အာဆီယံ-ကိုရီးယားပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်းအဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ
ပင်ရင်း ငုိ င် စံ ည်းမျဥး်
ဤသေဘာတူစာချ ပ်၏ အခန်း (၅) အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာကိစရပ်များအတွက် ကုန်စည်
တစ်ခု၏ ပင်ရင်းေဒသကိုသတ်မှတ်ရန် ေအာက်ပါစည်းမျဥ်းများကို အသုံး ြပ ရမည် စည်းမျဥ်း (၁)
အဓိပါယ်ဖငွ ဆ
့် ုိြခင်း
ရည်ရယ
ွ ခ် ျကမ် ျား
CIF ဆိုသည်မှာ သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံအတွင်းသို ၀င်ေရာက်မည့်၀င်ေပါက် (သို ) ဆိပ်ကမ်း
အေရာက် သယ်ယူစရိတ် ှင့် အာမခံေ ကးပါ၀င်ြပီး သွင်းကုန်တန်ဖိုးကိုဆိုလိုသည်။
FOB ဆိုသည်မှာ ကုနထ
် ုတ်လုပ်သူမှ ြပည်ပသို ေနာက်ဆုံးသေဘာတင်ပို မည့်် ဆိပ်ကမ်း (သို ) ေနရာသို
အေရာက်သယ်ယူစရိတ်အပါအ၀င် ဆိပ်ကမ်းအေရာက်ကုန်စည်တန်ဖိုးကို ဆိုလိုသည်။
ကုန်စည်ဟူေသာေ၀ါဟာရ၌ ပစည်း (သို မဟုတ်) ထုတ်ကုန်များပါ၀င် ပီး ေနာင်တစ်ချိန်တွင် အခ
ြ ားထုတ်
လုပ်မလုပ်ငန်းစဥ်တစ်ခုခု၌ အသုံး ြပ မည့်ပစည်းများအဖ
ြ စ် ရည်ရွယ်ထားလ င်ေသာ်မှ ရာ န်း ြပည့်ြပည်တွင်း
ထုတ်ကုန်ြဖစ်ရမည်။ ဤေနာက်ဆက်တွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကုန်စည် ှင့်ထုတ်ကုန်ဟူေသာ ေ၀ါဟာရများကို
အစားထိုးအသုံး ြပ ိုင် ပီး ကုန်စည် ှင့်ထုတ်ကုန်ဟူေသာ အဓိပါယ်များကိုလည်း ေပ
ြ ာင်းလဲအသုံး ြပ ိုင်သည်။
စည်း၀ါးညီစနစ် (Harmonized system) ဆိုသည်မှာ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာစည်း၀ါးညီ ကုန်စည်သတ်မှတ်
ြခင်း ှင့် ကိန်းဂဏန်းစနစ်ညီလာခံမှ သတ်မှတ်ေသာ စည်း၀ါးညီကုန်စည်သတ်မှတ်ြခင်း ှင့် ကိန်းဂဏန်းစနစ်
ြဖစ်သည်။ အချိန် ှင့် အမေပ
ြ ာင်းလဲသက်၀င်ေနေသာ ဥပေဒဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ ပါ၀င်သည်။
ပုံတူ ှင့်အစားထိုးပါ၀င်ပစည်းများဆိုသည်မှာ အမျိ းအစားတူ၊ အရည်အေသွးတူ၊ နည်းပညာ ှင့် အေခ
ြ ခံ
အချက်အလက်များ တူညီ ပီး ပင်ရင်းေဒသအတွက် တစ်ခု ှင့်တစ်ခု ခွဲ ြခား၍မရေသာ ပစည်းများကို ဆိုလိုပါသည်။
ပစည်းဟူေသာေ၀ါဟာရ၌ ထုတ်ကုန်၌ပါ၀င်ေသာ ကုန်ပစည်းအမယ်များ၊ ကုန် ကမ်းပစည်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊
ဆက်စပ်ပစည်းများ ပါ၀င်သည်။
မူရင်းမဟုတ်ေသာပစည်းများဆိုသည်မှာ ဤေနာက်ဆက်တွဲေအာက်၌ မူရင်းကဲ့သို အရည်အေသွးမမီ
ေသာထုတ်ကုန် (သို ) ပစည်းများကိုဆိုလိုသည်။
မူရင်းပစည်းများဆိုသည်မှာ ဤေနာက်ဆက်တွဲေအာက်၌ မူရင်းကဲ့သို အရည်အေသွးမီေသာ ထုတ်ကုန်
(သို ) ပစည်းများကိုဆိုလိုသည်။
သယ်ယူပို ေဆာင်ေရးအတွက် ထုတ်ပိုးပစည်းများ ှင့် ကွန်တိန်နာများဆိုသည်မှာ သယ်ယူပို ေဆာင်စဥ်
ကာလအေတာအတွင်း

ကုန်ပစည်းများကို ကာကွယ်ရန်အသုံး ြပ သည့် ပစည်းများဖ
ြ စ် ပီး လက်လီေရာင်းချရန်

အတွက် အသုံးြပ ေသာ ကုန်ပစည်းများ၊ ကွန်တိန်နာများ ှင့် ကွာ ြခားသည်။
အေကာက်ခွန်ေလျာ့ေပါ့ဆက်ဆံ ြခင်းဆိုသည်မှာ ဤသေဘာတူစာချ ပ်ေအာက်တွင် အသုံး ြပ ိုင်ေသာ
အေကာက်ခွန် န်းထားြဖင့် မူရင်းကုန်ပစည်းများအား အခွန်ေလ ာ့ေပါ့ေပးခ
ြ င်းကို ဆိုလိုသည်။

ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်မ စည်းမျဥ်းဆိုသည်မှာ အေကာက်ခွန်ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်မ သတ်မှတ် ြခင်း၊
အဆိုပါစံ န်းများ ေပါင်းစပ်မ၏ေဒသတန်ဖိုး သတ်မှတ် ြခင်းတို အတွက် အသုံး ြပ သည့်စည်းမျဥ်းများကို ဆိုလိုသည်။
ထုတ်လုပ်မဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုအား စိုက်ပျိ းခ
ြ င်း၊ တူးေဖာ်ြခင်း၊ ရိတ်သိမ်း ြခင်း၊ ေမွး ြမ ြခင်း၊
ကီးထွား ြခင်း၊

တ်ယူ ြခင်း၊ စုစည်း ြခင်း၊ စုေဆာင်းြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ငါးမားခ
ြ င်း၊ ေထာင်ေချာက်ေထာင် ြခင်း၊

အမဲလိုက်ြခင်း၊ စက် ုံမှထုတ် လုပ်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ ထုတ်လုပ် ြခင်း (သို မဟုတ်) တပ်ဆင် ြခင်း ြဖင့် ကုန်ပစည်း
တစ်ခုကိုရရှိေစသည့် နည်းလမ်းများကို ဆိုလိုသည်။
တတိယ ိုင်ငံဆိုသည်မှာ အဖွဲ၀င်မဟုတ်ေသာ ပို ကုန်သွင်းကုန်ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ၀င်မဟုတ်ေသာ
ိုင်ငံကို ဆိုလိုသည်။ တတိယ ိုင်ငံဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ဆီေလျာ်သလို ဘာသာပ
ြ န် ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၂)
ပင်ရင်းမှတေ် ကျာက်
၁။

ဤသေဘာတူစာချ ပ်အရ အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ေဒသတစ်ခုအတွင်းသို တင်သွင်းေသာကုန်ပစည်းတစ်ခုသည်

ေအာက်ပါအချက်တစ်ခုခု ှင့် ကိုက်ညီပါက အေကာက်ခွန်အခွင့်အေရးခံစားခွင့် ှင့် မူရင်းအဖ
ြ စ်မှတ်ယူ ိုင်သည်။
(က)

စည်းမျဥ်း ၃ တွင် သတ်မှတ် ြပဌာန်းထားေသာ ကုန်စည်တစ်ခုသည် ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏
နယ်ေ ြမ အတွင်းမှ အပ
ြ ည့်အ၀ရရှိေသာ (သို ) အလုံးစုံထုတ်လုပ်ေသာအခါ (သို မဟုတ်)

(ခ)

ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ နယ်ေ ြမအတွင်းအပ
ြ ည့်အ၀ရရှိ ြခင်း (သို )
ထုတ်လုပ် ြခင်းမဟုတ်ေသာ်လည်း စည်းမျဥ်း ၄ (သို ) ၅ (သို ) ၆ (သို ) ၇ ေအာက်တွင်
ကိုက်ညီသည်ဟု ေထာက်ခံေပး ိုင်ေသာအခါ

၂။

စည်းမျဥ်း (၇) အတွက် ြပဌာန်းချက်မှလွဲ၍ ဤေနာက်ဆက်တွဲရှိ မူရင်းလိုအပ်ချက် အေခ
ြ အေနများသည်

ပို ကုန် တင်ပို သည့် ိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်အတားအဆီးမှမရှိဘဲ ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။
စည်းမျဥ်း (၃)
ရာ န်းြပည့်ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်
စည်းမျဥ်း ၂ အပိုဒ် ၁ (က) ၏အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ေအာက်ေဖာ် ြပပါတို သည် အဖွဲ၀င်နယ်ေ ြမအတွင်း
အပ
ြ ည့်အ၀ထုတ်လုပ် ြခင်း (သို ) ရရှိ ြခင်းြဖစ်သည်ဟုယူဆ ိုင်သည် (က)

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်း ရိပ်သိမ်းေသာ၊ ခူးယူေသာ (သို ) စုေဆာင်းရရှိေသာ အပင်
ှင့်အပင်ထွက်ပစည်းများ

(ခ)

ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်း ေမွးဖွားေသာ၊ ကီး ြပင်းေသာ တိရစာန်အရှင်များ

(ဂ)

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်း အထက်အပိုဒ် (ခ) ပါ တိရစာန်များမှ ထုတ်ယူရရှိေသာ
ပစည်းများ

(ဃ)

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်း အမဲလိုက် ြခင်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင် ြခင်း၊ ငါးဖမ်း ြခင်း၊ ငါးေမွး
ြမ ြခင်း၊ စုေဆာင်းယူ ြခင်း ှင့် ဖမ်းယူ ြခင်းတို မှရရှိေသာ ပစည်းများ

(င)

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ ေမ
ြ ဆီလာ၊ ေရ၊ ပင်လယ် ကမ်း ြပင် (သို ) ပင်လယ် ကမ်း ြပင်
ေအာက်မှထုတ်ယူရရှိေသာ အထက်အပိုဒ် (က) မှ (ဃ) တွင် မပါ၀င်ေသာ ဓါတ်သတ တွင်းထွက်
များ ှင့် အခ
ြ ားသဘာ၀အတိုင်း တည်ရှိေနေသာအရာများ

(စ)

ိုင်ငံတကာဥပေဒအရ ေရ၊ ပင်လယ် ကမ်း ြပင် ှင့် ပင်လယ် ကမ်း ြပင်ေအာက် စူးစမ်းရှာေဖွခွင့်
ရှိေသာ ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှ မှတ်ပုံတင်ထားပီး ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရးရှိ
ေသာ သေဘာများမှ ဖမ်းယူရရှိေသာ ေရထွက်ပစည်းများ ှင့် ေရ၊ ပင်လယ် ကမ်းြပင် (သို )
ိုင်ငံပိုင်ေရပိုင်နက် ြပင်ပရှိ ပင်လယ် ကမ်း ြပင်ေအာက်မှ ထုတ်ယူရရှိေသာပစည်းများ

(ဆ)

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှ ၄င်း ှင့်မှတ်ပုံတင်ထားပီး

ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရး

ရှိေသာ သေဘာများမှ ိုင်ငံတကာေရပိုင်နက်အတွင်း ဖမ်းယူရရှိေသာ ပစည်းများ ှင့်အ ြခားေရ
ထွက်ပစည်းများ
(ဇ)

အထက်အပိုဒ် (ဆ) တွင်ပါ၀င်ေသာ ပစည်းများမှအပ ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှ ၄င်း ှင့်
မှတ်ပုံတင်ထားပီး ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန်အခွင့်အေရးရှိေသာ စက် ုံသေဘာများမှထုတ်လုပ်ေသာ
(သို ) ြပ လုပ် ေသာပစည်းများ

(ဈ)

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ (သို ) ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ပုဂိ လ်တစ်ဦးမှ ှြပင်ပေလထု
အတွင်းရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ

(ည)

မူလအေခ
ြ အေနအတိုင်းမရှိ ိုင်ေသာ ြပန်လည် ြပင်ဆင်ရန်၊ ြပန်လည်ထားသိုရန်မြဖစ် ိုင်သည့်
စုစည်းထားေသာ ပစည်းများ ှင့် ြဖန် ြဖ းရန်၊ ြပန်လည်ရယူရန်သာ သင့်ေတာ်သည့် ကုန် ကမ်း
အစိတ်အပိုင်းများ (သို ) အေလအလွင့်များကို ြပန်လည်အသုံး ြပ ရန်ပစည်းများ

(ဋ)

ေအာက်ပါတို မှရရှိေသာ အေလအလွင့် ှင့်အပိုင်းအစများ (၁)

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ် ြခင်း (သို )

(၂)

ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံအတွင်း

ကုန် ကမ်းအဖ
ြ စ်သာ

အသုံးြပ ိုင် ပီး

ိုင်ငံအတွင်း

စုေဆာင်းရရှိ ေသာပစည်းများ
(ဌ)

အထက်အပိုဒ် (က) မှ (ဋ) အတွင်းပါရှိေသာ ကုန်ပစည်းများမှ ကုန်တင်ပို ိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်
ရရှိ ေသာပစည်းများ
စည်းမျဥ်း (၄)
ြပည်ပသွငး် ကုန် ကုန် ကမ်းပါ၀င်ေသာထုတ်ကုန်

၁။

စည်းမျဥ်း (၂) အပိုဒ် ၁ (ခ) အရ ေနာက်ဆက်တွဲ (၂) စည်းမျဥ်း (၅) ေအာက်ရှိ ကုန်ပစည်းများမှလွဲ၍

ကုန်ပစည်း တစ်ခုေဒသတွင်း ကုန်ပစည်းပါ၀င်မတန်ဖိုး (ေနာင်တွင် RVC ဟု သုံး န်းသွားမည်) သည် FOB
တန်ဖိုး၏ ၄၀ % ထက် မနည်းလ င် (သို ) ကုန်စည်တစ်ခုသည် စည်း၀ါးညိစနစ်၏ ဂဏန်းေလးလုံးအဆင့် (CTH) ၌
အခွန်အမျိ းအစား ေပ
ြ ာင်းလဲ သွားလင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ယူ ိုင်သည်။
၂။

ေဒသတွင်းထုတ်ကုန်ပစည်းပါ၀င်မတန်ဖိုး တွက်ချက်မပုံစံမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က)

Build – Up နည်း

RVC =

VOM

X

100%

FOB
VOM =

Value of Originating Materials
၎င်း၏ေဒသတွင်းကုန်ပစည်းတန်ဖိုး၊

လုပ်သားခ၊

သယ်ယူပို ေဆာင်စရိတ်၊

အမ
ြ တ် စသည်တို ပါ၀င်သည်။
(ခ)

Build – Down နည်း
RVC =

FOB - VNM

X

100%

FOB
VNM =

Value of non - originating Materials
(၁)

ပစည်း၊ အစိတ်အပိုင်း၊ ကုန်စည်များတင်သွင်းမ၏ CIF တန်ဖိုး (သို )

(၂)

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ေ ြမအတွင်း ပင်ရင်းသတ်မှတ်
မထား ေသာ ထုတ်ကုန်များအတွက် အေစာဆုံးေစျး န်း ြဖစ်ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၅)
ကုနပ် စည်းသီးသန် စည်းမျဥး်

စည်းမျဥ်း (၂) အရ ေနာက်ဆက်တွဲ (၂) တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ ကုန်ပစည်းသီးသန် စည်းမျဥ်း ှင့်
ကိုက်ညီပါက ကုန်ပစည်းအား ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းကုန်စည်အြဖစ် မှတ်ယူ ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၆)
သတ်မတ
ှ က
် နု စ် ည်အတွက်
စည်းမျဥ်း (၂၊ ၄

ှင့် ၅) တို တွင် သတ်မှတ်ကုန်စည်များကို ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်အ ြဖစ် သတ်မှတ်

ေသာ်လည်း ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ တင်ပို ပီး ြပန်လည်တင်သွင်းမည့်ပစည်းများအတွက် အာဆီယံ ှင့်
ကိုရီးယားပ
ြ င်ပရှိ နယ်ေြမများတွင် ထုတ်လုပ်သည့် (သို ) ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဥ်များမှ ထုတ်ကုန်များ
ကိုလည်း ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်အ ြဖစ်မှတ်ယူမည်။ ထုတ်ကုန်စာရင်း ှင့် ေလ ာက်ထားမ ှင့်ပတ်သက်သည့် အေသး
စိတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ၀င်သည့် ကုန်ပစည်းေလ ာက်ထားမကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအချင်းချင်း သေဘာတူညီရမည်။
စည်းမျဥ်း (၇)
ေပါင်းစပ်ထတ
ု လ
် ပု ်ြခင်း
အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ ကုန်ပစည်းအသုံး ြပ လ က် ေနာက်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုမှ ကုန်ေချာဖ
ြ စ်သည်အထိ
ထုတ်လုပ်ပါက ထိုကုန်စည်ကို ေနာက်ဆုံးထုတ်လုပ်သည့် ိုင်ငံ၏ ေဒသထွက်ကုန်အြဖစ် မှတ်ယူ ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၈)
၁။

ဤေနာက်ဆက်တွဲသတ်မှတ်ချက်များမှလွဲ၍ ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်ချက်များသည် ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့

၀င် ိုင်ငံအတွင်းကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ် ြခင်း (သို ) ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ် ြခင်းမဟုတ်လ င် ကုန်ပစည်းတစ်ခုအား ပို ကုန်
တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းပစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ယူ၍မရ -

(က)

ကုန်ပစည်းတစ်ခုအား သယ်ေဆာင်စဥ် ှင့် သိုေလှာင်ထားစဥ်အေတာအတွင်း မပျက်စီးေစရန်
ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက် ြခင်း

(ခ)

ထုတ်ပိုးမေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း၊ ဖျက် ြခင်း ှင့် ထုတ်ပိုး ြပင်ဆင် ြခင်း

(ဂ)

သာမန်ေဆးေ ကာခ
ြ င်း၊ သန် ရှင်း ြခင်း၊ ဖုန်၊ Oxide၊ ဆီ၊ သုတ်ေဆး ှင့် အခ
ြ ားဖုံးအုပ်ေနသည့်အရာ
များကို ဖယ်ရှားခ
ြ င်း

(ဃ)

သာမန်ေဆးသုတ် ြခင်း ှင့် အေရာင်တင် ြခင်း

(င)

ေကာက် ှံပင်များ ှင့်ဆန်အား အခွံခွာ ြခင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို ) အလုံးစုံအေရာင်ခ တ် ြခင်း၊
အေရာင်တင် ြခင်း ှင့် အလာအုပ် ြခင်း

(စ)

သကားအေရာင်ဆိုး ြခင်း (သို ) သကားကိုအတုံးအခဲပုံစံ ြပ ြခင်း

(ဆ)

သာမန်အခွံခွာ ြခင်း၊ အေစ့ထုတ် ြခင်း (သို ) အခွံဖယ် ြခင်း

(ဇ)

ခ န်ြခင်း၊ သာမန်အမန် ကိတ်ြခင်း (သို ) သာမန်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း

(စျ)

ဆန်ကာချခ
ြ င်း၊ စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ အုပ်စုခွဲ ြခင်း၊ အမျိ းအစားခွဲ ြခင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ် ြခင်း၊ တွဲဖက်ြခင်း

(ည)

ပုလင်းများ၊ သံဗူးများ၊ ဓာတ်ဘူးများ၊ အိတ်များ၊ ဗူးများ၊ ေသတာများထဲ၌သာ ထည့်သွင်း ြခင်း၊
ကဒ်ြပားေပါ ၌တွဲစပ် ြခင်း ှင့် အခ
ြ ားသာမန်ထုတ်ပိုးြခင်းလုပ်ငန်းအားလုံး

(ဋ)

အမှတ်အသား၊ တံဆိပ်၊ အမှတ်တံဆိပ် ှင့် ထုတ်ကုန် (သို ) ပါကင်ေပ ရှိ အမျိ းအစားခွဲ ြခားသည့်
အခ
ြ ား သေကတများအား ကပ် ြခင်း (သို ) ပုံ ှိပ် ြခင်း

(ဌ)

အမျိ းအစားတူသည်ြဖစ်ေစ၊ မတူသည် ြဖစ်ေစ သာမန်ေပါင်းစပ် ြခင်း

(ဍ)

ြပည့်စုံေသာအရာတစ်ခုြဖစ်ေစရန်

အစိတ်အပိုင်းများအား

သာမန်ေပါင်းစပ် ြခင်း

(သို )

ကုန်ပစည်းအား တစ်စစီ ြဖတ်ပစ်ြခင်း

၂။

(ဎ)

သာမန်စမ်းသပ်ြခင်း (သို )

(ဏ)

သားသတ် ြခင်း

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အပိုဒ် (၁) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်

များကို ေဆာင်ရွက် ြခင်းမရှိသည့် ိုင်ငံမှပို ကုန်အ ြဖစ် တင်ပို သည့်အခါ မူရင်းအေခ
ြ အေနအတိုင်း ထိန်းသိမ်းရမည်။
စည်းမျဥ်း (၉)
တိက
ု ရ
် က
ုိ က
် နု ပ် ုိ ြခင်း
၁။

အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အခွင့်အေရးကို ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ ှင့် ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့

၀င် ိုင်ငံအ ကား တိုက်ရိုက်သယ်ယူပို ေဆာင်သည့် ထိုေနာက်ဆက်တွဲ၏လိုအပ်ချက်များကို ေကာင်းစွာ ြပည့်စုံ
ေစရန် အသုံးချရမည်။
၂။

အပိုဒ် (၁) အပ
ြ င် ကုန်စည်တစ်ခုကို ပို ေဆာင်ရာ၌ ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ ှင့် သွင်းကုန်တင်သွင်း

သည့် ိုင်ငံအ ြပင် တစ် ိုင်ငံ (သို ) တစ် ိုင်ငံထက်ပိုသည့် တတိယ ကား ိုင်ငံများသို ြဖတ်သန်းသယ်ယူပို ေဆာင် ြခင်း
များကိုလည်း တိုက်ရိုက်ကုန်တင်ပို ြခင်းအဖ
ြ စ် မှတ်ယူရမည်။

(က)

တစ်ဆင့်သယ်ပို ြခင်းသည် ပထ၀ီအေနအထားေကာင့် (သို ) သယ်ယူပို ေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ
လိုအပ်ချက် ေ ကာင့်ြဖစ်လ င်

(ခ)

ကုန်ပစည်းအား ယင်းဆိပ်ကမ်းတွင် ေရာင်း၀ယ် ြခင်း၊ စားသုံး ြခင်းမပ
ြ လင်

(ဂ)

ကုန်ပစည်းအား ယင်းဆိပ်ကမ်းတွင် အတင်အချပ
ြ လုပ်ြခင်း (သို ) လမ်းခရီးအတွက် မပျက်စီး
ေအာင် ြပ ြပင်ထိန်းသိမ်းမေဆာင်ရွက် ြခင်းမှအပ တစ်စုံတစ်ရာပ
ြ ြပင်ထုတ်လုပ်မမပ
ြ လုပ်ခဲ့လ င်
စည်းမျဥ်း (၁၀)
အနိမဆ
့် းံု ပါ၀င်မ

၁။

အေကာက်ခွန်ကုန်စည်ဇယား၌ ေပ
ြ ာင်းလဲမမရှိေသာ ကုန်စည်တစ်ခုသည် ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်လ င်

ပင်ရင်း ကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ် ိုင်သည် (က)

(K : စည်း၀ါးညီစနစ်၏ အခန်း ၅၀ မှ ၆၃ အထိ ေဖာ် ြပမထားေသာ ကုန်စည်တစ်ခုအတွက်)
ထုတ်လုပ်မ တွင် အသုံး ြပ သည့် ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်စည်များအားလုံး၏ တန်ဖိုးသည်
ကုန်စည်၏ FOB ေစျး န်း ၁၀ % မပိုေသာအခါ

(ခ)

စည်း၀ါးညီစနစ်၏ အခန်း ၅၀ မှ ၆၃ အထိေဖာ် ြပထားေသာ ကုန်စည်တစ်ခုအတွက်
အေကာက်ခွန်ကုန်
ပင်ရင်းမဟုတ်သည့်

စည်ဇယားအရ
ကုန်စည်များ

ေပ
ြ ာင်းလဲမမရှိသည့်
အားလုံး၏

ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံး ြပ သည့်
အေလးချိန်သည်

ကုန်စည်၏

စုစုေပါင်းအေလးချိန်ထက် ၁၀ % ထက်မပိုေသာအခါ
( ) ှင့် အပိုဒ်ခွဲ (က) ှင့် (ခ) တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်စည်သည် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုအ ြဖစ်
အရည် အချင်းကိုက်ညီေစရန် ဤေနာက်ဆက်တွဲတွင်ပါ၀င်သည့် ေလ ာက်ထား ိုင်သည့်အြခားကုန်ပစည်းအားလုံး
ှင့် ကိုက်ညီမ ရှိရမည်။
၂။

ဤပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်ပစည်းများ၏တန်ဖိုးသည် ကုန်ပစည်းတစ်ခုအေပ အသုံးချ ိုင်ေသာ RVC

လိုအပ်မ အတွက် ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်ပစည်းများ၏ တန်ဖိုး၌ပါ၀င်ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၁)
ထုပပ် းုိ ြခင်း၊ ထုပပ် းုိ ပစည်းများ ငှ ပ့် တ်သက်၍ေဆာင်ရက
ွ ်မများ
၁။

(က)

ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် စည်းမျဥ်း ၄ တွင်ေဖာ် ြပထားသည့် RVC သတ်မှတ်ချက် ှင့် ကိုက်ညီ
ပါလ င် ကုန်စည်တစ်ခုသည် တန်ဖိုး ြမင့်သတ်မှတ်ချက် ှင့် အကျ ံး၀င်ပါက လက်လီေရာင်းချရန်
ထုပ်ပိုးမတန်ဖိုးသည် ကုန်စည် ြဖစ်ေပ မကို တင်သွားပါက ပင်ရင်းေဒသသတ်မှတ် ိုင် ြခင်း ှင့်
ထုပ်ပိုးြခင်း ှင့် ထုပ်ပိုးရာ တွင်ပါ၀င်သည့် ပစည်းများသည် သယ်ေဆာင်ရန်အလို ငှာ သီးသန်
အသုံးြပ ြခင်းများကို ပင်ရင်းေဒသ သတ်မှတ်ရန်ကိစများ ြဖစ်သည်။

(ခ)

ထုပ်ပိုးထားသည့် ကုန်ပစည်း ှင့်အတူ သတ်မှတ်ေသာအခါ လက်လီေရာင်းချရန်အတွက် ထုပ်ပိုး
ြခင်း ှင့် ထုပ်ပိုးပစည်းများအား ဆိုခဲ့သည့်ကုန်ပစည်း၏ အေကာက်ခွန်သတ်မှတ်ချက် ေပ
ြ ာင်းလဲ
ေစရန် ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစည်းတွင် အသုံး ြပ သည့် ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ပစည်းများသည်

သတ်မှတ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းသည် ြဖစ်ေစ ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် မသတ်မှတ်ေသာေကာင့်
အပိုဒ်ခွဲ (က) အား အသုံးမပ
ြ ိုင်ပါ။
၂။

ကုန်စည်တစ်ခုအား သယ်ယူပို ေဆာင်ရန်အတွက် အသုံး ြပ ေသာ ထုပ်ပိုးပစည်း ှင့် ကွန်တိန်နာများအား

ပင်ရင်း ပစည်းအဖ
ြ စ် မသတ်မှတ်ရ။
စည်းမျဥ်း (၁၂)
ဆက်စပ်ပစည်းများ ှင့အ
် ပိပု စည်းများ
ကုန်ပစည်းတစ်ခု၏ ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိုပစည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ှင့် ညန် ကား
ချက်ဆိုင်ရာ (သို ) သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပစည်းများအား ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ် ြခင်းမပ
ြ ရ။
အဆိုပါဆက်စပ်ပစည်း၊ အပိုပစည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ှင့် ညန် ကားချက်ဆိုင်ရာ (သို ) သတင်းအချက်
အလက်ဆိုင်ရာပစည်းများသည် အဆိုပါကုန်စည်၏ အမည်စာရင်းတွင်ပါ၀င် ပီး အေကာက်ခွန် န်းထား ေကာက်ခ
ံမကို သက်ဆိုင်ရာကုန်တင် သွင်းသည့် ိုင်ငံမှ ေကာက်ခံ ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၃)
အဓိကမဟုတသ
် ည်ပ့ ါ၀င်ပစည်းများ
ကုန်စည်တစ်ခုအား ပင်ရင်းေဒသသတ်မှတ်ဆုံး ြဖတ်ရာတွင် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ရာ၌အသုံး ြပ ပီး ကုန်
ပစည်းတွင် ပါ၀င် ြခင်းမရှိေသာ ေအာက်ပါပစည်းများအား ပင်ရင်းပစည်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်ြခင်းမပ
ြ ရ(က)

ေလာင်စာဆီ ှင့်စွမ်းအင်

(ခ)

ကိရိယာများ၊ ဘေလာက်တုံး ှင့်ပုံစံခွက်များ

(ဂ)

အေဆာက်အဦ ှင့်ပစည်းများထိန်းသိမ်းရာတွင် အသုံး ြပ သည့် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ ှင့် ပစည်း
များ

(ဃ)

ထုတ်လုပ်ြခင်း (သို ) အေဆာက်အဦ ှင့်ပစည်းများတပ်ဆင်ရန် အသုံး ြပ ေသာ ေချာဆီ၊ စက်ဆီ၊
ေပါင်းစပ်ပစည်းများ ှင့် ပစည်းများ

(င)

လက်အိတ်များ၊ မျက်မှန်များ၊ ဖိနပ်၊ ၀တ်စုံများ၊ လုံြခ ံေရးအေထာက်အပံ့ပစည်းများ

(စ)

ကုန်ပစည်းစမ်းသပ်ရန် (သို ) စစ်ေဆးရန်အတွက် အသုံး ြပ ေသာ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊
ဆက်စပ်ပစည်းများ ှင့် အေထာက်အပံ့ပစည်းများ

(ဆ)

ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မ၌ အသုံး ြပ ပီး ထုတ်လုပ်မ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ် ိုင်
ေသာ်လည်း ကုန်စည်ထဲ၌ပါ၀င်မမရှိေသာ အခ
ြ ားပစည်းများ
စည်းမျဥ်း (၁၄)
ပုတ
ံ ူ ငှ အ
့် စားထိးု ပါ၀င်ပစည်းများ

၁။

ကုန်စည်တစ်ခုအား ပင်ရင်းေဒသဆုံး ြဖတ်ရာတွင် အဆိုပါကုန်စည်အား ထုတ်လုပ်ရာ၌ ပင်ရင်းေဒသထွက်

ပစည်းများ ှင့် ပင်ရင်းေဒသမဟုတ်သည့် ပါ၀င်ပစည်းများကို ေရာစပ်လ က်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေပါင်းစပ်
လက်ေသာ်လည်းေကာင်း ထုတ်လုပ်ရရှိပါက ထိုပါ၀င်ပစည်းများ ှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာကုန်တင်ပို သည့်
ိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်လက်ခံ ကျင့်သုံးသည့် စာရင်းဇယားစီမံခန် ခွဲမလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ဆုံး ြဖတ် ိုင်သည်။

၂။

စာရင်းဇယားစီမံခန် ခွဲမနည်းလမ်းအေပ

သတ်မှတ်ဆုံး ြဖတ်ပါက အဆိုပါနည်းလမ်းသည် ဘ ာ ှစ်

အလိုက် အသုံး ြပ ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၅)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျက်
ကုန်စည်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းမှထုတ်ေပးသည့် ပင်ရင်း
ေဒသေထာက်ခံချက်အရ ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် တရား၀င်လက်ခံရမည်
ြဖစ် ပီး ေနာက်ဆက်တွဲ (၁) တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ပင်ရင်း ိုင်ငံလက်မှတ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အရ အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအားလုံးသို အေကာင်း ကားရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၆)
ေဆွးေ းွ ြခင်း၊ စိစစ်ြခင်း ှင့် ြဖည်စ့ က
ွ ်ြခင်း
၁။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသည် ဤေနာက်ဆက်တွဲ၏ ရည်မှန်းချက် ှင့် ဦးတည်ချက်ကိုရရှိေစရန် ဤေနာက်ဆက်

တွဲပါ စည်းမျဥ်းများသည် ထိေရာက်စွာ၊ တူညီစွာ ှင့် ညီညွတ်စွာ စီမံခန် ခွဲမရှိေစရန် ပုံမှန်တိုင်ပင်ေဆွးေ ွးမ
ြပ ရမည်။
၂။

ဤေနာက်ဆက်တွဲအား အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုမှ ေတာင်းဆိုလာမအေပ လိုအပ်ပါက ြပန်လည်မွမ်းမံသုံးသပ်

ရမည် ြဖစ် ပီး မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်၏ အခန်း (၅.၃) ေအာက်တွင် ဖွဲ ့စည်းထားေသာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီမအဖ
ြ စ် အဆိုပါသုံးသပ်မွမ်းမံမများကို ထုတ် ြပန်ရမည်ြဖစ်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၇)
ဥပေဒဆိငု ရ
် ာစီမခံ န် ခွမဲ
မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်၏ အခန်း (၅.၃) အရ အာဆီယံ - ကိုရီးယား ပင်ရင်းေဒသေကာ်မတီသည်
ေပ ေပါက်လာသည့် ကွဲ ြပားခ
ြ ားနားချက်များကို ေဖ
ြ ရှင်းေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ှင့် ဤေနာက်ဆက်တွဲ ှင့် ပူးတွဲ - ၁ ၌
ေဖာ်ြပထားသည့် ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း ှင့် အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စီမံခန် ခွဲ ြခင်း ှင့် အသက်သွင်း
ြခင်းအတွက် ဖွဲ ့စည်း တည်ေထာင် ပီး တာ၀န်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၈)
အင
ြ င်းပွားမများေဖ
ြ ရှငး် ြခင်း
ပင်ရင်းေဒသဆုံး ြဖတ်ြခင်း၊ ကုန်စည်အမျိ းအစားသတ်မှတ် ြခင်း ှင့် ဤေနာက်ဆက်တွဲ ှင့် ပူးတွဲ - ၁
အားအေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင် ြခင်း ှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခ
ြ ားကိစရပ်များ ှင့်ပတ်သက်၍ ကွဲ ြပားခ
ြ ားနားမများ
ေပ ေပါက်လာပါက ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ ှင့် ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံများ၏အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့
များအချင်းချင်း ညိ ိင်းတိုင်ပင်၍ ေြဖရှင်း ပီး ကျန်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသို အသိေပးအေ ကာင်း ကားရမည်။
အပိုဒ် (၁) တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်ေဆွးေ ွးတိုင်ပင်မများမှ

ှစ်ဖက်အ ြပန်အလှန်ေကျနပ်ေလာက်သည့်

ေဖ
ြ ရှင်းမမျိ းမရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံသည် မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်ေအာက်ရှိ အင
ြ င်းပွားမများေဖ
ြ ရှင်းေရး
လုပ်ငန်းစဥ်သေဘာတူညီချက်၌ ချမှတ်ထားသည့် အင
ြ င်းပွားမများေြဖရှင်းေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံး ြပ
ရမည်။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်ထုတ်ေပးမလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) ကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်
ေပးခ
ြ င်း၊ ပင်ရင်းေထာက်ခံချက် ှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာစီမံခန် ခွဲမကိစရပ်များအတွက် ေအာက်ေဖာ် ြပပါလုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည် စည်းမျဥ်း (၁)
အဓိပါယ်ဖငွ ဆ
့် ုိြခင်း
ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျက် ဆိုသည်မှာ ပထမပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံ
ချက်ကို အေခ
ြ ခံသည့် ကားခံပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပးသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ဆိုလို
သည်။
အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင် ဆိုသည်မှာ အေကာက်ခွန်ဥပေဒ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစီမံခန် ခွဲမအတွက် အဖွဲ ့၀င်
ိုင်ငံ၏ ဥပေဒေအာက်၌ တာ၀န်ရှိေသာ က မ်းကျင်ေသာအာဏာပိုင်အဖွဲ ့ကို ဆိုလိုသည်။
ကုန်တင်ပုိ သူ

ဆိုသည်မှာ

ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ

ပို ကုန်တင်ပို သည့်ေဒသခံ

(သို )

တရားဥပေဒအရ ေနထိုင်ခွင့်ရှိသူကို ဆိုလိုသည်။
ကုန်တင်သွင်းသူ

ဆိုသည်မှာ

သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်

ေနထိုင်ေသာ

သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ေဒသခံ (သို ) တရားဥပေဒအရ ေနထိုင်ခွင့်ရှိသူကိုဆိုလိုသည်။
ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိငု အ
် ဖွဲ ့ ဆိုသည်မှာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးရန် ှင့် ဤေနာက်ဆက်တွဲအရ
အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအားလုံးသို အေကာင်း ကားထားေသာ ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ထားသည့် က မ်းကျင်
သည့်အာဏာပိုင် အဖွဲ ့ကို ဆိုလိုသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် ေနထိုင်ေသာ ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) ၏ စည်းမျဥ်း
(၁) ပါ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သည့် ေဒသခံ (သို ) တရားဥပေဒအရ ေနထိုင်ခွင့်ရှိသူကို ဆိုလိုသည်။
စည်းမျဥး် (၂)
ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့
၁။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတိုင်းသည် မိမိတို ၏ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့မှ ပုဂိ လ်

များ၏ အမည်၊ လိပ်စာ၊ လက်မှတ်နမူနာပုံစံများ ှင့် တရား၀င် ုံးတံဆိပ်များကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအားလုံးသို အာဆီယံ
အတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးမှတစ်ဆင့် ြဖန် ေ၀ရမည်။ ဆိုခဲ့သည့်စာရင်းများထဲမှ တစ်ခုခုေ ြပာင်းလဲပါက အချိန်မီ
အေကာင်း ကားရမည်။
၂။

အထက်ေဖာ် ြပပါစာရင်းတွင် မပါ၀င်သည့် အာဏာပိုင်မှထုတ်ေပးေသာ မည်သည့်ပင်ရင်းေထာက်ခံချက်

ကိုမဆို အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ တာ၀န်ယူေဆာင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။
စည်းမျဥ်း (၃)
ပင်ရင်းေဒသမှန်ကန်ေ ကာင်း ဆုံး ြဖတ်ချက် ှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့များအေနဖ
ြ င့်
ေထာက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများကို စိစစ်ချက်များပ
ြ လုပ်ရန်အလို ငှာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်း
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ များအရ ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

စည်းမျဥ်း (၄)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျကလ
် က်မတ
ှ ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း
၁။

ကုန်ထုတ်လုပ်သူ (သို ) ကုန်စည်တင်ပို သူ (သို ) အခွင့်အာဏာရှိသည့်ကိုယ်စားလှယ်မှ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ ့

၀င် ိုင်ငံ၏ ဥပေဒ ှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ ကိ တင်ပို ကုန် (Pre-Exportation) စစ်ေဆးမ (ပင်ရင်းေဒသ
ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်) ကို ေတာင်းဆို ိုင်သည်။ ပုံမှန်စစ်ေဆးခ
ြ င်း (သို ) လိုအပ်သည့်အခါစစ်ေဆးခ
ြ င်း
များမှရရှိလာေသာရလာဒ်ကို တင်ပို မည့်ကုန်ပစည်း၏ ပင်ရင်းေဒသကို ဆုံး ြဖတ်ရာတွင် အေထာက်အကူ ြပ သည့်
အေထာက်အထားအဖ
ြ စ် မှတ်ယူ ရမည်။ သဘာ၀အေလာက် ပင်ရင်းေဒသကို အလွယ်တကူဆုံး ြဖတ် ိုင်သည့်
ကုန်ပစည်းအတွက် ကိ တင်ပို ကုန်စစ်ေဆး ြခင်း ြပ လုပ်ရန် မလိုပါ။
၂။

ကုန်ထုတ်လုပ်သူ (သို ) ကုန်စည်တင်ပို သူ (သို ) အခွင့်အာဏာရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်သည် ပင်ရင်းေဒသ

ေထာက်ခံချက်အတွက် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒ ှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့် ကိုက်ညီေသာ ပင်ရင်းေဒသ
ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းအတွက် တင်ပို မည့်ပို ကုန်အရည်အေသွးများကို ေဖာ် ြပ သည့် အေထာက်အထား
စာရွက်စာတမ်းများကို အသုံး ြပ ရမည်။
၃။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အေနဖ
ြ င့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒ၊

နည်း ဥပေဒများ ှင့်အညီ ေလာက်ထားလာေသာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်များကို သင့်ေတာ်ေသာ စစ်ေဆးမ
များဖ
ြ င့် အတတ် ိုင်ဆုံးေဆာင်ရွက်ေပးရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကို ေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားပီး အခွင့်အာဏာရှိသည့် ပုဂိ လ်မှ လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ ပင်ရင်း
ေဒသေထာက်ခံချက်

(ခ)

ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) ှင့် ကိုက်ညီသည့် ကုန်စည်၏ပင်ရင်း

(ဂ)

ပူးတွဲတင်ြပလာသည့်

ေထာက်ခံချက်များအတွက်

ပင်ရင်းေထာက်ခံချက်ရှိ

အခ
ြ ားအချက်

အလက်များ
(ဃ)

တင်ပို မည့်ပို ကုန်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ကုန်စည်အေရအတွက် ှင့် အေလးချိန်၊ ကုန်
အမှတ်တံဆိပ် ှင့် ထုပ်ပိုးအေရအတွက်၊ ထုပ်ပိုးမအေရအတွက် ှင့် အမျိ းအစား စသည်
ေဖာ်ြပချက်

၄။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် တစ်ခုတည်းတွင် ေဖာ် ြပထားေသာ မျိ းမတူသည့် ကုန်စည်များအတွက်

ကုန်စည်တစ်ခုစီသည်

၎င်းတို ၏

သီးသန် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အေရးအတွက်

အရည်အေသွးြပည့်မီရမည် ြဖစ် ပီး

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံ ချက်အတွက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
စည်းမျဥ်း (၅)
၁။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်သည် A 4 အရွယ်အစား ှင့် ပူးတွဲတင် ြပရမည်ြဖစ် ပီး AK ပုံစံအြဖစ်

ေဖာ်ြပ ရမည်။ အဂလိပ်ဘာသာဖ
ြ င့် ေဖာ်ြပရမည်။
၂။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်သည် မူရင်း ှင့်မိတ

ှစ်ေစာင်ပါရှိရမည်။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်

မူရင်း ှင့် မိတ များ၏အေရာင်သည် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ၏ အပ
ြ န်အလှန်သေဘာတူညီသည့်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။

၃။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တစ်ေစာင်တွင် ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ၊ ုံးအသီးသီး၏သီး ြခားနံပါတ် ေဖာ်ြပပါ

ရှိရမည်။
၄။

မူရင်းကို ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ (သို ) ကုန်စည်တင်ပို သူမှ တင်သွင်းသူအေနဖ
ြ င့် တင်သွင်းသည့်ေနရာရှိ

အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သို တင် ြပ ိုင်ရန်အတွက် ဆက်လက်ေပးပို ရမည်။ ဒုတိယမိတ ကို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့
၀င် ိုင်ငံ၏ ပုံစံထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်၏ လက်၀ယ်တွင်ထားရှိရမည်။ တတိယမိတ ကို ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ
(သို ) ကုန်စည်တင်ပို သူ၏ လက်၀ယ်တွင်ထားရှိရမည်။
၅။

ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ထုတ်ေပးသည့်နံပါတ်၊ ရက်စွဲ၊ ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ ှင့်

ကုန်စည်ကို ေဖာ် ြပသည့်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်မှတ်တမ်းကို သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်
ဌာနသို ေပးပို ရမည်။
၆။

ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ပယ်ချေသာကိစရပ်

များတွင် အဆိုပါပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်၏ အကွက်နံပါတ် (၄) တွင် အမှတ်အသားပ
ြ ၍ (၂) လထက်
မေကျာ်လွန်ေသာ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း ကုန်တင်ပို ိုင်ငံ၏ ပုံစံထုတ်ေပးသည့်
အာဏာပိုင်ထံသို မူရင်းပုံစံကို ြပန်လည်ေပးပို ရမည်။ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်သည် အေကာက်ခွန်အခွင့်အေရး
ေပးမအား ြငင်းဆိုမအတွက် ခိုင်လုံ သည့်အေကာင်းြပချက်ကို အသိေပးရမည်။
၇။

အထက်အပိုဒ် (၆) တွင် ေဖာ် ြပသကဲ့သို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို လက်မခံသည့်ကိစရပ်များတွင်

ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်မှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို လက်ခံရန်အတွက် ြပ လုပ်ေသာ ရှင်းလင်းချက်များကို
ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ လက်ခံရမည်။ ရှင်းလင်းချက်များကို အေသးစိတ်
ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အခွင့်အေရးေပးခ
ြ င်းအေပ

ခိုင်မာေသာင
ြ င်းဆို

ချက်ကို ရည်ညန်းရာတွင် ြပည့်စုံမ ရှိရမည်။
စည်းမျဥ်း (၆)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တွင် ဖျက် ြခစ်ြခင်း၊ ထပ်ပိုးေရးသားပ
ြ င်ဆင် ြခင်းများကို ခွင့်မြပ ပါ။ မည်သည့်
ြပင်ဆင်မကိုမဆို မမှန်ကန်ေသာကုန်ပစည်းများ ှင့် မည်သည့်ထပ်ေပါင်းမကိုမဆို ြခစ်၍ဖျက်ပစ်ရမည်။ အဆိုပါ
ြပင်ဆင်မများကို တာ၀န်ခံအရာရှိမှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တစ်ေစာင်ကို လက်မှတ်ထိုးအတည် ြပ ရမည်
ြဖစ် ပီး ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သို အေ ကာင်း ကားရမည်။ အသုံးမပ
ြ သည့် ကွက်လပ်များကို ေနာက်ထပ်
ြဖည့်စွက် ြခင်းမပ
ြ ရန် မျဥ်းသား ြခစ်ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၇)
၁။

တင်ပို မည့်ကုန်ပစည်းသည် ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) အတွင်း ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်း

အဖ
ြ စ်ယူဆ ိုင်ေသာအခါတွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ကုန်ပစည်းတင်ပို ချိန်တွင်လည်းေကာင်း၊ တင်ပို ပီး
ေနာက်ကာလတွင် လည်းေကာင်း ထုတ်ေပးရမည်။
၂။

ကားခံအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့မှလည်း ကုန်ပစည်းသည် ၎င်း၏နယ်ေ ြမကို

ြဖတ် သန်းသွားစဥ်တွင် ကုန်တင်ပို သူမှ ေလာက်ထားပါက ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများတွင် ေကျာကပ်ေထာက်ခံ
ချက် (Back to Back CO) ကို ထုတ်ေပး ိုင်သည် -

(က)

တရား၀င်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်မူရင်းကို တင် ြပလာေသာအခါ

(ခ)

ကားခံအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်တင်သွင်းသူ ှင့် ကားခံအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၌ ေကျာကပ်ပင်ရင်း
ေထာက်ခံချက် ေလ ာက်ထားသူပို ကုန်တင်ပို သူတို မှာ တူညီေသာအခါ ှင့်

(ဂ)

စည်းမျဥ်း (၁၄) တွင် ြပဌာန်းထားသည့်အတိုင်း မှန်ကန်ေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ
ေလ ာက်ထား လာေသာအခါ

၃။

အထက်ပါ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ေတာင်းဆိုမအတွက် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသည် ဤစည်းမျဥ်း ှင့်

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မသတ်မှတ်ချက်များကို သုံးသပ်ရမည် ြဖ စ် ပီး အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအကား အပ
ြ န်
အလှန်သေဘာတူညီထားမများကို ြပန်လည် ြပင်ဆင်ရမည်။
၄။

ရည်ရွယ်ချက်မရှိေသာ အမှားများ၊ ပယ်ဖျက်မများ (သို ) အခ
ြ ားတရား၀င်ကိစရပ်များေကာင့် ပို ကုန်တင်ပို

သည့်အခါ (သို ) တင်ပို ပီးေနာက်ပိုင်းတွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်မေပး ိုင်သည့် ကိစရပ်များတွင်
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်ထုတ်ေပး ိုင်သည်။ သို ေသာ် သေဘာတင်သည့်ရက်မှ တစ် ှစ်
ထက်ေနာက်မကျဘဲ တင်ပို ရမည် ြဖစ် ပီး ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း ဟူေသာစကားလုံးကို ေဖာ် ြပရမည်။
စည်းမျဥ်း (၈)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ခိုးယူခံရ ြခင်း၊ ေပျာက်ဆုံး ြခင်း၊ ပျက်စီး ြခင်းများဖ
ြ စ်ပါက ကုန်တင်ပို သူ (သို )
ထုတ်လုပ်သူမှ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲသို အသစ် ြပန်လည်ေလာက်ထား ိုင် ပီး ဇယား
အကွက် အမှတ် (၁၂) တွင် CERTIFIED TRUE COPY ဟု ေဖာ် ြပရမည်။ မူလထုတ်ေပးသည့် ရက်စွဲအတိုင်း
ထုတ်ေပးရန်ြဖစ် ပီး မူလ ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲမှ တစ် ှစ်ထက်ပို၍ မ ကာေစရ။
စည်းမျဥ်း (၉)
အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အလို ငှာ ကုန်တင်သွင်းသူသည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို အေထာက်
အကူ ြပ သည့်စာရွက်စာတမ်းများ (ဥပမာ - ကုန်ေရာင်းအကိ လာ၊ လိုအပ်ပါက ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ
ထုတ်ေပးေသာ သေဘာတင်ကုန်တန်ဆာ စသည်) ှင့် ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ှင့်
အညီ လိုအပ်ေသာအခ
ြ ား အေထာက်အထားများကို ကုန်တင်သွင်းသည့်အချိန်တွင် ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င်
ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင် ထံသို ့တင် ြပရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၀)
၁။

ြပည်တွင်းဥပေဒ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်ညီညွတ်ေသာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ပို ကုန်

တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင် (သို ) ေကျာကပ်ပင်ရင်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးေသာ ကားခံ ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပး
ေသာေန မှ ၆ လ အတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို တင် ြပရမည်။
၂။

အပိုဒ် ၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် သတ်မှတ်ချိန်ထက်ေကျာ်၍ သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏

အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် တင် ြပေသာကိစများတွင် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ (သို )
ကုန်စည်တင်ပို သူ ေဆာင်ရွက် ိုင် ြခင်းမရှိေသာ ကိစရပ်များြဖစ်သည့် သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် ှင့် အခ
ြ ားအကျ ံး၀င်
သည့်ကိစရပ်များအတွက် အဆိုပါပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်အား လက်ခံရမည်။

၃။

ကိစအားလုံးတွင်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်ထားေသာကန် သတ်ရက်မတိုင်မီ ကုန်

ပစည်းတင်ပို ထားပါကလည်း သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှလက်ခံရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၁)
ေအာက်ပါတို အတွက် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ေလ ာက်ထားရန်မလိုအပ်ပါ (က)

ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းကုန်ပစည်း၏ သေဘာေပ ေရာက်တန်ဖိုး အေမရိကန်
ေဒ လာ ၂၀၀ ထက်မေကျာ်လွန်ေသာအခါ (သို )

(ခ)

ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ တင်ပို သည့်ကုန်ပစည်း၏ သေဘာေပ ေရာက်တန်ဖိုးသည်
အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၀၀ ထက်မေကျာ်ေသာအခါ

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် တင် ြပေလ ာက်ထားရန် ေရှာင်ရှားလိုသည့်ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် တစ် ကိမ် (သို )
တစ် ကိမ်ထက်ပို၍ အလီလီတင်သွင်းမများကို တင်သွင်းမအဖ
ြ စ် မှတ်ယူြခင်းမပ
ြ
စည်းမျဥ်း (၁၂)
၁။

ပင်ရင်းကုန်ပစည်းတစ်ခုအ ြဖစ် သံသယမရှိသည့်အခါ တရား၀င်သွင်းကုန်တင်သွင်းရန်အတွက် သွင်းကုန်

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံ တင် ြပရသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ပူးတွဲ
ေထာက်ခံချက်များ အ ကား အေသးအဖွဲကွဲလွဲမများအတွက် ြငင်းပယ်ရန်မလို။
၂။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တစ်ခုတည်းတွင်

ကုန်စည်များစွာကို

ေဖာ် ြပထားမတွင်

အင
ြ င်းပွားဖွယ်

ကုန်စည်တစ်ခုေ ကာင့် ကျန်ကုန်စည်များအတွက် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ှင့် အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရးတို
အတွက် ထိခိုက်ေစခ
ြ င်း (သို ) ေ ှာင့်ေ ှးေစခ
ြ င်း မရှိေစရ။ စည်းမျဥ်း ၁၄ ၏ အပိုဒ် ၁(ဂ) တွင် အင
ြ င်းပွားဖွယ်
ကုန်စည်စာရင်းကို ေဖာ် ြပထားသည်။
စည်းမျဥ်း (၁၃)
မှတ်တမ်းထိန်းရန်လအ
ုိ ပ်ချက်
၁။

စည်းမျဥ်း ၁၄

ှင့် ၁၅ ရှိ စိစစ်ချက်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အလို ငှာ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ (သို )

ကုန်တင်ပို သူသည် ၎င်းေလာက်ထားခဲ့သည့်ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များ ှင့်ကိုက်ညီသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ပတ်သက်သည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်း များကို
အဆိုပါလက်မှတ်ထုတ် ေပးသည့်ေန မှစ၍ ၃ ှစ်ထက်မနည်း ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
၂။

သွင်းကုန်တင်သွင်းသူသည် သွင်းကုန်တင်သွင်း ြခ င်း ှင့်ပတ်သက်သည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်း

များကို သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရ
မည်။
၃။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ေလ ာက်

ထားမ ှင့် ယင်းေလာက်ထားမ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ထုတ်ေပးသည့်ေန
မှစ၍ ၃ ှစ် ထက်မနည်း ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

၄။

တရားဝင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သွင်းကုန်

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

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအကား ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ယုံ ကည်စိတ်ချစွာ

လက်ခံေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ် ပီး တရား၀င်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်အတွက်သာ အသုံး ြပ ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၄)
စိစစ်ြခင်း
၁။

ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၏ မှန်ကန်မ (သို ) ကုန်

ပစည်း (သို ) အစိတ်အပိုင်း၏ ပင်ရင်းေဒသ ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၏ မှန်ကန်မကို
လုံေလာက်သည့် သံသယရှိလာပါက ပို ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သို
ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးမ (Retroactive Check) ကို အလျဥ်းသင့်သလို ြပ လုပ်ေပးရန် ေတာင်းဆို ိုင်သည်။
အဆိုပါေတာင်းဆိုမအေပ ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ပို ကုန်တင်ပို သည့်
ေန မှစ၍ ေခ
ြ ာက်လအတွင်း ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ၏ ကုန်ကျစရိတ်အေပ ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးမကို
ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးမအတွက်

သွင်းကုန်တင်သွင်းသူ ိုင်ငံ၏

ေတာင်းဆိုမသည်

သက်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်။ အေ ကာင်းြပချက်များ ှင့်
အလျဥ်းသင့်သလို ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆးမမရှိပါက ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပါ အချက်
အလက်များသည် မှားယွင်း ိုင်ေ ကာင်းကို ေဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးရန် ေတာင်းဆိုခံရေသာ ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပး
ေသာအာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ေတာင်းဆိုမကို ချက်ချင်း ှင့် ေတာင်းဆိုမကို လက်ခံရရှိသည့်ေန မှ
စ၍ ၂ လ အတွင်း ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

(ဂ)

ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် စိစစ်မရလာဒ်ကို
ေစာင့်ဆိုင်း ေနစဥ်ကာလအတွင်း အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကို ေခတရပ်ဆိုင်းထားရမည်။
သို ေသာ် သွင်းကုန်ကန် သတ်ချက် ှင့် တားမ
ြ စ်ချက်များကို ချိ းေဖာက်မမရှိေ ကာင်း ှင့် လိမ်လည်
မ ှင့်ပတ်သက်၍ သံသယမရှိေ ကာင်း တင်ြပရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် ကိုက်ညီသည့်တင်
သွင်းသူကို ထုတ်ေပးရမည်။

(ဃ)

ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် စစ်ေဆးချက်ရလာဒ်များကို သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသို
ကုန်ပစည်းသည် ပင်ရင်းေဒသထွက် ဟုတ် / မဟုတ် ဆုံး ြဖတ် ိုင်ရန် ချက်ချင်းအေ ကာင်း ကားရ
မည်။ ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ကုန်ပစည်းသည်ပင်ရင်းေဒသထွက် ဟုတ် / မဟုတ် ရလာဒ်ကို
အေကာင်း ကားခ
ြ င်းတွင်ပါ၀င်သည့် ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆးမအပိုင်းသည် ေခ
ြ ာက်လအတွင်း
ပီးစီးရမည်။ ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆးမကို ေဆာင်ရွက်ေနစဥ်ကာလအတွင်း အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) ကို
အသုံးြပ ရမည်။

၂။

ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် အပိုဒ် ၁ ပါ ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆး

မကို မေတာင်းဆိုမီ ြပည်တွင်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ တင်သွင်းလာသည့်သွင်းကုန်ပစည်းများ ှင့်
ပတ်သက်သည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကုန်တင်သွင်းသူထံမှ
ေတာင်းခံ ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၅)
၁။

အကယ်၍ တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသည် ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးမ၏ရလာဒ်ကို ေကျနပ်မမရှိပါက

ြဖစ် ိုင်လ င် ခင်းချက်အေနဖ
ြ င့် ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံသို သွားေရာက်စစ်ေဆးရန် ေတာင်းဆို ိုင်သည်။
၂။

အပိုဒ် ၁ ပါ သွားေရာက်စစ်ေဆးမမပ
ြ မီ ေအာက်ပါတို ကို ကိ တင်ေဆာင်ရွက်ရမည် (က)

တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုသည် ၎င်းရည်ရွယ်ထားသည့် သွားေရာက်စစ်ေဆးလိုသည့်
ေအာက်ပါ အချက်များပါ၀င်သည့် စာဖ
ြ င့်ေရးသားအေကာင်း ကားချက်ကို ြဖန် ေ၀ရမည် -

(ခ)

(၁)

သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့်ပစည်း ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ

(၂)

သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့် နယ်ေ ြမရှိ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့

(၃)

သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့် နယ်ေ ြမရှိ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ ှင့်

(၄)

ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသူ

အပိုဒ်ခွဲ (က) တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ စာေရးအေကာင်း ကားချက်သည် ြဖစ် ိုင်သမ နားလည်
ိုင်ရမည် ြဖစ် ပီး ေအာက်ပါအခ
ြ ားအချက်များလည်း ပါ၀င်ရမည် -

(ဂ)

(၁)

ေကြငာချက်ထုတ်ေပးသည့် အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၏အမည်

(၂)

သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ၏အမည်

(၃)

သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့် ကမ်းလှမ်းေသာရက်စွဲ

(၄)

သွားေရာက်စစ်ေဆးရန် ကမ်းလှမ်းရသည့်အေကာင်း၊ သွားေရာက်စစ်ေဆးရန်

(၅)

သွားေရာက်စစ်ေဆးမည့် အရာရှိများ၏ အမည် ှင့်ရာထူးများ

တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည်စစ်ေဆးမည့်ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူတို ေရး
သားေသာ သေဘာတူညီချက်ကို ထည့်သွင်းေဖာ် ြပရမည်

(ဃ)

အပိုဒ်ခွဲ (က) ကို ေဆာင်ရွက်ရန် အေကာင်း ကားမကို လက်ခံရရှိသည့်ေန မှ ရက်ေပါင်း (၃၀)
အတွင်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူမှ စာေရးသားသေဘာတူညီချက် မရရှိပါက အေကာင်း
ကားသည့်အဖွဲ ့ ၀င် ိုင်ငံမှ ေဖာ် ြပခဲ့သည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်မှ သွားေရာက်
စစ်ေဆးမည့်ကုန်ပစည်းအတွက် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကို ြငင်းပယ် ိုင်သည်။

(င)

အေကာင်း ကားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့် ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ကမ်းလှမ်း
လာသည့် လာေရာက်စစ်ေဆးမကို ေရ ့ဆိုင်း ိုင် ပီး ေ ကြငာချက်ကိုရရှိသည့်ေန မှ ရက်ေပါင်း
(၁၅) ရက်အတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို အေ ကာင်း ကားရမည်။ ေရ ့ဆိုင်းမ
များရှိေသာ်လည်း မည်သည့် လာေရာက်စစ်ေဆးမမဆို အေကာင်း ကားစာလက်ခံရရှိသည့်ေန မှ

စ၍ ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွင်း (သို ) အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများမှ သေဘာတူသည့်အတိုင်း ပိုမို ကာမ
ြ င့်
သည့်အချိန်ကာလအတွင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃။

လာေရာက်စစ်ေဆးမကို ေဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ ့သည် စစ်ေဆးခံမည့်ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို

သူ ှင့် သက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့ကို ကုန်ပစည်းသည်စိစစ်ချက်များအရ ပင်ရင်းေဒသကုန်ပစည်း
ဟုတ်/မဟုတ် ဆုံး ြဖတ်ချက်အား စာဖ
ြ င့်အေကာင်း ကားရမည်။
၄။

သံသယဖ
ြ စ်ဖွယ် မည်သည့်အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်မဆို အပိုဒ် (၃) တွင်ေဖာ် ြပထားသည့်အတိုင်း

ပင်ရင်းကုန် ပစည်းအရည်အချင်းမီေ ကာင်း ေရးသားဆုံး ြဖတ်ချက်ကို ြပန်လည်ေဖာ် ြပရမည်။
၅။

ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူသည် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက်ကုန်ပစည်းသည်သင့်ေလျာ်

ေကာင်း အသိအမှတ် ြပ သည့် ေ၀ဖန်ေရးသားချက် ှင့် အခ
ြ ားအချက်အလက်များကို အေထာက်အပံ့ေပးရန်
ဆုံး ြဖတ်ချက်ရရှိသည့် ေန မှစ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀) ခွင့် ြပ ရမည်။ အကယ်၍ ကုန်စည်သည် ပင်ရင်းကုန်စည်မဟုတ်
ေကာင်း ေတွ ့ရှိေနရပါက ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူမှ ေ၀ဖန်ချက်/အချက်အလက်များရရှိသည့်ရက်မှ ရက်
ေပါင်း (၃၀) အတွင်း ေနာက်ဆုံးေရးသား ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့ထံ ဆက်သွယ်အေ ကာင်း
ကားရမည်။
၆။

အပိုဒ် ၃ တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ကုန်စည်တစ်ခုသည် ပင်ရင်းကုန်စည်ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ေဆးရန် အမှန်

တကယ်သွားေရာက်မ ှင့်

ဆုံး ြဖတ်ချက်တို ပါ၀င်သည့်

သွားေရာက်စစ်ေဆးမဖ
ြ စ်စဥ်သည်

ေဆာင်ရွက်ချိန်မှ

ရလာဒ်အား ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့သို ဆက်သွယ်အေ ကာင်း ကားသည်အထိ အပိုဒ် ၂ တွင် ေဖာ် ြပထား
သည့် သွားေရက်စစ်ေဆးမစတင်သည့်ရက်မှ အများဆုံး ၆ လသာ ကာရမည်။ စစ်ေဆးမေဆာင်ရွက်ေနစဥ်
ကာလအတွင်း စည်းမျဥ်း ၁၄ အပိုဒ် ၁ (ဂ) အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၆)
၁။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသည် ၎င်းတို ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသီးသီး ှင့်အညီ စည်းမျဥ်း ၁၄

ှင့် ၁၅ ရှိ သွားေရာက်စစ်ေဆးမကိစတွင် စုစည်းထားေသာ သတ်မှတ်ထားသည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်
များ၏ လ ိ ၀ှက်မကို ထိန်းသိမ်းရမည် ြဖစ် ပီး သတင်းအချက်အလက်များကို ေထာက်ပံ့ေပးေသာပုဂိ လ်၏
ယှဥ် ပိ င်မအေခ
ြ အေနကို တစ်ဖက်သတ် ြဖစ်ေစမည့် သတင်းေပါက် ကားမကို ကာကွယ်ရမည်။
၂။

ြပည်တွင်းဥပေဒ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ှင့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ၏ သေဘာတူညီချက် ှင့် ကိုက်ညီစွာ အဖွဲ ့

၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ အာဏာပိုင်များသည် အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို ပင်ရင်းေဒသဆုံး ြဖတ်မကို စီမံေဆာင်ရွက်ရန် ှင့်
သက်၀င်လပ်ရှား မရှိေစရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိုသာ ေဖာ်ြပေပး ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၇)
အေကာက်ခနွ သ
် က်သာခွငက
့် ိုြငင်းပယ်ြခင်း
ဤေနာက်ဆက်တွဲတွင်ေဖာ် ြပထားေသာ အခ
ြ ားကိစရပ်များမှတပါး တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည်
အေကာက် ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် ေတာင်းဆိုမကို ြငင်းပယ် ိုင်သည်။ (သို ) ကုန်ပစည်းသည် ေနာက်ဆက်တွဲ ၃
ပါ အချက်အလက် များ ှင့် မတူညီသည့်အခါ (သို ) ဤေနာက်ဆက်တွဲပါ သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ှင့်

ြပည့်စုံမမရှိသည့်အခါ ၎င်း၏ ြပည်တွင်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်မကို
ပယ်ဖျက် ိုင်သည်။
စည်းမျဥ်း (၁၈)
အထူးကိစရပ်များ
သတ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းသို တင်ပို သည့်ကုန်ပစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
(သို ) အားလုံး၏ ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ေနရာ ေပ
ြ ာင်းလဲသွားပါက အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ၎င်းတို
မေရာက်ရှိမီ (သို ) ေရာက်ရှိ ပီးေနာက်ပိုင်းတွင် ေအာက်ပါအချက်များကို ေစာင့် ကည့်ရမည် (က)

သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းသို ကုန်ပစည်းကို တင်သွင်း
ပီးလင်ေသာ်မှ အဆိုပါတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံမှ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သည် သွင်းကုန်တင်သွင်း
သူမှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကိုတင် ြပ ပီး အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက်ေလ ာက်ထား
လာပါက ကုန်ပစည်း ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို ) အားလုံးအတွက် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို
လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။

(ခ)

အကယ်၍ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သွင်းကုန်တင်သွင်း
သည့် အဖွဲ ့ ၀င် ိုင်ငံအတွင်းသို သယ်ယူပို ေဆာင်ေနစဥ်ကာလအတွင်း ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်
ေနရာ ေပ
ြ ာင်းလဲမ ြဖစ် ေပ လာပါကကုန်ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူသည် ကုန်ပစည်းအားလုံး
(သို ) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် ေထာက်ခံချက်အသစ်တစ်ခုအတွက်ထုတ်ေပးထားသည့် ပင်ရင်း
ေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ပူးတွဲ၍ စာေရး သားေလာက်ထားရမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၉)

ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ၏ စည်းမျဥ်း ၉ ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် တစ် ိုင်ငံ (သို )
တစ် ိုင်ငံ ထက်ပိုေသာ အဖွဲ ့၀င်မဟုတ်သည့် ကားခံ ိုင်ငံများသို ကုန်စည်များ ြဖတ်သန်းသယ်ေဆာင်ရာတွင်
ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့များသို တစ်ဖက်ပါတို ကို ြပသရမည် (က)

ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှထုတ်ေပးေသာ Bill of Lading

(ခ)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်

(ဂ)

ကုန်ပစည်း ှင့်သက်ဆိုင်သည့် Commercial Invoice မူရင်း

(ဃ)

လိုအပ်ပါက ပူးတွဲတင် ြပရမည့် ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ၏ စည်းမျဥ်း ၉ ပါ လိုအပ်ချက်များဖ
ြ စ်ေသာ
အခ
ြ ား သက်ဆိုင်သည့် ေထာက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများ
စည်းမျဥ်း (၂၀)

၁။

ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ၏ စည်းမျဥ်း ၉ ၌ သတ်မှတ်ထားေစကာမူ ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏

နယ်နိမိတ်အတွင်းမှ အခ
ြ ား ိုင်ငံတစ်ခုသို ကုန်စည် ြပပွဲအတွက် တင်ပို ပီး ြပပွဲကာလအတွင်း (သို ) ြပပွဲ ပီး
ဆုံး ပီးေနာက် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ အတွင်းသို သွင်းကုန်တင်သွင်းရန် ေရာင်းချခဲ့ေသာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည့် တင်သွင်း
သည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်များ ေကျနပ်မရှိေစရန် ြပသရသည့် ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ပါ ကုန်ပစည်းတစ်

ခုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည်။ လိုအပ်ချက်များ ှင့် ညီညွတ်ေ ကာင်း အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက်
ေအာက်ပါတို ကို အာမခံရမည် (က)

ပို ကုန်တင်ပို သူတစ်ဦးသည် ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံနယ်နိမိတ်မှ ကုန်ပစည်းကို ကျင်းပသည့်
ကုန်စည် ြပပွဲ ှင့် ကုန်စည် ြပပွဲကျင်းပသည့် ေနရာရှိသည့် ိုင်ငံသို ေပးပို ြခင်း

(ခ)

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

(ဂ)

ကုန်ပစည်းအား ြပပွဲကာလအတွင်း (သို ) ြပပွဲ ပီး ပီးချင်း ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်
အတွင်း ေပးပို ြခင်း

၂။

အပိုဒ် (၁) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ကုန်တင်သွင်း

သည့် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့သို တင် ြပရမည်။ ကုန်စည်ြပပွဲအမည် ှင့် လိပ်စာကို ေဖာ် ြပရ
မည်။ ြပသသည့်ကုန် ပစည်း၏ အမျိ းအမည် ှင့် အေခ
ြ အေနများအတွက် အေထာက်အထားတစ်ရပ်အေနဖ
ြ င့်
စည်းမျဥ်း ၁၉ ၏ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် ပူးတွဲတင်ြပရမည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ှင့်
ကုန်စည်ြပပွဲကျင်းပသည့် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်များမှ ထုတ်ေပးေသာေထာက်ခံချက်တို လိုအပ်
ိုင်သည်။
၃။

အပိုဒ် (၁) ကို ြပပွဲကာလအတွင်း အေကာက်ခွန်ဌာန၏ ထိန်းချ ပ်မေအာက်တွင် ြပည်ပကုန်စည်များအား

ေရာင်း ချရန်ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် မည်သည့်ကုန်သွယ်ေရး၊ စိုက်ပျိ းေရး (သို ) လက်မ ြပ ပွဲများ၊ ြပပွဲများ (သို )
အလားတူ ြပပွဲများ

(သို )

ဆိုင်အတွင်းခင်းကျင်း ြပသမများ

(သို )

စီးပွားေရးဆိုင်ရာကုန်ပစည်းများအတွက်

အသုံးြပ ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၂၁)
၁။

ကုန်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သည် တတိယ ိုင်ငံတွင်တည်ရှိေသာ

ကုမဏီမှ ထုတ်ေပးသည့် အေရာင်းကုန်ပို လာ (Sale Invoice) (သို ) ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ၏ လိုအပ်ချက်များ ှင့်
ကိုက်ညီသည့် ကုန်စည်များအတွက် အဆိုပါကုမဏီ၊ ေငွစာရင်းအတွက် ပို ကုန်တင်ပို သူမှထုတ်ေပးေသာ Sale
Invoice ကိစရပ်များ တွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို လက်ခံရမည်။
၂။

ကုန်တင်ပို သူမှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်၌ Invoice ထုတ်ေပးသည့်ကုမဏီ| အမည် ှင့် ိုင်ငံ စသည့်

အချက်အလက်များ ှင့် Third Country Invoicing ဟု ေဖာ် ြပ ရမည်။
စည်းမျဥ်း (၂၂)
လိမလ
် ည်တပု မအတွကအ
် ေရးယူေဆာင်ရက
ွ ်မ
၁။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မ ြပ လုပ်သည်ဟု ယူဆပါက ထိုသူအား အေရးယူ

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတိုင်းသည် ထိုသို လိမ်လည်မများအတွက် ဥပေဒဆိုင်ရာအေရးယူမများကို ေပးအပ်ရမည်။

စည်းမျဥ်း (၂၃)
အေကာက်ခနွ ဆ
် က်သယ
ွ ရ
် မည်ဌ့ ာန
၁။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတိုင်းသည် ဤေနာက်ဆက်တွဲပါကိစအားလုံးအတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်ဌာနကို သတ်မှတ်ေပး

ရမည်။
၂။

ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ မှ အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်ဌာနမှ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ ဆက်

သွယ်ရမည့် ေနရာ ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစမဆို က မ်းကျင်သူများကို ြပဿနာအား စစ်ေဆးရန် ှင့် ေတွ ့ရှိမ
ှင့် သင့်ေလျာ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း ေဖ
ြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ရမည်။
၃။

ဆက်သွယ်ရမည့်ဌာနများသည် ဤေနာက်ဆက်တွဲ (၃) အတွင်း ေပ ေပါက်လာသည့် မည်သည့်ကိစမဆို

ေဆွးေ ွး တိုင်ပင် ြခင်းြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းရန် ကိ းပမ်းရမည်။

