အခန်း(၃)
ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း
စည်းမျဥ်း(၁)
အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
ဤအခန်းတွင်ပါဝင်ေသာ (က)

ေရချိ ၊ေရငန်တွငေ် မွးြမ ေသာတိရစာန်များ ဆိုသည်မှာ ငါး၊ ခ ုကျား၊ ကမာကျား၊ အခ
ြ ားေကျာရိုးမဲ့
ေရေနသတဝါများ ှင့်ေရေနအပင်များ၊ ေရထဲရှိအပင်များ၊ ဥများ၊ သားေလာင်းများ၊ အပင်ေပါက််များ၊
ပုံမှန်ေမွးြမ ြခင်း၊ အစာေကးခ
ြ င်း (သို မဟုတ်)သားရဲတိရစာန်များ၏ရန်မှအကာအကွယ်ေပးခ
ြ င်းစသည့်
ထုတ်လုပ်မကို တိုးတက်ေစသည့် ဖွံ ဖိ းတိုးတက်မ လုပ်ငန်းစဥ်များ၊ ေမွး ြမ ြခင်း လုပ်ငန်းစဥ်များတွင်
ပါ၀င်ေဆာင်ရွက် ြခင်းကိုဆိုလိုသည်။

(ခ)

ေကျာက်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျက် ဆိုသည်မှာ မူလကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲဝင် ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပး ေသာ
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ေပ အေြခခံ၍ ကားခံကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်မှ
ထုတ်ေပးေသာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ကိုဆိုလိုသည်။

(ဂ)

CIF ဆိုသည်မှာ ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ေနရာ(သို မဟုတ်) ဆိပ်ကမ်း အေရာက် သယ်ယူစရိတ် ှင့်
အာမခံေ ကးပါဝင်ေသာ သွင်းကုန်ပစည်းတန်ဖိုးကို ဆိုလိုသည်။ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်သည် GATT
၁၉၉၄ ၏အခန်း (၇) ှင့်အေကာက််ခွန် တန်ဖိုး သတ်မှတ်မသေဘာတူညီချက်အတိုင်း ေဆာင်ရွက် ရမည်။

(ဃ)

FOB ဆိုသည်မှာ ေနာက်ဆုံးသေဘာတင်ပို မည့် ဆိပ်ကမ်း (သို ) ေနရာ အေရာက်သယ်ယူပို ေဆာင်
စရိတ်ပါဝင်ေသာ သေဘာေပ အေရာက် ကုန်စည်တန်ဖိုးကို ဆိုလိုသည်။ တန်ဖိုးသတ်မှတ်မသည် GATT
၁၉၉၄ အခန်း (၇) ှင့် အေကာက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မ သေဘာတူညီချက်အတိုင်း ေဆာင် ရွက်ရမည်။

(င)

ေယဘူယျလက်ခေံ သာ
ကုန်ကျမများ၊

ဘ ာေရးလုပင် န်းအစီအစဥ်

ပစည်းတန်ဖိုးများ၊

ေပးေချမကိစများ၊

ဆိုသည်မှာ

အခွန်အခများ ှင့်စရိတ်များ၊

သတင်းအချက်အလက်ေဖာ်ထုတ်ချက်များ ှင့်

ဘ ာေရးဆိုင်ရာပ
ြ င်ဆင်မများ ှင့် သက်ဆိုင်ြပီး အဖွဲဝင် ိုင်ငံတစ်ခုတွင် ခိုင်မာေသာအာဏာပိုင် အဖွဲ၏
သတ်မှတ်ချက် ှင့် အများသေဘာတူညီချက်များကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသတ်မှတ်ချက်များသည် အေသးစိတ်
သတ်မှတ်ချက်များ၊

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအဖ
ြ စ်အကျ ံးဝင်သကဲ့သို

ေယဘူယျ

အသုံးချမ

ြပည်ပလမ်းညန်အြဖစ်လည်းအသုံး ြပ ိုင်သည်။
(စ)

ကုနပ် စည်း

ဆိုသည်မှာ

ေရာင်းဝယ် ိုင်ေသာကုန်ပစည်း၊

အရာဝတ မှန်သမကို ဆိုလိုသည်။

-၂-

ထုတ်ကုန်၊

ပစည်းှများ(သို မဟုတ်)

(ဆ)

ပုတ
ံ ူ ငှ ့် အစားထိးု ပါဝင်ပစည်းများ ဆိုသည်မှာ အရည်အေသွးတူ၊ အမျိ းအစားတူ၊ ထုတ်လုပ်သည့်
နည်းပညာ ှင့်အေခ
ြ ခံအချက်အလက်များ

တူညီ ပီး

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်အတွက်

အမှတ်

အသားကိုအေ ကာင်း ြပ ၍ (သို မဟုတ်) အမ
ြ င်ြဖင့် စစ်ေဆးခ
ြ င်း ြဖင့် တစ်ခု ှင့်တစ်ခုခွဲ ြခား၍ မရေသာ
ပစည်းများကိုဆိုလိုသည်။
(ဇ)

သွယ်ဝက
ုိ ပ် စည်းများ

ဆိုသည်မှာ

ကုန်ပစည်းတစ်ခု

ထုတ်လုပ် ြခင်း၊

စမ်းသပ် ြခင်း

သို မဟုတ်

စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် အသုံးြပ ေသာ်လည်း ကုန်ပစည်းထဲ၌ ပါဝင် ြခင်းမရှိေသာ (သို မဟုတ်) အေဆာက် အဦး
ထိန်းသိမ်းရာ၌ အသုံး ြပ ေသာ (သို မဟုတ်) ကုန်ပစည်းတစ်ခု ထုတ်လုပ်ရာ၌ တပ်ဆင်မ လုပ်ေဆာင်ြခင်း
အပိုင်းတွင် အသုံး ြပ ေသာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ ေအာက်ပါ တို ပါဝင် သည်(၁)

ေလာင်စာဆီ ှင့် စွမ်းအင်

(၂)

ကိရိယာများ၊ ဒိုင်းများ ှင့်ပုံစံခွက်များ

(၃)

ပစည်းများ ှင့်အေဆာက်အဦးများထိန်းသိမ်းရာတွင် အသုံး ြပ ေသာ အပိုပစည်းများ
ှင့်ပစည်းများ

(၄)

ေချာဆီ၊ စက်ဆီ၊ ေပါင်းစပ်ပစည်းများ ှင့် ကုန်ပစည်းများထုတ်လုပ် ြခင်း (သို မဟုတ်)
အေဆာက်အဦး ှင့်ပစည်းများတပ်ဆင်လုပ်ေဆာင်ရန်အသုံး ြပ ေသာပစည်းများ

(၅)

လက်အိတ်များ၊ မျက်မှန်များ၊ ဖိနပ်၊ ဝတ်စုံများ၊ လုံ ခံ ေရးေထာက်အပံ့ပစည်းများ

(၆)

ကုန်ပစည်းများ စမ်းသပ်ရန် (သို )စစ်ေဆးရန်အတွက်အသုံး ြပ ေသာ ကိရိယာတန်ဆာ

ပလာများ၊ ဆက်စပ်ပစည်များ ှင့်အေထာက်အပံ့ပစည်းများ
(၇)

ဓါတ်ကူပစည်းများ ှင့်ေဖျာ်ရည်များ ှင့်

(၈)

ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မ ၌ အသုံး ြပ ပီး ထုတ်လုပ်မ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖ
ြ စ်
သတ်မှတ် ိုင်ေသာလည်းကုန်စည်ထဲ၌ ပါဝင်မ မရှိေသာအခ
ြ ားပစည်းများ

(ဈ)

အရာဝတ ပစည်းများ

ဆိုသည်မှာ

ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မ၌ အသုံး ြပ ေသာ၊ ေလာင်က မ်းေသာ

(သို မဟုတ်) ကုန်ပစည်းတစ်ခုတွင် ကိုယ်တိုင်ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေသာ (သို မဟုတ်) အခ
ြ ားကုန်ပစည်း
တစ်ခု၏ ထုတ်လုပ်မတွင်လုပ်ေဆာင်မ တစ်ခု၌ အသုံးြပ ေသာ မည်သည့်ပစည်း (သို မဟုတ်)
အရာဝတ ကိုမဆို ဆိုလိုသည်။
(ည)

ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာ ကုန်ပစည်း (သို မဟုတ)် ပင်ရင်းမဟုတေ် သာ အရာဝတ
ေအာက်ရှိပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ်
အရာဝတ တစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။

အရည်အချင်းမကိုက်ညီေသာ

ဆိုသည်မှာ ဤအခန်း

ကုန်ပစည်းတစ်ခု

(သို မဟုတ်)

-၃(ဋ)

ပင်ရင်းအရာဝတ ဆိုသည်မှာ ဤအခန်းေအာက်ရှိ ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် အရည်အချင်း ကိုက်ညီ
ေသာ အရာဝတ ကိုဆိုလိုသည်။

(ဌ)

ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ

ကုန်ပစည်းတစ်ခုအား စိုက်ပျိ းေသာ ၊ တူးေဖာ်ေသာ၊ ြပ စုပျိ းေထာင်သာ၊

ရိတ်သိမ်းေသာ၊ ငါးမ ားေသာ၊ ေထာင်ေချာက်ေထာင်ေသာ၊ အမဲလိုက်ေသာ၊ ထွန်ယက်စိုက်ပျိ းေသာ ၊
ဖမ်းဆီးေသာ၊ စုစည်းေသာ ၊ စုေဆာင်းေသာ၊ ေမွး ြမ ေသာ ၊ ထုတ် တ်ယူေသာ၊ ထုတ်လုပ်ေသာ၊
ဆက်စပ်တပ်ဆင်ေသာ လူပုဂိ လ် အားဆိုလိုသည်။
(ဍ)

ထုတ်လုပ်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းများရရှိရန် စိုက်ပျိ းခ
ြ င်း ၊ တူးေဖာ်ြခင်း၊ ြပ စုပျိ းေထာင်ြခင်း၊
ရိတ်သိမ်းြခင်း၊ ငါးမားခ
ြ င်း၊ ေထာင်ေချာက်ေထာင်ြခင်း၊ အမဲလိုက်ြခင်း၊ ထွန်ယက်စိုက်ပျိ းခ
ြ င်း ၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊
စုစည်း ြခင်း ၊ စုေဆာင်း ြခင်း၊ ေမွးြမ ြခင်း ၊ ထုတ် တ်ယူ ြခင်း၊ စက် ုံမှ ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ ကုန်ပစည်းတစ်ခုအား
ဆက်စပ်တပ်ဆင် ြခင်း တို ပါဝင်ေသာ နည်းလမ်းများကိုဆိုလိုသည်။

(ဎ)

ထုတ်ကုန်သတ်မတ
ှ မ် စည်းမျဥး် ဆိုသည်မှာ

အေကာက်ခွန်ခွဲ ြခားသတ်မှတ်ြခင်း(သို မဟုတ်)ထုတ်လုပ်မ

သတ်မှတ်ြခင်း (သို မဟုတ်) အဆိုပါစံ န်းများေပါင်းစပ်မ၏ ေဒသတန်ဖိုးသတ်မှတ်ြခင်း တို အတွက်
အသုံးြပ သည့်စည်းမျဥ်းများကိုဆိုလိုသည်။
(ဏ)

သယ်ယပူ ုိ ေဆာင်ေရးအတွက် ထုတ်ပးုိ ပစည်းများ ငှ ့် ကုနေ် သတာများ ဆိုသည်မှာ လက်လီ ေရာင်းချရန်
အတွက်အသုံး ြပ ေသာ အရာဝတ (သို မဟုတ်) ကုန်ေသတာများ ှင့် ကွာ ြခားြပီး သယ်ယူပို ေဆာင်စဥ်
ကာလအတွင်းကုန်ပစည်းများကို ကာကွယ်ရန် အသုံး ြပ သည့်ပစည်းများကို ဆိုလိုသည်။
စည်းမျဥ်း-၂
ပင်ရင်းကုနပ် စည်းများ

၁။

ဤအခန်းတွင်ပါဝင်ေသာ

ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည်ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများတွင်

ပင်ရင်းကုန်ပစည်း

အဖ
ြ စ်သတ်မှတ် ိုင်သည်(က)

စည်းမျဥ်း ၃ (ရာ န်းြပည့်

ြပည်တွင်းမှထုတ်လုပ်(သို မဟုတ်) ရရှိေသာကုန်စည်) တွင်

သတ်မှတ်ထား သည့်အတိုင်း အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်း၌ အပ
ြ ည့်အဝ ထုတ်လုပ် (သို မဟုတ်)
ရရှိေသာအခါ

-၄(ခ)

အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်း အပ
ြ ည့်အဝ ထုတ်လုပ် ြခင်း (သို မဟုတ်) ရရှိ ြခင်းမရှိေသာ်လည်းဲ စည်းမျဥ်း
၄ (အပ
ြ ည့်အဝထုတ်လုပ် ြခင်း(သို မဟုတ်) ရရှိ ြခင်းမရှိသည့်ကုန်ပစည်းများ) ၏ လိုအပ်ချက်များ
ကိုြဖည့်ဆည်း ိုင်သည့်ကုန်ပစည်း

(ဂ)

တစ် ိုင်ငံ (သို ) တစ် ိုင်ငံထက်ပိုေသာအဖွဲဝင် ိုင်ငံများမှပင်ရင်းပစည်းအရာဝတ ပစည်းများ
အား အဖွဲဝင်တစ် ိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ေသာအခါ ှင့်

ဤ အခန်းပါအခ
ြ ားလိုအပ် ချက်များအားလုံး ှင့် ြပည့်စုံေသာအခါ။
၂။

အပုိဒ် ၁ တွင်ေဖာ်ြပထားေသာပင်ရင်းလိုအပ်ချက်များ ှင့်ကိုက်ညီေသာကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အဖွဲဝင်

ိုင်ငံတစ်ခုသို တင်ပို မ ှင့် အခ
ြ ားအဖွဲဝင် ိုင်ငံတစ်ခုသို ြပန်လည်တင်ပို မတွင် အေကာက်ခွန် သက်သာခွင့်
အတွက်၎င်း၏အရည်ချင်းကိုက်ညီမများကိုထိန်းသိမ်းရမည်။
စည်းမျဥ်း ၃
ရား န်းြပည့်ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်
စည်းမျဥ်း၂.၁(က)(ပင်ရင်းကုန်ပစည်းများ)၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်

ေအာက်ပါကုန်ပစည်းများအား

ရာ န်း ြပည့် ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်များအဖ
ြ စ်သတ်မှတ်ရမည်(က)

အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်းစိုက်ပျိ းေသာ၊ ရိတ်သိမ်းေသာ၊ ခူးယူေသာ (သို ) စုစည်းရရှိေသာ အသီးများ၊
ပန်းများ၊

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အပင်းများ၊ ပင်လယ်ေရေမှာ်များ၊ မိ

ှင့် အပင်ရှင်များ

ပါဝင်သည့် အပင် ှင့် အပင်ထွက် ပစည်းများ
(ခ)

အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်း ေမွးဖွားေသာ၊ ကီး ြပင်းေသာတိိရိစာန်အရှင်များ

(ဂ)

အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်း တိရိစာန်အရှင်များမှရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ

(ဃ)

အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်း အမဲလုိက် ြခင်း ၊ ေထာင်ေချာက်ဆင် ြခင်း၊ ငါးဖမ်း ြခင်း၊ ထွန်ယက်
စိုက်ပျိ းခ
ြ င်း၊ စုစည်း ြခင်း (သို ) ဖမ်းဆီး ြခင်းြဖင့်ရရှိေသာကုန်ပစည်းများ

(င)

အဖွဲဝင် ိုင်ငံ၏ေမ
ြ ဆီလာ၊ ေရ၊ ပင်လယ် ြပင်(သို ) ပင်လယ် ကမ်း ြပင်ေအာက်မှထုတ်ယူေသာ
(သို ) ရရှိေသာသတ ှင့် အခ
ြ ားသယံဇာတပစည်းများ

-၅(စ)

ိုင်ငံတာကာဥပေဒအရ

အဖွဲဝင် ိုင်ငံတွင်

မှတ်ပုံတင်ထားပီး

ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန်

အခွင့်အေရးရှိေသာ မည်သည့် ေရယာဥ်မဆို ိုင်ငံပိုင်ေရပိုင်နက် ြပင်ပမှ ရရှိေသာ ပင်လယ် ငါး
ှင့် အခ
ြ ားပင်လယ်ေရထွက်ပစည်းများ
(ဆ)

အပိုဒ်ခွဲ(စ)ပါ အဖွဲဝင် ိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားြပီး

ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရးရှိေသာ

မည်သည့် စက် ုံသေဘာမှမဆို ထုတ်လုပ်ေသာကုန်ပစည်းများ
(ဇ)

အဖွဲဝင် ိုင်ငံ (သို ) အဖွဲဝင် ိုင်ငံ၏လူပုဂိ လ်မှ

ိုင်ငံတကာ ဥပေဒအရ စူးစမ်းရှာေဖွပိုင်ခွင့်

ေအာက်၌ အခ
ြ ားအဖွဲဝင် ိုင်ငံများမှ ဆုံး ြဖတ်ေသာစီးပွားေရးဇုန် ြပင်ပရှိ ပင်လယ် ကမ်း ြပင်
(သို )ပင်လယ် ကမ်းြပင်ေအာက် ှင့် အဖွဲဝင် ိုင်ငံ၏ကမ်းလွန်ေဒသ ကပ်လျက် ှင့် ဧရိယာ ြပ င်ပ
မှရရှိေသာကုန်ပစည်းများ
( ဈ ) ကုန်ပစည်းများသည်(၁)

အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်း ကုန် ကမ်းအဖ
ြ စ်သာ ြပန်လည်အသုံး ြပ ိုင်ေသာ ထုတ်လုပ်မ ှင့်
စားသုံးမများမှရရှိသည့်အပိုင်းအစ ှင့် အေလအလွင့်များ

(၂)

အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်း ကုန် ကမ်းအဖ
ြ စ်သာ ြပန်လည်အသုံး ြပ ိုင်ေသာ အဖွဲဝင် ိုင်ငံ
အတွင်း စုေဆာင်းရရှိေသာအသုံး ြပ ပီးပစည်းများ

(ည)

အပုဒ်ခွဲ (က) မှ (စ) အတွင်းပါရှိေသာ ကုန်ပစည်းများမှ အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်ေသာ
(သို ) ရရှိေသာကုန်ပစည်းများ
စည်းမျဥ်း ၄
ြပည်ပသွငး် ကုန် ကုန် ကမ်းပါဝင်ေသာ ထုတ်ကုန်

၁။

စည်းမျဥ်း ၂.၁ (ခ) (ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်) အရ အပိုဒ် ၂ တွင် ေဖာ် ြပထားေသာကုန်ပစည်း တစ်ခုအား

ေအာက်ပါအေခ
ြ ေနများတွင် ပင်ရင်းကုန်ပစည်းများအဖ
ြ စ်သတ်မှတ် ိုင်သည်(က)

ကုန်ပစည်း၏ ေဒသတွင်းတန်ဖိုးပါဝင်မသည် စည်းမျဥ်း ၅ (ေဒသတွင် တန်ဖိုး ပါဝင်မ
တွက်ချက်ြခင်း)တွင်ေဖာ် ြပသည့်ပုံေသနည်းကိုအသုံး ြပ တွက်ချက်ထားသည် FOB တန်ဖိုး ၄၀%
ထက်မနည်းေသာအခါ
ေဆာင်ရွက်ေသာ အခါ

ှင့်

ေနာက်ဆုံးထုတ်လုပ်မအပိုင်းသည်

အဖွဲဝင် ိုင်ငံ

အတွင်း

-၆(ခ)

ကုန်ပစည်းထုန်လုပ်မ၌

အသုံးြပ ေသာ

ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန်ပစည်းများအားလုံးသည်

အဖွဲဝင် ိုင်ငံတွင် စည်းဝါးညီစနစ်၌ ဂဏန်း (၄) လုံးအဆင့်(အခွန်ေခါင်းစဥ်ေ ြပာင်းလဲြခင်း)၌
အခွန်အမျိ းအစား ေပ
ြ ာင်းလဲသွားေသာအခါ
၂။

အပိုဒ် ၁ အရ ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် ကုန်ပစည်းသတ်မှတ်မစည်းမျဥ်းများ (PSR)

ှင့်ကိုက်ညီပါက

ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ်သတ်မှတ် ိုင်သည်။
၃။

ေနာက်ဆက်တွဲ ၂ (ကုန်စည်သတ်မှတ်မစည်းမျဥ်း) တွင်သတ်မှတ်မထားေသာကုန်ပစည်းတစ်ခုအ တွက်

အဖွွဲဝင် ိုင်ငံတစ်ခုသည်

ပင်ရင်းေဒသကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ်သတ်မှတ်ဆုံး ြဖတ်ရာတွင်

ထုတ်လုပ်သူ

(သို )

ကုန်တင်ပို သူအား အပိုဒ် ၁ (က) (သို ) (ခ) အသုံး ြပ ရန် ဆုံး ြဖတ်ြခင်းကိုခွင့်ြပ ရမည်။
၄။

ကုန်စည်တစ်ခုသည် ေနာက်ဆက်တွဲ ၂ (ကုန်စည်သတ်မှတ်မစည်းမျဥ်း) သတ်မှတ်ေသာအခါ ှင့်

ထိုေနာက်ဆက်တွဲ၏သက်ဆိုင်ရာေထာက်ပံ့မများသည်

ေဒသတွင်းတန်ဖိုးပါဝင်မအေပ

အေြခခံတွက်ချက်

ေသာပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း၊ အခွန်အမျိ းစားေပ
ြ ာင်းလဲမအေပ အေြခခံတွက်ချက်ေသာပင်ရင်းေဒသစည်း မျဥ်း၊
ထုတ်လုပ်မကိုအေခ
ြ ခံတွက်ချက်ေသာပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း

(သို )

၎င်းတို အထဲမှမည်သည့်နည်းကိုမဆို

ေပါင်းစပ်အသုံး ြပ ြခင်းတို ကို ေထာက်ပံ့လှျင်အဖွဲဝင် ိုင်ငံသည် ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန် အဖ
ြ စ်သတ်မှတ်ရန်
ဆုံး ြဖတ်ရာတွင်ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူအား မည်သည့်စည်းမျဥ်းကိုအသုံးြပ ေရွးချယ်မအားခွင့် ြပ ရမည်။
စည်းမျဥ်း ၅
ေဒသတွငွ း် တန်ဖးုိ ပါဝင်မ တွကခ် ျက်ြခင်း
၁။

စည်းမျဥ်း ၄ (ြပည်ပသွင်းကုန် ကုန် ကမ်းပါဝင်ေသာထုတ်ကုန်) အရ ၊ေဒသတွင်းပါဝင်မအတွက်

တွက်ချက်ြခင်းပုံေသနည်း မှာေအာက်ပါတို အနက်တစ်ခု ြဖစ််ရမည်(က)

တိုက်ရိုက်တွက်ချက်မပုံေသနည်း
AANZFTA

အလုပ်သမား

စုစုေပါင်း

ကုန်ကျစရိတ်+ ကုန်ကျစရိတ်+ ကုန်ကျစရိတ်+
FOB
သို မဟုတ်

အမ
ြ တ်

အခ
ြ ား
+

ကုန်ကျစရိတ် x ၁၀၀%

-၇(ခ)

သွယ်ဝက
ုိ တ
် က
ွ ခ် ျကမ် ပုေံ သနည်း
FOB - ြပည်ပသွင်းကုန် ကုန် ကမ်းတန်ဖိုး x ၁၀၀%
FOB

ဆိုရာတွင်(က)

AANZFTA

ပစည်းစရိတ်

ဆိုသည်မှာ

ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံး ြပ ရန်

ပင်ရင်းပစည်း

အစိတ်အပိုင်း

ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ေသာ

(သို )

(သို )

ထုတ်လုပ်သူမှ

စုစည်းရယူေသာပစည်း

တန်ဖိုးကိုဆိုလိုသည်။
(ခ)

အလုပသ
် မားစရိတ် ၌လုပ်အားခများ၊ ဝန်ေဆာင်ခများ ှင့် အခ
ြ ား အလုပ်သမား အခွင့်ေရးအေရးများ
ပါဝင်သည်။

(ဂ)

အေထွေထွအသုးံ စရိတ် ဆိုသည်မှာ စုစုေပါင်းအေထွေထွအသုံးစရိတ်ကိုဆိုလိုသည်။

(ဃ)

အခ
ြ ားအသုးံ စရိတမ် ျား ဆိုသည်မှာ သေဘာထဲ၌ ကုန်ပစည်းသိုေလှာင်ခများ၊ ြပည်တွင်းသယ်ယူပို
ေဆာင်ခများ၊ သိုေလှာင်ခများ၊ ဆိပ်ကမ်းတင်ချခများ၊ ပွဲစားခများ ှင့် ဝန်ေဆာင်ခများပါဝင်ေသာ ပို ကုန်
သယ်ယူပို ေဆာင်ခများကိုဆိုလိုသည်။

(င)

FOB ဆိုသည်မှာ စည်းမျဥ်း ၁ (အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုြခင်း) တွင်သတ်မှတ်ထားသည့် သေဘာေပ အေရာက်
ပစည်းတန်ဖိုးကိုဆိုလိုသည်။

(စ)

ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာအရာဝတ များ၏တန်ဖးုိ

ဆိုသည်မှာ

ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာပစည်း၊

အစိတ်ပိုင်း၊

သို မဟုတ် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင်ထုတ်လုပ်သူမှ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ေသာ (သို ) စုစည်းရယူ
ေသာကုန်ပစည်းအားလုံးအတွက် သွင်းကုန်တင်သွင်းသည်အချိန် (သို ) ပထမဆုံး စီစစ်ေဈး န်း ၌ CIF
တန်ဖိုးကိုဆိုလိုသည်။ ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာ အရာဝတ များ၌ မဆုံး ြဖတ် ိုင်ေသာ အရာဝတ များပါဝင်
ပီးကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ေသာ အရာဝတ မပါဝင်ပါ။
၂။

ဤအခန်းရှိ ကုန်စည်တန်ဖိုးအား GATT ၁၉၉၄ ၏စည်းမျဥ်းအရ ှင့် အေကာက်ခွန်စည်း ကပ်မ သေဘာ
တူညီချက် ှင့်အညီ ဆုံးြဖတ်ရမည်။

-၈စည်းမျဥ်း ၆
များပ
ြ ားလာေသာ ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း
စည်းမျဥ်း ၂ (ပင်ရင်းကုန်စည်သတ်မှတ် ြခင်း) အရ ၎င်းစည်းမျဥ်း၌ သတ်မှတ်ထားေသာပင်ရင်း
လိုအပ်ချက်များ ှင့်ကိုက်ညီ ပီး အခ
ြ ားအဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်းတွင် အခ
ြ ားကုန်စည်ထုတ်လုပ်မ၌ အသုံး ြပ ေသာ
ကုန်စည်တစ်ခုအား အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွင်းတွင်အ ပီးသတ်ထုတ်လုပ်ပါက ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်
ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း ၇
အနိမဆ
့် ုံးေဆာင်ရက
ွ မ် များ ငှ ့်ြဖစ်စဥ်များ
ေဒသတွင်းတန်ဖိုးပါဝင်မ၊ေအာက်ေဖာ် ြပပါအနိမ့်ဆုံးေဆာင်ရွက်မ (သို ) ြဖစ်စဥ်များ၊ သီးသန် (သို )
တစ်ခု ှင့်တစ်ခုေပါင်းစပ်ထုပ်လုပ်မများကိုအေခ
ြ ခံ၍

ပင်ရင်းေဒသအတွက်ေတာင်ဆိုရာတွင်အနိမ့်ဆုံး ြဖစ်ရန်

စဥ်းစားပီး ကုန်ပစည်းတစ်ခုအား ပင်ရင်းကုန်စည် ဟုတ်/မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ရာတွင်ထည့်သွင်းမတွက်ချက်ေပ(က)

ကုန်ပစည်းများအားသယ်ေဆာင်စဥ် ှင့်

သိုေလှာင်စဥ်အတွင်း

မပျက်စီးေစရန်ထိန်းသိမ်း

ေဆာင်ရွက် ြခင်း
(ခ)

သေဘာတင်ြခင်း ှင့်သယ်ယူပို ေဆာင်ရာ၌ အဆင်ေ ြပေချာေမွေစခ
ြ င်း

(ဂ)

ေရာင်းချရန် (သို မဟုတ်) သယ်ယူပို ေဆာင်ရန် အတွက် ကုန်စည်များအား ထုတ်ပိုး ြခင်း
(သို မဟုတ်) ြပသခ
ြ င်း

(ဃ)

ေရွးထုတ် ြခင်း၊ အမျိ းစားခွဲ ြခားခ
ြ င်း၊ ေလာ်ဖွပ် ြခင်း၊ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊ လှီး ြခင်း၊ ေကွး ြခင်း၊ ေခွြခင်း၊
ေဖ
ြ ာင့်ြခင်း ှင့်အြခားအလားတူေဆာင်ရွက်မများပါဝင်သည့် ရိုးရှင်းေသာလုပ်ငန်းများ

(င)

ထုတ်ကုန် (သို ) ၎င်းတို ၏ ထုတ်ပိုးမများ၌ အမှတ်သားများ၊တံဆိပ်များ(သို ) အလားတူ အမျိ းစား
ခွဲြခားသည့်အမှတ်သားများကပ် ြခင်း

(စ)

ကုန်စည်များ၏ စရိုက်လကဏာများ လုံးဝေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းမရှိေသာ ေရ (သို ) အခ
ြ ားအရာများ
ြဖင့်ေရာေ ှာ ြခင်း

-၉စည်းမျဥ်း ၈
အနိမဆ
် းံု ပါဝင်မ
၁။

စည်းမျဥ်း ၄ (ြပည်ပသွင်းကုန် ကုန် ကမ်းပါဝင်ေသာကုန်ပစည်းများ) တွင်သတ်မှတ်ထားေသာအခွန်

အမျိ းစားခွဲ ြခားမလိုအပ်ချက် ၌ ေပ
ြ ာင်းလဲမမရှိေသာ ကုန်စည်သည်ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်လ င် မည်သို ပင်
ြဖစ်ေစကာမူ ပင်ရင်းကုန်စည်အ ြဖစ်သတ်မှတ်ရမည်(က)

(၁) စည်းဝါးညီစနစ်၏ အခန်း ၅၀ မှ ၆၃ အထိေဖာ်ြပထားေသာ ကုန်စည်များမဟုတ်သည့်
ကုန်တစ်ခုတွက် ထုတ်လုပ်မတွင်အသုံး ြပ သည့် ပင်ရင်းမဟုတ်သည့်ကုန်ပစည်းများအား
လုံး၏တန်ဖိုးသည် ကုန်စည်၏ FOB ေဈး န်း ၁၀% ထက်မပိုေသာအခါ
(၂) စည်းဝါးညီစနစ်၏ အခန်း ၅၀ မှ ၆၃ အထိေဖာ် ြပထားေသာ ကုန်စည်တစ်ခုအတွက်
အေကာက်ခွန်ကုန်စည်ဇယားအရ ေပ
ြ ာင်းလဲမမရှိေသာ ထုတ်လုပ်မတွင် အသုံး ြပ သည့်
ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်စည်များအားလုံး၏ အေလးချိန်သည် ကုန်စည်၏ စုစုေပါင်း
အေလးချိန်ထက် ၁၀% မပိုေသာအခါ (သို မဟုတ်) ထုတ်လုပ်မတွင် အသုံး ြပ သည့်
ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်စည်များအားလုံး၏ တန်ဖိုးသည် ကုန်စည်၏ FOB ေဈး ူန်း ထက်
၁၀% မပိုေသာအခါ

(ခ)
၂။

ကုန်စည်သည် ဤအခန်း၏ အခ
ြ ားလိုအပ်ချက်များ ှင့်ကိုက်ညီေသာအခါ

အဆိုပါပစည်းများ၏

တန်ဖိုးသည်

မည်သည့်ေဒသတွင်

တန်ဖိုးပါဝင်မလိုအပ်ချက်အတွက်

မဆို

ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာ အရာဝတ များ၏တန်ဖိုးတွင်ပါဝင်ရမည်။
စည်းမျဥ်း - ၉
ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိပု စည်းများ ှင့် ကိရိယာများ
၁။

ကုန်ပစည်းတစ်ခု၏ပင်ရင်းေဒသကိုဆုံး ြဖတ်ရာတွင်

အပိုပစည်းများ၊

ကိရိယာများ ှင့်

ကုန်စည် ှင့်အတူပါရှိေသာဆက်စပ်ပစည်းများ၊

လမ်းညန်ချက်ဆိုင်ရာပစည်းများအား

ကုန်စည်၏အစိတ်အပိုင်းအဖ
ြ စ်သာ

ယူဆရမည်ြဖစ် ပီး ပင်ရင်းကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံး ြပ ေသာ ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန်ပစည်းများ အေနဖ
ြ င့်
အေကာက်ခွန် န်းထားေပ
ြ ာင်းလဲေစရန်ဆုံး ြဖတ်ရာ၌ ထည့်သွင်းမသတ်မှတ်ရ။

-၁၀(က)

ကုန်စည် ှင့်အတူပါရှိေသာ
လမ်းညန်ချက်ဆိုင်ရာ

ဆက်စပ်ပစည်းများ၊

(သို )

အပိုပစည်းများ၊

ကိရိယာများ ှင့်

သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာပစည်းများအား

ကုန်စည်၏

အစိတ်အပိုင်း အဖ
ြ စ် ယူဆရမည် ြဖစ် ပီး ပင်ရင်းကုန်စည်၌ ထည့်သွင်း ြခင်းမပ
ြ ရ။
(ခ)

ကုန်စည် ှင့်အတူပါရှိေသာ

ဆက်စပ်ပစည်းများ၊

အပိုပစည်းများ၊

ကိရိယာများ ှင့်

လမ်းညန်ချက်ဆိုင်ရာ (သို ) အခ
ြ ားသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာပစည်းများ၏ အေရအတွက်
ှင့်တန်ဖိုးအား ကုန်စည်အတွက် အခွန်ေကာက်ခံခွင့်ရှိသည်။
၂။

အပိုဒ် ၁ တွင် မည်သို ပင်ဆိုေစကာမူ ကုန်စည်သည် ေဒသတွင်းတန်ဖိုးပါဝင်မ လိုအပ်ချက် ှင့်

ကိုက်ညီပါက ကုန်စည် ှင့်အတူပါရှိေသာ ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိုပစည်းများ၊ ကိရိယာများ ှင့် လမ်းညန်ချက်
ဆိုင်ရာ သို မဟုတ် အခ
ြ ားသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပစည်းများ၏ တန်ဖိုးအားြဖစ် ိုင်ပါက ကုန်စည်၏
ေဒသတွင်းတန်ဖိုးပါဝင်မအရ

တွက်ချက်ရာတွင်

ပင်ရင်း

(သို )

ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာ

ပစည်းများအဖ
ြ စ်

ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။
၃။

ကုန်စည်၏ေဒသတွင်းတန်ဖိုးပါဝင်မ

ြမင့်တင်ရန်

ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့်

သီးသန် ေပါင်းထည့်လာေသာ

ကုန်ပစည်း ှင့်အတူပါရှိသည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိုပစည်းများ၊ ကိရိယာများ ှင့် ညန် ကားချက်ဆိုင်ရာ (သို )
သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာပစည်းများသည် ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံမှ ကုန်စည် ှင့်အတူေရာင်းချခ
ြ င်းမပ
ြ ဟု
သက်ေသပ
ြ ိုင်ေသာအခါ အပိုဒ် ၁ ှင့်၂ ကိုအသုံးမပ
ြ ရ။
စည်းမျဥ်း ၁၀
ပုတ
ံ ူ ငှ အ
့် စားထိးု ပါဝင်ပစည်းများ
ပုံတူ ှင့်အစားထိုးပါဝင်ပစည်းများသည်
ပစည်းများတစ်ခုစီ၏

ပင်ရင်းပစည်း

ဟုတ်/မဟုတ်

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲြခားမအရေသာ်လည်းေကာင်း၊

သတ်မှတ်ဆုံးြဖတ်ြခင်းသည်

ပို ကုန်တင်ပို သည့်

အဖွဲဝင် ိုင်ငံ၏

သတ်မှတ်လက်ခံကျင့်သုံးသည့် ကုန်ပစည်းထိန်းချ ပ်မ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို မဟုတ်) စာရင်းဇယားဆိုင်ရာ
စီမံခန် ခွဲမ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရေသာ်လည်းေကာင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
စည်းမျဥ်း ၁၁
ထုတ်ပးုိ ပစည်းများ ငှ က
့် နု ေ် သတာများ ငှ ပ့် တ်သက်၍ ေဆာင်ရက
ွ မ် များ
၁။

ကုန်စည်တစ်ခု၏

သယ်ယူပို ေဆာင် ြခင်း ှင့်

သေဘာတင်ရန်အတွက်ထုတ်ပိုးပစည်းများ ှင့်

ကုန်ေသတာများအား မည်သည့်ကုန်စည်၏ ပင်ရင်းသတ်မှတ်ရာ၌ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းမပ
ြ ရ။

-၁၁၂။

ထုတ်ပိုးထားသည့်ကုန်ပစည်း ှင့်အတူ အမျိ းအစားသတ်မှတ်ေသာအခါ လက်လီေရာင်းချရန်အတွက်

ထုတ်ပိုးပစည်းများ ှင့်ကုန်ေသတာများအား
ကုန်ပစည်းတွင်အသုံး ြပ သည့်

အေကာက်ခွန်သတ်မှတ်ချက်ေ ြပာင်းလဲေစရန်

ပင်ရင်းမဟုတ်သည့်ပစည်းများသည်

ထုတ်လုပ်သည့်

သတ်မှတ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်း ြခင်းရှိ/မရှိ

ဆုံး ြဖတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက် ြခင်းမပ
ြ ရ။
၃။

ကုန်စည်တစ်ခုသည် ေဒသတွင်းတန်ဖိုးပါဝင်မလိုအပ်ချက် ှင့် ကိုက်ညီပါက လက်လီေရာင်းချမအ

တွက်ကုန်ပစည်းများအား

ထုတ်ပိုးထားေသာ

ထုတ်ပိုးပစည်းများ ှင့်

ကုန်ေသတာများအား

ပင်ရင်းေဒသ

တန်ဖိုးပါဝင်မတွက်ချက်ရာ၌ ပင်ရင်းေဒသပစည်းအဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာ ပစည်းများအဖ
ြ စ်
လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။
စည်းမျဥ်း ၁၂
သွယ်ဝက
ုိ ပ် စည်းများ
သွယ်ဝိုက်ပစည်းများအား မည်သည့်ေနရာ၌ ထုတ်လုပ်သည်ကို မ ကည့်ဘဲ ပင်ရင်းကုန်ပစည်းတစ်ခုအ
ြဖစ် မှတ်ယူရမည် ြဖစ် ပီး ၎င်း၏တန်ဖိုးအား ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ၏ ကုန်ကျစရိတ်ထဲ၌ ထည့်သွင်း တွက်ချက်
ရမည်။
စည်းမျဥ်း ၁၃
ကုန်ကျစရိတမ် ျားမှတတ
် မ်းတင်ြခင်း
ဤအခန်းပါ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအား ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သည့် အဖွဲဝင် ိုင်ငံ၏ ေယဘူယျ လက်ခံ
ကျင့်သုံးေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့် အညီမှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းရမည်။
စည်းမျဥ်း ၁၄
တိက
ု ရ
် က
ုိ က
် နု တ
် င်ပုိ ြခင်း
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အေခ
ြ အေနများတွင်

ကုန်စည်တစ်ခုသည်

၎င်း၏ပင်ရငး်ေဒသအေခ
ြ အေနအား

စည်းမျဥ်း ၂ (ပင်ရင်းေဒသကုန်စည်များ)တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း ထိမ်းသိမ်းထား ိုင်ရမည်(က)

ကုန်စည်သည်

မည်သည့်

အဖွဲဝင်မဟုတ်သည့် ိုင်ငံကိုမ မဖ
ြ တ်သန်းဘဲ

သည့် ိုင်ငံသို သယ်ယူပို ေဆာင်သည့်အခါ

ကုန်တင်သွင်း

-၁၂(ခ)

ကုန်စည်သည်အဖွဲဝင်မဟုတ်သည့်

ိုင်ငံတစ်ခုသို

ေအာက်ပါအတိုင်း

တစ်ဆင့်ခံ

သယ်ယူပို ေဆာင်သည့်အခါ(၁) ကုန်ပစည်းအား မပျက်စီးေအာင်ထိန်းသိမ်းရန် (သို ) ကုန်စည်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို
သယ်ေဆာင်ရန

်လိုအပ်ေသာ

ကုန်တင် ြခင်း၊

ကုန်ချခ
ြ င်း၊

သိုေလှာင်ြခင်း

(သို )

အခ
ြ ားေဆာင်ရွက်မများအပ အဖွဲဝင် ိုင်ငံများ၏ နယ်ေ ြမ ြပင်ပ၌ ေဆာင်ရွက်မများ(သို )
ထုတ်လုပ်မများကို ေဆာင်ရွက်ေသာအခါ
(၂) ကုန်စည်သည် အဖွဲဝင် ိုင်ငံမဟုတ်သည့် ိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်မ သို မဝင်ေရာက်ေသာအခါ
(၃) တစ်ဆင့်သယ်ပို ဝင်ေပါက်သည် ပထဝီဆိုင်ရာ၊ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ(သို မဟုတ်) ေထာက်ပံ့
ပို ေဆာင်ေရးဆိုင်ရာအေကာင်းြပချက်များ ှင့် ဆီေလျာ်မရှိေသာအခါ
စည်းမျဥ်း ၁၅
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျက်
ကုန်စည်များသည် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် အရည်အချင်းကိုက်ညီေ ကာင်း ေတာင်းဆိုမ
တစ်ခုအတွက် ဤအခန်း၏ေနာက်ဆက်တွဲပါ ပင်ရင်းေဒသလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း အခ
ြ ားအဖွဲဝင် ိုင်ငံ
များသို အေ ကာင်း ကားအသိေပးထားေသာ ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းမှ ထုတ်ေပးသည့်ပင်ရင်း ေဒသ
ေထာက်ခံချက်တင် ြပရမည်။
စည်းမျဥ်း ၁၆
အေကာက်ခနွ သ
် က်သာခွင့်ြငင်းပယ်ြခင်း
ကုန်စည်တင်သွင်းသည့်အဖွဲဝင် ိုင်ငံမှ

အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သည်ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများတွင်

အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ေတာင်းဆိုမကိုပယ် ဖျက် ိုင်သည်(က)

ကုန်စည်သည် ပင်ရင်းကုန်စည်အ ြဖစ်အရည်အေသွးမမီေသာအခါ (သို )

(ခ)

ကုန်စည်တင်သွင်းသူ/ တင်ပို သူ (သို ) ထုတ်လုပ်သူသည် ဤအခန်းပါ မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာ
လိုအပ်ချက်များကိုမဆို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေသာအခါ

-၁၃စည်းမျဥ်း ၁၇
သုံးသပ်ြခငး် ှင့်ေတာင်းဆိုြခငး်
ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသည် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ှင့် ပတ်သက်၍ အရည်အချင်း ကိုက်ညီပါက
အဖွဲဝင် ိုင်ငံများအကား

ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူများ၊

တင်ပို သူများ(သို )

ကုန်စည်တင်သွင်းသူများ

(သို )

ကုန်စည်ေရာင်းဝယ်တင်သွင်းမည့်သူများကို ြပည်တွင်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့် စီမံခန် ခွဲမ စနစ်များ
အတိုင်းေတာင်းဆိုမကို ခွင့် ြပ ရပါမည်။
စည်းမျဥ်း ၁၈
ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥး် ဆပ်ေကာ်မတီ
၁။

ဤေခါင်းစဥ်အားထိေရာက်စွာ ှင့်တူညီစွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက်

ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းဆပ်ေကာ်မတီ(ROOဆပ်ေကာမတီ)

ကိုတည်ေထာင်ရမည်။

အဖွဲဝင် ိုင်ငံများသည်
ROOဆပ်ေကာမတီ၏

လုပ်ငန်းတာဝန်များ၌ ေအာက်ပါတို ပါဝင်ရမည်(က)

ဤအခန်း၏ စီမံခန် ခွဲ ြခင်း ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ြခင်းကို ကီး ကပ်ကွပ်ကဲ ြခင်း

(ခ)

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ေပ ေပါက်လာ ိုင်သည့် မည်သည့်ကိစကိုမဆို ေဆွး
ေ ွးညိ ိင်း ြခင်း

(ဂ)

ဤအခန်းေအာက်ရှိ

ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းဆိုင်ရာ

မည်သည့် ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ

ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမဆို ေဆွးေ ွးညိ ိင်း ြခင်း
(ဃ)

ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း ှင့် စီမံခန် ခွဲမပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း ှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစရပ်များ ကို
တိုင်ပင်ေဆွးေ ွး ြခင်း

၂။

ROO

ဆပ်ေကာ်မတီ၌

အဖွဲဝင် ိုင်ငံများမှ

ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ရမည်။

အဖွဲဝင် ိုင်ငံများ၏

သတ်မှတ်ဆုံး ြဖတ်ချက်အတိုင်း အချိန် ှင့်အမ ေတွဆုံေဆွးေ ွးရမည်။
၃။

ROOဆပ်ေကာ်မတီသည် စည်းမျဥ်း-၆(များပ
ြ ားလာေသာ ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းများ)ကို (၁၂) လ

ထက်မေစာဘဲ သုံးသပ်ေဝဖန်ရမည် ြဖစ် ပီး
အပိုင်းထဲသို

ထည့်သွင်းရမည်။

(၁၈)လထက်ေနာက်မကျဘဲ

ဤသုံးသပ်ချက်၌

AANZFTA

ဤစာချ ပ်၏ ေဆာင်ရွက်ရမည့်
အတွင်းကုန်စည်တစ်ခုအားတန်ဖိုးြမင့်

ထုတ်လုပ်မအတွက် ေလ ာက်ထားမသက်တမ်းတိုး ြခင်းကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည်။ROO ဆပ်ေကာ်မတီသည်

-၁၄ေနာက်ဆုံးအစီရင်ခံ စာကို အခန်း ၂ (ကုန်စည်ကုန်သွယ်မ) ၏စည်းမျဥ်း ၁၁ (ကုန်စည်ကုန်သွယ်မ ဆပ်ေကာ်မတီ)
အရတည်ေဆာက်ထားေသာ ကုန်ပစည်းေကာ်မတီသို တင် ြပရမည်။ ဤအစီရင်ခံစာ၌ စာချ ပ် အသက်ဝင် သည်မှ
၃ ှစ်အတွင်းမည်သည့် အကံြပ ေထာက်ခံချက်မဆိုပါဝင်ရမည်။
၄။

ROO ဆပ်ေကာ်မတီသည် ဓါတုေဗဒဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ စည်းဝါးညီစနစ်၏ အခန်း ၂၈ မှ

၄၀အတွင်းမှ အခ
ြ ား ဓါတုေဗဒဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ အဖွဲဝင် ိုင်ငံများမှ သတ်မှတ်ေသာ ကုန်စည်
သတ်မှတ်မစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ၁၂လထက်မေစာ၊ ၁၈လထက်ေနာက်မကျဘဲ ဤသေဘာတူစာချ ပ်၏
ေဆာင်ရွက်ရမည့်အပိုင်းထဲသို

ထည့်သွင်းရမည့်

သုံးသပ်ချက်ကိုစတင်ရမည်။

ROOဆပ်ေကာ်မတီသည်

စာချ ပ်စတင်အသက်ဝင်သည်မှ သုံး ှစ်အတွင်း မည်သည့်ေထာက်ခံအ ကံြပ ချက်မဆိုပါဝင်ေသာ ေနာက်ဆုံး
အစီရင်ခံစာကိုအခန်း ၂ (ကုန်စည်ကုန်သွယ်မ) ၏စည်းမျဥ်း ၁၁ (ကုန်စည်ကုန်သွယ်မေကာ်မတီ) အရတည်
ေထာင်ထားေသာ ကုန်ပစည်းေကာ်မတီဆီသို တင် ြပရမည်။
စည်းမျဥ်း ၁၉
ေဆွးေ ွးညိ ိင်းြခင်း၊သုံးသပ်ြခင်း ှင့် တိုးချဲ ြပင်ဆင်ြခင်း
၁။

အဖွဲဝင် ိုင်ငံများသည် ဤသေဘာတူစာချ ပ်ပါ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များရရှိေစရန်အတွက် ဤအခန်း

အားထိေရာက်စွာ ၊တူညီစွာ၊ ခိုင်မာစွာ၊ စီမံခန် ခွဲမအတွက် ပုံမှန်တိုင်ပင်ညိ ိင်းရမည်။
၂။

ဤအခန်းအား အခန်း ၁၆ (ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ် ြခင်း)၏စညး်မျဥ်း ၆ (ြပင်ဆင် ြခင်း)အရ ှင့် လိုအပ်ပါ ျက

အဖွဲဝင် ိုင်ငံ၏ ေတာင်းဆိုမအရ အဖွဲဝင် ိုင်ငံများ၏ သေဘာတူညီချက်အရ FTA ပူးတွဲေကာ်မတီတွင်
သေဘာတူညီအတိုင်းသုံးသပ်ချက်အများ ှင့် တိုးချဲ ြပင်ဆင်မများအတွက် သုံးသပ် ိုင်သည်။

-၁၅-

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်ထုတ်ေပးမလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ပင်ရင်းေဒသစည်းမျက်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်
ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် အခ
ြ ားကိစရပ်များအတွက် ေအာက်ေဖာ် ြပပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေဆာင်ရွက်ရ
မည်ြဖစ်သည် အာဏာပိုင်အဖွဲ ့
စည်းမျဥ်း (၁)
ပင်ရင်း ိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်ကို တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးခွင့်ရှိသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့မှ ထုတ်
ေပး ိုင်သည်။ ိုင်ငံတိုင်းအေနဖ
ြ င့် ထုတ်ေပးမည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အေသးစိတ်အချက်အလက်
များကို ဤသေဘာတူစာချ ပ်မစတင်မီ အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးအဖွဲ ့မှတစ်ဆင့် အသိေပးရမည်ြဖစ်သည်။
ိုင်ငံတိုင်းအေနဖ
ြ င့်မည်သည့်ေြပာင်းလဲမများကိုမဆို ASEAN အတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးမှတစ်ဆင့် ချက်ချင်းအေကာင်း
ကားရမည်ြဖစ်သည်။
စည်းမျဥး် (၂)
၁။

ထုတ်ေပးမည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် မိမိတို သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၏ အမည်၊

လိပ်စာ၊ လက်မှတ်နမူနာများ ှင့် ုံးတံဆိပ်တုံးများကို အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများဆီသို ASEAN အတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံး
မှတစ်ဆင့် ေပးပို ရမည် ြဖစ်သည်။ ထုတ်ေပးမည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် အထက်တွင်ေဖာ် ြပခဲ့သည့် အချက်အလက်
များ၊ လက်မှတ်နမူနာများကို အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများထံသို ြဖန် ေ၀ေပး ိုင်ရန်အတွက် ASEAN အတွင်းေရးမှ း
ချ ပ် ုံးမှတစ်ဆင့် Electronic စနစ် ြဖင့် ေပးပို ရမည်ြဖစ်သည်။ ေပ
ြ ာင်းလဲမများကိုလည်း ASEAN အတွင်းေရးမှ း
ချ ပ် ုံးမှတစ်ဆင့် ချက်ချင်းအေကာင်း ကားရမည်ြဖစ်သည်။
၂။

စာရင်းထဲတွင်မပါ၀င်သည့် လူပုဂိ လ်မှထုတ်ေပးသည့် မည်သည့်ပင်ရင်း ိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်ကို

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့မှ အေရးယူေဆာင်ရွက်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။
စည်းမျဥ်း (၃)
ပင်ရင်းထုတ်ကုနအ
် ေခ
ြ အေနများကို ဆုံး ြဖတ်ရန်အတွက် ထုတ်ေပးမည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အေနဖ
ြ င့် စာရွက်
စာတမ်းအေထာက်အထားသက်ေသများ (သို ) သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်တွင်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စီမံခန် ခွဲမ
ကိစရပ်များ ှင့် သင့်ေတာ်သည်ဟုမှတ်ယူ ိုင်သည့် အခ
ြ ားသင့်ေတာ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုတင် ြပရန်
ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ေလာက်ထားခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း (၄)
၁။

ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ (သို ) အာဏာရကိုယ်စားလှယ်များသည် တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏

ြပည်တွင်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ တင်ပို
မည့်ကုန်ပစည်း၏ပင်ရင်းကို သေဘာမတင်မီစစ်ေဆးမေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စာဖ
ြ င့်ြဖစ်ေစ၊ Electronic စနစ်
ြဖင့်ြဖစ်ေစ ထုတ်ေပးမည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ထံသို ေလာက်ထား ိုင်သည်။

-၁၆၂။

စစ်ေဆးမရလဒ်ကို (ပုံမှန် (သို ) လိုအပ်သည့်အခါပ
ြ န်လည်ဆန်းစစ်ရန်အတွက်) ကို ေနာင်တွင်တင်ပို မည့်

ကုန်ပစည်းအတွက် ပင်ရင်း ိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးရာတွင် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစမည့် သက်ေသ
အဖ
ြ စ် မှတ်ယူ ိုင်သည်။
၃။

သေဘာမတင်မီစစ်ေဆးခ
ြ င်းကို သဘာ၀အရ ပင်ရင်းေဒသကို လွယ်ကူစွာဆုံး ြဖတ် ိုင်သည့် ကုန်ပစည်း

အတွက် ေလ ာက်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။
စည်းမျဥ်း (၅)
ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ (သို ) အာဏာရကိုယ်စားလှယ်သည် တင်ပို မည့်ကုန်ပစည်းသည်
ပင်ရင်းအေနဖ
ြ င့် တင်ပို ရန်အရည်အေသွးမီ ြခင်းကို သက်ေသပ
ြ သည့် သင့်ေတာ်သည့်အေထာက်အပံ့ေပးသည့်
အေထာက်အထား ှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို တင် ြပ ြခင်း ြဖင့် ေလာက်ထား ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၆)
သေဘာမတင်မစီ စ်ေဆးခ
ြ င်း
ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (သို )
ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ သင့်ေတာ်ေသာစစ်ေဆးချက်များ ေဆာင်ရွက် ိုင်
ပီးပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ေလ ာက်ထားမများသည်ေအာက်ပါအချက်များ ှင့်ြပည့်စုံရမည် ြဖစ်သည် (က)

ေလာက်ထားမ ှင့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်တို ကို ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက် ပီး လက်မှတ်
ေရးထိုးခွင့်ရှိသူမှ လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်၊

(ခ)

ေလ ာက်ထားသည့်ကုန်ပစည်းသည် အခန်း (၃) ပါ ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း၊ ပုဒ်မ (၂) ပါ ပင်ရင်း
ကုန်ပစည်းများဟူေသာအခန်း ှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်၊

(ဂ)

သင့်ေတာ်ေသာ အေထာက်အပံ့ေပးမည့် စာရွက်စာတမ်းများ ှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာအချက်
အလက်များကိုကိုယ်စားပ
ြ သည့် အခ
ြ ားေဖာ်ြပချက်များကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်
တွင် ေဖာ်ြပထားရမည်၊

(ဃ)

တင်ပို မည့်ကုန်ပစည်းအတွက် ေနာက်ဆက်တွဲ၏ ပူးတွဲ (၁) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်
အလက်လိုအပ်ချက်များကို ရရှိေစမည့် သတင်းအချက်အလက်များ။
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျကလ
် က်မတ
ှ ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း (၇)

၁။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ပုံစံကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများမှ ဆုံး ြဖတ်ရမည်ြဖစ် ပီး ၎င်းတွင် ေနာက်

ဆက်တွဲ၏ ပူးတွဲ (၂) တွင်ေဖာ် ြပထားသည့် အနည်းဆုံးအချက်အလက်လိုအပ်ချက်များ ပါ၀င်ရမည် ြဖ စ်သည်။
၂။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် မူရင်းတစ်စုံ ှင့် မိတ (၂) စုံ ထုတ်ေပးရမည်။

၃။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်သည်
(က)

စာရွက်စာတမ်းြဖစ်ရမည်

(ခ)

ေနရာ (သို ) ထုတ်ေပးသည့်ဌာနမှ သီး ြခားေပးသည့် တူညီသည့်ကိုယ်စားပ
ြ နံပါတ် တပ်ရမည်

-၁၇(ဂ)

အဂလိပ်ဘာသာဖ
ြ င့်ြဖစ်ရမည်

(ဃ)

ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၏ လက်မှတ်ေရးထိုးခွင့်ရှိသူ၏ လက်မှတ် ှင့် ုံးတံဆိပ်များ ပါရှိ
ရမည်။ အဆိုပါလက်မှတ် ှင့် ုံးတံဆိပ်တုံးများကို Electronic နည်း ြဖင့်လည်း ေဆာင်ရွက် ိုင်
သည်

၄။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် (မူရင်း) ကို တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့

ထံသို တင်သွင်းသူမှ တင် ြပ ိုင်ရန်အတွ်က တင်ပို သူမှေပးပို ရမည် ြဖစ်သည်။ မိတ များကိုမူ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာ
ပိုင်အဖွဲ ့ ှင့် တင်ပို သူထံတွင် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
၅။

ကုန်ပစည်းမျိ းစုံကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်တစ်ခုတည်းေပ တွင် ကုန်ပစည်းတစ်ခုချင်း၏

ကိုယ်ပိုင်ပင်ရင်း ြဖစ်ေ ကာင်း အသီးသီးေဖာ် ြပလ က် ထုတ်ေပး ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၈)
ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း၏ ပင်ရင်း ြဖစ်ေသာကုန်ပစည်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ထုတ်ေပး
သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့မှ ထုတ်ေပးသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာပင်ရင်းအဖ
ြ စ်
သတ်မှတ်သည့် ပင်ရင်းမှတ်ေကျာက်ကို အထူး ြပ ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်သည်။
စည်းမျဥ်း (၉)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ေပ တွင် မည်သည့်ဖျက်ရာ၊ ြပင်ရာကိုမှ ခွင့်မြပ ပါ။ မည်သည့် ြပင်
ဆင်ချက်ကိုမဆို ြပင်ဆင်သည့်ပစည်း ှင့် အမှတ်အသားပ
ြ လုပ် ပီး လိုအပ်သည့်ထပ်မံ ြပင်ဆင်ချက်ကို ြပ လုပ်ရမည်
ြဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သို ြပင်ဆင်ချက်များကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကို လက်မှတ်ထိုးရန်တာ၀န်ရှိသည့်
ပုဂိ လ်မှ အတည်ြပ ပီး ထုတ်ေပးသည့်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ ့မှ အသိအမှတ် ြပ ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ အသုံး
မပ
ြ သည့် ကွက်လပ်များကို အခ
ြ ားထပ်ြဖည့်ြခင်းများမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကန် လန် ြဖတ်ပိတ်ရမည် ြဖစ်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၀)
၁။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကို တင်ပို သည့်ရက်မှ (၃) ရက်ထက်ေနာက်မကျဘဲ တတ် ိုင်သမ

အေစာဆုံးထုတ်ေပးရမည်.
၂။

အကယ်၍ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကို အမှားအယွင်း (သို ) ေပျာက်ဆုံး ြခင်း (သို ) အခ
ြ ားကိစ

ရပ်များေကာင့် အထက်အပိုဒ် (၁) ပါအတိုင်း မထုတ်ေပး ိုင်ပါက ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကို တင်ပို
သည့်ရက်မှ(၁၂) လထက်ေနာက်မကျေစဘဲ “ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း” ဟူသည့်စကားရပ်ကိုေဖာ် ြပလက်
ေနာက်ေ ကာင်းြပန်ထုတ်ေပးသည်။
၃။

အကယ်၍ ကုန်ပစည်းများသည် ကားခံ ိုင်ငံကို ြဖတ်သန်းစဥ်အတွင်း တင်ပို သူမှ ေလ ာက်ထားလာပါက

ကားခံ ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် (Back to
Back CO) ကို ထုတ်ေပး ိုင် ပီး ေအာက်ပါအချက်များ ပါရှိရမည် ြဖစ်သည် (က)

သက်တမ်းရှိေသာပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် (မူရင်း) (သို ) မိတ မှန်ကို တင် ြပရမည်

-၁၈(ခ)

Back to Back CO ၏သက်တမ်းသည် မူရင်းပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်သက်တမ်း
ထက် မေကျာ်လွန်ရပါ

(ဂ)

Back to Back CO ကိုအသုံး ြပ ၍ ြပန်လည်တင်ပို မည့်ကုန်တင်ပို ြခင်းတွင် ကားခံ ိုင်ငံအတွင်း
ြပန်လည်ထုတ်ပိုး ြခင်း (သို ) ကုန်ချခ
ြ င်း၊ ကုန်တင်ြခင်း၊ သိုေလှာင် ြခင်း (သို ) ကုန်ပစည်းအေခ
ြ
အေနေကာင်းေစရန် လိုအပ်သည့်အ ြခားေဆာင်ရွက်မများ (သို ) တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို ပို ေဆာင်
ြခင်းစသည့် ကိစရပ်များမှလွဲ၍ အခ
ြ ားကိစများကို ေဆာင်ရက
ွ ် ြခင်းမပ
ြ ရပါ

(ဃ)

Back to Back CO တွင် မူရင်းပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်တွင် ပါရှိသည့်အချက်
အလက်အနည်းဆုံးပါ၀င်မ စသည့် သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ ပါ၀င်ရမည်။
FOB တန်ဖိုးသည် ကားခံ ိုင်ငံမှ တင်ပို ေသာကုန်ပစည်းတန်ဖိုးကို ဆိုလိုသည်။

(င)

စည်းမျဥ်း (၁၇) ှင့် (၁၈) တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ စစ်ေဆးသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို Back to
Back CO အတွက်လည်း အသုံး ြပ ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၁)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ပျက်စီးေပျာက်ဆုံးပါက ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပို သူ (သို ) ၎င်း၏
သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်သည်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ထံသို မူရင်းပင်ရင်းေဒသံသက်ေသခံလက်မှတ်၏
မိတ မှန်ကိုေလာက်ထား ိုင်သည်။ အဆိုပါမိတ ကိုတင်ပို သည့်အေထာက်အထားများကို အေခ
ြ ခံ၍ထုတ်ေပး ိုင် ပီး
၎င်းအေပ တွင် မိတ မှန်ဟုေဖာ် ြပရမည်။ အဆိုပါမိတ မှန်ေပ တွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်
ေပးသည့်ရက်စွဲကို ေဖာ် ြပရမည်။ မိတ မှန်ကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့်ရက်မှ (၁၂) လ
ထက်ေနာက်မကျေစဘဲ ထုတ်ေပးရမည်။
တင်ြပြခင်း
စည်းမျဥ်း (၁၂)
အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ခံစား ိုင်ရန်အတွက် တင်သွင်းသူသည်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ြပည်တွင်းဥပေဒ
များ ှင့် နည်းစနစ်များ၊ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ လိုအပ်သည့်အေထာက်
အထားများ၊ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်များကို တင်သွင်းသည့်အချိန်တွင် တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၃)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် တင် ြပရန်အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖစ်သည် (က)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်၏သက်တမ်းသည် ထုတ်ေပးသည့်ေန မှ (၁၂) လအထိ
ြဖစ် ပီး ၎င်းကိုတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ထံသို အဆိုပါကာလအတွင်း
တင်ြပရမည်

-၁၉(ခ)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကို တင် ြပရန် အချိန်အတိုင်းအတာထက် ေကျာ်လွန် ပီးမှ
တင်ြပလာပါက အဆိုပါလက်မှတ်ကို အချိန်အတိုင်းအတာအရဖ
ြ စ်ေစ၊ တင်သွင်းသူ (သို ) တင်ပို
သူ၏ ထိန်းချ ပ် ြခင်းြဖင့်မဟုတ်ဘဲ အခ
ြ ားကိစရပ်များေဆာင်ရွက်ရန် မေအာင် ြမင်ပါက တင်သွင်း
သည့် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို ) စီမံခန် ခွဲမဆိုင်ရာအေတွ ့အ က ံ
များအရ လက်ခံ ိုင်ပါသည်

(ဂ)

အဆိုပါပစည်းသည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမကုန်မီ တင်သွင်းခဲ့ပါက
တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် အဆိုပါလက်မှတ်ကို လက်ခံမည်
ြဖစ်ပါသည်

၄။

တရားဝင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သွင်းကုန်

တင်သွင်းသည့် အဖွဲဝင် ိုင်ငံမှ ေထာက်ခံချက်ေပးသည့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ ှင့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို
လက်မှတ်ေရး ထိုးမည့် အာဏာပိုင်အရာရှိများမှ ေတာင်းခံလာပါက ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။
၅။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအကား ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ယုံ ကည်စိတ်ချစွာ

လက်ခံေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ် ပီး တရား၀င်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်အတွက်သာ အသုံး ြပ ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၄)
ပင်ရင်း ိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်ကို ေအာက်ပါကိစရပ်များအတွက် မလိုအပ်ပါ (က)

ကုန်ပစည်းများသည် ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံတွင် ပင်ရင်း ြဖစ် ပီး FOB တန်ဖိုး US$ 200 ထက်
မေကျာ်လွန်ပါက (သို ) တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို )
စီမံခန် ခွဲမအေတွ ့အ က ံများအရ ထို ထက်ပိုေသာပမာဏ

(ခ)

စာတိုက်မှတင်ပို ေသာ FOB တန်ဖိုး US$ 200 (သို ) တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒများ၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို ) စီမံခန် ခွဲမအေတွ ့အ က ံများအရ ထို ထက်ပိုေသာ
စည်းမျဥ်း (၁၅)

၁။

ကုန်ပစည်း၏ပင်ရင်းကို အင
ြ င်းပွားဖွယ်မရှိသည့်အခါ အေသးစားအမှားအယွင်းများ (သို ) စာရွက်စာတမ်း

များတင် ြပရာတွင် မညီညွတ် ြခင်းတို သည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ပျက် ြပယ်ေစမည်မဟုတ်ပါ။
၂။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်တစ်ခုထဲ၌ ကုန်ပစည်းမျိ းစုံေဖာ်ြပ ြခင်းကိစရပ်များတွင် အဆိုပါ

ထဲမှ ကုန်ပစည်းတစ်မျိ း ှင့်ပတ်သက်၍ ြပဿနာဖ
ြ စ်ေပ လာပါက ကျန်ကုန်စည်များအတွက် အေကာက်ခွန်ရှင်း
လင်းမ ှင့် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ခံစားမကို ထိခိုက်ေစခ
ြ င်း၊ ေနာက်ကျေစခ
ြ င်း မရှိေစရ။
စည်းမျဥ်း (၁၆)
၁။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတိုင်း၏ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပို သူ၊ တင်သွင်းသူ ှင့် သက်ဆိုင်

ရာအာဏာရကိုယ်စားလှယ်များအေနဖ
ြ င့် အခွန်သက်သာခွင့်ေတာင်းဆိုသည့် ကုန်ပစည်းသည် အေကာက်ခွန်
သက်သာခွင့်ခံစားရန် အရည်အေသွး ြပည့်မီေ ကာင်းကို သက်ေသပ
ြ ရန်လိုအပ်သည့် တင်သွင်း၊ တင်ပို မ ှင့်ဆိုင်

-၂၀သည့် မှတ်တမ်းအားလုံးကို တင်သွင်း၊ တင်ပို ပီးေနာက် (၃) ှစ်အနည်းဆုံး ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်း
များကို Electronic နည်းလမ်း ြဖင့်လည်း ထိန်းသိမ်း ိုင်သည်။
၂။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်၏ သက်တမ်း ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံမှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကို လက်မှတ်ေရးထိုးရန် တာဝန်ရှိသူမှ ေတာင်းဆိုမ
အေပ မူတည်၍ေပးရမည် ြဖစ် ပီး ၊ အဆိုပါေတာင်းဆိုမကို သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲမှ မှန်ကန်
ေကာင်း တရာဝင်ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်သည်။
၃။

အဖွဲဝင် ိုင်ငံများအကား ဆက်သွယ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို လိ ဝှက်(အတွင်းေရး) ကိစ

အဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ် ပီး ၊ ၎င်းကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် တရားဝင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်သည့်
ရည်ရွယ်ချက် အတွက်သာ အသုံး ြပ သည်။
ပင်ရင်းဟုတမ် ဟုတ်စစ်ေဆးခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း (၁၇)
၁။

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် ၎င်း၏ပ
ြ ည်တွင်းဥပေဒများ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

များ၊ စီမံခန် ခွဲမအေတွအ က ံများ ှင့်အညီ ၎င်းကုန်ပစည်းသည် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ှင့်သင့်ေတာ် မရှိ/ မရှိ
စစ်ေဆး ိုင်သည်။
၂။

အကယ်၍တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် ပင်ရင်း ိုင်ငံ သက်ေသခံလက်မှတ်

(သို ) အြခားစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများတွင် ပါဝင်ေသာ အချက်အလက်များ စစ်မှန်မ ၊ တိကျမှန်ကန်မ
ရှိ/မရှိ အတွက် သံသယရှိပါက ၎င်းကို (က)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် လက်မှတ် (သို )ပင်ရင်း ြဖစ်သည့် အခ
ြ ားစာရွက်စာတမ်းအေထာက်
အထား များ တရားဝင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်သည့် ေနာက်ေ ကာင်း ြပန် စစ်ေဆးသည့် အတိုင်းအတာ
များကို ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။

(ခ)

အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကို ေတာင်းဆိုသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကုန်တင်သွင်းသူထံမှ အချက်
အလက်များ ေတာင်းဆို ိုင်သည်။

(ဂ)

ကုန်တင်ပို သူ (သို ) တင်သွင်းသူထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ အတွက် တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏
ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင် အဖွဲထံသို စာေရး၍ ေတာင်းဆိုမကို ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။

၃။

စာပိုက် ၂ ( က, ခ ) ှင့်ကိုက်ညီေသာ သတင်းအချက်အလက်များ အတွက် ေတာင်းဆိုချက်သည်

စည်းမျဥ်း (၁၈) တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် စစ်ေဆးရန်သွားေရာက်သည့် ကိစကို အဟန် အတား မဖ
ြ စ်ေစရ။
၄။

အပိုဒ် (၂) ပါ သတင်းအချက်အလက်များ အတွက် ေတာင်းဆိုမကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ေတာင်းဆိုသည့်

သတင်းအချက်အလက်များကို စာေရး၍ ေတာင်းဆိုသည့်ေန မှ ရက်ေပါင်း(၉၀)အတွင်း ေပးရမည် ြဖစ်သည်။

-၂၁၅။

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် ကုန်ပစည်းအေနဖ
ြ င့် အေကာက်ခွန်သက်သာ

ခွင့်ကို ခံစားခွင့် ရှိ/မရှိ ကို စာေရး၍ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲဝင် ိုင်ငံများသို ဆုံး ြဖတ်ချက်ချရန် လိုအပ်သည့် သတင်း
အချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိ ပီး ရက်ေပါင်း (၆၀ ) အတွင်း ေပးပို ရမည် ြဖစ်သည်။
စစ်ေဆးရန်သာွ းေရာက်ြခင်း
စည်းမျဥ်း(၁၈ )
၁။

အကယ်၍တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် စစ်ေဆးရန်အတွက် သွားေရာက်ရန်

ဆ ရှိပါက ၎င်းအေနဖ
ြ င့်တင်ပို သည့် အာဏာပိုင်အဖွဲထံသို သွားေရာက်စစ်ေဆးရန် ဆ ရှိသည့်ေန ထက် အနည်း
ဆုံး ရက် (၃၀)ရက် ကိ ၍ စာေရးအေကာင်း ကားရမည်ြဖစ်သည်။
၂။

အကယ်၍ တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲသည် အစိုးရဌာနမဟုတ်ပါက တင်သွင်း

သည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် စစ်ေဆးရန်လာေရာက်မကို တာဝန်ယူရန် စာေရး၍ေတာင်းဆို
သည့် တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲထံသို အသိေပးအေကာင်း ကားရမည်ြဖစ်သည်။
၃။

စာေရး၍ေတာင်းဆိုရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များ အနည်းဆုံးပါဝင်ရမည် ြဖစ်သည် (က)

ေတာင်းဆိုမကို ထုတ် ြပန်ေပးသည့် အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ၏ အေထာက်အထား

(ခ)

စစ်ေဆးရန် သွားေရာက်လိုသည့် ကုန်တင်ပို ိုင်ငံ၏ ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ (သို ) ထုတ်လုပ်သူ

(ဂ)

စာေရး၍ ေတာင်းဆိုသည့် ရက်စွဲ

(ယ)

စစ်ေဆးရန် သွားေရာက်လိုသည့် အဆို ြပ ရက်စွဲ ှင့်ေနရာ (သွားေရာက်စစ်ေဆးရန် ရည်ရွယ်သည့်
ကုန်ပစည်းအတွက် အထူးကိုးကားချက်အပါအဝင်)

(င)

သွားေရာက်စစ်ေဆးရာတွင်ပါဝင်မည့် တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ (သို )
အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ၏ အရာရှိများ၏ အမည် ှင့် ရာထူးများ

၄။

တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်(သို ) တင်သွင်းသည့်

ိုင်ငံ၏ အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲမှ စစ်ေဆးမအတွက် သွားေရာက်ရန်ရည်ရွယ်သည့် တင်ပို သူ (သို )
ထုတ်လုပ်သူထံ အသိေပးအေကာင်း ကားရမည်ြဖစ် ပီး ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူထံ ေအာက်ပါအချက်များကို
ေတာင်းဆိုရမည် ြဖစ်သည် (က)

တင်သွင်းသည့်

ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ (သို ) အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်

အဖွဲထံသို ၎င်းတို ၏ ပိုင်နက်(သို ) စက် ုံသို သွားေရာက်ေလ့လာခ
ြ င်းကို ခွင့်ြပ ရန်
(ခ)
၅။

ကုန်ပစည်း၏ မူရင်း ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ေပးရန်

ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲသည် ထုတ်ေပးသူ (သို ) တင်ပို သူအား အကယ်၍ ၎င်းတို အေနဖ
ြ င့်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်းအေ ကာင်း ြပန်ရန်ပျက်ကွက်ပါကအေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကိုြငင်းဆို ိုင်ေ ကာင်း အသိေပး
ရမည်။
၆။

တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာ
ပိုင်အဖွဲထံမှ စာေရး၍ေတာင်းဆို ြခင်းကို လက်ခံရရှိ ပီး ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း တင်ပို သူ(သို ) ထုတ်လုပ်သူ

-၂၂အေနဖ
ြ င့် စစ်ေဆးရန်အတွက် သွားေရာက်ရန်ေတာင်းဆိုမကို သေဘာတူညီမ ရှိ/မရှိ ကို တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏
အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲထံသို ေပးအပ်ရမည် ြဖစ်သည်။
၇။

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်အာဏာပိုင် အဖွဲသည် တင်ပို သူ (သို ) ထုတ်လုပ်သူထံမှ ကိ တင်၍

သေဘာတူညီချက်မရရှိဘဲ တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိမည်သည့်တင်ပို သူ (သို ) ထုတ်လုပ်သူ၏ပိုင်နက်
(သို ) စက် ုံသို သွားေရာက်ခွင့်မရှိပါ။
၈။

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကို ခံစားရန်သင့်

ေတာ်မရှိ / မရှိကို သက်ေသပ
ြ ရန်အတွက် မည်သည့်ေဆာင်ရွက်မကို ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ် ပီး ထုတ်ေပး
သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ထံသို ေတာင်းဆို ပီး ရက်ေပါင်း (၁၅၀) အတွင်း ဆုံး ြဖတ်ချက်ချရမည် ြဖစ်သည်။ တင်သွင်းသည့်
ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ကုန်ပစည်းများအေနဖ
ြ င့် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကို ခံစားရန်သင့်
ေတာ်ြခင်းရှိ / မရှိကို သက်ဆိုင်ရာသို ဆုံး ြဖတ်ချက်ချပီး (၁၀) ရက်အတွင်း စာေရး၍အေကာင်း ကားရမည်ြဖစ်သည်။
၉။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသည် စစ်ေဆးခ
ြ င်းကိုေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိ ့ဝှက်ချက်အေနဖ
ြ င့် ခွဲြခားထားေသာသတင်း

အချက်အလက်များ၏

လုံ ြခ ံမကိုထိန်းသိမ်းထားရမည် ြဖစ် ပီး

အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များေပါက် ကားမမှ

ကာကွယ်ရမည် ြဖစ်သည်။ လ ိ ့ဝှက်ချက်အေနဖ
ြ င့် ခွဲြခားထားေသာသတင်းအချက်အလက်များကို ပင်ရင်းဆုံး ြဖတ်ရာ
တွင် တာ၀န်ရှိသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ကိုသာ ေပးအပ်ရမည် ြဖစ်သည်။
အေကာက်ခနွ သ
် က်သာခွငက
့် ဆ
ုိ ငုိ း် ငံထ
့ ားခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း (၁၉)
၁။

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ပင်ရင်းဆုံး ြဖတ်ချက်ေဆာင်ရွက်လ က်ရှိသည့်

ကုန်ပစည်းအတွက် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကို ဆိုင်းငံ့ထား ိုင်ပါသည်။
၂။

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသည် ကုန်ပစည်းများအတွက် တင်သွင်းသူအေနဖ
ြ င့် လိုအပ်သည်ဟုယူဆသည့် စီမံ

ခန် ခွဲမမည်သည့်ကိစရပ်ကိုမဆို ထုတ် ြပန် ိုင် ပီး ၎င်းတို ကို တင်သွင်းရန်ပိတ်ပင် ြခင်း (သို ) တားမ
ြ စ်ြခင်းတို ကို
ေဆာင်ရွက် ြခင်းမပ
ြ ဘဲ ၎င်းတို တွင် လိမ်လည် ြခင်းအတွက် သံသယမရှိေစရ။
၃။

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အေနဖ
ြ င့် အဆိုပါကုန်ပစည်းသည် တင်ပို သည့်

ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် အရည်အေသွး ြပည့်မီေ ကာင်း ဆုံး ြဖတ်ချက်ရရှိပါက ဆိုင်းငံ့ထားသည့်အေကာက်
ခွန်သက်သာခွင့်ကို ြပန်လည်ေပးအပ် ိုင်သည်။
စည်းမျဥး် (၂၀)
ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံသို ကုန်ပစည်းတင်ပို ရာတွင် တင်ပို ပီးေနာက် (သို ရာတွင် တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံတွင်ရှင်း
လင်း ြခင်းမပ
ြ ရေသးမီ) ကုန်ချေနရာေပ
ြ ာင်းလဲသွားပါက တင်ပို သူ၊ ထုတ်လုပ်သူ (သို ) အာဏာရကိုယ်စားလှယ်
အေနဖ
ြ င့် ထုတ်ေပးမည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ထံသို ကုန်ေချာေနရာေပ
ြ ာင်းလဲသွားသည့် ကုန်ပစည်းအတွက် ပင်ရင်း
ိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်အသစ်ကို စာေရးသား၍ေလ ာက်ထား ိုင်သည်။ အဆိုပါေလ ာက်ထားမတွင် ကုန်ပစည်း
ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် (မူရင်း) ပါရှိရမည်ြဖစ်သည်။

-၂၃စည်းမျဥ်း (၂၁)
တိုက်ရိုက်ကုန်တင်ပို ြခင်းကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက်အဖွဲ ့၀င်မဟုတ်သည့် ိုင်ငံများ၏နယ်နိမိတ်
ကိုြဖတ်သန်း၍ သယ်ေဆာင်သည့်အခါ တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ထံသို ေအာက်ပါ
တို ကို ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည် (က)

တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပးသည့် အစအဆုံးသေဘာတင်အေထာက်အထား

(ခ)

တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ ့မှထုတ်ေပးသည့် ပင်ရင်း ိုင်ငံ
သက်ေသခံလက်မှတ်

(ဂ)

ကုန်ပစည်း ှင့်သက်ဆိုင်သည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာကုန်၀ယ်အမှာစာမူရင်း၏မိတ

(ဃ)

တိုက်ရိုက်ကုန်တင်ပို ြခင်း ှင့်သက်ဆိုင်ေသာလိုအပ်ချက်များကို အေထာက်အကူေပးသည့်စာရွက်
စာတမ်းများ
စည်းမျဥး် (၂၂)

၁။

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ေရာင်းချသည့်အမှာစာကို တတိယ ိုင်ငံရှိ

ကုမဏီမှထုတ်ေပးသည်ြဖစ်ေစ၊ ထိုကုမဏီစာရင်းအတွက်တင်ပို သူမှ ြဖစ်ေစ၊ ထုတ်ေ၀ေပးပီး ၎င်းကုန်ပစည်းများ
သည် ပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်းလိုအပ်ချက်များကို ြပည့်မီေစပါက အဆိုပါပင်ရင်း ိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်ကို
လက်ခံ ိုင်ပါသည်။
၂။

“တတိယ ိုင်ငံကုန်၀ယ်အမှာစာအတွက်ရည်ရွယ်သည်” ဟူေသာစကားလုံးကို ပင်ရင်း ိုင်ငံသက်ေသခံ

လက်မှတ်ေပ တွင် ေဖာ် ြပရမည်။
စည်းမျဥ်း (၂၃)
လိမလ
် ည်တပု မများအတွကေ် ဆာင်ရက
ွ ်ချက်များ
ပင်ရင်း ိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ် ှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်တုပမများေဆာင်ရွက်သည်ဟု သံသယရှိ
ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ အေရးယူ
မတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည်။
စည်းမျဥ်း (၂၄)
ကုန်ပစည်းများကိုသယ်ယူပို ေဆာင်ြခင်း (သို ) သိေု လှာင်ြခင်း
တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို သယ်ယူပို ေဆာင်ေနစဥ်အတွင်း ပင်ရင်း ြဖစ်ေသာကုန်ပစည်း
များ (သို ) တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့်ဧရိယာအတွင်း ယာယီသိုေလှာင်ထားသည့်ကုန်ပစည်း
များကိုဤစာချ ပ်အသက်၀င် ပီးေနာက်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ထံသို ေနာက်ေ ကာင်း
ြပန်ထုတ်ေပးထားသည့် ပင်ရင်း ိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်တင် ြပရန်၊ တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒများ၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (သို ) စီမံခန် ခွဲမအေတွ ့အ က ံများအရ၎င်းကိုအေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အ ြဖစ်ခံစား ိုင်ေ ကာင်း
မှတ်ယူ ိုင်သည်။

-၂၄စည်းမျဥ်း (၂၅)
အင
ြ င်းပွားမေဖ
ြ ရှငး် ြခင်း
၁။

ကုန်ပစည်းများ၏ ပင်ရင်းဆုံး ြဖတ်ြခင်း၊ အမျိ းအစားခွဲြခားခ
ြ င်း ှင့် အခ
ြ ားကိစရပ်များ ှင့်ပတ်သက်၍

အင
ြ င်းပွားမများဖ
ြ စ်ေပ လာပါက တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ ှင့် တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့
သည် ြပဿနာကိုေ ြဖရှင်းရန်အတွက် အပ
ြ န်အလှန်တိုင်ပင်ရမည် ြဖစ် ပီး ရရှိလာသည့်ရလဒ်ကိုအ ြခားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ
များသို သိရှိ ိုင်ရန်အတွက် အစီရင်ခံတင် ြပရမည်ြဖစ်သည်။
၂။

အကယ်၍ ေဖ
ြ ရှင်းမများသည် ှစ် ိုင်ငံချင်းဆုံး ြဖတ်၍ မပီးြပတ်ပါက အဆိုပါအင
ြ င်းပွားမများကို စည်းမျဥ်း

(၃) ပင်ရင်း ိုင်ငံစညး်မျဥ်း၊ အပိုဒ် (၈) ပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်းဆပ်ေကာ်မတီအရ ဖွဲ ့စည်းတည်ေထာင်ထားေသာ
ROO ဆပ်ေကာ်မတီသို တင် ြပရမည်။

