(မူက
ြ မ်း)
ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်မှထုတ်ြပန်မည့် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၂ အရ
ကန့်သတ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း(မူက
ြ မ်း)အား အများပ
ြ ည်သူေလ့လာအကံြပုနိုင်ရန်
အသိေပးတင်ြပြခင်း
(က) နိုင်ငံေတာ်ကသာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
စဉ်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

၁

အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားေလျာ်စွာ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာဖ
ြ င့်သတ်မှတ်သည့် လုံြခံုေရးနှင့် ကာကွယ်ေရး
ဆိုင်ရာပစ္စည်းထုတ်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်း

၂

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လက်နက်ခဲယမ်းမီးေကျာက်များ ပစ္စည်းများထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ယင်းနှင့်
ပတ်သက်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၊

၃

နိုင်ငံေတာ်စာပို့တံဆိပ်ေခါင်းထုတ်ေဝခ
ြ င်းလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံကိုယ်စားပ
ြ ု စာတိုက်ေအာ်ပေရတာ
ကသာလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် စာတိုက်ပုံးများ တည်ေထာင်ထားရှိြခင်းနှင့် စာတိုက်
ေသတ္တ ာ တည်ေထာင်ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများ

၄

ေလေက
ြ ာင်းထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲလမ်းညွှန်လုပ်ငန်း

၅

ေရေက
ြ ာင်းြပလုပ်ငန်း

၆

ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုေလျှာ့ချခ
ြ င်းနှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှအပ သဘာဝ
သစ်ေတာနှင့် သစ်ေတာနယ်ေြမများကို စီမံခန့်ခွဲထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်း

၇
၈

ယူေရနီယမ်၊ သိုရီယမ်စသည့် ေရဒီယိုသတ္တ ိကသတ္တ ုများအား ရှာေဖွစမ်းသပ် ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်း
ေလ့လာခ
ြ င်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ကွပ်ကဲြခင်း

၉

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း

(မူက
ြ မ်း)
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(ခ) နိုင်ငံြခားသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူကေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိသည့်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
စဉ်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

၁

ြမန်မာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဘာသာဖ
ြ င့် ထုတ်ေဝ
ေသာ အချိန်မှန်ထုတ် စာနယ်ဇင်းပုံနှိပ် ြဖန့်ချိြခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများ

၂

ေရချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့်
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ

၃

တိရစ္ဆာန်ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းများ

၄

တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်း ြပုပ
ြ င်ထုတ်လုပ် ေရာင်းချခ
ြ င်း
လုပ်ငန်း

၅

တိရစ္ဆာန်အစာ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

၆

တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း တည်ေထာင်ြခင်း
လုပ်ငန်း (တိရစ္ဆာန်စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် ခွင့်ြပုချက်လက်မှတ်
ထုတ်ေပးြခင်းကို ေမွးြမူေရးနှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ
ေဆာင်ရွက်ရမည်)

၇

အိမ်ေမွးတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း

၈

သစ်ေတာနယ်ေြမနှင့်
သစ်ေတာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့်
အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိေသာ ေမ
ြ အတွင်းရှိ သဘာဝ
သစ်ေတာများမှ သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် ြခင်း
လုပ်ငန်း၊
သတ္တ ုတွင်းဥပေဒနှင့်အညီ ဓာတ်သတ္တ ု အလတ်စားနှင့်
အေသးစား ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ရှာေဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်
တိုင်းတာခ
ြ င်းနှင့် ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်း ေလ့လာခ
ြ င်းနှင့်
ထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းများ

၉

မှတ်ချက်

ြကက်၊ ဘဲ၊ ငန်း အေကာင်အေရ
အတွက် ၁၀၀၀ ေအာက်၊ ကျွဲ၊ နွား
အေကာင်အေရအတွက်
၅၀
ေအာက်နှင့် သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်
အေကာင်အေရအတွက်
၁၀၀
ေအာက် ေမွးြမူသည့် လုပ်ငန်းများ

(မူက
ြ မ်း)

3

စဉ်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

၁၀

၁၄

အနက်ေပ ၁၀၀၀ အထိ ေပတိမ်ေရနံလက်ယက်တွင်း
တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊
ဗီဇာစတစ်ကာများ၊ နိုင်ငံြခားသား ြပည်တွင်းေနထိုင်ခွင့်
ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ ပုံနှိပ်ထုတ်ေဝခ
ြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
ေကျာက်စိမ်း/ေကျာက်မျက်ရတနာ ရှာေဖွ ြခင်း၊ စမ်းသပ်
တိုင်းတာခ
ြ င်းနှင့် ထုတ်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်း
ြပည်ပနိုင်ငံများရှိ ေဆးရုံများသို့ လူနာများ ပို့ေဆာင် ြခင်း
လုပ်ငန်း
ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း

၁၅

မီနီမားကတ်၊ Convenience Store

၁၁
၁၂
၁၃

မှတ်ချက်

(မူက
ြ မ်း)
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(ဂ) ြပည်တွင်းရှိနုိင်ငံသားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး (သို့မဟုတ)် နိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့်ပူးေပါင်း၍
ဖက်စပ်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုြဖင့်သာေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုသည့်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၄)

၁

နိုင်ငံြခားဘာသာဖ
ြ င့်ထုတ်ေဝေသာအချိန်မှန်ထုတ်
သတင်းစာများ

၂

ငါးဖမ်းပိုက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံလုပ်ငန်း

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏
ဥပေဒ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့် ညွှန်က
ြ ား
ချက်၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ဖွံ့ြဖိုးသည့်ေဒသများတွင် စက်ရုံ
တည်ေဆာက်ရမည်၊ သတ်မှတ်ပိုက်
ကွန် အရွယ်အစားကို ထုတ်လုပ်ရ
မည်။

၃

ငါးချဆိပ်ကမ်း၊ ငါးေလလံေဈးတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏
ဥပေဒ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ညွှန်က
ြ ား
ချက်၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၄

ေမွးြမူေရးနှင့်ေရလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသုေတသနလုပ်ငန်း

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏
ဥပေဒ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ညွှန်က
ြ ား
ချက်၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၅

ေရထွက်ပစ္စည်းြပုပ
ြ င်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း
(က) CMP စနစ်
(ခ) Re export

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏
ဥပေဒ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ညွှန် ြကား
ချက်၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့် အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၆

တိရစ္ဆာန်နှင့်ငါးမျိုးစိတ်များအား ြပည်ပမှ တင်သွင်းေမွးြမူ ြပည်တွင်းရှိ ဇီဝမျိုးစု/ံ မျိုးကွဲနှင့်
ထုတ်လုပ်၍ ြပည်ပသို့တင်ပို့ြခင်းလုပ်ငန်း
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ေစေသာ
အမျိုးအစားများကို
တင်သွင်း/
ြဖန့်ြဖူးခွင့် မပ
ြ ုပါ။

(မူက
ြ မ်း)
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၄)

၇

ေရချို/ေရငန် ငါးပုစွန်ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း

၈
၉
၁၀

အိမ်ေမွးတိရစ္ဆာန်ေမွးြမူထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
တိရစ္ဆာန်ေဆးကုခန်းလုပ်ငန်း
ေကာက်ပဲသီးနှံများအား စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ြပီး ြပည်တွင်း
ေဈးကွက်၌ ြဖန့်ြဖူးခ
ြ င်း၊ ြပည်ပသို့ တင်ပို့ြခင်းလုပ်ငန်း
၃၀ မဂ္ဂါဝပ်နှင့်ေအာက် ထုတ်လုပ်ေပးနိုင်ေသာ လျှပ်စစ်
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
ေကရည်သုတ်ပစ္စည်းများ၊ အိုး၊ ခွက၊် ပန်းကန်၊ ဇွန်း၊ ဓါး၊
ခက်ရင်းစသည့် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်
ြပည်တွင်း ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး
ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်
ြပည်တွင်း ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
သားေရတုမှအပ သားေရစိမ်း၊ သားေရအမျိုးမျိုးနှင့်
သားေရြဖင့်ြပုလုပ်ေသာ ဖိနပ်၊ လက်ကိုင်အိတ်စသည်များ
အပါအဝင် သားေရပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်
ြပည်တွင်း ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
ေပျာ့ဖတ်နှင့် စက္က ူအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း
ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
ြပည်တွင်း သဘာ၀သယံဇာတများအေပါ် မူတည်၍ ထုတ်
လုပ်ေသာ ဓာတုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း
ြဖန့်ြဖူး ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
မီးေလာင်လွယ်ေသာ အခဲ၊ အရည်၊ အေငွ့၊ ေအရိုေဆာ်
(Acetylene, Gasoline, Propane, Hair Sprays,
Perfume, Deodorant, Insect Spray) ထုတ်လုပ် ြခင်း
နှင့် ြပည်တွင်းြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

၁၁
၁၂

၁၃
၁၄

၁၅
၁၆
၁၇

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏
ဥပေဒ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊
အမိန့်ညွှန်
ြကားချက်၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း နှင့်
အညီ ေကာင်းမွန်ေသာ ထုတ်လုပ်မှု
ကျင့်စဥ်နှင့် ေမွးြမူသည့် နည်းစနစ်
(Good Aquaculture Practise
GAqP) နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရပါ
မည်။

(မူက
ြ မ်း)
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

ကန့်သတ်ချက်

(၁)
၁၈

(၂)
ဓာတ်တိုးေစသည့်
ဓာတုပစ္စည်းများ
(Oxygen,
Hydrogen Peroxide)၊ ဖိသိပ်ထားသာ ဓာတ်ေငွ့
(Acetone, Argon, Hydrogen, Nitrogen,
Acetylene) ထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်းြဖန့်ြဖူး
ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
ေလာင်စားတတ်သည့်ဓာတုပစ္စည်း (Sulphuric Acid,
Nitric Acid) ထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်းြဖန့်ြဖူး
ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

(၄)

၁၉

၂၀
၂၁

၂၂

၂၃

စက်မှုသုံး ဓာတုဓာတ်ေငွ့အမျိုးမျိုး (အေငွ့၊အရည်၊အခဲ)
ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်းြဖန့်ြဖူး ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
ဘီစကွတ်၊ ေဝဖာ၊ ေခါက်ဆွဲအမျိုးမျိုး၊ ြကာဇံ၊ ြမူစွမ်
စသည့် သီးနှံထွက်ပစ္စည်းများအား တန်ဘိုးြမှင့်ထုတ်လုပ်
ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
သက
ြ ားလုံး၊ ကိုကိုး၊ ေချာကလက်အပါအဝင် မုန့်အချို
အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း ြဖန့် ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်း
လုပ်ငန်း
နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းမှအပ အခ
ြ ားစားေသာက်ကုန်ပစ္စည်း
များ ြပုပ
ြ င်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ စည်သွပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း
ြဖန့် ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

၂၄

မုေယာေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ မုေယာေဖာက်လုပ်ြခင်းြဖင့် ထုတ်
လုပ်မည့်ယမကာပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း
ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

၂၅

အရက်၊ အရက် ြပန်စသည့် ယမကာနှင့် ယမကာမဟုတ်
ေသာ ပစ္စည်းထုတ်လုပ် ြခင်း၊ ေရာစပ် ြခင်း၊ သန့်စင် ြခင်း၊
ပုလင်းသွင်းြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ြပည်တွင်း
ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများ

၂၆

ေရသန့်ေရခဲအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်းြဖန့် ြဖူး
ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

၂၇

ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်းများ

(မူက
ြ မ်း)
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၄)

၂၈

ဆီအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း ြဖန့်ြဖူး
ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

၂၉

ဆပ် ြပာအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း ြဖန့်ြဖူး
ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

၃၀

အလှကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း
ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

၃၁

လူေနအိမ်ခန်း အေဆာက်အအုံ၊ စုေပါင်းပိုင် အေဆာက်
အအုံ တည်ေထာင်ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်း၊

၃၂

ြမို့သစ်တည်ေဆာက် ြခင်းလုပ်ငန်း

၃၃

ြပည်တွင်းခရီးစဥ်ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း

၃၄

လက်လီေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့်သာ
ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
Floor Area (၁၀၀၊x၁၀၀၊)
၁၀၀၀၀ စတုရန်းေပ (သို့မဟုတ)်
၉၂၉ စတုရန်းမီတာ နှင့်အထက်ရှိ
ရမည်။

(မူက
ြ မ်း)
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(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၁

ြပန်က
ြ ားေရးဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်ရယူေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ
၁

၂

ပုံနှိပ်မီဒီယာလုပ်ငန်း(Print Media)နှင့် ေရဒီယိုရုပ်သံလွှင့်
မီဒီယာလုပ်ငန်း (Broadcasting Media) နှစ်ခုကို ပူးတွဲ
လုပ်ကိုင် ြခင်းလုပ်ငန်း
FM ေရဒီယိုအစီအစဥ်များ ထုတ်လွှင့်ြခင်းလုပ်ငန်း

၃

Direct To Home(DTH) ရုပ်သံထုတ်လွှင့် ြခင်းလုပ်ငန်း

၄

DVB-T2 ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ြခင်းလုပ်ငန်း

၅

Cable TV လုပ်ငန်း

၆

ရုပ်ရှင်ကားထုတ်လုပ်ြခင်း

၇

ရုပ်ရှင်ြပသခ
ြ င်း

၂

စိုက်ပျိုးေရး၊ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်ရယူ ေဆာင်ရွက်ရမည့်
လုပ်ငန်းများ
၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇

ငါးသယံဇာတ၊ငါးမျိုးစိတ်နှင့်ပတ်သက်ေသာရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်
ငန်းများ
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ
တိရစ္ဆာန်ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမှု လုပ်ငန်း
တိရစ္ဆာန်သုံးေဆးဝါး ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမှုလုပ်ငန်း
မျိုးခ
ြ ံနှင့် သားေပါက် ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
( ြကက်/ ဘဲ/ ငုံး)
မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
မျိုးထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် မျိုးထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
မျိုးတိရစ္ဆာန်မျိုးများအား ြပည်ပမှတင်သွင်း၍ ေမွးြမူ ထုတလ
် ုပ်
ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
(မျိုးတိရစ္ဆာန်၊မျိုးရည်ခဲေချာင်းနှင့်သေန္ဓသား)

(မူက
ြ မ်း)
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၈

တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း ေဘးအန္တရာယ်
ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်း ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ
၉ တိရစ္ဆာန်ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲရှာေဖွ စစ်ေဆးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
၁၀ ပုဂ္ဂလိကတိရစ္ဆာန်ေဆးရုံလုပ်ငန်း
၁၁ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာသုေတသနနှင့်ေရာဂါစူးစမ်း
ေလ့လာမှု ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ
၁၂ နွားေနာက်ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း
၁၃ ပျားနှင့်ပျားထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
၁၄ တိရစ္ဆာန် ြဖည့်စွက်စာထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
၁၅ တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
၁၆ အိမ်ေမွးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
၁၇ မျိုးေစ့များ ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်း
ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ြပည်ပသို့ ြပန်လည်တင်ပို့ြခင်း
၁၈ အပင်မျိုးသစ်များ တင်သွင်းထုတ်လုပ် ြဖန့်ြဖူးသည့်လုပ်ငန်းများ
၁၉ စိုက်ပျိုးေရးသုံး ပိုးသတ်ေဆး၊ ေမ
ြ ြသဇာ၊ ေဟာ်မုန်း၊
ေပါင်းသတ်ေဆး စသည်များ ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်း၊
ြဖန့်ြဖူးခ
ြ င်း၊ တင်ပို့ြခင်းလုပ်ငန်းများ
၂၀ မျိုးေစ့အ ြဖစ်ရည်ရွယထ
် ုတ်လုပ်သည့်
ထုတ်လုပ်တင်ပို့ြခင်းလုပ်ငန်း

စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့များ

၂၁ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်းများ
၂၂ စိုက်ပျိုးေရးဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းများ
၂၃ စိုက်ပျုိးေရးဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးေရး
ထွက်ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာသုေတသနလုပ်ငန်းများ

(မူက
ြ မ်း)
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၃

ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏အတည်ြပုချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ
၁

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မှတ်ပုံတင်စစ်ေဆးခ
ြ င်းလုပ်ငန်း

၂

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ေမာင်းနှင် ြခင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်း

၃

ရထားလမ်း/ဘူတာအေဆာက်အဦအသစ်
တည်ေဆာက် ြခင်းလုပ်ငန်း
ရထားေပ
ြ းဆွဲ ြခင်းလုပ်ငန်း

၄
၅

၈

ရထားစက်ေခါင်း/ လူစီးတွဲ၊ ကုန်တွဲနှင့် စက်အရန်ပစ္စည်း
များတည်ေဆာက်ထုတ်လုပ်
ြပုပ
ြ င်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း၊
ရထားလမ်း ြပုပ
ြ င်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း
ရထားလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးြပုမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
ရထားလုပ်ငန်းြဖင့် ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်မည့် ကုန်းတွင်းဆိပ်
(Dry Port)လုပ်ငန်း
စာတိုက်လုပ်ငန်း ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ

၉

ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ

၆
၇

၁၀ ြဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ေရးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူးသည့်
လုပ်ငန်း
၁၁ ေရဒါဆက်သွယ်ေရးပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ကိရိယာများ
ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူးသည့်လုပ်ငန်း
၁၂ ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူးသည့်
လုပ်ငန်း
၁၃ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း Handset များထုတ်လုပ်၍ ြပည်တွင်း၌
ြဖန့်ြဖူးသည့်လုပ်ငန်း
၁၄ ြမို့ပ
ြ ေလေက
ြ ာင်းပညာရပ်များ သင် ြကားေလ့ကျင့်ေပးသည့်
လုပ်ငန်း
၁၅ ေလယာဉ် ြပုပ
ြ င်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း
၁၆ ေလဆိပ်ဟုိတယ်လုပ်ငန်း

(မူက
ြ မ်း)

11

စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၁၇ ေလယာဉ်ေြမ ြပင်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
၁၈ ေလေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်မှု ေရာင်းချခ
ြ င်းနှင့် ေဈးကွက် ရှာေဖွ ြခင်း
လုပ်ငန်း
၁၉ ကွန်ပျူတာကွန်ရက်သုံးစနစ် ြဖင့် ေလယာဉ်လက်မှတ်
ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
၂၀ ေလယာဉ်အမှုထမ်းများမပါ ေလယာဥ်ငှားရမ်းသည့်လုပ်ငန်း
၂၁ ေလယာဥ်အမှုထမ်းများအပါအဝင် ေလယာဥ်ငှားရမ်းသည့်
လုပ်ငန်း
၂၂ ေလယာဉ်တင်အစားအေသာက်များ ထုတ်လုပ် ြဖန့်ြဖူးသည့်
လုပ်ငန်း
၂၃ ေလေက
ြ ာင်းြဖင့်ကုန်စည်တင်ပို့ေပးခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
၂၄ ေလယာဉ်အား အေသးစား စစ်ေဆးပ
ြ ုပ
ြ င် ထိန်းသိမ်းြခင်း
လုပ်ငန်း
၂၅ ေလယာဉ်ဆိုက်ေရာက်/ ရပ်နား/ ထွက်ခွာချိန်တွင် ေလယာဉ်
ရပ်နားရာေနရာ၌ ေမ
ြ ြပင်အေထာက်အကူ ြပုလုပ်ငန်း
၂၆ ေလေက
ြ ာင်းခရီးသည်များ ဆုိက်ေရာက်/ ထွက်ခွာချိန်တွင်
ေလဆိပ်၌ဝန်ေဆာင်မှုေပးသည့်လုပ်ငန်း
၂၇ ခရီးသည်များ၏ဝန်စည်စလှယ်များအား ေမ
ြ ြပင်အေထာက်
အကူ ြပုလုပ်ငန်း
၂၈ ေလေက
ြ ာင်းကုန်စည် ကိုင်တွယ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၂၉ ေလယာဉ်ဆီ ြဖည့်တင်းေပးခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
၃၀ ေလဆိပ် လုံြခုံေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
၃၁ ေလဆိပ်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပုပ
ြ င်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စီမံ
ခန့်ခွဲ ြခင်း၊ လုပ်ကိုင် ြခင်းလုပ်ငန်း၊
၃၂ ြပည်တွင်းေလေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း
၃၃ နိုင်ငံတကာေလေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း

(မူက
ြ မ်း)
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၃၄ ေလယာဥ်၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင် ြခင်း လုပင် န်း
၃၅ ေရေက
ြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်းများ
တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၃၆ ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းေဆာင်ရွက်သည့်
သေဘာကျ
င်္ င်းလုပ်ငန်း
၃၇ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ြပည်တွင်းေရေက
ြ ာင်းခရီးသည် ပို့ေဆာင် ြခင်း
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
၃၈ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ြပည်တွင်းေရေက
ြ ာင်း ကုန်စည်ပို့ေဆာင် ြခင်း
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
၃၉ ေရေက
ြ ာင်းသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအေထာက်အကူ ြပုလုပ်ငန်း
၄၀ နိုင်ငံတကာခရီးသည်ပို့ေဆာင်ြခင်းလုပ်ငန်း
(ကမ်းရိုးတန်းမပါ)
၄၁ နိုင်ငံတကာကုန်စည်ပို့ေဆာင် ြခင်းလုပ်ငန်း
(ကမ်းရိုးတန်းမပါ)
၄၂ ေရယာဥ်အမှုထမ်းမပါ ေရယာဥ်ငှားရမ်းြခင်းဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်း
၄၃ ေရယာဥ်အမှုထမ်းများအပါအဝင်ေရယာဥ်ငှားရမ်းြခင်း
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
၄၄ ေရယာဥ်တွန်းဆွဲဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
၄၅ သေဘာဖျ
င်္ က်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
၄၆ သေဘာပွ
င်္ ဲစားဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
၄၇ ေရယာဥ်များစံချိန်စံညွှန်းစစ်ေဆးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်း
၄၈ ြမစ်ေချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ် တို့တွင်
လွန်းလမ်း၊ သေဘာကျ
င်္ င်း၊ ေရစိုသေဘာကျ
င်္ င်း၊ ေရလုံ
သေဘာကျ
င်္ င်းတည်ေဆာက် ြခင်း၊ ဆိပ်ခံတံတားနှင့် ေရဆင်း
တံတားေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ေမ
ြ ာင်းေဖာ်၍ သေဘာကမ်
င်္
းထိုးြခင်း
လုပ်ငန်းများ

(မူက
ြ မ်း)
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၄၉ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း ကုန်ေသတ္တ ာစခန်းများ၊
ကုန်သိုေလှာင်ရုံများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း
၅၀ ြမစ်အတွင်း ဆိပ်ကမ်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း
၅၁ ေရလမ်းေက
ြ ာင်းများပ
ြ ုပ
ြ င်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့်ေရလမ်းဖွံ့ြဖိုးေရး
လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း
၅၂ ဆိပ်ကမ်းေမ
ြ တိုးချဲ့ြခင်း
၅၃ ဆိပ်ကမ်းနှင့် ေရလမ်းဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊
၅၄ နစ် ြမုပ်ေရယာဉ်တူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်း
၅၅ သေဘာကိ
င်္ ုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၊

၄

၅၆ ေရနက်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အ ြပည်အြပည်ဆိုင်ရာဘက်စုံသုံး
ဆိပ်ကမ်းများ
သယံဇာတနှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏
ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ
၁

၂
၃
၄
၅

၆

သစ်ေတာနယ်ေြမနှင့် သစ်ေတာ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့် အစိုးရက
စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိေသာေမ
ြ တွင် သစ်ခုတ်လှဲထုတ်လုပ် ြခင်း လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်း
သစ်ေတာစိုက်ခင်း (ကျွန်း၊ သစ်မာ၊ ဝါး၊ ကိမ် အစရှိသည့်
စိုက်ခင်း) များတည်ေထာင် ြခင်း
သစ်ေတာစိုက်ခင်းများထူေထာင်၍ သစ်အေခ
ြ ခံ စက်မှုလုပ်ငန်း
များနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်ေသာလုပ်ငန်းများ
သစ်ေတာနယ်ေြမနှင့် သဘာဝနယ်ေြမများအတွင်း သဘာဝကို
အေခ
ြ ခံေသာခရီးသွားလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
မျိုးရိုးဗီဇ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေသာပစ္စည်းနှင့် ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲ
ထားေသာသက်ရှိပစ္စည်းများကို ြပည်ပမှ စီးပွားေရးအလို့ငှာ
တင်သွင်း၍ ထပ်မံမျိုးပွားြခင်း၊ ြဖန့်ြဖူး ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
အဖိုးတန်ရှားပါးေသာ
သစ်မျိုးများ
မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်
ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ တစ်သျှူး ေမွးြမူထုတ်လုပ်ြခင်း
အစရှိသည့် သစ်ေတာက အဆင့်ြမင့်နည်းပညာ သုေတသန
လုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားဖ
ြ စ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

အတည်ြပုချက်ရယူ

(မူက
ြ မ်း)
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၇

သစ်ေတာက
အဆင့်ြမင့်နည်းပညာ၊ သုေတသန ဖွ့ံ ြဖိုး
တိုးတက်ေရးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ် ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး
လုပ်ငန်းများ၊
၈ ေတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်
သဘာဝအပင်များကို
စီးပွားေရး
အလို့ငှာ ြပည်ပမှတင်သွင်း၍ ေမွးြမူထုတ်လုပ် ြပီး ြပည်တွင်း/
ြပည်ပသို့ တင်ပို့ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများ
၉ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုေလျှာ့ချခ
ြ င်းနှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများ
၁၀ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုြဖင့် ဓာတ်သတ္တ ုအကီးစား ထုတ်လုပ်ရန်
အတွက် ရှာေဖွ ြခင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခ
ြ င်း၊ ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်း
ေလ့လာခ
ြ င်းလုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
၁၁ နိုင်ငံသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုြဖင့် ဓာတ်သတ္တ ုအကီးစားထုတ်လုပ်ရန်
အတွက် ရှာေဖွ ြခင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခ
ြ င်း၊ ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်း
ေလ့လာခ
ြ င်းလုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
၁၂ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုြဖင့် ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာ
ထည် ြပုလုပ်ြခင်းနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ ြပုလုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း၊
ေကျာက်မျက်ရတနာဖ
ြ င့် ြပုလုပ်ေသာပစ္စည်း ေရာင်းချခ
ြ င်း
လုပ်ငန်း
၁၃ နိုင်ငံသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုြဖင့် ေကျာက်မျက်ရတနာ တူးေဖာ်
ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ အေချာထည် ြပုလုပ်ြခင်းနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ
ြပုလုပ် ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာထည်နှင့်
လက်ဝတ်ရတနာ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာဖ
ြ င့် ြပုလုပ်ေသာပစ္စည်း
ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
၁၄ ပုလဲေမွးြမူထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၅

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ
၁

အကီးစားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
(လျှပ်စစ်ဥပေဒအရ-၃၀
မဂ္ဂါဝပ်အထက်
ထုတ်လုပ်ေပးနိုင်ေသာ
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများ)

(မူက
ြ မ်း)

15

စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၂
၃
၄

၅

၆

၇

၈

ဓာတ်အားစနစ်နှင့်ချိတ်ဆက်မည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
အားလုံး
Utility Scale Solar Power Plant တည်ေဆာက် ြခင်း
ကမ်းလွန်ပလက်ေဖာင်းစင်
အမျိုးအစား
အမျိုးမျိုး
တည်ေဆာက် ြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်
အတွက် လိုအပ်သည့်စက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အရန်
ပစ္စည်းများ တင်သွင်းြခင်း၊ ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ တည်ေဆာက်
တပ်ဆင် ြခင်းလုပ်ငန်းများ
ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့နှင့် ေရနံထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်း/
တင်ပို့ သယ်ယူ၊ သိုေလှာင်၊ ြဖန့်ြဖူး ေရာင်းချ ြခင်း လုပ်ငန်းများ
နှင့် ယင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်
သိုေလှာင်ကန်များ၊ ဆီတင်ဆီချ၊ ဆိပ်ခံတံတားများ၊ ပိုက်လိုင်း
များ၊ ဆက်စပ် စက်ကိရိယာပစ္စည်းများနှင့် အေဆာက်အဦများ
ကို တည်ေဆာက်တပ်ဆင်၍ လုပ်ငန်းများအေကာင်အထည်
ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ြခင်းလုပ်ငန်းများ
ေရနံဓာတုေဗဒ
စက်ရုံအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး
အသစ်
တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြခင်း၊
စက်ရုံအေဟာင်းများကို
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ြဖင့် မွမ်းမံြပုပ
ြ င် တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြခင်း နှင့်
လုပ်ငန်းများ
အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း
လုပ်ငန်းများ
ကုန်းတွင်းနှင့် ကမ်းလွန်ေရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ရှာေဖွ၊
တူးေဖာ်၊ ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်ေသာပစ္စည်း
များနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို ေထာက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်
ကမ်းလွန်ေထာက်ပံ့ေရး အေခ
ြ စိုက်စခန်း (Offshore Supply
Base)များ တည်ေဆာက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း လုပင် န်း
များ
ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ကို ဘူမိ၊ ဘူမိရူပ၊ ဘူမိဓာတု
နည်းပညာတို့ြဖင့် ေလ့လာစမ်းသပ် ရှာေဖွ ြခင်း၊ အဓိပ္ပါယ်
ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်
လိုအပ်သည့် စက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အရန်ပစ္စည်းများ
တင်သွင်းြခင်း၊ ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ တည်ေဆာက် တပ်ဆင် ြခင်း
လုပ်ငန်းများ
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၈

ပုဂ္ဂလိက တိုင်းရင်းေဆးဝါးနှင့် ေဆးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း

၉

တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်း

၁၀ တိုင်းရင်းေဆးဝါးကုန်က
ြ မ်း(ပရေဆးပစ္စည်း)
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၁၁ တိုင်းရင်းေဆးဖက်ဝင်အပင်များ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်း
၁၂ တိုင်းရင်းေဆးသုေတသနနှင့် ဓာတ်ခွဲလုပ်ငန်း

တိုင်းရင်းေဆးပညာ ဦးစီး
ဌာန၊ သုေတသနနှင့် ဖွံ့ြဖိုး
ေရးဌာနခွဲ (သို့မဟုတ)် ေဆး
သုေတသနဦးစီးဌာနရှိ ပညာ
ရှင်များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်
ရွက်ရမည်။

၁၃ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးနှင့်စမ်းသပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု
သုေတသနလုပ်ငန်း

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊
ကာကွယ်ေဆးသုေတသန
ဌာနနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
ရမည်။

၈

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်ရယူေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ
၁

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနကစီမံခန့်ခွဲေသာလမ်းများအားလုံး
နှင့် အဆိုပါလမ်းနှင့်ယှဥ်၍ အသစ်ေဖာက်လုပ်မည့် လမ်းများ၊
အဆိုပါလမ်းများတွင် လိုအပ်ချက်အရ အသစ်ထပ်မံေဖာက်
လုပ်မည့် ြမို့ေရှာင်လမ်းများ၊ အဆိုပါလမ်းများအား လာေရာက်
ချိတ်ဆက်လိုသည့်လမ်းများ၊

၂

မဟာဗျူဟာအရနိုင်ငံေတာ်လုံ ြခုံေရးအတွက် ကန့်သတ်ထား
သည့်လမ်းများ၊

လမ်းနယ်နိမိတ်ကို ေဆာက်
လုပ်ေရး ဝန် ကီးဌာနမှသာ
စီမံခန့်ခွဲရမည်။
လမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း
ေဆာင်ရွက်လိုသည့်ကိစ္စ
များကိုေဆာက်လုပ်ေရး
ဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပု
ချက် ရယူ ြပီးမှသာ ေဆာင်
ရွက်ရမည်။
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စဉ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ကန့်သတ်ချက်

(၁)

(၂)

(၃)

၃

မိုးပျံအ ြမန်လမ်းမကီး (Elevated Express way)၊
ဥမင်လိုဏ်ေခါင်း (Tunnel)၊ ြမို့ပတ်အတွင်းလမ်း (Inner Ring
Road)၊ ြမို့ပတ်အြပင်လမ်း (Outer Ring Road)၊ ကူးေပ
ြ ာင်း
လမ်း(Inter change)၊ ကားလမ်း/ ရထားလမ်းေအာက်မှ
ြဖတ်ေသာလမ်း(Underpass)၊ ကားလမ်း/ ရထားလမ်းအေပါ်မှ
ြဖတ်ေသာလမ်း(Over pass or Flyover)၊ ေမ
ြ ေအာက်တွင်
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေဖာက်သည့်လမ်းအပိုင်း (Semi
underground road)၊ ေရေအာက် ဥမင်လိှုဏ်ေခါင်း
(Submersible tunnel)

၄

၁၈၀ေပနှင့်အထက်တံတားများတည်ေဆာက်ြခင်း၊

၅

တံတားဆက်စပ်ပစ္စည်း (PC Strand, PC bar, Anchor,
etc;)၊ သံမဏိ သံေပါင်၊ေဘလီသံေပါင်၊ Plate Girder, Steel
Trussနှင့် တံတားနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သံကူကွန်က ရစ်၊
ကိုတင်အားဖ
ြ ည့် ကွန်ကရစ်အစရှိသည်များ ထုတ် လုပ၍
်
ြပည်တွင်း၌ဖ
ြ န့်ြဖူးခ
ြ င်းလုပ်ငန်း၊

၆

ြမို့သစ်တည်ေထာင် ြခင်းလုပ်ငန်းနှင့် ြမို့ပ
ြ နှင့် ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရး
လုပ်ငန်း၊
၁၀၀ဧကနှင့်အထက်ရှိ ြမုိ ့ပ
ြ နှင့်ေဒသ ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်း

၇
၈

စက်မှုဇုန်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် စုစုေပါင်း ြကမ်းခင်းဧရိယာ
၅၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိေသာ လူေနအိမ်ခန်း အေဆာက်အအုံ
များနှင့် ြပည်သူအများ ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းရှိေသာ အိမ်ရာများ
ေဆာက်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းလုပ်ငန်း၊

၉

ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တေလးမ
ြ ို့မှအပ တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ် ြမို့ေတာ်များတွင် ေမ
ြ (၄)ဧကနှင့်အထက် ေဆာင်ရွက်
မည့် ြမို့ပ
ြ ြပန်လည်ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများ

19

(မူက
ြ မ်း)

မှတ်ချက် (၁) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးေသာဥပေဒတွင် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ချက်များပ
ြ ဋ္ဌာန်းထားပါက ယင်းဥပေဒအတိုင်းသာ
ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
(၂) ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ေငွေ ြကးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက်
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခွင့်ြပုနိုင်သည့်အစီအစဥ်များအတိုင်း
ေဆာင်ရွက်သွားရန် ြဖစ်ပါသည်။

