အာဆီယံ - တ ုတ် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသ ပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်း
အာဆီယံ ှင့်တ ုတ် ိုင်ငံတို အကား လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် ဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး
ဆိုင်ရာ မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်အရ အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာကိစရပ်များအတွက် ကုန်စည်များ၏
ပင်ရင်းေဒသကိုသတ်မှတ်ရန် ေအာက်ပါစည်းမျဥ်းများကို အသုံး ြပ ရမည် စည်းမျဥ်း (၁)
အဓိပါယ်ဖငွ ဆ
့် ခုိ ျကမ် ျား
ဤအခန်းအတွက်အသုံးအ န်းများမှာ (က)

အဖွဲ ၀့ င်တစ် ငုိ င် ံ ဆိုသည်မှာ သေဘာတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် ဘ ူ ိုင်း၊ ကေမာဒီးယား၊
အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ မေလးရှား၊ ြမန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် ှင့် တ ုတ် ြပည်သူ သမတ ိုင်ငံ
တို ကို ဆိုလိုပါသည်။

(ခ)

အရာဝတ ပစည်းများ ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုထဲ၌ပါဝင် ပီး ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မ၌ အသုံး ြပ ေသာ (သို )
ထည့်သွင်းေသာ မည်သည့် အရာဝတ ပစည်းမဆို (သို ) အခ
ြ ားကုန်ပစည်းကို ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံး ြပ ေသာ
မည်သည့် အရာဝတ ပစည်းကိုမဆို ဆိုလိုသည်။

(ဂ)

ပင်ရင်းကုနစ် ည် (သို ) ပင်ရင်းပစည်း ဆိုသည်မှာ စည်းမျဥ်း (၂) ၏ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ပင်ရင်းကုန်
ပစည်းအဖ
ြ စ် အရည်အချင်းကိုက်ညီေသာ ကုန်ပစည်းကို ဆိုလိုသည်။

(ဃ)

ထုတလ
် ပု မ် ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိ းခ
ြ င်း၊ သတ တူးေဖာ် ြခင်း၊ ရိတ်သိမ်း ြခင်း၊ စိုက်ပျိ းေမွး ြမ ြခင်း၊ သားေဖာက် ြခင်း၊
တ်သိမ်း ြခင်း၊ စုစည်းြခင်း၊ စုေဆာင်း ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ငါးမားခ
ြ င်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင် ြခင်း၊ အမဲလိုက် ြခင်း၊
စက် ုံမှထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ် ြခင်း (သို ) တပ်ဆင် ြခင်းတို ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်း ထုတ်လုပ်မနည်းလမ်းများ
ကိုဆိုလိုသည်။

(င)

ထုတ်ကုန်သတ်မတ
ှ မ် စည်းမျဥး် ဆိုသည်မှာ အေကာက်ခွန်ခွဲ ြခားသတ်မှတ် ြခင်း (သို ) အထူးသတ်မှတ်ထား
ေသာထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဥ် (သို ) ေဆာင်ရွက်မ၊ သို မဟုတ် တန်ဖိုးအေလ ာက်စံသတ်မှတ်ချက် ှင့် ြပည့်မီ
ေသာ (သို ) ၎င်းသတ်မှတ်ချက်များစုေပါင်းထားြခင်းတို အတွက် အသုံး ြပ သည့်စည်းမျဥ်းများကို ဆိုလိုသည်။
စည်းမျဥ်း (၂)
ပင်ရင်းမှတေ် ကျာက်
ဤသေဘာတူစာချ ပ်အရ အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ေဒသတစ်ခုအတွင်းသို

တင်သွင်းေသာကုန်ပစည်းတစ်ခုသည်

ေအာက်ပါအချက်တစ်ခုခု ှင့် ကိုက်ညီပါက အေကာက်ခွန်အခွင့်အေရးခံစားခွင့် ှင့် မူရင်းအဖ
ြ စ်မှတ်ယူ ိုင်သည် (က) စည်းမျဥ်း ၃ တွင် သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားေသာ ကုန်စည်များသည် အပ
ြ ည့်အ၀ရရှိေသာ

(သို )

အလုံးစုံထုတ်လုပ်ေသာအခါ (သို မဟုတ်)
(ခ)

ကုန်ပစည်းများသည် အပ
ြ ည့်အ၀ရရှိြခင်း (သို ) ထုတ်လုပ် ြခင်းမဟုတ်ေသာ်လည်း စည်းမျဥ်း ၄၊
စည်းမျဥ်း ၅ (သို ) ၆ ေအာက်တွင် ကိုက်ညီသည်ဟု ေထာက်ခံေပး ိုင်ေသာအခါ

စည်းမျဥ်း (၃)
အပ
ြ ည့်အ၀ြပည်တငွ း် ထုတ်ကုန်များ
စည်းမျဥ်း (၂) ၏ အပိုဒ်ခွဲ (က) ပါ ဆိုလိုချက်အရ ေအာက်ပါတို ကို အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း အပ
ြ ည့်အဝပါဝင်
ေသာ (သို ) ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်အ ြဖစ် ယူဆ ိုင်သည် (က)

အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း ရိတ်သိမ်းေသာ၊ ခူးယူေသာ၊ စုေဆာင်းရရှိေသာ အပင် ှင့်အပင် ထွက်ပစည်း
များ

(ခ)

အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း ေမွးဖွား ကးီ ြပင်းေသာ တိရစာန်များ

(ဂ)

အထက်အပိုဒ်ခွဲ (ခ) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် တိရိစာန်အရှင်များမှရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ

(ဃ)

အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း အမဲလိုက် ြခင်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင်ြခင်း၊ ငါးမ ားခ
ြ င်း၊ ေရထွက်ပစည်းေမွးြမ
ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ စုေဆာင်းြခင်း (သို ) ဖမ်းဆီးြခင်းတို မှရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ

(င)

အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏ ေမ
ြ ဆီလာ၊ ေရ၊ ပင်လယ် ကမ်းြပင် (သို ) ပင်လယ် ကမ်းြပင်ေအာက်မှ ရရှိေသာ
(သို ) ထုတ်ယူရရှိေသာ အပိုဒ်ခွဲ (က) မှ (ဃ) အတွင်း မပါဝင်ေသာ သတ တွင်းထွက် ှင့် အခ
ြ ား
သဘာဝအရင်းအမ
ြ စ်ပစည်းများ

(စ)

ေရပ
ြ င်ပိုင်နက်ြပင်ပရှိ ေရ၊ ပင်လယ် ကမ်းြပင် (သို ) ပင်လယ် ကမ်းြပင်ေအာက်မှ ရရှိေသာ
ကုန်ပစည်းများ၊ အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏ ဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒ ှင့်
အညီ ရှာေဖွခွင့်ရှိေသာ ပိုင်နက်ြပင်ပရှိ ေရ၊ ပင်လယ် ကမ်းြပင် (သို ) ြပင်လယ် ကမ်းြပင်ေအာက်မှ
ရရှိသည့်ပစည်းများ

(ဆ)

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ (သို ) အဆိုပါအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အလံလင့်ထူခွင့်
ရှိေသာသေဘာမှအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရ ြပင်တွင်ဖမ်းယူရရှိေသာ ပင်လယ်ငါးများ ှင့်အ ြခားေရထွက်
ပစည်းများ

(ဇ)

စာပိုဒ် (ဆ)တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ကုန်ပစည်းများမပါဝင်သည့် အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံ
တင်ထားေသာ (သို ) အဆိုပါအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အလံလင့်ထူခွင့်ရှိေသာ စက် ုံသေဘာမှ ထုတ်လုပ်
ေသာ (သို ) ြပင်ဆင်ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်ပစည်းများ

(ဈ)

မူရင်းပစည်း အဖ
ြ စ်တာရှည်တည်ရှိရန်၊ (သို ) ြပင်ဆင်ရန် (သို ) သိုေလှာင်ထားရန် မဖ
ြ စ် ိုင်ဘဲ၊ စွန်
ပစ်ရန် (သို ) ကုန် ကမ်းအစိတ်အပိုင်းများအဖ
ြ စ် အသုံးြပ ရန် (သို ) ြပန်လည်အသုံး ြပ ရန်အတွက်သာ
အသုံးဝင်ေသာ အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်းမှ စုစည်းရရှိေသာ ပစည်းများ

(ည)

စာပိုဒ် (က) မှ (စျ) အထိ ေဖာ် ြပထားေသာ ကုန်ပစည်းများမှ အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း အပ
ြ ည့်အ၀
ထုတ်လုပ်ေသာ (သို ) ရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ
စည်းမျဥ်း (၄)
ြပည်ပသွငး် ကုန် ကုန် ကမ်းပါ၀င်ေသာထုတ်ကုန်

(က)

စည်းမျဥ်း (၂) အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အရ ေအာက်ပါအချက်များ ှင့်ကိုက်ညီပါက ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ်

မှတ်ယူ ိုင်သည် (၁)

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ ပင်ရင်းထွက်ကုန်ပစည်း ၄၀ % ထက်မနည်းပါ၀င်ပါက (သို )

(၂)

ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် ACFTA အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများမှ ပင်ရင်းထွက်ကုန်ပါ၀င်မမှာ FOB တန်ဖိုး၏
၆၀% ထက်မများဘဲ အဆိုပါပစည်းကို ယင်း ိုင်ငံတွင်ပင် ေနာက်ဆုံးထုတ်လုပ်ပါက

(ခ)

အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်းမျဥ်း (၄)(က)(၂) တွင် ACFTA မူရင်းထွက်ကုန်ပါ၀င်မကို ေဖာ်ြပထားပီး ACFTA

မူရင်းထွက်ကုန် ၄၀ % ပါ၀င်မအတွက် တွက်ချက်သည့်ပုံေသနည်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် Value of Non - ACFTA

+

materials

Value of materials of
Undetermined origin

X 100 % < 60 %

FOB Price
Therefore, the ACFTA content: 100% -non-ACFTA material = at least 40 %
(ဂ)

ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်သည့်ကုန်ပစည်းများ၏တန်ဖိုးမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် (၁)

ကုန်ပစည်းများတင်သွင်းချိန်တွင်ရှိေသာ CIF တန်ဖိုး

(၂)

ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သည့် ိုင်ငံတွင် မူရင်းေဒသထုတ်ကုန်အ ြဖစ် မသတ်မှတ်မီ အေစာဆုံးကာလ
တွင် ကုန် ကမ်းပစည်းအတွက် ေပးေချရေသာေစျး န်း

(ဃ)

ဤစည်းမျဥ်းအရ ကုန် ကမ်းပစည်းကို အသုံး ြပ ၍ထုတ်လုပ်သည့် ိုင်ငံအား ယင်းပစည်းအား ပင်ရင်းေဒသ

ထုတ်လုပ်သည့် ိုင်ငံအ ြဖစ် သတ်မှတ်သည်။
စည်းမျဥ်း (၅)
ပင်ရင်းေဒသမှတေ် ကျာက်အြဖစ် အဆင်ဆ
့ င်ထ
့ ပ်တးုိ ေရတွက်မ
အကယ်၍သီး ြခားေဖာ်ြပထားခ
ြ င်းမရှိလ င် အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံတွင် ကုန်ေချာပစည်းထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံး
ြပ သည့်ပစည်းသည် ဤသေဘာတူညီချက်၏ စည်းမျဥ်း (၂) အရ အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ှင့်အကျ ံး၀င်ေသာ
မူရင်းေဒသသတ်မှတ်ချက် ှင့်ကိုက်ညီပါက အဆိုပါကုန်ေချာပစည်းအား ဤသေဘာတူညီချက်အရ အေကာက်ခွန်
သက်သာခွင့်ခံစား ိုင်ရန် ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်အ ြဖစ် စဥ်းစားမည်။ အဆိုပါကုန်ေချာပစည်းအားထုတ်လုပ်ရာတွင်
ACFTA အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံများမှ ကုန်ပစည်းများပါ၀င်မကို အဆင့်ဆင့်ထပ်တိုးေရတွက်လ င် ၄၀ % ထက် မနည်းေစရပါ။
စည်မျဥး် (၆)
ကုန်ပစည်းသီးသန် သတ်မတ
ှ ်ြခင်းမှတ်ေကျာက်
အဖွဲ၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစည်းသည် လုံေလာက်သည့်အသွင်ေ ြပာင်းလဲမရှိပါက ၎င်းကို
အဆိုပါအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ ကုန်ပစည်းသီးသန် သတ်မှတ် ြခင်းစည်းမျဥ်း ှင့်
ကိုက်ညီသည့်ကုန်ပစည်းများကို အဆိုပါအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း လုံေလာက်သည့်အသွင်ေ ြပာင်းလဲမရှိသည့်ကုန်ပစည်း
ဟု ယူဆမည်။

စည်းမျဥ်း (၇)
အနည်းဆုးံ လိအ
ု ပ်သည်က
့ နု ပ် စည်းထုတလ
် ပု ေ် ဆာင်ရွက်မလုပင် န်းစဥ်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါရည်ရွယ်ချက်များဖ
ြ င့် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ေဆာင်ရွက်မလုပ်ငန်းစဥ်ကို အဖွဲ၀င်များ (သို )
အဖွဲ၀င်များစုေပါင်း၍ လုပ်ေဆာင်ပါက ယင်းကို အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့်ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ေဆာင်ရွက်မလုပ်ငန်းစဥ်
အဖ
ြ စ်ယူဆမည် ြဖစ် ပီး ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံတွင် အပ
ြ ည့်အ၀ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ (က)

ကုန်ပစည်းသယ်ယူပို ေဆာင် ြခင်း (သို ) သိုေလှာင် ြခင်းတို အတွက် ေကာင်းမွန်သည့်အေခ
ြ အေန
ြဖစ်ေစရန် ပျက်စီးဆုံး ံးမမရှိေအာင် ကာကွယ် ြခင်း

(ခ)

သေဘာတင်မ (သို ) သယ်ယူပို ေဆာင်မ လွယ်ကူေချာေမွ ့ေစခ
ြ င်း

(ဂ)

ထုပ်ပိုးြခင်း (သို ) ေရာင်းချရန်အတွက်ကုန်ပစည်းများကို ြပသခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း (၈)
တိက
ု ရ
် က
ုိ က
် နု ပ် ုိ ြခင်း

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို တိုက်ရိုက်ကုန်ပို ြခင်းဟု
ယူဆသည် (က)

အကယ်၍ ကုန်ပစည်းတင်ပို ရာတွင် ACFTA အဖွဲ၀င် ိုင်ငံများကို ြဖတ်သန်းပို ေဆာင်လ င်

(ခ)

အကယ်၍ ကုန်ပစည်းတင်ပို ရာတွင် ACFTA အဖွဲ၀င်မဟုတ်ေသာ ိုင်ငံများကို ြဖတ်သန်းပို ေဆာင်
ြခင်းမပ
ြ လင်

(ဂ)

ကုန်ပစည်းတင်ပို ရာတွင် ACFTA အဖွဲ၀င်မဟုတ်ေသာ ကား ိုင်ငံများကို ြဖတ်သန်းပို ေဆာင် ပီး
အဆိုပါ ကား ိုင်ငံများ၌ကုန်ပစည်းလဲေ ြပာင်းတင်ေဆာင်မ (သို ) ေခတသိုေလှာင်ထားရှိမများမရှိလ င်(၁)

တဆင့်ခံ၀င်ေရာက်မကို ပထ၀ီအေနအထားအရလည်းေကာင်း၊ ကုန်ပစည်းသယ်ေဆာင်မ
ကိုယင်းမှတဆင့် ြဖတ်သန်း၍သာ ြပ လုပ်ရမည့်အေခ
ြ အေနရှိလ င်လည်းေကာင်း လက်ခံ ိုင်
သည်။

(၂)

ကုန်ပစည်းများသည် အဆိုပါ ကားခံြဖတ်သန်းသည့် ိုင်ငံတွင် ေရာင်း၀ယ်ရန် (သို ) စားသုံး
ရန်မဟုတ်ပါက ှင့်

(၃)

ကုန်ပစည်းများအား ကားခံ ိုင်ငံတွင် ကုန်ပစည်းအေခ
ြ အေနေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်
သည့်လုပ်ငန်း (သို ) ကုန်တင် ြခင်း၊ ကုန်ချခ
ြ င်းမှလွဲသည့် အခ
ြ ားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြခင်း
မပ
ြ လ င်
စည်းမျဥ်း (၉)
ကုန်ပစည်းထုပပ် းုိ ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း

(က)

အေကာက်ခွန်စည်း ကပ်ရာတွင် အဖွဲ၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံမှ ကုန်ပစည်းများကို အခ
ြ ားအဖွဲ၀င်တစ် ိုင်ငံ
သို တင်ပို ရာတွင် ထုတ်ပိုးပစည်းကိုခွဲ ြခားတင်ပို ပါက ထိုထုပ်ပိုးပစည်းကိုသီး ြခားပင်ရင်းေဒသထုတ်
ကုန်အ ြဖစ် သတ်မှတ်သည်။

(ခ)

အပိုဒ်ခွဲ (က) အား မကိုးကား ိုင်ပါက ထုပ်ပိုးပစည်းကို ကုန်ပစည်းတစ်ခုလုံးတွင်ပါ၀င်သည်ဟု သတ်
မှတ်ယူဆမည် ြဖစ် ပီး ထိုသို သတ်မှတ်ရာတွင် ACFTA အဖွဲ၀င်မဟုတ်ေသာ ိုင်ငံများမှ တင်ပို လာ

လ င် သယ်ယူပို ေဆာင် ြခင်း (သို ) သိုေလှာင် ြခင်းတို အတွက် ထုပ်ပိုးပစည်းမလိုအပ်ဟု ယူဆမည် ြဖစ်
ပါသည်။
စည်းမျဥ်း (၁၀)
ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိပု စည်းများ ငှ ့် ကိရယ
ိ ာတန်ဆာပလာများ
ကုန်ပစည်းတစ်ခု၏

ဆက်စပ်ပစည်းများ၊

အပိုပစည်းများ၊

ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ှင့်

ညန် ကား

ချက်ဆိုင်ရာ (သို ) သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပစည်းများအား ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်ြခင်းမပ
ြ ရ။
အဆိုပါဆက်စပ်ပစည်း၊ အပိုပစည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ှင့် ညန် ကားချက်ဆိုင်ရာ (သို ) သတင်းအချက်
အလက်ဆိုင်ရာပစည်းများသည် အဆိုပါကုန်စည်၏ အမည်စာရင်းတွငပ် ါ၀င် ပ ီး အေကာက်ခွန် န်းထား ေကာက်ခ
ံမကို သက်ဆိုင်ရာကုန်တင် သွင်းသည့် ိုင်ငံမှ ေကာက်ခံ ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၁)
အဓိကမဟုတသ
် ည်ပ့ ါ၀င်ပစည်းများ
ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်အ ြဖစ်သတ်မှတ်ရာတွင် အကယ်၍သီး ြခားေဖာ်ြပထားခ
ြ င်းမရှိပါက စွမ်းအား ှင့်ေလာင်
စာ၊ စက် ုံ ှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာ (သို ) စက် ှင့်ပစည်းများကိုအသုံး ြပ ၍ ကုန်ပစည်းများထုတ်လုပ်ပါက (သို ) ကုန်
ပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံး ြပ သည့်ပစည်းများသည် ယင်း၏မူရင်းအေခ
ြ အေနကျန်ရှိ ြခင်းမရှိပါက ၎င်းတို ကိုပင်ရင်း
ေဒသသတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံး ြပ မည်။
စည်းမျဥ်း (၁၂)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျက်
ကုန်စည်တင်ပို သည့်အဖွဲ့၀င် ိုင်ငံ၏

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ

့အစည်းမှထုတ်ေပးသည့်

ပင်ရင်း

ေဒသေထာက်ခံချက်အရ ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် တရား၀င်လက်ခံရမည် ြဖစ် ပီး
ေနာက်ဆက်တွဲ (၁) တွင်ေဖာ် ြပထားသည့် ပင်ရင်း ိုင်ငံလက်မှတ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အရ
အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအားလုံးသို အေ ကာင်း ကားရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၃)
ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း ှင့် ြဖည်စ့ က
ွ ်ြခင်း
အဆိုပါစည်းမျဥ်းများအား အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုမှ ေတာင်းဆိုလာမအေပ လိုအပ်ပါက ြပန်လည်သုံးသပ်ရမည်
ြဖစ် ပီး အာဆီယံစီးပွားေရး၀န် ကီးများ ှင့် တ ုတ် ိုင်ငံကူးသန်းေရာင်း၀ယ်ေရး၀န် ကီးဌာနတို ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
အဆိုပါသုံးသပ်ံမများကို ထုတ် ြပန်ရမည်ြဖစ်သည်။

အာဆီယံ - တ ုတ် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်ထုတ်ေပးမလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အာဆီယံ - တ ုတ် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသဆိုင်ရာ ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းများကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် (Form - E) ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ (Form - E) ကို စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့်
အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာစီမံခန် ခွဲမကိစရပ်များအတွက် ေအာက်ေဖာ် ြပပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည် ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိငု အ
် ဖွဲ
စည်းမျဥ်း (၁)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲမှ ထုတ်ေပးရမည်။
စည်းမျဥ်း (၂)
(က)

အဖွဲ၀င် ိုင်ငံသည် အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးမည့် အစိုးရ
အာဏာပိုင်အဖွဲမှ သက်ဆိုင်သူ၏ အမည်၊ လိပ်စာ၊ လက်မှတ်နမူနာပုံစံများ ှင့် တရား၀င် ုံးတံဆိပ်
များကို အဖွဲ့၀င် ိုင်ငံအားလုံးသို အေ ကာင်း ကားရမည်။

(ခ)

အထက်ေဖာ်ြပပါသတင်းအချက်အလက် ှင့် လက်မှတ်နမူနာများကို သေဘာတူညီချက်ပါ အဖွဲ၀င်
ိုင်ငံများအားလုံးသို ေပးပို ရမည် ြဖစ် ပီး မိတ တစ်ေစာင်ကို အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးသို ေပးပို
ရမည်။ အမည်၊ လိပ်စာ (သို ) တရား၀င် ုံးတံဆိပ်များအေပ
ြ ာင်းအလဲရှိပါက အထက်ေဖာ် ြပပါအတိုင်း
ချက်ချင်းအေ ကာင်း ကားရမည်။
စည်းမျဥ်း (၃)

အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရးေပးမ

အေခ
ြ အေန ှင့်ပတ်သက်၍

စုံစမ်းေမးမ
ြ န်းပါက

ပင်ရင်းေဒသ

သက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးခွင့်ရှိသည့် အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲသည် ၎င်း ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်
အေထာက်အထားများကို ေတာင်းခံ ိုင် ြခင်း(သို )သင့်ေတာ်ေသာစစ်ေဆးေမးမ
ြ န်းြခင်းကိုေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ အကယ်
၍ ြပည်တွင်းဥပေဒအရ အဆိုပါအခွင့်အေရးကို ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိလ င် စည်းမျဥ်း (၄) ှင့် (၅) ကိုကိုးကား၍ ေလာက်
လွာပုံစံတွင် ယင်းအချက်ကိုထည့်သွင်းေဖာ် ြပရမည်။
စည်းမျဥ်း (၄)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျကလ
် က်မတ
ှ ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း
အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ခံစား ိုင်သည့် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ ှင့်/သို ကုန်စည်တင်ပို သူသည် ပင်ရင်းေဒသ
ထုတ်ကုန်အ ြဖစ် ကိ တင်ပို ကုန် (Pre-Exportation) စစ်ေဆးမ (ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်)

စိစစ်

ေထာက်ခံေပး ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲသို စာေရးသားေလ ာက်ထားရမည်။ ပုံမှန်စစ်ေဆးခ
ြ င်း (သို )
လိုအပ်သည့်အခါစစ်ေဆးခ
ြ င်းများမှရရှိလာေသာရလာဒ်ကို တင်ပို မည့်ကုန်ပစည်း၏ ပင်ရင်းေဒသကို ဆုံးြဖတ်ရာတွင်
အေထာက်အကူ ြပ သည့် အေထာက်အထားအဖ
ြ စ် မှတ်ယူရမည်။ သဘာ၀အေလ ာက် ပင်ရင်းေဒသကို အလွယ်တကူ
ဆုံး ြဖတ် ိုင်သည့် ကုန်ပစည်းအတွက် ကိ တင်ပို ကုန်စစ်ေဆးခ
ြ င်း ြပ လုပ်ရန် မလိုပါ။

စည်းမျဥ်း (၅)
အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ခံစား ိုင်မည့်ကုန်ပစည်းများတင်ပို ရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထား
များေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်တင်ပို သူ (သို ) ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်ေလျာ်သည့်စာရွက်စာတမ်းအေထာက်
အထားများ ှင့်အတူ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို စာေရးသားေလ ာက်ထားရမည်။
စည်းမျဥ်း (၆)
ကိ တင်ပုိ ကုနစ် စ်ေဆးမ
အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲမှသတ်မှတ်ထားသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ
အေနဖ
ြ င့် ေလာက်ထားလာေသာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်များကို သင့်ေတာ်ေသာစစ်ေဆးမများြဖင့် အတတ် ိုင်
ဆုံးေဆာင်ရွက်ေပးရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိုေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားေသာေလ ာက်လာ ှင့် အခွင့်အာဏာရှိသည့်ပုဂိ လ်မှ လက်မှတ်ေရးထိုးထား
ေသာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်

(ခ)

အာဆီယံ - တ ုတ် ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း ှင့် ကိုက်ညီသည့် ကုန်စည်၏ပင်ရင်း

(ဂ)

ပူးတွဲတင်ြပလာသည့်

ေထာက်ခံချက်များအတွက်

ပင်ရင်းေထာက်ခံချက်ရှိ

အခ
ြ ားအချက်

အလက်များ
(ဃ)

တင်ပို မည့်ပို ကုန်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ကုန်စည်အေရအတွက် ှင့် အေလးချိန်၊ ကုန်
အမှတ်တံဆိပ် ှင့် ထုပ်ပိုးအေရအတွက်၊ ထုပ်ပိုးမအေရအတွက် ှင့် အမျိ းအစား စသည် ေဖာ် ြပချက်
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျကထ
် တ
ု ေ် ပးခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း (၇)

(က)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်သည် ISO A 4 အရွယ်အစား ြဖစ်ရမည်ြဖစ် ပီး အဂလိပ်
ဘာသာဖ
ြ င့် ေဖာ် ြပရမည်။

(ခ)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်သည်မူရင်း ှင့်မိတ သုံးေစာင်ပါရှိရမည် ြဖစ် ပီးေအာက်ေဖာ်ြပပါအေရာင်
များဖ
ြ စ်ရပါမည် -

(ဂ)

မူရင်း

-

အညိ ုေရာင်

မိတ (၃)ေစာင်

-

အစိမ်းေဖျာ့ေရာင်

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တစ်ေစာင်စီတွင် သက်ဆိုင်ရာ ုံး၏ ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ၊ စာအမှတ်
စသည်တို ကို ေဖာ်ြပရမည်။

(ဃ)

မူရင်းေထာက်ခံချက် ှင့် ဒုတိယမိတ တို ကို ကုန်စည်တင်ပို သူမှ တင်သွင်းသူအေနဖ
ြ င့် တင်သွင်း
သည့်ေနရာရှိ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သို တင် ြပ ိုင်ရန်အတွက် ဆက်လက်ေပးပို ရမည်။ ပထမ
မိတ ကို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ ပုံစံထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်၏လက်၀ယ်တွင်ထားရှိ
ရမည်။ တတိယမိတ ကို ကုန်စည်တင်ပို သူ၏ လက်၀ယ်တွင်ထားရှိရမည်။ ကုန်ပစည်းများကို တင်
သွင်း ပီးပါက ဒုတိယမိတ ၏အကွက်အမှတ် (၄) တွင်လိုအပ်သည်များကို ြဖည့်စွက် ပီး ေထာက်ခံချက်
ထုတ်ေပးသည့်ဌာနသို အကျိ းအေကာင်းလုံေလာက်သည့်အချိန်အတွင်း ြပန်လည်ေပးပို ေပးရမည်။

စည်းမျဥ်း (၈)
အာဆီယံ - တ ုတ် ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း၏ စည်းမျဥ်း (၄) ှင့် (၅) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်
ရန်အတွက် ကုန်တင်ပို သူသည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်၏ အကွက်အမှတ် (၈) တွင် ACFTA မှ ပစည်းပါ၀င်မ
ရာခိုင် န်း ှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းေဖာ် ြပရမည်။
စည်းမျဥ်း (၉)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တွင် ဖျက် ြခစ်ြခင်း၊ ထပ်ပိုးေရးသားပ
ြ င်ဆင် ြခင်းများကို ခွင့်မြပ ပါ။ မည်သည့်
ြပင်ဆင်မကိုမဆို မမှန်ကန်ေသာကုန်ပစည်းများ ှင့် မည်သည့်ထပ်ေပါင်းမကိုမဆို ြခစ်၍ဖျက်ပစ်ရမည်။ အဆိုပါ
ြပင်ဆင်မများကို တာ၀န်ခံအရာရှိမှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တစ်ေစာင်ကို လက်မှတ်ထိုးအတည်ြပ ရမည် ြဖစ် ပီး
ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲသို အေ ကာင်း ကားရမည်။ အသုံးမပ
ြ သည့် ကွက်လပ်များကို ေနာက်ထပ် ြဖည့်စွက်
ြခင်းမပ
ြ ရန် မျဥ်းသား ြခစ်ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၀)
(က)

အာဆီယံ - တ ုတ် ပင်ရင်းေဒသမှတ်ေကျာက် ှင့် အညီ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေရး
ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်အတွက် ကုန်ပစည်းတင်ပို ချိန် (သို ) တင်ပို ပီးလ င် ပီးချင်း ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံရှိ
သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲမှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကိုထုတ်ေပးရမည်။

(ခ)

ရည်ရွယ်ချက်မရှိေသာ အမှားများ၊ ပယ်ဖျက်မများ (သို ) အ ြခားတရား၀င်ကိစရပ်များေကာင့်
ပို ကုန်တင်ပို သည့်အခါ (သို ) တင်ပို ပီးေနာက်ပိုင်းတွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်မေပး ိုင်
သည့်ကိစရပ်များတွင်

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို

ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်ထုတ်ေပး ိုင်သည်။

သို ေသာ်သေဘာတင်သည့်ရက်မှ တစ် ှစ်ထက်ေနာက်မကျဘဲ တင်ပို ရမည် ြဖစ် ပီး ေနာက်ေ ကာင်း
ြပန်ထုတ်ေပး ြခင်းဟူေသာစကားလုံးကို ေဖာ် ြပရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၁)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ခိုးယူခံရ ြခင်း၊ ေပျာက်ဆုံး ြခင်း၊ ပျက်စီးြခင်းများဖ
ြ စ်ပါက ကုန်တင်ပို သူမှ သက်
ဆိုင်ရာထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲသို မူရင်းေထာက်ခံချက်၏မိတ မှန် ှင့်ဒုတိယမိတ တို ကို ပူးတွဲ၍ ပင်ရင်းေဒသ
ေထာက်ခံချက် အသစ် ြပန်လည်ေလ ာက်ထား ိုင် ပီး ဇယား အကွက် အမှတ် (၁၂) တွင် CERTIFIED TRUE COPY
ဟု ေဖာ်ြပရမည်။ မူလထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲအတိုင်း ထုတ်ေပးရန် ြဖစ် ပီး မူလထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲမှ တစ် ှစ်ထက်ပို၍
မကာေစရ။
ေထာက်ခခံ ျကလ
် က်မတ
ှ ်တင်ြပြခင်း
စည်းမျဥ်း (၁၂)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်မူရင်း ှင့် ဒုတိယမိတ တို ကို ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို ေရာက်ရှိသည့်
အချိန်တွင် ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင် ထံသို ့တင်ြပရမည်။

စည်းမျဥ်း (၁၃)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကိုေအာက်ေဖာ် ြပပါအချိန်ကန် သတ်ချက်များအတွင်းတင်သွင်းမှသာလ င် ၎င်းကို
ေလ့လာစိစစ်မည် (က)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကိုပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ သက်ေသခံလက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့်ေန မှ
(၄) လအတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို တင်ြပရမည်။

(ခ)

အာဆီယံ - တ ုတ် ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း (၈) (ဂ) အရ တင်ပို သည့်ကုန်ပစည်းသည် တစ် ိုင်ငံ
(သို ) တစ် ိုင်ငံထက်ပိုေသာ အဖွဲ၀င် ိုင်ငံမဟုတ်သည့်

ိုင်ငံများသို ြဖတ်သန်းသယ်ေဆာင်ပါက

အထက်အပိုဒ်ခွဲ (က) တွင် ေဖာပ
ြ ထားသည့် သက်ေသခံတင် ြပရမည့်ကာလကို (၆) လသို တိုး ြမင့်
သည်။
(ဂ)

အပိုဒ် ၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် သတ်မှတ်ချိန်ထက်ေကျာ်၍ သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏
အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် တင် ြပေသာကိစများတွင် ကုန်စည်ထုတ်
လုပ်သူ (သို ) ကုန်စည်တင်ပို သူ ေဆာင်ရွက် ိုင် ြခင်းမရှိေသာ ကိစရပ်များဖ
ြ စ်သည့် သဘာ၀ေဘး
အ ရာယ် ှင့် အခ
ြ ားအကျ ံး၀င် သည့်ကိစရပ်များအတွက် အဆိုပါပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်အား
လက်ခံရမည်။

(ဃ)

ကိစအားလုံးတွင်

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကို

သတ်မှတ်ထားေသာကန် သတ်ရက်

မတိုင်မီ ကုန်ပစည်းတင်ပို ထားပါကလည်း သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်
အာဏာပိုင်မှ လက်ခံရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၄)
ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ ပင်ရင်းေဒသထွက်ကုန် ြဖစ် ပီး တင်ပို သူမှ ရိုးရှင်းသည့်ေ က ြငာချက်ြဖင့် တင်ြပလ င်
FOB တန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၀၀ ထက်မေကျာ်ပါက ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ရယူရန်မလိုပါ။ FOB တန်ဖိုး
အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၀၀ ထက်မပိုေသာ ပို ကုန် ပစည်းကို စာတိုက်မှတစ်ဆင့်ေပးပို လင် အလားတူသတ်မှတ်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၅)
ပင်ရင်းကုန်ပစည်းတစ်ခုအ ြဖစ် သံသယမရှိသည့်အခါ တရား၀င်သွင်းကုန်တင်သွင်းရန်အတွက် သွင်းကုန်
တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏

အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံ

တင် ြပရသည့်

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့်

ပူးတွဲ

ေထာက်ခံချက်များ အ ကား အေသးအဖွဲကွဲလွဲမများအတွက် ြငင်းပယ်ရန်မလို။
စည်းမျဥ်း (၁၆)
(က)

ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၏ မှန်ကန်မ (သို ) ကုန်
ပစည်း (သို ) အစိတ်အပိုင်း၏ ပင်ရင်းေဒသ ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၏ မှန်
ကန်မကို လုံေလာက်သည့် သံသယရှိလာပါက ပို ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးသည့်
အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သို ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆးမ (Retroactive Check) ကို အလျဥ်းသင့်သလို
ြပ လုပ်ေပးရန် ေတာင်းဆို ိုင်သည်။

(ခ)

ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးမအတွက် သွင်းကုန်တင်သွင်းသူ ိုင်ငံ၏ ေတာင်းဆိုမသည် သက်ဆိုင်ရာ
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်။ အေ ကာင်းြပချက်များ ှင့် အလျဥ်းသင့်သလို

ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးမမရှိပါက

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပါ

အချက်အလက်များသည်

မှားယွင်း ိုင်ေ ကာင်းကို ေဖာ် ြပရမည်။
(ဂ)

ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် စိစစ်မရလာဒ်ကိုေစာင့်ဆိုင်း
ေနစဥ်ကာလအတွင်း အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကို ေခတရပ်ဆိုင်းထားရမည်။ သို ေသာ် သွင်းကုန်
ကန် သတ်ချက် ှင့်တားမ
ြ စ်ချက်များကို

ချိ းေဖာက်မမရှိေ ကာင်း ှင့်

လိမ်လည်မ ှင့်ပတ်သက်၍

သံသယမရှိေ ကာင်း တင်ြပရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် ကိုက်ညီသည့်တင်သွင်းသူကို ထုတ်ေပးရ
မည်။
(ဃ)

ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးရန် ေတာင်းဆိုခံရေသာ ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပး
ေသာအာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ေတာင်းဆိုမကို ချက်ချင်း ှင့် ေတာင်းဆိုမကို လက်ခံရရှိသည့်ေန မှ စ၍
(၆) လအတွင်း ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၇)

(က)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ေလ ာက်ထားသည့်ေလ ာက်လာ ှင့်အေထာက်အထားများကို ယင်းလက်
မှတ်ထုတ်ေပးသည့်ဌာနတွင် ထုတ်ေပးသည့်ေန မှ (၂) ှစ်ထက်မနည်း ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

(ခ)

ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံမှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်သက်တမ်း ှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းေမး
ြမန်းပါက အေ ကာင်း ြပန် ကားရမည်။

(ဂ)

ကုန်ပစည်းတင်ပို ေရာင်းချ၀ယ်ယူသူများအကား သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ေမးမ
ြ န်းေဆာင်
ရွက်မများကို လ ိ ဝှက်ထားရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းသို ေမးမ
ြ န်းြခင်းမှာလည်း ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်
လက်မှတ်အတွက်သာဖ
ြ စ်ရမည်။
အထူးကိစရပ်များ
စည်းမျဥ်း (၁၈)

သတ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းသို တင်ပို သည့်ကုန်ပစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို )
အားလုံး၏ ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ေနရာ ေပ
ြ ာင်းလဲသွားပါက အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ၎င်းတို မေရာက်ရှိမီ
(သို ) ေရာက်ရှိ ပီးေနာက်ပိုင်းတွင် ေအာက်ပါအချက်များကို ေစာင့် ကည့်ရမည် (က)

သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းသို ကုန်ပစည်းကို တင်သွင်း ပီး
လ င်ေသာ်မှ အဆိုပါတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံမှ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သည် သွင်းကုန်တင်သွင်းသူမှ
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကိုတင် ြပ ပီး အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက်ေလာက်ထား လာပါက
ကုန်ပစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို ) အားလုံးအတွက် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို လက်မှတ်
ေရးထိုး ပီး မူရင်းကိုကုန်ပစည်းတင်သွင်းသူသို လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယမိတ ကို ယင်းသက်ေသခံ
လက်မှတ် ထုတ်ေပးသည့်အဖွဲသို ြပန်လည်ေပးပို ရမည်။

(ခ)

အကယ်၍ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့်
အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်းသို သယ်ယူပို ေဆာင်ေနစဥ်ကာလအတွင်း ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ေနရာေပ
ြ ာင်းလဲ
မြဖစ်ေပ လာပါက ကုန်တင်ပို သူသည်ကုန်ပစည်းအားလုံး (သို ) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ေထာက်ခံ

ချက်အသစ်တစ်ခုအတွက်ထုတ်ေပးထားသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့်ပူးတွဲ၍ စာေရးသား
ေလ ာက်ထားရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၉)
ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ၏ စည်းမျဥ်း ၉ ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် တစ် ိုင်ငံ (သို )
တစ် ိုင်ငံထက်ပိုေသာ အဖွဲ၀င်မဟုတ်သည့် ကားခံ ိုင်ငံများသို ကုန်စည်များ ြဖတ်သန်းသယ်ေဆာင်ရာတွင် ကုန်တင်
သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့များသို တစ်ဖက်ပါတို ကို ြပသရမည် (က)

ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှထုတ်ေပးေသာ Bill of Lading

(ခ)

ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲမှ ထုတ်ေပးသည့်

ပင်ရင်းေဒသ

ေထာက်ခံချက်
(ဂ)

ကုန်ပစည်း ှင့်သက်ဆိုင်သည့် Commercial Invoice မိတ တစ်ေစာင်

(ဃ)

အာဆီယံ - တ ုတ် ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း (၈)(ဂ) အပိုဒ်ခွဲ (၁)၊ (၂)၊ (၃) တို အရ လိုအပ်သည့်
စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်အေထာက်အထားများ
စည်းမျဥ်း (၂၀)

(က)

ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှ အခ
ြ ား ိုင်ငံတစ်ခုသို ကုန်စည် ြပပွဲအတွက်
တင်ပို ပီး ြပပွဲကာလအတွင်း (သို ) ြပပွဲ ပီးဆုံး ပီးေနာက် အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်းသို သွင်းကုန်တင်သွင်းရန်
ေရာင်းချခဲ့ေသာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အာဆီယံ - တ ုတ် ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းလိုအပ်ချက်များ
ှင့်ကိုက်ညီပါက တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်များ ေကျနပ်မရှိေစရန် ြပသရ
မည်ြဖစ် ပီး ေအာက်ပါတို ကို အာမခံရမည် (၁)

ပို ကုန်တင်ပို သူတစ်ဦးသည် ပို ကုန်တင်ပို သည့်

ိုင်ငံနယ်နိမိတ်မှ ကုန်ပစည်းကို ကျင်းပ

သည့် ကုန်စည် ြပပွဲ ှင့် ကုန်စည် ြပပွဲကျင်းပသည့်ေနရာရှိသည့် ိုင်ငံသို ေပးပို ြခင်း
(၂)

ကုန်တင်ပို သူသည် ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ကုန်လက်ခံမည့်သူထံ
ကုန် ပစည်းများေရာင်းချခ
ြ င်း (သို ) လဲေ ြပာင်းေပးခ
ြ င်း

(၃)

ကုန်ပစည်းအား ြပပွဲကာလအတွင်း (သို ) ြပပွဲ ပီး ပီးချင်း ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ နယ်နိ
မိတ်အတွင်း ေပးပို ြခင်း

(ခ)

အထက်အပိုဒ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ကုန်တင်
သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲသို တင် ြပ ရမည်။ ကုန်စည် ြပပွဲအမည် ှင့်
လိပ်စာကို

ေဖာ် ြပရမည်။

ြပသသည့်ကုန်ပစည်း၏

အမျိ းအမည် ှင့်အေခ
ြ အေနများအတွက်

အေထာက်အထားတစ်ရပ်အေနဖ
ြ င့် စည်းမျဥ်း ၁၉ ၏ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ပူးတွဲ
တင်ြပရမည့်အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ှင့် ကုန်စည်ြပပွဲကျင်းပသည့် ိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရအာဏာပိုင်များမှ ထုတ်ေပးေသာေထာက်ခံချက်တို လိုအပ် ိုင်သည်။
(ဂ)

အပိုဒ် (က) ကို ြပပွဲကာလအတွင်း အေကာက်ခွန်ဌာန၏ ထိန်းချ ပ်မေအာက်တွင် ြပည်ပ
ကုန်စည်များအား ေရာင်းချရန်ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် မည်သည့်ကုန်သွယ်ေရး၊ စိုက်ပျိ းေရး (သို ) လက်မ

ြပပွဲများ၊ ြပပွဲများ (သို ) အလားတူ ြပပွဲများ (သို ) ဆိုင်အတွင်းခင်းကျင်း ြပသမများ (သို ) စီးပွားေရး
ဆိုင်ရာကုန်ပစည်းများအတွက် အသုံး ြပ ရမည်။
လိမလ
် ည်တပု မအတွကအ
် ေရးယူေဆာင်ရက
ွ ်မ
စည်းမျဥ်း (၂၁)
(က)

တင်ြပထားသည့်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်သည် လိမ်လည်တုပမပ
ြ ထားသည်ဟု သံသယရှိလ င်
ယင်းကဲ့သို ေဆာင်ရွက်သူအား အေရးယူ ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲအစည်းများအချင်း
ချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

အဖွဲ့၀င် ိုင်ငံတိုင်းသည်ထိုသို လိမ်လည်မများအတွက်ဥပေဒဆိုင်ရာအေရးယူမများကို ေဆာင်ရွက်ရန်
တာ၀န်ရှိသည်။
စည်းမျဥ်း (၂၂)

ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်အ ြဖစ်သတ်မှတ်ရန်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ အင
ြ င်းပွားမဖ
ြ စ်ေပ လာပါက ကုန်ပစည်း
တင်ပို /တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံများရှိ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများသည် အဆိုပါအင
ြ င်းပွားမေဖ
ြ ရှင်းေရးအတွက်
ေဆွးေ ွးညိ ိင်းတိုင်ပင်ရမည်။ ေဆွးေ ွးရရှိချက်များကို အခ
ြ ားအဖွဲ၀င် ိုင်ငံများသိေစရန်အတွက် အေကာင်း ကားရ
မည်။

