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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

ပိက့န်သွင်းကန်နှင့်ပတ်သက် သာသတင်းလာ (    ၆   / ၂၀၁၈ ) 

 

             ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ သဂတ်လ      ၉      ရက် 

အ ကာင်းအရာ။ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်များ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်  

  ြခင်းကိစ္စ 

၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနအ နြဖင့် ၁-၈-၂၀၁၈ ရက် နမ့စှ၍ 

ယခင်အသးြပု န သာ ၁၉၁၄ ခနှစ် ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒကိ ဖျကသ်ိမး် ပီး ဥပ ဒအသစ ်

ြဖစ် သာ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ ၂၀၁၇ ြဖင့် ြပာငး်လဲကျင့်သးလက်ရှိသည့်အြပင် ကမ္ပဏမီတှပ် 

တင်စနစ်တွင်လည်း Myanmar Companies Online-MyCO စနစ်အား စတင်အသးြပုလက် 

ရှိပါသည်။  

၂။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနအ နြဖင့်လည်း ပိက့နသ်ွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင် 

ြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်များအား လိက် လျာညီ ထွြဖစ် အာင်ြပင်ဆင် ပီး နိင်င တာ်သိ ့ ပးသွင်းရမည့်  

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြခင်း နှင့်သက်ဆိင်သည့် အချို ့ သာ အခ ကး ငွများကိလည်း  

အ ြခအ နနှင် ့ လျာ်ညီစွာ သတ်မှတ် ကာက်ခနိင် ရးအတွက်  ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင် 

ြခင်းဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းများအား ပူးတွဲပါအတိင်း ြပင်ဆင်သတ်မှတ်လိက် ကာင်း ကညာအပ် 

ပါသည်။  

 

 

 

               ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 
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D:\Ngu War 2016\U Win Kyi  (ပို့သွင်းမှတ်ပုတံင်ခြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ)1 

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းများ 

 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြပုလပ်ရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မှတ်ပတင်ရမည့်သူများ 

၁။ ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်သည် ြပညပ်သိ ့ ကနပ်စ္စညး်များ တင်ပိြ့ခင်း၊ ြပည်ပမှ 

ကနပ်စ္စညး်များ တင်သွင်းြခငး်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုထားသည့် လပ်ငန်းမှတ်ပတင်တစ်ခ 

ြဖစ်ပါသည်။ ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ကိ ၁၉၄၇ ခနှစ်၊ ပိက့န်သွင်းကန် ကီးကပ် ရး 

(ယာယ)ီ အက်ဥပ ဒအရ ၁၉၅၄ ခနှစ်၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်း လပ်ကိင်သူများ မှတ်ပတင်ြခင်း 

အမိန်ြ့ဖင့် ခွင့်ြပုထတ် ပးြခင်း ြဖစ်ပါသည်။    

၂။ အာက် ဖာ်ြပပါ အဖွဲ အ့စညး်များသည ် ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ပိက့န် 

သွင်းကန်လပ်ငနး်ရှင်မှတ်ပတင်ကိ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာနတွင် လာက်ထားနိင်သည-် 

(က) ၁၉၅၀ ြပည့်နှစ် အထူးကမ္ပဏီအက်ဥပ ဒနှင့် ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ(၂၀၁၇) 

တိအ့ရ မှတ်ပတင်ထား သာ- 

(၁) ြမန်မာနိင်ငသားတစ်ဦးပိင် (သိမ့ဟတ်)အများပိင်ကမ္ပဏီများ  

(၂) နိင်ငြခားသားပိင်ကမ္ပဏီ (သိမ့ဟတ်)ကမ္ပဏီရးခွဲများ  

(၃) ဖက်စပ်ကမ္ပဏီများ  

 ( ခ) သမဝါယမအသင်းဥပ ဒအရ တည် ထာင်ထား သာ သမဝါယမအသင်း လီမိတက်များ 

 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရိှသူများ 

၃။ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၏ (၁-၁-၁၉၉၁) ရက်စွဲပါ အမိန်အ့မှတ် 

(၁/၉၁) အရ အာက် ဖာ်ြပပါ အဖွဲ အ့စည်းများအား ပိက့န်သွင်းကန် လပင်န်းရငှ်အြဖစ် မှတ်ပတင် 

ြခင်းမ ှကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားပါသည်- 

 (က) အစိးရဌာနများ၊ 

 ( ခ) နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး အဖွဲ အ့စည်းများ၊ 
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 ( ဂ) ဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်းထား သာ နိင်င တာ်ပိင်ဘဏ်များ၊ 

 (ဃ) ရန်ကန် မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၊ 

( င) နြပည် တာ ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတ၊ီ 

( စ) မန္တ လး မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၊ 

 

 ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ရရိှထားသူများ၏ အကျိုးခစားခွင့်များ 

၄။ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင် မှတ်ပတင် ရရှိထားသူများသည် အာက်ပါ အကျို းခစားခွင့်များ 

ရရှိနိင်ပါသည်- 

(က) ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင် မှတ်ပတင်ရရှိထားသူများသည် ပင်လယ် ရ ကာင်းနှင့် 

နယ်စပ် ဒသများမ ှတစ်ဆင့်ပမှန်ကနသ်ွယ်မ (Conventional Trade) စနစ်ြဖင့် သာ် 

လည်း ကာင်း ၊ နယ်စပ် ဒသများမှ တစ်ဆင့် (Border Trade) စနစ်ြဖင့် သာ ်

လည်း ကာင်း သတ်မှတ်လပ်ထးလပန်ည်းများနှင့်အညီ ပိက့နသ်ွင်းကန်လပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။  

( ခ ) နိင်င တာ်မှ အခါအား လျာ်စွာ ပိတ်ပင်ထား သာ ပစ္စည်းများမှအပ ကျန်သည့် ပစ္စည်း 

များကိ သတ်မှတ်ထား သာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့

ရာင်းချခွင့်ရှိသည်။ 

( ဂ ) ြပည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မြပုရန် အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းများမှ 

အပ ကျန်ပစ္စည်းများကိ ြပည်ပသိပ့ိက့န်များ တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းြဖင့် ရရှိသည့် 

နိင်ငြခား ငြွဖင့် ြဖစ် စ ၊ အြခား တရားဝင်ရရှိ ပီး သတ်မှတ်သည့် အခွန်အခများ 

ပး ဆာင် ပီးသည့် ငွြဖင့် ြဖစ် စ၊ နယစ်ပက်နသ်ွယမ်အတက်ွ နယ်စပ်စခန်းတိင်း 

တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ငွ ကးအမျို းအစားြဖင့် ြဖစ် စ သတ်မှတ်ထား သာ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များနှင့်အညီ သွင်းကန်များ တင်သွင်းခငွ့်ရှိသည်။ 

(ဃ) ြပည်ပမှ တင်သွင်း သာပစ္စညး်များနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများ၏ 

ဥပ ဒ၊ လပ်ထလပ်နည်းအရ  သီးြခားကန်သ့တ်ထား သာ ကန်ပစ္စည်းများအား 

သတ်မှတ်ထား သာ စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး 

ကျနပ်စ္စည်းများကိ ြပည်တွင်း၌ ကိုက်နစှသ်က်ရာ အစီအစဉ ်ြဖင့် ြဖန်ြ့ဖူး ရာငး်ချခွင့် 

ရှိသည်။  
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ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ် (၄) ရပ် 

၅။ ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ် (၄) ရပ်မှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစပ်ါ 

သည-် 

(က) မှတ်ပတင်အသစ် လာက်ထားြခင်း။ 

( ခ ) သက်တမ်းတိး လာက်ထားြခင်း။ 

( ဂ ) ြပင်ဆင်ချက် လာက်ထားြခင်း။ 

(ဃ) မိတ္တ ူမှန် လာက်ထားြခင်း။   

 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ခွင့် လာက်ထားနိင် သာ နရာများ  

၆။ ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်များအား အာက် ဖာ်ြပပါ နရာများတွင် လာ ရာက ်

လာက်ထားနိင်ပါသည် - 

 (က) နြပည် တာ်၊ ရးအမှတ်(၃)၊ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊  

  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

 ( ခ ) ရန်ကန် မို ၊့ ကမ်းနားလမ်း၊ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊   

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးရးခွဲ၊ 

 ( ဂ ) ရန်ကန် မို ၊့ ရန်ကင်း မို န့ယ်၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာပူး ပါင်းအဖွဲ ရ့း (One Stop  

  Services) (MIC ခငွ့်ြပုမိန်ရ့ရှိသည့် ကမ္ပဏီများသာ) 

 (ဃ) ရန်ကန် မို ၊့ သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန် (One Stop Service Center) (သီလဝါ  

အထူးစီးပွား ရးဇန်တငွ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် သာကမ္ပဏီ များသာ)  

 

Online ဝန် ဆာင်မအတွက် ကန်ကျစရိတ်များ 

၇။ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည-် 

(က) Online  ကး ပးသွင်းြခင်း ၂၅၀၀  ကျပ် 

( ခ ) မှတ်ပတင်ကတ်ြပားဘိး ငွ ပးသွင်းြခင်း ၅၀၀  ကျပ် 

 စစ ပါင်း ၃၀၀၀  ကျပ်  
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ကမ္ပဏီများ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်အသစ် လာက်ထားရာတွင် တင်ြပရမည့် 

စာရွက်စာတမ်းများ 

၈။ ကမ္ပဏီများ ပိက့နသ်ွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်အသစ် လာက်ထားရာတွင် တငြ်ပရမည့် 

စာရွက်စာတမ်းများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) ကမ္ပဏီ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တိပ့ါရှိသည့်  Letter Head ြဖင့် လာက်လာ 

( ခ) ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနမှ Online စနစ်ြဖင့် ထတ် ပး 

သာကမ္ပဏီမှတ်ပတင်လက်မှတ် (အများပိင်ကမ္ပဏီများအတွက် လပင်နး်စတင် 

ဆာင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်အပါအဝင်)နှင့် ကမ္ပဏီမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်တိအ့ား Print 

Out ထတ်ထားသည့် မိတ္တ ူအ ထာက်အထားများ         နာက်ဆက်တဲွ(က) 

( ဂ) ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်များ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ လိပစ်ာ၊ ပတ်စပိဓ့ာတ်ပနှင့် လက်မှတ် 

နမူနာတိပ့ါဝင် သာ ဓာတ်ပဇယား           နာက်ဆက်တဲွ( ခ) 

(ဃ) MIC ခွင့်ြပုမိန်(့MIC ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လ ာက်ထား သာကမ္ပဏီများသာ) 

( င) လာက်ထားသ ူMD/Director ၏နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်/ PASSPORT မိတ္တ ူ၊ 

( စ) အြခားနိင်ငတစ်ခမှလဲပိသ့ည့် Capital Brought In,Bank အ ထာက်အထား 

(ကန်သွယ်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် နိင်ငြခားကမ္ပဏီများအတွက်သာ) (မူရင်း၊ 

မိတ္တ ူ) 

သမဝါယမအသင်းများပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်အသစ် လာက်ထားရာတွင် တင်ြပရမည့် 

စာရွက်စာတမ်းများ 

၉။ သမဝါယမအသင်းများ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်အသစ် လာက်ထားရာတွင် 

တင်ြပ ရမည် ့စာရွက်စာတမ်းများမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

  (က) အသင်း၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တိပ့ါရှိ သာ  Letter Head ြဖင့် လာက်လာ  

  ( ခ ) သမဝါ ယမဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ရး၏ ထာက်ခစာ  

   ( ဂ ) သမဝါယမအသင်း မတှ်ပတင်လက်မှတ် (မတိ္တ ူ/မူရင်း) 

   (ဃ) သမဝါယမအသင်း၏ ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်များစာရင်း 

   ( င ) သမဝါယမအသင်းဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်များ၏ ဓာတ်ပဇယား  

   ( စ ) သမဝါယမအသင်းစည်းကမ်းစာအပ်  

(ဆ) လာက်ထားသ ူအမ ဆာင်၏နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်မိတ္တ ူ၊ 
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မှတ်ပတင်သက်တမ်းကာလနှင့် မှတ်ပတင် ကး 

၁၀။ ကမ္ပဏီများအတွက် မှတ်ပတင်သက်တမ်းကာလမှာ သာမန်အားြဖင့် (၅)နှစ်ြဖစ် ပီး မှတ်ပတင် 

ကးမှာ ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၁၁။ သမဝါယမအသင်းများအတွက်မှတ်ပတင်သက်တမ်းကာလနှင့်မှတ်ပတင် ကးတိမ့ှာ အာက် 

ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည ်- 

 ( ခ)  (၁) နှစ်  အထိ   ၅၀၀၀၀  ကျပ် 

 ( ဂ)  (၂) နှစ်  အထိ           ၁၀၀၀၀၀  ကျပ် 

 (ဃ)  (၃) နှစ်  အထိ           ၁၅၀၀၀၀  ကျပ ် 

 ( င)  (၃) နှစ်မ ှ(၅)နှစ်အထိ          ၂၀၀၀၀၀  ကျပ် 

 

၁၂။ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်သက်တမ်းအား စတင်ခွင့်ြပုသည့် နမ့ှ သက်တမး် (၅) 

နှစ်အထိတစ်ဆက်တည်းသတ်မှတ်ခွင့်ြပုပါသည်။သိရ့ာတွင်သမဝါယမအသင်းများကိမူ သက်ဆိင်ရာ 

ဌာနမှခွင့်ြပုသည့် သက်တမ်းသည ်(၅)နှစ် အာက်ြဖစ်ပါက ယင်းသက်တမ်းအတိင်း ခွင့်ြပု ပီး ၅ နှစ် 

အထက်ြဖစ်ပါက ၅ နှစ်သာခွင့်ြပုပါမည်။  

 

မှတ်ပတင်သက်တမ်း တိးြမင့်ခွင့် လာက်ထားရမည့်ကာလ 

၁၃။ မိမိမှတ်ပတင်ထားသည့် ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်သက်တမ်းကာလ ကနဆ်းမည့် 

နမ့တိင်မီ (၃)လ ကိုတင်၍ လာက်ထားနိင်ပါသည်။ 

 
၁၄။ ထိသိ ့ လာက်ထားရာတွင် သမဝါယမအသင်းများအတွက် သမဝါယမဦးစီးဌာနတွင် 

သက်တမ်းတိးခွင့် ဦးစွာ ဆာင်ရွက် ပီးမှသာ လာက်ထားရပါမည်။  

  
မှတ်ပတင်သက်တမ်း တိးြမင့်ခွင့် လာက်ထားြခင်း  

၁၅။ မှတ်ပတင်သက်တမ်း ကနဆ်းသည့်ရက်နှင့် ယင်းရက်မတိင်မ ီ ကိုတင် လာက်ထားြခငး်ကိ 

သတ်မှတ်သက်တမ်းတိးြမင့် ကးများ ပး ဆာင် စ ပီး သက်တမး်ကန်ဆးရက်၏ နာက်တစ်ရက် 

မှစ၍ ၅ နှစ် ထပ်မသက်တမ်းတိးြမင့်ခွင့်ြပုပါသည်။သက်တမ်းကန်ဆးပီးတစ်နှစ်အတွင်း  လာက်ထားမများ 
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အတွက်ကိလည်း သတ်မှတ်သက်တမ်းတိးြမင့် ကးများ ပး ဆာင် စ ပီး သက်တမ်းကန်ဆးခဲ့သည့် 

ရက်၏ နာက်တစ်ရက်မ ှစတင်၍ ၅ နှစ် ထပ်မသက်တမ်းတိးြမင့်ခွင့်ြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။သက်တမ်း 

ကနဆ်း ပးီ တစ်နှစ်အတွင်းသက်တမ်းတိးလာ ရာက် လာက်ထားြခင်းမြပု သာ ကမ္ပဏီများကိမူ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ပိတ်သိမ်းပယ်ဖျက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။    

 

ကမ္ပဏီများပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားရာတွင် တင်ြပရမည့် 

စာရွက်စာတမ်းများ 

၁၆။ ကမ္ပဏီများပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားရာတွင်တင်ြပ 

ရမည် ့စာရွက်စာတမ်းများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) ကမ္ပဏီ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တိပ့ါရှိသည့်  Letter Head ြဖင့် လာက်လာ 

( ခ) ယခင်ထတ် ပးထား သာ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငနး်ရှင်မှတ်ပတင် (မူရင်း) 

( ဂ) လာက်ထားသ ူMD/Director ၏နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်/ PASSPORT မိတ္တ ူ၊ 

သမဝါယမအသင်းများ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင် မှတ်ပတင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားရာတွင် 

တင်ြပရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ 

၁၇။ သမဝါယမအသင်းများ ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းရှင် မှတ်ပတင်သက်တမ်းတိး လာက်ထားရာ 

တွင် တင်ြပရမည့်စာရွက်စာတမ်းများမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) အသင်း၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တိပ့ါရှိသည့် Letter Head ြဖင့် လာက်လာ 

  ( ခ) သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ရး၏ ထာက်ခစာ  

  ( ဂ) သမဝါယမအသင်း မတှ်ပတင်လက်မှတ် (မတိ္တ ူ/မူရင်း) 

  (ဃ) ယခင်ထတ် ပးထား သာပိက့န်သွင်းကနလ်ပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် (မူရင်း) 

( င) လာက်ထားသ ူအမ ဆာင်၏နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်မိတ္တ ူ၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင် ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်ြပင်ဆင် ကးများ 

၁၈။ ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ပါ အာက်ပါအချက်များအား ြပင်ဆင်ချက်တစ်မျို း 

လင် ြပင်ဆင် ကး ၁၀၀၀၀ ကျပ ် ပးသွင်း၍ ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည-် 

(က) ဒါရိက်တာအဖွဲ  ့အမည်စာရင်း ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

( ခ) ကမ္ပဏီ/သမဝါယမအသငး် ရးလိပစ်ာ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

( ဂ) ကမ္ပဏီ/သမဝါယမအသငး် အမည ်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 
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ကမ္ပဏီများပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြပင်ဆင်ချက် လာက်ထားရာတွင် တင်ြပရမည့် 

စာရွက်စာတမ်းများ 

၁၉။ ကမ္ပဏီများပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ြပင်ဆင်ချက် လာက်ထားရာတငွ ် တင်ြပ 

ရမည် ့စာရွက်စာတမ်းများမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ကမ္ပဏီ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တိပ့ါရှိသည့် Letter Head ပါ လာက်လာ 

( ခ) ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနမှ Online စနစ်ြဖင့် ထတ် ပး 

သာကမ္ပဏီမှတ်ပတင်လက်မှတ်နှင့် ကမ္ပဏမီှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်တိအ့ား Print Out 

ထတ်ထားသည့် မတိ္တ ူအ ထာက်အထားများ          

( ဂ) ယခင်ထတ် ပးထား သာ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငနး်ရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ်(မူရင်း) 

(ဃ) လာက်ထားသ ူMD/Director ၏နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်/ PASSPORT မိတ္တ ူ၊ 

သမဝါယမအသင်းများ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင် ြပင်ဆင်ချက် လာက်ထားရာတွင်တင်ြပ 

ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ 

၂၀။ သမဝါ ယမအသင်းများ ပိက့န်သွငး်ကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင် ြပငဆ်င်ချက် လာက်ထားရာ 

တွင် တင်ြပရမည် ့စာရွက်စာတမ်းများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် - 

( က) အသင်း၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တိပ့ါရှိသည့် Letter Head ြဖင့် လာက်လာ 

  ( ခ) သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ရး၏ ထာက်ခစာ  

  ( ဂ) သမဝါယမအသင်း မတှ်ပတင်လက်မှတ် (မတိ္တ ူ/မူရင်း) 

  (ဃ) ယခင်ထတ် ပးထား သာပိက့န်သွင်းကနလ်ပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် (မရူင်း) 

( င) လာက်ထားသ ူအမ ဆာင်၏နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်မိတ္တ ူ၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်မိတ္တ ူမှန်ထပ်မထတ် ပးြခငး်     

၂၁။ ပိက့န်သွင်းကန် လပ်ငန်းရှင် မှတ်ပတင်ကတ်ြပားများ အ ကာင်းအမျို းမျို း ကာင့် ပျက်စီး 

ပျာက်ဆးသွားလင် မိတ္တ ူမှန်ထပ်မထတ် ပးရန် ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် လာက်ထားခွင့် 

ရှိပါသည်။ ဆာင်ရွက်မအခ ကး ငွအြဖစ် ငွ ၂၀၀၀၀ ကျပ် ပး ဆာင် စ ပီး၊ ပိက့န်သွင်းကန် 

လပင်န်းရှင်မှတ်ပတင်မိတ္တ ူမှန်များထတ် ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကမ္ပဏီများနှင့် သမဝါယမအသငး်များ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင် မတိ္တ ူမှန် လာက်ထားရာတွင် တငြ်ပရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ 

တစ်ဖက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် - 
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(က) ကမ္ပဏီ/သမဝါယမအသငး်များ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တိပ့ါရှိသည့် Letter Head 

ြဖင့် လာက်လာ 

  ( ခ) ပျာက်ဆးသွား သာ ပိက့နသ်ွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင် (မိတ္တ ူ) 

  ( ဂ) ပျာက်ဆး ကာင်း သတင်းစာ ကာ်ြငာ (မူရငး်) 

(ဃ) ပျာက်ဆးမအတွက် ရဲစခန်းတွင် အမဖွင့်တိင်ကားထား ကာင်း သက်ဆိင်ရာရဲစခနး် 

၏  ထာက်ခချက ်(မရူငး်) 

(င) လာက်ထားသူMD/Director/အမ ဆာင်၏နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်/PASSPORT  

မိတ္တ ူ၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် ြပန်လည်အပ်နှြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် ကိယ်စားလှယ် 

ကတ်ထတ် ပးြခင်း 

၂၂။ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင် မှတ်ပတင်လက်မှတ် ြပန်လည်အပ်နှြခင်း။        လပင်န်းရှင်သည် 

လပင်န်းဆက်လက်မ ဆာင်ရွက်လိသြဖင် ့ ပိက့နသ်ွင်းကန်လပ်ငန်းရှင် မှတ်ပတင်လက်မှတ်အား 

ြပန်လည်အပ်နှလိက အပ်နှနိင်ပါသည်။    

 

၂၃။ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် ပိတ်သိမ်းြခင်း။ တည်ဆဲဥပ ဒ လပ်ထး 

လပန်ည်းစည်းမျဉး်များကိ ဖာက်ဖျက်၍ စီးပွား ရးမသမာမ များ ဆာင်ရွက်မ ကာင့်ဖျက်သိမ်း 

အ ရးယူခရသည့် ကမ္ပဏီများနှင့် အမည်မဲစာရင်း (Black List) တင်သွင်းခရသည့် ကမ္ပဏီများ 

၏မှတ်ပတင်များအား အပီးတိင် ပိတ်သိမ်းြခင်းခရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

 

၂၄။ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်စိစစ် ရးကတ်များထတ် ပးြခင်း။  ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်း 

ဆိင်ရာရးကိစ္စအဝဝကိ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန် ကီးဌာနသိ ့ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက် 

နိင်ရန် ကမ္ပဏီတစ်ခလင် ကိယ်စားလှယ်မှတ်ပတင်ကတ် (၂)ခ ြပုလပ် ပးလက်ရှိရာမှ (၅-၁-၂၀၁၅) 

ရက် နက့ျင်းပြပုလပ် သာ စီးပွား ရးနှင့် ကူသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ 

၁/၂၀၁၅ ကိမ် ြမာက ်အစညး်အ ဝးဆးြဖတခ်ျက်အရ ကမ္ပဏီတစ်ခလင် လပ်ငန်းရှင်စိစစ် ရးကတ် 

အများဆး ၅ ခထိ ခွင့်ြပုထတ် ပး ပီး ပထမကတ-်၁၀၀၀ိ/၊ ဒတယိကတ်-၂၀၀၀ိ/ ၊ တတိယကတ် 

၃၀၀၀ိ/၊  စတတ္ထကတ်-၄၀၀၀ိ/၊ ပဉ္စမကတ်-၅၀၀၀ိ/ ြဖင့် ဆာင်ရွက် ပးလက်ရှိပါသည်။ 
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