
အခွင ့်ရစ ီးပွောီးရရီးလုပ့်ငန့်ီးရဆောင့်ရွက့်သူဆ ုင့်ရော အစ အစဉ့်၏ ရနောက့်ခံသမ ုင့်ီးရ ကောင့်ီး 

၁။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် World  Trade Centre Tower တ ုက်ခ ုက်ခံရပ  ြီး န ောက်  ငုြ်ီး အနေရ က ်န ုငင်ံ 

အနကောက်ခွ ်နှင ်  ယ်စ ်ကောကွယ်နရြီးနအဂျင်စ ေှ အကကေ်ြီးဖက်ေှု  န ျောက်နစရ ် အနကောက်ခွ ်နှင ် 

ကု ်သည်ေျောြီး လက်တွွဲန ောင်ရွက်ေှု (Customs-Trade Partnership against Terrorism CT-PAT)  

အစ အစဉ်က ု စတင ် အနကောင်အထည်နဖော် န ောငရွ်က်ခွဲ  ပ  ြီး န ုငင်ံတကော ကု ်သွယ်ေှု ကွငြ်ီး က် 

(International Trade Supply Chain) လုခံခ ံေှုရှ နစရ ် ကေ္ော က ု်သွယ်ေှု လွယ်ကူနချောနေွွေ့နစနရြီးတ ုို့ 

အတွက် ကေ္ော အနကောက်ခွ ်အဖွွဲွေ့ (WCO) သည်  ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဇွ ်လတွင် ဘွဲလ်ဂျ ယယ်န ုငင်၌ံ ကျငြ်ီး  

ပ  လု ်သည ် အနကောက်ခွ ်ညွှ ်ကကောြီးနရြီးေှ ြီးချ  ်ေျောြီး နှစ် တ်လည်နကောငစ်  အစည်ြီးအနဝြီးတွင် လုခံခ ံေှု 

ေှုနဘောင် (SAFE Framework of Standard) အောြီး ချေှတ်ခွဲ  ါသည်။ 

၂။ အ   ုါ လံုခခ ံေှုေူနဘောင်တွင် နအောက် ါ ေဏ္  င် (၃) ရ ်  ါဝင်ခွဲ  ါသည်- 

(က) အနကောက်ခွ ်အဖွွဲွေ့အစည်ြီးတစ်ခုနှင ် တစ်ခုကကောြီး  ူန ါင်ြီးန ောင်ရွက်ေှု   ုင်ရောေဏ္  င် 

(Customs To Customs) 

(ခ) အနကောက်ခွ ်နှင ် ကု ်သည်ကကောြီး ူြီးန ါငြ်ီးန ောငရွ်က်ေှု  ုင်ရောေဏ္  င် (Customs To 

Business) 

(ဂ) အနကောက်ခွ ်နှင ် အပခောြီးနသော စ ြီး ွောြီးနရြီးအဖွွဲွေ့အစည်ြီးေျောြီး  ူြီးန ါင်ြီးန ောင်ရွက်ေှု   ုင်ရော 

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

၃။ WCO SAFE Framework ၏ ဒုတ ယေဏ္  င် ပဖစ်သည ်  အနကောက်ခွ ်နှင ်  ကု ်သည်ကကောြီး 

 ူြီးန ါင်ြီးန ောငရွ်က်ေှုေဏ္  င်တွင် န ောက် က်တွွဲအပဖစ် Authorized Economic Operators က ု 

ထည ်သွငြ်ီး နဖော်ပ ထောြီးပ  ြီး န ုငင်တံကော ကု ်သွယ်ေှုကွငြ်ီး က်တွင်  ါဝင်သူေျောြီးအောြီး လုခံခ ံေှုနှင ် 

 တ်သက်၍ အပေင ်ေောြီး ုံြီး အောေခံန ြီးန ုင်သည ် စ ြီး ွောြီးနရြီးလု ်င ်ြီး န ောငရွ်က်သူေျောြီးအပဖစ် သတ်ေှတ ်

န ုငရ် ်အတွက် န ောင်ရွက်ပခငြ်ီး ပဖစ် ါသည်။ 

၄။ AEO  အပဖစ် အသ အေှတ်ပ   န ောငရွ်က်ပ  ြီးသည ်အခါ  ကု ်သွယ်ဖက်န ုငင်အံချငြ်ီးချင်ြီး တစ်န ုင်ငံ 

နှင  ် တစ်န ုင်ငံ AEO  အပ  ်အလှ ် အသ အေှတ်ပ  ပခင်ြီး (Mutual  Recognition Agreement / 

Arrangement) က စစရ ်ေျောြီးက ု  က်လက်န ောငရွ်က်သွောြီးေည်ပဖစ်နကကောငြ်ီး နဖော်ပ  ါရှ  ါသည်။ 

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

အရ အနကောက်ခွ ်နှင ် စ ြီး ွောြီးနရြီးအဖွွဲွေ့အစည်ြီးေျောြီး  ူြီးန ါင်ြီး န ောငရွ်က်ရေည် ပဖစ် ါသည်။ 

၆။ ပ  ်လည်ပ င် ငထ်ောြီးနသော Revised Kyoto Convention ၏ Transitional Standard 3.32 

တွင်လည်ြီး အနကောက်ခွ ်ဦြီးစ ြီးဌော ေှ သတ်ေှတ်ပ ဌော ်ြီးချက် စညြ်ီးေျဉ်ြီး စညြ်ီးကေ်ြီးေျောြီးအောြီး လ ကု် ောေှုရှ  

နသော သင ်နတော်သည ် ေှတ်တေ်ြီး၊  ကု ်သွယ်ေှုနှင ်  ုင်နသော ေှတ်တေ်ြီး ေှတ်ရောေျောြီးက ု စ ေံခ  ်ခွွဲန ုငန်သော 



နကျ  ်နလောက်သည ် စ စ်တ ုို့ရှ သည ် အခွင ်ရ ုဂ္  လ်ေျောြီးက ု အနကောက်ခွ ်ဌော ေှ  ံ   ုြီးန ြီးရေည် 

ပဖစ်နကကောင်ြီး နဖော်ပ ထောြီး ါသည်။ 

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

ATIGA)  Article 59 တွင် နှစ်ဦြီး နှစ်ဖက် အသ အေှတ်ပ  နရြီး (Mutual Recognition )ရရှ နစရ ် 

အခွင ်ရစ ြီး ွောနရြီးလု ်င ်ြီး န ောငရွ်က်သူ အစ အစဉ် (AEO Program)  ကက   ေ်ြီးန ောင်ရွက်သွောြီးရေည် 

ပဖစ်နကကောင်ြီး သနဘောတူည ချက်အောြီး နဖော်ပ ထောြီး ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

  


