Annex 1: Carriage of Dangerous Goods
To the Agreement between and among the Governments
of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of
China, the Lao People’s Democratic Republic, the Union of
Myanmar, the Kingdom of Thailand, and
the Socialist Republic of Viet Nam for
the Facilitation of Cross-Border Transport
of Goods and People
(hereinafter referred to as “the Annex”)
The Governments of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of China, the Lao
People’s Democratic Republic, the Union of Myanmar, the Kingdom of Thailand, and the
Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as “ the Contracting Parties”),
Referring to the Agreement between and among the Governments of the Lao People’s
Democratic Republic, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam
for the Facilitation of Cross-Border Transport of Goods and People, originally signed at
Vientiane on 26 November 1999, amended at Yangon on 29 November 2001, acceded
to by the Kingdom of Cambodia at Yangon on 29 November 2001, acceded to by the
People’s Republic of China at Phnom Penh on 3 November 2002, and acceded to by the
Union of Myanmar at Dali City on 19 September 2003, and amended at Phnom Penh on
30 April 2004 (hereinafter referred to as “the Agreement”),
Referring to Articles 3(b) and (n) of the Agreement to the effect that Annexes and
Protocols contain technical details or time- and/or site-specific variable elements and that
they form an integral part of the Agreement and are equally binding,
Referring to Article 36 of the Agreement, as amended, per which the Agreement may
be signed and ratified or accepted and enter into force separately from the Annexes and
Protocols,
Referring to the Ninth GMS Ministerial Conference held in Manila in January 2000, the
Seventh Meeting of the Subregional Transport Forum held in Ho Chi Minh City in August
2002, and the 11th GMS Ministerial Conference held in Phnom Penh in September 2002,
where the Governments agreed to a work program to finalize the Agreement and its
Annexes and Protocols by 2005, and
Referring to Articles 3(e) and 10(a) of the Agreement, calling for this Annex to provide
technical details,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1: Definition
The term “Dangerous Goods” shall mean those substances and articles, which may affect
the interest of environment, health, safety, and national security.
Article 2: Classification
(a) Dangerous Goods shall be divided into the following classes/divisions:
Class 1: Explosives
Class 2: Gases

Division 2.1: Flammable gases
Division 2.2: Non-flammable, non-toxic gases
Division 2.3: Toxic gases
Class 3: Flammable liquids and liquid desensitized explosives
Class 4:
Division 4.1: Flammable
solids, self-reactive substances, and solid
desensitised explosives
Division 4.2: Substances liable to spontaneous combustion
Division 4.3: Substances which in contact with water emit flammable gases
Class 5:
Division 5.1: Oxidizing substances
Division 5.2: Organic peroxides
Class 6:
Division 6.1: Toxic substances
Division 6.2: Infectious substances
Class 7: Radioactive material
Class 8: Corrosive substances
Class 9: Miscellaneous dangerous substances and articles
(b) Assignment of dangerous goods to the above classes/divisions shall be made
consistent with the substantive provisions of Part 2 of the United Nations
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods/Model Regulations (UN
Model Regulations), and/or the European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September
1957, including subsequent and future amendments thereto.
Article 3: Standards Governing the Cross-Border Movement of Dangerous Goods
If the Contracting Parties permit on a case-by-case basis the cross-border movement
of Dangerous Goods as defined above, they should require the full application of the
measures under the ADR and/or the UN Model Regulations in particular relating to:
(a) packing and labeling of Dangerous Goods;
(b) vehicle marking, handling, stowing, and lashing;
(c)

transport documentation and declaration;

(d) crew training; and
(e) precaution against fire and/or explosions.
Article 4: Amendment
Any Contracting Party may propose amendments to the Annex via the Joint Committee.
Such amendments shall be subject to the unanimous consent of the Contracting Parties.

Article 5: Ratification or Acceptance
The Annex is subject to ratification or acceptance of the Governments of the Contracting
Parties. The same applies to an amendment to the Annex, if any.
Article 6: Entry into Force
The Annex will enter into force on the day that at least two Contracting Parties have
ratified or accepted it, and will become effective only among the Contracting Parties that
have ratified or accepted it. The same applies to an amendment to the Annex, if any.
Article 7: Conforming National Law
Where necessary, the Contracting Parties undertake to conform their relevant national
legislation with the contents of the Annex.
Article 8: Reservations
No reservation to the Annex shall be permitted.
Article 9: Suspension of the Annex
Each Contracting Party may temporarily suspend wholly or partly the application of the
Annex with immediate effect in the case of emergencies affecting its national safety. The
Contracting Party will inform the other Contracting Parties as soon as possible of such
suspension, which will end as soon as the situation returns to normal.
Article 10: Relationship with the Agreement
As a measure to implement the principles laid down in the Agreement, the Annex cannot
depart from or be contrary to these principles. In case of incompatibility between the
Annex and the Agreement, the latter shall prevail. In case of incompatibility between the
Annex and another annex or protocol, such incompatibility shall be interpreted in light of
the Agreement.
Article 11: Dispute Settlement
Any dispute between or among two or more Contracting Parties on the interpretation or
application of the Annex shall be settled directly or by amicable negotiation in the Joint
Committee.
Article 12: Denunciation
Once entered into force, the Annex cannot be denounced separately from the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed this Annex.
Done at Vientiane on 16 December 2004 in six originals in the English language.

Annex 2: Registration of Vehicles in International Traffic
To the Agreement between and among the Governments
of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of
China, the Lao People’s Democratic Republic, the Union
of Myanmar, the Kingdom of Thailand, and the Socialist
Republic of Viet Nam for the Facilitation of Cross-Border
Transport of Goods and People
(hereinafter referred to as “the Annex”)
The Governments of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of China, the Lao
People’s Democratic Republic, the Union of Myanmar, the Kingdom of Thailand, and the
Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),
Referring to the Agreement between and among the Governments of the Lao People’s
Democratic Republic, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam
for the Facilitation of Cross-Border Transport of Goods and People, originally signed on
26 November 1999 at Vientiane, amended at Yangon on 29 November 2001, acceded
to by the Kingdom of Cambodia at Yangon on 29 November 2001, acceded to by the
People’s Republic of China on 3 November 2002 at Phnom Penh, and acceded to by
the Union of Myanmar on 19 September 2003 at Dali City (hereinafter referred to as “the
Agreement”),
Referring to Articles 3(b) and (n) of the Agreement to the effect that Annexes and
Protocols contain technical details or time- and/or site-specific variable elements and that
they form an integral part of the Agreement and are equally binding,
Referring to Article 36 of the Agreement, as amended, per which the Agreement may
be signed and ratified or accepted and enter into force separately from the Annexes and
Protocols,
Referring to the Ninth GMS Ministerial Conference held in Manila in January 2000, the
Seventh Meeting of the Subregional Transport Forum held in Ho Chi Minh City in August
2002, and the 11th GMS Ministerial Conference held in Phnom Penh in September 2002,
where the Governments agreed to a work program to finalize the Agreement and its
Annexes and Protocols by 2005, and
Referring to Articles 3(j) and 12 of the Agreement, calling for this Annex to provide
technical details,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1: Types of Motor Vehicles
A “motor vehicle” is a power-driven vehicle that is normally used for carrying people or
goods by road. It also includes rigid motor vehicles, articulated vehicles (a prime mover
drawing a semi-trailer), and semi-trailers (a vehicle drawn by a motor vehicle in such a
manner that part of the trailer is superimposed on the motor vehicle and a substantial
part of the weight of the trailer and its load is borne by the motor vehicle). However, it
does not cover vehicles that are only incidentally used for carrying persons or goods by
road or for drawing on the road, such as agricultural tractors or road building contracting
equipment. It also does not cover rail-borne vehicles, mopeds, and motorcycles. A diagram
of motor vehicles specified in this Annex is in the Attachment.

Article 2: Registration Obligation
Motor vehicles and semi-trailers used in cross-border traffic shall be registered in their
Home Country in accordance with the rules set out in this Annex.
Article 3: Use of Language and Characters
In vehicle identification marks, registration certificate, and registration plates, the particulars
shall be entered in English language (in block and/or lowercase letters) and Arabic
numerals. The prescribed use of English language and Arabic numerals shall not prohibit the
repeating of the particulars by the parallel use of national language and characters.
Article 4: Identification Marks
(a) Every motor vehicle in cross-border traffic shall bear the following identification
marks:
(i)
the name or the trademark of the manufacturer of the vehicle;
(ii)
on the chassis or in the absence of a chassis, on the body, the manufacturer’s
production or serial number; and
(iii) on the engine, the engine number if such a number is placed on it by the
maker (not for semi-trailers).
(b) These identification marks shall be placed in accessible positions and shall be easily
legible. In addition they shall be such that they cannot be easily altered or removed.
Article 5: Registration Certificate
(a) Every motor vehicle in cross-border traffic shall carry a valid certificate of registration
issued by the competent authority of its Home Country.
(b) It shall bear the following particulars:
1. Basic Information
1.1 Title: vehicle registration certificate
1.2 Name (and logo) of the issuing authority
1.3 Address and contact data of the issuing authority (optional)
1.4 Country (also via the distinguishing sign) of the issuing authority
1.5 Authentication (seal/stamp, signature)
1.6 Date of issuance of the vehicle registration certificate
2. The Registration Particulars
2.1 License plate, or registration number
2.2 The distinguishing sign of the country of registration
2.3 Date of first registration
2.4 The period of validity if not unlimited
3. The Particulars of the Owner/Holder of the Certificate
3.1 Full Name
3.2 Address

4. The Particulars of the Vehicle
4.1 Type: Truck, bus, passenger car, etc.
4.2 Body
4.2.1 Brand/trademark
4.2.2 Model/code (if applicable)
4.2.3 Color (RAL code)
4.2.4 Year of manufacture (if available)
4.2.5 Chassis serial number
4.2.6 Number of axles
4.2.7 Empty weight (tare) (trucks and buses) (Painting of this information on
the body of the truck or bus is optional.)
4.2.8 Gross weight (trucks) or seat capacity (buses) (Painting of this
information on the body of the truck or bus is optional.)
4.3 Engine
4.3.1 Brand (if different from body)
4.3.2 Number of cylinders
4.3.3 Capacity
4.3.4 Horsepower
4.3.5 Serial number
Article 6: Registration Plate
Every motor vehicle in cross-border traffic shall display its registration number on a special
flat vertical plate(s) fixed at the front and at the rear of the vehicle at right angles to the
vehicle’s median longitudinal plane, legible at a distance of 35–40 meters. The surface
of the plate may be of a reflecting material. Semi-trailers need to display the registration
number at least at the rear.
Article 7: Distinguishing Nationality Sign
(a) Every motor vehicle in cross-border traffic shall in addition to its registration number,
display at the rear a distinguishing sign of the country in which it is registered. This
distinguishing sign shall consist of one to three letters in capital Latin Characters,
at least 0.08 meter high and with strokes at least 0.01 meter wide. The letters shall
be painted in black on white background in the shape of an ellipse with the major
axis horizontal.
(b) The distinguishing sign shall not be incorporated in the registration number or be
affixed in such a way that it could be confused with that number or impair its
legibility.
(c) The way of display shall follow the rules with respect to the registration number.
(d) The distinguishing sign for the motor vehicles of each Contracting Party shall be as
follows:
Cambodia: KH
People’s Republic of China: CHN
Lao People’s Democratic Republic: LAO
Myanmar: MYA
Thailand: T
Viet Nam: VN

Article 8: Mutual Recognition
Each Contracting Party shall recognize the motor vehicle registration plate, the motor vehicle
registration certificate, and the motor vehicle inspection certificate and/or inspection mark
issued by the competent authority(ies) of the other Contracting Parties.
Article 9: Amendment
Any Contracting Party may propose amendments to the Annex via the Joint Committee.
Such amendments shall be subject to the unanimous consent of the Contracting Parties.
Article 10: Ratification or Acceptance
The Annex is subject to ratification or acceptance of the Governments of the Contracting
Parties. The same applies to an amendment to the Annex, if any.
Article 11: Entry into Force
The Annex will enter into force on the day that at least two Contracting Parties have
ratified or accepted it, and will become effective only among the Contracting Parties that
have ratified or accepted it. The same applies to an amendment to the Annex, if any.
Article 12: Conforming National Law
Where necessary, the Contracting Parties undertake to conform their relevant national
legislation with the contents of the Annex.
Article 13: Reservations
No reservation to the Annex shall be permitted.
Article 14: Suspension of the Annex
Each Contracting Party may temporarily suspend wholly or partly the application of the
Annex with immediate effect in the case of emergencies affecting its national safety. The
Contracting Party will inform the other Contracting Parties as soon as possible of such
suspension, which will end as soon as the situation returns to normal.
Article 15: Relationship with the Agreement
As a measure to implement the principles laid down in the Agreement, the Annex cannot
depart from or be contrary to these principles. In case of incompatibility between the
Annex and the Agreement, the latter shall prevail. In case of incompatibility between the
Annex and another annex or protocol, such incompatibility shall be interpreted in light of
the Agreement.
Article 16: Relationship of the Attachment to the Annex
The attachment shall form an integral part of the Annex and shall be equally binding.
Article 17: Dispute Settlement
Any dispute between or among two or more Contracting Parties on the interpretation or
application of the Annex shall be settled directly or by amicable negotiation in the Joint
Committee.
Article 18: Denunciation
Once entered into force, the Annex cannot be denounced separately from the Agreement.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed this Annex.
Done at Phnom Penh on 30 April 2004 in six originals in the English language.

Annex 2

Annex 2 Attachment: Diagram of Motor Vehicles
Passenger Car
Maximum permissible mass of 3,500 kg
Maximum of eight passenger seats
(in addition to the driver’s seat)

Bus (Coach)
More than eight passenger seats
(in addition to the driver’s seat)

Rigid Truck
Maximum permissible mass of
more than 3,500 kg

Articulated Vehicle
Tractor + Semi-trailer

Note: The references to weight above are for the sole purpose of categorizing vehicles.
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Annex 7: Road Traffic Regulation and Signage
To the Agreement between and among the Governments
of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of
China, the Lao People’s Democratic Republic, the Union
of Myanmar, the Kingdom of Thailand, and the Socialist
Republic of Viet Nam for the Facilitation of Cross-Border
Transport of Goods and People
(hereinafter referred to as “the Annex”)
The Governments of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of China, the Lao
People’s Democratic Republic, the Union of Myanmar, the Kingdom of Thailand, and the
Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),
Referring to the Agreement between and among the Governments of the Lao People’s
Democratic Republic, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam
for the Facilitation of Cross-Border Transport of Goods and People, originally signed on
26 November 1999 at Vientiane, amended at Yangon on 29 November 2001, acceded to
by the Kingdom of Cambodia at Yangon on 29 November 2001, acceded to by the People’s
Republic of China on 3 November 2002 at Phnom Penh, and acceded to by the Union of
Myanmar on 19 September 2003 at Dali City (hereinafter referred to as “the Agreement”),
Referring to Articles 3(b) and (n) of the Agreement to the effect that Annexes and
Protocols contain technical details or time- and/or site-specific variable elements and that
they form an integral part of the Agreement and are equally binding,
Referring to Article 36 of the Agreement, as amended, per which the Agreement may
be signed and ratified or accepted and enter into force separately from the Annexes and
Protocols,
Referring to the Ninth GMS Ministerial Conference held in Manila in January 2000, the
Seventh Meeting of the Subregional Transport Forum held in Ho Chi Minh City in August
2002, and the 11th GMS Ministerial Conference held in Phnom Penh in September 2002,
where the Governments agreed to a work program to finalize the Agreement and its
Annexes and Protocols by 2005, and
Referring to Articles 15 and 26 of the Agreement, calling for this Annex to provide
technical details,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1: Road Traffic Regulation
The road traffic regulation shall be the rules of the road as prescribed in Attachment 1 to
this Annex.
Article 2: Road Signs and Signals
(a) Road signs, signals, symbols, and road markings on the routes and corridors
designated in Protocol 1 of the Agreement shall be as prescribed in Attachment 2
to this Annex.
(b) A transition period of four years from the date of entry into force in their territory of
this Annex is allowed to the Contracting Parties to gradually replace or supplement

any sign, symbol, signal, and marking on the routes and corridors designated in
Protocol 1 of the Agreement, which although it has the characteristics of a sign,
symbol, signal, or marking belonging to the system prescribed by Attachment 2 of
this Annex is used with a different meaning from that assigned in Attachment 2.
(c) A transition period of 15 years from the date of entry into force in their territory
of this Annex is allowed to the Contracting Parties to gradually replace any sign,
symbol, signal, and marking on the routes and corridors designated in Protocol 1
of the Agreement, which does not conform in principle to the system prescribed by
Attachment 2 of this Annex. During this period, in order to familiarize road users
with the system prescribed by Attachment 2, previous signs and symbols may be
retained beside those prescribed in Attachment 2.
(d) Where Attachment 2 of this Annex does not prescribe a sign, symbol, or marking
to signify a certain rule or convey certain information to road users, it shall be open
to the Contracting Parties to use for these purposes any sign, symbol, or marking
they wish, provided that such sign, symbol, or marking is not assigned a different
meaning by Attachment 2 and provided that it conforms to the system prescribed
by Attachment 2.
(e) Nothing in this Annex shall be construed as requiring the Contracting Parties to
adopt all types of signs and markings prescribed by Attachment 2. On the contrary,
Contracting Parties shall limit the number and types of signs or markings they adopt
to what is strictly necessary.
(f)

The Contracting Parties undertake to prohibit on their territory to affix to or install
near a sign or other traffic control device, any object, board, notice, marking or
other device that makes the sign less visible and understandable or risks confusing
or distracting the road user in a way prejudicial to traffic safety.

Article 3: Clarification
(a) The use of language in road markings, signs, and signals can be limited to a minimum
by the use of symbols.
(b) The prescribed use of English/Latin characters and Arabic numerals by no means
prohibits the parallel use of the national language.
Article 4: Amendment
Any Contracting Party may propose amendments to the Annex via the Joint Committee.
Such amendments shall be subject to the unanimous consent of the Contracting Parties.
Article 5: Ratification or Acceptance
The Annex is subject to ratification or acceptance of the Governments of the Contracting
Parties. The same applies to an amendment to the Annex, if any.

Article 6: Entry into Force
The Annex will enter into force on the day that at least two Contracting Parties have
ratified or accepted it, and will become effective only among the Contracting Parties that
have ratified or accepted it. The same applies to an amendment to the Annex, if any.
Article 7: Conforming National Law
Where necessary, the Contracting Parties undertake to conform their relevant national
legislation with the contents of the Annex.
Article 8: Reservations
No reservation to the Annex shall be permitted.
Article 9: Suspension of the Annex
Each Contracting Party may temporarily suspend wholly or partly the application of the
Annex with immediate effect in the case of emergencies affecting its national safety. The
Contracting Party will inform the other Contracting Parties as soon as possible of such
suspension, which will end as soon as the situation returns to normal.
Article 10: Relationship with the Agreement
As a measure to implement the principles laid down in the Agreement, the Annex cannot
depart from or be contrary to these principles. In case of incompatibility between the
Annex and the Agreement, the latter shall prevail. In case of incompatibility between the
Annex and another annex or protocol, such incompatibility shall be interpreted in light of
the Agreement.
Article 11: Relationship of the Attachments to the Annex
The attachments shall form an integral part of the Annex and shall be equally binding.
Article 12: Dispute Settlement
Any dispute between or among two or more Contracting Parties on the interpretation or
application of the Annex shall be settled directly or by amicable negotiation in the Joint
Committee.
Article 13: Denunciation
Once entered into force, the Annex cannot be denounced separately from the Agreement.
Annex 7 Attachment 1: Rules of the Road
Annex 7 Attachment 2: Road Signs and Signals
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed this Annex.
Done at Phnom Penh on 30 April 2004 in six originals in the English language.

Annex 7 Attachment 1: Rules of the Road
Annex 7 Attachment 2: Road Signs and Signals
The attachments can be downloaded from the ADB GMS Cross-Border Transport
Facilitation Agreement website www.adb.org/GMS/Cross-Border/default.asp. It has not
been included here because of their size and/or technical complexity.

Annex 16: Criteria for Driving Licenses
To the Agreement between and among the Governments
of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of
China, the Lao People’s Democratic Republic, the Union
of Myanmar, the Kingdom of Thailand, and the Socialist
Republic of Viet Nam for the Facilitation of Cross-Border
Transport of Goods and People
(hereinafter referred to as “the Annex”)
The Governments of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of China, the Lao
People’s Democratic Republic, the Union of Myanmar, the Kingdom of Thailand, and the
Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),
Referring to the Agreement between and among the Governments of the Lao People’s
Democratic Republic, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam
for the Facilitation of Cross-Border Transport of Goods and People, originally signed at
Vientiane on 26 November 1999, amended at Yangon on 29 November 2001, acceded
to by the Kingdom of Cambodia at Yangon on 29 November 2001, acceded to by the
People’s Republic of China at Phnom Penh on 3 November 2002, and acceded to by the
Union of Myanmar at Dali City on 19 September 2003, and amended at Phnom Penh on
30 April 2004 (hereinafter referred to as “the Agreement”),
Referring to Articles 3(b) and (n) of the Agreement to the effect that Annexes and
Protocols contain technical details or time- and/or site-specific variable elements and that
they form an integral part of the Agreement and are equally binding,
Referring to Article 36 of the Agreement, as amended, per which the Agreement may
be signed and ratified or accepted and enter into force separately from the Annexes and
Protocols,
Referring to the Ninth GMS Ministerial Conference held in Manila in January 2000, the
Seventh Meeting of the Subregional Transport Forum held in Ho Chi Minh City in August
2002, and the 11th GMS Ministerial Conference held in Phnom Penh in September 2002,
where the Governments agreed to a work program to finalize the Agreement and its
Annexes and Protocols by 2005, and
Referring to Article 17 (as amended) of the Agreement, calling for this Annex to provide
technical details,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1: Mutual Recognition of Domestic Driving Licenses
(a) The Contracting Parties shall mutually recognize the domestic driving licenses issued by
the Competent Authorities of the Home Country (“Issuing Authorities”), except for
learners’, temporary/provisional, and probational driving licenses, and the like.
(b) Drivers of motor vehicles in cross-border transport operations shall hold a valid and
appropriate driving license issued by their Home Country or one of the other
Contracting Parties.
(c) Upon entry in the Host Country the driving license shall have a remaining period
of validity of at least two months.

Article 2: The Driving License
(a) A driver shall in the territory of the Host Country carry at all times a valid driving
license, and if necessary, a certified translation of the driving license in accordance
with Article 3 of this Annex, for the purpose of inspection by the Competent
Authorities.
(b) The driving license shall contain at least the following particulars:
(i) the title “driving license”
(ii) name or symbol of the Issuing Authority/issuing country
(iii) the particulars of the holder:
– name
– date/year of birth
– address
– photograph
(iv) validity of the license:
– vehicle category
– expiry date, or duration of validity and beginning date
(v) authentication:
– serial number of the license
– stamp and/or signature of the Issuing Authority
– date of issuance
Article 3: Translation of the Driving License
(a) The translation of a valid driving license shall be in the English language and Arabic
numerals, and certified by the respective Issuing Authority.
(b) The Contracting Parties shall mutually recognize the certified translation of the
driving license.
Article 4: Communication
(a) The Contracting Parties shall notify each other of their respective Issuing Authorities
and of any changes thereof.
(b) The Issuing Authorities of the Contracting Parties shall notify each other of the
format/model and subsequent changes of the domestic driving licenses.
Article 5: Amendment
Any Contracting Party may propose amendments to the Annex via the Joint Committee.
Such amendments shall be subject to the unanimous consent of the Contracting Parties.
Article 6: Ratification or Acceptance
The Annex is subject to ratification or acceptance of the Governments of the Contracting
Parties. The same applies to an amendment to the Annex, if any.

Article 7: Entry into Force
The Annex will enter into force on the day that at least two Contracting Parties have
ratified or accepted it, and will become effective only among the Contracting Parties that
have ratified or accepted it. The same applies to an amendment to the Annex, if any.
Article 8: Conforming National Law
Where necessary, the Contracting Parties undertake to conform their relevant national
legislation with the contents of the Annex.
Article 9: Reservations
No reservation to the Annex shall be permitted.
Article 10: Suspension of the Annex
Each Contracting Party may temporarily suspend wholly or partly the application of the
Annex with immediate effect in the case of emergencies affecting its national safety. The
Contracting Party will inform the other Contracting Parties as soon as possible of such
suspension, which will end as soon as the situation returns to normal.
Article 11: Relationship with the Agreement
As a measure to implement the principles laid down in the Agreement, the Annex cannot
depart from or be contrary to these principles. In case of incompatibility between the
Annex and the Agreement, the latter shall prevail. In case of incompatibility between the
Annex and another annex or protocol, such incompatibility shall be interpreted in light of
the Agreement.
Article 12: Dispute Settlement
Any dispute between or among two or more Contracting Parties on the interpretation or
application of the Annex shall be settled directly or by amicable negotiation in the Joint
Committee.
Article 13: Denunciation
Once entered into force, the Annex cannot be denounced separately from the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed this Annex.
Done at Vientiane on 16 December 2004 in six originals in the English language.
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ANNEX 9: CRITERIA FOR LICENSING OF TRANSPORT OPERATORS FOR
CROSSCROSS-BORDER TRANSPORT OPERATIONS
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the Socialist Republic of Viet Nam for
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(hereinafter referred to as ''the Annex'')
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The Governments of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic
of China, the Lao People’s Democratic Republic, the Union of Myanmar, the
Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter
referred to as “the Contracting Parties”),
ကေမUာဒီးယား6ိုင်ငံ၊ တYုတ်ြပည်သူ.သမ[တ6ိုင်ငံ၊ လာအို ြပည်သူ.ဒီမိုကရက်တစ်သမ[တ
6ိုင်ငံ၊ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာ6ိုင်ငံ၊ ထိုင်း6ိုင်ငံ6ှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ[တ6ိုင်ငံ (ယခု6ှင့်ေနာင်
တွင် ''စာချ!ပ်၀င်6ိုင်ငံများ'' ဟုရည်cdန်းမည်) တို.သည်Referring to the Agreement between and among the Governments of the
Lao People’s Democratic Republic, the Kingdom of Thailand, and the Socialist
Republic of Viet Nam for the Facilitation of Cross-Border Transport of Goods
and People, originally signed at Vientiane on 26 November 1999, amended at
Yangon on 29 November 2001, acceded to by the Kingdom of Cambodia at
Yangon on 29 November 2001, acceded to by the People’s Republic of
China at Phnom Penh on 3 November 2002, and acceded to by the Union of
Myanmar at Dali City on 19 September 2003, and amended at Phnom Penh
on 30 April 2004 (hereinafter referred to as “the Agreement”).
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လူ6ှင့်ကုန်စည် နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ်ပို.ေဆာင်မ7လွယ်ကူေချာေမွ_ေစေရးအတွက် လာအို
ြပည်သူ.ဒီမိုကရက်တစ်သမ[တ6ိုင်ငံ၊ ထိုင်း6ိုင်ငံ6ှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ[တ6ိုင်ငံတို.အ ^ကား
တွင် ၁၉၉၉ ခု6ှစ်၊ 6ို၀င်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန.၌ ဗီယင်ကျန်းsမိ!.တွင် ကနဦးလက်မှတ် ေရးထိုးကာ
၂၀၀၁ ခု6ှစ်၊ 6ို၀င်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန.တွင် ရန်ကုန် sမိ!.၌ ြပန်လည် ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်မ7 ြပ!ပ
s ီး
၂၀၀၁ ခု6ှစ်၊ 6ို၀င်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန. တွင် ရန်ကုန် sမိ!.၌ ကေမUာဒီးယား6ိုင်ငံကလည်းေကာင်း၊
၂၀၀၂ ခု6ှစ်၊ 6ို၀င်ဘာလ ၃ ရက်ေန.တွင် ဖ6ွမ်းပင်sမိ!.၌ တYုတ်ြပည်သူ.သမ[တ6ိုင်ငံကလည်း
ေကာင်း၊ ၂၀၀၃ ခု6စှ ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန. တွင် ဒါလီ sမိ!.၌ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ6ိုင်ငံမှ
လည်းေကာင်း၊ ပါ၀င်လက်မှတ်ေရးထိုးသည့် သေဘာတူစာချ!ပ်6ှင့် ၂၀၀၄ ခု6ှစ်၊ ဧပ
s ီလ ၃၀
ရက်ေန.တွင် ဖ6ွမ်းပင် sမိ!.၌ ြပင်ဆင် ြဖည့်စွက်ခဲ့ ြခင်းကို (ယခု6ှင့်ေနာင်တွင် သေဘာတူစာချ!ပ်ဟု
cdန်းဆိုမည်) ရည်cdန်းချက် ြပ!၍ လည်းေကာင်း၊
Referring to Articles 3(b) and (n) of the Agreement to the effect that
Annexes and Protocols contain technical details or time-and/or site-specific
variable elements and that they form an integral part of the Agreement and
are equally binding,
ေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်များ6ှင့် အေခ
ြ ြပစာချ!ပ်ငယ်များ၌ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ
အေသးစိတ်အချက်အလက်များ (သို.)အချိန် (6ှင့်/သို.) ေနရာေြပာင်းလဲဲမ7 ြပ!6ိုင်ေသာ အချက်များ
ပါ၀င် sပီး ၎င်းတို.ကို သေဘာတူစာချ!ပ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အေနဖ
ြ င့် သေဘာတူစာချ!ပ်6ှင့်
ထပ်တူထပ်မ~ အာဏာသက်ဝင်ေစမည်ဟု ြပဌာန်းထားေသာ စည်းမျဥ်း ၃(ခ) 6ှင့် စည်းမျဥ်း ၃(ဎ)
အား ရည်cdန်းချက် ြပ!၍လည်းေကာင်း၊
Referring to Article 36 of the Agreement, as amended, per which the
Agreement may be signed and ratified or accepted and enter into force
separately from the Annexes and Protocols,
သေဘာတူစာချ!ပ်အား လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း၊ လက်ခံအတည် ြပ ! ြခ င်း၊ ကျင့်သုံး ြခ င်း
တို.ကို ေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်များ၊ အေခ
ြ ြပစာချ!ပ်ငယ်များ6ှင့် တွဲလျက်မဟုတ်ဘဲ သီးြခား
ြပ!6ိုင်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားေသာ (ြပန်လည်ြပင်ဆင်မ7 ြပ!ထားသည့်) စည်းမျဥ်း ၃၆ အား ရည်cdန်း
ချက် ြပ!၍လည်းေကာင်း၊
Referring to the Ninth GMS Ministerial Conference held in Manila in
January 2000, the Seventh Meeting of the Subregional Transport Forum held
in Ho Chi Minh City in August 2002, and the 11th GMS Ministerial Conference
held in Phnom Penh in September 2002, where the Governments agreed to a
work program to finalize the Agreement and its Annexes and Protocols by
2005, and
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၂၀၀၀ ြပည့်6ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် မနီလာ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ၉ Šကိမ်ေ ြမာက် မဟာမဲေခါင်
ြမစ်ဝှမ်း ေဒသခွဲ၀န် Šကီးများညီလာခံ၊ ၂၀၀၂ ခု6ှစ်၊ ^သဂုတ်လတွင် ဟိုချီမင်း sမိ!.၌ ကျင်းပခဲ့သည့်
(၇) Šကိမ်ေြမာက် ေဒသခွဲဆိုင်ရာ ပို.ေဆာင်ေရးဖိုရမ်6ှင့် ၂၀၀၂ ခု6ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ဖ6ွမ်းပင်
sမိ!.၌ ကျင်းပခဲ့သည့် (၁၁) Šကိမ်ေ ြမာက် မဟာမဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသခွဲ ဝန် Šကီးများညီလာခံတို.တွင်
သေဘာတူစာချ!ပ်6ှင့် ၎င်း၏ေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်6ှင့် အေြခပ
ြ စာချ!ပ်ငယ်များအား ၂၀၀၅
ခု6ှစ်၌ အပ
s ီးသတ်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းကို စာချ!ပ်၀င်6ိုင်ငံအစိုးရများက သေဘာတူခဲ့ ^ကသည်
ကို ရည်cdန်းချက်ြပ!၍ လည်းေကာင်း၊
Referring to Articles 21(a) and 22(a) of the Agreement, calling for this Annex
to provide technical details,
သေဘာတူစာချ!ပ်၏ စည်းမျဥ်း ၂၁ (က) 6ှင့် ၂၂ (က)သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ
အေသးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ် ြဖစ်ေပ•လာရန် လိုအပ်
သည်ဟူေသာအချက်ကို ရည်cdန်းချက် ြပ!၍ လည်းေကာင်း၊
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ေအာက်ပါအတိုင်း သေဘာတူညီခဲ့ ^ကသည်Article 1: Introduction
စည်းမျဥ်း ၁။ နိဒါန်း
Transport Operators who perform international transport operations
shall fulfill all conditions laid down in this Annex.
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်^ကမည့် သယ်ယူ
ပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသည် ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်ပါ ချမှတ် ြပဌာန်းထား
ေသာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ြပည့်မီလိုက်နာရမည်ြဖစ်ပါသည်။
Article 2: Basic Eligibility
စည်းမျဥ်း ၂။ အေြခခံအရည်အချင်းသတ်
သတ်မှတ်ချက်
(a)

Transport Operators shall be licensed by their Home Country to
perform international transport operations provided they meet the
minimum conditions set out in Articles 3,4,5, and 6 of this Annex.

(က) သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအေနဖ
ြ င့် သက်ဆိုင်ရာမိခင်6ိုင်ငံ
များတွင် လိုင်စင်ရယူရမည် ြဖစ် sပီး ၎င်းတို.အေနဖ
ြ င့် အနိမ့်ဆုံး ဤေနာက်ဆက်တွဲ
စာချ!ပ်ငယ်ပါ စည်းမျဥ်း ၃၊ ၄၊ ၅ 6ှင့် ၆ တို.တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် စည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များ6ှင့် ကိုက်ညီရမည်် ြဖစ်ပါသည်။
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(b)

If the Transport Operator is not a physical but a legal person or if
the owner of the transport enterprise does not fulfill the conditions
himself/ herself, the person who is in charge of the permanent
and effective management of the enterprise must fulfill the
conditions with respect to reliability and professional competence.

(ခ)

သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအေနဖ
ြ င့် သက်ဆိုင်ရာမိခင်6ိုင်ငံမှ
တရားဝင်လိုင်စင်ရရှိထားေသာ်လည်းဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်ပါ စည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များအား ကိုက်ညီမ7မရှိေသာ်လည်း မိမိကိုယ်စားထိေရာက်စွာ စီမံ
ခန်.ခွဲ6ိုင်သည့် အမ
s ဲတမ်းတာ၀န်ခံေဆာင်ရွက်ရသူသည် လုံsခ!ံစိတ်ချရမ7၊ လုပ်ငန်း
စွမ်းေဆာင်ရည် ြပည့်ဝမ7တို.6ှင့် ကိုက်ညီရမည် ြဖစ်ပါသည််။

(c)

A Transport Operator that no longer meets the requirements shall
be divested of his/her license.

(ဂ)

သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးအေနဖ
ြ င့် သတ်မှတ်စည်းကမ်း
ချက်များအား ြဖည့်ဆည်းေပး6ိုင်မ7မရှိလ~င် ပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လိုင်စင်အား
ြပန်လည် Yုပ်သိမ်းမည် ြဖစ်ပါသည်။

Article 3: Substantial Ownership by National Citizens
The transport operation enterprise shall comply with the following
requirements
စည်းမျဥ်း ၃။ 6ိုင်ငံသားများ၏ ခိုင်မာေသာပိုင်ဆိုင်မ7
သယ် ယူပို.ေ ဆာင် ေရးလု ပ်ငန်း လုပ ် ကို င် သည့် အဖွဲ_များအေန ြဖ င့် ေအာက်ေဖာ် ြပ ပါ
လိုအပ်ချက်များ6ှင့် ကိုက်ညီမ7ရှိရပါမည်(a)

More than half of the transport operation enterprise's capital must
be owned by national citizens of the Home Country.

(က) သယ်ယူပို.ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းအဖွဲ_တွင် သက််ဆိုင်ရာမိခင်6ိုင်ငံ၏ 6ိုင်ငံသားများ
သည် ေငွလုံးေငွရင်း အနည်းဆုံး ထက်၀က်ေကျာ် ပိုင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(b)

The enterprise must also be directed by a majority of national
citizens of the Home Country.

(ခ)

သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းအေနဖ
ြ င့် မိခင်6ိုင်ငံသားများမှ စီမံခန်.ခွဲမ7ရှိေနရ
ပါမည်။
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Article 4: Reliability
စည်းမျဥ်း ၄။ လုံsခ!ံစိတ်ချရမ7
The Transport Operator must not have been:
သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအေနဖ
ြ င့်(a)

convicted for serious breaches of relevant laws or regulations of
the Home Country; or

(က) 6ိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲစည်းမျဥ်း စည်းကမ်းများအား အက
Š ိမ် Šကိမ် ချိ!းေဖာက်၍
ြပစ်ဒဏ်ကျခံရသူ မဖ
ြ စ်ေစရ။
(b)

divested from the capacity to exercise the profession of road
carrier as a sanction for breach of applicable laws or regulations
in the field of road carriage; or

(ခ)

ကုန်းလမ်းပို.ေဆာင်ေရးနယ်ပယ်၏ စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းများကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း
ေ ^ကာင့် သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ြခင်း မပ
ြ !6ိုင်ေစရန် တားြမစ်ခံ
ထားရသူ မဖ
ြ စ်ေစရ။

(c)

declared bankrupt unless the rights, competency, privileges, or
financial solvency of the Transport Operator have been restored
or rehabilitated, as appropriate, according to the laws or
regulations of the Home Country of the Transport Operator.

(ဂ)

ေဒ၀ါလီခံထားရသူ၊ က“မ်းကျင်မ7အရည်အချင်းြပည့်၀မ7မရှိသူ၊ အခွင့်ထူးခံစားခွင့်
မရှိသူ သို.မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ6ိုင်ငံေတာ်၏ သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးဆိုင်ရာဥပေဒ၊
စည်းမျဥ်း စည်းကမ်း သတ်မှတ် ြခင်းများ6ှင့်အညီ သယ်ယူပု.ိ ေဆာင်သူအေနဖ
ြ င့်
ဘ”ာေရးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအား ေဖ
ြ ရှင်းေပး6ိုင်ရန် ြပန်လည်အေခ
ြ အေန
မေပးသူ သို.မဟုတ် ြပန်လည်ထူေထာင်မ7မ ြပ!6ိုင်သူများ မဖ
ြ စ်ေစရပါ။

Article 5: Professional Competence
The Home Country Contracting Party shall verify and make sure of the
Transport Operator's ability for sound economic management, supply of
quality service, fair competition and safe operation of the transport enterprise.
For that purpose the Contracting Party shall require the Transport Operator to
be proficient in the following fields:
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စည်းမျဥ်း ၅။ လုပ်ငန်းက“မ်းကျင်မ7ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းြပည့်ဝမ7
စာချ!ပ်အဖွဲ_ဝင် 6ိုင်ငံအလိုက်ရှိ သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည့်သူများ
အေနဖ
ြ င့် စီးပွားေရးဆန်ဆန် စီမံခန်.ခွဲ6ိုင်မ7ရှိရန်၊ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ လုပ်ငန်း၀န်ေဆာင်မ7
ေပး6ိုင်ရန်၊ လွတ်လပ်မ~တေသာ ယှဥ် sပိ!င်6ိုင်စွမ်းရှိရန်၊ သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းကို လုံ sခ!ံ
စိတ်ချစွာ ေဆာင်ရွက်6ိုင်ရန်6ှင့် က“မ်းကျင်မ7ရှိရန်လိုအပ်ရာ ေအာက်ပါအချက်များ6ှင့် ြပည့်စုံရန်
လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်(a) legal matters relevant to the road transport business (e.g., contracts,
carrier liability, company law, accounting law, labor law, tax law);
(က) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို.ေဆာင် ြခင်း6ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်
များ (ဥပမာ-စာချ!ပ်များ၊ သယ်ယူပို.ေဆာင်သူများ၏ လုပ်ေဆာင်ရန်တာ၀န်များ၊
ကုမ•ဏီဆိုင်ရာဥပေဒ၊ စာရင်းဆိုင်ရာဥပေဒ၊ အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပေဒ၊ အမ
ြ တ်
ခွန်ဥပေဒ)
(b) transport operation management (e.g., cost and price calculation,
payment and financing methods, price regulation, insurance,
transport intermediaries, management techniques, marketing);
(ခ) ပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းအားစီမံခန်.ခွဲ6ိုင်မ7 (ဥပမာ-ကုန်ကျစရိတ်6ှင့် ေစျး67န်းတွက်ချက်မ7၊
ေငွေပးေချမ76ှင့် ဘ”ာေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးများ၊ ေစျး67န်းဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်း
စည်းကမ်းများ၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ပို.ေဆာင်ေရး ^ကားခံအဖွ_ဲ အစည်းများ၊ စီမံခန်.ခွဲမ7
နည်းစနစ်များ6ှင့် ေစျးကွက်ရှာေဖွ ြခင်း)
(c) conditions and requirements on access to the market, if any (e.g.,
access to the profession, transport documents, fair competition/
anti-dumping);
(ဂ) ေစျးကွက်ဝင်ေချာေမွ_ေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များ6ှင့် အေြခအေနများ၊ လိုအပ်
ပါက (ဥပမာ- လုပ်ငန်းက“မ်းကျင်ေချာေမွ_ေရး၊ ပို.ေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ အေထာက်
အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊ လွတ်လပ်စွာsပိ!င်ဆိုင်ြခင်း၊ ပို.ေဆာင်ပစ–ည်းများ စုပုံ
မေနေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း)
(d) technical matters relating to transport operations (e.g., sizes and
weights of vehicles, choice of vehicle, maintenance of the vehicle,
loading and unloading of the vehicle, carriage of dangerous
and perishable goods, principles of environmental protection in
road traffic); and
(ဃ) သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး6ှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းပညာအချက်အလက်များ (ဥပမာယာဥ်၏အရွယ်အစား6ှင့် အေလးချိန်၊ ယာဥ်ေရွးချယ်မ7၊ ယာဥ်များြပ!ပ
ြ င်
ထိန်းသိမ်းမ7၊ ယာဥ်မှကုန်ပစ–ည်းများ တင်/ချမ7၊ အ6˜ရာယ်ရှိပစ–ည်းများ6ှင့် ပုပ်သိုးရန်
လွယ်ကူေသာ ကုန်ပစ–ည်းများသယ်ေဆာင်မ7၊ ကုန်ပစ–ည်းြဖင့် သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး
တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ရမည့် အေခ
ြ ခံစည်းကမ်းများ)
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(e)
(င)

road safety (e.g., rules of the road, traffic accident prevention
and mitigation).
ကုန်းလမ်းပို.ေဆာင်ေရး လုံ sခ!ံစိတ်ချရမ7 (လမ်းစည်းကမ်းများ၊ ယာဥ််အ6˜ရာယ်
မေတာ်တဆမ7များ ကာကွယ်ေရး6ှင့် ကျဆင်းေရး )

Article 6: Financial Solvency
စည်းမျဥ်း ၆။ ဘ”ာေရးခိ
ဘ”ာေရးခိုင်မာမ7
(a)

The Transport Operator shall own sufficient financial means to
guarantee the proper functioning and management of the
transport operation enterprise.
(က) သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအေနဖ
ြ င့် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်
ရာတွင် စီမံခန်.ခွဲ6ိုင်မ76ှင့် အာမခံချက်ရရှိ6ိုင်ေရးအတွက် လုံေလာက်ေသာ
ေငွေ ^ကး ဆိုင်ရာခိုင်လုံမ7 ရှိရပါမည်၊
(b) For the purpose of assessing the Transport Operator's solvency,
the following elements may be taken into account:
the Transport Operator's balance sheet, assets,
bank account credit,
capacity to obtain loans,
bank guarantees obtained, and liability insurance cover.
(ခ) သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ ေငွေ ^ကးခိုင်မာမ7ကို အကဲ ြဖတ်ရန်
အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များြဖင့် စဥ်းစားသုံးသပ်6ိုင်ပါသည်။ သယ်ယူ
ပို.ေဆာင်သူ၏ေငွစာရင်းလက်ကျန်ရှင်းတမ်းများ
ပိုင်ဆိုင်ေသာပစ–ည်းများ
ဘဏ်အပ်ေငွစာရင်း
ဘဏ်ေထာက်ခံချက်များ6ှင့် အာမခံပစ–ည်း။
(c) The Transport Operator must carry insurance covering the
Operator's contractual liability.
(ဂ) သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအေနဖ
ြ င့် သယ်ယူပို.ေဆာင်သူ၏
စာချ!ပ််ပါ သယ်ယူပို.ေဆာင်ရမည့်ပစ–ည်းများအားလုံးအေပ• အာမခံထားရှိရမည်
ြဖစ်ပါသည်။
Article 7: Amendment
Any Contracting Party may propose amendments to the Annex via the
Joint Committee. Such amendments shall be subject to the unanimous
consent of the Contracting Parties
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စည်းမျဥ်း ၇။ ြပင််ဆင်ြခင်း
စာချ!ပ်ဝင်မည်သည့်6ိုင်ငံမဆို ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်တွင် ြပင်ဆင်မ7ြပ!လိုပါက
ပူးတွဲေကာ်မတီမှတစ်ဆင့် အဆို ြပ!တင် ြပ6ိုင်သည်။ အဆိုပါပ
ြ င်ဆင်ချက်များသည် စာချ!ပ်ဝင်
6ိုင်ငံများ တညီတcွတ်တည်း သေဘာတူညီမ7အရသာ ြဖစ်ရမည်။
Article 8: Ratification or Acceptance
The Annex is subject to ratification or acceptance of the Governments
of the Contracting Parties. The same applies to an amendment to the Annex,
if any.
စည်းမျဥ်း ၈။ တရားဝင်အတည်
အတည်ြပ!ြခင်း (သို.) လက်ခံြခင်း
စာချ!ပ်ဝင် 6ိုင ်ငံ အ စိုး ရများ၏ တရားဝင် အတည် ြပ ! ြခ င်း (သို. ) လက် ခံ ြခ င်း သည် ဤ
ေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်အား သက်ေရာက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ ြပင်ဆင်ချက်ရှိခဲ့ပါ
ကလည်း ဤသေဘာအတိုင်း သက်ေရာက်ေစမည်။
Article 9: Entry into Force
The Annex will enter into force on the day that at least two
Contracting Parties have ratified or accepted it, and will become effective
only among the Contracting Parties that have ratified or accepted it. The
same applies to an amendment to the Annex, if any.
စည်းမျဥ်း ၉။ စတင်အသက်ဝင်ြခင်း
အနည်းဆုံးစာချ!ပ်ဝင်6ိုင်ငံ6ှစ်6ိုင်ငံက တရားဝင် အတည် ြပ ! ြခ င်း (သို.) လက်ခံ ြခ င်း ြပ !
သည့်ေ န.တ ွင ် ဤေနာက် ဆ က် တွဲစာချ!ပ်င ယ် စတင် အသက် ဝင် မ ည် ြဖ စ် sပ ီး အတည် ြပ ! ြခ င်း
(သို.မဟုတ်) လက်ခံ ြခင်း ြပ!သည့် စာချ!ပ်ဝင်6ိုင်ငံများအ ^ကား၌သာ အကျိ!းသက်ေရာက်မ7ရှိမည်
ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ ြပင်ဆင်ချက်ရှိခဲ့ပါကလည်း ဤသေဘာအတိုင်း သက်ေရာက်ေစရမည်။
Article 10: Conforming National Law
Where necessary, the Contracting Parties undertake to conform their
relevant national legislation with the contents of the Annex.
စည်းမျဥ်း ၁၀။ 6ိုင်ငံ၏ဥပေဒကို ကိုက်ညီေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
စာချ!ပ်ဝင်6ိုင်ငံများသည် လိုအပ်သည့်ေနရာတွင် ၎င်းတို.6ိုင်ငံ၏ ဥပေဒကို ဤေနာက်
ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်ပါ အချက်အလက်များ6ှင့် ကိုက်ညီမ7ရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
Article 11: Reservations
No reservation to the Annex shall be permitted.
စည်းမျဥ်း ၁၁။ သီးသန်.ချန်လှပ်ထားခ
ြ င်း
ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်တွင် မည်သည့်သီးသန်.ချန်လှပ်မ7ကိုမ~ ခွင့်မြပ!ပါ။
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Article 12: Suspension of the Annex
Each Contracting Party may temporarily suspend wholly or partly the
application of the Annex with immediate effect in the case of emergencies
affecting its national safety. The Contracting Party will inform the other
Contracting Parties as soon as possible of such suspension, which will end as
soon as the situation returns to normal.
စည်းမျဥ်း ၁၂။ ေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်ကို ေခတ˜ ရပ်ဆိုင်းထားခ
ြ င်း
6ိုင်ငံတိုင်းသည် မိမိ6ိုင်ငံ၏လုံsခံ!ေရးကို ထိပါးေစမည့် အေရးေပ•အေြခအေန ေပ•ေပါက်
ပါက ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်ကျင့်သုံး ြခင်းတစ်ခုလုံး (သို.) တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကို ေခတ˜ ရပ်
ဆိုင်း6ိုင်သည်။ အေခ
ြ အေနပုံမှန် ြပန်ေရာက်ပါက အဆိုပါရပ်ဆိုင်းထားြခင်းအား ြပန်လည်Yုပ်
သိမ်းမည်ြဖစ်ေ ^ကာင်း အခ
ြ ားစာချ!ပ်ဝင်6ိုင်ငံများသို. ြဖစ်6ိုင်သေရွ_ အေစာဆုံး အေ ^ကာင်း ^ကားရ
မည်။
Article 13: Relationship with the Agreement
As a measure to implement the principles laid down in the Agreement,
the Annex cannot depart from or be contrary to these principles. In case of
incompatibility between the Annex and the Agreement, the latter shall
prevail. In case of incompatibility between the Annex and another annex or
protocol, such incompatibility shall be interpreted in light of the Agreement.
စည်းမျဥ်း ၁၃။ သေဘာတူစာချ!ပ်6ှင့် ဆက်6ွယ်မ7
ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်သည် သေဘာတူစာချ!ပ်တွင် ြပဌာန်းထားေသာ စည်းမျဥ်း
များကို ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်သည့် အချက်တစ်ခုြဖစ်သ ြဖင့် ၎င်းစည်း
မျဥ်းများမှ ေသွဖီ ြခင်း၊ ဆန်.ကျင်ြခင်းမပ
ြ !6ိုင်ေပ။ အကယ်၍သေဘာတူစာချ!ပ်6ှင့်ေနာက်ဆက်တွဲ
စာချ!ပ်ငယ်တို. ^ကားတွင် အဓိပ•ါယ်ဆီေလျာ်မ7၊ သဟဇာတဖ
ြ စ်မ7မရှိပါက သေဘာတူစာချ!ပ်ကို
သာအတည်ယူရမည် ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်6ှင့် အခ
ြ ားေနာက်
ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်၊ အေခ
ြ ြပစာချ!ပ်ငယ်တို.အ ^ကားကွဲလွဲေနပါကလည်း သေဘာတူစာချ!ပ်ကို
အတည်ယူရမည်။
Article 14: Dispute Settlement
Any dispute between or among two or more Contracting Parties on the
interpretation or application of the Annex shall be settled directly or by
amicable negotiation in the Joint Committee.
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စည်းမျဥ်း ၁၄။
ြ င်းပွားမ7ေြဖရှင်းြခင်း
၁၄။ အင
စာချ!ပ်ဝင်6ိုင်ငံ6ှစ်6ိုင်ငံ(သို.) 6ှစ်6ိုင်ငံထက်ပိုေသာ6ိုင်ငံများအက
^ ားတွင် ဤေနာက်ဆက်တွဲ
စာချ!ပ်ငယ်အား အဓိပ•ါယ်ေကာက်ယူ ြခင်း၊ ကျင့်သုံး ြခင်းတို.6ှင့်ပတ်သက်၍ သေဘာထားကွဲလွဲမ7
များရှိပါက တိုက်Yိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပူးတွဲေကာ်မတီ၏ ေစ့စပ်ည•ိ6ိ7င်းမ7ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း
ေြဖရှင်းရမည်။
Article 15: Denunciation
Once entered into force, the Annex cannot be denounced
separately from the Agreement.
စည်းမျဥ်း ၁၅။ Yုပ်သိမ်းြခင်း
ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ!ပ်ငယ်ကို စတင်သက်ဝင်ေစသည်6ှင့်တစ် sပ ိ!င်နက် သေဘာတူ
စာချ!ပ်မှခွဲထွက်၍ ရပ်စဲ ြခင်းမပ
ြ !6ိုင်ပါ။
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have
signed this Annex. Done at Vientiane on 16 December 2004 in six originals in
the English language.
ဤကိစ–6ှင့်စပ်လျဥ်း၍ သက်ေသသာဓကအေန ြဖင့် ေအာက်ပါအာဏာကုန်လdဲအပ်ခံရ
ေသာ ပု ဂžိ! လ် များသည် ဤေနာက် ဆ က် တွဲစာချ!ပ် ငယ် အား လက်မှတ ် ေရးထိုး လို က် သည်။
၂၀၀၄ ခု6ှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်ေန.တွင် ဗီယင်ကျန်း sမိ!.၌ အဂလိ
Ÿ ပ်ဘာသာြဖင့် ေရးသား
ထားေသာ မူရင်းစာချ!ပ် (၆) ခုတွင် လက်မှတ်ေရးထိုး ^ကသည်။
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ANNEX 10: CONDITIONS OF TRANSPORT
ေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ် (၁၀)
၁၀) ပို(ေဆာင်ေရးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
To the Agreement between and among the Governments of the Kingdom of
Cambodia, the People’s
People s Republic of China, the Lao People’s
People s Democratic
Republic, the Union of Myanmar, the Kingdom of Thailand, and
the Socialist Republic of Viet Nam for
Facilitation of CrossCross-Border Transport of Goods and People
(hereinafter referred to as “the
the Annex”)
Annex )
ကေမMာဒီးယားPိုင်ငံ၊ တSုတ်ြပည်သူ(သမWတPိုင်ငံ၊ လာအိုြပည်သူ(ဒီမိုကရက်တစ်သမWတPိ
တPိုင်ငံ၊
ြပည်ေထာင်စုြမန်မာPိုင်ငံ၊ ထိုင်းPိုင်ငံPှင့်
ဗီယက်နမ်ဆိ
ဆုရိ ှယ်လစ်သမWတPိုင်ငံတို(အ ]ကား ချ ပ်ဆိုသည့်
လူPှင့်ကုန်စည်များနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ပို(ေဆာင်မ_လွယ်ကူေချာေမွ`ေစေရးသေဘာတူစာချ ပ်
(ယခုPှင့်ေနာင်တွ
တငွ ် '' ေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်" ဟု ရည်efန်းမည်
မည်။)
The Governments of the Kingdom of Cambodia, the People's Republic of
China, the Lao People's Democratic Republic, the Union of Myanmar, the
Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter
referred to as "the Contracting Parties"),
ကေမMာဒီးယားPိုင်ငံ၊ တSုတ် ြပ ည်သူ(သမWတPိုင်ငံ၊ လာအို ြပ ည်သူ(ဒီမိုကရက်တစ်သမWတ Pိုင်ငံ၊
ြပည်ေထာင်စုြမန်မာPိုင်ငံ၊ ထိုင်းPိုင်ငံPှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမWတPိုင်ငံ (ယခုPှင့်ေနာင်တွင်
"စာချ ပ်၀င်Pိုင်ငံများ" ဟုရည်efန်းမည်) တို(သည်Referring to the Agreement between and among the Governments of
the Lao People’s Democratic Republic, the Kingdom of Thailand, and the
Socialist Republic of Viet Nam for the Facilitation of Cross-Border Transport of
Goods and People, originally signed at Vientiane on 26 November 1999,
amended at Yangon on 29 November 2001, acceded to by the Kingdom of
Cambodia at Yangon on 29 November 2001, acceded to by the People’s
Republic of China at Phnom Penh on 3 November 2002, and acceded to by
the Union of Myanmar at Dali City on 19 September 2003, and amended at
Phnom Penh on 30 April 2004 (hereinafter referred to as “the Agreement”),
လူPှင့်ကုန်စည် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပို(ေဆာင်မ_ လွယ်ကူေချာေမွ`ေစေရးအတွက် လာအို
ြပည်သူ(ဒီမိုကရက်တစ်သမWတPိုင်ငံ၊ ထိုင်းPိုင်ငံPှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမWတPိုင်ငံတို(အ ]ကား
တွင် ၁၉၉၉ ခုPှစ်၊ Pို၀င်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန(၌ ဗီယင်ကျန်းrမိ (တွင် ကနဦး လက်မှတ်ေရးထိုးကာ
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၂၀၀၁ ခုPှစ်၊ Pို၀င်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန(တွင် ရန်ကုန်rမိ (၌ ြပန်လည် ြဖည့်စွက် ြပင်ဆင်မ_ ြပ rပီး
၂၀၀၁ ခုPှစ်၊ Pို၀င်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန(တွင် ရန်ကုန်rမိ (၌ ကေမMာဒီးယားPိုင်ငံကလည်းေကာင်း၊
၂၀၀၂ ခုPှစ် ၊ Pို၀င် ဘာလ ၃ ရက်ေန(တွင ် ဖPွမ ်းပင် rမ ိ (၌ တSု တ ်ြပည်သူ( သမWတ Pိုင ်ငံ က
လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၃ ခုPှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန(တွင် ဒါလီ rမိ (၌ ြပည်ေထာင်စု
ြမန်မာPိုင်ငံမှလည်းေကာင်း၊ ပါ၀င်လက်မှတ်ေရးထိုးသည့် သေဘာတူစာချ ပ်Pှင့် ၂၀၀၄ ခုPှစ်၊
ဧပ
r ီလ ၃၀ ရက်ေန(တွင် ဖPွမ်းပင် rမိ (၌ ြပင်ဆင် ြဖည့်စွက်ခဲ့ ြခင်းကို (ယခုPှင့်ေနာင်တွင် သေဘာတူ
စာချ ပ်ဟု efန်းဆိုမည်) ရည်efန်းချက် ြပ ၍ လည်းေကာင်း၊
Referring to Articles 3(b) and (n) of the Agreement to the effect that
Annexes and Protocols contain technical details or time-and / or site-specific
variable elements and that they form an integral part of the Agreement and are
equally binding,
ေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်များPှင့် အေခ
ြ ြပစာချ ပ်ငယ်များ၌ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ
အေသးစိတ်အချက်အလက်များ (သို() အချိန် (Pှင့်/သို() ေနရာ ေြပာင်းလဲမ_ ြပ Pိုင်ေသာ အချက်
များပါ၀င် rပီး ၎င်းတို(ကို သေဘာတူစာချ ပ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အေန ြဖင့် သေဘာတူစာချ ပ်
Pှင့် ထပ်တူထပ်မ} အာဏာသက်ဝင်ေစမည်ဟု ြပဌာန်းထားေသာ စည်းမျဥ်း ၃ (ခ) Pှင့် စည်းမျဥ်း
၃(ဎ) အား ရည်efန်းချက် ြပ ၍ လည်းေကာင်း၊
Referring to Article 36 of the Agreement, as amended, per which the
Agreement may be signed and ratified or accepted and enter into force
separately from the Annexes and Protocols,
သေဘာတူစာချ ပ်အား လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း၊ လက်ခံအတည် ြပ ြခင်း၊ ကျင့်သုံး ြခင်း
တို(ကို ေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်များ၊ အေခ
ြ ြပစာချ ပ်ငယ်များPှင့် တွဲလျက်မဟုတ်ဘဲ သီးြခား
ြပ Pိုင်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားေသာ (ြပန်လည်ြပင်ဆင်မ_ ြပ ထားသည့်) စည်းမျဥ်း ၃၆ အား ရည်efန်း
ချက် ြပ ၍ လည်းေကာင်း
Referring to the Ninth GMS Ministerial Conference held in Manila in January
2000, the Seventh Meeting of the Subregional Transport Forum held in Ho Chi
th
Minh City in August 2002, and the 11 GMS Ministerial Conference held in
Phnom Penh in September 2002, where the Governments agreed to a work
program to finalize the Agreement and its Annexes and Protocols by 2005,
and
c:\users\user\desktop\gms website\gms-cbta annex (10).docpg-2
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၂၀၀၀ ြပည့်Pှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် မနီလာ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် (၉) ‰ကိမ်ေ ြမာက် မဟာမဲေခါင်
ြမစ်ဝှမ်း ေဒသခွဲ၀န် ‰ကီးများညီလာခံ၊ ၂၀၀၂ ခုPှစ်၊ ]သဂုတ်လတွင် ဟိုချီမင်း rမိ (၌ ကျင်းပခဲ့သည့်
(၇) ‰ကိမ်ေ ြမာက် ေဒသခွဲဆိုင်ရာ ပို(ေဆာင်ေရးဖိုရမ်Pှင့် ၂၀၀၂ ခုPှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်
ဖPွမ်းပင်rမိ (၌ ကျင်းပခဲ့သည့် (၁၁) ‰ကိမ်ေြမာက် မဟာမဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသခွဲဝန် ‰ကီးများ ညီလာခံ
တို(တွင် သေဘာတူစာချ ပ်Pှင့် ၎င်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်Pှင့် အေြခပ
ြ စာချ ပ်ငယ်များအား
၂၀၀၅ ခုPှစ်၌ အပ
r ီးသတ်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းကို စာချ ပ်၀င်Pိုင်ငံအစိုးရများက သေဘာတူခဲ့
]ကသည် ကို ရည်efန်းချက် ြပ ၍လည်းေကာင်း၊
Referring to Article 24(a) of the Agreement, calling for this Annex to provide
technical details,
သေဘာတူစာချ ပ်၏ စည်းမျဥ်း၂၄ (က) သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အေသးစိတ်
အချက်အလက်များပါဝင်သည့် ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ် ြဖစ်ေပŽလာရန် လိုအပ်သည်
ဟူေသာ အချက်ကို ရည်efန်းချက် ြပ ၍ လည်းေကာင်း၊
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ေအာက်ပါအတိုင်း သေဘာတူညီခဲ့ ]ကသည်Part I: General Provisions
အပိုင်း ၁။ အေထွေထွြပဌာန်းချက်များ
Article 1: Definitions
စည်းမျဥ်း ၁။ အဓိပ‘ါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
For the purpose of this Annex, the following meanings shall apply to the
underlined terms:
ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်အလို(ငှာ မျဥ်းသားထားေသာ ေဝါဟာရများအတွက် ေဖာ်ြပ
ပါအဓိပ‘ါယ်များ သက်ေရာက်ေစရမည်Carrier

:

(က) သယ်ေဆာင်သူ

-

(b)

Consignee

:

(ခ)

ကုန်လက်ခံယူသူ

-

(a)

a person who undertakes to carry goods for
reward.
အကျိ းခံစားခွင့်ြဖင့် ကုန်ပစ“ည်းသယ်ေဆာင်ရန် တာ၀န်ယူသူ
the person to whom the goods are to be
delivered.
ကုန်ပစ“ည်းလက်ခံသူ
c:\users\user\desktop\gms website\gms-cbta annex (10).docpg-3
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(c)

Consignor

:

(ဂ)

ကုန်တင်ပို(သူ

-

(d)

Consignment Note :

the person who concludes the contract of
carriage with the carrier and hands over the
goods to the carrier.
သယ်ေဆာင်ေရး ပဋိညာဥ်ချ ပ်ဆို rပီး ကုန်စည်များကို
လfဲအပ် ေပးသူ
the transport document for the purpose of
recording the contract of carriage, its
conditions, the taking in charge and delivery of
the goods.
သယ်ယူပို(ေဆာင်ေရးပဋိညာဥ်Pှင့် ၎င်း၏ စည်းကမ်းချက်
များ၊ ကုန်ပစ“ည်းများကို သယ်ေဆာင်၍ လက်ခံလိပ်စာသို(
လfဲေ ြပာင်းေပးရန်တို(အတွက် အေထာက်အထား စာရွက်
စာတမ်း

(ဃ) ကုန်ပို(လfာ

-

(e)

Delay

:

delay in delivery when the goods have not
been delivered within the agreed period or in
the absence of such an agreement, within the
normal period of time required for a due
diligent carrier in the same circumstances.

(င)

]ကန်( ]ကာခ
ြ င်း

-

သေဘာတူထားသည့်ကာလအတွင်း ကုန်ပစ“ည်းကို မလfဲအပ်
Pိုင်ြခင်း(သို(မဟုတ်)သေဘာတူညီချက် မရှိေသာကိစ“တွင်
တာဝန်သိေသာ သယ်ယူပို(ေဆာင်သူတစ်ဦး သာမန်အား
ြဖင့် ]ကာ ြမင့်မည့်အချိန်ထက် ေနာက်ကျခ
ြ င်း

(f)

Force Majeure

:

(စ)

မလွန်ဆန်Pိုင်ေသာ
အေ ]ကာင်း

-

circumstances resulting in loss, damage, or
delay that the carrier could not foresee and
avoid, and the consequences of which he/ she
was unable to prevent or control.
သယ်ေဆာင်သူက ‰ကိ တင် သိ ြမင်Pိုင်စွမ်း မရှိ ြခင်းPှင့်
အကျိ းဆက်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်Pိုင်စွမ်းမရှိေသာ
ဆုံးS_ံးပျက်စီး ]ကန်( ]ကာေသာ အေခ
ြ အေန
c:\users\user\desktop\gms website\gms-cbta annex (10).docpg-4
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(g)

In-transit

(ဆ) ပို(ေဆာင်ဆဲ

-

en route, i.e., in the course of the transport
operation.
သယ်ယူပို(ေဆာင်သည့် လမ်းေ ]ကာင်းေပŽတွင်ရှိေနဆဲ

(h)
(ဇ)

Right of Disposal
စီမံခန်(ခွဲခွင့်

:
-

the power to decide the destiny of the goods.
ကုန်စည်ပို(ေဆာင်ရမည့်ေနရာကို ဆုံးြဖတ်Pိုင်သည့် အာဏာ

(i)

Special Drawing
Right (SDR)

:

a unit of account defined by the International
Monetary Fund (IMF) - conversion of the sums
into national currencies shall be calculated in
accordance with the method of valuation
applied by the International Monetary Fund.

(စျ)

အထူးထုတ်ယူခွင့်

-

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေ ]ကးရန်ပံုေငွအဖွဲ`မှ သတ်မှတ်ထား
ေသာ ေငွေ ]ကးတန်ဖိုးြဖစ်သည်။ Pိုင်ငံေတာ်ေငွေ ]ကးအဖ
ြ စ်
ေပ
ြ ာင်းလဲတွက်ချက်ရာတွင် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေ ]ကး
ရန်ပုံေငွအဖွဲ`မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း
တွက်ချက်ရမည်။

(j)

Remarks

:

statements on the condition of the goods upon
the taking in charge or delivery of the goods.
ကုန်ပစ“ည်းများကို လက်ခံယူစဥ်Pှင့် လfဲေြပာင်းေပးချိန်တို(တွင်
ေတွ`ရှိရသည့် အေခ
ြ အေနPှင့် ပတ်သက်ေသာ မှတ်ချက်

(ည) မှတ်ချက်များ

:

-

Article 2: Scope of Application
စည်းမျဥ်း ၂။ အသုံးချမ_နယ်ပယ်
(a)

This Annex shall apply to the contract of carriage of goods for reward
by road in a motor vehicle when the place of handing over the goods
to the carrier and the place of delivery to the consignee are situated in
the territories of different Contracting Parties.

(က) ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြဖင့် စာချ ပ်ဝင်တစ်Pိုင်ငံမှ တစ်Pိုင်ငံ
သို( အကျိ းခံစားခွင့်ရယူ၍ ပဋိညာဥ် ြဖင့် ပို(ေဆာင်ေသာ ကုန်စည်များအတွက်သာ
အကျ ံး ဝင်သည်။
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(b)

This Annex shall not apply to carriage performed under the terms of
any international postal conventions.

(ခ)

ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်သည် အပ
ြ ည် ြပည်စာပို( ြခင်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ရှင်းတစ်ခုခု
ေအာက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်ေဘာင်အတွင်း၌ လုပ်ေဆာင်ေသာ သယ်ယူပုိ(ေဆာင် ြခင်းPှင့်
မသက်ဆိုင်ေစရ။

Part II:
II Pricing
အပိုင်း ၂။ ေစျးP_န်းသတ်မှတ်ြခင်း
Article 3: Pricing
စည်းမျဥ်း ၃။ ေစျးP_န်းသတ်မှတ်ြခင်း
(a)

The transport price will be freely determined by market forces, but
subject to antitrust restrictions, so as to avoid excessively high or low
pricing.

(က) သယ်ယူပို(ေဆာင်ေရးေစျးP_န်းကို ေစျးကွက်လိုအပ်ချက်အရ လွတ်လပ်စွာ သတ်မှတ်Pိုင်
သည်။ သို(ေသာ် ပိုမိုလွန်ကဲစွာ ြမင့်မားေသာ သို(မဟုတ် နိမ့်ကျေသာ ေစျးP_န်းကို
ေရှာင်ရှား ရန်အလို(ငှာ ဆန်(ကျင်ေသာ ကန်(သတ်ချက်မှလွဲ၍ သတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်ရမည်။
(b)

Contracting Parties and transport operators shall refrain from any
measures, agreements, or practices tending to distort free and fair
competition, such as cartels, abuse of dominant position, dumping, and
state subsidization. They shall be denied any effect and be null and
void. Contracting Parties shall ensure that their respective transport
operators conform to this percept.

(ခ)

စာချ ပ်ဝင်Pိုင်ငံများPှင့် သယ်ယူပို(ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် လွတ်လပ်
မ}တေသာ ယှဥ် rပိ င်လုပ်ေဆာင် ြခင်းမျိ း မဟုတ်သည့် အပ
r ိ င်အဆိုင်မလုပ်ဘဲအချင်းချင်း
အမ
ြ တ်ထွက်ရန် လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အသာစီးရမ_အေနအထားအေပŽ အလွဲသုံးစားပ
ြ မူြခင်း၊
ေလျာ့ေစျးြဖင့် အစွနထ
် ုတ်ြခင်း၊ အစိုးရအေထာက်အပံ့ယူ၍ လုပ်ေဆာင်ြခင်းတို(ကို ေရှာင်]ကဥ်
ရမည်။ စာချ ပ်ဝင်Pိုင်ငံအေနဖ
ြ င့် မိမိတို(၏ သယ်ယူပို(ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ
များသည် အထက်ပါအချက်များကို သိရှိေနပ
r ီးြဖစ်ေ ]ကာင်း ေသချာေစရမည်။

Part III : Carrier Liability Regime
အပိုင်း ၃။ ကုန်သယ်ေဆာင်သူ၏ တာ၀န်ရှိမ_Pှင့်ပတ်သက်ေသာ သတ်မှတ်ချက်
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Article 4 : The Contract of Carriage
စည်းမျဥ်း ၄။ ကုန်သယ်ေဆာင်မ_ဆိုင်ရာ ပဋိညာဥ််
(a)

Consignment Note
(i)

The contract of carriage shall be recorded via the issuance of a
consignment note in three original copies signed by the
consignor and the carrier. The signatures may be in the form of
handwriting, print, perforated, stamped, symbols, or in any other
mechanical or electronic forms, not inconsistent with the laws of
the Contracting Party where the consignment note is issued. The
first copy shall be handed to the consignor, the second copy shall
accompany the goods, and the third copy shall be retained by
the carrier.

(က) ကုန်ပို(လfာ
(၁)

ကုန်တင်ပို(သူPှင့် သယ်ေဆာင်သူတို(သည် ကုန်ပို(လfာ မူရင်း (၃) ေစာင်တွင်
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးခ
ြ င်း ြဖင့် ကုန်သယ်ေဆာင်မ_ဆိုင်ရာ ပဋိညာဥ်ကို
မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ လက်မှတ်ေရးထိုးချက်များသည် လက်ေရး၊ ပုံPှိပ်ေဖာက်ြခင်း၊
တံဆိပ်ခတ်ြခင်း၊ သေကတစာ
—
အမှတ်သညာပ
ြ ြခင်း ပုံစံများဖ
ြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
စက်မ_ပညာဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊ အီလက်ထေရာနစ်ပုံစံြဖင့်လည်းေကာင်း ြပ လုပ်
Pိုင်သည်။ ကုန်ပို(လfာ ထုတ်ေပးေသာ စာချ ပ်ဝင်၏ ပထမအေစာင်ကို ကုန်တင်
ပို(သူသို( လfဲေပးရမည်။ ဒုတိယအေစာင်ကို ကုန်စည်များPှင့်အတူ တွဲေပးပ
r ီး
တတိယအေစာင်ကို သယ်ေဆာင် သူက ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

(ii)

The consignment note shall conform to the model in the
attachment, and contain the following particulars;
-

the date of the consignment note and the place at which it is
made out;
the name and address of the consignor;
the name and address of the carrier;
the place and the date of taking in charge of the goods and
the place designated for delivery;
the name and address of the consignee;
c:\users\user\desktop\gms website\gms-cbta annex (10).docpg-7
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-

-

(၂)

the description in common use of the nature of the goods
and the method of packing, and, in the case of dangerous
goods, their description in accordance with Annex 1 to the
Agreement;
the number of packages and their special marks and
numbers;
the gross weight of the goods or their quantity otherwise
expressed;
charges relating to the carriage (carriage charges,
supplementary charges, and other charges incurred from
the making of the contract to the time of delivery);
value of the goods for customs purposes;
the requisite instructions for Customs and other formalities;
and
a statement that the carriage is subject, notwithstanding any
clause to the contrary, to the provisions of this Annex.

ကုန်ပို(လfာသည် ပူးတွဲထားေသာ ပုံစံPှင့်ကိုက်ညီ rပီး ေအာက်ပါသီး ြခားအချက်များ
ပါဝင်ရမည်-

-

ကုန်ပို(လfာေန(စွဲPှင့် ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ
ကုန်တင်ပို(သူ၏ အမည်Pှင့်လိပ်စာ
သယ်ေဆာင်သူ၏ အမည်Pှင့်လိပ်စာ
ကုန်ပစ“ည်းကို တာဝန်ယူသည့်ေနရာ၊ ရက်စွဲPှင့်ကုန်ပစ“ည်းအား ေပးအပ်ရန်
သတ်မှတ်သည့် ေနရာ
ကုန်လက်ခံသူ၏ အမည်Pှင့်လိပ်စာ
ကုန်ပစ“ည်း၏သဘာဝအေလျာက် သာမန်အသုံးြပ မ_ အမျိ းအစားPှင့် ထုပ်ပိုးပုံ
နည်းစနစ်Pှင့် အP™ရာယ်ရှိကုန်စည်များအတွက် သေဘာတူစာချ ပ်ပါေနာက်ဆက်တွဲ
စာချ ပ်ငယ် (၁) Pှင့်အညီ ပုံသšာန်ေဖာ် ြပချက်
အထုပ်အေရအတွက်Pှင့် ၎င်းတို(၏ ထူး ြခားေသာ အမှတ်အသားများPှင့်
နံပါတ်စဥ်များ
ကုန်ပစ“ည်းများ၏ စုစုေပါင်းအေလးချိန် သို(မဟုတ် ေဖာ် ြပချက်မရှိပါက
ယင်းတို(၏ အေရအတွက်
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-

(iii)

(၃)

သယ်ေဆာင်မ_Pှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များ (သယ်ေဆာင်ခစရိတ်၊
ေနာက်ဆက်တွဲစရိတ်များPှင့် ပဋိညာဥ် ြပ လုပ်သည့်အချိန်မှစ၍ ေပးအပ်
သည့်အချိန်ထိ ကျခံရန် ေပŽေပါက်ေသာစရိတ်များ)
အေကာက်ခွန်အလို(ငှာ ကုန်ပစ“ည်းများ၏တန်ဘိုး
အေကာက်ခွန်ကိစ“Pှင့် အခ
ြ ားသမSိုးကျကိစ“များအတွက် လိုအပ်ေသာ
efန် ]ကားချက်များ
သယ်ေဆာင် ြခင်းသည် ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်ပါ ြပဌာန်းချက်များ
Pှင့် သက်ဆိုင်ေ ]ကာင်း ေရးသားထားေသာ ေဖာ်ြပချက်

Where applicable, the consignment note shall also contain the
following particulars:
-

a statement that trans-shipment is not allowed;

-

the charges which the consignor undertakes to pay;

-

the amount of "cash on delivery" charges;

-

a declaration of the value of the goods and the amount
representing special interest in delivery;

-

carrier and consignee remarks;

-

the consignor's instructions to the carrier regarding insurance
of the goods;

-

the agreed time limit within which the carriage is to be
carried out; and

-

a list of the documents handed to the carrier.

အသုံး ြပ ရန်လိုအပ်သည့်အခါ ကုန်ပို(လfာတွင် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ သီး ြခားအချက်
အလက်များလည်း ပါဝင်ေစရမည်-

သေဘာကု
— န်တင်မ_ကို ခွင့်မ ြပ ေက
] ာင်း ေရးသားထားေသာ ေဖာ်ြပချက်

-

ကုန်တင်ပို(သူက ေပးေချရန် တာဝန်ယူသည့် ကုန်ကျစရိတ်

-

ကုန်လfဲအပ် ြခင်းအေပŽ ေပးေချရမည့် ကုန်ကျစရိတ်ပမာဏ

-

ကုန်ပစ“ည်းများ၏ တန်ဖိုးေ ]ကညာလfာPှင့် လfဲအပ်သည့်အခါ အထူးကိစ“
အတွက် ေတာင်းဆိုချက်ပမာဏ

-

သယ်ေဆာင်သူPှင့် ကုန်လက်ခံသူတို(၏ မှတ်ချက်များ
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(b)

ကုန်စည်များအတွက် ကုန်တင်ပို(သူက သယ်ေဆာင်သူသို(ေပးသည့် အာမခံ
Pှင့်သက်ဆိုင်သည့် efန် ]ကားချက်များ

-

သယ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သေဘာတူထားသည့် သတ်မှတ်
အချိန်ကာလ

-

သယ်ေဆာင်သူသို(လfဲအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများစာရင်း

(iv)

The parties may enter in the consignment note any other
particulars that they may deem useful.

(၄)

စာချ ပ်ဝင်များက အသုံးဝင်မည်ဟု ယူဆရေသာ အခ
ြ ားသီး ြခား အချက်အလက်
များကို ကုန်တင်ပို(လfာတွင် ေဖာ်ြပPိုင်သည်။

(v)

The absence, irregularity or loss of the consignment note shall not
affect the existence or the validity of the contract of carriage,
which shall remain subject to the provisions of this Annex.

(၅)

ကုန်တင်ပို(လfာမရှိ ြခင်း၊ ေပျာက်ဆုံး ြခင်း သို(မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်ေသာ ကုန်တင်ပို(
လfာများသည် သယ်ေဆာင်ေရး ပဋိညာဥ်၏တည်ရှိမ_ (သို(မဟုတ်) ခိုင်မာမ_ကို
မထိခိုက်ေစဘဲ ဤေနာက်ဆက်တွဲ စာချ ပ်ငယ် ြပဌာန်းချက်များအလို(ငှာ အတည်
ရှိေစရမည်။

Remarks Upon Taking the Goods In Charge
(i)

(ခ)

-

Upon taking the goods in charge, the carrier shall check the
quantity (number and weight) and apparent quality (condition)
of the goods and their packaging and make appropriate
remarks in the consignment note. In the absence of remarks by
the carrier, the cargo is presumed to be complete and in good
condition.

ကုန်ပစ“ည်းများကို တာဝန်ယူသည့်သတ်မှတ်ချက်များ(၁)

ကုန်ပစ“ည်းများကိုတာဝန်ယူသည့်အခါ သယ်ေဆာင်သူက ကုန်ပစ“ည်းများ၏
အေရအတွက်များ (အမှတ်စဥ်Pှင့်အေလးချိန်)၊ သိသာထင်ရှားေသာ အရည်အေသွး
Pှင့် ၎င်းတို(၏ထုပ်ပိုးမ_များကို စစ်ေဆးပ
r ီးကုန်ပို(လာf တွင် သင့်ေလျာ်ေသာမှတ်ချက်
များကို ေရးရမည်။ သယ်ေဆာင်သူ၏ မှတ်ချက်မပါပါက ကုန်ပစ“ည်းများသည်
rပီး ြပည့်စုံrပီး ေကာင်းမွန်ေသာ အေခ
ြ အေနတွင်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
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(ii)

(c)
(ဂ)

Where the carrier has no reasonable means of checking the
accuracy of the statement made in the consignment note with
respect to quantity, quality, and packaging of the goods, he/ she
shall enter his/ her remarks in the consignment note together with
the grounds on which they are based. He/ She shall likewise
specify the grounds for any remarks, which he/ she makes with
regard to the apparent condition of the goods and their
packaging; such remarks shall not bind the consignor unless he/
she has expressly agreed to be bound by them in the
consignment note.
(၂) သယ်ေဆာင်သူက ကုန်ပို(လfာတွင် ကုန်ပစ“ည်းများ အေရအတွက်၊ အရည်အေသွး၊
ထုပ်ပိုးမ_များPှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုန်ပို(လfာပါေရးသားချက်များကို စစ်ေဆးရန်၊
ခိုင်လုံေသာနည်းလမ်းမရှိပါက မိမိ၏မှတ်ချက်ကို မိမိအေခ
ြ ခံသည့် အေ ]ကာင်း
ကိစ“ေပŽတွင် မူတည်် rပီး ကုန်တင်လက်မှတ်တွင် မိမိမှတ်ချက်ကို ေဖာ် ြပရမည်။
ကုန်ပစ“ည်းများ၏ သိသာထင်ရှားေသာ ထုပ်ပိုးမ_အေခ
ြ အေနPှင့်စပ်လျဥ်း၍ သီးြခား
အေက
] ာင်းြပချက်များကို အလားတူေဖာ်ြပရမည်။ ယင်းမှတ်ချက်များကို သယ်ေဆာင်သူက
အတိအလင်း သေဘာတူညီမ_ မရှိပါက ၎င်းအေပŽ စည်းေPှာင်အား မရှိေစရ။
Right of Disposal
Unless otherwise agreed in the consignment note:
စီမံခန(်ခွဲခွင့်။ ကုန်ပို(လfာတွင် အခ
ြ ားသေဘာတူညီချက် မရှိပါက(i)
The consignor has the right to dispose of the goods, in particular
to stop the goods in-transit, to order their return to the place of
departure or to redirect them to another destination/ consignee.
(၁) ကုန်တင်ပို(သူအေနဖ
ြ င့် ကုန်ပစ“ည်းများကို ေနရာချထား စီမံခန်(ခွဲခွင့်ရှိသည်။
အထူးသဖ
ြ င့် ကုန်ပစ“ည်းသယ်ေဆာင်ရန် လုပ်ငန်းအကူးအေပ
ြ ာင်းကို ရပ်တန်(ရန်
ကုန်ပစ“ည်း ထွက်ခွာလာရာေနရာသို( ြပန်ပို(ရန် သို(မဟုတ် အခ
ြ ားေနရာ သို(မဟုတ်
ကုန်လက်ခံယူသူ သို( ဦးတည်ေ ြပာင်းလဲခွင့်ရှိသည်။
(ii) The consignor's right to dispose of the goods shall cease and be
transferred to the consignee:
• when the goods are delivered; or
• when the goods arrive at the place designated for delivery
and the consignee required the delivery; or
when the second copy of the consignment note was received by
the consignee at his/ her request
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The carrier shall be compensated for any additional expenses
arising from exercising the right of disposal in-transit.
(၂) ကုန်တင်ပို(သူ၏ ကုန်စည်စီမံခန်(ခွဲမ_ရပ်ခဲ့ rပီး ကုန်လက််ခံယူသူသို( ေအာက်ပါအချက်
များတွင် လfဲေ ြပာင်းPိုင်သည်- ကုန်စည်များကို လfဲအပ်ေပးသည့်အခါ သို(မဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာေနရာသို(
ကုန်စည်များေရာက်ရှိလာပ
r ီး ကုန်လက်ခံရယူသူက လက်ခံရယူရန် လိုအပ်ေသာ
အခါ သို(မဟုတ်
- ကုန်လက်ခံရယူသူ၏ ေမတ™ ာရပ်ခံချက်အရ ကုန်ပို(လfာ၏ ဒုတိယအေစာင်ကို
ကုန်လက်ခံရယူသူက လက်ခံရရှိသည့်အခါ
- သယ်ေဆာင်သူက သယ်ေဆာင်ေရးအကူးအေပ
ြ ာင်းတွင် ကုန်စည်စီမံခန်(ခွဲခွင့်ကို
ကျင့် သုံး ြခ င် း ြဖ င့် ေပŽေပါက် လာေသာ ေနာက်ထပ်ကုန ် ကျစရိ တ် များအတွ က်
သယ်ေဆာင်သူအား ေလျာ်ေ ]ကးေပးရမည်။
(d)

Right of Action
Both the consignor and the consignee shall separately or simultaneously
have the right to use the carrier for compensation for loss of, damage
to, or delay in delivery of the goods, but the carrier shall owe
compensation only once.
(ဃ) အေရးယူေဆာင်ရွက်ခွင့်။
ကုန်တင်ပို(သူPှင့်ကုန်လက်ခံသူPှစ်ဦး လုံးဝသီး ြခားဖ
ြ စ်ေစ၊
တစ်rပိ င်နက်တည်းြဖစ်ေစ ကုန်ပစ“ည်းေပျာက်ဆုံးပျက်စီးမ_ သို(မဟုတ် ေပးအပ်ရန် ေPှာင့်
ေPှး ]ကန်( ]ကာမ_အတွက် သယ်ေဆာင်သူအား တရားစွဲဆို၍ ေလျာ်ေ ]ကးေတာင်းခံခွင့်
ရှိသည်။ သို(ရာတွင် သယ်ေဆာင်သူက ေလျာ်ေ ]ကးတစ် ‰ကိမ်သာလ}င် ေပးရန်တာဝန်ရှိ
သည်။
Article 5 : Principles of Carrier Liability
စည်းမျဥ်း ၅။ သယ်ယူပို(ေဆာင်သူ၏ တာဝန်ရှိမ_Pှင့် ပတ်သက်ေသာ အေခ
ြ ခံမူများ
(a) Mandatory Law
Any clause in the carriage contract, directly or indirectly derogating
from the provisions of this Annex, shall be null and void. The nullity of
such a stipulation shall however not affect the validity of the other
provisions of the contract.
(က) စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအရမလုပ်မေနရဥပေဒသ။
ေနရဥပေဒသ သယ်ေဆာင်ေရးပဋိညာဥ်ပါ မည်သည့်
ြပဌာန်းချက်မဆို ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ် ြပဌာန်းချက်Pှင့် တိုက်Sိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍
ြဖစ်ေစ၊ ဆန်(ကျင်ကွဲလွဲမ_ရှိပါက ပျက်ြပယ်ေစရမည်။ မည်သို(ပင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းသို( ပျက်ြပယ်သည့်
ြပဌာန်းချက်သည် ပဋိညာဥ်ပါ အခ
ြ ားပ
ြ ဌာန်းချက်များ၏ ခိုင်မာတည်ရှိမ_ကို မထိခိုက်ေစရ။
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(b)

In Contract and In Tort
The present liability regime will govern any claim arising out of the
performance of the carriage contract under this Annex, however
founded, whether in contract or extra-contractually.
(ခ) ပဋိညာဥ်Pှင့် တရားမနစ်နာမ_။
လက်ရှိသယ်ေဆာင်ေရးတာဝန်Pှင့် စပ်လျဥ်းသည့်
အေခ
ြ ခံသေဘာတရားစနစ်သည် ပဋိညာဥ်တွင် ြဖစ်ေစ၊ ပဋိညာဥ်စာချ ပ်Pှင့် သက်ဆိုင်
ေသာ အထူးကိစ“ရပ်များတွင် ြဖစ်ေစ၊ သယ်ေဆာင်ေရးပဋိညာဥ်အရ ေဆာင်ရွက်ရာမှ
ေပŽေပါက်လာ ေသာ ေတာင်းဆိုမ_များကို လfမ်းမိုးသည်။
(c) Vicarious Liability for Servants, Agents, and Subcontractors
In connection with his/ her tasks, the carrier shall be responsible for acts
and/ or omissions of his/ her servants, agents, and subcontractors, who
will be entitled to avail themselves of the same defenses as the carrier
under this Annex.
(ဂ) ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ် လက်ဆင့်ကမ်းပဋိညာဥ်ြပ သူတို(Pှင့်စပ်လျဥ်းသည့် သွယ်ဝိုက်ေသာ
တာဝန်
သယ်ေဆာင်သူသည် မိမိ၏ခုခံခွင့်ကို အလားတူအသုံးြပ Pိုင်ေသာ မိမိ၏
တာဝန။
ဝန်ထမ်း၊ ကိုယ်စားလှယ်များPှင့် တစ်ဆင့်ခံပဋိညာဥ်ချ ပ်ဆိုသူများ၏ပ
ြ လုပ်မ_ သို(မဟုတ်
ပျက်ကွက်မ_ အတွက် တာ၀န်ရှိေစရမည်။
Article 6 : Subject of Carrier Liability
စည်းမျဥ်း ၆။ ကုန်သယ်ေဆာင်သူ၏ တာဝန်ရှိမ_
(a) General
The carrier shall be liable for the total, or partial loss of, or damage to
the goods as well as for the delay in delivery that occurred in the period
between the time that the carrier takes the goods in charge and the
time of delivery.
(က) အေထွေထွ။ သယ်ေဆာင်သူသည် ကုန်စည်များသယ်ေဆာင်ရန် တာဝန်ယူချိန်မှစ၍
ကုန်များေပးအပ်သည့်အချိန်အထိ ]ကားကာလတွင် ကုန်စည်လုံးဝေပျာက်ဆုံးမ_၊ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်း ေပျာက်ဆုံးမ_ သို(မဟုတ် ပျက်စီးမ_အ ြပင် ကုန်စည်ေပးအပ်ရန် ေPှာင့်ေPှး
]ကန်( ]ကာ မ_များ ေပŽေပါက်မ_များအတွက် ေပးေလျာ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
(b) Constructive Loss
(i)
If the goods have not been delivered within 30 days from the
expiry of the agreed delivery time or in the absence of such an
agreement, within 60 days from the time the carrier takes the
goods in charge, the goods will be deemed lost. The consignor/
consignee is entitled to claim compensation for loss.
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(ခ)

အပ
ြ သေဘာေဆာင်ေသာေပျာက်ဆုံးမ_
(၁) ပစ“ည်းေပးအပ်ရန် သေဘာတူထားသည့်ကာလ၊ ကုန်ဆုံးသည့်အချိန်မှ ရက်ေပါင်း
(၃၀) အတွင်း ကုန်စည်များကို မေပးအပ်Pိုင်လ}င် ြဖစ်ေစ၊ သယ်ေဆာင်သူက
ကုန်စည် များကို တာဝန်ယူချိန်မှ ရက်ေပါင်း (၆၀)အတွင်း အထက်ပါကဲ့သို(ေသာ
သေဘာတူ ညီချက်မရှိလ}င်ြဖစ်ေစ ကုန်တင်ပို(သူ/ ကုန်လက်ခံသူတို(က ေပျာက်ဆုံးမ_
အတွက် ေလျာ်ေ ]ကးေတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
(ii) Upon later recovery of the goods, the carrier shall notify
immediately the consignor/ consignee, who shall be entitled to
opt for delivery of the goods against refund of the compensation
already received, but without prejudice to any claim for
compensation for partial loss, damage or delay.
(၂) ကုန်စည်များကို ြပန်လည်ေတွ`ရှိလ}င် သယ်ေဆာင်သူက ကုန်စည်ကိုလfဲေ ြပာင်း
ေပးအပ်ရန် ေရွးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ကုန်တင်ပို(သူ/ကုန်လက်ခံယူသူအား ချက်ချင်း
အေက
] ာင်း ]ကားရမည်။ ကုန်တင်ပို(သူ/ကုန်လက်ခံသူက ေလျာ်ေ ]ကးေငွကို ြပန်အမ်း
ရမည်။ သို(ေသာ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေပျာက်ဆုံးမ_၊ ပျက်စီးမ_ သို(မဟုတ် ေPှာင့်ေPှး
]ကန်( ]ကာမ_အတွက် မည်သည့်ေလျာ်ေ ]ကးေတာင်းဆိုမ_ကိုမဆို မထိခိုက်ေစရ။
(iii) In the absence of the consignor/consignee's request for delivery
of the recovered goods within 30 days from the receipt of
notification by the consignor/ consignee from the carrier, the
carrier shall be entitled to deal with the goods at his/ her
discretion, subject to the law of the place where the goods are
situated.
(၃) သယ်ေဆာင်သူထံမှ အေ ]ကာင်း ]ကားစာကို လက်ခံရသည့်အချိန်မှ ရက်ေပါင်း
(၃၀) အတွင ်း ကုန ်တ င်ပ ို( သူ / ကုန် လ က် ခ ံယူ သူ က ြပ န်လ ည် ေ တွ` ရှိ ေ သာ
ကုန် များကို လfဲေ ြပာင်းေပးအပ်ရန် ေမတ™ ာရပ်ခံ ြခင်းမရှိပါက သယ်ေဆာင်သူ
သည် ကုန်ပစ“ည်းများ တည်ရှိရာေနရာ၏ ဥပေဒအရကုန်စည်များကို မိမိကိုယ်ပိုင်
ဆုံး ြဖတ်ချက် ြဖင့် ကိုင်တွယ်ေ ြဖရှင်းPိုင်သည်။
Article 7 : Measure of Compensation and Limitation of Carrier Liability
စည်းမျဥ်း ၇။ ေလျာ်ေ ]ကးအမျိ းအစားPှင့် သယ်ေဆာင်သူ၏ တာဝန်ရှိမ_အေပŽ ကန်(သတ်ချက်
(a) Loss and Damage
(i)
The compensation for total or partial loss of or damage to the
goods shall be calculated by reference to the commodity
exchange price or current market price or else to the normal
value of the goods at the place and time they were accepted for
carriage.
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(က) ေပျာက်ဆုံးမ_Pှင့် ပျက်စီးမ_
(၁) ကုန်စည်များ လုံးဝ သို(မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးမ_များအတွက်
ေလျာ်ေ]ကးကို တွက်ချက်ရာတွင် ကုန်စည်လဲလှယ်မ_တန်ဘိုး သို(မဟုတ် မျက်ေမှာက်
ေစျးP_န်းကို ရည်efန်းရမည်။ သို(မဟုတ်ပါက သယ်ေဆာင်ေပးရန် လက်ခံေပး
သည့် ေနရာPှင့် အချိန်တွင်ရှိေသာ သာမန်တန်ဘိုးကို ရည်efန်းရမည်။
(ii) Compensation due by the carrier shall not exceed 8.33 SDR per
kilogram gross weight of the goods short delivered or of items
damaged.
(၂) နည်းပါးေသာေပးအပ်မ_ သို(မဟုတ် ပျက်စီးေသာ အမျိ းအစားအတွက် သယ်ေဆာင်သူ
ကေပးရမည့် ေလျာ်ေ ]ကးေငွမှာ ကုန်စည်များ၏ အများဆုံးအေလးချိန် (၁) ကီလို
ဂရမ်လ}င် ၈.၃၃ SDR ထက် မပိုေစရ။
(iii) In addition, the carrier shall refund in full in case of total loss and in
proportion to the loss sustained in case of partial loss, the carriage
charges, customs duties, taxes, and other charges incurred in
respect of the carriage goods.
(၃) သယ်ေဆာင်သူသည် ထပ်ေလာင်း rပီး ကုန်စည်သယ်ေဆာင်ေရးPှင့်စပ်လျဥ်း၍
လုံးဝေပျာက်ဆုံးမ_တွင် အပ
ြ ည့်အဝေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေပျာက်ဆုံးမ_
တွင် အချိ းကျေသာ်လည်းေကာင်း၊ သယ်ေဆာင်စရိတ် အေကာက်ခွန် အခွန်Pှင့်
အခ
ြ ားေပŽေပါက်လာေသာ ကုန်ကျစရိတ်များကို ြပန်အမ်းေပးရမည်။
(iv) He / she will owe no additional damages.
(၄) သယ်ေဆာင်သူသည် ေနာက်ထပ်ပျက်စီးမ_အတွက် တာဝန်မရှိပါ။
(b) Delay
Compensation due by the carrier for damage resulting from delay,
otherthanphysical damage affecting the value of the goods, shall be
limited to an amount not exceeding the transport price.
(ခ) ေPှာင့်ေPှး ]ကန်( ]ကာခ
ြ င်း။
သယ်ေဆာင်သူသည် ကုန်စည်တန်ဖိုးကိုထိခိုက်ေစသည့်
ပစ“ည်း ကိုယ်ထည် ပျက်စီးမ_မှလွဲ၍ ေPှာင့်ေPှး]ကန်( ]ကာမ_ေ ]ကာင့် ြဖစ်ေပŽလာေသာ
ပျက်စီးမ_အတွက် သယ်ေဆာင်ခ ပမာဏထက်မပိုေစရန် ကန်(သတ်ထားရမည်။
(c) Declaration of Value and/ or Special Interest in Delivery
Via the entry of the following declarations by the consignor in the
consignment note prior to the carriage and against payment of a
surcharge, higher compensation than mentioned above shall be due
by the carrier:
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(ဂ)

ကုန်စည်တန်ဘိုးေက
] ညာလfာPှင့် သို(မဟုတ် အထူးလfဲေပ
ေြပာင်းေပးအပ်ြခင်း။ ကုန်တင်
လက်မှတ်တွင် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ေက
] ညာချက်ေရးသွင်း rပီး အပိုေ ]ကးေပးေဆာင်ပါက
သယ်ေဆာင်သူသည် အထက်ေဖာ် ြပပါ ေလျာ်ေ ]ကးထက် ပိုမို ြမင့်မားေသာ ေလျာ်ေ ]ကးေငွ
ကို ေပးေဆာင်ရမည် (i)
declaration of the value of the goods:
In this case the limit in Article 7 (a) (ii) shall be substituted by
the amount of that value; and / or
(၁) ကုန်နစ် ည်တန်ဘိုး ေက
] ညာလfာ။ ယခုကိစ“တွင် အပိုဒ် ၇(က) (၂) ပါ ကန်(သတ်ချက်
ကို ထိုတန်ဘိုးပမာဏဖ
ြ င့် အစားထိုးရမည်။
(ii) declaration of a special interest in delivery:
In this case compensation of additional damages shall be
due by the carrier, independently from the compensation
according to Article 7 (a) and (b).
(၂) အထူးလfဲေြပာင်းမ_ဆိုင်ရာ ေက
] ညာလfာ။ ယခုကိစ“တွင်ေနာက်ထပ်ပျက်စီးမ_အတွက်
သယ်ေဆာင်သူက ေပးရမည့် ေလျာ်ေ ]ကးမှာ အပိုဒ် ၇(က) Pှင့်(ခ) ပါ ေလျာ်ေ ]ကး
Pှင့် တစ်သီးတစ် ြခားြဖစ်ရမည်။
Article 8 : Exoneration
Exoneration of Carrier Liability
စည်းမျဥ်း ၈။ သယ်ေဆာင်သူ၏ တာဝန်ရှိမ_အား ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ ြခင်း
(a) The carrier shall be relieved of liability if he/ she proves that the loss,
damage, or delay in delivery was caused by:
(က) သယ်ေဆာင်သူသည် ေအာက်ပါအေက
] ာင်းအချက်များကို သက်ေသထင်ရှားပ
ြ သPိုင်ပါက
တာဝန်မ ှ သက် သာခွင ့် ရမည် ။ ကုန ်စ ည်ေ ပျာက် ဆုံး ၊ ပျက် စီး သို(မ ဟု တ ် လfဲ အပ်ေ ရး
ေPှာင့်ေPှး ]ကန်( ]ကာမ_များမှာ(i)
force majeure;
(၁) မလွန်ဆန်Pိုင်ေသာ ြဖစ်ရပ်
(ii) inherent defect of the goods;
(၂) ပုပ်သိုးပျက်စီးေသာ ကုန်စည်
(iii) wrongful act or neglect of the consignor/ consignee; or
(၃) ကုန်တင်ပို(သူ/ကုန်စည်လက်ခံရယူသူ၏ ေပါ့ဆမ_ သို(မဟုတ် တလွဲ ြပ လုပ်မ_
(iv) the instructions of the claimant given otherwise than as the result
of a wrongful act or neglect on the part of the carrier.
(၄) သယ်ေဆာင်သူ၏ ေပါ့ဆမ_ သို(မဟုတ် တလွဲ ြပ လုပ်မ_ေ ]ကာင့် ေပŽေပါက်ေသာ
အကျိ းဆက် မဟုတ်လ}င် ေတာင်းဆိုသူက efန် ]ကားချက်ေပးထားခ
ြ င်း
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(b)

The defective condition of the vehicle used for the performance of the
carriage shall not relieve the carrier of his/ her liability.
( ခ ) သယ်ေဆာင်ေသာယာဥ်၏ ချိ (ယွင်းသည့်အေခ
ြ အေနဖ
ြ င့် သယ်ေဆာင်သည့်ကိစ“တွင်
သယ်ေဆာင်သူအား မိမိတာဝန်မှ သက်သာခွင့်မရပါ။
(c) Subject to counterproof by the consignor/ consignee, the carrier shall
be relieved of liability if he/ she establishes that the loss, damage, or
delay in delivery was attributable to:
( ဂ ) ကုန်တင်ပို(သူ/ ကုန်လက်ခံယူသူ၏ ဆန်(ကျင်ဘက်သက်ေသပ
ြ ချက်ေပŽ မူတည် rပီး သယ်
ေဆာင်သူက ေအာက်ပါအေ ]ကာင်းများေက
] ာင့် ပျက်စီးေပျာက်ဆုံးမ_ သို(မဟုတ် လfဲအပ်
ေပးရာတွင် ေPှာင့်ေPှး ]ကန်( ]ကာမ_ရှိခဲ့ေ ]ကာင်း ြပသPိုင်ပါက တာဝန်မှသက်သာခွင့်ရမည် (i)
use of open unsheeted vehicles, when their use has been
expressly agreed and specified in the consignment note, unless
there has been an abnormal shortage or a loss of any package;
(၁) သာမန်ေလျာ့နည်းမ_ သို(မဟုတ် မည်သည့်ကုန်စည်အထုပ်မဆို ေပျာက်ဆုံးမ_မရှိခဲ့
လ}င် ကုန်တင်လက်မှတ်တွင် အဖုံးမပါသည့် ယာဥ်ကိုအသုံး ြပ ရန် သီး ြခားအတိ
အလင်း သေဘာတူထားခ
ြ င်း၊
(ii) the lack of, or defective condition of packing in the case of goods
which, by their nature, are liable to wastage or to be damaged
when not packed or when not properly packed;
(၂) သဘာဝအေလျာက် ေလလွင့်ဆုံးS_ံးPိုင်ေသာ သို(မဟုတ် ပျက်စီးPိုင်သည့်ကုန်ကို
စနစ် တကျထုပ်ပိုးသင့်သည်ကို ထုပ်ပိုးရာတွင် ချိ (ယွင်းေလျာ့နည်းမ_ရှိြခင်း၊
(iii) handling, loading, stowage, or unloading of the goods by the
consignor, the consignee or person acting on behalf of the
consignor or the consignee;
(၃) ကုန်တင်ပို(သူ သို(မဟုတ် ကုန်လက်ခံယူသူ သို(မဟုတ် ၎င်းတို(ကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သူ
တို(က ကုန်စည်ကို ကိုင်တွယ် ြခင်း၊ အတင်အချပ
ြ လုပ်ြခင်း၊ သိုေလှာင် ြခင်း၊
(iv) the nature of certain kinds of goods which particularly exposes
them to total, or partial loss, or to damage, especially through
breakage, rust, decay, desiccation, leakage, normal wastage, or
the action of moth or vermin; however, if the carriage is
performed in vehicles specially equipped to protect the goods
from the effect of heat, cold, variations in temperature, or the
humidity of the air, the carrier must prove that all steps incumbent
on him/ her in the circumstances with respect to the choice,
maintenance, and use of such equipment were taken and that
he/she compiled with any special instructions issued to him/ her;
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(၄)

ထူး ြခားေသာ ကုန်စည်အမျိ းအစား၏ သဘာဝအရကျိ းပဲ့ ြခင်း၊ သံေချးတက် ြခင်း၊
ယိုယွင်းပျက်စီး ြခင်း၊ ယိုစိမ့် ြခင်း၊ အေခ
ြ ာက်ခံ ြခင်း၊ ပိုးဖလံ၏ ဖျက်ဆီး ြခင်းစေသာ
လုံးဝေပျာက်ဆုံး သို(မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေပျာက်ဆုံး ပျက်စီးမ_အတွက်
ြမင်သာ သိသာPိုင်ေသာ ကုန်စည်များကို အပူ၊ အေအး အပူချိန်အေပ
ြ ာင်းအလဲ
သို(မဟုတ် စိုထိုင်းဆများမှကာကွယ်ရန်အတွက် အဆင့်တိုင်းအတွက် တာဝန်ယူ
ခဲ့ေ ]ကာင်းPှင့် အထူးefန် ]ကားချက်များPှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခဲ့ေ ]ကာင်း
ြပသခ
ြ င်း၊
(v) insufficiency or inadequacy of marks or numbers on the
packages; or
(၅) ကုန်ထုပ်များအေပŽ သတ်မှတ်ေသာအမှတ်အသား သို(မဟုတ် အမှတ်စဥ်များ
လုံေလာက်မ_မရှိြခင်း၊
(vi) the carriage of livestock, provided the carrier proves that all steps
normally incumbent on him/ her in the circumstances were taken
and that he/ she complied with any special instruction issued to
him/her.
(၆) တိရစžာန်များ သယ်ယူပို(ေဆာင်ေရးကိစ“တွင် သာမန်တာဝန်ရှိမ_များကို သယ်ေဆာင်သူက
လိုက်နာပ
r ီး ၎င်းအား အထူးထုတ်ေပးထားေသာ efန် ]ကားချက်များPှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
Article 9: Lifting of the Exoneration or Limitation of Carrier Liability
စည်းမျဥ်း၉။ သယ်ေဆာင်သူ၏တာဝန်ရှိမ_အေပŽ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ ြခင်းအား ြပန်လည်Sုပ်သိမ်းြခင်း။
The carrier shall not be entitled to avail himself/ herself of the
exoneration or limitation of liability if the loss, damage, or delay was caused
by his/ her, or his/ her servants’, agents’, or subcontractors’ willful misconduct
or gross negligence.
သယ်ေဆာင်သူသည် မိမိ၏ ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်Pှင့် တစ်ဆင့် ပဋိညာဥ်ခံသူတို(၏
တလွဲ ြပ လုပ်မ_ သို(မဟုတ် ေပါ့ဆမ_ေ ]ကာင့် ေပျာက်ဆုံးပျက်စီး သို(မဟုတ် ေPှာင့်ေPှး ]ကန်( ]ကာမ_
ြဖစ်ခဲ့ပါက မိမိ၏တာဝန်ရှိမ_မှာ သက်သာခွင့်မရPိုင်ပါ။
Article 10: Claims and Actions
စည်းမျဥ်း ၁၀။
၁၀။ ေလျာ်ေ ]ကးေတာင်
းေတာင်းခံြခင်းPှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မ_များဆိုင်ရာ
(a) Remarks on Delivery
(i)
Upon delivery of the goods, the consignee shall check the
quantity (number and weight) and apparent quality (condition)
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of the goods and their packaging and if shortage or damage is
found, make immediately appropriate remarks in writing.
(က) ပစ“ည်းေပးအပ်ြခင်းမှတ်ချက်များ
(၁) ပစ“ည်းေပးအပ်ရာတွင် လက်ခံရယူသူသည်ပစ“ည်း၏ အရည်အေသွး (အမှတ်စဥ်
Pှင့်အေလးချိန်)Pှင့် သိသာ ြမင်သာေသာ ကုန်စည်များ၏ အေခ
ြ အေနကို စစ်ေဆး
ရမည်။ ေလျာ့နည်းမ_ သို(မဟုတ် ပျက်စီးမ_ကိုေတွ`ရှိပါက စာPှင့်ေရးသားထားေသာ
သင့်ေလျာ် သည့်မှတ်ချက်ကို ချက်ချင်းေရးသားရမည်။
(ii) For loss or damage that is not apparent, the period for making
remarks in writing is extended to seven working days from the
date of receipt.
(၂) ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးမ_သည် သိသာထင်ရှားခ
ြ င်း မရှိပါက မှတ်ချက်ေရးသားရန်
အချိန် ကိုလက်ခံရရှိသည့်ေန(မှ အလုပ်လုပ်ရက် (၇) ရက်အထိ တိုး ြမŸင့်Pိုင်သည်။
(iii) In the absence of such remarks by the consignee, the quantity
and condition of the goods are presumed to be as described in
the consignment note.
(၃) ကုန်လက်ခံသူမှ ထိုသို(မှတ်ချက်ြပ ရန် ပျက်ကွက်ပါက ကုန်ပစ“ည်းအေရအတွက်
Pှင့် အေခ
ြ အေနများမှာ ကုန်တင်လက်မှတ်ပါ အေခ
ြ အေနအတိုင်းရှိသည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
(b) Time Bar
All claims for compensation for loss of, damage to, and delay of the
goods against the carrier shall be time barred unless an action was filed
with the court or arbitration initiated within one year;
(ခ) အချိန်ကာလကန်(သတ်ချက်။ ကုန်စည်များေပျာက်ဆုံး၊ ပျက်စီး၊ ]ကန်( ]ကာ၊ ေPှာင့်ေPှးမ_
အတွက် တစ်Pှစ်အတွင်း တရားSုံး သို(မဟုတ် ခုံသမာဓိြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းရန် အေရးယူ
ေဆာင်ရွက် မ_မရှိလ}င် ေလျာ်ေ ]ကးေတာင်းဆိုရန် အချိန်ကာလကို ေအာက်ပါအတိုင်း
ကန်(သတ်သည်(i)
in case of partial loss, damage, or delay:
after the delivery of the goods; and
(၁) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးမ_ကိစ“တွင် ကုန်စည်ကိုေပးအပ်rပီးေနာက်ပိုင်းPှင့်
(ii) in case of total loss:
after 30 days from the expiry of the agreed delivery period
or if no such period was agreed, after 60 days from the
receipt of the goods by the carrier.
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(၂)

(c )
(ဂ)

လုံးဝဥဿုံေပျာက်ဆုံးမ_ကိစ“တွင် သေဘာတူထားသည့် ေပးအပ်ရန်ကာလ ကုန်ဆုံးသည့်
ေန(မှာ ရက်ေပါင်း (၃၀) ေနာက်ပိုင်း သို(မဟုတ် အကယ်၍ အထက်ပါအတိုင်း
သေဘာတူညီေသာ ကာလမရှိပါက သယ်ေဆာင်သူက ကုန်စည်လက်ခံသည့်ေန(
မှ ရက်ေပါင်း (၆၀) ေနာက်ပိုင်း
However, in case of the carrier’s or his/ her servants’, agents’ or
subcontractors’ willful misconduct, the time bar shall be three
years.
မည်သို(ပင် ြဖစ်ေစ သယ်ေဆာင်သူ၏ ဝန်ထမ်း၊ ကိုယ်စားလှယ်Pှင့် လက်ဆင့်ကမ်း
ပဋိညာဥ် ြပ သူတို(၏ တလွဲြပ လုပ်မ_ သို(မဟုတ် ေပါ့ဆမ_ေ ]ကာင့် ြဖစ်ေသာကိစ“တွင်
အချိန်ကန်(သတ် ချက်မှာ(၃) Pှစ် ြဖစ်သည်။
Jurisdiction
စီရင်ပိုင်ခွင့်
(i)
An action for compensation based on this Annex may be brought
in the courts of the Contracting Party:
(၁) ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်ေပŽအေခ
ြ ခံ rပီး
ေလျာ်ေ ]ကးရရန်အေရးယူစွဲဆိုမ_များကို စာချ ပ်ဝင်များ၏ တရားSုံးများတွင် စွဲဆို
Pိုင်သည်။
where the carriage originated from or was destined to;
သယ်ယူပို(ေဆာင်မ_ စတင်ရာေနရာ သို(မဟုတ် သွားေရာက်မည့်ေနရာ
where the loss or damage occurred, if localized;
ပစ“ည်းေပျာက်ဆုံးပျက်စီးေသာ ေနရာ (သိရှိပါက)
where the principal place of business of the carrier is
located; or
သယ်ေဆာင်သူ၏ အဓိကစီးပွားေရးအချက်အ ြခာေနရာ သို(မဟုတ်
where the habitual residence of the claimant if located.
ေတာင်းဆိုသူေနထိုင်ေလ့ရှိေသာေနရာ
(ii) The claim for compensation may also be settled by means of
arbitration based on an agreement entered into between parties
concerned after the claim has arisen.
(၂) ေလျာ်ေ ]ကးေတာင်းဆိုမ_ကို ေလျာ်ေ ]ကးေတာင်းဆိုမ_ ေပŽေပါက် rပီး ခုံသမာဓိ
ဆိုင်ရာ ေဖ
ြ ရှင်း ြခင်း ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန် Pှစ်ဘက်သေဘာတူညီမ_ေပŽတွင် မူတည်
၍လည်း ေဆာင်ရွက်Pိုင်သည်။
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Part 4 : Final Provisions
အပိုင်း ၄။
နိဂုံးချ ပ်ြပဌာန်းချက်များ
Article 11: Amendment
Any Contracting Party may propose amendments to the Annex via the
JointCommittee. Such amendments shall be subject to the unanimous consent
of the Contracting Parties.
စည်းမျဥ်း ၁၁။
၁၁။ ြပင်ဆင်ြခင်း
စာချ ပ်ဝင် မည်သည့်Pိုင်ငံမဆို ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်တွင် ြပင်ဆင်မ_ ြပ လိုပါက ပူးတွဲ
ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့် အဆို ြပ တင်ြပPိုင်သည်။ အဆိုပါပ
ြ င်ဆင်ချက်များသည် စာချ ပ်ဝင်Pိုင်ငံ
များ တညီတeွတ်တည်း သေဘာတူညီမ_အရသာ ြဖစ်ရမည်။
Article 12: Ratification or Acceptance
The Annex is subject to ratification or acceptance of the Governments of
the Contracting Parties. The same applies to an amendment to the Annex, if
any.
စည်းမျဥ်း ၁၂။
အတည်ြပ ြခင်း (သို() လက်ခံြခင်း
၁၂။ တရားဝင်အတည်
စာချ ပ်ဝင်Pိုင်ငံအစိုးရများ၏ တရားဝင်အတည် ြပ ြခင်း (သို() လက်ခံြခင်းသည် ဤေနာက်
ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်အား သက်ေရာက်ေစမည် ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ ြပင်ဆင်ချက်ရှိခဲ့ပါကလည်း
ဤသေဘာအတိုင်း သက်ေရာက်ေစမည်။
Article 13: Entry into Force
The Annex will enter into force on the day that at least two Contracting
Parties have ratified or accepted it, and will become effective only among
the Contracting Parties that have ratified or accepted it. The same applies to
an amendment to the Annex, if any.
စည်းမျဥ်း ၁၃။
ဝင်ြခင်း
၁၃။ စတင်အသက်ဝင်
အနည်းဆုံးစာချ ပ်ဝင်Pိုင်ငံPှစ်Pိုင်ငံက တရားဝင်အတည် ြပ ြခင်း (သို() လက်ခြံ ခင်းြပ သည့်ေန(
တွင် ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်စတင်အသက်ဝင်မည်ြဖစ်rပီး အတည်ြပ ြခင်း (သို() လက်ခြံ ခင်းြပ
သည့် စာချ ပ်ဝင်Pိုင် ငံ များအ ]က ား၌သာ အကျိ းသက် ေရာက် မ_ ရှိ မ ည် ြဖ စ် သ ည်။ အကယ် ၍
ြပင်ဆင်ချက်ရှိခဲ့ပါကလည်း ဤသေဘာအတိုင်း သက်ေရာက်ေစရမည်။
Article 14: Conforming National Law
Where necessary, the Contracting Parties undertake to conform their
relevant national legislation with the contents of the Annex.
စည်းမျဥ်း ၁၄။
ေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
၁၄။ Pိုင်ငံ၏ဥပေဒကို ကိုက်ညီေအာင်
စာချ ပ်ဝင်Pိုင်ငံများသည် လိုအပ်သည့်ေနရာတွင် ၎င်းတိ(ု Pိုင်ငံ၏ဥပေဒကို ဤေနာက်ဆက်
တွဲစာချ ပ်ငယ်ပါ အချက်အလက်များPှင့် ကိုက်ညီမ_ရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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Article 15: Reservation
No reservation to the Annex shall be permitted.
စည်းမျဥ်း ၁၅။
ြ င်း
၁၅။ သီးသန်(ချန်လှပ်ထားခ
ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်တွင် မည်သည့်သီးသန်(ချန်လှပ်မ_ကိုမ} ခွင့်မ ြပ ပါ။
Article 16: Suspension of the Annex
Each Contracting Party may temporarily suspend wholly or partly the
application of the Annex with immediate effect in the case of emergencies
affecting its national safety. The Contracting Party will inform the other
Contracting Parties as soon as possible of such suspension, which will end as
soon as the situation returns to normal.
စည်းမျဥ်း ၁၆။
၁၆။ ေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်ကို ေခတ™ ရပ်ဆိုင်းထားခ
ြ င်း
Pိုင်ငံတိုင်းသည် မိမိPိုင်ငံ၏လုံrခံ ေရးကို ထိပါးေစမည့် အေရးေပŽအေြခအေန ေပŽေပါက်
ပါက ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်ကျင့်သုံး ြခင်း တစ်ခုလုံး (သို() တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကို ေခတ™
ရပ်ဆိုင်းPိုင်သည်။ အေခ
ြ အေနပုံမှန် ြပန်ေရာက်ပါက အဆိုပါရပ်ဆိုင်းထားခ
ြ င်းအား ြပန်လည်Sုပ်
သိမ်းမည် ြဖစ်ေ ]ကာင်း အခ
ြ ားစာချ ပ်ဝင်Pိုင်ငံများသို( ြဖစ်Pိုင်သေရွ` အေစာဆုံး အေ ]ကာင်း ]ကား
ရမည်။
Article 17: Relationship with the Agreement
As a measure to implement the principles laid down in the Agreement,
the Annex cannot depart from or be contrary to these principles. In case of
incompatibility between the Annex and the Agreement, the latter shall
prevail. In case of incompatibility between the Annex and another annex or
protocol, such incompatibility shall be interpreted in light of the Agreement.
စည်းမျဥ်း ၁၇။
၁၇။ သေဘာတူစာချ ပ်Pှင့် ဆက်Pွယ်မ_
ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်သည် သေဘာတူစာချ ပ်တွင် ြပဌာန်းထားေသာ စည်းမျဥ်း
များကို ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်သည့် အချက်တစ်ခုြဖစ်သြဖင့် ၎င်း
စည်းမျဥ်းများမှေသွဖီြခင်း၊ ဆန်(ကျင် ြခင်းမပ
ြ Pိုင်ေပ။ အကယ်၍ သေဘာတူစာချ ပ်Pှင့် ေနာက်
ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်တို( ]ကားတွင် အဓိပ‘ါယ်ဆီေလျာ်မ_၊ သဟဇာတဖ
ြ စ်မ_မရှိပါက သေဘာတူ
စာချ ပ်ကိုသာ အတည်ယူရမည်။ အကယ်၍ ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်Pှင့် အခ
ြ ားေနာက်
ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်၊ အေခ
ြ ြပစာချ ပ်ငယ်တို(အ ]ကား ကွဲလွဲေနပါကလည်း သေဘာတူစာချ ပ်ကို
အတည်ယူရမည်။
Article 18: Relationship of the Attachment to the Annex
The attachment shall form an integral part of the Annex and shall be
equally binding.
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စည်းမျဥ်း ၁၈။
၁၈။ ပူးတွဲPှင့် ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်ဆက်Pွယ်မ_
ပူးတွဲများသည် ေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသဖ
ြ စ်ရမည်။ ေနာက်ဆက်တွဲ
စာချ ပ်ငယ်Pှင့် အညီအမ} အာဏာသက်ေရာက်ရမည်။
Article 19: Dispute Settlement
Any dispute between or among two or more Contracting Parties on the
interpretation or application of the Annex shall be settled directly or by
amicable negotiation in the Joint Committee.
စည်းမျဥ်း ၁၉။
ြ င်းပွားမ_ေြဖရှ
ေြဖရှင်းြခင်း
၁၉။ အင
စာချ ပ်ဝင်Pိုင်ငံPှစ်Pိုင်ငံ(သို() Pှစ်Pိုင်ငံထက်ပိုေသာPိုင်ငံများအက
] ားတွင် ဤေနာက်ဆက်
တွဲစာချ ပ်ငယ်အား အဓိပ‘ါယ်ေကာက်ယူ ြခင်း၊ ကျင့်သုံး ြခင်းတို(Pှင့်ပတ်သက်၍ သေဘာထား
ကွဲလွဲမ_များရှိပါက တိုက်Sိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပူးတွဲေကာ်မတီ၏ ေစ့စပ်ညŸိPိ_င်းမ_ြဖင့်ေသာ်
လည်းေကာင်း ေြဖရှင်းရမည်။
Article 20: Denunciation
Once entered into force, the Annex cannot be denounced separately
from the Agreement.
စည်းမျဥ်း ၂၀။
၂၀။ ရပ်စဲြခင်း
ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်ကို စတင်သက်ဝင်ေစသည်Pှင့် တစ် rပိ င်နက်သေဘာတူ
စာချ ပ်မှ ခွဲထွက်၍ ရပ်စဲ ြခင်းမပ
ြ Pိုင်ပါ။
Attachment:
Attachment Model Consignment Note
ပူးတွဲ - ကုန်ပို(လfာပုံစံ
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed
this Annex. Done at Kunming on 5 July 2005 in six originals in the English
language.
Signed:
ဤကိစ“Pှင့်စပ်လျဥ်း၍ သက်ေသသာဓကအေနဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအာဏာကုန်လfဲအပ်ခံရေသာ
ပုဂ¡ိ လ်များသည် ဤေနာက်ဆက်တွဲစာချ ပ်ငယ်အား လက်မှတ်ေရးထိုးလိုက်သည်။ ၂၀၀၅ ခုPှစ်၊
ဇူလိုင်လ (၅) ရက်ေန(တွင် ကူမင်း rမိ (၌ အဂလိ
— ပ်ဘာသာြဖင့် ေရးသားထားေသာ မူရင်းစာချ ပ်
(၆) ခု တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး ]ကသည်။
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