အာဆီယံ-အိ ိယ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ
ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း
ကုန်စည်ကနု ်သွယေ် ရးသေဘာတူညီချက်၏ဥပေဒ ၅ပါအာဆီယံ - အိ ိယလွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ
ေဒသအတွက် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ခံစား ုိင်ေရးအတွက် ကုန်ပစည်းများ၏ ပင်ရင်းကိုဆုံး ြဖတ်ရာတွင်
ေအာက်ပါစည်းမျဥ်းမျဥ်းများကိုအသုံး ြပ ရမည်။
ဥပေဒသ (၁) အဓိပါယ်ဖငွ ဆ
့် ခုိ ျကမ် ျား (Definition)
ဤဥပေဒသများ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်
(က) “CIF” ဆိုသည်မှာတင်သွင်းသည့်ကုန်ပစည်းတန်ဖိုးကိုဆိုလို ပ ီး၊ ၎င်းတွင်တင်သွင်းသည့်အဝင်
ေနရာ (သို ) အဝင်ဆိပ်ကမ်းေရာက်သည့်အထိ သေဘာခ ှင့်အာမခံေ ကးများပါဝင်ပါသည်။
(ခ)
“ပါဝင်ပစည်း” ဆိုသည်မှာကုန်ကမ်းပစည်းများ၊ ပါဝင်ပစည်းများ၊ အခ
ြ ားကုန်ပစည်းတွင်ပါဝင်
တပ်ဆင်မည့်ကုန်ပစည်းများ၊ အခ
ြ ားပစည်းထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဥ်တွင်အသုံး ြပ ရန်ရည်ရွယ်ေသာပစည်းများဖ
ြ စ်
ပါသည်။
ြ စ်အရည်အေသွး
(ဂ)
“မူလထုတ်ကုန်များ” ဆိုသည်မှာ ဥပေဒသ(၂) ြပဌာန်းချက်အရ ပင်ရင်းအဖ
ကိုက်ညီေသာထုတ်ကုန်များဖ
ြ စ်ပါသည်။
(ဃ) “ထုတ်လုပ်မ” ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိ းခ
ြ င်း၊ တူးေဖာ်ြခင်း၊ ေကာက်ရိတ်သိမ်းြခင်း၊ ေမွး ြမ ြခင်း၊
သားေဖာက် ြခင်း၊ ဖယ်ရှားခ
ြ င်း၊ စုေဆာင်းြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ငါးဖမ်း ြခင်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင် ြခင်း၊ အမဲလိုက်ြခင်း၊
ကုန်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ကုန်ထွက်ရှိြခင်း၊ ကုန် ကမ်းမှကုန်ေချာဖ
ြ စ်ေအာင် ြပ လုပ်ြခင်း(သို ) ပစည်းြဖစ်ေအာင်တပ်ဆင်
ြခင်းစသည့်ကုန်ပစည်းရရှိေစမည်န့ ည်းလမ်းများကိဆ
ု ိုလိုသည်။
(င)
“သီးသန် စည်းမျဥး် ကျင်သ
့ းံု မည်က
့ နု စ် ည်များ” ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းအမျိ းအစာေပ
ြ ာင်းလဲ
သွားခ
ြ င်း (သို ) အထူးြပ ပစည်းထုတ်လုပ် ြခင်း (သို ) ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဥ်များ (သို ) ေရှ တွင်ေဖာ်ြပထား
သည့်စံ န်းများပ
ြ ည့်မှီြခင်း (သို ) ေပါင်းစပ်ြခင်း ြဖင့်ကုန်ပစည်းြဖစ်ေစေသာစည်းမျဥ်းများကိုဆိုလိုသည်။
(စ)
“စည်းဝါးညီစနစ်”
ဆိုသည်မှာစည်းဝါးညီကုန်ပစည်းအမျိ းအမည်ေဖာ် ြပ ြခင်း ှင့်သေကတ
သတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာညီလာခံတွင်ေဖာ်ြပထားသည့် စည်းဝါးညီကုန်ပစည်းအမည် ေဖာ်ြပချက် ငှ ့်
သေကတစနစ်တို ကိုအေြခခ၍ံေဖာ်ြပထားသည့်ေဝါဟာရများဖ
ြ င့်ေဖာ်ြပထားသည့််စနစ်ြဖစ်သည်။
(ဆ) “ထုတ်ကုန်” ဆိသ
ု ည်မှာအပ
ြ ည့်အဝရရှိေသာ/ထုတ်လုပ်ေသာကုန်စည်များ (သို ) ေနာက်ပိုင်း
တွင်အ ြခားကုန်ထုတ်လုပ်မေဆာင်ရွက် ြခင်းလုပ်ငန်းတွင်အသုံး ြပ ရန်ရည်ရွယ်၍ ထုတ်လုပ်ထားေသာကုန်စည်
များကိုဆိုလိုသည်။
(ဇ)

“ကုန်စည်” ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းများ (သို ) ထုတ်ကုန်ကိုဆိုလိုသည်။

(ည) “ပုတ
ံ ူ ငှ အ
့် စားထိးု ပါဝင်ပစည်းများ” ဆိုသည်မှာအလားတူနည်းပညာ ှင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိေသ
သလကဏာများပိုင်ဆိုင်ေသာ အမျိ းအစားတစ်ခုတည်း ြဖစ်ေသာပါဝင်ပစည်းများ ှင့် ပီးစီးေနေသာထုတ်ကုန်အ
တွင်းသူတို ကိုတစ်ကိမ်ပါဝင်ဖွဲ စည်းထားပီး မူလရည်ရွယ်ချက်အတွက်အ ြခားထုတ်ကုန်မဟုတ်ေသာယင်းထုတ်
ကုန်၏ပါဝင်ပစည်းများကိုဆိုလိုပါသည်။
ဥပေဒသ (၂) ပင်ရင်းေဒသမှတ်ေကျာက် ( Origin Criteria )
ဤဥပေဒသများအရ ဥပေဒသ (၈)တွင်ေဖာ်ြပပါအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားေသာတိုက် ိုက်ကုန်တင်ပို ြခင်းြဖင့်
အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံသို တင်သွင်းလာေသာကုန်စည်များအတွက် ေအာက်ေဖာ် ြပပါပင်ရင်းေဒသလိုအပ်ချက်
များမှတစ်ခု ှင့်ကိုက်ညီပါကအေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အခွင့်အေရးများရရှမိ ည်ြဖစ်ပါသည် (က) ဥပေဒသ(၃)တွင်ေဖာ်ြပအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားေသာကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း ရာ န်း
ြပည့်ထုတ်လုပ်ရရှိေသာကုန်စည်များ (သို )
(ခ)
ဥပေဒသ (၄)(သို ) ဥပေဒသ (၅) (သို ) ဥပေဒသ (၆) တို အရအကျိ းခံစားခွင့်ရှိ ပီးကုန်တင်ပို
သည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်းရာ န်း ြပည့်ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်ေသာကုန်စည်များ
ဥပေဒသ (၃) ရာ န်းြပည့်ြပည်တွင်းထုတ်ကုန် (Wholly Obtained or Produced)
အထက်ေဖာ်ြပပါဥပေဒသ(၂) (က)အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက်ေအာက်ေဖာ် ြပပါကုန်ပစည်းများကိုအဖွဲ
ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ရာ န်း ြပည့်ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်အြဖစ်သတ်မှတ်ပါသည် (က) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံအတွင်းစိုက်ပျိ းေသာ၊ရိတ်သိမ်းရရှိေသာအပင် ှင့်အပင်ထွက်ပစည်း
များ၊
(ခ)
အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံအတွင်းေမွး ြမ ေသာ၊ ကီးြပင်းေသာတိရစာန်အရှင်များ၊
(ဂ)
အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံအတွင်း အထက်အပိုဒ်(ခ)ပါ တိရစာန်အရှင်များမှ ထုတ်ယူရရှိေသာ
ပစည်းများ၊
(ဃ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံအတွင်းအမဲလိုက် ြခင်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင် ြခင်း၊ ငါးဖမ်းြခင်း၊ စုေဆာင်း
ယူြခင်း ှင့် ဖမ်းယူြခင်းတို မှရရှိေသာပစည်းများ၊
(င)
အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ေမ
ြ ဆီလာ၊ ေရ၊ ပင်လယ် ကမ်းြပင် (သို ) ပင်လယ်ေအာက် ကမ်းြပင်မှ
ထုတ်ယူရရှိေသာအထက်အပိုဒ်(က)မှ(ဃ)အတွင်းမပါဝင်ေသာဓါတ်သတ တွင်းထွက်များ ှင့်
အခ
ြ ားသဘာဝအတိုင်းတည်ရှိေနေသာအရာဝတ များ
(စ)
၁၉၈၂ခု ှစ်
ပင်လယ်ဥပေဒ၏ကုလသမဂသေဘာတူညီချက်အရေရ၊ပင်လယ် ကမ်း ြပင် ှင့်
ပင်လယ်ေအာက် ကမ်းြပင်ကိုစူးစမ်းရှာေဖွခွင့်ရှိေသာအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏ေရ၊ပင်လယ်ကမ်းြပင်
(သို ) ထိုအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏ေရပိုင်နက် ြပင်ပရှိပင်လယ်ေအာက် ကမ်း ြပင်မှထုတ်ယူရရှိေသာ ပစည်း
များ၊
(ဆ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ ှင့်မှတ်ပုံတင်ထားပီး ိုင်ငံအလံလင်ထူရန်အခွင့်အေရးရှိေသာသေဘာများမှ
ိုင်ငံ တကာေရပိုင်နက်အတွင်းဖမ်းယူရရှိေသာပစည်းများ ှင့်အ ြခားေရထွက်ပစည်းများ၊
(ဇ)
အထက်အပိုဒ်(ဆ)တွင်ပါဝင်ေသာပစည်းများမှအပ ထိုအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံမှ၎င်း ှင့်မှတ်ပုံတင်ထားပီး
ိုင်ငံ အလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရးရှိေသာစက် ုံသေဘာမျာမှထုတ်လုပ်ေသာ(သို )ြပ လုပ်ေသာ
ပစည်း များ၊
(ဈ) မူလအေြခအေနအတိုင်းမရှိ ိုင်ေသာ၊ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်၊ ြပန်လည်ထားသိုရန် မဖ
ြ စ် ိုင်သည့်
စုစည်းထားေသာပစည်းများ ှင့်ြဖန်ြဖ းရန်၊ ြပန်လည်ရယူရန်သာသင့်ေတာ်သည့်ကုန်ကမ်း
အစိတ် အပိုင်းများ (သို ) အေလအလွင့်များကို ြပန်လည်အသုံး ြပ ရန်ပစည်းများ၊

(ည)

အထက်အပိုဒ် (က) မှ (ဈ) အတွင်းပါရှိေသာကုန်ပစည်းများမှာအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်းထုတ်လုပ်
ရရှိေသာပစည်းများ

ဥပေဒသ (၄) ရာ န်းြပည့်ြပည်တငွ း် ထုတ်ကုန်မဟုတေ် သာကုနစ် ည်များ
( Not Wholly Obtained or Produced)
(က)

(ခ)

ဥပေဒသ (၂) (ခ) အရ ကုန်ပစည်းတစ်ခုကိုကုန်တင်ပို ိုင်ငံ၏ပိုင်နက်အတွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မ
၏ေနာက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဥ်ကိုေဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး၊ ၎င်းကုန်ပစည်းသည်ေအာက်ေဖာ် ြပချက်များ ှင့်
ကိုက်ညီပါက ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်ယူဆပါသည် (၁)
ကုန်ပစည်းတွင် AIFTA ပါဝင်မသည် FOB တန်ဖိုး၏ ၃၅% ှင့်
(၂)
ကုန်ပစည်းသည်အေကာက်ခွန်စည်းဝါးညီစနစ်၏ အေကာက်ခွန်ခွဲြခားမအရ HS
ဂဏာန်း(၆)လုံးေပ
ြ ာင်းလဲသွားေသာပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန်ကမ်းများ၊
ဤဥပေဒသအရ AIFTA ပါဝင်မတွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းမှာ (၁)

တိက
ု ် က
ုိ န် ည်းလမ်း

တိုက် ိုက်
အာဆီယံ-အိ ိယ တိုက် ိုက်
ကုန် ကမ်း
+ အလုပ်သမား + အေထွေထွ + အခ
ြ ား + အမ
ြ တ်
ကုန်ကျစရိတ်
ကုန်ကျစရိတ် ကုန်ကျစရိတ် ကုန်ကျစရိတ်
X ၁၀၀% > ၃၅%
FOB ေစျး န်း
(၂)

သွယ်ဝှက်နည်းလမ်း

တင်သွင်းလာေသာ
ပင်ရင်းေဒသမဆုံး ြဖတ်ရေသးေသာ
ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန်ကမ်း + ကုန်ကမ်း ှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏
ှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏တန်ဖိုး
တန်ဖိုး
X ၁၀၀% < ၆၅%
FOB ေစျး န်း
(ဂ)

ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန် ကမ်းမျာ၏တန်ဖိုးသည်ေအာက်ေဖာ် ြပပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (၁)
ကုန် ကမ်းများ ှင့်အစိတ်အပိုင်းများတင်သွင်းလာချိန်တွင်ရှိေသာ CIF တန်ဖိုး (သို )
အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းထုတ်လုပ်ေသာ (သို ) ြပ လုပ်ေသာပင်ရင်းေဒသမ
(၂)
ဆုံး ြဖတ်ရေသးေသာကုန်ကမ်းများ ှင့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ေပးေချရေသာ
ပထမဆုံး ှင့်အေသချာဆုံးေစျး န်း

(ဃ)

AIFTA ပါဝင်မတွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းမှာပူးတွဲ(က)ကဲ့သို ြဖစ်ပါသည်။

ဥပေဒသ (၅) ေပါင်းစပ်ထုတလ
် ပု ်ြခင်း (Cumulative Rule of Origin)
ဥပေဒသ (၂) အရ ပင်ရင်းေဒသလိုအပ်ချက်များ ှင့်ကိုက်ညီေသာကုန်ပစည်းများ ှင့် ယင်းကုန်ပစည်း
များကိုအသုံး ြပ ၍အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရးခံစား ိုင်ရန်အတွက်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အ
တွင်းမှေနာက်ဆုံးအသုံး ြပ သည့်ကုန်ေချာအဖ
ြ စ်သို ေရာက်ရှိေအာင်ထုတ်လုပ်ပါက ၎င်းကုန်ပစည်းများကိုကုန်
ေချာအဖ
ြ စ်သတ်မှတ်ပါသည်။
ဥပေဒသ (၆) သီးသန် စည်းမျဥ်း ( Product Specific Rules)
ဥပေဒသ (၄) အရ အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများ၏သေဘာတူညီချက် ြဖင့် သီးသန် စည်းမျဥ်းများ ှင့် ့ကိုက်ညီေသာ
ထုတ်ကုန်များတွင်ယင်းစည်းမျဥ်းများကို ကျင့်သုံးရမည်။
ဥပေဒသ (၇) ပင်ရင်းထုတက
် နု မ် ေမ
ြ ာက်ေသာအေသးစားေဆာင်ရက
ွ မ် များ ငှ ထ
့် တ
ု လ
် ပု မ် နည်းစဥ်များ
(Minimal Operations and Processes)
(က)

အဆိုပါဥပေဒသများအရ ေအာက်ေဖာ် ြပပါေဆာင်ရွက်မများကို ထိုအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏နယ်ပယ်အ
တွင်းတစ်ခုြဖစ်ေစ(သို ) ေပါင်းစပ်၍ ြဖစ်ေစ ြပ လုပ်ြခင်းသာဖ
ြ စ်ပါက၊ ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို ယင်း
အဖွဲ ဝင် နိင်ငံ၏ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အြဖစ်မသတ်မှတ်ပါ (၁)

(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
(၆)
(၇)
(၈)
(၉)

သယ်ယူပို ေဆာင်ြခင်း ှင့်သိုေလှာင်ရာတွင် ကုန်ပစည်း ပုပ်သိုးပျက်စီးမ မဖ
ြ စ်ေစရန်
ြပ ြပင်စီမံသည့် ေဆာင်ရွက်မများ၊ ( ဥပမာအားဖ
ြ င့် အေခ
ြ ာက်ခံြခင်း၊ ေအးခဲြခင်း၊
ဆားရည်စိမ်ြခင်း၊ ေလဝင်ေပါက်ထားခ
ြ င်း၊ ြဖန် ထားခ
ြ င်း၊ ေရခဲ ိုက်ြခင်း၊ ဆား၊
ဆာလဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် (သို ) အခ
ြ ားဓာတုေဖျာ်ရည်များတွင်ထားခ
ြ င်း၊ အ ရာယ်
ရှိေသာအပိုင်းအစများကိုဖယ် ရှားခ
ြ င်း ှင့်ယင်းတို ကဲ့သို ေဆာင်ရွက်မများ
ဖုန်ခါခ
ြ င်း၊ ဆန်ကာချခ
ြ င်း(သို ) ကာထားခ
ြ င်း၊ ေရွးထုတ်ြခင်း၊ အမျိ းအစား သတ်မှတ်
ြခင်း၊ ယှဥတ
် ွဲြခင်း (ပစည်းများကိုအစုံလိုက် ြပ လုပ်ြခင်းအပါအဝင်) ေဆးေကာြခင်း၊
ေဆးခ
ြ ယ်ြခင်းး၊ ြဖတ်ြခင်းများစသည့်အေသးစားေဆာင်ရွက်မများ၊
ထုပ်ပိုးမေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း ှင့်ပို ကုန်များပျက်စီးြခင်း ှင့်တပ်ဆင်ြခင်း၊
ိုး ိုး ြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊ ပါးပါးလှီး ြခင်း ှင့်ပုလင်းများ၊ ဓါတ်ဘူးများ၊ အိတ်များ၊ ေသတာ
များ အတွင်းထည့်သွင်း၍ ြပန်လည်ထုပ်ပိုးြခင်း၊ ကပ်ထူြပားများ (သို ) ပျဥ်ြပား
များေပ တွင်စနစ်တကျစီထားခ
ြ င်း ှင့်အ ြခားအလားတူထုတ်ပိုးြခင်းေဆာင်ရွက် မများ၊
ကုန်ပစည်းများ (သို ) ၎င်းတို ၏ထုပ်ပိုးမများေပ တွင် အမှတ်အသားများ၊ တံဆိပ်များ
(သို ) သိသာထင်ရှာေစေသာအမှတ်အသားသေကတကဲ့သို အခ
ြ ားပစည်းများကပ်ြခင်း၊
အမျိ းအစားတူညီေသာ(သို ) အမျိ းအစားမတူညီေသာ ကုန်ပစည်း များ ိုး ိုး ေရာ
ေ ှာ ြခင်း
ေနာက်ဆုံးအဆင့်ထုတ်ကုန်ဖွဲ စည်းရန်အတွက်ထုတ်ကုန်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံမှန်
အေသးစားတပ်ဆင် ြခင်း၊
ဖျက်ပစ်ြခင်း၊
အသားစားရန်အတွက်တိရစာန်အေကာင်ကိုသတ် ြဖတ်ြခင်း ှင့်

(၁၀)

ေရေရာခ
ြ င်း (သို ) ကုန်ပစည်းများ၏ အသွင်လကဏာကို ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေပ
ြ ာင်း
လဲမမရှိေသာအခ
ြ ားအရာဝတ များ ှင့်ေရာေ ှာြခင်း၊

(ခ)
ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အထည်အလိပ် ှင့်အဝတ်အထည်များစာရင်းအရ
ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေ ကာင်းအချက်များေ ကာင့် ပိုေကာင်းေသာအေြခအေနရှိ ေစကာမူ
အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အ ြဖစ်မသတ်မှတ်ပါ (၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)

ိုး ိုးေပါင်းစပ်သည့်ေဆာင်ရွက်မများ၊ တံဆိပ်ကပ် ြခင်းများ၊ ဖိြခင်း၊ သန် စင်ြခင်း (သို )
အေခ
ြ ာက်သန် စင်ြခင်း (သို ) ထုပ်ပိုးမေဆာင်ရွက် ြခင်းများ (သို )
မည်သည့် ေပါင်းစပ်ြခင်းများ၊မဆို၊
ပိတ်စြဖတ်ြခင်း၊ စီးပွားေရးအလို ဌာ အသုံးြပ ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ပိတ်စများကိုချ ပ်
လုပ်ြခင်း
သားေရပ
ြ ား၊ ပလပ်စတစ်ြပား၊ သားေရ ကိ း၊ ပုတီးေစ့၊ ကိ းစ၊ ကွင်း ှင့် ကိ းလ ိ ရေသာ
မျက်ကွင်းစသည့်အပိုပစည်းများတွဲ ြခင်း၊ဆက်စပ် ြခင်း၊
ကွင်းလုပ်ြခင်း၊
စက်ချ ပ်ြခင်းြဖင့် ပိုေကာင်းေအာင်ေဆာင်ရွက် ြခင်း (သို ) အတူတကွေပါင်းစပ် ြခင်း၊
ပိတ်စ (သို ) အခ
ြ ားအထည်အလိပ်များေပ တွင်တစ်ခု (သို ) ထို ထက်ပို၍ အပီး
သတ် ေဆာင်ရွက်မများဖ
ြ စ်သည့်အေရာင်ခ တ်ြခင်း၊ ေရလုံေစခ
ြ င်း၊ ကျ ံြခင်း (သို )
အလားတူေဆာင်ရွက်မများ
ပိတ်စများကိုေဆးဆိုး ြခင်း (သို ) အပွင့် ိုက်ြခင်း၊

ဥပေဒသ (၈) တိက
ု ် က
ုိ က
် နု ပ် ုိ ြခင်း ( Direct Consignment )
ေအာက်ေဖာ် ြပပါအေခ
ြ အေနများသည်ကုန်ပစည်းများးအား ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံမှကုန်တင်
သွင်းသည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံသို တိုက် ိုက်တင်ပို ြခင်းဟုမှတ်ယူ ိုင်ပါသည် (က) ကုန်ပစည်းများကိုအ ြခား AIFTA အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများ၏ ပိုင်နက်အတွင်း ြဖတ်သန်းသယ်ေဆာင်
ပါက
(ခ)
ကုန်ပစည်းများကို AIFTA အဖွဲ ဝင်မဟုတ်သည့် အခ
ြ ား ိုင်ငံများအတွင်းြဖတ်သန်းသယ်ေဆာင်
ြခင်းမပ
ြ ပါက
(ဂ)
တင်ပို သည့်ကုန်ပစည်းများသည်အဖွဲ ဝင်မဟုတ်သည့်အ ြခား ကားခံ ိုင်ငံတစ်ခု(သို ) အများကို
တစ်ဆင့်ခံ၍သယ်ေဆာင်ပါက (သို ) သယ်ေဆာင်ြခင်းမပ
ြ ပါက(သို ) ၎င်း ိုင်ငံတွင်ယာယီသို
ေလှာင်ြခင်းြပ လုပ်ပါက ေအာက်ပါအချက်များ ှင့်ကိုက်ညီရမည် ြဖစ်ပါသည် (၁)
ေမ
ြ ြပင်သဘာဝအေနအထားအရ (သို ) သယ်ယူပို ေဆာင်မဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအရ
တစ်ဆင့်ခံဝင်ေရာက် ြခင်း ြဖစ်ရန်
(၂)
အဆိုပါပစည်းများကို၎င်းေနရာတွင်အေရာင်းအဝယ် ြပ လုပ်ြခင်း(သို )စားသုံးမအတွက်
သုံးစွဲြခင်းများမပ
ြ လုပ်ရန်
ကုန်ပစည်းများကိုကုန်တင်ကုန်ချခ
ြ င်း (သို ) ေကာင်းမွန်သည့်အေခ
ြ အေနေရာက်ရှိရန်
(၃)
ြပင်ဆင်လုပ်ေဆာင် ြခင်းမှလွဲ၍အခ
ြ ားပ
ြ ြပင်ေဆာင်ရွက် ြခင်းများလုပ်ေဆာင်မမပ
ြ ရန်

ဥပေဒသ (၉) ထုပပ် းုိ ြခင်း ငှ ့်ပတ်သက်၍ေဆာင်ရက
ွ မ် များ
(က)

လက်လီေရာင်းချသည့် ကုန်ပစည်းများအတွက် ထုပ်ပိုးြခင်း ှင့်ထုပ်ပိုးပစည်းများ ှင့် ပတ်သက်၍ေဆာင်
ရွက်ချက်များမှာေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် (၁)
လက်လီေစျးကွက်အတွက်ထုပ်ပိုး ြခင် ှင့်ထုပ်ပိုးခွန်ပစည်းများကိုထုပ်ပိုးသည့်ပစည်းများ ှင့်
အတအမျိ းအစားခွဲ ြခားသည့်အခါကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံး ြပ သည့် ပင်ရင်းမဟုတ်
သည့်ကုန်ပစည်းသည်အဆိုပါပစည်း၏အေကာက်ခွန်ခွဲ ြခားသတ်မှတ်ြခင်းကိုကိုယ်စားပ
ြ သည့်
ပင်ရင်းမှတ်ေကျာက်ကို ြပည့်မှီ ြခင်းရှိ/မရှိကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်၍မလိုပါ ။
(၂)
ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် ထပ်တိုးတန်ဖိုးမှတ်ေကျာက် ှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါက
လက်လီ ေစျးကွက် အတွက်
ထုပ်ပိုးြခင်း ှင့်ထုပ်ပိုးခွန်ပစည်းများ၏ တန်ဖိုးကို ၎င်း၏မူရင်းအခွန်စည်း ကပ်မ၌ထည့်သွင်း
စဥ်းစား ပီး ထုပ်ပိုးြခင်း ှင့်ထုပ်ပိုးခွန်ပစည်းများအားလုံးကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါသည်။
(၃)
ကုန်ပစည်းတစ်ခုတင်ပို ရန်အတွက်အသုံးြပ ေသာကွန်တိန်နာများ ှင့်ထုပ်ပိုးပစည်းများကိုကုန်
ြ င်းမပ
ြ ရပါ။
ပစည်း၏ပင်ရင်းေဒသကိုဆုံး ြဖတ်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဥ်းစားခ

ဥပေဒသ (၁၀) ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိပု စည်းများ၊ပစည်းကိရိယာများ ငှ စ့် က်မထုတ်ကနု ပ် စည်းများ (သို )
ထုတ်ကုန်ပစည်းများ (သို ) ကုန်စည်တစ်ခု ှင့်အတူတင်ြပထားသည့် အခ
ြ ားသတင်းအချက်
အလက်ဆငုိ ရ
် ာပစည်း
ကုန်ပစည်းများ ှင့်အတူတင် ြပသည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိုပစည်းများ၊ ပစည်းကိရိယာများ ှင့်
န်ကားသည့် (သို ) အခ
ြ ားသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာပစည်းများသည်ကုန်တင်ပို ိုင်ငံ၏ ြပ ည်တွင်းေစျး
ကွက်တွင် ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာစံ ြပ ကျင့်ထုံးြဖစ် ပီး၎င်းတို ကိုတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံမှအေကာက်ခွန် န်းစည်း ကပ်
ချိန်တွင် ကုန်ပစည်းများကိုခွဲ ြခားထားသဖ
ြ င့် ၎င်းတို ကိုကုန်ပစည်းများကိုစဥ်းစားရာတွင်ထည့်သွင်စဥ်းစားခ
ြ င်းမ
ြပ ရပါ။ သို ေသာ်ကုန်ပစည်းသည်AIFTA ပါဝင်မလိုအပ်ချက် ှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ပါက အဆိုပါပစည်းများ၏
တန်ဖိုးကို AIFTA ပါဝင်မတွက်ချက် ြခင်းအတွင်းဆိုပါက ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန် (သို ) ပင်ရင်းေဒသမဟုတ်ေသာ
ထုတ်ကုန်အြဖစ်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။
ဥပေဒသ (၁၁) အဓိကမဟုတေ် သာပါဝင်ပစည်းများ ( Indirect Materials)
ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဟုတ်/မဟုတ်ကိုဆုံး ြဖတ်ရာတွင်၊
အဆိုပါကုန်ပစည်းရရှိရန်အတွက်အသုံး ြပ ထားေသာ အဓိကမဟုတ်သည့်ပါဝင်ပစည်းများဖ
ြ စ်ေသာ စွမ်းအား ှင့်
သဘာဝဓါတ်ေငွ များ၊ စက် ုံ ှင့်စက်မလုပ်ငန်းတွင်အသုံး ြပ သည့်စက်ကိရိယာများ ှင့် ပစည်းကိရိယာများ (သို )
စက်များ ှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို အဆိုပါပစည်းများသည်အဖွဲ ဝင်မဟုတ်သည့် ိုင်ငံတွင် ပင်ရင်းြဖစ်
သည် ြဖစ်ေစ၊မဖ
ြ စ်သည်ြဖစ်ေစ ၎င်းကိုပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ်သတ်မှတ် ိုင်သည်။၎င်းတို ၏တန်ဖိုးကို ပို ကုန်
ပစည်းကို ပို ကုန်ပစည်းထုတလ
် ုပ်သူ၏စာရင်းမှတ် မှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည် ြဖစ်သည်။
ဥပေဒသ (၁၂) ထပ်တူ ှင့်ေြပာင်းလဲသးံု ငုိ ေ် သာအရာဝတ ပစည်းများ
(Idential and Interchangeable Materials)

ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည်ပင်ရင်း ြဖစ်ပါက၊ ၎င်းကိုပင်ရင်း ြဖစ်သည့်ကုန်ပစည်း(သို ) ပင်ရင်းမဟုတ်သည့်
ကုန်ပစည်းများကိုအသုံးချ၍ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေပါင်းစပ် ြခင်း (သို ) ေရာေ ှာြခင်းများကိုေဆာင်
ရွက်သည့်အခါအဆိုပါကုန်စည်း၏ပင်ရင်းကိုကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံအတွင်းကျင့်သုံးသည့် စေတာ့ထိန်းချ ပ်သည့်
စီမံခန်ခွဲမ၏စာရင်းမှတ်သည့်စနစ်ြဖင့်ေယဘူယျလက်ခံထားသည်ဟုမှတ်ယူ ိုင်သည်။
ဥပေဒသ (၁၃) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျက် ( Certificate of Origin )
ကုန်ပစည်းတစ်ခုအေန ှင့်အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ခံစား ိုင်ရန်အတွက်သင့်ေတာ်ြခင်းရှိ/မရှိ ေတာင်း
ဆိုလာသည့်အခါ ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ မှ ထုတ်ေပးထားသည့်ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံ
ချက်လက်မှတ်ကို တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး၊ သေဘာတူစာချ ပ်ပါအခ
ြ ားအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများသို ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ)
တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းအသိေပး
အေကာင်း ကားရမည်ြဖစ်သည်။
ဥပေဒသ (၁၄) ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း ှင့်ြပန်လည်ြဖည့်စွက်ြခင်း
(Review and Modification)
အထက်ေဖာ်ြပပါဥပေဒသများ ှင့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကိုလိုအပ်သည့်အခါပ
ြ န်လည်သုံးသပ် ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ရန်
အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံမှလိုအပ်၍
ေတာင်းဆိုပါက အာဆီယံစီးပွားေရးဝန် ကီးများ ှင့်အိ ိယတို အ ကားေဆွးေ းွ မ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်ြပန်
လည်သုံးသပ် ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက် ိုင်ပါသည်။

အာဆီယံ-အိ ိယ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျကလ
် ပု ထ
် းံု လုပန် ည်းများ
အာဆီယံ - အိ ိယလွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသ၏ ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်သည့်အစီအစဥ်အရ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် (Form AI) ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့်
အခ
ြ ားဆက် ွယ်လ က်ရှိေသာစီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များကိုပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း၏ဥပေဒသ (၁၃) ှင့်ပတ်
သက်၍ေဆာင်ရွက်ရာတွင်ေအာက်ေဖာ် ြပပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရေဆာင်ရွက်ပါသည် ေထာက်ခခံ ျကထ
် တ
ု ေ် ပးေရးအာဏာပိငု မ် ျား
စည်းမျဥ်း-၁
ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ အစည်းများက
AIFTA
ပင်ရင်းေဒသ
ေထာက်ခခံ ျက် လက်မှက်ကို ထုတ်ေပးမည်ြဖစ် ပီး ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်(Form AI)၏နမူနာမှာ Annex 1
ကဲ့သို ြဖစ်ပါသည်။
စည်းမျဥ်း-၂
အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံစီအေနဖ
ြ င့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခွင့်ရှိေသာအာဏာပိုင်များ၏
အမည်များ်၊လိပ်စာများ၊ထိုး မဲလက်မှတ်နမူနာများ ှင့် ုံးတံဆိပ်နမူနာများကို ကျန်အ ြခားအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများသို ြဖန်
ေဝရန်အတွက်၎င်းတို ကိုမူရင်း(၁၁)စုအာဆီယံအတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးသို ေပးပို ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
အကယ်၍
အဆိုပါစာရင်းအေပ
ြ ာင်းအလဲရှိပါကချက်ချင်းအသိေပးရမည်။
စည်းမျဥ်း-၃
ပင််ရင်းေဒသတွက်ချက်ရာတွင် ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အေနဖ
ြ င့် ပူးတွဲတင်ြပရမည့်
စာရွက်စာတမ်းများကိုတင် ြပရန်ေတာင်းဆိုခွင့် ှင့် သင့်ေတာ်စွာစစ်ေဆးရမည်။
ေလာက်ထားခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း(၄)
အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရးေပးမစံနစ်အရ အရည်အေသွးြပည့်မီေသာကုန်ပစည်းများကိုတင်ပို သူ
ှင့် ထုတ်လုပ်သူကကုန်ပစည်း၏ပင်ရင်းေဒသအတွက် တင်ပို ြခင်းမပ
ြ မီ ကိ တင်စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် သက်ဆိုင်ရာ
ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်များထံသို စာေရးသားေလာက်ထား ိုင် ပ ီး၊စစ်ေဆးမအေဖ
ြ ကို ှစ်အလိုက်
(သို ) သင်ေ့ တာ်ရာကာလအပိငု း် အခ
ြ ားအလိုက်သုံးသပ် ပီး ကုန်ပစည်းများတင်ပို ပီးေနာက် အဆိုပါကုန်စည်ကို
ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အ ြဖစ်ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်ရာတွင်သက်ေသအဖ
ြ စ်လက်ခံယူဆပါသည်။ ကုန်စည်သဘာဝအရ
ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ြဖစ်ေ ကာင်းအလွယ်တကူဆုံး ြဖတ် ိုင်ေသာကုန်စည်များအတွက်ကိုမူ တင်ပို ြခင်းမပ
ြ မီကိ တင်
စစ်ေဆးမမပ
ြ လုပ်ရပါ။

စည်းမျဥ်း(၅)
အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အေရးေပးမစနစ်အရ ကုန်ပစည်းတင်ပိုရာတွင် တင်ပို သည့်ကုန်ပစည်း
များသည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ေအအိုင်) ထုတ်ေပးရန် သင့်ေလာ်သည့် အရည်အေသွး ြပည်မ့ ီေသာ
ကုန်ပစည်းများဖ
ြ စ်ပါက ကုန်ပစည်းတင်ပို သူသည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ေအအိုင်) ေလ ာက်ထားရန်
အတွက် ေလ ာက်လာတစ်ေစာင်ေရးသား၍ အခ
ြ ားသက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်း ှင့်အတူ ပူးတွဲ၍တင်ြပရမည်
ြဖစ်ပါသည်။
စည်းမျဥ်း-၆
ကုန်ပစည်းးတင်ပို ရာတွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ အေနဖ
ြ င့် တင်ပို
ေသာကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်း ိုင်ငံေထာက်ခံချက် (Form AI) ထုတ်ေပး ိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
သင့်ေတာ်သည့်စစ်ေဆးမများပ
ြ လုပ်ရမည် (က) ေလာက်လာ ှင့်အတူ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ေအအိုင်) တို သည် ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်
ထားပီး သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှလက်မှတ်ေရးထိုးထားရပါမည်။
(ခ)
ကုန်ပစည်း၏ပင်ရင်းေဒသသည် ASEAN-India ROO ှင့်ကိုက်ညီမရှိရပါမည်။
(ဂ)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) ှင့်အတူပူးတွဲ၍ အခ
ြ ားလိုအပ်ေသာ ပူးတွဲစာရွက်
စာတမ်းများကို တင်ြပရပါမည်။
(ဃ) ကုန်ပစည်းများ၏အကျိ းအေကာင်းေဖာ်ြပချက်၊ ပမာဏာ ှင့် အေလးချိန်၊ အမှတ်အသား ှင့်
အထုပ်အေရအတွက်၊ ထုပ်ပိုးမအေရအတွက် ှင့် အမျိ းအစားများမှာ တင်ပို သည့်ကုန်စည်များ
ှင့်ကိုက်ညီရပါမည်။
(င)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ေအအိုင်) တစ်ခုတည်းတွင် ကုန်ပစည်းအမျိ းအစား အများ
အပ
ြ ားေဖာ်ြပထားပါက
အဆိုပါကုန်ပစည်းအမျိ းအစားတစ်ခုချင်းစီသည်
၎င်းအတွက်
သတ်မှတ်ထားေသာစည်းမျဥ်းမျာ ှင့်ကိုက်ညီမရှိရမည်။
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျကလ
် က်မတ
ှ ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း-၇
(က)

(ခ)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်)သည် ISO A4 စာရွက်အရွယ်အစားဖ
ြ စ် ပီး Annex
1 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် နမူနာပုံစံ ှင့်ကိုက်ညီမရှိရပါမည်။ အဂလိပ်ဘာသာဖ
ြ င့်ေရးသားထားရ
ပါမည်။ ပင်ရင်း ေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) တွင် ်မူရင်း(၁)ေစာင် ှင် ့မိတ (၃)ေစာင်
( ဒုတိယမိတ ၊ တတိယမိတ ှင ့်စတုတမိတ ) ပါရှိရပါမည်။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ
(ေအအိုင်) တစ်ေစာင်ချင်းစီတွင် ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ (သို ) ုံးတစ်ခုစီ၏ ရည် န်းချက်အ
မှတ်ကို သီးြခားေဖာ်ြပရပါမည်။
တင်သွင်းသည့်ဆိပ်ကမ်း (သို ) ေနရာရှိ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို တင်ြပရန်အတွက်
ေထာက်ခခံ ျက်မရ
ူ င်းကို
ကုန်ပစည်းတင်ပို သူထံမှတင်သွင်းသူထံသို လဲေ ြပာင်းေပးရပါမည်။
ဒုတိယမိတ ကို တင်ပို သည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံရှိ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်မှ
ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ တတိယမိတ ကို ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသူမှ ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။
စတုတမိတ ကို ကုန်ပစည်းတင်ပို သူမှထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။

(ဂ)

(ဃ)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) ကိုတင်သွင်းသည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံရှိ အေကာက်ခွန်
အာဏာပိုင်မှ ြငင်းပယ်သည့်ကိစရပ်တွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်)၏ အကွက်
(၄) တွင်အမှတ်အသားပ
ြ လုပ်၍ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) ကိုေထာက်ခံချက်
ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်ထံသို သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်ေပါင်း (၆၀) ထက်မေကျာ်လွန်ေစဘဲ
ြပန်လည်ေပးပို ရပါမည်။
ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အေနဖ
ြ င့်အေကာက်ခွန်
သက်သာခွင့် ပယ်ဖျက် ြခင်းများအတွက် အသိေပးရပါမည်။
အထက်အပိုဒ်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) ကိုလက်ခံ ြခင်း
မရှိပါက ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်မှ တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအေနဖ
ြ င့်
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) လက်ခံေစရန် ှင့် အေကာက်ခွန်ေလာ့ေပါ့ခွင့် ြပန်
လည်ရရှိ ိုင်ေစရန်အတွက် ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်မှ ရှင်းလင်းတင်ြပချက်
များကိုလက်ခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။
ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များသည်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏
အေကာက်ခွန်ေလ ာ့ေပါ့ေပးရန် ြငင်းဆိုေသာအချက်ေပ ရည် န်း၍ အေသးစိတ်ရှင်းလင်း
တင်ြပရပါမည်။

စည်းမျဥ်း-၈
ASEAN-India ROO ၏ စည်းမျဥ်း ၄၊ ၅ ှင့် ၆ တို အရ ေနာက်ဆုံးတင်ပို သည့် အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံမှ
ထုတ်ေပးေသာ ပင််ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) ၏အကွက်အမှတ် (၈) တွင် သက်ဆိုင်ေသာ ပင်ရင်း
မှတ်ေကျာက်ကိုေဖာ်ြပရမည်။

စည်းမျဥ်း-၉
AIFTA CO တွင်ဖျက်ပစ် ြခင်း၊ ထပ်ပိုးေရးသားပ
ြ င်ဆင်ြခင်းများကိုခွင့်မ ြပ ပါ။ မှားယွင်းသည်များကို
ဖျက်ြခစ်၍လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်စွက်ြခင်းများဖ
ြ စ်သည့်မည်သည့် ြပင်ဆင်ြခင်းမျိ းကိုမဆိုသက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပး
သည့်အာဏာပိုင်မှတာ၀န်ခံအရာရှိကအတည် ြပ ရမည်ြဖစ်ြပီး အသုံးမပ
ြ ရသည့်ကွက်လပ်များကိုေနာက်ထပ်
ြဖည့်စွက် ြခင်းမပ
ြ ိုင်ရန်မျဥ်းသားခ
ြ စ်ရမည်။
စည်းမျဥး် -၁၀
(က)
(ခ)

AIFTA CO ကိုကုန်ပစည်းတင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်
အဖွဲ မှကုန်ပစည်းတင်ပို ချိန်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊တင်ပို ပီးေနာက်(၃)ရက်အတွင်းတွင်ေသာ်
လည်းေကာင်းထုတ်ေပးရမည်။
သီးသန် ကိစရပ်များဖ
ြ စ်သည့်မရည်ရွယ်ပဲမှားယွင်းြခင်း၊ချန်လှပ်ထားခ
ြ င်း ှင့်အ ြခားတရား၀င်
အေကာင်းအချက်များေ ကာင့် AIFTA CO ကိုအဖွဲ မှကုန်ပစည်းတင်ပို ချိန်တွင် ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ တင်ပို ပီးေနာက်(၃)ရက်အတွင်းတွင် ေသာ်လည်းေကာင်းထုတ်ေပးမည် မဟုတ်ပဲ

ကုန်ပစည်းတင်ပို ပီးေနာက် တစ် ှစ်ထက်ပိုမ ကာေစဘဲ AIFTA CO ကို ‘Issued
Retroactively’ အေနဖ
ြ င့်ထုတ်ေပးမည် ြဖစ်သည်။
စည်းမျဥ်း-၁၁
ကားခံ ိုင်ငံ၏ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ သည်ကုန်စည်များဖ
ြ တ်သန်းေနစဥ် ယင်း ိုင်ငံ၏
ကုန်တင်ပို သူမှေကျာကပ်ေထာက်ခံချက်(Back to Back CO)ေလ ာက်ထားလာပါက ထုတ်ေပး ိုင်သည်။
(၁)
ကားခံ ိုင်ငံ၏ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ သို မူလကုန်တင်ပို ိုင်ငံမှတရား၀င် CO
ကိုသာတင်ြပရမည်။
(၂)
ကားခံ ိုင်ငံ၏ကုန်တင်သွင်းသူ ှင့် ကားခံ ိုင်ငံတွင်ေကျာကပ်ေထာက်ခံချက်ေလ ာက်ထား
သည့်ကုန်တင်ပို သူသည်တူညီရမည်။
(၃)
ေကျာကပ်ေထာက်ခံချက်သည်မူရင်း CO ကဲ့သို ြဖစ်ရမည်။
(၄)
ြပန်လည်တင်ပို ေသာပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်များသည်မူလပစည်း၏ အပ
ြ ည့် (သို ) တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းြဖစ်ရမည်။
(၅)
ေကျာကပ်ေထာက်ခံချက်အရပ
ြ န်လည်တင်ပို ေသာပစည်းများသည်ကားခံ ိုင်ငံအတွင်း
ပိုေကာင်းေအာင်ြပ ြပင်ထားခ
ြ င်းမရှိေစရ။
(၆)
ကားခံ ိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်နယ်ေ ြမအတွင်း ကုန်စည်များကိုထားရှိ ပီး ကုန်စည်များသည်
ယင်း ိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်မ ှင့်စားသုံးမများတွင်မ၀င်ေရာက်ေစရပါ။
(၇)
ေကျာကပ်ေထာက်ခံချက်တွင်မူလ CO ထုတ်ေပးခဲ့သည့်ေနစွဲ ှင့်စာနံပါတ်များပါရှိရမည်။
(၈)
မူလကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၊ ကားခံ ိုင်ငံ ှင့်ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံများသည် မှန်ကန်ေ ကာင်း
လုပ်ငန်းစဥ်တွင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ် ပီးေတာင်းဆိုချက်ရှိလာပါကမူလကုန်တင်ပို
သည် ိုင်ငံကထုတ်ေပးထားသည့် CO မိတ ကိုကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်ဌာနသို
ေပးပို ရမည်။
စည်းမျဥ်း-၁၂
AIFTA CO ခိုးယူြခင်း၊ေပျာက်ဆးံု ြခင်း၊ပျက်စီးြခင်းများဖ
ြ စ်ပါကကုန်တင်ပို သူမှ သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ေပး
သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ သို အသစ်ြပန်လည်ေလ ာက်ထား ိုင် ပီး ဇယားကွက်အမှတ်(၁၂)တွင် CERTIFICATE
TRUE COPY ဟုေဖာ်ြပရမည်။မူလထုတ်းေပးခဲ့သည့်ရက်စွဲအတိုင်းေဖာ် ြပရန်ြဖစ် ပီး၊ခွင့်ြပ ကာလမှာလည်းမူလ
ထုတ်ေပးခဲ့သည့်အတိုင်းြဖစ်ြပီးယင်းအေြခအေန ှင့်ပတ်သက်၍တင်ပို သူမှသက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးသည့်အာဏာ
ပိုင်အဖွဲ သို လက်၀ယ်ရှိေသာစတုတမိတ တင် ြပရမည်။
ေလာက်ထားခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း-၁၃
AIFTA CO မူရင်းကသက်ဆိုင်ရာကုန်စည်များတင်သွင်းမည့်ေနရာသို ေရာက်ရှိချိန်တွင်တင်ြပရမည်။

စည်းမျဥ်း-၁၄
ေအာက်ပါအချိန်ကာလသတ်မှတ်မ ြဖင့်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ေလာက်ထားခ
ြ င်း
(က) AIFTA CO ၏ခွင့်ြပ ကာလမှာ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်ေနမှစ၍(၁၂) လ အထိြဖစ်ရ
မည်။
(ခ)
AIFTA CO
ကိုကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံအေကာက်ခွန်ဌာနသို ခွင့်ြပ ကာလအတွင်း တင်ြပ
ရမည်။
(ဂ)
ကုန်တင်ပို သူမှေဆာင်ရွက် ိုင်သည့်အ ြပင်ဘက်ေရာက်ရှိေနေသာအေြခအေနများဖ
ြ စ်သည့်
သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် ှင့်အ ြခားအကျ ံး၀င်သည့်ကိစရပ်များအတွက် CO တင်ြပမ ပျက်ကွက်
မ အတွက်လက်ခံစဥ်းစားရန်ရှိသည်။
(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့်ကန် သတ်ရက်မတိုင်မီ ကုန်ပစည်းတင်ပို ထားပါက ကုန်တင်သွင်းသည့်
အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ မှ CO တင်ြပမ အားလက်ခံရမည်။
စည်းမျဥ်း-၁၅
(၁)
(၂)

ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်မဟုတ်ဟုသံသယရှိရန်မလိုသည့်အခါအေသးအဖွဲများဖ
ြ စ်သည့်
အေကာက်ခွန်ဇယားလွဲမှားမ၊ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့်ပူးတွဲပါေထာက်ခံချက်များကွဲလွဲမ
များအတွက်ြငင်းပယ်ရန်လိုပါ။
ြ င်း
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်(CO ) တစ်ခုတွင်ပါ၀င်ေဖာ်ြပထားေသာကုန်စည်များတွင် အင
ပွားဖွယ်ကုန်စည်တစ်ခုေ ကာင့် ကျန်ကုန်စည်များအား အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ထိခိုက်မ
မရှိေစရ။
စစ်ေဆးခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း-၁၆

(က)

ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံအေနဖ
ြ င့်ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်
ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ သို ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးမ(Retroactive
Check)
ြပ လုပ်ေပးရန်ထုတ်ေပးခဲ့သည့်စာရွက်စာတမ်းများ
တိကျမှန်ကန်မကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊
စစ်မှန်မကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊လုံေလာက်သည့်အေ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါကေတာင်းဆို ိုင်
သည်။ကုန်ထုတ်လုပ်သူ သို မဟုတ် ကုန်တင်ပို သူ၏စရိတ်တွက်ချက်မ(Cost Sheet) ကို
အေခ
ြ ခံ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊အချိန်ကာလ၏ကုန်တင်ပို သည့်ေနမှေ ြခာက်လအတွင်းေသာ်
လည်းေကာင်းေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများအရပ
ြ လုပ် ိုင်သည်(၁)
ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးရန်ေတာင်းဆိုမကိုသက်ဆိုင်ရာ AIFTA CO ှင့် တင်ြပ
ရမည်ြဖစ် ပီးေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးမပ
ြ ရသည့်အေ ကာင်းရင်းများကိုရှင်းလင်းစွာ
ေဖာ်ြပရမည်။
(၂)
ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးရန်ေတာင်းဆိုမကို လက်ခံရရှိေသာထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
အာဏာပိုင်အဖွဲ သည် ေတာင်းဆိုခွင့်ကိုချက်ချင်းတုန် ြပန်ရမည်ြဖစ် ပီးေတာင်းဆိုမကို
လက်ခံရ ိပီး(၃)လ အတွင်း ြပန်ကားရမည်။
(၃)
သံသယဖ
ြ စ်ဖွယ်ကိစများက စစ်ေဆးမရလာဒ်ကိုေစာင့်စားေနစဥ် ကာလအတွင်း
အေကာက် ခွန်သက်သာခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထား ိုင်သည်။

(၄)

(ခ)

ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဆုံး ြဖတ်ချက်များ၏ရလာဒ်ကို
ထုတ်ေပးေရးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ သို (၆) လ အတွင်းအေကာင်း ကားရမည်။
ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးခ
ြ င်းကိုေဆာင်ရွက်ေနစဥ်အပိုဒ်ခွဲ (၃) အတိုင်းေဆာင်ရွက်
ရမည်။
ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ တင်သွင်းသူထံတွင် ေနာက်ေ ကာင်းြပန်
စစ်ေဆးမမပ
ြ လုပ်မီ ြပည်တွင်းဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ ှင့်အညီ တင်သွင်းလာေသာကုန်စည်
ှင့်ပတ်သတ်ေသာ စာရွက် စာတမ်းများကိုေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
စည်းမျဥ်း-၁၇

(က)

ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံအေနဖ
ြ င့်ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆးမ ှင့်ပတ်သက်၍အကျိ းသက်
ေရာက်မအားစိတ်ေကျနပ်မမရှိပါကကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံသို သွားေရာက်စစ်ေဆးခ
ြ င်းကို
ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့် ိပီး သွားေရာက််စစ်ေဆးခ
ြ င်းမပ
ြ မီ(၁)
ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံကသွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအသိေပးအေ ကာင်း
ကားစာထုတ်ြပန်ရမည်၁။
ကုန်ထုတ်လုပ်သူ/ကုန်တင်ပို သူပိုင်ဆိုင်သည့်အေဆာက်အဦ
၂။
သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်နယ်ေ ြမရှိထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာအာဏာပိုင်
အဖွဲ ၏ရပ်တည်မ
၃။
သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်နယ်ေ ြမရှိအေကာက်ခွန်(သို )အခ
ြ ားအာဏာပိငု ်
တို ၏ ရပ်တည်မ
၄။
သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့် ကုန်တင်သွင်းသူ၏ သင့်ေလ ာ်ေသာ အေကာင်းြပ
ချက်
(၂)
အပိုဒ်ခွဲ (၁) တွင်ေဖာ်ြပထားမအား ြပည့်စုံေစရန် ှင့် အခ
ြ ား ိုင်ငံများ ကား ပါ၀င်ရန်
အတွက်၁။
အသိေပးအေ ကာင်း ကားစာထုတ်ေပးသည့် ကီး ကပ်အေကာက်ခွန်၏အမည်
၂။
သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ/တင်ပို သူ ၏အမည်
၃။
သွားေရာက်စစ်ေဆးမည်အဆို ြပ ရက်စွဲ
၄။
သွားေရာက်စစ်ေဆးရန်အတွက်အဆို ြပ ရည်ရွယ်ချက်
၅။
သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်တာ၀န်ခံအရာရှိများ၏အမည် ှင့်ရာထူးအဆင့်
(၃)
ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံသည်အေဆာက်အဦပိုင်ဆိုင်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်သူ/ ကုန်တင်ပို သူ
၏ ခွင့်ြပ ချက်စာအားလက်ခံရရှိရမည်။
(၄)
ခွင့်ြပ ချက်စာအား အသိေပးအေ ကာင်း ကားစာ ရရှိသည့်ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)
အတွင်း လက်ခံရရှိြခင်းမရှိပါက အသိေပးသည့် ိုင်ငံက အေကာက်ခွန် ှင့်ပတ်သတ်၍
ြငင်းဆိုရမည် ြဖစ်သည်။
(၅)
ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ သည် လာေရာက်စစ်ေဆးမကို ေရွ ဆိုင်း ိုင် ပီး အဆိုပါ
ေရွ ဆိုင်းမကိုအေကာင်း ကားစာ လက်ခံရရှိသည့်ေနမှစ၍(၁၅)ရက်အတွင်း တင်သွင်း
သည့် ိုင်ငံသို အေကာင်း ကားရမည်။လာေရာက်စစ်ေဆးမအတွက် မည်သည့် ေရွ
ဆိုင်းမကိုမဆို ရက်ေပါင်း(၆၀)အတွင်းေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း အချိန်ပိုမိုယူ
ရန် အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံများသေဘာတူ ိုင်သည်။

(ခ)
(ဂ)
(ဃ)

(င)

သွားေရာက်စစ်ေဆးေသာကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသည်စစ်ေဆးသည့်ကုန်ပစည်းမှာ ပင်ရင်း
ေဒသ အရည်အချင်း ှင့်ကိုက်ညီမရှိ/မရှိ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ/တင်ပို သူ
ှင့် သက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ သို စာေရးအေ ကာင်း ကားရမည်။
အဆိုပါဆုံး ြဖတ်ချက်အေပ အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် ေ ှာင့်ေ ှးမများကို ြပန်လည်
ခွင့်ြပ ေပးရမည်။
အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် ကုန်ပစည်းသည် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ကိုက်ညီ
ေကာင်း ှင့်ပတ်သက်သည့် ေ၀ဖန်ချက် သို မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များေပးရန် ထုတ်
လုပ်သ/ူ တင်ပို သူအား ဆုံးြဖတ်ချက်ေပးပို သည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀) ခွင့် ြပ ရမည်။
အကယ်၍ ကုန်ပစည်းသည် ပင်ရင်းေဒသမဟုတ်ေ ကာင်းေတွ ရှိေနရပါက ကုန်တင်သွင်း
သည့် ိုင်ငံမှထုတ်ေပးေသာေနာက်ဆုံး ဆုံးြဖတ်ချက်အား ထုတ်လုပ်သူ/တင်ပို သူ၏ ေ၀ဖန်ချက်
/သတင်းအချက်အလက် ရရှိသည့် ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ထုတ်ေပးသည့််
အာဏာပိုင်အဖွဲ ထံ ဆက်သွယ်အေ ကာင်း ကားရမည်။
သွားေရာက်စစ်ေဆးခ
ြ င်းလုပ်ငန်းကို စတင်ေဆာင်ရွက်သည်မှ ရလာဒ်ကို ထုတ်ေပးသည့်
အာဏာပိုင်အဖွဲ သို အေ ကာင်း ကားသည်အထိ အများဆုံး (၆) လ အတွင်းေဆာင်ရွက်ရ
မည်။စစ်ေဆးေနစဥ်ကာလအတွင်း စည်းမျဥ်း-၁၆ ၏ အပိုဒ်ခွဲ က (၃) ကိုအသုံးြပ ရမည်။
စည်းမျဥ်း-၁၈

(က)
(ခ)
(ဂ)

ပင်ရင်းေဒသေလ ာက်လာ ှင့် ေလ ာက်ထားခ
ြ င်း ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အေထာက်အထား စာရွက်
စာတမ်းအားလုံးကို စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမှစ၍ အနည်းဆုံး (၂) ှစအ
် ထိ ထုတ်ေပးသည့်
အာဏာပိုင်အဖွဲ မှ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ေတာင်းဆိုချက်အေပ တရား၀င် AIFTA ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံ
ချက် ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ေပးပို ရမည်။
သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ များအ ကား ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သည့်မည်သည့်သတင်း
အချက်မဆို လိ ၀ှက်စွာေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ြပီး ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးမ
အတွက်သာ အသုံးြပ ရမည်။
အထူးကိစရပ်များ
စည်းမျဥ်း-၁၉

ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို ကုန်စည်များေရာက်ရှိ ပီးေနာက် သို မဟုတ် မေရာက်ရှိမီ တင်ပို မည့်
ကုန်စည်များအားလုံး သို မဟုတ် ကုန်စည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဆိပ်ကမ်းေပ
ြ ာင်းလိုပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည်(က) ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သို ကုန်ပစည်းများတင်ြပပီးပါက AIFTA
ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံချက်သည် ကုန်ပစည်းတစ်စိတ်ကို ကုန်တင်သွင်းသူကစာဖ
ြ င့်
ေလ ာက်ထားပါက၊ မူရင်း AIFTA ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံချက် ကိုတင်သွင်းသူ ထံြပန််ေပး
လိမ့်မည်။
(ခ)
ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို ကုန်စည်များ သယ်ယူပို ေဆာင်သည်် ့အချိန်အတွင်း ဆိပ်ကမ်း
ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း ြဖစ်ပါက ကုန်စည်အားလုံး (သို ) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အတွက် ပင်ရင်းေဒသ
ေထာက်ခခံ ျက် လက်မှတ်အသစ်ထုတ်ေပးရန်အတွက် ကုန်တင်ပို သူက ထုတ်ေပး ထားေသာ

မူရင်း AIFTA ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်
ထားရမည် ။

ှင့်အတူ စာဖ
ြ င့်ေရးသားေလာက်

စည်းမျဥ်း (၂၀ )
ASEAN – India ROO ဥပေဒသ ၈ (ဂ) ကိုေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်တစ် ိုင်ငံထက်ပိုေသာ အာဆီယံ
ိုင်ငံမဟုတ်ေသာ ိုင်ငံများသို ကုန်စည်များ ြဖတ်သန်းသယ်ေဆာင်ရာတွင် ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏
အေကာက််ခွန်အာဏာပိုင်သို ေအာက်ပါအချက်များကိုေဆာင်ရွက်ေပးရမည် (က) ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ Bill of Lading ထုတ်ေပးြခင်း။
(ခ)
ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှထုတ်ေပးသည့်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်
(ဂ)
ကုန်ေရာင်းစာရင်းေပ
ြ စာမိတ
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာကုန်စည်၏ေထာက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများ
စည်းမျဥ်း (၂၁)
(က) အခ
ြ ား ိုင်ငံတစ်ခုတွင် ကုန်စည်ြပပွဲြပ လုပ်ရန်အလို ဌာ တင်ပို လာသည့်ကုန်စည်များအားပ
ြ ပွဲ
အတွင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပပွဲ ပီးဆုံး ပီးေနာက်ေသာ်လည်းေကာင်းေရာင်းချလိုပါက ASEAN – India ROO
အရ အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ ခွင့်ြပ ချက်အရ ေအာက်ပါအေြခ
အေနများဖ
ြ င့်ခံစားရရှိ ိုင်ပါသည်။
(၁)
(၂)
(၃)

ကုန်တင်ပို သူကကုန်စည် ြပပွဲကျင်းပမည့် ိုင်ငံသို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှကုန်စည်များ
ကိုေပးပို ပီး၊ ြပသမည်။
ကုန်တင်ပို သူကကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံအတွင်းကုန်စည်များကိုေရာင်းချသည် (သို )
ကုန်တင်သွင်းသူထံပစည်းများကိုလဲေပးသည်။
ကုန်စည်ြပပွဲအတွင်းကုန်စည်များကို ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို ေပးပို ခဲ့သည်။

(ခ)
သက်ဆိုင်ရာကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် AIFTA (Form AI)ကို
ထုတ်ေပးရမည်။ ကုန်စည် ြပပွဲြပ လုပ်သည့်အမည်၊ လိပ်စာများေဖာ် ြပ၍ အေထာက်အထားများ ပူးတွဲကာ
ကုန်စည်များ၏အမျိ းအမည် ှင့် အေခ
ြ အေနများေဖာ် ြပရမည်။
(ဂ)
မည်သည့်ကုန်စည် ြပပွဲမဆို ေစျးေရာင်းပွဲများတွင်ပါဝင်သည့် ကုန်စည်များသည် သက်ဆိုင်ရာ
ိုင်ငံအေကာက်ခွန်ဌာန၏ ထိန်းချ ပ်မေအာက်တွင်ြပပွဲေနရက်များအတွင်း ရှိေနေစရမည်။
စည်းမျဥ်း (၂၂)
ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ သည် AIFTA ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းများ ှင့်ကိုက်
ညီေသာတတိယ ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံတွင်ရှိသည့် ကုန်စည်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါကုမဏီအတွက် AIFTA ကုန်
တင်ပို သူမှထုတ်ေပးသည့်အေရာင်းကုန်ပို လာ Sales Invoice များကိုလက်ခံရသည်။

လိမလ
် ည်တပု မအတွကအ
် ေရးယူေဆာင်ရက
ွ ်မ
စည်းမျဥ်း (၂၃)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မ ြပ လုပ်သည့်ဟု ယူဆပါကထိုသူအားအေရးယူ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတိုင်းသည်ထို
သို လိမ်လည်မများအတွက် ဥပေဒဆိုင်ရာအေရးယူမများကိုဆုံး ြဖတ််ရန်တာဝန်ရှိရမည်။
စည်းမျဥ်း (၂၄)
ပင်ရင်းေဒသဆုံး ြဖတ်ြခင်း၊ ကုန်စည်အမျိ းအစားခွဲ ြခားသတ်မှတ်ြခင်း၊ အခ
ြ ားကိစရပ်များ ှင့်ပတ်သက်၍
အင
ြ င်းပွားမဖ
ြ စ်ေပ လာပါက ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ ှင့် ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံများ၏ သက်ဆိုင်ရာေထာက်ခံ
ချက်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်များအချင်းချင်းညိ ိင်းတိုင်ပင်၍ ေဖ
ြ ရှင်း ပီး၊ ကျန်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများသို အသိေပး
အေ ကာင်း ကားရမည်။ အပ
ြ န်အလှန်အားဖ
ြ င့်ေ ြဖရှင်းမတစ်စုံတစ်ရာမရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံကအ ုညာတ
ေဖ
ြ ရှင်းမလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ြဖင့် ဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းများကိုအသုံး ြပ ရမည်။

