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ဥပေဒႏွင့္ အီည တင္ပပို႔သူမခ််ားေသသခ်ာစ်ာပိုု ္္ ်ာမအ့္ည ာံသတ္မွတ္သခု္မခ််ား
2010သိုႏွာ္ 4ာ1ာု္  တအ္ညျပ သခု္

① တငပ္ပို႔ျသင်္ားေ ်ငာ္စု ာ္်တစင္ ုို္ပ္ာၥအည်္ားမခ််ားသအည္ List Control ပါ
ပာၥအည်္ား ျ ာ္္ မျ ာ္ု ပို ာီာာ ္တအညျ္ပ မအည့္ တ်၀္သ္ံု ပို သတ္မတွ္္ ််ား
ာမအည။္

② တငပ္ပို႔ျသင်္ားာိုပင္္်္ားေ ်ငာ္စု ေ္္သသူအည္ ာတ္တော် ဥပေဒမခ််ား
ပုိုေု်င်္ားာစ် သပာွပ္ ််ားာအည္္ ််ားာပ်ီား္ ျသ််ားေသ် ု္ာပဥ္ပေဒမခ််ား၏

ာအည်္ားမခဥ်္ားမခ််ားုပိုာအည်္ားာပိုု ္္ ်ေ ်ငာ္စု ရ္ုော ပို႔ ာပို ပေ္သ်
ာမ်္ားအည ္ မ္မမခ််ားုပိုျပ ာမအည။္

Ⅰတငပ္ပို႔ျသင်္ားေ ်ငာ္စု ာ္်တစငေ္သသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်သင့္သအည့္
ာံသတမ္တွသ္ခုမ္ခ််ား

Ⅰ တင္ပပို႔သူာသအ္ညတပို႔ 
ေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်သင့္သအ့္ည
ာံသတ္မတ္ွသခု္မခ််ား

Ⅱု္္႔သတ္ပာၥအ္ည်ားမခ််ားတငပ္ပို႔ျသင်္ား 
ာသအ္ညတပို႔ တစု  ္
ေသသခ်ာစ်  ာပိုု  ္္်သင့္သအ့္ည 
ာံသတ္မတ္ွသခု္မခ််ား

※ METI ၀္္ႀုီ်ားသအည္ ာံသတ္မွတ္သခု္မခ််ားႏွင့္ အညီ ာမ္်ားအည ္္မမႏွင့္ ရုံေပ်ားမမ ပုို 
ေ ်င္ာစု္ာပီ်ား္ုခက်ားာစ္္ေ ်ု္ ခု္မမမခ််ားာွပာ်ာွခင ္သတပေပ်ားျသင္်ား္ 
 မပ္္႔္ိုတ္ျပ္္ျသင္်ားမခ််ားျပ ာိုပ္ႏပိုင္သအည္။ 

( မပ္္႔ုပို ္္႔ုခင္သအည့္ သါတစင္ ျပာ္ဒ္္ေပ်ားျသင်္ား္အည္်ားျ င့္ေျ ာွင်္ားျသင်္ား)

 ာီ်ားပစါ်ားော်ားာိုပ္င္္်ား ေ္ျ င့္တင္ပပို႔မမ္္အ္ည်ားပအည်ေ္်ု္ပံ့မမျပ သူ(တင္ပပို႔သူာသအည္)သအည္တင္ပပို႔သူမခ််ားေသသခ်ာစ်ာပိုု္္်ာမအ္ည့ာံသတ္မွ
မွတ္သခု္မခ််ားႏွင့္ အညီ သင့္ောခ်္ာစ် တင္ပပို႔ျသင္်ား္္အည္်ားပအည်ေ္်ု္ပံ့ျသင္်ားမခ််ားုပိုာိုပ္ေ ်င္ာမအ္ညျ ာ္သအည္။ (Foreign Exchange 
and Foreign Trade Act ・FEFTA တစင္ေ ်္ျပ္််ားသအည့္  သ္္်ား 55 ာွပ  မွတ္ 10 ာ်ပပိုဒ္ 4)

 Security Trade Control  ာ သပမ္ေမစ႔္ု္္နေသ် ္ူ်ား ော်ားႀုီ်ားပာၥအည္်ားမခ််ား(List Control ပါ ပာၥအ္ည်ား) ာသအည္တပို႔ုပို
တင္ပပို႔သအ့္ညာိုပ္င္္်ားာွင္မခ််ား တစု ္ Ⅰႏွင့္ Ⅱာံသတ္မွတ္သခု္မခ််ား ပုို ေသသခ်ာစ်ာပိုု္္်ာမအ္ညျ ာ္သအ္ည။္ပို႔ျပင္  ္ူ်ား
 ော်ားႀုီ်ားပာၥအ္ည်ား(List Control ပါ ပာၥအ္ည်ား)ုပို မတင္ပပို႔သအည့္္မာိုပ္ေ ်င္သအည့္ ာိုပ္င္္်ားာွင္မခ််ား တစု ္Ⅰ ာံသတ္မွတ္ သခု္ုပိုသ်
ေသသခ်ာပိုု္္်ာမအည္ျ ာ္သအ္ည။

Ⅱ ု္္႔သတ္ပာၥအည်္ားမခ််ားတငပ္ပို႔ျသင်္ား ာသအညတ္ပို႔ တစု ္ ေသသခ်ာစ် ာပိုု ္
္်သင့္သအည့္ ာသံတမ္တွသ္ခုမ္ခ််ား （ေ္်ုာ္်မခုႏ္ွ် တစင္ ုပို်ားု််ားာ္）္
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ဥပေဒႏွင့္ အီည ု္္႔သတ္ပာၥအ္ည်ားမခ််ားတငပ္ပို႔ျသင်္ားာသအ္ညတပို႔တစင္
ေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်သင့္သအ့္ည ာသံတ္မွတ္သခု္မခ််ား

①   စန႔ ာအည်္ား၏ုပိုု ာ္််ားာွု  ္််ား Export Control၏ တ်၀္ာ္ွပသ ူ ျ ာ ္သတ္မတွသ္အည။္

②   စန႔ ာအည်္ား တစင်္ား Export Control System (ာိုပ္င္်္ားသစနေ၀ျသင်္ား္တ်၀္္ု မူမ ပပိုင်္ား) 
ုပိုသတမ္တွာ္မအည။္

③ Security or Non-Security Export Control Item 
Determinationာိုပင္္်္ား  ပိုငာ္်  င့္မခ််ားုပိုသတမ္တွာ္မအည။္

④ List Control  ာု္္႔သတ္္ ််ားေသ်ပာၥအည်္ားမခ််ားတငပ္ပို႔သအည့္ သါတစင ္ သံို်ားျပ မမ ််ား 
ာံိုာမ္်ား တအညျ္ပ ျသင်္ား္ ၀ု္ု  ူသံို်ားျပ သ ူ််ား  တအညျ္ပ ျသင်္ားမခ််ားေ ်ငာ္စု ာ္္္   င့္မခ််ား
သတ္မတွျ္သင်္ား္ာိုပ ္ ေ ်ငာ္္ ္ င့္မခ််ားႏွင့္ အည ီာာီာ ္တအညျ္ပ ာမအည။္

⑤ Shipping ာိုပ္သအည့္ သါတစင ္Security or Non-Security Export Control Item 
Determination ျပ ာပ်ီား ုိ္ု ပ္ာၥအည်္ားႏငွ့္ ုပိုု အ္ညမီမာွပ္ မာွပာာီာ ္တအညျ္ပ ာမအည။္

⑥ Export Control  ််ားာာေ္ ်ားျသင်္ား  င့္မခ််ားုပိုသတမ္တွာ္ပ်ီား္  ေု်င ္္အည ္ေ ်္ 
ေ ်ငာ္စု ာ္္ ္ႀု ပ ်ားပမ်္ားာမအည။္

⑦ Export Control ာွပ တ်၀္သ္ႏွံင့္ ၀္္္ မ်္ားမခ််ား ််ား သငတ္္်္ားပပို႔သခာ္ႀ္ုပ ်ားပမ်္ားာမအည။္

⑧ တင္ပပို႔ျသင်္ားာသအညႏ္ငွ့္ပတသ္ုေ္သ်ာ်ာစု ာ္်တမ်္ားမခ််ားုပို သခပ္ႏ္ငွ့္တေျပ်ားအညီ္ ပ္ ်္ားသပမ်္ား
ေ ်ငာ္စု ႏ္ပိုငာ္္ႀ္ုပ ်ားာ််ားာမအည။္

⑨ ဥပေဒုပိုသခပ ်ားေ ်ုျ္သင်္ား္သခပ ်ားေ ်ုႏ္ပိုငသ္အည့္ ေျသ ေ္ာွပာ်ာခွင ္ျမ္ ္္ာ္စ်  METI ၀္္ႀု်ီား သီပို႔ 
 ာီာငသ္ာံပ်ီား္ ေ္်ုတ္ႀုပမမ္ျ ာ္ပစါ်ားေ ်င ္
ု်ုစု သ္အည့္ာိုပင္္်္ားမခ််ား ေ ်ငာ္စု ာ္္တ္ပိုငပ္ငေ္ စ်ားေႏစ်ားာမအည။္
※ ျသစင်္ားသခု ္ေ္ျ င့္သစင့္ျပ ာပိုု သ္အည့္တငပ္ပို႔မမု ပိုသ်ေ ်ငာ္စု ေ္သ်သသူအည ္⑨
ႏွင့္သ်  ုခ ံ်ား၀ငေ္ ်ငာ္စု ာ္မအည။္

Ⅱ ု္္႔သတပ္ာၥအည်္ားမခ််ားတင္ပပိုု သအည့္ သါတစငေ္သသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်သင့္သအည့္
ာံသတမ္တွသ္ခုမ္ခ််ား

Ⅰ တင္ပပို႔သူာသအ္ညတပို႔ 
ေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်သင့္သအ့္ည
ာံသတ္မွတ္သခု္မခ််ား

Ⅱု္္႔သတ္ပာၥအ္ည်ားမခ််ားတငပ္ပို႔ျသင်္ား 
ာသအ္ညတပို႔ တစု  ္
ေသသခ်ာစ်  ာပိုု  ္္်သင့္သအ့္ည 
ာံသတ္မွတ္သခု္မခ််ား

※ METI ၀္္ႀုီ်ားသအည္ ာံသတ္မွတ္သခု္မခ််ားႏွင့္ အညီ ာမ္်ားအည ္္မမႏွင့္ ရုံေပ်ားမမ ပုို 
ေ ်င္ာစု္ာပီ်ား္ုခက်ားာစ္္ေ ်ု္ ခု္မမမခ််ားာွပာ်ာွခင ္သတပေပ်ားျသင္်ား္ 
 မပ္္႔္ိုတ္ျပ္္ျသင္်ားမခ််ားျပ ာိုပ္ႏပိုင္သအည္။ 

( မပ္္႔ ပုို ္္႔ုခင္သအည့္ သါတစင္ ျပာ္ဒ္္ေပ်ားျသင်္ား္အည္်ားျ င့္ေျ ာွင်္ားျသင်္ား)



Export Control Internal Compliance Program （ＣＰ）

  ာံို်ားာံိုသစင့္ျပ သခု္ (Bulk License) ပုိုာာွပႏပိုငသ္အ္ည။
 တ်၀္္သံေမ်ားာ္သပို႔ Security Trade Control HPမွ သတင္်ား  သာ္မခ််ား

 သခပ္ႏ္ွင့္တေျပ်ားအီည ေမ်ားာ္ပပို႔ေပ်ားျသင်္ား
 ုပိုု္ပပိုငC္ontrol System ပုို ေု်င္်ားမစ္္ာစ် ျပ ာိုပ္္််ားေသ်

ာိုပ္င္္်ားာွင္မခ််ား္တုကသပိုာ္မခ််ားႏွင့္သိုေတသ္  စန႔မခ််ား ေ္ျ င့္
 မခ််ားသပေ ်င္ေရုျင်ႏပိုင္ျသင်္ား

ာိုပ္င္်္ားာငွမ္ခ််ားမတွငပ္ပို႔ျသင်္ား္္အည္်ားပအည်ေ္်ု္ပံျ့သင်္ားမခ််ားျပ သအည့္ သါေ ်ငာ္စ
ု္သအည့္ပံိုာံမခ််ားပပိုမပိုေု်င်္ားမစ္ တ္ပု ခောာ္္ (FEFTAာသအည့္ သု္ ပိုင္ေသ် ဥပေဒ
မခ််ားုပိုေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်ာ၍ သခပ ်ားေ ်ု္မမမာွပောာ္္ ႀုပ တင္ု်ုစုပ္ါမအည)္ 
 တစု ္ာပို ပေ္သ် CP

တင္ပပို႔ာိုပ္င္်္ားာငွ္မခ််ားမွုပိုု ပ္ပိုငသ္တမ္တွ္္််ားေသ် CP ျ ာ္ာပီ်ား္ ုပိုု္ပပိုင္ာမီံ
 ိုပ္သခ ပ္မမျပ ာ္ ္တစု ္ “ာိုပ္င္်္ားာငွ ္ႏႏ တပိုင်္ား” သ်ျ ာ္သအည။္

 METIသပို႔တငျ္ပာျသင်္ားာ္ာ္ (ာိုပ္င္်္ားာွင ္ႏႏ တပိုင်္ား)ာွပပါသအည။္ CP သအည္
သတ္မွတ္သခု္ တသိုျပအည့္မွီေ္ေသ် သါတစင္ CP ာု္သံာာွပေရု်င္်ားာ် ုပို
္ိုတ္ေပ်ားပါသအည္။

3

တင္ျပျသင်္ား  ုခပ ်ားေုခ်ားး်ူား  
ာံို်ား
ာံို

ＣＰ ： Compliance Program ုပိုေသခပါသအည။္



CP ေု်င္်ားမစ္ာ္စ်ျပ ာိုပ္္််ားျသင္်ား ုခပ ်ားေ ခု်ားးူ်ား
တာ််ားမ၀ငတ္ငပ္ပို႔ျသင်္ား

ျ ာပ္စါ်ားမအည္ု ပိုောွ် ငာ္ွ် ်ားျသင်္ား

Ａ System
①Export Control System
（ာိုပ္င္္်ားသစနေ၀ျသင္်ား္
တ်၀္္ေပ်ားမမ ပပိုင္်ားမခ််ား
သပသ်ျမင္သ်ာွပောာ္္）

Ｂ Process
②Transaction Review
（ Export Control Item 

Determination ပါ ၀င）္
③ Shipping Control

Ｃ ္ပ္်္ားသပမ်္ားေ ်ငာ္စု ျ္သင်္ား
④ာာ္ေ ်ားျသင္်ား
⑤ပအည်ော်ား （သင္တ္္်ား）
⑥ာ်ာစု္ာ်တမ္်ား္ပ္္်ားသပမ္်ားမမ
⑦ာံို်ားသစနမခ််ား ််ားာမ္်ားအည ္္
သင္ရု််ားျသင္်ား
⑧ ာီာင္သံျသင္်ားႏွင့္ေ္်ု္တႀုပမ္
မျ ာ္ေ ်င္တ််ား ီ်ားျသင္်ား

Program 
 တအညျ္ပ မမ
ေပါ ့ျသင်္ား

ဥပေဒ ််ား
္််ားာအညမ္မာစနျသင်္ား

ုပို်ားု််ားသင့္သအည့္
ု္္႔သတာ္်ာင်္ား
မွ််ားုစင်္ားေ္ျသင်္ား

၀ု္ု သူူ္ သံို်ားျပ မမု ပို
ာီာာျ္သင်္ားတစင ္ံို်ားျ တသ္ခု္

မွ််ား စုင်္ားျသင်္ား

Shipping Control 
မွ််ားျသင်္ား

a)ုို္္ပာၥအည္်ားမခ််ားာီာာ္ျသင္်ား
（Export Control 

Item Determination）

b)၀ု္ုူသူ္
 သံို်ားျပ မမမခ််ား
ာီာာ္ျသင္်ား

c) Shipping 
Control 

【ာုေ္တစ႔ာိုပေ္ ်ငာ္သအည့္
တငပ္ပို႔ျသင်္ား  င့္မခ််ား 】

ⅰ）တ်၀္္ုမူမ
ာ္ာ္ ််ားျပင္ င္
္််ားာပီ်ား္ျမင္သ်မ
မာွပောျသင္်ား

ⅱ）Process ုပို ေု်င္်ားာစ်
္််ားာအည္ျသင္်ား္ေသသခ်ာစ်
ာိုပ္ျသင္်ား
ⅲ）သခပ ်ားေ ်ု္မမု်ုစု္ာ္္
ႏွင့္ော်ာခင္ာစ်ေတစ႔ာွပႏပိုင္ာ္္
္ပ္မံမျ ာ္ပစါ်ားာ္္ု်ုစု ္ျသင္်ား

CP ၏  ေျသသ ံသခု ္ာုမ္ခ််ား
(FEFTA တပို႔ုပိုေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်

ာမအည့္  သခုမ္ခ််ား)

※CP  ပိုသအည္မွ်Export Control တစငျ္ ာ္ော့ာွပသအည့္  မခပ ်ားမခပ ်ားေသ် ႏႏၱာ်ု္္ မွ််ားမခ််ားုပို ောွ်င္ာွ််ားႏပိုင္ာ္္
 တစု္  ေ္်ု္ ုူျပ သအည့္ ာ်ျ ာ္သအည္။

တ
င္ပပို႔

သစင့္ျပ သအည့္
 သခု္ ာု္မခ််ား ပုို
ေသသခ်ာစ် မာပိုု ္္ ်ျသင်္ား

Export
Control ာွပ

 ႏႏၱာ်ု္မခ််ား
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Ⅱ．List Control ပါ ပာၥအည်္ားမခ််ား တငပ္ပို႔ေ ်ငာ္စု သ္အည့္သမူခ််ား ််ား
ဦ်ားတအည္္ ််ားပါသအည။္

Ⅰ．ာ်ီားပစါ်ားော်ားာိုပင္္်္ား ေ္ျ င့္ တငပ္ပို႔မမာိုပေ္ ်ငသ္အည့္သူ  ််ားာံို်ား
ုပို ဦ်ားတအည္္ ််ားပါသအည။္

Export Control Internal Compliance Program (CP) ႏွင့္
တင္ပပို႔သူမခ််ားေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်ာမအ့္ညာံသတ္မွတ္သခု္မခ််ား  ု္ႏ ု ေ္္မမ

Ⅲ．Export Control Internal Compliance Program 

○ “Export Control Internal Compliance Program (CP) 
တငျ္ပျသင္်ားႏွင့္ပတ္သုာ္၍” သတပေပ်ားာ်တစင္ေ ်္ျပ္််ား သအည့္
“FEFTA ာသအည့္ ေသသခ်ာစ်ာပိုု္္်ာမအည့္  သခု္ မခ််ား”၏
“ ေျသသံာမ္်ားာဥ္မခ််ား”ႏွင့္ “သီ်ားျသ််ား  သခု္မခ််ား(8 သခု္)” 
 ််ားာံို်ားပါ၀င္ာပီ်ား္
ာတ္တော်ဥပေဒႏွင့္ာ္ာမ္ခ််ားုပိုာပိုု္္်ေ ်င္ာစု ္္််ားေသ်
CP ျ ာ္ာွခင္ ေုယိုုခ ််ားျ င့္
တင္ပပို႔သူမခ််ားေသသခ်ာစ် ာပိုု္္်ာမအည့္ာံသတ္မွတ္သခု္မခ််ားⅠႏငွ့္Ⅱ
ုပို ျပအည့္မွီသအည္ ိ္ုသတ္မွတ္သအည္။

○Ⅱႏွင့္ စုနျပ််ားသခု္
ာာ္ေ ်ားျသင္်ား္သင္တ္္်ားေပ်ားျသင္်ား္ာ်ာစု္ာ်တမ္်ားမခ််ားာမီံ္ပ္္်ားသပမ်္ားျသင္်ား
မခ််ား ််ား မျ ာ္မေ္ႀုပ ်ားာ််ားေ ်ငာ္စု္ာမအည္္ိုမ ပိုေသ်္ာအည္်ား
ေသသခ်ာစ်ေ ်င္ာစု ္ာမအည္္ိုေသ်သတ္မွတ္သခု္ပါာွပပါသအည္။

Ⅰ．တငပ္ပို႔သူမခ််ား၏ေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်ာမအ့္ည
ာံသတ္မတ္ွသခု္မခ််ား

（တငပ္ပို႔သူမခ််ားေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်ာမအ့္ည
ာံသတ္မတ္ွသခု္မခ််ား）

Ⅱ．List Control ပါ ပာၥအ္ည်ားတငပ္ပို႔မမ္ ္အ္ည်ားပအည်ေ္်ု္ပံမ့မ
 ပိုင္ာ် ေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်ာမအ့္ည ာံသတ္မတ္ွသခု္မခ််ား

（တင္ပပို႔သူမခ််ားေသသခ်ာစ် ာပိုု ္္ ်ာမအ့္ညာသံတ္မတ္ွသခု္မခ််ား）

Ⅲ．Export Control Internal Compliance 
Program (CP) 

（FEFTA ာသအ့ည ္ ေသသခ်ာစ် ာပိုု္္ ာ်မအ့္ည
 သခု မ္ခ််ား）



“Special General Comprehensive Permission” ာပိုင္ာင္ ာာွပာ္္   င့္မခ််ား
( သာျ္ပ ာိုပျ္သင်္ား္သု္တမ္်ားတပို်ားျသင်္ား)

Security Trade 
Inspector Office

③“Export Control ICP” 
“Check List/CL” တင္ျပျသင္်ား

⑦ ာံို်ားာံိုသစင့္ျပ သခု္ (Bulk 
License) တင္ျသင္်ား

① “Export Control 
ICP” သတ္မွတျ္သင္်ား

မွတ္သခု္）ာပို ပ္သခု္ေပခမူတအည္ာ၍ ပပိုမပိုေု်င္်ားမစ္ေ္ာမအည့္ာမ္်ားအည ္မ္မာွပျသင္်ား

CPျပင္ ငျ္သင်္ားႏွင့္ေ ်င္ာစု ္
်င္ာစု္ေ္မမ ေျသ ေ္ာာ္
ာာ္ေ ်ားျသင္်ား

ဥပေဒာပိုု္္်မမ
ာွပ္မာွပ

၀င္ော်ု္ာာ္ေ ်ားျသင္်ား

တင္ပပို႔သူ METI

② “Check List/CL”
ျပ ာိုပျ္သင်္ား（※）
※ု္ဦ်ားတင္ျပာပီ်ားေ္်ု္

တစင္ာအည္်ား ႏွာ္ာဥ္ းူာပိုင္ာ
တစင္္ပ္မံတငျ္ပာ္္ာပို ပ္
သအည္။

Bureau of Economy,Trade
and Industry
Trade Office⑧ ာံို်ားာံိုသစင့္ျပ သခု္ (Bulk 

License) ာာွပျသင္်ား

④ “CP ာု္သံာာွပေရု်င္်ား
ာ်”ႏွင့္ “Check List/CL 
ာု္သံာာွပေရု်င္်ားာ်”
ပုိ္ု ိုတ္ေပ်ားျသင္်ား

Export Control ််ား
မွ္္ု္္ာစ် ေ ်င္ာစု္
ေ္မမ ာာ္ေ ်ားျသင္်ား

⑥ာိုပ္င္္်ားသစင္ တစင္်ားာိုပ္ေ ်င္ေ္မမ
ာာ္ေ ်ားျသင္်ား

⑤ “Export Control 
ICP” ုပို ေျသသံာ၍
ာာ္ေ ်ားာပီ်ားာာဒ္မခ််ား

မွတ္သခု္）သုတ္မ္်ားတပို်ားသခပ္္တစင္②～④，⑦
～⑧

6



 ာံို်ားာံိုသစင့္ျပ သခု္ာ္ာ္ (Bulk License System) 
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 FEFTA တစင္ သစင့္ျပ သခု္ာပို ပေ္သ် ု္္႔သတ္ ိ္ုု ပ္ာၥအ္ည်ားမခ််ား ပုိုတငပ္ပို႔သအ့္ည သါခါ၌ ပံိုမွ္္ ််ားျ င့္
သီ်ားျသ််ားာ်သခ ပ္မခ််ားႏွင့္တငပ္ပို႔မမမခ််ားႏွင့္ာပာ္ခဥ္်ားာ၍ သီ်ားျသ််ားာီ သု္ ပိုငာ္်ဌ်္၏  ႏႏၱာ်ု္ုင္်ား
 မွ််ားမာွပော်ားာာေ္ ်ားော်ားမခ််ား ပုိုျ တ္ာပ်ီားမသွစင့္ျပ ျသင်္ား

 တင္ပပို႔သူု်ုုံာငွ္ု ပိုု တ္ပိုင္ မွ ပ္ို နု့သပို႔ေသ် ာီာာ္ော်ားမခ််ား ပုို မပမပ ပုိုု္တပိုင္ာမီံ္ ််ားသအ့္ညာ္ာ္
ေ ်ု္တစင္ တ်၀္္ု ေူ ်ငာ္စု သ္အ့္ည သါခါ၌မူ သီ်ားျသ််ားာတီငျ္ပာ္မ္ာပို ပယ္န္ သတ္မတ္ွ္််ား
ေသ်ပမ်္ႏွင့္သု္ ပိုငေ္သ် ာံို်ားာံိုသစင့္ျပ သခု္(Bulk License) ပုို ာုူႏပိုင္ ာ်ာပ်ီား္ တင္ပပို႔မမ
ေ ်င္ာစု ႏ္ပိုငာ္်သအ့္ညာ္ာ္

“Special General Bulk License”  တစု္ာပို ပ္သခု္မခ််ား

■သစင့္ျပ ာ္္ာပို ပ္သခု္မခ််ား။ ။
① Export Control ICP သတ္မွတျ္သင္်ား
② “တင္ပပို႔သူ ေရု်င္်ား・Check List/CL” ျ င့္ ာာ္ေ ်ား တအည္ျပ ျသင္်ား
③ Export Control ICP ပုို  ေျသသံာ၍ ာာ္ေ ်ားာပီ်ားာာဒ္မခ််ား
④ ာိုပ္င္္်ားသစင္ တစင္်ားာိုပ္ေ ်င္ေ္မမာာ္ေ ်ားျသင္်ား
（ဥပေဒာပိုု္္်မမာွပ္မာွပ၀င္ော်ု္ာာ္ေ ်ားျသင္်ား）

■ ုခံ ်ား၀င္သု္တမ္်ား။ ။ 3 ႏွာ္ တစင္်ား္ သု္တမ္်ားတပို်ားႏပိုင္ျသင်္ား။
※Export Control  ေု်င္ ္အည္ေ ်္ေ ်င္ာစု္ေ္မမ ေျသ ေ္မခ််ား ််ား “ဥပေဒာပိုု္္်မမာွပ္
မာွပ၀င္ော်ု္ာာ္ေ ်ားျသင္်ား” ပုို  ာခဥ္်ားသင့္သာပိုေ ်င္ာစု္သအည္။

■ပမ်္။ ။ုို္္ပာၥအည္်ား္္အည္်ားပအည်ႏွင့္ပပို႔ေ ်င္မအည့္ေဒသမခ််ားျ င့္သတ္မွတ္သအ္ည။(Bulk License
Matrix ုပို ုပို်ားု််ားာ္္)



 2005သိုႏွာ္းစ္ ္ာမွာာ၍ ာံို်ားာံိုသစင့္ျပ သခု္ာ္ာ္ (Bulk License System) ုပိုေ ်္ေ ်င္မမ（Export 
Control ICP သတ္မွတျ္သင္်ားႏွင့္ ္ပို ာ်  ််ားေသသခ်ာိုပ္ေ ်င္ျသင္်ား）
ာတင္သန့ာပီ်ား္မွ္္ု္္ေသ်Export Control ပုို ာိုပ္ေ ်င္ႏပိုင္ာ္္ တစု ္ FEFTA ၏  သ္္်ား 86
တစင္ေ ်္ျပ္််ားေသ် ာအည္်ားမခဥ္်ားမခ််ားုပို ေျသသံာပိုု္္်ာ၍ “ဥပေဒာပိုု္္်မမာွပ္မာွပ ၀င္ော်ု္
ာာ္ေ ်ားျသင္်ား” ုပိုေ ်င္ာစု ္ပါသအ္ည။

 ဥပေဒာပိုု္္်မမာွပ္မာွပ၀င္ော်ု္ာာ္ေ ်ားျသင္်ားသအည္ ဥပေဒသခပ ်ားေ ်ု္မမာွပျသင္်ား္ မာွပျသင္်ား
ႏွင့္မသု္ ပိုင္ယန္  ာံို်ားာံိုသစင့္ျပ သခု္ာာွပ္််ားေသ်သူမခ််ား ််ားာံို်ားုပိုာာ္ေ ်ားျသင္်ားျ ာ္သအည္။

 ဥပေဒာပိုု္္်မမာွပ္မာွပ၀င္ော်ု္ာာ္ေ ်ားျသင္်ားသအည္ “တင္ပပို႔သူ ေရု်င္်ား္ Check List/CL” ၏
 သခု္ ာု္မခ််ားႏွင့္ အညီ ICP သတ္မွတျ္သင္်ား ေျသ ေ္ႏွင့္ ာု္ေတစ႔ေ ်င္ာစု္ေ္မမ
 ေျသ ေ္မခ််ားုပို ာာ္ေ ်ားျသင္်ားျ ာ္သအည္။

※ဥပေဒာပိုု္္်မမာွပ္မာွပ၀င္ော်ု္ာာ္ေ ်ားာပီ်ားေ္်ု္္ာပို ပ္သခု္ေပခမူတအည္ာ၍ ပပိုမပိုေု်င္်ားမစ္္ော်ား
အည ္္ရု််ားသခု္မခ််ားုပိုျပ ျသင်္ားေရု်င့္္ အည ္္ရု််ားသခု္မခ််ားာွပာ်ာွခင္ ္ပို တပိုင္်ားာပိုု္္်
ေ ်င္ာစု္ာ္္ာပို ပ္ပါသအည္။

(မွတ္သခု္)  FEFTA ၏  သ္္်ား 86 တစင္ေ ်္ျပ္််ားေသ် ာအ္ည်ားမခဥ်္ားမခ််ား ပုို ေျသသာံပိုု ္္ ်ာ၍ ၀င္ော်ု္ 
ာာ္ေ ်ားျသင်္ား ျပ ာ်တစင္  ာံို်ားာံိုသစင့္ျပ သခု္ာာွပ္ ််ားေသ်သူမခ််ား ျပင္ တင္ပပို႔သူမခ််ား ််ားာံို်ား ပုိုာအ္ည်ား ၀င္ော်ု္
ာာ္ေ ်ားော့ ာွပပါသအ္ည။

၀င္ော်ု္ာာ္ေ ်ားျသင္်ားႏွင့္ာပ္ာခဥ္်ားာ၍
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（မွတ္သခု္）ုို္္ပာၥအည္်ားမခ််ား ပိုငာ္်၀္ႀ္ုီ်ားဌ်္ ဥပေဒာအည်္ားမခဥ်္ားမခ််ား။ ။ ု္္႔သတ္ာ်ာင်္ား၀င္ ိုု္္ပာၥအည္်ား္္အည္်ားပအည်မခ််ား၏ Specification ပုိုသတ္မွတ္္််ားေသ်ဥပေဒ
（＝တင္ပပို႔ျသင်္ား ပိုင္ာ်ဥပေဒ သီ်ားျသ််ားေ ်္ျပပါးု််ား ္ံပါတ္ 1 ႏွင့္ Foreign Exchange Order သီ်ားျသ််ားေ ်္ျပပါးု််ားာွပ သတ္မွတ္သခု္မခ််ားုပို ေျသသာံ၍
ိုု္္ပာၥအည္်ားႏငွ့္ ္အည္်ားပအည်မခ််ားုပို သတ္မွတ္သအည့္  ာပို်ားာဌ်္ဥပေဒ)

တင္
ပပို႔
ျသင္်ား
・
၀္္

ေ ်င္
မမ
ေပ်ား
ျသင္်ား

（သစင့္ျပ သခု္ာုူာပီ်ားေ္်ု္）

ာ်
ာင်္ား
၀င္

※List Control : 
 မခပ ်ား မအညမ္ခ််ား မွ်
“Export Control Order 
သီ်ားျသ််ားေ ်္ျပပါးု််ား” (သပို႔) 
“Foreign Exchange Order 
သီ်ားျသ််ားေ ်္ျပပါ းု််ား ”္
သု္ ပိုင္ာ်  ေသ်ားာပတ္
Specification မခ််ားမွ်
“ုို္္ပာၥအည္်ားမခ််ား ပိုင္ာ်
၀္္ႀုီ်ားဌ်္ ဥပေဒာအည္်ားမခဥ္်ားမခ််ား
(မွတ္သခု)္”တစင္ ော့ာ်
 တအညျ္ပ ပါ။

ုို္္
ပ

ာၥအ္ည်ား

・
္အ္ည်ား
ပ
အည်

ော်င္်ား
၀ု္
မမ

သစင့္ျပ သခု္
မာပို

သစင့္ျပ သခု္
မာပို

ာပို်ားာပမ ္စု မ္ာွပ

Security or Non-
Security Export 
Control Item 
Determination 

Individual   License    တ
င္ျသင္်ား

Shipping     Control

ာပို်ားာပမ ္စု ာ္ွပ

ာ်
ာင္
်ားမ
၀င္

Transaction Review 

တင္ပပို႔ျသင္်ား္၀္္ေ ်င္မမေပ်ားသူ

ိ္ုု ပ္ာၥအ္ည်ား・
္အည္်ားပအည်

List Control ပါ
ျ ာ္္မျ ာ္

“ သံို်ားျပ ပံို ႏွင့္ ၀ု္ုသူ”ူ
 ််ား တအည္ျပ ျသင္်ား္ ံို်ားျ တ္ျသင္်ား

“ျသစင်္ားသခု္ သတ္မတ္ွသခု္မခ််ား”
ႏွင့္ သင့္ေတ်္မမာွပ္မာွပ ံို်ားျ တျ္သင်္ား

“Bulk License”
ႏွင့္သင္ေတ်္မမာွပ္ မာွပ  ံို်ားျ တ္ျသင္်ား

Catch-All Orders
ႏွင့္ာပ္ာခဥ္်ားာ၍
ာာ္ေ ်ားျသင္်ား

ာာ္ေ ်ားော်ား  င့္မခ််ား

Ref ：P27     

မာွပ

ာွပ

Ref：P23    
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တင္ပပို႔မအည့္ ိုု္္ပာၥအည္်ား္၀္္ေ ်င္မမေပ်ားမအည့္္အည္်ားပအည် (Program ပါ ၀င္)သအည္
ု္္႔သတ္ာ်ာင္်ား၀င္ပာၥအည္်ားျ ာ္္မျ ာ္ ပုိုာာ္ေ ်ား ံို်ားျ တ္ျသင္်ားာိုပ္င္္်ားျ ာ္ပါသအည္။

Export Order
 သ္္်ား 2

ိုု္္ပာၥအည်္ား ပိုင္ာ်ဥပေဒာအည်္ားမခဥ်္ားမခ််ား  သ္္်ား1

္ံပါတ္
ာဥ္

 မခပ ်ား
 မအည္

္ံပါတ္
ာဥ္

 မခပ ်ား
 မအည္

Export Order ္ံပါတ္ 1ာွပ ာ်ပပိုဒ္ 2 METI ဥပေဒတစင္သတ္မွတ္္််ားေသ် Specificationာွပ ပာၥအည္်ားမခ််ားသအည္
 ု္ာု္ေ ်္ျပပါ တသိုသိုႏွင့္ ုခံ ်ား၀င္သအည္ ိ္ုသတ္မွတ္သအည္။

Export
Order

 သ္္်ား 2

 ႏိုျမကာု္္ု္တီ
စ္ငျ္သင္်ား(သပို႔) ိ္ုတ္ာို

ပ္ျသင္်ားတစင္သံို်ား သအည့္
ာိုပ္င္္်ားသံို်ား
ာု္ပာၥအည္်ားျ ာ္ာပီ်ား္
ေ ်ု္ေ ်္ျပပါ 
ပပါ ာ်မခ််ား။

ိုု္္ပ
ာၥအည္်ား ပိုင္
ာ်ဥပ
ေဒာအည္်ား
မခဥ္်ားမခ််ား

ာိုပ္င္္်ားသံို်ား ပုာပု်(သံ္အည္္Ceramicsာသအည့္ပာၥအည္်ားမခ််ား ိ္ုတ္ာိုပ္ႏပိုင္သအည့္ ာ်မခ််ားျ ာ္သအည္) ျ ာ္ာပီ်ား္
ပ္္္်ားသခ ပ္ႏပိုင္ေသ် ယီ်ား္ သခ ပ္ ႏွာ္သို ္ု္ပါ၀င္ေသ် ာွခပ္ာာ္ပာၥအည္်ား ပုိုတပ္ င္ သံို်ား ျပ ႏပိုင္ သအည့္ ပာၥအည္်ားမခ််ား န္မွ

 ု္ာု္ေ ်္ျပပါ 2မွ (2) ပ္ တသိုသိုႏွင့္ ုခံ ်ား၀င္သအည့္ပာၥအည္်ား

 သ္္်ား 1
(12) ္ံပါတ္ 
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１  တပိုင္်ား တ်
မခ််ား ပ္္္်ားသခ ပ္ႏပိုင္
သအည့္ ာု္ပာၥအည္်ား
မခ််ား

２တပိုင္်ားတ် ပုာပု်
(ာိုပ္င္္်ားသံို်ားာု္
ာ ာ္ာပီ်ား္တပိုင္်ားတ်ႏပိုင္
သအည့္ ာ်)

(ု) ျ တ္အညွပ္ႏပိုင္သအည့္ာိုပ္င္္်ားသံို်ားာု္ပာၥအည္်ားျ ာ္ာပီ်ား္ေ ်ု္ေ ်္ျပပါ (1) ႏွင့္ (2) တစင္  ုခံ ်ား၀င္သအည့္ ာ်။(3)
ႏွင့္ ုခံ ်ား၀င္သအည့္ ာ်မပါ။

（１）ႏပိုင္ငံတု်ာံသခပ္္ာံအည ္္်ား  စန႔မွသတ္မွတ္္််ားေသ် တပိုင္်ား တ် (ႏပိုင္ငံတု် တပိုင္်ား  တ်) ျ ာ္သအည္။ＩＳＯ２３
０／２（１９８８）တစင္သတ္မွတ္္််ားေသ်တပိုင္်ားတ်ျသင္်ား ပိုင္ာ်ဥပေဒ  ာ  ာခ််ားာပိုု္  သခ ပ္ ာွအည္ သအည္ ０．００６ｍ
ｍမျပအည့္ေသ် ာ်။
（２） သခင္်ား ３５ｍｍေုခ်္ေသ် ာ် ပုိုျပ ာိုပ္ႏပိုင္ေသ် ာ်
（３） တပိုင္ ေ္ျ င့္ာိုပ္င္္်ားသံို်ားပာၥအည္်ားမခ််ား န္မွ ၀င္ာပို်ား ေပါု္မွတ င့္ ိုု္္ရုမ္်ားမခ််ား ပုို္အည့္ာ၍ ပာၥအည္်ား
ိ္ုတ္ာိုပ္ႏပိုင္ေသ် ာ်္ေ ်ု္ေ ်္ျပပါ １ႏွင့္２ တစင္ ုခံ ်ား၀င္ေသ် ာ်။
１ ပာၥအည္်ား ိ္ုတ္ာိုပ္ႏပိုင္ေသ် ိုု္္ရုမ္်ား  မခ််ား ံို်ား သခင္်ား ာွအည္４２ｍｍေ ်ု္ ာ်။
２ သခအည္ေႏွ်င္သအည့္ ာ်ပူ်ားတစနမသံို်ားႏပိုင္ေသ် ာ်။

(သ) Milling Cutterျ ာ္သအည့္ာိုပ္င္္်ားသံို်ားာု္ျ ာ္ာပီ်ား္ေ ်ု္ေ ်္ျပပါ (1) မွ (3)  ပ္ ုခံ ်ား၀င္သအည့္ ာ်။ (4) 
သအည္ ုခံ ်ားမ၀င္ပါ။
（１） ႏပိုင္ငံတု် တပိုင္်ား တ်ＩＳＯ２３０／２（１９８８） တပိုင္်ား တ်ဥပေဒ ာ သခ ပ္၏ သခင္်ား ာွအည္သအည္０．００６ｍ
ｍမျပအည့္ေသ် ာ်
（２） ပ္္္်ားသခ ပ္ာအည္ပတ္ႏပိုင္ာပီ်ား္ ပ္ိုာအည္ပတ္သအည့္ ပ္္္်ား ော တစု္သအည္ ２ သို ္ု္ ာ်

Export Order ႏွင့္ ိ္ုု ပ္ာၥအ္ည်ား ပိုငာ္်ဥပေဒာအ္ည်ားမခဥ်္ားမခ််ားMatrix

Export Order သ်ီားျသ််ားေ ်္ျပပါ
းု််ား ္ံပါတ ္1 ပါ ုို္ပ္ာၥအည်္ား

 မခပ ်ား
 မအည္ တင္ပပို႔သစင့္ျပ ိ္ုု ပ္ာၥအ္ည်ား မအ္ည

２ Nuclear Power

( 1)  ႏိုျမကော်င္ာ်ပာၥအည္်ား・
 ႏိုျမ ုို္္ရုမ္်ားပာၥအည္်ား

( 2)
 ႏိုျမကမ်တ္ေပါင္်ား ပို္ မ်တ္ေပါင္်ား ပိုသံို်ား
ာွခပ္ာာ္မ်တ္ ််ား ိ္ုတ္ာိုပ္သအ္ည့
ာု္ ပုာပု်

～

(12) １ ုပ္္်ား ္်္္်ားုိုပ ္ပ္္်ားသခ ပ္သအ့္ည ာု္
２ တိုပင္်ားတ်ော်ား ုပာပု်

①တငပ္ပို႔ျသင်္ား ပိုငာ္်ဥပေဒပါ ုို္္ပာၥအည်္ား
 မခပ ်ား မအညမ္ခ််ားုပိုာာေ္ ်ား တအညျ္ပ ျသင်္ား

②ုို္ပ္ာၥအည်္ား ပိုငာ္်၀္ႀ္ု်ီားဌ်္
ာအည္်ားမခဥ်္ားမခ််ားတစင္ Specification 
ုပိုာာေ္ ်ား တအညျ္ပ ျသင်္ား

 ္ု္ပါ①②ႏာွသ္ိုာံို်ား
 ုခ ံ်ား၀ငသ္အ့္ည သါတစင္ List Control ပါ

ပာၥအ္ည်ားျ ာျ္သင္်ား

ုို္္ပာၥအည္်ား မအည္ႏွင့္
Specification(္အည္်ားပအည် သခု္ 
ာု္မခ််ား)  ာာာ္ေ ်ား ံို်ားျ တ္ျသင္်ား

＊ာအည္ပတ္ေ ်င္ာစု္ပံိုမခ််ားအည ္္ရု််ားသခု္ာွင္်ားာင္်ားသခု္တစင္  သီ်ားသီ်ားေသ် မခပ ်ား မအည္မခ််ား၏  မပပၸါု္
ႏွင့္ာွင္်ားျပသခု္မခ််ားုပိုာာ္ေ ်ား တအည္ျပ ာမအည။္
＊Security Trade Control HP ာွပ “ Export Order ႏွင့္ုို္္ပာၥအည္်ား ပိုင္ာ်ဥပေဒ ာအည္်ားမခဥ္်ားမခ််ား Matrix”တစင္ော့ာ်ုပို်ားု််ားႏပိုင္သအည္။

※Security or Non-Security Export Control Item Determinationုပို
Double Check  System ျ င့္ေ ်င္ာစု ျ္သင်္ား

Security or Non-Security Export Control Item Determination   ပိုသအ္ညမွ်


