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Agenda List 

• အမှတ ်(၂) တဳတာဵ BCF မတိုင်မနီှငဴ ်BCF အေောေ်ခွန်တို့တငွ ်ေဆာင်ရွေရ်န်။ 

• ေုန်ပစ္စည်ဵချသညဴ ်ေုန်ေလှာင်ရုဳတငွ ်ေဆာင်ရွေရ်န။် 

• ေုန်သွယေ်ရဵဇုန် (OSSC)သို ့ေရာေ်ရှိချနိ်တွင် ေဆာင်ရွေရ်န။် 

• အသုဳဵပပုမညဴ် Web Portal အေကောင်ဵရှင်ဵလင်ဵတင်ပပပခင်ဵ ။ 

– Company User Registration 

– Agency User Registration 

– Arrival Location User Registration 

– Agent/Broker/Company Agent/BCF Agent User Registration  

 

 

 

company.pdf
agency.pdf
arrival-location.pdf
broker.pdf


အမှတ ်(၂) တဳတာဵ BCF မတိုင်မီနှငဴ ်BCF 
အေောေ်ခွန်တို့တွင ်ေဆာင်ရွေ်ရန ်

 
1. VCCS တွင် Cargo Information ေုိ Registration လုပ်ပပီဵ VCCS ေထုတေ်ပဵေသာ QR Code ေုိ BCF 

အ၀င်ဂိတ၀်မတိငု်မီကေိုရယူရပါမည်။ (သေ်ဆိုင်ရာ Bridge Agent User ေ ေဆာင်ရွေ်ေပဵရမည်။) 

2. BCF အဝင် ဂတိ်ဝတွင် သတ်မှတ်စည်ဵေမ်ဵချေ်နှငဴ်အညီ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဓါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ ရိုေ်ခခင်ဵေုိ 

ခဳယူရပါမည်။ (သေ်ဆိုင်ရာ Bridge Agent User နှငဴ် ေုန်တင်ယာဉ်ေမာင်ဵေ ေဆာင်ရွေ်ေပဵရမည်။) 

3. Agent ေ BCF တွင် ောဵနငှဴ်ေုန်ပစ္စည်ဵေုိ အစစ်ေဆဵခဳပါ ေ အေောေ်ခွန် အရာရှိထဳသ့ုိ သေ်ဆိုင်ရာ VCCS-

QR Code ေုိ တင်ခပရမည်။ (ဖုန်ဵခဖငဴ် မှတတ်မ်ဵတင်ထာဵေသာ QR Code ေုိလည်ဵ 

လေ်ခဳေဆာင်ရွေ်ေပဵနိုင်ပါသည်။) 

4. အေောေ်ခန်ွအရာရှိေ VCCS-QR Code ေုိ Scanner ခဖငဴ ်ဖတ်ပါမည်။ ထို ့ေနာေ် 

မိမိေနွခ်ပူတာတွင် ေရာေ်လာေသာ Cargo Information ခဖငဴ်တုိေ်ဆိုင် စစ်ေဆဵရပါမည်။ ေဲွလွဲ ချေ်ေုိ 

ခပင်ဆင်မှု လုပ်ေပဵရပါမည်။ မျေ်ခမင် ဖွငဴ်ေဖါေ် စစ် ေဆဵရန်လိုအပ်ပါေ စစ်ေဆဵရန်ခဖစပ်ါသည်။ (ဓါတ်ပုဳမှတ ်

တမ်ဵပါ ယာဉ်နဳပါတ်နှငဴ် VCCS တွင် ကေိုတင်ေ ေညာထာဵ ေသာ ယာဉ်နဳပါတ်ေဲွလွဲမှု ရှိေနပါေ ခပနလ်ည် 

ခပင်ေပဵရပါ မည်။) 

5. စစ်ေဆဵမှုပပီဵစီဵ ပါေ အေောေ်ခွန်အရာရှိေ Approval ခပု လုပ်ေပဵရပါမည်။  

6. VCCS ေ အေောေ်ခွန်စိစစမ်ှု ပပီဵစီဵ ေ ောင်ဵ Customs Pass ေုိ ခပနလ်ည် ထုတေ်ပဵပါမည်။ 

7. ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ သ့ုိမဟတု ်Bridge Agent သည် အထေ်ပါ Customs Pass ေုိ BCF ဂတိ်တွင်ခပသ၍ 

မိမိေနုပ်စ္စည်ဵချ မညဴ် ေုန်ေလှာင်ရုသ့ုိဳ ဆေ်လေ်ထွေ်ခွာနိုင်ပါသည်။ 

 



ေုန်ပစ္စည်ဵချသညဴ ်ေုန်ေလှာင်ရုဳတွင ်ေဆာင်ရွေ်ရန ်

1. ေုန်ေလှာင်ရဳုတာဝနခ်ဳ (ပိုင်ရှင်) သည် ေုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ အမှန် တေယ်ေရာေ်ရိှလာပခင်ဵအတွေ် VCCS တွင် 

မှတတ်မ်ဵတင် ေပဵရပါမည်။ (သေ်ဆိုင်ရာ Arrival Location User ေ ေဆာင် ရွေ်ေပဵရမည်။) 

2. မိမိတို ့တင်သငွ်ဵလာေသာ ေုန်ပစ္စည်ဵနှငဴ ်သေ်ဆိုင်သညဴ် BCF မ ှထုတေ်ပဵလုိေ်ေသာ Customs Pass ေုိ  

သေ်ဆိုင် ရာ ေုန်ပစ္စည်ဵပိုင်ရှင် သ့ုိမဟတု ်ေုိယ်စာဵလှယ်ထဳ စနစ် တေျ အပ်နှဳရပါမည်။ (Agent User ေ 

ေဆာင်ရွေ်ရမည်။) 

3. အေယ်၍ အဆိုပါေုန်ပစ္စည်ဵအာဵလဳုဵေုိပဖစေ်စ၊ တစ်စိတ ်တစ်ပိုင်ဵေုိပဖစေ်စ ပပည်တွင်ဵသ့ုိသယ်ယူေတာဴမည် 

ဆိပုါေ Customs Broker သည် ေအာေ်ေဖါ်ပပပါအတိုင်ဵ ဆေ် လေ်ေဆာင်ရွေ်ရပါမည်- 

1. ပထမဦဵစွာ ပပည်တွင်ဵသ့ုိသယ်ေဆာင်မညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵအတွေ် အေောေ်ခွန် ေကေညာ လွှာ (ID) ေုိ 

ေုန်သွယ်ေရဵဇုန်ရိှ အေောေ ်ခွန် (H1) သ့ုိ တင်သငွ်ဵရပါမည်။ 

2. ထို့ေနာေ် အဆိုပါေကေညာလွှာ တင်သငွ်ဵ ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵအတွေ် VCCS စာရင်ဵ တွင် Cargo 

Information ထညဴ်သွင်ဵပခင်ဵနှငဴ် လေ်ေျန် Balance ပဖတ်ပခင်ဵေုိ ပပုလုပ်ေပဵ ရပါမည်။ (ID No. 

နှငဴ်အတူ အေသဵစိတ ်ပဖညဴ် စေ်ွေပဵရမည် ပဖစပ်ါသည်။) 

3. ထိုေ့နာေ ်ေုန်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွေ် ေျသငဴ် အခွနအ်ခမျာဵ ေပဵေဆာင်ရနန်ှင်ဴ အစစ်ေဆဵ ခဳရန်အတွေ် 

သတ်မှတ ်စည်ဵေမ်ဵချေ်မျာဵ နှငဴ်အညီ ေုန်သွယ်ေရဵဇုန်သ့ုိ သယ်ေဆာင် သတင်ဵပို့ရပါမည်။ 

 



ေုန်သွယ်ေရဵဇနု ်(OSSC)သိ့ု ေရာေ်ရိှချနိ်တွင် 
ေဆာင်ရွေ်ရန် 

1. ပဳုမှန်သွင်ဵေုန် အေောေ်ခွန်လုပင်န်ဵစဉ်မျာဵအတိင်ုဵ ဆေ် လေေ်ဆာင်ရွေ်ရမည်။ Customs Broker ေသာ ေဆာင် ရွေ်ခွင်ဴ 

ရိှပါသည။်  

2. စိစစ်မနှ်ေန်ပါေ အေောေ်ခွန်စည်ဵ ကေပ် အရာရိှေ CEA ပပုလုပ်ေပဵပပီဵ Release Order ထုတ်ေပဵရပါမည။်   

3. ထို့ေနာေ် ေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵေုိ Import ေုန်တင်ယာဉ်မျာဵ စစ်ေဆဵခဳယူသညဴ်ေနရာတွင် စစ်ေဆဵမှုခဳယူရပါမည။် စစ် 

ေဆဵမှုပပီဵစီဵပါေ အေောေ်ခွန်စစ်ေဆဵေရဵအရာရိှ E/O သည ်အေောေ်ခွန်ေကေညာလွှာနှင်ဴ VCCS ပါ Cargo Balancing 

ပပုလုပ်ထာဵရိှမှုမျာဵ မှနေ်န်မှုရိှမရိှေုိ စိစစ်ရ မည်။ ထိုအချနိ်တွင် Customs Broker သည ်VCCS တွင် Cargo Balancing 

ပပုလုပ်ခဲဴချနိ်ေ ထုတ်ေပဵထာဵေသာ VCCS-QR Code ေုိ စစ်ေဆဵမည်ဴ အရာရိှထဳသ့ုိ ကေိုတင် တင်ပပရပါမည။် 

4. ထို့ေနာေ်အေောေ်ခွန်အရာရိှသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နဳပါတ ်မျာဵ မှနေ်န်မှုေုိလည်ဵ စိစစ်ရမည။် (လုပ်ငန်ဵပမာဏအရ Spot Check 

ပပုလုပ်နိုင်ပပီဵ ပုမဳှန ်စိစစ်နိုင်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵ ေုိလည်ဵ ရှာေဖွထာဵသင်ဴပါသည။်) 

5. ထို့ေနာေ် Customs Broker သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵေုိ VCCS ပဖင်ဴ ဓါတ်ပဳုမှတ်တမ်ဵတင်နိုင်ရန်အတေ်ွ (ယာဉ်ငယစ်စ် 

လမ်ဵေကောင်ဵရိှ) ေုန်ောဵကေီဵမျာဵအတွေ် သတ်မှတေ်ပဵ ထာဵသည်ဴ လမ်ဵေကောင်ဵအတိင်ုဵ ပဖတသ်န်ဵေမာင်ဵနှင် ေစရ ပါမည။် 

ထိုသ့ုိဓါတ်ပဳုမှတတ်မ်ဵ တင်ချနိ်တွင် ကေန့်ကောမှုမရိှ ေစေရဵအတွေ် ယာဉ်နဳပါတေ်နရာတွင် ရဳွ့နွဳမျာဵေပေျန်ေန ပခင်ဵ၊ 

ပန်ဵစည်ဵမျာဵချဉ်ေနှာင်ထာဵပခင်ဵတို့ မရိှေအာင် ကေို တင်စီမဳ ေဆာင်ရွေ်ထာဵရပါမည။် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေုိ သတ် 

မှတ်လမ်ဵေကောင်ဵအတိင်ုဵ တစ်စီဵပပီဵမှ တစ်စီဵ ေမာင်ဵနှင်ေစ ရပါမည။် 

6. အာဵလုဳဵပပီဵစီဵပါေ အေောေ်ခွန်အရာရိှေ VCCS တွင် Approval ပပုလုပ်ေပဵပပီဵ Customs Pass ေုိ ထုတ်ေပဵရပါ မည်။ 

7. ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည ်Customs Pass ေုိ ေုန်သွယ်ေရဵဇုန် ၏  ဂိတ်တင်ွပပသ၍ ထွေ်ခွာနိုင်ပါသည။် 
 



Agent /Broker /Company / Agency/ Arrival Location (Warehouse) user 
Register လပု်ေဆာင်ရမည်ဴ အဆငဴ်မျာဵ 

1. ပမို့နယ်အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန ၊ ပမဝတီပမို့၊  သ့ုိ Agent/Broker/Company/ Agency  မျာဵမှ 

လာေရာေ၍်မှတ်ပဳုတင ်စာရင်ဵသွင်ဵပပီဵ Register Sheet မျာဵေိ ုရယူရပါမည။် 

2. Register Sheet တွင် ၀င်ေရာေ် အသဳုဵပပုရမညဴ် Link နှင်ဴ အသဳုဵပပရမညဴ် Security Key မျာဵေို 

ထည်ဴသွင်ဵေပဵထာဵပါမည်။ 

3. Agent မျာဵ သည ်“mcdvccs.gov.mm “Website တွင် စတင်၍ Security Key နှင်ဴအတူ Register လုပ်ပပီဵ 

အသဳုဵပပုနိုင်ပါမည။် 

4. Agent မျာဵ Register လုပ်ပပီဵပါေ Login in ၀င်ပပီဵအသဳုဵပပုနိုင်ပါသည်။ 

5. Arrival Location/ Companies User မျာဵသည်ေပဵထာဵေသာ Register Sheet တွင်ပါေသာ Security Key 

အနှင်ဴအတူ Register လုပ်ပပီဵ အသဳုဵပပုနိုင်ပါမည။် 

6. Arrival Location /Companies / Agency  User မျာဵ Register လုပ်ပပီဵပါေ Login in ၀င်ပပီဵအသဳုဵပပုနိုင်ပါသည်။ 

7. Arrival Location/Companies / Agency User မျာဵတွင် သီဵပခာဵ Panel နှင်ဴအသဳုဵပပုနိုင်ပါမည။် 

8. Agent မျာဵ ေ BCF – Cargo Registration ေိုအသဳုဵပပုနိုင်ရန် IE Code အတွေ ်Company နှင်ဴ Arrival Location 

ID(Warehouse ID) အတွေ ်Warehouse နှင်ဴ ကေိုတင်ချတိ်ဆေ်ထာဵရပါမည။် 

9. Company/ Arrival Location / Agency user မျာဵသည်လည်ဵ ေိုယန်ှင်ဴတွဲလပ်ုမညဴ် Agent နှငဴ် Broker မျာဵ ေိ ု

အသဳုဵပပုခွင်ဴေပဵထာဵရပါမည။် 


