ြပည်ေထာင်စသ
ု မ္မတြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်
စီမက
ံ န
ိ ်းနှင့် ဘ

စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ

အခွငရ
့် စီးပွားေရးလုပင
် န်းေဆာင်ရက
ွ သ
် ူ

ဝန်ေဆာင်မှု ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပတ်သက် သည့်
ကိစ္စရပ်များတို့အား မှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းရာ

ာေရးဝန်ြကီးဌာန
(က) စီမံကိန်းနှင့်ဘ

အေကာက်ခန
ွ ်ဦးစီးဌာန

ာေရးဝန်ြကီးဌာန၊

တွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ လက်ခံနိုင်ေသာ

ရင်းနှီး

ထိန်းသိမ်းမှု

ြမှuပ်နှံမှုနှင့်ကုမဏ
္ပ ီများညွှန်ြကားမှု ဦးစီးဌာန မှ

(သို့မဟုတ)်
အတွက်
ကမ္ဘာ့အေကာက်ခွန်အဖွဲ့မှ

ထုတ်ြပန်ထားေသာ

စံနှုန်းများအား လိုက်နာေြကာင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ
အလိုက် အေကာက်ခွန် အဖွ့ဲ အစည်းမှ အသိအမှတ်

ကိစ္စရပ်များ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငံ

ခွင့်ြပuသည့်

ေန့ရက်မှ

အခွင့်ရ

(သို့မဟုတ)် ကုမ္ပဏီကို ဆိုလိုတာြဖစ်ပါ တယ်။

စတင်ေလျှာက်ထားသည့်ေန့ရက်အထိ

ေနာက်ပိုင်း

လက်တွဲ
Partnership

အေကာက်ခွန်နှင့်
ေဆာင်ရွက်မှု
Against

ချက်များနှင့်
(ဃ) ကုမ္ပဏီ၏
အမှန်နှင့်

ကမ္ဘာအေကာက်ခွန်အဖွဲ့

(WCO)

မှ

ကမ္ဘာ့

(င)

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို

အြမဲ

တရားဝင်ဘ
အစီရင်ခံစာများကို

ာေရးရှင်းတမ်း
ကုမ္ပဏီစတင်

အလက်များ၊ ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်

တို့အတွက် လံုြခံuမှု မူေဘာင် (Safe Framework of

နိုင်ရမည်။
(စ) ဘ

အခွန်အခ

နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးေဆာင်ရန်

အရပ်ရပ်နှင့်
တာဝန်ရှိ သည့်

အြခားအခွန်အခများကို အချိန် နှင့်တစ်ေြပးညီ
ေပးေဆာင်ထားရမည်၊
(ဇ)

ေငွေြကးဆိုင်ရာ ေတာင့်တင်းခိုင်မာမှုရှိ ရမည်။

(စျ)

အခွင့်ရစီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူ အြဖစ်
အသိအမှတ်ြပuလက်မှတ်
ေပးမီကာလအတွင်း

မထုတ်
အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒနှင့်ဆက်စပ်ဥပေဒများအရ

ြပစ်မှု၊

ြပစ်ဒဏ်ကျခံရမှု မရှိြခင်း၊ အမည်ပျက် (black
list) စာရင်းသွင်း ခံရမှုမရှြိ ခင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း
တင်သွင်း၊ တင်ပို့သည့် လုပ်ငန်း စဉ်များကို
မှန်ကန်စွာ
မသမာမှု

ေြကညာြခင်း၊
ေကျာ်ေဇာ

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ

သတင်းမရှိြခင်းစသည့်

အချက်များနှင့် ြပည်စံုရမည်၊

လုပ်ငန်းနှငပ
့် တ်သက်၍ စာရင်းဇယား အချက်
များကို

ပါတယ်။

ညွှနြ် ကား

ထားရမည်။

ကုန်သွယ်မှု ေချာေမွ့ေစေရး နှင့် လံုြခံuမှု ရှိေစရန်
Standard) ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့

အမိန့်၊

တည်ေထာင်သည့်အချိန်မှစ၍နှစ်စဉ် ထုတ်ြပန်

CT-PAT)

အစီအစဉ်အရ စတင်ေပါ်ေပါက်လာခဲ့ပါတယ်။

နည်းဥပေဒ၊

လိုက်နာသူ ြဖစ်ရမည်၊

(Customs-Trade
Terrorism

ဥပေဒ၊

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊

နိုင်ငံ

ကုန်သည်များ

ေကာက်ခံသည့်

စည်းြကပ်

ေလျှာက်ထားြခင်းမြပuမီ သံးု နှစ် အတွင်းနှင့်

ကာလသည် အနည်းဆံုး သံုးနှစ်ရှိရမည်။

အေကာက်ခွန်နှင့် နယ်စပ်ကာကွယ်ေရး ေအဂျင်စီမှ
လံုြခံuမှုအတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူအြဖစ်

(ဂ) အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ

အေမရိကန်

(ဆ) အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက

ကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒအရ

မှတ်ပံုတင်

ေကာင်းမွန်ေသာ

ထိန်းချuပ်မှုရှိရမည်။

ကိုက်ညီမှု

စီးပွားေရး

တိုက်ခိုက်ခံရြပီး

(Authorized Economic Operators)

ရာ

ခွင့်

ရှိရမည်။

၂၀၀၁ ခုနှစ် World Trade Centre Tower

အစီအစဉ်ဆိုင်ရာသိေကာင်းစရာ

လိုင်စင်ဆိုင်

ြပuထားသည့် ကုန်သွယ်မှုတင
ွ ်ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ အစည်း

ေနာက်ခံသမိုင်း

အခွင့်ရစီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူ

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်

ရှိရမည့်အြပင်

အဖွဲ့အစည်းအတွင်း

သတ်မှတ်ထားေသာ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပံုတင် ြခင်း
ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

စနစ်ေကာင်း

ခုနစ်နှစ်အထိ

ထိန်းသိမး် ထား

ာေရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

စီးပွားေရး

ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းအချက်အလက်များ
များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်

၊စနစ်

အေကာက်ခွန်

(ည) လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်

ြကည့်ရှုစစ်ေဆးရန်

ြကိuတင်အေြကာင်းြကားလာပါက
ေနရာကိုမဆို စစ်ေဆးခံနိုင်ရမည်။

မည့်သည့်

အကျိuးေကျးဇူးများ

(စ) ပင်လယ်ေြကာင်း
ဥပေဒပုဒ်မ

၄၁

အေကာက်ခွန်
ပါ

တစ်လအတွင်း
ြခင်းစနစ်

အက်

ြပဌာန်းချက်နှငအ
့် ညီ
ဆိုင်းငံ့အခွန်ေငွေပးေချ

(Deferred

Duty

Payment

System) ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရရှိြခင်း၊
(က) အေကာက်ခွန်ေြကညာလွှာများကို
အဆင့်အတန်းြဖင့်

ဦးစားေပး

သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ခွင့်

ရရှိြခင်း၊
(ခ)

အခွင့်ရစီးပွားေရးလုပ်ငန်း

အသိအမှတ်ြပu

လက်မှတ်ချီးြမှင့်ခံရြခင်းနှင့်

အသိအမှတ်

ြပuတံဆိပ် (Logo) ကို သတ်မှတ်ချက်များ

ကုန်ပစ္စည်း မေရာက်ရှိမီ သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်
ေြကညာလွှာများကို ြကိuတင် တင်သွင်းခွငရ
့် ရှိ
ြခင်း၊

(ဂ)

(ဆ) အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏

နှင့်အညီ တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိ ြခင်း။
(ဇ) အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ

လုပ်ထံုးလုပ်နည်း

များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အေကာက်ခွန်ဦးစီး ဌာန၊

တရားမဝင် တင်သွင်းြခင်း

သို့မဟုတ် တင်ပို့

ြခင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်တားဆီးေရး၊ တိုက်ဖျက်
ေရး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အကျံuးဝင်သည့်

အခွင့်ရစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သူ များ
ဌာနစုကို ေမးြမန်းနိုင်ြခင်း။

ကုန်ပစ္စည်းများအား
မြပuလုပ်ဘဲ

စစ်ေဆးြခင်းများ

အေကာက်ခွန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

ရှင်းလင်းမှု များရရှိြခင်း၊
(ဃ) စစ်ေဆးရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ တွင်
ဦးစာေပး စစ်ေဆးခွင့် ရရှိြခင်း၊
(င)

တင်သွင်း၊

တင်ပို့သူ၏ပရိဝုဏ်

သို့မဟုတ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ြပuေသာ အြခား
ေနရာများတွင်

ကုန်စည်များနှင့်သက်ဆိုင်

သည့် အေကာက်ခွန် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိြခင်း၊

ေဆာင်ရွက်သူ

အြဖစ် ေလျှာက်ထားလိုသူသည် ေလျှာက်လွှာ ပံုစံကို
အေကာက်ခွန်

ဦးစီးဌာန၊AEO

Section

တွင်

လာေရာက်၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အခွင့်ရစီးပွားေရးလုပ်ငန်း
အြဖစ်ေလျှာက်ထားလိုသူသည်

အခွငရ
့် စီးပွားေရးလုပင
် န်းေဆာင်ရက
ွ သ
် ဌ
ူ ာနစု
(AEO Section)
အမှတ်-၂၀၅/၂၁၁၊ပထမထပ်၊
၅၀ လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓuလလမ်းေထာင့်

ေဆာင်ရွက်သူ

ဗိုလ်တစ်ေထာင်ြမိu့နယ်၊ ရန်ကုန်ြမိu့။

သတ်မှတ်ထားေသာ

ေလျှာက်လွှာပံုစံြဖင့်

အခွင့်ရစီးပွားေရးလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရွက်သူဌာနစုသို့

လူကိုယ်တိုင်

ြဖစ်ေစ၊

စာတိုက်မှြဖစ်ေစ၊Email ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေလျှာက်ထား နိုင်
၀၁-၈၂၀၃၉၇၃

ပါတယ်။

ေလျှာက်ထားနိင
ု မ
် ည့် ပုဂuိ္ဂ လ်များ

ဆံုးရံှုးမှု အလားအလာရှိေသာ ကိစ္စရပ်များမှ
အပ စာရွက်စာတမ်းစစ်ေဆးြခင်း သို့မဟုတ်

ဘယ်လေ
ို လျှာက်ရမှာလဲ?

လုပင
် န်းစဉ်များ
အေကာက်ခွန်ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များနှင့်
လိုက်နာမှုရှိြပီး

နာမည်ပျက်မရှိသည့်

ေအာက်ပါ

စီးပွာေရးလုပ်ငန်းရှင်များြဖစ်သည့်

 အြကိuသွားေရာက်စစ်ေဆးြခင်း၊

 ကုန်တင်သွင်းသူများ(Importers)
 ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သူများ(Exporters)

 ေလျှာက်လွှာလက်ခံြခင်းနှင့်စိစစ်ြခင်း

များကို

(AEO Trusted Trader) အြဖစ် စတင်
အသိအမှတ်ြပu ေဆာင်ရွက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ြငင်းပယ်

ကုနသ
် ယ
ွ မ
် လ
ှု ယ
ွ က
် ေ
ူ ချာေမွ့ေစဖိ့ု

ြခင်းနှင့် ြပန်လည်ေလျှာက်ထားြခင်း

နိင
ု င
် တ
ံ ကာ ကုနသ
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