အခွင့်ရစီးပွောီးရရီးလုပ့်ငန့်ီးရဆောင့်ရွက့်သူဆုငရ
့် ော အစအစဉ့်၏ ရနောက့်ခံသမုင့်ီးရ ကောင့်ီး
၁။

၂၀၀၁ ခုနှစ် World

အနကောက်ခွ ်နှင်

Trade Centre Tower တုက်ခုက်ခံရပ ြီး န ောက် င
ု ြီး် အနေရက ်နုငင
် ံ

ယ်စ ်ကောကွယ်နရြီးနအဂျင်စေှ အကကေ်ြီးဖက်ေှု

ကု ်သည်ေျောြီး လက်တွွဲန

န ျောက်နစရ ် အနကောက်ခွ ်နှင်

ောင်ရွက်ေှု (Customs-Trade Partnership against Terrorism CT-PAT)

အစအစဉ်ကု စတင် အနကောင်အထည်နဖော် န

ောင်ရွက်ခွဲ ပ ြီး နုငင
် ံတကော ကု ်သွယ်ေှု ကွငြီး်

က်

(International Trade Supply Chain) လုခံ ခ ံေှုရှနစရ ် ကေ္ောကု ်သွယ်ေှု လွယ်ကူနချောနေွွေ့နစနရြီးတုို့
အတွက် ကေ္ောအနကောက်ခွ ်အဖွွဲွေ့ (WCO) သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဇွ ်လတွင် ဘွဲလ်ဂျယယ်နုငင
် ၌
ံ ကျင်ြီး
ပ လု ်သည် အနကောက်ခွ ်ညွှ ်ကကောြီးနရြီးေှ ြီးချ ်ေျောြီး နှစ် တ်လည်နကောင်စ အစည်ြီးအနဝြီးတွင် လုခံ ခ ံေှု
ေှုနဘောင် (SAFE Framework of Standard) အောြီး ချေှတ်ခွဲ ါသည်။
၂။

အ

ု ါ လုံခခ ံေှုေူနဘောင်တွင် နအောက် ါ ေဏ္ င် (၃) ရ ် ါဝင်ခွဲ ါသည်-

(က)

အနကောက်ခွ ်အဖွွဲွေ့အစည်ြီးတစ်ခုနှင် တစ်ခုကကောြီး

ူန ါင်ြီးန

ောင်ရွက်ေှု

ုင်ရောေဏ္ င်

(Customs To Customs)
(ခ)

အနကောက်ခွ ်နှင် ကု ်သည်ကကောြီး ူြီးန ါင်ြီးန

ောင်ရွက်ေှု

ုင်ရောေဏ္ င် (Customs To

Business)
(ဂ)

အနကောက်ခွ ်နှင် အပခောြီးနသော စြီး ွောြီးနရြီးအဖွွေ့ွဲ အစည်ြီးေျောြီး ူြီးန ါင်ြီးန

ောင်ရွက်ေှု

ုင်ရော

ေဏ္ င် (Customs To Other Government and Inter- Government)
၃။

WCO SAFE Framework ၏ ဒုတယေဏ္ င် ပဖစ်သည်

ူြီးန ါင်ြီးန

ောင်ရွက်ေှုေဏ္ င်တွင် န ောက်

နုငရ
် ်အတွက် န
၄။

ုံြီး အောေခံန ြီးနုင်သည် စြီး ွောြီးနရြီးလု ်င ်ြီး န

AEO အပဖစ် အသအေှတ်ပ
အပ

န

ါဝင်သူေျောြီးအောြီး လုခံ ခ ံေှုနှင်
ောင်ရွက်သူေျောြီးအပဖစ် သတ်ေှတ်

ောင်ရွက်ပ ြီးသည်အခါ ကု ်သွယ်ဖက်နုငင
် အ
ံ ချင်ြီးချင်ြီး တစ်နုင်ငံ

်အလှ ် အသအေှတ်ပ ပခင်ြီး (Mutual

Arrangement) ကစစရ ်ေျောြီးကု

က်လက်န

Recognition Agreement /

ောင်ရွက်သွောြီးေည်ပဖစ်နကကောင်ြီး နဖော်ပ

ါရှ ါသည်။

WCO ၏Safe Framework of Standard တွင် Pillar II (Customs to Business partnership)

အရ အနကောက်ခွ ်နှင် စြီး ွောြီးနရြီးအဖွွေ့ွဲ အစည်ြီးေျောြီး ူြီးန ါင်ြီး န
၆။

က်တွင်

ောင်ရွက်ပခင်ြီး ပဖစ် ါသည်။

နှင် တစ်နုင်ငံ AEO

၅။

ကု ်သည်ကကောြီး

က်တွွဲအပဖစ် Authorized Economic Operators ကု

ထည်သွငြီး် နဖော်ပ ထောြီးပ ြီး နုငင
် တ
ံ ကော ကု ်သွယ်ေှုကွငြီး်
တ်သက်၍ အပေင်ေောြီး

အနကောက်ခွ ်နှင်

ပ

်လည်ပ င်

ောင်ရွက်ရေည် ပဖစ် ါသည်။

င်ထောြီးနသော Revised Kyoto Convention ၏ Transitional Standard 3.32

တွင်လည်ြီး အနကောက်ခွ ်ဦြီးစြီးဌော ေှ သတ်ေှတ်ပ ဌော ်ြီးချက် စည်ြီးေျဉ်ြီး စည်ြီးကေ်ြီးေျောြီးအောြီး လက
ု ် ောေှုရှ
နသော သင်နတော်သည် ေှတ်တေ်ြီး၊ ကု ်သွယ်ေှုနှင်

ုင်နသော ေှတ်တေ်ြီး ေှတ်ရောေျောြီးကု စေံခ ်ခွွဲနုငန
် သော

နကျ

်နလောက်သည်

စ စ်တုို့ရှသည်

အခွင်ရ ုဂ္ လ်ေျောြီးကု

အနကောက်ခွ ်ဌော ေှ

ံ ုြီးန ြီးရေည်

ပဖစ်နကကောင်ြီး နဖော်ပ ထောြီး ါသည်။
၇။

အော

ATIGA)

ယံကု ်စည်ကု ်သွယ်နရြီး သနဘောတူ စောချ ် (ASEAN Trade in Goods Agreement-

Article 59 တွင် နှစ်ဦြီး နှစ်ဖက် အသအေှတ်ပ နရြီး (Mutual Recognition )ရရှနစရ ်

အခွင်ရစြီး ွောနရြီးလု ်င ်ြီး န

ောင်ရွက်သူ အစအစဉ် (AEO Program) ကက ေ်ြီးန

ပဖစ်နကကောင်ြီး သနဘောတူညချက်အောြီး နဖော်ပ ထောြီး ါသည်။

ောင်ရွက်သွောြီးရေည်

