
 ပြ ည် ေထာင်စုမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစုိးရ 

စီးပွားေရး ှင် ့ကူးသန်းေရာင်း၀ယ်ေရး၀န်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာန 

 

 

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် င့်ှပတ်သက်ေသာသတင်းလာ  ၉ /၉၈  

                                                                                                                     ၁၉၉၈ ခု စှ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်။ 

အေကာငး်အရာ။ အေကာက်ခွန်ဆုိင်ရာဆုိင်ရာ ေယဘူယျအခွင့်အေရးေပးမစနစ် (GENERALISED 

SYSTEM OF PREFERENCES GSP) အရ (FORM A) ေလာက်ထားရာတွင် လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသတ်မှတ်ခြ င်း။ 

 

၁။  မြ န်မာ ိုင်ငံသည် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာေယဘုယျအခွင့်အေရးေပးမစနစ် (GENERALISED SYSTEM 

OF PREFERENCES GSP) အရ၊ ဂျီအက်စ်ပီအခွင့်အေရးေပးေသာ ိုင်ငံများအနက် ိုင်ငံအချိ ထံမှလွဲ၍ အကျိ း 

ခံစား ခွင ့်ရှိေသာ ိုင်ငံဖြ စ်ပါသည်။ ထို ေကာင့် ၁၉၈၈ ခု ှစ်မှစ၍ ပြ ည်ပပို ကနု်များအတွက် (GSP FORM A) 

ေလာက်ထား မများကို ခွင့် ပြ ထုတ်ေပးခဲ့ပါသည်။ သို ရာတွင် စနစ်တကျ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

သတ်မှတ်ထုတ်ပြ န်ခြ င်း မရှိခဲ့ပါ။  

၂။ ယခုအခါ ပြ ည်ပပို ကနု်တိုးတက်များပြ ားလာခြ ငး်၊ GSP အခွင့်အေရးေပးေသာ ိုင်ငံများ (PREFERENCE 

GIVING COUNTRIES) ၏ ဂျီအက်စ်ပီအစီအစဥ်များ ေပြ ာငး်လဲလာခြ င်း၊ အချိ ိုင်ငံများမှ စည်းမျဥ်းပိုင်းဆိုင်ရာ 

ကန် သတ်မများ ရှိလာခြ င်းတို ေကာင် ့ (GSP FORM A) ထုတ်ေပးမအား စနစ်တကျ ပြ န်လည်ေဆာင်ရွက်ရန ်

လိုအပ် လာပါသည်။  

၃။ သို ဖြ စ်ရာ ထုတ်ကုနသ်ငွ်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအေနဖြ င် ့ (GSP FORM A) ေထာက်ခံချက်များကို 

ကုန်သွယ်ေရး ညန်ကားမဦးစးီဌာနသို  ေလာကထ်ားရာတငွ ် လွယက်လူင်မြ န်စွာ ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက် 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကုနသ်ွယ်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာနက ပူးတွဲပါအတိုင်း 

သတ်မှတ်လိုက်ေကာင်း ှင် ့ လုပ်ထုံး လုပ်နညး်များ ှင့်အညီ (၁၉၉၀ ခု ှစ် သဂုတလ် ၁ ရက)် မှစ၍ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စေ်ကာင်း အသိေပး ေကငြ ာ အပ်ပါသည်။     

             

               

         ကနု်သွယေ်ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန 

 



(GSP FORM A) ေလာက်ထားရာတွင် လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

(GSP FORM A) ေလာက်ထား ိုင်သူများ 

 

၁။ စီးပွားေရး ှင့် ကူးသန်းေရာင်း၀ယ်ေရး ၀န်ကးီဌာနတွင် ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှငအ်ဖြ စ ်

မှတ်ပုံတငထ်ားသူများသည် ထုတ်ကုန် လိုင်စင်ရယူပးီ ပြ ည်ပသို  ကုန်ပစည်း တင်ပို ေရာင်းချရာတွင် 

ကုန်တင်ပို ေသာ ိုင်ငံသည် ဂျီအက်စ်ပီ အခွင့်အေရးေပးေသာ ိုင်ငံဖြ စ်ပးီ၊ တင်ပို ေသာကုန်ပစည်းသည် 

ယင်း ိုင်ငံ၏ ဂျီအက်စ်ပီအစီအစဥ်၌ အကျ ံး၀င်လင် ဂျီအက်စ်ပီ (FORM A) ေလာက်ထား ိုင်ပါသည်။  

GSP FORM A ေလာက်ထားရာတွင် တင်ပြ ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ 

၂။ (GSP FORM A) ေလာက်ထားရာတွင် တင်ပြ ရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ အချက်အလက်များ 

ကိုလည်း ေကာင်း၊ တင်ပို သည့်စနစ်၏ ထူးခြ ားမအရ ပးူတွတဲင်ပြ ရန်လိုအပသ်ည့် အခြ ားစာရွက်စာတမ်းများ၊ 

အချက်အလက် များကိုလည်းေကာင်း သိရှိ ိုင်ရန် ေအာက်အပိုဒ်များတွင် ရှင်းလင်းေဖာ်ပြ ထားပါသည်။  

၃။ (GSP FORM A) ေလာက်ထားသည့်အကိမ်တိုင်းတွင် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်အလက်များ 

ှင့်စာရွက် စာတမ်းများ တင်ပြ ရပါမည် - 

 (က) ညန်ကားေရးမှ းချ ပ်၊ ကုန်သွယ်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာနသို  လိပ်မူ၍ (COMPANY LETTER 

HEAD) ပါစာဖြ င့် ပူးတွဲပါပုံစံအတိုင်း ေလာက်ထားရပါမည်။ (ပူးတွဲ - ၁) 

 (ခ) ေလာက်ထားေသာအဖွဲ ့အစည်း၏ တာ၀န်ရှိသူ (MD, GM, DIRECTOR) တစ်ဦးဦးက ရက်စွဲ 

ေဖာ်ပြ ၍ လက်မှတ်ေရးထိုး ေလာက်ထားရပါမည။် 

 (ဂ) အဂလိပ်ဘာသာလက် ှိပ်စက်ဖြ င့် ပြ ည့်စုံစွာဖြ ည့်စွက်ထားသည့် (GSP FORM A) ပူးတွဲတင်ပြ  

ရမည်။ FORM A - ေပ ရှိ စာလုံးများကို ဖျက်ရာပြ င်ရာမရှိေစဘဲ ထင်ရှားစွာ ရိုက် ှိပ် 

ေပးရမည်။ 

 (ဃ) BILL OF LADING မိတ   

 (င) INVOICE မိတ  

 (စ)  ထုတ်ကုနလ်ိုင်စင်မိတ  

 (ဆ) ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လပု်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်မိတ  

 (ဇ) ထုတ်ကုန်လိုင်စင်အရ GSP ေလာက်ထားပးီစးီမအ ေြခပြ ဇယား (ပူးတွဲ - ၂) 

 (စျ) PACKING LIST မိတ  

မှတ်ချက်။  ။  ပူးတွဲမိတ အားလုံးကို တာ၀န်ရှိ MD, GM, DIRECTOR - တစ်ဦးဦးက မိတ မှန်ဖြ စေ်ကာငး် 

လက်မှတ်ေရးထိုး အတည်ပြ ရပါမည။် 

  

 


