
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် 

 မြ န်မာနုိင်ငံရင်းနီှးမြ ှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင် 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်   ၂၆   /၂၀၁၆ 

ေနပြ ည်ေတာ်၊  ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း  ( ၁၃ ) ရက် 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊      မတလ်     ၂၁   ရက်) 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျို းအစားများပြ င်ဆင်သတ်မှတ်ခြ င်း 

၁။   ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံခြ ား 
ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိ ုကျင့်သုံး၍ နိုင်ငံခြ ား 
ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု ဥပေဒ အခန်း(၂)ပါ သက်ဆိုင်သည့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအနက် ခွင့်မပြ ုသည် ့
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများစာရင်း၊ နိုင်ငံသားနှင် ့ ဖက်စပ်စနစ်ဖြ င့သ်ာ ေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ုသည့် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများစာရင်းနှင် ့ သီးခြ ားပြ ဋ္ဌာန်းထားသည့် အေခြ အေန တစရ်ပ်ရပ်ဖြ င့် 
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ပြ ုသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများစာရင်းတို့အား  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ 
သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြ န်လိုက်သည် -  

ခွင့်မပြ ုသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ စာရင်း 

စဉ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျို းအစား 

၁ ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာလက်နက် ခဲယမ်းမီး ေကျာက်များ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြ ငး်နှင့် ယင်းနှင့် 
ပတ်သက်သည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ 

၂ ေရထိန်းေတာများ၊ ဘာသာေရးအရ အထွတ်အမြ တ ်ထိန်းသိမ်းထားသည် ့ေနရာများနှင် ့ရိုးရာ 
ပူေဇာ်ပသမှု  ပြ ုလုပ်သည့် ေနရာများ၊ စားကျက်ေမြ များ၊ ေတာင်ယာစိုက်ခင်းနှင့် လယ်ယာ 
ေမြ များ၊ ေရအရင်းအမြ စ်များကိ ုထိခိုက်ပျက်စီးေစနိုင်သည် ့လုပ်ငန်းများ 

၃ သဘာဝသစ်ေတာများကို စီမံခန့်ခွဲထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်း 

၄ ေကျာက်စိမ်း/ ေကျာက်မျက်ရတနာ ရှာေဖွခြ ငး်၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြ င်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြ ငး် 
လုပ်ငန်း 

၅ ဓာတ်သတ္တ ု အလတ်စားနှင့် အေသးစား ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်း 

၆ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ကွပ်ကဲခြ င်းလုပ်ငန်း 
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စဉ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျို းအစား 

၇ လျှပ်စစ်ဆိင်ုရာ စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်း 

၈ ေလေကြ ာင်းထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲ လမ်းညွှန်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း 

၉ 

၁၀ 

၁၁ 

 မြ စ်ေကြ ာင်းေရလမ်း နယ်ေမြ အတွင်း ေရွှအပါအဝင် သတ္တ ုသယံဇာတ တူးေဖာ်ခြ င်း လုပ်ငန်း 

ေရေကြ ာင်းပြ လုပ်ငန်း 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့် ပြ ုချက် မရရှိဘဲ ပုံနှိပ်မီဒီယာလုပ်ငန်း(Print Media) နှင့် 
ေရဒီယို ရုပ်သံလွှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်း(Broadcasting Media) နှစ်ခုကို ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခြ ငး် 
လုပ်ငန်း 

၁၂  မြ န်မာ အပါအဝင ်တိုင်းရင်းသားဘာသာဖြ င့် ထုတ်ေဝေသာ အချိန်မှန်ထုတ်စာနယ်ဇင်း၊ ပုံနှိပ် 
 ဖြ န့်ချိ ခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအားလုံး 
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နုိင်ငံသားနှင့် ဖက်စပ်စနစ်ဖြ င့်သာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ပြ ုသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ စာရင်း 

စဉ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျို းအစားများ 

၁ ဘီစကွတ်၊ ေဝဖာ၊ ေခါက်ဆွဲအမျိုးမျိုး၊  ကြ ာဇံ၊  မြ ူစွမ်စသည့် အခြ ားနှစံား သီးနှံထွက် ပစ္စည်းများ 
ထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်  ပြ ည်တွင်းဖြ န့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

၂ သကြ ားလုံး၊ ကိုကိုး၊ ေချာကလက် အပါအဝင ် မုန့်အချို အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်  ပြ ည်တွငး် 
 ဖြ န ့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

၃ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းမှအပ အခြ ားစားေသာက်ကုန်ပစ္စည်းများ  ပြ ုပြ င်ထတ်ုလုပ်ခြ ငး်၊ စည်သွပ်ခြ င်း 
နှင့ ် ပြ ည်တွင်း  ဖြ န ့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း   

၄ မုေယာေဖာက်လုပ်ခြ င်း၊ မုေယာေဖာက်လုပ်ခြ င်းဖြ င့် ထုတ်လုပ်မည့် ယမကာ ပစ္စည်းများထုတ်လုပ ်
 ခြ ငး်နငှ် ့ ဖြ န့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

၅ အရက်၊ အရက်ပြ န်စသည့ ်ယမကာနှင့် ယမကာ မဟုတ်ေသာပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြ ငး်၊ ေရာစပ်ခြ ငး်၊ 
သန့်စင်ခြ ငး်၊ ပုလင်းသွင်းခြ င်းစသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်   ဖြ န့်ဖြ ူး ေရာင်းချခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

၆ ေရသန့် ေရခဲအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်  ဖြ န ့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ င်းလုပင်နး် 

၇ ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်းများ 

၈  ကိုးအမျို းမျို း ထုတ်လုပ်ခြ ငး်နငှ် ့ ဖြ န့်ဖြ ူး ေရာင်းချခြ ငး်လုပ်ငန်း 

၉ ေကရည်သုတ်ပစ္စည်းများ၊ အိုး၊ ခွက်၊ ပန်းကန်၊ ဇွန်း၊ ဓါး၊ ခက်ရင်းစသည့် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး 
ထုတ်လုပ်ခြ င်း နှင် ့ ပြ ည်တွင်း  ဖြ န့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ င်းလုပင်နး် 

၁၀ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး  ထုတ်လုပ်ခြ ငး် နှင် ့ ပြ ည်တွင်း  ဖြ န့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ ငး် လုပ်ငန်း 

၁၁ ထုပ်ပိုးခြ င်းလုပ်ငနး် 

၁၂ သားေရတုမှအပ သားေရစိမ်း၊ သားေရ အမျိုးမျိုးနှင့် သားေရဖြ င့် ပြ ုလုပ်ေသာ ဖိနပ်၊ လက် 
ကိုင်အိတ်စသည်များ အပါအဝင ်သားေရပစ္စည်း အမျို းမျို း ထုတ်လုပ်ခြ ငး်နငှ့်  ပြ ည်တွငး်  ဖြ န့်ဖြ ူး 
ေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

၁၃ မိှုင်းခံစက္ကူ၊ ဖေယာင်းစက္ကူ၊ ေရအိမ်သုးံစက္ကူ စသည်များ အပါအဝင်စက္ကူအမျိုးမျိုး ထုတ ်
လုပ်ခြ ငး်၊ စက္ကူကုန်ကြ မ်းထတ်ုလုပ်ခြ ငး်၊ စက္ကူနှင့် ကတ်ထူစက္ကူများဖြ င့်  ပြ ုလုပ်သည့် ပစ္စည်း 
အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်  ဖြ န့်ဖြ ူး ေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 
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စဉ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျို းအစားများ 

၁၄  ပြ ည်တွင်းသဘာ၀ သယံဇာတများအေပါ် မူတည်၍ ထုတ်လုပ်ေသာ ဓာတုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် 
 ခြ ငး်နငှ် ့ ဖြ န့်ဖြ ူး ေရာင်းချခြ ငး်လုပ်ငန်း(ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ၊ ေရနံထွက်ပစ္စည်းများမပါ) 

၁၅ မီးေလာင်လွယ်ေသာ အခဲ၊ အရည်၊ အေငွ့နှင် ့ေအရိုေဆာ် (Acetylene, Gasoline, Propane, 
Hair Sprays, Perfume, Deodorant, Insect Spray) ထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်  ဖြ န့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ င်း 
လုပ်ငန်း(ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ၊ ေရနံထွက်ပစ္စည်းများ မပါ) 

၁၆ ဓာတ်တိုးေစသည် ့ ဓာတုပစ္စည်းများ (Oxygen, Hydrogen Peroxide)၊ ဖိသိပ်ထားေသာ 
ဓာတ်ေငွ့ (Acetone, Argon, Hydrogen, Nitrogen, Acetylene) ထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်  ဖြ န့်ဖြ ူး 
ေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

၁၇ ေလာင်စားတတ်သည့် ဓာတုပစ္စည်း (Sulphuric Acid, Nitric Acid) ထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်  ဖြ န့်ဖြ ူး 
ေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

၁၈ စက်မှုသုံးဓာတုဓာတ်ေငွ့အမျိုးမျိုး (အေငွ့ ၊အရည်၊ အခဲ) ထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်  ဖြ န့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ ငး် 
လုပ်ငန်း 

၁၉ ေဆးဝါးကုန်ကြ မ်းထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း 

၂၀ အေသးစားနှင့် အလတ်စားဓာတအ်ားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ 

၂၁ နိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီေဂါက်ကွင်း/ အပန်းေဖြ  ေနရာများ ေဖာ်ထုတ်တည်ေထာင်ခြ င်း လုပ်ငန်း 

၂၂ လူေနအိမ်ခန်း အေဆာက်အအုံ/ စုေပါင်းပိုင ်အေဆာက်အအုံ တည်ေထာင်ေရာင်းချခြ င်း၊ ငှားရမ်း 
 ခြ င်းလုပ်ငန်း 

၂၃ ရုံးခန်း/စီးပွားေရး အေဆာက်အအုံ တည်ေဆာက်၍  ပြ န်လည်ေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

၂၄ စက်မှုဇုန်များနှင့ ် ဆက်စပ်ေသာ လူေနဧရိယာများ၌ လူေနအိမ်ခန်း အေဆာက်အအုံများ 
တည်ေထာင်ေရာင်းချခြ င်း၊ ငှားရမ်းခြ င်းလုပင်နး် 

၂၅  ပြ ည်သအူများ ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းရိှေသာ အိမ်ရာေဆာက်လုပ်တည်ေထာင်ခြ င်းလုပ်ငန်း 

၂၆  ပြ ည်တွင်း ေလေကြ ာင်း ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း 

၂၇ နိုင်ငံတကာ ေလေကြ ာင်း ပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း 
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သီးခြ ားပြ ဋ္ဌာန်းထားသည့် အေခြ အေန တစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ပြ ုသည့်    စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
အမျိုးအစားများ စာရင်း 

(က) သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် နုိင်ငံသားနှင့် ဖက်စပ်စနစ်ဖြ င့်သာ 
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ပြ ုသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများစာရင်း 

စဉ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျို းအစား 

(၁) (၂) 

၁  ေမွးမြ ူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့် ေကျးလက်ေဒသ ဖံွ့ဖြ ို းေရး ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာထား 
မှတ်ချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ 

 ၁ ပျားနငှ့်ပျားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငနး် 

 ၂ ငါးဖမ်းပိုက်ထုတ်လုပ်သည် ့စက်ရုံလုပ်ငနး် 

 ၃ ငါးချဆိပ်ကမ်း၊ငါးေလလံေဈး တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငနး် 

 ၄ ေမွးမြ ူေရးနငှ် ့ေရလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများ 

 ၅ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း 

 ၆ ေရထွက်ပစ္စည်း  ပြ ုပြ င ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငနး် 

 ၇ တိရစ္ဆာန်နှင့် ငါးမျိုးစိတ်များအား  ပြ ည်ပမ ှ တင်သွင်းခြ ငး်၊  ပြ ည်ပသို့  တင်ပို့ခြ ငး်၊ ေမွးမြ ူ 
ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပင်န်း 

 ၈ ေရချို/ေရငန်ငါးပုစွန်ေမွးမြ ူေရးလုပ်ငန်း 

၂  ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက် ရယူ 
ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ 

 ၁ အမျိုးသားဥယျာဉ်လုပ်ငန်း 

 ၂ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု ေလျှာ့ချခြ ငး်နှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

 ၃ သစ်ေတာနယ်ေမြ  ( ကိုးဝိုင်း၊  ကိုးပြ င ်ကာကွယ်ေတာ)တွင်သစ်ခုတ်လဲှထုတ်လုပ်ခြ င်း လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက် ခြ ငး် 
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စဉ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျို းအစား 

(၁) (၂) 

 ၄ မျိုးရိုး ဗီဇ  ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်းလဲထားေသာ ပစ္စည်း ( Genetically  Modified Organism) နှင့် 
 ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်းလဲထားေသာ သက်ရှိပစ္စည်း (Living Modified Organism)များကို  ပြ ည်ပမှ 
စီးပွားေရး အလို့ငှာ တင်သွင်း၍ ထပ်မံမျိုးပွားခြ င်း၊  ဖြ န့်ဖြ ူး ေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

 ၅ အဖိးုတန်ေသာ၊ ရှားပါးေသာ သစ်မျိုးများ မျိုးေကာင်းမျို းသန့် ထုတ်လုပ်ခြ ငး်၊ ထိန်းသိမ်း 
 ခြ ငး်၊ တစ်သျှူးေမွးမြ ူ ထုတ်လုပ်ခြ ငး် အစရှိသည့် သစ်ေတာက  အဆင့်မြ င့် နည်းပညာ 
သုေတသနလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားဖြ စ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ 

 ၆ သစ်ေတာက  အဆင့်မြ င့်နည်းပညာ၊ သုေတသန ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးနှင် ့ လူ့စွမ်းအား 
အရင်းအမြ စ် ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးလုပင်န်းများ 

 ၇ သစ်ေတာနယ်ေမြ နှင့် သစ်ေတာ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိေသာ အစိုးရက စီမံပိုင်ခွင့်ရိှသည့် ေမြ တငွ် 
သယံဇာတအရင်းအမြ စ်များ တူးေဖာ်ထုတ ်လုပ်ခြ င်း လုပ်ငန်း 

 ၈ သဘာဝအပင်နှင့် ေတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကိ ု စီးပွားေရး အလို့ငှာ  ပြ ည်ပမှ တင်သွင်း၍ 
ေမွးမြ ူထတုလ်ုပ်ပြ ီး  ပြ ည်တွင်း/  ပြ ည်ပသို့ တင်ပို့ေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

၃  စက်မှုဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ 

 ၁ အေဖျာ်ယမကာ၊ ဘိလပ်ရည်နငှ် ့ အခြ ားေဖျာ်ရည်များထုတ်လုပ်ခြ ငး်နငှ့်  ဖြ န့်ဖြ ူးေရာင်းချ 
 ခြ င်းလုပ်ငန်း 

 ၂ ဟင်းချိုမှုန့်ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပင်နး် 

 ၃ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးနှင့် ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ေဆးကုသရာ၌ အသုံးပြ ု 
ေသာ ေဆးဝါးများ ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်း 

၄  ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန ၏ သေဘာထား မှတ်ချက်ရယူေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ 

 ၁ ေရယာဉ်များဖြ င့် ခရီးသည် နှင့် ကုန်စည် ပုိ့ေဆာင်သည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

 ၂ ေရေကြ ာင်းဘက်ဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်းများတည်ေထာင်ဖွင့် လှစ်ခြ ငး် 

 ၃ သေ င်္ဘာကျင်းလုပ်ငနး်များ 
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စဉ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျို းအစား 

(၁) (၂) 

 ၄  ပြ ည်တွင်း ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးပိုင်ေမြ များတငွ် ေဆာင်ရွက်သည် ့ ေရေကြ ာင်း သယ်ယူ 
ပို့ေဆာင်ေရး နှင့ ်ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများ 

၅  ဆက်သွယ်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာထား 
မှတ်ချက်ရယူ ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း 

 ၁  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ စာပို့တိုက်လုပ်ငနး် 

၆  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ၏ သေဘာထားမှတ်ချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ 

 ၁ ပုဂ္ဂလိကေဆးရံုလုပ်ငန်း 

 ၂ ပုဂ္ဂလိကေဆးခန်းလုပ်ငန်း 

 ၃ ပုဂ္ဂလိကေရာဂါရှာေဖွေရးလုပ်ငန်း   

 ၄ ပုဂ္ဂလိကေဆးဝါးနှင့် ေဆးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း 

 ၅ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးနှင့် စမ်းသပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု သုေတသနလုပ်ငန်း 

 ၆ ပုဂ္ဂလိက ေဆးတက္ကသုိလ်နှင့် ေဆးပညာ နီှးနွယ်တက္ကသုိလ်များနှင့် သင်တန်းေကျာင်းများ 
ဖွင့်လှစ်ခြ င်း 

 ၇ တုိင်းရင်းေဆးဝါး ကုန်ကြ မ်း (ပရေဆးပစ္စည်း) ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

 ၈ တုိင်းရင်းေဆးဘက်ဝင် အပင်များ စုိက်ပျို း ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်း 

 ၉ တုိင်းရင်းေဆးသုေတသနနှင့် ဓာတ်ခဲွလုပ်ငန်း 

 ၁၀ တုိင်းရင်းေဆးဝါးများ ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်း 

 ၁၁ တုိင်းရင်းေဆးရံုလုပ်ငန်း 

၇   ပြ န်ကြ ားေရးဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ 

 ၁ နိုင်ငံခြ ားဘာသာဖြ င့် ထုတ်ေဝေသာ အချိန်မှန်ထုတ်သတင်းစာများ 

 ၂ FM ေရဒီယို အစီအစဉ်များ 

 ၃ Direct To Home(DTH) လုပ်ငနး် 
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စဉ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျို းအစား 

(၁) (၂) 

 ၄ DVB-T 2 လုပ်ငနး် 

 ၅ Cable TV လုပ်ငနး် 

 ၆ ရုပ်ရှင်ကားထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပင်နး် 

 ၇ ရုပ်ရှင်ပြ သခြ ငး်လုပ်ငနး် 
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(ခ) အခြ ားကန့်သတ်ချက်ဖြ င့် ဖက်စပ်စနစ်ဖြ င့်သာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ပြ ုသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုး 
အစားများစာရင်း 

အမှတ် 
စဉ် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစား ကန့်သတ်ချက် 

(၁) (၂) (၃) 

 ၁ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့နှင့် ေရနံ ထွက်ပစ္စည်းများ 
တင်သွင်း/ တင်ပို့၊  သယ်ယူ၊ သိုေလှာင်၊  ဖြ န့်ဖြ ူး 
ေရာင်းချခြ င်း လုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် သိုေလှာင ်
ကန်များ၊ ဆီတင်ဆီချ ဆိပ်ခံတံတားများ၊ ပိုက် 
လိုင်းများ၊ ဆက်စပ် စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများနှင် ့
အေဆာက်အဦများကို တည်ေဆာက် တပ်ဆင်၍ 
လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 
လုပ်ငန်းများ 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနနှင့်သာ ဖက်စပ် 
စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ုသည်။   

 

 ၂ ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ကို ဘူမိ၊ ဘူမိရူပ၊ ဘူမိ ဓာတ ု
နည်းပညာတို့ဖြ င့် ေလ့လာစမ်းသပ် ရှာေဖွခြ င်း၊ 
အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ေဆာင်ခြ င်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်း 
များ ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် စက်များ၊ ပစ္စည်း 
ကိရိယာများ၊ အရန်ပစ္စည်းများ တငသွ်င်းခြ ငး်၊ 
ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊  တည်ေဆာက် တပ်ဆင်ခြ င်း လုပ်ငန်း 
များ 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနနှင့်သာ ဖက်စပ် 
စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် ခွင့် ပြ ုသည်။   

 

 ၃ ေရနံနှင့်သဘာဝ ဓာတ်ေငွ့ တူးေဖာ်ခြ င်း/ ထုတ်လုပ် 
 ခြ ငး်/ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြ င်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်း 
များ ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် စက်များ၊ ပစ္စည်း 
ကိရိယာများ၊ အရန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြ င်း၊ ထုတ ်
လုပ်ခြ ငး်၊တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ခြ ငး်လုပ်ငန်းများ 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနနှင့်သာ ဖက်စပ် 
စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် ခွင့် ပြ ုသည်။   

 

 ၄  

 

 

 

 

 

ေရနံနှင် ့ သဘာဝဓာတ်ေငွ့  သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ င်း၊ 
ပိုက်လုိင်းကွန်ယက်စနစ ် တည်ေဆာက်ခြ င်း နှင့်စပ် 
လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် စက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ 
အရန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြ င်း၊ ထုတ်လုပ်ခြ ငး်၊ 
တည်ေဆာက် တပ်ဆင်ခြ ငး် လုပ်ငန်းများ  

 

 

 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနနှင့်သာ ဖက်စပ် 
စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ုသည်။   
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အမှတ် 
စဉ် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစား ကန့်သတ်ချက် 

(၁) (၂) (၃) 

 ၅ ကမ်းလွန်ပလက်ေဖာင်းစင ် အမျို းအစား အမျိုးမျိုး 
တည်ေဆာက် ခြ ငး်၊ တပ်ဆင်ခြ ငး် လုပ်ငန်းများေဆာင် 
ရွက်ရန်အတွက် လုိအပ်သည့် စက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ 
များ၊ အရန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်း ခြ င်း၊ ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ 
တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနနှင့်သာ ဖက်စပ် 
စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် ခွင့် ပြ ုသည်။   
 

 ၆ ေရနံဓာတုေဗဒ စက်ရုံအမျိုးအစား အမျိုးမျိုး အသစ် 
တည်ေဆာက် တပ်ဆင်ခြ ငး်၊ စက်ရုံ အေဟာင်းများကို 
ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုဖြ င့် မွမ်းမံပြ ုပြ ငတ်ညေ်ဆာက် တပ်ဆင ်
 ခြ ငး်နငှ် ့ လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင ်
ရွက်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနနှင့်သာ ဖက်စပ် 
စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ုသည်။   
 

 ၇ စီးကရက်ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်း  ပြ ည်တွင်း ေဆးရွက်ကီးများအား 
ပထမ (၃)နှစ် ၅၀%  အသုံးပြ ုခြ င်း 
(သို့မဟုတ်)  ပြ ည်တွငး် ေဆးရွက်ကီး 
များ ပြ ည်ပသို့ ေရာင်းချခြ ငး်မှ ရရှိ 
ေသာ၀င်ေငွဖြ င့် ဝယ်ယူ ရရှိေသာ 
ကုန်ကြ မ်းကို အနည်းဆုံး ၅၀% 
အသုံးပြ ု ထုတ်လုပ်ရမည်။  ပြ ည်ပသို့ 
၉၀% တင်ပို့ရမည်။ ရင်းနှီး မြ ှုပ်နှံမှု 
အဆိုပြ ုချကတွ်င် ပြ ည်တွင်း ကုန်ကြ မ်း 
အသုံးပြ ုမည့် အစီအစဉ် ဇယားနှင့် 
 ပြ ည်ပတင်ပို့မည့် အစီအစဉ် ဇယား 
ထည့်သွင်းတင်ပြ ရမည။် စက်မှုဝန်ကီး 
ဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက် ရယူ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ၈ ေပါက်ကွဲနိုင်ေသာ ဓာတုပစ္စည်းများ (TNT, Nitro-
glycerin, Ammonium Nitrite) ထုတ်လုပ်ခြ င်း နှင့် 
 ဖြ န့်ဖြ ူး ေရာင်းချခြ င်း လုပ်ငန်း 

 

နိုင်ငံေတာ် အစိးုရနှင်သ့ာ  ဖက်စပ် 
စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ုပါသည်။ 
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အမှတ် 
စဉ် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစား ကန့်သတ်ချက် 

(၁) (၂) (၃) 

 ၉ အလိုအေလျာက် မီးေလာင်ေသာ အရည်၊ အခဲများ 
(Titanium Powder) ကိုယ်တိုင် အပူထွက်သည့် 
ဓာတုပစ္စည်းများ (Potassium Sulfide)၊ အပူေကြ ာင့် 
ဓာတ်ပြ ိုကွဲလွယ်သည့် ပစ္စည်းများနှင် ့ ေရနှင့် ထိေတွ့ 
လျှင် မီးေလာင်လွယ်ေသာ ဓာတ်ေငွ့  ထုတ်လွှတ်ေသာ 
အရာများ (Calcium Phosphide) ထုတ်လုပ်ခြ ငး် 
နှင် ့ ဖြ န့်ဖြ ူး ေရာင်းချခြ င်းလုပ်ငန်း 

နိုင်ငံေတာ် အစိးုရနှင်သ့ာ  ဖက်စပ် 
စနစ် ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် ခွင့် ပြ ုပါသည်။ 

 ၁၀ ေကာက်ပဲသီးနှံများအား လိုအပ်သည့် သွင်းအားစု 
များအား တင်သွင်းအသုံးပြ ု၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြ ီး 
 ပြ ည်တွင်း ေဈးကွက်၌  ဖြ န့်ဖြ ူးခြ င်း၊  ပြ ည်ပသို့တင်ပို့ 
 ခြ င်းလုပ်ငန်း 

တန်ဘိုးမြ ငှ့် Value-added  ပစ္စည်း 
များ ထုတ်လုပ်ခြ င်းကိုသာ ခွင့် ပြ ု မည်။ 

နိုင်ငံခြ ားသား အစုရှယ်ယာ ပါဝင်မှုကိ ု
၄၉ ရာခိုင်နှုန်း အထိ အများဆုံး 
ခွင့် ပြ ုမည။်  

ကုန်သွယ်မှု၊ပြ ည်တွင်း/ ပြ ည်ပေရာင်း 
ချမှုကို အဆိုပါ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ၏ 
ထုတ်လုပ်မှုအေပါ်တွင်ခွင့်ပြ ုေပးမည။် 
 ပြ ည်ပတင်ပို့မှု ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
စပါးတင်ပို့မှုကို ပင်လယ်ေရေကြ ာင်း 
မှဖြ စ်ေစ၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှ  ဖြ စ ်
ေစလုံးဝခွင့်မပြ ုပါ။ 

 ၁၁ E-Lottery  လုပ်ငန်း ဘ ာေရးဝန်ကးီဌာန၏သေဘာထား 
မှတ်ချက် ရယူ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အစုိးရနှင့်သာ ဖက်စပ် ေဆာင်ရွက်ရ 
မည်။ 

 ၁၂  မြ ို့သစ်ေဖာ်ထုတ်တည်ေထာင်ခြ င်းလုပ်ငနး် 

 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန် ကီးဌာန၏သေဘာ 
ထားမှတ်ချက်ရယူ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
အစုိးရနှင့်သာ ဖက်စပ်ေဆာင် ရွက်ရ 
မည်။ 
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အမှတ် 
စဉ် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစား ကန့်သတ်ချက် 

(၁) (၂) (၃) 

 ၁၃  မြ ို့ပြ ပြ န်လည် ဖွံ့ဖြ ိုးေရး လုပ်ငန်း ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏သေဘာ 
ထားမှတ်ချက်ရယူ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
အစုိးရနှင့်သာ ဖက်စပ် ေဆာင်ရွက်ရ 
မည်။ 

 ၁၄ ရထားလမ်း/ ဘူတာ/ အေဆာက်အဦများ အသစ် 
တည်ေဆာက်ခြ င်းလုပ်ငန်း 
 

 မြ န်မာ့မီးရထား နှင့် ဖက်စပ် /BOT 
စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် ခွင့် ပြ ုသည်။  

ရထားပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ကးီဌာန၏ 
သေဘာထားမှတ်ချက်ရယူေဆာင်ရွက ်
ရမည်။  ပြ ည်ေထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ့၏ 
ခွင့် ပြ ု ချက်ရယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 ၁၅ ရထားေပြ းဆွဲခြ င်းနငှ့်  ပြ ုပြ င် ထိန်းသိမ်းခြ င်းလုပင်နး်  မြ န်မာ့မီးရထား နှင် ့ ဖက်စပ် / BOT၊ 
အငှားစနစ် ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ု 
သည်။  

ရထားပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ကးီဌာန၏ 
ခွင့် ပြ ုချက် ရယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ၁၆ 

 

 

 
 

ရထားစက်ေခါင်း/ လူစီးတွဲ၊ ကုန်တွဲ နှင့် စက်အရန် 
ပစ္စည်းများ တည်ေဆာက် ထုတ်လုပ်ပြ ုပြ င် ထိန်းသိမ်း 
 ခြ င်းလုပ်ငန်း 
 
 

 မြ န်မာ့မီးရထား နှင် ့ ဖက်စပ် /BOT ၊ 
အငှားစနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက ် ခွင့်ပြ ု 
သည်။  

ရထားပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ကးီဌာန၏ 
ခွင့် ပြ ုချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ၁၇ ရထားပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ကီးဌာန ပိုင်ေမြ များအတွင်း 
Fibre Optic Cable သွယ်တန်းခြ င်း၊ တာဝါတိုင ်
တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ စက်ခန်းများ တည်ေဆာက်ခြ င်း 
လုပ်ငန်း 

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း/ဌာနနှင့်ဖက်စပ်/ 
BOT၊ အငှားစနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် 
ခွင့် ပြ ုသည်။  

ရထားပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ကးီဌာန၏ 
ခွင့် ပြ ုချက်ရယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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အမှတ် 
စဉ် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစား ကန့်သတ်ချက် 

(၁) (၂) (၃) 

 ၁၈ ရထားပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ကးီဌာနပိုင် ေမြ များနင်ှ့ 
အေဆာက်အဦများကို စီးပွားေရး အလို့ငှာအဆင့်မြ င့် 
အသုံးချခြ ငး်လုပ်ငန်း 

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း/ဌာန နှင် ့ JV / 
BOT ၊ အငှားစနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် 
ခွင့် ပြ ုသည်။  

ရထားပို့ေဆာင်ေရး ဝန်ကးီဌာန၏ 
ခွင့် ပြ ုချက်ရယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ၁၉ ရထား/ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဖြ င့် ကုန်စည်နှင့် ခရီးသည် 
ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့် ပြ ုချက် 
ရယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း/ ဌာန/ အဖွဲ့  
အစည်း(ဌာနနှင့်ပုဂ္ဂလိက) နှင် ့ဖက်စပ် 
စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ုသည်။ 

ရထားပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
သေဘာထားမှတ်ချက ် ရယူေဆာင ်
ရွက်ရမည်။ 

 ၂၀ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးခြ င်းလုပ်ငန်း၊ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 
ေမာင်းနှင်ခြ င်းသင်တန်း၊ စက်ပြ င်သင်တန်းနှင့် ပြ ုပြ င် 
ထိန်းသိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်း 

နိုင်ငံသား ၅၀%၊ နိုင်ငံခြ ားသား ၅၀% 
ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံ၍ ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက် 
ခွင့် ပြ ုသည်။ 

ရထားပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
သေဘာထားမှတ်ချက်ရယူေဆာင်ရွက ်
ရမည်။ 

 ၂၁ ရထားလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြ ုမည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း 

 မြ န်မာ့မီးရထား နှင် ့ ဖက်စပ် /BOT ၊ 
အငှားစနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက ် ခွင့်ပြ ု 
သည်။  

လျှပ်စစ်စွမး်အားဝန်ကးီဌာန၏ 
သေဘာထားမှတ်ချက ် ရယူပြ းီ ရထား 
ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ပြ ုချက် 
ရယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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အမှတ် 
စဉ် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစား ကန့်သတ်ချက် 

(၁) (၂) (၃) 

 ၂၂ ကာကွယ်ေဆးများ ထုတ်လုပ်ခြ ငး်နှင့် ဖြ န့်ဖြ ူး ေရာင်းချ 
 ခြ င်းလုပ်ငန်း 

နိုင်ငံေတာ်အစိုးရနှင့်သာ ဖက်စပ်(JV) 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အနိမ့်ဆုံး WHO GMP စံနှုန်းနှင် ့
အညီလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂။ ဤအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာတွင် ပါဝင်ခြ င်းမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအနက ်လုပ်ငန်း 
သဘာဝအရ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနမှ ခွင့် ပြ ုချက်ရယူရန် လိုအပ်သည်ဟု ေကာ်မရှင်က သုံးသပ်သည့် 
လုပ်ငန်းမှအပ နိုင်ငံခြ ားရင်းနှးီမြ ှုပ်နှံမှု ရာခိုင်နှုန်းအပြ ည့်ဖြ င့် ခွင့် ပြ ုနိုင်သည်။ 

၃။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု သေဘာသက်ေရာက်ခြ င်းမရှိသည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ 
ဝန်ကးီဌာန၏ ခွင့် ပြ ုချက်ရရှိမှသာ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၄။  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်က ထုတ်ပြ န်ခဲ့ေသာ (၁၄-၈-၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာ 
စာ( ၄၉/၂၀၁၄ )ကိ ုဤအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာဖြ င့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။  

 

 

(ေဇယျာေအာင)် 
ဥက္ကဋ္ဌ 

စာအမှတ်၊ ရက- ၆/၁ /၂၀၁၆  ( ၀၁၈၉-က )   
ရက်စွဲ၊  ၂၀၁၆    ခုနှစ်     မတ်လ   ၂၁   ရက် 

 ဖြ န့်ေဝခြ င်း 
 နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး 
  ပြ ည်ေထာင်စအုစိုးရအဖွဲ့ရုံး 
 လွှတ်ေတာ်ရုံး 
  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ ်
 နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး 
  ပြ ည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုံး  
  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများအားလုးံ 
  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်များအားလုံး  
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  ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုးံ 
  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး 
  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ 
 တိုင်းေဒသကးီ၊  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအားလုံး 
 ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ း     မြ န်မာနိုင်ငံပြ န်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း  
 ပုံနှိပ်ေရးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း  ေကြ ာ်ငြ ာေပးပါရန် 

 

 

 

 


