
 
ပူးတွဲ 

ပိုကုန်တင်ပိုသူမှတ်ပုံတင်စနစ်ကျင့်သုံးရာတွင ်သိရှိ ဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များ 

၁။ ပိုကုန်တင်ပိုသူများသည် မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူအဖစ် လာက်ထားိုင်ရန ်ဥ ရာပသမဂ 

ိုင်ငံများ၏ website ဖစ်သည့် (https://customs.ec. europa. eu/rex-pa-ui/#/create-

preapplication/) သုိဝင် ရာက်၍ လာက်လာတွင ် အချက်အလက်များကုိ အဂလိပ ်

ဘာသာ ဖင့် ဖည့်စွက်ရပါမည်။  

၂။ လာက်လာ၏အကွက်နံပါတ(်၁) ဖစသ်ည့် Exporter Information ရှ ိ “Tin Number” 

ကို ဖည့်စွက်ရာ၌ ကုန်သယ်ွ ရးဦးစီးဌာနက ကုမဏီအတွက်ထုတ် ပးထား သာပိုကုန်သွင်း 

ကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတပံု်တင်နပံါတအ် ရှတင်ွ မန်မာိုင်ငံ၏ ကုဒ်နံပါတ(်MM) ကိုထည့်သွင်း 

ဖည့်စွက်ရမည်။ (ဥပမာ- MM5555)  

၃။ အကွက်နံပါတ် (၄) တွင် ကုမဏီအ နဖင့် တင်ပိုမည့် ကန်ုစည်များ၏ HS Code ရှ ဂဏန်း 

(၄) လုံးကို ဖည့်စွက်ရမည်။ အကယ်၍ မိမိတင်ပိုမည့် ကုန်စည်များသည် တူညီ သာ HS 

Chapter အာက်တွင် HS Code 4 digit အဆင့်ဖင့် ကုန်စည်အုပ်စု (၂၀) ထက် ကျာ်ပါက 

HS Chapter တစ်ခုလုံးကို ရွးချယ် ဖည့်စွက် ပးရမည်။  

၄။ အချက်လက်များ ပည့်စုံစွာ ဖည့်စွက်ပီးပါက ကုမဏီ၏ ဒါိုက်တာအမည်စာရင်း (Form-

XXVI) ပါပုဂိလ်တစ်ဦးဦးက လာက်လာ၏ အကွက်နံပါတ် (၅) တွင်လက်မှတ် ရးထုိးကာ 

ကုန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင ် သက်ဆုိင်ရာ စာရွကစ်ာတမ်းများတင် ပ၍ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန ်

တင်ပုိသ ူအဖစ် လာ ရာက် လာက်ထားရမည်။  

၅။ ကုန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနက မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစိစစ်၍ 

သက်တမ်းှစ်ှစ်ရှိ သာ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုခွင့် ပထုတ် ပးမည် 

ဖစသ်ည်။  
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၆။ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကုန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ တာဝန် 

ရိှသူက ဥ ရာပသမဂ၏ဗဟို ဒတာထိန်းချပ်မစနစ်(Central Database) တွင်အချက ်

အလက်များကိုထည့်သွင်း ပးမည် ဖစ်ပါသည်။ မှတ်ပံုတင်ပုိကုန်တင်ပိုသူသည် မတ်ှပံုတင် 

ပိုကုန်တင်ပိုသူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအ ပာင်းအလဲရှိပါက ကုန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနသို 

ချကခ်ျင်း အ ကာင်းကားရမည်။  

၇။ ကုန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင ် မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူအဖစ် မတ်ှပံုတင် ခငး်သည် ဥ ရာပ 

သမဂ၊ နာ် ဝှင့် ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံတိုသို တင်ပို သာ မန်မာ့ပင်ရင်းထုတ်ကုန်များ အတွက်ပါ 

အကျံးဝင်မည် ဖစ်သည်။ တူရကီုိင်ငံသည် မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူစနစ်ကို ဆာင်ရွက ်

ရန် အဆင်သင့် ဖစပ်ါက  တူရကီိုင်ငံသို တင်ပို သာ ပိုကုန်များပါ အကျံးဝင်မည ်

ဖစသ်ည်။  

၈။ တင်ပုိမည့် ကုန်စည်များအား ပင်ရင်းထုတ်ကုန ် ဖစ်-မဖစ ်ဆုံး ဖတ်သတ်မှတ်ရာတွင ် ုိင်ငံ 

အလုိက် ပဌာန်းထား သာ GSP အစီအစ်များကိုသာ အသုံး ပရမည် ဖစ်သည်။ အဆုိပါ 

ိုင်င ံအလိုက ်GSP Update အစီအစမ်ျားကုိ (www.unctad.org) မ ှရယူုိင်သည်။ 

၉။ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန ် တင်ပိုသူမှတ်ပံုတင်နံပါတရ်ရိှပီးသူသည် GSP Form-A ကုိ လာ ရာက် 

လာက်ထားအသုံး ပရန် မလိုအပ်ဘဲ ကုန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနက ခွင့် ပထုတ် ပးခ့ဲ သာ 

မှတ် ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူမှတ်ပုံတင်နံပါတ် (ဥပမာ-MMREX3333) ကိုကူးသန်း ရာင်းဝယ်မ 

ဆုိင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုခ ု ပတွင် ဖာ် ပ၍ “ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ကညာချက ်

(Statement of Origin)” ကုိ ကညာရမည်။  

၁၀။ ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ဖစ် ကာင်း ကညာမည့် စာရက်ွတွင် မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသ ူ အမည် 

ှင့် လိပ်စာအပည့်အစုံ၊ ပုိကုနအ်မျိးအစားအ သးစိတ် ဖာ် ပချက်ှင့် ထုတ် ပးသည့် ရက်စွဲ 

တုိကုိ ဖာ် ပရမည် ဖစ်ပီး၊ လက်မှတ် ရးထိုးရန ်မလိုအပ်ပါ။ 
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၁၁။ ကုမဏီများသည် မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူအဖစ် လာက်ထားမများကိ ု၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင် 

ဘာလ(၃၁) ရက် န့ နာက်ဆုံးထားကာ မှတ်ပုံတင်ရမည် ဖစ်ပီး၊ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသ ူ

အဖစ် လာက်ထားမ မ ပရ သးသည့် ကုမဏီသာ GSP Form-A ကုိ ဆက်လက်အသုံး ပ 

ုိင်သည်။  

၁၂။ “ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ဖစ် ကာင်း ကညာချက်”တစ်ခုကို ကုန်စည်တင်ပိုမတစ်ကိမ ် (One 

Consignment) အတွက်သာ အသုံး ပုိင်သည်။  ကညာရမည့် စာသားမှာ တစဖ်က်ပါ 

အတိုင်း ဖစပ်ါသည်-  

“The Exporter (Exporter Name and REX Number) of the products covered by this 

document declares that, except where otherwise clearly indicated, these 

products are of (Myanmar) preferential origin according to rules of origin of the 

Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin 

criterion met is (P/ W HS Code 4 digit/ etc.)”  

၁၃။ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူက ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ဖစ် ကာင်း ကညာမည့်ကုန်စည်သည် 

ပည်ပ မှသွင်းကုန်ကုန်ကမ်းများပါဝင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ုံ၊ အလုပ်ုံထုတ်ကုန် ပစည်းများ 

ဖစပ်ါက စက်မထုတ်ကုန်ပစည်း တစ်ယူနစ်တိုင်းအတွက် ထုတ်ကုန်ပစည်း မှတ်ပုံတင ်

လက်မတ်ှ (Certificate of Production Registration) ကုိ ကိတင် လာက်ထားရန် 

လိုအပ်ပးီ၊ သက်တမ်းကို စတင်ထတ်ု ပးသည့် န့မှစ၍ ှစ်ှစ်သတ်မှတ်ပါသည်။    

၁၄။ ထုတ်ကုန်ပစည်းမတှ်ပုံတင်လက်မှတ ် ကိတင် လာက်ထား ခင်းအား ကုန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနက (၃၀-၁၂-၂၀၁၃) ရက် န့တွင် ထုတ် ပန်ခဲ့သည့် ပိုကုန်သွင်းကုန်ှင့် ပတ်သက် သာ 

သတင်းလာ (၁၂/၂၀၁၃) အရ ဆာင်ရွက်ရမည် ဖစ်ပါသည်။ တင်ပိုမည့်ကုန်စည်ကုိ ထုတ် 

လုပ်ရာတင်ွ အစီအစအ်ရ အကျံးဝင် သာိုင်ငံများမှကုန်ကမ်းများကို ထည့်သွင်းထုတ် 
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လုပ်ရာတွင် ပါင်းစပတွ်က်ချက်(Cumulation)ခင်းအား အစအီစအ်လုိက် ပဌာန်းချကမ်ျား 

အတိုင်း ခွင့် ပမည ်ဖစသ်ည်။  

၁၅။ ကုန်စည်တင်ပိုမတစ်ကိမ်တိုင်းအတွက ် “ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ဖစ် ကာင်း ကညာချက”် ကုိ 

ကညာခ့ဲသည့် သက်ဆိုင်ရာအ ရာင်းအဝယ်စာရကွ်စာတမ်း၏ မိတှင့် အချက်အလက်        

များအား သတ်မှတ်ထား သာ ဇယားတွင် ဖည့်စွက်၍ ကုန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနှင့် အ ကာက ်

ခွန် ဦးစီးဌာနတုိသို လစ်မပျက်မကွက် ပးပုိရမည်။  

၁၆။ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူသည် အ ကာက်ခွန်သက်သာ ကင်းလွတ်ခွင့်ခံစားမည့် ကုန်စည်၏ 

ထုတ်လုပ်တင်ပို ရာင်းချ ခင်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယား မတ်ှတမး်များကုိ (၃) ှစ် အနည်းဆံုး 

လကဝ်ယ်တင်ွ သိမ်းဆည်းထားရှိရမည်။  

၁၇။ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူက လက်မှတ် ရးထိုး ကညာခဲ့ သာ အ ရာင်းအဝယ်ဆုိင်ရာ 

စာရွက် စာတမ်းပါ ဖာ် ပချက်များင့်ှ စပ်လျ်း၍ မှန်ကန်မမရှိ ကာင်း အကျိးအ ကာငး် 

ဆီ လျာ် သာသံသယရှိလင ်သကဆုိ်င်ရာအာဏာပုိင်များက နာက် ကာင်း ပန်စစ် ဆး 

ခွင့် ရိှသည်။ 

၁၈။ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမ ှ အခါအား လျာ်စွာ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူ၏ ပင်ရင်း 

ထုတ်ကုန်များှင့်စပ်လျ်းသည့်စာရင်းဇယားစစ် ဆး ခင်း၊ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစ်များအား 

စစ် ဆး ခင်း၊ စက်ုံ နရာများသုိ လာ ရာကစ်စ် ဆး ခင်းများကုိ လက်ခံ၍ ပူး ပါငး်ကူညီ 

ရမည်။  

၁၉။ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူ၏ ကုမဏီအားဖျက်သိမ်း ခင်း၊ ပုိကုန်များတင်ပုိမမရိှ တာ့ ခင်း၊ 

တင်ပို သာကုန်စည်များသည် သက်ဆိုင်ရာအစီအစမ်ျားမှသတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီမ 

မရှိ တာ့ ခင်းစသည့်အ ခအ နတစ်ရပရ်ပ်တွင ်မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူအဖစ်မ ှပယ်ဖျက ်

ပးပါရန် ကန်ုသွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် လာ ရာက် လာက်ထားုိင်သည်။  
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၂၀။ မှတ်ပုံတင်ပိုကုန်တင်ပိုသူသည် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ကို လိမ်လည် ကညာခင်း၊ မမှန်ကန် 

သာ အချက်လက်များ ကညာခင်းင့်ှ အပ်ှင်းထား သာ အာဏာကိ ု အလဲွသုံးစား 

ပလုပ် ခင်း စသည်တုိကိုစိစစ် တွရှိပါက မှတ်ပံုတင်ပိုကုန်တင်ပုိသူ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပ 

ချက်ကိုမည်သည့်အချနိ်တွင်မဆိုပယ်ဖျက်မည် ဖစ်ပီး၊ သက်ဆုိင်ရာဥပ ဒများအရ အ ရး 

ယူ ခင်းခံရမည်။           

  


