
       ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန 

 ပြ ည််တွင်းေရေကြ ာင်းသယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းကီးကြ ပ်ေရးအဖဲွ့ (ဗဟုိ) 
 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်    ၁  / ၂၀၁၃ 

၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ မတ်လ     ၂၂    ရက်  

 
၁။ ၁၉၆၅ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့်  ပြ ည်တွင်းေရေကြ ာင်းသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး စည်းကမ်း ဥပေဒ 

အပိငု်း ၉ ၊ ပုဒ််မ ၃၄ ၊ ပုဒ်မခွဲ (၂) ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ  ပြ ည်တ်ွင်းေရေကြ ာင်းသယ်ယူပို့ေဆာင် 

ေရးလုပ်ငန်း  ကးီကြ ပ်ေရးအဖွဲ့ (ဗဟိ)ု သည် ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ပြ ည်တွင်းေရေကြ ာင်းသွား စက်တပ ်

ေရယာဥ်များနှင့် စက်မဲ့တွဲများ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကြ းများကို  ေအာက်ပါအတိုင်း  ပြ ငဆ်င်သတ်မှတ် 

လိုက်သည်။ 
 

စက်တပ်ေရယာဥ်နှင့် စက်မ့ဲကုန်တင်တဲွ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကြ း နှုန်းထားများ 
 

 (က) စက်မြ င်းေကာင်ေရ (၂၀) ထက်မပုိေသာ စက်တပ်ေရယာဥ်များ 
 

  (၁) ကုန်စည်ပုိ့ေဆာင်ခွင် ့“က” အမျိုးအစား လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကြ း 

         အေကြ ာင်းအရာ  တစ်စီးအတွက်တစ်နှစ်(၁၂) လနှုန်း 

   (ကက) စုစုေပါင်းတန်ချိန် ၁၀ တန်အထိ  ၁၀၀၀ကျပ် 

   (ခခ)  စုစုေပါင်းတန်ချိန် ၂၅ တန်အထိ  ၂၀၀၀ကျပ် 

   (ဂဂ)  စုစုေပါင်းတန်ချိန် ၅၀ တန်အထိ     ၃၀၀၀ကျပ် 
 

  (၂) စင်းလံုးငှားပုိ့ေဆာင်ခွင့် “ဂ” လုပ်ငန်း လုိင်စင်ေကြ း 

   စက်မြ င်းေကာင်ေရ (၂၀) ထက်မပိုေသာ စက်တပ်ေရယာဥ်များ၏ စင်းလုံးငှား 

ခရီးသည် ပို့ေဆာင်ခွင် ့ “ဂ” လုပ်ငန်း လိုင်စင်ေကြ းကို “ခ” အမျိုးအစား 

လုပ်ငန်း လိုင်စင်ေကြ း၏ ၇၅% သတ်မှတ်ရန ်၊ 
   

  (၃) ကုိယ်ပုိင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသံုး “င” လုပ်ငန်းလုိင်စင် ေကြ း 

စက်မြ င်းေကာင်ေရ (၂၀) ထက်မပိုေသာ စက်တပ်ေရယာဥ်များ၏ ကိုယ်ပိုင်စီး 

ပွားေရးလုပ်ငန်းသုံး “င” လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေကြ းကိ ု “က”အမျို းအစား လုပ်ငန်း 
လိုင်စင်ေကြ း၏  ၅၀% သတ်မှတ်ရန ်၊ 
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 (ခ) စက်မြ င်းေကာင်ေရ (၂၀) အထက် စက်တပ်ေရယာဥ်များနှင့် လုိင်စင်ကီးေရယာဥ်များ 

  (၁) ကုန်စည်ပုိ့ေဆာင်ခွင့် “က”အမျိုးအစားလုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကြ း  
    အေကြ ာင်းအရာ      တစ်စီးအတွက်တစ်နှစ်(၁၂) လနှုန်း 

   (ကက) စုစုေပါင်းတန်ချိန်  ၁၀   တန်အထ ိ    ၂၅၀၀ ကျပ ်

   ( ခခ ) စုစုေပါင်းတန်ချိန်  ၂၅   တန်အထ ိ    ၅၀၀၀ ကျပ ်

   ( ဂဂ ) စုစုေပါင်းတန်ချိန်  ၅၀   တန်အထ ိ    ၇၅၀၀ ကျပ ်

   (ဃဃ) စုစုေပါင်းတန်ချိန်  ၇၅   တန်အထ ိ  ၁၀၀၀၀ ကျပ် 

   ( ငင ) စုစုေပါင်းတန်ချိန် ၁၀၀ တန်အထ ိ  ၁၂၅၀၀ ကျပ် 

   ( စစ ) စုစုေပါင်းတန်ချိန် ၂၀၀ တန်အထ ိ  ၁၅၀၀၀ ကျပ် 

   (ဆဆ) စုစုေပါင်းတန်ချိန် ၃၀၀ တန်အထ ိ  ၁၇၅၀၀ ကျပ် 

   ( ဇဇ ) စုစုေပါင်းတန်ချိန် ၄၀၀ တန်အထ ိ  ၂၀၀၀၀ ကျပ် 

   (ဈဈ)  စုစုေပါင်းတန်ချိန် ၅၀၀ တန်အထ ိ  ၂၂၅၀၀ ကျပ် 

   (ညည) စုစုေပါင်းတန်ချိန် ၆၀၀ တန်အထ ိ  ၂၅၀၀၀ ကျပ် 

 ( ဋဋ )        စုစုေပါင်းတန်ချိန ်၆၀၀ တန်အထက်    ၂၅၀၀၀ ကျပ် + အပိ ု 

                                                                            တစ်တန်လျှင် ၅၀-ကျပ်နှုန်း  

  (၂) ကုိယ်ပုိင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသံုး “င” အမျို းအစားလုပ်ငန်းလုိင်စင် ေကြ း 

   စက်မြ င်းေကာင်ေရ (၂၀) အထက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသုံး “င” 

အမျိုးအစား လုပ်ငန်း လိုင်စင်ေကြ းကို “က” အမျိုးအစား လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ေကြ း၏ ၅၀% သတ်မှတ်ရန် ၊ 

 

 (ဂ) စက်မြ င်းေကာင်ေရ  (၂၀)  ထက်  စက်တပ်ေရယာဥ်များနှင့်  ရံုးချုပ် မှတ်ပံုတင် 

ေရယာဥ်များ 

(၁) စက်မြ င်းေကာင်ေရ (၂၀) အထက် စက်တပ်ေရယာဥ်များနှင့် ရုံးချုပ် မှတ်ပုံတင ်

ေရယာဥ်များ၏  “ခ” အမျိုးအစား  လုပ်ငန်း လိုင်စင်ေကြ းကို  တင်ေဆာင်ခွင့် 

 ပြ ုသည့် ခရီးသည ်အေရအတွက်ေပါ် မူတည်၍ ခရီးရှည်အတွက် ခရီးသည် 

တစဦ်းလျှင်  (၂၀၀) ကျပ်နှုန်း၊ ခရီးတိုအတွက် ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင ် (၁၅၀) 

ကျပ်နှုန်း သတ်မှတ်ရန်၊ 

 

   မှတ်ချက်။ ခရီးတိုဆိုသည်မှာ ေရယာဥ်ခုတ်ေမာင်းချိန ် ၂၄ နာရီ ထက ်

နည်းသည့် ခရီးစဥ်ကို ဆိုလိုပြ ီး ခရီးရှည်ဆိုသည်မှာ ေရယာဥ်ခုတ်ေမာင်းချိန် ၂၄ 

နာရီ ထက် များသည့် ခရီးစဥ်ကို ဆိုလိုသည်။ 
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  (၂) စက်မြ င်းေကာင်ေရ (၂၀) အထက် အေပျာ််ခရီးသည်တင်ေရယာဥ်များ၏ “ခ” 
အမျိုးအစား အေပျာ််ခရီးသည်တင ် ေရယာဥ်များ၏ လုပ််ငန်းလိုင်စင်ေကြ းကုိ 

ေရယာဥ််၏ စုစုေပါင်း တန်ချိန ်(၁)တန်လျှင် (၁၀၀)ကျပ်နှုန်း သတ်မှတရ်န် ၊ 
 

  (၃) စက်မြ င်းေကာင်ေရ (၂၀) အထက ်စင်းလံုးငှား ပို့ေဆာင်ခွင် ့  “ဂ” အမျိုးအစား 

စင်းလံုးငှားပို့ေဆာင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေကြ းကိ ု “ခ” အမျိုးအစား လုပ်ငန်း 

လိုင်စင ်ေကြ း ၏ ၇၅% သတ်မှတ်ရန် ၊ 
 

 (ဃ) တဲွတွန်း / တဲွဆဲွေရယာဥ်များ 

တွဲတွန်း / တွဲဆွဲေရယာဥ်များ၏ “က” အမျို းအစား လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကြ းကိ ုတပ်ဆင် 

ထား ေသာ အင်ဂျင်များ၏  မြ င်းေကာင်ေရ (၁) ေကာင်လျှင် (၁၀၀) ကျပ်နှုန်း 

သတ်မှတ်ရန် ၊ 

 

 (င) စက်မ့ဲေရနံတင်/ ကုန်တင်တဲွ 

 (၁) စက်မဲ့ေရနံတင်တွဲများ၏ “က”အမျို းအစား လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေကြ းကို စုစုေပါင်း 
တန်ချိန် (၁) တန်လျှင် (၂၀၀)ကျပ်နှုန်း သတ်မှတ်ရန် ၊ 

 (၂) စက်မဲ့ကုန်တင်တွဲများ၏ “က” အမျို းအစား လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေကြ းကို စုစုေပါင်း 
တန်ချိန် (၁) တန်လျှင် (၂၀၀)ကျပ်နှုန်း သတ်မှတ်ရန် ၊ 

 

 မှတ်ချက်။ 

  ၁။ ေရယာဥ်နှင် ့စက်မဲ့တွဲ တစ််စီးချင်းအလိုက ်  အပိင်ုး (၁) လိုင်စင်ပုံစံေကြ း ၂၀၀ 

ကျပ် ၊ အပိင်ုး (၂) လိုင်စင်ပုံစံေကြ း ၁၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ရန်။ 

  ၂။  စက်မြ င်းေကာင်ေရ (၂၀)အထက် ်ေရယာဥ်များ၏ လိုင်စင်ပုံစံေကြ း ၁၀၀ ကျပ် 

သတ်မှတ်ရန်။ 
 

 

  ၃။  သက််ဆိုင်ရာ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ပြ းီ (၄၅)ရက် 

ေကျာ်လွန်ပြ းီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလျှာက််ထားပါက သတ်မှတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင် 

ေကြ း၏ ၅၀% ကို ဒါဏ်ေကြ းအဖြ စ ် သတ်မှတ်ရန်။ 

  ၄။ “စ” ယာယီ လက်မှတ ်တစ်ကိမ ်ထုတ်ေပးလျှင ်၁၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ရန်။ 
 

  ၅။  ေရယာဥ်နှင့် စက်မဲ့တွဲများ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရန် သတ်မှတ ်

ရက်ထက်   ေကျာ်လွန်လျှင် တစလ်အတွက် သတ်မှတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်ေကြ း၏ 

၂၀%  ကို သတ်မှတ်ရန်။ 
 

  ၆။ တစလ်မပြ ည့်ေသာ ရက်များကိ ုတစလ် ဟုသတ်မှတ်ရမည် ။ 
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၂ ။   ပြ ည်နယ်နင်ှ ့တိုင်းေဒသကးီ  ေရေကြ ာင်းသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး   လုပ်ငန်း ကီးကြ ပ်ေရးအဖွဲ့ 

များသည် အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ  ကမ်းရိုးတန်းနှင့်   ပြ ည်တွင်းေရေကြ ာင်းသွား စက်တပ ်

ေရယာဥ်များနှင့်စက်မဲ့တွဲများ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကြ းများကုိ ၂၀၁၃-ခုနှစ် ၊ ဧပြ ီ လ( ၁ ) ေန့မှ 

စတင်၍ ေကာက်ခံရမည်။ 
 

၃။ ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိ ုမထုတ်ေပးမီ ( သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းလိုိင်စင်အသစ်လဲလှယ် 

မေပးမ ီကျသင်ေ့သာ လုပ်ငန်းလိုင်စငေ်ကြ းများကိ ု ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှု ဦးစီးဌာန 

အမည်ဖြ င် ့ ဖွင့်လှစ်ထားေသာ သက်ဆိုင်ရာမြ ို့နယ် စီးပွားေရးဘဏ ် စာရင်းသုိ့ ေပးသွင်းရမည် 

 ဖြ စ်သည်။ 

 

 

 

 

 ဥက္ကဌ (ကိုယ်စား) 

 ေမာင်ေမာင်ဦး 

 အတွင်းေရးမှူ း  

  ပြ ည်တ်ငွး်ေရေကြ ာင်းသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး 

 လုပ်ငန်းကးီကြ ပ်ေရးအဖွဲ့ (ဗဟိ)ု 

  


