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ရှငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပမည့်် အက ကောငျ်ားအရောအက ဉ်ျားခ  ပ်

အကမရ ကန်န ိုငင်၏ံ GSP အစအီစဉ် အက ဉ်ျားခ  ပ်

အကမရ ကန်န ိုငင်သံ ို ့်တငပ် ို ့်ကသော မမန်မောန ိုငင်၏ံ GSP အက ံ ျားဝငက်သော

ပ ို ့်ကိုန်ပစစညျ်ားမ ောျား

မမန်မောန ိုငင်၏ံ အကကောကခ်ွန်ကငျ်ားလတွခ်ွင့််ဆ ိုငရ်ော အခွင့်် အကရျားမ ောျား

အသံိုျားမပ မှုက ို ဘယလ် ိုတ ိုျားမမြှင့််ကအောင် လိုပ်မလဲ



GSP အစအီစဉ်
• အမေရိကနမ်  ျေးကကွဝ်ငမ်ရောကခ်ငွ့််ကိို တိိုျေးမေြှင့််နိိုငမ်ခငျ်ေး၊

• အမေရိကန၏်  ကေ်ှုလိုပ်ငနျ်ေးေ ောျေးနငှ့််  ောျေးသ ိုျေးသေူ ောျေး၏ မရွျေးခ မေ်ှု ကိို ခ  ျဲ့ထငွန်ိိုငမ်ခငျ်ေး၊

• မေနေ်ောနိိုငင် နငှ့်် အမခောျေးနိိုငင် (၁၂၂) နိိုငင် ေှ တငပိ်ို ့်မသော ပိို ့်ကိုန် အေမ် (၅,၀၀၀) ခန် ့်ကိို

အမကောကခ်နွက်ငျ်ေးလတွခ်ငွ့််မပြုမခငျ်ေး၊

• ၂၀၁၅ခိုန ှတ်ငွ် မေနေ်ောနိိုငင် ေှ အမေရိကနသ်ိို ့်GSP အက  ြုျေးဝင် မသော တငသ်ငွျ်ေး

ကိုန ်ညတ်နဖိ်ိုျေး အမေရိကန် မ ေါ်လော ၁၇.၇ ဘလီမီ တနဖိ်ိုျေးရှိမခငျ်ေး၊

• GSP အ အီ ဉ်သည် ၂၀၁၇ ခိုန ှ၊်  ဇီငဘ်ောလအထိ သကဝ်ငေ်ှုရှိမခငျ်ေး။
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GSP အစအီစဉ်- အက ံ ျားဝငက်သော ကိုန်စညမ် ောျား

• အက  ြုျေးဝငမ်သော ကိုန ်ညေ် ောျေး

• ထိုတက်ိုနအ်ေ ောျေး ိုနငှ့်် ကိုနက်ကေ်ျေးေ ောျေး၊

• လကဝ်တရ်တနောေ ောျေး၊

• လမမ်ောထကွက်ိုနပ် စညျ်ေးအေ ောျေး ို၊

• ခရီျေးသေွာျေးသ ိုျေးပ စညျ်ေးေ ောျေး

(ခရီျေးမ ောငအ်တိေ် ောျေး၊ လက ်ွ အတိ်

ေ ောျေး၊ မက ောပိိုျေးအတိေ် ောျေး၊ ပိိုက ် အတိ်

ေ ောျေး၊လပ်ိ ောက ထ်ည့်အ်တိင်မေ် ောျေး-

 သညမ်ဖင့်)် 

• မကော်မဇောေ ောျေး

• အက  ြုျေးေဝငမ်သော ကိုန ်ညေ် ောျေး

• အထညအ်လပ်ိနငှ့်် အဝတအ်ထည်

အေ ောျေး ို၊

• နောရီေ ောျေး၊

• ဖိနပ်ေ ောျေး၊

• လကအ်တိန်ငှ့်် သောျေးမရပ စညျ်ေးအခ ိြု ျဲ့၊



ကိုန်စညအ်မ   ျားအစောျားဘယက်လောက် အကကောကခွ်န် ကငျ်ားလတွခွ်င့််

ခံစောျားရရှ ပါသလ 

Dutiable imports, 
1,868, 17%

GSP-eligible 
imports (LDCs 

including 
Myanmar),  1,464, 

14%GSP-eligible 
imports (eligible 

for all GSP 
countries including 
Myanmar),  3,511, 

33%

MFN duty-free 
products for all 

countries including 
Myanmar,  3,868, 

36%
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• အမေရိကန် GSP အ အီ ဉ်  တငသ်ည့်် ၁၉၇၆ ခိုန ှ် ကတညျ်ေးက မေနေ်ောနိိုငင် ကိို

အခွင့််အမရျေး ခ  ောျေးခွင့််ရိှသည့်် နိိုငင် အမဖ ် သတေ်ှတခ် ့်ပါသည။်

• အမေရိကနန်ိိုငင် သည် မေနေ်ောနိိုငင် ကိို ၁၉၈၉ ခိုန ှ၊် ဇူလိိုငလ် (၁) ရကမ်န ့်ေှ တင၍်

GSP အ အီ ဉ်ကိို ရပ် ိိုငျ်ေးထောျေး ခ ့်ပါသည။်

• မေနေ်ောနိိုငင် သည် ၂၀၁၃ခိုန ှတ်ငွ် GSP အ အီ ဉ် မပနလ်ည် ခ  ောျေးနိိုငမ်ရျေးအတကွ်

မတောငျ်ေး ိိုခ ့်ပါသည။်

• မေနေ်ောနိိုငင် က မ ောငရွ်ကခ် ့်မသော လ ိုမလောကသ်ည့်် မပြုမပင်

မမပောငျ်ေးလ တိိုျေးတကေ်ှုေ ောျေးမကကောင့်် GSP အခွင့််အမရျေး မပနလ်ညခ်  ောျေးရန်

အမေရိကနက်   ိုျေးမဖတခ် ့်ပါသည။်

• မေနေ်ောနိိုငင် အမနမဖင့်် GSP အခွင့််အမရျေး ခ  ောျေးခွင့််ကိို ထနိျ်ေးသေ်ိျေးနိိုငမ်ရျေး အတကွ်
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မမန်မောန ိုငင်၏ံ အကမရ ကန် GSP သမ ိုငျ်ား



၂၀၁၅ အတငွျ်ား အကမရ ကန်နငှ့်် မမန်မော့်ကိုန်သယွမ်ှု

• မေနေ်ောနိိုငင် ေှ အမေရိကနန်ိိုငင် သိို ့်တငသ်ငွျ်ေးေှု-

• GSP ခ  ောျေးခငွ့််ရှိမသော ကိုန ်ညေ် ောျေးတငသ်ငွျ်ေးေှု- အမေရိကန်

မ ေါ်လော ၃၇ သနျ်ေး (  ို ိုမပါငျ်ေး တငသ်ငွျ်ေးေှု အမေရိကနမ် ေါ်လော ၁၄၂

သနျ်ေး၏ ၂၆ %)

• အထျူေးအခငွ့်အ်မရျေးခ  ောျေးခငွ့်ရ်ှိနိိုငင် ေ ောျေး၏အမကောက်ခွနက်ငျ်ေးလွတခ်ွ

င့်် အမပင-် အမေရိကနမ် ေါ်လော ၅၀ သနျ်ေး (တငသ်ငွျ်ေးေှု၏ ၃၅ %) 
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USAID-funded Private Sector Development Activity 

မမန်မောန ိုငင်မှံ GSPအက ံ ျားဝငသ်ည့်် ကိုန်စညမ် ောျား ကိုန်စညအ်ခန်ျားအလ ိုက်
တငသ်ငွျ်ားမှု (၂၀၁၅)

ကိုန်စညအ်ခန်ျားနငှ့်် ကိုန်စညအ်မ   ျားအမည် က ေ်ာမပခ က်
အမမင့််ဆံိုျား GSP

အကကောကခ်ွန်နှုန်ျား
ခံစောျားခွင့််

စိုစိုကပါငျ်ား GSP

တန်  ိုျား

အခနျ်ေး-၄၂ (ခရီျေးျေးသေွာျေးသ ိုျေးပ စညျ်ေးေ ောျေး၊

လက် ွ အတိ်ေ ောျေး၊ အလောျေးတူအတိမ် ောင် ပ စညျ်ေး

ငမ်ေ ောျေး)

၂၀.၀၀ % $ ၂၆,၉၇၄,၈၅၂

အခနျ်ေး-၇ (ပ အမမခောက၊် ပ နမီလျေး၊ ပ  ေိ်ျေး) ၄.၉  င့််/ ကီလိို $ ၄,၈၉၈,၉၀၈

အခနျ်ေး-၄ (ပ ောျေးရည)် ၁.၉  င့််/ ကီလိို $ ၂,၆၇၂,၄၃၁

အခနျ်ေး-၂၀ (တောရညှခ် မအောင် မပြုမပငထ်ောျေးမသော

သ သ်ျီေးေ ောျေးနငှ့်် ဟငျ်ေးသျီေးဟငျ်ေးရွကေ် ောျေး)

၂၂.၀၀ % $ ၅၅၂,၄၈၂

အခနျ်ေး-၇၆ (အလူေီနမီေပ် စညျ်ေးေ ောျေး) ၂.၅၀ % $ ၅၂၇,၄၆၆
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USAID-funded Private Sector Development Activity

GSP အစအီစဉ်၏အကကောကခွ်န်ကငျ်ားလတွခွ်င့််အတကွ်

ဘယလ် ိုမပည့်မီ်န ိုငမ်လ 
GSP ခံစောျားခွင့််ရှ ကသော ကိုန်စညမ် စရ်န်၊

အကမရ ကန်အကကောကခွ်န်စညျ်ားမ ဉ်ျားမ ောျားအရ မမန်မောန ိုငင်ထံကွ် ထိုတက်ိုန်မ စရ်န်၊

အမခောျားန ိုငင်မှံ ကိုန် ကမ်ျားမ ောျားက ို အသံိုျားမပ ထိုတလ်ိုပ်ပါက (GSP ခံစောျားခွင့််

အောဆယီအံ ွ ျဲ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအမပင)်  မပညတ်ငွျ်ားကိုန် ကမ်ျားပါဝငမ်ှုတန်  ိုျားနငှ့်် ထိုတလ်ိုပ်မှု

ကိုန်က စရ တသ်ည် ကိုန်စည် တန်  ိုျား၏ ၃၅ % သ ို ့်မဟိုတ် ထ ို ့်ထကမ်နညျ်ား ပါရှ ရမည။်

အမခောျားန ိုငင်မံ ောျား၏ က ျားကကွအ်တငွျ်ားသ ို ့်ဝငက်ရောကမ်ှုမရှ ဘ အကမရ ကန်န ိုငင်သံ ို ့်တ ိုကရ် ိုက်

တငသ်ငွျ်ားရန်၊

တငသ်ငွျ်ားသမှူ အကကောကခွ်န်ကငျ်ားလတွခွ်င့်် ကတောငျ်ားဆ ိုရန်၊

တငသ်ငွျ်ားသကူ GSP ခံစောျားခွင့််ကတောငျ်ားဆ ိုရောတငွ် သကက်သမပန ိုငရ်န်အတကွ် ထိုတလ်ိုပ်မှုနငှ့််

စောရငျ်ားဆ ိုငရ်ော မှတတ်မ်ျားမ ောျား ထ န်ျားသ မ်ျားထောျားရှ ရန်၊



• http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

ရှောက ွရန် အလယွက်ဆူံိုျားနညျ်ားလမ်ျားမှော-

• https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-
programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-program-i-0

GSP အက ံ ျားဝငက်သော ကိုန်စညစ်ောရငျ်ားမှော-

မ မ ကိုန်စညသ်ည် GSP အစအီစဉ်၏အကကောကခ်ွန် ကငျ်ားလတွခွ်င့််က ို

ခံစောျားခွင့််ရှ ပါသလောျား

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-program-i-0


USAID-funded Private Sector Development Activity 



USAID-funded Private Sector Development Activity 



USAID-funded Private Sector Development Activity 

US uses 
“Burma”
in 
statistics



USAID-funded Private Sector Development Activity 



GSP အခွန်ကင််းလတွ်ခွင ရ် အထည်အလိပ်နှင ်အ်တ်အထည်ျား  ်း

15

ဂါဝန်၊ အမ   ျားသမီျား ဝတစ်ံိုမ ောျားနငှ့်် ပိုဝါမ ောျားအပါအဝင် ပ ိုျားစမ ောျားနငှ့််

အဝတအ်ထညမ် ောျား၊

လကထ် ိုျားခ ညပ် တစ်မ ောျား၊

လကအ် တမ်   ျားစံိုနငှ့််

သ ိုျားကမ  ျားလကအ် တမ် ောျား၊

န ိုငင်ကံတေ်ာအလမံ ောျား၊

လန်ွျားထ ိုျားနငှ့််ခ  တထ် ိုျားကကော်က ောမ ောျား၊



GSP ခံစောျားခွင့််ရှ ကသော ခရီျားသေွာျားသံိုျားပစစညျ်ားမ ောျား

• ၂၀၁၆ခိုန ှ၊် ဇူလိိုငလ် (၁) ရကမ်န ့်ေှ

 တင၍် ကိုန ်ည် လိိုငျ်ေး (၂၃) လိိုငျ်ေးကိို

ဖွ ျဲ့ ဖဖိြုျေးေှုအနညျ်ေး  ိုျေးအနညျ်ေး  ိုျေးနိိုငင်

ေ ောျေးအတကွ် အမကောက်ခွန်

ကငျ်ေးလွတခ်ငွ့််မပြုထောျေးပါသည။်

• မေနေ်ောနိိုငင် ၏ ကိုန ်ညေ် ောျေးတငပိ်ို ့်ေှုေေှာ

အလ ငအ်မေန် ကကီျေးထေွာျေးမနပါသည။်
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USAID-funded Private Sector Development Activity 

HTS - 42029245: Travel, sports and similar bags with 

outer surface of plastic sheeting

Country
2014 2015 YTD 9/15 YTD 9/16

In Actual Dollars

China 417,579,059 392,790,812 294,918,190 283,328,000

Vietnam 70,790,477 65,560,231 53,189,230 43,786,668

France 41,625,451 37,470,626 23,628,171 42,964,095

Philippines 8,720,811 25,097,003 18,945,871 30,165,426

Italy 4,758,052 7,061,399 3,746,083 8,142,136

Cambodia 1,778,384 5,833,294 4,387,873 5,905,663

Burma (Myanmar) 280,741 5,274,859 2,608,949 5,714,817

Mexico 5,413,100 4,551,171 3,501,101 2,866,480

Bangladesh 2,774,639 3,953,575 2,385,876 5,568,769

Indonesia 4,593,666 3,734,169 2,640,517 5,676,959

Spain 8,149,199 2,828,157 1,555,072 2,552,371

Hong Kong 1,629,739 2,815,630 2,251,699 2,226,974

Taiwan 1,436,514 934,304 676,949 701,280

Costa Rica 330,674 639,974 438,813 239,504

Korea 298,169 612,521 239,431 564,867

United Kingdom 305,679 513,201 328,800 172,280

Malaysia 10,443 465,097 464,829 1,186
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2014 2015 First 9 months of 2016

MYANMAR TRAVEL GOODS EXPORTS TO THE 
U.S.  

TOTAL 2014 2015 First 9 months of 2016

TOTAL $1,339,178 $26,427,926 $49,822,640



• အကကောကခ်ွန်သကသ်ောခွင့််အမပင-်

မညသ်ည့််န ိုငင်ကံမဆ ို တငပ် ို ့်မှုသည် ယဉှ်ပပ  ငန် ိုငစ်ွမ်ျားရှ ရန် လ ိုအပ်ပါမည-်

• အရညအ်မသျွေးထနိျ်ေးခ ြုပ်မခငျ်ေး၊

• ကိုန ်ညမ်အော် ါကိို အမေနမ်ပည့််ေမီခငျ်ေး၊

• လိိုအပ်ခ ကအ်သ ေ် ောျေးကိို လ ငမ်ေန ်ေွာထနိျ်ေးညြှမိပျေးနိိုငမ်ခငျ်ေး၊

• အလိုပ်သေောျေး ိိုငရ်ော   နှုနျ်ေးေ ောျေး မေင့််ေောျေးမခငျ်ေး၊
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အကမရ ကန်သ ို ့်အကကောကခ်ွန်ကငျ်ားလတွတ်ငသ်ငွျ်ားမှုက ို ဘယလ် ိုတ ိုျားမမြှင့််မလ 

GSP ခံစောျားခွင့််ရှ သည့်် ကိုန်စညမ် စက် ကောငျ်ား စ စစက်ရွျားခ ယရ်န်

အမခောျားက ျားကကွမ် ောျားသ ို ့်တငပ် ို ့်ရောတငွ် GSP ခံစောျားခွင့််ရှ သည့််

ကိုန်စညမ် စက် ကောငျ်ား ခွ မခောျားသတမှ်တရ်န်၊

GSP ခံစောျားခွင့််ကတောငျ်ားဆ ိုက ကောငျ်ား ကသခ ောကစရန်

GSP က ို ကစ ျားကကွမ်မြှင့်တ်ငက်ရျားနညျ်ားအမ စ်
အသံိုျားခ ရန်



အလောျားအလောရှ ကသော အကမရ ကန်ဝယလ်ကမ် ောျား

ရှောက ွသတမှ်တမ်ခငျ်ား

• အရွယအ်စောျား၊ ကဏ္ဍနငှ့်် အကတွျဲ့အ က ံကပေါ်မူတည၊်

• အကမရ ကန်က ျားကကွက် ို သ ရှ နောျားလညမ်ခငျ်ား၊

• မညက် ့်သ ို ့်ပတသ်ကမ်ှု မ   ျားလ -

(က ိုယစ်ောျားလယှ၊် မ န် ့်မ  ျားသ၊ူ မ တ ်က၊် အက   ျားတပူူျားကပါငျ်ားသ)ူ

• အကကောငျ်ားဆံိုျားဦျားကဆောငမ်ှု- က ိုယပ် ိုငက်န်ွယက်

• ကိုန်စညမ်ပပွ မ ောျား။
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ကိုန်စညအ်သစအ်တကွ် ကလ ောကထ်ောျားမခငျ်ားလိုပ်ငန်ျားစဉ်
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ကိုန်စညသ်ည် ဥပကေအရ ထိုတပ်ယထ်ောျားမခငျ်ား ခံထောျားရသည့််

ကိုန်စည် မမ စရ်ပါ။ (ဥပမော-အဝတအ်ထည)်

နစှစ်ဉ်သံိုျားသပ်ကောလအတငွျ်ား ကလ ောကထ်ောျားစော က ို

တငသ်ငွျ်ားရမည။်

လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နညျ်ားအရလ ိုအပ်ကသော သတငျ်ားအခ က်

အလကမ် ောျားက ို တငမ်ပရမည။်



• https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-
programs/generalized-system-preference-gsp

GSP အကထကွထသွတငျ်ားအခ ကအ်လက-်

• http://www.cbp.gov

U.S. Department of Homeland Security: 
Customs and Border Protection (CBP): 

အကသျားစ တသ် ရှ လ ိုပါက

https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp
http://www.cbp.gov/


• http://usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

• See esp. General Note 4.

အကမရ ကန်အကကောကခ်ွန်နှုန်ျား ယောျား-

• http://www.usitc.gov/tariff_affairs/tariff_databases.htm

အကမရ ကန်အကကောကခ်ွန်နှုန်ျား Database-

အကသျားစ တသ် ရှ လ ိုပါက

http://usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
http://www.usitc.gov/tariff_affairs/tariff_databases.htm


အကသျားစ တသ် ရှ လ ိုပါက

• http://www.fda.gov/ForIndustry/FDABasicsforIndustry/default.ht
m

အကမရ ကန် အစောျားအကသောကန်ငှ့််

ကဆျားဝါျားကပ်ွက မှု အ ွ ျဲ့

• USTR contact: gsp@ustr.eop.gov or + 1-202-395-2974

GSP ဆ ိုငရ်ော ကများခွန်ျားမ ောျားရှ ပါက-

http://www.fda.gov/ForIndustry/FDABasicsforIndustry/default.htm
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