
Approval Letter သက်တမ်းတိုး ေလာက်ထားြခင်း 

 Approval Letter ေလာကထ်ားလုိသူများသည် ြပည့်စုံစာွ ြဖည့်စွကထ်ားေသာ မှတ်ပံုတင် 

ေလာက်လာပံုစံ (Shipper Registration Form) င့်ှအတ ူ မိမိတိုအသံုးြပမည့် ချနိတ်ွယ်နည်းလမ်း 

အေပမတူည်၍ ေအာက်ပါအေထာက်အထားများြဖင့် တင်ြပေလာက်ထားရပါမည်- 

၁။ Method (1)  အတကွ် လုိအပ်ချကမ်ျား    

 (က) ြမနမ်ာိုင်ငံသားပုိင်ကမုဏီ 

  (၁)  ကမုဏီ Letter Head ပါရိှေသာ သကတ်မ်းတိုးခင့်ွြပပါရန် ေရးသားေဖာ်ြပထား 

ေသာ ေလာကလ်ာ 

  (၂) ကမုဏီအမည် အြပည့်အစုံ၊ ုံးချပ်လိပ်စာ၊ တာဝနခ်ပုံဂိလ် (DICA မှ ကမုဏီ 

မှတပံု်တင်တွင် ပါရှိေသာ ကမုဏမီန်ေနးဂျင်းဒါိုကတ်ာ (သုိမဟတု်) ဒါိုကတ်ာ 

အဖဲွဝင်တစဦ်း) ၏ အမည်ပါရိှေသာ  သကတ်မ်းတိုး Application Form (DMA 

Website တင်ွ download ရယူရန်)  

  (၃) သကတ်မ်းကနု်ဆုံးပီးေသာ Approval Letter မူရင်း 

  (၄) DICA မှ ကမုဏီမှတ်ပံုတင်မိတ 

  (၅) တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ မှတပံု်တင်မိတ  

 (၆) ထုတက်နု်/သွင်းကနု်မှတ်ပံုတင်လကမှ်တမိ်တ (Certificate of Exporter/ 

Importer Registration) 
 

 (ခ) ိုင်ငံြခားသားပုိင် FC ကုမဏီလုိအပ်ချကမ်ျား 

  (၁)  ကမုဏီ Letter Head ပါရိှေသာ သကတ်မ်းတိုးခင့်ွြပပါရန် ေရးသားေဖာ်ြပထား 

ေသာ ေလာကလ်ာ 

  (၂) ကမုဏီအမည် အြပည့်အစုံ၊ ုံးချပ်လိပ်စာ၊ တာဝနခ်ပုံဂိလ် (DICA မှ 

ကမုဏီမှတပံု်တင်တင်ွပါရိှေသာ ကမုဏီ မနေ်နးဂျင်းဒါိုကတ်ာ (သုိမဟတ်ု) 

ဒါိုကတ်ာအဖဲွဝင်တစဦ်း) ၏ အမည်ပါရိှေသာ  သကတ်မ်းတိုး Application 

Form (DMA Website တွင် download ရယူရန်) 

  (၃)    သကတ်မ်းကနုဆ်ုံးပီးေသာ Approval Letter မူရင်း 

  (၄) DICA မှ ကမုဏီမှတ်ပံုတင်မိတ 

  (၅) တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ သကတ်မ်းရိှ Passport မိတ (ေနာကဆ်ုံးအဝင်/အထွက် 

ြပလုပ်ထားသည့် စာမျကှ်ာအထိ) 

 (၆) တာဝနခ်ပုံဂိလ်သည် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွေနထုိင်ေကာင်း (Stay Permit) 
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 (၇) ကမုဏီ Letter Head ပါရိှေသာ ြမနမ်ာိုင်ငံသား မနေ်နဂျာတစဦ်းကို ကိုယ်စား 

လှယ်လဲအပ်ထားေသာစာ 

  (၈) ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ်ြခင်းခရံသ၏ူ မှတပံု်တင်မိတ 

  (၉) Special Power မူရင်း 

  (၁၀) တာဝနခ်ပုံဂိလ် ိုင်ငံြခားသား၏ လကမှ်တမှ်န်ကနေ်ကာင်း ဝနခ်ကံတြိပစာ 

(DMA Website တင်ွ download ရယူရန်) 

  (၁၁) ဝနထ်မ်းကဒ်မိတ 

 (၁၂) ထုတက်နု်/သွင်းကနု်မှတ်ပံုတင်လကမှ်တမိ်တ (Certificate of Exporter/ 

Importer Registration) 

မတှခ်ျက။် ။     ေလာကလ်ာတင်သည့်ေန�တင်ွ တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ Passport/ထုတ်ကနု-်သွင်းကန်ု 

မှတပံု်တင်လကမှ်တ် / မနေ်နဂျာ၏ဝနထ်မ်းကဒ်/ မနေ်နဂျာ၏မှတပံု်တင် မိတ 

အား တိုကဆ်ိုင်စစေ်ဆးရနအ်တကွ် မူရင်းများ ယူေဆာင်လာရန်။  
 

 (ဂ) သမဝါယမအသင်း မှတပံု်တင်လကမှ်တ် ကိုင်ေဆာင်သည့်ကမုဏီ 

  (၁)  ကမုဏီ Letter Head ပါရိှေသာ သကတ်မ်းတိုးခင့်ွြပပါရန် ေရးသားေဖာ်ြပထား 

ေသာ ေလာကလ်ာ 

  (၂) ကမုဏီအမည် အြပည့်အစုံ၊ ုံးချပ်လိပ်စာ၊ တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ အမည်ပါရိှေသာ 

သကတ်မ်းတိုး Application Form (DMA Website တင်ွ download ရယူရန)် 

  (၃) သကတ်မ်းကနု်ဆုံးပီးေသာ Approval Letter မူရင်း 

  (၄) အသင်းဝင်လကမှ်တ်မိတ 

  (၅) သကတ်မ်းရိှသမဝါယမအသင်း မှတပံု်တင်လက်မှတမိ်တ 

 (၆) ထသကမိတ (Certificate of Exporter/ Importer Registration) 

  (၇) ပုဂလိက စကမ်လုပ်ငနး်မှတပံု်တင်လကမှ်တ်မိတ 

  (၈) ကမုဏီဒါိုကတ်ာစာရင်းမိတ (FormVI, XXVI မိတမေပးိုင်လင်) 

  (၉) တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏မှတပ်ုံတင်မိတ(ကမုဏမီနေ်နးဂျင်းဒါိုကတ်ာ(သုိမဟုတ)် 

ဒါိုကတ်ာအဖဲွဝင်တစဦ်း) 
 

(ဃ) အစိုးရဌာနများမှ ေလာကထ်ားြခင်း 

        (၁)  န်ကားေရးမှးချပ်ထံ လိပ်မူ၍ သကတ်မ်းတိုးခင့်ွြပပါရန် ေလာကထ်ား 

ေသာစာ 

  (၂) ဌာနအမည် အြပည့်အစုံ၊ ုံးချပ်လိပ်စာ၊ တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ အမည်ပါရိှေသာ 

သကတ်မ်းတိုး Application Form (DMA Website တင်ွ download ရယူရန)် 
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  (၃) သကတ်မ်းကနု်ဆုံးပီးေသာ Approval Letter မူရင်း 

  (၄)    တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ မှတပံု်တင်မတိ 

  (၅)    ကိုယ်စားလှယ်လဲစာ (အနမ့်ိဆုံးအဆင့်သည် မနေ်နဂျာြဖစ်ရမည်) 

  (၆) ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ်ြခင်းခရံသ၏ူ ဝနထ်မ်းကဒ်(သုိ)မှတပံု်တင် မိတ 

  (၇)    တာဝနလ်ဲေြပာင်းေပးအပ်ေကာင်းစာ 
 

၂။ Method(2) ှင့် Both Method အတကွလုိ်အပ်ချကမ်ျား 

(က) အသံုးြပေသာ ချနိတ်ယ်ွကရိိယာအမျ ိးအစား 

(ခ) အသံုးြပေသာ ချနိတ်ယ်ွကိရိယာအား Quality Management System 

င့်ှအညီစစေ်ဆးထားေသာ သကတ်မ်းရှိ Certificates မိတ (သုိမဟတု်) အလားတူ 

Certificates မိတလက်မှတမ်ျား  

(ဂ) ချနိတ်ယ်ွကိရိယာအား ြပြပင်ထိနး်သိမ်းမလုပ်ငနး်စဉ ်

(ဃ) ချနိတ်ယ်ွကိရိယာကို အသံုးြပမည့်သူ ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ ချနိတ်ယ်ွကရိိယာှင့် 

ပတသ်က်သည့် သကတ်မ်းရိှ လကမှ်တမ်ျား  

(င) အသံုးြပသည့် ချနိတ်ယ်ွကရိိယာဓာတ်ပံု 

(စ) ချနိတ်ယ်ွကိရိယာ၏ အချကအ်လကမ်ျား (Specification) 

Method (2) ှင့် Both Method အသံုးြပ၍ သကတ်မ်းတိုး ေလာက်ထားမည့်သူများသည် 

မမိတိိုအသုံးြပမည့် နည်းလမ်းင့်ှ ကမုဏီ အမျ ိးအစားအလိုက် အထက်အပုိဒ်-၂ ပါ အချက် (၆) 

ချက်င့်ှအတူ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�ကစ်ာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ြပ ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်သည်- 

 ၁။ Method (1)  အတကွ် လုိအပ်ချကမ်ျား    

 (က) ြမနမ်ာိုင်ငံသားပုိင်ကမုဏီ 

  (၁)  ကမုဏီ Letter Head ပါရိှေသာ သကတ်မ်းတိုးခင့်ွြပပါရန် ေရးသားေဖာ်ြပထား 

ေသာ ေလာကလ်ာ 

  (၂) ကမုဏီအမည် အြပည့်အစုံ၊ ုံးချပ်လိပ်စာ၊ တာဝနခ်ပုံဂိလ် (DICA မှ ကမုဏီ 

မှတပံု်တင်တွင်ပါရိှေသာ ကမုဏီ မနေ်နးဂျင်းဒါိုကတ်ာ (သုိမဟတု်) ဒါိုကတ်ာ 

အဖဲွဝင်တစဦ်း) ၏ အမည်ပါရိှေသာ  သကတ်မ်းတိုး Application Form (DMA 

Website တင်ွ download ရယူရန်)  

  (၃) သကတ်မ်းကနု်ဆုံးပီးေသာ Approval Letter မူရင်း 
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  (၄) DICA မှ ကမုဏီမှတ်ပံုတင်မိတ 

  (၅) တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ မှတပံု်တင်မိတ  

 (၆) ထုတက်နု်/သွင်းကနု်မှတ်ပံုတင်လကမှ်တမိ်တ (Certificate of Exporter/ 

Importer Registration) 
 

 (ခ) ိုင်ငံြခားသားပုိင် FC ကုမဏီလုိအပ်ချကမ်ျား 

  (၁)  ကမုဏီ Letter Head ပါရိှေသာ သကတ်မ်းတိုးခင့်ွြပပါရန် ေရးသားေဖာ်ြပထား 

ေသာ ေလာကလ်ာ 

  (၂) ကမုဏီအမည် အြပည့်အစုံ၊ ုံးချပ်လိပ်စာ၊ တာဝနခ်ပုံဂိလ် (DICA မှ ကမုဏီ 

မှတပံု်တင်တွင်ပါရိှေသာ ကမုဏီ မနေ်နးဂျင်းဒါိုကတ်ာ (သုိမဟတု်) ဒါိုကတ်ာ 

အဖဲွဝင်တစဦ်း) ၏ အမည်ပါရိှေသာ  သကတ်မ်းတိုး Application Form (DMA 

Website တင်ွ download ရယူရန်) 

  (၃)   သကတ်မ်းကနုဆ်ုံးပီးေသာ Approval Letter မူရင်း 

  (၄) DICA မှ ကမုဏီမှတ်ပံုတင်မိတ 

  (၅) တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ သကတ်မ်းရိှ Passport မိတ (ေနာကဆ်ုံးအဝင်/အထွက် 

ြပလုပ်ထားသည့် စာမျကှ်ာအထိ) 

 (၆) တာဝနခ်ပုံိလ်သည် ြမန်မာိုင်ငံတင်ွေနထုိင်ေကာင်း (Stay Permit) 

 (၇) ကမုဏီ Letter Head ပါရိှေသာ ြမနမ်ာိုင်ငံသား မနေ်နဂျာတစဦ်းကို ကိုယ်စား 

လှယ်လဲအပ်ထားေသာစာ 

  (၈) ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ်ြခင်းခရံသ၏ူ မှတပံု်တင်မိတ 

  (၉) Special Power မူရင်း 

  (၁၀) တာဝနခ်ပုံဂိလ် ိုင်ငံြခားသား၏ လကမှ်တမှ်န်ကနေ်ကာင်း ဝနခ်ကံတြိပစာ 

(DMA Website တင်ွ download ရယူရန်)   

  (၁၁) ဝနထ်မ်းကဒ်မိတ 

 (၁၂) ထုတက်နု်/သွင်းကနု်မှတ်ပံုတင်လကမှ်တမိ်တ (Certificate of Exporter/ 

Importer Registration) 

မတှခ်ျက။် ။ ေလာက်လာတင်သည့်ေန�တင်ွ တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ Passport/ထုတ်ကနု-်သွင်းကနု် 

မတှပံု်တင်လကမှ်တ်/မနေ်နဂျာ၏ဝန်ထမ်းကဒ်/မနေ်နဂျာ၏ မှတပံု်တင်မိတအား တိုကဆ်ိုင် 

စစေ်ဆးရနအ်တကွ် မူရင်းများ ယူေဆာင်လာရန်။ 
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 (ဂ) သမဝါယမအသင်း မှတပံု်တင်လကမှ်တ် ကိုင်ေဆာင်သည့်ကမုဏီ 

  (၁)  ကမုဏီ Letter Head ပါရိှေသာ သကတ်မ်းတိုးခင့်ွြပပါရန ် ေရးသားေဖာ်ြပ 

ထားေသာ ေလာက်လာ 

  (၂) ကမုဏီအမည် အြပည့်အစုံ၊ ုံးချပ်လိပ်စာ၊ တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ အမည်ပါရိှေသာ 

သကတ်မ်းတိုး Application Form (DMA Website တင်ွ download ရယူရန)် 

  (၃) သကတ်မ်းကနု်ဆုံးပီးေသာ Approval Letter မူရင်း 

  (၄) အသင်းဝင်လကမှ်တ်မိတ 

  (၅) သကတ်မ်းရိှသမဝါယမအသင်း မှတပံု်တင်လက်မှတမိ်တ 

 (၆) ထသကမိတ (Certificate of Exporter/ Importer Registration) 

  (၇) ပုဂလိက စကမ်လုပ်ငနး်မှတပံု်တင်လကမှ်တ်မိတ 

  (၈) ကမုဏီဒါိုကတ်ာစာရင်းမိတ (FormVI, XXVI မိတမေပးိုင်လင်) 

  (၉) တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏မှတပ်ုံတင်မိတ 

(ဃ) အစိုးရဌာနများမှ ေလာကထ်ားြခင်း 

        (၁)  န်ကားေရးမှးချပ်ထံ လိပ်မူ၍ သကတ်မ်းတိုးခင့်ွြပပါရန် ေလာကထ်ား 

ေသာစာ 

   (၂) ဌာနအမည် အြပည့်အစုံ၊ ုံးချပ်လိပ်စာ၊ တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ အမည်ပါရိှေသာ 

သကတ်မ်းတိုး Application Form Application Form (DMA Website တင်ွ 

download ရယူရန်) 

  (၃) သကတ်မ်းကနု်ဆုံးပီးေသာ Approval Letter မူရင်း 

  (၄)    တာဝနခ်ပုံဂိလ်၏ မှတပံု်တင်မတိ 

  (၅)    ကိုယ်စားလှယ်လဲစာ (အနမ့်ိဆုံးအဆင့်သည် မနေ်နဂျာြဖစ်ရမည်) 

  (၆)    ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ်ြခင်းခရံသူ၏ ဝနထ်မ်းကဒ်(သုိ) မှတပံု်တင် မိတ 

  (၇) တာဝနလ်ဲေြပာင်းေပးအပ်ေကာင်းစာ 

မတှခ်ျက။် ။ (၁) ေလာကထ်ားေသာ တာဝနခ်ပုံဂိလ်သည် DICAတင်ွ မှတပံု်တင်ထားေသာ 

ကမုဏီမနေ်နးဂျင်းဒါိုကတ်ာ   (သုိမဟတု်) ဒါိုကတ်ာအဖဲွဝင်တစ်ဦး ြဖစရ် 

မည်။ တာဝနခ်ပုံဂိလ်အြဖစ ် ဒါိုကတ်ာအဖဲွဝင်မှ ေလာက်ထားခဲ့ပါက ကမုဏီ 

မနေ်နးဂျင်းဒါိုကတ်ာမှ ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ်ထားေသာစာအား တင်ြပရမည် 

ြဖစသ်ည်။ 
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    (၂) စာရ�ကစ်ာတမ်းများ တင်ြပေလာက်ထားရာတွင် မိတှင့်တိုကဆ်ိုင်စစ်ေဆးရန် 

မူရင်းပါ ပူးတွဲတင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ 

                 (၃) Approval Letter ေပျာကဆ်ုံး/ ပျကစ်းီ၍ တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှပါက န်ကား       

ေရးမှးထံသုိ ယခင်ထုတယူ်ထားေသာ Shipper Registration Number အား 

ပယ်ဖျကေ်ပးပါရန်ှင့် အသစ်ေလာက်ထားခင့်ွြပပါရန် စာြဖင့်ခွင့်ြပချက် 

ေတာင်းခရံမည်ြဖစသ်ည်။ 

    
D/VGM 2020/VGM Website 
 

 


