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၁              

ဤလမ်းညွှန်ချြသ်ည် ခမန်မာနိုင်ငံ၏ မျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်များ ေေ်စဆးရာတွင် အဆင့်ဆင့် 

လုပ်စဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများြုိ အစသးေိတ်စြာ်ခပရန် ဦးတည်ပါသည်။ ေေ်စဆးရသည့် ရည်ရွယ်ချြ် 

များမှာ စအာြ်ပါအတိုင်းခြေ်ပါသည်။ 

၁။ မျို းစေ့အညွှန်းနှင့် ောရွြ်ောတမ်းများသည် မျို းစေ့ဥပစေ (၂၀၁၅) နှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များ (၂၀၁၆) နှင့်ြိုြည်ီမှုရှိ/မရှိ သရိှိရန် 

၂။ မျို းစေ့များ၏အရည်အစသွးသည် အညွှန်းတွင်စြာ်ခပထားသည်နှင့် ြုိြ်ညီမှု ရိှ/မရိှ (သုိ)့ 

အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားစသာ မျိုးစေ့အရည်အစသးွနှင့် ြိုြ်ညီမှု ရှိ/မရှိ သရိှိရန် 

၃။ စရာင်းချစနစသာ မျို းစေ့များသည် မျို းစေ့အရည်အစသွး မခပည့်မီခခင်း (သုိ)့ စြာ်ခပထားစသာ 

သတင်းအချြ်အလြ်များ မှားယွင်းသည်ဟု ေေ်စဆးစတွရိှ့ပါြ မူရင်းမျို းစေ့ ထုတ်လုပ် 

စရာင်းချသအူား ေံုေမ်းသရိှိနုိင်ရန်တိုခ့ြေ်ပါသည်။ 

ဤလမ်းညွှန်ချြ်တွင် မျို းစေ့အစရာင်းဆုိင်များအား ေေ်စဆးခခင်း အေီရင်ခံော စရးသားရမည့် 

ပံုေံ၊ ဆုံးခြတ်ချြ်ချခခင်းနှင့် မျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်များမှ လိုအပ်ချြ်များအရ ခပုလုပ်စပးရမည့် 

အချြမ်ျားအား အကြခံပုချြစ်ပးရန် စြာ်ခပထားပါသည်။ မျိုးစေ့ေေ်စဆးသူသည် ဤလမး်ညွှန်းချြ် 

ြို အစခခခံ၍ မျိုးစေ့ဆိုင်များအား ေေ်စဆးခခင်း အေရီင်ခံောြို ခြည့်ေွြရ်ပါမည်။ အကြခံပုချြ်များ 

အစပါ် အစခခခံ၍ ေုိြပ်ျိုးစရး၊ စမွးခမူစရးနှင့်ဆည်စခမာင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဌာနခဲွမှ ဆုံးခြတ်ချြ် 

များ ချမှတ်ရမည် ခြေ်ပါသည်။ 

 

၂                              

ဤလမ်းညွှန်ချြ်သည် ေုိြ်ပျို းစရး၊စမွးခမူစရးနှင့်ဆည်စခမာင်းဝန်ကြီးဌာနမှ မျိုးစေ့ဆုိင်များ 

အား ေေ်စဆးပုိင်ခွင့် အာဏာလွှဲအပ်ခံထားရစသာသူများ ခြေ်ပါသည်။  

 

၃                           

ေုိြ်ပျို းစရး၊စမွးခမူစရးနှင့်ဆည်စခမာင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မမိုန့ယ်ဦးေီးမှူးများမှ တရားဝင် လုပ်ြုိင်ခွင့် 

စပးထားစသာ လယ်ယာထွြ် သီးနံှမျိုးစေ့၊ ပျိုးပင်စရာင်းချသည့် လြ်လီ/ လြ်ြားဆိုင်များ 

ပါဝင်ပါသည်။ မျို းစေ့ဆုိင်များဆုိရာတွင် ခပည်ပမှတင်သွင်းခွင့် မှတ်ပံုတင်ထားစသာ မျို းစေ့အစရာင်းဆုိင် 

များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ 

 

၄                                                            

 ၄.၁                                               

  ေုိြ်ပျို းစရး၊စမွးခမူစရးနှင့်ဆည်စခမာင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဌာနခွဲမှ ခန်အ့ပ်ထားစသာ 

မျိုးစေ့ဆိုင်များအား ေေ်စဆးပုိင်ခွင့် ရှိသူများခြေ်ပါသည်။  

 



 

 

 

 ၄.၂                

  တုိင်း/ခပည်နယ်အတွင်းရိှ မမိုန့ယ်များမှ မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင်များအား စရွးချယ်ေေ်စဆး 

ရမည်။ 

 

 ၄.၃                   

  တေန်ှေ်တေက်ြမ်ိေေ်စဆးရမည်။ ေေ်စဆးရမည်အ့ချိန်သည် အဓိြ ေုိြပ်ျိုးသည့် သးီနှံ 

ေုိြပ်ျိုးချိန်နှင့် ရတိ်သမ်ိးချိန်အစပါ်မူတည်သည်။ အဓိြေိုြ်ပျိုးသးီနံှ ရတိ်သမ်ိးမပီး တေ်လ 

အကြာတွင် ေတင်ေေ်စဆးနုိင်မပီး စနာြ်တေ်ကြမိ် မျိုးစေ့မချခင် အမပီးသတ် ေေ်စဆးရမည်။ 

အြယ်၍ မျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်သည် အရည်အစသွးမခပည့်မီစသာ မျိုးစေ့များစရာင်းချခခင်းနှင့် 

တရားမဝင်မျိုးများ စရာင်းချသည်ဟု သတင်းရရှိပါြ အချိန်မစရးွ ေေ်စဆးနုိင်သည်။ 

 

 ၄.၄                                             

  မျိုးစေ့ေေ်စဆးသူသည် ခမန်မာနုိင်ငံတွင် စရာင်းချခွင့်ခပုထားစသာ သးီနံှများနှင့် မျိုးများ 

ောရင်းအား ေုစဆာင်းထားရမည်။ ေုိြ်ပျိုးခွင့်ခပုထားစသာ သီးနံှများနှင့် မျို းများောရင်းအား 

ခမန်မာမျိုးစေ့ဝြ်ဘ်ဆုိြ်(http://www.myanmarseedportal.gov.mm) တွင်စြာ်ခပထားမည် 

ခြေ်သည်။ မျို းစေ့ေေ်စဆးသူသည် ခွင့်ခပုထားစသာသီးနံှနှင့် မျို းများောရင်းအား print ထုတ်၍ 

လည်းစြာင်း၊ ၎င်းောရင်းအားကြည့်ရှုနုိင်စသာ ြုန်းခြင့်လည်းစြာင်း  မျို းစေ့ဆုိင်များအား 

ေေ်စဆးရာတွင် ယူစဆာင်သွားရမည်။ ထုိသုိခ့ပုလုပ်ခခင်းခြင့် မျိုးစေ့ဆုိင်များမှ မျို းစေ့နမူနာ 

များအား ချြခ်ခင်းေေ်စဆးနုိင် မည်ခြေ်သည်။ မျိုးစေ့မှတ်ပုံတင်ထားစသာ ောရင်းတွင် မပါဝင် 

စသာ သီးနှံများ၊ မျိုးများအား တရားမဝင်သီးနံှနှင့် မျိုးများအခြေ် သတ်မှတ်မည်။ 

 

 ၄.၅                                                     

  မျိုးစေ့ေေ်စဆးသူသည် တေ်နှေ်လျှင်တေ်ကြိမ် မျိုးစေ့ဆိုင်များနှင့် ပတ်သြစ်သာ 

အချြအ်လြမ်ျားအား မမို န့ယ်များမှစတာင်းယူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ မျိုးစေ့ဆုိင် 

များ၏ အချြ်အလြ်များတွင် စအာြ်စြာ်ခပပါ အချြ်အလြ်များ ပါဝင်ရမည်။ 

 

ဇယား (၁)၊ တုိင်း/ခပည်နယ်အဆင့်တွင်ထားရှိရမည့် မျိုးစေ့ဆုိင်များနှင့်သြ်ဆုိင်စသာ အချြ် 

အလြ်များ 

မျိုးစေ့ဆိုင်အမည်  

လြ်လီ/လြ်ြားအစရာင်းဆိုင်  

လိပ်ော  

ြုန်းနံပါတ်  

မျိုးစေ့/ပျိုးပင်စရာင်းချခွင့် လိုင်ေင်နံပါတ်  

မျို းစေ့သီးသန်အ့စရာင်းဆုိင် (သုိ)့ ဓါတုပေ္စည်းများနှင့် တဲွစရာင်းခခင်း  

 

http://www.myanmarseedportal.gov.mm/


 

 

 

 

 ၄.၆                                                      

  ခမန်မာနုိင်ငံတွင် ြွင်လ့ှေ်ထားစသာ မျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်အားလုံးအား ေေ်စဆးရန် မခြေ် 

နုိင်ပါ။ ထိုစ့ကြာင့် အန္တရာယ်ရိှနိုင်စသာ ဆိုင်များအား ဦးေားစပး ေေ်စဆးရမည်။            

                  အချြ်များအား Box (၁) တွင်စြာ်ခပ ထားသည်။ 

 

 ၄.၇                             အချြမ်ျား                                              

  ဇယား(၂)တွင် စြာ်ခပထားစသာ အချြ်များမှ တေ်ချြ်(သို)့တေ်ချြ်ထြ်ပုိ၍ အြျုံး 

ဝင်စသာ ဆိုင်များအား စရွးချယ်၍ေေ်စဆးရမည်။ 

 

ဇယား (၂)၊ မျိုးစေ့ဆုိင်များစရွးချယ်ရွာတွင် ေံထားစရးွချယ်ရမည့် အချြ်များ 

မျိုးစေ့ဆုိင်များစရွးချယ်ရာတွင် ေံထားရမည့် အချြ်အလြ် 
သတင်းအချြ်အလြ်ရရိှနုိင် 

သည့်စနရာ 

အချြ်(၁)၊ ယခင်ြ အရည်အစသွးမမီှစသာ မျိုးစေ့စရာင်းချဘူးခခင်း၊ 

တရားမဝင်သီးနံှ(သို)့မျိုးစရာင်းချဘူးခခင်း(သို)့မျိုးစေ့ ဥပစေမှ ချမှတ် 

ထားစသာ နည်းဥပစေများနှင့် မြိုြည်ီခခင်း 

 မျိုးစေ့နှင့်ပတ်သြစ်သာ  

Hotline သတင်းအချြမ်ျား 
 

 မျိုးစေ့ဌာနခွဲမှတ်တမ်းများ 
 

 ခရိုင်/မမို န့ယ်များမှ 

သတင်းအချြအ်လြ်များ 
 

 မျိုးစေ့ေေ်စဆးခန်းများမှ 

မှတ်တမ်းများ 
 

 လွနခ်ဲ့စသာရာသီမှေေ်စဆး 

ခ့ဲစသာမှတ်တမ်းများ 

 

 

အချြ်(၂)၊ မပီးခဲ့စသာ ေုိြ်ပျိုးရာသီတွင် စရာင်းချစသာ မျိုးစေ့သည် 

အရည်အစသွးမခပည့်မီဟု စတာင်သူများမှ မှတ်ချြ်ခပုထားစသာဆုိင်များ 

အချြ်(၃)၊ မပီးခဲ့စသာ ေုိြပ်ျိုးရာသတီွင် မျိုးစေ့အတုများ စရာင်းချ 

စသာ ဆိုင်များ 

အချြ်(၄)၊ နယ်ေပ်ရှိ မမို န့ယ်များမှအစရာင်းဆိုင်များ 

 

 
 

၄.၈  လြ်လီနှင့် လြ္က ား မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင် ေေ်စဆးခခင်းလုပ်ငန်းေဉ် အဆင့်ဆင့်နှင့် 

ေေ်စဆးရမည့်အချြ်များ  

  ေေ်စဆးသူသည် ေေ်စဆးရမည့် လုပ်ငန်းေဉ်အဆင့်ဆင့်နှင့် စမးခွန်းစမးရန်၊ မျြခ်မင် 

ေေ်စဆးရန်တိုအ့တွြ် Box (1) တွငစ်ြာ်ခပထားသည့်အတိုင်း လုပစ်ဆာင်ရပါမည်။ 

 

 



 

 

 

BOX 1. မျိုးစေ့ဆုိင်များေေ်စဆးခခင်းလုပ်ငန်းေဉ်များနှင့် ေေ်စဆးရမည့် စမးခွန်းများ 

၁၊ မျိုးစေ့ေေ်စဆးမည့်ဆိုင်သို ့ေေ်စဆးသူ၏ ID ြေ်ပါ ယူစဆာင်သာွးရမည်။ 

၂၊ ေေစ်ဆးရသည့် ရည်ရွယ်ချြ်များြို ဆိုင်ရှင်အားအသိစပးပါ။ 

၃၊ လုိအပ်ပါြ မျို းစေ့အိတ်များအား ဓာတ်ပံုရုိြ်မည်ခြေ်စကြာင်းနှင့်  မျို းစေ့များ၊ မျို းစေ့အိတ်များအား နမူနာယူ 

ေေ်စဆးမည် ခြေ်စကြာင်း အသိစပးပါ။ 

၄၊ မမို န့ယ်ရံုးများမှ ထုတစ်ပးထားစသာ မျိုးစေ့စရာင်းချခငွ့်လုိင်ေင်အား ေေစ်ဆးပါ။ သြ်တမ်း ြုန်/မြုန် 

ေေ်စဆးပါ။ (သို)့ မျိုးစေဌ့ာနတွင ်လုိင်ေင်စလျှာြ်ထားဆ ဲဟုတ/်မဟုတ ်ေေ်စဆးပါ။ 

၅၊ မျိုးစေ့မတှ်ပံုတင်ထားခခင်း ရှိ/မရှိ ေေစ်ဆးပါ။ 

၆၊ စေသမျို းများ စရာင်းချခခင်းအား မှတ်ပုံတင်ထားခခင်း ရှိ/မရှိ ေေစ်ဆးပါ။ 

၇၊ မျိုးစေ့သိုစလှာင်သည့်စနရာအား ေေ်စဆးပါ။ 

၈၊ မျိုးစေ့သိုစလှာင်ရံုတွင် ေေစ်ဆးရမည့်အချြ်များ 

 (ြ) မျိုးစေ့များအား စနစရာင်ခခည်တိုြ်ရုိြ် ြျစရာြ်ပါသလား။ 

(ခ ) မျိုးစေ့အိတ်များအား စခမကြီးနှင် ့တိုြ်ရုိြ်မထိစတွစ့ေရန် ေင်ခမင့်စပါ် တငထ်ားသလား။ 

၉၊ မျိုးစေ့အတိ်များအားေေစ်ဆးရန် 

(ြ) မျိုးစေအ့ိတ်စပါ်တွင် လုိအပ်စသာ သတင်းအချြ်အလြ်များအား ခမနမ်ာဘာသာခြင့် ရုိြ်နိှပ်ထား 

သလား။ 

(ခ ) မျို းစေ့အိတ်များစပါ်တွင် စြာ်ခပထားစသာ အချြ်အလြ်များသည် မျို းစေ့ဥပစေတွင် ခပဌာန်းချြ်များနှင့် 

ြုိြ်ညီမှု ရှိပါသလား။ ယင်းအချြ်အလြ်များသည် ခမန်မာဘာသာခြင် ့စြာ်ခပထားရမည်။ သိုမ့ဟုတ် 

အနည်းဆုံး မျိုးစေ့ အိတ်ခွံ၏ စရှ မ့ျြ်နှာောတွင် အညွှန်းောသားပါစသာ sticker ပါရှိရမည်။ 

(ြ) ြုန်သွယ်ခွနအ်မှတ်တံဆိပ် 

(ခ ) မျိုးအမည် 

(ဂ ) မျိုးစေ့အစလးချိန် 

(ဃ) မျိုးစေ့သြ်တမး်ြုန်ဆံုးရြ် 

၁၀၊ ြုန်ပေ္စည်းအေုအပုံအမတှ်/ Batch No. နှင် ့ြုန်ပေ္စည်းဝယ်ယူထားမှုအား ေေစ်ဆးခခင်း 

(ြ) မျိုးစေ့စရာင်းချသည့်စနရာမှ ဝယ်ယူထားစသာ စခပောရှိပါသလား။ 

(ခ ) မည်သည့်မျို းစေ့ဆုိင်မှ ဝယ်ယူထားစကြာင်း ေေ်စဆးပါ။ ဝယ်ယူခ့ဲသည့်စနရာ၏ အစသးေိတ် လိပ်ောစမးပါ။ 

(ဂ ) တရားဝင်ဝယ်ယူထားသလား။ 

(ဃ) မျိုးစေ့တင်သွငး်ခွင့် ောရွြ်ောတမ်းများအား ေေ်စဆးပါ။ တရားဝင် တငသ်ွင်းခွင့်ရှိပါသလား။ 

 

 

  



 

 

 

 

၁၁၊ မျိုးစေ့စရာင်းချသသူည် ခပန်လည်ထပု်ပိးု၍စရာင်းချပါသလား။ အြယ်၍ ခပန်လည်ထုပ်ပိုး၍ စရာင်းချ 

ပါြ မျိုးစေ့အတိ်များအား ေေစ်ဆးပါ။ 

(ြ)  မျိုးစေ့အတိ်များသည် မျိုးစရာနိုငမ်ှုြို စရှာင်ရှားနိုင်ပါသလား။  

(ခ )  မျို းစေ့အိတ်ခံွစပါ်တွင် ြုန်သွယ်ခွန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မျို းြဲွအမည်၊ မျို းစေ့အစလးချိန် နှင့် မျို းစေ့ 

သြ်တမ်း ြုန်ဆုးံရြ်များ ပါပါသလား။ 

(ဂ ) ခပန်လည်ထုပ်ပုိးထားစသာ မျို းစေ့အိတ်များစရာင်းချရာတွင် သီးနံှအမည်၊ မျို းြဲွအမည်နှင့် 

ြုန်ပေ္စည်း အေုအပံု နံပါတ်များအား အစရာင်းစခပော စပါ်တွင်စြာ်ခပထားပါသလား (စနာြ်ဆြ်တဲွ 

၇.၃ အား ကြည့်ရန်။) 

၁၂၊ မျြ်ခမင်ေေ်စဆးခခင်းနှင့်ောရွြ်ောတမ်းများအား ေေ်စဆးခခင်းခြင့်မျို းစေ့ အစရာင်းဆုိင်များအား ေေ်စဆးရန် 

လံုစလာြ်ပါသည်။ သိုရ့ာတွင် မျိုးစေ့ဆိငု်အား ေေ်စဆးေဉ်အတွင်း စအာြ်ပါအချြ်များအတိုင်း 

မသြကာေရာ အချြ်များစတွရ့ှိပါြ ေေစ်ဆးရန်အတွြ် မျိုးစေ့နမူနာယရူန် လုိအပပ်ါသည်။ 

(ြ)  မခွဲခခားနိုင်စသာမျိုးစေ့ (မျိုးစေ့နမနူာအား သတ်မှတ်ထားစသာ မျိုးစေ့ဓါတ်ခဲွခနး်ပိုရ့န်) 

(ခ )  မျိုးစရာမှု (မျိုးစေ့နမူနာအား ေိြု်ပျို းေေ်စဆးရန် သတမ်ှတ်ထားသည့်ဌာနသိုပ့ိုရ့န်) 

(ဂ)  မျိုးစေ့အတိ်တွင် မျိုးမမှန်ခခင်း (သို)့ တရားဝင်မှတ်ပုံမတင်ထားစသာ မျိုးစေ့များ(မျိုးစေ့ နမူနာအား 

ေိုြ်ပျိုး ေေ်စဆးရန် သတမ်ှတ်ထားသည့် ဌာနသိုပ့ိုရ့န်) 

(ဃ) မျိုးစေ့အိတ်စပါ်တွင် အစခခခံလုိအပ်စသာ မျိုးစေ့ဆုိင်ရာ သတင်းအချြ် အလြ် များမပါခခင်း 

(သြ်စသအခြေ် ဓါတ်ပုံရိုြ်ယူရန်) 

၁၃၊ အထြ်ပါအချြ်များ စတွရိှ့ပါြ စနာြ်ဆြ်တဲွ ၇.၄ တွင် စြာ်ခပထားသည့်အတုိင်း မျို းစေ့နမူနာများ 

ယူရပါမည်။  

၁၄၊ မျိုးစေ့နမနူာများအား သတမ်ှတ်ထားစသာ မျိုးစေ့ေိုြ်ပျိုးေေ်စဆးမည့် ဌာန (သို)့ မျိုးစေ့ ဓါတ်ခွဲခန်း 

(သို)့ ၎ငး် ဌာန (၂)ခုလုံးသို ့ စနာြ်ဆြ်တဲွ ပုံေ ံ ၇.၂ နှင့်အတ ူ ပို၍့ မျိုးစေ့သန်ေ့င် မှုအား ေေစ်ဆးရန်၊ 

အြယ်၍ မျိုးစေ့ အစရာင်းဆိုငသ်ည် မျိုးစေ့ထုတ ် လုပ်ငနး်တွင် မပါဝင်ဘဲ တဆင့်ခံ မျိုးစေ့ 

ခပန်လည်စရာင်းချသူသာခြေ်ပါြ မူရင်း မျိုးစေ့ထုတလု်ပ်သူသည် မျိုးစေ့သန်ေ့င်မှုအတွြ် တာဝန်ရှ ိ

ပါသည်။ မျိုးစေ့နမနူာ ရလာေ်အား မျိုးစေ့ေိုြ်ပျိုး ေေ်စဆးသည့် စနရာနှင့် မျိုးစေ့ဓါတ်ခဲွခနး်တိုမှ့ 

သီးခခားေ ီစတာငး်ယူပါ။ 

၁၅၊ ေေ်စဆးခခင်းမပီးဆံုးပါြ မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင်ေေ်စဆးမပီးစကြာင်း ောရွြ်ောတမ်းအား မျိုးစေ့ဆုိင်ရှင်သုိ ့

မှတ်တမ်း ထားရန်စပးခဲ့ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

၅                           (    )                                   

အြယ်၍ မျိုးစေ့စရာင်းချသသူည် မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းတွင် မပါဝင်ဘဲ တဆင့်ခံ ခပန်လည် 

စရာင်းချသူသာခြေ်ပါြ မူရင်းမျိုးစေ့စရာင်းချသူသည် မျိုးစေ့ေေ်စဆးချြ် ရလာေ်အတွြ် တာဝန်ရှိ 

ပါသည်။ 

 

၆။ မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင်ေေ်စဆးချြ်အေီရင်ခံော 

၆.၁ မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင်ေေ်စဆးချြ်အေီရင်ခံော 

 ဤအေီရင်ခံောအား မျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်ြုိ ေေ်စဆးစနချိန်တွငခ်ြည့်ရမည်။ အမပီးသတ် 

အေရီင်ခံောအား ေေ်စဆးမပီးသည်မှ ရြစ်ပါင်း(၆၀)အတွင်း ခြည့်ရမည်။ အမပီးသတ် 

အေရီင်ခံောအား မျိုးစေ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်အားစပးမပီး မိတ္တ ူြို ရုံးလြ်ခံအတွြ် သမ်ိးဆည်း 

ထားရမည်။ အေီရင်ခံောပံုေံအား စနာြ်ဆြတ်ွဲ(၇.၁) တွင ်စြာ်ခပထားပါသည်။ 

 

၆.၂ ဆံုးခြတ်ချြ် (မျိုးစေ့ဆုိင်များမှခပန်လည်ခပုခပင်ရမည့်အချြ်များနှင့်အကြံခပုချြ်) 

 မျို းစေ့အစရာင်းဆုိင်များအား ဆံုးခြတ်ချြ်ချရန် ဇယား(၃)အား အသံုးခပု ေေ်စဆးရမည်။ 

၎င်းြုိ မျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်ေေ်စဆးခခင်း အေီရင်ခံော အပိုင်း(ခ) တွင် စြာ်ခပထားပါသည် 

(စနာြ်ဆြတ်ွဲ (၇.၁))  

 

ဇယား (၃) မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင်များလုိြ်နာရန် လုိအပ်ချြ်နှင့် လုပ်စဆာင်ရန် အကြံခပုချြ်     

နှင့်စထာြ်ခံချြ် 

မျိုးစေ့ဆုိင်အစခခအစန လုိအပ်ချြ် 
ခပန်လည်လုပ်စဆာင်ရမည့်အချြ်နှင့် 

အကြံခပုချြ်များ 

မျိုးစေ့ဆုိင်၌  မျိုးစေ့(သို)့ 

ပျိုးပင်အစရာင်းလိုင်ေင ်

ရှိပါသလား။  

မှတ်ပုံတင်ခခင်း (သို)့ 

လုိင်ေင် လုိအပသ်ည်။ 

 

မရှိပါြ မျိုးစေ့ဆိငု်မှတ်ပုံတင်ခခင်း အတြွ် 

(၆)လစောင်ပ့ါ။စနာြ်တေ်ကြိမ ် တွင်ထပ်မ ံ

ေေစ်ဆးပါ။ ေုတိယအကြိမ်တငွ် မှတ်ပုံတင် 

မပီး/မမပီး ထပ်မံေေ်စဆးပါ။ အြယ်၍ မှတ်ပံုတင် 

ခခင်း မရိှစသးပါြ မျို းစေ့ဥပစေတွင် ပါရိှစသာ 

လုပ်ထံုး လုပ်နည်းများအတုိင်း လုပ်စဆာင်ပါ။ 

မျိုးအစရာင်းလိုင်ေငရ်ှိပါ 

သလား။ 

မှတ်ပုံမတင်ထားစသာ 

မျိုးများအားစရာင်းချ ခွင် ့ 

မခပု။  

၂၀၁၅ ခုနှေ် မျို းစေ့ဥပစေနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှေ် 

မျို းစေ့ဥပစေဆိငု်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

အတိုင်း အစရးယူရန် မျိုးစေ့ဌာနအား 

အစကြာင်းကြားပါ။ 

မျိုးစေ့ထည့်ထားစသာ ပေ္စည်း 

များအား စခမခပင်မှ ခွာ၍ အခမင့် 

စပါ်တွင်တင် ထားပါသလား။ 

မျို းစေ့ဆုိင်များသည် မျို းစေ့ 

အိတ်များအား စခမခပင်နှင့် 

ခွာ၍  အခမင့်တွင် တင်ထား 

ရမည်။ 

 

မထားပါြ စခမခပင်နှင့်ခွာ၍ အခမင်တ့ွင် 

တငထ်ားရန်(၃)လအချိန်စပးပါ၊ထုိအချြ် 

အားစနာြ်တေ်ကြိမ် ထပ်မံ ေေ်စဆးပါ။ 



 

 

 

မျို းစေ့အိတ်များအား တုိြ်ရုိြ် 

စနစရာင်ခခည် ြျစရာြ်ပါ 

သလား။ 

မျိုးစေ့အတိ်များအား စန 

စရာင်ခခည် တိြု်ရိုြ် မြျ 

စရာြ်စေရ။ ြုံးအုပ်ထား 

ရမည်။ 

မထားပါြမျို းစေ့အိတ်များအားစနစရာင် ခခည် 

တိြု်ရိုြ်မြျစရာြ်စေစရး ေီမရံန်အတွြ ်

(၃)လ အချိန်စပးပါ၊ 

မျို းစေ့အိတ်များစပါ်တွင် အညွှန်း 

ောသားများအား ခမန်မာဘာသာ 

နှင် ့စရးသားပါသလား။ 

မျိုးစေ့အတိ်များစပါ် တွင် 

ခမန်မာောခြင့် စရးသားရ 

မည်။ 

မရိှပါြ စနာြ်ဆြ်တဲွ (၄.၈) တွင် စြာ်ခပထား 

သည့်အတုိင်း ခမန်မာောခြင့် အညွှန်းစရးသား 

ရန်အတွြ ်မျိုးစေ့ အိတ်ခွံအသေ် ခပုလုပ်ရန် 

(သုိ)့  sticker ြပ်ရန် (၆)လ အချိန်စပးပါ။ စနာြ် 

တေ်ကြိမ် ထပ်မံေေ်စဆးပါ။ အြယ်၍ ေုတိယ 

အကြိမ် ထပ်မံမလုိြ်နာပါြ မျိုးစေ့ဥပစေ၊ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ အစရးယူပါ။ 

မျိုးစေ့အတိ်စပါ်တွင် စအာြ် 

စြာ်ခပပါ အချြ်များပါရှိပါ 

သလား၊ 

 ြုန်သွယ်အမှတ်တံဆိပ် 

 မျိုးအမည်၊  

 မျို းစေ့ပမာဏနှင့် အစလးချိန် 

 သြ်တမ်းြုန်ရြ် 

မျို းစေ့အိတ်စပါ်တွင် ပါရိှ 

ရမည်။ ဝယ်ယူစသာ ောရွြ် 

ောတမး်များတွင ် လည်း 

ပါ/မပါေေ်စဆး ရမည်။ 

မပါရှိပါြ မျိုးစေ့အတိ်ခံွအသေ်တငွ် ပါရှိရန ်

(၆) လ စောင်ပ့ါ။ စနာြ်တကြိမ် ထပ်မံ 

ေေစ်ဆးပါ။ ေုတိယအကြိမ် ေေစ်ဆးရာတငွ် 

လည်း လုိြ်နာမှုမရှိပါြ မျိုးစေ့ဥပစေ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အတုိင်း စဆာင်ရွြ်ပါ။ 

တရားဝင် မျို းစေ့စရာင်းချ သည့် 

ဆိုင်များမှ ဝယ်ယူ၍ တဆင့်ခ ံ

ခပန်လည်စရာင်းချ ပါသလား။ 

မျို းစေ့ဆုိင်မှ ဝယ်ယူထားစသာ 

အစထာြ် အထား ရိှပါသလား။ 

ရိှြုိရိှရမည်။ အြယ်၍ မရိှ 

ပါြ စမးခမန်း ေေစ်ဆး 

ရမည်။ 

မရိှပါြ တရားဝင်မျို းစေ့ထုတ်လုပ်သူ များထံမှ 

ဝယ်စရာင်းရန်နှင့် ဝယ်ယူထားသည့် သြ်စသ 

အားသိမ်းထားရမည်။ စနာြ်တကြိမ် ထပ်မံ 

ေေစ်ဆးပါ။ ညွှန်ကြားချြ်အား မလုိြ်နာ 

ပါြ မျိုးစေ့ဥပစေ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတိုငး် 

စဆာင်ရွြ်ရန်အကြံခပုပါ။ 

မျို းစေ့ဆုိင်သည် ခပန်လည်ထုပ်ပုိး 

၍ စရာင်းချပါသလား၊ ထုပ်ပိုး 

ေဉ် မျို းစရာမှုြုိ စရှာင်ရှားနုိင်ပါ 

သလား။ 

မျို းစေ့အား ခပန်လည် ထုပ်ပုိး 

ေဉ်အတွင်း မျိုးစရာမှုမရိှ 

စေစရး စဆာင ်ရွြ်ရမည်။ 

ခပန်လည် ထုပ်ပိုးေဉအ်တငွ်း မျိုးစရာမှုမရှိ 

စေစရး အကြံစပးပါ။ 

မျိုးစေ့ အိတ်ခွံများ စပါ်တွင် 

ဇယား(၁)တွင် ခပဌာန်းထား 

သည့် အချြ်အလြ်များအား 

စြာ်ခပ ထားပါသလား (သို)့ 

မျိုးစေ့ အစရာင်းစခပောတွင် 

သီးနှံအမည်၊မျိုးြွဲ အမည်နှင့် 

အေုအပု ံ နံပါတ်များ စရးထား 

ပါသလား။ 

မူရင်းမျို းစေ့ ခြန်စ့ဝသူအား 

သိရှိရန်အစရးကြီးပါသည်။ 

စခပောတွင ်စြာ်ခပရန် (သို)့ ထပ်မံခွဲထုတ် 

သည့် မျိုးစေ့အတိ်များ အသေ်ခပုလုပ်ရန်     

(၆) လ စောင်ပ့ါ။ 

 



 

 

 

 

၆.၃ မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင်များအား အေိမ်းစရာင်မှတ်တမ်း ောရင်းသွင်းခခင်း  

  ေေ်စဆးသူသည် မျိုးစေ့ဆိုင် ေေ်စဆးချြ်များအေီရင်ခံောအား အနှေ်ချုပ်၍ မျိုးစေ့ 

ဆိုင်များအား အဆင့် (၃) ဆင့်ခြင့်ခွဲခခားနိုင်ရန် အနှေ်ချုပ်     (၄)                        

                                                                                  

                                                                         

                                                                              

                                                             (၇.၃)                  

                                                                         

      

 

    (၄)                                                                 (     / 

                                                ) 

                                  
               

                  

    

(*) 

       

     

(*) 

       

       

(*) 

       

မျိုးစေ့မှတ်ပံုတင်ခခင်းနှင့် လိုင်ေင်ရှိမှု      /       
   

မျိုးစေ့အိတ်စပါ်တွငအ်ညွှန်းောသားပါရှိမှု      /          

မျိုးစေ့ဝယ်ယူသည့် အစထာြအ်ထား နှင့် 

တရားဝင် ဆိုင်များမှ ဝယ်ယူမှု 

     /          

ခပန်လည်ထုပ်ပုိးမှုအရည်အစသွး            

 

* အေိမ်းစရာင် ရရိှစသာမျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်များ 

အဓိြလုိအပ်ချြ်များ ခပည့်ေံုစသာ မျို းစေ့အစရာင်းဆုိင်ခြေ်သည်။ ထုိဆုိင်များအား အရည်အချင်း 

ခပည့်မီစသာမျို းစေ့အစရာင်းဆုိင်အခြေ်သတ်မှတ်၍ ဆုအခြေ် အေိမ်းစရာင်ြေ် စပးအပ်မည်။ 

အေမိ်းစရာင်ြေ်ရရှိစသာ မျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်သည် ေေ်စဆးခခင်း မှ (၂) နှေ် ြင်းလွတ်ခွင့် 

ရှိသည်။ 

 

 



 

 

 

* အဝါစရာင် ရရိှစသာ မျိုးစေ့အစရာင်း ဆိုင်များ (အဝါစရာင်တွင် ောရင်းသွင်းရန်) 

လုိအပ်ချြ်အချို သ့ာ ခပည့်ေံုစသာဆုိင်ခြေ်သည်။ လုိအပ်ချြ်များ ခပည့်မီစေရန် ထပ်မံ ကြိုးေား 

ရမည်။ စနာြ်ထပ်ေေ်စဆးရန်လိုအပ်သည်။ 

* အနီစရာင် ရရိှစသာမျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်များ 

အဓိြလုိအပ်ချြ်အားလံုး မခပည့်ေံုစသာ ဆုိင်ခြေ်သည်။ လုိအပ်ချြ်များ   ည့်မီစေရန် စဆာင်ရွြ် 

ရမည်။ ထိုဆိုင်များအား ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ခြင့် အကြမ်ိကြိမ်ေေ်စဆး၍ ဆိုင်အစခခအစန 

တိုးတြလ်ာသည်အထိ စဆာင်ရွြ်ရမည်။ 

 

 

၆.၄ ခပေ်ေဏ်များ 

 ေုိြပ်ျိုးစရးဦးေီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဌာနခွဲသည် မျိုးစေ့စရာင်းချခခင်းနှင့် ခြန်ခ့ြူးခခင်းတိုတ့ွင် 

မျိုးစေ့ဥပစေ (၂၀၁၅)                                               (၂၀၁၆) အတိုင်း မလိုြ် 

နာဘဲ ပျြ်ြွြခ်ခင်းများရှိပါြ ခပေ်ေဏ်များ သတ်မှတ် နုိင်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

၇ စနာြ်ဆြ်တဲွ 

၇.၁ မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင်ေေ်စဆးခခင်းအေီရင်ခံောပံုေံ။ 

 

                                       

             ၊                                    

                     ၊                

မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင် ေေ်စဆးခခင်း အေီရင်ခံော 

 

အပိုင်း (ြ)။ မျိုးစေ့ဆိုင်ေေ်စဆးခခင်း အစခခခံအချြ်အလြမ်ျား  

မျိုးစေ့ဆိုင်အမည် ------------------------------------------------ 

ဆိုင်ရှင်အမည်  ------------------------------------------------ 

ဆိုင်လိပ်ော  ------------------------------------------------ 

ြုန်းနံပါတ်  ------------------------------------------------ 

မျိုးစေ့နှင့် ပျိုးပင်လိုင်ေင်နံပါတ် ---------------------------------------- 

ေေ်စဆးရြ်  ------------------------------------------------ 

ေေ်စဆးသူအမည် ------------------------------------------------ 

 

အစခခအစန/အချြ်အလြ်များ ရမှတ် ရမှတ်များအား ရှင်းလင်းချြ် 

ခပန်လည် 

လုပ် စဆာင် 

ရန် အကြံ 

ခပု ချြ်များ 

မျိုးစေ့နှင့် ပျိုးပင်လိုင်ေင်ရိှပါသလား။ ၅ ၁-              

၃-                    /    

             

၅-             

 

မျိုးစေ့ထုပ်များအား ေင်စပါ်တင်၍ စခမကြးီမှ 

ခွာထားပါသလား။ 

၄ ၁-                            

                      

၂-                     

                 

၄-                       

                

 



 

 

 

မျိုးစေ့အိတ်များအား တိုြ်ရိုြ်စနစရာင်ခခည် 

ြျသလား။ 

၂ ၁-     

၂-      

 

လိုအပ်စသာ အချြအ်လြမ်ျားအား မျိုးစေ့ 

အိတ်များစပါ်တွင် ြုန်သွယ် အမှတ်တံဆိပ်၊ 

မျိုးအမည်၊မျိုးစေ့အစလး ချိန်နှင့် သြ်တမ်း 

ြန်ုဆုံးရြ်များအား ခမန်မာဘာသာခြင့် 

စရးထားပါသလား။ 

၃ ၁-                 

                           

                    

၂-                 

                 

                     

၃-                 

                      

                     

 

(ြ) မျိုးစေ့အိတ်စပါ်တွင်ြန်ုသယွ်   

       အမှတ်တံဆိပ်ပါသလား။ 

၄ ၁-      

၄-     

 

(ခ) မျိုးနာမည်ပါသလား။ ၄ ၁-      

၄-     

 

(ဂ) မျိုးစေ့ပမာဏနှင့်အစလးချိန်ပါ သလား။ ၄ ၁-      

၄-     

 

(ဃ) သြ်တမ်းြုန်ဆုံးရြပ်ါသလား။ ၄ ၁-      

၄-     

 

မျို းစေ့အိတ်စပါ်တွင် သံုးေဲွရန် အညွှန်းပါသလား။  ၃ ၁-      

၂-                          

                     

      

၃-                      

                       

 

မျို းစေ့အရည်အစသွးအတွြ် အာမခံပါသလား။ ၃ ၁-      

၃-     

 

မျိုးစေ့အပင်စပါြ်ရာခုိင်နှုန်းပါသလား။ ၃ ၁-      

၃-     

 



 

 

 

မျိုးစေ့အေုိဓါတ်ရာခိုင်နှုန်းပါသလား။ ၃ ၁-      

၃-     

 

မျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်မှ မျိုးစေ့ဝယ်ယူထား 

စကြာင်း သြစ်သခံရှိပါသလား။ 

၃ ၁-      

၂-                            

                           

                         

           

၃-                            

    

 

မျိုးစေ့အစရာင်းဆိုင်တွင်မျိုးစေ့တင်သွင်းခွင့် 

              ရှိသလား။ 

၄ ၁-      

၃-             

၄-    

 

တရားဝင် မျိုးစေ့ြမု္ပဏီများမှ တင်သွင်း 

စရာင်းချသလား။ 

၄ ၁-      

၄-     

 

                                     

                             

၅ ၅-     

၁-                            

             

-၂            - 

                           

             

(                      

၂          ) 

 

                            ၄ ၁-              

    (             ) 

၄-           

 

                                                                   

မျိုးစေ့အားခပန်လည်ထုပ်ပိုးခခင်းခပုလုပ်ပါသ

လား။ 

၂ ၁-         

၂-                           

           

 



 

 

 

ခပန်လည်ထုပ်ပုိးလျှင်မျိုးစေ့များစရာစနှာမှု ြို 

စရှာင်ရာှးနိုင်ပါသလား။ 

၄ ၁-                        

                   

၂-                        

                             

                           

၄-                           

                   

                      

                        

                          / 

                          

         

 

                    

 

       ( )                                                           (         -         ( )   

                              )         ( )                                       

                  ( )                        

                                   
   (*) 

       

     (*) 

       

       (*) 

       

မှတ်ပံုတင်ခခင်းနှင့် လိုင်ေင်ရှိမှု ၁ ၃ ၅ 

မျိုးစေ့အိတ်နှင့် အညွှန်းများပါရှိမှု ၁၁-၁၅ ၁၆-၂၈ ၂၉-၃၈ 

မျိုးစေ့ဝယ်ယူထားစကြာင်းအစထာြအ်ထားနှင့် တရားဝင် 

ြမု္ပဏီများမှ မျိုးစေ့ ဝယ်ယူမှု 

၅-၈ ၉-၁၄ ၁၅-၂၀ 

           ၁၇-၂၅ ၂၆-၄၅ >၄၆ 

 

                                    
   (*) 

       

     (*) 

       

       (*) 

       

မှတ်ပံုတင်ခခင်းနှင့် လိုင်ေင်ရှိမှု ၁ ၃ ၅ 

မျိုးစေ့အိတ်နှင့် အညွှန်းများပါရှိမှု ၁၁-၁၅ ၁၆-၂၈ ၂၉-၃၈ 

မျိုးစေ့ဝယ်ယူထားစကြာင်းအစထာြအ်ထားနှင့် တရားဝင် 

ြမု္ပဏီများမှ မျိုးစေ့ ဝယ်ယူမှု 
၅-၈ ၉-၁၄ ၁၅-၂၀ 

                              

(                                    ) 
၂ ၃-၄ ၅-၆ 

           ၁၉-၂၈ ၂၉-၄၉ >၅၀ 



 

 

 

                                                          

                   

             

           

()        

            

အေမိ်းစရာင်အဆင့် 

(အပိုင်း ခ မှ ရမှတ်များအရ 

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်) 

 အေမိ်းစရာင်ြေ်ရစသာဆိုင်များသည် စနာြ် 

(၂)နှေ်ထိ ဆိုင်အားေေ်စဆးခခင်းမှ ြင်းလွတ် 

သည်။ 

အဝါစရာင်အဆင့် 

(အပိုင်း ခ မှ ရမှတ်များအရ 

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်) 

 လိုအပ်သည်များ ပ့ံပုိးစပးမပီး စနာြတ်ေ်ကြိမ် 

ထပ်မံေေ်စဆးရမည်။ 

အနီစရာင်အဆင့် 

(အပိုင်း ခ မှ ရမှတ်များအရ 

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်) 

 ဆိုင်အစခခအစနတိုးတြ်သည်ထိ အကြမ်ိကြိမ် 

ေေ်စဆးရမည်။ 

 

       ( )                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေေ်စဆးသလူြမ်ှတ်  -------------------------------- 

အေရီင်ခံရြ်  -------------------------------- 

မျိုးစေ့ေေ်စဆးသည့်ဌာန တံဆိပ်စခါင်းြပ်ရန် 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

၇.၂                    (    )                                                              

 

                                       

             ၊                                    

                     ၊                

                      (    )                                                             

 

ောအမှတ်--------------------------------------------------------- 

အစရာင်းဆိုင်အမည်---------------------------------------------- 

ဆိုင်ရှင်အမည်---------------------------------------------------- 

ဆိုင်လိပ်ော------------------------------------------------------- 

ြုန်းနံပါတ်-------------------------------------------------------- 

မျိုးစေ့/ပျိုးပင်လိုင်ေင်နံပါတ်-------------------------------------- 

နမူနာယူသည့်စန-့------------------------------------------------- 

                         
            / 

Batch       

                                

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ေေ်စဆးသအူမည်  ----------------------- 

ေေ်စဆးသလူြမ်ှတ်--------------------- 

 



 

 

 

၇.၃                                                             

 မျိုးစေ့ခပန်လည်ထုပ်ပုိးစရာင်းချစသာ ဆိုင်များအတွြ် စငွရစခပော စခပောအား ြာဗွန်ေြ္က ူ 

အသုံးခပု၍ မူပွားခပင်ဆင်ရမည်။ မိတ္တ ူောမူအား မျိုးစေ့ဆိုင်မှ သိမ်းထားမပီး အခခားောမူအား မျိုးစေ့ 

ဝယ်သူ (သို)့ လယ်သမားအားစပးရမည်။ 

 

 

၇.၃                                                             

မျိုးစေ့ခပန်လည်ထုပ်ပုိးစရာင်းချစသာ ဆိုင်များအတွြ် စငွရစခပော စခပောအား ြာဗွန်ေြ္က ူ 

အသုံးခပု၍ မူပွားခပင်ဆင်ရမည်။ မိတ္တ ူတမူအား မျိုးစေ့ဆိုင်မှ သမ်ိးထားမပီး အခခားတမူအား 

မျိုးစေ့ဝယ်သူ (သို)့ လယ်သမားအားစပးရမည်။ 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆုိင်အမည် 

ဆုိင်လိပ်ော/ဆြ်သွယ်ရန်လိပ်ော 

မျိုးစေ့စရာင်းချရြ် --------------------------      စခပောအမှတ်------------------ 

ဝယ်သူအမည်--------------------------လိပ်ော/ မမို န့ယ်၊ စြျးရာွ----------------- 

သးီနံှအမည်---------------မျိုးအမည်-------------------အေအုပံုအမှတ်----------- 

ဝယ်ယူစသာပမာဏ------------------ စေျးနှုန်း----------------------------------- 

ေုေုစပါင်းြျသင့်စငွ - 

 

စရာင်းသလူြ်မှတ် - 
 

 



 

 

 

၇.၄                                                          

                                 (    ) 

ြ နံှေားသီးနံှများ  

၁ ေပါး ၅၀၀ 

၂ စခပာင်း ၁၀၀၀ 

၃ ဂျုံ ၅၀၀ 

၄ လူး/ဆပ် ၁၀၀ 

၅ နံှေားစခပာင်း ၅၀၀ 

ခ ပဲမျိုးေံုနှင့် ဆီထွြ်သီးနံှ  

၆ စခမပဲ ၁၀၀၀ 

၇ ပဲပုပ် ၁၀၀၀ 

၈ ြလုားပဲ ၁၀၀၀ 

၉ နှမ်း ၁၀၀ 

၁၀ စနကြာ ၁၀၀၀ 

ဂ ေြ်မှုသီးနံှများ  

၁၁ ဝါ  (ရိုးရိုးနှင့် ေပ်မျိုး) ၁၀၀၀ 

၁၂ ဂံုစလျှာ် ၁၀၀ 

ဃ ဥေားသီးနံှ  

၁၃ အာလူး၊ ြန်ေွန်းဥနှင့် အခခားအပင်ပုိင်းခြင့် မျိုးပွားပင်များ ၂၅၀ ဥ/ အပင်ပုိင်းများ /အခမေ်/ဥ 

င ဟင်းသီးဟင်းရွြ်  

၁၄ ကြြ်ဟင်းခါးသီး ၁၀၀၀ 

၁၅ ဘူး/ြရုံ ၁၀၀၀ 

၁၆ ဘူးသးီ ၁၀၀၀ 

၁၇ စရွှြရုံ ၁၀၀၀ 

၁၈ ခဝဲ ၁၀၀၀ 

၁၉ ြရဲ ၁၀၀၀ 

၂၀ ရုံးပတီ ၁၀၀၀ 

၂၁ သခွားစမွှး ၅၀၀ 

၂၂ သခွား ၅၀၀ 

၂၃ မုန်လာဥခြူ ၅၀၀ 

၂၄ ငရုတ်ချို ၁၀၀ 

၂၅ ငရုတ်ေပ် ၁၀၀ 

၂၆ ပန်းစဂါ်ြီ ၁၀၀ 

၂၇ ခရမ်း ၁၀၀ 

၂၈ စဂါ်ြီ ၁၀၀ 

၂၉ ကြြ်သန်ွနီ ၁၀၀ 

၃၀ ခရမ်းချဉ် (ပင်ခပန်)့ ၁၀၀ 

၃၁ ခရမ်းချဉ် (ပင်စထာင်) ၁၀၀ 

၃၂ ခရမ်းချဉ် (ချယ်ရီ) ၁၀၀ 

၃၃ မုန်လာဥခြူ ၁၀၀ 



 

 

 

၇.၅ မျိုးစေ့အစရာင်းဆုိင်များ ေေ်စဆးခခင်း လုပ်ငန်းေဉ်များ၏ အဆင့်ဆင့်ဇယား 
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