
မြန်ြာန ိုငင်ံနငှ့်် အမြရ ကနန် ိုငင်ံ၏ အထ ူးအခွင့်အ်မရူးမြင့်် 

အမကာကခ်ွန်သကသ်ာခငွ့််မ ူးသည့်် (GSP) အစီအစဉ ်

အထ ူးအခငွ့်အ်မရူးမြင့်အ်မကာကခ်နွသ်ကသ်ာခငွ့််မ ူးသည့်် (GSP) အစအီစဉဆ် ိုသညြ်ာှ 

အဘယန်ညူ်း။ 

အမြရ ကနန် ိုင်ငံြှ အထ ူးအခွင့််အမရူးမြင့်် အမကာက်ခွန်သက်သာခွင့််မ ူးသည့်် အစအီစဉ်သည် 

သတ်ြှတ်ထာူးမသာ အခွင့််အမရူးခံစာူးခွင့််ရှ သည့်် ြံွွံ့ဖြ  ူးဆဲန ိုင်ငံြ ာူးြှ တင်သွင်ူးမသာ 

ကိုန ်စစည်ူးြ ာူးအတကွ် အမြရ ကန ် မစ ူးကကွ်သ ိုို့ ဝင်မရာက်ခ  န်တွင် အမကာက်ခွန် 

ကင်ူးလွတ်ခွင့်် မ ူးမခင်ူးမြင့်် ြံွွံ့ဖြ  ူးဆဲန ိုင်ငံြ ာူး၏ စီူး ွာူးမရူး ြံွွံ့ဖြ  ူးတ ိုူးတက်မစရန် 

မြြှင့််တင်မ ူးသည့်် အစီအစဉ်မြစ်သည်။ GSP ခံစာူးခွင့််ရှ သည့်် ြံွွံ့ဖြ  ူးြှုအနည်ူးဆိုံူး 

န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံမြစ်မသာ မြန်ြာန ိုင်ငံအမနမြင့်် အမြရ ကနန် ိုင်ငံသ ိုို့တင်  ိုို့သည့်် ကိုန်စည် 

အြယ်မ ေါင်ူး (၅,၀၀၀) ခန်ို့အာူး အမကာကခွ်န်ကငူ်းလွတ်ခွင့််မြင့်် တင်  ိုို့န ိုင်သည်။ (၎င်ူးသည် 

န ိုင်ငံအာူးလိုံူးအတွက ် အမကာက်ခွန်ကငူ်းလွတ်မ ူးအ ်ထာူးမသာ မရထွက် စစညူ်းြ ာူးနှင့်် 

မကာ်ြီကဲ့်သ ိုို့မသာ ထိုတ်ကိုန် စစည်ူးအြယ်မ ေါင်ူး ၃,၈၀၀ အမ င် အမခာူး စစည်ူးအြယြ် ာူး 

အတွက ် အမကာကခွ်န်ကင်ူးလွတ်ခွင့်် ခံစာူး န ိုင်မခင်ူးမြစ်သည်။) GSP အစအီစဉ်မြင့်် 

ဝယ်ယ မသာ ကိုန ်စစည်ူးြ ာူးြှာ  ကိုန ်စစည်ူးကိုနက် စရ တ်၏ ၂% ြှ ၂၀% ကကာူးတွင်ရှ မသာ 

တင်သွင်ူးခွန်ြ ာူးြှ ကင်ူးလွတ်ခွင့်် ရှ မသာမကကာင့််အမြရ ကန်ကိုြပဏီြ ာူးနှင့်် သိုံူးစွဲသ ြ ာူး 

အမနမြင့်် GSP အစအီစဉ်ြှ အက   ူးမက ူးဇ ူးြ ာူးရရှ ကကသည်။ အမြရ ကနစ်ီူး ွာူးမရူး လို ်ငန်ူး 

ြ ာူးသည်၂၀၁၅ ခိုနှစတွ်င် GSP အစအီစဉ်အရ အမြရ ကနမ် ေါ်လာ ၁၇.၇ ဘီလယီ ံ  ြာဏ 

တန်ြ ိုူးရှ မသာ ကိုန ်စစည်ူးြ ာူးက ို တင်သွင်ူးခဲ့်ကကသည်။ 

ကိုနစ်ညအ်ြယ်ြ ာူးစွာသည ် GSP အစီအစဉ်အရ အမကာက်ခွန်ကင်ူးလွတ်ခွင့်် ခံစာူးန ိုင်သည်။ 

ယင်ူး ကိုနစ်ညြ် ာူးတွင် ထိုတ်လို ်ြှုအြ ာူးဆိုံူးမသာ အြယ်ြ ာူးမြစ်သည့်် ခရီူးမဆာင်အ တ်ြ ာူး၊ 

မက ာ  ိုူး အ တ်ြ ာူး၊ လက်ဆွအဲ တ်ြ ာူး၊ လက်ဆွဲ/ မဘူးလွယအ် တ်ြ ာူး၊   ိုက်ဆံအ တ်ြ ာူးနှင့်် 

အမခာူးမသာ လ  ်စာက ်ထည့်အ် တ်နှင့််ဆက်စ ်အ တ်ငယ်ြ ာူး၊ ထိုတ်လို ်ြှုတွင် အသိုူံးမ  မသာ 



ကိုနက်ကြ်ူး စစည်ူးြ ာူး၊ မက ာက်ြ က်ရတနာြ ာူး၊ မကာ်မဇာအြ   ူးြ   ူး၊ အခ   ွံ့မသာ 

လယယ်ာထွက် စစည်ူးြ ာူးနှင့်် မရထွက် စစည်ူးြ ာူး၊ ဓာတို စစည်ူး အြ   ူးြ   ူးနှင့်် 

သတတ တွင်ူးထွက် စစညူ်းြ ာူး  ေါဝင်သည်။ ၄င်ူး စစည်ူးြ ာူးအနက် GSP အစအီစဉ်အရ 

အမကာက်ခွန်ကင်ူးလတ်ွခွင့်် ြခံစာူးန ိုင်သည့််  စစည်ူးြ ာူးြှာ အထညအ်လ  ်နှင့်် 

အဝတ်အစာူးအြ ာူးစို၊ လက် တ်နာရီြ ာူး၊ ြ န ်အြ ာူးစိုနင်ှ့် အမခာူး စစည်ူးအခ   ွံ့တ ိုို့ မြစ်သည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်ံြှ တငသ်ငွူ်းကိုန်ြ ာူးအတကွ ် GSP အစအီစဉအ်ရ အမကာကခ်နွက်င်ူးလွတ်ခွင့််က ို 

ြည ်ကဲ့်သ ိုို့ ရရှ ြညန်ညူ်း။ 

GSP ခံစာူးခွင့််ရှ မသာ တင်သွင်ူးြှုသည် မအာက် ေါလ ိုအ ်ခ က်ြ ာူးနှင့်် က ိုကည်ီရြည်- 

 

 GSP အစအီစဉ် ခံစာူးခွင့််ရှ သည့််  စစည်ူးအြယ်ြ ာူးစာရင်ူးတွင်  ေါဝင်ရြည်။ (  စစည်ူး 

စာရင်ူးက ို အမြရ ကန်န ိုင်ငံဆ ိုင်ရာကိုနသ်ယွ်မရူးက ိုယစ်ာူးလှယ်ရိုူံး၏websiteမြစ်သည့်် 

http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-

programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-program-i-

0);တွင်ကကည့််ရှုန ိုင်သည်။ 

 မြန်ြာန ိုင်ငံြှ အမြရ ကန်န ိုင်ငံသ ိုို့ တ ိုကရ် ိုကတ်င်သွင်ူးရြည်။ 

 မြန်ြာန ိုင်ငံြှ စ ိုက်    ူးထိုတ်လို ်မသာ ထကွ်ကိုန်၊ ထိုတ်ကိုန၊် ကိုနက်ကြ်ူး စစည်ူးြ ာူး 

မြစ်ရြည်။ သ ိုို့ြဟိုတ ် GSP ခံစာူးခွင့််ရှ သည့်် အမခာူးအာဆီယံန ိုင်ငံြ ာူး     

(ကမြဘာ ီူးယာူး၊အင်  ိုနီူးရှာူး၊ထ ိုင်ူး၊ြ လစ်  ိုင်)ြှ ကိုနက်ကြ်ူး စစည်ူးြ ာူးနှင့််ထိုတ်လို ်မသာ 

 ေါဝင်ထိုတ်လို ်ြှုတန်ြ ိုူးနှင့်် ထိုတ်လို ်ြှု ကိုနက် စရ တ်စိုစိုမ ေါင်ူးသည် ကိုန ်စစည်ူး တန်ြ ိုူး 

၏ အနည်ူးဆိုံူး ၃၅%  ေါဝင်ရြည်။  

တင်သွင်ူးကိုန ်စစည်ူးြ ာူးက ို ၃၅% အထ တွက်ခ က် ိုံြှာ ကိုနစ်ည်သည် 

“ ိုတ ယအကက ြ်သ သာထင်ရှာူးစွာ  ိုမံမ ာင်ူးလမဲခင်ူး” ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ 

သင်ွူးကိုနက်ိုနက်ကြ်ူးြ ာူးသည် ြတ မခာူးနာူးမသာ  စစညူ်း ိုံစံအသစ်သ ိုို့ 

http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-program-i-0
http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-program-i-0
http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-program-i-0


မမ ာင်ူးလသဲာွူးမခင်ူးက ိုဆ ိုလ ိုဖ ီူး၊ မြန်ြာန ိုင်ငံတွင် မနာက်ဆိုံူးကိုန်မခ ာ 

တစ်ခိုမြစ်မ န်လညထ်ကွ်ရှ မအာင်လို ်မဆာင်မခင်ူးက ိုရည်ရွယ်သည်။  

 အမရူးအကကီူးဆိုံူးမသာအခ က် ။ အမကာက်ခွန်နှင့်် နယ်စ ်ကာကွယ်မခင်ူး (Customs 

and Border Protection- CBP) ဆ ိုငရ်ာ တင်သွင်ူးခွင့်် စာရွက်စာတြ်ူးြ ာူးတွင် 

တင်သွင်ူးကိုနစ်ည် အတွက ် အမြရ ကန်န ိုင်ငံ၏ စည်ူးဝေါူးညြှ အမကာက်ခန်ွနှုန်ူး 

(HTSUS)  ေါ ကိုနစ်ည်လ ိုင်ူး၏ ဂဏန်ူးြ ာူးမရှွံ့တွင် “A,” (သ ိုို့) “A+”1 ဟ မသာ 

စာလိုူံးြ ာူးက ို မြာ်မ ၍  GSP အစီအစဉ်အရ အမကာက်ခွန်ကင်ူးလတ်ွခွင့််ခံစာူးန ိုင်မသာ 

ကိုနစ်ညအ်မြစ်  ကိုနတ်င်သွင်ူးသ ြှ မတာင်ူးဆ ိုန ိုင်သည်။ 

ကိုန ်စစည်ူးထိုတ်လို ်သ ြ ာူးနှင့်် ကိုနတ်င်  ိုို့သ ြ ာူးသည် GSP အစအီစဉ်အရ တင်  ိုို့မသာ ကိုန် 

 စစည်ူး တစ်ခိုခ င်ူးစီ၏ ထိုတ်လို ်ြှုလို ်ငန်ူးစဉ်နှင့်် ထိုတ်လို ်ြှုကိုနက် စရ တ်ြ ာူးက ို 

မြာ်မ ထာူးမသာ ြှတ်တြ်ူး ြ ာူးအာူး ထ န်ူးသ ြ်ူးထာူးရ ေါြည်။ CBP သည ် ကိုနတ်င်သွင်ူးသ  

(သ ိုို့) ကိုနထ်ိုတ်လို ်သ အာူး   ိုို့ကိုန်  စစည်ူးသည ် GSP အစအီစဉ်အရ 

အမကာက်ခွန်ကငူ်းလွတ်ခွင့်် ခံစာူးန ိုင်မသာ တင်  ိုို့ကိုန်မြစ် မကကာင်ူး သက်မသမ န ိုင်သည့်် 

ြှတ်တြ်ူးြ ာူးက ို မ ူးအ ်ရန် မတာင်ူးဆ ိုန ိုင်မသာ အာဏာ  ိုင်အြဲွွံ့အစည်ူး မြစ်သည။် 

 

GSP အစအီစဉဆ် ိုငရ်ာ အမကာကခ်နွသ်ကသ်ာခစံာူးခွင့််ြ ာူးအာူးမြနြ်ာန ိုင်ငြံှ အသိုူံးမ  န ိုငြ်ှု 

မြန်ြာန ိုင်ငံသည် ၂၀၁၆ ခိုနှစ်၊ န ိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်မနို့ြှ စတင်၍ GSP အစအီစဉ်က ို ခံစာူးခွင့်် 

ရှ သည့်် န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံ မြစ်လာခဲ့်သည်။၂၀၁၅ခိုနှစ်အတွင်ူးမြန်ြာန ိုင်ငံြှ အဓ ကတင်  ိုို့ခဲ့်မသာ 

 စစည်ူးြ ာူးြှ ယခိုအခ  န်တွင် GSP အစအီစဉ်ခံစာူးခွင့််ရှ မသာ  စစည်ူးြ ာူးြှာ- 

                                                           
1 A စာလိုံူးမြာ်မ ထာူးမသာကိုန်စည်အြယ်ြ ာူးသည် GSP အထ ူးအခွန်ကင်ူးလွတ်ခွင့််အတွက် ခံစာူးခွင့််ရှ န ိုင်ငံြ ာူးအာူးလိုံူးအတွက် 

အကက ံူး၀င်သည်။ A+ စာလိုံူးမြာ်မ ထာူးမသာ ကိုန်စည် အြယ်ြ ာူးသည် GSP အခွန်ကင်ူးလွတ်ခွင့််အတွက် ခံစာူးခွင့််ရှ မသာ 

ြွံွံ့ဖြ  ူးြှုအနည်ူးဆိုံူးန ိုင်ငံြ ာူး၊ မြန်ြာန ိုင်ငံအ ေါအ၀င် အတွက်အကက ံူး၀င်သည်။ A* စာလိုံူးမြာ်မ ထာူးမသာကိုန်စည်အြည်ြ ာူးသည် 

ခံစာူးခွင့််ရှ န ိုင်ငံြ ာူးထဲြှ အခ   ွံ့န ိုင်ငံြ ာူးသည် GSP အခွန်ကင်ူးလွတ်ခွင့််အတွက် ခံစာူးခွင့််အကက ံူးြ၀င်မတာ့်မခင်ူးက ိုက ိုဆ ိုလ ိုသည်။ 

မြန်ြာန ိုင်ငံြ ှ ိုို့ကိုန်ြ ာူးသည် A* စာလိုံူး မြင့်် တာူးမြစ်  တ် င်ထာူးမခင်ူးြရှ  ေါ။ 



(၁) ခရီူးမဆာင်အ တ်၊ မက ာ  ိုူးအ တ်ြ ာူး၊ လက်ဆွဲ/မဘူးလွယ်အ တ်ြ ာူး၊ လက်ဆွဲ 

အ တ်ြ ာူး၊   ိုက်ဆအံ တ်ြ ာူး၊  

(၂)     ဲအမမခာက်နင်ှ့်  ဲစ ြ်ူးြ ာူး၊  

(၃)  အလ ြီနီယြ် မြစ် စစညူ်းြ ာူး၊  

(၄)   ာူးရည်၊  

(၅) တာရှည်ခံမအာင် မ  မ င်ထာူးသည့်် သစ်သီူးြ ာူးနှင့်် အသူီးအရွက်ြ ာူးမြစ်သည်။ 

မြန်ြာန ိုင်ငံအမနမြင့်် မနာင်အနာဂတ်တွင် GSP အစီအစဉ်မြင့်် အမြရ ကန်န ိုင်ငံသ ိုို့ ြ ာူးစွာမသာ 

ကိုန ်  စစည်ူးြ ာူးက ို တင်  ိုို့န ိုင်မတာ့်ြည် မြစ်သည။် မအာက်တွင် မြာ်မ ထာူးမသာ ဇယာူးသည် 

အမြရ ကန ်မ ေါ်လာတစ်သန်ူးထက်   ိုမသာ GSP အခွင့််အမရူးခံစာူးခွင့််ရှ သည့်် HS ဂဏန်ူး (၈) 

လိုူံး အဆင့််မြင့်် တင်  ိုို့ခဲ့်မသာ   ိုို့ကိုန်အြယ်ြ ာူးမြစ်သည်။ 

8 Digit 

Harmonized 

Tariff Line 

Number 

2015 exports to 

the United 

States 

Product Brief description Duty rate for 

non-GSP 

countries 

42029215 $5,681,490 Travel, sports and similar bags with outer surface of 

cotton, not of pile or tufted construction 

6.30% 

42029245 $5,274,859 Travel, sports and similar bags with outer surface of 

plastic sheeting 

20.00% 

42029230 $3,810,123 Travel, sports and similar bags with outer surface of 

other textile materials 

17.60% 

42029100 $3,312,754 Cases, bags and containers nesi, with outer surface of 

leather, of composition leather 

4.50% 

42022215 $3,251,184 Handbags, with or without shoulder straps or without 

handle, with outer surface of sheeting of plastics 

16.00% 

04090000 $2,672,431 Natural honey 1.9 cents/kg 



8 Digit 

Harmonized 

Tariff Line 

Number 

2015 exports to 

the United 

States 

Product Brief description Duty rate for 

non-GSP 

countries 

42022190 $2,493,957 Handbags, with or without shoulder strap or without 

handle, with outer surface of leather, composition or 

patent leather, nesi, over $20 ea. 

9.00% 

07133140 $1,721,890 Dried beans, shelled, if entered September 1 through the 

following April 30, or withdrawn for consumption at any 

time 

0.3 cents/kg 

07134020 $1,261,281 Dried lentils, shelled 0.15 cents/kg 

42023160 $1,026,181 Articles of a kind normally carried in the pocket or 

handbag, with outer surface of leather, composition or 

patent leather, nesi 

8.00% 

 

အခ ကအ်လကြ် ာူးက ိုထ ြ်သံ ရှ လ ို ေါက- 

The GSP Guidebook: https://ustr.gov/sites/default/files/GSP-Guidebook-September-16-2016.pdf 

The U.S. Harmonized Tariff System:https://hts.usitc.gov/ or https://www.usitc.gov/tata/hts/archive/index.htm 

Lists of GSP-eligible products: https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-

programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-program-i-0 

CBP import procedures information:https://www.cbp.gov/trade 

Record-keeping requirements:https://www.cbp.gov/trade/trade-community/outreach-programs/entry-

summary/recordkeeping 

Sample CBP Entry Form 7501: https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP%20Form%207501_0.pdf 

 

https://ustr.gov/sites/default/files/GSP-Guidebook-September-16-2016.pdf
https://hts.usitc.gov/
https://www.usitc.gov/tata/hts/archive/index.htm
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-program-i-0
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-program-i-0
https://www.cbp.gov/trade
https://www.cbp.gov/trade/trade-community/outreach-programs/entry-summary/recordkeeping
https://www.cbp.gov/trade/trade-community/outreach-programs/entry-summary/recordkeeping
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP%20Form%207501_0.pdf

