
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ှင့်ပတ်သက်ေသာသတင်းလာ (   ၁၁   / ၂၀၂၀)  

           ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ   ၇      ရက်  

အေကာင်းအရာ။ အာဆီယံေဒသတွင်း ထုတ်လုပ်တင်ပုိသူကုိယ်တုိင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာသည့် အစီအစဉ် (ASEAN-Wide Self-Certification Scheme) အရ 

အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသူများ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် 

(Standard Operating Procedures-SOP) ထုတ်ြပန်ြခင်း 

၁။ ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများအကား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိသည့် ထုတ်လုပတ်င်ပုိသကုိူယ်တုိင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာသည့်စနစ် 

(Self-Certification System) ကိ ု ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရာတွင ် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများအား 

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ၁၇ - ၂ - ၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ၉/၂၀၁၆ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ယခုအခါ အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ်၏ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားသည့် 

ပင်ရင်းုိင်ငံစည်းမျဉ်းဆုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအရ အာဆီယံေဒသတွင်း ထုတ်လုပ်တင်ပုိသူကုိယ်တုိင် 

ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာသည့်အစီအစဉ် (ASEAN-Wide Self-Certification Scheme) အား 

အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများအကား ၂၀-၉-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် စတင်အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည် 

ြဖစ်ပါသည။်  

၃။ သိုပါ၍ အာဆယံီေဒသတွင်း ထုတ်လုပ်တင်ပိုသူကိုယ်တိုင ်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာသည့်အစီအစဉ်အရ အတည်ြပပုိကုန်တင်ပုိသူများမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်  

(Standard Operating Procedures-SOP) ကုိ ပးူတဲွပါအတုိင်း ထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။   

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 



အာဆီယံ ေဒသတွင်းထုတ်လုပတ်င်ပုိသူကုိယ်တုိင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာသည့် 

အစီအစဉ် (ASEAN-Wide Self-Certification Scheme) အရ အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသူများ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် (Standard Operating Procedures-SOP) 

၁။ အာဆီယံေဒသတွင်း ထုတ်လုပ်တင်ပို သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာသည့်အစီအစဉ ် (ASEAN- Wide Self-Certification - AWSC Scheme) အား 

ြမန်မာိုင်ငံမ ှအတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသူများက (Certified Exporters-CE) လုိက်ပါေဆာင်ရွကရ်ာ၌ 

လွယ်ကူေချာေမွေစေရး၊ စနစ်တကျလုိက်ပါေဆာင်ရွက်ုိင်ေရးှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်အား အေထာက်အကူြဖစ်ေစေရးတိုအတွက ်ရည်ရွယ်၍ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ေရးဆဲွြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

၂။ အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေရှေြပးစီမံကိန်း 

(၂) ခု ြဖစ်သည့် Pilot Project I ှင့် Pilot Project II အား ေပါင်းစည်း၍ အာဆီယံေဒသတွင်း 

ထုတ်လုပ်တင်ပုိသူကုိယ်တုိင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်းေကညာသည့်အစီအစဉ် (ASEAN-Wide 

Self-Certification Scheme) ကုိ ကူးေြပာင်းကာလမထားရိှဘဲ ၂၀-၉-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် တစ်ေြပးညီ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ရာ အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများသုိ အေကာက်ခွန်သက်သာခွင့်ြဖင့် 

တငပ်ိုလိုသည့် ပိုကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၉/၂၀၁၆ အရ အတည်ြပ 

ပုိကုန်တင်ပုိသူအြဖစ် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ရယူပီးေနာက် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 

ြဖစ်သည်။ 

၃။ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၆ အရ အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများသို အေကာက်ခွန် 

သက်သာခွင့်ြဖင့် တင်ပိုိုင်ေရးအတွက ် အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသ ူ (Certified Exporter) အြဖစ် 

ေလာက်ထားလုိသည့် ပုိကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ Online CO Application 

System ြဖစ်သည့် www.onlineco.myanmartradenet.com တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ စာရွက်စာတမ်းများ 

တင်ြပ၍ ဝန်ေဆာင်ေကး အခမဲ့ြဖင့် ဝင်ေရာက်ေလာက်ထားုိင်သည်။  

၄။ အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသ ူမတ်ှပုံတင်လက်မတ်ှေလာက်ထားြခင်း၊ ေလာက်ထားမအေပ 

စိစစ်ြခင်း၊ မှတ်ပံုတင်နပံါတ်ခွင့်ြပထုတ်ေပးြခင်းင့်ှ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ေကညာြခင်း လုပ်ငန်းစဉ ်

အဆင့်ဆင့်ကို ပုံြဖင့် ေနာက်ဆက်တဲွ (က) ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပထားသည်။  

 



၅။ အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသ ူ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ် ( Certified Exporter ) ရရှိပီးေသာ 

ပိုကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင ် စတင်သက်ဝင်မည့် 

အာဆီယံပင်ရင်းုိင်ငံစည်းမျဉ်းဆုိင်ရာလုပ်ထံုးလုပန်ည်းအရ အာဆီယံေဒသတွင်း ထုတ်လုပတ်င်ပုိ  

သူကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာသည့်အစီအစဉ်ကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ Standard 

Operating Procedures ှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသူအြဖစ ် ေလာက်ထားစဉ်က တင်ြပခ့ဲသည့် တင်ပုိရန် 

ရည်ရွယ်သည့် ကုန်စည်စာရင်း (HS 6-digit Level or AHTN Code) တွင ်

မပါဝင်ေသာ ကုန်စည်ကုိ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာခွင့်မရှိပါ။  

( ခ ) ရာန်းြပည့် ထုတ်လုပ်ရရိှေသာ ကုန်စည်မှအပ ကျန်ကုန်စည်များကုိ တင်ပုိလုိေသာ 

အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသူများသည ် မတင်ပိုမ ီ တင်ပိုမည့်စက်မထုတ်ကုနစ်ည် 

တစ်ယူနစ် (HS 8-digit) အတွက ် (၁) ှစ ်သက်တမ်းရှိေသာ ထုတ်ကုန်ပစည်း 

မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ကုိ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ကိတင်ေလာက်ထားရမည်။  

( ဂ ) တင်ပုိမည့်စက်မထုတ်ကုန်အတွက် သက်တမ်းရိှစက်မထုတ်ကုန်ပစည်း မှတ်ပံုတင် 

လက်မှတ် လက်ဝယ်ရှိမှသာ ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာိုင်သည်။  

(ဃ) ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ြဖစ်ေကာင်းေကညာချက်အား ကုန်ေရာင်းေြပစာ (Commercial 

Invoice) ေပတွင် ြပလုပ်၍ တစ်ဖက်ုိင်ငံတွင် ကုန်စည်တင်သွင်းချန်ိ၌ တင်ြပရမည်။ 

တင်ပိုချနိ်၌ ကုန်ေရာင်းေြပစာေပတွင ် ပင်ရင်းေကညာချက ် မြပလုပုိ်င်မသှာ 

Billing Statement (ေငွေတာင်းခံလာ) (သို) Delivery Order (သို) ထုပ်ပိုး 

စာရင်း (Packing List) ေပတွင် ြပလုပ်ရမည်။  

( င ) ကုမဏီ Letter Head ပါဝင်သည့် ကုန်ေရာင်းေြပစာေပတွင် ပင်ရင်းေကညာချက် 

ြပလုပ်ရာ၌ ပးူတဲွ (၁)ပါ လုိအပ်ေသာအချက်အလက်များ မြဖစ်မေနပါဝင်ရမည်။ 

( စ ) ပင်ရင်းေကညာချက် ြပလုပရ်ာတွင် လက်မတ်ှေရးထုိးခွင့်ရိှသူ၏ အမည်ှင့် 

လက်ြဖင့် ေရးထုိးထားေသာလက်မှတ်ပါဝင်ရမည်။  

(ဆ) တင်ပိုကုန်စည်များအတွက ် ြမနမ်ာ့ပင်ရင်းထတုကု်နြ်ဖစ်ေကာင်း ေကညာချက ်

ြပလုပ်ရာတွင် ပူးတဲွ (၂) ပါ ကုန်ေရာင်းေြပစာေပတွင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန် ေကညာရမည့် 

နမူနာပုံစံများ အတုိင်းေကညာုိင်သည်။ 

၂ 



( ဇ ) ပင်ရင်းေကညာချက်ပါဝင်သည့် စာရွက်စာတမ်း၏ေန့စဲွအား ပင်ရင်းေကညာချက် 

ထုတ်ေပးသည့်ေန့စဲွအြဖစ ်မတ်ှယမူည။် 

( ဈ ) ပင်ရင်းေကညာချက်ပါဝင်သည့် စာရက်ွစာတမ်း၏ ရည်န်းနံပါတ်အား ပင်ရင်း 

ေကညာချက်၏ ရည်န်းနံပါတ်အြဖစ် မတ်ှယမူည်။ 

(ည) အကယ်၍ ပင်ရင်းေကညာချက်တွင် ကုန်ပစည်းအားလံုးအတွက် ေနရာလံုေလာက်မ 

မရိှပါက အချက်အလက်များပါဝင်ေသာ အပုိစာရွက်များအား ေနာက်ဆက်တဲွ (၁) 

အေနြဖင့် ပူးတဲွတင်ြပရမည်။ 

( ဋ ) အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသူသည ် ထပ်ဆင့်ပင်ရင်းေကညာချက ် (Back-to-Back 

Origin Declaration) အား ပထမကုန်တင်ပိုိုင်ငံ၏ သက်တမ်းရိှမရူင်း ပင်ရင်း 

သက်ေသ (သို) ၎င်းမိတမှန ်လက်ဝယ်ရှိမှသာ ြပလပုုိ်င်သည်။ 

( ဌ ) ထပ်ဆင့်ပင်ရင်းေကညာချက်တွင ် ကားခံကုန်တင်ပိုုိင်ငံ၏ FOB တန်ဖိုးကို 

ေဖာ်ြပရမည်။ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းြပန်လည်တင်ပိုြခင်းအတွက ် ထပဆ်င့်ပင်ရင်း 

ေကညာချက်တွင်ပါဝင်သည့် စုစုေပါင်းအေရအတွက်သည် မူရင်းပင်ရင်း သက်ေသတွင် 

ပါဝင်သည့် စစုေုပါင်းအေရအတွက်ထက် မေကျာလ်န်ွရပါ။  

( ဍ ) ကုန်ေရာင်းေြပစာေကညာချက်သည ် ေကညာသည့်ေန့မှ (၁၂) လ သက်တမ်း 

ရိှပီး၊ ယင်းကာလအတွင်း ကုန်တင်သွင်းိုင်ငံ၌ တင်ြပရမည်။  

( ဎ ) အတည်ြပပုိကုန်တင်ပုိသူ ေလာက်ထားစဉ်က ြဖည့်သွင်းခ့ဲေသာ အချက်အလက်များ 

အေြပာင်းအလဲရိှပါက ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနထ ံ Update ကိ ုချက်ချင်း စာြဖင့် 

ေရးသား၍ အသိေပးအေကာင်းကားရမည်။  

(ဏ) ပင်ရင်းေကညာချက်ဆုိင်ရာ အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား အနည်းဆံုး 

(၃) ှစ်အထိ လက်ဝယ်တွင ်သိမ်းဆည်းရမည။်  

(တ)  ကုန်တင်သွင်းိုင်ငံက ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေမးြမန်းလာေသာ ကိစရပ်များ၊ 

ပင်ရင်းထုတ်ကုန ်ဟုတ်၊ မဟုတ ် စိစစ်ြခင်းှင့် ေနာက်ေကာင်းြပန်စစ်ေဆးြခင်း 

များအတွက ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 

၃ 



(ထ) ပင်ရင်းေကညာချက်ြပလုပ်ခ့ဲေသာ အေရာင်းအဝယ်ဆုိင်ရာ စာရွက်စာတမ်းမိတှင့် 

အြခားအချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ထားေသာ ဇယားပံုစံ (Excel File) ြဖင့် 

ြပစ၍ု လစဉ်ပထမအပတ်အတွင်း www.onlineco.Myanmartradenet.com ရှ ိ

Certified Exporter under ATIGA သုိ ဝင်ေရာက်ကာ Upload ြပလုပ်ေပးရမည်။  

( ဒ ) အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသူသည ် မိမိဆသေဘာအေလျာက ် အတည်ြပပိုကုန ်

တင်ပိုသူအြဖစ်မ ှပယ်ဖျကေ်ပးပါရန် တင်ြပေလာက်ထားုိင်သည်။  

  

၄ 



Print 
Certificate  

(Trader)

Origin 
Statement 

Declared by 
Trader 

ေနာက်ဆက်တွ(ဲက) 

Certified Exporter Application and Issuance Procedure Flow 

 

 

 

 

 

 

 

           NO 

 

            YES 

 

 

 

 

 

Select Certified 
Exporter Service 

(Trader)

Fill Out Application 
Form (Trader) 

 

Submit CE 
Application 

(Trader) 

Check  
(MOC) 

 
Edit by Trader 

Complete 
   or Not 

Issue CE 
Authorization 
Code (MOC)

Upload support 
-ing Documents  

(Trader) 

Submit Invoice 
Copy & Data to 
MOC (Trader)

Sent to 
Importing 
Country 

Record 
(MOC) 

Log in Tradenet 
(Trader) 



ပူးတဲွ (၁) 

လုိအပ်ေသာ အချက်အလက်များ 

(က) အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသူ၏ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များ 
အတည်ြပပိုကုန်တင်ပိုသ ူအခွင့်ရကုဒ်နံပါတ ်

(ခ) ကုန်ပစည်းအမျ ိးအမည ်

ေဖာ်ြပချက် 

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

 

(၆)

(၇)

(၈)

 

ထုတ်ကုန်အမည် 

HS ဂဏန်း ၆ လုံး (သုိ) AHTN Code 

ကိုက်ညီသည့်ပင်ရင်းမှတ်ေကျာက ်

ပင်ရင်းိုင်င ံ

ေဒသတွင်းပါဝင်ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးမှတ်ေကျာက် 

အသံုးြပပါက FOB ေစျးန်း 

ကုန်ပစည်းအေရအတွက ်

ကုန်အမတ်ှတံဆိပ် (ရှိပါက) ှင့် 

ထပ်ဆင့်ပင်ရင်းေကညာချက်အတွက် မူလ 

ပင်ရင်းသက်ေသရည်န်းနံပါတ်၊  

ထုတ်ေပးသည့်ရက်စဲွ၊ 

ပထမကုန်တင်ပိုိုင်ငံ၏ ပင်ရင်းိုင်ငံှင့် 

အတည် ြပပိုကုန်တင်ပိုသူအခွင့်ရ Code နံပါတ ်

(ခ) အခွင့်ရလက်မှတ်ေရးထုိးသူ၏ 

အတည်ြပချက် 

(၁)

 

 

 

 

 

 

(၂)

 

တင်ြပလာေသာ သက်ေသအေထာက်အထား 

အေပ အေြခခံ၍ ပင်ရင်းေကညာချက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့် ကုန်စည်များသည ်ဤသေဘာ 

တူညီချက်အခန်း(၃)အရ လုိအပ်ေသာသက်ဆုိင်ရာ 

လိုအပ်ချက်များအားလုံးှင့် ကိုက်ညီေကာင်း 

အတည်ြပပုိကုန်တင်ပုိသူ၏ အတည်ြပထားသည့် 

အခွင့်ရလကမှ်တ် 

အခွင့်ရ လက်မှတ်ေရးထိုးသူ၏ အမည်ပါသည့် 

တံဆိပတံု်းေပတင်ွ ေရးထုိးထားသည့် လက်မတ်ှ 

 

 

 



ပူးတဲွ (၂) 

အေရာငး်အဝယ်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းေပတွင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ေကညာရမည့် နမူနာပုံစံများ 

ကုန်စည်အမျ ိးအစားတစ်ခုအတွက ်ေကညာရမည့် နမူနာပုံစံ 

“The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter No.  

MMSC 00001) declares that, exceptwhere otherwise clearly indicated, the products 

satisfy theRules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under     

ATIGA (ASEAN country of origin: MYANMAR), with origin criteria:  WO, CC, CTH, CTSH, 

RVC 50%”                                

တစ်ခုထက်ပိုေသာကုန်စည်များအတွက ်ေကညာရမည့် နမူနာပုံစံ 

“The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter No.   

MMSC 00001) declares that, exceptwhere otherwise clearly indicated, the products 

satisfy theRules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under     

ATIGA (ASEAN country of origin: MYANMAR), with origin criteria: item (1): RVC 50%,  

items (2) and (3): CTH,items (4) and (5): WO” 

တစ်ခုထက်ပိုေသာကုန်စည်များအတွက ်ေကညာရမည့် နမူနာပုံစံ 

“The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter No. 

MMSC00001) declares that, exceptwhere otherwise clearly indicated, the products  

satisfy theRules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under     

ATIGA (ASEAN country of origin: MYANMAR), with origin criteria: as declared in this 

invoice. 
 


