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ေမးွြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပသုိ ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်းှင့် 

တိရစာန်အစာများ တင်ပုိြခင်း 

ရည်ရယ်ချက် 

၁။ ြပည်ပသုိ ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်းှင့် တိရစာန် အစာများ 

တင်ပိုြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ြပညတ်ွင်းစားသံုးမမှ ပိုလသံည့် တိရစာန်ထွက်ပစည်း၊ တိရစာန်အစာများကို 

ဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒှင့်အညီ ြပည်ပသုိ တင်ပုိခွင့်ြပြခင်းြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ဝင်ေငွ ပိုမို 

တိုးတက်လာေစရန်၊  

( ခ ) ေမွးြမထုတ်လုပ်သူများ၏လူမစီးပွားဘဝတိုးတက်ေစရန်၊  

( ဂ ) ြပညတ်ွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးေပးိုင်ရန၊် 

(ဃ) အစားအစာေဘးကင်းလံု ခံေစရန်၊ 

( င ) နယ်စပ်ြဖတေ်ကျာ် တိရစာန်ကူးစက်ေရာဂါထိန်းချပ်မကုိ ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်။ 

ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်း သုိမဟုတ် တိရစာန်အစာများ တင်ပိုသူက 

ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ 

၂။ ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်း သုိမဟုတ် တိရစာန်အစာများ 

တင်ပိုသူက ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပင်န်းစဉ်များမှာ - 

 (က) ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ အသိအမတှ်ြပကတ်ြပား 

(Smart Card) ကို အသံုးြပ၍ တိရစာန် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေထာက်ခံချက် 

လက်မှတ်ရရှိရန် သတ်မှတ်ထားေသာ ေလာက်လာပုံစံြဖင့် ဦးစီးဌာနသုိ 

ေလာက်ထားရမည်။ ထိုသုိေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါ စာရက်စာတမ်းများ 

ကုိ ပးူတွဲတင်ြပရမည်- 

(၁) ဦးစီးဌာန၏ စည်းကမ်းချက်များကုိ သိရိှလုိက်နာမည်ြဖစ်ေကာင်း ကတိခံ 

ဝန်ချက်၊ 

(၂) တင်ပုိမည့် ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တရိစာန်ထွက်ပစည်း သုိမဟုတ် 

တိရစာန်အစာများ ဝယ်ယူစုေဆာင်းမ အေြခအေနအား ဝယ်ယူစုေဆာင်း 

မဆိုင်ရာ အေထာက်အထား (လိုင်စင်စီ၊ စည်ပင် ေထာက်ခံစာ သုိမဟုတ် 

ပစည်းဝယ်ယူမ ေဘာက်ချာမိတ)၊ 
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(၃) ကုန်ပစည်းအမှာလာ (Proforma Invoice)၊ 

(၄) အေရာင်း အဝယ် သေဘာတစူာချပ် (Sales Contract)၊ 

(၅) သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအလုိက် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာခွင့်ြပလက်မှတ်၊ 

(၆) ယခင်တင်ပုိပီးစီးမအေထာက်အထား (ED- Export Declaration) မိတ။ 

( ခ ) တင်ပုိမည့် ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်း သိုမဟုတ် 

တိရစာန်အစာများ ထားရိှရာေနရာသုိ ဦးစီးဌာန၏ စစ်ေဆးေရးမှး သုိမဟုတ် 

စစ်ေဆးေရးအဖွဲ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးမကုိ ခံယူရမည်။ 

ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်း သုိမဟုတ် တိရစာန်အစာများ တင်ပိုသူက 

လိုက်နာရမည့် စည်းကမး်ချက်များ 

၃။ ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်း သုိမဟုတ် တိရစာန်အစာများ 

တင်ပိုသူသည ်ေအာက်ပါတိုကို လိုက်နာရမည် - 

(က) ဦးစီးဌာနကထုတ်ေပးေသာ ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပကတ်ြပား (Smart 

Card) ရှိရမည်။ 

( ခ ) တင်ပုိသူသည ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားေသာ  

ခွင့်ြပလက်မှတ်ရှိရမည်။ 

( ဂ ) ြပည်ပမှ ေအးခဲအသားများတင်သွင်း၍ ြပည်ပသုိ အသားေြခာက်တင်ပိုသူ သည် 

ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ခွင့်ြပထားသည့် ပမာဏအတိုင်းသာ တင်သွင်းရမည်။ 

တင်သွင်းလာသည့် ေအးခဲအသားအမျိးအစားှင့် ပမာဏအားလံုးကုိ အသားေြခာက် 

ြပလုပ်၍ ြပညပ်သို တင်ပုိရမည်။ 

(ဃ) ြပညတ်ွင်း၌ ထုတ်လုပ်၍ ြဖစ်ေစ၊ ဝယ်ယူစုေဆာင်း၍ြဖစ်ေစ ြပည်ပသုိေအးခဲ 

အသား သုိမဟုတ် အသားေြခာက်တင်ပုိသူသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ခွင့်ြပထား 

သည့် ပမာဏအတိုင်းသာ တင်ပုိရမည်။ 

( င ) အသားဝယ်ယူစုေဆာင်းမဆိုင်ရာ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ြပရမည်။ 

( စ ) ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်များသည် ေလာက်ထားစဉ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

ပစည်းများ၏ အမျိးအစား၊ အေရအတွက်ှင့် ကုိက်ညီရမည်။ 

(ဆ) တင်ပုိမည့်ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်ပမာဏ၏ ကိုယ်စားြပနမူနာကို ေရာဂါ 

ကင်းရှင်းမ ရှိ မရှ ိစစ်ေဆးုိင်ရန် ဓာတ်ခွဲခန်းသုိ ေပးပိုရမည်။ 
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( ဇ ) စက်ုံ၊ သုိေလှာင်ုံေနရာသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မမရှိေစရန်ှင့် 

စွန ်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျစွန ်ပစ်ိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရက်ထားရိှရမည်။ 

( ဈ ) ဦးစီးဌာနက သတ်မတှ်ထားေသာ အခေကးေငွများကို ေပးသွင်းရမည်။ 

(ည) ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်းှင့် တိရစာန်အစာများ တင်ပုိ 

မည့်အချနိ်တွင် သက်ဆိုင်ရာမိနယ်မှး သိုမဟုတ် စစ်ေဆးေရးအဖွဲသုိ သတင်း 

ေပးပို၍ စစ်ေဆးမခံယူပီး ြပည်ပထွက်ခွာခွင့်ပုံစံတွင် စစ်ေဆးသူမှ လက်မှတ်ေရး 

ထိုးပးီမှသာ ထွက်ခွာရမည်။ 

( ဋ ) တင်ပုိရာ လမ်းေကာင်း တစ်ေလာက်ရိှ စစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင်လည်း  စစ် 

ေဆးမကိုခံယူ၍ ြပည်ပသုိထွက်ခွာရာ ထွက်ေပါက်ရိှ ဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူ 

သုိမဟုတ် မိနယ်ဦးစီးမှးအား သတင်းေပးပိုရမည်။ 

( ဌ ) တိရစာန်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် သက်တမ်းအတွင်း ြပည်ပသုိ 

တင်ပုိရန်ှင့်သက်တမ်းကာလအတွင်း တင်ပုိုိင်ြခင်းမရိှပါကအဆုိပါ ေထာက်ခံချက် 

လက်မှတ် ပျက်ြပယ်မည်။ 

၄။ အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များကုိ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါကဥပေဒအရ အေရးယူ 

ြခင်းခံရမည်။ 

ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တရိစာန်ထွက်ပစည်း သုိမဟုတ် တိရစာန်အစာများ ြပည်ပသို 

တင်ပိုြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

၅။ ဦးစီးဌာန၏ လုပင်န်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

(က) တိရစာန်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် ကုန်သွယ်မဆိုင် 

ရာဝန်ေဆာင်မုံးအဖွဲသုိ  သတ်မှတ်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် 

တင်ပိုသူက ေလာက်ထားလာမကုိ စိစစ်လက်ခံြခင်း၊ 

( ခ ) ပစည်းများထားရိှရာေနရာသုိ ဦးစီးဌာန၏ စစ်ေဆးေရးမှး သုိမဟုတ် စစ်ေဆး 

ေရးအဖဲွ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးမကုိ ခံယူေစြခင်းှင့် နမူနာပစည်းရယူ၍ ဓာတ်ခွဲ 

ခန်းသုိ ေပးပိုစစ်ေဆးေစြခင်း၊ 

( ဂ ) တိရစာန်ှင့် တိရစာန်ထွက်ပစည်း တင်သွင်းတင်ပိုြခင်းဆိုင်ရာ ကီးကပ်မ 

ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ တရိစာန် ကျန်းမာေရး 

ဆုိင်ရာ သေဘာထားမှတ်ချက်ထုတ်ေပးြခင်း၊ 
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(ဃ) နယ်စပ်စစ်ေဆးေရးစခန်းတွင် ဦးစီးဌာနကထုတ်ေပးထားေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများကုိ သိမ်းဆည်းြခင်း၊ 

( င ) ေအးခဲအသား၊ အသားေြခာက်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်း သုိမဟုတ် တိရစာန်အစာ 

များတင်ပိုမှင့် အကျံးဝင်သက်ဆိုင်သူများ၏ အစည်းအေဝး (Stakeholder 

meeting) ကို ေမာ်မှန်းမထားသည့် အေရးကီးကိစ ေပေပါက်ေသာ ကာလမှ 

လွဲ၍ (၃)လ တစ်ကိမ် ပုံမှန်ညိင်း ေဆွးေွးြခင်း။ 

၆။ GACC တွင် မှတ်ပံုတင်ုိင်ေရးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ြပေလာက်ထားရာတွင် 

Reject ထိြခင်း၊ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်လိုအပ်ြခင်း၊ စာရက်စာတမ်းများထပ်မံ တင်ြပရန် 

လိုအပ်ြခင်းစသည့် ကိစရပ်များ ေပေပါက်လာပါက သက်ဆုိင်ရာ Competant Authority 

များမှ ေပါင်းစပ်ညိှင်း၍ မှတ်ပုံတင်သည့် လုပ်ငန်းပးီစီး ေအာင်ြမင်သည့်အထိ GACC ှင့် 

ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ြပည်ပသုိ ကဲ၊ ွားများ တင်ပုိြခင်း 

ကုန်သွယမ်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပကတ်ြပား(Smart Card)ထုတ်ေပးရန် ေလာက်ထားြခင်း 

၁။ တင်သွင်းသူှင့် တင်ပုိသူတိုသည် တိရစာန်၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်း၊ မျိးိုးဗီဇြပြပင် 
ထားေသာ ဇီဝပစည်း၊ တိရစာန်အစာ၊ တိရစာန်သံုးပစည်း သုိမဟုတ် တိရစာန်သံုးေဆးဝါး 
တစ်ခုခုကိုတင်ပိုြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်း သုိမဟုတ် တစ်ဆင့်ြဖတ်သန်း ကုန်သွယ်မြပြခင်းတို 
ြပလုပ်ိုင်ေရးအတက်ွ ကုန်သွယ်မဆုိင်ရာ အသိအမှတ်ြပကတ်ြပား (Smart Card) ထုတ်ေပး ရန်  
ဦးစီးဌာနသုိ ကုိယ်တိုင် ကနဦး ေလာက်ထားရယူရမည်။ ထုိသုိေလာက်ထားရာတွင် 
ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများကို ပးူတွဲတင်ြပရမည် - 
 (က) ေလာက်လာ[ပုံစံ ကသ-၁]၊ 
 ( ခ ) ကုမဏီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မရူင်း၊  
 ( ဂ ) ပုိကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်မူရင်း (Certificate of Exporter/ 

Impoter Registration)၊ 
(ဃ) ကုမဏီ၌ တာဝန်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း အေထာက်အထား (Profile or Company 

Extract)၊ 
 ( င ) ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာတွင် ကုိယ်စားလှယ် ထားရိှေဆာင်ရက်မည် 

ဆုိပါက ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် လဲအပ်ေကာင်း ကုမဏီဒါုိက်တာအဖဲွ ဆံုးြဖတ် 
ချက်ှင့ ်ကုိယ်စားလှယ်၏ အမည်ှင့် လိပစ်ာ။ 

ရည်ရယ်ချက် 
၂။ ကဲ၊ ွား ကုန်သွယ်မ မူဝါဒအြဖစ် “ကုန်သည်မှ ေမွးြမသူသို၊ ေမွးြမသူမှ ကုန်သည ်သုိ” 
ဟု ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ြပည်ပသုိ ကဲ၊ ွားများ တင်ပိုြခင်းှင့်စပလ်ျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ 
ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ကဲ၊ ွားတင်ပုိသည့် ကုန်သည်ှင့်ကဲ၊ ွားေမွးြမသူတုိ အတတူကွ ဆက်သွယ် 
ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်၍ ကဲ၊ ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ပိုမိုဖွံဖိးလာေစပးီ 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမး်များ ရရှိေစရန်၊  

( ခ ) ကဲ၊ ွားများကို ြပည်ပသုိ တရားဝင် တင်ပုိခွင့်ြပြခင်းြဖင့် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ 
ေလျာ့နည်းေစပးီ ိုင်ငံေတာ်ဝင်ေငွ ပိုမုိတိုးတက်လာေစရန်၊ 

( ဂ ) နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ် ထိန်းချပ်ိုင်ရန်။ 
ကဲ၊ ွား တင်ပုိသူ ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်းများ 
၃။ ကဲ၊ ွား တင်ပိုသူ ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ - 
 (က) ကဲ၊ ွား ကုိယ်တိုင်ေမွး သိုမဟုတ် ေမွးဖက်ေပးစနစ်ြဖင့် ေမွးြမထားေသာ ကဲ၊ 

ွားအမများကုိ စစ်ေဆးအတည်ြပ၍ တိရစာန်အမှတ်အသား တပ်ဆင် ေပးရန် 
ေအာက်ပါ ေလာက်လာပုံစံများြဖင့် ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ ုံးအဖွဲ 
(OSS)သို ေလာက်ထားရမည် - 

 (၁) ေလာက်လာ[ပုံစံ - ကသ(၂)]၊ 
 (၂) စစ်ေဆးအတည်ြပေပးေစလိုေသာ နားကပ်တပ်ဆင်မည့် ကဲ၊ ွားအမ ကီး 

စာရင်း၊  ေလာက်လာ [ပုံစံ -ကသ(၂)(က)]၊ 
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 (၃) ကဲ၊ ွားများကို ကုိယ်တိုင်ေမွးြမြခင်း သိုမဟုတ် ေမးွဖက်ေပးေမးွြမ ြခင်း 

အတွက် ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်၊ ေမွးြမထားရိှမအေပ သက်ဆုိင်ရာ ရပ်မ ိ
ရပ်ဖှင့် ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအုပ်စုအုပခ်ျပ်ေရးမှး သိုမဟုတ် ရာအိမမ်ှး 
တို၏ ေထာက်ခံချက် [ပုံစံ- ကသ(၃)]။ 

 ( ခ ) ြပည်ပတင်ပုိမည့် ကဲ၊ွားများကို ခွာနာလာနာေရာဂါကာကွယ် ထိန်းချပ်ဇုန် 
အတွင်းရိှ စုေဆာင်း ခံသို သယ်ေဆာင်ရာတွင် ြပည်တွင်းသယ်ေဆာင်ြခင်း     
ဆုိငရ်ာ အမနိ ်ှင့် န်ကားချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 ( ဂ ) စုေဆာင်း ခံတွင်စုေဆာင်းပီးေသာ ြပည်ပတင်ပုိမည့် ကဲ၊ ွားများအား ကျန်းမာ 
ေရးစစ်ေဆးေပးရန် ေလာက်လာပံုစံ- ကသ (၄)ြဖင့် ကုန်သွယ်မဆုိင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မံုး အဖွဲ(OSS) သုိ ေလာက်ထားရမည်။  

(ဃ)  ဦးစီးဌာနကထုတ်ေပးေသာ တိရစာန်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ သေဘာထားမတှ် 
ချက်ရရှိပါက အဆုိပါသေဘာထားမှတ်ချက်ှင့်အတ ူ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသို 
ပိုကုန ်လုိင်စင်ေလာက်ထားရမည်။ 

( င ) ပိုကုန်လိုင်စင်ရရှိပါက ြပညပ်တင်ပိုမည့်လုပင်န်းစဉ်များ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ် ကဲ၊ 
ွားများအား ခွာနာလာနာေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ဇုန် အတွင်းရိှ စုေဆာင်း ခံ 
တွင် သတ်မတှ်ကာလအထိ ထားရိှရမည်။ 

 ( စ ) ခွာနာလာနာေရာဂါထိန်းချပဇ်ုန်အတွင်းရှိ ကဲ၊ ွား စုေဆာင်း ခံမ ှခွာနာ လာနာ 
ေရာဂါကင်းရှင်းဇုန်အတွင်းရှိ တိရစာန်ထိန်း သိမ်းေစာင့်ကည့်စစ် ေဆးေရးစခန်း 
[Animal Quarantine Station (AQS)] သုိ ထွက်ခွာခွင့်ပုံစံ [ပုံစံ-ကသ(၇)] ြဖင့် 
သယ်ေဆာင်ရမည်။ 

(ဆ) တိရစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်း [Animal Quarantine Station 
(AQS)]တွင်သတမ်ှတ်ကာလအထိ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးခံ၍ ြပည်ပသုိ 
တင်ပိုရမည်။ 

ကဲ၊ ွား တင်ပုိသူက လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 
၄။ ကဲ၊ ွားများကို ြပည်ပသုိ တင်ပုိသူသည် ေအာက်ပါတိုကို လိုက်နာရမည် - 
 (က) ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ အသိအမတှ်ြပကတ်ြပား 

(Smart Card) ရိှရမည။်  
( ခ ) ကဲ၊ ွားအမကီးများ (အသက် ၃-၈ ှစ်ရိှ သားေမွးုိင်ေသာ အမ)ကုိ ဦးစီးဌာန က 

သတ်မှတ်ထားေသာ ကိုယ်တိုင်ေမွး သုိမဟုတ် ေမွးဖက်ေပး ေမးွြမြခင်း စနစ် 
တစ်မျိးြဖစ်ေစ၊ တစ်မျိးထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ေမးွြမထားရိှရမည်။ 

( ဂ ) ေမွးြမထားသည့် ကဲ၊ ွားအမကီးများကို ဦးစီးဌာနတွင် စစ်ေဆးအတည် ြပ၍ 
သတ်မှတ်ထားေသာ တိရစာန်အမှတ်အသား တပဆ်င်မကို ခံယူရမည်။ 
တပ်ဆင်ပီးေသာ တိရစာန်အမှတ်အသားကုိ စီမံချက်ကာလအတွင်း ြဖတ်လင် 
ကုနသွ်ယ်မအတွက် ေဆာင်ရက်ထားသည့် အချက်များ ပျက်ြပယ်ေစရမည်။ 

(ဃ) ေမွးဖက်ေပးစနစ်ြဖင့် ေမွးြမထားရှိပါက ှစ်ဖက်သေဘာတူစာချပ် တင်ြပ 
ိုင်ရမည်။ 

 ( င ) ကဲ၊ ွားစုေဆာင်း ခံကုိ ေမွးြမေရး ခံှင့ ်သီးြခားတည်ေဆာက်ထားရမည်။ 
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( စ ) စုေဆာင်း ခံအတွင်းရိှ အေဆာက်အဦ တစ်ခုလင် ကုမဏီတစ်ခု၏ ကဲှင့်ွား 
များကို အသုတ်လိုက် သီးြခားစ ီစုေဆာင်းထားရိှရမည်။ 

(ဆ) သတ်မတှ်ထားေသာ တရိစာန်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးှံရမည်။ 
( ဇ ) ေရာဂါစစ်ေဆးုိင်ရန်အတွက် နမနူာပစည်း ရယူြခင်းကို ခံယူရမည်။ 
( ဈ ) ကဲ၊ ွားများကို ြပည်ပသုိတင်ပိုရန် ရည်ရယ်၍ ြပည်တွင်း ဝယ်ယူစုေဆာင်း 

ရာတွင် ကဲ၊ ွားများြပည်တွင်း သယ်ေဆာင်ြခင်းဆုိင်ရာ အမိန်ှင့် န်ကားချက် 
များအတိုင်း သယ်ေဆာင် စုေဆာင်းရမည်။ 

(ည) ြပည်ပသုိ တင်ပုိမည့် ကဲ၊ွားများကုိ တိရစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရး 
စခန်းသုိ သယ်ေဆာင်ချန်ိထိ ကဲ၊ ွားစုေဆာင်း ခံအတွင်းတွင်သာ ထားရိှရမည်။ 

( ဋ ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ခွင့်ြပထားသည့် ကဲ၊ ွား များကိုသာ တင်ပုိရမည်။ 
( ဌ ) ြပည်ပသုိ တင်ပုိရန် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးပီးသည့် သတ်မှတ်ေပးထားေသာ 

ေကာင်ေရကိုသာ တင်ပိုရမည်။ 
( ဍ ) ြပည်ပတင်ပုိမည့် ကဲ၊ ွားများအားသတ်မှတ်ထားေသာ တိရစာန်အမှတ်အသား 

တပ်ဆင်ေပးမကို ခံယူရမည်။ ြပည်ပသုိ တင်ပိုြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်မပီးဆုံးမီ 
ကာလအတွင်း မူလတပ်ဆင်ထားေသာ တိရစာန်အမှတ်အသား ပျက်စီးြခင်း၊ 
ေပျာက်ဆံုးြခင်း စသည်တို ြဖစ်ေပပါက ဦးစီးဌာနသုိ သတင်းပိုရမည်ြဖစ်ပီး 
သတင်းပုိရန် ပျက်ကွက်ပါကကုန်သွယ်မအတွက် ေဆာင်ရက်ထားသည့်အချက်များ 
ပျက်ြပယ်ေစရမည်။ 

( ဎ ) ပိုကုန်လိုင်စင်ရရှိပီးပါက ဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)သုိ ပိုကုန်လိုင်စင် မိတ ေပးပိုရ 
မည်။ 

(ဏ)  နယ်စပ်စစ်ေဆးေရးစခန်းရိှ တိရစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရး စခန်း 
[Animal Quarantine Station (AQS)]တွင် သတ်မှတ်ကာလအထိ ထားရိှ စစ် 
ေဆးြခင်းကို ခံယူရမည်။ 

(တ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးေငွများကို ေပးသွင်းရမည်။ 
(ထ) ကဲ၊ ွားများကုိ ြပညပ်သုိတင်ပုိရန် သယ်ေဆာင်ရာတွင် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာနက 

ထုတ်ေပးေသာ ပုိကုန်လုိင်စင်မူရင်း၊ ဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)က ထုတ်ေပးေသာ တိရစာန် 
ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ်  (Veterinary Health Certificate) ှင့် 
ခွာနာလာနာထိန်းချပ်ဇုန်အတွင်းရှိ စုေဆာင်း ခံမှ ခွာနာ လာနာ ကင်းရှင်းဇုန် 
အတွင်းရိှ တိရစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရး စခန်းသုိ သယ်ေဆာင်ခွင့် 
လက်မှတ် [ပုံစ-ံကသ(၇) ]မူရင်းတိုပါရှိရမည်။ 

( ဒ ) တိရစာန်များကိုသယ်ေဆာင်ရာတင်ွ Animal Welfare ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် 
များ ှင့်ကုိက်ညီမရှိရမည်။  

 ( ဓ ) တိရစာန် ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ်သက်တမ်းအတွင်း ြပည်ပသို 
တင်ပုိရန်ှင့် သက်တမ်းကာလအတွင်းတင်ပုိုိင်ြခင်း မရိှပါက အဆုိပါေထာက်ခံ 
ချက်လက်မှတ် ပျက်ြပယ်မည်။ 

 ( န ) အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေကာင့် ခွာနာလာနာေရာဂါထိန်းချပ်ဇုန် အတွင်းရိှ ကဲ၊ 
ွားစုေဆာင်း ခံမှ တိရစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်းသုိ သယ်ေဆာင် 
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ိုင်ြခင်း မရှိပါက ခုိင်လံုေသာ အေကာင်းြပချက်ေဖာ်ြပ၍  ထွက်ခွာခွင့်ပံုစံကုိ 
ဦးစီးဌာနသုိ ြပန်လည်အပ်ံှရမည်ြဖစ်ပီး ဦးစီးဌာနက န်ကားသည့်အတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

၅။ အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များကုိ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဥပေဒအရ အေရးယူ 
ြခင်းခံရမည်။  
ကဲ၊ ွား တင်ပုိြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ 
၆။ ဦးစီးဌာန၏ လုပင်န်းစဉ်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် - 

(က) “ကုန်သည်မ ှေမွးြမသူသို” မူဝါဒအရ ကိုယ်တိုင်ေမွး သိုမဟုတ် ေမးွဖက်ေပး ကဲ၊ 
ွား အမကီးများေမွးြမထားရိှမကို စစ်ေဆးအတည်ြပ၍ သတ်မှတ်ထားေသာ 
တိရစာန်အမှတ်အသား တပ်ဆင်ေပးိုင်ပါရန် ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ 
ုံးအဖွဲသုိ  တင်ပုိသူက ေလာက်ထားလာမကို စိစစ်လက်ခံြခင်း၊ 

( ခ ) ကုိယ်တုိင်ေမွး သုိမဟုတ် ေမွးဖက်ေပးစနစ်ြဖင့် ေမွးြမထားေသာ ကဲ၊ ွား အမကီး 
များအတည်ြပိုင်ရန်အတွက် ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်ထားေသာ တိရစာန် အမှတ် 
အသား တပ်ဆင်ြခင်းကို ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

( ဂ ) ကုိယ်တိုင်ေမးွ သုိမဟုတ် ေမးွဖက်ေပး ကဲ၊ ွား အမကီးများ ေမွးြမထား ရိှမှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ေလာက်ထားရာတွင်ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များှင့် ေြမြပင် 
အချက်အလက်များ ကိုက်ညီမ ရှိ မရှိကို စစ်ေဆးေရးမှးြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ စစ်ေဆးေရး 
အဖွဲြဖင့် ြဖစ်ေစ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး၍ အတညြ်ပြခင်း၊ 

(ဃ) ြပညပ်သုိ တင်ပိုရန် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမခံယူမည့်ေကာင်ေရကို ကိုယ်တိုင် ေမးွ 
သုိမဟုတ် ေမွးဖက်ေပး ကဲ၊ ွား အမကီးများ ေမွးြမထားရှိသည့် ေကာင်ေရ အရ 
အတည်ြပသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

( င ) ြပည်ပတင်ပိုမည့် ကဲ၊ ွားများကုိ ခွာနာလာနာေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ဇုန် 
အတွင်းရိှ စုေဆာင်း ခံသို  သယ်ေဆာင်ရာတွင် ြပည်တွင်းသယ်ေဆာင်ြခင်း 
ဆုိင်ရာ အမနိ ်ှင့် န်ကားချက်များ အတိုင်း သယ်ေဆာင်ေစြခင်း။ 

 ( စ ) ြပည်ပတင်ပိုမည့် လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ိုင်ရန် ကဲ၊ ွားများအား ခွာနာလာနာ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ဇုန်အတွင်းရှိ စုေဆာင်း ခံတွင် သတ်မှတ်ကာလအထိ ထားရှိ 
ိုင်ရန်ှင့ ် တိရစာန်ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးရန် ကုန်သွယ်မဆိုငရ်ာ ဝန်ေဆာင်မ 
ုံးသုိ ေလာက်ထားလာမကို  စိစစ်ြခင်း၊   

(ဆ) ြပညပ်တင်ပိုမည့် ကဲ၊ ွားများအား ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း၊ ကာကွယ် ေဆး 
ထိုးှံထားရိှမကိုစစ်ေဆးြခင်း၊ တိရစာန်အမှတ်အသားတပ်ဆင်ြခင်း၊ ကဲ၊ ွား 
ေကာင်ေရ အတည်ြပြခင်း၊ 

 ( ဇ )  တိရစာန်ှင့် တိရစာန်ထွက်ပစည်း တင်သွင်း တင်ပုိြခင်းဆိုင်ရာ ကီးကပမ် 
ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ သေဘာထား 
မှတခ်ျက်ထုတ်ေပးြခင်းှင့် တိရစာန်ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက် လက်မှတ် 
ထုတ်ေပးြခင်း၊  
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( ဈ ) ခွာနာလာနာထိန်းချပ်ဇုန်အတွင်းရိှ ကဲ၊ ွား စုေဆာင်း ခံမှ ခွာနာလာနာ ကင်းရှင်း 
ဇုန်အတွင်းရိှ တရိစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်းသုိ သယ်ေဆာင်ခွင့် 
ပုံစံ ထုတ်ေပးြခင်း၊  

 (ည) တိရစာန် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်း [Animal Quarantine Station 
(AQS)]တွင် သတ်မှတ်ကာလအထိ ထားရိှစစ်ေဆးြခင်းှင် ့ တိရစာန် ေဆးကု 
အရာရိှချပ၏် ခွင့်ြပချက်ြဖင့် တိရစာန်ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက် လက်မှတ် 
(Veterinary Health Certificate)  ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

( ဋ ) ကဲ၊ ွားကုန်သွယ်မှင့် အကျံးဝင်သက်ဆုိင်သူများ၏ အစည်းအေဝး (Stakeholder 
meeting)ကို ေမာ်မှန်းမထားသည့် အေရးကီးကိစ ေပေပါက် ေသာ 
ကာလမှလွဲ၍ (၃) လ တစ်ကိမ် ပံုမှန်ညိင်း ေဆွးေွးြခင်း။ 

၇။ GACC တွင် မှတ်ပံုတင်ိုင်ေရးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ြပေလာက်ထားရာတွင် 
Reject ထိြခင်း၊ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်လိုအပ်ြခင်း၊ စာရက်စာတမ်းများထပ်မံ တင်ြပရန် 
လိုအပ်ြခင်းစသည့် ကိစရပ်များ ေပေပါက်လာပါက သက်ဆုိင်ရာ Competant Authority 
များမှ ေပါင်းစပ်ညိှင်း၍ မှတ်ပုံတင်သည့် လုပ်ငန်းပးီစီး ေအာင်ြမင်သည့်အထိ GACC ှင့် 
ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ြပည်ပသုိ သုိး၊ ဆိတ်များ တင်ပိုြခင်း 

ရည်ရယ်ချက် 

၁။ ြပည်ပသုိ သုိး၊ ဆိတ်များတင်ပိုြခင်းှင့်စပလ်ျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) သုိး၊ ဆိတ် ေမွးြမေရးက ဖံွဖိးတုိးတက်မကို အေထာက်အကူြပရန်၊ ြပည် တွင်း 

စားသံုးမကို မထိခိုက်ေစဘဲ ဦးစီးဌာန၏မူဝါဒများှင့်အညီ ြပည်ပသို တရားဝင် 

တင်ပိုြခင်းြဖင့် ိုင်ငံေတာ်အတွက် ဝင်ေငွများ ပိုမုိရရိှရန်၊  

( ခ ) ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်၊  

( ဂ ) နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်တိရစာန်ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ရန်။ 

သုိး၊ ဆိတ် တင်ပိုသူက ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ 

၂။ သုိး၊ ဆိတ် တင်ပိုသူက ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ - 

 (က) ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ ကုန်သွယ်မဆုိင်ရာ အသိအမှတြ်ပကတြ်ပား (Smart 

Card)ကို အသုံးြပ၍ တိရစာန်ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ရရှိရန် ဦးစီး 

ဌာနသုိ ေလာက်ထားရမည်။ ထိုသုိေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါစာရက် 

စာတမ်းများကို ပူးတွဲတင်ြပရမည်- 

(၁) ေမွးြမေရး ခံမှတ်ပုံတင် (AHD/ PC-7) / ယာယီစုေဆာင်း ခံမှတ်ပံုတင် 

မူရင်းှင့် မိတ၊ 

(၂)  ကုန်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် (Sales Contract) မူရင်းှင့် မိတ၊  

(၃) ကုန်ပစည်းအမာှလာ (Proforma Invoice) မရူင်းှင့် မတိ၊  

(၄) တိရစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်းတွင်ထားရိှ၍ 

ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးမခံယူမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် တည်ဆဲဥပေဒများ အား 

လိုက်နာမည် ြဖစ်ေကာင်းဝနခ်ံချက်၊ 

(၅) ေလာက်ထားသည့် ေကာင်ေရအတုိင်း စုေဆာင်းထားရိှပီး ြဖစ်ေကာင်း 

သက်ဆုိင်ရာ မိနယ်ဦးစီးဌာနမှး၏ ေထာက်ခံချက်။ 

( ခ ) သုိး၊ ဆိတ်များကုိ ြပည်ပသုိ တင်ပိုိုင်ရန် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ တိရစာန် 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ သေဘာထားမှတ်ချက်ှင့်အတူ ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာနသုိ 

ပိုကုန်လိုင်စင် ေလာက်ထားရမည်။ 
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( ဂ ) ပိ ု ကုန်လိ ုင်စင် ရရှ ိပါက ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ သယ်ပို မဆိုင်ရာ 

လမ်းေကာင်းှင့် စုေဆာင်း ခံမှ တရိစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့် စစ်ေဆးေရး 

စခန်းသုိ ထွက်ခွာခွင့် ပုံစံရရိှရန် ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဃ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် သယ်ေဆာင်ရာ လမ်းေကာင်းရှိ ဦးစီးဌာန ၏ 

စစ်ေဆးေရးစခန်း (Check Point)များတွင် စစ်ေဆးမခံယူရမည်။ 

( င ) တိရစာန် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်း [Animal Quarantine 

Station (AQS)]တွင် သတ်မတှ်ကာလအထိ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခံြခင်းှင့် 

တိရစာန်ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ရယူြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင် 

ရက်ရမည်။ 

( စ )  နယ်စပ်စစ်ေဆးေရးစခန်းသုိေရာက်ရိှပါက စုေဆာင်း ခံမှ တိရစာန် ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်းသုိ ထွက်ခွာခွင့်ပုံစံှင့် တိရစာန်ကျန်းမာေရး 

ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်တိုကို ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်ခံထံတွင် ြပန်လည်အပ်ှံ 

ရမည်။ 

သုိး၊ ဆိတ် တင်ပိုသူက လိုက်နာရမည့် စညး်ကမ်းချက်များ 

၃။ ြပည်ပသုိ သုိး၊ ဆိတ် တင်ပိုသူသည ်ေအာက်ပါတိုကုိ လိုက်နာရမည် - 

 (က) ဦးစီးဌာနကထုတ်ေပးေသာ ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပကတ်ြပား (Smart 

Card) ရှိရမည်။ 

 ( ခ ) ြပည်ပသုိတင်ပုိရန် တစ်ကိမ်လင် အများဆုံး(၁၀၀၀)ေကာင်သာ ေလာက်ထား 

ရမည်။ 

 ( ဂ ) ယာယီစုေဆာင်း ခံ တစ်ခုလင် ကုမဏီ(၁)ခု၏ သုိး၊ ဆိတ်များသာ စုေဆာင်း 

ရမည်။  

 (ဃ) ြပည်ပတင်ပုိမည့် သုိး၊ ဆိတ်များကုိ ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်ထားေသာ တိရစာန် 

အမတှအ်သား တပ်ဆင်ရမည်။ 

( င ) ဦးစီးဌာနက သတ်မတှ်ထားေသာ အခေကးေငွများကို ေပးသွင်းရမည်။ 

( စ ) သတ်မတှ်ထားေသာ တရိစာန်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးှံရမည်။ 

(ဆ) ေရာဂါစစ်ေဆးုိင်ရန်အတွက် နမနူာပစည်းရယူြခင်းကို ခံယူရမည်။ 

( ဇ ) အေလးချနိ်(၂၀) ကီလိုအထက် သုိး၊ ဆိတ်များကုိသာ ြပည်ပသုိ တင်ပုိခွင့် 

ြပမည်။  
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( ဈ ) သင်းကွပ်ထားပးီေသာ သုိး၊ ဆိတ်အထီးများကိုသာ တင်ပုိရမည်။  

(ည) ေလာက်ထားသည့် အေရအတွက်ြပည့်မီမှသာ သတ်မှတ်ထားေသာ တိရစာန် 

အမတှအ်သား တပ်ဆင်ရမည်။  

( ဋ ) ပိုကုန်လိုင်စင်ရရှိပီးပါက ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)သုိ ပိုကုန် လိုင်စင်မိတ ေပးပိုရ မည်။ 

( ဌ ) တိရစာန်ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ် (AHD/ PC-3) ေပါင်းချပ်သက်တမ်း 

အတွင်း ြပညပ်သို တင်ပုိရမည်။    

( ဍ ) တိရစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်းတွင် သတ်မတှ်ကာလအထိ 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့် စစ်ေဆးမခံယ၍ူ တိရစာန် ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက် 

လက်မှတ် ရယူရမည်။ 

 ( ဎ ) တိရစာန်များကိုသယ်ေဆာင်ရာတွင် Animal Welfare ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် 

များ ှင့်ကုိက်ညီမရှိရမည်။  

(ဏ) တိရစာန်ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ် သက်တမ်းအတွင်း ြပည်ပသို 

တင်ပိုရန်ှင့် သက်တမ်းကာလအတွင်းတင်ပိုိုင်ြခင်း မရှိပါက အဆုိပါ ေထာက်ခံ 

ချက်လက်မှတ် ပျက်ြပယ်မည်။ 

၄။ အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များကုိ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါကဥပေဒအရ အေရးယူ 

ြခင်းခံရမည်။ 

သုိး၊ ဆိတ် တင်ပိုြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

၅။ ဦးစီးဌာန၏ လုပင်န်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်သည် - 

(က) တိရစာန်ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ရရိှရန် 

ကုန်သွယ်မဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မုံးအဖွဲသုိ သတ်မှတ်စာရက်စာတမ်းအေထာက် 

အထားများြဖင့် တင်ပုိသူက ေလာက်ထားလာမကုိ စိစစ်လက်ခံြခင်း၊ 

( ခ ) တင်ပုိသူက ေလာက်ထားသည့်ကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်မ 

ရိှ မရိှ စိစစ်ပီး စစ်ေဆးေရးမှးြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ စစ်ေဆးေရးအဖဲွြဖင့် ြဖစ်ေစ ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးြခင်း၊       

( ဂ ) ဦးစီးဌာနက ြပည်ပသို တင်ပိုမည့် သိုး၊ ဆိတ်အရှင်များကို ကျန်းမာေရး 

စစ်ေဆးြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း၊ အတည်ြပအမှတ် အသားတပ်ဆင် 

ြခင်းှင့် တိရစာန် ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ်  (AHD/ PC-3) ထုတ် 

ေပးြခင်း၊  
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(ဃ) တိရစာန်ှင့် တိရစာန်ထွက်ပစည်း တင်သွင်းတင်ပိုြခင်းဆိုင်ရာ ကီးကပမ် 

ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ှင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ တရိစာန် ကျန်းမာေရး 

ဆုိင်ရာ သေဘာထားမှတ်ချက် ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

( င ) သိုး၊ ဆိတ် သယ်ေဆာင်ရာလမ်းေကာင်းသတ်မှတ်၍ စုေဆာင်း ခံမှ တိရစာန် 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်းသုိ ထွက်ခွာခွင့်ပုံစံ ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

( စ ) သယ်ေဆာင်ရာ လမ်းေကာင်းရိှ စစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင် စစ်ေဆးြခင်း၊ 

(ဆ) တိရစာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးေရးစခန်း [Animal Quarantine 

Station (AQS)]တွင် သတ်မှတ်ကာလအထိထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့် စစ်ေဆးြခင်း 

ှင် ့တိရစာန် ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

( ဇ ) နယ်စပစ်စ်ေဆးေရးစခန်းတွင် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားေသာ တိရစာန် 

ကျန်းမာေရးေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ှင့် စုေဆာင်း ခံမှတိရစာန် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကည့် 

စစ်ေဆးေရးစခန်းသုိ ထွက်ခွာခွင့်ပုံစံတိုကို သိမ်းဆည်းြခင်း။ 

( ဈ ) သိုး၊ ဆိတ် ကုန်သွယ်မှင့် အကျံးဝင်သက်ဆိုင်သူများ၏ အစည်းအေဝး 

(Stakeholder meeting)ကိ ု ေမာ်မနှး်မထားသည့် အေရးကီးကိစ ေပေပါက် 

ေသာ ကာလမှလွဲ၍ (၃) လ တစ်ကိမ် ပုံမှန်ညိင်း ေဆွးေွးြခင်း။ 

၆။ GACC တွင် မှတ်ပံုတင်ိုင်ေရးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ြပေလာက်ထားရာတွင် 

Reject ထိြခင်း၊ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်လိုအပ်ြခင်း၊ စာရက်စာတမ်းများထပ်မံ တင်ြပရန် 

လိုအပ်ြခင်းစသည့် ကိစရပ်များ ေပေပါက်လာပါက သက်ဆုိင်ရာ Competant Authority 

များမှ ေပါင်းစပ်ညိှင်း၍ မှတ်ပုံတင်သည့် လုပ်ငန်းပးီစီး ေအာင်ြမင်သည့်အထိ GACC ှင့် 

ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ြပည်ပသုိ ပျားရည် တင်ပုိြခင်း 

ရည်ရယ်ချက် 

၁။ ြပည်ပသုိ ပျားရညတ်င်ပိုြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ပျားရည်ကုိ ဦးစီးဌာန၏မူဝါဒှင့်အညီ ြပည်ပသို တင်ပိုခွင့်ြပြခင်းြဖင့် ုိင်ငံေတာ် 

ဝင်ေငွ ပိုမိုတုိးတက်လာေစရန်၊ 

( ခ ) ြပညတ်ွင်း ပျားေမွးြမမဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်၊ 

( ဂ ) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးိုင်ရန်၊ 

(ဃ) ပျားေရာဂါှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ရန်။ 

ပျားရည်တင်ပိုသူက ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ 

၂။ ပျားရည် တင်ပိုသူက ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ - 

 (က) ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ အသိအမှတြ်ပကတြ်ပား (Smart 

Card)ကို အသုံးြပ၍ တိရစာန်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ေထာက်ခံချက် လက်မှတ် 

ရရှိရန် သတ်မတှထ်ားေသာ ေလာက်လာပံုစံြဖင့် ဦးစီးဌာနသုိ ေလာက်ထား 

ရမည်။ ထိုသိုေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲတင်ြပ 

ရမည-် 

(၁) ဦးစီးဌာန၏ စည်းကမ်းချက်များကို သိရှိလိုက်နာမည် ြဖစ်ေကာင်း 

ကတိခံဝန်ချက်၊ 

(၂) ပျားရည် ဝယယ်ူစုေဆာင်းမ မှတ်တမ်း၊ 

(၃) ပစည်းများသုိေလှာင် ထားရှိသည့်ေနရာ၊ 

(၄) ကုန်ပစည်းအမှာလာ (Proforma Invoice)၊ 

(၅) အေရာင်းအဝယ် သေဘာတူစာချပ် (Sales contract)၊ 

(၆) ပျားရည်သန်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း ခွင့်ြပလက်မတှ် (Honey 

Processing Registration Card ) မိတ၊ 

(၇) ယခင်တင်ပိုပီးစီးမအေထာက်အထား (ED- Export Declaration) မိတ။ 
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ပျားရည် တင်ပိုသူက လုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 

၃။ ြပည်ပသုိ ပျားရည် တင်ပိုသူသည် ေအာက်ပါတိုကို လိုက်နာရမည် - 

(က) ဦးစီးဌာနကထုတ်ေပးေသာ ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ အသိအမတှ်ြပကတ်ြပား (Smart 

Card) ရှိရမည်။ 

( ခ ) တင်ပုိလုိသူများသည် ဦးစီးဌာနကထုတ်ေပးေသာ ပျားရည်သန်စင်ထုတ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်း ခွင့်ြပလက်မှတ် (Honey Processing Registration Card) 

ရရှိထားသည့် ပျားရည်သန ်စင်စက်ုံတွင်သာ ပျားရည်ကို သန်စင်ရမည်။ 

( ဂ ) တင်ပုိမည့်ပျားရည်များှင့် သိုေလှာင်ုံကို ဦးစီးဌာန၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးမ ှင့် 

ဓါတ်ခွဲခန်းနမနူာပစည်း ေကာက်ယူမကုိ ခံယူရမည်။ 

(ဃ) ပျားရည်ဝယ်ယူစုေဆာင်းမဆိုင်ရာပုံစံ (Honey Collection Form) အေထာက် 

အထားများကုိ ဦးစီးဌာန၏ သက်ဆုိင်ရာမိနယ် ပျားေမွးြမမဖံွဖိးေရး တာဝန်ခံ 

ံုးှင့် တင်ပိုရန်ေလာက်ထားသည့် ကုမဏီုံးခန်းတွင် ထားရိှရမည်။ 

( င ) ပျားရည်တင်ပုိရာတွင် ေလာက်ထားစဉ်က ေဖာ်ြပထားသည့် ပျားရည်အမျိးအစား၊ 

အေလးချနိ်ပမာဏ၊ ထုပ်ပိုးမပုံစံတိုှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်။ 

( စ ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးေငွများကို ေပးသွင်းရမည်။ 

(ဆ) တိရစာန်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် သက်တမ်းကာလ အတွင်း 

သာ တင်ပိုရမည်။  

( ဇ ) နယ်စပက်ုန်သွယ်ေရးမှတဆင့် တင်ပိုြခင်းြဖစ်ပါက သက်ဆုိင်ရာနယ်စပ် ထွက် 

ေပါက် စစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင် စစ်ေဆးမခံယူပီးမှသာ ြပည်ပသုိ ထွက်ခွာ 

ရမည်။  

 ( ဈ ) တိရစာန်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် သက်တမ်းအတွင်း ြပည်ပသုိ 

တင်ပုိရန်ှင့် သက်တမ်းကာလအတွင်း တင်ပုိုိင်ြခင်းမရိှပါက အဆုိပါ ေထာက်ခံချက် 

လက်မှတ်ပျက်ြပယ်မည်။ 

၄။ အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များကုိ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါကဥပေဒအရ အေရးယူ 

ြခင်းခံရမည်။  
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ပျားရည် တင်ပိုြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

၅။ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် - 

(က) တိရစာန်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ရရှိရန် ကုန်သွယ်မ 

ဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မုံးအဖွဲသို  သတ်မှတ်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများ 

ြဖင့် တင်ပိုသူက ေလာက်ထားလာမကို စိစစ်လက်ခံြခင်း၊ 

( ခ ) တင်ပုိမည့်ပျားရည်များှင့် သုိေလှာင်ုံကို ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် ဓါတ်ခွဲ ခန်း 

နမူနာပစည်းေကာက်ယူြခင်း၊  

( ဂ ) တိရစာန်ှင့် တိရစာန်ထွက်ပစည်းတင်သွင်းတင်ပုိြခင်းဆုိင်ရာ ကီးကပ်မ 

ေကာ်မတ၏ီအတည်ြပချက်ြဖင့် ကုန်သွယေ်ရးဦးစီးဌာနသုိ တိရစာန်ကျန်းမာေရး 

ဆုိင်ရာ သေဘာထားမှတ်ချက်ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

(ဃ) နယ်စပ်စစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင်စစ်ေဆးြခင်း၊  

( င ) ပျားရည်တင်ပုိမှင့် အကျံးဝင်သက်ဆုိင်သူများ၏ အစည်းအေဝး (Stakeholder 

meeting) ကို ေမာ်မနှ်းမထားသည့် အေရးကီးကိစေပေပါက်ေသာ ကာလမှ 

လွဲ၍ (၆)လ တစ်ကိမ ်ပုံမှန်ညိင်း ေဆွးေွးြခင်း။ 

၆။ GACC တွင် မှတ်ပံုတင်ုိင်ေရးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ြပေလာက်ထားရာတွင် 

Reject ထိြခင်း၊ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်လိုအပ်ြခင်း၊ စာရက်စာတမ်းများထပ်မံ တင်ြပရန် 

လိုအပ်ြခင်းစသည့် ကိစရပ်များ ေပေပါက်လာပါက သက်ဆုိင်ရာ Competant Authority 

များမှ ေပါင်းစပ်ညိှင်း၍ မှတ်ပုံတင်သည့် လုပ်ငန်းပးီစီး ေအာင်ြမင်သည့်အထိ GACC ှင့် 

ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


