export Section

Cargo is loaded to
the ship under

2

Remark
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Onboard Customs
Bag
Dump cargo

45

2

2

Cargo
by
Truck
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Receiving procedures for export General Cargoes
Sr.

Process

Spending

Charges

Remarks

Time
1

Entering into the Port Facility

2 minutes

At the entrance gate, cargo owner or agent shows the
documents as mentioned below to the concerned
security personnel and exchange with security pass
to enter into the port facility:
(a) Shipping Instructions (SI)
(b) Original Document of National ID
2

Collecting of Port Charges

-Conservency Charges,

Charges

Payment can be done at the cash counter once after

-Labour Charges,

according to the Tariff

Shipping Instruction and national ID of cargo owner

-Wharf age

or agent was checked and the amount to be settled
was mentioned and signed by the chellan check.

5 minutes

For the conservancy charges,

are

collected

and Dues published by
Myanma Port Authroity
(MPA).
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labour charges and wharfage
charges for general cargoes,

Demurrage Charges

120 kyats per ton is charged

(1)General Cargoes
The normal free time allowed for the removal of the
cargoes from the Authority's wharves is within 3
days.
Per ton per day for first 30 days

– 100 kyats

Per ton per day for second 30 days - 200 kyats
Within (61) days to (180) days

- 400 kyats

Within (181) days to (365) days

- 800 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1000 kyats

(2) Vehicles and Machineries
The normal free time allowed for the removal of the
Vehicles and Machineries from the Authority's

for

all

services.

above

mentioned
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wharves is within 3 days.
30 kyats for 1 to 14 days after 3 days
Within (15) days to (30) days
Within (31) days to (60) days
Within (61) days to (120) days

- 100 kyats
- 200 kyats
- 600 kyats

Within (121) days to (180) days

- 900 kyats

Within (181) days to (365) days

- 1200 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1500 kyats

Such tariff rates can be changed as the times goes by
and MPA will issue a notification for such changes in
the future.
3

Giving permission for Entering of export container
truck into the port premise

3 minutes
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Gate Officer issues Gate Pass and Movement Order
once after checking the documents as mentioned
below:
(a) Port Chellan
(b) Copy of Shipping Instruction (SI)
(c) Convey Note
4

Loading of export cargoes onto the vessel
Once after cargo is examined by customs officials,
cargo can be loaded on the vessel under the
supervision of onboard customs.
Total Steps - 4 steps

10 minutes
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သမာငားတ္ကသမာငားဆငား ေသ္ဘာ ခြင့် ေယယူလာသော သမာသတ္ာယာဉမျာား
ေွငားကုနရှငားလငားသရား လုပငနားစဉ သဆာငရွကမှုအဆင့်ဆင့်
အဆင့် (၁)
ဆိပကမားတ္တ္ာားအတ္ွငားေိုို့ ဝငသရာကခခငား
ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျား အတင်ျားသိုို့ ဝင်နရ က်ရေ်အတက်
ကိုယ်စ ျားလှယ်မျ ျားမှ

ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)

သက်ဆိုငရ
် ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအဝင်ဂတ်တင်

နအ က်နြ ဖ် ပပါ

စ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျားဖပသ၍ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားဝင်ခင့််လည်ဆဖဲ ပ ျားအ ျား လှဲလှယ်ထတ
ို ်ယူဖခင်ျား။
(က) ကိုေ်ထိုတ်ခင့််အမေ်ို့မူရင်ျား
(ခ) နိုငင
် သ
ံ ျားမှတ်ပံိုတင်မူရင်ျား
အဆင့် (၂)
ဆိပကမားအခွနအခ သကာကခခခငား
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံိုစံတင်တ ဝေ်ရှသူမှ

ကိုေ်ပိုင်ရှင်

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)ကိုယ်စ ျားလှယ်၏

နိုငင
် ံသ ျား မှတ်ပံိုတင်၊ ကိုေ်ထိုတ်ခင်အ
့် မေ်တ
ို့ အ
ိုို့ ျားစစ်နဆျားကကည့််ရ၍
ှု နပျားနချရမည့်် အခေ်အခ
မျ ျားအတက်

ကျသင့််နငနရျားသင်ျား၍

လက်မှတ်နရျားထျားို နပျားပပျား

နငလက်ခံနက င်တ တင်

နပျားနဆ င်ရမည့်် ဆပ်ကမ်ျားအခေ်အခမျ ျား နပျားသင်ျား နစဖခင်ျား။
(က) နနှာင့််နနှျားနကကျားနက က်ခံဖခင်ျား
(ခ) အဖခ ျားအခေ်အခနက က်ခံဖခင်ျား
ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ အလိုပ်သမ ျားခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊ အစရှသည် မျ ျားအ ျား
နက က်ခံဖခင်ျား။
MPA မှ ထိုတ်ဖပေ်ထ ျားသည့်် Tariff & Dues ပါ နှုေ်ျားထ ျားမျ ျားအတိုငျား် နက က်ခံပပျား
အနထနထကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျားအတက် ဖမစ်နကက င်ျားထေ်ျားသမ်ျားခ၊ အလိုပ်သမ ျားခ၊ တံတ ျားကပ်ခ၊
စိုစိုနပါင်ျားအတက် တစ်တေ်လျှင် ၈၀ ကျပ်နှုေ်ျား နက က်ခံပါသည်။
ဆိပကမားသ ှှောင့်သ ှားသ ကား
(၁) အသထွသထွကုနပစစညား
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(ဆိပကမားေိုို့သရာကရှိပပား ၃ရကအတ္ွငားထုတ္ယူပါက ကငားလွတ္ခွင့်ခပြုပါေည။)
(၁) တေ် သမ
ိုို့ ဟိုတ် (၁) ကိုဗမတ လျှင် (၁) ရက် အတက်
- ပထမ ရက်(၃၀)အတင်ျား(၁၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- ိုတယ ရက်(၃၀)အတင်ျား (၂၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အတင်ျား(၄၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အတင်ျား (၈၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
- (၃၆၆)ရက်မှ(၇၃၀)ရက်အတင်ျား(၁၀၀၀)ကျပ်နှုေ်ျား၊
(၂) ယာဉ်နှင့််ယနတရာ်းမ ာ်း
(

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါကကင််းလွတ္် ခွင့််ခပြုပါသည်။)
(၁)ကုဗမတ္ာလျှင် (၁)ရက်အတ္ွက်
- (၃)ရက်သကျာ်လျှင် (၁)ရက်မှ (၁၄)ရက်အထ(၃၀)ကျပ်
- (၁၅)ရက်မှ (၃၀)ရက်အထ (၁၀၀)ကျပ်၊
- (၃၁)ရက်မှ (၆၀)ရက်အထ (၂၀၀)ကျပ်၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၂၀)ရက်အထ (၆၀၀)ကျပ်၊
- (၁၂၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အထ (၉၀၀)ကျပ်၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အထ (၁၂၀၀)ကျပ်၊
- (၃၆၆)ရက်မှ (၇၃၀)ရက်အထ (၁၅၀၀)ကျပ်၊

အဆပ
ို ါနှုေ်ျားထ ျားမျ ျားသည် နခတ်က လအလိုက် အနဖပ င်ျားအလဲ ရှနိုငပ် ပျား ဖမေ်မ ဆ
့် ပ်ကမ်ျား
အ ဏ ပိုင် အနေဖြင့်် အောဂတ်တင် နှုေ်ျားထ ျားအနဖပ င်ျားအလဲ ရှပါက နဖပ င်ျားလဲနက က်ခံမှု
အ ျား တရ ျားဝင် နကကည ချက်ထိုတ်ဖပေ် သ ျားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃)
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ထုတ္သပားကုနစာရငား(Delivery List)ခြတ္ခခငား လုပငနားစဉ
ကိုေ်ထိုတ်ခေ်ျားမှ
ပါကိုေ်စ ရင်ျား

ကိုေ်ထိုတ်မှ ျားမှ
ဖြင့််

နအ က်နြ ်ပါ

တိုက်ဆင
ို စ
် စ်နဆျား၍

စ ရွက်စ တမ်ျားမျ ျားအ ျား

ဖပည့််စံိုပါက

လက်နထ က်

သန္ဘ

ကိုေ်ထိုတ်မှ ျားမှ

ထိုတ်နပျားကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery List) ဖြတ်နပျားဖခင်ျား။
(က) ကိုေ်ထတ
ို ်ခင့််အမေ်ို့ (Delivery Order)
(ခ) နငသင်ျားပပျား ချလံ

အဆင့် (၄)
သမာသတ္ာယာဉသော့် ထုတ္ယူခခငား
နမ န
် တ ်ယ ဉ်လ နရ က်ထတ
ို ်ယူသူ

ကိုေ်ပိုငရ
် ှင်

(သိုို့မဟိုတ်)

ကိုယ်စ ျားလှယ်မှ

အနက က်ခေ်ဦျားစျားဌ ေ စစ်နဆျားနိုငန
် ရျားအတက် သက်ဆိုငရ
်
နမ န
် တ ်ယ ဉ်၏ နသ အ
့် ျား
ထိုတ်ယူရေ်အတက်

ထိုတ်နပျားကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery

တ ဝေ်ခံအ ျားဖပသ၍

ကိုေ်ပိုင်ရှင်

(သိုို့မဟိုတ်)

List)

ကို

ကိုယ်စ ျားလှယ်၏

နသ ့်ထေ်ျားချြုပ်ခေ်ျားရှ
နိုငင
် ံသ ျား

စစစ်နရျား

ကတ်ဖပ ျား(မူရင်ျား)ကို အပ်နှံနစပပျား နသ ထ
့် ိုတ်နပျားဖခင်ျား။
နသ ့်ထိုတ်နပျားပပျား တံတ ျားမှ တ ဝေ်ရှသူက လက
ို ်လဖံ ပသ၍ Inspection Sheet ဖြင့််
တိုကဆ
် င
ို စ
် စ်နဆျားနစပပျား မှေ်ကေ်ပါက Inspection Sheet နပေါ်တင် ပစစည်ျားမျ ျားစံိုလင်စ
လက်ခံရရှနကက င်ျား ကိုေ်ပိုင်ရှင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ၄င်ျား၏ ကိုယ်စ ျားလှယ်အ ျား လက်မှတ်နရျားထိုျား
လက်ခံနစဖခင်ျား။
အဆင့်(၅)
အသကာကခွနစစသဆားမှုခယူခခငား
အကယ်၍ ထိုတ်ယူမည့်် ကိုေ်ပစစည်ျားအ ျား အနက က်ခေ်မှ ျားမှ လအ
ို ပ်နသ

စစ်နဆျားမှုမျ ျား

ဖပြုလိုပ်ပပျား မှေ်ကေ်ပါက ထိုတ်နပျားကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery List) နပေါ်တင် အနက က်ခေ်
စစ်နဆျားမှု ပပျားစျားနကက င်ျား လက်မှတ်နရျားထျားို ဖခင်ျား။
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( အနက က်ခေ်လိုပ်ငေ်ျားစဉ်ဖြစ်ပါသည်။)
အနက က်ခေ်ဦျားစျားဌ ေမှစစ်နဆျားပပျားသည့််အချေ်တင်လည်ျားကိုေ်ပင
ို ရ
် ှင် (သ)ိုို့ ကိုယ်စ ျားလှယ်
ထံမှ ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားရှ တ ဝေ်ရှသူအနေဖြင့်် Inspection အတိုငျား် ဖပေ်လည်စစ်နဆျား၍
မှေ်ကေ်ပါက နှစ်ဦျားနှစ်ြက် လက်မှတ်နရျားထျားို ၍ ဖပေ်လည်လက်ခံထ ျားရေ်။
အဆင့် (၆)
MACCS system ေိုို့ အချကအလကသပားပိုို့ခခငား
ထို့န
ို ောက် အနက က်ခေ်ဦျားစျားဌ ေ၏ MACCS systemထဲသိုို့ BOB service နပျားပဖိုို့ ခင်ျား။
BOB Service -ကိုေ်နသတတ ဖြင့်် ထည့််သင်ျားဖခင်ျားမရှသည့််ကိုေ်ပစစည်ျားမျ ျားအ ျား
သန္ဘ ဖြင့််တင်နဆ င်ခင့််ရရှပပျား warehouse မှ ထိုတ်ယူ

သည့််

လိုပ်ငေ်ျားစဉ်ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့် (၇)
ဂိတ္မှ ထုတ္ယူခွငခ့် ပြုခခငားလုပငနားစဉ
နမ န
် တ ်ယ ဉ်အ ျား ဆပ်ကမ်ျားတံတ ျားအတင်ျားမှ လ နရ က်ထိုတ်ယူဖခင်ျားအခါ ကိုေ်ပိုင်ရှင်
(သိုို့မဟိုတ်)

ကိုယ်စ ျားလှယ်အ ျား

နောက်ဆံိုျားအပ်နှံထ ျားသည့််

Inspection

Sheet

နြ ဖ် ပချက်အတိုငျား် စစ်နဆျားလက်ခံနစပပျား တံခါျားမမှ ျားမှ ဂတ်အထက်တင် အနက က်ခေ်
စစ်နဆျားပပျားနကက င်ျား လက်မှတ်နရျားထိုျား ထ ျား သည့်် ထိုတ်နပျားကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery List) နှင့််
နမ န
် တ ်ယ ဉ်၏

Chassis

Number

တအ
ိုို့ ျား

တိုက်ဆင
ို စ
် စ်နဆျား၍

ဂတ်မှထိုတ်ယူ

ခင့််ဖပြုဖခင်ျား။
ထိုတ်နပျားကိုေ်စ ရင်ျား(Delivery
နမ န
် တ ်ယ ဉ်မျ ျားအတက်
စ ရင်ျားအ ျား

List)

တစ်နစ င်ဖြင့််

ထိုတ်ယူနသ

အဆပ
ို ါကိုေ်ပစစည်ျားရှင်ျားလင်ျားထိုတ်ယူမှုမျ ျားအတက်

ထိုတ်နပျားကိုေစ
် ရင်ျား(Delivery List)

နြ ဖ် ပသ ျားရေ် လိုအပ်ပါသည်။

အကကမ်ကကမ်

ကျေ်ရှ

နပေါ်တင် ထိုတ်ယူမှု အနဖခအနေအ ျား
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သမာင််းတ္က်သမာင််း

င််းသသ္ဘာခြင့်် သယ်ယူလာသသာ သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်မ ာ်း သွင််းကုန်ရှင်း် လင််းသရ်း လုပ်ငန််းစဉ် သ

စဉ်
၁။

လုပ်ငန််းစဉ်အ

င့််

င့််

ကုန်က စရျိတ္်

င့််

င့််

မှတ္်ခ က်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းအတ္ွင်း် သျိုို့ ဝင်သရာက်ခခင််း
ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်း အတ္ွင်း် သျိုို့ ဝင်သရာက်ရန်အတ္ွက်
(သျိုို့မဟုတ္်) ကျိုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းမှ သက်
အဝင်ဂျိတ္်တ္ွင်

သအာက်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းဝင်ခွင့််
(က)
( ခ)
၂။

ကကာခ န
ျိ ်

ာင်ရွက်မှုအ

ျိုငရ
် ာ

ကုန်ပျိုင်ရှင်

၂ မနစ်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်း

သြာ်ခပပါစာရွက် စာတ္မ််း မ ာ်းခပသ၍
လည်

ွဲခပာ်း

အာ်းလှလ
ဲ ှယ်ထတ္
ု ်ယူခခင််း။

ကုန်ထုတ္်ခွင့််အမျိန်ို့မူရင််း
နျိုငင
် သ
ံ ာ်းမှတ္်ပံုတ္င်မူရင််း

ျိပ်ကမ််းအခွန်အခ သကာက်ခံခခင််း
ဆပ်ကမ်ျားချလံပံုစံတ္ွင်တ္ာဝန်ရှေူမှ ကုန်ပုင်ရှင် (ေုို့မဟုတ္်)
ကုယစ
် ာျားလှယ်၏ နုငင
် ံောျားမှတ္်ပံုတ္င်၊ ကုန်ထုတ္်ခွင့်် အမန်ို့တ္ုို့အာျား
စစ်သဆျား ကည့််ရ၍
ှု သပျားသချရမည့််

အခွန်အခမျာျားအတ္ွက် ကျေင့််

သငွသရျားေွင်ျား၍ လက်မှတ္်သရျားထျားု သပျားပပျား သငွလက်ခံသကာင်တ္ာတ္ွင်
သပျားသဆာင်ရမည့်် ဆပ်ကမ်ျားအခွန်အခမျာျား သပျားေွငျား် သစခခင်ျား။

၅ မနစ်

-Conservency Charges,

MPA

-Labour Charges,

ေည့်် Tariff & Dues ပါ

-Wharf age

မှ

ထုတ္်ခပန်ထာျား

နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်
သကာက်ခံပါေည်။
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ျိပ်ကမ််းသနှှောင့််သနှ်းသကက်း
(၁) အသထွသထွကုနပ
် စစည််း

စုစုသပါင်ျား ၁ တ္န်လျှင်

(

(၁၂၀) ကျပ် နှုန်ျားခြင့််

MPA

သကာက်ခံပါ ေည်။

ေည့်် Tariff & Dues ပါ

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါက ကင််းလွတ္်ခွင့််

ခပြုပါသည်။)
(၁) တ္န် ေမ
ုို့ ဟုတ္် (၁) ကုဗမတ္ာလျှင် (၁) ရက် အတ္ွက်
- ပထမ ရက်(၃၀)အတ္ွင်ျား(၁၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- ုတ္ယ ရက်(၃၀)အတ္ွငျား် (၂၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အတ္ွင်ျား(၄၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
-(၁၈၁)ရက်မှ

(၃၆၅)ရက်အတ္ွင်ျား

(၈၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊

- (၃၆၆)ရက်မှ(၇၃၀)ရက်အတ္ွင်ျား(၁၀၀၀)ကျပ်နှုန်ျား၊
(၂) ယာဉ်နှင့််ယနတရာ်းမ ာ်း
(

ျိပ်ကမ််းသျိုို့သရာက်ရှျိပပ်း၃ရက်အတ္ွင််းထုတ္်ယူပါကကင််းလွတ္်

ခွင့််ခပြုပါသည်။)
(၁)ကုဗမတ္ာလျှင် (၁)ရက်အတ္ွက်

မှ

ထုတ္်ခပန်ထာျား

နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်
သကာက်ခံပါေည်။

140

- (၃)ရက်သကျာ်လျှင် (၁)ရက်မှ (၁၄)ရက်အထ(၃၀)ကျပ်
- (၁၅)ရက်မှ (၃၀)ရက်အထ (၁၀၀)ကျပ်၊
- (၃၁)ရက်မှ (၆၀)ရက်အထ (၂၀၀)ကျပ်၊
- (၆၁)ရက်မှ (၁၂၀)ရက်အထ (၆၀၀)ကျပ်၊
- (၁၂၁)ရက်မှ (၁၈၀)ရက်အထ (၉၀၀)ကျပ်၊
- (၁၈၁)ရက်မှ (၃၆၅)ရက်အထ (၁၂၀၀)ကျပ်၊
- (၃၆၆)ရက်မှ (၇၃၀)ရက်အထ (၁၅၀၀)ကျပ်၊
အဆပ
ု ါနှုန်ျားထာျားမျာျားေည် သခတ္်ကာလအလုက် အသခပာင်ျား
အလွဲ ရှနုငပ် ပျား ခမန်မာ့်ဆပ်ကမ်ျားအာဏာပုင်အသနခြင့်် အနာဂတ္် တ္ွင်
နှုန်ျားထာျားအသခပာင်ျားအလွဲရှပါကသခပာင်ျားလွဲသကာက်ခံမှုအာျားတ္ရာျားဝင်
သ ကညာချက်ထုတ္်ခပန် ေွာျားမည် ခြစ်ပါေည်။
၃။

ထုတ္်သပ်းကုန်စာရင််း(Delivery List)ခြတ္်ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်
ကုန်ထုတ္်ခန်ျားမှ

ကုန်ထုတ္်မှ ျားမှ

သအာက်သြာ်ပါစာရွက်

စာတ္မ်ျားမျာျားအာျား ေသ္ဘာပါကုန်စာရင်ျား ခြင့်် တ္ုက်ဆင
ု စ
် စ်သဆျား၍

၂ မေစ်

141

ခပည့််စံုပါက လက်သထာက် ကုန်ထုတ္်မှ ျားမှ ထုတ္်သပျားကုန် စာရင်ျား
(Delivery List) ခြတ္်သပျားခခင်ျား။
(က) ကုန်ထုတ္်ခွင့််အမန်ို့ (Delivery Order)
( ခ) သငွေွင်ျားပပျား ချလံ
၄။

သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်သသာ့် ထုတ္်ယူခခင််း

၂ မေစ်

သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်လာသရာက်ထတ္
ု ်ယူေူကုန်ပုင်ရှင်
(ေုို့မဟုတ္်)ကုယ်စာျား လှယ်က အသကာက်ခွန်ဦျားစျားဌာန စစ်သဆျား
နုငသ
် ရျားအတ္ွက်

ေက်ဆုင်ရာ

သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်

၏သော့်အာျား

ထုတ္်ယူရန်အတ္ွက် ထုတ္်သပျားကုန် စာရင်ျား (Delivery List) ကု
သော့်ထန်ျားချ ပ်ခန်ျားရှ တ္ာဝန်ခံအာျားခပေ၍ ကုန်ပုင်ရှင် (ေမ
ုို့ ဟုတ္်)
ကုယ် စာျားလှယ်၏ နုငင
် ံောျား စစစ်သရျားကတ္်ခပာျား (မူရင်ျား) ကု
အပ်နှံသစပပျားသော့်ထုတ္် သပျားခခင်ျား။
သော့်ထုတ္်သပျားပပျား

တ္ံတ္ာျားမှ

တ္ာဝန်ရှေူက

လက
ု ်လခံ ပေ၍

Inspection Sheet ခြင့်် တ္ုက်ဆုင်စစ်သဆျားသစပပျား မှန်ကန်ပါက
Inspection

Sheet

သပေါ်တ္ွင်

ပစစည်ျားမျာျားစံုလင်စွာ

လက်ခံရ

ရှသ ကာင်ျား ကုန်ပုငရ
် ှင် (ေမ
ုို့ ဟုတ္်) ၄င်ျား၏ ကုယ်စာျားလှယ်အာျား
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လက်မှတ္်သရျားထျားု လက်ခံသစခခင်ျား။
အသကာက်ခွန်စစ်သ

်းမှုခံယူခခင််း

အကယ်၍ ထုတ္်ယူမည့်် ကုန်ပစစည်ျားအာျား အသကာက်ခန
ွ ်မှ ျားမှ လအ
ု ပ်
သော

စစ်သဆျားမှုမျာျား

ခပ လုပ်ပပျား

မှန်ကန်ပါက

ထုတ္်သပျားကုန်

စာရင်ျား(Delivery List) သပေါ်တ္ွင် အသကာက်ခွန်စစ်သဆျားမှု ပပျားစျား
သ ကာင်ျား လက်မှတ္် သရျားထုျားခခင်ျား။
( အသကာက်ခွန်လုပ်ငန်ျားစဉ်ခြစ်ပါေည်။)
၅။

MACCS system သျိုို့ အခ က်အလက်သပ်းပျိုို့ခခင််း
ထို့သ
ု နာက် အသကာက်ခွန်ဦျားစျားဌာန၏ MACCS system ထွဲေုို့ BOB
service သပျားပခုို့ ခင်ျား။
BOB

Service

-

ကုန်သေတ္တာခြင့််

ထည့််ေွင်ျားခခင်ျားမရှေည့််

ကုန်ပစစည်ျား မျာျားအာျားေသ္ဘာခြင့််တ္င်သဆာင်ခွင့််ရရှပပျား warehouse
မှ ထုတ္်ယူ ေည့်် လုပ်ငန်ျားစဉ်ခြစ်ပါေည်။
၆။

ဂျိတ္်မှ ထုတ္်ယူခွငခ့်် ပြုခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်
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သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်အာျား

ဆပ်ကမ်ျားတ္ံတ္ာျားအတ္ွင်ျားမှ

လာသရာက်

ထုတ္်ယူ ခခင်ျားအခါ ကုန်ပုင်ရှင် (ေမ
ုို့ ဟုတ္်) ကုယ်စာျားလှယ်အာျား

၂ မနစ်

သနာက်ဆံုျား အပ်နှံထာျားေည့်် Inspection Sheet သြာ်ခပချက်အတ္ုငျား်
စစ်သဆျား လက်ခံသစပပျား တ္ံခါျားမမှ ျားမှ ဂတ္်အထွက်တ္ွင် အသကာက်ခွန်
စစ်သဆျား ပပျားသ ကာင်ျား လက်မှတ္်သရျားထျားု ထာျားေည့်် ထုတ္်သပျားကုန်
စာရင်ျား(Delivery List) နှင့်် သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်၏ Chassis Number
တ္အ
ုို့ ာျား တ္ုက်ဆင
ု ် စစ်သဆျား၍ ဂတ္်မှ ထုတ္်ယူခွင့်် ခပ ခခင်ျား။
ထုတ္်သပျားကုန်စာရင်ျား(Delivery List)

တ္စ်သစာင်ခြင့်် အကကမ်ကကမ်

ထုတ္် ယူသော သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်မျာျားအတ္ွက် အဆပ
ု ါကုန်ပစစည်ျားရှင်ျား
လင်ျား ထုတ္်ယူမှုမျာျားအတ္ွက် ကျန်ရှစာရင်ျားအာျား

ထုတ္်သပျားကုန်

စာရင်ျား (Delivery List) သပေါ်တ္ွင် ထုတ္်ယူမှုအသခခအသနအာျား သြာ်ခပ
ေွာျားရန် လုအပ်ပါေည်။
တ္စ်ကကမ်တ္ည်ျားထုတ္်ယူမှုအတ္ွက် (၅)ဆင့််
အကကမ်ကကမ်ထုတ္်ယူမှုအတ္ွက်

(၆)ဆင့််

၁၄ မနစ်
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Roll – on/ Roll-off Car Delivery Processes
STEP – 1
Entering into the Port Facility
At the entrance gate, cargo owner or agent shows the documents as mentioned
below to the concerned security personnel and exchange with security pass to
enter into the port facility:
(a) Original Document of Delivery Order (DO)
(b) Original Document of National ID

STEP – 2
Collecting of Port Charges
Payment can be done at the cash counter once after Delivery Order (DO) and
national ID of cargo owner or agent was checked and the amount to be settled
was mentioned and signed by the Chellan Check .
(a) Collecting of demurrage charges
(b) Collecting of other charges
Collection of other charges such as conservancy charges, Labor
Charges, Wharf age etc.,

Charges are collected according to the Tariff and Dues published by Myanma
Port Authroity (MPA) and for the conservancy charges, labour charges and
wharfage charges for general cargoes, 120 kyats per ton is charged for all above
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mentioned services.
Demurrage Charges
(1)General Cargoes
The normal free time allowed for the removal of the cargoes from the Authority's
wharves is within 3 days.
Per ton per day for first 30 days

– 100 kyats

Per ton per day for second 30 days - 200 kyats
Within (61) days to (180) days

- 400 kyats

Within (181) days to (365) days

- 800 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1000 kyats

(2) Vehicles and Machineries
The normal free time allowed for the removal of the Vehicles and Machineries
from the Authority's wharves is within 3 days.
30 kyats for 1 to 14 days after 3 days
Within (15) days to (30) days
Within (31) days to (60) days
Within (61) days to (120) days

- 100 kyats
- 200 kyats
- 600 kyats

Within (121) days to (180) days

- 900 kyats

Within (181) days to (365) days

- 1200 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1500 kyats
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Such tariff rates can be changed as the times goes by and MPA will issue a
notification for such changes in the future.

STEP-3
Issuing of Delivery List (DL)
Delivery List (DL) is issued by the Assistant Delivery Clerk once after the following
documents are checked against cargo manifest and approved by Delivery Incharge.
(a) Delivery Order
(b) Port Chellan

STEP-4
Get the car key to check against inspection sheet
Cargo owner or Agent have to exchange car key which is intended to deliver with
their original National ID after showing Delivery List (DL) along with inspection
sheet. Assigned staff of delivery section accompanies with the cargo owner or
agent to the location where their vehicle is kept. Then get the signature of cargo
owner or agent on the inspection sheet once their vehicle is checked against
inspection sheet.

STEP-5
Customs examination
Customs Examination officer signs on Delivery List (DL) once after the necessary
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inspection had done for the imported vehicle.

(This step is Customs Process)
Assigned staff of delivery section shall accept the vehicle if it is requested to keep
back at the port premises only after getting the signature of cargo owner or
agent on the inspection sheet once their vehicle is checked against inspection
sheet after the Customs Examination, then assigned staff who accepts the vehicle
also needs to sign on that inspection sheet.
STEP-6
Updating the container status at MACCS system
After that Registration carry-out information service (BOB) shall be sent to
MACCS system.
BOB Service – Carry-out process from the warehouse once the cargoes which are
not transported by stuffing into the container
STEP-7
Delivering of vehicle from the Gate
When the vehicle is received from where it is kept, it is needed to check against
inspection sheet again and at the exit gate, Gate Officer checks against Delivery
List (DL) and chassis number and give permission to deliver the vehicle from the
gate if it is correct.
For the case when many vehicles is to be delivered under one Delivery List (DL),
balance for delivered vehicles list shall be mentioned on that Delivery List (DL),
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RO RO (Car delivery process)
Process Time(Minute)
STEP

Responsible Entity

Process Flow

Document

Remark
AWPT

1

Gate

Entering the port

2

Cash counter

Collection of Port Charges

3

Delivery Office

Issue Delivery List (DL)

4

CFS/Key Control Room

Issue vehicle’s key and it's location

5

CFS/Key Control Room

6

Customs

Custom Inspection and sign on DL and RO

7

MACCS

BOB service

Get the cargo owner or Agent Signature on
Inspection Sheet

Check
8

Delivery List (DL)

Gate

Customs seal,
Chassis number

SPW

MIPL

1

2

2

3

9

2

2

3

3

Delivery List (DL)

1

2

3

Inspection sheet

10

2

2

1

3

1

1

3

2

1_3

1

20

- Delivery order
- Demurrage Charges
- Port charges
- Delivery Order (DO)
- Port Charges Receipt

MITT

MIP

AIPT

TMT

5 _10

If vehicles from one DL can’t
deliver is to be noted down on
that DL
- Gate Out time

9

Admin/Delivery

Import Data to the Port EDI System

- Cargo Type
- Other necessary Information
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Roll – on/ Roll-off Car Delivery Processes
Sr.

Process

Spending

Charges

Remarks

Time
1

Entering into the Port Facility

2 minutes

At the entrance gate, cargo owner or agent shows the
documents as mentioned below to the concerned
security personnel and exchange with security pass to
enter into the port facility:
(a) Original Document of Delivery Order (DO)
(b) Original Document of National ID
2

Collecting of Port Charges

5 minutes

-Conservency Charges,

Payment can be done at the cash counter once after

-Labour Charges,

Charges are collected

Shipping Instruction and national ID of cargo owner or

-Wharf age

according to the Tariff

agent was checked and the amount to be settled was
mentioned and signed by the chellan check.

For

the

conservancy

and Dues published by
Myanma

Port
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charges,labour charges Authroity (MPA).
and wharfage charges

Demurrage Charges

for

(1)General Cargoes
The normal free time allowed for the removal of the
cargoes from the Authority's wharves is within 3 days.
Per ton per day for first 30 days

– 100 kyats

Per ton per day for second 30 days - 200 kyats
Within (61) days to (180) days

- 400 kyats

Within (181) days to (365) days

- 800 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1000 kyats

(2) Vehicles and Machineries
The normal free time allowed for the removal of the
Vehicles and Machineries from the Authority's wharves is
within 3 days.

general

cargoes,

120 kyats per ton is
charged for all above
mentioned services.
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30 kyats for 1 to 14 days after 3 days
Within (15) days to (30) days
Within (31) days to (60) days
Within (61) days to (120) days

- 100 kyats
- 200 kyats
- 600 kyats

Within (121) days to (180) days

- 900 kyats

Within (181) days to (365) days

- 1200 kyats

Within (366) days to (730) days

- 1500 kyats

Such tariff rates can be changed as the times goes by
and MPA will issue a notification for such changes in the
future.
3

Issuing of Delivery List (DL)
Delivery List (DL) is issued by the Assistant Delivery Clerk
once after the following documents are checked against

2 minutes
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cargo manifest and approved by Delivery In- charge.
(a) Delivery Order
(b) Port Chellan
4.

Get the car key to check against inspection sheet

2 minutes

Cargo owner or Agent have to exchange car key which is
intended to deliver with their original National ID after
showing Delivery List (DL) along with inspection sheet.
Assigned staff of delivery section accompanies with the
cargo owner or agent to the location where their vehicle
is kept. Then get the signature of cargo owner or agent
on the inspection sheet once their vehicle is checked
against inspection sheet.
Customs examination
Customs Examination officer signs on Delivery List (DL)
once after the necessary inspection had done for the

Customs Process
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imported vehicle.

Updating the container status at MACCS system

As this step doesn't concern with the cargo clearance

After that Registration carry-out information service procedure and only inputting of information to the Cargo
clearance system of Customs Department, that will not be

(BOB) shall be sent to MACCS system.

taken consideration in the process.
BOB Service – Carry-out process from the warehouse
once

the

transported

cargoes
by

which

stuffing

are

not

into

the

container
5

Delivering of vehicle from the Gate
When the vehicle is received from where it is kept, it is
needed to check against inspection sheet again and at
the exit gate, Gate Officer checks against Delivery List
(DL) and chassis number and give permission to deliver

2 minutes
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the vehicle from the gate if it is correct.
For the case when many vehicles is to be delivered under
one Delivery List (DL), balance for delivered vehicles list
shall be mentioned on that Delivery List (DL),
Updating of container status information at Port EDI As this step doesn't concern monitoring of logistics activities
System

and only inputting of information to the port management

Gate Out time and other necessary information shall be

program, that will not be taken consideration in the process.

uploaded to Port EDI for logistics monitoring system.
For the one time delivery - 5 steps

14

For the multiple delivery - 6 steps

minutes
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ကုနားတ္ွငားကုနသေတ္တာစခနား တ္ွင ကုနသေတ္တာမျာားလကခသဆာငရွကခခငား လုပငနားစဉ
သဆာငရွကမှုအဆင့်ဆင့်

အဆင့် (၁)
ဆိပကမားတ္တ္ာားအတ္ွငားေိုို့ ဝငသရာကခခငား
ICD အဝင်ဂတ်တင် ဂတ်တံခါျားမမှ ျားမှ Annex-91 Form အ ျားစစ်နဆျား၍ သယ်နဆ င်
လ သည့်် နမ န
် တ ယ
်
ဉ်အမှတ်နှင့်် ကိုေ်နသတတ ေံပါတ်အ ျား မှတ်တမ်ျားတင်၍ ကိုေ်ျားတင်ျား
ကိုေ်နသတတ စခေ်ျားအတင်ျားသို့ို ဝင်နရ က်ခင့််ဖပြုဖခင်ျား။
အဆင့် (၂)
ကုနသေတ္တာအာား စစသဆားခခငား
သက်ဆိုငရ
် စစ်နဆျားနရျားတ ၀ေ်ခံအနေဖြင့််

ကိုေ်နသတတ အ ျား

သက်ဆိုင်ရ

ဆပ်ကမ်ျား

တံတ ျားမှ ထိုတ်နပျားသည့်် Equipment Interchange Receipt (EIR) တင် နြ ဖ် ပထ ျား
သည့််အတိုငျား် တိုက်ဆင
ို စ
် စ်နဆျားသည့််ဖပင် Annex-91 Form နှင့်် အဆပ
ို ါ ကိုေ်နသတတ အ ျား
နဆျားနကက ဖခင်ျား နှင့်် ဖပြုဖပင်ရေ် လအ
ို ပ်သည့်် အတင်ျားအဖပင် ပျက်စျားမှုမျ ျားအ ျား စစ်နဆျားဖခင်ျား။
အဆင့် (၃)
ကုနသေတ္တာစစသဆားမှုအစရငခသပားပိို့ုခခငား
သက်ဆိုငရ
် စစ်နဆျားနရျားတ ၀ေ်ခံအနေဖြင့်် ကိုေ်နသတတ အ ျား နဆျားနကက ရမည့်် အဆင့််နှင့််
ဖပြုဖပင်ရေ် လအ
ို ပ်သည့််အတိုငျား် အတ အ ျား နြ ဖ် ပထ ျားသည့်် ကိုေ်နသတတ စစ်နဆျားမှု အစရင်
ခံစ အ ျား သက်ဆိုငရ
် ကိုယ်စ ျားလှယ်မှ တစ်ဆင့်် နငလက်ခံနက င်တ သိုို့ နပျားပဖိုို့ ခင်ျား။
အဆင့် (၄)
လိအ
ု ပသော အခွနအခ သကာကခခခငား
သက်ဆိုငရ
်
ကိုယ်စ ျားလှယ်အ ျား နအ က်ပါဝေ်နဆ င်ခမျ ျားအတက် လိုအပ် နသ နငနပျား
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နချမှုမျ ျား ဖပြုလိုပ်နစဖခင်ျား။
(က) ကိုေ်နသတတ ချယူဖခင်ျားအတက် ကျသင့််နင
(ခ) ကိုေ်နသတတ နဆျားနကက ဖခင်ျား နှင့်် ပျက်စျားမှုဖပင်ဆင်ဖခင်ျားမျ ျားအတက် ကျသင့််
နငမျ ျားအ ျား နပျားနချဖခင်ျား
နှင့််

သက်ဆိုင်ရ စစ်နဆျားနရျားတ ဝေ်ခံမှ

ထိုတ်နပျားနသ

“in

EIR”

(equipment

interchange receipt)အ ျား ဖပေ်လည်နပျားအပ်ဖခင်ျား။
အဆင့် (၅)
ကုနသေတ္တာအာား ICD ၌ ချယူခခငား
သက်ဆိုငရ
် ကိုယ်စ ျားလှယ်အနေဖြင့်် ကိုေ်နသတတ အ ျား ICD ကိုေ်နသတတ ထ ျားသန
ို ေရ သိုို့
သယ်နဆ င်ပပျား ကိုေ်နသတတ လင်ဖပင်စ နရျားအ ျား EIR (equipment interchange receipt)
ဖပသက အဆပ
ို ါလင်ဖပင်စ နရျားမှ ဖပသသည့်် နေရ တင် ချယူဖခင်ျားနှင့်် ICD မှ ထက်ခ ဖခင်ျား။
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ကုန််းတ္ွင််းကုန်သသတ္တာစခန််းတ္ွင် ကုန်သသတ္တာမ ာ်းလက်ခံသ
စဉ်
၁။

လုပ်ငန််းစဉ်အ

င့််

င့််

ာင်ရွက်ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ် သ
ကကာခ န
ျိ ်

ာင်ရွက်မှုအ

ကုန်က စရျိတ္်

င့််

င့််
မှတ္်ခ က်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းအတ္ွင်း် သျိုို့ ဝင်သရာက်ခခင််း
ICD အဝင်ဂတ္် တ္ွင် ဂတ္်တ္ံခါျားမမှ ျားမှ Annex-91 Form

၂ မနစ်

အာျားစစ်သဆျား၍ ေယ်သဆာင်လာေည့်် သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်အမှတ္် နှင့််
ကုန်သေတ္တာနံပါတ္်အာျား မှတ္်တ္မ်ျားတ္င်၍ ကုန်ျားတ္ွင်ျား ကုန်သေတ္တာ
စခန်ျားအတ္ွင်ျားေုို့ ဝင်သရာက် ခွင့််ခပ ခခင်ျား။
၂။

ကုန်သသတ္တာအာ်း စစ်သ

်းခခင််း

ေက်ဆုငရ
် ာစစ်သဆျားသရျားတ္ာ၀န်ခံအသနခြင့်် ကုန်သေတ္တာ
အာျားေက်ဆုငရ
် ာဆပ်ကမ်ျားတ္ံတ္ာျားမှ ထုတ္်သပျားေည့်် Equipment
Interchange Receipt (EIR) တ္ွင် သြာ်ခပထာျား ေည့််အတ္ုငျား်
တ္ုက်ဆင
ု စ
် စ်သဆျားေည့််ခပင်

Annex-91

Form

နှင့််

အဆပ
ု ါ

ကုန်သေတ္တာအာျား သဆျားသ ကာခခင်ျား နှင့်် ခပ ခပင်ရန် လအ
ု ပ်ေည့််
အတ္ွင်ျားအခပင် ပျက်စျားမှုမျာျားအာျား စစ်သဆျားခခင်ျား။

၅ မနစ်

-Conservency Charges,

MPA

-Labour Charges,

ေည့်် Tariff & Dues ပါ

-Wharf age
စုစုသပါင်ျား ၁ တ္န်လျှင်
(၁၂၀) ကျပ် နှုန်ျားခြင့််
သကာက်ခံပါ ေည်။

မှ

ထုတ္်ခပန်ထာျား

နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်
သကာက်ခံပါေည်။
MPA

မှ

ထုတ္်ခပန်ထာျား

ေည့်် Tariff & Dues ပါ
နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်
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၃။

ကုန်သသတ္တာစစ်သ

်းမှုအစရင်ခံသပ်းပျိို့ုခခင််း

၂ မေစ်

ေက်ဆုငရ
် ာစစ်သဆျားသရျားတ္ာ၀န်ခံအသနခြင့််
ကုန်သေတ္တာအာျား သဆျားသ ကာရမည့်် အဆင်န
့် ှင့်် ခပ ခပင်ရန် လုအပ်
ေည့်် အတ္ုငျား် အတ္ာအာျား သြာ်ခပထာျားေည့်် ကုန်သေတ္တာ စစ်သဆျား
မှုအစရင်ခံစာအာျား

ေက်ဆုင်ရာ

ကုယ်စာျားလှယ်မှ

တ္စ်ဆင့််

သငွလက်ခံသကာင်တ္ာေုို့ သပျားပခုို့ ခင်ျား။

သကာက်ခံပါေည်။
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၄။

လျိအ
ု ပ်သသာ အခွန်အခ သကာက်ခံခခင််း
ေက်ဆုငရ
် ာ

ကုယ်စာျားလှယ်အာျား

၅ မေစ်
သအာက်ပါဝန်သဆာင်ခ

မျာျား အတ္ွက် လအ
ု ပ် သော သငွသပျားသချမှုမျာျား ခပ လုပ်သစခခင်ျား။
(က) ကုန်သေတ္တာချယူခခင်ျားအတ္ွက် ကျေင့််သငွ
( ခ) ကုန်သေတ္တာသဆျားသ ကာခခင်ျားနှင့်် ပျက်စျားမှုခပင် ဆင်ခခင်ျား
မျာျားအတ္ွက်

ကျေင့််သငွမျာျားအာျား

သပျားသချခခင်ျားနှင့််

ေက်ဆုငရ
် ာ စစ်သဆျားသရျားတ္ာဝန်ခံမှ ထုတ္်သပျားသော
“in EIR” (equipment interchange receipt)အာျား
ခပန်လည်သပျားအပ်ခခင်ျား။
၅။

ကုန်သသတ္တာအာ်း ICD ၌ ခ ယူခခင််း

၅ မေစ်

ေက်ဆုငရ
် ာ ကုယ်စာျားလှယ်အသနခြင့်် ကုန်သေတ္တာအာျား ICD
ကုန်သေတ္တာ

ထာျားေုသနရာေုို့

ေယ်သဆာင်ပပျား

ကုန်သေတ္တာ

လွင်ခပင်စာ သရျားအာျား EIR (equipment interchange receipt) ခပေကာ
အဆုပါ

လွင်ခပင်စာသရျားမခှ ပေေည့််သနရာတ္ွင်ချယူခခင်ျားနှင့််ICD

မှ
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ထွကခ
် ွာခခင်ျား။
တ္စ်ကကမ်တ္ည်ျားထုတ္်ယူမှုအတ္ွက် (၅)ဆင့််
အကကမ်ကကမ်ထုတ္်ယူမှုအတ္ွက်

(၆)ဆင့််

၁၄ မနစ်
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Inland Container Depot (incoming process)
STEP – 1
Entering into ICD
At the entrance gate, Gate Officer checks the annex 91 form and then the truck is
allowed to enter into ICD once after the container number and truck’s registered
plate number are recorded
STEP – 2
Survey inspection
Survey inspection is carried out against the survey sheet (EIR) which is issued by
the respective terminal operator. Additionally
(a) checking the annex 91 form
(b) checking the container interior & exterior for washing & damage repair
STEP – 3
Sending Survey inspection Report to the Cashier
ICD Surveyor sends the survey report via agent to the cashier which stated the
condition of container as mentioned below:
(a) determining the washing level of container
(b) determining the damage stage of container
STEP – 4
Collecting of service charges
Service Charges are collected at the cash counter such as:
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(a) lift off charge “in cash”
(b) washing & damage repair charge “in cash”
Then providing the “in EIR (equipment interchange receipt)”to the agent or truck
driver.
STEP – 5
Liff off container at the ICD Yard
Then Agent can move the container truck to the ICD’s stacking area. Then EIR
(equipment interchange receipt) is to be showen to the Yard Clerk and Lift off
the container at the dedicated location directed by Yard Clerk and then can leave
from ICD.
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Inland Container Depot (incoming process)

Step

1

Responsible

Process

Entity

Flow

Gate

Entering
the ICD

Document
- annex 91 form
- container number
- recording the truck

Process Time(Minute)
ICD 2
2
minutes

- EIR
2

Survey
Inspector

Survey

- Annex 91

Inspection

- Interior & exterior for washing

10
minutes

and damage repair
- Washing level of ctnr
3

Survey

Survey

Inspector

Report

- Damage stage of ctnr

3
minutes

* Make Necessary Payment
Receive Survey Report then
4

Cash Counter

Collection
of charges

Acquire EIR
Collection of Charges
Lift of Charges
Washing damage/Repair

5
minutes

AWPT MITT MIP

AIPT

TMT

Remarks
SPW

MIPL
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Charges

Move the
Truck
5

container

Move container to the stacking

to

area

the ICD

Show EIR to the Yard Clerk

5
minutes

and Yard
Yard Clerk
Step
6

Gate

Container

Liff off the container at the ICD

Lift Off

Yard

5
minutes

Leave the

0

port
Total Processsing Time

30
minutes
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Inland Container Depot (incoming process)
Sr.

Process

Spending

Charges

Remarks

Time
1

Entering into ICD

2 minutes

At the entrance gate, Gate Officer checks the annex 91
form and then the truck is allowed to enter into ICD once
after the container number and truck’s registered plate
number are recorded.
2

Survey inspection

5 minutes

Charges

are

collected

according to the Tariff and
Survey inspection is carried out against the survey sheet
(EIR) which is issued by the respective terminal operator.
Additionally

Dues published by Myanma
Port Authroity (MPA).
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(a) checking the annex 91 form
(b) checking the container interior & exterior for
washing & damage repair
3

Sending Survey inspection Report to the Cashier

2 minutes

ICD Surveyor sends the survey report via agent to the
cashier which stated the condition of container as
mentioned below:
(a) determining the washing level of container
(b) determining the damage stage of container
4

Collecting of service charges
Service Charges are collected at the cash counter such
as:
(a) lift off charge “in cash”

5 minutes

Lift-off charges
washing & damage
repair charges
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(b) washing & damage repair charge “in cash”
Then providing the “in EIR (equipment interchange
receipt)”to the agent or truck driver.
5

Liff off container at the ICD Yard

5 minutes

Then Agent can move the container truck to the ICD’s
stacking area. Then EIR (equipment interchange receipt)
is to be showen to the Yard Clerk and Lift off the
container at the dedicated location directed by Yard
Clerk and then can leave from ICD.
Total Steps - 5 steps

14 minutes
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ကုနားတ္ွငားကုနသေတ္တာစခနား မှ ကုနသေတ္တာမျာားထုတ္ယူခခငား လုပငနားစဉ သဆာငရွကမှု
အဆင့်ဆင့်
အဆင့် (၁)
ဆိပကမားတ္တ္ာားအတ္ွငားေိုို့ ဝငသရာကခခငား
ICD အဝင်ဂတ် တင် ဂတ်တံခါျားမမှ ျားမှ Annex 102 form အ ျားစစ်နဆျား၍ ဝင်နရ က်လ သည့််
နမ န
် တ ်ယ ဉ်အမှတ်အ ျား မှတ်တမ်ျားတင်၍ ကိုေ်ျားတင်ျား ကိုေ်နသတတ

စခေ်ျားအတင်ျားသိုို့

ဝင်နရ က် ခင့််ဖပြု ဖခင်ျား။
အဆင့် (၂)
လိအ
ု ပသော အခွနအခ သကာကခခခငား
သက်ဆိုငရ
်

ကိုယ်စ ျားလှယ်မှ နငခေ်ျားတင် Annex 102 form နှင့်် Booking Note အ ျား

ဖပသနစ၍ နအ က်ပါဝေ်နဆ င်ခမျ ျားအတက် လိုအပ်နသ နငနပျားနချမှုမျ ျား ဖပြုလိုပ်နစဖခင်ျား။
(က) ကိုေ်နသတတ တင်ယူဖခင်ျားအတက် ကျသင့််နင
(ခ) အနအျားခေ်ျားကိုေ်နသတတ မျ ျားအတက် ကကြုတင်စစ်နဆျားဖခင်ျား အတက် ကျသင့််နင
နှင့််

သက်ဆိုင်ရ စစ်နဆျားနရျားတ ဝေ်ခံမှ

ထိုတ်နပျားနသ

“Out

EIR”

(equipment

interchange receipt)အ ျား နပျားအပ်ဖခင်ျား။
အဆင့် (၃)
ကုနသေတ္တာအာား ICD ၌ သမာသတ္ာယာဉသပေါ်ေိို့ု တ္ငယူခခငား
သက်ဆိုငရ
် ကိုယ်စ ျားလှယ်အနေဖြင့်် ကိုေ်နသတတ တင်နဆ င်ရေ် ကိုေ်တင် ယ ဉ်အ ျား ICD
ကိုေ်နသတတ ထ ျားသိုနေရ သိုို့ သယ်နဆ င်ပပျား အဆပ
ို ါ လင်ဖပင်စ နရျားမှ ဖပသသည့်် နေရ မှ
က ျားနပေါ်သတ
ိုို့ င်ယူဖခင်ျား၊ ထက်ခ မည့်် အနအျားခေ်ျား ကိုေ်နသတတ အတက် ကကြုတင် စစ်နဆျားမှု
ဖပြုလိုပ်ဖခင်ျား၊
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အဆင့် (၄)
ICD မှ ထွကခွာခခငား
အထက်ဂတ်တင် ဂတ်တံခါျားမမှ ျားမှ ယ ဉ်နမ င်ျားထံမှ “Out EIR” အ ျား စစ်နဆျားပပျား
မှေ်ကေ်ပါက ICD မှ ထက်ခ နစဖခင်ျား။
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ကုန်ျားတ္ွငျား် ကုန်င်သတ္တ စခန်ျား မှ ကုန်င်သတ္တ မ ျား
စဉ်
၁။

လုပ်ငန််းစဉ်အ

င့််

င့််

တ္
ု ယ
် ခူ ခင်ျား လု ်ငန်ျားစဉ် င်
ကကာခ န
ျိ ်

င်ရွက်မှုအ င့်် င့််

ကုန်က စရျိတ္်

မှတ္်ခ က်

ျိပ်ကမ််းတ္ံတ္ာ်းအတ္ွင်း် သျိုို့ ဝင်သရာက်ခခင််း
ICD အဝင်ဂတ္် တ္ွင် ဂတ္်တ္ံခါျားမမှ ျားမှ Annex 102 form

၂ မနစ်

အာျားစစ်သဆျား၍ ဝင်သရာက်လာေည့်် သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်အမှတ္်အာျား
မှတ္်တ္မ်ျားတ္င်၍

ကုန်ျားတ္ွင်ျား

ကုန်သေတ္တာစခန်ျားအတ္ွင်ျားေုို့

ဝင်သရာက် ခွင့််ခပ ခခင်ျား။

၂။

လျိအ
ု ပ်သသာ အခွန်အခ သကာက်ခံခခင််း
ေက်ဆုငရ
် ာ ကုယ်စာျားလှယ်မှ သငွခန်ျားတ္ွင် Annex 102 form
နှင့်် Booking Note အာျား ခပေသစ၍ သအာက်ပါဝန်သဆာင်ခ မျာျား
အတ္ွက် လုအပ်သော သငွသပျားသချမှုမျာျား ခပ လုပ်သစခခင်ျား။
(က) ကုန်သေတ္တာတ္င်ယူခခင်ျားအတ္ွက် ကျေင့််သငွ
(ခ)

အသအျားခန်ျားကုန်သေတ္တာမျာျား

အတ္ွက်ကက တ္င်

၅ မနစ်

-Conservency Charges,
-Labour Charges,

MPA

မှ

ထုတ္်ခပန်ထာျား

ေည့်် Tariff & Dues ပါ
နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်

-Wharf age

သကာက်ခံပါေည်။

စုစုသပါင်ျား ၁ တ္န်လျှင်

MPA

(၁၂၀) ကျပ် နှုန်ျားခြင့််

မှ

ထုတ္်ခပန်ထာျား
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စစ်သဆျားခခင်ျားအတ္ွက်
စစ်သဆျားသရျား
EIR”(equipment

ကျေင့််သငွနှင့််

တ္ာဝန်ခံမှ

ေက်ဆုငရ
် ာ

ထုတ္်သပျားသော

interchange

receipt)

သကာက်ခံပါ ေည်။

“Out

နှုန်ျားထာျားမျာျားအတ္ုငျား်

အာျား

သကာက်ခံပါေည်။

သပျားအပ်ခခင်ျား။

၃။

ကုန်သသတ္တာအာ်း ICD ၌ သမာ်သတ္ာ်ယာဉ်သပေါ်သျိို့ု တ္င်ယူခခင််း

၂ မေစ်

ေက်ဆုငရ
် ာ ကုယ်စာျားလှယ်အသနခြင့်် ကုန်သေတ္တာ တ္င်
သဆာင်ရန် ကုန်တ္င် ယာဉ်အာျား ICD ကုန်သေတ္တာ ထာျားေသ
ု နရာ ေုို့
ေယ်သဆာင်ပပျား အဆုပါ လွင်ခပင်စာသရျားမှ ခပေေည့််သနရာမှ ကာျား
သပေါ် ေုို့ တ္င်ယူခခင်ျား၊ ထွကခ
် ွာမည့်် အသအျားခန်ျား ကုန်သေတ္တာ
အတ္ွက် ကက တ္င်စစ်သဆျားမှုခပ လုပခ် ခင်ျား၊
၄။

ICD မှ ထွကခ
် ွာခခင််း
အထွက်ဂတ္်တ္ွင် ဂတ္်တ္ံခါျားမမှ ျားမှ ယာဉ်သမာင်ျားထံမှ “Out EIR”
အာျား စစ်သဆျားပပျား မှန်ကန်ပါက ICD မှ ထွကခ
် ွာသစခခင်ျား။

ေည့်် Tariff & Dues ပါ

၅ မေစ်
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တ္စ်ကကမ်တ္ည်ျားထုတ္်ယူမှုအတ္ွက် (၅)ဆင့််
အကကမ်ကကမ်ထုတ္်ယူမှုအတ္ွက်

(၆)ဆင့််

၁၄ မနစ်
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Inland Container Depot (Outgoing process)
STEP – 1
Entering into ICD
At the entrance gate, Gate Officer checks the annex 102 form and then the truck
is allowed to enter into ICD once after truck’s registered plate number is
recorded.
STEP – 2
Collection of Service Charges
Once after Annex 102 form and Booking Note are checked , service Charges are
collected at the cash counter such as:
(a) Lift on charge “in cash”
(b) Pre-test charge “in cash” for the reefer container
Then acquire “Out EIR” (equipment interchange receipt)
STEP – 3
Make necessary payments
Agent proceeding
(a) Moving the truck to the ICD Yard
(b) lift on at the dedicated area by yard clerk
(c) pre-test the outgoing reefer container
STEP – 4
Leaving from ICD
At the exit gate, Gate Officer checks the “Out EIR” which is provided by truck
driver and can leave ICD if it is correct.
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Inland Container Depot (outgoing process)
No.

Responsible
Entity

Process Flow

Document
ICD 2
- Documents &

Step
1

Record
Gate

Entering the ICD

- truck plate
number
- annex 102 form

Check Annex 102
Cash Counter form and Booking
note

Step

- Annex 102
- Booking Note

2
minutes

- Lift on charges

2
Cash Counter Collection of charges

- Pre-test Charge
* Make

8
minutes

Necessary
Step
3

ICD surveyor

Pre-test the outgoing
refer

Pre-test

Rema

Process Time

15
minutes

AWPT

MITT

MIP

AIPT

rks
TMT

SPW

MIPL
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Yard Clerk

Show the location
Move the car

Truck Driver

stacking area
and lift on the
container
Leave from ICD

Step
4

Get EIR and let them
Gate

go

5
minutes
30
minutes
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Inland Container Depot (Outgoing process)
Sr.

Process

Spending
Time

1

Entering into ICD

2 minutes

At the entrance gate, Gate Officer checks the annex 102
form and then the truck is allowed to enter into ICD once
after truck’s registered plate number is recorded.
2

Collection of Service Charges
5 minutes
Once after Annex 102 form and Booking Note are
checked , service Charges are collected at the cash
counter such as:
(a) Lift on charge “in cash”
(b) Pre-test charge “in cash” for the reefer container
(c) Then acquire “Out EIR” (equipment interchange receipt)

Charges

Remarks
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3

Make necessary payments

2 minutes

Agent proceeding
(a) Moving the truck to the ICD Yard
(b) lift on at the dedicated area by yard clerk
(c) pre-test the outgoing reefer container
4

Leaving from ICD

5 minutes

At the exit gate, Gate Officer checks the “Out EIR” which
is provided by truck driver and can leave ICD if it is
correct.
Total Steps - 4 Steps

14
minutes
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Delivery Order ထုတ္်သပ်းခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်သ
စဉ်
၁

လုပ်ငန််းစဉ်အ

င့််

ာင်ရွက်မှုအ

င့််

ကုန်က စရျိတ္်

င့််
မှတ္်ခ က်

အသထွသထွကုန်ပစစည််းမ ာ်းအတ္ွက် D/O

ကာယကံရှငက
် ုယ်တ္ုင်ထုတ္်ယူပါကသအာက်သြာ်ခပပါစာရွက်စာတ္

ထုတ္်သပ်းခခင််း

မ်ျားမျာျားတ္င်ခပရပါေည်-

(၁)

(က) B/L မူရင်ျား

ကုန်ပုင်ရှငတ္
် င်ခပေည့်် စာရွက်စာတ္မ်ျားမျာျား
အာျား မန်သနဂျာက စစ်သဆျားပပျားေက်ဆုငရ
် ာ
တ္ာဝန်ကျဝန်ထမ်ျားအာျား

ဆက်လက်

(ခ)

ကုန်ပုင်ရှင်၏နုငင
် ံောျားစစစ်သရျားကတ္်မူရင်ျားနှင့််မတ္တ ။

သဆာင်ရွက်သစခခင်ျား
(၂)

ကုန်ပုင်ရှငတ္
် င်ခပေည့််

B/Lနှငရ
့်် ျားံု လက်ခံ

Cargo Manifest ကုက်ညပါက တ္ာဝန်ကျ

မျာျားတ္င်ခပရပါေည်-

ဝန်ထမ်ျားကကက တ္င်ခပ စုထာျားေည့််

(က) B/L မူရင်ျား

D/Oကု

ထုတ္်ယူ၍မန်သနဂျာထံတ္င်ခပခခင်ျား။
(၃)

ကုယ်စာျားလှယ်ခြင့််ထုတ္်ယူပါကသအာက်သြာ်ခပပါစာရွက်စာ တ္မ်ျား

မန်သနဂျာက တ္င်ခပလာသောB/Lနှင့််
ကုစစ်သဆျား၍ ကုက်ညပါက
ထိုတ်နပျားဖခင်ျား။

D/O

အတည်ဖပြု

(ခ)

ကုန်ပုင်ရှင်၏ နုင်ငံောျားစစစ်သရျားကတ္်မူရင်ျားနှင့််မတ္တ ။

(ဂ)

ကုယ်စာျားလှယ်၏ နုင်ငံောျားစစစ်သရျားကတ္်မူရင်ျားနှင့််မတ္တ ။

(ဃ) Special Power (ေမ
ုို့ ဟုတ္်) General Power မူရင်ျားနှင့််
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မတ္တ ။

ကုန်သသတ္တာမ ာ်းအတ္ွက် D/O ထုတ္်သပ်းခခင််း
(၁)

ကုန်ပုင်ရှင်ေည်တ္ာဝန်ကျဝန်ထမ်ျားအာျား B/L
နှင့်် စာရွက်စာတ္မ်ျားမျာျားတ္င်ခပပပျား ကက တ္င်
ခပ စုထာျားသော D/O ကုထုတ္်ယူ၍ မန်သနဂျာ
ထံတ္င်ခပခခင်ျား။

(၂)

မန်သနဂျာေည်

ကုန်ပုငရ
် ှင်

စာရွက်စာတ္မ်ျားမျာျားအာျား

တ္င်ခပသော
စစ်သဆျား၍

ကုက်ညပါက အတည်ဖပြုထိုတ်နပျားဖခင်ျား။
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Delivery Order (Outgoning Porcess)
Sr.
1

Charges

Process
Issuing of Delivery Order for General Cargoes
(1)

Once

Manager

checks

documents

submitted

owners

consignees,

or

responsible

staff

to

by

the
cargo

let

the

carry

out

necessary inspections
(2)

(3)

Responsible staff submits prepared

Remark
If the cargoes are going to clear by the owner itself, it is
needed to submit the following documents:
(1) Original Bill Of Lading
(2) Original National ID and copy
If the cargoes are going to clear by agent, it is needed to
submit the following documents:

Delivery Order once after confirming

(1) Original Bill of Lading

the submitted BL against with cargo

(3) Original National ID and copy of cargo owner

manifest information

(4) Original National ID and copy of Agent

Manager approves to issue Delivery

(2) Original Special Power (or) General Power and

order once after counter checking
the submitted BL against Delivery
Order.

Copy
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Issuing of Delivery Order for Container
(1)

Once

Manager

checks

the

documents submitted by container
owners

or

responsible

consignees,
staff

to

let

the

carry

out

necessary inspections.
(2)

Manager approves to issue Delivery
order once after container checking
the submitted BL against Delivery
Order.

