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 မာတိကာ



ADB      အာရွ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္
AEC      အေရွ႕ေတာင္အာရွ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း
AOA      သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း
ASEAN      အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕
BOD      ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕
BOT      တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူတို႕က   
      သက္ဆိုင္ရာသို႕ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
BTO      လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျပီးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူတို႕က သက္ဆိုင္ရာသို႕လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း   
      ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
CRD      ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲ
CSR      လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ
DICA      ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
EIA      ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
EMP      ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္
FIL      ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
GDP      ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
GIZ      ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ
ID      စိစစ္ေရး
ID2      ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ-၂
IEE      ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ
IRR      အရင္းအႏွီးအေပၚ အက်ိဳးအျမတ္ျပန္ေပၚႏွႈန္း
JV      ဖက္စပ္
MEB      ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
MICB      ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဘဏ္
MCIL      ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
ME      ျမန္မာသကၠရာဇ္
MFTB      ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္
MIC      ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
MMK      ျမန္မာ့ေငြေၾကး
MOA      သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း
MOU      နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ
NRC      ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္
OSS      တေနရာတည္း ေန႕ခ်င္းျပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
OSSC      တေနရာတည္း ေန႕ခ်င္းျပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ဗဟိုအဖြဲ႕
PAT      အဆိုျပဳခ်က္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕
PSA      ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္
PSC      ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားျခင္း ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္
SIA      လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး
US-$      အေမရိကန္ေဒၚလာ

၂

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား



၃

နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတို႔အတြက္ တံခါးမ်ားကို ပိုမိုဖြင့္လွစ္လာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း
စြန္႔ဦးတီထြင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ထက္သန္စြာျမွင့္တင္ေပးၿပီး စီးပြားေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လႈံ႕ေဆာ္အားေပးလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၈.၃% အထိတိုးတက္လာျပီး ADB၏ အာရွတုိးတက္မႈ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၈.၂% အထိ 
ဆက္လက္တိုးတက္လာမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထိုသို႔ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ပိုမိုတိုးပြားလာေသာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတို႕က ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ တိုးျမင့္လာျခင္း၊ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ တိုးတက္လာျခင္း၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ား 
တိုးတက္ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေခတ္စားလာျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားတိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေခ်းလာႏိုင္ျခင္းတို႔ကလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို 
တဖန္ျပန္လည္ အားေကာင္းလာေစျပန္သည္။ ယခုတိုးတက္မႈမ်ားကို အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးစြာျဖင့္ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈက ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းတစ္ဦးခ်င္း ထုတ္ကုန္ တိုးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ မ်ားစြာေသာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ရာ၌ပိုမိုလြယ္ကူလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ 
အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (Asean Economic Community (AEC)) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ပထဝီအေျခအေနအရ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အေနအထားတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕၊ တရုတ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ 
အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႕ပါဝင္သည့္ ေဒသတြင္းတြင္ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုခ်က္၊ ကုန္ထုတ္မႈအတြက္ အေျခခံေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ရန္ အလားအလာမ်ားစြာ 
ရွိေနသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ယခုထက္ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

ယခုလက္စြဲစာအုပ္ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (Directorate of Investment and Company Administration (DICA)) 
က the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ၏ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဤလမ္းညြန္စာအုပ္ကို 
ေရးသားျပဳစုပါသည္။ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္၊ လြယ္ကူစြာနားလည္ေစရန္ႏွင့္ စရိတ္က်ဥ္းေစရန္အတြက္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျပီးသူ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳမိန္႔ (MIC Permit) အား 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကုမၸဏီအသစ္ ဖြဲ႔စည္းမွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ထိုသို႔ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ တျပိဳင္နက္တည္း ရင္းႏွီး ျမွဳပ္နွံမႈအဆိုျပဳလႊာအား သက္ဆိုင္ရာ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာနသို႔ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္း (AOA) (မူၾကမ္း)ႏွင့္ 
သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း (MOA) (မူၾကမ္း) တို႔ႏွင့္အတူ   ပူးတြဲ၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးအခန္းက႑မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက 
၎တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (Myanmar Investment Commission (MIC)) ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ရရွိရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း 
ယင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိေစရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ စီးပြားေရးက႑ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုးတက္ရရွိေနကာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားမ်ားျပားလာၿပီး ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) တိုးျမင့္လာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။ 
သို႔ပါ၍ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရာ၌ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ မည္သို႕ရရွိႏိုင္သည္ကို 
ဤစာအုပ္မွ လမ္းညြန္ခ်က္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။



ယခုစာအုပ္အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္နွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလံုးကို DICA website အသစ္ ႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းအသစ္မ်ားမွတဆင့္ ပိုမို
နားလည္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း DICA မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရယူျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အစျပဳေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား မၾကာမီတြင္လည္း ထပ္မံေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္သာမက ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရး စည္ပင္ဝေျပာေစရန္ႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ဦးေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။

၁. လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား  အက်ဥ္းခ်ဳပ္
 
MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔သည္ ႏိုင္ငံျခားသားရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္  ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္သည္။ 
ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသာ လုပ္ေဆာင္လိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုအပ္ဘဲ 
ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
စာရင္းကို MIC အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၆/၂၀၁၆  တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ 
၁) ခြင့္မျပဳသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားစာရင္း ၂) ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဖက္စပ္စနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့့္ျပဳေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ားစာရင္း ၃) သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ဖက္စပ္စနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစာရင္း ၄) သီးျခားျပဌာန္းထားေသာ အေျခအေနတရပ္ရပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ဖက္စပ္စနစ္ျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ 
ခြင့္ျပဳသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားစာရင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ယင္းစီးပြားေရးက႑မ်ားမွလြဲ၍ အျခားက႑မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို 
၁၀၀% ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ေဖာ္ျပပါ အခန္းက႑ မ်ားမွလြဲ၍ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား 
၁၀၀% ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပံုစံအသစ္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္မူ 
လုပ္ငန္းအလိုက္ သီးျခားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပံုစံအသစ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကိုလည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း 
လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၂) ပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိလိုလွ်င္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ကို ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၂) က ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားအား ေျမ (ႏွင့္အေဆာက္အအံု) ကို ႏွစ္ (၅၀) အထိငွားရမ္းခြင့္ရွိၿပီး (၁၀) ႏွစ္ (၂) 
ၾကိမ္ တိုးယူခြင့္ရွိသည္။ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမငွားရာတြင္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းသာ ငွားရမ္းႏိုင္သည္။   
MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ႏွစ္ရွည္ေျမ ငွားရမ္းခြင့္အတြက္ အာမခံေပးႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္  MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွထားသူမ်ားအား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အကာအကြယ္၊ အခြန္ဆိုင္ရာ ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္မ်ား၊ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လႊဲေျပာင္းခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေနေလွ်ာက္ထားရန္ 
မလိုအပ္ေသာ္လည္း MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (MCIL) တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားက  ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (FIL)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (MCIL) ေပးအပ္ထားေသာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊  အခြန္
ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အကာအကြယ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ 
MICခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေလွ်ာက္ထားရပါမည္္။

 ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္း (ကန္႔သတ္ခ်က္) ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိဘဲ 
တစ္ႏွစ္သက္တမ္းေျမငွားရမ္းခြင့္သာရွိသည္။၄

၁။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား  အက်ဥ္းခ်ဳပ္



၂. MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေသာအခါ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

MIC ခြင့္ျပဳမနိ္႔ရရွထိားေသာ ႏိငုင္ံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွသူံမ်ား ရရွိႏိငုသ္ည္ ့အက်ိဳးခစံားခြင္မ့်ားကိ ုအမနိ႕္ေၾကညာခ်ကအ္မတွ ္၁၁/၂၀၁၃ (ျမနမ္ာသကရၠာဇ ္
၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆုတ္ ၅ ရက္ေန႔) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒအမွတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၂) တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား 
ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔) တြင္ျပဌာန္းထားသည္။ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေသာအခါ ရရွိသည့္ အဓိကအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအကာအကြယ္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကာလအတြင္းျပည္သူပိုင္
သံုးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွစ္ရပ္လံုးက အတိအလင္း အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ လံုေလာက္ေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္သက္သာခြင့္မ်ား

ဝင္ေငြခြန္၊ အရႈံးေငြကို သယ္ယူခုႏိွမ္ခြင့္၊ အေကာက္ခြန္မ်ား၊ ျပည္တြင္းအခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ 
ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ား ျပဌာန္းေပးထားသည္။

အထူးသျဖင့္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိၾကသည္။
• ကုမၸဏီတစ္ခုက ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ေနလွ်င္ အခြန္(၅)ႏွစ္ တဆက္တည္း ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိိသည္။
• လုပ္ငန္းမွရရွိသည့္ အျမတ္ေငြကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ သီးသန္႕ရန္ပံုေငြထား၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယင္းလုပ္ငန္း၌ ျပန္လည္ 
 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်င္ ထိုအျမတ္ေငြအေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ရရွိမည္။
• ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုက ထုတ္လုပ္သည္႕ပစၥည္းကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႕ေရာင္းခ်လွ်င္ ထုိုသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်၍ ရရွိေသာ အျမတ္ေငြ 
 အေပၚတြင္ ၅၀ % အထိ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ ရွိသည္။
• စက္ပစၥည္းကိရိယာ၊ အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသံုး အျခားမတည္ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ ပစၥည္းတန္ဖိုးတြက္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း 
 တြက္ခ်က္ၿပီီး ပစၥည္းတန္ဖိုး ေလွ်ာ့တြက္ေငြကို အျမတ္ေငြထဲမွ ႏုတ္ပယ္ခြင့္ ရွိသည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုု္င္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
 ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ား အား ႏုတ္ပယ္ခြင့္ ရွိသည္။
• ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံသားမ်ားေပးေဆာင္သည့္ ဝင္ေငြႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ခြင့္ 
 ရွိသည္။
• ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ခံစားၿပီး တစ္ဆက္တည္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္သည့္ အရႈံးေငြကို 
 ယင္းသုိ႔ အရႈံးေပၚေပါက္သည့္ ႏွစ္မွစ၍ တစ္ဆက္တည္း သံုးႏွစ္ကာလအထိ သယ္ယူခုႏွိမ္ခြင့္ရွိသည္။
• လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈကာလအတြင္း အမွန္တကယ္အသံုးျပဳရန္လိုအပ္၍ တင္သြင္းေသာ စက္စၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ 
 အသံုးအေဆာင္ တန္ဆာပလာမ်ား၊ စက္ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ 
 အေကာက္ခြန္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္တြင္း အခြန္အေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ရွိသည္။
• လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီး၍ ပထမသံုးႏွစ္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ 
 အျခားျပည္တြင္းအခြန္အေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ရွိသည္။
• ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏတိုးျမွင့္ၿပီး မူလရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းအားခြင့္ျပဳထားသည့္ သက္တမ္းကာလအတြင္း 
 တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ပါက ယင္းသို႔တိုးခ်ဲ႕သည့္လုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳရန္လိုအပ္၍ တင္သြင္းေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ 
 စက္ကိရိယာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္တန္ဆာပလာမ်ား၊ စက္ကိရိယာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား 
 အေပၚတြင္ အေကာက္အခြန္ျဖစ္ေစ၊ အျခား ျပည္တြင္းအခြန္အေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ 
 သက္သာခြင့္ ရွိသည္။
• ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရန္ ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ရွိသည္။

၅



ႏို္င္ငံျခားေငြလႊဲေျပာင္းႏိုင္ခြင့္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူသည္ ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ခြင့္ရွိိေသာ ေငြမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။
• ႏိုင္ငံျခားမတည္ေငြရင္းယူေဆာင္လာသူ ရသင့္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ၊
• ႏိုင္ငံျခားမတည္ေငြရင္း ယူေဆာင္လာသူအား ျပန္လည္ထုတ္ယူရန္ ေကာ္မရွင္ကခြင့္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြ၊
• ႏိုင္ငံျခားသား အမႈထမ္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္၍ ရရွိေသာ လစာေငြႏွင့္လုပ္ငန္းမွ တရားဝင္ရရွိေငြတို႔မွ   
 ေပးေဆာင္ရန္ရွိေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေပးေဆာင္ေစၿပီး ၄င္းႏွင့္၄င္းမိသားစု ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္တို႔ကို   
 သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း ႏုတ္ပယ္ၿပီး တရားဝင္ က်န္ရွိေငြ တို႔ျဖစ္သည္။

ေျမအသံုးျပဳခြင့္

မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း (ကန္႔သတ္ခ်က္) ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိသည့္အျပင္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းထက္ ပိုၿပီးလည္း ငွားရမ္းႏိုင္ခြင့္မရွိေပ။ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံသူသည္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ကို ကနဦး အႏွစ္ (၅၀) အထိခြင့္ျပဳႏိုင္ၿပီး (၁၀) ႏွစ္သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 
က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ငွါးရမ္းေျမသည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 
ႏွစ္ရွည္ေျမငွားရမ္းခြင့္မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို မျဖစ္မေနေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရွိခဲ့လွ်င္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔က ၄င္းတို႔အား ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ 
ႏွစ္ (၅၀) အထိ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ ရရွိေစလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၁၀) ႏွစ္ သက္တမ္း (၂) ႀကိမ္ တိုးခြင့္ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အစုရွယ္ယာ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (FIL)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (MCIL) နည္းဥပေဒက အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထည့္သြင္းထားၿပီး MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးက အျခားႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူ 
တစ္ဦးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးကိုေသာ္လည္းေကာင္း အစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။. 

၆



၇

အဆ့င္ ၁: DICA မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူပါ

DICAမွအႀကံေပးမႈကို ရယူပါ။
ကုမၸဏီအသစ္ေလွ်ာက္ရန္ လိုအပ္ပါက ကုမၸဏီေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတင္ျပျခင္းတို႔ကို 
တစ္ျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

အဆင့္ ၂။စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားျပင္ဆင္ပါ

DICA မွအဆိုျပဳခ်က္ပံုစံဝယ္ယူျဖည့္စြက္ၿပီး တင္ျပပါ။

အဆင့္ ၃။ DICA မွ အဆိုျပဳခ်က္ စိစစ္သံုးသပ္သည့္အဖြဲ႕မွ စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း

DICAေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သံုးသပ္ၿပီး (Proposal Assessment Team (PAT)) အဖြဲ႕ 
အစည္းအေဝးေခၚယူမည္။ အဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ 

အဆင့္ ၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က စိိစစ္သံုးသပ္ျခင္း

အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား စိစစ္သံုးသပ္ျပီးေနာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူသည္ MIC အစည္းအေဝးအား 
တက္ေရာက္ျပီး စီမံခ်က္အား တင္ျပေဆြးေႏြးရမည္။

အဆင့္ ၅။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရယူပါ

ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူသည္ MIC မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ရရွိမည္။ MIC က အဆိုျပဳခ်က္လက္ခံခဲ့လွ်င္ MIC 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ထုတ္ယူပါ။ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အက်ဥ္း

၂။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားရန္ လမ္းျပေျမပံု



အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္

၈

 အစ                   ေျမကိုအစိုးရထံမ ွငွားရမ္းပါသလား 

 

သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနႏွင့္ေျမရွင္ႏွင့္ညွိႏိႈင္းၿပီးအငွားစာခ်ဳပ္မူႀကမ္း
အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရ႕ွေနခ်ဳပ္ရံုး သေဘာတူညီခ်က္ယူပါ 

 

ေျမရွင္ႏွင့္ညွိႏိႈင္းၿပီး အငွားစာခ်ဳပ္မူႀကမ္းအတြက္ 
သေဘာတူညီခ်က္ယူပါ 

ေျမအငွားစာခ်ဳပမ္ူၾကမ္း ေရးဆြဲပါ 
 

ေျမအငွားစာခ်ဳပမ္ူၾကမ္းေရးဆြဲပါ 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမ ွအႀကံျပဳခ်က္ႏွင္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ OSSC/DICAမွေတာင္းခံပါ။ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ ွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆုိျပဳခ်က္ပံုစ ံဝယ္ယူပါ ၁. ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳခ်က္ပံုစ ံ
၂. ေလွ်ာက္လႊာအတြက္လိုအပ္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရင္း 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆုိျပဳခ်က္ပံုစံကုိျဖည့္ၿပီး အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းစာရင္းတြင္လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားရွိပါ။ 

ေလွ်ာက္ထားမႈအား  PAT  အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္သုံးသပ္မည္ 
မဟုတ္။ 

DICA က PAT အစည္းအေဝးကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအတြက္ေခၚယူၿပီး စီမံကိန္းအားရွင္းလင္းတင္ျပကာ ေမးခြန္မ်ား 

ကုိ ေျဖဆုိေစသည္။ (အဆင္ ့၂) 

DICA က လက္ခံေၾကာင္း သုိ႕႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္းစာကုိ ၁၅ ရက္အတြင္း ေပးပို႔႕မည္ျဖစ္သည္။ 

ငွားပါသည ္မငွားပါ 

ေလွ်ာက္လႊာအားသံုးသပ္ၿပီး PAT 
အစည္းအေဝးသို႔တင္ျပမည့္အေၾကာင္း 
ID2/DICA မွ ဖုန္းေခၚဆိုမည ္

ေအာင္ျမင္သည ္

မေအာင္ျမင ္

-က်ပ ္၅၀၀၀ (ႏိုင္င ံ
ျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ) 
-က်ပ ္၅၀၀(ႏိုင္ငံသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ) 

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားကုိ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဌာနခြဲ ၂ သုိ႔႕တင္ျပပါ။ (အဆင္ ့၁) 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံပါသလား။  

လက္ခံသည့္အေၾကာင္း 
ၾကားစာ 

ျငင္းပယ္သည့္အေၾကာင္း 
ၾကားစာ 

အဆုိျပဳခ်က္ကုိျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသလား  

မလုိအပ္ လုိအပ္သည္ 



၉



                     
   အဆင့္ (၁)တြင္ တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္၊

၁. MIC ဥကၠဌအား လိပ္မူထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာ
၂.  ဒါရိုက္တာအားလံုး၏ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴမ်ား
၃.  အခ်က္အလက္မ်ားေရးျဖည့္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳလႊာ
၄.  ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္၊ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ ပံုစံ ၆ ႏွင့္ ပံုစံ၂၆ မိတၱဴမ်ား
၅.  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြပမာဏရွိသည့္ ဘဏ္စာရင္း
၆.  အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္၊ ေငြအသံုးျပဳမႈခန္႔မွန္းခ်က္၊ အစိုးရအားေပးေဆာင္မည့္အခြန္အပါအဝင္ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြက္   
 ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ (လုပ္ငန္း အစီအစဥ္)
၇. သီးျခားတင္ျပထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဝန္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကထားရွိရမည့္ လူမႈ   
 တာဝန္သိမႈအစီအစဥ္၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္အကာအကြယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံသို႔ ဝင္ေငြခြန္ေပးသြင္းရန္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း  
 စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္မ်ား
၈.  စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ အစီအမံ၊ ေရသံုးစြဲမည့္ ပမာဏ
၉. ျပည္ပမွ တင္သြင္းမည့္၊ ျပည္တြင္းမွဝယ္ယူမည့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား
၁၀. အေဆာက္အအံုအသစ္ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက အေဆာက္အအံုပံုစံ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ျဖစ္ပါက အေဆာက္အအံု၏ ဓာတ္ပံု
၁၁. လုပ္ငန္းတည္ရာ ေျမပံု တည္ရွိပံု ပံုစံ
၁၂. ေျမဂရံ သို႔မဟုတ္ ေျမဂရံရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္ အထားမ်ား
၁၃. (ပုဂၢလိကထံမွ ငွားရမ္းမည္ဆိုလွ်င္) ငွားရမ္းမည့္သူ၏ ေျမဂရံ မိတၱဴႏွင့္ ေျမအငွားစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း၊ အစိုးရထံမွ ေျမငွားရမ္းလွ်င္   
 သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းက ေျမငွားစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ရံုးတံဆိပ္ေခါင္းပါတင္ျပစာႏွင့္အတူ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ မွတ္ခ်က္အား 
            ပူးတြဲ၍ ID2/DICA သို႕  တိုက္ရိုက္ေပးပို႕မည္ျဖစ္သည္။
၁၄.  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအလိုက္ အျခားလိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ အရည္အေသြးအာမခံ   
 ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဓာတုေဗဒဆုိင္ရာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား အတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ အစရိွသျဖင့္) ကုိလည္း  
 ေတာင္းခံလာပါက တင္ျပႏိုင္ရမည္။
အစိုးရထံမွ ေျမငွားရမ္းလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းက ေျမငွားစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ID2/DICA သို႕ေမွ်ာစာႏွင့္အတူ တိုက္ရုိက္ 
ေပးပို႕မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူဆိုလွ်င္၊ 

၁. MIC ဥကၠဌအား လိပ္မူထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာ
၂.  ဒါရိုက္တာအားလံုး၏ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴမ်ား
၃.  အခ်က္အလက္မ်ားေရးျဖည့္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳလႊာ
၄.  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူက အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လွ်င္ မိခင္ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ ဒါရိုက္တာမ်ားခန္႔အပ္သည့္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕အစည္းအေဝး   
 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္း
၅.  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မည့္ ကုမၸဏီ၏ အသင္းအဖြဲ႕မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ ပံုစံ ၆/၂၆ မူၾကမ္းမ်ား
၆.  (တစ္သီးပုဂၢလရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ သို႔မဟုတ္ မိခင္ကုမၸဏီ၏) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြပမာဏရွိသည့္ ဘဏ္စာရင္း။  
 ေခ်းေငြျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက ေခ်းေငြသေဘာတူညီမႈ မူၾကမ္း
၇.  အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္၊ ေငြအသံုးျပဳမႈခန္႔မွန္းခ်က္၊ အစိုးရအားေပးေဆာင္မည့္အခြန္အပါအဝင္ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္   
 ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားေဖာ္ျပထားသည့္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ (လုပ္ငန္း အစီအစဥ္)
၈. သီးျခားတင္ျပထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဝန္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ထားရွိရမည့္လူမႈ   
 တာဝန္သိမႈအစီအစဥ္၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္အကာအကြယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံသို႔ ဝင္ေငြခြန္ေပးသြင္းရန္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း  
 စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္မ်ား

အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္ေျမပံုအတြက္ မွတ္ခ်က္။

၁၀

၁



၉.  စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ အစီအမံ၊ ေရသံုးစြဲမည့္ ပမဏ
၁၀.  ျပည္ပမွ တင္သြင္းမည့္၊ ျပည္တြင္းမွဝယ္ယူမည့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား
၁၁.  အေဆာက္အအံုအသစ္ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက အေဆာက္အအံုပံုစံ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ျဖစ္ပါက အေဆာက္အအံု၏ ဓာတ္ပံု
၁၂.  လုပ္ငန္းတည္ရာျပ ေျမပံု၊ တည္ရွိပံု ပံုစံ
၁၃.  (ပုဂၢလိကထံမွ ငွားရမ္းမည္ဆိုလွ်င္) ငွားရမ္းမည့္သူ၏ ေျမဂရံ မိတၱဴႏွင့္ ေျမအငွားစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း၊ အစိုးရထံမွ ေျမငွားရမ္းလွ်င္   
 သကဆ္ိငုရ္ာအစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းက ေျမငွားစာခ်ဳပမ္ၾူကမ္းကိ ုရံုးတံဆပိ္ေခါင္းပါ တင္ျပစာႏငွ္အ့တူ ေရွ႔ေနခ်ဳပရ္ံုး၏မတွခ္်ကအ္ား ပူးတြ၍ဲ  
 ေျမပိုင္ရွင္၏အေပၚစာျဖင့္ ID2/DICA သို႕တိုက္ရိုက္ေပးပို႕မည္ျဖစ္သည္။
၁၄.  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအလိုက္အျခားလိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္-အရည္အေသြးအာမခံ   
 ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဓာတုေဗဒဆုိင္ရာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား အတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ အစရိွသျဖင့္) ကုိလည္း  
 ေတာင္းခံလာပါက တင္ျပႏိုင္ရမည္။

     အဆင့္ (၂) အတြက္ လိုအပ္ခ်က္-

 PAT အတြက္ ID2/DICA က စိစစ္ၿပီးေသာ ေလွ်ာက္ထားသည္႕စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုပါဝင္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာ ၂၂ စံု

     အဆင့္(၃) အတြက္လိုအပ္ခ်က္-

၁.  PPT ျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ (သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံအတိုင္း)
၂. MIC အစည္းအေဝးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသည္႕စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံု ၈ စံု
၃.  လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ EMP အစီရင္ခံစာမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ EIA ႏွင့္ SIA အစီရင္ခံစာမ်ား
၄.  လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ EMP အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ EIA အစီရင္ခံစာမ်ား
     
     အဆင့္ (၄) အတြက္ လိုအပ္ခ်က္-

၁.  လုပ္ငန္းငယ္အတြက္ EMP သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ EIA
၂.   SIA
၃.  EMP ကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ EIA ႏွင့္ SIA ကို ယင္းဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၄.  IEE ကို ပလတ္စတစ္၊ အထည္ႏွင့္ ေဆးဆိုးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂၀၁၂ အရ MIC အစည္းအေဝးတြင္   အဆိုပါအစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိလုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားအရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ၄င္းစစ္ေဆးစစ္တမ္း ေကာက္ယူေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေထာက္အထားကိုသာ
တင္ခြင့္ျပဳဳၿပီး  MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးၿပီးခ်ိိန္မွသာ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္ အခ်ိန္မီ အသိေပးထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၁၁

၂

၃

၄



၁၂

၁။ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူက MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ လိုအပ္ပါသလဲ။

MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္မလုိအပ္ေသာ္လည္း ကာလရွည္ေျမငွားရမ္းမႈ လိုအပ္ေသာ အခ်ိဳ႕အခန္းက႑ 
အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို လိုအပ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔မလိုအပ္ဘဲ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၼဏီမ်ားအက္ဥပေဒအတိုင္း ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းျပီး 
စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ထားရွိေၾကာင္းအား အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ သတိေပးေၾကညာစာအမွတ္ ၂၆/၂၀၁၆ (MIC Notification No. 26/2016) အားရည္ညႊန္းရန္။ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခန္းက႑မ်ားမွအပ က်န္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ၁၀၀%  ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

၂။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ မည္သည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (FIL) အရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ေအာက္ပါပံုစံမ်ားအနက္မွ 
တစ္ခုျဖင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္သည္။ 
၁) ႏိုင္ငံျခားသားက ႏိုင္ငံျခားမတည္ေငြရင္းရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
၂) ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
၃) BOT, BTO, PSA ႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ အက်ိဳးတူ စနစ္တို႔အပါအဝင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ   
စနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ၏ ျမန္မာရုံးခြဲတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ နည္းဥပေဒႏွင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီညြန္ၾကားမႈဦးစီီးဌာန (DICA) က သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လီမိတက္ကုမၸဏီတည္ေထာင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း 
ႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ပါက ကုမၼဏီမ်ားအထူးအက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။

၃။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳခ်က္ကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ မည္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သနည္း။

MIC က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳခ်က္ကိုအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။
၁) ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊
၂) ေငြေၾကးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊
၃) ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈတို႔အေပၚမူတည္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၄။ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ မည္မွ်ၾကာသနည္း။

MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ကို စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး အဆိုျပဳလႊာလက္ခံရရွိသည့္ ရက္မွ အလုပ္လုပ္ရက္ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးသည္။

၅။ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ မည္မွ်ေပးသြင္းရသနည္း။

MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပံုစံ (၁) ကို ႏိုင္ငံသား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၅၀၀ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ 
သူမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။

၃။ အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား



၆။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်င္ မည္သည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သက္သာခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္သနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္အခါတြင္ ရရွိသည့္ အေရးႀကီးသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• ကုမၸဏီတစ္ခုက ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ေနလွ်င္ အခြန္ (၅) ႏွစ္တဆက္တည္း ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိိသည္။
• လုပ္ငန္းမွရရွိသည့္ အျမတ္ေငြကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွရန္အတြက္ သီးသန္႕ရန္ပံုေငြထား၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယင္းလုပ္ငန္း၌  
 ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်င္ ထိုအျမတ္ေငြအေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ရရွိမည္။
• စက္ပစၥည္းကိရိယာ၊ အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသံုး အျခားမတည္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ပစၥည္းတန္ဖိုးတြက္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း 
 တြက္ခ်က္ၿပီီး ပစၥည္းတန္ဖိုး ေလွ်ာ့တြက္ေငြကို အျမတ္ေငြထဲမွ ႏုတ္ပယ္ခြင့္ ရွိသည္။
• ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုက ထုတ္လုပ္သည္႕ပစၥည္းကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႕ေရာင္းခ်လွ်င္ ထုိုသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်၍ ရရိွေသာ အျမတ္ေငြ  
 အေပၚတြင္ ၅၀ % အထိ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ ရွိသည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား   
 ႏုတ္ပယ္ခြင့္ရွိျပီး ၎လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ၊ လိုအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 ျဖစ္ရမည္။
• ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ခံစားၿပီး တစ္ဆက္တည္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္သည့္ အရႈံးေငြကုိ  
 ယင္းသုိ႔ အရႈံးေပၚေပါက္သည့္ ႏွစ္မွစ၍ တစ္ဆက္တည္း သံုးႏွစ္ကာလအထိ သယ္ယူခုႏွိမ္ခြင့္ရွိသည္။
• လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈကာလအတြင္း အမွန္တကယ္အသံုးျပဳရန္လိုအပ္၍ တင္သြင္းေသာ စက္စၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊   
 အသံုးအေဆာင္ တန္ဆာပလာမ်ား၊ စက္ကိရိယာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္   
 အေကာက္ခြန္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္တြင္း အခြန္အေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ရွိသည္။
• လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီး၍ ပထမသံုးႏွစ္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ 
 အျခားျပည္တြင္းအခြန္အေကာက္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ရွိသည္။
• ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရန္ ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ရွိသည္။

၇။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္   
 ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီႏွင့္သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသနည္း။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အမိန္႕ေၾကညာစာအမွတ္ ၂၆/၂၀၁၆ တြင္ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္စနစ္ႏွင့္သာလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ DICA website www.dica.gov.mm တြင္ အမိန္႔ေၾကညာစာကို ရယူႏိုင္ပါသည္။

၈။ မည္သို႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳလႊာတြင္ EMP, IEE, EIA အစီရင္ခံစာမ်ား  
 ထည့္သြင္းတင္ျပရပါသနည္း။

မည္သည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္မဆို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ရယူရန္လိုအပ္ၿပီး 
MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွရန္အတြက္ ID2/DICA သို႔တင္ျပရမည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပရမည္။ ဥပမာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအမံ (Enviromental Mangement Plan (EMP)) ကို အထည္ခ်ဳပ္ 
စက္ရုံမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္း (Initial Environmental Examination (IEE)) ကိုသံမဏိလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ စစ္ေဆးခ်က္ (Environment Impact Assessment (EIA)) ကို ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အျခား 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

၁၃



၉။ ကုမၸဏီက မည္သည့္ ႏႈန္းထားႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရပါသလဲ။

ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို “ျပည္တြင္းေန” ႏွင့္ “ျပည္ပေန” အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခဲြျခားထားသည္။ 
ျပည္တြင္းေန အဖြဲ႕အစည္းမွာ-
၁.  ကုမၸဏီျဖစ္လွ်င္ ျမန္မာကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္အျခားတည္ဆဲဥပေဒတစ္ခုအရ တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
၂. ကုမၸဏီမဟုတ္ဘဲ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္  
 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရမည္။
၃. ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည္။
လတ္တေလာတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အသားတင္အျမတ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ 
၂၅% ေပးေဆာင္ရသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို “ျပည္ပေန” အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ 
အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီရုံးခြဲအျဖစ္တည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီရုံးခြဲကို “ျပည္ပေန” 
ကုမၸဏီအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ ျပည္ပေနကုမၸဏီအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမွာ ၃၅% ျဖစ္သည္။

၁၀။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာအခါ၌ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္   
 ဝယ္ယူခြင့္ရွိပါသလား။

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေျမဝယ္ယူခြင့္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားေသာႏိုင္ငံျခားသား 
ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္ေျမငွားရမ္းခြင့္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ိုးအစားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး ကနဦး အႏွစ္ ၅၀ ငွားရမ္းႏိုင္သည္။ 
၁၀ ႏွစ္စီ ႏွစ္ႀကိမ္တိုးျမွင့္ႏိုင္သည္။။
MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေနရာ/ေျမကို ႏွစ္စဥ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။

၁၁။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူသည္ တင္သြင္းမည့္ စက္ပစၥည္း စာရင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလကို MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားၿပီးခ်ိန္တြင္  
 ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိိပါသလား။

ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ MIC အား တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁၂။ ကနုထ္တ္ုလပုမ္ႈက႑တြင ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွရံာ၌ MIC လပုပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရွထိားသည္ ့ကမုၸဏမီ်ားသည ္ႏိငုင္ံျခားသား ကြ်မ္းက်ငသ္မူ်ားႏငွ္ ့ 
 အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ခန္႔ထားႏိုင္ပါသလား။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္အတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

ႏိုင္ငံျခားသား မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ခန္႔အပ္ရန္ ေအာက္ပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
• MIC သို႔တင္ျပရသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား/ အတတ္ပညာရွင္မ်ား အေရအတြက္မည္မွ်  
 ခန္႔ထားလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။
• MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးေသာအခါ ကုမၸဏီက အလုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ အတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္  
 ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အလုပ္သမားေရးရာ ညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားရၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဗီဇာ  
 အတြက္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ DICA ရံုးတြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိသည္ျဖစ္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မွ စုေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ႏိုင္ငံျခားသား 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၏ အလုပ္သမားခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ပါ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 

၁၄



ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန 
အမွတ္ (၁)၊ သစၥာလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ 
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
ဖုန္း- ၀၁- ၆၅၇ ၈၉၁
အီးေမးလ္- dica.ip.mm@gmail.com 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာန (၂) 
ဖုန္း- ၀၁- ၆၅၈၁၂၈
ဖက္စ္- ၀၁-၆၅၈၁၄၁

ကုမၸဏီဌာန
ဖုန္း- ၀၁-၆၅၇၈၉၁
ဖက္စ္- ၀၁-၆၅၈၁၃၅
အီးေမးလ္- core.gov.mm@gmail.com   

ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕
ဖုန္း- ၀၁- ၆၅၇၈၉၂ 
ဖက္စ္- ၀၁- ၆၅၇၈၉၂  

၄၊၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား

၁၅



၁. MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ အေထာက္အထားမ်ား-ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

ေအာက္ပါစာရင္းမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆိုျပဳခ်က္ပုံစံ(၁)ႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ 
အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည္။ 

၁။ အဆိုျပဳခ်က္ ပံုစံ (၁)
၂။ ကုမၸဏီ၏မွတ္ပုံတင္အေထာက္အထား(မိတၱဴ ) 
၃။ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ (မိတၱဴ) ႏွင့္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္ (မိတၱဴ )
၄။ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏လုပ္ငန္းပိုင္းႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မႈမ်ား
၅။ ဖက္စပ္စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္
၆။ ကုမၸဏီ၏သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း/သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း 
၇။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ /ေျမဂရံ အေထာက္အထားႏွင့္ ေျမပုံပူးတြဲ တင္ျပရန္ 
၈။ ေျမငွားစာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)တင္ျပရန္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္တင္ျပရန္ 
၉။ လိုအပ္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ)
၁၀။  ဝန္ထမ္းလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ ေဆာင္ရြက္မည့္  အစီအမံမ်ား
၁၁။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA)
၁၂။ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (SIA) 
၁၃။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ (CSR)

၁၆

၅။ စက္မႈက႑ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ  
    နမူနာေဖာင္မ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ား



၂. MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ အေထာက္အထားမ်ား- ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

ေအာက္ပါစာရင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆိုျပဳခ်က္ပုံစံ(၁) ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ တင္ျပရ 
မည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည္။

၁။ ေျမေနရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္မ်ား
 (က) စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါက စက္မႈ ဂရံ တင္ျပရန္
 (ခ) ကိုယ္ပိုင္ေျမျဖစ္ပါက လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ အရ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႕ခြဲမ႕ အဖြဲ႕၏ စိစစ္ ေထာက္ခံခ်က္ သို႕မဟုတ္  
  ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ အေထာက္အထား/ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅-၁၀၆) တင္ျပရန္
 (ဂ) ပုဂၢလိကေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦ ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ အငွားစာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)

၂။ စက္ပစၥည္း/ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
 (က) ျပည္တြင္းမွဝယ္ယူမည့္စာရင္း
 (ခ) ျပည္ပမွဝယ္ယူမည့္စာရင္း 

၃။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ား
 (က) ကုန္ၾကမ္းစာရင္း (ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ဝယ္ယူမႈ)
 (ခ) ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈ ရည္မွန္းခ်က္
 (ဂ) ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ (ျပည္ပတင္ပို႕မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေရာင္းခ်မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း)
 (ဃ) အရံွဳး/အျမတ္စာရင္း
 (င) ေငြသားစီးဆင္းမႈစာရင္း ၊ အရွံဳးအျမတ္စာရင္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား
 (စ) ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ အေျခအေန (ဝင္ေငြခြန္/ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္)
 (ဆ) အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ အေျခအေန (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဝန္ထမ္းအင္အားစာရင္း၊ လစာ တြက္ခ်က္မႈ)

၄။ ေငြေၾကးအေထာက္အထား
 (က) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ျပည္တြင္းသံုးေငြအတြက္ ဝယ္ယူျပီး တန္ဖိုးမွ အပ ဘဏ္အေထာက္အထား တင္ျပရန္
 (ခ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ပါဝင္ပါက ၄င္းအတြက္ MFTB/MICB စသျဖင့္ Bank Statement တင္ျပရန္

၅။ အေထြေထြ
 (က) အဆိုျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္ကင္းလြတ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ
 (ခ) ကတိဝန္ခံခ်က္
 (ဂ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱဴ
 (ဃ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ တည္ေနရာျပေျမပံု
 (င) မီးေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္
 (စ) လုပ္ငန္းခြင္သာယာေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးစီမံခ်က္
 (ဆ) အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ျပီး ျဖစ္ပါက အေဆာက္အဦ ဓာတ္ပံုမိတၱဴ
 (ဇ) အေဆာက္အဦ မေဆာက္လုပ္ရေသးပါက အေဆာက္အဦ ပံုစံ
 (ဈ) ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းျပီးပါက ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္/ပံုစံ (၆) (အစုရွယ္ယာ လႊဲေျပာင္းမႈ)/ ပံုစံ (၂၆) (ဒါရိုက္တာ စာရင္း)

၆။ လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား
 (က) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ Buyer ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ CMP contract စာခ်ဳပ္/ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း/သင္းဖြဲ႕   
  မွတ္တမ္း

၁၇



၃.MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ ေလွ်ာက္လႊာအေပၚစာ (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကုိးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

            [Date: ______]
To:   Chairman
  Myanmar Investment Commission
Subject:  Application for an MIC Permit to Invest in a Manufacturing Business

Your Excellency,

I, the promoter, have the honour of submitting an Investment Proposal Form, along with supporting documents.
Herewith is provided the following information regarding the proposed investment:
(a) Project (Detail Profile)
(b) Construction period
(c) Estimated total employees in the first year
(d) Estimated total employees in any regular year
(e) Technique.

Along with the proposal, I hereby submit the following supporting documents:
(1) Proposal of the promoter to make a foreign investment in the Republic of the Union of Myanmar
(2) Draft of Joint Venture Agreement
(3) Draft of Lease Agreement
(4) Draft of Loan Agreement(if any)
(5) References providing evidence of business and financial standing
(6) Draft of Memorandum of Association and Articles of Association
(7) Employee Welfare Plan
(8) Environmental Protection Plan
(9) Fire Prevention Plan
(10) CSR Plan

I also hereby apply for the exemptions and reliefs specified in § 27 of the Foreign Investment Law.

Yours faithfully,

__________________ 

[Full name and signature of the promoter/applicant]

၁၈



၄. ေဖာင္ပံုစံ ၁-ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ 
    အဆိုျပဳလႊာပံုစံ

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကုိးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။

သို႕
 ဥကၠဌ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
 ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
           စာအမွတ္၊
           ရက္စြဲ၊
 
ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လို 
ပါသျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ထုတ္ေပးပါရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

၁။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူ၏-
 (က)  အမည္  ......................................................................................................................
 (ခ)  အဖအမည္ ......................................................................................................................
 (ဂ)  ႏိုင္ငံသား/ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္အမွတ္............................................................................................
 (ဃ)  ေနရပ္လိပ္စာ  .........................................................................................................
 (င)  လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ  .........................................................................................................
 (စ)  အဖြဲ႕အစည္း အမည္ .........................................................................................................
 (ဆ)  လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား .........................................................................................................
 (ဇ)  အဖြဲ႕အစည္း တည္ရွိရာအရပ္ .........................................................................................................

၂။ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုပါက ဖက္စပ္ျပဳလုပ္မည့္သူမ်ား၏-
 (က)  အမည္  ......................................................................................................................
 (ခ) အဖအမည္ ......................................................................................................................
 (ဂ) ႏိုင္ငံသား/အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္အမွတ္.............................................................................................
 (ဃ) ေနရပ္လိပ္စာ  .........................................................................................................
 (င) လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ  .........................................................................................................
 (စ) အဖြဲ႕အစည္းအမည္ .........................................................................................................
 (ဆ) လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား .........................................................................................................
 (ဇ) အဖြဲ႕အစည္း တည္ရွိရာအရပ ္ .............................................................................................
  (ႏွစ္ဦး သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ၂ ခုထက္ပိုပါက သီးျခားစာရြက္တြင္ ေဖာ္ျပပူးတြဲရန္။)

၃။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္လိုသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား-
 (က) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း  .............................................................................................
 (ခ) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း .........................................................................................................
  (ကုန္ပစၥည္း အမည္ သို႕မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပရန္။)

၁၉



၄။ လုပ္ကိုင္မည့္ စီးပြားေရးပံုစံ-
 (က) ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႕က အစုစပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
  ..............................................................................................................................................
 (ခ) အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႕က ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
  ..............................................................................................................................................
 (ဂ) အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတို႕က ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
  ..............................................................................................................................................
၅။ ဖြဲ႕စည္းထားျပီးျဖစ္သည့္ သို႕မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ပံုသ႑န္-
 (က) တစ္ဦးတည္းပိုင္ .....................................................................................................................
 (ခ) ဖက္စပ္/အစုစပ္လုပ္ငန္း ........................................................................................................
 (ဂ) လီမိတက္ကုမၸဏီ .....................................................................................................................
 (ဃ) သမဝါယမအသင္း .....................................................................................................................
  (အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ/ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဟုေဖာ္ျပ၍ ထည့္ဝင္မည့္မတည္ေငြရင္းအခ်ိဳးအစား၊ စီမံခန္႕ခြဲသူ/  
  စီမံခန္႕ခြဲမည့္ သူမ်ား၏ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္ ရာထူးတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပရန္။)

၆။ ဖက္စပ္/ အစုစပ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါက-
 (က) အစုစပ္တို႕က ထည့္ဝင္မည့္ အစုေငြအခ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏ
  ..............................................................................................................................................
 (ခ) အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမည့္ အခ်ိဳးအစား
  ..............................................................................................................................................
 (ဂ) အစုဝင္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
  ..............................................................................................................................................
  (ေနရာမလံုေလာက္က သီးျခားစာရြက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္။)

၇။ သမဝါယမအသင္း/ လီမိတက္ကုမၸဏီျဖစ္ပါက-
 (က) ခြင့္ျပဳ မတည္ေငြရင္း ........................................................................................................
 (ခ) အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစား ........................................................................................................
 (ဂ) အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားက ထည့္ဝင္မည့္ အစုရွယ္ယာပမာဏ ...................................................................

၈။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား-
 (က) မတည္ေငြရင္းပမာဏ (က်ပ္)
  (၁) ေငြပမာဏ ........................................................................................................
   (ႏိုင္ငံျခား မတည္ေငြ ပါဝင္ပါက သီးျခားေဖာ္ျပရန္။)
  (၂) စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား တန္ဖိုးပမာဏ ...............................................................................
   (အေသးစိတ္စာရင္း ပူးတြဲတင္ျပရန္။)
  (၃) အေဆာက္အအံုမ်ား/ ေျမ ............................................................................................
  (၄) ပရိေဘာဂႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးပမာဏ ......................................................  
   (အေသးစိတ္စာရင္း ပူးတြဲ တင္ျပရန္။)
  (၅) ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တန္ဖိုးပမာဏ   ......................................................................................  
   (အေသးစိတ္စာရင္း ပူးတြဲ တင္ျပရန္။)

၂၀



(ခ) ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္သည့္-
  (၁) စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားစသည့္ ပစၥည္းတို႕၏ တန္ဖိုးပမာဏ
   .............................(က်ပ္) .............................(အေမရိကန္ေဒၚလာ)
   (အေသးစိတ္စာရင္း ပူးတြဲတင္ျပရန္။)
  (၂) ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား အလားတူပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုး
   .............................(က်ပ္) .............................(အေမရိကန္ေဒၚလာ)
   (အေသးစိတ္စာရင္း ပူးတြဲတင္ျပရန္။)
  (၃) ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပညာရပ္မ်ား၏ တန္ဖိုးပမာဏ
   .............................(က်ပ္) .............................(အေမရိကန္ေဒၚလာ)
 (ဂ) တည္ေဆာက္မႈ ကာလ .........................................................................................................
 (ဃ) ပဏာမ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္မည့္ ကာလ ................................................................................
 (င) တည္ေဆာက္မႈ စတင္မည့္ အခ်ိန္ ............................................................................................

၉။ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား-
 (က) လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား .........................................................................................................  
  (ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ/ ဝန္ေဆာင္မႈ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္။)
 (ခ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မည့္ ေဒသမ်ား ............................................................................................
 (ဂ) ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းစနစ္ .........................................................................................................
 (ဃ) ႏွစ္စဥ္ စက္သံုးဆီလိုအပ္ခ်က္-
    အမ်ိဳးအစား     အေရအတြက္
  (၁) ………………………………………   .......................................................
  (၂)  ………………………………………   .......................................................
  (၃)  ………………………………………   .......................................................
 (င) ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္-
    အားအသံုးျပဳမႈ     ျမင္းေကာင္ေရ
  (၁) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား   ................................................................................  
  (၂) ဓာတ္ဆီ/ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္အင္အား ................................................................................
  (၃) ဘြိဳင္လာ အသံုးျပဳ အင္ဂ်င္စက္အား ................................................................................
  (၄) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သံုးစက္အား ................................................................................
  (၅) ေပးပို႕သည့္ အျခားအား(ေရအား/ေလအား စသည္).................................................................
 (စ) ႏွစ္စဥ္ ေရလိုအပ္ခ်က္ (ေန႕စဥ္ ေရလိုအပ္ခ်က္ ရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပရန္)
  ..............................................................................................................................................
 (ဆ) ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္း/ ကုန္ၾကမ္း လိုအပ္ခ်က္-
   အမ်ိဳးအမည္         ေရတြက္ပံု   အေရအတြက္       တန္ဖိုး
  (၁) အဓိက ကုန္ၾကမ္း
   ၁။.................  .................  .................  .................
    ၂။.................  .................  .................  .................
  (၂) အေထာက္အကူ ကုန္ၾကမ္း
   ၁။.................  .................  .................  .................  
    ၂။.................  .................  .................  ................. 
 
  (၃) စက္သံုးဆီ/ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား-
   ၁။.................  .................  .................  .................  
    ၂။.................  .................  .................  .................

၂၁



 (ဇ) အေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္ ......................................................................................................
 (ဈ) ေျမေနရာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း လိုအပ္ခ်က္ ................................................................
 (ည) ခန္႕မွန္းထုတ္လုပ္မည့္ ကုန္ပစၥည္း/ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
        အမ်ိဳးအမည္         ေရတြက္ပံု       အေရအတြက္          တန္ဖိုး
  ........................... ........................... ........................... ...........................
  ........................... ........................... ........................... ...........................
 (ဋ) ေရာင္းခ်မည့္ နည္းစနစ္ ......................................................................................................

၁၀။ ႏွစ္စဥ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ/ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား- (ခန္႕မွန္း က်ပ္ေငြ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ)
 (က) လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ လိုအပ္မည့္ ေငြ .........................................................................................
 (ခ) လိုအပ္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ  .........................................................................................
 (ဂ) ရရွိမည့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြပမာဏ .........................................................................................
 (ဃ) ျပည္ပသို႕ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုးပမာဏ.............................................
 (င) ႏွစ္စဥ္ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ ကုန္ပစၥည္း/ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္္ဖိုးပမာဏ..........................................

၁၁။ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္မည့္ အမႈထမ္းမ်ား စာရင္း-
 (က) ျပည္တြင္းမွ လိုအပ္မည့္ အမႈထမ္းမ်ား-
   အမႈထမ္းအမ်ိဳးအစား      ဦးေရ
  ………………………………………………………………  ....................................................  
  ………………………………………………………………  ....................................................
 (ခ) ႏိုင္ငံျခားမွ လိုအပ္မည့္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား-
  ကၽြမ္းက်င္မႈအမ်ိဳးအစား     ဦးေရ    ခန္႕ထားမည့္ အခ်ိန္ကာလ
  ...............................  ...............................  .......................................
  ...............................     ...............................  .......................................
  
၁၂။ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား- (က်ပ္ေငြ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္)
 (က) ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြရရွိမႈ ..................................................................................................................
 (ခ) ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ ......................................................................................................
 (ဂ) ႏွစ္စဥ္ အသားတင္အျမတ္ ......................................................................................................
 (ဃ) ႏွစ္အလိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ......................................................................................................
 (င) အရင္းေက်ကာလ  ......................................................................................................
 (စ) အျခား အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ......................................................................................................
 (ဆ) အလုပ္အကုိင္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည့္အေျခအေန ................................................................

၁၃။ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေထာက္အထားမ်ား၊ အဆိုျပဳ တင္ျပသည့္ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေထာက္အထားမ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပအပ္ပါသည္။
 (က) ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (လိုအပ္သည့္ ကိစၥတြင္)
 (ခ) လုပ္ငန္းပိုင္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား၊
 (ဂ) လက္ရွိဖြဲ႕စည္းျပီး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါက သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း/ ဖြဲ႕စည္းျခင္း မရွိေသးပါက သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း  
  မူၾကမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္း၊
 (ဃ) လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းျပီး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါက လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အေျခအေန အေထာက္အထားမ်ား။

             လက္မွတ္      …………………………………………….
             အမည္      …………………………………………….
             ရာထူး      …………………………………………….
          (ေလွ်ာက္ထားသူ) 

၂၂



၅. ေဖာင္ပံုစံ ၁-ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္လိုသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္   
    အဆိုျပဳလႊာပံုစံ

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

သို႕
 ဥကၠဌ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
 ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
           စာအမွတ္၊
           ရက္စြဲ၊
 
ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အ
တြင္း  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လိုပါသျဖင့္ ခြင့္ျပဳပါရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

၁။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ (သို႔မဟုတ္) ကမကထျပဳသူ၏-
 (က)  အမည္  ......................................................................................................................
 (ခ)  အဖအမည္ ......................................................................................................................
 (ဂ)  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္အမွတ္ / ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္......................................................................
 (ဃ)  ႏိုင္ငံသား   .........................................................................................................
 (င) ေနရပ္လိပ္စာ  .........................................................................................................
   (၁) ျပည္တြင္း  .........................................................................................................
  (၂) ျပည္ပႏိုင္ငံ  .........................................................................................................
 (စ)  ပင္မကုမၸဏီ အမည္ .........................................................................................................
 (ဆ)  လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား .........................................................................................................
 (ဇ)  ပင္မကုမၸဏီ တည္ရွိရာလိပ္စာ.........................................................................................................

၂။ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုပါက ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံသူႏွင့္ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္မည့္သူမ်ား၏-
 (က)  အမည္  ......................................................................................................................
 (ခ) အဖအမည္ ......................................................................................................................
 (ဂ) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္အမွတ္ /ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္.......................................................................
 (ဃ)  ႏိုင္ငံသား   .........................................................................................................
 (င) ေနရပ္လိပ္စာ  .........................................................................................................
   (၁) ျပည္တြင္း  .........................................................................................................
  (၂) ျပည္ပႏိုင္ငံ  .........................................................................................................
 (စ)  ပင္မကုမၸဏီ အမည္ .........................................................................................................
 (ဆ)  လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား .........................................................................................................
 (ဇ)  ပင္မကုမၸဏီ တည္ရွိရာလိပ္စာ.........................................................................................................
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။
 (၁) ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အေထာက္အထား (မိတၱဴ) 
 (၂) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္အမွတ္ (မိတၱဴ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (မိတၱဴ)
 (၃) အဆိုျပဳလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လိုသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ား

၂၃



၃။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္လိုသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား-
 (က) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ  ........................................................................................................
 (ခ) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ်ား ....................................................................
 (ဂ) ဝန္ေဆာင္မႈ ..............................................................................................................................
 (ဃ) အျခား ..................................................................................................................................
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၃) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝ ရွင္းလင္းခ်က္တင္ျပရန္

၄။ ဖြဲ႔စည္းမည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းပံုသ႑ာန္-
 (က) ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ .....................................................................................................................
 (ခ) ဖက္စပ္ျပဳလုပ္ျခင္း
  (၁) ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား  ............................................................................................
  (၂) ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ အစိုးရဌာန / အဖြဲ႔အစည္း .................................................................................
 (ဂ) ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
  (၁) ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ......................................................................................................
  (၂) ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ အစိုးရဌာန / အဖြဲ႔အစည္း .................................................................................
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၄) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။
 (၁) ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ထည့္ဝင္မည့္ မတည္ေငြရင္းအခ်ိဳးကို ေဖာ္ျပျပီး ယင္းကုမၸဏီကို စီမံခန္႔ခြဲမည့္သူမ်ား၏ 
  အမည္၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံသား၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ရာထူးအမည္
 (၂) ဖက္စပ္စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) တင္ျပရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္
 (၃) ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) 

၅။ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား -
 (က) ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း.....................................................................................................................
 (ခ) အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစား ........................................................................................................
 (ဂ) အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားက ထည့္ဝင္မည့္ အစုရွယ္ယာပမာဏ.....................................................................
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၅)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၏သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္း / သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းတင္ျပရန္

၆။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မည့္ ကုမၸဏီ / လုပ္ငန္း (မတည္ေငြရင္း) ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား-
         က်ပ္ / US $ (သန္းေပါင္း) 
 (က) ျပည္တြင္းမွထည့္ဝင္မည့္ မတည္ေငြရင္း ပမာဏ/ရာခိုင္ႏႈန္း ..................................................................
 (ခ) ႏိုင္ငံျခားမွယူေဆာင္လာမည့္ မတည္ေငြရင္း ပမာဏ/ရာခိုင္ႏႈန္း .............................................................
       စုစုေပါင္း       .............................................................
 (ဂ) အဆိုျပဳမတည္ေငြရင္း ႏွစ္အလိုက္ထည့္ဝင္မည့္ အေျခအေန / ယူေဆာင္လာမည့္ကာလ
  ..............................................................................................................................................
 (ဃ) အဆိုျပဳမတည္ေငြရင္း အျပည့္အဝထည့္ဝင္မည့္ ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္ခ်က္
  ..............................................................................................................................................
 (င) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လိုသည့္ သက္တမ္း ..........................................................................................
 (စ) တည္ေဆာက္မႈ စတင္မည့္အခ်ိန္ ...................................................................................................
 (ဆ) တည္ေဆာက္မႈကာလ ................................................................................................................
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၆) (ဂ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရန္

၇။ ႏိုင္ငံျခားမွယူေဆာင္လာမည့္ မတည္ေငြရင္း၏အေသးစိတ္စာရင္း -
         ႏိုင္ငံျခားေငြ ညီမွ်သည့္ခန္႔မွန္းေငြက်ပ္
                   (သန္းေပါင္း)         (သန္းေပါင္း)
 (က) ႏိုင္ငံျခားေငြ (အမ်ိဳးအစားနွင့္ တန္ဖိုးပမာဏ)                       ............................      ............................  
 (ခ) စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားစသည့္ ပစၥည္းတို႔၏             ............................      ............................
  တန္ဖိုးပမာဏ (အေသးစိတ္စာရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္)
   ၂၄



 (ဂ) ကနဦးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအလားတူပစၥည္းမ်ား၏       
  တန္ဖိုးပမာဏ (အေသးစိတ္စာရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္)       ............................      ............................  
 (ဃ) လိုင္စင္၊ တီထြင္မႈပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စက္မႈဒီဇိုင္း၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ 
  မူပိုင္ခြင့္စသည့္အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္နိင္ေသာ 
  အခြင့္အေရးမ်ား၏ တန္ဖိုးပမာဏ                      ............................      ............................
 (င) ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပညာရပ္မ်ား၏ တန္ဖိုးပမာဏ        ............................      ............................
 (စ) အျခား            ............................      ............................
       စုစုေပါင္း       ............................      ............................
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၇) (ဃ) (င) တို႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသံုးျပဳခြင့္အေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲတင္ျပရန္

၈။ ျပည္တြင္းမွထည့္သြင္းမည့္ မတည္ေငြရင္း၏ အေသးစိတ္-
           က်ပ္ (သန္းေပါင္း)
 (က) ေငြပမာဏ       ...........................................
 (ခ) စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတန္ဖိုးပမာဏ (အေသးစိတ္စာရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္) ...........................................
 (ဂ) အေဆာက္အအံုမ်ား / ေျမငွားရမ္းခ      ...........................................
 (ဃ) အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္    ...........................................
 (င) ပရိေဘာဂႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးပမာဏ 
  (အေသးစိတ္စာရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္)     ...........................................
 (စ) ကနဦးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတန္ဖိုးပမာဏ(အေသးစိတ္စာရင္းပူးတြဲတင္ျပရန္) ...........................................
 (ဆ) အျခား        ...........................................
        စုစုေပါင္း  ...........................................

၉။ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား -
 (က) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မည့္ ေဒသ (မ်ား) / တည္ေနရာ............................................................................
 (ခ) ေျမ (သို႔မဟုတ္) ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦးေနရာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းလိုအပ္ခ်က္ 
  (၁) တည္ေနရာ ...................................................................................................................
  (၂)  ေျမ / အေဆာက္အဦးအက်ယ္အဝန္းအေရအတြက္ ................................................................
  (၃)  လက္ရွိပိုင္ဆိုင္သူ ...........................................................................................................
   (ကက) အမည္ / ကုမၸဏီအမည္ / ဌာန ..............................................................................
   (ခခ) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္အမွတ္ ...............................................................................
   (ဂဂ) ေနရပ္လိပ္စာ ....................................................................................................
  (၄) ေျမအမ်ိဳးအစား ..............................................................................................................
  (၅) ေျမငွားဂရန္ခြင့္ျပဳကာလ ...................................................................................................
  (၆) ငွားရမ္းမည့္ကာလ .................................မွ ...............................ထိ (       ) နွစ္ 
  (၇) ငွားရမ္းခႏႈန္းထား ...........................................................................................................
   (ကက) ေျမ ................................................................................................................
   (ခခ) အေဆာက္အဦး .................................................................................................
  (၈) ရပ္ကြက္ ......................................................................................................................
  (၉) ျမိဳ႔နယ္    ......................................................................................................................
  (၁၀) ျပည္နယ္တိုင္းေဒသၾကီး ...................................................................................................
  (၁၁) ငွားရမ္းမည့္ပုဂၢိဳလ္ ...........................................................................................................
   (ကက) အမည္ / ကုမၸဏီအမည္ / ဌာန .............................................................................
   (ခခ) အဖအမည္ .......................................................................................................
   (ဂဂ) ႏိုင္ငံသား .........................................................................................................
   (ဃဃ) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္ .....................................................................................
   (ငင) ေနရပ္လိပ္စာ ....................................................................................................

၂၅



မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၉) (ခ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။
  (၁) ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ / ေျမဂရန္အေထာက္အထားႏွင့္ ေျမပံုပူးတြဲတင္ျပရန္
  (၂) ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) တင္ျပရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ 
   သေဘာထားမွတ္ခ်က္ တင္ျပရန္ 
 (ဂ) ေဆာက္လုပ္မည့္အေဆာက္အအံုလုိအပ္ခ်က္ 
  (၁) အေဆာက္အဦးအမ်ိဳးအစား / အေရအတြက္ .....................................................................
  (၂)  အက်ယ္အဝန္း .........................................................................................................
 (ဃ) ထုတ္လုပ္မည့္ကုန္ပစၥည္း / ဝန္ေဆာင္မႈ 
  (၁) ထုတ္လုပ္မည့္ပစၥည္း ...................................................................................................
  (၂) ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မည့္ ခန္႔မွန္းအေရအတြက္ .......................................................................
  (၃) ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား ...............................................................................................
  (၄) ႏွစ္စဥ္ဝန္ေဆာင္မႈခန္႔မွန္းတန္ဖိုး .....................................................................................
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၉) (ဃ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပပါရန္
 (င) ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း / ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ခ်က္ ............................................................................
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၉) (င) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးအစား / အေရအတြက္ / တန္ဖိုး / လုပ္ငန္းဆိုင္ရာနည္းပညာ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
   ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔ကို စာရင္းျပဳစု၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပပါရန္
 (စ) ထုတ္လုပ္မည့္နည္းစနစ္ ...........................................................................................................
 (ဆ) အသံုးျပဳမည့္နည္းပညာ ...........................................................................................................
 (ဇ) ေရာင္းခ်မည့္နည္းစနစ္ .............................................................................................................
 (စ်) ႏွစ္စဥ္ စက္သံုးဆီလိုအပ္ခ်က္ (အမ်ိဳးအစား / အေရအတြက္ေဖာ္ျပရန္) ................................................
 (ည) ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ...........................................................................................
 (ဋ) ႏွစ္စဥ္ ေရလိုအပ္ခ်က္ (ေန႔စဥ္ေရလိုအပ္ခ်က္ရွိလွ်င္ေဖာ္ျပရန္) ...........................................................

၁၀။ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္-
 (က) အမည္ / ကုမၸဏီအမည္   .........................................................................................
 (ခ) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္အမွတ္ / ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္..................................................................
 (ဂ) ဘဏ္စာရင္းအမွတ္   .........................................................................................
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၁၀)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိခင္ႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္ေထာက္ခံခ်က္ (သို႔မဟုတ္) မိခင္ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္ျပီးသည့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္း
   ပူးတြဲတင္ျပရန္

၁၁။ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းတြင္ လိုအပ္မည့္ အမႈထမ္းမ်ား စာရင္း-
 (က) ျပည္တြင္းမွ လိုအပ္မည့္ အမႈထမ္းမ်ား (       ) ဦး  (       % ) 
 (ခ) ျပည္ပမွ လိုအပ္မည့္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား (     ) ဦး  (      %)
  (အင္ဂ်င္နီယာ၊ QC ၊ Buyer ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးစသည့္ လုပ္ငန္းသဘာဝေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားပါ 
  ေဖာ္ျပရန္)
မွတ္ခ်က္ - အထက္အပိုဒ္ (၁၁)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။
 (၁) အေရအတြက္ ၊ ရာထူး ၊ လစာႏႈန္းစသည့္အခ်က္မ်ား
 (၂) အမႈထမ္း / ဝန္ထမ္း လုပ္သားမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးသက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံမ်ား
 (၃) ႏိုင္ငံျခားသားမိသားစု ပါ / မပါ

၂၆



 ၂၇

၁၂။ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား- 
        ႏိုင္ငံျခားေငြ            ညီမွ်သည့္ခန္႔မွန္းက်ပ္ေငြ
 (က) ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြရရွိမႈ    ....................................          ....................................
 (ခ) ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္   ....................................          ....................................
 (ဂ) ႏွစ္စဥ္ အသားတင္အျမတ္   ....................................          ....................................
 (ဃ) ႏွစ္အလိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး  ....................................          ....................................
 (င) အရင္းေၾကကာလ    ....................................          ....................................
 (စ) အျခား အက်ိဳးအျမတ္မ်ား (အေသးစိတ္တြက္ခ်က္ပံု 
  နည္းစနစ္ကိုပူးတြဲေဖာ္ျပရန္)   ....................................          ....................................
 
၁၃။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း-
 (က) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕အစည္း 
 (ခ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလ
 (ဂ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအတြက္ ေပးေလ်ာ္မႈအစီအစဥ္ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဥပေဒမူၾကမ္း)
 (ဃ) ေရသန္႔စနစ္ႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မည့္အစီအစဥ္
 (င) အညစ္အေၾကးအမႈိက္စြန္႔ပစ္မည့္အစီအစဥ္
 (စ) ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳပါက သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းမည့္အစီအစဥ္

၁၄။ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း
 (က) လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕အစည္း
 (ခ) လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလ
 (ဂ) လူမႈဝန္ထမ္းအေရအတြက္ (Corporate Social Responsibility) ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္

၁၅။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲပါစာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တြင္ 
 လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး တင္ျပအပ္ပါသည္။

       လက္မွတ္ …………………………………………….
       အမည္  …………………………………………….
       ရာထူး  …………………………………………….
          (ေလွ်ာက္ထားသူ) 



၆. ဝန္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အစီအစဥ္ တင္ျပျခင္း (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

            ရက္စြဲ။

သို႕
 ဥကၠဌ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
 ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ဝန္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အစီအစဥ္
 
ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႕ (ကုမၸဏီအမည္) အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အစီအစဥ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

• ၾကိဳပို႕ကားစီစဥ္ေပးျခင္း
• တူညီဝတ္စံုေပးျခင္း
• ရံုးတက္မွန္ေၾကးေပးျခင္း
• အခ်ိန္ပိုေၾကး ႏွစ္ဆေပးျခင္း၊ ညဘက္မိုးခ်ဳပ္ပါက ညစာ စီစဥ္ေပးျခင္း
• နားေနခန္း၊ အေရးေပၚေဆးေသတၱာ အေရးေပၚေဆးေပးခန္းထားရွိျခင္း
• အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးေပးျခင္း
• စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ေပးျခင္း
• အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်င္းပျခင္း
• စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း
• ဆုေၾကးေပးျခင္း
• ဝန္ထမ္းေမြးေန႕တြင္ လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း။

ေလးစားစြာျဖင့္
__________________

(ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္)

၂၈



၇. မီးေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္အား တင္ျပျခင္း (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

            ရက္စြဲ။
သို႕
 ဥကၠဌ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
 ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

အေၾကာင္းအရာ။ ။မီးေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႕ (ကုမၸဏီအမည္) အေနျဖင့္ မီးေဘးၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္း 
ျပင္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

• အခ်က္ေပးစနစ္
• ေရေလွာင္ကန္
• မီးေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းသတ္ေရးသင္တန္းေပးျခင္း
• လံုျခံဳေရး ကင္မရာမ်ား
• ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ေနရာ သတ္မွတ္ေပးျခင္း
• မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား အသံုးျပဳနည္းသင္တန္းေပးျခင္း
• အေရးေပၚမီးသတ္သင္တန္းေပးျခင္း
• မီးအာမခံထားျခင္း
• စက္ရံုတြင္ မီးခ်ိတ္၊ မီးကတ္၊ သဲပံုး ေရပံုး၊ မီးသတ္ဘူး ထားျခင္း
• စက္ရံုစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား မီးရွိဳ႕ရန္ တင္းၾကပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ား
• မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ရန္ သန္႕ရွင္းေအာင္ထားျခင္း
• မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေစရန္ မီးေဘးကာကြယ္ေရးစည္းကမ္းမ်ား
• မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား
• မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးျခင္း
• လွ်ပ္စစ္ ဝါယာမ်ားအား တစ္လ တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးျခင္း။

ေလးစားစြာျဖင့္
__________________ 

(ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္)

၂၉



၈. လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အား တင္ျပျခင္း (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

            ရက္စြဲ။
သို႕
 ဥကၠဌ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
 ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

အေၾကာင္းအရာ။ ။လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္

လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ အသားတင္အျမတ္္ေငြ၏ …………. ရာခိုင္ႏႈန္းအား ထည့္ဝင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္အျပင္ 
စက္မႈက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း မူဝါဒလမ္းစဥ္အား အသံုးျပဳသြားရန္လည္း 
စီစဥ္ထားပါသည္။

• ပညာေရးက႑
• က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑
• လူမႈေရးက႑
• သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး
• ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရး

ေလးစားစြာျဖင့္
__________________ 

(ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္)

၃၀



၉. ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္ တင္ျပျခင္း (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

            ရက္စြဲ။
သို႕
 ဥကၠဌ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
 ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (EIA)၊ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (IEE) ႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး (SIA)တို႕အား ပူးတြဲ တင္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

• စက္ရံုဝန္းက်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအမံ
• စြန္႕ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္
• ဝန္ထမ္းမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အစီအစဥ္ 

ေလးစားစြာျဖင့္
__________________ 

(ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္)

၃၁



၁၀. ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳ တင္ျပျခင္း (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

            ရက္စြဲ။
သို႕
 ဥကၠဌ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
 ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳတင္ျပျခင္း။

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႕ (ကုမၸဏီအမည္) မွ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ ၄,၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (စာျဖင့္- ေလးဆယ့္ရွစ္သိန္း က်ပ္) ႏွင့္ အထက္ရရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
လစာအား ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ေပးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

___________________

(တင္ျပသူ၏ အမည္ ႏွင့္ လက္မွတ္)
 

၃၂



၁၁. ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား စာရင္း

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

စဥ္ ရာထူး

ပထမႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ တတိယႏွစ္ႏွင့္ အထက္

အေရအ
တြက္

တစ္လဝင္
ေငြ

တစ္ႏွစ္ဝင္
ေငြ အေရအ

တြက္
တစ္လဝင္

ေငြ
တစ္ႏွစ္ဝင္

ေငြ အေရအ
တြက္

တစ္လဝင္
ေငြ

တစ္ႏွစ္ဝင္
ေငြ

ႏိုင္ငံျခားသား
ကၽြမ္းက်င္ 
ဝန္ထမ္း 

၁။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဒါရိုက္တာ 

၂။ အေထြေထြ
မန္ေနဂ်ာ 

၃။  ပညာရွင္ 

စုစုေပါင္း

 ႏိုင္ငံသား
ဝန္ထမ္း

၁။  ဥကၠ႒ 

၂။  ဒု- ဥကၠ႒

၃။  စီမံ မန္ေနဂ်ာ 

၄။ ဘ႑ာေရး
မန္ေနဂ်ာ 

၅။ ေဈးကြက္
မန္ေနဂ်ာ 

၆။ စက္ရံုမန္ေနဂ်ာ 

၇။  ဒီဇိုင္နာ

၈။
ကုန္ထုတ္လုပ္ 
ျခင္းၾကီးၾကပ္
ေရးမွဴး

၉။
အရည္အေသြး
ထိန္းသိမ္းေရး
ဝန္ထမ္း (QC)

၁၀။  ရံုးဝန္ထမ္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၃၃



၁၁။ ကၽြမ္းက်င္
အလုပ္သမား

၁၂။
အလယ္အလတ္
ကၽြမ္းက်င္
အလုပ္သမား

၁၃။ အေတြ႕အၾကံဳမရွိ 
အလုပ္သမား 

၁၄။  ယာဥ္ေမာင္း

၁၅။
လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
သန္႕ရွင္းေရး 
ဝန္ထမ္း

              စုစုေပါင္း 

စုစုေပါင္း

၃၄



၁၂. ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အေရာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Sr.
No. Name A/U

Year 1 Year 2 to Year 10

Unit Price Qty. Total 
(in US$) Unit Price Qty. Total 

(in US$)

1

2

3

4

5

၃၅



၁၃. စီးပြားေရး တြက္ခ်က္မႈႏွင့္ ခန္႕မွန္းမႈ (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

1. Direct overhead/indirect overhead
2. Profits and losses
3. Cash flow 
4. Internal rate of return (IRR)
5. Payback period

Direct Overhead Expenses (in million US$)

Sr.
No. Expense Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Years 5 to10

1 Electricity

2 Repair and maintenance

3 Water consumption

4 Other

Non-cash

Depreciation

Total

၃၆



Indirect Overhead Expenses (in million US$)

Sr.
No Expense Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Years 5 to10

1 Administration

2 Travel

3 Social security

4 Rental fees 
(land/building)

5 Other

Cash

Non-cash

Depreciation

Total

Projected profit and Loss Statement (in million US$)

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 to 5 Years 6 to 10

Sales Income
        Export
        Local
        (-) Commercial Tax

  

Raw Material Consumption

Salary & Wages

Direct Overhead

Indirect Overhead Expenses

Selling & Distrubution 
Expenses

Depreciation

NP before tax

Income tax

NP after tax

CSR 1% ၃၇



Variable Pre-operation 
period Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Years 5 to 10

Inflow of cash

Outflow of cash

Cash Flow Statement (in million US$)

၃၈



၁၄. ေျမ/အေဆာက္အဦ ငွားရမ္းျခင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦ ငွားရမ္း စာခ်ဳပ္
ကုမၸဏီ ေအ လီမိတက္ႏွင့္ ကုမၸဏီ ဘီ (သို႔မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္တို႕အၾကား

၁။  သက္ေသ
၂။  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
၃။  အာမခံျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း
၄။  ငွားရမ္းေျမ
၅။  လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
၆။  အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ေန႕ 
၇။  သက္တမ္း
၈။  အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒႏွင့္တရားစီရင္ေရး
၉။  ေျမငွားရမ္းခ
၁၀။  ေျမငွားရမ္းသူ၏ အခြင့္အေရး
၁၁။  ငွားရမ္းခေပးေခ်ျခင္း
၁၂။  အငွားခ်ထားျခင္းခံရသူ၏ တာဝန္ႏွင့္အခြင့္အေရး
၁၃။  ေျမရွင္၏ အခြင့္အေရး
၁၄။ တာဝန္ႏွင့္ အခြန္
၁၅။  ဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈ
၁၆။  သယံဇာတႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ အရင္းအျမစ္မ်ား
၁၇။  ပ်က္ကြက္ျခင္း
၁၈။  ျပန္လည္ညွိႏွိဳင္းျခင္း
၁၉။  အႏုညာတ စီရင္ခ်က္
၂၀။  မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား
၂၁။  စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္း
၂၂။  ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္း
၂၃။  လိပ္စာ
၂၄။  သက္ဆိုင္သူမ်ား
၂၅။  ဘာသာစကား
၂၆။  ေျမပံု
၂၇။  သတိေပးျခင္း
၂၈။  Severance
၂၉။  Integral part of agreement 
၃၀။  အေထြေထြ 

၃၉



၁၅.  ဖက္စပ္စာခ်ဳပ္ သို႕မဟုတ္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္စာခ်ဳပ္ (နမူနာပံုစံ)

၄၀

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကုိးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

ဖက္စပ္စာခ်ဳပ္ (သို႕မဟုတ္) ရွယ္ယာပိုင္ရွင္စာခ်ဳပ္

ကုမၸဏီ ေအ (သို႕) လူပုဂၢိဳလ္ ေအ
ႏွင့္

ကုမၸဏီ ဘီ (သို႕) လူပုဂၢိဳလ္ ဘီ
မာတိကာ
 
၁။ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ အသံုးအႏွံဳး    ၂၂။ Indemnification
၂။ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ျခင္း   ၂၃။ ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ အာမခံျခင္း
၃။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား    ၂၄။ ကုန္က်ေငြမ်ား
၄။ မတည္ေငြႏွင့္ ရွယ္ယာပံုစံ    ၂၅။ သက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒ
၅။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင့္    ၂၆။ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း
၆။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း     ၂၇။ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ျခင္း
၇။ ရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းျခင္း    ၂၈။ Further assurance
၈။ Additional funding    ၂၉။ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား
၉။ ရွယ္ယာရွင္ အစည္းအေဝး    ၃၀။ ဘာသာစကား
၁၀။ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕အစည္းအေဝး   ၃၁။ သတိေပးခ်က္
၁၁။ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း    ၃၂။ တာဝန္ေပးျခင္း
၁၂။ စာရင္းႏွင့္ စာရင္းျပဳစုျခင္း    ၃၃။ Severability
၁၃။ တာဝန္သိျခင္း     ၃၄။ လံုျခံဳမႈအဆင့္
၁၄။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း    ၃၅။ စြန္႕လႊတ္ျခင္း
၁၅။ မျပိဳင္ဆိုင္ျခင္း     ၃၆။ စာခ်ဳပ္တစ္ခုလံုး
၁၆။ အျမတ္ေငြေပၚလစီ     ၃၇။ Execution of agreement
၁၇။ ရပ္တန္႕ျခင္း     ၃၈။ Repatriation
၁၈။ ရုပ္သိမ္းျခင္း     ၃၉။ ေပးေငြႏွင့္ အခြန္မ်ား
၁၉။ Winding up     ၄၀။ သက္ေရာက္သည့္ေန႕ရက္
၂၀။ သက္တမ္းႏွင့္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း    ၄၁။ အေထြေထြ
၂၁။ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္း
 



၁၆. Manufacturing/Processing Contract/MOU/MOA (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

• Objectives
• Article 1 (Processing orders)
• Article 2 (Receipt of material)
• Article 3 (Export)
• Article 4 (Work instructions)
• Article 5 (Inspection) 
• Article 6 (Documentation) 
• Article 7 (Payment) 
• Article 8 (Transport)
• Article 9 (Trademarks)
• Article10 (Designs)
• Article 11 (Non-competitive clause)
• Article 12 (Miscellaneous)
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၁၇. Processing Contract (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

1. Article1 (Objective of the contract)
2. Article 2 (Commodity/quantity/unit price)
3. Article 3 (Technical stipulations and quality)
4. Article 4 (Delivery and loading of goods)
5. Article 5 (Payment)
6. Article 6 (Inspection)
7. Article 7 (Claims and arbitration)
8. Article 8 (General provisions)

၄၂



၁၈. Royalty Agreement (နမူနာပံုစံ)

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

Article

1. Definitions
2. Licences
3. Consideration
4. Reports and auditing
5. Warranty
6. Consultant fee
7. Dispatch of engineer(s)
8. Duration and termination
9. Use of trademarks
10. Industrial property rights
11. Secrecy
12. Arbitration
13. Applicable law
14. Force majeure
15. Notice
16. Language
17. Entire agreement
18. Amendment
19. Assignment
20. Headings
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၁၉. MIC အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပမည့္ PowerPoint Presentation တြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

မွတ္ခ်က္။ ယခုပံုစံသည္ ရည္ညြန္းကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။

၁။ တည္ေနရာ၊ ကုမၸဏီအမည္၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ MIC Logo
၂။ ဒါရိုက္တာစာရင္း 
၃။ ထုတ္လုပ္မွု(ထုတ္လုပ္မည့္ပစၥည္း၊ အေရအတြက္၊ အမ်ိဳးအစား၊ ေစ်းႏွုန္း)
၄။ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈပမာဏ (ေခ်းေငြပါဝင္ပါက ေခ်းေငြပမာဏ/ အတိုးႏႈန္းပမာဏ/ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္မည့္ အစီအစဥ္)
၅။ ဝန္ထမ္းဦးေရ/လစာ (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၊ စုစုေပါင္း၊ အနိမ့္ဆုံးလစာ၊ အျမင့္ဆုံးလစာ)
၆။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းမည့္ စက္ပစၥည္း အေရအတြက္/ ေစ်ုန္းႏႈန္း
၇။ နိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းမည့္ ဝင္ေငြခြန္ ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
၈။ ထုတ္လုပ္မည့္ ပစၥည္းနမူနာပုံမ်ား၊ အေဆာက္အဦ ပုံမ်ား၊ Layout Plan
၉။ CSR (လူမွုေရးအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္မွု ရာခိုင္ႏႈန္း)
၁၀။ လုံျခဳံမႈအစီအမံမ်ား
 
 (က) မီးေဘးလုံျခဳံေရး
 (ခ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ
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