အာဆီယံပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်း
အာဆီယံပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်းတွင် ပါ၀င်ေသာ ပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်း၊ ၎င်း၏ေနာက်ဆက်တွဲများ ှင့် ပူးတွဲများမှာ ပင်ရင်း ငုိ င် စံ ည်းမျဥး်
ေနာက်ဆက်တွဲ (က) ေဒသတွင်းပါ၀င်ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး တွက်ချက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဥ်းများ ှင့် လမ်းညန်ချက်များ
ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ်မစည်းမျဥ်းအတွက် အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင် မလမ်းညန်ချက်များ
ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) သီးသန် စည်းမျဥ်းကျင့်သုံးမည့် ကုန်စည်များ
ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ပူးတွဲ (၁) အထည်အလိပ် ှင့် အ၀တ်အထည်များအတွက် အမယ်သစ်ေ ြပာင်းစည်းမျဥ်း
ပူးတွဲ (၂) အာဆီယံပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်းအတွက် ရှင်းလင်းေဖာ် ြပချက်မှတ်စု
ပူးတွဲ (၃) ပုံစံ - ဒီ
အာဆီယံလွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသ (ASEAN Free Trade Area - AFTA) (ေနာင်တွင် CEPT AFTA
Agreement ဟု ရည်ညန်းပါမည်) ၏ အေကာက်ခွန်ေလ ာ့ေပါ့ေရးဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးေပးသည့် အစီအစဥ်အရ
ကုန်ပစည်းတစ်ခု၏ ပင်ရင်း ိုင်ငံကို ဆုံး ြဖတ်သတ်မှတ်ရာတွင် ေအာက်ပါတို အကျိ းသက်ေရာက်မည် ြဖစ်ပါသည် စည်းမျဥ်း(၁)
အဓိပါယ်ဖငွ ဆ
့် ခုိ ျကမ် ျား
(က)

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ ဆိုသည်မှာ CEPT AFTA Agreement တွင် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံစီြဖစ်သည့် ဘ ူ ိုင်း
ဒါ ုစလမ် ိုင်ငံ၊ ကေမာဒီးယား ိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားပ
ြ ည်သူ သမတ ိုင်ငံ၊ လာအို ြပည်သူ ဒီမိုကရက်တစ်သမတ
ိုင်ငံ၊ မေလးရှား ိုင်ငံ၊ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာ ိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင် ြပည်သူ သမတ ိုင်ငံ၊ စကာပူြပည်သူ သမတ ိုင်ငံ၊
ထိုင်း ိုင်ငံ ှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမတ ိုင်ငံတို ြဖစ်ပါသည်။

(ခ)

အရာ၀တ ပစည်းများ ဆိုသည်မှာ ကုန် ကမ်းပစည်းများ၊ ပါ၀င်ပစည်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ေပါင်းစပ််ပစည်း
များ ှင့် ထပ်ဆင့်တပ်ဆင်သည့်ပစည်းများသည် အခ
ြ ားကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ်

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ၀င်ေပါင်းစပ် ြခင်း

(သို ) အခ
ြ ားကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် ထုတ်လုပ်သည့်ြဖစ်စဥ်တွင် ပါ၀င်သည့်ပစည်းများ ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ)

ကုန်ပစည်းများ တွင် ရာ န်း ြပည့်ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်ြဖစ် ိုင်သည့်အ ြခားထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဥ်တွင်အရာ၀တ
ပစည်းအဖ
ြ စ်အသုံးြပ ရန် ရည်ရွယ်ထားေသာ အခ
ြ ားအရာ၀တ ပစည်းများ ှင့် / သို ထုတ်ကုန်များ ပါ၀င်ပါ
သည်။ CEPT AFTA Agreement တွင် ေဝါဟာရများဖ
ြ စ်သည့် “ကုန်ပစည်းများ (goods)” ှင့် “ထုတ်ကုန်
များ (products)” ကို ေြပာင်းလဲသုံး ိုင် ပီး ေ၀ါဟာရ “ကုန်ပစည်း (good)” ှင့် “ထုတ်ကုန် (product)” ကို
ေလျာ်ညီစွာ အနက်အဓိပါယ်ေကာက် ိုင်ပါသည်။

(ဃ)

ပင်ရင်းထုတက
် နု မ် ျား ဆိုသည်မှာ CEPT AFTA Agreement အရ ပင်ရင်းေဒသသတ်မှတ်ချက် ှင့်
ကိုက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်များ ှင့် ကုန်ပစည်းများ ြဖစ်ပါသည်။

(င)

ထုတ်လုပ်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ရရှိသည့် နည်းလမ်းများ ြဖစ်သည့်

ကီးထွားခ
ြ င်း၊

တူးေဖာ်ြခင်း၊ ရိတ်သိမ်း ြခင်း၊ စိုက်ပျိ းခ
ြ င်း၊ မျိ းပွားခ
ြ င်း၊ ထုတ် တ်ယူြခင်း၊ စုေဆာင်း ြခင်း၊ စုစည်း ြခင်း၊ ဖမ်းယူ

ြခင်း၊ ငါးဖမ်း ြခင်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင် ြခင်း၊ အမဲလိုက်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ထုတ်ယူြခင်း၊ ေပ
ြ ာင်းလဲထုတ်လုပ်
ြခင်း ှင့် ကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် တပ်ဆင် ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။
(စ)

သီးသန် စည်းမျဥ်း ဆိုသည်မှာ အရာဝတ ပစည်းများကို အေကာက်ခွန်အမျိ းအစားခွဲ ြခားမေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း (သို )
သီးသန် ထုတ်လုပ်မ ြဖစ်စဥ် (သို ) ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက် ေဆာင်ရွက်သည့် စည်းမျဥ်းများ (သို )
တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်မှတ်ေကျာက် (သို ) ၎င်းမှတ်ေကျာက်များ ေပါင်းစပ်ထားခ
ြ င်း စသည်တို ကို ြပည့်မီ
ေစသည့် စည်းမျဥ်းများဖ
ြ စ်ပါသည်။

(ဆ)

ထပ်တူညီေသာအရာ၀တ ပစည်းများ ှင့်ေြပာင်းလဲလွယ်ေသာအရာ၀တ ပစည်းများ ဆိုသည်မှာ အမျိ းအစားတူ
ကုန်သွယ်မ ှင့် အရည်အေသွးတူ၊ နည်းပညာ ှင့် ပုံသ ာန်များ တူညီသည့် ၀ိေသသလကဏာ ရှိ က ပီး
ေနာက်ဆုံးထုတ်ကုန်ပစည်းအဖ
ြ စ် ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ် ပီးပါက မူလကုန်ပစည်းများအဖ
ြ စ်သို ပင်ရင်း ိုင်ငံ
အမှတ်အသားအတွက် ရည်ရွယ်၍ မှတ်သားခ
ြ င်းမှလွဲ၍ တစ်ခုမှတစ်ခု ြပန်လည်သတ်မှတ်ခွဲ ြခား၍ မရေသာ
အရာ၀တ ပစည်းများကို ဆိုလိုပါသည်။

(ဇ)

ကုန်ပစည်းတင်ပုိ ရန်ထပု ပ် းုိ ကုန်ပစည်းများ ငှ ့် ေသတာများ ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းများကို သယ်ယူပို ေဆာင်
ချိန်တွင် အကာအကွယ်အတွက် အသုံး ြပ ေသာ ကုန်ပစည်းများဖ
ြ စ် ပီး လက်လီေရာင်းချရန်အတွက်မဟုတ်ဟု
ဆိုလိုပါသည်။
စည်းမျဥ်း (၂)
ပင်ရင်းေဒသမှတ်ေကျာက်
CEPT AFTA Agreement အရ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ပိုင်နက်မှ အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံသို

CEPT အစီအစဥ်အရ တင်သွင်းလာေသာ ကုန်ပစည်းများအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပင်ရင်းေဒသလိုအပ်ချက် အေခ
ြ
အေနများမှ တစ်ခု ှင့်ကိုက်ညီပါက အေကာက်ခွန်သက်သာကင်းလွတ်ခွင့်အခွင့်အေရးများ ရရှိမည် ြဖစ်ပါသည် (က)

အပိုဒ် (၃) တွင်ေဖာ်ြပအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားေသာ တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း ရာ န်း ြပည့်
ထုတ်လုပ်ရရှိေသာကုန်စည် (သို )

(ခ)

အပိုဒ် (၄) (သို ) (၅) အရ အကျိ းခံစားခွင့်ရှိ ပီး တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း ရာ န်း ြပည့်
ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်ေသာ ကုန်စည်
စည်းမျဥ်း (၃)
ရာ န်းြပည့်ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်

အထက်ေဖာ်ြပပါ အပိုဒ် (၂) (က) အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ကုန်ပစည်းများကို ကုန်တင်ပို သည့်
ိုင်ငံ၏ ရာ န်းြပည့်ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်အ ြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည် (က)

ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း က ီးထွားေသာ၊ ရိတ်သိမ်းရရှိေသာ၊ ခူးယူရရှိေသာ၊ စုေဆာင်းရရှိေသာ
အပင် ှင့် အပင်ထွက်ပစည်းများ၊

(ခ)

ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း ေမွးဖွားေသာ၊ ကီးြပင်းေသာ တိရစာန်အရှင်များ၊

(ဂ)

ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း အထက်အပိုဒ် (ခ) ပါ တိရစာန်များမှ ထုတ်ယူရရှိေသာ ပစည်းများ၊

(ဃ)

ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း အမဲလိုက် ြခင်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင်ြခင်း၊ ငါးဖမ်း ြခင်း၊ စုေဆာင်းယူ ြခင်း
ှင့် ဖမ်းယူြခင်းတို မှ ရရှိေသာပစည်းများ၊

(င)

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ေမ
ြ ဆီလာ၊ ေရ၊ ပင်လယ်ကမ်းြပင် (သို ) ပင်လယ်ေအာက် ကမ်း ြပင်မှ ထုတ်
ယူရရှိေသာ အထက်အပိုဒ် (က) မှ (ဃ) အတွင်း မပါ၀င်ေသာ ဓာတ်သတ တွင်းထွက်များ ှင့် အခ
ြ ားသဘာ၀
အတိုင်း တည်ရှိေနေသာ အရာ၀တ များ၊

(စ)

ိုင်ငံတကာဥပေဒအရ ေရ၊ ပင်လယ်ကမ်းြပင် ှင့် ပင်လယ်ေအာက် ကမ်းြပင်ကို စူးစမ်းရှာေဖွခွင့်ရှိေသာ
ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ၎င်း ှင့် မှတ်ပုံတင်ထားပးီ

ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရးရှိေသာ

သေဘာများမှ ဖမ်းယူရရှိေသာ ေရထွက်ပစည်းများ ှင့် ေရ၊ ပင်လယ် ကမ်းြပင် (သို ) ိုင်ငံပိုင်ေရပိုင်နက် ြပင်ပ
ရှိ ပင်လယ်ေအာက် ကမ်းြပင်မှ ထုတ်ယူရရှိေသာ အခ
ြ ားပစည်းများ၊
(ဆ)

ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ၎င်း ှင့် မှတ်ပုံတင်ထားပီး

ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရးရှိေသာ

သေဘာများမှ ိုင်ငံတကာေရပိုင်နက်အတွင်း ဖမ်းယူရရှိေသာ ပစည်းများ ှင့် အခ
ြ ားေရထွက်ပစည်းများ၊
(ဇ)

အထက်အပိုဒ် (၇) တွင် ပါ၀င်ေသာပစည်းများမှအပ ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ၎င်း ှင့် မှတ်ပုံတင်
ထားပီး ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန် အခွင့်အေရးရှိေသာ စက် ုံသေဘာများမှ ထုတ်လုပ်ေသာ (သို ) ြပ လုပ်ေသာ
ပစည်းများ၊

(စျ)

မူလအေခ
ြ အေနအတိုင်း မရှိ ိုင်ေသာ၊ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်၊ ြပန်လည်ထားသိုရန် မဖ
ြ စ် ိုင်သည့် စုစည်း
ထားေသာ ပစည်းများ ှင့် ြဖန် ြဖ းရန်၊ ြပန်လည်ရယူရန်သာ သင့်ေတာ်သည့် ကုန် ကမ်းအစိတ်အပိုင်းများ
(သို ) အေလအလွင့်များကို ြပန်လည်အသုံး ြပ ရန် ပစည်းများ၊

(ည)

ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ် ြခင်း (သို ) ကုန် ကမ်းအဖ
ြ စ်သာ အသုံး ြပ ိုင် ပီး ိုင်ငံအတွင်း
စုေဆာင်းရရှိေသာ ပစည်းများမှ ရရှိေသာ စွန် ပစ်အေလအလွင့် ှင့် အပိုင်းအစပစည်းများ၊

(ဋ)

အထက်အပိုဒ် (၁) မှ (၁၀) အတွင်း ပါရှိေသာ ကုန်ပစည်းများမှ ကုန်တင်ပို ိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်ရရှိ
ေသာ ပစည်းများ
စည်းမျဥ်း (၄)
ရာ န်းြပည့်ြပည်တငွ း် ထုတ်ကုန်မဟုတေ် သာကုနစ် ည်များ

၁။

အပိုဒ် (၂) (ခ) အရ ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုတွင် ြပ လုပ်ပါက (သို ) ထုတ်လုပ်ပါက ၎င်းကုန်

ပစည်းကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်သည်ဟု ယူဆပါသည် (က) ၎င်းကုန်ပစည်းအတွင်းတွင် (အာဆီယံတန်ဖိုးပါ၀င်မ (သို ) ေဒသတွင်းပါ၀င်ထုတ်လုပ်မအရ) အဖွဲ ့၀င်
ိုင်ငံ၏ ထုတ်ကုန် ၄၀ % ပါ၀င်ပါက (သို ) ၎င်းကုန်ပစည်းသည် အေကာက်ခွန် စည်း၀ါးညိစနစ်၏
အေကာက်ခွန်ခွဲြခားမ (အေကာက်ခွန်ေခါင်းစဥ်ေ ြပာင်းလဲမ) အရ HS ဂဏန်း (၄) လုံးေပ
ြ ာင်းလဲပါက
(ခ)
၂။

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ မှတ်ေကျာက်များ ှင့် ကိုက်ညီသည့် ကုန်ပစည်းများ

အာဆီယံတန်ဖိုးပါ၀င်မ (သို ) ြပည်တွင်းကုန်ကမ်းပါ၀င်မ တွက်ချက်သည့် နည်းလမ်းမှာ -

(က)

တိုက်ရိုက်နည်းလမ်း
အာဆီယံ
ကုန်ကမ်း

တိုက်ရိုက်

တိုက်ရိုက်

+ အလုပ်သမား + အေထွေထွ

ကုန်ကျစရိတ်

ကုန်ကျစရိတ်

+

ကုန်ကျစရိတ်

အခ
ြ ား

+ အမ
ြ တ်

ကုန်ကျစရိတ်

ေဒသတွင်းပါဝင်မ =

X 100%
FOB ေစျး န်း

(ခ)

သွယ်ဝိုက်နည်းလမ်း
FOB -

ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန်ကမ်း ှင့်
အစိတ်အပိုင်းများ

ေဒသတွင်းပါဝင်မ =

X 100 %
FOB ေစျး န်း

၃။

အပိုဒ် (၂) တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ေဒသတွင်းပါ၀င်ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး တွက်ချက်ရာတွင်
(က)

အာဆီယံအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ ြပင်ပမှ တင်သွင်းလာေသာ သွင်းကုန်ကုန်ကမ်းပစည်းများ ှင့် အစိတ်
အပိုင်းများ၏ ပါဝင်မတန်ဖိုး တွက်ချက်ရာ၌ -

• ဆိပ်ကမ်းေရာက်တန်ဖိုး(CIF value) ြဖင့် တွက်ချက်ရမည်။
• ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဥ် ြပ လုပ်သည့် အဖွဲဝင်

ိုင်ငံအတွင်း ပထမဆုံး ှင့် အေသချာဆုံး

ေစျးေပးဝယ်ေသာ ဆိပ်ကမ်းေရာက်တန်ဖိုး ြဖစ်ရမည်။
(ခ)

FOB ေစျး န်းကို တွက်ချက်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ် ြပပါအတိုင်း တွက်ချက် ိုင်ပါသည် (၁)

FOB ေစျး န်း = ထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရိတ် + အမ
ြ တ် + အခ
ြ ားကုန်ကျစရိတ်များ

(၂)

ထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရိတ်

=

ကုန် ကမ်းကုန်ကျစရိတ်

+

အလုပ်သမားခ

+

အေထွေထွကုန်ကျစရိတ်
(၃)

အခ
ြ ားကုန်ကျစရိတ်များဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းများကို တင်ပို ရန်အတွက် သေဘာ
တင်ေဆာင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ြပည်တွင်းသယ်ယူပို ေဆာင်စရိတ်များ၊ သိုေလှာင်
စရိတ်များ၊ သေဘာဆိပ်တွင်ထားသိုစရိတ်များ၊ ပွဲစားခများ၊ ၀န်ေဆာင်မစရိတ်များ အစ
ရှိသည်တို ပါ၀င်ပါသည်။

(၄)

အလုပ်သမားခတွင် လုပ်အားခများ၊ အပိုဆုေ ကးေငွများ၊ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဥ် ှင့်
ဆက် ွယ်သည့် အလုပ်သမားအကျိ းခံစားခွင့်များ ပါ၀င်ပါသည်။

၄။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအေနဖ
ြ င့် ေဒသတွင်းပါ၀င်ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး တွက်ချက်ရာတွင် တွက်ချက်နည်းတစ်ခုြဖင့် ဆုံးြဖတ်

တွက်ချက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအေန ြဖင့် တွက်ချက်သည့်နည်းလမ်း (၂) ခုအနက် ကိ က် ှစ်သက်ရာကို
အသုံး ြပ ိုင် ပီး ေပ
ြ ာင်းလဲတွက်ချက်လိုပါက AFTA Council သို နည်းစနစ်အသစ်ကို အသုံးမပ
ြ မီ (၆) လ ကိ တင်၍
အသိေပးရမည် ြဖစ်ပါ သည်။ ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ၏ အာဆီယံတန်ဖိုးပါ၀င်မကို ကိုက်ညီမ ရှိ / မရှိ စစ်ေဆး
ရာတွင် ကုန်တင်ပို ိုင်ငံမှ အသုံး ြပ ေသာ နည်းစနစ်ကို အေခ
ြ ခံ၍ တွက်ချက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၅။

အာဆီယံပင်ရင်း ိုင်ငံအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်ရာတွင် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအေနဖ
ြ င့် ေနာက်ဆက်တွဲ (က)

တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ေဒသတွင်းပါ၀င်ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုးတွက်ချက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဥ်းများ ှင့် လမ်းညန်ချက်
များအရ တွက်ချက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ြပည်တွင်းနည်းဥပေဒများ ှင့် ကိုက်ညီမရှိသည့် လိုင်စင်ရထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်ေသာ ြပည်တွင်း၌၀ယ်ယူသည့်

ကုန်ကမ်းပစည်းများသည် CEPT အစီအစဥ်အရ လိုအပ်ချက်များ ကိုက်ညီမရှိရမည်ြဖစ် ပီး အခ
ြ ားေနရာမှလာေသာ
ြပည်တွင်း၌ ၀ယ်ယူသည့် ပစည်းများကို ပင်ရင်း ိုင်ငံအ ြဖစ် သတ်မှတ်ဆုံး ြဖတ် ိုင်ရန်အတွက် CEPT ပင်ရင်းစမ်းသပ်မကို
ခံယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။
စည်းမျဥ်း (၅)
ေပါင်းစပ်ထတ
ု လ
် ပု ်ြခင်း
၁။

CEPT AFTA Agreement အရ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို အသုံး ြပ ၍

အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရး ခံစား ိုင်ရန်အတွက် အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ေနာက်ဆုံးအသုံး ြပ သည့် ကုန်ေချာအဖ
ြ စ်သို
ေရာက်ရှိေအာင် ထုတ်လုပ်ပါက ၎င်းကုန်ပစည်းကို ကုန်ေချာအဖ
ြ စ်သို ေရာက်ရှိေအာင် ထုတ်လုပ်သည့် ဒုတိယအဖွဲ ့၀င်
ိုင်ငံ၏ ေဒသထွက်ကုန်အ ြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။
၂။

အကယ်၍ ကုန် ကမ်း၏ ေဒသတွင်းတန်ဖိုးပါဝင်မသည် ၄၀% ေအာက်ေလျာ့နည်းပါက အမှန်တကယ်

ြပည်တွင်းကုန်ကျစရိတ် ှင့် ညီမ ပါက(သို ) ၂၀% အထက်ရှိပါက အာဆီယံတန်ဖိုးပါဝင်မ ြပည့်မီေစပါသည်။ အေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်မ လမ်းညန်ချက်များကို ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

စည်းမျဥ်း (၆)
ပင်ရင်းထုတက
် နု မ် ေမ
ြ ာက်ေသာ အေသးစားေဆာင်ရက
ွ ်မများ ငှ ့် ထုတလ
် ပု မ် နည်းစဥ်များ
၁။

ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ကိစရပ်များမှ တစ်ခု ြဖစ်ေစ (သို ) ေပါင်းစပ်၍ ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်မများ ှင့် ထုတ်လုပ်မ

ြဖစ်စဥ်များကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အ ြဖ စ် သတ်မှတ်ရာတွင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မေမ
ြ ာက်ေသာ အေသးစား
ေဆာင်ရွက်မများ ှင့် ထုတ်လုပ်မနည်းစဥ်များအဖ
ြ စ် ယူဆမည်ြဖစ်ပါသည် (က)

သယ်ယူပို ေဆာင်ေရး ှင့် သိုေလှာင်ရာတွင် ပုပ်သိုးပျက်စီးမမဖ
ြ စ်ေစရန် ြပ ြပင်စီမံြခင်း

၂။

(ခ)

သေဘာတင်ေဆာင်ြခင်း (သို ) သယ်ယူပို ေဆာင်ေရး လွယ်ကူေစခ
ြ င်း

(ဂ)

ထုပ်ပိုးြခင်း (သို ) ေရာင်းချရန်အတွက် ြပသခ
ြ င်း

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းရှိ နယ်ပယ်၏ ေဒသထွက်ကုန် ြဖစ်ပါက ၎င်း၏ ကနဦးပင်ရင်းအေြခအေနအတိုင်း

ထားရှိ ပီး အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို တင်ပို ရာတွင် ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ြပ လုပ်ပါက အပိုဒ် (၁) တွင် ေဖာ်ြပထားချက်
များကို မေကျာ်လွန်ရပါ။
စည်းမျဥ်း (၇)
တိက
ု ရ
် က
ုိ က
် ုနပ် ုိ ြခင်း
၁။

ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် CEPT AFTA ROO ၏ လိုအပ်ချက်များ ှင့် ကိုက်ညီ ပီး အဆိုပါကုန်ပစည်းများသည်

တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ ှင့် တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအ ကား တိုက်ရိုက်တင်ပို ြခင်းြပ ပါက အေကာက်ခွန်အထူး
သက်သာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဥ်ကို ခံစား ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ေအာက်ေဖာ် ြပပါအေခ
ြ အေနများသည်် ကုန်ပစည်းများအား ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ကုန်တင်သွင်း

သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို တိုက်ရိုက်တင်ပို ြခင်းဟု မှတ်ယူ ိုင်ပါသည် (က)

ကုန်ပစည်းများကို အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်အတွင်း ြဖတ်သန်းသယ်ေဆာင်ပါက

(ခ)

ကုန်ပစည်းများကို အာဆီယံအဖွဲ ့၀င်မဟုတ်သည့် အခ
ြ ား ိုင်ငံများအတွင်း ြဖတ်သန်းသယ်
ေဆာင် ြခင်းမပ
ြ ပါက

(ဂ)

တင်ပို သည့်ကုန်ပစည်းများသည် အာဆီယံအဖွဲ ့၀င်မဟုတ်သည့် အခ
ြ ား ကားခံ ိုင်ငံတစ်ခု (သို )
အများကို တစ်ဆင့်ခံ၍ သယ်ေဆာင်ပါက (သို ) သယ်ေဆာင်ြခင်းမပ
ြ ပါက (သို ) ၎င်း ိုင်ငံတွင်
ယာယီသိုေလှာင်ြခင်းြပ လုပ်ပါက ေအာက်ပါအချက်များ ှင့် ကိုက်ညီရမည် ြဖစ်ပါသည် (၁)

ေမ
ြ ြပင်သဘာ၀အေနအထားအရ (သို ) သယ်ယူပို ေဆာင်မဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ
အရ တစ်ဆင့်ခံ၀င်ေရာက် ြခင်းြဖစ်ရန်

(၂)

အဆိုပါပစည်းများကို ၎င်းေနရာတွင် အေရာင်းအ၀ယ် ြပ လုပ် ြခင်း (သို ) စားသုံးမ
အတွက်သုံးစွဲ ြခင်းများ မပ
ြ လုပ်ရန်

(၃)

ကုန်ပစည်းများကို ကုန်တင်ကုန်ချခ
ြ င်း (သို ) ေကာင်းမွန်သည့်အေခ
ြ အေနေရာက်ရှိရန်
ြပင်ဆင်လုပ်ေဆာင် ြခင်းမှလွဲ၍ အခ
ြ ားပ
ြ ြပင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်မမပ
ြ ရန်
စည်းမျဥ်း (၈)
အနိမဆ
့် းံု ပါ၀င်မ

၁။

ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် CEPT AFTA Agreement အရ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အ ြဖစ် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်

ကိုက်ညီ၍ ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မအတွက် FOB တန်ဖိုးတွင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်ေသာ ကုန်ပစည်းများ ၁၀ ရာခိုင် န်း
ထက်မေကျာ်လွန်ဘဲ အသုံး ြပ ပါက ၎င်းကုန်ပစည်းကို အေကာက်ခွန်ကုန်စည်ဇယားအရ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းမရှိေသာ ပင်ရင်း
ထုတ်ကုန်အြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

၂။

အပိုဒ် (၁) တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်သည့် ကုန်ပစည်းများတန်ဖိုးတွင် RVC လိုအပ်မ

ေတာင်းခံေသာ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်သည့် ကုန်ပစည်းများတန်ဖိုးလည်း ပါ၀င်ပါသည်။ှ
စည်းမျဥ်း (၉)
ထုပပ် းုိ ြခင်း ှင့် ထုပပ် းုိ ပစည်းများ ငှ ့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရက
ွ မ် များ
၁။

လက်လီေရာင်းချသည့်ကုန်ပစည်းများအတွက် ထုပ်ပိုး ြခင်း ှင့် ထုပ်ပိုးပစည်းများ ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်

ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် (က)

ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် ထပ်တိုးတန်ဖိုးမှတ်ေကျာက် ှင့် ကိုက်ညီပါက လက်လီေစျးကွက်အတွက်
ထုပ်ပိုးြခင်း ှင့် ထုပ်ပိုးခွန်ပစည်းများ၏တန်ဖိုးကို ၎င်း၏ မူရင်းအခွန်စည်း ကပ်မတွင် ထည့်သွင်း
ေကာက်ခံ ပီး ထုပ်ပိုးြခင်း ှင့် ထုပ်ပိုးခွန်ပစည်းများအားလုံးကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါသည်။

(ခ)

အထက်ေဖာ်ြပပါ အပိုဒ်ခွဲ (က) ပါ လက်လီေစျးကွက်အတွက် ထုပ်ပိုး ြခင်း ှင့် ထုပ်ပိုးခွန်ပစည်း
များကို

အသုးံ မပ
ြ ပါက

ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက်

ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်ေသာ

ကုန်ပစည်းများအားလုံးကို အသုံး ြပ သဖ
ြ င့် အေကာက်ခွန် န်းဇယား ေပ
ြ ာင်းလဲသွားေသာ်လည်း
ထုပ်ပိုးပစည်းများအတွက် ထည့်သွင်းတွက်ချက် ြခင်းမပ
ြ ပါ။
၂။

ကုန်ပစည်းတစ်ခုတင်ပို ရန်အတွက် အသုံး ြပ ေသာ ကွန်တိန်နာများ ှင့် ထုပ်ပိုးပစည်းများကို ကုန်ပစည်း၏

ပင်ရင်းေဒသကိုတိုင်းတာရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ြခင်းမပ
ြ ပါ။
စည်းမျဥ်း (၁၀)
ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိုပစည်းများ ှင့် ပစည်းကိရိယာများ
ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိုပစည်းများ၊ ပစည်းကိရိယာများ ှင့် စက်မထုတ်ကုန်ပစည်းများ (သို ) ကုန်စည်
တစ်ခု ှင့်အတူတင် ြပထားသည့် အခ
ြ ားသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာပစည်းများကို ကုန်စည် ှင့် ခွဲ ြခားထားပီး ၎င်းတို
အတွက် အေကာက်ခွန်ကို တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံက ကုန်စည် ှင့်အတူ ေကာက်ခံပါက အဆိုပါ ဆက်စပ်ပစည်းများ၊
အပိုပစည်းများ၊ ပစည်းကိရိယာများ ှင့် စက်မထုတ်ကုန်ပစည်းများ (သို ) အခ
ြ ားသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပစည်းများ
အတွက် ပင်ရင်းေဒသကို ပင်ရင်း ိုင်ငံကုန်စည်သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဥ်းစားခ
ြ င်းမပ
ြ ပါ။

စည်းမျဥ်း (၁၁)
အဓိကမဟုတ်သည့် ပါ၀င်ပစည်းများ
ကုန်ပစည်းတစ်ခု၏ ပင်ရင်းေဒသကို တွက်ချက်ရာတွင် ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ြခင်းမပ
ြ ဘဲ ထုတ်လုပ်ရာတွင်
အသုံးြပ ေသာ ေအာက်ပါတို ကို ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အြဖစ် သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်မလိုပါ -

သဘာ၀ဓာတ်ေငွ ့ ှင့် စွမ်းအင်များ

-

ပစည်းကိရိယာများ၊ ပုံသွန်းခွက်များ

-

အပိုပစည်းများ ှင့်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ၊ ပစည်းကိရိယာများ ှင့် အေဆာက်အဦများထိန်းသိမ်းရန်
အတွက် အသုံးြပ သည့်ပစည်းများ

-

ေချာဆီများ၊ အမဲဆီများ၊ ေပါင်းစပ်ပစည်းများ ှင့် ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံး ြပ သည့် အခ
ြ ားကုန်ကမ်းများ
(သို ) ပစည်းကိရိယာ ှင့် အေဆာက်အဦများလည်ပတ်ရာတွင် အသုံး ြပ သည့်ပစည်းများ

-

လက်အိတ်များ၊ မှန်များ၊ ဖိနပ်များ၊ အ၀တ်အထည်များ၊ လုံြခ ံေရးပစည်းများ ှင့် ေထာက်ပံ့ေရးပစည်းများ

-

အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ၊ ပစည်းကိရိယာများ ှင့် ကုန်ပစည်းများစမ်းသပ်စစ်ေဆးရန်အတွက် အသုံး ြပ
ေသာ ေထာက်ပံ့ေရးပစည်းများ

-

ပုံေဆာင်ခဲ ှင့် ေပျာ်၀င်ပစည်းများ ှင့်

-

အခ
ြ ားပစည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ေသာ်လည်း

ေပါင်းစည်း ြခင်းမရှိဘဲ

ြပန်လည်ခွဲထုတ်ရန်လွယ်ကူေသာ ပစည်းများ
စည်းမျဥ်း (၁၂)
ထပ်တူ ငှ ့် ေပ
ြ ာင်းလဲသးံု ငုိ ေ် သာ အရာ၀တ ပစည်းများ
၁။

ြပည်တွင်းထုတ်ကုန် ှင့် ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်သည့် ကုန်ပစည်းများကို ေပါင်းစပ်၍ ြဖစ်ေစ (သို )

ေရာေ ှာ၍ဖ
ြ စ်ေစ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်ပစည်းတစ်ခု၏ ပင်ရင်းေဒသကို သတ်မှတ်ရာတွင် တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏
ကုန်လက်ကျန်ထိန်းချ ပ်မဆိုင်ရာ ေယဘုယျလက်ခံထားသည့်အပိုဒ် (သို ) လက်ေတွ ့လက်ကျန်စာရင်းစီမံခန် ခွဲမအရ
ဆုံး ြဖတ်ေဆာင်ရွက်ပါသည်။
၂။

လက်ေတွ ့လက်ကျန်စာရင်းစီမံခန် ခွဲမနည်းလမ်းတစ်မျိ းတည်းကိုသာ အသုံးြပ ရန်ဆုံးြဖတ်ထားပါက ၎င်းနည်း

လမ်းကို ဘ ာ ှစ်တစ် ှစ်လုံးအတွက် အသုံး ြပ ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
စည်းမျဥ်း (၁၃)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျက်
ကုန်ပစည်းတစ်ခုအတွက် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အေရးကိုေတာင်းဆိုရာတွင် တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င်
ိုင်ငံမှ ခန် အပ်ထားေသာ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်း ှင့် အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသို CEPT AFTA Agreement
၏ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ထုတ်ေပးသည့် ပင်ရင်းေဒသ
ေထာက်ခံချက် (ပုံစံ - ဒီ) ြဖင့် ေလာက်ထားေတာင်းဆို ိုင်ပါသည်။
စည်းမျဥ်း (၁၄)
ြပန်လည်သးံု သပ်ြခင်း ငှ ့်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါအပိုဒ်များကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ရန် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံမှ လိုအပ်၍
ေတာင်းဆိုပါက AFTA Council ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက် ိုင်ပါသည်။

အာဆီယံလွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသအတွက်
ဘုံအကျိ းသက်ေရာက်မရှိသည့်အေကာက်ခွန်ေလျာ့ချေရးအစီအစဥ် ၏ စည်းမျဥ်းများအတွက်
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အာဆီယံလွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသ(ASEAN Free Trade Area - AFTA) အတွက် ဘုံအကျိ း သက်

ေရာက်မရှိသည့် အေကာက်ခွန်ေလျာ့ချေရးအစီအစဥ်အတွက် ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းများ (ေနာင်တွင် CEPT
AFTA ROO ဟု ရည်ညန်းမည်)အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်
(Form - D) ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် အခ
ြ ားဆက် ွယ်လ က်ရှိေသာ စီမံခန် ခွဲ ေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ ကိုေဆာင်ရွက်ရာ
တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအတိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည် အဓိပါယ်ဖငွ ဆ
့် ခုိ ျကမ် ျား
စည်းမျဥ်း (၁)
(က)

ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ဆိုသည်မှာ ပထမတင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င်

ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပးသည့်

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကိုအေခ
ြ ခံ၍ ကားခံတင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပးသည့် ပင်ရင်းေဒသ
ေထာက်ခံချက်ကုိဆုိလုိသည်။
(ခ)

အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင် ဆိုသည်မှာ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ဥပေဒအရ အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာဥပေဒ ှင့် စည်းမျဥ်း
များကို စီမံခန် ခွဲေဆာင်ရွက်ရန် တာ၀န်ရှိေသာ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းကိုဆိုလိုသည်။

(ဂ)

ကုန်တင်ပို သူ ဆိုသည်မှာကုန်ပစည်း တင်ပို ေသာ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း မူလေနထိုင်သူ
(သို ) ဥပေဒအရ ေနထိုင်ေသာပုဂိ လ်ကိုဆိုလိုသည်။

(ဃ)

ကုန်တင်သွင်းသူ ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းတင်သွင်းေသာအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း မူလ
ေနထိုင်သူ (သို ) ဥပေဒအရ ေနထိုင်ေသာပုဂိ လ် ကိုဆိုလိုသည်။

(င)

ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင် ဆိုသည်မှာပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် (Form - D) ထုတ်ေပးရန်အတွက် ကုန်တင်
ပို ိုင်ငံရှိ အစိုးရအာဏာပိုင်မှ ခန် အပ်ထားပီး အခ
ြ ား အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအားလုံးသို ဤေနာက်ဆက်တွဲ
ပါအတိုင်းအသိေပးေ က ြငာ ထားေသာ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲကိုဆိုလိုသည်။

(စ)

ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ CEPT AFTA ROO ၏ အပိုဒ် (၁) တွင် ြပဌာန်းချက်အတိုင်း အဖွဲ ့
၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်အတွင်း ကုန်ပစည်းများထုတ်လုပ်သည့် မူလေနထိုင်သူ (သို ) ဥပေဒအရ
ေနထိုင်ေသာပုဂိ လ် ကိုဆိုလိုသည်။
ေထာက်ခခံ ျကထ
် တ
ု ေ် ပးေရးအာဏာပိငု မ် ျား
စည်းမျဥ်း (၂)

(၁)

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံချင်းစီအေနဖ
ြ င့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာပိုင်များ၏
အမည်များ၊ လိပ်စာများ၊ ထိုး မဲလက်မှတ်နမူနာများ ှင့် ုံးတံဆိပ်နမူနာများ၏ soft copy ကို ကျန်အ ြခားအဖွဲ ့
၀င် ိုင်ငံများသို ြဖန် ေ၀ ိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို ၏ hard copy ှင့် soft copy ှစ်မျိ းစလုံးကို အာဆီယံ

အတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးသို ေပးပို ရမည်။ အကယ်၍ အဆိုပါစာရင်းအေပ
ြ ာင်းအလဲရှိပါက ချက်ချင်း အသိေပး
ရမည်။
(၂)

အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးသို ေပးပို ေသာ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့၏ထိုး မဲလက်မှတ်
နမူနာများ ှင့် ုံးတံဆိပ်နမူနာများကို ှစ်စဥ် ှစ်တိုင်း updated ြပ လုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထက်အပိုဒ် (၁)
တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် စာရင်းတွင်မပါ၀င်ေသာ အာဏာပိုင်မှထုတ်ေပးထားသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်
ပုံစံ (ဒီ) ကို ေထာက်ခံချက်ရရှိေသာ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ အသိအမှတ် ြပ မည်မဟုတ်ပါ။
စည်းမျဥ်း (၃)

ပင်ရင်းေဒသကို တွက်ချက်ရာတွင် ေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အေန ြဖင့် ပူးတွဲတင်ြပရမည့်စာရွက်
စာတမ်းများကို တင်ြပရန်ေတာင်းဆိုခွင့် ှင့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်တွင်းဥပေဒများ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ
သင့်ေလာ်စွာစစ်ေဆးခွင့်ရှိသည်။
စည်းမျဥ်း (၄)
(၁)

ကုန်ပစည်းတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ (သို ) ၎င်းမှ အာဏာလဲအပ်ထားေသာကိုယ်စားလှယ်အေနဖ
ြ င့် အဖွဲ ့
၀င် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒများ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ကုန်ပစည်း၏ ပင်ရင်းေဒသအတွက် တင်ပို ြခင်းမပ
ြ မီ
ကိ တင်စစ်ေဆးခွင့်ကို ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်များထံသို ေတာင်းခံ ိုင်သည်။ စစ်ေဆးမအေဖ
ြ ကို
ှစ်အလိုက် (သို ) သင့်ေတာ်ရာကာလအပိုင်းအခ
ြ ားအလိုက် သုံးသပ် ပီး ကုန်ပစည်းများတင်ပို ပီးေနာက် အဆိုပါ
ကုန်စည်ကို ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အ ြဖစ်ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်ရာတွင် သက်ေသအဖ
ြ စ် လက်ခံယူဆပါသည်။ ကုန်စည်သဘာ၀
အရ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေ ကာင်း အလွယ်တကူဆုံး ြဖတ် ိုင်ေသာ ကုန်စည်များအတွက်ကိုမူ တင်ပို ြခင်းမပ
ြ မီကိ တင်
စစ်ေဆးမ အတွက်ေလ ာက်ထားရန်မလိုပါ။

(၂)

ြပည်တွင်းတွင်၀ယ်ယူသည့်ပစည်းများ အတွက် AFTA ၏ CEPT အစီအစဥ်အရ ေနာက်ဆုံးထုတ်လုပ်သူမှ
ကိုယ်တိုင်ေ က ြငာချက်ကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ဒီ) ေလ ာက်ထားရာတွင် အေခ
ြ ခံအြဖစ် အသုးံ ြပ ရမည််။
ေလာက်ထားခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း (၅)
အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ

အထူးအခွင့်အေရးေပးမစနစ်အရ

ကုန်ပစည်းများတင်ပို ြခင်းအတွက်

လုပ်ငန်းကိစများ

ေဆာင်ရွက်ချိန်တွင် တင်ပို သည့် ကုန်ပစည်းများ သည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ဒီ) ထုတ်ေပးရန် သင့်ေလျာ်သည့်
အရည်အေသွး ြပည့်မီေသာ ကုန်ပစည်းများဖ
ြ စ်ပါက ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ (သို ) ၎င်း၏ အခွင့်အာဏာရှိေသာ ကိုယ်စားလှယ်
သည် ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ဒီ) ေလာက် ထားရန်အတွက် ေလ ာက်လာတစ်ေစာင်ေရးသား၍ အခ
ြ ားသက်ဆိုင်
သည့် စာရွက်စာတမ်း များ ှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ တင် ြပရမည််။

ကုနပ် စည်းပို ေဆာင်ြခင်းမပ
ြ မီ ကိ တင်စစ်ေဆးခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း (၆)
ကုန်ပစည်းများတင်ပို ရာတွင် ပုံစံ ထုတ်ေပးခွင့်ရှိေသာအာဏာပိုင်အေနဖ
ြ င့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒ ှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ တင်ပို ေသာ ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်း ိုင်ငံေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ပုံစံ (ဒီ) ထုတ်ေပး ိုင်ရန်
အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင့်ေတာ်ေသာစစ်ေဆးမများ ြပ လုပ်ရမည် ြဖစ်ပါသည် (၁)

ေလာက်လာ ှင့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ဒီ) တို သည် ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားပီး သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှ
လက်မှတ်ေရးထိုး ထားရပါမည်။

(၂)

ကုန်ပစည်း၏ ပင်ရင်းေဒသသည် CEPT AFTA ROO ှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်။

(၃)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ဒီ) ှင့် အတူပူးတွဲ၍ အခ
ြ ားလိုအပ်ေသာ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများကို တင် ြပရပါမည်။

(၄)

ကုန်ပစည်းများ၏ အကျိ းအေ ကာင်းေဖာ်ြပချက်၊ ပမာဏ ှင့် အေလးချိန်၊ အမှတ်အသား ှင့် အထုပ်အေရအတွက်၊
ထုပ်ပိုးမအေရအတွက် ှင့်အမျိ းအစားများမှာ တင်ပို သည့်ကုန်စည်များ ှင့် ကိုက်ညီရမည်။

(၅)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ဒီ) တစ်ခုတည်းတွင် ေဖာ် ြပထားပါေသာ ကုန်ပစည်းအမျိ းအစား အများအပ
ြ ားအား
အဆိုပါကုန်ပစည်းအမျိ းအစား တစ်ခုချင်းစီသည် ၎င်းအတွက်သတ်မှတ်ထားေသာစည်းမျဥ်းများ ှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်။
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံ ျကထ
် တ
ု ေ် ပးခ
ြ င်း
စည်းမျဥ်း (၇)
(၁)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) သည် ISO A4 အရွယ်အစား အဖ
ြ ေရာင်ြဖစ် ပီး ေနာက်ဆက်တွဲပုံစံ (၃)
တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် နမူနာပုံစံ ှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်။ အဂလိပ်ဘာသာ ြဖင့် ေရးသားထားရမည်။

(၂)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) တွင် မူရင်း (၁) ေစာင် ှင့် မိတ (၂) ေစာင် (ဒုတိယမိတ ှင့် တတိယ
မိတ ) တို ပါရှိရမည်။

(၃)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) တစ်ေစာင်ချင်းစီတွင် ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ (သို ) ုံးတစ်ခုစီ၏ ရည်ညန်း
ချက်အမှတ်ကို သီးြခားေဖာ်ြပရမည်။

(၄)

တင်သွင်းသည့်ဆိပ်ကမ်း (သို ) ေနရာရှိ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို တင်ြပရန်အတွက် ေထာက်ခံချက်
မူရင်းကို ကုန်ပစည်းတင်ပို သူထံမှ တင်သွင်းသူထံသို လဲေ ြပာင်းေပးရမည်။ ဒုတိယမိတ ကို တင်ပို သည့်
အဖွဲ၀င် ိုင်ငံရှိ

ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်

အာဏာပိုင်မှ

ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

တတိယမိတ ကို

ကုန်ပစည်း တင်ပို သူ မှ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
(၅)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံရှိ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ ြငင်းပယ်
သည့်ကိစရပ်တွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ၏ အကွက် (၄) တွင် အမှတ်အသားပ
ြ လုပ်၍ ပင်ရင်း
ေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်ထံသို သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်
ေပါင်း

(၆၀)

ထက်မေကျာ်လွန်ေစဘဲ

သင့်ေတာ်သည့်

ကာလအတွင်း

ြပန်လည်ေပးပို ရမည်။

ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင် အေနဖ
ြ င့် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ပယ်ဖျက် ြခင်းများအတွက်
အသိေပးအေ ကာင်း ကားရမည်။

(၆)

အထက်အပိုဒ်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို လက်ခံ ြခင်းမရှိပါက ေထာက်ခံ
ချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်မှ တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအေနဖ
ြ င့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ)
လက်ခံေစရန် ှင့် အေကာက်ခွန်ေလ ာ့ေပါ့ခွင့် ြပန်လည်ရရှိ ိုင်ေစရန်အတွက် ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်
အာဏာပိုင်မှ ရှင်းလင်းတင် ြပချက်များကို လက်ခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များသည် တင်သွင်း
သည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်ေလ ာ့ေပါ့ေပးရန် ြင င်းဆိုေသာအချက်ေပ ရည်ညန်း၍ အေသးစိတ်ရှင်းလင်း
တင်ြပရပါမည်။

စည်းမျဥ်း (၈)
CEPT AFTA ROO ၏ အပိုဒ် (၂) အရ ေနာက်ဆုံးတင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှထုတ်ေပးေသာ ပင်ရင်းေဒသ
ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ၏ အကွက်အမှတ် (၈) တွင် သက်ဆိုင်ေသာပင်ရင်းမှတေ် ကျာက်ကုိ ေဖာ် ြပရမည်။
စည်းမျဥ်း (၉)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို ဖျက် ြခင်း (သို ) ထပ်တိုး ြဖည့်စွက် ြခင်းကို ခွင့်ြပ မည်မဟုတ်ပါ။ ြပ ြပင်
ေပ
ြ ာင်းလဲမ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ြပ လုပ်ရပါမည် (က)

အမှားများကိုြခစ်ချပီး လိုအပ်ပါက ထပ်တိုး ြဖည့်စွက်ရပါမည်။ ၎င်း ြပင်ဆင်မကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံ
ချက်ပုံစံ (ဒီ) တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးေပးသည့် အာဏာပိုင်ထံမှ သေဘာတူခွင့်ြပ ချက်ရယူ ပီး ေထာက်ခံ
ချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်ထံ တင်ြပရပါမည်။ တစ်စုံတစ်ရာထပ်တိုး ြဖည့်စွက်မများ ြပ လုပ်ြခင်းမှ
တားမ
ြ စ်ရန်အတွက် အသုံးမပ
ြ သည့် ေနရာလွတ်များကို ကက်ေ ြခခတ်ြပ လုပ်ရပါမည်။

(ခ)

အသစ်ထုတ်ေပးသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို မှားယွင်းေသာ ယခင်ပုံစံေဟာင်း၏ေနရာ
တွင် အစားထိုးအသုံးြပ ရပါမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၀)

(၁)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာ
ပိုင်မှ တင်ပို ချိန်အတွင်း (သို ) တင်ပို ပီးေနာက်တွင် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ် ပီး CEPT AFTA ROO အရ တင်ပို သည့်
ပစည်းများသည် ၎င်းအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်များဖ
ြ စ်ရပါမည်။

(၂)

ပို ကုန်တင်ပို သူမှ ေလ ာက်ထားပါက ကားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပး ခွင့်ရှိေသာအာဏာပိုင်သည်
ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများတွင် ထုတ်ေပး ိုင်ပါသည် (က)

ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်ထားေသာပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ

(ဒီ)

မူရင်းတင် ြပလ င်၊

ပင်ရင်းေဒသ

ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) မူရင်း မတင် ြပ ိုင်ပါက ၎င်း၏မိတ မှန် တင် ြပလ င်
(ခ)

ထုတ်ေပးသည့် ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပါ အချိ ေသာအချက်အလက်များသည် မူရင်း
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပါအချက်များ ှင့် တူညီရပါမည်။ ေယဘုယျအားဖ
ြ င့် ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသ

ေထာက်ခံချက်၏ ေကာ်လံတိုင်းတွင် ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်ရပါမည်။ အကွက် (၉) တွင် ကားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ
၏ FOB ေစျး န်းကို ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တွင်ေဖာ် ြပထားသည့်အတိုင်း ေဖာ်ြပရပါမည်။
(ဂ)

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသေဘာတင်ပို ြခင်းအတွက် ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) မူရင်း၏ အပ
ြ ည့်အ၀
တန်ဖိုးအစား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတင်ပို သည့်တန်ဖိုးကို ေဖာ် ြပရပါမည်။ ကားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် ကုန်ပစည်း
တင်ပို သူများထံသို ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ထုတ်ေပးရာတွင် မူလအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသေဘာတင်ေဆာင်မအတွက် ြပန်လည်တင်ပို သည့်ကုန်ပစည်းများ၏ စုစုေပါင်းပမာဏ
သည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် စုစုေပါင်းပမာဏထက် ေကျာ်လွန် ြခင်း
မရှိမှသာ ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

(ဃ)

အချက်အလက်ြဖည့်စွက်မသည် မှန်ကန်မမရှိပါက (သို ) သံသယရှိပါက ေနာက်ဆုံးတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ
အေနဖ
ြ င့်် ၎င်းတို ၏ သက်ဆိုင်ရာ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ)
ကို တင် ြပရန်ေတာင်းဆိုခွင့်ရှိပါသည်။

(င)

အပိုဒ် (၁၇) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် စစ်ေဆးမလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံ
ချက်ကို ထုတ်ေပးသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအေနဖ
ြ င့်လည်း သက်ေရာက်မရှိသည်။

(၃)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို အမှားအယွင်းများပါရှိေနသဖ
ြ င့် (သို ) ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပ ြခင်းမပ
ြ သဖ
ြ င့်
(သို ) အခ
ြ ားပ
ြ ည့်စုံရမည့်ကိစရပ်များရှိပါက ခင်းချက်အေနဖ
ြ င့် တင်ပို ချိန်တွင် ထုတ်ေပး ိုင် ြခင်းမရှိပါက (သို )
သေဘာတင်ေဆာင် ပီးေနာက် (၃) ရက်အတွင်း ထုတ်ေပး ိုင် ြခင်းမရှိပါက သေဘာတင်သည့်ေန မှ (၁) ှစ်အတွင်း
ေနာက်ေ ကာင်းြပန်ထုတ်ေပး ိုင်ေသာ်လည်းပုံစံတွင် “ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း” စာသားကိုေဖာ်ြပရပါမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၁)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ပျက်စီးမ (သို ) ခိုးယူခံရမ (သို ) ေပျာက်ဆုံးမများ ြဖစ်ေပ ပါက

ကုန်ပစည်းတင်ပို သူအေနဖ
ြ င့် ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာပိုင်ထံသို ေထာက်ခံချက်မူရင်း၏ မိတ မှန် ှင့်
တတိယမိတ တို ကိုပါ အတူပူးတွဲ၍ တင်ြပေလ ာက်ထား ိုင်ပါသည်။ ေထာက်ခံချက်၏ အကွက် (၁၂) ရှိ “မိတ မှန်
ေထာက်ခံချက်” တွင် အမှတ်အသားပ
ြ လုပ်၍ ၎င်းမိတ တွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် ရက်စွဲကိုပါ
ေဖာ်ြပရပါမည်။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ၏ မိတ ကို မူရင်းပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ထုတ်ေပးသည့်
ရက်မှ တစ် ှစ်အတွင်း ထုတ်ေပးရပါမည်။
တင်ြပြခင်း
စည်းမျဥ်း (၁၂)
အေကာက်ခွန်အထူးသက်သာခွင့်ေတာင်းဆိုပါက ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသူအေနဖ
ြ င့် ေ ကြငာချက်တစ်ေစာင်၊
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ှင့် ေနာက်ဆက်တွဲစာရွက်စာတမ်းများ (ကုန်ပစည်းေ က ြငာလာ ှင့် လိုအပ်ပါကကုန်
ပစည်းတင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်အတွင်းထုတ်ေပးသည့် သေဘာတင်ခွင့်အပါအ၀င်) ှင့် တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့
၀င် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒ ှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ အခ
ြ ားလိုအပ်ေသာစာရွက်စာတမ်းများကို ကုန်ပစည်းတင်သွင်း
ချိန်တွင် တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို တင် ြပရပါမည်။

စည်းမျဥ်း (၁၃)
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို တင် ြပရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချိန်ကန် သတ်ချက်အတွင်း တင် ြပ
ရမည်ြဖစ်ပါသည် (က)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အစိုးရအာဏာပိုင်မှ လက်မှတ်
ေရးထိုးသည့်ေန မှ တစ် ှစ်အတွင်း တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို
တင်ြပရမည်။

(ခ)

ကုန်ပစည်းတင်ပို သူေ ကာင့်မဟုတ်ဘဲ ြဖစ်ေပ လာေသာ မတားဆီး ိုင်ေသာဖ
ြ စ်ရပ်များ (သို ) အခ
ြ ား
ြဖစ် ိုင်ေချရှိေသာ ကိစရပ်များေ ကာင့် ခွင့်ြပ သည့်အချိန်ကာလကိုေကျာ်လွန်၍ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံ
ချက်ပုံစံ (ဒီ) တင် ြပမကို တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အေနဖ
ြ င့် လက်ခံရ
ပါမည်။

(ဂ)

တင်သွင်းသည့်ကိစရပ်အားလုံးအတွက် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အချိန်
ကာလမကုန်လွန်မီ ကုန်ပစည်းများကို တင်သွင်း ိုင်ပါက တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်
အာဏာပိုင်သည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို လက်ခံမည် ြဖစ်ပါသည်။
စည်းမျဥ်း် (၁၄)

ကုန်တင်ပို ိုင်ငံ၏ ကုန်ပစည်းတင်ပို သည့်ပမာဏသည် FOB တန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၀၀ ထက်မပိုပါက
ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမည် ြဖစ် ပီး ကုန်ပစည်းများသည် ကုန်တင်ပို ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်း
ထုတ်ကုန်များ ြဖစ်ေ ကာင်း ကုန်တင်ပို သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ေထာက်ခံချက် ြဖင့် လက်ခံေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူ
စာတိုက်မှေပးပို ေသာ FOB တန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၀၀ ထက်မပိုသည့် ကုန်ပစည်းများအတွက်လည်း အထက်ေဖာ် ြပ
ပါနည်းလမ်းအတိုင်း ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
စည်းမျဥ်း (၁၅)
(၁) ကုန်ပစည်းများသည် အာဆီယံ၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်များဖ
ြ စ်ေ ကာင်း သံသယဖ
ြ စ်စရာမရှိပါက ေထာက်ခံချက်
ထုတေ် ပးသူ ှင့် လက်ခံသူ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့တို အ ကား အေကာက်ခွန်ခွဲြခားမအနည်းငယ်ကွဲလွဲ ြခင်းကဲ့သို
အေသးစားကွဲလွဲမများ (သို ) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) တွင်ေဖာ်ြပထားချက်များ ှင့် ကုန်တင်သွင်း
ရာတွင် နည်းစနစ်ကျစွာ ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်အတွက် ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို
တင်ြပရမည့် စာရွက်စာတမ်းများတွင် ေဖာ် ြပချက်များေ ကာင့် ပုံစံ (ဒီ) သည် တရားမ၀င်မ ြဖစ်ေစရပါ။
(၂) ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို ကုန်တင်ပို ိုင်ငံ ှင့် ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံတို အကား အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရး
ခံစား ိုင်ရန်အတွက် အေကာက်ခွန်ခွဲ ြခားမကွဲြပားေသာ ကိစရပ်တွင် ကုန်ပစည်းကို ပိုမိုြမင့်မားေသာ CEPT
န်းထားဖ
ြ င့် ေကာက်ခံမည် ြဖစ် ပီး ြပစ်ဒဏ် ှင့်အ ြခားေကာက်ခံမများကို စည်း ကပ်မမရှိပါ။ အေကာက်ခွန်
ခွဲြခားမကွဲြပားချက်ကိုေြဖရှင်းရာတွင် မှန်ကန်ေသာ CEPT န်းထားကိုသာေကာက်ခံမည်ြဖစ် ပီး ပိုမိုေပးေဆာင်
ထားေသာ အေကာက်ခွန်များကို ပုံစံထုတ်ေပးမ ှင့်ပတ်သက်၍ ညိ ိင်းေဆာင်ရွက်ပါက ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏
သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဥ်း ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ြပန်လည် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

(၃) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) တစ်ခုတည်းတွင် ကုန်ပစည်းအမျိ းအမည်များစွာ ထည့်သွင်းေဖာ် ြပထား
ပီး ၎င်းတို ထဲမှ ကုန်ပစည်းအမျိ းအမည်တစ်ခုသည် ြပဿနာ ှင့် က ံေတွ ့ပါက ပုံစံ (ဒီ) တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်
ကျန်ကုန်ပစည်းအမျိ းအမည််များအတွက် အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရး ှင့် အေကာက်ခနွ ်ေ က ြငာချက်တို
အကျိ းသက်ေရာက် ြခင်း၊ ေ ှာင့်ေ ှးြခင်း မရှိ ိုင်ပါ။ အပိုဒ် ၁၇ (၁) (ဂ) သည် အင
ြ င်းပွားသည့် ကုန်ပစည်း
အမျိ းအမည်အေပ အကျိ းသက်ေရာက်မ ရှိပါသည်။
မှတ်တမ်းထိန်းသိမး် ေရးလိအ
ု ပ်ချက်
စည်းမျဥ်း (၁၆)
(၁)

အပိုဒ် (၁၇) တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ စစ်ေဆးရမည့်ကိစရပ်များအတွက်ရည်ရွယ်၍ ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံ
ချက်ပုံစံ (ဒီ) ေလ ာက်ထားေသာကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) ကုန်ပစည်းတင်ပို သူသည် ကုန်တင်ပို
သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်
စာတမ်းများကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ထုတ်ေပးသည့်ေန မှ အနည်းဆုံး (၃) ှစ်ထက်မနည်း
လက်၀ယ်ထိန်းသိမ်းထားရ ပါမည်။

(၂)

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေသာ
ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ)

အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းအေနဖ
ြ င့်လည်း

ပင်ရင်းေဒသ

ှင့် ၎င်း ှင့်သက်ဆိုင်ေသာစာရွက်စာတမ်းများကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်

ထုတ်ေပးသည့်ေန မှ အနည်းဆုံး (၃) ှစ်ထက်မနည်း လက်၀ယ်ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။
(၃)

ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏လက်မှတ်ေရးထိုးခွင့်ရှိသည့်အရာရှိမှေတာင်းဆို ပီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်မှ
ေထာက်ခံပါက ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို
ြပည့်စုံေအာင်ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။

(၄)

အဖွဲ၀င် ိုင်ငံများအကား ဆက်သွယ်ေပးေသာ သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် လုံ ြခ ံ
မရှရ
ိ န်လအ
ုိ ပ် ပီး ၎င်းတို ကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) မှန်ကန်ေစရန်စစ်ေဆးမ တစ်ခုတည်း
အတွက်သာ အသုံးြပ ရပါမည်။
စည်းမျဥ်း (၁၇)

၁။

ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေသာ

အာဏာပိုင်ထံသို ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်ကျဘမ်းစစ်ေဆးခွင့် (သို ) စာရွက်စာတမ်းများ၏ မှန်ကန်မအေပ

အကျိ း

အေ ကာင်းဆီေလျာ်ေသာသံသယရှိ၍လည်းေကာင်း (သို ) ကုန်ပစည်း၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အ ြဖစ် သတ်မှတ်ရန်အတွက်
သတင်းအချက်အလက်များ

(သို )

တစ်စိတ်တစ်ေဒသတို ကို

ေတာင်းဆို ိုင်ပါသည်။

၎င်းေတာင်းဆိုချက်အရ

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေသာအာဏာပိုင်သည် လက်ရှိကုန်ကျစရိတ် ှင့် ေစျး န်းများ
ကိုအေခ
ြ ခံ၍ ကုန်ပစည်း ထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ၏ ကုန်ကျစရိတ်ေဖာ် ြပ ချက် ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးခ
ြ င်းကို
ကုန်တင်ပို ချိန်မှ (၆) လအတွင်း ြပ လုပ်ရမည် ြဖစ် ပီး ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများတွင် တင်ပို သည့်ရက်စွဲကို
အတိအကျေဖာ်ြပရမည် -

(က)

ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးခွင့်ေတာင်းခံရာတွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ)

ှင့်အတူ

သက်ဆိုင်သည်များကို ပူးတွဲ၍ တင် ြပရမည်ြဖစ် ပီး ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆးမကို ကျဘမ်းစနစ်
ြဖင့် မေတာင်းဆိုပါက အဆိုပါပုံစံ (ဒီ) တွင် ပါ၀င်ေသာအချက်အလက်များကို ထပ်မံြဖည့်စွက်
ချက် ှင့် အေ ကာင်းြပချက်ကို အတိအကျေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ခ)

ေထာက်ခံချက်ထတ
ု ်ေပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာပိုင်များသည် ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆးခွင့်ေတာင်း
ဆိုချက် ရရှိ ပီးချိန်မှ ရက်ေပါင်း (၉၀) ထက်ေနာက်မကျဘဲ အေ ကာင်းြပန် ကားရမည်ြဖစ်ပါသည်။

(ဂ)

ကုန်တင်သွင်းသည်အ
့ ဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်များသည် စစ်ေဆးမအေြဖ ေစာင့်
ဆိုင်းထားစဥ်တွင် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးေပးမကို ဆိုင်းငံ့ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။
သို ေသာ်လည်း ကုန်စည်များသည် လိမ်လည်ထားသည်ဟု သံသယမရှိပါက (သို ) တားမ
ြ စ်ပိတ်
ပင်ထားေသာ ကုန်စည်များမဟုတ်ပါက ကုန်တင်သွင်းသူအေနဖ
ြ င့် စီမံခန် ခွဲမဆိုင်ရာကိစရပ်များ
ကို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်အတွက် အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ ကုန်စည်များကို တင်သွင်းခွင့် ြပ ိုင်
ပါသည်။

(ဃ)

ေထာက်ခံချက်ထတ
ု ်ေပးေသာအာဏာပိုင်သည် ကုန်ပစည်း၏ပင်ရင်းေဒသ စစ်ေဆးမရလာဒ်ကို
ကုန်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံထံသို ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဟုတ် / မဟုတ် ဆုံး ြဖတ် ိုင်ရန်အတွက်
လဲေြပာင်းေပးပို ရပါမည်။ ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ဟုတ် / မဟုတ်
စစ်ေဆးခ
ြ င်းအပါအ၀င် ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆးမ လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ခုလုံးကို ရက်ေပါင်း (၁၈၀)
အတွင်း ြပ လုပ်ရပါမည်။ ေနာက်ေ ကာင်းြပန်စစ်ေဆးမ ေစာင့်ဆိုင်းေနချိန်တွင် အပိုဒ်ခွဲ ၁(ဂ)
တွင် ေဖာ်ြပချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

၂။

ကုန်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် ေနာက်ေ ကာင်း ြပန်စစ်ေဆးမ ရလာဒ်ကို ေကျနပ် ြခင်းမရှိပါက

ခင်းချက်ကိစရပ်များအတွက် ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံထံသို တိကျေစရန်စစ်ေဆးခွင့်ကို ေတာင်းဆို ိုင်ပါသည်။
(က) စစ်ေဆးမအတွက် သွားေရာက် ြခင်းမပ
ြ မီ ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် ေအာက်ေဖာ် ြပ ပါ
တို ကို ေဆာင်ရွက်ရပါမည် (၁) ေအာက်ပါတို ကို စစ်ေဆးမအတွက် သွားေရာက်ရန် ရည်ရွယ်၍ ေရးသားထားေသာေ ကြငာ
လာကို ြဖန် ေ၀ထားရပါမည် (က)

ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ / ထုတ်လုပ်သူ ပိုင်ဆိုင်ေသာ အေဆာက်အဦကို သွားေရာက်
လည်ပတ်ရန်

(ခ)

ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်အတွင်း
တွင် စစ်ေဆးမအတွက် သွားေရာက်ရန်

(ဂ)

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်အတွင်းရှိ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံတွင် စစ်ေဆးမ
အတွက် သွားေရာက်ရန်

(ဃ)

စစ်ေဆးမသွားေရာက်ရန်အတွက် ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသူ

(၂) အပိုဒ် ၂(က)(၁) တွင်ေဖာ် ြပထားသည့် စာဖ
ြ င့်အသိေပးေ ကြငာချက်တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
အချက်အလက်များအပါအ၀င် ေထာင့်ေပါင်းစုံမှ ေရးသားေဖာ် ြပရမည် (က)

ေ ကြငာချက်ထုတ်ေပးေသာ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်၏အမည်

(ခ)

စစ်ေဆးမသွားေရာက်ရန်အတွက် ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ / ထုတ်လုပ်သူပိုင်ဆိုင်ေသာ
အေဆာက်အဦ

(ဂ)

စစ်ေဆးမသွားေရာက်ရန်အတွက် အဆို ြပ ရက်စွဲ

(ဃ)

အဆိုြပ စစ်ေဆးမသွားေရာက်ရာတွင် ကုန်စည်၏ရည်ညန်းချက်အပါအ၀င် အကျ ံး
၀င်မများ

(င)

စစ်ေဆးမပ
ြ လုပ်သည့် အရာရှိများ၏ အမည် ှင့်ရာထူး

(၃) စစ်ေဆးမသွားေရာက် ြပ လုပ်မည့် အေဆာက်အဦပိုင်ရှင် ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ / ထုတ်လုပ်
သူ၏ သေဘာတူခွင့်ြပ ချက် ရယူရန်
(ခ) အပိုဒ် ၂ (က) (၁) တွင်ေဖာ် ြပထားချက်အရ အသိေပးေ က ြငာချက် လက်ခံရရှိ ပီးသည့် ရက်ေပါင်း
(၃၀) အတွင်း ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ / ထုတ်လုပ်သူ၏ စာဖ
ြ င့်ေရးသားထားေသာသေဘာတူခွင့် ြပ
ချက်ကိုမရရှိပါကအသိေပးသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် စစ်ေဆးမသွားေရာက်မ ြပ လုပ်ရသည့်အတွက်
ကုန်စည်၏အေကာက်ခွန်အခွင့်အေရးေပးရန် ြငင်းဆို ိုင်ပါသည်။
(ဂ) အသိေပးေက ြငာလာလက်ခံရရှိေသာ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်သည် သွားေရာက်
စစ်ေဆးမကိုေရ ့ဆိုင်း ိုင် ပီး တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို အသိေပးရပါမည်။ သို ေသာ် သွားေရာက်
စစ်ေဆးမကိုမည်သို ေရ ့ဆိုင်းေစကာမူအသိေပးေ က ြငာလာလက်ခံရရှိ ပီး ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွင်း
(သို )သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှခွင့်ြပ သည့်အချိန်ကာလရှည်အတွင်းသွားေရာက်စစ်ေဆးရပါမည်။
(ဃ) သွားေရာက်စစ်ေဆးသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် စစ်ေဆးမည့်ပို ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ / ထုတ်လုပ်သူကို
စစ်ေဆးရမည်ြဖစ် ပီး သက်ဆိုင်ရာေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အေနဖ
ြ င့် ကုန်စည်
သည် ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ဟုတ်သည် ြဖစ်ေစ / မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ စာဖ
ြ င့်ဆုံး ြဖတ်ေဖာ်ြပရပါမည်။
(င) ကုန်ပစည်း၏ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ြဖစ်/မဖ
ြ စ် ှင့်ပတ်သက်၍ သံယရှိပါက အထက်အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) ၏
အေကာက်ခွန်အခွင့်အေရးေပးမ ှင့်ပတ်သက်၍ စာဖ
ြ င့်ေဖာ်ြပမအေပ ြပန်လည်စိစစ်ပါမည်။
(စ) စာဖ
ြ င့်ဆုံး ြဖတ်ချက်လက်ခံရရှိသည့်ေန မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ/ထုတ်လုပ်
သူအေနဖ
ြ င့် ကုန်ပစည်းအကျိ းခံစားခွင့် ှင့်ပတ်သက်ေသာထပ်ေလာင်း ြဖည့်စွက်ထားသည့်သတင်း
အချက်အလက် ှင့် စာဖ
ြ င့်ရှင်းလင်းချက်များကို တင် ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ကုန်စည်သည်
ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မေြမာက်ေ ကာင်း ေတွ ့ရှိရပါက ေနာက်ဆုံးေရးသား ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို ကုန်ပစည်း
တင်ပို သူ / ထုတ်လုပ်သူထံမှရရှိေသာ ထပ်ေလာင်း ြဖည့်စွက်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက် ှင့်
စာဖ
ြ င့်ရှင်းလင်းချက်ရရှိ ပီး ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း ဆက်သွယ်ေပးပို ရမည်။

(ဆ) မျက်ြမင်စစ်ေဆးမ ှင့် ကုန်ပစည်းသည် ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ဟုတ် / မဟုတ် စစ်ေဆးမများ ပါ၀င်သည့်
သွားေရာက်စစ်ေဆးမ၏စစ်ေဆးမရလာဒ်ကို ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေသာအာဏာပိုင်ထံသို အများ
ဆုံးရက်ေပါင်း (၁၈၀) အတွင်းဆက်သွယ်ေပးပို ရပါမည်။ သွားေရာက်စစ်ေဆးမ၏ ရလာဒ်ကိုေစာင့်
ဆိုင်းေနစဥ်အတွင်း အပိုဒ် ၁(ဂ) အရ အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးခံစားခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်း
ထားမည်ြဖစ်ပါ သည်။
၃။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသည် ၎င်းတို ၏ဥပေဒများအရ စစ်ေဆးမပ
ြ လုပ်သည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာအေရး ကီးလ ိ ဝှက်

သတင်းအချက်အလက်များကို လုံ ြခ မံ ရှေိ စရပီး သတင်းအချက်အလက်ေပးသူ၏ ပိ င်ဆိုင်မအေနအထားကို ဘက်လိုက်
ြခင်းများြဖစ်ေစ ိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရပါမည်။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်
များကို ပင်ရင်းေဒသစစ်ေဆးဆုံး ြဖတ်မြပ လုပ်ရာတွင် စီမံခန် ခွဲ ိုင် ပီး အေရးယူေဆာင်ရွက် ိုင်သည့် အာဏာပိုင်များ
ကိုသာ ေပးပို ရပါမည်။
အထူးကိစရပ်များ
အပိုဒ် (၁၈)
CEPT AFTA ROO ၏ အပိုဒ် ၇.၂ (ဂ) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမဟုတ်ေသာ ိုင်ငံ
(သို )

ိုင်ငံများသို ြဖတ်သန်းသယ်ယူပို ေဆာင်ရာ၌ ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အစိုးရအာဏာပိုင်ထံသို

ေအာက်တွင်ေဖာ် ြပထားသည်များကို တင်ြပရမည် (က)

ကုန်ပစည်းတင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတွင်း ထုတ်ေပးထားေသာ သေဘာတင်ေဆာင်ခွင့် (Bill of Lading)

(ခ)

ကုန်ပစည်းတင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်မှ ထုတ်ေပးထားေသာပင်ရင်းေဒသ
ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) (Form - D)

(ဂ)

ကုန်ပစည်း ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ မူရင်းကုန်စည်စာရင်း၏မိတ တစ်ေစာင်

(ဃ)

CEPT AFTA ROO ၏ အပိုဒ် ၇.၂ (ဂ) ၏ အပိုဒ်ခွဲ (၁) ၊ (၂) ှင့် (၃) တို အရ လိုအပ်ေသာ ေနာက်ဆက်
တွဲသက်ေသခံစာရွက်စာတမ်းများ
အပိဒု ် (၁၉)

၁။

ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတွင် ြပပွဲအြဖစ် ြပသရန်အတွက် တင်ပို ေသာကုန်ပစည်းများ

ှင့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်းသို ြပပွဲအတွက်တင်သွင်းရာတွင် ြပပွဲြပသစဥ်အတွင်း (သို ) ြပသပီးပါက ကုန်စည်များကိုေရာင်းချ
ရာတွင် အဆိုပါကုန်စည်များသည် ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့ ၀င် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်မှ ေကျနပ်မ
ရှိ ပီး ြပဌာန်းထားေသာ CEPT AFTA ROO ၏လိုအပ်ချက်များ ှင့် ကိုက်ညီ ပ ီး ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများတွင် CEPT အစီ
အစဥ်၏ အကျိ းခံစားခွင့်များ ရရှိမည် ြဖစ်ပါသည် (က)

ကုန်ပစည်းတင်ပို သူသည် ကုန်ပစည်းတင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်မှထုတ်ကုန်ပစည်းများကို ြပပွဲ
ကျင်းပသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ြပပွဲကျင်းပသည့်ေနရာသို ေပးပို ၍ ၎င်းတို ကို ြပသပါက၊

(ခ)

ကုန်ပစည်းတင်ပို သူသည် ကုန်ပစည်းများကို ေရာင်းချခ
ြ င်း (သို ) ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ
တွင်းရှိ ကုန်စည်လက်ခံသူထံသို လဲေ ြပာင်းြခင်းများ ြပ လုပ်ပါက၊

(ဂ)

ကုန်ပစည်းများကို ြပပွဲြပသေနစဥ်အတွင်း (သို ) ထို ေနာက် ချက်ချင်း ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င်
ိုင်ငံသို ြပပွဲြပသရန်အတွက် ေပးပို ပါက

၂။

အပိုဒ် (၁) တွင် ေဖာ်ြပထားချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်ထံသို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို ထုတ်ေပးရပါမည်။ ြပပွဲ၏ အမည် ှင့်လိပ်စာ
ကိုလည်း ေဖာ်ြပထားရပါမည်။ ြပပွဲကျင်းပသည့်ေနရာရှိကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်
သည် ကုန်ပစည်းများကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ရန် ှင့် ခင်းကျင်း ြပသည့်အေခ
ြ အေနတို အတွက် အပိုဒ် ၉ (ဃ) တွင် ေဖာ် ြပထား
သည့် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို သက်ေသအေထာက်အထားအဖ
ြ စ် ပူးတွဲတင်ြပရပါမည်။
၃။

ြပပွဲကာလအတွင်း အေကာက်ခွန်ထိန်းချ ပ်မေအာက်တွင်ရှိေသာ ိုင်ငံ ြခားထုတ်ကုန်ပစည်းများကိုေရာင်းချရန်

အတွက် ကုန်သွယ်မ၊ စိုက်ပျိ းေရး (သို ) လက်မပညာပ
ြ ပွဲ (သို ) အလားတူေစျးဆိုင်များ (သို ) လုပ်ငန်းအေဆာက်အဦများ
တွင် ခင်းကျင်း ြပသခ
ြ င်းတို အတွက် အပိုဒ် (၁) ပါ ေဖာ် ြပထားချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။
အပိဒု ် (၂၀)
ကုန်ပစည်းများသည် CEPT AFTA ROO လိုအပ်ချက်များပ
ြ ည့်စုံ ပီး ကုန်ေရာင်းလာကို အဖွဲ ့၀င်
မဟုတ်သည့် ိုင်ငံအတွင်းရှိကုမဏီ (သို ) ASEAN အတွင်းရှိကုန်ပစည်းတင်ပို သူမှ အဆိုပါကုမဏီအတွက် ထုတ်ေပးပါက
ကုန်ပစည်း တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်သည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ
(ဒီ) ကို လက်ခံမည် ြဖစ်ပါသည်။
လိမလ
် ည်တပု မအတွက် အေရးယူေဆာင်ရက
ွ မ်
အပိဒု ် (၂၁)
၁။

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို လိမ်လည်တုပမပ
ြ လုပ်သည်ဟု သံသယရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ
အာဏာပိုင်သည် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ လိမ်လည်တုပမပ
ြ လုပ်သည့် ပါ၀င်ပတ်သတ်သူကို အေရးယူေဆာင်ရွက်မ
ြပ ိုင်သည်။

၂။

အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံစီအေနဖ
ြ င့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ှင့်ဆက် ွယ်သည့် လိမ်လည်လှည့်
ဖျားမအပ
ြ အမူများအတွက် တရား၀င်ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ြပဌာန်းထားရှိရပါမည်။
အင
ြ င်းပွားမေဖ
ြ ရှငး် ြခင်း
အပိဒု ် (၂၂)

၁။

ကုန်စည်၏ ပင်ရင်းေဒသကိုဆုံး ြဖတ်ရာတွင် ကုန်ပစည်းများကိုခွဲ ြခားခ
ြ င်း (သို ) အခ
ြ ားကိစရပ်များ ှင့်ပတ်
သက်ေသာ အင
ြ င်းပွားမကို ကုန်စည်တင်သွင်းသည့် အစိုးရအာဏာပိုင် ှင့် ကုန်စည်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င်
ိုင်ငံများသည် အင
ြ င်းပွားမများကို အချင်းချင်း ေဖ
ြ ရှင်းမည်ြဖစ် ပီး ရလာဒ်အေဖ
ြ ကို အခ
ြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ
သို သတင်းေပးပို ရပါမည်။

၂။

ှစ် ိုင်ငံအ ကား ေဖ
ြ ရှင်း၍မရ ိုင်ပါက အင
ြ င်းပွားမကို စီးပွားေရးဆိုင်ရာအရာရှိ ကီးများအစည်းအေ၀းတွင်
ဆုံး ြဖတ်ပါမည်။

၃။

အာဆီယအ
ံ ြငင်းပွားမေဖ
ြ ရှင်းြခင်းယ ရားဆိုင်ရာ ြမင့်တင်ေရးအေခ
ြ ြပစာချ ပ်သည် အင
ြ င်းပွားမများ (သို )
CEPT ဆိုင်ရာပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ှင့် ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်ပတ်သက်၍ အဖွဲ ့
၀င် ိုင်ငံအချင်းချင်း အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုမကွဲ ြပားခ
ြ င်း (သို ) အသုံးချမကွဲ ြပားခ
ြ င်းများ ြဖစ်ေပ ပါက အကျိ းသက်
ေရာက်မည် ြဖစ်ပါသည်။

