စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး၊ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှငဆ
် ည်ရမ ြောင်ျိုးဝန်ကကျိုးဌြောန

ျိုးရစဥပရေဆိုင် ြောလိုပ်ထျိုးို လိုပ်နည်ျိုး ြောျိုး
(၁)

စ ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုး န်အတက်

ပြည်တွင််းသို့အပင် ျိုးသစ်

တင်သင်ျိုးခင်

ရထြောက်ခခ က်

ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုး
စ ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုး န်အပင် ျိုး

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

သစ်တင်သင်ျိုးခင်ရထြောက်ခ
ခ က် ထိုတ်ရပျိုးသည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

မြန်ြာနိုင်ငံ ှ ရေသ၊ရ ၊ရမြ၊ ာသဥတိုနှင် ကိုက်ညြှု ှ /ြ ှ
သ ှနိုင်ရ ျိုး ြ ျိုးသစ်ကို စြ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုးနိုင် န်

လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး*

ြ ျိုးရစဥပရေဆိုင် ာလိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုး (၂၀၁၆)
(ပံုံစံ ၁) အရ
-လလ ျှောက်လျှော(mairs.doa.gov.mm) တွင် ဖြည်ရန်
-အဆဖုံ ပြုလျှောမတတူ (ပူးတွွဲတင်ဖပရန်)
-တင်သွင်ူးသည်နုံင်ငံမှ ဗီဇဖပြုဖပင်ထျှောူးသည်သီူးနှံ

ဟုံတ်/မဟုံတ်

လထျှောက်ခံချက်(ပူးတွွဲတင်ဖပရန်)
လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)
မြင် ရလ ာက်ထာျိုးနိုင်သည်။

ကိုန်က စ တ်

အခရ ကျိုးရငွေြလို

ကကြောမ င်ခ န်

၂၄ နာ အတွေင်ျိုး

ရလ ြောက်ထြောျိုး

ည်ရန ြော

Online စနစ်မြင်ရဆြောင် ွက်

mairs.doa.gov.mm
mairs.doa.gov.mm

နိုငမ် ခင်ျိုး
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်
ြောထျိုး/အဆင်
ဥပရေ/နည်ျိုးဥပရေအ ည်နှင်

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုး(ြ ျိုးရစဌာနခွေွဲ) အတွေင်ျိုးရ ျိုးြှ ျိုး (ကိုယ်စာျိုး)
(တွေွဲြက်အတွေင်ျိုးရ ျိုးြှ ျိုး၊ ြ ျိုးရစဆိုင် ာအြ ျိုးသာျိုးရကာ်ြတ)

ြ ျိုးရစဥပရေဆိုင် ာလိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုး အပိုေ်(၃)

အညွှန်ျိုးပိုေ် / အပိုေ်နပါတ်
*= လ

ျှောက်ထျှော်းသူမှ mairs.doa.gov.mm တွင် Account Registration ပြြု

ြ်ပြ်းြါက

(၂)

ျိုးသစ်အသအ ှတ်မပ လက် ှတ်

အပင် ျိုးသစ်စ ်ျိုးသပ်

ှ န် ည် ွယ်၍ စ ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုးခင် ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုး

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

စိုက်ပ ျိုးခင် ထိုတ်ရပျိုးသည်
ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

- မြန်ြာနိုင်ငံအတွေငျိုး် စိုက်ပ ျိုးပါက ရကာင်ျိုးြွေန်စွောမြစ်ထွေန်ျိုးနိုင်ဖခင်ူး
ှ/ ြ ှ ၊
- အပင်ြ ျိုးသစ်သည် လက် ှအပင်ြ ျိုးထက်သာလွေန် ရကာင်ျိုးြွေန်
မခင်ျိုး ှ/ြ ှ နှင် ထျိုးမခာျိုးသည် အ ည်အရသွေျိုး ှ/ြ ှ ၊
- အပင်ြ ျိုးသစ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်ျိုးက င်နှင် ဇဝြ ျိုးစံိုြ ျိုးကွေွဲ
ြ ာျိုးကို ထခိုက်နိုငမ် ခင်ျိုး ှ /ြ ှ တိုို့ကို သ ှနိုင်ရစ န်။

လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး*

မျြုူးလစဥပလေဆုံငရ
် ျှောလုံပ်ထူးံုံ လုံပ်နည်ူးမျျှောူး(၂၀၁၆)၊ ပံုံစံ၂ (က)အရ,
-လလ ျှောက်လျှော (mairs.doa.gov.mm)တွင် ဖြည်ရန်
လအျှောက်ပါတုံို့ပူးတွွဲရန်
-မဘအမည်မှန်ကန်လ ကျှောင်ူး လထျှောက်ခံချက် (တစ်ြက်နုံငင
် ံမှ)
-မျြုူး၏အရည်အချင်ူးလကခဏျှောမျျှောူး(တစ်ြက်နုံင်ငမ
ံ ှမရင်ူး)၊
-ဗီဇဖပြုဖပင်ထျှောူးလသျှောသီူးနှံဟုံတ်/မဟုံတ်လထျှောက်ခံချက်
(တစ်ြက်နုံင်ငမ
ံ ှ)၊
-မျြုူးနှင်ပတ်သက်သည် ဓါတ်ပံုံမှတ်တမ်ူးမျျှောူး၊
-မျြုူးလစနမနာ (စမ်ူးသပ်စုံက်ပျြုူးခွင်ဖပြုပါကလပူးပုံို့ရန်)

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)
မြင် ရလ ာက်ထာျိုးနိုင်သည်။

စ ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုးခ

သျိုးနှံအြ ျိုးအစာျိုး၊ စြ်ျိုးသပ်ြည်ရေသနှင် စြ်ျိုးသပ်ြည်အကကြ်
အရ အတွေက် ရပေါ်ြတည်၍ စြ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုးကိုန်က စ တ် ှပါသည်။

ကကြောမ င်ခ န်

ရံျိုးို လိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုးအတွေက် (၁)ပတ်မြစ်ပပျိုး၊ စြ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုး န်
ကာမြင်ခ န်သည် သျိုးနှံနှင်ြ ျိုးရပေါ်ြတည်ပါသည်။

ရလ ြောက်ထြောျိုး

ည် ရန ြော

Online စနစ်မြင်
ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး

mairs.doa.gov.mm
mairs.doa.gov.mm

လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်
ြောထျိုး/အဆင်

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုး(ြ ျိုးရစဌာနခွေွဲ)
(အတွေင်ျိုးရ ျိုးြှ ျိုး၊ ြ ျိုးရစကျွြ်ျိုးက င်ြှုဆိုင် ာရကာ်ြတ)

ဥပရေ/နည်ျိုးဥပရေအ ည်နှင်

ြ ျိုးရစဥပရေဆိုင် ာလိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုး အပိုေ် ၇ ၊ အပေ
ို ် ၈

အညွှန်ျိုးပိုေ် / အပိုေ်နပါတ်

အပိုေခ
် ွေွဲ (က) (ခ)

*= လ

ျှောက်ထျှော်းသူမှ mairs.doa.gov.mm တွင် Account Registration ပြြု

ြ်ပြ်းြါက

(၃) အပင် ျိုးသစ်အမြစ်အသအ ှတ်မပ လက် ှတ် ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုး
အပင် ျိုးသစ်အသအ ှတ်မပ

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

လက် ှတ်ထိုတ်ရပျိုးသည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

အပင်ြ ျိုးသစ်ကို စျိုးပွောျိုးရ ျိုးအလင
ိုို့ ှာ ြ ျိုးရစလိုပ်ငန်ျိုး လိုပ်ကိုင်
နိုငရ
် စ န် နှင် အသအြှတ်မပ လက်ြှတ်

ှသြ ာျိုးအာျိုး ဥပရေအ

အကာကွေယ်ရပျိုးနိုင် န်
လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး*

မျြုူးလစဥပလေဆုံငရ
် ျှောလုံပ်ထူးံုံ လုံပ်နည်ူးမျျှောူး(၂၀၁၆)၊ ပံုံစ(ံ ၃)အရ,
-လလ ျှောက်လျှော (mairs.doa.gov.mm)တွင် ဖြည်ရန်
လအျှောက်ပါတုံို့ပူးတွွဲရန်
-မျြုူးလစကျွမူး် ကျင်မှုဆုံင်ရျှောလကျှော်မတီသုံို့ သက်ဆုံငရ
် ျှောသီူးနှံ
(စမ်ူးသပ် စုံက်ပျြုူးရသည်သီူးနှံမျျှောူး (သ)ုံို့ စမ်ူးသပ်စုံက်ပျြုူး
ကင်ူးလွတ်ခွငဖ် ပြုသည် သီူးနှံ (သ)ုံို့ မဘမျြုူးလုံင်ူးသစ်မျျှောူး) အလက
ုံ ်
သတ်မှတ်ပံုံစံအတုံငူး် ဖပြုစုံထျှောူးလသျှော စျှောအုံပ်

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)
မြင် ရလ ာက်ထာျိုးနိုင်သည်။

ျိုးသစ်အသ အ ှတ်မပ
လက် ှတ်ခ

- က ပ်သံိုျိုးသန်ျိုးတတ၊ သက်တြ်ျိုး (၁၀) နှစ် (ဟင်ျိုးသျိုးဟင်ျိုး ွက်

ြ ျိုးြ ာျိုးနှငြ
် ဘြ ျိုးလင
ို ျိုး် ြ ာျိုး)
-က ပ်ငါျိုးသန်ျိုးတတ၊ သက်တြ်ျိုး (၁၀) နှစ် (အမခာျိုးြ ျိုးြ ာျိုး)

ကကြောမ င်ခ န်

ြ ျိုးရစကျွြ်ျိုးက င်ြှုဆိုင် ာရကာ်ြတနှင်

ြ ျိုးရစဆိုင် ာအြ ျိုးသာျိုး

ရကာ်ြတ အစည်ျိုးအရဝျိုးြ ာျိုးအာျိုး (၃)လ တစ်ကကြ် က င်ျိုးပလ က်
ှပါသည်။ စြ်ိုျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုးမခင်ျိုးြှ ကင်ျိုးလွေတ်ခွေင်မပ ထာျိုးရသာ သျိုးနှံ
ြ ာျိုးကို အနျိုးစပ်ဆံိုျိုး ြ ျိုးရစကျွြ်ျိုးက င်ြှုဆိုင် ာရကာ်ြတ အစည်ျိုး
အရဝျိုးတွေင် တင်မပနိုင်ြည်ဆိုပါက ကာမြင်ခ န် (၃) လ ြှ (၄)လ

အထ ကာမြင်ြည်မြစ်ပပျိုး စပ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုး ြည် သျိုးနှံြ ာျိုးအတွေက်
စြ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုး ကာမြင်ခ န်

(ဥပြာ-

စပါျိုးသျိုးနှံမြစ်ပါက

ရနွေ-ြိုျိုး

နှစ် ာသ စြ်ျိုးသပ်စိုက်ပ ျိုး ြည်မြစ်သည်အတွေက် ) (၃)လြှ (၁၀)လ
အထ ကာမြင်ြည် မြစ်ပါသည်။

ရလ ြောက်ထြောျိုး

ည် ရန ြော

Online စနစ်မြင်

mairs.doa.gov.mm
mairs.doa.gov.mm

ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်
ြောထျိုး/အဆင်

-ေိုတယဝန်ကကျိုး(ဥကကဌ၊ ြ ျိုးရစဆိုင် ာအြ ျိုးသာျိုးရကာ်ြတ)
-ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်

(အတွေင်ျိုးရ ျိုးြှ ျိုး၊

ြ ျိုးရစဆိုင် ာအြ ျိုးသာျိုး

ရကာ်ြတ)

ဥပရေ/နည်ျိုးဥပရေအ ည်နှင်

ြ ျိုးရစဥပရေ ပိုေ်ြ ၉၊ ပိုေ်ြခွေွဲ(က)

အညွှန်ျိုးပိုေ် / အပိုေ်နပါတ်

(၄)

ျိုးရစလိုပ်ငန်ျိုး လိုပ်ကိုင်ခင်လင
ို စ
် င် ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုး

လင
ို စ
် င်/ပါ စ်

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ထိုတ်ရပျိုးသည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

ြ ျိုးရစလိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုး စနစ်တက ြွေံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရစ န် ည် ွယ၍
်
စနစ်တက စြံခနို့်ခွေွဲနိုင် န် နှင် လင
ို စ
် င်

ှပပျိုးသြ ာျိုးအာျိုး ဥပရေ

အ အကာအကွေယ်ရပျိုးနိုင် န်
လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး*

မျြုူးလစဥပလေဆုံငရ
် ျှောလုံပ်ထူးံုံ လုံပ်နည်ူးမျျှောူး(၂၀၁၆)၊ ပံုံစ(ံ ၈)အရ,
-လလ ျှောက်လျှော (mairs.doa.gov.mm)တွင် ဖြည်ရန်
လအျှောက်ပါတုံို့ပူးတွွဲရန်
-ြ ျိုး၏ဓါတ်ပံိုြှတ်တြ်ျိုးြ ာျိုး
-အပင်ြ ျိုးရြွေျိုးမြ သ/ အသအြှတ်မပ လက်ြှတ်

ှသ/ အြွေွဲွံ့အစည်ျိုး

၏ သရဘာထာျိုးြှတ်ခ က်
-ထိုတ်ပိုျိုးြှုပိုစ
ံ ံ(ရ ှွံ့၊ရနာက်)
လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)
မြင် ရလ ာက်ထာျိုးနိုင်သည်။

ျိုးရစလိုပ်ငန်ျိုးလိုငစ
် င်ခ
ကကြောမ င်ခ န်
ရလ ြောက်ထြောျိုး

က ပ်သံိုျိုးသန်ျိုးတတ၊ သက်တြ်ျိုး (၅)နှစ်
အလိုပ်လိုပ် က် ၄ က်ြှ ၅ က်

ည် ရန ြော

Online စနစ်မြင်

mairs.doa.gov.mm
mairs.doa.gov.mm

ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ် (ဥကကဌ၊ ြ ျိုးရစကျွြ်ျိုးက င်ြဆ
ှု ိုင် ာရကာ်ြတ)

ြောထျိုး/အဆင်
ဥပရေ/နည်ျိုးဥပရေအ ည်နှင်

ြ ျိုးရစဥပရေ ပိုေ်ြ ၁၆၊ ပိုေ်ြခွေွဲ (က) အ

အညွှန်ျိုးပိုေ် / အပိုေ်နပါတ်
*= လ

(၅)

ျှောက်ထျှော်းသူမှ mairs.doa.gov.mm တွင် Account Registration ပြြု

ြ်ပြ်းြါက

ျိုးရစအ ည်အရသျိုးစစ်ရဆျိုးခန်ျိုးြင်လှစ်ခင် ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုး

ျိုးရစအ ည်အရသျိုးစစ်
ရဆျိုးခန်ျိုးထိုတ်ရပျိုးသည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန(စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး၊ ရြွေျိုးမြ ရ ျိုးနှင် ဆည်ရမြာင်ျိုး
ဝန်ကကျိုးဌာန)
ြ ျိုးရစအဆင်အလက
ို ် စံခ န်စံညန
ွှ ်ျိုးနှငက
် ိုက်ညရသာ ြ ျိုးသနို့်
ြ ျိုးရစြ ာျိုး စစ်ရဆျိုးမြနို့်မြ ျိုးနိုင် န်

လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး*

မျြုူးလစဥပလေဆုံငရ
် ျှောလုံပ်ထူးံုံ လုံပ်နည်ူးမျျှောူး(၂၀၁၆)၊ ပံုံစ(ံ ၅)အရ,
-လလ ျှောက်လျှော (mairs.doa.gov.mm)တွင် ဖြည်ရန်
လအျှောက်ပါတုံို့ပူးတွွဲရန်

-အလဆျှောက်အဦဓါတ်ပံုံ (အတုံငူး် အတျှော၊ြွွဲွဲ့စည်ူးပံုံ၊စနစ်ပံုံ)
-မျြုူးလစအရည်အလသွူးစစ်လဆူးခန်ူးသံုံူးပစစညူး် မျျှောူး
-မျြုူးလစစစ်လဆူးမည် ကျွမ်ူးကျင်ဝန်ထမ်ူးဦူးလရ (ကုံယ်လရူး ရျှောဇဝင်၊
ပညျှောအရည်အချင်ူးအလထျှောက်အထျှောူး)
လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)
မြင် ရလ ာက်ထာျိုးနိုင်သည်။

ှတ်ပိုတင်လက် ှတ်ခ
ကကြောမ င်ခ န်
ရလ ြောက်ထြောျိုး

က ပ်သံိုျိုးသန်ျိုးတတ၊ သက်တြ်ျိုး (၃)နှစ်
အလိုပ်လိုပ် က် ၃ က်ြှ ၄ က်

ည် ရန ြော

mairs.doa.gov.mm

Online စနစ်မြင်

mairs.doa.gov.mm

ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်

ေိုတယဝန်ကကျိုး(ဥကကဌ၊ ြ ျိုးရစဆိုင် ာအြ ျိုးသာျိုးရကာ်ြတ)

ြောထျိုး/အဆင်
ဥပရေ/နည်ျိုးဥပရေအ ည်နှင်

ြ ျိုးရစဥပရေ ပိုေ်ြ ၁၂

အညွှန်ျိုးပိုေ် / အပိုေ်နပါတ်
*= လ
(၆)

ျှောက်ထျှော်းသူမှ mairs.doa.gov.mm တွင် Account Registration ပြြု

ြ်ပြ်းြါက

ျိုးရစ တင်သင်ျိုး၊ တင်ပိုို့ရထြောက်ခခ က် ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုး

ျိုးရစတင်သင်ျိုး/တင်ပိုို့

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ရထြောက်ခခ က် ထိုတ်ရပျိုး
သည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

ြ ျိုးသစ်အသအြှတ်မပ လက်ြှတ်

ှပပျိုးရသာ ြ ျိုးရကာင်ျိုးြ ျိုးသနို့်

ြ ာျိုးအာျိုး မပည်တွေငျိုး် ှ ြ ျိုးရစသံိုျိုးစွေွဲသြ ာျိုးြှ အခ န်ြ အသံိုျိုးမပ နိုင် န်
နှင် ြ ျိုးရစြ ာျိုး ထိုတ်လိုပ်တင်ပိုမို့ ခင်ျိုးမြင် အလိုပ်အကင
ို ်အခွေင်အလမ်ူး
တိုျိုးရစ န်၊ နည်ျိုးပညာြ ာျိုး
လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

ှရစ န်နှင် နိုင်ငံရတာ်ဝင်ရငွေ

ှရစ န်

မျြုူးလစဥပလေဆုံငရ
် ျှောလုံပ်ထူးံုံ လုံပ်နည်ူးမျျှောူး(၂၀၁၆)၊ ပံုံစ(ံ ၁၁) နှင်
(၁၂) အရ,
-လလ ျှောက်လျှော (mairs.doa.gov.mm)တွင် ဖြည်ရန်
ပြည်တွင််းသို့ တင်သွင််းခွင်
-

အဆဖုံ ပြုလျှောမတတူ (သမ
ုံို့ ဟုံတ်)

အဆဖုံ ပြုလျှောမတတူနှင် မျြုူးလစ

လုံပ်ငန်ူးလင
ုံ စ
် င် (ပူးတွွဲရန်)
ပြည်ြသို့ တင်ြို့ခွင်
- အဆဖုံ ပြုလျှောမတတူ (ပူးတွွဲရန်)
လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)
မြင် ရလ ာက်ထာျိုးနိုင်သည်။

ကိုန်က စ တ်

အခရ ကျိုးရငွေြလို

ကကြောမ င်ခ န်

၂၄ နာ အတွေင်ျိုး

ရလ ြောက်ထြောျိုး

ည် ရန ြော

mairs.doa.gov.mm

Online စနစ်မြင်

mairs.doa.gov.mm

ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုး(အတွေင်ျိုးရ ျိုးြှ ျိုး၊ ြ ျိုးရစကျွြ်ျိုးက င်ြှုဆိုင် ာရကာ်ြတ)

ြောထျိုး/အဆင်
ဥပရေ/ နည်ျိုးဥပရေအ ည်နှင်

ြ ျိုးရစဥပရေဆိုင် ာလိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုး အပိုေ်(၃၁)

အညွှန်ျိုးပိုေ် / အပိုေ်နပါတ်
ဓာတ်မ ြေဩဇာလုပ်ငန််းဆုင်ရာလုပ်ထ်းု လုပ်နည််းြေ ာ်း
(၇) ဓာတ်မ ြေဩဇာထုတ်လပ
ု ်ခွင် ြေှတ်ပတ
ု င်မလ ာက်ထာ်း ခင််း
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ရပျိုးသညဌ
် ြောန
ည် ွယ်ခ က်

ရမြဩဇာဥပရေ လိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုးနှငအ
် ည ရမြဩဇာလိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုး
စနစ် တက ှရစ န်

လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်

စာ ွက်စာတြ်ျိုးလအ
ို ပ်ခ က်ြ ှပါ။

စြောတ ်ျိုး
လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS),
mairs.doa.gov.mm တွေင် online စနစ်မြင်
ြှတ်ပံိုတင်ရလ ာက်ထာျိုးမခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးကိုရဆာင် ွက် ြည်။

ကိုန်က စ တ်

- ထိုတ်လိုပ်ြှတ်ပံိုတင်ရ ကျိုး - ၆၀၀၀၀ က ပ် (၃ နှစ်သက်တြ်ျိုး)

ကြောမ င်ခ န်

- Solid fertilizer (Local producer) အတွေက် ၃၆ က်
- Foliar Fertilizer (Local producer) အတွေက် ၃၆ က် + သျိုးနှံ၁ ာသ

ရလ ြောက်ထြောျိုး

ည်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)

ရန ြော

mairs.doa.gov.mm

Online စနစ်မြင်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)

ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး

mairs.doa.gov.mm

လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်

အတွေင်ျိုးရ ျိုးြှ ျိုး၊ရမြဩဇာရကာ်ြတ

ြောထျိုး/အဆင်

ဥပရေ/ နည်ျိုးဥပရေ

ရမြဩဇာဥပရေနှငရ
် မြဩဇာဥပရေမပင်ဆင်သည်ဥပရေ။

အ ည်နှင်အညွှန်ျိုးပိုေ် / ဥပလေပုံေ်မ (၇)
အပိုေန
် ပါတ်

(၈) ဓာတ်မ ြေဩဇာတင်သွင််းခွင်/ တင်ပုခွင် ြေှတ်ပုတင်မလ ာက်ထာ်း ခင််း
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်ရပျိုးသည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန
ရမြဩဇာဥပရေ လိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုးနှငအ
် ည
ရမြဩဇာလိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုး စနစ် တက ှရစ န်

လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

စာ ွက်စာတြ်ျိုးလအ
ို ပ်ခ က်ြ ှပါ။

လုပ်ငန််းစဉ်အဆင််

Myanmar Agricultural Inputs Registration System
(MAIRS), mairs.doa.gov.mm တွေင် online စနစ်မြင်
ြှတ်ပံိုတင်ရလ ာက်ထာျိုးမခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးကိုရဆာင် ွက် ြည်။

ကိုန်က စ တ်

၉၀၀၀၀ က ပ် (၃နှစ်သက်တြ်ျိုး)

ကာ ြေင်ခ န်

Solid fertilizer (importer/ exporter) အတွေက် ၂၀ က်
Foliar Fertilizer (Local producer) အတွေက် ၂၀ က် + သျိုးနှံ ၁
ာသ

မလ ာက်ထာ်းရြေည်မနရာ

Myanmar Agricultural Inputs Registration System
(MAIRS)
mairs.doa.gov.mm

Onlineစနစ်မြင်ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး Myanmar Agricultural Inputs Registration System
(MAIRS)
mairs.doa.gov.mm
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည် ြောထျိုး/

အတွေင်ျိုးရ ျိုးြှ ျိုး၊ရမြဩဇာရကာ်ြတ

အဆင်
ဥပရေ/ နည်ျိုးဥပရေ
အ ည်နှင်အညွှန်ျိုးပိုေ် /
အပိုေန
် ပါတ်

ရမြဩဇာဥပရေနှငရ
် မြဩဇာဥပရေမပင်ဆင်သည်ဥပရေ။
ဥပရေပိုေ်ြ (၇)

(၉) မပည်ပ ှဓြောတ်ရမ ဩဇြောတင်သင်ျိုးခင်ရထြောက်ခခ က်ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုး
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်ရပျိုးသည်

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

ရမြဩဇာဥပရေ လိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုးနှငအ
် ည ရမြဩဇာ လိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုး
စနစ် တက ှရစ န်

လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

(က)မပည်တွေင်ျိုးသရ
ိုို့ မြဩဇာတင်သွေင်ျိုး န်ရထာက်ခံခ က်

ရလ ာက်လွှာ

(Form 8)
(ခ) လဖမဩဇျှောတင်သွင်ူးခွင် မှတ်ပံုံတင်လက်မှတ် (မတ )
(ဂ) အလရျှောင်ူးအဝယ်စျှောချြုပ်/ကုံန်အမှျှောစျှော/ ထုံတ်ပုံူးမှုပံုံစံ
(ဃ) ကုံမဏီမှတ်ပံုံတင်လက်မှတ်မတ
လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

လအ
ုံ ပ်လသျှော စျှောရွက်စျှောတမ်ူးမျျှောူးအျှောူး စစစ်ပပီူးသည်နှင် လနို့ချင်ူးပပီူး
ထုံတ်လပူးပါသည်။ ထို့လ
ုံ နာက် အဆုံပါ လထျှောက်ခံချက်အျှောူး
ကုံန်သွယ်လရူးဦူးစီူးဌျှောနသုံို့ Myanmar Trade Net 2.0
(myanmartradenet.com)နှင် Online ခ တ်ဆက်၍ ရပျိုးပပ
ိုို့ ါသည်။

ကိုန်က စ တ်

ြ ှပါ။

ကြောမ င်ခ န်
ရလ ြောက်ထြောျိုး

ရနို့ခ င်ျိုးပပျိုးရဆာင် ွက်ရပျိုးပါသည်။
ည်ရန ြော

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန၊ ရမြအသံိုျိုးခ ရ ျိုးဌာနခွေွဲ

Onlineစနစ်မြင်ရဆြောင် ွက်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)

နိုငမ် ခင်ျိုး

mairs.doa.gov.mm တွင် မ ကျှောမီလလ ျှောက်ထျှောူးနုံငမ
် ည်ဖြစ်သည်။

လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည် ြောထျိုး/ ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်၊ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန
အဆင်
ဥပရေ/ နည်ျိုးဥပရေ အ ည်နှင် ရမြဩဇာဥပရေ၊ ရမြဩဇာဥပရေပိုေ်ြ(၄၄)
အညွှန်ျိုးပိုေ် / အပိုေ်နပါတ်

(၁၀)ရမ ဩဇြောသိုရလှြောင်လင
ို စ
် င် ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုးနှင် လိုငစ
် င်သက်တ ်ျိုးတိုျိုး ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုး
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်ရပျိုးသည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန
ရမြဩဇာဥပရေ လိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုးနှငအ
် ည ရမြဩဇာလိုပ်ငန်ျိုး
ြ ာျိုး စနစ်တက ှရစ န်

လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

စာ ွက်စာတြ်ျိုးလအ
ို ပ်ခ က်ြ ှပါ။

လုပ်ငန််းစဉ်အဆင်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)
mairs.doa.gov.mm

ကိုန်က စ တ်

လိုပ်ငန်ျိုးငယ် (၁၆၀၀ square feet ရအာက်)၊ ၁ သန်ျိုးက ပ်
(၂နှစ်သက်တြ်ျိုး)
လုံပ်ငန်ူး ကီူး (၁၆၀၀ square feet အထက်)၊ ၃ သန်ျိုးက ပ်
(၂နှစ်သက်တြ်ျိုး)

ကာ ြေင်ခ န်

၇ က်

မလ ာက်ထာ်းရြေည်မနရာ

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)
mairs.doa.gov.mm

Onlineစနစ်မြင်ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS)
mairs.doa.gov.mm
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည် ြောထျိုး/

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်၊ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

အဆင်
ဥပရေ/ နည်ျိုးဥပရေ
အ ည်နှင်အညွှန်ျိုးပိုေ် /
အပိုေန
် ပါတ်
ဥပရေပိုေ်ြ

ရမြဩဇာဥပရေနှငရ
် မြဩဇာဥပရေမပင်ဆင်သည်ဥပရေ။
ဥပရေပိုေြ
် (၁၃) နှင် ရမြဩဇာပရေကိုမပင်ဆင်သည်
ဥပရေပိုေြ
် (၅)

(၁၁) ရမ ဩဇြောမြနို့်မြြူျိုးရ ြောင်ျိုးခ ခင် လင
ို စ
် င်ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုး
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်ရပျိုးသည်ဌြောန စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန
ည် ွယ်ခ က်

ရမြဩဇာဥပရေ လိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုးနှငအ
် ည ရမြဩဇာလိုပ်ငန်ျိုး
ြ ာျိုး စနစ်တက ှရစ န်

လအ
ို ပ်သည်စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

(က)ရမ ဩဇြောမြနို့်မြြူျိုးရ ြောင်ျိုးခ ခင်လိုငစ
် င်ရလ ြောက်လြောွှ (Form15)
(ခ) ရမြဩဇာြှတ်ပံိုတင်လက်ြှတ် မတ

လုပ်ငန််းစဉ်အဆင်

(က) ရလ ာက်ထာျိုးသသည် ရမြဩဇာမြနို့်မြ ျိုး ရ ာင်ျိုးခ ခွေင်
လင
ို စ
် င်ရလ ာက်ထာျိုးမခင်ျိုးနှင် သက်ဆိုငရ
် သာ လိုအပ်ရသာ
အရထာက်အထာျိုးြ ာျိုးကို တင်မပ ြည်။
(ခ) တင်မပလာရသာ အရထာက်အထာျိုးြ ာျိုးမပည်စံိုခွဲလ င်
န် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ ဖပည်နယ်နှင်တိုငျိုး် ရေသကကျိုး၊ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး
ဦျိုးစျိုးဌာနသည်ရမြဩဇာမြနို့မ် ြ ျိုးရ ာင်ျိုးခ ခွေင် လိုင်စင်(Form
16) ကိုထိုတ်ရပျိုးသည်။

ကိုန်က စ တ်

လင
ို စ
် င်နှုန်ျိုးထြောျိုး ြောျိုး
(က) ရမ ဩဇြောမြနို့်မြြူျိုးရ ြောင်ျိုးခ ခင်လိုင်စင်(ဆိုင်၁ဆိုင်အတက်၊
ပထ ဆိုျိုးအကက ်ရလ ြောက်ထြောျိုးမခင်ျိုးအတက်)
၂ နှစ်လ င် ၅၀၀၀၀ က ပ်
သက်တ ်ျိုးတိုျိုးအတက် ရကြောက်ခသည်နှုန်ျိုး
၂ နှစ်လ င် ၅၀၀၀၀ က ပ်
(ခ) ရမ ဩဇြောမြနို့်မြြူျိုးရ ြောင်ျိုးခ ခင်လိုင်စင်(ဆိုင်၁ဆိုင်အတက်၊
သက်တြ်ျိုးတိုျိုးမခင်ျိုးြ ှ၊
ေိုတယအကကြ်ရလ ာက်ထာျိုးမခင်ျိုးအတွေက်
၂ နှစ်လ င် ၈၀၀၀၀ က ပ်

ကာ ြေင်ခ န်
ှတ်ခ က်

အလိုပ်လိုပ် က် (၁) က်အတွေင်ျိုး
1.

အရသျိုးစတ်အခ က်အလက်ြ ာျိုးကို ရမြအသံိုျိုးခ ရ ျိုးဌာနခွေွဲ၊
စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာနတွေင် စံိုစြ်ျိုးနိုငသ
် ည်။

2.

န် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ ဖပည်နယ်နှင်တိုငျိုး် ရေသကကျိုး၊
စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာနသည်ရမြဩဇာမြနို့်မြ ျိုးရ ာင်ျိုးခ ခွေင်
လင
ို စ
် င်ထိုတ်ရပျိုးသည်။

3.

ရမြဩဇာကို တစ်နှစ်အတွေင်ျိုး ၅ တန်အထက်၊ ွက်ြ န်ျိုး
ရမြဩဇာ( Liquid) မြစ်ပါက ၂၀၀ လတာနှင်အထက်၊
(Powder) မြစ်ပါက ၄၀၀ ကလိုဂ ြ်နှင်အထက် မြနို့်မြ ျိုး
ရ ာင်ျိုးခ ပါကမြနို့်မြ ျိုးရ ာင်ျိုးခ ခွေင်လိုငစ
် င်ရလ ာက်ထာျိုး ြည်။

ျှောကထ
် ျှောားရမည်လေရျှော

သက်ဆိုင် ာတိုငျိုး် ရေသကကျိုး/မပည်နယ်ဦျိုးစျိုးြှ ျိုး

လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည် ြောထျိုး/

သက်ဆိုင် ာတိုငျိုး် ရေသကကျိုး/မပည်နယ်ဦျိုးစျိုးြှ ျိုး

လ

အဆင်
ဥပရေ/ နည်ျိုးဥပရေ

ရမြဩဇာဥပရေနှငရ
် မြဩဇာဥပရေမပင်ဆင်သည်ဥပရေ။

အ ည်နှင်အညွှန်ျိုးပိုေ် /

ဥပရေပိုေ်ြ(၁၄)

အပိုေန
် ပါတ်

(၁၂) ြ်းသတ်လ

်းမှတ်ြတင်

တင်မပ န်လအ
ို ပ် ည်

(က)

အရထြောက်အထြောျိုး ြောျိုး

က်မှတ်
ြှတ်ပံိုတင်ရလ ာက်ထာျိုး န် ရလ ာက်လွှာနှင်အတ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး
ထိုတ်လိုပ်သြှ မြန်ြာနိုငင
် တ
ံ ွေင် ြှတ်ပံိုတင်မခင်ျိုး၊ တင်သွေငျိုး် မြန်ို့
မြ ျိုးမခင်ျိုးတက
ိုို့ ို သရဘာတရ ကာင်ျိုးစာ

(ခ)

ြ င်ျိုးပိုျိုးသတ်ရဆျိုးထိုတ်လိုပ်သ (Manufacturer) ၏ သက်ဆုံင်
ရျှောနုံင်ငံမှ အစုံူးရအသအမှတ်ဖပြုလင
ုံ စ
် င်၊ မှတ်ပံုံတင်ထုံတ်လုံပ်
ခွင် အလထျှောက်အထျှောူးမျျှောူး၊ ထုံတ်လုံပ်သမျျှောူးအျှောူး ဆက်သွယ်
နုံငမ
် ည်ပဂ
ုံ ္ြုလ်၊ လပ်စျှော Email ၊ Web page

(ဂ)

အမခာျိုးနိုင်ငြ
ံ ာျိုးတွေင်ြှတ်ပံိုတင်ထာျိုးရသာ နိုငင
် ံ စာ င်ျိုးနှင် အဆုံ
ပါလုံင်စင်/ခွင်ဖပြုမနို့် အရထာက်အထာျိုးမျျှောူး

(ဃ)

ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးနှင် ပတ်သက်သည် ပျိုးတွေွဲတင်မပ ြည် နည်ျိုးပညာ
အခ က်အလက်ြ ာျိုး

စာတြ်ျိုး၊

(

General

Information,

Properties of the Active Ingredient, Properties of the

Formulated Product , Intended uses and methods of
application,

Assessment

Toxicology,

Residue

of

Efficacy

of

Pesticide,

Data, Environmental Data ,

Disposal of surplus pesticide and pesticide containers,
Label, GAP Table )
(င)

အဆမို ပ တင်မပသည် အဂဂလပ်/ မြန်ြာနှစ်ဘာသာမြင် မပန်ဆို
ထာျိုးသည်တံဆပ် (အညွှန်ျိုးစာ)

(စ)

ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးအ ည်အရသွေျိုးစစ်ရဆျိုး န် ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး နြနာ (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)
လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

(က)

ရလ ာက်လွှာနှငအတ
်
ပျိုးတွေွဲတင်မပ ြည် လိုအပ်သည် အခ က်
အလက်ြ ာျိုး မပည်စံိုြှု ှ/ြ ှကို စစ်ရဆျိုးပါသည်။

(ခ)

မပည်စံိုပါက သတ်ြှတ်ထာျိုးသည် ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးြှတ်ပံိုတင်ရ ကျိုး
နှုန်ျိုးထာျိုးြ ာျိုးနှင် ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးနြနာ တစ်ြ ျိုးအတွေက် ဓါတ်ခွေွဲစစ်
ရဆျိုးခရငွေြ ာျိုးကို မြန်ြာစျိုးပွောျိုးရ ျိုးဘဏ်၊ ဘဏ်စာ င်ျိုးအြှတ်
MD-013156 သိုို့ ရပျိုးသွေင်ျိုး ပါြည်။
(Registration Fee နှင် Analytical Fee ဓါတ်ခွေွဲစစ်ရဆျိုး
ခရငွေသွေငျိုး် ပပျိုးရသာ်လည်ျိုး Sample နှင် Dossier တွေင် ရြေါ်
မပထာျိုးသည် အခ က်အလက်ြ ာျိုး မပည်စံိုြှုြ ှလ င် ြှတ်ပံို
တင်မခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးစဉ်ြှ လံျိုးို ဝပယ်ြ က်ြည်မြစ်ပါသည်)

(ဂ)

ထုံတ်လုံပ်သ၏ ကိုယ်ရ ျိုးကို အရသျိုးစတ် စစ်ရဆျိုး ြည်။

(ဃ)

ြ င်ျိုးပိုျိုးသတ်ရဆျိုး ထုံတ်လုံပ်သကိုယ်ရ ျိုး အရထာက်အထာျိုး
ြ ာျိုး မပည်စံိုြန
ှ ်ကန်ပါက ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးနှင်ပတ်သက်ရသာ နည်ျိုး
ပညာအခ က်အလက်ြ ာျိုးကို နည်ျိုးပညာရကာ်ြတဝင်ြ ာျိုးြှ စစ်
ရဆျိုးပါသည်။

(င)

ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးနှင်ပတ်သက်ရသာ နည်ျိုးပညာ အခ က်အလက်ြ ာျိုး
မပည်စံိုြန
ှ ်ကန်ပါက အ ည်အရသွေျိုး စစ်ရဆျိုး န် ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး
နြနာကို ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးဓါတ်ခွေွဲခန်ျိုးသိုို့ ရပျိုးပိုို့ ပါြည်။

(စ)

ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးဓါတ်ခွေွဲခန်ျိုးြှ

အ ည်အရသွေျိုး

စစ်ရဆျိုးြှု လေ်နှင်

နည်ျိုးပညာအခ က်အလက်ြ ာျိုး စစစ်ရထာက်ခံခ က်ြ ာျိုးနှင်အတ
နည်ျိုးပညာရကာ်ြတ

အစည်ျိုးအရဝျိုး၊

ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးြှတ်ပံိုတင်

အြွေွဲွံ့ အစည်ျိုးအရဝျိုးြ ာျိုးသိုို့ တင်မပပါသည်။
(ဆ) ြှတ်ပံိုတင်အြွေွဲွံ့အစည်ျိုးအရဝျိုးြှ ဆံိုျိုးမြတ်အတည်မပ ပပျိုး ြှတ်ပံိုတင်
ခွေင်မပ ရသာ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးြ ာျိုးကို ြှတ်ပံိုတင်အြ ျိုးအစာျိုးအလိုက်
ြှတ်ပံိုတင်လက်ြှတ် ထိုတ်ရပျိုးပါသည်။
ဝန်ရဆြောင်ခ

Analytical

fee

for

pesticide

registration=

နြနာ

၁

ခိုခ င်ျိုးစအတွေက် ၃၀၀,၀၀၀ က ပ်
Experimental Registration (before starting of commercial
operation regarding pesticide/ conducting the bio-efficacy
trials) = ၂ နှစ်လ င် ၁,၀၀၀,၀၀၀ က ပ်
Provisional Registration = ၅ နှစ်လ င် ၂,၀၀၀,၀၀၀ က ပ်
ကကြောမ င်ခ န်

လအ
ို ပ်သည် အခ က်၊ တင်သွေငျိုး် ြည် အခ က်အလက်ြ ာျိုး မပည်စံိုလ င်
အလိုပ်လိုပ်

က်(၈)ပတ်နှင်

အခ က်အလက်ြ ာျိုး မပည်စံိုြှု

လအ
ို ပ်သည်အခ က်၊

တင်သွေင်ျိုး ြည်

ှ/ြ ှရပေါ် ြတည်၍ အခ န် ကာမြင်နိုင်

ြည်။ မပည်စံိုပပျိုးြှ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးြှတ်ပံိုတင်အြွေွဲွံ့အစည်ျိုးအရဝျိုးသိုို့ တင်မပ
သည်။
ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးြှတ်ပံိုတင်အြွေွဲွံ့၏ အစည်ျိုးအရဝျိုးသည် ( ၆ )လ တစ်ကကြ်

က င်ျိုးပပါြည်။
ှတ်ခ က်

ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးြှတ်ပံိုတင်ရလ ာက်ထာျိုးမခင်ျိုး သိုို့ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတင်မပင်ဆင်
ရလ ာက်ထာျိုးမခင်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုးရသာ အရသျိုးစတ်နည်ျိုးစဉ်ြ ာျိုးကို သ ှ
နိုင် န် ရလ ာက်ထာျိုးသအရနမြင် ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးဥပရေ ၂၀၁၆ ကိုကိုျိုးကာျိုး
နိုငသ
် ည်။
Registration Fee နှင် Analytical Fee ဓါတ်ခွေွဲစစ်ရဆျိုးခရငွေ သွေင်ျိုးပပျိုး
ရသာ်လည်ျိုး Sample နှင် Dossier တွေင်ရြေါ်မပထာျိုးသည် အခ က်အလက်
ြ ာျိုး မပည်စံိုြှုြ ှမခင်ျိုး၊ သတ်ြှတ်ထာျိုးရသာနြနာြ ာျိုး တင်သွေငျိုး် န် ပ က်
ကွေက်မခင်ျိုးြ ာျိုးတရ
ိုို့ ကာင် တင်သွေင်ျိုး ြည် အခ က်အလက်ြ ာျိုး မပည်စံိုြှု
ြ ှလ င် ြှတ်ပံိုတင်မခင်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်ြှ လံျိုးို ဝပယ်ြ က်ြည်မြစ်ပါသည်။

လလ ျှောက်ထျှောူး

Myanmar Agricultural Inputs Registration System (MAIRS) Online

ရမည်လနရျှော

စနစ်မြင် ရဆာင် ွက်လ က် ှပါသည်။

အတည်ဖပြုလက်

တွွဲဘက်အတွင်ူးလရူးမှူူး၊ ပုံူးသတ်လဆူးမှတ်ပံုံတင်အြွွဲွဲ့

မှတ်လရူးထုံူးသည်
ရျှောထူး/အဆင်

(၁၃) ြ်းသတ်လ
တင်ဖပရန်လုံအပ်

်းလ ျှော်စြ်လ ျှောင််းချခွင်
(၁)

င်စင်

လြျှော်စပ်ထုံတ်လုံပ်မည်

ပုံူးသတ်လဆူးမျျှောူးနှငပက်
်
သက်လသျှော

ပညျှောရပ်

မည်အလထျှောက်

ဆုံင်ရျှောအချက်အလက်မျျှောူး လြျှော်ဖပပါရှမည်ထုံတ်လုံပ်မှုနည်ူးစနစ်အကျဉ်ူး

အထျှောူးမျျှောူး

(စွနပ
်ို့ စ်လရမျျှောူး လရသန်ို့စင်လရူးနှင် အဖချှောူးစွန်ို့ပစ်ပစစည်ူးမျျှောူး သန်ို့စင်လရူး
လုံပ်ငန်ူးမျျှောူး အပါအဝင်)
(၂)

ပုံူးသတ်လဆူးမှတ်ပံုံတင် သမ
ုံို့ ဟုံတ် ဖပင်ဆင်မှတ်ပံုံ တင်လက်မှတ်၊

(၃)

ပုံူးသတ်လဆူး မပုံင်ရရှထျှောူးသ (သမ
ုံို့ ဟုံတ်) အဆပ်ရှ ပစစည်ူးထုံတ်လုံပ်
သ၏ သလဘျှောတညီချက်၊

(၄)

ထုံတ်လုံပ်မှုတွင် ပါဝင်လဆျှောင်ရွက်မည် တျှောဝန်ရှပုံဂ္ြုလ်မျျှောူး၏ ပုံူးသတ်
လဆူး ကုံင်တွယ်သံုံူးစွွဲခွင် လက်မှတ်မတတူ ၊

(၅) လြေါ်စပ်မည် ပုံူးသတ်လဆူးစျှောရင်ူးနှင် အရည်အလသွူး စစ်လဆူးရန် ပုံူးသတ်

လဆူး နမနာ
(၆) ထုံပ်ပူးုံ မှု အရွယ်အစျှောူးနှင် နှစ်အလက
ုံ ်ထုံတ်လုံပ်မည် ပမျှောဏ၊
(၇) ထည်သွငူး် / ထုံပ်ပူးုံ ပစစည်ူး နမနာနှင် တံဆပ် (အညန်ူးစျှော)မျျှောူး၊
(၈) အသံိုျိုးမပ ြည်ပစစည်ျိုးက ယာြ ာျိုးစိုရဆာင်ျိုးထာျိုး ှြှု၊
(၉) လုံပ်ငန်ူးခွင်ကျန်ူးမျှောလရူးနှင် စက်ရံိုဝန်ထြ်ျိုးြ ာျိုး၏ က န်ျိုးြာရ ျိုးအတွေက်
ရဆာင် ွက်ထာျိုး ှြှု၊
(၁၀) စွနပ
်ို့ စ်ပစစည်ူးမျျှောူးနှင် ရ ဆိုျိုးြ ာျိုးကို စနစ်တက စွေန်ပ
ို့ စ် န် ရဆာင် ွက်
ထာျိုး ှြှု၊
(၁၁) မီူးလဘူးအနတရျှောယ် ကျှောကွယ်ရန် ကရယျှောမျျှောူး တပ်ဆင်ထျှောူး ှြှု၊
(၁၂) စက်ရံုံတွင်ူးမှ အနံို့အသက်မျျှောူးပလပျျှောက်ရန်လဆျှောင်ရွက်ဖခင်ူး လုံပ်ငန်ူးစဉ်၊
(၁၃) ကုံန် ကမ်ူးပစစည်ူးမျျှောူး သုံလလှျှောင်မှုလုံပ်ငန်ူးစဉ်၊
(၁၄) သဘာဝပတ်ဝန်ျိုးက င်အနတ ာယ်ကင်ျိုးရစရ ျိုးအတွေက်ရဆာင် ွက်ထာျိုး ှြှု၊
(၁၅) ထုံတ်လုံပ်ပပီူးလသျှော ပုံူးသတ်လဆူးမျျှောူးကုံ သုံလလှျှောင်မည် လုံပ်ငန်ူးစဉ်နှင်
သုံလလှျှောင်ရအ
ံုံ တွက် လက်လလ
ီ က်ကျှောူး လရျှောင်ူးချခွင်လုံငစ
် င်၊
(၁၆) သယ်ယပလ
ုံို့ ဆျှောင်လရူးလုံပ်ငန်ူးစဉ်မျျှောူး၊
(၁၇) လင
ုံ စ
် င်လလ ျှောက်ထျှောူးသည် စက်ရံုံအတွက် လုံအပ်မည် (တုံငူး် လေသကကီူး/
ဖပည်နယ်၊ ခရုံင်အလုံက် သက်ဆုံငရ
် ျှောဌျှောနဆုံင်ရျှောမျျှောူး၏ လထျှောက်ခံချက်
မျျှောူး)
လက်လတွွဲ့လုံပ်ထူးံုံ (က) လလ ျှောက်ထျှောူးသသည် တင်ဖပရန် လအ
ုံ ပ်မည်အလထျှောက်အထျှောူးမျျှောူးကုံ
လုံပ်နည်ူး

စုံက် ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောနသုံို့ တင်ဖပလလ ျှောက်ထျှောူးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ သျိုးနှံကာကွေယ်ရ ျိုးဌာနခွေွဲြှ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး နည်ျိုးပညာ
ရကာ်ြတဝင်ြ ာျိုး ပါဝင်ရသာ စစ်ရဆျိုးရ ျိုးအြွေွဲွံ့ကို ြွေွဲွံ့စည်ျိုးကာ စက်ရံို
အာျိုး ကွေငျိုး် ဆင်ျိုးစစ်ရဆျိုးပါြည်။
(ဂ) ကွေငျိုး် ဆင်ျိုးစစ်ရဆျိုးအစ င်ခံစာကို ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ သျိုးနှံကာကွေယ်ရ ျိုး
ဌာနခွေ၊ွဲ

စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောနြှ

စစစ်ပပျိုးပါက

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်၊

စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောနထံ တင်မပကာ သတ်ြှတ်ထာျိုးရသာ လင
ို စ
် င်ရ ကျိုး
သတ်ြှတ်ထာျိုးသည်နည်ျိုးလြ်ျိုးအတိုင်ျိုး သက်ဆိုင် ာကိုြပဏြှ ရပျိုးသွေင်ျိုး

ပပျိုး ပံိုစ(ံ ၄) မြင် လင
ို စ
် င်ထိုတ်ရပျိုးပါသည်။
ဝန်လဆျှောင်ခ

-

၃နှစ်လ င်၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (လဆူးတစ်မျြုူးအတွက်)

ကျှောဖမင်ချန်

-

လအ
ုံ ပ်သည်အချက်၊ တင်သွငူး် ရမည် အချက်အလက်မျျှောူး ဖပည်စံုံလ င်
အလုံပ်လုံပ်ရက် (၂) ပတ်နှင်လုံအပ်သည်အချက်၊ တင်သွင်ူးရမည် အချက်
အလက်မျျှောူး ဖပည်စံုံမှု ရှ/မရှလပေါ် မတည်၍ အချန် ကျှောဖမင်နုံငမ
် ည်။

မှတ်ချက်

-

လလ ျှောက်ထျှောူး

ရလ ာက်လွှာအာျိုးညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်(ရံျိုးို ခန်ျိုး)၊စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန၊ရံိုျိုး

ရမည်လနရျှော

အြှတ်(၁၅)၊ရနမပည်ရတာ်သိုို့လပ်ြ၍ရလ ာက်ထာျိုး ြည်။

အတည်ဖပြုလက်

ညန် ကျှောူးလရူးမှူူးချြုပ်၊ စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

မှတ်လရူးထုံူးသည်
ရျှောထူး/အဆင်

(၁၄) ြ်းသတ်လ

်း ပြန်

ည်ထြ်ြ်းလ ျှောင််းချခွင်

င်စင်

တင်ဖပရန်လုံအပ်

(၁) ဖပန်လည်ထပ
ုံ ်ပုံူးမည် ပုံူးသတ်လဆူးမျျှောူးစျှောရင်ူး၊

မည်အလထျှောက်

(၂) ထုံပ်ပူးုံ မှုအရွယ်အစျှောူးနှင် နှစ်အလုံက် ဖပန်လည် ထုံပ်ပုံူးမည် ပမျှောဏ၊

အထျှောူးမျျှောူး

(၃) ထည်သွငူး် / ထုံပ်ပူးုံ ပစစည်ူး နမနာနှင် တံဆပ် (အညန်ူးစျှော)မျျှောူး၊
(၄) ပုံူးသတ်လဆူးမှတ်ပံုံတင်ခွင် ရရှထျှောူးသနှင် ထုံတ်လုံပ်သ၏ သလဘျှောထျှောူး
တညီချက်စျှော၊
(၅) လုံပ်ငန်ူးလဆျှောင်ရွက်မည် ပုံဂ္ြုလ်မျျှောူး၏ ပုံူးသတ်လဆူး ကုံင်တွယ်သံုံူးစွွဲခွင်
လက်မှတ်မတတူနှင် လရှူးဦူးသနာဖပြုနည်ူးမျျှောူး လဖြဆုံလအျှောင်ဖမင်လ ကျှောင်ူး
လထျှောက်ခံ ချက်၊
(၆) မပန်လည်ထပ
ို ်ပိုျိုးမခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအတွေက် အသံိုျိုးမပ ြည် ပစစည်ျိုးက ယာြ ာျိုး
စိုရဆာင်ျိုးထာျိုး ှြှု၊
(၇) လုံပ်ငန်ူးခွင် ကျန်ူးမျှောလရူးနှင် စက်ရံိုဝန်ထြ်ျိုးြ ာျိုး၏ က န်ျိုးြာရ ျိုးအတွေက်
ရဆာင် ွက်ထာျိုး ှြှု၊
(၈)

စွနပ
်ို့ စ်ပစစည်ူးမျျှောူးနှင် ရ ဆိုျိုးြ ာျိုးကို
ရဆာင် ွက် ထာျိုး ှြှု၊

စနစ်တက

စွေနပ
်ို့ စ် န်

(၉) မီူးလဘူးအနတရျှောယ်နှငကျန်
်
ူးမျှောလရူးအနတရျှောယ်မျျှောူးမှ ကျှောကွယ်ရန် ကရယျှော
မျျှောူး တပ်ဆင်ထျှောူးဖခင်ူး ှြှု၊
(၁၀) စက်ရံုံတွင်ူးမှအနံို့အသက်မျျှောူး ပလပျျှောက်ရန် လဆျှောင်ရွက်ဖခင်ူး လုံပ်ငန်ူး
စဉ်
(၁၁) ကုံန် ကမ်ူးပစစည်ူးမျျှောူး သုံလလှျှောင်မှုလုံပ်စဉ်၊
(၁၂) သဘာဝပတ်ဝန်ျိုးက င် အနတ ာယ်ကင်ျိုးရစရ ျိုးအတွေက် ရဆာင် ွက်ထာျိုး
ှြှု၊
(၁၃) ထုံတ်လုံပ်ပပီူးလသျှော ပုံူးသတ်လဆူးမျျှောူးကုံ

သုံလလှျှောင်မည် လုံပ်ငန်ူးစဉ်၊

သုံလလှျှောင်ရအ
ံုံ တွက် လက်လလ
ီ က်ကျှောူးလရျှောင်ူးချခွင်လုံင်စင်၊
(၁၄) သယ်ယပို့လ
ုံ ဆျှောင်လရူး လုံပ်ငန်ူးစဉ်မျျှောူး၊
(၁၅) လင
ုံ စ
် င်လလ ျှောက်ထျှောူးသည် စက်ရံုံအတွက် လအ
ုံ ပ်မည် တုံင်ူးလေသကကီူး/
ဖပည်နယ်၊ခရုံငအ
် လက
ုံ ် သက်ဆုံငရ
် ျှောဌျှောနဆုံင်ရျှောမျျှောူး၏ လထျှောက်ခံချက်
မျျှောူး
လက်လတွွဲ့လုံပ်ထူးံုံ

(က) လလ ျှောက်ထျှောူးသသည် တင်ဖပရန် လအ
ုံ ပ်မည်အလထျှောက်အထျှောူးမျျှောူးကုံ

လုံပ်နည်ူး

စုံက်ပျြုူး လရူးဦူးစီူးဌျှောနသုံို့ တင်ဖပလလ ျှောက်ထျှောူးရမည်။
(ခ) ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ သျိုးနှံကာကွေယ်ရ ျိုးဌာနခွေွဲြှ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး နည်ျိုးပညာ
ရကာ်ြတဝင်ြ ာျိုး ပါဝင်ရသာ စစ်ရဆျိုးရ ျိုးအြွေွဲွံ့ကိုြွဲွံ့ွေ စည်ျိုးကာ စက်ရံို
အာျိုး ကွေငျိုး် ဆင်ျိုးစစ်ရဆျိုးပါြည်။
(ဂ) ကွေငျိုး် ဆင်ျိုးစစ်ရဆျိုးအစ င်ခံစာကို ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ သျိုးနှံကာကွေယ်ရ ျိုး
ဌာနခွေ၊ွဲ စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောနြှ စစစ်ပပျိုးပါက ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်၊ စုံက်
ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန ထံတင်မပကာသတ်ြှတ်ထာျိုးရသာ လင
ို စ
် င်ရ ကျိုး သတ်
ြှတ်ထာျိုးသည် နည်ျိုးလြ်ျိုးအတိုင်ျိုး သက်ဆိုင် ာကိုြပဏြှ ရပျိုးသွေင်ျိုးပပျိုး
ပံိုစ(ံ ၆) မြင် လင
ို စ
် င်ထိုတ်ရပျိုးပါသည်။

ဝန်လဆျှောင်ခ

ဖပန်လည်ထပ
ုံ ်ပုံူးမည်ပုံူးသတ်လဆူးတစ်မျြုူးအတွက် ၃နှစ်လ င် ၁,၀၀၀,၀၀၀
ကျပ်

ကျှောဖမင်ချန်

လအ
ုံ ပ်သည်အချက်၊ တင်သွငူး် ရမည်အချက်အလက်မျျှောူး ဖပည်စံုံလ င် အလုံပ်
လုံပ်ရက်(၁)ပတ်နှင် လုံအပ်သည်အချက်၊ တင်သွင်ူးရမည်အချက် အလက်
မျျှောူး ဖပည်စံုံမှု ရှ/မရှလပေါ် မတည်၍ အချန် ကျှောဖမင်နုံငမ
် ည်။

မှတ်ချက်

-

လလ ျှောက်ထျှောူးရ

ရလ ာက်လွှာအာျိုးညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်(ရံျိုးို ခန်ျိုး)၊စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန၊ရံိုျိုး

မည်လနရျှော

အြှတ်(၁၅)၊ရနမပည်ရတာ်သိုို့လပ်ြ၍ရလ ာက်ထာျိုး ြည်။

အတည်ဖပြုလက်

ညန် ကျှောူးလရူးမှူူးချြုပ်၊ စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

မှတ်လရူးထုံူးသည်
ရျှောထူး/အဆင်

(၁၅) ြ်းသတ်လ

်း

က်

/

က်ကျှော်းလ ျှောင််းချခွင်

င်စင်

တင်မပ န်လိုအပ် ြည် (က) ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး လက်လ/လက်ကာျိုးရ ာင်ျိုးခ ခွေင်လိုငစ
် င် ရလ ာက်လွှာ
အရထာက်အထာျိုးြ ာျိုး (ခ) လက်ြှတ်

ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးသံိုျိုးစွေွဲသြ ာျိုး သင်တန်ျိုးဆင်ျိုးပပျိုးရ ကာင်ျိုး

လက်ြှတ်
(ဂ) ပတ်ဝန်ျိုးက င်၏ သရဘာတညရ ကာင်ျိုးရထာက်ခံခ က်
(ဃ) လင
ို စ
် င်ရလ ာက်ထာျိုးရသာ တည် ှသည်တည်ရန ာ အလိုက် သက်
ဆိုင် ာ ဇိုန်/ ပ်ကွေက် ှ တာဝန် ှသ၏ ရထာက်ခံခ က်ြ ာျိုး
လက်ရတွေွံ့လိုပ်ထျိုးံို
လိုပ်နည်ျိုး

(က) လက်လ/လက်ကာျိုးရ ာင်ျိုးခ ခွေင်
သတ်

ြှတ်ထာျိုးသည်

အခ က်အလက်ြ ာျိုး

လိုငစ
် င်ရလ ာက်ထာျိုး ာတွေင်
ရလ ာက်လွှာတွေင်
မပည်စံိုစွော

သက်ဆိုင် ာခရိုငဦ
် ျိုးစျိုးြှုျိုးရံိုျိုး

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုး

လိုအပ်သည်
မြည်စွေက်၍
ဌာနတွေင်

တင်မပရလ ာက်ထာျိုး ြည်။
(ခ) ခရိုငဦ
် ျိုးစျိုးြှ ျိုးြှ စစစ်၍ လင
ို စ
် င်ခွေငမပ
် ပါက သတ်ြှတ်ထာျိုးသည်
လင
ို စ
် င်ရ ကျိုးကို

ရပျိုးသွေင်ျိုးရစပပျိုး

သတ်ရဆျိုး

ရလ ာက်ထာျိုးသအာျိုး

လက်လ/လက်ကာျိုး

ပိုျိုး

ရ ာင်ျိုးခ ခွေင်

လင
ို စ
် င်ထိုတ်ရပျိုးပါသည်။
ဝန်ရဆာင်ခ

၃ နှစ်လ င် ၃၀၀,၀၀၀ က ပ်

ကာမြင်ခ န်

လအ
ို ပ်သည် အခ က်၊တင်သွေငျိုး် ြည် အခ က်အလက်ြ ာျိုး မပည်စံိုလ င်
အလိုပ် လိုပ် က်၂ပတ်နှငလ
် ိုအပ်သည်အခ က်၊ တင်သွေငျိုး် ြည် အခ က်
အလက်ြ ာျိုး မပည်စံိုြှု ှ/ြ ှရပေါ် ြတည်၍ အခ န် ကာမြင်နိုငြ
် ည်။

ြှတ်ခ က်

အရသျိုးစတ်နည်ျိုးစဉ်ြ ာျိုးကိုသ ှနိုင် န် ရလ ာက်ထာျိုးသအရနမြင်ပျိုးို သတ်
ရဆျိုးဥပရေနှင် လိုပ်ထံိုျိုးလိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုး ၂၀၁၉ ကို ကိုျိုးကာျိုးနိုင်သည်။
ြှတ်ပံို

တင်

သြ
ိုို့ ဟိုတ်

မပင်ဆင်ြှတ်ပံိုတင်

ှထာျိုးသည်

ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးြ ာျိုးကိုသာ ရ ာင်ျိုးခ ြည်။
ရလ ာက်ထာျိုး ြည်

ခရိုငဦ
် ျိုးစျိုးြှ ျိုး၊ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ရန ာ
အတည်မပ လက်ြှတ်

ခရိုငဦ
် ျိုးစျိုးြှ ျိုး၊ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ရ ျိုးထိုျိုးသည်
ာထျိုး/အဆင်
(၁၆) ြ်းသတ်မှိုင််းတက်ခွင်
တင်မပ န်လိုအပ်ြည်
အရထာက်အထာျိုးြ ာျိုး

င်စင်

(က) လင
ို စ
် င်ရလ ာက်လွှာနှင်အတ ပိုျိုးသတ်မခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးနှင် သက်ဆိုင်
သည် ရြျိုးခွေန်ျိုးြ ာျိုးရမြ ကာျိုးမခင်ျိုး
(ခ) ပိုျိုးသတ်ြှုငျိုး် တိုက် ာတွေင် အသံိုျိုးမပ ြည် ပစစည်ျိုးက ယာြ ာျိုး စို
ရဆာင်ျိုးထာျိုး ှြှုစာ င်ျိုး
(ဂ) လိုပ်ငန်ျိုးခွေင်က န်ျိုးြာရ ျိုး
ခွေင်

စစ်ရဆျိုးခ က်ြှတ်တြ်ျိုးြ ာျိုး၊

ရဘျိုးအနတ ာယ်ကင်ျိုး ှင်ျိုးရ ျိုး

စြံထာျိုး ှြှုြ ာျိုး၊

လိုပ်ငန်ျိုး
ြျိုးရဘျိုးနှင်

အရ ျိုး ရပေါ်ထခိုက်ြှုြ ာျိုးအတွေက် ကက တင် မပင်ဆင်ထာျိုး ှြှုြ ာျိုး
(ဃ) ြှတ်ပံိုတင်ထာျိုးရသာ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးြ ာျိုးစာ င်ျိုးနှင် မြန်ြာဘာသာ
မြင် အညွှန်ျိုးစာြ ာျိုး
(င) ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး (သြ
ိုို့ ဟိုတ်) အဆပ် ှပစစည်ျိုး ကိုင်တွေယ်ြည်သြ ာျိုး
၏

လက်ြှတ် ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးသံိုျိုးစွေွဲသ

အသအြှတ်မပ ကေ်မပာျိုး

ြတတ
(စ) စွေနပ
်ို့ စ်ပစစည်ျိုးြ ာျိုးကို စနစ်တက စွေန်ပ
ို့ စ် န် ရဆာင် ွက် ထာျိုး ှြှု၊ (
Waste Disposal Management)
(ဆ) အသံိုျိုးမပ ြည် ပိုျိုးသတ်ရဆျိုးြ ာျိုးကို သိုရလှာင်ြည်လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်၊ သို
ရလှာင်ရအ
ံို တွေက် လက်လလက်ကာျိုး ရ ာင်ျိုးခ ခွေင်လိုင်စင်

(ဇ) ပိုျိုးတိုက်ြှုင်ျိုးတိုက်မခင်ျိုးသိုို့ြဟိုတ်
၏

စံမပလိုပ်ထျိုးံို လိုပ်နည်ျိုးြ ာျိုး

ပိုျိုးြွှာျိုးထန်ျိုးခ ပ်ရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးတိုို့
(Standard

Operation

Procedure) ရဆာင် ွက်ထာျိုး ှြှုြ ာျိုး
(ဈ) လိုပ်ငန်ျိုးနှငပတ်
်
သတ်ရသာ

ှထာျိုးသင်သည်

လိုပ်ငန်ျိုးလိုပ်ကိုငခ
် ွေင် လိုငစ
် င်ြ ာျိုး ရဆာင် ွက်ထာျိုး ှြှု
(ည) သိုရလှာင်ရအ
ံို တွေငျိုး်

လိုပ်ငန်ျိုးသံိုျိုးပစစည်ျိုးြ ာျိုး၏

စနစ်တက

သိုရလှာင် ထာျိုး ှြှု
လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

(က) ရလ ာက်ထာျိုးသသည် တင်မပ န် လအ
ို ပ်ြည် အရထာက်အထာျိုး
ြ ာျိုးကို စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာနသိုို့ တင်မပရလ ာက်ထာျိုး ြည်။
(ခ) ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ သျိုးနှံကာကွေယ်ရ ျိုးဌာနခွေွဲြှ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး နည်ျိုး
ပညာရကာ်ြတဝင်ြ ာျိုး ပါဝင်ရသာ စစ်ရဆျိုးရ ျိုးအြွေွဲွံ့ကို ြွေွဲွံ့စည်ျိုး
ကာ စက်ရံိုအာျိုး ကွေငျိုး် ဆင်ျိုးစစ်ရဆျိုးပါြည်။
(ဂ) ကွေငျိုး် ဆင်ျိုးစစ်ရဆျိုး အစ င်ခံစာကို ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ သျိုးနှံကာ
ကွေယ်ရ ျိုးဌာနခွေွဲ၊ စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန စစစ်ပပျိုးပါက ညွှန် ကာျိုးရ ျိုး
ြှ ျိုးခ ပ်၊ စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောနထံ တင်မပကာ သတ်ြှတ်ထာျိုးရသာ
လင
ို စ
် င်ရ ကျိုး သတ်ြှတ်ထာျိုးသည် နည်ျိုးလြ်ျိုးအတိုင်ျိုး သက်ဆိုင် ာ
ကိုြပဏြှ ရပျိုးသွေင်ျိုးပပျိုး ပံိုစံ(၈) မြင် လင
ို စ
် င်ထိုတ်ရပျိုးပါသည်။

ဝန်ရဆာင်ခ

၃ နှစ်လ င် ၃၀၀,၀၀၀ က ပ်

ကာမြင်ခ န်

လအ
ို ပ်သည်အခ က်၊ တင်သွေငျိုး် ြည် အခ က်အလက်ြ ာျိုး မပည်စံိုလ င်
အလိုပ်လိုပ် က်(၁)ပတ်နှင် လအ
ို ပ်သည်အခ က်၊ တင်သွေငျိုး် ြည်အခ က်
အလက်ြ ာျိုး မပည်စံိုြှု ှ/ြ ှ ရပေါ်ြတည်၍ အခ န် ကာမြင်နိုငြ
် ည်။

ရလ ာက်ထာျိုး ြည်

ရလ ာက်လွှာအာျိုးညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်(ရံျိုးို ခန်ျိုး)၊ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန၊ရံိုျိုး

ရန ာ

အြှတ်(၁၅)၊ရနမပည်ရတာ်သိုို့လပ်ြ၍ရလ ာက်ထာျိုး ြည်။

အတည်မပ လက်ြှတ် ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်၊ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန
ရ ျိုးထိုျိုးသည်
ာထျိုး/အဆင်

(၁၇) ြ်းသတ်လ

်းတင်သွင််းခွင်လထျှောက်ခချက် (မှတ်ြတင်

ပြည်ြမှတင်သွင််းမည် ြ်းသတ်လ
တင်ဖပရန်လုံအပ်

(၁)

သည်အလထျှောက်
အထျှောူးမျျှောူး

ှပြ်း ပမန်မျှောနင်ငတွင် အသ်းပြြု န်

်းမျျှော်းအျှော်း စစစ်၍ တင်သွင််းခွင်လထျှောက်ခချက် ထတ်လြ်းပခင််း)

တင်သွင်ူးခွင် လလ ျှောက်လျှောပံစ
ုံ ံတွင် ဖြည်စွက်၍ လုံအပ်လသျှော လအျှောက်လြျှော်ဖပ
ပါ အချက်အလက်မျျှောူးအျှောူး ပူးတွွဲ တင်ဖပရန်လုံအပ်ပါသည်။

(၁-၁) ပူးုံ သတ်လဆူးမှတ်ပံုံတင်မတတူ
(၁-၂) ပူးုံ သတ်လဆူး (သုံို့မဟုံတ်) အဆပ်ရှပစစညူး် ကုံင်တွယ် ထန်ူးသမ်ူးမည်သမျျှောူး
၏ အမည်နှင် လက်မတ
ှ ်ရ ပူးုံ သတ်လဆူး သံုံူးစွွဲသ အသအမှတ်ဖပြုကေ်ဖပျှောူးနှင်
ထုံတ်လပူးသည်ရက်စွွဲ
(၁-၃) ဖမန်မျှောအညန်ူးစျှော
(၁-၄) ကုံန်ပလ
ုံို့ ျှော
(၁-၅) ဖပန်လည်ထုံတ်ပုံူးမည် အရွယ်အစျှောူးမျျှောူးအတွက် ဖပန်လည် ထုံတ်ပုံူးလရျှောင်ူး
ချခွင်လုံင်စင်မတတူ
(၁-၆) ထုံတ်လုံပ်သမှတင်ပမ
ုံို့ /ှု တဆင်တင်ပမ
ုံို့ ှုအတွက် သလဘျှောတညီချက်
(၁-၇) လက်လီလက်ကျှောူးလရျှောင်ူးချခွင် လုံင်စင်မတတူ
(၁-၈) ပူးုံ သတ်လဆူးအရည်အလသွူး ဓျှောတ်ခစ
ွွဲ စ်လဆူးခ လပူးသွင်ူးပပီူးလ ကျှောင်ူး လဖပစျှော
မရင်ူး
(၁-၉) Technical Grade တင်သွင်ူးရန်အတွက် လြျှော်စပ်ထုံတ် လုံပ်ခွင်လုံင်စင်မတတူ
(၁-၁၀) ကုံယစ
် ျှောူးလဆျှောင်ရွက်လ င် ကုံမဏ
ပ ီ၏ကုံယစ
် ျှောူးလှယ် လွဲစျှောနှင် မှတ်ပုံတ
ံ င်
မတတူ
(၁-၁၁) တင်သွင်ူးသည် ကုံမပဏီ၏ ကုံမဏ
ပ ီမှတ်ပုံတ
ံ င်မတတူ
(၁-၁၂) ကုံန်သွယ်လရူးဦူးစီူးဌျှောန၏ Exporter and Importer Registration မတတူ
(၁-၁၃) ထုံတ်ပုံူးမှုအရွယ်အစျှောူး ၁၀၀စီစီ/ဂရမ်ထက် လသူးငယ်ပါက လက်ကမ်ူးစျှော
လစျှောင်ခုံင်ပမွဲစျှောွ ပူးတွထ
ွဲ ျှောူးဖခင်ူး (သ)ုံို့ အညန်ူးစျှော ရှင်ူးလင်ူးဖပတ်သျှောူးစွျှော ဖမင်
နုံင်လသျှော ထုံတ်ပုံူးမှု နမနာပံစ
ုံ ံ

လုံပ်ငန်ူးစဉ်အဆင်

(၁)

တင်သွင်ူးသမှ လလ ျှောက်လျှောပံစ
ုံ ံတွင်ဖြည်စွက်၍ ပူးတွွဲလလ ျှောက်ထျှောူး တင်ဖပ
ရန် လုံအပ်လသျှော အချက်အလက်မျျှောူးအျှောူး စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊ သီူးနှံ
ကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲမှ စစစ်ဖခင်ူး။

(၂)

ပူးုံ သတ်လဆူး အရည်အလသွူး ဓျှောတ်ခစ
ွွဲ စ်လဆူးခအျှောူး ဖမန်မျှောစီူးပွျှောူးလရူးဘဏ်၊

စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ၏

စျှောရင်ူးအမှတ်

MD.013156 သုံို့ လပူးသွင်ူးရန် စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူး
ဌျှောနခွွဲမှ လငွသွင်ူးစျှောထုံတ်လပူးဖခင်ူး။
(၃)

အရည်အလသွူး ဓျှောတ်ခစ
ွွဲ စ်လဆူးခလပူးသွင်ူးပပီူးလ ကျှောင်ူး လငွသွင်ူးလဖပစျှောမရင်ူး
အျှောူး တင်သွင်ူးသမှ စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲသုံို့ လပူး
ပို့ဖုံ ခင်ူး။

(၄)

ပူးုံ သတ်လဆူး တင်သွင်ူးခွင် လထျှောက်ခံချက်အျှောူး ကုံန်သွယ်လရူးဦူးစီူးဌျှောန၏
Myanmar Tradenet 2.0 Online စနစ်ဖြင် (၅.၁.၂၀၂၁) ရက်လနို့မှ စတင်၍
ထုံတ်လပူးဖခင်ူး။

ဝန်လဆျှောင်ခ

ပူးုံ သတ်လဆူးအရည်အလသွူးစစ်လဆူးခ- တင်သွင်ူးမည် ပူးုံ သတ်လဆူး ပမျှောဏ(၂၀)
မက်ထရစ်တန်လ င် (၃၀၀၀၀၀) ကျပ်နှုန်ူး

ကျှောဖမင်ချန်

ရံုံူးြွင်ရက်- (၃-၄)ရက်

လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်

တင်သွင်ူးခွင် လလ ျှောက်လျှောအျှောူး တွြ
ွဲ က်အတွင်ူးလရမှူူး၊ ပုံူးသတ်လဆူးမှတ်ပုံတ
ံ င် အြွွဲ့ွဲ ၊

လနရျှော

စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ၊ ဘုံရင်လနာင်လမ်ူးမကကီူး၊ ရန်ကုံန်သုံို့
လပ်မ၍ လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်။

အတည်ဖပြုလက်မှ

တွြ
ွဲ က်အတွင်ူးလရူးမှူူး(ကုံယ်စျှောူး)

တ်လရူးထုံူးသည်

လက်လထျှောက်ညွန် ကျှောူးလရူးမှူူး

ရျှောထူး/အဆင်

(၁၈) ပြည်ြမှ တင်သွင််းလ ျှောက် ှ

ျှောလသျှော ြ်းသတ်လ

်းမျျှော်းအျှော်း အလကျှောက်ခွန်ဉ်းစ်းဌျှောန၏ Myanmar

Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ်ပ င် ချတ်
စစစ်စစ်လ

က်ပြ်း ကန်ြစစည်း် မျျှော်းလ ျှောက် ှချန်တွင်

်း၍ ကက်ညမှို ှြါက တင်သွင််းခွင်ပြြုပခင််း

တင်ဖပရန်လုံအပ်

(၁) တင်သွင်ူးခွင် လထျှောက်ခံချက်ရရှထျှောူးလသျှော ပူးုံ သတ်လဆူးမျျှောူး မပည်ပြှ တင်

သည်အလထျှောက်

သွင်ူးလရျှောက်ရှလျှောလသျှောအခါ လုံအပ်လသျှော လအျှောက်လြျှော်ဖပပါ အချက်အလက်မျျှောူး

အထျှောူးမျျှောူး

အျှောူး ပူးတွလ
ွဲ လ ျှောက်ထျှောူးရန်လုံအပ်ပါသည်။
(၁-၁) OGA application form
(၁-၂) Custom Declaration form
(၁-၃) Bill of Lading

(၁-၄) ထုံတ်ပုံူးမှုစျှောရင်ူး ၊ ကုံန်ပလ
ုံို့ ျှော
(၁-၅) ပူးုံ သတ်လဆူးတင်သွင်ူးခွင်လထျှောက်ခံချက်
(၁-၆) ကုံန်သွယ်လရူးဦူးစီူးဌျှောန၏ သွင်ူးကုံန်လုံင်စင်
(၁-၇) ပူးတွတ
ွဲ င်ဖပရမည်ဓျှောတ်ပံုံမျျှောူး (ကုံန်လသတတျှော၊ ထုံတ်ပုံူးမှု ပံစ
ုံ ံ)
(၁-၈) အရည်အလသွူးစစ်လဆူးရန် ကုံယစ
် ျှောူးဖပြုနမနာ
(၁-၉) ပူးုံ သတ်လဆူး လက်လီလက်ကျှောူးလရျှောင်ူးချခွင်လုံင်စင်
လုံပ်ငန်ူးစဉ်အဆင်

(၁) ပူးုံ သတ်လဆူးမျျှောူး

တင်သွင်ူးလရျှောက်ရှချန်တွင်

ကုံန်ပစစညူး် မျျှောူး

ဆပ်ကမ်ူးမှ

မထုံတယ
် မီ ကုံန်တင်သွင်ူးသသည် စစ်လဆူးမှုခံယရန် စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊
သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲသုံို့ ကကြုတင်ဆက်သွယ်အလ ကျှောင်ူး ကျှောူးဖခင်ူး
(၂) စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲမှ ကုံယစ
် ျှောူး ဖပြုနမနာရယမည်
ပံစ
ုံ ံနှင် ပတ်သက်၍ ဖပန်လည်အလ ကျှောင်ူး ကျှောူးဖခင်ူး
(၃) ကုံယစ
် ျှောူးဖပြု နမနာနှင်အတ

ပူးတွလ
ွဲ လ ျှောက်ထျှောူး တင်ဖပလသျှော အချက်အလက်

မျျှောူးအျှောူး ပူးုံ သတ်လဆူးတင်သွင်ူးခွင် လထျှောက်ခံချက်နှင်အညီ ကုံက်ညီမှု ရှ/မရှ
စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲမှ စစစ်ဖခင်ူး
(၄) ပူးုံ သတ်လဆူးအရည်အလသွူးစစ်လဆူးဖခင်ူး
(၅) ကုံက်ညီမရ
ှု ှပါက

တင်သွင်ူးခွင်ဖပြုရန်

အလကျှောက်ခွန်ဦူးစီူးဌျှောန၊

Myanmar

Automated Cargo Clearance System ဖြင် ချတ်ဆက်၍After Release
Order စနစ်ဖြင် (၉.၁၀.၂၀၂၀)ရက်လနို့မှစတင်၍ OGAApproval ထုံတ်လပူးဖခင်ူး။
ဝန်လဆျှောင်ခ

-

ကျှောဖမင်ချန်

ရံုံူးြွင်ရက်-(၃-၅)ရက်

လလ ျှောက်ထျှောူးရမ

ပူးုံ သတ်လဆူးမျျှောူး

ည်လနရျှော

ရလ ာက်ထာျိုးြှုအာျိုး တွြ
ွဲ က်အတွင်ူးလရူးမှူူး၊ ပူးုံ သတ်လဆူးမှတ်ပုံတ
ံ င်အြွွဲ့ွဲ ၊ စုံက်ပျြုူး

ဖပည်ပမှ

တင်သွင်ူးလရျှောက်ရှလျှောလသျှောအခါ

တင်သွေင်ျိုးခွေင်မပ န်

လရူးဦူးစီူးဌျှောန၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ၊ ဘုံရင်လနာင်လမ်ူးမကကီူး၊ ရန်ကုံန်သုံို့ လပ်မ၍
လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်။
အတည်ဖပြုလက်မှ

ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး(ကုံယစ
် ျှောူး)

တ်လရူးထုံူးသည်

လက်လထျှောက်ညွန် ကျှောူးလရူးမှူူး

ရျှောထူး/အဆင်

(၁၉)

သ်းနှထွက်ကန်မျျှော်း

တင်ြို့နင်လ ်းအတွက်
သတတူမျျှော်းက စစ်လ
တင်ဖပရန်လုံအပ်

စစ်လ

်းလ ်းဓျှောတ်ခခ
ွွဲ န််းမှ

စက်ြျြု်းသ်းနှထွက်ကန်မျျှော်း၌

ပြည်တင
ွ ််း
ြ်းသတ်လ

ခခြုစတ်ချစွျှော
်းဓါတ်ကကွင််း၊

စျှော်းသ်းနင်လ ်း၊
မအ
ှို

ြ်နှင်

ပြည်ြသို့
အ

ြ်ဓါတ်

်းပခင််း
(၁) Certificate

of Analysis

(COA)

လလ ျှောက်ထျှောူးရန်

လလ ျှောက်လျှောအျှောူး

မည် အလထျှောက်

ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ (ရန်ကုံန်) သုံို့ လပ်မ၍ ကုံမပဏီ

အထျှောူးမျျှောူး

Letter Head ပါလသျှော လလ ျှောက်လျှောဖြင် စစ်လဆူးလုံလသျှော စမ်ူးသပ်ချက်အျှောူး
တင်ဖပ လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်။
(၂)

တင်ပမ
ုံို့ ည် သီူးနှံထွက်ကုံန်မျျှောူး၏ ကုံယစ
် ျှောူးဖပြုနမနာနှင်အတ လလ ျှောက်ထျှောူး
ရမည်။

(၃)

လလ ျှောက်ထျှောူးသသည်

မမတင်ပမ
ုံို့ ည်နုံင်ငံ၏တင်သွင်ူးရန်

သတ်မှတခ
် ျက်/

လုံအပ်ချက်မျျှောူးအျှောူး သရှပပီူး ယင်ူးလုံအပ်ချက်နှင်အညီ Certificate of
Analysis (COA) ဓါတ်ခွွဲခန်ူးစစ်လဆူးချက်လက်မှတ်အျှောူး လလ ျှောက်ထျှောူးရ
မည်ဖြစ်သည်။ လလ ျှောက်ထျှောူးသသည် လအျှောက်ပါအချက်မျျှောူးကုံ လုံက်နာ
လဆျှောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(COA) ဓျှောတ်ခွွဲ

(၁) လလ ျှောက်လျှောဖြင် ဓျှောတ်ခစ
ွွဲ စ်လဆူးခွင်ဖပြုမန်ို့ရရှပပီူးဖြစ်ရမည်။

စစ်လဆူးချက်

(၂) ဓျှောတ်ခစ
ွွဲ စ်လဆူးခလငွမျျှောူးကုံ ဖမန်မျှောစီူးပွျှောူးလရူးဘဏ်၊ ဘဏ်စျှောရင်ူးအမှတ် MD-

လက်မတ
ှ ် ရရှရန်
လဆျှောင်ရွက်ရမည်
လုံပ်ငန်ူးစဉ်မျျှောူး

013156 သုံို့ လပူးသွင်ူးရပါမည်။
(၃) ဘဏ်ချလံမတတူနှင်အတ တင်ပုံို့မည် သီူးနှံထွက်ကုံန်မျျှောူး၏ ကုံယစ
် ျှောူးဖပြုနမနာ
အျှောူး ဓျှောတ်ခခ
ွွဲ န်ူးသုံို့ တင်ဖပ ရမည်။
(၄) ကုံယစ
် ျှောူးဖပြုနမနာအျှောူး (မက်ထရစ်တန် ၅၀ လျင်-၁ ကီလုံဂရမ်)၊ (မက်ထရစ်
တန် ၅၀ လကျျှော်ပါက -၂ ကီလုံဂရမ် ) လပူးသွင်ူးရမည်။
(၅) ဓျှောတ်ခခ
ွွဲ န်ူး၏ နမနာလက်ခံလလ ျှောက်လျှော (Sample Application Form) တွင်
ကုံယစ
် ျှောူးဖပြုနမနာမျျှောူး၏ သတင်ူးအချက်လက်မျျှောူးကုံ လလ ျှောက်ထျှောူးသ ကုံယ်
တင
ုံ ် မှန်ကန်စွျှောဖြည်စွက်ရမည်။
(၆) သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ (သီူးနှံထွက်ကုံန်မျျှောူး စစ်လဆူးလရူးဓါတ်ခွွဲခန်ူး) သည်
လလ ျှောက်လျှော၊ ဘဏ်ချလံမတတူမျျှောူးနှင်အတ ကုံယ်စျှောူးဖပြုနမနာအျှောူး လက်ခံ
ရရှပပီူး ဖပည်စံုံမှန်ကန်မရ
ှု ှ၊ မရှ စစ်လဆူးပပီူးလနာက် နမနာအျှောူး ဓါတ်ခွွဲစစ်လဆူးရန်
ဆက်လက်လဆျှောင်ရွက်ပါသည်။ တင်ပို့မ
ုံ ည် နုံင်ငံ၏လုံအပ်ချက်အလပေါ် မတည်

ပပီူး ဓါတ်ခခ
ွွဲ န်ူး၏ စစ်လဆူးမှုလဆျှောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်လဆျှောင်ခ

ပူးုံ သတ်လဆူးဓါတ်ကကွင်ူးမျျှောူးစစ်လဆူးဖခင်ူး (ပူးုံ သတ်လဆူး ၄၀ မျြုူး) = ၃၀၀၀၀ ကျပ်
မဆ
ှု ပ်စစ်လဆူးဖခင်ူး = ၃၀၀၀၀ ကျပ်
အဆပ်ဓျှောတ်သတတြု (Ni, Cu, Cd, Pb) မျျှောူး (၁)မျြုူးစီအတွက် = ၁၅၀၀၀ ကျပ်

ကျှောဖမင်ချန်

ဓျှောတ်ခခ
ွွဲ န်ူးမှ စစ်လဆူးမှုရလျှောေ် (COA) အျှောူး (၅ရက်အတွင်ူး) ထုံတ်လပူးမည်
ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်

Certificate of Analysis (COA) ဓါတ်ခွွဲ စစ်လဆူးချက်လက်မတ
ှ ်အျှောူး လျှောလရျှောက်
ထုံတ်ယရန် အလ ကျှောင်ူး ကျှောူးလပူးပါသည်။

လလ ျှောက်ထျှောူးရ

ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ၊ စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

မည်လနရျှော
အတည်ဖပြုလက်

ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ၊ စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

မှတ်လရူးထုံူးသည်
ရျှောထူး/အဆင်

(၂၀)အြင်နှင်အြင်ထွက်ြစစည််းမျျှော်းအတွက် တင်သွင်း် ခွင်လထျှောက်ခချက် (Import Certificate – IC)
ထတ်လြ်းပခင််း
တင်ဖပရန်လုံအပ်မည်

၁။စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊

အလထျှောက်အထျှောူးမျျှောူး လလ ျှောက်လျှောပံုံစံတွင်

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ၏
ဖြည်စွက်လြျှော်ဖပ၍

သတ်မှတ်သည်

လငွသွင်ူးချလံ

(မရင်ူး)

နှငအတ
်
လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်။
၂။တင်သွင်ူးသကုံယ်တုံင် လလ ျှောက်ထျှောူးဖခင်ူးမဟုံတ်ပါကကုံမပဏီLetter Head
ဖြင် ကုံယစ
် ျှောူးလှယ်လွဲစျှောပါရှရမည်။
၃။

စုံက်ပျြုူးရန်အတွက်ဖြစ်ပါက

(က) ကကံ (သ ကျှောူးထွက်သီူးနှံဌျှောနခွွဲမှ လထျှောက်ခံချက်)
(ခ) နှစ်ရှည်ပင် (နှစ်ရှည်သီူးနှံဌျှောနခွွဲမှ လထျှောက်ခံချက်)
(ဂ) မျြုူးလစနှင်အပင် (မျြုူးလစဌျှောနခွွဲမှ လထျှောက်ခံချက်)
(ဃ) သစ်လတျှောထွက်အပင် (သစ်လတျှောဦူးစီူးဌျှောနမှ လထျှောက်ခံချက်) ပါရှရမည်
ဖြစ်ပါသည်။

လုံပ်ငန်ူးစဉ်အဆင်

- လလ ျှောက်လျှောဖပည်စံုံမရ
ှု ှမရှစစ်လဆူးပပီူးမှတ်ပတ
ံုံ င်စျှောရင်ူးလရူးသွငူး်
ဖခင်ူး၊ IC သက်တမ်ူး (၃) လတွက်ချက်ဖခင်ူး၊ IC နံပါတ်ရယဖခင်ူးနှင်
ကွန်ဖပူတျှောတွင် လေတျှောအချက်အလက်မျျှောူးထည်သွင်ူးဖခင်ူး၊ပရင်ထုံတ်ဖခင်ူး၊
တံဆပ်တံုံူးနှင်လြျှောင်ူးကကွစျှောလံုံူးမျျှောူးရက
ုံ ်နှပ်ဖခင်ူး၊
တျှောဝန်ခံအရျှောရှမှလက်မှတ်လရူးထူးုံ ဖခင်ူး။

ဝန်လဆျှောင်ခ

တင်သွငူး် ခွင်လထျှောက်ခံချက်လက်မှတ်တစ်လစျှောင်အတွက် အခလ ကူးလငွ
၃၀၀၀၀ ကျပ်

ကျှောဖမင်ချန်

- လလ ျှောက်လျှောစျှောရင်ူးသွငူး် လက်ခံပပီူးချန်မှ (၃) ရက်

မှတ်ချက်

(ရံူးုံ ပတ်ရက်မပါ။)

လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ (ရံူးုံ ချြုပ)် ၊

လနရျှော

သီူးနှံပုံူးမျှောူးလရျှောဂါဖပနို့်ပွျှောူးမှုထန်ူးချြုပ်လရူးဌျှောနစုံ/နယ်စပ် စစ်လဆူးလရူးစခန်ူးမျျှောူး
၊စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

အတည်ဖပြုလက်မှတ်

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ (ရံူးုံ ချြုပ)် ၊

လရူးထုံူးသည်ရျှောထူး/

သီူးနှံပုံူးမျှောူးလရျှောဂါဖပနို့်ပွျှောူးမှုထန်ူးချြုပ်လရူးဌျှောနစုံ(တျှောဝန်ခံ) /နယ်စပ်

အဆင်

စစ်လဆူးလရူးစခန်ူး(တျှောဝန်ခံ)မျျှောူး ၊စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

(၂၁)အြင်နှင်အြင်ထွက်ြစစည််းမျျှော်းပြည်ြသို့တင်ြို့ ျှောတွင် ြ်းမျှော်းကင််း ှင််းလ ကျှောင််း
သက်လသခ

က်မှတ် (Phytosanitary Certificate – PC) ထတ်လြ်းပခင််း

တင်ဖပရန်လုံအပ်

ပုံူးမျှောူးကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူးသက်လသခံလက်မှတ်လလ ျှောက်လျှောပံုံစံတွင်

မည်အလထျှောက်

ဖြည်စွက်လြျှော်ဖပ၍ လငွသွငူး် ချလံနှငအတ
်
လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်။

အထျှောူးမျျှောူး
လုံပ်ငန်ူးစဉ်

၁။ ဖပည်ပသုံို့ မတင်ပမ
ုံို့ ီ (သလဘဘျှော/လလယျှောဉ်/ကျှောူးမတင်မီ)

အဆင်

ကကြုတင်လလ ျှောက်ထျှောူးဖခင်ူး၊
၂။

တင်ပုံို့မည်

အပင်နှင်

အပင်ထွကပ
် စစည်ူး၏

ကုံယ်စျှောူးဖပြုနမနာနှင်

အတမမတင်ပမ
ုံို့ ည်နုံင်ငံ၏
တင်သွငူး် ရန်သတ်မှတ်ချက်/လအ
ုံ ပ်ချက်အျှောူးသရှပပီူးယင်ူးလအ
ုံ ပ်ချက်

နှငအ
် ညီလလ ျှောက်ထျှောူးဖခင်ူး၊
၃။ပုံူးသတ်လဆူးမှတ်ပံုံတင်အြွွဲွဲ့မှ
ခွင်ဖပြုချက်ရရှထျှောူးလသျှောအဆပ်လငွွဲ့မှုင်ူးတုံက်ဖခင်ူးလုံပ်ငန်ူးအြွွဲွဲ့မှ
ပုံူးသတ်ပပီူးလ ကျှောင်ူးလထျှောက်ခံချက်လက်မှတ် (မရင်ူး) ပူးတွွဲတင်ဖပဖခင်ူး၊
၄။သစ်လတျှောထွကပ
် စစည်ူးဖြစ်ပါကသစ်လတျှောဦူးစီူးဌျှောန၏တရျှောူးဝင်လထျှောက်ခံချက်နှင်
သစ်အတုံငူး် စျှောရင်ူးပါရှဖခင်ူး၊
၅။တင်သွေင်ျိုးြည်နိုငင
် ံ၏လိုအပ်ခ က်အ ဓာတ်ခွေွဲခန်ျိုးတွေင် စစ်ရဆျိုး ြည်
-ပိုျိုးြွှာျိုးမျျှောူးအတွက် စစ်လဆူးရန် ကျှောဖမင်ချန် (၂) ရက် + ပံုံမှန် ကျှောဖမင်ချန် (၃)
ရက်= (၅) ရက် ဖြစ်ပပီူး၊
- ရ ာဂါြ ာျိုးအတွေက်စစ်လဆူးရန် ကျှောဖမင်ချန် (၇) ရက် + ပံုံမှန် ကျှောဖမင်ချန် (၃)
ရက်= (၁၀) ရက် ကျှောဖမင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်လဆျှောင်ခ

ပုံူးမျှောူးကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူးသက်လသခံလက်မှတ်တစ်လစျှောင်အတွက် အခလ ကူးလငွ
၃၀၀၀၀ ကျပ်

ကျှောဖမင်ချန်

- လလ ျှောက်လျှောစျှောရင်ူးသွငူး် လက်ခံပပီူးချန်မှ (၃) ရက်

မှတ်ချက်

(ရံူးုံ ပတ်ရက်မပါ။)

လလ ျှောက်ထျှောူးရ

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ (ရံူးုံ ချြုပ်)၊

မည်လနရျှော

သီူးနှံပုံူးမျှောူးလရျှောဂါဖပနို့်ပွျှောူးမှုထန်ူးချြုပ်လရူးဌျှောနစုံ/နယ်စပ် စစ်လဆူးလရူးစခန်ူးမျျှောူး
၊စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

အတည်ဖပြု

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ (ရံူးုံ ချြုပ်)၊

လက်မှတ်လရူးထူးုံ

သီူးနှံပုံူးမျှောူးလရျှောဂါဖပနို့်ပွျှောူးမှုထန်ူးချြုပ်လရူးဌျှောနစုံ(တျှောဝန်ခံ) /နယ်စပ်

သည်ရျှောထူး/

စစ်လဆူးလရူးစခန်ူး(တျှောဝန်ခံ)မျျှောူး ၊စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

အဆင်

(၂၁-၁)အြင်နှင်အြင်ထွကြ
် စစည််းမျျှော်း ပြန်
လ ကျှောင််း သက်လသခ

ည်တင်ြို့ပခင််းသို့မဟတ် transit အတွက် ြ်းမျှော်းကင််း ှင််း

က်မှတ်

တင်ဖပရန် လအ
ုံ ပ်မည်

(က) ဖပန်လည်တင်ပဖုံို့ ခင်ူး

အလထျှောက်

၁။ လလ ျှောက်လျှောပံုံစံတွင် ဖြည်စွက်လြျှော်ဖပ၍ လငွသွငူး် ချလံနှင်အတ လလ ျှောက်

အထျှောူးမျျှောူး

ထျှောူးရမည်။
၂။ မလတင်ပုံို့သည်နုံင်ငံမှ ပုံူးမျှောူးကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူး သက်လသခံလက်မှတ်
(မရင်ူး) ပါရှရမည်။
၃။ မမဖပန်လည်တင်ပို့မ
ုံ ည်နုံင်င၏
ံ တင်သွင်ူးရန်သတ်မှတ်ချက်/လုံအပ်ချက်
မျျှောူး သရှပပီူး၊ယင်ူးလုံအပ်ချက်နှင်အညီ လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်။

လုံပ်ငန်ူးစဉ်အဆင်

(က) ဖပန်လည်တင်ပဖုံို့ ခင်ူး
၁။

တစ်ြက်နုံင်ငသ
ံ ုံို့

တင်ပဖုံို့ ခင်ူးအတွက်

စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊

သီူးနှံ

ကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ၊ သီူးနှံပုံူးမျှောူးလရျှောဂါဖပနို့်ပွျှောူးမှုထန်ူးချြုပ် လရူးဌျှောနစုံ/
နယ်စပ် စစ်လဆူးလရူးစခန်ူး၏ စစ်လဆူးမှုခံယရမည်။
၂။

မလတင်ပုံို့သည်နုံင်ငမ
ံ ှပုံူးမျှောူးကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူးသက်လသခံလက်မှတ်
(မရင်ူး)နှင်တုံက်ဆုံငစ
် စ်လဆူးပပီူးလနာက် ပုံူးမျှောူးလရျှောဂါကင်ူးရှင်ူးမှု မရှ
ဖခင်ူး (သမ
ုံို့ ဟုံတ်)ပစစည်ူး မျျှောူးဖပန်လည်ထုံပ်ပုံူးထျှောူးဖခင်ူး/ လပါက်ပပွဲဖခင်ူး
လတွွဲ့ရှပါကပုံူးသတ်ဖခင်ူးကုံလဆျှောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) transit
၁။ ကျှောူးစခန်ူးတွင်လခတတရပ်နာူးပပီူး တစ်ဘက်နုံင်ငသ
ံ တ
ုံို့ င်ပဖုံို့ ခင်ူး အတွက်
စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန၊ သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ၊ သီူးနှံပုံူးမျှောူးလရျှောဂါ
ဖပနို့်ပွျှောူးမှုထန်ူးချြုပ်လရူးဌျှောနစုံ/ နယ်စပ်စစ်လဆူးလရူးစခန်ူး၏ စစ်လဆူးမှု
ခံယရမည်။
၂။ တစ်ဘက်နုံင်ငမ
ံ ှ ပုံူးမျှောူးကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူးသက်လသခံလက်မှတ် (မရင်ူး)
ပါရှရမည်။
၃။ ယင်ူးလက်မှတ်နှင် တုံက်ဆင
ုံ စ
် စ်လဆူးပပီူးလနာက် ပုံူးမျှောူးလရျှောဂါကင်ူးရှငူး် မှု
မရှဖခင်ူး (သုံို့မဟုံတ်) ပစစည်ူးမျျှောူးဖပန်လည် ထုံပ်ပုံူးဖခင်ူး/ လပါက်ပပွဲဖခင်ူး

လတွွဲ့ရှပါက ပုံူးသတ်ပပီူးပုံူးမျှောူးကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူး သက်လသခံလက်မှတ်
လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်။
ဝန်လဆျှောင်ခ

ပုံူးမျှောူးကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူးသက်လသခံလက်မှတ်တစ်လစျှောင်အတွက်
အခလ ကူးလငွ ၃၀၀၀၀ ကျပ်

ကျှောဖမင်ချန်

- လလ ျှောက်လျှောစျှောရင်ူးသွငူး် လက်ခံပပီူးချန်မှ (၃) ရက်

လလ ျှောက် ထျှောူးရမည်

(ရံူးုံ ပတ်ရက်မပါ။)

လနို့ရက်
လလ ျှောက် ထျှောူးရမည်

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ

လနရျှော

(ရံူးုံ ချြုပ်)၊သီူးနှံပုံူးမျှောူးလရျှောဂါဖပနို့်ပွျှောူးမှုထန်ူးချြုပ်လရူးဌျှောနစုံ/နယ်စပ်
စစ်လဆူးလရူးစခန်ူးမျျှောူး ၊စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

အတည်ဖပြု လက်မှတ်

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ (ရံူးုံ ချြုပ)် ၊

လရူးထုံူးသည်ရျှောထူး/

သီူးနှံပုံူးမျှောူးလရျှောဂါဖပနို့်ပွျှောူးမှုထန်ူးချြုပ်လရူးဌျှောနစုံ(တျှောဝန်ခံ) / နယ်စပ်

အဆင်

စစ်လဆူးလရူးစခန်ူး(တျှောဝန်ခံ)မျျှောူး ၊စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန

(၂၂)

အြင်နှင်အြင်ထွကြ
် စစည််းမျျှော်းတင်သွင််း ျှောတွင်

ကန်ြစစည််းမျျှော်းလ ျှောက်ချန်၌

အလကျှောက်ခွန်

ဦ်းစ်းဌျှောန၏ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ်ကကျင်သ်း၍
က်နာလ

ျှောင် ွက်ပခင််း

တင်ဖပရန်လုံအပ်မည်

၁။ မလတင်ပုံို့သည်နုံငင
် ံမှ ပုံူးမျှောူးကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူးသက်လသခံလက်မှတ်

အလထျှောက်အထျှောူးမျျှောူး

(မရင်ူး) ပါရှရမည်။
၂။ တင်သွင်ူးခွင်လထျှောက်ခံချက် (Import Certificate-IC)
မရင်ူးပါရှရမည်။
၃။ OGA test application

၄။ Bill of Lading (BL)
၅။ အထက်လြျှော်ဖပပါ စျှောရွက်စျှောတမ်ူးမျျှောူးကုံ MACCS စနစ်တွင် Soft
Copy ကုံ Attach ဖပြုလုံပ်၍ Hard Copy ကုံသီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲသုံို့
တင်ဖပရမည်။
လုံပ်ငန်ူးစဉ်အဆင်

ကုံန်ပစစည်ူးလရျှောက်ရှချန်တွင် (MACCS စနစ်အရ)
စစ်လဆူးမှုကလ
ုံ ဆျှောင်ရွက်ဖခင်ူး
(က)ကုံန်ပစစည်ူးလရျှောက်ရှချန်တွင်စစ်လဆူးမှုခံယရန် စုံက်ပျြုူးလရူး
ဦူးစီူးဌျှောန၊သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲသလ
ုံို့ ျှောလရျှောက်အလ ကျှောင်ူး ကျှောူးရမည်။
(ခ)စစ်လဆူးလရူးမှူူးမှ တင်သွငူး် ခွင်လထျှောက်ခံချက် လက်မှတ်နှင်
ပုံူးမျှောူးကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူးသက်လသခံလက်မှတ်အျှောူးတုံက်ဆင
ုံ စ
် စ်လဆူးဖခင်ူး၊
ကုံယ်စျှောူးဖပြုနမနာ (၀.၀၀၅-၀.၀၁%)အျှောူး မျက်ဖမင်စစ်လဆူးဖခင်ူး၊ လအ
ုံ ပ်
ပါက ကုံယ်စျှောူးဖပြု

နမနာအျှောူး

ဓါတ်ခွွဲခန်ူးသုံို့

လပူးပစ
ုံို့ စ်လဆူးဖခင်ူးကုံ

လဆျှောင်ရွက်မည်။
ဝန်လဆျှောင်ခ

မရှပါ။

ကျှောဖမင်ချန်

ပုံူးမျှောူးလရျှောဂါကင်ူးရှင်ူးပါက MACCS စနစ်တွင်လနို့ချင်ူးပပီူး
Agree လုံပ်လပူးမည် ဖြစ်ပါသည်။

လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်

(ရံူးုံ ပတ်ရက်မပါ။)

လနို့ရက်
လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ (ရံူးုံ ချြုပ)် ၊

လနရျှော

ဖမဝတီနယ်စပ် ပုံူးမျှောူးလရျှောဂါထန်ူးချြုပ်လရူးစခန်ူးစုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန။

အတည်ဖပြုလက်မှတ်

သီူးနှံကျှောကွယ်လရူးဌျှောနခွွဲ (ရံူးုံ ချြုပ)် ၊

လရူးထုံူးသည်ရျှောထူး/

သီူးနှံပုံူးမျှောူးလရျှောဂါဖပနို့်ပွျှောူးမှုထန်ူးချြုပ်လရူးဌျှောနစုံ(တျှောဝန်ခံ) ဖမဝတီနယ်စပ်

အဆင်

ပုံူးမျှောူးလရျှောဂါထန်ူးချြုပ်လရူးစခန်ူး (တျှောဝန်ခံ) စုံက်ပျြုူးလရူးဦူးစီူးဌျှောန။

(၂၃) ရ ြော်ဘြောသစ်မပည်ပတင်ပိုို့ခင်ရထြောက်ခခ က် ရဆြောင် ွက်ရပျိုးသည်လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်
ရထာက်ခံခ က်ထတ
ို ်ရပျိုးသည်

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ဌာန
ည် ွယခ
် က်

မပည်တွေင်ျိုး ှ သက်တြ်ျိုး င်ရ ာ်ဘာပင်အိုြ ာျိုးအာျိုး

ခိုတ်လွဲှ

ရစ၍ တန်ြိုျိုးမြင်Rubber Wood Assorted Size‚Rubber
Wood

Sawn

Timber‚Rubber

Wood

Finger

Joint‚Rubber Core Veneer Sheet‚ Rubber Core
Veneer Sheet For Mix Plywood‚ ရလာင်စာ ရတာင်အမြစ်
မပန်လည်မပ မပင်ကာ မပည်ပသိုို့ တင်ပရ
ိုို့ ာင်ျိုးခ ရစ၍ ရ ာ်ဘာ
စိုက်ပ ျိုးသ ရတာင်သြ ာျိုးနှင် ရ ာ်ဘာသစ် ထိုတ်လိုပ်တင်ပိုို့
သြ ာျိုးအာျိုး ဝင်ရငွေ
လအ
ို ပ်သည်စာ ွက်စာတြ်ျိုး

ှရစ န်

ရ ာ်ဘာသစ်ပါျိုးလွှာြ ာျိုးအာျိုးမပည်ပတင်ပခ
ိုို့ ွေင် ရလ ာက်ထာျိုး
ာတွေင်

ရအာက်ပါအခ က်အလက်ြ ာျိုး ပျိုးတွေွဲ တင်မပ န်

လအ
ို ပ်ပါ သည်(က)

ကိုြပဏ၏ မပည်ပတင်ပို့ခ
ို ွေင်အတွေက် ရထာက်ခံခ က်
တင်မပသည်စာ (တင်ပြ
ိုို့ ည်နိုင်င၊ံ ဆပ်ကြ်ျိုး၊ တင်ပိုို့
သည် ပြာဏ M3/ CBM)

(ခ)

ကိုြပဏ၏

ရ ာ်ဘာသစ်အမပင်

အမခာျိုးသစ်ြ ာျိုး

ြပါရ ကာင်ျိုး ခံဝန် ကတမပ ခ က်
(ဂ)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

တိုင်ျိုးရေသကကျိုး/

မပည်နယ်

ဦျိုးစျိုးြှ ျိုး၏ ရ ာ်ဘာ ပင်အိုခိုတ်လွဲခ
ှ ွေင် အတည်မပ
စစ်ရဆျိုးခ က်
(ဃ) Commerical Invoice

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

(င)

Sale Contract

(စ)

ကိုြပဏ၏ လိုပ်ငန်ျိုးြှတ်ပတ
ံို င်

(က) မပည်ပတင်ပြ
ိုို့ ည်ကိုြပဏြှသက်ဆိုင် ာ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး
ဦျိုးစျိုးဌာန တိုင်ျိုးရေသကကျိုး/ မပည်နယ် ဦျိုးစျိုးြှ ျိုးထံြှ
ရ ာ်ဘာပင်အို ခိုတ်လခ
ှွဲ ွေင်နှင်

လိုအပ်ရသာ စာ ွက်

စာတြ်ျိုးြ ာျိုးမြင် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန Email သရ
ိုို့ ပျိုးပိုို့
ရလ ာက်ထာျိုး ြည်

(ခ) ဌာနသိုို့Email မြင်ရ ာက် ှလာသညက
် ိုြပဏ၏မပည်ပ
တင်ပခ
ိုို့ ွေင် ရလ ာက်လွှာနှင် စာ ွက်စာတြ်ျိုးြ ာျိုးအာျိုး
Print

ထိုတ်ယ၍

ဌာနြှ

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်ထံ

မပန်လည်စစ်ရဆျိုးပပျိုး

တင်မပ၍

ခွေင်မပ ခ က် ယ

ပါသည်။
(ဂ)

ခွေင်မပ ပပျိုး

ကိုြပဏအတွေက်

ဌာနရထာက်ခံခ က်အာျိုး

ကိုန်သွေယ်ရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌာနသ်ိုို့ Trade Net 2.0 မြင်
ရပျိုးပြ
ိုို့ ည်မြစ်ပါ သည်။
(ဃ)

Trade Net 2.0

ြှ

ှသည် Reference No နှင်

ဌာန ရထာက်ခံခ က်အာျိုး ကိုြပဏသိုို့ Email မြင်
ရပျိုးပြ
ိုို့ ည် မြစ်ပါသည်။
ကိုန်က စ တ်

Email မြင် ရပျိုးပလ
ိုို့ ာသည် ကိုြပဏ၏ စာ ွက်စာတြ်ျိုး
ြ ာျိုးအာျိုး Colour Print ထိုတ်ယကိုန်က စ တ်အာျိုး
ဌာနြှသာ က ခံပါသည်။

ကာမြင်ခ န်

ရံျိုးို ြွေင် က်(၂-၃) က်

Online စနစ်မြင် ရဆာင် ွက်

ကိုြပဏြှစာ ွက်စာတြ်ျိုးြ ာျိုးအာျိုး ဌာန Email မြင် ယ

နိုငမ် ခင်ျိုး

ရဆာင် ွက်လ က် ှပါသည်၊၊
ရဆာင် ွက်နိုင် န်

Fully

Onlineမြင်

ပညာ ှငြ
် ာျိုးနှင်

ဆက်သွေယ်

ရဆာင် ွက်လ က် ှပါ သည်။
လက်ြှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည် ာထျိုး

ေိုတယညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုးခ ပ်၊/ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုး

အဆင်
ဥပရေ/ နည်ျိုးဥပရေ အြည်နှင်

Rubber Law ရ ျိုးဆွေွဲရဆာင် ွက်လ က် ှပါသည်။

အညွှန်ျိုး
ပိုေ်ြ/အပိုေ်နံပါတ်

Rubber Law ရ ျိုးဆွေွဲရဆာင် ွက်လ က် ှပါသည်။

(၂၄) ငါ်းလမွ်းပမူပခင််း

ြ်ကင်ခွငပ် ြြုသည်

လင
ုံ စ
် င်/ပါမစ်ထုံတ်လပူး

င်စင်

ငါူးလုံပ်ငန်ူးဦူးစီူးဌျှောန

သည်ဌျှောန
ရည်ရွယခ
် ျက်

ငါူးလမွူးဖမူဖခင်ူးဆုံငရ
် ျှောလုံငစ
် င်မျျှောူးကုံထုံတ်ဖပန်ထျှောူးလသျှောဥပလေ၊
စည်ူးမျဉ်ူး စည်ူးကမ်ူးမျျှောူးနှငအ
် ညီ လုံပ်ကုံင်လဆျှောင်ရွက်လစရန်။

လုံအပ်သည်စျှောရွက်စျှောတမ်ူး

- ငါူးလမွူးဖမူဖခင်ူးဆုံင်ရျှောလင
ုံ စ
် င်လလ ျှောက်လျှော (From b)
- ရမြစျှောရင်ူးပံုံစ-ံ ၁၀၅
- ငါူး/ပုံစွန်လမွူးဖမူဖခင်ူးလုံပ်ငန်ူးလဆျှောင်ရွက်မည် လဖမလနရျှော၊ လဖမဧရယျှော
လဖမပံုံ ကမ်ူး

လုံပ်ငန်ူးစဉ်အဆငမ
် ျျှောူး

-

ငါျိုးရြွေျိုးမြ ရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးရဆာင် ွက် န် ရမြပံိုရ ျိုးဆွေွဲခွေင်အျှောူး ပြ ွံ့နယ်
လယ်ယျှောလဖမစီမံခနို့်ခွွဲလရူးနှင်စျှောရင်ူးအင်ူးဦူးစီူးဌျှောနသိုို့
ရလ ာက်ထာျိုးရမည်။
- ပြ ွံ့နယ်လယ်စီြှတိုငျိုး် လယ်စီသိုို့ တင်မပခွေငမပ
် ခ က် ယ မည်။
- ခွေင်မပ ခ က်

ှပါက ရမြစျှောရင်ူးပံုံစ-ံ ၁၀၅ ရ ျိုးဆွေွဲ မည်။

- ရမြစျှောရင်ူးပံုံစ-ံ ၁၀၅
- ရမြစာ င်ျိုး

ှပါက အြှုတွေွဲတည်ရဆာက် မည်။

အြှုတွေွဲတည်ရဆာက်၍ ပြ ွံ့နယ်လယ်/စ၊ ငါျိုးဦျိုးစျိုးနှင်

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးအြွေွဲွံ့ပါဝင်ရသာအြွွဲွဲ့ဖြင်ကွေငျိုး် ဆင်ျိုးစစ်ရဆျိုးရထာက်ခံခ
က်

ယရမည်။

- ပြ ွံ့နယ်လယ်/စ ြှ ခရိုငလ
် ယ်/စသိုို့ တင်မပ ြည်။
- ခရိုငလ
် ယ်/စြှ ခရိုငင
် ါျိုးဦျိုးစျိုး၊ ခရိုငစ
် ိုက်ပ ျိုးရ ျိုးရထာက်ခံခ က်မြင်
တိုင်ျိုး/ မပည်နယ်လယ်/စသိုို့ တင်မပ ြည်။
- တိုင်ျိုး/မပည်နယ် လယ်/စြှ တိုင်ျိုးရေသကကျိုး/ မပည်နယ် အစိုျိုး
အြွေွဲွံ့သို့တ
ို င်မပ၍ လယ- ၃၀ ခ ထာျိုးရပျိုး န် ရဆာင် ွက် ပါြည်။
- ရမြစျှောရင်ူး ပံုံစ-ံ ၁၀၅ နှငအတ
်
ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာနတွေင် ပံိုစံ(ခ)
မြည်စွေက်၍

ငါူးလမွူးဖမူဖခင်ူးဆုံငရ
် ျှောလုံငစ
် င်မျျှောူးကုံ

သက်ဆုံငရ
် ျှော

တုံင်ူးလေသကကီူး/ဖပည်နယ်ငါူးလုံပ်ငန်ူးဦူးစီူးဌျှောနမျျှောူးတွင်သတ်မှတ်ချ
က် မျျှောူးနှင်အညီ လလ ျှောက်ထျှောူး ယ ြည်မြစ်သည်။

ကုံန်ကျစရတ်

1. သတ်မှတ်ထျှောူးလသျှော လုံငစ
် င်လ ကူးလငွမျျှောူးအျှောူး ဘဏ်သုံို့ လပူးသွင်ူး
ရပါသည်။
ငါ်းလမွ်းပမူပခင််း
-

င်စင်ခနှိုန််းထျှော်းမျျှော်း

န်ကိုန်တိုင်ျိုးနှင် ဧ ာဝတတိုင်ျိုးရေသကကျိုးြ ာျိုးအတွေက် တစ်ဧက နှုန်ျိုး
ထာျိုး- ၃၀၀ဝ/-.

-

စစ်ကိုင်ျိုးတိုင်ျိုး၊

ပွဲချိုးတိုင်ျိုးနှင်

ြနတရလျိုးတိုင်ျိုးရေသကကျိုး

နှင်

ြွေန်

မပည်နယ်ြ ာျိုးအတွေက်တစ်ဧကနှုန်ျိုးထာျိုး- ၁၅၀ဝ/- ကခ င်၊ ကယာျိုး၊ က င်၊ ခ င်ျိုး၊

ှြ်ျိုးနှင် ခိုင်မပည်နယ်နှင် တနသဂာ

နှငြရကွေ
်
ျိုးတိုင်ျိုးရေသကကျိုးြ ာျိုးအတွေက်တစ်ဧက နှုန်ျိုးထာျိုး- ၉၀ဝ/ြစွန်လမွ်းပမူပခင််း

င်စင်ခနှိုန််းထျှော်းမျျှော်း

- Extensive စနစ် (တစ်ဧက) - ၃၀ဝ/- Extensive Plus စနစ် (တစ်ဧက) - ၃၀ဝ/- Semi-intensive စနစ် (တစ်ဧက) - ၁၀၀ဝ/-.
ရ ခ /ရ ငန်ပိုငျိုး် တင် ရလှြောင်အ ်စနစ်မြင်ရ ျိုးမ ြူမခင်ျိုး
2. ၁၀ ရပ ×၁၀ ရပ × ၁၀ ရပ (၁၀၀၀ ကိုဗရပ) - ၂၀ဝ/ကျှောဖမင်ချန်

(၁)ရက်

လလ ျှောက်ထျှောူးရမည်လနရျှော

သက်ဆုံငရ
် ျှောပမြုွဲ့နယ်ငါူးလုံပ်ငန်ူးဦူးစီူးဌျှောန

Onlineစနစ်ဖြင် လဆျှောင်ရွက် လဆျှောင်ရွက်ဆွဲကျှောလဖြစ်ပါသည်။
နုံင်ဖခင်ူး ရှ
လက်မှတ်လရူးထူးုံ သည်

ညန် ကျှောူးလရူးမှူူး

ရျှောထူး/အဆင်

တုံင်ူးလေသကကီူး/ဖပည်နယ်ငါူးလုံပ်ငန်ူးဦူးစီူးဌျှောန

ဥပရေ/နည်ျိုးဥပရေ

အ ည် ငါူးလမွူးဖမူဖခင်ူးဆုံငရ
် ျှောဥပလေ၊ပုံေ်မ ၃

နှငအညွှ
်
န်ျိုးပေ
ို ် /အပိုေန
် ပါတ်

(၂၅) က ်ျိုးရဝျိုးငါျိုးြ ်ျိုးလိုငစ
် င်
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်ရပျိုး

ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

သည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

ဥပလေပါ ဖပဌျှောန်ူးချက်မျျှောူးအတုံင်ူး အလကျှောင်အထည်လြျှော် လဆျှောင်ရွက်ရန်

လအ
ို ပ်သည်

(၁)

ကမ်ူးလဝူးငါူးြမ်ူးလင
ုံ စ
် င်လလ ျှောက်လျှော

စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

(၂)

ငါူးြမ်ူးလရယျှောဉ်၏ သတ်မှတ်ချက်မျျှောူး

(၃)

ငါူးြမ်ူးလရယျှောဉ်လုံငစ
် င်(မတတူ)

(၄)

ငါူးြမ်ူးလရယျှောဉ်၏ဓျှောတ်ပံုံမျျှောူး

(၅)

Vessel Monitoring System နှငဆ
် က်သွယ်လရူးစက်လုံငစ
် င်

(၁)

ရလ ာက်ထာျိုးသသည်ကြ်ျိုးရဝျိုးငါျိုးြြ်ျိုးလိုငစ
် င်ရလ ာက်ထာျိုး

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

န်အတွေက်တင်မပ န်လိုအပ်ရသာအရထာက်အထာျိုးြ ာျိုးကို
မပည်နယ် သြ
ိုို့ ဟိုတ် တိုင်ျိုးရေသကကျိုးရျိုးံို ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦူးစျိုးဌာန
သတ
ိုို့ င်မပရလ ာက်ထာျိုး ြည်။
(၂)

မပည်နယ်သိုို့ြဟိုတ်တိုင်ျိုးရေသကကျိုးရျိုးံို

ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဉျိုးစျိုးဌာနြှ

တင်မပလာရသာအရထာက်အထာျိုးြ ာျိုးကိုစစ်ရဆျိုးပပျိုးမပည်စံိုခွဲ
လ င်ကြ်ျိုးရဝျိုးငါျိုးြြ်ျိုးလင
ို ်စင်ကိုထိုတ်ရပျိုးြည်။
ကိုန်က စ တ်

မြန်ြာပင်လယ်ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဥပရေအ

ကြ်ျိုးရဝျိုးငါျိုးြြ်ျိုးရ ယာဉ်

ြှနိုင်ငံရတာ်မပည်ရထာင်စိုရငွေစာ င်ျိုးသရ
ိုို့ ပျိုးရဆာင် သည်
ရလှခွေန်၊က ယာခွေန်၊ြှတ်ပံိုတင်ရ ကျိုးြ ာျိုးကို

လင
ို စ
် င်ရ ကျိုးအမြစ်

ရကာက်ခံပါသည်။
ကကြောမ င်ခ န်
ရလ ြောက်ထြောျိုး

(၁) က်
ည်

မပည်နယ် (သ)ိုို့ တိုင်ျိုးရေသကကျိုး၊ ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာနရံိုျိုး

ရန ြော
Onlineစနစ်မြင်

လဆျှောင်ရွက်ဆွဲကျှောလဖြစ်ပါသည်။

ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်
ြောထျိုး/အဆင်

ငါျိုးစိုခွေန်၊

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုး၊
မပည်နယ် (သ)ိုို့ တိုင်ျိုးရေသကကျိုးဦျိုးစျိုးြှ ျိုး၊ ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ဥပရေ/ နည်ျိုးဥပရေ အ ည် ဖမန်မျှောပင်လယ်ငါူးလုံပ်ငန်ူးဥပလေ၊ပုံေ်မ ၄
နှငအညွှ
်
န်ျိုးပေ
ို ် /
အပိုေန
် ပါတ်

(၂၆) က ်ျိုးနျိုးငါျိုးြ ်ျိုးလင
ို စ
် င်
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်ရပျိုး

ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

သည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

ဥပလေပါ ဖပဌျှောန်ူးချက်မျျှောူးအတုံင်ူး အလကျှောင်အထည်လြျှော် လဆျှောင်ရွက်ရန်

လအ
ို ပ်သည်

(၁)

ကမ်ူးနီူးငါူးြမ်ူးလလ ျှောက်လျှော

စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

(၂)

ငါူးြမ်ူးလရယျှောဉ်၏ သတ်မှတ်ချက်မျျှောူး

(၃)

ငါူးြမ်ူးလရယျှောဉ်လုံငစ
် င်(မတတူ)

(၄)

ငါူးြမ်ူးလရယျှောဉ်၏ဓျှောတ်ပံုံမျျှောူး

(၅)

လရယျှောဉ် ဂရန်

(၁)

ရလ ာက်ထာျိုးသသည် ကြ်ျိုးနျိုးငါျိုးြြ်ျိုးလိုငစ
် င် ရလ ာက်ထာျိုး

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

န်အတွေက်တင်မပ န်လိုအပ်ရသာအရထာက်အထာျိုးြ ာျိုးကို
ပြ ွံ့နယ်ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဉျိုးစျိုးဌာနရံျိုးို သိုို့ တင်မပရလ ာက်ထာျိုး ြည်။
(၂)

ပြ ွံ့နယ်ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဉျိုးစျိုးဌာနရံျိုးို ြှတင်မပလာရသာအရထာက်
အထာျိုးြ ာျိုးကို

စစ်ရဆျိုးပပျိုးမပည်စံိုခွဲလ င်

ကြ်ျိုးနျိုး

ငါျိုးြြ်ျိုး

လင
ို စ
် င်ကိုထိုတ်ရပျိုးြည်။
ကိုန်က စ တ်

မြန်ြာပင်လယ်ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဥပရေအ ရပျိုးရဆာင် သည်ငါျိုးစိုခွေန်၊ရလှ
ခွေန်၊က ယာခွေန်၊ြှတ်ပံိုတင်ရ ကျိုးြ ာျိုးကိုကြ်ျိုးနျိုးလိုငစ
် င်ရ ကျိုး
အမြစ်ရကာက်ခံပါသည်။

ကကြောမ င်ခ န်
ရလ ြောက်ထြောျိုး

(၁) က်
ည် ရန ြော

Onlineစနစ်မြင်

ပြ ွံ့နယ်ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဉျိုးစျိုးဌာနရံိုျိုး
လဆျှောင်ရွက်ဆွဲကျှောလဖြစ်ပါသည်။

ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်

ပြ ွံ့နယ်ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာနြှ ျိုး

ြောထျိုး/အဆင်
ဥပရေ/နည်ျိုးဥပရေ

ဖမန်မျှောပင်လယ်ငါူးလုံပ်ငန်ူးဥပလေ၊ပုံေ်မ ၃

အ ည်နှင်အညွှန်ျိုးပိုေ် /
အပိုေန
် ပါတ်

(၂၇) က ်ျိုးရဝျိုးငါျိုးသယ်လိုငစ
် င်
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်

ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ရပျိုးသည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

ဥပလေပါ ဖပဌျှောန်ူးချက်မျျှောူးအတုံင်ူး အလကျှောင်အထည်လြျှော် လဆျှောင်ရွက်ရန်

လအ
ို ပ်သည်

(၁)

ငါူးသယ်လုံငစ
် င် လလ ျှောက်လျှော

စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

(၂)

ငါူးြမ်ူးလရယျှောဉ်၏ သတ်မှတ်ချက်မျျှောူး

(၃)

ငါူးြမ်ူးလရယျှောဉ်၏ဓျှောတ်ပံုံမျျှောူး

(၄)

Vessel Monitoring System နှငဆ
် က်သွယ်လရူးစက်လုံငစ
် င်

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

(က)ရလ ာက်ထာျိုးသသည် ကြ်ျိုးရဝျိုးငါျိုးသယ်လိုငစ
် င် ရလ ာက်ထာျိုး
န်အတွေက်

တင်မပ န်လအ
ို ပ်ရသာ

အရထာက်အထာျိုးြ ာျိုးကို

တိုင်ျိုးရေသကကျိုး/ မပည်နယ် ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦူးစျိုးဌာနရံိုျိုးသိုို့ တင်မပ
ရလ ာက်ထာျိုး ြည်။
(ခ) တိုင်ျိုးရေသကကျိုး/မပည်နယ်
လာရသာ

ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဉျိုးစျိုးဌာနရံိုျိုး

အရထာက်အထာျိုးြ ာျိုးကို

ြှတင်မပ

စစ်ရဆျိုးပပျိုးမပည်စံိုခွဲလ င်

ကြ်ျိုးရဝျိုးငါျိုးသယ်လင
ို စ
် င်ကိုထိုတ်ရပျိုးြည်။
ကိုန်က စ တ်

မြန်ြာပင်လယ်ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဥပရေအ ရပျိုးရဆာင် သည်

ငါျိုးစိုခွေန်၊

ရလှခွေန်၊ က ယာခွေန်၊ ြှတ်ပံိုတင်ရ ကျိုးြ ာျိုးကို ကြ်ျိုးနျိုးလိုင်စင်ရ ကျိုး
အမြစ်ရကာက်ခံပါသည်။
ကကြောမ င်ခ န်
ရလ ြောက်ထြောျိုး

(၁) က်
ည် ရန ြော

Onlineစနစ်မြင်
ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး

တိုင်ျိုးရေသကကျိုး/မပည်နယ် ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာနရံျိုးို
လဆျှောင်ရွက်ဆွဲကျှောလဖြစ်ပါသည်။

လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်
ြောထျိုး/အဆင်
ဥပရေ/နည်ျိုးဥပရေ

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုး၊
မပည်နယ် (သ)ိုို့ တိုင်ျိုးရေသကကျိုးဦျိုးစျိုးြှ ျိုး၊ ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန
ဖမန်မျှောပင်လယ်ငါူးလုံပ်ငန်ူးဥပလေ၊ပုံေ်မ ၄

အ ည်နှင်အညွှန်ျိုးပိုေ် /
အပိုေန
် ပါတ်

(၂၈) ရ ထက်ပစစည်ျိုးရ ြောင်ျိုးဝယ်စိုရဆြောင်ျိုးခင်လိုငစ
် င်
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်

ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ရပျိုးသည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

ငါူးလုံပ်ငန်ူးမျျှောူးြွံွဲ့ပြြုူးတုံူးတက်လရူးနှင် စနစ်တကျလုံပ်ကုံငန
် ုံငလ
် ရူး၊
ကုံန်စည်စီူးဆင်ူးမှုကန်ူးဂဏန်ူးအချက်အလက်မျျှောူး မှန်ကန်လစလရူး

လအ
ို ပ်သည်

(၁)

ကိုြပဏ၏ (Letter Head) မြင်တင်မပလာရသာရလ ာက်လွှာ

စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

(၂)

ပိုင် ှင်၏နိုင်ငံသာျိုးကတ်ြှတ်ပံိုတင် (ြတတ )

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

(၁)

ရလ ာက်ထာျိုးသသည်ရ ထွေကပ
် စစည်ျိုးရ ာင်ျိုးဝယ်စိုရဆာင်ျိုး
ခွေင်လိုင်စင်ရလ ာက်ထာျိုး န်အတွေက်တင်မပ န်လိုအပ်ရသာ
အရထာက်အထာျိုးြ ာျိုးကိုမပည်နယ်သိုို့ြဟိုတ်တိုင်ျိုးရေသကကျိုး
ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဉျိုးစျိုးဌာနသို့ိုတင်မပရလ ာက်ထာျိုး ြည်။

(၂)

မပည်နယ်သိုို့ြဟိုတ်တိုင်ျိုးရေသကကျိုး

ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဉျိုးစျိုးဌာနြှ

တင်မပလာရသာအရထာက်အထာျိုးြ ာျိုးကိုစစ်ရဆျိုးပပျိုးမပည်စံိုခွဲ
လ င်ရ ထွေက်ပစစည်ျိုးရ ာင်ျိုးဝယ်စိုရဆာင်ျိုးခွေင်

လင
ို စ
် င်ကို

ထိုတ်ရပျိုးြည်။

ကိုန်က စ တ်

မြန်ြာပင်လယ်ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဥပရေအ ရ ထွေက်ပစစည်ျိုး
စိုရဆာင်ျိုးခွေင်
အလိုက်

လိုငစ
် င်ခွေန်နှုန်ျိုးထာျိုးြ ာျိုးကို

သတ်ြှတ်ထာျိုးမခင်ျိုးမြစ်ပပျိုး

အြ ျိုးအစာျိုး၊

တိုင်ျိုးရေသကကျိုး/

ရငွေစာ င်ျိုးသအ
ိုို့ ခွေန်အခအမြစ်ရပျိုးသွေင်ျိုးရစလ က် ှပါသည်။
ရနာက်ဆက်တွေွဲ(က) ကို ကည်ပါ။

ရ ာင်ျိုးဝယ်
ပြာဏ
မပည်နယ်

ကကြောမ င်ခ န်
ရလ ြောက်ထြောျိုး
Online

(၁) က်
ည် ရန ြော

တိုင်ျိုးရေသကကျိုး/မပည်နယ် ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာနရံျိုးို

စနစ်မြင် လဆျှောင်ရွက်ဆွဲကျှောလဖြစ်ပါသည်။

ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်
ြောထျိုး/အဆင်
ဥပရေ/

ညွှန် ကာျိုးရ ျိုးြှ ျိုး၊
မပည်နယ် (သ)ိုို့ တိုင်ျိုးရေသကကျိုးဦျိုးစျိုးြှ ျိုး၊ ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

နည်ျိုးဥပရေ ဖမန်မျှောပင်လယ်ငါူးလုံပ်ငန်ူးဥပလေ၊ပုံေ်မ ၆

အ ည်နှင်အညွှန်ျိုးပိုေ် /
အပိုေန
် ပါတ်

(၂၉) ရ ထက်ပစစည်ျိုးမပ မပင်စက်ရိုလိုငစ
် င်
လင
ို စ
် င်/ပါ စ်ထိုတ်

ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဦျိုးစျိုးဌာန

ရပျိုးသည်ဌြောန
ည် ွယ်ခ က်

ငါူးလုံပင
် န်ူးဦူးစီူးဌျှောနအလနဖြင်

ငါူး/ပုံစွန်

ဖပြုဖပင်ထုံတလ
် ုံပသ
် ည်

အလအူးခန်ူးစက်ရမ
ံုံ ျျှောူးမှ ထုံတ်လုံပလ
် သျှောလရထွက် ပစစည်ူးမျျှောူး သည်
အရည်အလသွူးစံချန်စံညန်ူးနှငအ
် ညီ

ဖပြုဖပင်

ထုံတလ
် ုံပန
် ုံင်

လရူးအတွက်ကကီူး ကပ်ဖခင်ူး၊ ထန်ူးချြုပဖ် ခင်ူးနှင် ကွင်ူးဆင်ူးစစ်လဆူးဖခင်ူး
(Monitoring, Control and Surveillance- MCS Activities)
မျျှောူးလဆျှောင်ရွကရ
် န်စက်ရမ
ံုံ ျျှောူးအျှောူး

နှစစ
် ဉ်လုံငစ
် င်ထုံတလ
် ပူးလျက်

ရှပါသည်။
လအ
ို ပ်သည်

(၁) သက်ဆုံင်ရျှောပမြုွဲ့နယ်၏ စည်ပင်လုံငစ
် င်မတတူ

စြော ွက်စြောတ ်ျိုး

(၂) ကုံမပဏီမှတ်ပံုံတင်မတတူ
(၃) Form VI/ XXVI ( No.4 ပါဖြြုတ်ထျှောူးပါသည်)
(၄) သက်ဆုံငရ
် ျှောအြွွဲွဲ့အစည်ူး/ဇုံန် တမ
ုံို့ ှ ကနို့်ကွက်ရန်မရှလ ကျှောင်ူး
လထျှောက်ခံချက်
(၅) တစ်နှစ်ထုံတ်လုံပ်မှုစျှောရင်ူး
(၆) အခွန်ကင်ူးရှင်ူးလ ကျှောင်ူးလထျှောက်ခံချက်မတတူ

(၇) စက်ရံုံဓါတ်ပံုံ နှင် စက်ရံုံပုံင်ရှငဓ
် ါတ်ပံုံ (Soft Copy)
လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်အဆင်

(၁) လလ ျှောက်ထျှောူးသသည် ငါူး/ပုံစွန်ဖပြုဖပင်လုံင်စင် စက်ရံုံ လလ ျှောက်
ထျှောူးရန်အတွက်

တင်ဖပရန်လုံအပ်လသျှော

စျှောရွက်စျှောတမ်ူးမျျှောူး

အျှောူး ြွံွဲ့ပြြုူးလရူးနှင်သုံလတသနဌျှောနခွွဲ၊ အရည်အလသွူးထန်ူးသမ်ူး
လရူးနှင် သုံလတသနဌျှောနစုံ (ရန်ကုံန်ရူးံုံ ခွွဲ) သုံို့ တင်ဖပလလ ျှောက်
ထျှောူးရမည်၊
(၂) လလ ျှောက်ထျှောူးလျှောလသျှော ငါူး/ပုံစွန်စက်ရမ
ံုံ ျျှောူးအျှောူး Food Safety
ဆုံင်ရျှော လုံအပ်ချက် မျျှောူးနှင် ကုံက်ညီမှုရှ/မရှ သွျှောူးလရျှောက်
စစ်လဆူးပပီူး ကုံက်ညီမှုရပါကလ
ှ
ုံင်စင်ထုံတ်လပူးလျက်ရှပါသည်။
ကိုန်က စ တ်

(က)ငါူး/ပုံစွန် တစ်တန်လ င် (၁၀၀/-)
(ခ) တန်ဘုံူးဖမငထ
် ုံတ်ကုံန် အပါအဝင် အဖချှောူးလရထွကပ
် စစည်ူး
တစ်တန်လ င် (၇၅/-)

ကကြောမ င်ခ န်

လအ
ို ပ်သည်စာ ွက်စာတြ်ျိုးြ ာျိုးမပည်စံိုြန
ှ ်ကန်ြှု ှပပျိုး Food Safety
ဆိုင် ာ လိုအပ်ခ က်ြ ာျိုးနှင် ကိုက်ညြှု ှပါက (၁) ပတ် အတွေင်ျိုး
ရဆာင် ွက်ရပျိုးလ က် ှပါသည်။

ရလ ြောက်ထြောျိုး

ည် ရန ြော

ြွံွဲ့ပြြုူးလရူးနှင်သုံလတသနဌျှောနခွွဲ၊

အရည်အလသွူး

ထန်ူးသမ်ူးလရူးနှင်

သုံလတသနဌျှောနစုံ(ရန်ကုံန်ရံုံူးခွွဲ)
Online စနစ်မြင်

လဆျှောင်ရွက်ဆွဲကျှောလဖြစ်ပါသည်။

ရဆြောင် ွက်နိုငမ် ခင်ျိုး
လက် ှတ်ရ ျိုးထျိုးို သည်
ြောထျိုး/အဆင်
ဥပရေ/ နည်ျိုးဥပရေ
အ ည်နှင်အညွှန်ျိုးပိုေ် /
အပိုေန
် ပါတ်

ညန် ကျှောူးလရူးမှူူးချြုပ်

ကုံယ်စျှောူး၊

သက်ဆုံင်ရျှောညန် ကျှောူးလရူးမှူူးမှ

လက်မှတ်လရူးထူးုံ ပါသည်။
ငါူးလုံပ်ငန်ူးဦူးစီူးဌျှောန၊ညန် ကျှောူးချက်အမှတ် ၊၁/၂၀၁၀

ရနောက်ဆက်တွဲ (က)
ရ ထွေကပ
် စစည်ျိုးြ ာျိုးရ ာင်ျိုးဝယ်စိုရဆာင်ျိုးမခင်ျိုးဆိုင် ာလိုင်စင်နှုန်ျိုးထာျိုးြ ာျိုး
စဉ်

ရ ထက်ပစစည်ျိုး
အ ျိုးအစြောျိုး ြောျိုး

ပစစည်ျိုးပ ြောဏနှင်လင
ို စ
် င်နှုန်ျိုးထြောျိုး ြောျိုး

(၁)

Shell

၁တန်ြှ၁၀တန်အထ၁တန်လ င်၁၅၀က ပ်

(၂)

Fish Skin

အဆမို ပ ထာျိုးရသာပြာဏထက်ရက ာ်လွေန်ပါက

(၃)

Others

ေဏ်ရ ကျိုးအမြစ်၁တန်လ င်၁၅က ပ်ရပျိုးရဆာင် ြည်။

(၄)

Fresh Fish

၁တန်ြှ၁၀တန်အထ၁တန်လ င်၂၀၀က ပ်အဆမို ပ ထာျိုး

(၅)

Marine Fish

ရသာပြာဏထက်ရက ာ်လွေန်ပါကေဏ်ရ ကျိုးအမြစ်

(၆)

Loligo (squid)

၁တန်လ င်၂၀က ပ်ရပျိုးရဆာင် ြည်။

(၇)

Salted Fish

(၈)

Jelly Fish

၁တန်ြှ၁၀တန်အထ၁တန်လ င်၂၅၀က ပ်အဆိုမပ ထာျိုး
ရသာပြာဏထက်ရက ာ်လွေန်ပါကေဏ်ရ ကျိုးအမြစ်
၁တန်လ င်၂၅က ပ်ရပျိုးရဆာင် ြည်။

(၉)

Crab

၁တန်ြှ၁၀တန်အထ၁တန်လ င်၁၇၅က ပ်အဆမို ပ ထာျိုး
ရသာပြာဏထက်ရက ာ်လွေန်ပါကေဏ်ရ ကျိုးအမြစ်
၁တန်လ င်၃၅က ပ်ရပျိုးရဆာင် ြည်။

(၁၀)

Grouper

၁တန်ြှ၅တန်အထ၁တန်လ င်၂၅၀က ပ်အဆိုမပ ထာျိုး

(၁၁)

Eel

ရသာပြာဏထက်ရက ာ်လွေန်ပါကေဏ်ရ ကျိုးအမြစ်
၁တန်လ င်၅၀က ပ်ရပျိုးရဆာင် ြည်။

(၁၂)

Freshwater Prawn

(၁၃)

Marine Shrimp

(၁၄)

Dry Fish

(၁၅)

Dry Shrimp

(၁၆)

Lobster

(၁၇)

King Lobster

(၁၈)

Sea Cucumber

၁တန်လ င်၁၀၀က ပ်

၁တန်လ င်၁၂၅က ပ်

၁တန်လ င်၂၀၀က ပ်

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှငဆ
် ည်ရမ ြောင်ျိုးဝန်ကကျိုးဌြောန၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင်ကိုသရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌြောန၏
လင
ို စ
် င်၊ ပါ စ်၊ ရ

ြောက်ခံခ က် ြောျိုးနှင်သက်ဆိုင်သည် SOP ြောျိုး

စဉ်

အရ ကြောင်ျိုးအ ြော

၁။

ပြည်ြသို့ က ျွဲ၊ န ွားမျောွားတင်ြပို့ ြင်ွားထ

၂။

ပြည်ြသို့ သွား၊ဆတ်တင်ြပို့ ြင်ွားထ

၃။

ပြည်ြသို့ ထ ွားြျွဲသောွား၊
ထ

၄။

ောက်ြံြျက်
ောက်ြံြျက်

သောွားထပြောက်၊ တရစ္ဆောန်

က်ြစ္စည်ွား၊

ောက်ြံြျက်

ပြည်တင်ွားသို့ မျ ွားနှင့််စ္ွားြောွားပြစ္် ကကက်ဥ၊ကကက်ထြေါက်နှင့်် ဘျွဲထြေါက်တင်သင်ွားပြင်ွား
ထ

ောက်ြံြျက်

၅။

ပြည်တင်ွားသို့ ထမွားပမြူထရွား စ္ော တင်သင်ွားပြင်ွားထ

၆။

ပြည်တင်ွားသထ
ို့ မွားပမြူထရွားလြ်ငန်ွားသံွား ထဆွားဝေါွားတင်သင်ွားပြင်ွား ထ

၇။

ပြည်တင်ွားသို့
ထ

၈။

၁၀။

ဘျွဲထမွား၊ငန်ွားထမွားမျောွား

ည်ြျ ြ်စ္က်ရမျောွား
ံ
တင်

ြစ္စည်ွားမျောွားတင်သင်ွားပြင်ွား

တင်သင်ွားပြင်ွား

ထ

ောက်ြံြျက်

သံွားပြ ရန်)

တရစ္ဆောန်မျောွား(က ၊ျွဲ န ွား၊သွား၊ဆတ်၊ပမင်ွား၊ြျောွား)

တင်သင်ွားပြင်ွား

ောက်ြံြျက်

ပြည်တင်ွားသို့

မျ ွားတရစ္ဆောန်မျောွား

တင်သင်ွားပြင်ွား ထ

(

မျ ွားရည်ြျွဲထြျောင်ွား၊

သထနေသောွားထလောင်ွား)

ောက်ြံြျက်

၁၁။

ထ ွားြျွဲသောွားမျောွား Transit Trade

၁၂။

က ၊ျွဲ န ွားမျောွား

သောွားသတ်ရန်၊

စ္နစ္်ပြင့်် ကန်သယ်မှုပြ လြ်ပြင်ွား

ထမွားပမြူရန်

သမ
ို့ ဟတ်

စ္ထဆောင်ပြင်ွား ထ

ောက်ြံြျက်

၁၃။

တရစ္ဆောန် စ္ော

တ်လြ်သူ မှတ်ြံတင်လက်မှတ်ထ

၁၄။

တရစ္ဆောန်ထဆွားဝေါွား

၁၅။

သောွားပြ ပြင်

၁၆။

ောက်ြံြျက်

ောက်ြံြျက်

ပြည်တင်ွားသို့
ထ

ောက်ြံြျက်

ထမွားပမြူထရွားလြ်ငန်ွားသံွားဓောတ်ြျွဲြန်ွားသွားံ

ပြည်တင်ွားသို့
(

၉။

စ္ောတင်ြပို့ ြင်ွား

ပြည်ြတင်ြရ
ို့ န်

ောက်ြံြျက်

တ်လြ်သူ မှတ်ြံတင်လက်မှတ်

တ်လြ်သူ မှတ်ြံတင်လက်မှတ်

ြျောွားထမွားပမြူထရွားလြ်ငန်ွား ြင့််ပြ လက်မှတ် သစ္်

တ်ထြွားပြင်ွား

ဝယ်ယူ

၁။

ပြည်ြသို့ က ျွဲ၊ န ွားမျောွားတင်ြို့ပြင်ွားထ

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

ောက်ြံြျက်

ထမွားပမြူထ ွားနှင်က
့် သထ ွားဦွားစွားဌောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််စော ွက်စော

၁။

လလ ျှောက်လျှောပံုံစံ- ကသ (၁)

တမ်ွား

၂။

က ျွဲ၊န ွား ကုံယ်တုံင်လမွား/လမွားဖက်လပွား စီမံချက်

၃။

လလ ျှောက်လျှောပံုံစံ- ကသ(၂)(က)

၄။

လလ ျှောက်လျှောပံုံစံ-ကသ (၄)

၅။ စုံလ
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

ျှောင်ွားခခံမှတ်ပံုံတင်လက်မှတ် (AHD/PC-7) မတတူ

၁။

OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံ ခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား

၂။

က ၊ျွဲ န ွားအမကကီွားမျျှောွားလမွားခမူထျှောွားရှမှုကစ
ုံ စ်လ

၃။

ခပည်ပတင်ပမ
ုံို့ ည်က ၊ျွဲ န ွားအထီွားမျျှောွားကုံကျန်ွား မျှောလရွား

ွားအ တည်ခပြုခခင်ွား
စစ်လ

ွားခခင်ွား နှင်

က ျွဲ၊

န ွားလကျှောင်လရ အတည်ခပြုခခင်ွား
၄။

ဉီွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား

၅။

ကျန်ွားမျှောလရွား

၆။

က ၊ျွဲ န ွားစုံလ

ုံင်ရျှောသလ

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

ျှောငွား် ခခံမှခပည်ပသုံို့ ထက်ချှောခင်ပံုံစံထုံတ်လပွားခခင်ွား

ကန်ကျစ တ်

တစ်လကျှောင်လ င်၁၀၀၀၀ကျပ်

ကကောပမင့််ြျန်

၁၆ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ောွား မည့်် ထန ော

Online စနစ်ပြင့််

က န်ျိုး ြောရ ျိုးစစ်ရဆျိုးမခင်ျိုး ှလွဲ၍ က န်အဆင် ြောျိုးOnline စနစ်ပြင့်် ထဆောင် ွက်

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား

နင်ြါသည်။

လက်မှတ်ထ ွား

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/ ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)
အြေ်နံြါတ်

၂။

ပြည်ြသို့ သွား၊ ဆတ်တင်ြို့ပြင်ွားထ

လင်စင်/ြါမစ်

ောက်ြံြျက်

တ်ထြွား

ထမွားပမြူထ ွားနှင်က
့် သထ ွားဦွားစွားဌောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််စော ွက်

(၁) လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော

စောတမ်ွား

(၂) ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်
(၃) စုံလ
(၄)

ျှောင်ွားခခံအတက် AHD PC -7
လလ ျှောက်ထျှောွားလကျှောင်လရ

စုံလ

ျှောင်ွားထျှောွားရှဖပီွားခဖစ်လကကျှောငွား်

ဖမြုွံ့မှူွားလထျှောက်ခံချက်
(၅) ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှော
(၆) အလရျှောင်ွားအဝယ်သလ
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

ျှောတူစျှောချြုပ်

(၁) OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား
(၂) ကျန်ွားမျှောလရွားစစ်လ

ွားခခင်ွား၊ကျှောကယ်လ

အတည်ခပြုအမှတ်အသျှောွားတပ်

ွားထွားုံ ခခင်ွား၊

င်ခခင်ွား၊ (AHD/PC-3) ထုံတ်လပွားခခင်ွား၊ စစ်လ

ွား

ဖပီွားစီွားမှုတင်ခပခခင်ွား
(၃) ဦွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား
(၄) ကျန်ွားမျှောလရွား

ုံငရ
် ျှောသလ

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

(၅) ခပည်ပသုံို့ထက်ချှောခင်ပစ
ံုံ ံထုံတ်လပွားခခင်ွား၊
ကန်ကျစ တ်

တစ်လကျှောင်လ င်၂၀၀၀ကျပ်

ကကောပမင့််ြျန်

၁၄ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ောွား မည့််

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

ကျန်ွားမောထရွားစ္စ္်ထဆွားပြင်ွားမှလျွဲ၍ ကျန် ဆင့်မ
် ျောွားOnline စနစ်ပြင့်် ထဆောင် ွက်နင်

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား

ြါသည်။

လက်မှတ်ထ ွား

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတွားုံ တက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား (၁၁)၊ပုံဒ်မ (၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၃။

ပြည်ြသို့ထအွားြျွဲသောွား၊ အသောွားထပြောက်၊ တ စဆောန်

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

က်ြစစည်ွား၊ အစောတင်ြို့ပြင်ွား ထ

ောက်ြံြျက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််စော ွက်

(၁) လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော

စောတမ်ွား

(၂) ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်
(၃) ဝယ်ယူစုံလ

ျှောင်ွားသလ
ုံ လှျှောင်ထျှောွားရှမှုတင်ခပချက်

(၄) Meat Processing Registration Card
(၅) တင်သင်ွားနုံင်ငံ ၏ Veterinary Health Certificate
(၆) ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှော
(၇) အလရျှောင်ွားအဝယ်သလ

ျှောတူစျှောချြုပ်

(၈) ED Export Dectaration
(၉) ြစ္စည်ွားမျောွား ဝယ်ယူစ္ထဆောင်ွားမှုဆင်ရော
ထ
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

ထ

ောက်

ောွား/ လင်စ္င်စ္/စ္ည်ြင်

ောက်ြံစ္ော/ ြစ္စည်ွားဝယ်ယူမှုထဘောက်ြျောမတတြူ

၁။ OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား
၂။ ကင်ွား င်ွားစစ်လ
တင်စစ်လ

ွားခခင်ွား၊

နမူန ပစစည်ွားရယူခခင်ွားနှငဓ
် ျှောတ်ချွဲခန်ွား

ွားခခင်ွား

၃။ ဦွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား
၄။ ကျန်ွားမျှောလရွား
ကန်ကျစ တ်

ုံငရ
် ျှောသလ

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

လအွားချွဲသျှောွားအစုံ (၁၅၀၀/MT)
အသျှောွားလခချှောက် (၄၀၀၀/ MT)

ကကောပမင့််ြျန်

၁၆ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

ောွား မည့််

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

က န်ျိုး ြောရ ျိုးစစ်ရဆျိုးမခင်ျိုး ှလွဲ၍ က န်အဆင် ြောျိုးOnline စနစ်ပြင့်် ထဆောင် ွက်

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား

နင်ြါသည်

လက်မှတ်ထ ွား

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတွားုံ တက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား (၁၁)၊ပုံဒ်မ (၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၄။

ပြည်တင်ွားသို့ မျ ွားနှင့်် စွားြောွားပြစ် ကကက်ဥ၊ ကကက်ထြါက်နှင့်် ဘျွဲထြါက်တင်သင်ွားပြင်ွား ထ

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

ောက်ြံြျက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််

(၁)လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော

စော ွက်စောတမ်ွား

(၂) ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်
(၃) တင်သင်ွားနုံင်ငံ ၏ Vaccination Program
(၄) လမွားခမူမည်ခခံအတက် AHD PC -7
(၅) တင်သင်ွားနုံင်ငံ ၏ Veterinary Health Certificate
(၆) ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှော
(၇) အလရျှောင်ွားအဝယ်သလ

ျှောတူစျှောချြုပ်

(၈) GMP Certificate
(၉) Farm Certificate
(၁၀) Pedigree / Breed Registeration Certificate
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

၁။ OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား
၂။ ဦွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား
၃။ ကျန်ွားမျှောလရွား

ကန်ကျစ တ်

ုံငရ
် ျှောသလ

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

• ကကက်ကကီွားတစ်လကျှောင်၅၀ ကျပ်
• ကကက်လပါက်၊

ျွဲလပါက်တစ်လကျှောင် ၄ ကျပ်

• မျြုွားကကက်ဥတစ်လွားံုံ ၂ကျပ်
ကကောပမင့််ြျန်

၇ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ောွား မည့််

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောက် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ွား/အဆင့််

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၅။

ပြည်တင်ွားသို့ ထမွားပမြူထ ွားအစော တင်သင်ွားပြင်ွားထ

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

ထမွားပမြူထ ွားနှင်က
့် သထ ွားဦွားစွားဌောန

သည့််ဌောန
ည် ွယ်ြျက်

ောက်ြံြျက်

ခပည်တင်ွားတရစဆျှောန်အစျှောထုံတ်လုံပ်မှုနှင် လမွားခမူလရွားကဏ္ဍ အတက်လုံအပ်လသျှော
အလခခခံ တရစဆျှောန်အစျှောမျျှောွားကုံမဝ
ူ ါဒနှင်အညီ တင်သင်ွားခခင်ွားခဖင် ခပည်တင်ွားလမွားခမူ
ထုံတ်လုံပ်မှုလုံပ်ငန်ွားမျျှောွားကုံ

အလထျှောက်အကူခပြုနုံင်ရန်နှင်

လ

ွားအနတရျှောယ်

ကင်ွားရှင်ွား၍ အျှောဟျှောရ ခပည်ဝသည် လမွားခမူလရွားအစျှောမျျှောွားတင်သင်ွားနုံင်ရန်။
လအြ်သည့််

(၁) လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော

စော ွက်စောတမ်ွား

(၂) ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်
(၃) COA အရည်အလသွားစစ်လ

ွားမှု

ုံင်ရျှော လထျှောက်ခံချက်

(၄) ပစစည်ွားမျျှောွား၏ အလသွားစတ်လဖျှော်ခပချက်(Catalogue)
(၅) Free Sales Certificate
(၆) ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှော
(၇) အလရျှောင်ွားအဝယ်သလ

ျှောတူစျှောချြုပ်

(၈) GMP Certificate
(၉) Traceability အလထျှောက်အထျှောွား၊
(၁၀) သက်တမ်ွားရှ နမူန စျှောတ်ချွဲခန်ွားစစ်လ

ွားချက်၊

(၁၁) Veterinary Health Certificate
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၁)

OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား

(၂)

ဦွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား

(၃)

ကျန်ွားမျှောလရွား

ုံငရ
် ျှောသလ

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

ကန်ကျစ တ်

(၆၅၀)ကျပ် / MT

ကကောပမင့််ြျန်

၇ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ောွား မည့်် ထန ော

Online စနစ်ပြင့််

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောင် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၆။

ပြည်တင်ွားသို့ ထမွားပမြူထ ွားလြ်ငန်ွားသံွား ထဆွားဝါွားတင်သင်ွားပြင်ွားထ

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

ောက်ြံြျက်

ထမွားပမြူထ ွားနှင်က
့် သထ ွားဦွားစွားဌောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််

(၁) လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော

စော ွက်စောတမ်ွား

(၂) ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်
(၃) COA အရည်အလသွားစစ်လ

ွားမျြု

ုံငရ
် ျှော လထျှောက်ခံချက်

(၄) ပစစည်ွားမျျှောွား၏ အလသွားစတ်လဖျှော်ခပချက်(Catalogue)
(၅) Free Sales Certificate
(၆) ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှော
(၇) အလရျှောင်ွားအဝယ်သလ

ျှောတူစျှောချြုပ်

(၈) GMP Certificate
(၉) Traceability အလထျှောက်အထျှောွား၊
(၁၀) သက်တမ်ွားရှ နမူန စျှောတ်ချွဲခန်ွားစစ်လ
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

ွားချက်၊

(၁)

OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား

(၂)

ဦွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား

(၃)

ကျန်ွားမျှောလရွား

ုံငရ
် ျှောသလ

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

ကန်ကျစ တ်

ဓြောတ်ခွဲစစ်ရဆျိုးခ ှလ၍
ွဲ က န်ကိုန်က စ တ်

ကကောပမင့််ြျန်

၇ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ောွား မည့်် ထန ော

Online စနစ်ပြင့််

ှပါ

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၇။

ပြည်တင်ွားသို့ ထမွားပမြူထ ွားလြ်ငန်ွားသံွား ဓါတ်ြျွဲြန်ွားသံွား ြစစည်ွားမျောွားတင်သင်ွားပြင်ွား ထ

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

ောက်ြံြျက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့်် ဌောန
လအြ်သည့််

(၁)

လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော

စော ွက်စောတမ်ွား

(၂)

ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်

လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၃)

ပစစည်ွားမျျှောွား၏ အလသွားစတ်လဖျှော်ခပချက်(Catalogue)

(၄)

Free Sales Certificate

(၅)

ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှော

(၆)

အလရျှောင်ွားအဝယ်သလ

(၁)

OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား

(၂)

ဦွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား

(၃)

ကျန်ွားမျှောလရွား

ျှောတူစျှောချြုပ်

ုံငရ
် ျှောသလ

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

ကန်ကျစ တ်

တန်ဖိုျိုး၏ ၀.၁ %

ကကောပမင့််ြျန်

၇ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ောွား မည့်် ထန ော

Online စနစ်ပြင့််

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၈။

ပြည်တင်ွားသို့

ဘျွဲထမွှွား၊

ငန်ွားထမွှွားမျောွား

တင်သင်ွားပြင်ွားထ

ောက်ြံြျက်

(အ

ည်ြျ ြ်စက်ရံမျောွားတင်

အသံွားပြ န်)
လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့်် ဌောန
လအြ်သည့််စော ွက်

(၁)

လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော

စောတမ်ွား

(၂)

ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်

(၃)

တင်ပလ
ုံို့ ျှောသညန
် ုံငင
် ံ၏တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွား

ုံငရ
် ျှော တျှောဝန်ရှ အဖျွဲွံ့အစည်ွား

မှထုံတ်လပွားသည် ကျန်ွားမျှောလရွားလထျှောက်ခံစျှော(မူရင်ွား)နှင်
ပင်ရင်ွားလဒသ လထျှောက်ခံချက် လက်မှတ် (မူရင်ွား)
(၄)

ျွဲလမွား၊ ငန်ွားလမွား၊ ကကက်

င်လမွား၊ ယုံန်လမွားနှင် လတျှောလကကျှောင်လမွားတုံို့၏

လမွားကုံဉီွားစီွားဌျှောနမှ ထုံတ်လပွားလသျှော ဓျှောတ်ချွဲခန်ွား စမ်ွားသပ်ချက်အလခဖ
(၅)

ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှောနှင် အလရျှောင်ွားအဝယ်သလ

ျှောတူစျှောချြုပ်

(၆)

ထုံတ်ပုံွားစျှောရင်ွား (Packing List)

(၇)

ကုံန်သယ်လရွားဉီွားစီွားဌျှောနမှထုံတ်လပွားလသျှောတင်သင်ွား လင
ုံ စ
် င် (မတတူ)

(၈)

ကုံန်သယ်လရွားဉီွားစီွားဌျှောနမှ ထုံတ်လပွားလသျှော ထုံတ်ကုံန် သင်ွားကုံန် လုံပ်ငန်ွား ရှင်
မှတ်ပံုံတင် လက်မှတ် (မတတူ)

(၉)

ကုံမဏ
ပ ီမျျှောွားညန်ကကျှောွားမှုဉီွားစီွားဌျှောနမှထုံတ်လပွားလသျှောကုံမပဏီမှတ်ပံုံတင်
လက်မှတ် (မတတူ)

လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၁)

လလ ျှောက်ထျှောွားသူသည်သုံို့မဟုံတ်တင်သင်ွားသူသည်

ျွဲလမွား၊ ငန်ွားလမွား၊ ကကက်

င်လမွား၊ယုံန်လမွားနှငလ
် တျှောလကကျှောင်လမွားတင်သင်ွားခခင်ွားအတက် ကုံန်သယ်လရွား
ဉီွားစီွားဌျှောနမှ ထုံတ်လပွားလသျှော တင်သင်ွား လင
ုံ စ
် င်ကုံ ရရှဖပီွားခဖစ်ရမည်။
(၂)

ခမန်မျှောနုံင်ငအ
ံ တင်ွားသို့ုံ
လတျှောလကကျှောင်လမွား

ျွဲလမွား၊ ငန်ွားလမွား၊ ကကက်

တင်သင်ွားခခင်ွားအတက်

င်လမွား၊

ယုံန်လမွားနှင်

ကျန်ွားမျှောလရွားလထျှောက်ခံချက်

လက်မှတ်ထုံတ်လပွားနုံငရ
် န် MACCS စနစ်ကုံ အသံုံွားခပြု၍ လလ ျှောက်ထျှောွားသူ
သမ
ုံို့ ဟုံတ် တင်သင်ွားသူသည် လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဉီွားစီွားဌျှောနသုံို့ တင်ခပ
လလ ျှောက်ထျှောွားရမည်။
(၃)

လလ ျှောက်ထျှောွားသူ
ကကက်

င်လမွား၊

ဓျှောတ်ချွဲစစ်လ

သမ
ုံို့ ဟုံတ်
ယုံန်လမွားနှင်

တင်သင်ွားသူသည်
လတျှောလကကျှောင်လမွား

ျွဲလမွား၊
တ၏
ုံို့

ငန်ွားလမွား၊

နမူန မျျှောွားကုံ

ွားနုံင်ရန်အတက် တင်ခပရမည်။ (နမူန ပစစည်ွားမျျှောွားသည် DHL

ကျွဲသလ
ုံို့ သျှော နုံငင
် တ
ံ ကျှောပလ
ုံို့

ျှောင်

က်သယ်လရွားမှတစ်

င် လပွားပလ
ုံို့ သျှော

ပစစည်ွားမျျှောွားခဖစ်ရမည်။)
(၄)

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဉီွားစီွားဌျှောနသည် တင်ခပလျှောလသျှော အလထျှောက်အထျှောွား

မျျှောွားနှင် နမူန မျျှောွားကုံ စစ်လ
(၅)

တင်ခပလျှောလသျှော
နမူန မျျှောွားတင်
တစ်

ွားမည်။

အလထျှောက်အထျှောွားမျျှောွား
မည်သည်ကူွားစက်

ခပည်စံုံဖပီွား

လရျှောဂါမှမရှလ င်

စစ်လ

ွားထျှောွားလသျှော

MACCS

စနစ်မှ

င် လလ ျှောက်ထျှောွားသူ သမ
ုံို့ ဟုံတ် တင်သင်ွားသူသည် ကျန်ွားမျှောလရွား

လထျှောက်ခံချက် လက်မှတ်ကုံ လက်ခံရရှမည်။
ကန်ကျစ တ်

မက်ထရစ်တန် ၁ တန်လ င် ၁၅,၀၀၀ ကျပ် (၁ ကီလဂ
ုံ ရမ်လ င် ၁၅ ကျပ်)

ကကောပမင့််ြျန်

အလုံပ်လုံပ်ရက် ၇ ရက်

ထလ ောက်

MACCS စနစ်ကုံ အသံုံွားခပြု၍ လမွားခမူလရွားနှင် ကုံသလရွားဉီွားစီွားဌျှောနသုံို့ တင်ခပရန်

ောွား မည့််

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

MACCS

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ွား/အဆင့််

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၉။

ပြည်တင်ွားသို့ မျ ွားတ စဆောန်မျောွား (က ျွဲ၊ န ွား၊ သွား၊ ဆတ်၊ ပမင်ွား၊ ြျောွား) တင်သင်ွားပြင်ွား ထ

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

ောက်ြံြျက်

ထမွားပမြူထ ွားနှင်က
့် သထ ွားဦွားစွားဌောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််စော ွက်စော

(၁)

တမ်ွား

(၂)

လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော
ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်

(၃)

တင်သင်ွားနုံင်ငံ၏ အခင်အျှောဏျှောရှ တရစဆျှောန်လ

ွားကုံ

ရျှောဝန် (Veterinary

Authority) မှ ထုံတ်လပွားလသျှော ကျန်ွားမျှောလကကျှောင်ွားလထျှောက်ခံချက်လက်မှတ်
(Veterinary Health Certificate)
(၄)

တင်သင်ွားနုံင်ငံ

မျြုွားတရစဆျှောန်လမွားခမူသည်ခခံ/

ပျျှောွားစခန်ွား၏

မှတ်ပံုံတင်

လက်မှတ် (Farm Certificate)
(၅)

ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှော

(၆)

လမွားခမူမည်ခခံ/ပျျှောွားစခန်ွား၏ မှတ်ပံုံတင်လက်မှတ် (Farm Certificate)

(၇)

တင်သင်ွားနုံင်ငံ မျြုွားရင်ွား မှတ်ပံုံတင် လက်မှတ်(Pedigree Certificate/
Breed Registration Certificate) နှင် မျြုွားရုံွား

လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

ကန်ကျစ တ်

ုံင်ရျှောအလထျှောက်အထျှောွား

(၈)

အလရျှောင်ွားအဝယ်သလ

ျှောတူစျှောချြုပ်

(၉)

တင်သင်ွားနုံင်ငံ မျြုွားတရစဆျှောန်လမွားခမူသည်ခခံ၏ ကျှောကယ်လ

(၁)

OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား

(၂)

ဦွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား

(၃)

ကျန်ွားမျှောလရွား

ုံငရ
် ျှောသလ

ွားထွားုံ မှတ်တမ်ွား

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

တစ္်ထကောင်လျှင် ၁၀၀၀ဝ (က ၊ျွဲ န ွား၊ပမင်ွား)၊ ၂၀၀ဝ (သွား၊ ဆတ်)၊
ြျောွား

တက် သတ်မှတ်

ောွားပြင်ွားမရှထသွားြေါ၊၊ သတ်မှတ်ပြွားြေါက

ပြန်လည်တင်ပြြေါမည်။
ကကောပမင့််ြျန်

၇ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ောွား မည့််

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၁၀။

ပြည်တင်ွားသို့ မျ ွားတ စဆောန်မျောွား (မျ ွား ည်ြျွဲထြျောင်ွား၊ သထနေသောွားထလောင်ွား) တင်သင်ွားပြင်ွား ထ

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

ောက်ြံြျက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််စော ွက်

(၁)

လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော

စောတမ်ွား

(၂)

ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်

(၃)

တင်သင်ွားနုံင်ငံ၏ အခင်အျှောဏျှောရှ တရစဆျှောန်လ

ွားကုံ

ရျှောဝန် (Veterinary

Authority) မှ ထုံတ်လပွားလသျှော ကျန်ွားမျှောလကကျှောင်ွားလထျှောက်ခံချက်လက်မှတ်
(Veterinary Health Certificate)
(၄)

တင်သင်ွားနုံင်ငံ မျြုွားတရစဆျှောန်လမွားခမူသည်ခခံ ၏ မှတ်ပတ
ံုံ င်လက်မှတ် (Farm
Certificate)

(၅)

ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှော

(၆)

တင်သင်ွားနုံင်ငံမှ အစုံွားရ/သက်

ုံငရ
် ျှောဌျှောန၏ အသအမှတ်ခပြုလက်မှတ်

(၇) တင်သင်ွားနုံင်ငံ မျြုွားရင်ွား မှတ်ပံုံတင်လက်မှတ်(Pedigree Certificate/ Breed
Registration Certificate)

လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၈)

အလရျှောင်ွားအဝယ်သလ

ျှောတူစျှောချြုပ်

(၉)

တင်သင်ွားနုံင်ငံ မျြုွားတရစဆျှောန်လမွားခမူသည်ခခံ ၏ ကျှောကယ်လ

(၁)

OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား

(၂)

ဦွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား

(၃)

ကျန်ွားမျှောလရွား

ုံငရ
် ျှောသလ

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

ကန်ကျစ တ်

တန်ြွား၏ ၀.၁ %

ကကောပမင့််ြျန်

၇ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ောွား မည့််

ွားထွားုံ မှတ်တမ်ွား

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည် နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၁၁။

ထအွားြျွဲသောွားမျောွား Transit Trade စနစ်ပြင့်် ကန်သယ်မှုပြ လြ်ပြင်ွားထ

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

ောက်ြံြျက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််

(၁) လထျှောက်ခံချက်လတျှောင်ွားခံခခင်ွားလလ ျှောက်လျှော

စော ွက်စောတမ်ွား

(၂) ကုံမပဏီ၏ Letter Head ခဖင် ဒါရုံက်တျှောတစ်ဉီွား လက်မှတ် ထွားုံ ထျှောွားလသျှော
လလ ျှောက်လျှောနှင် ကတဝန်ခံချက်
(၃) ကုံန်လရျှောင်ွားနုံင်ငံ၏ အခင်အျှောဏျှောရှ တရစဆျှောန်လ

ွားကုံ

ရျှောဝန် (Veterinary

Authority) မှ ထုံတ်လပွားလသျှော ကျန်ွားမျှောလကကျှောင်ွားလထျှောက်ခံချက်လက်မှတ်
(Veterinary Health Certificate)
(၄) ကုံန်လရျှောင်ွားနုံင်ငန
ံ ှင် ကုံန်လက်ခံနုံင်ငတ
ံ အ
ုံို့ ကကျှောွား ကုံန်ပစစည်ွားအမှျှောလျှော
(၅) ထုံတ်ပုံွားစျှောရင်ွား (Packing List)
(၆) ကုံန်လရျှောင်ွားနုံငင
် ံနှင် ကုံန်လက်ခံနုံင်ငတ
ံ ုံို့အကကျှောွား အလရျှောငွား် အဝယ် သလ

ျှောတူ

စျှောချြုပ်
(၇)

Transit Trade လြ်ငန်ွား တက် တရောွားဝင်လြ်ငန်ွား ြ်နှံသည့််

ထ

ောက်

ောွား
(၈) ကုံန်လရျှောင်ွားနုံင်ငံ၏ တင်ပခ
ုံို့ င်လင
ုံ စ
် င်/ပါမစ်နှင် ကုံန်လက်ခံနုံငင
် မ
ံ ှ
တင်သင်ွား ခင် လုံင်စင်/ပါမစ်
(၉)

Transit Trade လြ်ငန်ွား တက် နုံင်ငခံ ချှောွားလငခဖင် သီွားခချှောွားဖင်လှစ်ထျှောွား
သည်

ဏ်စျှောရင်ွားစျှောအုံပ်မတတူနှင် လုံပ်ငန်ွားအတက် ကကြုတင်လပွားလချထျှောွား

သည် အလထျှောက်အထျှောွား
(၁၀) ထုံတ်လုံပ်စက်ရ၏
ံုံ HACCP/GMP အလထျှောက်အထျှောွား
(၁၁) တင်သင်ွား လအွားချွဲသျှောွား၏ Traceability အလထျှောက်အထျှောွား
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၁)

OSS ရံွားုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှင်စစစ်ခခင်ွား

(၂)

ဦွားစီွားဌျှောနကကီွားကကပ်မလ
ှု ကျှော်မတီသုံတ
ို့ င်ခပ၍အတည်ခပြုခခင်ွား

(၃) သလ

ျှောထျှောွားမှတ်ချက်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

ကန်ကျစ တ်

၁၅၀၀ကျပ်/MT

ကကောပမင့််ြျန်

၇ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ောွား မည့််

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)

အြေ်နံြါတ်

၁၂။

က ၊ျွဲ န ွားမျောွား သောွားသတ် န်၊ ထမွားပမြူ န် သို့မဟတ် ပြည်ြ တင်ြို့ န် ဝယ်ယစထဆောင်ွားပြင်ွား
ထ

ောက်ြံြျက်

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််

က ၊ျွဲ န ွားမျျှောွား သျှောွားသတ်ရန် ဝယ်ယူစုံလ

စော ွက်စောတမ်ွား

(၁) သျှောွားသတ်လင
ုံ စ
် င်နှင် လအလက
ုံ ်သျှောွားသတ်ခင်ခပြုလကျှောင်လရစျှောရင်ွား၊
(၂ ) ခရီွား

ျှောင်ွားခခင်ွား

ံုံွားလဒသရှ ဖမြုွံ့နယ်လမွား/ကုံလထျှောက်ခံချက်၊

(၃) ကတခံဝန်ချက်၊
(၄) AHD PC-3၊
စွားြောွားပြစ်ထမွားပမြူ န် ဝယ်ယူစုံလ

ျှောင်ွားခခင်ွား

(၁) လမွားခမူလရွားခခံလုံပ်ငန်ွား မှတ်ပံုံတင်လက်မှတ်
(၂ ) ခရီွား

ံုံွားလဒသရှ ဖမြုွံ့နယ်လမွား/ကုံလထျှောက်ခံချက်၊

(၃) ကတခံဝန်ချက်၊
(၄) AHD PC-3၊
ခပည်ပ တင်ပရ
ုံို့ န် ဝယ်ယူစုံလ

ျှောင်ွားခခင်ွား

(၁) SMART Card၊
(၂) ခရီွား

ံုံွားလဒသရှ စုံလ

ျှောင်ွားခခံမှတ်ပံုံတင်လက်မှတ်၊

(၃) ကုံမပဏီမှတ်ပံုံလက်မှတ်
(၄) ကတခံဝန်ချက်၊
(၅) ခရီွား

ံုံွားလဒသရှလမွား/ကုံလထျှောက်ခံစျှော၊

(၆) ရံွားုံ ချြုပ်အတည်ခပြုလမွားဖက်လပွားနှင် တင်ပလ
ုံို့ ကျှောင်လရစျှောရင်ွားချြုပ်
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၁)

လလ ျှောက်ထျှောွားမှုအျှောွားလက်ခံခခင်ွားနှငစ
် စစ်ခခင်ွား

(၂)

ရံွားုံ ချြုပ်သမ
ုံို့ ဟုံတ်တုံင်ွား/ခပည်နယ်သုံို့မဟုံတ်သက်

ုံင်ရျှော

ခရုံင်သုံို့ပဏျှောမခ င်ခပြုချက် လတျှောင်ွားခံခခင်ွား
(၃)

ဌျှောနကအသအမှတ်ခပြုထျှောွားလသျှောတရစဆျှောန်အမှတ် အ သျှောွား
ထုံတ် ယူ တ ပ်

င်ခခင်ွား နှ င် ကျန်ွားမျှောလရွားစစ်လ

(၄)

ခရုံငဦ
် ွားစီွားဌျှောနမှူွားထံ

(၅)

စစစ်ခ င်ခပြုစျှော၊က ျွဲ၊န ွားသယ်လ

က်လက်တင်ခပခခင်ွား
ျှောင်ခ င် လက်မှတ်နှင် AHD/ PC-3

တက
ုံို့ ုံလလ ျှောက်ထျှောွားသူအျှောွားထုံတ်လပွားခခင်ွား
ကန်ကျစ တ်

က ၊ျွဲ န ွားတစ်လကျှောင်လ င် ၁၀၀၀၀ ကျပ်

ကကောပမင့််ြျန်

၇ ရက်

ထလ ောက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန၊ OSS ရံွားုံ

ထန ော

ောွား မည့််

ွားခခင်ွား

Online စနစ်ပြင့််

က န်ျိုး ြောရ ျိုးစစ်ရဆျိုးမခင်ျိုး ှလွဲ၍ Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

နည်ွားဥြထေအမည်နှင့််အ

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား(၁၁)၊ပုံဒ်မ(၂၆)

ညွှန်ွားြေ်မ/ အြေ်နံြါတ်

၁၃။

တ စဆောန်အစော

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

တ်လြ်သမှတ်ြံတင်လက်မှတ်ထ

ောက်ြံြျက်

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််

(၁) သတ်မှတ်

ောွားထသောထလျှောက်လောြံစ္ံ

စော ွက်စောတမ်ွား

(၂) တရစ္ဆောန် စ္ော

တ်လြ်ပြင်ွားဆင်ရော

ထဆောက်

ံ

ကက်ြျြံစ္ံ( layout

plan)
(၃) ကမပဏမှတ်ြံတင်လက်မှတ်
(၄) ဦွားစ္ွားဌောန၏စ္ည်ွားကမ်ွားြျက်မျောွားက လက်န မည်ပြစ္်ထကကောင်ွား ကတဝန်ြံြျက်
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၁)

ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်ထံ လပ်မူ၍ လလ ျှောက်ထျှောွားခခင်ွား

(၂)

အဖျွဲွံ့ခဖင် ကင်ွား

(၃)

သတ်မှတ်ချက်ခဖင် ခပည်စံုံပါက အတည်ခပြု လက်မှတ် ထုံတ်လပွားခခင်ွား

င်ွားစစ်လ

ွားခခင်ွား

ကန်ကျစ တ်

သတ်မှတ်

ကကောပမင့််ြျန်

၁၀ ရက်

ထလ ောက်

သက်ဆင်ရောပမ ြို့နယ်ထမွားပမြူထရွားနှင့််ကသထရွားဦွားစ္ွားဌောနမှြူွားရံွား

ောွား မည့််

ောွားပြင်ွားမရှထသွားြေါ၊၊သတ်မှတ်ပြွားြေါက ပြန်လည်တင်ပြြေါမည်။

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့််အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား (၁၀)၊ပုံဒ်မ (၂၃)

အြေ်နံြါတ်

၁၄။

တ စဆောန် ထဆွားဝါွား

လင်စင်/ြါမစ်

တ်လြ်သ မှတ်ြတင်
ံ
လက်မှတ်

တ်ထြွား

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််

(၁) သတ်မှတ်

ောွားထသောထလျှောက်လောြံစ္ံ

စော ွက်စောတမ်ွား

(၂) တရစ္ဆောန်ထဆွားဝေါွား

တ်လြ်ပြင်ွားဆင်ရော

ထဆောက်

ံ

ကက်ြျြံစ္ံ(

layout plan)
(၃) ကမပဏမှတ်ြံတင်လက်မှတ်
(၄) ဦွားစ္ွားဌောန၏စ္ည်ွားကမ်ွားြျက်မျောွားက လက်န မည်ပြစ္်ထကကောင်ွား ကတဝန်ြံြျက်
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၁)

ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်ထံ လပ်မူ၍ လလ ျှောက် ထျှောွားခခင်ွား

(၂)

အဖျွဲွံ့ခဖင် ကင်ွား

(၃)

သတ်မှတ်ချက်ခဖင် ခပည်စံုံပါက အတည်ခပြုလက်မှတ် ထုံတ်လပွားခခင်ွား

င်ွားစစ်လ

ွားခခင်ွား

ကန်ကျစ တ်

သတ်မှတ်

ကကောပမင့််ြျန်

၁၀ ရက်

ထလ ောက်

သက်ဆင်ရောပမ ြို့နယ်ထမွားပမြူထရွားနှင့််ကသထရွားဦွားစ္ွားဌောနမှြူွားရံွား

ောွား မည့််

ောွားပြင်ွားမရှထသွားြေါ၊၊သတ်မှတ်ပြွားြေါက ပြန်လည်တင်ပြြေါမည်။

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည် နှငအ
့်် ညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား (၁၀)၊ပုံဒ်မ (၂၃)

အြေ်နံြါတ်

၁၅။

အသောွားပြ ပြင်

လင်စင်/ြါမစ်

တ်လြ်သ မှတ်ြတင်
ံ
လက်မှတ်

တ်ထြွား

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််

(၁) သတ်မှတ်

ောွားထသောထလျှောက်လောြံစ္ံ

စော ွက်စောတမ်ွား

(၂) ကမပဏမှတ်ြံတင်လက်မှတ်
(၃) ထပမယောြင်ဆင်မှု ထပြ ထနနှင့််
ဆင်ရော ထဆောက်

သောွားပြ ပြင်

တ်လြ်ပြင်ွား

ံ ကက်ြျြံစ္ံ (layout plan)

(၄) သက်ဆင်ရော စ္ွားရ ဌောန

ြျွဲြို့ စ္ည်ွားမျောွားက

တ်ထြွားထသော

သ မှတ်ပြ လက်မှတ်/လင်စ္င်
(၅) လြ်ငန်ွားစ္မံြျက်
(၆) ဦွားစ္ွားဌောန၏စ္ည်ွားကမ်ွားြျက်မျောွားက လက်န မည်ပြစ္်ထကကောင်ွား ကတဝန်ြံြျက်
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၁)

ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်ထံ လပ်မူ၍ လလ ျှောက် ထျှောွားခခင်ွား

(၂)

အဖျွဲွံ့ခဖင် ကင်ွား

(၃)

သတ်မှတ်ချက်ခဖင် ခပည်စံုံပါက အတည်ခပြု လက်မှတ်ထုံတ်လပွားခခင်ွား

င်ွားစစ်လ

ွားခခင်ွား

ကန်ကျစ တ်

သတ်မှတ်

ကကောပမင့််ြျန်

၁၀ ရက်

ထလ ောက်

သက်ဆင်ရောပမ ြို့နယ်ထမွားပမြူထရွားနှင့််ကသထရွားဦွားစ္ွားဌောနမှြူွားရံွား

ောွား မည့်် ထန ော

Online စနစ်ပြင့််

ောွားပြင်ွားမရှထသွားြေါ၊၊သတ်မှတ်ပြွားြေါက ပြန်လည်တင်ပြြေါမည်။

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ြါသည်။

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

ဌျှောနမှတျှောဝန်လပွားအပ်ထျှောွားသူ ဒုံတယညန်ကကျှောွားလရွားမှူွားချြုပ်/ညန်ကကျှောွားလရွားမှူွား

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တရစဆျှောန်ကျန်ွားမျှောလရွားနှင်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား

အမည်နှင့်် အညွှန်ွားြေ်မ/

ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒ၊အခန်ွား (၁၀)၊ ပုံဒ်မ (၂၃)

အြေ်နံြါတ်

၁၆။

ြျောွားထမွားပမြူထ ွားလြ်ငန်ွား ြင့််ပြ လက်မှတ်အသစ်

လင်စင်/ြါမစ်

တ်ထြွား

တ်ထြွားပြင်ွား

လမွားခမူလရွားနှင်ကုံသလရွားဦွားစီွားဌျှောန

သည့််ဌောန
လအြ်သည့််စော ွက်

(၁) ထလျှောက်

စောတမ်ွား

(၂)

မ်ထ

ောွားသူ၏ မှတ်ြံတင်မတတြူ

ောင်စ္စ္ောရင်ွား

(၃) ြျောွားသင်တန်ွားတက်ပြွားထကကောင်ွား သင်တန်ွားဆင်ွားလက်မှတ်
လြ်ငန်ွားစဉ်အဆင့််

(၁)

ဖမြုွံ့နယ်တျှောဝန်ခံရွားံုံ တင်လလ ျှောက်ထျှောွားမှုလက်ခံခခင်ွား၊ ပျျှောွားအုံမ
ံ ျျှောွားကင်ွား
စစ်လ

ွားခခင်ွား (၂) ရက်

(၂)

တုံင်ွားလဒသကကီွား/ ခပည်နယ်ရုံွားံ မှစစစ်ခခင်ွားနှင် ရံွားုံ ချြုပ်သုံို့ လပွားပုံို့ ခခင်ွား (၂) ရက်

(၃)

ရံွားုံ ချြုပ်မှစစစ်၍ ခင်ခပြုလက်မှတ်ထုံတ်လပွားခခင်ွား (၁) ရက်

ကန်ကျစ တ်

ကျပ် ၁၀၀၀ဝ/-

ကကောပမင့််ြျန်

၅ ရက်

ထလ ောက်

သက်ဆင်ရော ပမ ြို့နယ်ြျောွားထမွားပမြူထရွားလြ်ငန်ွားရံွား

ောွား မည့််

င်ွား

ထန ော
Online စနစ်ပြင့််

Online စနစ်ပြင့်် ထဆောက် ွက်နင်ပြင်ွား မရှြေါ

ထဆောင် ွက်နင်ပြင်ွား
လက်မှတ်ထ ွား
ော

ွားသည့််

ွား/အဆင့််

တင်ွားထေသကကွား/ပြည်နယ် ြျောွားထမွားပမြူမှုြံြို့ပြ ွားထရွားတောဝန်ြံ

ဥြထေ/ နည်ွားဥြထေ

တ ရစ္ဆ ောန်ကျန်ွား မျှောလရွားနှ င်လမွားခမူလရွားလုံပ်ငန်ွား ဖံွံ့ဖဖြုွားတုံွားတက်လရွားဥပလဒအခန်ွား -

အမည်နှင့်် အညွှန်ွားြေ်မ/

၉၊ပုံဒမ
် -၁၉

အြေ်နံြါတ်

