
အာဆီယံ-ကုိရီးယားပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်းအဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

ပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်း 

ဤသေဘာတူစာချ ပ်၏ အခန်း (၅) အေကာက်ခွနသ်က်သာခွင့်ဆိုင်ရာကိစရပ်များအတွက် ကုန်စည် 

တစ်ခု၏ ပင်ရင်းေဒသကိုသတ်မှတ်ရန် ေအာက်ပါစညး်မျဥ်းများကို အသုံးပြ ရမည် - 

စည်းမျဥ်း (၁) 

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆုိခြ င်း 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

CIF ဆိုသည်မှာ သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံအတွင်းသို  ၀င်ေရာက်မည့်၀င်ေပါက် (သို ) ဆိပ်ကမ်း 

အေရာက် သယ်ယူစရိတ် ှင့် အာမခံေကးပါ၀င်ြပီး သွင်းကုန်တန်ဖိုးကိုဆိုလိုသည်။ 

FOB ဆိုသည်မှာ ကုနထ်ုတ်လုပ်သူမှ  ပြ ည်ပသို ေနာက်ဆုံးသေဘာတင်ပို မည့်် ဆိပ်ကမ်း (သို ) ေနရာသို  

အေရာက်သယ်ယူစရိတ်အပါအ၀င် ဆိပ်ကမ်းအေရာက်ကနု်စည်တန်ဖိုးကို ဆိုလိုသည်။ 

ကုန်စည်ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၌ ပစည်း (သို မဟုတ်) ထုတ်ကုန်များပါ၀င်ပးီ ေနာင်တစ်ချိန်တွင် အခြ ားထုတ် 

လုပ်မလပု်ငန်းစဥ်တစ်ခုခု၌ အသုံး ပြ မည့်ပစညး်များအဖြ စ် ရည်ရွယ်ထားလင်ေသာ်မှ ရာ န်းပြ ည့်ပြ ည်တွင်း 

ထုတ်ကုန်ဖြ စ်ရမည်။ ဤေနာက်ဆက်တွဲ၏ ရညရ်ွယ်ချက်အတွက် ကုန်စည် ှင့်ထုတ်ကုန်ဟူေသာ  ေ၀ါဟာရများကို 

အစားထိုးအသုံးပြ ိငု်ပးီ ကုန်စည် ှင့်ထုတ်ကုန်ဟူေသာ အဓိပါယ်များကိုလည်း ေပြ ာင်းလဲအသုံးပြ ိုင်သည်။ 

စည်း၀ါးညီစနစ် (Harmonized system) ဆိုသည်မှာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာစည်း၀ါးညီ ကုန်စည်သတ်မှတ် 

 ခြ င်း ှင့် ကိန်းဂဏန်းစနစ်ညီလာခံမှ သတ်မှတ်ေသာ စည်း၀ါးညီကုန်စည်သတ်မှတ်ခြ င်း ှင့် ကိန်းဂဏန်းစနစ် 

 ဖြ စ်သည်။ အချိန် ှင့် အမေပြ ာင်းလဲသက်၀င်ေနေသာ ဥပေဒဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ ပါ၀င်သည်။ 

ပုံတူ ှင့်အစားထိုးပါ၀င်ပစည်းများဆိုသည်မှာ အမျိ းအစားတူ၊ အရည်အေသွးတူ၊ နည်းပညာ ှင့် အေခြ ခံ 

အချက်အလက်များ တူညီပးီ ပင်ရင်းေဒသအတွက် တစ်ခု ှင့်တစ်ခု ခွဲ ခြ ား၍မရေသာ ပစည်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ပစည်းဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၌ ထုတ်ကုန်၌ပါ၀င်ေသာ ကုန်ပစညး်အမယ်များ၊ ကုန်ကမ်းပစည်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊ 

ဆက်စပ်ပစည်းများ ပါ၀င်သည်။ 

မူရင်းမဟုတ်ေသာပစည်းများဆိုသည်မှာ ဤေနာက်ဆက်တွဲေအာက်၌ မူရင်းကဲ့သို  အရည်အေသွးမမီ 

ေသာထုတ်ကုန် (သို ) ပစည်းများကိုဆိုလိုသည်။ 

မူရင်းပစည်းများဆိုသညမ်ှာ ဤေနာက်ဆက်တွဲေအာက်၌ မူရင်းကဲ့သို  အရည်အေသွးမီေသာ ထုတ်ကုန် 

(သို ) ပစည်းများကိုဆိုလိုသည်။ 

သယ်ယူပို ေဆာင်ေရးအတွက် ထုတ်ပိုးပစည်းများ ှင့် ကွန်တိနန်ာများဆိုသည်မှာ သယ်ယူပို ေဆာင်စဥ် 

ကာလအေတာအတွငး်  ကုန်ပစည်းများကို ကာကွယ်ရနအ်သုံးပြ သည့် ပစည်းများဖြ စ်ပးီ လက်လီ ေရာင်းချရန် 

အတွက် အသုံး ပြ ေသာ ကနု်ပစညး်များ၊ ကွန်တိန်နာများ ှင့် ကွာခြ ားသည။် 

အေကာက်ခွန်ေလျာ့ေပါ့ဆက်ဆံခြ ငး်ဆိုသည်မာှ ဤသေဘာတူစာချ ပ်ေအာက်တွင် အသုံးပြ ိုင်ေသာ 

အေကာက်ခွန် န်းထား ဖြ င့် မူရင်းကုန်ပစည်းများအား အခွန်ေလာ့ေပါ့ေပးခြ င်းကို ဆိုလိုသည်။ 



ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်မ စည်းမျဥ်းဆိုသည်မှာ အေကာက်ခွန်ခွဲ ခြ ားသတ်မှတ်ခြ င်း၊ ထုတ်လုပ်မ သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

အဆိုပါစံ န်းများ ေပါင်းစပ်မ၏ေဒသတန်ဖိုး သတ်မှတ်ခြ င်းတို အတွက် အသုံးပြ သည် ့စည်းမျဥ်းများကို ဆိုလိုသည်။ 

ထုတ်လုပ်မဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုအား စိုက်ပျိ း ခြ ငး်၊ တးူေဖာ်ခြ ငး်၊ ရတိသ်ိမး်ခြ င်း၊ ေမွးမြ ခြ ငး်၊ 

 ကးီထွား ခြ ငး်၊ တယ်ူခြ င်း၊ စုစည်းခြ င်း၊ စုေဆာင်းခြ င်း၊ ဖမ်းဆီးခြ ငး်၊ ငါးမားခြ င်း၊ ေထာင်ေချာက်ေထာင်ခြ ငး်၊ 

အမဲလိုက်ခြ င်း၊ စက် ုံမှထတု် လုပ်ခြ ငး်၊ ထတု်လုပ်ခြ ငး်၊ ထတု်လုပ်ခြ င်း (သို မဟုတ်) တပ်ဆင်ခြ ငး်ဖြ င့် ကုန်ပစည်း 

တစ်ခုကိုရရှိေစသည့် နည်းလမ်းများကို ဆိုလိုသည်။ 

တတိယ ိုင်ငံဆိုသည်မှာ အဖွဲ၀င်မဟုတ်ေသာ ပို ကုန်သွငး်ကုန်ေဆာင်ရကွ်သည့် အဖွဲ၀င်မဟုတ်ေသာ 

ိုင်ငံကို ဆိုလိုသည်။ တတိယ ိုင်ငံဟူေသာ  ေ၀ါဟာရကို ဆီေလျာ်သလို ဘာသာပြ န် ိုင်သည်။ 

စည်းမျဥ်း (၂) 

ပင်ရင်းမှတ်ေကျာက် 

၁။ ဤသေဘာတူစာချ ပ်အရ အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ေဒသတစ်ခုအတွင်းသို  တင်သွင်းေသာကုန်ပစညး်တစ်ခုသည် 

ေအာက်ပါအချက်တစ်ခုခု ှင့် ကိုက်ညီပါက အေကာက်ခွန်အခွင့်အေရးခံစားခွင့် ှင့် မူရငး်အဖြ စ်မှတ်ယူ ိုင်သည်။ 

(က)  စည်းမျဥ်း ၃ တွင် သတ်မှတ်ပြ ဌာန်းထားေသာ ကုန်စည်တစ်ခုသည် ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်င၏ံ 

နယ်ေမြ  အတွင်းမှ အပြ ည့်အ၀ရရှိေသာ  (သို ) အလုံးစုံထုတ်လုပ်ေသာအခါ (သို မဟုတ်) 

(ခ) ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ နယ်ေမြ အတငွး်အပြ ည့်အ၀ရရှိခြ င်း (သို ) 

ထုတ်လုပ်ခြ င်းမဟုတ်ေသာ်လည်း စည်းမျဥ်း ၄ (သို ) ၅ (သို ) ၆ (သို ) ၇ ေအာက်တွင် 

ကိုက်ညီသည်ဟု ေထာက်ခံေပး ိုင်ေသာအခါ 

၂။ စည်းမျဥ်း (၇) အတွက်  ပြ ဌာနး်ချကမ်လှွဲ၍ ဤေနာက်ဆကတ်ွဲရှိ မူရင်းလိုအပ်ချက် အေခြ အေနများသည ်

ပို ကုန် တငပ်ို သည့် ိုင်ငအံတွင်း မညသ်ည့်အတားအဆီးမှမရှိဘဲ  ဖြ ည့်ဆည်းေပးရမည်။ 

      စည်းမျဥ်း (၃) 

     ရာ န်းပြ ည့်ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန် 

စည်းမျဥ်း ၂ အပိုဒ် ၁ (က) ၏အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ေအာက်ေဖာ် ပြ ပါတို သည် အဖွဲ၀ငန်ယ်ေမြ အတငွး်  

အပြ ည့်အ၀ထုတ်လုပ်ခြ င်း (သို ) ရရှိခြ ငး်ဖြ စ်သည်ဟုယူဆ ိုင်သည် - 

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

ှင့်အပင်ထွက်ပစညး်များ 

(ခ) ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွငး် ေမွးဖွားေသာ၊  ကးီပြ င်းေသာ တိရစာန်အရှင်များ 

(ဂ) ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်း အထက်အပိုဒ် (ခ) ပါ တိရစာန်များမှ ထုတ်ယူရရှိေသာ 

ပစည်းများ 

(ဃ) ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်း အမဲလိုက်ခြ င်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင်ခြ ငး်၊ ငါးဖမး်ခြ င်း၊ ငါးေမးွ 

 မြ ခြ င်း၊ စုေဆာင်းယူခြ င်း ှင့် ဖမ်းယူခြ င်းတို မှရရှိေသာ ပစည်းများ 



 (င) ကုန်တငပ်ို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ ေမြ ဆီလာ၊ ေရ၊ ပင်လယ်ကမး်ပြ င် (သို ) ပင်လယ်ကမး်ပြ င် 

ေအာက်မှထုတ်ယူရရှိေသာ အထက်အပိုဒ် (က) မှ (ဃ) တွင် မပါ၀င်ေသာ ဓါတ်သတ တွင်းထွက် 

များ ှင့် အခြ ားသဘာ၀အတိုင်း တည်ရှိေနေသာအရာများ 

(စ) ိုင်ငံတကာဥပေဒအရ ေရ၊ ပင်လယ်ကမး်ပြ င် ှင့် ပင်လယ်ကမး်ပြ င်ေအာက် စူးစမ်းရှာေဖွခွင့် 

ရှိေသာ ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှ မှတ်ပုံတင်ထားပးီ ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရးရှိ 

ေသာ သေဘာများမှ ဖမ်းယူရရှိေသာ ေရထွက်ပစည်းများ ှင့် ေရ၊ ပင်လယ်ကမး်ပြ င် (သို ) 

ိုင်ငံပိုင်ေရပိုင်နက်ပြ င်ပရှိ ပင်လယ်ကမး်ပြ င်ေအာကမ်ှ ထုတ်ယူရရှိေသာပစည်းများ 

(ဆ) ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှ ၄င်း ှင့်မှတ်ပုံတင်ထားပးီ ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရး 

ရှိေသာ သေဘာများမှ ိုင်ငံတကာေရပိုင်နက်အတွင်း ဖမ်းယူရရှိေသာ ပစည်းများ ှင့်အခြ ားေရ 

ထွက်ပစည်းများ 

(ဇ) အထက်အပိုဒ် (ဆ) တွင်ပါ၀င်ေသာ ပစည်းများမှအပ ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှ ၄င်း ှင့် 

မှတ်ပုံတငထ်ားပးီ ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန်အခွင့်အေရးရှိေသာ စက် ုံသေဘာများမှထုတ်လုပ်ေသာ 

(သို )  ပြ လုပ် ေသာပစည်းများ 

(ဈ) ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ (သို ) ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ပုဂိ လ်တစ်ဦးမှ ှ ပြ ငပ်ေလထု 

အတွင်းရရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ 

(ည) မူလအေခြ အေနအတိုင်းမရှိ ိုင်ေသာ ပြ နလ်ည်ပြ င်ဆင်ရန်၊  ပြ န်လည်ထားသိုရန်မဖြ စ် ိုင်သည့် 

စုစည်းထားေသာ ပစည်းများ ှင့် ဖြ န် ဖြ းရန၊်  ပြ န်လည်ရယူရန်သာ သင့်ေတာ်သည့် ကုန်ကမး် 

အစိတ်အပိုင်းများ (သို ) အေလအလငွ့်များကို  ပြ န်လည်အသုံးပြ ရန်ပစညး်များ 

(ဋ) ေအာက်ပါတို မှရရှိေသာ အေလအလွင့် ှင့်အပိုင်းအစများ - 

  (၁)  ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်ခြ င်း (သို )  

(၂) ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံအတွင်း ကနု်ကမး်အဖြ စသ်ာ အသုးံပြ ိုင်ပးီ ိုင်ငံအတွင်း 

စုေဆာင်းရရှိ ေသာပစည်းများ 

(ဌ) အထက်အပိုဒ် (က) မှ (ဋ) အတွင်းပါရှိေသာ ကုန်ပစည်းများမှ ကုန်တင်ပို ိုင်ငံအတွငး် ထုတ်လုပ် 

ရရှိ ေသာပစည်းများ 

စည်းမျဥ်း (၄) 

 ပြ ည်ပသွင်းကုန် ကုန်ကမ်းပါ၀င်ေသာထုတ်ကုန် 

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

ကုန်ပစည်း တစ်ခုေဒသတွင်း ကုန်ပစည်းပါ၀င်မတန်ဖိုး (ေနာင်တွင် RVC ဟ ု သုံး န်းသွားမည်) သည် FOB 

တန်ဖိုး၏ ၄၀ % ထက် မနည်းလင် (သို ) ကနု်စည်တစ်ခုသည် စည်း၀ါးညိစနစ်၏ ဂဏန်းေလးလုံးအဆင့် (CTH) ၌ 

အခွန်အမျိ းအစား ေပြ ာင်းလဲ သွားလင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ပစညး်အဖြ စ် မှတ်ယူ ိုင်သည်။ 

၂။ ေဒသတွငး်ထုတ်ကုန်ပစည်းပါ၀င်မတန်ဖိုး တွက်ချက်မပုံစံမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် - 

 (က) Build – Up နည်း 



  RVC  =   VOM  X  100% 

      FOB 

  VOM = Value of Originating Materials 

၎င်း၏ေဒသတွငး်ကုန်ပစည်းတနဖ်ိုး၊ လုပ်သားခ၊ သယ်ယူပို ေဆာင်စရိတ်၊ 

အမြ 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၏ နယ်ေမြ အတွငး် ပင်ရငး်သတ်မှတ် 

မထား ေသာ ထုတ်ကုန်များအတွက် အေစာဆုံးေစျး န်းဖြ စ်ရမည်။ 

စည်းမျဥ်း (၅) 

ကုန်ပစည်းသီးသန် စည်းမျဥ်း 

စည်းမျဥ်း (၂) အရ ေနာက်ဆက်တွဲ (၂) တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ ကုန်ပစည်းသီးသန် စည်းမျဥ်း ှင် ့ 

ကိုက်ညီပါက ကုန်ပစည်းအား ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းကုန်စည်အဖြ စ် မှတ်ယူ ိုင်သည်။ 

စည်းမျဥ်း (၆) 

သတ်မှတ်ကုန်စည်အတွက်  

 စည်းမျဥ်း (၂၊ ၄ ှင် ့ ၅) တို တွင် သတ်မှတ်ကုန်စည်များကို ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန်အဖြ စ် သတ်မှတ် 

ေသာ်လည်း ပို ကုန်တငပ်ို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ တငပ်ို ပီး ပြ န်လည်တင်သွင်းမည့်ပစည်းများအတွက် အာဆီယံ ှင် ့ 

ကိုရီးယားပြ င်ပရှိ နယ်ေမြ များတွင် ထုတ်လုပ်သည့် (သို ) ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဥ်များမှ ထုတ်ကုန်များ 

ကိုလည်း ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန်အဖြ စ်မှတ်ယူမည်။ ထုတ်ကုန်စာရင်း ှင် ့ ေလာက်ထားမ ှင် ့ပတ်သက်သည့် အေသး 

စိတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ၀င်သည့် ကုန်ပစည်းေလာက်ထားမကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအချင်းချင်း သေဘာတူညီရမည်။ 

စည်းမျဥ်း (၇) 

ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြ င်း 

 အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ ကနု်ပစညး်အသုံးပြ လက် ေနာက်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုမှ ကုန်ေချာဖြ စ်သည်အထိ 

ထုတ်လုပ်ပါက ထိုကုန်စည်ကို ေနာက်ဆုံးထတု်လပု်သည့် ိုင်င၏ံ ေဒသထွက်ကုန်အဖြ စ် မှတ်ယူ ိုင်သည်။  

စည်းမျဥ်း (၈) 

၁။ ဤေနာက်ဆက်တွဲသတ်မှတ်ချက်များမှလွဲ၍ ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်ချက်များသည် ပို ကုန်တငပ်ို သည့်အဖွဲ ့ 

၀င် ိုင်ငံအတွင်းကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ခြ င်း (သို ) ေပါင်းစပ်ထတု်လပု်ခြ င်းမဟုတ်လင် ကုနပ်စည်းတစ်ခုအား ပို ကုန် 

တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းပစည်းအဖြ စ ်မှတ်ယ၍ူမရ - 



(က) ကုန်ပစည်းတစ်ခုအား သယ်ေဆာင်စဥ် ှင့် သိုေလာှင်ထားစဥ်အေတာအတွင်း မပျက်စီးေစရန် 

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

(ခ) ထုတ်ပိုးမေပြ ာငး်လဲခြ ငး်၊ ဖျက်ခြ င်း ှင့် ထုတ်ပိုးပြ ငဆ်င်ခြ ငး် 

(ဂ) သာမန်ေဆးေကာခြ င်း၊ သန် ရှင်းခြ င်း၊ ဖုန်၊ Oxide၊ ဆီ၊ သုတ်ေဆး ှင့် အခြ ားဖုံးအုပ်ေနသည့်အရာ 

များကို ဖယ်ရှားခြ ငး် 

(ဃ) သာမန်ေဆးသုတ်ခြ င်း ှင် ့ အေရာင်တင်ခြ င်း 

(င) ေကာက် ှံပင်များ ှင် ့ဆန်အား အခွံခွာခြ င်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို ) အလုံးစုံအေရာင်ခတ်ခြ ငး်၊ 

အေရာင်တင်ခြ င်း ှင် ့ အလာအုပ်ခြ ငး် 

(စ) သကားအေရာင်ဆိုးခြ င်း (သို ) သကားကိုအတုံးအခဲပုံစံပြ ခြ ငး် 

(ဆ) သာမန်အခွံခွာခြ ငး်၊ အေစထ့ုတ်ခြ င်း (သို ) အခွံဖယ်ခြ ငး် 

(ဇ) ခန်ခြ င်း၊ သာမန်အမန် ကိတ်ခြ င်း (သို ) သာမန်ဖြ တ်ေတာက်ခြ ငး် 

(စျ) ဆန်ကာချခြ င်း၊ စစ်ေဆးခြ င်း၊ အုပ်စုခွဲ ခြ င်း၊ အမျိ းအစားခွဲ ခြ င်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ တွဲဖက်ခြ ငး် 

(ည) ပုလင်းများ၊ သံဗူးများ၊ ဓာတ်ဘူးများ၊ အိတ်များ၊ ဗူးများ၊ ေသတာများထဲ၌သာ ထည့်သွင်းခြ ငး်၊ 

ကဒ်ပြ ားေပါ ၌တွဲစပ်ခြ င်း ှင့် အခြ ားသာမန်ထတု်ပိးု ခြ င်းလုပ်ငန်းအားလုံး 

(ဋ) အမှတ်အသား၊ တံဆိပ်၊ အမှတ်တံဆိပ် ှင ့် ထုတ်ကုန် (သို ) ပါကငေ်ပ ရှိ အမျိ းအစားခွဲ ခြ ားသည် ့

အခြ ား သေကတများအား ကပ်ခြ င်း (သို ) ပုံ ှိပ်ခြ ငး် 

(ဌ) အမျိ းအစားတူသည်ဖြ စေ်စ၊ မတသူည်ဖြ စ်ေစ သာမန်ေပါင်းစပ်ခြ ငး် 

(ဍ)  ပြ ည့်စုံေသာအရာတစ်ခုဖြ စ်ေစရန် အစိတ်အပိုငး်များအား သာမန်ေပါင်းစပ်ခြ င်း (သို ) 

ကုန်ပစည်းအား တစ်စစီဖြ တ်ပစ်ခြ ငး် 

(ဎ) သာမန်စမ်းသပ်ခြ င်း (သို ) 

(ဏ) သားသတ်ခြ ငး် 

၂။ ကုန်တငပ်ို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အပိုဒ် (၁) တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် အချက် 

များကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမရှိသည့် ိုင်ငံမှပို ကုန်အဖြ စ် တင်ပို သည့်အခါ မူရငး်အေခြ အေနအတိုင်း ထိန်းသိမ်းရမည်။ 

စည်းမျဥ်း (၉) 

တုိက်ရုိက်ကုန်ပုိ ခြ င်း 

၁။ အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အခွင့်အေရးကို ကုန်တင်သွငး်သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ ှင် ့ ကုန်တငပ်ို သည့်အဖွဲ ့ 

၀င် ိုင်ငံအကား တိုက်ရိုက်သယ်ယူပို ေဆာင်သည့် ထိုေနာက်ဆက်တွဲ၏လိုအပ်ချက်များကို ေကာင်းစွာပြ ည့်စုံ 

ေစရန် အသုံးချရမည်။ 

၂။ အပိုဒ် (၁) အပြ င် ကုနစ်ည်တစ်ခုကို ပို ေဆာင်ရာ၌ ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ ှင် ့ သွင်းကုန်တင်သွင်း 

သည့် ိုင်ငအံပြ င် တစ် ိုင်ငံ (သို ) တစ် ိုင်ငံထက်ပိုသည့် တတိယကား ိုင်ငမံျားသို  ဖြ တ်သန်းသယ်ယူပို ေဆာင်ခြ ငး် 

များကိုလည်း တိုက်ရိုကက်နု်တင်ပို ခြ ငး်အဖြ စ် မှတ်ယူရမည်။  



(က) တစ်ဆင့်သယ်ပို ခြ င်းသည် ပထ၀ီအေနအထားေကာင့် (သို ) သယ်ယူပို ေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ 

လိုအပ်ချက် ေကာင့်ဖြ စလ်င် 

(ခ) ကုန်ပစည်းအား ယင်းဆိပ်ကမ်းတွင် ေရာင်း၀ယ်ခြ င်း၊ စားသုံးခြ ငး်မပြ လင် 

(ဂ) ကုန်ပစည်းအား ယင်းဆိပ်ကမ်းတွင် အတင်အချပြ လုပ်ခြ င်း (သို ) လမ်းခရီးအတွက် မပျက်စီး 

ေအာင် ပြ ပြ င်ထိန်းသိမ်းမေဆာင်ရကွ်ခြ င်းမှအပ တစ်စုံတစ်ရာပြ ပြ င်ထုတ်လုပ်မမပြ လုပ်ခဲ့လင် 

စည်းမျဥ်း (၁၀) 

အနိမ့်ဆံုးပါ၀င်မ 

၁။ အေကာက်ခွန်ကုန်စညဇ်ယား၌ ေပြ ာငး်လဲမမရှိေသာ ကုန်စညတ်စ်ခုသည် ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စလ်င် 

ပင်ရင်း ကနု်ပစည်းအဖြ စ် သတ်မှတ် ိုင်သည် - 

(က) (K : စည်း၀ါးညီစနစ်၏ အခန်း ၅၀ မှ ၆၃ အထိ ေဖာ်ပြ မထားေသာ ကုန်စည်တစ်ခုအတွက်) 

ထုတ်လုပ်မ တွင် အသုံးပြ သည့် ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်စည်များအားလုံး၏ တန်ဖိုးသည် 

ကုန်စည်၏ FOB ေစျး န်း ၁၀ % မပိုေသာအခါ 

(ခ) စည်း၀ါးညီစနစ်၏ အခန်း ၅၀ မှ ၆၃ အထိေဖာ်ပြ ထားေသာ ကုန်စည်တစ်ခုအတွက် 

အေကာက်ခွန်ကုန် စည်ဇယားအရ ေပြ ာင်းလဲမမရှိသည့် ထုတ်လုပ်ရာတွငအ်သုံးပြ သည့် 

ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်စည်များ အားလုံး၏ အေလးချိန်သည် ကုန်စည်၏ 

စုစုေပါင်းအေလးချိန်ထက ်၁၀ % ထက်မပိုေသာအခါ 

(   ) ငှ ့် အပိုဒ်ခွ ဲ (က) ှင ့် (ခ) တငွ ် သတမ်တှထ်ားသည် ့ ကနု်စည်သည် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြ စ ်

အရည် အချင်းကိုက်ညီေစရန် ဤေနာက်ဆက်တွဲတွင်ပါ၀င်သည့် ေလာက်ထား ိုင်သည့်အခြ ားကုန်ပစညး်အားလုံး 

ှင ့် ကိုက်ညီမ ရှိရမည်။ 

၂။ ဤပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ကုန်ပစည်းများ၏တန်ဖိုးသည် ကုန်ပစည်းတစ်ခုအေပ  အသုံးချ ိုင်ေသာ RVC 

လိုအပ်မ အတွက် ပငရ်င်းမဟုတ်သည့် ကုန်ပစည်းများ၏ တန်ဖိုး၌ပါ၀င်ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၁) 

ထုပ်ပုိးခြ င်း၊ ထုပ်ပုိးပစည်းများ င့်ှပတ်သက်၍ေဆာင်ရွက်မများ 

၁။ (က) ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် စည်းမျဥ်း ၄ တွငေ်ဖာ ်ပြ ထားသည့် RVC သတ်မှတ်ချက် ှင့် ကိုက်ညီ 

ပါလင ် ကုန်စည်တစ်ခုသည် တန်ဖိုးမြ င့်သတ်မှတ်ချက် ှင့် အကျ းံ၀င်ပါက လကလ်ီေရာငး်ချရန် 

ထုပ်ပိုးမတန်ဖိုးသည် ကုန်စည် ဖြ စ်ေပ မကို တင်သွားပါက ပငရ်င်းေဒသသတ်မှတ် ိုင်ခြ င်း ှင့် 

ထုပ်ပိုးခြ င်း ှင ့် ထုပ်ပိုးရာ တွင်ပါ၀င်သည့် ပစည်းများသည် သယ်ေဆာင်ရနအ်လို ငှာ သီးသန်  

အသုံးပြ ခြ င်းများကို ပင်ရင်းေဒသ သတ်မှတ်ရန်ကိစများ ြဖစ်သည်။ 

 (ခ) ထုပ်ပိုးထားသည့် ကုန်ပစည်း ှင့်အတူ သတ်မှတ်ေသာအခါ လက်လီေရာင်းချရန်အတွက် ထုပ်ပိုး 

 ခြ င်း ှင် ့ ထုပ်ပိုးပစည်းများအား ဆိုခဲ့သည့်ကုန်ပစညး်၏ အေကာက်ခွန်သတ်မှတ်ချက် ေပြ ာငး်လဲ 

ေစရန ် ထတု်လပုသ်ည်က့နု်ပစညး်တငွ ် အသုးံပြ သည့် ပင်ရင်းမဟုတ်သည့် ပစည်းများသည ်



သတ်မှတ်ချက်ကို ဖြ ည့်ဆည်းသည်ဖြ စ်ေစ ပင်ရင်းကုန်ပစည်းအဖြ စ် မသတ်မှတ်ေသာေကာင့် 

အပိုဒ်ခွဲ (က) အား အသုံးမပြ ိုင်ပါ။ 

၂။ ကုန်စညတ်စ်ခုအား သယ်ယူပို ေဆာင်ရန်အတွက် အသုံးပြ ေသာ ထုပ်ပိုးပစည်း ှင့် ကွန်တိန်နာများအား 

ပင်ရင်း ပစည်းအဖြ စ် မသတ်မှတ်ရ။ 

စည်းမျဥ်း (၁၂) 

ဆက်စပ်ပစည်းများ ှင် ့အပုိပစည်းများ 

 ကုန်ပစည်းတစ်ခု၏ ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိုပစညး်များ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ှင် ့ ညန်ကား 

ချကဆ်ိုင်ရာ (သို ) သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပစည်းများအား ပင်ရငး်ကုန်ပစည်းအဖြ စ် သတ်မှတ်ခြ ငး်မပြ ရ။ 

အဆိုပါဆက်စပ်ပစည်း၊ အပိုပစည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ှင် ့ ညန်ကားချက်ဆိုင်ရာ (သို ) သတင်းအချက် 

အလကဆ်ိုင်ရာပစညး်များသည် အဆိုပါကုန်စည၏် အမည်စာရင်းတွင်ပါ၀င်ပးီ အေကာက်ခွန် နး်ထား ေကာက်ခ 

ံမကို သကဆ်ိုင်ရာကုန်တင် သွင်းသည့် ိုင်ငံမှ ေကာကခ်ံ ိုင်သည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၃) 

အဓိကမဟုတ်သည့်ပါ၀င်ပစည်းများ 

 ကုန်စညတ်စ်ခုအား ပင်ရင်းေဒသသတ်မှတ်ဆုံးဖြ တ်ရာတွင် ကုန်ပစည်းထတု်လုပ်ရာ၌အသုံးပြ ပးီ ကန်ု 

ပစည်းတွင် ပါ၀င်ခြ င်းမရှိေသာ ေအာကပ်ါပစညး်များအား ပင်ရင်းပစည်းအဖြ စ် သတ်မှတ်ခြ ငး်မပြ ရ - 

 (က) ေလာင်စာဆီ ှင့်စွမ်းအင် 

 (ခ) ကိရိယာများ၊ ဘေလာက်တုံး ှင ့်ပုံစံခွက်များ 

 (ဂ) အေဆာက်အဦ ှင် ့ပစည်းများထိန်းသိမ်းရာတွင ် အသုံးပြ သည့် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ ှင် ့ ပစညး် 

များ 

 (ဃ) ထုတ်လုပ်ခြ င်း (သို ) အေဆာက်အဦ ှင် ့ပစည်းများတပ်ဆင်ရန် အသုံးပြ ေသာ ေချာဆီ၊ စက်ဆီ၊ 

ေပါင်းစပ်ပစည်းများ ှင် ့ ပစည်းများ 

 (င) လက်အိတ်များ၊ မျက်မှန်များ၊ ဖိနပ်၊ ၀တ်စုံများ၊ လုံခြ ံေရးအေထာက်အပံ့ပစည်းများ 

 (စ) ကုန်ပစည်းစမ်းသပ်ရန် (သို ) စစ်ေဆးရန်အတွက် အသုံးပြ ေသာ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ 

ဆက်စပ်ပစည်းများ ှင့် အေထာက်အပံ့ပစည်းများ 

 (ဆ) ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မ၌ အသုံးပြ ပးီ ထုတ်လုပ်မ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြ စ် သတ်မှတ် ိုင် 

ေသာ်လည်း ကုန်စညထ်ဲ၌ပါ၀င်မမရှိေသာ အခြ ားပစည်းများ 

စည်းမျဥ်း (၁၄) 

ပံုတူ င့်ှအစားထုိးပါ၀င်ပစည်းများ 

၁။ ကုန်စညတ်စ်ခုအား ပင်ရင်းေဒသဆုံးဖြ တ်ရာတွင် အဆိုပါကုန်စညအ်ား ထုတ်လုပ်ရာ၌ ပင်ရငး်ေဒသထွက ်

ပစည်းများ ှင် ့ ပင်ရင်းေဒသမဟုတ်သည့် ပါ၀င်ပစည်းများကို ေရာစပ်လ က်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေပါင်းစပ် 

လကေ်သာလ်ည်းေကာင်း ထုတ်လုပ်ရရှိပါက ထိုပါ၀င်ပစညး်များ ှင် ့ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာကုန်တင်ပို သည့် 

ိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်လက်ခံ ကျင် ့သုံးသည့် စာရင်းဇယားစီမံခန် ခွဲမလုပ်ထုံးလပု်နည်းများအရ ဆုံးဖြ တ် ိုင်သည်။ 



၂။ စာရင်းဇယားစီမံခန် ခွဲမနည်းလမ်းအေပ  သတ်မှတ်ဆုံးဖြ တ်ပါက အဆိုပါနည်းလမ်းသည် ဘ ာ ှစ် 

အလိုက် အသုံးပြ ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၅) 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် 

 ကုန်စညတ်င်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ အ့စည်းမှထုတ်ေပးသည့် ပင်ရငး် 

ေဒသေထာက်ခံချကအ်ရ ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် အေကာက်ခွနသ်က်သာခွင့်အတွက် တရား၀င်လက်ခံရမည် 

 ဖြ စ်ပးီ ေနာက်ဆက်တွဲ (၁) တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ပင်ရင်း ိုင်ငံလက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလပု်နည်းများ 

အရ အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအားလုံးသို  အေကာငး်ကားရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၆) 

ေဆွးေ းွခြ င်း၊ စိစစ်ခြ င်း င်ှ ့ ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း 

၁။ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသည ်ဤေနာက်ဆက်တွဲ၏ ရည်မှန်းချက် ှင် ့ ဦးတည်ချကက်ိုရရှိေစရန် ဤေနာက်ဆက် 

တွဲပါ စည်းမျဥ်းများသည် ထိေရာက်စွာ၊ တူညီစွာ ှင် ့ ညီညွတ်စွာ စီမံခန် ခွဲမရှိေစရန် ပုံမှန်တိုင်ပငေ်ဆွးေ ွးမ 

 ပြ ရမည။် 

၂။ ဤေနာက်ဆက်တွဲအား အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုမှ ေတာင်းဆိုလာမအေပ  လိုအပ်ပါက ပြ န်လညမ်ွမ်းမံသုံးသပ် 

ရမည် ဖြ စ်ပးီ မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်၏ အခန်း (၅.၃) ေအာက်တွင် ဖွဲ ့စည်းထားေသာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 

ေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီမအဖြ စ် အဆိုပါသုံးသပ်မွမ်းမံမများကို ထုတ်ပြ နရ်မည်ဖြ စသ်ည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၇) 

ဥပေဒဆုိင်ရာစီမံခန် ခဲွမ 

 မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်၏ အခန်း (၅.၃) အရ အာဆီယံ - ကိုရီးယား ပင်ရငး်ေဒသေကာ်မတီသည် 

ေပ  ေပါက်လာသည့် ကွဲပြ ားခြ ားနားချက်များကို ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ှင့် ဤေနာက်ဆက်တွဲ ှင့် ပူးတွဲ - ၁ ၌ 

ေဖာ်ပြ ထားသည့် ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်း ှင် ့ အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များ စီမံခန် ခွဲ ခြ င်း ှင့် အသက်သွင်း 

 ခြ င်းအတွက် ဖွဲ ့စည်း တညေ်ထာင်ပးီ တာ၀န်ယူေဆာင်ရွက်ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၈) 

အငြ င်းပွားမများေဖြ ရှင်းခြ င်း 

 ပင်ရင်းေဒသဆုံးဖြ တ်ခြ င်း၊ ကုန်စည်အမျိ းအစားသတ်မှတ်ခြ င်း ှင် ့ ဤေနာက်ဆကတ်ွဲ ှင် ့ ပူးတွဲ - ၁ 

အားအေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ခြ င်း ှင် ့ သက်ဆိုင်သည့် အခြ ားကိစရပ်များ ှင် ့ပတ်သက်၍ ကွဲပြ ားခြ ားနားမများ 

ေပ ေပါက်လာပါက ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ ှင် ့ ကနု်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံများ၏အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့ 

များအချင်းချင်း ညိ ိင်းတိုင်ပင်၍  ေြဖရငှး်ပီး ကျန်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငမံျားသို  အသိေပးအေကာင်း ကားရမည။် 

 အပိုဒ် (၁) တွငေ်ဖာ်ပြ ထားသည့်ေဆွးေ ွးတိုင်ပင်မများမှ ှစ်ဖက်အပြ န်အလှန်ေကျနပ်ေလာက်သည့် 

ေဖြ ရှင်းမမျိ းမရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံသည် မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်ေအာက်ရှိ အငြ င်းပွားမများေဖြ ရငှ်းေရး 

လုပ်ငန်းစဥ်သေဘာတူညီချက်၌ ချမှတ်ထားသည့် အငြ င်းပွားမများ ေြဖရငှ်းေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြ  

ရမည်။ 



ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ဆုိင်ရာလက်မှတ်ထုတ်ေပးမလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

 ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) ကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက်ထတု် 

ေပးခြ င်း၊ ပင်ရင်းေထာက်ခံချက် ှင့် အခြ ားသက်ဆိုင်ရာစီမံခန် ခွဲမကိစရပ်များအတွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါလုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည် - 

စည်းမျဥ်း (၁) 

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆုိခြ င်း 

ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ဆိုသည်မှာ ပထမပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံ 

ချကက်ို အေခြ ခံသည့် ကားခံပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပးသည့် ပင်ရငး်ေဒသေထာကခ်ံချကက်ို ဆိုလို 

သည်။ 

အေကာက်ခွန်အာဏာပုိင် ဆိုသည်မှာ အေကာက်ခွန်ဥပေဒ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစီမံခန် ခွဲမအတွက် အဖွဲ ့၀င် 

ိုင်ငံ၏ ဥပေဒေအာက်၌ တာ၀န်ရှိေသာ ကမ်းကျင်ေသာအာဏာပိုင်အဖွဲ ့ကို ဆိုလိုသည်။ 

ကုန်တင်ပုိ သူ ဆိုသည်မှာ ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ပို ကနု်တင်ပို သည့်ေဒသခံ (သို ) 

တရားဥပေဒအရ ေနထိုင်ခွင့်ရှိသူကို ဆိုလိုသည်။ 

ကုန်တင်သွင်းသူ ဆိုသည်မှာ သွင်းကုန်တင်သွင်းသည် ့ ိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် ေနထိုင်ေသာ 

သွငး်ကုန်တင်သွငး်သည့် ေဒသခံ (သို ) တရားဥပေဒအရ ေနထိုင်ခွင့်ရှိသူကိုဆိုလိုသည်။ 

ထုတ်ေပးေရးအာဏာပုိင်အဖဲွ ့ ဆိုသည်မှာ ပင်ရငး်ေဒသေထာကခ်ံချကထ်ုတ်ေပးရန် ှင့် ဤေနာက်ဆက်တွဲအရ 

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအားလုံးသို  အေကာငး်ကားထားေသာ  ပို ကုနတ်င်ပို သည့် ိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ကမ်းကျင် 

သည့်အာဏာပိုင် အဖွဲ ့ကို ဆိုလိုသည်။ 

ကုန်ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ အဖွဲ ၀့င် ိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် ေနထိုင်ေသာ ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) ၏ စည်းမျဥ်း 

(၁) ပါ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သည့် ေဒသခံ (သို ) တရားဥပေဒအရ ေနထိုင်ခွင့်ရှိသူကို ဆိုလိုသည်။ 

 စည်းမျဥ်း (၂) 

ထုတ်ေပးေရးအာဏာပုိင်အဖွဲ ့ 

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 ဖြ န်  ေ၀ရမည်။ ဆိုခဲ့သည့်စာရင်းများထဲမှ တစ်ခုခုေပြ ာင်းလဲပါက အချိန်မီ 

အေကာငး်ကားရမည။် 

၂။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါစာရင်းတွင် မပါ၀င်သည့် အာဏာပိုင်မှထုတ်ေပးေသာ မည်သည့်ပင်ရင်းေထာက်ခံချက် 

ကိုမဆို အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ တာ၀န်ယူေဆာင်ရွကမ်ည်မဟုတ်ပါ။ 

စည်းမျဥ်း (၃) 

 ပင်ရင်းေဒသမှန်ကန်ေကာငး် ဆုးံဖြ တ်ချက် ှင် ့ပတ်သက်၍ ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့များအေနဖြ င့် 

ေထာက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများကို စိစစ်ချက်များပြ လုပ်ရန်အလို ငှာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏  ပြ ည်တွင်း 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ များအရ ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 



စည်းမျဥ်း (၄) 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်း 

၁။ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ (သို ) ကုန်စည်တင်ပို သူ (သို ) အခွင့်အာဏာရှိသည့်ကိုယ်စားလှယ်မှ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ  ့

၀င် ိုင်ငံ၏ ဥပေဒ ှင့်လုပ်ထုံးလပု်နည်းများ ှင့်အည ီ ကိ တငပ်ို ကုန် (Pre-Exportation) စစ်ေဆးမ (ပငရ်င်း ေဒသ 

ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်) ကို ေတာင်းဆို ိုင်သည်။ ပုံမှန်စစ်ေဆးခြ င်း (သို ) လိုအပ်သည့်အခါစစ်ေဆးခြ ငး် 

များမှရရှိလာေသာရလာဒ်ကို တငပ်ို မည့်ကုန်ပစည်း၏ ပင်ရင်းေဒသကို ဆုးံဖြ တ်ရာတွင် အေထာက်အကူပြ သည့် 

အေထာက်အထားအဖြ စ် မှတ်ယူ ရမည်။ သဘာ၀အေလာက် ပင်ရင်းေဒသကို အလွယ်တကူဆုံးဖြ တ် ိုင်သည့် 

ကုန်ပစည်းအတွက် ကိ တင်ပို ကုနစ်စ်ေဆး ခြ ငး်ပြ လုပ်ရန် မလိုပါ။ 

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

ေထာက်ခံချက်အတွက် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ ှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့် ကိုက်ညီေသာ ပင်ရင်းေဒသ 

ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခြ င်းအတွက် တင်ပို မည့်ပို ကုန်အရညအ်ေသွးများကို ေဖာ်ပြ သည့် အေထာက်အထား 

စာရွက်စာတမ်းများကို အသုံးပြ ရမည။် 

၃။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အေနဖြ င့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ၊ 

နည်း ဥပေဒများ ှင့်အညီ ေလာက်ထားလာေသာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်များကို သင့်ေတာ်ေသာ စစ်ေဆးမ 

များဖြ င့် အတတ် ိုင်ဆုံးေဆာင်ရွက်ေပးရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကို ေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က)  ပြ ည့်စုံစွာဖြ ည့်စွက်ထားပးီ အခွင့်အာဏာရှိသည့် ပုဂိ လ်မှ လကမ်ှတ်ေရးထိုးထားေသာ ပင်ရင်း 

ေဒသေထာက်ခခံျက် 

(ခ) ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) ှင် ့ ကိုက်ညီသည့် ကုန်စည်၏ပင်ရင်း 

(ဂ) ပူးတွဲတင်ပြ လာသည့် ေထာက်ခံချက်များအတွက် ပင်ရင်းေထာက်ခံချက်ရှိ အခြ ားအချက် 

အလက်များ 

(ဃ) တင်ပို မည့်ပို ကုန်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ကုနစ်ည်အေရအတွက် ှင် ့ အေလးချိန်၊ ကုန် 

အမှတ်တံဆိပ် ှင် ့ ထုပ်ပိုးအေရအတွက်၊ ထုပ်ပိုးမအေရအတွက် ှင် ့ အမျိ းအစား စသည် 

ေဖာ်ပြ ချက် 

၄။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် တစ်ခုတည်းတွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ မျိ းမတူသည့် ကုန်စည်များအတွက် 

ကုန်စည်တစ်ခုစီသည် ၎င်းတို ၏ သီးသန် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အေရးအတွက် အရည်အေသွးပြ ည့်မီရမည်ဖြ စ်ပးီ 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံ ချက်အတွက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

စည်းမျဥ်း (၅) 

၁။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်သည် A 4 အရယွအ်စား ငှ့် ပးူတွတဲင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပးီ AK ပုံစံအဖြ စ် 

ေဖာ်ပြ  ရမည။် အဂလိပ်ဘာသာဖြ င့် ေဖာ်ပြ ရမည။်  

၂။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်သည် မူရင်း ှင့်မိတ  ှစ်ေစာင်ပါရှိရမည်။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် 

မူရင်း ှင် ့ မိတ များ၏အေရာင်သည် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ၏ အပြ န်အလှန်သေဘာတူညီသည့်အတိုင်း ဖြ စ်ရမည်။ 



၃။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တစ်ေစာင်တွင ် ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ၊ ုံးအသီးသီး၏သီးခြ ားနပံါတ် ေဖာ်ပြ ပါ 

ရှိရမည်။ 

၄။ မူရင်းကို ကုန်စည်ထတု်လပု်သူ (သို ) ကုန်စည်တငပ်ို သူမှ တငသ်ငွ်းသူအေနဖြ င့် တင်သွင်းသည့်ေနရာရှိ 

အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သို  တင်ပြ ိုင်ရန်အတွက် ဆက်လက်ေပးပို ရမည်။ ဒုတိယမိတ ကို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့ 

၀င် ိုင်ငံ၏ ပုံစံထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်၏ လက၀်ယ်တွင်ထားရှိရမည်။ တတိယမိတ ကို ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ 

(သို ) ကုန်စည်တင်ပို သ၏ူ လက်၀ယ်တွင်ထားရှိရမည်။ 

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

ကုန်စည်ကို ေဖာ်ပြ သည့်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်မှတ်တမ်းကို သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန် 

ဌာနသို ေပးပို ရမည။် 

၆။ ကုန်တငသ်ွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ပယ်ချေသာကိစရပ် 

များတွင် အဆိုပါပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်၏ အကွက်နံပါတ် (၄) တွင် အမှတ်အသားပြ ၍ (၂) လထက် 

မေကျာလ်နွ်ေသာ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်သည့် အချိနက်ာလအတွငး် ကနု်တင်ပို ိုင်ငံ၏ ပုံစံထုတ်ေပးသည့် 

အာဏာပိုင်ထံသို  မူရင်းပုံစံကို ပြ န်လည်ေပးပို ရမည်။ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်သည် အေကာက်ခွန်အခွင့်အေရး 

ေပးမအား ငြ င်းဆိုမအတွက ်ခိုင်လုံ သည့်အေကာင်း ပြ ချက်ကို အသိေပးရမည်။ 

၇။ အထက်အပိုဒ် (၆) တွင် ေဖာ်ပြ သကဲ့သို  ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက်ကို လက်မခံသည့်ကိစရပ်များတွင် 

ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်မှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို လက်ခံရန်အတွက် ပြ လုပ်ေသာ ရှင်းလင်းချက်များကို 

ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်င၏ံ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ လက်ခံရမည်။ ရှင်းလင်းချက်များကို အေသးစိတ် 

ေဖာ်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပးီ ကနု်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အခွင့်အေရးေပးခြ င်းအေပ  ခိုင်မာေသာငြ ငး်ဆုိ 

ချကက်ို ရည်ညနး်ရာတငွ ်ပြ ည့်စုံမ ရှိရမည်။ 

စည်းမျဥ်း (၆) 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တွင် ဖျက်ခြ စ်ခြ င်း၊ ထပ်ပိုးေရးသားပြ င်ဆင်ခြ င်းများကို ခွင့်မပြ ပါ။ မည်သည့် 

 ပြ င်ဆငမ်ကိုမဆို မမှန်ကန်ေသာကုန်ပစည်းများ ှင့် မည်သည့်ထပ်ေပါင်းမကိုမဆို ခြ စ်၍ဖျက်ပစ်ရမည်။ အဆိုပါ 

 ပြ င်ဆင်မများကို တာ၀န်ခံအရာရှိမှ ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက်တစ်ေစာင်ကို လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြ ရမည ်

 ဖြ စ်ပးီ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သို  အေကာင်းကားရမည်။ အသုံးမပြ သည့် ကွက်လပ်များကို ေနာက်ထပ် 

 ဖြ ည့်စွက်ခြ င်းမပြ ရန် မျဥ်းသား ခြ စ်ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၇) 

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

အဖြ စ်ယူဆ ိုင်ေသာအခါတွင် ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ံချကက်ို ကုန်ပစညး်တင်ပို ချိနတ်ွင်လည်းေကာင်း၊ တင်ပို ပးီ 

ေနာက်ကာလတွင် လည်းေကာင်း ထုတ်ေပးရမည်။ 

၂။  ကားခံအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့မှလည်း ကုန်ပစည်းသည် ၎င်း၏နယ်ေမြ ကို 

 ဖြ တ် သန်းသွားစဥ်တွင ် ကုန်တငပ်ို သူမှ ေလာက်ထားပါက ေအာက်ပါအေခြ အေနများတွင် ေကျာကပ်ေထာက်ခံ 

ချက် (Back to Back CO) ကို ထုတ်ေပး ိုင်သည ်- 



 (က) တရား၀ငပ်င်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်မူရင်းကို တင်ပြ လာေသာအခါ  

(ခ)  ကားခံအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ သွင်းကုနတ်င်သွင်းသူ ှင့်ကားခံအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၌ ေကျာကပ်ပင်ရင်း 

ေထာက်ခံချက် ေလာက်ထားသူပို ကုန်တင်ပို သူတို မှာ တူညီေသာအခါ ှင် ့ 

(ဂ) စည်းမျဥ်း (၁၄) တွင် ပြ ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း မှန်ကန်ေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ 

ေလာက်ထား လာေသာအခါ 

၃။ အထက်ပါ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ေတာင်းဆိုမအတွက် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသည် ဤစည်းမျဥ်း ှင် ့ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရကွမ်သတ်မှတ်ချက်များကို သုံးသပ်ရမည်ဖြ စ ်ပးီ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအကား အပြ န် 

အလှန်သေဘာတူညီထားမများကို ပြ နလ်ည်ပြ ငဆ်ငရ်မည်။ 

၄။ ရည်ရယွခ်ျက်မရှေိသာ အမှားများ၊ ပယ်ဖျက်မများ (သို ) အခြ ားတရား၀င်ကိစရပ်များေကာင့် ပို ကုန်တင်ပို  

သည့်အခါ (သို ) တင်ပို ပးီေနာကပ်ိုင်းတွင် ပငရ်င်းေဒသေထာက်ခံချကထ်ုတ်မေပး ိုင်သည့် ကစိရပ်များတွင် 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ေနာက်ေကာင်းပြ န်ထုတ်ေပး ိုင်သည်။ သို ေသာ် သေဘာတင်သည့်ရက်မှ တစ် ှစ် 

ထက်ေနာက်မကျဘဲ တင်ပို ရမည်ဖြ စ်ပးီ ေနာကေ်ကာင်းပြ န်ထုတ်ေပးခြ င်း ဟူေသာစကားလုံးကို ေဖာ်ပြ ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၈) 

 ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ခိုးယူခံရခြ င်း၊ ေပျာက်ဆုံးခြ ငး်၊ ပျကစ်းီခြ ငး်များဖြ စ်ပါက ကုန်တင်ပို သူ (သို ) 

ထုတ်လုပ်သူမှ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲသို  အသစ်ပြ န်လည်ေလာကထ်ား ိုင်ပီး ဇယား 

အကွက် အမှတ် (၁၂) တွင် CERTIFIED TRUE COPY ဟု ေဖာ်ပြ ရမည်။ မူလထုတ်ေပးသည့် ရက်စွဲအတိုင်း 

ထုတ်ေပးရန်ဖြ စ်ပးီ မူလ ထုတ်ေပးသည့်ရက်စွဲမှ တစ် ှစ်ထက်ပို၍ မကာေစရ။ 

စည်းမျဥ်း (၉) 

 အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အလို ငှာ ကုန်တင်သွင်းသူသည် ပငရ်င်းေဒသေထာက်ခခံျကက်ို အေထာက ်

အကူပြ သည့်စာရွက်စာတမ်းများ (ဥပမာ - ကုန်ေရာင်းအကိ လာ၊ လိုအပ်ပါက ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှ 

ထုတ်ေပးေသာ သေဘာတင်ကုန်တန်ဆာ စသည်) ှင့် ကုန်တငသ်ငွ်း ိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ှင့် 

အညီ လိုအပ်ေသာအခြ ား အေထာက်အထားများကို ကုန်တင်သွင်းသည့်အချိန်တွင် ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် 

ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင် ထံသို ့တင်ပြ ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၀) 

၁။  ပြ ည်တွင်းဥပေဒ ှင့် လပု်ထုံးလပု်နည်းများ ှင့်ညီညွတ်ေသာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ပို ကုန် 

တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင် (သို ) ေကျာကပ်ပင်ရင်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးေသာ ကားခံ ိုင်ငမံှ ထုတ်ေပး 

ေသာေန မှ ၆ လ အတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို  တင်ပြ ရမည။် 

၂။ အပိုဒ် ၁ တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် သတ်မှတ်ချိန်ထက်ေကျာ်၍ သွင်းကုန်တငသ်ငွ်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိငုင်၏ံ 

အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သို  ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် တင်ပြ ေသာကိစများတွင် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ (သို ) 

ကုန်စည်တင်ပို သူ ေဆာငရ်ွက် ိုင်ခြ င်းမရှိေသာ ကိစရပ်များ ဖြ စ်သည့် သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် ှင် ့ အခြ ားအကျ းံ၀င် 

သည့်ကိစရပ်များအတွက်  အဆိုပါပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချကအ်ား လက်ခံရမည်။ 



၃။ ကိစအားလုံးတွငပ်င်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်ထားေသာကန် သတ်ရက်မတိုင်မီ ကုန် 

ပစညး်တင်ပို ထားပါကလည်း သွင်းကနု်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှလက်ခံရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၁) 

 ေအာက်ပါတို အတွက် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ေလာက်ထားရန်မလိုအပ်ပါ - 

(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 တင်ပြ ေလာကထ်ားရန် ေရာှင်ရာှးလိုသည်ရ့ညရ်ယွ်ချက်ဖြ င့် တစ်ကိမ် (သို ) 

တစ် ကိမ်ထက်ပို၍ အလီလီတင်သွင်းမများကို တင်သွင်းမအဖြ စ် မှတ်ယူခြ ငး်မပြ  

စည်းမျဥ်း (၁၂) 

၁။ ပင်ရင်းကုန်ပစည်းတစ်ခုအဖြ စ် သံသယမရှိသည့်အခါ တရား၀ငသ်ငွ်းကုန်တငသ်ငွ်းရန်အတွက် သွငး်ကုန် 

တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံ တင်ပြ ရသည့် ပငရ်ငး်ေဒသေထာကခ်ံချက် ငှ ့် ပးူတွဲ 

ေထာက်ခံချက်များ အကား အေသးအဖွဲကွဲလွဲမများအတွက် ငြ င်းပယ်ရနမ်လို။ 

၂။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တစ်ခုတည်းတွင် ကနု်စည်များစွာကို ေဖာ်ပြ ထားမတငွ ် အငြ င်းပွားဖွယ် 

ကုန်စည်တစ်ခုေကာင့် ကျန်ကုန်စည်များအတွက် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ှင့် အေကာက်ခွန်ရငှး်လငး်ေရးတို  

အတွက် ထိခိုက်ေစခြ င်း (သို ) ေ ှာင့်ေ ှးေစခြ င်း မရှိေစရ။ စည်းမျဥ်း ၁၄ ၏ အပိုဒ် ၁(ဂ) တွင် အငြ င်းပာွးဖယွ် 

ကုန်စည်စာရင်းကို ေဖာ်ပြ ထားသည်။ 

စည်းမျဥ်း (၁၃) 

မှတ်တမ်းထိန်းရန်လုိအပ်ချက် 

၁။ စည်းမျဥ်း ၁၄ ှင့် ၁၅ ရှိ စိစစ်ချက်လပု်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အလို ငှာ ကုန်ထတု်လုပ်သူ (သို ) 

ကုန်တင်ပို သူသည် ၎င်းေလာက်ထားခဲ့သည့်ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ၊ လပု်ထုံးလုပ်နည်း 

များ ှင့်ကိုက်ညီသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ပတ်သက်သည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်း များကို 

အဆိုပါလက်မှတ်ထုတ် ေပးသည့်ေန မှစ၍ ၃ ှစ်ထက်မနည်း ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

၂။ သွင်းကုနတ်င်သွင်းသူသည် သွငး်ကုန်တင်သွငး်ခြ င်း ှင့်ပတ်သက်သည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်း 

များကို သငွ်းကုန်တငသ်ငွ်းသည့် အဖွဲ ၀့င် ိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ၊ လပု်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရ 

မည်။ 

၃။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ပငရ်င်းေဒသေထာက်ခံချက်ေလာက် 

ထားမ ှင် ့ ယင်းေလာက်ထားမ ှင် ့သက်ဆိုင်သည့် အေထာက်အထားစာရွကစ်ာတမ်းအားလုံးကို ထုတ်ေပးသည့်ေန  

မှစ၍ ၃ ှစ် ထက်မနည်း ထိန်းသိမ်းထားရမည။် 



၄။ တရားဝင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ပတ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များကို သွင်းကုန် 

တင်သွင်းသည့် အဖွဲဝင် ိုင်ငံမှ ေထာက်ခံချကေ်ပးသည့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ ှင့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို 

လက်မှတ်ေရး ထိုးမည့် အာဏာပိုင်အရာရှိများမှ ေတာင်းခံလာပါက ဖြ ည့်ဆည်းေပးရမည်။ 

၅။ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအကား ဆက်သွယ်ေဆာင်ရကွသ်ည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ယုံကည်စိတ်ချစွာ 

လက်ခံေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပးီ တရား၀င်ပငရ်ငး်ေဒသေထာက်ခံချက်အတွက်သာ အသုံးပြ ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၄) 

စိစစ်ခြ င်း 

၁။ ကုန်တငသ်ငွ်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၏ မှန်ကန်မ (သို ) ကုန် 

ပစည်း (သို ) အစိတ်အပိုင်း၏ ပင်ရင်းေဒသ ှင့်ပတ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များ၏ မှန်ကနမ်ကို 

လုံေလာကသ်ည့် သံသယရှိလာပါက ပို ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သို  

ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးမ (Retroactive Check) ကို အလျဥ်းသင့်သလို ပြ လုပ်ေပးရန် ေတာင်းဆို ိုင်သည်။ 

အဆိုပါေတာင်းဆိုမအေပ  ပို ကုနတ်င်ပို သည့် ိုင်င၏ံ ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည ် ပို ကုန်တငပ်ို သည့် 

ေန မှစ၍ ေခြ ာက်လအတွင်း ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ၏ ကုန်ကျစရိတ်အေပ  ေနာက်ေ ကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးမကို 

ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးမအတွက် သွင်းကုန်တင်သွင်းသူ ိုင်ငံ၏ ေတာင်းဆိုမသည် 

သက်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင် ့ ကိုက်ညီမရှိရမည်။ အေကာငး်ပြ ချက်များ ှင် ့ 

အလျဥ်းသင့်သလို ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးမမရှိပါက ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပါ အချက် 

အလကမ်ျားသည် မှားယွင်း ိုင်ေကာင်းကို ေဖာ်ပြ ရမည။် 

(ခ) ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးရန် ေတာငး်ဆိုခံရေသာ ပို ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပး 

ေသာအာဏာပိုင်အဖွဲ သ့ည် ေတာင်းဆိုမကို ချက်ချင်း ှင် ့ ေတာငး်ဆိုမကို လက်ခံရရှိသည့်ေန မှ 

စ၍ ၂ လ အတွငး် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

(ဂ) ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် စိစစ်မရလာဒ်ကို 

ေစာင့်ဆိုင်း ေနစဥ်ကာလအတွင်း အေကာက်ခွနသ်က်သာခွင့်ကို ေခတရပ်ဆိုင်းထားရမည်။ 

သို ေသာ် သွင်းကုန်ကန် သတ်ချက် ှင် ့ တားမြ စ်ချက်များကို ချိ းေဖာက်မမရှိေကာင်း ှင် ့ လမိ်လည် 

မ ှင့်ပတ်သက်၍ သံသယမရှိေကာင်း တင်ပြ ရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ ှင် ့ ကိုက်ညီသည့်တင် 

သွင်းသူကို ထုတ်ေပးရမည်။ 

(ဃ) ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် စစ်ေဆးချက်ရလာဒ်များကို သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငသံို  

ကုန်ပစည်းသည် ပင်ရင်းေဒသထွက် ဟုတ် / မဟုတ် ဆုံးဖြ တ် ိုင်ရန် ချက်ချင်းအေကာငး် ကားရ 

မည်။ ပို ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံ၏ ကုနပ်စည်းသည်ပင်ရင်းေဒသထွက် ဟုတ ်/ မဟုတ ်ရလာဒက်ို 

အေကာငး်ကားခြ င်းတွငပ်ါ၀င်သည့် ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးမအပိုင်းသည် ေခြ ာကလ်အတငွး် 

 ပးီစီးရမည။် ေနာက်ေကာငး် ပြ န်စစ်ေဆးမကို ေဆာင်ရွက်ေနစဥ်ကာလအတွင်း အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) ကို 

အသုံးပြ ရမည။် 



၂။ ကုန်တငသ်ငွ်းသည့် ိုင်င၏ံ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် အပိုဒ် ၁ ပါ ေနာကေ်ကာင်း  ပြ န်စစေ်ဆး 

မကို မေတာင်းဆိုမီ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ တင်သငွး်လာသည့်သွင်းကုန်ပစည်းများ ှင့် 

ပတ်သက်သည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ှင် ့ သတင်းအချက်အလက်များကို ကုန်တင်သွင်းသူထံမှ 

ေတာင်းခံ ိုင်သည်။ 

စည်းမျဥ်း (၁၅) 

၁။ အကယ်၍ တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံသည် ေနာက်ေကာင်းပြ န်စစ်ေဆးမ၏ရလာဒ်ကို ေကျနပ်မမရှိပါက 

 ဖြ စ် ိုင်လင် ခငး်ချကအ်ေနဖြ င် ့ ပို ကုနတ်င်ပို သည့် ိုင်ငံသို  သွားေရာက်စစ်ေဆးရန် ေတာင်းဆို ိုင်သည်။ 

၂။ အပိုဒ် ၁ ပါ သွားေရာက်စစ်ေဆးမမပြ မီ ေအာကပ်ါတို ကို ကိ တင်ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုသည် ၎င်းရည်ရွယ်ထားသည့် သွားေရာက်စစ်ေဆးလိုသည့် 

ေအာက်ပါ အချက်များပါ၀င်သည့် စာဖြ င်ေ့ရးသားအေကာငး်ကားချက်ကို ဖြ န်  ေ၀ရမည် - 

  (၁) သွားေရာကစ်စ်ေဆးမည့်ပစည်း ထတု်လပု်သူ (သို ) တင်ပို သူ 

  (၂) သွားေရာကစ်စ်ေဆးမည့် နယ်ေမြ ရှိ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့ 

  (၃) သွားေရာကစ်စ်ေဆးမည့် နယ်ေမြ ရှိ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့ ှင် ့ 

  (၄) ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသူ 

(ခ) အပိုဒ်ခွဲ (က) တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ စာေရးအေကာင်းကားချက်သည် ဖြ စ် ိုင်သမ နားလည် 

ိုင်ရမည် ဖြ စ်ပးီ ေအာကပ်ါအခြ ားအချက်များလည်း ပါ၀င်ရမည် - 

  (၁) ေကငြ ာချက်ထုတ်ေပးသည့် အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၏အမည် 

  (၂) သွားေရာကစ်စ်ေဆးမည့် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ၏အမည် 

  (၃) သွားေရာကစ်စ်ေဆးမည့် ကမ်းလှမ်းေသာရက်စွဲ 

  (၄) သာွးေရာကစ်စေ်ဆးရန် ကမး်လမှး်ရသည့်အေကာင်း၊ သွားေရာက်စစ်ေဆးရန် 

  (၅) သွားေရာကစ်စ်ေဆးမည့် အရာရှိများ၏ အမည် ှင် ့ရာထူးများ 

 (ဂ) တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသညစ်စ်ေဆးမည့်ကုန်ပစည်းထတု်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူတို ေရး 

သားေသာ သေဘာတူညီချက်ကို ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ရမည် 

(ဃ) အပိုဒ်ခွဲ (က) ကို ေဆာင်ရွက်ရန် အေကာငး်ကားမကို လက်ခံရရှိသည့်ေန မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) 

အတွင်းထုတ်လုပ်သ ူ (သို ) တင်ပို သူမှ စာေရးသားသေဘာတူညီချက် မရရှိပါက အေကာငး် 

 ကားသည့်အဖွဲ ့ ၀င် ိုင်ငံမှ ေဖာ်ပြ ခဲ့သည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ်မှ သာွးေရာက် 

စစ်ေဆးမည့်ကုန်ပစည်းအတွက် အေကာက်ခွန်သကသ်ာခွင့်ကို ငြ င်းပယ် ိုင်သည်။ 

(င) အေကာငး်ကားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့် ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့သည် ကမ်းလှမ်း 

လာသည့် လာေရာက်စစ်ေဆးမကို ေရ ့ဆိုင်း ိုင်ပးီ ေကငြ ာချကက်ိုရရှသိည့်ေန မှ ရကေ်ပါငး် 

(၁၅) ရက်အတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို အေကာငး်ကားရမည်။ ေရ ဆ့ိုင်းမ 

များရှိေသာ်လည်း မည်သည့် လာေရာက်စစ်ေဆးမမဆို အေကာင်းကားစာလက်ခံရရှိသည့်ေန မှ 



စ၍ ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွင်း (သို ) အဖွဲ ၀့င် ိုင်ငံများမှ သေဘာတူသည့်အတိုင်း ပိုမိုကာမြ င့် 

သည့်အချိန်ကာလအတွင်း ေဆာင်ရကွရ်မည်။ 

၃။ လာေရာက်စစ်ေဆးမကို ေဆာင်ရွက်သည ့်အဖွ ဲသ့ည် စစေ်ဆးခံမည့်ကနု်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို  

သူ ှင် ့ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ က့ို ကုန်ပစည်းသည်စိစစ်ချက်များအရ ပင်ရင်းေဒသကုန်ပစည်း 

ဟုတ်/မဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချက်အား စာဖြ င်အ့ေကာငး် ကားရမည်။ 

၄။ သံသယဖြ စ်ဖွယ် မည်သည့်အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်မဆို အပိုဒ် (၃) တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့်အတိုင်း 

ပင်ရင်းကုန် ပစည်းအရည်အချင်းမီေကာငး် ေရးသားဆုံးဖြ တ်ချက်ကို ပြ နလ်ညေ်ဖာ်ပြ ရမည။် 

၅။ ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူသည် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက်ကုန်ပစည်းသည်သင့်ေလျာ် 

ေကာငး် အသအိမှတ်ပြ သည့်  ေ၀ဖန်ေရးသားချက် ှင့် အခြ ားအချက်အလက်များကို အေထာက်အပံ့ေပးရန် 

ဆုံးဖြ တ်ချက်ရရှိသည့် ေန မှစ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀) ခွင့် ပြ ရမည်။ အကယ်၍ ကုနစ်ည်သည် ပင်ရင်းကုနစ်ည်မဟုတ် 

ေကာင်း ေတွ ့ရှိေနရပါက ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူမှ  ေ၀ဖန်ချက်/အချက်အလက်များရရှိသည့်ရက်မှ ရက် 

ေပါင်း (၃၀) အတွင်း ေနာက်ဆုံးေရးသား ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ထ့ ံဆက်သွယအ်ေကာငး် 

 ကားရမည။် 

၆။ အပိုဒ် ၃ တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ကုန်စည်တစ်ခုသည် ပင်ရင်းကုန်စည်ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ေဆးရန် အမှန ်

တကယ်သွားေရာက်မ ှင့် ဆုံးဖြ တ်ချက်တို ပါ၀င်သည့် သွားေရာက်စစ်ေဆးမဖြ စ်စဥ်သည် ေဆာင်ရွက်ချိန်မှ 

ရလာဒ်အား ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့သို  ဆက်သွယ်အေကာင်းကားသည်အထိ အပိုဒ ် ၂ တွင် ေဖာ်ပြ ထား 

သည့် သွားေရက်စစ်ေဆးမစတင်သည့်ရက်မှ အများဆုံး ၆ လသာ ကာရမည်။ စစ်ေဆးမေဆာင်ရွက်ေနစဥ် 

ကာလအတွင်း စည်းမျဥ်း ၁၄ အပိုဒ် ၁ (ဂ) အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၆) 

၁။ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသည ်၎င်းတို ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသီးသးီ ှင် ့အညီ စည်းမျဥ်း ၁၄ 

ှင့် ၁၅ ရှိ သွားေရာက်စစ်ေဆးမကိစတွင ်စုစည်းထားေသာ သတ်မှတ်ထားသည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက ်

များ၏ လ ိ ၀ှက်မကို ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြ စ်ပးီ သတင်းအချက်အလက်များကို ေထာက်ပံ့ေပးေသာပုဂိ လ်၏ 

ယှဥ်ပိ င်မအေခြ အေနကို တစ်ဖက်သတ်ဖြ စ်ေစမည့် သတင်းေပါက်ကားမကို ကာကွယ်ရမည်။ 

၂။  ပြ ည်တွင်းဥပေဒ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ှင် ့ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ၏ သေဘာတညူခီျက် ှင ့် ကိုက်ညစီာွ အဖွဲ ့ 

၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ အာဏာပိုင်များသည် အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို  ပင်ရင်းေဒသဆုံးဖြ တ်မကို စီမံေဆာင်ရွက်ရန် ှင့် 

သက်၀င်လပ်ရှား မရှိေစရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ သတင်းအချက်အလကမ်ျားကိုသာ ေဖာ်ပြ ေပး ိုင်သည်။ 

စည်းမျဥ်း (၁၇) 

အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ကုိငြ င်းပယ်ခြ င်း 

 ဤေနာက်ဆက်တွဲတွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ အခြ ားကိစရပ်များမှတပါး တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည ်

အေကာက ်ခွန်သကသ်ာခွင့်အတွက် ေတာင်းဆိုမကို ငြ င်းပယ် ိုင်သည်။ (သို ) ကုန်ပစည်းသည် ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ 

ပါ အချကအ်လက် များ ှင့် မတူညီသည့်အခါ (သို ) ဤေနာက်ဆက်တွဲပါ သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ှင် ့ 



 ပြ ည့်စုံမမရှိသည့်အခါ ၎ငး်၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလပု်နည်းများ ှင့်အည ီ အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်မကို 

ပယ်ဖျက် ိုင်သည်။ 

စည်းမျဥ်း (၁၈) 

အထူးကိစရပ်များ 

 သတ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲ ၀့င် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းသို  တငပ်ို သည့်ကုန်ပစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 

(သို ) အားလုံး၏ ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ေနရာ ေပြ ာငး်လဲသွားပါက အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ၎ငး်တို  

မေရာကရ်ှိမီ (သို ) ေရာက်ရှိပးီေနာကပ်ိုင်းတွင ်ေအာက်ပါအချက်များကို ေစာင့်ကည့်ရမည် - 

(က) သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းသို  ကုန်ပစည်းကို တင်သငွး် 

 ပးီလင်ေသာ်မှ အဆိုပါတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံမှ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သည် သငွး်ကုန်တငသ်ငွ်း 

သမူ ှ ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခခံျကက်ိုတင်ပြ ပးီ အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက်ေလာက်ထား 

လာပါက ကနု်ပစညး် ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို ) အားလုံးအတွက် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို 

လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။ 

(ခ) အကယ၍် ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သငွ်းကုန်တင်သွင်း 

သည့် အဖွဲ ့ ၀င် ိုင်ငံအတွငး်သို  သယ်ယူပို ေဆာင်ေနစဥ်ကာလအတွင်း ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ် 

ေနရာ ေပြ ာငး်လမဲဖြ စ် ေပ လာပါကကုန်ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူသည် ကုန်ပစည်းအားလုံး 

(သို ) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် ေထာက်ခံချက်အသစ်တစ်ခုအတွက်ထုတ်ေပးထားသည့် ပင်ရင်း 

ေဒသေထာက်ခံချက် ှင် ့ ပူးတွဲ၍ စာေရး သားေလာက်ထားရမည်။ 

စည်းမျဥ်း (၁၉) 

 ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ၏ စည်းမျဥ်း ၉ ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွရ်န်အတွက် တစ် ိုင်င ံ (သို ) 

တစ် ိုင်ငံ ထက်ပိုေသာ အဖွဲ ၀့င်မဟုတ်သည့် ကားခံ ိုင်ငမံျားသို  ကုန်စညမ်ျား ဖြ တ်သနး်သယ်ေဆာင်ရာတွင် 

ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့များသို  တစ်ဖက်ပါတို ကို ပြ သရမည် - 

 (က) ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံမှထုတ်ေပးေသာ Bill of Lading 

 (ခ) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် 

 (ဂ) ကုန်ပစည်း ှင် ့သက်ဆိုင်သည် ့ Commercial Invoice မူရင်း 

(ဃ) လိုအပ်ပါက ပူးတွဲတင်ပြ ရမည့် ေနာကဆ်က်တွ ဲ ၃ ၏ စညး်မျဥး် ၉ ပါ လိုအပ်ချကမ်ျားဖြ စေ်သာ 

အခြ ား သက်ဆိုင်သည့် ေထာက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများ 

စည်းမျဥ်း (၂၀) 

၁။ ေနာကဆ်က်တွ ဲ ၃ ၏ စညး်မျဥး် ၉ ၌ သတမ်တှ်ထားေစကာမူ ပို ကနု်တငပ်ို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ 

နယ်နိမိတ်အတွငး်မှ အခြ ား ိုင်ငံတစ်ခုသို  ကုန်စည်ပြ ပွဲအတွက ် တင်ပို ပးီ ပြ ပွဲကာလအတွင်း (သို )  ပြ ပွဲပးီ 

ဆုံးပးီေနာက် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ အတွင်းသို  သွင်းကုနတ်င်သွင်းရန် ေရာင်းချခဲ့ေသာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည့် တင်သွင်း 

သည့် ိုင်င၏ံ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်များ ေကျနပ်မရှိေစရန် ပြ သရသည့် ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ပါ ကုန်ပစည်းတစ် 



ခုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည်။ လိုအပ်ချက်များ ှင့် ညီညွတ်ေကာင်း အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် 

ေအာက်ပါတို ကို အာမခံရမည် - 

(က) ပို ကုနတ်င်ပို သူတစ်ဦးသည် ပို ကုနတ်င်ပို သည့် ိုင်ငံနယ်နိမိတ်မှ ကနု်ပစည်းကို ကျင်းပသည့် 

ကုန်စည် ပြ ပွဲ ငှ့် ကနုစ်ည်ပြ ပွကဲျငး်ပသည့် ေနရာရှသိည့် ိုင်ငံသို ေပးပို ခြ ငး် 

(ခ) ကုန်တင်ပို သူသည် ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ကုန်လက်ခံမည့်သူထံ ကနု် 

ပစည်းများေရာင်းချခြ င်း (သို ) လဲေပြ ာငး်ေပးခြ ငး် 

(ဂ) ကုန်ပစည်းအား ပြ ပွဲကာလအတွင်း (သို )  ပြ ပွဲ ပးီပးီချင်း ကုန်တင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ် 

အတွင်း ေပးပို ခြ ငး်  

၂။ အပိုဒ် (၁) ကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ပငရ်င်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ကုန်တင်သွင်း 

သည့် ိုင်င၏ံ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့သို  တင်ပြ ရမည်။ ကုန်စည်ပြ ပွဲအမည် ှင် ့ လိပ်စာကို ေဖာ် ပြ ရ 

မည်။ ပြ သသည့်ကုန် ပစည်း၏ အမျိ းအမည် ှင့် အေခြ အေနများအတွက် အေထာက်အထားတစ်ရပ်အေနဖြ င် ့

စည်းမျဥ်း ၁၉ ၏ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် ပူးတွဲတင်ပြ ရမည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ှင် ့ 

ကုန်စည်ပြ ပွဲကျင်းပသည့် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်များမှ ထုတ်ေပးေသာေထာက်ခံချက်တို  လိုအပ် 

ိုင်သည်။ 

၃။ အပိုဒ် (၁) ကို ပြ ပွဲကာလအတွင်း အေကာက်ခွန်ဌာန၏ ထိန်းချ ပ်မေအာက်တွင် ပြ ညပ်ကနုစ်ည်များအား 

ေရာင်း ချရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် မည်သည့်ကုန်သွယ်ေရး၊ စိုက်ပျိ းေရး (သို ) လက်မပြ ပွဲများ၊ ပြ ပွဲများ (သို ) 

အလားတူပြ ပွဲများ (သို ) ဆိုင်အတွင်းခငး်ကျင်းပြ သမများ (သို ) စီးပွားေရးဆိုင်ရာကုန်ပစည်းများအတွက် 

အသုံးပြ ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၂၁) 

၁။ ကုန်တငသ်ငွ်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်သည် တတိယ ိုင်ငံတွငတ်ည်ရှိေသာ 

ကုမဏီမှ ထုတ်ေပးသည့် အေရာင်းကနု်ပို လာ (Sale Invoice) (သို ) ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ ၏ လိုအပ်ချက်များ ှင် ့ 

ကိုက်ညီသည့် ကုန်စည်များအတွက် အဆိုပါကုမဏီ၊ ေငွစာရင်းအတွက် ပို ကုန်တင်ပို သမူှထုတ်ေပးေသာ Sale 

Invoice ကိစရပ်များ တွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို လက်ခံရမည်။ 

၂။ ကုန်တငပ်ို သူမှ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်၌ Invoice ထုတ်ေပးသည့်ကုမဏီ| အမည် ှင့် ိုင်ငံ စသည့် 

အချက်အလက်များ ှင် ့ Third Country Invoicing ဟု ေဖာ်ပြ ရမည။် 

စည်းမျဥ်း (၂၂) 

လိမ်လည်တုပမအတွက်အေရးယူေဆာင်ရွက်မ 

၁။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မပြ လုပ်သည်ဟု ယူဆပါက ထိုသူအား အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အချင်းချင်း ပူးေပါငး်ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၂။ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတိုင်းသည် ထိုသို လိမ်လည်မများအတွက ်ဥပေဒဆိုင်ရာအေရးယူမများကို ေပးအပ်ရမည်။ 

 

 



စည်းမျဥ်း (၂၃) 

အေကာက်ခွန်ဆက်သွယ်ရမည့်ဌာန 

၁။ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတိုင်းသည ်ဤေနာက်ဆက်တွဲပါကိစအားလုံးအတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်ဌာနကို သတ်မှတ်ေပး 

ရမည်။ 

၂။ ေနာက်ဆက်တွဲ ၃ မှ အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ၏ ဆက်သယွ်ရမည့်ဌာနမှ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခု၏ ဆက် 

သွယ်ရမည့် ေနရာ ှင် ့ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစမဆို ကမ်းကျင်သူများကို ပြ ဿနာအား စစ်ေဆးရန် ှင် ့ ေတွ ရ့ှိမ 

ှင့် သင့်ေလျာ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ရမည။် 

၃။ ဆက်သွယ်ရမည့်ဌာနများသည် ဤေနာက်ဆက်တွဲ (၃) အတွင်း ေပ ေပါက်လာသည့် မည်သည့်ကိစမဆို 

ေဆွးေ ွး တိုင်ပင်ခြ ငး်ဖြ င့် ေဖြ ရှင်းရန် ကိ းပမ်းရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


