
 

  

တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်းအလံုးစုံဝေ်နဆာင်မှုနေးသည့်အဖွဲ့၏ 

စံချနိ်စံညွှန်းမီလုပ်ထုံးလုပန်ည်းများ 

 

၂၀၂၂ ခုနှစ် 



ဥေယျာဇဉ် 

 ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာငစ်အီေနနဲ့  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့်အည ီ ိုင်ငံေတာ်၏ 
တာဝန်များကုိ လဲေြပာင်းရယူေဆာင်ရွက်တဲ့အချန်ိကာလမှာ လုပ်ငန်းရှင်များအေနနဲ့ အစိုးရဌာန 
ဆိုင်ရာေတွနဲ့  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ကတဲ့အခါ လွယ်ကူေချာေမွေစပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
တိုးတက်မကတစ်ဆင့် ြပည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ြဖစ်ေပ 
ေရးကုိ အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။  

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ တစေ်နရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်းအလံုးစုံ 
ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်အဖွဲ၏ စံချန်ိစံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ြပန်ိုင်မဟာ ုိင်ငံေတာ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီလက်ထက်မှာ ိုငင်ေံတာ၏် စီမံအုပ်ချပ်ေရးှင့် အစိုးရဌာနများ၏ 
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက ် ေဆာင်ရွက်ိုင်မ မှတ်တမ်းတစ်ခုလိုလည်း 
ေြပာလုိရပါတယ်။ စံချန်ိစံန်းမ ီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ အစိုးရဌာနေတွမှာ လက်ေတွ 
တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနတ့ဲ အရာထမ်းများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ေရးဆွဲထားတာေကာင့် ပုဂလိက 
လုပ်ငန်းရှင်များအေနနဲ့ အားကိုးအားထားြပ ရည်န်းလက်စွဲအြဖစ် ယုံကည်လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ လိုင်စင/်ပါမစ်တစ်ခုရရှိဖို လိုက်နာလုပ်ေဆာင်ကရတဲ့ 
လုပ်ငန်းစဉ်များ ုိးရှင်းလွယ်ကူဖုိအြပင် ေငွေကးကုန်ကျမ၊ လုိအပတ်ဲ့စာရွက်စာတမ်းှင့် 
လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အတွက ် အချနိ်ကုန်သက်သာဖို အစိုးရဌာနများအေနနဲ့  အေလးထား 
ေဆာင်ရက်ွထားကတာလည်း ေတွိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအေနနဲ့  
ဘယလ်ိုပါမစ်/လိုင်စင်ကို ဘယ်ေနရာမှာ ေလာက်ထားိုင်ပီး ဘယ်ရာထူး၊ ဘယ်အဆင့်က 
လက်မှတ်ေရးထိုးေပးရတယ်ဆိုတာကိုပါ အလွယ်တကူသိရှိိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

ထုိအတူ ဒီစာေစာင်ဟာ အစိုးရဌာနများအတွက ် လက်စွဲလမ်းန်အြဖစ် ထားရိှသွားမှာ 
ြဖစ်လုိ အစိုးရဌာနများက လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစဖို ေြပာင်းလဲသည့်ကိစမှအပ 
အြခားေသာေြပာင်းလဲမများ မြပလုပ်ကရန်လည်း အေရးကီးပါတယ။်   

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ 
ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်အဖွဲ၏ စံချန်ိစံန်းမ ီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစာေစာင်ဟာ ေကာင်းမွန်ေသာ 
စီမံအုပ်ချပ်မန်းကိန်းေတွြဖစ်တဲ့ ကိတင်ခန ့်မှန်းသိသာိုင်မ (Predictability)၊ တာဝန်ယူမ 
(Responsibility)၊ တာဝန်ခံမ (Accountability) ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာရှိမ (Transparency) ကို 
တိုးတက်ြဖစ်ေပေစမယ်လို က်ုပ်အေနနဲ့  ယုံကည်ပါေကာင်း မိတ်ဆက်ေြပာကားလုိပါတယ်။  

                                                                        ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမိုးြမင့်ထွန်း 
                                                                                             ဥက 

 ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင ်



ေကျးဇူးတင်စကား  

 ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ေကာင်း ြဖစ်ေပေစေရးအတွက ်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လယွကူ်ေချာေမွေစြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမေြဖေလာ့ြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမအကာအကွယ်ေပးြခင်း 
စသည့် မိင်ကီးေလးရပ်အေပ အေြခခံ၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မရှင်၏ ုံးလုပ်ငန်းများကို အဆင်ေြပေချာေမွေစေရး အေထာက်အကူြပေဆာင်ရွက်ေပး 
လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ ုံးလုပ်ငန်းများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ဆက်စပသ်ည့် ဝန်ကီးဌာနများ၏ ံုးလုပင်နး်များ အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးသည ်ဝန်ကီးဌာန၏ 
ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာေကာင့် ယခုိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 
ေကာင်စီလက်ထက်တွင် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် 
အဖဲွ၏ စံချန်ိစံန်းမီလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ အြမန်ဆံုးထုတ်ြပန်ုိင်ေရးအတွက် မိမိဝန်ကီးဌာန၏ 
ဒုတိယဝန်ကီးကုိ တာဝန်ေပး၍ ဦးေဆာငေ်စခ့ဲပါသည်။  

 ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ 
ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်အဖွဲ၏ စံချန်ိစံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ၂၀၁၉ ခုှစ်က မူကမ်း 
ြပစုပီးခဲ့ေသာ်လည်း အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် တရားဝင်ထုတ်ြပန်ိုင်ခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့ပါ။ ၂၀၁၉ 
ခုှစ်က ြပစုခဲ့သည့် မူကမ်းကုိ ဌာနများ၏ လက်ရိှအသံုးြပေနသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် 
ကိုက်ညီမရှိေစရန်အတွက ် ြပန်လည်ြပစုထုတ်ြပန်ိုင်ေရး လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 
ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် စတင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ 
တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့်အဖွဲပါ ဌာန ၁၆ ခုှင့် 
အစည်းအေဝး ၃ ကိမ်ြပလုပ်၍ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ အချက်အလက်များေတာင်းခံ၍ 
လည်းေကာင်း၊ စံချန်ိစံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ြပန်ိုင်ေရးအတွက ် အတွင်းေရးမှးုံး 
အဖွဲအြဖစ ် ေဆာင်ရွက်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၊ မူဝါဒှင့်ဥပေဒ 
ဌာနခဲွှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများအလုိက ် အကိမ်ကိမ်ဆက်သွယ ် ေဆွးေွးေမးြမန်းြခင်းြဖင့် 
လညး်ေကာင်း အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး စံချန်ိစံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ြပစုခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၉ ခုှစ်က ြပစုထားသည့် မူကမ်းှင့် ယခုစံချနိ်စံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 
င်းယှဉ်ကည့်ပါက တစ်ေနရာတညး်၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် 
အဖွဲပါ ဌာနများအေနြဖင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကိ ု များစွာြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း ေတွရှိရပါသြဖင့် 
သက်ဆိုင်ရာဌာနများကို ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဌာနများအေနြဖင့် ပိုမိုေကာငး်မနွေ်အာင် ြပြပင် 
ေြပာင်းလဲမများ စဉ်ဆက်မြပတ်ြပလုပ်ေနကသည်ြဖစ်ရာ ဤစံချနိ်စံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
ကို Living Documents အြဖစ် ထားရှိသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  



 
 

စံချန်ိစံန်းမ ီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ 
ုံးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွေစေရးှင့် ပိုမိုေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက ် များစွာ 
အေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ တစေ်နရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလံုးစံု 
ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်အဖွဲ၏ စံချန်ိစံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ြပစုထုတ်ြပန်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ ်
တစ်ေလာက်တွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာငရွ်က်ခ့ဲကသည့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ 
တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့်အဖွဲဝင ် ဌာနများှင့် 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီတိုကို ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း ဤေနရာမ ှမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။  

 

 

                                ေအာင်ုိင်ဦး 
                                   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 



မာတိကာ 

ဉေယျောဇဉ် 

ေကျေးဇူးတင်စကား 

လိငု်စင်/ခွင့်ပပုမိန့်မျေား စာမျေက်နှာ 

(၁) ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီမျေားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန 

အလုပ်လုပ်ကိုင်မညဴ် နိုင်ငဳြြာဵသာဵပညာရှင်မျာဵ၏ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵ၊ 
ြပည်ြပန်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာနှငဴ် အလုပ်သမာဵမှတ်ပုဳတင်ကတ်အသစ်၊ သက်တမ်ဵ 

တိုဵြမှင်ဴြြင်ဵအတွက် ေထာက်ြဳြျက်ထတု်ေပဵြြင်ဵ 

၁ - ၂ 

(၂) မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

အေဆာက်အအုဳမေဆာက်လပု်မီ မီဵေဘဵလုခဳြုဳေရဵအကကဳြပုြျက် 
ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၂ - ၄ 

မီဵေဘဵလဳုခြုဳေရဵစစ်ေဆဵေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၂ - ၅ 

မီဵေဘဵလဳုခြုဳေရဵစစ်ေဆဵေထာက်ြဳြျက် သက်တမ်ဵတုိဵလဲလှယ် 
ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၂ - ၆ 

(၃) အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန 

အေကာက်ြွန်၊ ကုန်သွယ်လပု်ငန်ဵြွန် ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ြပုမိန့်ထတု်ေပဵြြင်ဵ ၃ - ၃ 

(၄) ပပည်တွင်းအခွန်မျေားဦးစီးဌာန 

အေကာက်ြွန်၊ ကုန်သွယ်လပု်ငန်ဵြွန် ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်ြပုမိန့် ထုတေ်ပဵြြင်ဵ ၄ - ၄ 

အြွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်(TIN) ေလျှောက်ထားပခင်း ၄ - ၅ 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ေပးေဆာင်ရန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင် လက်မှတ် 

ေလျှောက်ထားပခင်း 

၄ - ၆ 

တဳဆိပ်ေြါင်ဵြွန် ၄ - ၇ 

အနွ်လိုင်ဵမှ အြွန်ေပဵေဆာင်နိုင်ရန် မှတ်ပုဳတင်ြြင်ဵ ၄ - ၁၀ 

(၅) စက်မှုကကီးကကပ်ေရးနှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန 

ဓာတ်အာဵြွဲရုဳနှင်ဴ ဓာတ်အာဵလိငု်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵြြင်ဵ ၅ - ၄ 

စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရဳုနှင်ဴ အေဆာက်အဦမျာဵတွင် လျှေပ်စစ်သွယ်တန်ဵ 

တပ်ဆင်မှုမျာဵအာဵ ဗ့ုိအာဵနိမဴ်စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵြြင်ဵ 

၅ - ၅ 

ယာယီလျှေပ်စစ်သွယ်တန်ဵတပ်ဆင်မှုကို စစ်ေဆဵြြင်ဵ ၅ - ၇ 

ဂျင်နေရတာနှငဴ်အြြာဵလျှေပ်စစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ (ဝရိန်စက်၊ အပူေပဵစက်၊ 
အင်ဗာတာနှငဴ် လျှေပ်စစ်မီတာအသစ်) အာဵ စစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုမှု 

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် 

၅ - ၈ 

စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵတပ်ဆင်ြြင်ဵအတွက် တည်ေဆာက် 

ြွငဴ်ြပုမိန့် 

၅ - ၁၀ 



လိငု်စင်/ခွင့်ပပုမိန့်မျေား စာမျေက်နှာ 

စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵစစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုြွငဴ် ထုတေ်ပဵြြင်ဵ ၅ - ၁၁ 

ဘွိိုင်လာစစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုြွငဴ်လက်မှတ် ထုတေ်ပဵြြင်ဵ ၅ - ၁၂ 

ပုဂ္ဂလကိစက်မှုလုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတေ်ပဵြြင်ဵ ၅ - ၁၆ 

(၆) ေမွးပမူေရးနှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန 

မျ ိုဵခြဳလပု်ငန်ဵ/ ေမွဵြမူေရဵခြဳလပု်ငန်ဵ မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၆ - ၅ 

တရိစ္ဆာန်အစာထုတစ်က်ရဳု မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၆ - ၆ 

တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵတင်သွင်ဵြြင်ဵ ၆ - ၇ 

ေအဵြဲအသာဵမျာဵတင်သွင်ဵြြင်ဵ ၆ - ၁၀ 

ဘဲေမွှေဵ၊ ငန်ဵေမွှေဵ၊ ကကက်ဆင်ေမွှေဵ၊ ယုန်ေမွှေဵနှင်ဴ ေတာေကကာင်ေမွှေဵ တင်သွင်ဵြြင်ဵ ၆ - ၁၃ 

တိရစ္ဆာန်အစာ၊ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵ တင်သွင်ဵြြင်ဵ ၆ - ၁၅ 

တိရစ္ဆာန်ထကွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်အစာမျာဵတင်ပို့ြြင်ဵ ၆ - ၁၇ 

တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵကုိ ြမန်မာနိုင်ငဳမှ အြြာဵနိုင်ငဳမျာဵသ့ုိ တင်ပို့ြြင်ဵ ၆ - ၁၉ 

(၇) စိုက်ပျေ ိုးေရးဦးစီးဌာန 

ဓာတ်ေြမဨဇာထုတလ်ုပ်ြွငဴ်မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၆ 

ဓာတ်ေြမဨဇာ တင်သွင်ဵြွငဴ၊် တင်ပို့ြွငဴ်မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၆ 

ြပည်ပမှ ေြမဨဇာတင်သွင်ဵြွင်ဴ ေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၇ 

ေြမဨဇာသုိေလှာင်လိုင်စင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵနှငဴ် လိင်ုစင်သက်တမ်ဵတိုဵ 

ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၇ - ၇ 

ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵြျြွငဴ်လုိင်စင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၈ 

ပိုဵသတ်ေဆဵ သို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်ဵ မျာဵကို ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တရာဵဝင် 
တင်သွင်ဵ ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵြျနုိင်ရန် မှတ်ပဳုတင်ေလျှောက်ထာဵလာသညဴ ်

ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵကုိ ပိုဵသတ်ေဆဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ 
စိစစ်ပပီဵ ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်ြွငဴ်ြပုြြင်ဵ 

၇ - ၉ 

ပိုဵသတ်ေဆဵေဖာ်စပ်ေရာင်ဵြျြွင်ဴလုိင်စင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၁၃ 

ပိုဵသတ်ေဆဵြပန်လည်ထပု်ပိုဵေရာင်ဵြျြွငဴ်လုိင်စင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၁၅ 

ပိုဵသတ်ေဆဵလက်လ/ီလက်ကာဵ ေရာင်ဵြျြွင်ဴလုိင်စင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၁၆ 

ပိုဵသတ်မှိုင်ဵတိုက်ြွင်ဴလုိင်စင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၁၈ 

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ ်ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵအတွက် တင်သွင်ဵြွင်ဴ  ၇ - ၁၉ 

ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵေရာက်ရှိလာေသာ ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵအာဵ အေကာက်ြွန် 

ဉီဵစီဵဌာန၏ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) 
စနစ်ြဖင်ဴ ြျတိ်ဆက်ပပီဵ ကုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵေရာက်ရှိြျနိ်တွင် စိစစ်စစ်ေဆဵ၍ 
ကိုက်ညမီှုရှိပါက တင်သွင်ဵြွငဴ်ြပုြြင်ဵ 

၇ - ၂၁ 



လိငု်စင်/ခွင့်ပပုမိန့်မျေား စာမျေက်နှာ 

သီဵနှဳထွက်ကုန်မျာဵ စစ်ေဆဵေရဵဓာတ်ြွဲြန်ဵမှ ြပည်တွင်ဵလုခဳြုဳစိတ်ြျစွာ 
စာဵသဳုဵနုိင်ေရဵ၊ ြပည်ပသို့ တင်ပ့ုိနိုင်ေရဵအတွက် စိုက်ပျ ိုဵသီဵနဳှထွက်ကုန်မျာဵ၌ 

ပိုဵသတ်ေဆဵဓါတ်ကကင်ဵ၊ မှိုအဆိပ်နှင်ဴ အဆိပ်ဓါတ်သတ္တူမျာဵကို စစ်ေဆဵြြင်ဵ 

၇ - ၂၃ 

အပင်နှငဴ် အပင်ထက်ွပစ္စည်ဵ မျာဵအတွက် တင်သွင်ဵြွငဴ်ေထာက်ြဳြျက် 

(Import Certificate – IC) ထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

၇ - ၂၅ 

အပင်နှငဴ်အပင်ထကွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ြပည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် ပိုဵမွှောဵကင်ဵရှင်ဵ 

ေကကာင်ဵ သက်ေသြဳလက်မှတ် (Phytosanitary Certificate – PC) 
ထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

၇ - ၂၆ 

အပင်နှငဴ်အပင်ထကွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ြပန်လည်တင်ပို့ြြင်ဵ သ့ုိမဟုတ် transit 
အတွက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ           

၇ - ၂၇ 

အပင်နှငဴ်အပင်ထကွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵတင်သွင်ဵရာတွင် ကုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵေရာက်ြျနိ် 
၌ အေကာက်ြွန်ဦဵစီဵဌာန၏ Myanmar Automated Cargo Clearance 
System (MACCS) စနစ်ကုိကျင်ဴသဳုဵ၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ 

၇ - ၂၈ 

စမ်ဵသပ်စိုက်ပျ ိုဵရန်အတွက် ြပည်တွင်ဵသ့ုိ အပင်မျ ိုဵသစ်တင်သွင်ဵြွငဴ် 
ေထာက်ြဳြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၇ - ၂၉ 

မျ ိုဵသစ်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ စမ်ဵသပ်စိုက်ပျ ိုဵြွငဴ် 
ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၇ - ၃၀ 

အပင်မျ ိုဵသစ်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၃၁ 

မျ ိုဵေစဴလပု်ငန်ဵလုပ်ကုိင်ြွငဴ် လိင်ုစင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၃၂ 

မျ ိုဵေစဴအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵြန်ဵဖွငဴ်လှစ်ြွငဴ်  ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၃၃ 

မျ ိုဵေစဴတင်သွင်ဵြွငဴ်၊ တင်ပို့ြွငဴ်ေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၇ - ၃၃ 

(၈) ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

ကမ်ဵေဝဵငါဵဖမ်ဵလိငု်စင် ၈ - ၅ 

ကမ်ဵနီဵငါဵဖမ်ဵ၊ ငါဵသယ်လိုင်စင် ၈ - ၇ 

ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင် (ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပ) ၈ - ၈ 

ေရလုပ်သာဵမှတ်ပုဳတင်ြြင်ဵ ၈ - ၁၀ 

အငှာဵဂရန်အင်ဵ၊ သီဵသန့်အင်ဵငှာဵရမ်ဵြွငဴ် (ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵသာလျှေင်) ၈ - ၁၁ 

တင်ဒါလုိင်စင် ၈ - ၁၂ 

ငါဵဖမ်ဵကိရိယာလိငု်စင်  ၈ - ၁၄ 

ေကာင်ဵမွန်ေသာေမွဵြမူေရဵကျင်ဴစဉ်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ၈ - ၁၅ 

စီဵပွာဵြဖစ်ငါဵေမွဵြမူြြင်ဵလိငု်စင် ( ငါဵ၊ ပုစွန်) ၈ - ၁၈ 

ငါဵသာဵေဖာက်စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊ အလှေမွဵငါဵစီဵပွာဵြဖစ် ေမွဵြမူြွငဴ်လုိင်စင် ၈ - ၂၀ 



လိငု်စင်/ခွင့်ပပုမိန့်မျေား စာမျေက်နှာ 

ပို့ကုန်၊ သွင်ဵကုန်ဆုိင်ရာေရေနသတ္တဝါအရှင် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ မှတ်ပုဳတင် 
လက်မှတ် 

၈ - ၂၁ 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵဝယ်စုေဆာင်ဵြွငဴ်လုိင်စင် ၈ - ၂၃ 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထတု်လပု်ြွင်ဴလုိင်စင် (အငယ်စာဵ၊ အလတ်စာဵ 
လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်) 

၈ - ၂၅ 

ငါဵြျဆိပ်ကမ်ဵမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ၈ - ၂၆ 

ေရလုပ်ငန်ဵသဳုဵေရြဲစက်ရဳုမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ၈ - ၂၈ 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူသညဴေ်ထာက်အထာဵလက်မှတ် ၈ - ၃၀ 

ေမွဵြမူေရဵအတွက် လိအုပ်ေသာ ငါဵစာ၊ အစာကုန်ကကမ်ဵနှင်ဴ ြဖညဴစ်ွက်စာ၊ 
ေဆဵဝါဵ တင်သွင်ဵြြင်ဵအတွက် ေထာက်ြဳြျက်  

၈ - ၃၁ 

ငါဵ၊ ပုစွန်သာဵေပါက်၊ အလှေမွဵငါဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵငါဵမျာဵ တင်သွင်ဵြြင်ဵ 
အတွက် ေထာက်ြဳြျက်  

၈ - ၃၂ 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထတု်လပု်သညဴ် အေအဵြန်ဵစက်ရုဳနှင်ဴ ငါဵေပါင်ဵမှုန့် 
စက်ရုဳလုိင်စင် 

၈ - ၃၅ 

ကျန်ဵမာေရဵေထာက်ြဳြျက်လက်မှတ် ၈ - ၃၇ 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ လက်ြစာဵအပ်ကုန်စနစ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရန် 
တင်သွင်ဵြြင်ဵအတွက် သွင်ဵကုန်လိုင်စင်ဆုိင်ရာေထာက်ြဳြျက် 

၈ - ၃၈ 

လက်ြစာဵအပ်ကုန်စနစ်ြဖင်ဴထုတ်လုပ်ထာဵေသာ ကုန်ေြျာေရထွက် 
ပစ္စည်ဵ မျာဵကုိ ြပန်လည်တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ြပန်လည်တင်ပို့လိုင်စင်ဆုိင်ရာ 
ေထာက်ြဳြျက်ထတု်ေပဵြြင်ဵ 

၈ - ၄၁ 

ြပည်တွင်ဵစာဵသဳုဵရန်ြပည်ပမှ ေရထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ တင်သွင်ဵြြင်ဵအတွက် 
သွင်ဵကုန်လိုင်စင်ဆုိင်ရာ ေထာက်ြဳြျက်  

၈ - ၄၂ 

ြပည်ပသို့ ေရထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵတင်ပ့ုိြြင်ဵအတွက် အေကာက်ြွန်ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 
ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ေထာက်ြဳစာ  

၈ - ၄၄ 

(၉)  ပတ်ဝန်းကျေင်ထန်ိးသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်သ့ုိ စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုလွှော တင်သွင်ဵြြင်ဵ ၉ - ၂ 

(၁၀) သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့် ပမန်မာ့ေကျောက်မျေက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန်ြွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၀ - ၅ 

ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန် ြွငဴ်ြပုမိန့် သက်တမ်ဵတိုဵေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၀ - ၇ 

ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန် ြွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၀ - ၉ 

ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန် ြွငဴ်ြပုမိန့်သက်တမ်ဵတုိဵ ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၀ - ၁၁ 

ဓာတ်သတ္တုြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာရန် ြွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၀ - ၁၃ 



လိငု်စင်/ခွင့်ပပုမိန့်မျေား စာမျေက်နှာ 

ဓာတ်သတ္တုအကကီဵစာဵထုတ်လုပ်ရန်ြွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၀ - ၁၅ 

ဓာတ်သတ္တုအကကီဵစာဵထုတ်လုပ်ရန် ြွင်ဴြပုမိန့်သက်တမ်ဵတုိဵေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၀ - ၁၈ 

ဓာတ်သတ္တုဆငဴ်တက်ြပုြပင်ရန် ြွင်ဴြပုမိန့်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၀ - ၁၉ 

ဓာတ်သတ္တုဆငဴ်တက်ြပုြပင်ရန် ြွင်ဴြပုမိန့်သက်တမ်ဵတုိဵ ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၀ - ၂၁ 

ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵြျြြင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန် ြွငဴ်ြပုမိန့် 
ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၁၀ - ၂၂ 

ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵြျြြင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင်ရန် ြွငဴြ်ပုမိန့် 
သက်တမ်ဵတုိဵ ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၁၀ - ၂၄ 

ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွြြင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာြြင်ဵ၊ ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်ဵ 
ေလဴလာြြင်ဵ၊ ထုတလ်ုပ်ြြင်ဵ၊ ဆငဴ်တက်ြပုြပင်ြြင်ဵ သို့မဟုတ် ေရာင်ဵြျြြင်ဵ 

နှင်ဴ ဝယ်ယူြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအနက် လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ထက်ပိုမို၍ လုပ်ကိုင်ရန် 
ြွငဴ်ြပုမိန့် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၁၀ - ၂၅ 

ေကျာက်မျက်ရတနာထုတလ်ုပ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန် ြွင်ဴြပုမိန့် 
ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ (အလတ်စာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ြြင်ဵအတွက်) 

၁၀ - ၂၇ 

ေကျာက်မျက်ရတနာ ထုတလ်ုပ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန် ြွငဴ်ြပုမိန့် 
ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ (အေသဵစာဵနှငဴ် လက်လပု်လက်စာဵ တူဵေဖာ် 
ထုတလ်ုပ်ြြင်ဵအတွက်) 

၁၀ - ၂၉ 

ေကျာက်မျက်ရတနာအေြျာထည်၊ လက်ဝတ်ရတနာနှငဴ် ေကျာက်မျက်ြဖင်ဴ 
ြပုလုပ်ေသာ ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ ေရာင်ဵြျြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင် 
ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၁၀ - ၃၂ 

(၁၁) လူဝင်မှုကကီးကကပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ေနထိငု်ြွင်ဴ/ နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်/ အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ/ 
တစ်ကကိမ် ြပည်ဝင်ြွင်ဴဗီဇာထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

၁၁ - ၅ 

(၁၂) အလုပ်သမားညွှန်ကကားေရးဦးစီးဌာန 

နိုင်ငဳြြာဵသာဵအလုပ်သမာဵမှတ်ပုဳတင်ြြင်ဵ ၁၂ - ၃ 

(၁၃) ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ပို့ကုန်သွင်ဵကုန်လပု်ငန်ဵရှင်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတေ်ပဵြြင်ဵ ၁၃ - ၄ 

သွင်ဵကုန်လိုင်စင် ၁၃ - ၆ 

ပို့ကုန်လိုင်စင် ၁၃ - ၈ 

(၁၄) ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန 

ဟုိတယ် သ့ုိမဟုတ် တည်ဵြိုရိပ်သာ တည်ေဆာက်မှုနှင်ဴ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳမှု 
ကကိုတင်ြွင်ဴြပုြျက် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၁၄ - ၃ 



လိငု်စင်/ခွင့်ပပုမိန့်မျေား စာမျေက်နှာ 

ဟုိတယ်လပု်ငန်ဵလိငု်စင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၄ - ၅ 

ဟုိတယ်လပု်ငန်ဵလိငု်စင် သက်တမ်ဵတိုဵေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၄ - ၈ 

တည်ဵြိုရိပ်သာလိငု်စင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၄ - ၉ 

တည်ဵြိုရိပ်သာလုပ်ငန်ဵလိငု်စင် သက်တမ်ဵတိုဵေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၄ - ၁၁ 

ြရီဵလှညဴ်လည်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ (ြပည်တွင်ဵြရီဵစဉ်နှငဴ် 
ြပည်ဝင် ြရီဵစဉ်) 

၁၄ - ၁၂ 

ြရီဵလှညဴ်လည်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ (ြပည်ပြရီဵစဉ်) ၁၄ - ၁၄ 

ြရီဵလှညဴ်လည်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 
(ြပည်တွင်ဵြရီဵစဉ်၊ ြပည်ဝင်ြရီဵစဉ်နှငဴ် ြပည်ပြရီဵစဉ်) 

၁၄ - ၁၆ 

ဧညဴလ်မ်ဵညွှေန်လပု်ငန်ဵလိငု်စင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၄ - ၁၇ 

ဧည်လဴမ်ဵညွှေန်လပု်ငန်ဵလိငု်စင် သက်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၄ - ၁၈ 

ေဒသဆုိင်ရာဧညဴလ်မ်ဵညွှေန်လပု်ငန်ဵလိင်ုစင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၄ - ၁၉ 

ေဒသဆုိင်ရာဧညဴလ်မ်ဵညွှေန်လပု်ငန်ဵလိင်ုစင်သက်တမ်ဵတိုဵ ၁၄ - ၂၁ 

(၁၅) ရန်ကုန်လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေကာ်ပိုေရးရှင်း 

ထရန်စေဖာ်မာအသဳုဵြပုြွငဴ် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၅ - ၃ 

မီတာအသဳုဵြပုြွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၅ - ၅ 

အေဆာက်အဦေဆာက်လပု်ေနစဉ် ထရန်စေဖာ်မာအတွက် ယာယီလျှေပ်စစ် 

အသဳုဵြပုြွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

၁၅ - ၇ 

အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ေနစဉ် ယာယီမီတာအသဳုဵြပုြွင်ဴေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ ၁၅ - ၉ 

(၁၆) ရန်ကုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

ေြမပိုင်ဆုိင်မှု မှန်ကန်ေသာ ေဆာက်လပု်ြွငဴ် (Low Risk Building) ၁၆ - ၂ 

ေြမပိုင်ဆုိင်မှုအရပ်ကတိစာြျုပ်ြဖင်ဴ ေဆာက်လပ်ုြွငဴ် (Low Risk Building) ၁၆ - ၄ 

အေဆာက်အအုဳပပီဵစီဵေကကာင်ဵ လက်မှတ် (BCC) (Low Risk Building) ၁၆ - ၇ 

ေဆာက်လပု်ြွငဴ် (Medium Risk Building) ၁၆ - ၉ 

အေဆာက်အအုဳပပီဵစီဵေကကာင်ဵ လက်မှတ် (BCC) (Medium Risk Building) ၁၆ - ၁၄ 

ေဆာက်လပု်ြွငဴ် (High Risk Building) ၁၆ - ၁၇ 

အေဆာက်အအုဳပပီဵစီဵေကကာင်ဵ လက်မှတ် (BCC) (High Risk Building) ၁၆ - ၂၃ 

Minor Building Works and Temporary Structural ၁၆ - ၂၆ 

Technical Administrative Information Sheet (TAIS) ၁၆ - ၂၈ 

ဖျက်သိမ်ဵြွင်ဴြပုမိန့် ၁၆ - ၃၀ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁) ရင်းနှီးြြှုပ်နှံြှုနှင့်ကုြ္ပဏီြျားညွှန်ကကားြှု 

ဦးစီးဌာန 
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ရင်းနှီးြြှုပ်နှံြှုနှင့်ကုြ္ပဏီြျားညွှန်ကကားြှုဦးစီးဌာန 

 ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ 

အလဳုဵစုဳဝန်ေဆာင်ြှုေပဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵြျာဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့၏ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုနှင်ဴ 

ေုြ္ပဏီြျာဵညွှန်ကောဵြှုဦဵစီဵဌာန၌ အလုပ်လုပ်ေိုင်ြညဴ် နိုင်ငဳြြာဵသာဵြျာဵအတွေ် 

ေနထိငု်ြွင်ဴသေ်တြ်ဵ၊ ြပည်ြပန်ဝင်ြွငဴ်နှင်ဴ အလုပ်သြာဵြှတ်ပုဳတင်ေတ်အသစ်/ သေ်တြ်ဵ 

တိုဵြြှင်ဴြြင်ဵအတွေ် ေထာေ်ြဳြျေ်ေို ေလျှောေ်ထာဵရယူနိုင်ပါသည်။ 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ြည့် နိုင်ငံြြားသားပညာရငှ်ြျား၏ ေနထုိင်ြွင့်သက်တြ်း၊ ြပည်ြပန်ဝင်ြွင့် 

ဗီဇာနှင့် အလုပ်သြားြှတ်ပံုတင်ကတ်အသစ်/ သက်တြ်းတုိးြြှင့်ြြင်းအတွက် ေထာက်ြံြျက် 

ထုတေ်ပးြြင်း 

တင်ြပရန်လိအုပ်ြည့ ်

အေထာက်အထားြျား  

(ေ) ြွငဴ်ြပုြိန့်/ အတညြ်ပုြိန့် 

(ြ) အဆုိြပုြျေ်ပါ ြပည်တွင်ဵ/ ြပည်ပ ဝန်ထြ်ဵစာရင်ဵ 

(ဂ) လေ်ရိှြန့်ထာဵပပီဵ ြပည်တွင်ဵ/  ြပည်ပ ဝန်ထြ်ဵစာရင်ဵ 

(ဃ) ထပ်တိုဵစာရင်ဵရိှပါေ ေော်ြရှင်ြှ ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ 

ထပ်တိုဵလူဉီဵေရစာရင်ဵ 

ဒါရုိေ်တာ ေလျှောေ်ထာဵလိပုါေ ေအာေ်ပါတ့ုိေို PDF ဖိုင်ြဖင်ဴ 

ပူဵတွဲ တင်ြပ၍ြဖစ်ပါသည်- 

- နိုင်ငဳြြာဵသာဵ၏နိုင်ငဳေူဵလေ်ြှတ် 

- ဒါရုိေ်တာစာရင်ဵ 

ပညာရှင် ေလျှောေ်ထာဵလိပုါေ ေအာေ်ပါတ့ုိေို PDF ဖိုင်ြဖင်ဴ 

ပူဵတွဲတင်ြပ၍ြဖစ်ပါသည်- 

- နိုင်ငဳြြာဵသာဵ၏ နုိင်ငဳေူဵလေ်ြှတ် 

- ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်ြှ အလုပ်ြန့်ထာဵစာ 

- အလုပ်သြာဵြှတ်ပုဳတင်ေတ် သေ်တြ်ဵတုိဵြြှငဴ်ပါေ 

ယြင်ြွငဴ်ြပုေပဵထာဵသည်ဴ အလုပ်သြာဵေတ် 

ြှီြိုသူ ေလျှောေ်ထာဵလိပုါေ ေအာေ်ပါတ့ုိေို PDF ဖိုင်ြဖင်ဴ 

ပူဵတွဲတင်ြပ၍ြဖစ်ပါသည်- 

- နိုင်ငဳြြာဵသာဵ၏ နုိင်ငဳေူဵလေ်ြှတ်) 
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- ြှီြိုသူ အေထာေ်အထာဵ (လေ်ထပ်စာြျုပ်၊ ေြွဵစာရင်ဵ၊ 

အြိ်ေထာင်စုဇယာဵ) 

- ြှီြိုသူနှငဴ် သေ်ဆုိင်ေသာ နိုင်ငဳြြာဵသာဵ ဒါရုိေ်တာ 

(သ့ုိြဟုတ်) နိုင်ငဳြြာဵသာဵပညာရှင်၏ အေထာေ် အထာဵ 

(company extract form (သ့ုိြဟုတ်) ြြန်ြာ 

နိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ ြန့်ထာဵြွငဴ်ြပုစာ) 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေလျှောေ်ထာဵလိုသညဴ ် အေကောင်ဵ 

အရာြျာဵေုိ လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵနှငဴ်တေွ 

movas.dica.gov.mm တွင် ြဖည်ဴသွင်ဵေလျှောေ်ထာဵရ ြည်။ 

(ြ) ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုနှငဴ် ေုြ္ပဏီြျာဵညွှန်ကောဵြှု ဦဵစီဵဌာန၊ 

ရန်ေုန်တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵရုဳဵြှ ေလျှောေ်ထာဵြျေ်ေုိ 

ြှန်ေန်ြပည်ဴစုဳြှု ရိှ ြရှိ စစ်ေဆဵပါြည်။ 

(ဂ) ြပည်စဳုြရှိေသာ ေလျှောေ်ထာဵြျေ်ြျာဵအာဵ Reject ြဖင်ဴ 

လည်ဵေောင်ဵ၊ ြပည်စုဳပါေ Approve ြဖင်ဴ လည်ဵေောင်ဵ၊ 

MOVAS စနစ်ြဖင်ဴ အလုိအေလျှောေ ် ပ့ုိလွှတ်ေသာ email ြဖင်ဴ 

ေုြ္ပဏီသ့ုိ အေကောင်ဵကောဵေပဵြည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ ြရှိပါ။ 

ကကာြြင့်ြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၃ ရေ် 

ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုနှငဴ်ေုြ္ပဏီြျာဵညွှန်ကောဵြှုဦဵစီဵဌာန (OSS) 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရးထုိးသည့ ် ရာထူး/ 

အဆင့ ်

ညွှန်ကောဵေရဵြှူဵြျုပ်၊ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုနှငဴ်ေုြ္ပဏီြျာဵညွှန်ကောဵြှုဦဵစီဵဌာန 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၂) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန 



 
 

2-2 

 

မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန 

၁။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳမီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒပုဒ်မ (၁၇) အရ သက်ဆုိင်ရာအစိုဵရဌာန 

အဖွဲ့အစည်ဵသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် ခွငဴ်ြပုမိန့်ထတု်မေပဵမီ မီဵေဘဵ လုခဳခုဳေရဵ 

ကိစ္စအလို့ငှာ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ မီဵေဘဵလုခဳခုဳေရဵဆုိင်ရာ စစ်ေဆဵေထာက်ခဳချက်ကို 

ရယူရမည်- 

(က) သဳုဵထပ်နှင်ဴအထက်ရှိ အေဆာက်အအုဳ၊ စုေပါင်ဵပိုင်အိမ်ရာ၊ ေဈဵ၊ 

လူအမျာဵအြပာဵ စုေဝဵအသဳုဵြပုသည်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵေဆာက်လပု်ြခင်ဵ။ 

(ခ) ဟုိတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်ဵခိုခန်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင်ြခင်ဵ။ 

(ဂ) စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရဳု၊ သုိေလှာင်ရုဳနှင်ဴ သုိေလှာင်ကန်မျာဵေဆာက်လပု်ြခင်ဵ။ 

(ဃ) မီဵေဘဵအန္တရာယ် စုိဵရိမ်ရေသာလုပ်ငန်ဵ သ့ုိမဟုတ ် ေပါက်ကွဲေစတတ်သညဴ် 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ အသဳုဵြပု၍လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ြခင်ဵ။ 

(င) မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵဆုိင်ရာပစ္စည်ဵ ကိရိယာမျာဵ တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှငဴ်

 ေရာင်ဵချြခင်ဵ။ 

(စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ မီဵရထာဵ၊ ေလယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ သေဘော၊ စက်တပ်

 ေရယာဉ်၊ စက်မဲဴေရယာဉ်တိုက့ို အသဳုဵြပု၍ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

 လုပ်ကိုင်ြခင်ဵ။ 

၂။ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနသည် မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵေထာက်ခဳချက် ေလျှောက်ထာဵမှုကို 

တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အာဵလုဳဵ တွင် တူညီေသာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက် 

ေပဵလျက် ရှိပါသည်။ ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵကုိ သက်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ် 

မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမျာဵတွင် သွာဵေရာက်၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ https://app.fsd.gov.mm 

အနွ်လိုင်ဵမှတစ်ဆငဴ်လည်ဵေကာင်ဵေလျှောက်ထာဵနုိင်သည်။ 

 (က) (၃) ထပ်မှ (၉) ထပ်အထိ ရုိဵရုိဵလူေနအေဆာက်အအုဳမျာဵ (ေြမေအာက်ခန်ဵ 

မပါ)။ 

 (ခ) တည်ဵခိုခန်ဵ (ဟုိတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧညဴေ်ဂဟာလုပ်ငန်ဵမပါ)။ 

 (ဂ) ပညာေရဵဆုိင်ရာအေအာက်အအုဳမျာဵ။ 

 (ဃ) စက်သဳုဵဆဆုိီင်မျာဵ။ 

https://app.fsd.gov.mm/
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 အထက်တွင်ေဖာ်ြပမထာဵေသာ အြခာဵအေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ မီဵေဘဵလုခဳခုဳေရဵ 

စစ်ေဆဵေထာက်ခဳချက်အတွက် ြမန်မာနိုင်ငဳ မီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

https://app.fsd.gov.mm အနွ်လိုင်ဵမှတစ်ဆငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵနုိင်သည်။ 

၃။ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနသည် တင်ြပလာေသာ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ တည်ေဆာက်မညဴ် 

ပုဳစဳမျာဵကုိ စစ်ေဆဵပပီဵေနာက် အေဆာက်အအုဳအမျ ိုဵအစာဵနှငဴ် အသဳုဵြပုမှု ရည်ရွယ်ချက်ေပါ် 

မူတည်၍ လိအုပ်ေသာ အေဆာက်အဳုမျာဵအတွက် အဆုိြပုမီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစနစ်အာဵ 

Presentation ြပုလုပ်ေပဵရန်အေကကာင်ဵကကာဵပါမည်။ 

၄။ အေဆာက်အအုဳသစ်ေဆာက်လပု်ပပီဵစီဵ၍ မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵ စစ်ေဆဵေထာက်ခဳချက် 

ထုတေ်ပဵရန်ေလျှောက်ထာဵလာပါက မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိပါသည်။ အေဆာက်အအုဳတွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ မီဵသတ်ပစ္စည်ဵ  

ကိရိယာမျာဵ၊ မီဵပငိှမ်ဵသတ်ေရဵစနစ်မျာဵ စစ်ေဆဵစမ်ဵသပ်မှု ေအာင်ြမင်ပါက မီဵေဘဵလုခဳခုဳေရဵ 

စစ်ေဆဵေထာက်ခဳချက် ထုတေ်ပဵပါမည်။ ထိေုထာက်ခဳချက်၏ သက်တမ်ဵသည် ၃ နှစ် 

အထိသာ အကျုဳဵဝင်၍ ၃ နှစ် ြပည်ဴပါက သက်တမ်ဵတုိဵြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵရမည်။ 

၅။ ယခုအခါ ြမန်မာနုိင်ငဳမီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနသည် “ြမန်မာနိုင်ငဳမီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵဆုိင်ရာ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ (၂၀၂၀) - Myanmar Fire Safety Code (2020)” ကို 

အတညြ်ပုထုတ်ြပန်ထာဵရှိပပီဵြဖစ်ပါသြဖင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန့မှ စတင်၍ 

အေဆာက်အအုဳတည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင် 

မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵနှငဴ် အေရဵေပါ်ထွက်ေြပဵလွတေ်ြမာက်မှုဆုိင်ရာ စနစ်မျာဵ ဒီဇုိင်ဵေရဵဆဲွ 

တပ်ဆင်ြခင်ဵစသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာအစိုဵရဌာန/ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ဤစဳချနိ်စဳညွှန်ဵသတ်မှတ်ချက်ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

အတိငု်ဵ လိက်ုနာေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

https://app.fsd.gov.mm/
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(၁) အေဆာက်အအုဳမေဆာက်လပု်မီ မီဵေေဵလုဳခြုဳေရဵအကကဳြပုြျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်မညဴ်

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(က) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေလျှောက်လွှာ 

(ခ)  ဂရန်မိတ္တူ 

(ဂ) မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ 

(ဃ) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့်မိတ္တူ 

(လိအုပ်ပါက) 

(င) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ် သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ခဳ 

အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာ၏ အသိအမှတ်ြပု မှတ်ပုဳတင် 

လက်မှတ်မိတ္တူ 

(စ) Architectural Drawing 

(ဆ) M & E Drawing (Fire Protection) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (က) ေလျှောက်ထာဵသူသည် အေဆာက်အအုဳအသစ် 

မေဆာက်လပု်မီ မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵအကကဳြပုချက် ရရိှရန် 

အတွက် ေဆာက်လပု်မညဴ် အေဆာက်အအုဳ၏ အထပ် 

အေရအတွက်၊ အမျ ိုဵအစာဵနှငဴ် အသဳုဵြပုမှုတိုအ့ေပါ် 

မူတည်၍ မီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် သ့ုိမဟုတ် 

သက်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵ 

ဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ခ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနသည် တင်ြပေလျှောက်ထာဵလာသညဴ် 

စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ ြပည်ဴစုဳမှုရှိ မရှိနှင်ဴ ေဆာက်လပု်မညဴ် 

အေဆာက်အအုဳ၏ Design Drawing တွင် ေဖာ်ြပ 

ထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳမီဵေဘဵ 

လုခဳခုဳေရဵဆုိင်ရာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ (၂၀၂၀) 

နှင်ဴအညီေရဵဆဲွထာဵြခင်ဵ ရှိ မရိှတို့အာဵ စစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနက တင်ြပေလျှောက်ထာဵလာေသာ 

Design Drawing အာဵ အတည်ြပုပပီဵချန်ိတွင် 

ေလျှောက်ထာဵသူသည် မီဵေဘဵလုခဳခုဳေရဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

အတွက် ဝန်ေဆာင်ခအာဵ ြမန်မာစီဴဵပွာဵေရဵဘဏ်သ့ုိ 
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ေပဵသွင်ဵရပါမည်။ 

(ဃ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနက မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵအကကဳြပုချက်ကို 

ထုတေ်ပဵပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာက်ဆက်တွဲ (က) 

ကကာြမင်ဴြျနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရက်၅ရက် 

(တင်ြပေလျှောက်ထာဵလာေသာစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴDesign 

Drawing မျာဵသည်သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴကိုက်ညမီှုရှိပါက)  

ေလျှောက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

မီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သ့ုိမဟုတ်သက်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ ်

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

သက်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵမှူဵ 

မှတ်ြျက် တစ်နုိင်ငဳလုဳဵအတိင်ုဵအတာြဖငဴ် မီဵေဘဵလုခဳခုဳေရဵ အကကဳြပုချက် 

အာဵ https://app.fsd.gov.mm အနွ်လိုင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ 

ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပါသည်။ သီဵြခာဵေြဖေလျှောဴေပဵေစလိေုသာ 

ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ ၍ ေလျှောက်ထာဵသူသည် မီဵသတ်ဦဵစီဵ 

ဌာနသ့ုိ ေတွ့ ဆုဳေဆွဵေနွဵခွငဴ် ေတာင်ဵခဳနိုင်ပါသည်။ 

 

(၂) မီဵေေဵလုဳခြုဳေရဵစစ်ေဆဵေထာက်ြဳြျက်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်မညဴ်

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(က) မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵေပဵရန် Company letter head 

ပါေသာ ကုိယ်တိုင်ေရဵေလျှောက်လွှာ။ 

(ခ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ ေလျှောက်လွှာ။ 

(ဂ) မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵအကကဳြပုချက်မိတ္တူ။ 

(ဃ) ြမန်မာစဴီဵပွာဵေရဵဘဏ်သ့ုိ ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵထာဵ 

ေသာ ေငွသငွ်ဵချလဳမိတ္တူ။ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (က) မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵ အကကဳြပုချက်နှငဴ် Design Drawing ပါ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိငု်ဵ မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစနစ်မျာဵ 

ြပညဴစဳု်စွာ တပ်ဆင်ပပီဵပါက မီဵေဘဵလုခဳခုဳေရဵစစ်ေဆဵ 

https://app.fsd.gov.mm/
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ေထာက်ခဳချက် ထုတေ်ပဵရန်အတွက် မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵ 

အကကဳြပုချက် ထုတေ်ပဵထာဵသညဴ် သက်ဆုိင်ရာမီဵသတ် 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှောက်ထာဵတင်ြပရပါမည်။ 

(ခ)  မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်ေပဵထာဵသညဴ ် ကွင်ဵဆင်ဵ 

အဖွဲ့က ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ)  ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵအဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵ တင်ြပချက် 

အေပါ် မူတည်၍ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵ 

စစ်ေဆဵေထာက်ခဳချက် ထုတ်ေပဵရန် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဃ) မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵ ေထာက်ခဳချက်ကုိ ထုတေ်ပဵ 

ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ မရှိပါ။ 

ကကာြမင်ဴြျနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရက် ၁၀ ရက် 

ေလျှောက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

မီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သ့ုိမဟုတ်သက်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ ်

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

သက်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵမှူဵ 

မှတ်ြျက် တစ်နုိင်ငဳလုဳဵ အတိင်ုဵအတာြဖငဴ် မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵ 

ေထာက်ခဳချက်အာဵ https://app.fsd.gov.mm အနွ်လိုင်ဵမှ 

တဆငဴ်ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပါသည်။ 

 

(၃) မီဵေေဵလုဳခြုဳေရဵစစ်ေဆဵေထာက်ြဳြျက်သက်တမ်ဵတုိဵလလဲှယ်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်မညဴ်

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(က) မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵ ေထာက်ခဳချက် သက်တမ်ဵတိုဵ 

လဲလှယ်ရန် Company letter head ပါေသာ 

ကိုယ်တိုင်ေရဵ ေလျှောက်လွှာ။ 

(ခ) ထုတေ်ပဵထာဵေသာ မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵ စစ်ေဆဵ 

ေထာက်ခဳချက် မိတ္တူ 

https://app.fsd.gov.mm/
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လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (က) မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵ ေထာက်ခဳချက် သက်တမ်ဵ 

မကုန်မီ ေလျှောက်ထာဵသူသည် မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵ စစ်ေဆဵ 

ေထာက်ခဳချက် သက်တမ်ဵတိုဵ လဲလယ်ှေပဵရန်အတွက် 

မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵ ေထာက်ခဳချက် ထုတေ်ပဵထာဵ 

သညဴ ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှောက်ထာဵတင်ြပရပါမည်။ 

(ခ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်ေပဵထာဵသညဴ ် အဖွဲ့ြဖင်ဴ 

ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ) မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵ ေထာက်ခဳချက် သက်တမ်ဵတိုဵ 

ကိ ုထုတေ်ပဵပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ မရှိပါ။ 

ကကာြမင်ဴြျနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရက် ၅ ရက် 

ေလျှောက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

မီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴရ်ာထူဵ/

အဆငဴ် 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

သက်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵမှူဵ 

မှတ်ြျက် တစ်နုိင်ငဳလုဳဵအတိင်ုဵအတာြဖငဴ် မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵ 

ေထာက်ခဳချက်သက်တမ်ဵတိုဵ အာဵ https://app.fsd.gov.mm 

အနွ်လိုင်ဵမှတဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပါသည်။ 

 

ပုဳစဳစာရင်ဵ 

ပုဳစဳအမှတ်စဉ် ေလျှောက်လွှာအမည် 

ပုဳစဳ (၁) မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵ အကကဳြပုချက် ေတာင်ဵခဳြခင်ဵေလျှောက်လွှာ 

ပုဳစဳ (၂) 
မီဵေဘဵလဳုခခုဳေရဵစစ်ေဆဵေထာက်ခဳချက် ထုတေ်ပဵပါရန် တင်ြပြခင်ဵ 

ေလျှောက်လွှာ 

 

https://app.fsd.gov.mm/
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ေနာက်ဆက်တွဲ (က)  

မီဵေေဵလုဳခြုဳေရဵစစ်ေဆဵအကကဳြပုြျက်အတွက်ပဳုစဳစစ်ေဆဵြ 

အပု်စု 
တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

(သ့ုိ) ြပည်နယ် 

နှုန်ဵ (ကျပ်/စတုရန်ဵမီတာ) 

စည်ပင်သာယာ 

နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ 

စည်ပင်သာယာ 

နယ်နိမိတ်ြပင်ပ 

၁ 

 

ေနြပည်ေတာ် 
၁၀၀၀/- 

 

၅၀၀/- 

 
ရန်ကုန် 

မန္တေလဵ 

၂ 

 

စစ်ကိုင်ဵ 

၅၀၀/- 

 

၂၀၀/- 

 

တနသောရီ 

ပဲခူဵ 

မေကွဵ 

ဧရာဝတီ 

၃ 

ကချင် 

၂၀၀/- ၁၀၀/- 

ကယာဵ 

ကရင် 

ချင်ဵ 

မွန် 

ရခိုင် 

ရှမ်ဵ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ြ) 

အေဆာက်အအုဳအမျ ိုဵအစာဵအလုိက် မီဵေေဵလုဳခြုဳေရဵစစ်ေဆဵအကကဳြပုြျက်ပုဳစဳ 

စစ်ေဆဵြေကာက်ြဳမည်ဴစနစ် 

စဉ် 
ေကာက်ြဳမညဴ် 

ပုဳစဳ 
အေဆာက်အအုဳအမျ ိုဵအစာဵ 

 

၁။ 

ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏

၁၀၀ % 

(၁) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်သည်ဴ 

အေဆာက်အအုဳ။ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳမှာ မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ 

စာရင်ဵဇယာမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှြခင်ဵမျာဵ အပါအဝင် 

ရုဳဵခန်ဵမျာဵ၊ သက်ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵဆုိင်ရာ သ့ုိမဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကုိင်သညဴ ် အေဆာက်အအုဳ 

ြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ-ဘဏ်မျာဵ၊ ေဆဵရဳု၊ ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ၊ 

ေလေကကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေမျှော်စင်မျာဵ၊ တက္ကသုိလ် 

ေကာလိပ်မျာဵ၊ စာတိုက်/ပုဳနိှပ်တိုက်မျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

အေရာင်ဵြပခန်ဵစသည်မျာဵ) 

(၂) စက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်သညဴ် 

အေဆာက်အအုဳ။ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳမှာ ပစ္စည်ဵ  

ကိရိယာမျာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ ြဖုတ်ြခင်ဵ၊ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ 

အေချာကိုင်ြခင်ဵ၊ တီထငွ်ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ ထုပ်ပိုဵြခင်ဵ၊ 

ြပုြပင်ြခင်ဵစသညဴ ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေသာ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - ယာဉ်အမျ ိုဵမျ ိုဵ 

ထုတလ်ုပ်ေသာ စက်ရုဳမျာဵ၊ စာဵေသာက်ကုန် ထုတလ်ုပ် 

သညဴ ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ အီလက်ထေရာနစ် ပစ္စည်ဵ စက်ရဳုမျာဵ၊ 

သတ္တုလုပ်ငန်ဵစသည်မျာဵ)  

(၃) ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵနုိင်မှု ြမင်ဴမာဵသညဴအ်ေဆာက်အအုဳ။ 

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳမှာ ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ 

ဆုိင်ရာအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနုိင်သညဴ် ပစ္စည်ဵ မျာဵ သုိေလှာင် 

ြခင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်သုဳဵစဲွြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေသာ 

အေဆာက်အအုဳြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ- မီဵရှူဵမီဵပန်ဵမျာဵ 

သုိေလှာင်ြခင်ဵ၊ ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵ  

အမျ ိုဵမျ ိုဵသုိေလှာင်ြခင်ဵစသည်မျာဵ) 
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(၄) ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဆုိင်ရာ အေဆာက်အအုဳ။ ယင်ဵ 

အေဆာက်အအုဳမှာ ကုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ခင်ဵကျင်ဵြပသြခင်ဵ၊ 

ေရာင်ဵဝယ်ေဖာက်ကာဵြခင်ဵနှင်ဴ အမျာဵြပည်သူမျာဵ 

အလွယ်တကူ ရရိှနိုင်ေရဵအတွက် ကုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ၊ 

ေရာင်ဵကုန်မျာဵ သုိေလှာင်ထာဵရှိရာ အေဆာက်အအုဳြဖစ်ပါ 

သည်။ (ဥပမာ-ကုန်တိုက်မျာဵ၊ ေဈဵမျာဵ၊ အေရာင်ဵြပခန်ဵ 

မျာဵ၊ လက်လလီက်ကာဵ အေရာင်ဵဆုိင်ကကီဵစသည်မျာဵ) 

(၅) လူအမျာဵမှီတင်ဵေနထိငု်ရာ အေဆာက်အအုဳ။ ယင်ဵ 

အေဆာက်အအုဳမှာ အပိ်စက် အနာဵယူရန် ရည်ရွယ်ချက် 

ြဖင်ဴ အပန်ဵေြဖအိမ်မျာဵ၊ ဟုိတယ်မျာဵ၊ မုိတယ်မျာဵ၊ 

တိုက်ခန်ဵမျာဵ၊ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ၊ သီလရှင်ေကျာင်ဵ 

မျာဵ၊ သင်တန်ဵအပိ်ေဆာင်မျာဵ၊ လူေနအေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(၆) ပစ္စည်ဵ သုိေလှာင်ထာဵရှိရာ ေနရာ အေဆာက်အအုဳ။ 

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳမှာ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနုိင်ေသာ 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ သုိေလှာင်ရန်အသဳုဵြပုြခင်ဵ မဟုတ်ဘဲ အြခာဵ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵ သုိေလှာင်ထာဵရှိရန် အသဳုဵြပုေသာ 

အေဆာက်အအုဳ (သုိေလှာင်ရုဳ) ြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ-

ေလယာဉ်ထာဵရှိရန် ဂိုေဒါင်မျာဵ၊ ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵ မျာဵ 

ထာဵရှိရန် ဂိုေဒါင်မျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ြပုြပင်ေရဵ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ ကာဵရပ်နာဵရာ အေဆာက်အအုဳ 

စသည်မျာဵ) 

၂။ 
ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏

၅၀ % 

 လူအမျာဵစုေဝဵအသဳုဵြပုမည်ဴ အေဆာက်အအုဳမှာ အမျာဵြပည်သူ 

အနာဵယူ အပန်ဵေြဖရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အစာဵအေသာက်မျာဵ မီှဝဲ 

သဳုဵေဆာင်ရန်လည်ဵေကာင်ဵစသညဴ် လူမှုေရဵဆုိင်ရာ သ့ုိမဟုတ် 

ဘာသာေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵအသဳုဵြပုေသာ အေဆာက်အအုဳ 

ြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ-ရုပ်ရှင်ရုဳမျာဵ၊ ဂီတေဖျာ်ေြဖေရဵပဲွခန်ဵမမျာဵ၊ 

ဂဏု်ြပုဧညဴခ်ဳပွဲခန်ဵမမျာဵ၊ စာဵေသာက်ဆုိင်မျာဵ၊ ကပဲွခန်ဵမမျာဵ၊ 

အပန်ဵေြဖကစာဵကွင်ဵမျာဵ၊ အာဵကစာဵရဳုမျာဵ၊ သယ်ယူ 

ပို့ေဆာင်ေရဵ ယာဉ်ရပ်နာဵစခန်ဵစသည်မျာဵ) 
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၃။ 
ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏

၂၅ % 

(၁) ပညာေရဵဆုိင်ရာအေဆာက်အအုဳ။ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳမှာ 

အေြခခဳပညာအဆငဴ် ပညာသင်ကကာဵေရဵဆုိင်ရာ 

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵြဖင်ဴ တစ်ချနိ်ထတဲွင် (၆) ဦဵထက် ပိုမို 

အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ လူဦဵေရ  (၁၀၀) ေအာက်ြဖင်ဴ 

ဘာသာေရဵဆုိင်ရာ ေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵရာခန်ဵမမျာဵနှင်ဴ 

စုေဝဵခန်ဵမမျာဵပါဝင်သည်။ ထို့အြပင်အသက် (၂) နှစ်ခဲွ 

ထက်ကကီဵပပီဵ (၅) ဦဵထက်ပိုေသာ ကေလဵငယ်မျာဵအာဵ 

ပညာသင်ကကာဵေပဵြခင်ဵ၊ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ကကီဵကကပ်ေပဵ 

ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် အသဳုဵြပုသညဴ် အေဆာက်အအဳု 

မျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။ 

(၂)  ေလဴကျင်ဴြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵဆုိင်ရာ အေဆာက်အအုဳ။ 

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳမှာ ကျန်ဵမာေရဵ သ့ုိမဟုတ် 

အသက်အရွယ်စသညဴ် ရုပ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ ကန့်သတ်ချက် 

ရှိသူမျာဵအာဵ ေဆဵဝါဵကုသြပုစု ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵရန် 

အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စာရိတ္တြပန်လည်ြပုြပင်ေရဵ 

သ့ုိမဟုတ် ြပစ်ဒဏ်ကျခဳေစေရဵ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵြဖင်ဴ 

လူအမျာဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်ထာဵရှိရန်အတွက် 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေနထုိင်အသဳုဵြပုသူမျာဵ၏ လွတလ်ပ်မှု အာဵ 

ကန့်သတ်တာဵြမစ်ထာဵရှိရန် လည်ဵေကာင်ဵ အသဳုဵြပုသည်ဴ 

အေဆာက်အအုဳြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - သင်တန်ဵေကျာင်ဵ 

မျာဵ၊ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵစခန်ဵမျာဵ၊ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက် 

ေရဵစခန်ဵစသည်မျာဵ) 

(၃)  အေထွေထွလုပ်ငန်ဵသဳုဵအေဆာက်အအုဳ။ 

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳမှာ မှီတင်ဵေနထိငု်အသဳုဵြပုမှုအရ 

တိကျစွာ အမျ ိုဵအစာဵခဲွြခာဵထာဵြခင်ဵမရှိေသာ အေထွေထွ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵအေဆာက်အအုဳမျာဵြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ-

တိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵအေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ ကုိယ်ပိုင်ကာဵ 

ဂိုေဒါင်မျာဵ၊ သုိေလှာင်ကန်မျာဵ၊ ေမျှော်စင်မျာဵ၊ ဖန်လုဳအိမ် 

စသည်မျာဵ) 
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ပုဳစဳ (၁) 

မီဵေေဵလုဳခြုဳေရဵစစ်ေဆဵအကကဳြပုြျက်ေတာင်ဵြဳြြင်ဵေလျှောက်လွှာ
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၃။ ယခုပူဵတွဲတင်ြပေသာ အေဆာက်အအုဳကို မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ စစ်ေဆဵ 

ခွငဴ်ြပုေသာပုဳစဳမျာဵ အတိငု်ဵ ေဆာက်လပု်ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ယူပါသည်။ 

 

တာဝန်ခဳအေဆာက်အအဳုဗိသကုာ 

(Architect) လက်မှတ်………………………………… 

 အမည်……………………………...……….. 

 RA/LA/SLA.No.……………...........……………. 

တာဝန်ခဳအေဆာက်အအဳုအင်ဂျင်နီယာ 

(Construction Engineer) လက်မှတ်……………………………………….. 

 အမည်…………………………………………… 

 RE/RSE/PE. No…………………………………. 

တာဝန်ခဳM&E Engineer 

 လက်မှတ်…………………………..…………….. 

 အမည်……………………….…………………… 

 RE/RSE/PE. No…………….……………………. 

အေဆာက်အအဳုပိုင်ရှင်/တာဝန်ခဳ 

 လက်မှတ်………………………………………….. 

 အမည်………………………...…………………… 

 ေနရပ်လိပ်စာ………………………………………. 

 ဖုန်ဵနဳပါတ်………………………………………….

. 

 

မှတ်ချက်။ သဳုဵထပ်နှင်ဴအထက်ရှိ အေဆာက်အအုဳ၊ စုေပါင်ဵပိုင်အိမ်ရာ၊ ေဈဵ၊ 

လူအမျာဵအြပာဵ စုေဝဵအသဳုဵြပုသည်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵ (Public Utility Building)၊ စက်ရဳု၊ 

အလုပ်ရုဳ၊ သုိေလှာင်ရုဳနှငဴ် သုိေလှာင်ကန်မျာဵအတွက် တာဝန်ခဳဗိသကုာနှင်ဴ 

အင်ဂျင်နီယာမျာဵမှ မိမိတာဝန်ယူထာဵေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵသည် မီဵေဘဵလုခဳခုဳေရဵ 

လိအုပ်ချက်မျာဵ ြပည်ဴမီေအာင် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရှိေကကာင်ဵ အြပည်ဴအဝတာဝန်ခဳရမည်။ 
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ပုဳစဳ (၂)  

မီဵေေဵလုဳခြုဳေရဵစစ်ေဆဵေထာက်ြဳြျက်ထတု်ေပဵပါရန် တင်ြပြြင်ဵေလျှောက်လွှာ

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၃)  အေောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန 
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အေောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန 

ြြန်ြာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နဳှြှုေော်ြရှင် ခွင်ဴြပုြိန့်နှင်ဴ အတည်ြပုြိန့်ရရိှပပီဵေသာ ြည်သည်ဴ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူြဆို ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်ရှိ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စု 

တစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳုဝန်ေဆာင်ြှုေပဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵြျာဵေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ (One Stop 

Service- OSS) ၏ အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန၌ အေောေ်ခွန်၊ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် 

ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ြပုြိန့်အာဵ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵနိုင်ပါသည်။ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳသူသည် အေထာေ် 

အထာဵြျာဵ ြပည်စဳုစွာ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵပါေ အေောေ်ခွန်၊ ေုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် 

ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ြပုြိန့်အာဵ ၃ ရေ်အတွင်ဵ ရရှိနုိင်ပါသည်။  

အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန (OSS) သည် အေောေ်ခွန်လပု်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ ၍ အကေဳဉာဏ်ရယူြခင်ဵ၊ ညှနိှိုင်ဵတိုင်ပင်ြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်ြှုြျာဵေုိလည်ဵ ေဆာင်ရွေ် 

ေပဵလျေ်ရှိပပီဵ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳသူြျာဵအေနြဖင်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ တစ်ခုချင်ဵစီအတွေ် 

အေသဵစိတ် အချေ်အလေ်ြျာဵအာဵ ြြန်ြာနုိင်ငဳအေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာနရဳုဵချုပ်ရှိ ထုတေ်ုန် 

သွင်ဵေုန်ကေီဵကေပ်ေရဵဌာနခွဲ၌ ရယူနိုင်ပါသည်။  

ဗဟိုဌာန လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအြည် ဆေ်သွယ်ရန်ဖုန်ဵ 
ထုတ်ေုန်သွင်ဵေုန် 

ကေီဵ ကေပ်ေရဵဌာနခဲွ၊ 

အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာနရဳုဵချုပ်၊ 

ရန်ေုန် 

- သွင်ဵေုန်ေကေညာလွှာ 

- ပို့ေုန်ေကေညာလွှာ 

- အေောေ်ခွန်တန်ဖိုဵ 

ကေို တင်သတ်ြှတ် 

ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵစနစ် 

ညွှန်ကောဵေရဵြှူဵ (သွင်ဵ/ထုတ်) 

(၉၅၁) ၃၈၀၇၂၅ 
လေ်ေထာေ်ညွှန်ကောဵေရဵြှူဵ 

(သွင်ဵ/ထုတ်) 
(၉၅၁) ၃၈၇၁၅၁ 

အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန (ရဳုဵချုပ်) 
လိပ်စာ - အြှတ် ၁၃၂၊ ေေျာေ်တဳတာဵပြို့နယ်၊ ရန်ေုန်၊ (၉၅၁) ၃၉၁၄၂၂ 
သေ်ဆိငု်ရာနယ်ေြြအေောေ်ခွန်ရဳုဵြျာဵ၊ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုဌာနဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 

ဝေ်ဆိေု်:  https://www.maccs.gov.mm  

  www.myanmartradeportal.gov.mm 

  www.myanmarcustoms.gov.mm   

 

 

 

 

 

https://www.maccs.gov.mm/
http://www.myanmartradeportal.gov.mm/
http://www.myanmarcustoms.gov.mm/
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အေောေ်ခွန်၊ ေုန်သွယ်လပု်ငန်းခွန် ေင်းလွတ်ခွင့်ြပုမိန့် ထုတ်ေပးြခင်း 

တင်ြပရန်လိုအပ်မည့် 

အေထာေ်အထားများ 

(ေ) ေုြ္ပဏီ letter head ပါေသာ ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေုြ္ပဏီဝန်ခဳေတိ 

(ဂ) ေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ 

(ဃ) MIC ြှ အခွန်အေောေ်ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ြဖင်ဴ တင်သွင်ဵ 

ခွငဴ်ြပုေကောင်ဵ အေကောင်ဵကောဵစာ (ြူရင်ဵနှင်ဴ ြိတ္တူ)  

(င) Invoice (ြူရင်ဵနှငဴ် ြိတ္တူ) 

(စ) Sale Contract (ြိတ္တူ) 

(ဆ) သွင်ဵေုန်လိုင်စင် (ြိတ္တူ) 

(ဇ) MIC ြှ တင်သွင်ဵခွငဴ်ြပုထာဵေသာ တင်သွင်ဵြည်ဴ 

အစီအစဉ် Proposal (ြိတ္တူ) 

(ဈ) ြူလအဆုိြပုချေ်ပါ တန်ဖိုဵြျာဵအတွင်ဵသာ တင်သွင်ဵ 

ြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ေြပာင်ဵလဲြှုြရှိေကောင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵချေ် 

(ည) အခွန်အေောေ် ေင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုပပီဵစီဵြှု အေြခအေန 

 (၁) ေုြ္ပဏီ၏ အခွန်အေောေ် ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်  

 ေလျှောေ်ထာဵသညဴစ်ာရင်ဵ 

 (၂) ေုြ္ပဏီ၏ အခွန်အေောေ် ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်  

 ြပုပပီဵစာရင်ဵ 

 (၃) လေ်ေျန်စာရင်ဵ 

(ဋ) MIC ခွငဴ်ြပုြိန့် (ြိတ္တူ) 

(ဌ) ထုတေ်ုန်/ သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင် ြှတ်ပုဳတင် (ြိတ္တူ) 

(ဍ) ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် (ြိတ္တူ)နှင်ဴ Company 

Extract Form (ြိတ္တူ) 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာအေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှငဴ်တေွ အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန (OSS) သ့ုိ 

တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန (OSS) ြှ ေလျှောေ်ထာဵြှုေုိ 
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ြပညဴစဳု်ြှု ရှိ ြရိှ စစ်ေဆဵပါြည်။  

(ဂ) အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန (OSS) ြှ ြပည်တွင်ဵအခွန် 

ြျာဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ အခွန်ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ ၍ 

လိအုပ်ေသာ ထပ်ြဳစစ်ေဆဵြှုြျာဵ ြပုလုပ်ရန်အတွေ် 

ေလျှောေ်ထာဵြှုအေထာေ်အထာဵြျာဵအာဵ ဆေ်လေ် 

ေပဵပ့ုိပါြည်။  

(ဃ) ြပည်တွင်ဵအခွန်ြျာဵဦဵစီဵဌာန (OSS) ြှ တင်ြပလာ 

ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵအာဵ စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် 

အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ြပည်လည်ေပဵပို့ပါြည်။  

(င) အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာနြှ ြပည်လည်စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် 

အေောေ်ခွန်၊ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် ေင်ဵလွတခ်ွင်ဴ 

ြပုြိန့်အာဵ ထုတ်ြပန်ပါြည်။  

(စ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် အေောေ်ခွန်၊ ေုန်သွယ် 

လုပ်ငန်ဵခွန် ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ြပုြိန့်ေို အေောေ်ခွန် 

ဦဵစီဵဌာန (ရဳုဵချုပ်) ၌ ထုတ်ယူရပါြည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။ 

ကောြမင့်ချနိ် ၃ ရေ် 

ေလျှောေ်ထားရမည့် 

ေနရာ  

အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန (OSS) 

အတညြ်ပုလေ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့် ရာထူး/ 

အဆင့် 

OSS တာဝန်ခဳအရာရှိ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

(၄) ြပည်တွင်ဵအခွနမ်ျာဵဦဵစီဵဌာန 
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ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန  

၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင် ခွငဴ်ြပုမိန့် (သ့ုိမဟုတ်) အတညြ်ပုမိန့်ရရိှပပီဵေသာ 

မည်သညဴ်ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူမဆို ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ 

တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစုဳဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ (One 

Stop Service – OSS) ရိှ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ အေောေ်ခွန်ဌာန၌ 

အေောေ်ခွန်၊ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ြပုမိန့်အာဵ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵနုိင်ပါ 

သည်။ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှသူသည် အေထာေ်အထာဵမျာဵ ြပည်ဴစုဳစွာတင်ြပေလျှောေ်ထာဵပါေ 

အေောေ်ခွန်၊ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ြပုမိန့်အာဵ ၃ ရေ်အတွင်ဵ ရရိှနိုင်ပါ 

သည်။  

၂။ ေုမ္ပဏီီမှတ်ပုဳတင်ခွင်ဴြပုချေ်ရရှိပပီဵပါေ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှသူသည် အခွန်ထမ်ဵေဆာင်မှု 

ဗဟုိရုဳဵတွင် လူေိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ အနွ်လိုင်ဵမှြဖစ်ေစ အခွန်ထမ်ဵအြဖစ် မှတ်ပုဳတင် 

ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် (TIN) သည် ေုမ္ပဏီီဝင်ေငွခွန်၊ 

ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန်နှငဴ် အြခာဵအခွန်အမျ ိုဵမျ ိုဵ မည်သညဴအ်ခွန်ေပဵေဆာင်မှုအတွေ်မဆုိ 

အသဳုဵြပုနုိင်ပါသည်။  

၃။ ေုမ္ပဏီီမျာဵအေနြဖင်ဴ ကေိုတင်ဝင်ေငွခွန်အာဵ ၃ လ ၁ ကေိမ် ေပဵေဆာင်ရပပီဵ ေုန်သွယ် 

လုပ်ငန်ဵခွန်ေုိမူ လစဉ်ေပဵေဆာင်ရမည်ြဖစ်ော သေ်ဆုိင်ရာလေုန်ဆဳုဵပပီဵ ၁၀ ရေ်အတွင်ဵ 

အခွန်ထမ်ဵကေီဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရုဳဵ သ့ုိမဟုတ် အလယ်အလတ် အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် သေ်ဆုိင်ရာပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရဳုဵမျာဵတွင် ေပဵေဆာင်ရပါ 

မည်။  

၄။ တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ေငွခွန် (လစာဝင်ေငွခွန်) ေပဵေဆာင်ရန်အတွေ် ေုမ္ပဏီီ၏ 

အခွန်ထမ်ဵ မှတ်ပဳုတင်အမှတ် (TIN) အာဵ အသဳုဵြပုနုိင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵစီအတွေ် 

တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ေငွခွန် (လစာဝင်ေငွခွန်) ေုိ ေုမ္ပဏီီမှ ၎င်ဵတို့လစာထဲမှ နုတ်ယူထာဵ 

ရှိပပီဵ သေ်ဆုိင်ရာ ေုမ္ပဏီီအာဵ အခွန်စည်ဵကေပ်မှု ခဳယူသညဴ ် ရုဳဵမျာဵတွင် အလီေ်ထေရာနစ် 

နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေပဵေဆာင်နုိင်ပါသည်။ နှစ်စဉ်ြပဋ္ဌာန်ဵသညဴ ်ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေောေ် 

ဥပေဒပါ ဝင်ေငွအလွှာနှုန်ဵထာဵမျာဵအတုိင်ဵ ဝင်ေငွခွန်ေျသင်ဴပါမည်။  

၅။ အခွန်ထမ်ဵကေီဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရုဳဵ၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရုဳဵ 

(၁)၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ (၂) နှငဴ် အလယ် အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵ 

ဆုိင်ရာအခွန်ရုဳဵ (၃)၊ အလယ် အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ (၄) နှင်ဴ အလယ် 

အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ (၅) တ့ုိ၏ အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ အခွန်ေပဵေဆာင်ရာ 
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တွင် ဗဟုိဘဏီ်၏ CBM NET စနစ်ရှိ Customers Credit Transfer Function ေုိ အသဳုဵြပု၍ 

မည်သညဴ် ပုဂ္ဂလေိဘဏီ်တွင်မဆို ေပဵေဆာင်နိုင်ပပီြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါစနစ်ေို အသဳုဵြပုရန် 

အတွေ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူတစ်ဦဵချင်ဵစီသည် Account Registration ြပုလုပ်ရန် သေ်ဆုိင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵမျာဵနှငဴ် ဆေ်သွယ်ေဆာင်ရွေ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။   

၆။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန (OSS) သည် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအာဵ အခွန်ေိစ္စရပ် 

မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ေသာ ညှနိှိုင်ဵတိုင်ပင်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေုိလည်ဵ ေဆာင်ရွေ်ေပဵလျေ်ရှိပါ 

သည်။ သ့ုိရာတွင် ဝင်ေငွခွန်၊ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန်နှငဴ် အထူဵေုန်စည်ခွန်တို့အာဵ အမှန် 

တေယ်မှတ်ပဳုတင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ် လုပ်ေဆာင်ရန်အတွေ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵသည် 

အခွန်ထမ်ဵကေီဵမျာဵအခွန်ရဳုဵ၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ၊ (သ့ုိမဟုတ်) 

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵရဳုဵမျာဵသ့ုိ ဆေ်သွယ်ေဆာင်ရွေ်ရမည်။ 

၇။ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵချုပ်ဆုိရာတွင် တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် ေပဵေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် မေပဵေဆာင်ထာဵေသာ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵသည် တရာဵရဳုဵ 

၌ အေျ ိုဵသေ်ေရာေ်မှုမရိှပါ။ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်ေုိ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ 

လေ်မှတ်ေရဵထိုဵ သညဴေ်န့တွင် ေပဵေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန 

(OSS) သည် ေုမ္ပဏီီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (မိတ္တူ) နှငဴ် ေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာမျာဵအတွေ် 

တဳဆိပ်ေခါင်ဵမျာဵေုိ ထုတေ်ပဵလျေ်ရှိပပီဵ အြခာဵတဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်မျာဵအတွေ် ပမို့နယ်အခွန် 

ဦဵစီဵရဳုဵမျာဵတွင် ေပဵေဆာင်နိုင်ပါသည်။  
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(၁) အေောေ်ခွန်၊ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် ေင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

တင်ြပရန် လိအုပ်မည်ဴ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေုမ္ပဏီီ letter head ပါေသာ ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေုမ္ပဏီီဝန်ခဳေတိ 

(ဂ) ေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ 

(ဃ) MIC မ ှ အခွန်အေောေ်ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ြဖင်ဴ တင်သွင်ဵခွငဴ် 

ြပုေကောင်ဵ အေကောင်ဵကောဵစာ (မူရင်ဵနှင်ဴ မိတ္တူ)  

(င) Invoice (မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ) 

(စ) Sale Contract (မိတ္တူ) 

(ဆ) သွင်ဵေုန်လိုင်စင် (မိတ္တူ) 

(ဇ) MIC မှ တင်သွင်ဵခွငဴ်ြပုထာဵေသာ တင်သွင်ဵမညဴ ်

အစီအစဉ် Proposal (မိတ္တူ) 

(ဈ) ေုမ္ပဏီီမှ မူလအဆုိြပုချေ်ပါ တန်ဖိုဵမျာဵအတွင်ဵသာ 

တင်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ေြပာင်ဵလဲမှုမရိှေကောင်ဵရှင်ဵလင်ဵချေ် 

(ည) အခွန်အေောေ် ေင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုပပီဵစီဵမှုအေြခအေန  

 (၁) ေုမ္ပဏီီ၏ အခွန်အေောေ် ေင်ဵလွတ်ခွငဴ် 

 ေလျှောေ်ထာဵသညဴစ်ာရင်ဵ 

 (၂) ေုမ္ပဏီီ၏အခွန်အေောေ် ေင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုပပီဵ 

စာရင်ဵ 

 (၃) လေ်ေျန်စာရင်ဵ 

(ဋ) MIC ခွငဴ်ြပုမိန့် (မိတ္တူ) 

(ဌ) ထုတေ်ုန်/သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင် မှတ်ပုဳတင် (မိတ္တူ) 

(ဍ) ေုမ္ပဏီီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (မိတ္တူ) နှင်ဴ Company 

Extract Form (မိတ္တူ) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

မျာဵနှငဴ်တေွ အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန (OSS) သ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန (OSS) မှ စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် 
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ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှောေ်ထာဵမှု အေထာေ် 

အထာဵမျာဵအာဵ ဆေ်လေ်ေပဵပို့ပါမည်။  

(ဂ) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန (OSS) မှ တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵပါမည်။  

(ဃ) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန (OSS) နှငဴ် အေောေ်ခွန် 

ဦဵစီဵဌာန(OSS)တ့ုိမှအတညြ်ပုချေ်ရယူပပီဵ 

အေောေ်ခွန် ဦဵစီဵဌာန (OSS) မှ အေောေ်ခွန်၊ 

ေုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ေင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

အတညြ်ပုချေ်အာဵ ထုတ်ြပန်ပါမည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိ 

ကောြမင်ဴချနိ် ၃ ရေ် 

ေလျှောေ်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန (OSS)  

အတညြ်ပုလေ်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ် ရာထူဵ/ 

အဆငဴ်  

OSS တာဝန်ခဳအရာရှိ 

 

(၂) အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင် (TIN) ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်မညဴ ်

အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ေ) အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ပဳုစဳ 

(ခ) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ သတင်ဵအချေ်အလေ် 

ေတာင်ဵခဳလွှာ 

(ဂ) လေ်ရိှဘဏီ်စာရင်ဵအေောငဴ်နဳပါတ် 

(ဃ) ေိုယ်စာဵေလျှောေ်ထာဵပါေ ေုိယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်စာ 

(င) ေုမ္ပဏီီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (မိတ္တူ) နှင်ဴ Company 

Extract Form (မိတ္တူ) 

  လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

မျာဵ နှင်ဴတေွ အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳေို အခွန်ထမ်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုဗဟုိအဖွဲ့ရုဳဵသို့ လူေိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ အနွ်လိုင်ဵ 
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မှြဖစ်ေစ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵနိုင်ပါသည်။  

(ခ) အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုဗဟုိအဖွဲ့ရုဳဵသည ် ေလျှောေ်ထာဵ 

ြခင်ဵအာဵ ေုမ္ပဏီီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (မိတ္တူ) နှင်ဴ 

Company Extract Form (မိတ္တူ) တို့ေို ကေည်ဴရှု၍ 

စစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ) တင်ြပေလျှောေ်ထာဵလာေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

ြပညဴစဳု်မှန်ေန်မှု ရိှ မရှိေုိ အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုဗဟို 

အဖွဲ့ရဳုဵမှ စိစစ်ပပီဵေနာေ်  ြပည်ဴစဳုမှန်ေန်ပါေ အခွန် 

ဆုိင်ရာအချေ်အလေ်မျာဵစိစစ်ေရဵဗဟုိအဖွဲ့သို့ ေပဵပ့ုိပပီဵ 

အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် (TIN) အာဵထုတေ်ပဵပါမည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိ 

ကောြမင်ဴချနိ် အမျာဵဆဳုဵ ၇ ရေ် 

ေလျှောေ်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုဗဟုိအဖွဲ့ရုဳဵ 

အတညြ်ပုလေ်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ် ရာထူဵ/ 

အဆငဴ်  

အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုဗဟုိအဖွဲ့ရုဳဵမှ တာဝန်ခဳအရာရှိ  

မှတ်ချေ်  Email ြဖင်ဴ ဆေ်သွယ်လိုလျှေင် အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာင်မှု 

ဗဟုိအဖွဲ့ရုဳဵ ၏ ေအာေ်ပါ email address သ့ုိ ဆေ်သွယ်ပါရန်- 

ctpsuird@gmail.com 

  

(၃) ေုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေပဵေဆာင်ရန် လုပ်ငန်ဵရှင်မှတ်ပဳုတင် လေ်မှတ်ေလျှောေ်ထာ ြဵခင်ဵ 

တင်ြပရန်လိအုပ်မညဴ ်

အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ပတခ(ေသခ)-၁: ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် ေပဵေဆာင်ရန် 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်သူေ မှတ်ပဳုတင်ရန် ေလျှောေ်လွှာ  

(ခ) ပတခ (ေသခ) -၃ :  လုပ်ငန်ဵစတင်လပု်ေိုင်ေကောင်ဵ 

အေကောင်ဵကောဵစာ 

(ဂ) ပတခ(ေသခ) -၂: ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် လုပ်ငန်ဵရှင် 

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (ယခင်ထတု်ေပဵထာဵြခင်ဵရှိပါေ 

mailto:ctpsuird@gmail.com
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တင်ြပရန်) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လုပ်ငန်ဵစတင်လပု်ေုိင်လျှေင် 

လုပ်ငန်ဵစတင်ေကောင်ဵ အေကောင်ဵကောဵစာပဳုစဳ ပတခ 

(ေသခ) - ၃ ြဖင်ဴ သေ်ဆုိင်ရာအခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရဳုဵသို့ 

အေကောင်ဵကောဵရမည်။  

(ခ) ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် ေျသငဴ်သညဴ ် လုပ်ငန်ဵြဖစ်လျှေင် 

သေ်ဆုိင်ရာပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵတွင် ပဳုစဳ ပတခ 

(ေသခ) - ၁ ြဖင်ဴ မှတ်ပဳုတင်ခွငဴ်ြပုပါရန် ေလျှောေ်လွှာ 

တင်သွင်ဵရပါမည်။  

(ဂ) သေ်ဆုိင်ရာပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵရဳုဵေ လုပ်ငန်ဵရှင်အာဵ 

မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ြပုေကောင်ဵ ထုတ်ေပဵသညဴ ် လေ်မှတ် 

ပတခ (ေသခ) - ၂ ေုိ ထုတ်ေပဵပါမည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိ 

ကောြမင်ဴချနိ် အမျာဵဆဳုဵအလုပ်လုပ်ရေ် ၁ ရေ် (စာရွေ်စာတမ်ဵြပညဴစဳု်ပါေ) 

ေလျှောေ်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာေုမ္ပဏီီအာဵ အခွန်စည်ဵကေပ်သညဴရ်ုဳဵ  

အတညြ်ပုလေ်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ် ရာထူဵ/ 

အဆငဴ် 

 သေ်ဆုိင်ရာေုမ္ပဏီီအာဵ အခွန်စည်ဵကေပ်သညဴရ်ုဳဵ၏ တာဝန်ခဳ 

အရာရှ ိ

မှတ်ချေ်  ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် လုပ်ငန်ဵရှင်မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်ေို နှစ်စဉ် 

ဘဏ္ဍာနှစ်မေုန်ခင် သေ်တမ်ဵတိုဵအသစ်လလဲှယ်ရပါမည်။  

 

(၄) တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် 

တင်ြပရန်လိုအပ်မညဴ ်

အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ 

(ခ) ေြမငှာဵစာချုပ်အတွေ်မူ ညှနိှိုင်ဵစာချုပ်မိတ္တူ ၂ စဳု 

  လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

မျာဵနှငဴ်တေွ ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ 

တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳု 
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ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ 

(OSS) ရိှ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန (သ့ုိ) ပမို့နယ် 

အခွန်ဦဵစီဵရဳုဵသို့ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵနိုင်ပါသည်။  

(ခ) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ 

တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစုဳဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ (OSS) ရိှ ြပည်တွင်ဵ 

အခွန်ဦဵစီဵဌာန (သ့ုိ) ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵရုဳဵမှ တင်ြပလာ 

ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵပါမည်။  

(ဂ) စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် ေျသင်ဴေငွေို 

တွေ်ချေ်ပပီဵ ေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် 

ေပဵေဆာင်ရန်အတွေ် ေြပစာအာဵ ထုတ်ေပဵပါမည်။ 

(ဃ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ဘဏီ် (သ့ုိ) အနွ်လိုင်ဵမှတဆငဴ် 

အဆုိပါေြပစာနှငဴ်အတူ ေငွေပဵသွင်ဵနိုင်ပါမည်။  

(င) ေငွေပဵသွင်ဵပပီဵေနာေ် ြမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု 

ေော်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ 

အလဳုဵစုဳ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ် 

သညဴ ် အဖွဲ့ (OSS) ရိှ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန (သ့ုိ) 

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵရဳုဵသည ် စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵတွင် 

တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်မျာဵ ေပ်နှိပ်ေပဵပါမည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ (ေ) ေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ (ရဳုဵခွန်ေပ် ၃၀၀ ေျပ် သ့ုိမဟုတ် 

၅၀ ေျပ်)  

(ခ) ဖေ်စပ်လပု်ငန်ဵသေဘာတူစာချုပ် - ၁ % (အမျာဵဆဳုဵ 

အခွန် ၁၅၀၀၀၀ ေျပ်) 

(ဂ) ထုတလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစာချုပ် - ၁ % (အမျာဵဆဳုဵအခွန် 

၁၅၀၀၀၀ ေျပ်) 

(ဃ) အေျ ိုဵအြမတ်ခွဲေဝြခင်ဵစာချုပ် - ၁ % (အမျာဵဆဳုဵအခွန် 

၁၅၀၀၀၀ ေျပ်) 

(င) ေဆာေ်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵ သေဘာတူစာချုပ် - ၁ % 

(အမျာဵဆဳုဵအခွန် ၁၅၀၀၀၀ ေျပ်) 
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(စ) သယ်ယူပို့ေဆာင်မှု - ၂ % 

(ဆ) ငှာဵရမ်ဵစာချုပ်နှင်ဴတဆငဴ် ငှာဵရမ်ဵစာချုပ် - နှစ်စဉ် 

ပျမ်ဵမျှေငှာဵရမ်ဵခ၏ ၀.၅ % (၃ နှစ်ေအာေ်)၊ နှစ်စဉ် 

ပျမ်ဵမျှေငှာဵရမ်ဵခ၏ ၂ % (၃ နှစ်အထေ်) 

(ဇ) ဒဏီ်ေငွ (သ့ုိ) အာမခဳေကေဵ (သ့ုိ) ကေိုတင်ေငွ - နှစ်စဉ် 

ပျမ်ဵမျှေငှာဵရမ်ဵခ၏ ၂ % 

(ဈ) အစုရှယ်ယာလွှေဲြပာင်ဵြခင်ဵ - ၀.၁ % 

(ည) အေပါင်စာချုပ် - ၂ % (ေပါင်နဳှသူမှ အေဆာေ် 

အဦပိုင်ဆုိင်မှု အာဵေပဵထာဵြခင်ဵ), ၀.၅ % (ပိုင်ဆုိင်မှုအာဵ 

မေပဵထာဵြခင်ဵ) 

(ဋ) မီဵသတ်အာမခဳစရန်ေငွ- ၂ %  

ကောြမင်ဴချနိ် ၁ ရေ် 

ေလျှောေ်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စု 

တစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစုဳဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွေ်သညဴ် အဖွဲ့ (OSS) ရိှ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန 

(သ့ုိ) ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵရဳုဵ 

အတညြ်ပုလေ်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

OSS တာဝန်ခဳအရာရှိ သ့ုိမဟုတ် ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵ 

မှတ်ချေ်  (ေ) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ 

တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစုဳ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ (OSS) ရိှ ြပည်တွင်ဵ 

အခွန်ဦဵစီဵဌာနသည် Company Extract Form နှငဴ ်

ေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာတို့အတွေ်သာ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်ေုိ 

ေဆာင်ရွေ်ေပဵလျေ်ရှိသည်။ 

(ခ) အြခာဵစာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵအတွေ်မူ (ဥပမာ- ေြမငှာဵ 

စာချုပ်၊ ေချဵေငွစာချုပ်) သေ်ဆုိင်ရာပမို့နယ် အခွန်ဦဵစီဵ 

ဌာနမှူဵရဳုဵမျာဵတွင် ေဆာင်ရွေ်ရပါမည်။  

(ဂ) ေြမငှာဵသေဘာတူစာချုပ်နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ ၍- 
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 (၁) တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်ေိုငှာဵရမ်ဵသူမှ ေပဵေဆာင်ရမည်။ 

(ဤေနရာတွင် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူြဖစ်သည်။) 

 (၂) အခွန်ရဳုဵသို့တင်ြပေသာ စာချုပ်မိတ္တူမျာဵသည် 

အမှန်တေယ်ချုပ်ဆုိေသာ စာချုပ်နှင်ဴ ေွဲလဲွမှု 

မရှိေစရပါ။  

 (၃) နှစ်ရှညေ်ြမငှာဵရမ်ဵစာချုပ်ေိုမူ တရာဵဥပေဒနှငဴ် 

ညီညွတ်ေစရန်နှငဴ် ခိုင်လုဳမှုရှိေစရန် မှန်မှန်ေန်ေန် 

တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် နိှပ်သငဴ်ပါသည်။  

 

(၅) အနွ်လိုင်ဵမှ အခွန်ေပဵေဆာင်နိုင်ရန်အတွေ် မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ 

တင်ြပရန် လိအုပ်မည်ဴ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ေ) အနွ်လိုင်ဵမှ အခွန်ေပဵေဆာင်နိုင်ရန်အတွေ် မှတ်ပုဳတင် 

ပုဳစဳ 

(ခ) အခွန်ေငွလွှဲပို့ပုဳစဳ (Remittance Form) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် အခွန်ေပဵေဆာင်မှုေို ပုဂ္ဂလေိဘဏ်ီ 

မျာဵမှ ေပဵေဆာင်နိုင်ရန်အတွေ် သေ်ဆုိင်ရာ အခွန်ထမ်ဵ 

ကေီဵမျာဵ ဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵ သ့ုိမဟုတ် အလယ်အလတ် 

အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵသို့တင်ြပရမည်။  

(ခ) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် အခွန်ရဳုဵမှ အခွန်ဦဵစီဵအရာရှိ 

လေ်မှတ်ပါေသာ အနွ်လိုင်ဵမှ အခွန်ေပဵေဆာင်နိုင်ရန် 

အတွေ် မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳေို ရရိှပါမည်။  

(ဂ) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် အဆုိပါမှတ်ပုဳတင်ပဳုစဳနှငဴ်တေွ အခွန် 

ေပဵေဆာင်မညဴ် ပုဂ္ဂလေိဘဏ်ီသ့ုိ တင်ြပရမည်။  

(ဃ) အခွန်ေပဵေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ခါတိုင်ဵ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် အခွန်ေပဵသွင်ဵြခင်ဵအတွေ် ေငွလွှဲပို့ 

ပုဳစဳ (Remittance Form) ေို ဘဏ်ီသ့ုိ တင်ြပရမည်။ 

(င) ြပည်တွင်ဵအခွန်ဦဵစီဵဌာနသည် အခွန်ေပဵေဆာင်ပပီဵမှု 

အေထာေ်အထာဵ (ေြပစာအစာဵ) အာဵ ထုတေ်ပဵပပီဵ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူထ ဳအီဵေမဵလ်ြဖငဴ် ပ့ုိေပဵပါမည်။  
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ဝန်ေဆာင်ခ မရှိ 

ကောြမင်ဴချနိ် ၁ ရေ် 

ေလျှောေ်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

အခွန်ထမ်ဵကေီဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရုဳဵ (သ့ုိ) အလယ်အလတ်အခွန် 

ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာအခွန်ရုဳဵ 

အတညြ်ပုလေ်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ကေီဵကေပ်သညဴအ်ခွန်ရဳုဵမှ တာဝန်ခဳအရာရှိ 

မှတ်ချေ်  (ေ) အခွန်ထမ်ဵသည် ပုဂ္ဂလေိဘဏီ်စာရင်ဵအေောင်ဴမျာဵ 

တစ်ခုထေ်ပိုမိုထာဵရှိပါေ (KBZ, AYA, CB, etc) 

အနွ်လိုင်ဵမှ အခွန်ေပဵေဆာင်နိုင်ရန်အတွေ် မှတ်ပုဳတင် 

ပုဳစဳေို တစ်ေစာင်ထေ်ပို၍ ဘဏီ်စာရင်ဵ တစ်ခုချင်ဵစီ 

အတွေ် အခွန်ဦဵစီဵရုဳဵ၌ ေတာင်ဵခဳထုတယူ်နိုင်ပါသည်။  

(ခ) အခွန်ထမ်ဵသည် အန်ွလိုင်ဵမှ အခွန်ေပဵေဆာင်နိုင်ရန် 

အတွေ် မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳတွင် ြဖည်ဴစွေ်ထာဵေသာ သတင်ဵ 

အချေ်အလေ်မျာဵအာဵ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳမှုမျာဵ ြပုလုပ်လို 

လျှေင် အခွန်ရုဳဵသို့ အေကောင်ဵကောဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ပုဳစဳအသစ် 

ြပန်လည်ေတာင်ဵခဳော ြပန်လည်တင်ြပရပါမည်။  

(ဂ) အခွန်ေပဵေချမှုေဆာင်ရွေ်ပပီဵမှ အခွန်ေငွလွှဲပို့ပုဳစဳ 

(Remittance Form) တွင် မှာဵယွင်ဵမှုမျာဵရိှခဲဴပါေ 

အခွန်ထမ်ဵသည် အခွန်ဦဵစီဵရုဳဵသို့ အခွန်ေငွလွှဲပို့ပုဳစဳ 

အမှန်နှငဴ်အတူ အေကောင်ဵကောဵရပါမည်။  

(ဃ) ေနာေ်ဆေ်တွ ဲ - ၁ - ြမန်မာစီဴဵပွာဵေရဵဘဏ်ီရှိ အခွန် 

ဦဵစီဵရဳုဵမျာဵ၏ ဘဏ်ီစာရင်ဵအမှတ်မျာဵ 

(င) ေနာေ်ဆေ်တွဲ - ၂ - ပုဂ္ဂလေိဘဏီ်မျာဵ၌ ေပဵေဆာင် 

နိုင်ေသာ အခွန်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ 

(စ) ေနာေ်ဆေ်တွဲ - ၃ - အခွန်ေငွလွှဲပို့ပုဳစဳတွင် ေဖာ်ြပမည်ဴ 

ေငွေပဵေချမှုအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ  
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ပုဳစဳမျာဵ 

ပုဳစဳအမှတ် အမည ်

ပုဳစဳ အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်ေလျှောေ်လွှာ ပုဳစဳ 

ပုဳစဳ သတင်ဵအချေ်အလေ်ေတာင်ဵခဳလွှာ  

ပတခ (ေသခ) - ၁ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန်ေပဵေဆာင်ရန် လုပ်ငန်ဵရှင်ေ မှတ်ပဳုတင်ရန် 

ေလျှောေ်လွှာ 

ပတခ (ေသခ) - ၃ လုပ်ငန်ဵစတင်လပု်ေိုင်ေကောင်ဵ အေကောင်ဵကောဵစာ 

ပတခ (ေသခ) -၂ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် ေပဵေဆာင်ရန် လုပ်ငန်ဵရှင်မှတ်ပုဳတင် 

လေ်မှတ် 

ပုဳစဳ အနွ်လိုင်ဵမှ အခွန်ေပဵေဆာင်နိုင်ရန်အတွေ် မှတ်ပုဳတင်ပဳုစဳ 

ပုဳစဳ အခွန်ေငွလွှဲပို့မှု နမူနာပုဳစဳ (Remittance Form)  
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ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၁)  

ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်ရိှ အခွန်ရုဳဵမျာဵ၏ ဘဏ်စာရင်ဵအေောငဴ်မျာဵ 

အခွန်ရဳုဵအမည် ဘဏီ်စာရင်ဵ 

အမှတ် 

ြမန်မာစဴီဵပွာဵေရဵ 

ဘဏီ်ခွဲမျာဵ 

အခွန်ထမ်ဵကေီဵမျာဵဆုိင်ရာ အခွန်ရဳုဵ MD- 010134 မစဘ (ဘဏ်ီခွဲ-၂) 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵ (၁) 

MD- 010118 မစဘ (ဘဏ်ီခွဲ- ၃) 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵ (၂) 

MD- 010015 မစဘ (ဘဏ်ီခွဲ - ၁) 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵ (၃) 

MD- 010145 မစဘ (ဘဏ်ီခွဲ- ၂) 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵ (၄) 

MD- 011521 မစဘ 

(သေေန်ဵေျွန်ဵဘဏ်ီခွဲ) 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵ (၅) 

MD-014932 မစဘ (မန္တေလဵဘဏ်ီခွဲ - ၂) 

 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ(၂)  

ပုဂ္ဂလေိဘဏ်မျာဵ၌ ေပဵေဆာင်နိုင်ေသာ အခွန်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ  

အခွန်အမျ ိုဵအစာဵ အတိေုောေ်စာလဳုဵ 

ဝင်ေငွခွန် IT 

ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် CT 

အထူဵေုန်စည်ခွန် SGT 

အေြခပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵေငွခွန် CG 

လစာဝင်ေငွခွန် PAYE 

ပင်ရင်ဵမှ နုတ်ယူေပဵသွင်ဵခွန် WT 
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ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၃)  

အခွန်ေငွလွှဲပို့ပုဳစဳ (Remittance Form) တွင် ေဖာ်ြပမညဴ ်ေငွေပဵေချမှု အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ 

ေငွေပဵေချမှုအမျ ိုဵအစာဵ အတိေုောေ်စာလဳုဵ 

ကေိုတင်ခွန် Ad 

နှစ်ချုပ်ေကေညာလွှာ တင်သွင်ဵပပီဵေနာေ် 

ထပ်မဳေပဵသွင်ဵရမည်ဴ အခွန် 

BDR 

အခွန်စာရင်ဵစစ် စစ်ေဆဵြခင်ဵအရ 

ေျသင်ဴေသာ အခွန်  

AuA 

အခွန်ေ ေဵေပဵသွင်ဵေငွ  Arr 
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ပုဳစဳ - အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳနမူနာ 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ 

အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် ေလျှောေ်လွှာပဳုစဳ 

(အခွန်ထမ်ဵအာဵလုဳဵ အသဳုဵြပုရန်ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်ဵရှင် သ့ုိမဟုတ် ဤပုဳစဳတွင် လေ်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ရန် တာဝန်အပ်နှင်ဵြခင်ဵခဳရသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်ေ ဤပုဳစဳတွင်ြဖညဴစွ်ေ်တင်သွင်ဵရမည်။) 

၁။တရာဵဝင်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴအမည် 

(ြမန်မာ) 

 

၂။ အဓိေလုပ်ငန်ဵအမည် (ြမန်မာ)  

၃။ အခွန်ထမ်ဵအမျ ိုဵအစာဵ(အမှန်ြခစ်ရန်) 

 (ေုမ္ပဏီီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ၊ အစုစပ် 

သေဘာတူညီမှု၊ သင်ဵဖဲွ့မှတ်တမ်ဵ၊ 

ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊ ယဳုကေည်မှုေတိစာချုပ် သ့ုိမဟုတ ်

ေွယ်လွန်ြခင်ဵဆုိင်ရာ စာရွေ်စာတမ်ဵ 

စသညဴ် လုပ်ငန်ဵနှငဴ်သေ်ဆုိင်ေသာ 

အေထာေ်အထာဵ မိတ္တူမှန်မျာဵ ပူဵတဲွ 

တင်ြပရန်) 

 

 တစ်ဦဵတည်ဵပိုင် လုပ်ငန်ဵ  

 အဖွဲ့အစည်ဵ   

                               

 

(Private) 

 

(Public) 

     

 ေုမ္ပဏီီ   

     

 

 

   

 ြပည်ပေနနုိင်ငဳြခာဵသာဵ  

 သမဝါယမ  

 နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ  

 အစိုဵရမဟုတ်သညဴ် အဖဲွ့အစည်ဵ/ 

ေုသုိလ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ  

 ရန်ပုဳေငွ 

 ေွယ်လနွ်သူ၏အမိ်ခခဳ ေြမ  

 အြခာဵ (အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပရန်) 

__________ 

Myanmar 
Company 

Myanmar 
Company 

Foreign 
company 

Joint Venture 
(JV) 

Partnership  

Foreign 
Branch   
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၄။ လုပ်ငန်ဵသေေေတ 

(ညွှန်ကောဵချေ်ေိုကေညဴရ်န်) 

 

၅။ ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်အမှတ်နှင်ဴ ရေ်စွဲ 

(ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုနှင်ဴေုမ္ပဏီီမျာဵညွှန်ကောဵမှု 

ဦဵစီဵဌာနေ ထုတေ်ပဵသညဴ် မှတ်ပဳုတင် 

အမှတ်) 

 

၆။ လုပ်ငန်ဵစတင်သညဴေ်န့ရေ်  

၇။ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆေ်သွယ်ရန် အေသဵစိတ်အချေ်အလေ်မျာဵ 

၇(ေ) ။ ဆေ်သွယ်ရန်လပု်ငန်ဵလိပ်စာ 

 

အမိ်အမှတ်   

လမ်ဵ  

ရပ်ေွေ်   

ပမို့နယ်  

ြပည်နယ်/ 

တိုင်ဵေဒသ 

ကေီဵ 

 

၇(ခ)။ ဆေ်သွယ်ရန်ရဳုဵဖုန်ဵနဳပါတ်  

၇(ဂ)။ ဖေ်စ်နဳပါတ်  

၇(ဃ) ။ဆေ်သွယ်ရန်အီဵေမဵလ်လပိ်စာ  

၇(င)။ ဝေ်ဘ်ဆုိေ်လပိ်စာ  

၈။ လုပ်ငန်ဵခွဲဆုိင်ရာ အေသဵစိတ် 

အချေ်အလေ်မျာဵ 

 ေုမ္ပဏီီသည် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊ 

နိုင်ငဳြပင်ပ၌ ြဖစ်ေစလုပ်ငန်ဵခွဲမျာဵရိှပါေ  

ြဖညဴသွ်င်ဵရန် 

 (လုပ်ငန်ဵခွဲ ၂ခုထေ်ပိုမိုပါေ သီဵြခာဵ 

စာရင်ဵြဖင်ဴ ပူဵတွဲတင်ြပရန်) 

လုပ်ငန်ဵခွဲ 

အမှတ်-၁ 

 

လုပ်ငန်ဵခွဲအမှတ်-၂ 

 

၈(ေ)။  လုပ်ငန်ဵခွဲအမည်   

၈(ခ)။  လုပ်ငန်ဵခွဲလပိ်စာ 

 

အမိ်အမှတ်   

လမ်ဵ   
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ရပ်ေွေ်   

ပမို့နယ်   

ြပည်နယ်/ 

တိုင်ဵေဒသ 

ကေီဵ 

  

၈(ဂ)။ လုပ်ငန်ဵခွဲစတင်ဖွငဴ်လှစ်သညဴေ်န့ရေ်   

၉။ အခွန်ထမ်ဵသည် ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵ 

ြဖစ်ပါေ ေနထိငု်သညဴန်ိုင်ငဳေုိေဖာ်ြပရန် 

 

၁၀။ လုပ်ငန်ဵရငှ်နှငဴ်ဆေ်သွယ်ရန်အေသဵစိတ်အချေ်အလေ်မျာဵ 

(တစ်ဦဵတည်ဵပိုင်လပု်ငန်ဵမျာဵအတွေ်သာ) 

၁၀(ေ)။ အမည်  

၁၀(ခ)။ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအမှတ်  

၁၀(ဂ)။ ဆေ်သွယ်ရန်လပိ်စာ 

 

အမိ်အမှတ်  

လမ်ဵ  

ရပ်ေွေ်  

ပမို့နယ်  

ြပည်နယ်/

တိုင်ဵေဒသ

ကေီဵ 

 

၁၀(ဃ)။ ဆေ်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်  

၁၀(င)။ လေ်ေိုင်ဖုန်ဵနဳပါတ်  

၁၀(စ)။ ဖေ်စ်နဳပါတ်  

၁၀(ဆ)။ ဆေ်သွယ်ရန်အီဵေမဵလ်လပိ်စာ  

၁၁။  အခွန်စာရင်ဵေိုင် သ့ုိမဟုတ ်အခွန်ဆုိင်ရာအတိင်ုပင်ခဳ၏ အေသဵစိတ် 

အချေ်အလေ်မျာဵ 

၁၁(ေ)။ အမည ်  

၁၁(ခ)။ အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်  

၁၁(ဂ)။ လုပ်ငန်ဵလိပ်စာ 

 

အမိ်အမှတ်  

လမ်ဵ  
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ရပ်ေွေ်  

ပမို့နယ်  

ြပည်နယ်/

တိုင်ဵေဒ 

သကေီဵ 

 

၁၁(ဃ)။ ရုဳဵဖုန်ဵနဳပါတ်  

၁၁(င)။ လေ်ေိုင်ဖုန်ဵနဳပါတ်  

၁၁(စ)။ ဖေ်စ်နဳပါတ်  

၁၁(ဆ)။ ဆေ်သွယ်ရန်အီဵေမဵလ်လပိ်စာ  

၁၂။ တရာဵဝင်ေိုယ်စာဵလှယ် သ့ုိမဟုတ် ေိုယ်စာဵေဆာင်ရွေ်သူ - ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် 

အမှတ်စဉ် ၁၁ ပါပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴ အတူတြူဖစ်လျှေင် အမှတ်စဉ် ၁၂ အာဵ ေေျာ်၍ 

ေလဵေထာငဴ်ေွေ်တွင် အမှန်ြခစ်ပါ။ 

၁၂(ေ)။ အမည်  

၁၂(ခ)။  အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်  

၁၂(ဂ)။  လုပ်ငန်ဵလိပ်စာ 

 

အမိ်အမှတ်  

လမ်ဵ  

ရပ်ေွေ်  

ပမို့နယ်  

ြပည်နယ်/ 

တိုင်ဵေဒသ 

ကေီဵ 

 

၁၂(ဃ)။ ရဳုဵဖုန်ဵနဳပါတ်  

၁၂(င)။  လေ်ေိုင်ဖုန်ဵနဳပါတ်  

၁၂(စ)။  ဖေ်စ်နဳပါတ်  

၁၂(ဆ)။ ဆေ်သွယ်ရန်အီဵေမဵလ်လိပ်စာ  

၁၃။ ဘဏ်စာရင်ဵဆုိင်ရာ အေသဵစိတ် 

အချေ်အလေ်မျာဵ (စာရင်ဵ၂ ခု ထေ်ပိုမို 

ပါေ သီဵြခာဵစာြဖင်ဴပူဵတဲွတင်ြပရန်) 

ပထမ 

စာရင်ဵ 

ဒုတိယစာရင်ဵ 
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၁၃(ေ)။ ဘဏ်ီအမည်   

၁၃(ခ)။  ဘဏ်ီစာရင်ဵအမှတ်   

၁၄။ ေုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာေရဵဆုိင်ရာ အေသဵစိတ်အချေ်အလေ်မျာဵ 

(တစ်ဦဵတည်ဵပိုင်လပု်ငန်ဵြဖစ်ပါေ အမှတ်စဉ် ၁၄ (ေ) နှငဴ်၁၄ (ခ) တို့ေို 

ြဖညဴသွ်င်ဵရန်မလိုပါ။) 

၁၄(ေ)။ ခွင်ဴြပုမတည်ရင်ဵနှီဵေငွ 

(ရှယ်ယာအေရအတွေ်/ရှယ်ယာတန်ဖိုဵ) 

 

ရှယ်ယာ 

အေရ 

အတွေ် 

ရှယ်ယာတန်ဖိုဵ 

  

၁၄(ခ)။ ထည်ဴဝင်ပပီဵ မတည်ရင်ဵနီှဵေငွ 

(ရှယ်ယာအေရအတွေ်/ရှယ်ယာတန်ဖိုဵ) 

  

၁၄(ဂ)။ လေ်ရှိခန့်ထာဵသညဴ် 

အလုပ်သမာဵဦဵေရ 

 

 

 

အခွန်ထမ်ဵ သ့ုိမဟုတ ်ေိုယ်စာဵလှယ်၏ ေတိခဳဝန်ချေ် 

ဤပဳုစဳတွင်ေဖာ်ြပခဲဴသညဴအ်ချေ်အလေ်မျာဵသည် မိမိသရိှိယဳုကေည်သမျှေ မှန်ေန်ြပည်ဴစဳု 

ေကောင်ဵ ဝန်ခဳေတိြပုအပ်ပါသည်။ အချေ်အလေ်မျာဵေုိမှာဵယွင်ဵစွာ သ့ုိမဟုတ ်လွမဲှာဵစွာ 

ေဖာ်ြပပါေ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵခဳရမည်ေို သိရှိနာဵလည်ပါသည်။ 

ထိုဵ ပမဲလေ်မှတ် 

 

 ရေ်စွဲ(ရေ်/

လ/နှစ်) 

 

ဤပဳုစဳေို ပုဂ္ဂိုလ်စု သ့ုိမဟုတ် အစိုဵအရ 

အဖွဲ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် တရာဵဝင် 

မစွမ်ဵေဆာင်နိုင်သူတစ်ဦဵဦဵ၏ 

ေိုယ်စာဵလေ်မှတ်ေရဵထိုဵ ပါေ 

အမည်အြပညဴအ်စုဳေုိ ြဖညဴသွ်င်ဵရန်။ 

 

ရာထူဵအဆငဴ် 

 

 

ရှင်ဵလင်ဵချေ်(၁) လုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ြပုရန် ေလျှောေ်လွှာ တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွေ် 

လေ်မှတ်ေရဵထိုဵ  ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် နိုင်ငဳပုိင်စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ 
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ြဖစ်လျှေင် အဖွဲ့အစည်ဵ၏ အကေီဵအေဲ သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵေတာဝန်လွှဲအပ် 

သူ၊ တစ်ဉီဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်လျှေင် တစ်ဉီဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်ေိုယ်တိုင်၊ ေမု္ပဏီီ 

ြဖစ်လျှေင်  ယင်ဵေုမ္ပဏီီ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ အေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ မန်ေနဂျာ 

သ့ုိမဟုတ် ေုိယ်စာဵလှယ်၊ အစုစပ်လပု်ငန်ဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵ 

အဖွဲ့အစည်ဵ၊ အသင်ဵတို့ြဖစ်လျှေင် ယင်ဵတို့တွင် ပါဝင်သူတစ်ဉီဵဉီဵ၊ 

သမဝါယမအသင်ဵြဖစ်လျှေင် အသင်ဵဥေ္ကဋ္ဌ သ့ုိမဟုတ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

တစ်ဉီဵဉီဵေ လေ်မှတ်ေရဵထိုဵ ေလျှောေ်ထာဵရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ရှင်ဵလင်ဵချေ်(၂) ေုန်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵခွန်စည်ဵမျဉ်ဵ ၃ နှင်ဴ ၆ အရ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ 

အခွန်စည်ဵကေပ်ထိုေ်သညဴ် ေရာင်ဵရေငွ သ့ုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု ရေငွရှိမည်ဴ 

ေုန်ထတု်လပု်သူ/ ေုန်သွယ်မှုေဆာင်ရွေ်သူ/ ဝန်ေဆာင်မှု ေဆာင်ရွေ်သူ 

သည် လုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်ထာဵ 

ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစတင်ေကောင်ဵေိ ု သတ်မှတ် ထာဵေသာပုဳစဳြဖင်ဴ 

ြပုစု၍ လုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါေ သေ်တမ်ဵ 

မေုန်ဆဳုဵမီ တစ်လကေိုတင်၍လည်ဵေောင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစတင်လပု်ေိုင် 

ေကောင်ဵ အေကောင်ဵကောဵြခင်ဵြဖစ်ပါေ လုပ်ငန်ဵစတင်လပု်ေိုင်သည်ေဴန့မှ 

၁၀ ရေ်အတွင်ဵလည်ဵေောင်ဵ သေ်ဆုိင်ရာပမို့နယ် အခွန်ဉီဵစီဵဌာနမှူဵ 

ရုဳဵတွင် ေလျှောေ်ထာဵရမည် ြဖစ်ပါသည်။  

ရှင်ဵလင်ဵချေ်(၃) အခွန်ဆုိင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုဉပေဒပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခဲွ(ဆ)အရ အခွန်ဵထမ်ဵ 

သည် ေဆာင်ရွေ်လျေ်ရှိသည်ဴ အခွန်ထိုေ်သငဴ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵ သေဘာ 

သဘာဝ တစ်ခုခုေြပာင်ဵလဲလျှေင် ေြပာင်ဵလဲမှု ြပုလုပ်ပပီဵ ၁၅ ရေ်အတွင်ဵ 

သေ်ဆုိင်ရာပမို့နယ် အခွန်ဉီဵစီဵဌာနမှူဵထဳ စာြဖငဴ် တင်ြပရမည်။ 
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လိေု်နာေဆာင်ရွေ်ရန်အချေ်မျာဵ  

ပုဳစဳတင်သွင်ဵရမညဴ်သူမျာဵ  

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်သညဴ် တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်ရယူရန် ဤပဳုစဳေို ြမန်မာ - အဂေလပိ် 

နှစ်ဘာသာြဖငဴ် တင်သွင်ဵရမည်။ 

ပုဳစဳတင်သွင်ဵရမညဴ်အချန်ိ  

ဤပဳုစဳအာဵ လုပ်ငန်ဵ မစတင်မီတစ်လအတွင်ဵ ကေိုတင်၍တင်သွင်ဵရမည်။  

ပုဳစဳတင်သွင်ဵရမညဴ် ေနရာ 

အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုဗဟုိအဖွဲ့ (CTPSU) သ့ုိ တင်သွင်ဵရမည်။  

အေသဵစိတ်လုိေ်နာေဆာင်ရွေ်ရန်အချေ်မျာဵ  

စာမျေ်နှာ ၁ အမှတ်စဉ် ၄  

ေအာေ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵသေေေတအမှတ်စဉ်ဇယာဵမှ အဓိေလုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵ 

အစာဵနှငဴ်ပတ်သေ်သညဴဂ်ဏီန်ဵေလဵခုပါ သေေေတေိုသာ ြဖညဴသွ်င်ဵရန်။ 

Code Description 

01 
နှဳစိုေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ တိရိစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵ၊ အမဲလိုေ်ြခင်ဵနှငဴ်ဆေ်နွယ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

0111 (ဆန်စပါဵမှအပ) နဳှစာဵသီဵနဳှမျာဵ၊ ပဲအမျ ိုဵမျ ိုဵနှင်ဴ ဆီထေွ်သီဵနှဳမျာဵစုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0112 ဆန်စပါဵစုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0113 
ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွေ်နှင်ဴ ဖရဲ၊ သခွာဵအပု်စုဝင်အပင်မျာဵ၊ အြမစ်မျာဵနှင်ဴ ဥြမစ်မျာဵ 

စိုေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0114 ကေဳစုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0115 ေဆဵရွေ်ကေီဵစုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0116 အမျှေင်ပါေသာသီဵနှဳမျာဵ စုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0119 အြခာဵနှစ်ရှညပ်င်မဟုတ်သညဴ် သီဵနှဳမျာဵ စိုေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0121 စပျစ်စုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0122 အပူပိုင်ဵနှငဴ် အပူပိုင်ဵတဝေ် သီဵပင်မျာဵစုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0123 ေရှာေ်၊သပဳုရာနွယ်ဝင်သီဵပင်မျာဵစုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 
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Code Description 

0124 ပန်ဵသီဵ၊ သစ်ေတာ်သီဵနွယ်ဝင်သီဵမျာဵ စုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0125 အြခာဵအပင်နှငဴ်ခခုဳနွယ်ဝင်သီဵပင်မျာဵ၊ အေစဴအဆဳရသညဴအ်ပင်မျာဵစုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0126 ဆီထေွ်သီဵပင်မျာဵ စုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0127 အေဖျာ်ရမောသီဵနဳှမျာဵ စုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0128 ဟင်ဵခတ်၊ အေမွှဵအကေိုင်၊ ေဆဵဝါဵဆုိင်ရာသီဵနှဳမျာဵစုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0129 အြခာဵနှစ်ရှညပ်င်သီဵနဳှမျာဵစုိေ်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

0130 အပင်မျ ိုဵပွာဵြခင်ဵ 

0141 ေျဲွ၊ နွာဵမျာဵေမွဵြမူြခင်ဵ 

0142 ြမင်ဵမျာဵနှငဴ်ြမင်ဵမျ ိုဵနွယ်ဝင်မျာဵ ေမွဵြမူြခင်ဵ 

0143 ေုလာဵအတု်နှင်ဴ ဆိတ်မျာဵေမွဵြမူြခင်ဵ 

0144 သုိဵမျာဵနှငဴ် ဆိတ်မျာဵေမွဵြမူြခင်ဵ 

0145 ဝေ်အမျ ိုဵမျ ိုဵေမွဵြမူြခင်ဵ 

0146 ကေေ်ဘဲအမျ ိုဵမျ ိုဵ ေမွဵြမူြခင်ဵ 

0149 အြခာဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ ေမွဵြမူြခင်ဵ 

0150 စိုေ်ပျ ိုဵေရဵနှင်ဴေမွဵြမူေရဵ တဲွဖေ်လပု်ေိုင်ြခင်ဵ 

0161 သီဵနှဳထုတ်လုပ်မှုအတွေ် အေထာေ်အေူြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

0162 တိရိစ္ဆာန်ထတု်လပု်မှုအတွေ် အေထာေ်အေူြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

0163 ရိတ်သိမ်ဵချနိ်လနွ် သီဵနဳှဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

0164 အပင်မျ ိုဵပွာဵြခင်ဵအတွေ်မျ ိုဵေစဴေို ြပုြပင်ထတု်လပု်ြခင်ဵ 

0170 
အမဲလိေု်ြခင်ဵ၊ ေထာင်ေချာေ်ဆင်ဖမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ အြခာဵဆေ်စပ်ဝန်ေဆာင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

02 သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ သစ်ထတု်လပု်ြခင်ဵ 

0210 
သစ်ေတာမျာဵ စုိေ်ပျ ိုဵထိန်ဵသိမ်ဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ (Silviculutre) အပါအဝင် 

အြခာဵသစ်ေတာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

0220 သစ်ထတု်လပု်ြခင်ဵ 

0230 သစ်မဟုတ်ေသာ အြခာဵသစ်ေတာထွေ်ပစ္စည်ဵ မျာဵရယူြခင်ဵ 

0240 သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေရသတ္တဝါေမွဵြမူေရဵ 
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Code Description 

03 ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ေရသတ္တဝါေမွဵြမူေရဵ 

0311 ေရငန်ငါဵဖမ်ဵြခင်ဵ 

0312 ေရချ ိုငါဵဖမ်ဵြခင်ဵ 

0321 ေရငန်ေရသတ္တဝါေမွဵြမူေရဵ 

0322 ေရချ ိုေရသတ္တဝါေမွဵြမူေရဵ 

05 ေေျာေ်မီဵေသွဵနှငဴ်ေေျာေ်မီဵေသွဵညို/နု တူဵေဖာ်ြခင်ဵ  

0510 ေေျာေ်မီဵေသွဵရင်ဴတူဵေဖာြ်ခင်ဵ 

0520 ေေျာေ်မီဵေသွဵ ညို/နု တူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

06 ေရနဳစိမ်ဵနှငဴ် သဘာဝဓာတ်ေငွ့ထုတ်ယူြခင်ဵ 

0610 ေရနဳစိမ်ဵထုတယူ်ြခင်ဵ 

0620 သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ထုတယူ်ြခင်ဵ 

07 သတ္တုရိုင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

0710 သဳရိုင်ဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

0721 ယူေရနီယမ်ဵနှငဴ်သုိရီယမ်သတ္တုရိုင်ဵ တူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

0729 အြခာဵေသာ သဳမဟုတ်ေသာ သတ္တုရိုင်ဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

08 အြခာဵေသာသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေေျာေ်တူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

0810 ေေျာေ်၊ သဲနှငဴ် ရွှဳ့တူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

0891 ဓာတုေဗဒနှင်ဴဓာတေ်ြမကသဇာဆုိင်ရာ သယဳဇာတမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

0892 ေြမေဆွဵထုတယူ်ြခင်ဵ 

0893 ဆာဵထုတယူ်ြခင်ဵ 

0899 (အြခာဵေနရာတွင်ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ်) တင်ွဵထွေ်တူဵေဖာ်ြခင်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ 

09 တွင်ဵထွေ်တူဵေဖာ်ြခင်ဵ အေထာေ်အေူြပု ဝန်ေဆာင်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

0910 
ေရနဳစိမ်ဵနှငဴ်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ထုတ်ယူြခင်ဵအတွေ် 

အေထာေ်အေူြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

0990 အြခာဵတွင်ဵထွေ်တူဵေဖာ်ြခင်ဵအတွေ် အေထာေ်အေူြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

10 စာဵေသာေ်ေုန်ထတု်လပု်ြခင်ဵ 

1010 အသာဵမျာဵြပုြပင်ထတု်လပု်ြခင်ဵနှင်ဴ တာရှညခ်ဳေအာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵ 
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Code Description 

1020 
ငါဵ၊ အခဳွမာေရသတ္တဝါမျာဵနှငဴ် ခရုေမာမျာဵ ြပုြပင်ထတု်လပု်ြခင်ဵနှငဴ် တာရှညခ်ဳ 

ေအာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

1030 
သစ်သီဵနှငဴ် ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွေ်မျာဵ ြပုြပင်ထတု်လပု်ြခင်ဵနှင်ဴ တာရှညခ်ဳေအာင်ြပု 

လုပ်ြခင်ဵ 

1040 ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွေ်၊ တိရစ္ဆာန်ဆီမျာဵနှငဴ်အဆီမျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1050 နို့ထွေ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1061 အေစဴအဆန်ထတု်ေုန်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1062 ေစီဓာတ်ပါအစာဵအစာမျာဵ၊ ေစီဓာတ်ပါထုတေ်ုန်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1071 မုန့်ဖုတ်သညဴန်ည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵသညဴ် စာဵေသာေ်ေုန်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1072 သကောဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1073 ေိုေုိဵ၊ ေချာေလေ်နှင်ဴ သကောဵမုန့်မျ ိုဵစဳုထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1074 
မေ္ကရိုနီ၊ ေခါေ်ဆဲွ၊ couscous နှငဴ်အလာဵတူထတု်ေုန်မျာဵ (Farinaceous 

Products) ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1075 ြပင်ဆင်ပပီဵအစာအစာနှင်ဴဟင်ဵလျာမျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1079 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ ် အြခာဵစာဵေသာေ်ေုန်မျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ  

1080 ြပင်ဆင်ပပီဵတိရစ္ဆာန်အစာမျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

11 အေဖျာ်ယမောထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1101 အရေ်မျာဵအာဵေပါင်ဵခဳြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ်ေရာေနှာြခင်ဵ 

1102 ဝိုင်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1103 ေမာဴအရေ်မျာဵနှင်ဴ ေမာဴထတု်လပု်ြခင်ဵ 

1104 အချ ိုရည်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ ေရသန့်နှင်ဴအြခာဵပုလင်ဵသွတ်ေရမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

12 ေဆဵရွေ်ကေီဵထုတ်ေုန်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1200 ေဆဵရွေ်ကေီဵထုတေ်ုန်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

13 အထည်အလိပ်မျာဵ (textile) ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1311 ချည်မျှေင်မျာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ ငင်ြခင်ဵ 

1312 အထည်လိပ်မျာဵရေ်လပု်ြခင်ဵ 
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1313 အထည်လိပ်မျာဵအေချာသတ်ြခင်ဵ 

1391 ဇာထိုဵ ၊ပန်ဵထိုဵ  အထည်အလိပ်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1392 အဝတ်အထည်မှအပ အထည်အလိပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1393 ခန်ဵလဳုဵြပညဴေ်ော်ေဇာနှငဴ် ေော်ေဇာငယ်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1394 ကေိုဵထဳုဵ၊ ကေိုဵ၊ လွန်ဵတင်ကေိုဵ၊ ပုိေ်ေွန်ထတု်လပု်ြခင်ဵ 

1399 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ် အြခာဵအထည်အလိပ်မျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ  

14 ဝတ်ဆင်သညဴအ်ဝတ်အထည်မျာဵ (apparel) မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1410 သာဵေရထည်မျာဵမှအပ ဝတ်ဆင်သညဴအ်ဝတ်အထည်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1420 သာဵေရထည်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1430 ဇာထိုဵ ၊ပန်ဵထိုဵ အဝတ်အထည်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

15 သာဵေရနှင်ဴအြခာဵဆေ်စပ် ပစ္စည်ဵ မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1511 သာဵေရနယ်ြခင်ဵနှငဴ်ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ သာဵေမွဵေို ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴေဆဵဆုိဵြခင်ဵ 

1512 ခရီဵေဆာင်အိတ်၊ လေ်ေိုင်အိတ်၊ ေုန်ဵနီှဵနှင်ဴသုိင်ဵကေိုဵမျာဵ ထုတ်လပ်ုြခင်ဵ 

1520 ဖိနပ်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

16 
ပရေိဘာဂမှလွဲ၍ သစ်သာဵနှငဴ် ေဖာဴထတု်ေုန်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ေောေ်ရိုဵနှင်ဴ 

ဖွတ်မမီဵထိုဵ ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1610 သစ်သာဵေိုလွှစေ်ြဖင်ဴ ြဖတ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေရွေဘာ်ထိုဵြခင်ဵ 

1621 သစ်ပါဵလွှာနှငဴ် သစ်အေြခခဳအချပ်အလွှာမျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1622 
အမိ်တည်ေဆာေ်သူ၏ လေ်သမာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ သစ်သာဵထည်လပု်ငန်ဵ 

ထုတပ်စ္စည်ဵ  (Builder’s carpentry and joinery) မျာဵ ထုတ်လပု်ြခင်ဵ  

1623 သစ်သာဵြဖင်ဴြပုလုပ်ထာဵသညဴ် သုိေလှာင်စရာမျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1629 
သစ်သာဵြဖင်ဴ အြခာဵထုတေ်ုန်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ေဖာဴ၊ ေောေ်ရိုဵနှငဴ် 

ဖွတ်ပမီဵထုိဵသညဴ် ပစ္စည်ဵ မျာဵြဖင်ဴ ထုတ်ေုန်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

17 စေ္ကူနှငဴ်စေ္ကူသဳုဵ ထုတေ်ုန်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1701 ေပျာဴဖတ်၊စေ္ကူနှငဴ် စေ္ကူေတ်ြပာဵမျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 
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1702 
လှိုင်ဵတွန့်စေ္ကူနှငဴ် စေ္ကူေတ်ြပာဵမျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ စေ္ကူနှငဴ်စေ္ကူေတ်ြပာဵမျာဵ 

ြဖင်ဴြပုလုပ်ထာဵသညဴ ်သိေုလှာင်စရာမျာဵ ထုတ်လပု်ြခင်ဵ 

1709 
စေ္ကူနှင်ဴစေ္ကူသဳုဵ ထုတ်ေုန်မျာဵထုတလ်ုပ်ထာဵသညဴ် အြခာဵပစ္စည်ဵ မျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

18 မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသည်ဴ မီဒီယာေုိ ပုဳနှပိ်ြခင်ဵနှင်ဴပွာဵယြူခင်ဵ 

1811 ပုဳနှိပ်ြခင်ဵ 

1812 ပုဳနှိပ်ြခင်ဵနှငဴ် ဆေ်စပ်သညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

1820 မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသညဴ် မီဒီယာေိုပွာဵယူြခင်ဵ 

19 ေုတ်မီဵေသွဵနှငဴ် သန့်စင်ထာဵေသာ ေရနဳထေွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

1910 ေုတ်မီဵေသွဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

1920 သန့်စင်ထာဵေသာ ေရနဳထေွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

20 ဓာတုပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴ ဓာတုထတု်ေုန်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2011 အေြခခဳဓာတုပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2012 ဓာတ်ေြမကသဇာမျာဵနှင်ဴ နိုေ်ထရုိဂျင်ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2013 ပလတ်စတစ်နှင်ဴရာဘာမျာဵေုိ အေြခခဳအဆငဴ်ပုဳစဳအာဵြဖငဴ် ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2021 ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵနှငဴ် စုိေ်ပျ ိုဵေရဵသဳုဵ ဓာတုထတု်ေုန်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2022 
သုတ်ေဆဵ၊ အေရာင်တင်ေဆဵမျာဵနှင်ဴ အလာဵတူေဆဵမျာဵ၊ ပဳုနှိပ်မင်နှင်ဴပွဲ့လျေ် 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2023 
ဆပ်ြပာနှင်ဴ ေချဵချွတ်ေဆဵမျာဵ၊ သန့်ရှင်ဵေတာေ်ေြပာင်ေအာင် ြပုလုပ်သည်ဴ 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ၊ အေမွှဵအကေိုင်နှငဴ် ေရအိမ်သဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတ်လပ်ုြခင်ဵ 

2029 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ ်   ဓာတုထတု်ေုန်မျာဵအာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2030 လူလုပ်ဖိုင်ဘာအမျှေင်မျာဵ (man-made fibers) ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

21 ေဆဵဝါဵမျာဵ၊ ေဆဵဝါဵဆုိင်ရာဓာတုနှငဴ်ရုေ္ခေဗဒထုတ်ေုန်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2100 ေဆဵဝါဵမျာဵ၊ ေဆဵဝါဵဆုိင်ရာဓာတုနှငဴ် ရုေ္ခေဗဒထုတ်ေုန်မျာဵထုတ်လပု်ြခင်ဵ 

22 ရာဘာနှငဴ် ပလပ်စတစ်ထတု်ေုန်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2211 ရာဘာတာယာမျာဵနှငဴ် ေျွတ်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ တာယာမျာဵအာဵ ပန်ဵတင်ြခင်ဵ 
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နှင်ဴ ြပုြပင်ြခင်ဵ 

2219 အြခာဵရာဘာ ထုတေ်ုန်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2220 ပလပ်စတစ်ထတု်ေုန်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

23 အြခာဵသတ္တုမဟုတ်ေသာ တွင်ဵထွေ်ထတု်ေုန်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2310 ဖန်နှငဴ်ဖန်ထည်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2391 အပူခဳထညမ်ျာဵ(refractory product) ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2392 ရွှဳ့ေစဵသဳုဵ ေဆာေ်လပု်ေရဵပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2393 အြခာဵေ ေထည်နှင်ဴ ေြမထည်ထုတ်ေုန်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2394 ဘိလပ်ေြမ၊ ထဳုဵနှင်ဴ ပလာစတာ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2395 ေွန်ေရိ၊ ဘိလပ်ေြမနှငဴ်ပလာစတာပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2396 ေေျာေ်တုဳဵအာဵြဖတ်ေတာေ်ြခင်ဵ၊ ပုဳေဖာ်ြခင်ဵနှငဴ်အေချာသတ်ြခင်ဵ 

2399 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ ်အြခာဵသတ္တု မဟုတ်ေသာ တွင်ဵထွေ် 

ထုတေ်ုန်မျာဵ ထုတ်လပု်ြခင်ဵ  

24 အေြခခဳသတ္တုမျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2410 အေြခခဳသနဳှငဴ်သဳမဏီိ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2420 
တန်ဖုိဵကေီဵေသာ အေြခခဳသတ္တုမျာဵနှငဴ် သဳမဟုတ်ေသာ အြခာဵသတ္တုမျာဵ             

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2431 သဳနှငဴ်သဳမဏီိ သွန်ဵြခင်ဵ 

2432 သဳမဟုတ်ေသာသတ္တုမျာဵ သွန်ဵြခင်ဵ 

25 စေ်နှငဴ်ေိရိယာမျာဵမှလွဲ၍ တပ်ဆင်ထာဵေသာသတ္တုထည်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2511 အေဆာေ်အဦဆိုင်ရာသတ္တုထည်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2512 
သတ္တုြဖင်ဴြပုလုပ်ထာဵေသာ တိုင်ေီမျာဵ၊ ေရေလှာင်ေန်မျာဵနှင်ဴ သုိေလှာင် 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2513 ဗဟုိအပူေပဵေရပူဘိွုင်လာမျာဵမှအပ ေရေနွဵေငွ့ထုတ်စေ်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2520 လေ်နေ်နှင်ဴ ခဲယမ်ဵမီဵေေျာေ်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2591 
သတ္တုမျာဵအာဵပဳုသွင်ဵြခင်ဵ၊ ဖိြခင်ဵ၊ နိှပ်ြခင်ဵနှငဴ်အလွှာခတ်ြခင်ဵ၊ 

သတ္တုမှုန်နည်ဵပညာ 
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2592 သတ္တုမျာဵအာဵြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ် အလွှာအပု်ြခင်ဵ၊ စေ်ြဖင်ဴတိေု်စာဵြခင်ဵ 

2593 Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware 

2599 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ် အြခာဵတပ်ဆင်ထာဵေသာ 

သတ္တုထည်မျာဵ ထုတ်လပု်ြခင်ဵ 

26 ေွန်ပျူတာ၊ အီလေ်ထေရာနစ်နှငဴ် အလင်ဵဆုိင်ရာပစ္စည်ဵ မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2610 အလီေ်ထေရာနစ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဘုတ်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2620 ေွန်ပျူတာမျာဵနှငဴ် ဆေ်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2630 ဆေ်သွယ်ေရဵေိရိယာမျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2640 သဳုဵစွဲသူသဳုဵ အလီေ်ထေရာနစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2651 
တိုင်ဵတာြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊ လမ်ဵေကောင်ဵညွှန်ြပြခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ 

ေိရိယာမျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2652 လေ်ပတ်နာရီမျာဵနှငဴ်နာရီမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2660 
equipmentIrradiation electromedical နှငဴ် electrotherapeutic ေိရိယာမျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2670 အလင်ဵဆုိင်ရာေိရိယာမျာဵနှငဴ် ဓာတ်ပုဳဆုိင်ရာအသဳုဵအေဆာင်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2680 သဳလိုေ်နှင်ဴ အလင်ဵဆုိင်ရာမီဒီယာမျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

27 လျှေပ်စစ်အသဳုဵအေဆာင်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2710 
လျှေပ်စစ်ေမာ်တာမျာဵ၊ မီဵစေ်မျာဵ၊ ထရန်စေဖာ်မာမျာဵ၊ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ 

ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵဆုိင်ရာေိရိယာမျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2720 ဘေ်ထရီမျာဵနှငဴ် စွမ်ဵအင်သုိေလှာင်အုိဵမျာဵ (accumulators) ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ  

2731 ဖိုေ်ဘာေအာဴပ်တစ်ေေဘယ်ကေိုဵမျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2732 
အြခာဵအလီေ်ထေရာနစ်နှငဴ် လျှေပ်စစ်ဆုိင်ရာဝါယာကေိုဵမျာဵနှငဴ် ေေဘယ်ကေိုဵ 

မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2733 ဝါယာကေိုဵသွယ်တန်ဵသညဴ် ေိရိယာမျာဵထုပ်လပု်ြခင်ဵ 

2740 အလင်ဵေရာင်ေပဵသညဴ် လျှေပ်စစ်အသဳုဵအေဆာင်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2750 အမိ်သဳုဵေိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2790 အြခာဵလျှေပ်စစ်အသဳုဵအေဆာင်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 



 
 

4-29 
 

Code Description 

28 
(အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ်) စေ်ယန္တရာဵနှငဴ် စေ်ေိရိယာမျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ  

2811 
ေလယာဉ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှငဴ် ဆုိင်ေယ်အင်ဂျင်မျာဵမှအပ အင်ဂျင်မျာဵနှင်ဴ 

တာဘိုင်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2812 အရည်စွမ်ဵအာဵသဳုဵ စေ်ေိရိယာမျာဵထုတ်လပု်ြခင်ဵ 

2813 အြခာဵပန့်မျာဵ၊ ေွန်ပရေ်ဆာမျာဵ၊ ပိုေ်ေခါင်ဵမျာဵ၊ အဆ့ုိရှင်မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2814 
ဘယ်ယာရင်မျာဵ၊ ဂီယာမျာဵ၊ ဂယီာဆုိင်ရာနှငဴ် ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵဆုိင်ရာ အစိတ် 

အပိုင်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2815 
မီဵဖုိ၊ မီဵြပင်ဵဖုိမျာဵနှငဴ် မီဵြပင်ဵဖိုတွင် မီဵေတာေ်ထေွ်ေပါ်ရာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2816 မချ ီြခင်ဵနှငဴ် ေုိင်တွယ်ထနိ်ဵေကောင်ဵြခင်ဵဆုိင်ရာ စေ်ေိရိယာမျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2817 
ေွန်ပျူတာနှင်ဴ ဆေ်စပ်အသဳုဵအေဆာင်မျာဵမှအပ ရုဳဵသုဳဵ စေ်ယန္တရာဵနှင်ဴ 

စေ်ေိရိယာမျာဵ ထုတ်လပု်ြခင်ဵ 

2818 စွမ်ဵအာဵြဖငဴ်ေမာင်ဵနှင်သညဴ် အြခာဵလေ်မှုတန်ဆာပလာမျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2819 အြခာဵအေထွေထွသဳုဵ စေ်ယန္တရာဵမျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2821 စိုေ်ပျ ိုဵေရဵနှင်ဴ သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵသဳုဵ စေ်ယန္တရာဵမျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2822 သတ္တုပုဳသွင်ဵသညဴ် စေ်ယန္တရာဵမျာဵနှင်ဴ စေ်ေိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵ 

2823 သတ္တုထုတ်လပု်သန့်စင်ြခင်ဵအတွေ် စေ်ယန္တရာဵမျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2824 
တူဵေဖာ်ြခင်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵနှငဴ် ေဆာေ်လပု်ေရဵတို့အတွေ် စေ်ယန္တရာဵမျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2825 
အစာဵအစာ၊ အေဖျာ်ယမောနှငဴ်  ေဆဵရွေ်ကေီဵြပုြပင်ထတု်လပု်မှုအတွေ် 

စေ်ယန္တရာဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2826 
အထည်အလိပ်၊ အဝတ်အထည်နှင်ဴ သာဵေရထုတ်လုပ်မှုအတွေ် စေ်ယန္တရာဵမျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2829 အြခာဵအထူဵေိစ္စရပ်သဳုဵ စေ်ေိရိယာမျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 



 
 

4-30 
 

Code Description 

29 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ၊ ေနာေ်တွဲယာဉ်မျာဵနှငဴ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ ေနာေ်တွဲယာဉ် 

မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

2910 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2920 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵအတွေ် ေဘာ်ဒီမျာဵ (ေုိယ်ထည်မျာဵ) ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ 

ေနာေ်တွဲယာဉ်မျာဵနှင်ဴ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ ေနာေ်တွဲယာဉ်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

2930 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵအတွေ် အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ်အပိုပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

30 အြခာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵစေ်ေိရိယာမျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

3011 သေဘောမျာဵနှင်ဴေရေပါ်ေပါ်သညဴ် အေဆာေ်အဦမျာဵ 

3012 အေပျာ်စီဵနှငဴ်အာဵေစာဵေလှမျာဵ 

3020 ရထာဵစေ်ေခါင်ဵမျာဵနှငဴ်ရထာဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

3030 ေလယာဉ်၊ အာောသယာဉ်နှငဴ်ဆေ်စပ်စေ်ယန္တရာဵမျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

3040 စစ်ဘေ်သဳုဵတိုေ်ပွဲဝင်ယာဉ်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

3091 ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ေယ်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

3092 စေ်ဘီဵမျာဵနှင်ဴ invalid carriage မျာဵ 

3099 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ ် အြခာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ 

စေ်ေိရိယာမျာဵ ထုတ်လပု်ြခင်ဵ  

31 ပရေိဘာဂမျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

3100 ပရိေဘာဂမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

32 အြခာဵထုတ်လုပ်မှု 

3211 လေ်ဝတ်ရတနာမျာဵနှငဴ် ဆေ်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

3212 လေ်ဝတ်ရတနာအတုမျာဵနှငဴ် ဆေ်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

3220 ဂတီတူရိယာမျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

3230 အာဵေစာဵပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

3240 ဂမိ်ဵမျာဵနှင်ဴေေလဵေစာဵစရာမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

3250 
ေဆဵဘေ်ဆုိင်ရာနှငဴ် သွာဵဘေ်ဆုိင်ရာေိရိယာမျာဵ၊ ယင်ဵအတွေ် လိအုပ်ေသာ 

ပစ္စည်ဵ မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ 

3290 အြခာဵေနရာတွင် ေဖာြ်ပထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ ်အြခာဵထုတ်လုပ်မှုမျာဵ  



 
 

4-31 
 

Code Description 

33 စေ်ယန္တရာဵမျာဵနှငဴ်စေ်ေိရိယာမျာဵြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ်တပ်ဆင်ြခင်ဵ 

3311 တပ်ဆင်ထာဵေသာသတ္တုထည်မျာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 

3312 စေ်ယန္တရာဵမျာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 

3313 အလီေ်ထေရာနစ်နှငဴ် အလင်ဵဆုိင်ရာအသဳုဵအေဆာင်မျာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 

3314 လျှေပ်စစ်အသဳုဵအေဆာင်မျာဵ ြပုြပင်ြခင်ဵ 

3315 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵမှအပ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵစေ်ေိရိယာမျာဵအာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 

3319 အြခာဵစေ်ေိရိယာမျာဵအာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 

3320 စေ်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵစေ်ယန္တရာဵမျာဵနှင်ဴ စေ်ေိရိယာမျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ 

35 
လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ၊ ဓာတ်ေငွ့၊ေရေနွဵေငွ့နှငဴ် ေလေအဵေပဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

3510 လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ ပ့ုိလွှတ်ြခင်ဵနှငဴ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ 

3520 
ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ဓာတ်ေငွ့ေလာင်စာမျာဵေုိ ဓာတ်ေငွ့ပိုေ်လိုင်ဵမျာဵ           

ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ 

3530 ေရေနွဵေငွ့ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ေလေအဵေပဵြခင်ဵေဆာင်ရွေ်ေပဵြခင်ဵ 

36 ေရစုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ြပုြပင်စီရင်ြခင်ဵနှငဴ်ြဖန့်ေဝြခင်ဵ 

3600 ေရစုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ ြပုြပင်စီရင်ြခင်ဵနှငဴ် ြဖန့်ေဝြခင်ဵ 

37 မိလ္လာသိမ်ဵလုပ်ငန်ဵ 

3700 မိလ္လာသိမ်ဵလုပ်ငန်ဵ 

38 
အညစ်အေကေဵစုယူြခင်ဵ၊ြပုြပင်စီရင်ြခင်ဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

အရာဝတ္တုမျာဵ ြပန်လည်ရယူြခင်ဵ 

3811 ေဘဵဥပါဒ်မရိှေသာ အညစ်အေကေဵမျာဵ စုယူြခင်ဵ 

3812 ေဘဵဥပါဒ်ရိှေသာအညစ်အေကေဵမျာဵ စုယူြခင်ဵ 

3821 ေဘဵဥပါဒ်မရိှေသာအညစ်အေကေဵမျာဵြပုြပင်စီရင်ြခင်ဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 

3822 ေဘဵဥပါဒ်ရိှေသာအညစ်အေကေဵမျာဵြပုြပင်စီရင်ြခင်ဵနှင်ဴ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 

3830 အရာဝတ္တုမျာဵ ြပန်လည်ရယူြခင်ဵ 



 
 

4-32 
 

Code Description 

39 
ေရဆုိဵသန့်စင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အြခာဵအညစ်အေကေဵ ေုိင်တွယ်စီမဳြခင်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ 

3900 
ေရဆုိဵသန့်စင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ အြခာဵအညစ်အေကေဵေုိင်တွယ် စီမဳြခင်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ 

41 အေဆာေ်အဦမျာဵ ေဆာေ်လပု်ြခင်ဵ 

4100 အေဆာေ်အဦမျာဵ ေဆာေ်လပု်ြခင်ဵ 

42 မမို့ြပအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

4210 လမ်ဵမျာဵနှင်ဴရထာဵလမ်ဵမျာဵ ေဆာေ်လပု်ြခင်ဵ 

4220 
(ေရ၊ မီဵ၊ ဓာတ်ေငွ့စသည်ဴ  (အသဳုဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာစီမဳချေ်မျာဵ ) utility 

projects) ေဆာေ်လပု်ြခင်ဵ 

4290 အြခာဵပမို့ြပအင်ဂျင်နီယာစီမဳချေ်မျာဵ ေဆာေ်လပု်ြခင်ဵ 

43 သီဵသန့်ေဆာေ်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

4311 ပဖိုချဖျေ်ဆီဵြခင်ဵ 

4312 ေဆာေ်လပု်ရန်ေနရာ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ 

4321 လျှေပ်စစ်လိုင်ဵ သွယ်တန်ဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ 

4322 ေရပိုေ်လိုင်ဵမျာဵ၊ အပူေပဵနှငဴ် ေလေအဵေပဵစနစ်မျာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ 

4329 အြခာဵေဆာေ်လပု်တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

4330 အေဆာေ်အဦအပပီဵသတ်ြခင်ဵနှငဴ် အေချာေိုင်ြခင်ဵ 

4390 အြခာဵသီဵသန့်ေဆာေ်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

45 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵနှငဴ် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ေယ်မျာဵေုိ လေ်ောဵနှင်ဴ လေ်လီ 

ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ 

4510 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ 

4520 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

4530 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆေ်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

4540 
ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ေယ်မျာဵ၊ ဆေ်စပ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵ မျာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ 

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ြပုြပင်ြခင်ဵ 

46 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵနှငဴ် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ေယ်မျာဵမှအပ လေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4610 အခေကေဵေငွ သ့ုိမဟုတ ်ေန်ထရိုေ်စနစ်ြဖင်ဴ လေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 
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4620 စိုေ်ပျ ိုဵေရဵထွေ်ေုန်ကေမ်ဵမျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵလေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4630 အစာဵအစာ၊ အေဖျာ်ယမောနှငဴ် ေဆဵရွေ်ကေီဵလေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4641 အထည်အလိပ်၊ အဝတ်အစာဵနှငဴ် ဖိနပ်လေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4649 အြခာဵအမိ်သဳုဵေုန်မျာဵ လေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4651 
ေွန်ပျူတာမျာဵ၊ ေွန်ပျူတာနှငဴ်ဆေ်စပ်အသဳုဵအေဆာင်မျာဵနှငဴ် ေဆာဴဖ်ဝဲ 

လေ်ောဵ ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4652 
အလီေ်ထေရာနစ်နှငဴ် ဆေ်သွယ်ေရဵဆုိင်ရာ အသဳုဵအေဆာင်မျာဵနှငဴ် 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ လေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4653 စိုေ်ပျ ိုဵေရဵသဳုဵစေ်ယန္တရာဵမျာဵနှင်ဴ စေ်ေိရိယာမျာဵလေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4659 အြခာဵစေ်ယန္တရာဵမျာဵနှငဴ် စေ်ေိရိယာမျာဵလေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4661 
ေလာင်စာအစိုင်အခဲ၊ အရည်နှင်ဴအေငွ့၊ ယင်ဵတို့နှင်ဴ ဆေ်စပ်ထတု်ေုန်မျာဵ 

လေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4662 သတ္တုမျာဵနှငဴ် သတ္တုရုိင်ဵမျာဵ လေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 

4663 
ေဆာေ်လုပ်ေရဵပစ္စည်ဵ မျာဵ၊ ေုန်မာပစ္စည်ဵ မျာဵ၊ ေရပုိေ်လိုင်ဵနှငဴ် အပူေပဵ 

ေိရိယာမျာဵ၊ ယင်ဵတို့အတွေ် လိအုပ်ေသာ ပစ္စည်ဵ မျာဵ လေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 

4669 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ နှင်ဴ အတိအုစမျာဵ 

အြခာဵထုတေ်ုန်မျာဵ 

4690 သီဵသန့်မဟုတ်ေသာ လေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

47 ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵနှင်ဴေမာ်ေတာ်ဆုိင်ေယ်မျာဵမှအပ လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4711 
အစာဵစာ၊ အေဖျာ်ယမော သ့ုိမဟုတ် ေဆဵရွေ်ကေီဵတို့ေို အဓိေထာဵသည်ဴ 

သီဵသန့်မဟုတ်ေသာစတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လီေရာင်ဵြခင်ဵ 

4719 သီဵသန့်မဟုတ်ေသာစတိုဵဆုိင်တွင် အြခာဵလေ်ောဵေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

4721 အစာဵစာေုိ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4722 အေဖျာ်ယမောေို သီဵသန့်စတုိဵဆိုင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4723 ေဆဵရွေ်ကေီဵေုိ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4730 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေလာင်စာဆီေို သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 
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4741 
ေွန်ပျူတာမျာဵ၊ ဆေ်စပ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴ ေဆာဖဴ်ဝဲမျာဵ ဆေ်သွယ်ေရဵ 

အသဳုဵအေဆာင်မျာဵအာဵ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4742 
အသဳနှငဴ်အရုပ်ထတု်လွှငဴ်သညဴေ်ိရိယာမျာဵ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လ ီ

ေရာင်ဵြခင်ဵ 

4751 အထည်အလိပ်မျာဵေုိ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4752 
ေုန်မာပစ္စည်ဵ ၊ သုတ်ေဆဵနှငဴ်မှန်တိုေ့ို သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လ ီ

ေရာင်ဵြခင်ဵ 

4753 
ခန်ဵလဳုဵြပညဴေ်ောေဇာ၊ ေောေဇာငယ်၊ နဳရဳနှင်ဴကေမ်ဵြပင် အခင်ဵအောမျာဵေုိ 

သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4759 
လျှေပ်စစ်အိမ်သုဳဵပစ္စည်ဵ မျာဵ၊ ပရိေဘာဂ၊ အလင်ဵေရာင်ေပဵပစ္စည်ဵ မျာဵနှငဴ် အြခာဵ 

အမိ်သဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵေုိ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4761 
စာအပု်မျာဵ၊ သတင်ဵစာမျာဵနှငဴ် စာေရဵေိရိယာမျာဵေုိ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် 

လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4762 ေတဵဂီတနှင်ဴ ဗွီဒီယုိေခွမျာဵေို သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4763 အာဵေစာဵအသဳုဵအေဆာင်မျာဵေုိ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4764 ဂမိ်ဵမျာဵနှင်ဴေေလဵေစာဵမျာဵေုိ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4771 
အဝတ်ထည်၊ ဖိနပ်နှင်ဴသာဵေရပစ္စည်ဵ မျာဵေို သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လ ီ

ေရာင်ဵြခင်ဵ 

4772 
ေဆဵဝါဵနှင်ဴ ေဆဵဘေ်ဆုိင်ရာထုတေ်ုန်မျာဵ၊ အလှေုန်နှငဴ် ေရအိမ်သဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵ 

ေိ ုသီဵသန့်စတုိဵဆိုင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4773 ေုန်စည်အသစ်မျာဵေုိ သီဵသန့်စတိုဵဆုိင်မျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4774 တစ်ပတ်ရစ်ေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4781 
အစာဵအစာ၊ အေဖျာ်ယမောနှငဴ် ေဆဵရွေ်ကေီဵထွေ်ေုန်ေရာင်ဵချသည်ဴ 

ေဈဵဆုိင်မျာဵနှငဴ် ေဈဵမျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4782 
အထည်အလိပ်၊ အဝတ်အစာဵနှငဴ် ဖိနပ်ေရာင်ဵချသညဴ် ေဈဵဆုိင်မျာဵနှင်ဴ 

ေဈဵမျာဵတွင် လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4789 
အြခာဵေုန်စည်မျာဵေရာင်ဵချသညဴ် ေဈဵဆုိင်မျာဵနှငဴ်ေဈဵမျာဵတွင် လေ်လီ 

ေရာင်ဵြခင်ဵ 
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4791 
အမိ်အေရာေ်စာတိုေ်မှ မှာကောဵြခင်ဵြဖင်ဴ သ့ုိမဟုတ ် အင်တာနေ်မှတဆင်ဴ 

လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

4799 စတိုဵဆုိင်မျာဵ၊ ေဈဵဆုိင်မျာဵနှငဴ် ေဈဵမျာဵတွင် မဟုတ်ဘဲ လေ်လေီရာင်ဵြခင်ဵ 

49 ေုန်ေကောင်ဵြဖင်ဴပို့ေဆာင်ြခင်ဵနှင်ဴ ပိုေ်လိုင်ဵမျာဵြဖင်ဴပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

4911 ရထာဵလမ်ဵြဖင်ဴ ခရီဵသည် ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ ပမို့ြပေဒသမျာဵအကောဵ ပ့ုိေဆာင်ြခင်ဵ 

4912 ရထာဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေုန်စည်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

4921 ပမို့ြပနှင်ဴဆင်ေြခဖုဳဵေဒသသ့ုိ ေုန်ဵေကောင်ဵြဖင်ဴခရီဵသည် ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

4922 အြခာဵေုန်ေကောင်ဵြဖင်ဴ ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

4923 ောဵေကောင်ဵြဖင်ဴ ေုန်စည်မျာဵအာဵပ့ုိေဆာင်ြခင်ဵ 

4930 ပိုေ်လိုင်ဵြဖင်ဴ ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

50 ေရေကောင်ဵြဖငဴ်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

5011 ပင်လယ်နှငဴ် ေမ်ဵရိုဵတမ်ဵ ေရေကောင်ဵြဖင်ဴခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

5012 ပင်လယ်နှငဴ်ေမ်ဵရိုဵတမ်ဵ ေရေကောင်ဵြဖင်ဴေုန်စည်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

5021 ေုန်ဵတွင်ဵေရေကောင်ဵြဖင်ဴ ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

5022 ေုန်ဵတွင်ဵေရေကောင်ဵြဖင်ဴ ေုန်စည်ပ့ုိေဆာင်ြခင်ဵ 

51 ေလေကောင်ဵြဖငဴ် ပ့ုိေဆာင်ြခင်ဵ 

5110 ေလေကောင်ဵြဖင်ဴ ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

5120 ေလေကောင်ဵြဖင်ဴေုန်စည်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

52 သုိေလှာင်ရုဳလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ပ့ုိေဆာင်ြခင်ဵအတွေ် ဝန်ေဆာင်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

5210 သုိေလှာင်ရုဳလုပ်ငန်ဵနှငဴ်သုိေလှာင်ြခင်ဵ 

5221 
ေုန်ဵေကောင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ် တဆေ်တည်ဵေဆာင်ရွေ်သညဴ် ဝန်ေဆာင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5222 
ေရေကောင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵနှင်ဴ တဆေ်တည်ဵေဆာင်ရွေ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5223 
ေလေကောင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵနှင်ဴ တဆေ်တည်ဵေဆာင်ရွေ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5224 ယာဉ်တင်ေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵေုိင်တွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ (cargo handling) 
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5229 အြခာဵပို့ေဆာင်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

53 စာတုိေ်နှင်ဴဆေ်သာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5310 စာတိုေ်လပ်ုငန်ဵမျာဵ 

5320 ဆေ်သာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

55 ေနရာထိငု်ခင်ဵ 

5510 ောလတိ ုေနရာထိငု်ခင်ဵေပဵသညဴလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5520 
စခန်ဵချရာေြမေနရာမျာဵ၊ အပန်ဵေြဖရာယာဉ်ရပ်နာဵစခန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေနာေ်တွဲယာဉ် 

ရပ်နာဵေနစခန်ဵမျာဵ 

5590 အြခာဵေနရာထိငု်ခင်ဵေပဵသညဴလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵ 

56 အစာဵအစာနှငဴ် အေဖျာ်ယမောဝန်ေဆာင်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

5610 စာဵေသာေ်ဆုိင်မျာဵနှငဴ် ေရွ့လျာဵအစာဵအစာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5621 အခမ်ဵအနာဵမျာဵအတွေ် အေေျွဵအေမွဵဝန်ေဆာင်မှု 

5629 အြခာဵအစာဵအစာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5630 အေဖျာ်ယမောဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

58 ပုဳနှပိ်ထတု်ေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5811 စာအပု်ပုဳနိှပ်ထုတ်ေဝြခင်ဵ 

5812 လမ်ဵညွှန်စာအပ်ုမျာဵနှင်ဴ စာပို့လိပ်စာ စာရင်ဵမျာဵ ပဳုနှိပ်ထုတ်ေဝြခင်ဵ 

5813 သတင်ဵစာမျာဵ၊ ဂျာနယ်မျာဵနှင်ဴ စာနယ်ဇင်ဵမျာဵပဳုနိှပ်ထုတ်ေဝြခင်ဵ 

5819 အြခာဵပုဳနှိပ်ထတု်ေဝလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5820 ေဆာဴဖ်ဝဲထတု်ေဝြခင်ဵ 

59 
ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယုိနှငဴ် ရုပ်ြမင်သဳကောဵအစီအစဉ်ထတု်လပု်ြခင်ဵ၊ အသဳသွင်ဵြခင်ဵ၊ 

ေတဵဂီတထတု်ေဝြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5911 ရုပ်ရှင်၊ ဗီွဒီယုိနှငဴ်ရုပ်ြမင်သဳကောဵအစီအစဉ် ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5912 
ရုပ်ရှင်၊ ဗီွဒီယုိနှငဴ်ရုပ်ြမင်သဳကောဵအစီအစဉ် ထုတလ်ုပ်မှုပပီဵေနာေ် ထုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5913 ရုပ်ရှင်၊ ဗီွဒီယုိနှငဴ် ရုပ်ြမင်သဳကောဵအစီအစဉ် ြဖန့်ြဖူဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

5914 ရုပ်ရှင်ြပသြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
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5920 အသဳသွင်ဵြခင်ဵ၊ ေတဵဂီတထတု်ေဝြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

60 စီစဉ်ရိုေ်ေူဵြခင်ဵနှင်ဴထုတ်လွှငဴ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6010 ေရဒီယိုထတု်လွှငဴ်ြခင်ဵ 

6020 ရုပ်ြမင်သဳကောဵမှ ရိုေ်ေူဵြခင်ဵနှင်ဴထုတ်လွှငဴ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

61 ဆေ်သွယ်ေရဵ 

6110 ကေိုဵြဖင်ဴဆေ်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6120 ကေိုဵမဴဲဆေ်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6130 ပဂိုဟ်တုဆေ်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6190 အြခာဵဆေ်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

62 ေွန်ပျူတာပရုိဂရမ်ေရဆဲွြခင်ဵ၊ အတိငု်ပင်ခဳြခင်ဵနှငဴ်ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

6201 ေွန်ပျူတာပရုိဂရမ်ေရဆဲွြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6202 
ေွန်ပျူတာဆုိင်ရာအတိငု်ပင်ခဳြခင်ဵနှငဴ် ေွန်ပျူတာ အသဳုဵအေဆာင်မျာဵ စီမဳ 

ခန့်ခွဲြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6209 အြခာဵသတင်ဵအချေ်အလေ်နည်ဵပညာနှင်ဴ ေွန်ပျူတာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

63 သတင်ဵအချေ်အလေ်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6311 Data processing, hosting  နှငဴ်ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

6312 Web portal မျာဵ 

6391 သတင်ဵေအဂျင်စီလပု်ငန်ဵမျာဵ 

6399 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပြခင်ဵမရိှသညဴ ်အြခာဵသတင်ဵအချေ်အလေ် ဝန်ေဆာင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

64 အာမခဳနှငဴ်ပင်စင်ရန်ပဳုေငွမျာဵမှအပ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6411 ဗဟုိဘဏီ်လုပ်ငန်ဵ 

6419 အြခာဵေငွေကေဵေိစ္စရပ်မျာဵေုိကောဵခဳေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

6420 ဦဵပုိင်ေုမ္ပဏီီမျာဵ (holding companies) ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ  

6430 ယဳုမှတ်အပ်နှဳေငွမျာဵ၊ ရန်ပုဳေငွမျာဵနှငဴ်အလာဵတူဘဏ္ဍာေရဵေိစ္စရပ်မျာဵ 

6491 Financial leasing 

6492 အြခာဵေသာေ ေဵပမီဵချထာဵမှု (credit granting) 
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6499 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ ် အာမခဳနှင်ဴ ပင်စင်ရန်ပုဳေငွမျာဵမှပ 

အြခာဵေသာ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ  

65 
မြဖစ်မေနထာဵရှရိသညဴ် လူမှုဖလူုေဳရဵအာမခဳမှအပ အာမခဳ၊ ထပ်ဆငဴ်အာမခဳနှင်ဴ 

ပင်စင်ရန်ပုဳေငွ 

6511 အသေ်အာမခဳ 

6512 အသေ်အာမခဳ မဟုတ်ေသာ အာမခဳ 

6520 ထပ်ဆငဴ်အာမခဳ 

6530 ပင်စင်ရန်ပုဳေငွ 

66 
ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ်အာမခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵတ့ုိနငှဴ်ဆေ်စပ်ေနသညဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6611 ဘဏ္ဍာေရဵေစျဵေွေ်ေုိ စီမဳအုပ်ချူပ်ြခင်ဵ 

6612 
အစုရှယ်ယာလေ်မှတ်မျာဵနှငဴ် ေုန်ပစ္စည်ဵ စာချူပ်မျာဵတို့နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ ၍ 

အေျ ိုဵေဆာင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

6619 ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴ ဆေ်စပ်ေနသညဴလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6621 ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခနှင်ဴ ထိခိေု်မှုအေဲြဖတ်ြခင်ဵ 

6622 အာမခဳေိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှငဴ် အေျ ိုဵေဆာင်မျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6629 အာမခဳနှငဴ်ပင်စင်ရန်ပဳုေငွတိုအ့တွေ် အေထာေ်အေူေပဵသညဴအ်ြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6630 ရန်ပုဳေငွ စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

68 အမိ်ခခဳေြမေရာင်ဵဝယ်ငှာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6810 
ေိုယ်ပိုင် သ့ုိမဟုတ် ငှာဵရမ်ဵထာဵေသာ အမိ်ခခဳေြမနှငဴ်ေရာင်ဵဝယ်ငှာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

6820 
အခေကေဵေငွ သ့ုိမဟုတ ် ေန်ထရိုေ်စာချုပ်အေြခခဳ၍ အမိ်ခခဳေြမေရာင်ဵဝယ်ငှာဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

69 ဥပေဒနှငဴ်စာရင်ဵေုိင်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

6910 ဥပေဒလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

6920 စာရင်ဵေိုင်၊ စာရင်ဵထိန်ဵနှငဴ် စာရင်ဵစစ်လပု်ငန်ဵမျာဵ၊ အခွန်အတိုင်ပင်ခဳြခင်ဵ 
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70 ရုဳဵချုပ်အဆငဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲမှုအတိငု်ခဳလပု်ငန်ဵမျာဵ 

7010 ရုဳဵချုပ်အဆငဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

7020 စီမဳခန့်ခွဲမှုအတိငု်ခဳလပု်ငန်ဵမျာဵ 

71 
ဗိသုောနှငဴ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ နည်ဵပညာပုိင်ဵအရ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ခွဲြခမ်ဵ 

စိတ်ြဖာြခင်ဵ 

7110 
ဗိသုောနှင်ဴ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ယင်ဵတို့နှငဴ်ဆေ်စပ်ေသာ နည်ဵပညာ 

ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵအတိငု်ပင်ခဳြခင်ဵ 

7120 နည်ဵပညာပုိင်ဵအရ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ ခွဲြခမ်ဵစိတ်ြဖာြခင်ဵ 

72 သိပ္ပဳသုေတသနနှငဴ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵ 

7210 
သဘာဝသိပ္ပဳဘာသာရပ်မျာဵနှငဴ် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်မျာဵအေပါ် သုေတသန 

နှင်ဴ ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ 

7220 
လူမှုသိပ္ပဳသိပ္ပဳဘာသာရပ်မျာဵနှငဴ် လူသဘာသဘာဝတို့ လေ်ေတွ့သုေတသနနှင်ဴ 

ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ 

73 ေကော်ြငာနှငဴ်ေစျဵေွေ်သုေတသန 

7310 ေကော်ြငာ 

7320 ေစျဵေွေ်သုေတသနနှငဴ် အမျာဵြပည်သူထင်ြမင်ချေ်ေောေ်ခဳြခင်ဵ 

74 အြခာဵေသာသေ်ေမွဵဝမ်ဵေကောင်ဵပညာ၊သိပ္ပဳနှငဴ် နည်ဵပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

7410 သီဵသန့်ပုဳစဳထတု်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

7420 ဓါတ်ပုဳဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

7490 
အြခာဵေနရာတွင်ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ် အြခာဵေသာ သေ်ေမွဵဝမ်ဵေကောင်ဵ 

ပညာ၊ သိပ္ပဳနှင်ဴ နည်ဵပညာဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ  

75 တိရိစ္ဆာန်ေဆဵေုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

7500 တိရိစ္ဆာန်ေဆဵေုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

77 
ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် အချနိ်အတိုင်ဵအတာတစ်ရပ်အတွေ် စာချုပ်ြဖင်ဴ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ  

7710 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵအာဵ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် အချနိ်အတိုင်ဵအတာတစ်ရပ်အတွေ် 

စာချုပ်ြဖင်ဴ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ 
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7721 
အပန်ဵေြဖြခင်ဵနှငဴ် အာဵေစာဵဆုိင်ရာပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် အချန်ိ 

အတိငု်ဵအတာတစ်ရပ်အတွေ် စာချုပ်ြဖင်ဴ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ 

7722 ဗွီဒီယုိတိပ်မျာဵနှငဴ်ေခွမျာဵေုိ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ 

7729 
အြခာဵေသာတစ်ေိုယ်ေရသဳုဵနှင်ဴ အမိ်သဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ 
အချန်ိအတိုင်ဵအတာတစ်ရပ်အတွေ် စာချုပ်ြဖငဴ်ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ 

7730 
အြခာဵစေ်ယန္တရာဵ၊ စေ်ေိရိယာနှငဴ်ြဒပ်ရှိေုန်စည်မျာဵအာဵ ငှာဵြခင်ဵနှင်ဴ အချန်ိ 

အတိငု်ဵအတာတစ်ရပ်အတွေ် စာချုပ်ြဖင်ဴ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ 

7740 
မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာအရာမျာဵမှာအပ အသိညဏီ်ပစ္စည်ဵ နှငဴ် အလာဵတူ 

ထုတေ်ုန်မျာဵအာဵ အချန်ိအတိုင်ဵအတာတစ်ရပ်အတွေ် စာချုပ်ြဖင်ဴ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ 

78 အလုပ်အေိုင်ခန့်ထာဵြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

7810 အလုပ်အေိုင်ေနရာချထာဵေရဵ ေအဂျင်စီမျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

7820 ယာယီအလုပ်အေိုင်ေအဂျင်စီလပု်ငန်ဵမျာဵ 

7830 အြခာဵလူသာဵရင်ဵြမစ်ပဳဴပုိဵေပဵမှုမျာဵ 

79 
ခရီဵသွာဵေအဂျင်စီလပု်ငန်ဵ၊  ခရီဵစဉ်စီစဉ်ေဆာင်ရွေ်ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ကေိုတင် 

မှာကောဵေပဵသည်ဴဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴ ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

7911 ခရီဵသွာဵေအဂျင်စီလပု်ငန်ဵမျာဵ 

7912 ခရီဵစဉ်စီစဉ်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

7990 အြခာဵေသာကေိုတင်မှာကောဵေပဵသည်ဴဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ်ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

80 လုခဳခုဳေရဵစနစ်မျာဵနှငဴ်စဳုစမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8010 ပုဂ္ဂလေိလုခဳခုဳေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8020 လုြဳခုေရဵစနစ်မျာဵြဖင်ဴဝန်ေဆာင်မှုေပဵသညဴလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8030 စုဳစမ်ဵေထာေ်လမှ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

81 အေဆာေ်အဦဵနှင်ဴေြမယာရှုခင်ဵတို့အတွေ်ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8110 
လိအုပ်သည်မျာဵ စုေပါင်ဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသညဴ ် (Combines Facility Support) 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ  

8121 အေဆာေ်အဦမျာဵ အေထွေထွသန့်ရှင်ဵေရဵ 

8129 အြခာဵေသာအေဆာေ်အဦနှငဴ်သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
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8130 ေြမယာရှုခင်ဵေစာင်ဴေရှာေ်ြခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၀န်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

82 
ရုဳဵမျာဵစီမဳအုပ်ချုပ်ြခင်ဵ၊ ရဳုဵမျာဵအာဵ လုိအပ်သညဴမ်ျာဵ ပဴဳပုိဵေထာေ်ေူေပဵြခင်ဵနှင်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ပဳဴပိုဵေထာေ်ေူေပဵသည်ဴအြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8211 
ရုဳဵမျာဵစီမဳအုပ်ချုပ်ြခင်ဵနှငဴ် ပဳဴပုိဵေထာေ်ေူေပဵသညဴလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵ စုေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွေ်ေပဵြခင်ဵ 

8219 
မိတ္တူေူဵြခင်ဵ၊ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် ပဴဳပိုဵေထာေ်ေူေပဵသည်ဴ 

အြခာဵသီဵသန့်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

8220 ဖုန်ဵေခါ်ဆုိမှုစင်တာဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8230 ညီလာခဳမျာဵနှင်ဴ ေုန်စည်ြပပဲွေျင်ဵပြခင်ဵ 

8291 ေောေ်ခဳေရဵေအဂျင်စီမျာဵနှင်ဴ ေ ေဵပမီဗျူရိုမျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8292 ထုပ်ပိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8299 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ပဳဴပုိဵ 

ေထာေ်ေူေပဵသညဴ ်အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

84 ြပည်သူ့စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵနှငဴ်ောေွယ်ေရဵ၊ မြဖစ်မေနထာဵရှရိသညဴ် လူမူဖူလုဳေရဵ 

8411 အေထွေထွြပည်သူ့စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8412 

လူမူဖူလုဳေရဵမှအပ ေျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာေ်မှု၊ ပညာေရဵ၊ ယဉ်ေေျဵမှု 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ အြခာဵလူမှုဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ကေပ်မတ်ြခင်ဵ 

8413 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ ပုိမိုထေိရာေ်စွာ လည်ပတ်ေဆာင်ရွေ်နုိင်ေရဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ကေပ်မတ်ြခင်ဵနှငဴ် အာဵြဖည်ဴေဆာင်ရွေ်ေပဵြခင်ဵ 

8421 နိုင်ငဳြခာဵေရဵ 

8422 ောေွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8423 ြပည်သူ့တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵနှငဴ် ေဘဵေင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8430 မြဖစ်မေနထာဵရိှရသည်ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵ 

85 ပညာေရဵ 

8510 မူလတန်ဵကေိုအေြခခဳပညာေရဵနှငဴ်မူလတန်ဵအေြခခဳပညာေရဵ 

8521 အေထွေထွမူလတန်ဵလွန်အေြခခဳပညာေရဵ 
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8522 နည်ဵပညာနှငဴ်သေ်ေမွဵမှုပညာဆုိင်ရာမူလတန်ဵလွန်အေြခခဳပညာေရဵ 

8530 အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာေရဵ 

8541 အာဵေစာဵနှငဴ်အပန်ဵေြဖြခင်ဵဆုိင်ရာပညာေရဵ 

8542 ယဉ်ေေျဵမှုဆုိင်ရာပညာေရဵ 

8549 အြခာဵေနရာတွင် ေဖာြ်ပထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ ်ပညာေရဵ 

8550 ပညာေရဵအေထာေ်အေူြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

86 လူ့ေျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8610 ေဆဵရုဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8620 ေဆဵဘေ်ဆုိင်ရာနှငဴ် သွာဵဘေ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8690 အြခာဵလူ့ေျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်မျာဵ 

87 ေနရာထိငု်ခင်ဵနှငဴ်တေွ ေစာင်ဴေရာှေ်မှုေပဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8710 
ေနရာထိငု်ခင်ဵနှင်ဴတေွ သူနာြပုေစာငဴ်ေရှာေ်မှုေပဵသညဴ ် အေထာေ်အပဳဴ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8720 
စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာယုိယွင်ဵြခင်ဵ၊ စိတ်ေျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေဆဵဝါဵအလဲွသဳုဵြခင်ဵတ့ုိ 

အတွေ် ေနရာထိင်ုခင်ဵနှငဴ်တေွ ေစာငဴ်ေရှာေ်မှုေပဵသညဴလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8730 
သေ်ကေီဵရွယ်အုိမျာဵနှငဴ် မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွေ် ေနရာထိငု်ခင်ဵနှငဴ်တေွ 

ေစာငဴ်ေရှာေ်ေပဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8790 ေနရာထိငု်ခင်ဵနှင်ဴတေွ ေစာင်ဴေရှာေ်မှုေပဵသညဴ ်အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

88 ေနရာထိငု်ခင်ဵမပါသညဴလ်ှုမှုဝန်ထမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8810 
သေ်ကေီဵရွယ်အုိမျာဵနှငဴ် မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွေ် ေနရာထိင်ုခင်ဵ မပါသည်ဴ 

လှုမှုဝန်ထမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

8890 ေနရာထိငု်ခင်ဵမပါသည်ဴအြခာဵလှုမှုဝန်ထမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

90 ဖန်တီဵမှု၊ အနုပညာနှငဴ် ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9000 ဖန်တီဵမှု၊ အနုပညာနှငဴ် ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

91 
စာကေည်ဴတိေ်ုမျာဵ၊ ေမာ်ေွန်ဵတုိေ်မျာဵ၊ ြပတိုေ်မျာဵနှငဴ်အြခာဵယဉ်ေေျဵမှုဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9101 စာကေည်ဴတိေု်နှင်ဴ ေမာ်ေွန်ဵတုိေ်လပု်ငန်ဵမျာဵ 
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9102 
ြပတိုေ်လပု်ငန်ဵမျာဵ၊ သမုိင်ဵဝင်ေနရာမျာဵနှင်ဴ အေဆာေ်အဦဵတို့နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

9103 ရုေ္ခေဗဒနှင်ဴ ဇဝီေဗဒဥယျာဉ်မျာဵ၊ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵနယ်ေြမလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

92 ေလာင်ဵေစာဵအမျ ိုဵမျ ိုဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9200 ေလာင်ဵေစာဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ  

93 အာဵေစာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေဖျာ်ေြဖမှုနှငဴ် အပန်ဵေြဖလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9311 အာဵေစာဵအသဳုဵအေဆာင်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ သညဴလ်ုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

9312 အာဵေစာဵေလပ်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

9319 အြခာဵအာဵေစာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9321 ေဖျာ်ေြဖမှုေပဵသညဴေ်စာဵေွင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ  

9329 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ ် အြခာဵအြခာဵေဖျာ်ေြဖမှုနှင်ဴ အပန်ဵေြဖ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

94 အဖွဲ့ဝင်လေ်ခဳေဆာင်ရွေ်သညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9411 
စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ အလုပ်ရှင်မျာဵအာဵအဖွဲ့ဝင်အြဖစ် လေ်ခဳေဆာင်ရွေ် 

သညဴ ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9412 
သေ်ေမွဵဝမ်ဵေကောင်ဵပညာရှင်မျာဵအာဵ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် လေ်ခဳေဆာင်ရွေ်သညဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9420 အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9491 ဘာသာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

9492 နိုင်ငဳေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9499 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ ် အဖွဲ့ဝင်လေ်ခဳေဆာင်ရွေ်သညဴ ်

အြခာဵ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ  

95 ေွန်ပျူတာမျာဵ၊ တစ်ေိုယ်ေရသဳုဵနှငဴ် အိမ်သဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ ြပုြပင်ြခင်ဵ 

9511 ေွန်ပျူတာမျာဵနှငဴ် ဆေ်စပ်အသဳုဵအေဆာင်မျာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 

9512 ဆေ်သွယ်ေရဵအသဳုဵအေဆာင်မျာဵ ြပုြပင်ြခင်ဵ 

9521 အလီေ်ထေရာနစ်လသဳုူဵေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ြပုြပင်ြခင်ဵ 

9522 အမိ်သဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵနှငဴ်လူသဳုဵေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ 
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Code Description 

9523 ဖိနပ်နှငဴ်သာဵေရထည်မျာဵ ြပုြပင်ြခင်ဵ 

9524 ပရိေဘာဂနှငဴ်ေနအမိ်အခင်ဵအေျင်ဵမျာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 

9529 အြခာဵတစ်ေုိယ်ေရသဳုဵနှငဴ်အိမ်သုဳဵပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 

96 အြခာဵတစ်ေိုယ်ေရသဳုဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9601 
အထည်အလိပ်မျာဵနှင်ဴ သာဵေမွဵထည်မျာဵအာဵ ေလျှော်ဖွတ်ြခင်ဵနှငဴ် အေြခာေ် 

ေလျှော်ြခင်ဵ 

9602 ဆဳသြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵအလှြပင်လပု်ငန်ဵ 

9603 နာေရဵနှငဴ်ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

9609 
အြခာဵေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ ် အြခာဵတစ်ေုိယ်ေရသဳုဵ ဝန်ေဆာင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ  

97 အမိ်အေူ၏ အလုပ်ရှင်အြဖစ် လုပ်ေဆာင်သညဴ် အမိ်ေထာင်စု၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9700 အမိ်အေူ၏ အလုပ်ရှင်အြဖစ် လုပ်ေဆာင်သညဴ ်အမိ်ေထာင်စု၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

98 
ပုဂ္ဂလေိအမိ်ေထာင်စုမျာဵ၏ မိမိေိုယ်တိုင်အသဳုဵြပုမှုအတွေ် ေုန်စည်နှင်ဴ 

ဝန်ေဆာင်မှု ထုတလ်ုပ်ေပဵသည်ဴ ခွဲြခာဵထာဵြခင်ဵမရှိေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9810 
ပုဂ္ဂလေိအမိ်ေထာင်စုမျာဵ၏ မိမိေိုယ်တိုင်အသဳုဵြပုမှုအတွေ် ေုန်စည်ထတု်လပု် 

သညဴ ်ခွဲြခာဵထာဵြခင်ဵမရိှေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9820 
ပုဂ္ဂလေိအမိ်ေထာင်စုမျာဵ၏ မိမိေုိယ်တိုင်အသဳုဵြပုမှုအတွေ် 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသညဴ် ခွဲြခာဵထာဵြခင်ဵမရိှေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

99 နိုင်ငဳနယ်နမိတ်ြပင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အစုအဖွဲ့မျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

9900 နိုင်ငဳနယ်နမိတ်ြပင်ပရိှ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အစုအဖွဲ့မျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
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အခွန်ထမ်ဵ သ့ုိမဟုတ ်ေိုယ်စာဵလှယ်၏ ေတိခဳဝန်ချေ် 

ဤပဳုစဳေို မတင်သွင်ဵမီစာမျေ်နှာ ၆ တွင် ေအာေ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵေ လေ်မှတ်ေရဵထိုဵ ရပါ 

မည်- 

 တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ေ အဆုိပါပုဂ္ဂိုလ်ေိုယ်တိုင်။  

 သမဝါယမအသင်ဵြဖစ်ပါေ အသင်ဵဥေ္ကဋ္ဌ သ့ုိမဟုတ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ။  

 ေုမ္ပဏီီြဖစ်ပါေတရာဵဝင်ေုိယ်စာဵလှယ် သ့ုိမဟုတ ် ေိုယ်စာဵေဆာင်ရွေ်သူ၊ 

သ့ုိမဟုတ် အပု်ချုပ်မှုဒါရုိေ်တာ သ့ုိမဟုတ် ဒါရုိေ်တာ။  

 အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵြဖစ်ပါေစီမဳအုပ်ချုပ်မှု သ့ုိမဟုတ် ေငွစာရင်ဵတာဝန်ခဳ။  
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ပုဳစဳ - သတင်ဵအချေ်အလေ် ေတာင်ဵခဳလွှာနမူနာ 

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ သတင်ဵအချေ်အလေ် ေတာင်ဵခဳလွှာ 

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ အခွန်ထမ်ဵမျာဵအတွေ် ပိုမိုေောင်ဵမွန်ေသာ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵအပ်နုိင်ရန် ရည်သန်လျေ် ေအာေ်ပါသတင်ဵအချေ်အလေ်မျာဵအာဵ

ေတာင်ဵခဳရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ အချ ို့သတင်ဵအချေ်အလေ်မျာဵသည် ယခင်လကူေီဵမင်ဵ အခွန် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆင်ခဲေဴသာ ြပည်တွင်ဵအခွန်ရဳုဵမျာဵတွင် ရှိနှင်ဴပပီဵြဖစ်ပါလိမ်ဴမည်။ သ့ုိရာတွင် 

ယင်ဵအချေ်အလေ်မျာဵေုိ ြပန်လည်ရယူနိုင်မညဴ်အေြခအေနနှငဴ် တိေျမှန်ေန်ေသာ 

သတင်ဵအချေ်အလေ်ြဖစ်ေစလိြုခင်ဵတို့ေကောင်ဴ ယခုေဲဴသ့ုိလူကေီဵမင်ဵထဳမှ သတင်ဵ 

အချေ်အလေ် ေတာင်ဵခဳရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ လူကေီဵမင်ဵအေနြဖင်ဴ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵ 

ဦဵစီဵဌာန၏ အခွန်ထမ်ဵြဖစ်ေနသမျှေောလပတ်လုဳဵ ဤသတင်ဵအချေ်အလေ်မျာဵေို ထပ်မဳ

ေတာင်ဵခဳြခင်ဵြပုမည်မဟုတ်ပါ။ လူကေီဵမင်ဵအေနြဖငဴ် အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳေိုပါ လေ်ခ ဳ

ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စဉ် 

 

(a) 

Item 

အေကောင်ဵအရာ 

(b) 

Explanation 

ရငှ်ဵလင်ဵချေ် 

(c) 

English 

 

(d) 

ြမန်မာ 

၁ အခွန်ထမ်ဵ မှတ်ပုဳတင် 

အမှတ် 

လေ်ရိှ အခွန်ထမ်ဵအမှတ် 

ရှိပါေ ယင်ဵအမှတ်ေို 

ြဖညဴစွ်ေ်ပါ။ 

  

၂ အခွန်ထမ်ဵ မှတ်ပုဳတင် 

သညဴ ်ြပည်တွင်ဵအခွန်ရုဳဵ၏ 

အမည ်

အခွန်ထမ်ဵ မှတ်ပုဳတင် 

ထုတေ်ပဵသညဴ် ြပည်တွင်ဵ 

အခွန်ရဳုဵေို ေဖာ်ြပပါ။  

  

၃ အခွန်ထမ်ဵအမည်    

၄ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု 

ေော်မရှင်/ 

အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇဳုမှ 

ခွငဴ်ြပုချေ်နဳပါတ်ရှိပါေ 

ြဖညဴစွ်ေ်ရန် 

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု 

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု

ေော်မရှင်/ 

အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇဳုမှ ခွင်ဴြပု 

ချေ်နဳပါတ်ေို ြဖည်ဴစွေ်ပါ။ 

ခွငဴ်ြပုချေ်နဳပါတ်တစ်ခုထေ်

ပိုရရိှထာဵပါေ ခွငဴ်ြပုချေ် 
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စဉ် 

 

(a) 

Item 

အေကောင်ဵအရာ 

(b) 

Explanation 

ရငှ်ဵလင်ဵချေ် 

(c) 

English 

 

(d) 

ြမန်မာ 

ေော်မရှင်မှခွငဴ်ြပုစာေုိ 

ပူဵတွဲတင်ြပရန် 

နဳပါတ်အာဵလုဳဵ ေုိေဖာ်ြပပပီဵ 

ခွငဴ်ြပုစာမျာဵအာဵပူဵတဲွ 

တင်ြပေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု 

ေော်မရှင်/ 

အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇဳုမှ 

ခွငဴ်ြပုသညဴရ်ေ်စဲွရှိပါေ 

ြဖညဴစွ်ေ်ရန် 

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု 

ေော်မရှင်မှခွငဴ်ြပုစာေုိပူဵ

တွဲတင်ြပရန် 

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု

ေော်မရှင်/ အထူဵစီဵပွာဵ 

ေရဵဇဳုမှခွင်ဴြပုသညဴရ်ေ်စွဲေို 

ြဖညဴစွ်ေ်ပါ။ ခွငဴ်ြပုချေ် 

ရေ်စွဲတစ်ခုထေ်ပိုရရှိထာဵ 

ပါေ ခွင်ဴြပုသညဴ ်ရေ်စွဲ 

အာဵလုဳဵ ေို ေဖာ်ြပပပီဵ 

ခွငဴ်ြပုစာမျာဵအာဵပူဵတဲွ 

တင်ြပေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

     

လေ်ရိှဒါရိုေ်တာအဖွဲ့ဝင်မျာဵ    

ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် - ၁    

၆ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် - 

အမည ်

ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် (၅)ဦဵ 

ထေ်ပုိပါေပူဵတွဲ စာရင်ဵြဖင်ဴ 

ေဖာ်ြပပါ။ 

 

 

 

၇ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် - 

ရာထူဵ 

   

၈ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် - 

ပိုင်ဆုိင်သညဴ် ရှယ်ယာ     

အေရအတွေ် 

   

ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် - ၂    

၉ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-အမည်    

၁၀ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-ရာထူဵ    
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စဉ် 

 

(a) 

Item 

အေကောင်ဵအရာ 

(b) 

Explanation 

ရငှ်ဵလင်ဵချေ် 

(c) 

English 

 

(d) 

ြမန်မာ 

၁၁ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် -

ပိုင်ဆုိင်သညဴရ်ှယ်ယာ                

အေရအတွေ် 

   

ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် - ၃    

၁၂ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-အမည်    

၁၃ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-ရာထူဵ    

၁၄ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-

ပိုင်ဆုိင်သညဴရ်ှယ်ယာ        

အေရအတွေ် 

   

ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် - ၄    

၁၅ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-အမည်    

၁၆ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-ရာထူဵ    

၁၇ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် -

ပိုင်ဆုိင်သညဴရ်ှယ်ယာ        

အေရအတွေ် 

   

ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင် - ၅    

၁၈ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-အမည်    

၁၉ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-ရာထူဵ    

၂၀ ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့ဝင်-

ပိုင်ဆုိင်သညဴရ်ှယ်ယာ        

အေရအတွေ် 

 

 

 

  

     

 သင်ရှယ်ယာပိုင်ဆုိင်သညဴ် 

ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵမျာဵ 

သငဴ်အေနြဖင်ဴြပည်တွင်ဵြဖစ်ေစ  ြပည်ပြဖစ်ေစ 

အြခာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုလုဳဵ၏ ၂၅% သ့ုိမဟုတ်  

ယင်ဵထေ်ပိုမိုေသာ ရှယ်ယာမျာဵပိုင်ဆုိင်ပါေ 

ေအာေ်တွင် ေမဵြမန်ဵ ထာဵသညဴ် 
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စဉ် 

 

(a) 

Item 

အေကောင်ဵအရာ 

(b) 

Explanation 

ရငှ်ဵလင်ဵချေ် 

(c) 

English 

 

(d) 

ြမန်မာ 

အချေ်အလေ်ေိုြဖညဴ်စွေ်ပါ။ အေယ်၍ လုပ်ငန်ဵ 

(၃)ခုထေ်ပိုမိုပါေ ပူဵတဲွစာရင်ဵြဖင်ဴ ေဖာ်ြပပါ။ 

ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵ - ၁    

၂၁ အခွန်ထမ်ဵ သေ်ေသခဳ 

နဳပါတ် 

   

၂၂ အမည ်    

၂၃ လိပ်စာ    

၂၄ ပိုင်ဆုိင်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ    

ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵ - ၂    

၂၅ အခွန်ထမ်ဵ သေ်ေသခဳ 

နဳပါတ် 

   

၂၆ အမည ်    

၂၇ လိပ်စာ    

၂၈ ပိုင်ဆုိင်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ    

ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵ - ၃    

၂၉ အခွန်ထမ်ဵ သေ်ေသခဳ 

နဳပါတ် 

   

၃၀ အမည ်    

၃၁ လိပ်စာ    

၃၂ ပိုင်ဆုိင်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ    

     

 သင်၏ ရှယ်ယာမျာဵေို 

ပိုင်ဆုိင်သညဴဆ်ေ်စပ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

သင်၏ရှယ်ယာမျာဵေို ြပည်တွင်ဵြဖစ်ေစ ြပည်ပြဖစ်

ေစ အြခာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုမှ ၂၅%  သ့ုိမဟုတ် 

ယင်ဵထေ် ပိုမုိပိုင်ဆုိင်ပါေ ေအာေ်တွင် 

ေမဵြမန်ဵထာဵသညဴ် အချေ်အလေ်ေုိြဖညဴ်စွေ်ပါ။ 

အေယ်၍လုပ်ငန်ဵ (၃) ခ ု ထေ်ပိုမိုပါေ  ပူဵတဲွ 
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စဉ် 

 

(a) 

Item 

အေကောင်ဵအရာ 

(b) 

Explanation 

ရငှ်ဵလင်ဵချေ် 

(c) 

English 

 

(d) 

ြမန်မာ 

စာရင်ဵြဖင်ဴ ေဖာ်ြပပါ။ 

ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵ - ၁    

၃၃ အခွန်ထမ်ဵ သေ်ေသခဳ 

နဳပါတ် 

   

၃၄ အမည ်    

၃၅ လိပ်စာ    

၃၆ ပိုင်ဆုိင်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ    

ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵ - ၂    

၃၇ အခွန်ထမ်ဵ သေ်ေသခဳ 

နဳပါတ် 

   

၃၈ အမည ်    

၃၉ လိပ်စာ    

၄၀ ပိုင်ဆုိင်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ    

ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵ - ၃    

၄၁ အခွန်ထမ်ဵ သေ်ေသခဳ 

နဳပါတ် 

   

၄၂ အမည ်    

၄၃ လိပ်စာ    

၄၄ ပိုင်ဆုိင်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ    

ေုမ္ပဏီီအပု်စုမျာဵ 

၄၅ ေုမ္ပဏီီအပု်စုမျာဵ အခွန်ထမ်ဵအေနြဖငဴ် 

ေုမ္ပဏီီအပု်စုတစ်ခုတွင် 

ပါဝင်ပါေ ယင်ဵအပု်စု၏ 

အမည်ေိ ုေဖာ်ြပပါ။ 

  

     

 ဘဏ္ဍာေရဵအချေ်အလေ် ပပီဵခဴဲသညဴဘ်ဏ္ဍာေရဵနှစ် (၂) နှစ် (နှစ်ြပည်ဴ) အတွေ် 
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စဉ် 

 

(a) 

Item 

အေကောင်ဵအရာ 

(b) 

Explanation 

ရငှ်ဵလင်ဵချေ် 

(c) 

English 

 

(d) 

ြမန်မာ 

- နှစ် (၂) နှစ်အတွေ် ဘဏ္ဍာေရဵအချေ်အလေ်မျာဵေုိြဖည်ဴစွေ်ပါ။ 

ဘဏ္ဍာေရဵအချေ်အလေ်- ၂၀-၂၀ 

ဝင်ေငွနှစ် 

   

၄၆ စုစုေပါင်ဵလည်ပတ်ေငွ       

(အေရာင်ဵ) 

   

၄၇ စုစုေပါင်ဵအသဳုဵစရိတ်    

၄၈ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွ    

၄၉ အသာဵတင်အြမတ် 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

   

၅၀ စုစုေပါင်ဵပိုင်ဆုိင်မှုမျာဵ    

၅၁ ေပဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် 

ဝင်ေငွခွန် 

   

၅၂ သွင်ဵေုန်ပမာဏီ    

၅၃ ပို့ေုန်ပမာဏီ    

၅၄ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် - 

အခွန်စည်ဵကေပ်ထိုေ်ေသာ 

ေရာင်ဵရေငွ 

   

၅၅ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် - 

အခွန်မစည်ဵကေပ်ထိုေ်ေ

ောာေရာင်ဵရေငွ 

   

၅၆ ေပဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် 

ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် 

   

ဘဏ္ဍာေရဵအချေ်အလေ်- ၂၀-၂၀ 

ဝင်ေငွနှစ် 

   

၅၇ စုစုေပါင်ဵလည်ပတ်ေငွ      

(အေရာင်ဵ) 
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စဉ် 

 

(a) 

Item 

အေကောင်ဵအရာ 

(b) 

Explanation 

ရငှ်ဵလင်ဵချေ် 

(c) 

English 

 

(d) 

ြမန်မာ 

၅၈ စုစုေပါင်ဵအသဳုဵစရိတ်    

၅၉ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွ    

၆၀ အသာဵတင်အြမတ် 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

   

၆၁ စုစုေပါင်ဵပိုင်ဆုိင်မှုမျာဵ    

၆၂ ေပဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် 

ဝင်ေငွခွန် 

   

၆၃ သွင်ဵေုန်ပမာဏီ    

၆၄ ပို့ေုန်ပမာဏီ    

၆၅ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် - 

အခွန်စည်ဵကေပ်ထိုေ်ေသာ 

ေရာင်ဵရေငွ 

   

၆၆ ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် - 

အခွန်မစည်ဵကေပ်ထိုေ် 

ေသာေရာင်ဵရေငွ 

   

၆၇ ေပဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် 

ေုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် 
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(၅) စကမ်ှုကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ် 

စစေ်ဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန  
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စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့် သ့ုိမဟုတ် အတညြ်ပုမိန့် ရရိှေသာ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် လျှပ်စစ်ေဘဵအန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ လေ်မှတ်၊ ဘွိုင်လာ 

အသဳုဵြပုခွင်ဴလေ်မှတ်နှငဴ် ပုဂ္ဂလေိစေ်မှုလုပ်ငန်ဵ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မျာဵေုိ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု 

ဌာနဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့တွင် တင်ြပေလျှာေ်ထာဵနိုင်ပါသည်။ စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵ 

နှင်ဴစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနအာဵ ေုိယ်စာဵြပုသူတစ်ဦဵသည် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုဌာနဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့တွင် ဌာနမှူဵအြဖစ် ရဳုဵထိုင်ေဆာင်ရွေ်ေပဵလျေ်ရှိသည်။ အဆုိပါ 

ေိုယ်စာဵလှယ်သည် အထေ်ေဖာ်ြပပါလေ်မှတ်မျာဵ ေလျှာေ်ထာဵရာတွင် လိအုပ်သည်ဴ 

သတင်ဵအချေ်အလေ်မျာဵေပဵလျေ်ရှိသည်။ 

၂။ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနသည် လျှပ်စစ်နှငဴ် ဆေ်စပ်ေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ ေိရိယာမျာဵေို ၂၀၁၄ လျှပ်စစ်ဥပေဒနှငဴ် တည်ဆဲလျှပ်စစ်ဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵအတုိင်ဵ ေအာေ်ပါအချေ်မျာဵအာဵ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွေ်လျေ်ရှိသည်- 

 (ေ) အမျာဵြပည်သူသဳုဵ အေဆာေ်အအုဳမျာဵတွင် လျှပ်စစ်တပ်ဆင်သွယ်တန်ဵမှု 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ဘေ်ထရီအာဵသွင်ဵေိရိယာ၊ အပူေပဵစေ်၊ ဂေဟေဆာ်စေ်၊ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵစေ်၊ လျှပ်စစ်မီတာစသညဴ် လျှပ်စစ်ဆုိင်ရာပစ္စည်ဵ မျာဵ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ဓာတ်ေလှောဵ၊ စေ်ေလှောဵ၊ ဗ့ုိအာဵြမငဴ်ဓာတအ်ာဵလိငု်ဵနှငဴ် 

ဓာတ်အာဵခွဲရုဳမျာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ 

လေ်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

 (ခ) လျှပ်ထတု်စေ်၏ လည်ပတ်နှုန်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုမှုစစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုြခင်ဵဆုိင်ရာ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် 

ထုတေ်ပဵြခင်ဵ 

 (ဂ) ြပည်တွင်ဵမှ ထုတလ်ုပ်သညဴ ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵေုိ ထုတလ်ုပ်သူ၏ 

ထုတလ်ုပ်ေသာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵ၍ ြပည်တွင်ဵြဖစ် လျှပ်စစ် 

ပစ္စည်ဵ ထုတလ်ုပ်မှု လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ လေ်မှတ်ေို 

ထုတေ်ပဵပါသည်။ ြပည်ပမှတင်သွင်ဵသညဴ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵေုိ တင်သွင်ဵ 

သညဴန်ိုင်ငဳမှ ထုတလ်ုပ်ထာဵသညဴ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ  အရည်အေသွဵ 

စစ်ေဆဵချေ်မှတ်တမ်ဵေုိ ထုတေ်ပဵပါသည်။ 
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အမှန်တေယ်တွင် မီတာတပ်ဆင်ြခင်ဵအပါအဝင် လျှပ်စစ်သွယ်တန်ဵြခင်ဵေိစ္စမျာဵေုိ 

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကေီဵဌာနလေ်ေအာေ်ရှိ ရန်ေုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵ 

ေော်ပိုေရဵရှင်ဵမှ ေဆာင်ရွေ်သည်ေို သတိြပုရမည်။ 

၃။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့် သ့ုိမဟုတ် အတညြ်ပုမိန့်ရရိှေသာ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် စေ်ရုဳတွင် ဘွိုင်လာတပ်ဆင်အသဳုဵြပုလိုပါေ ဘိွုင်လာအသဳုဵမြပုမီ 

ဘွိုင်လာစစ်ေဆဵေရဵဌာနသ့ုိ ေလျှာေ်ထာဵရန်လိအုပ်သည်။ ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုခွင်ဴ လေ်မှတ် 

ေလျှာေ်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵလိအုပ်ေသာစာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵေုိ ြပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် 

တိုင်ဵေဒသကေီဵစေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပရမည်။ 

၄။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင် ခွငဴ်ြပုမိန့် သ့ုိမဟုတ် အတညြ်ပုမိန့်ရရှိေသာ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် စေ်မှုလုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်ပပီဵ စတင်လပု်ေုိင်မည်ဆုိပါေ သေ်ဆုိင်ရာ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ြပည်နယ်နှငဴ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမမျာဵရိှ စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် 

စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵမျာဵတွင် ပုဂ္ဂလေိစေ်မှုလုပ်ငန်ဵဥပေဒနှင်ဴအညီ အမှတ်စဉ် ၃ ပါ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတုိင်ဵ ေလျှာေ်ထာဵရယူနိုင်ပါသည်။  

၅။ အဆုိပါမှတ်ပုဳတင်သေ်တမ်ဵေုိ ၁ နှစ် သတ်မှတ်ထာဵေသာေ ောငဴ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူ 

သည် သေ်တမ်ဵေုန်ဆဳုဵ ရေ်မတိုင်မီ သေ်တမ်ဵတုိဵရန်လိုအပ်ပါသည်။ သေ်တမ်ဵေုန်ဆဳုဵ 

ပပီဵေနာေ် ရေ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ သေ်တမ်ဵတုိဵ  ေလျှာေ်ထာဵပါေ သေ်မှတ် 

ေနာေ်ေျဒဏ်ေ ေဵေုိပါ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမှ ေပဵေဆာင်ရမည်။ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရေ် ၆၀ 

အတွင်ဵ သေ်တမ်ဵတိုဵေလျှာေ်ထာဵြခင်ဵ မြပုပါေ အဆုိပါမှတ်ပဳုတင်လေ်မှတ် ပျေ်ြပယ် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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(၁) လျှပ်စစ်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရငှ်ဵေကကာင်ဵလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ (ထရန်စေဖာ်မာ၊ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵစက်၊ ဗ့ုိအာဵေပဵစက်၊ ဗ့ုိအာဵြမင်ဴနှငဴ် အမ်ိတွင်ဵဝါယာ 

သွယ်တန်ဵြြင်ဵ) 

(၁.၁) လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵြြင်ဵ 

(၁.၁.၁) ဓာတ်အာဵြွဲရဳု နှငဴ် ဓာတ်အာဵလိုင်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူမှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေရဵ 

စစ်ေဆဵေပဵပါရန် ေလျှာေ်လွှာ 

(ခ ) ဓာတ်အာဵခွဲရုဳ/လိင်ုဵတည်ေဆာေ်ခွငဴ်ြပုမိန့် (မိတ္တူ) 

(ဂ ) Single Line Diagram ၊ Line Route Map ၊ Catalogue 

နှင်ဴ စဳသတ်မှတ်ချေ် 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေရဵ 

အတွေ် လိအုပ်ေသာ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴတေွ 

ေလျှာေ်လွှာေိ ု သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ြပည်နယ်စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

တင်ြပေလျှာေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) Single Line Diagram၊ စဳသတ်မှတ်ချေ်၊ Line Route 

Map၊ Catalogue လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵမှ တာဝန်ရိှသူမှ 

စိစစ်ပါမည်။ 

 (ဂ)  ေလျှာေ်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ စဳသတ်မှတ်ချေ်မျာဵ 

နှင်ဴအညီ တည်ေဆာေ်တပ်ဆင်မှု ပပီဵစီဵပါေ စစ်ေဆဵေရဵ 

အဖွဲ့သည် ဓာတ်အာဵလိငု်ဵနှငဴ် ဓာတ်အာဵခွဲရုဳ၏ သွယ်တန်ဵ 

တပ်ဆင်မှုေုိ ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဃ) စစ်ေဆဵမညဴေ်န့နှငဴ် လာေရာေ်စစ်ေဆဵမညဴသူ်အမည်ေုိ 

စစ်ေဆဵမညဴ ် အချေ်မျာဵနှင်ဴတေွ  ေလျှာေ်ထာဵသူထ ဳ

အေ ောင်ဵ ောဵပါမည်။ 

(င) စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ်ြပုြပင်ရန် အချေ်မျာဵရိှပါေ ၇ ရေ် 

အတွင်ဵ အပပီဵေဆာင်ရွေ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ြပင်ဆင်ပပီဵ၍ လုိအပ် 

လျှင် ေနာေ်တစ်ကေိမ်ထပ်မဳ စစ်ေဆဵမည်ြဖစ်ပါသည်။   

(စ) စစ်ေဆဵခေို ြမန်မာစဴီဵပွာဵေရဵဘဏ်ရိှ သတ်မှတ်ေငွစာရင်ဵ 
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ေခါင်ဵစဉ်သ့ုိ ၇ ရေ်အတွင်ဵ ေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

မူရင်ဵချလဳ ၁ ေစာင်ေို ဌာနသ့ုိ ြပန်လည်ေပဵပို့ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဆ)  စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵေနာေ် (လိအုပ် 

ပါေ တပ်ဆင်မှုမျာဵတွင် ြပင်ဆင်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ပပီဵမှ 

သာ) လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ လေ်မှတ် 

ထုတေ်ပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (ေ) တွင် ေည်ဴပါ။ 

ကကာြမင်ဴြျနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရေ် အမျာဵဆဳုဵ ၇ ရေ် 

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် 

စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

မှတ်ြျက်  ဗို့အာဵြမင်ဴဓာတအ်ာဵခွဲရုဳ စစ်ေဆဵြခင်ဵအတွေ် လျှပ်စစ် 

တိုင်ဵတာေရဵ ေိရိယာမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵလိသူုမှ သယ်ယူေပဵရ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

(၁.၁.၂) စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳနှငဴ် အေဆာက်အဦမျာဵတွင် လျှပ်စစ်သွယ်တန်ဵ တပ်ဆင်မှုမျာဵ 

အာဵ ဗ့ုိအာဵနိမ်ဴ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ မှ စစ်ေဆဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိအုပ်ေသာ

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူမှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေရဵ 

စစ်ေဆဵေပဵပါရန် ေလျှာေ်ထာဵစာ 

(ခ) Single Line Diagram 

(ဂ) တပ်ဆင်ထာဵေသာဝန်အာဵ၊ စေ်နှင်ဴေမာ်တာအေရအတွေ်  

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵရန်အတွေ် လိအုပ် 

ေသာ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴတေွ ေလျှာေ်လွှာေို 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ် စေ်မှု 

ကေီဵ ေပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 
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ေလျှာေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) တပ်ဆင်သွယ်တန်ဵမည်ဴ/ သွယ်တန်ဵထာဵသညဴ ် ဒီဇုိင်ဵပုဳစဳ 

ေို လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန တာဝန်ရှိသူမှ စိစစ်ပါမည်။ 

(ဂ)  ေလျှာေ်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ စဳသတ်မှတ်ချေ်မျာဵ 

ပပီဵစီဵပါေ ဗ့ုိအာဵနိမ်ဴ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် လျှပ်စစ် 

သွယ်တန်ဵတပ်ဆင်မှုအာဵ ေြမြပင်ေွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵပါ 

မည်။ 

(ဃ) စစ်ေဆဵမညဴေ်န့နှငဴ် လာေရာေ်စစ်ေဆဵမညဴသူ်အမည်ေုိ 

စစ်ေဆဵမညဴအ်ချေ်မျာဵနှင်ဴတေွ  ေလျှာေ်ထာဵသူထ ဳ

အေ ောင်ဵ ောဵပါမည်။ 

(င) စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် ြပုြပင်ရန်လိအုပ်ချေ်မျာဵေုိ မှတ်ချေ် 

ြပုပါေ ၇ ရေ်အတွင်ဵ အပပီဵေဆာင်ရွေ်ရမည် ြဖစ်ပပီဵ 

ြပင်ဆင်မှုအစီရင်ခဳစာေို လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနသ့ုိ 

တင်ြပရပါမည်။ 

(စ) ြပင်ဆင်မှုအစီရင်ခဳစာ ရရိှပပီဵေနာေ် စစ်ေဆဵမှု မှတ်တမ်ဵ 

ေို စစ်ေဆဵသူတို့ တင်ြပပပီဵေနာေ် လိအုပ်ပါေ စစ်ေဆဵမှု 

ေို ေနာေ်တစ်ကေိမ်ထပ်မဳေဆာင်ရွေ်ပါမည်။ 

(ဆ) စစ်ေဆဵခေို ြမန်မာစဴီဵပွာဵေရဵဘဏ်ရှိ သတ်မှတ် 

ေငွစာရင်ဵေခါင်ဵစဉ်သ့ုိ ၇ ရေ်အတွင်ဵ ေပဵသွင်ဵရမည် 

ြဖစ်ပပီဵ မူရင်ဵချလဳ ၁ ေစာင်ေိ ု ဌာနသ့ုိ ြပန်လည်ေပဵပ့ုိ 

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵပပီဵေနာေ် (လိအုပ်ပါ 

ေ တပ်ဆင်မှုမျာဵတွင် ြပင်ဆင်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ပပီဵမှသာ) 

လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ လေ်မှတ်ထုတ် 

ေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (ေ) တွင် ေည်ဴပါ 

ကကာြမင်ဴြျနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရေ် အမျာဵဆဳုဵ ၇ရေ် 

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် 
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ေနရာ စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

 

(၁.၁.၃) ယာယီလျှပ်စစ်သွယ်တန်ဵတပ်ဆင်မှုကို  စစ်ေဆဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူမှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေရဵ 

စစ်ေဆဵေပဵပါရန် ေလျှာေ်ထာဵစာ 

(ခ ) Single Line Diagram၊ Line Route Map၊ Catalogue နှငဴ် 

စဳသတ်မှတ်ချေ် 

(ဂ) တပ်ဆင်မညဴ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ၏ Test Certificate နှငဴ် 

စဳသတ်မှတ်ချေ်မျာဵ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵရန်အတွေ် လိအုပ် 

ေသာ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ်တေွ ေလျှာေ်လွှာေို 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ် စေ်မှု 

ကေီဵ ေပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှာေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) စစ်ေဆဵမညဴေ်န့နှငဴ် လာေရာေ်စစ်ေဆဵမညဴသူ် အမည်ေို 

စစ်ေဆဵမညဴ ် အချေ်မျာဵနှငဴ်တေွ  ေလျှာေ်ထာဵသူထဳ 

အေ ောင်ဵ ောဵပါမည်။ 

(ဂ) လျှပ်စစ်သွယ်တန်ဵတပ်ဆင်မှုမျာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵစစ်ေဆဵခ 

ေပဵသွင်ဵပပီဵေနာေ် (လိအုပ်ပါေ တပ်ဆင်မှုမျာဵတွင် 

ြပင်ဆင်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ပပီဵမှသာ) လျှပ်စစ်အန္တရာယ် 

ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ လေ်မှတ်ထုတ်ေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (ေ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ကကာြမင်ဴြျနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရေ်အမျာဵဆဳုဵ ၇ ရေ် 

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာ တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် 

စစ်ေဆဵေရဵဌာန 
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အတညြ်ပု 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

သညဴ ်ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

 

(၁.၂) ဂျင်နေရတာနှငဴ် အြြာဵလျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ (ဝရန်ိစက်၊ အပူေပဵစက်၊ အင်ဗာတာနှငဴ် 

လျှပ်စစ်မီတာအသစ်) အာဵ စစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုမှုမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် 

ထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ  

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) Company Letter Head ပါေသာ စစ်ေဆဵေပဵပါရန် 

ေလျှာေ်လွှာ 

(ခ) ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မိတ္တူ 

(ဂ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတလ်ုပ်ြဖန့်ြဖူဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ခွငဴ်ြပုမိန့် (လိအုပ်ပါေ) 

(ဃ) Test Certificate၊ စဳသတ်မှတ်ချေ်နှငဴ် အေသဵစိတ် 

ေဖာ်ြပချေ်မျာဵ 

(င) ဌာနမှ ေနာေ်ဆဳုဵထုတ်ေပဵထာဵသညဴ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် 

ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵလေ်မှတ်(လိအုပ်ပါေ) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵရန်အတွေ် လိအုပ် 

ေသာ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ်တေွ ေလျှာေ်လွှာေို 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ် စေ်မှု 

ကေီဵ ေပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှာေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ေလျှာေ်လွှာပုဳစဳနှငဴ် စဳချနိ်စဳနှုန်ဵတို့ေို လျှပ်စစ် စစ်ေဆဵေရဵ 

ဌာနမှ စိစစ်ပါမည်။ 

(ဂ)  စစ်ေဆဵမညဴေ်န့နှငဴ် လာေရာေ်စစ်ေဆဵမညဴသူ် အမည်ေို 

စစ်ေဆဵမညဴအ်ချေ်မျာဵနှင်ဴတေွ  ေလျှာေ်ထာဵသူထဳ 

အေ ောင်ဵ ောဵပါမည်။ 

(ဃ) ေလျှာေ်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ စဳသတ်မှတ်ချေ်မျာဵ 

နှင်ဴ တည်ေဆာေ်ပပီဵစီဵပါေ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် 
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လျှပ်စစ်ထုတစ်ေ်နှင်ဴ လျှပ်စစ်သွယ်တန်ဵ တပ်ဆင်မှုမျာဵ 

အာဵ ေြမြပင် ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပါမည်။ 

(င) စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် ြပင်ဆင်ရန် လိအုပ်သည်မျာဵေုိ ၇ ရေ် 

အတွင်ဵ အပပီဵေဆာင်ရွေ်ရပါမည်။ 

(စ) ြပင်ဆင်မှုအစီရင်ခဳစာ ရရိှပပီဵေနာေ်နှင်ဴ စစ်ေဆဵမှု 

မှတ်တမ်ဵမျာဵေုိ စစ်ေဆဵသူတိုအ့ာဵ တင်ြပပပီဵေနာေ် 

လိအုပ်ပါေ စစ်ေဆဵမှုေို ေနာေ်တစ်ကေိမ် ထပ်မဳစစ်ေဆဵ 

ပါမည်။  

(ဆ) စစ်ေဆဵခေို ြမန်မာစဴီဵပွာဵေရဵဘဏ်ရှိ သတ်မှတ်ေငွစာရင်ဵ 

ေခါင်ဵစဉ်သ့ုိ ၇ ရေ်အတွင်ဵ ေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

မူရင်ဵချလဳ ၁ ေစာင်ေို ဌာနသ့ုိ ြပန်လည်ေပဵပို့ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵေနာေ် (လိအုပ်ပါ 

ေ တပ်ဆင်မှုမျာဵတွင် ြပင်ဆင်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ပပီဵမှသာ) 

လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနသည် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵ 

ေ ောင်ဵလေ်မှတ် ထုတ် ေပဵပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (ေ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ကကာြမင်ဴြျနိ် အြခာဵ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵအတွေ် - ရုဳဵဖွငဴ်ရေ် အမျာဵဆဳုဵ ၇ ရေ် 

Generator အတွေ် - ရုဳဵဖွငဴ်ရေ် အမျာဵဆဳုဵ ၇ ရေ် 

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ်စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် 

စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴရ်ာထူဵ/

အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန 
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(၁.၃) စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ 

(၁.၃.၁) စက်ေလှကာဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ တပ်ဆင်ြြင်ဵအတွက် တည်ေဆာက်ြွငဴ်ြပုမိန့်  

တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ  

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ဓာတ်ေလှောဵ/ စေ်ေလှောဵေလျှာေ်လွှာပုဳစဳပါ အချေ် 

အလေ်မျာဵ ြပည်ဴစဳုစွာ ေဖာ်ြပ၍ ေလျှာေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ခ ) ဓာတ်ေလှောဵ/ စေ်ေလှောဵဆုိင်ရာပဳုစဳမျာဵ 

(ဂ ) Steel/ Belt ကေိုဵ စမ်ဵသပ်ပပီဵေ ောင်ဵ Certificate 

(ဃ) အေဆာေ်အဦခိုင်ခဳဴေ ောင်ဵ ေထာေ်ခဳချေ် (သ့ုိမဟုတ်) 

သေ်ဆုိင်ရာ စည်ပင်သာယာေရဵ ေော်မတီ၏ 

အေဆာေ်အဦဆုိင်ရာ ခွငဴ်ြပုမိန့် 

(င) တည်ေဆာေ်ခွငဴ်တာဝန်ယူသူ၏ လျှပ်စစ်ေျွမ်ဵေျင်မှု 

ဆုိင်ရာလေ်မှတ် (သ့ုိမဟုတ်) ဓာေ်ေလှောဵ/ စေ် 

ေလှောဵေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာ ဤဌာနမှ အသိအမှတ်ြပု 

ထာဵသညဴ ်လေ်မှတ် 

(စ) အေဆာေ်အဦအတွင်ဵ ဓာတ်ေလှောဵ/ စေ်ေလှောဵ 

တည်ေနရာြပပဳုစဳ 

(ဆ) ဓာတ်ေလှောဵ/ စေ်ေလှောဵဆုိင်ရာ အေသဵစိတ် 

အချေ်အလေ်မျာဵစာအပ်ု (Catalogue) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵရန်အတွေ် 

လိအုပ်ေသာ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴတေွ ေလျှာေ်လွှာ 

ေိ ု လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန (ရဳုဵချုပ်)၊ စေ်မှု 

ကေီဵ ေပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှာေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ေလျှာေ်လွှာပုဳစဳေုိ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနမှ အချေ် 

အလေ်ြပညဴစဳု်မှု ရှိမရိှ စိစစ်ပါမည်။ 

(ဂ) ဓာတ်ေလှောဵနှင်ဴ စေ်ေလှောဵ တပ်ဆင်ရန် 

အတညြ်ပုချေ်ထတု်ေပဵပါမည်။  

(ဃ) အတညြ်ပုချေ်ရရိှပါေ ေလျှာေ်ထာဵသူသည် ဓာတ် 

ေလှောဵ၊ စေ်ေလှောဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ စတင် 
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ေဆာင်ရွေ်နိုင်ပါသည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (ေ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ကကာြမင်ဴြျနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရေ် အမျာဵဆဳုဵ ၇ ရေ် 

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ်  

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် 

စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

မှတ်ြျက်  ဓာတ်ေလှောဵ၊ စေ်ေလှောဵမျာဵမတပ်ဆင်မီ အနည်ဵဆဳုဵ ၁၅ 

ရေ်အတွင်ဵ အတညြ်ပုချေ်ရယူရန် ေလျှာေ်ထာဵရမည်။ 

 

 

(၁.၃.၂) စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ စစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုြွငဴ်ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ 

 အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) Company Letter Head ပါေသာ အေပါ်စာ 

(ခ ) ဓာတ်ေလှောဵ/စေ်ေလှောဵ တည်ေဆာေ်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

(မိတ္တူ) နှငဴ် ထုတလ်ုပ်သူဘေ်မှေပဵေသာ Test 

Certificate 

(ဂ) ဓာတ်ေလှောဵ/ စေ်ေလှောဵဆုိင်ရာ နည်ဵပညာ 

သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှငဴ်  Catalogue၊ အေဆာေ်အဦ၏ 

ခဳနိုင်ရည်ရှိမှု ေထာေ်ခဳချေ် 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် ဓာတ်ေလှောဵ/စေ်ေလှောဵ 

စစ်ေဆဵရန် လုိအပ်ေသာ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴတေွ  

ေလျှာေ်လွှာေို သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ြပည်နယ်စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

တင်ြပေလျှာေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) စစ်ေဆဵမညဴေ်န့နှငဴ် လာေရာေ်စစ်ေဆဵမညဴသူ်၏ အမည် 

ေို ေလျှာေ်ထာဵသူထ ဳအေ ောင်ဵ ောဵပါမည်။ 

(ဂ) စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် ြပင်ဆင်ရန် လိအုပ်သည်ဟု မှတ်ချေ် 
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ြပုသည်မျာဵေုိ ၇ ရေ်အတွင်ဵ အပပီဵေဆာင်ရွေ်ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ) ြပင်ဆင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵလျှင် ေနာေ်တစ်ကေိမ် ထပ်မဳ 

စစ်ေဆဵပါမည်။ 

(င) စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် ြပင်ဆင်ရန် မှတ်ချေ် မရိှလျှင် 

စစ်ေဆဵခေို ြမန်မာစဴီဵပွာဵေရဵဘဏ်တွင် ေပဵသွင်ဵရမည် 

ြဖစ်ပပီဵ ေငွသွင်ဵချလန်ေို လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနသ့ုိ 

ေပဵပ့ုိရပါမည်။  

(စ) စစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵေနာေ် စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ်၏ 

မှတ်ချေ် မရှိလျှင် ဓာတ်ေလှောဵ၊ စေ်ေလှောဵ 

အသဳုဵြပုခွင်ဴလေ်မှတ် ထုတေ်ပဵပါမည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (ေ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ကကာြမင်ဴြျနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရေ် အမျာဵဆဳုဵ၇ ရေ် 

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် 

စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

အတညြ်ပု 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

သညဴ ်ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ လျှပ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

မှတ်ြျက်  ဓာတ်ေလှောဵ၊စေ်ေလှောဵမျာဵ၏ အသဳုဵြပုခွင်ဴလေ်မှတ် 

သေ်တမ်ဵမှာ ထုတေ်ပဵသညဴေ်န့မှစ၍ ၁ နှစ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

(၂) ဘွိုင်လာ စစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုြွငဴ်လက်မှတ် ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ  

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ် ေလျှာေ်လွှာ 

(ခ)  ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵလာေသာဘွိုင်လာ သ့ုိမဟုတ် 

ြပည်တွင်ဵတွင် ဝယ်ယူေသာ ဘွိုင်လာနှင်ဴ သေ်ဆုိင်သညဴ် 

အေထာေ်အထာဵစာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵ 

(ဂ)  ဘွိုင်လာထုတလ်ုပ်ရာတွင် လိေု်နာခဲဴေသာ ထုတလ်ုပ်မှု 

နှင်ဴ စမ်ဵသပ်မှုစဳချနိ်စဳညွှန်ဵ သေ်ေသခဳလေ်မှတ် 
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(ဃ)  ဘွိုင်လာထုတလ်ုပ်ပပီဵသည်အထိ အဆငဴ်ဆငဴ် စစ်ေဆဵ 

ခဲဴေ ောင်ဵေုိ သေ်ဆုိင်ရာနိုင်ငဳေ တရာဵဝင် ထုတေ်ပဵ 

ေသာ အာမခဳလေ်မှတ် 

(င)  ဘွိုင်လာတွင် အသဳုဵြပုေသာ သဳသာဵ၏ ထုတလ်ုပ်မှု 

နည်ဵစဉ်၊ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိ၊ ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိနှငဴ် စေ်မှု 

ဂဏု်သတ္တိဆုိင်ရာ သေ်ေသခဳလေ်မှတ်မျာဵ 

(စ)  ဘွိုင်လာ၏ အေသဵစိတ်ေရဵဆဲွပုဳစဳ၊ ဂေဟဆေ်ေ ောင်ဵ 

မျာဵေုိ ဓာတ်မှန်ရုိေ်၍ စစ်ေဆဵေတွ့ ရှိချေ်နှငဴ် အပူြပ 

ဂရပ်မျာဵ 

(ဆ)  ဘွိုင်လာထုတလ်ုပ်သညဴေ်ုမ္ပဏီ၏ အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ 

ထုတလ်ုပ်သညဴအ်မှတ်စဉ် 

(ဇ) ရည်ရွယ်တည်ေဆာေ်သညဴ် ဖိအာဵ၊ ေရေနွဵေငွ့ 

ထုတလ်ုပ်မှုပမာဏနှငဴ် အသဳုဵြပုမည်ဴေလာင်စာ 

(ဈ) ဘွိုင်လာနှငဴ် တွဲဖေ်အသဳုဵြပုေသာ ေရေနွဵေငွ့ပိုေ်မျာဵ 

တပ်ဆင်သွယ်တန်ဵပဳု အေသဵစိတ်ေရဵဆဲွထာဵသညဴပ်ုဳစဳ 

(ည) စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ်ေ အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ 

အေထာေ်အထာဵနှငဴ် သေ်ေသခဳလေ်မှတ်မျာဵ။ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  ၁။ ဘွိုင်လာအသစ်အာဵမှတ်ပုဳတင်စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

(ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵမျာဵနှငဴ်တေွ ေလျှာေ်လွှာေို ြမန်မာနိုင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင် One Stop Service ရှိ 

စေ်မှုေဏ္ဍ သ့ုိမဟုတ် သေ်ဆုိင်ရာြပည်နယ်နှငဴ် 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှာေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ဘွိုင်လာစစ်ေဆဵေရဵမှူဵမှ စစ်ေဆဵမညဴရ်ေ်ေို 

ေလျှာေ်ထာဵသူထဳသ့ုိ ကေိုတင်အေ ောင်ဵ ောဵ 

ပါမည်။ 

(ဂ) စစ်ေဆဵရာတွင် စစ်ေဆဵေရဵမှူဵ သည် ဘိွုင်လာ၏ 
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အတုိင်ဵအတာ ဖိအာဵခဳနိုင်ရည် တွေ်ချေ်မှုနှငဴ် 

ေရဖိအာဵြဖင်ဴ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဃ) ဘွိုင်လာစစ်ေဆဵြခင်ဵ ေအာင်ြမင်ခဲဴလျှင် သတ်မှတ် 

ထာဵေသာ စစ်ေဆဵခေုိ ေလျှာေ်ထာဵသူမှ 

ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

(င) စစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵေနာေ် ေလျှာေ်ထာဵသူသည် 

ေငွသငွ်ဵချလန်ေုိ စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှငဴ် စစ်ေဆဵ 

ေရဵဦဵစီဵဌာန (ဘိွုင်လာစစ်ေဆဵေရဵ) သ့ုိ တင်ြပ၍ 

ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ်ေို ထုတယူ်နိုင်ပါ 

သည်။ 

၂။  ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ် အသစ်လဲလှယ်ြခင်ဵ 

အတွေ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

(ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် အသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ် အသစ် 

ထုတေ်ပဵရန် ဘွိုင်လာ၏ မှတ်ပုဳတင်အမှတ်နှငဴ် 

တစ်နှစ်ထေ်မပိုေသာ အသဳုဵြပုလိုသညဴ် သေ်တမ်ဵ 

တို့ေို ေဖာ်ြပေလျှာေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

ဘွိုင်လာစစ်ေဆဵခအာဵ သေ်ဆုိင်ရာ ြမန်မာ ဴ

စီဵပွာဵေရဵဘဏ်သ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

(ဂ) ဘွိုင်လာစစ်ေဆဵေရဵမှူဵမှ စစ်ေဆဵမညဴရ်ေ်ေို 

ေလျှာေ်ထာဵသူထဳ ကေိုတင်အေ ောင်ဵ ောဵပါမည်။  

(ဃ) စစ်ေဆဵမညဴရ်ေ်တွင် လုပ်ငန်ဵရှင်မှ ဘွိုင်လာအာဵ 

အစစ်ေဆဵခဳနိုင်ရန် ကေိုတင်ြပင်ဆင်ထာဵရမည်။ 

(င) ဘွိုင်လာစစ်ေဆဵြခင်ဵ ေအာင်ြမင်ခဲဴလျှင် ဘိွုင်လာ 

အသဳုဵြပုခွင်ဴ လေ်မှတ်အသစ်ေုိ ထုတ်ေပဵမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ (ေ) ဘွိုင်လာအသစ်အာဵ မှတ်ပုဳတင်စစ်ေဆဵပပီဵ အသဳုဵြပုခွင်ဴ 

လေ်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵအတွေ် ဘွိုင်လာစစ်ေဆဵမှု 

ဝန်ေဆာင်ခမှာ ဘွိုင်လာ၏ မီဵရိှန်ရမျေ်နှာြပင် ဧရိယာ 
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အေပါ်မူတည်၍ (အနည်ဵဆုဳဵ ၃၀၀၀၀ ေျပ်မအှမျာဵဆဳုဵ 

၁၅၀၀၀၀ ေျပ်) 

(ခ) ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ်အသစ် လဲလှယ်ြခင်ဵ 

အတွေ် ဘိွုင်လာစစ်ေဆဵမှုဝန်ေဆာင်ခမှာ ဘိွုင်လာ၏ 

မီဵရိှန်ရမျေ်နှာြပင်ဧရိယာအေပါ် မူတည်၍ (အနည်ဵဆုဳဵ 

၂၀၀၀၀ ေျပ်မှ အမျာဵဆဳုဵ ၁၅၀၀၀၀ ေျပ်) 

ကကာြမင်ဴြျနိ် (ေ) ဘိွုင်လာအသစ်အာဵ မှတ်ပဳုတင်စစ်ေဆဵပပီဵ အသဳုဵြပုခွင်ဴ 

လေ်မှတ်ထုတ်ေပ ြဵခင်ဵအတွေ်  ောြမင်ဴချန်ိမှာ ေလျှာေ်လွှာ 

လေ်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှစ၍ ေအာေ်ပါအတိငု်ဵြဖစ်ပါသည်- 

- ေလျှာေ်လွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵ (၁ ရေ်) 

- စစ်ေဆဵမည်ဴရေ် အေ ောင်  ဵော ြဵခင်ဵ (အနည်ဵဆဳု  ဵ ၅ ရေ် 

ကေိုတင်) 

- ဖွင်ဴြပစစ်ေဆဵြခင်ဵ (၁ ရေ်) 

- ေရဖိအာဵြဖင်ဴစစ်ေဆဵြခင်ဵ (၁ ရေ်) 

- မီဵရိှန်ရမျေ်နှာြပင်ဧရိယာနှငဴ် ခွငဴ်ြပုဖိအာဵတွေ်ချေ်ြခင်ဵ 

(၁ ရေ်) 

- စစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵြခင်ဵ ( ၁ ရေ်) 

- စစ်ေဆဵပပီဵဘိွုင်လာအသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

(၁ ရေ်) 

(ခ) ဘိွုင်လာအသဳု ြဵပုခွင်ဴလေ်မှတ်အသစ်လဲလှယ်ြခင်ဵအတွေ် 

 ောြမင်ဴချန်ိမှာ ေလျှာေ်လွှာလေ်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှစ၍ 

ေအာေ်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

- ေလျှာေ်လွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵ (၁ ရေ်) 

- စစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵြခင်ဵ (၁ ရေ်) 

- စစ်ေဆဵမညဴရ်ေ်အေ ောင်ဵ ောဵြခင်ဵ (အနည်ဵဆုဳဵ ၅ 

ရေ် ကေိုတင်) 

- စစ်ေဆဵြခင်ဵ (၁ ရေ်) 

စစ်ေဆဵပပီဵ ဘိွုင်လာအသဳုဵြပုခွငဴ် လေ်မှတ်ထုတ်ေပဵ 
ြခင်ဵ (၁ ရေ်) 
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ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်/ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက် 

မှတ်ေရဵထုိဵသညဴ် 

 ရာထူဵ/အဆင်ဴ  

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ (ဘိွုင်လာစစ်ေဆဵေရဵဌာန) 

စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

မှတ်ြျက်  ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုခွငဴ် လေ်မှတ်သေ်တမ်ဵမှာ ထုတေ်ပဵသညဴ် 

ရေ်မှ ၁နှစ် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ် အသစ်လလဲှယ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

အတွင်ဵ ဘိွုင်လာအာဵ တစ်ဖန်ထပ်မဳစစ်ေဆဵပါမည်။ 

 

(၃) ပုဂ္ဂလကိ စက်မှုလုပ်ငန်ဵ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ  

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ပုဂ္ဂလေိ စေ်မှုလုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်ေလျှာေ်လွှာ 

(ခ) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်နှင်ဴ သေ်ဆုိင်သညဴ် 

ေိစ္စရပ်မျာဵ 

  (၁) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့် 

(ဂ) ေုမ္ပဏီနှငဴ်သေ်ဆုိင်သညဴ် လိအုပ်ေသာ အချေ် 

အလေ်မျာဵ 

  (၁) ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် 

  (၂) ထုတေ်ုန် သငွ်ဵေုန် လိုင်စင် 

(ဃ) လုပ်ငန်ဵရှင်နှငဴ် ပတ်သေ်ေသာ သတင်ဵအချေ် 

အလေ်မျာဵ 

 (၁) လုပ်ငန်ဵရှင်၏ နိုင်ငဳေူဵလေ်မှတ်အရွယ ် ဓာတ်ပုဳ 

၃ ပုဳ (Passport size) 

 (၂) လုပ်ငန်ဵရှင်သည် နိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါေ နိုင်ငဳေူဵ 

လေ်မှတ်မိတ္တူနှငဴ် ေုိယ်ေရဵမှတ်တမ်ဵ (CV 

form) (သ့ုိ) နိုင်ငဳသာဵြဖစ်ပါေ နုိင်ငဳသာဵ 

စိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵမိတ္တူနှငဴ်အိမ်ေထာင်စု ဇယာဵ 

မိတ္တူ 
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(င)  အြခာဵလိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

 (၁) လုပ်ငန်ဵသည် စေ်မှုဇုနန်ယ်ေြမအတွင်ဵတွင် တည်ရိှ 

ပါေ စေ်မှုဇနု်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေော်မတီ၏ ေထာေ်ခဳ 

စာ (သ့ုိ) စေ်မှုဇုနန်ယ်ေြမြပင်ပတွင် တည်ရှိပါေ 

သေ်ဆုိင်ရာ စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့၏ ေထာေ်ခဳ 

စာ 

 (၂) လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵေပါ် မူတည်၍ အြခာဵ 

လိအုပ်ေသာ ေထာေ်ခဳစာမျာဵ 

 ဥပမာ- စာဵေသာေ်ေရဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ - 

FDA ေထာေ်ခဳစာ   

(စ) ေြမေနရာ၊ အေဆာေ်အဦဵနှငဴ် ပတ်သေ်ေသာ 

သတင်ဵအချေ်အလေ်မျာဵ 

 (၁) ေိုယ်ပိုင်ေြမြဖစ်လျှင် ေြမပိုင်ဆုိင်မှု အေထာေ် 

အထာဵ ဂရန်မိတ္တူ 

  (၂) အငှာဵေြမြဖစ်လျှင် ေြမအငှာဵစာချုပ် မိတ္တူ 

(ဆ) အလုပ်သမာဵခန့်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် ပတ်သေ်ေသာ သတင်ဵ 

အချေ်အလေ်မျာဵ 

  (၁) လူမှုဖူလု ဳေရဵအဖွဲ့ အလုပ်ရှင်မှတ်ပဳုတင်အမှတ် 

(ဇ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသဳုဵစွဲြခင်ဵနှင်ဴ ပတ်သေ်ေသာ သတင်ဵ 

အချေ်အလေ်မျာဵ 

 (၁) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵဆုိင်ရာ အန္တရာယ် 

ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵလေ်မှတ် 

 (၂) ဂျင်နေရတာ အသဳုဵြပုပါေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုြခင်ဵဆုိင်ရာ မှတ်ပုဳတင် 

လေ်မှတ်  

(ဈ) ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုြခင်ဵမျာဵရိှပါေ ဘိွုင်လာအသဳုဵြပုခွင်ဴ 

လေ်မှတ် 

(ည) ေုန်ထတု်လပု်မှု နည်ဵစဉ် 
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(ဋ) ဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ 

 (၁) အေဆာေ်အဦဵ၏ ေရှ့၊ ေနာေ်၊ဝဲ၊ယာ ပုဳ 

 (၂) စေ်မျာဵ၏ ပဳု 

 (၃) ဂျင်နေရတာ/ ထရန်စေဖာ်မာမျာဵ၏ ပုဳ 

 (၄)ေုန် ေမ်ဵမျာဵနှငဴ် ေုန်ေချာမျာဵ ၏ပဳု 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

မျာဵနှငဴ်တေွ ေလျှာေ်လွှာေို သေ်ဆုိင်ရာ ြပည်နယ်နှငဴ် 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  စေ်မှုကေီဵ ေပ် 

ေရဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိလူေိုယ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် 

အနွ်လိုင်ဵ 

(https://www.disi.gov.mm/index.php/site/login.ht

ml) မှတစ်ဆငဴ် တင်ြပေလျှာေ်ထာဵနိုင်သည်။ (ဥပမာ-

လျှပ်စစ်သဳုဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေ် လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵ 

ဌာန ခွငဴ်ြပုမိန့်၊ ဘိွုင်လာပါရိှေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေ် 

ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုခွငဴ် လေ်မှတ်၊ အရေ်/ဘီယာ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေ် ယစ်မျ ိုဵလုိင်စင်၊ စာဵေသာေ်ေုန် 

နှင်ဴ ေဆဵဝါဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေ် အစာဵအေသာေ်နှငဴ် 

ေဆဵဝါဵေွပ်ေဲေရဵဦဵစီဵဌာန ခွင်ဴြပုမိန့် စသည်တိုန့ှငဴ် 

အတူ)  

(ခ) ေလျှာေ်ထာဵချေ် ြပည်စဳုမှန်ေန်ပါေ သေ်ဆုိင်ရာ 

အရာရှိသည် သေ်ဆုိင်ေသာ စစ်ေဆဵပုဳစဳမျာဵနှငဴ် ေြမြပင် 

ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ) ပုဂ္ဂလေိစေ်မှုလုပ်ငန်ဵကေီဵ ေပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပ၍ 

အစည်ဵအေဝဵဆဳုဵြဖတ်ချေ်အရ ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳ 

တင်ြပအတညြ်ပုချေ်ရယူပါသည်။  

(ဃ) အတညြ်ပုချေ်ရရိှပါေြပည်န် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵမှူဵသည် မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ် 

ရရှိေသာ ပုဂ္ဂလေိစေ်မှုလုပ်ငန်ဵရှင်အာဵ မှတ်ပဳုတင် 

ေ ေဵေပဵသွင်ဵေစ၍ ပုဂ္ဂလေိစေ်မှုလုပ်ငန်ဵ မှတ်ပုဳတင် 

https://www.disi.gov.mm/index.php/site/login.html
https://www.disi.gov.mm/index.php/site/login.html
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လေ်မှတ် ထုတ်ေပဵပါသည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ စေ်မှုမှတ်ပုဳတင်ေ ေဵနှငဴ ် အရွယ်အစာဵသတ်မှတ်ချေ်ေိ ု

ေနာေ်ဆေ်တွဲ (ခ) နှင်ဴ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (ဂ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။  

ကကာြမင်ဴြျနိ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ ြပညဴစဳု်ပါေ ရုဳဵဖွငဴ်ရေ် ၁၄ ရေ်  

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

 ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာ တုိင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်/ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  

စေ်မှုကေီဵ ေပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ လူေုိယ်တုိင် 

သ့ုိမဟုတ် အွန်လုိင်ဵ 

(https://www.disi.gov.mm/index.php/site/login.html) မှ 

တစ်ဆငဴ်တင်ြပေလျှာေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

အတညြ်ပု 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵသညဴ် 

 ရာထူဵ/အဆင်ဴ  

အကေီဵစာဵစေ်မှုလုပ်ငန်ဵ - ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ် 

အငယ်စာဵနှငဴ် အလတ်စာဵစေ်မှုလုပ်ငန်ဵ - တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ 

ြပည်နယ်/ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ဦဵစီဵဌာနမှူဵ 

မှတ်ြျက်  ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ်သည် သေ်ဆုိင်ရာ ြပည်နယ်/ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာနရဳုဵမျာဵမှ 

တင်ြပလာေသာ မှတ်ပုဳတင်ရန် ေလျှာေ်လွှာမျာဵေို ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ၊ 

ြငင်ဵဆုိြခင်ဵ၊ ဆုိင်ဵငဴဳြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။ မှတ်ပုဳတင် 

သေ်တမ်ဵမှာ ၁ နှစ် ြဖစ်ပပီဵ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှသူသည် သေ်တမ်ဵ 

ေုန်ဆဳုဵရေ်မတုိင်မီ သေ်တမ်ဵတိုဵရန် လိုအပ်ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.disi.gov.mm/index.php/site/login.html
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ေနာက်ဆက်တွဲ (က)။ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵြြင်ဵဝန်ေဆာင်ြမျာဵစာရင်ဵ 

စဉ် စစ်ေဆဵရမည်ဴပစ္စည်ဵအမျ ိုဵအစာဵ 
စစ်ေဆဵြ 
(ကျပ်ေငွ) 

မှတ်ပုဳတင်ြ 
(ကျပ်ေငွ) 

၁ စေ်ရဳု၊ စေ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

(ေ)လျှပ်စစ်စီဵေူဵမှုခဳနိုင်အာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 
(ခ)ေြမချစနစ် 

 

၁၀၀၀ 
၅၀၀ 

 

- 
- 

၂ မီဵစေ်မျာဵ 

(ေ)၁ ေေဗွီေအမှ ၂၅ ေေဗွီေအ 
(ခ)၂၆ ေေဗွီေအမှ ၅၀ ေေဗွီေအ 

(ဂ)၅၁ ေေဗွီေအမှ ၁၀၀ ေေဗွီေအ 
(ဃ) ၁၀၁ ေေဗွီေအမှ ၂၀၀ ေေဗွီေအ 

(င) ၂၀၁ ေေဗွီေအမှ ၅၀၀ ေေဗွီေအ 
(စ) ၅၀၁ ေေဗွီေအမှအထေ် 

 

၁၀၀၀ 
၁၂၀၀ 

၁၄၀၀ 
၁၆၀၀ 

၂၀၀၀ 
၃၀၀၀ 

 

၁၀၀၀ 
၂၀၀၀ 

၅၀၀၀ 
၇၅၀၀ 

၁၀၀၀၀ 
၁၅၀၀၀ 

၃ ဓာတ်ေလှောဵနှင်ဴစေ်ေလှောဵ (အတည်ြပုရန်) 
(ေ)လူစီဵ 

(ခ)ေုန်တင် 
(ဂ)Service 

(ဃ)ခွင်ဴြပုခ 

 
၁၀၀၀၀ 

၃၀၀၀၀ 
၂၀၀၀၀ 

- 

 
၂၀၀၀၀ 

၆၀၀၀၀ 
၂၀၀၀၀ 

၅၀၀ 

အသစ်တပ်ဆင်ထာဵေသာဓာတ်ေလှောဵနှင်ဴ 
စေ်ေလှောဵမျာဵစစ်ေဆဵခ 

(ေ) လူစီဵ 
(ခ) ေုန်တင် 

(ဂ)Service 

 
 

၃၀၅၀၀ 
၉၀၅၀၀ 

၄၀၅၀၀ 

 
 

- 
- 

- 

ဓာတ်ေလှောဵနှင်ဴ စေ်ေလှောဵအသဳုဵြပုခွင်ဴလေ်မှတ်၊ 

အသစ်လဲလှယ်ြခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵခ 
(ေ) လူစီဵ 

(ခ) ေုန်တင် 
(ဂ) Service 

 

 
၁၀၅၀၀ 

၃၀၅၀၀ 
၂၀၅၀၀ 

 

 
- 

- 
- 

၄ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵေိရိယာမျာဵ 

(ေ)ဂေဟေဆာ်စေ် ၁ မ ှ၅ ေေဗွီေအ 
(ခ) ဂေဟေဆာ်စေ် ၆ မှ ၁၅ ေေဗွီေအ 

(ဂ)ဂေဟေဆာ်စေ် ၁၆ ေေဗွီေအနှင်ဴအထေ် 
(ဃ)ဘေ်ထရီအာဵသွင်ဵစေ် 

(င) အပူေပဵစေ် (တစ်ယူနစ်အတွေ်) 

 

 

၁၂၀၀ 
၁၅၀၀ 

၃၀၀၀ 
၅၀၀ 

၆၀၀ 

 

- 
- 

- 
- 

- 
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စဉ် စစ်ေဆဵရမည်ဴပစ္စည်ဵအမျ ိုဵအစာဵ 
စစ်ေဆဵြ 
(ကျပ်ေငွ) 

မှတ်ပုဳတင်ြ 
(ကျပ်ေငွ) 

၅ အမျာဵသဳုဵအေဆာေ်အဦမျာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ 
(ေ)သာမန်ဧညဴ်ေဂဟာ 

(ခ)မီဵအာဵြမှင်ဴစေ်သဳုဵဧည်ဴေဂဟာ 
(ဂ)ဟုိတယ်နှငဴ်မိုတယ်မျာဵ 

(ဃ)သာမန်ရုပ်ရှင်ရုဳ 
(င)ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုဳ 

 
၆၀၀၀ 

၁၅၀၀၀ 
၅၀၀၀၀ 

၁၀၀၀၀ 
၃၀၀၀၀ 

 
- 

- 
- 

- 
- 

၆ ပါဝါမီတာအသစ်မျာဵနှင်ဴဓာတ်အာဵခွဲရုဳမျာဵ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 
(ေ) ၃၀၀ ေေဗွီေအနှင်ဴေအာေ် 

(ခ) ၃၀၀ ေေဗွီေအမှ ၅၀၀ ေေဗွီေအေအာေ် 
(ဂ) ၅၀၀ ေေဗီွေအမှ ၇၅၀ ေေဗွီေအေအာေ် 
(ဃ)၇၅၀ ေေဗီွေအမှ ၁၀၀၀ ေေဗီွေအေအာေ် 

(င) ၁၀၀၀ ေေဗွီေအနှင်ဴအထေ် 
(စ) ၆၆/၃၃/၁၁ ေေဗွီဓာတ်အာဵခွဲရုဳမျာဵ 

(ဆ)ပါဝါမီတာအသစ်စစ်ေဆဵခ 

 

 
၂၀၀၀၀ 

၃၀၀၀၀ 
၄၀၀၀၀ 
၅၀၀၀၀ 

၆၀၀၀၀ 
၂၀၀၀၀၀ 

၁၀၀၀၀ 

 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ြ)။ စက်မှုမှတ်ပုဳတင်ေကကဵသတ်မှတ်ြျက်(ေရတကွ်ပဳု- ကျပ်) 

စဉ် လုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵသစ် သက်တမ်ဵတုိဵြြင်ဵ ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ 

မှတ်ပုဳ 
တင်ြ 

ဒဏ်ေကကဵ 
(ရက်၃၀) 

မှတ်ပုဳတင် 
သက်တမ်ဵတုိဵ 
ေဆာင်ရွက်ြ 

ဒဏ်ေကကဵ 
(ရက်၆၀) 

လုပ်ငန်ဵ 
အမည် 

တည် 
ေနရာ 

လုပ်ငန်ဵရငှ်/
ပိုင်ဆိုင်မှု 

စက်မှုမှတ်ပဳုတင် 
ဆိုင်ရာအြျက် 
အလက်မျာဵ 

 

၁ အကကီဵစာဵ ၅၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၄၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ 

၂ အလတ်စာဵ ၂၅၀၀၀ ၁၂၅၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀ 

၃ အငယ်စာဵ ၁၂၀၀၀ ၆၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) ပုဂ္ဂလကိစက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အရယ်ွအစာဵသတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

 

ပုဳစဳမျာဵ 

ပုဳစဳအမှတ် အမည် 

ပုဳစဳ စေ်ရုဳအလုပ်ရုဳမျာဵမှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေရဵလေ်မှတ်ရရိှရန် 
ေလျှာေ်ထာဵ ရမည်ဴ ေလျှာေ်လွှာ 

ပုဳစဳ ဓာတ်ေလှောဵေလျှာေ်လွှာပုဳစဳ နမူနာ 

ပုဳစဳ ဓာတ်ေလှောဵ အသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ် နမူနာ 

ပုဳစဳ ဘွိုင်လာမှတ်ပုဳတင်၍ အသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ်ထုတ်ေပဵရန်ေလျှာေ်လွှာ 

ပုဳစဳ ပုဂ္ဂလေိ စေ်မှုလုပ်ငန်ဵ မှတ်ပုဳတင်ေလျှာေ်လွှာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ် 
အရယွ် 

အစာဵ 

အလုပ်သမာဵ 

ြန့်ထာဵမှု 

(ဦဵေရ) 

အာဵအသဳုဵြပုမှု 

(ြမင်ဵေကာင်ေရ) 

မတည်ရင်ဵနှီဵေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုဵ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

၁ အကေီဵစာဵ >၁၀၀ >၅၀ >၅ >၁၀ 

၂ အလတ်စာဵ >၅၀ နှငဴ် ≤၁၀၀ >၂၅ နှင်ဴ ≤ ၅၀ >၁ နှင်ဴ ≤ ၅ >၂.၅ နှငဴ် ≤ ၁၀ 

၃ အငယ်စာဵ ≤ ၅၀ >၅နှငဴ≤် ၂၅ ≤ ၁ ≤ ၂.၅ 
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ပုဳစဳ_ စက်ရုဳအလုပ်ရဳုမျာဵမှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵရငှ်ဵေရဵလက်မှတ်ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

ေလျှာက်လွှာ 

 

သ့ုိ 

 တိုင်ဵလျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵမှူဵ 

 လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵ 

 ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ 

 အမှတ် (၁၉၂)၊ ကမ္ဘာေအဵဘုရာဵလမ်ဵ၊ ရန်ကုန်မမို့။  

ရေ်စွဲ၊ ------------------------------- 

အေ ောင်ဵအရာ။  လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ သွယ်တန်ဵတပ်ဆင်အသဳုဵြပုမှုမျာဵ စစ်ေဆဵေပဵပါရန် 

 အထေ်အေ ောင်ဵအရာပါ ေိစ္စနှငဴ်ပတ်သေ်၍ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါေနရာေဒသရှိ -----------

------------------------------------ အတွင်ဵ လျှပ်စစ်သွယ်တန်ဵတပ်ဆင်အသဳုဵြပုမှုမျာဵေို 

လိုအပ်သလိုစစ်ေဆဵ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ 

လေ်မှတ်ထုတ်ေပဵပါရန် ေမတ္တာရပ်ခဳအပ်ပါသည်။  

  

၁။ လုပ်ငန်ဵပိုင်ရှင်အမည်---------------------------------------------------------------- 

၂။ မှတ်ပုဳတင်အမှတ် ----------------------------------------------------------------- 

၃။ လုပ်ငန်ဵတည်ေနရာ  ----------------------------------------------------------------- 

၄။ လုပ်ငန်ဵအမည် ----------------------------------------------------------------- 

 

 

ေလျှာေ်ထာဵသူလေ်မှတ် ------------------------------------------ 

ေလျှာေ်ထာဵသူအမည် -------------------------------------------- 

ေလျှာေ်ထာဵသူမှတ်ပုဳတင်အမှတ် ----------------------------------- 

ဆေ်သွယ်ရန်ဖုန်ဵ -------------------------------------------------  
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ပုဳစဳ_ ဓာတ်ေလှကာဵေလျှာက်လွှာပုဳစဳ နမူနာ 

စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

ဓာတ်ေလှကာဵေလျှာက်လွှာပုဳစဳ 

၁။ ဓာတ်ေလှောဵအမျ ိုဵအစာဵ  

၂။ ဓာတ်ေလှောဵတည်ေဆာေ်သည်ေဴုမ္ပဏီ  

၃။ ဓာတ်ေလှောဵအြမန်နှုန်ဵ  

၄။ ထုတလ်ုပ်သူသတ်မှတ်ထာဵေသာ- 

 (ေ) သယ်ေဆာင်နိုင်ေသာေပါင်/ေီလိုဂရမ်   

 (ခ) လူဦဵေရ  

၅။ သတ်မှတ်ထာဵေသာအမျာဵဆဳုဵဝန်ြဖငဴ်  

 ဓာတ်ေလှောဵအမိ်၏စုစုေပါင်ဵအေလဵချနိ်  

၆။ ဆန့်ေျင်ဘေ် (counter weight) ၏အေလဵချန်ိ  

၇။ ယေ်မမျာဵ၏အေလဵချနိ်နှငဴ်အရွယ်အစာဵ  

၈။ ဓာတ်ေလှောဵအိမ်နှငဴ်ဆန့်ေျင်ဘေ်အေလဵတ့ုိေုိ  

 ဆဲွထာဵသည်စဴတီဵလ်ကေိုဵ (Steel rope) ၏  

 အရွယ်အစာဵ၊အေရအတွေ်၊အေလဵချနိ်နှင်ဴ  

 ြပတ်မှုခဳနိုင်အာဵ (ton)  

၉။ ဓာတ်ေလှောဵြမန်နှုန်ဵထိန်ဵေိရိယာ  

 စတီဵလ်ကေိုဵ (Steel rope) ၏အရွယ်အစာဵ၊  

 အေလဵချန်ိနှင်ဴြပတ်မှုခဳနိုင်အာဵ (ton)  

၁၀။ အလုိအေလျာေ်အရှိန်သတ်ဘရိတ်  

 (brake) အမျ ိုဵအစာဵ  

၁၁။ အေရဵေပါ်အရှိန်သတ်ဘရိတ်  

 (emergency brake) အမျ ိုဵအစာဵ  

၁၂။ ဓာတ်ေလှောဵဝင်ေပါေ်အမျ ိုဵအစာဵ  

၁၃။ ေန့်သတ်ခလုတ်(limit switch)အေရအတွေ်နှငဴ်  



 
 

5-25 
 

 အမျ ိုဵအစာဵ 

၁၄။ အသဳုဵြပုေသာေမာ်တာ၏ - 

 (ေ) ြမင်ဵေောင်ေရ/ေီလိုဝပ်  

 (ခ) ဗို ့   

 (ဂ) အမ်ပီယာ  

 (ဃ) အပတ်ေရ  

၁၅။ သတ္တုပစ္စည်ဵ မျာဵေုိေြမဓာတ်ချထာဵမှုရှိ/မရှိ  

၁၆။ တပ်ဆင်မညဴ်အေဆာေ်အအဳု၏အထပ်ေပါင်ဵနှငဴ်အြမငဴ် 

၁၇။ တွင်ဵ (Pit) အနေ်  

၁၈။ ေလျှာေ်ထာဵသည်ပဴိုင်ရှင်အမည်  

၁၉။ တည်ေဆာေ်သည်ေဴနရာေဒသ  

     

     

၂၀။ တည်ေဆာေ်သည်အဴဖွဲ့အစည်ဵ  

၂၁။ တည်ေဆာေ်တပ်ဆင်သူ၏လျှပ်စစ်ေျွမ်ဵေျင်မှု  

 မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်နှငဴ်အဆင်ဴ  

၂၂။ ဓာတ်ေလှောဵအမိ်၏အရွယ်အစာဵ  

 

မှတ်ချေ်။ ဓာတ်ေလှကာဵနှငဴ်ပတ်သက်သည်ဴ စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ၊ လျှပ်စစ်ပုဳစဳမျာဵကုိ ပူဵတွ ဲ

ေပဵပို့ရမည်။ 

 

 

  ေလျှာေ်ထာဵသူအမည် 

  ေလျှာေ်ထာဵသည်ရဴေ်စဲွ 
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ပုဳစဳ - ဓာတ်ေလှကာဵအသဳုဵြပုြွင်ဴလက်မှတ်နမူနာ 

 

 

 

စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန 

ဓာတ်ေလှကာဵအသုဳဵြပုြွင်ဴလက်မှတ် 

 

မှတပ်ုဳတင်အမှတ် - အမျ ိုဵအစာဵ - 

ပိုင်ရှင်အမည်   - ခွင်ဴြပုေသာဦဵေရ -   

စတင်မှတ်ပုဳတင်သညဴ်ရေ်စွဲ - ဝန်ချနိ် - 

အသုဳဵြပုခွင်ဴစတင်သညဴ်ေန့ - ေမာ်တာဝန်အာဵ - 

အသုဳဵြပုခွင်ဴေုန်ဆုဳဵသညဴ်ေန့ - အြမန်နှုန်ဵ - 

တည်ေနရာ  - 

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချုပ် 

လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာန 
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ဘွိုင်လာကုိမှတ်ပုဳတင်၍အသဳုဵြပုြွင်ဴလက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန်ေလျှာက်လွှာ 
 

(လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵအပိုဒ်၃) 
သ့ုိ 
 ဘွိုင်လာစစ်ေဆဵေရဵမှူဵ 

 ---------------ြပည်နယ်/တိုင်ဵေဒသကကီဵစက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

ရေ်စွဲ၊ ၂၀     ခုနှစ်၊ လ    ရေ် 
အေ ောင်ဵအရာ။  ဘွိုင်လာအသစ်ကုိ မှတ်ပုဳတင်၍ အသဳုဵြပုြွင်ဴလက်မှတ် ထုတ်ေပဵပါရန် 

ေလျှာက်ထာဵြြင်ဵ။ 

 ------------------- ြပည်နယ်/ တိငု်ဵေဒသကေီဵ၊ -------------------------------- 
ပမို့နယ်၊----------------                -----------------စေ်မှုဇုန်၊-----------------------

ရပ်ေွေ်/ေေျဵရွာ၊--------------------လမ်ဵ၊အမှတ်(      )ရှ ိ ---------------------------------- 
၏ ----------------------------------------------------------- လုပ်ငန်ဵ /   

စေ်ရဳုမှဘွိုင်လာအသစ်(    )လုဳဵအာ းဵမှတ်ပုဳတင်စစ်ေဆဵေပဵပါရန် ေလျှာေ်ထာဵအပ်ပါသည်- 
ဘွိုင်လာနှင်ဴပတ်သက်ေသာအြျက်မျာဵ 
၁။ ဘွိုင်လာတည်ရိှမှုအေြခအေန------------------------------------------------------------- 

 လူေနရပ်ေွေ်/ ေေျဵရွာ/ ပမို့နယ်/ စေ်မှုဇုန်/ အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် 
၂။ ဘွိုင်လာအမျ ိုဵအစာဵ ------------------------------------------------------------------- 

၃။ ထုတ်လုပ်သညဴ်နိုင်ငဳ -------------------------------------------------------------------- 
၄။ ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုပမာဏ---------------------------------------------------------- 

၅။ ဘွိုင်လာတင်သွင်ဵသူ/ ေုမ္ပဏအီမည်------------------------------------------------------ 
၆။ ဘွိုင်လာနှင်ဴပတ်သေ်သညဴ်သေ်ေသခဳလေ်မှတ်/ေရဵဆဲွပုဳစဳမျာဵ -------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 
၇။ အသဳုဵြပုမည်ဴေလာင်စာ ------------------------------------------------------------------ 

၈။ မီဵခိုဵသွာဵလမ်ဵနှငဴ်ေခါင်ဵတိုင်အေြခအေန --------------------------------------------------- 
၉။ အသဳုဵြပုမည်ဴေရအမျ ိုဵအစာဵနှငဴ်ေရသန့်စင်မှုစနစ် -------------------------------------------- 
 

    
         ေလျှာေ်ထာဵသူ   

        --------------------------------- 
        --------------------------------- 

        ---------------------------------



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၆) ေြွဵြြူေေဵနှင်ဴ ကုသေေဵဦဵစီဵဌာန 
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ေြွဵြြူေေဵနှငဴ်ကုသေေဵဦဵစီဵဌာန 

၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ခွင်ဴြပုမိန့်/အတညြ်ပုမိန့် ရရိှပပီဵေသာ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵနှင်ဴသေ်ဆုိင် 

ေသာလိငု်စင်မျာဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် ေထာေ်ခဳစာမျာဵေုိ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ 

ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာနလေ်ေအာေ်ရှိ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် ေလျှောေ်ထာဵနိုင် 

သည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုဌာနဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ 

တွင် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵေို တာဝန်ချထာဵသည်။ ြမန်မာ 

နိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုဌာနဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ 

ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵနှင်ဴသေ်ဆုိင် 

ေသာလိငု်စင်မျာဵ၊ မှတ်ပဳုတင်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် ေထာေ်ခဳစာမျာဵ ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် လိအုပ်ေသာ 

အချေ်အလေ်မျာဵေုိ ပဳဴပိုဵေပဵလျေ်ရှိသည်။ 

၂။ ယခုလေ်ရှိတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုေော်မရှင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဌာနဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ လုိင်စင်အတွေ်ဝန်ေဆာင်မှု မေပဵနုိင်ပါ။ 

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့်/ အတညြ်ပုမိန့် မရရိှမီနှင်ဴရရှိပပီဵေနာေ် 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူအေနြဖင်ဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုဌာနဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် 

ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေုိယ်စာဵလှယ်နှငဴ် တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵနိုင်သည်။ 

၃။ တိရစ္ဆာန်ေျန်ဵမျာဵေရဵနှငဴ်ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဥပေဒ ၁၉၉၃ အရ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ 

မျာဵေုိ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်- 

(ေ) မျ ိုဵခခဳလပု်ငန်ဵ/ ေမွဵြမူေရဵခခဳလပု်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ခ) တိရစ္ဆာန်အစာထုတစ်ေ်ရဳုမှတ်ပုဳတင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

၄။ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ရည်ရွယ်ချေ်မျာဵမှာ- 

(ေ) ေဒသတွင်ဵစာဵသဳုဵမှုအတွေ်လုဳေလာေ်စွာ ထုတလ်ုပ်ေပဵနိုင်ရန်နှငဴ် ပိုလျှေသဳညဴ် 

ထုတေ်ုန်မျာဵေုိ တင်ပို့ရန်၊ 

(ခ) စိုေ်ပျ ိုဵေရဵေေဏ္ဍ၏ လုိအပ်ချေ်နှင်ဴအတူ ေျွဲ၊ နွာဵမျာဵ ေမွဵြမူြခင်ဵေို 

ထိန်ဵသိမ်ဵရန်၊ 
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(ဂ) မူလမျ ိုဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵေုိ ေဆာင်ရွေ်ရန်နှင်ဴ ေဒသတွင်ဵအေြခအေနအရ 

တိရစ္ဆာန်မျာဵ၏မျ ိုဵမျာဵေုိ အဆငဴ်ြမှငဴ်တင်ထတု်လပု်ရန်၊ 

(ဃ) အေသဵစာဵေမွဵြမူေရဵခခဳမျာဵ တည်ေထာင်ေစြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ေေျဵလေ်စီဵပွာဵေရဵ 

ဖွဳ့ပဖိုဵ တိုဵတေ်မှုေုိ အေထာေ်အပဳဴြပုနိုင်ရန်၊ 

(င) အမိ်နီဵချင်ဵနုိင်ငဳမျာဵ၏ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵသတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေမွဵြမူေရဵ 

ထွေ်ေုန်မျာဵ၏အရည်အေသွဵနှငဴ် ထုတလ်ုပ်နိုင်စွမ်ဵေုိြမှငဴ်တင်ရန်။ 

(စ) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵေုိ ဖိတ်ေခါ်ရန်နှင်ဴစီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵြမူ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵေုိ 

အာဵေပဵရန်၊ 

(ဆ) နိုင်ငဳတောအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ တိရစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵလမ်ဵညွှန်ချေ်အရ တိရစ္ဆာန် 

ေရာဂါောေွယ်ေရဵနှငဴ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵေုိပိုမိုတိုဵတေ်ေစရန်နှငဴ်အဆငဴ်ြမှင်ဴတင်ရန် 

(ဇ) နိုင်ငဳတောဆေ်ဆဳေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵထွေ်ေုန်မျာဵအတွေ် လူမှုစီဵပွာဵ 

ဆေ်နွယ်မှုေုိ ပိုမိုြမှင်ဴတင်ရန်။ 

၅။ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ရည်ရွယ်ချေ်မျာဵအရ ဌာနမှေအာေ်ေဖာ်ြပပါ 

စစ်ေဆဵမှုအမျ ိုဵအစာဵမျာဵေုိ ေဆာင်ရွေ်သွာဵမည်- 

(ေ) ြပည်တွင်ဵတွင်ေရာင်ဵချရန်အတွေ်တိရစ္ဆာန်အစာေိုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

(ခ) တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထေွ်ေုန်နှင်ဴတိရစ္ဆာန်အစာမျာဵေုိ တင်ပို့ရန်အတွေ် 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

(ဂ) တင်သွင်ဵလာသညဴတ်ိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထေွ်ေုန်နှငဴ်တိရစ္ဆာန်အစာမျာဵေုိ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

(ဃ) မျ ိုဵခခုဳနှငဴ်ဥေဖာေ်လပု်ငန်ဵမျာဵေုိစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

(င) အသာဵ၊ နို့၊ ဥ သ့ုိမဟုတ ် အြခာဵေသာတိရစ္ဆာန်ထေွ်ေုန်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ 

ြဖန့်ြဖူဵသည်ဴ ေမွဵြမူေရဵခခဳမျာဵေုိ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

(စ) ြပည်သူမျာဵစာဵသဳုဵရန်အတွေ် ရည်ရွယ်ေသာတိရစ္ဆာန်အသာဵနှငဴ် သာဵသတ်ရန် 

ရည်ရွယ်ထာဵေသာတိရစ္ဆာန်တို၏့ ေျန်ဵမာေရဵေို စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

၆။ တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵ၊ ေအဵခဲအသာဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ထေွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ (ဘဲေမွှဵ၊ ငန်ဵေမွှဵ၊ 

ကေေ်ဆင်ေမွှဵ၊ ယုန်ေမွှဵ၊ ေတာေကောင်ေမွှဵစသည်ဴ)၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ ေဆဵဝါဵနှငဴ် အသဳုဵအေဆာင် 

မျာဵ တင်သွင်ဵသူနှင်ဴတိရစ္ဆာန်မျာဵ (တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵ အပါအဝင်)၊ တိရစ္ဆာန်ထေွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှငဴ် 
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တိရစ္ဆာန်အစာတို့ေိုတင်ပို့သူမျာဵသည် တင်သွင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ တင်ပို့ြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွေ်နိုင်ရန်အတွေ် အထေ်ေဖာ်ြပပါစစ်ေဆဵမှုမျာဵေို ခဳယူရမည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်မှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ ဦဵစာဵေပဵြမှင်ဴတင်မညဴ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေဏ္ဍမျာဵ 

ဆုိင်ရာ အမိန့်ေကော်ြငာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ အရ တိရစ္ဆာန်ထေွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ 

ေမွဵြမူြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵနှငဴ် ဆေ်စပ်လပု်ငန်ဵမျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒ ၂၀၁၇ ပုဒ်မ 

၇၅ (ဂ) အရ ေော်မရှင်ထတဳွင် ေလျှောေ်ထာဵ၍ ဝင်ေငွခွန်ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ေို ရရိှခဳစာဵ နုိင်သည်။ 

၇။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်မှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ အမိန့်ေကော်ြငာစာအမှတ် 

၁၅/၂၀၁၇ ေန့်သတ်သညဴရ်င်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵအရ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူေ ေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်မရှိသညဴ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုလပု်ငန်ဵမျာဵမှာ ြပည်ပသို့တင်ပို့ြခင်ဵနှင်ဴ 

ြပည်တွင်ဵသ့ုိတင်သငွ်ဵရန်အလို့ငှာ တိရစ္ဆာန်ထန်ိဵသိမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ စခန်ဵ တညေ်ထာင်ြခင်ဵ၊ 

အမိ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုလပု်ငန်ဵတို့ြဖစ်သည်။  တိရစ္ဆာန်ေဆဵေုခန်ဵလုပ်ငန်ဵ 

သည ် ြပည်တွင်ဵရှိနုိင်ငဳသာဵလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ (သ့ုိမဟုတ်) နိုင်ငဳသာဵပိုင်လပု်ငန်ဵတစ်ခုခုနှင်ဴ 

ပူဵေပါင်ဵ၍ဖေ်စပ်ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴသာ ေဆာင်ရွေ်ခွင်ဴြပုသညဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵြဖစ် 

သည်။ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် 

ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန၏ အတည်ြပုချေ်ရယူ ေဆာင်ရွေ်ရမညဴလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်သည်- 

(ေ) တိရစ္ဆာန်ေရာဂါောေွယ်ေဆဵထုတလ်ုပ်ေရာင်ဵချမှုလပု်ငန်ဵ 

(ခ) တိရစ္ဆာန်သဳုဵေဆဵဝါဵထုတ်လပု်ေရာင်ဵချမှုလပု်ငန်ဵ 

(ဂ) တိရစ္ဆာန်မျာဵစီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵြမူထတု်လပု်ေရာင်ဵချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

(ဃ) မျ ိုဵခခဳနှင်ဴသာဵေပါေ်ထတု်လပု်ေရာင်ဵချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ (ကေေ်/ဘဲ/ငုဳဵ) 

(င) မျ ိုဵရုိဵဗီဇဆုိင်ရာသုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊ မျ ိုဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် 

မျ ိုဵထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

(စ) မျ ိုဵတိရစ္ဆာန်မျာဵအာဵြပည်ပမှ တင်သွင်ဵ၍ေမွဵြမူ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵ (မျ ိုဵတိရစ္ဆာန်၊မျ ိုဵရည်ခဲေချာင်ဵနှငဴ်သေန္ဓေသာဵ) 

(ဆ) တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်ထေွ်ပစ္စည်ဵ ေဘဵအန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ 

ဓာတ်ခွဲခန်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(ဇ) တိရစ္ဆာန်ေရာဂါဓာတ်ခွဲရှာေဖွစစ်ေဆဵြခင်ဵဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ 



 
 

6-5 
 

(ဈ) တိရစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ သုေတသနနှင်ဴ ေရာဂါစူဵစမ်ဵေလဴလာမှုဆုိင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

(၁) ြှတ်ပုဳတင်ြြင်ဵဆုိင်ော လုပ်ထုဳဵလပု်နည်ဵြျာဵ 

(၁-၁) ြျ ိုဵခြဳလပု်ငန်ဵ/ ေြွဵြြူေေဵခြဳလပု်ငန်ဵ ြှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

တင်ြပေန် လိအုပ်ြညဴ ်

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ေုမ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ ေလျှောေ်ထာဵလွှာ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည်ေလျှောေ်ထာဵလွှာေို ပမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ 

နှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပပပီဵ၊ ေမွဵြမူေရဵခခဳနှငဴ် ဥခခဳ 

မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵအတွေ် စစ်ေဆဵြခင်ဵေိုေဆာင်ရွေ်နုိင်ရန် 

အေကောင်ဵကောဵထာဵရမည်။  

(ခ) ပမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵသည် မျ ိုဵခခဳလုပ်ငန်ဵ/ ေမွဵြမူေရဵခခဳလပု်ငန်ဵ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵပဳုစဳ (AHD/PC (5)) အရ မျ ိုဵခခဳလုပ်ငန်ဵ/ 

ေမွဵြမူေရဵခခဳလပု်ငန်ဵ စစ်ေဆဵမှုေို ေဆာင်ရွေ်ပပီဵ၊ ဥေဖာေ် 

လုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ ပုဳစဳ(AHD/PC(6)) အရ ဥခခဳေို 

စစ်ေဆဵပပီဵ၊ စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ်သေဘာထာဵ မှတ်ချေ် 

တစ်စဳုတစ်ရာ မရိှလျှေင် ေလျှောေ်ထာဵသူသည် မျ ိုဵခခဳလုပ်ငန်ဵ/ 

ဥေဖာေ်လပု်ငန်ဵ/ ေမွဵြမူေရဵခခဳလပု်ငန်ဵ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် 

(AHD/PC (7))ေုိ သေ်ဆုိင်ရာ မှတ်ပုဳတင်ေကေဵမျာဵေုိ 

ေပဵေဆာင်အပပီဵတွင် လေ်ခဳရရိှမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ ေောေ်ခဳသညဴ ် နှုန်ဵထာဵမျာဵသည် စစ်ေဆဵမညဴခ်ခဳ၏ တိရစ္ဆာန်     

အေရအတွေ်ေပါ်တွင် မူတည်သည်။  

ကကာြြင်ဴြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၇ ရေ် (ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ) 

ေလျှောက်ထာဵေြညဴ် 

ေနော 

ပမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ခရိုင်ဦဵစီဵမှူဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာန 
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ောထူဵ/အဆငဴ်  

ြှတ်ြျက် ခွငဴ်ြပုမိန့် သ့ုိမဟုတ် အတညြ်ပုမိန့်ေို လေ်ခဳရရိှပပီဵေနာေ် 

ေလျှောေ်ထာဵသူအေနြဖငဴ် ခခဳတည်ေဆာေ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေို စတင် 

လုပ်ေဆာင်နိုင်သည်။ 

သက်တြ်ဵ  ခခဳမှတ်ပုဳတင်သေ်တမ်ဵသည် ထုတ်ေပဵသညဴေ်န့မှစ၍ ၁ နှစ်အတွင်ဵ 

ြဖစ်သည်။  

 

(၁-၂) တိေစ္ဆာန်အစာထုတ်စက်ရုဳ ြှတ်ပဳုတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

တင်ြပေန် လိအုပ်ြညဴ ်

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ေုမ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ ေလျှောေ်ထာဵလွှာ 

 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်စေ်ရုဳ မှတ်ပုဳတင် 

ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵအတွေ် ေလျှောေ်ထာဵလွှာေို ပမို့နယ် 

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပပပီဵ၊ တိရစ္ဆာန် 

အစာထုတစ်ေ်ရုဳ စစ်ေဆဵြခင်ဵေို ေဆာင်ရွေ်နိုင်ရန် 

အေကောင်ဵကောဵရမည်။  

(ခ) ဌာနမှဖဲွ့စည်ဵေပဵေသာ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် တိရစ္ဆာန်အစာ 

စေ်ရုဳ၊ အစာစပ်စေ်ရုဳနှင်ဴ ေဆဵဝါဵစေ်ရဳုမျာဵ၊ သာဵသတ် 

စေ်ရုဳစစ်ေဆဵြခင်ဵ ပဳုစဳအရ တိရစ္ဆာန် အစာထုတ ် စေ်ရုဳ 

စစ်ေဆဵမှုေို ေဆာင်ရွေ်ပပီဵ၊ စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် သေဘာထာဵ 

မှတ်ချေ် တစ်စုဳတစ်ရာ မရိှလျှေင် ေလျှောေ်ထာဵ သူသည် 

တိရစ္ဆာန်အစာထုတလ်ုပ်သူ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်ေို 

သေ်ဆုိင်ရာမှတ်ပုဳတင်ေကေဵမျာဵေုိ ေပဵေဆာင်အပပီဵတွင် 

လေ်ခဳရရိှမည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ - 

ကကာြြင်ဴြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၁၂ ရေ် (ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ) 

ေလျှောက်ထာဵေြညဴ် ပမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာန 
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ေနော  

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန်ကကာဵေေဵြှူဵြျုပ် 

ြှတ်ြျက် ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေလျှောေ်ထာဵလွှာေို ပမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် 

ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှတစ်ဆင်ဴ ေနြပည်ေတာ်သ့ုိ ေပဵပို့ေလျှောေ်ထာဵ 

ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်မှ တိရစ္ဆာန်အစာထုတလ်ုပ်သူ 

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်ေုိ ထုတ် ေပဵမည်ြဖစ်သည်။  

တိရစ္ဆာန်အစာထုတလ်ုပ်သူ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်ေို ထုတမ်ေပဵမီ 

ထုတလ်ုပ်သညဴလ်ုပ်ငန်ဵသည် ေောင်ဵမွန်ေသာ ထုတလ်ုပ်မှု နည်ဵစဉ် 

(GMP) ေို လိေု်နာေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵရှိမရိှေို စစ်ေဆဵနိုင် ရန်အတွေ် 

လေ်ေတွ့ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမှုေို ေဆာင်ရွေ်ရမည်။ 

သက်တြ်ဵ  ထုတေ်ပဵသညဴေ်န့မှစ၍ (၁) နှစ်အတွင်ဵ ြဖစ်သည်။  

 

(၂) ြပည်ပြှတင်သွင်ဵြြင်ဵဆုိင်ော လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ 

(၂-၁) တိေစ္ဆာန်အေငှ်ြျာဵတင်သွင်ဵြြင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) သေဘာထာဵမှတ်ချေ်ေတာင်ဵခဳြခင်ဵေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေုမ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ ဒါရုိေ်တာတစ်ဉီဵ လေ်မှတ် 

ထိုဵ ထာဵေသာ ေလျှောေ်လွှာနှငဴ် ေတိဝန်ခဳချေ် 

(ဂ) တင်ပ့ုိလာသညဴန်ိုင်ငဳ၏ တိရစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရိှအဖွဲ့အစည်ဵမှ ထုတေ်ပဵသညဴ ် ေျန်ဵမာေရဵ 

ေထာေ်ခဳစာ (မိတ္တူ)၊ ကေေ်နှင်ဴ ကေေ်သာဵေပါေ်တိုတ့ွင် 

ကေေ်ငှေ် တုပ်ေေွဵေရာဂါေင်ဵရှင်ဵေကောင်ဵ၊ ဝေ်နှငဴ် 

ဝေ်သာဵေပါေ်တိုတ့ွင် Foot and Mouth Disease (FMD), 

African Swine Fever (ASF) နှငဴ် PRRS ေရာဂါ 

ေင်ဵစင်ေကောင်ဵေုိ တင်ပ့ုိလာသညဴ ် နိုင်ငဳမှ ေဖာ်ြပထာဵ 
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ရမည်။  

(ဃ) ေမွဵြမူေရဵခခဳမှတ်ပဳုတင်(မိတ္တူ) 

(င) ေုန်ပစ္စည်ဵ အမှာလွှာ 

(စ) အေရာင်ဵအဝယ်သေဘာတူစာချုပ် 

(ဆ) ေုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကောဵမှုဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ေုမ္ပဏီ 

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (မိတ္တူ) 

(ဇ) ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ထုတ်ေုန် သွင်ဵေုန် 

လုပ်ငန်ဵရှင်မှတ်ပုဳတင် လေ်မှတ်(မိတ္တူ)  

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် တိရစ္ဆာန် 

အရှင်မျာဵ ြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိ တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွေ် ေထာေ်ခဳချေ် 

ထုတေ်ပဵနုိင်ရန်အတွေ် တင်ြပရန် လုိအပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵမျာဵေုိ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

(ခ) ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသည် တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵေို စိစစ်ပပီဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် 

ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ တင်သွင်ဵလိငု်စင် ထုတေ်ပဵနုိင်ရန် 

အတွေ် ေထာေ်ခဳချေ်ထတု်ေပဵမည်။  

(ဂ) ေထာေ်ခဳချေ်ေို လေ်ခဳရရိှပပီဵေနာေ် ေလျှောေ်ထာဵသူ 

သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ 

တင်သွင်ဵလုိင်စင်ေို ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

(ဃ) MACCS စနစ်ေို အသဳုဵြပု၍ ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် 

တင်သွင်ဵသူသည် သွင်ဵေုန်ေကေညာလွှာေို အေောေ်ခွန် 

ဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေသာအခါ တင်သွင်ဵလာေသာ ေုန် 

ပစ္စည်ဵ မျာဵေုိ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵနိုင်ရန်အတွေ် လုိအပ်ေသာ 

အချေ်အလေ်မျာဵေုိ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ေပဵပ့ုိရမည်။  



 
 

6-9 
 

(င) တင်သွင်ဵလာေသာ တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵ ဆိပ်ေမ်ဵ၊ ေလဆိပ် 

နှင်ဴ နယ်စပ်ဂိတ်မျာဵသ့ုိ ေရာေ်ရှိေသာအခါ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် 

ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵသည် တိရစ္ဆာန် 

မျာဵ၏ ေျန်ဵမာေရဵေုိ မျေ်ြမင်စစ်ေဆဵပပီဵ ေျန်ဵမာေရဵ 

ေထာေ်ခဳချေ် လေ်မှတ်နှငဴ် နမူနာမျာဵေို ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵ 

ရန် ယူေဆာင်မည်။  

(စ) MACCS စနစ်မှတဆငဴ် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသညဴ ် ရလာဒ်မျာဵေုိ 

အေကောင်ဵြပန်မည်။  

(ဆ) ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသညဴ် 

ရလာဒ်မျာဵေုိ လေ်ခဳရရှိပပီဵေနာေ် ေလျှောေ်ထာဵသူ 

သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် တင်သွင်ဵလာေသာ တိရစ္ဆာန် 

အရှင်မျာဵအတွေ် အေောေ်ခွန်ရှင်ဵလင်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ေုိ 

ေဆာင်ရွေ်နိုင်သည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၁) တွင်ကေညဴပ်ါ။  

ကကာြြင်ဴြျနိ် ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၁) တွင်ကေညဴပ်ါ။ 

ေလျှောက်ထာဵေြညဴ် 

ေနော 

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဉီဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ဌာနမှတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသူ ဒုတိယညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်/ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ြှတ်ြျက်  ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵ တင်သွင်ဵရန် ေလျှောေ်ထာဵ 

သူ သို့မဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် တင်သွင်ဵခွငဴ် ေထာေ်ခဳချေ်ေို 

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵ ဉီဵစီဵဌာနတွင် ေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

 တင်သွင်ဵသူသည် စစ်ေဆဵြြျာဵအြပင် ထိန်ဵသိြ်ဵ ထာဵေန် 

လိအုပ်ပါက တင်သွင်ဵလာေသာ တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵခေုိပါ ေပဵရမည်။ 

 တင်သွင်ဵလာေသာ ေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ေရာေ်ရှိလာသညဴအ်ခါ 
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ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵေုိ စစ်ေဆဵရန် လိအုပ် 

မည်ြဖစ်ပါသည်-  

 ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ေပဵေသာ ေထာေ်ခဳ 

ချေ် 

 ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ေပဵေသာ တင်သွင်ဵ လုိင်စင် 

 တင်ပ့ုိလာသညဴန်ိုင်ငဳ၏ တိရစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိ 

အဖွဲ့အစည်ဵမှ ထုတေ်ပဵသညဴ ် ေျန်ဵမာေရဵ ေထာေ်ခဳစာ 

(မူရင်ဵ) 

 ထုတပ်ိုဵပစ္စည်ဵ စာရင်ဵ (Packing List) 

 BL/Airway Bill 

 နယ်စပ်ေုန်သွယ်မှုအတွေ် Animal Health 

Recommendation Certificate (AHD/PC(3))  

 

(၂-၂) ေအဵြဲအသာဵြျာဵတင်သွင်ဵြြင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေထာေ်ခဳချေ်ေတာင်ဵခဳြခင်ဵေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေုမ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ ဒါရုိေ်တာတစ်ဉီဵ လေ်မှတ် 

ထိုဵ ထာဵေသာ ေလျှောေ်လွှာနှငဴ် ေတိဝန်ခဳချေ် 

(ဂ) တင်ပ့ုိလာသညဴန်ိုင်ငဳ၏ တိရစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရိှအဖွဲ့အစည်ဵမှ ထုတေ်ပဵသညဴ ် ေျန်ဵမာေရဵ 

ေထာေ်ခဳစာ (မိတ္တူ)၊ ကေေ်သာဵ၊ ဘဲသာဵနှငဴ် ကေေ်ဆင်သာဵ 

တို့တွင် ကေေ်ငှေ် တုပ်ေေွဵေရာဂါ ေင်ဵစင်ေကောင်ဵေုိ 

တင်ပ့ုိလာသညဴ ် နိုင်ငဳမှ ေဖာ်ြပထာဵရမည်။ ဝေ်နှငဴ်ဝေ်သာဵ 

တို့တွင် Foot and Mouth Disease (FMDF), African Swine 

Fever (ASF)နှငဴ် PRRS ေရာဂါေင်ဵစင်ေကောင်ဵေုိ တင်ပို့လာ 

သညဴ ်နိုင်ငဳမှ ေဖာ်ြပထာဵရမည်။  

(ဃ) အသာဵထုတသ်ညဴ ်စေ်ရဳု၏ HACCPနှငဴ်  GMP လေ်မှတ် 

(င) ေုန်ပစ္စည်ဵ အမှာလွှာနှငဴ် Packing Lists  
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(စ) အေရာင်ဵအဝယ်သေဘာတူစာချုပ် 

(ဆ) ေုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကောဵမှုဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ေုမ္ပဏီ 

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (မိတ္တူ)  

(ဇ) ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ထုတ်ေုန် သွင်ဵေုန် 

လုပ်ငန်ဵရှင်မှတ်ပုဳတင် လေ်မှတ်(မိတ္တူ) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် ေအဵခဲ 

အသာဵမျာဵ ြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိ တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွေ် 

ေထာေ်ခဳချေ် ထုတေ်ပဵနိုင်ရန်အတွေ် တင်ြပရန် 

လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵေို ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် 

ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

(ခ) ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသည် တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵေို စိစစ်ပပီဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် 

ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ တင်သွင်ဵလိငု်စင် ထုတေ်ပဵနုိင်ရန် 

အတွေ် ေထာေ်ခဳချေ်ေုိ ထုတ်ေပဵမည်။  

(ဂ) ေထာေ်ခဳချေ်ေို လေ်ခဳရရိှပပီဵေနာေ် ေလျှောေ်ထာဵသူ 

သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ 

တင်သွင်ဵလုိင်စင်ေို ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

(ဃ) MACCS စနစ်ေို အသဳုဵြပု၍ ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် 

တင်သွင်ဵသူသည် သွင်ဵေုန်ေကေညာလွှာေို အေောေ်ခွန် 

ဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေသာအခါ တင်သွင်ဵလာေသာ 

ေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵေုိ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵနိုင်ရန် အတွေ် 

လိအုပ်ေသာ အချေ်အလေ်မျာဵေုိ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵ 

ဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵပို့ရမည်။  

(င) တင်သွင်ဵလာေသာ ေအဵခဲအသာဵမျာဵ ဆိပ်ေမ်ဵ၊ ေလဆိပ်နှငဴ် 

နယ်စပ်ဂိတ်မျာဵသ့ုိ ေရာေ်ရိှေသာအခါ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသ 

ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵသည် ေအဵခဲ 

အသာဵမျာဵ၏ အေြခအေနေုိ မျေ်ြမင်စစ်ေဆဵပပီဵ 
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ေျန်ဵမာေရဵေထာေ်ခဳချေ် လေ်မှတ်နှင်ဴ နမူနာမျာဵေုိ 

ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵရန် ယူေဆာင်မည်။  

(စ) MACCS စနစ်မှတဆငဴ် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသညဴ ် ရလာဒ်မျာဵေုိ 

အေကောင်ဵြပန်မည်။  

(ဆ) ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသညဴ် 

ရလာဒ်မျာဵေုိ လေ်ခဳရရှိပပီဵေနာေ် ေလျှောေ်ထာဵသူ 

သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် တင်သွင်ဵလာေသာ ေအဵခဲ 

အသာဵမျာဵအတွေ် အေောေ်ခွန်ရှင်ဵလင်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

ေို ေဆာင်ရွေ်နိုင်သည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၂) တွင်ကေည်ဴပါ။  

ကကာြြင်ဴြျနိ် အနည်ဵဆုဳဵအလုပ်လုပ်ရေ် ၇ ရေ်  

ေလျှောက်ထာဵေြညဴ် 

ေနော  

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဉီဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ဌာနမှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသူ ဒုတိယညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်/ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ြှတ်ြျက်  OIE Website တွင် ေကေညာထာဵေသာ ကေေ်ငှေ်တုပ်ေေွဵ 

ေရာဂါေင်ဵစင်ေသာ နိုင်ငဳမျာဵမှ တင်သွင်ဵြခင်ဵေုိသာ ခွငဴ်ြပုမည်။  

 ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ေအဵခဲအသာဵမျာဵ တင်သွင်ဵသညဴ ် အကေိမ်တိုင်ဵ 

အတွေ် ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် တင်သွင်ဵ 

ေထာေ်ခဳချေ်ေို ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနတွင် 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

 တင်သွင်ဵလာေသာ ေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ေရာေ်ရှိလာသညဴအ်ခါ 

ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵေုိ စစ်ေဆဵရန်လိုအပ်မည် 

ြဖစ်ပါသည်-  

 ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ 

ေထာေ်ခဳချေ် 
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 ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှထုတ်ေပဵေသာ တင်သွင်ဵလုိင်စင် 

 တင်ပ့ုိလာသည်ဴနုိင်ငဳ၏ တိရစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိ 

အဖွဲ့အစည်ဵမှ ထုတေ်ပဵသညဴ ် ေျန်ဵမာေရဵ ေထာေ်ခဳစာ 

(မူရင်ဵ) 

 ထုတပ်ိုဵပစ္စည်ဵ စာရင်ဵ (Packing List)နှငဴ်  Invoice 

 BL/Airway Bill 

 နယ်စပ်ေုန်သွယ်မှုအတွေ် Animal Health 

Recommendation Certificate (AHD/PC(3)) 

 

(၂-၃) ဘဲေြွှဵ၊ ငန်ဵေြွှဵ၊ ကကက်ဆင်ေြွှဵ၊ ယုန်ေြွှဵနှငဴ် ေတာေကကာင်ေြွှဵ တင်သွင်ဵြြင်ဵ 

တင်ြပေန် လိအုပ်ြညဴ ်

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေထာေ်ခဳချေ်ေတာင်ဵခဳြခင်ဵေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေုမ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ ဒါရုိေ်တာတစ်ဉီဵ လေ်မှတ် 

ထိုဵ ထာဵေသာ ေလျှောေ်လွှာနှငဴ် ေတိဝန်ခဳချေ် 

(ဂ) တင်ပ့ုိလာသညဴန်ိုင်ငဳ၏ တိရစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရိှ အဖွဲ့အစည်ဵမှ ထုတေ်ပဵသညဴ ် ေျန်ဵမာေရဵ 

ေထာေ်ခဳစာ (မူရင်ဵ) နှငဴ် ပင်ရင်ဵေဒသေထာေ်ခဳချေ် 

လေ်မှတ် (မူရင်ဵ)  

(ဃ) ဘဲေမွှဵ၊ ငန်ဵေမွှဵ၊ ကေေ်ဆင်ေမွှဵ၊ ယုန်ေမွှဵနှငဴ် ေတာေကောင် 

ေမွှဵတို့၏ ေမွဵေုဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ဓာတ်ခွဲခန်ဵ 

စမ်ဵသပ်ချေ် 

(င) ေုန်ပစ္စည်ဵ အမှာလွှာ 

(စ) ထုတပ်ိုဵစာရင်ဵ (Packing List)  

(ဆ) အေရာင်ဵအဝယ်သေဘာတူစာချုပ် 

(ဇ) ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ တင်သွင်ဵ လိင်ုစင် 

(မိတ္တူ)  

(ဈ) ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ထုတ်ေုန် သွင်ဵေုန် 
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လုပ်ငန်ဵရှင်မှတ်ပုဳတင် လေ်မှတ် (မိတ္တူ) 

(ည) ေုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကောဵမှုဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ေုမ္ပဏီ 

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်(မိတ္တူ)  

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် ဘဲေမွှဵ၊ 

ငန်ဵေမွှဵ၊ ကေေ်ဆင်ေမွှဵ၊ ယုန်ေမွှဵနှငဴ် ေတာေကောင် ေမွှဵ 

တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွေ် ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵ 

ေသာ တင်သွင်ဵလိငု်စင်ေို ရရိှပပီဵြဖစ်ရမည်။  

(ခ) ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵသ့ုိ ဘဲေမွှဵ၊ ငန်ဵေမွှဵ၊ ကေေ်ဆင်ေမွှဵ၊ 

ယုန်ေမွှဵနှငဴ် ေတာေကောင်ေမွှဵ တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွေ် 

ေျန်ဵမာေရဵေထာေ်ခဳချေ် လေ်မှတ်ထုတ်ေပဵနုိင်ရန် 

MACCS စနစ်ေို အသဳုဵြပု၍ ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် 

တင်သွင်ဵသူသည် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

(ဂ) ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် ဘဲေမွှဵ၊ 

ငန်ဵေမွှဵ၊ ကေေ်ဆင်ေမွှဵ၊ ယုန်ေမွှဵနှငဴ် ေတာေကောင် ေမွှဵတ့ုိ၏ 

နမူနာမျာဵေုိ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵနုိင်ရန်အတွေ် တင်ြပရမည်။ 

(နမူနာပစ္စည်ဵ မျာဵသည် DHL ေဲဴသ့ုိေသာ 

နိုင်ငဳတောပို့ေဆာင် ဆေ်သွယ်ေရဵမှတစ်ဆငဴ် ေပဵပ့ုိေသာ 

ပစ္စည်ဵ မျာဵြဖစ်ရမည်။)  

(ဃ) ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသည် တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵနှင်ဴ နမူနာမျာဵေုိ စစ်ေဆဵမည်။  

(င) တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ ြပညဴစဳု်ပပီဵ စစ်ေဆဵ 

ထာဵေသာ နမူနာမျာဵတွင် မည်သညဴေ်ူဵစေ်ေရာဂါ မှမရှိလျှေင် 

MACCS စနစ်မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် 

တင်သွင်ဵသူသည် ေျန်ဵမာေရဵေထာေ်ခဳချေ် လေ်မှတ်ေို 

လေ်ခဳရရိှမည်။  
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ဝန်ေဆာင်ြ - မေ်ထရစ်တန် ၁ တန်လျှေင် ၁၅,၀၀၀ ေျပ်  

- ၁ ေီလိုဂရမ်လျှေင် ၁၅ ေျပ်  

ကကာြြင်ဴြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၇ ရေ်   

ေလျှောက်ထာဵေြညဴ် 

ေနော 

MACCS စနစ်ေို အသဳုဵြပု၍ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ 

တင်ြပရန် 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ဌာနမှတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသူ ဒုတိယညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်/ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

 

(၂-၄) တိေစ္ဆာန်အစာ၊ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ ေြွဵြြူေေဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ ြျာဵ တင်သွင်ဵြြင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေထာေ်ခဳချေ်ေတာင်ဵခဳြခင်ဵေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေုမ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ ဒါရုိေ်တာတစ်ဉီဵ လေ်မှတ် 

ထိုဵ ထာဵေသာ ေလျှောေ်လွှာ 

(ဂ) ေုန်ပစ္စည်ဵ အမှာလွှာ 

(ဃ) အေရာင်ဵအဝယ်သေဘာတူစာချုပ် 

(င) ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵလေ်မှတ်နှငဴ် ေထာေ်ခဳချေ်လေ်မှတ် 

(စ) ထုတလ်ုပ်သညဴစ်ေ်ရဳု၏ HACCP နှငဴ် GMP လေ်မှတ် 

(ဆ) လွတလ်ပ်စွာ ေရာင်ဵချခွငဴ် (သ့ုိမဟုတ်) ထုတ်ေုန် လိငု်စင် 

(ဇ) တင်ပ့ုိလာသညဴန်ိုင်ငဳ၏ တိရစ္ဆာန် ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရိှအဖွဲ့အစည်ဵမှ ထုတေ်ပဵသညဴ ် အသာဵနှငဴ် 

အရိုဵအသာဵ၊ ေသွဵခဲ၊ ြခင်ဆီနှငဴ်အေမွှဵအတွေ် ေျန်ဵမာေရဵ 

ေထာေ်ခဳစာ (မိတ္တူ) နှငဴ် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာန 

ဘေ်တီဵရီဵယာဵဌာနစိတ်၏ ဓာတ်ခွဲခန်ဵစစ်ေဆဵမှုရလဒ် 

(မိတ္တူ)  

(ဈ) ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာန တိရစ္ဆာန်အစာနှင်ဴ ေဆဵဝါဵ 

သုေတသနဌာနစိတ်၏ ဓာတ်ခွဲခန်ဵ စစ်ေဆဵမှု ရလဒ် (မိတ္တူ)  
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(ည) ေုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကောဵမှုဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ေုမ္ပဏီ 

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (မိတ္တူ)  

(ဋ) ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ထုတ်ေုန် သွင်ဵေုန် 

လုပ်ငန်ဵရှင်မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (မိတ္တူ)  

(ဌ) ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵအတွေ် ဓာတ်ပဳု မျာဵနှငဴ် 

Catalogue မျာဵ ပူဵတဲွတင်ြပရန်  

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ပထမဆဳုဵအေနြဖင်ဴ တိရစ္ဆာန်အစာနှငဴ် ေဆဵဝါဵသုေတသန 

ဌာနစိတ်၏ ဓာတ်ခွဲခန်ဵ စစ်ေဆဵမှုရလာဒ်အတွေ် 

ေလျှောေ်ထာဵ သူ သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် တိရစ္ဆာန်အစာ 

နှင်ဴ ေဆဵဝါဵနမူနာမျာဵေုိ တင်ြပရမည်။  

(ခ) ဓာတ်ခွဲခန်ဵစစ်ေဆဵမှုရလာဒ်ေို လေ်ခဳရရိှပပီဵေနာေ် 

ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် တင်သွင်ဵသူသည် တင်ြပရန် 

လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵေို ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် 

ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်သွင်ဵခွငဴ်ေထာေ်ခဳချေ် ထုတေ်ပဵ 

နိုင်ရန်အတွေ် တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

(ဂ) ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနသည် တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵေို စစ်ေဆဵပပီဵ ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် 

ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနတွင် တင်သွင်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵ 

နိုင်ရန်အတွေ် တင်သွင်ဵခွင်ဴေထာေ်ခဳချေ်ေုိ ထုတ်ေပဵမည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၃) တွင် ကေည်ဴပါ။  

ကကာြြင်ဴြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၇ ရေ်   

ေလျှောက်ထာဵေြညဴ် 

ေနော 

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ဌာနမှတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသူ ဒုတိယညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်/ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 
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ြှတ်ြျက် တင်သွင်ဵလာေသာ ေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ေရာေ်ရိှလာသညဴအ်ခါ ေအာေ် 

ေဖာ်ြပပါ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵေုိ စစ်ေဆဵရန် လိအုပ်ပါသည်- 

- ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ 

ေထာေ်ခဳချေ်  

- ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ တင်သွင်ဵ 

လိငု်စင် 

- တင်ပ့ုိလာသညဴ် နိုင်ငဳ၏ တိရစ္ဆာန်ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရိှအဖွဲ့အစည်ဵမှ ထုတေ်ပဵသညဴ ် ေျန်ဵမာေရဵ 

ေထာေ်ခဳစာ(မူရင်ဵ)  

- ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ စာရင်ဵ ( Packing List)  

- BL/ Airway Bill  

- နယ်စပ်ေုန်သွယ်မှုအတွေ် Animal Health 

Recommendation Certificate (AHD/PC (3))  

 

(၃) ြပည်ပသို့တင်ပ့ုိြြင်ဵဆုိင်ောလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ 

(၃-၁) တိေစ္ဆာန်ထကွ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵနှငဴ် တိေစ္ဆာန်အစာြျာဵတင်ပ့ုိြြင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေုမ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ ဒါရုိေ်တာတစ်ဉီဵ လေ်မှတ် 

ထိုဵ ထာဵေသာ ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ြပည်ပသို့ တင်ပို့မညဴ် ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ စစ်ေဆဵေပဵပါရန် 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ဂ) ေမွဵြမူေရဵခခဳမှတ်ပဳုတင် (မိတ္တူ) 

(ဃ) ေုန်ပစ္စည်ဵ အမှာလွှာ 

(င) အေရာင်ဵအဝယ်သေဘာတူစာချုပ် 

(စ) ေုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကောဵမှုဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ေုမ္ပဏီ 

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်(မိတ္တူ)  

(ဆ) ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ပို့ေုန်သွင်ဵေုန် 
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လုပ်ငန်ဵရှင်မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်(မိတ္တူ)  

(ဇ) သာဵသတ်ရုဳ၊ သာဵသတ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေုိင်ခွငဴ် အေထာေ် 

အထာဵ သ့ုိမဟုတ် ဝယ်ယူခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါေ ေရာင်ဵချသူ၏ 

သာဵသတ်ရုဳနှင်ဴ သာဵသတ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင်ခွင်ဴ 

အေထာေ်အထာဵမိတ္တူ၊ ထုတလ်ုပ်သညဴ ် စေ်ရုဳ၏ 

ထုတလ်ုပ်မှု ေောင်ဵမွန်ေကောင်ဵ ေထာေ်ခဳချေ် HACCP or 

GMP Certificate နှငဴ် အမှန်တေယ် ဝယ်ယူခဲဴေကောင်ဵ 

အေထာေ်အထာဵ (စာချုပ်စာတမ်ဵ) 

(ဈ) ြပည်ပသို့ တင်ပို့ရာတွင် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ေိစ္စအဝဝနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵ ၍ ြပဿနာတစ်စုဳတစ်ရာ ေပါ်ေပါေ်လာပါေ 

မိမိေုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်ဵမည်ြဖစ်ေကောင်ဵ ေတိ 

ဝန်ခဳချေ် 

(ည) ဝယ်ယူစုေဆာင်ဵသညဴ ်ေနရာနှင်ဴ သုိေလှာင်ထာဵရှိသညဴေ်နရာ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် တင်ပို့သူသည် တိရစ္ဆာန်၊ 

တိရစ္ဆာန် ထွေ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴ တိရစ္ဆာန်အစာမျာဵ တင်ပ့ုိြခင်ဵ 

အတွေ် လုိအပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵနှင်ဴ နမူနာမျာဵ 

(တင်ပို့မညဴ်) ေုိ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

(ခ) ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာနသည် တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵေို စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ေွင်ဵဆင်ဵ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

(ဂ) တင်ပ့ုိမညဴ် တိရစ္ဆာန်ထေွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်အစာမျာဵ 

၏ နမူနာမျာဵေုိ ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵရမည်။ 

(ဃ) တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵနှင်ဴ နမူနာမျာဵ 

ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနသည် 

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် တင်ပို့လိုင်စင် ေလျှောေ်ထာဵ 

နိုင်ရန်အတွေ် ေထာေ်ခဳချေ်လေ်မှတ်ေို ထုတ်ေပဵပပီဵ၊ 
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တင်ပ့ုိြခင်ဵအတွေ် လုိအပ်ေသာ ေျန်ဵမာေရဵေထာေ်ခဳချေ် 

လေ်မှတ်ေိုလည်ဵ ထုတေ်ပဵသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၄) တွင် ကေည်ဴပါ။  

ကကာြြင်ဴြျနိ် ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၄) တွင် ကေည်ဴပါ။  

ေလျှောက်ထာဵေြညဴ် 

ေနော 

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ဌာနမှတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသူ 

ဒုတိယညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်/ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ြှတ်ြျက် ေထာေ်ခဳချေ် လေ်မှတ်၏ သေ်တမ်ဵသည် ထုတေ်ပဵသညဴေ်န့မှ 

စ၍ ၃ လအတွင်ဵြဖစ်သည်။  

 

(၃-၂) တိေစ္ဆာန်အေငှ်ြျာဵကုိ ြြန်ြာနုိင်ငဳြှ အြြာဵနုိင်ငဳြျာဵသ့ုိ တင်ပ့ုိြြင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေုမ္ပဏီ၏ letter head ြဖင်ဴ တင်ပို့မညဴ်နိုင်ငဳ ေဖာ်ြပ၍ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ေလျှောေ်လွှာ  

(ခ) ြပည်ပသို့တင်ပ့ုိမညဴ် ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ စိစစ်ေပဵပါရန် 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ဂ) ေုန်ပစ္စည်ဵ အမှာလွှာ 

(ဃ) အေရာင်ဵအဝယ်သေဘာတူစာချုပ် 

(င) ေုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကောဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ေပဵေသာ ေုမ္ပဏီ 

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် မိတ္တူ 

(စ) ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵေသာ ပို့ေုန်သွင်ဵေုန် 

လုပ်ငန်ဵရှင်မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်(မိတ္တူ)  

(ဆ) ေမွဵြမူေရဵခခဳမှတ်ပဳုတင် (ADG/PC-7)/ ယာယီစုေဆာင်ဵရပ် 

အတညြ်ပုလေ်မှတ် (မိတ္တူ) 
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(ဇ) ြပည်ပသို့ ေျဲွနွာဵတင်ပို့ြခင်ဵြဖစ်ပါေ ေျဲွနွာဵေမွဵမည်ဴ စီမဳချေ် 

(မိတ္တူ) 

(ဈ) တိရစ္ဆာန်ထနိ်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴကေညဴစ်စ်ေဆဵေရဵစခန်ဵတွင် ထာဵရိှ 

၍ ေျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူမည်ြဖစ်ေကောင်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ 

နှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵေုိ လိေ်ုနာ 

ေဆာင်ရွေ်မည်ြဖစ်ေကောင်ဵ ဝန်ခဳချေ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် တင်ပို့သူသည် တိရစ္ဆာန် 

အရှင်မျာဵ တင်ပို့ြခင်ဵအတွေ် ေထာေ်ခဳချေ်ေို ရရိှနုိင်ရန် 

တင်ြပရန် လုိအပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵေုိ ေမွဵြမူေရဵ 

နှင်ဴ ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

(ခ) တင်ပ့ုိမညဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵေုိ စစ်ေဆဵရန် လိအုပ်ေသာေကောငဴ် 

ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ပို့မညဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵေုိ ယာယီ 

စုေဆာင်ဵရပ်သ့ုိ သယ်ေဆာင်ပပီဵ စစ်ေဆဵခဳပပီဵေနာေ် 

အတညြ်ပုအမှတ်အသာဵ (Micro Chip/Ear-Tag) မျာဵ 

ထည်ဴသွင်ဵမှုေုိ ခဳယရူမည်။ 

(ဂ) တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵနှင်ဴ နမူနာမျာဵ 

ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနသည် 

တိရစ္ဆာန် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴကေညဴ် စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵတွင် 

ယာယီ စုေဆာင်ဵရပ်မှ (Micro Chip/ Ear-Tag) ထည်ဴသွင်ဵ 

တပ်ဆင်၍ မှတ်ပုဳတင်ထာဵပပီဵေသာေျဲွနွာဵမျာဵ ဟုတ် မဟုတ် 

ေို စစ်ေဆဵပပီဵ တိရစ္ဆာန်ေရာဂါေင်ဵရှင်ဵေသာ ေျဲွနွာဵမျာဵ 

အတွေ် Animal Quarantine Certificate ေို ထုတေ်ပဵ၍ 

ြပည်ပသို့ တင်ပို့ခွငဴ်ြပုသွာဵပါမည်။  

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၅) တွင် ကေည်ဴပါ။ 

ကကာြြင်ဴြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၁၄-၁၆) ရေ်  

ေလျှောက်ထာဵေြညဴ် ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာန 
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ေနော 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ဌာနမှတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသူ ဒုတိယညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်/ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ြှတ်ြျက် - ေလျှောေ်လွှာေကေဵအြပင် တင်ပို့သူမှ တင်ပ့ုိမညဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵ 

အတွေ် ထိန်ဵသိမ်ဵသညဴ ်အဖိုဵအခေုိလည်ဵ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

- တင်ပ့ုိခွငဴ်ရရှိသညဴ ် တိရစ္ဆာန်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵနှငဴ် နွာဵ၊ ေျဲွ၊ သုိဵနှင်ဴ 

ဆိတ်၊ ြမင်ဵ၊ ဝေ်၊ ကေေ်၊ ေခွဵ၊ ေကောင်နှငဴ် တိရစ္ဆာန်ရဳု 

တိရစ္ဆာန်မျာဵ ပါဝင်သည်။ 

- တင်ပ့ုိသူသည် တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵ တင်ပို့ြခင်ဵအတွေ် 

ေထာေ်ခဳချေ်ေို ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေုသေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

- တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵတင်ပို့ြခင်ဵအတွေ် ၂၁ ရေ်တိုင် အစိုဵရ 

အသိအမှတ်ြပု ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစခန်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည် 

ြဖစ်ပပီဵ ယင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ၏ ေျန်ဵမာေရဵအေြခအေနေုိ 

စစ်ေဆဵပပီဵ ေျန်ဵမာေရဵ တာဝန်ခဳမှ လိအုပ်ေသာ လုပ်ေဆာင်မှု 

မျာဵေုိ ြပုလုပ်ရမည်။ 

- တင်ပ့ုိမညဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵ ောေွယ်ေဆဵထိုဵ ပပီဵ ေကောင်ဵနှင်ဴ 

ေျန်ဵမာေရဵလေ်မှတ် ထုတေ်ပဵပပီဵြဖစ်ေကောင်ဵ သိရိှနိုင်ေစရန် 

တိရစ္ဆာန်မျာဵတွင် နာဵေပ်အမှတ်အသာဵ တပ်ဆင်ထာဵမည်။  
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ပုဳစဳြျာဵ 

(၁) ြှတ်ပုဳတင်ြြင်ဵဆုိင်ောလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ပဴုဳစဳြျာဵ 

စဉ် ပုဳစဳအမှတ် အမည် 

၁ ပုဳစဳ မျ ိုဵခခဳလပု်ငန်ဵ/ေမွဵြမူေရဵခခဳလပု်ငန်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵပဳုစဳ (AHD/PC (5)) 

၂ ပုဳစဳ ဥေဖာေ်လပု်ငန်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵပုဳစဳ (AHD/PC (6)) 

၃ ပုဳစဳ မျ ိုဵခခဳလပု်ငန်ဵ/ဥေဖာေ်လပု်ငန်ဵ/ေမွဵြမူေရဵခခဳလပု်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် 

(AHD/PC (7)) 

၄ ပုဳစဳ တိရစ္ဆာန်အစာစေ်ရုဳ၊အစာစပ်စေ်ရုဳနှငဴ်ေဆဵဝါဵစေ်ရုဳမျာဵ၊ 

သာဵသတ်စေ်ရဳုစစ်ေဆဵြခင်ဵပုဳစဳ 

၅ ပုဳစဳ တိရစ္ဆာန်အစာထုတလ်ုပ်သူမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် 

(၂) ြပည်ပြှတင်သွင်ဵြြင်ဵဆုိင်ောလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ပဴုဳစဳြျာဵ 

၆ ပုဳစဳ ေထာေ်ခဳချေ်ေတာင်ဵခဳြခင်ဵေလျှောေ်လွှာ 

၇ ပုဳစဳ ေျန်ဵမာေရဵေထာေ်ခဳချေ်လေ်မှတ်နမူနာ 

(၃) ြပည်ပသို့တင်ပို့ြြင်ဵဆုိင်ောလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ပဴုဳစဳြျာဵ 

၈ ပုဳစဳ ြပည်ပသို့တင်ပ့ုိမည်ဴပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵစစ်ေဆဵေပဵပါရန်ေလျှောေ်လွှာ 

၉ ပုဳစဳ Animal Quarantine Certificate နမူနာပုဳစဳ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၁) - တိေစ္ဆာန်အေငှ်ြျာဵတင်သွင်ဵြြင်ဵအတွက်ေလျှောက်လွှာေကကဵြျာဵနှင်ဴ 

ကကာြျန်ိ 

Types of importation of Live 

Animal 

Application Fee Time Frame 

1 For importation of 

dog and cat 

10,000 MMK per head 1 Working Day 

2 For importation of 

chicken/ duck 

Chicken 50 MMK per Head 7 days 

Chick and 

Duckling 

4 MMK per Head 

Fecund Egg 2 MMK per Head 

3 For Importation of 

buffalo, cow , sheep, 

goat, horse and pig 

for commercial and 

breeding purpose 

Buffalo, cow, 

horse 

10,000 MMK per 

Head 

7 days 

Sheep, goat, 

pig 

2,000 MMK per 

Head 

Water bug & 

Others  

100 MMK per 

Head 

Rabbit and 

Guinea Pig 

1,000 MMK per 

Head 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၂) - ေအဵြဲအသာဵြျာဵတင်သွင်ဵြြင်ဵအတွက်ေလျှောက်လွှာေကကဵြျာဵ 

Sr Types of importation of Frozen Meat Fee per Metric Ton (MT) 

1 Frozen fresh meat 1,500 MMK 

2 Frozen dried meat 4,000 MMK 

3 Frozen fish/ Shrimp 1,000 MMK 

4 Gall or bile 1,500 MMK 

5 Buffalo or cow’s horns 1,000 MMK 

6 Frozen bone 750 MMK 
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7 Buffalo or Cow’s skin 15 MMK per one piece 

8 Sheep or goat’s skin 5 MMK per one piece 

9 Windpipe, Stomach, intestine, heart, 

chicken’s leg 

1,000 MMK 

10 Lard or tallow 500 MMK 

11 Honey 2,500 MMK 

12 Bird’s Nest 3,000 MMK 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) တိေစ္ဆာန်အစာြျာဵ၊ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ ေြွဵြြူေေဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ ြျာဵ 

တင်သွင်ဵြြင်ဵအတွက် ေလျှောက်လွှာေကကဵြျာဵ  

Sr. Types of importation of animal feed, 

veterinary drug and equipment 

Fee 

1 For test kit (which is used for farm) and 

other farm equipment  

(for semen straw) 

0.1% of the value  

 

2% of the value 

2 For animal feed 650 MMK per Metric Ton (MT) 

3 For ground nut cake or sesame cake 200 MMK per Metric Ton (MT) 

4 For fish powder or shrimp bran  1000 MMK per Metric Ton (MT) 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၄) တိေစ္ဆာန်၊ တိေစ္ဆာန်ထကွ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵနှငဴ် တိေစ္ဆာန်အစာတင်ပို့ြြင်ဵအတွက် 

ေလျှောက်လွှာေကကဵြျာဵနှင်ဴ ကကာြျန်ိ 

Types of exportation of 
animals, animal 

products and animal fee 

Application Fee Time Frame 

1 Exportation of 

clothes made with 
duck or chicken 
feathers  

15,000 MMK per Metric Ton (MT) (15 

MMK per Kg) 

16 days 
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Types of exportation of 
animals, animal 

products and animal fee 

Application Fee Time Frame 

2 Exportation of frozen 
meat and dried meat  

Frozen Meat  1,500 MMK per 
Metric Ton (MT) 

16 days 

Dried Meat 4,000 MMK per 
Metric Ton (MT) 

3 Exportation of 
animal skin, frozen 
bone, shell and 
animal products 

(including dried fish 
powder, shrimp 
powder, dried corn, 
green gram shell 

powder, green mung 
shell powder) 

Animal feed 650 MMK per Metric 
Ton (MT) 

16 days 

Ground nut 
cake, Sesame 
cake 

200 MMK per Metric 
Ton (MT) 

Dried fish 
powder, 
shrimp 

powder  

1000 MMK per 
Metric Ton (MT) 

Frozen bone 750 MMK per Metric 

Ton (MT) 

Sheep/Goat 

skin  

5 MMK per one 

piece  

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၅) တိေစ္ဆာန်အေငှ်ြျာဵ ြြန်ြာနိုင်ငဳြှ အြြာဵနုိင်ငဳြျာဵသ့ုိ တင်ပို့ြြင်ဵအတွက် 

ေလျှောက်လွှာေကကဵြျာဵ 

Sr. 

No. 

Types of exportation of 

live animals 

Application Fee 

1 For exportation of dog 

& cat 

10000 MMK per Head 

2 For exportation of 

buffalo, cow, sheep & 

goat  

For buffalo, cow (Health 

check-up) 

10000 MMK per Head 

For goat (Health check-up) 2000 MMK per Head 
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(၇) စိုက်ပျ ိုဵေေဵဦဵစီဵဌာန 
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စိုက်ပျ ိုဵေေဵဦဵစီဵဌာန 

၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့်/ အတညြ်ပုမိန့်ရရိှပပီဵြဖစ်ေသာ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည ် စုိေ်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵနှငဴ်သေ်ဆုိင်ေသာ 

လိငု်စင်မျာဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေထာေ်ခဳစာမျာဵေုိ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် 

ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာနလေ်ေအာေ်ရှိ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ  အလဳုဵစုဳ 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ (One Stop Servie – OSS) တွင် 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵေုိ တာဝန်ချထာဵသည်။ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ ဦဵစီဵဌာန 

(OSS) မှ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဆုိင်ရာ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵနှင်ဴသေ်ဆုိင်ေသာ လိငု်စင်မျာဵ၊ 

မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေထာေ်ခဳစာမျာဵေလျှောေ်ထာဵရာတွင် လိအုပ်ေသာအချေ်အလေ် 

မျာဵေုိ ပဳဴပိုဵေပဵလျေ်ရှိသည်။ 

၂။ လိငု်စင်မျာဵနှငဴ်မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ရာတွင် ဓာတ်ခွဲခန်ဵစမ်ဵသပ်မှုရလဒ် 

မျာဵ လိအုပ်ေသာေ ောငဴ် ယခုလေ်ရှိတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင် စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန (OSS) မှ လိငု်စင်နှငဴ် မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵမျာဵအတွေ် ဝန်ေဆာင်မှုမေပဵနုိင်ပါ။ 

(ဓာတ်ေြမဨဇာနှင်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵရည်တို့၏ အရည်အေသွဵေုိ စစ်ေဆဵရန်) ြမန်မာနိုင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင် ခွင်ဴြပုမိန့်/ အတညြ်ပုမိန့် မရရှိမီနှငဴ ် ရရိှပပီဵေနာေ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူ 

အေနြဖင်ဴ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) မှ ေိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴ တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵနိုင်သည်။ 

၃။ ဓာတ်ေြြေဩဇာလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သေ်ေသာ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ ၍ ရင်ဵနှီဵ 

ြမှုပ်နှဳသူအေနြဖငဴ် ေအာေ်ေဖာ်ြပပါလိငု်စင်မျာဵနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵတို့ေုိ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန၊ ေြမအသဳုဵချေရဵဌာနခဲွနှင်ဴ ဆေ်သွယ်ေဆာင်ရွေ်ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်- 

 (ေ) ဓာတ်ေြမဨဇာထုတလ်ုပ်ခွငဴ် မှတ်ပဳုတင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

 (ခ) ြပည်ပမှ ေြမဨဇာတင်သွင်ဵခွင်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

 (ဂ) ြပည်ပသို့ ေြမဨဇာတင်ပ့ုိခွငဴ် မှတ်ပုဳတင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ဃ) ေြမဨဇာသုိေလှာင်လိငု်စင် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် လိငု်စင်သေ်တမ်ဵတိုဵ 

ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(င) ြပည်ပမှ ေြမဨဇာ တင်သွင်ဵခွငဴ် ေထာေ်ခဳချေ် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 
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၄။ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အထေ်ပါလိင်ုစင်မျာဵနှငဴ် မှတ်ပဳုတင်မျာဵေုိ ေြမဨဇာဥပေဒ 

၂၀၀၂ နှငဴ ် ေြမဨဇာဥပေဒေုိ ြပင်ဆင်သညဴဥ်ပေဒ ၂၀၁၅၊ ေြမဨဇာဥပေဒဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ၂၀၀၇ တို့အရ ထုတေ်ပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ပိုဵသတ်ေဆဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သေ်ေသာ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ ရင်ဵနီှဵ 

ြမှုပ်နှဳသူအေနြဖငဴ် ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ လိငု်စင်မျာဵနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵတို့ေုိ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနတွင် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

(ေ) ပိုဵသတ်ေဆဵ (သ့ုိမဟုတ်) အဆိပ်ရှိ ပစ္စည်ဵ မျာဵေုိ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တရာဵဝင် 

တင်သွင်ဵြဖန့်ြဖူဵ ေရာင်ဵချနုိင်ရန် မှတ်ပဳုတင်ေလျှောေ်ထာဵလာသညဴ် 

ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵေုိ ပိုဵသတ်ေဆဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ 

စိစစ်ပပီဵ ပုိဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ  

 (ခ) ပိုဵသတ်ေဆဵေဖာ်စပ်ေရာင်ဵချခွင်ဴ လိငု်စင်  

(ဂ) ပိုဵသတ်ေဆဵ ြပန်လည်ထပု်ပိုဵေရာင်ဵချခွငဴ် လိငု်စင်  

(ဃ) ပိုဵသတ်ေဆဵ လေ်လီ/ လေ်ောဵ ေရာင်ဵချခွင်ဴ လိငု်စင်  

(င) ပိုဵသတ်မှိုင်ဵတိုေ်ခွင်ဴ လိငု်စင်  

(စ) မှတ်ပုဳတင်ရရှိပပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် အသဳုဵြပုရန် ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵမညဴ ်

ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵအာဵ စိစစ်၍ တင်သွင်ဵခွငဴ် ေထာေ်ခဳချေ် ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

(ဆ) ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵေရာေ်ရိှလာေသာ ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵအာဵ အေောေ်ခွန် 

ဦဵစီဵဌာန၏ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) 

စနစ်ြဖင်ဴ ချတိ်ဆေ်ပပီဵ ေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ေရာေ်ရှိချနိ်တွင် စိစစ်စစ်ေဆဵ၍  

ေိုေ်ညမီှုရှိပါေ တင်သွင်ဵခွငဴ်ြပုြခင်ဵ 

(ဇ) သီဵနှဳထွေ်ေုန်မျာဵ စစ်ေဆဵေရဵ ဓာတ်ခွဲခန်ဵမှ ြပည်တွင်ဵ လဳုခခုဳစိတ်ချစွာ 

စာဵသဳုဵနုိင်ေရဵ၊ ြပည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်ေရဵအတွေ် စုိေ်ပျ ိုဵသီဵနဳှထွေ်ေုန်မျာဵ၌ 

ပိုဵသတ်ေဆဵ ဓာတ်ကေင်ဵ၊ မှိုအဆိပ်နှင်ဴ အဆိပ် ဓာတ်သတ္တုမျာဵေို 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

(ဈ) အပင်နှငဴ် အပင်ထေွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵအတွေ် တင်သွင်ဵခွင်ဴ ေထာေ်ခဳချေ် 

(Import Certification –IC) ထုတေ်ပဵြခင်ဵ  
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(ည) အပင်နှငဴ် အပင်ထေွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ြပည်ပသို့ တင်ပို့ရာတွင် ပုိဵမွှာဵေင်ဵရှင်ဵ 

ေ ောင်ဵသေ်ေသခဳလေ်မှတ် (Phytosanitary Certificate-PC) ထုတေ်ပဵ 

ြခင်ဵ  

(ဋ) အပင်နှငဴ်အပင်ထေွ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ တင်သွင်ဵရာတွင် ေုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

ေရာေ်ရှိချနိ် ၌ အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန၏ Myanmar Automated Cargo 

Clearance System (MACCS) စနစ်ေုိ ေျင်ဴသဳုဵ၍ လိုေ်နာေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

၆။ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အထေ်ပါလိငု်စင်မျာဵနှင်ဴ မှတ်ပဳုတင်မျာဵေုိ ပုိဵသတ်ေဆဵ 

ဥပေဒ ၂၀၁၆ နှငဴ် ပိုဵသတ်ေဆဵဥပေဒဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ၂၀၁၉ တို့အရ 

ထုတေ်ပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ ြေျ ိူ ဵေစဴလပု်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သေ်ေသာ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ ၍ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူ 

အေနြဖင်ဴ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါလိငု်စင်မျာဵနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵတို့ေို စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

(ေ) စမ်ဵသပ်စုိေ်ပျ ိုဵရန်အတွေ် ြပည်တွင်ဵသ့ုိ အပင်မျ ိုဵသစ်တင်သွင်ဵခွင်ဴ 

ေထာေ်ခဳချေ်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ခ) မျ ိုဵသစ်အသိအမှတ်ြပုလေ်မှတ်ရရိှရန်ရည်ရွယ်၍ စမ်ဵသပ်စုိေ်ပျ ိုဵခွင်ဴ 

ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ဂ)  အပင်မျ ိုဵသစ်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပုလေ်မှတ် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ဃ)  မျ ိုဵေစဴလပု်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ခွငဴ်လုိင်စင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

 (င)  မျ ိုဵေစဴအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵခန်ဵဖွင်ဴလှစ်ခွင်ဴ ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

 (စ)  မျ ိုဵေစဴတင်သွင်ဵခွငဴ် ေထာေ်ခဳချေ်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ဆ)  မျ ိုဵေစဴတင်ပို့ခွငဴ် ေထာေ်ခဳချေ်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

၈။ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အထေ်ပါလုိင်စင်မျာဵနှင်ဴ မှတ်ပုဳတင်မျာဵေုိ မျ ိုဵေစဴဥပေဒ 

၂၀၁၅ နှငဴ် မျ ိုဵေစဴဥပေဒေို ြပင်ဆင်သည်ဥဴပေဒ၊ မျ ိုဵေစဴဥပေဒဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ 

၂၀၁၆ တို့အရ ထုတေ်ပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၉။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်မှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ ဦဵစာဵေပဵြမှငဴ်တင်မညဴ် 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေဏ္ဍမျာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ အမိန့်ေ ော်ြငာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ အရ 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ယင်ဵနှငဴ်ဆေ်စပ်လျေ်ရှိသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵတွင် 
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ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳြခင်ဵစသည်တို့သည် ဦဵစာဵေပဵြမှငဴ်တင်မညဴ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ် 

သည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒ ၂၀၁၇ ပုဒ်မ ၇၅ (ဂ) အရ  ဦဵစာဵေပဵြမှငဴ်တင်မညဴ် 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ေဏ္ဍမျာဵတွင် ပါဝင်ေသာ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵသည် ေော်မရှင်ထတဳွင် 

ေလျှောေ်ထာဵ၍ ဝင်ေငွခွန်ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ေို ရရှိခဳစာဵနုိင်သည်။ 

၁၀။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်မှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ အမိန့်ေ ော်ြငာစာအမှတ် 

၁၅/၂၀၁၇ ေန့်သတ်သညဴရ်င်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုလပု်ငန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵအရ ေောေ်ပဲသီဵ နဳှမျာဵ 

အာဵ ေဖာ်ထတု်ပပီဵစိုေ်ပျ ိုဵေြမတွင် စိုေ်ပျ ိုဵထုတ်လုပ်ပပီဵ ြပည်တွင်ဵေဈဵေွေ်၌ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ၊ 

ြပည်ပသို့တင်ပ့ုိြခင်ဵလုပ်ငန်ဵသည် ြပည်တွင်ဵရိှနိုင်ငဳသာဵလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

နိုင်ငဳသာဵပိုင်လပု်ငန်ဵတစ်ခုခုနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ ဖေ်စပ်ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုြဖငဴ်သာ ေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်ြပု 

သညဴ ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုလုပ်ငန်ဵြဖစ်သည်။ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန၏ အတညြ်ပုချေ်ရယူ ေဆာင်ရွေ် 

ရမညဴ ်လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်သည်။  

(ေ) စိုေ်ပျ ိုဵေရဵသဳုဵ ပိုဵသတ်ေဆဵ၊ ေြမဨဇာ၊ ေဟာ်မုန်ဵ၊ ေပါင်ဵသတ်ေဆဵ 

စသည်မျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ သုိေလှာင်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ၊ တင်ပို့ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(ခ) မျ ိုဵေစဴအြဖစ် ရည်ရွယ်ထတု်လပု်သညဴ် စပ်မျ ိုဵစပါဵမျ ိုဵေစဴမျာဵ ထုတလ်ုပ် 

တင်ပ့ုိြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ 

 (ဂ) စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဆုိင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(ဃ) စိုေ်ပျ ိုဵေရဵသုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စုိေ်ပျ ိုဵေရဵထွေ်ေုန်ပစ္စည်ဵ ဆုိင်ရာ 

သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 (င) ရာသီသီဵနှဳစိုေ်ပျ ိုဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

(စ) မျ ိုဵေစဴမျာဵ ြပည်ပမှတင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချ 

ြခင်ဵ၊ ြပည်ပသို့ြပန်လည်တင်ပို့ြခင်ဵ 

 (ဆ) အပင်မျ ိုဵသစ်မျာဵ တင်သွင်ဵထုတလ်ုပ် ြဖန့်ြဖူဵသည် ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၁၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်မှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ အမိန့်ေ ော်ြငာစာ 

၁၅/၂၀၁၇ အပိုဒ ် (ဃ) (၃) အရ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန၏ 

အတညြ်ပုချေ်ရယူေဆာင်ရွေ်ရမညဴ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေ် စဳသတ်မှတ်ချေ် 

မျာဵေုိ ေအာေ်ပါဝေ်ဘ်ဆုိဒ်တွင် ရယူနိုင်သည်။ 
https://www.dica.gov.mm/en/archive-for-documents?title=The+Standard+Criteria=for+ 

Investment+Activities+to+obtain+the+approval+of+the+Ministry+of+Agriculture%2C+Live

stock+and+Irrigation+&tid=Al&date_filter%5Bvalue%5D%Bmonth%5D=&date_filter_1%5

Bvalue%5D%5Byear%5D

https://www.dica.gov.mm/en/archive-for-documents?title=The+Standard+Criteria=for+%20Investment+Activities+to+obtain+the+approval+of+the+Ministry+of+Agriculture%2C+Livestock+and+Irrigation+&tid=Al&date_filter%5Bvalue%5D%25Bmonth%5D=&date_filter_1%5Bvalue%5D%5Byear%5D
https://www.dica.gov.mm/en/archive-for-documents?title=The+Standard+Criteria=for+%20Investment+Activities+to+obtain+the+approval+of+the+Ministry+of+Agriculture%2C+Livestock+and+Irrigation+&tid=Al&date_filter%5Bvalue%5D%25Bmonth%5D=&date_filter_1%5Bvalue%5D%5Byear%5D
https://www.dica.gov.mm/en/archive-for-documents?title=The+Standard+Criteria=for+%20Investment+Activities+to+obtain+the+approval+of+the+Ministry+of+Agriculture%2C+Livestock+and+Irrigation+&tid=Al&date_filter%5Bvalue%5D%25Bmonth%5D=&date_filter_1%5Bvalue%5D%5Byear%5D
https://www.dica.gov.mm/en/archive-for-documents?title=The+Standard+Criteria=for+%20Investment+Activities+to+obtain+the+approval+of+the+Ministry+of+Agriculture%2C+Livestock+and+Irrigation+&tid=Al&date_filter%5Bvalue%5D%25Bmonth%5D=&date_filter_1%5Bvalue%5D%5Byear%5D
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(၁) ဓာတ်ေြြေဩဇာလုပ်ငန်ဵဆုိင်ော လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြေျာဵ 

(၁.၁) ဓာတ်ေြြေဩဇာထုတလ်ုပ်ခွင်ဴ ြေှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ်

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

စာရွေ်စာတမ်ဵလိအုပ်ချေ် မရိှပါ။ 

 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင် Myanmar Agricultural Inputs Registrartion System 

(MAIRS), http://mairs.doa.gov.mm တွင် online စနစ်ြဖငဴ် 

မှတ်ပုဳတင် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေို ေဆာင်ရွေ်ရမည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ ထုတလ်ုပ်မှတ်ပုဳတင်ေ ေဵ - ၆၀၀၀၀ ေျပ် (၃ နှစ် သေ်တမ်ဵ) 

ကကာြြေင်ဴချနိ် - Solid fertilizer (Local producer) အတွေ် ၃၆ ရေ်  

- Foliar Fertilizer (Local producer) အတွေ် ၃၆ ရေ်  +

သီဵနှဳ ၁ ရာသီ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)  

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ် 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ ေြမဨဇာေော်မတီ 

 

(၁-၂) ဓာတ်ေြြေဩဇာ တင်သွင်ဵခွင်ဴ/ တင်ပို့ခွငဴ ်ြှေတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

စာရွေ်စာတမ်ဵလိအုပ်ချေ်မရိှပါ။  

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင် Myanmar Agricultural Inputs Registrartion System 

(MAIRS), http://mairs.doa.gov.mm တွင် online စနစ်ြဖင်ဴ 

မှတ်ပုဳတင် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေို ေဆာင်ရွေ်ရမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ၉၀၀၀၀ ေျပ် (၃နှစ်သေ်တမ်ဵ) 

ကကာြြေင်ဴချနိ် Solid fertilizer (importer/ exporter) အတွေ် ၂၀ ရေ်  

Foliar Fertilizer (Local producer) အတွေ် ၂၀ ရေ်  + သီဵနှဳ ၁ 

ရာသီ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော  

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) 

http://mairs.doa.gov.mm/
http://mairs.doa.gov.mm/


 
 

7-7 
 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ ေြမဨဇာေော်မတီ 

 

(၁-၃) ြပည်ပြေှ ေြြေဩဇာတင်သွင်ဵခွငဴ် ေထာက်ခဳချက် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) ြပည်တွင်ဵသ့ုိ ေြမဨဇာတင်သွင်ဵရန် ေထာေ်ခဳချေ် 

ေလျှောေ်လွှာ (Form 8) 

(ခ) ေြမဨဇာတင်သွင်ဵခွငဴ် မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်(မိတ္တူ) 

(ဂ) ထုတပ်ိုဵမှုပဳုစဳ/ ေုန်အမှာစာ/ အေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ် 

(ဃ) ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မိတ္တူ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် Email ြဖင်ဴ တင်ြပလာေသာ ေလျှောေ်လွှာမျာဵေုိ စိစစ်၍ 

ေန့ချင်ဵပပီဵ Manual စနစ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေ်ေပဵပါသည်။   

ကကာြြေင်ဴချနိ် ေန့ချင်ဵပပီဵ ေဆာင်ရွေ်ေပဵပါသည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိပါ။  

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော  

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေြမအသဳုဵချမှုဌာနခဲွ 

အတညြ်ပု လက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ်၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

(၁-၄) ေြြေဩဇာသုိေလှာင်လိင်ုစင် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴ လိငု်စင်သက်တြေ်ဵတိုဵ 

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ  

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

စာရွေ်စာတမ်ဵလိအုပ်ချေ် မရိှပါ။  

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် 

 

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) 

ဝန်ေဆာင်ခ လုပ်ငန်ဵငယ် (၁၆၀၀ square feet ေအာေ်)၊ ၁ သိန်ဵေျပ် (၂ နှစ် 

သေ်တမ်ဵ) 

လုပ်ငန်ဵကေီဵ (၁၆၀၀ square feet အထေ်)၊ ၃ သိန်ဵေျပ် (၂ နှစ် 
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သေ်တမ်ဵ) 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ၇ ရေ်  

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) 

အတညြ်ပု 

လက်ြှေတ်ေေဵထုိဵ 

သညဴ ်ောထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ်၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

 

(၁-၅) ေြြေဩဇာြဖန့်ြဖူဵေောင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ  

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင်ေလျှောေ်လွှာ (Form 

15) 

(ခ) ေြမဨဇာမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် (မိတ္တူ) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင် 

ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် သေ်ဆုိင်ေသာ လိအုပ်ေသာ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵေို တင်ြပရမည်။ 

(ခ) တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ ြပညဴစ်ုဳခဲဴလျှေင် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ ြပည်နယ်နှငဴ် တုိင်ဵေဒသကေီဵ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနသည် ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွင်ဴြပု လိငု်စင် 

(Form 16) ေုိ ထုတေ်ပဵသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ လိငု်စင်နှုန်ဵထာဵြေျာဵ  

(ေ) ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင် (ဆုိင် ၁ ဆုိင်အတွေ်၊ 

ပထမဆဳုဵအကေိမ် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵအတွေ်) 

 ၂ နှစ်လျှေင် ၅၀,၀၀၀ ေျပ် 

သက်တြေ်ဵတုိဵအတွက် ေကာက်ခဳသညဴန်ှုန်ဵ 

 ၂ နှစ်လျှေင် ၅၀,၀၀၀ ေျပ် 

(ခ) ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင် (ဆုိင် ၁ ဆုိင်အတွေ်၊ 

သေ်တမ်ဵတုိဵြခင်ဵမရိှ၊ ဒုတိယအကေိမ် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

အတွေ်) 

 ၂ နှစ်လျှေင် ၈၀,၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၁) ရေ်အတွင်ဵ 
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ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ် စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ  

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်ဦဵစီဵမှူဵ 

ြေှတ်ချက် - အေသဵစိတ်အချေ်အလေ်မျာဵေုိ ေြမအသဳုဵချေရဵဌာနခဲွ၊ 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် စုဳစမ်ဵနုိင်သည်။ 

- ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ ြပည်နယ်နှင်ဴတိငု်ဵေဒသကေီဵ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနသည် ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွင်ဴ လိငု်စင်ထတု် 

ေပဵသည်။  

- ေြမဨဇာေို တစ်နှစ်အတွင်ဵ ၅ တန်၊ (ရွေ်ဖျန်ဵ ေြမဨဇာ 

(Liquid) ြဖစ်ပါေ ၂၀၀ လီတာနှငဴ်အထေ်၊ (Powder) 

ြဖစ်ပါေ ၄၀၀ ေီလိုဂရမ်နှငဴ်အထေ်) ြဖန့်ြဖူဵ 

ေရာင်ဵချပါေ ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင် ေလျှောေ်ထာဵရ 

မည်။ 

 

(၂) ပိုဵသတ်ေဆဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ော လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြေျာဵ 

(၂-၁) ပိုဵသတ်ေဆဵ သ့ုိြေဟုတ် အဆိပ်ေှပိစ္စည်ဵ ြေျာဵကုိ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တောဵဝင် တင်သွင်ဵ 

ြဖန့်ြဖူဵေောင်ဵချနိုင်ေန် ြေှတ်ပဳုတင်ေလျှောက်ထာဵလာသည်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵြေျာဵကို 

ပိုဵသတ်ေဆဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြေျာဵနှင်ဴအညီ စိစစ်ပပီဵ ပိုဵသတ်ေဆဵ 

ြေှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ  

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) မှတ်ပဳုတင်ေလျှောေ်ထာဵရန် ေလျှောေ်လွှာနှင်ဴအတူ 

ပုိဵသတ်ေဆဵထုတ်လုပ်သူမှ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် မှတ်ပဳုတင် 

ြခင်ဵ၊ တင်သွင်ဵြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵတ့ုိေုိ သေဘာတူေ ောင်ဵစာ 

(ခ) မူရင်ဵ ပုိဵသတ်ေဆဵထုတလ်ုပ်သူ (Manufacturer) ၏ 

သေ်ဆုိင်ရာနိုင်ငဳမှ အစုိဵရအသိအမှတ်ြပုလိင်ုစင်၊ 

မှတ်ပုဳတင်ထုတလ်ုပ်ခွငဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ၊ 

ထုတလ်ုပ်သူအာဵ ဆေ်သွယ်နိုင်မည်ဴပုဂ္ဂို လ်၊ လိပ်စာ၊  

Email ၊ Web page 

(ဂ) အြခာဵနိုင်ငဳမျာဵတွင်မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ နိုင်ငဳစာရင်ဵနှင်ဴ 
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အဆုိပါလိငု်စင်/ခွင်ဴြပုမိန့် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဃ) ပိုဵသတ်ေဆဵနှငဴ်ပတ်သေ်သည်ဴ ပူဵတဲွတင်ြပရမည်ဴ နည်ဵ 

ပညာအချေ်အလေ်မျာဵ စာတမ်ဵ၊ (General 

Information, Properties of the Active Ingredient, 

Properties of the Formulated Product , Intended 

uses and methods of  application, Assessment of 

Efficacy of Pesticide, Toxicology,   Residue  Data, 

Environmental Data , Disposal of surplus pesticide 

and pesticide containers, Label, GAP Table ) 

(င)  အဆုိြပုတင်ြပသည်ဴ အဂေလပိ်/ ြမန်မာနှစ်ဘာသာြဖငဴ် 

ြပန်ဆုိထာဵသည်ဴ တဳဆိပ် (အညွှန်ဵစာ) 

(စ)  ပိုဵသတ်ေဆဵအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵရန် ပုိဵသတ်ေဆဵ 

နမူနာ -  

(၁) Formulated product Pesticide 250 CC (or) 

250 gm            

 (၂) Analytical Standard 21 gm with 

attachment of Certificate of Analysis 

(Chromatograph), if pesticide contains 

more than one active ingredient, 

Standards packed separately (OECD GLP)                       

 (၃) Capillary separation columns used in Gas 

Liquid Chromatography (GC) and  High 

Performance Liquid  Chromatography 

(HPLC) column(s) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ ် (ေ) ေလျှောေ်လွှာနှင်ဴအတူ ပူဵတွဲတင်ြပရမညဴ် လိအုပ်သည်ဴ 

အချေ်အလေ်မျာဵ ြပညဴစ်ုဳမှုရိှ/မရှိေုိ စစ်ေဆဵပါသည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴပါေ သတ်မှတ်ထာဵသည် ဴပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင် 

ေ ေဵနှုန်ဵထာဵမျာဵနှင်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵ နမူနာတစ်မျ ိုဵ 

အတွေ် ဓါတ်ခွဲစစ်ေဆဵခေငွမျာဵေုိ ြမန်မာစဴီဵပွာဵေရဵ 

ဘဏ်၊ ဘဏ်စာရင်ဵအမှတ် MD-013156 သ့ုိ 
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ေပဵသွင်ဵရပါမည်။ 

 (Registration Fee နှငဴ် Analytical Fee ဓါတ်ခွဲစစ်ေဆဵခ 

ေငွသငွ်ဵပပီဵေသာ်လည်ဵ  Sample နှငဴ် Dossier တွင် 

ေဖါ်ြပထာဵသည်ဴ အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဳုဴမှုမရှိလျှေင် 

မှတ်ပုဳ တင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မှ လုဳဵ ဝပယ်ဖျေ်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်) 

(ဂ) ထုတလ်ုပ်သူ၏ ေုိယ်ေရဵေို အေသဵစိတ် စစ်ေဆဵရမည်။   

(ဃ) မူရင်ဵပိုဵသတ်ေဆဵ ထုတလ်ုပ်သူ ေုိယ်ေရဵ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵ ြပည်စဳုဴမှန်ေန်ပါေ ပိုဵသတ်ေဆဵ 

နှငဴ် ပတ်သေ်ေသာ နည်ဵပညာအချေ်အလေ်မျာဵေုိ 

နည်ဵပညာေော်မတီဝင်မျာဵမှ စစ်ေဆဵပါသည်။ 

(င)  ပိုဵသတ်ေဆဵနှငဴ် ပတ်သေ်ေသာ နည်ဵပညာ 

အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဴုဳမှန်ေန်ပါေ အရည်အေသွဵ 

စစ်ေဆဵရန် ပုိဵသတ်ေဆဵနမူနာေို ပိုဵသတ်ေဆဵ 

ဓါတ်ခွဲခန်ဵသ့ုိ ေပဵပ့ုိရပါမည်။ 

(စ)  ပိုဵသတ်ေဆဵဓါတ်ခွဲခန်ဵမှ အရည်အေသွဵ စစ်ေဆဵမှု 

ရလဒ်နှင်ဴ နည်ဵပညာအချေ်အလေ်မျာဵ စိစစ် 

ေထာေ်ခဳချေ်မျာဵနှင်ဴအတူ နည်ဵပညာေော်မတီ 

အစည်ဵအေဝဵ၊ ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့ 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵသ့ုိ တင်ြပပါသည်။ 

(ဆ) မှတ်ပဳုတင်အဖဲွ့အစည်ဵအေဝဵမှ ဆဳုဵြဖတ်အတည်ြပုပပီဵ 

မှတ်ပဳုတင်ခွငဴ်ြပုေသာ ပုိဵသတ်ေဆဵမျာဵေုိ မှတ်ပဳုတင် 

အမျ ိုဵအစာဵအလုိေ် မှတ်ပဳုတင်လေ်မှတ် ထုတ်ေပဵပါ 

သည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ  Analytical fee for pesticide registration = နမူနာ ၁ 

ခုချင်ဵစီအတွေ် ၃၀၀,၀၀၀ ေျပ် 

 Experimental Registration (before starting of 

commercial operation regarding pesticide/ 

conducting the bio-efficacy trials) = ၂ နှစ်လျှေင် 

၁,၀၀၀,၀၀၀ ေျပ် 
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 Provisional Registration = ၅ နှစ်လျှေင် ၂,၀၀၀,၀၀၀ ေျပ် 

 Full Registration = ၁၀ နှစ်လျှေင် ၅,၀၀၀,၀၀၀ ေျပ် 

 Special Use Permit for Pesticide = ၁ နှစ်လျှေင် 

၁,၀၀၀,၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် လိအုပ်သည်အဴချေ်၊ တင်သွင်ဵရမညဴ်အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဳုဴ 

လျှေင် အလုပ်လုပ်ရေ် (၈) ပတ်နှင်ဴ လိအုပ်သည်အဴချေ်၊ 

တင်သွင်ဵရမညဴ် အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဴုဳမှုရိှ/မရှိေပါ်မူတည်၍ 

အချန်ိ  ောြမငဴ်နိုင်မည်။ ြပညဴစ်ုဳပပီဵမှ ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့ 

အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တင်ြပသည်။                                               

ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့၏ အစည်ဵအေဝဵသည် (၆) လ 

တစ်ကေိမ် ေျင်ဵပပါမည်။ 

ြေှတ်ချက် ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် မှတ်ပဳုတင် 

ြပင်ဆင် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵေသာ အေသဵစိတ် 

နည်ဵစဉ်မျာဵေုိ သိရှိနိုင်ရန် ေလျှောေ်ထာဵသူအေနြဖင်ဴ 

ပိုဵသတ်ေဆဵဥပေဒ ၂၀၁၆ ေုိ ေိုဵောဵနုိင်သည်။ 

Registration Fee နှငဴ် Analytical Fee ဓါတ်ခွဲစစ်ေဆဵ 

ခေငွသွင်ဵပပီဵေသာ်လည်ဵ Sample နှင်ဴ Dossier တွင် ေဖာ်ြပထာဵ 

သည် ဴ အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဴုဳမှုမရိှြခင်ဵ၊ သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

နမူနာမျာဵတင်သွင်ဵရန် ပျေ်ေွေ်ြခင်ဵမျာဵတို့ေ ောငဴ် တင်သွင်ဵရ 

မည် ဴ အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဴုဳမှုမရှိလျှေင် မှတ်ပဳုတင်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မှ လုဳဵ ဝပယ်ဖျေ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

တွဖဲေ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့ 

 

 

 

 



 
 

7-13 
 

(၂-၂) ပိုဵသတ်ေဆဵေဖာ်စပ်ေောင်ဵချခွင်ဴလုိင်စင် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ  

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) ေဖာ်စပ်ထတု်လပု်မည်ဴ ပုိဵသတ်ေဆဵမျာဵနှငဴ် ပတ်သေ် 

ေသာ ပညာရပ်ဆုိင်ရာအချေ်အလေ်မျာဵ ေဖာ်ြပပါရိှ 

မည်ဴ ထုတလ်ုပ်မှုနည်ဵစနစ်အေျဉ်ဵ (စွန့်ပစ်ေရမျာဵ 

ေရသန့်စင်ေရဵနှငဴ် အြခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ သန့်စင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ အပါအဝင်)  

(ခ) ပိုဵသတ်ေဆဵ မှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့မှ ထုတေ်ပဵသညဴ ်

ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်  

(ဂ) ပိုဵသတ်ေဆဵမူပိုင်ရရှိထာဵသူ (သ့ုိမဟုတ်) အဆိပ်ရိှ 

ပစ္စည်ဵ ထုတလ်ုပ်သူ၏ သေဘာတူညီချေ်၊ 

(ဃ)  ထုတလ်ုပ်မှုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွေ်မညဴ် တာဝန်ရိှပုဂ္ဂိုလ် 

မျာဵ၏ ပိုဵသတ်ေဆဵ ေုိင်တွယ်သဳုဵစွဲခွင်ဴ လေ်မှတ်မိတ္တူ၊ 

(င)  ေဖာ်စပ်မညဴ် ပိုဵသတ်ေဆဵစာရင်ဵနှငဴ် အရည်အေသွဵ 

စစ်ေဆဵရန် ပိုဵသတ်ေဆဵနမူနာ 

(စ)  ထုပ်ပိုဵမှု အရွယ်အစာဵနှင်ဴ နှစ်အလိေု် ထုတလ်ုပ်မည်ဴ 

ပမာဏ၊ 

(ဆ) ထညဴ်သွင်ဵ/ထုပ်ပုိဵပစ္စည်ဵ နမူနာနှငဴ် တဳဆိပ် (အညွှန်ဵစာ) 

မျာဵ၊ 

(ဇ) အသဳုဵြပုမည်ပဴစ္စည်ဵ ေိရိယာမျာဵ စုေဆာင်ဵထာဵရှိမှု၊ 

(ဈ) လုပ်ငန်ဵခွင်ေျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ စေ်ရုဳဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ 

ေျန်ဵမာေရဵအတွေ် ေဆာင်ရွေ်ထာဵရိှမှု၊  

(ည) စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴ ေရဆုိဵမျာဵေုိ စနစ်တေျ 

စွန့်ပစ်ရန် ေဆာင်ရွေ်ထာဵရှိမှု၊ 

(ဋ) မီဵေဘဵအန္တရာယ် ောေွယ်ရန် ေိရိယာမျာဵ တပ်ဆင် 

ထာဵရှိမှု၊ 

(ဌ) စေ်ရုဳတွင်ဵမှ အနဳ့အသေ်မျာဵ ပေပျာေ်ရန် ေဆာင်ရွေ် 

ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်၊ 

(ဍ)  ေုန် ေမ်ဵပစ္စည်ဵ မျာဵ သုိေလှာင်မှုလပု်ငန်ဵစဉ်၊ 

(ဎ)   သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် အန္တရာယ်ေင်ဵေစေရဵအတွေ် 

ေဆာင်ရွေ်ထာဵရှိမှု၊ 

(ဏ)  ထုတလ်ုပ်ပပီဵေသာ ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵေုိ သုိေလှာင်မည်ဴ 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်နှင်ဴ သုိေလှာင်ရုဳအတွေ် လေ်လ ီ လေ်ောဵ 

ေရာင်ဵချခွင်ဴလုိင်စင်၊ 

(တ)   သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ 

(ထ)  လိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵသည်ဴ စေ်ရုဳအတွေ် လိအုပ်မညဴ် 

(တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်၊ ခရုိင်အလိုေ် သေ်ဆုိင်ရာ 

ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ်မျာဵ) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ြပရန် လိအုပ်မညဴအ်ေထာေ် 

အထာဵမျာဵေုိ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ် 

ထာဵရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲမှ ပုိဵသတ်ေဆဵနည်ဵပညာ 

ေော်မတီဝင်မျာဵ ပါဝင်ေသာစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ေုိ 

ဖွဲ့စည်ဵော စေ်ရဳုအာဵ ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ) ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵအစီရင်ခဳစာေို ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ 

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန ပိုဵသတ် 

ေဆဵမှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့မှ စိစစ်ပပီဵခွင်ဴြပုပါေ ညွှန် ောဵေရဵ 

မှူဵချုပ်ထဳ တင်ြပော သတ်မှတ်ထာဵေသာ လိငု်စင်ေ ေဵ 

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵအတိငု်ဵ သေ်ဆုိင်ရာ 

ေုမ္ပဏီမှ ေပဵသွင်ဵပပီဵ ပုဳစဳ(၄) ြဖင်ဴ လိငု်စင်ထတ်ု 

ေပဵပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ၃ နှစ်လျှေင် ၁,၀၀၀,၀၀၀ ေျပ် (ေဆဵတစ်မျ ိုဵအတွေ်) 

ကကာြြေင်ဴချနိ် လိအုပ်သည်အဴချေ်၊ တင်သွင်ဵရမည်ဴ အချေ်အလေ်မျာဵ 

ြပည်စဳုဴလှျင် အလုပ်လုပ်ရေ် (၂) ပတ်နှငဴ်လုိအပ်သည်အဴချေ်၊ 

တင်သွင်ဵရမညဴ် အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဴုဳမှုရှိ/မရှိေပါ် မူတည်၍ 

အချန်ိ ောြမင်ဴနုိင်မည်။ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပု လက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ် 

ောထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ်၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
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(၂-၃) ပိုဵသတ်ေဆဵ ြပန်လည်ထပု်ပိုဵခွင်ဴလုိင်စင် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ  

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) ြပန်လည်ထပု်ပိုဵမည်ဴ ပုိဵသတ်ေဆဵမျာဵစာရင်ဵ 

(ခ) ထုပ်ပိုဵမှုအရွယ်အစာဵနှင်ဴ နှစ်အလိေု် ြပန်လည် 

ထုပ်ပိုဵမညဴ် ပမာဏ 

(ဂ) ထညဴ်သွင်ဵ/ ထုပ်ပိုဵ နမူနာနှငဴ် တဳဆိပ် (အညွှန်ဵစာ) မျာဵ 

(ဃ) ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်ခွင်ဴ ရရိှထာဵသူနှင်ဴ ထုတလ်ုပ်သူ 

၏ သေဘာထာဵတူညီချေ်စာ 

(င) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်မည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ ပိုဵသတ်ေဆဵ 

ေုိင်တွယ်သဳုဵစဲွခွငဴ်လေ်မှတ်မိတ္တူနှငဴ် ေရှဵဦဵသူနာြပုနည်ဵ 

မျာဵ ေြဖဆုိေအာင်ြမင်ေ ောင်ဵ ေထာေ်ခဳချေ် 

(စ) ြပန်လည်ထပု်ပိုဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵအတွေ် အသဳုဵြပုမညဴ် 

ပစ္စည်ဵ ေိရိယာမျာဵ စုေဆာင်ဵထာဵရှိမှု 

(ဆ) လုပ်ငန်ဵခွင် ေျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ စေ်ရုဳဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ 

ေျန်ဵမာေရဵအတွေ် ေဆာင်ရွေ်ထာဵရိှမှု၊ 

(ဇ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴေရဆုိဵမျာဵေုိ စနစ်တေျ စွန့်ပစ်ရန် 

ေဆာင်ရွေ်ထာဵရှိမှု 

(ဈ) မီဵေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ် ေျန်ဵမာေရဵ အန္တရာယ်မျာဵမှ 

ောေွယ်ရန် ေိရိယာမျာဵတပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵရိှမှု 

(ည) စေ်ရုဳတွင်ဵမှ အနဳ့အသေ်မျာဵ ပေပျာေ်ရန် 

ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

(ဋ)  ေုန် ေမ်ဵပစ္စည်ဵ မျာဵ သုိေလှာင်မှုလုပ်စဉ် 

(ဌ) သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် အန္တရာယ်ေင်ဵေစေရဵအတွေ် 

ေဆာင်ရွေ်ထာဵရှိမှု  

(ဍ)  ထုတလ်ုပ်ပပီဵေသာ  ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵေုိ  သုိေလှာင်မညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်၊ သုိေလှာင်ရုဳအတွေ် လေ်လလီေ်ောဵ 

ေရာင်ဵချခွင်ဴလုိင်စင် 

(ဎ)    သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ  

(ဏ)  လိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵသည်ဴ စေ်ရုဳအတွေ် လိအုပ်မည်ဴ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်၊ ခရုိင်အလိေု် သေ်ဆုိင်ရာ 

ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ်မျာဵ 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ)  ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ြပရန် လိအုပ်မညဴအ်ေထာေ် 

အထာဵမျာဵေုိ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ် 

ထာဵရမည်။  

(ခ) သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲမှ ပုိဵသတ်ေဆဵနည်ဵပညာ 

ေော်မတီဝင်မျာဵ ပါဝင်ေသာစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ေုိ 

ဖွဲ့စည်ဵော စေ်ရဳုအာဵ ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ) ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵအစီရင်ခဳစာေို ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ 

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန ပိုဵသတ် 

ေဆဵမှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့မှ စိစစ်ပပီဵခွင်ဴြပုပါေ  ညွှန် ောဵေရဵ 

မှူဵချုပ်၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနထဳ တင်ြပော သတ်မှတ် 

ထာဵေသာ လိငု်စင်ေ ေဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵ 

အတိငု်ဵ သေ်ဆုိင်ရာ ေုမ္ပဏီမှ ေပဵသွင်ဵပပီဵ ပုဳစဳ (၆) ြဖငဴ် 

လိငု်စင်ထတု်ေပဵပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ပိုဵသတ်ေဆဵတစ်မျ ိုဵအတွေ် ၃ နှစ်လျှေင်    ၁,၀၀၀,၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် လိအုပ်သည် ဴ အချေ်၊တင်သွင်ဵရမညဴ် အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဳုဴ 

လျှေင ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၇ ရေ်နှင်ဴ လိအုပ်သည်အဴချေ်၊ တင်သွင်ဵ 

ရမည်အဴချေ်အလေ်မျာဵ ြပညဴ်စုဳမှုရှိ/မရှိေပါ်မူတည်၍ အချန်ိ 

 ောြမငဴ်နိုင်မည်။ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ် 

ောထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ်၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

 

(၂-၄) ပိုဵသတ်ေဆဵလက်လီ/လက်ကာဵေောင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ  

တင်ြပေန်လိုအပ် ြေည်ဴ 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) ပိုဵသတ်ေဆဵ လေ်လီ/ လေ်ောဵေရာင်ဵချခွငဴ် လိငု်စင် 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) လေ်မှတ်ရ ပိုဵသတ်ေဆဵသဳုဵစွဲသူမျာဵ သင်တန်ဵဆင်ဵပပီဵ 

ေ ောင်ဵ လေ်မှတ် 

(ဂ) ပတ်ဝန်ဵေျင်၏ သေဘာတူညီေ ောင်ဵေထာေ်ခဳချေ် 
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(ဃ) လိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵေသာ တည်ရိှသညဴ် တည်ေနရာ 

အလုိေ် သေ်ဆုိင်ရာ ဇုန်/ ရပ်ေွေ်ရှိတာဝန်ရှိသူ၏ 

ေထာေ်ခဳချေ်မျာဵ 

လက်ေတွ့လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵ 

(ေ) လေ်လ/ီလေ်ောဵ ေရာင်ဵချခွငဴ် လိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵ 

ရာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ေဴလျှောေ်လွှာတွင် လိအုပ် 

သည် ဴ အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဳုဴစွာ ြဖည်စွဴေ်၍ 

သေ်ဆုိင်ရာခရိုင်ဦဵစီဵမှုဵရဳုဵ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ခရိုင်ဦဵစီဵမှူဵမှ စိစစ်၍ လိငု်စင်ခွင်ဴြပုပါေ သတ်မှတ်ထာဵ 

သည် ဴ လိငု်စင်ေ ေဵေုိ ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ ေလျှောေ်ထာဵသူ 

အာဵ ပိုဵသတ်ေဆဵ လေ်လ/ီလေ်ောဵ ေရာင်ဵချခွင်ဴ 

လိငု်စင်ထတု်ေပဵပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ၃ နှစ်လျှေင် ၃၀၀,၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် လိအုပ်သည်အဴချေ်၊ တင်သွင်ဵရမည်ဴ အချေ်အလေ်မျာဵ 

ြပည်စဳုဴလှင ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၂ ပတ်နှင်ဴ လိအုပ်သည်အဴချေ်၊ 

တင်သွင်ဵရမညဴ် အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဴုဳမှုရှိ/မရှိေပါ် မူတည်၍ 

အချန်ိ ောြမင်ဴနုိင်မည်။ 

ြေှတ်ချက် အေသဵစိတ်နည်ဵစဉ်မျာဵေုိ သိရှိနိုင်ရန် ေလျှောေ်ထာဵသူ အေန 

ြဖင်ဴ ပုိဵသတ်ေဆဵဥပေဒနှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ၂၀၁၉ ေုိ 

ေိုဵောဵနုိင်သည်။ မှတ်ပုဳတင် သ့ုိမဟုတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပဳုတင် 

ရရှိထာဵသည် ဴပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵေုိသာ ေရာင်ဵချရမည်။  

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

ခရိုင်ဦဵစီဵမှူဵ၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ် 

ောထူဵ/အဆငဴ် 

ခရိုင်ဦဵစီဵမှူဵ၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
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(၂-၅) ပုိဵသတ်ြေှိုင်ဵတိုက်ခွင်ဴလုိင်စင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ  

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ)  လိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာနှင်ဴအတူ ပိုဵသတ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် 

သေ်ဆုိင်သည်ဴ ေမဵခွန်ဵမျာဵေြဖ ောဵြခင်ဵ 

(ခ) ပိုဵသတ်မှိုင်ဵတိုေ်ရာတွင် အသဳုဵြပုမည်ဴ ပစ္စည်ဵ  

ေိရိယာမျာဵစုေဆာင်ဵထာဵရှိမှုစာရင်ဵ 

(ဂ) လုပ်ငန်ဵခွင်ေျန်ဵမာေရဵ  စစ်ေဆဵချေ်မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊  

လုပ်ငန်ဵခွင် ေဘဵအန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳထာဵရှိမှုမျာဵ၊ 

မီဵေဘဵနှငဴ် အေရဵေပါ်ထိခိေု်မှုမျာဵအတွေ် ကေိုတင် 

ြပင်ဆင်ထာဵရှိမှုမျာဵ 

(ဃ) မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵစာရင်ဵနှင်ဴ ြမန်မာ 

ဘာသာြဖငဴ် အညွှန်ဵစာမျာဵ 

 (င) ပိုဵသတ်ေဆဵ သ့ုိမဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်ဵ ေိုင်တွယ်မညဴ်သူ 

မျာဵ၏ လေ်မှတ်ရပုိဵသတ်ေဆဵသဳုဵစွဲသူ အသိအမှတ်ြပု 

ေဒ်ြပာဵမိတ္တူ 

 (စ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵေုိ စနစ်တေျ စွန့်ပစ်ရန် ေဆာင်ရွေ် 

ထာဵရှိမှု၊ ( Waste  Disposal Management) 

(ဆ) အသဳုဵြပုမညဴ် ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵေို သုိေလှာင်မညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်၊ သုိေလှာင်ရုဳအတွေ် လေ်လလီေ်ောဵ 

ေရာင်ဵချခွင်ဴလုိင်စင် 

(ဇ) ပိုဵသတ်မှိုင်ဵတိုေ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပိုဵမွှာဵထိန်ဵချုပ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵတို့၏ စဳြပလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (Standard  

Operation  Procedure) ေဆာင်ရွေ်ထာဵရိှမှုမျာဵ 

(ဈ)  လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သတ်ေသာ ရရှိထာဵသင်ဴသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိုင်ခွင်ဴလုိင်စင်မျာဵ ေဆာင်ရွေ်ထာဵရှိမှု 

(ည) သုိေလှာင်ရုဳအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵ၏ စနစ်တေျ 

သုိေလှာင်ထာဵရှိမှု 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ြပရန် လိအုပ်မညဴအ်ေထာေ် 

အထာဵမျာဵေုိ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ် 

ထာဵရမည်။  

(ခ) သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲမှ ပုိဵသတ်ေဆဵနည်ဵပညာ 
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ေော်မတီဝင်မျာဵပါဝင်ေသာ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ေုိ ဖွဲ့စည်ဵ 

ော စေ်ရဳုအာဵ ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ) ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵအစီရင်ခဳစာေို ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ 

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန ပိုဵသတ် 

ေဆဵမှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့မှ စိစစ်ပပီဵခွင်ဴြပုပါေ ညွှန် ောဵေရဵ 

မှူဵချုပ်၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနထဳ တင်ြပော သတ်မှတ် 

ထာဵေသာ လိငု်စင်ေ ေဵေုိ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵအတိငု်ဵ သေ်ဆုိင်ရာေုမ္ပဏီမှ ေပဵသွင်ဵပပီဵ 

ပုဳစဳ(၈) ြဖင်ဴ လိင်ုစင်ထတု်ေပဵပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ၃ နှစ်လျှေင် ၃၀၀,၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် လိအုပ်သည်အဴချေ်၊ တင်သွင်ဵရမညဴ်အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဳုဴ 

လှျင် အလုပ်လုပ်ရေ် (၁) ပတ်နှင်ဴ လိအုပ်သည်အဴချေ်၊ တင်သွင်ဵ 

ရမည်ဴ အချေ်အလေ်မျာဵ ြပည်စဳုဴမှု ရှ/ိမရှိ ေပါ်မူတည်၍ 

အချန်ိ ောြမင်ဴနုိင်မည်။ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပု လက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ် 

ောထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ်၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

 

(၂-၆) ြေှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵြေျာဵအတွက် တင်သွင်ဵခွငဴ်  

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ်

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

တင်သွင်ဵခွငဴ် ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳတွင်  ြဖညဴစ်ွေ်၍ လိအုပ်ေသာ 

ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ အချေ်အလေ်မျာဵအာဵ ပူဵတွဲ တင်ြပရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ 

(ေ) ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ 

(ခ) ပိုဵသတ်ေဆဵ (သ့ုိမဟုတ်) အဆိပ်ရှိပစ္စည်ဵ  ေုိင်တွယ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵမည်ဴသူမျာဵ၏ အမည်နှငဴ် လေ်မှတ်ရ 

ပိုဵသတ်ေဆဵသဳုဵစွဲသူ အသိအမှတ်ြပုေဒ်ြပာဵနှငဴ် ထုတ ်

ေပဵသညဴရ်ေ်စွဲ 

(ဂ)  ြမန်မာအညွှန်ဵစာ 
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(ဃ)  ေုန်ပို့လွှာ 

(င) ြပန်လည်ထတု်ပိုဵမညဴ် အရွယ်အစာဵမျာဵအတွေ် 

ြပန်လည် ထုတပ်ိုဵေရာင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင်မိတ္တူ 

(စ)  ထုတလ်ုပ်သူမှ တင်ပို့မှု/  တဆငဴ်တင်ပ့ုိမှုအတေွ် 

သေဘာတူညီချေ် 

(ဆ) လေ်လလီေ်ောဵေရာင်ဵချခွငဴ် လိငု်စင်မိတ္တူ 

(ဇ) ပိုဵသတ်ေဆဵအရည်အေသွဵ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵ 

ပပီဵေ ောင်ဵ ေြပစာမူရင်ဵ 

(ဈ) Technical Grade တင်သွင်ဵရန်အတွေ် ေဖာ်စပ်ထတ်ု 

လုပ်ခွငဴ်လုိင်စင်မိတ္တူ 

(ည) ေိုယ်စာဵေဆာင်ရွေ်လျှေင် ေုမ္ပဏီ၏ ေုိယ်စာဵလှယ် 

လွှစဲာနှင်ဴ မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ 

(ဋ) တင်သွင်ဵသညဴ် ေုမ္ပဏီ၏ ေုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်မိတ္တူ 

(ဌ) ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ Exporter and Importer 

Registration မိတ္တူ 

(ဍ) ထုတပ်ိုဵမှုအရွယ်အစာဵ ၁၀၀စီစီ/ဂရမ်ထေ ် ေသဵငယ် 

ပါေ လေ်ေမ်ဵစာ ေစာင်ခိုင်ပမဲစွာ ပူဵတွဲထာဵြခင်ဵ (သ့ုိ) 

အညွှန်ဵစာ ရှင်ဵလင်ဵြပတ်သာဵစွာ ြမင်နိုင်ေသာ ထုတပ်ိုဵမှု 

နမူနာပုဳစဳ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) တင်သွင်ဵသူမှ ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳတွင်ြဖညဴစ်ွေ်၍ ပူဵတဲွ 

ေလျှောေ်ထာဵတင်ြပရန် လိအုပ်ေသာ အချေ်အလေ် 

မျာဵအာဵ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနှဳောေွယ်ေရဵ 

ဌာနခွဲမှ စိစစ်ြခင်ဵ။ 

(ခ) ပိုဵသတ်ေဆဵ အရည်အေသွဵ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵခအာဵ 

ြမန်မာစဴီဵပွာဵေရဵဘဏ်၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနှဳ 

ောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ၏ စာရင်ဵအမှတ် MD.013156 သ့ုိ 

ေပဵသွင်ဵရန် စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနှဳောေွယ်ေရဵ 

ဌာနခွဲမှ ေငွသငွ်ဵစာထုတေ်ပဵြခင်ဵ။ 

(ဂ) အရည်အေသွဵ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵေ ောင်ဵ 

ေငွသငွ်ဵေြပစာမူရင်ဵအာဵ တင်သွင်ဵသူမှ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ 
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ဌာန၊ သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခဲွသ့ုိ ေပဵပို့ြခင်ဵ။ 

(ဃ) ပိုဵသတ်ေဆဵ တင်သွင်ဵခွင်ဴ ေထာေ်ခဳချေ်အာဵ 

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ Myanmar Tradenet 2.0 

Online စနစ်ြဖငဴ် (၅.၁.၂၀၂၁) ရေ်ေန့မှ စတင်၍ 

ထုတေ်ပဵြခင်ဵ။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ပိုဵသတ်ေဆဵ အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵခ - တင်သွင်ဵမည်ဴ 

ပိုဵသတ်ေဆဵပမာဏ (၂၀)  မေ်ထရစ်တန်လျှေင် (၃၀၀၀၀၀) 

ေျပ်နှုန်ဵ 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရေ်- (၃-၄) ရေ် 

ြေှတ်ချက် ရုဳဵပိတ်ရေ်မပါ။ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

တင်သွင်ဵခွငဴ်ေလျှောေ်လွှာအာဵ တွဲဖေ်အတွင်ဵေရမှူဵ၊ ပိုဵသတ် 

ေဆဵ မှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့၊ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနှဳောေွယ်ေရဵ 

ဌာနခွဲ၊ ဘုရငဴ်ေနာင်လမ်ဵမကေီဵ၊ ရန်ေုန်သ့ုိ လိပ်မူ၍ ေလျှောေ်ထာဵ 

ရမည်။ 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴေ်ာထူဵ/ 

အဆငဴ် 

တွဲဖေ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ(ေုိယ်စာဵ)၊ ဒုတိယညွန် ောဵေရဵမှူဵ 

 

(၂-၇) ြပည်ပြှေ တင်သွင်ဵေောက်ေိှလာေသာ ပုိဵသတ်ေဆဵြေျာဵအာဵ အေကာက်ခွန်ဉီဵစီဵ 

ဌာန၏ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ်ြဖင်ဴ 

ချတိ်ဆက်ပပီဵ ကုန်ပစ္စည်ဵ ြေျာဵေောက်ေိှချနိ်တွင် စိစစ်စစ်ေဆဵ၍ ကိုက်ညြီေှုေိှပါက 

တင်သွင်ဵခွင်ဴြပုြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ်

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

တင်သွင်ဵခွငဴ် ေထာေ်ခဳချေ်ရရှိထာဵေသာ ပုိဵသတ်ေဆဵမျာဵ 

ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵေရာေ်ရှိလာေသာအခါ လိအုပ်ေသာ ေအာေ ်

ေဖာ်ြပပါ အချေ်အလေ်မျာဵအာဵ ပူဵတဲွေလျှောေ်ထာဵရန် 

လိအုပ်ပါသည်- 

(ေ) OGA application form 

(ခ)  Custom Declaration form 

(ဂ)  Bill of Lading 

(ဃ)  ထုတပ်ိုဵမှုစာရင်ဵ ၊ ေုန်ပို့လွှာ 
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(င)  ပိုဵသတ်ေဆဵတင်သွင်ဵခွငဴ်ေထာေ်ခဳချေ် 

(စ)  ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ သွင်ဵေုန်လိုင်စင် 

(ဆ)  ပူဵတွဲတင်ြပရမည်ဴဓာတပ်ုဳမျာဵ (ေုန်ေသတ္တာ၊ ထုတပ်ိုဵမှု 

ပုဳစဳ) 

(ဇ)  အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵရန် ေုိယ်စာဵြပုနမူနာ 

(ဈ)  ပိုဵသတ်ေဆဵ လေ်လလီေ်ောဵေရာင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵ တင်သွင်ဵေရာေ်ရိှချနိ်တွင် ေုန်ပစ္စည်ဵ  

မျာဵ ဆိပ်ေမ်ဵမှ မထုတယူ်မီ ေုန်တင်သွင်ဵသူသည် 

စစ်ေဆဵမှုခဳယူရန် စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနဳှောေွယ် 

ေရဵဌာနခဲွသ့ုိ  ကေိုတင်ဆေ်သွယ်အေ ောင်ဵ ောဵြခင်ဵ 

(ခ) စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနှဳောေွယ်ေရဵ ဌာနခဲွမှ 

ေိုယ်စာဵြပုနမူနာရယူမညဴ် ပုဳစဳနှငဴ် ပတ်သေ်၍ ြပန်လည် 

အေ ောင်ဵ ောဵြခင်ဵ 

(ဂ) ေိုယ်စာဵြပုနမူနာနှငဴ်အတူ ပူဵတွဲေလျှောေ်ထာဵတင်ြပ 

ေသာ အချေ်အလေ်မျာဵအာဵ ပိုဵသတ်ေဆဵတင်သွင်ဵခွငဴ် 

နှင်ဴအညီ ေိုေ်ညမီှု ရှိ/မရိှ စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနှ ဳ

ောေွယ်ေရဵဌာနခွဲမှ စိစစ်ြခင်ဵ 

(ဃ)  ပိုဵသတ်ေဆဵအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

(င) ေုိေ်ညီမှုရိှပါေ တင်သွင်ဵခွင်ဴြပုရန် အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵ 

ဌာန၊ Myanmar Automated Cargo Clearance System 

ြဖင်ဴ ချတ်ိဆေ်၍ After Release Order စနစ်ြဖင်ဴ 

(၉.၁၀.၂၀၂၀) ရေ်ေန့မှစတင်၍ OGA Approval 

ထုတ်ေပဵြခင်ဵ။ 

ဝန်ေဆာင်ခ - 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရေ်- (၃-၅) ရေ် 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

ပုိဵသတ်ေဆဵမျာဵ ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵေရာေ်ရိှလာေသာအခါ 

တင်သွင်ဵခွင်ဴြပုရန် ေလျှောေ်ထာဵမှုအာဵ တဲွဖေ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ 

ပုိဵသတ်ေဆဵ မှတ်ပဳုတင်အဖဲွ့၊ စုိေ်ပျ ိုဵ ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနဳှ 

ောေွယ်ေရဵဌာနခဲွ၊ ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵမကေီ ၊ဵ ရန်ေုန်သ့ုိ  လိပ်မူ၍  

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 
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အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵ သညဴေ်ာထူဵ/ 

အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ(ေိုယ်စာဵ) ဒုတိယညွန် ောဵေရဵမှူဵ 

 

(၂-၈) သီဵနှဳထကွ်ကုန်ြေျာဵ စစ်ေဆဵေေဵဓာတ်ခွဲခန်ဵြှေ ြပည်တွင်ဵလုခဳခုဳစိတ်ချစွာ စာဵသဳုဵ 

နိုင်ေေဵ၊ ြပည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်ေေဵအတွက် စိုက်ပျ ိုဵသီဵနှဳထကွ်ကုန်ြေျာဵ၌ ပိုဵသတ်ေဆဵ 

ဓါတ်ကကင်ဵ၊ ြေှိုအဆိပ်နှငဴ် အဆိပ်ဓါတ်သတ္တူြေျာဵကို စစ်ေဆဵြခင်ဵ  

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ ်

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) Certificate of Analysis (COA) ေလျှောေ်ထာဵရန် 

ေလျှောေ်လွှာအာဵ ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ သီဵနှဳောေွယ်ေရဵ 

ဌာနခွဲ (ရန်ေုန်) သ့ုိ လိပ်မူ၍ ေုမ္ပဏီ Letter Head 

ပါေသာ ေလျှောေ်လွှာြဖင်ဴ စစ်ေဆဵလိေုသာ စမ်ဵသပ်ချေ် 

အာဵ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

(ခ) တင်ပ့ုိမည်ဴ သီဵနှဳထွေ်ေုန်မျာဵ၏ ေိုယ်စာဵြပု နမူနာ 

နှငဴ်အတူ ေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

(ဂ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် မိမိတင်ပို့မည်ဴနိုင်ငဳ၏ တင်သွင်ဵရန် 

သတ်မှတ်ချေ်/ လိအုပ်ချေ်မျာဵအာဵ သိရှိပပီဵ ယင်ဵ 

လိအုပ်ချေ်နှင်ဴအညီ Certificate of Analysis (COA) 

ဓါတ်ခွဲခန်ဵစစ်ေဆဵချေ်လေ်မှတ်အာဵ ေလျှောေ်ထာဵရ 

မည်ြဖစ်သည်။ ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေအာေ်ပါ 

အချေ်မျာဵေုိ လိေု်နာေဆာင်ရွေ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (က)  ေလျှောေ်လွှာြဖင်ဴ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိပပီဵ ြဖစ်ရ 

မည်။ 

(ခ) ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵခေငွမျာဵေုိ ြမန်မာစဴီဵပွာဵေရဵဘဏ်၊ 

ဘဏ်စာရင်ဵအမှတ် MD- 013156 သ့ုိ ေပဵသွင်ဵရပါမည်။  

(ဂ) ဘဏ်ချလဳမိတ္တူနှငဴ်အတူ တင်ပို့မညဴ် သီဵနှဳထွေ်ေုန်မျာဵ 

၏ ေိုယ်စာဵြပုနမူနာအာဵ ဓာတ်ခွဲခန်ဵသ့ုိ တင်ြပရမည်။  

(ဃ) ေိုယ်စာဵြပုနမူနာအာဵ (မေ်ထရစ်တန် ၅၀ လျင်-၁ 

ေီလိုဂရမ်)၊ (မေ်ထရစ် တန် ၅၀ ေေျာ်ပါေ -၂ 

ေီလိုဂရမ် ) ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

(င)  ဓာတ်ခွဲခန်ဵ၏ နမူနာလေ်ခဳေလျှောေ်လွှာ (Sample 
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Application Form) တွင် ေိုယ်စာဵြပုနမူနာမျာဵ၏ 

သတင်ဵအချေ်လေ်မျာဵေုိ ေလျှောေ်ထာဵသူေိုယ်တိုင် 

မှန်ေန်စွာြဖည်စဴွေ်ရမည်။ 

(စ) သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ (သီဵနှဳထွေ်ေုန်မျာဵ 

စစ်ေဆဵေရဵဓါတ်ခွဲခန်ဵ) သည ်   ေလျှောေ်လွှာ၊ ဘဏ် 

ချလဳ မိတ္တူမျာဵနှငဴ်အတူ ေိုယ်စာဵြပုနမူနာအာဵ လေ်ခဳ 

ရရှိပပီဵ ြပည်စဳုဴမှန်ေန်မှုရှိ၊ မရိှ စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် နမူနာ 

အာဵ ဓါတ်ခွဲစစ်ေဆဵရန် ဆေ်လေ်ေဆာင်ရွေ်ပါသည်။ 

တင်ပ့ုိမည်ဴ နိုင်ငဳ၏ လိအုပ်ချေ်အေပါ် မူတည်ပပီဵ 

ဓါတ်ခွဲခန်ဵ၏ စစ်ေဆဵမှုေဆာင်ရွေ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ပိုဵသတ်ေဆဵဓါတ်ကေင်ဵမျာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ (ပိုဵသတ်ေဆဵ ၄၀ မျ ိုဵ) = 

၃၀၀၀၀ ေျပ် 

မှိုဆိပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ = ၃၀၀၀၀ ေျပ် 

အဆိပ်ဓာတ်သတ္တု (Ni, Cu, Cd, Pb) မျာဵ (၁)မျ ိုဵစီအတွေ်  = 

၁၅၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ဓာတ်ခွဲခန်ဵမှ စစ်ေဆဵမှုရလာဒ် (COA) အာဵ (၅ရေ်အတွင်ဵ) 

ထုတေ်ပဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ြေှတ်ချက် Certificate of Analysis (COA) ဓါတ်ခွဲ စစ်ေဆဵချေ် 

လေ်မှတ်အာဵ လာေရာေ်ထတု်ယူရန် အေ ောင်ဵ ောဵေပဵပါ 

သည်။ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ ်

ေနော 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
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(၂-၉) အပင်နှင်ဴ အပင်ထကွ်ပစ္စည်ဵ ြေျာဵအတွက် တင်သွင်ဵခွငဴ်ေထာက်ခဳချက် (Import 

Certificate – IC) ထုတေ်ပဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) ဘဏ်၏ ေငွလေ်ခဳနှငဴ် တင်သွင်ဵခွငဴ်ေထာေ်ခဳချေ် 

ေလျှောေ်လွှာေို တင်ြပရမည်။  

(ခ) တင်သွင်ဵသူေုိယ်တိုင် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵမဟုတ်ပါေ 

ေုမ္ပဏီ Letter Head ြဖငဴ် ေိုယ်စာဵလှယ် လွှစဲာပါရိှရမည်။ 

(ဂ) စိုေ်ပျ ိုဵရန်အတွေ်ြဖစ်ပါေ 

 (၁) ကေဳ (သ ောဵထွေ်သီဵနဳှဌာနခွဲမှ ေထာေ်ခဳချေ်) 

 (၂) နှစ်ရှညပ်င် (နှစ်ရှညသီ်ဵနှဳဌာနခွဲမှ ေထာေ်ခဳချေ်) 

 (၃) မျ ိုဵေစဴနှငဴ် အပင် (မျ ိုဵေစဴဌာနခဲွမှ ေထာေ်ခဳချေ်) 

 (၄) သစ်ေတာထွေ်အပင် (သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနမှ 

ေထာေ်ခဳချေ်) ပါရိှရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ ် ေလျှောေ်လွှာြပညဴစ်ုဳမှု ရိှ မရှိ စစ်ေဆဵပပီဵ မှတ်ပုဳတင် စာရင်ဵ 

ေရဵသွင်ဵြခင်ဵ၊  IC သေ်တမ်ဵ (၃) လ တွေ်ချေ် ြခင်ဵ၊  IC နဳပါတ် 

ရယူြခင်ဵနှငဴ် ေွန်ြပူတာတွင် ေဒတာအချေ်အလေ်မျာဵ 

ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ၊ ပရင်ဴထုတ်ြခင်ဵ၊ တဳဆိပ်တုဳဵနှင်ဴ ေဖာင်ဵကေ 

စာလုဳဵ မျာဵ ရိုေ်နှိပ်ြခင်ဵ၊ တာဝန်ခဳအရာရှိမှ လေ်မှတ်ေရဵထိုဵ ြခင်ဵ။ 

ဝန်ေဆာင်ခ တင်သွင်ဵခွငဴ်ေထာေ်ခဳချေ် လေ်မှတ်တစ်ေစာင်အတွေ် 

အခေ ေဵေငွ  ၃၀၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ေလျှောေ်လွှာစာရင်ဵသွင်ဵလေ်ခဳပပီဵချန်ိမှ (၃) ရေ်                                               

ြေှတ်ချက် (ရဳုဵပိတ်ရေ်မပါ။) 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ (ရဳုဵချုပ်)၊ သီဵနှဳပုိဵမွှာဵေရာဂါြပန့်ပွာဵမှု 

ထိန်ဵချုပ်ေရဵဌာနစု/ နယ်စပ်စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵမျာဵ၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴေ်ာထူဵ/ 

အဆငဴ် 

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ (ရဳုဵချုပ်)၊ သီဵနှဳပုိဵမွှာဵေရာဂါြပန့်ပွာဵမှု 

ထိန်ဵချုပ်ေရဵဌာနစု(တာဝန်ခဳ)/နယ်စပ်စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵ 

(တာဝန်ခဳ) မျာဵ၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
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(၂-၁၀) အပင်နှင်ဴအပင်ထကွ်ပစ္စည်ဵ ြေျာဵ ြပည်ပသို့တင်ပို့ောတွင် ပိုဵြေွှာဵကင်ဵေငှ်ဵေကကာင်ဵ 

သက်ေသခဳလက်ြေှတ် (Phytosanitary Certificate – PC) ထုတေ်ပဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိအုပ်ြေည်ဴ 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

ဘဏ်၏ ေငွလေ်ခဳနှင်ဴ ပိုဵမွှာဵေင်ဵရှင်ေ ောင်ဵ သေ်ေသခဳ 

လေ်မှတ် ေလျှောေ်လွှာေို တင်ြပရမည်။ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ြပည်ပသို့ မတင်ပို့မီ (သေဘော/ေလယာဉ်/ောဵမတင်မီ) 

ကေိုတင် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ၊ 

(ခ) တင်ပ့ုိမည်ဴအပင်နှင်ဴ အပင်ထေွ်ပစ္စည်ဵ ၏ ေုိယ်စာဵြပု 

နမူနာနှငဴ်အတူ မိမိတင်ပ့ုိမညဴ် နုိင်ငဳ၏ တင်သွင်ဵရန် 

သတ်မှတ်ချေ်/ လိအုပ်ချေ်အာဵ သိရှိပပီဵ ယင်ဵလိအုပ် 

ချေ်နှငဴ်အညီ ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ၊ 

(ဂ) စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတေ်ပဵသညဴ ် အဆိပ်ေငွ့ 

မှိုင်ဵတုိေ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မှ ပုိဵသတ်ပပီဵေ ောင်ဵ 

ေထာေ်ခဳချေ်လေ်မှတ် (မူရင်ဵ) ပူဵတွဲတင်ြပြခင်ဵ၊ 

(ဃ)  သစ်ေတာထွေ်ပစ္စည်ဵ ြဖစ်ပါေ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၏ 

တရာဵဝင်ေထာေ်ခဳချေ်နှငဴ် သစ်အတိုင်ဵစာရင်ဵ ပါရိှြခင်ဵ၊ 

(င) တင်သွင်ဵမည်ဴနိုင်ငဳ၏ လိအုပ်ချေ်အရ ဓာတ်ခွဲခန်ဵတွင် 

စစ်ေဆဵရမညဴ် 

-  ပိုဵမွှာဵမျာဵအတွေ် စစ်ေဆဵရန် ောြမင်ဴချနိ် (၂) ရေ် + ပုဳမှန် 

 ောြမင်ဴချန်ိ (၃) ရေ် = (၅) ရေ် ြဖစ်ပပီဵ၊  

- ေရာဂါမျာဵအတွေ် စစ်ေဆဵရန် ောြမငဴ်ချနိ် (၇) ရေ် + ပုဳမှန် 

 ောြမင်ဴချန်ိ (၃) ရေ် = (၁၀) ရေ် 

 ောြမင်ဴမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ပိုဵမွှာဵေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵသေ်ေသခဳလေ်မှတ်တစ်ေစာင်အတွေ် 

အခေ ေဵေငွ ၃၀၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ေလျှောေ်လွှာစာရင်ဵသွင်ဵလေ်ခဳပပီဵချန်ိမှ (၃) ရေ်                                               

ြေှတ်ချက် (ရဳုဵပိတ်ရေ်မပါ။) 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ (ရဳုဵချုပ်)၊ သီဵနှဳပုိဵမွှာဵေရာဂါြပန့်ပွာဵမှု 

ထိန်ဵချုပ်ေရဵဌာနစု/ နယ်စပ်စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵမျာဵ၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ (ရဳုဵချုပ်)၊ သီဵနှဳပုိဵမွှာဵေရာဂါြပန့်ပွာဵမှု 
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ေေဵထုိဵသညဴေ်ာထူဵ/

အဆငဴ် 

ထိန်ဵချုပ်ေရဵဌာနစု/ နယ်စပ်စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵမျာဵ၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန 

 

အပင်နှင်ဴအပင်ထကွ်ပစ္စည်ဵ ြေျာဵြပန်လည်တင်ပ့ုိြခင်ဵ သ့ုိြေဟုတ် transit အတွက် ေလျှောက် 

ထာဵြခင်ဵ           

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ ်

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) ြပန်လည်တင်ပို့ြခင်ဵ 

၁။ ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳနှငဴ် ဘဏ်၏ ေငွလေ်ခဳတိုန့ှင်ဴအတူ  

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

၂။ မူလတင်ပ့ုိသညဴန်ိုင်ငဳမှ ပိုဵမွှာဵေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ 

သေ်ေသခဳလေ်မှတ် (မူရင်ဵ)  ပါရိှရမည်။ 

၃။ မိမိြပန်လည်တင်ပို့မညဴ်နုိင်ငဳ၏ တင်သွင်ဵရန် 

သတ်မှတ်ချေ်/ လိအုပ်ချေ်မျာဵ သိရှိပပီဵ၊ ယင်ဵလိအုပ်ချေ် 

နှင်ဴအညီ ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (က) ြပန်လည်တင်ပို့ြခင်ဵ 

၁။ တစ်ဖေ်နိုင်ငဳသ့ုိတင်ပို့ြခင်ဵအတွေ် စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနဳှောေွယ်ေရဵဌာနခဲွ၊ သီဵနှဳပုိဵမွှာဵ ေရာဂါ 

ြပန့်ပွာဵမှုထနိ်ဵချုပ်ေရဵဌာနစု/ နယ်စပ်စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵ၏ 

စစ်ေဆဵမှုခဳယူရမည်။ 

၂။ မူလတင်ပို့သညဴန်ိုင်ငဳမှ ပုိဵမွှာဵေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ 

သေ်ေသခဳလေ်မှတ် (မူရင်ဵ) နှငဴ် တိုေ်ဆုိင်စစ်ေဆဵပပီဵ 

ေနာေ် ပိုဵမွှာဵေရာဂါေင်ဵရှင်ဵမှု မရှိြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ပစ္စည်ဵမျာဵ ြပန်လည် ထုပ်ပိုဵထာဵြခင်ဵ/ ေပါေ်ပပဲြခင်ဵ 

ေတွ့ ရှိပါေ ပိုဵသတ်ြခင်ဵေုိ ေဆာင်ရွေ်ရမည်။ 

(ခ) transit  

၁။  ောဵစခန်ဵတွင် ေခတ္တရပ်နာဵပပီဵ တစ်ဘေ်နုိင်ငဳသ့ုိ 

တင်ပ့ုိြခင်ဵအတွေ် စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနှဳောေွယ် 

ေရဵဌာနခဲွ၊ သီဵနဳှပိုဵမွှာဵေရာဂါြပန့်ပွာဵမှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵဌာနစု/ 

နယ်စပ်စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵ၏ စစ်ေဆဵမှုခဳယူရမည်။ 

၂။ တင်သွင်ဵသညဴ်နုိင်ငဳမှ ပိုဵမွှာဵေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ 

သေ်ေသခဳလေ်မှတ် (မူရင်ဵ) ပါရိှရမည်။ 
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၃။ ယင်ဵလေ်မှတ်နှင်ဴ တိုေ်ဆုိင်စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် 

ပိုဵမွှာဵ ေရာဂါေင်ဵရှင်ဵမှုမရှိြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

ြပန်လည်ထပု်ပိုဵြခင်ဵ/ ေပါေ်ပပဲြခင်ဵ ေတွ့ ရှိပါေ ပိုဵသတ်ပပီဵ 

ပိုဵမွှာဵေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵသေ်ေသခဳလေ်မှတ် ေလျှောေ်ထာဵ 

ရမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ပိုဵမွှာဵေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ သေ်ေသခဳလေ်မှတ် တစ်ေစာင်အတွေ် 

အခေ ေဵေငွ ၃၀၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ေလျှောေ်လွှာစာရင်ဵသွင်ဵ လေ်ခဳပပီဵချန်ိမှ (၃) ရေ်      

(ရဳုဵပိတ်ရေ်မပါ။)                                         

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ (ရုဳဵချုပ်)၊ 

သီဵနှဳပုိဵမွှာဵေရာဂါြပန့်ပွာဵမှုထနိ်ဵချုပ်ေရဵဌာနစု/နယ်စပ် 

စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵမျာဵ၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပု လက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ် 

ောထူဵ/အဆငဴ် 

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ (ရုဳဵချုပ်)၊ 

သီဵနှဳပုိဵမွှာဵေရာဂါြပန့်ပွာဵမှုထနိ်ဵချုပ် ေရဵဌာနစု (တာဝန်ခဳ)/ 

နယ်စပ် စစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵ(တာဝန်ခဳ)မျာဵ၊ စုိေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

 

(၂-၁၁) အပင်နှင်ဴအပင်ထကွ်ပစ္စည်ဵ ြေျာဵတင်သွင်ဵောတွင် ကုန်ပစ္စည်ဵ ြေျာဵေောက်ချနိ်၌ 

အေကာက်ခွန်ဦဵစီဵဌာန၏ Myanmar Automated Cargo Clearance System 

(MACCS) စနစ်ကိုကျင်ဴသဳုဵ၍ လိကု်နာေဆာင်ေွက်ြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

(ေ) မူလတင်ပ့ုိသညဴန်ိုင်ငဳမှ ပိုဵမွှာဵေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ သေ်ေသခဳ 

လေ်မှတ် (မူရင်ဵ) ပါရိှရမည်။ 

(ခ) တင်သွင်ဵခွငဴ်ေထာေ်ခဳချေ်  (Import Certificate- IC) 

မူရင်ဵ ပါရိှရမည်။ 

(ဂ) OGA test application 

(ဃ) Bill of Lading (BL) 

(င) အထေ်ေဖာ်ြပပါ စာရွေ်စာတမ်ဵမျာဵေုိ MACCS စနစ်တွင် 

Soft Copy ေို Attach ြပုလုပ်၍ Hard Copy ေို 

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲသ့ုိ တင်ြပရမည်။ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  ေုန်ပစ္စည်ဵ ေရာေ်ရှိချန်ိတွင် (MACCS စနစ်အရ) စစ်ေဆဵမှုေို 
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ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

(ေ) ေုန်ပစ္စည်ဵ ေရာေ်ရှိချန်ိတွင် စစ်ေဆဵမှုခဳယူရန် စုိေ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန၊ သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခဲွသ့ုိ လာေရာေ် 

အေ ောင်ဵ ောဵရမည်။ 

(ခ) စစ်ေဆဵေရဵမှူဵမှ တင်သွင်ဵခွငဴ်ေထာေ်ခဳချေ် လေ်မှတ်နှငဴ် 

ပိုဵမွှာဵေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ သေ်ေသခဳလေ်မှတ်အာဵ 

တိုေ်ဆုိင်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ေုိယ်စာဵြပုနမူနာ (၀.၀၀၅-

၀.၀၁%) အာဵ မျေ်ြမင်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ လုိအပ်ပါေ 

ေိုယ်စာဵြပုနမူနာအာဵ ဓာတ်ခွဲခန်ဵသ့ုိ ေပဵပ့ုိစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

ေို ေဆာင်ရွေ်မည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိပါ။ 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ပိုဵမွှာဵေရာဂါေင်ဵရှင်ဵပါေ MACCS စနစ်တွင် ေန့ချင်ဵပပီဵ  Agree 

လုပ်ေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။                                            

ြေှတ်ချက် (ရဳုဵပိတ်ရေ်မပါ။) 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော  

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ (ရုဳဵချုပ်)၊  

ြမဝတီနယ်စပ် ပုိဵမွှာဵေရာဂါထိန်ဵချုပ်ေရဵစခန်ဵ 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခွဲ (ရုဳဵချုပ်)၊  

သီဵနှဳပုိဵမွှာဵေရာဂါြပန့်ပွာဵမှုထနိ်ဵချုပ်ေရဵဌာနစု (တာဝန်ခဳ) 

ြမဝတီနယ်စပ်ပုိဵမွှာဵေရာဂါထိန်ဵချုပ်ေရဵစခန်ဵ (တာဝန်ခဳ) 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

 

(၃) ြေျ ိုဵေစဴလပု်ငန်ဵဆုိင်ော လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြေျာဵ 

(၃-၁) စြ်ေဵသပ်စိုက်ပျ ိုဵေန်အတွက် ြပည်တွင်ဵသ့ုိ အပင်ြေျ ိုဵသစ်တင်သွင်ဵခွငဴ်ေထာက်ခဳချက် 

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ* 

မျ ိုဵေစဴဥပေဒဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (၂၀၁၆)၊ ပုဳစဳ (၁) အရ,  

- ေလျှောေ်လွှာ (mairs.doa.gov.mm) တွင် ြဖညဴရ်န် 

- အဆုိြပုလွှာမိတ္တူ (ပူဵတွဲတင်ြပရန်) 
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- တင်သွင်ဵသညဴနုိ်င်ငဳမှ ဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာသီဵနှဳ ဟုတ် မဟုတ် 
ေထာေ်ခဳချေ် (ပူဵတဲွတင်ြပရန်)  

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် MAIRS ြဖင်ဴေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိပါ 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ၂၄ နာရီအတွင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

mairs.doa.gov.mm 

အတည်ြပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ၊ မျ ိုဵေစဴဌာနခွဲ ၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵ (ေုိယ်စာဵ) 

တွဲဖေ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ မျ ိုဵေစဴဆုိင်ရာအမျ ိုဵသာဵေော်မတီ 

 

* ေလျှောက်ထာဵသြူေှ mairs.doa.gov.mm တွင် account registration ြပုလုပ်ပပီဵပါက 

 

(၃-၂) ြေျ ိုဵသစ်အသိအြေှတ်ြပုလက်ြေှတ်ေေှိေန် ေည်ေွယ်၍ စြေ်ဵသပ်စုိက်ပျ ိုဵခွင်ဴ 

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ  

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ* 

မျ ိုဵေစဴဥပေဒဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ(၂၀၁၆)၊ ပုဳစဳ၂ (ေ) အရ, 

ေလျှောေ်လွှာ (mairs.doa.gov.mm) တွင် ြဖညဴရ်န် 

ေအာေ်ပါတို့ပူဵတွဲရန် 

- မိဘအမည်မှန်ေန်ေ ောင်ဵ ေထာေ်ခဳချေ် (တစ်ဖေ်နိုင်ငဳမှ)  

- မျ ိုဵ၏အရည်အချင်ဵလေ္ခဏာမျာဵ (တစ်ဖေ်နုိင်ငဳမှမူရင်ဵ)၊  

- ဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာသီဵနှဳ ဟုတ/်မဟုတ် ေထာေ်ခဳချေ် 

(တစ်ဖေ်နုိင်ငဳမှ)၊  

- မျ ိုဵနှင်ဴပတ်သေ်သညဴ် ဓါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊   

- မျ ိုဵေစဴနမူနာ  (စမ်ဵသပ်စုိေ်ပျ ိုဵခွင်ဴြပုပါေေပဵပ့ုိရန်) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် MAIRS ြဖင်ဴေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိပါ။ 

စြ်ေဵသပ်စိုက်ပျ ိုဵခ သီဵနှဳအမျ ိုဵအစာဵ၊ စမ်ဵသပ်မည်ဴေဒသနှငဴ် စမ်ဵသပ်မညဴ်အကေိမ် 

အေရအတွေ်ေပါ်မူတည်ပါသည်။  



 
 

7-31 
 

ကကာြြေင်ဴချနိ် ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေ် (၁) ပတ်ြဖစ်ပပီဵ၊  စမ်ဵသပ်စိုေ်ပျ ိုဵရန်  ော 

ြမင်ဴချနိ်သည် သီဵနဳှနှငဴ်မျ ိုဵေပါ်မူတည်ပါသည်။ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

mairs.doa.gov.mm 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ )မျ ိုဵေစဴဌာနခွဲ(  
အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊မျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာေော်မတီ 

* ေလျှောက်ထာဵသြူေှ mairs.doa.gov.mm တွင် account registration ြပုလုပ်ပပီဵပါက 

 

(၃-၃) အပင်ြေျ ိုဵသစ်အြဖစ် အသိအြေှတ်ြပုလက်ြေှတ် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

မျ ိုဵေစဴဥပေဒဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ(၂၀၁၆)၊ ပုဳစဳ(၃)အရ 

ေလျှောေ်လွှာ (mairs.doa.gov.mm) တွင် ြဖညဴရ်န် 
 

ေအာေ်ပါတို့ပူဵတွဲရန် 

မျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာေော်မတီသို့ သေ်ဆုိင်ရာသီဵနဳှ  
(စမ်ဵသပ် စုိေ်ပျ ိုဵရသညဴသီ်ဵနှဳမျာဵ (သ့ုိ) စမ်ဵသပ်စိုေ်ပျ ိုဵ 
ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ြပုသညဴ် သီဵနှဳ (သ့ုိ) မိဘမျ ိုဵလိငု်ဵသစ်မျာဵ) အလုိေ် 

သတ်မှတ်ပုဳစဳအတိုင်ဵြပုစုထာဵေသာ စာအပု်  

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် MAIRS ြဖင်ဴေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိပါ။ 

ြေျ ိုဵသစ်အသိအြေှတ်ြပု 

လက်ြှေတ်ခ  

ေျပ်သဳုဵသိန်ဵတိတိ၊ သေ်တမ်ဵ (၁၀) နှစ် (ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွေ် 

မျ ိုဵမျာဵနှငဴ် မိဘလိငု်ဵမျာဵ) 

ေျပ်ငါဵသိန်ဵတိတိ၊ သေ်တမ်ဵ (၁၀) နှစ် (အြခာဵမျ ိုဵမျာဵ) 

ကကာြြေင်ဴချနိ် မျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာေော်မတီနှင်ဴ မျ ိုဵေစဴဆုိင်ရာအမျ ိုဵသာဵ 

ေော်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵအာဵ (၃) လ တစ်ကေိမ် ေျင်ဵပလျေ် 

ရှိပါသည်။ စမ်ဵသပ်စိုေ်ပျ ိုဵခွငဴ်မှ ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ြပုထာဵေသာသီဵနှဳ 

မျာဵေုိ အနီဵစပ်ဆဳုဵမျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာေော်မတီ အစည်ဵ 

အေဝဵတွင် တင်ြပနိုင်မည်ဆုိပါေ  ောြမငဴ်ချနိ် (၃) လ မှ (၄) လ 
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အထိ  ောြမင်ဴမည်ြဖစ်ပပီဵ စမ်ဵသပ်စုိေ်ပျ ိုဵရမည်ဴသီဵနဳှမျာဵ 

အတွေ် စမ်ဵသပ်စုိေ်ပျ ိုဵ ောြမင်ဴချနိ်မှာ ၃ လမှ ၁၀ လအထိ 

 ောြမင်ဴမည်ြဖစ်ပါသည်။ စပါဵသီဵနှဳြဖစ်ပါေ နှစ်ရာသီ စမ်ဵသပ် 

စိုေ်ပျ ိုဵရမည်ြဖစ်သညဴအ်တွေ် (၁၀) လ အထိ  ောြမငဴ်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

mairs.doa.gov.mm 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ် 

ဒုတိယဝန်ကေီဵ (ဉေ္ကဋ္ဌ၊ မျ ိုဵေစဴဆုိင်ရာအမျ ိုဵသာဵေော်မတီ) 
ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ် (အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ မျ ိုဵေစဴဆုိင်ရာအမျ ိုဵသာဵ 
ေော်မတီ) 

 

(၃-၄) ြေျ ိုဵေစဴလပု်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ လိငု်စင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ* 

မျ ိုဵေစဴဥပေဒဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ(၂၀၁၆)၊ ပုဳစဳ(၈)အရ,  

- ေလျှောေ်လွှာ (mairs.doa.gov.mm)တွင် ြဖညဴရ်န် 
ေအာေ်ပါတို့ပူဵတွဲရန် 

- မျ ိုဵ၏ဓါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျာဵ 

- အပင်မျ ိုဵေမွဵြမူသူ/ အသိအမတှြ်ပုလေ်မတှ်ရရိှသူ/ 
အဖွဲ့အစည်ဵ၏ သေဘာထာဵမှတ်ချေ်  

- ထုတပ်ိုဵမှုပဳုစဳ (ေရှ့၊ ေနာေ)် 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် MAIRS ြဖင်ဴေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိပါ 

ြေျ ိုဵေစဴလပု်ငန်ဵလိငု်စင်ခ ေျပ်သဳုဵသိန်ဵတိတိ၊ သေ်တမ်ဵ (၅) နှစ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၄ ရေ်မှ ၅ ရေ် 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

mairs.doa.gov.mm 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ် (ဥေ္ကဌ၊ မျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာ 

ေော်မတီ) 
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ောထူဵ/အဆငဴ် 

*ေလျှောက်ထာဵသြူေှ mairs.doa.gov.mm တွင် account registration ြပုလုပ်ပပီဵပါက 

 

(၃-၅) ြေျ ိုဵေစဴအေည်အေသွဵစစ်ေဆဵခန်ဵဖွငဴ်လှစ်ခွငဴ်  ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

မျ ိုဵေစဴဥပေဒဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ(၂၀၁၆)၊ ပုဳစဳ(၅)အရ,  

ေလျှောေ်လွှာ (mairs.doa.gov.mm) တွင် ြဖညဴရ်န် 

ေအာေ်ပါတို့ပူဵတွဲရန် 

- အေဆာေ်အဦဓါတ်ပုဳ (အတိငု်ဵအတာ၊ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊စနစ်ပုဳ) 

- မျ ိုဵေစဴအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵခန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵ 

- မျ ိုဵေစဴစစ်ေဆဵမညဴ် ေျွမ်ဵေျင်ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (ေိုယ်ေရဵ 

ရာဇဝင်၊ ပညာအရည်အချင်ဵအေထာေ်အထာဵ) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် MAIRS ြဖင်ဴေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိပါ 

ြေှတ်ပုဳတင် လက်ြေှတ်ခ ေျပ်သဳုဵသိန်ဵတိတိ၊ သေ်တမ်ဵ (၃) နှစ် 

ကကာြြေင်ဴချနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၃ ရေ်မှ ၄ ရေ် 

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

mairs.doa.gov.mm 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ် 

ဒုတိယဝန်ကေီဵ (ဉေ္ကဋ္ဌ၊ မျ ိုဵေစဴဆုိင်ရာအမျ ိုဵသာဵေော်မတီ) 

 

(၃-၆) ြေျ ိုဵေစဴတင်သွင်ဵခွင်ဴ၊ တင်ပ့ုိခွငဴ်ေထာက်ခဳချက်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်ြေညဴ် 

အေထာက်အထာဵြေျာဵ 

 မျ ိုဵေစဴဥပေဒဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ(၂၀၁၆)၊ ပုဳစဳ(၁၁) နှင်ဴ 

(၁၂) အရ,  

ေလျှောေ်လွှာ (mairs.doa.gov.mm)တွင ်ြဖညဴရ်န် 

ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵခွင်ဴ 

- အဆုိြပုလွှာမိတ္တူ (သ့ုိမဟုတ)်  အဆုိြပုလွှာမိတ္တူနှငဴ် 
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မျ ိုဵေစဴလပု်ငန်ဵလိငု်စင် (ပူဵတွဲရန်) 
ြပည်ပသို ့တင်ပို့ခွငဴ် 

- အဆုိြပုလွှာမိတ္တူ (ပူဵတွဲရန်) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်   MAIRS ြဖင်ဴေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ မရှိပါ။ 

ကကာြြေင်ဴချနိ်  ၂၄ နာရီအတွင်ဵ  

ေလျှောက်ထာဵေြေညဴ် 

ေနော 

 mairs.doa.gov.mm 

အတညြ်ပုလက်ြေှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵ (မျ ိုဵေစဴဌာနခွဲ) 
အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ မျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာေော်မတ ီ
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ြပည်တွင်ဵသ့ုိ ေြြေဩဇာတင်သွင်ဵေန် ေထာက်ခဳစာေလျှောက်လွှာ (Form 8) 

သ့ုိ 

 ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ် 

 စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေနြပည်ေတာ် 

အေ ောင်ဵအရာ။ ။ ြပည်တွင်ဵသ့ုိေြမဨဇာတင်သွင်ဵရန် ေထာေ်ခဳစာေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ။ 

ြပည်တွင်ဵသ့ုိ ေြမဨဇာတင်သွင်ဵနုိင်ေရဵအတွေ် ေထာေ်ခဳစာထုတ်ေပဵပါရန် 

ေလျှောေ်ထာဵပါသည်။ 

      ၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူ 

  (ေ) အမည် --------------------------------------------------------- 

  (ခ) ေုမ္ပဏီအမည် --------------------------------------------------- 

  (ဂ) တင်သွင်ဵခွင်ဴမှတ်ပဳုတင်လတ်မှတ်အမှတ်စဉ် -------------------------- 

     ၂။ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအမှတ် --------------------------------------------- 

         နုိင်ငဳသာဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်  --------------------------------------------------- 

    ၃။ အပမဲတမ်ဵေနရပ်လိပ်စာ ------------------------------------------------------- 

    ၄။ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵလုိသည်ဴေြမဨဇာ 

  (ေ) အမည် --------------------------------------------------------- 

  (ခ) စဳချန်ိစဳညွှန်ဵ ----------------------------------------------------- 

  (ဂ) ထုတ်ပုိဵပစ္စည်ဵ --------------------------------------------------- 

   (၁) အမျ ိုဵအစာဵ ----------------------------------------------- 

   (၂) အရွယ်အစာဵ ---------------------------------------------- 

   (၃) အသာဵတင်အေလဵချန်ိ ------------------------------------- 

    ၅။ တင်သွင်ဵလုိသည်ဴ ပမာဏ(မတ်ထရစ်တန်/လီတာ) ------------------------------- 

    ၆။ ေရာင်ဵချမည်ဴေဈဵနှုန်ဵ --------------------------------------------------------- 

    ၇။ တင်သွင်ဵလုိသည်ဴောလ ------------------------------------------------------ 

    ၈။ တင်သွင်ဵမည်ဴ 

 (ေ) နုိင်ငဳ ------------------------------------ 

 (ခ) ေဒသ ------------------------------------ 

 (ဂ) ဆိပ်ေမ်ဵ ------------------------------------ 

 



 
 

7-36 
 

‘ပူဵတဲွ’ 

    (ေ) ေြမဨဇာေော်မတီမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵအတုိင်ဵ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ 

တင်သွင်ဵသည်ဴ ေြမဨဇာနမူနာေုိ ဤေလျှောေ်လွှာနှင်ဴအတူ ပူဵတဲွေပဵပ့ုိပါသည်။ 

    (ခ) အေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ် မိတ္တူတစ်ေစာင်ေုိ ပူဵတဲွတင်ြပပါသည်။ 
 
 

-------------------------- 

(ေလျှောေ်ထာဵသူလေ်မှတ်) 
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ပုဳစဳ(၁၅) 
ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွငဴ်လိုင်စင် ေလျှောေ်လွှာ 

                                                   ေန့စဲွ၊  ---------- 

သ့ုိ 

           တုိင်ဵေဒသကေီဵ / ြပည်နယ်ဦဵစီဵမှူဵ 
           စုိေပ်ျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
           ---------------------------------- ပမို့။ 
အေ ောင်ဵအရာ။ ။ ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ။ 

ေြမဨဇာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချခွငဴ်လိုင်စင် ထုတ်ေပဵပါရန် ေလျှောေ်ထာဵပါသည်။ 

၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူ 
 (ေ) အမည်   -------------------------------------------------------- 
 (ခ) ဆိုင်အမည်   -------------------------------------------------------- 
၂။ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအမှတ်/   ---------------------------------------------------------- 

နိုင်ငဳသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်                 --------------------------------------------------------- 
၃။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေျွမ်ဵေျင်မှု 

(ေ) အရည်အချင်ဵ  -------------------------------------------------------- 
(ခ) လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကေုဳ -------------------------------------------------------- 

၄။ အပမဲတမ်ဵေနရပ်လိပ်စာ  -------------------------------------------------------- 
၅။ ေြမဨဇာ ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချမည်ဴေနရာ  --------------------------------------------------------- 
         အေဆာေ်အဦဵလိပ်စာ  -------------------------------------------------------- 

(ေ) အေဆာေ်အဦဵအမျ ိုဵအစာဵ (အမုိဵ၊ အော၊ အခင်ဵ)--------------------------------------- 

          --------------------------------------------------------------------------------- 
(ခ) ဧရိယာအေျယ်အဝန်ဵ  --------------------------------------------------------------- 

၆။ ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ချမည်ဴ ေြမဨဇာမျာဵ 
 

အြှေတ်
စဉ် 

အြေည် စဳချန်ိစဳညွှန်ဵ ထုတ်ပုိဵပစ္စည်ဵ 

   အြေျ ိုဵအစာဵ အေွယ်အစာဵ အသာဵတင်အေလဵချန်ိ 
၁။ ------------  ------------- ----------------- ------------------------ 
၂။ ------------  ------------- ----------------- ------------------------ 
၃။ ------------  ------------- ----------------- ------------------------ 
၄။ ------------  ------------- ----------------- ------------------------ 
၅။ ------------  ------------- ----------------- ------------------------- 
      

-----------------------
---------- 

ေလျှောေ်ထာဵသူလတ်မှတ် 

 

 

ပုဳစဳ(၄) 
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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
 

ပိုဵသတ်ေဆဵေဖာ်စပ်ေောင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင် 

       ရေ်စွဲ------------------- 

၁။ လိငု်စင်အမှတ်------------------------------------------------------------ 

၂။ ----------------------------------------ေုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵမှ ဦဵ/ ေဒါ်---------

--------နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵ/ အမျ ိုဵသာဵမှတ်ပုဳတင်/ 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်-----------------------------

အာဵေအာေ်ေဖာ်ြပပါေျွမ်ဵေျင်သူဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏  လမ်ဵညွှန်ကေီဵ ေပ်မှုြဖငဴ်--------------

-------------------------------------------------------------------------------

တွင် ရှိေသာအေဆာေ်အအုဳ/ သုိေလှာင်ရုဳမျာဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵ 

ထုတလ်ုပ်ရန် သ့ုိမဟုတ် ေဖာ်စပ်ေရာင်ဵချရန် ခွင်ဴြပုလိပုါသည်။ 
 

 အမည်-------------------------- ေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာ------------------ 

                   --------------------------           အရည်အချင်ဵ----------------------- 

          --------------------------             ---------------------- 
 

ထုတလ်ုပ်သည်ပဴစ္စည်ဵ     အသဳုဵြပုသည်ဴ           ပါဝင်ေသာအဆိပ်ရှိပစ္စည်ဵ  

       အမည်    ေုန်သွယ်မှုအမည်          ြပင်ဵအာဵ/ ေဖာ်စပ်ပုဳ

  

-------------------------  ------------------------- ---------------------- 

-------------------------  ------------------------- ---------------------- 

-------------------------  ------------------------- ---------------------- 
 

စည်ဵကြ်ေဵချက်ြေျာဵ 

 (ေ) လိငု်စင်ရရှိသူသည် ထုတလ်ုပ်/ေဖာ်စပ်မည်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵနှင်ဴပတ်သေ်၍ မှတ်ပဳုတင် 

ရရှိပပီဵ ြဖစ်ရမည်။ 

 (ခ) ထုတလ်ုပ်ေသာ ပုိဵသတ်ေဆဵ၏ အရည်အေသွဵ စဳနှုန်ဵမျာဵသညဴ် မှတ်ပုဳတင ်

သ့ုိမဟုတ် ြပင်ဆင် မှတ်ပုဳတင် လေ်မှတ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ပိုဵသတ်ေဆဵ 

အရည်အေသွဵမျာဵနှင်ဴ ေုိေ်ညမီှုရှိရမည်။ 
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 (ဂ) လိငု်စင်ရရှိသူသည် ထုတလ်ုပ်မှု သ့ုိမဟုတ် ေဖာ်စပ်ကေီဵ ေပ်သူတာဝန်ခဳ 

ေြပာင်ဵလဲလျှေင် လိငု်စင် ထုတေ်ပဵရာဌာန/ ပုဂ္ဂိုလ်ထဳယင်ဵေြပာင်ဵလဲမှုေို ကေိုတင် 

အေ ောင်ဵ ောဵရမည်။ 

 (ဃ) လိငု်စင်ရရှိသူသည် ပိုဵသတ်ေဆဵတစ်မျ ိုဵမျ ိုဵအာဵ ြဖည်စဴွေ်ထတု်လပု်/ ေဖာ်စပ်ြခင်ဵေို 

ေဆာင်ရွေ်လိုပါေ လုိင်စင်ပါ ပိုဵသတ်ေဆဵအမည်စာရင်ဵတွင် ြဖည်စဴွေ်ထညဴ်သွင်ဵ 

နိုင်ရန်အလို့ငှာ ေလျှောေ်လွှာ  အသစ်တစ်ေစာင်ထပ်မဳတင်သွင်ဵရမည်။ 

(င) မှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့မှ အတည်ြပုထာဵေသာတဳဆိပ်နှငဴ် အညွှန်ဵစာ (ြမန်မာဘာသာ) 

ေဖာ်ြပပါရိှရမည်။ 

 (စ) ေန့်သတ်ထာဵေသာ ပိုဵသတ်ေဆဵအမျ ိုဵအစာဵေုိ ပိုဵသတ်ေဆဵေိုင်တွယ်သဳုဵစွဲခွင်ဴ 

လေ်မှတ်ရသူမျာဵေိုသာ ေရာင်ဵချရမည်။ 

 (ဆ) ပိုဵသတ်ေဆဵဝယ်ယူသူမျာဵ၏ အမည်နှင်ဴေနရပ်လပိ်စာေုိ ေရဵမှတ်ပပီဵေြပစာြဖင်ဴ 

ေရာင်ဵချရမည်။ 

 (ဇ) လိငု်စင်သေ်တမ်ဵမေုန်ဆဳုဵမီ သေ်တမ်ဵတိုဵရန်နှငဴ် ေနာေ်ေျပါေ သတ်မှတ်သညဴ် 

ဒဏ်ေ ေဵေုိ ေပဵေဆာင်ရမည်။ ၆လေေျာ်လနွ်ပါေ လိငု်စင်ဖျေ်သိမ်ဵြခင်ဵခဳရမည်။ 

 

 

  ရဳုဵတဳဆိပ် 

 

                                                                                                              

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ် 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
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   ပုဳစဳ(၆) 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
 

ပိုဵသတ်ေဆဵြေျာဵြပန်လည်ထပု်ပိုဵေောင်ဵချခွငဴ်လုိင်စင် 
 

ရေ်စွဲ------------------- 

  ၁။      လိငု်စင်အမှတ်------------------------------------------------------------ 

၂။ ဦဵ/ေဒါ်-------------------------------- နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵ/ 

အမျ ိုဵသာဵမှတ်ပုဳတင်/ နိုင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်--------------------------

----------------------------------အာဵ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ ေျွမ်ဵေျင်သူ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ လမ်ဵညွှန်ကေီဵ ေပ်မှုြဖငဴ်--------------------------------------

--------------------------------------------------------ေဒသတွင် ရှိေသာ 

အေဆာေ်အအုဳ/ သုိေလှာင်ရုဳမျာဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵအာဵ 

ြပန်လည်ထပု်ပိုဵေရာင်ဵချ ခွင်ဴြပုလုိေ်သည်။ 

 

 အမည်-------------------------- ေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာ ----------------- 

                   --------------------------            အရည်အချင်ဵ --------------------- 

          --------------------------              --------------------- 
 

               ပိုဵသတ်ေဆဵ       အဆိပ်ရှိပစ္စည်ဵ  နှငဴ်ြပင်ဵအာဵ      ထညဴ်သွင်ဵ/ ထုပ်ပိုဵ 

                   အမည်            ပစ္စည်ဵ အရွယ်အစာဵ    

---------------------- ---------------------- ----------------------

------------------            ----------------------          ---------------- 

--------------------    -------------------- ----------------------

   

စည်ဵေမ်ဵချေ်မျာဵ 

(ေ) ြပန်လည်ထပု်ပိုဵေသာ ပုိဵသတ်ေဆဵ၏ အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵမျာဵသည် 

မှတ်ပုဳတင် လေ်မှတ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ပိုဵသတ်ေဆဵ အရည်အေသွဵ 

မျာဵနှင်ဴ ေုိေ်ညမီှုရှိမည်။ 
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(ခ) ပူဵတွဲပါတဳဆိပ်နှငဴ် အညွှန်ဵစာမျာဵ(ြမန်မာဘာသာြဖင်ဴ) အာဵ ပိုဵသတ်ေဆဵ 

ထညဴ်သွင်ဵ/ ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ တုိင်ဵတွင်ေပ်ထာဵရန်နှင်ဴသဳုဵစဲွရန် အညွှန်ဵမျာဵေုိ 

လည်ဵ ထုပ်ပုိဵပစ္စည်ဵ  ယူနစ်တိုင်ဵတွင် ပူဵတွဲထည်သွဴင်ဵေပဵရမည်။  

(ဂ) လိငု်စင်ရရှိသူသည် လမ်ဵညွှန်ကေီဵ ေပ်သူတာဝန်ခဳ ေြပာင်ဵလဲလျှေင် 

လိငု်စင်ထတု်ေပဵရာဌာန/ ပုဂ္ဂိုလ်ထဳယင်ဵေြပာင်ဵလဲမှုေို ကေိုတင် 

အေ ောင်ဵ ောဵရမည်။  

(ဃ) လိငု်စင်ေိုင်ေဆာင်သူသည် ပိုဵသတ်ေဆဵတစ်မျ ိုဵမျ ိုဵအာဵ ထပ်မဳြဖည်စွဴေ်၍ 

ြပန်လည် ထုပ်ပုိဵြခင်ဵေဆာင်ရွေ်လိုပါေ လိငု်စင်ပါ ပုိဵသတ်ေဆဵ 

အမည်စာရင်ဵတွင် ထပ်မဳြဖည် ဴ စွေ်ထညဴ်သွင်ဵနုိင်ရန်အလို့ငှာ ေလျှောေ်လွှာ 

အသစ်တစ်ေစာင် ထပ်မဳတင်သွင်ဵရမည်။             

(င) မှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့ေ အတညြ်ပုထာဵေသာ တဳဆိပ်နှင်ဴ အညွှန်ဵစာ 

(ြမန်မာဘာသာ) ြဖငဴ် ေဖာ်ြပပါရိှရမည်။ 

(စ) ေန့်သတ်ထာဵေသာ ပုိဵသတ်ေဆဵအမျ ိုဵအစာဵေုိ ပိုဵသတ်ေဆဵ ေိုင်တွယ် 

သဳုဵစွဲခွငဴ် ရှိသူေိုသာ ေရာင်ဵချရမည်။  

(ဆ) ေပါေ်ပပဲေနေသာ ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵေုိ လုခဳခုဳေအာင်ထပု်ပိုဵပပီဵမှ ေရာင်ဵချ 

ရမည်။ 

(ဇ) ပိုဵသတ်ေဆဵဝယ်ယူသူမျာဵ၏ အမည်နှငဴ် ေနရပ်လပိ်စာေို ေရဵမှတ်ပပီဵ ေြပစာ 

ြဖငဴ် ေရာင်ဵချရမည်။ 

  (စျ) လိငု်စင်သေ်တမ်ဵမေုန်ဆဳုဵမီ သေ်တမ်ဵတုိဵရန်နှင်ဴ ေနာေ်ေျပါေ 

သတ်မှတ်သညဴ်  ဒဏ်ေ ေဵေုိ ေပဵေဆာင်ရမည်။ ၆လေေျာ်လန်ွပါေ 

လိငု်စင်ဖျေ်သိမ်ဵြခင်ဵခဳရမည်။ 

 

ရုဳဵတဳဆိပ် 

 

 

 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ် 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
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                                       ပုဳစဳ(၈) 

ြပည်ေထာင်စုသြေ္မတြြေန်ြောနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵေ 

စိုက်ပျ ိုဵေေဵ၊ ေြေွဵြြေူေေဵနှငဴ်ဆည်ေြြောင်ဵဝန်ကကီဵဌာန 

စိုက်ပျ ိုဵေေဵဦဵစီဵဌာန 

ပိုဵသတ်ြေှိုင်ဵတုိက်ခွင်ဴလုိင်စင် 

ရေ်စွဲ------------------- 

၁။ အဖွဲ့အစည်ဵအမည်-------------------------------------------------------- 

၂။ ပုဂ္ဂလေိေုမ္ပဏီြဖစ်ပါေေုန်သွယ်ေရဵဝန်ကေီဵဌာနတွင် 

 မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်မဴှတ်ပုဳတင်အမှတ်---------------------------------------- 

၃။ အဖွဲ့အစည်ဵ၏ေနရပ်လပိ်စာ------------------------------------------------ 

၄။ တာဝန်ခဳေလျှောေ်ထာဵသူ၏အမည်------------------------------------------- 

၅။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵ/အမျ ိုဵသာဵမှတ်ပုဳတင်/ 

 နိုင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်---------------------------------------------- 

၆။ တာဝန်ခဳေလျှောေ်ထာဵသူ၏ေနရပ်လပိ်စာ------------------------------------- 

၇။ ေဆာင်ရွေ်လိုသည်ဴ ပိုဵသတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ---------------------------------- 

၈။ ပိုဵသတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ကေီဵ ေပ်ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ ၎င်ဵတ့ုိ၏ 

အရည် အချင်ဵနှငဴ် ပိုဵသတ်ေဆဵေိုင်တွယ်သဳုဵစွဲခွငဴ်အသိအမှတ်ြပုေတ်ြပာဵအမှတ် 

 

စဉ်         အမည်                ပညာအရည်အချင်ဵ   ပုိဵသတ်ေဆဵေိုင်တွယ်သဳုဵစွဲခွင်ဴ 

                       အသိအမှတ်ြပုေတ်ြပာဵအမှတ်

  

---      ------------------------ ------------------------      ---------------------- 

--- ------------------------ ------------------------      ---------------------- 

--- ------------------------ ------------------------      ---------------------- 
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၉။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်အသိအမှတ်ြပုလွှာထုတေ်ပဵသည်ေဴန့စွဲ------------------- 

၁၀။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်သေ်တမ်ဵေုန်သည်ေဴန့စွဲ------------------------------- 

စည်ဵကြ်ေဵချက်ြေျာဵ 

  (၁) ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵသုိေလှာင်ထာဵပါေ လေ်လလီေ်ောဵေရာင်ဵချခွင်ဴ 

လိငု်စင်သီဵြခာဵ ေလျှောေ်ထာဵရမည်။  

 (၂) ကေီဵ ေပ်ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ အချေ်အလေ်မျာဵပတ်သေ်၍ 

အေြပာင်ဵအလဲ ရှိပါေ ပိုဵသတ်ေဆဵမှတ်ပုဳတင်အဖွဲ့သ့ုိ ြပန်လည်တင်ြပရမည်။ 

     (၃) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်မည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ ပိုဵသတ်ေဆဵေိုင်တွယ် သဳုဵစွဲခွငဴ် 

လေ်မှတ်မိတ္တူနှင်ဴ ေရှဵဦဵသူနာြပုနည်ဵမျာဵ  ေြဖဆုိေအာင်ြမင်ေ ောင်ဵ 

ေထာေ်ခဳချေ် တင်ြပရမည်။ 

 (၄) လိငု်စင်သေ်တမ်ဵမေုန်ဆဳုဵမီ သေ်တမ်ဵတုိဵရန်နှင်ဴ ေနာေ်ေျပါေ 

သတ်မှတ်သညဴ် ဒဏေ် ေဵေုိ ေပဵေဆာင်ရမည်။ ၆လေေျာ်လနွ်ပါေ လိင်ုစင် 

ဖျေ်သိမ်ဵြခင်ဵခဳရမည်။ 

 

ရုဳဵတဳဆိပ် 

ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုပ် 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
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ပုဳစဳ ၁ 

 

သ့ုိ 

 ဥေ္ကဋ္ဌ 

 မျ ိုဵေစဴဆုိင်ရာအမျ ိုဵသာဵေော်မတီ 

 စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန 

ေနြပည်ေတာ် 

ရေ်စွဲ ----------------------- 

အေကကာင်ဵအော။ စြ်ေဵသပ်စိုက်ပျ ိုဵေန်အတွက် ြပည်တွင်ဵသ့ုိ အပင်ြေျ ိုဵသစ်တင်သွင်ဵခွင်ဴ 

ေထာက်ခဳချက် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူ 

(ေ) အမည်------------------------------------------------------------ 

(ခ)  ေုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်ဵအမည်------------------------------------------ 

(ဂ)  နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအမှတ်/နုိင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် 

(မိတ္တူပူဵတွဲတင်ြပရန်)----------------------------------------------- 

(ဃ) လူမျ ိုဵ၊ နိုင်ငဳသာဵ---------------------------------------------------- 

(င)  ပညာအရည်အချင်ဵ ------------------------------------------------- 

(စ)  အပမဲတမ်ဵေနရပ်လပိ်စာ --------------------------------------------- 

   ဖုန်ဵ----------------------------------------------------------- 

   ဖေ်(စ)်-------------------------------------------------------- 

  E-mail -------------------------------------------------------- 
 

၂။ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵလိသုည်အဴပင်မျ ိုဵသစ်  

 (ေ) သီဵနှဳအမည် ----------------------------------- 

 (ခ) မျ ိုဵအမည် ----------------------------------- 

 (ဂ) ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ ----------------------------------- 

 (ဃ) တင်သွင်ဵလုိသညဴ် ပမာဏ ----------------------------------- 

  (ဂရမ်/ ေီလို) 
 

၃။ တင်သွင်ဵမညဴ် 

(ေ)  နိုင်ငဳ ----------------------------------- 

(ခ) ေုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်ဵ ----------------------------------- 

(ဂ) ဆိပ်ေမ်ဵ/ေလဆိပ်/နယ်စပ်ဂိတ် ----------------------------------- 
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၄။ ေလျှောေ်လွှာနှင်ဴအတူပူဵတဲွတင်ြပရမညဴ် အချေ်အလေ်မျာဵ- 

 (ေ) အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာမျ ိုဵေစဴအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ် အညီ စိစစ်ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ မျ ိုဵေစဴအရည်အေသွဵ 

ေထာေ်ခဳချေ်မိတ္တူ 

 (ခ) ပိုဵမွှာဵေရာဂါေင်ဵစင်ေ ောင်ဵ ေထာေ်ခဳချေ် (သီဵနှဳောေွယ်ေရဵဌာနခဲွနှင်ဴ 

ချတိ် ဆေ်ေဆာင်ရွေ်ရန်၊ ပိုဵမွှာဵေရာဂါေင်ဵစင်ေ ောင်ဵေထာေ်ခဳချေ်ေို 

Quarantine Check Point တွင် မျ ိုဵေစဴနှငဴ်အတူတင်ြပရန်) 

 (ဂ) ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မိတ္တူ 

 (ဃ) ဗီဇြပုြပင်ထာဵသည်သီဴဵနှဳဟုတ်/ မဟုတ် (တစ်ဖေ်နိုင်ငဳမှ) 

 (င) အဆုိြပုလွှာမိတ္တူ 

 (စ) မျ ိုဵေစဴတင်သွင်ဵ၊ တင်ပို့မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ 

၅။ ေလျှောေ်လွှာပါအချေ်အလေ်မျာဵနှင်ဴ ပူဵတွဲတင်ြပထာဵေသာအချေ်အလေ်မျာဵသည် 

ြပည်စဳုဴမှန်ေန်ေ ောင်ဵ ဝန်ခဳပါသည်။ 

 

    

----------------------- 

ေလျှောေ်ထာဵသူလေ်မှတ် 

  

 

------------------------------------------------------------------ 

 

ရုဳဵလပ်ုငန်ဵအဖွဲ့ြှေ ြဖည်စဴွက်ေန် 

ေလျှောေ်လွှာအမှတ်စဉ်-------------------- ေလျှောေ်လွှာလေ်ခဳရရိှသည်ေဴန့စွဲ--------- 

 

 

(လေ်မှတ်) 

တာဝန်ခဳ 

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 

 

 

 

 

ကုြေ္ပဏီ/အဖဲွ့အစည်ဵ 

အြှေတ်တဳဆိပ် 
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ပုဳစဳ ၂ (ေ) 

သ့ုိ  

 ဥေ္ကဋ္ဌ  

 မျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာေော်မတီ 

စာအမှတ် ----------------  

ရေ်စွဲ ---------------- 

အေကကာင်ဵအော။ ြေျ ိုဵသစ်အသိအြေှတ်ြပုလက်ြေှတ်ေေှိေန်ေည်ေွယ်၍ စြေ်ဵသပ်စုိက်ပျ ိုဵခွင်ဴ 

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူ 

(ေ) အမည် ------------------------------------------------------------ 

(ခ) ေုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်ဵအမည် ----------------------------------------- 

(ဂ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအမှတ်/နုိင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် 

(မိတ္တူပူဵတွဲ၍) ---------------------------------------------------- 

(ဃ) အပမဲတမ်ဵေနရပ်လပိ်စာ --------------------------------------------- 

  ဖုန်ဵ-------------------------------------------------------------- 

  ဖေ်(စ)်---------------------------------------------------------- 

  E-mail ---------------------------------------------------------- 

၂။ စမ်ဵသပ်စိုေ်ပျ ိုဵလိေုသာ အပင်မျ ိုဵသစ်၏ အရည်အေသွဵနှငဴ် 

အရည်အချင်ဵလေ္ခဏာမျာဵ 

(ေ) သီဵနှဳအမည်  - 

(ခ) မျ ိုဵအမည် - 

(ဂ) မျ ိုဵ၏အမျ ိုဵအစာဵ (Variety Type) - 

  (F 1 /OP)  - 

(ဃ) မူရင်ဵေဒသ - 

(င) မူရင်ဵအမည်/ ေမွဵြမူေရဵလိင်ုဵနဳပါတ် - 

(စ) မိဘအမည် - 

 (မှန်ေန်ေ ောင်ဵေထာေ်ခဳချေ်ပူဵတဲွတင်ြပရန်)  

(ဆ) ရယူခဲဴသည်အဴဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴနိုင်ငဳ - 

(ဇ) စိုေ်ပျ ိုဵရန်သင်ဴေတာ်ေသာ 

 - ေဒသ - 

 - ရာသီ - 

 - ေန့တာတုဳ့ြပန်မှုရှိမရိှ - 
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 - အပူချနိ် အနိမ်ဴ၊ အြမငဴ် - 

 - ေြမမျေ်နှာြပင် အနိမ်ဴ၊ အြမငဴ် - 

(စျ) အသေ်ရေ် - 

(ည) သိသာထင်ရှာဵေသာအရည်အေသွဵ  - 

 လေ္ခဏာမျာဵ 

၃။ ေလျှောေ်လွှာနှငဴ်အတူ ပူဵတဲွတင်ြပရမည်ဴအချေ်အလေ်မျာဵ- 

(ေ) တစ်ဖေ်နိုင်ငဳမှ မျ ိုဵ၏အရည်အချင်ဵလေ္ခဏာမျာဵ (မူရင်ဵ)  

  (ခ) ဗီဇြပုြပင်ထာဵေသာသီဵနှဳဟုတ်/မဟုတ် (ြပည်ပမှ စစ်ေဆဵချေ်) 

  (ဂ) မျ ိုဵနှင်ဴပါတ်သေ်သညဴဓ်ါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျာဵ 

  (ဃ) ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မိတ္တူ 

  (င) တင်သွင်ဵ၊ တင်ပ့ုိမှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ 

  (စ) မျ ိုဵေစဴနမူနာ 

 

  

     

 

------------------------------ 

တာဝန်ရိှသူ 

------------------------ ေုမ္ပဏီ/ 

အဖွဲ့အစည်ဵ 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

ရုဳဵလပ်ုငန်ဵအဖွဲ့ြှေ ြဖည်စဴွက်ေန် 

ေလျှောေ်လွှာအမှတ်စဉ်--------------၊ ေလျှောေ်လွှာလေ်ခဳရရှိသည်ရဴေ်စွဲ-------------- 

 

 

 

(လေ်မှတ်) 

တာဝန်ခဳ 

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 

 

 

 

ကုြေ္ပဏီ/အဖဲွ့အစည်ဵ 

အြှေတ်တဳဆိပ် 
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ပုဳစဳ ၃ 

 

သ့ုိ 

ဥေ္ကဋ္ဌ  

မျ ိုဵေစဴဆုိင်ရာအမျ ိုဵသာဵေော်မတီ 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန 

ေနြပည်ေတာ် 

   

  ရေ်စွဲ------- 

အေကကာင်ဵအော။ အပင်ြေျ ိုဵသစ်အြဖစ် အသိအြေှတ်ြပုလက်ြေှတ်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူ 

 (ေ) အမည် -------------------------------------------------------------- 

 (ခ)  လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵ -----------------------------------------------

----------- (ေုိယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သူ / အြခာဵ)  

 (ဂ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအမှတ်/နုိင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်/ 

(မိတ္တူပူဵတွဲတင်ြပရန်) -------------------------------------------------  

 (ဃ)  လူမျ ိုဵ၊ နိုင်ငဳသာဵ------------------------------------------------------ 

 (င)  ပညာအရည်အချင်ဵ --------------------------------------------------- 

 (စ)  ေုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်ဵအမည်--------------------------------------------- 

 (ဆ) အပမဲတမ်ဵေနရပ်လပိ်စာ ------------------------------------------------ 

  ဖုန်ဵ--------------------------------------------------------------- 

  ဖေ်(စ)်----------------------------------------------------------- 

   E-mail ----------------------------------------------------------- 

 (ဇ) စမ်ဵသပ်စိုေ်ပျ ိုဵခွငဴ် ေလျှောေ်လွှာအမှတ်စဉ်နှငဴ် ရေ်စွဲ ------------------------ 

၂။ ေလျှောေ်ထာဵသည်အဴပင်မျ ိုဵသစ် 

 (ေ) အပင်မျ ိုဵသစ်ရယူခဲဴသည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ/ ဌာန ------------------------------ 

 (ခ)  သီဵနှဳအမည် ----------------------------------------------------- 

 (ဂ)  ရုေ္ခေဗဒအမည် ----------------------------------------------------- 

 (ဃ)  မျ ိုဵအမည် ----------------------------------------------------- 

 (င) ဗီဇြပုြပင်သီဵနှဳဟုတ်/ မဟုတ် ------------------------------------------- 

 (စ)  မိဘ/ မူရင်ဵမျ ိုဵအမည် ----------------------------------------------- 
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(ဆ) အြခာဵေဒသ/နိုင်ငဳမျာဵတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵြခင်ဵရိှ/မရိှ ရှိ   မရှိ 

 (၁) ရှိလျှေင် ေဒသ/နိုင်ငဳ  -------------------- ---------------------- 

 (၂) ရေ်စွဲ ----------------------------------------------------- 

 (၃) မျ ိုဵအမည်-------- ----------------------------------------- 

 (ဇ)  မျ ိုဵေစဴေုိေဈဵေွေ်တင်ေရာင်ဵချထာဵြခင်ဵရှိ/မရိှ ရှ ိ မရှိ 

 (၁)  ရှိလျှေင် ေဒသ/ နိုင်ငဳ --------------------------------------------- 

 (၂)  ေရာင်ဵချခဴဲသည်ေဴာလ ----------------------------------------- 

၃။  ေလျှောေ်လွှာနှင်ဴအတူပူဵတဲွတင်ြပရမညဴ် အချေ်အလေ်မျာဵ- 

(ေ) အပင်မျ ိုဵသစ်မျ ိုဵေစဴနမူနာ (မိဘမျ ိုဵလုိင်ဵမျာဵနှငဴ် နှစ်ရှညသီ်ဵနှဳမျာဵအတွေ် 

မလိပုါ) 

(ခ) မျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာေော်မတီသို့ သေ်ဆုိင်ရာသီဵနှဳ (စမ်ဵသပ်စိုေ်ပျ ိုဵရ 

သည် ဴ သီဵနှဳမျ ိုဵမျာဵ/ စမ်ဵသပ်စုိေ်ပျ ိုဵေင်ဵလွတခ်ွင်ဴြပုသီဵနဳှမျာဵ/ မိဘမျ ိုဵ 

လိငု်ဵသစ်မျာဵ) အလုိေ ်တင်ြပရမညဴ် စာအပု်ပုဳစဳ 

၄။ သတ်မှတ်ထာဵေသာ မျ ိုဵသစ်အသိအမှတ်ြပု လေ်မှတ်ခေုိ ေပဵသွင်ဵပါမည်ဟု 

ဝန်ခဳေတိြပုပါသည်။ 

၅။ ေလျှောေ်လွှာပါ အချေ်အလေ်မျာဵနှင်ဴ ပူဵတွဲတင်ြပထာဵေသာ အချေ်အလေ်မျာဵ 

သည် ြပည်စဴုဳမှန်ေန်ေ ောင်ဵဝန်ခဳပါသည်။ 

 

  

 ………………………… 

ေလျှောေ်ထာဵသူလေ်မှတ် 

------------------------------------------------------------------------------- 

ရုဳဵလပ်ုငန်ဵအဖွဲ့ြှေ ြဖည်စဴွက်ေန် 

 

ေလျှောေ်လွှာအမှတ်စဉ်-----------------------ေလျှောေ်လွှာလေ်ခဳရရှိသည်ေဴန့စွဲ------- 

 

 

 

(လေ်မှတ်) 

တာဝန်ခဳ 

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 

 

ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း 

အမှတ်တံဆိပ် 
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ပုဳစဳ ၁၁ 

 

သ့ုိ 

 ဥေ္ကဋ္ဌ 

 မျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာေော်မတီ 

 စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန 

 ေနြပည်ေတာ် 
 

ရေ်စွဲ ----------------------- 
 

အေ ောင်ဵအရာ။ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ ြေျ ိုဵေစဴတင်သွင်ဵေန်အတွက် ေထာက်ခဳချက် 

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 
 

၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူ 

(ေ) အမည်  -------------------------------------------------- 

(ခ) ေုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်ဵအမည် ------------------------------------------ 

(ဂ)  နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအမှတ်/နုိင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် 

(မိတ္တူပူဵတွဲတင်ြပရန်)----------------------------------------------- 

(ဃ) လူမျ ိုဵ၊ နိုင်ငဳသာဵ---------------------------------------------------- 

(င)  ပညာအရည်အချင်ဵ ------------------------------------------------- 

(စ)  အပမဲတမ်ဵေနရပ်လပိ်စာ --------------------------------------------- 

 ဖုန်ဵ--------------------------------------------------------------- 

 ဖေ်(စ)်----------------------------------------------------------- 

 E-mail ----------------------------------------------------------- 

၂။ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵလိသုည်ဴ မျ ိုဵေစဴ  

(ေ)အမည် ----------------------------------- 

(ခ) ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ ----------------------------------- 

(ဂ) တင်သွင်ဵလုိသည်ဴ ပမာဏ ----------------------------------- 

  (မေ်ထရစ်တန်/ ေီလို) ----------------------------------- 

၃။ မျ ိုဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် ----------------------------------- 

၄။ အသိအမှတ်ြပုလေ်မှတ်ထုတ်ေပဵသည်ရဴေ်စဲွ ----------------------------------- 

၅။ တင်သွင်ဵမညဴ် 

 (ေ)  နိုင်ငဳ ----------------------------------- 

 (ခ) ေုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်ဵ ----------------------------------- 



 
 

7-54 
 

 (ဂ) ဆိပ်ေမ်ဵ/ေလဆိပ်/နယ်စပ်ဂိတ် ----------------------------------- 

၆။ ေလျှောေ်လွှာနှင်ဴအတူပူဵတဲွတင်ြပရသည်အဴချေ်အလေ်မျာဵ- 

 (ေ) အဆုိြပုလွှာမိတ္တူ 

 (ခ) သေ်ဆုိင်ရာနိုင်ငဳမှ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ မျ ိုဵေစဴအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵ 

အဖွဲ့၏ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵနှင်ဴအညီစိစစ်ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ မျ ိုဵေစဴအရည်အေသွဵ 

ေထာေ်ခဳချေ် မိတ္တူ 

 (ဂ) ပိုဵမွှာဵေရာဂါေင်ဵစင်ေ ောင်ဵေထာေ်ခဳချေ် 

(သီဵနဳှောေွယ်ေရဵဌာနခဲွနှင်ဴချတိ်ဆေ်ေဆာင်ရွေ်ရန်၊ 

ပိုဵမွှာဵေရာဂါေင်ဵစင်ေ ောင်ဵေထာေ်ခဳချေ်ေုိ Quarantine Check Point 

တွင် မျ ိုဵေစဴနှငဴ်အတူတင်ြပရန်) 

 (ဃ) တင်သွင်ဵ၊ တင်ပ့ုိမှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ 

၇။  ေလျှောေ်လွှာပါအချေ်အလေ်မျာဵနှင်ဴ ပူဵတွဲတင်ြပထာဵေသာအချေ်အလေ်မျာဵသည် 

ြပည်စဳုဴ မှန်ေန်ေ ောင်ဵဝန်ခဳပါသည်။ 

 

    

 

 ----------------------

 ေလျှောေ်ထာဵသူလေ်မှတ် 

   

------------------------------------------------------------------------------- 

 

ရုဳဵလပ်ုငန်ဵအဖွဲ့ြှေ ြဖည်စဴွက်ေန် 

 

ေလျှောေ်လွှာအမှတ်စဉ်-------------------- ေလျှောေ်လွှာလေ်ခဳရရိှသည်ေဴန့စွဲ--------- 

 

 

 

(လေ်မှတ်) 

တာဝန်ခဳ 

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 

 

 

 

ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း

အမှတ်တံဆိပ် 
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ပုဳစဳ ၁၂ 

သ့ုိ 

ဥေ္ကဋ္ဌ  

မျ ိုဵေစဴေျွမ်ဵေျင်မှုဆုိင်ရာေော်မတီ 

စိုေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန 

ေနြပည်ေတာ် 
 

ရေ်စွဲ ----------------------- 
 

အေကကာင်ဵအော။ ြပည်ပသို့ ြေျ ိုဵေစဴတင်ပ့ုိေန်အတွက် ေထာက်ခဳချက်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 
 

၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူ 

(ေ) အမည်  ----------------------------------------------------- 

(ခ) ေုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်ဵအမည်--------------------------------------------- 

 နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအမှတ်/နုိင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ် 

(မိတ္တူပူဵတွဲတင်ြပရန်)------------------------------------------------- 

(ဃ) လူမျ ိုဵ၊ နိုင်ငဳသာဵ ---------------------------------------------------  

(င) ပညာအရည်အချင်ဵ --------------------------------------------------- 

(စ) အပမဲတမ်ဵေနရပ်လပိ်စာ 

  ဖုန်ဵ---------------------------------------------------------------

 ဖေ်(စ)်----------------------------------------------------------- 

  E-mail ----------------------------------------------------------- 

၂။ ြပည်ပသို့ တင်ပို့လိုသည်ဴ မျ ိုဵေစဴ  

(ေ) အမည် ----------------------------------- 

(ခ) ထုပ်ပိုဵပစ္စည်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ ----------------------------------- 

(ဂ) တင်ပို့လိုသည်ဴ ပမာဏ ----------------------------------- 

 (မေ်ထရစ်တန်/ ေီလို) ----------------------------------- 

၃။ အသိအမှတ်ြပုလေ်မှတ်နဳပါတ် ----------------------------------- 

၄။ အသိအမှတ်ြပုလေ်မှတ်ထုတ်ေပဵသည်ရဴေ်စဲွ ----------------------------------- 

၅။ တင်ပ့ုိမည်ဴ 

 (ေ) နိုင်ငဳ ----------------------------------- 

 (ခ) အဖွဲ့အစည်ဵ ----------------------------------- 

 (ဂ) ဆိပ်ေမ်ဵ/ေလဆိပ်/နယ်စပ်ဂိတ် ----------------------------------- 
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၆။ ေလျှောေ်လွှာနှင်ဴအတူ ပူဵတဲွတင်ြပရမညဴ် အချေ်အလေ်မျာဵ-  

 (ေ) အဆုိြပုလွှာမိတ္တူ 

 (ခ) သေ်ဆုိင်ရာနိုင်ငဳမှ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ မျ ိုဵေစဴအရည်အေသွဵ စစ်ေဆဵေရဵ 

အဖွဲ့၏ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှင်ဴအညီ စိစစ်ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ မျ ိုဵေစဴ 

အရည်အေသွဵေထာေ်ခဳချေ် မိတ္တူ 

 (ဂ) ပိုဵမွှာဵေရာဂါေင်ဵစင်ေ ောင်ဵေထာေ်ခဳချေ် 

(သီဵနဳှောေွယ်ေရဵဌာနခဲွနှင်ဴချတိ်ဆေ်ေဆာင်ရွေ်ရန်၊ 

ပိုဵမွှာဵေရာဂါေင်ဵစင်ေ ောင်ဵေထာေ်ခဳချေ်ေုိ Quarantine Check Point 

တွင် မျ ိုဵေစဴနှငဴ်အတူတင်ြပရန်) 

 (ဃ) တင်သွင်ဵ၊ တင်ပ့ုိမှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ 

၇။ ေလျှောေ်လွှာပါအချေ်အလေ်မျာဵနှင်ဴ ပူဵတွဲတင်ြပထာဵေသာ အချေ်အလေ်မျာဵသည် 

ြပည်စဳုဴ မှန်ေန်ေ ောင်ဵဝန်ခဳပါသည်။ 

 

  

 

 

 --------------------

ေလျှောေ်ထာဵသူလေ်မှတ် 

  

------------------------------------------------------------------------------- 

 

ရုဳဵလပ်ုငန်ဵအဖွဲ့ြှေ ြဖည်စဴွက်ေန် 

ေလျှောေ်လွှာအမှတ်စဉ်-------------------- ေလျှောေ်လွှာလေ်ခဳရရိှသည်ေဴန့စွဲ--------- 

 

 

 

(လေ်မှတ်) 

တာဝန်ခဳ 

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 

 

 

 

ကုြေ္ပဏ/ီအဖဲွ့အစည်ဵ 

အြှေတ်တဳဆိပ် 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(၈) ငါဵလုပ်ငန်ဵ ဉီဵစီဵ ဌာန 
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ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵ စီဵဌာန  

၁။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ ခွငဴ်ြပုြိန့်/ အတညြ်ပုြိန့်ရရိှပပီဵြဖစ်ေသာ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူသည် ငါဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နဳှြှုြျာဵနှငဴ် သေ်ဆုိင်ေသာလိငု်စင်ြျာဵ၊ 

ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵြျာဵနှင်ဴေထာေ်ခဳစာြျာဵေို စုိေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှငဴ်ဆည်ေြြာင်ဵ 

ဝန်ကေီဵဌာနလေ်ေအာေ်ရှိ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနတွင် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ ြြန်ြာနုိင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုဌာနဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့တွင် ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနြှ ေိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဉီဵအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵပပီဵ သတင်ဵအချေ်အလေ်ြျာဵ 

ေပဵနုိင်ရန် ြိခင်ဌာနနှငဴ် ဆေ်သွယ်ေဆာင်ရွေ်ေပဵလျေ်ရှိပါသည်။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳ 

ြှုေော်ြရှင် ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုဌာနဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ ငါဵ 

လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုြျာဵနှငဴ် သေ်ဆုိင်ေသာလိငု်စင်ြျာဵ၊ ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵြျာဵနှငဴ် 

ေထာေ်ခဳစာြျာဵ ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် လိအုပ်ေသာအချေ်အလေ်ြျာဵေုိ ပဴဳပိုဵေပဵလျေ် 

ရှိသည်။  

၂။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်ြှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ ဦဵစာဵေပဵြြှငဴ်တင်ြညဴ် 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုေဏ္ဍြျာဵ ဆုိင်ရာ အြိန့်ေ ော်ြငာစာအြှတ် ၁၃/၂၀၁၇ အရ ငါဵနှငဴ် 

ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ်ေအဵခဲြခင်ဵ၊ စည်သွပ်ငါဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ငါဵ 

အသာဵြပာဵထုတလ်ုပ်ြခင်ဵအပါအဝင် တန်ဖုိဵြြှငဴ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေရညှိနှငဴ် ေရေြှာ် 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵစသည်တို့သည် ဦဵစာဵေပဵြြှငဴ်တင်ြညဴ် ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေဏ္ဍြျာဵတွင် ပါဝင် 

ပါသည်။   

၃။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှပ်နှဳြှုဥပေဒ ၂၀၁၇ ပုဒ်ြ ၇၅ (ဂ) အရ ဦဵစာဵေပဵြြှငဴ်တင်ြညဴ် 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုေဏ္ဍြျာဵတွင်ပါဝင်ေသာ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုြျာဵသည် ေော်ြရှင်ထတဳွင် 

ေလျှောေ်ထာဵ၍ ဝင်ေငွခွန်ေင်ဵလွတခ်ွငဴ်ေို ရရိှခဳစာဵနုိင်ပါသည်။ 

၄။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်ြှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ အြိန့်ေ ော်ြငာစာအြှတ် 

၁၅/၂၀၁၇ ေန့်သတ်သညဴ်ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵ သတ်ြှတ်ြခင်ဵအရ ေရချ ိုငါဵဖြ်ဵ 

လုပ်ငန်ဵ၊  ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆေ်နွယ်သညဴ်ဝန်ေဆာင်ြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵသည် နုိင်ငဳြခာဵသာဵ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူေ ေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်ြရိှသညဴ ် ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နဳှြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵတွင် ပါဝင်သည်။ 

ငါဵချဆိပ်ေြ်ဵ၊ ငါဵေလလဳေဈဵ တည်ေဆာေ်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေရလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ သုေတသန 

လုပ်ငန်ဵတို့သည် ြပည်တွင်ဵရှိနုိင်ငဳသာဵ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ (သ့ုိြဟုတ်) နိုင်ငဳသာဵပိုင် 

လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ ဖေ်စပ်ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုြဖင်ဴသာ ေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်ြပုသညဴ ်

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်ြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵြဖစ်သည်။ သ့ုိရာတွင် ယင်ဵရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵသည် 



 

8-3 
 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ဥပေဒလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ အြိန့်ညွှန် ောဵချေ်၊ စည်ဵြျဉ်ဵစည်ဵေြ်ဵ 

နှင်ဴ အညီေဆာင်ရွေ်ရြည်။ ငါဵသယဳဇာတ၊ ငါဵြျ ိုဵစိတ်နှငဴ်ပတ်သေ်ေသာ ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နဳှြှု 

လုပ်ငန်ဵြျာဵသည် စုိေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှငဴ် ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကေီဵဌာန၏ အတည်ြပုချေ် 

ရယူေဆာင်ရွေ်ရြည်ဴ လုပ်ငန်ဵြျာဵြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ြြန်ြာဴပင်လယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ၁၉၉၀ အရ ြည်သူြျှေလိငု်စင်ြရှိဘဲ ေြ်ဵနီဵ 

သ့ုိြဟုတ် ေြ်ဵေဝဵငါဵလုပ်ငန်ဵေို လုပ်ေိုင်ြခင်ဵြြပုရ။ ေအာေ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

လိငု်စင်ြျာဵနှငဴ် ြှတ်ပဳုတင်ြခင်ဵြျာဵေုိ ငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵသွာဵြည်ြဖစ်ပါသည်။  

(ေ) ေြ်ဵေဝဵငါဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင် 

(ခ) ေြ်ဵနီဵငါဵလုပ်ငန်ဵလိငု်စင် 

(ဂ) ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင် ( ြပည်တွင်ဵ/ ြပည်ပ)  

(ဃ) ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်/တိုင်ဵေဒသကကီဵ ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵဉပေဒအရ ြည်သူြျှေ 

ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵသညဴ ် အငှာဵဂရန်၊ လုိင်စင် သ့ုိြဟုတ် ခွငဴ်ြပုချေ်ြရှိဘဲ ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိုင်ြခင်ဵြြပုရ။ ေအာေ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာလိငု်စင်ြျာဵေုိ ဤဉပေဒအရ ထုတေ်ပဵ 

သွာဵြည်ြဖစ်ပါသည်။  

(ေ) အငှာဵဂရန် 

(ခ) တင်ဒါလုိင်စင် 

(ဂ) ငါဵဖြ်ဵေိရိယာြျာဵလိငု်စင်  

၇။ ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵဆုိင်ရာဥပေဒ ၁၉၈၉ အရ ေအာေ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ လိငု်စင်ြျာဵ၊ 

ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵနှငဴ် ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်ြျာဵေုိ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် ထုတေ်ပဵ 

သွာဵြည်ြဖစ်သည်။  

(ေ) ေောင်ဵြွန်ေသာ ေရသတ္တဝါေြွဵြြူေရဵေျင်ဴစဉ် အသိအြှတ်ြပုလေ်ြှတ် 

ထုတေ်ပဵ ြခင်ဵ (GAqP)၊ (ရုဳဵချုပ်၊ ေနြပည်ေတာ်) 

 (ခ) စီဵပွာဵြဖစ် ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလိငု်စင် (ငါဵ/ပုစွန်)၊ (တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် 

ငါဵလုပ်ငန်ဵ ဦဵစီဵ) 

(ဂ) စီဵပွာဵြဖစ် ငါဵ/ပုစွန်သာဵေဖာေ်လိုင်စင်နှငဴ်  အလှေြွဵငါဵစီဵပွာဵြဖစ် ေြွဵြြူြခင်ဵ 

လိငု်စင်  (တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵ) 
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(ဃ) ပို့ေုန်/ သွင်ဵေုန်ဆုိင်ရာ ေရေနသတ္တဝါအရှင် ေျန်ဵြာေရဵဆုိင်ရာ ြှတ်ပုဳတင် 

လေ်ြှတ်၊ (ငါဵေရာဂါဌာနစု၊ သာေေတ) 

(င) ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵဆုိင်ရာ ငါဵစာ၊ အစာနှငဴ် ြဖညဴစ်ွေ်စာ၊ တိရစ္ဆာန် 

ေျန်ဵြာေရဵဆုိင်ရာ ေဆဵဝါဵတင်သွင်ဵြခင်ဵအတွေ် ေထာေ်ခဳချေ်၊ (ရုဳဵချုပ်၊ 

ေနြပည်ေတာ်) 

(စ) ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵဆုိင်ရာ ငါဵ/ပုစွန်သာဵ ေပါေ်တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွေ် ေထာေ်ခဳ 

ချေ် ထုတေ်ပဵြခင်ဵြျာဵ၊   (ရုဳဵချုပ်၊ ေနြပည်ေတာ်) 

၈။ ေအာေ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ လိငု်စင်ြျာဵနှငဴ် ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵြျာဵေုိ တိုင်ဵေဒသကေီဵ 

သ့ုိြဟုတ် ြပည်နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရုဳဵတွင် ထုတေ်ပဵသွာဵြည် ြဖစ်သည်။  

(ေ) ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵဝယ်စုေဆာင်ဵခွငဴ်လုိင်စင် 

(ခ) ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  ြပုြပင်ထတု်လပု်ခွငဴ်လုိင်စင် (အငယ်စာဵ၊ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်) (ြြန်ြာနုိင်ငဳသာဵြျာဵအတွေ်သာ) 

(ဂ) ငါဵချဆိပ်ေြ်ဵြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် 

(ဃ) ေရလုပ်ငန်ဵသဳုဵေရခဲစေ်ရဳုြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် 

၉။ ေရထွက်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူသညဴ် အေထာက်အထာဵလက်ြှတ်ေုိ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန၊ 

ခရိုင်ရုဳဵတွင် ေလျှောေ်ထာဵရန်လိုအပ်ပပီဵ ယင်ဵေို ေရချ ိုနှငဴ် ေရငန် သ့ုိြဟုတ် ငါဵေြွဵြြူ 

ေန်ြျာဵြှ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေုိ တစ်ေနရာြှ တစ်ေနရာသ့ုိ သယ်ယူပို့ေဆာင်နိုင်ရန်အတွေ် 

လိအုပ်ပါသည်။  

၁၀။ ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထတု်လပု်သညဴ် အေအဵခန်ဵစက်ရုဳနှင်ဴ ငါဵေပါင်ဵြှုန့်စက်ရုဳ 

လိငု်စင် အတွေ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်ထတဳွင် ေလျှောေ်ထာဵရြည် 

ြဖစ်သည်။ 

၁၁။ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵအာဵ လေ်ခစာဵအပ်ေုန်စနစ်  (Contract Processing – CMP) 

ြဖင်ဴ ေထာေ်ခဳချေ်ေပဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ြျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ ၍ အဓိေရည်ရွယ်ချေ်ြှာ 

ေုြ္ပဏီြျာဵြှ လေ်ခစာဵအပ်ေုန်စနစ်ြဖငဴ် သွင်ဵေုန်လိုင်စင်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေထာေ်ခဳချေ်ေပဵရန်အတွေ် ြဖစ်ပါသည်။ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် တင်သွင်ဵလာေသာ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေုိ 
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ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵသ့ုိစစ်ေဆဵရာတွင် ြပုြပင်ထတု်လပု်ြှုြတိုင်ြီနှငဴ် ြပုြပင် 

ထုတလ်ုပ်ေနစဉ်အတွင်ဵ စစ်ေဆဵြှုေို ေဆာင်ရွေ်သွာဵြည် ြဖစ်သည်။ 

 

(၁) ပင်လယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ 

(၁-၁) ကြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်၏ သတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵ 

(ဂ) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်လိုင်စင် (ြိတ္တူ)  

(ဃ)    ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်၏ ဓာတ်ပုဳြျာဵ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင် ေလျှောေ် 

ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေုိ ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵရဳုဵ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵရဳုဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵ 

ဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

စစ်ေဆဵပပီဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် ေြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင်ေုိ 

ထုတေ်ပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။ ြြန်ြာပဴင်လယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ 

ေြ်ဵေဝဵ ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်ြှ နိုင်ငဳေတာ်ြပည်ေထာင်စုေငွစာရင်ဵသ့ုိ 

ေပဵေဆာင်ရသညဴ် ငါဵစိုခွန်၊ ေလှခွန်၊ ေိရိယာခွန်၊ ြှတ်ပဳု 

တင်ေ ေဵြျာဵေုိ လိငု်စင်ေ ေဵအြဖစ် ေောေ်ခဳပါသည်။ 

ကကာြြင်ဴချနိ် ေြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵ လိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵအတွေ် တင်ြပရန် 

လိအုပ်ြညဴ ် အေထာေ်အထာဵြျာဵြပည်ဴစုဳပါေ (၁) ရေ်အတွင်ဵ 

လိငု်စင်ထတု်ေပဵြည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်ရာထူဵ/ 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 
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အဆငဴ်  ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊  

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ဤလိင်ုစင်ေုိ ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်ေပါ်တွင် အစဉ်အပြဲသိြ်ဵဆည်ဵ 

ထာဵရြည်။ 

 သေ်ဆုိင်ရာစစ်ေဆဵေရဵြှူဵေ စစ်ေဆဵေသာအခါ ြပသရ 

ြည်။ 

 ြြန်ြာပဴင်လယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵေရြပင်အတွင်ဵ ခွင်ဴြပုသညဴေ်ဒသ၊ 

ခွငဴ်ြပုသညဴ ် ငါဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ငါဵဖြ်ဵေိရိယာေိုသာ လုပ်ေိုင် 

ခွငဴရိှ်သည်။ 

 နိုင်ငဳေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒြျာဵနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ 

အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတြ်ပန်သည်အဴြိန့်၊ ညွှန် ောဵချေ်ြျာဵ 

ေို လိုေ်နာရြည်။ 

 ဦဵစီဵဌာနတွင် ြှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေရလုပ်သာဵေိုသာ 

တင်ေဆာင်ရြည်။ 

 ေြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵေဒသြှာ ပူဵတွဲေရပုဳအရေြ်ဵေြခြှ (၁၀) ြုိင် 

အြပင်ဘေ်တွင် ငါဵဖြ်ဵဆီဵရန်ြဖစ်သည်။ 

 ဤလိင်ုစင်ရရိှသူသည် ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ လိအုပ်၍ 

ေတာင်ဵခဳသညဴ ် စာရင်ဵဇယာဵနှငဴ်အချေ်အလေ်ြျာဵေုိ 

ြပညဴစဳု်စွာတင်ြပေပဵရြည်။  

 ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ြပုချေ်ြရိှဘဲလိုင်စင်ပါ အချေ် 

အလေ်တစ်စုဳတစ်ရာ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵြြပုရ။ 

 ငါဵဖြ်ဵဆီဵခွငဴ်ပိတ်ပင်ထာဵသညဴ ်ောလြှာ နှစ်စဉ် ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနြှ ညွှန် ောဵချေ်ထတု်ြပန် သတ်ြှတ်သည်ဴ ောလ 

ြဖစ်သည်။ 

 ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်ြှူဵ သ့ုိြဟုတ် ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် ြှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေရလုပ်သာဵ 

ြျာဵေုိသာ ခန့်အပ်ရြည်။ 

 ဤေြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင်ေို လုိင်စင်ေပါ်တွင် ြပသထာဵ 
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ေသာ သေ်တြ်ဵြေုန်ဆဳုဵြီှ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

သေ်တြ်ဵတုိဵရြည်။ 

 

(၁-၂) ကြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵ/ငါဵသယ်လိုင်စင် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵ/ငါဵသယ်လိုင်စင် ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်၏ သတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵ 

(ဂ) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်လိုင်စင်(ြိတ္တူ)  

(ဃ) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်၏ဓာတ်ပုဳြျာဵ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင် ေလျှောေ် 

ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေုိ ပြို့နယ်ရုဳဵငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ပြို့နယ်ရုဳဵငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵြျာဵေို စစ်ေဆဵပပီဵ ြပညဴစ်ုဳခဲဴလျှေင် 

ေြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵ/ ငါဵသယ်လိုင်စင်ေို ထုတ်ေပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။ ြြန်ြာပဴင်လယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ 

ေပဵေဆာင်ရသညဴ် ငါဵစိုခွန်၊ ေလှခွန်၊ ေိရိယာခွန်၊ ြှတ်ပဳု 

တင်ေ ေဵြျာဵေုိ ေြ်ဵနီဵလုိင်စင်ေ ေဵအြဖစ် ေောေ်ခဳပါသည်။ 

ကကာြြင်ဴချနိ် တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပညဴစဳု်ပါေ (၁) ရေ် 

အတွင်ဵ  

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ပြို့နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနရုဳဵ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်ရာထူဵ/ 

အဆငဴ်  

ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှူဵ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ဤလိင်ုစင်ေုိေရယာဉ်ေပါ်တွင် အပြဲသိြ်ဵဆည်ဵထာဵရြည်။ 

 စစ်ေဆဵေရဵြှူဵေ စစ်ေဆဵေသာအခါြပသရြည်။ 

 ခွင်ဴြပုသည်ဴေဒသ၊  လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေိရိယာေုိသာ လုပ်ေုိင်ခွင်ဴ 
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ရိှသည်။ 

 ဦဵစီဵဌာနတွင် ြှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေရလုပ်သာဵေိုသာ 

တင်ေဆာင်ရြည်။ 

 ဦဵစီဵဌာနြှ ေတာင်ဵခဳသညဴ ် စာရင်ဵဇယာဵနှင်ဴ အချေ်အလေ် 

ြျာဵ ြပည်ဴစုဳစွာတင်ြပေပဵရြည်။  

 ဤလိင်ုစင်ေုိ လွှေဲြပာင်ဵေုိင်ေဆာင်ြခင်ဵ၊ ခွငဴ်ြပုချေ်ြရိှဘဲ 

အချေ်အလေ်ြပင်ဆင်ြခင်ဵြြပုလုပ်ရ။ 

 သေ်တြ်ဵေုန်ဆဳုဵေနေသာ လိငု်စင်ြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင် 

ြခင်ဵ ြြပုရ။ 

 သတ်ြှတ်သည်ဴပြို့နယ်အတွင်ဵ၌သာ လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ခွငဴ်ရိှ 

သည်။ 

 ေရလြ်ဵေ ောင်ဵပိတ်ဆ့ုိ၍ ငါဵဖြ်ဵဆီဵြခင်ဵြြပုရ။ 

 ညအချနိ်တွင် အြခာဵေရယာဉ်ြျာဵြြင်သာေအာင် အချေ်ြပြီဵ 

ဖွင်ဴ ထာဵရြည်။ 

 ဤေြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင်ေို လိငု်စင်ေပါ်တွင် ြပသထာဵေသာ 

သေ်တြ်ဵြေုန်ဆဳုဵြီ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနတွင် သေ်တြ်ဵ 

တိုဵရြည်။ 

 

(၁-၃) ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင် (ြပည်တွင်ဵ/ ြပည်ပ) 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင် ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ငါဵသယ်ေရယာဉ်၏သတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵ 

(ဂ) ငါဵသယ်ေရယာဉ်၏ဓာတ်ပုဳြျာဵ  

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိငု်စင်ေလျှောေ် 

ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေုိ ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵရဳုဵ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵရုဳဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 
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စစ်ေဆဵပပီဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင်ေုိ 

ထုတေ်ပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ လိငု်စင်ေ ေဵြဖစ်ပါသည်။ ြြန်ြာပဴင်လယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ 

ေြ်ဵေဝဵငါဵသယ်ေရယာဉ်ြှ နိုင်ငဳေတာ်ြပည်ေထာင်စုေငွစာရင်ဵ 

သ့ုိ ေပဵေဆာင်ရသညဴ် ေလှခွန်နှင်ဴ ြှတ်ပုဳတင်ေ ေဵြျာဵြဖစ်ပါ 

သည်။ အခွန်အခြဖစ်ပါသည်။ 

ကကာြြင်ဴချနိ် တင်ြပလာေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပညဴစ်ုဳခဲဴလျှေင် အလုပ်လုပ် 

ရေ် (၁) ရေ်အတွင်ဵ  

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ 

 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်ရာထူဵ/ 

အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန  

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ   ြိြိအာဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ ် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ေုိ 

ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် ေရယာဉ်၊ ပြာဏ၊ေဒသနှငဴ် အချနိ်ောလ 

အတွင်ဵ သယ်ယူရြည်။ 

 သယ်ယူပို့ေဆာင်သညဴအ်ခါ ဤလုိင်စင်ေို ယူေဆာင်သွာဵ၍ 

သေ်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှ ပုဂ္ဂိုလ်ြျာဵ စစ်ေဆဵေသာအခါ ြပသ 

ရြည်။ 

 နိုင်ငဳေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒြျာဵနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ 

အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတြ်ပန်သည် ဴ ညွှန် ောဵချေ်ြျာဵေုိ 

တိေျစွာလိေု်နာရြည်။ 

 သေ်တြ်ဵေုန်ဆဳုဵေနေသာ လိငု်စင်ြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵေုိ 

ဆေ်လေ် လုပ်ေိုင်ြခင်ဵြြပုရ။ 

 သယ်ယူပို့ေဆာင်သညဴ ် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေို နိုင်ငဳေတာ်၏ 

တည်ဆဲဥပေဒြျာဵနှငဴ်အညီ တရာဵဝင်ခွငဴ်ြပုထာဵသည်ဴ 

နည်ဵလြ်ဵ ြျာဵြဖင်ဴသာ လွှေဲြပာင်ဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ 

ြပုလုပ်ရြည်။ 
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 ဤငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင်ေုိ လိငု်စင်ေပါ်တွင် ြပသထာဵ 

ေသာ သေ်တြ်ဵြေုန်ဆဳုဵြီ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

သေ်တြ်ဵတုိဵရြည်။ 

 

(၁-၄) ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင်ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေရလုပ်သာဵ၏နုိင်ငဳသာဵြှတ်ပုဳတင်ေတ် (ြိတ္တူ) 

(ဂ) ေရလုပ်သာဵ၏ဓာတ်ပုဳြျာဵ (ပတ်စ်ပို့အရွယ်) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင် ေလျှောေ် 

ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေုိ ပြို့နယ်ရဳုဵငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ပြို့နယ်ရုဳဵငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵြျာဵေို စစ်ေဆဵပပီဵ ြပညဴစ်ုဳခဲဴလျှေင် 

ေရလုပ်သာဵ ြှတ်ပုဳတင်ေတ်ေုိ ထုတ်ေပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ဝန်ေဆာင်ခ ြဟုတ်ပါ။ ြြန်ြာပဴင်လယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ်ေငွစာရင်ဵသ့ုိ ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင် 

ေ ေဵအြဖစ် ေပဵေဆာင်ရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။  

ကကာြြင်ဴချနိ ် တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵြပညဴစ်ုဳခဲဴလျှေင် အလုပ်လုပ် 

ရေ် (၁) ရေ်အတွင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ  

ပြို့နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ၊ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှူဵ 

သတ်ြှတ်ချက်  ဤေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင်ေုိ ြှတ်ပုဳတင်ေတ်ေပါ်တွင် ြပသ 

ထာဵေသာ သေ်တြ်ဵြေုန်ဆဳုဵြီငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

သေ်တြ်ဵတုိဵရြည်။ 
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 ေရလုပ်သာဵ၏အသေ်သည် ၁၈ နှစ်နှငဴ် အထေ် ြဖစ်ရြည်။ 

 ေရလုပ်သာဵသည် ြြန်ြာနုိင်ငဳသာဵ ြဖစ်ရြည်။ 

 

(၂) ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ 

(၂-၁) အငှာဵဂရန်အင်ဵ/သီဵသန့်အင်ဵငှာဵရြ်ဵခွင်ဴ (ြြန်ြာနုိင်ငဳသာဵြျာဵသာလျှေင်) 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ဂရန်အင်ဵငှာဵရြ်ဵခွင်ဴ ေလျှောက်လွှာအတွက် 

(ေ) ဂရန်အင်ဵငှာဵရြ်ဵခွငဴ်ေလျှောေ်လွှာ(Form 2)  

သီဵသန့်အင်ဵငှာဵရြ်ဵခွငဴ်ေလျှောက်လွှာအတွက် 

(ေ) သီဵသန့်အင်ဵငှာဵရြ်ဵခွင်ဴေလျှောေ်လွှာ(Form 26)   

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် အငှာဵဂရြ်အင်ဵ/ သီဵသန့်အင်ဵ 

ငှာဵရြ်ဵခွငဴ်  ေလျှောေ်ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန်လိုအပ် 

ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေို ပြို့နယ်ရုဳဵငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ပြို့ ရဳုဵငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေို စစ်ေဆဵပပီဵြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် ဂရန်အင်ဵ 

ေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ် လေ်ြှတ် (Form 3) ေို သေ်ဆုိင်ရာ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ် ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ 

ထုတေ်ပဵြည်။ 

 (ဂ) ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵရုဳဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵ 

ဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

စစ်ေဆဵပပီဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် အငှာဵဂရြ် (Form 6) 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ် ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဥပေဒအရ  ထုတ်ေပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ငါဵလုပ်ငန်ဵေဈဵပပိုင်စနစ်ြဖင်ဴေလလဳဆဲွဝယ်ယူခွငဴ်စနစ်အရ  

ကကာြြင်ဴချနိ် ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵရာသီချနိ်အလိေု် ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ၊ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 
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ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊  

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သေ်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်ဵပဳု 

အေြခခဳဥပေဒပုဒ်ြ ၁၈၈ ဇယာဵ (၂) အရ ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ြျာဵအာဵ ဥပေဒြပုြခင်ဵေိုလည်ဵေောင်ဵ၊ ပုဒ်ြ ၂၅၆ ပုဒ်ြခဲွ 

(ေ) နှင်ဴ (ခ) တို့အရ ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵ စီြဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

တို့ေိုလည်ဵေောင်ဵ တုိင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ်အစိုဵရြျာဵသ့ုိ 

(၁၆-၄-၂၀၁၁) ရေ်ေန့ြှ စတင်၍ လွှေဲြပာင်ဵေပဵအပ်ထာဵပပီဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 အငှာဵဂရန်အင်ဵ/တင်ဒါြျာဵ ေလလဳ/တင်ဒါ ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ 

ေိရိယာလိငု်စင်ခွန် ေောေ်ခဳြခင်ဵြျာဵနှင်ဴပတ်သေ်၍ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ်ြျာဵြှ ထုတြ်ပန်ြပဋ္ဌာန်ဵ 

ထာဵေသာ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒြျာဵနှငဴ်အညီ  တိုင်ဵေဒသ 

ကေီဵ/ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့ြျာဵ၏ ကေီဵ ေပ်ြှုြဖင်ဴ တုိင်ဵေဒသ 

ကေီဵ/ြပည်နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြျာဵြှ ေဆာင်ရွေ် 

လျေ်ရှိပါသည်။ 

 ေရချ ိုငါဵဖြ်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆေ်နွယ်သည်ဴ 

ဝန်ေဆာင်ြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵသည် နိုင်ငဳြခာဵသာဵရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳသူ 

ေ ေဆာင်ရွေ်ခွင်ဴြရှိသညဴ ် ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵတွင် 

ပါဝင်ပါသည်။ (ြြန်ြာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ 

အြိန့်ေ ော်ြငာစာ အြှတ် ၁၅/၂၀၁၇ ) 

 

(၂-၂) တင်ဒါလုိင်စင် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ်  

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

တင်ဒါလုိင်စင် ေလျှောေ်လွှာ(Form-8)  

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ဒါလုိင်စင် ေလျှောေ်ထာဵရန် 

အတွေ်တင်ြပရန် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

ပြို့နယ်ရုဳဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရ 

ြည်။  
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(ခ) ပြို့နယ်ရုဳဵငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသည် တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵြျာဵေို စစ်ေဆဵပပီဵြပညဴစ်ုဳခဲဴလျှေင် 

တင်ဒါဆဲွ ဝယ်ခွငဴ်လေ်ြှတ် (Form 9) ေို သေ်ဆုိင်ရာ 

တိုင်ဵေဒသ ကေီဵ/ ြပည်နယ်ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵဉပေဒအရ 

ထုတေ်ပဵြည်။ 

(ဂ) ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵရုဳဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵ 

ဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

စစ်ေဆဵပပီဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် တင်ဒါလိငု်စင် (Form 12) ေုိ 

ရရှိသူသည် တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ငါဵဖြ်ဵေိရိယာလိငု်စင်ခွန်ေို ေပဵေဆာင် 

ရြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ငါဵလုပ်ငန်ဵတင်ဒါစနစ်အရ  

ကကာြြင်ဴချနိ် ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵရာသီချနိ်အလိေု် ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊  

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သေ်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်ဵပဳု 

အေြခခဳဥပေဒ ပုဒ်ြ ၁၈၈ ဇယာဵ(၂) အရ ေရချ ိုငါဵ 

လုပ်ငန်ဵြျာဵအာဵ ဥပေဒြပုြခင်ဵေုိလည်ဵေောင်ဵ၊ ပုဒ်ြ ၂၅၆ 

ပုဒ်ြခွဲ (ေ) နှငဴ် (ခ) တို့အရ ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵ စီြဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

တို့ေိုလည်ဵေောင်ဵ တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ်အစိုဵရြျာဵ သ့ုိ 

(၁၆-၄-၂၀၁၁) ရေ်ေန့ြှ စတင်၍ လွှေဲြပာင်ဵေပဵအပ်ထာဵပပီဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 အငှာဵဂရန်အင်ဵ/ တင်ဒါြျာဵ ေလလဳ/တင်ဒါေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ 

ေိရိယာလိငု်စင်ခွန် ေောေ်ခဳြခင်ဵြျာဵနှင်ဴပတ်သေ်၍ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်ြျာဵြှ ထုတ်ြပန် 

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဥပေဒ၊   နည်ဵဥပေဒြျာဵနှင်ဴအညီ 
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တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့ြျာဵ၏ ကေီဵ ေပ်ြှုြဖင်ဴ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြျာဵြှ 

ေဆာင်ရွေ်လျေ်ရှိပါသည်။ 

 ေရချ ိုငါဵဖြ်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆေ်နွယ်သည်ဴ 

ဝန်ေဆာင်ြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵသည် နိုင်ငဳြခာဵသာဵရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳသူ 

ေ ေဆာင်ရွေ်ခွင်ဴြရှိသညဴ ် ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵတွင် 

ပါဝင်ပါသည်။ (ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ အြိန့် 

ေ ော်ြငာစာ အြှတ် ၁၅/၂၀၁၇) 

 

 (၂-၃) ငါဵဖြ်ဵကိရိယာလိငု်စင် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ငါဵဖြ်ဵေိရိယာလိငု်စင် ေလျှောေ်လွှာ(From-8) 

(ခ) ငါဵဖြ်ဵေိရိယာ၏သတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ငါဵဖြ်ဵေိရိယာလိငု်စင် ေလျှောေ် 

ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေုိ ပြို့နယ်ရဳုဵငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ 

တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ပြို့နယ်ရုဳဵငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသည် တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ် အထာဵြျာဵေုိ စစ်ေဆဵပပီဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် 

ငါဵဖြ်ဵေိရိယာလိငု်စင် (Form 15) ေို သေ်ဆုိင်ရာ  

ြပည်နယ်နှငဴ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ 

ထုတေ်ပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေလျှောေ်ထာဵလာေသာ ငါဵဖြ်ဵေိရိယာ၏ အြျ ိုဵအစာဵေပါ်တွင် 

ြူတည်၍ လိုင်စင်ေဈဵနှုန်ဵြျာဵေုိ ေောေ်ခဳသွာဵြည်။  

ကကာြြင်ဴချနိ် ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵရာသီချနိ်အလိေု်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှူဵ 
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ရာထူဵ/အဆငဴ် 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သေ်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်ဵပဳု 

အေြခခဳဥပေဒပုဒ်ြ ၁၈၈ ဇယာဵ (၂) အရ ေရချ ို 

ငါဵလုပ်ငန်ဵြျာဵအာဵ ဥပေဒြပုြခင်ဵေုိလည်ဵေောင်ဵ၊ ပုဒ်ြ 

၂၅၆ ပုဒ်ြခွဲ (ေ) နှငဴ် (ခ) တို့အရ ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵ 

စီြဳခန့်ခွဲြခင်ဵတို့ေုိလည်ဵေောင်ဵ တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် 

အစိုဵရြျာဵသ့ုိ (၁၆-၄-၂၀၁၁) ရေ်ေန့ြှ စတင်၍ လွှေဲြပာင်ဵ 

ေပဵအပ်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

 အငှာဵဂရန်အင်ဵ/ တင်ဒါြျာဵေလလဳ/ တင်ဒါေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ 

ေိရိယာ  လိငု်စင်ခွန်ေောေ်ခဳြခင်ဵြျာဵနှင်ဴ ပတ်သေ်၍ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်ြျာဵြှ ထုတ်ြပန် 

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒြျာဵနှင်ဴအညီ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ြျာဵ၏  ကေီဵ ေပ်ြှုြဖင်ဴ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြျာဵြှ 

ေဆာင်ရွေ်လျေ်ရှိပါသည်။ 

 ေရချ ိုငါဵဖြ်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆေ်နွယ်သည်ဴ 

ဝန်ေဆာင်ြှု  လုပ်ငန်ဵြျာဵသည် နိုင်ငဳြခာဵသာဵရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳသူ 

ေ ေဆာင်ရွေ်ခွင်ဴြရှိသညဴ ် ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵတွင် 

ပါဝင်ပါသည်။ (ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ အြိန့် 

ေ ော်ြငာစာအြှတ် ၁၅/၂၀၁၇) 

 

(၃) ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလပု်နည်ဵြျာဵ 

(၃-၁) ေကာင်ဵြွန်ေသာေြွဵြြူေရဵကျငဴ်စဉ် အသိအြှတ်ြပုလက်ြှတ် ထုတေ်ပဵြခင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ေုြ္ပဏီ၏ (Letter Head) ြဖငဴ်တင်ြပလာေသာေလျှောေ်လွှာ 

 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေောင်ဵြွန်ေသာ ေြွဵြြူေရဵ 

ေျင်ဴစဉ်အသိအြှတ်ြပုလေ်ြှတ် ေလျှောေ်ထာဵရန် 

အတွေ် တင်ြပရန် လိုအပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 
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ေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာန၊ GAqP Extension and Inspection 

Team စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် ေွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ 

အကေဳြပုချေ်နှငဴ်အညီ တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵေုိ စစ်ေဆဵပပီဵ ြပညဴစ်ုဳခဲဴလျှေင် ေောင်ဵြွန်ေသာ 

ေရသတ္တဝါေြွဵြြူေရဵေျင်ဴစဉ် အသိအြှတ်ြပုလေ်ြှတ် 

ထုတေ်ပဵြည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ စစ်ေဆဵြှုတစ်ကေိြ်အတွေ် ၄၈၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြင်ဴချနိ် တင်ြပလာေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်ဴ်စုဳခဲဴလျှေင် အလုပ်လုပ် 

ရေ် ၁၀ ရေ်အတွင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချု ပ်ေုိယ်စာဵ တာဝန်ခဳအရာရိှြှ လေ်ြှတ် 

ေရဵထုိ ြဵခင်ဵ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ဤအသိအြှတ်ြပုလေ်ြှတ်ေို လေ်ြှတ်ေပါ်တွင် ြပသထာဵ 

ေသာ သေ်တြ်ဵြေုန်ဆဳုဵြီ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

သေ်တြ်ဵတုိဵရြည်။ 

 ေြွဵြြူသူြျာဵြှ ေောင်ဵြွန်ေသာ ေြွဵြြူေရဵေျင်ဴစဉ် 

အသိအြှတ်ြပုလေ်ြှတ် ေလျှောေ်ထာဵေသာအခါ လေ်ြှတ် 

ထုတေ်ပဵနုိင်ရန်အတွေ် GAqP စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ြှ ေြွဵြြူ 

သညဴေ်နရာေို စစ်ေဆဵအပပီဵတွင် ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ 

အချေ်အလေ်ြျာဵနှငဴ် ေုိေ်ညပီါေ အသိအြှတ်ြပု 

လေ်ြှတ်ေို ငါဵေြွဵြြူေရဵဌာနခဲွ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ 

ထုတေ်ပဵြည်ြဖစ်သည။် 

(ေ) ေြွဵြြူသညဴေ်နရာသည် ညစ်ညြ်ဵေသာ ေရြျာဵနှင်ဴ 

အေဝဵတွင် တည်ရှိရြည်ြဖစ်ပပီဵ သန့်စင်ေောင်ဵြွန် 

ေသာ ေရအရင်ဵအြြစ်ြဖင်ဴသာ ေြွဵြြူြခင်ဵြပုရြည်။ 
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(ခ) ေြွဵြြူသညဴေ်န်သည် ငါဵ/ပုစွန် ေြွဵြြူြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ 

ဆုိင်ရာ လြ်ဵညွှန်ြှုြျာဵေပါ်တွင် အေြခခဳ၍ 

တည်ေဆာေ်ရြည်။ 

(ဂ) ေြွဵြြူသညဴ ် ေန်ြျာဵြှ စိြဴ်ထွေ်လာေသာ ေရသည် 

ပတ်ဝန်ဵေျင်ရိှ ေရဧရိယာေို ညစ်ညြ်ဵြှုြရှိေစရ။ 

(ဃ) ေြွဵြြူသညဴ ် တိရိစာ္ဆန်ြျာဵ (ငါဵ သ့ုိြဟုတ် ပုစွန်)ေုိ 

သေ်တြ်ဵ ြေုန်ဆဳုဵေသဵေသာ အရည်အေသွဵြပညဴြီှ် 

သညဴ ်ငါဵစာြျာဵေုိ ေေျွေဵေြွဵ၍ေြွဵြြူရသည်။  

(င) ေြွဵြြူေရဵအစာအြျာဵေုိ အရိပ်ရ၍ ေြခာေ်ေသွ့ 

ေအဵြြေသာေနရာတွင် သုိေလှာင်သိြ်ဵဆည်ဵရြည်။ 

သိြ်ဵဆည်ဵသညဴေ်နရာသည်  သန့်ရှင်ဵရြည်ြဖစ်ပပီဵ     

ေနေရာင်ြခည်နှငဴ် တိုေ်ရုိေ်ထေိတွ့ ြခင်ဵ၊ ြုိဵေရနှင်ဴ 

စိုထိငု်ဵဆြြင်ဴြာဵြှု ြရိှေသာေနရာြဖစ်ရြည်။  

(စ) ေြွဵြြူေသာ ငါဵ/ပုစွန်တို့၏ ေျန်ဵြာေရဵနှင်ဴ 

ေြွဵြြူေသာေန်၏ ေရအရည်အေသွဵတို့ေုိ 

ပုဳြှန်စစ်ေဆဵြခင်ဵ ြပုလုပ်ရြည်ြဖစ်ပပီဵ  ငါဵေရာဂါြျာဵ 

ေရှာင်တခင်ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵြှ ောေွယ်နိုင်ရန်အတွေ် 

ချြှတ်ထာဵသညဴ ်လြ်ဵညွှန်ြှုြျာဵ ေုိ လိုေ်နာရြည်။ 

(ဆ) ေြွဵြြူသညဴ ် ေနရာသည် အြိ်သာနှငဴ်နီဵေသာေနရာ 

ြိလ္လာ ပိုေ်နှငဴ်နီဵေသာ ေနရာြြဖစ်ရ။ 

(ဇ) ငါဵစာနှငဴ်အသဳုဵြပုေသာ ပစ္စည်ဵ ေိရိယာြျာဵေုိ ြပင်ပ 

ေရာဂါပိုဵြွှာဵြျာဵ ေူဵစေ်ြခင်ဵြှ ောေွယ်ရန် 

ေသချာစွာ သိြ်ဵဆည်ဵရြည်။ 

(ဈ) ေြွဵြြူသညဴေ်နရာြျာဵတွင် တာဵြြစ်ထာဵေသာ 

ေဆဵဝါဵြျာဵနှငဴ် ဓာတုပစ္စည်ဵ ြျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵေုိ 

ေရှာင် ေဉ်ရြည်။ 

(ည) ငါဵနှင်ဴပုစွန်ြျာဵေုိ တင်ပို့နိုင်ရန်အတွေ် ဖြ်ဵဆီဵသည်ဴ 

အခါ ေရာဂါပုိဵြျာဵ ေူဵစေ်ေနြခင်ဵ ရှိ/ြရိှေုိ 

ေသချာစွာ စစ်ေဆဵရြည်။ 
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(ဋ) ငါဵ၊ပုစွန်ြျာဵ တင်ပို့ရန်အတွေ် အသဳုဵြပုေသာ 

ေိရိယာြျာဵ၊    ေရ နှင်ဴေရခဲတို့သည် သန့်ရှင်ဵြှုရှိရ 

ြည်။ 

(ဌ)  ေြွဵြြူေသာ ငါဵ၏အရွယ်အစာဵ၊ ေြွဵြြူသညဴေ်နရာ၊ 

ေြွဵြြူသညဴ် ေန်၏အေျယ်၊ ေရ၏အရည်အေသွဵ၊ 

အစာေေျွေဵနှုန်ဵ၊ ဓာတုပစ္စည်ဵ ြျာဵနှင်ဴ ေဆဵဝါဵြျာဵ 

အသဳုဵြပုြှု၊ ေရာဂါထိန်ဵချုပ်ေရဵ အစီအြဳြျာဵနှင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵေျင်ညစ်ညြ်ဵြှုြှ ောေွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

ြျာဵေုိ ေသချာစွာ ြှတ်တြ်ဵတင်ထာဵရြည်။ 

(ဍ) ေြွဵြြူေန်တွင်အိြ်ေြွဵတိရစ္ဆာန်နှင်ဴ အြခာဵတိရစ္ဆာန် 

ြျာဵြဖစ်ေသာ  ေေ်၊ ဝေ်၊ နွာဵြျာဵနှင်ဴ တွဲဖေ် 

ေြွဵြြူြခင်ဵ ြြပုရပါ။ 

(ဎ) တင်သွင်ဵလာေသာ ငါဵစာနှငဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

တွင် ြှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ငါဵအစာေတာငဴ်စေ်ရဳုြျာဵြှ   

ငါဵစာ ြဖစ်ရြည်။ 

(ဏ) ေြွဵြြူထတု်လပ်ုေသာ ေြွဵြြူေရဵတွင် အသဳုဵြပုေသာ 

ငါဵအစာြျာဵသည် တရာဵဝင်ေရထွေ်ေုန်ြျာဵတွင် 

ပဋိဇီဝ ေဆဵဝါဵဓာတ်ကေင်ဵြျာဵ ြရှိရန်စစ်ေဆဵ 

အတညြ်ပုချေ် ရယူရြည်။ 

(တ) ေြွဵြြူထတု်လပ်ုေသာ ေရထွေ်ေုန်ြျာဵတွင် စဳချန်ိ 

စဳညွှန်ဵနှငဴ်အညီ   ေြွဵြြူထတု်လပု်ေသာ ေရထွေ်ေုန် 

အြှတ်တဳဆိပ် (Myanmar GAqP) ေဖာ်ြပရြည်။  

 

(၃-၂) စီဵပွာဵြဖစ် ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလိငု်စင် ( ငါဵ/ ပုစွန်) 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလိင်ုစင်ေလျှောေ်လွှာ (Form b) 

(ခ) ေြွဵြြူသညဴ ် ေြြေနရာ သ့ုိြဟုတ် ေရ၏ အြျ ိုဵအစာဵနှင်ဴ 

သေ်ဆုိင်သညဴ ်အချေ်အလေ်ြျာဵ 

(ဂ) ေြွဵြြူြည်ဴ လန (၃၉) ရပပီဵြဖစ်ေသာ ေြြေနရာနှင်ဴ 
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သေ်ဆုိင်ေသာ  အချေ်အလေ်ြျာဵ (ပုဳစဳ ၁၀၅ ေုိ 

တွဲ၍တင်ပါ) 

(ဃ) ငါဵ/ပုစွန်သာဵေပါေ် ေြွဵြြူြည်ဴေြြေနရာနှငဴ် ဧရိယာ၏ 

ေြြပုဳအ ေြ်ဵ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် စီဵပွာဵြဖစ် ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလိင်ုစင် 

ေလျှောေ်ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန် လိအုပ်ေသာ 

အေထာေ်အထာဵြျာဵေို ြပည်နယ်သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသ 

ကေီဵရဳုဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵ 

ရြည်။ 

(ခ) ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵရုဳဵငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵ 

ဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

စစ်ေဆဵပပီဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် စီဵပွာဵြဖစ် ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵ 

လိငု်စင်ေို ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵ ဨဆုိင်ရာဥပေဒအရ ထုတေ်ပဵ 

ြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ လိငု်စင်နှုန်ဵြျာဵ 

ငါဵေြွဵြြူသညဴစ်နစ်အေပါ်တွင် ြူတည်၍ လိငု်စင်နှုန်ဵြျာဵြှာ- 

၁။ Extensive system                               ၃၀၀ ေျပ်/ဧေ 

၂။ Extensive plus system                        ၃၀၀ ေျပ်/ဧေ  

၃။ Semi-intensive system                     ၁၀၀၀ ေျပ်/ဧေ 

ငါဵေြွဵြြူသညဴ် ေနရာေပါ်တွင် ြူတည်၍ လိငု်စင်နှုန်ဵြျာဵြှာ- 

၁။ ရန်ေုန်နှငဴ် ဧရာဝတီ                           ၃၀၀၀ ေျပ်/ဧေ 

၂။ စစ်ေိုင်ဵ၊ ြန္တေလဵ၊ ပဲခူဵနှငဴ်ြွန်ြပည်နယ် ၁၅၀၀ ေျပ်/ဧေ 

၃။ အြခာဵတိုင်ဵေဒသကေီဵြျာဵ                     ၉၀၀ ေျပ်/ဧေ 

၄။ ေလှာင်အိြ်စနစ်ြဖင်ဴ ေြွဵြြူြခင်ဵ (၁၀x၁၀x၁၀) ေပ  

၂၀၀ေျပ်  

ကကာြြင်ဴချနိ် တင်ြပလာေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်ဴ်စဳုခဲဴလျှေင် 

အလုပ်လုပ်ရေ် ၃ ရေ်အတွင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ  
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ေနရာ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊  

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ဤငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလိငု်စင်ေို လိငု်စင်ေပါ်တွင်ြပသထာဵေသာ 

သေ်တြ်ဵြေုန်ဆဳုဵြီ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် သေ်တြ်ဵ 

တိုဵရြည်။ 

 ဤငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလုိင်စင်သည် ေြြယာပုိင်ဆုိင်ြှု အေထာေ် 

အထာဵ တစ်ရပ်အေနြဖင်ဴ သေ်ဆုိင်ြခင်ဵ ြရှိေစရ။ 

 ေဒသရင်ဵငါဵြျ ိုဵြျာဵေုိထိခိုေ်ေစြညဴ် ြပည်ပငါဵြျ ိုဵြျာဵ၊ 

ေြွဵြြူထေ်ွေုန်ြျာဵ၏ အရည်အေသွဵ၊ ေရေနသတ္တဝါေရာဂါ 

ြျာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵေျင်ေုိ ထိခိေု်ေစြညဴ ်ေြွဵြြူနည်ဵစနစ်ြျာဵ 

ြဖင်ဴ ြေြွဵြြူရ။ 

 

(၃-၃) ငါဵသာဵေဖာက်စီဵပွာဵြဖစ်လပ်ုငန်ဵ၊ အလှေြွဵငါဵ စီဵပွာဵြဖစ်ေြွဵြြူခွငဴ်လုိင်စင် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ငါဵသာဵေဖာေ်စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊အလှေြွဵငါဵ စီဵပွာဵြဖစ် 

ေြွဵြြူခွငဴ် လိုင်စင်ေလျှောေ်လွှာ (Form c ) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ငါဵသာဵေဖာေ် စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊ 

အလှေြွဵငါဵစီဵပွာဵြဖစ်ေြွဵြြူခွင်ဴ လိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵရန် 

အတွေ် တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵရုဳဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵ 

ဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵရုဳဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵ 

ဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

စစ်ေဆဵပပီဵ ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် စီဵပွာဵြဖစ်ငါဵသာဵေဖာေ် 

စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊ အလှြပငါဵစီဵပွာဵြဖစ် ေြွဵြြူခွင်ဴ 

လိငု်စင်ေို ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵဆုိင်ရာ ဉပေဒ အပိုဒ်(၁၈) အရ 

ထုတေ်ပဵြည်။ 
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ဝန်ေဆာင်ခ စီဵပွာဵြဖစ်နှုန်ဵထာဵြျာဵ 

 ပုစွန်/ ငါဵ/ သာဵေပါေ်/ အလှြပငါဵေပါေ်    ၁၀၀၀ ေျပ်  

 အလှြပငါဵ ပြို့နယ်တစ်ပြို့နယ်လျှေင် ၁၅၀၀ေျပ်  

(ေြွဵြြူသည်ဴေနရာတစ်ေနရာတိုင်ဵအတွေ်) 

အြခာဵဒဏ်ေ ေဵြျာဵ လိငု်စင်တစ်ခုလျှေင်၂၀၀၀ေျပ် 

ကကာြြင်ဴချနိ် တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် အလုပ်လပု် 

ရေ် ၂ ပတ် အတွင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ြပည်နယ် သို့ြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနရဳုဵ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ ငါဵသာဵေဖာေ်ြခင်ဵနှင်ဴ အလှေြွဵငါဵေြွဵြြူြခင်ဵတွင် အသဳုဵြပု 

ေသာ ငါဵအစာြျာဵ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ တင်သွင်ဵြခင်ဵ/ တင်ပို့ြခင်ဵနှင်ဴ 

ေြွဵြြူ ထုတလ်ုပ်ေသာ အလှေြွဵငါဵြျာဵ ေရာဂါေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ 

အသိအြှတ်ြပုလေ်ြှတ် (Health Certificate) တို့ေုိ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် ခွင်ဴြပုချေ်ရယူရြည်။ 

 

(၃-၄) ပို့ကုန်/သွင်ဵကုန်ဆုိင်ရာ ေရေနသတ္တဝါအရှင်ကျန်ဵြာေရဵဆုိင်ရာြှတ်ပုဳတင်လက်ြှတ် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ငါဵအရှင်ြျာဵြပည်ပြှြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ 

ြပည်တွင်ဵြှ ြပည်ပသို့တင်ပို့ြခင်ဵအတွေ် ခွငဴ်ြပုြိန့် 

ေလျှောေ်လွှာ (Form d)  

(ခ) စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကေီဵဌာန၏ 

သွင်ဵေုန်လိုင်စင် 

(ဂ) ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳစာ  

(ဃ) တင်သွင်ဵလာေသာနိုင်ငဳြှ သေ်ဆုိင်ရာ၏ ေျန်ဵြာေရဵ 

ဆုိင်ရာ ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်  

(င) အေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ်၊ ေုန်ြှာစာ၊ ေုန်ပစ္စည်ဵ စာရင်ဵနှင်ဴ 
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ထိန်ဵသိြ်ဵစစ်ေဆဵရန်အတွေ် တင်ဵသွင်ဵလာေသာ 

တိရစ္ဆာန်နြူနာ 

(စ) တင်သွင်ဵလာေသာနုိင်ငဳ၏ သေ်ဆုိင်ရာြှ ေြွဵြြူေသာ 

ေနရာနှင်ဴ ေရသတ္တဝါြျာဵ၏ ေရာဂါေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဆ) ေရာဂါစစ်ေဆဵရန်အတွေ် တိရစ္ဆာန်နြူနာ 

(ဇ) ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ  ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ ေြွဵြြူရန်ေနရာ 

(ဈ) တင်သွင်ဵြခင်ဵ/တင်ပို့ြခင်ဵအတွေ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ 

သေဘာတူညီချေ် 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ပို့ေုန်/သွင်ဵေုန်ဆုိင်ရာ ေရေန 

သတ္တဝါ အရှင်ေျန်ဵြာေရဵဆုိင်ရာ ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် 

ေလျှောေ်ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ 

အေထာေ်အထာဵြျာဵေို ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ တင်ြပလာေသာအေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵေုိ စစ်ေဆဵပပီဵြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင်   ပို့ေုန်/သွင်ဵေုန်ဆုိင်ရာ  

ေရေနသတ္တဝါအရှင်ေျန်ဵြာေရဵဆုိင်ရာ ြှတ်ပုဳတင် 

လေ်ြှတ်ေို ထုတ်ေပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ရှာေဖွစစ်ေဆဵနိုင်ေသာေရာဂါ (၃) ြျ ိုဵအတွေ် Polymerase 

Chain Reaction (PCR) စစ်ေဆဵြှု နြူနာတစ်ခုလျှေင်ခန့်ြှန်ဵ 

၄၈၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြြင်ဴချနိ် တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်ဴ်စုဳခဲဴလျှေင် ခန့်ြှန်ဵ 

အလုပ်လုပ်ရေ် (၇) ရေ် အတွင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်ေုိယ်စာဵ တာဝန်ခဳအရာရိှြှ လေ်ြှတ် 

ေရဵထုိဵြခင်ဵ 
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သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ ဤလေ်ြှတ်သည် ထုတေ်ပဵသညဴ် ေန့ြှစ၍ (၇) ရေ် အတွင်ဵ 

သာ အေျုဳဵဝင်သည်။ ငါဵ (အရှင်) နှငဴ် ေရချ ိုေေျာေ်ပုစွန် 

(အရှင်)၊ ေရချ ိုပုစွန်ထပု်ကေီဵ၊ (ေအဵခဲ၊ အရှင်၊ ေရခဲရိုေ်)၊ 

ေရချ ိုပုစွန်၊ ေရငန်ပုစွန်၊ ပုစွန်ြဖူ တင်သွင်ဵြှုအတွေ် PCR 

စစ်ေဆဵြှုေိုြပုလုပ်ရြည်။ 

 

 (၄) ြပည်နယ်သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵ စီဵဌာနရဳုဵဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵြျာဵ 

 (၄-၁) ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵဝယ်စုေဆာင်ဵခွင်ဴလုိင်စင် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေုြ္ပဏီ၏ (Letter Head) ြဖင်ဴတင်ြပလာေသာ 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ပိုင်ရှင်၏နုိင်ငဳသာဵေတ်ြှတ်ပုဳတင် (ြိတ္တူ) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  ေရာင်ဵဝယ် 

စုေဆာင်ဵခွင်ဴလုိင်စင် ေလျှောေ်ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန် 

လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေို ြပည်နယ် 

သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵ 

ဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

စစ်ေဆဵပပီဵ ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵဝယ် 

စုေဆာင်ဵခွင်ဴလုိင်စင်ေုိ  ထုတေ်ပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ြြန်ြာပဴင်လယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒအရ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  

ေရာင်ဵဝယ်စုေဆာင်ဵခွငဴ် လိငု်စင်ခွန်နှုန်ဵထာဵြျာဵေုိ အြျ ိုဵအစာဵ၊ 

ပြာဏအလိုေ် သတ်ြှတ်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ 

ြပည်နယ်ေငွစာရင်ဵသ့ုိ အခွန်အခအြဖစ် ေပဵသွင်ဵေစလျေ်ရှိပါ 

သည်။ ေနာေ်ဆေ်တွဲ ၁ ေုိ  ေည်ဴပါ။  

ကကာြြင်ဴချနိ်  တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်ဴ်စဳုခဲဴလျှေင် အလုပ်လပု် 

ရေ် ၁ ရေ်အတွင်ဵ  

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ 
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ေနရာ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန  

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ဤလိင်ုစင်ေုိ သေ်ဆုိင်ရာတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ြျာဵ စစ်ေဆဵ 

သညဴအ်ခါ ြပသရြည်။ 

 နိုင်ငဳေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒြျာဵနှငဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနေ 

အခါအာဵေလျာ်စွာထုတြ်ပန်သညဴ ် အြိန့်နှင်ဴစည်ဵေြ်ဵချေ်၊ 

ေန့်သတ်ချေ်ြျာဵေုိ တိေျစွာ လိုေ်နာရြည်။ 

 ြိြိအာဵ ေရာင်ဵဝယ်ခွင်ဴြပုထာဵသညဴ ်ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ေုိ ခွငဴ်ြပု 

ထာဵသညဴေ်ဒသနှငဴ် အချန်ိောလအတွင်ဵ သယ်ယူရြည်။ 

 လိငု်စင်ရရှိသူသည် စုေဆာင်ဵရရှိသညဴ် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  

ပြာဏ၊ ေနရာေဒသနှငဴ် ေရာင်ဵချသညဴ် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  

ပြာဏ၊ ေနရာေဒသတ့ုိေို လစဉ်သေ်ဆုိင်ရာ ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနြှူဵြျာဵထဳ တင်ြပရြည်။ 

 လိငု်စင်ရရှိသူသည် ခွင်ဴြပုထာဵသညဴေ်ဒသတွင်သာ ေရထွေ် 

ပစ္စည်ဵ ြျာဵ ေရာင်ဵဝယ်ရန်အတွေ် စုေဆာင်ဵခွင်ဴရှိသည်။ 

ေရာင်ဵဝယ်သညဴ ်    ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေို ေဒသတစ်ခုြှ 

တစ်ခုသ့ုိ သယ်ယူပို့ေဆာင်ရာတွင် သေ်ဆုိင်ရာေဒသရိှ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှူဵထဳြှ သယ်ယူခွငဴ် ေြျှောစာလေ်ြှတ် 

ြဖင်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ရြည်။ 

 ေရာင်ဵဝယ်ခွငဴ်ရရှိသညဴ ် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေုိ နိုင်ငဳေတာ်၏ 

တည်ဆဲ ဉပေဒနှင်ဴအညီ တရာဵဝင်ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ ်နည်ဵလြ်ဵ 

ြျာဵြဖင်ဴသာ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်ရြည်။ 

 ဤလိင်ုစင်ေုိ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနတွင် သေ်တြ်ဵတုိဵ 

ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 
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(၄-၂) ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထတု်လပု်ခွငဴ်လုိင်စင် (အငယ်စာဵ၊ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်) 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထတု်လပု်ခွင်ဴလုိင်စင် ေလျှောေ်လွှာ 

(အငယ်စာဵ၊ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵလိငု်စင်) 

(ခ) ပိုင်ရှင်၏နုိင်ငဳသာဵေတ်ြှတ်ပုဳတင် (ြိတ္တူ) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည်   ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင် ထုတလ်ုပ် 

ခွငဴ်လုိင်စင် ေလျှောေ်ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန် လိအုပ် 

ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေို ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် 

တိုင်ဵေဒသကေီဵငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ် 

ထာဵရြည်။  

(ခ)  ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵ 

ဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ စစ်ေဆဵ 

ပပီဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင် ထုတလ်ုပ်ခွင်ဴ 

လိငု်စင် (အငယ်စာဵ၊ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ လုိင်စင်) 

ထုတေ်ပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ တစ်နှစ်လျှေင် ြှတ်ပုဳတင်ေ ေဵ ၂၀၀၀ေျပ် 

ကကာြြင်ဴချနိ်  တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်ဴ်စဳုခဲဴလျှေင် 

အလုပ်လုပ်ရေ် ၂ ရေ်ြှ ၃ အတွင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ 

အတညြ်ပု 

လက်ြှတ်ေရဵထုိဵသ

ညဴ ်ရာထူဵ/အဆင်ဴ  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ဤလိင်ုစင်ေုိ အငယ်စာဵ၊ အလတ်စာဵ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  

ြပုြပင်ထတု်လပု်သညဴ် စေ်ရုဳ၏ ြြင်သာသညဴ ် ေနရာတွင် 

ချတိ်ဆဲွထာဵရြည်။ 

 ဤလိင်ုစင်ေုိ သေ်ဆုိင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ြျာဵ စစ်ေဆဵ 

သညဴအ်ခါ ြပသရြည်။  
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 နိုင်ငဳေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒြျာဵနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနေ 

အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတြ်ပန်သညဴ် အြိန့်နှင်ဴ စည်ဵေြ်ဵချေ်၊ 

ေန့်သတ်ချေ်ြျာဵေုိ တိေျစွာ လိေု်နာရြည်။ 

 ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ ေတာင်ဵေသာ လိအုပ်သညဴ် 

အချေ်အလေ်  အြပည်ဴအစုဳေို ဤလိင်ုစင်  ေုိင်ေဆာင်သူ 

ြ ှတင်ြပရြည်။ 

 ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ြပုချေ်ြရိှဘဲ ဤလိင်ုစင်ပါ 

အချေ်အလေ်ြျာဵေုိ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ   ြြပုရ။ 

 ဤလိင်ုစင်ေုိသေ်တြ်ဵြေုန်ဆဳုဵြီှ ရေ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် သေ်တြ်ဵတိုဵေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

 သတ်ြှတ်ထာဵသညဴ ် အချနိ်အတွင်ဵ သေ်တြ်ဵတိုဵ 

ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵြရှိခဲဴလျှေင် ဤလိင်ုစင်သည် အလုိအေလျာေ် 

ပျေ်ြပယ်သည်။ လိငု်စင်သေ်တြ်ဵ ေုန်ဆဳုဵပပီဵေနာေ် 

ဆေ်လေ်လပု်ေဆာင်ခဲဴလျှေင ် ဥပေဒအရ အေရဵယူြခင်ဵခဳရ 

ြည်ြဖစ်သည်။ 

 လုပ်ငန်ဵသည် ယာယီရပ်တန့်ခဲဴလျှေင် သ့ုိြဟုတ် ဖျေ်သိြ်ဵ 

ခဲဴလျှေင် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ အေ ောင်ဵ ောဵရန် လိအုပ် 

ပပီဵ၊ လိငု်စင်ေို  ဌာနသ့ုိ ြပန်လည်ေပဵအပ်ရြည်။  

 အာဆီယဳ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳြျာဵ၏ ေောင်ဵြွန်ေသာ 

ေုန်ထတု်လပု်ြှုနည်ဵစဉ်ြျာဵ (GMP) နှငဴ် SSOP 

လြ်ဵညွှန်ချေ်ြျာဵေုိ လိေ်ုနာရြည်။  

 

(၄-၃) ငါဵချဆိပ်ကြ်ဵြှတ်ပုဳတင်လက်ြှတ် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ေုြ္ပဏီ၏ (Letter Head) ြဖငဴ်တင်ြပလာေသာေလျှောေ်လွှာ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ငါဵချဆိပ်ေြ်ဵ ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် 

ေလျှောေ်ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပရန်လုိအပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေို ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ 
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ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ြပည်နယ် သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ 

တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေို စစ်ေဆဵပပီဵ 

ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် ငါဵချဆိပ်ေြ်ဵြှတ်ပဳုတင်လေ်ြှတ်ေို ထုတ် 

ေပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ဝန်ေဆာင်ခ ြဟုတ်ပါ။ ငါဵချဆိပ်ေြ်ဵြှတ်ပုဳတင်ေ ေဵေုိ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာ ေငွစာရင်ဵသ့ုိ ြှတ်ပုဳတင် 

လိငု်စင်ခအြဖစ် ေပဵသွင်ဵေစလျေ်ရိှပါသည်။ 

ကကာြြင်ဴချနိ်  သေ်ဆုိင်ရာဌာနြျာဵ၏ ေထာေ်ခဳစာြျာဵ၊ သေဘာတူညီချေ်နှင်ဴ 

လိအုပ်ေသာလိငု်စင်ြျာဵေလျှောေ်ထာဵြှုအေပါ်တွင်ြူတည်သည်။ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ / ြပည်နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ဤလိင်ုစင်ေုိသေ်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ြျာဵ စစ်ေဆဵ 

သညဴအ်ခါ ြပသရြည်။ 

 နိုင်ငဳေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒြျာဵနှငဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနေ 

အခါအာဵ ေလျာ်စွာထုတြ်ပန်သညဴ ်  အြိန့်နှင်ဴညွှန် ောဵချေ် 

ြျာဵေုိ တိေျစွာ လိုေ်နာရြည်။ 

 ငါဵ/ပုစွန်ြျာဵအာဵ  ေြ်ဵခင်ဵ (ေြခနင်ဵဖေ်) တွင် ြချရ။ 

 ငါဵ/ပုစွန်တင်ချသညဴ ် ဧရိယာတွင် ေဆဵလိပ်ေသာေ်ြခင်ဵ၊ 

ေွြ်ဵစာဵြခင်ဵ၊ ေွြ်ဵတဳေတွဵေထွဵြခင်ဵ ြြပုလုပ်ရန်၊ 

သတိေပဵဆုိင်ဵပုဒ်ေပ်ရန်နှင်ဴ လိုေ်နာေစရန်။ 

 ငါဵတင်ချရာေနရာတွင် အြ်ိေြွဵတိရစ္ဆာန်ြျာဵ၊ ေခွဵ၊ ေ ောင် 

ြျာဵ ြဝင်ေရာေ်နိုင်ေရဵ စီြဳထာဵရှိရြည်။ 

 ယင်၊ ကေေ်၊ ငှေ်ြျာဵ ြရိှေစေရဵ စီြဳေဆာင်ရွေ်ရန်။ 

 ငါဵ/ပုစွန်အတွေ်အသဳုဵြပုေသာ ေရ၊ ေရခဲသန့်ရှင်ဵရြည်။ 
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 ေျန်ဵြာေရဵဝန်ကေီဵဌာနတွင် တစ်နှစ်တစ်ကေိြ် အသဳုဵြပု 

ေသာ  ေရအာဵဓာတုဆုိင်ရာ စစ်ေဆဵြှုခဳယူရြည်။ 

 ဝန်ထြ်ဵြျာဵ တစ်နှစ်တစ်ကေိြ် ေဆဵစစ်၍ ြှတ်တြ်ဵထာဵရိှ 

ရြည်။ 

 ဝန်ထြ်ဵြျာဵသန့်ရှင်ဵေသာ  ယူနီေဖာင်ဵဝတ်ဆင်ရြည်။ 

 ငါဵတင်/ချရန်လာေရာေ်ြညဴ် ေြာ်ေတာ်ယာဉ်ြှထွေ်ရှိေသာ 

ြီဵခိုဵ၊ ငါဵ/ပုစွန်နှင်ဴ ထိေတွ့ြခင်ဵြရိှေစရန် ေဆာင်ရွေ် ထာဵရိှ 

ရြည်။ 

 ငါဵ/ပုစွန်အာဵ အြြန်ဆဳုဵတင်ချရန် ေနေရာင်ေအာေ်တွင် 

ြထာဵရိှရန်။ 

 ငါဵ/ပုစွန်၏ အရည်အေသွဵြေျေစရန် ေရခဲနှငဴ် အပြဲထေိတွ့  

နိုင်ေရဵ  ေဆာင်ရွေ်ရန်။ 

 ငါဵ/ပုစွန်ြျာဵသယ်ယူရာတွင် အြုိဵအောပါရိှေသာ ောဵြျာဵ 

ြဖင်ဴသာ သယ်ယူရန်။ 

 

(၄-၄) ေရလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေရခဲစက်ရုဳြှတ်ပုဳတင်လက်ြှတ်  

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ေုြ္ပဏီ၏ (Letter Head) ြဖငဴ်တင်ြပလာေသာေလျှောေ်လွှာ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေရလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေရခဲစေ်ရဳု 

ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်  ေလျှောေ်ထာဵရန်အတွေ် တင်ြပ 

ရန်လိုအပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေို ညွှန် ောဵေရဵ 

ြှူဵချုပ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵ 

ရြည်။  

(ခ) ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ တင်ြပလာေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေုိ စစ်ေဆဵပပီဵြပည်ဴစဳုခဴဲလျှေင် ေရလုပ်ငန်ဵသဳုဵ 

ေရခဲစေ်ရဳု ြှတ်ပုဳတင် လေ်ြှတ်ထတု်ေပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ တစ်နှစ်လျှေင် ြှတ်ပုဳတင်ေ ေဵ ၅၀၀၀၀ေျပ် 

ကကာြြင်ဴချနိ်  တင်ြပလာေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်ဴ်စုဳခဲဴလျှေင် အလုပ်လုပ် 
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ရေ် ၃ ရေ်ြှ ၅ ရေ်အတွင်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ၊ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ၊ 

ြပည်နယ် (သ့ုိ) တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵြှူဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ဤြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်ေို အြျာဵြြင်သာသညဴေ်နရာတွင် 

ချတိ်ဆဲွထာဵရြည်။ 

 ဤြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်ေို ြသေ်ဆုိင်သူအာဵ လွှအဲပ်ြခင်ဵ 

သ့ုိြဟုတ် လွှေဲြပာင်ဵြခင်ဵ ြြပုရ။   

 ဤြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်ပါ အချေ်အလေ်ြျာဵေုိ 

ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သ့ုိြဟုတ် ြဖညဴစွ်ေ်ြခင်ဵ ြြပုရ။  

 ဤြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် ေပျာေ်ဆဳုဵလျှေင် ြှတ်ပုဳတင် 

လေ်ြှတ်ြိတ္တူေို ထုတေ်ပဵပါရန် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ခိုင်လုဳေသာ အေထာေ်အထာဵနှငဴ်အတူ ေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

 ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် ပျေ်စီဵလျှေင် သ့ုိြဟုတ် ြထင်ြရှာဵ 

ြဖစ်လျှေင် သ့ုိြဟုတ ်ြှတ်ပုဳတင် လေ်ြှတ်ပါ အချေ်အလေ် 

ြျာဵ ေြပာင်ဵလဲရန် လိအုပ်လျှေင် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်နှငဴ် ပူဵတဲွတင်ြပရြည်။ 

 ဤြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်ေို ေရခဲထတု်လုပ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ သညဴေ်ိစ္စြှအပ ြည်သညဴေ်ိစ္စတွင်ြှ အသဳုဵြြပုရ။  

 ြှတ်ပုဳတင်သေ်တြ်ဵြေုန်ဆဳုဵြီ နှစ်စဉ်သေ်တြ်ဵ တိုဵြြှင်ဴ 

ေပဵရန် ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ဤြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်ေုိ 

ပူဵတွဲ တင်ြပရြည်။ 

 သေ်တြ်ဵေုန်ဆဳုဵပပီဵ ရေ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ သေ်တြ်ဵ 

တိုဵြြှင်ဴေလျှောေ်ထာဵပါေ သတ်ြှတ်သည်ဴ ဒဏ်ေ ေဵေုိ 

ေပဵေဆာင်ရြည်။ 

 သေ်တြ်ဵတုိဵြြှင်ဴရန် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ ြရှိပါေ ြှတ်ပုဳတင် 
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ပျေ်ြပယ်ပပီဵ ြဖစ်သည်။ 

 သေ်ဆုိင်ရာ စစ်ေဆဵေရဵြှူဵေ စစ်ေဆဵသည်ဴအခါ 

ြပသရြည်။ 

 ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန ချြှတ်ေပဵေသာ ညွှန် ောဵချေ်ြျာဵေုိ 

လိေု်နာေဆာင်ရွေ်ရြည်။ 

 

(၄-၅)  ေရထွက်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူသညဴ်ေထာက်အထာဵလက်ြှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ေုြ္ပဏီ၏ (Letter Head) ြဖငဴ်တင်ြပလာေသာေလျှောေ်လွှာ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်ြျာဵ (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  သယ်ယူသညဴ ် 

အေထာေ်အထာဵလေ်ြှတ် ေလျှောေ်ထာဵရန်အတွေ် 

တင်ြပရန် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ ပြို့နယ်ရဳုဵ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ပြို့နယ်ရုဳဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနြှ တင်ြပလာေသာ 

အေထာေ်အထာဵြျာဵေို စစ်ေဆဵပပီဵြပညဴစ်ုဳခဲဴလျှေင် ေရထွေ် 

ပစ္စည်ဵ သယ်ယူသညဴ ် အေထာေ်အထာဵလေ်ြှတ်ေုိ 

ထုတေ်ပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။ 

ကကာြြင်ဴချနိ်  တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵြပည်ဴ်စုဳခဲဴလျှေင် အလုပ်လုပ် 

ရေ် ၁ ရေ်အတွင်ဵ               

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ပြို့နယ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ၊ 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှူဵ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ေြွဵြြူထတု်လပ်ုေသာေရထွေ်ေုန်ြဖစ်လျှေင် ြည်သညဴ ်

ေြွဵြြူနည်ဵစနစ်ြဖင်ဴ (ဥပြာ - GAqP စနစ်ြဖငဴ် ေြွဵြြူြခင်ဵ 

(သ့ုိြဟုတ်)  ေေ်နှငဴ်ငါဵတွဲဖေ်ေြွဵြြူြခင်ဵ) ေြွဵြြူေသာ 
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ေရထွေ်ေုန် ြဖစ်ေ ောင်ဵ ေဖာ်ြပရြည်။ 

 

(၅)  ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြျာဵ တင်သွင်ဵြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ 

(၅-၁) ေြွဵြြူေရဵအတွက်လိုအပ်ေသာ ငါဵစာ၊ အစာကုန်ကကြ်ဵနှင်ဴ ြဖညဴစ်ွက်စာ၊ ေဆဵဝါဵ 

တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွက် ေထာက်ခဳချက် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်ြိတ္တူ (သေ်တြ်ဵရိှ)  

(ခ) နိုင်ငဳြခာဵေငွရင်ဵနှီဵြြှုပ်နဳှြှု သေ်ေသခဳေထာေ်အထာဵ 

(ဂ) ေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ 

(ဃ) တင်သွင်ဵြည်ဴ ေုန်ပစ္စည်ဵ ၏ ေရာင်စဳုဓာတပ်ုဳြှတ်တြ်ဵ  

(င) တင်သွင်ဵပစ္စည်ဵ ြျာဵ ေရာေ်ရိှစဉ်ြျေ်ြြင် အေသဵစိတ် 

စစ်ေဆဵြှုေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

(စ) ငါဵစာ၊ အစာေုန် ေြ်ဵနှင်ဴြဖညဴ်စွေ်စာ၊ ေဆဵဝါဵြျာဵ၏ 

အရည်အေသွဵဆုိင်ရာ (ထုတလ်ုပ်ြှုရေ်စဲွ၊ သေ်တြ်ဵ 

ေုန်ဆဳုဵြှုရေ်စွဲအပါအဝင်) နှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵြှု 

ဆုိင်ရာတို့အာဵ ထုတလ်ုပ်သညဴ် တိုင်ဵြပည်၏ တာဝန်ရိှ 

အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ်ြဖငဴ် တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရ 

ြည်။ 

(ဆ) အရာင်ဵအဝယ်စာချုပ်၊ ေုန်အြှာစာနှင်ဴ Packing List 

(ဇ) ေြွဵြြူေရဵအစာနှင်ဴအစာပါဝင်ပစ္စည်ဵ ြျာဵ ထုတလ်ုပ်သည်ဴ 

ြှတ်ပုဳတင်စေ်ရုဳနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ သညဴ ် လုိအပ်သညဴ ် စာရွေ် 

စာတြ်ဵြျာဵ 

(ဈ) အစာပါဝင်ပစ္စည်ဵ ြျာဵ၏ အဟာရဆုိင်ရာပါဝင်ြှု 

(ည) ယခင် တင်သွင်ဵခဲဴေသာ  ပစ္စည်ဵ ြျာဵ၏ အရည်အတွေ် 

(ြေ်ထရစ်တန်) နှငဴ် တန်ဖိုဵ (အေြရိေန်ေဒါ်လာ) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ြပရန် လိအုပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေုိ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ် 

ထာဵရြည်။  

(ခ) ေလျှောေ်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵ ြျာဵသည် ေန့်သတ်ထာဵသညဴ ်
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စာရင်ဵထဲတငွ် ြပါဝင်ပါေ ေထာေ်ခဳချေ်ေုိ ထုတေ်ပဵ 

ြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။ 

ကကာြြင်ဴချနိ်  အလုပ်လုပ်ရေ် ၁၀ ရေ် 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

 ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်ေုိယ်စာဵ တာဝန်ခဳအရာရှိြှ လေ်ြှတ် 

ေရဵထိုဵ ြခင်ဵ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ငါဵ/ပုစွန်ေြွဵြြူေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြြပုရန် ေန့်သတ် 

ထာဵေသာပစ္စည်ဵ ြျာဵြှအပ ေျန်ပစ္စည်ဵ ြျာဵအတွေ် 

ေထာေ်ခဳချေ်ေိ ုထုတေ်ပဵြည်ြဖစ်သည်။ 

 တင်သွင်ဵြည်ဴ ပစ္စည်ဵ အာဵလုဳဵ အတွေ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

၏ ဓာတ်ခွဲခန်ဵစြ်ဵသပ်စစ်ေဆဵချေ် လိအုပ်ြည်ြဖစ်သည်။ 

 

(၅-၂) ငါဵ/ပုစွန်သာဵေပါက်၊ အလှေြွဵငါဵနှငဴ် ေြွဵြြူေရဵငါဵြျာဵ တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွက် 

ေထာက်ခဳချက်  

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ငါဵ/ပုစွန်သာဵေပါက်တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွက် 

(ေ)  ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်ြိတ္တူ (သေ်တြ်ဵရိှ) 

(ခ) နိုင်ငဳြခာဵေငွ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှု သေ်ေသခဳ အေထာေ်အထာဵ 

(ဂ) ေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ 

(ဃ) တင်သွင်ဵလာေသာ ငါဵ/ပုစွန်ြျ ိုဵစိတ်ြျာဵ၏ ေရာင်စဳု 

ဓာတ်ပုဳြျာဵ 

(င) သာဵေပါေ် ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ သြိုင်ဵေ ောင်ဵနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵအေြခအေန 

(စ) သေ်ရှိေရေနသတ္တဝါ ြျေ်ြြင်အေသဵစိတ် စစ်ေဆဵြှု 

ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

(ဆ) အေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ်၊ ေုန်အြှာစာ  
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(ဇ) တင်သွင်ဵလာေသာနိုင်ငဳြှ ေြွဵြြူေရဵေန်နှင်ဴ ငါဵသာဵ 

ေဖာေ်လပု်ငန်ဵ၏ အချေ်အလေ်နှငဴ် Profile 

(ဈ) ငါဵနှင်ဴပုစွန်သာဵေပါေ် ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ သြိုင်ဵ 

ေ ောင်ဵနှငဴ ်လေ်ရှိအချေ်အလေ် 

(ည) တင်သွင်ဵလာေသာ နိုင်ငဳ၏ သေ်ဆုိင်ရာြှ ထုတေ်ပဵထာဵ 

ေသာ လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်နှင်ဴ ငါဵ/ပုစွန်သာဵေပါေ် ေြွဵြြူြခင်ဵ 

ဆုိင်ရာေထာေ်ခဳချေ် 

(ဋ) တင်သွင်ဵလာေသာနိုင်ငဳ၏ သေ်ဆုိင်ရာြှ ထုတေ်ပဵထာဵ 

ေသာ Fry Movement Document (FMD) နှင်ဴ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(တ) တင်သွင်ဵလာေသာနိုင်ငဳ၏ သေ်ဆုိင်ရာြှ ထုတေ်ပဵထာဵ 

ေသာတင်သွင်ဵလာေသာ ငါဵ/ပုစွန်သာဵေပါေ်၏ 

ေျန်ဵြာေရဵေထာေ်ခဳချေ်နှငဴ် ေရာဂါေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(ထ) ယခင်တင်သွင်ဵခဲဴေသာ ပစ္စည်ဵ ြျာဵ၏ အေရအတွေ် 

(သာဵေပါေ်ေောင်ေရ) နှင်ဴ တန်ဖိုဵ (အေြရိေန်ေဒါ်လာ) 

အလှေြွဵငါဵ၊ ေြွဵြြူေရဵငါဵြျာဵ တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွက်  

(ေ) ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်ြိတ္တူ (သေ်တြ်ဵရိှ) 

(ခ) နိုင်ငဳြခာဵေငွ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှု သေ်ေသခဳ အေထာေ်အထာဵ 

(ဂ) ေိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ 

(ဃ) တင်သွင်ဵလာေသာ ငါဵ/ပုစွန်ြျ ိုဵစိတ်ြျာဵ၏ ဆေ်စပ် 

ေရာင်စုဳဓာတ်ပဳုြျာဵ 

(င) သာဵေပါေ် ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ သြိုင်ဵေ ောင်ဵနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵအေြခအေန 

(စ) သေ်ရှိေရေနသတ္တဝါ ြဖစ်ေသာေ ောငဴ် ြျေ်ြြင်အရ 

အေသဵစိတ် စစ်ေဆဵြှုေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

(ဆ) အေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ်၊ ေုန်အြှာစာ  

(ဇ) သေ်တြ်ဵရိှ ငါဵေြွဵြြူေရဵလုပ်ငန်ဵလိင်ုစင် 
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(ဈ) တင်သွင်ဵလာေသာနိုင်ငဳ၏ သေ်ဆုိင်ရာြှ ထုတေ်ပဵ 

ထာဵေသာတင်သွင်ဵလာေသာ အလှေြွဵ ငါဵ/ပုစွန် 

သာဵေပါေ်၏ ေျန်ဵြာေရဵေထာေ်ခဳချေ်နှငဴ် ေရာဂါ 

ေင်ဵရှင်ဵေ ောင်ဵ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ည) အလှေြွဵငါဵ ေြွဵြြူေသာဧရိယာနှငဴ် ေနရာ 

(ဋ) တင်သွင်ဵလာေသာနိုင်ငဳ၏ သေ်ဆုိင်ရာြှ ထုတေ်ပဵ 

ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်နှင်ဴ အလှေြွဵငါဵ/ပုစွန်သာဵ 

ေပါေ်ေြွဵြြူြခင်ဵဆုိင်ရာ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဌ) တင်သွင်ဵြည်ဴေရေနသတ္တဝါြျာဵသည်ေဒသရင်ဵ ငါဵြျ ိုဵစိတ် 

ြျာဵေုိ ထိခိေု်ေစနုိင်ြညဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ 

သတ်ြှတ်ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ အသာဵစာဵငါဵြျာဵနှင်ဴ 

အြခာဵငါဵြျာဵေုိ တင်သွင်ဵခွငဴ်ြြပုပါ။  

(ဍ) ယခင်တင်သွင်ဵခဲဴေသာ ပစ္စည်ဵ ြျာဵ၏ အေရအတွေ် 

(သာဵေပါေ်ေောင်ေရ) နှင်ဴ တန်ဖိုဵ (အေြရိေန်ေဒါ်လာ) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ြပရန် လိအုပ်ေသာ 

အေထာေ်အထာဵြျာဵေို ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ေလျှောေ်ထာဵသညဴပ်စ္စည်ဵ ြျာဵသည် ေန့်သတ်ထာဵသညဴ ်

စာရင်ဵထဲတငွ် ြပါဝင်ပါေ ေထာေ်ခဳချေ်ေိုထုတ်ေပဵ 

ြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။  

ကကာြြင်ဴချနိ်  အလုပ်လုပ်ရေ်  ၁၀ ရေ်  

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ် ေုိယ်စာဵ တာဝန်ခဳအရာရှိြှ လေ်ြှတ် 

ေရဵထိုဵ ြခင်ဵ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  တင်သွင်ဵလာေသာနိုင်ငဳြှ 
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တင်ြပလာေသာစာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵ အာဵလုဳဵ ေုိ English 

ဘာသာြဖငဴ်ေဖာ်ြပရြည်။ 

 ေြွဵြြူေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြြပုရန်ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

ပစ္စည်ဵ ြျာဵြှအပ ေျန်ပစ္စည်ဵ ြျာဵအတွေ် ေထာေ်ခဳချေ်ေုိ 

ထုတေ်ပဵြည်ြဖစ်သည်။ 

 တင်သွင်ဵြည်ဴ ပစ္စည်ဵ အာဵလုဳဵ အတွေ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

၏ ငါဵေရာဂါဓာတ်ခွဲခန်ဵ စြ်ဵသပ်စစ်ေဆဵချေ် ရယူ 

ေဆာင်ရွေ်ရန် လိအုပ်ြည်ြဖစ်သည်။ 

 

(၆) ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြျာဵတင်ပို့ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလပု်နည်ဵြျာဵ 

(၆-၁) ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထတု်လပု်သညဴအ်ေအဵခန်ဵစက်ရဳုနှငဴ် ငါဵေပါင်ဵြှုန့်စက်ရုဳလုိင်စင် 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေုြ္ပဏီ၏ (Letter Head) ြဖင်ဴ တင်ြပလာေသာ 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) စည်ပင်သာယာေရဵဉီဵစီဵဌာနြှ ခွငဴ်ြပုလိငု်စင်ြိတ္တူ 

(ဂ) ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်ြိတ္တူ  

(ဃ) အခွန်ေိစ္စ စိစစ်ေပဵသွင်ဵပပီဵေ ောင်ဵေထာေ်ခဳချေ် 

(င) ပပီဵခဴဲသညဴန်ှစ်၏ လစဉ်ထတု်လပု်ြှု  

(စ) ေန့်ေွေ်ရန်ြရှိေ ောင်ဵ သေ်ဆုိင်ရာဇုန်/   အဖွဲ့အစည်ဵ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဆ) စေ်ရုဳဓာတပ်ုဳ(၂) ပုဳ  

(ဇ) စေ်ရုဳပိုင်ရှင် ဓာတ်ပဳု(၂) ပုဳ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  ြပုြပင်စေ်ရုဳ 

လိငု်စင်နှင်ဴ ငါဵေပါင်ဵြှုန့်စေ်ရုဳလုိင်စင် ေလျှောေ်ထာဵရန် 

အတွေ် တင်ြပရန် လိုအပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေုိ 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနထဳသ့ုိ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရြည်။  

(ခ) ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပလာေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵေုိ စစ်ေဆဵပပီဵ သတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵနှင်ဴေိုေ်ည ီ
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ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင်  ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်စေ်ရုဳလုိင်စင်ေို 

ထုတေ်ပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။  

ကကာြြင်ဴချနိ်  တင်ြပလာေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်ဴ်စုဳခဲဴလျှေင် 

အလုပ်လုပ်ရေ် ၁ ပတ်အတွင်ဵ  

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ် ေိုယ်စာဵ တာဝန်ခဳအရာရှိြှ လေ်ြှတ် 

ေရဵထိုဵ ြခင်ဵ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ  ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  ပိုေ့ုန်သွင်ဵေုန်နည်ဵစနစ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ (Technical Regulation for Export 

and Import of Fishery Products) နှင်ဴအညီ လိေု်နာ 

ေဆာင်ရွေ် ရြည်။ (ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန် ောဵချေ် 

အြှတ် ၈/ ၂၀၁၈) 

 လိငု်စင်ပါခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ အြျ ိုဵအစာဵ 

ေိုသာ ြပုြပင်လပု်ေိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။ 

 ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ ထုတြ်ပန်ထာဵသညဴ် ညွှန် ောဵချေ် 

ြျာဵနှငဴ်အညီ  ြပုြပင်ထတု်လပု်ရန်နှင်ဴ လိအုပ်ပါေ နုိင်ငဳ 

တောေဈဵေွေ်သတ်ြှတ်ချေ်၊ သတ်ြှတ်ထာဵေသာ   

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵြျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွေ်ရပါြည်။ 

 ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵြှအပ အြခာဵေသာ 

ပစ္စည်ဵ ြျာဵ ြပုြပင်ြွြ်ဵြဳ၊ ေအဵခဲ၊ သုိေလှာင်ြခင်ဵ ြြပုရ။ 

 ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵအာဵ GMP/ HACCP စသညဴ ် ေဘဵ 

အန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ စနစ်ြျာဵနှငဴ်အညီ ြပုြပင် 

ထုတလ်ုပ်ရြည်။ 

 အထူဵသြဖငဴ်ငါဵေပါင်ဵြှုန့် (Fishmeal) ထုတလ်ုပ်သညဴ် 

စေ်ရုဳြျာဵအေနြဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵေျင်ထခိိုေ်ြှု ြရှိေစေရဵ 

အတွေ် သေ်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှ ဌာနကေီဵ ေပ်ြှုအဖွဲ့ြျာဵြှ 



 

8-37 
 

ချြှတ်ထာဵသညဴစ်ည်ဵြျဉ်ဵ၊ အြိန့်၊ ညွှန် ောဵချေ်ြျာဵနှငဴ် 

အညီ လိေု်နာေဆာင်ရွေ်ရပါြည်။ 

 ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ     လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵ 

သညဴအ်ခါ ငါဵေပါင်ဵြှုန့် (Fishmeal) စေ်ရုဳလုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵအတွေ် ေန့်ေွေ်ရန်ြရိှေ ောင်ဵ 

သေ်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှဌာန/ ပြို့နယ်/ ခရိုင်အေထွေထွ 

အပု်ချုပ်ေရဵ/ ဇုန်ကေီဵ ေပ်ြှုေော်ြတီစသည်တို့၏ 

ေထာေ်ခဳစာတစ်ပါတည်ဵ ပူဵတွဲတင်ြပရြည်။ 

 

(၆-၂) ကျန်ဵြာေရဵေထာက်ခဳချက်လက်ြှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေုြ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ တင်ြပလာေသာ 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေုန်ပစ္စည်ဵ စာရင်ဵ (ြိတ္တူ) 

(ဂ) ဓါတ်ခွဲစစ်ေဆဵြှုရလဒ် (ြူရင်ဵ) 

(ဃ) ပို့ေုန်ေ ေြငာလွှာ (ြိတ္တူ) 

(င) သေဘောတင်ေုန်ပစ္စည်ဵ စာရင်ဵ(ြိတ္တူ) 

(စ) ြပည်ပသို့ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵြတင်ပ့ုိြှီ 

ကေိုတင်စစ်ေဆဵြခင်ဵ (PEV) အစီရင်ခဳစာ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေုြ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ 

တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) တင်ပ့ုိြညဴ် ေရထွေ်ေုန်ပစ္စည်ဵ ြျာဵြှ နြူနာေိုထုတ်ယူ 

ပပီဵ လူအြျာဵစာဵသဳုဵရန် သငဴ်ေတာ်ြခင်ဵ ရှ ိ ြရိှ စစ်ေဆဵ 

နိုင်ရန် ငါဵလုပ်ငန်ဵ ဦဵစီဵဌာန၊ ဓါတ်ခွဲခန်ဵသ့ုိ ေပဵပ့ုိစစ်ေဆဵ 

ရြည်။ 

(ဂ) ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ စစ်ေဆဵေရဵြှူဵြျာဵသည် တင်ြပ 

လာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵေို PEV နှငဴ်အညီ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ ေဆာင်ရွေ်ရြည်။ 

(ဃ) PEV စစ်ေဆဵြှု ရလဒ်ြျာဵအရ ေဲွလဲွချေ်ြျာဵ တစဳုတရာ 
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ြရှိခဲဴလျှေင် ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ် ေိုယ်စာဵတာဝန်ခဳအရာရှိ 

ြ ှ လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ၍ ေျန်ဵြာေရဵေထာေ်ခဳချေ် 

ထုတေ်ပဵြည်။ 

(င) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ေျန်ဵြာေရဵေထာေ်ခဳချေ်ေို 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် လူေိုယ်တိုင်လာေရာေ် 

ထုတယူ်ရြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ဓာတ်ခွဲစြ်ဵသတ်ြှုအတွေ် ဝန်ေဆာင်ခေောေ်ခဳပါြည်။ 

ေောေ်ခဳြည်ဴနှုန်ဵထာဵြျာဵသည် စြ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြညဴ ် နြူနာ 

ပစ္စည်ဵ အြျ ိုဵအစာဵေပါ်တွင် ြူတည်သည်။  

ကကာြြင်ဴချနိ်  တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵြပည်ဴ်စုဳခဲဴလျှေင် ေန့ချင်ဵပပီဵ 

ေဆာင်ရွေ်ေပဵပါသည်။  

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်ေ တာဝန်ေပဵအပ်သညဴ ်တာဝန်ခဳအရာရှိြှ 

လေ်ြှတ် ေရဵထိုဵ ြခင်ဵ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ ဤေျန်ဵြာေရဵေထာေ်ခဳချေ်  လေ်ြှတ်သည် ပို့ေုန် အေခါေ် 

တိုင်ဵအတွေ် လိုအပ်ပါသည်။ 

 

(၇) လက်ခစာဵအပ်ကုန်စနစ် (CMP) ဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ြျာဵ 

(၇-၁) ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြျာဵအာဵ  လက်ခစာဵအပ်ကုန်စနစ်ြဖင်ဴ   ေဆာင်ရွက်ရန်    

တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွက် သင်ွဵကုန်လိုင်စင်ဆုိင်ရာ ေထာက်ခဳချက်ထတု်ေပဵြခင်ဵ။ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေုြ္ပဏီ၏ (Letter Head) ြဖင်ဴ တင်ြပလာေသာ 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ (ငါဵ/ပုစွန်ြပုြပင် 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ ေအဵခဲြခင်ဵနှငဴ်စပ်ဆေ် လုပ်ငန်ဵြျာဵ 

အတွေ် ခွင်ဴြပုြိန့် (CMP) ပါရိှြည်။  

(ဂ) လေ်ခစာဵအပ်ေုန်စနစ်ြဖင်ဴ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  ြပုြပင် 
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ထုတလ်ုပ်ရန်အတွေ်  ေုန် ေြ်ဵေထာေ်ပဴဳသူ ြပည်ပ 

ေုြ္ပဏီနှငဴ် လေ်ခစာဵလုပ်ေုိင်သူေုြ္ပဏီတို့ နှစ်ဦဵ ောဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အြပညဴအ်စဳု ေဖာ်ြပလျေ် ချုပ်ဆုိထာဵေသာ 

သေဘာတူစာချုပ် 

(ဃ) ေုန်ပို့လွှာ 

(င) ေုန်ပစ္စည်ဵ စာရင်ဵ 

(စ) ေျန်ဵြာေရဵေထာေ်ခဳချေ် 

(ဆ) ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳေဖာ်ြပချေ် 

(ဇ) သေဘောတင်ေုန်ပစ္စည်ဵ စာရင်ဵ(ြိတ္တူ) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ြပရန်လိုအပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵနှငဴ် ဉီဵေဆာင်ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ သ့ုိြဟုတ် 

ဒါရုိေ်တာ  လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ထာဵသညဴ ် ေုြ္ပဏီ၏ 

Letter Head ြဖငဴ်ေလျှောေ်လွှာတို့ေို ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ 

ချုပ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိတင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) တာဝန်ခဳအရာရှိသည် တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵေုိ ြပညဴစဳု်ြှု  ရှိ ြရိှ ေုိစစ်ေဆဵြည်။ 

(ဂ) ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် ေထာေ်ခဳချေ် ထုတေ်ပဵနုိင်ရန်အတွေ်   

သေ်ဆုိင်ရာညွှန် ောဵေရဵြှူဵထဳသ့ုိ ဆေ်လေ်တင်ြပ 

သွာဵြည်။ 

(ဃ) ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ သ့ုိြဟုတ် ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်၏ 

လေ်ြှတ်ေုိရရိှပပီဵေနာေ် ြူရင်ဵေထာေ်ခဳချေ်ေုိ စီဵပွာဵ 

ေရဵနှငဴ်ေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကေီဵဌာန၊ ေုန်သွယ်ေရဵ 

ဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်သွင်ဵလိငု်စင်ထတု်ေပဵနုိင်ရန်အတွေ်  

online ြှတစ်ဆငဴ်ေပဵပ့ုိပပီဵ ြူရင်ဵနှင်ဴ ြိတ္တူေို 

ေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ထုတ်ေပဵြည်။ 

(င) ေထာေ်ခဳချေ်ြိတ္တူေုိလေ်ခဳရရိှပပီဵေနာေ် ေလျှောေ်ထာဵ 

သူသည် ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနတွင် တင်သွင်ဵလုိင်စင် 

ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵေုိ ဆေ်လေ် ေဆာင်ရွေ်ရြည်။ 
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(စ) တင်သွင်ဵလုိင်စင်ေို လေ်ခဳရရိှပပီဵေနာေ်  ေလျှောေ်ထာဵ 

သူအေနြဖငဴ်လေ်ခစာဵ အပ်ေုန်စနစ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွေ်ရ 

ြညဴ ်ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေုိ တင်သွင်ဵနုိင်ပါသည်။ 

(ဆ) တာဝန်ခဳအရာရှိသည် တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵ ြပည်စဳုြခင်ဵ ရိှ/ြရှိေို ေအာေ်ပါ စဳချန်ိစဳညွှန်ဵြျာဵနှင်ဴ 

စစ်ေဆဵြည်- 

 ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ အြျ ိုဵအစာဵ 

 ပြာဏ 

 တင်သွင်ဵြည်ဴနိုင်ငဳ 

 ြပုြပင်ထတု်လပု်ြှုနည်ဵစနစ် 

 ခန့်ြှန်ဵေုန်ေချာထွေ်ရှိြှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

 MIC ခွငဴ်ြပုချေ်နှငဴ် ေုိေ်ညြီှုရှိ/ြရှိ 

 ြပုြပင်ထတု်လပု်သညဴ် စေ်ရုဳသည် ြပန်လည် 

တင်ပ့ုိြညဴ ် ေဈဵေွေ်ရှိ သေ်ဆုိင်ရာနုိင်ငဳ၏ 

Listed/Approved စာရင်ဵဝင်နုိင်ငဳ ဟုတ/်ြဟုတ် 

(ဇ) Register စနစ်ြဖငဴ် အေောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေ်ရန် 

အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။ 

ကကာြြင်ဴချနိ်  တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်စဳုခဲဴလျှေင် ၁ ပတ် 

အတွင်ဵ ေဆာင်ရွေ်ေပဵပါသည်။ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်ေုိယ်စာဵ တာဝန်ခဳအရာရှိြှ လေ်ြှတ် 

ေရဵထိုဵ ြခင်ဵ 
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(၇-၂) လက်ခစာဵအပ်ကုန်စနစ်ြဖင်ဴ ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ ကုန်ေချာေရထွက်ပစ္စည်ဵြျာဵကုိ 

ြပန်လည်တင်ပ့ုိနုိင်ရန်အတွက် ြပန်လည်တင်ပ့ုိလုိင်စင်ဆုိင်ရာ ေထာက်ခဳချက် 

ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

ေုြ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴတင်ြပလာေသာေလျှောေ်လွှာ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ြပရန်လုိအပ်ေသာအေထာေ် 

အထာဵြျာဵနှငဴ် ဉီဵေဆာင်ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ သ့ုိြဟုတ် 

ဒါရုိေ်တာ လေ်ြှတ်ေရဵထုိဵထာဵသညဴ ်ေုြ္ပဏီ၏ Letter 

Head ြဖင်ဴ ေလျှောေ်လွှာတို့ေို ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်၊ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) တာဝန်ရိှအရာရှိသည် တင်ြပလာေသာအေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵေုိ    ြပည်ဴစုဳြှု ရိှ ြရှိေုိ စစ်ေဆဵြည်။ 

(ဂ) ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် ေထာေ်ခဳချေ် ထုတေ်ပဵနုိင်ရန်အတွေ် 

သေ်ဆုိင်ရာညွှန် ောဵေရဵြှူဵထဳသ့ုိ ဆေ်လေ်တင်ြပ 

သွာဵြည်။ 

(ဃ) ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ သ့ုိြဟုတ် ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်၏ 

လေ်ြှတ်ေို ရရိှပပီဵေနာေ်၊ ြူရင်ဵေထာေ်ခဳချေ်ေို 

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ဝန်ကေီဵဌာန 

ေုန်သွယ်ေရဵ ဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ ြပန်လည်တင်ပို့လိငု်စင် ထုတ ်

ေပဵနုိင်ရန်အတွေ် Online ြှတစ်ဆငဴ်ေပဵပ့ုိပပီဵ၊ ြူရင်ဵနှငဴ် 

ြိတ္တူေုိ ေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ထုတ်ေပဵြည်။ 

(င) ေထာေ်ခဳချေ်ြိတ္တူေိုလေ်ခဳရရှိပပီဵေနာေ် ေလျှောေ်ထာဵ 

သူသည် ေုန်သွယ်ေရဵဉီဵစီဵဌာနတွင် ြပန်လည်တင်ပို့ 

လိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵေုိ ဆေ်လေ် ေဆာင်ရွေ်ရ 

ြည်။ 

(စ) ြပန်လည်တင်ပို့လိုင်စင်ေို လေ်ခဳရရှိပပီဵေနာေ်၊ 

ေလျှောေ်ထာဵသူအေနြဖငဴ် လေ်ခစာဵအပ်ေုန် စနစ်ြဖငဴ် 

ထုတလ်ုပ်ထာဵေသာ ေုန်ေချာေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေုိ 

ြပန်လည်တင်ပို့နိုင်ရန်အတွေ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဉီဵစီဵဌာန၏ 
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တင်ပ့ုိြခင်ဵဆုိင်ရာနည်ဵလြ်ဵအတိငု်ဵ  တင်ပို့နိုင်ပါသည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။  

ကကာြြင်ဴချနိ်  တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် ၁ ပတ် 

အတွင်ဵ ေဆာင်ရွေ်ေပဵပါသည်။  

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ  

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန  

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်ေုိယ်စာဵ တာဝန်ခဳအရာရှိြှ လေ်ြှတ် 

ေရဵထိုဵ  ြခင်ဵ 

 

 

(၈) ြပည်တွင်ဵစာဵသုဳဵရန်အတွက် ေရထွက်ပစ္စည်ဵ တင်သွင်ဵြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵြျာဵ 

(၈-၁) ြပည်တွင်ဵစာဵသုဳဵရန် ြပည်ပြှ ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြျာဵ တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွက် 

သွင်ဵကုန် လိုင်စင်ဆုိင်ရာ  ေထာက်ခဳချက်ထတု်ေပဵြခင်ဵ  

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေုြ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴ တင်ြပလာေသာ 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေုြ္ပဏီ Letter Head ြဖင်ဴ ြညဴသ်ညဴန်ိုင်ငဳထေွ် ပစ္စည်ဵ ြျာဵ 

အာဵ ြည်သညဴန်ိုင်ငဳြှတစ်ဆငဴ် ြည်သညဴလ်ြ်ဵေ ောင်ဵ 

(ေုန်ေ ောင်ဵ၊  ေလေ ောင်ဵ၊ ေရေ ောင်ဵ) ြှ 

တင်သွင်ဵြည်ေို ေဖာ်ြပ၍တင်ြပရန်၊  

(ဂ) တင်သွင်ဵြညဴ် ငါဵြျာဵ၏ Country Origin, Sanitary 

certificate (သ့ုိ) Health certificate, Sale Contract, 

Profoma Invoice, တင်သွင်ဵလိသုည်ဴ ေုြ္ပဏီ၏ ေုြ္ပဏီ 

ြှတ်ပုဳတင်၊ ထုတေု်န်/ သွင်ဵေုန် လိင်ုစင်ြိတ္တူ၊ 

တင်သွင်ဵြည်ဴ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵ၏ ေရာင်စုဳဓါတ်ပုဳစသည် 

ြျာဵ တင်ြပရန် 

(ဃ) ြြန်ြာနိုင်ငဳဘေ်သ့ုိ တင်သွင်ဵပစ္စည်ဵ  ေရာေ်ရိှပါေ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ Online ြှ တစ်ဆငဴ် MACCS 
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စနစ်ြဖင်ဴ ဆေ်သွယ်ေဆာင်ရွေ်ရန်နှင်ဴ နြူနာငါဵြျာဵအာဵ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန၊  ဓါတ်ခွဲခန်ဵသ့ုိ ေပဵပို့စစ်ေဆဵရန်၊ 

လက်ေတွ့လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵ 

(ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ြပရန်လိုအပ်သညဴအ်ေထာေ် 

အထာဵြျာဵနှငဴ် ဦဵေဆာင်ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ သ့ုိြဟုတ် 

ဒါရုိေ်တာ လေ်ြှတ်ထိုဵထာဵသညဴ် ေုြ္ပဏီ၏ Letter 

Head ြဖင်ဴ ေလျှောေ်လွှာတို့ေို ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ် 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) တာဝန်ခဳအရာရှိသည် တင်ြပလာေသာအေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵ ြပညဴစ်ုဳြှု  ရှိ ြရိှေို စစ်ေဆဵြည်။ 

(ဂ) ြပညဴစဳု်ခဲဴလျှေင် ေထာေ်ခဳချေ် ထုတေ်ပဵနုိင်ရန်အတွေ် 

သေ်ဆုိင်ရာညွှန် ောဵေရဵြှူဵထဳသ့ုိ ဆေ်လေ်တင်ြပသွာဵ 

ြည်။ 

(ဃ) ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ သ့ုိြဟုတ် ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ်၏ 

လေ်ြှတ်ေို  ရရိှပပီဵေနာေ် ြူရင်ဵေထာေ်ခဳချေ်ေုိ 

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ဝန်ကေီဵဌာန၊ 

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ သွင်ဵေုန်  လိငု်စင်ထတု်ေပဵနုိင် 

ရန်အတွေ် Online ြှတဆငဴ် ေပဵပို့ပပီဵ၊ ြူရင်ဵနှင်ဴ ြိတ္တူေို 

ေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ထုတေ်ပဵြည်။ 

(င) တင်သွင်ဵလုိင်စင်ေို လေ်ခဳရရိှပပီဵေနာေ် ေလျှောေ်ထာဵသူ 

အေနြဖင်ဴ ြပည်တွင်ဵစာဵသဳုဵရန်အတွေ် ေဆာင်ရွေ်ြည်ဴ 

ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေုိ တင်သွင်ဵနိုင်ပါသည်။ 

(စ) ေုန်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေရာေ်ရိှပပီဵ ဓါတ်ခွဲခန်ဵစစ်ေဆဵချေ်အေြဖ 

ရရှိပါေ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ အဆုိပါ Test Report အာဵ 

MACCS စနစ်ြဖငဴ် အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ သေဘာထာဵ 

ြှတ်ချေ်ြပန် ောဵေပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ဓါတ်ခွဲခန်ဵစြ်ဵသပ်ြှုအတွေ် ဝန်ေဆာင်ခ ေောေ်ခဳပါသည်။ 

ေောေ်ခဳြည်ဴ နှုန်ဵထာဵြျာဵသည် စြ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြညဴ ်

တိုင်ဵတာချေ် (Parameter) ေပါ်တွင် ြူတည်သည်။ 

Micro   Biological   Test  (၅) ြျ ိုဵ  စစ်ေဆဵခ   ၅၀၀၀၀   ေျပ် 
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ကကာြြင်ဴချနိ် တင်ြပလာေသာ   အေထာေ်အထာဵြျာဵြပည်စဳုခဲဴလျှေင် ၁ ပတ် 

အတငွ်ဵ ေဆာင်ရွေ်ေပဵပါသည်။ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ  

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ် ေုိယ်စာဵ တာဝန်ခဳအရာရှိြှ လေ်ြှတ် 

ေရဵထိုဵ ြခင်ဵ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ ြပည်တွင်ဵတွင် ထွေ်ရှိြခင်ဵြရိှသညဴ် ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵေုိသာ 

ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွေ် ခွငဴ်ြပုေပဵပါသည်။ 

တင်သွင်ဵလာေသာ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  ေရာေ်ရှိပါေ ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ အေ ောင်ဵ ောဵရြည်။ 

 

(၉) ေရထွက်ပစ္စည်ဵ တင်ပို့ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ 

(၉-၁) ြပည်ပသို့ ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြျာဵတင်ပို့ြခင်ဵအတွက် အေကာက်ခွန်ဉီဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ေရထွက် ပစ္စည်ဵ ေထာက်ခဳစာ ထုတေ်ပဵြခင်ဵ  

တင်ြပရန်လိုအပ်ြညဴ် 

အေထာက်အထာဵြျာဵ 

(ေ) ေုြ္ပဏီ၏ Letter Head ြဖင်ဴတင်ြပလာေသာ 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) တင်ပ့ုိလုိသည်ဴ ေုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပဳုတင် (ြိတ္တူ) 

(ဂ) ထုတေ်ုန်သွင်ဵေုန်လိုင်စင် (ြိတ္တူ)  

(ဃ) Sale Contract  

(င) Invoice  

(စ) Packing list  

(ဆ) ပို့ေုန်ေ ေညာလွှာ(ြိတ္တူ) 

လက်ေတွ့လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵ 

(ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် တင်ြပရန်လိုအပ်သညဴအ်ေထာေ် 

အထာဵြျာဵနှငဴ် ဦဵေဆာင်ညွှန် ောဵေရဵြှူဵ သ့ုိြဟုတ် 

ဒါရုိေ်တာ  လေ်ြှတ်ထိုဵထာဵသညဴ် ေုြ္ပဏီ၏ Letter 

Head ြဖင်ဴ ေလျှောေ်လွှာတို့ေို ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ် 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) တာဝန်ခဳအရာရှိသည် တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵ 
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ြျာဵ ြပညဴစ်ုဳြှု  ရှိ ြရိှေို စစ်ေဆဵြည်။ 

(ဂ) ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ် ေုိယ်စာဵ သေ်ဆုိင်ရာတာဝန်ခဳ 

အရာရှိြှလေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ပပီဵေနာေ် ြူရင်ဵေထာေ်ခဳချေ် 

ေိ ုအေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ထုတေ်ပဵရြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ Micro/Chemical/Physical စစ်ေဆဵခြျာဵအာဵ တင်ပ့ုိ ေရထွေ် 

ပစ္စည်ဵ အြျ ိုဵအစာဵနှင်ဴ တန်ချနိ်ေပါ်ြူတည်၍ ေောေ်ခဳပါသည်။ 

ကကာြြင်ဴချနိ် တင်ြပလာေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်စုဳခဲဴလျှေင် 

ေန့ချင်ဵပပီဵ ေဆာင်ရွေ်ေပဵပါသည်။ 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

အတညြ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ် ေိုယ်စာဵ တာဝန်ခဳအရာရှိြှ 

လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ြခင်ဵ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ    ထုတလ်ုပ်ေသာ စေ်ရဳုြျာဵအေနြဖင်ဴ ြိြိ 

စေ်ရုဳြ ှ ထုတလ်ုပ်ေသာပစ္စည်ဵ ြျာဵ (အထူဵသြဖငဴ် ြပင်ပြှ 

အပ်ေုန်စနစ်ြဖင်ဴ ထုတလ်ုပ်ေသာ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵအတွေ်) 

စေ်ရုဳ၏ ြန်ေနဂျင်ဵ ဒါရုိေ်တာ (သ့ုိြဟုတ်) ဒါရုိေ်တာ 

(သ့ုိြဟုတ)် အေထွေထွြန်ေနဂျာြ ှ လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ထာဵ 

ေသာစေ်ရုဳြှ ထုတလ်ုပ်သညဴေ်ရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြဖစ်ေ ောင်ဵ ေတိ 

ခဳဝန်ချေ် ြူရင်ဵတင်ြပရြည်။  
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ပုဳစဳြျာဵ  

(၁) ပင်လယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵနှငဴ် သက်ဆုိင်သညဴ် ပုဳစဳြျာဵ 

စဉ် ပုဳစဳအြှတ် အြည် 

၁ ပုဳစဳ ေြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင် ေလျှောေ်လွှာ 

၂ ပုဳစဳ ေြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင် နြူနာ 

၃ ပုဳစဳ ေြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵလိင်ုစင် ေလျှောေ်လွှာ 

၄ ပုဳစဳ ေြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵလိင်ုစင် နြူနာ 

၅ ပုဳစဳ ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင် ေလျှောေ်လွှာ 

၆ ပုဳစဳ ြပည်တွင်ဵ ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင် နြူနာ 

၇ ပုဳစဳ နိုင်ငဳြခာဵ ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင် နြူနာ 

၈ ပုဳစဳ ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင် ေလျှောေ်လွှာ 

၉ ပုဳစဳ ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင်ေတ် နြူနာ (Form 23) 

(၂) ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵနှငဴ် သက်ဆုိင်သညဴ် ပုဳစဳြျာဵ 

စဉ် ပုဳစဳအြှတ် အြည် 

၁၀ ပုဳစဳ ဂရန်အင်ဵငှာဵရြ်ဵခွငဴ် ေလျှောေ်လွှာ (Form 2) 

၁၁ ပုဳစဳ ဂရန်အင်ဵေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ်လေ်ြှတ် နြူနာ (Form 3)  

၁၂ ပုဳစဳ အငှာဵဂရန် နြူနာ (Form 6) 

၁၃ ပုဳစဳ သီဵသန့်အင်ဵငှာဵရြ်ဵခွင်ဴ ေလျှောေ်လွှာ (Form 26) 

၁၄ ပုဳစဳ တင်ဒါလုိင်စင်ေလျှောေ်လွှာ (Form 8) 

၁၅ ပုဳစဳ တင်ဒါဆဲွဝယ်ခွင်ဴလေ်ြှတ် နြူနာ (Form 9) 

၁၆ ပုဳစဳ တင်ဒါလုိင်စင် နြူနာ (Form 12) 

၁၇ ပုဳစဳ ငါဵဖြ်ဵေိရိယာလိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ (Form 13) 

၁၈ ပုဳစဳ ငါဵဖြ်ဵေိရိယာလိငု်စင် နြူနာ (Form 15) 

(၃) ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵနှငဴ် သက်ဆုိင်သညဴ် ပုဳစဳြျာဵ  

စဉ် ပုဳစဳအြှတ် အြည် 

၁၉ ပုဳစဳ ေောင်ဵြွန်ေသာ ေြွဵြြူေရဵေျင်ဴစဉ် အသိအြှတ်ြပုလေ်ြှတ် နြူနာ 

(GAqP)  

၂၀ ပုဳစဳ ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလိင်ုစင်ေလျှောေ်လွှာ (ငါဵ/ပုစွန်) (Form b) 

၂၁ ပုဳစဳ စီဵပွာဵြဖစ် ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလိငု်စင် နြူနာ 
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၂၂ ပုဳစဳ ငါဵသာဵေဖာေ်စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊ 

အလှေြွဵငါဵစီဵပွာဵြဖစ်ေြွဵြြူခွင်ဴလုိင်စင်ေလျှောေ်လွှာ(Form c) 

၂၃ ပုဳစဳ ငါဵအရှင်ြျာဵ ြပည်ပြှ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵြှ 

ြပည်ပသို့ တင်ပို့ြခင်ဵအတွေ် ခွငဴ်ြပုြိန့်ေလျှောေ်လွှာ (Form d) 

၂၄ ပုဳစဳ ပိုေ့ုန်/သွင်ဵေုန်ဆုိင်ရာ ေရေနသတ္တဝါအရှင် ေျန်ဵြာေရဵဆုိင်ရာ 

ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် နြူနာ 

(၄) ြပည်နယ်သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ နှငဴ် သက်ဆုိင်သညဴ် ပုဳစဳြျာဵ    

စဉ် ပုဳစဳအြှတ် အြည် 

၂၅ ပုဳစဳ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵဝယ်စုေဆာင်ဵခွငဴ်လုိင်စင် နြူနာ 

၂၆ 
ပုဳစဳ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  ြပုြပင်ထတု်လပု်ခွငဴ် လိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ (အငယ်စာဵ၊ 

အလတ်စာဵ လုပ်ငန်ဵလိင်ုစင်) 

၂၇ 
ပုဳစဳ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ  ြပုြပင်ထတု်လပု်ခွငဴ် လိငု်စင် (အငယ်စာဵ၊ အလတ်စာဵ 

လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်) နြူနာ 

၂၈ ပုဳစဳ ငါဵချဆိပ်ေြ်ဵြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် နြူနာ 

၂၉ ပုဳစဳ ေရလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေရခဲစေ်ရဳုြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် နြူနာ 

၃၀ 
ပုဳစဳ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူသညဴ် အေထာေ်အထာဵ လေ်ြှတ် နြူနာ 

(PMD) 

(၅) ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြျာဵ တင်ပို့ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ နှင်ဴ သက်ဆုိင်သညဴ် 

ပုဳစဳြျာဵ    

စဉ် ပုဳစဳအြှတ် အြည် 

၃၁ ပုဳစဳ ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင် စေ်ရဳုလုိင်စင်နြူနာ 

၃၂ ပုဳစဳ ေျန်ဵြာေရဵေထာေ်ခဳချေ်လေ်ြှတ် နြူနာ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ ၁  

ေရထွေ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵ ေရာင်ဵဝယ်စု ေဆာင်ဵြခင်ဵဆုိင်ရာ လိငု်စင်နှုန်ဵထာဵြျာဵ  

စဉ် 
ေရထွက်ပစ္စည်ဵ  

အြျ ိုဵအစာဵြျာဵ 
ပစ္စည်ဵ ပြာဏနှငဴ် လိငု်စင်နှုန်ဵထာဵြျာဵ 

(၁) 

(၂) 

(၃) 

Shell 

Fish Skin 

Others 

၁ တန် ြ ှ၁၀ တန် အထိ      ၁ တန် လျှေင် ၁၅၀ ေျပ် 

အဆုိြပုထာဵေသာပြာဏထေ်ေေျာ်လနွ်ပါေ ဒဏ်ေ ေဵ 

အြဖစ် ၁ တန် လျှေင် ၁၅ ေျပ် ေပဵေဆာင်ရ ြည်။ 

(၄) 

(၅)  

(၆)  

(၇) 

Fresh Fish 

Marine Fish 

Loligo (squid) 

Salted Fish 

၁ တန် ြ ှ၁၀ တန် အထိ   ၁ တန် လျှေင် ၂၀၀ ေျပ် 

အဆုိြပုထာဵေသာပြာဏထေ် ေေျာ်လနွ်ပါေ  

ဒဏ်ေ ေဵ အြဖစ် ၁ တန် လျှေင် ၂၀ ေျပ် ေပဵေဆာင်ရြည်။ 

(၈) Jelly Fish ၁ တန် ြ ှ၁၀ တန် အထိ၁ တန် လျှေင် ၂၅၀ 

ေျပ်အဆုိြပုထာဵေသာ ပြာဏထေ် ေေျာ်လန်ွပါေ 

ဒဏ်ေ ေဵအြဖစ် ၁ တန် လျှေင် ၂၅ ေျပ် ေပဵေဆာင်ရြည်။ 

(၉) Crab ၁ တန် ြ ှ၁၀ တန် အထိ ၁ တန် လျှေင်၁၇၅ေျပ် 

အဆုိြပုထာဵေသာ ပြာဏထေ် 

ေေျာ်လနွ်ပါေဒဏ်ေ ေဵ   အြဖစ် ၁ တန် လျှေင် ၃၅ ေျပ် 

ေပဵေဆာင်ရြည်။ 

(၁၀) 

(၁၁) 

Grouper 

Eel 

၁ တန် ြ ှ၅ တန် အထိ    ၁ တန် လျှေင် ၂၅၀ ေျပ် 

အဆုိြပုထာဵေသာပြာဏထေ်ေေျာ်လနွ်ပါေ ဒဏ်ေ ေဵ 

အြဖစ် ၁ တန် လျှေင် ၅၀ ေျပ် ေပဵေဆာင်ရ ြည်။ 

(၁၂) 

(၁၃) 

(၁၄) 

(၁၅) 

Freshwater Prawn 

Marine Shrimp 

Dry Fish 

Dry Shrimp 

၁ တန် လျှေင် ၁၀၀ ေျပ် 

(၁၆) 

(၁၇) 

Lobster 

King Lobster 

၁ တန် လျှေင် ၁၂၅ ေျပ် 

(၁၈) Sea Cucumber ၁ တန် လျှေင် ၂၀၀ ေျပ် 
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ကြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင်ေလျှောက်လွှာ 

သ့ုိ 

ညွှန် ောဵေရဵြှူဵချုပ် 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

ေန့စွဲ-    

 

အေကကာင်ဵအရာ  ၂၀   -၂၀   ငါဵဖြ်ဵရာသီအတွက် ငါဵဖြ်ဵလိင်ုစင် 

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

၁။ ေျွေန်ေတာ်/ေျွေန်ြ --------------------- ၏ ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်ေို ၂၀   -၂၀ 

ငါဵဖြ်ဵရာသီအတွေ် ငါဵဖြ်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် အသဳုဵြပုနိုင်ရန် 

ေလျှောေ်ထာဵအပ်ပါသည်။ 

(ေ) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်၏အြည်  ----------------------------------- 

(ခ) ပိုင်ရှင်၏အြည်/အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ် ---------------------------- 

(ဂ) လိပ်စာ   ----------------------------------------------- 

(ဃ) လုပ်ငန်ဵအြျ ိုဵအစာဵ  ----------------------------------------- 

(င) ငါဵဖြ်ဵပိုေ်၏အလျာဵ/အနဳ ----------------------------------------- 

(စ) ငါဵဖြ်ဵေွေ်   ----------------------------------------- 

(ဆ) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်၏အရွယ်အစာဵ/တန်ချနိ် နှငဴ ် အရှည ် ------------------ ေပ, 

အလျာဵ ------------------- ေပ --------------------- တန် 

၂။ ေျွေန်ေတာ်/ေျွေန်ြ၏ ------------------------- ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်သည် 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵ၏ အစုထည်ဴဝင်ြခင်ဵ၊ အေူအညီေပဵြခင်ဵတို့ြရိှသညဴအ်ြပင်၊ ယင်ဵေဴဲသ့ုိ 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵပိုင်ဆုိင်ြှု သ့ုိြဟုတ် အေူအညီတို့ရှိေ ောင်ဵေတွ့ရှိပါေ ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန၏အေရဵယူြခင်ဵေုိ လေ်ခဳပါြည်။ ငါဵဖြ်ဵေွေ်ရှိသညဴ် ေနရာြျာဵေုိ ြပည်နယ် 

သ့ုိြဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ သတင်ဵပို့ပါြည်ြဖစ်ေ ောင်ဵ ဝန်ခဳ 

ေတိြပုပါသည်။ 

 

 ေလဵစာဵစွာြဖငဴ် 

 

လေ်ြှတ် -------------------------- 

အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ် ------------- 

လိပ်စာ -------------------------- 
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ကြ်ဵေဝဵငါဵဖြ်ဵလိငု်စင်နြူနာ
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ကြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵလိင်ုစင်ေလျှောက်လွှာ 

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန 

မြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

---------- မြို့၊ ---------------- တိုင်ဵ/ြပည်နယ် 

ကြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵလိင်ုစင်ေလျှောက်လွှာ 

သ့ုိ 

 ပြို့နယ်ြှူဵ 

 ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

 ----------- ပြို့ 

ေန့စွဲ ------------------------- 

အေ ောင်ဵအရာ   ကြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵလိင်ုစင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

၁) အြည် ------------------------------------------------------------------ 

၂) အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ် ----------------------------------------------- 

၃) လိပ်စာ ------------------------------------------------------------------ 

၄) ေလျှောေ်ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵအြျ ိုဵအစာဵ/ပြာဏ ---------------------------- 

၅) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်၏အြည်  ----------------------------------------- 

၆) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်၏အရွယ်အစာဵ 

(ေ) အရှည ်------------------(ခ) အလျာဵ --------------- (ဂ) အနေ် ------ 

၇) စုစုေပါင်ဵအေလဵချနိ် (တန်) ----------------------------------------------- 

၈) (ေ) အင်ဂျင်အြျ ိုဵအစာဵ ---------------------------------- ြြင်ဵေောင်ေရ -- 

(ခ) အင်ဂျင်အလုဳဵ ေရ ------------------------------------ 

၉) (ေ) အင်ဂျင်အပို၏အြျ ိုဵအစာဵ -------------------------- ြြင်ဵေောင်ေရ ----- 

(ခ) အင်ဂျင်အလုဳဵ ေရ ----------------------------------------- 

၁၀) ငါဵဖြ်ဵေရယာဉ်၏ ဂရဳ/ ထုတေ်ပဵသညဴေ်န့ ----------------------------------- 

၁၁) ေလျှောေ်ထာဵလိသုညဴ် ငါဵဖြ်ဵေွေ် ----------------------------------------- 

ေြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵလုပ်ငန်ဵေုိ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ြြန်ြာငဴါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒပါ 

ညွှန် ောဵချေ်ြျာဵနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ သတ်ြှတ်ထာဵေသာ စည်ဵြျဉ်ဵြျာဵေို 

လိေု်နာပါြည်ဟု ခဝဳန် ေတိြပုပါသည်။ 

ေလျှောက်ထာဵသူ 

လေ်ြှတ် ------------------------- 

အြည် ----------------------------- 
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ကြ်ဵနီဵငါဵဖြ်ဵလိင်ုစင် နြူနာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင်ေလျှောက်လွှာ 
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ြပည်တွင်ဵငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင်နြူနာ 
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နိုင်ငဳြခာဵငါဵသယ်ေရယာဉ်လိုင်စင်နြူနာ 
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ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်လွှာ 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင်ကဒ်ြပာဵ 

ေလျှောက်ထာဵသည်ဴပုဳစဳ 

(ရဳုဵလက်ခဳ) 

ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ် - …………………………………… 

အြည ် - …………………………………………………………… 

အဘအြည် - …………………………………………………………… 

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေဒ်အြှတ် - …………………………………… 

ထင်ရှာဵသညဴအ်ြှတ်အသာဵ - …………………………………………………………… 

ေနရပ်လပိ်စာ - …………………………………………………………… 

လုပ်ငန်ဵအြျ ိုဵအစာဵ/တာဝန် - …………………………………………………………… 

ေြ်ဵနီဵ/ေြ်ဵေဝဵ - …………………………………………………………… 

အချန်ိပိုင်ဵ/အချနိ်ြပညဴ် - …………………………………………………………… 

ြှီခိုသူဦဵေရ - …………………………………………………………… 

ပညာအရည်အချင်ဵ - …………………………………………………………… 

(ဘဲွ့ရ၊ အထေ်တန်ဵ၊ အလယ်တန်ဵ၊ ြူလတန်ဵ၊ အေရဵအဖတ်)  

ပိုင်ဆုိင်ြှု - …………………………………………………………… 

ထိုဵ ပြဲလေ်ြှတ် - …………………………………………………………… 

 

 

 

လေ်ဝဲလေ်ြ   

 

ဓာတပဳု်ေပ်ရန် 
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ေရလုပ်သာဵြှတ်ပုဳတင်ကဒ်နြူနာ (Form 23) 
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ဂရန်အင်ဵငှာဵရြ်ဵခွင်ဴေလျှောက်လွှာ ပုဳစဳ (၂) 

ဂရန်အင်ဵေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ်လက်ြှတ်ေလျှောက်လွှာ 

(နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၇) 

သ့ုိ 

 ပြို့နယ်ဦဵစီဵဌာနြှူဵ 

 ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန  

 ---------------------- ပြို့ 

ရေ်စွဲ၊ --------------------- 

အေ ောင်ဵအရာ။ ။ ဂရန်အင်ဵေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ် လေ်ြှတ်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

 ေျွေန်ေတာ်/ေျွေန်ြ ဦဵ/ေဒါ် --------------------- သည ် ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိုင်လိုပါသြဖင်ဴ ေလလဳဆဲွဝယ် ခွင်ဴလေ်ြှတ်ထုတ်ေပဵပါရန် ေလျှောေ်ထာဵအပ်ပါသည်။  

၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူအြည်၊ …………………………………… 

၂။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအြှတ်/ …………………………………… 

အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ်၊ 

၃။ အဘအြည်၊ …………………………………… 

၄။ ေနရပ်၊ …………………………………… 

၅။ အလုပ်အေုိင်၊ …………………………………… 

(ယခင်နှစ်ေအငှာဵဂရန်ရရိှခဲဴလျှေင် ဂရန်အင်ဵအြည်ေဖာ်ြပရန်) 

၆။ ဆဲွဝယ်လုိသညဴ် ဂရန်အင်ဵအြည်၊  …………………………………… 

၇။ ေလလဳတင်ေရာင်ဵချြည်ဴရေ်၊ …………………………………… 

 ေလျှောေ်ထာဵသူ၏လေ်ြှတ် သ့ုိြဟုတ် လေ်ြပဳုစဳ ေလျှောေ်ထာဵသညဴအ်ချေ်ြျာဵ 

ြှန်ေန်ေ ောင်ဵ ေထာေ်ခဳပါသည်။ 

အပု်ချုပ်ေရဵြှူဵ 

………………………………………ေေျဵရွာအပု်စု 

……………………………………………ပြို့နယ် 

ေန့စွဲ၊ 
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ဂရန်အင်ဵေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ်လက်ြှတ်နြူနာ ပုဳစဳ (၃) 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအစုိဵရအဖွဲ့ 

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန 

မြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

ဂရန်အင်ဵေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ်လက်ြှတ် 

(နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၁၀) 

အြှတ်စဉ်၊ ---------------------/ 

၁။ ေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ်ရရှိသူအြည်၊ ……………………………………  

၂။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအြှတ်/အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ်၊ ……………………… 

၃။ အဘအြည်၊ ……………………………………  

၄။ အလုပ်အေိုင်၊ ……………………………………  

၅။ ေနရပ်၊ ……………………………………  

၆။ ေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ်ြပုသညဴ် ဂရန်အင်ဵအြည်၊   …………………………………… 

၇။ ေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ်ြပုသညဴ်ေန့၊ …………………………………… 

၈။ ဆဲွဝယ်ခွငဴ်ရရိှသူ၏ လေ်ြှတ် သ့ုိြဟုတ် လေ်ြပုဳစဳ၊…………………………………… 

  

ပြို့နယ်ဦဵစီဵဌာနြှူဵ 

ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

--------------------- ပြို့နယ် 

ေန့စွဲ၊ 
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အငှာဵဂရန်နြူနာ (Form 6) 
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ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအစုိဵရအဖွဲ့ 

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန 

မြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

သီဵသန့်အင်ဵေလလဳဆဲွဝယ်ခွငဴ်လက်ြှတ် 

(နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၃) 

အြှတ်စဉ်၊ ---------------------/ 

၁။ သီဵသန့်အင်ဵ ဆဲွဝယ်ခွငဴ်ရရှိသူအြည်၊ ……………………………………  

၂။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအြှတ်/အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ်၊ ……………………… 

၃။ အဘအြည်၊ ……………………………………  

၄။ အလုပ်အေိုင်၊ ……………………………………  

၅။ ေနရပ်၊ ……………………………………  

၆။ သီဵသန့်အင်ဵ ဆဲွဝယ်ခွငဴ်ြပုသညဴ် ဂရန်အင်ဵအြည်၊  …………………… 

၇။ သီဵသန့်အင်ဵ ဆဲွဝယ်ခွငဴ်ြပုသညဴ်ေန့၊  …………………………………… 

၈။ သီဵသန့်အင်ဵ ဆဲွဝယ်ခွငဴ်ရရှိသူ၏ လေ်ြှတ် သ့ုိြဟုတ် လေ်ြပုဳစဳ၊ …………………… 

  

ပြို့နယ်ဦဵစီဵဌာနြှူဵ 

ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

--------------------- ပြို့နယ် 

ေန့စွဲ၊ 
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တင်ဒါလုိင်စင်ေလျှောက်လွှာ ပုဳစဳ (၈) 

တင်ဒါဆဲွဝယ်ခွင်ဴလက်ြှတ်ေလျှောက်လွှာ 

(နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၂၃) 

သ့ုိ 

 ပြို့နယ်ဦဵစီဵဌာနြှူဵ 

 ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန  

 ---------------------- ပြို့ 

ရေ်စွဲ၊  ၂၀    ခုနှစ်၊          လ       ရေ် 

အေ ောင်ဵအရာ။ ။ တင်ဒါဆဲွဝယ်ခွငဴ် လေ်ြှတ်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

 ေျွေန်ေတာ်/ေျွေန်ြ ဦဵ/ေဒါ် --------------------- သည ် ငါဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်လို 

ပါသြဖင်ဴ တင်ဒါဆဲွဝယ ်ခွငဴ်လေ်ြှတ်ထုတ်ေပဵပါရန် ေလျှောေ်ထာဵအပ်ပါသည်။  

၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူအြည်၊ …………………………………… 

၂။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအြှတ်/ …………………………………… 

အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ်၊ 

၃။ အဘအြည်၊ …………………………………… 

၄။ ေနရပ်၊ …………………………………… 

၅။ အလုပ်အေုိင်၊ …………………………………… 

(ယခင်နှစ်ေတင်ဒါရရိှခဲဴလျှေင် တင်ဒါငါဵဖြ်ဵေွေ်အြည်ေဖာ်ြပရန်) 

၆။ ဆဲွဝယ်လုိသညဴ် တင်ဒါငါဵဖြ်ဵေွေ်အြည်၊  …………………………………… 

၇။ တင်ဒါဆဲွဝယ်ြညဴ်ရေ်၊ …………………………………… 

 ေလျှောေ်ထာဵသူ၏လေ်ြှတ် သ့ုိြဟုတ် လေ်ြပဳုစဳ ေလျှောေ်ထာဵသညဴအ်ချေ်ြျာဵ 

ြှန်ေန်ေ ောင်ဵ ေထာေ်ခဳပါသည်။ 

 

အပု်ချုပ်ေရဵြှူဵ 

………………………………………ေေျဵရွာအပု်စု 

……………………………………………ပြို့နယ် 

ေန့စွဲ၊ 
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တင်ဒါဆဲွဝယ်ခွင်ဴလက်ြှတ်နြူနာ ပုဳစဳ (၉) 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအစုိဵရအဖွဲ့ 

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန 

မြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

တင်ဒါဆဲွဝယ်ခွင်ဴလက်ြှတ် 

(နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၂၅(က)) 

အြှတ်စဉ်၊ ---------------------/ 

၁။ တင်ဒါဆဲွဝယ်ခွငဴ်ရရိှသူအြည်၊  

၂။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအြှတ်/အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ်၊ 

၃။ အဘအြည်၊  

၄။ ေနရပ်၊  

၅။ တင်ဒါဆဲွဝယ်ခွငဴ်ြပုသညဴ် တင်ဒါငါဵဖြ်ဵေွေ်အြည်၊   

၆။ တင်ဒါဆဲွဝယ်ခွငဴ်ရရိှသူေ ေပဵြည်ဴတင်ဒါေ ေဵ(ဂဏန်ဵြဖင်ဴ)၊ 

(စာြဖင်ဴ)၊  

   

 ဆဲွဝယ်သူအြည် -  

  ဆဲွဝယ်သူလေ်ြှတ် -  

 

၇။ ဤတင်ဒါဆဲွဝယ်ခွငဴ်လေ်ြှတ်ေို ေရွဵချယ်အတည်ြပုသည်/ေရွဵချယ်ြခင်ဵြြပုပါ။ 

  

 

 

အဖွဲ့ဝင် ဥေ္ကဌ အဖွဲ့ဝင် 

ေန့စွဲ၊ 
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တင်ဒါလုိင်စင်နြူနာ ပုဳစဳ (၁၂) 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအစုိဵရအဖွဲ့ 

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန 

တိုင်ဵေဒသကကီဵငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

တင်ဒါလုိင်စင် 

(နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၃၂ (ခ)) 

လိငု်စင်အြှတ်    

ရေ်စွဲ၊    ၂၀      ခုနှစ်၊        လ       ရေ် 

 ေြွဵြြူေရဵ၊ ေရလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေေျဵလေ်ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဝန်ကေီဵဌာန၊ တိငု်ဵေဒသကေီဵ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန၊ တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵဌာနြှူဵသည် ေအာေ်ေဖာ်ြပပါပုဂ္ဂိုလ်အာဵ ရန်ေုန် 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ ေရချ ိုငါဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒပုဒ်ြ ၁၁ အရ တင်ဒါလိင်ုစင်ေုိ ပူဵတွဲပါ စည်ဵေြ်ဵ 

ချေ်ြျာဵနှငဴ် ထုတေ်ပဵလိေ်ုသည်။ 

၁။ တင်ဒါရရိှသူအြည်၊  

၂။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအြှတ်/အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ်၊ 

၃။ ေနရပ်လပိ်စာ၊  

၄။ ငါဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ခွငဴ်ြပုသညဴ် တင်ဒါငါဵဖြ်ဵေွေ်အြည်နှငဴ်ပြို့နယ်၊  

၅။ လုပ်ေုိင်ခွငဴ်ြပုသည်ဴ အချနိ်ောလ၊ 

၆။ လုပ်ေိုင်ခွင်ဴြပုသညဴ် ေိရိယာအြျ ိုဵအစာဵ၊ လုဳဵ ေရနှင်ဴ အတိငု်ဵအတာ၊  

 တင်ဒါေ ေဵနှငဴ် လိငု်စင်ခ -------------------- ေို ----------------- 

ေန့စွဲပါချလဳအြှတ် (     ) ြဖင်ဴ --------------------------------------------- ဘဏ်သ့ုိ 

ေပဵသွင်ဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။  

 တိုင်ဵေဒသကေီဵဦဵစီဵဌာနြှူဵ 

 တိုင်ဵေဒသကေီဵငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

 ------------------------- ပြို့ 

ရုဳဵတဳဆိပ် 

ေန့စွဲ၊ 
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ငါဵဖြ်ဵကိရိယာလိငု်စင်ေလျှောက်လွှာ ပုဳစဳ (၁၃) 

ငါဵဖြ်ဵကိရိယာလိငု်စင်ေလျှောက်လွှာ 

(နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၃၅) 

သ့ုိ 

 ပြို့နယ်ဦဵစီဵဌာနြှူဵ 

 ပြို့နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

 ----------------- ပြို့ 

ရေ်စွဲ၊    ၂၀   ခုနှစ်၊        လ       ရေ် 

အေ ောင်ဵအရာ။ ။ငါဵဖြ်ဵေိရိယာလိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

၁။ ေလျှောေ်ထာဵသူအြည်၊  

၂။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအြှတ်/အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ်၊ 

၃။ အဘအြည်၊ 

၄။ အလုပ်အေိုင်၊ 

၅။ ေနရပ်၊ 

၆။ ငါဵဖြ်ဵလုပ်ေုိင်လိုသညဴေ်နရာ၊   

၇။ လုပ်ေုိင်လိုသညဴ် ငါဵဖြ်ဵေိရိယာြျာဵ၊ 

ငါဵဖြ်ဵေိရိယာအြည် အတိငု်ဵအတာ အေရအတွေ် 

 (ေ) အလျာဵ  

 (ခ) အနဳ  

 (ဂ) ေစာေ်  

 (ဃ) ထိပ်ဝ  

 (င) အြခာဵ  

၈။ လုပ်ေုိင်လိုသညဴန်ှစ်၊ 

 ေလျှောေ်ထာဵသူလေ်ြှတ် 
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ငါဵဖြ်ဵကိရိယာလိငု်စင်နြူနာ ပုဳစဳ (၁၅) 

ြပည်ေထာင်စုသြ္မတြြန်ြာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ 

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

ငါဵဖြ်ဵကိရိယာလိငု်စင် 

(နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၃၇(က)) 

(လိငု်စင်တန်ဖိုဵသည်    ေျပ်ြဖစ်သည်။)  

ပြို့နယ်   ခုနှစ်၊   အြှတ်စဉ် 

လိငု်စင်ရရှိသူအြည် - 

နိုင်ငဳသာစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵအြှတ်/ -  

အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ် - 

ေနရပ်လပိ်စာ - 

ေိရိယာရုဳဵသုဳဵ အြည် - 

ေဒသအေခါ်အေဝါ် - 

ေိရိယာအတိငု်ဵအတာ - 

ေနရာ - 

အထူဵေန့်သတ်ချေ်ြျာဵ - 

ြှတ်ချေ် - ဤလုိင်စင်သည် အထေ်ေဖာ်ြပပါေိရိယာ/အထေ်ေဖာ်ြပပါေိရိယာြျာဵ 

လုပ်ေိုင်သညဴေ်လှတစ် စင်ဵအတွေ် လိငု်စင်ြဖစ်သည်။ 

ဤလိင်ုစင်သည်    ေန့တွင် သေ်တြ်ဵေုန်ဆဳုဵသည။် 

  

ပြို့နယ်ဦဵစီဵဌာနြှူဵ 
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ေကာင်ဵြွန်ေသာေြွဵြြူေရဵကျငဴ်စဉ်အသိအြှတ်ြပုလက်ြှတ်နြူနာ (GAqP) 
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ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလိင်ုစင်ေလျှောက်လွှာ (ငါဵ/ပုစွန်) (Form b) 
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စီဵပွာဵြဖစ်ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵလိင်ုစင်နြူနာ 
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ငါဵသာဵေဖာက်စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊ အလှြပငါဵစီဵပွာဵြဖစ်ေြွဵြြူခွငဴ်လုိင်စင်ေလျှောက်လွှာ  

ပုဳစဳ “ ဂ “ 

ြပည်ေထာင်စုသြ္မတြြန်ြာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ 

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

ငါဵသာဵေဖာက်စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊ အလှြပငါဵစီဵပွာဵြဖစ် ေြွဵြြူခွငဴ်လုိင်စင်ေလျှောက်လွှာ 

 ေျွေန်ေတာ်၊ ေျွေန်ြ သ့ုိြဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ငါဵသာဵေဖာေ်စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊ 

အလှြပငါဵစီဵပွာဵြဖစ်ေြွဵြြူလပု်ေုိင်လိုပါသြဖငဴ် လိငု်စင်ထတု်ေပဵပါရန် ေလျှောေ်ထာဵအပ် 

ပါသည်။  

၁။ (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူ၏အြည်၊ …………………………………… 

 သ့ုိြဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵအြည်၊ …………………………………… 

(ခ) အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ်၊ …………………………………… 

 (ဂ) အဖအြည်၊ …………………………………… 

 (ဃ) ေနရပ်လပိ်စာ၊ …………………………………… 

 (င) အဖွဲ့အစည်ဵ၏လိပ်စာ၊…………………………………… 

 (စ) လုပ်ေုိင်လိုသညဴေ်နရာ၊ …………………………………… 

 (ဆ) လုပ်ငန်ဵပြာဏ၊…………………………………… 

၂။ ယခင်ငါဵသာဵေဖာက်စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊ အလှြပငါဵစီဵပွာဵြဖစ်ေြွဵြြူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို 

လုပ်ကိုင်ဖူဵြခင်ဵရှိ/ ြရှိ (ရှိလျှေင်အကျဉ်ဵချုပ်ေဖာ်ြပပါရန်)  

၃။ ေျွေန်ေတာ်၊ ေျွေန်ြ သ့ုိြဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည ် ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵဆုိင်ရာ ဥပေဒပါ 

ြပဌာန်ဵချေ်ြျာဵနှငဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနေ သတ်ြှတ်ေပဵေသာစည်ဵေြ်ဵချေ်ြျာဵအတိငု်ဵ 

ငါဵသာဵေဖာေ်စီဵပွာဵြဖစ်လပု်ငန်ဵ၊ အလှြပငါဵစီဵပွာဵြဖစ်ေြွဵြြူြခင်ဵလုပ်ေုိင်ြည်ြဖစ်ေ ောင်ဵ 

ဝန်ခဳေတိြပုပါသည်။  

 

 

ေန့စွဲ၊ ေလျှောက်ထာဵသလူက်ြှတ် 

 

ြှတ်ချက်။ ။ ေလျှောေ်ထာဵသူသည် အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်ပါေ ေလျှောေ်လွှာပါ 

အချေ်အလေ်ြျာဵေုိ လိအုပ်သလိြုပင်ဆင်ြဖည်ဴသွင်ဵရန်ြဖစ်ပပီဵ ြလိအုပ်သည်ြျာဵေုိ 

ြခစ်ပစ်ရန်ြဖစ်သည်။ 

 

 



 

8-76 
 

ငါဵအရှင်ြျာဵ ြပည်ပြှ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵြှ ြပည်ပသို့ တင်ပို့ြခင်ဵအတွက် 

ခွငဴ်ြပုြိန့်ေလျှောက်လွှာ 

ပုဳစဳ”ဃ” 

ြပည်ေထာင်စုသြ္မတြြန်ြာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ 
စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

ငါဵအရှင်ြျာဵ ြပည်ပြှ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ 
ြပည်တွင်ဵြှ ြပည်ပသို့ တင်ပို့ြခင်ဵအတွက် ခွငဴ်ြပုြိန့်ေလျှောက်လွှာ 

ေျွေန်ေတာ်၊ ေျွေန်ြ သ့ုိြဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ငါဵအရှင်ြျာဵေုိ တင်သွင်ဵ၊ တင်ပို့လိုပါသြဖငဴ် 
ခွငဴ်ြပုြိန့် ထုတေ်ပဵပါရန် ေလျှောေ်ထာဵအပ်ပါသည်။  

၁။ (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူ၏အြည်၊ 
 သ့ုိြဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵအြည်၊ 

(ခ) အြျ ိုဵသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ်၊ 
(ဂ) အဖအြည်၊ 

(ဃ) ေုြ္ပဏီအြည်၊ 
(င) ထုတေ်ုန်၊ သွင်ဵေုန်လိုင်စင်အြှတ်၊ 
(စ) ေနရပ်လပိ်စာ၊ 
(ဆ) အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေနရပ်လပိ်စာ။ 

၂။ (ေ) တင်သွင်ဵ၊ တင်ပို့လိုသညဴင်ါဵအြျ ိုဵအစာဵ၊ 
(ခ) အေရအတွေ်၊ 
(ဂ) အရွယ်အစာဵ၊ 

၃။ (ေ) တင်သွင်ဵ၊ တင်ပို့လိသုညဴေ်ဒသ၊ 

(ခ) တင်သွင်ဵ၊ တင်ပို့ြည်ဴနည်ဵလြ်ဵ၊ 
(ဂ) တင်သွင်ဵ၊ တင်ပို့ြညဴ်ေန့ရေ် ခန့်ြှန်ဵေြခ။ 

၄။ ေျွေန်ေတာ်၊ ေျွေန်ြသို့ြဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ငါဵေြွဵြြူြခင်ဵဆုိင်ရာ 
ဥပေဒပါြပဌာန်ဵချေ်ြျာဵနှငဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနြှ သတ်ြှတ်သညဴ် 

စည်ဵေြ်ဵချေ်ြျာဵနှင်ဴအညီ ငါဵအရှင်ြျာဵေုိတင်သွင်ဵ တင်ပို့ ြည်ြဖစ်ေ ောင်ဵ 
ဝန်ခဳေတိြပုပါသည်။ 
 
ေန့စွဲ ေလျှောက်ထာဵသလူက်ြှတ် 

 
ြှတ်ချေ်။ ။ ေလျှောေ်ထာဵသူသည် အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်ပါေ ေလျှောေ်လွှာပါ 
အချေ်အလေ်ြျာဵေုိ လိအုပ်သလို ြပင်ဆင်ြဖည်ဴသွင်ဵရန် ြဖစ်ပပီဵ ြလိအုပ်သည်ြျာဵေုိ 
ြခစ်ပစ်ရန်ြဖစ်သည်။ 



 

8-77 
 

ပို့ကုန်/သွင်ဵကုန်ဆုိင်ရာေရေနသတ္တဝါအရှင် ကျန်ဵြာေရဵဆုိင်ရာြှတ်ပုဳတင်လက်ြှတ်နြူနာ 

 
 

 



 

8-78 
 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ေရာင်ဵဝယ်စုေဆာင်ဵခွငဴ်လုိင်စင်နြူနာ

 



 

8-79 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8-80 
 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထတု်လပု်ခွငဴ်လုိင်စင်ေလျှောက်လွှာ 

(အငယ်စာဵ၊အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵလိငု်စင်) 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ  ြပုြပင်ထတု်လပု်ခွငဴ် လိငု်စင်ေလျှောက်လွှာ 

(အငယ်စာဵ၊ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵလိငု်စင်) 

၁။ လုပ်ငန်ဵရှင်အြည် …………………………………… 

၂။ နိုင်ငဳသာဵြှတ်ပုဳတင်အြှတ် …………………………………… 

၃။ အဘအြည် …………………………………… 

၄။ လုပ်ငန်ဵတည်ေနရာ …………………………………… 

၅။ လုပ်ငန်ဵအြည် …………………………………… 

၆။ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှု (ေျပ်သိန်ဵေပါင်ဵ)  …………………………………… 

(ေ) ေြြနှငဴ်အေဆာေ်အဦဵတန်ဘုိဵ …………………………………… 

(ခ) ေရထွေ်ေုန်ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နဳှြှု …………………………………… 

(ဂ) လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ တန်ဘိုဵ  …………………………………… 

၇။ ယခုနှစ်ေုန်ထတု်လပု်ြှုတန်ဘိုဵ (ေျပ်သိန်ဵေပါင်ဵ)

 …………………………………… 

၈။ ဝန်ထြ်ဵဦဵေရ (ေျာဵ/ြ)  …………………………………… 

၉။ လုပ်သာဵဦဵေရ (ေျာဵ/ြ)  …………………………………… 

၁၀။ အလုပ်ရုဳအြည် …………………………………… 

၁၁။ ြှတ်ချေ်  …………………………………… 

 

ေလျှောေ်ထာဵသူ 

 

 

လေ်ြှတ် …………………………………………… 

အြည ်…………………………………………… 

ြှတ်ပုဳတင် …………………………………………… 

 



 

8-81 
 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထတု်လုပ်ခွငဴ်လုိင်စင် (အငယ်စာဵ၊အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵလိငု်စင်)နြူနာ

 
 

 

 



 

8-82 
 

 
 

 

 

 

 



 

8-83 
 

ငါဵချဆိပ်ကြ်ဵြှတ်ပုဳတင်လက်ြှတ်နြူနာ

 
 

 

 

 



 

8-84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8-85 
 

ေရလုပ်ငန်ဵသဳုဵေရခဲစက်ရုဳြှတ်ပုဳတင်လက်ြှတ်နြူနာ



 

8-86 
 

 
 

 

 

 



 

8-87 
 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူသညဴအ်ေထာက်အထာဵလက်ြှတ်နြူနာ (PMD) 

 



 

8-84 
 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူသညဴအ်ေထာက်အထာဵလက်ြှတ်နြူနာ (PMD)



 

ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်စက်ရဳုလုိင်စင်နြူနာ 

 
 

 

 



   

8-86 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8-87 
 

ကျန်ဵြာေရဵေထာက်ခဳချက်လက်ြှတ်နြူနာ 

 



   

8-88 
 

 
 
 



 

9-1 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၉)  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေေးဦးစီးဌာန  



 
 

9-2 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းေေးဦးစီးဌာန 

 ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ ခွငဴ်ြပုြိန့်နှင်ဴ အတညြ်ပုြိန့်တွင် ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွေ်ရြည်ဴလုပ်ငန်ဵြျာဵေို ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပနိုင်ေရဵ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှပ်နဳှြှု 

ေော်ြရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵတွင် တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစုဳဝန်ေဆာင်ြှုေပဵြခင်ဵ 

ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ရှိ ပတ်ဝန်ဵေျင်ထနိ်ဵသိြ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနေ အလုပ်လုပ်ရေ် (၇) ရေ် 

အတွင်ဵ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြြှုပ်နဳှြှုေော်ြရှင်သ့ုိ ြပန်ကောဵေဆာင်ရွေ်လျေ်ရိှပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵေျင်ထန်ိဵသိြ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ပတ်ဝန်ဵေျင်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵြျာဵ၊ လြ်ဵညွှန်ချေ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ သညဴ် အကေဳဉာဏ်ြျာဵေပဵြခင်ဵ၊ ညှနိှိုင်ဵတိုင်ပင်ြခင်ဵ 

ြျာဵေုိလည်ဵ ေဆာင်ရွေ်ေပဵလျေ်ရိှပါသည်။ 

 

ြမန်မာနိုင်ငံေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုေကာ်မေှင်သ့ုိ စီမံကိန်းအဆုိြပုလွှာတင်သွင်းြြင်း 

တင်ြပေန်လိုအပ်မည့် 

အေထာက်အထားများ 

(ေ) စီြဳေိန်ဵအဆုိြပုသူြှ MIC သ့ုိ တင်ြပရသညဴ ် စီြဳေိန်ဵ အဆုိြပု 

လွှာ (project proposal) အစာဵ ပတ်ဝန်ဵေျင်ဆုိင်ရာ 

အချေ်အလေ်ြျာဵ ပါဝင်သညဴ ် စီြဳေိန်ဵအဆုိြပုလွှာပုဳစဳ 

(Environmnetal Project Promosal Format)  

(ခ) စီြဳေိန်ဵအဆုိြပုသူြှ တင်ြပရြည်ဴ ပုဳစဳ (Sumission Form)  

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) စီြဳေိန်ဵအဆုိြပုသူြှ တင်ြပရြညဴ ် ပတ်ဝန်ဵေျင်ဆုိင်ရာ 

စီြဳေိန်ဵအဆုိြပုလွှာပုဳစဳနှငဴ် တင်ြပရြညဴ ် ပုဳစဳအာဵ ဌာန၏ 

ဝေ်ဘ်ဆုိဒ်ြဖစ်ေသာ www.ecd.gov.mm ြှ ေဒါင်ဵလုဒ် 

ရယူြခင်ဵ 

(ခ) လိအုပ်သညဴ ်အချေ်ြျာဵ ြဖည်ဴစွေ်၍ OSSC သ့ုိတင်ြပြခင်ဵ 

ကကာြမင့်ြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၇ ရေ်အတွင်ဵ စိစစ်ြပန်ကောဵေပဵပါသည်။  

(အချေ်အလေ်ြျာဵအာဵ ဌာန၏ ဝေ်ဘ်ဆုိဒ် ြဖစ်ေသာ 

www.ecd.gov.mm ြှ အလွယ်တေူ ရယူ၍ online စနစ်ြဖ်ငဴ 

သေ်ဆုိင်သညဴ ် OSSC အီဵ ေြဵလ်သ့ုိ ေပဵပ့ုိေဆာင်ရွေ်နိုင်ပါေ 

အလုပ်လုပ်ရေ် ၇ ရေ်အတွင်ဵ online စနစ်ြဖင်ဴ စိစစ်ြပန်ကောဵ 

ေပဵနုိင်ပါသည်။) 

ေလျှောက်ထားေမည့် 

ေနော 

အြှတ် ၄၉၊ စိြ်ဵလဲေဴြလြ်ဵသွယ်၊ ေြ္ဘာေအဵဘုရာဵလြ်ဵ၊ ရန်ေင်ဵ 

မြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မြို့ 

http://www.ecd.gov.mm/
http://www.ecd.gov.mm/
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အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေေးထုိးသည့ ်

ောထူး/အဆင့် 

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် (ဒုတိယညွှန်ကောဵေရဵြှူဵအဆငဴ်) 

မှတ်ြျက် ပတ်ဝန်ဵေျင်ဆုိင်ရာ အချေ်အလေ်ြျာဵပါဝင်သညဴ ် စီြဳေိန်ဵ 

အဆုိြပုလွှာပုဳစဳ (Environmnetal Project Promosal Format) နှင်ဴ 

စီြဳေိန်ဵအဆုိြပုသူြှ တင်ြပရြည်ဴ ပဳုစဳ (Sumission Form) တို့ေုိ 

ဌာန၏ ဝေ်ဘ်ဆုိဒ်ြဖစ်ေသာ www.ecd.gov.mm ြှ ရယူနိုင်ပါ 

သည်။  

 

http://www.ecd.gov.mm/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၀) သတ္ုတ တွင်ဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် 

မြန်ြာဴေကျောက်ြျေက်ရတနာ 

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 
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သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်မြန်ြာဴေကျောက်ြျေက်ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

 ြမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့်/ ေထာေ်ခဳချေ်ရရှိထာဵေသာ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စု 

တစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳုဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ (OSS) ရိှ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာနတွင် ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်ဵခွငဴ်ြပုမိန့်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ သညဴ် သတင်ဵ 

အချေ်အလေ်မျာဵေုိ စုဳစမ်ဵရယူနုိင်ပါသည်။ ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်ဵခွင်ဴြပုမိန့် အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ 

မှာ ေအာေ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

 (၁) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

  (၁.၁) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန်ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵြခင်ဵ 

 (၂) ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

  (၂.၁) ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် သေ်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵြခင်ဵ 

 (၃) ဓာတ်သတ္တုြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာရန်ခွင်ဴြပုမိန့် 

 (၃.၁) ဓာတ်သတ္တုြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵ 

တိုဵြမှင်ဴေပဵြခင်ဵ 

 (၄) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လပု်ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

  (၄.၁) ဓာတ်သတ္တုအကေီဵစာဵထုတ်လုပ်ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

 (၄.၂) ဓာတ်သတ္တုအကေီဵစာဵထုတ်လုပ်ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် သေ်တမ်ဵတုိဵြမှင်ဴ 

ေပဵြခင်ဵ 

  (၄.၃) ဓာတ်သတ္တုအလတ်စာဵထုတလ်ုပ်ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

 (၄.၄) ဓာတ်သတ္တုအလတ်စာဵထုတလ်ုပ်ရန် ခွင်ဴြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ် 

ေပဵြခင်ဵ 

  (၄.၅) ဓာတ်သတ္တုအေသဵစာဵထုတလ်ုပ်ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

 (၄.၆) ဓာတ်သတ္တုအေသဵစာဵထုတလ်ုပ်ရန် ခင်ဴွြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ် 

ေပဵြခင်ဵ 

  (၄.၇) ဓာတ်သတ္တုလေ်လပု်လေ်စာဵထုတလ်ုပ်ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

 (၅) ဓာတ်သတ္တုဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ရန်ခွင်ဴြပုမိန့် 

  (၅.၁) ဓာတ်သတ္တုဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ရန်ခွင်ဴြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵြမှင်ဴေပဵြခင်ဵ 

 (၆) ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ်ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

(၆.၁) ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့် သေ်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵြခင်ဵ 
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(၇) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာြခင်ဵ၊ ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ၊ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ၊ ဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

နှင်ဴ ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအနေ် လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ထေ်ပုိမို၍ လုပ်ေိုင်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့် 

 ြမန်မာသဴတ္တုတွင်ဵနည်ဵဉပေဒမျာဵ ၂၀၁၈ အရ အဆုိပါခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵအာဵ သယဳဇာတ 

နှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိလည်ဵေောင်ဵ၊ သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန 

သ့ုိလည်ဵေောင်ဵ၊ တုိင်ဵေဒသကေီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ် လုပ်ေွေ်စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့သ့ုိ 

လည်ဵေောင်ဵ သတ္တုတွင်ဵဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ မည်သညဴဌ်ာနသ့ုိ ေလျှောေ်ထာဵရမည်ဆုိသည်မှာ သတ္တုတူဵေဖာ်မညဴပ်မာဏ၊ 

တူဵေဖာ်မညဴ် သတ္တုအမျ ိုဵအစာဵ၊ နုိင်ငဳြခာဵသ့ုိ နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု ပါရိှမှုအစရှိသညဴ် 

လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵေပါ် မူတည်၍ ေလျှောေ်ထာဵရမည်ဴဌာနမျာဵေုိ ခွဲြခာဵထာဵရှိပါသည်။ 

(အေသဵစိတ်အာဵ ပူဵတွဲ- ၁ တွင် ကေည်ဴရှုပါ) အကေီဵစာဵထုတ်လုပ်မညဴ် ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵေုိသာ နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအာဵ ခွင်ဴြပုထာဵပါသည်။ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လပု်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရိှပပီဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ထုတလ်ုပ်ပပီဵေသာ ဓာတ်သတ္တုမျာဵအာဵ ဆငဴ်တေ် 

ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ်ဝယ်ယူြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်အာဵ ေနာေ်ထပ် 

ေလျှောေ်ထာဵရန် မလိအုပ်ေတာဴပဲ ဓာတ်သတ္တု ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ 

လုပ်ေိုင်နိုင်ပါသည်။ အြခာဵတဖေ်တွင်လည်ဵ ဓာတ်သတ္တုဝယ်ယူပပီဵ ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ော 

ြပန်လည်ေရာင်ဵချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵသာလျှေင် လုပ်ေိုင်လိုသညဴ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအတွေ် ဓာတ် 

သတ္တုဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်နှင်ဴဓာတသ်တ္တု ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိုင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်တိုေ့ို တင်ြပေလျှောေ်ထာဵနုိင်ပါသည်။ 

 ေလျှောေ်လွှာတင်ပပီဵေနာေ် ဓာတ်သတ္တုလုပ်ေွေ်မျာဵေလျှောေ်ထာဵမှုအာဵ ခွငဴ်ြပုရန် 

ေအာေ်ပါေထာေ်ခဳချေ်မျာဵအာဵ သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီဵဌာနမျာဵမှ ရရိှရန်လိုအပ်ပါသည်- 

 (၁) သေ်ဆုိင်ရာြပည်နယ်/တိုင်ဵေဒသကေီဵအစိုဵရအဖဲွ့၏သေဘာထာဵမှတ်ချေ်၊ 

 (၂) သစ်ေတာနယ်ေြမအတွင်ဵ ေျေရာေ်ြခင်ဵမရှိေသာ လုပ်ေွေ်မျာဵအတွေ် ေြမ 

စာရင်ဵပုဳစဳ (၁၀၅)၊ 

 (၃) သစ်ေတာနယ်ေြမအတွင်ဵ ေျေရာေ်ေသာ လုပ်ေွေ်မျာဵအတွေ် 

သေ်ဆုိင်ရာသစ်ေတာဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ်။ 

 (၄) ပတ်ဝန်ဵေျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ပတ်ဝန်ဵေျင်ဆုိင်ရာ ေနဦဵ 

သေဘာထာဵမှတ်ချေ်၊ Project Proposal နှငဴ် EMP၊ 
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 (၅) သေ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵ/ ဌာနမျာဵ၏ေဆာင်ရွေ်ဆဲခွငဴ်ြပုပပီဵ လုပ်ေွေ်မျာဵနှငဴ် 

လွတေ်င်ဵေကောင်ဵေထာေ်ခဳချေ်၊ 

 ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ခွင်ဴြပုမိန့်/ ေထာေ်ခဳချေ်ရရှိထာဵေသာ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည် ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စု 

တစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳုဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ (OSS) ရိှ 

ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ်ရတနာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့တွင် ေေျာေ်မျေ်ရတနာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ  

သညဴ ် ခွငဴ်ြပုမိန့် ေလျှောေ်ထာဵရန် သတင်ဵအချေ်အလေ်မျာဵအာဵ စုဳစမ်ဵရယူနိုင်ပါသည်။ 

ေေျာေ်မျေ် ရတနာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ သညဴ ်ခွင်ဴြပုမိန့်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵမှာ ေေျာေ်မျေ် 

ရတနာ ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွေ် ခွင်ဴြပုမိန့် နှင်ဴေေျာေ်မျေ်ရတနာအရိုင်ဵ၊ 

ေေျာေ်မျေ်ရတနာ အေချာထည်၊ လေ်ဝတ်ရတနာနှင်ဴ ေေျာေ်မျေ်ြဖငဴ် ြပုလုပ် 

ထာဵေသာပစ္စည်ဵ မျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ခွင်ဴလုိင်စင်တိုပ့ါဝင်ပါသည်။ 

 အဆုိပါခွငဴ်ြပုမိန့်မျာဵအာဵ ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ်ရတနာ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

သ့ုိလည်ဵေောင်ဵ၊ သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ် ေေျာေ်မျေ်ရတနာ လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵ ေရဵအဖဲွ့သ့ုိလည်ဵေောင်ဵ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။ အလတ်စာဵတူဵေဖာ် 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်ေုိ တင်ဒါစနစ်ြဖင်ဴ အဆုိြပုလွှာေခါ်ယူ၍ စိစစ်ေရွဵချယ်ပပီဵ 

အဆုိပါ လုပ်ေွေ်မျာဵမှာ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရတနာနယ်ေြမအတွင်ဵ ေျေရာေ်ေသာ 

လုပ်ေွေ်မျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ အေသဵစာဵနှငဴ် လေ်လပ်ုလေ်စာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပ်ု 

ခွငဴ်ြပုမိန်မျာဵေုိမူ တစ်ဦဵချင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ ေလျှောေ်ထာဵမှုအေပါ် စိစစ် 

ခွငဴ်ြပုေပဵခဴဲပါသည်။ လေ်ရိှအေြခအေနတွင် ေေျာေ်မျေ်ရတနာ တူဵေဖာ်ထုတ်လပု်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵအာဵ နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ြပုလုပ်ရန် ခွငဴ်ြပုထာဵြခင်ဵ မရိှပါ။ ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင်ခွငဴ်လုိင်စင်နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ ၍ လိငု်စင်ရရှိသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့် ရရှိသူေ 

ရတနာခွန်ေပဵေဆာင်ပပီဵေသာ ေေျာေ်မျေ်ရတနာအရုိင်ဵေုိ ဝယ်ယူခွငဴ်၊ သယ်ယူခွငဴ်၊ 

လေ်ဝယ်ထာဵရှိခွင်ဴ၊ ေေျာေ်မျေ်ရတနာအေချာထည်ြပုလုပ်ခွင်ဴ၊ လေ်ဝတ်ရတနာ 

ြပုလုပ်ခွငဴ်နှင်ဴ ေေျာေ်မျေ်ရတနာြဖင်ဴ ြပုလုပ်ေသာပစ္စည်ဵ မျာဵ ြပုလုပ်ခွငဴ်ရှိပါသည်။ 

(မှတ်ချေ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ ေေျာေ်မျေ်ရတနာ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

အာဵ ခွငဴ်ြပုမိန့်အသစ်ထတု်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ သေ်တမ်ဵတုိဵေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵတ့ုိအာဵ ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ 

မရှိပါ။ သ့ုိေသာ် ေေျာေ်မျေ်ရတနာအရုိင်ဵ၊ ေေျာေ်မျေ်ရတနာ အေချာထည်၊ လေ်ဝတ် 

ရတနာနှငဴ် ေေျာေ်မျေ်ြဖင်ဴြပုလုပ်ေသာပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ လုပ်ေိုင်ခွငဴ် 

လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်အာဵ ဆေ်လေ်ထတု်ေပဵလျေ်ရှိပါသည်။) 
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(၁) သတ္တုတွင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

(၁.၁) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန်ခွငဴ်မပုြိန့်ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ 

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် 

ေလျှောေ်လွှာ၊ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေေျာေ်ရှာေဖွရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် 

ေလျှောေ်လွှာ၊ တုိင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် လုပ်ေွေ်စိစစ် 

ချထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့သ့ုိ ဓာတ်သတ္တု ရှာေဖွရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ -၂ တွင် ကေညဴရ်န်။ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

နှင်ဴတေွ ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳေို သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီဵဌာန 

သ့ုိမဟုတ် ဦဵစီဵဌာန သ့ုိမဟုတ ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ်စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့သ့ုိ လိပ်မူပပီဵ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) သေ်ဆုိင်ရာခွငဴ်ြပုသညဴ် ဌာနသည် ေလျှောေ်ထာဵသည်ဴ 

ေြမဧရိယာမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ 

တစ်ခုခုအာဵ ခွငဴ်ြပုထာဵပပီဵ ေြမဧရိယာ ဟုတ် မဟုတ်၊ 

တူဵေဖာ်ေရဵဧရိယာ သ့ုိမဟုတ် ဓာတ်သတ္တုေန့်သတ် 

နယ်ေြမတွင် အေျုဳဵဝင်ြခင်ဵ ရှ ိမရှိတို့ေိုစိစစ်ပါမည်။ 

(ဂ) သေ်ဆုိင်ရာခွငဴ်ြပုသညဴဌ်ာနသည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေုိ 

စစ်ေဆဵပပီဵြပညဴစဳု်မှုရှိပါေ မှတ်ပုဳတင်ပါမည်။ 

(ဃ) ေလျှောေ်ထာဵသညဴေ်ြမေနရာသည် ေဒသန္တရဘူမိေဗဒ 

ဆုိင်ရာ ချေ်အလေ်မျာဵ ရှာေဖွေလဴလာြခင်ဵ မြပုရသည်ဴ 

ေြမေနရာြဖစ်ပါေ ဦဵစွာေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ဦဵစာဵေပဵ 

စိစစ်ေရွဵချယ်ပါမည်။ (လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ-၂ နှင်ဴအညီ) 

(င) ေလျှောေ်ထာဵသညဴေ်ြမေနရာသည် ဘူမိေဗဒ အချေ် 

အလေ်မျာဵ ြပညဴစ်ုဳပပီဵ သတ္တုသိေု်ပမာဏနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ 

စီဵပွာဵြဖစ်ထတု်လုပ်နိုင်ေသာ ေြမေနရာြဖစ်ပါေ ယှဉ်ပပိုင်မှု 
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နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ စိစစ်ေရွဵချယ်ပါမည်။ (လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ-၂ 

နှင်ဴအညီ) 

(စ) စိစစ်ေရွဵချယ်ရာတွင် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရှိစွာ ေဆာင်ရွေ် 

ရမည်။ 

(ဆ) ေရွဵချယ်ခဳရသူသည် ပတ်ဝန်ဵေျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒ၊ 

နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵေျင်ထခိိုေ်မှု ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ စီမဳေိန်ဵအဆုိြပုလွှာ 

ေရဵဆဲွတင်ြပရမည်။ 

(ဇ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့၏ တင်ြပချေ် 

အရ ခွငဴ်ြပုသင်ဴေကောင်ဵေတွ့ ရိှပါေ ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳ 

ခန့်ခွဲေရဵေော်မတီ၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖင်ဴ သေ်တမ်ဵ ၁ 

နှစ်ထေ်မပိုေသာ ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေို ထုတ် 

ေပဵပါမည်။ 

(ဈ) ဦဵစီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာန လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့၏ တင်ြပ 

ချေ်အရ ဝန်ကေီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖင်ဴ သေ်တမ်ဵ 

၁ နှစ်ထေ်မပိုေသာ ေေျာေ်ရှာေဖွရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေို ထုတ ်

ေပဵပါမည်။ 

(ည) တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် လုပ်ေွေ်စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖွဲ့သည် ဝန်ကေီဵဌာနနှင်ဴ ညှနိှိုင်ဵသေဘာထာဵ ရယူ၍ 

သေ်တမ်ဵ ၁ နှစ်ထေ်မပိုေသာ ဓာတ်သတ္တု ရှာေဖွရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ေိုထုတ်ေပဵပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၃ နှင်ဴေနာေ်ဆေ်တွဲ - ၄ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ - ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ - ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် (ေ) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွခွငဴ် ဆေ်လေ် ေဆာင်ရွေ်လိုပါေ 
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အနည်ဵဆုဳဵ ၃ လကေိုတင်၍ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် ထုတေ်ပဵထာဵေသာ ဧရိယာ 

ေိ ု ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုပါေ မူလခွငဴ်ြပု 

ထာဵသညဴ် ဓာတ်သတ္တု အမျ ိုဵအစာဵအတွေ် ထုိဧရိယာတွင် 

ဓာတ်သတ္တု ရှာေဖွရန်ခွင်ဴြပုမိန့်ေုိမူလ ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရိှသူအာဵ 

ထပ်မဳမထုတ်ေပဵပါ။ 

(ဂ) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် ထုတေ်ပဵထာဵေသာ ောလ 

အတွင်ဵ ခွငဴ်ြပုဧရိယာအာဵ အြခာဵပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် 

အဖွဲ့အစည်ဵသို့ ဓာတ်သတ္တု စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန်၊ 

ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာရန်နှငဴ် ထုတလ်ုပ်ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့်ေို 

ထပ်မဳမထုတ်ေပဵပါ။ 

(ဃ) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပပီဵဆဳုဵပါေ စမ်ဵသပ် 

တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်အာဵရှာေဖွမှု အစီရင်ခဳစာနှင်ဴအတူ 

အနည်ဵဆုဳဵ ၃လ ကေိုတင်၍ ေလျှောေ်ထာဵ နုိင်ပါသည်။ 

 

(၁.၁.၁) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန်ခွင်ဴမပုြိန့်သက်တြ်ဵတိုဵေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် သေ်တမ်ဵ 

တိုဵေလျှောေ်လွှာ၊ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့် သေ်တမ်ဵတုိဵေလျှောေ်လွှာ၊ တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ 

ြပည်နယ် လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့် သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ-၂ တွင်ကေည်ဴရန်။ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵ မေုန်ဆဳုဵမီ 

အနည်ဵဆုဳဵ ၃ လကေိုတင်၍ သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်လွှာေို 

သေ်ဆုိင်ရာဌာနသ့ုိ တင်ြပ ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်ပါ စည်ဵေမ်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ 

ေိ ု ပျေ်ေွေ်လျှေင်လည်ဵေောင်ဵ၊ အဆုိြပု ဓာတ်သတ္တု 
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ရှာေဖွေရဵ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည် မြပည်ဴစဳုလျှေင် 

လည်ဵေောင်ဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်နှငဴ် ြပည်သူ့အေျ ိုဵအတွေ် 

သေ်တမ်ဵတုိဵခွငဴ်ြပုမိန့် ထုတေ်ပဵရန်မသငဴ်ဟု ယူဆလျှေင် 

လည်ဵေောင်ဵ သေ်ဆုိင်ရာခွငဴ်ြပုသညဴဌ်ာနသည် 

ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။ 

ေလျှောေ်ထာဵချေ်သည် နိုင်ငဳေတာ်နှင်ဴြပည်သူအတွေ် အေျ ိုဵရိှ 

မည်ဟု ယူဆလျှေင် 

(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီ၏ 

သေဘာတူညီချေ်ြဖင်ဴ သေ်တမ်ဵ ၁ နှစ်ထေ် မပိုေသာ 

သေ်တမ်ဵေုိ တိုဵြမှငဴ်ေပဵမည်။ 

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကေီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖငဴ် 

သေ်တမ်ဵ ၁ နှစ်ထေ်မပုိေသာ သေ်တမ်ဵေုိ တိုဵြမှငဴ်ေပဵ 

မည်။ 

(င) တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် လုပ်ေွေ်စိစစ် ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖွဲ့သည် ဝန်ကေီဵဌာနနှင်ဴ ညှနိှိုင်ဵသေဘာထာဵ ရယူ၍ 

သေ်တမ်ဵ ၁ နှစ်ထေ်မပိုေသာ သေ်တမ်ဵေို တုိဵြမှငဴ် 

ေပဵမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ - 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ ၁ ေိ ုကေညဴပ်ါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် တစ်ကေိမ်လျှေင် ၁ နှစ်သေ်တမ်ဵြဖင်ဴ သေ်တမ်ဵတိုဵ ၂ ကေိမ်ြပုလုပ် 

နိုင်ပါသည်။ 
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(၁.၂) ဓာတ်သတ္တုစြ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန်ခွင်ဴမပုြိန့်ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် 

ေလျှောေ်လွှာ၊ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ် 

တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်လွှာ၊ တုိင်ဵေဒသကေီဵ၊ 

ြပည်နယ်လပု်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သ့ုိ ဓာတ်သတ္တု စမ်ဵသပ် 

တိုင်ဵတာရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွဲ-၂ တွင်ကေည်ဴရန်။) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာအေထာေ်အထာဵမျာဵ 

နှင်ဴတေွ ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳေို သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီဵဌာန 

သ့ုိမဟုတ် ဦဵစီဵဌာန သ့ုိမဟုတ ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ်စိစစ်ချထာဵ ေပဵေရဵအဖဲွ့သ့ုိ လိပ်မူပပီဵ တင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) သေ်ဆုိင်ရာခွငဴ်ြပုသညဴဌ်ာနသည် ေလျှောေ်ထာဵသညဴ် 

ေြမဧရိယာမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ 

တစ်ခုခုအာဵ ခွင်ဴြပုထာဵပပီဵ ေြမဧရိယာ ဟုတ ် မဟုတ်၊ 

တူဵေဖာ်ေရဵဧရိယာ သ့ုိမဟုတ် ဓာတ်သတ္တုေန့်သတ် 

နယ်ေြမတွင် အေျုဳဵဝင်ြခင်ဵ ရိှ မရှိတို့ေို စိစစ်ပါမည်။ 

(ဂ) သေ်ဆုိင်ရာခွငဴ်ြပုသညဴဌ်ာနသည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို 

စစ်ေဆဵပပီဵ ြပည်ဴစုဳမှုရှိပါေ မှတ်ပုဳတင်ပါမည်။ 

(ဃ) ေလျှောေ်ထာဵသညဴ် ေြမေနရာသည် ေဒသန္တရဘူမိေဗဒ 

ဆုိင်ရာ အချေ်အလေ်မျာဵ ရှာေဖွေလဴလာြခင်ဵ မြပုရသညဴ် 

ေြမေနရာြဖစ်ပါေ ဦဵစွာေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ဦဵစာဵေပဵ 

စိစစ်ေရွဵချယ်ပါမည်။ (လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ-၂ နှင်ဴအညီ) 

(င) ေလျှောေ်ထာဵသညဴ် ေြမေနရာသည် ဘူမိေဗဒ 

အချေ်အလေ်မျာဵ ြပညဴစဳု်ပပီဵ သတ္တုသိေု်ပမာဏနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵ ၍ စီဵပွာဵြဖစ်ထတု်လပု်နိုင်ေသာ ေြမေနရာြဖစ်ပါေ 

ယှဉ်ပပိုင်မှုနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ စိစစ်ေရွဵချယ်ပါမည်။ (လုပ်ထုဳဵ 
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လုပ်နည်ဵ - ၂ နှငဴ်အညီ) 

(စ) စိစစ်ေရွဵချယ်ရာတွင် ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုရှိစွာ ေဆာင်ရွေ်ရ 

မည်။ 

(ဆ) ေရွဵချယ်ခဳရသူသည် ပတ်ဝန်ဵေျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ ဉပေဒ၊ 

နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵေျင်ထခိိုေ်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ စီမဳေိန်ဵအဆုိြပုလွှာ ေရဵဆဲွ 

တင်ြပရမည်။ 

(ဇ) သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန၊ ဘူမိေဗဒေလဴလာေရဵနှငဴ် ဓာတ်သတ္တု 

ရှာေဖွေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် သေ်ဆုိင်ရာ သတ္တုတွင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

တို့မှ ေိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ ပါဝင်ေသာ အဖွဲ့ြဖင်ဴ ေွင်ဵဆင်ဵ 

စစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဈ) ေွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ အစီရင်ခဳစာအေပါ် 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီမ ှ စိစစ်၍ 

ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီသ့ုိ တင်ြပခွင်ဴြပုချေ် 

ရယူပါမည်။ 

(ည) ဝန်ကေီဵဌာနသည် ဝန်ကေီဵဌာန၊စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေော်မတီ၏ 

သေဘာတူညီချေ်နှငဴ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာ 

တူညီချေ်ြဖငဴ် သေ်တမ်ဵ ၃ နှစ်ထေ်မပုိေသာ ဓာတ်သတ္တု 

စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေို ထုတေ်ပဵပါမည်။ 

(ဋ) ဦဵစီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာနလုပ်ေွေ် စိစစ်ေရဵအဖဲွ့၏ 

တင်ြပချေ်အရ ဝန်ကေီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖငဴ် 

သေ်တမ်ဵ ၃ နှစ်ထေ်မပုိေသာ ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ် 

တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေုိ ထုတေ်ပဵပါမည်။ 

(ဌ) တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ြပည်နယ်လပု်ေွေ် စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖွဲ့သည် ဝန်ကေီဵဌာနနှင်ဴညိှနှိုင်ဵ သေဘာထာဵရယူ၍ 

သေ်တမ်ဵ ၁ နှစ်ထေ်မပိုေသာ ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ် 

တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေုိ ထုတေ်ပဵပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေနာေ်ဆေ်တွဲ-၃ နှငဴ်ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၄ ေုိ ကေညဴပ်ါ။ 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 
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ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် (ေ) ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵြမှင်ဴရန် အနည်ဵဆဳုဵ ၃ လ ကေိုတင်၍ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာမှုလပု်ငန်ဵမျာဵ ပပီဵဆဳုဵပါေ စမ်ဵသပ် 

တိုင်ဵတာမှုအစီရင်ခဳစာေုိ သေ်တမ်ဵ ေုန်ဆဳုဵပပီဵ  

ရေ်ေပါင်ဵ ၉၀ ထေ် ေနာေ်မေျေစဘဲ သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵ 

ဌာနသ့ုိ ေပဵပ့ုိရမည်။ သတ္တုသိုေ်ပမာဏနှင်ဴ အရည်အေသွဵ 

အတညြ်ပုနုိင်ရန်အတွေ် သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ဘူမိေဗဒ 

ေလဴလာေရဵနှငဴ် ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေုမ္ပဏီ 

၏ အစီရင်ခဳစာအာဵ ေပဵပ့ုိပါမည်။ ဘူမိေဗဒေလဴလာေရဵနှင်ဴ 

ဓာတ်သတ္တု ရှာေဖွေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အစီရင်ခဳစာအေပါ် 

သတ္တုသိေု်ပမာဏနှငဴ် အရည်အေသွဵေို လေ်ခဳနိုင်သညဴ် 

အေြခအေနရှိပါေ သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ အေကောင်ဵ 

ြပန်ကောဵပါမည်။ 

 

(၁.၂.၁) ဓာတ်သတ္တုစြ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန်ခွငဴ်မပုြိန့်သက်တြ်ဵတိုဵေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ  

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် 

သေ်တမ်ဵတုိဵေလျှောေ်လွှာ၊ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တု 

စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် သေ်တမ်ဵတုိဵ 

ေလျှောေ်လွှာ၊ တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ြပည်နယ်လပု်ေွေ် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သ့ုိ ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာ ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် 

သေ်တမ်ဵတုိဵ ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင်ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၂ တွင်ကေညဴရ်န်။) 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵ မေုန်ဆဳုဵမီ 

အနည်ဵဆုဳဵ ၃ လ ကေိုတင်၍ သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်လွှာေို 

သေ်ဆုိင်ရာဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်ပါ စည်ဵေမ်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ 

ေိ ု ပျေ်ေွေ်လျှေင်လည်ဵေောင်ဵ၊ အဆုိြပုဓာတ်သတ္တု 

ရှာေဖွေရဵလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်သည် မြပည်ဴစဳုလျှေင် 

လည်ဵေောင်ဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်နှငဴ် ြပည်သူ့အေျ ိုဵအတွေ် 

သေ်တမ်ဵတုိဵခွငဴ်ြပုမိန့် ထုတေ်ပဵရန်မသငဴ်ဟု ယူဆလျှေင် 

လည်ဵေောင်ဵ သေ်ဆုိင်ရာ ခွငဴ်ြပုသညဴဌ်ာနသည် 

ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။ 

ေလျှောေ်ထာဵချေ်သည် နိုင်ငဳေတာ်နှင်ဴြပည်သူအတွေ် အေျ ိုဵရိှ 

မည်ဟုယူဆလျှေင် 

(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာနသည်ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေော်မတီ၏ 

သေဘာတူညီချေ်နှငဴ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာ 

တူညီချေ်ြဖငဴ် သေ်တမ်ဵ ၁ နှစ်ထေ်မပိုေသာ သေ်တမ်ဵ 

ေိ ုတိုဵြမှငဴ်ေပဵမည်။ ေနဦဵခွငဴ်ြပုမိန့် သေ်တမ်ဵ အပါအဝင် 

စုစုေပါင်ဵ ၅ နှစ်အထ ိတိုဵြမှငဴ်ေပဵနုိင်သည်။ 

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကေီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖငဴ် 

သေ်တမ်ဵ ၁ နှစ်ထေ်မပိုေသာ သေ်တမ်ဵေို တုိဵြမှငဴ် 

ေပဵမည်။ ေနဦဵခွင်ဴြပုမိန့်သေ်တမ်ဵ အပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ 

၅ နှစ်အထိ တိုဵြမှငဴ်ေပဵနုိင်သည်။ 

(င) တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ်လပု်ေွေ် စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖွဲ့သည် ဝန်ကေီဵဌာနနှင်ဴ ညှနိှိုင်ဵသေဘာထာဵရယူ၍ 

သေ်တမ်ဵ ၁ နှစ်ထေ် မပုိေသာ သေ်တမ်ဵေုိ တိုဵြမှငဴ်ေပဵ 

မည်။ ေနဦဵခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵအပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ၃ နှစ် 

အထိ တိုဵြမှင်ဴေပဵနိုင်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ - 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 
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ေနရာ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် (ေ) ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵမေုန်ဆဳုဵမီ ၃လ ကေိုတင် ေလျှောေ်ထာဵ 

ြခင်ဵမြပုပါေ ဆေ်လေ်လပု်ေုိင်လို ြခင်ဵမရှိဟုယူဆ 

သည်။ 

(ခ) တစ်ကေိမ်လျှေင် ၁ နှစ် သေ်တမ်ဵြဖင်ဴ သေ်တမ်ဵတိုဵ ၃ ကေိမ် 

ြပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 

 

(၁.၃) ဓာတ်သတ္တုမဖစ်ေမြာက်နိုင်စွြ်ဵေလဴလာရန်ခွင်ဴမပုြိန့်ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုြဖစ်ေြမာေ်နုိင်စွမ်ဵ ေလဴလာရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴအ်ေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵ 

အာဵ (ေနာေ်ဆေ်တွဲ-၂တွင်ကေည်ဴရန်။) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

နှင်ဴတေွ ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳေို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကေီဵ 

ဌာနသ့ုိ လိပ်မူပပီဵတင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် ေလျှောေ်ထာဵသညဴေ်ြမဧရိယာမှာ ပုဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦဵဦဵ သ့ုိမဟုတ်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုအာဵ ခွငဴ်ြပုထာဵပပီဵ 

ေြမဧရိယာ ဟုတ်/မဟုတ်၊ တူဵေဖာ်ေရဵဧရိယာ သုိ့မဟုတ် 

ဓာတ်သတ္တုေန့်သတ်နယ်ေြမတွင် အေျုဳဵဝင်ြခင်ဵ ရိှ မရိှ 

တို့ေို စိစစ်ပါမည်။ 

(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို စစ်ေဆဵပပီဵ 

ြပညဴစဳု်မှုရှိပါေ မှတ်ပဳုတင်ပါမည်။ 

(ဃ) ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် ရရိှထာဵသူေ 

ဓာတ်သတ္တု စမ်ဵသပ်တိုင်ဵတာြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေုိ 
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ေဆာင်ရွေ်ခဲဴပပီဵ ဓာတ်သတ္တုြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ ေလဴလာ 

ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေို ဆေ်လေ်ေဆာင်ရွေ်လို၍ ေလျှောေ်ထာဵ 

လာပါေ သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှငဴ် ေုိေ်ညလီျှေင်ခွငဴ်ြပုေပဵ 

မည်။ 

(င) ေလျှောေ်ထာဵသညဴေ်ြမေနရာသည် ဓာတ်သတ္တု စမ်ဵသပ် 

တိုင်ဵတာြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင်ခဲဴသူေ ဆေ်လေ် 

လုပ်ေိုင်လိုြခင်ဵမရိှသညဴ် ေြမေနရာ သ့ုိမဟုတ ် သတ္တုသိေု် 

ပမာဏနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ စီဵပွာဵြဖစ် ထုတလ်ုပ်နိုင်ေသာ 

ေြမေနရာြဖစ်ပါေ ယှဉ်ပပိုင်မှုနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ စိစစ် ေရွဵချယ် 

ပါမည်။ (လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ-၂ နှငဴ်အညီ) 

(စ) စိစစ်ေရွဵချယ်ရာတွင် ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုရှိစွာ ေဆာင်ရွေ်ရ 

မည်။ 

(ဆ) ေရွဵချယ်ခဳရသူသည် ပတ်ဝန်ဵေျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ ဉပေဒ၊ 

နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵေျင်ထခိိုေ်မှု ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလပု်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ စီမဳေိန်ဵအဆုိြပုလွှာ 

ေရဵဆဲွတင်ြပရမည်။ 

(ဇ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့၏ တင်ြပချေ် 

အရ ခွင်ဴြပုသငဴ်ေကောင်ဵ ေတွ့ ရှိပါေ ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳ 

ခန့်ခွဲေရဵေော်မတီ၏ သေဘာတူညီချေ်နှင်ဴ ြပည်ေထာင်စု 

အစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖင်ဴ သေ်တမ်ဵ ၁ နှစ် 

ထေ်မပုိေသာ ဓာတ်သတ္တု ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ေို ထုတေ်ပဵ ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ၃ နှငဴ်ေနာေ်ဆေ်တွဲ-၄ေိုကေည်ဴပါ။ 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 
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ြှတ်ချေက် (ေ) ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵြမှင်ဴရန် အနည်ဵဆဳုဵ ၃ လ ကေိုတင်၍ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) သတ္တုတူဵေဖာ်မှု လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵေပါ် မူတည်၍ 

ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာေရဵအစီရင်ခဳစာ တင်ြပချနိ်တွင် 

(EIA) သ့ုိမဟုတ ်(IEE) တို့ေုိပါ တစ်ပါတည်ဵ ေဆာင်ရွေ်ပပီဵ 

ပတ်ဝန်ဵေျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

တင်ြပအတညြ်ပုချေ် ရယူရပါမည်။ 

(ဂ) စီဵပွာဵြဖစ် ထုတလ်ုပ်နိုင်သညဴ် သတ္တုသိေု်ပမာဏနှငဴ် 

အရည်အေသွဵေတွ့ ရှိပါေ ထုတ်လုပ်မှုအေပါ် ခွဲေဝခဳစာဵ 

သညဴစ်နစ်ြဖင်ဴ ဆေ်လေ်ေဆာင်ရွေ်နိုင်ရန် သတ္တုတွင်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ သေ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵသ့ုိ အမှုတွ ဲ လွှေဲြပာင်ဵ 

ေပဵပ့ုိပါမည်။ 

 

(၁.၄) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လပု်ရန်ခွင်ဴမပုြိန့် 

(၁.၄.၁) ဓာတ်သတ္တုအကကီဵစာဵထုတ်လုပ်ရန်ခွင်ဴမပုြိန့်ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုအကေီဵစာဵ ထုတလ်ုပ်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့် ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴအ်ေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ၂တွင်ကေည်ဴရန်။) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

နင်ဴှတေွ ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳေို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကေီဵ 

ဌာနသ့ုိ လိပ်မူပပီဵ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် ေလျှောေ်ထာဵသညဴေ်ြမဧရိယာမှာ ပုဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦဵဦဵသ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုအာဵ ခွငဴ်ြပုထာဵပပီဵ 

ေြမဧရိယာဟုတ်/မဟုတ်၊ တူဵေဖာ်ေရဵ ဧရိယာ သ့ုိမဟုတ် 

ဓာတ်သတ္တု ေန့်သတ်နယ်ေြမတွင် အေျုဳဵဝင်ြခင်ဵ ရိှ/မရိှ 

တို့ေို စိစစ်ပါမည်။ 
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(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို စစ်ေဆဵပပီဵ 

ြပညဴစဳု်မှုရှိပါေ မှတ်ပဳုတင်ပါမည်။ 

(ဃ) ဓာတ်သတ္တုြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ ေလဴလာရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် 

ရရှိထာဵသူေ ဓာတ်သတ္တုြဖစ်ေြမာေ်နုိင်စွမ်ဵ ေလဴလာြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေုိ ေဆာင်ရွေ်ခဲဴပပီဵ ဓာတ်သတ္တုအကေီဵစာဵ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေုိ ဆေ်လေ်ေဆာင်ရွေ်လို၍ 

ေလျှောေ်ထာဵလာပါေ သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှငဴ် ေိုေ်ညလီျှေင် 

စိစစ်၍ ခွငဴ်ြပုေပဵမည်။ 

(င) ေလျှောေ်ထာဵသညဴေ်ြမေနရာသည် ဓာတ်သတ္တု ြဖစ်ေြမာေ် 

နိုင်စွမ်ဵ ေလဴလာြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင်ခဲဴသူေ ဆေ်လေ် 

လုပ်ေိုင်လိုြခင်ဵ မရှိသညဴ် ေြမေနရာ ြဖစ်ပပီဵ စီဵပွာဵြဖစ် 

ထုတလ်ုပ်နိုင်ေသာ သတ္တုသိေု် ပမာဏတွေ်ချေ်ထာဵ 

သညဴ ် ဘူမိေဗဒအစီရင်ခဳစာနှငဴ် ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာေရဵလုပ်ငန်ဵအစီရင်ခဳစာအာဵ တရာဵဝင် တင်ြပနိုင် 

ပါေ ဦဵစွာေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ဦဵစာဵေပဵ စိစစ်ေရွဵချယ်ပါ 

မည်။ 

(စ) ေလျှောေ်ထာဵသညဴ ် ေြမေနရာသည် ဘူမိေဗဒ အချေ် 

အလေ်မျာဵြပည်ဴစုဳပပီဵ သတ္တုသိေု်ပမာဏနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ ၍ 

စီဵပွာဵြဖစ်ထတု်လပု်နိုင်ေသာ ေြမေနရာ ြဖစ်ပါေ ယှဉ်ပပိုင်မှု 

နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ စိစစ်ေရွဵချယ်ပါမည်။ (လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ- ၂ 

နှင်ဴအညီ) 

(ဆ) စိစစ်ေရွဵချယ်ရာတွင် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရှိစွာ ေဆာင်ရွေ် 

ရမည်။ 

(ဇ) ေရွဵချယ်ခဳရသူသည် ပတ်ဝန်ဵေျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒ၊ 

နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵေျင်ထခိိုေ်မှု ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ပတ်ဝန်ဵေျင်ထခိိုေ်မှု 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ ေရဵဆဲွတင်ြပရမည်။ 

(ဈ) လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵသူ၏ အကေီဵစာဵ 

ထုတလ်ုပ်ရန် အဆုိြပုအစီအစဉ်အာဵ စိစစ်ပပီဵဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ 
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ေတွ့ ရှိချေ်အစီရင်ခဳစာအာဵ တင်ြပပါမည်။ 

(ည) လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို စိစစ်ရာ 

တွင် ေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ အဆုိြပု ဓာတ်သတ္တု ထုတလ်ုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵ အမှန်တေယ် စီဵပွာဵြဖစ် ထုတလ်ုပ်နုိင်မညဴ ်

အစီအစဉ်မျာဵေုိ ေျွမ်ဵေျင်သူမျာဵြဖင်ဴ စိစစ်ြခင်ဵ၊ 

ဓာတ်သတ္တုထွေ်ရှိရာေဒသမှ ေဒသခဳမျာဵအတွေ် လူမှုေရဵ 

တာဝန်ယူမှုေဆာင်ရွေ်မှုလပု်ငန်ဵ၊ အမျာဵြပည်သူမျာဵနှင်ဴ 

အကေိုညှိနှိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ သေဘာထာဵရယူြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ေစနုိင်သည်။ 

(ဋ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့၏ တင်ြပချေ် 

အရ ခွငဴ်ြပုသင်ဴေကောင်ဵေတွ့ ရိှပါေ ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳ 

ခန့်ခွဲေရဵေော်မတီ၏ သေဘာတူညီချေ်နှင်ဴ ြပည်ေထာင်စု 

အစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီ ချေ်ြဖင်ဴ ၁၅ နှစ် အထေ်မှ 

နှစ် ၅၀ အထိ သေ်တမ်ဵရိှေသာ ဓာတ်သတ္တုအကေီဵစာဵ 

ထုတလ်ုပ်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေိ ုထုတေ်ပဵပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ၃နှငဴ်ေနာေ်ဆေ်တွဲ-၄ေိုကေည်ဴပါ။ 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် (ေ) ဓာတ်သတ္တုြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ ေလဴလာြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေုိ 

ခွငဴ်ြပုမိန့်အရေဆာင်ရွေ်ခဲဴပပီဵ စီဵပွာဵြဖစ် ထုတလ်ုပ်နိုင်သညဴ် 

ဓာတ်သတ္တုေို ေတွ့ ရှိပပီဵေနာေ် ဉပေဒအရေသာ် 

လည်ဵေောင်ဵ၊ ခွငဴ်ြပုမိန့်ပါ စည်ဵေမ်ဵချေ်မျာဵအရေသာ် 

လည်ဵေောင်ဵ၊ လွှဲေြပာင်ဵ ရယူထာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်/ 

အဖွဲ့အစည်ဵေုိ မူလခွင်ဴြပု မိန့်ရရိှသူေဲဴသ့ုိ မှတ်ယူပါသည်။ 

(ခ) ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵြမှင်ဴရန် အနည်ဵဆဳုဵ ၁ နှစ် ကေိုတင် 
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၍ သေ်တမ်ဵတုိဵေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

 

(၁.၄.၂) ဓာတ်သတ္တုအကကီဵစာဵထုတ်လုပ်ရန်ခွင်ဴမပုြိန့်သက်တြ်ဵတိုဵေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုအကေီဵစာဵ ထုတလ်ုပ်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵ ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင်ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ၂ တွင်ကေည်ဴရန်။) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ခွင်ဴြပုမိန့်သေ်တမ်ဵ မေုန်ဆဳုဵမီ 

အနည်ဵဆုဳဵ ၁ နှစ် ကေိုတင်၍ သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်လွှာ 

ေိ ုတင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်ပါ စည်ဵေမ်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ 

ေိ ု ပျေ်ေွေ်လျှေင်လည်ဵေောင်ဵ၊ ဓာတ်သတ္တုအကေီဵစာဵ 

ထုတလ်ုပ်ရန် ခွငဴ်ြပုဧရိယာအတွင်ဵ ထုတလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

သငဴ်တငဴ်ေသာနှုန်ဵြဖင်ဴ တုိဵတေ်ေအာင် လုပ်ေိုင်မှုမရှိလျှေင် 

လည်ဵေောင်ဵ၊ ထုတလ်ုပ်ရန် သင်ဴတငဴ်ေသာ သတ္တုသိေု် 

လေ်ေျန်မရိှလျှေင်လည်ဵေောင်ဵ၊ အဆုိြပုဓာတ်သတ္တု 

အကေီဵစာဵထုတ်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည် မြပညဴစဳု် 

လျှေင်လည်ဵေောင်ဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်နှငဴ်ြပည်သူ့အေျ ိုဵအတွေ် 

သေ်တမ်ဵတုိဵခွငဴ်ြပုမိန့်ထတု်ေပဵရန် မသငဴ်ဟုယူဆလျှေင် 

လည်ဵေောင်ဵ ဝန်ကေီဵဌာနသည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ 

ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။ 

(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် ခွင်ဴြပုမိန့်သေ်တမ်ဵ တုိဵြမှင်ဴေရဵ 

ြငင်ဵပယ်ရန် ရည်ရွယ်ပါေ ြငင်ဵပယ်လိုေသာ အေကောင်ဵ 

အချေ်မျာဵေုိ ေဖာ်ြပလျေ်လိုအပ်ေသာ ြပုြပင် ေြပာင်ဵလဲမှု 

မျာဵ ေဆာင်ရွေ်ရန်သတ်မှတ်ရေ် မတုိင်မီ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပ 

ေစရန် ေလျှောေ်ထာဵသူထဳ အေကောင်ဵကောဵရမည်။ 

(ဃ) ေလျှောေ်ထာဵချေ်သည် နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် ြပည်သူအတွေ် 

အေျ ိုဵရှိမည်ဟု ယူဆလျှေင် ဝန်ကေီဵဌာနသည် ဝန်ကေီဵဌာန၊ 
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စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေော်မတီ၏ သေဘာတူညီချေ်နှငဴ် 

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖငဴ် ၅ နှစ် 

ထေ်မပုိေသာ သေ်တမ်ဵေို တိုဵြမှငဴ်ေပဵမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ - 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် ခွငဴ်ြပုလုပ်ေွေ်ဧရိယာနှငဴ်ဆေ်စပ်လျေ်ရှိေသာ ဧရိယာမျာဵတွင ်

တိုဵချဲ့ခွငဴ်ြပုရန် ေသာ်လည်ဵေောင်ဵ၊ ခွငဴ်ြပုလုပ်ေွေ် ဧရိယာ 

တစ်ခုလုဳဵ သ့ုိမဟုတ ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵေုိ ြပန်လည်အပ်နှဳရန် 

ေသာ်လည်ဵေောင်ဵ ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ေလျှောေ်ထာဵနုိင်ပါသည်။ 

 

(၁.၅) ဓာတ်သတ္တုဆငဴ်တက်မပုမပင်ရန်ခွငဴ်မပုြိန့်ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုဆငဴ်တေ် ြပုြပင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် 

ေလျှောေ်လွှာ၊ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေေျာေ်ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်လွှာ၊ တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သ့ုိ ဓာတ်သတ္တု အေသဵစာဵ၊ 

လေ်လပု်လေ်စာဵ ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ ၂ တွင် ကေညဴရ်န်။) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

နှင်ဴတေွ ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳေို သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီဵဌာန 

သ့ုိမဟုတ် ဦဵစီဵဌာန သ့ုိမဟုတ ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ်စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ အဖဲွ့သ့ုိ လိပ်မူပပီဵ တင်ြပ 
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ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵသူ၏ ဓာတ် 

သတ္တုဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ရန် အဆုိြပုအစီအစဉ်ေုိ စိစစ် 

စစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာနသည ် လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့၏ တင်ြပချေ် 

အရ ခွင်ဴြပုသငဴ်ေကောင်ဵေတွ့ ရှိပါေ ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳခန့်ခွဲ 

ေရဵေော်မတီ၏ သေဘာတူညီချေ်နှငဴ် ြပည်ေထာင်စု 

အစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖငဴ် ဓာတ်သတ္တု 

အမျ ိုဵအစာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵပမာဏအေပါ် မူတည်၍ ၁၅ နှစ် 

အထေ်မှ နှစ် ၅၀ အထိ သေ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် ၁၀ နှစ် 

အထေ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ သေ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ ် ၅ နှစ် 

အထေ်မှ ၁၀ နှစ်အထိ သေ်တမ်ဵရိှေသာ ဓာတ်သတ္တု 

ဆငဴ်တေ် ြပုြပင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေို ထုတေ်ပဵပါမည်။ 

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာနလုပ်ေွေ် စိစစ်ေရဵအဖွဲ့၏ တင်ြပ 

ချေ်အရ ဝန်ကေီဵဌာန၏ သေဘာတူညခီျေ်ြဖင်ဴ ဓာတ်သတ္တု 

အမျ ိုဵအစာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵပမာဏအေပါ် မူတည်၍ ၁၀ နှစ် 

အထေ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ သေ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ ် ၁၀ နှစ် 

အထေ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ သေ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ ် ၅ နှစ် 

အထေ်မှ ၁၀ နှစ်အထ ိ သေ်တမ်ဵရှိေသာ ေေျာေ် 

ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ရန် ခွင်ဴြပုမိန့်ေုိ ထုတေ်ပဵပါမည်။ 

(င) တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ်လပု်ေွေ် စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖွဲ့သည် ဝန်ကေီဵဌာနနှင်ဴညိှနှိုင်ဵ သေဘာထာဵရယူ၍ 

အေသဵစာဵ ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵအာဵ ၅ နှစ် 

အထေ်မှ ၁၀ နှစ်အထိ သေ်တမ်ဵြဖင်ဴလည်ဵေောင်ဵ၊ 

လေ်လပု်လေ်စာဵ ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ အာဵသေ်တမ်ဵ ၁ 

နှစ်စီြဖင်ဴ လည်ဵေောင်ဵ ဓာတ်သတ္တု ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ေိ ုထုတေ်ပဵပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ၃နှငဴ် ေနာေ်ဆေ်တွဲ-၄ေို ကေည်ဴပါ။ 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 
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ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵြမှင်ဴရန် အနည်ဵဆဳုဵ ၃ လကေိုတင်၍ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

 

(၁.၅.၁) ဓာတ်သတ္တုဆငဴ်တက်မပုမပင်ရန်ခွငဴ်မပုြိန့်သက်တြ်ဵတုိဵေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် 

သေ်တမ်ဵတုိဵ ေလျှောေ်လွှာ၊ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တု 

ဆငဴတ်ေ် ြပုြပင်ရန်ခွငဴ်ြပုမိန့် သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်လွှာ၊ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ ြပည်နယ်လပု်ေွေ် စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သို့ 

ဓာတ်သတ္တု ဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ရန် ခွင်ဴြပုမိန့် သေ်တမ်ဵတိုဵ 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင်ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ၂ တွင်ကေည်ဴရန်။) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵမေုန်ဆဳုဵမီ 

အနည်ဵဆုဳဵ ၃ လကေိုတင်၍ သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်လွှာေို 

သေ်ဆုိင်ရာ ဌာနသ့ုိတင်ြပ ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်ပါစည်ဵေမ်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ 

ေိ ု ပျေ်ေွေ်လျှေင်လည်ဵေောင်ဵ၊ အဆုိြပု ဓာတ်သတ္တု 

ဆငဴ်တေ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည် မြပည်ဴစုဳလျှေင် 

လည်ဵေောင်ဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်နှငဴ်ြပည်သူအေျ ိုဵအတွေ် 

သေ်တမ်ဵတုိဵခွငဴ်ြပုမိန့် ထုတေ်ပဵရန် မသငဴ်ဟု ယူဆလျှေင် 

လည်ဵေောင်ဵ သေ်ဆုိင်ရာ ခွငဴ်ြပုသညဴဌ်ာနသည် 

ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။ 

ေလျှောေ်ထာဵချေ်သည် နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ်ြပည်သူအတွေ် အေျ ိုဵ 
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ရှိမည်ဟု ယူဆလျှေင် 

(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီ၏ 

သေဘာတူညီချေ်နှငဴ် ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖွဲ့၏ 

သေဘာတူညီချေ်ြဖင်ဴ ၅ နှစ်ထေ်မပုိေသာ သေ်တမ်ဵေုိ 

တိုဵြမှင်ဴေပဵမည်။ 

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည်ဝန်ကေီဵဌာန၏ သေဘာတူညခီျေ်ြဖငဴ် ၂ နှစ် 

ထေ် မပုိေသာ သေ်တမ်ဵေိုတိုဵ ြမှငဴ်ေပဵမည်။ 

(င) တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ြပည်နယ် လုပ်ေွေ်စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖွဲ့သည် ဝန်ကေီဵဌာနနှငဴ် ညှနိှိုင်ဵသေဘာထာဵ ရယူ၍ ၂ နှစ် 

ထေ်မပုိေသာ သေ်တမ်ဵေိုတိုဵ ြမှငဴ်ေပဵမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ - 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵ မေုန်ဆဳုဵမီ ၃ လ ကေိုတင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

မြပုပါေ ဆေ်လေ်လပ်ုေိုင်လိုြခင်ဵမရိှဟု ယူဆသည်။ 

 

(၁.၆) ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချေမခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူမခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ရန်ခွင်ဴမပုြိန့် 

ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်လွှာ၊ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ဓာတ်သတ္တု ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင် 

ရန် ခွင်ဴြပုမိန့် ေလျှောေ်လွှာ၊ တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သ့ုိ ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် 

ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ရန် ခွင်ဴြပုမိန့်ေလျှောေ်လွှာ 
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(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴအ်ေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရမညဴအ်ချေ်မျာဵအာဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွ ဲ-၂ တွင်ကေညဴရ်န်။) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

မျာဵနှငဴ်တေ ွွေလျှောေ်လွှာပုဳစဳေုိ သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီဵဌာန 

သ့ုိမဟုတ် ဦဵစီဵဌာန သ့ုိမဟုတ် တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ်စိစစ် ချထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့သ့ုိ လိပ်မူပပီဵတင်ြပ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ စိစစ် 

စစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာနသည်လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖဲွ့၏ တင်ြပချေ်အရ 

ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီ၏ သေဘာတူညီချေ် 

နှင်ဴ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖငဴ် 

သေ်တမ်ဵ ၃ နှစ်ထေ်မပိုေသာ ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချြခင်ဵ 

နှင်ဴ ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေုိင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေို ထုတ ်

ေပဵပါမည်။ 

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာန လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့၏ 

တင်ြပချေ်အရ ဝန်ကေီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖငဴ် 

သေ်တမ်ဵ ၃ နှစ်ထေ် မပုိေသာ ေေျာေ်ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ 

ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေိ ု ထုတေ်ပဵပါ 

မည်။ 

(င) တိုင်ဵေဒသကေီဵ/ြပည်နယ် လုပ်ေွေ်စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖွဲ့သည် ဝန်ကေီဵဌာနနှင်ဴညိှနှိုင်ဵ သေဘာထာဵ ရယူ၍ 

သေ်တမ်ဵ ၃ နှစ်ထေ်မပိုေသာ ဓာတ်သတ္တု ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

နှင်ဴ ဝယ်ယူြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေို ထုတ ်

ေပဵပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ ၃ နှင်ဴေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၄ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 
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ေနရာ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵြမှင်ဴရန် အနည်ဵဆဳုဵ ၃ လကေိုတင်၍ 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

 

(၁.၆.၁) ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချေမခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူမခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန် ခွငဴ်မပုြိန့် 

သက်တြ်ဵတုိဵ ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 
 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိဓာတ်သတ္တု ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်လွှာ၊ 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ ဝယ်ယူြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်လွှာ၊ 

တိုင်ဵေဒသကေီဵ၊ ြပည်နယ် လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့သို့ 

ဓာတ်သတ္တု ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင် 

ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵ ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ၂ တွင်ကေည်ဴရန်။) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵ မေုန်ဆဳုဵမီ 

အနည်ဵဆုဳဵ ၃ လ ကေိုတင်၍ သေ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်လွှာေို 

သေ်ဆုိင်ရာဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) သေ်ဆုိင်ရာခွငဴ်ြပုသညဴဌ်ာနသည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေိ ု

စိစစ်ပပီဵ နုိင်ငဳေတာ်နှငဴ် ြပည်သူအတွေ်အေျ ိုဵရိှမည်ဟု 

ယူဆလျှေင် ၃ နှစ် ထေ်မပုိေသာ သေ်တမ်ဵေုိ 

တိုဵြမှင်ဴေပဵမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ - 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 
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ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ြှတ်ချေက် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵမေုန်ဆဳုဵမီ ၃ လ ကေိုတင် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

မြပုပါေ ဆေ်လေ်လပ်ုေိုင်လိုြခင်ဵ မရိှဟုယူဆသည်။ 

 

(၁.၇) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွမခင်ဵ၊ စြ်ဵသပ်တိုင်ဵတာမခင်ဵ၊ မဖစ်ေမြာက်နိုင်စွြ်ဵေလဴလာမခင်ဵ၊ 

ထုတလ်ုပ်မခင်ဵ၊ ဆင်ဴတက်မပုမပင်မခင်ဵ သ့ုိြဟုတ် ေရာင်ဵချေမခင်ဵနှင်ဴ ဝယ်ယူမခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵြျောဵအနက် လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ထက်ပုိြို၍ လုပ်ကိုင်ရန်ခွငဴ်မပုြိန့် 

ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် ထေ်ပိုမို၍ 

လုပ်ေိုင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့် ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေလျှောေ်ထာဵရာတွင်ပါဝင်ရမညဴ် အချေ်မျာဵအာဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ၂ တွင်ကေည်ဴရန်။) 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ 

နှင်ဴတေွ ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳေို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကေီဵ 

ဌာနသ့ုိ လိပ်မူပပီဵတင်ြပေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် ေလျှောေ်ထာဵသညဴေ်ြမဧရိယာမှာ ပုဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦဵဦဵ သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုအာဵ ခွငဴ်ြပုထာဵပပီဵ 

ေြမဧရိယာ ဟုတ် မဟုတ်၊ တူဵေဖာ်ေရဵဧရိယာ သ့ုိမဟုတ် 

ဓာတ်သတ္တု ေန့်သတ်နယ်ေြမတွင် အေျုဳဵဝင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ 

တို့ေို စိစစ်ပါမည်။ 

(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာနသည်ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေုိ စစ်ေဆဵပပီဵ ြပညဴစ်ုဳမှု 

ရှိပါေ မှတ်ပုဳတင်ပါမည်။ 

(ဃ) ေလျှောေ်ထာဵသညဴ် ေြမေနရာသည် ေဒသန္တရဘူမိေဗဒ 
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ဆုိင်ရာအချေ်အလေ်မျာဵ ရှာေဖွေလဴလာြခင်ဵ မြပုရသညဴ် 

ေြမေနရာြဖစ်ပါေ ဦဵစွာေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ဦဵစာဵေပဵ 

စိစစ်ေရွဵချယ်ပါမည်။ (လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ-၂ နှင်ဴအညီ) 

(င) ေလျှောေ်ထာဵသညဴ် ေြမေနရာသည် ဘူမိေဗဒ 

အချေ်အလေ်မျာဵ ြပညဴစဳု်ပပီဵ သတ္တုသိေု်ပမာဏနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵ ၍ စီဵပွာဵြဖစ် ထုတလ်ုပ်နိုင်ေသာ ေြမေနရာြဖစ်ပါ 

ေ ယှဉ်ပပိုင်မှုနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ စိစစ်ေရွဵချယ်ပါမည်။ (လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵ- ၂ နှငဴ်အညီ) 

(စ) စိစစ်ေရွဵချယ်ရာတွင် ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု ရိှစွာေဆာင်ရွေ်ရ 

မည်။ 

(ဆ) ေရွဵချယ်ခဳရသူသည် ပတ်ဝန်ဵေျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒ၊ 

နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵေျင်ထခိိုေ်မှု ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ စီမဳေိန်ဵအဆုိြပုလွှာ 

သ့ုိမဟုတ် ပတ်ဝန်ဵေျင် စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် သ့ုိမဟုတ် 

ေနဦဵပတ်ဝန်ဵေျင် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိခိေု်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာေရဵဆဲွ တင်ြပရမည်။ 

(ဇ) ဝန်ကေီဵဌာနသည်လုပ်ေွေ်စိစစ်ေရဵအဖဲွ့၏ တင်ြပချေ်အရ 

ဝန်ကေီဵဌာန၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေော်မတီ၏ သေဘာတူညီချေ် 

နှင်ဴ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချေ်ြဖငဴ် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်အမျ ိုဵအစာဵ၊ ဓာတ်သတ္တု အမျ ိုဵအစာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ 

ပမာဏအေပါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်ထာဵေသာ သေ်တမ်ဵ 

အတွေ် ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ထေ် ပုိမို၍ လုပ်ေိုင် 

ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ေို ထုတ်ေပဵပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေနာေ်ဆေ်တွ-ဲ ၃ နှင်ဴ ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၄ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ေနာေ်ဆေ်တွဲ- ၁ ေိ ုကေည်ဴပါ။ 
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ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ြှတ်ချေက် ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵရန် ေလျှောေ်ထာဵချေ်မှာ သေ်ဆုိင်ရာ 

ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုချင်ဵစီ၏ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအလုိေ် 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ 

 

(၂) မြန်ြာဴေကျောက်ြျေက်ရတနာ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(၂.၁) ေကျောက်ြျေက်ရတနာထုတ်လုပ်မခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန်ခွင်ဴမပုြိန့် 

(၂.၁.၁) ေကျောက်ြျေက်ရတနာထုတ်လုပ်မခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန် ခွငဴ်မပုြိန့် 

ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ (အလတ်စာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်မခင်ဵအတွက်) 

တင်မပရန်လိုအပ်ြည်ဴ

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

(ေ) ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ်ရတနာ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေ 

ထုတေ်ပဵထာဵသညဴ် မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ် 

(ခ) ေုမ္ပဏီ(သ့ုိမဟုတ်) အသင်ဵ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မိတ္တူ  

(ဂ) ေုမ္ပဏီ (သ့ုိမဟုတ်) အသင်ဵအဖွဲ့ဝင်စာရင်ဵမိတ္တူနှင်ဴ Profile 

(ဃ) ေငွေကေဵခုိင်မာမှု (Bank Statement) အေထာေ်အထာဵ 

(င) ေြမေအာေ်တူဵေဖာ်လပု်ေိုင်မညဴ်လပု်ေွေ်ေုိ 

ေလျှောေ်ထာဵပါေ ယခင်ေ ေြမေပါ် သ့ုိမဟုတ် 

ေြမေအာေ်တူဵေဖာ်မှုစနစ်ြဖင်ဴ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခဲဴသညဴ် 

လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကေုဳ ရိှ၊မရှိနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကေုဳ 

ရှိပါေ ယင်ဵအေတွ့အကေုဳနှင်ဴ သေ်ဆုိင်သညဴ် အေထာေ် 

အထာဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) အဆုိြပုလွှာေခါ်ယူြခင်ဵ/ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ခ) ဖွင်ဴေဖာေ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

(ဂ) ပဏာမေရွဵချယ်ရန် စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီသို့ တင်ြပြခင်ဵ 

(ဃ) လုပ်ငန်ဵစီမဳချေ်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် 

တင်ြပြခင်ဵ 

(င) အတညြ်ပုေရွဵချယ်ရန် စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီသ့ုိ 

တင်ြပြခင်ဵ 

(စ) အဆုိြပုေငွေပဵသွင်ဵြခင်ဵနှငဴ် CSR ရန်ပဳုေငွေပဵသွင်ဵြခင်ဵ 
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(ဆ) ခွငဴြ်ပုမိန့်ေတ်ထတု်ယူြခင်ဵ 

(ဇ) လုပ်ေွေ်ပိတ်သိမ်ဵရန်ပုဳေငွေပဵသွင်ဵြခင်ဵ 

(ဈ) စာချုပ်ချုပ်ဆုိြခင်ဵ 

ဝန်ေဆာင်ခ (ေ) လုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်ေကေဵေငွေျပ် (၅၀၀၀ဝ/ိ-) 

(ခ) လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ရရိှရန် တင်သွင်ဵသညဴ် လုပ်ေွေ်အဆုိြပုေငွ 
 (ေုမ္ပဏီ (သ့ုိ) အသင်ဵတ့ုိေ လုပ်ေွေ်တစ်ေွေ်ေုိ 

လုပ်ေုိင်ခွငဴ်ရရိှရန်အတွေ် ေလျှောေ်ထာဵရာ၌ ေလျှောေ်လွှာတွင် 

လုပ်ေွေ်အဆုိြပုေငွေို ြဖညဴသွ်င်ဵရပါသည်။ လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ရရှိပါေ 

၎င်ဵ အဆုိြပုေငွေို ေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။) 

ကကာမြင်ဴချေနိ် (၆) လ နှငဴ် (၂၂) ရက် 

ေဆာင်ရွက်ရြညဴဌ်ာန ကကာချေန်ိ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာန ၁  လ   ၁၅   ရေ် 

(ခ) ေုမ္ပဏီ ၄  လ     ၇   ရေ် 

(ဂ) ဝန်ကေီဵဌာန+ေုမ္ပဏီ ၁  လ 

 (အဆုိြပုလွှာေခါ် + ေလျှောေ်) 

 စုစုေပါင်ဵကောချန်ိ ၆  လ   ၂၂   ရေ် 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ်ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ်ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

ြှတ်ချေက် (၃၀.၁.၂၀၁၉) ရေ်ေန့တွင် ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ်ရတနာဥပေဒသစ် 

ေိ ု အတညြ်ပုြပဋ္ဌာန်ဵခဴဲပါသည်။ ယင်ဵဥပေဒတွင် အလတ်စာဵ၊ 

အေသဵစာဵ၊ လေ်လပု်လေ်စာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ြခင်ဵဟူ၍ 

အမျ ိုဵအစာဵ ၃ မျ ိုဵပါရိှပါသည်။ အလတ်စာဵတူဵေဖာ် 

ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵေုိ ြပည်ေထာင်စုအဆငဴ်ေ လုပ်ေုိင်ခွငဴ်ြပုပပီဵ 

အေသဵစာဵနှငဴ် လေ်လပု်လေ်စာဵတူဵေဖာ်ထတု်လပု်ြခင်ဵေုိ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရေ 
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လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ြပုပါသည်။ 

(ေ) အလတ်စာဵတူဵေဖာ် ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွငဴ်ြပုမိန့် 

သေ်တမ်ဵမှာ ၃ နှစ်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ေွေ်တစ်ေွေ်လျှေင် 

၅ ဧေ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် အလတ်စာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူနှငဴ် ဤဥပေဒအရ 

ထုတြ်ပန်သညဴ ် နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ထုတလ်ုပ်မှုအေပါ် 

ရာခိုင်နှုန်ဵြဖင်ဴ ခွဲေဝခဳစာဵသညဴစ်နစ်ြဖငဴ် လုပ်ေိုင်ရမည်။ 

(ဂ) ေေျာေ်မျေ်ရတနာလုပ်ေွေ် တစ်ခုချင်ဵအတွေ် လိအုပ် 

ပါေ ေဈဵနှုန်ဵြပန်လည်သတ်မှတ်ပပီဵ သဳုဵနှစ်အထိတစ်ကေိမ် 

သာ ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵ တုိဵေပဵရမည်။ 

(ဃ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရိှသူသည် ရတနာနယ်ေြမတွင် ေြမအသဳုဵြပု 

ခွငဴ်မိန့်ရရှိရန် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

(င) ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရိှသူသည် ေေျာေ်မျေ်ရတနာအေချာထည် 

သ့ုိမဟုတ် လေ်ဝတ်ရတနာ ြပုလုပ်ေရာင်ဵချရာ၌ အသဳုဵြပု 

ရန် အမှန်တေယ်လိုအပ်ေသာ ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ နှငဴ် 

ထုတလ်ုပ်မှုနှင်ဴဆုိင်ေသာ စေ်ပစ္စည်ဵ ေိရိယာမျာဵေို 

အေောေ်ခွန်ေင်ဵလွတ်ခွငဴ် သ့ုိမဟုတ် သေ်သာခွငဴ်ြဖငဴ် 

တင်သွင်ဵခွငဴ်ြပုရန် သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ေလျှောေ် 

ထာဵခွငဴ်ရှိသည်။ 

 

(၂.၁.၂) ေကျောက်ြျေက်ရတနာ ထုတလ်ုပ်မခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန် ခွင်ဴမပုြိန့် 

ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ (အေသဵစာဵနှငဴ် လက်လပု်လက်စာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်မခင်ဵ 

အတွက်) 

တင်မပရန်လိုအပ်ြညဴ်

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

အေသဵစာဵတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မခင်ဵအတွက် 

(ေ) ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ်ရတနာ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေ 

ထုတ ်ေပဵထာဵသညဴ ်မှတ်ပဳုတင်လေ်မှတ် 

(ခ) ေုမ္ပဏီ(သ့ုိမဟုတ်) အသင်ဵ မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မိတ္တူ  

(ဂ) ေုမ္ပဏီ (သ့ုိမဟုတ်) အသင်ဵအဖွဲ့ဝင်စာရင်ဵမိတ္တူနှင်ဴ Profile 
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(ဃ) ေငွေကေဵခုိင်မာမှု (Bank Statement) အေထာေ်အထာဵ 

(င) ေြမေအာေ်တူဵေဖာ်လပု်ေိုင်မညဴ်လုပ်ေွေ်ေုိ 

ေလျှောေ်ထာဵ ပါေ ယခင်ေ ေြမေပါ် သ့ုိမဟုတ် 

ေြမေအာေ်တူဵေဖာ်မှုစနစ် ြဖင်ဴ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ခဲဴသညဴ် 

လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကေုဳ ရိှ၊မရှိ နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကေုဳ 

ရှိပါေ ယင်ဵအေတွ့အကေုဳနှင်ဴ သေ်ဆုိင်သညဴ် 

အေထာေ်အထာဵ 

လက်လပု်လက်စာဵတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မခင်ဵအတွက် 

 (ေ) သေ်ဆုိင်ရာ တိုင်ဵေဒသကေီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်     

ေေျာေ်မျေ်ရတနာလုပ်ေွေ် စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့ေ 

ထုတေ်ပဵထာဵသညဴ ်မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်  

(ခ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵ သ့ုိမဟုတ် အမျ ိုဵသာဵ 

မှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်မိတ္တူ  

(ဂ) အမိ်ေထာင်စုစာရင်ဵမိတ္တူ 

(ဃ) ြပစ်မှုေင်ဵရှင်ဵေကောင်ဵနှငဴ် ရဲစခန်ဵ ေထာေ်ခဳချေ်နှငဴ်  

အေျင်ဴစာရိတ္တေောင်ဵမွန်ေကောင်ဵ ေေျဵရွာအပု်ချုပ်ေရဵမှုဵ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(င) သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်ေေျာေ် 

မျေ်ရတနာလုပ်ေွေ် စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့ေ 

သတ်မှတ်ေသာ အေထာေ်အထာဵမျာဵ။ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် အေသဵစာဵတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မခင်ဵအတွက် 

(ေ) အဆုိြပုလွှာေခါ်ယူြခင်ဵ/ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ခ) ဖွင်ဴေဖာေ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

(ဂ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ထတု်ေပဵရန် ပဏာမေရွဵချယ်ြခင်ဵ 

(ဃ) လုပ်ငန်ဵစီမဳချေ်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် 

တင်ြပြခင်ဵ 

(င) ခွငဴ်ြပုမိန့်ထတု်ေပဵရန် အတညြ်ပုေရွဵချယ်ြခင်ဵ 

(စ) အဆုိြပုေငွေပဵသွင်ဵြခင်ဵနှငဴ် CSR ရန်ပဳုေငွေပဵသွင်ဵြခင်ဵ 

(ဆ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေတ်ထတု်ယူြခင်ဵ 
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လက်လပု်လက်စာဵတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မခင်ဵအတွက် 

(ေ) အဆုိြပုလွှာေခါ်ယူြခင်ဵ/ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ခ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ထတု်ေပဵရန် ေရွဵချယ်ြခင်ဵ 

(ဂ) အဆုိြပုေငွေပဵသွင်ဵြခင်ဵ 
(ဃ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ေတ်ထတု်ယူြခင်ဵ 

ဝန်ေဆာင်ခ အေသဵစာဵတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မခင်ဵအတွက် 

(ေ) လုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်ေကေဵေငွေျပ် (၃၀၀၀ဝ/ိ-) 

(ခ) လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ရရိှရန် တင်သွင်ဵသညဴ် လုပ်ေွေ်အဆုိြပုေငွ 

 (ေုမ္ပဏီ(သ့ုိ)အသင်ဵတ့ုိေ လုပ်ေွေ်တစ်ေွေ်ေုိ လုပ်ေုိင် 

ခွငဴ်ရရိှရန်အတွေ် ေလျှောေ်ထာဵရာ၌ ေလျှောေ်လွှာတွင် 

လုပ်ေွေ် အဆုိြပုေငွေို ြဖညဴသွ်င်ဵရပါသည်။ လုပ်ေိုင်ခွငဴ် 

ရရှိပါေ ၎င်ဵအဆုိြပုေငွေို ေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။) 

လက်လပု်လက်စာဵတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မခင်ဵအတွက် 
သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ (သ့ုိမဟုတ်) ြပည်နယ် ေေျာေ်မျေ် 

ရတနာလုပ်ေွေ်စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့ေ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 

လုပ်ေွေ်အဆုိြပုေငွေပဵသွင်ဵရပါမည်။ 

ကကာမြင်ဴချေနိ် - 

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာတိုင်ဵေဒသကေီဵ (သ့ုိမဟုတ)် ြပည်နယ်ေေျာေ်မျေ် 

ရတနာလုပ်ေွေ်စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

- 

ြှတ်ချေက် (ေ) အေသဵစာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ခွငဴ်ြပုမိန့်    

သေ်တမ်ဵမှာ ၂ နှစ်၊ လုပ်ေွေ်တစ်ေွေ်လျှေင် ၃ ဧေြဖစ်ပပီဵ 

လေ်လပု်လေ်စာဵတူဵေဖာ် ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵမှာ ၁ နှစ်၊ 

လုပ်ေွေ်တစ်ေွေ်လျှေင် ၁ ဧေ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) ခွငဴ်ြပုမိန့်သေ်တမ်ဵေုန်ဆဳုဵ၍ သေ်တမ်ဵတုိဵြမှငဴ်ခွင်ဴြပု 

သညဴအ်ခါ အေသဵစာဵတူဵေဖာ် ထုတလ်ုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

အတွေ် လုပ်ေိုင်ခွငဴ်သေ်တမ်ဵနှငဴ် ေဈဵနှုန်ဵတ့ုိေို ြပန်လည် 

သတ်မှတ်ပပီဵ နှစ်နှစ်အထိ တစ်ကေိမ်သာ ခွငဴ်ြပုမိန့် 
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သေ်တမ်ဵ တုိဵေပဵရမည်။ (ခွင်ဴြပုမိန့်သေ်တမ်ဵတုိဵြမှင်ဴ 

ခွငဴ်ြပုရန် ၃ လ ကေိုတင်၍ ေလျှောေ်ထာဵရပါမည်။) 

(ဂ) လေ်လပု်လေ်စာဵ တူဵေဖာ်ထတု်လပု်ြခင်ဵအတွေ်       

သေ်တမ်ဵ တုိဵြမှင်ဴခွငဴ်မြပုပါ။ 

(ဃ) ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရိှသူသည် ရတနာနယ်ေြမတွင် ေြမအသဳုဵြပု 

ခွငဴ်မိန့်ရရှိရန် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

(င) ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရိှသူသည် ေေျာေ်မျေ်ရတနာအေချာထည် 

သ့ုိမဟုတ် လေ်ဝတ်ရတနာြပုလုပ်ေရာင်ဵချရာ၌ အသဳုဵြပု 

ရန် အမှန်တေယ်လိုအပ်ေသာ ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ နှငဴ် ထုတ ်

လုပ်မှုနှငဴ်ဆုိင်ေသာ စေ်ပစ္စည်ဵ ေိရိယာမျာဵေုိ အေောေ် 

ခွန်ေင်ဵလွတခ်ွင်ဴ သ့ုိမဟုတ် သေ်သာခွငဴ်ြဖင်ဴ တင်သွင်ဵခွင်ဴ 

ြပုရန် သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ေလျှောေ်ထာဵခွင်ဴရှိသည်။ 

(၂.၁.၃) ေကျောက်ြျေက်ရတနာအေချောထည်၊ လက်ဝတ်ရတနာနှင်ဴ ေကျောက်ြျေက်မဖင်ဴ 

မပုလုပ်ေသာ ပစ္စည်ဵ ြျောဵအာဵ ေရာင်ဵချေမခင်ဵလုပ်ငန်ဵလိငု်စင် ေလျှောက်ထာဵမခင်ဵ 

တင်မပရန်လိုအပ်ြညဴ်

အေထာက်အထာဵြျောဵ 

)ေ(  ေုမ္ပဏီြဖစ်ပါေ ေုမ္ပဏီမှေလျှောေ်လွှာ 

)ခ(  ေေျာေ်မျေ်ရတနာအေချာထည်၊ လေ်ဝတ်ရတနာနှင်ဴ 

ေေျာေ်မျေ်ြဖငဴ်ြပုလုပ်ေသာပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် အဆုိြပုလွှာ 

(ဂ) ေလျှောေ်လွှာတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ ် လုိအပ်ေသာ 

အေထာေ်အထာဵမျာဵ- 

(၁) လိငု်စင်ဓာတ်ပုဳ ၂ ပုဳ 

(၂) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵမိတ္တူ 

(၃) ရတနာဆုိင် ဖွငဴ်လှစ်ေရာင်ဵချမည်ဴ ဆုိင်ခန်ဵေနရာ 

ဓာတ်ပုဳ ၂ ပဳု 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာအေထာေ်အထာဵမျာဵ 

နှင်ဴတေွ အဆုိြပုလွှာပုဳစဳေုိ ရန်ေုန်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

မန္တေလဵ၊  မိုဵေုတ်၊ ြမစ်ကေီဵနာဵတ့ုိရှိ ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ် 

ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵရုဳဵမျာဵတွင် တင်ြပေလျှောေ် 
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ထာဵနိုင်ပါသည်။ 

(ခ) ေလျှောေ်ထာဵချေ်တွင် လိအုပ်ချေ်မျာဵရှိပါေ ြပန်လည် 

အေကောင်ဵကောဵေပဵပါမည်။ 

(ဂ) MGE ရဳုဵသည ် ေလျှောေ်ထာဵသညဴလ်ိပ်စာအတိငု်ဵ ဆုိင်ခန်ဵ 

ဖွင်ဴလှစ်ထာဵြခင်ဵ၊ ဆုိင်ဵဘုတ် တင်ထာဵြခင်ဵ ရိှမရိှ ေြမြပင် 

ဆင်ဵ၍ စစ်ေဆဵပါမည်။ 

(ဃ) စစ်ေဆဵပပီဵေနာေ် ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေုိ ြမန်မာဴ 

ေေျာေ်မျေ်ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၏ 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေော်မတီသို့ တင်ြပပါမည်။ 

(င) ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ်ရတနာ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီမှ စစ်ေဆဵပပီဵသညဴအ်ခါ ဝန်ကေီဵဌာန၊ 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီသို့ အတည်ြပုချေ် ေတာင်ဵခဳပါမည်။ 

(စ) အတညြ်ပုချေ်ရရိှသညဴအ်ခါ ေလျှောေ်ထာဵသူသည် MGE 

ရုဳဵ တွင် လိငု်စင်ေကေဵေပဵေဆာင်ပပီဵ ေေျာေ်မျေ်ရတနာ 

အေချာထည်၊ လေ်ဝတ်ရတနာနှငဴ် ေေျာေ်မျေ်ြဖင်ဴ 

ြပုလုပ်ေသာပစ္စည်ဵ မျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေို 

ထုတယူ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ၁ နှစ်စာအတွေ် လိုင်စင်ေကေဵ ၅၀,၀၀၀ ေျပ် 

ကကာမြင်ဴချေနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၂၁ ရေ်  

ေလျှောက်ထာဵရြညဴ် 

ေနရာ 

ရန်ေုန်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ မန္တေလဵ၊ မိုဵေုတ်၊ ြမစ်ကေီဵနာဵတို့ရှိ 

မည်သညဴ ြမန်မာဴေေျာေ်မျေ်ရတနာ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵရဳုဵေုိ 

မဆုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵနိုင်ပါသည်။ 

အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ် 

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ြမန်မာေဴေျာေ်မျေ်ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

ြှတ်ချေက် (ေ) လိငု်စင်သေ်တမ်ဵမှာ ၁ နှစ် (သ့ုိ) ၂ နှစ် (သ့ုိ) ၃ နှစ် အထိ 

ေလျှောေ်ထာဵမှုမေပါ် မူတည်၍ လုပ်ေုိင်ခွငဴ်ရိှပါမည်။  

(ခ) အခွန်ေပဵေဆာင်မှုေုိ တစ်နှစ်တစ်ကေိမ် ရှင်ဵလင်ဵရပါမည်။ 

(အခွန်ေပဵေဆာင်မှုေြပစာေို လိင်ုစင်သေ်တမ်ဵတုိဵသညဴ် 
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အခါ ပူဵတွဲတင်ြပရပါမည်။) 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၁) - သတ္တုလုပ်ငန်ဵအြျေ ိုဵအစာဵြျောဵနှငဴ် ေလျှောက်ထာဵရြည်ဴ ဌာနြျောဵ 

စဉ် လုပ်ငန်ဵအြျေ ိုဵအစာဵ ေလျှောက်ထာဵရြည်ဴ 

ဌာန 

ခွငဴ်မပုြိန့်ထုတ် 

ေပဵြည်ဴဌာန 

သက်တြ်ဵတုိဵ 

ေလျှောက်ထာဵရန်

ဌာန 

၁ ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွမခင်ဵ 

၁.၁ (ေ) နုိင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု 

ပါရိှေသာသတ္တု၊ 

စေ်မှုတွင်ဵထွေ် 

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေေျာေ်ေို အကေီဵ စာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိငု်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖငဴ် 

ရှာေဖွြခင်ဵ 

(ခ) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴ 

 သတ္တုအကေီဵ စာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိငု်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖငဴ် 

ရှာေဖွြခင်ဵ 

(ဂ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

 စေ်မှုတွင်ဵထွေ်ေုန်ကေမ်ဵ 

 ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ် 

ေုိ အကေီဵစာဵထုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖင်ဴ 

ရှာေဖွြခင်ဵ 

(ဃ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကေီဵ

ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၁) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ

၊သယဳဇာတနှင်ဴ 

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၄) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်

ကေီဵ ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၇) 
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 သတ္တု သ့ုိမဟုတ် စေ်မှု 

တွင်ဵထွေ်ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵေုိ  အလတ်စာဵ 

ထုတ်လုပ်မှု 

 လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖင်ဴ 

ရှာေဖွြခင်ဵ 

(င) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

 ဝန်ကေီဵဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာထုတ်ြပန်

၍ ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

သတ္တု သ့ုိမဟုတ် စေ်မှု 

 တွင်ဵထွေ် ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵတ့ုိေုိ အေသဵစာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေုိင်ရန် ရည်ရွယ်ချေ် 

ြဖင်ဴ ရှာေဖွြခင်ဵ 

၁.၂ (ေ) ေေျာေ်ေို အလတ်စာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိငု်ရန် ရည်ရွယ်ချေ် 

ြဖင်ဴ ရှာေဖွြခင်ဵ 

(ခ) ဝန်ကေီဵဌာနေ အမိန့် 

ေကော်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ 

ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

ေေျာေ်ေိ ု အေသဵစာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိငု်ရန် ရည်ရွယ်ချေ် 

ြဖင်ဴ ရှာေဖွြခင်ဵ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်

၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၂) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵ 

ဌာန 

(ပုဳစဳ-၅) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵ

ဌာန 

(ပုဳစဳ-၈) 

၁.၃ (ေ) ဝန်ကေီဵဌာနေ အမိန့် 

ေကော်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ 

ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

ဓာတ်သတ္တုမျာဵမှအပ 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  (သ့ုိ) 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  

(သ့ုိ) ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေစိ်စစ် 

ချထာဵေပဵေရဵအဖဲွ့ 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  

(သ့ုိ) ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵ
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ေျန်ဓာတ်သတ္တုမျာဵေုိ 

အေသဵစာဵထုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေိင်ုရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖငဴ် 

ရှာေဖွြခင်ဵ 

 

(ပုဳစဳ-၃) 

 

(ပုဳစဳ-၆) 

ေရဵ အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၉) 

၂ ဓာတ်သတ္တုစြ်ဵသပ်တုိင်ဵတာမခင်ဵ 

၂.၁ (ေ) နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု 

ပါရိှေသာ  သတ္တု၊ စေ်မှု 

တွင်ဵထွေ်ေနု်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ေေျာေ်ေိ ု အကေီဵ စာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိငု်ရန် ရည်ရွယ်ချေ် 

ြဖင်ဴ စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

(ခ) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴ 

သတ္တုအကေီဵ စာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိငု်ရန် ရည်ရွယ်ချေ် 

ြဖင်ဴ စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

(ဂ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

စေ်မှု တွင်ဵထွေ် ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ် 

ေုိ အကေီဵစာဵထုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖင်ဴ 

စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

(ဃ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

သတ္တု သ့ုိမဟုတ် စေ်မှုတွင်ဵ 

ထွေ်ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵေုိ 

အလတ်စာဵထုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖင်ဴ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၁၀) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ

၊သယဳဇာတနှင်ဴ 

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၁၃) 

ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၁၆) 
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စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

(င) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

ဝန်ကေီဵဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာထုတ်ြပန်

၍ ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

သတ္တု သ့ုိမဟုတ် စေ်မှု 

တွင်ဵထွေ် ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ 

တ့ုိေုိအေသဵစာဵ 

ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေုိင်ရန် ရည်ရွယ်ချေ် 

ြဖင်ဴ စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

၂.၂ (ေ) ေေျာေ်ေိ ု အလတ်စာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိငု်ရန် ရည်ရွယ်ချေ် 

ြဖင်ဴ စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

(ခ) ဝန်ကေီဵ ဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ ေန့်သတ်ထာဵ 

ေသာေေျာေ်ေို 

အေသဵစာဵထုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိငု်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖငဴ် စမ်ဵသပ် 

တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၁၁) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵ 

ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၁၄) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵ

ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၁၇) 

၂.၃ (ေ) ဝန်ကေီဵဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ ေန့်သတ်ထာဵ 

ေသာဓာတ်သတ္တုမျာဵမှအပ 

ေျန်ဓာတ်သတ္တုမျာဵေုိ 

အေသဵစာဵထုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေိင်ုရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖငဴ် 

စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၁၂) 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၁၅) 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  

သ့ုိ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵ

ေရဵအဖဲွ့ 

(ပုဳစဳ-၁၈) 
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၃ ဓာတ်သတ္တုမဖစ်ေမြာက်နိုင်စွြ်ဵ ေလဴလာမခင်ဵ 

၃.၁ (ေ) နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု 

ပါရိှေသာ  သတ္တု၊ စေ်မှု 

တွင်ဵထွေ်ေနု်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေေျာေ်ေိ ု အကေီဵ စာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေိငု်ရန် ရည်ရွယ်ချေ် 

ြဖင်ဴ ြဖစ်ေြမာေ်နုိင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ  

(ခ) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴ 

သတ္တု အကေီဵ စာဵထုတ်လုပ် 

မှုလုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖငဴ် 

ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ  

(ဂ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

စေ်မှု တွင်ဵထွေ်ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ် 

ေုိ အကေီဵစာဵထုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ်ြဖင်ဴ 

ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ  

(ဃ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

သတ္တု သ့ုိမဟုတ် စေ်မှု 

တွင်ဵထွေ်ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵေုိ အလတ်စာဵ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေုိင်ရန် ရည်ရွယ်ချေ် 

ြဖင်ဴြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၁၉) 

ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကေီဵ၊ သယဳဇာတ 

နှင်ဴသဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၂၀) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်

ကေီဵ ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵ ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၂၁) 
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၄ ဓာတ်သတ္တုအကကီဵ စာဵထုတ်လုပ်မခင်ဵ 

၄.၁ (ေ) နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုပါရှိ 

ေသာသတ္တု၊ စေ်မှု 

တွင်ဵထွေ်ေနု်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ် 

ေိုအကေီဵ စာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ

   

(ခ) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴ 

သတ္တုအကေီဵ စာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ  

(ဂ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

စေ်မှုတွင်ဵထွေ် ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ် 

ေုိ အကေီဵ စာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ  

(ဃ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

သတ္တု စေ်မှုတွင်ဵထွေ်ေုန် 

ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေေျာေ်ေုိ အလတ်စာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဵစာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ဴြပု မိန့်ရရိှထာဵ 

ေသာ နုိင်ငဳသာဵ သ့ုိမဟုတ် 

နုိင်ငဳသာဵအဖဲွ့အစည်ဵသည် 

စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာထာဵသည်ဴ 

ဘူမိေဗဒအစီရင်ခဳစာအရ  

သတ္တု သုိေ်ပမာဏနှင်ဴ 

အရည်အေသွဵေပါ် မူတည်၍ 

နုိင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု 

ဖေ်စပ် လုပ်ငန်ဵအြဖစ် 

ေူဵေြပာင်ဵ လုပ်ေုိင်မည်ဴ 

ဓာတ်သတ္တုအကေီဵစာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵ ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၂၂) 

ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကေီဵ၊ သယဳဇာတ 

နှင်ဴသဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၂၃) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်

ကေီဵ ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၂၄) 
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၅ ဓာတ်သတ္တုအလတ်စာဵထုတ်လုပ်မခင်ဵ 

၅.၁ (ေ) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴ 

သတ္တု၊ စေ်မှုတွင်ဵထွေ် 

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵေို 

အလတ်စာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၂၅) 

ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကေီဵ၊ သယဳဇာတ 

နှင်ဴသဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၂၇) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်

ကေီဵ ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၂၉) 

၅.၂ (ေ) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴ 

ေေျာေ်ေိ ု အလတ်စာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ် 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၂၆) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၂၈) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၃၀) 

၆ ဓာတ်သတ္တုအေသဵစာဵထုတ်လုပ်မခင်ဵ 

၆.၁ (ေ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

ဝန်ကေီဵဌာနေ အမိန့် 

ေကော်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ 

ေန့်သတ်ထာဵေသာ သတ္တု 

သ့ုိမဟုတ် စေ်မှုတွင်ဵထွေ ်

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵေို 

အေသဵစာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကေီဵ 

ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၃၁) 

ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကေီဵ၊ သယဳဇာတ 

နှင်ဴသဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၃၄) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်

ကေီဵ ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ ်

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵ ဌာန 

(ပုဳစဳ-၃၇) 

၆.၂ (ေ) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴ 

ဝန်ကေီဵဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ ေန့်သတ်ထာဵ 

ေသာေေျာေ်ေို 

အလတ်စာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်

၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၃၂) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵ 

ဌာန 

(ပုဳစဳ-၃၅) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵ

ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၃၈) 
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၆.၃ (ေ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

ဝန်ကေီဵဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ 

ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

ဓာတ်သတ္တုမျာဵမှအပ 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ြပည်နယ်အတွင်ဵ 

ေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်ရှိသညဴ် 

သတ္တု၊ စေ်မှုတွင်ဵထွေ ်

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ 

 သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ်ေိ ု

အေသဵစာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၃၃) 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၃၆) 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  

သ့ုိ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵ

ေရဵ အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၃၉) 

၇ ဓာတ်သတ္တုလက်လုပ်လက်စာဵထုတ်လုပ်မခင်ဵ 

၇.၁ (ေ) နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

ဝန်ကေီဵဌာနေ အမိန့် 

ေကော်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ 

ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

ဓာတ်သတ္တုမျာဵမှအပ 

ေျန်ဓာတ်သတ္တုမျာဵေို 

လေ်လုပ်လေ်စာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၄၀) 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၄၁) 

- 

၈ ဓာတ်သတ္တုဆငဴ်တက်မပုမပင်မခင်ဵ 

၈.၁ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူမှအပ- 

(ေ) နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု 

ပါရိှေသာသတ္တု၊ 

စေ်မှုတွင်ဵထွေ်ေန်ု

 ကေမ်ဵပစ္စည်ဵသ့ုိမဟုတ် 

ေေျာေ်ေိုအကေီဵ စာဵ 

ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၄၂) 

ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကေီဵ၊ သယဳဇာတ 

နှင်ဴသဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၄၅) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်

ကေီဵ ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 
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(ခ) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု 

ြဖင်ဴ  သတ္တုအကေီဵ စာဵ 

ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ  

(ဂ) နုိင်ငဳသာဵ 

ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

 စေ်မှုတွင်ဵထွေ် 

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ်ေုိ 

 အကေီဵ စာဵဆင်ဴတေ် 

ြပုြပင်ြခင်ဵ 

(ဃ) နုိင်ငဳသာဵ 

ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

 သတ္တုနှင်ဴစေ်မှု 

တွင်ဵထွေ်ေုန်ကေမ်ဵ 

 ပစ္စည်ဵေုိ အလတ်စာဵ 

ဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

(င) နုိင်ငဳသာဵ 

ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုြဖင်ဴ 

 ဝန်ကေီဵဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ 

ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

သတ္တု သ့ုိမဟုတ် စေ်မှု 

 တွင်ဵထွေ်ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵေို အေသဵစာဵ 

ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

(ပုဳစဳ-၄၈) 

၈.၂ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူမှအပ- 

(ေ) ေေျာေ် အလတ်စာဵဆင်ဴ 

 တေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

(ခ)  ဝန်ကေီဵဌာနေ အမိန့် 

ေကော်ြငာ  စာထုတ်ြပန်၍ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၄၃) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန 

 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဦဵစီဵ

ဌာန 
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ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

ေေျာေ်ေိအုေသဵစာဵ 

ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

(ပုဳစဳ-၄၆) (ပုဳစဳ-၄၉) 

၈.၃ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိ သူမှအပ- 

(ေ)  ဝန်ကေီဵဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ ေန့်သတ်ထာဵ 

ေသာ သတ္တု၊ စေ်မှု 

တွင်ဵထွေ်ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

 ေေျာေ်တ့ုိမှအပ 

ေျန်ဓာတ်သတ္တုမျာဵအာဵ 

အေသဵစာဵနှငဴ် လေ်လုပ် 

လေ်စာဵဆင်ဴတေ် 

 ြပုြပင်ြခင်ဵ 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၄၄) 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၄၇၁) 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  

သ့ုိ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေပဵ

ေရဵ အဖဲွ့ 

 

(ပုဳစဳ-၅၀) 

၉ ဓာတ်သတ္တု ေရာင်ဵချေမခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူမခင်ဵ 

၉.၁ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူမှအပ- 

(ေ) နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှု 

ပါရိှေသာ သတ္တု၊ စေ်မှုတွင်ဵ 

ထေွ်ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ်ေို 

အကေီဵ စာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် 

ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(ခ) နိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုြဖငဴ် 

သတ္တုအကေီဵ စာဵ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(ဂ) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴ 

စေ်မှုတွင်ဵထွေ် ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵဝန်ကေီဵ 

ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၅၁) 

ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကေီဵ၊ သယဳဇာတ 

နှင်ဴသဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵ ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၅၄) 

ြပည်ေထာင်စုဝန်

ကေီဵ ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်

ကေီဵ  ဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၅၇) 
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ေို အကေီဵ စာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

နှင်ဴ ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(ဃ) နိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုြဖငဴ် 

သတ္တုနှငဴ် စေ်မှုတွင်ဵထွေ် 

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵေို အလတ် 

စာဵေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် 

ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(င) နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖင်ဴ 

ဝန်ကေီဵဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ ေန့်သတ်ထာဵ 

ေသာ သတ္တု သ့ုိမဟုတ် 

စေ်မှုတွင်ဵထွေ် 

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵေို 

အေသဵစာဵေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ 

ဝယ်ယူြခင်ဵ   

၉.၂ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူမှ အပ 

(ေ) ေေျာေ်ေိအုလတ်စာဵ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(ခ) ဝန်ကေီဵဌာနေ အမိန့် 

ေကော်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ 

ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

ေေျာေ်ေိ ု အေသဵစာဵ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြခင်ဵ 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်

၊ 

သတ္တုတွင်ဵဉီဵစီဵဌာန 

(ပုဳစဳ-၅၂) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ 

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဉီဵစီဵ 

ဌာန 

(ပုဳစဳ-၅၅) 

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵ

ချုပ်၊ 

သတ္တုတွင်ဵဉီဵစီဵ

ဌာန 

(ပုဳစဳ-၅၈) 

၉.၃ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရန် 

ခွငဴ်ြပုမိန့် ရရှိသူမှ အပ 

(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနေ အမိန့် 

ေကော်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ 

ေန့်သတ်ထာဵေသာ 

ဓာတ်သတ္တုမှအပ ေျန် 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချ ထာဵေရဵအဖဲွ့ 

(ပုဳစဳ-၅၃) 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချထာဵေရဵ 

အဖဲွ့ 

(ပုဳစဳ-၅၆) 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  

သ့ုိ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ် 

စိစစ်ချ 

ထာဵေရဵအဖဲွ့ 

(ပုဳစဳ-၅၉) 
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သတ္တု၊ စေ်မှုတွင်ဵထွေ် 

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ သ့ုိ  

ေေျာေ်ေိ ု ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

နှင်ဴ ဝယ်ယူြခင်ဵ 

၁၀ ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွြခင်ဵ၊ စမ်ဵသမ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ ြဖစ်ေြမာေ်နုိင်စွမ်ဵေလဴလာြခင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 

ဆငဴ်တေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် ဝယ်ယူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအနေ် 

လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ထေ်ပိုမို၍ လုပ်ေိငု်ြခင်ဵ 

၁၀.၁ (ေ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု 

ပါရိှေသာ သတ္တု၊ စေ်မှု 

တွင်ဵထွေ် ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ် 

ရှာေဖွြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ် 

တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ 

ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ၊ အကေီဵ စာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ဆင်ဴတေ် 

ြပုြပင်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(ခ) နိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖငဴ် 

သတ္တု ရှာေဖွြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ် 

တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ ြဖစ်ေြမာေ် 

နိုင်စွမ်ဵေလဴလာြခင်ဵ၊ 

အကေီဵ စာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 

ဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ 

ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(ဂ) နိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖငဴ် 

စေ်မှုတွင်ဵထွေ် 

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေေျာေ်ရှာေဖွြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ် 

တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ 

ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵ၊ 

သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၆၀) 

ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကေီဵ၊ သယဳဇာတ 

နှင်ဴသဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵေျင ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကေီဵဌာန 

 

(ပုဳစဳ-၆၁) 

 



10-46 

 

ေလဴလာြခင်ဵ၊ အကေီဵ စာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ဆင်ဴတေ် 

ြပုြပင်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(ဃ) နိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖငဴ် 

စေ်မှုတွင်ဵထွေ် ေုန်ကေမ်ဵ 

ပစ္စည်ဵေို ရှာေဖွြခင်ဵ၊ 

စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ 

ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ၊ အလတ်စာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 

ဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင် ဴ

ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(င) နိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖငဴ် 

ဝန်ကေီဵဌာနေ 

အမိန့်ေကော်ြငာစာ 

ထုတ်ြပန်၍ ေန့်သတ်ထာဵ 

ေသာသတ္တု သ့ုိ စေ်မှုတွင်ဵ 

ထွေ်ေန်ုကေမ်ဵပစ္စည်ဵေုိ 

ရှာေဖွြခင်ဵ၊ 

စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ 

ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ၊ 

အေသဵစာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 

ဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ 

ဝယ်ယူြခင်ဵ 

(စ) နိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုြဖငဴ် 

သတ္တု၊ စေ်မှုတွင်ဵထွေ်ေနု် 

ကေမ်ဵ ပစ္စည်ဵတ့ုိနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ၍ ရှာေဖွြခင်ဵ၊ 

စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ 
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ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ၊ 

အလတ်စာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် အေသဵစာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 

ဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေရာင်ဵချြခင်ဵ နှင် ဴ

ဝယ်ယူြခင်ဵတ့ုိတွင် အနည်ဵ 

ဆုဳဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵရပ်ေို 

တစ်ေပါင်ဵတည်ဵ 

လုပ်ေိငု်ြခင်ဵ 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၂)- မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် သတ္တုတွင်ဵဉီဵ စီဵဌာနသ့ုိ ခွငဴ်မပုြိန့် 

ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ပါဝင်ရြညဴ်   အချေက်ြျောဵ  

စဉ် အြည် 

၁ ေုမ္ပဏီ၏ ဥေ္ကဋ္ဌ/ အုပ်ချုပ်မှုဒါရုိေတ်ာ ေိုယ်တုိင်လေ်မှတ်ေရဵထုိဵထာဵသညဴ် ေလျှောေ်ထာဵစာနှငဴ် 

သတ်မှတ် ေလျှောေ်လွှာပဳုစဳ 

၂ သေ်တမ်ဵရှိေသာ ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လေ်မှတ်  

၃ ေုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်ဵပုဳစည်ဵမျဉ်ဵ 

၄ ဒါရုိေတ်ာအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ အချေအ်လေ်မျာဵ၊ ေရာင်စဳုဓါတ်ပုဳနှင်ဴ လေ်မှတ်မူရင်ဵပါဝင်ေသာဇယာဵ 

၅ အဆိုြပုေလျှောေ်ထာဵသညဴ် လုပ်ေွေ၏် တစ်လေ်မတစ်မိုင်စေေဵ ေြမပုဳညွှန်ဵအမှတ်မျာဵ ပါဝင်သည်ဴ 

တည်ေနရာြပ ေြမပုဳနှငဴ် ဧရိယာအေျယ်အဝန်ဵ (ေရာင်စဳုြဖင်ဴ) 

၆ (၁)လအတွင်ဵ ရယူထာဵေသာေုမ္ပဏီ၏ ေငွေကေဵခိုင်မာမှုအေထာေ်အထာဵ(မူရင်ဵ) 

၇ ေုမ္ပဏီ၏ ေြမယာအရှုပ်အရှင်ဵေင်ဵရှင်ဵေကောင်ဵ ေတိဝန်ခဳချေ် 

၈ ေုမ္ပဏီလိပ်စာမှန်ေန်ေကောင်ဵ ေုမ္ပဏီအေြခစုိေ်တည်ရှိရာ ရဲစခန်ဵ၏ေထာေ်ခဳချေ် (မူရင်ဵ) နှငဴ် 

ေလျှောေ်ထာဵသူ (ဥေ္ကဋ္ဌ/ အုပ်ချုပ်မှုဒါရုိေတ်ာ) ၏ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်ြပာဵမိတ္တူ (နိုင်ငဳြခာဵ 

ေုမ္ပဏီမျာဵအတွေ် သေ်ဆိငု်ရာ သဳရဳုဵေထာေ်ခဳချေ် 
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၉ ဘူမီေဗဒပညာရှင် သ့ုိမဟုတ် သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵအင်ဂျင်နီယာေုိယ်တုိင် လေ်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွေ်မှုအစီအစဉ် (Initial Work Program/ Exploration Program) နှင်ဴေမု္ပဏီ၏ 

(ဥေ္ကဋ္ဌ/ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရုိေတ်ာ) ထပ်ဆငဴ်ေထာေ်ခဳချေ် 

၁၀ လေ်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသညဴ် ဘူမိေဗဒပညာရှင် သ့ုိမဟုတ် သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵအင်ဂျင်နီယာ၏ 

ဘဲွ့လေ်မှတ် မိတ္တူနှင်ဴ မိတ္တုမှန်ြဖစ်ေကောင်ဵ ေိုယ်တုိင်ဝန်ခဳချေ် 

၁၁ သဳုဵစဲွမည်ဴေငွေကေဵပမာဏ (Financial Proposal) 

၁၂ ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်လျေ်ရိှသည်ဴ ေုမ္ပဏီမျာဵအေနြဖငဴ် လေ်ရှိလုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်ေနမှု 

ရှိပါေ လုပ်ေွေ ်စာရင်ဵနှငဴ် စေ်ယန္တရာဵစာရင်ဵမျာဵေုိ ေဖာ်ြပရန် 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၃)- တစ်စတုရန်ဵကီလိုြီတာအတွက် နှစ်စဉ်ေပဵေဆာင်ရြည်ဴ 

ပုဳေသေမြဌာဵရြ်ဵခ (in thousand kyats) 

စဉ် ဓာတ်သတ္တု 

အြျေ ိုဵအစာဵ 

ရာှေဖွေရဵကာလ စြ်ဵသပ်တုိင်ဵတာေရဵကာလ 

  ပထမ 

နှစ် 

ဒတိုယ 

နှစ် 

ပထမ 

နှစ် 

ဒတိုယ 

နှစ် 

တတိယ 

နှစ် 

စတုတ္တ       

နှစ် 

ပဉ္စမ         

နှစ် 

၁ စေ်မှုတွင်ဵထွေ် 

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ သ့ုိ 

ေေျာေ် 

၁၂.၅ ၂၅ ၂၅ ၅၀ ၁၀၀ ၁၅၀ ၂၀၀ 

၂ သတ္တုမျာဵ ၂၅ ၅၀ ၅၀ ၁၀၀ ၂၀၀ ၃၀၀ ၄၀၀ 

၃ အဖုိဵတန်သတ္တုမျာဵ ၃၇.၅ ၇၅ ၇၅ ၁၅၀ ၃၀၀ ၄၅၀ ၆၀၀ 

၄ ေရွှေ၊ ပလေ်တီနမ်၊ 

ယူေရနီယမ် နှငဴ ်

အဖုိဵတန်သတ္တုမျာဵ 

၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၂၀၀ ၄၀၀ ၆၀၀ ၈၀၀ 
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စဉ် ဓာတ်သတ္တု အြျေ ိုဵအစာဵ ြဖစ်ေြမာေ်နိုင် 

စွမ်ဵ ေလဴလာမှု 

ောလ 

ထုတ်လုပ်မှုအတွေ် 

ထူေထာင်မှုောလ 

ထုတ်လုပ်မှုောလ 

ပထမ 

နှစ် 

ဒတိုယ 

နှစ် 

ပထမ 

နှစ် 

ဒတိုယ 

နှစ် 

တတိယ 

နှစ် 

၁ နှစ်အတွေ် နှစ် ၂၀ 

အထိ 

၁။ စေ်မှု တွင်ဵထွေ် 

ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵ သ့ုိ 

ေေျာေ် 

၂၀၀ ၃၀၀ ၇၀၀ ၈၀၀ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ 

၂။ သတ္တုမျာဵ ၄၀၀ ၄၀၀ ၉၀၀ ၁,၀၅၀ ၁,၂၀၀ ၁,၅၀၀ 

၃။ အဖုိဵတန်ဵသတ္တုမျာဵ ၆၀၀ ၆၀၀ ၁,၃၅၀ ၁,၅၇၅ ၁,၈၀၀ ၂,၂၅၀ 

၄။ ေရွှေ၊ ပလေ်တီနမ်၊ 

ယူေရနီယမ်နှင်ဴ 

အဖုိဵတန်သတ္တုမျာဵ 

၈၀၀ ၈၀၀ ၁,၈၀၀ ၂,၁၀၀ ၂,၄၀၀ ၃,၀၀၀ 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၄)- ခွငဴ်မပုြိန့်ေကကဵြျောဵ 

စဉ် လုပ်ငန်ဵအြျေ ိုဵအစာဵ ေပဵေဆာင်ရသည်ဴနှုန်ဵ(ကျေပ်) 

(ေ) ဓာတ်သတ္တုလုပ်လေ်စာဵထုတ်လုပ်ရန် ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၆၀,၀၀၀ 

(ခ) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန် ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၂၀၀,၀၀၀ 

(ဂ) ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာရန်ခွငဴ်ြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၂၀၀,၀၀၀ 

(ဃ) ဓာတ်သတ္တု ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵေလဴလာရန် ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵ ြခင်ဵ ၂၀၀,၀၀၀ 

(င) ဓာတ်သတ္တုအေသဵစာဵထုတ်လုပ်ရန်ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၂၀၀,၀၀၀ 

(စ) ဓာတ်သတ္တုအလတ်စာဵထုတ်လုပ်ရန် ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၃၀၀,၀၀၀ 

(ဆ) ဓာတ်သတ္တုအကေီဵ စာဵထုတ်လုပ်ရန် ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၄၀၀,၀၀၀ 

(ဇ) ဓာတ်သတ္တု(ရှာေဖွရန်၊ စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာရန်၊ ြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာရန် နှင်ဴထုတ်လုပ်ရန်) တ့ုိေုိ တစ်ေပါင်ဵတည်ဵ လုပ်ေိငု်ရန် 

ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

၄၀၀,၀၀၀ 
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(ဈ) ဓာတ်သတ္တုဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ရန် ခွငဴ်ြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၂၀၀,၀၀၀ 

(ည) ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချရန်နှင်ဴဝယ်ယူရန်ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ ၂၀၀,၀၀၀ 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၅)- ဓာတ်သတ္တုခွန်နှင်ဴ ရတနာခွန် 

စဉ် အြည် နှုန်ဵထာဵ 

(ေ) အဖုိဵတန်သတ္တုမျာဵအတွေ် ၅% 

(ခ) သတ္တုမျာဵအတွေ် ၄% 

(ဂ) သတ္တုမျာဵအတွေ် ၃% 

(ဃ) စေ်မှုတွင်ဵထွေ်ေန်ုကေမ်ဵပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ်အတွွေ် ၂% 

(င) ပတ္တြမာဵ၊နီလာ၊ ေေျာေ်စိမ်ဵ၊ စိန်အတွေ်  ၁၀ % 

(စ) အြခာဵေေျာေ်မျေ်ရတနာမျာဵအတွေ် ၅ % 

ြှတ်ချေက်။ ဓာတ်သတ္တုခွန်သည် ထုတ်လုပ်ရရှိေသာ ဓာတ်သတ္တုြျောဵ ေရာင်ဵချေသည်ဴအခါ ဓာတ်သတ္တုတန်ဖိုဵ 

အေပါ် ေပဵေဆာင်ရြည်။ 

 ရတနာခွန်သည် ေကျောက်ြျေက်ရတနာထုတ်လုပ်မခင်ဵြှ ထွက်ရိှလာေသာ ေကျောက်ြျေက်ရတနာ 

အရုိင်ဵြျောဵ အေပါ် ေပဵေဆာင်ရြည်။ 

   

ေနာက်ဆက်တွဲ (၆)- ဝန်ေဆာင်ခြျောဵ 

စဉ် အြည် နှုန်ဵထာဵ 

(ေ) ေေျာေ်မျေ်အရုိင်ဵမျာဵအတွေ် အမှန်တေယ် ေရာင်ဵချသည်ဴ တန်ဖိုဵ၏ 

၃% 

(ခ) ေေျာေ်မျေ်ရတာ အေချာထည်၊ လေ်ဝတ်ရတနာ 

သ့ုိမဟုတ် ေေျာေ်မျေ် ရတနာြဖငဴ် ြပုလုပ်ေသာပစ္စည်ဵ 

အမှန်တေယ် ေရာင်ဵချသည်ဴ တန်ဖိုဵ၏ 

၁% 

 

ြှတ်ချေက်။ ဝန်ေဆာင်ခသည် ရတနာခွန်ေပဵေဆာင်ပပီဵသည်ဴ ေကျောက်ြျေက်ရတနာအရုိင်ဵကိုမဖစ်ေစ၊ ေကျောက် 

ြျေက်ရတနာအေချောထည်ကိမုဖစ်ေစ၊ လက်ဝတ်ရတနာ သ့ုိြဟုတ် ေကျောက်ြျေက်ရတနာမဖငဴ် 

မပုလုပ် ေသာပစ္စည်ဵကိုမဖစ်ေစ မပည်ေထာင်စုအစုိဵရက ကကီဵ ြှူဵကျေင်ဵပေသာ ေကျောက်ြျေက် 

ရတနာမပပဲွြျောဵနှင်ဴ သတ္တုတွင်ဵဝန်ကကီဵဌာနက စီစဉ်ေပဵသည်ဴေနရာြျောဵတွင် ေရာင်ဵချေမခင်ဵ 

အတွက ်ေကာက်ခဳပါသည်။ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၇)- ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်ဵခွင်ဴမပုြိန့် သက်တြ်ဵြျောဵ 

စဉ် 

 

ခွင်ဴမပုြိန့် သက်တြ်ဵ ြှတ်ချေက် 

(ေ) ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွြခင်ဵ (ဝန်ကေီဵ+ 

ဉီဵစီဵဌာန +တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေစိ်စစ်ေပဵေရဵအဖွဲ့ 

၁ နှစ်+ ၁ နှစ်  

(ခ) ဝန်ကေီဵဌာနမှ ထုတ်ေပဵေသာ 

ဓာတ်သတ္တု စမ်ဵသပ် တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

၃နှစ်+ ၁နှစ်+ ၁နှစ်+ 

၁နှစ်+၁နှစ်+ ၁နှစ် 

ေနဉီဵ ခွင်ဴြပုမိန့် သေ်တမ်ဵ 

အပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ၈ နှစ် 

ထေ် မပုိေစရ 

(ဂ) ဉီဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ေပဵေသာ 

ဓာတ်သတ္တုစမ်ဵသပ် တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

၃နှစ်+၁နှစ်+၁နှစ် ေနဉီဵ ခွင်ဴြပုမိန့် သေ်တမ်ဵ 

အပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ၅ နှစ် 

ထေ် မပုိေစရ 

(ဃ) တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ် စိစစ်ေပဵေရဵအဖွဲ့မှ 

ထုတ်ေပဵေသာ ဓာတ်သတ္တု 

စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ 

၁နှစ်+ ၁နှစ်+ ၁နှစ် ေနဉီဵ ခွင်ဴြပုမိန့် သေ်တမ်ဵ 

အပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ၃ နှစ် 

ထေ် မပုိေစရ 

(င) ဓာတ်သတ္တုြဖစ်ေြမာေ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေလဴလာြခင်ဵ (ဝန်ကေီဵဌာန) 

၁နှစ်+ ၁နှစ်+ ၁နှစ် ေနဉီဵ ခွင်ဴြပုမိန့် သေ်တမ်ဵ 

အပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ၃ နှစ် 

ထေ် မပုိေစရ 

(စ) ဓာတ်သတ္တုအကေီဵ စာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

(ဝန်ကေီဵဌာန) 

(၁၅ နှစ်အထေ်မှ နှစ် 

၅၀ ထ)ိ+ ၅နှစ် 

 

(ဆ) ဓာတ်သတ္တုအလတ်စာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

(ဝန်ကေီဵဌာန+ဉီဵစီဵဌာန) 

(၁၀နှစ်အထေ်မှ နှစ် 

၁၅ ထိ)+ ၂ နှစ် 

 

(ဇ) ဓာတ်သတ္တုအေသဵစာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

(ဝန်ကေီဵဌာန+ ဉီဵစီဵဌာန+ 

တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ် စိစစ်ေပဵေရဵအဖွဲ့) 

(၅နှစ်အထေ်မှ နှစ် ၁၀ 

ထ)ိ+ ၂ နှစ် 

 

(ဈ) ဓာတ်သတ္တုလေ်လုပ်လေ်စာဵထုတ်

လုပ်ြခင်ဵ (တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

၁ နှစ်  
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စဉ် 

 

ခွင်ဴမပုြိန့် သက်တြ်ဵ ြှတ်ချေက် 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေစိ်စစ်ေပဵေရဵ 

အဖဲွ့) 

(ည) ဓာတ်သတ္တုဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

(ဝန်ကေီဵဌာန) 

(၁၅ နှစ်အထေ်မှ နှစ် 

၅၀ ထ)ိ+ ၅နှစ် 

(၁၀ နှစ်အထေ်မှ နှစ် 

၁၅ ထိ)+ ၂ နှစ် 

(၅ နှစ်အထေ်မှ နှစ် ၁၀ 

ထ)ိ+ ၂ နှစ် 

လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵ(ေ)၊(ခ)၊ 

(ဂ) လပု်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵ (ဃ) 

လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵ(င) 

(ဋ) ဓာတ်သတ္တုဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

(ဉီဵစီဵဌာန) 

(၁၀ နှစ်အထေ်မှ နှစ် 

၁၅ ထိ)+ ၂ နှစ် 

(၅ နှစ်အထေ်မှ နှစ် ၁၀ 

ထ)ိ+ ၂ နှစ် 

လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵ(ေ) 

လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵ(ခ) 

(ဌ) ဓာတ်သတ္တုဆင်ဴတေ်ြပုြပင်ြခင်ဵ 

(တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ ြပည်နယ် 

လုပ်ေွေ် စိစစ်ေပဵေရဵအဖွဲ့) 

(၅ နှစ်အထေ်မှ နှစ် ၁၀ 

ထ)ိ + ၂ နှစ် 

 

(ဍ) ဓာတ်သတ္တုေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ 

ဝယ်ယူြခင်ဵ (ဝန်ကေီဵဌာန+ 

ဉီဵစီဵဌာန+ တုိင်ဵေဒသကေီဵ  သ့ုိ 

ြပည်နယ်လုပ်ေွေစိ်စစ်ေပဵေရဵ 

အဖဲွ့) 

၃နှစ်+၃နှစ်  
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၈)- ခွင်ဴမပုြိန့်လုပ်ကွက်ဧရယိာအကျေယ်အဝန်ဵ 

စဉ် အြည် ဧရယိာ 

(ေ) ရှာေဖွြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ ြဖစ်ေြမာေ် 

နိုင်စွမ်ဵေလဴလာြခင်ဵ၊ အကေီဵ စာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 

အလတ်စာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ အေသဵစာဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်မျာဵ 

 

၁။ ဓာတ်သတ္တုအကေီဵ စာဵလုပ်ေွေ် သတ်မှတ် 

ဧရိယာအတွေ် 

၁ စတုရန်ဵေီလိုမီတာမှ ၂၁၀၀ စတုရန်ဵ 

ေီလိုမီတာ 

၂။ ဓာတ်သတ္တုအလတ်စာဵလုပ်ေွေ် သတ်မှတ် 

ဧရိယာအတွေ် 

၁ စတုရန်ဵေီလိုမီတာ 

၃။ ဓာတ်သတ္တုအေသဵစာဵလုပ်ေွေအ်တွေ် 

(စေ်မှုတွင်ဵထွေ် ေုန်ကေမ်ဵ ပစ္စည်ဵ၊ ေေျာေ်) 

၀.၀၈ စတုရန်ဵေီလိုမီတာ 

၄။ ဓာတ်သတ္တုအေသဵစာဵ လုပ်ေွေအ်တွေ် 

(ေရွှေနှင်ဴ အဖုိဵတန်သတ္တုမှအပ အြခာဵသတ္တု) 

၀.၀၄ စတုရန်ဵေီလိုမီတာ 

 

၅။ ဓာတ်သတ္တုအေသဵစာဵ လုပ်ေွေအ်တွေ် 

(ေရွှေနှင်ဴ အဖုိဵတန်သတ္တု) 

၀.၀၁၆ စတုရန်ဵေီလိုမီတာ 

(ခ) လေ်လုပ်လေ်စာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့်  

၁။ စေ်မှုတွင်ဵထွေ်ေန်ုကေမ်ဵပစ္စည်ဵြဖစ်လျှေင် ၀.၀၂ စတုရန်ဵေီလုိမီတာ 

၂။ ေရွှေနှင်ဴအဖုိဵတန်သတ္တုမှအပ အြခာဵသတ္တုနှင်ဴ 

အလှဆင်ေေျာေ် ြဖစ်လျှေင် 

၀.၀၁၂ စတုရန်ဵေီလုိမီတာ 

၃။ ေရွှေနှင်ဴအြခာဵအဖုိဵတန်သတ္တုြဖစ်လျှေင် ၀.၀၀၄ စတုရန်ဵေီလိုမီတာ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၁) လူဝငမ်ှုကြီဵကြပ်ေေဵဦဵစီဵဌာန  
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လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေေဵဦဵစီဵဌာန 

၁။ နိုင်ငဳြြာဵသာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵ၊ နုိင်ငဳြြာဵသာဵအလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ယင်ဵတို့၏ 

မိသာဵစုဝင်မျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိမေရာက်ရှိမှီ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာဗီဇာကို ရယူရန် လိအုပ်ပါ 

သည်။ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာဗီဇာကို ေလျှောက်ထာဵရန်နည်ဵလမ်ဵ ၃ ြုရှိပါသည်။ ယင်ဵတို့မှာ 

နိုင်ငဳြြာဵတိုင်ဵြပည်မျာဵရိှ ြမန်မာသဳရုဳဵမျာဵတွင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ၊ 

http://evisa.moip.gov.mm ဝက်ဘ်ဆုိဒ်မှတဆငဴ်E-VISA ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ဆုိက်ေရာက်ဗီဇာကို ေလဆိပ်တွင် ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵတို့ြဖစ်သည်။ 

၂။ အကယ်၍စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာဗီဇာ ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူသည် အြျနိ်ကကာြမင်ဴစွာ ေနထိင်ု 

ရန် အစီအစဉ်ရိှပါက အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာနှငဴ် ေနထုိင်ြွင်ဴတို့ကို 

ေလျှောက်ထာဵရယူရန် လိအုပ်ပါသည်။ ေနထိငု်ြွင်ဴသက်တမ်ဵတိုဵကုိ ြွငဴ်ြပုမည်ြဖစ်ပပီဵ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၏ ေထာက်ြဳစာတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ေနထိငု်ြွင်ဴကာလ (၁ 

နှစ်ထက်မပိုေသာ) နှင်ဴအညီ လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵဌာနရဳုဵမျာဵတွင် ြပုလုပ်နုိင်ပါသည်။ 

ေနထိငု်ြွင်ဴကို ထုတေ်ပဵသညဴ်အြါ နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်ကုိပါ တစ်ပါတည်ဵပူဵတဲွ၍ 

ထုတေ်ပဵပပီဵ ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ ေပဵအပ်ပါသည်။ 

၃။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှငဴ် သက်ဆုိင်ေသာြပည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာနှငဴ် ပတ်သက်၍ 

ေအာက်ပါအတိင်ုဵ အတိြုျုပ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်- 

ေြ်တိုေနထိငု်မည်ဴနိငု်ငဳြြာဵသာဵအလုပ်သမာဵမျာဵ (ေြ်ေပါင်ဵ (၉၀) ေအာြ်) 

စီဵပွာဵေေဵ 

ဆုိင်ောဗီဇာ 

ယင်ဵဗီဇာကိုြမန်မာနိုင်ငဳတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ကိုင်ေနေသာ စီဵပွာဵေရဵ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ေဆာင်ရန် ရည်ရွယ်သူမျာဵအာဵ ေပဵအပ်ပါသည်။ 

ယင်ဵဗီဇာသည် စတင်ထတု်ေပဵသညဴေ်န့မှစ၍ (၃) လအတွင်ဵ 

သက်တမ်ဵရိှပပီဵ ေနထိငု်ြွငဴ်အမျာဵဆဳုဵရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ရရိှပါသည်။ 

ယင်ဵစီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာဗီဇာကို နုိင်ငဳြြာဵသာဵအလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ၄င်ဵ 

တို့၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵကုိ လည်ဵ ေပဵအပ်ပါသည်။ 

ဆုိြ်ေောြ် 

ဗီဇာ 

ြမန်မာသဳရုဳဵမရှိေသာ နုိင်ငဳတွင်ေနထိငု်သူမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ြမန်မာသဳရုဳဵတွင် 

ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာေလျှောက်ထာဵရန် အြျနိ်မရိှသူမျာဵကုိ ဆုိက်ေရာက်ဗီဇာအာဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတကာေလဆိပ်တွင် ထုတေ်ပဵပါသည်။ 

 

 

http://evisa.moip.gov.mm/
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ေြ်ေှညေ်နထိငု်မညဴ်နိုင်ငဳြြာဵသာဵအလုပ်သမာဵမျာဵ (ေြ်ေပါင်ဵ (၉၀) အထြ်) 

ေနထိငု်ြွင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳတွက်ရက်ေပါင်ဵ (၉၀) အထက်ေနထိင်ုရန်ရိှေသာ နုိင်ငဳြြာဵသာဵ 

ကိ ု ေနထိင်ုြွငဴ်ထုတ်ေပဵပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာဗီဇာ ကိုင်ေဆာင်ထာဵ 

ေသာ ေလျှောက်ထာဵသူသည် ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိေရာက်ရှိပပီဵ ေနာက်ေနထိငု်ြွင်ဴ 

ကိ ုေလျှောက်ထာဵရန် လိအုပ်ပပီဵ ယင်ဵေနထိငု်ြွငဴ်သည် အမျာဵဆဳုဵရက်ေပါင်ဵ 

(၇၀) ေနထုိင်ြွင်ဴရှိသည်။ ေနထိငု်ြွငဴ်ကို သက်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောက်ထာဵ 

နိုင်သည်။ 

ြပည ်

ြပန်လည် 

ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ 

နိုင်ငဳြြာဵသာဵတစ်ဦဵသည် ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ ေနထုိင်ြွငဴ်ကာလအတွင်ဵ 

အလုပ်ကိစ္စအတွက်ြဖစ်ေစ ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာကိစ္စအတွက် ြဖစ်ေစ 

နိုင်ငဳြြာဵ တိုင်ဵြပည်မျာဵသ့ုိ သွာဵေရာက်ပပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵသ့ုိ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လိုလျှေင် ယင်ဵနိုင်ငဳြြာဵသာဵသည် ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွငဴ် ဗီဇာကို 

ေလျှောက်ထာဵရမည်။ ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ (၂)မျ ိုဵရိှသည်။ အကကိမ်ကကိမ် 

ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွင်ဴကို ြွငဴ်ြပုေသာ အကကိမ်ကကိမ် ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွင်ဴ 

ဗီဇာနှငဴ် တစ်ကကိမ်သာြပည်ြပန်ဝင်ြွငဴ်ကို ြွငဴ်ြပုေသာ တစ်ကကိမ် ြပည ်

ြပန်လည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာတို့ြဖစ်သည်။ 

၄။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်၏ ြွငဴ်ြပုမိန့်သ့ုိမဟုတ် အတညြ်ပုမိန့်ရရှိပပီဵ 

ြဖစ်ေသာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူသည်ယင်ဵ၏ နိုင်ငဳြြာဵသာဵအလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် မိသာဵစုဝင်မျာဵ 

အတွက် ဗီဇာနှငဴ်လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵဆုိင်ရာ ေအာက်ပါဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုေကာ်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စု 

တစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳုဝန်ေဆာင်မှုေပဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သညဴအ်ဖွဲ့ (OSS) ရိှ 

လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် ရယူနိုင်သည်- 

(က) ေနထိငု်ြွင်ဴ 

 (ြ) နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင် 

(ဂ) အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ/တစ်ကကိမ်ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွင်ဴဗီဇာ 

၅။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ 

အလဳုဵစုဳဝန်ေဆာင်မှုေပဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သညဴအ်ဖွဲ့ (OSS) ရိှ လူဝင်မှု 

ကကီဵကကပ်ေရဵ ဦဵစီဵဌာနတွင် ေနထိငု်ြွင်ဴ၊ နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်၊ အကကိမ်ကကိမ် 

ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွင်ဴဗီဇာ၊ တစ်ကကိမ်ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာတို့ကို ေလျှောက်ထာဵမညဴ် 

နိုင်ငဳြြာဵသာဵအလုပ်သမာဵမျာဵသည်- 
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 ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူ၏ကုိယ်စာဵလှယ်မှ ယင်ဵတ့ုိ၏အလပု်သမာဵြဖစ်ေကကာင်ဵ အာမြဳ 

ေပဵထာဵေသာ နိုင်ငဳြြာဵသာဵ အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ၄င်ဵတို့၏မိသာဵစုဝင်မျာဵ 

ြဖစ်ရမည်။ 

 ြမန်မာနိုင်ငဳနှငဴ် နိုင်ငဳြြာဵတိုင်ဵြပည်မျာဵတွင်ရိှေသာ ရုဳဵြွဲမျာဵနှငဴ်စက်ရဳုမျာဵ သ့ုိမဟုတ် 

ရုဳဵြျုပ်မျာဵကဴဲသ့ုိေသာ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူ၏ အပု်စုကုမ္ပဏီမျာဵတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင် 

လျက်ရှိေသာ နိုင်ငဳြြာဵသာဵအလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ၄င်ဵတို့၏မိသာဵစုဝင်မျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အေထာက်အပဳဴြပုရန် ရည်ရွယ်ြျက်ြဖငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူ၏ စက်ရုဳ၊ 

ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လပု်ကိုင်လျက်ရှိေကကာင်ဵကုိ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူ၏ ကိုယ်စာဵလှယ်မှ 

ေထာက်ြဳြျက်ေပဵသူမျာဵနှငဴ် ယင်ဵတ့ုိ၏မိသာဵစုဝင်မျာဵ 

၆။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ရက်ေပါင်ဵ (၉၀) အထက်ေနထိင်ုရန်ရည်ရွယ်ေသာ နိုင်ငဳြြာဵသာဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ၄င်ဵတို့၏မိသာဵစုဝင်မျာဵသည် ေနထိင်ုြွငဴ်နှင်ဴနိုင်ငဳြြာဵသာဵ မှတ်ပုဳတင် 

ကိ ုေလျှောက်ထာဵရန်လိုအပ်ေကကာင်ဵသိရိှထာဵရပါမည်။ 

၇။ ဆုိက်ေရာက်ဗီဇာေလျှောက်ထာဵရာတွင်ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူ (အလုပ်ရှင်) အေနြဖင်ဴ 

ဖိတ်ေြါ်စာကိ ု ြပင်ဆင်ပပီဵယင်ဵနှငဴ်အတူ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်မိတ္တူကိုလည်ဵ 

ေလဆိပ်တွင် ဆုိက်ေရာက်ဗီဇာေလျှောက်ထာဵမည်ဴ ယင်ဵ၏နုိင်ငဳြြာဵသာဵအလုပ်သမာဵနှငဴ် 

သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵကို ေပဵအပ်ထာဵရမည်။ ၄င်ဵတ့ုိြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ေရာက်ရှိ 

ေသာအြါ ယင်ဵဖိတ်ေြါ်စာနှငဴ် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်မိတ္တူကုိ ေလဆိပ်တွင်ရိှေသာ 

ဆုိက်ေရာက် ဗီဇာေလျှောက်ထာဵသညဴ် ေကာင်တာတွင်ြပသရမည်။ ယင်ဵမှသာ စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ေသာ ဆုိက်ေရာက်ဗီဇာကို ထုတေ်ပဵမည်ြဖစ်သည်။ 

ဆုိက်ေရာက်ဗီဇာ၏ ြွင်ဴြပုသက်တမ်ဵမှာ ရက်ေပါင်ဵ (၉၀) ြဖစ်သည်။ 

၈။ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳဆုိင်ရာသဳတမန်ေရဵရာရုဳဵမျာဵတွင် ဗီဇာ 

ေလျှောက်ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် ဆုိက်ေရာက်ဗီဇာေလျှောက်ထာဵပုဳ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

အပါအဝင် အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာတိုင်ပင်ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵစသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကုိ ြမန်မာနိုင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳုဝန်ေဆာင်မှု 

ေပဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သညဴအ်ဖွဲ့ (OSS) ရိှ လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

ရယူနိုင်သည်။ 
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ေနထိငု်ြွင်ဴ/ နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်/ အကြိမ်ကြိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ/ တစ်ကြိမ် ြပည်ဝင်ြွင်ဴ 

ဗီဇာထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

တင်ြပေန်လိုအပ်မညဴ ်

အေထာြ်အထာဵမျာဵ 

(က) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်ကုမ္ပဏီမျာဵ ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၊ 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵရဳုဵမှ ထုတ်ေပဵေသာေနထိငု်ြွငဴ်၊ 

ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွင်ဴဗီဇာသက်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောက်ထာဵ 

ြြင်ဵတ့ုိအတွက် ေထာက်ြဳစာ 

(ြ) ေလျှောက်လွှာမျာဵ 

 (၁) ေနထိငု်ြွင်ဴ 

 (၂) နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင် 

 (၃) အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ/ တစ်ကကိမ်ြပည် 

 ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ 

(ဂ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ နိုင်ငဳကူဵ လက်မှတ်မိတ္တူ 

(ေလျှောက်ထာဵသူ၏ ဓာတ်ပုဳနှင်ဴ လက်မှတ်ပါရိှေသာ 

စာမျက်နှာ၏ မိတ္တူ) 

(ဃ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ လက်ရှိေနထိငု်ြွင်ဴ၊ နုိင်ငဳြြာဵသာဵ 

မှတ်ပုဳတင်၊ အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွင်ဴဗီဇာ၊ တစ်ကကိမ် 

ြပည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာတို့၏မိတ္တူ (ရိှြဲဴလျှေင်) 

(င) ဓာတ်ပုဳ -  

 (၁) ေနထိငု်ြွင်ဴနှငဴ် ဗီဇာေလျှောက်ထာဵမှုအတွက် 

 ကာလာနှငဴ် ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုဳ (၂) ပဳု 

 (၂) နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵမှုအတွက် 

ကာလာနှငဴ် ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုဳ(၅) ပုဳ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (က) ေလျှောက်ထာဵသူသည် ေနထိငု်ြွငဴ်၊ နိုင်ငဳြြာဵသာဵ 

မှတ်ပုဳတင်၊ အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွင်ဴဗီဇာ၊ တစ်ကကိမ် 

ြပည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာတို့အတွက် လိအုပ်ေသာ အေထာက် 

အထာဵမျာဵနှငဴ်တကွ ေလျှောက်လွှာမျာဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စု 

တစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစုဳဝန်ေဆာင်မှုေပဵြြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သညဴအ်ဖွဲ့ (OSS) ရှိ လူဝင်မှု 
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ကကီဵကကပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရမည်။ 

(ြ) အကယ်၍ ေလျှောက်ထာဵသူသည် ေနထိငု်ြွင်ဴကို 

ေလျှောက်ထာဵြဲဴလျှေင် ယင်ဵေလျှောက်ထာဵသူသည် 

နိုင်ငဳြြာဵသာဵ မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵလွှာကို ြမန်မာ 

နိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်ရိှ လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန (OSS) တွင် ြဖညဴစ်ွက် ေလျှောက်ထာဵရန် 

လိအုပ်သည်။ 

(ဂ) ေလျှောက်ထာဵသညဴစ်ာရွက်စာတမ်ဵမျာဵတွင် မည်သညဴ် 

ကွဲလဲွမှုမျာဵကုိ မေတွ့ရှိပါ ကေလျှောက်ထာဵသူသည် 

ေလျှောက်ထာဵသညဴဝ်န်ေဆာင်ြကို ေပဵေဆာင်ရမည်။ 

(ဃ) ထို့ေနာက ် ြမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုေကာ်မရှင်၏ 

လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) သည ် ေနထိငု်ြွင်ဴ၊ 

နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်၊ အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ၊ 

တစ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာတို့ကိုထုတ်ေပဵမည်ြဖစ်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ ေနာက်ဆက်တွဲ - ၂ 

ကြာြမင်ဴြျနိ် (က) ေလျှောက်ထာဵလွှာကို မွန်ဵတည်ဴမတိုင်မီ ေလျှောက်ထာဵ 

ပါက ေန့ြျင်ဵပပီဵ 

(ြ) ေလျှောက်ထာဵလွှာကို မွန်ဵတညဴ်ေကျာ်ပပီဵမှ ေလျှောက်ထာဵ 

ပါကေနာက်၁ရက် 

ေလျှောြ်ထာဵေမညဴ် 

ေနော 

လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) 

အတညြ်ပုလြ်မှတ် 

ေေဵထုိဵသညဴ ်

ောထူဵ/အဆငဴ်  

ေနထိငု်ြွင်ဴနှငဴ် အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ၊ တစ်ကကိမ် 

ြပည်ဝင်ြွငဴ် ဗီဇာထုတေ်ပဵြြင်ဵအတွက် လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန (OSS) ၏ တာဝန်ြဳအရာရှိ 

မှတ်ြျြ်  (က) နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင် ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ြဖညဴစ်ွက် 

ရမညဴ် အြျက်အလက်မျာဵကုိ ေနာက်ဆက်တွဲ-၁ တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

(ြ) ေနထိငု်ြွင်ဴေလျှောက်ထာဵမှုနှငဴ်အတူ နိုင်ငဳြြာဵသာဵ 

မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵကုိ တပပိုင်နက်တည်ဵ 

အကဲြဖတ်ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 
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ပုဳစဳမျာဵ  

ပုဳစဳအမှတ် အမည ်

ပုဳစဳ (၁) ေနထိငု်ြွင်ဴေလျှောက်လွှာ 

ပုဳစဳ (၂) ဗီဇာေလျှောက်လွှာ  

 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ - ၁ နုိင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်လြ်မှတ်အတွြ် လိအုပ်ေသာ 

အြျြ်အလြ်မျာဵ 

စဉ် အြျြ်အလြ်မျာဵ 

၁ နာမည်အြပညဴအ်စဳု 

၂ ကျာဵ/မ 

၃ အရပ်အြမင်ဴ 

၄ မျက်လုဳဵအေရာင် 

၅ ေမွဵေန့နှငဴ် ေမွဵဖွာဵသညဴေ်ဒသ (တိုင်ဵြပည်, ြရိုင်, ပမို့ သို့မဟုတ် ရွာ) 

၆ လက်ရိှ ြဳယထူာဵေသာနိုင်ငဳသာဵ 

၇ ယြင်က ြဳယူြဲဴေသာနိုင်ငဳသာဵ (ရှိြဲဴလျှေင်) 

၈ လက်ရိှ နိုင်ငဳသာဵအြဖစ် ြဳယူသညဴရ်က်စဲွနှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵအြဖစ် ေရာက်ရှိလာပုဳ 

၉ အမိ်ေထာင်ရှိ၊ မရိှ 

၁၀ အမိ်ေထာင်ရှိြဲဴလျှေင် အိမ်ေထာင်ဖက်၏ နာမည်၊ ယင်ဵ၏လက်ရှိ နှငဴ် ယြင်က 

ြဳယူြဲဴသညဴ ်နိုင်ငဳသာဵ  

၁၁ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေနထိငု်လျက်ရှိေသာ အသက် (၁၈)နှစ်ေအာက် သာဵသမီဵမျာဵ၏ 

အမည်၊ ကျာဵ၊မ နှငဴ် အသက်  

၁၂ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေနထိငု်လျက်ရှိေသာ အနီဵစပ်ဆဳုဵေဆွမျ ိုဵေတာ်စပ်သူ၏ အမည်၊ 

လိပ်စာနှင်ဴ ြဳယထူာဵေသာ နိုင်ငဳသာဵ (ရိှြဲဴလျှေင်)  

၁၃ ပညာအရည်အြျင်ဵ  

၁၄ ယြင်က လုပ်ကိုင်ြဲဴေသာ လုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် ရာထူဵ  

၁၅ နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ် နဳပတ်၊ ထုတ်ေပဵြဴဲသညဴ ်ရုဳဵနှငဴ် ထုတ်ေပဵသညဴ ်ရက်စွဲ သ့ုိမဟုတ် 

မည်သူြဖစ်ေကကာင်ဵ အြြာဵေသာေထာက်ြဳြျက်  

၁၆ လိပ်စာ သို့မဟုတ် ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် တည်ဵြိုရန်ရည်ရွယ်ထာဵေသာ လိပ်စာ  

၁၇ ြမန်မာနိုင်ငဳသ့ုိ ေရာက်ရှိသညဴ ်ေန့ရက်နှင်ဴ ေနရာ  
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စဉ် အြျြ်အလြ်မျာဵ 

၁၈ ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပတွင် ေနာက်ဆဳုဵေနထိင်ုြဲဴေသာ လိပ်စာ  

၁၉ မှတ်ပုဳတင်သူ၏ လက်မှတ် သ့ုိမဟုတ် စာမတတ်သူြဖစ်ြဲဴလျှေင် လက်ေဗွရာ 

 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ - ၂ ဗီဇာအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ/ ဝန်ေဆာင်ြနှုန်ဵထာဵမျာဵ/ သြ်တမ်ဵ 

စဉ် ဗီဇာအမျ ိုဵအစာဵ နှုန်ဵထာဵ ေနထိငု်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵ 

(က) ကင်ဵလွတြ်ွငဴ်ရ 

သဳတမန်၊ 

တရာဵဝင်အြွငဴ်ရ 

ဗီဇာ  

ကင်ဵလွတ် 

ြွငဴ်ရ 

လုပ်ငန်ဵကာလသက်တမ်ဵအတွင်ဵ  

(ြ) ကမ္ဘာလှည်ဴ 

ြရီဵသည်ဗီဇာ 

ေဒါ်လာ ၄၀ ၂၈ ရက် 

(ဂ) စီဵပွာဵေရဵဗီဇာ  

(ြပည်ဝင်ြွင်ဴ 

တစ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ ၅၀ - ရက် ၇၀ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။  

စီဵပွာဵေရဵဗီဇာ 

(ြပည်ဝင်ြွင်ဴ 

အကကိမ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ ၂၀၀ - ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၃) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ 

၄၀၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၆) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 



 
 

11-9 
 

စဉ် ဗီဇာအမျ ိုဵအစာဵ နှုန်ဵထာဵ ေနထိငု်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ 

၆၀၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ ၁ နှစ် 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

(ဃ) လူမှုေရဵဗီဇာ 

(ြပည်ဝင်ြွင်ဴ 

တစ်ကကိမ်)  

ေဒါ်လာ ၅၀ - ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

လူမှုေရဵဗီဇာ 

(ြပည်ဝင်ြွင်ဴ 

အကကိမ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ 

၁၅၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ(၃) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ 

၃၀၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၆) လ 

- အကကိမ်ကကိမ် ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှင်ဴ ေနထိငု်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 
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စဉ် ဗီဇာအမျ ိုဵအစာဵ နှုန်ဵထာဵ ေနထိငု်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ 

၄၅၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၁) နှစ် 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

(င) သာသနာေရဵ 

ဗီဇာ (ြပည်ဝင်ြွငဴ် 

တစ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ ၅၀ -  ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

သာသနာေရဵ 

ဗီဇာ (ြပည်ဝင်ြွငဴ် 

အကကိမ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ 

၁၅၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ(၃) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ 

၃၀၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၆) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 
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စဉ် ဗီဇာအမျ ိုဵအစာဵ နှုန်ဵထာဵ ေနထိငု်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ 

၄၅၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၁) နှစ် 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

(စ) ကူဵေြပာင်ဵဗီဇာ  ေဒါ်လာ ၂၀ ၂၄ နာရီအတွင်ဵ 

(ဆ)  တရာဵဝင်ဗီဇာ 

(ြပည်ဝင်ြွင်ဴ 

တစ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ ၅၀ - ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

တရာဵဝင်ဗီဇာ 

(ြပည်ဝင်ြွင်ဴ 

အကကိမ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ ၂၀၀ - ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၃) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ 

၄၀၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၆) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 
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စဉ် ဗီဇာအမျ ိုဵအစာဵ နှုန်ဵထာဵ ေနထိငု်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ 

၆၀၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၁) နှစ် 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

(ဇ) အလုပ်သမာဵဗီဇာ ေဒါ်လာ ၅၀  - ရက်ေပါင်ဵ (၇၀) 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

(ဈ) ပညာေရဵဗီဇာ 

(ြပည်ဝင်ြွင်ဴတစ်

ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ ၅၀ - ရက်ေပါင်ဵ (၉၀) 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ် 

သက်တမ်ဵအာဵ တုိဵြမှင်ဴေလျှောက်ထာဵ 

နိုင်သည်။ 

ပညာေရဵဗီဇာ 

(ြပည်ဝင်ြွင်ဴ 

အကကိမ်ကကိမ်)  

ေဒါ်လာ 

၁၆၀  

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၁) နှစ် 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၉၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 
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စဉ် ဗီဇာအမျ ိုဵအစာဵ နှုန်ဵထာဵ ေနထိငု်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

(ည) သတင်ဵေထာက် 

ဗီဇာ 

ေဒါ်လာ ၄၀ - ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) 

(ဋ) ေလယာဉ်၊ 

သေဘော အမှုထမ်ဵ 

ဗီဇာ (ြပည်ဝင်ြွငဴ် 

တစ်ကကိမ်)  

ေဒါ်လာ ၅၀ - ရက်ေပါင်ဵ (၉၀) 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။  

ေလယာဉ်၊ 

သေဘော အမှုထမ်ဵ 

ဗီဇာ (ြပည်ဝင်ြွငဴ် 

အကကိမ်ကကိမ်)  

ေဒါ်လာ 

၁၆၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၂) နှစ် 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် 

ေနထိငု်ြွင်ဴကိုြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၉၀) ေနထိင်ုပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

(ဌ) အလုပ်ရု ဳ

ေဆွဵေနွဵပွဲ၊ 

ညီလာြဳ၊ 

အစည်ဵအေဝဵ၊ 

သုေတသနဗီဇာ 

ေဒါ်လာ ၄၀ - ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) ရက် 

- သုေတသနြပုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ြျက်ြဖငဴ် 

သာလျှေင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵ 

စည်ဵကမ်ဵမျာဵအရ ေနထုိင်ြွငဴ် သက်တမ်ဵ 

အာဵ တိုဵြမှငဴ်ေလျှောက်ထာဵနုိင်ေသာ်လည်ဵ၊ 

အြြာဵေသာ အမျ ိုဵအစာဵမျာဵအတွက်မူ 

မေလျှောက်ထာဵနုိင်ပါ။ 

(ဍ) ြပည်ဝင်ဗီဇာ 

(သဳတမန်၏ 

ဧညဴသ်ည်မျာဵ) 

(တစ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ ၂၀ - ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။  

(ဎ) ြပည်ဝင်ဗီဇာ 

(သဳတမန်၏ 

ေဒါ်လာ 

၁၀၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၃) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 



 
 

11-14 
 

စဉ် ဗီဇာအမျ ိုဵအစာဵ နှုန်ဵထာဵ ေနထိငု်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵ 

ဧညဴသ်ည်မျာဵ) 

(အကကိမ်ကကိမ်) 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) ေနထိငု်ပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ ၂၀၀ - ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၆) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) ေနထိငု်ပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ေဒါ်လာ 

၄၀၀ 

- ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၁) နှစ် 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) ေနထိငု်ပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

(ဏ) ြပည်ဝင်ဗီဇာ 

(သဳရုဳဵအဖဲွ့ဝင် 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် 

၎င်ဵတို့၏ 

မိသာဵစုဝင်မျာဵ) 

(တစ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ ၂၀ - ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။  
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စဉ် ဗီဇာအမျ ိုဵအစာဵ နှုန်ဵထာဵ ေနထိငု်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵ 

 ြပည်ဝင်ဗီဇာ 

(သဳရုဳဵအဖဲွ့ဝင် 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် 

၎င်ဵတို့၏ 

မိသာဵစုဝင်မျာဵ) 

(အကကိမ်ကကိမ်) 

ေဒါ်လာ ၆၀ - ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ သက်တမ်ဵ (၃) လ 

- အကကိမ်ကကိမ် ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှင်ဴ ေနထိငု်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) ေနထိငု်ပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

  ေဒါ်လာ ၁၂၀ - ြွငဴ်ြပုထာဵေသာသက်တမ်ဵ (၆) လ 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) ေနထိငု်ပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 

  ေဒါ်လာ ၂၄၀ - ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ သက်တမ်ဵ (၁) နှစ် 

- အကကိမ်ကကိမ်ြပည်ဝင်ြွငဴ်နှငဴ် ေနထုိင်ြွငဴ်ကို 

ြွငဴ်ြပုသည်။ 

- သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ေနထိင်ုြွငဴ် သက်တမ်ဵအာဵ 

တိုဵြမှင်ဴေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ 

- ရက်ေပါင်ဵ (၂၈) ေနထိငု်ပပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

ြပန်လည်ထကွ်ြွာရန် မလိအုပ်ပါ။ 
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ေနထုိင်ြွင်ဴေလျှောြ်လွှာ 
IMMIGRATION AND NATIONAL REGISTRATION DEPARTMENT APPLICATION FORM 

FOR STAY PERMIT 
လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေေဵနှငဴ်အမျ ိုဵသာဵမှတ်ပုဳတင်ဌာန 

ေနထုိင်ြွင်ဴေလျှောြ်လွှာ 
I. THE UNDERSIGNED, BEG TO APPLY FOR A STAY PERMIT VALID FOR A STAY 
OF (            ) MONTHS FROM THE                                   THE REQUIRED 
PARTICULARS ARE GIVEN BELOW:- 
၁) (  ) လမှ (  ) အထိေနထိုင်ရန်အတွက် ေနထိုင်ြွငဴ်ကိုေအာက်ပါအတုိင်ဵ လက်မှတ် 
ေရဵထိုဵေလျှောက်ထာဵအပ်ပါသည်။ ြဖညဴ်သွင်ဵရန်လိုအပ်ေသာအြျကအ်လက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ 
ြဖစ်သည်။ 
1.  NAME (IN BLOCK LETTER) ………………………………………………… 
၁။ အမည် (စာလုဳဵကကီဵ ြဖင်ဴ) …………………………………………………………….  
2.  FATHER'S NAME ………………………………………………………… 
၂။ ဖြင်အမည်…………………………………………………………… 
3.  MOTHER'S NAME ……………………………………………………… 
၃။ မိြင်အမည်………………………………………………………… 
4.  PLACE OF BIRTH ………………………………………………………………… 
၄။ ေမွဵဖွာဵရာေဒသ………………………………………………… 
5. NATIONALITY ……………………………………………………………………… 
၅။ နိုင်ငဳသာဵ………………………………………………………… 
6.  RELIGION ………………………………………………………………… 
၆။ ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ………………………………………………… 
7.  FOREIGNER REGISTRATION CERTIFICATE NO AND DATE …………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
၇။ နိုင်ငဳြြာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်အမှတ်နှင်ဴရက်စဲွ…………………………………… 
8.  DATE OF BIRTH ………………………………………………………… 
၈။ ေမွဵေန့…………………………………………………… 
9. VISIBLE MARK OF IDENTIFICATION …………………………………… 
၉။ သိသာထင်ရှာဵသည်ဴအမှတ်အသာဵ………………………………………… 
10. OCCUPATION/ PROFESSION ………………………………………………… 
၁၀။ အလုပ်အကိုင်/အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵ…………………………………………… 

11. ADDRESS IN THE COUNTRY WHERE THE APPLICANT PERMANENTLY 
RESIDES 



 
 

11-17 
 

………………………………………………………………………………………… 
၁၁။ ေလျှောက်ထာဵသူေနထိုင်သညဴ်တုိင်ဵြပည်ရိှအပမဲတမ်ဵေနထုိင်သညဴ်လိပ်စာ……………… 

12.  ADDRESS IN MYANMAR…………………………………………………… 
၁၂။ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ေနထိုင်သညဴ်လိပ်စာ 
13. REASON WHY A STAY PERMIT IS APPLIED FOR  
၁၃။ ေနထိုင်ြွငဴ်ကိုေလျှောက်ထာဵရသည်ဴအေကကာင်ဵ 
14.  PASSPORT NO AND DATE  
၁၄။ နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ်နဳပတ်နှင်ဴရက်စဲွ 
15.  DATE OF EXPIRY OF PASSPORT 
၁၅။ နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴ်ရက်စဲွ 
16.  ENTRY VISA/ IMMIGRATION PERMIT NO AND DATE 
၁၆။ ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ / လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵြွငဴ်ြပုမိန့်အမှတ်နှငဴ်ရက်စဲွ 
17. DATE OF FIRST ARRIVAL IN MYANMAR  
၁၇။ ြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိပထမဆုဳဵေရာက်ရှိသညဴ်ရက်စဲွ 
18. RETURN VISA (IF ANY) NO ……………….DATE ……………VALIDITY ………  
၁၈။ အြပန်ဗီဇာ (ရိှြဲဴလျှေင်) အမှတ်…………… ရက်စဲွ………. အကျုဳဵဝင်သညဴ်သက်တမ်ဵ………… 

19.  STAY PERIOD OF PREVIOUS RESIDENCE IN MYANMAR …............... .....………  
၁၉။ ယြင်လာေရာက်ြဲဴစဉ်တွင်ြမန်မာနုိင်ငဳ၌ေနထုိင်ြဲဴသညဴ်ကာလ 
20. I HERE BY CERTIFY THAT THE PARTICULARS STATED ABOVE ARE CORRECT 

AND THAT THE SIGNATURE SUBSCRIBED BELOW IS MY SIGNATURE AND I KNOW 
THAT I AM LIABLE TO BE PROSECUTED IF ANY OF THE PARTICULARS FURNISHED 
IS FOUND TO BE FALSE. I ALSO SUBMIT HERE WITH TWO COPIES OF MY 
PHOTOGRAPH (PASSPORT SIZE). 
၂၀။ မိမိအေနြဖင်ဴအထက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ အြျက်အလက်မျာဵသည်မှန်ကန်ေကကာင်ဵနှငဴ် 
ေအာက်တွင်ေရဵထုိဵထာဵေသာလက်မှတ်မှာမိမိ၏လက်မှတ်ြဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ်မိမိအေနြဖင်ဴေဖာ်ြပထာဵေသာအြျ

ကအ်လက်မျာဵသည်မှာဵယွင်ဵေကကာင်ဵေတွ့ရှိရပါကအေရဵယူြဳရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵသိရှိနာဵလည်ပါသည်။မိမိ၏ဓ
ာာတ်ပုဳ (ပတ်စ်ပို့အရွယ်) (၂)ပဳုကိုလည်ဵတစ်ပါတည်ဵတင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 

 
SIGNATURE 
လက်မှတ် 
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ဗီဇာေလျှောြ်လွှာ 

THE GOVERNMENT OF THE UNION OF MYANMAR 

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ 

IMMIGRATION AND NATIONAL REGISTRATION DEPT. 

လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴအမျ ိုဵသာဵမှတ်ပုဳတင်ဌာန 

F.Eng-1 

APPLICATION FORM FOR     "RE-ENTRY VISA IMMIGRATION” 

ေလျှောြ်လွှာ      လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေေဵြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ 

       "SPECIAL RE-ENTRY VISA" 

       အထူဵြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွင်ဴဗီဇာ 

1.  Full name of applicant (in BLOCK LETTER) ………………………… ………  

၁။ ေလျှောက်ထာဵသူ၏နာမည်အြပညဴ်အစဳု (စာလုဳဵကကီဵြဖင်ဴ) 

2.  Father's name (in full) ……………………………………………………… 

၂။ ဖြင်၏အမည် (အြပညဴ်အစဳု) 

3.  Full address in Myanmar ………………………………………………………… 

၃။ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ေနထိုင်ေသာလိပ်စာအြပည်ဴအစဳု 

4.  Nationality …………………………………………………………………… 

၄။ နိုင်ငဳသာဵ 

5. Occupation/ Profession ……………………………………… ………………… 

၅။ အလုပ်အကိုင်/အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

6. (a) Date of Birth…………………………………………………………………… 

၆။ (က) ေမွဵေန့ 

 (b) Place of Birth ……………………………………………………………… 

 (ြ) ေမွဵဖွာဵသည်ဴေနရာ 

7.  (a) Number of Passport…………………………………………………………… 

၇။ (က) နုိင်ငဳကူဵလက်မှတ်နဳပတ် 

 (b) Date of issue of Passport ……………………………… ……………………  

 (ြ) နုိင်ငဳကူဵလက်မှတ်ထုတ်ေပဵသညဴ်ရက်စဲွ 

 (c) Place of issue of Passport………………………………… ……………… …  

 (ဂ) နုိင်ငဳကူဵလက်မှတ်ထုတ်ေပဵသညဴ်ေနရာ 
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 (d) Issuing authority……………………………………………………………… 

 (ဃ) ထုတ်ေပဵသညဴ်အာဏာပုိင်အဖဲွ့အစည်ဵအမည် 

 (e) Date of Expiry of Passport……………………… …………………………  

 (င) နုိင်ငဳကူဵလက်မှတ်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴ်ရက်စဲွ 

 (f) Countries for which Passport valid……………………………… ………  

 (စ) နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ်တွင်အကျုဳဵဝင်သညဴ်နုိင်ငဳမျာဵ 

8. Name and age of children (below seven years) accompanying with the 

applicant ...………………… …………………… ………………………… …………  

၈။ ေလျှောက်ထာဵသူနှငဴ်အတူလိုကပ်ါလာမည်ဴကေလဵမျာဵ (အသက်၇နှစ်ေအာက်)၏နာမည်နှငဴ်အသက် 

9.  Whether any visa/ immigration permit has been refused and the reason for 

refusal ……………..... ……………………………………………………………………  

၉။ ဗီဇာ/လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵြွင်ဴြပုမိန့် ယြင်ေလျှောက်ထာဵစဉ်က ြငင်ဵဆိုြဳရြြင်ဵရှိ/မရိှနှငဴ် အကယ်၍ 

ြငင်ဵဆုိြဳြဲရဴလျှေင် အြငင်ဵြဳရြြင်ဵအေကကာင်ဵရင်ဵ 

10. (a) Date and place of first arrival in Myanmar ………………………………… 

၁၀။ (က) ြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိပထမဆုဳဵအကကိမ်လာေရာက်သညဴ်ရက်စဲွနှငဴ်ေနရာ 

 (b) Foreigner's Registration Certificate No. ………………………… …………  

 (ြ) နုိင်ငဳြြာဵမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်အမှတ် 

11. Whether a RE-ENTRY Certificate for RE-ENTRY Visa has been issued 

previously. 

Issue Number and date ……………………………………………………………… 

၁၁။ ယြင်ကြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာထုတ်ေပဵထာဵြဲဴြြင်ဵရိှ/မရှိ၊ရှိြဲဴလျှေင်ထုတ်ေပဵသညဴ်အမှတ်နှင်ဴရက်စဲွ 

12. Period residence in Myanmar 

 (a)  Between 01 01 32 and 01 01    ………………………… 

  Or  

 (b) Between 01.01.38 and 01.01.45 

 (c) Detail particulars of period  

  of absence from Myanmar during    …………………

 the said period of ten years 

၁၂။ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ေနထိုင်ြဲဴေသာကကာြျန်ိ 

13. Number of Date of stay permit ………………………………….   

၁၃။ ေနထိုင်ြွငဴ်အမှတ်နှငဴ်ထုတ်ေပဵသညဴ်ရက်စဲွ 
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14. Date an expiry of the stay permit ………………………………… 

၁၄။ ေနထိုင်ြွငဴ်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသည်ဴရက်စဲွ 

15. Object of Journey abroad ……………………………………………… 

၁၅။ နိုင်ငဳြြာဵြရီဵစဉ်၏ရည်ရွယ်ြျက် 

16. Probable date of which the applicant expects to return to Myanmar  

 …………………………………………………………………… 

၁၆။ ေလျှောက်ထာဵသူြမန်မာနုိင်ငဳသ့ုိြပန်လာမည်ဴေမျှော်မှန်ဵရက်စဲွ 

17.  Destination ……………………………………………………………… 

၁၇။ ဆိုကေ်ရာက်လာမည်ဴအရပ် 

18. Mode of conveyance or route ……………………………………………………. 

၁၈။ ြရီဵသွာဵလာမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် လမ်ဵေကကာင်ဵ 
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CERTIFICATE 

တောဵဝင်အေထာြ်အထာဵ 

I hereby certify that the particulars are stated above are correct and that the 

signature subscribed below is my signature and I know that I am liable to be 

prosecuted if any of the particulars are furnished is found to be false.  

I also submit here with two copies of my photographs, in Passport size. 

မိမိအေနြဖင်ဴအထက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အြျကအ်လက်မျာဵသည် မှန်ကန်ေကကာင်ဵနှင်ဴ ေအာက်တွင် 

ေရဵထိုဵထာဵေသာ လက်မှတ်မှာ မိမိ၏လက်မှတ်ြဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် မိမိအေနြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

အြျကအ်လက်မျာဵသည် မှာဵယွင်ဵေကကာင်ဵေတွ့ရှိရပါကအေရဵယူြဳရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ သိရှိနာဵလည်ပါသည်။ 
မိမိ၏ဓာတ်ပုဳ (ပတ်စ်ပို့အရွယ်) (၂)ပဳုကိုလည်ဵတစ်ပါတည်ဵတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

Date ………………………… 

ေန့စဲွ 

 

……………………………… 
Signature 

လက်မှတ် 
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RE-ENTRYVISA 

ြပည်ြပန်လည်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ 

SPECIAL RE-ENTRY VISA 

အထူဵြပည်ြပန်ဝင်ြွငဴ်ဗီဇာ 

 

Number ……………………………… 

အမှတ် 

Date ………………………………….. 

ေန့စဲွ 

Period of Validity …………………… 

ြွငဴ်ြပုသက်တမ်ဵ 

Date of issue ………………………… 

ထုတ်ေပဵသညဴ်ရက်စဲွ 

……………………………… 
Issuing Office 

ထုတ်ေပဵသညဴ်ရဳုဵ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၂) အလုပ်သမားညွှနက်ြားေေးဦးစီးဌာန  
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အလုပ်သမားညွှန်ကြားေေးဦးစီးဌာန 

၁။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ ခွငဴ်ြပုြိန့် သ့ုိြဟုတ် အတညြ်ပုြိန့်ေို ရရိှပပီဵ 

ြဖစ်ေသာ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နဳှသူသည် ယင်ဵ၏စေ်ရုဳတွင် အလုပ်လုပ်ေိုင်ရန်အတွေ် 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵ/ ြြန်ြာနိုင်ငဳသာဵြျာဵေို ခန့်အပ်နိုင်သည်။ ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူအေနြဖင်ဴ 

ခန့်ထာဵခွငဴ်ရိှသညဴ ် နိုင်ငဳြခာဵသာဵအလုပ်သြာဵြျာဵအတွေ် နုိင်ငဳြခာဵသာဵ အလုပ်သြာဵ 

ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵေုိ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြြှုပ်နဳှြှုေော်ြရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စု 

တစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳု ဝန်ေဆာင်ြှုေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵြျာဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ (OSS) ရိှ 

အလုပ်သြာဵညွှန်ကောဵေရဵ ဦဵစီဵဌာနတွင် ေလျှောေ်ထာဵနုိင်သည်။ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵလာ 

ေသာ စာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵေုိ စိစစ်ပပီဵေနာေ်ဌာနြှ နုိင်ငဳြခာဵသာဵအလုပ်သြာဵ 

ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵနှငဴ် ြှတ်ပုဳတင်ေတ်ေိ ုထုတေ်ပဵြည်။ 

၂။  အလုပ်သြာဵညွှန်ကောဵေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) သည် ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နဳှသူြျာဵေို လိေ်ုနာရ 

ြညဴ ် ဥပေဒြျာဵနှငဴ် နည်ဵဥပေဒြျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ အသိေပဵြခင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵအလုပ်သြာဵ 

ခန့်အပ်ရာတွင် အေူအညီေပဵြခင်ဵ၊ လူြှုဖူလုေဳရဵနှငဴ်အလုပ်သြာဵေရဵရာအြငင်ဵပွာဵြှုေို 

ေြဖရှင်ဵြခင်ဵစသည်တိုအ့တွေ်လည်ဵ အကေဳေပဵေဆာင်ရွေ်ေပဵလျေ်ရှိပါသည်။ 
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နိုင်ငံြြားသားအလပ်ုသမားမှတ်ပုံတင်ြြင်း  

တင်ြပေန် လိအုပ်မည့် 

အေောြ်အေားများ 

(ေ) ေုြ္ပဏီ၏ Letterhead ြဖင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵသာဵအလုပ်သြာဵ 

ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵအတွေ် အေပါ်စာ 

(ခ) ေုြ္ပဏီ၏ Letterhead ြဖငဴ် ေုိယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ 

(အေယ်၍ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳသူြျာဵ ေုိယ်တိုင်လာေရာေ် 

ြေလျှောေ်ထာဵနုိင်ခဲဴလျှေင်) 

(ဂ) ေလျှောေ်လွှာတွင် ေဖာ်ြပပါရိှေသာ နုိင်ငဳြခာဵသာဵ 

အလုပ်သြာဵြျာဵ၏  အချေ်အလေ်ြျာဵ ြှန်ေန်ြှု 

ရှိေကောင်ဵေို ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳသူ သ့ုိြဟုတ ် ယင်ဵ၏ 

ေိုယ်စာဵြပုဒါရုိေ်တာတစ်ဦဵ၏ ေထာေ်ခဳစာ 

(ေုြ္ပဏီ၏ Letterhead ြဖင်ဴ) 

(ဃ) ြြန်ြာနိုင်ငဳတွင် နိုင်ငဳြခာဵသာဵ အလုပ်သြာဵြျာဵ 

ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵအတွေ် ေလျှောေ်လွှာ (ေလျှောေ်လွှာပုဳစဳ 

တွင် ြဖည်ဴစွေ်ရန်) 

(င) နိုင်ငဳြခာဵအလုပ်သြာဵ၏ ေုိယ်ေရဵရာဇဝင် (CV-Form)   

(စ) အလုပ်ခန့်ထာဵြှုဆုိင်ရာသေောတူစာချုပ် 

(သေ်တြ်ဵတိုဵ ေလျှောေ်ထာဵသညဴအ်ခါ) 

(ဆ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵအလုပ်သြာဵ၏နိုင်ငဳေူဵလေ်ြှတ်ြိတ္တူ 

(ဇ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵအလုပ်သြာဵ၏ လုပ်ခလစာြှ ဝင်ေငွခွန် 

ေပဵေဆာင်ထာဵေသာ ေြပစာြိတ္တူ 

(ဈ) ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်ြိတ္တူ 

(ည) ထုတေ်ုန်/သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင် ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် 

ြိတ္တူ 

(ဋ) စေ်ြှုြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်ြိတ္တူ (စေ်ြှုကေီဵကေပ်ေရဵနှငဴ် 

စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန) 

(ဌ) ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ ခွငဴ်ြပုြိန့် 

(ဍ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵ အလုပ်သြာဵြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ၊ အသစ် 

ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ သ့ုိြဟုတ ် သေ်တြ်ဵတိုဵြခင်ဵ 

အတွေ် ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ 
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ေထာေ်ခဳစာြိတ္တူ 

(ဎ) ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုဳ ၄ ပုဳ 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူ သ့ုိြဟုတ်ယင်ဵ၏ ေိုယ်စာဵလှယ်သည် 

ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ အလုပ်သြာဵ 

ညွှန်ကောဵေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) သ့ုိ နုိင်ငဳြခာဵသာဵ 

အလုပ်သြာဵြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵအတွေ် လိအုပ်ေသာ 

စာရွေ် စာတြ်ဵြျာဵေုိ တင်ြပရြည်။ 

(ခ) အလုပ်သြာဵညွှန်ကောဵေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) သည် 

ေလျှောေ်ထာဵ တင်ြပလာေသာ နုိင်ငဳြခာဵသာဵ 

အလုပ်သြာဵအာဵ အလုပ်ခန့်အပ်ထာဵေသာစာရင်ဵတွင် 

ပါဝင်ြခင်ဵ ရိှြရှိ ေိ ုစစ်ေဆဵြည်။ 

(ဂ) တင်ြပေလျှောေ်ထာဵလာေသာ စာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵတွင် 

ြှာဵယွင်ဵြှုတစ်စဳုတစ်ရာြေတွ့ ရှိလျှေင် ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူြှ 

သေ်ဆုိင်ေသာ ြှတ်ပုဳတင်ေကေဵေုိေပဵေဆာင်ရြည်။ 

(ဃ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵအလုပ်သြာဵ ြှတ်ပုဳတင်ေတ်ေိ ု

ေလျှောေ်ထာဵသူအာဵ ထုတေ်ပဵြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ အသစ်ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ/ သေ်တြ်ဵတုိဵြခင်ဵ - ၆ လအတွေ် 

၅,၅၀၀ေျပ် 

အသစ်ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ/ သေ်တြ်ဵတုိဵြခင်ဵ - (၁) နှစ်အတွေ် 

၁၁,၀၀၀ေျပ် 

ဒဏ်ေကေဵ - ၁ လအတွေ် ၁,၀၀၀ေျပ်နှုန်ဵ 

ကြာြမင့်ြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၁) ရေ် 

ေလျှောြ်ေားေမည့် 

ေနော 

အလုပ်သြာဵညွှန်ကောဵေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) 

အတညြ်ပုလြ်မှတ် 

ေေးေုိးသည့ ်

ောေူး/အဆင့်  

လေ်ေထာေ်ညွှန်ကောဵေရဵြှူဵ၊ ြြန်ြာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နဳှြှု 

ေော်ြရှင်၊ ဌာနဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့၊ 

အလုပ်သြာဵညွှန်ကောဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
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ပုံစံများ 

ပုံစံအမှတ် အမည် 

ပုဳစဳ နိုင်ငဳြခာဵသာဵအလုပ်သြာဵ ြှတ်ပုဳတင်ေလျှောေ်လွှာ 

ပုဳစဳ နိုင်ငဳြခာဵသာဵအလုပ်သြာဵ ြှတ်ပုဳတင်နြူနာပုဳစဳ 
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Republic of the Union of Myanmar 

Ministry of Labour  

Department of Labour 

 

Employment Registration of Foreign Workers in Myanmar 

Name: (Underline Family Name) Sex  

 

Photo 

Date and Place 

of Birth 

Marital 

Status: 

Nationality Passport No. 

Date and Place of 

Issue of Passport 

Valid 

up to: 

Date and Mode of Entry into Myanmar (check box ) 

 

By Air  

Date:                                        Date:                                     Date:  

No. and Date of Stay 

Permit 

Valid 

up to: 

Occupation: Salary:  Educational Attainment: 

Full Name and Address of Employing Enterprise:  

 

Tel: 

Address of Place of Work: 

 

 

Tel: 

Duration of Contract of Employment: 

From :To: 

 

Address of Residence of Foreign Worker: 

 

Address in Home Country of Foreign 

Worker: 
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Tel:   

Tel:  

Address of Next of Kin of Foreign 

Worker: 

Accompanying Family members (if 

any) 

 

DateSignature 

For Official Use  



12-8 
 

နိုင်ငံြြားသားအလပ်ုသမားမှတ်ပုံတင်နမူနာပံုစံ 

 

ေရှ့ြျေ်နှာ 

 
ေနာေ်ေေျာေေ် 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၃) ကုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန  
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ကုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန  

၁။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ ခွငဴ်ြပုြိန့်/ အတညြ်ပုြိန့် ရရှိပပီဵြဖစ်ေသာ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူသည် ေအာေ်ပါအစုိဵရဌာနဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်ြှုြျာဵေုိ ြြန်ြာနုိင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳုဝန်ေဆာင်ြှု 

ေပဵြခင်ဵ ေဆာင်ရွေ် သညဴအ်ဖွဲ့ရှိ  ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် ေလျှေေ်ထာဵရယူနိုင်သည်- 

 (ေ) ထုတေ်ုန်/ သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင် ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ 

(ခ) ပို့ေုန်/သွင်ဵေုန်လိုင်စင်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

(ဂ) ပင်ရင်ဵေဒသသေ်ေသခဳလေ်ြှတ် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

၂။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်ြှ တင်သွင်ဵခွငဴ်ြပုေကောင်ဵ အေကောင်ဵကောဵစာ 

နှင်ဴအတူ ေလျှောေ်ထာဵတင်ြပေသာ စာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵ ြပည်ဴစုဳခဲဴလျှေင် ြြန်ြာနုိင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳုဝန်ေဆာင်ြှု 

ေပဵြခင်ဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴ ် အဖွဲ့ရိှ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် လိအုပ်ေသာလိငု်စင်ြျာဵနှငဴ် 

လေ်ြှတ်ြျာဵေို အလုပ်လပု်ရေ် ၁ ရေ်အတွင်ဵ ထုတ်ေပဵနိုင်သည်။  

၃။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ ခွငဴ်ြပုြိန့်/အတည်ြပုြိန့် ရရှိပပီဵေသာ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူသည် ခွင်ဴြပုထာဵေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအတွေ် တင်ပို့ြခင်ဵ/ တင်သွင်ဵြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵြျာဵေုိ လုပ်ေိုင်လိုပါေ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်ဥပေဒနှငဴ် ပို့ေုန်သွင်ဵေုန် 

လုပ်ငန်ဵရှင်ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်ြျာဵ ြပင်ဆင်သတ်ြှတ်ြခင်ဵ ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်နှင်ဴ 

ပတ်သေ်ေသာသတင်ဵလွှာ (၁၆/၂၀၁၈) (၉-၈-၂၀၁၈) တ့ုိအရ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်ေူဵသန်ဵ 

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကေီဵဌာနေအာေ်ရိှ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် ပို့ေုန်သွင်ဵေုန် 

လုပ်ငန်ဵရှင်ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵေုိ လုပ်ေဆာင်ရန် လုိအပ်ပပီဵ ယင်ဵြှတ်ပဳုတင်ြခင်ဵေုိ ြြန်ြာနိုင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳုဝန်ေဆာင်ြှု 

ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵြျာဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴအ်ဖွဲ့ရိှ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် ေလျှောေ်ထာဵရယူ 

နိုင် သည်။  

၄။ ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူသည် အချ ို့ေသာေုန်ပစ္စည်ဵ ြျာဵ တင်ပို့ြခင်ဵ/တင်သွင်ဵြခင်ဵတ့ုိအတွေ် 

ပို့ေုန်လိုင်စင်နှငဴ် သွင်ဵေုန်လိုင်စင်တိုေ့ိုလည်ဵ ေလျှောေ်ထာဵရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်ဵပ့ုိေုန် 

နှင်ဴ သွင်ဵေုန်လိုင်စင်တို၏့ ခွင်ဴြပုသေ်တြ်ဵြှာ ၃ လ ြဖစ်ပါသည်။ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳသူအေနြဖငဴ် 

လိငု်စင် သေ်တြ်ဵြေုန်ဆဳုဵြီောလအတွင်ဵ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ တင်ပို့ြခင်ဵ/တင်သွင်ဵြခင်ဵ 
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လုပ်ငန်ဵေို ပပီဵစီဵြခင်ဵြရိှေသာ်လည်ဵ ခွငဴ်ြပုထာဵပပီဵြဖစ်ေသာ လိငု်စင်ြျာဵ၏ သေ်တြ်ဵသည် 

ေယဘုယျ အာဵြဖင်ဴ သတ်ြှတ်ထာဵေသာေန့တွင် တရာဵဝင်ေုန်ဆဳုဵြည်ြဖစ်ပါသည်။  

၅။ ယင်ဵအချနိ်ောလတွင် ပ့ုိေုန်လိုင်စင်၏ တရာဵဝင်သေ်တြ်ဵေို ပ့ုိေုန်လပု်ငန်ဵ၏ 

တိုဵတေ်ြှုအေြခအေနအေပါ်ြူတည်၍ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) တွင် သေ်တြ်ဵတိုဵ ၂ 

ကေိြ်ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ လိငု်စင်သေ်တြ်ဵောလေို စုစုေပါင်ဵ ၃ လအထိ တိုဵြြှင်ဴ 

ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည။် ပထြအကေိြ် သေ်တြ်ဵတုိဵေလျှောေ်ထာဵရာတွင် ၂ လ လိငု်စင် 

သေ်တြ်ဵြဖစ်ပပီဵ ဒုတိယအကေိြ် သေ်တြ်ဵတုိဵေလျှောေ်ထာဵြှုအတွေ် ၁ လ လိငု်စင် 

သေ်တြ်ဵတုိဵ ေလျှောေ်ထာဵနုိင်ြည်ြဖစ်သည်။  

၆။ ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူြျာဵအေနြဖင်ဴ အေောေ်ခွန်ဆုိင်ရာ အခွငဴ်အေရဵေပဵြှုစနစ် 

(Generalized System of Preferences) အရ ပင်ရင်ဵေဒသသေ်ေသခဳလေ်ြှတ် 

ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵေုိလည်ဵ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) တွင် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 
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(၁) ပို့ကုန်သွင်ဵကုန်လပု်ငန်ဵရငှ် မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်မညဴ ် 

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေုြ္ပဏီ၏ Phone, Fax, Email တို့ပါရိှသညဴ ်

Letterhead ပါ ေလျှောေ်လွှာ  

(ခ) ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်လေ်ြတ်နှင်ဴ MyCO (Extract)  

(ဂ) အြျာဵပုိင်ေုြ္ပဏီြဖစ်ပါေ လုပ်ငန်ဵစတင်ေဆာင်ရွေ် 

ခွငဴ် လေ်ြှတ် 

(ဃ) Director List (ပဳုစဳရယူရန်) (အြည်၊ ရာထူဵ၊ လိပ်စာ၊ 

Colour Passport ဓာတ်ပဳုနှငဴ် လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ြှု 

ပါဝင်ရြည်) 

(င) ဒါရုိေ်တာြျာဵ၏ ြှတ်ပုဳတင်ြိတ္တူ (သ့ုိြဟုတ်) 

Passport ြိတ္တူ 

(စ) လုပ်ငန်ဵရည်ရွယ်ချေ် (နုိင်ငဳြခာဵေုြ္ပဏီြဖစ်ပါေ 

သီဵြခာဵေဖာ်ြပေပဵရန်) 

(ဆ) ေလျှောေ်ထာဵသူ၏ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေတ်/ 

passport ြိတ္တူ 

(ဇ) လုပ်ငန်ဵအလုိေ် ေအာေ်ပါလုပ်ငန်ဵခွငဴ်ြပုြိန့်ြျာဵ 

ပူဵတွဲတင်ြပရြည်- 

 (၁) MIC အတညြ်ပုြိန့်/ ခွင်ဴြပုြိန့် (ြိတ္တူ) (MIC 

ခွငဴ်ြပုြိန့်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေ်ေသာ ေုြ္ပဏီြျာဵ 

အတွေ်)၊ 

 (၂) SEZ ခွင်ဴြပုြိန့် (သီလဝါအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် 

စီြဳခန့်ခွဲြှုေော်ြတီခွငဴ်ြပုြိန့်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေ် 

ေသာ ေုြ္ပဏီြျာဵအတွေ်) 

(ဈ) ြပည်ပနုိင်ငဳတစ်ခုြှ လွှပ့ုိဲသညဴ ် Capital Brought in, 

Bank Statement အေထာေ်အထာဵ (ေုန်သွယ်ြှု 

လုပ်ငန်ဵြျာဵ ေဆာင်ရွေ်ြညဴ် နုိင်ငဳြခာဵေုြ္ပဏီြျာဵ 

အတွေ်သာ) 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် Tradenet 2.0 စနစ်တွင် 

Application Form ြဖညဴသွ်င်ဵ၍ လိအုပ်ေသာ 

အေထာေ်အထာဵြျာဵနှင်ဴတေွ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵ 

ဌာန (OSS) သ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) Application Form တွင် အဆငဴ်ဆငဴ်ြဖည်ဴသွင်ဵပပီဵပါေ 

Summit Buttonေုိ နှိပ်၍ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

(OSS) သ့ုိ ေပဵပ့ုိရပါြည်။  

(ဂ) လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵ ြပည်ဴစုဳပါေ 

ေလျှောေ်ထာဵလာသညဴ ် Application အာဵ 

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS)  ြှ Approve ြပုလုပ် 

ေပဵြည်ြဖစ်ပါသည်။  

(ဃ) ြိြိေလျှောေ်ထာဵလာသည်ဴ ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင် 

ြှတ်ပုဳတင်အာဵ ထုတယူ်နိုင်ရန်အတွေ် MPU 

Payment Gateway တွင် ြှတ်ပဳုတင်ေကေဵအာဵ MPU 

e-Commerce ြဖင်ဴ ေငွေပဵသွင်ဵြှုေုိ ေဆာင်ရွေ်ရပါ 

ြည်။ 

(င) ေငွေပဵသွင်ဵြှု ေဆာင်ရွေ်ပပီဵစီဵပါေ ြိြိေလျှောေ်ထာဵ 

သည် ဴ ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင်ြှတ်ပုဳတင်နှင်ဴ 

Payment Voucher ေို Print ထုတယူ်နိုင်ြည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ Online ဝန်ေဆာင်ခ ၃၀၀၀ ေျပ်နှင်ဴ 

ပို့ေုန်သွင်ဵေုန် လုပ်ငန်ဵရှင်ြှတ်ပဳုတင်လေ်ြှတ်အသစ် 

ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ။ 

ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင်ြှတ်ပုဳတင် လေ်ြှတ်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ။ 

ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင်ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် 

သေ်တြ်ဵတုိဵြခင်ဵ။ 

ေနာေ်ဆေ်တွဲ - ၁ 

ကကာြမင်ဴြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၁ ရေ်  
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ေလျှောက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) ၏ တာဝန်ခဳ 

မှတ်ြျက်  (ေ) ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင် ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ်၏ 

သေ်တြ်ဵသည် ၅နှစ်ြဖစ်သည်။ 

(ခ) ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင်ြှတ်ပုဳတင် သေ်တြ်ဵတုိဵ 

ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴ ြပင်ဆင်ချေ်ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵ 

ဝန်ေဆာင်ြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵေုိလည်ဵ ေဆာင်ရွေ်ေပဵ 

လျေ်ရှိပါသည်။ 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ-၁ ပို့ကုန်သွင်ဵကုန်လပု်ငန်ဵရငှ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ေကကဵ 

စဉ် သက်တမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ 

၁။ သေ်တြ်ဵ (၅) နှစ်ေတအ်သစ် ၂၀၀,၀၀၀ ေျပ် 

၂။ ြပင်ဆင်ချေ် (၁) ချေ်လျှေင် ၁၀,၀၀၀ ေျပ် 

၃။ သေ်တြ်ဵတုိဵေကေဵ (သေ်တြ်ဵ-၅နှစ်) ၂၀၀,၀၀၀ ေျပ် 

 

(၂) ပို့ကုန်/သွင်ဵကုန်လိုင်စင်ထတု်ေပဵြြင်ဵ 

(၂-၁)  သွင်ဵကုန်လိုင်စင်ထတု်ေပဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်မညဴ ်

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေုန်ပို့လွှာ 

(ခ) အေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ် 

(ဂ) တင်သွင်ဵြည်ဴပစ္စည်ဵ ြျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ 

ေထာေ်ခဳချေ်လိုအပ်ေသာ ေုန်ပစ္စည်ဵ ြျာဵအတွေ် 

သေ်ဆုိင်ေသာဌာနြျာဵ၏ေထာေ်ခဳချေ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် Tradenet 2.0 တွင် 

Application Form ြဖညဴသွ်င်ဵရပါြည်။  

(ခ) ြိြိေလျှောေ်ထာဵသည် ဴ ေုန်ပစ္စည်ဵ ၏  HS Code, 
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Description, Price, Quantity, Value စသညဴ် 

လိအုပ်သည် ဴ အချေ်အလေ်ြျာဵအာဵ ြဖည်သွဴင်ဵရပါ 

ြည်။ 

(ဂ) ဆေ်လေ်၍ လိအုပ်သည် ဴ စာရွေ်စာတြ်ဵ၊  

အေထာေ်အထာဵြျာဵနှင်ဴ ေထာေ်ခဳချေ်ြျာဵအာဵ 

Attach file အြဖစ် ဆေ်လေ် ထည်သွဴင်ဵရြည် 

ြဖစ်ပါသည်။ (Eg: Invoice (or) Sale Contract, OGA 

Recommendations) 

(ဃ) သွင်ဵေုန်လိုင်စင် Application Form တွင် အဆင်ဴဆငဴ် 

ြဖည်သွဴင်ဵပပီဵပါေ Summit Button ေုိနှိပ်၍ 

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) သ့ုိ ေပဵပို့ရပါြည်။  

(င) စိစစ်သဳုဵသပ်ချေ် လုပ်ငန်ဵစဉ်ြျာဵေအာင်ြြင်ပါေ 

ေလျှောေ်ထာဵလာသည်ဴ Application အာဵ 

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS)  ြှ Approve ြပုလုပ် 

ေပဵြည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ြိြိေလျှောေ်ထာဵလာသည် ဴ လိငု်စင်အာဵထုတယူ်နိုင်ရန် 

အတွေ် MPU Payment Gateway တွင် လိငု်စင်ေကေဵ 

ြျာဵအာဵ MPU e-Commerce ြဖင်ဴ ေငွေပဵသွင်ဵြှုေုိ 

ေဆာင်ရွေ်ရပါြည်။ 

(ဆ) ေငွေပဵသွင်ဵြှုအာဵ ေဆာင်ရွေ်ပပီဵစီဵပါေ ြိြိ 

ေလျှောေ်ထာဵသည် ဴလိငု်စင်အေချာအာဵ Print ထုတယူ် 

နိုင်ပပီြဖစ်သေဲဴသ့ုိ Payment Voucher ေိုလည်ဵ Print 

ထုတယူ်နိုင်ြည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ Online ဝန်ေဆာင်ခ ၃၀၀၀ ေျပ်နှင်ဴ သွင်ဵေုန်လိုင်စင်ေကေဵ 

(ေနာေ်ဆေ်တွဲ-၂)  

ကကာြမင်ဴြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၁) ရေ် 

ေလျှောက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

Tradenet 2.0 ၊ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) 
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အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴရ်ာထူဵ/ 

အဆငဴ်  

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) ၏ တာဝန်ခဳ 

မှတ်ြျက်  သေ်ဆုိင်ရာဌာနြျာဵဆုိသည်ြှာ အစာဵအေသာေ်နှငဴ် ေဆဵဝါဵ 

ေွပ်ေဲေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနစသည်ဴ တင်သွင်ဵခွငဴ်အတွေ် 

ေထာေ်ခဳချေ်ရယူရြညဴဌ်ာနတို့ြဖစ်ပါသည်။ 

 

(၂-၂) ပို့ကုန်လိုင်စင်ထတု်ေပဵြြင်ဵ 

တင်ြပရန်လိုအပ်မညဴ ်

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေုန်ပို့လွှာ/အေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ် 

(ခ) တင်ပ့ုိြညဴ်ပစ္စည်ဵ ြျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ ၍ ေထာေ်ခဳချေ် 

လိအုပ်ေသာ ေုန်ပစ္စည်ဵ ြျာဵအတွေ် သေ်ဆုိင်ေသာ 

ဌာနြျာဵ၏ေထာေ်ခဳချေ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် Tradenet 2.0 တွင် 

Application Form ြဖည်သွဴင်ဵရပါြည်။ 

(ခ) ြိြိေလျှောေ်ထာဵသည် ဴ ေုန်ပစ္စည်ဵ ၏  HS Code, 

Description, Price, Quantity, Value စသညဴ် 

လိအုပ်သည် ဴ အချေ်အလေ်ြျာဵ အာဵြဖည်သွဴင်ဵရပါ 

ြည်။ 

(ဂ) ဆေ်လေ်၍  လုိအပ်သည်ဴ စာရွေ်စာတြ်ဵ၊  

အေထာေ်အထာဵြျာဵနှငဴ် ေထာေ်ခဳချေ်ြျာဵအာဵ 

Attach file အြဖစ် ဆေ်လေ် ထည်သွဴင်ဵရြည် 

ြဖစ်ပါသည်။ (Eg: Invoice (or) Sale Contract,  OGA 

Recommendations) 

(ဃ) ပို့ေုန်လိုင်စင်  Application  Formတွင်  အဆင်ဴဆင်ဴ 

ြဖည်သွဴင်ဵပပီဵ ပါေ Summit Button ေုိ နှိပ်၍ 

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS)   သ့ုိေပဵပို့ရပါြည်။ 

(င) စိစစ်သဳုဵသပ်ချေ် လုပ်ငန်ဵစဉ်ြျာဵေအာင်ြြင်ပါေ 
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ေလျှောေ်ထာဵလာသည်ဴ Application အာဵ OSS ြှ 

Approve ြပုလုပ်ေပဵြည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ြိြိေလျှောေ်ထာဵလာသည် ဴ လိငု်စင်အာဵထုတယူ်နိုင်ရန် 

အတွေ် MPU Payment Gateway တွင် လိင်ုစင် 

ေကေဵြျာဵအာဵ MPU e-Commerce ြဖငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵြှု 

ေို ေဆာင်ရွေ်ရပါြည်။ 

(ဆ) ေငွေပဵသွင်ဵြှုအာဵ ေဆာင်ရွေ်ပပီဵစီဵပါေ ြိြိ 

ေလျှောေ်ထာဵသည်ဴ လိငု်စင်အေချာအာဵ Print ထုတယူ် 

နိုင်ပပီြဖစ်သေဲဴသ့ုိ Payment Voucher ေိုလည်ဵ Print 

ထုတယူ်နိုင်ြည်ြဖစ်ပါသည်။ Quantity, Value စသညဴ် 

လိအုပ်သည် ဴ အချေ်အလေ်ြျာဵအာဵ ြဖည်သွဴင်ဵရပါ 

ြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ြ Online ဝန်ေဆာင်ခ ၃၀၀၀ ေျပ် 

ကကာြမင်ဴြျနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၁) ရေ် 

 

ေလျှောက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

Tradenet 2.0 ၊ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (OSS) ၏ တာဝန်ခဳ 

မှတ်ြျက်  သေ်ဆုိင်ရာဌာနြျာဵဆုိသည်ြှာ အစာဵအေသာေ်နှငဴ် ေဆဵဝါဵ 

ေပ်ွေဲေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴေုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာနစသည်တိုြ့ဖစ်ပါသည်။  
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ေနာက်ဆက်တွဲ-၂ သွင်ဵကုန်လိုင်စင်ေကကဵ 

သွင်ဵကုန်ပစ္စည်ဵ ၏ဆိပ်ကမ်ဵေရာက်တန်ဖိုဵ (CIF) သွင်ဵကုန်လိုင်စင်ေကကဵ 

(ေ) ၅၀,၀၀,၀၀၀ ေျပ်အထိ ေျပ် ၃၀,၀၀၀ 

(ခ) ၅၀,၀၀,၀၀၁ ေျပ်ြ ှ၁၀၀,၀၀,၀၀၀ ေျပ်အထိ ေျပ် ၅၀,၀၀၀ 

(ဂ)  ၁၀၀,၀၀,၀၀၁ ေျပ်ြှ ၅၀၀,၀၀,၀၀၀ ေျပ်အထိ ေျပ် ၆၀,၀၀၀ 

(ဃ) ၅၀၀,၀၀,၀၀၁ ေျပ်ြှ ၁၅၀၀,၀၀,၀၀၀ ေျပ်အထိ ေျပ် ၈၀,၀၀၀ 

(င) ၁၅၀၀,၀၀,၀၀၁ ေျပ်နှငဴ်အထေ် ေျပ် ၉၀,၀၀၀ 
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ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ် (Certificate of Origin-CO) ထုတေ်ပဵြြင်ဵအတွက် 

ရုဳဵလပ်ုငန်ဵသဳုဵ Standard Operating Procedures (SOP) 

၁။ ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ် ထုတေ်ပဵြွငဴ်ရိှသည်အဴာဏာပိုင် 

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကေီဵဌာန၊ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

၂။ အေကာက်ြွန်သက်သာြွင်ဴဆုိင်ရာ ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ် ေလျှောက်ထာဵ 

နိုင်သည်ေဴနရာမျာဵ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ေုန်တိုင်ဵေဒသကေီဵ (ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်ရုဳဵ (ရန်ေုန်)၊ ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှု 

ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့ရုဳဵ(ရန်ေင်ဵ)၊ သီလဝါအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်) နှင်ဴ ေုန်သွယ်ေရဵ 

စခန်ဵ ၁၄ ခ ု (ြူဆယ်၊ လွယ်ဂျယ်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်၊ ေန်ပိုေ်တီ၊ တာချလီတ်၊ ြြဝတီ၊ 

ေောဴေသာင်ဵ၊ ပြိတ်၊ တြူဵ၊ ရိဒ်၊ ထီဵခီဵ၊ ေျ ိုင်ဵတုဳ၊ ြယ်စဲဴနှင်ဴေြာေတာင်) 

၃။ စိစစ်ြွငဴ်ြပုထုတေ်ပဵသညဴ် အေကာက်ြွန်သက်သာြွငဴ်ဆုိင်ရာ ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳ 

လက်မှတ်မျာဵ 

(က) တစ်ဖက်သတ် အေကာက်ြွန်သက်သာ/ ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴအစီအစဉ်မျာဵအရ 

ြွင်ဴြပု ထုတ်ေပဵလျက်ရိှသည်ဴ ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ်မျာဵ 

စဉ် အစီအစဉ် အကျုဳဵဝင်သည်နဴိုင်ငဳမျာဵ ပုဳစဳ အမျ ိုဵအစာဵ 

(၁) ဖွဳ့ပဖိုဵပပီဵနုိင်ငဳြျာဵြှ 

တစ်ဖေ်သတ်ေပဵေသာ 

အေောေ်ခွန်သေ်သာခွင်ဴ 

အစီအစဉ် (Generalized 

System of Preferences – 

GSP) 

ကသစေကတဵလျ၊ ဘီလာရုစ်၊ 

ေေနဒါ၊ အိုေ်စ်လန်၊ 

ဂျပန်၊ ောဇေ်စတန်၊ 

နယူဵဇီလန်၊ ေနာ်ေဝ၊ ရုရှာဵ၊ 

ဆွစ်ဇာလန်၊ တူရေီ၊ 

အေြရိေန် 

(စုစုေပါင်ဵနုိင်ငဳ- ၃၉)  

Form A 

(၂) LDCs နုိင်ငဳြျာဵအတွေ် 

ေိုရီဵယာဵနိုင်ငဳေ 

တစ်ဖေ်သတ်ေပဵေသာ 

အေောေ်ခွန်သေ်သာ 

ေင်ဵလွတခ်ွင်ဴအစီအစဉ် 

ေိုရီဵယာဵနိုင်ငဳ Form Korea 
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စဉ် အစီအစဉ် အကျုဳဵဝင်သည်နဴိုင်ငဳမျာဵ ပုဳစဳ အမျ ိုဵအစာဵ 

(၃) LDCs နုိင်ငဳြျာဵအတွေ် 

အနိ္ဒိယနိုင်ငဳေ တစ်ဖေ်သတ် 

ေပဵေသာ အေောေ်ခွန် 

သေ်သာ ေင်ဵလွတခ်ွင်ဴ 

အစီအစဉ် (Duty Free Tariff 

Preference DFTP Scheme)  

အနိ္ဒိယနိုင်ငဳ Form DFTP 

(၄) LDCs နုိင်ငဳြျာဵအတွေ် 

တရုတ်နုိင်ငဳေ တစ်ဖေ်သတ် 

ေပဵေသာ အေောေ်ခွန် 

သေ်သာ ေင်ဵလွတခ်ွင်ဴ 

အစီအစဉ် (Duty Free 

Treatment granted by 

China) 

တရုတ်နုိင်ငဳ Form China 

 

(ခ) လွတလ်ပ်ေသာကုန်သွယ်မှုေဒသမျာဵအရ ထုတေ်ပဵလျက်ရိှေသာ ြွင်ဴြပုထုတ ်

ေပဵလျက်ရိှသည် ဴပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ်မျာဵ 

စဉ် အစီအစဉ် 

အကျုဳဵဝင်သည်ဴ 

နိုင်ငဳမျာဵ 

ပုဳစဳ 

အမျ ိုဵအစာဵ 

(၁) အာဆီယဳလတွ်လပ်ေသာ 

ေုန်သွယ်ြှုေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳ 

Form D 

(၂) အာဆီယဳ - တရုတ ်

လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှု 

ေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ် တရုတ်နုိင်ငဳ 

Form E 

(၃) အာဆီယဳ - ေိုရီဵယာဵ 

လွတလ်ပ်ေသာေုန်သွယ်ြှု 

ေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ် ေိုရီဵယာဵ 

နိုင်ငဳ 

Form AK 

(၄) အာဆီယဳ - ဂျပန် အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ Form AJ 
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စဉ် အစီအစဉ် 

အကျုဳဵဝင်သည်ဴ 

နိုင်ငဳမျာဵ 

ပုဳစဳ 

အမျ ိုဵအစာဵ 

လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှု 

ေဒသ 

နိုင်ငဳနှငဴ် ဂျပန်နိုင်ငဳ 

(၅) အာဆီယဳ - ကသစေကတဵလျ၊ 

နယူဵဇီလန် လွတလ်ပ်ေသာ 

ေုန်သွယ်ြှုေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ် ကသစေကတဵလျ၊ 

နယူဵဇီလန် 

Form AANZ 

(၆) အာဆီယဳ - အနိ္ဒိယ 

လွတလ်ပ်ေသာ 

ေုန်သွယ်ြှုေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ်အိန္ဒိနိုင်ငဳ 

Form AI 

(၇) အာဆီယဳ - ေဟာင်ေောင် 

(တရုတ်) လွတလ်ပ်ေသာ 

ေုန်သွယ်ြှုေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ် ေဟာင်ေောင် 

(တရုတ်)နိုင်ငဳ 

Form AHK 

၄။ ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ် ေလျှောက်ထာဵနုိင်သူမျာဵ 

 စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ၀န်ကေီဵဌာန၊ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

ထုတေ်ုန်သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင်အြဖစ် ြှတ်ပုဳတင်ထာဵသူြဖစ်ရြည်။ 

၅။ ေလျှောက်ထာဵအသဳုဵြပုနိုင်သည်စဴနစ်မျာဵ 

 Online CO Application System ဝန်ေဆာင်ြှုရရှိသည်ဴ ရုဳဵြျာဵနှငဴ် ေုန်သွယ်ေရဵ 

စခန်ဵြျာဵတွင် Online ြှတစ်ဆင်ဴေလျှောေ်ထာဵနုိင်ပပီဵ၊ ြေြျှော်လငဴ်ေသာအေြခအေနတစ်ခုခု 

တွင် Online CO Application System အဆင်အေြပသညဴ်အခါ Manual စနစ်ြဖငဴ် 

ေလျှောေ်ထာဵရယူနိုင်သည်။ Online CO Application System ြဖငဴ် ေလျှောေ်ထာဵ 

လိသူုြျာဵသည် အင်တာနေ် ရရိှသည်ဴ ြည်သည်ေဴနရာြှြဆို 

http://onlineco.myanmartrade net.com Link ြ ှဝင်ေရာေ် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

၆။ အကျုဳဵဝင်သည်နဴိုင်ငဳနှင်ဴကုန်စည် 

 (ေ) ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳသေ်ေသခဳလေ်ြှတ်ြျာဵ ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် တင်ပို့ေရာင်ဵချ 

ြည် ဴ ေုန်တင်သွင်ဵနုိင်ငဳသည် တစ်ဖေ်သတ်အေောေ်ခွန်သေ်သာခွင်ဴ 

အခွင်ဴအေရဵေပဵသညဴ် နိုင်ငဳ (သ့ုိ) လွတလ်ပ်ေသာေုန်သွယ်ြှုေဒသအလုိေ် 

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳြဖစ်ရြည်။ 
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 (ခ) တင်ပ့ုိေသာေုန်စည်သည် နိုင်ငဳအလိေု် သေ်ဆုိင်ရာအစီအစဉ်ြျာဵတွင် 

အေျုဳဵ၀င်သည် ဴ ေုန်စည်ြဖစ်ရြည်။ တစ်ဖေ်သတ်အစီအစဉ်ြျာဵအရ 

အေောေ်ခွန် သေ်သာေင်ဵလွတခ်ွင်ဴြြပုသညဴ် ေုန်စည်စာရင်ဵြှ 

ေုန်စည်ြျာဵေုိ ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳသေ်ေသခဳလေ်ြှတ် ေလျှောေ်ထာဵခွင်ဴြရှိပါ။ 

သ့ုိေသာ် လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှုေဒသြျာဵအရ အေောေ်ခွန် သေ်သာ 

ေင်ဵလွတခ်ွင်ဴြြပုသညဴ် ေုန်စည်စာရင်ဵြှ ေုန်စည်ြျာဵေုိ ေပါင်ဵစပ် 

တွေ်ချေ်ြခင်ဵအတွေ် ရည်ရွယ်၍ ေလျှောေ်ထာဵရယူနုိင်သည်။ 

(ဂ) ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ တင်ပ့ုိေုန်စည်၏ FOB တန်ဖိုဵသည် အေြရိေန်ေဒါ်လာ 

၂၀၀ ေအာေ်နည်ဵပါေ CO Form ေလျှောေ်ထာဵရန်ြလိုအပ်ပါ။  

(ဃ) ေုန်စည်တင်ပို့ပပီဵေနာေ် တစ်နှစ်အတွင်ဵ လာေရာေ်ေလျှောေ်ထာဵေသာ 

ေုန်စည်အတွေ်သာ CO Form လာေရာေ်ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

(င) ေနဦဵစိစစ်ချေ်အရ တင်ပို့ြည်ဴေုန်စည်သည် သေ်ဆုိင်ရာစည်ဵြျဉ်ဵြျာဵနှင်ဴ 

ေိုေ်ညြီှုြရှိပါေ ေလျှောေ်ထာဵြှုေို ြငင်ဵဆုိနိုင်သည်။ 

၇။ CO Form ေလျှောက်ထာဵရာတွင်ပူဵတဲွတင်ြပရမည်ဴစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ 

 (ဥပမာ- ATIGA Form D) 

 CO Form အာဵ ဖျေ်ရာြပင်ရာြပါရိှဘဲ အဂေလပိ်ဘာသာြဖင်ဴ ြပညဴ်စုဳစွာြဖည်စဴွေ်၍ 

ေအာေ်ပါစာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵနှင်ဴအတူပူဵတွဲတင်ြပရြည်-   

 (ေ) ရာနှုန်ဵြပည်ထဴုတေ်ုန်ြျာဵအတွေ် ရာနှုန်ဵြပညဴ် ထွေ်ေုန်ြဖစ်ေကောင်ဵ 

ခဳဝန်ချေ်၊ 

 (ခ) စေ်ြှုထုတ်ေုန်ြျာဵအတွေ် “Certificate of Product 

Registration”၊ 

 (ဂ) ပို့ေုန်လိုင်စင် (ြိတ္တူ) /ပို့ေုန်ေကေြငာလွှာ (ြူရင်ဵနှင်ဴြိတ္တူ) 

 (ဃ) သေဘောတင်အေထာေ်အထာဵ(Bill of Lading) (ြိတ္တူ) 

 (င) အေရာင်ဵေြပစာ(Invoice) (ြိတ္တူ) 
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 ြှတ်ချေ်။ စာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵသည်ြိတ္တူြှန်ြဖစ်ေကောင်ဵနှင်ဴ CO ေပါ်တွင် 

Board of Director List ၌ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵြှ ြှန်ေန်ေကောင်ဵ 

လေ်ြှတ်ထိုဵေစရန်၊ 

၈။ အြြာဵCO Form ေလျှောက်ထာဵရာတွင်ပူဵတွဲတင်ြပရမညဴ်စာရက်ွစာတမ်ဵမျာဵ 

 CO Form အာဵ ဖျေ်ရာြပင်ရာ ြပါရိှဘဲ အဂေလပိ်ဘာသာြဖင်ဴ ြပည်စဴုဳစွာြဖည်စွဴေ်၍ 

ေအာေ်ပါစာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵေုိ ပူဵတွဲတင်ြပရြည်-   

 (ေ) ရာနှုန်ဵြပည်ထဴုတေ်ုန်ြျာဵအတွေ် ရာနှုန်ဵြပညဴ် ထွေ်ေုန်ြဖစ်ေကောင်ဵ 

ခဳဝန်ချေ်၊ 

  (ခ)  စေ်ြှုထုတ်ေုန်ြျာဵအတွေ်- 

 (၁) ေုန်စည်တစ်ယူနစ်အတွေ် Cost Statement တွေ်ချေ်ြှု 

ေဖာ်ြပချေ်၊ 

 (၂) ပါဝင်ထတု်လပု်ေသာ ေုန်ကေြ်ဵြျာဵ၏ HS Code (6-Digit 

Level) နှင်ဴ ေုန်ေချာ၏ HS Code (6-Digit Level) 

ေိုေဖာ်ြပရန်၊ 

 (၃) ထုတလ်ုပ်ြှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴေုိ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပသည်ဴ 

စာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵတင်ြပရန်၊ (လိအုပ်ပါေေုန်စည်၏ဓာတ်ပုဳ 

တင်ြပရန်) 

 (ဂ) ပို့ေုန်လိုင်စင် (ြိတ္တူ) /ပို့ေုန်ေကေြငာလွှာ (ြူရင်ဵနှင်ဴြိတ္တူ) 

  (ဃ) သေဘောတင်အေထာေ်အထာဵ (Bill of Lading) (ြိတ္တူ) 

  (င) အေရာင်ဵေြပစာInvoice (ြိတ္တူ) 

၉။ ATIGA Form-D ေလျှောက်ထာဵမညဴ်စက်မှုထုတ်ကုန် (အဝတ်အထည်) မျာဵအတွက် 

စက်မှု ထုတက်ုန်ပစ္စည်ဵ  မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

(ေ) စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵ မှတ်ပဳုတင် ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ပူဵတွဲတင်ြပရမည်ဴ 

စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ 

  (၁) ေုန်စည်တစ်ယူနစ်အတွေ် Cost Statement တွေ်ချေ်ြှုေဖာ်ြပချေ်၊ 
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(၂) ပါဝင်ထတု်လပု်ေသာေုန်ကေြ်ဵြျာဵ၏ HS Code (6-Digit Level) နှငဴ် 

ေုန်ေချာ၏ HS Code (8-Digit Level)ေုိေဖာ်ြပချေ်၊ 

(၃) ထုတလ်ုပ်ြှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴေုိ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပသည်ဴ စာရွေ် 

စာတြ်ဵြျာဵတင်ြပချေ် (လိအုပ်ပါေေုန်စည်၏ဓာတ်ပုဳ)၊ 

(၄) ေုန်ကေြ်ဵြျာဵအတွေ်သွင်ဵေုန်ေကေြငာလွှာ (ြိတ္တူ)  

(၅) အေရာင်ဵေြပစာ (Invoice) (ြိတ္တူ)  

ြှတ်ချေ်။ ပို့ေုန်လိုင်စင်ေလျှောေ်ထာဵရန် ြလိအုပ်သည်ဴ ေုန်စည်စာရင်ဵ 

တွင ် ပါဝင်သည် ဴ ပို့ေုန်ြျာဵအတွေ် လိအုပ်ပါေ 

အေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ် တင်ြပေစရန်၊ 

(ခ) စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵ မှတ်ပဳုတင် ေလျှောက်ထာဵေသာအမှုတွမဲျာဵ လက်ြဳရာ 

တွင် စစ်ေဆဵရန်အြျက်မျာဵ 

ပထမအဆင်ဴ 

 (၁) ပူဵတွဲတင်ြပရြညဴ်စာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵြပည်စဴဳြှုရှိ - ြရှိစိစစ်ရန်၊ 

 ဒုတိယအဆင်ဴ 

ေလျှောက်ထာဵသကူ တင်ြပလာေသာစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကုိ စိစစ်ြြင်ဵ 

(၂) ေုန်စည်၏ HS Code (8- Digit Level) နှင် ဴ အြျ ိုဵအြည် 

ေဖာ်ြပချေ်ေိုေ်ညြီှု/ ြှန်ေန်ြှုရှိ-ြရိှစိစစ်ရန်၊ 

(၃) သေ်ဆုိင်ရာအစီအစဉ်အလိေု်ေုန်စည်၏ ပင်ရင်ဵြှတ်ေေျာေ်ေုိ 

စိစစ်ရန်၊ 

(၄) ေဒသတွင်ဵပါဝင်ထတု်လပု်ြှု တန်ဖိုဵြှတ်ေေျာေ်အရ Cost 

Statement တွေ်ချေ်ြှုေုိ စိစစ်ရန်နှင်ဴေုန်ကေြ်ဵြျာဵအတွေ် 

သွင်ဵေုန်ေကေြငာလွှာ အာဵ စိစစ်ရန်၊ 

(၅) ေပါင်ဵစပ်တွေ်ချေ်ြှုအတွေ် အေျုဳဵဝင်ေသာနိုင်ငဳြျာဵြှ ပင်ရင်ဵ 

ေုန်ကေြ်ဵ ပါဝင်ြှုတန်ဖိုဵေုိ စိစစ်တွေ်ချေ်ရန်၊ 

(၆) HS Code ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ြှတ်ေေျာေ်အရေုန်ကေြ်ဵြျာဵ၏ HS Code 

ြျာဵြှ ေုန်ေချာ၏ HS Code သ့ုိေြပာင်ဵလဲြှု ရှိ-ြရှိေုိ စိစစ်ရန်၊ 
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(၇) သီဵသန့်ထုတလ်ုပ်ြှုနည်ဵစဉ် ြှတ်ေေျာေ်နှငဴ်ေိုေ်ညြီှု ရှိ-ြရှိေုိ 

စိစစ်ရန်အတွေ် ေုန်စည်၏ထုတ်လပု်ြှုလုပ်ငန်ဵစဉ် အဆင်ဴဆင်ဴအာဵ 

စိစစ်ရန်၊ 

တတိယအဆင်ဴ 

(၈) ပူဵတွဲစာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵအာဵ စစ်ေဆဵပပီဵ၊ ြှန်ေန်ြှုရိှပါေ ဌာန၏ 

ေနဦဵစိစစ်ချေ်နှင်ဴအတူ စေ်ြှုဝန်ကေီဵဌာနေအာေ်ရှိ Cost Sheet 

စိစစ် ေထာေ်ခဳချေ်ေပဵေရဵအဖဲွ့သ့ုိ ဆေ်လေ်ေပဵပ့ုိရန်၊ 

(၉) Cost Sheet စိစစ်ေထာေ်ခဳချေ်ေပဵေရဵအဖွဲ့ြှ ေထာေ်ခဳချေ် 

ရရှိပါေ စေ်ြှုထုတ်ေုန်ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် (ြူကေြ်ဵ) ြပုစုရန်၊ 

(၁၀) ြှန်ေန်ြှုရှိပါေ “Certificate of Product Registration” ေို စိစစ်၍ 

အတညြ်ပုထုတ်ေပဵရန်၊ 

၁၀။ CO Formေပါ်တွင်ြဖည်စွဴက်ရမည်ေဴယဘုယျအြျက်အလက်မျာဵ (ဥပမာ-ATIGA 

Form D) 

 (ေ) ပုဳစဳေပါ်ရှိအကွက်မျာဵအလိုက် ြဖည်စဴွက်ရမည်ေဴယဘုယျအြျက်အလက်မျာဵ 

စဉ် Boxes ြဖည်စွဴက်ရမည်အဴေကကာင်ဵအရာမျာဵ 

(၁) Box-1 ေုန်တင်ပို့သူ (Exporter) ၏လုပ်ငန်ဵအြည်နှငဴ်လိပ်စာ 

(၂) Box-2 ေုန်လေ်ခဳြည်ဴသူ၏အြည်နှင်ဴလိပ်စာ 

(၃) Box-3 ထွေ်ခွာသည်ေဴန့စွဲ၊ ေုန်စည်သယ်ယူြည်ဴယာဉ်အြည်၊ 

ေုန်ချြည်ဆိဴပ်ေြ်ဵ 

(၄) Box-4 ေုန်တင်သွင်ဵနုိင်ငဳ၏သေ်ဆုိင်ရာအာဏာပိုင်ြှ အသဳုဵြပုရန် 

(၅) Box-5 ေုန်စည်အြျ ိုဵအစာဵအလုိေ်နဳပါတ်ြျာဵ 

(၆) Box-6 အထုတ်ြျာဵတွင်ပါရိှေသာ အြှတ်အသာဵနှငဴ်နဳပါတ်ြျာဵ 

(၇) Box-7 အထုတ်အြျ ိုဵအစာဵနှင်ဴအေရအတွေ်၊ ေုန်စည်အြျ ိုဵအစာဵ 

ေဖာ်ြပချေ် (အေရအတွေ်နှင်ဴေုန်တင်ပ့ုိနိုင်ငဳ၏ HS code) 

(၈) Box-8 ပင်ရင်ဵြှတ်ေေျာေ် (ပုဳစဳေေျာဘေ်တွင်ကေည်ရဴှုရန်)၊ 

(၉) Box-9 အကေြ်ဵဖျဉ်ဵအေလဵချနိ် (သ့ုိ) အြခာဵပြာဏနှင်ဴတန်ဖိုဵ 

(အေယ်၍ RVC ြှတ်ေေျာေ်အသဳုဵြပုပါေ FOB တန်ဖိုဵ)  
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စဉ် Boxes ြဖည်စွဴက်ရမည်အဴေကကာင်ဵအရာမျာဵ 

(၁၀) Box-10 Invoice နဳပါတ်နှင်ဴ Invoice ပါေန့စဲွ။ 

(၁၁) Box-11 Exporter ၏ေကေညာချေ်။ (တင်ပို့နိုင်ငဳ၊ တင်သွင်ဵြညဴ်နိုင်ငဳ၊ 

တင်ပ့ုိသူလေ်ြှတ်၊အြည်တဳဆိပ်တုဳဵ၊ေနရာနှငဴ်ေန့ရေ်) 

(၁၂) Box-12 CO ထုတေ်ပဵသည်သဴေ်ဆုိင်ရာ အာဏာပိုင်၏ အတညြ်ပု 

သည် ဴလေ်ြှတ်၊အြည်တဳဆိပ်တုဳဵ၊ ထုတေ်ပဵသည်ေဴနရာနှင်ဴ 

ေန့ရေ် 

(၁၃) Box-13 တင်ပ့ုိသည်ရဴည်ရွယ်ချေ်အလိေု် အြှတ်အသာဵြပုရန်၊ 

  

  (ြ) တင်ပ့ုိသည်ရဴည်ရွယ်ြျက်အလိကု်အမှတ်အသာဵြပုရမည်ဴ် Box 13 တွင် 

လမ်ဵညွှန်ြျက် 

Box Purpose 

Third Country 

Invoicing 

တတိယနိုင်ငဳေ အေရာင်ဵေြပစာထုတေ်ပဵေသာ ေိစ္စရပ်ြျာဵ 

အတွေ် အြှတ်အသာဵြပုရန် 

Accumulation အြခာဵအာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ ေုန်ကေြ်ဵြျာဵ ပါဝင်ေပါင်ဵစပ် 

တွေ်ချေ်ြှု ၁၀၀ % ရိှပါေ အြှတ်အသာဵြပုရန် 

Back-to-Back 

CO 

ြူလ CO ေုိအေြခြပု၍ ထုတေ်ပဵေသာ Back-to-Back CO 

ြဖစ်ပါေ အြှတ်အသာဵြပုရန် 

Partial 

Cumulation  

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပါင်ဵစပ်ထတု်လပု်ေသာ ေုန်စည်ြဖစ်ပါေ 

အြှတ်အသာဵြပုလုပ်ရန် 

Exhibition ြပပွဲြျာဵအတွေ်တင်ပို့ေသာ ေုန်စည်ြဖစ်ပါေအြှတ်အသာဵြပုရန် 

De Minimis ေဘာင်ြဝင်ေုန်ကေြ်ဵပါဝင်ထတု်လပု်ေသာ ေုန်စည်ြဖစ်ပါေ 

အြှတ်အသာဵြပုရန် 

Issued 

Retroactively 

ေုန်စည်တင်ပို့ချနိ်အတွင်ဵ(သ့ုိ) B/L ရေ်စဲွြှ ၃ ရေ်အတွင်ဵ 

ြတင်ပို့နိုင် ေသာ ေုန်စည်ြျာဵအတွေ် ေနာေ်ေကောင်ဵြပန် 

ထုတေ်ပဵရာတွင် အြှတ်အသာဵြပုရန် 
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 (ဂ) ကုန်စည်သည်ပင်ရင်ဵမှတ်ေကျာက်နှငဴ်ကိုက်ညပီါက Box 8 တွင် ြဖညဴ်စွက်ရ 

မည် ဴအြျက်အလက်မျာဵအတွက် လမ်ဵညွှန်ြျက် 

No. 

Circumstances of production or 

manufacture in the first country 

named in Box 11 of this form 

Insert in Box 8 

(a) Goods wholly obtained or 

produced in the exporting 

Member State satisfying Article 

27 (Wholly Obtained) of the 

ATIGA 

“WO” 

(b) Goods satisfying Article 28 (Non-

wholly obtained) of the ATIGA 

- Regional Value Content 

- Change in Tariff 

Classification 

- Specific Processes 

-  Combination Criteria 

- Percentage of Regional Value 

Content, example “40%” 

- The actual CTC rule, example 

“CC” or “CTH” or “CTSH” 

- “SP” 

- The actual combination 

criterion, example “CTSH + 35%” 

(c) Goods satisfying paragraph 2 of 

Article 30 (Partial Cumulation) of 

the ATIGA 

“PC x%”, where x would be the 

percentage of Regional Value 

Content of less than 40%, 

example “PC 25%” 

၁၁။ ေလျှောက်ထာဵေသာအမှုတဲွမျာဵအာဵ လက်ြဳစစ်ေဆဵရန်အဆငဴ်မျာဵ (ဥပမာ- ATIGA 

Form D) 

ပထမအဆင်ဴ 

(ေ) ပုဳစဳတွင်ြဖည်စဴွေ်ချေ်ြျာဵေုိ အဂေလပိ်ဘာသာြဖင်ဴ ဖျေ်ရာြပင်ရာြပါရှိဘဲ 

ြဖည်စွဴေ်ထာဵြခင်ဵ ရိှြရိှ စိစစ်ရန် 
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 (ခ) Board of Director List ၌ ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵြှ လေ်ြှတ်ထိုဵြခင်ဵ ရှိ/ ြရိှ 

စိစစ်ရန် 

(ဂ) ပူဵတွဲတင်ြပရြညဴ်စာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵ ြပည်စဴဳြှု ရှ ိြရိှစိစစ်ရန် 

ဒုတိယအဆင်ဴ 

ေလျှောက်ထာဵသကူ ပူဵတွဲစာရွက်စာတမ်ဵအြပည်ဴအစဳုြဖင်ဴ တင်ြပလာေသာ 

ေလျှောက်လွှာနှင်ဴ ပဳုစဳတွင် ြဖညဴ်စွက်ြျက်မျာဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ 

(ဃ) Box 1 တွင်ေဖာ်ြပသည်ဴ Exporter’s name and Address သည ်BL, EL, ED 

တို့တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်နှငဴ်ေိုေ်ညြီခင်ဵ ရှိ ြရိှစိစစ်ရန် 

(င) Box 2 တွင်ေဖာ်ြပသည်ဴ Consignee’s name and Address သည် BL, 

Invoice တို့တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်နှငဴ်ေိုေ်ညြီခင်ဵရှိ ြရိှစိစစ်ရန် 

(စ) Box 3 တွင်City/ Town, Myanmar ြှြည်သည်နဴိုင်ငဳသ့ုိ ပို့သည်၊ 

ပို့ေဆာင်သည်ဴ လြ်ဵေကောင်ဵ (By air, By Sea, ……) စသည်ြဖငဴ် 

ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵရိှ ြရိှစိစစ်ရန် 

(ဆ) Box 5 တွင်ပါရိှသည်ဴ Item number သည ် BL, ED တွင်ပါရိှသည်နှငဴ် 

ေိုေ်ညြီှုရှိ ြရိှ စိစစ်ရန် 

(ဇ) Box 6 တွင်ေဖာ်ြပသည်ဴ Marks and Number of Packages သည ် BL တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵသည်နှင်ဴေုိေ်ညြီှု ရှ ိြရှိစိစစ်ရန် 

(ဈ) Box 7 တွင်ေဖာ်ြပသည်ဴ Number and Type of Packages, Description of 

Goods, Quantity သည် EL, ED, BL, Invoice တို့တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည် 

နှငဴ်ေိုေ်ညီြှု ရိှ ြရှိစိစစ်ရန် 

(ည) Box 8 တွင် Origin Criterion ြှာသတ်ြှတ်ထာဵေသာ ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳစည်ဵြျဉ်ဵ 

နှငဴ် ေိုေ်ညြီခင်ဵရှိ ြရှိစိစစ်ရန်နှင်ဴ စေ်ြှုထတု်ေုန်ြဖစ်ပါေ “Certificate of 

Product Registration” တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ပင်ရင်ဵြှတ်ေေျာေ်နှငဴ် 

တူညီြခင်ဵ ရိှ ြရိှ စိစစ်ရန် 

(ဋ) Box 9 တွင်ေဖာ်ြပသည်ဴ Gross Weight သည ် BL ပါ ေဖာ်ြပချေ်နှှင် ဴ

ေိုေ်ညြီခင်ဵရိှ ြရှိ စိစစ်ရန် 
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(ဌ) Box 10 တွင်ပါရိှသည် ဴInvoice No.နှငဴ် Date သည် InvoiceပါInvoice No.နှင်ဴ 

Date နှင်ဴ ေုိေ်ညြီှုရိှ ြရှိစိစစ်ရန် 

(ဍ) Box 12 တွင် Importing Country, Exporting Country, Date, Place, Seal, 

Sign ြျာဵ ြှန်ေန်စွာေဖာ်ြပထာဵရှိြခင်ဵရှိ ြရှိစိစစ်ရန် 

တတိယအဆင် ဴ

အတညြ်ပုစိစစ်ြွငဴ်ြပုထုတေ်ပဵြြင်ဵ 

(ဎ) ပုဳစဳေပါ်တွင်ေျန်ရှိေနေသာေနရာလွတအ်ာဵ“ Z ” ပုဳစဳြျဉ်ဵသာဵ၍ ပိတ်ရန် 

(ဏ) ပုဳစဳတွင်ြဖည်စဴွေ်ချေ်ြျာဵအာဵ ပူဵတဲွစာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵနှငဴ် တိုေ်ဆုိင် 

စစ်ေဆဵပပီဵ ြှန်ေန်ြှုရှိပါေ လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ခွင်ဴရှိသည်ဴ အရာထြ်ဵေ 

အြည်၊ ရာထူဵ၊ ဌာန ပါဝင်သညဴ် တဳဆိပ်တဳုဵထု၍ အတည်ြပု 

လေ်ြှတ်ေရဵထုိဵပပီဵ ခွငဴ်ြပုထုတ်ေပဵရန် 

စတုတ္ထအဆင် ဴ

(တ) Reference No. အေွေ်တွင်နဳပါတ်ပါ/ ြပါနှင်ဴြှန်ေန်ြှု ရှ ိြရိှစစ်ေဆဵရန်၊ 

(ထ) ပို့ေုန်ေကေညာလွှာ (ြူရင်ဵ)ပါတန်ဖိုဵနှင်ဴ CO ေလျှောေ်ထာဵြှုတန်ဖိုဵေိုစိစစ်ရန် 

၁၂။ ဝန်ေဆာင်ြနှုန်ဵထာဵမျာဵ 

 (ေ) Manual CO Form  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ ကျသငဴ်ေငွ (ကျပ်) 

(၁) ပုဳစဳတစ်စုဳေကေဵ ၃၀၀ 

(၂) ဝန်ေဆာင်ခေကေဵ ၃,၀၀၀ 

(၃) ြိတ္တူြှန် ၅,၀၀၀ 

(၄) ြပင်ဆင်ေကေဵ ၁,၀၀၀ 

 (ခ) e-CO Application system   

  (၁) CO Form ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ ကျသငဴ်ေငွ (ကျပ်) 

(ေေ) အနွ်လိုင်ဵအသဳုဵြပုခေကေဵ ၃,၀၀၀ 

(ခခ) ဝန်ေဆာင်ခေကေဵ ၃,၀၀၀ 
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(ဂဂ) ြိတ္တူြှန် ၅,၀၀၀ 

(ဃဃ) ြပင်ဆင်ေကေဵ  ၁,၀၀၀ 

  

  (၂) Certificate of Product Registration ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ ကျသငဴ်ေငွ 

(ကျပ်) 

(ေေ) အနွ်လိုင်ဵအသဳုဵြပုခေကေဵ ၃,၀၀၀ 

(ခခ) ဝန်ေဆာင်ခေကေဵ ၅,၀၀၀ 

(ဂဂ) ြိတ္တူြှန် ၅,၀၀၀ 

(ဃဃ) သေ်တြ်ဵတုိဵေကေဵ   ၅,၀၀၀ 

(ငင) ြပင်ဆင်ေကေဵ ၁,၀၀၀ 

  (၃) Certificate of Certified Exporter ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

စဉ် 
အေကကာင်ဵအရာ ကျသငဴ်ေငွ 

(ကျပ်) 

(ေေ) အနွ်လိုင်ဵအသဳုဵြပုခေကေဵ ၃,၀၀၀ 

(ခခ) ဝန်ေဆာင်ခေကေဵ - 

(ဂဂ) ြိတ္တူြှန် - 

(ဃဃ) သေ်တြ်ဵတုိဵေကေဵ - 

(ငင) ြပင်ဆင်ေကေဵ - 

 

၁၃။ အေထွေထွ 

(ေ) အေောေ်ခွန်သေ်သာခွင်ဴအစီအစဉ်နှင်ဴ လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှုေဒသ 

အလုိေ် အသဳုဵြပုေသာ CO Form ြျာဵြှန်ေန်ြှုရှိရြည်။ 

(ခ) ေပျာေ်ဆဳုဵ၊ ပျေ်စီဵြခင်ဵြျာဵအတွေ် ြိတ္တူြှန် (Certified True Copy) 

လာေရာေ် ေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵေုိ လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှုေဒသနှင်ဴ 

အေောေ်ခွန် သေ်သာခွင်ဴအစီအစဉ်ြျာဵ၏ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵအတိငု်ဵ 

စိစစ်ခွငဴ်ြပုထုတ် ေပဵနုိင်သည်။ 



13-23 
 

(ဂ) စိစစ်ခွငဴ်ြပုထုတေ်ပဵခဲဴသည်ဴ CO Form ၏ ဒုတိယြိတ္တူနှင်ဴေလျှောေ်ထာဵရာ 

တွင် တင်ြပသည်ဴ အြခာဵအေထာေ်အထာဵစာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵေုိ CO Form 

ခွင်ဴြပုထုတ်ေပဵသည်ေဴန့စွဲြှ ၃ နှစ်ထေ်ြနည်ဵ သိြ်ဵဆည်ဵရြည်။ 

(ဃ) သေ်ဆုိင်ရာေုန်တင်သွင်ဵနုိင်ငဳြှ ေြဵြြန်ဵေသာ ေနာေ်ေကောင်ဵြပန် ေြဵြြန်ဵ 

စုဳစြ်ဵြှုြျာဵေို သတ်ြှတ်ောလအတွင်ဵြပန်ကောဵရြည်။ 

(င) ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳသေ်ေသခဳလေ်ြှတ်ြျာဵေပါ်တွင် အသဳုဵြပုြညဴ် ရုဳဵတဳဆိပ်တုဳဵ 

ြျာဵ၊ လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ြည်ဴ အရာထြ်ဵြျာဵ၏ လေ်ြှတ်နြူနာြျာဵနှငဴ် 

တဳဆိပ်တုဳဵ ြျာဵေို အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵြှူဵချုပ်ရဳုဵ၊ သေ်ဆုိင်ရာသဳရုဳဵြျာဵနှင်ဴ 

အဖွဲ့အစည်ဵြျာဵ ထဳသ့ုိ နှစ်စဉ်ေပဵပို့ရြည်။ အေြပာင်ဵအလဲြျာဵရှိပါေ 

လိအုပ်သလိ ုအချနိ်နှငဴ် တေြပဵညီအေကောင်ဵကောဵရြည်။ 
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ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ် (Certificate of Origin-CO) 

ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵအတွက်လပု်ငန်ဵရငှ်မျာဵအသဳုဵြပုရန် Standard Operating Procedures 

(SOP) 

၁။ ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြွငဴ်ရိှသည်အဴာဏာပိုင် 

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကေီဵဌာန၊ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

၂။ အေကာက်ြွန်သက်သာြွင်ဴဆုိင်ရာ ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ် ေလျှောက်ထာဵ 

နိုင်သည်ေဴနရာမျာဵ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ေုန်တိုင်ဵေဒသကေီဵ (ပို့ေုန်သွင်ဵေုန်ရုဳဵ(ရန်ေုန်)၊ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှု 

ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့ရုဳဵ (ရန်ေင်ဵ)၊ သီလဝါအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်)နှင် ဴ ေုန်သွယ်ေရဵ 

စခန်ဵ ၁၄ ခ ု (ြူဆယ်၊ လွယ်ဂျယ်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်၊ ေန်ပိုေ်တီ၊ တာချလီတ်၊ ြြဝတီ၊ 

ေောဴေသာင်ဵ၊ ပြိတ်၊ တြူဵ၊ ရိဒ်၊ ထီဵခီဵ၊ ေျ ိုင်ဵတုဳ၊ ြယ်စဲဴနှင်ဴေြာေတာင်) 

၃။ စိစစ်ြွငဴ်ြပုထုတေ်ပဵသညဴ် အေကာက်ြွန်သက်သာြွငဴ်ဆုိင်ရာ ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳ 

လက်မှတ်မျာဵ 

(ေ) တစ်ဖက်သတ် အေကာက်ြွန်သက်သာ/ ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴအစီအစဉ်မျာဵအရ 

ြွင်ဴြပု ထုတ်ေပဵလျက်ရိှသည်ပဴင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ်မျာဵ 

စဉ် အစီအစဉ် အကျုဳဵဝင်သည်နဴိုင်ငဳမျာဵ ပုဳစဳအမျ ိုဵအစာဵ 

(၁) ဖွဳ့ပဖိုဵပပီဵနုိင်ငဳြျာဵြှ 

တစ်ဖေ်သတ်ေပဵေသာ 

အေောေ်ခွန် 

သေ်သာခွင်ဴအစီအစဉ် 

(Generalized System of 

Preferences – GSP) 

ကသစေကတဵလျ၊ ဘီလာရုစ်၊ 

ေေနဒါ၊ အိုေ်စ်လန်၊ ဂျပန်၊ 

ောဇေ်စတန်၊ နယူဵဇီလန်၊ 

ေနာ်ေဝ၊ ရုရှာဵ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ 

တူရေီ၊ အေြရိေန် 

(စုစုေပါင်ဵနုိင်ငဳ- ၃၉)  

Form A 

(၂) LDCs နုိင်ငဳြျာဵအတွေ် 

ေိုရီဵယာဵနိုင်ငဳေ 

တစ်ဖေ်သတ်ေပဵေသာ 

အေောေ်ခွန်သေ်သာ 

ေင်ဵလွတခ်ွင်ဴအစီအစဉ် 

ေိုရီဵယာဵနိုင်ငဳ Form Korea 
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စဉ် အစီအစဉ် အကျုဳဵဝင်သည်နဴိုင်ငဳမျာဵ ပုဳစဳအမျ ိုဵအစာဵ 

(၃) LDCs နုိင်ငဳြျာဵအတွေ် 

အနိ္ဒိယနိုင်ငဳေ 

တစ်ဖေ်သတ် ေပဵေသာ 

အေောေ်ခွန် သေ်သာ 

ေင်ဵလွတခ်ွင်ဴအစီအစဉ် 

(Duty Free Tariff 

Preference DFTP 

Scheme)  

အနိ္ဒိယနိုင်ငဳ Form DFTP 

(၄) LDCs နုိင်ငဳြျာဵအတွေ် 

တရုတ်နုိင်ငဳေ 

တစ်ဖေ်သတ် ေပဵေသာ 

အေောေ်ခွန် 

သေ်သာေင်ဵလွတ်ခွင်ဴ 

အစီအစဉ် (Duty Free 

Treatment granted by 

China) 

တရုတ်နုိင်ငဳ Form China 

 

(ခ) လွတလ်ပ်ေသာ ကုန်သွယ်မှုေဒသမျာဵအရ ထုတေ်ပဵလျက်ရိှေသာ ြွင်ဴြပု 

ထုတေ်ပဵ လျက်ရိှသည်ပဴင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ်မျာဵ 

စဉ် အစီအစဉ် အကျုဳဵဝင်သည်နဴိုင်ငဳမျာဵ ပုဳစဳအမျ ိုဵအစာဵ 

(၁) 
အာဆီယဳလတွ်လပ်ေသာ 

ေုန်သွယ်ြှုေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳ 

Form D 

(၂) 
အာဆီယဳ - တရုတ ်

လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှု 

ေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ်တရုတ်နိုင်ငဳ 

Form E 

(၃) 
အာဆီယဳ - ေိုရီဵယာဵ 

လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှု 

ေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ်ေိုရီဵယာဵနုိင်ငဳ 

Form AK 
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စဉ် အစီအစဉ် အကျုဳဵဝင်သည်နဴိုင်ငဳမျာဵ ပုဳစဳအမျ ိုဵအစာဵ 

(၄) အာဆီယဳ - ဂျပန် 

လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှု 

ေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ်ဂျပန်နုိင်ငဳ 

Form AJ 

(၅) အာဆီယဳ - ကသစေကတဵလျ၊ 

နယူဵဇီလန် လွတလ်ပ်ေသာ 

ေုန်သွယ်ြှုေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ် ကသစေကတဵလျ၊ 

နယူဵဇီလန် 

Form AANZ 

(၆) အာဆီယဳ-အနိ္ဒိယ 

လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှု 

ေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ်အိန္ဒိယနိုင်ငဳ 

Form AI 

(၇) အာဆီယဳ - ေဟာင်ေောင် 

(တရုတ်) လွတလ်ပ်ေသာ 

ေုန်သွယ်ြှုေဒသ 

အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင် ၁၀ 

နိုင်ငဳနှငဴ်ေဟာင်ေောင် 

(တရုတ)် နုိင်ငဳ 

Form AHK 

၄။ ပင်ရင်ဵနိုင်ငဳသက်ေသြဳလက်မှတ်ေလျှောက်ထာဵနုိင်သူမျာဵ 

 စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ၀န်ကေီဵဌာန၊ ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် 

ထုတေ်ုန်သွင်ဵေုန်လပု်ငန်ဵရှင်အြဖစ်ြှတ်ပုဳတင်ထာဵသူြဖစ်ရြည်။ 

၅။ ေလျှောက်ထာဵအသဳုဵြပုနိုင်သည်စဴနစ်မျာဵ 

 Online CO Application System ဝန်ေဆာင်ြှုရရိှသည်ရဴုဳဵြျာဵနှင်ဴ ေုန်သွယ်ေရဵ 

စခန်ဵြျာဵတွင် Online ြှတစ်ဆင်ဴေလျှောေ်ထာဵနုိင်ပပီဵ၊ ြေြျှော်လင်ဴေသာ အေြခအေန 

တစ်ခုခုတွင် Online CO Application System အဆင်အေြပသညဴ်အခါ Manual 

စနစ်ြဖငဴ် ေလျှောေ်ထာဵရယူနုိင်သည်။ Online CO Application System ြဖငဴ် 

ေလျှောေ်ထာဵ လိသူုြျာဵသည် အင်တာနေ်ရရှိသည်ဴ ြည်သည်ေဴနရာြှြဆို 

http://onlineco.myanmartrade net.com Link ြဝှင်ေရာေ်ေလျှောေ်ထာဵနိုင် 

သည်။ 

၆။ အကျုဳဵဝင်သည်နဴိုင်ငဳနှင်ဴကုန်စည် 

 (ေ) ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳသေ်ေသခဳလေ်ြှတ်ြျာဵ ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် တင်ပ့ုိေရာင်ဵချ 

ြည် ဴ ေုန်တင်သွင်ဵနုိင်ငဳသည် တစ်ဖေ်သတ် အေောေ်ခွန်သေ်သာခွင်ဴ 
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အခွင်ဴအေရဵ ေပဵသညဴ် နိုင်ငဳ(သ့ုိ) လွတလ်ပ်ေသာေုန်သွယ်ြှုေဒသအလုိေ် 

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ ြဖစ်ရြည်။ 

 (ခ) တင်ပ့ုိေသာေုန်စည်သည် နိုင်ငဳအလိေု်သေ်ဆုိင်ရာအစီအစဉ်ြျာဵတွင် 

အေျုဳဵ၀င်သည် ဴ ေုန်စည်ြဖစ်ရြည်။ တစ်ဖေ်သတ်အစီအစဉ်ြျာဵအရ 

အေောေ်ခွန် သေ်သာေင်ဵလွတ်ခွင်ဴြြပုသညဴ် ေုန်စည်စာရင်ဵြှ 

ေုန်စည်ြျာဵေုိ ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳ သေ်ေသခဳလေ်ြှတ် ေလျှောေ်ထာဵခွင်ဴြရှိပါ။ 

သ့ုိေသာ် လွတလ်ပ်ေသာေုန်သွယ်ြှုေဒသြျာဵအရ အေောေ်ခွန် သေ်သာ 

ေင်ဵလွတခ်ွင်ဴြြပုသညဴ် ေုန်စည်စာရင်ဵြှ ေုန်စည်ြျာဵေုိ ေပါင်ဵစပ် 

တွေ်ချေ်ြခင်ဵအတွေ်ရည်ရွယ်၍ ေလျှောေ်ထာဵရယူနုိင်သည်။ 

 (ဂ) ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ တင်ပို့ေုန်စည်၏ FOB တန်ဖိုဵသည် အေြရိေန်ေဒါ်လာ 

၂၀၀ ေအာေ်နည်ဵပါေ CO Form ေလျှောေ်ထာဵရန်ြလိုအပ်ပါ။ 

 (ဃ) ေုန်စည်တင်ပို့ပပီဵေနာေ် တစ်နှစ်အတွင်ဵ လာေရာေ်ေလျှောေ်ထာဵေသာ 

ေုန်စည်အတွေ်သာ CO Form လာေရာေ်ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (င) သေ်ဆုိင်ရာအရာထြ်ဵ၏ ေနဦဵစိစစ်ချေ်အရ တင်ပို့ြည်ဴေုန်စည်သည် 

သေ်ဆုိင်ရာစည်ဵြျဉ်ဵြျာဵနှင်ဴ ေုိေ်ညြီှုြရှိပါေ ေလျှောေ်ထာဵြှုေို 

ြငင်ဵဆုိခဳရနိုင်သည်။ 

၇။ CO Form ေလျှောက်ထာဵရာတွင်ပူဵတဲွတင်ြပရမည်ဴစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ 

 (ဥပမာ- ATIGA Form D) 

 CO Form အာဵ ဖျေ်ရာြပင်ရာြပါရိှဘဲ အဂေလပိ်ဘာသာြဖင်ဴ ြပညဴ်စုဳစွာြဖည်စွဴေ်၍ 

ေအာေ်ပါစာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵနှင်ဴအတူ ပူဵတွဲတင်ြပရြည်-   

 (ေ) ရာနှုန်ဵြပည်ထဴုတေ်ုန်ြျာဵအတွေ် 

ရာနှုန်ဵြပည်ထဴွေ်ေုန်ြဖစ်ေကောင်ဵခဳဝန်ချေ်၊ 

 (ခ) စေ်ြှုထုတ်ေုန်ြျာဵအတွေ် “Certificate of Product Registration”၊ 

 (ဂ) ပို့ေုန်လိုင်စင် (ြိတ္တူ) /ပို့ေုန်ေကေြငာလွှာ (ြူရင်ဵနှင်ဴြိတ္တူ) 

 (ဃ) သေဘောတင်အေထာေ်အထာဵ(Bill of Lading) (ြိတ္တူ) 

 (င) အေရာင်ဵေြပစာ(Invoice) (ြိတ္တူ) 
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ြှတ်ချေ်။ ။စာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵသည်ြိတ္တူြှန်ြဖစ်ေကောင်ဵနှင်ဴ CO ေပါ်တွင် 

Board of Director List ၌ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵြှ ြှန်ေန်ေကောင်ဵ 

လေ်ြှတ်ထုိဵရြည်။ 

၈။ အြြာဵ CO Form ေလျှောက်ထာဵရာတွင်ပူဵတွဲတင်ြပရမညဴ်စာရက်ွစာတမ်ဵမျာဵ 

 CO Form အာဵ ဖျေ်ရာြပင်ရာြပါရိှဘဲ အဂေလပိ်ဘာသာြဖင်ဴ ြပညဴ်စုဳစွာြဖည်စွဴေ်၍ 

ေအာေ်ပါစာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵေုိ ပူဵတွဲတင်ြပရြည်-   

 (ေ) ရာနှုန်ဵြပည်ထဴုတေ်ုန်ြျာဵအတွေ် 

ရာနှုန်ဵြပည်ထဴွေ်ေုန်ြဖစ်ေကောင်ဵခဳဝန်ချေ်၊ 

 (ခ) စေ်ြှုထုတ်ေုန်ြျာဵအတွေ်- 

  (၁)  ေုန်စည်တစ်ယူနစ်အတွေ် Cost Statement တွေ်ချေ်ြှုေဖာ်ြပချေ်၊ 

  (၂)  ပါဝင်ထတု်လပု်ေသာေုန်ကေြ်ဵြျာဵ၏ HS Code (6-Digit Level) 

နှငဴ်ေုန်ေချာ၏ HS Code (6-Digit Level) ေိုေဖာ်ြပရန်၊ 

  (၃)  ထုတလ်ုပ်ြှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴေုိ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပသည်ဴ စာရွေ် 

စာတြ်ဵြျာဵတင်ြပရန်၊ (လိအုပ်ပါေေုန်စည်၏ဓာတ်ပုဳတင်ြပရန်) 

 (ဂ) ပို့ေုန်လိုင်စင် (ြိတ္တူ) /ပို့ေုန်ေကေြငာလွှာ (ြူရင်ဵနှင်ဴြိတ္တူ) 

 (ဃ) သေဘောတင်အေထာေ်အထာဵ (Bill of Lading) (ြိတ္တူ) 

 (င) အေရာင်ဵေြပစာInvoice (ြိတ္တူ) 

၉။ ATIGA Form-D ေလျှောက်ထာဵမညဴ်စက်မှုထုတ်ကုန် (အဝတ်အထည်) မျာဵအတွက် 

စက်မှု ထုတက်ုန်ပစ္စည်ဵ မှတ်ပုဳတင်ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

 (ေ) ေလျှောက်ထာဵရာတွင်ပူဵတွဲတင်ြပရမညဴ်စာရကွ်စာတမ်ဵမျာဵ 

  (၁)  ေုန်စည်တစ်ယူနစ်အတွေ် Cost Statement တွေ်ချေ်ြှုေဖာ်ြပချေ်၊ 

(၂) ပါဝင်ထတု်လပု်ေသာေုန်ကေြ်ဵြျာဵ၏ HS Code (6-Digit Level) 

နှငဴ်ေုန်ေချာ၏ HS Code (8-Digit Level)ေုိေဖာ်ြပချေ်၊ 

(၃) ထုတလ်ုပ်ြှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴေုိ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပသည်ဴ စာရွေ် 

စာတြ်ဵြျာဵတင်ြပချေ်၊  (လိအုပ်ပါေေုန်စည်၏ဓာတ်ပုဳတင်ြပရန်) 
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(၄) ေုန်ကေြ်ဵြျာဵအတွေ် သွင်ဵေုန်ေကေြငာလွှာ (ြိတ္တူ)  

(၅) အေရာင်ဵေြပစာ (Invoice) (ြိတ္တူ)  

ြှတ်ချေ်။ ပို့ေုန်လိုင်စင်ေလျှောေ်ထာဵရန်ြလိုအပ်သည်ဴ ေုန်စည်စာရင်ဵ 

တွင ် ပါဝင်သည်ဴ ပို့ေုန်ြျာဵအတွေ်လိုအပ်ပါေ 

အေရာင်ဵအဝယ် စာချုပ် တင်ြပရြည်။ 

(ခ) ြွင်ဴြပုထုတ်ေပဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴ 

(၁) ပူဵတွဲစာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵအာဵစစ်ေဆဵပပီဵ၊ ြှန်ေန်ြှုရှိပါေ စေ်ြှု 

ဝန်ကေီဵဌာနေအာေ်ရှိ Cost Sheet စိစစ်ေထာေ်ခဳချေ်ေပဵေရဵအဖဲွ့သ့ုိ 

ဌာန၏ေနဦဵစိစစ်ချေ်နှငဴ်အတူဆေ်လေ်ေပဵပ့ုိြည်။ 

(၂) Cost Sheet စိစစ်ေထာေ်ခဳချေ်ေပဵေရဵအဖွဲ့ြှ ေထာေ်ခဳချေ်ရရှိပါေ 

ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနေ “Certificate of Product Registration” 

ေို စိစစ်၍ သေ်တြ်ဵတစ်နှစ်ြဖငဴ် အတညြ်ပုထုတ်ေပဵြည်။ 

၁၀။ CO Formေပါ်တွင် ြဖည်စွဴက်ရမည်ဴ ေယဘုယျအြျက်အလက်မျာဵ (ဥပမာ-ATIGA 

Form D) 

 (ေ) ပုဳစဳေပါ်ရှိအကွက်မျာဵအလိုက် ြဖည်စဴွက်ရမည်ဴ ေယဘုယျအြျက်အလက်မျာဵ 

စဉ် Boxes ြဖည်စွဴက်ရမည်အဴေကကာင်ဵအရာမျာဵ 

(၁) Box-1 ေုန်တင်ပို့သူ (Exporter) ၏လုပ်ငန်ဵအြည်နှငဴ်လိပ်စာ 

(၂) Box-2 ေုန်လေ်ခဳြည်ဴသူ၏အြည်နှင်ဴလိပ်စာ၊ 

(၃) Box-3 ထွေ်ခွာသည်ေဴန့စွဲ၊ ေုန်စည်သယ်ယူြည်ဴယာဉ်အြည်၊ ေုန်ချ 

ြည်ဆိဴပ်ေြ်ဵ 

(၄) Box-4 ေုန်တင်သွင်ဵနုိင်ငဳ၏သေ်ဆုိင်ရာအာဏာပိုင်ြှ အသဳုဵြပုရန် 

(၅) Box-5 ေုန်စည်အြျ ိုဵအစာဵအလုိေ်နဳပါတ်ြျာဵ 

(၆) Box-6 အထုတ်ြျာဵတွင်ပါရိှေသာ အြှတ်အသာဵနှငဴ်နဳပါတ်ြျာဵ 

(၇) Box-7 အထုတ်အြျ ိုဵအစာဵနှင်ဴအေရအတွေ်၊ ေုန်စည်အြျ ိုဵအစာဵ 

ေဖာ်ြပချေ် (အေရအတွေ်နှင်ဴေုန်တင်ပ့ုိနိုင်ငဳ၏ HS code) 

(၈) Box-8 ပင်ရင်ဵြှတ်ေေျာေ် (ပုဳစဳေေျာဘေ်တွင်ကေည်ရဴှုရန်) 

(၉) Box-9 အကေြ်ဵဖျဉ်ဵအေလဵချနိ် (သ့ုိ) အြခာဵပြာဏနှင်ဴတန်ဖုိဵ 
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(အေယ်၍ RVC ြှတ်ေေျာေ်အသဳုဵြပုပါေ FOB တန်ဖိုဵ)  

(၁၀) Box-10 Invoice နဳပါတ်နှင်ဴ Invoice ပါေန့စဲွ 

(၁၁) Box-11 Exporter ၏ ေကေညာချေ်။ (တင်ပို့နုိင်ငဳ၊ တင်သွင်ဵြညဴ်နိုင်ငဳ၊ 

တင်ပ့ုိသူလေ်ြှတ်၊ အြည်တဳဆိပ်တုဳဵ၊ ေနရာနှင်ဴေန့ရေ်) 

(၁၂) Box-12 CO ထုတေ်ပဵသည်ဴ သေ်ဆုိင်ရာအာဏာပိုင်၏ အတည်ြပုသည်ဴ 

လေ်ြှတ်၊အြည်တဳဆိပ်တုဳဵ၊ထုတ်ေပဵသည်ေဴနရာနှငဴ်ေန့ရေ် 

(၁၃) Box-13 တင်ပ့ုိသည်ရဴည်ရွယ်ချေ်အလိေု်အြှတ်အသာဵြပုရန် 

  

 (ြ) တင်ပ့ုိသည်ရဴည်ရွယ်ြျက်အလိကု် အမှတ်အသာဵြပုရမည်ဴ် Box 13 တွင် 

လမ်ဵညွှန်ြျက် 

Box Purpose 

Third Country 

Invoicing 

တတိယနိုင်ငဳေ အေရာင်ဵေြပစာထုတေ်ပဵေသာ ေိစ္စရပ်ြျာဵ 

အတွေ် အြှတ်အသာဵြပုရန် 

Accumulation အြခာဵအာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ ေုန်ကေြ်ဵြျာဵ ပါဝင်ေပါင်ဵစပ် 

တွေ်ချေ်ြှု ၁၀၀ % ရိှပါေ အြှတ်အသာဵြပုရန် 

Back-to-Back 

CO 

ြူလ CO ေို အေြခြပု၍ထုတေ်ပဵေသာ Back-to-Back CO 

ြဖစ်ပါေ အြှတ်အသာဵြပုရန် 

Partial 

Cumulation  

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပါင်ဵစပ်ထတု်လပု်ေသာေုန်စည်ြဖစ်ပါေ 

အြှတ်အသာဵြပုလုပ်ရန် 

Exhibition ြပပွဲြျာဵအတွေ်တင်ပို့ေသာ ေုန်စည်ြဖစ်ပါေ အြှတ်အသာဵြပုရန် 

De Minimis ေဘာင်ြဝင်ေုန်ကေြ်ဵပါဝင်ထတု်လပု်ေသာ ေုန်စည်ြဖစ်ပါေ 

အြှတ် အသာဵြပုရန် 

Issued 

Retroactively 

ေုန်စည်တင်ပို့ချနိ်အတွင်ဵ (သ့ုိ) B/L ရေ်စွဲြှ ၃ ရေ်အတွင်ဵ 

ြတင်ပို့နိုင်ေသာ ေုန်စည်ြျာဵအတွေ် ေနာေ်ေကောင်ဵြပန် 

ထုတေ်ပဵရာ တွင် အြှတ်အသာဵြပုရန် 
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 (ဂ) ကုန်စည်သည်ပင်ရင်ဵမှတ်ေကျာက်နှငဴ်ကိုက်ညပီါက Box 8 တွင် ြဖညဴ်စွက်ရ 

မည် ဴအြျက်အလက်မျာဵအတွက် လမ်ဵညွှန်ြျက် 

No. 

Circumstances of production or 

manufacture in the first country 

named in Box 11 of this form 

Insert in Box 8 

(a) Goods wholly obtained or produced 

in the exporting Member State 

satisfying Article 27 (Wholly Obtained) 

of the ATIGA 

“WO” 

(b) Goods satisfying Article 28 (Non-

wholly obtained) of the ATIGA 

- Regional Value Content 

- Change in Tariff Classification 

- Specific Processes 

- Combination Criteria 

- Percentage of Regional 

Value Content, example 

“40%” 

- The actual CTC rule, 

example 

“CC” or “CTH” or “CTSH” 

- “SP” 

- The actual combination 

criterion, example “CTSH + 

35%” 

(c) Goods satisfying paragraph 2 of 

Article 30 (Partial Cumulation) of the 

ATIGA 

“PC x%”, where x would be 

the percentage of Regional 

Value Content of less than 

40%, example “PC 25%” 

၁၁။ ဝန်ေဆာင်ြနှုန်ဵထာဵမျာဵ 

 (ေ) Manual CO Form  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ ကျသငဴ်ေငွ (ကျပ်) 

(၁) ပုဳစဳတစ်စုဳေကေဵ ၃၀၀ 

(၂) ဝန်ေဆာင်ခေကေဵ ၃,၀၀၀ 
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(၃) ြိတ္တူြှန် ၅,၀၀၀ 

(၄) ြပင်ဆင်ေကေဵ ၁,၀၀၀ 

 (ခ) e-CO Application system   

  (၁) CO Form ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ ကျသငဴ်ေငွ (ကျပ်) 

(ေေ) အနွ်လိုင်ဵအသဳုဵြပုခေကေဵ ၃,၀၀၀ 

(ခခ) ဝန်ေဆာင်ခေကေဵ ၃,၀၀၀ 

(ဂဂ) ြိတ္တူြှန် ၅,၀၀၀ 

(ဃဃ) ြပင်ဆင်ေကေဵ  ၁,၀၀၀ 

   

  (၂) Certificate of Product Registration ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ ကျသငဴ်ေငွ (ကျပ်) 

(ေေ) အနွ်လိုင်ဵအသဳုဵြပုခေကေဵ ၃,၀၀၀ 

(ခခ) ဝန်ေဆာင်ခေကေဵ ၅,၀၀၀ 

(ဂဂ) ြိတ္တူြှန် ၅,၀၀၀ 

(ဃဃ) သေ်တြ်ဵတုိဵေကေဵ   ၅,၀၀၀ 

(ငင) ြပင်ဆင်ေကေဵ ၁,၀၀၀ 

   

  (၃) Certificate of Certified Exporter ေလျှောက်ထာဵြြင်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ ကျသငဴ်ေငွ (ကျပ်) 

(ေေ) အနွ်လိုင်ဵအသဳုဵြပုခေကေဵ ၃,၀၀၀ 

(ခခ) ဝန်ေဆာင်ခေကေဵ - 

(ဂဂ) ြိတ္တူြှန် - 

(ဃဃ) သေ်တြ်ဵတုိဵေကေဵ - 

(ငင) ြပင်ဆင်ေကေဵ - 
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၁၂။ အေထွေထွ 

(ေ) CO Form ေပျာေ်ဆဳုဵ၊ ပျေ်စီဵြခင်ဵြျာဵအတွေ် ြိတ္တူြှန် (Certified True 

Copy) ေို တင်ပို့သူလေ်ခဳြိတ္တူတင်ြပ၍ ြပန်လည်ေလျှောေ်ထာဵနိုင်သည်။ 

(ခ) သေ်ဆုိင်ရာေ စိစစ်ခွငဴ်ြပုထုတေ်ပဵခဲဴသည်ဴ CO Form ြိတ္တူ၊ တင်ပို့သူ 

လေ်ခဳြိတ္တူနှင်ဴ ေလျှောေ်ထာဵရာတွင် တင်ြပသည်အဴြခာဵအေထာေ်အထာဵ 

စာရွေ်စာတြ်ဵြျာဵေုိ CO Form ခွငဴ်ြပုထုတေ်ပဵသည်ေဴန့စွဲြှ ၃ နှစ်ထေ် 

ြနည်ဵ သိြ်ဵဆည်ဵရြည်။ 

(ဂ) သေ်ဆုိင်ရာေုန်တင်သွင်ဵနုိင်ငဳြှ ေြဵြြန်ဵေသာ ေနာေ်ေကောင်ဵြပန် ေြဵြြန်ဵ 

စုဳစြ်ဵြှုြျာဵအတွေ် အချေ်အလေ်ြျာဵ ပဴဳပိုဵေပဵရြည်ြဖစ်ပပီဵ၊ သေ်ဆုိင်ရာ 

အာဏာပိုင်နှင်ဴပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေ်ရြည်။ 

(ဃ) တင်ပ့ုိေသာ ပင်ရင်ဵထုတေု်န်ြျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ ၍ သေ်ဆုိင်ရာအာဏာပိုင် 

အဖွဲ့အစည်ဵြျာဵေ လာေရာေ်စစ်ေဆဵြှုြျာဵေုိ လေ်ခဳ၍ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွေ်ရြည်။ 

(င) လွတလ်ပ်ေသာ ေုန်သွယ်ြှုေဒသြျာဵနှင်ဴ အေောေ်ခွန်သေ်သာခွင်ဴ 

အစီအစဉ်ြျာဵ၏ ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳစည်ဵြျဉ်ဵြျာဵ၊ ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳသေ်ေသခဳ 

လေ်ြှတ်ဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ ဝန်ကေီဵဌာနေ 

ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ အြိန့် ေကော်ြငာစာြျာဵ၊ ပ့ုိေုန်သွင်ဵေုန်နှင်ဴ 

ပတ်သေ်ေသာ သတင်ဵလွှာြျာဵ၊ အသိေပဵ အေကောင်ဵကောဵစာြျာဵတွင် 

အေသဵစိတ်ေလဴလာကေည်ရဴှ့နုိင်သည်။ 

(စ) ေိုဵောဵကေညဴ်ရှုနိုင်သည် ဴWebsite ြျာဵြှာေအာေ်ပါအတိငု်ဵြဖစ်သည်-   

 www.unctad.org (GSP အစီအစဉ်ြျာဵနှင်ဴအစီအစဉ်ြျာဵ)  

 www.asean.org (လွတလ်ပ်ေသာေုန်သွယ်ြှုေဒသြျာဵ) 

  www.commerce.gov.mm (ပင်ရင်ဵနုိင်ငဳစည်ဵြျဉ်ဵဆုိင်ရာေိစ္စရပ်ြျာဵ)  

http://www.unctad.org/
http://www.asean.org/
http://www.commerce.gov.mm/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၄) ဟုိတယန်ှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 
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ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

၁။ ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ ခွင်ဴြပုြိန့်၊ ေထာေ်ခဳချေ်ရရိှထာဵေသာ 

ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူသည် ြြန်ြာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုေော်ြရှင်၏ တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စု 

တစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳုဝန်ေဆာင်ြှုေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵြျာဵ ေဆာင်ရွေ်သညဴ်အဖွဲ့ (One Stop 

Service- OSS) ရှ ိ ဟုိတယ်နှင်ဴ ခရီဵသွာဵညွှန်ကောဵြှုဦဵစီဵဌာနတွင် ခရီဵလှညဴ်လည်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵလိငု်စင် (ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပ) အာဵ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵနိုင်ပါသည်။ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳ 

သူြျာဵအေနြဖငဴ် အြခာဵဟုိတယ်နှင်ဴ ခရီဵသွာဵလာေရဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ြျာဵနှင်ဴ သေ်ဆုိင်ေသာ 

သတင်ဵအချေ်အလေ်ြျာဵေုိလည်ဵ အဆုိပါဌာနတွင် စုဳစြ်ဵရယူနုိင်ပါသည်။  

၂။ ဟုိတယ်လပု်ငန်ဵ သ့ုိြဟုတ ်တည်ဵခိုရိပ်သာလုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်လိုသည်ဴ ရင်ဵနီှဵြြှုပ်နှဳသူ 

သည ် လုပ်ငန်ဵစီြဳချေ် စတင်အေောင်အထည်ြေဖာ်ြီ ဟုိတယ် သ့ုိြဟုတ် တည်ဵခိုရိပ်သာ 

အေဆာေ် အအဳုတစ်ခုခုေို ေဆာေ်လပု်ြခင်ဵနှငဴ် ြပုြပင်ြွြ်ဵြဳြခင်ဵတို့ ြပုလုပ်လိုပါေ 

ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၊ ဟုိတယ်နှင်ဴ ခရီဵသွာဵလာေရဵဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ 

သတ်ြှတ်ထာဵေသာ နည်ဵလြ်ဵြျာဵနှငဴ်အညီ ကေိုတင်ခွင်ဴြပုချေ် ေလျှောေ်ထာဵရပါြည်။  

၃။ ထို့ေနာေ် ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳသူသည် ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ ဟုိတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵလာေရဵ 

လုပ်ငန်ဵ လိငု်စင်ြျာဵအာဵ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီသ့ုိ ေလျှောေ်ထာဵနိုင်ပါ 

သည်။ 

 (ေ) ဟုိတယ်လုပ်ငန်ဵလိငု်စင် 

 (ခ) တည်ဵခိုရိပ်သာလုပ်ငန်ဵလိငု်စင် 

 (ဂ) ခရီဵလှညဴ်လည်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင် 

 (ဃ) ဧည်လဴြ်ဵညွှန်လိုင်စင် 

 (င) ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာအြခာဵဝန်ေဆာင်ြှုလပု်ငန်ဵလိငု်စင် 

 အထေ်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ြျာဵသေ်တြ်ဵတိုဵြြှငဴ်ြခင်ဵေုိလည်ဵ ေဒသဆုိင်ရာ 

ခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့ ေလျှောေ်ထာဵနိုင်ပါသည်။ 
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(၁) ခွင့်ြြုမိန့် 

(၁.၁) ဟုိတယ် သ့ုိမဟုတ် တည်းခိုရိြ်သာ တည်ေဆာြ်မှုနှင့် ြြုြြင်မွမ်းမံမှု ကြိုတင် 

ခွင့်ြြုချြ် ေလျှောြ်ထားြခင်း 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) ကေိုတင်ခွင်ဴြပုချေ် ေတာင်ဵခဳသည်ဴ ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) ကေိုတင်ခွင်ဴြပုချေ် အဆုိြပုလွှာပုဳစဳ (ပုဳစဳ- ၁) 

(ဂ) ေနြပည်ေတာ်ေောင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကေီဵ (သ့ုိ) ြပည်နယ် 

အစိုဵရအဖဲွ့ရုဳဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဃ) မြို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(င) ရပ်ေွေ် (သ့ုိ) ေေျဵ ရွာအုပ်ချု ပ်ေရဵြှူဵရဳုဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(စ) သေ်ဆုိင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့၏ ေထာေ်ခဳ 

ချေ် (ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ေုန်၊ ြန္တေလဵမြို့တို့၏ စည်ပင် 

သာယာေရဵေော်ြတီ၊ ရန်ေုန်မြို့ေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရဵေော်ြတီ၊ ြန္တေလဵမြို့ေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရဵေော်ြတီ) 

(ဆ) မြို့နယ်ရဲစခန်ဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဇ) မြို့နယ်ြီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဈ) မြို့နယ်ေျန်ဵြာေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ည) တာဝန်ခဳအင်ဂျင်နီယာ လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ထာဵသည်ဴ 

ေဆာေ်လပု်ြည်ဴ ဟုိတယ် သ့ုိြဟုတ် တည်ဵခိုရိပ်သာ 

အေဆာေ်အဦပုဳစဳ (Site Plan, Floor Plan, Room 

Plan) 

(ဋ) ပတ်ဝန်ဵေျင်ထန်ိဵသိြ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဌ) ေြြပိုင်ဆုိင်ြှုအေထာေ်အထာဵ၊ ေြြေုိငှာဵရြ်ဵြခင်ဵြဖစ် 

ပါေ ငှာဵရြ်ဵသည်အဴေထာေ်အထာဵ၊ အေဆာေ်အအုဳ 

ေိ ုငှာဵရြ်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါေ ငှာဵရြ်ဵသည်အဴေထာေ်အထာဵ 

(ဍ) ဟုိတယ် သုိ့ြဟုတ် တည်ဵခိုရိပ်သာေဆာေ်လပု်ြခင်ဵ 

အတွေ် ေငွေကေဵလဳုေလာေ်ြှု ရှိေကောင်ဵ 
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အေထာေ်အထာဵ 

(ဎ) အဆုိြပုသည်ေဴြြေနရာနှငဴ် အေဆာေ်အအုဳသည် 

ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေေျဵြှုနယ်ေြြနှငဴ် ဆေ်စပ်တည်ရှိပါေ 

သာသနာေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေေျဵြှုဝန်ကေီဵဌာန၊ ေရှဵေဟာင်ဵ 

သုေတသနနှင်ဴ အြျ ိုဵသာဵြပတိုေ် ဦဵစီဵဌာန၏ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဏ) အဆုိြပုသည် ဴ ေြြေနရာနှငဴ် အေဆာေ်အအုဳသည် 

သစ်ေတာနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် ထိန်ဵသိြ်ဵေရဵ 

နယ်ေြြနှင်ဴ ဆေ်စပ်တည်ရှိပါေ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၏ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(တ) အဆုိြပုသည်ေဴြြေနရာသည် ေလယာဉ်ေွင်ဵနှငဴ် နီဵေပ် 

ပါေ ေလေကောင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ ဦဵစီဵဌာန၏ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ အဆုိြပုလွှာေို ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့ ဝန်ကေီဵဌာနြှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ 

သတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵနှင်ဴအညီ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ကေိုတင်ခွင်ဴြပုချေ်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ် 

အာဵ ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချေ်ြျာဵနှင်ဴ ေိုေ်ညြီှု ရိှ ြရှိ၊ 

အနာဂတစ်ီြဳေိန်ဵြျာဵအတွေ် အေထာေ်အေူြဖစ် 

ြြဖစ်၊ လုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ြည်ဴ နယ်ေြြေဒသ၏ ဝန်ေဆာင် 

နိုင်အာဵနှင်ဴ ြျှေတြှု ရိှ ြရှိ စိစစ်မပီဵ ဆဳုဵြဖတ်ချေ် ချြှတ် 

ရြည်။ 

(ဂ) လုပ်ငန်ဵစီြဳချေ်ေို ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ေစြခင်ဵ 

သ့ုိြဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ဆဳုဵြဖတ်ချေ်ေို 

ေလျှောေ်ထာဵသူထဳ အေကောင်ဵကောဵရြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ြရှိပါ။  

ကြာြမင့်ချနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၃၀) ရေ် 
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ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှငဴ် တိုင်ဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သတ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေို ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဉေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဉေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵ 

ေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတည်ြပုလေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ကေပါ 

သည်။ 

မှတ်ချြ် - မြို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေော်ြတီြှ အေဆာေ်အဦ 

ေဆာေ်လပု်ခွင်ဴြပုြိန့် ြေလျှောေ်ထာဵြီ ဟုိတယ်တည် 

ေဆာေ်ြှုနှင်ဴ ြပုြပင်ြွြ်ဵြဳြှု ကေိုတင်ခွငဴ်ြပုချေ်အာဵ 

ဟုိတယ်နှင်ဴ ခရီဵသွာဵလာေရဵဝန်ကေီဵဌာနသ့ုိ ေလျှောေ်ထာဵ 

ရြည်။ 

- ကေိုတင်ခွငဴ်ြပုချေ်ရရိှသူသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ြှု ကေန်က့ော 

သညဴ်ောလ (၆) လထေ်ေေျာ်လွန်ပါေ ေဆာင်ရွေ်မပီဵစီဵြှု 

အေြခအေနေို (၆) လတစ်ကေိြ် တင်ြပအစီရင်ခဳရြည်။ 

- သတ်ြှတ်ောလအတွင်ဵဟုိတယ် သ့ုိြဟုတ် တည်ဵခို 

ရိပ်သာ ေဆာေ်လပု်မပီဵစီဵပါေ လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ရရှိေရဵ 

အတွေ် ေဒသဆုိင်ရာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့ 

ဆေ်လေ် ေလျှောေ်ထာဵနိုင်ပါသည်။ 

 

(၂)  လိငု်စင်များ 

(၂.၁) ဟုိတယ်လြု်ငန်းလိငု်စင် ေလျှောြ်ထားြခင်း 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) ဟုိတယ်တည်ေဆာေ်ြှုနှငဴ် ြပုြပင်ြွြ်ဵြဳြှု ကေိုတင်ခွင်ဴြပု 

ချေ် (ြိတ္တူ) 

(ခ) ဘဏ်ရှင်ဵတြ်ဵြိတ္တူ 

(ဂ) တိုင်ဵေဒသကေီဵ သ့ုိြဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေောင်စီ၏ ေထာေ်ခဳချေ် (ြိတ္တူ) 

(ဃ) မြို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

ေထာေ်ခဳချေ် 
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(င) သေ်ဆုိင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(စ) မြို့နယ်ရဲစခန်ဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဆ) မြို့နယ်ြီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဇ) မြို့နယ်ေျန်ဵြာေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဈ) ပတ်ဝန်ဵေျင်ထန်ိဵသိြ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ည) ေဘဵပတ်ဝန်ဵေျင်ေနသူြျာဵြှ သေဘာတူညီေကောင်ဵ 

ရပ်ေွေ် သ့ုိြဟုတ် ေေျဵရွာအပု်ချုပ်ေရဵြှူဵရဳုဵ၏ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဋ) ေြြပိုင်ဆုိင်ြှုအေထာေ်အထာဵ၊ ငှာဵရြ်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါေ 

ငှာဵရြ်ဵသည်ဴ အေထာေ်အထာဵ 

(ဌ) ေဆာေ်လပု်မပီဵအေဆာေ်အဦနှင်ဴ အခန်ဵဓါတ်ပုဳြျာဵ 

(ဍ) လုပ်ငန်ဵရှင်၏ (၆) လ အတွင်ဵရိုေ်ထာဵသည်ဴ ပတ်စ်ပ့ုိ 

အရွယ် ေရာင်စဳုဓါတ်ပုဳ (၃) ပုဳ 

(ဎ) ေုြ္ပဏီဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ြှု သေ်ေသခဳလေ်ြှတ် 

သ့ုိြဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵြှတ်ပဳုတင်ြိတ္တူ 

(ဏ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵနှငဴ် ဖေ်စပ်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵြဖစ်ပါေ 

ဖေ်စပ်ေဆာင်ရွေ်ေကောင်ဵ အေထာေ်အထာဵြိတ္တူ 

(တ) ဝန်ထြ်ဵအင်အာဵစာရင်ဵ 

(ထ) ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေေျဵြှုနယ်ေြြနှငဴ် ဆေ်စပ်တည်ရှိပါေ 

ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနနှင်ဴ အြျ ိုဵသာဵြပတိုေ် ဦဵစီဵဌာန 

၏ ေထာေ်ခဳချေ်၊  

(ဒ) သစ်ေတာနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် ထိန်ဵသိြ်ဵေရဵ 

နယ်ေြြနှင်ဴ ဆေ်စပ်တည်ရှိပါေ သစ်ေတာ ဦဵစီဵဌာန၏ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဓ) ေြ်ဵေြခေဒသြဖစ်ပါေ ေြ်ဵေြခေဒသေရရှည ် တည်တဳ ဴ

ခိုင်မြဲေရဵအတွေ် လိေ်ုနာေဆာင်ရွေ်ရန် အြိန့်ပါ 

ညွှန်ကောဵထာဵြှုြျာဵအတိငု်ဵ လုိေ်နာေဆာင်ရွေ်ရန် 
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 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့် (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ အဆုိြပုလွှာေို ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့ ဝန်ကေီဵဌာနြှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ 

သတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵနှင်ဴအညီ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵရရှိပါေ လုိင်စင်စိစစ် 

ေရဵအဖွဲ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ လုပ်ငန်ဵလိအုပ် 

ချေ်ြျာဵနှင်ဴ ညီညွတ်ြှု ရိှ/ ြရှိ စိစစ်မပီဵ လုပ်ငန်ဵလိငု်စင် 

ထုတေ်ပဵရန် ဆဳုဵြဖတ်ပါြည်။  

(ဂ) လိငု်စင်ထတု်ေပဵြခင်ဵြြပုြီ လိငု်စင်ေလျှောေ်ထာဵသူ 

သည် သေ်ဆုိင်ရာ ြပည်တွင်ဵအခွန်ြျာဵဦဵစီဵဌာနေ 

ဘဏ္ဍာနှစ် အလုိေ်ထတု်ေပဵေသာ အခွန်ေင်ဵရှင်ဵ 

ေကောင်ဵ သေ်ေသခဳလေ်ြှတ်တင်ြပရြည်။ 

(ဃ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် သတ်ြှတ်ထာဵေသာ လိငု်စင် 

ေကေဵေုိ ေပဵသွင်ဵမပီဵေနာေ် လိငု်စင်ေိုထုတ်ယူရ 

ပါြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ဟုိတယ်လပု်ငန်ဵ- (ြပည်တွင်ဵ)- ၄ သိန်ဵြှ ၁၄ သိန်ဵခဲွအထိ၊ 

(ြပည်ပ၊ ဖေ်စပ်) - အေြရိေန်ေဒါ်လာ ၄၀၀၀ နှငဴ် ညီြျှေေသာ 

ြြန်ြာေျပ်ြှ ၇၀၀၀ နှင်ဴ ညီြျှေေသာ ြြန်ြာေျပ် 

ကြာြမင့်ချနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၃၀) ရေ် 

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြု လြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သတ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေို ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဉေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဉေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵ 

ေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတညြ်ပုလေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ကေပါ 

သည်။ 
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(၂.၂) ဟုိတယ်လြု်ငန်းလိငု်စင် သြ်တမ်းတိုးေလျှောြ်ထားြခင်း 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်သေ်တြ်ဵတုိဵေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ြူရင်ဵ 

(ဂ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်သေ်တြ်ဵတုိဵခွင်ဴြပုပါရန် ေလျှောေ်လွှာ 

(ဃ) လုပ်ငန်ဵရှင်၏ (၆)လ အတွင်  ဵ ရုိေ်ထာဵသညဴ် အြပာေရာင် 

ေနာေ်ခဳြဖငဴ် ပတ်စပ့ုိအရွယ် (၁.၃” x ၁.၅”) ောလာ 

ဓါတ်ပုဳ (၃) ပုဳ 

(င) သေ်ဆုိင်ရာ မြို့နယ်ြပည်တွင်ဵအခွန်ဦဵစီဵရုဳဵသို့ ေပဵ 

ေဆာင်ထာဵသည်ဴ အခွန်ေြပစာ (ြိတ္တူ) 

(စ) လိငု်စင်သေ်တြ်ဵ (၃) နှစ်စာအတွင်ဵ အရှုဳဵအြြတ် 

စာရင်ဵ 

(ဆ) ဝင်ေငွတွင် နိုင်ငဳြခာဵေငွရရှိေဖာ်ြပခဲဴပါေ နိုင်ငဳြခာဵေငွ 

ဘဏ်စာအပ်ု (ြိတ္တူ) 

(ဇ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵဧည်သဴည်ြျာဵတည်ဵခိုနိုင်ရန် အဆင်ဴြီစွာ 

ဝန်ေဆာင်ြှုေပဵြည်ြဖစ်ပါေကောင်ဵ ဝန်ခဳေတိြပုချေ် 

(ဈ) သေ်ဆုိင်ရာရုဳဵခဲွြျာဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

ေုြ္ပဏီပိုင်ြဖစ်ပါေ အထေ်ပါအချေ်ြျာဵအြပင် ေအာေ်ပါတ့ုိ 

လိအုပ်ပါသည်။ 

(ည) ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် (ြိတ္တူ) 

(ဋ)  ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့အစည်ဵအေဝဵြှတ်တြ်ဵြျာဵ (ြိတ္တူ) 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ အဆုိြပုလွှာေို ေဒသဆုိင်ရာ ခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့ ေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵ ရရိှပါေ လုိင်စင် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ လုပ်ငန်ဵ 

လိအုပ်ချေ်ြျာဵနှင်ဴညီညွတ်ြှု ရှိ ြရှိ စိစစ်မပီဵေနာေ် 

လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေိ ုသေ်တြ်ဵတိုဵေပဵပါြည်။ 
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ဝန်ေဆာင်ခ ဟုိတယ်လပု်ငန်ဵ- (ြပည်တွင်ဵ)- ၄ သိန်ဵြှ ၁၄ သိန်ဵခဲွအထိ၊ 

(ြပည်ပ/ဖေ်စပ်) - အေြရိေန်ေဒါ်လာ ၄၀၀၀ နှငဴ် ညီြျှေေသာ 

ြြန်ြာေျပ်ြှ ၇၀၀၀ နှင်ဴညီြျှေေသာ ြြန်ြာေျပ် 

ကြာြမင့်ချနိ် ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ခွငဴ်ြပုချေ် ရရှိသညဴ် 

အချန်ိ 

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သတ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေုိ ေဒသဆိုင်ရာ 

ခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဉေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဉေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန် 

ေပဵအပ်ထာဵေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတညြ်ပု 

လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ကေပါသည်။ 

 

(၂.၃) တည်းခိုရိြ်သာလိငု်စင် ေလျှောြ်ထားြခင်း 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ (ပုဳစဳ-၅) 

(ခ) တည်ဵခိုရိပ်သာ တည်ေဆာေ်ြှုနှင်ဴ ြပုြပင်ြွြ်ဵြဳြှု 

ကေိုတင်ခွင်ဴြပုချေ် (ြိတ္တူ) 

(ဂ) တိုင်ဵေဒသကေီဵ (သ့ုိ) ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့၊ ေနြပည်ေတာ် 

ေောင်စီ၏ ေထာေ်ခဳချေ် (ြိတ္တူ) 

(ဃ) မြို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(င) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(စ) မြို့နယ်ရဲစခန်ဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဆ) မြို့နယ်ြီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဇ) မြို့နယ်ေျန်ဵြာေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဈ) ပတ်ဝန်ဵေျင်ထန်ိဵသိြ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

(ည) ေဘဵပတ်ဝန်ဵေျင်ေနသူြျာဵြှ သေဘာတူညီေကောင်ဵ 
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ရပ်ေွေ် သ့ုိ ေေျဵရွာအပု်ချုပ်ေရဵြှူဵရဳုဵ၏ 

ေထာေ်ခဳချေ် 

(ဋ) ေြြပိုင်ဆုိင်ြှုအေထာေ်အထာဵ၊ ငှာဵရြ်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါေ 

ငှာဵရြ်ဵသည်ဴ အေထာေ်အထာဵ 

(ဌ) ေဆာေ်လပု်မပီဵအေဆာေ်အဦနှင်ဴ အခန်ဵဓါတ်ပုဳြျာဵ 

(ဍ) လုပ်ငန်ဵရှင်၏ (၆) လ အတွင်ဵရုိေ်ထာဵသည်ဴ ပတ်စ်ပ့ုိ 

အရွယ် ေရာင်စဳုဓါတ်ပုဳ (၂) ပုဳ 

(ဎ) ဝန်ထြ်ဵအင်အာဵစာရင်ဵ 

(ဏ) ေရှဵေဟာင်ဵ ယဉ်ေေျဵြှုနယ်ေြြနှငဴ် ဆေ်စပ်တည်ရှိပါ 

ေ ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနနှင်ဴ အြျ ိုဵသာဵြပတိုေ်ဦဵစီဵ 

ဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ်၊ သစ်ေတာနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ 

ေျင် ထိန်ဵသိြ်ဵေရဵနယ်ေြြနှင်ဴ ဆေ်စပ်တည်ရှိပါေ 

သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ အဆုိြပုလွှာေို ေဒသဆုိင်ရာ ခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့ ဝန်ကေီဵဌာနြှ ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ 

သတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵနှင်ဴအညီ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵ ရရိှပါေ လုိင်စင် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵလုပ်ငန်ဵ 

လိအုပ်ချေ်ြျာဵနှင်ဴ ညီညွတ်ြှု ရှ-ိြရှိ စိစစ်မပီဵလုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်ထတု်ေပဵရန် ဆဳုဵြဖတ်ပါြည်။  

(ဂ) လိငု်စင်ထတု်ေပဵြခင်ဵြြပုြီလိုင်စင် ေလျှောေ်ထာဵသူ 

သည် သေ်ဆုိင်ရာ ြပည်တွင်ဵအခွန်ြျာဵဦဵစီဵဌာနေ 

ဘဏ္ဍာနှစ်အလိေု် ထုတေ်ပဵေသာ အခွန်ေင်ဵရှင်ဵ 

ေကောင်ဵ သေ်ေသခဳလေ်ြှတ် တင်ြပရြည်။ 

(ဃ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် သတ်ြှတ်ထာဵေသာ လိငု်စင်ေကေဵ 

ေိ ုေပဵသွင်ဵမပီဵေနာေ် လိငု်စင်ေုိ ထုတယူ်ရပါြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ၁ သိန်ဵခွြဲှ ၂ သိန်ဵခဲွအထ ိ   
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ကြာြမင့်ချနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် ၃၀ ရေ် 

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သတ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေုိ ေဒသဆိုင်ရာ 

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဉေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဉေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန် 

ေပဵအပ်ထာဵေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတညြ်ပု 

လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ကေပါသည်။ 

 

(၂.၄) တည်းခိုရိြ်သာလုြ်ငန်းလိငု်စင် သြ်တမ်းတိုးေလျှောြ်ထားြခင်း 

တင်ြြရန်လိုအြ်သည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်သေ်တြ်ဵတုိဵေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ြူရင်ဵ 

(ဂ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်သေ်တြ်ဵတုိဵခွင်ဴြပုပါရန် ေလျှောေ်လွှာ 

(ဃ) လုပ်ငန်ဵရှင်၏ ၆ လ အတွင်ဵရုိေ်ထာဵသည်ဴ အြပာေရာင် 

ေနာေ်ခဳြဖငဴ် ပတ်စပ့ုိအရွယ် (၁.၃” x ၁.၅”) ောလာ 

ဓါတ်ပုဳ (၃) ပုဳ 

(င) သေ်ဆုိင်ရာမြို့နယ် ြပည်တွင်ဵအခွန်ြျာဵဦဵစီဵရုဳဵသ့ုိ 

ေပဵေဆာင် ထာဵသည်ဴ အခွန်ေြပစာ (ြိတ္တူ) 

(စ) လိငု်စင်သေ်တြ်ဵ (၃)နှစ်စာအတွင်ဵ အရှုဳဵအြြတ်စာရင်ဵ 

(ဆ) ဝင်ေငွတွင် နိုင်ငဳြခာဵေငွရရှိေဖာ်ြပခဲဴပါေ နိုင်ငဳြခာဵေငွ 

ဘဏ်စာအပ်ု (ြိတ္တူ) 

(ဇ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵဧည်သဴည်ြျာဵတည်ဵခိုနိုင်ရန် အဆင်ဴြီစွာ 

ဝန်ေဆာင်ြှုေပဵြည်ြဖစ်ပါေကောင်ဵဝန်ခဳ ေတိြပုချေ် 

(ဈ) သေ်ဆုိင်ရာရုဳဵခဲွြျာဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ် 

ေုြ္ပဏီပိုင်ြဖစ်ပါေအထေ်ပါအချေ်ြျာဵအြပင် ေအာေ်ပါတ့ုိ 

လိအုပ်ပါသည်။ 

(ည) ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် (ြိတ္တူ) 
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 (ဋ) ဒါရုိေ်တာအဖွဲ့အစည်ဵအေဝဵြှတ်တြ်ဵြျာဵ 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ အဆုိြပုလွှာေို ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့ ေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵ ရရိှပါေ လုိင်စင် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ လုပ်ငန်ဵ 

လိအုပ်ချေ်ြျာဵနှင်ဴ ညီညွတ်ြှု ရိှ-ြရိှ စိစစ်မပီဵေနာေ် 

လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေို သေ်တြ်ဵတိုဵေပဵပါြည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ ၁ သိန်ဵခွဲြှ ၂ သိန်ဵခဲွအထိ 

ကြာြမင့်ချနိ် ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ခွငဴ်ြပုချေ်ရရိှသညဴ် 

အချန်ိ 

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သတ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေုိ ေဒသဆိုင်ရာ 

ခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဉေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဉေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန် 

ေပဵအပ်ထာဵေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတညြ်ပုလေ်ြှတ် 

ေရဵထိုဵ ကေပါသည်။ 

 

(၂.၅) ခရီးလှည့်လည်ေရးလုြ်ငန်းလိငု်စင် ေလျှောြ်ထားြခင်း (ြြည်တွင်းခရီးစဉ်နှင့် ြြည်ဝင် 

ခရီးစဉ်) 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ (ပုဳစဳ-၂) 

 (ခ) သေ်တြ်ဵရိှေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင် သ့ုိြဟုတ် သြဝါယြ 

အသင်ဵြှတ်ပဳုတင် (ြိတ္တူ) 

(ဂ) ရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုနှင်ဴ ေုြ္ပဏီြျာဵညွှန်ကောဵြှုဦဵစီဵဌာန 

သ့ုိြဟုတ် သြဝါယြဦဵစီဵဌာနြှ အတညြ်ပုထာဵေသာ 

ဒါရုိေ်တာ အဖွဲ့ဝင်စာရင်ဵ 

(ဃ) ဝန်ထြ်ဵစာရင်ဵ 
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(င) ေဆာင်ရွေ်ြည်ဴခရီဵစဉ်၊ ေစျဵနှုန်ဵ၊ Tour Conditions 

and Agreement 

(စ) လုပ်ငန်ဵရှင်၏ ြှတ်ပဳုတင်ြိတ္တူ၊ ေုိယ်ေရဵရာဇဝင် 

(ဆ) လုပ်ငန်ဵရှင်၏ (၆) လ အတွင်ဵရုိေ်ထာဵသည်ဴ ပတ်စ်ပို့ 

အရွယ် ေရာင်စဳုဓါတ်ပုဳ (၂) ပုဳ 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာအေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ ဟုိတယ်နှင်ဴ ခရီဵသွာဵညွှန်ကောဵြှုဦဵစီဵဌာန 

(OSS) သ့ုိ တင်ြပ ေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ဟုိတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵညွှန်ကောဵြှုဦဵစီဵဌာန (OSS) သည် 

ေလျှောေ်ထာဵြှုအာဵြပည်စဳုြှု ရှိ ြရိှ စစ်ေဆဵမပီဵြပညဴ်စုဳ 

ပါေ ေလျှောေ်ထာဵြှုအာဵ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

ေော်ြတီသို့ေပဵပို့၍ လိငု်စင် ထုတေ်ပဵရန်အတွေ် 

ေဆာင်ရွေ်ရပါြည်။ 

(ဂ) ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီသည် OSS ြှ 

လေ်ခဳရရိှသညဴ် ရေ်အပါအဝင် ရေ်ေပါင်ဵ (၃၀)အတွင်ဵ 

သတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြှု ရှိ ြရိှ စိစစ်၍ လိငု်စင် 

ထုတေ်ပဵနုိင်ေအာင်ေဆာင်ရွေ်ရြည်။  

(ဃ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ေကေဵေုိ ေပဵသွင်ဵ 

ရြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ခရီဵလှည်ဴလည်ေရဵလုပ်ငန်ဵ (ြပည်တွင်ဵနုိင်ငဳသာဵပိုင်) - ေျပ် ၃ 

သိန်ဵ၊ ရုဳဵခွဲေကေဵ - ေျပ် ၁၅၀၀၀ 

(ြပည်ပနိုင်ငဳသာဵပိုင်) - အေြရိေန်ေဒါ်လာ ၂၀၀၀ နှငဴ်ညီြျှေေသာ 

ြြန်ြာေျပ်၊ ရုဳဵခွဲေကေဵ - အေြရိေန်ေဒါ်လာ ၂၅၀ နှငဴ်ညီြျှေေသာ 

ြြန်ြာေျပ်  

(ြပည်ပနှငဴ် နုိင်ငဳသာဵဖေ်စပ်) - အေြရိေန်ေဒါ်လာ ၁၈၀၀ 

နှင်ဴညီြျှေေသာ ြြန်ြာေျပ်၊ ရုဳဵခွဲေကေဵ - အေြရိေန်ေဒါ်လာ ၂၀၀ 

နှင်ဴညီြျှေေသာ ြြန်ြာေျပ် 

ကြာြမင့်ချနိ်  အလုပ်လုပ်ရေ် (၃၀) အတွင်ဵ 
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ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ  

သေ်ဆုိင်ရာေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှင်ဴတိငု်ဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သေ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေို ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဥေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဥေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵ 

ေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတည်ြပုလေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ကေ 

ပါသည်။ 

မှတ်ချြ် - ခရီဵလှည်ဴလည်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင်သေ်တြ်ဵြှာ ၃ နှစ် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

- ပင်ြခရီဵလှည်ဴလည်ေရဵလုပ်ငန်ဵရဳုဵအြပင် အြခာဵေဒသ၌ 

လုပ်ငန်ဵရုဳဵခဲွထာဵရှိပါေ နယ်ရဳုဵခွဲတစ်ခုချင်ဵစီအတွေ် 

(ြပည်တွင်ဵနိုင်ငဳသာဵပိုင်- ၁၅၀၀၀ ေျပ်) 

(ြပည်ပနိုင်ငဳသာဵပိုင် - ၂၅၀ အေြရိေန်ေဒါ်လာ နှငဴ် 

ညီြျှေေသာ ြြန်ြာေျပ်) 

(ြပည်ပနှငဴ်နုိင်ငဳသာဵဖေ်စပ်- အေြရိေန်ေဒါ်လာ ၂၀၀ 

နှင်ဴညီြျှေေသာ ြြန်ြာေျပ်) ထပ်ြဳေပဵေဆာင်ရြည်။ 

 

(၂.၆) ခရီးလှည့်လည်ေရးလုြ်ငန်းလိငု်စင် ေလျှောြ်ထားြခင်း (ြြည်ြခရီးစဉ်) 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ (ပုဳစဳ-၃)  

(ခ) သေ်တြ်ဵရိှသညဴ် ခရီဵလှညဴ်လည်ေရဵ (ြပည်တွင်ဵ၊ 

ြပည်ဝင်ခရီဵစဉ်လပု်ငန်ဵလုိင်စင်)(ြိတ္တူ) 

(ဂ) ေုြ္ပဏီြှ ဝန်ေဆာင်ြှုေပဵြညဴခ်ရီဵစဉ်ြျာဵနှင်ဴ ေဈဵနှုန်ဵ၊ 

Tour Conditions and Agreement 

(ဃ) ေုြ္ပဏီြှ ေဆာင်ရွေ်ေပဵြညဴ် ဝန်ေဆာင်ြှုအေပါ် 

အြပညဴ်အဝ တာဝန်ယူေကောင်ဵ ေတိြပုေျြ်ဵေျနိ်လွှာ 

(င) ေုြ္ပဏီ၏ ဒါရုိေ်တာအဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵ (သ့ုိ) လုပ်ငန်ဵတာဝန် 

ယူေဆာင်ရွေ်ြည်ဴသူသည် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအေတွ့အကေုဳ 

အနည်ဵဆုဳဵ ၂ နှစ်ရိှရြညဴ် အေထာေ်အထာဵ 
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(စ) လုပ်ငန်ဵရှင်၏ ၆ လ အတွင်ဵရုိေ်ထာဵသည်ဴ ပတ်စ်ပ့ုိ 

အရွယ် ေရာင်စဳုဓါတ်ပုဳ ၂ ပုဳ 

(ဆ) ဘာသာေရဵဆုိင်ရာခရီဵစဉ်ြျာဵ ေဆာင်ရွေ်ပါေ 

သေ်ဆုိင်ရာဌာနြျာဵ၏ အြိန့်ညွှန်ကောဵချေ်ြျာဵနှင်ဴ 

အညီ အြပညဴ်အဝ တာဝန်ယူေဆာင်ရွေ်ြည်ြဖစ်ေကောင်ဵ 

ဝန်ခဳ ေတိြပုချေ် 

လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာအေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ ေလျှောေ်လွှာေို ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာအေထာေ်အထာဵြျာဵ ရရိှပါေ လုိင်စင် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ လုပ်ငန်ဵ 

လိအုပ်ချေ်ြျာဵနှငဴ် ညီညွှတ်ြှု ရှ ိ ြရိှ စိစစ်မပီဵ လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင် ထုတေ်ပဵရန်ဆဳုဵြဖတ်ပါြည်။ 

(ဂ) လိငု်စင်ထတု်ေပဵြခင်ဵ ြြပုြီလိုင်စင် ေလျှောေ်ထာဵသူ 

သည် သေ်ဆုိင်ရာ ြပည်တွင်ဵအခွန်ြျာဵဦဵစီဵဌာနေ 

ဘဏ္ဍာနှစ်အလုိေ် ထုတေ်ပဵေသာ အခွန်ေင်ဵရှင်ဵ 

ေကောင်ဵ သေ်ေသခဳလေ်ြှတ် တင်ြပရြည်။ 

(ဃ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည်သတ်ြှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်ေကေဵေုိ ေပဵသွင်ဵမပီဵေနာေ် လိငု်စင်ေို ထုတယူ် 

ရပါြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ  ၃ သိန်ဵေျပ်  

ကြာြမင့်ချနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၃၀)ရေ် 

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ  

သေ်ဆုိင်ရာေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှင်ဴတုိင်ဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လုိင်စင်နှင်ဴပတ်သေ်၍ လုိင်စင်အာဵလဳုဵေုိ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 
လုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဥေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဥေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵ 
ေသာ ေော်ြတီအဖဲွ့ဝင်ြျာဵြှ အတည်ြပုလေ်ြှတ်ေရဵထုိဵကေပါ 
သည်။ 
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(၂.၇) ခရီးလှည့်လည်ေရးလုြ်ငန်းလိငု်စင် သြ်တမ်းတိုးေလျှောြ်ထားြခင်း (ြြည်တွင်း 

ခရီးစဉ်၊ ြြည်ဝင်ခရးီစဉ်နှင့် ြြည်ြခရီးစဉ်) 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) သေ်တြ်ဵတုိဵေလျှောေ်လွှာ (ပုဳစဳ-၈)  

(ခ) အပု်ချုပ်ြှုဒါရုိေ်တာ၏ ောလာဓါတ်ပုဳ(၃)ပုဳ 

(ဂ) လိငု်စင်သေ်တြ်ဵတုိဵောလအတွင်ဵ ဝင်ေငွအသဳုဵစရိတ် 

စာရင်ဵ 

(ဃ) ေုြ္ပဏီြှတ်ပုဳတင်(ြိတ္တူ) 

(င) နိုင်ငဳြခာဵဘဏ်စာရင်ဵအေောင်ဴစာအပု် (ြိတ္တူ) (ရိှပါေ) 

(စ) ခရီဵလှည်ဴလည်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင် (ြူရင်ဵ) 

(ဆ) သေ်ဆုိင်ရာမြို့နယ်ြပည်တွင်ဵအခွန်ြျာဵဦဵစီဵရုဳဵသို့ 

ေပဵေဆာင်ထာဵသညဴ် အခွန်ေြပစာ(ြိတ္တူ) 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာအေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့ 

တင်ြပ ေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵရရှိပါေ လုိင်စင် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ လုပ်ငန်ဵ 

လိအုပ်ချေ်ြျာဵနှငဴ် ညီညွှတ်ြှု ရိှ ြရိှ စိစစ်မပီဵေနာေ် 

လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေို သေ်တြ်ဵတိုဵေပဵပါြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေျပ် ၃ သိန်ဵ  

ကြာြမင့်ချနိ် ေဒသဆုိင်ရာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ခွင်ဴြပုချေ်ရရိှသညဴ ်

အချန်ိ 

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ  

သေ်ဆုိင်ရာေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှငဴ်တိင်ုဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သေ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေုိ ေဒသဆုိင်ရာ 

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဥေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဥေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန် 

ေပဵအပ်ထာဵေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတညြ်ပု 

လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ကေပါသည်။ 
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(၂.၈) ဧည့လ်မ်းညွှန်လြု်ငန်းလိငု်စင်ေလျှောြ်ထားြခင်း 

တင်ြြရန်လိုအြ်သည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ (ပုဳစဳ-၆)၊ ောယေဳရှင်၏ 

ေလျှောေ်လွှာ 

(ခ) နိုင်ငဳသာဵြှတ်ပုဳတင်ြိတ္တူ 

(ဂ) (၆) လအတွင်ဵ ရုိေ်ေူဵထာဵေသာ ပတ်စ်ပို့အရွယ် 

ောလာ ဓါတ်ပုဳ (၁) ပဳုနှင်ဴ လိငု်စင်ေတ်ြပာဵအေသဵ 

အတွေ် ၁” x ၁” အရွယ် ောလာဓါတ်ပုဳ (၁) ပဳု 

(ဃ) ပညာအရည်အချင်ဵအေထာေ်အထာဵ (ြိတ္တူ) 

(င) ဧညဴလ်ြ်ဵညွှန်အေြခခဳသင်တန်ဵဆင်ဵလေ်ြှတ် ြိတ္တူ ၂ 

ေစာင် 

(စ) သေ်ဆုိင်ရာ ေျန်ဵြာေရဵဌာန၏ ေျန်ဵြာေရဵ 

ေောင်ဵြွန်ေကောင်ဵေထာေ်ခဳစာ 

(ဆ) အေျင်ဴစာရိတ္တ ေောင်ဵြွန်ေကောင်ဵ ရဲစခန်ဵ၏ 

ေထာေ်ခဳစာ 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ် 

အထာဵြျာဵနှင်ဴတေွ ေဒသဆုိင်ရာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

ေော်ြတီသို့ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵရရှိပါေ လိငု်စင် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ လုပ်ငန်ဵ 

လိအုပ်ချေ်ြျာဵနှငဴ်ညီညွှတ်ြှုရှိြရှိ စိစစ်မပီဵေနာေ် 

လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေို ခွင်ဴြပုေပဵပါြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ  ေျပ် ၃၅၀၀၀  

ကြာြမင့်ချနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၃၀)ရေ်  

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ  

သေ်ဆုိင်ရာေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့် 

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှငဴ်တိင်ုဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သေ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေို ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဥေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဥေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵ 
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ေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတညြ်ပုလေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ကေပါ 

သည်။ 

မှတ်ချြ် (ေ) အသေ်(၁၈)နှစ် ြပညဴမ်ပီဵသူြဖစ်ရြည်။ 

(ခ) သင်တန်ဵေေျာင်ဵြှ ကေီဵြှူဵေျင်ဵပေသာ နှုတ်ေြဖ 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလိငု်စင် (Test) တွင် (ေအ) အဆငဴ်ရရိှ 

ေအာင်ြြင်သူြျာဵေုိသာ ဧညဴလ်ြ်ဵညွှန်လိုင်စင် ထုတေ်ပဵ 

ပါြည်။ 

(ဂ) ဧညဴလ်ြ်ဵညွှန်လပု်ငန်ဵလိငု်စင် သေ်တြ်ဵြှာ (၃) နှစ် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 

(၂.၉) ဧည်လ့မ်းညွှန်လြု်ငန်းလိငု်စင် သြ်တမ်းတိုးေလျှောြ်ထားြခင်း 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ (ပုဳစဳ-၆) 

(ခ) ေရာင်စုဳဓါတ်ပုဳ (၂) ပုဳ (၁” x ၁” - ၁ ပုဳ) (၁.၇၅” x ၁.၇၅” - 

၁ပုဳ) 

(ဂ) လိငု်စင်ေဒ်ြပာဵအေသဵ (ြိတ္တူ) 

(ဃ) လိငု်စင်ေဒ်ြပာဵအကေီဵ (ြူရင်ဵ) 

(င) လွန်ခဲဴေသာ ၃ နှစ် အတွင်ဵ ရရိှေသာ ဝင်ေငွေဖာ်ြပ 

ေရဵသာဵထာဵေသာစာ (ခရီဵစဉ်၊ Guide Fees၊ 

ငှာဵရြ်ဵေသာ ခရီဵသွာဵေုြ္ပဏီ (သ့ုိြဟုတ်) Freelance 

စသည်ြဖငဴ် ေဖာ်ြပေပဵရန်) 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာအေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့  

ေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵရရိှပါေ လိင်ုစင် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ ညီညွှတ်ြှု 

ရှိ၊ြရိှ စိစစ်မပီဵေနာေ် လိငု်စင်ေုိ သေ်တြ်ဵ တုိဵေပဵပါ 

ြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေျပ် ၃၅၀၀၀  
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ကြာြမင့်ချနိ် ေဒသဆုိင်ရာခရိဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ခွငဴ်ြပုချေ်ရရိှသညဴ် 

အချန်ိ 

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ  

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှငဴ်တိငု်ဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သေ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေုိ ေဒသဆုိင်ရာ 

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဥေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဥေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန် 

ေပဵအပ်ထာဵေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတညြ်ပု 

လေ်ြှတ် ေရဵထိုဵ ကေပါသည်။ 

မှတ်ချြ် (ေ) ဝင်ေငွြြပသနိုင်ပါေ အေျ ိုဵအေကောင်ဵ ေဖာ်ြပချေ် 

ခိုင်လုဳစွာြဖငဴ်လည်ဵေောင်ဵ ေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတင်ြပချနိ်၌ အတိ်ေဆာင်ေဒ်ြပာဵြိတ္တူ 

အပ်နှဳထာဵသူသည် လိငု်စင်အသစ် ထုတယူ်ချနိ်တွင် 

ြူရင်ဵအပ်နဳှရြည်။ 

(ဂ) သေ်တြ်ဵတုိဵေလျှောေ်လွှာ တင်ြပချနိ်၌ လုိင်စင် 

ေဒ်ြပာဵ အကေီဵ/ အိတ်ေဆာင်ေဒ်ြပာဵအေသဵ တစ်ခုခု 

ေပျာေ်ဆဳုဵေနပါေ ြှန်ေန်ေကောင်ဵ ရဲစခန်ဵ၏ 

ေထာေ်ခဳချေ်ေို တင်ြပရန်လိုအပ်ပါြည်။ 

 

(၃.၀) ေဒသဆုိင်ရာဧည့လ်မ်းညွှန်လြု်ငန်းလိငု်စင်ေလျှောြ်ထားြခင်း 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ(ပုဳစဳ-၇)၊ (ောယေဳရှင်၏ 

ေလျှောေ်လွှာ) 

(ခ) နိုင်ငဳသာဵြှတ်ပုဳတင်ြိတ္တူ 

(ဂ) (၆) လအတွင်ဵ ရုိေ်ေူဵထာဵေသာ ပတ်စ်ပို့အရွယ် 

ောလာဓါတ်ပဳု (၁) ပဳုနှငဴ် လိငု်စင်ေတ်ြပာဵအေသဵ 

အတွေ် ၁”၁”အရွယ် ောလာဓါတ်ပုဳ(၁)ပုဳ 

(ဃ) ပညာအရည်အချင်ဵအေထာေ်အထာဵ(ြိတ္တူ) 

(င) သေ်ဆုိင်ရာေဒသ၌ ဖွငဴ်လှစ်ခဲဴေသာ ေဒသဆုိင်ရာ 



 
 

14-20 
 

ဧညဴလ်ြ်ဵညွှန် သင်တန်ဵဆင်ဵေအာင် လေ်ြှတ်ြိတ္တူ (၂) 

ေစာင် 

(စ) သေ်ဆုိင်ရာ ေျန်ဵြာေရဵဌာန၏ ေျန်ဵြာေရဵ 

ေောင်ဵြွန်ေကောင်ဵေထာေ်ခဳစာ 

(ဆ) အေျင်ဴစာရိတ္တ ေောင်ဵြွန်ေကောင်ဵ ရဲစခန်ဵ၏ 

ေထာေ်ခဳစာ 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာ အေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ 

သ့ုိ တင်ြပေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵရရှိပါေ လိငု်စင် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ လုပ်ငန်ဵ 

လိအုပ်ချေ်ြျာဵနှငဴ် ညီညွှတ်ြှု ရိှ ြရိှ စိစစ်မပီဵေနာေ် 

လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေို ခွင်ဴြပုေပဵပါြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ  ေျပ် ၂၅,၀၀၀  

ကြာြမင့်ချနိ် အလုပ်လုပ်ရေ် (၃၀) ရေ်  

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ  

သေ်ဆုိင်ရာေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ 

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့် 

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှငဴ်တိင်ုဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သေ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေို ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဥေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဥေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန်ေပဵအပ် 

ထာဵေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတည်ြပုလေ်ြှတ် ေရဵထိုဵ  

ကေပါသည်။ 

မှတ်ချြ် (ေ) အသေ်(၁၈)နှစ်ြပညဴမ်ပီဵသူြဖစ်ရြည်။ 

(ခ) ဧညဴလ်ြ်ဵညွှန်လပု်ငန်ဵလိငု်စင်သေ်တြ်ဵြှာ (၃) နှစ် 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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(၃.၁) ေဒသဆုိင်ရာဧည်လ့မ်းညွှန်လြု်ငန်းလိငု်စင် သြ်တမ်းတိုးေလျှောြ်ထားြခင်း 

တင်ြြရန်လိုအြ်မည့် 

အေထာြ်အထားများ 

(ေ) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်ေလျှောေ်လွှာ (ပုဳစဳ-၆) 

(ခ) ေရာင်စုဳဓါတ်ပုဳ (၂) ပုဳ (၁” x ၁” -၁ ပုဳ) (၁.၇၅” x ၁.၇၅” - 

၁ ပဳု) 

(ဂ) လိငု်စင်ေဒ်ြပာဵအေသဵ (ြိတ္တူ) 

(ဃ) လိငု်စင်ေဒ်ြပာဵအကေီဵ (ြူရင်ဵ) 

(င) လွန်ခဲဴေသာ ၃ နှစ် အတွင်ဵ ရရိှေသာ ဝင်ေငွေဖာ်ြပေရဵ 

သာဵထာဵေသာစာ (ခရီဵစဉ်၊ Guide Fees၊ ငှာဵရြ်ဵေသာ 

ခရီဵသွာဵေုြ္ပဏီ (သ့ုိြဟုတ်) Freelance စသည်ြဖင်ဴ 

ေဖာ်ြပေပဵရန်) 

 လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (ေ) ေလျှောေ်ထာဵသူသည် လိအုပ်ေသာအေထာေ်အထာဵ 

ြျာဵနှင်ဴတေွ ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီသို့  

ေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ြပည်စဳုဴေသာ အေထာေ်အထာဵြျာဵရရိှပါေ လိင်ုစင် 

စိစစ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေလျှောေ်ထာဵချေ်အာဵ ညီညွှတ်ြှု 

ရှိ၊ြရိှ စိစစ်မပီဵေနာေ် လိင်ုစင်ေုိ သေ်တြ်ဵတိုဵေပဵပါ 

ြည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေျပ် ၂၅၀၀၀  

ကြာြမင့်ချနိ် ေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ခွငဴ်ြပုချေ်ရရိှသညဴ် 

အချန်ိ 

ေလျှောြ်ထားရမည့် 

ေနရာ 

သေ်ဆုိင်ရာေဒသဆုိင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီြျာဵ  

အတညြ်ြုလြ်မှတ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

အြျာဵအာဵြဖင်ဴ ြပည်နယ်နှငဴ်တိငု်ဵေဒသကေီဵြျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵ 

လိငု်စင်နှင်ဴပတ်သေ်၍ လိငု်စင်အာဵလုဳဵ ေုိ ေဒသဆုိင်ရာ 

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေော်ြတီ၏ ဥေ္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) ဥေ္ကဋ္ဌြှ တာဝန် 

ေပဵအပ်ထာဵေသာ ေော်ြတီအဖွဲ့ဝင်ြျာဵြှ အတညြ်ပု 

လေ်ြှတ်ေရဵထိုဵ ကေပါသည်။ 
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မှတ်ချြ် (ေ) ဝင်ေငွြြပသနိုင်ပါေ အေျ ိုဵအေကောင်ဵ ေဖာ်ြပချေ် 

ခိုင်လုဳစွာြဖငဴ်လည်ဵေောင်ဵ ေလျှောေ်ထာဵရြည်။ 

(ခ) ေလျှောေ်လွှာတင်ြပချနိ်၌ အိတ်ေဆာင်ေဒ်ြပာဵြိတ္တူ 

အပ်နှဳထာဵသူသည် လိငု်စင်အသစ် ထုတယူ်ချနိ်တွင် 

ြူရင်ဵအပ်နဳှရြည်။ 

(ဂ) သေ်တြ်ဵတုိဵ ေလျှောေ်လွှာတင်ြပချနိ်၌ လုိင်စင် 

ေဒ်ြပာဵအကေီဵ/ အိတ်ေဆာင်ေဒ်ြပာဵအေသဵ တစ်ခုခု 

ေပျာေ်ဆဳုဵေနပါေ ြှန်ေန်ေကောင်ဵ ရဲစခန်ဵ၏ 

ေထာေ်ခဳချေ်ေို တင်ြပရန်လိုအပ်ပါြည်။ 

 

 

ြုံစံများ 

ြုံစံအမှတ် အမည် 

ပုဳစဳ-၁ ဟုိတယ်နှင်ဴတည်ဵ ခိုရိပ်သာ တည်ေဆာေ်ြှုနှင်ဴ ြပုြပင်ြွြ်ဵြဳြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵ 

ြပုလုပ်ြည်ဴလပု်ငန်ဵရှင် ေဆာင်ရွေ်ရန် ကေိုတင်ခွငဴ်ြပုချေ်ေလျှောေ်လွှာ 

ပုဳစဳ-၄/၅ ဟုိတယ်လပု်ငန်ဵ/ တည်ဵခိုရိပ်သာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင်ခွငဴ်လုိင်စင်ေလျှောေ်လွှာ  

ပုဳစဳ-၂/၃ ခရီဵလှညဴ်လည်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင်ခွင်ဴလုိင်စင်ေလျှောေ်လွှာ  

ပုဳစဳ-၆/၇ ဧည်လဴြ်ဵညွှန်လပု်ငန်ဵ လုပ်ေုိင်ခွင်ဴလုိင်စင်ေလျှောေ်လွှာ  

ပုဳစဳ-၈ လိငု်စင်အသစ်လလဲှယ်ေပဵရန် ေလျှောေ်ထာဵသည်ေဴလျှောေ်လွှာ  
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(၁၅)    ရနက်ုန်လျှပစ်စ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵ 

ေကာ်ပုိေရဵရှင်ဵ  
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ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵ ေကာ်ပိုေရဵရှင်ဵ 

 ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုေော်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့်/ အတညြ်ပုမိန့် ရရိှထာဵေသာ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူအေနြဖင်ဴ လျှပ်စစ်သွယ်တန်ဵမှုနှင်ဴဆုိင်ေသာ သတင်ဵအချေ်အလေ်မျာဵအာဵ 

တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵအလုဳဵ စဳုဝန်ေဆာင်မှုေပဵသညဴအ်ဖွဲ့၏ ရန်ေုန် 

လျှပ်စစ် ဓာတ်အာဵေပဵေရဵေော်ပိုေရဵရှင်ဵဌာနတွင် ရယူနုိင်ပါသည်။ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသူ 

အေနြဖင်ဴ လျှပ်စစ်သဳုဵစဲွနိုင်ရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ အသဳုဵြပုခွငဴ်လေ်မှတ်အာဵ လျှပ်စစ်နှငဴ် 

စွမ်ဵအင်ဝန်ကေီဵဌာန လေ်ေအာေ်ရှိ ရန်ေုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵေော်ပိုေရဵရှင်ဵ၏ 

သေ်ဆုိင်ရာမမို့နယ် လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရဳုဵတွင်ေလျှာေ်ထာဵနုိင်ပါသည်။ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူတိုင်ဵ 

အေနြဖင်ဴ လျှပစ်စ် ဓာတ်အာဵ အသဳုဵြပုခွင်ဴလေ်မှတ် မေလျှာေ်ထာဵမီ ဗို့အာဵြမငဴ်၊ 

ဗို့အာဵလတ်၊ ဗ့ုိအာဵနိမဴ်နှင်ဴ အေဆာေ်အအုဳအတွင်ဵ ဝါယာသွယ်တန်ဵြခင်ဵတို့အတွေ် စေ်မှု 

ဝန်ကေီဵဌာန၏ စေ်မှုကေီဵကေပ်ေရဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနလေ်ေအာေ်ရှိ လျှပ်စစ် 

စစ်ေဆဵြခင်ဵဌာန၏ လျှပ်စစ်ဆုိင်ရာစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵခဳယူရမည်။ 
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(၁) ထရန်စေဖာ်မာ အသဳုဵြပုခွငဴ်ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ 

တင်ြပရန် လိအုပ်မည်ဴ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူ၏ မှတ်ပဳုတင်မိတ္တူ (မူရင်ဵ ယူေဆာင် 

လာေစြခင်ဵ) 

(ခ) ေလျှာေ်ထာဵသူ၏ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵမိတ္တူ (မူရင်ဵ 

ယူေဆာင်လာေစြခင်ဵ) 

(ဂ) ောယေဳရှင်၏ ေလျှာေ်လွှာ 

(ဃ) ပိုင်ဆုိင်မှု အေထာေ်အထာဵ မိတ္တူ (မူရင်ဵယူေဆာင် 

လာေစြခင်ဵ) 

(င) သဳုဵစွဲဝန်အာဵစာရင်ဵ 

(စ) ဝန်ခဳေတိြပုချေ်မျာဵ 

(ဆ) ဇုန်အတွင်ဵြဖစ်ပါေ ဇုန်ေော်မတီ၏ ေထာေ်ခဳစာ 

မူရင်ဵ 

(ဇ) ရပ်ေွေ်အတွင်ဵြဖစ်ပါေ မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေော်မတီနှငဴ် သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီဵဌာနမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ 

ခွင်ဴြပုချေ် (သ့ုိမဟုတ်) ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ 

(သ့ုိမဟုတ်) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်မိတ္တူ 

(ဈ) ေန်ထရိုေ်တိုေ်အတွေ်ြဖစ်ပါေ မမို့ေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရဵေော်မတီ၏ အေဆာေ်အဦဵ ေဆာေ်လပု် 

ခွင်ဴြပုမိန့် 

(ည) ေေျဵရွာမီဵလင်ဵေရဵြဖစ်ပါေ သေ်ဆုိင်ရာမမို့နယ် 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ်နှင်ဴ 

မီဵလင်ဵေရဵေော်မတီမျာဵ လိေု်နာေဆာင်ရွေ်ရန် မူ 

၁၂ ချေ်အတွေ် ဝန်ခဳေတိြပုချေ် 

(ဋ) ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုအတွေ်ဆုိပါေ ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု 

ေော်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့် 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  ဝန်ကေီဵဌာနအေနြဖငဴ်အေနြဖငဴ် လျှပ်စစ်ေကောင်ဴ အန္တရာယ် မြဖစ် 

ေစသည် ဴဓာတ်အာဵသဳုဵစဲွမည်ဴ အေဆာေ်အဉီဵမျာဵအတွေ်  မီတာ 
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မျာဵ ေလျှာေ်ထာဵရာတွင် ေလျှာေ်ထာဵသည် ဴ အချနိ်မှစ၍ 

ဓာတ်အာဵ ဆေ်သွယ်သည် ဴ အချနိ်အထိ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတုိင်ဵ စိစစ်ေဆာင်ရွေ်လျေ်ရှိပါသည် - 

(ေ) ပုဂ္ဂလေိ၊ စေ်မှုဇနု်နှငဴ် ေေျဵရွာမီဵလင်ဵေရဵ ထရန် 

စေဖာ်မာမျာဵ ေလျှာေ်ထာဵမှုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ ၍ သတ်မှတ် 

ချေ်မျာဵနှင်ဴ ြပညဴ်စုဳေုိေ်ညီမှု ရိှ မရိှ စာရွေ် စာတမ်ဵနှငဴ် 

အေထာေ်အထာဵပိုင်ဵဆုိင်ရာမျာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

ဓာတ်အာဵ ရယူမည်ဴ ပင်မနှငဴ် တစ်ဆင်ဴခဳ ဓာတ်အာဵခွဲရုဳနှငဴ် 

ဓာတ်အာဵ လိငု်ဵမျာဵ ဝန်အာဵနိုင်နင်ဵမှု ရှိ မရှိ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

(ခ) သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှင်ဴ ေုိေ်ညမီှုရှိေသာ Proposal အာဵ 

ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵမှ အေသဵစိတ် ထပ်မဳစိစစ်ေစ၍ 

ရန်ေုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵ ေော်ပိုေရဵရှင်ဵ၏ 

နည်ဵပညာေော်မတီသ့ုိတိုေ်ရိုေ်တင်ြပေစြခင်ဵ၊ မမို့နယ်၊ 

ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵမျာဵမှ စိစစ် ေထာေ်ခဳချေ် 

တင်ြပလာေသာ Technical Proposal အာဵ မှန်ေုန်မှု ရှိ 

မရှိ ထပ်မဳစိစစ်၍ ရန်ေုန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵ 

ေော်ပိုေရဵရှင်ဵ၏ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေော်မတီအစည်ဵအေဝဵ 

သ့ုိ တင်ြပော ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ်ပဵြခင်ဵ။  

(ဂ) ၃၃/ ၁၁ ေေဗွီ (သ့ုိမဟုတ်) ၆၆/ ၁၁ ေေဗီွ ဓာတ်အာဵခွဲ 

ရုဳမျာဵ တည်ေဆာေ်၍ ဓာတ်အာဵရယူလိုေသာ 

Consumer မျာဵ၏ ဓာတ်အာဵေတာင်ဵခဳမှုမျာဵေိုမူ 

လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကေီဵဌာန၊ ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ေရဵနှင်ဴ 

ေွပ်ေဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏ သေဘာထာဵမှတ်ချေ် ထပ်မဳရယူ 

၍ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကေီဵ၏ အမှုေဆာင်ေော်မတီ 

အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တင်ြပမပီဵမှ ခွငဴ်ြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ။ 

ဝန်ေဆာင်ခ  ေနာေ်ဆေ်တွဲ (၁) ေုိ ကေည်ဴပါ။  
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ကကာြမင်ဴချနိ် ၁၇ ရေ်  

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ  

မမို့နယ်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵ 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်၊ရန်ေုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵ 

ေော်ပိုေရဵရှင်ဵ  

 

(၂) မီတာအသဳုဵြပုခွငဴ် ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ 

ပါဝါမီတာ 

ေလျှာက်ထာဵရာတွင် 

တင်ြပရန် လိအုပ်မည်ဴ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

ဝန်ကေီဵဌာနအေနြဖငဴ်အေနြဖငဴ် လျှပ်စစ်ေကောငဴ် အန္တရာယ် 

မြဖစ်ေစ သည် ဴဓာတ်အာဵသဳုဵစွဲမညဴ် အေဆာေ်အဦဵမျာဵအတွေ်  

မီတာမျာဵ ေလျှာေ်ထာဵရာတွင် ေလျှာေ်ထာဵသည် ဴ အချန်ိမှစ၍ 

ဓာတ်အာဵဆေ်သွယ်သည်အဴချနိ်အထိ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်ဵ 

စဉ်မျာဵအတိင်ုဵ စိစစ်ေဆာင်ရွေ်လျေ်ရိှပါသည် - 

(ေ) မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူနှငဴ် မူရင်ဵ ယူေဆာင်လာရပါမည်။ 

(ခ) သန်ဵေခါင်စာရင်ဵမိတ္တူနှင်ဴ မူရင်ဵ ယူေဆာင်လာရပါမည်။ 

(ဂ) အမိ်သဳုဵမီတာဘီလမ်ိတ္တူနှင်ဴ မူရင်ဵ ယူေဆာင်လာရပါမည်။ 

(ဃ) အသဳုဵြပုမည် ဴဝန်အာဵစာရင်ဵ 

(င) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်၊ ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင် (လုပ်ငန်ဵသဳုဵ၊ စေ်မှု 

သဳုဵ ပါဝါမီတာအတွေ်) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှင်ဴ ြပညဴ်စုဳေိုေ်ညမီှု ရှိ မရိှ စာရွေ် 

စာတမ်ဵနှင်ဴ အေထာေ်အထာဵပိုင်ဵဆုိင်ရာမျာဵ စစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵ၊ ဓာတ်အာဵရယူမည်ဴ အေဆာေ်အဉီသည် (၃ သွင် ၄ 

ကေိုဵ) ဓာတ်အာဵလိငု်ဵနှင်ဴ ေပ ၃၀၀ အတွင်ဵရှိ မရှိ၊ 

ဓာတ်အာဵဆေ်သွယ်ေပဵမည် ဴ ဓာတ်အာဵလိငု်ဵနှင်ဴ ထရန် 

စေဖာ်မာမျာဵ ဝန်အာဵနိုင်နင်ဵမှု ရှိ မရိှ ေွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵ။  
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(ခ) သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှင်ဴ ေုိေ်ညမီှုရှိပါေ ခရိုင်လျှပ်စစ် 

မန်ေနဂျာရုဳဵသို့ တင်ြပ၍ ခွင်ဴြပုမိန့် ရယူြခင်ဵ။ 

(ဂ) ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵမှ ခွင်ဴြပုချေ်ရရှိပါေ မမို့နယ် 

လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵမှ  မီတာတပ်ဆင်ြခင်ဵအတွေ် 

ေလျှာေ်ထာဵသည် ဴ ပါဝါမီတာ (ေီလိုဝပ်) အလုိေ် 

သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ ေပဵသွင်ဵေစရာတွင် 

Infrastructure ေကေဵမျာဵ အုပ်ချုပ်မှုစရိတ်နှငဴ် ကေီဵကေပ်ခ 

မျာဵေုိ သေ်ဆုိင်ရာမမို့နယ်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵတွင် 

ောယေဳရှင်ေိုယ်တိုင် ေပဵသွင်ဵေစြခင်ဵ။ ရန်ေုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကေီဵ စေ်မှုကေီဵကေပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

Internal Wiring အာဵ စစ်ေဆဵေစမပီဵ လျှပ်စစ် အန္တရာယ် 

ေင်ဵရှင်ဵေကောင်ဵ လေ်မှတ်ရယူေစြခင်ဵ။ 

(ဃ) ောယေဳရှင်မှ သတ်မှတ်ေကေဵမျာဵ ေပဵသွင်ဵမပီဵပါေ 

သေ်ဆုိင်ရာမမို့နယ်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵမှ ၎င်ဵေြပစာနှငဴ် 

အတ ူ မီတာထုတယူ်ရန်အတွေ် ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵ 

သ့ုိ Indent ြဖငဴ် တင်ြပေတာင်ဵခဳ၍ ရရိှပါေ မီတာ 

တပ်ဆင်မပီဵ ဗ့ုိ ၄၀၀ Breaker အထိ ဓာတ်အာဵ ဆေ်သွယ် 

ေပဵြခင်ဵ။  

ဝန်ေဆာင်ခ  ေနာေ်ဆေ်တွဲ ၂ တွင် ကေည်ဴပါ။  

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵ 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာ 

ရန်ေုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵေော်ပိုေရဵရှင်ဵ 

ကကာြမင်ဴချနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရေ် ၅ ရေ် 
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(၃) အေဆာက်အဦေဆာက်လပု်ေနစဉ် ထရန်စေဖာ်မာအတွက် ယာယီလျှပ်စစ် 

အသဳုဵြပုခွငဴ်  ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ 

ထရန်စေဖာ်မာ 

ေလျှာက်ထာဵရာ 

တွင်တင်ြပရန် 

လိအုပ်မညဴ် 

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(ေ) ေလျှာေ်ထာဵသူ၏ မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ (မူရင်ဵယူေဆာင်လာ 

ေစြခင်ဵ) 

(ခ) ေလျှာေ်ထာဵသူ၏ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵမိတ္တူ (မူရင်ဵ 

ယူေဆာင်လာေစြခင်ဵ) 

(ဂ) ောယေဳရှင်၏ ေလျှာေ်လွှာ 

(ဃ) ပိုင်ဆုိင်မှု အေထာေ်အထာဵ မိတ္တူ (မူရင်ဵယူေဆာင်လာ 

ေစြခင်ဵ) 

(င) သဳုဵစွဲဝန်အာဵစာရင်ဵ 

(စ) ဝန်ခဳေတိြပုချေ်မျာဵ 

(ဆ) ဇုန်အတွင်ဵြဖစ်ပါေ ဇုန်ေော်မတီ၏ ေထာေ်ခဳစာ မူရင်ဵ 

(ဇ) ရပ်ေွေ်အတွင်ဵြဖစ်ပါေ မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေော်မတီနှငဴ် သေ်ဆုိင်ရာဝန်ကေီဵဌာနမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ 

ခငွ်ဴြပုချေ် (သ့ုိမဟုတ်) ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင် မိတ္တူ 

(သ့ုိမဟုတ်) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်မိတ္တူ 

(ဈ) ေန်ထရိုေ်တိုေ်အတွေ်ြဖစ်ပါေ မမို့ေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရဵေော်မတီ၏ အေဆာေ်အဦဵ ေဆာေ်လပု်ခွင်ဴ 

ြပုမိန့် 

(ည) ေေျဵရွာ မီဵလင်ဵေရဵြဖစ်ပါေ သေ်ဆုိင်ရာ မမို့နယ် 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ်နှငဴ် 

မီဵလင်ဵေရဵ ေော်မတီမျာဵ လုိေ်နာေဆာင်ရွေ်ရန် မူ ၁၂ 

ချေ်အတွေ် ဝန်ခဳေတိြပုချေ် 

(ဋ) ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအတွေ်ဆုိပါေ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု 

ေော်မရှင်၏ ခွငဴ်ြပုမိန့် 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  ဝန်ကေီဵဌာနအေနြဖငဴ်အေနြဖငဴ် လျှပ်စစ်ေကောငဴ် အန္တရာယ် 

မြဖစ်ေစသည်ဴ ဓာတ်အာဵသဳုဵစွဲမည်ဴ အေဆာေ်အဉီမျာဵအတွေ်  

မီတာမျာဵ ေလျှာေ်ထာဵရာတွင် ေလျှာေ်ထာဵသည် ဴ အချနိ်မှစ၍ 
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ဓာတ်အာဵ ဆေ်သွယ်သည်အဴချနိ်အထိ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတုိင်ဵ စိစစ်ေဆာင်ရွေ်လျေ်ရှိပါသည်- 

(ေ) ပုဂ္ဂလေိ၊ စေ်မှုဇနု်နှင်ဴ ေေျဵရွာမီဵလင်ဵေရဵ ထရန် 

စေဖာ်မာမျာဵ ေလျှာေ်ထာဵမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ သတ်မှတ် 

ချေ်မျာဵနှင်ဴ ြပည်စဳုဴေိုေ်ညီမှု ရိှ မရှိ စာရွေ် စာတမ်ဵနှငဴ် 

အေထာေ်အထာဵပိုင်ဵဆုိင်ရာမျာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

ဓာတ်အာဵရယူမည်ဴ ပင်မနှငဴ် တစ်ဆင်ဴခဳ ဓာတ်အာဵခွဲရုဳနှငဴ် 

ဓာတ်အာဵလိငု်ဵမျာဵ ဝန်အာဵနိုင်နင်ဵမှု ရိှ မရှိ စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

(ခ) သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှင်ဴ ေုိေ်ညမီှုရှိေသာ Proposal အာဵ 

ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵမှ အေသဵစိတ် ထပ်မဳစိစစ်ေစ၍ 

ရန်ေုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵ ေော်ပိုေရဵရှင်ဵ၏ 

နည်ဵပညာေော်မတီသ့ုိ တိုေ်ရိုေ်တင်ြပေစြခင်ဵ၊ မမို့နယ်၊ 

ခရိုင် လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရဳုဵမျာဵမှ စိစစ်ေထာေ်ခဳချေ် 

တင်ြပလာေသာ Technical Proposal အာဵ မှန်ေုန်မှု ရိှ 

မရှိ ထပ်မဳစိစစ်၍ ရန်ေုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵ 

ေော်ပိုေရဵရှင်ဵ၏ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီအစည်ဵအေဝဵသ့ုိ 

တင်ြပော ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ်ပဵြခင်ဵ။  

(ဂ) ၃၃/ ၁၁ ေေဗွီ (သ့ုိမဟုတ်) ၆၆/ ၁၁ ေေဗီွ ဓာတ်အာဵခွဲ 

ရုဳမျာဵ တည်ေဆာေ်၍ ဓာတ်အာဵ ရယူလိုေသာ 

Consumer မျာဵ၏ ဓာတ်အာဵ ေတာင်ဵခဳမှုမျာဵေုိမူ 

လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကေီဵဌာန၊ ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ေရဵနှငဴ် 

ေွပ်ေဲေရဵဦဵစီဵဌာန၏ သေဘာထာဵမှတ်ချေ် ထပ်မဳရယူ 

၍ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကေီဵဌာန၏ အမှုေဆာင် 

ေော်မတီအစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တင်ြပမပီဵမှ ခွင်ဴြပုမိန့် 

ထုတေ်ပဵြခင်ဵ။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေနာေ်ဆေ်တွဲ ၁ တွင် ကေည်ဴပါ။  

ကကာြမင်ဴချနိ် ၁၇ ရေ်  

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် မမို့နယ်လျှပ်စစ်ရုဳဵ 
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ေနရာ 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ရန်ေုန်လျှစ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵ 

ေော်ပိုေရဵရှင်ဵ 

 

(၄) အေဆာက်အဦေဆာက်လပု်ေနစဉ် ယာယီမီတာအသဳုဵြပုခွငဴ် ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ 

ပါဝါမီတာ 

ေလျှာက်ထာဵရာတွင် 

တင်ြပရန် လိအုပ်မညဴ် 

အေထာက်အထာဵမျာဵ 

ဝန်ကေီဵဌာနအေနြဖငဴ်အေနြဖငဴ် လျှပ်စစ်ေကောင်ဴ အန္တရာယ် မြဖစ် 

ေစသည် ဴ ဓာတ်အာဵသဳုဵစွဲမည်ဴ အေဆာေ်အဦဵမျာဵအတွေ်  

မီတာမျာဵ ေလျှာေ်ထာဵရာတွင် ေလျှာေ်ထာဵသည် ဴ အချန်ိမှစ၍ 

ဓာတ်အာဵ ဆေ်သွယ်သည်ဴ အချနိ်အထိ ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတုိင်ဵ စိစစ် ေဆာင်ရွေ်လျေ်ရှိပါသည် - 

(ေ) မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူနှငဴ်မူရင်ဵယူေဆာင်လာရပါမည်။ 

(ခ) သန်ဵေခါင်စာရင်ဵမိတ္တူနှင်ဴမူရင်ဵ ယူေဆာင်လာရပါမည်။ 

(ဂ) အမိ်သဳုဵမီတာဘီလမ်ိတ္တူနှင်ဴ မူရင်ဵ ယူေဆာင်လာရပါမည်။ 

(ဃ) အသဳုဵြပုမည် ဴဝန်အာဵစာရင်ဵ 

(င) လုပ်ငန်ဵလိငု်စင်၊ ေုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင် (လုပ်ငန်ဵသဳုဵ၊ 

စေ်မှုသုဳဵပါဝါမီတာအတွေ်) 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်  (ေ) သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှင်ဴ ြပညဴ်စုဳေိုေ်ညမီှု ရှိ မရိှ စာရွေ် 

စာတမ်ဵနှင်ဴ အေထာေ်အထာဵပိုင်ဵဆုိင်ရာမျာဵ စစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵ၊ ဓာတ်အာဵ ရယူမည်ဴ အေဆာေ်အဉီသည် (၃ သွင် ၄ 

ကေိုဵ) ဓာတ်အာဵလိငု်ဵနှင်ဴ ေပ ၃၀၀ အတွင်ဵရိှ မရှိ၊ ဓတ်အာဵ 

ဆေ်သွယ်ေပဵမည်ဴဓာတ်အာဵလိငု်ဵနှင်ဴ ထရန်စေဖာ်မာမျာဵ 

ဝန်အာဵနိုင်နင်ဵမှု ရိှ မရှိ ေွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ။  

(ခ) သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှင်ဴ ေိုေ်ညမီှုရှိပါေ  ခရုိင်လျှပ်စစ် 

မန်ေနဂျာရုဳဵသို့ တင်ြပ၍ ခွင်ဴြပုမိန့် ရယူြခင်ဵ။ 

(ဂ) ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵမှ ခွင်ဴြပုချေ်ရရှိပါေ မမို့နယ် 

လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵမှ  မီတာတပ်ဆင်ြခင်ဵအတွေ် 
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ေလျှာေ်ထာဵသည် ဴ ပါဝါမီတာ (ေီလိုဝပ်) အလုိေ် 

သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ ေပဵသွင်ဵေစရာတွင် 

Infrastructure ေကေဵမျာဵ အုပ်ချုပ်မှုစရိတ်နှငဴ် ကေီဵကေပ်ခ 

မျာဵေုိ သေ်ဆုိင်ရာ မမို့နယ်လျှပ်စစ် မန်ေနဂျာရုဳဵတွင် 

ောယေဳရှင်ေိုယ်တိုင် ေပဵသွင်ဵေစြခင်ဵ။ ရန်ေုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကေီဵ၊ စေ်မှုကေီဵကေပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

သ့ုိ Internal Wiring အာဵ စစ်ေဆဵေစမပီဵ လျှပ်စစ် 

အန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေကောင်ဵ လေ်မှတ်ရယူေစြခင်ဵ။ 

(ဃ) ောယေဳရှင်မှ သတ်မှတ်ေကေဵမျာဵ ေပဵသွင်ဵမပီဵပါေ 

သေ်ဆုိင်ရာမမို့နယ်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵမှ ၎င်ဵေြပစာနှငဴ် 

အတ ူ မီတာထုတယူ်ရန်အတွေ် ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵ 

သ့ုိ Indent ြဖငဴ် တင်ြပေတာင်ဵခဳ၍ ရရိှပါေ မီတာ 

တပ်ဆင်ေပဵမပီဵ )၄၀၀ (ဗ့ုိ Breaker အထိ ဓာတ်အာဵ 

ဆေ်သွယ်ေပဵြခင်ဵ။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေနာေ်ဆေ်တွဲ ၂ ေုိကေညဴပ်ါ။  

ကကာြမင်ဴချနိ် ရုဳဵဖွငဴ်ရေ် ၅ ရေ်  

ေလျှာက်ထာဵရမညဴ် 

ေနရာ 

မမို့နယ်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာရုဳဵ 

အတညြ်ပုလက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသညဴ ်

ရာထူဵ/အဆငဴ်  

ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်ေနဂျာ 

ရန်ေုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵေော်ပိုေရဵရှင်ဵ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၁)  

ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိပါေ ထရန်စေဖာ်မာတပ်တင်ြခင်ဵအတွေ် ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ 

ေလျှာေ်ထာဵသည် ဴ ထရန်စေဖာ်မာ )ေေဗီွေအ(  အလုိေ် သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ 

ေပဵသွင်ဵေစရာတွင် Infrastructure ေကေဵအာဵ ောယေဳရှင်ေိုယ်တိုင် ဘဏ်သ့ုိ ေပဵသွင်ဵ 

ေစြခင်ဵ၊ ထရန်စေဖာ်မာ တပ်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် ဓာတ်အာဵလိငု်ဵ တည်ေဆာေ်ြခင်ဵအတွေ် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ အပု်ချုပ်မှုစရိတ်နှငဴ် ကေီဵကေပ်ခမျာဵေုိ သေ်ဆုိင်ရာမမို့နယ် လျှပ်စစ် 

မန်ေနဂျာရုဳဵတွင် ောယေဳရှင် ေိုယ်တိုင်ေပဵသွင်ဵေစြခင်ဵ - 

စဉ် 

ထရန်စ

ေဖာ်မာ

အမျ ိုဵ 

အစာဵ 

(kVA) 

သတ်မှတ်ေကကဵ 

(Infrastructure) 

(ကျပ်) 

အာမခဳစေော်

ေငွ (Deposit) 

(ကျပ်) 

ကကို ဵဆက် 

သွယ်ခ 

(ကျပ်) 

မီဵဆက်ခ 

(ကျပ်) 

မှတ်ပုဳတင် 

ေကကဵ(ကျပ်) 
စုစုေပါင်ဵ(ကျပ်) 

၁ ၅၀ ၁,၈၀၀,၀၀၀ ၃၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၁၃၅,၅၀၀ 

၂ ၁၀၀ ၂,၁၀၀,၀၀၀ ၆၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၇၃၅,၅၀၀ 

၃ ၁၅၀ ၂,၄၀၀,၀၀၀ ၉၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃,၃၃၅,၅၀၀ 

၄ ၁၆၀ ၂,၄၀၀,၀၀၀ ၉၆၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃,၃၉၅,၅၀၀ 

၅ ၂၀၀ ၂,၇၀၀,၀၀၀ ၁,၂၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃,၉၃၅,၅၀၀ 

၆ ၂၅၀ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၅၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄,၅၃၅,၅၀၀ 

၇ ၃၀၀ ၃,၃၀၀,၀၀၀ ၁,၈၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၅,၁၃၅,၅၀၀ 

၈ ၃၁၅ ၃,၃၀၀,၀၀၀ ၁,၈၉၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၅,၂၂၅,၅၀၀ 

၉ ၄၀၀ ၃,၉၀၀,၀၀၀ ၂,၄၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၆,၃၃၅,၅၀၀ 

၁၀ ၄၅၀ ၄,၂၀၀,၀၀၀ ၂,၇၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၆,၉၃၅,၅၀၀ 

၁၁ ၅၀၀ ၄,၅၀၀,၀၀၀ ၃,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၇,၅၃၅,၅၀၀ 

၁၂ ၇၀၀ ၅,၈၀၀,၀၀၀ ၄,၂၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၁၃ ၇၅၀ ၆,၃၀၀,၀၀၀ ၄,၅၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၀,၈၃၅,၅၀၀ 

၁၄ ၉၀၀ ၆,၈၀၀,၀၀၀ ၅,၄၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၂,၂၃၅,၅၀၀ 

၁၅ ၁၀၀၀ ၇,၈၀၀,၀၀၀ ၆,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၃,၈၃၅,၅၀၀ 

၁၆ ၁၁၀၀ ၈,၃၀၀,၀၀၀ ၆,၆၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၄,၉၃၅,၅၀၀ 

၁၇ ၁၂၅၀ ၉,၃၀၀,၀၀၀ ၇,၅၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၆,၈၃၅,၅၀၀ 
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စဉ် 

ထရန်စ

ေဖာ်မာ

အမျ ိုဵ 

အစာဵ 

(kVA) 

သတ်မှတ်ေကကဵ 

(Infrastructure) 

(ကျပ်) 

အာမခဳစေော်

ေငွ (Deposit) 

(ကျပ်) 

ကကို ဵဆက် 

သွယ်ခ 

(ကျပ်) 

မီဵဆက်ခ 

(ကျပ်) 

မှတ်ပုဳတင် 

ေကကဵ(ကျပ်) 
စုစုေပါင်ဵ(ကျပ်) 

၁၈ ၂၀၀၀ ၁၈,၀၀၀,၀၀၀ ၁၂,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၁၉ ၂၅၀၀ ၂၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၆,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၀ ၃၀၀၀ ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ ၁၈,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄၃,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၁ ၅၀၀၀ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ၃၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၈၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၂ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၆၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၁၆၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၃ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ၉၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂၄၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၄ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၂၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၂၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၅ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄၀၀,၀၃၅,၅၀၀ 

၂၆ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၈၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄၈၀,၀၃၅,၅၀၀ 

မှတ်ချေ်။ အထေ်ပါနှုန်ဵထာဵမျာဵနှငဴ်အတူ ထရန်စေဖာ်မာ (ေေဗီွေအ) အလုိေ် 

ေပဵသွင်ဵရမည်ဴ ကေီဵကေပ်ခမှာ မမို့နယ်အလိေု် မီဵသွယ်တန်ဵမှုေုန်ေျစရိတ်အေပါ် ၁၅ 

ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ် အပု်ချုပ်မှုစရိတ်မှာ တပ်ဆင်ဝန်အာဵနှငဴ် ဓာတ်အာဵလိငု်ဵ အေွာအေဝဵေပါ် 

အေြခခဳ၍ တွေ်ချေ်ထာဵသညဴ ်နှုန်ဵထာဵမျာဵအတိင်ုဵ ေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ေနာက်ဆက်တွဲ ၂ 

အမိ်သဳုဵပါဝါမီတာအတွက် ေပဵသွင်ဵရမည် ဴသတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵမျာဵ 

စဉ် 

မီတာ 

အမျ ိုဵအစာဵ 

(kW) 

သတ်မှတ်ေကကဵ 

(Infrastructure)  

အာမခဳစေော်ေငွ  

(Deposit) 

(ကျပ်) 

ကကို ဵသွယ်ခ /

ဆက်ခ)ကျပ်(  

မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ 

)ကျပ်(  

Composit 

Box 

(ကျပ်) 

စုစုေပါင်ဵ )ကျပ်(  

၁ ၁၀ ၈၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၈၄၆,၀၀၀ 

၂ ၂၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၀၄၆,၀၀၀ 

၃ ၃၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၂၄၆,၀၀၀ 

မှတ်ချေ်။ အထေ်ပါ နှုန်ဵထာဵမျာဵနှင်ဴအတူ ပါဝါမီတာ )ေီလိုဝပ်(  အလုိေေ်ပဵသွင်ဵရမညဴ် ကေီဵ ကေပ်ခမှာ 

အလုပ်ရဳုအတွင်ဵ ဝါယာသွယ်တန်ဵ တပ်ဆင်ခ၏ ၁၅ ရာခုိင်နှုန်ဵ ေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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စက်မှုသုဳဵပါဝါအတွက် ေပဵသွင်ဵရမညဴ် သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵမျာဵ 

စဉ် 

မီတာ 

အမျ ိုဵအစာဵ 

(kW) 

သတ်မှတ်ေကကဵ 

(Infrastructure) 

အာမခဳစေော်

ေငွ  

(Deposit) 

(ကျပ်) 

ကကို ဵသွယ်ခ /

ဆက်ခ)ကျပ်(  

မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ 

)ကျပ်(  

Composit Box 

(ကျပ်) 
စုစုေပါင်ဵ )ကျပ်(  

၁ ၁၀ ၈၀၀,၀၀၀ ၈၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၉၄၄,၅၀၀ 

၂ ၂၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅၇,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၂၁၉,၅၀၀ 

၃ ၃၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ၂၃၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၄၉၄,၅၀၀ 

မှတ်ချေ်။ အထေ်ပါ နှုန်ဵထာဵမျာဵနှငဴ်အတူ ပါဝါမီတာ(ေီလုိဝပ်)အလုိေေ်ပဵသွင်ဵရမညဴ် ကေီဵ ကေပ်ခမှာ 

အလုပ်ရဳုအတွင်ဵ ဝါယာသွယ်တန်ဵ တပ်ဆင်ခ၏ ၁၅% ေပဵသွင်ဵရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၆) ရနက်ုန်မြို ့ေောစ်ည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်ြေီ 
 



 
 

 
 

 

(၁) အေဆာက်အအုံ ေဆာက်လပု်ခွင့်ြပုြိန့်နှင့် အေဆာက်အအုံ ေဆာက်လပု်မပီးစီး 

ေ ကာင်း ေလျှောက်ထားြှုလပု်ငန်းစဉ် 

 (၁.၁) Low Risk Building 

  (၁.၁.၁) ေြြပိုင်ဆုိင်ြှုြှန်ကန်ေသာ ေဆာက်လပု်ခွင့် 

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့် 

အေထာက်အထားြျား 

(က) ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပါမစ်ေလျှောက်လွှာ (အနွ်လိုင်ဵမှ တိုက်ရိုက် 

ြဖညဴစွ်က်ရန်)  

(ခ) ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ (လိအုပ်ပါက) 

(ဂ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ ခဳဝန်ကတိ  

(ဃ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ 

လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ  

(င) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ 

(စ) သက်ဆုိင်ရာဌာနမှ ၃ နှစ်အတွင်ဵ ထုတေ်ပဵထာဵေသာ 

D/Map နှငဴ် ဂရန် သ့ုိမဟုတ် ေြမပိုင်ဆုိင်မှု 

အေထာက်အထာဵ 

(ဆ) လမ်ဵ၊ တဳတာဵဆုိင်ရာ အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ အကကဳြပုချက် 

(လိအုပ်ပါက) 

(ဇ) အဆုိြပုအေဆာက်အဦ၏ ဗိသုကာပုဳစဳ 

(ဈ) အဆုိြပုအ ေဆာက်အဦပတ်ဝန်ဵကျင်၏ လက်ရိှ 

အေြခအေနြပ ဓာတ်ပဳုမှတ်တမ်ဵ  

(ည) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာ၏ အကကဳြပုချက် (ြမန်မာနုိင်ငဳမီဵသတ် 

ဉပေဒ ပုဒ်မ(၁၇) နှငဴ် သက်ဆုိင်ေသာ အေဆာက်အဦ 

ြဖစ်ပါက) 

(ဋ) အဆုိြပုေြမအနီဵအနာဵရိှ ေနထိငု်သူ ၁၀ ဦဵ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵသညဴ ်ေထာက်ခဳစာ (လုိအပ်ပါက)  

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (က) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ 

ေဆာက်လပု်မညဴ်ပုဳစဳနှငဴ် လိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်ဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ ပူဵတဲွ၍ YBPS website တွင် 
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ေဆာက်လပု်ခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵရမည်။ 

(ခ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

တင်ြပလာေသာ ေဆာက်လပု်မညဴ်ပုဳစဳနှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်မှု ရိှ မရိှ စိစစ် 

ပါမည်။  

(ဂ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက တင်ြပလာမှုအာဵ လက်ခဳေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပပီဵ ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ ၁၀၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

ေပဵသွင်ဵရန် system မှတစ်ဆငဴ် အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵ ေပဵသွင်ဵေစပါမည်။ ြပညဴစဳု်မှုမရှိပါက 

လိအုပ်ချက်တင်ြပရန် ေလျှောက်ထာဵသူထဳ အေကကာင်ဵ 

ကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(ဃ)  ေလျှောက်ထာဵသူမှ system မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။  

(င) ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵပပီဵသည်နှငဴ်တစ်ပပိုင်နက် အင်ဂျင်နီ 

ယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြမြပင် 

အေြခအေနကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။   

(စ) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြမြပင်စစ်ေဆဵေတွ့ ရှိချက်ကို system 

မှတစ်ဆငဴ် ပုဳစဳခွင်ဴြပုဌာနခွဲသ့ုိ ေပဵပ့ုိပါမည်။ 

(ဆ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

ေြမြပင်စစ်ေဆဵချက်နှငဴ်အတူ ေလျှောက်ထာဵသူ တင်ြပ 

သညဴ ်ေဆာက်လပု်မညဴ်ပုဳစဳနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက် 

အထာဵမျာဵကုိ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

အညီ စိစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) ခွငဴ်ြပုရန် ညွှန်ကကာဵချက်ရရိှပပီဵပါက အေဆာက်အဦ 

ခွငဴ်ြပုမိန့်အာဵ system မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထဳ 

အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵဇယာဵတွင်ကကညဴရ်န် 

 ကာြြင့်ချနိ် ၁၅ ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်)  
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ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန် 

အေညြ်ပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့် ရာထူး/ 

အဆင့် 

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ 

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ Checklists၊ 

Building Categorization Matrix၊ လိအုပ်ေသာစာရွက် စာတမ်ဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration Forms၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပဳု (Mapping Procedure)၊ ပုဳစဳ 

စစ်ေဆဵခ နှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ အမျာဵြပည်သူ 

အလွယ်တကူဝင်ေရာက်ကကညဴရ်ှုနိုင်ရန်အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm website တွင် ေကကညာထာဵပါ 

ေကကာင်ဵနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမူရင်ဵအာဵ Scan 

ဖတ်၍ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

(၁.၁.၂)  ေြြပိုင်ဆုိင်ြှုအရပ်ကေိစာချုပ်ြဖင့် ေဆာက်လပု်ခွင့ ် 

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့် 

အေထာက်အထားြျား 

(က) ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပါမစ်ေလျှောက်လွှာ (အွန်လိုင်ဵမှ တိုက်ရိုက် 

ြဖညဴစွ်က်ရန်) 

(ခ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ ခဳဝန်ကတိ  

(ဂ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာမှ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ  

(ဃ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ  

(င) ေြမပိုင်ဆုိင်မှုအေထာက်အထာဵ 

(စ) ေြမရှင်နှငဴ်ေြမငှာဵ အြငင်ဵပွာဵမှုကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵ ရပ်ကွက် 

အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵရဳုဵ၏ စာ 

(ဆ) ကပ်လျက်ေြမပုိင်ရှင်မျာဵထဳမှ သေဘာတူညီချက် 

(ဇ) အဆုိြပုအေဆာက်အဦ၏ ဗိသုကာပုဳစဳ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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(ဈ) လမ်ဵ၊ တဳတာဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့၏ အကကဳြပု 

ချက် (လိအုပ်ပါက)  

(ည) အဆုိြပုအ ေဆာက်အဦပတ်ဝန်ဵကျင်၏ လက်ရိှအေြခအေန 

ြပ ဓာတ်ပဳုမှတ်တမ်ဵ  

(ဋ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ အကကဳြပုချက် (ြမန်မာနုိင်ငဳမီဵသတ် 

ဉပေဒ ပုဒ်မ (၁၇) နှင်ဴ သက်ဆုိင်ေသာ အေဆာက်အဦ 

ြဖစ်ပါက) 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (က) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ 

ေဆာက်လပု်မညဴ်ပုဳစဳနှငဴ် လိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်ဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ ပူဵတွဲ၍ YBPS website တွင် 

ေဆာက်လပု်ခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵရမည်။ 

(ခ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပဳုစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

တင်ြပလာေသာ ေဆာက်လပု်မညဴ်ပုဳစဳနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ ြပညဴစဳု်မှန်ကန်မှု ရိှ မရိှ စိစစ်ပါမည်။  

(ဂ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက တင်ြပလာမှုအာဵ လက်ခဳေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်သြဖငဴ် ပမို့ြပစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ တာဝန်ခဳအဖွဲ့သ့ုိ 

ေြမရာဇဝင်စစ်ေဆဵခနှငဴ် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵဝန်ေဆာင်ခ 

ေပဵသွင်ဵရန် system မှတစ်ဆငဴ် ေမဵြမန်ဵပပီဵ ြပန်ကကာဵ 

လာပါက ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ ၁၀၀ ရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴ 

ေြမရာဇဝင် စစ်ေဆဵမှုဝန်ေဆာင်ခတို့ကို ေပဵသွင်ဵရန် 

system မှတစ်ဆငဴ် အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ 

ေပဵသွင်ဵေစပါမည်။ ြပညဴစဳု်မှု မရိှပါက လိအုပ်ချက် တင်ြပ 

ရန် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပါ 

မည်။ 

(ဃ) ေလျှောက်ထာဵသူမှ system မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(င) ပဳုစဳစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵသည်နှင်ဴတစ်ပပိုင်နက် အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြမြပင် 

အေြခအေနကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။   
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(စ) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြမြပင်စစ်ေဆဵေတွ့ ရှိချက်ကို system 

မှတစ်ဆငဴ် စီမဳချက်ဌာနခဲွသ့ုိ ေပဵပို့ပါမည်။ 

(ဆ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ စီမဳချက်ဌာနခွဲမှ 

ေြမြပင်စစ်ေဆဵချက်နှငဴ်အတူ ေလျှောက်ထာဵသူတင်ြပသညဴ ်

ေဆာက်လပု်မညဴ်ပုဳစဳနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵ 

မျာဵကုိ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ 

စိစစ်မည်ြဖစ်ပပီဵ ခွငဴ်ြပုေပဵနုိင်သညဴ် ေြမအမျ ိုဵအစာဵ 

ြဖစ်လျှေင် ေဆာက်လပု်ခွင်ဴနှငဴ်ပတ်သတ်၍ ကန့်ကွက်ချက် ရိှ 

မရှိ နုိင်ငဳပုိင်သတင်ဵစာမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေကကညာမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ခွင်ဴြပုေပဵ၍မရသညဴ ်ေြမအမျ ိုဵအစာဵြဖစ်ပါက 

တင်ြပလာမှုအာဵ ပယ်ဖျက်ေကကာင်ဵ system မှတစ်ဆငဴ် 

အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဇ) သတ်မှတ်ရက်အတွင်ဵ ကန့်ကွက်ချက်မရှိသညဴ ် တင်ြပမှု 

မျာဵကုိ ခွငဴ်ြပုရန် ညွှန်ကကာဵချက်ရရှိပပီဵပါက အေဆာက်အဦ 

ခွငဴ်ြပုမိန့်အာဵ System မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ

အေကကာင်ဵကကာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵဇယာဵတွင်ကကညဴရ်န် 

 ကာြြင့်ချနိ် ၁၅ ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်) (သတင်ဵစာေကကညာရက်ြပညဴပ်ပီဵသညဴ ်

အချန်ိမှ စတင်ေရတွက်ပါသည်။) 

ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန် 

အေညြ်ပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့် ရာထူး/ 

အဆင့် 

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ 

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ Checklists၊ 

Building Categorization Matrix၊ လိအုပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration Forms၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပဳု (Mapping Procedure)၊ ပုဳစဳ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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စစ်ေဆဵခ နှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ အမျာဵြပည်သူ 

အလွယ်တကူဝင်ေရာက်ကကညဴရ်ှုနိုင်ရန်အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm website တွင် ေကကညာထာဵပါ 

ေကကာင်ဵနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမူရင်ဵအာဵ Scan 

ဖတ်၍ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 (၁.၁.၃) အေဆာက်အအုံမပီးစီးေ ကာင်း လက်ြှေ် (BCC)  

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့်

အေထာက်အထားြျား 

Low Risk 

(က) ေြမြပင်တွင် ေဆာက်လပု်ထာဵသညဴ် အေဆာက်အဦပုဳစဳ 

အတိငု်ဵ Architectural & Structural Drawing  

(ခ)  မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ  

လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ )လိအုပ်ပါက(  

(ဂ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာက်ခဳချက် )လိအုပ်ပါက(  

(ဃ) ဓါတ်ေလှကာဵပါရိှေသာ အေဆာက်အဦြဖစ်ပါက စက်မှု 

ကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ လျှေပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန (လျှေပ်စစ် 

စစ်ေဆဵေရဵ) ၏ ဓာတ်ေလှကာဵ၊ စက်ေလှကာဵ 

အသဳုဵြပုခွငဴ်လက်မှတ်။ 

(င) အေဆာက်အဦ၏ေရှ့၊ ေနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ (၄) ဘက်၏ ဓါတ်ပုဳ 

မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ 

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (က) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ) စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့မှ 

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပု်ပပီဵစီဵပါက E Log Book တွင် 

လိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ အေဆာက်အဦ 

ပပီဵစီဵေကကာင်ဵလက်မှတ် (BCC) ေလျှောက်ထာဵရန် 

မှတ်ချက်ြပုပပီဵ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ 

ဗိသုကာအာဵ  အေဆာက်အဦပပီဵစီဵေကကာင်ဵလက်မှတ် 

(BCC) တင်ြပေလျှောက်ထာဵရန် အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ခ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/


 
 

16-8 
 

လုိအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ 

ပူဵတဲွ၍ YBPS website တွင် အေဆာက်အဦ 

ပပီဵစီဵေကကာင်ဵလက်မှတ် (BCC) ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ဂ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့မှ 

တင်ြပလာေသာ စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ 

ြပညဴစဳု်မှန်ကန်မှု ရှိ မရိှ ေြမြပင်အေြခအေနအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵ 

စစ်ေဆဵပါသည်။  

(ဃ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက အေဆာက်အဦပပီဵစီဵေကကာင်ဵလက်မှတ် 

(BCC) အတွက်  ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပဳုစဳစစ်ေဆဵခ၏ ၂၅ 

ရာခိုင်နှုန်ဵ ေပဵသွင်ဵရန် System မှတစ်ဆငဴ်  

အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ ေပဵသွင်ဵေစပါမည်။  

(င) ေလျှောက်ထာဵသူမှ System မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(စ) ခွငဴ်ြပုရန် ညွှန်ကကာဵချက်ရရိှပပီဵပါက အေဆာက်အဦပပီဵစီဵ 

ေကကာင်ဵလက်မှတ် (BCC) အာဵ System မှတစ်ဆငဴ် 

ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳအေကကာင်ဵကကာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ (ခွငဴ်ြပုမိန့် 

ကာလအတွင်ဵ  

 ကာြြင့်ချနိ် (၇) ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်) 

ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန် 

အေည်ြပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 

ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ 

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ Checklists၊ 

လိအုပ်ေသာစာရွက် စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration 

Forms၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပဳု (Mapping 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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Procedure)၊ ပဳုစဳစစ်ေဆဵခ နှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ 

အမျာဵြပည်သူ အလွယ်တကူဝင်ေရာက်ကကည်ဴရှုနုိင်ရန်အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm website တွင် ေကကညာထာဵပါ 

ေကကာင်ဵနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵ မူရင်ဵအာဵ Scan 

ဖတ်၍ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

(၁.၂) Medium Risk Building  

 (၁.၂.၁)  ေဆာက်လပ်ုခွင့် 

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့်

အေထာက်အထားြျား 

ပဏာြအဆုိြပုပံုစံ (Approval in Principle) 

(က) ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပါမစ်ေလျှောက်လွှာ (အနွ်လိုင်ဵမှ တိုက်ရိုက် 

ြဖညဴစွ်က်ရန်)  

(ခ) ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ (လိအုပ်ပါက) 

(ဂ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ ခဳဝန်ကတိ  

(ဃ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ 

(င) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ 

(စ) သက်ဆုိင်ရာဌာနမှ ၃ နှစ်အတွင်ဵ ထုတ်ေပဵထာဵေသာ 

D/Map နှငဴ် ဂရန် (သ့ုိမဟုတ်) ေြမပိုင်ဆုိင်မှုအေထာက် 

အထာဵ 

(ဆ) လမ်ဵ၊ တဳတာဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖဲွ့၏ 

အကကဳြပုချက် (လုိအပ်ပါက)   

(ဇ)  အဆုိြပုအေဆာက်အဦ၏ ဗိသုကာပုဳစဳ 

(ဈ) အဆုိြပုအေဆာက်အအုဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်၏ လက်ရိှ 

အေြခအေနြပ ဓါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ 

(ည) ယာဉ်သွာဵလာမှုအေပါ် သက်ေရာက်နိုင်ေြခအာဵ အကဲြဖတ် 

ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ (Traffic Impact Assessment Report) 

(လိအုပ်ပါက)  

(ဋ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှု 

သက်ေသခဳ လက်မှတ် (Environmental Compliance 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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Certificate) (လိအုပ်ပါက)  

(ဌ) ေဘဵဝဲ၊ ယာ ကပ်လျက်တွင် ၃ ထပ်အထက် 

အေဆာက်အအဳုမျာဵရိှပါက လုိင်စင်ရတုိင်ဵတာေရဵအင်ဂျင် 

နီယာ၏  အေဆာက်အအဳုတုိင်ဵတာချက် (Theodolite 

Reading) 

(ဍ) အဆုိြပုေြမအနီဵအနာဵရိှ ေနထိငု်သူ ၁၀ ဦဵ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵသညဴ ်ေထာက်ခဳစာ (လုိအပ်ပါက) 

ပုံစံကကီး 

(ဎ) ခိုင်ခဳဴမှုနှငဴ်ပတ်သက်၍ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ 

မှ လက်မှတ်ေရဵထုိဵထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration 

of Responsibility of Certified Professional In-charge 

of the Structural Design) 

(ဏ) အေဆာက်အအဳု ကကီဵကကပ်ေဆာက်လုပ်မည်ဴ  မှတ်ပုဳတင် 

လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ 

ခဳဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility of Certified 

Professional In-charge of the Construction) 

(တ) ေရနှင်ဴမိလ္လာဆုိင်ရာ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာမှ 

လက်မှတ် ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of  Certified Professional In-charge 

of the Water Supply and Sanitation Study) 

(ထ) Deep Excavation လုပ်ငန်ဵနှငဴ်သက်ဆုိင်သညဴ ် မှတ်ပုဳတင် 

လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ 

ခဳဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility of Certified 

Professional In-charge of the Deep Excavation 

Design) (လိအုပ်ပါက) 

(ဒ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ Piling Company မှ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Certified Professional In-charge of 

the Piling Company) (လိအုပ်ပါက) 

(ဓ) အဆုိြပုအေဆာက်အဦ၏ ဗိသုကာနှင်ဴ ခုိင်ခဴဳမှုဆုိင်ရာပဳုစဳမျာဵ  



 
 

16-11 
 

(န) အေဆာက်အအဳု ခုိင်ခဴဳမှုဆုိင်ရာ တွက်ချက်မှုနှင်ဴ ေြမခဳနုိင် 

အာဵ စမ်ဵသပ်မှုအစီရင်ခဳစာ 

(ပ) ေရနှင်ဴမိလ္လာဆုိင်ရာ ပဳုစဳမျာဵနှင်ဴတွက်ချက်မှုမျာဵ  

(ဖ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ အကကဳြပုချက် 

(ဗ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ အတည်ြပုထာဵေသာ ပဳုစဳမျာဵ 

(ဘ) မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအာဵ သွာဵလာနုိင်ရန် ထညဴ်သွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှု ေလဴလာတင်ြပချက် (PRM) (MNBC ၏ အခန်ဵ 

၂.၇ အရ လုိအပ်သည်ဴအေဆာက်အဦမျာဵြဖစ်ပါက) 

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  ပဏာြအဆုိြပုပံုစံ (Approval in Principle) 

(က) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ ပဏာမ 

အဆုိြပုပုဳစဳနှငဴ် လိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက် 

အထာဵမျာဵ ပူဵတဲွ၍ YBPS website တွင် ေဆာက်လပု်ခွငဴ် 

ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ခ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

တင်ြပလာေသာ ပဏာမ အဆုိြပုပုဳစဳနှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ ြပညဴစဳု်မှန်ကန်မှုရိှ မရှိ စိစစ်ပါမည်။  

(ဂ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက တင်ြပလာမှုအာဵ လက်ခဳေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပပီဵ ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပုဳစဳ စစ်ေဆဵခ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ 

ေပဵသွင်ဵရန် System မှတစ်ဆငဴ် အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵ ေပဵသွင်ဵေစပါမည်။ ြပညဴစဳု်မှုမရှိပါက 

လိအုပ်ချက်တင်ြပရန် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ

အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(ဃ) ေလျှောက်ထာဵသူမှ System မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(င) ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵပပီဵသည်နှငဴ် တစ်ပပိုင်နက် 

အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ) စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့မှ 

ေြမြပင်အေြခအေန ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ ေဆာင်ရွက်ပါ 

မည်။ 

(စ) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြမြပင်စစ်ေဆဵ ေတွ့ ရိှချက်ကုိ 
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System မှတစ်ဆငဴ် ပုဳစဳခွင်ဴြပုဌာနခွဲသ့ုိ ေပဵပို့ပါမည်။ 

(ဆ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အဳု)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

ေြမြပင် စစ်ေဆဵချက်နှင်ဴအတူ  ေလျှောက်ထာဵသူ တင်ြပ 

သညဴ ် ေဆာက်လပု်မညဴ် ပုဳစဳနှငဴ် လိအုပ်ေသာ စာရွက် 

စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵကုိ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မည်ြဖစ်ပါမည်။ 

(ဇ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက ပဏာမအေနြဖင်ဴ ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ြပု 

ေကကာင်ဵ (Approval in Principle) ကို System 

မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ အေကကာင်ဵြပန်ကကာဵ 

ပါမည်။ 

ပုံစံကကီး 

ပဏာမအဆုိြပုပုဳစဳ (Approval in Principle) ခွင်ဴြပုပပီဵ ၆ လ 

အတွင်ဵ ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပုဳစဳကကီဵ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။  

(ဈ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ ပဏာမ 

အဆုိြပုပုဳစဳနှငဴ်အညီ  ပဳုစဳမျာဵေရဵဆဲွပပီဵ လုိအပ်ေသာ 

စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵပူဵတဲွ၍ YBPS 

website တွင် ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ည) တင်ြပလာေသာပုဳစဳနှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက် 

အထာဵမျာဵကုိ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ 

ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ ြပညဴစဳု်မှန်ကန်မှု ရိှ မရှိ စိစစ်ပါမည်။  

(ဋ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ 

ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ တင်ြပအမှုတွအဲာဵ လက်ခဳေဆာင်ရွက် 

ပပီဵ တစ်ပပိုင်တည်ဵတွင်  အေဆာက်အအုဳခိုင်ခဳဴမှုဆုိင်ရာ 

တွက်ချက်မှုမျာဵအာဵ စိစစ်ြခင်ဵ၊      သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်ခဳအဖွဲ့မျာဵြဖစ်သညဴ် ေရရရှိေရဵနှငဴ် ေရေပဵေဝေရဵ 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳ အဖွဲ့၊ ေရစီဵေရလာနှငဴ်ေရဆုိဵစီမဳခန့်ခွဲမှု      

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳ အဖွဲ့မျာဵသ့ုိ  System မှ တစ်ဆငဴ် 

ေပဵပ့ုိြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဌ) စိစစ်ချက်မျာဵ ြပန်လည်ေပဵပို့လာပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန 

(အေဆာက်အအုဳ)၊ ပဳုစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ 
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သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်ပပီဵ လိအုပ်ချက်မျာဵ 

ရှိပါက System မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ

အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဍ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက ေဆာက်လပု်ခွငဴ် ပဳုစဳစစ်ေဆဵခ၏ ၉၀ 

ရာခိုင်နှုန်ဵ ေပဵသွင်ဵရန် System မှတစ်ဆငဴ် 

ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳအေကကာင်ဵကကာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဎ) ေလျှောက်ထာဵသူမှ System မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(ဏ) ပုဳစဳစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵပါက ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ြပုမိန့်အာဵ 

System မှ တစ်ဆငဴ်ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(တ) အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပု်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ စတင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အေဆာက်အဦအာဵ တာဝန်ယူ 

ေဆာက်လပု်မညဴ် လိငု်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာမှ 

အေဆာက်အအုဳပိုင်ဵဆုိင်ရာ ကိစ္စအဝဝအတွက် 

အာမခဳေကကဵအာဵ System မှတစ်ဆငဴ် ေပဵသွင်ဵရပါမည်။  

ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵဇယာဵတွင်ကကညဴရ်န် 

 ကာြြင့်ချနိ် ပဏာမအဆုိြပုပုဳစဳ (Approval in Principle) ၁၅ ရက် 

(အလုပ်ဖွင်ဴရက်)  

ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပုဳစဳကကီဵ ၁၅ ရက် (အလုပ်ဖွင်ဴရက်)  

ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန် 

  

အေညြ်ပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

 

ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ 

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ Checklists၊ 

Building Categorization Matrix၊ လိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်ဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration Forms၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပဳု (Mapping Procedure)၊ ပုဳစဳ 

စစ်ေဆဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ အမျာဵြပည်သူ 

အလွယ်တကူဝင်ေရာက်ကကညဴရ်ှုနိုင်ရန်အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm website တွင် ေကကညာထာဵပါ 

ေကကာင်ဵနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵ မူရင်ဵမျာဵအာဵ 

Scan ဖတ်၍ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

(၁.၂.၂) အေဆာက်အအုံမပီးစီးေ ကာင်း လက်ြှေ် (BCC) 

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့်

အေထာက်အထားြျား 

Medium Risk 

(က) ေြမြပင်တွင် ေဆာက်လပု်ထာဵသညဴ ် အေဆာက်အဦပုဳစဳ 

အတိငု်ဵ Architectural & Structural Drawing  

(ခ)  ေရနှင်ဴမိလ္လာဆုိင်ရာပဳုစဳမျာဵ (Water and Sanitatiion 

Design Drawings) 

(ဂ) ဓါတ်ေလှကာဵပါရိှေသာ အေဆာက်အဦြဖစ်ပါက စက်မှု 

ကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ လျှေပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန (လျှေပ်စစ် 

စစ်ေဆဵေရဵ) ၏ ဓာတ်ေလှကာဵ၊ စက်ေလှကာဵ 

အသဳုဵြပုခွင်ဴလက်မှတ်    

(ဃ) Transformers တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက ရန်ကုန်လျှေပ်စစ် 

ဓါတ်အာဵေပဵေရဵေကာ်ပုိေရဵရှင်ဵ ေထာက်ခဳချက် 

(င) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာက်ခဳချက် (Fire Safety 

Certificate) (လိအုပ်ပါက) 

(စ) Theodolite Reading  

(ဆ) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ အခွန်ကိစ္စ စိစစ် 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက် 

(ဇ) အေဆာက်အဦ၏ ေရှ့၊ ေနာက်၊ ဝ၊ဲ ယာ (၄) ဘက်၏ ဓါတ်ပဳု 

နှင်ဴ လျှေပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ၊ မိလ္လာကန်ထာဵရှိမှု ဓါတ်ပဳု 

မှတ်တမ်ဵမျာဵ 

(ဈ) Night Vision ပါဝင်ေသာ Outdoor Type, 2 Mega Pixel 

(Digital) အမျ ိုဵအစာဵ CCTV Camera၊ ရက် ၃၀ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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မှတ်တမ်ဵထာဵရိှနိုင်သညဴ ် Memory နှငဴ် မီဵပျက်ပါက 

Camera မျာဵနှင်ဴ DVR မျာဵအာဵ ၁ နာရီ ဆက်လက် 

အသဳုဵြပုနုိင်ေသာ UPS or Battery Back Up ပါရိှသညဴ် 

CCTV Camera ၂ လုဳဵ တပ်ဆင်ရန်။ အဆုိပါ CCTV Camera 

မျာဵအာဵ အေဆာက်အဦ    မျက်နှာစာြပင်ပတွင် ထာဵရှိရန်၊ 

လုခဳခုဳေရဵအရ မျက်နှာစာရှိလမ်ဵအာဵ     ခခုဳငုဳမိေစရန် 

(public use) အြဖစ် အသဳုဵြပုနုိင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ပပီဵ 

ေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ 

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (က) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အဳု)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့မှ 

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပု်ပပီဵစီဵပါက E Log Book တွင် 

လိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ အေဆာက်အဦပပီဵစီဵ 

ေကကာင်ဵ လက်မှတ် (BCC) ေလျှောက်ထာဵရန် မှတ်ချက် 

ြပုပပီဵ မှတ်ပဳုတင် လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ 

ဗိသုကာအာဵ အေဆာက်ဦပပီဵစီဵေကကာင်ဵ လက်မှတ် 

(BCC) တင်ြပ ေလျှောက်ထာဵရန် အေကကာင်ဵကကာဵပါမည်။   

(ခ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ လုိအပ် 

ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ ပူဵတဲွ၍ 

YBPS website တွင် အေဆာက်ဦပပီဵစီဵေကကာင်ဵ လက်မှတ် 

(BCC) ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ဂ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့မှ 

တင်ြပလာေသာစာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ 

ြပညဴစဳု်မှန်ကန်မှု ရိှ မရိှ စစ်ေဆဵပပီဵ သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်ခဳအဖွဲ့မျာဵြဖစ်သညဴ ် ေရစီဵေရလာနှငဴ် ေရဆုိဵ  

စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵ တာဝန်ခဳအဖွဲ့၊ ေရရရိှေရနှင်ဴ ေရေပဵေဝ 

ေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့၊ လမ်ဵ၊ တဳတာဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်ခဳအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ  ပူဵေပါင်ဵ၍ ေြမြပင်အေြခအေနအာဵ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဃ) စိစစ်ချက်မျာဵ ြပန်လည်ေပဵပို့လာပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန 

(အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်ပပီဵ လိအုပ်ချက်မျာဵရိှပါ 

က System မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ အေကကာင်ဵ 
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ကကာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(င) ြပညဴစဳု်မှုရှိ၍ ခွငဴ်ြပုရန် ညွှန်ကကာဵချက်ရရိှပပီဵပါက 

အေဆာက်အဦပပီဵစီဵေကကာင်ဵလက်မှတ် (BCC) အတွက် 

ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏ ၂၅ ရာခုိင်နှုန်ဵ ေပဵသွင်ဵ 

ရန် System မှတစ်ဆငဴ် အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ 

ေပဵသွင်ဵေစပါမည်။ 

(စ) ေလျှောက်ထာဵသူမှ System မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(ဆ) ပုဳစဳစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵပါက အေဆာက်အဦ ပပီဵစီဵ 

ေကကာင်ဵ လက်မှတ် (BCC) အာဵ System မှတစ်ဆငဴ် 

ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳအေကကာင်ဵကကာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေဆာက်လုပ်ခွငဴ်ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏ ၂၅ ရာခုိင်နှုန်ဵ (ခွငဴ်ြပုမိန့်ကာလ 

အတွင်ဵ) 

 ကာြြင့်ချနိ် (၇) ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်) 

ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန် 

အေညြ်ပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 

ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ 

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ Checklists၊ 

လိအုပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration 

Forms၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပဳု (Mapping 

Procedure)၊ ပုဳစဳစစ်ေဆဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ 

အမျာဵြပည်သူ အလွယ်တကူ ဝင်ေရာက်ကကည်ဴရှုနုိင်ရန် အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm  website တွင် ေကကညာထာဵပါသည်။ 

 

 

 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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(၁.၃) High Risk Building 

(၁.၃.၁) ေဆာက်လပု်ခွင့်  

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့်

အေထာက်အထားြျား 

ပဏာြအဆုိြပုပံုစံ (Approval in Principle) 

(က) ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပါမစ်ေလျှောက်လွှာ (အွန်လိုင်ဵမှ တိုက်ရိုက် 

ြဖညဴစွ်က်ရန်) 

(ခ)  ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ (လိအုပ်ပါက) 

(ဂ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of  Applicant) 

(ဃ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Certified Professional In-charge of 

Design and Construction) 

(င) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ 

(စ) သက်ဆုိင်ရာဌာနမှ ၃ နှစ်အတွင်ဵ ထုတ်ေပဵထာဵေသာ D/ 

Map နှငဴ် ဂရန် (သ့ုိမဟုတ်) ေြမပုိင်ဆုိင်မှု 

အေထာက်အထာဵ 

(ဆ) လမ်ဵ၊ တဳတာဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖဲွ့၏ အကကဳြပုချက် 

(လုိအပ်ပါက)  

(ဇ) အဆုိြပုအေဆာက်အဦ၏ ဗိသုကာပုဳစဳ 

(ဈ) အဆုိြပုအေဆာက်အအုဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်၏ လက်ရိှ 

အေြခအေနြပ ဓါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ 

(ည) ယာဉ်သွာဵလာမှုအေပါ် သက်ေရာက်နိုင်ေြခအာဵ အကဲြဖတ် 

ြခင်ဵ အစီရင်ခဳစာ (Traffic Impact Assessment Report) 

(လိအုပ်ပါက) 

(ဋ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှု 

သက်ေသခဳ လက်မှတ် (Environment Compliance 

Certificate) (လိအုပ်ပါက) 

(ဌ) ေဘဵဝဲ၊ ယာ ကပ်လျက်တွင် ၃ ထပ်အထက် 

အေဆာက်အအုဳမျာဵရှိပါက လုိင်စင်ရ တိုင်ဵတာေရဵ 

အင်ဂျင်နီယာ၏   အေဆာက်အအုဳ တုိင်ဵတာချက် 
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(Theodolite Reading)    

(ဍ) အဆုိြပုေြမအနီဵအနာဵရိှ ေနထိငု်သူ ၁၀ ဦဵ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵသညဴ ်ေထာက်ခဳစာ (လုိအပ်ပါက)      

ပုံစံကကီး 

(ဎ) ခိုင်ခဳဴမှုနှငဴ်ပတ်သက်၍ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ 

မှ လက်မှတ်ေရဵထုိဵထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration 

of Responsibility of Certified Professional In charge 

of the Structural Design) 

(ဏ) အေဆာက်အအဳု ကကီဵကကပ်ေဆာက်လုပ်မည်ဴ  မှတ်ပုဳတင် 

လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ 

ခဳဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility of Certified 

Professional In charge of the Construction) 

(တ) လျှေပ်စစ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ မှတ်ပဳုတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာမှ 

လက်မှတ် ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Certified Professional In charge of 

the Electrical Study) 

(ထ) စက်မှုပိုင်ဵဆုိင်ရာ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာမှ 

လက်မှတ် ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Certified Professional In charge of 

the Mechanical Study) (လိအုပ်ပါက) 

(ဒ) ေရနှင်ဴမိလ္လာဆုိင်ရာ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာမှ 

လက်မှတ် ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Certified Professional In charge of 

the Water Supply and Sanitation Study) 

(ဓ) Air-conditioning and Mechanical Ventilation (ACMV) 

ဆုိင်ရာ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Certified Professional In charge of 

the Air-conditioning and Mechanical Ventilation 

(ACMV) Study) (လိအုပ်ပါက) 
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(န) Deep Excavation လုပ်ငန်ဵနှငဴ်သက်ဆုိင်သညဴ ် မှတ်ပုဳတင် 

လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ 

ခဳဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility of Certified 

Professional In charge of the Deep Excavation 

Design) (လိအုပ်ပါက)  

(ပ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ Piling Company မှ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of the Piling Company) (လိအုပ်ပါက) 

(ဖ) အဆုိြပုအေဆာက်အဦ ဗိသုကာနှင်ဴ ခုိင်ခဴဳမှုဆုိင်ရာပဳုစဳမျာဵ 

(ဗ) အေဆာက်အအဳု ခုိင်ခဴဳမှုဆုိင်ရာ တွက်ချက်မှုနှင်ဴ ေြမခဳနုိင် 

အာဵ စမ်ဵသပ်မှု အစီရင်ခဳစာ 

(ဘ) Mechanical Drawings (လိအုပ်ပါက) 

(မ) လျှေပ်စစ်ပုဳစဳနှငဴ် တွက်ချက်မှု အစီရင်ခဳစာ 

(ယ) ေရနှင်ဴမိလ္လာဆုိင်ရာ ပဳုစဳမျာဵ နှင်ဴတွက်ချက်မှုမျာဵ  

(ရ) ACMV ပုဳကကမ်ဵမျာဵ 

(လ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ အကကဳြပုချက် 

(ဝ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ အတည်ြပုထာဵေသာ ပဳုစဳမျာဵ 

(သ) မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအာဵ သွာဵလာနုိင်ရန် ထညဴ်သွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှု ေလဴလာတင်ြပချက် (PRM) (MNBC ၏ အခန်ဵ 

၂.၇ အရ လုိအပ်သည်ဴ အေဆာက်အဦမျာဵြဖစ်ပါက)  

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  ပဏာြအဆုိြပုပံုစံ (Approval in Principle) 

(က)  မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ ပဏာမ 

အဆုိြပုပုဳစဳနှငဴ် လိအုပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက် 

အထာဵမျာဵ ပူဵတဲွ၍ YBPS website တွင် ေဆာက်လပု်ခွငဴ် 

ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ခ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

တင်ြပလာေသာ ပဏာမအဆုိြပုပုဳစဳနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်မှု ရိှ မရိှ စိစစ် 

ပါမည်။  

(ဂ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက တင်ြပလာမှုအာဵ လက်ခဳေဆာင်ရွက်မည် 
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ြဖစ်ပပီဵ ေဆာက်လပ်ုခွငဴ်ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

ေပဵသွင်ဵရန် System မှတစ်ဆငဴ် အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵ ေပဵသွင်ဵေစပါမည်။ ြပညဴစ်ုဳမှုမရှိပါက 

လိအုပ်ချက်တင်ြပရန် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳအေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဃ) ေလျှောက်ထာဵသူမှ System မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(င) ပုဳစဳစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵသည်နှငဴ် တစ်ပပိုင်နက် 

အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ 

နှင်ဴ  သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့မျာဵြဖစ်သညဴ ် 

ေရစီဵေရလာနှငဴ်ေရဆုိဵစီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့၊ 

ေရရရိှေရဵနှင်ဴ ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့၊ လမ်ဵ၊ 

တဳတာဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့၊ ပမို့ြပစီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့မျာဵနှငဴ်အတူ ေြမြပင်အေြခအေန 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(စ) ေလျှောက်ထာဵသူတင်ြပသညဴ် ေဆာက်လပ်ုမညဴ်ပုဳစဳနှငဴ် 

လိအုပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵကုိ 

အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပဳုစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ  

သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့မျာဵက ေပဵပ့ုိလာသညဴ် 

စိစစ်ချက်မျာဵနှငဴ်အတူ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ သတ်မှတ်ချက် 

မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်ပါမည်။  

(ဆ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက ၉ ထပ်မှ ၁၂ ထပ်အထိကို ရန်ကုန်ပမို့ေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီ၊ ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၏ 

အစည်ဵအေဝဵသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရွှေတိဂဳုဘုရာဵကန့်သတ် 

ဧရိယာအတွင်ဵ တည်ေဆာက်မညဴ ် (ပင်လယ်ေရ 

မျက်နှာြပင် အထက် အြမငဴ်ေပ ၁၉၀) ထက် မေကျာ်လန်ွ 

ေသာ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာအေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ ၁၂ ထပ်နှငဴ် 

အထက် အေဆာက်အအုဳမျာဵကုိ ရန်ကုန်ပမို့ေတာ် စည်ပင် 

သာယာေရဵေကာ်မတီ၊ ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၏ အစည်ဵအေဝဵ 

သ့ုိ တင်ြပပပီဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵ 

ေကာင်စီအစည်ဵအေဝဵသ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ "မူ" အာဵြဖင်ဴ 
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ခွငဴ်ြပုနုိင်ေရဵအတွက် တင်ြပေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဇ) "မ”ူ အာဵြဖင်ဴ ခွငဴ်ြပုချက်ရရိှပါက ပဏာမအေနြဖင်ဴ 

(Approval in Principle) ခွင်ဴြပုေကကာင်ဵ System 

မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပုံစံကကီး 

ပဏာြအဆုိြပုပံုစံ (Approval in Principle)  ခွင့်ြပုမပီး 

အေဆာက်အအုံြျားကုိ System ြှေစ်ဆင့် ေဆာက်လပု်ခွင့် 

ပုံစံကကီး ဆက်လက်ေင်ြပ ေလျှောက်ထားရပါြည်။ 

(ဈ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ ပဏာမ 

အဆုိြပုပုဳစဳ (Approval in Principle) နှင်ဴအညီ ပုဳစဳမျာဵ 

ေရဵဆဲွပပီဵ လုိအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵ 

မျာဵပူဵတဲွ၍ YBPS website တွင် ေဆာက်လပု်ခွငဴ် 

ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ည) တင်ြပလာေသာပုဳစဳနှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵ 

မျာဵကုိ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပဳုစဳခွင်ဴြပု 

ဌာနခွဲမှ ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်မှု ရှိ မရိှ စိစစ်ပါမည်။  

(ဋ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ 

ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ တင်ြပအမှုတွဲအာဵ လက်ခဳေဆာင်ရွက်ပပီဵ 

တစ်ပပိုင်တည်ဵတွင် ၉ ထပ်မှ ၁၂ ထပ်အထိ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ Architecture, Structure and 

M&E Design မျာဵအာဵ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက် 

အအဳု)၊ ပဳုစဳခွင်ဴြပုဌာနခွဲမှ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ 

စစိစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၁၃ ထပ်နှငဴ်အထက်ြဖစ်ပါက 

Architecture, Structure and M&E Design မျာဵကုိ 

အထပ်ြမင်ဴနှငဴ် အမျာဵြပည်သူသဳုဵ အေဆာက်အအုဳ 

တည်ေဆာက်ေရဵစီမဳကိန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵေရဵ 

ပညာရှင်အဖွဲ့ (High-Rise and Public Building Projects 

Committee-HPBC) သ့ုိ ေပဵပို့စိစစ်ပါမည်။ 

(ဌ) Design ပိုင်ဵဆုိင်ရာ ေထာက်ခဳချက်မျာဵရရှိပပီဵ ြပညဴစ်ုဳမှုရှိ 

သညဴ ် ေဆာက်လပု်ခွငဴ် အမှုတွဲမျာဵကို ေဆာက်လပ်ု 
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ခွငဴ်ြပုမည်ြဖစ်သြဖငဴ် ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ  

ေပဵသွင်ဵရန် System မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ

အေကကာင်ဵကကာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဍ) ေလျှောက်ထာဵသူမှ System မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(ဎ) ပုဳစဳစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵပါက ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ြပုမိန့်အာဵ 

System မှ တစ်ဆငဴ်ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဏ) အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပု်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ စတင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အေဆာက်အဦအာဵ တာဝန်ယူ 

ေဆာက်လပု်မညဴ် လိငု်စင်ရကန်ထရိုက်တာမှ 

အေဆာက်အအုဳပိုင်ဵဆုိင်ရာ ကိစ္စအဝဝအတွက် 

အာမခဳေကကဵအာဵ System မှတစ်ဆငဴ် ေပဵသွင်ဵရပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵဇယာဵတွင်ကကညဴရ်န် 

 ကာြြင့်ချနိ် ၉ ထပ်မှ ၁၂ ထပ်အထိ 

ပဏာမအဆုိြပုပုဳစဳ (Approval in Principle) -၂၁ ရက် 

(အလုပ်ဖွင်ဴရက်) 

ပုဳစဳကကီဵ - ၂၁ ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်) ၁၃ ထပ်နှင်ဴအထက်  

ပဏာမအဆုိြပုပုဳစဳ (Approval in Principle) - ၂၁ ရက် 

(အလုပ်ဖွင်ဴရက်) 

ပုဳစဳကကီဵ -၂၈ ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်) 

ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန်  

 

အေညြ်ပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

 

ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ 

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ Checklists၊ 

Building Categorization Matrix၊ လိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်ဵ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration Forms၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပဳု (Mapping Procedure)၊ ပုဳစဳ 

စစ်ေဆဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ အမျာဵြပည်သူ 

အလွယ်တကူဝင်ေရာက်ကကညဴရ်ှုနိုင်ရန်အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm website တွင် ေကကညာထာဵပါသည်။ 

 

 (၁.၃.၂) အေဆာက်အအုံမပီးစီးေ ကာင်း လက်ြှေ် (BCC)  

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့်

အေထာက်အထားြျား 

High Risk 

(က) ေြမြပင်တွင် ေဆာက်လပု်ထာဵသညဴ ်အေဆာက်အဦပုဳစဳ (As-

built Architectural & Structural Design Drawing)  

(ခ)  ေရနှင်ဴမိလ္လာဆုိင်ရာပုဳစဳမျာဵ (Water and Sanitation Design 

Drawings)    

(ဂ) လျှေပ်စစ်ပုဳစဳ (Electrical Design Drawings)  

(ဃ) Mechanical Design Drawings 

(င) Air-conditioning and Mechanical Ventilation (ACMV) 

Design Drawings 

(စ) ဓါတ်ေလှကာဵပါရိှေသာ အေဆာက်အဦြဖစ်ပါက စက်မှု 

ကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ လျှေပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန (လျှေပ်စစ် 

စစ်ေဆဵေရဵ) ၏ ဓာတ်ေလှကာဵ/ စက်ေလှကာဵ 

အသဳုဵြပုခွင်ဴလက်မှတ်  

(ဆ) Transformers တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက ရန်ကုန်လျှေပ်စစ် 

ဓါတ်အာဵေပဵေရဵ ေကာ်ပိုေရဵရှင်ဵ (YESC) ၏ ေထာက်ခဳချက် 

(ဇ) မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ေထာက်ခဳချက် 

(ဈ) Theodolite Reading  

(ည)  ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ အခွန်ကိစ္စ စိစစ်ေဆာင်ရွက် 

ပပီဵေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်။ 

(ဋ) အေဆာက်အဦ၏ ေရှ့၊ ေနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ(၄)ဘက်၏ဓါတ်ပုဳနှင်ဴ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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လျှေပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ၊ မိလ္လာကန်ထာဵရှိမှု ဓါတ်ပဳု 

မှတ်တမ်ဵမျာဵ  

(ဌ) Night Vision ပါဝင်ေသာ Outdoor Type, 2 Mega Pixel 

(Digital) အမျ ိုဵအစာဵ CCTV Camera၊ ရက် ၃၀ မှတ်တမ်ဵ 

ထာဵရိှနုိင်သည်ဴ Memory နှငဴ် မီဵပျက်ပါက Camera မျာဵနှငဴ် 

DVR မျာဵအာဵ ၁ နာရီ ဆက်လက်အသဳုဵြပုနုိင်ေသာ UPS 

(or) Battery Back Up ပါရိှသညဴ ် CCTV Camera ၂ 

လုဳဵ တပ်ဆင်ရန်။ (အဆုိပါ CCTV Camera မျာဵအာဵ 

အေဆာက်အဦ မျက်နှာစာြပင်ပတွင် ထာဵရှိရန်၊ လုဳခခုဳေရဵ 

အရ မျက်နှာစာရှိ လမ်ဵအာဵ ခခုဳငဳုမိေစရန် (Public Use) 

အြဖစ်  အသဳုဵြပုနိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်တပ်ဆင် ပပီဵေကကာင်ဵ 

အေထာက်အထာဵ 

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (က) အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့မှ 

အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပု်ပပီဵစီဵပါက E Log Book တွင် 

လိအုပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ  အေဆာက်အဦ 

ပပီဵစီဵေကကာင်ဵ လက်မှတ် (BCC) ေလျှောက်ထာဵရန် 

မှတ်ချက်ြပုပပီဵ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ 

ဗိသုကာအာဵ အေဆာက်အဦ ပပီဵစီဵေကကာင်ဵ လက်မှတ် 

(BCC) တင်ြပေလျှောက်ထာဵရန် အေကကာင်ဵကကာဵပါမည်။ 

(ခ)  မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ 

လိအုပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ 

ပူဵတွဲ၍ YBPS website တွင် အေဆာက်အဦ ပပီဵစီဵေကကာင်ဵ 

လက်မှတ် (BCC) ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ဂ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့မှ  

တင်ြပလာေသာ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ ြပညဴစ်ုဳမှန်ကန်မှုရှိ မရိှ 

စစ်ေဆဵပပီဵ သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့မျာဵ 

ြဖစ်သညဴ ် ေရစီဵေရလာနှငဴ် ေရဆုိဵစီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်ခဳအဖွဲ့၊ ေရရရှိေရဵနှငဴ် ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်ခဳအဖွဲ့၊ လမ်ဵ၊ တဳတာဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳ 

အဖွဲ့၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့မျာဵ 
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နှင်ဴပူဵေပါင်ဵ၍ ေြမြပင်အေြခအေနအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဃ) စိစစ်ချက်မျာဵ ြပန်လည်ေပဵပို့လာပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန 

(အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်ပပီဵ လိအုပ်ချက်မျာဵ  

ရှိပါက System မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ

အေကကာင်ဵကကာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(င) ြပညဴ်စဳုမှုရှိ၍ ခွငဴ်ြပုရန် ညွှန်ကကာဵချက်ရရှိပပီဵပါက 

အေဆာက်အဦ ပပီဵစီဵေကကာင်ဵ လက်မှတ် (BCC) အတွက်  

ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေပဵသွင်ဵ 

ရန် System မှတစ်ဆငဴ် အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ 

ေပဵသွင်ဵေစပါမည်။ 

(စ) ေလျှောက်ထာဵသူမှ System မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(ဆ) ပုဳစဳစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵပပီဵပါက အေဆာက်အဦ ပပီဵစီဵ 

ေကကာင်ဵ လက်မှတ် (BCC) အာဵ System မှတစ်ဆငဴ် 

ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳအေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ (ခွင်ဴြပုမိန့် 

ကာလအတွင်ဵ)  

 ကာြြင့်ချနိ် (၇) ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်)  

ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန် 

အေညြ်ပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 

ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ စစ်ေဆဵေရဵ 

အဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ Checklists၊ လိအုပ်ေသာစာရွက် 

စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration Forms၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပဳု (Mapping Procedure)၊ ပုဳစဳ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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စစ်ေဆဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ အမျာဵြပည်သူ 

အလွယ်တကူဝင်ေရာက်ကကညဴရ်ှုနိုင်ရန်အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm website တွင် ေကကညာထာဵပါသည်။ 

 

(၂) Minor Building Works and Temporary Structural 

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့်

အေထာက်အထားြျား 

(က) ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပါမစ် ေလျှောက်လွှာ (အနွ်လိုင်ဵမှ တိုက်ရုိက် 

ြဖညဴစွ်က်ရန်)   

(ခ) ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ (လိအုပ်ပါက)  

(ဂ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Applicant) 

(ဃ) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ထာဵေသာ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Certified Professional In-charge of 

Architectural Design and Construction) 

(င) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ 

(စ) ေြမပိုင်ဆုိင်မှုအေထာက်အထာဵ (ခခဳစည်ဵရိုဵခတ်ရန်အတွက် 

D-Map လိအုပ်ပါသည်။) 

(ဆ) အဆုိြပုအေဆာက်အဦ၏ ဗိသုကာပုဳစဳ (ြပင်ဆင်မညဴ် 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအာဵ  အနီေရာင်ြခယ်ေပဵရမည်) 

(ဇ) အဆုိြပုအေဆာက်အအုဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်၏ လက်ရိှ 

အေြခအေနြပ ဓါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ 

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (က) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ 

အကကီဵစာဵြပင်ဆင်၊ ေဆာက်လပု်မညဴ် ပဳုစဳနှင်ဴ လိအုပ်ေသာ 

စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ ပူဵတွဲ၍ YBPS 

website တွင် ေဆာက်လပု်ခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ခ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပဳုစဳခွင်ဴြပုဌာနခွဲမှ 

တင်ြပလာေသာ ြပင်ဆင်၊ ေဆာက်လပ်ုမညဴ်ပုဳစဳနှငဴ် 

စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ ြပညဴစဳု်မှန်ကန်မှုရှိ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/


 
 

16-27 
 

မရှိ စိစစ်ပါမည်။   

(ဂ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက တင်ြပလာမှုအာဵ လက်ခဳေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပပီဵ ေဆာက်လပု်ခွင်ဴပုဳစဳစစ်ေဆဵခ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ 

ေပဵသွင်ဵရန် System မှတစ်ဆငဴ် အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵ ေပဵသွင်ဵေစပါမည်။ ြပညဴစဳု်မှုမရှိပါက 

လိအုပ်ချက်တင်ြပရန် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳအေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဃ) ေလျှောက်ထာဵသူမှ System မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(င) ပုစဳဳစစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵပပီဵသည်နှင်ဴ တစ်ပပိုင်နက် 

အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့မှ 

ေြမြပင်အေြခအေန ကွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(စ) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြမြပင်စစ်ေဆဵေတွ့ ရိှချက်ကို System 

မှတစ်ဆငဴ် ပုဳစဳခွင်ဴြပုဌာနခွဲသ့ုိ ေပဵပ့ုိပါမည်။ 

(ဆ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အဳု)၊ ပဳုစဳခွင်ဴြပုဌာနခွဲမှ 

ေြမြပင်စစ်ေဆဵချက်နှငဴ်အတူ ေလျှောက်ထာဵသူတင်ြပသညဴ ်

အကကီဵစာဵြပင်ဆင်၊ ေဆာက်လပု်မညဴ်ပုဳစဳနှငဴ်  စာရွက် 

စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵကုိ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) ြပညဴစဳု်မှန်ကန်မှုရှိပါက အကကီဵစာဵြပင်ဆင်၊ ေဆာက်လပု် 

ခွငဴ်ြပုမိန့်အာဵ System မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ

အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵဇယာဵတွင်ကကညဴရ်န် 

 ကာြြင့်ချနိ် (၇) ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်) 

ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန် 

အေညြ်ပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

ဦဵစီဵအရာရှိ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ စစ်ေဆဵေရဵ 

အဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမညဴ် Checklists၊ လိအုပ်ေသာ 

စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration Forms၊ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပဳု (Mapping Procedure)၊ 

ပုဳစဳစစ်ေဆဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ အမျာဵြပည်သူ 

အလွယ်တကူဝင်ေရာက်ကကညဴရ်ှုနိုင်ရန်အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm website တွင် ေကကညာထာဵပါ 

ေကကာင်ဵနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမူရင်ဵမျာဵအာဵ scan 

ဖတ်၍ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရန် ြဖစ်ပါသည်။  

 

၃။ Technical Administrative Information Sheet (TAIS) 

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့်

အေထာက်အထားြျား 

(က) ေဆာက်လပု်ခွငဴ်ပါမစ်ေလျှောက်လွှာ (အွန်လိုင်ဵမှ တိုက်ရိုက် 

ြဖညဴစွ်က်ရန်)  

(ခ)  TAIS ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵအတွက် ပဳုစဳစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵ 

ထာဵေသာ ေငွသငွ်ဵချလဳမိတ္တူ 

 (ဂ) ေြမရှင်၏ကိုယ်စာဵေလျှောက်ထာဵပါက စာချုပ်စာတမ်ဵ 

မှတ်ပုဳတင်ရုဳဵတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ အထူဵ 

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှစဲာ (SP) သ့ုိမဟုတ် အေထွေထ ွ

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ (GP) 

(ဃ) အဆုိြပုေြမကွက်၏ အေနအထာဵအာဵ ေဖာ်ြပထာဵသညဴ ်

ေြမပုဳ 

(င) ေြမပိုင်ဆုိင်မှု အေထာက်အထာဵ  

(စ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ scan ဖတ်ထာဵသညဴ ်နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ 

ကတ်ြပာဵ  

(ဆ) စီမဳကိန်ဵအကျဉ်ဵချုပ်  

(ဇ) ေဆာင်ရွက်လိုသညဴအ်ေဆာက်အအုဳနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် 

အချက်အလက်မျာဵ   

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (က) ေြမရှင်/မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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ေဆာင်ရွက်လိုသညဴ ် အချက်အလက်မျာဵ၊ လိအုပ်ေသာ 

စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵနှငဴ်အတူ 

ပဳုစဳစစ်ေဆဵခေပဵသွင်ဵထာဵသည်ဴ ေငွသွင်ဵချလဳပူဵတဲွ၍ YBPS 

website တွင် ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ခ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပဳုစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

တင်ြပလာေသာ အချက်အလက်မျာဵ၊ လိအုပ်ေသာ 

စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ ြပညဴစဳု်မှန်ကန်မှု ရိှ 

မရှိ စိစစ်ပါမည်။  

(ဂ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ 

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြမြပင်အေြခအေန ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵပါက  ပမို့ြပစီမဳကိန်ဵနှင်ဴ ေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုဌာန 

(Urban Planning) သ့ုိ  ေပဵပ့ုိေဆာင်ရွက်ပါမည်။   

(ဃ) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြမြပင်စစ်ေဆဵေတွ့ ရှိချက်ကို System 

မှတစ်ဆငဴ် ပုဳစဳခွင်ဴြပုဌာနခွဲသ့ုိ ေပဵပ့ုိပါမည်။ 

(င) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပဳုစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

ေြမြပင်စစ်ေဆဵချက်၊ ပမို့ြပစီမဳကိန်ဵနှင်ဴ ေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုဌာန 

၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်၊ ေလျှောက်ထာဵသူတင်ြပသည်ဴ 

ေဆာင်ရွက်လိုသညဴပ်ုဳစဳနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက် 

အထာဵမျာဵကုိ  လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

အညီ စိစစ်ပပီဵ System မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ

အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵဇယာဵတွင်ကကညဴရ်န် 

 ကာြြင့်ချနိ် (၁၀) ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်) 

ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန် 

အေညြ်ပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှုဵချုပ် 

ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ စစ်ေဆဵေရဵ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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အဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ Checklists၊ လိအုပ်ေသာစာရွက် 

စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration Forms၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပဳု (Mapping Procedure)၊ ပုဳစဳ 

စစ်ေဆဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ အမျာဵြပည်သူ 

အလွယ်တကူဝင်ေရာက်ကကညဴရ်ှုနိုင်ရန်အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm website တွင် ေကကညာထာဵပါသည်။ 

စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမူရင်ဵမျာဵအာဵ scan ဖတ်၍ 

တင်ြပ ေလျှောက်ထာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။  

 

၄။ ဖျက်သိြ်းခွင့်ြပုြိန့် 

ေင်ြပရန်လိုအပ်ြည့်

အေထာက်အထားြျား 

(က) ဖျက်သိမ်ဵခွင်ဴေလျှောက်လွှာ (အနွ်လိုင်ဵမှ တိုက်ရုိက်ြဖညဴစွ်က် 

ရန်)   

(ခ) ေြမရှင်၏ကိုယ်စာဵေလျှောက်ထာဵပါက စာချုပ်စာတမ်ဵ 

မှတ်ပုဳတင်ရုဳဵတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ အထူဵကိုယ်စာဵ 

လှယ်လွှဲစာ (SP) သ့ုိမဟုတ် အေထွေထွကိုယ်စာဵလှယ် 

လွှစဲာ (GP) 

(ဂ) ေလျှောက်ထာဵသူအမည်ေပါက် ဂရန် )သ့ုိမဟုတ်(  ေြမပိုင်ဆုိင် 

မှု အေထာက်အထာဵ  

(ဃ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ  

(င) ဖျက်သိမ်ဵမညဴ် အ ေဆာက်အဦနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ 

အ ေဆာက်အဦမျာဵ ဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ 

(စ) အေဆာက်အဦအာဵ ကကီဵကကပ်ဖျက်သိမ်ဵမညဴ် မှတ်ပုဳတင် 

အင်ဂျင်နီယာ၏ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Certified Professional In-charge of 

Construction) 

(ဆ) ေလျှောက်ထာဵသူ၏ ခဳဝန်ကတိ (Declaration of 

Responsibility of Applicant) 

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်  (က)  မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာမှ အေဆာက်အအုဳ 

ဖျက်သိမ်ဵရန် လုိအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက် 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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အထာဵမျာဵ ပူဵတဲွ၍ YBPS website တွင် ဖျက်သိမ်ဵခွင်ဴ 

ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။ 

(ခ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပဳုစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

တင်ြပလာေသာ အေဆာက်အအုဳဖျက်သိမ်ဵရန် လိအုပ်ေသာ 

စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ ြပညဴစ်ုဳမှန်ကန်မှုရိှ 

မရှိ စိစစ်ပါမည်။  

(ဂ) ြပညဴစဳု်မှုရှိပါက တင်ြပလာမှုအာဵ လက်ခဳေဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပပီဵ ဖျက်သိမ်ဵခွငဴ်ပဳုစဳစစ်ေဆဵခ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ  

ေပဵသွင်ဵရန် System မှတစ်ဆငဴ် အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵ ေပဵသွင်ဵေစပါမည်။ ြပည်ဴစုဳမှုမရိှပါက 

လိအုပ်ချက်တင်ြပရန် ေလျှောက်ထာဵသူထဳ အေကကာင်ဵကကာဵ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဃ) ေလျှောက်ထာဵသူမှ System မှတစ်ဆငဴ် ေငွေပဵသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

(င) ပုဳစဳစစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵပပီဵသည်နှင်ဴ တစ်ပပိုင်နက် 

အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ 

ေြမြပင်အေြခအေနကွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(စ) စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြမြပင်စစ်ေဆဵေတွ့ ရှိချက်ကို System 

မှတစ်ဆငဴ် ပုဳစဳခွင်ဴြပုဌာနခွဲသ့ုိ ေပဵပ့ုိပါမည်။ 

(ဆ) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပဳုစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွမှ 

ေြမြပင်စစ်ေဆဵချက်နှငဴ်အတူ ေလျှောက်ထာဵသူတင်ြပသည်ဴ 

အေဆာက်အအုဳ ဖျက်သိမ်ဵရန်  တင်ြပထာဵေသာ 

စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵကို လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵ၊ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်ပါမည်။ 

(ဇ) ခွငဴြ်ပုရန် ညွှန်ကကာဵချက်ရရိှပပီဵပါက ဖျက်သိမ်ဵခွင်ဴြပုမိန့် 

အာဵ System မှတစ်ဆငဴ် ေလျှောက်ထာဵသူထ ဳ အ ေကကာင်ဵ 

ကကာဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဝန်ေဆာင်ခ နှုန်ဵထာဵဇယာဵတွင်ကကညဴရ်န် 

 ကာြြင့်ချနိ် (၁၀) ရက် (အလုပ်ဖွငဴ်ရက်) 
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ေလျှောက်ထားရြည့် 

ေနရာ  

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ေလျှောက်ထာဵရန် 

 

အေညြ်ပုလက်ြှေ် 

ေရးထုိးသည့ ်

ရာထူး/အဆင့်  

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 

ြှေ်ချက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုဳ)၊ ပုဳစဳခွငဴ်ြပုဌာနခဲွ၊ စစ်ေဆဵေရဵ 

အဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ Checklists၊ လိအုပ်ေသာစာရွက် 

စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ၊ Declaration Forms၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

အဆငဴ်ဆငဴ်၊ လုပ်ငန်ဵြပေြမပုဳ (Mapping Procedure)၊ 

ပုဳစဳစစ်ေဆဵခနှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ Download ဆဲွ၍ အမျာဵြပည်သူ 

အလွယ်တကူဝင်ေရာက်ကကညဴရ်ှုနိုင်ရန်အတွက် 

www.ybps.ycdc.gov.mm website တွင် ေကကညာထာဵပါ 

ေကကာင်ဵနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမူရင်ဵမျာဵအာဵ scan 

ဖတ်၍ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။  

 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
http://www.ybps.ycdc.gov.mm/


 


