
အာဆီယံပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်း 

 အာဆီယံပင်ရင်း ိုင်ငံစညး်မျဥ်းတငွ် ပါ၀ငေ်သာ ပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်း၊ ၎င်း၏ေနာက်ဆက်တွဲများ ှင် ့ ပးူတွဲများမှာ - 

ပင်ရင်း ိုင်ငံစည်းမျဥ်း 

ေနာက်ဆက်တွဲ (က) ေဒသတွင်းပါ၀င်ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး တွက်ချက်ရာတွင် လိကုန်ာရမည့် စညး်မျဥး်များ ှင် ့ လမ်းညန်ချကမ်ျား 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) ေပါင်းစပ်ထုတလ်ပု်မစည်းမျဥ်းအတွက် အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင် မလမး်ညနခ်ျကမ်ျား 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) သီးသန် စည်းမျဥ်းကျင့်သုံးမည့် ကုန်စည်များ 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မတှ် ထုတ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလပု်နည်း 

ပူးတွဲ (၁) အထည်အလပိ် ှင် ့ အ၀တ်အထည်များအတွက် အမယ်သစ်ေပြ ာင်းစညး်မျဥး် 

ပူးတွဲ (၂) အာဆီယံံပင်ရငး် ိုင်ငံစည်းမျဥ်းအတွက် ရငှ်းလင်းေဖာ်ပြ ချက်မှတ်စု 

ပူးတွဲ (၃) ပုံစံ - ဒီ 

 အာဆီယံလွတ်လပေ်သာကုန်သွယ်မေဒသ (ASEAN Free Trade Area - AFTA) (ေနာင်တွင် CEPT AFTA 

Agreement ဟု ရညည်န်းပါမည်) ၏ အေကာကခ်ွန်ေလာ့ေပါ့ေရးဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးေပးသည် ့ အစီအစဥ်အရ 

ကုန်ပစည်းတစ်ခု၏ ပင်ရင်း ိုင်ငံကို ဆုံးဖြ တ်သတမ်တှ်ရာတငွ် ေအာက်ပါတို  အကျိ းသက်ေရာက်မည်ဖြ စ်ပါသည် - 

စည်းမျဥ်း(၁)  

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ 

 (က) အဖဲွ ့၀င် ိုင်ငံ ဆိုသည်မှာ CEPT AFTA Agreement တွင် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံစီဖြ စ်သည့် ဘ ူ ိုင်း 

ဒါ ုစလမ် ိုင်ငံ၊ ကေမာဒီးယား ိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားပြ ည်သူ သမတ ိုင်ငံ၊ လာအိုပြ ည်သူ ဒမီိုကရက်တစသ်မတ 

ိုင်ငံ၊ မေလးရှား ိုင်ငံ၊ ပြ ညေ်ထာင်စုမြ န်မာ ိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင် ပြ ည်သူ သမတ ိုင်ငံ၊ စကာပူပြ ည်သူ သမတ ိုင်ငံ၊ 

ထိုင်း ိုင်ငံ ှင် ့ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမတ ိုင်ငံတို  ဖြ စပ်ါသည်။ 

 (ခ) အရာ၀တ ပစည်းများ ဆိုသည်မှာ ကနု်ကမ်းပစည်းများ၊ ပါ၀င်ပစည်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ေပါင်းစပ််ပစည်း 

များ ှင် ့ ထပ်ဆင့်တပ်ဆင်သည့်ပစည်းများသည် အခြ ားကုန်ပစည်းအဖြ စ် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ၀င်ေပါင်းစပ်ခြ င်း 

(သို ) အခြ ားကုန်ပစည်းအဖြ စ် ထတုလ်ုပ်သည့်ဖြ စ်စဥ်တွင် ပါ၀ငသ်ည့်ပစည်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (ဂ) ကုန်ပစည်းများ တွင် ရာ န်း ပြ ည့် ပြ ည်တွင်းထုတက်ုန်ဖြ စ် ိုင်သည့်အခြ ားထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဥတ်ွင်အရာ၀တ  

ပစည်းအဖြ စ်အသုးံပြ ရန် ရည်ရွယ်ထားေသာ အခြ ားအရာ၀တ ပစည်းများ ှင် ့ / သို  ထုတ်ကုန်များ ပါ၀င်ပါ 

သည်။ CEPT AFTA Agreement တငွ ်ေဝါဟာရများဖြ စ်သည့် “ကုန်ပစည်းများ (goods)” င်ှ ့“ထုတ်ကုန် 

များ (products)” ကို ေ ပြ ာင်းလဲသုံး ိုင်ပးီ  ေ၀ါဟာရ “ကုန်ပစည်း (good)” ှင့် “ထုတ်ကုန် (product)”  ကို 

ေလျာ်ညီစွာ အနက်အဓိပါယ်ေကာက် ိုင်ပါသည်။ 

 (ဃ) ပင်ရင်းထုတ်ကုန်များ ဆိုသည်မှာ CEPT AFTA Agreement အရ ပငရ်ငး်ေဒသသတ်မတှ်ချက် ငှ့် 

ကိုက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်များ ှင့် ကနုပ်စည်းများ ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (င) ထုတ်လုပ်ခြ င်း ဆိုသည်မာှ ကုန်ပစည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ရရှိသည့် နည်းလမ်းများ ဖြ စ်သည့် ကးီထာွးခြ ငး်၊ 

တးူေဖာ်ခြ ငး်၊ ရိတသ်မိး်ခြ င်း၊ စိုက်ပျိ းခြ င်း၊ မျိ းပွားခြ ငး်၊ ထတု် တယ်ူခြ င်း၊ စုေဆာင်းခြ င်း၊ စုစည်းခြ င်း၊ ဖမ်းယူ 



 ခြ ငး်၊ ငါးဖမး်ခြ င်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင်ခြ င်း၊ အမဲလိုက်ခြ င်း၊ ထုတ်လုပ်ခြ ငး်၊ ထတုယ်ူခြ ငး်၊ ေပြ ာင်းလဲထုတ်လုပ် 

 ခြ င်း ှင့် ကုန်ပစည်းအဖြ စ် တပ်ဆင်ခြ င်းတို  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (စ) သီးသန် စည်းမျဥ်း ဆိုသည်မှာ အရာဝတ ပစည်းများကို အေကာက်ခွန်အမျိ းအစားခွဲ ခြ ားမေပြ ာငး်လ ဲခြ င်း (သို ) 

သီးသန် ထုတ်လုပ်မ ဖြ စ်စဥ် (သို ) ထုတ်လုပ်မလုပင်န်းေဆာင်ရွက်ချက် ေဆာင်ရွက်သည့် စည်းမျဥ်းများ (သို ) 

တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်မှတ်ေကျာက် (သုိ ) ၎ငး်မှတ်ေကျာက်များ ေပါင်းစပထ်ားခြ င်း စသည်တို ကို ပြ ည်မ့ီ 

ေစသည့် စည်းမျဥ်းများဖြ စပ်ါသည။် 

 (ဆ) ထပ်တူညီေသာအရာ၀တ ပစည်းများ ှင့်ေပြ ာင်းလဲလွယ်ေသာအရာ၀တ ပစည်းများ ဆိုသည်မှာ အမျိ းအစားတ ူ

ကုန်သွယ်မ ှင့် အရည်အေသွးတူ၊ နည်းပညာ ှင့် ပုံသ ာန်များ တူညီသည့် ၀ိေသသလကဏာ ရှိကပးီ 

ေနာက်ဆုံးထုတက်ုန်ပစည်းအဖြ စ် ေပါင်းစပ်ထတု်လပု်ပးီပါက မူလကုန်ပစည်းများအဖြ စ်သို  ပင်ရင်း ိုင်ငံ 

အမှတ်အသားအတကွ် ရည်ရွယ၍် မှတ်သားခြ င်းမှလွဲ၍ တစ်ခုမှတစ်ခု ပြ န်လည်သတ်မှတ်ခွဲခြ ား၍ မရေသာ 

အရာ၀တ ပစည်းများကို ဆိုလိုပါသည်။  

 

 (ဇ) ကုန်ပစည်းတင်ပုိ ရန်ထုပ်ပုိးကုန်ပစည်းများ င်ှ ့ ေသတာများ ဆိုသည်မှာ ကနု်ပစည်းများကို သယ်ယူပို ေဆာင် 

ချိန်တွင် အကာအကယွ်အတွက် အသုံးပြ ေသာ ကနု်ပစည်းများဖြ စ်ပီး လက်လီေရာင်းချရနအ်တွက်မဟုတဟ်ု 

ဆိုလိုပါသည်။  

စည်းမျဥ်း (၂)  

ပင်ရင်းေဒသမှတ်ေကျာက် 

    CEPT AFTA Agreement အရ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ပိုင်နက်မှ အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံသို  

CEPT အစီအစဥ်အရ တင်သွင်းလာေသာ ကုန်ပစည်းများအတွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ပင်ရင်းေဒသလိုအပခ်ျက် အေခြ  

အေနများမှ တစ်ခု ှင့်ကိုက်ညီပါက အေကာက်ခွန်သက်သာကင်းလွတ်ခွင့်အခွင့်အေရးများ ရရှိမည်ဖြ စ်ပါသည် - 

(က) အပိုဒ် (၃) တွင်ေဖာ်ပြ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားေသာ တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း ရာ နး်ပြ ည့် 

ထုတ်လုပ်ရရှိေသာကုန်စည် (သို ) 

  (ခ) အပိုဒ် (၄) (သို ) (၅) အရ အကျိ းခံစားခွင့်ရှိ ပးီ တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတငွ်း ရာ နး်ပြ ည့် 

 ပြ ည်တွင်းထုတက်ုန်မဟုတ်ေသာ ကုန်စည် 

စည်းမျဥ်း (၃)  

ရာ န်းပြ ည့်ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန် 

  အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အပိုဒ ် (၂) (က) အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ကုန်ပစည်းများကို ကုနတ်င်ပို သည့် 

ိုင်ငံ၏ ရာ န်းပြ ည့်ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန်အဖြ စ် သတ်မှတ်ပါသည် - 

 (က) ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတငွ်း ကးီထွားေသာ၊ ရိတ်သိမ်းရရှိေသာ၊ ခူးယူရရှိေသာ၊ စုေဆာင်းရရှိေသာ 

အပင် ှင် ့ အပင်ထွက်ပစညး်များ၊ 

 (ခ) ကန်ုတင်ပို သည့် အဖဲွ ၀့င် ိုင်ငံအတွင်း ေမွးဖွားေသာ၊ ကးီပြ င်းေသာ တိရစာန်အရှင်များ၊ 



 (ဂ) ကန်ုတင်ပို သည့် အဖဲွ ၀့င် ိုင်ငံအတွင်း အထက်အပိုဒ် (ခ) ပါ တိရစာန်များမှ ထုတ်ယူရရှိေသာ ပစည်းများ၊ 

 (ဃ) ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတငွ်း အမဲလိုက်ခြ င်း၊ ေထာင်ေချာက်ဆင်ခြ ငး်၊ ငါးဖမး်ခြ င်း၊ စုေဆာင်းယူခြ ငး် 

ှင ့် ဖမ်းယူခြ င်းတို မ ှရရှိေသာပစည်းများ၊ 

 (င) ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ေမြ ဆီလာ၊ ေရ၊  ပင်လယ်ကမး်ပြ င် (သို ) ပင်လယ်ေအာက်ကမ်းပြ င်မှ ထုတ ်

ယူရရှိေသာ အထက်အပိုဒ် (က) မှ (ဃ) အတွင်း မပါ၀င်ေသာ ဓာတ်သတ တွင်းထွက်များ ှင် ့ အခြ ားသဘာ၀ 

အတိုင်း တည်ရှိေနေသာ အရာ၀တ များ၊  

 (စ) ိုင်ငံတကာဥပေဒအရ ေရ၊ ပင်လယ်ကမး်ပြ င် ှင့် ပင်လယ်ေအာက်ကမး်ပြ င်ကို စူးစမ်းရှာေဖွခွင့်ရှိေသာ 

ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ၎င်း ှင် ့ မှတ်ပုံတင်ထားပးီ ိုင်ငံအလလံင့်ထူရန် အခွင့်အေရးရှိေသာ 

သေဘာများမှ ဖမ်းယူရရှိေသာ ေရထွက်ပစည်းများ ှင် ့ ေရ၊ ပင်လယ်ကမး်ပြ င် (သို ) ိုင်ငံပုိင်ေရပိုင်နက်ပြ င်ပ 

ရှိ ပင်လယ်ေအာက်ကမး်ပြ င်မှ ထတု်ယရူရှိေသာ အခြ ားပစညး်များ၊ 

 (ဆ) ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ၎င်း ှင် ့ မှတ်ပုံတင်ထားပးီ ိုင်ငံအလလံင ့်ထူရန် အခွင့်အေရးရှိေသာ 

သေဘာများမှ ိုင်ငတံကာေရပိုင်နက်အတငွ်း ဖမ်းယူရရှိေသာ ပစည်းများ ှင် ့ အခြ ားေရထွက်ပစည်းများ၊ 

 (ဇ) အထက်အပိုဒ် (၇) တငွ ် ပါ၀င်ေသာပစည်းများမှအပ ကုန်တင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ၎င်း ှင့် မတှပ်ုံတင ်

ထားပးီ ိုင်ငံအလံလင့်ထူရန် အခွင ့်အေရးရှိေသာ စက် ုံသေဘာများမှ ထုတ်လုပ်ေသာ (သို )  ပြ လပုေ်သာ 

ပစည်းများ၊  

  (စျ) မူလအေခြ အေနအတိုင်း မရှိ ိုင်ေသာ၊ ပြ နလ်ည်ပြ င်ဆင်ရန်၊ ပြ န်လည်ထားသိုရန် မဖြ စ် ိုင်သည့် စုစည်း 

ထားေသာ ပစည်းများ ှင် ့ ြဖန် ဖြ းရန၊် ပြ န်လညရ်ယူရနသ်ာ သင်ေ့တာ်သည့် ကနု်ကမ်းအစိတ်အပိုင်းများ 

(သို ) အေလအလွင့်များကို ပြ န်လည်အသုံးပြ ရန် ပစည်းများ၊ 

 (ည) ကုန်တင်ပို သည့် ိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်ခြ င်း (သို ) ကုန်ကမး်အဖြ စသ်ာ အသုးံပြ ိုင်ပးီ ိုင်ငံအတငွ်း 

စုေဆာင်းရရှိေသာ ပစညး်များမှ ရရှိေသာ စွန် ပစအ်ေလအလွင ့် ှင့် အပိုင်းအစပစည်းများ၊ 

 (ဋ) အထက်အပိုဒ် (၁) မှ (၁၀) အတွငး် ပါရှိေသာ ကုန်ပစည်းများမှ ကုန်တင်ပို ိုင်ငံအတငွ်း ထုတလ်ုပ်ရရှိ 

ေသာ ပစည်းများ 

စည်းမျဥ်း (၄)  

ရာ န်းပြ ည့်ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်ေသာကုန်စည်များ  

 ၁။ အပိုဒ် (၂) (ခ) အရ ကုန်ပစည်းတစခ်ုကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ်ခုတွင် ပြ လုပ်ပါက (သုိ ) ထုတ်လုပ်ပါက ၎ငး်ကုန် 

ပစည်းကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်သည်ဟု ယူဆပါသည် - 

  (က) ၎င်းကုန်ပစည်းအတွင်းတငွ် (အာဆီယတံန်ဖိုးပါ၀င်မ (သို ) ေဒသတငွ်းပါ၀င်ထတု်လုပ်မအရ) အဖွဲ ့၀င် 

ိုင်ငံ၏ ထုတ်ကုန် ၄၀ % ပါ၀င်ပါက (သုိ ) ၎င်းကုန်ပစည်းသည် အေကာက်ခွန် စည်း၀ါးညိစနစ်၏ 

အေကာက်ခွန်ခဲွခြ ားမ (အေကာက်ခွန်ေခါင်းစဥ်ေပြ ာင်းလဲမ) အရ HS ဂဏန်း (၄) လုံးေပြ ာငး်လဲပါက 

 (ခ) ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ မှတ်ေကျာက်များ ှင့် ကိုက်ညီသည့် ကုန်ပစည်းများ 

၂။  အာဆီယတံန်ဖိုးပါ၀င်မ (သို )  ပြ ည်တွင်းကုန်ကမ်းပါ၀င်မ တွက်ချက်သည့် နညး်လမး်မှာ - 



 

 (က)  တုိက်ရုိက်နည်းလမ်း  

     

   အာဆီယ ံ           တိုက်ရိုက်         တိုက်ရိုက်    

   ကုန်ကမ်း  +   အလုပ်သမား   +    အေထွေထွ      +      အခြ ား          +   အမြ တ ်

      ကုန်ကျစရိတ်          ကုန်ကျစရိတ်            ကုန်ကျစရိတ်    ကုန်ကျစရိတ်                 

ေဒသတွင်းပါဝင်မ =                                    X 100% 

         FOB ေစျး န်း 

 

   (ခ)   သွယ်ဝိုက်နည်းလမ်း 

 

    FOB    -     ပင်ရင်းမဟုတ်ေသာကုန်ကမ်း ငှ့် 

         အစိတ်အပိုင်းများ          

  ေဒသတွင်းပါဝင်မ =                                                                                                                X 100 % 

      FOB ေစျး နး် 

၃။ အပိုဒ် (၂) တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ေဒသတွင်းပါ၀င်ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး တွက်ချက်ရာတွင်  

(က) အာဆီယအံဖဲွ ့၀င် ိုင်ငံပြ င်ပမှ တင်သွင်းလာေသာ သွင်းကုနက်ုန်ကမ်းပစည်းများ ှင် ့ အစတိ် 

အပိုင်းများ၏ ပါဝင်မတန်ဖိုး တွက်ချက်ရာ၌ - 

• ဆပိ်ကမ်းေရာက်တန်ဖိုး(CIF value)  ဖြ င့် တွက်ချက်ရမည်။ 

• ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဥ် ပြ လုပ်သည့် အဖွဲဝင် ိုင်ငံအတွငး် ပထမဆုံး ငှ ့် အေသချာဆုးံ 

ေစျးေပးဝယေ်သာ ဆိပက်မ်းေရာက်တန်ဖိုး ဖြ စ်ရမည်။  

   (ခ) FOB ေစျး န်းကို တွက်ချက်ရာတွင ်ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း တွက်ချက် ိုင်ပါသည ်- 

    (၁) FOB ေစျး နး် = ထတု်လုပ်မကုန်ကျစရိတ် + အမြ တ ်+ အခြ ားကုန်ကျစရိတ်များ 

    (၂) ထတုလု်ပ်မကုနက်ျစရတိ် = ကနု်ကမ်းကုန်ကျစရိတ် + အလုပ်သမားခ + 

အေထွေထွကုန်ကျစရိတ် 

    (၃) အခြ ားကုန်ကျစရိတ်များဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းများကို တင်ပို ရန်အတွက် သေဘာ 

တင်ေဆာငသ်ည့် ကုန်ကျစရိတမ်ျား၊ ပြ ည်တွင်းသယ်ယူပို ေဆာင်စရိတမ်ျား၊ သိုေလှာင် 

စရိတ်များ၊ သေဘာဆိပ်တငွ်ထားသိုစရိတ်များ၊ ပွဲစားခများ၊ ၀န်ေဆာင်မစရိတ်များ အစ 

ရှိသညတ်ို  ပါ၀င်ပါသည်။ 

    (၄) အလုပ်သမားခတငွ် လုပ်အားခများ၊ အပိုဆုေကးေငွများ၊ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဥ် ှင့် 

ဆက် ွယ်သည့် အလုပ်သမားအကျိ းခံစားခငွ့်များ ပါ၀င်ပါသည်။ 



     

၄။ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအေနဖြ င့် ေဒသတွင်းပါ၀င်ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး တွက်ချက်ရာတွင် တကွ်ချက်နည်းတစခု်ဖြ င့် ဆုးံဖြ တ ်

တကွ်ချက်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအေန ဖြ င့် တွက်ချက်သည့်နည်းလမ်း (၂) ခုအနက် ကိ က် ှစ်သက်ရာကို 

အသုံးပြ ိုင်ပးီ ေပြ ာငး်လဲတွက်ချက်လိုပါက AFTA Council သို  နညး်စနစ်အသစ်ကို အသုံးမပြ မီ (၆) လ ကိ တင၍် 

အသိေပးရမည် ဖြ စ်ပါ သည်။ ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသည့် ိုင်င၏ံ အာဆီယတံန်ဖိုးပါ၀င်မကို ကိုက်ညီမ ရှိ / မရှိ စစ်ေဆး 

ရာတငွ ်ကုန်တင်ပို ိုင်ငံမှ အသုံးပြ  ေသာ နည်းစနစ်ကို အေခြ ခံ၍ တွက်ချက်ရမည်ဖြ စ်ပါသည။် 

၅။ အာဆီယံပင်ရင်း ိုင်ငံအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို တွကခ်ျက်ရာတငွ ်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအေနဖြ င့် ေနာက်ဆက်တွဲ (က) 

တငွေ်ဖာ်ပြ ထားသည့် ေဒသတွင်းပါ၀င်ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုးတွက်ချက်ရာတငွ် လိကုန်ာရမည့် စည်းမျဥ်းများ ှင် ့ လမ်းညန်ချက ်

များအရ တွက်ချက်ရမည်ဖြ စ်ပါသည။် 

၆။  ပြ ည်တွင်းနည်းဥပေဒများ ငှ့် ကိုက်ညီမရှိသည့် လိုင်စင်ရထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်ေသာ ပြ ည်တွင်း၌၀ယ်ယူသည့် 

ကုန်ကမ်းပစည်းများသည် CEPT အစီအစဥအ်ရ လိုအပ်ချက်များ ကိုက်ညီမရှိရမည်ဖြ စ ်ပးီ အခြ ားေနရာမှလာေသာ 

 ပြ ည်တွင်း၌ ၀ယ်ယူသည့် ပစည်းများကို ပင်ရင်း ိုငင်ံအဖြ စ် သတ်မှတ်ဆုံးဖြ တ် ိုင်ရန်အတကွ် CEPT ပင်ရင်းစမ်းသပ်မကို 

ခံယူရမညြ်ဖစ်ပါသည်။   

စည်းမျဥ်း (၅)  

ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြ င်း 

၁။  CEPT AFTA Agreement အရ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံမှ ထတုလ်ပု်ေသာ ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို အသုံးပြ ၍ 

အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရး ခံစား ိုင်ရန်အတွက် အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ေနာက်ဆုံးအသံုးပြ သည့် ကုန်ေချာအဖြ စသ်ို  

ေရာက်ရှိေအာင် ထုတလ်ပုပ်ါက ၎င်းကုန်ပစည်းကို ကုန်ေချာအဖြ စ်သို ေရာက်ရှိေအာင် ထတုလ်ုပ်သည့် ဒုတိယအဖွဲ ့၀င် 

ိုင်ငံ၏ ေဒသထွက်ကုန်အဖြ စ် သတ်မှတ်ပါသည်။  

၂။ အကယ်၍ ကုန်ကမ်း၏ ေဒသတွင်းတန်ဖိုးပါဝငမ်သည် ၄၀% ေအာကေ်လျာ့နည်းပါက အမှန်တကယ် 

 ပြ ည်တွင်းကုန်ကျစရိတ် ှင့် ညီမ ပါက(သို ) ၂၀% အထက်ရှိပါက အာဆီယံတန်ဖိုးပါဝင်မ ပြ ည့်မီ ေစ ပါသည်။ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်မ လမ်းညန်ချက်များကို ေနာကဆ်က်တွဲ (ခ)  ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

 

 

 

စည်းမျဥ်း (၆)  

ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မေမြ ာက်ေသာ အေသးစားေဆာင်ရွက်မများ င်ှ ့ ထုတ်လုပ်မနည်းစဥ်များ 

၁။  ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ကိစရပ်များမှ တစ်ခုဖြ စ်ေစ (သို ) ေပါင်းစပ်၍ဖြ စ်ေစ ေဆာင်ရွက်မများ ှင် ့ ထုတ်လုပ်မ 

 ဖြ စ်စဥ်များကို အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အဖြ စ် သတ်မှတ်ရာတွင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မေမြ ာက်ေသာ အေသးစား 

ေဆာင်ရွက်မများ ှင့် ထုတ်လုပ်မနည်းစဥ်များအဖြ စ် ယူဆမည်ဖြ စ်ပါသည် - 

  (က) သယ်ယူပို ေဆာင်ေရး ှင့် သိုေလှာင်ရာတွင်် ပုပ်သိုးပျက်စီးမမဖြ စေ်စရန် ပြ ပြ င်စီမံခြ င်း 



  (ခ)  သေဘာတငေ်ဆာင်ခြ င်း (သို ) သယ်ယူပို ေဆာင်ေရး လွယ်ကူေစခြ ငး် 

  (ဂ)  ထုပ်ပိုးခြ င်း (သို ) ေရာင်းချရန်အတကွ ်ပြ သခြ ငး် 

၂။  အဖွဲ ့၀င် ိုငင်ံတစ်ခုအတငွ်းရှိ နယ်ပယ၏် ေဒသထွက်ကုန်ဖြ စ်ပါက ၎င်း၏ ကနဦးပင်ရင်းအ ေြခအေနအတိုငး် 

ထားရှိပးီ အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို  တင်ပုိ ရာတွင် ပြ ပြ ငေ်ပြ ာင်းလဲမများကို ပြ လုပ်ပါက အပုိဒ် (၁) တွင် ေဖာ်ပြ ထားချက် 

များကုိ မေကျာ်လွန်ရပါ။    

စည်းမျဥ်း (၇)  

တုိက်ရုိက်ကုန်ပုိ ခြ င်း 

၁။  ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် CEPT AFTA ROO ၏ လိုအပ်ချက်များ ှင ့် ကိုက်ည ီပးီ အဆိုပါကုန်ပစည်းများသည် 

တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ ှင် ့ တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအကား တိုက်ရိုက်တင်ပို ခြ င်းပြ ပါက အေကာက်ခွန်အထူး 

သက်သာကငး်လွတ်ခွင့်အစီအစဥက်ို ခစံား ိုင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

၂။  ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအေခြ အေနများသည်် ကုန်ပစည်းများအား ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ၀့င် ိုင်ငံမှ ကုန်တင်သွင်း 

သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို  တိုက်ရိုက်တင်ပို ခြ င်းဟု မှတ်ယူ ိုင်ပါသည် - 

  (က) ကုန်ပစည်းများကို အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်အတွင်း ဖြ တ်သန်းသယ်ေဆာင်ပါက 

   (ခ)  ကုန်ပစည်းများကို အာဆီယံအဖွဲ ့၀ငမ်ဟုတ်သည့် အခြ ား ိုင်ငံများအတွင်း ဖြ တသ်န်းသယ်  

    ေဆာင်ခြ ငး်မပြ ပါက 

  (ဂ)  တင်ပို သည့်ကုန်ပစည်းများသည် အာဆီယံအဖွဲ ့၀င်မဟုတ်သည့် အခြ ား ကားခံ ိုင်ငံတစ်ခု (သို ) 

အများကို တစ်ဆင့်ခံ၍ သယ်ေဆာင်ပါက (သို ) သယ်ေဆာင်ြခင်းမပြ ပါက (သို ) ၎င်း ိုင်ငံတွင် 

ယာယီသိုေလှာင်ခြ ငး်ပြ လုပ်ပါက ေအာက်ပါအချက်များ ှင် ့ ကိုက်ညီရမည်ဖြ စ်ပါသည် - 

    (၁)  ေမြ ပြ င်သဘာ၀အေနအထားအရ (သို ) သယ်ယူပို ေဆာင်မဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ 

အရ တစ်ဆင့်ခံ၀င်ေရာက် ခြ င်း ဖြ စ်ရန် 

    (၂) အဆိုပါပစညး်များကို ၎င်းေနရာတွင် အေရာငး်အ၀ယ်ပြ လပု်ခြ င်း (သို ) စားသုံးမ 

အတွက်သုံးစွဲ ခြ ငး်များ မပြ လုပရ်န် 

    (၃) ကုန်ပစည်းများကုိ ကုန်တင်ကုန်ချခြ င်း (သို ) ေကာင်းမွန်သည့်အေခြ အေနေရာက်ရှိရန် 

 ပြ ငဆ်ငလ်ပု်ေဆာင်ခြ င်းမှလွဲ၍ အခြ ားပြ ပြ ငေ်ဆာငရ်ကွ်ခြ င်းများ လုပ်ေဆာင်မမပြ ရန်    

 

စည်းမျဥ်း (၈)  

အနိမ် ့ဆံုးပါ၀င်မ 

၁။  ကုန်ပစည်းတစ်ခုသည် CEPT AFTA Agreement အရ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အဖြ စ် သတ်မှတ်ချက်များ ှင် ့ 

ကိုက်ညီ၍ ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မအတကွ် FOB တန်ဖိုးတငွ် ပင်ရင်းထုတက်ုန်မဟုတေ်သာ ကနု်ပစည်းများ ၁၀ ရာခိုင် န်း 

ထက်မေကျာ်လွန်ဘဲ အသုံးပြ ပါက ၎င်းကုန်ပစည်းကို အေကာက်ခွန်ကုန်စညဇ်ယားအရ ေပြ ာငး်လဲခြ င်းမရှိေသာ ပင်ရင်း 

ထုတ်ကုန်အဖြ စ် သတ်မှတ်ပါသည်။  



၂။  အပိုဒ် (၁) တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်သည့် ကနု်ပစည်းများတန်ဖိုးတငွ ် RVC လိုအပ်မ 

ေတာင်းခံေသာ ပင်ရငး်ထုတ်ကုန်မဟတုသ်ည့် ကနု်ပစည်းများတန်ဖိုးလညး် ပါ၀င်ပါသည်။ှ    

စည်းမျဥ်း (၉)  

ထုပ်ပုိးခြ င်း င်ှ ့ ထုပ်ပုိးပစည်းများ င်ှ ့ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်မများ 

၁။  လက်လီေရာင်းချသည့်ကုန်ပစည်းများအတွက် ထုပ်ပိုးခြ င်း ှင် ့ ထုပ်ပိုးပစည်းများ ှင် ့ပတသ်က်၍ ေဆာင်ရွက် 

ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ စပ်ါသည် - 

  (က) ကုန်ပစည်းတစ်ခသုည် ထပ်တိုးတန်ဖိုးမှတ်ေကျာက် ှင် ့ ကိုက်ညီပါက လက်လီေစျးကွက်အတွက် 

ထုပ်ပိုးခြ ငး် ငှ့် ထပု်ပိးုခနွပ်စညး်များ၏တန်ဖိုးကို ၎င်း၏ မူရင်းအခွန်စညး်ကပ်မတွင် ထည့်သွင်း 

ေကာက်ခံပးီ ထပု်ပိးုခြ င်း ငှ ့် ထုပ်ပိုးခွန်ပစည်းများအားလုံးကို ထည့်သွင်းတကွ်ချက်ပါသည်။ 

  (ခ)  အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အပိုဒခ်ွဲ (က) ပါ လက်လီေစျးကွက်အတွက် ထုပ်ပိုး ခြ င်း ငှ့် ထုပ်ပိုးခွန်ပစည်း 

များကုိ အသံုးမပြ ပါက ကနု်ပစည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ပင်ရငး်ထုတ်ကုန်မဟတုေ်သာ 

ကုန်ပစည်းများအားလုံးကို အသုံးပြ သဖြ င့် အေကာက်ခွန် န်းဇယား ေပြ ာင်းလဲသွားေသာလ်ညး် 

ထုပ်ပိုးပစည်းများအတွက် ထည့်သွငး်တွက်ချက်ခြ ငး်မပြ ပါ။  

၂။  ကုန်ပစည်းတစ်ခုတင်ပို ရန်အတွက် အသုံးပြ ေသာ ကွန်တနိန်ာများ ှင် ့ ထုပ်ပိုးပစည်းများကို ကနု်ပစည်း၏ 

ပင်ရင်းေဒသကိုတိုင်းတာရာတငွ် ထည် ့သွငး်တွက်ခြ ငး်မပြ ပါ။    

စည်းမျဥ်း (၁၀) 

 ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပုိပစည်းများ င့်ှ ပစည်းကိရိယာများ 

  ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အပိုပစညး်များ၊ ပစညး်ကိရိယာများ ှင့် စက်မထုတ်ကုနပ်စည်းများ (သို ) ကုန်စည် 

တစ်ခု ှင့်အတူတင်ပြ ထားသည် ့ အခြ ားသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာပစညး်များကို ကုနစ်ည် ှင် ့ ခွဲ ခြ ားထားပးီ ၎င်းတို  

အတွက် အေကာက်ခွန်ကို တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံက ကုန်စည် ှင် ့အတူ ေကာက်ခံပါက အဆိုပါ ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ 

အပိုပစည်းများ၊ ပစည်းကိရိယာများ ှင် ့စက်မထတု်ကုန်ပစညး်များ (သို ) အခြ ားသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပစည်းများ 

အတွက် ပင်ရင်းေဒသကို ပင်ရငး် ိုင်ငံကုန်စည်သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဥ်းစားခြ ငး်မပြ ပါ။                                                           

 

 

 

စည်းမျဥ်း (၁၁)  

အဓိကမဟုတ်သည့် ပါ၀င်ပစည်းများ 

  ကုန်ပစည်းတစ်ခု၏ ပင်ရင်းေဒသကို တွက်ချကရ်ာတွင် ေပါငး်စပ်ထုတ်လုပ်ခြ ငး်မပြ ဘ ဲ ထတ်ုလုပရ်ာတငွ ်

အသုံး ပြ ေသာ ေအာက်ပါတို ကို ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အဖြ စ် သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်မလိုပါ - 

- သဘာ၀ဓာတ်ေငွ ့ ှင့် စွမ်းအင်များ 

- ပစည်းကိရိယာများ၊ ပံုသွန်းခွက်များ 



- အပိုပစည်းများ ှင့်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ၊ ပစည်းကိရိယာများ ှင် ့ အေဆာက်အဦများထိန်းသိမ်းရန် 

အတွက် အသုံးပြ သည့်ပစည်းများ  

- ေချာဆီများ၊ အမဲဆီများ၊ ေပါင်းစပ်ပစည်းများ ှင့် ထတု်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြ သည့် အခြ ားကနု်ကမး်များ 

(သို ) ပစည်းကိရိယာ ှင့် အေဆာက်အဦများလည်ပတ်ရာတွင် အသုံးပြ သည ့်ပစညး်များ 

- လက်အိတ်များ၊ မှန်များ၊ ဖိနပ်များ၊ အ၀တ်အထည်များ၊ လုံခြ ံေရးပစည်းများ ှင် ့ ေထာက်ပံ့ေရးပစည်းများ 

- အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ၊ ပစည်းကိရိယာများ ှင် ့ ကနု်ပစည်းများစမ်းသပ်စစ်ေဆးရန်အတကွ ် အသုံးပြ  

ေသာ ေထာက်ပံ့ေရးပစည်းများ 

- ပုံေဆာငခ်ဲ ငှ ့် ေပျာ်၀င်ပစည်းများ ှင် ့  

- အခြ ားပစညး်များထုတ်လုပ်ရာတွင် ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းထုတလ်ပုေ်သာလ်ည်း ေပါင်းစည်းခြ င်းမရှိဘဲ 

 ပြ န်လညခ်ွဲထုတ်ရန်လွယက်ူေသာ ပစည်းများ  

စည်းမျဥ်း (၁၂)  

ထပ်တူ င့်ှ ေပြ ာင်းလဲသံုး ိုင်ေသာ အရာ၀တ ပစည်းများ 

၁။    ပြ ည်တွင်းထုတက်ုန် ှင် ့ ပြ ည်တွင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်သည့် ကနု်ပစည်းများကို ေပါင်းစပ်၍ ဖြ စ်ေစ (သို ) 

ေရာေ ှာ၍ဖြ စ်ေစ ထုတ်လုပ်ေသာ ကနု်ပစည်းတစ်ခု၏ ပငရ်င်းေဒသကို သတ်မှတ်ရာတငွ်် တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ 

ကုန်လက်ကျန်ထိန်းချ ပ်မဆိုင်ရာ ေယဘုယျလက်ခံထားသည့်အပိုဒ် (သို ) လက်ေတွ ့လက်ကျန်စာရငး်စီမံခန် ခွဲမအရ 

ဆုံးဖြ တ်ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

၂။  လက်ေတွ ့လက်ကျန်စာရင်းစီမံခန် ခွဲမနည်းလမ်းတစ်မျိ းတည်းကိုသာ အသုးံပြ ရန်ဆုံးဖြ တ်ထားပါက ၎င်းနည်း 

လမ်းကို ဘ ာ ှစ်တစ် ှစ်လုံးအတွက် အသုံးပြ ရမည်ဖြ စပ်ါသည်။    

စည်းမျဥ်း (၁၃)  

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် 

  ကုန်ပစည်းတစ်ခုအတွက် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အေရးကိုေတာင်းဆိုရာတွင် တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် 

ိုင်ငံမှ ခန် အပ်ထားေသာ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်း ငှ့် အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသို  CEPT AFTA Agreement 

၏ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ထုတ်ေပးသည့် ပင်ရင်းေဒသ 

ေထာက်ခံချက် (ပံုစံ - ဒီ)  ဖြ င့် ေလာက်ထားေတာင်းဆို ိုင်ပါသည်။  

 

စည်းမျဥ်း (၁၄) 

  ပြ န်လည်သံုးသပ် ခြ င်း င့်ှ ပြ င်ဆင် ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း 

  အထကေ်ဖာ်ပြ ပါအပိုဒ်များကို  ပြ န်လည်သုံးသပ် ပြ င်ဆင်ဖြ ည့်စွက်ရန် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံမှ လိုအပ်၍ 

ေတာင်းဆိုပါက AFTA Council ၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်  ပြ န်လည်သုံးသပ် ပြ ငဆ်င်ဖြ ည့်စွက် ိုင်ပါသည်။ 



အာဆီယံလွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသအတွက် 

ဘံုအကျိ းသက်ေရာက်မရိှသည့်အေကာက်ခွန်ေလျာ့ချေရးအစီအစဥ် ၏ စည်းမျဥ်းများအတွက် 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခြ င်းဆုိင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

 အာဆီယံလွတ်လပေ်သာကုန်သွယ်မေဒသ(ASEAN Free Trade Area - AFTA)  အတကွ်  ဘုံအကျိ း သက် 

ေရာက်မရှိသည့် အေကာက်ခွန်ေလျာ့ချေရးအစီအစဥ်အတွက် ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းများ (ေနာင်တွင်  CEPT 

AFTA ROO ဟု ရည်ညန်းမည်)အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်  ပင်ရငး်ေဒသ ေထာက်ခံချကလ်က်မှတ် 

(Form - D) ထုတ်ေပးခြ င်း၊ စစ်ေဆးခြ ငး် ငှ့် အခြ ားဆက် ယွလ်က်ရှိေသာ စီမံခန် ခွဲ ေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ ကိုေဆာင်ရွက်ရာ 

တငွ ်ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအတိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည် - 

 

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ 

စည်းမျဥ်း (၁)  

 (က) ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ဆိုသည်မှာ ပထမတင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ ထုတေ်ပးသည့် 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ကိုအေခြ ခံ၍ ကားခံတင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှ ထုတ်ေပးသည့် ပငရ်င်းေဒသ 

ေထာက်ခံချက်ကုိဆုိလုိသည်။ 

 (ခ) အေကာက်ခွန်အာဏာပုိင်် ဆိုသည်မှာ  အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ဥပေဒအရ အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာဥပေဒ ှင့် စည်းမျဥး် 

များကုိ စီမံခန် ခွဲေဆာင်ရွက်ရန် တာ၀န်ရှိေသာ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းကိုဆိုလိုသည်။ 

 (ဂ) ကုန်တင်ပုိ သူ ဆိုသည်မှာကုန်ပစည်း တင်ပို ေသာ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏နယန်ိမိတ်အတငွ်း မူလေနထိုင်သူ 

(သို ) ဥပေဒအရ ေနထိုင်ေသာပုဂိ လ်ကိုဆိုလိုသည်။ 

 (ဃ) ကုန်တင်သွင်းသူ ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းတင်သွင်းေသာအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်အတငွ်း မူလ 

ေနထိုင်သူ (သို ) ဥပေဒအရ ေနထိုင်ေသာပုဂိ လ် ကိုဆိုလိုသည။် 

 (င) ထုတ်ေပးေရးအာဏာပုိင် ဆိုသည်မှာပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံျက် (Form - D) ထုတ်ေပးရန်အတွက် ကုန်တင် 

ပို ိုင်ငံရှိ အစိုးရအာဏာပိုင်မှ ခန် အပ်ထားပးီ အခြ ား အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများအားလုံးသို  ဤေနာက်ဆက်တွဲ 

ပါအတိုင်းအသိေပးေကငြ ာ ထားေသာ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲကိုဆိုလိုသည်။  

 (စ) ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသညမ်ာှ CEPT AFTA ROO ၏ အပိုဒ ် (၁) တွင်  ပြ ဌာန်းချက်အတိုင်း အဖွဲ ့ 

၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်အတွင်း ကုန်ပစည်းများထုတ်လုပ်သည့် မူလေနထိုင်သူ (သို ) ဥပေဒအရ 

ေနထိုင်ေသာပုဂိ လ် ကိုဆိုလိုသည်။       

ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေရးအာဏာပုိင်များ 

စည်းမျဥ်း (၂)  

 (၁) အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံချင်းစီအေနဖြ င့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ထုတေ်ပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာပိုင်များ၏ 

အမညမ်ျား၊ လိပစ်ာများ၊ ထိုးမလဲက်မှတန်မူနာများ ှင် ့ ုံးတဆံိပ်နမူနာများ၏ soft copy ကို ကျနအ်ခြ ားအဖွဲ  ့

၀င် ိုင်ငံများသို  ဖြ န်  ေ၀ ိုင်ရန်အတကွ ် ၎ငး်တို ၏ hard copy ှင့် soft copy ှစ်မျိ းစလုံးကုိ အာဆီယံ 



အတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးသို  ေပးပို ရမည်။ အကယ်၍ အဆိုပါစာရင်းအေပြ ာင်းအလဲရှိပါက ချက်ချင်း အသိေပး 

ရမည်။ 

 (၂) အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးသို ေပးပုိ ေသာ ေထာက်ခံချကထ်ုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အဖွဲ ့၏ထိုးမလဲက်မတှ ်

နမူနာများ ှင့် ုံးတံဆိပ်နမူနာများကို ှစ်စဥ် ှစ်တိုင်း updated  ပြ လုပ်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အထက်အပုိဒ် (၁) 

တငွေ်ဖာ်ပြ ထားသည့် စာရင်းတွင်မပါ၀င်ေသာ အာဏာပိုင်မှထုတေ်ပးထားသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် 

ပုံစံ (ဒီ) ကို ေထာကခ်ံချက်ရရှိေသာ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ အသိအမှတ်ပြ မညမ်ဟုတ်ပါ။ 

စည်းမျဥ်း (၃)  

 ပင်ရင်းေဒသကို တကွ်ချက်ရာတွင် ေထာကခ်ံချက် ထုတ်ေပးေရးအာဏာပိုင်အေန ဖြ င့် ပူးတွဲတင်ပြ ရမည့်စာရွက် 

စာတမ်းများကို တင်ပြ ရနေ်တာင်းဆိုခွင့် ငှ ့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ သကဆ်ိုင်ရာပြ ည်တွင်းဥပေဒများ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အည ီ

သင့်ေလာ်စွာစစ်ေဆးခွင့်ရှိသည်။ 

စည်းမျဥ်း (၄)  

(၁) ကုန်ပစည်းတစ်ခကုိုထုတ်လုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ (သို ) ၎င်းမှ အာဏာလဲအပ်ထားေသာကုိယစ်ားလှယ်အေနဖြ င့် အဖွဲ ့ 

၀င် ိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒများ ှင် ့ လုပ်ထုံးလပု်နည်းများအရ ကုန်ပစည်း၏ ပင်ရင်းေဒသအတွက် တငပ်ို ခြ င်းမပြ မီ 

 ကိ တင်စစ်ေဆးခွင့်ကို ေထာက်ခံချက်ထုတေ်ပးေရးအာဏာပိုင်များထံသို  ေတာင်းခံ ိုင်သည်။ စစ်ေဆးမအေဖြ ကိ ု

ှစအ်လိုက် (သို ) သင့်ေတာ်ရာကာလအပိုင်းအခြ ားအလိုက် သုံးသပ်ပးီ ကုန်ပစည်းများတင်ပို ပးီေနာက ် အဆိပုါ 

ကုန်စည်ကို ပင်ရင်းထုတက်ုန်အဖြ စ်ဆုးံဖြ တသ်တမ်တှရ်ာတငွ ်သကေ်သအဖြ စ် လက်ခံယူဆပါသည်။ ကုန်စည်သဘာ၀ 

အရ ပငရ်င်းထုတ်ကုနြ်ဖစ်ေကာင်း အလွယ်တကူဆုံးဖြ တ် ိုင်ေသာ ကုန်စည်များအတွက်ကိုမူ တင်ပို ခြ ငး်မပြ မီကိ တင် 

စစ်ေဆးမ အတွက်ေလာက်ထားရန်မလိုပါ။ 

(၂)  ပြ ည်တွင်းတငွ်၀ယ်ယူသည့်ပစည်းများ အတွက် AFTA ၏ CEPT အစီအစဥ်အရ ေနာက်ဆုံးထတုလ်ုပ်သူမ ှ

ကိုယ်တိုင်ေကငြ ာချက်ကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပံုစံ (ဒီ) ေလာက်ထားရာတငွ် အေခြ ခအံဖြ စ ်အသုံးပြ ရမည််။ 

ေလာက်ထားခြ င်း 

စည်းမျဥ်း (၅)  

 အေကာကခ်နွ်ဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးေပးမစနစ်အရ ကုန်ပစည်းများတင်ပို ခြ င်းအတွက်် လုပ်ငန်းကိစများ 

ေဆာင်ရွက်ချိန်တငွ် တင်ပို သည့် ကုန်ပစည်းများ သည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ဒီ) ထုတ်ေပးရန် သင့်ေလျာ်သည့် 

အရည်အေသွးပြ ည့်မီေသာ ကုန်ပစည်းများဖြ စ်ပါက ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ (သို ) ၎င်း၏ အခွင့်အာဏာရှိေသာ ကိုယ်စားလှယ် 

သည် ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံချက် ပုစံံ (ဒီ) ေလာက် ထားရနအ်တက်ွ ေလ ာက်လာတစ်ေစာငေ်ရးသား၍ အခြ ားသက်ဆိုင် 

သည့် စာရွက်စာတမ်း များ ှင ့်အတူ ပးူတွဲ၍ တင်ပြ ရမည််။ 

 

 

 

 



ကုန်ပစည်းပုိ ေဆာင်ခြ င်းမပြ မီ  ကိ တင်စစ်ေဆးခြ င်း 

စည်းမျဥ်း (၆) 

 ကုန်ပစည်းများတင်ပို ရာတငွ် ပုံစံ ထုတေ်ပးခွင့်ရှိေသာအာဏာပိုင်အေနဖြ င့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ ှင ့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ တင်ပို ေသာ ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်း ိုင်ငံေထာက်ခံချက်လက်မတှ် ပုံစံ (ဒီ) ထတုေ်ပး ိုင်ရန် 

အတွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ သင့်ေတာ်ေသာစစ်ေဆးမများ ပြ လပုရ်မည်ဖြ စပ်ါသည် - 

(၁) ေလာကလ်ာ ှင် ့ ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ဒီ) တို သည်  ပြ ည့်စုံစွာဖြ ည့်စွက်ထားပးီ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှ 

လက်မှတ်ေရးထိုး ထားရပါမည်။ 

(၂) ကုန်ပစည်း၏ ပင်ရင်းေဒသသည် CEPT AFTA ROO ှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်။ 

(၃) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် ပုံစံ (ဒီ) ှင့် အတူပူးတွဲ၍ အခြ ားလိုအပ်ေသာ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြ ရပါမည်။ 

(၄) ကုန်ပစည်းများ၏ အကျိ းအေကာငး်ေဖာ်ပြ ချက်၊ ပမာဏ ှင် ့ အေလးချိန်၊ အမှတအ်သား ှင ့် အထုပ်အေရအတကွ်၊ 

ထုပ်ပိုးမအေရအတွက် ှင့်အမျိ းအစားများမှာ တငပ်ို သည့်ကုနစ်ည်များ ှင် ့ ကိုက်ညီရမည်။ 

 (၅) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံျက် ပုံစံ (ဒီ) တစ်ခုတည်းတွင် ေဖာ်ပြ ထားပါေသာ ကုန်ပစညး်အမျိ းအစား အများအပြ ားအား 

အဆိုပါကုန်ပစည်းအမျိ းအစား တစ်ခုချင်းစီသည် ၎င်းအတွက်သတ်မှတ်ထားေသာစည်းမျဥ်းများ ှင် ့ ကိုက်ညီမရှိရမည်။ 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခြ င်း 

စည်းမျဥ်း (၇)  

 (၁) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) သည် ISO A4 အရွယ်အစား အဖြ ေရာင်ဖြ စ်ပးီ ေနာက်ဆက်တွဲပုံစံ (၃) 

တငွ ်ေဖာ်ပြ ထားသည့် နမနူာပုံစံ ှင့် ကုိက်ညီမရှိရမည်။ အဂလိပ်ဘာသာ ဖြ င့် ေရးသားထားရမည်။ 

 (၂) ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ံချက်ပုံစံ (ဒီ) တွင် မူရင်း (၁) ေစာင် ှင ့် မိတ  (၂) ေစာင် (ဒုတိယမိတ ှင် ့ တတိယ 

မိတ ) တို  ပါရှိရမည်။ 

 (၃) ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ံချက်ပုံစံ (ဒီ) တစ်ေစာင်ချင်းစီတွင် ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ (သို ) ုံးတစ်ခုစီ၏ ရည်ညန်း 

ချက်အမှတ်ကို သီးြခားေဖာ်ပြ ရမည။် 

 (၄) တင်သွင်းသည့်ဆိပ်ကမး် (သို ) ေနရာရှိ အေကာကခ်ွန်အာဏာပိုင်ထံသို  တင်ပြ ရန်အတွက် ေထာက်ခံချက် 

မူရင်းကို ကုန်ပစည်းတင်ပို သူထံမှ တင်သွင်းသူထံသို လဲေပြ ာငး်ေပးရမည။် ဒတုိယမတိ ကို တငပ်ို သည့် 

အဖွဲ၀င် ိုင်ငံရှိ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်မှ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ တတိယမိတ ကို 

ကုန်ပစည်း တင်ပို သူ မှ ထိနး်သိမ်းထားရမည်။ 

 (၅) ပင်ရငး်ေဒသေထာကခ်ခံျက်ပုံစံ (ဒီ) ကို တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိငုငံ်ရှ ိအေကာကခ်ွန်အာဏာပိုင်မှ ငြ ငး်ပယ် 

သည့်ကစိရပ်တွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒ)ီ ၏ အကွက် (၄) တငွ် အမှတ်အသားပြ လပု၍် ပငရ်င်း 

ေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို ေထာက်ခခံျကထ်တုေ်ပးသည့် အာဏာပိုင်ထံသို  သတ်မှတ်ထားသည့် ရက် 

ေပါင်း (၆၀) ထက်မေကျာ်လွန်ေစဘဲ သင့်ေတာ်သည့် ကာလအတွင်း ပြ န်လည်ေပးပို ရမည။် 

ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင် အေနဖြ င့် အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့် ပယ်ဖျက်ခြ င်းများအတွက် 

အသိေပးအေကာငး်ကားရမည။် 



 (၆) အထက်အပိုဒ်တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံျကပ်ုံစံ (ဒီ) ကို လက်ခံခြ င်းမရှိပါက ေထာက်ခံ 

ချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်မှ တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအေနဖြ င့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) 

လက်ခံေစရန် ှင် ့ အေကာက်ခွန်ေလ ာ့ေပါခ့ွင့်ပြ န်လည်ရရှိ ိုငေ်စရန်အတွက် ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် 

အာဏာပိုင်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြ ချက်များကို လက်ခံရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြ ချက်များသည် တင်သွင်း 

သည့် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်ေလ ာ့ေပါ့ေပးရန် ငြ င်းဆိုေသာအချက်ေပ ရည်ညန်း၍ အေသးစတိ်ရငှး်လငး် 

တင်ပြ ရပါမည်။ 

 

        

စည်းမျဥ်း (၈)  

 CEPT AFTA ROO ၏ အပိဒ်ု (၂) အရ ေနာက်ဆုံးတင်ပို သည့် အဖွဲ ၀့င် ိုင်ငံမှထုတ်ေပးေသာ ပင်ရင်းေဒသ 

ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ၏ အကွက်အမှတ ်(၈) တွင် သက်ဆိုင်ေသာပင်ရင်းမတှေ်ကျာကက်ို ေဖာ်ပြ ရမည။် 

 စည်းမျဥ်း (၉)  

 ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို ဖျက်ခြ င်း (သို ) ထပ်တိုးဖြ ည့်စွက်ခြ င်းကို ခွင့်ပြ မညမ်ဟုတပ်ါ။  ပြ ပြ င ်

ေပြ ာင်းလဲမ တစ်စုံတစရ်ာရှိပါက ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း ပြ လပုရ်ပါမည ်- 

 (က) အမှားများကိုခြ စ်ချပးီ လိုအပ်ပါက ထပ်တိုးဖြ ည်စ့ကွရ်ပါမည။် ၎ငး်ပြ င်ဆင်မကို ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံ 

ချက်ပုံစံ (ဒီ) တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးေပးသည့် အာဏာပိုင်ထံမှ သေဘာတူခွင့်ပြ ချကရ်ယူပးီ ေထာကခ်ံ 

ချက်ထုတေ်ပးသည့် အာဏာပိုင်ထံ တင်ပြ ရပါမည်။ တစ်စုံတစ်ရာထပ်တိုးဖြ ည့်စွက်မများ ပြ လပု်ခြ င်းမှ 

တားမြ စ်ရနအ်တွက် အသုံးမပြ သည် ့ ေနရာလွတ်များကို ကကေ်ခြ ခတ်ပြ လုပရ်ပါမည။်  

 (ခ)  အသစထ်ုတေ်ပးသည့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို မှားယွင်းေသာ ယခင်ပုံစံေဟာင်း၏ေနရာ 

တွင် အစားထိုးအသုံး ပြ ရပါမည။်      

စည်းမျဥ်း (၁၀)  

(၁) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာ 

ပိုင်မှ တင်ပို ချိန်အတွင်း (သို ) တင်ပို ပးီေနာကတ်ငွ ်ထုတေ်ပးမည်ဖြ စ်ပးီ CEPT AFTA ROO အရ တင်ပို သည့် 

ပစညး်များသည် ၎င်းအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်များဖြ စ်ရပါမည်။ 

(၂) ပို ကုနတ်င်ပို သူမှ ေလာက်ထားပါက  ကားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ေထာက်ခံချကထ်ုတ်ေပး ခွင့်ရှိေသာအာဏာပိုင်သည် 

ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ံချက်ကို ေအာက်ပါအေခြ အေနများတွင် ထုတ်ေပး ိုင်ပါသည် - 

 (က)  ပြ ည့်စုံစွာဖြ ည့်စွက်ထားေသာပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံျက်ပုံစံ (ဒီ) မူရင်းတင်ပြ လင်၊ ပင်ရင်းေဒသ 

ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) မူရင်း မတင်ပြ ိုင်ပါက ၎င်း၏မိတ မှန် တင်ပြ လင် 

 (ခ)  ထုတ်ေပးသည့် ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပါ အချိ ေသာအချက်အလက်များသည် မူရင်း 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပါအချက်များ ငှ် ့ တူညီရပါမည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသ 



ေထာက်ခံချက်၏ ေကာ်လံတိုင်းတငွ် ပြ ည့်စုံစွာ ဖြ ည့်စကွရ်ပါမည။် အကွက် (၉) တင်ွ  ကားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ 

၏ FOB ေစျး န်းကို ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့်အတိုင်း ေဖာ်ပြ ရပါမည်။ 

 (ဂ)  တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသေဘာတငပ်ို ခြ င်းအတွက် ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခခံျကပ်ုံစံ (ဒီ) မူရငး်၏ အပြ ည့်အ၀ 

တန်ဖိုးအစား တစ်စတိတ်စ်ပိုင်းတင်ပို သည့်တန်ဖိုးကို ေဖာ်ပြ ရပါမည်။  ကားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် ကုန်ပစည်း 

တင်ပို သူများထံသို  ေကျာကပ်ပငရ်င်းေဒသေထာက်ခံချက်ကို ထုတ်ေပးရာတွင် မူလအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသေဘာတင်ေဆာင်မအတွက် ပြ န်လည်တင်ပို သည့်ကနု်ပစည်းများ၏ စုစုေပါင်းပမာဏ 

သည် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် စုစုေပါင်းပမာဏထက် ေကျာ်လွန်ခြ င်း 

မရှိမှသာ ထုတ်ေပးမည်ဖြ စ်ပါသည။်  

 (ဃ) အချက်အလက်ဖြ ည့်စွက်မသည် မှန်ကန်မမရှိပါက (သို ) သံသယရိှပါက ေနာက်ဆုံးတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံ 

အေနဖြ င့်် ၎င်းတို ၏ သက်ဆိုင်ရာ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို  ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) 

ကုိ တင်ပြ ရန်ေတာင်းဆိုခွင့်ရှိပါသည်။ 

 (င)  အပုိဒ် (၁၇) တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် စစ်ေဆးမလုပ်ထုံးလုပန်ည်းများကို ေကျာကပ်ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခ ံ

ချက်ကို ထုတ်ေပးသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအေနဖြ င့်လည်း သက်ေရာက်မရှိသည်။ 

(၃) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို အမှားအယွငး်များပါရှိေနသဖြ င့် (သို ) ထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ခြ ငး်မပြ သဖြ င် ့

(သို ) အခြ ားပြ ည့်စုံရမည့်ကိစရပ်များရှိပါက ခငး်ချကအ်ေနဖြ င့် တင်ပို ချိန်တွင် ထတု်ေပး ိုင်ခြ င်းမရှိပါက (သို ) 

သေဘာတငေ်ဆာင်ပးီေနာက် (၃) ရက်အတွင်း ထုတ်ေပး ိုင်ခြ င်းမရှိပါက သေဘာတင်သည့်ေန မှ (၁) ှစ်အတငွး် 

ေနာက်ေကာငး်ပြ န်ထုတ်ေပး ိုင်ေသာ်လည်းပုံစံတွင် “ေနာက်ေကာင်းပြ န်ထုတ်ေပးခြ ငး်” စာသားကိုေဖာ်ပြ ရပါမည်။ 

စည်းမျဥ်း (၁၁) 

 ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ခံျက်ပုံစံ (ဒီ) ပျက်စီးမ (သို ) ခိုးယူခံရမ (သို ) ေပျာကဆ်ုံးမများ  ဖြ စေ်ပ ပါက 

ကုန်ပစည်းတင်ပို သူအေနဖြ င့် ေထာက်ခံချက်ထုတေ်ပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာပိုင်ထံသို  ေထာက်ခံချက်မရူငး်၏ မိတ မှန် ှင် ့

တတိယမိတ တို ကိုပါ အတူပူးတွဲ၍ တင်ပြ ေလ ာက်ထား ိုင်ပါသည်။ ေထာက်ခံချက်၏ အကွက ် (၁၂) ရှိ “မိတ မှန် 

ေထာက်ခံချက်” တွင် အမှတ်အသားပြ လုပ်၍ ၎င်းမိတ တွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် ရက်စွဲကိုပါ 

ေဖာ်ပြ ရပါမည်။ ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ၏ မိတ ကို မူရင်းပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ထုတ်ေပးသည့် 

ရက်မှ တစ် ှစ်အတွင်း ထုတ်ေပးရပါမည်။ 

တင်ပြ ခြ င်း 

စည်းမျဥ်း (၁၂)  

 အေကာက်ခွန်အထူးသကသ်ာခငွ့်ေတာင်းဆိုပါက ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသူအေနဖြ င့် ေကငြ ာချက်တစ်ေစာင၊် 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒ)ီ ှင် ့ ေနာက်ဆက်တွဲစာရွက်စာတမး်များ (ကုန်ပစည်းေကငြ ာလာ ှင့် လိုအပ်ပါကကုန် 

ပစည်းတင်ပို သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်အတငွ်းထုတ်ေပးသည့် သေဘာတင်ခွင့်အပါအ၀င်) ှင့် တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့ 

၀င် ိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းဥပေဒ ှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များအရ အခြ ားလိုအပ်ေသာစာရွက်စာတမ်းများကို ကုနပ်စည်းတင်သွင်း 

ချိန်တွင် တင်သွင်းသည့်အဖဲွ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို  တင်ပြ ရပါမည်။  



စည်းမျဥ်း (၁၃)  
 

 ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို တင်ပြ ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချိန်ကန် သတ်ချက်အတွင်း တင်ပြ  

ရမည်ဖြ စပ်ါသည် - 

 (က) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အစိုးရအာဏာပိုင်မှ လက်မှတ် 

ေရးထိုးသည့်ေန မှ တစ် ှစ်အတငွ်း တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ၀့င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို  

တင်ပြ ရမည။် 

 (ခ)  ကုန်ပစည်းတင်ပို သူေကာင့်မဟုတဘ်ဲ ဖြ စ်ေပ လာေသာ မတားဆီး ိုင်ေသာဖြ စ်ရပ်များ (သို ) အခြ ား 

 ဖြ စ် ိုင်ေချရှိေသာ ကိစရပ်များေကာင့် ခွင့်ပြ သည့်အချိန်ကာလကိုေကျာ်လွန်၍ ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံ 

ချက်ပုံစံ (ဒီ) တင်ပြ မကို တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်အေနဖြ င့် လကခ်ရံ 

ပါမည။် 

 (ဂ)  တင်သွင်းသည့်ကိစရပ်အားလုံးအတွက်် ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ခံျက်ပုံစံ (ဒီ) တွင ်ေဖာ်ပြ ထားသည့်အချိန် 

ကာလမကုန်လွန်မီ ကုန်ပစည်းများကို တင်သွင်း ိုင်ပါက တင်သငွ်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန် 

အာဏာပိုင်သည် ပငရ်င်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို လက်ခမံည်ဖြ စ်ပါသည်။     

စည်းမျဥ်း ်(၁၄)  

 ကုန်တငပ်ို ိုင်ငံ၏ ကုန်ပစည်းတင်ပို သည့်ပမာဏသည် FOB တန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၀၀ ထက်မပိုပါက 

ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို ကင်းလွတ်ခငွ ့်ရရှိမည်ဖြ စ်ပးီ ကုနပ်စည်းများသည် ကုနတ်င်ပို ိုင်ငံ၏ ပငရ်င်း 

ထုတ်ကုနမ်ျား ဖြ စေ်ကာင်း ကုန်တင်ပို သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ေထာက်ခခံျက်ဖြ င် ့ လက်ခံေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စပ်ါသည်။ အလားတ ူ

စာတိုက်မှေပးပို ေသာ FOB တန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၀၀ ထက်မပိုသည့် ကုန်ပစည်းများအတွက်လည်း အထက်ေဖာ်ပြ  

ပါနည်းလမ်းအတိုင်း ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည။် 

စည်းမျဥ်း (၁၅)  

 (၁) ကုန်ပစည်းများသည် အာဆီယံ၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်များဖြ စေ်ကာင်း သံသယဖြ စ်စရာမရိှပါက ေထာက်ခံချက် 

ထုတေ်ပးသူ ှင် ့ လက်ခံသူ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့တို အကား အေကာကခ်နွခ်ွဲခြ ားမအနည်းငယ်ကွဲလွဲခြ င်းကဲ့သို  

အေသးစားကွဲလဲွမများ (သို ) ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) တွင်ေဖာ်ပြ ထားချက်များ ှင့် ကုန်တင်သွင်း 

ရာတငွ ် နည်းစနစ်ကျစွာ ေဆာင်ရကွ် ိုင်ရန်အတွက် ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်ထံသို  

တင်ပြ ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများတွင် ေဖာ်ပြ ချက်များေကာင့် ပုံစံ (ဒီ) သည် တရားမ၀င်မဖြ စေ်စရပါ။ 

 (၂) ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို ကနု်တင်ပို ိုင်ငံ ှင့် ကုနတ်င်သွင်း ိုငင်တံို အကား အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရး 

ခံစား ိုင်ရန်အတကွ် အေကာက်ခွန်ခွဲခြ ားမကွဲပြ ားေသာ ကိစရပတ်ငွ် ကုန်ပစည်းကို ပိုမို မြ င့်မားေသာ CEPT 

န်းထားဖြ င့် ေကာက်ခံမည်ဖြ စ်ပးီ  ပြ စ်ဒဏ် ငှ့်အခြ ားေကာက်ခံမများကို စည်းကပ်မမရှိပါ။ အေကာက်ခွန် 

ခွဲခြ ားမကွဲပြ ားချက်ကို ေြဖရှင်းရာတငွ် မှန်ကန်ေသာ CEPT န်းထားကိုသာေကာက်ခံမည်ဖြ စ ်ပးီ ပိုမိုေပးေဆာင် 

ထားေသာ အေကာက်ခွန်များကို ပုံစံထုတ်ေပးမ ှင့်ပတ်သက်၍ ညိ ိင်းေဆာငရ်ွက်ပါက ကုနတ်င်သငွး် ိငုင်၏ံ 

သက်ဆိုငရ်ာစည်းမျဥး် ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ  ပြ န်လည် ထုတ်ေပးမည်ဖြ စပ်ါသည။် 



 (၃) ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ံချက်ပုံစံ (ဒီ) တစ်ခတုည်းတွင် ကုန်ပစညး်အမျိ းအမည်များစွာ ထည့်သွငး်ေဖာ်ပြ ထား 

 ပးီ ၎င်းတို ထဲမှ ကုန်ပစညး်အမျိ းအမည်တစ်ခသုည်  ပြ ဿနာ ငှ့်က ံေတွ ့ပါက ပုံစံ (ဒီ) တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် 

ကျန်ကုန်ပစည်းအမျိ းအမည််များအတွက် အေကာက်ခွန်အထူးအခွင့်အေရး ှင် ့အေကာက်ခွနေ် ကငြ ာချက်တို  

အကျိ းသက်ေရာက် ခြ င်း၊ ေ ှာင့်ေ းှခြ င်း မရှိ ိုင်ပါ။ အပိုဒ် ၁၇ (၁) (ဂ) သည် အငြ င်းပွားသည့် ကုန်ပစည်း 

အမျိ းအမည်အေပ  အကျိ းသက်ေရာက်မ ရှိပါသည်။      

 

မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းေရးလုိအပ်ချက် 

စည်းမျဥ်း (၁၆)   

(၁)  အပိုဒ် (၁၇) တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ စစ်ေဆးရမည့်ကိစရပ်များအတွက်ရည်ရွယ၍် ပင်ရင်းေဒသ ေထာက်ခံံ 

ချကပ်ုံစံ (ဒ)ီ ေလာက်ထားေသာကနု်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ (သို ) ကုန်ပစည်းတင်ပို သူသည် ကုန်တင်ပို  

သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏  ပြ ည်တွင်းဥပေဒ ှင ့် လုပ်ထုံးလပု်နည်းများအရ ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ စာရွက် 

စာတမ်းများကို ပင်ရငး်ေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ထုတေ်ပးသည့်ေန မှ အနည်းဆုံး (၃) ှစ်ထက်မနည်း 

လက်၀ယထ်ိန်းသိမ်းထားရ ပါမည်။ 

  (၂)  ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေသာ အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းအေနဖြ င့်လည်း ပင်ရင်းေဒသ 

ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ှင ့် ၎င်း ှင် ့သက်ဆိုင်ေသာစာရကွ်စာတမ်းများကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက် 

ထုတ်ေပးသည့်ေန  မှ အနည်းဆုံး (၃) ှစ်ထက်မနည်း လက်၀ယ်ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ 

 (၃)  ကုန်တင်သွင်း ိုင်ငံ၏လက်မှတ်ေရးထိုးခွင့်ရှိသည့်အရာရှိမှေတာင်းဆို ပးီ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်မှ 

ေထာက်ခံပါက ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ှင့် ပတသ်က်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ 

 ပြ ည့်စုံေအာင်ဖြ ည့်ဆည်းေပးရမည်။ 

 (၄)  အဖွဲ၀င် ိုင်ငံများအကား ဆက်သွယ်ေပးေသာ သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် လုံခြ ံ 

မရှိရနလ်ိုအပ်ပးီ ၎င်းတို ကို ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) မှန်ကန်ေစရန်စစ်ေဆးမ တစ်ခုတည်း 

အတွက်သာ အသုံး ပြ ရပါမည်။        

စည်းမျဥ်း (၁၇)  

 ၁။  ကုန်တင်သငွ်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် ကုန်တငပ်ို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေသာ 

အာဏာပိုင်ထံသို  ေနာကေ်ကာငး်ပြ န်ကျဘမ်းစစေ်ဆးခွင့် (သို ) စာရွကစ်ာတမ်းများ၏ မနှ်ကန်မအေပ  အကျိ း 

အေကာငး်ဆီေလျာေ်သာသံသယရှိ၍လည်းေကာင်း (သို ) ကနု်ပစည်း၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်အဖြ စ် သတ်မှတ်ရန်အတွက် 

သတင်းအချက်အလကမ်ျား (သို ) တစ်စိတ်တစ်ေဒသတို ကို ေတာင်းဆို ိုင်ပါသည်။ ၎င်းေတာငး်ဆိုချက်အရ 

ကုန််တင်ပို သည့်အဖွဲ၀င် ိုင်ငံ၏ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေသာအာဏာပိုင်သည် လက်ရှိကုန်ကျစရိတ် ှင် ့ ေစျး န်းများ 

ကိုအေခြ ခံ၍ ကုန်ပစည်း ထုတလ်ုပ်သူ (သို ) တင်ပို သူ၏ ကုန်ကျစရိတ်ေဖာ်ပြ ချက် ေနာကေ်ကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးခြ င်းကိ ု

ကုန်တင်ပို ချိန်မှ (၆) လအတငွ်း ပြ လုပ်ရမည် ဖြ စ်ပးီ ေအာက်ပါအေခြ အေနများတငွ် တင်ပို သည့်ရက်စွဲကို 

အတိအကျေဖာ်ပြ ရမည ်- 



   (က)  ေနာကေ်ကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးခွင့်ေတာင်းခံရာတွင် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ှင့်အတူ 

သက်ဆိုင်သည် များကို ပူးတွဲ၍ တင်ပြ ရမညြ်ဖစ်ပးီ ေနာကေ်ကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးမကို ကျဘမ်းစနစ် 

 ဖြ င့် မေတာင်းဆိုပါက အဆိုပါပုံစ ံ (ဒီ) တွင် ပါ၀င်ေသာအချက်အလက်များကို ထပ်မံဖြ ည့်စွက် 

ချက် ှင် ့ အေ ကာငး်ပြ ချက်ကို အတိအကျေဖာ်ပြ ရမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

   (ခ)  ေထာကခ်ခံျကထ်တု်ေပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာပိုငမ်ျားသည ် ေနာကေ်ကာင်းပြ န်စစ်ေဆးခွင့်ေတာင်း 

ဆိုချက် ရရှိ ပးီချနိ်မှ ရက်ေပါင်း (၉၀) ထက်ေနာကမ်ကျဘဲ အေကာငး်ပြ န်ကားရမည်ဖြ စ်ပါသည။် 

   (ဂ)  ကနုတ်ငသ်ငွး်သည်အ့ဖွ ဲ ့၀င် ိုငင်၏ံ အေကာက်ခနွ်အာဏာပိုင်များသည် စစ်ေဆးမအ ေြဖ ေစာင့် 

ဆိုင်းထားစဥ်တငွ် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးေပးမကို ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြ စပ်ါသည်။ 

သို ေသာ်လည်း ကုန်စည်များသည် လိမ်လည်ထားသည်ဟု သံသယမရှိပါက (သို ) တားမြ စ်ပိတ် 

ပင်ထားေသာ ကုန်စည်များမဟုတ်ပါက ကုန်တင်သွင်းသူအေနဖြ င့် စီမံခန် ခွဲမဆိုင်ရာကိစရပ်များ 

ကို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်အတကွ် အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်မှ ကုန်စည်များကို တင်သွင်းခွင့်ပြ ိုင် 

ပါသည်။  

   (ဃ)  ေထာကခ်ခံျကထ်တု်ေပးေသာအာဏာပိုငသ်ည် ကနုပ်စည်း၏ပငရ်င်းေဒသ စစေ်ဆးမရလာဒ်ကို 

ကုန်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံထံသို  ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဟုတ် / မဟုတ် ဆုံးဖြ တ် ိုင်ရန်အတွက ်

လဲေပြ ာင်းေပးပို ရပါမည်။ ကုန်တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ဟုတ ် / မဟုတ် 

စစ်ေဆးခြ င်းအပါအ၀င် ေနာက်ေကာငး်ပြ န်စစေ်ဆးမ လုပင်န်းစဥ်တစ်ခုလုံးကို ရက်ေပါင်း (၁၈၀) 

အတွင်း ပြ လပုရ်ပါမည။် ေနာကေ်ကာငး်ပြ န်စစ်ေဆးမ ေစာင့်ဆိုင်းေနချိန်တွင် အပုိဒ်ခွဲ ၁(ဂ) 

တငွ ်ေဖာ်ပြ ချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရပါမည။် 

  ၂။  ကုန်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် ေနာက်ေကာင်းပြ န်စစ်ေဆးမ ရလာဒ်ကို ေကျနပ်ခြ င်းမရှိပါက 

 ခင်းချက်ကိစရပ်များအတွက် ကုန်တင်ပုိ သည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံထံသို  တိကျေစရန်စစ်ေဆးခွင့်ကို ေတာင်းဆို ိုင်ပါသည်။  

   (က) စစ်ေဆးမအတက်ွ သွားေရာက်ခြ ငး်မပြ မီ ကုန်တင်သငွ်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ 

တို ကို ေဆာင်ရွက်ရပါမည် - 

    (၁) ေအာက်ပါတို ကုိ စစေ်ဆးမအတက်ွ သွားေရာကရ်န ် ရညရ်ယွ၍် ေရးသားထားေသာေ ကငြ ာ 

လာကို  ဖြ န်  ေ၀ထားရပါမည် - 

     (က) ကနု်ပစည်းတငပ်ို သူ / ထုတလု်ပ်သူ ပိုင်ဆိုငေ်သာ အေဆာက်အဦကို သွားေရာက ်

လည်ပတ်ရန် 

      (ခ) ေထာက်ခခံျက်ထုတ်ေပးခွင့်ရှိေသာ အာဏာပိုင်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်အတွင်း 

တငွ် စစ်ေဆးမအတွက် သွားေရာကရ်န်  

      (ဂ) အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်အတွင်းရှိ အေကာက်ခွနအ်ာဏာပိုင်ထံတွင် စစ်ေဆးမ 

အတွက် သွားေရာက်ရန် 

      (ဃ) စစ်ေဆးမသွားေရာက်ရန်အတကွ် ကုန်ပစည်းတင်သွငး်သူ  



     (၂) အပိဒ်ု ၂(က)(၁) တငွေ်ဖာ်ပြ ထားသည့် စာဖြ င ့်အသိေပးေ ကငြ ာချကတ်ွင် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ 

အချက်အလက်များအပါအ၀င် ေထာင် ့ေပါင်းစုံမှ ေရးသားေဖာ်ပြ ရမည ်- 

      (က) ေကငြ ာချက်ထုတေ်ပးေသာ အေကာက်ခွန်အာဏာပိုင်၏အမည် 

      (ခ) စစ်ေဆးမသွားေရာက်ရန်အတကွ် ကုန်ပစည်းတင်ပို သ ူ/ ထုတ်လုပ်သူပိုင်ဆိုင်ေသာ 

အေဆာက်အဦ 

      (ဂ) စစ်ေဆးမသွားေရာက်ရနအ်တက်ွ အဆိုပြ ရက်စွဲ 

     (ဃ) အဆိုပြ စစ်ေဆးမသွားေရာက်ရာတွင် ကုန်စည်၏ရည်ညန်းချကအ်ပါအ၀င် အကျ ံး 

၀င်မများ 

      (င) စစ်ေဆးမပြ လုပ်သည့် အရာရှိများ၏ အမည် ှင့်ရာထူး 

     (၃) စစ်ေဆးမသွားေရာက် ပြ လုပ်မည့် အေဆာက်အဦပိုင်ရှင် ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ / ထုတ်လုပ် 

သူ၏ သေဘာတူခွင့် ပြ ချက် ရယူရန် 

   (ခ) အပိဒု် ၂ (က) (၁) တငွ်ေဖာ်ပြ ထားချက်အရ အသိေပးေကငြ ာချက် လက်ခံရရှိပးီသည့် ရက်ေပါင်း 

(၃၀) အတငွ်း ကုနပ်စည်းတင်ပို သူ / ထုတလ်ုပ်သူ၏ စာဖြ င့်ေရးသားထားေသာသေဘာတူခွင့် ပြ  

ချက်ကိုမရရှိပါကအသိေပးသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသည် စစ်ေဆးမသွားေရာက်မ ပြ လုပ်ရသည့်အတွက် 

ကုန်စည်၏အေကာက်ခွနအ်ခွင့်အေရးေပးရန်  ငြ င်းဆို ိုင်ပါသည်။ 

   (ဂ) အသေိပးေကငြ ာလာလကခ်ံရရှိေသာ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့်အာဏာပိုင်သည် သွားေရာက် 

စစ်ေဆးမကိုေရ ဆ့ိုင်း ိုင်ပးီ တင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံသို  အသေိပးရပါမည်။ သို ေသာ် သွားေရာက် 

စစ်ေဆးမကိုမည်သို ေရ ့ဆိုင်းေစကာမူအသိေပးေကငြ ာလာလက်ခံရရှိ ပးီ ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွင်း 

(သို )သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ၀င် ိုင်ငံမှခွင့် ပြ သည့်အချိန်ကာလရှည်အတငွ်းသွားေရာကစ်စ်ေဆးရပါမည်။ 

(ဃ) သွားေရာက်စစ်ေဆးသည့်အဖဲွ ့၀င် ိုင်ငံသည် စစ်ေဆးမည့်ပို ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ / ထုတ်လုပ်သူကို 

စစ်ေဆးရမည်ဖြ စ်ပးီ သက်ဆိုင်ရာေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်အေနဖြ င့် ကုန်စည် 

သည် ပင်ရင်းထုတ်ကုန ်ဟုတ်သည်ဖြ စ်ေစ / မဟုတ်သည်ဖြ စေ်စ စာဖြ င့်ဆုံးဖြ တေ်ဖာ်ပြ ရပါမည။် 

(င) ကုန်ပစည်း၏ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြ စ်/မဖြ စ် ှင် ့ပတသ်က်၍ သံယရှိပါက အထက်အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) ၏ 

အေကာကခ်နွ်အခငွ့်အေရးေပးမ ငှ့်ပတသ်က်၍ စာဖြ င်ေ့ဖာ်ပြ မအေပ  ပြ န်လညစ်ိစစ်ပါမည်။ 

   (စ) စာဖြ င် ့ဆုံးဖြ တ်ချက်လက်ခံရရှိသည့်ေန မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း ကုန်ပစည်းတင်ပို သူ/ထုတ်လုပ် 

သူအေနဖြ င် ့ ကုနပ်စည်းအကျိ းခံစားခွင့် ှင့်ပတသ်က်ေသာထပ်ေလာင်းဖြ ည့်စွက်ထားသည့်သတင်း 

အချက်အလက် ှင့် စာဖြ င့်ရှင်းလင်းချက်များကို တင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အကယ်၍ကုန််စည်သည် 

ပင်ရင်းထုတ်ကုန်မ ေြမာက်ေကာငး် ေတွ ့ရှိရပါက ေနာက်ဆုံးေရးသား ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို ကုန်ပစည်း 

တင်ပို သူ / ထုတ်လုပ်သူထံမှရရှိေသာ ထပ်ေလာင်းဖြ ည့်စွက်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက် ှင့် 

စာဖြ င့်ရှင်းလင်းချက်ရရှိပးီ ရက်ေပါင်း (၃၀) အတငွး် ဆက်သွယ်ေပးပို ရမည။် 



   (ဆ) မျက်မြ င်စစေ်ဆးမ ှင့် ကုန်ပစညး်သည် ပင်ရင်းထုတက်ုန် ဟုတ် / မဟုတ် စစ်ေဆးမများ ပါ၀င်သည့် 

သွားေရာက်စစ်ေဆးမ၏စစ်ေဆးမရလာဒ်ကို ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးေသာအာဏာပိုင်ထံသို  အများ 

ဆုံးရက်ေပါင်း (၁၈၀) အတွင်းဆက်သွယ်ေပးပို ရပါမည။် သွားေရာက်စစ်ေဆးမ၏ ရလာဒ်ကိုေစာင့် 

ဆိုင်းေနစဥ်အတငွ်း အပိုဒ် ၁(ဂ) အရ အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးခစံားခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်း 

ထားမည်ဖြ စ်ပါ သည်။ 

 ၃။ အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများသည ် ၎င်းတို ၏ဥပေဒများအရ စစ်ေဆးမပြ လပုသ်ည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာအေရးကးီလ ိ ဝကှ် 

သတင်းအချက်အလက်များကို လုံ ခြ မံရှိေစရပးီ သတငး်အချကအ်လကေ်ပးသ၏ူ ပိ င်ဆိုင်မအေနအထားကို ဘက်လိုက် 

 ခြ ငး်များ ဖြ စ်ေစ ိုင်သည့် သတင်းအချကအ်လကမ်ျားကိုကာကွယ်ရပါမည်။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် 

များကို ပင်ရင်းေဒသစစ်ေဆးဆုံးဖြ တမ်ပြ လုပ်ရာတွင် စီမံခန် ခွဲ ိုင်ပးီ အေရးယူေဆာင်ရွက် ိုင်သည့် အာဏာပိုင်များ 

ကိုသာ ေပးပို ရပါမည။်     

အထူးကိစရပ်များ 

အပုိဒ် (၁၈) 

  CEPT AFTA ROO ၏ အပိုဒ် ၇.၂ (ဂ) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမဟုတေ်သာ ိုင်ငံ 

(သို ) ိုင်ငံများသို  ဖြ တ်သန်းသယ်ယူပို ေဆာင်ရာ၌ ကုန်ပစည်းတင်သွငး်သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ အစိုးရအာဏာပိုင်ထံသို  

ေအာက်တွင်ေဖာ်ပြ ထားသညမ်ျားကိ ုတင်ပြ ရမည ်- 

  (က) ကုန်ပစည်းတင်ပို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတွင်း ထုတ်ေပးထားေသာ သေဘာတင်ေဆာငခ်ွင့် (Bill of Lading) 

  (ခ)  ကုန်ပစည်းတင်ပို သည့် အဖွဲ ၀့င် ိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်မှ ထုတ်ေပးထားေသာပင်ရင်းေဒသ 

ေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) (Form - D) 

  (ဂ)  ကုန်ပစည်း ှင့်သက်ဆိုငေ်သာ မူရင်းကုန်စည်စာရင်း၏မိတ တစ်ေစာင် 

  (ဃ)  CEPT AFTA ROO ၏ အပိုဒ် ၇.၂ (ဂ) ၏ အပိုဒ်ခွဲ (၁) ၊ (၂) ှင် ့ (၃) တို အရ လိုအပ်ေသာ ေနာကဆ်က် 

တွဲသက်ေသခံစာရွက်စာတမ်းများ 

အပုိဒ် (၁၉) 

၁။ ကုန်တငပ်ို သည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံမှ အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတွင် ပြ ပွဲအဖြ စ ် ပြ သရန်အတကွ် တငပ်ို ေသာကုန်ပစည်းများ 

ငှ့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတွင်းသို  ပြ ပွဲအတွက်တင်သွင်းရာတွင်  ပြ ပွဲပြ သစဥ်အတငွ်း (သုိ )  ပြ သပးီပါက ကုန်စည်များကိုေရာငး်ချ 

ရာတငွ ်အဆိုပါကုန်စညမ်ျားသည် ကုနပ်စည်းတင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့ ၀င် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပုိင်မှ ေကျနပ်မ 

ရိှပးီ  ပြ ဌာန်းထားေသာ CEPT AFTA ROO ၏လိုအပ်ချက်များ ှင် ့ ကိုက်ညီ ပးီ ေအာကပ်ါအေခြ အေနများတငွ် CEPT အစီ 

အစဥ၏် အကျိ းခံစားခွင်မ့ျား ရရှမိည်ဖြ စ်ပါသည ်- 

 (က) ကုန်ပစည်းတင်ပို သူသည် ကုန်ပစည်းတင်ပို သည့်အဖဲွ ့၀င် ိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်မှထုတ်ကုန်ပစည်းများကို  ပြ ပွဲ 

ကျင်းပသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ ပြ ပွဲကျင်းပသည့်ေနရာသို  ေပးပို ၍ ၎င်းတို ကိုပြ သပါက၊ 

 (ခ) ကုန်ပစည်းတင်ပို သူသည် ကုန်ပစည်းများကို ေရာင်းချခြ င်း (သို ) ကုန်ပစည်းတင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ 

တွင်းရှိ ကုန်စည်လက်ခံသူထံသို  လဲေပြ ာငး်ခြ ငး်များ  ပြ လပု်ပါက၊ 



 (ဂ) ကုန်ပစည်းများကို ပြ ပွဲ ပြ သေနစဥ်အတွင်း (သို ) ထို ေနာက် ချက်ချင်း ကုန်ပစည်းတင်သငွ်းသည့်အဖဲွ ့၀င် 

ိုင်ငံသို   ပြ ပွဲပြ သရနအ်တွက် ေပးပို ပါက      

၂။   အပိုဒ် (၁) တွင် ေဖာ်ပြ ထားချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတငွ် ကုန်တင်သငွ်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ 

သက်ဆိုငရ်ာအစုိးရအာဏာပိုင်ထံသို  ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံျက်ပုံစံ (ဒီ) ကို ထုတ်ေပးရပါမည်။  ပြ ပဲွ၏ အမည် ှင့်လိပ်စာ 

ကိုလညး် ေဖာ်ပြ ထားရပါမည။် ပြ ပွဲကျင်းပသည့်ေနရာရှိကုန်တင်သွင်းသည့်အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင် 

သည် ကုန်ပစည်းများကို ခွဲ ခြ ားသတ်မှတ်ရန် ှင့် ခငး်ကျင်းပြ သည်အ့ေခြ အေနတို အတွက် အပိုဒ ် ၉ (ဃ) တွင် ေဖာ်ပြ ထား 

သည့် သကဆ်ိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို သက်ေသအေထာက်အထားအဖြ စ် ပူးတွဲတင်ပြ ရပါမည။်  

၃။    ပြ ပွဲကာလအတငွ်း အေကာက်ခွနထ်ိနး်ချ ပ်မေအာက်တွင်ရှိေသာ ိုင်ငံခြ ားထုတ်ကုန်ပစည်းများကိုေရာင်းချရန် 

အတွက် ကုန်သွယ်မ၊ စိုက်ပျိ းေရး (သို ) လက်မပညာပြ ပွဲ (သို ) အလားတေူစျးဆိုင်များ (သို ) လုပ်ငန်းအေဆာက်အဦများ 

တင်ွ ခငး်ကျငး်ပြ သခြ င်းတို အတွက် အပိုဒ် (၁) ပါ ေဖာ်ပြ ထားချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။     

အပုိဒ် (၂၀) 

    ကုန်ပစည်းများသည် CEPT AFTA ROO လိုအပ်ချကမ်ျားပြ ည့်စုံပးီ ကုန်ေရာင်းလာကို အဖွဲ ၀့င် 

မဟုတ်သည့် ိုင်ငံအတငွ်းရှိကုမဏီ (သို ) ASEAN အတငွ်းရှိကနု်ပစည်းတင်ပို သမူှ အဆိုပါကုမဏီအတကွ် ထုတ်ေပးပါက 

ကုန်ပစည်း တင်သွင်းသည့် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံအတငွ်းရိှ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်သည် ပင်ရင်းေဒသေထာကခ်ခံျက်ပုံစံ 

(ဒီ) ကို လက်ခံမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

လိမ်လည်တုပမအတွက် အေရးယူေဆာင်ရွက်မ 

အပုိဒ် (၂၁) 

၁။   ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ကို လိမ်လည်တုပမပြ လုပ်သည်ဟု သံသယရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ 

အာဏာပိုင်သည် အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံ၏ လိမ်လည်တုပမပြ လုပ်သည့် ပါ၀င်ပတ်သတ်သူကို အေရးယူေဆာင်ရွက်မ 

 ပြ ိငု်သည။် 

၂။   အဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံစီအေနဖြ င့် ပင်ရင်းေဒသေထာက်ခံချက်ပုံစံ (ဒီ) ှင့်ဆက် ွယသ်ည့် လိမ်လည်လှည့် 

ဖျားမအပြ အမူများအတကွ ်တရား၀င်ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ပြ ဌာနး်ထားရှရိပါမည်။ 

အငြ င်းပွားမေဖြ ရင်ှးခြ င်း 

အပုိဒ် (၂၂) 

၁။   ကုန်စည်၏ ပင်ရင်းေဒသကိုဆုံးဖြ တ်ရာတွင် ကနု်ပစည်းများကိုခွဲခြ ားခြ င်း (သို ) အခြ ားကိစရပ်များ ှင့်ပတ် 

သက်ေသာ အငြ င်းပွားမကို ကုန်စည်တင်သွင်းသည့် အစိုးရအာဏာပိုင် ှင့် ကုန်စညတ်င်ပို သည့် အဖဲွ ့၀င် 

ိုင်ငံများသည် အငြ င်းပွားမများကို အချင်းချင်း ေဖြ ရှင်းမည်ဖြ စ်ပးီ ရလာဒအ်ေဖြ ကို အခြ ားအဖွဲ ့၀င် ိုင်ငံများ 

သို  သတင်းေပးပို ရပါမည်။ 

၂။   ှစ် ိုင်ငအံကား ေဖြ ရှင်း၍မရ ိုင်ပါက အငြ င်းပွားမကို စီးပွားေရးဆိုင်ရာအရာရှိကးီများအစည်းအ ေ၀းတွင် 

ဆုံးဖြ တပ်ါမည်။ 



၃။   အာဆယံီအငြ င်းပွားမေဖြ ရငှ်းခြ င်းယ ရားဆိုင်ရာ မြ င့်တင်ေရးအေခြ ပြ စာချ ပ်သည် အငြ င်းပွားမများ (သို ) 

CEPT ဆိုင်ရာပင်ရင်းေဒသေထာက်ခခံျက် ှင ့် ၎င်း၏သက်ဆိုငရ်ာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်ပတ်သက၍် အဖဲွ ့ 

၀င် ိုင်ငံအချင်းချင်း အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုမကွဲပြ ားခြ င်း (သို ) အသုံးချမကွဲပြ ားခြ ငး်များ  ဖြ စ်ေပ ပါက အကျိ းသက် 

ေရာက်မည် ဖြ စ်ပါသည်။ 

                                                               


