
အာဆီယံ-ဂျပန် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသပင်ရင်းနုိင်ငံစည်းမျဥ်း 

စည်းမျဥ်း (၂၃) 

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ 

ဤအခန်းအတွက်အသုံးအနန်းများမှာ- 

(က) ကုန်တင်ပုိ သူ ဆိုသည်မှာ ပို ကုန်တင်ပို သည့်နိုင်ငံအတွင်းမှကုန်တင်ပို ေသာေဒသခံ (သို မဟုတ်) တရား 

ဥပေဒ အရေနထိုင်ခွင့်ရှိသူကို ဆိုလိုသည်။ 

(ခ) အဖဲွ၀င်နုိင်ငံ၏သေဘာများ (သုိ မဟုတ်) အဖဲွ၀င်နုိင်ငံ၏ေရယာဥ်များ  ဆိုသည်မှာေအာက်ပါ သေဘာများ 

နှင့်ေရယာဥ်များကိုဆိုလိုသည်- 

 (၁) အဖွဲ၀င်နိုင်ငံ၌မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ သေဘာများ 

 (၂) အဖွဲ၀င်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံေတာ်အလံလင့်တင်ထားေသာ သေဘာများ 

 (၃) နိုင်ငံသားများမှ အနည်းဆုံး ၅၀%ပိုင်ဆိုင်ေသာသေဘာများ 

 (၄) သေဘာအကးီအကဲ၊ အရာရှိများနှင့် သေဘာသားများ စုစုေပါင်း၏အနည်းဆုံး ၇၅%သည် တစ်နိုင်ငံ 

သို မဟုတ် တစ်နိုင်ငထံက်ပိုေသာ အဖွဲ၀င်နိုင်ငံမှနိုင်ငသံားများဖြ စ်ေသာ သေဘာများ 

(ဂ) ေယဘူယျလက်ခံသည့်ဘ ာ ေရးစည်းမျဥ်းများ ဆိုသည်မှာအခွန်များ၊ေငွေကး၊ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မ 

များနှင့်အေကး၊သတင်းအချက်အလက်များေပးခြ ငး်၊ဘ ာေရးအေခြ အေနအတွက်ကိ တင်ြပငဆ်င်ခြ င်းတို ကို

ဆိုလို သည်။ 

(ဃ) ကုန်ပစည်း ဆိုသည်မှာမည်သည့်ကုန်စည်၊ထုတ်ကုန်၊ပစည်း သို မဟုတ် အရာ၀တ များကိုဆိုလိုသည်။ 

(င) ပံုတူနှင့်အစားထုိးပါ၀င်ပစည်းများ ဆိုသည်မှာအမျိ းအစားနှင့်အရည်အေသွးတူ အရာ၀တ ပစည်းများသည် 

နည်းပညာနှင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အေသွးတူညီပးီပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်အတွက်အခြ ားပစည်းနှင့် 

ခွဲခြ ား၍မရေသာ ပစည်းများကိုဆိုလိုသည်။ 

(စ) ကုန်တင်သွင်းသူဆိုသညမ်ှာကုန်တငသ်ငွ်းသည့်နိုင်ငအံတွင်းသို ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသူေဒသခံ (သို မဟုတ်) 

ဥပေဒအရေနထိုင်ခွင့်ရှိသူကိုဆိုလိုသည်။ 

(ဆ) အရာဝတ ပစည်းများ ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုထ၌ဲပါဝင် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မ၌ အသုံးပြ ေသာ (သို ) 

ထည့်သွင်းေသာ မည်သည့် အရာဝတ ပစည်းမဆို (သို ) အခြ ားကုန်ပစည်းကို ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြ ေသာ 

မည်သည့် အရာဝတ ပစညး်ကိုမဆို ဆိုလိုသည်။ 

(ဇ) ပင်ရင်းကုန်စည် (သုိ ) ပင်ရင်းပစည်း ဆိုသည်မှာ ဤအခန်း၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့အည ီပင်ရင်းကုနပ်စည်း 

အဖြ စ် အရည်အချင်းကိုက်ညီေသာ ကုန်စည်တစ်ခု (သို ) ပစည်းတစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ 

(ဈ) သယ်ယူပုိ ေဆာင်ရန်နှင် ့သေဘာတင်ရန်ထုတ်ပုိးပစည်းများနှင် ့ကွန်တိတ်နာများ ဆိုသည်မှာ လက်လီေရာင်းချ 

ရန်အတွက် အသုံးပြ ေသာ ကွန်တိန်နာနှင် ့ ပစည်းများနှင့်မတူညီဘဲ သယ်ယူပို ေဆာင်စဥ်နှင် ့ သေဘာတင် 

စဥ်ကာကလအတွင်း ကုနပ်စည်းကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြ ေသာ ကုန်ပစည်းများကို ဆိုလိုသည်။ 

(ည) အေကာက်ခွန်သက်သာခွင် ့ ဆိုသည်မှာ အပိုဒ် ၁၆ ၏ စာပိုဒ် ၁ နှင် ့အညီ ပို ကုနတ်င်ပို သည် အဖွဲဝင် နိုင်ငံ၏ 

ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအတွက ်ေလာက်ထားနိုင်ေသာ အေကာက်ခွန်နန်းထားကိုဆိုလိုသည်။ 



(ဋ) ထုတ်လုပ်မ ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိ းခြ ငး်၊ သတ တးူေပးခြ ငး်၊ ရိတ်သိမး်ခြ င်း၊ စိုက်ပျိ းေမွးမြ ခြ င်း၊ စိုက်ပျိ းေမွးမြ  

 ခြ င်း၊ သားေဖာက်ခြ ငး်၊ နတ်သမိး်ခြ င်း၊ စုစည်းခြ င်း၊ စုေဆာင်းခြ င်း၊ ဖမ်းဆီးခြ ငး်၊ ငါးမားခြ င်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင် 

 ခြ င်း၊ အမဲလိုက်ခြ င်း၊ စက် ုံမှထတု်လပု်ခြ ငး်၊ ထတုလ်ုပ်ခြ င်း (သို ) တပ်ဆင်ခြ င်းတို  ပါဝငေ်သာ ကုနပ်စည်း 

ထုတ်လုပ်မနည်းလမ်းများကို ဆိုလိုသည်။ 

   စည်းမျဥ်း (၂၄) 

ပင်ရင်းကုန်စည်များ 

 ဤသေဘာတူစာချ ပ်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကုန်စညတ်စ်ခုသည် အဖွဲဝင်နိုင်ငံတစ်ခု၏ ပင်ရင်း 

ကုန်စည်အဖြ စ် အရညအ်ချင်းပြ ည့်မီရန် ကုန်စည်တစ်ခုသည် - 

 (က) အပိုဒ် ၂၅ တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အတိုင်း အဖွဲဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအတွငး် အပြ ည့်အဝပါဝင်ခြ င်း (သို ) 

  လုံးဝထုတ်လုပ်ြခင်းဖြ စ်ရမည်။ 

 (ခ) ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကနု်ပစည်းများကို အသုံးပြ သည့်အခါ အပိုဒ် ၂၆ ၏လိုအပ်ချက်များနှင် ့ပြ ည့်မီ 

  ရသည။် 

 (ဂ) တစ်နိုင်ငံ (သို ) တစ်နိုင်ငံထက်ပိုေသာ  အဖွဲဝင်နိုင်ငံများ၏  ပင်ရင်းထုတ်ကုန်များမပါဝင်ေသာ 

  အဖွဲဝငန်ိုင်ငံအတွင်း  လုံးဝထုတ်လုပ်ခြ ငး်ဖြ စ်ရမည်။ ထိုအပြ င်  ဤအခနး်ပါအခြ ားသက်ဆိုင်ရာ 

  လိုအပ်ချက်များနှင် ့ကိုက်ညီရမည်။ 

စည်းမျဥ်း (၂၅) 

 အပြ ည့်အဝ ပါဝင်ေသာ (သို) ထုတ်လုပ်ေသာ ကနုစ်ည်များ အပိုဒ် ၂၄ ၏ စာပိုဒ် (က)ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ 

အတွက် ေအာက်ပါတိုကို အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း အပြ ည့်အဝပါဝင်ေသာ (သို) ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်အဖြ စ် ယူဆ 

ိ ုင်သည် - 

 (က) အဖွဲ ဝင် ိုင်င့အတွင်း စိုက်ပျိ းေသာ ရတိ်သမိ်းေသာ၊ ခူးယူေသာ၊ စုေဆာင်းရရှိေသာ အပင် ှင် ့ အပင် 

  ထွက်ပစည်းများ 

  မှတ်ချက်။ ။ဤစာပိုဒ်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတကွ် အပင်ဟူေသာ ေဝါဟာရသည် အသးီ၊ ပန်း 

    များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပင်လယ်ေရေမှာ်ပင်များ၊ မိများ ှင် ့ သကရ်ှိအပင်များ 

    ပါဝင်ေသာ အပငအ်ားလုံးကို ဆိုလိုသည်။ 

 (ခ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း ေမွးဖွားကးီပြ င်းေသာ တိရစာန်များ 

  မှတ်ချက်။ ။စာပိုဒ ်(ခ) ှင် ့ (ဂ)ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တရိိစာနဟ်ူေသာ ေဝါဟာရသည် 

    ိုတိုက်သတဝါများ၊ ငှက်ဖျား၊ ငါးများ၊ အခွံမာေရေနသတဝါများ၊ တွားသွားသတဝါ 

    များ၊ ဘတ်တီးရီးယား ှင ့် ဗိုင်းရပ်များပါဝင်ေသာ သကရ်ှိ တိရိစာန်အားလုံး ှင် ့ 

    အကျ ံးဝင်သည်။ 

 (ဂ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း တိရိစာန် အရှင်များမှ ရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ 

 (ဃ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း လုပ်ေဆာင်ေသာ အမဲလိုက်ခြ င်းတိုမှ ရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ 



 (င) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏  ေမြ ဆီလာ၊  ေရ၊  ပင်လယ်ကမး် ပြ င်  (သို)  ပင်လယ်ကမး်ပြ ငေ်အာကမ်ှ  ရရှေိသာ 

  (သို)  ထတုယ်ူရရှေိသာ  စာပိုဒ်  (က)  မ ှ (ဃ) အတွင်း  မပါဝင်ေသာ  သတတငွ်းထွက် ှင် ့  အခြ ား 

  သဘာဝအရင်းအမြ စပ်စညး်များ 

 (စ) ပိုင်နက်ပြ င်ပရှိ ေရ၊ ပင်လယ်ကမး်ပြ င် (သို) ပင်လယ်ကမ်းပြ ငေ်အာက်မှ ရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ 

  (အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏ ဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဥပေဒ ှင် ့အညီ ပုိငန်က်ပြ ငပ်ရှိ 

  ေရ၊ ပင်လယ်ကမး်ပြ င် (သို)  ပြ ငလ်ယ်ကမ်းပြ ငေ်အာက်တငွ် ရှာေဖွခွင် ့ရှိေသာ အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏) 

  မှတ်ချက်။ ။ကုလသမဂ  ပင်လယ်ေရေကာင်း   ဥပေဒ  ေအာက်ရှိ  ဥပေဒများ   ပါဝင်ေသာ 

    အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဥပေဒေအာက်ရှိ အဖွဲ ဝင် ိုင်ငမံျား၏ အခွင် ့အေရး ှင် ့ ဝာာဝန် 

    ဝတရားများကို ထိခိုက်မမရှိေစရ။ 

 (ဆ) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်ပြ ငပ်တငွ် အဖွဲ ဝင် ိုင်င၏ံ ေရယာဥ်မှ ပင်လယ်ငါးဖမ်းခြ ငး် ှင် ့ 

  အခြ ားပငလ်ယ်ေရထွက်ပစည်းများရရှိေသာ ကနု်ပစည်းများ 

 (ဇ) စာပိုဒ် (ဆ)တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ကနု်ပစည်းများမပါဝင်သည့် အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံ၏ စက် ုံသေဘာမှ 

  ထုတ်လုပ်ေသာ (သို)  ပြ ငဆ်ငေ်သာ ကနုပ်စည်းများ 

 (ဈ) မူရင်းပစည်း အဖြ စ်တာရှည်တညရ်ှိရန်၊ (သို)  ပြ ငဆ်င်ရန် (သို) သိုေလှာင်ထားရန် မဖြ စ် ိုင်ဘဲ၊  စွန်  

  ပစ်ရန ်ကုန်ကမး်အဖြ စ် ှင် ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြ စ ်အသုံးပြ ရန် ှင် ့ ပြ န်လညအ်သုံးပြ ရနအ်တကွ် 

  သာအသုံးဝင်ေသာ အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်းမှ စုစည်းရရှိေသာ ပစည်းများ 

 (ည) အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း သတတူးေဖာ်ခြ င်း၊ စိုက်ပျိ းခြ ငး်၊ ေဆာက်လုပ်ခြ ငး်၊ သန်စင်ခြ ငး်၊ မီး ိ ခြ ငး် ှင် ့ 

  မိလာအညစ်ေကးလုပ်ငန်းများ  (သို)  စားသုံးခြ င်းမရှရှိပးီ  စွန်ပစ်ရန ် (သို)  ကုန်ကမး်အဖြ စ်သာ 

   ပြ န်လညအ်သုံးပြ ရန်  သင့်ေတာ်ေသာ  စက် ုံမ ှ  ထုတ်လုပ်ခြ ငး် ှင် ့  တပ်ဆင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများမှ 

  ရရှိသည့် ဖြ တ်စ ှင် ့ အေလအလွင့်ပစည်းများ 

 (ဋ) စာပိုဒ် (က) မှ (ည) အထိ ေဖာ်ပြ ထားေသာ ကနု်ပစည်းများမှအပ အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအတွင်း ထတု်လပု ်

  ေသာ (သို) ရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ 

စည်းမျဥ်း (၂၆) 

တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းပါဝင်ေသာ (သုိ) ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်ပစည်းများ 

၁။ အပိုဒ်(၂၄)၏ စာပိုဒ(်ခ) ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ 

ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖြ စ်အရည်အချင်းကိုက်ညရီမည်- 

(က) ကုန်စည်တစ်ခုသည် အပိုဒ်၂၇တွင် တွက်ချက်သည့် ပုံေသနည်းအတိုင်း ေဒသတွင်း တန်ဖိုးပါ၀င်မ  

(RVC)အနည်းဆုံး ၄၀% ပါ၀င်ရမည်ဖြ စ်ပးီ ေနာက်ဆုံးထုတ်လုပ်မသည် အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံ အတွင်း 

တွင်ဖြ စရ်မည်(သို) 

(ခ) ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မ ့တွင်အသုံးပြ ေသာ ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုနပ်စည်းများအားလုံးသည် 

စည်း၀ါးညီစနစ်(Harmonized System) ၏ ဂဏန်းေလးလုံးအဆင့် ၌ ကုန်ပစည်း ေပြ ာငး်မှတ်      

ေကျာက်တွင်ေပြ ာင်းလရဲမည်။ 



မှတ်ချက်။ ဤ အပိုဒ်ခွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတကွ် စည်း၀ါးညီစနစ် သည် ေနာက်ဆက်တွဲ၂ 

တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် ကုန်ပစည်း အမျိ းအစား ခွဲခြ ားမစည်းမျဥ်း ကို အေခြ ခံ 

သည်။ 

 အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းကုန်စည် အဖြ စ ် အရည် အချငး်ညီ/မညီ ကို ဆုံးဖြ တေ်သာအခါ 

ကုန်ပစည်းတင်ပိုသူသည် အပိုဒ်ခွဲ(က)(သို)(ခ) ကို အသုံးပြ /မပြ ဆုံးဖြ တ်ချက်ကိုခွင့် ပြ ရမည။် 

၂။ စာပိုဒ်(၁)တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ်လည်း ကုန်ပစည်းခွဲ ခြ ားသတ်မှတ်မစည်းကမ်း ှင့် ကိုက်ညီေသာ ကုန်ပစည်း 

တစ်ခုသည် ေနာက်ဆက်တွဲ(၂)တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် ကုန်ပစည်းသတ်မှတ်မစည်းမျဥ်း ှင့်ညီ ွတ်ပါက ပင်ရင်း 

ကုန်စည်အဖြ စ်သတမ်ှတ် ိုင်သည်။ကုန်စည်သတ်မှတ်မစည်းမျဥ်းသည် RVC အေခြ ခေံသာ ပင်ရင်းေဒသ စည်းမျဥ်း၊ 

CTC ကိုအေခြ ခေံသာ ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း၊ထုတ်လုပ်မ(သို) လုပ်ေဆာင်မ  အစီအစဥ်သတ်မှတ်မ  (သို)အဆိုပါ 

အချက််များ ကိုေပါင်းစပ်ခြ ငး်ပြ ရာတငွ် အဖွဲ ၀င် ိုင်ငံတိုင်းသည် ကုန်ပစည်းတင်ပိုသူအား ကုန်ပစည်း တစ်ခုကို 

အဖွဲ ၀င်် ိုင်ငံ၏ပင်ရင်းကုန်စည် အဖြ စ ် အရည်အချင်း ကိုက်ညီ/မညီ ဆုံးဖြ တ်ေရးအတွက်မည်သည့် စည်းမျဥ်းကို 

အသုံးပြ မည်ဟူသည့်ဆုံးဖြ တ်ချက်ကိုလက်ခံရမည်။ 

၃။ အပိုဒ်ခွဲ(၁)(က) ှင့် RVC သတ်မှတ်ေသာ ေနာက်ဆက်တွဲ(၂)တွင် ပြ ဌာန်းထားသည့် ကနု်စည် သတ်မှတ်မ 

စည်းမျဥ်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် စည်းမျဥ်း(၂၇)တွင်ပြ ဌာနး်ထားသည့် ပုံေသနည်းကို အသုံးပြ  တွက်ချက် 

ထားေသာ ကုန်ပစည်း ၏ RVC လိုအပ်သည်။ 

၄။ အပိုဒ်ခွဲ၁(ခ) ှင့်ေနာကဆ်က်တွဲ(၂)ပါ ပြ ဌာန်းထားသည့် ကုန်စည်သတ်မှတ်မစည်းမျဥ်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ် 

ချက်များအတွက် CTC ကိုအေခြ ခံတွက်ချက်သည့် ပစည်းများ (သို) ထုတ်လုပ်မ  (သို)လပုေ်ဆာငမ်  အစီအစဥ်များ 

ကို ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်စည်များအတွက် ေလာက်ထားအသုံးပြ ိုင်သည်။ 

၅။ ဤအခန်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ေနာက်ဆက်တွဲ(၃) ကို အသုးံပြ ရမည။် 

စည်မျဥ်း (၂၇) 

 ပြ ည်တွင်းပါ၀င်မကုိတွက်ချက်ခြ င်း 

၁။ ကုန်ပစည်း၏ြပည်တွင်းပါ၀င်မတန်ဘိုးကိုေအာက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်နိုင်သည်- 

 RVC=         FOB-VNM      x100% 

             FOB 

၂။ FOB ဟူေသာစကားရပ်မှာကုန်ပစည်း၏သေဘာေပ အေရာက်တန်ဖိုးကိုဆိုလိုသည်။ 

 RVC ဟူေသာစကားရပ်မှာကုန်ပစည်း၏ြပည်တွင်းပါ၀င်မတန်ဖိုးဖြ စ်ြပီး % ြဖင့်ေဖာ်ြပနိုင်သည်။ 

၃။ VNM ဆိုသည်မှာကနု်ပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွငအ်သုံးပြ ေသာ ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်သည့် ကနု်ပစည်း 

များ၏ တန်ဖိုးဖြ စသ်ည။် 

၄။ ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြ ေသာ ပင်ရငး်မဟုတ်ေသာ ကုန်စည်များအတွက် တန်ဖိုး တွက်ချက် 

ရာတွင် - 

 (က) အေကာက်ခွန်တွက်ချက်မ ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချ ပ် အရသတ်မှတ်နိုင်ပးီ၄ငး်တွင် ပို ေဆာင်စရိတ်၊ 

အာမခံေကးနှင့်လိုအပ်ပါက ထုတ်ပိုးစရိတ်နှင့် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူထံသို ကုန်ပစည်းတင်ပို ရာ 

တွင ်ကုန်ကျသည့် အခြ ားစရိတ် များပါ၀င်သည်။ 



 (ခ) အကယ်၍ အဆိုပါတနဖ်ိုးကို ကိ တင်တွက်ချကန်ိုင်ခြ င်းမရှိပါက အဆိုပါတန်ဖိုး သည် ကုန်ပစညး် 

အတွက် ပထမဆုံး ေပးေချရသည့် ပထမဆုံး ေပးေချရမည့် ပထမဆုံးမေမာ်မှန်းနိုငေ်သာ 

ေစျးနန်းဖြ စ်ပးီ အဆိုပါတန်ဖိုးတွင် ကုန်ပစည်းအား ဂိုေဒါင်မှ ထုတ်လုပ်မည့်သူထံသို  ပို ေဆာင်ရာ 

တွင် ကုန်ကျမည့် ပို ေဆာင်စရိတ်၊အာမခံေကးနှင့် ထုတ်ပိုးခြ င်းကဲ့သို  အခြ ားမေမာ်မှန်းနိုင်သည့် 

ကုန်ကျစရိတ်များ ကို ပယ်ထုတ်ရမည် ဖြ စပ်ါသည။် 

၅။ ကုန်ပစည်း ၏ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်ပစည်းတနဖ်ိုးတွင် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြ ေသာ ပငရ်ငး် 

မဟုတ်သည့် ကုန်ပစည်းများ၏တန်ဖိုးမပါ၀င်ပါ။ 

၆။ ကုန်ပစည်း(သို ) ပင်ရငး်မဟုတ်ေသာ ကုန်စည်များ၏ တနဖ်ိုး ကို အေကာက်ခွန်တန်ဖိုးဆုံး ဖြ တ်ခြ င်းဆိုင်ရာ 

သေဘာတူစာချ ပ်အရ ဆုံးဖြ တ်ရာတွင် ပြ ည်တွင်းေဆာင်ရွက်မ များ(သို )  ပြ ည်တွင်းေဆာင်ရွက် မ များမရှိသည့် ့ကိစရပ ်

များအတွက် အသုံးပြ နိုင်သည်။ 

စည်းမျဥ်း (၂၈) 

ေဘာင်မ၀င်ကုန်ကမ်းပါ၀င်တွက် ချက်မ စည်းမျဥ်း 

၁။ ကုန်စညတ်စ်ခုသည် စည်းမျဥ်း(၂၆) အပိုဒ်ခွဲ ၁(ခ) ၏ လိုအပ်ချက်များ ကို မပြ ည့်မီပါက (သို ) ေနာက်ဆက်တွဲ 

၂ တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် လက်ခံနိုင်ေသာ ကနု်စည်အမယ်ေပြ ာင်းပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဥ်းအရ ပင်ရင်းကနု်ပစည်းအဖြ စ ်

မှတ်ယူနိုင်သည်- 

 (က) H.S code အခန််း ၁၆၊၁၉၊၂၀၊၂၂၊၂၃၊၂၈ မှ ၄၉ အထိ နှင့် ၆၄ မှ ၉၇ အထိ     

ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြ ေသာ ပင်ရငး်မဟုတ်သည့် ကုန်ပစညး်များ ၏ စုစုေပါင်းတန်ဖိုး သည့် 

လိုအပ်သည့် ကုန်ပစည်း အုပ်စုေပြ ာင်း အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် မပြ ခြ ငး် သည ်FOB တန်ဖိုး ၏ ၁၀% ထက် 

မေကျာလ်ွန်ပါက  

 (ခ) H.S အခန်း ၁၈ နှင့် ၂၁ ေအာက် ၍ သတ်မှတ်ထား ေသာ ကုနစ်ည် ကိစတွင် ကုန်စည် ထုတ်လုပ်ရာ 

၍ အသုံးပြ ေသာ ပင်ရင်းစုစုေပါင်းတနဖ်ိုး သည ်ေနာက်ဆက်တွဲ ၂ တွင် သတ်မှတ်ထား သည့် အတိုင်း FOB 

တန်ဖိုး ၏ ၁၀% (သို ) ၇% ထက်မပိုေသာ အခါ 

 (ဂ) H.S အခန်း၅၀ မှ ၆၃ အထိ ကနု်ပစည်းများအတွက် မူ ကုန်ပစညး်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင ်

အသုံးပြ ထားေသာ ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်ပစညး် များ ၏ အေလးချနိ်သည် ကနုပ်စည်း စုစုေပါင်း 

အေလးချိန် ၏ ၁၀% ထက်မပိုေသာ အခါ 

၂။ ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုနပ်စည်းများ ၏ တန်ဖိုးသည် ကုနပ်စည်း ၏ မည်သည့်  ပြ ည်တွင်းပါ၀င်မ တန်ဖိုး 

ကိုအေခြ ခံသည့် ပင်ရငး်နိုင်ငံစည်းမျဥ်းအတွက် ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကနု်ပစည်း များ တနဖ်ိးုတငွ် ပါ၀ငရ်မည် 

 ဖြ စသ်ည။် 

စည်းမျဥ်း(၂၉) 

ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြ င်း 

 အခြ ားအဖွဲ၀င်နိုင်ငံ၏ ကနု်ပစညး် ကိုအသုံးပြ လက် အဖွဲ၀င်နိုင်ငံတစ်ခုမှ ကုန်ေချာ  ဖြ စသ်ည ် အထ ိ

ထုတ်လုပ် ပါက ထိုကနု်စည် ကို ေနာက်ဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံ ၏ ေဒသ ထွက် ကုန်အဖြ စ်သတ်မှတ်ရမည်။ 

 



စည်းမျဥ်း(၃၀) 

 ပြ ည့်စံုမ မရိှသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

 ကုန်စည် တစ်ခုကို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်များ ေကာင့် CTC ကန် သတ်ချက်(သို ) ထုတ်လုပ်မ  ဖြ စ်စဥ် 

ေဆာင်ရွက်ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု မယူဆရ- 

 (က) သယ်ယူပို ေဆာင်ခြ င်းနှင့်သိုေလှာငမ် ပြ စဥ်ကာလအတွင်း ကုန်ပစည်းအား ပုပ်သိုး ပျက်စီးမ  မဖြ စ ်

ေစရန်ပြ ပြ ငစ်ီမံခြ ငး်(အေခြ ာကခ်ံခြ ငး်၊ေအးခဲခြ င်း၊ဆားရည်စိမ်ခြ ငး်နငှ့် အခြ ားအလားတူ ေဆာင်ရွက် 

မ များ) 

 (ခ) ထုတ်ပိုးမ ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်  

 (ဂ) ထုတ်ပိုးမ ဖျက်ပစ်ခြ ငး် 

 (ဃ) ပုလင်းများ၊ဗူးများ၊ေသတာများနှင့် အခြ ားအလားတူ ထုတ်ပိုးပစည်းများ တွင် ထည့်သွင်းခြ ငး် 

 (င) ကုန်ပစည်း အမျိ းအစား ခွဲခြ ားေသာ စနစ်ကို ရှင်းလင်းေစရန်အတွက ် အေထွေထွစည်းမျဥ်း        

၂(က)အရ ကွဲပြ ားေနေသာ အပိုပစည်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ ကိုစုစည်းခြ ငး် 

 (စ) ပစည်းများ ကို အစုံလိုက်တွဲထားခြ ငး်(သို ) 

 (ဆ) အပိုဒ်ခွဲ (က)နှင့် (ခ)တို ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ ကိုေပါင်းစပ်ခြ ငး် 

စည်းမျဥ်း(၃၁) 

တုိက်ရုိက်ကုန်ပုိ ခြ င်း 

၁။ ကုန်တငပ်ို သည့်နိုင်ငံမှ ကုန်တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံသို  တိုက်ရိုက် သယ်ေဆာင်ေသာ ကုန်စည် သည် ဤ အခနး် 

၏လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်ဖြ စ်ပါက အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ခံစားခွင့် ပြ သည။် 

၂။ ေအာက်ေဖာ်ပြ ချက်များ က ကုန်တင်ပို နိုင်ငံမှကုနတ်င်သွင်းသည့်နိုင်ငံသို  ကုန်တင်ပို သကဲ့သို  မှတ်ယူနိုင် 

သည်။ 

  (က) ကုန်တင်ပို နိုင်ငံမှ ကုန်တင်သွင်းနိုင်ငံသို  တိုက်ရိုက ်သယ်ေဆာင်ေသာ ကုန်စည် 

 (ခ) ကုန်တငပ်ို နိုင်ငံနှင့် တင်သွင်းနိုင်ငံထက် အဖွဲ၀င်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ(သို )ထို ထက်ပိုေသာ နိုင်ငံများကို 

 ဖြ တ်သနး်၍သယ်ယူပို ေဆာင်ေသာ ကုန်စည(်သို )အဖွဲ၀င် မဟုတ်ေသာ နိုင်င ံ ကိုဖြ တ်သနး်၍ 

သယ်ယူ ပို ေဆာင်ေသာ  ကုန်စည်၊ကုန်စည်အား သေဘာေပြ ာငး်ေရမ  (သို )ယာယီသိုေလှာင်မများ 

တွငဆ်ိပ်ကမ်း၌ကုန်အတင်အချပြ လုပ်ခြ င်းနှင့်လမ်းခရီးတွင်မပျက်စီးေအာင်ပြ ပြ င်ထိန်းသိမ်းမေဆာင် 

ရွက်ခြ င်းမှအပပိုေကာငး်ေအာင်ပြ ပြ ငေ်ဆာငရ်ွက်ခြ င်းမရှိသည့်ကုန်စည် 

စည်းမျဥ်း (၃၂ ) 

ထုတ်ပိုး ပစည်းများ 

၁။ ကုန်စည်ကို သယ်ယူပို ေဆာင်ခြ ငး်နငှ့် သေဘာတင်ပို ခြ င်းများအတွက် အသုံးပြ ေသာထုတ်ပိုးပစညး်များနှင့် 

ကုန်ေသတာများကို ပငရ်င်းေဒသထုတ်ကုန် ဆုံးဖြ တ်ရာတွင် သတ်မှတ်ခြ ငး် မပြ ပါ။ 

၂။ CTCသတ်မှတ်ချက်နှင့် အက ံးဝင်ေသာကုန်စည်ထုတ်လုပ်မတွင် ပါဝင်ေသာ ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန်မဟတု်် 

ေသာပစည်းများ ၊ လက်လီေရာင်းချမည့်ကုန်စည်ကို ထုတ်ပိုးထားေသာ ထုတ်ပိုးပစညး်များနှင့် ကုန်ေသတာများကို 

ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုနဆ်ုံးဖြ တ်ရာတွင် သတ်မှတ်ခြ ငး်မပြ ပါ။ 



၃။ ကုန်စညတ်စ်ခုသည် RVC တန်ဖိုးမြ င့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အက ံးဝင်ပါက လက်လီေရာင်းချမည့်ကုန်စည်ကို 

ထုတ်ပိုးထားေသာ ထုတ်ပိုးပစည်းများနှင့် ကုန်ေသတာများ၏ ထုတ်ဖိုးမတန်ဖိုးသည် RVC တွက်ချက်မအတွင်း ဆိုပါက 

ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကုန် (သို  ) ပငရ်င်းေဒသမဟုတ်ေသာ ထုတ်ကနု်များကဲ့သို  သတ်မှတ်ရပါသည်။ 

စည်းမျဥ်း (၃၃ ) 

ဆက်စပ်ပစည်းများ ၊ အပုိပစည်းများ ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ညန် ကားချက်သတင်းအချက်အလက်များနှင် ့် 

အခြ ားသတင်းအချက်အလက်များ 

၁။ ကုန်စည်သည် CTC သတ်မှတ်ချက် (သို ) ထုတ်လုပ်မနည်းစဥ် ေဆာင်ရွက်မများနှင့် ကိုက်ညပီါက ကနုစ်ည်   

နှင့်ပါသည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ ၊ အပိုပစည်းများ ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ နှင့်ညန်ကားချက်သတင်းအချက် 

အလကမ်ျား နှင့် အခြ ားသတင်းအချက်အလက်များကို ပင်ရငး်ေဒသထုတ်ကုန် ဆုံး ဖြ တ်ရာတွင်ထည့်သွင်းခြ ငး်မပြ ရပါ။ 

 (က) သးီခြ ားအေနဖြ င့် ကုန်စည်တွင်မပါဝင်ေသာ ဆက်စပ်ပစည်းများ ၊ အပိုပစည်းများ ၊ ကိရိယာတန်ဆာ 

ပလာများနှင့် ညန်ကားချက်သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အခြ ားသတင်းအချက်အလက်များ 

 (ခ) အစဥ်အလာအဖြ စ် ကုန်စည်တွင်ပါဝင်ေသာ ဆက်စပ်ပစည်းများ ၊ အပိုပစည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာ 

ပလာများနှင့်ညန်ကားချက်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်  အခြ ားသတင်းအချက်အလက်များ 

၂။ ကုန်စည်သည် RVC တန်ဖိုးမြ င့်တွက်ချက်မနှင့် အက ံးဝင်ပါက ကုန်စည်နှင့်ပါသည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပို  

ပစည်းများ ၊ ကိရယိာတန်ဆာပလာများနှင့်ညန်ကားချက်သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် အခြ ားသတင်းအချက်အလက်  

များကို RVC တွက်ချက်မ အတွင်းဆိုပါက ပင်ရင်းေဒသထုတ်ကနု် (သို  ) ပင်ရင်းေဒသမဟုတ်ေသာ ထုတ်ကုန်များ၏  

တန်ဖိုးများကဲ့သို  သတ်မှတ်ရပါသည။် 

စည်းမျဥ်း (၃၄ ) 

အဓိက မဟုတ်သည့်ပါဝင်ပစည်းများ 

၁။ အဓိကမဟုတ်သည့် ပါဝင်ပစည်းများကို မည်သည့်ေနရာတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ပစညး်များဖြ စ်ေစ ပင်ရင်းေဒသ 

ထုတ်ကုန်များအဖြ စ် သဘာထားပါသည်။ 

၂။ ဤစည်းမျဥ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ၊ အဓိကမဟုတ်သည့်ပါဝင်ပစည်းများမှာ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မ ၊စမ်းသပ် 

မ (သို ) စစ်ေဆးမတွင် အသုံးပြ ေသာ ပစည်းများ ( သို ေသာ်ကုန်စည်အတွင်း ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝင်ဖွဲစည်းထားသည့် 

ပစညး်များမဟုတ်ပါ ) ၊ ကုန်စညထ်ုတ်လုပ်ရာတွင ်ပူးတွဲပါရှိသည့် အသုံးအေဆာငမ်ျား ေဆာငရ်ွက်ခြ ငး်နှင့် အေဆာက် 

အအုံထိမ်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းတွင် အသုံးပြ ေသာ ပစည်းများကိုဆိုလိုသည်။ 

(i) ေလာင်စာနှင့်စွမ်းအင်  

(ii) ကိရယိာ ၊ တန်ဆာပလာနှင့် ပုံစံခွက် 

(iii) အေဆာကအ်အုံများ နှင့် အသုံးအေဆာင်များ ထိမ်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရာတွငအ်သုံးပြ သည့်အပို 

ပစညး်များနှင့် ကုန်ကမ်းပစည်းများ 

(iv) စက်ဆီ ၊ ေချာဆီ ေပါင်းစပ်ထားေသာ ကုန်ကမ်းပစည်းများနှင့် ထုတ်လုပ်မတွင် အသုံးပြ ေသာ 

အခြ ားကနု်ကမ်းပစည်းများ (သို ) အေဆာက်အအုံများနှင့် အသုံးအေဆာင်များေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

အသုံးပြ ေသာ အခြ ားကနု်ကမ်းပစည်းများ 

(v) လက်အိပ်များ ၊ မျက်မှန်များ ၊ ဖိနပ်များ ၊ ဝတ်စုံများ ၊ လုံခြ ံေရး ပစညး်များနှင့် ေထာက်ပံ့ေရးပစည်းများ 



(vi) အသုံးအေဆာင်များ ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ကုန်စည်စစ်ေဆးခြ င်း ( သို  ) စမ်းသပ်ခြ ငး်များတငွ ်

အသုံးပြ သည့် ေထာက်ပံ့ပစည်းများ  

(vii) စက်ကူပစည်းများနှင့် ေချာဆီ 

(viii) ထုတ်လုပ်မ တစ်စိပ်တစ်ပိုင်းအဖြ စ် အကျိ းအေကာင်းဆီေလာ်စွာ သက်ေသပြ နိုင်ေသာ ကနု်ပစည်း 

ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြ ေသာ်လည်း ၊ ကုန်််ပစညး်၌ ပါဝင်ခြ င်းမရှိသည့် အခြ ားပစည်းများ 

စည်းမျဥ်း (၃၅ ) 

ထပ်တူ ထပ်မ ဖြ စ်ပးီ အေပးအယူလုပ်နုိင်ေသာပစည်း 

၁။ ထပ်တူဖြ စ်ပးီ အေပးအယူပြ လုပ်နိုင်ေသာ ကုန်ပစည်းများတွင် ပင်ရင်းကုန်ပစည်းများ ဖြ စ်ပးီ ၎င်းတို ကို 

စေတာ့့ထိန်းချ ပ် သည့် အချက်အလက် များ ကို အသုံးပြ ခြ င်း(သို )တီထွငသ်ည့်စီမံခန် ခွဲမ ကို ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် ရှ/ိ 

မရှိကိုဆုံးဖြ တ်နိုင်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

အာဆီယံ-ဂျပန်လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ 

 ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခြ င်း ဆုိင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

 စည်းမျဥ်း  (၁) 

 အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

 (က) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ဥပေဒနှင့်အမိန် များအရ 

ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် တာဝန်ရှိသည့် အာဏာပိုင်(သို ) ပင်ရင်းနိုင်ငံ 

သက်ေသခံလက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်အတွက်တာဝန်ေပးခြ င်းခံရသည့် အဖွဲအစညး်များကို ဆိုလိုသည။် 

 (ခ) သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန် အာဏာပိုင်မှလွဲ၍ တင်သွင်းသည့်နိုငင်ံ 

အတွင်းတွင ် စစ်ေဆးခြ င်း(သို ) စစ်ေဆးရန်သွားေရာက်ခြ င်းတို အတွက် တာဝန်ရှိသည့် အာဏာပိုင် 

အဖွဲကိုဆိုလိုသည်။ 

 စည်းမျဥ်း (၂)  

 ပင်ရင်းနုိင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်း 

၁။ တင်ပို သည့် နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲသည် တင်ပို သူ(သို ) သက်ဆိုင်ရာအာဏာ ပိုင်အဖွဲမှ 

ေတာင်းဆိုမ အရ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်ကို ထုတ်ေပးနိုင်သည် (သို ) တင်ပို သည့်နိုင်ငံ ၏နည်းဥပေဒ ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံ လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်အတွက် အခြ ား အဖွဲအစည်းကို တာဝန်ေပး 

အပ် နိုင်သည်။ 

၂။ အဖွဲဝင်တိုင်းသည် အခြ ားအဖွဲဝင်နိုင်ငံတိုင်းဆီသို  ပင်ရငး်နိုငင်ံသက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးရန်အတွက် 

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ၏အမည်နှင့်လိပ်စာစာရင်း၊လက်မှတ်နမူနာနှင့် ုံးတံဆိပ်တုံးများကိုေပးပို ရမည ်ဖြ စ်သည။် 

၃။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အမည်နှင့်လိပ်စာ စာရင်းတွငမ်ပါဝင်သည့် လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် ပငရ်ငး်နိငုငံ် 

သက်ေသခံလက်မှတ်သည် အသုံးမဝင်ပါ။ 

၄။ ကုန်ပစည်းတင်ပို သူသည် တင်ပို သည့် နိုင်ငံအတွင်း ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ မဟုတ်လင် တင်ပို သူ အေနဖြ င့် 

ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်ကို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်ဖြ င့် ေတာင်းဆိုနိုင်သည်-  

 (a ) ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူမှ တင်ပို သူထံသို ေပးသည့််   အချက်အလက်များကို အေခြ ခံသည့် တင်ပို  

သူမှ သကဆ်ိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ(သို ) တာဝန်ေပးခြ င်းခံရသည့် အဖွဲ တင်ပြ သည် ့ေကငြ ာလာ  

 (b ) တင်ပို သူ၏ေတာင်းဆိုချက်အရထုတ်လုပ်သူမှသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ထံသို တင်ပြ သည့်ေကငြ ာလာွ  

၅။ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံ လက်မှတ်ကို တင်ပို သည့် ကုန်ပစည်းသည် တငပ်ို သည့်နိုင်ငံ၏ ပစည်းဖြ စ ်ေကာငး် 

သက်ေသပြ သည့်အေနဖြ င့် ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ (သို ) ထတုလ်ပုသ်ူမထှုတ်ေပးရန် ေတာငး်ဆိုသည့်အခါ ထုတ်ေပး 

နိုင်သည်။ 

၆။ ပင်ရင်းနိုင်ငံ သက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးပးီေနာက် တင်ပို သူ (သို ) ထတု်လုပ်သူအေနဖြ င့်  အဆိုပါ 

ကုန်ပစည်းသည်တင်ပို သည့်နိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းအဖြ စ် အရည်အချင်းမမီှေကာင်းသိရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် (သို ) 



အဖွဲ အစည်းများသို  တင်ပို သည့်နိုငင်၏ံ ဥပေဒများ ၊ လပုထ်ုးံလုပ်နည်းများအရ ေဆာင်ရကွန်ိုင်ရန် အသိေပးရမည် 

 ဖြ စသ်ည။် 

၇။ အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲအစည်းများအေန ဖြ င့် အဆိုပါအသိေပးချက်ကို လက်ခံရရှိ လင် 

(သို ) ပင်ရငး်နိုင်ငသံက်ေသခံလကမ်ှတ် ထုတ်ေပးပးီေနာက် အဆိုပါကုန်ပစည်းသည် အရည်အေသွးမ ပြ ည့်မှီေကာငး် 

သိရှိပါက အဆိုပါ ပင်ရငး်နိုင်ငသံက်ေသခံ လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်ဖြ စ်ပီး ပင်ရင်းနိုင်ငံ သက်ေသခံလက်မှတ်ကို 

ထုတ်ေပးလိုက်သည့် တင်ပို သူအေနဖြ င့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲအစည်းများထံ သို  ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံ လက်မှတ်  

 ပြ န်လညေ်ပးပို သည့် ကိစရပ်များမှလွဲ၍ အဆိုပါကိစကို တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ 

သို လည်းချက်ချင်းအသိေပးရမည်ဖြ စသ်ည။် 

၈။ Co Form များ၏ ပုံစံနှင့်အချက်များသည် အဂလိပ်ဘာသာဖြ င့် ဖြ စရ်မည် ဖြ စ်ပးီ ဤ ပူးတွဲ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ 

တွငေ်ဖာ်ပြ ထားသည့် အချက်အလက်များပါဝင်ရမည်ဖြ စသ်ည။် 

    စည်းမျဥ်း (၃) 

    ပင်ရင်းနုိင်ငံ သက်ေသခံ လက်မှတ်တင်ပြ ခြ င်း 

၁။ အေကာက်ခွန် အထူးသက်သာခွင့် ခံစားနိုင်ရန်အတွက် တင်သွင်းသူမှ တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန် 

အာဏာပိုင်အဖွဲထသံို  ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်များကိုတင်ပြ ရမည်- 

 (က) သက်တမ်းရှိေသာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသကေ်သခံလက်မှတ် 

 (ခ) တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏ ဥပေဒများ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ လိုအပ်ေသာ အခြ ားအေထာက ်

အထား( ဥပမာ - ကုန်ဝယ်အမှာစာ ၊တတိယ နိုငင်ံကုန်ဝယ်အမှာစာ အပါအဝင် နှင့် ကုန်တင ် ပု ိ  

သည့် နိုင်ငံ တွင်ထုတ်ေပးသည့် ခရီးစဥ်အစ မှ အဆုံးအထိ သေဘာတင် အေထာက်အထားများ  

၂။ အေမရကိန် ေဒ လာ နှစ်ရာ(သို ) တင်ပို သည့်နိုင်ငံသုံး ေငွေကးသည် အေမရိကန်ေဒ လာ နှစ်ရာနှင့်ညီမ  

ေသာ ပမာဏ (သို ) တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံမှသတ်မှတ်သည့် ထို ထက်ပိုေသာ ေငပွမာဏ တို အတကွ ် ပငရ်ငး်နိငုင်ံ 

သက်ေသခံလက်မှတ် တင်ပြ ရန် မလိုအပ်ပါ။ 

၃။ တင်ပို သည့် နိုင်ငံတွင် ပင်ရင်းဖြ စ်သည့် ကုန်ပစည်းများသည် တင်ပို / တင်သွင်း သည့်နိုင်ငမံှ လွဲ၍ တစ်ခု 

(သို ) တစ်ခုထက်ပိုေသာ အဖွဲဝင်နိုင်ငံ (သို ) အဖွဲဝင်မဟုတ်သည့် နိုင်ငံများမှ တင်သွင်းလာပါက ၊ တင်သွင်းသည့် 

နိုင်ငံသည် ကုန်ပစည်းတင်သငွ်းသည့် တင်သွင်းသူအေနဖြ င့် အေကာက်ခွန် သက်သာခွင့် ခံစားရန် အတွက် 

ေအာက်ပါတို ကိုတင်ပြ ရမည်- 

 (က) ခရီးစဥ် အစမှအဆုံးထိ သေဘာတင် အေထာက်အထားများ 

 (ခ) တစ်ခု(သို ) တစ်ခုထက်ပိုေသာ အဖွဲဝင်နိုင်ငံ (သို ) အဖွဲဝင်မဟုတ်ေသာနိုင်ငံများ၏ အေကာက်ခွန် 

အာဏာပိုင်အဖွဲ(သို ) သက်ဆိုင်ရာအဖွဲမှေပးေသာ သက်ေသခံလက်မှတ်(သို ) အခြ ားအချက်     

အလကမ်ျား အဆိုပါအဖွဲဝင် နိုင်ငံ (သို ) အဖွဲဝင်မဟုတ်သည့်နိုင်ငံများတွင ် ကုန်ပစည်းများကို 

 ပြ ပြ င်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်တင်ခြ ငး်၊ ကုနခ်ျခြ င်း မှလွဲ၍ 

အခြ ားေဆာင်ရွက်မများကို ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် မပြ  ေကာငး် ေဖာ်ပြ သည။် 

၄။ (က) တင်ပို သည့် နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ(သို ) Co ထုတ်ေပးရန် တာဝန်ေပးခြ ငး်ခံရသူ

  မ ှCo ထတုေ်ပးလိုက်ေသာ ပင်ရင်းဖြ စ်ေသာ ကုန်စည်များကို တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံမှ အခြ ားအဖွဲဝင်  



 နိုင်ငသံို  တင်ပို သည့် အခါ တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲံ (သို ) 

တာဝန်ေပးခြ င်းခံရသူသည် ပင်ရင်းဖြ စ်ေသာ ကုန်စည်များအတွက် ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ ပြ ထတု် 

ေပးသည့် ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံလက် မှတ်ကို Co Form အသစ်အေနဖြ င့်ထုတ် ေပး နိုင် သည်။  

၅။ အကယ်၍ တင်သငွ်းသည့် နိုင်ငံအတွငး်တွင် တင်ပို သူ(သို ) အာဏာပိုင်အဖွဲမှ သက်တမ်းရှိေသာ  Co Form  

မူရင်းကို ပြ သ၍ ေတာင်းဆိုပါက- 

 (ခ) ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ ပြ ထုတ်ေပးသည့် ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံ လက်မှတ် (Back to Back Co 

Form) ကို ထုတ်ေပးသည့်အခါ မူရင်း Co Form ကို ထတု်ေပးသည့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် 

အဖွဲ(သို ) အဖွဲအစညး်၏ နိုင်ငကိုပငရ်င်းအေနဖြ င့် ေဖာ်ပြ ရမည။် 

   စည်းမျဥ်း (၄) 

   ပင်ရင်းနုိင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ် သက်တမ်း 

၁။ ပင်ရင်းနိုင်ငံ သက်ေသခံလက်မှတ် ကို တင်ပို သည့်နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ (သို ) တာဝန် 

ေပးခံရသည့်အဖွဲအစည်းမှ ထုတ်ေပးသည့် တစ်နှစ်အတွင်း တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏အေကာက်အခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ 

သို တင်ပြ ရမည်ဖြ စသ်ည။် 

၂။ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံ လက်မှတ်ကို တင်ပြ ရမည့် ရက်ထက်ေကျာ်လွန်သည့် အခါမှ တင်သွငး်သည့်နိုင်ငံ၏ 

အေကာကခ်ွန်အာဏာပိုင်အဖွဲသို တင်ပြ ပါသည်။ 

၃။ ထုတ်ေပးပးီ ပင်ရငး်နိုငင်ံသက်ေသခံ လက်မှတ်ကို တင်ပို သည့်နိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းကုန်စည် တစ်ခုကို တင်သွင်း 

သည့် နိုင်ငံအတွငး်သို  တစ်ကိမ် တင်သွင်းရန် အတွက်သာ အသုံးပြ နိုင်ပါသည်။ 

   စည်းမျဥ်း (၅) 

   မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြ င်း 

၁။ အဖွဲဝင် နိုင်ငံတိုင်းသည ် ဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလပု်နည်းများအတိုင်း တင်ပို သည့်နိုင်ငံအတွင်း တွင် Co Form 

ထုတ်ေပးခြ င်းခံရသည့် ကုန်ပစညး် ထုတ်လုပ်သ ူ(သို ) တင်ပို သူသည် ကုန်ပစည်း၏ ပငရ်ငး်နငှ့်ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း 

များထိန်းသိမ်းထားရှိရမည် ဖြ စ်သည်။ ဤ သေဘာတူ စာချ ပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်အေနဖြ င့် တင်ပို သူ(သို ) 

ထုတ်လုပ်သူသည် Co Form ထုတ်ေပးသည့်ေန မှ သုံးနှစ်အထိအဆိုပါမှတ်တမ်းကို ထိန်းသမိ်းထားရှိရမည် ဖြ စ်သည်။ 

၂။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ (သို ) တာဝန်ေပးခြ င်းခံရသူသည် ထုတ်ေပးပးီ Co Form ၏မှတ်တမ်း ကို 

Co Form ထုတ်ေပးသည့် ရက်စွဲမှ သုံးနှစ်အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြ စ်သည်။ မှတ်တမ်းတိုင်းတွင် တင်ပို သည့် 

နိုင်ငံ၏ ပငရ်င်းကုနပ်စည်းအဖြ စ် အရညအ်ချငး်ေဖာ်ပြ သည့် အကူအညီေပးသည့် အေထာက်အထားများပါဝင်ရမည် 

 ဖြ စသ်ည။် 

စည်းမျဥ်း (၆) 

စစ်ေဆးခြ င်း 

၁။ ဤသေဘာတူ စာချ ပ်အရ ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အခြ ားနိုင်ငံမှ တင်သွင်းလာခြ င်း ရှိ/မရှိ ကို ဆုံး ဖြ တ်ရန်နှင့် 

အေကာက်ခွန် အထူးသက်သာခွင့် ကိုခံစားရန် အတွက် အဆိုပါနိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းအေနဖြ င့် အရည်အေသွးပြ ည့်မှီ 

ေကာငး်ေဖာ်ပြ ရန် ၊ တင်သွငး်သည့်နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ(သို ) သက်ဆိုငရ်ာအဖွဲအစညး်သည် 

ကုန်ပစည်း၏ မူရင်းနှင့်ပတ်သက၍် အချက်အလက်များကို ေတာင်းဆိုနိုင်ပးီ အဆိုပါေတာင်းဆိုမကို တင်ပို သည့် 



နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲအေနဖြ င့် ပင်ရင်းနိုင်ငံ သက်ေသခံလက်မှတ် အေခြ ခ ံ အဖြ စ်ယူဆနိုင် 

သည်။ 

၂။ တင်ပို သည့် နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲသည် ေတာင်းဆိုမကို လက်ခံရရှိပးီ သုံးလအတွငး် 

ေတာင်းဆိုမနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်အလကမ်ျား ကို ေပးရမည်ဖြ စ်သည်။ တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန် 

အာဏာပိုင်အဖွဲ(သို ) သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲမှ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါက ၎င်း တို အေနဖြ င့် ကုန်ပစည်း၏ 

မူရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကို ထပ်မံေတာင်းဆိုနိုင်သည်။ထိုကဲ့သို  ေတာင်းဆိုလာပါက တင်ပို သည့် 

နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲသည်ထပ်မံေတာင်း ဆိုမ ကိုလက်ခံရရှိပးီ သုံးလအတွင်း ဥပေဒ ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ အချက်အလက်များ ေပးရမည်ဖြ စသ်ည။် 

၃။ တင်ပို သည့် နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲသည် Co Form ထုတ်ေပးခြ င်းခံရသည့် တင်ပို သူ 

အေနဖြ င့် ေတာင်းဆိုသည့် အချက်အလက်များကို ေပးရမည်ဖြ စသ်ည။် 

၄။ သတင်းအချက်အလက်အတွက် ေတာင်းဆိုမသည် စစ်ေဆးရန်အတွက် သွားေရာက်ခြ ငး် ေဆာငရ်ကွရ်န် 

အတွက် အတားအဆီးမဖြ စ်ေစရ ။ 

၅။ စစ်ေဆးရန်အတွက် သွားေရာက်ခြ င်း ၊ စစ်ေဆးခြ င်း တို အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ေဆာင်ရွက်ေနစဥ ်

အတွင်း၊တင်သွငး်သည့်နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင် အဖွဲသည် စစ်ေဆးမရလဒက်ို ေစာင့်ဆိုင်းစဥ်အတွင်း  

အေကာကခ်ွန်အထူးသက်သာခွင့် ခံစားမကို ဆိုငး်ငံ့ထားနိုင်ပးီ ၊ တင်သွင်းသူအေနဖြ င့် ကုန်ပစည်းများ ကို 

သင့်ေတာေ်သာ စီမံခန် ခွဲမ  အတိုင်းအတာများအတွက်ထုတ်ပြ န်ခြ ငး်မပြ မီ ၎ငး်တို အေနဖြ င့် လုပ်ထုံးလပု်နည်းများ 

 ပးီစီးေအာင် ေစာင့်ရန်မလိုပါ။ 

၆။ အဖွဲဝင်နိုင်ငံတိုင်းသည ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ၏ အမည်များကို အခြ ားအဖွဲဝင်နိုင်ငံများသို  ေပးရမည် 

 ဖြ စသ်ည။် 

စည်းမျဥ်း (၇) 

   စစ်ေဆးရန်သွားေရာက်ခြ င်း 

၁။ တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင် အဖွဲ(သို ) သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ အေနဖြ င့် တင်ပို  

သည့်နိုင်ငသံို  ေအာက်ပါအချက်များကို ေတာင်းဆိုနိုင်သည် - 

 (က) ကုန်ပစည်း၏ ပင်ရင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ေပးအပ်ရန် စုေဆာင်းရန်စစ်ေဆးရန် 

ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြ သည့် ပစည်းများ အတွက် တင်ပို သည့် နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ 

အာဏာပိုင် အဖွဲနှင့်အတူ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံ လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်းခံရသည့် တင်ပို သူ(သို  ) 

တင်ပို သည့်နိုင်ငံ အတွင်းရှိ ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ၏ ပိုင်နက်သို  သွားေရာကစ်စေ်ဆးခြ ငး် အားဖြ င့် 

စစ်ေဆးနိုင်သည်. 

 (ခ) သွားေရာကစ်စ်ေဆးစဥ်အတွငး်တွင် တင်ပို သည့်နိုင်ငံ၏ သကဆ်ိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင် အဖွဲ(သို ) 

တာဝန်ေပးခြ င်း ခံရသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မအတွင်းတွင် ကနု်ပစည်း၏ ပငရ်င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အ 

လက်များ ေပးရမည်ဖြ စသ်ည်။ 

၂။ တင်ပို သည့် နိုင်ငံသို  သွားေရာက်စစ်ေဆးရန် ေတာင်းဆိုစဥ်အတွင်းတွင်၊ တငသ်ငွး်သည့်နိုင်င၏ံ အေကာက ် 



ခွန်အာဏာပိုင် အဖွဲ(သို )သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းသည် တငပ်ို သည့်နိုင်ငံသို  သွားေရာက ်စစ်ေဆးရန် ရည်ရယွသ်ည့့် 

အချိနထ်က် ရက်ေပါင်း(၆၀)  ကိ ၍ စာဖြ င် ့ အေကာငး်ကားရမည် ဖြ စ်ပးီ တင်ပို သည့် နိုင်ငံအေနဖြ င့် လကခ် ံ

နိုင်ခြ င်းရှိ/ မရှိ ကို အေကာငး်ပြ န်ကားေပးရမည ် ဖြ စ်သည်။ တင်ပို သည့် နိုင်င၏ံ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲအေန 

 ဖြ င့်(သာွးေရာက်စစ်ေဆးလိုသည့်) တင်ပို သူ(သို  )ထုတ်လုပ်သမူျား၏ ပိုင်နက်များကို သွားေရာက်စစ်ေဆးသည့် အေပ  

လက်ခံရန် ေတာင်းဆိုရမည်ဖြ စသ်ည။် 

၃။ အေကာငး်ကားခြ င်းတွင် ေအာက်ပါတို  ပါဝင်ရမည်ဖြ စ်သည် - 

 (က) အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင် အဖွဲ (သို  ) ထုတ်ေပးသည့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ၏ သက်ေသ 

အေထာက်အထား 

 (ခ) သွားေရာကစ်စ်ေဆးလိုသည့် ကုန်တင်ပို သူ (သို  ) တင်ပို သည့် နိုင်ငံ အတွင်း ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ် 

သူ၏အမည် 

 (ဂ) စစ်ေဆးလိုသည့် ရက်စွဲနှင့်ေနရာ 

 (ဃ) ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် အထးူပြ အေထာက်အထားများ ပါဝင်သည့် 

စစ်ေဆးမည့် ရည်ရွယ်ချက် 

 (င) စစ်ေဆးစဥ်အေတာအတွင်း ပါဝင်မည့် တင်သငွ်းသည့် နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ(သို ) 

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ၏အမည်နှင့် ရာထူး 

၄။ တင်ပို သည့်နိုင်ငံအေနဖြ င့် အဆိုပါလာေရာက်စစ်ေဆးမ ကိုလက်ခံနိုင်ခြ င်းရှိ၊မရှိေတာငး်ဆိုမ ကို လက်ခံရရှိ 

 ပးီရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း စာေရး၍ အေကာင်းပြ န်ကားရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

၅။ တင်ပို သည့်နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲသည်နိုင်ငံ၏ဥပေဒများ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

အရရရှိသည့် သတငး်အချက်အလကမ်ျားအားတင်သငွး်သည့် နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ(သို ) သက်ဆိုင် 

ရာအာဏာပိုင်အဖွဲသို သွားေရာက်စစ်ေဆးသည့်ရက်(၄၅)ရက်အတွငး်(သို ) သေဘာတူညီထားသည့် အချိန်ကာလ 

တစ်ခုအတွငး် ေပးရမည်  ဖြ စ်သည်။ 

   စည်းမျဥ်း (၈) 

   ပင်ရင်းဆံုးဖြ တ်ခြ င်းနှင့် အေကာက်ခွန်အထူးသက်သာခွင့် 

၁။ တင်သွင်းသူသည်တင်ပို သည့်နိုင်ငအံေနဖြ င် ့ ပင်ရငး်အဖြ စ်သတ်မှတ်ရန် အရည်အချင်းမမှီသည့် ကုန်ပစည်း 

များအား အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ခံစားရန်အတွက်ေကငြ ာခြ င်း(သို )ဤ ေနာက်ဆက်တွဲ၏မည်သည့် သက်ဆိုင်ရာ 

လိုအပ်ချက်ကိုမဆို လိုက်နာခြ ငး်မပြ ပါက တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲသည် အေကာက်ခွန် 

သက်သာခွင့်ေပးရန်  ငြ င်းဆိုနိုင်သည်။ 

၂။ စည်းမျဥ်း၆(သို )၇တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့်စစ်ေဆးသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုေဆာင်ရွက်သည့်အခါ၊တင်သွင်း 

သည့််နိုင်ငံ၏အေကာကခ်ွန်အာဏာပိုင်အဖွဲအေနနှင့်အဆိုပါ ကုန်ပစည်းသည် တင်ပို သည့် နိုင်ငံ၏ ပင်ရငး်အဖြ စ် 

အရည်အချင်းမပြ ည့်မီဟုဆုံးဖြ တ်နိုင်ပးီအေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ေပးရန်ငြ င်းဆိုနိုင်သည့် အေန အထားများမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စသ်ည်- 

        (က)  တင်ပို နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲသည်တစ်ဖက်မှေတာင်းဆိုမကိုစည်းမျဥ်း၆၊ အပိုဒ်၂(သို )  

စည်းမျဥ်း ၇ ၊အပိုဒ်၅တွငေ်ဖာ်ြပသည့်ကာလအတွင်းတုန်ြပန်ရန်ပျက်ကွက်ပါက 



(ခ) တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ(သို )သကဆ်ိုင်ရာအဖွဲအစည်းမှေတာင်းဆို 

သည့် စစ်ေဆးရန်လာေရာက်မ ကိုတင်ပို သည့်နိုင်ငံမှငြ င်းဆန်ပါက(သို ) အဆိုပါနိုင်ငံအေနဖြ င့် 

ဆက်သွယ််ေဆာင်ရွက်မ ကို အေကာငး်ပြ န်ရနပ်ျက်ကွက် ပါက 

(ဂ) စည်းမျဥ်း၆(သို )၇တွင်တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ မှေပးေသာ အချက် 

အလက် များ သည် ကုန်ပစည်းများ အေန ဖြ င့် တင်ပို သည့်နိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းအဖြ စ် သကေ်သပြ ရန ်

လုံေလာက်ခြ င်းမရှိပါက 

၃။ စည်းမျဥ်း၆(သို )၇ တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် စစ်ေဆးသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကိုေဆာင်ရွက်သည့် အခါ၊ 

တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန် အာဏာပိုင်အဖွဲသည် တင်ပို သည့် နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲထသံို  

ေတွရှိသည့်အချကအ်လက်များ ကို တင်ပို သည့်နိုင်ငမံှ အချက်အလက် ကို ေနာက်ဆုံးေပးပို ပးီရက် ေပါင်း(၃၀)အတွင်း 

(သို ) (၆၀) အတွင်းေပးပို ရမည် ဖြ စ်သည။် 

၄။ တင်ပို သည့်နိုင်ငံ၏ အစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲသည် တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲထံမှ 

ရရှိသည့် ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို သွားေရာက ် စစ်ေဆးခြ င်းခံရသည့် တင်ပို သူ(သို ) ထုတ်လုပ်သူထံသို  အေကာငး်  ကား 

ရမည်ဖြ စ်သည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ ကုန်ပစည်း သည် တငပ်ို သည့် နိုင်ငံ တွင် ပင်ရင်းဖြ စေ်ကာင်းအရည် အေသးွ 

 ပြ ည့်မီပါ၊ဆိုင်းငံထားေသာ အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ကိုပြ န်လည် ေပးအပ် နိုင်သည်။ 

စည်းမျဥ်း (၉) 

လ ိ ၀ှက်ခြ င်း 

၁။ အဖွဲ၀င်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ အခြ ားနိုငင်ံတစ်ခုသို  အချက်အလက ်များ ကို လ ိ ၀ကှ်ခြ ငး်အေနဖြ င့် ေပးသည့် အခါ 

လက်ခံရရှိသည့် နိုင်ငံအေနဖြ င့် အဆိုပါ အချက်အလက် များ ေပါက်ကားမ  မှ ကာကွယ်သည့် အေနဖြ င့် လ ိ  ၀ှက် 

ချက် အေန ဖြ င့် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 

၂။ တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံ၏အေကာက်ခွနအ်ာဏာပိုင်အဖွဲ(သို ) သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲသည် 

 (က) အဆိုပါအာဏာကိုပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်စစ်ေဆးရန်ရည်ရွယ်ချက် အတွက်အသုံးပြ  နိုင် 

သည်။ 

 (ခ) တရား ုံးမှထွက် ေပ လာေသာ ရာဇ၀တ်ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များအတွက် အသုံးမပြ နိငု်ပါ။ 

စည်းမျဥ်း (၁၀) 

သင့်ေတာ်ေသာ ပြ စ်ဒဏ်(သုိ )လိမ်လည်သည့် ကိစဆုိင်ရာအခြ ားကိစရပ်များ 

 ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်ေသခံလက်မှတ်နှင့်ပက်သက်၍လိမ်လည်မ များ(လိမ်လည်ေကငြ ာချက်များအပါအ၀င်) 

ကိုကျ းလွန်သည့် တင်ပို သူ(သို )ထုတ်လုပ်သူများ ကိုသင့်ေတာ်ေသာ ပြ စ်ဒဏ(်သို ) အခြ ားပြ စ်ဒဏ် များ ချမှတ် 

နိုင်သည်။ 

စည်းမျဥ်း (၁၁) 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်းဆုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

 သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ၀င်နိုင်ငံ၏အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်များ၊သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲနှင့် အခြ ား 

အာဏာပိုင်အဖွဲများ အေနဖြ င့်၄င်းတို ၏လုပ်ငန်းစဥ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် အေသးစိတ် အချက ်

အလက််များ ကိုေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 


