ေဒသတွင်ဵဘက်စုဳစီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု သေဘာတူစာချုပ်
အနှစ်ချုပ်
(အလွတ်သေဘာ ဘာသာြပန်ဆိုချက်)
၁။

ေဒသတွင်ဵဘက်စုဳစီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု (Regional Comprehensive Economic

Partnership – RCEP) သေဘာတူစာချုပ်သည် အာဆီယဳနှငဴ် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မှုေဒသ
အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိသညဴ် သသစေသတဵလျ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီဵယာဵနှင်ဴ နယူဵဇီလန်
နိုငင
် တ
ဳ ို့၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို တိုဵချဲ့ြမှငတ
ဴ် င်ေဆာင်ရွက်ရန် ချုပ်ဆိုေသာ သေဘာတူ
စာချုပ် ြဖစ်ပါသည်။ RCEP တွင် ပါဝင်သည်ဴ နိုငင
် ဳ (၁၅) နိုငင
် သ
ဳ ည်
ကမ္ဘာဴလူဦဵေရ၏ ၃၀% ကို ကိုယ်စာဵြပုပါသည်။

၃၀%

RCEP သေဘာတူစာချုပ်ကို ေဒသတွငဵ်

ကုန်သွယ်မှုနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ချဲ့ထွင်ရာတွင် လွယ်ကူေချာေမွ့ေစပပီဵ စီဵပွာဵေရဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်
ေစရန်အတွက်

ေခတ်မီ၍

ပပီဵြပည်ဴစုဳမှုရှိပပီဵ

အရည်အေသွဵ

ြမင်ဴမာဵေသာ

အြပန်အလှန်

အကျုဵရှ
ိ ိေစမည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု သေဘာတူစာချုပ်ြဖစ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ RCEP
သေဘာတူစာချုပ်သည် ေဒသတွငဵ် ရှိ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ြပည်သူမျာဵအတွက် ေဈဵကွက်
ရရှိမှုနှငဴ် အလုပ်အကိုင် အခွင်အ
ဴ လမ်ဵမျာဵ တိုဵြမှင်ရ
ဴ ရှိနိုင်မှုကို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
RCEP

သေဘာတူစာချုပ်သည်

ပွငဴလ
် င်ဵ၍

အာဵလုဵဳ ပါဝင်သည်ဴ

စည်ဵမျဉ်ဵအေြခခဳ

နိုငင
် စ
ဳ ုဳ

ကုန်သွယ်ေရဵစနစ်ကို အတူယှဉ်တွဲ၍ ေထာက်ခဳသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
RCEP သေဘာတူစာချုပ်၏ အဓိကဝိေသသမျာဵ
၄။

ေခတ်မီြခင်ဵ။ RCEP

သေဘာတူစာချုပ်ကို

ယေန့ေခတ်အေြခအေနမျာဵအတွက်သာမက

ေနာင်တွင် ြဖစ်ေပါ်လာနိုငမ
် ညဴ် ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵနှငဴ် ကုန်သွယ်ေရဵအေြခအေနမျာဵကိုပါ ထညဴ်သွငဵ်
စဉ်ဵစာဵ၍ ေရဵဆွဲထာဵပါသည်။ အာဆီယဳ၏ လက်ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိသညဴ် အာဆီယဳ
အေပါင်ဵတစ် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မှု (၅) ခု၏ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို လွှမ်ဵခခုဳထာဵသညဴ်အြပင်
ေြပာင်ဵလဲတိုဵတက်လာနိုငသ
် ညဴ် ကဏ္ဍမျာဵြဖစ်သညဴ် အီလက်ထေရာနစ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ၊
အေသဵစာဵ၊ အငယ်စာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေဒသတွငဵ် တန်ဖိုဵြမငဴက
် ွငဵ် ဆက်ချဲ့ထွငမ
် ှုနှင်ဴ
ေဈဵကွက် ယှဉ်ပပိုင်နိုင်မှုတို့ကိုပါ ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵထာဵပါသည်။ RCEP သေဘာတူစာချုပ်ကို
ကမ္ဘာဴကန
ု ်သွယ်ေရဵအဖွဲ့ သေဘာတူစာချုပ်ပါ နယ်ပယ်မျာဵ၏ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ေကျာ်လွန်၍
ထပ်မဳမွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ရန် သေဘာတူထာဵပါသည်။
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၅။

ဘက်စုဳကဏ္ဍစုဳပါဝင်ြခင်ဵ။

RCEP သေဘာတူစာချုပ်သည် ကတိကဝတ်မျာဵ လွှမ်ဵခခုဳမှုနှငဴ်

ေလဵနက်မှု နှစ်ခုစလုဳဵြဖငဴ် ြပညဴ်စုဳပါသည်။

RCEP သေဘာတူစာချုပ်ကို အခန်ဵ (၂၀) ြဖငဴ်

ဖွဲ့စည်ဵထာဵပပီဵ ယခင် အာဆီယဳအေပါင်ဵတစ်
မျာဵတွင်

မပါဝင်သညဴ်

နယ်ပယ်အမျာဵအြပာဵကိုလည်ဵ

ထညဴ်သွင်ဵထာဵပါသည်။

ပင်ရင်ဵေဒသ

စည်ဵမျဉ်ဵ၊ အေကာက်ခွန် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵ၊ လူ၊
တိရစ္ဆာန်နှငဴ်

အပင်တို့၏ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ပိုဵမွှာဵကင်ဵစင်ေရဵဆိုင်ရာ အစီအမဳမျာဵ၊ စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵမျာဵ၊

နည်ဵပညာဆိုငရ
် ာလုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် အရည်အေသွဵကိုက်ညီမှု စစ်ေဆဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊
ကုန်သွယ်ေရဵကုစာဵမှုမျာဵ အပါအဝင် ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ သီဵြခာဵြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို
ထညဴ်သွငဵ် ထာဵပါသည်။ ေငွေရဵေသကဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ ယာယီေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာမှု
အပါအဝင်

ဝန်ေဆာင်မှုကုန်သွယ်ေရဵဆိုငရ
် ာ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵလည်ဵ

ပါဝင်ပါသည်။

ထိ့ြု ပင်

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု၊ အသိဉာဏ်ပစ္စည်ဵ မူပုင
ိ ်ခွင၊ဴ် အီလက်ထေရာနစ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ၊ ယှဉ်ပပိုင်မှု၊
အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် နည်ဵပညာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု၊ အစိုဵရ
ဝယ်ယူေရဵနှင်ဴ

ဥပေဒနှင်အ
ဴ ဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

ပါဝင်ပါသည်။

အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှငဵ် ြခင်ဵစသညဴ်

ေဈဵကွက်ဖွငဴ်လှစ်ေပဵမှုအေနြဖငဴ်

နယ်ပယ်မျာဵလည်ဵ

ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရဵနှင်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှု

ကုန်သွယ်ေရဵတို့၏ ေြဖေလျှောဴမှုမျာဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမတ
ှု ွင်လည်ဵ ကဏ္ဍမျာဵ ပိုမိုလွှမ်ဵခခုဳေပဵြခင်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။
၆။

အရည်အေသွဵြမငဴ်မာဵြခင်ဵ။ RCEP သေဘာတူစာချုပ်တွင် ပါဝင်ေသာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ

သည် လက်ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသညဴ် အာဆီယဳအေပါင်ဵတစ်
မျာဵကို

ေကျာ်လွန်၍

ဖွဳ့ပဖိုဵမှု

ြခာဵနာဵမှုမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလိုအပ်ချက်မျာဵကို ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵထာဵပါသည်။ RCEP သေဘာတူ
စာချုပ်သည် ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာနှငဴ် ေဒသတွငဵ် ေထာက်ပဳဴမှုကွင်ဵဆက် (Supply chain) ၌ အဖွဲ့ဝင်
နိုငင
် မ
ဳ ျာဵ ပါဝင်မှုကို ေထာက်ပဳဴေပဵရုဳသာမက စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အဆင်ေြပေစရန်အတွက်
ကုန်သွယ်မှုနှငဴ်
လိက
ု ်ေလျာ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

ညီေထွြဖစ်ရန်

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို

ေဈဵကွက်ဖွင်လ
ဴ စ
ှ ်ေပဵမှု

ေထာက်ပဳဴေပဵပါသည်။

တစ်ချန်ိ တည်ဵမှာပင်

ကတိကဝတ်မျာဵနှငဴ်
ြပည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒ

ရည်မှန်ဵချက်မျာဵကို ဥပေဒနှငဴ်အညီ ထိန်ဵသိမ်ဵရန်လည်ဵ ေထာက်ပဳဴေပဵထာဵပါသည်။ အဆိပ
ု ါ
သေဘာတူစာချုပ်သည် စဉ်ဆက်မြပတ်ထုတ်လုပ်မှုမျာဵ၊ တာဝန်ယူမှုနှငဴ် အြပုသေဘာေဆာင်မှု
မျာဵြဖငဴ်

ယှဉ်ပပိုင်နိုင်မှုကို

ေပါ်ထွန်ဵေစမည်

ြဖစ်ပါသည်။

RCEP

သေဘာတူစာချုပ်သည်
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အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအသကာဵ ေထာက်ပဳဴမှုကွင်ဵဆက် (Supply chain) တိုဵချဲ့ရန်နှင်ဴ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်
ေစရန် စည်ဵမျဉ်ဵ ဥပေဒမျာဵကို ေပါင်ဵစည်ဵထာဵသညဴ် အရည်အေသွဵ ြမငဴ်မာဵေသာ single rulebook
တစ်ခုလည်ဵ ြဖစ်ပါသည်။
၇။

အြပန်အလှန်အကျုဵရှ
ိ ြိ ခင်ဵ။ RCEP

နိုငင
် မ
ဳ ျာဵ

ေပါင်ဵစည်ဵပါဝင်ေသာ

အကျုဵရှ
ိ ိမှုကို

သေဘာတူစာချုပ်သည်

သေဘာတူစာချုပ်ြဖစ်၍

အသိအမှတ်ြပုထာဵပါသည်။

ထိုသို့

ဖွဳ့ပဖိုဵမှုအဆငဴ်မတူညီေသာ

အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵ၏

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

အြပန်အလှန်
သငဴ်ေလျာ်ေသာ

ေြဖေလျှောေ
ဴ ပဵမှုမျာဵနှငဴ် အထူဵနှင်ြဴ ခာဵနာဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵကို အထူဵသြဖငဴ် ကေမ္ဘာဒီဵယာဵ၊ လာအို၊
ြမန်မာနှငဴ် ဗီယက်နမ်နိုငင
် အ
ဳ တွက် သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ေြဖေလျှောဴမှုပဳစ
ု ဳမျာဵေပဵြခင်ဵတို့အြပင် ဖွဳ့ပဖိုဵမှု
အနည်ဵဆုဳဵနိုင်ငဳမျာဵသို့ ထပ်ေဆာင်ဵေြဖေလျှောဴမှုေပဵြခင်ဵတိလ
ု့ ည်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ RCEP
သေဘာတူစာချုပ်တွင် ပါဝင်ေသာ ကတိကဝတ်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အကျုဵိ
ေကျဵဇူဵမျာဵ အထိေရာက်ဆုဳဵ ရရှိေစရန်အတွက် လိအ
ု ပ်သညဴ် နည်ဵပညာပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မှု
မျာဵနှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှငဴ်တင်မှု အစီအစဉ်မျာဵကိုလည်ဵ ပဳဴပိုဵေပဵရန် ထညဴ်သွင်ဵထာဵပါသည်။
RCEP သေဘာတူစာချုပ်၏ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ဖွဳ့ပဖိုဵမှုအဆငဴ်အမျုဵမျ
ိ ုဵမှ
ိ အရွယ်အစာဵ အမျုဵမျ
ိ ုဵိ
ရှိသညဴ်

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

နယ်ပယ်စုဳမှ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူမျာဵ

အာဵလုဵဳ အကျုဵရှ
ိ ိေစရန်

ေရဵဆွဲထာဵပါသည်။
RCEP သေဘာတူစာချုပ်၏ အနှစ်ချုပ်
၈။

RCEP

သေဘာတူစာချုပ်တွင်

ေအာက်ပါ

အခန်ဵ

(၂၀)

နှငဴ်

ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရဵ၊

ဝန်ေဆာင်မှုကုန်သွယ်ေရဵ၊ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမ၊ှု လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ ယာယီေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာမှု၊ ပင်ရင်ဵေဒသ
စည်ဵမျဉ်ဵ၊ အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵ၊
ကုန်သွယ်ေရဵကုစာဵမှုမျာဵ၊ အသိဉာဏ်ပစ္စည်ဵ၊ ယှဉ်ပပိုင်မှု၊ အစိုဵရဝယ်ယူေရဵနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵစသညဴ် အခန်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေနသညဴ် ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵ ပါဝင်ပါသည် အခန်ဵ (၁) ကနဦဵြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ အေထွေထွအဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ
ကနဦဵြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ

အေထွေထွအဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဆ
ဴ ိုချက်မျာဵ

အခန်ဵတွင်

ေဒသတွငဵ်

ဘက်စုဳ စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု သေဘာတူစာချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကို ထညဴ်သွငဵ်
ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ အထူဵသြဖငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵမှုအနည်ဵဆုဳဵ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ ဖွဳ့ပဖိုဵ
တိုဵတက်မှုနှငဴ်

စီဵပွာဵေရဵလိုအပ်ချက်အဆငဴ်ကို

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုကို

အေထာက်အကူြပုသညဴ်အြပင်

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျက်
ေဒသတွငဵ် ကုန်သွယ်မှုနှင်ဴ

ကမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵ
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု
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ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်လာမှုကို

အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ၊

ေခတ်မီပပီဵြပညဴ်စုဳေသာ၊

အရည်အေသွဵ

ြမငဴ်မာဵပပီဵ အြပန်အလှန် အကျုဵြဖစ်
ိ
ထွန်ဵေသာ စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို တည်ေထာင်
နိုငရ
် န် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤအခန်ဵတွင် အေထွေထွအဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဆ
ဴ ိုချက်မျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။
အခန်ဵ (၂) ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရဵ
ဤအခန်ဵတွင်

အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵအသကာဵ

ကုန်သွယ်မှုေြဖေလျှောဴေပဵေရဵကို

ြမငဴ်မာဵေသာ

အဆငဴ်သို့ေရာက်ရှိေစရန် ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေသာ ကတိကဝတ်မျာဵကို အေကာင်
အထည်ေဖာ်မညဴ် အဓိကအစီအစဉ်မျာဵပါဝင်ပါသည်။ ယင်ဵတို့တွင် အြခာဵအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအာဵ
နိုငင
် ဳသာဵကဲဴသို့ အခွင်ဴအေရဵေပဵြခင်ဵ၊ အေကာက်ခွန်ေြဖေလျှောဴြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဖယ်ရှာဵေပဵြခင်ဵ၊
ကုန်စည်မျာဵ ယာယီအခွန်လတ
ွ ် ဝင်ေရာက်ခွင်ဴနှင်ဴ လယ်ယာထွက် ပို့ကုန်အတွက် ေထာက်ပဳဴ
ေပဵြခင်ဵကို ဖယ်ရှာဵြခင်ဵအပါအဝင် ပိက
ု့ ုန်ယှဉ်ပပိုင်မှုဆိုငရ
် ာ ကမ္ဘာဴကုန်သွယ်ေရဵအဖွဲ့ ဝန်ကကီဵမျာဵ၏
ကတိကဝတ်မျာဵကို
အေကာက်ခွန်
လုပ်ေဆာင်မှုကို

ထပ်ေလာင်ဵအတည်ြပုြခင်ဵတို့

ခွဲြခာဵေကာက်ခဳမှုမျာဵ
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဴ

ပါဝင်ပါသည်။

ြပုလုပ်ခဲဴပါက

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကိုလည်ဵ

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငမ
ဳ ှ
အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

ထိ့ြု ပင်

ဤအခန်ဵတွင် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ ေြဖေလျှောဴမှုမျာဵကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ဴ အေကာက်ခွန်
မဟုတ်ေသာအစီအမဳမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်ဵတို့မှာ အေရအတွက်ကန့်သတ်ချက်ဆိုင်ရာ အေထွေထွ
ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊ အေကာက်ခွန်မဟုတ်ေသာ အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵအေပါ် ပိုမိုပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှု
ရှိြခင်ဵ၊ သွငဵ် ကုန်လိုင်စင် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ တင်သွငဵ် ြခင်ဵနှင်ဴ တင်ပြို့ ခင်ဵတို့နှင်ဴ
သက်ဆိုင်သည်ဴ

အခေသကဵေငွမျာဵနှင်ဴ

လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵကို

အသုဳဵြပုြခင်ဵတို့ြဖစ်ပါသည်။

ေနာက်ဆုဳဵအေနြဖင်ဴ ဤအခန်ဵတွင် အေကာက်ခွန်မဟုတ်ေသာ အစီအမဳမျာဵေသကာငဴ် အဖွဲ့ဝင်
နိုငင
် မ
ဳ ျာဵအသကာဵ ကုန်သွယ်မှုအေပါ် သက်ေရာက်မှုမျာဵကို နည်ဵပညာအရ ေစဴစပ်ညှိနှိုင်ဵြခင်ဵမျာဵ
ြပုလုပ်နိုင်ရန်နှင်ဴ ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူေချာေမွ့ေစရန် နယ်ပယ်အလိက
ု ် အထူဵြပု ေဆာင်ရွက်မညဴ်
အနာဂတ်အစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်လည်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
အခန်ဵ (၃) ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳစည်ဵမျဉ်ဵ
ဤပင်ရင်ဵနိုငင
် စ
ဳ ည်ဵမျဉ်ဵအခန်ဵသည် RCEP သေဘာတူညီချက်အရ မည်သညဴ် ကုန်စည်
သည်

ပင်ရင်ဵြဖစ်ေသကာင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်မည်ြဖစ်ပပီဵ

အေကာက်ခွန်သက်သာခွင်ဴ

ထုတ်ေပဵမည်

ြဖစ်ပါသည်။ ဤအခန်ဵတွင် အပိုငဵ် (၂) ပိုင်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ အပိုငဵ် (က) ပင်ရင်ဵနိုငင
် စ
ဳ ည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်
အပိုငဵ် (ခ) ပင်ရင်ဵနိုင်ငသ
ဳ က်ေသခဳလက်မှတ်မျာဵ ထုတ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ
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(Operational Certification Procedures - OCP) တို့ြဖစ်ပါသည်။ ပင်ရင်ဵကုန်စည်မျာဵနှငဴ်
ရာနှုန်ဵြပညဴ် ြပည်တွင်ဵထွကက
် ုန် သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ဆိုငရ
် ာ အပိုဒ်မျာဵနှငဴ် သီဵသန့်ကုန်စည်
စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ (Product-Specific Rules - PSR) ၏ ေနာက်ဆက်တွဲတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ
အေသကာင်ဵအရာမျာဵသည်

ပင်ရင်ဵကုန်စည်မျာဵြဖစ်ေသကာင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင်

လိုအပ်ေသာ

အချက်မျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ ဤအခန်ဵတွင် ပင်ရင်ဵမဟုတ်ေသာ ကုန်စည်မျာဵကို အသုဳဵြပုထာဵေသာ
ကုန်စည်ကို ပင်ရင်ဵကုန်စည်အြဖစ် သတ်မှတ်ရန်လုဳေလာက်ေသာ ြပုြပင်မှုမျာဵမရှိသညဴ် ကုန်စည်
မျာဵကို စာရင်ဵြပုစုထာဵပါသည်။ RCEP အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵ၏ သဘာဝပထဝီဝင် အေနအထာဵမျာဵအရ
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵသည်

ပင်ရင်ဵကုန်စည်မျာဵ

ပင်ရင်ဵအေြခအေနမျာဵကို

မဆုဳဵရှုဳဵေစရန်အတွက်

တိုက်ရိုက်ပို့ကုန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ဤအခန်ဵတွင် ရှင်ဵလင်ဵစွာ ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ကုန်စည်သည် PSR
ရှိ

Change

in

Tariff

Classification

(CTC)

Rule

မေြပာင်ဵလဲပါက

ကုန်စည်အာဵ

ပင်ရင်ဵအေြခအေနရရှိေအာင် ေဘာင်မဝင် ကုန်သကမ်ဵပါဝင်ထုတ်လုပ်မှု စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို တိကျ
ေသချာစွာ

ဤအခန်ဵတွင်

ေဖာ်ြပထာဵသည်။

အပိုင်ဵ

(က)

တွင်

အကျုဳဵဝင်ေသာ

အြခာဵ

ကုန်စည်မျာဵမှာ ကုန်စည်မျာဵ သယ်ယူပေ
ို့ ဆာင်ြခင်ဵနှငဴ် သေဘောတင်ရန်အတွက် ကုန်စည်မျာဵ
ထုပပ
် ိုဵြခင်ဵ၊ ထုတ်ေပဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ကွန်တိန်နာမျာဵ၏ အစီအမဳမျာဵနှင်ဴ ထုပ်ပုဵိ ြခင်ဵနှငဴ်
ထုပ်ပဵို ရာတွင် အသုဳဵြပုသညဴ် အပိုပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ တို့ြဖစ်ပါသည်။ အပိုင်ဵ (ခ) ပင်ရင်ဵနိုငင
် ဳ
သက်ေသခဳလက်မှတ်မျာဵ

ထုတ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵတွင်

RCEP

ပင်ရင်ဵ

သက်ေသခဳ ေလျှောက်ထာဵရန် အေကာက်ခွန် သက်သာခွင်အ
ဴ တွက် ေတာင်ဵဆိုြခင်ဵနှငဴ် ကုန်စည်မျာဵ
အာဵ ပင်ရင်ဵကုန်စည်ြဖစ်ေသကာင်ဵ ေထာက်ခဳြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်ဵစဉ် အေသဵစိတ်
ကို

ေဖာ်ြပထာဵသည်။

RCEP

အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳတိုင်ဵအတွက်

သေဘာတူစာချုပ်

စတင်အာဏာ

သက်ဝင်သညဴ်ေန့မှစ၍ အာဆီယဳအေပါင်ဵတစ် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မှု သေဘာတူစာချုပ်
မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်သညဴ် အတည်ြပုပို့ကုန် တင်ပသ
ို့ ူမျာဵနှငဴ် ပင်ရင်ဵြဖစ်ေသကာင်ဵ ေသကညာြခင်ဵကို
ကုန်တင်ပို့သူမျာဵနှငဴ် ကုန်ထုတ်လုပ်သူမျာဵမှ ပင်ရင်ဵြဖစ်ေသကာင်ဵ ေသကညာြခင်ဵအပိုဒတ
် ွင် ေဖာ်ြပ
ထာဵရမည်။ ဤပင်ရင်ဵနိုငင
် ဳ စည်ဵမျဉ်ဵအခန်ဵတွင် ေနာက်ဆက်တွဲ (၂) ခု ပါဝင်သည်။ (၁)
အေကာက်ခွန် စည်ဵဝါဵညှိစနစ် Harmonised System (HS) 6-digit level ရှိေသာ ကုန်စည်လိုငဵ်
အာဵလုဵဳ အတွက် အကျုဳဵဝင်ေသာ PSR၊ (၂) ပင်ရင်ဵေထာက်ခဳချက် သို့မဟုတ် ပင်ရင်ဵေသကညာချက်
အတွက် လိုအပ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ေဖာ်ြပထာဵေသာ အနည်ဵဆုဳဵ သတင်ဵ
အချက်အလက် လိုအပ်ချက်မျာဵတို့ ြဖစ်ပါသည်။
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အခန်ဵ (၄) အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵ
အေကာက်ခွန်လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်
သည်

အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ

ကကိုတင်မှန်ဵဆနိုငမ
် ှု၊

ဥပေဒမျာဵ၊

တေြပဵညီြဖစ်မှု၊

ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵ
နည်ဵဥပေဒမျာဵအာဵ

အခန်ဵကဏ္ဍ

ကျငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုမျာဵရှိေစရန်နှငဴ်

အေကာက်ခွန်လုပ်ထဵုဳ

လုပ်နည်ဵမျာဵအတွက် ထိေရာက်ေသာ စီမဳခန့်ခွဲမမ
ှု ျာဵနှင်ဴ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ လျင်ြမန်စွာ ရှငဵ် လင်ဵ
ထုတ်ယူနိုင်ေရဵ ြမှငဴ်တင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အြမန်ေချာပိ့က
ု ုန်စည်မျာဵနှငဴ် ပုပ်သိုဵ
ပျက်စီဵလွယ်ေသာ ကုန်စည်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စည်ဵေရာက်ရှိသညဴ်အချန်ိ နှင်ဴ လိအ
ု ပ်ေသာ
စာရွကစ
် ာတမ်ဵမျာဵ

တင်သွငဵ် သညဴ်အချန်ိ မှစ၍

၆

နာရီအတွင်ဵ

အဆိပ
ု ါကုန်စည်မျာဵအာဵ

ရှင်ဵလင်ဵထုတ်ယူနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ၏ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုသည် မတူညီေသာ
အဆငဴ်အသီဵသီဵတွင် ရှိေသာ်လည်ဵ ကမ္ဘာဴကန
ု ်သွယ်ေရဵအဖွဲ့၏ ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵ
သေဘာတူစာချုပ်ပါ ကိစ္စရပ်မျာဵထက် ေကျာ်လွန်သညဴ် အချု့ကိ
ိ စ္စရပ်မျာဵလည်ဵ ဤအခန်ဵတွင်
ပါဝင်ပါသည်။ ဤအခန်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အေကာက်ခွန်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ရိုဵရှငဵ် လွယ်ကူမှု
ရှိေစြခင်ဵနှငဴ် အေကာက်ခွန်လပ
ု ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵသည် နိုငင
် တ
ဳ ကာ စဳနှုန်ဵမျာဵနှငအ
ဴ် ညီ စည်ဵဝါဵညီ
ြဖစ်ေစြခင်ဵတို့ကုိ

ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဤအခန်ဵသည်

အေကာက်ခွန်အမျုဵအစာဵ
ိ

ကကိုတင်

သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ ပင်ရင်ဵနိုငင
် စ
ဳ ည်ဵမျဉ်ဵ ကကိုတင်သတ်မှတ်ြခင်ဵနှင်ဴ အေကာက်ခွန်တန်ဖိုဵ ကကိုတင်
သတ်မှတ်ြခင်ဵ ကဲဴသို့ေသာ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵအတွက် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ ယင်ဵ
ကကိုတင်သတ်မှတ်ချက်မျာဵ ထုတ်ေပဵြခင်ဵတို့အတွက် သတ်မှတ်ချန်ိ ကာလ၊ အေကာက်ခွန် ကုန်စည်
ရှင်ဵလင်ဵေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အချန်ိ ကာလ (လိုအပ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ
တင်ြပပပီဵ

ကုန်ပစ္စည်ဵေရာက်ရှိသညဴ်

အချန်ိ မှစ၍

၄၈

နာရီအတွင်ဵ)

စသည်တို့အေပါ်

အေထာက်အပဳဴမျာဵ ြဖစ်ေစပါသည်။ ထိ့ုြပင် သက်ဆိုင်ရာ စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ချက် မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီသညဴ်
လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ေဆာင်သူမျာဵ

(အခွင်အ
ဴ ရ

ေဆာင်ရွက်သူမျာဵ)

အတွက်

တင်သွငဵ် /တင်ပို့ြခင်ဵ

သို့မဟုတ် ြဖတ်သန်ဵသယ်ေဆာင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသညဴ်
ကုန်သွယ်မှု

လွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵ

အစီအစဉ်မျာဵ

ထပ်မဳေထာက်ပဳဴေပဵြခင်ဵ၊

အေကာက်ခွန်

ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵနှငဴ် ေနှာင်ဵစာရင်ဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵတို့အတွက် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေချ စီမဳခန့်ခွဲမှုနည်ဵလမ်ဵအာဵ
ြမှငဴ်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို့ကုိ

အေထာက်အကူြပုသွာဵနိုငမ
် ည်

ြဖစ်ပါသည်။

အချု့ေသာ
ိ

ကတိကဝတ်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ၏ အဆင်သငဴ်ြဖစ်မှု
အေနအထာဵမှာ

မတူညီေသာအေြခအေန

အသီဵသီဵတွင်

ရှိေနသည်ကို

အသိအမှတ်ြပုလျက်

အထူဵသြဖငဴ် WTO ၏ ကုန်သွယ်ေရဵလွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵ သေဘာတူစာချုပ် (TFA) ပါ
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ကတိကဝတ်မျာဵကို

ေကျာ်လွန်၍

အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵအာဵ

အဆငဴ်အလိက
ု ်

အေကာင်အထည်

ေဖာ်နိုင်ရန် ခွငဴ်ြပုထာဵပါသည်။ ကတိကဝတ်မျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်မညဴ် အေြခအေန
အေသဵစိတ်ကို ဤအခန်ဵ၏ ေနာက်ဆက်တွဲတွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
အခန်ဵ(၅) လူ၊ အပင်နှင်ဴ တိရစ္ဆာန်မျာဵ ပိုဵမွှာဵေရာဂါကင်ဵစင်ေစေရဵ အစီအမဳမျာဵ
လူ၊ တိရစ္ဆာန်နှငဴ် အပင်မျာဵ အသက်ရှင်ရပ်တည်ေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵကို ကာကွယ်ရန်နှငဴ်
ကုန်သွယ်မှုြပုရာတွင်
အစီအမဳမျာဵေသကာငဴ်
Effects)

ကို

အစာဵအစာေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ
ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်သညဴ်

ေလျာဴနည်ဵေစပပီဵ

အပင်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ

ဆန့်ကျင်ဖက်အကျုဵသက်
ိ
ေရာက်မှုမျာဵ

ကုန်သွယ်မှု

လွယ်ကေ
ူ ချာေမွ့လာေစရန်တို့ကုိ

(Negative
ရည်ရွယ်၍

ယင်ဵအစီအမဳမျာဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်လာပပီဵ လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵနိုင်ရန်နှငဴ် လက်ေတွ့အသုဳဵချရန် အေြခခဳ
မူေဘာင်ကို

ဤအခန်ဵတွင်

ေရဵဆွဲထာဵပါသည်။

ကမ္ဘာဴကုန်သွယ်ေရဵအဖွဲ့၏

အစာဵအစာ

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵနှငဴ် အပင် ကျန်ဵမာေရဵ အစီအမဳမျာဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်အရ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ၎င်ဵတို့၏ ရပိုငခ
် ွငဴ်မျာဵနှငဴ် တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို အခိုင်အမာအတည်ြပုလျက်
ပိုဵမွှာဵ

ကင်ဵရှငဵ် ေသာဧရိယာမျာဵ၊

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊

ပိုဵမွှာဵေရာဂါအန္တရာယ်
တင်သွင်ဵမှုဆိုင်ရာ

စိစစ်ြခင်ဵ၊

စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊

စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵနှငဴ်

အေရဵေပါ်

အစီအမဳမျာဵအပါအဝင် တန်ဵတူညီမျှေမှုရှိေရဵ၊ ေဒသတွငဵ် အေြခအေနမျာဵနှငဴ် လိက
ု ်ေလျာညီေထွမှု
ရှိေစေရဵတို့နှင်ဴ

သက်ဆိုင်ေသာ

ေထာက်ခဳချက်မျာဵကို

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပါဝင်ထညဴ်သွငဵ် ကာ

စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ၊

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴ်

ကမ္ဘာဴကန
ု ်သွယ်ေရဵအဖွဲ့၏

ယင်ဵအစီအမဳဆိုင်ရာ

သေဘာတူစာချုပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုကို အာဵေကာင်ဵေစရန် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။
ဤအခန်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်တွင် ပွင်လ
ဴ င်ဵြမင်သာမှုရှိြခင်ဵ၊ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ စွမ်ဵေဆာင်ရည်
ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵနှင်ဴ အစာဵအစာ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵနှငဴ် အပင် ကျန်ဵမာေရဵ အစီအမဳမျာဵ
ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ေြဖရှင်ဵရာတွင် နည်ဵပညာဆိုငရ
် ာ တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵမျာဵ၏ အေရဵပါမှု
မျာဵကို

အေလဵေပဵထညဴ်သွင်ဵထာဵပါသည်။

လက်ရှိစာချုပ်ပါ

စာသာဵမျာဵအရ

အြငင်ဵပွာဵမှု

ေြဖရှင်ဵြခင်ဵအခန်ဵသည် ဤအခန်ဵအတွက် အကျုဳဵဝင်ြခင်ဵမရှိသညဴ်အြပင် ေဒသတွငဵ် ဘက်စုဳ
စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု သေဘာတူစာချုပ် အာဏာသက်ဝင်ပပီဵေနာက် ၂ နှစ်အသကာတွင်
ြပန်လည်သုဳဵသပ်မှု ြပုလုပ်ရာတွင်လည်ဵ အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵြခင်ဵအခန်ဵကို
ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵမြပုပါ။

ဤအခန်ဵအတွက်

8
အခန်ဵ (၆) စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ၊ နည်ဵပညာဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ အရည်အေသွဵ ကိုက်ညီမှု
စစ်ေဆဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ
ဤအခန်ဵသည်

ကမ္ဘာဴကုန်သွယ်ေရဵအဖွဲ့

သေဘာတူစာချုပ်

(WTO

Agreement)

ပါ

ကုန်သွယ်ေရဵတွင် နည်ဵပညာအတာဵအဆီဵမျာဵဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် (Technical Barriers to
Trade - TBT Agreement) ၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုကို တိုဵြမှင်ရ
ဴ ုဳသာမက အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ
အသီဵသီဵ၏ စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ၊ နည်ဵပညာဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ အရည်အေသွဵကိုက်ညီမှု
စစ်ေဆဵသညဴ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအေပါ်

အသိအမှတ်ြပုပပီဵ၊

အြပန်အလှန်

ဤအခန်ဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်၍

နာဵလည်သေဘာေပါက်မှုကို

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

လက်ခဳ

ဖလှယ်ြခင်ဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို့တွင် အာဵေကာင်ဵလာေစရန် ကကိုဵပမ်ဵေဖာ်ေဆာင်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
အဆိပ
ု ါ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵမှတစ်ဆငဴ် ြဖစ်ေြမာက်
ေအာင်ြမင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
(က) ကုန်သွယ်ေရဵအတွက် မလိုလာဵအပ်ေသာ နည်ဵပညာဆိုငရ
် ာ အတာဵအဆီဵမျာဵကို
ေလျှောဴချရာတွင်

အြပည်ြပည်ဆိုငရ
် ာ

အကကဳြပုေထာက်ခဳချက်မျာဵသည်

စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵမျာဵ၊

အေရဵကကီဵေသာ

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴ်

အခန်ဵကဏ္ဍမှ

ပါဝင်ေသကာင်ဵ

အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵ၊
(ခ)

စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ၊
ကိုက်ညီမှု

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ

စစ်ေဆဵသညဴ်

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵသည်

TBT

အရည်အေသွဵ

သေဘာတူညီချက်ပါ

သက်ဆိုင်ေသာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှုရှိေသကာင်ဵ ေသချာေစြခင်ဵ၊
(ဂ)

အရည်အေသွဵကိုက်ညီမှု စစ်ေဆဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵမှ ရလဒ်အေပါ် အြပန်အလှန်
သေဘာတူလက်ခဳမှု၏ အေရဵပါမှုကို အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵ၊

(ဃ)

ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ကို အာဵေကာင်ဵလာေစြခင်ဵနှင်ဴ

(င)

အလာဵအလာရှိေသာ အြပန်အလှန် အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵအတွက် နှစ်ဦဵနှစ်ဖက် သို့မဟုတ်
နိုငင
် ဳအမျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵ စသည်တို့ြဖစ်ပါသည်။

လူ၊ အပင်နှင်ဴ တိရစ္ဆာန်မျာဵ ပိုဵမွှာဵေရာဂါကင်ဵစင်ေစေရဵအခန်ဵနှငဴ် အလာဵတူစွာ STRACAP
အခန်ဵသည်လည်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ် သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵနှငဴ်

ဆက်စပ်ကိစ္စရပ်မျာဵကို

ေြဖရှင်ဵေပဵနိုငမ
် ညဴ်

ဤအခန်ဵကို

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ

9
ေဆွဵေနွဵညှိနှိုငဵ် ြခင်ဵမျာဵ

လိအ
ု ပ်မှုကို

ေပါ်လွငေ
် စပါသည်။

လက်ရှိစာချုပ်ပါ

စာသာဵမျာဵအရ

အြငင်ဵပွာဵမှု ေြဖရှငဵ် ြခင်ဵအခန်ဵသည် ဤအခန်ဵအတွက် အကျုဳဵဝင်ြခင်ဵ မရှိသညဴ်အြပင် ေဒသတွငဵ်
ဘက်စုဳ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု သေဘာတူစာချုပ် အာဏာသက်ဝင်ပပီဵေနာက် ၂ နှစ်
အသကာတွင်

ြပန်လည်သုဳဵသပ်မှု

ြပုလုပ်ရာတွင်လည်ဵ

အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှငဵ် ြခင်ဵအခန်ဵကို

ဤအခန်ဵအတွက် ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵမြပုပါ။
အခန်ဵ(၇) ကုန်သွယ်ေရဵကုစာဵမှုမျာဵ
ကုန်သွယ်ေရဵကုစာဵမှုမျာဵအခန်ဵတွင် (က) RCEP အကာအကွယ်ေပဵမှု အစီအမဳမျာဵနှင်ဴ (ခ)
ေလျှောဴေဈဵြဖငဴ် စုပုဳတင်ပုိ့ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ ေထာက်ပမ
ဳဴ ှုရယူတင်ပေ
ို့ ရာင်ဵချြခင်ဵဆိုင်ရာ အေကာက်ခွန်
မျာဵဟူ၍ အပိုငဵ် (၂) ပိုင်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ အကာအကွယ်ေပဵမှုအစီအမဳမျာဵအပိုင်ဵသည် RCEP
သေဘာတူစာချုပ်အရ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ ကတိကဝတ်မျာဵေသကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ြပည်တွင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ြပင်ဵထန်ေသာ ထိခိုက်နစ်နာမှု သို့မဟုတ် ယင်ဵသို့ြဖစ်ေစရန် ပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵကို
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵမှ

ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်သညဴ်

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵချန်ိ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ

တစ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵအသကာဵ ညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵ အခွင်ဴအေရဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်မျာဵကို
ေစာနိုင်သမျှေေစာစွာ

ြပညဴ်ြပညဴ်စုဳစုဳ

အေသကာင်ဵသကာဵြခင်ဵနှငဴ်

မှန်ကန်ေသာ

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအပါအဝင် တိကျစွာ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေြခအေနနှငဴ် လိုအပ်ချက်မျာဵကို
လိက
ု ်နာရန် ြဖစ်ပါသည်။ ထိ့ြု ပင် အကာအကွယ်ေပဵမှု အစီအမဳမျာဵအပိုင်ဵသည် ကမ္ဘာဴအကာအကွယ်
ေပဵမှု အစီအမဳမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ WTO ၏ Agreement on Safeguards အရ ေပဵထာဵသညဴ်
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵနှငဴ် တာဝန်မျာဵကိုလည်ဵ ထပ်ေလာင်ဵ အတည်ြပုထာဵပါသည်။
ေလျှောဴေဈဵြဖငဴ် စုပုဳတင်ပို့ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ ေထာက်ပမ
ဳဴ ှုရယူတင်ပို့ ေရာင်ဵချြခင်ဵဆိုင်ရာ အေကာက်ခွန်
မျာဵအပိုင်ဵသည် WTO ၏ သက်ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် မျာဵအရ ေပဵထာဵသညဴ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ၏
အခွင်ဴအေရဵနှငဴ်

တာဝန်မျာဵကို

အေြခခဳ၍

ထပ်ေလာင်ဵ

အတည်ြပုထာဵြခင်ဵ

ြဖစ်ပါသည်။

ဤအခန်ဵတွင် အချု့ေသာ
ိ
အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵမှ ကျငဴ်သုဳဵလျက်ရှိပပီဵ ကုန်သွယ်ေရဵကုစာဵမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်
မျာဵ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုရှိေရဵနှင်ဴ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵကို တိုဵတက်ေစ
နိုငေ
် သာ ေလျှောဴေဈဵြဖငဴ် စုပုဳတင်ပု့ေ
ိ ရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ေထာက်ပဳဴမှုရယူတင်ပို့ ေရာင်ဵချြခင်ဵဆိုင်ရာ
အေကာက်ခွန်မျာဵနှငဴ်ဆိုငသ
် ညဴ် ေနာက်ဆက်တွဲ တစ်ခုလည်ဵပါဝင်ပါသည်။ ေလျှောဴေဈဵြဖငဴ် စုပုဳတင်ပို့
ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ ေထာက်ပမ
ဳဴ ှုရယူ တင်ပေ
ို့ ရာင်ဵချြခင်ဵဆိုင်ရာ အေကာက်ခွန်မျာဵအပိုင်ဵအရ ြဖစ်ေပါ်
လာသညဴ် ကိစ္စရပ်တိုငဵ် အတွက် မည်သညဴ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ှ RCEP သေဘာတူစာချုပ်ပါ အြငင်ဵပွာဵမှု
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ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ

(Dispute

Settlement)

ကို

လက်ကိုငက
် ျငဴ်သုဳဵခွင်ဴမရှိဘဲ

ဤအခန်ဵအတွက်

အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵြခင်ဵကို RCEP သေဘာတူစာချုပ်၏ အေထွေထွြပန်လည်သုဳဵသပ်မှု ြပုလုပ်
ရာတွင် ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
အခန်ဵ(၈) ဝန်ေဆာင်မှုကုန်သွယ်ေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှု ကုန်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ အခန်ဵသည် ဝန်ေဆာင်မှုကုန်သွယ်ေရဵအေပါ်
သက်ေရာက်မှုရှိသညဴ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵကို ထပ်မဳဖယ်ရှာဵေပဵြခင်ဵြဖငဴ်
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအသကာဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵဆိုငရ
် ာ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ ကုန်သွယ်မှုအတွက်
နည်ဵလမ်ဵမျာဵဖွငဴ်ေပဵရန်

ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဤအခန်ဵတွင်

ေဈဵကွက်ဝင်ေရာက်ခွင်ြဴ ပုြခင်ဵ၊

နိုငင
် ဳသာဵကဲဴသို့ တန်ဵတူအခွငဴ်အေရဵေပဵြခင်ဵ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအာဵလုဵဳ သို့ တန်ဵတူအခွင်ဴအေရဵ
ေပဵြခင်ဵ၊ နိုငင
် ဳအတွင်ဵလာေရာက် (ရုဳဵဖွင်)ဴ ရန်လအ
ို ပ်ချက် စသည်တို့နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ဥပေဒမျာဵ
အပါအဝင်

ေခတ်နှင်ဴ

လိက
ု ်ေလျာညီေထွြဖစ်ြခင်ဵနှငဴ်

ြပညဴ်စုဳေသာ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵပါဝင်ြခင်ဵ၊

ယင်ဵတို့သည် အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵ၏ အေသဵစိတ် ကတိကဝတ်ြပုဇယာဵ သို့မဟုတ် ခွင်ဴမြပုနိုင်ေသာ
စာရင်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ စီမဳေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ အပါအဝင် ထပ်ေဆာင်ဵ ကတိကဝတ်
မျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအခန်ဵအရ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငအ
ဳ ာဵလုဵဳ သည် ၎င်ဵတို့၏ ဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ
ကတိကဝတ်ြပုဇယာဵမျာဵကို တာဵြမစ်ကန့်သတ်မှုစာရင်ဵနည်ဵလမ်ဵ၊ (negative list approach)
ြဖငဴ် RCEP သေဘာတူစာချုပ် အာဏာသက်ဝင်သညဴ်ေန့ သို့မဟုတ် သေဘာတူစာချုပ် အာဏာ
သက်ဝင်ပပီဵေနာက် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ေန့မှစတင်၍ ကျငဴ်သုဳဵ ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ RCEP
သေဘာတူစာချုပ်အရ ကျငဴ်သုဳဵမညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုဆိုငရ
် ာ ကတိကဝတ်ဆိုင်ရာ negative list
approach နည်ဵလမ်ဵသည် အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် တ
ဳ စ်ခုချင်ဵစီမှ ကျငဴ်သုဳဵေနေသာ စီမဳေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှငဴ်
စည်ဵမျဉ်ဵဆိုငရ
် ာ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ရရှိြခင်ဵြဖငဴ်

အြခာဵေသာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူ/ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုငသ
် ူမျာဵအတွက် ပိုမိုေသချာမှုရှိေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဤအခန်ဵတွင်

လက်ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသညဴ်

အာဆီယဳအေပါင်ဵတစ်

လွတ်လပ်ေသာ

ကုန်သွယ်မှု သေဘာတူစာချုပ်မျာဵရှိ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ ထက်ေကျာ်လွန်၍ ဝန်ေဆာင်မှု
ကုန်သွယ်ေရဵကို သက်ေရာက်မှုရှိေစသညဴ် ြပည်တွင်ဵ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် သငဴ်တငဴ်
ေလျာက်ပတ်မရ
ှု ှိြခင်ဵ၊

ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျြခင်ဵနှငဴ်

မျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။

ဘက်လုိက်မှု

မရှိေစြခင်ဵတို့ဆင
ို ်ရာ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်

11
ေနာက်ဆက်တွဲပါ ေငွေရဵေ ကဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေငွေရဵေသကဵေရဵ
ေနာက်ဆက်တွဲသည်

ေဒသတွငဵ်

ေငွေသကဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵဆိုငရ
် ာ

လွတ်လပ်စွာ

ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴကို

တိုဵြမငဴ်ေစသည်။ တစ်ချန်ိ တည်ဵမှာပင် ေငွေသကဵဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵချမှတ်သူမျာဵအာဵ
ေငွေသကဵစနစ်

ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵနှငဴ်

ေငွေသကဵစနစ်

တည်ပငိမ်ေရဵထိန်ဵသိမ်ဵရန်အလိ့င
ု ှာ

ခိုင်မာ

ေတာငဴ်တင်ဵေသာ မရှိမြဖစ်ကျငဴ်သုဳဵရမညဴ် ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵမှုဆိုငရ
် ာ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို
ကျငဴ်သုဳဵနိုင်ရန်

ခွငဴ်ြပုထာဵပါသည်။

ကုန်သွယ်ေရဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဖာ်ေဆာင်သညဴ်

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵအြပင် ေငွေရဵေသကဵေရဵဆိုင်ရာ ကကီဵသကပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု
ရှိေစေရဵ၊ ေငွေရဵေသကဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအာဵ ခွငဴ်ြပုနိုင်ေရဵ၊
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵသို့ တွန်ဵအာဵေပဵေရဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ဖလှယ်ေရဵနှငဴ် သာမန်စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုငေ
် ရဵတို့အတွက် လိအ
ု ပ်သညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရယူြခင်ဵကို
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအသကာဵ

ကတိကဝတ်ြဖငဴ်

ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်

စသညဴ်

ေငွေရဵေသကဵေရဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵဆိုင်ရာ တိကျေသချာေသာ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကိုပါ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်
ြဖစ်သည်။ ဤေနာက်ဆက်တွဲအေနြဖငဴ် ေငွေရဵေသကဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်
ြဖစ်ေပါ်လာသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵကို ေြဖရှငဵ် နိုင်ရန် သို့မဟုတ် ယင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵအေပါ် ေဆွဵေနွဵနိုင်ရန်
အတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအသကာဵ ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက်မှု လမ်ဵေသကာင်ဵတစ်ခုကို ဖွငဴ်လှစ်ေပဵြခင်ဵပင်
ြဖစ်ပါသည်။
ေနာက်ဆက်တွဲပါ ဆက်သွယ်ေရဵ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵ
ဆက်သွယ်ေရဵ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵဆိုင်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲ
သည်

အမျာဵြပည်သူဆက်သွယ်ေရဵ

၀န်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက်

ကုန်သွယ်မှုနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ မူေဘာင်တစ်ရပ်ကို ဖန်တီဵထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ RCEP သေဘာတူစာချုပ်တွင်
အာဆီယဳနှငဴ် မိတ်ဖက်နိုငင
် ဳ တစ်ခုချင်ဵအသကာဵ လက်ရှိချုပ်ဆိုထာဵသညဴ် အာဆီယဳအေပါင်ဵတစ်
လွပ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မှု သေဘာတူစာချုပ်မျာဵ၏ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ဆိုင်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲ တစ်ရပ်စီတွင် ပါဝင်သညဴ် တာဝန်ဝတ္တရာဵတို့အြပင် အြခာဵထပ်ေဆာင်ဵ
သညဴ် တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ ယင်ဵ ထပ်ေဆာင်ဵတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါတို့နှငဴ်
သက်ဆိုင်သညဴ် အေသကာင်ဵအရာမျာဵြဖစ်ပါသည်(၁) စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငစ
ဴ် ပ်လျဉ်ဵ၍ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵနည်ဵ၊
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(၂) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေရေအာက် ေကဘယ်စနစ်မျာဵ၊
(၃) ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအာဵ ြဖည်၍ေပဵြခင်ဵ၊
(၄) တိုင်မျာဵ၊ ပပန်မျာဵနှင်ဴ ပပန်ကကီဵမျာဵအာဵ ရယူအသုဳဵြပုခွငဴ်၊
(၅) အြပည်ြပည်ဆိုငရ
် ာ Mobile Roaming ဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴ
(၆) နည်ဵပညာေရွဵချယ်မှုတွင် ေပျာဴေပျာင်ဵမှုရှိြခင်ဵ အစရှိသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
ဤထပ်ေဆာင်ဵ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအသကာဵ အိင
ု စ
် ီတီ အေြခခဳ
အေဆာက်အအုဳ၏

ပင်မေကျာရိုဵကို

ပိုမိုခိုင်မာေစရန်နှငဴ်

ဝန်ေဆာင်မှုကုန်သွယ်ေရဵ

လွယ်ကူ

ေချာေမွ့ေစရန်အတွက် ပိုမိုပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵေရဵကို တွန်ဵအာဵေပဵရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ေနာက်ဆက်တွဲပါ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ
ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်ဆိုငရ
် ာ

ဝန်ေဆာင်မမ
ှု ျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ေနာက်ဆက်တွဲသည် အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵ အာဵလုဵဳ အေနြဖငဴ် ေဒသတွငဵ် ကျွမ်ဵကျင်
ပညာရှင်ဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

အဆင်ေြပေချာေမွ့မှုရှိေစရန်

အေထာက်အကူြပုပါသည်။ ယင်ဵတွင် ကျွမ်ဵကျင် ပညာရှင်အရည်အေသွဵ အြပန်အလှန် အသိအမှတ်
ြပုြခင်ဵနှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင် အရည်အေသွဵအြပန်အလှန် အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖငဴ်

ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵြခင်ဵကို

အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵမျာဵရရှိေစမညဴ်
ေပဵြခင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵ

သို့မဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ
မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ

အေထာက်အပဳဴြပုေပဵြခင်ဵ၊

အြပန်အလှန်

ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်ဆိုင်ရာ

လိုငစ
် င်ထုတ်

ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်

အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳ

နှစ်နိုငင
် ဳ

သို့မဟုတ် နှစ်နိုင်ငထ
ဳ က်ပိုေသာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵအသကာဵ ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵမှုဆိုင်ရာ တိုဵတက်လာမှု
အလာဵအလာရှိေစြခင်ဵတို့

ပါဝင်ပါသည်။

၎င်ဵ

ေနာက်ဆက်တွဲသည်

ပညာ

အရည်အချင်ဵ၊

ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု၊ အေတွ့အကကုဳ၊ အြပုအမူနှငဴ် စာရိတ္တ၊ ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုငရ
် ာ တိုဵတက်မှုနှငဴ်
အသိအမှတ်ြပု

လက်မှတ်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ၊

ေလဴကျငဴ်မှုနယ်ပယ်၊

ြပည်တွင်ဵနှငဴ်

ဗဟုသုတနှငဴ် စာဵသုဳဵသူကာကွယ်ေပဵြခင်ဵ စသည်မျာဵ ပါဝင်နိုင်သညဴ်
ထာဵေသာ

နယ်ပယ်ကဏ္ဍမျာဵတွင်

ချမှတ်လပ
ု ်ကိုင်နိုငရ
် န်

ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်ဆိုင်ရာ

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအာဵလုဳဵ

အေထာက်အပဳဴြပုထာဵပါသည်။

သို့မဟုတ်

သက်ဆိုင်ေသာ

အြပန်အလှန် လက်ခဳ

စဳနှုန်ဵ၊

သက်ဆိုငရ
် ာ

စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကို
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အခန်ဵ (၉) လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵယာယီေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာမှုဆိုင်ရာအခန်ဵ
လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ

ယာယီေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာမှုဆိုင်ရာ

ကုန်စည်ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ၊

အခန်ဵသည်

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအေနြဖငဴ်

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ရင်ဵနှီဵ

ြမှုပ်နှဳမလ
ှု ုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ယာယီဝင်ေရာက်လာြခင်ဵနှငဴ်
ယာယီေနထိုင်ြခင်ဵကို အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစရန် ကတိကဝတ်မျာဵေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။
ဤအခန်ဵနှင်ဴ

အေသဵစိတ်

ကတိကဝတ်ြပုဇယာဵမျာဵတွင်

လူပုဂ္ဂိုလ်အမျုဵအစာဵအလိ
ိ
ုက်

ေနထိင
ု ်သညဴ်ကာလကဲဴသို့ေသာ ကတိကဝတ်မျာဵနှငဴ် ယင်ဵကတိကဝတ်မျာဵအေပါ် ကျငဴ်သုဳဵသညဴ်
အေြခအေနမျာဵနှငဴ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵ ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ ဤအခန်ဵတွင် စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင်
မျာဵ

သွာဵလာမှု၊

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွငဵ်

ေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာမှုနှငဴ်

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငတ
ဳ စ်ခုချင်ဵစီ၏

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသူမျာဵ၏

အေသဵစိတ်

ကတိကဝတ်ြပုဇယာဵပါ

အြခာဵေသာ အေသကာင်ဵအရာမျာဵနှငစ
ဴ် ပ်လျဉ်ဵသညဴ် ကတိကဝတ်မျာဵပါဝင်ပါသည်။ ဤအခန်ဵတွင်
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအေနြဖငဴ် ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် ယာယီဝင်ေရာက်လာြခင်ဵနှင်ဴ ယာယီေနထိင
ု ြ် ခင်ဵမျာဵ၊
ဤအခန်ဵအရ

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ

ယာယီေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာမှုနှငဴ်

အကျုဳဵဝင်ြခင်ဵမရှိေသာသူမျာဵ

အေနြဖငဴ် ေနထိုငခ
် ွငဴ်ေလျှောက်ထာဵမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအပါအဝင်နှငဴ် သငဴ်တငဴ် ေလျာက်ပတ်
ေသာ

ေပဵေဆာင်ရမညဴ်အခေသကဵေငွဆိုင်ရာ

ဤအခန်ဵတွင်
ရှင်ဵလင်ဵချက်

လူဝင်မှုကကီဵသကပ်ေရဵဆိုငရ
် ာ
အေထာက်အထာဵ

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵလည်ဵ

ပါဝင်ပါသည်။

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵလုဳဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်သညဴ်

စာရွကစ
် ာတမ်ဵမျာဵကို

အမျာဵြပည်သူ

အလွယ်တကူရယူ

နိုငေ
် အာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ ယာယီဝင်ေရာက်ြခင်ဵနှငဴ် ယာယီေနထိုင်ြခင်ဵတို့အေပါ်
သက်ေရာက်မှုရှိသညဴ် ဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စုဳစမ်ဵေမဵြမန်ဵလာချက်
မျာဵအေပါ်

ြပန်သကာဵနိုငေ
် ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို

လာြခင်ဵနှငဴ်

ယာယီေနထိင
ု ြ် ခင်ဵမျာဵ

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ်

ဆက်လက်၍

ယာယီဝင်ေရာက်

အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစေရဵအေပါ်

ပူဵေပါင်ဵ

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ေဆွဵေနွဵရန် နည်ဵလမ်ဵေထာက်ပဳဴေပဵြခင်ဵမျာဵဆိုငရ
် ာနှင်ဴ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု
ဆိုင်ရာ

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို

ပိုမိုအာဵေကာင်ဵလာေစမညဴ်

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵလည်ဵ

ပါဝင်ပါသည်။
အခန်ဵ (၁၀) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအခန်ဵသည်

ေဒသတွင်ဵ

လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဝန်ဵကျင်

ဖန်တီဵရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤအခန်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဆိုငရ
် ာ အဓိကအချက် ၄ ချက်ြဖစ်သည်ဴ
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အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵ၊ ေြဖေလျှောမ
ဴ ှုေပဵြခင်ဵ၊ ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵနှငဴ် လွယ်ကူေချာေမွ့ေစြခင်ဵတို့ ပါဝင်
ပါသည်။

အဆိပ
ု ါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည်

လက်ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသညဴ်

အာဆီယဳ

အေပါင်ဵတစ် FTAs မျာဵကို ပိုမိုအဆင်ဴြမှင်ဴတင်ေပဵပါသည်။ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမအ
ှု ခန်ဵတွင် နိုငင
် ဳမျာဵ
အသကာဵ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှု မရှိြခင်ဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက် (Most-Favoured-Nation Treatment
Clause) နှင်ဴ WTO Trade Related Investment Measures (TRIMS) Agreement အရ
နိုငင
် ေ
ဳ ပါင်ဵစုဳက လက်ခဳကျင်ဴသုဳဵေနသည်ဴ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵထက်ေကျာ်လွန်ေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်
လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ တာဵြမစ်ြခင်ဵ (Prohibition of Performance Requirements - PPR) ဆိုင်ရာ
ကတိကဝတ်မျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ Standstill နှင်ဴ Ratchet စနစ်နှင်ဴအတူ Negative List နည်ဵလမ်ဵကို
အသုဳဵြပုထာဵေသာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵ၏ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ကတိကဝတ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ခွင်ဴမြပုနိုငေ
် သာ
စာရင်ဵမျာဵနှင်ဴ

ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ

အစီအမဳမျာဵလည်ဵ

ပါဝင်ပါသည်။

ေနာက်ဆုဳဵအေနြဖင်ဴ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအခန်ဵတွင် ေပါ်ေပါက်လာနိုငသ
် ည်ဴ တိုင်သကာဵချက်မျာဵနှင်ဴ နစ်နာမှုမျာဵ ေြဖရှင်ဵေပဵ
ရာတွင်

ကူညီေပဵမှုကဲဴသို့ေသာ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူအတွက်

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

ြပုလုပ်ပပီဵေနာက်ပိုငဵ်

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵကို ရည်ညွှန်ဵသည်ဴ အဆင်ြဴ မင်ဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု လွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရဵဆိုင်ရာ
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ RCEP သေဘာတူစာချုပ်တွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူနှငဴ် အစိုဵရအြငင်ဵပွာဵမှု
ေြဖရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်
လည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။
အခန်ဵ(၁၁) အသိဉာဏ်ပစ္စည်ဵ
ဤအသိဉာဏ်ပစ္စည်ဵ အခန်ဵတွင် ေဒသတွငဵ် ၌ အသိဉာဏ်ပစ္စည်ဵ မူပုိင်ခွငဴ် အခွင်ဴအေရဵမျာဵ
အေပါ်

အကာအကွယ်ေပဵမှုနှငဴ်

ဉပေဒြပဋ္ဌာန်ဵ

အာဏာသက်ေရာက်ေစမှုတို့အတွက်

အာဵလုဵဳ

ပါဝင်ေသာ ဟန်ချက်ညီသညဴ် ချဉ်ဵကပ်နည်ဵတစ်ရပ်ကို သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ အဓိက
စဳမူပင
ို ခ
် ွင်ဴ အခွင်အ
ဴ ေရဵမျာဵအတွက် အကာအကွယ်ေပဵမှုမျာဵ၏ သဟဇာတရှိမှုနှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵသညဴ်
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအြပင်၊

ကမ္ဘာဴကန
ု ်သွယ်ေရဵအဖွဲ့၏

ကုန်သွယ်မှုနှငဆ
ဴ် က်နွယ်ေသာ

အသိဉာဏ်

ပစ္စည်ဵ မူပိုင်ခွင်အ
ဴ ခွင်ဴအေရဵမျာဵ (TRIPs သေဘာတူညီချက်ပါ မူပိုင်ခွငဴ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵ) ကို
အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵအဆငဴ်ထက်

ေကျာ်လွန်ေသာ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵြဖစ်သညဴ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်

ဝန်ဵကျင်တွင် အာဏာသက်ေရာက်ေစြခင်ဵနှင်ဴ နည်ဵပညာြဖငဴ် ကာကွယ်ထာဵေသာ အစီအမဳမျာဵ
ဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၊ ရုပ်ရှင်မျာဵကို ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ စီဵပွာဵေရဵြဖစ် ကူဵယူမှုမျာဵအတွက်
သငဴ်ေလျာ်ေသာ

ြပစ်မှုေသကာင်ဵဆိုငရ
် ာ

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ

ြပစ်ဒဏ်မျာဵဆိုင်ရာ
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ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ထို့ြပင် ဤအခန်ဵတွင် အသိဉာဏ်ပစ္စည်ဵမူပိုင်ခွငဴ် ပိုင်ရှင်
မျာဵကို

ပဳဴပိုဵအာဵေပဵေစနိုင်ရန်အတွက်

နည်ဵြဖငဴ်

တင်သွငဵ် ြခင်ဵနှငဴ်

မူပုိင်ခွငဴ်ေလျှောက်ထာဵချက်မျာဵကို

သက်ဆိုငရ
် ာသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို

အီလက်ထေရာနစ်
အွန်လိုငဵ် မှရရှိေစြခင်ဵ

စသည်တို့ကဲဴသို့ေသာ အချု့ေသာ
ိ
အသိဉာဏ်ပစ္စည်ဵ မူပိုင်ခွငဴ်မျာဵကို တည်ေဆာက်ရန် အဆင်ေြပ
ညီညွတ်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵဆိုင်ရာ

ကုန်သွယ်မှုနှငဴ်
ကျန်ဵမာေရဵ

ဆက်နွယ်ေသာ
တို့အေပါ်တွင်

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵလည်ဵ

မူပုိငခ
် ွငဴ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာ

ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ်

ပါဝင်ပါသည်။

ဤအခန်ဵသည်

သေဘာတူညီချက်နှငဴ်

ဒိုဟာေသကညာချက်၌

လူထု

သငဴ်ေလျာ်မှန်ကန်စွာ

အသိအမှတ်ြပုေပဵထာဵသညဴ် သက်သာခွင်မ
ဴ ျာဵကို အြပညဴ်အဝ အသုဳဵြပုနိုငသ
် ညဴ် အခွင်အ
ဴ ေရဵမျာဵ
ကိုလည်ဵ

အတည်ြပုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

၎င်ဵအြပင်

မျုဵရိ
ိ ုဵဗီဇအရင်ဵအြမစ်မျာဵ၊

ရိုဵရာဓေလဴ

ဗဟုသုတနှငဴ် ရိုဵရာဓေလဴထဵုဳ စဳမျာဵဆိုငရ
် ာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။
အခန်ဵ (၁၂) အီလက်ထေရာနစ်ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှု တိုဵတက်ဖ့ွဳ ပဖိုဵလာြခင်ဵကို အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵအာဵြဖငဴ် အဖွဲ့ဝင်
နိုငင
် မ
ဳ ျာဵအသကာဵ

အီလက်ထေရာနစ်

ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵြဖငဴ်

ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ

(e-

Commerce) ၏ အခန်ဵကဏ္ဍကို အာဵေပဵြမှငဴ်တင်ရန်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမဵ် e-Commerce အသုဳဵြပုမှုကို
ပိုမိုကျယ်ြပန့် လာေစရန်နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို ြမှငဴ်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳမျာဵသည်
Chapter on Electronic Commerce ကို ထညဴ်သွင်ဵခဲဴသကပါသည်။
ဤအခန်ဵတွင် အီလက်ထေရာနစ် နည်ဵပညာသုဳဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် ကုန်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ
စီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ တိုဵတက်လာေစရန် အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵကို တိုက်တွန်ဵထာဵသညဴ်
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ချမှတ်ထာဵပါသည်။
ဤအခန်ဵအရ အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵသည် e-Commerce အသုဳဵြပုသူမျာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵဆိုင်ရာ
အချက်အလက်မျာဵအာဵ ကာကွယ်ြခင်ဵနှငဴ် စာဵသုဳဵသူကာကွယ်ေရဵ အပါအဝင် e-Commerce
ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက်

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမညဴ်

ဝန်ဵကျင်ေကာင်ဵတစ်ရပ်ကို

ဖန်တီဵ

ေပဵသညဴ် ဥပေဒမူေဘာင်တစ်ရပ်ကို ြပဋ္ဌာန်ဵရမည် (သို့မဟုတ်) လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵရမည် ြဖစ်ပါသည်။
ဤ

e-Commerce

အခန်ဵရှိ

ကွန်ပျူတာသုဳဵစွဲြခင်ဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်ေသာ

လိအ
ု ပ်သညဴ်

ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ တည်ေနရာ (Location of computing facilities) နှငဴ် အီလက်ထေရာနစ်
နည်ဵပညာသုဳဵ

နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ

လက်ခဳြခင်ဵ (Cross-border transfer of information by electronic means) ဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်
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မျာဵမှတစ်ဆငဴ် အချက်အလက်မျာဵနှငဴ်ဆိုင်သညဴ် ြပဿနာ (Data-related issue) အချု့ကိ
ိ ု ေြဖရှင်ဵ
ေပဵနိုငမ
် ည် ြဖစ်ပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵသည်
နှငအ
ဴ် ညီ

လက်ရှိကျင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ

မျာဵအေပါ်တွင်

အခွန်စည်ဵသကပ်ြခင်ဵမရှိသည်ဴ

အီလက်ထေရာနစ်နည်ဵပညာြဖငဴ်

ကုန်သွယ်ြခင်ဵ

အေလဴအကျင်ဴမျာဵ

တည်ပမဲေစေရဵ

ဆက်လက်

ကိုလည်ဵ သေဘာတူညီသကပါသည်။
ဤအခန်ဵအေပါ် အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုြခင်ဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ြခင်ဵတို့နှငဴ်ပတ်သက်၍ ကွဲလဲွမှု
တစ်စုဳတစ်ရာ ြဖစ်ေပါ်ပါက ပထမဦဵစွာ ယုဳသကည်မှုြဖငဴ် ေစဴစပ်ညှိနှိုငဵ် ရမည်ြဖစ်ပပီဵ နှစ်ဦဵနှစ်ဖက်
ေကျနပ်ေသာ ေြဖရှင်ဵချက် တစ်ခုထွကရ
် ှိနိုင်ရန် ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ေသကာင်ဵကို အဖွဲ့ဝင်
နိုငင
် မ
ဳ ျာဵက သေဘာတူညီသကပါသည်။
ဤအခန်ဵသည် ယခုအချန်ိ တွင် အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှငဵ် ြခင်ဵ (Dispute Settlement) အခန်ဵနှငဴ်
သက်ဆိုငြ် ခင်ဵမရှိေသဵဘဲ RCEP သေဘာတူစာချုပ်၏ အေထွေထွသုဳဵသပ်ြခင်ဵ (General review)
အရ ဤအခန်ဵနှငဴ် အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵြခင်ဵအခန်ဵတို့ သက်ဆိုငမ
် ှုအေပါ် ြပန်လည်သုဳဵသပ်သွာဵမည်
ြဖစ်ပါသည်။
အခန်ဵ(၁၃) ယှဉ်ပပိုင်မှု
ယှဉ်ပပိုင်မှုအခန်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေဈဵကွက်မျာဵအတွငဵ် ယှဉ်ပပိုင်မှုကို အာဵေပဵြမှငဴ်တင်
ရန်၊ စီဵပွာဵေရဵဆိုငရ
် ာ အကျုဵြဖစ်
ိ
ထွန်ဵမှုနှင်ဴ စာဵသုဵဳ သူမျာဵသက်သာေချာင်ချမှုိ ကို ြမှငဴ်တင်ေပဵရန်
ြဖစ်ပါသည်။ ဤအခန်ဵတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် တ
ဳ စ်နိုငင
် ခ
ဳ ျင်ဵစီ၏ ယှဉ်ပပိုင်မှုဥပေဒမျာဵနှငဴ် စည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ြပင်ဆင်ေရဵဆွဲချမှတ် ထိန်ဵေကျာင်ဵရန်နှငဴ် အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန် အချုပ်အြခာ
အာဏာမျာဵနှင်ဴ အမျာဵြပည်သူဆိုငရ
် ာမူဝါဒ သို့မဟုတ် အမျာဵြပည်သူတို့၏ အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵအေပါ်
အေြခခဳ၍ ယှဉ်ပပိုင်မှုဥပေဒနှငဴ် မူဝါဒမျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵမှ ပခင်ဵချက် သို့မဟုတ် ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်
မျာဵြပုြခင်ဵကို

အသိအမှတ်ြပုထာဵပပီဵ

အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳမျာဵအေနြဖငဴ်

ယှဉ်ပပိုင်မှု

မဟုတ်ေသာ

ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို တာဵြမစ်ထာဵသညဴ် ယှဉ်ပပိုင်မှုဥပေဒမျာဵနှင်ဴ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို ြပဋ္ဌာန်ဵရန်
သို့မဟုတ် လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵရန်နှင်ဴ ယှဉ်ပပိုင်မှုအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ရန်
တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ ပါဝင်သည်။
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ထိ့ုအြပင်

ဤအခန်ဵတွင်

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငတ
ဳ ိုင်ဵသည်

၎င်ဵတို့၏

ယှဉ်ပပိုင်မဥ
ှု ပေဒမျာဵနှငဴ်

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်
သညဴ်

လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

အာဵလုဵဳ အေပါ်

သတင်ဵအချက်အလက်ဖလှယ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ
ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို

ကျငဴ်သုဳဵမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ

ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ရန်

ပါဝင်ပပီဵ၊

ခွငဴ်ြပုထာဵပါသည်။

ဤအခန်ဵတွင်
ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်

ဤအခန်ဵတွင်

အဖွဲ့ဝင်

နိုငင
် မ
ဳ ျာဵက သက်ဆိုင်ရာ ယှဉ်ပပိုင်မှုဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ် ယှဉ်ပပိုင်မှုမူဝါဒ ဖွဳ့ပဖိုဵ တိုဵတက်မှုကို
ခိုင်မာအာဵေကာင်ဵေစရန် လိအ
ု ပ်သညဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵကို တည်ေဆာက်ရန် နည်ဵပညာဆိုင်ရာ
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည်။
ဤအခန်ဵေအာက်တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳတိုင်ဵသည် ကုန်သွယ်မှုတွင် အထင်အြမင်မှာဵေစေသာ
ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ သို့မဟုတ် မှာဵယွငဵ် ေသာ သို့မဟုတ် အထင်အြမင်မှာဵေစေသာ ေဖာ်ြပချက်မျာဵ
အာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵအေပါ် တာဵြမစ်သညဴ် ြပည်တွင်ဵဥပေဒမျာဵ သို့မဟုတ် စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ
ချမှတ်ကကီဵသကပ်ြခင်ဵ၊ စာဵသုဵဳ သူအာဵနစ်နာေသကဵေပဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵရှိေစြခင်ဵနှငဴ် အသိပညာ
ြမှငဴ်တင်ေပဵြခင်ဵ၊

စာဵသုဳဵသူအကာအကွယ်ေပဵေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

နှစ်ဦဵနှစ်ဖက်အကျုဵရှ
ိ ိေစသညဴ်

ကိစ္စရပ်မျာဵအေပါ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုြပုြခင်ဵစသညဴ် စာဵသုဳဵသူကာကွယ်ေပဵေရဵဆိုင်ရာ တာဝန်
ဝတ္တရာဵမျာဵလည်ဵ

ပါဝင်ပါသည်။

အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳမျာဵသည်

ဤအခန်ဵမှ

ေပါ်ေပါက်လာသညဴ်

ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် RCEP သေဘာတူစာချုပ်ပါ အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵြခင်ဵကို ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵ မြပုရပါ။
အခန်ဵ (၁၄) အေသဵစာဵနှငဴ်အလတ်စာဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ဤအခန်ဵတွင်

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငမ
ဳ ျာဵက

အငယ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအပါအဝင်

အေသဵစာဵနှငဴ်

အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ (SMEs) ကို အသိအမှတ်ြပုပပီဵ စီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်
အခွင်ဴအလမ်ဵနှင်ဴ တီထွငဆ
် န်ဵသစ်မှုတို့ကို သိသိသာသာ ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵြဖငဴ် RCEP သေဘာတူ
စာချုပ်မှရရှိမညဴ် အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵနှငဴ် အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵမျာဵကို အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵ လုပ်ငန်ဵ
မျာဵ (SMEs) ကလည်ဵ ခဳစာဵရရှိနိုငရ
် န်အတွက် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ မျှေေဝရန်နှငဴ် SMEs
မျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကို ြမှငဴ်တင်ရာတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤအခန်ဵတွင်
RCEP သေဘာတူစာချုပ်မှ SMEs မျာဵအတွက် အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵ ရရှိေစမညဴ် အြခာဵစီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ SMEs မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုငသ
် ညဴ်
ကုန်သွယ်မှုနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမဆ
ှု ိုင်ရာ ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ် RCEP သေဘာတူစာချုပ်၏
စာသာဵအြပညဴ်အစုဳပါဝင်သညဴ်

အမျာဵြပည်သူ

သိရှိနိုင်မညဴ်

သတင်ဵအချက်အလက်

platform
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တစ်ခုကို တည်ေထာင်ြခင်ဵြဖငဴ် သက်ဆိုငရ
် ာ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် RCEP
နှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ မျှေေဝြခင်ဵကို ြမှင်တ
ဴ င်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳမျာဵအတွက်
သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။

ထိ့ြု ပင်

အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵအသကာဵ

အီလက်ထေရာနစ်

ကူဵသန်ဵ

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ၊ အသိဉာဏ်ပစ္စည်ဵ မူပုိငခ
် ွငဴ်၊ ေဈဵကွက်ရရှိေရဵနှင်ဴ တီထင
ွ ်ဆန်ဵသစ်မှု ကဏ္ဍမျာဵတွင်
အေသဵစာဵနှင်ဴ

အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို

ခိုင်မာအာဵေကာင်ဵေစရန်

ရည်ရွယ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။
အခန်ဵ (၁၅) စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ နည်ဵပညာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု
RCEP

RCEP

RCEP

အခန်ဵ(၁၆) အစိုဵရ ဝယ်ယူေရဵ
အာဆီယဳအေပါင်ဵတစ်

လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မှု

သေဘာတူစာချုပ်တွင်

အစိုဵရ

ဝယ်ယူေရဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အခန်ဵ မပါဝင်ပါ။ RCEP သေဘာတူစာချုပ်တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ
မျာဵသည် ေဒသတွငဵ် စီဵပွာဵေရဵေပါင်ဵစည်ဵမှုနှင်ဴ အလုပ်အကိုင်တိုဵတက်ေစေရဵ အတွက် ေဒသတွငဵ်
ဘက်စုဳစီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို ြမှငဴ်တင်ရာ၌ အစိုဵရ ဝယ်ယူေရဵဆိုင်ရာ အခန်ဵကဏ္ဍ၏
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အေရဵပါမှုကို အသိအမှတ်ြပုသကပါသည်။ အစိုဵရ ဝယ်ယူေရဵအခန်ဵသည် ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ
မျာဵနှငဴ် လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုကို တိုဵြမှင်ေ
ဴ စရုဳသာမက အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳမျာဵအသကာဵ
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို ြမှငဴ်တင်ေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ တစ်နိုင်ငဳချင်ဵစီသည် အစိုဵရ
ဝယ်ယူေရဵဆိုင်ရာ ပွင်ဵလင်ဵြမင်သာမှုကို တိုဵြမှင်ေ
ဴ ပဵသညဴ် ရည်ရွယ်ချက်နှငအ
ဴ် ညီ အစိုဵရ ဝယ်ယူေရဵ
ဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ဤအခန်ဵပါ ေနာက်ဆက်တွဲ၌ ေဖာ်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဤအခန်ဵတွင် အစိုဵရဝယ်ယူေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ေရရှည်ေကာင်ဵမွန်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍
ြပန်လည် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အပိုဒ်တစ်ပဒ
ို ် ထညဴ်သွငဵ် ထာဵပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ
မျာဵသည် ဤအခန်ဵမှ ေပါ်ေပါက်လာသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် RCEP သေဘာတူစာချုပ်ပါ
အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵြခင်ဵကို ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵ မြပုရပါ။
အခန်ဵ (၁၇) အေထွေထွြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ ကင်ဵလွတ်ချက်မျာဵ
အေထွေထွ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ကင်ဵလွတ်ချက်မျာဵအခန်ဵတွင် RCEP သေဘာတူစာချုပ်
တစ်ရပ်လဳဵု အေပါ် အကျုဵသက်
ိ
ေရာက်မှုရှိေသာ အေထွေထွ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ ယင်ဵ
အေထွေထွ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵတွင် RCEP သေဘာတူစာချုပ်တွင် ပါဝင်ေသာ အေသကာင်ဵအရာမျာဵနှင်ဴ
ပတ်သက်၍ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳချင်ဵစီ၏ ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ
စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ
ပါသည်။

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအာဵ

ဤအခန်ဵတွင်

ေဆာင်ရွက်ချက်နှင်ဴ

ပွင်လ
ဴ င်ဵြမင်သာစွာ

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ

စပ်လျဉ်ဵ၍

ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်တာဝန်မျာဵ

တစ်နိုင်ငဳချင်ဵစီ၏

သငဴ်ေလျာ်သညဴ်

စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုငရ
် ာ

ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵနှငဴ်

ပါဝင်

လုပ်ငန်ဵ

အယူခဳဝင်ြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ထညဴ်သွင်ဵထာဵသညဴ်အြပင် သတင်ဵအချက်အလက်လခုဳ ခုဳေရဵကို ကာကွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵ
နိုငေ
် ရဵကိုလည်ဵ

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

ဤအခန်ဵတွင်

RCEP

သေဘာတူစာချုပ်

အာဏာ

သက်ေရာက်မှု၏ ပထဝီဆိုင်ရာနယ်ပယ် ထူေထာင်ြခင်ဵ၊ ဇီဝမျုဵစု
ိ ဳမျုဵကွ
ိ ဲမျာဵ ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှငဵ်
တွင် ပါဝင်အတည်ြပုထာဵသညဴ် နိုငင
် မ
ဳ ျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵနှငဴ် တာဝန်မျာဵအာဵ အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵ၊
RCEP

အဂတိလုက
ိ ်စာဵမှု တိုက်ဖျက်ေရဵနှငဴ် တာဵဆီဵေရဵကို

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵက မိမိတို့၏ ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ သငဴ်ေလျာ်သညဴ်အစီအမဳမျာဵ
ချမှတ်ြခင်ဵတို့ကုိ

ေဆာင်ရွက်ရန်

အဆိြု ပုချက်အာဵ

လက်ခဳြခင်ဵ

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
(သို့မဟုတ်)

ဤအခန်ဵတွင်

အတည်ြပုြခင်ဵအေပါ်

နိုငင
် ြဳ ခာဵရင်ဵနှီဵြမုပ်နှဳမှု

ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵနှငဴ်

ယင်ဵသို့

လက်ခဳြခင်ဵ (သို့မဟုတ်) အတည်ြပုြခင်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်ချက် တစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် အေြခအေန
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တစ်ရပ်ရပ်အရ

အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရာတွင်

RCEP

သေဘာတူစာချုပ်၏

အြငင်ဵပွာဵမှု

ေြဖရှင်ဵြခင်ဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရန်မလိုေသကာင်ဵေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။
သက်ဆိုငရ
် ာအခန်ဵမျာဵ၏

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအလိုက်

ဤအခန်ဵတွင်

အေကာက်ခွန်နှင်ဴ ကုန်သွယ်မှုဆိုငရ
် ာ အေထွေထွ သေဘာတူညီချက် (GATT 1944)
ဝန်ေဆာင်မှုကုန်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ အေထွေထွ သေဘာတူညီချက် (GATS)

၁၉၉၄

ခုနှစ်၊

အပိုဒ် ၂၀ နှငဴ်

အပိုဒ် ၁၄ တို့တွင် ပါရှိ

ေသာ အေထွေထွကင်ဵလွတ်ခွငဴ်မျာဵအာဵ ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် မ
ဳ ျာဵအေနြဖငဴ်
အေရဵကကီဵေသာ

လုခဳ ခုဳေရဵဆိုင်ရာ

အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵကို

ကာကွယ်ရန်

လိအ
ု ပ်ေသာ

အေရဵယူ

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ သို့မဟုတ် စီမဳေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ ြပုလုပ်နိုငပ
် ါသည်။ အခွန်စည်ဵသကပ်ြခင်ဵ
ဆိုင်ရာ စီမဳေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ RCEP သေဘာတူစာချုပ်သည် ကမ္ဘာဴကန
ု ်သွယ်ေရဵ
အဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်အတိုင်ဵအတာအရ အခွင်ဴအေရဵမျာဵအပ်နှငဵ် ြခင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ

ေပဵအပ်ြခင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ခွငဴ်ြပုနိုင်သညဴ်အြပင်

ရင်ဵနှီဵြမုပ်နှဳမှု

အခန်ဵတွင် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာအပိုဒ်နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ယင်ဵအခွန်စည်ဵသကပ်ြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵေသာ
ကိစ္စရပ်မျာဵတွင်သာ

အခွင်ဴအေရဵမျာဵအပ်နှငဵ် ြခင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ

ေပဵအပ်ြခင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ခွငဴ်ြပုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤအခန်ဵတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုငင
် ဳအေနြဖငဴ်
ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ အခက်အခဲနှငဴ် ြပင်ပဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာအခက်အခဲမျာဵ ကကုဳေတွ့လျှေင် သို့မဟုတ်
ထိက
ု ဲဴသို့ေသာ ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်သညဴ် အေြခအေနရှလ
ိ ျှေင်

သီဵြခာဵစီမဳေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ ချမှတ်

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ခွငဴ်ြပုထာဵပါသည်။
အခန်ဵ (၁၈) အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ
အဖွဲ့အစည်ဵဆိုငရ
် ာ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအခန်ဵတွင်

RCEP

သေဘာတူစာချုပ်အတွက်

အဖွဲ့အစည်ဵဆိုငရ
် ာ အစီအမဳမျာဵ၊ RCEP ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵမျာဵအစည်ဵအေဝဵ၏ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊ RCEP
ဆိုင်ရာ ပူဵတွဲေကာ်မတီတည်ေထာင်ြခင်ဵ၊ ေကာ်မတီ ၄ ခု ြဖစ်ေသာ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရဵ
ေကာ်မတီ၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမေ
ှု ကာ်မတီ၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုေကာ်မတီ၊
စီဵပွာဵေရဵဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီနှငဴ် RCEP ပူဵတွဲေကာ်မတီက ခွငဴ်ြပုသညဴ် အြခာဵ အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵ၏ ဖွဲ့စည်ဵပုဳကို သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ RCEP ပူဵတွဲေကာ်မတီသည် RCEP သေဘာတူ
စာချုပ်အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵဆိုငရ
် ာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို ဆုဳဵြဖတ်
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တည်ေထာင်ထာဵပါသည်။ RCEP ပူဵတွဲေကာ်မတီမှ RCEP ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵမျာဵသို့
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အစီရင်ခဳတင်ြပရသညဴ်အြပင် RCEP ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵမျာဵက စဉ်ဵစာဵဆုဳဵြဖတ်နိုင်ရန် ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ
သငဴ်ေလျာ်သလို လွှဲေြပာင်ဵေပဵပို့ရမည်။
အခန်ဵ (၁၉) အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှငဵ် ြခင်ဵ
အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵြခင်ဵအခန်ဵသည်
အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို

ေြဖရှင်ဵရန်အတွက်

RCEP သေဘာတူစာချုပ်အရ
အကျုဵရှ
ိ ိထိေရာက်ပပီဵ

ေပါ်ေပါက်လာေသာ

ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုရှိေသာ

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ ေထာက်ပရ
ဳဴ န် ရည်ရွယ်ပါသည်။ RCEP အြငင်ဵပွာဵမှု
ေြဖရှင်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၏ အဓိကကျေသာ သွင်ြပင် လက္ခဏာမျာဵတွင်(က)

အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵသညဴ်ေနရာ ေရွဵချယ်ြခင်ဵ - အြခာဵြဖစ်နိုင်ေသာ အြငင်ဵပွာဵမှု
ေြဖရှင်ဵသညဴ်ေနရာမျာဵနှင်ဴ

မသက်ဆိုင်ေစဘဲ

အြငင်ဵပွာဵမှုတွင်

ပါဝင်သူမျာဵက

စာချုပ်ဝင်အြဖစ် ပါဝင်ေသာ RCEP သေဘာတူစာချုပ်နှငဴ် အြခာဵအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ကုန်သွယ်ေရဵ

သို့မဟုတ်

အခွင်ဴအေရဵနှငဴ်

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

သေဘာတူစာချုပ်မျာဵရှိ

တာဝန်ရိမ
ှ ှုမျာဵနှင်ဴ

သက်ဆိုင်သညဴ်

တူညီေသာ

အြငင်ဵပွာဵမှုကို

ေြဖရှင်ဵရန်အတွက် တိုင်သကာဵသညဴ်စာချုပ်ဝင်အာဵ အြငင်ဵပွာဵမှု ေြဖရှငဵ် သညဴ်ေနရာ
ေရွဵချယ်ရန် ခွငဴ်ြပုသညဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၊
(ခ)

ေဆွဵေနွဵ ညှိနင
ှို ဵ် ြခင်ဵမျာဵ- တိုင်သကာဵခဳရသညဴ်စာချုပ်ဝင်သည် ေတာင်ဵဆိုခဳရပါက
ပထမဦဵစွာ

တိုင်သကာဵသညဴ်စာချုပ်ဝင်နှငဴ်

ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵရန်လအ
ို ပ်ေသကာင်ဵ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၊
(ဂ)

ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ၊ ေစဴစပ်ြဖန်ေြဖြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေစဴစပ်ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ အြငင်ဵပွာဵမှုတွင်ပါဝင်ေသာ စာချုပ်ဝင်မျာဵအာဵ ၎င်ဵတို့၏ သေဘာဆန္ဒအေလျာက်
အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို ေြဖရှင်ဵရန်အတွက် အြခာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်
ခွငဴ်ြပုသညဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၊

(ဃ)

အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵေရဵအဖွဲ့ ထူေထာင်ြခင်ဵ - တိုင်သကာဵသညဴ် စာချုပ်ဝင်သည်
တိင
ု သ် ကာဵခဳရသညဴ်စာချုပ်ဝင်မှ ေဆွဵေနွဵညှိနှိုငဵ် ရန် အဆိုြပုမှုကို မတုဳ့ြပန်သညဴ်အခါ
သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ကာလအတွငဵ် ေဆွဵေနွဵညှိနှိုငဵ် မှု မြပုလုပ်သညဴ်အခါ
သို့မဟုတ်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ

အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှငဵ် ရန်

ေဆွဵေနွဵ
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ညှိနှိုငဵ် မှု

မေအာင်ြမင်သညဴ်အခါတို့တွင်

အြငင်ဵပွာဵမှုကို

ေြဖရှင်ဵနိုင်ေရဵအတွက်

အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵေရဵအဖွဲ့ ထူေထာင်ရန် ေတာင်ဵဆိုနိုင်သညဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵ ချက်မျာဵ၊
(င)

ပါဝင်ပတ်သက်သညဴ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အခွင်အ
ဴ ေရဵမျာဵ - ပါဝင်ပတ်သက်သညဴ်
တတိယပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည်

အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှငဵ် ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ

၎င်ဵတို့၏

အြမင်မျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵနိုင်ေရဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ စသည်တို့
ပါဝင်သည်။
ဤအခန်ဵတွင် အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှငဵ် ေရဵအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊
အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵေရဵအဖွဲ့၏ အပပီဵသတ် အစီရင်ခဳစာအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု၊ လိက
ု ်နာမှု
ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵဆိုငရ
် ာ
အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပချက်မျာဵ
အေရဵကကီဵေသာ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊
သို့မဟုတ်

အြခာဵတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ

အြခာဵြပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ခုမှာ

ေပါ်ေပါက်လာေသာ

ကိစ္စရပ်မျာဵတွင်

ေလျာ်ေသကဵေပဵြခင်ဵနှငဴ်

ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵဆိုင်ရာ

ပါဝင်သည်။

တိုင်တန်ဵသညဴ်စာချုပ်ဝင်သည်

ဖွဳ့ပဖိုဵမှုအနည်ဵဆုဳဵနိုင်ငဳ

ဤအခန်ဵပါ
ဤအခန်ဵအရ

ပါဝင်သညဴ်အခါ

အထူဵနှင်ဴ

သီဵြခာဵအခွင်အ
ဴ ေရဵမျာဵဆိုင်ရာ အပိုဒန
် ှင်အ
ဴ ညီ သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵရန်
တာဝန်ရိြှ ခင်ဵြဖစ်သည်။
အခန်ဵ (၂၀) အပပီဵသတ်ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ
အပပီဵသတ်ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအခန်ဵတွင်

RCEP

သေဘာတူစာချုပ်နှင်ဴ

အြခာဵအြပည်ြပည်

ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်မျာဵအသကာဵ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မှု၊ အေထွေထွြပန်လည်သုဳဵသပ်ေရဵ
နည်ဵလမ်ဵ၊

သေဘာတူညီချက်ြပင်ဆင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ

လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ

အတည်ြပု

ပါဝင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ အိန္ဒိယနိုငင
် ဳအေနြဖငဴ် ဤ RCEP သေဘာတူ
စာချုပ်

အာဏာသက်ဝင်သညဴ်ေန့မှ ၁၈ လ ေစာငဴဆ
် ိုင်ဵရန်မလိုဘဲ မူလေစဴစပ်ညှိနှိုင်ဵ ခဲဴသညဴ်

နိုငင
် ဳအြဖစ် အတည်ြပုပါဝင်နိုငေ
် သာ်လည်ဵ အြခာဵေသာနိုင်ငဳ သို့မဟုတ် သီဵြခာဵအေကာက်ခွန်
ဆိုငရ
် ာ နယ်ပယ်မျာဵအေနြဖငဴ် RCEP သေဘာတူစာချုပ် စတင်အာဏာသက်ဝင် ပပီဵေနာက် ၁၈
လအသကာတွင်

အတည်ြပုပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ဤအခန်ဵတွင်

အေသကာင်ဵသကာဵ

ချက်မျာဵ၊

ေနာက်မှသေဘာတူပါဝင်ြခင်ဵနှငဴ် အတည်ြပုပါဝင်ြခင်ဵတို့အတွက် ေတာင်ဵဆိုမမ
ှု ျာဵ၊ အတည်ြပုချက်
သို့မဟုတ် ေနာက်မှသေဘာတူပါဝင်ြခင်ဵမျာဵ အပါအဝင် လက်မှတ်ေရဵထိဵု သညဴ် နိုငင
် ဳအသီဵသီဵနှငဴ်
အတည်ြပုပါဝင်သညဴ်နိုင်ငဳ သို့မဟုတ် သီဵြခာဵ အေကာက်ခွန်ဆိုငရ
် ာ နယ်ပယ်ထဳသို့ စာရွက်စာတမ်ဵ
အေထာက်အထာဵမျာဵ ြဖန့်ေဝြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵတို့အာဵ လက်ခဳြခင်ဵတို့အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသညဴ်

23
RCEP သေဘာတူ စာချုပ်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်ဵ လက်ခဳထိန်ဵသိမ်ဵသညဴ်ဌာနတစ်ခုကို ေရွဵချယ်
သတ်မှတ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အာဏာသက်ဝင်ြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် RCEP သေဘာတူစာချုပ်
အာဏာသက်ဝင်နိုငရ
် န် လက်မှတ်ေရဵထိုဵသညဴ် နိုငင
် ဳမျာဵြဖစ်သညဴ် အနည်ဵဆုဳဵ အာဆီယဳ (၆)
နိုငင
် န
ဳ ှင်ဴ အာဆီယဳမဟုတ်သညဴ်နိုင်ငဳ (၃) နိုင်ငတ
ဳ ိုက
့
၎င်ဵတို့၏ အတည်ြပုပါဝင်ြခင်ဵ၊ လိုက်နာ
လက်ခဳြခင်ဵ သို့မဟုတ် အတည်ြပုြခင်ဵတို့အာဵ ေပဵပို့ရန် လိုအပ်ေသကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

