
သွင်းကုန်ပမာဏြမင့်တက်ြခင်းမ ှကာကွယ်ေပးေရးဥပေဒပါ 

သိေကာင်းစရာများ 
ယုဇနစံ (DOT) 

ြမန်မာိုင်ငံသည် ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်ကျင့်သုံး၍ စီးပွားေရးကတိုးတက်ေစရန ်

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်သွယ်မတိုးြမင့်ိုင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မမူဝါဒအသစ်များ 

ချမှတ်ြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ဥပေဒများြပာန်းြခင်းှင် ့ ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာေြဖေလာ့ြခင်း 

များကိုလည်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ိုင်ငံတကာတွင်ကုန်သွယ်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

ြပည်တွင်းသာမကြပည်ပပိုကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက ်

World Trade Organization(WTO) ကဲ့သိုိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၏ Principles 

များှင့်အညီ ေြဖေလာ့မများေဆာင်ရွက်ေနကသကဲ့သို အြခားတစ်ဖက်တွင်လည်း 

ြပည်ပမှဝင်ေရာက်လာသည့်သွင်းကုန်ပစည်းများေကာင် ့ ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ 

ထိခိုက်နစ်နာြခင်းမှသက်သာရာရေစရန် (WTO Trade Remedy /Trade Defense) 

ဟုေခသည့်ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာကုစားမများြဖစ်သည် ့ Safeguard ၊Anti-dumping ှင့် 

Countervailing Agreements တိုကို ဥပေဒြပ၍ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကျင့်သုံးပီး 

အကာအကွယ်ေပးလာကပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည် ၁၉၉၅ခုှစ်တွင ် ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲ စတင်မဖွဲစည်းခင ်

အေကာက်ခွန်ှင့်ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ အေထွေထွသေဘာတူစာချပ်အား ၁၉၄၇ ခုှစ်၌ 

ိုင်ငံေပါင်း(၂၃)ိုင်ငံြဖင့် စတင်လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့စဉ်ကတည်းကပါဝင်ခဲ့သည့ ် အဖွဲဝင် 

ိုင်ငံြဖစ်သည်ှင့်အညီ အကာအကွယ်ေပးမအစီအမံဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်အား ဥပေဒ 

ြပ၍ အသုံးချခွင့်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင်အာဆီယံစီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းတွင ် ြပည်ပမ ှ

လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းဝင်ေရာက်လာသည် ့ ကုန်စည်များေကာင့်ြပည်တွင်းအေသးစား 

ှင့်အလတ်စား ထုတ်လုပ်သူများ ယှဉ်ပိင်မအခက်အခဲရှိေနချနိ်ထိခိုက်နစ်နာမများကို 

စုံစမ်းစစ်ေဆး၍ လုံေလာက်ေသာကာကွယ်ေပးမအစီအမ ံ ကျင့်သုံးေပးြခင်းအားြဖင့ ်

ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများ၏ ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းကိ ု တစ်ဖက်တစ်လမ်းကအေထာက်အက ူ

ြပိုင်ေစရန်အလိုငှာ ဥပေဒြပာန်းရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။  
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ဥပေဒြပာန်းြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံသည် ြပည်ပမှသွင်းကုန်များြပားစွာဝင်ေရာက်လာြခင်းေကာင့ ် ထိခိုက် 

နစ်နာသည့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများအား ယာယီအားြဖင့် ကာကွယ်ေပးိုင်ေရးအတွက ်

ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာကုစားမအစီအမ(ံ၃)ရပ်အနက ် WTO၏ Safeguard Agreement 

အားအေြခခံထား၍ သွင်းကုန်ပမာဏြမင့်တက်ြခင်းမှကာကွယ်ေပးမဥပေဒကိ ု ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလ(၂၄)ရက်ေန့တွင ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ(်၃၅)ြဖင့် အတည်ြပ 

ြပာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဥပေဒမှာ၂၀၂၁ခုှစ်၊ဇူလိုင်လ(၁)ရက်ေန့တွင်အာဏာစတင ်

အသက်ဝင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အြခားေသာဥပေဒများှင့် ကွာြခားချက ်

သွင်းကုန်ပမာဏြမင့်တက်ြခင်းမ ှ ကာကွယ်ေပးမဥပေဒသည် သွင်းကုန်အေပ 

ကာကွယ်ေပးမ အေကာကခ်နွ်စည်းကပ်ြခင်းြဖင့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းကုိကာကွယ်ေပးြခင်းြဖစ်၍ 

အြခားေသာဥပေဒများကဲ့သို ြပစ်မေကာင်းှင့်တရားမေကာင်းတုိအရ တရားစဲွဆုိအေရးယူြခင်း 

နည်းလမ်းြဖင့်လည်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းမျိးမဟုတ်ေပ။ ြပည်တွင်းသုိ ဝင်ေရာက်လာေသာ 

သွင်းကုန်ပမာဏှင့် ြပည်တွင်းကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူတို၏ထိခိုက်မအတိုင်းအတာများကို 

စိစစ်သုံးသပ်၍ ြပည်တွင်းကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ၏ ထိခိုက်နစ်နာမအေပ ကာကွယ်ေပးမ 

အစီအမံကျင့်သုံးိုင်သည့်ဥပေဒြဖစ်ပါသည်။ 

ကာကွယ်ေပးမအစီအမ ံ

သွင်းကုန်ပမာဏြမင့်တက်ြခင်းမ ှ ကာကွယ်ေပးမဥပေဒအရကျင့်သုံးသည့် ကာကွယ ်

ေပးမအစီအမံဆိုသည်မှာ ြပည်တွင်းသိုတင်သွင်းလာသည့ ်ကုန်စည်ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့ ်

ြပည်တွင်း၌ အလားတူကုန်စည်(သိုမဟုတ်)တိုက်ိုက်ယှဉ်ပိင်ိုင်ေသာ ကုန်စည်ထုတ်လုပ ်

သူများ၏ လုပ်ငန်းများအြပင်းအထန်ထိခိုက်နစ်နာမ သိုမဟုတ် ထိုသိုထိခိုက်နစ်နာေစရန ်

ခိမ်းေြခာက်မများြဖစ်ေပလာလင ် စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းခံေနရသည့ ် ကုန်စည်အေပ ပုံမှန် 

ေကာက်ခံေနသည့ ် အေကာက်ခွန်န်းထားထက ် တိုးြမင့်ေကာက်ခံေသာ ကနဦးယာယ ီ

ကာကွယ်ေပးမအေကာက်ခွန်စည်းကပ်ြခင်း၊ ကာကွယ်ေပးမအေကာက်ခွန်စည်းကပ်ြခင်း 

သိုမဟုတ် သွင်းကုန်ပမာဏကန့်သတ်ြခင်းတိုြဖစ်သည်။  
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ယာယီကာကွယ်ေပးမအေကာက်ခွန် 

စုံစမ်းစစ်ေဆးေနစဉ်ကာလအတွင်းပဏာမစိစစ်အကဲြဖတ်ချက်အရ သွင်းကုန်ပမာဏ 

ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းများထိခိုက်နစ်နာမသည ်

ြပန်လည်ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲသည့်အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေပပါက ရက်ေပါင်း ၂၀၀အထ ိ 

ယာယီအားြဖင့်ေကာက်ခံသည့်အေကာက်ခွန်ြဖစ်သည်။  

ကာကွယ်ေပးမအေကာက်ခွန ်

စုံစမ်းစစ်ေဆးမအပီးသတ်စိစစ်ေတွရှိချက်အရသွင်းကုန်ပမာဏြမင့်တက်မေကာင့် 

ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်၏ အမှန်တကယ်ထိခုိက်နစ်နာမအေပကုစားုိင်ေရး အဆုိပါ 

သွင်းကုန်အေပချမှတ်သည့်ကာကွယ်ေပးမအေကာက်ခွန်အားစည်းကပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

သွင်းကုန်ပမာဏကန့်သတ်ြခင်း 

စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းခံရသည့ ် ကုန်စည်အားအချနိ်ကာလတစ်ခုအထိတင်သငွ်းမပမာဏ 

ကန့်သတ်ြခင်းြဖစ်သည်။အကယ်၍စံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်းခံရသည့်တင်သွင်းကုန်စည်မှာတစ်ုိင်ငံတ

ည်းက တင်သွင်းလာြခင်းမဟုတ်ဘ ဲ ိုင်ငံအသီးသီးကတင်သွင်းလာလင ် ယင်းိုင်ငံတို၏ 

လွန်ခဲ့ေသာြပကဒိန်ှစ်သုံးှစ်အတွင်း သွင်းကုန်ပမာဏကိုခွဲေဝသတ်မှတ်သွားရန်ြဖစ်သည်။  

ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးြခင်း 

ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံတစ်ိုင်ငံမ ှတင်သွင်းမပမာဏကန့်သတ်မည်ဆိုလင ်မိမိတို၏ြပည်တွင်း 

သိုတင်သငွ်းမပမာဏ စုစုေပါင်း၏သုံးရာခိုင်န်းေအာက်ေလျာ့နည်းပါက အဆိုပါိုင်ငံ၏ 

သွင်းကုန်အေပကာကွယ်ေပးမအစီအမံကင်းလွတ်မည်ြဖစ်သည်။တစ်နည်းအားြဖင့်ဆိုေသာ ်

ြပည်တွင်းသိုတင်သငွ်းမပမာဏစုစုေပါင်း၏ သုံးရာခိုင်န်းထက်ေကျာ်လွန်မှသာလင ်

ကာကွယ်ေပးမအစီအမံကိုကျင့်သုံးမည်ြဖစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းခံရသည့ ် ကုန်စည်အား 

ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတည်းကတင်သွင်းလာြခင်းမဟုတ်ဘဲဖွံဖိးဆဲုိင်ငံအများစုမှတင်သွင်း

လာပါက အဆုိပါဖံွဖိးဆဲုိင်ငံအားလံုးမှ တင်သွင်းမစုစုေပါင်းတင်သွင်းမပမာဏသည ် ကိုးရာ 

ခုိင်န်းေအာက်ေလျာ့နည်းပါက သွင်းကုန်အေပ ကာကွယ်ေပးမအစီအမံကင်းလွတ်မည ်

ြဖစ်သည်။ ကိုးရာခိုင်န်းထက်ေကျာ်လွန်ေနလင ် အဆိုပါိုင်ငံများအေပ ကာကွယ်ေပးမ 

အစီအမ ံချမှတ်မည်ြဖစ်သည်။ 
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ဥပေဒအားတာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ကသူများှင့်၎င်းတို၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

ဥပေဒအားအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့်ေကာ်မတီဖွဲစည်းရာတွင်စီးပွားေရးှ

င့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမ ှ ဥကအြဖစ ် ေဆာင်ရွက်၍ 

ဆက်စပ်ဌာနများမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ စီးပွားေရးပညာရှင်၊ 

ိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မဥပေဒပညာရှင်ှင့ ် UMFCCIမ ှဥကတိုက အဖွဲဝင်အြဖစ ်ပါဝင်သည့ ်

ပုဂိလ်များြဖင့ ်ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။  

ေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ြပည်တွင်းကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ၏ လုပ်ငန်း 

ထိခိုက်မကိုတိုင်းတာသည့်စီးပွားေရးဆိုင်ရာအေြခအေနများြဖစ်ေသာ ထုတ်လုပ်မ၊ ေဈးကွက ်

အေြခအေနများအြပင ်အလုပ်သမားခန့်ထားမအစရှိသည့် အေြခအေနများကို စုံစမ်းစစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲ၏တင်ြပချက်များအေပအေြခခံစိစစ်၍ကာကွယ်ေပးမအစီအမံများကိုဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ 

ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်များကိ ုWTOှင့ ်ေဒသတွင်းကုန်သွယ်ေရး သေဘာတူညီချက်များှင့်အည ီ

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ကိစရပ်များတွင်ြပည်ပတင်ပိုသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ 

အသင်းအဖွဲများှင့်ြပည်ပိုင်ငံအစိုးရများထံမှအချက်အလက်အေထာက်အထားများကိုသက်

ဆိုင်ရာသံုံးမှတစ်ဆင့်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း 

ဆက်သွယ်ေတာင်းခံြခင်းစသည်တိုကိ ုေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။ 

ေကာ်မတီသည်ဥပေဒပါြပာန်းချက်များအားေြမြပင်တွင်လက်ေတွေဆာင်ရွက်ိုင်ေစ

ရန ် အမတစ်ခုချင်းစီေပမူတည်၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဘာသာရပ်တာဝန်ခံများ 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ဆက်စပ်ဌာနများမှကမ်းကျင်သူများှင့ ် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ဘာသာရပ ်

တာဝန်ခံများပူးေပါင်း၍ြဖစ်ေစ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲအား ဖွဲစည်းေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲသည်လိုအပ်ေသာစုံစမ်းစစ်ေဆးမများေဆာင်ရွက်ြခင်း၊စုံစမ်းစစ်ေဆး

ေတွရှိချက်များအားကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့်ေကာ်မတီသိုတင်ြပြခင်း၊ချမှတ်ထားသ

ည့်ကာကွယ်ေပးမအစီအမံှင့်ပတ်သက်၍ အခါအားေလျာ်စွာ သုံးသပ်ြခင်း၊ သုံးှစ်ေကျာ်လွန ်

သည့်ကာကွယ်ေပးမအစီအမံစည်းကပ်ထားြခင်းြဖစ်ပါက  စည်းကပ်ကာလသက်တမ်း 

တစ်ဝက်မတိုင်မ ီ ဆက်လက်ကျင့်သုံးရန်၊ ေြဖေလာ့ေပးရန် သိုမဟုတ် ရပ်စဲေပးရန ်

သင့်/မသင့ ်ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းစသည်တိုကိုေဆာင်ရွက်ရန ်တာဝန်ရှိသည်။ 
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စိစစ်အကဲြဖတ်ရမည့် အေြခခံအချက်များ 

ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းများထိခိုက်မရှ/ိမရှိ စိစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင ်

လွန်ခဲ့ေသာြပကဒိန်ှစ် သုံးှစ်အတွင်း ြမင့်တက်လာသည့်သွင်းကုန်၏ ပမာဏှင့်န်းထား၊ 

ပမာဏြမင့်တက်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်သွင်းကုန်၏ ြပည်တွင်းေဈးကွက်တွင် ရယူခဲ့ေသာေဝစု၊ 

ေရာင်းချမအေြခအေနေြပာင်းလဲလာမ၊ ထုတ်လုပ်မအေြခအေနေြပာင်းလဲလာမ၊ ထုတ်လုပ ်

ိုင်စွမ်းအေြခအေနေြပာင်းလဲမ၊ အြမတ်ှင့်အံးေြပာင်းလဲမ၊ အလုပ်သမားခန ့်ထားမ 

အေြခအေနေြပာင်းလဲမစသည်တိုအေပ အေြခခံမည်ြဖစ်သည်။ 

ဆက်စပ်ဥပေဒများ 

ဥပေဒကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ယာယီကာကွယ်ေပးမအေကာက်ခွန်ှင့ ် 

ကာကွယ်ေပးမအေကာက်ခွန်များစည်းကပ်ြခင်းတို ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ရာ အဓိကအားြဖင့ ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

စည်းကပ်ေကာက်ခံရမည်ြဖစ်ပီး အေကာက်ခွန်ြပန်အမ်းြခင်းကိစရပ်များကိ ု ြပည်တွင်းအခွန် 

များဦးစီးဌာနမ ှ စည်းကပ်သည့်အထူးကုန်စည်ခွန်ှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တိုကို စုေပါင်း၍ 

ေကာက်ခံရြခင်းြဖစ်ရာ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဥပေဒများှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်မ 

များလည်းပါဝင်ေနပါသည်။ 

ကာကွယ်ေပးမအစီအမံကျင့်သုံးြခင်းှင့်သက်တမ်းတိုးြခင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များ  

ကာကွယ်ေပးမအစီအမံစတင်ကျင့်သုံးပါက အများဆုံးေလးှစ်အထိကျင့်သုံးိုင်သည်။ 

ကာကွယ်ေပးမအစီအမ ံ ကျင့်သုံးေနစဉ်အတွင်း ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တို၏ လုပ်ငန်းများ 

ြပန်လည်တိုးတက်ေစရန ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ်လည်း ဆက်လက်ထိခိုက်ေနဆဲ အေြခအေန 

များြဖစ်ေပေနေကာင်း အေထာက်အထားများှင့်အတ ူ လုပ်ငန်းြပန်လည်တိုးတက်ေရး 

အတွက ် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ ပူးတွဲလျက်တင်ြပေလာက်ထားပါက ေကာ်မတီက 

စိစစ်သုံးသပ်၍ သက်တမ်းတိုးိုင်သည်။ ကာကွယ်မအစီအမံကိ ု သက်တမ်းတိုးကာလ 

အပါအဝင် အများဆုံးဆယ်ှစ်အထိသာကျင့်သုံးိုင်ပါသည်။ သက်တမ်းတိုးအစီအမံ 

ကျင့်သုံးမအား မူလအစီအမံထက်ေကျာ်လွန်၍ကျင့်သုံးခွင့်မရှိပါ။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ သွင်းကုန်ပမာဏြမင့်တက်ြခင်းမ ှ ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အကျိး 

စီးပွားကာကွယ်ိုင်ရန ် အစိုးရဌာနများပူးေပါင်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ အစီအမံကျင့်သုံးြခင်း၊ 
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WTOှင့် ေဒသတွင်းအဖွဲအစည်းများှင့ ် ချတိ်ဆက်ြခင်းများေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပီး 

ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှလည်း မိမိတိုလုပ်ငန်းများသည ် ြပည်ပမှတင်သွင်းလာသည့ ်

ကုန်စည်များေကာင့် ထိခိုက်နစ်နာေနရေကာင်း မှန်ကန်တိကျေသာစာရင်းဇယား 

အချက်အလက်များစုစည်းြခင်း၊ ေကာ်မတီသိုတင်ြပေလာက်ထားြခင်း၊ သက်ဆိုင်သူများမ ှ

လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များ ေတာင်းခံေသာအခါ ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်းြဖင့ ် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုမှသာ ဥပေဒသည်မှန်ကန်စွာအသက်ဝင်လာမည်ြဖစ်ပီး 

ြပည်တွင်းကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူတို၏လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်နစ်နာမကို အတိုင်းအတာတစ်ခ ု

အေနြဖင့်ကုစားေပးိုင်ပီးြမန်မာိုင်ငံ၏စီးပွားေရးကတိုးတက်ရန်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ 

အေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 
 


