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ထုတ်ေပးသည့်ဌာန ေထာက်ခံချက်

၁ သတတွင်းထွက်ပစည်း
သယံဇတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန ၊

ဝန်ကီးုံး

သာသနာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊ သာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန့်ပွားေရးဦးစီးဌာန ၊ 

သာသနာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊ ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင် ့အမျိးသားြပတိုက ်ဦးစီးဌာန၊

သယံဇတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန ၊ ဝန်ကီးုံး

၃
NATURAL GAS FOR THE MONTH OF 
AUGUST 2021 (သဘာဝဓါတ်ေငွ) လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓါတ်ေငွလုပ်ငန်း

၄ PETROLEUM COKE (ေရနံဂျိး) လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် ဓါတုေဗဒလုပ်ငန်း

၅

CERAMIC OF SCRAP CATALYTIC CONVERTER
(ကားအိပ်ေဇာအေဟာင်းမှထွက်ရှိေသာ 
ေကျာက်ဇကာ)

သယံဇတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

၆
ELECTRICAL AND ELECTRONICS SCRAPS
(လပ်စစ်စွန့်ပစ်ပစည်း)

သယံဇတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

၇ RECYCLE BRASS (INGOT) (စွန့်ပစ်ေကးဝါ) သယံဇတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

၂
MARBLE SITTING BUDDHA 
(စကျင်ထိုင်ေတာ်မူဘုရား)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

ပိုကုန်ကုန်လိုင်စင်ေလာက်ထားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန

စဉ် ပစည်းအမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာက်ခံချက်



ထုတ်ေပးသည့်ဌာန ေထာက်ခံချက်

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

ပိုကုန်ကုန်လိုင်စင်ေလာက်ထားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန

စဉ် ပစည်းအမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာက်ခံချက်

၈ RECYCLE COPPER (INGOT)(စွန့်ပစ်ေကးန)ီ သယံဇတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

၉
 Pearl Shell (ကမာခွံ)

သယံဇတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန ၊ ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

၁၀
CAVIAR SPOON (SHELL) 
(ကမာခွံြဖင့်ြပလုပ်ေသာဇွန်း) သယံဇတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန ၊ ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

၁၁ MOP SHELL (မွတခ်ွံ) သယံဇတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန ၊ ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

၁၂
CHINESE MONK STATUE(CEMENT) 
(ဘိလပ်ေြမ တုတ်ဘုန်းကီးုပ်တ)ု

သာသနာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊ ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင် ့အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာန



ထုတ်ေပးသည့်ဌာန ေထာက်ခံချက်

DRUG IMPORTATION APPROVAL CERTIFICATE 
(DIAC)

ေဆးဝါးတင်သွင်းခွင့်အတွကသ်ာေထာက်ခံချက်ြဖစ်။

DRUG REGISTRATION CERTIFICATE
(DRC)

ေဆးဝါးပစည်းအတွကသ်ာေထာကခ်ံချကေ်ပးြခင်းြဖစ်။

တစ်ကမိ်တင်သွင်းခွင့်(One Time) ေထာက်ခံချက(်DRC)

ယာယီေဆးဝါးမှတ်ပုံတင်ေထာက်ခံချက်

ေဆးဝါးကနု်ကမး်တငသ်ွငး်ခွင့်ေထာကခ်ံချက် ေဆးဝါးပစည်းအတွကသ်ာေထာကခ်ံချကေ်ပးြခင်းြဖစ်။

မူးယစ်ေဆးဝါးငှ့်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများ တင်သွင်းခွင့် (Form 12) ေဆးဝါးပစည်းအတွကသ်ာေထာကခ်ံချကေ်ပးြခင်းြဖစ်။

၂ ေဆးပစည်း Medical Device အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

ေဆးပစည်းများတင်သွင်းြခင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ြခင်း ေထာက်ခံချက် ေဆးပစည်းအတွက်သာေထာက်ခံချက်ေပးြခင်းြဖစ်။

၃

စားေသာကက်နု(်Food Stuff)
စားေသာကက်နုအ်မျိးမျိး 
(အသင့်စား အစားအစာများ၊ ဘီစကစ်၊ 
အချိရည)်

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

၄
စားေသာကက်နု်ကမး်
(Raw For Food Stuff)
 (အချိရည်ကုန်ကမ်းများ)

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန Import Certificate for Plants/Plant Products (IC) ေထာက်ခံချက်

၆ စားေသာကက်နု(်အသီး) စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန Import Certificate for Plants/Plant Products (IC) ေထာက်ခံချက်

၇
X Ray (Machine စကမ်ျား) 
Ultra Sound

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 
စက်မနည်းပညာြမင့်တင်ေရးှင့် ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွကေ်ရးဦးစီးဌာန၊ 

အဏုြမစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက်

၁
ေဆးဝါး/ေဆးဝါးကနု်ကမး်ပစညး်/
ေဆးပစည်းကိရိယာများ

ကျနး်မာေရးဝန်ကးီဌာန ၊ 
အစားအေသာက်ှင် ့ေဆးဝါးကပွက်ေဲရး ဦးစီးဌာန 
(FDA)

ေဆးဝါးပစည်းအတွကသ်ာေထာကခ်ံချကေ်ပးြခင်းြဖစ်။ 
DRC သကတ်မ်းတိုးဆဲ 
အမတွဲများအတွကေ်ထာက်ခံေပးြခင်း။

၅
စားေသာကက်နု်ကမး်
(Raw For Food Stuff)
Wheat Flour(ဂျမံန့၊် ေကာ်ဖီမန့်)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန( ေနြပညေ်တာ်)

စဉ် ပစညး်အမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာကခ်ံချက်

မှတ်ချက်



ထုတ်ေပးသည့်ဌာန ေထာက်ခံချက်

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန( ေနြပညေ်တာ်)

စဉ် ပစညး်အမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာကခ်ံချက်

မှတ်ချက်

၈
 ပုဇွန်သားေပါက်၊ ငါးသားေပါက်များ
 ငါးအစာများ၊ ပုဇွန်စာများ

ငါးလုပ်ငနး်ဦးစီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ကန့်ကွက်ရနမ်ရှိေကာင်း ေထာက်ခံချက်

၉
စားေသာကက်နု(်ေအးခဲအသား)
ေအးခဲအမဲသား၊ ကကသ်ား၊ ဝက်သား
အစရှိေသာ အသားအစိုအမျိးမျိး

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာန၊ 
ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

ြပည်ပမှေအးခဲအသားများတငသ်ွင်းရနေ်ထာက်ခံချက်
(၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်
ေလာကထ်ားရန။်

၁၀
တိရိစာန်အရှင်များ (ကကေ်ပါက၊် 
ဘဲသားေပါက ်၊ ဆိတ်အရှင်၊ ာွးအရငှ)်

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာန၊ 
ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက်
(၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်
ေလာကထ်ားရန။်

၁၁

Vet Medicine တိရစာနေ်ဆးဝါး
ဓာတ်ခွဲခနး်သုံးတိရစာနသ်ုံးပစည်း
တိရိစာနအ်စားအစာများ၊ 
တိရစာနအ်စာ(Soybean Meal)

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာန၊ 
ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက် (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

၁၂
စားေသာကက်နုြ်ဖည့်စွကစ်ာ
(Food Supplement)

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

၁၃ ဓာတ်ေြမဩဇာအမျိးမျိး
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

ြပည်တွင်းသိုေြမဩဇာတင်သွင်းရနေ်ထာက်ခံချက် (၆)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

မျိးေစ့ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာေကာ်မတီ မျိးေစ့ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ေထာက်ခံချက်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန Import Certificate for Plants/Plant Products (IC) ေထာက်ခံချက်

၁၅ အပင်ှင့် အပင်ထွက်ပစည်းများ
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန
IC ေထာက်ခံချက်

Import Certificate for Plants/Plant Products (IC) ေထာက်ခံချက် IC သက်တမ်းပါအတိုင်းေလာကထ်ားရန။်

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာန၊

ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ
သီးှံကာကယွ်ေရးဌာနခွဲ

၁၄ မျိးေစ့ (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

၁၆
လယ်ယာသုံးပိုးသတ်ေဆးများ
ြခင်းေဆးေခွ၊ ြခင်ေဆးရည်အမျိးမျိး

ြပည်ပမှတင်သွင်းမည့်ပိုးသတ်ေဆးများအတွက ်တင်သွင်း ခွင့်ေထာကခ်ံချကေ်ပးပိုြခင်း (၆)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်



ထုတ်ေပးသည့်ဌာန ေထာက်ခံချက်

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန( ေနြပညေ်တာ်)

စဉ် ပစညး်အမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာကခ်ံချက်

မှတ်ချက်

၁၇ ိုင်ငံြခားုပ်ရှင်ကားများ
ြပန်ကားေရးဝန်ကးီဌာန၊
ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊

ုပ်ရှင်ဌာနခွဲ၏ေထာက်ခံချက်

၁၈ ဓာတ်ဆီ၊ ဒဇီယဆ်ီ

လပစ်စ်စွမး်အငဝ်န်ကးီဌာန၊
(လပစ်စ်ငှ့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ခွင့်ြပ 
Pecification ငှ့် ေစျးနး်၊ စကသ်ုံးဆီ 
လပု်ငနး်ရငှ်အသင်း အသင်းဝင်လက်မတှ်)

ြမနမ်ာိုင်ငံစကသ်ုံးဆီတင်သွင်းေရာင်းချြဖန့်ြဖးေရးအသင်း၊ အသင်းဝင်လက်မှတ်
အသင်းဝင်းလကမ်ှတ်သက်တမ်းရှိမှသာ 
လိုင်စင်ေလာကခ်ွင့်ြပ။

၁၉
ေရနံဓာတ်ေငွရည်
Mixed LPG, Liquefied Petroleum Gas

လပစ်စ်စွမး်အငဝ်န်ကးီဌာန၊
ေရနထံွကပ်စည်းကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန

(ေရနထံွကပ်စည်းကီးကပ်စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၏ ြပည်ပမ ှတင်သွင်းခွင့်လုပ်ငနး်လိုင်စင)်
ေရနထံွကပ်စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်

၂၀ ေရနထံကွပ်စညး်(စကဆ်ီ/ေချာဆီ) ေရနထံွကပ်စည်းကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန ေရနံထွက်ပစည်းလုပ်ငနး်လိုင်စင်

၂၁ တိုင်းရင်းေဆးကုန်ကမ်း တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန ပရေဆးကုန်ကမ်းြဖစ်ေကာင်းေထာက်ခံချက်

၂၂ အလှကုန်
အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

အလှကုန်ပစည်းမှတ်တမ်းတင်ြခင်းအသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်

၂၃ ကတရာ(Bitumen) ေရနထံွကပ်စည်းကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန ေရနံထွက်ပစည်းလုပ်ငနး်လိုင်စင်

၂၄ စက်မကုန်ကမ်း(ိုးိုးဓာတုပစည်း)
ဓာတုပစည်းငှ့်ဆကစ်ပ်ပစည်းများအရာယ်မ ှ
တားဆီးကာကယွေ်ရး၊ ဗဟိုကးီကပ်ေရးအဖွဲ

ဓာတုပစည်းငှ့်ဆကစ်ပ်ပစည်းများြပည်တွင်းသိုတင ်သွင်းြခင်းအတွက်ေထာကခ်ံချက ်ပုံစံ(၆)

၂၅
စကမ်ကနု်ကမး်
(ထိနး်ချပ်ကန့်သတ်ပစည်း)

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန
မူးယစ်ေဆးဝါးငှ့်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 
ေဆးဝါး များအရာယ်တားဆီးကာကွယ်ေရး 
ဗဟိုအဖွဲ

ထိန်းချပ်ဓာတုပစည်းကိ ုြပည်ပမှတင်သွင်းခွင့ ်ေထာက်ခံချက ်ပုံစံ(၈)

၂၆
ေရနထံကွပ်စညး်(Specialties)
Coolent, Base Oil

ေရနထံွကပ်စည်းကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန ေရနံထွက်ပစည်းလုပ်ငနး်လိုင်စင်

၂၇
သန့စ်င်ပးီ ပလပစ်တစ်ြဖတ်စအခဲ
Polyethylene Terephthalate (PET) 
(Recyle PET Scrap/Reject)

ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ကန့က်ကွရ်န ်မရှိေကာင်းေထာက်ခံချက်

 



ထုတ်ေပးသည့်ဌာန ေထာက်ခံချက်

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန( ေနြပညေ်တာ်)

စဉ် ပစညး်အမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာကခ်ံချက်

မှတ်ချက်

၂၈
အိုဇုန်းလာပျက်စီးေစေသာ 
ြဒပ်ပစည်းများ(Aircom Gas အမျိးမျိး၊
 Waste & Scrap များ)

သယံဇာတငှ့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်
ထိနး်သိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ေထာကခ်ံချက်

၂၉ Air Con Gas (R-134A) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန Air Con Gas အြဖစ်အသုံးြပရနအ်တွက ်ြဒပ်ပစည်းများ တင်သွင်းြခင်းအတွက ်ေထာက်ခံချက် တစ်ကမိ်သာတင်သွင်းရန်ြဖစ်။

သတတွင်းဦးစီးဌာန သတတွင်းဦးစီးဌာန၏ေထာကခ်ံချက်

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်

ြပညထ်ေဲရးဝန်ကးီဌာန၊

မူးယစ်ေဆးဝါးှင် ့စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 
ေဆးဝါးများ အရာယ်တားဆီးကာကွယ်ေရး 
ဗဟိုအဖွဲ

မူးယစ်ေဆးဝါးှင် ့စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ အရာယ်တားဆီးကာကွယ်ေရး
ဗဟိုအဖွဲေထာက်ခံချက်

စက်မဝန်ကီးဌာန၊

ဓာတုပစည်းငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အရာယ်မ ှ
တားဆီးကာကယွေ်ရး ဗဟိုကးီကပ်ေရးအဖွဲ

ဓာတုပစည်းငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အရာယ်မ ှတားဆီးကာကယွေ်ရး ဗဟိုကးီကပ်ေရးအဖွဲ၏ 
ေထာက်ခံချက်

တယ်လီဖုန်းအမျိးမျိး
ဆက်သွယ်ေရးဆက်စပ်ပစည်းများ
ေရေကာင်း / ေလေကာင်းသုံး 
ဆကသ်ွယ်ေရးသုံး စကပ်စညး်များ

၃၄
ေရယာဉ် / ေလယာဉ် / ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကးီ ဌာန ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကးီ ဌာန၏ ေထာက်ခံချက်

၃၃
ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကးီ ဌာန၊ 
ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမ ဦးစီးဌာန

ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမ ဦးစီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက်

၃၀ ဆား (ဆိုဒယီမ်ကလိုိုဒ)်

၃၁

မူးယစ်ေဆးဝါး (သို) စိတ်ကိုေြပာင်းလဲ
 ေစေသာ ေဆးဝါးများ ထုတ်လုပ်ရာ၌
 အသုံးြပေသာ ထိန်းချပ် ဓာတုပစည်း 
(၃၈) မျိး

၃၂ ဓာတုကနု်ကမး်ပစညး်များ
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DRUG IMPORTATION APPROVAL CERTIFICATE(DIAC) ေဆးဝါးတင်သွင်းခွင့်အတွကသ်ာေထာက်ခံချက်ြဖစ်။

DRUG REGISTRATION CERTIFICATE(DRC) ေဆးဝါးပစည်းအတွကသ်ာေထာကခ်ံချကေ်ပးြခင်းြဖစ်။

တစ်ကမိ်တင်သွင်းခွင့်(One Time) ေထာက်ခံချက(်DRC)

ယာယီေဆးဝါးမှတ်ပုံတင်ေထာက်ခံချက်

ေဆးဝါးကနု်ကမး်တငသ်ွငး်ခွင့်ေထာကခ်ံချက် ေဆးဝါးပစည်းအတွကသ်ာေထာကခ်ံချကေ်ပးြခင်းြဖစ်။

မူးယစ်ေဆးဝါးငှ့်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများ တင်သွင်းခွင့် (Form 12) ေဆးဝါးပစည်းအတွကသ်ာေထာကခ်ံချကေ်ပးြခင်းြဖစ်။

၂ ေဆးပစည်း Medical Device အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန ေဆးပစည်းများတင်သွင်းြခငး်ကိုမှတ်တမ်းတင်ြခင်း ေထာက်ခံချက် ေဆးပစည်းအတွက်သာေထာက်ခံချက်ေပးြခင်းြဖစ်။

၃ စားေသာကက်နု(်Food Stuff) အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

၄ စားေသာကက်နု(်အသီး) စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန Import Certificate for Plants/Plant Products (IC) ေထာက်ခံချက်

၅ စားေသာကက်နု(်ဆန်)
Basmati Rice

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန Import Certificate for Plants/Plant Products (IC) ေထာက်ခံချက်

၆ စားေသာကက်နု(်ေရထွကပ်စည်း) ငါးလုပ်ငနး်ဦးစီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ကန့်ကွက်ရနမ်ရှိေကာင်း ေထာက်ခံချက်

၇ စားေသာကက်နု(်ေအးခဲအသား) ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန ြပည်ပမှေအးခဲအသားများတင်သွင်းရန်ေထာကခ်ံချက် (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

ကနုသ်ွယေ်ရးဦးစီးဌာန Certificat for Alcoholic Beverages Importer 
Registration(ယမကာတင်သွင်းခွင့်ကတ်)

FL 11 လိုင်စင်သက်တမ်းအတိုင်းသာခွင့်ြပ၊

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ိုင်ငံြခားအရက်များကိ ုလက်ကားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင ်(FL 11)

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

ကနုသ်ွယေ်ရးဦးစီးဌာန Certificat for Alcoholic Beverages Importer 
Registration(ယမကာတင်သွင်းခွင့်ကတ်)

FL 11 လိုင်စင်သက်တမ်းအတိုင်း

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ိုင်ငံြခားအရက်များကိ ုလက်ကားေရာင်းချခွင့်လိုင်စင ်(FL 11)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန (ရန်ကုန)်

စဉ် ပစညး်အမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာကခ်ံချက်

မှတ်ချက်

၁ ေဆးဝါး/ေဆးဝါးကနု်ကမ်းပစည်း အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
ေဆးဝါးပစည်းအတွကသ်ာေထာကခ်ံချကေ်ပးြခင်းြဖစ်။ 
DRC သကတ်မ်းတိုးဆဲ 
အမတွဲများအတွကေ်ထာက်ခံေပးြခင်း။

၈ စားေသာကက်နု(်အရက)်

၉ စားေသာကက်နု(်ဝိုင)်



ထုတ်ေပးသည့်ဌာန ေထာက်ခံချက်

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန (ရန်ကုန)်

စဉ် ပစညး်အမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာကခ်ံချက်

မှတ်ချက်

၁၀
စားေသာကက်နု်ကမး်(ပုံမှန်)
(Raw For Food Stuff)

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်
အစားအေသာက်ှင့်အချိရည်စသည်တိုြပလုပ်ရာတွင်အသုံး
ြပေသာ ကနု်ကမး်ပစညး်များ

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ YCDC စည်ပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဘာှစ်အလိုက်

စက်မကးီကပ်ေရးငှ့်စစ်ေဆးေရးဦးစီး ဌာန ပုဂလိကစက်မလုပ်ငနး်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန Import Certificate for Plants/Plant Products (IC) ေထာက်ခံချက်

၁၃ စားေသာကက်နုြ်ဖည့်စွကစ်ာ
(Food Supplement)

အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန Import Recommendation of Food (IR) သွင်းကုန်ေထာကခ်ံချကလ်က်မှတ်

၁၄ ဓာတ်ေြမဩဇာ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ြပည်တွင်းသိုေြမဩဇာတင်သွင်းရန်ေထာက်ခံချက်

မျိးေစ့ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာေကာ်မတီ မျိးေစ့ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ေထာက်ခံချက်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန Import Certificate for Plants/Plant Products (IC) ေထာက်ခံချက်

၁၆ ပိုးသတ်ေဆး ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ
သီးှံကာကယွ်ေရးဌာနခွဲ

ြပည်ပမှတင်သွင်းမည့်ပိုးသတ်ေဆးများအတွက ်တင်သွင်း ခွင့်ေထာကခ်ံချကေ်ပးပိုြခင်း

၁၇ Vet Medicine တိရစာနေ်ဆးဝါး
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးတိရစာနသ်ုံးပစညး်

ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန ေမးွြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက် (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

၁၈ တိရစာနအ်စာ(Soybean Meal) ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန ေမးွြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက် (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

၁၉ ေမးွြမေရးငါးအစာကနု်ကမး် ငါးလပု်ငန်းဦးစီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏တင်သွင်းရန်ေထာက်ခံချက် (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

၂၀ မိဘမျိးိုးအသားတိုးကကမ်ျိးေပါက် ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက် (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

၂၁ မိဘမျိးိုးဥစားမျိးကက်ဥ ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန ေမွးြမေရးငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ေထာက်ခံချက် (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

၂၂ ပုစွန်သားေပါက် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏တင်သွင်းရန်ေထာကခ်ံချက် (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

၁၅ မျိးေစ့

၁၁
စားေသာကက်နု်ကမး်
(Raw For Food Stuff)
Refined Sugar(လုပ်ငန်းသုံးသကား)

၁၂
စားေသာကက်နု်ကမး်
(Raw For Food Stuff)
Wheat Flour(ဂျမံန့်)



ထုတ်ေပးသည့်ဌာန ေထာက်ခံချက်

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန (ရန်ကုန)်

စဉ် ပစညး်အမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာကခ်ံချက်

မှတ်ချက်

၂၃ အလှေမွးငါး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏တင်သွင်းရန်ေထာကခ်ံချက် (၃)လအတွင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားရန။်

၂၄ တိုင်းရင်းေဆးကုန်ကမ်း တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန ပရေဆးကုန်ကမ်းြဖစ်ေကာင်းေထာက်ခံချက်

၂၅ Cut Flower (ပန်း) စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန Import Certificate for Plants/Plant Products (IC) ေထာက်ခံချက်

၂၆ အလှကုန် အစားအေသာက်ငှ့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန

အလှကုန်ပစည်းမှတ်တမ်းတင်ြခင်းအသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်

၂၇ ကတရာ(Bitumen) ေရနထံွကပ်စည်းကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန ေရနံထွက်ပစည်းလုပ်ငနး်လိုင်စင်

၂၈ Bentonite Cat Litter ဓာတုပစည်းငှ့်ဆကစ်ပ်ပစည်းများအရာယ်မ ှ
တားဆီးကာကယွ်ေရး၊ ဗဟိုကးီကပေ်ရးအဖွဲ

ဓာတုပစည်းငှ့်ဆကစ်ပ်ပစည်းများြပည်တွင်းသိုတင ်သွင်းြခင်းအတွက်ေထာကခ်ံချက ်
ပုံစံ(၆)

၂၉ စက်မကုန်ကမ်း(ိုးိုးဓာတုပစည်း) ဓာတုပစည်းငှ့်ဆကစ်ပ်ပစည်းများအရာယ်မ ှ
တားဆီးကာကယွ်ေရး၊ ဗဟိုကးီကပေ်ရးအဖွဲ

ဓာတုပစည်းငှ့်ဆကစ်ပ်ပစည်းများြပည်တွင်းသိုတင ်သွင်းြခင်းအတွက်ေထာကခ်ံချက ်
ပုံစံ(၆)

၃၀
စကမ်ကနု်ကမး်
(ထိနး်ချပ်ကန့်သတ်ပစည်း)

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန
မူးယစ်ေဆးဝါးငှ့်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး 
များအရာယ်တားဆီးကာကွယ်ေရး ဗဟိုအဖွဲ

ထိန်းချပ်ဓာတုပစည်းကိ ုြပည်ပမှတင်သွင်းခွင့ ်ေထာက်ခံချက ်ပုံစံ(၈)

၃၁ ေရနထံကွပ်စညး်(စကဆ်ီ/ေချာဆီ) ေရနထံွကပ်စည်းကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန ေရနံထွက်ပစည်းလုပ်ငနး်လိုင်စင်

၃၂ ေရနထံကွပ်စညး်(Specialties)
Coolent, Base Oil

ေရနထံွကပ်စည်းကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန ေရနံထွက်ပစည်းလုပ်ငနး်လိုင်စင်

၃၃ ဓာတ်ဆီ၊ ဒဇီယဆ်ီ
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များငှ့် 
စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ြမနမ်ာိုင်ငံစကသ်ုံးဆီတင်သွင်းေရာင်းချြဖန့်ြဖးေရးအသင်း၊ အသင်းဝင်လက်မှတ်
အသင်းဝင်းလကမ်ှတ်သက်တမ်းရှိမှသာ 
လိုင်စင်ေလာကခ်ွင့်ြပ။

၃၄ Mixed LPG, Propane, Butane
ေရနံဓာတ်ေငွရည်

ေရနထံွကပ်စည်းကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန ေရနံထွက်ပစည်းလုပ်ငနး်လိုင်စင်

၃၅
သန့စ်င်ပးီ ပလပစ်တစ်ြဖတ်စအခဲ
Polyethylene Terephthalate (PET) (Recyle 
PET Scrap/Reject)

ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ကန့က်ကွရ်န ်မရှိေကာင်းေထာက်ခံချက်

 

၃၆ Air Con Gas (R-134A) ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန
Air Con Gas အြဖစ်အသုံးြပရနအ်တွက ်ြဒပ်ပစည်းများ တင်သွင်းြခင်းအတွက ်
ေထာက်ခံချက်

တစ်ကမိ်သာတင်သွင်းရန်ြဖစ်။



ထုတ်ေပးသည့်ဌာန ေထာက်ခံချက်

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန

သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာကထ်ားသည့်အမယ်များအတွက ်ေထာက်ခံချက်လိုအပ်မအေြခအေန (ရန်ကုန)်

စဉ် ပစညး်အမျိးအမည်
ပါရှိရမည့်ေထာကခ်ံချက်

မှတ်ချက်

၃၇ CMP ပစည်း (အထည)် Myanmar Garment Manufactures Association 
(MGMA)

Myanmar Garment Manufactures Association (MGMA) ေထာက်ခံချက် Trade Net 2.0 ှင့်တိုက်ိုကခ်ျတိ်ဆက ်ပီးြဖစ်။

၃၈ CMP ပစည်း (စကမ်ထုတ်ကနု်) Myanmar Industries Association(MIA)
ြမနမ်ာိငု်ငံစက်မကနုထ်တု်လပု်သူများအသင်း

MIA ေထာက်ခံချက်

၃၉ CMP (ေရထွကပ်စည်း) လက်ခစား ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ေရထွကပ်စည်းလက်ခစား CMP သွင်းကုန်လိုင်စင ်
ေလာကထ်ားိုင်ေရးအတွကေ်ထာကခ်ံချက်

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန


