
အာဆီယံ-အိ ိယ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ 
ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း 

 
ကုန်စညကု်န်သွယေ်ရးသေဘာတူညီချက်၏ဥပေဒ ၅ပါအာဆယီံ - အိ ိယလွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ 

ေဒသအတွက််  အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ခံစား ိုငေ်ရးအတွက်  ကုန်ပစည်းများ၏ ပင်ရင်းကိုဆုံးဖြ တရ်ာတွင် 
ေအာက်ပါစည်းမျဥ်းမျဥ်းများကိုအသုံးပြ ရမည။် 

 
ဥပေဒသ (၁) အဓိပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ   (Definition) 
 
ဤဥပေဒသများ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် 
 
(က) “CIF” ဆိုသည်မှာတင်သွင်းသည့်ကုန်ပစည်းတနဖ်ိုးကိုဆိုလိုပီး၊ ၎င်းတွင်တင်သွင်းသည့်အဝင် 

ေနရာ (သို) အဝင်ဆိပ်ကမ်းေရာက်သည့်အထိ သ ေဘာခ ှင့်အာမခံေကးများပါဝင်ပါသည်။ 
 
(ခ) “ပါဝင်ပစည်း” ဆိုသည်မှာကုန်ကမ်းပစည်းများ၊ ပါဝင်ပစညး်များ၊ အခြ ားကုန်ပစည်းတွင်ပါဝင် 

တပ်ဆင်မည့်ကုန်ပစည်းများ၊ အခြ ားပစည်းထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဥ်တွင်အသုံးပြ ရန်ရည်ရယွေ်သာပစည်းများဖြ စ် 
ပါသည်။ 

 
(ဂ) “မူလထုတ်ကုန်များ”  ဆိုသည်မှာ ဥပေဒသ(၂)  ပြ ဌာနး်ချကအ်ရ ပင်ရင်းအဖြ စ်အရည်အေသွး 

ကိုက်ညီေသာထုတက်ုနမ်ျားဖြ စပ်ါသည။် 
 
(ဃ) “ထုတ်လုပ်မ” ဆိုသည်မာှ စိုက်ပျိ းခြ င်း၊ တးူေဖာ်ခြ င်း၊ ေကာက်ရိတ်သိမ်းခြ င်း၊ ေမွးမြ ခြ ငး်၊ 

သားေဖာက်ခြ ငး်၊ ဖယ်ရှားခြ င်း၊ စုေဆာင်းခြ ငး်၊ ဖမ်းဆးီခြ ငး်၊ ငါးဖမ်းခြ ငး်၊ ေထာငေ်ချာက်ဆင်ခြ င်း၊ အမဲလိုက်ခြ င်း၊ 
ကုန်ထုတလ်ုပ်ခြ ငး်၊ ကုနထ်ွက်ရှိခြ ငး်၊ ကုန်ကမ်းမှကုနေ်ချာဖြ စ်ေအာင်ပြ လုပ်ခြ င်း(သုိ) ပစညး်ဖြ စ်ေအာငတ်ပ်ဆင် 
 ခြ င်းစသည့်ကုန်ပစည်းရရှိေစမည့်နည်းလမ်းများကိုဆိလုိုသည်။ 

 
(င)  “သီးသန်စည်းမျဥ်းကျင့်သံုးမည့်ကုန်စည်များ” ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းအမျိ းအစာေပြ ာင်းလဲ 

သွားခြ င်း (သို) အထူးပြ ပစည်းထုတ်လုပ်ခြ ငး် (သို) ကုန်ထုတလ်ုပ်မလုပ်ငန်းစဥ်များ (သို) ေရှတွင်ေဖာ်ပြ ထား 
သည်စ့ံ န်းများပြ ည်မ့ှီ ခြ င်း (သုိ) ေပါင်းစပ်ခြ င်းဖြ င့်ကုန်ပစည်းဖြ စ်ေစေသာစည်းမျဥ်းများကိုဆိုလိုသည်။ 

 
(စ) “စည်းဝါးညီစနစ်” ဆိုသည်မှာစညး်ဝါးညကီနု်ပစည်းအမျိ းအမည်ေဖာ်ပြ ခြ င်း ှင့်သေကတ 

သတ်မှတ်ခြ င်းဆိုင်ရာ ိ ုင်ငံတကာညီလာခံတွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် စည်းဝါးညီကုန်ပစည်းအမည် ေဖာ်ပြ ချက် ငှ့် 
သေကတစနစ်တိုကိုအ ေြခခ၍ေံဖာ်ပြ ထားသည်ေ့ဝါဟာရများဖြ င်ေ့ဖာ်ပြ ထားသည့််စနစ်ဖြ စသ်ည။် 

 
(ဆ) “ထုတ်ကုန်” ဆုိသညမ်ှာအပြ ည့်အဝရရှိေသာ/ထုတ်လုပ်ေသာကုန်စည်များ (သို) ေနာက်ပိုင်း 

တင်ွအခြ ားကုန်ထုတ်လုပ်မေဆာင်ရကွ်ခြ င်းလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြ ရန်ရည်ရွယ်၍ ထုတ်လုပ်ထားေသာကုနစ်ည် 
များကိုဆိုလိုသည်။ 

 
(ဇ) “ကုနစ်ည်” ဆိုသည်မှာ ကနု်ပစည်းများ (သို) ထတု်ကုနက်ိုဆိုလိုသည်။ 
 



(ည) “ပံုတူ င့်ှအစားထုိးပါဝင်ပစည်းများ” ဆိုသည်မှာအလားတနူည်းပညာ ှင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေိသ 
သလကဏာများပိုင်ဆိုင်ေသာ အမျိ းအစားတစ်ခုတည်းဖြ စ်ေသာပါဝင်ပစည်းများ ှင့်ပးီစီးေနေသာထုတ်ကုန်အ 
တငွ်းသူတိုကိုတစ်ကမိ်ပါဝင်ဖွဲ စည်းထားပးီ မလူရည်ရွယခ်ျက်အတွက်အခြ ားထုတ်ကုန်မဟုတ်ေသာယင်းထုတ် 
ကုန်၏ပါဝင်ပစည်းများကိုဆိုလိုပါသည်။   

 
ဥပေဒသ (၂) ပင်ရင်းေဒသမှတ်ေကျာက် ( Origin Criteria ) 
 
ဤဥပေဒသများအရ ဥပေဒသ (၈)တငွေ်ဖာ်ပြ ပါအဓပိါယ်ဖွင့်ဆိုထားေသာတိုက် ိုက်ကနု်တင်ပို ခြ ငး်ဖြ င့် 

အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံသို  တင်သွင်းလာေသာကုန်စည်များအတွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါပင်ရင်းေဒသလိုအပ်ချက် 
များမှတစ်ခု ှင့်ကိုက်ညီပါကအေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အခွင့်အေရးများရရှမိည်ဖြ စ်ပါသည် -  

(က) ဥပေဒသ(၃)တငွေ်ဖာ်ပြ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားေသာကုန်တင်ပိုသည့်အဖဲွ ဝင် ိုင်ငအံတွင်း ရာ န်း 
 ပြ ည့်ထုတ်လုပ်ရရှိေသာကုန်စည်များ (သို) 

(ခ) ဥပေဒသ (၄)(သို) ဥပေဒသ (၅) (သို) ဥပေဒသ (၆) တိုအရအကျိ းခံစားခွင့်ရှိ ပးီကုန်တင်ပို  
သည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတငွ်းရာ န်းပြ ည့်ပြ ည်တွင်းထတု်ကုန်မဟုတ်ေသာကုန်စည်များ 

 
ဥပေဒသ (၃) ရာ န်းပြ ည့်ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန် (Wholly Obtained or Produced) 
 
အထက်ေဖာ်ပြ ပါဥပေဒသ(၂) (က)အဓိပါယ်ဖငွ့်ဆိုချက်အတွက်ေအာက်ေဖာ် ပြ ပါကုန်ပစည်းများကုိအဖွဲ  

ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ရာ န်းပြ ည့်ပြ ည်တွင်းထုတက်ုနအ်ဖြ စသ်တမ်တှပ်ါသည် -  
(က) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံအတငွ်းစိုက်ပျိ းေသာ၊ရိတ်သိမ်းရရှိေသာအပင် ှင့်အပင်ထွက်ပစည်း 

များ၊ 
(ခ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံအတငွ်းေမွးမြ ေသာ၊ ကီးပြ င်းေသာတိရစာန်အရှင်များ၊ 
(ဂ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံအတငွ်း အထက်အပိဒု်(ခ)ပါ တိရစာန်အရှင်များမှ ထုတ်ယူရရှိေသာ 

ပစည်းများ၊ 
(ဃ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံအတငွ်းအမဲလိုက်ခြ ငး်၊ ေထာင်ေချာက်ဆင်ခြ င်း၊ ငါးဖမ်းခြ ငး်၊ စုေဆာင်း 

ယူခြ ငး် ှင့် ဖမ်းယူခြ င်းတိုမှရရှိေသာပစည်းများ၊ 
(င) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ေမြ ဆလီာ၊ ေရ၊ ပငလ်ယ်ကမ်းပြ င် (သို) ပင်လယေ်အာက်ကမး်ပြ ငမ်ှ 

ထုတ်ယူရရှိေသာအထက်အပိုဒ်(က)မ(ှဃ)အတွင်းမပါဝင်ေသာဓါတ်သတတွင်းထွက်များ ှင့် 
အခြ ားသဘာဝအတိုင်းတည်ရှိေနေသာအရာဝတ များ 

(စ) ၁၉၈၂ခု စှ် ပင်လယ်ဥပေဒ၏ကုလသမဂသေဘာတူညီချက်အရေရ၊ပင်လယ်ကမ်းပြ င် ငှ့် 
ပင်လယေ်အာက်ကမး်ပြ င်ကိုစူးစမ်းရှာေဖွခွင့်ရှိေသာအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏ေရ၊ပင်လယ်ကမ်းပြ င် 
(သို) ထိုအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏ေရပိုင်နက်ပြ င်ပရှိပင်လယ်ေအာက်ကမး်ပြ င်မှထုတ်ယူရရှိေသာ ပစည်း 
များ၊ 

(ဆ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ ှင့်မှတ်ပုံတင်ထားပးီ ိုင်ငံအလံလင်ထူရန်အခွင့်အေရးရှိေသာသေဘာများမှ 
ိုင်ငံ တကာေရပိုင်နက်အတငွ်းဖမ်းယူရရှိေသာပစည်းများ ှင့်အခြ ားေရထွက်ပစည်းများ၊ 

(ဇ) အထက်အပိုဒ်(ဆ)တွင်ပါဝင်ေသာပစည်းများမှအပ ထိုအဖွဲ ဝင် ိုင်ငမံ၎ှင်း ှင့်မှတ်ပုံတင်ထားပီး 
ိုင်ငံ အလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရးရိှေသာစက် ုံသေဘာမျာမှထုတ်လုပ်ေသာ(သို) ပြ လပုေ်သာ 
ပစည်း များ၊ 

(ဈ) မူလအ ေြခအေနအတိုင်းမရှိ ိုင်ေသာ၊ ပြ န်လည်ပြ င်ဆင်ရန်၊ ပြ နလ်ည်ထားသိရုန် မဖြ စ် ိုင်သည့် 
စုစည်းထားေသာပစည်းများ ှင် ့ဖြ န်ဖြ းရန်၊ ပြ န်လည်ရယူရန်သာသင့်ေတာ်သည့်ကုန်ကမး် 
အစိတ် အပိုင်းများ (သို) အေလအလွင့်များကို ပြ န်လညအ်သံုးပြ ရန်ပစည်းများ၊ 



(ည) အထက်အပိုဒ် (က) မ ှ (ဈ) အတွင်းပါရှိေသာကုန်ပစည်းများမှာအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတငွး်ထုတ်လုပ် 
ရရှိေသာပစည်းများ 

 
ဥပေဒသ (၄) ရာ န်းပြ ည့်ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်ေသာကုန်စည်များ  

( Not Wholly Obtained or  Produced) 
 
(က) ဥပေဒသ (၂) (ခ) အရ ကုန်ပစည်းတစ်ခုကိုကုန်တင်ပို ိုင်ငံ၏ပိုင်နက်အတွင်းကုန်ထုတလ်ပု်မ 

၏ေနာက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဥ်ကိုေဆာင်ရွကခ်ဲ့ ပးီ၊ ၎င်းကုန်ပစည်းသည်ေအာက်ေဖာ်ပြ ချက်များ ငှ့် 
ကိုက််ညပီါက ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုနယ်ူဆပါသည် -  

 (၁) ကုန်ပစည်းတွင် AIFTA ပါဝင်မသည် FOB တန်ဖိုး၏ ၃၅% ှင့် 
 (၂) ကုန်ပစည်းသည်အေကာက်ခွန်စည်းဝါးညီစနစ်၏ အေကာက်ခွန်ခွဲခြ ားမအရ HS 

ဂဏာန်း(၆)လုံးေပြ ာင်းလဲသွားေသာပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန်ကမ်းများ၊ 
(ခ) ဤဥပေဒသအရ AIFTA ပါဝင်မတွက်ချက်သည့်နညး်လမ်းမှာ -  
 
 (၁) တုိက် ိုက်နည်းလမ်း 
 
အာဆီယံ-အိ ိယ       တိကု် ိုက်        တိုက် ိုက် 
  ကုန်ကမ်း + အလုပ်သမား +  အေထွေထွ  +    အခြ ား       +  အမြ တ ်
ကုန်ကျစရိတ်         ကုန်ကျစရိတ်    ကနု်ကျစရတိ်   ကုန်ကျစရိတ် 

 
                                                                                                                         X ၁၀၀% > ၃၅% 

FOB ေစျး နး် 
 

   (၂) သွယ်ဝှက်နည်းလမ်း 
 
  တင်သွင်းလာေသာ                  ပင်ရင်းေဒသမဆုံးဖြ တ်ရေသးေသာ 
ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန်ကမ်း + ကုန်ကမ်း ှင့်အစိတအ်ပိုင်းများ၏ 
ှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏တန်ဖိုး                  တန်ဖိုး 

                                                                                                              X  ၁၀၀% < ၆၅% 
FOB ေစျး နး်                                                              

 
(ဂ) ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန်ကမ်းမျာ၏တန်ဖိုးသည်ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် -  
 (၁) ကုန် ကမ်းများ ှင့်အစိတ်အပိုင်းများတင်သွင်းလာချိန်တွင်ရှိေသာ CIF တန်ဖိုး (သို)  
 (၂) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်အတငွ်းထုတ်လုပ်ေသာ (သို)  ပြ လုပ်ေသာပင်ရင်းေဒသမ  

ဆုံးဖြ တရ်ေသးေသာကနု်ကမ်းများ ှင့်အစိတအ်ပိုင်းများအတွက်ေပးေချရေသာ  
ပထမဆုံး ှင့်အေသချာဆုံးေစျး န်း 
 

(ဃ) AIFTA ပါဝင်မတွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းမှာပးူတွဲ(က)က့ဲသို ဖြ စ်ပါသည်။ 
 
 
 



 
ဥပေဒသ (၅) ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြ င်း (Cumulative Rule of Origin) 
 
ဥပေဒသ (၂) အရ ပင်ရင်းေဒသလိုအပ်ချက်များ ှင့်ကိုက်ညီေသာကုန်ပစည်းများ ှင့် ယင်းကုန်ပစည်း 

များကိုအသုံးပြ ၍အေကာက်ခွန်အထးူအခွင့်အေရးခံစား ိုင်ရနအ်တွက်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အ 
တွင်းမှေနာက်ဆုံးအသုံးပြ သည်က့နုေ်ချာအဖြ စ်သိုေရာက်ရှိေအာင်ထုတလ်ုပ်ပါက   ၎င်းကုနပ်စည်းများကိုကုန် 
ေချာအဖြ စသ်တမ်တှ်ပါသည။် 

 
  
ဥပေဒသ (၆) သီးသန်စည်းမျဥ်း ( Product Specific Rules) 
 
ဥပေဒသ (၄) အရ အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများ၏သေဘာတညူီချက်ဖြ င့် သီးသန်စည်းမျဥ်းများ ှင် ့ ့ကိုက်ညီေသာ  

ထုတ််ကုန်များတွင်ယင်းစည်းမျဥ်းများကို ကျင့်သုံးရမည်။ 
 
 ဥပေဒသ (၇) ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မေမြ ာက်ေသာအေသးစားေဆာင်ရွက်မများ င့်ှထုတ်လုပ်မနည်းစဥ်များ 
       (Minimal Operations and Processes) 
 
 (က) အဆိုပါဥပေဒသများအရ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါေဆာင်ရွက်မများကို   ထိုအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏နယ်ပယ်အ  

တင်ွးတစ်ခုဖြ စ်ေစ(သို) ေပါငး်စပ၍်ဖြ စ်ေစ ပြ လုပ်ခြ ငး်သာဖြ စ်ပါက၊ ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို ယင်း  
အဖွဲ ဝင် နိင်ငံ၏ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အဖြ စ်မသတ်မှတ်ပါ -  
 
(၁) သယ်ယူပိုေဆာင် ခြ င်း ငှ့်သိုေလှာငရ်ာတငွ် ကုနပ်စညး် ပုပ်သိုးပျက်စီးမ မဖြ စေ်စရန် 

 ပြ ပြ င်စီမံသည့် ေဆာင်ရွက်မများ၊  (  ဥပမာအားဖြ င့် အေခြ ာကခ်ံခြ ငး်၊ ေအးခဲခြ င်း၊ 
ဆားရည်စိမ်ခြ ငး်၊   ေလဝင်ေပါက်ထားခြ င်း၊    ဖြ န်ထားခြ င်း၊  ေရခဲ ိုက်ခြ ငး်၊  ဆား၊ 
ဆာလဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် (သို) အခြ ားဓာတုေဖျာ်ရည်များတွင်ထားခြ ငး်၊ အ ရာယ် 
ရှိေသာအပိုင်းအစများကိုဖယ် ရှားခြ င်း ှင့်ယင်းတိုကဲ့သိုေဆာင်ရွက်မများ 

(၂) ဖုန်ခါခြ င်း၊ ဆန်ကာချခြ င်း(သုိ) ကာထားခြ ငး်၊ ေရွးထုတ်ခြ ငး်၊ အမျိ းအစား သတ်မှတ် 
 ခြ ငး်၊ ယှဥ်တွဲခြ ငး် (ပစည်းများကိုအစုံလိုက်ပြ လုပ်ခြ င်းအပါအဝင်) ေဆးေကာ ခြ င်း၊ 
ေဆးခြ ယ်ခြ င်းး၊ ဖြ တ်ခြ င်းများစသည့်အေသးစားေဆာင်ရွက်မများ၊ 

(၃) ထုပ်ပိုးမေပြ ာငး်လဲခြ င်း ှင့်ပိုကုန်များပျက်စီးခြ င်း ငှ့်တပ်ဆင်ခြ ငး်၊ 
(၄) ိုး ိုးဖြ တေ်တာက်ခြ င်း၊ ပါးပါးလှီးခြ င်း ှင့်ပုလင်းများ၊ ဓါတ်ဘူးများ၊ အိတ်များ၊ ေသတာ 

များ အတွင်းထည့်သွင်း၍  ပြ န်လည်ထုပ်ပိုးခြ ငး်၊ ကပ်ထူပြ ားများ (သို) ပျဥ်ပြ ား 
များေပ တွင်စနစ်တကျစီထားခြ င်း ှင့်အခြ ားအလားတူထုတ်ပိုးခြ င်းေဆာင်ရွက် မများ၊ 

(၅) ကုန်ပစည်းများ (သို) ၎င်းတို၏ထုပ်ပိုးမများေပ တွင်  အမှတ်အသားများ၊ တဆံိပ်များ 
(သို) သိသာထငရ်ှာေစေသာအမှတအ်သားသေကတကဲ့သိုအခြ ားပစည်းများကပ်ခြ ငး်၊ 

(၆)   အမျိ းအစားတူညီေသာ(သို) အမျိ းအစားမတူညီေသာ ကုန်ပစည်း များ ိုး ိုး ေရာ 
ေ ှာ  ခြ င်း 

(၇) ေနာက်ဆုံးအဆင့်ထုတ်ကုန်ဖွဲ စည်းရန်အတွက်ထုတက်ုန်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပံုမှန် 
အေသးစားတပ်ဆင်ခြ ငး်၊ 

(၈) ဖျက်ပစ်ခြ ငး်၊ 
(၉) အသားစားရန်အတွက်တိရစာန်အေကာင်ကိုသတ်ဖြ တ်ခြ ငး် ှင့် 



(၁၀) ေရေရာခြ င်း (သုိ) ကုန်ပစည်းများ၏ အသွင်လကဏာကို ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေပြ ာင်း 
လမဲမရှေိသာအခြ ားအရာဝတ များ င်ှေ့ရာေ ှာခြ င်း၊ 

 
 (ခ) ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) တငွေ်ဖာ်ပြ ထားသည့်အထည်အလိပ် ှင့်အဝတ်အထည်များစာရင်းအရ 
ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအေကာင်းအချက်များေကာင့် ပိုေကာင်းေသာအ ေြခအေနရှိ ေစကာမူ 
အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ ပင်ရငး်ထုတ်ကုန်အဖြ စ်မသတ်မှတ်ပါ -  
 
  (၁) ိ ုး ိုးေပါင်းစပ်သည့်ေဆာင်ရွက်မများ၊ တံဆပ်ိကပ်ခြ င်းများ၊ ဖိခြ င်း၊ သန်စင်ခြ င်း (သို)  
   အေခြ ာကသ်န်စင်ခြ ငး် (သို) ထုပ်ပိုးမေဆာင်ရွက် ခြ င်းများ (သို)  
   မည်သည့် ေပါင်းစပ်ခြ င်းများ၊မဆို၊ 
  (၂) ပိတ်စဖြ တ်ခြ င်း၊ စီးပွားေရးအလုိဌာ အသုံးပြ ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ပိတ်စများကုိချ ပ ် 
   လုပ်ခြ င်း 
  (၃) သားေရပြ ား၊ ပလပ်စတစ်ပြ ား၊ သားေရကိ း၊ ပတုးီေစ့၊ ကိ းစ၊ ကွင်း ှင့် ကိ းလ ိ ရေသာ 

မျက်ကငွ်းစသည့်အပိုပစည်းများတွဲခြ င်း၊ဆက်စပ်ခြ င်း၊ ကွင်းလုပ်ခြ ငး်၊ 
စက်ချ ပ်ခြ င်းဖြ င့် ပိုေကာင်းေအာင်ေဆာင်ရွက် ခြ င်း (သို) အတူတကွေပါင်းစပ်ခြ ငး်၊ 

  (၄) ပိတ်စ (သို)  အခြ ားအထည်အလိပ်များေပ တွင်တစ်ခု  (သုိ)  ထိုထက်ပို၍ အပးီ 
သတ် ေဆာင်ရွက်မများဖြ စ်သည့်အေရာင်ခတ်ခြ ငး်၊ ေရလုေံစခြ င်း၊ ကျ ံခြ ငး် (သို) 
အလားတူေဆာင်ရွက်မများ 

  (၅) ပိတ်စများကိုေဆးဆိုးခြ င်း (သို) အပွင့် ိုက်ခြ ငး်၊ 
 
ဥပေဒသ (၈) တုိက် ိုက်ကုန်ပုိ ခြ င်း ( Direct Consignment ) 
 
 ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအေခြ အေနများသည်ကုန်ပစည်းများးအား ကနု်တင်ပိုသည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငမံှကုနတ်င်  
သွင်းသည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငသံို  တိုက် ိုက်တင်ပို ခြ င်းဟုမှတ်ယူ ိုင်ပါသည် -  
 (က) ကုန်ပစည်းများကိုအခြ ား AIFTA အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများ၏ ပိုင်နက်အတွင်းဖြ တသ်န်းသယ်ေဆာင်  
  ပါက 
 (ခ) ကုန်ပစည်းများကို AIFTA အဖွဲ ဝင်မဟုတ်သည့် အခြ ား ိုင်ငံများအတွင်းဖြ တသ်န်းသယေ်ဆာင် 

 ခြ ငး်မပြ ပါက 
 (ဂ) တင်ပိုသည့်ကုန်ပစည်းများသည်အဖွဲ ဝင်မဟုတ်သည့်အခြ ားကားခံ ိုင်ငံတစ်ခု(သို) အများကုိ 

တစ်ဆင့်ခံ၍သယ်ေဆာငပ်ါက (သို) သယ်ေဆာင်ခြ ငး်မပြ ပါက(သို) ၎င်း ိုင်ငံတွင်ယာယီသို 
ေလှာင်ခြ င်းပြ လပုပ်ါက ေအာက်ပါအချက်များ ှင့်ကိုက်ညီရမည် ဖြ စ်ပါသည် -  

  (၁) ေမြ ပြ င်သဘာဝအေနအထားအရ (သို) သယ်ယူပိုေဆာင်မဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအရ 
တစ်ဆင့်ခံဝင်ေရာက်ခြ င်းဖြ စရ်န် 

  (၂) အဆိုပါပစည်းများကို၎င်းေနရာတွင်အေရာင်းအဝယ်ပြ လပု်ခြ င်း(သို)စားသုံးမအတွက် 
သုံးစွဲ ခြ င်းများမပြ လပုရ်န် 

  (၃) ကုန်ပစည်းများကိုကုနတ်င်ကုန်ချခြ ငး် (သို) ေကာင်းမွန်သည့်အေခြ အေနေရာက်ရှိရန် 
 ပြ ငဆ်ငလ်ပု်ေဆာင်ခြ င်းမှလွဲ၍အခြ ားပြ ပြ ငေ်ဆာငရ်ကွ်ခြ င်းများလုပ်ေဆာင်မမပြ ရန ်

 
 
 
 



ဥပေဒသ (၉) ထုပ်ပုိးခြ င်း င့်ှပတ်သက်၍ေဆာင်ရွက်မများ   
 
(က) လက်လီေရာင်းချသည့် ကုန်ပစည်းများအတွက် ထပုပ်ိုးခြ င်း ှင့်ထုပ်ပိုးပစည်းများ ှင့် ပတ်သက်၍ေဆာင်  
 ရွကခ်ျက်များမှာေအာကပ်ါအတိုင်းဖြ စပ်ါသည် -  
 (၁) လက်လီေစျးကွက်အတွက်ထုပ်ပိုးခြ င် ှင့်ထုပ်ပိုးခွနပ်စည်းများကိုထုပ်ပိုးသည့်ပစည်းများ ှင့်  
  အတအမျိ းအစားခွဲ ခြ ားသည့်အခါကုန်ပစည်းထုတလ်ုပ်ရာတငွ်အသုံးပြ သည့်   ပင်ရင်းမဟုတ်  
  သည့်ကုန်ပစည်းသည်အဆိုပါပစည်း၏အေကာက်ခွနခ်ွဲ ခြ ားသတမ်တှ်ခြ င်းကိုကိုယ်စားပြ သည့်  
  ပင်ရင်းမှတ်ေကျာက်ကိုပြ ည် ့မှီခြ င်းရှိ/မရှိကိုထည့်သွင်းတကွ်ချက်၍မလိုပါ ။ 
 (၂) ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် ထပ်တိုးတန်ဖိုးမှတ်ေကျာက် ှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါက  
  လက်လီ ေစျးကွက် အတွက််   
  ထုပ်ပိုးခြ င်း ှင့်ထုပ်ပိုးခွန််ပစည်းများ၏ တန်ဖိုးကိ ု၎င်း၏မရူင်းအခနွ်စည်းကပ်မ၌ထည့်သွင်း  
  စဥ်းစား ပးီ ထုပ်ပိုးခြ င်း ှင့်ထုပ်ပိုးခွန်ပစည်းများအားလုံးကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါသည်။ 
 (၃) ကုန်ပစည်းတစ်ခုတင်ပုိရန်အတွက်အသုံးပြ ေသာကွန်တိန်နာများ ှင့်ထုပ်ပိုးပစည်းများကုိကနု်  
  ပစည်း၏ပင်ရင်းေဒသကိုဆုံးဖြ တ်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဥ်းစားခြ င်းမပြ ရပါ။ 
 
ဥပေဒသ (၁၀) ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပုိပစည်းများ၊ပစည်းကိရိယာများ င့်ှစက်မထုတ်ကုန်ပစည်းများ (သုိ)  
           ထုတ်ကုန်ပစည်းများ (သုိ) ကုန်စည်တစ်ခု င့်ှအတူတင်ပြ ထားသည့် အခြ ားသတင်းအချက်  
            အလက်ဆုိင်ရာပစည်း 
 
 ကုန်ပစည်းများ ှင့်အတူတင်ပြ သည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိုပစည်းများ၊ ပစည်းကိရိယာများ ှင် ့
န်ကားသည့် (သို) အခြ ားသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာပစည်းများသည်ကုန်တငပ်ို ိုင်ငံ၏ပြ ည်တွင်းေစျး 

ကွက်တွင ် ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာစံပြ ကျင့်ထုံးဖြ စ်ပးီ၎င်းတိုကိုတင်သွငး်သည့် ိငု်ငမံအှေကာက်ခနွ် န်းစညး်ကပ ်
ချိန်တွင် ကုန်ပစည်းများကိုခွဲခြ ားထားသဖြ င့် ၎င်းတိုကိုကုန်ပစည်းများကိုစဥ်းစားရာတွင်ထည့်သွင်စဥ်းစားခြ ငး်မ 
 ပြ ရပါ။ သိုေသာ်ကုန်ပစည်းသည်AIFTA ပါဝင်မလိုအပ်ချက် ှင့်ကိုက်ညရီန်လိုအပ်ပါက အဆိုပါပစည်းများ၏ 
တန်ဖိုးကို AIFTA ပါဝင်မတွက်ချက်ခြ င်းအတွင်းဆိုပါက ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန် (သို) ပင်ရင်းေဒသမဟုတ်ေသာ 
ထုတ်ကုန်အဖြ စ်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။ 
 
ဥပေဒသ (၁၁) အဓိကမဟုတ်ေသာပါဝင်ပစည်းများ ( Indirect Materials) 
 
 ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစခ်ုအတွင်းပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဟုတ်/မဟုတ်ကိုဆုံးဖြ တ်ရာတွင်၊ 
အဆိုပါကုန်ပစည်းရရှိရန်အတွက်အသုံးပြ ထားေသာ အဓိကမဟုတ်သည့်ပါဝင်ပစည်းများဖြ စေ်သာ စွမ်းအား ှင့် 
သဘာဝဓါတ်ေငွ များ၊ စက် ုံ ှင့်စက်မလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြ သည့်စက်ကိရိယာများ ှင့် ပစည်းကိရိယာများ (သို) 
စက်များ ှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို အဆိုပါပစည်းများသညအ်ဖွဲ ဝင်မဟုတ်သည့် ိုင်ငံတွင် ပငရ်ငး်ဖြ စ် 
သည်  ဖြ စေ်စ၊မဖြ စ်သည်ဖြ စ်ေစ ၎င်းကိုပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖြ စ်သတ်မှတ် ိုင်သည။်၎င်းတို၏တန်ဖိုးကို  ပိုကုန် 
ပစည်းကို ပိုကုန်ပစည်းထုတလ်ုပ်သူ၏စာရငး်မှတ် မတှတ်မး်တငွ် မှတ်တမ်းတင်ရမည်ဖြ စ်သည။် 
 
 
ဥပေဒသ (၁၂) ထပ်တူ ှင့်ေပြ ာင်းလဲသံုး ိုင်ေသာအရာဝတ ပစည်းများ 
          (Idential and Interchangeable Materials) 
 



 ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည်ပငရ်င်းဖြ စပ်ါက၊ ၎င်းကိုပင်ရင်းဖြ စ်သည့်ကုန်ပစည်း(သို) ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် 
ကုန်ပစည်းများကိုအသုံးချ၍ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ ုပပ်ိုင်းဆိုင်ရာအရေပါငး်စပ်ခြ င်း (သို) ေရာေ ှာခြ င်းများကိေုဆာင် 
ရွက်သည့်အခါအဆိုပါကုန်စည်း၏ပင်ရင်းကိုကုန်တင်ပိုသည့် ိုင်ငံအတငွ်းကျင့်သုံးသည့် စေတာ့ထိန်းချ ပ်သည့် 
စီမံခန်ခွဲမ၏စာရငး်မှတ်သည့်စနစ်ဖြ င့်ေယဘူယျလက်ခံထားသည်ဟုမှတ်ယူ ိုင်သည်။ 
 
ဥပေဒသ (၁၃) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်  ( Certificate of Origin ) 
  
 ကုန်ပစည်းတစ်ခုအေန ှင့်အေကာကခ်ွန်သက်သာခွင့်ခံစား ိုင်ရနအ်တွက်သင့်ေတာ်ခြ င်းရှိ/မရှ ိ ေတာင်း 
ဆိုလာသည့်အခါ ကုနတ်င်ပိုသည့် ိုင်ငံ၏အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ မှ ထုတ်ေပးထားသည့်ပငရ်င်းေဒသ ေထာက်ခံ 
ချက်လက်မှတ်ကို တင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပးီ၊ သေဘာတူစာချ ပ်ပါအခြ ားအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများသိုေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) 
တင်ွေဖာ်ပြ ထားသည့်ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ခံျကထ်တု်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းအသိေပး 
အေကာငး်ကားရမည်ဖြ စ်သည်။ 
 
 
ဥပေဒသ (၁၄)  ပြ န်လည်သံုးသပ်ခြ င်း င့်ှပြ န်လည်ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း  
  (Review and Modification) 
 
 အထက်ေဖာ်ပြ ပါဥပေဒသများ ှင့် ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတထ်ုတ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများကိုလိုအပ်သည့်အခါပြ နလ်ည်သုံးသပ်ပြ င်ဆင်ဖြ ည်စ့ွက်ရန် အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံမှလိုအပ်၍ 
ေတာင်းဆိုပါက အာဆီယစံီးပာွးေရးဝန်ကီးများ ှင့်အိ ိယတိုအကားေဆွးေ းွမ၏ သေဘာတညူခီျက်ဖြ င့်ပြ န် 
လည်သုံးသပ်ပြ ငဆ်င်ဖြ ည့်စွက် ိုင်ပါသည်။ 
 
 

 
 



အာဆီယံ-အိ ိယ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ 
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

 
 အာဆီယ ံ- အိ ိယလွတလ်ပ်ေသာကုနသ်ွယ်မေဒသ၏ ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းကိုအေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်သည့်အစီအစဥ်အရ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် (Form AI) ထုတ်ေပးခြ င်း၊ စစေ်ဆးခြ င်း ှင့် 
အခြ ားဆက် ွယ်လကရ်ှိေသာစီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များကိုပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း၏ဥပေဒသ (၁၃) ှင့်ပတ် 
သက်၍ေဆာင်ရွက်ရာတွင်ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါလုပ်ထုံးလုပ်နညး်များအရေဆာင်ရွက်ပါသည် -  
 

ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေရးအာဏာပုိင်များ 
စည်းမျဥ်း-၁ 

 
 ကုန်တင်ပိုသည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများက AIFTA ပင်ရင်းေဒသ 
ေထာကခ်ခံျက် လက်မှက်ကို ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပီး ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်(Form AI)၏နမူနာမှာ Annex 1 
ကဲ့သို  ဖြ စ်ပါသည။် 
  

စည်းမျဥ်း-၂ 
 
 အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံစီအေနဖြ င့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခွင့်ရှိေသာအာဏာပိုင်များ၏ 
အမညမ်ျား်၊လိပ်စာများ၊ထိုးမလဲက်မှတန်မူနာများ ှင့် ုံးတံဆိပ်နမူနာများကို ကျန်အခြ ားအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများသို ဖြ န ်
ေဝရန်အတွက်၎င်းတိုကိုမူရင်း(၁၁)စုအာဆီယံအတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးသိုေပးပိုရမည်ဖြ စပ်ါသည်။ အကယ်၍ 
အဆိုပါစာရင်းအေပြ ာင်းအလဲရှိပါကချက်ချင်းအသိေပးရမည်။ 
 

စည်းမျဥ်း-၃ 
 

 ပင််ရင်းေဒသတွက်ချက်ရာတွင်  ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အေနဖြ င့်    ပူးတွဲတင်ပြ ရမည့် 
စာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ပြ ရန်ေတာင်းဆိုခွင့် ှင့် သင့်ေတာ်စွာစစ်ေဆးရမည်။ 
 

ေလာက်ထားခြ င်း 
စည်းမျဥ်း(၄) 

 
 အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရးေပးမစံနစ်အရ အရည်အေသွးပြ ည့်မီေသာကုန်ပစည်းများကိုတင်ပိုသူ 
ှင့် ထုတ်လုပ်သူကကုန်ပစည်း၏ပင်ရင်းေဒသအတွက်   တင်ပို ခြ င်းမပြ မီကိ တငစ်စ်ေဆးခြ င်း ှင့် သက်ဆိုင်ရာ 
ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်များထံသိုစာေရးသားေလာက်ထား ိုင်ပးီ၊စစ်ေဆးမအေဖြ ကို ှစ်အလိုက်  
(သို)  သင့်ေတာရ်ာကာလအပိုင်းအခြ ားအလိုက်သုံးသပ်ပီး ကုန်ပစည်းများတင်ပို ပးီေနာက်   အဆိုပါကုန်စည်ကို 
ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အဖြ စဆ်ုးံဖြ တသ်တမ်တှ်ရာတငွသ်က်ေသအဖြ စ်လက်ခံယူဆပါသည်။     ကနုစ်ည်သဘာဝအရ 
ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြ စေ်ကာင်းအလွယ်တကူဆုံးဖြ တ် ိုင်ေသာကုန်စည်များအတွက်ကိုမူ  တင်ပို ခြ ငး်မပြ မီကိ တင် 
စစ်ေဆးမမပြ လုပရ်ပါ။ 
 

 
 
 



 
 

စည်းမျဥ်း(၅) 
 

 အေကာကခ်ွန်ဆိုင်ရာအထးူအခွင့်အေရးေပးမစနစ်အရ ကုန်ပစည်းတင်ပိုရာတွင် တင်ပိုသည့်ကုန်ပစည်း 
များသည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ေအအိုင်) ထုတေ်ပးရန် သင့်ေလာ်သည့် အရည်အေသွးပြ ည်မ့ေီသာ 
ကုန်ပစည်းများဖြ စ်ပါက ကုန်ပစည်းတင်ပိုသူသည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစ ံ(ေအအိုင်) ေလာကထ်ားရန် 
အတွက် ေလာက်လာတစ်ေစာင်ေရးသား၍ အခြ ားသက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်း ှင့်အတူ ပူးတွဲ၍တင်ပြ ရမည် 
 ဖြ စပ်ါသည။် 
 

စည်းမျဥ်း-၆ 
 

 ကုန်ပစည်းးတင်ပိုရာတွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲအေနဖြ င့် တင်ပို  
ေသာကုန်စည်များအတွက် ပင်ရငး် ိုငင်ံေထာက်ခံချက်  (Form AI) ထုတ်ေပး ိုင်ရန်အတွက်  ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ 
သင့်ေတာ်သည့်စစ်ေဆးမများပြ လပုရ်မည် -  

(က) ေလာကလ်ာ ှင့်အတူ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ေအအိုင်) တိုသည် ပြ ည့်စုံစွာဖြ ည့်စွက် 
ထားပးီ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှလက်မှတေ်ရးထိုးထားရပါမည။် 

 (ခ) ကုန်ပစည်း၏ပင်ရင်းေဒသသည် ASEAN-India ROO ှင့်ကိုက်ညီမရိှရပါမည်။   
 (ဂ) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) ငှ့်အတူပူးတွဲ၍ အခြ ားလုိအပ်ေသာ ပူးတွဲစာရွက်  

စာတမ်းများကို တင်ပြ ရပါမည်။ 
(ဃ) ကုန်ပစည်းများ၏အကျိ းအေကာင်းေဖာ်ပြ ချက်၊ ပမာဏာ ှင့် အေလးချိန်၊ အမှတ်အသား ှင့် 

အထုပ်အ ေရအတွက်၊ ထုပ်ပိုးမအေရအတွက် ှင့် အမျိ းအစားများမှာ တင်ပိုသည့်ကုန်စညမ်ျား 
ှင့်ကိုက်ညီရပါမည်။ 

(င) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ေအအိုင်) တစ်ခုတည်းတွင် ကုန်ပစည်းအမျိ းအစား အများ 
အပြ ားေဖာ်ပြ ထားပါက အဆိုပါကုန်ပစည်းအမျိ းအစားတစ်ခုချင်းစီသည် ၎င်းအတွက် 
သတ်မှတ််ထားေသာစည်းမျဥ်းမျာ ှင့်ကိုက်ညီမရှိရမည်။ 

 
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်း 

စည်းမျဥ်း-၇ 
 

(က) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်)သည် ISO A4 စာရကွ်အရယွအ်စားဖြ စ်ပီး Annex 
1 တင်ွ ေဖာ်ပြ ထားသည့် နမူနာပုံစံ ငှ့်ကိုက်ညီမရှိရပါမည်။ အဂလိပ်ဘာသာဖြ င့်ေရးသားထားရ 
ပါမည။် ပင်ရင်း ေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) တွင် ်မူရင်း(၁)ေစာင် ှင်  ့မိတ  (၃)ေစာင်    
( ဒုတိယမိတ ၊  တတိယမိတ  ှင ့်စတုတမိတ  ) ပါရှိရပါမည်။  ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ 
(ေအအိုင်) တစ်ေစာင်ချင်းစီတွင်  ထတုေ်ပးသည့်ေနရာ (သို)  ုံးတစ်ခုစီ၏ ရည် န်းချက်အ 
မှတ်ကို သီးခြ ားေဖာ်ပြ ရပါမည။်                                                                                                              

(ခ) တင်သွင်းသည့်ဆိပ်ကမ်း (သို) ေနရာရှိ အေကာက်ခွန်အာဏာပုိင်ထံသို  တင်ပြ ရနအ်တွက် 
ေထာကခ်ခံျကမူ်ရင်းကို ကုနပ်စည်းတင်ပိုသူထံမှတငသ်ငွ်းသူထံသိုလဲေပြ ာင်းေပးရပါမည်။ 
ဒတုယိမတိ ကုိ   တင်ပိုသည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံရှိ  ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်  အာဏာပိုင်မ ှ
ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ တတိယမိတ ကုိ ကုနပ်စည်းတင်သွင်းသူမှ ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ 
စတုတမိတ ကို ကုနပ်စည်းတင်ပိုသမူှထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ 



(ဂ) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) ကိုတင်သွငး်သည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငရံှိ အေကာက်ခနွ် 
အာဏာပိုင်မှငြ င်းပယ်သည့်ကိစရပတ်ငွ် ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်)၏ အကွက် 
(၄) တငွအ်မှတအ်သားပြ လပု၍် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) ကိုေထာကခ်ခံျက် 
ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်ထံသို  သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်ေပါင်း (၆၀) ထက်မေကျာ်လွန်ေစဘဲ 
 ပြ န်လည်ေပးပိုရပါမည်။ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အေနဖြ င့်အေကာက်ခွန် 
သက်သာခွင့် ပယ်ဖျက်ခြ င်းများအတွက် အသိေပးရပါမည်။ 

(ဃ) အထက်အပိုဒ်တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) ကိုလက်ခံခြ င်း 
မရှိပါက ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်မှ တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအေနဖြ င့် 
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ေအအိုင်) လက်ခံေစရန် ှင့် အေကာက်ခွနေ်လာ့ေပါ့ခွင့်ပြ န ်
လည်ရရှိ ိုင်ေစရန်အတွက် ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြ ချက် 
များကိုလက်ခံရမည်ဖြ စပ်ါသည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြ ချက်များသည်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ 
အေကာကခ်ွနေ်လာ့ေပါ့ေပးရန် ငြ င်းဆိုေသာအချက်ေပ ရည် န်း၍ အေသးစိတ်ရှင်းလင်း 
တင်ပြ ရပါမည။် 

 
 
 

စည်းမျဥ်း-၈ 
 
ASEAN-India ROO ၏   စည်းမျဥ်း ၄၊ ၅ ငှ့် ၆ တိုအရ ေနာက်ဆုံးတင်ပိုသည့် အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံမှ 

ထုတ်ေပးေသာ ပင််ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစ ံ (ေအအိုင်) ၏အကွက်အမှတ် (၈) တငွ် သက်ဆိုင်ေသာ ပငရ်ငး် 
မှတ်ေကျာက်ကိုေဖာ်ြပရမည်။ 

 
  

 
 

စည်းမျဥ်း-၉ 
 
 AIFTA CO တင်ွဖျကပ်စ်ခြ ငး်၊ ထပ်ပိုးေရးသားပြ ငဆ်င်ခြ င်းများကိုခွင့်မပြ ပါ။     မှားယငွး်သညမ်ျားကို 
ဖျက်ခြ စ၍်လိုအပ်ချက်များကုိဖြ ည်စ့ကွ်ခြ ငး်များဖြ စ်သည့်မည်သည့်ပြ ငဆ်င်ခြ င်းမျိ းကုိမဆိုသက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပး
သည့်အာဏာပိုင်မှတာ၀န်ခံအရာရှိကအတည်ပြ ရမည်ဖြ စြ်ပီး အသုံးမပြ ရသည့်ကွက်လပ်များကိုေနာက်ထပ် 
 ဖြ ည့်စွက်ခြ ငး်မပြ ိုင်ရနမ်ျဥ်းသားခြ စ်ရမည်။ 
 

 
          စည်းမျဥ်း-၁၀ 

 
(က) AIFTA CO ကိုကုန်ပစည်းတင်ပိုသည့် ိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင် 

အဖွဲ မှကနု်ပစည်းတင်ပိုချိန်တငွေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊တငပ်ို ပးီေနာက်(၃)ရက်အတွင်းတွင်ေသာ်
လည်းေကာင်းထုတ်ေပးရမည်။ 

(ခ) သီးသန်ကိစရပ်များဖြ စ်သည့်မရည်ရွယ်ပဲမှားယွင်းခြ င်း၊ချန်လှပ်ထားခြ ငး် ငှ့်အခြ ားတရား၀င် 
အေကာငး်အချက်များ ေကာင့် AIFTA CO   ကိုအဖွဲ မှကုန်ပစည်းတင်ပိုချနိ်တငွ် ေသာလ်ည်း 
ေကာင်း၊    တင်ပို ပးီေနာက်(၃)ရက်အတင်ွးတငွ် ေသာ်လည်းေကာင်းထုတ်ေပးမည် မဟတု်ပဲ 



ကုန်ပစည်းတင်ပို ပးီေနာက် တစ် ှစ်ထက်ပိုမကာေစဘဲ AIFTA CO ကုိ ‘Issued 
Retroactively’ အေနဖြ င့်ထတုေ်ပးမည်ဖြ စ်သည်။ 

 
စည်းမျဥ်း-၁၁ 

 
 ကားခံ ိုင်ငံ၏ထုတ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲသည်ကုန်စည်များဖြ တ်သန်းေနစဥ် ယင်း ိုင်ငံ၏ 

ကုန်တင်ပိုသူမှေကျာကပ်ေထာက်ခံချက်(Back to Back CO)ေလာက်ထားလာပါက ထုတ်ေပး ိုင်သည်။ 
(၁)  ကားခံ ိုင်ငံ၏ထုတ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲသိုမူလကုန်တင်ပို ိုင်ငံမှတရား၀င် CO 

ကိုသာတင်ြပရမည။် 
(၂)  ကားခံ ိုင်ငံ၏ကုန်တငသ်ွင်းသူ ှင့်ကားခံ ိုင်ငံတွင်ေကျာကပ်ေထာက်ခံချက်ေလာက်ထား 

သည့်ကုန်တင်ပုိသူသညတ်ူညရီမည။် 
(၃) ေကျာကပ်ေထာက်ခံချက်သည်မူရင်း CO ကဲ့သို ဖြ စ်ရမည်။ 
(၄)  ပြ န်လည်တင်ပိုေသာပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်များသည်မူလပစည်း၏ အပြ ည့် (သုိ) တစ်စိတ ်

တစ်ပိုငး်ဖြ စ်ရမည။် 
(၅) ေကျာကပေ်ထာကခ်ခံျက်အရပြ န်လညတ်င်ပိုေသာပစည်းများသည်ကားခံ ိုင်ငံအတွင်း 

ပိုေကာင်းေအာင်ပြ ပြ င်ထားခြ ငး်မရှေိစရ။ 
(၆)  ကားခံ ိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်နယ်ေမြ အတွင်း ကနု်စည်များကိုထားရှိပးီ ကုနစ်ည်များသည် 

ယင်း ိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်မ ှင့်စားသုံးမများတွင်မ၀င်ေရာက်ေစရပါ။ 
(၇) ေကျာကပေ်ထာကခ်ခံျကတ်ွင်မလူ CO ထုတေ်ပးခဲ့သည့်ေနစွဲ ှင့်စာနံပါတ်များပါရှိရမည်။ 
(၈) မူလကုနတ်င်ပိုသည့် ိုင်ငံ၊ကားခံ ိုင်ငံ ှင့်ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံများသည် မှနက်နေ်ကာင်း 

လုပ်ငန်းစဥ်တငွ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပီးေတာင်းဆိုချက်ရှိလာပါကမူလကုန်တင်ပို  
သည် ိုင်ငံကထုတ်ေပးထားသည့် CO မိတ ကိုကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်ဌာနသို  
ေပးပိုရမည်။ 

 
စည်းမျဥ်း-၁၂ 

 
AIFTA CO ခိုးယူခြ ငး်၊ေပျာကဆံု်းခြ င်း၊ပျက်စီးခြ ငး်များဖြ စ်ပါကကုန်တင်ပိုသူမှ သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ေပး 

သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲသို  အသစ်ပြ နလ်ညေ်လာကထ်ား ိငု်ပီး ဇယားကကွအ်မှတ်(၁၂)တွင် CERTIFICATE 
TRUE COPY ဟုေဖာ်ပြ ရမည်။မူလထုတ်းေပးခဲ့သည့်ရက်စွဲအတိုင်းေဖာ်ပြ ရန်ဖြ စ်ပးီ၊ခငွ့်ပြ ကာလမှာလည်းမူလ 
ထုတ်ေပးခဲ့သည့်အတိုင်းဖြ စြ်ပီးယငး်အ ေြခအေန ှင့်ပတ်သက်၍တင်ပိုသူမှသက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးသည့်အာဏာ
ပိုင်အဖွဲသိုလက်၀ယ်ရှိေသာစတတုမိတ တင်ပြ ရမည။် 

 
ေလာက်ထားခြ င်း 
စည်းမျဥ်း-၁၃ 

 
AIFTA CO မူရင်းကသက်ဆိုင်ရာကုန်စည်များတင်သွင်းမည့်ေနရာသိုေရာက်ရှိချိန်တွင်တင်ပြ ရမည။် 

 
 
 
 
 



စည်းမျဥ်း-၁၄ 
 

ေအာက်ပါအချိန်ကာလသတ်မှတ်မဖြ င့်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ေလာက်ထားခြ ငး် 
(က) AIFTA CO ၏ခွင့်ပြ ကာလမှာ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်ေနမှစ၍(၁၂) လ အထိဖြ စရ် 

မည်။ 
(ခ) AIFTA CO ကိုကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံအေကာကခ်ွန်ဌာနသိုခွင့် ပြ ကာလအတွငး် တင်ပြ  

ရမည်။ 
(ဂ) ကုန်တင်ပိုသူမှေဆာင်ရွက် ိုင်သည့်အပြ င်ဘက်ေရာက်ရှိေနေသာအ ေြခအေနများဖြ စသ်ည့် 

သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် ှင့်အခြ ားအကျ ံး၀င်သည့်ကိစရပ်များအတွက် CO တင်ပြ မ ပျက်ကွက် 
မ အတကွလ်ကခ်စံဥ်းစားရနရ်ှိသည။် 

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့်ကန်သတ်ရက်မတိုင်မီ ကုန်ပစည်းတင်ပိုထားပါက ကုန်တင်သွင်းသည့် 
အေကာကခ်ွနအ်ာဏာပိုင်အဖွဲ မှ CO တင်ပြ မ အားလက်ခံရမည်။ 

 
စည်းမျဥ်း-၁၅ 

 
(၁) ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်မဟုတ်ဟုသံသယရှိရန်မလိုသည့်အခါအေသးအဖွဲများဖြ စ်သည့် 

အေကာက်ခွန်ဇယားလွဲမှားမ၊ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့်ပူးတွဲပါေထာက်ခံချက်များကွဲလွဲမ
များအတွက်ငြ င်းပယ်ရန်လိုပါ။ 

(၂) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်(CO ) တစ်ခုတွင်ပါ၀င်ေဖာ်ပြ ထားေသာကုန်စည်များတွင် အငြ င်း 
ပွားဖွယ်ကနုစ်ည်တစခ်ေုကာင့် ကျန်ကုန်စည်များအား အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ထိခိုက်မ 
မရှိေစရ။ 

 
စစ်ေဆးခြ ငး် 
စည်းမျဥ်း-၁၆ 

 
(က) ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံအေနဖြ င့်ကုန်တင်ပိုသည့် ိုင်ငံ၏ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် 

ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ သိုေနာက်ေကာင်းပြ န်စစ်ေဆးမ(Retroactive Check) 
 ပြ လုပ်ေပးရန်ထုတ်ေပးခဲ့သည့်စာရွက်စာတမ်းများ တကိျမှန်ကန်မကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
စစ်မှန်မကိုေသာ်လည်းေကာငး်၊လုံေလာက်သည့်အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါကေတာင်းဆို ိုင်
သည်။ကုနထ်ုတ်လုပ်သူ သိုမဟုတ် ကုန်တင်ပိုသူ၏စရိတ်တွက်ချက်မ(Cost Sheet) ကို 
အေခြ ခံ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊အချိန်ကာလ၏ကုန်တင်ပိုသည့်ေနမေှခြ ာကလ်အတွင်းေသာ် 
လည်းေကာင်းေအာက်ပါအေခြ အေနများအရပြ လပု် ိုငသ်ည်- 
(၁) ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးရန်ေတာင်းဆိုမကိုသက်ဆိုင်ရာ AIFTA CO ှင့် တင်ပြ  

ရမည်ဖြ စ်ပးီေနာကေ်ကာင်းပြ နစ်စ်ေဆးမပြ ရသည်အ့ေကာင်းရင်းများကိုရှင်းလင်းစွာ
ေဖာ်ပြ ရမည။် 

(၂) ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးရန်ေတာင်းဆိုမကို လက်ခံရရှိေသာထုတ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာ 
အာဏာပိုင်အဖွဲသည် ေတာင်းဆိုခွင့်ကိုချက်ချင်းတုန် ပြ နရ်မည်ဖြ စ်ပီးေတာင်းဆိုမကို 
လက်ခံရ ိပီး(၃)လ အတွင်း ပြ န်ကားရမည။် 

(၃) သံသယဖြ စ်ဖွယ်ကိစများက စစ်ေဆးမရလာဒ်ကိုေစာင့်စားေနစဥ် ကာလအတွင်း 
အေကာက် ခွန်သက်သာခွင့်ကိုဆိုငး်ငံ့ထား ိုင်သည။် 



(၄) ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးခြ ငး် ငှ့်ပငရ်င်းထတု်ကုနဆ်ုးံဖြ တ်ချက်များ၏ရလာဒ်ကို 
ထုတေ်ပးေရးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲသို  (၆) လ အတွင်းအေကာင်းကားရမည။် 
ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးခြ င်းကိုေဆာင်ရကွ်ေနစဥ်အပိုဒ်ခွဲ (၃) အတိုင်းေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

(ခ) ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ တင်သွင်းသူထံတငွ် ေနာက်ေကာင်းပြ န ်
စစ်ေဆးမမပြ လုပမ်ီ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ ှင့်အညီ တင်သွင်းလာေသာကုန်စည် 
ှင့်ပတသ်တ်ေသာ စာရွက်   စာတမ်းများကိုေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 
စည်းမျဥ်း-၁၇ 

 
(က) ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံအေနဖြ င့်ေနာက်ေကာင်းပြ န်စစေ်ဆးမ ှင့်ပတ်သက်၍အကျိ းသက် 

ေရာက်မအားစိတ်ေကျနပ်မမရှိပါကကုန်တင်ပိုသည့် ိုင်ငံသိုသွားေရာက်စစ်ေဆးခြ ငး်ကို 
ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့် ိပီး သွားေရာက််စစ်ေဆးခြ ငး်မပြ မီ- 
(၁) ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံကသွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်ရည်ရယွ်ချက်ကိုအသိေပးအေကာငး် 

 ကားစာထတု်ပြ နရ်မည်- 
 ၁။ ကုန်ထုတလ်ုပ်သူ/ကုနတ်င်ပိုသူပိုင်ဆိုင်သည့်အေဆာက်အဦ 

၂။ သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်နယ်ေမြ ရှိထတုေ်ပးခြ င်းဆိုင်ရာအာဏာပိုင် 
အဖွဲ၏ရပ်တည်မ 

၃။ သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်နယ်ေမြ ရှိအေကာက်ခွန်(သို)အခြ ားအာဏာပိုင် 
တို၏ ရပ်တည်မ 

၄။ သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့် ကုန်တင်သွင်းသူ၏ သင်ေ့လာေ်သာ အေကာင်းပြ  
ချက် 

(၂) အပိုဒ်ခွဲ (၁) တွင်ေဖာ်ပြ ထားမအား ပြ ည့်စုံေစရန် ငှ့် အခြ ား ိငုင်ံများကား ပါ၀င်ရန် 
အတွက်- 

 ၁။ အသိေပးအေကာင်းကားစာထုတ်ေပးသည့်ကးီကပ်အေကာက်ခွန်၏အမည် 
 ၂။ သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ/တင်ပိုသူ ၏အမည် 
 ၃။ သွားေရာက်စစ်ေဆးမည်အဆိုပြ ရက်စွဲ 
 ၄။ သွားေရာက်စစ်ေဆးရန်အတွက်အဆိုပြ ရည်ရွယ်ချက် 
 ၅။ သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်တာ၀နခ်ံအရာရှိများ၏အမည် ှင့်ရာထူးအဆင့် 
(၃) ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံသည်အေဆာက်အဦပိုင်ဆိုင်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်သူ/ ကုန်တင်ပိုသူ 

၏ ခွင့်ပြ ချက်စာအားလက်ခံရရှိရမည်။ 
(၄) ခွင့်ပြ ချက်စာအား အသိေပးအေကာငး်ကားစာ ရရှိသည့်ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀) 

အတွင်း လက်ခရံရှိခြ င်းမရှိပါက အသိေပးသည့် ိုင်ငကံ အေကာကခ်နွ် ငှ့်ပတသ်တ်၍ 
 ငြ ငး်ဆိုရမည်ဖြ စသ်ည။် 

(၅) ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် လာေရာက်စစ်ေဆးမကို ေရွဆိုင်း ိုင်ပးီ အဆိုပါ 
ေရွဆိုင်းမကိုအေကာင်းကားစာ လက်ခံရရှိသည့်ေနမှစ၍(၁၅)ရက်အတငွ်း တင်သွင်း 
သည့် ိုင်ငံသို   အေကာင်းကားရမည။်လာေရာက်စစ်ေဆးမအတကွ် မညသ်ည့် ေရွ  
ဆိုင်းမကိုမဆို ရက်ေပါင်း(၆၀)အတငွး်ေဆာင်ရကွရ်မည်ဖြ စ်ေသာ်လည်း အချိန်ပိုမိုယ ူ
ရန ်အဖဲွ၀င် ိုင်ငံများသေဘာတူ ိုင်သည်။ 



(ခ) သွားေရာက်စစ်ေဆးေသာကုန်တင်သွင်းသည့့် ိုငင်ံသည်စစ်ေဆးသည့်ကုန်ပစည်းမှာ ပင်ရင်း 
ေဒသ အရည်အချင်း ှင့်ကိုက်ညီမရှိ/မရိှ ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို ကနု်ပစည်းထတုလ်ုပသ်ူ/တင်ပိုသူ 
ှင့် သက်ဆိုင်ရာထုတေ်ပးသည့်အာဏာပိုင်အဖဲွ သုိ  စာေရးအေကာငး်ကားရမည။် 

(ဂ) အဆိုပါဆုံးဖြ တ်ချက်အေပ  အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် ေ ှာင့်ေ ှးမများကို ပြ နလ်ည် 
ခွင့်် ပြ ေပးရမည။် 

(ဃ) အေကာက်ခွနသ်က်သာခွင့်အတွက် ကုန်ပစည်းသည် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ကိုက်ညီ 
ေကာင်း ှင့်ပတ်သက်သည့်  ေ၀ဖန်ချက် သိုမဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များေပးရန် ထုတ် 
လုပ်သ/ူတင်ပိုသူအား ဆုံးြဖတခ်ျက်ေပးပိုသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀) ခွင့်ပြ ရမည။် 
အကယ်၍ ကုန်ပစည်းသည် ပင်ရင်းေဒသမဟုတ်ေကာင်းေတွ ရှိေနရပါက  ကုန်တင်သွင်း 
သည့် ိုင်ငံမှထုတ်ေပးေသာေနာက်ဆုံး  ဆုံးဖြ တခ်ျက်အား ထတုလ်ုပသ်ူ/တင်ပိုသူ၏  ေ၀ဖန်ချက် 
/သတင်းအချက်အလက် ရရှိသည့် ရက်မှစ၍ ရကေ်ပါင်း(၃၀)အတွင်း ထုတ်ေပးသည့်် 
အာဏာပိုင်အဖွဲထံ ဆက်သွယ်အေကာငး်ကားရမည်။ 

(င) သွားေရာက်စစ်ေဆးခြ င်းလုပ်ငန်းကို စတင်ေဆာင်ရွက်သည်မှ ရလာဒ်ကို ထုတ်ေပးသည့် 
အာဏာပိုင်အဖွဲသို  အေကာငး်ကားသည်အထိ အများဆုံး (၆) လ အတွင်းေဆာင်ရွက်ရ 
မည်။စစ်ေဆးေနစဥ်ကာလအတွင်း စည်းမျဥ်း-၁၆ ၏ အပိုဒ်ခွဲ က (၃) ကိုအသုံးပြ ရမည။် 

 
စည်းမျဥ်း-၁၈ 

 
(က) ပင်ရင်းေဒသေလာက်လာ ှင့် ေလာက်ထားခြ င်း ငှ့် သက်ဆိုင်ေသာ အေထာက်အထား စာရကွ ်

စာတမ်းအားလုံးကို  စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမှစ၍ အနည်းဆုံး (၂) ှစ်အထိ ထုတ်ေပးသည့် 
အာဏာပိုင်အဖွဲ မှ ထနိ်းသမ်ိးထားရမည။် 

(ခ) ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ေတာင်းဆိုချက်အေပ  တရား၀င် AIFTA ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံ 
ချက်  ငှ့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ေပးပိုရမည်။ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ များအကား ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သည့်မည်သည့်သတင်း 
အချက်မဆို လိ ၀ှက်စွာေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စြ်ပီး ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးမ 
အတွက်သာ အသုံးပြ ရမည်။ 

 
အထူးကိစရပ်များ 
စည်းမျဥ်း-၁၉ 

 
ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို  ကုန်စည်များေရာက်ရှိပီးေနာက် သိုမဟတု် မေရာက်ရှိမီ တင်ပိုမည့် 

ကုန်စည်များအားလုံး  သိုမဟုတ် ကုန်စည်တစ်စိတတ်စ်ပိုင်းအားဆိပ်ကမ်းေပြ ာင်းလိပုါက ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ 
စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည်- 

(က) ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သုိကုန်ပစည်းများတငြ်ပပီးပါက AIFTA 
ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံချက်သည် ကုန်ပစည်းတစ်စိတ်ကို ကုန်တင်သွင်းသူကစာဖြ င့် 
ေလာက်ထားပါက၊ မူရင်း AIFTA ပငရ်ငး်ေဒသ ေထာက်ခံချက် ကိုတင်သွင်းသူ ထံပြ န််ေပး 
လိမ့်မည်။ 

(ခ) ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသိုကုန်စညမ်ျား သယ်ယူပိုေဆာင်သည်် ့အချိန်အတငွး် ဆိပ်ကမ်း   
ေပြ ာင်းလဲ ခြ ငး် ဖြ စ်ပါက ကုန်စည်အားလုံး (သို) တစ်စိတ်တစပ်ိုင်း အတွက်  ပင်ရငး်ေဒသ 
ေထာကခ်ခံျက် လက်မှတ်အသစ်ထုတ်ေပးရန်အတွက် ကုနတ်င်ပိုသူက ထုတ်ေပး ထားေသာ 



မူရင်း AIFTA ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ှင့်အတ ူ စာဖြ င့်ေရးသားေလာက် 
ထားရမည် ။ 

 
စည်းမျဥ်း (၂၀ ) 

 
ASEAN – India ROO  ဥပေဒသ ၈ (ဂ) ကိုေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်တစ် ိုင်ငံထက်ပိုေသာ အာဆယီံ 

ိ ုင်ငံမဟုတ်ေသာ ိ ုင်ငံများသို  ကုန်စည်များ ဖြ တ်သနး်သယေ်ဆာငရ်ာတွင် ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ 
အေကာက််ခွန်အာဏာပိုင်သို  ေအာက်ပါအချက်များကိုေဆာင်ရွက်ေပးရမည် - 

(က) ကုန်တင်ပိုသည့် ိုင်ငံမှ Bill of Lading ထုတ်ေပး ခြ င်း။ 
(ခ) ကုန်တင်ပိုသည့် ိုင်ငံမှထုတ်ေပးသည့်ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ခံျက်လက်မှတ် 
(ဂ) ကုန်ေရာင်းစာရင်းေပြ စာမိတ  
(ဃ) သက်ဆိုငရ်ာကုနစ်ည်၏ေထာက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများ 
 

စည်းမျဥ်း (၂၁) 
 

(က) အခြ ား ိုငင်ံတစ်ခုတွင် ကုန်စည်ပြ ပွဲပြ လပု်ရနအ်လိုဌာ တင်ပိုလာသည့်ကုန်စည်များအားပြ ပွဲ 
အတွင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပြ ပွဲပးီဆုးံပးီေနာကေ်သာ်လညး်ေကာင်းေရာင်းချလိပုါက ASEAN – India ROO 
အရ အေကာက်ခနွ်သက်သာခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏  ခွင့်ပြ ချကအ်ရ ေအာက်ပါအ ေြခ 
အေနများဖြ င့်ခံစားရရှိ ိုင်ပါသည်။ 

 
(၁) ကုန်တင်ပိုသူကကုန်စည်ပြ ပွဲကျင်းပမည့် ိုင်ငံသို  ကုန်တင်ပိုသည့် ိုင်ငံမှကုနစ်ည်များ   

ကို ေပးပို ပးီ၊ ပြ သမည်။ 
(၂) ကုန်တင်ပိုသူကကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံအတွင်းကုနစ်ည်များကိုေရာင်းချသည် (သို) 

ကုန်တင်သွင်းသူထံပစည်းများကိုလဲေပးသည်။ 
(၃) ကုန်စည်ပြ ပွဲအတွင်းကုန်စည်များကို ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုငင်ံသိုေပးပိုခဲ့သည်။ 
 

(ခ) သက်ဆိုငရ်ာကုနတ်င်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို  ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် AIFTA (Form AI)ကို 
ထုတ်ေပးရမည်။  ကုန်စည်ပြ ပွဲပြ လုပ်သည့်အမည်၊   လိပ်စာများေဖာ်ပြ ၍   အေထာက်အထားများ  ပူးတွဲကာ 
ကုန်စည်များ၏အမျိ းအမည် ှင့် အေခြ အေနများေဖာ်ပြ ရမည။် 

(ဂ) မည်သည့်ကုန်စည်ပြ ပွဲမဆိ ု ေစျးေရာင်းပွဲများတွင်ပါဝငသ်ည့် ကနု်စညမ်ျားသည် သက်ဆိုင်ရာ 
ိုင်ငံအေကာက်ခွန်ဌာန၏ ထနိး်ချ ပမ်ေအာကတ်ငွ်ပြ ပွဲေနရက်များအတငွ်း ရှိေနေစရမည်။ 

 
စည်းမျဥ်း (၂၂) 

 
ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် AIFTA ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းများ ှင့်ကိုက် 

ညီေသာတတိယ ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံတငွ်ရှိသည့် ကုနစ်ည်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါကုမဏီအတွက် AIFTA ကုန် 
တင်ပိုသမူထှုတေ်ပးသည့်အေရာင်းကုန်ပိုလာ Sales Invoice များကိုလက်ခံရသည်။ 

 
 

 
 



လိမ်လည်တုပမအတွက်အေရးယူေဆာင်ရွက်မ 
စည်းမျဥ်း (၂၃) 

 
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့်ပတ်သက်၍ လမိလ်ညမ်ပြ လုပ်သည့်ဟု ယူဆပါကထိုသူအားအေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံတိုင်းသည်ထို
သိုလိမ်လည်မများအတကွ် ဥပေဒဆိုင်ရာအေရးယူမများကိုဆုံးဖြ တ််ရန်တာဝန်ရှိရမည်။ 

 
စည်းမျဥ်း (၂၄) 

 
ပင်ရင်းေဒသဆုံးဖြ တ်ခြ ငး်၊ ကုန်စည်အမျိ းအစားခွဲ ခြ ားသတမ်တှ်ခြ င်း၊ အခြ ားကိစရပ်များ ှင့်ပတ်သက်၍ 

အငြ ငး်ပွားမဖြ စ်ေပ လာပါက  ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ ှင့် ကုနတ်င်ပုိသည့် ိုင်ငံများ၏  သက်ဆိုင်ရာေထာက်ခံ 
ချက်ထုတေ်ပးသည့်အာဏာပိုင်များအချင်းချင်းညိ ိင်းတိုင်ပင၍် ေဖြ ရှငး်ပးီ၊ ကျန်အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများသို  အသိေပး 
အေကာငး်ကားရမည။် အပြ နအ်လှနအ်ားဖြ င့်ေဖြ ရှင်းမတစ်စုံတစ်ရာမရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံကအ ုညာတ 

 ေဖြ ရှင်းမလပု်ထုံးလုပ်နည်းဖြ င့် ဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းများကိုအသုံးပြ ရမည။် 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


