
 

 

အကျ ို းကကျးဇူးများ 

AEO အသိမှတ်ပြုပြင်းြံရသည့် ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများ 

အနေပဖင့် နအာက်ြါအကျ ို းနကျးဇူးများ ြံစားြွင့်ရရိှမည် 

ပဖစ်ြါသည် -  

(က)  အနကာက်ြွေ်န ကညာလွှာများကို ဦးစားနြး အဆင့် 

အတေ်းပဖင့် သတ်မှတ်နဆာင်ရွကြ်ွင့်ရရိှပြင်း၊ 

(ြ) ကုေ်ြစ္စည်း မနရာက်ရှိမီ  သွင်းကုေ်၊ ထုတ်ကေု် 

န ကညာလွှာများကို ကကိုတင် တင်သွင်းြွင့်ရရှိပြင်း၊ 

(ဂ) တရားမဝင် တင်သွင်းပြင်း  သ့ုိမဟတု် တင်ြို့ပြင်း 

ဆိုင်ရာ ကာကွယ်တားဆီးနရး၊ တိုက်ဖျက်နရး 

လုြ်ငေ်းစဉ်များအတွက် အကျုံးဝင်သည့် ဆုံးရှုံးမှု 

အလားအလာရိှနသာ ကိစ္စရြ်များမှအြ စာရွက်      

စာတမ်းစစ်နဆးပြင်း သ့ုိမဟတု် ကုေ်ြစ္စည်းများအား 

စစ်နဆးပြင်းများမပြုလုြ်ဘဲ အနကာက်ြွေ်လုြ်ငေ်း 

ဆိုင်ရာရှင်းလင်းမှုများရရှိပြင်း၊ 

(ဃ) စစ်နဆးရေ်လိုအြ်သည့်ကိစ္စရြ်များတွင် ဦးစားနြး 

စစ်နဆးြွင့် ရရိှပြင်း၊ 

(င) တင်သွင်း၊ တင်ြို့သူ၏ ြရဝုဏ် သ့ုိမဟတု် 

အနကာက်ြွေ်ဦးစီးဌာေမှ ြွင့်ပြုနသာအပြား နေရာ 

များတွင် ကုေ်စည်များနှင့် သက်ဆုိင်သည့် အနကာက်ြွေ် 

ဝေ်နဆာင်မှုလုြ်ငေ်းများ နဆာင်ရွက်ြွင့်ရရိှပြင်း၊ 

(စ) ြင်လယ်န ကာင်း အနကာက်ြွေ် အက်ဥြနေြုေ်မ၄၁ 

ြါ ပြဌာေ်းြျက်နှင့်အညီ တစ်လအတွင်း ဆုိင်းင့ံ 

အြွေ်နငွ နြးနြျပြင်းစေစ် (Deferred Duty 

Payment System) ပဖင့် နဆာင်ရွကြ်ွင့်ရရိှပြင်း၊ 

 (ဆ) အနကာက်ြွေ်ဦးစီးဌာေ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် 

ြျးီပမှင့်ြံရပြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုတံဆိြ် (Logo) ကုိ 

သတ်မှတ်ြျက်များနှင့်အညီ တြ်ဆင်နဆာင်ရွကြ်ွင့် 

ရရိှပြင်း။ 

(ဇ) အနကာက်ြွေ်ဆိုင်ရာ လုြ်ထံုးလုြ်ေည်းများ နှင် ့

စြ်လျဉ်း၍ အနကာက်ြွေ်ဦးစီးဌာေ၊ အြွင့်ရစီးြွား 

နရးလုြ်ငေ်းနဆာင်ရွကသူ်ဌာေစုကိုနမးပမေ်းနုိင်ပြင်း။ 

ပြနလ်ည်ရုြ်သိမ်းပြင်း 

  AEOဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ြျက်များကိ ုြျ ို းနဖာက်ပြင်း၊ 

 ကွင်းဆင်းစစ်နဆးပြင်း နဆာင်ရွကစ်ဉ် လိုအြ်သည် 

များ ပြင်ဆင်ရေ် ညွှေ် ကားထားသည့် အြျက်များ 

အား လိုက်ောမှုမရိှပြင်း၊ 

 

ပြနလ်ည်ကလျှောက်ထားပြင်း 

 AEO စံသတ်မှတ်ြျက်များနှင့် ကိကု်ညီပြင်းမရှိ၍ 

ပငင်းြယ်ပြင်းြံရြါက ပငင်းြယ်ြံရသည့်နေ့မှစ၍ 

(၆)လပြည့်သည့်အြါ ပြေ်လည်နလျှောက်ထားနုိင်ြါ 

သည်။ 

 AEO အပဖစ် အသိအမှတ်ပြုြံရပြီးမှ အန ကာင်း 

အမျ ို းမျ ို းန ကာင့် ရုြ်သိမ်းပြင်းြံရ၍ ပြေ်လည် 

နလျှောက်ထားလုိြါက ရုြ်သိမ်းြံရသည့်နေ့မှစ၍ 

(၃)နှစ်ပြည့် သည့်အြျေိ်တွင် စံသတ်မှတ်ြျက်များနှင့် 

ညီညွတ်မှု ရိှလျှေင် ပြေ်လည် နလျှောက်ထားနုိင်ြါသည်။ 

 

AEO-MRA ဆုိတာဘာလဲ? 

 

AEO-MRA (Mutual recognition Arrangement) 

ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာနုိင်ငံအလုိက် အသိအမှတ်ပြုထားတ့ဲ 

AEO ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းနတွကို တစ်နုိင်ငံနှင့်တစ်နုိင်ငံ အပြေ် 

အလှေ် အသိအမှတ်ပြုသည့်အစီအစဉ်ပဖစ်ြါတယ်။ 

MRA ကဆာင်ရွက်ြါက ရရိှနိုင်မည့် 

အကျ ို းကကျးဇူးများ 

 အြျေိ်နှင့် ကုေ်ကျစရိတ်များကိ ုကကိုတင်ြေ့်မှေ်းနိုင်ပြင်း 

 ကုေ်ြစ္စည်းနြျာက်ဆုံးမှုကိ ုနလျှော့ြျနြးနုိင်ပြင်း 

 နှစ်နုိင်ငံအနကာက်ြွေ်ြူးနြါင်းနဆာင်ရွကမ်ှုကနေ 

ဥြနေြျ ို းနဖာက်မှု အလားအလာေည်းတဲ့ တင်သွင်း၊ 

တင်ြို့မှုများကို ပမေ်ဆေ်နြျာနမွ့စွာ နဆာင်ရွကန်ြးနိုင် 

ပြင်း 

 စီးြွားနရးယှဉပ်ြိုင်နိုင်စွမ်းပမင့်မားနစပြင်း 

 နိုင်ငံနတာ်၏ စီးြွားနရး ဖံွ့ပဖိုးတိုးတက်နစနုိင်ပြင်း 

 

AEOအပြစ် ကလျှောက်ထားမည့်သူမှ 

ကဆာင်ရွက်ရမည့် လုြ်ငန်းစဉမ်ျား 

 AEO အပဖစ်နလျှောက်ထားပြင်း 

 Validation Process အတွက ်အစစ်နဆးြံပြင်း 

 AEO အပဖစ် အသိအမှတ်ပြုြံရပြင်း (သ့ုိ) ပငင်းြယ် 

ြံရပြင်း 

 စံသတ်မှတ်ြျက်များနှင့်အညီ နကာင်းမွေ်နအာင် 

ဆက်လက်နဆာင်ရွကပ်ြင်း 

 AEO (Level 1) အဆင့်မှ AEO (Level 2) အဆင့် 

သ့ုိ အသိအမှတ်ပြုနိုင်နရး နဆာင်ရွကပ်ြင်း 

 ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းြံု၊ လုြ်ငေ်းစဉ် စသည့် ထူးပြား 

သည့် နပြာင်းလဲမှုရှိြါက AEO Section သ့ုိ အသိ 

နြး အန ကာင်း ကားပြင်း  

 အနကာက်ြွေ်ဦးစီးဌာေနှင့် ြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်ပြင်း 

ပြည်ကထာင်စုသမ္မတပမနမ်ာနုိင်ငံကတာ်အစုိးရ 

စီမံကိနး်နှင့် ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကကီးဌာန 

အကကာက်ြနွ်ဦးစီးဌာန 

 

 

အြွင့်ရစီးြွားကရးလုြ်ငန်းကဆာင်ရွက်သူ 

အစီအစဉ်ဆိုင်ရာသိကကာင်းစရာ 

(Authorized Economic Operators) 

 

 

အြွင့်ရစီးြွားကရးလုြ်ငန်းကဆာင်ရွကသူ်ဌာနစု 

(AEO Section) 

အမှတ်-၂၀၅/၂၁၁၊ြထမထြ်၊   

 ၅၀ လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းနထာင့် 

ဗိုလ်တစ်နထာင်ပမို့ေယ်၊ ရေ်ကေု်ပမို့။ 

myanmaraeo@gmail.com 

     01-8203973 

mailto:myanmaraeo@gmail.comT


 

 

စံသတ်မှတ်ြျက်များ 

အြွင့်ရစီးြွားကရးလုြ်ငန်းကဆာင်ရွက်သူ 

     ( AEO ) 
 

 အြွင့်ရစီးြွားနရးလုြ်ငေ်း နဆာင်ရွကသူ်ဆိုသည်မှာ 

AEO ဆုိင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်ေည်းြါ စံသတ်မှတ်ြျက်များနှင့် 

ကိကု်ညီပြီး နိုင်ငံတကာကုေ်သွယ်မှုဆိုင်ရာကွင်းဆက်တွင် 

နဆာင်ရွကန်ေသည့် အနကာက်ြွေ်ဦးစီးဌာေမှ တရားဝင် 

အသိအမှတ်ပြုထားနသာ ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟတု် အဖဲွ့အစည်းကို 

ဆိုသည်။ 

 

ဘယ်လုိအြဲွ့အစည်းကတွက AEO ပြစနုိ်င်သလဲ? 

 

Trade Supply Chain တွင်ြါဝင်နသာ နအာက်ြါ 

အဖွဲ့အစည်းနတွက AEO ပဖစ်နိုင်ြါတယ် - 

 ကုေ်တင်ြို့သူများ (Exporters) 

 ကုေ်တင်သွင်းသူများ (Importers)  

 ကုေ်ထုတ်လုြ်သူများ (Manufacturers)  

 အနကာက်ြွေ်ဝေ်နဆာင်မှု ကိယ်ုစားလှယ်များ 

(Customs Brokers) 

 ကုေ်စည်ြို့နဆာင်နရးဝေ်နဆာင်မှု 

ကိယု်စားလှယ်များ (Freight Forwarders) 

 သယ်ယူြို့နဆာင်သူများ (Carriers)  

 ဆိြ်ကမ်းများ (Ports) 

 နလဆိြ်များ (Air Ports) 

 နရဆိြ်၊ နလဆိြ်ဆုိင်ရာ လုြ်ငေ်းကုိင်တွယ်သူများ 

(Terminal Operators)  

 ကုေ်နလှာင်ရုံများ (Warehouses) 

 ကုေ်ြစ္စည်းပဖေ့်ပဖူးသူများ (Distributors) 

လက်ရိှအစီအစဉ်မှာဘယ်လုိအြဲွ့အစည်းကတွက 

AEO အပြစက်လျှောက်ထားနိုင်သလဲ? 

လက်ရှိအစီအစဉ်မှာ နအာက်ြါအဖွဲ့အစည်းနတွက AEO 

အပဖစ် နလျှောက်ထားနုိင်ြါတယ် - 

 ကုေ်တင်ြို့သူများ (Exporters) 

 ကုေ်တင်သွင်းသူများ (Importers)  

AEO ကို Level ြွပဲြားထားမှုရိှသလား? 

AEO ကိ ုနအာက်ြါအတိုင်း Level (၂)မျ ို း ြဲွပြားထားြါတယ်- 

 Level-1 (Compliance) 

 Level-2 (Compliance + Security) 

အနကာက်ြွေ်နှင့် ဆက်စြ်ဥြနေများကို လိုက်ောမှု 

ရှိပြီး ပြစ်မှုမှတ်တမ်းမရိှတဲအ့ပြင် လုြ်ငေ်းတွင်း ထိေ်းြျုြ်မှု 

နကာင်းမွေ်တဲ ့ ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းနတွကုိ AEO (Level 1) 

အနေပဖင့် သတ်မှတ်ထားြါတယ်။ 

Level 1 သတ်မှတ်ြျက်နတွအပြင် International 

Trade Supply chain Security ြိုင်းဆုိင်ရာ အစီအမံနတွြါ 

နကာင်းမွေ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ/အဖဲွ့အစည်းနတွကို AEO (Level 2) 

အနေပဖင့် ဆက်လက်သတ်မှတ်သွားမှာ ပဖစ်ြါတယ်။ 
 

 

 

AEO နလျှောက်ထားမယ်ဆိုရင် နလျှောက်လွှာြုစံံကို 

အနကာက်ြွေ်ဦးစီးဌာေ၊ နနှာင်းစာရင်း စစ်နဆးပြင်းနှင့် 

ကုေ်သွယ်မှုဆိုင်ရာလုြ်ထုံးလုြ်ေည်းဌာေြဲွ၊ AEO ဌာေစုမှာ 

လာနရာက်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့အပြင် Customs Website မှလည်း 

Download ရယူနိုင်ြါတယ်။ 

သတ်မှတ်ထားတ့ဲ နလျှောက်လွှာြုစံံမှာ ပြည့်စုံမှေ်ကေ် 

စွာ ပဖည့်စွက်ပြီး AEO ဌာေစု သ့ုိ လူကိုယ်တိုင်ပဖစ်နစ၊ e-mail 

ပဖင့်ပဖစ်နစ နလျှောက်ထားနုိင်ြါတယ်။ 

 

 

AEO အပဖစ်နလျှောက်ထားလုိြါက နအာက်ြါ စံသတ်မှတ်ြျက် 

များနှင့် ကိကု်ညီရေ် လိုအြ်ြါသည် - 

(က) စမီံကိေ်းနှင့်ဘဏ္ဍာနရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုနှင့် 

ကုမ္ပဏီများညွှေ် ကားမှုဦးစီးဌာေမှ သတ်မှတ်ထား 

နသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်ပြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များ၊ 

လုြ်ငေ်းလုြ်ကိုင်ြွင့် (သ့ုိမဟတု်) လုိင်စင်ဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရြ်များအတွက ် သတ်မှတ်ြျက်များနှင့် ကိကု်ညီ 

မှုရှိရမည်၊ 

(ြ) ပမေ်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥြနေအရ မှတ်ြုံတင် 

ြွင့်ပြုသည့်နေ့ရက်မှ အြွင့်ရစီးြွားနရးလုြ်ငေ်း 

နဆာင်ရွကသူ်အပဖစ် စတင်နလျှောက်ထားသည့် နေ့ 

ရက်အထိ ကာလသည် အေည်းဆံုး သံုးနှစ်ရိှရမည်၊ 

(ဂ) အနကာက်ြွေ်ဆိုင်ရာ ဥြနေ၊ ေည်းဥြနေ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်း၊ အမိေ့်၊ ညွှေ် ကားြျက်များနှင့် လုြ်ထံုး 

လုြ်ေည်းများကို အပမဲ လိုက်ောသူ ပဖစ်ရမည်၊ 

(ဃ)                                               

             Violation Record                 

( ) ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင်ဘဏ္ဍာနရးရှင်းတမ်းအမှေ်နှင့် 

အစီရင်ြံစာများကို ကုမ္ပဏီ စတင်တည်နထာင်သည့် 

အြျေိ်မှစ၍ နှစ်စဉ်  ထုတ်ပြေ်ထားရမည်၊ 

(စ) လုြ်ငေ်းနှင့်ြတ်သက်၍ စာရင်းဇယား အြျက် 

အလက်များ၊ နငွစာရင်းဆုိင်ရာ အြျက်အလက်များ 

ကုိ ြုေစ်နှစ်အထိ ထိေ်းသိမ်းထားနုိင်ရမည်၊ 

 (ဆ) ဘဏ္ဍာနရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရြ်များ၊ စီးြွားနရးဆုိင်ရာ 

မှတ်တမ်း အြျက်အလက်များ၊ စေစ်များ၊ လုြ်ငေ်း 

စဉ်များနှင့် အနကာက်ြွေ်ဝေ်နဆာင်မှုကိုယ်စားလှယ် 

နှင့် ြတ်သက်သည့် ကိစ္စရြ်များတို့အား မှတ်တမ်း 

ထိေ်းသိမ်းရာတွင် အနကာက်ြွေ်ဦးစီးဌာေမှ လက်ြံ 

နိုင်နသာ ထိေ်းသိမ်းမှုစေစ်နကာင်း ရိှရမည့်အပြင် 

အဖွဲ့အစည်းအတွင်း နကာင်းမွေ်နသာထိေ်းြျုြ်မှုရိှ 

ရမည်၊ 

(ဇ) အနကာက်ြွေ်ဦးစီးဌာေက စည်း ကြ်နကာက်ြံသည့် 

အြွေ်အြအရြ်ရြ်နှင့် နုိင်ငံနတာ်သ့ုိ နြးနဆာင်ရေ် 

တာဝေ်ရှိသည့် အပြားအြွေ်အြများကို အြျေိ်နှင့် 

တစ်နပြးညီ နြးနဆာင်ထားရမည်  

(ဈ) နငွန ကးဆုိင်ရာနတာင့်တင်းြိုင်မာမှု ရိှရမည်၊ 

(ည) အြွင့်ရစီးြွားနရးလုြ်ငေ်းနဆာင်ရွကသူ် အပဖစ် 

နလျှောက်ထားပြင်းမပြုမီ သံုးနှစ် အတွင်းနှင့် အသိ 

အမှတ်ပြုလက်မှတ် မထုတ်နြးမီကာလအတွင်း 

အနကာက်ြွေ်ဆိုင်ရာဥြနေနှင့် ဆက်စြ်ဥြနေများ 

အရ ပြစ်မှု၊ ပြစ်ေဏ်ကျြံရမှု မရှိပြင်း၊ အမည်ြျက် 

(black list) စာရင်းသွင်း ြံရမှုမရှိပြင်း၊ ကုေ်ြစ္စည်း 

တင်သွင်း၊ တင်ြို့သည့် လုြ်ငေ်းစဉ်များကို မှေ်ကေ်စွာ 

န ကညာပြင်း၊ စီးြွားနရး ဆိုင်ရာမသမာမှု နကျာ်နဇာ 

သတင်း မရှိပြင်းစသည့် အြျက်များနှင့် ပြည်စုံ 

ရမည်၊ 

(ဋ) လိုအြ်သည့်အြျေိ်တွင်  ကည့်ရှုစစ်နဆးရေ် ကကိုတင် 

အန ကာင်း ကားလာြါက မည့်သည့်နေရာကုိမဆို   

စစ်နဆးြံနိုင်ရမည်။ 

ဘယ်လုိကလျှောက်ထားရမှာလဲ? 


