
ပုစဳဳ(၃) 

FORM(3) 

ဟုိတယလ်ုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ေလျှောက်လွှာ 
APPLICATION FOR HOTEL LICENCE 

 

 

        

         

 ေန့စွဲ………………………. 

          Date 

သ့ုိ 

To ဥက္ကဌ 

 Chairman 

 ေဒသဆိုင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

 Regional Tourism Executive Committee 

 ----------------------------- 

 ကျွန်ေတာ်/ ကျွန်မ သည် ဟုိတယလ်ုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင်လိုပါသြဖင်ဴ လိုင်စင်ထုတ်ေပဵပါရန် ေောက်ပါ 
ေချက်ေလကမ်ျာဵြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵေပ်ပါသည်- 
 I wish to carry on Hotel Business and I herewith apply for licence furnishing the following  
particulars:- 
၁။ (က) ေမည် / ေဖွဲ့ ေစည်ဵ ေမည် 
  Name / Name of Enterprise 
 (ခ) နိုင်ငဳသာဵမှတ်ပုတဳင်ေမှတ် / နိုင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်ေမှတ်/ေဖွဲ့ ေစည်ဵ မှတ်ပုဳတင်ေမှတ် 
  ……………………………………………………………………………………………… 
  National Registration No./ Foreigner Registration No./ Enterprise Registration No. 
 (ဂ) မည်သညဴ်နိုင်ငဳသာဵ 
  Citizenship 
  

(ဃ) နိုင်ငဳြခာဵမှ လာေရာက်တည်ေထာင်သညဴ် ေဖွဲ့ ေစည်ဵ ြဖစ်ပါက- 
  နိုင်ငဳေမည် 
  Name of country if it is a foreign enterprise 
  

(င) ေနရပ်လိပ်စာ 
  Address 

(၁) ေမမဲတမ်ဵေနထိုင်သညဴ်လိပ်စာ 
  Permanent address 

(၂) လုပ်ငန်ဵလိပ်စာ 
  Office address 
 (၃) ဆက်သွယ်ရန်တယ်လီဖုန်ဵေမှတ် 
  Telephone 

 

ရုဳဵခွန်ေတာ် 

တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်ရန် 

Revenue Stamp 



 

-၂- 

၂။ လုပ်ကုိင်လိုသညဴ် လုပ်ငန်ဵေမျ ိုဵေစာဵ 

 Type of Business 

 (က) ဟုိတယလ်ုပ်ငန်ဵ 

  Hotel business 

၃။ ဟုိတယဆ်ိုင်ရာေချက်ေလက်မျာဵ 

 Particulars of Hotel 

 (က) ပိင်ုရှင်ေမည်နှင်ဴ ဟုိတယ်ေမည် 

  Name of owner and Hotel 

 (ခ) တညေ်ထာင်သညဴ်ေန့ရက်နှင်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေမှတ် 

  Date of establishment and Registration No. 

 (ဂ) ဟုိတယတ်ညရ်ာလိပ်စာ 

  (တယ်လီဖနု်ဵ၊ တဲလက်(စ)်၊ ဖက်(စ်)စသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵကိရိယာေမှတ်မျာဵေဖါ်ြပရန်) 

  Address of hotel(Communication instruments such as telephone, telex, fax etc.) 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 (ဃ) ဟုိတယတ်ညရ်ှိရာေြမေကျယ်ေဝန်ဵ 

  Location and land area of hotel 

 (င) ေေဆာက်ေေဳု 

  Building 

  (၁) ေထပ်ဦဵေရ 

   Number of floors 

   

(၂) ေထပ်လုိက်ေိပခ်န်ဵဦဵေရ 

(ေိပခ်န်ဵေမျ ိုဵေစာဵေလိုက် ေရချ ိုဵခန်ဵ၊ သန့်စင်ခန်ဵ၊ ေလေေဵစက်၊ ေရပူေရေေဵ  

   စသည်ဴတပ်ဆငထ်ာဵသည်မျာဵကုိ ေဖါ်ြပရန်) 

    

Number of bedrooms per floor 

 (Bathroom according to the type of bedroom, toilet, air-condition, hot 

 and cold water system etc.) 

  (၃) ေမျာဵေသဳုဵြပု ေနရာထုိင်ခင်ဵ ဧရိယာေကျယ်ေဝန်ဵ၊ ေသဳုဵေေဆာင် 

   ………………………………………………………………………………………. 

   (ဧည်ဴခန်ဵ၊ ေမျာဵသဳုဵ တယ်လီဖုန်ဵ စသည်မျာဵ) 

   Floor space of public area (lobby, public telephone etc.) 

 



 

-၃- 

 

   (၄) ဧည်ဴကကိုေကာင်တာ ရိှ/မရှိ 

    Reception counter (Yes/No) 

   (၅) စာေသာက်ဆိုင်၊ စာဵေသာက်ခန်ဵမ၊ ေကာ်ဖီဆိုင်၊ ေေဖျာ်ယမကာဆိုင် ရိှ/မရိှ 

    ………………………………………………………………………………………. 

    Restaurant, dining hall, coffee shop, bar (Yes/No) 

   (၆) စည်ဵေဝဵခန်၊ ခန်ဵမ ရိှ/မရှိ 

    

    Conference hall, banquet hall (Yes/No) 

   (၇) စာဵဖိေုဆာင် 

    Kitchen 

   (၈) ေေဆာက်ေေဳု ေဆာက်လုပမ်ပီဵစီဵသညဴ် ခုနှစ် 

    Year of building completed 

၄။ ဖွဲ့ စည်ဵမည်ဴ ေဖွဲ့ ေစည်ဵ ပုသဳဏ္ဍာန် 

 Form of enterprise 

 (က) တစ်ဦဵတည်ဵ ပိုင်လုပင်န်ဵ 

   Sale proprietorship 

 (ခ) လီမိတက်ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် ဖက်စပ ်

   Limited Company or Joint – Venture 

 (ဂ) သမဝါ ယမ 

   Co-operative 

၅။ လုပ်သာဵဦဵေရ 

 Number of employees 

၆။ မတည်ေငွရင်ဵပမာဏ 

 Amount of capital 



 

 

-၄- 

၇။ ေေထာက်ေထာဵမျာဵကုိ ေောက်ပါေတိင်ုဵ ပူဵတွတဲင်ြပေပ်ပါသည်- 

 I herewith attach the following supporting document:- 

 (က) ဘဏ်ရှင်ဵတမ်ဵ  

   Bank statement; 

 (ခ) လီမိတက်ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် ဖက်စပြ်ဖစ်ပါက မှတ်ပုဳတင်လက်မတှ် မိတ္တူမှန ်

   A true copy of registration certificate if it is limited company or joint venture; 

 (ဂ) လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်သညဴ် လုပ်သာဵတစ်ဦဵချင်ဵ၏ ေမည်၊ ပညာေရညေ်ချင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

   ေေတွ့ေကကုဳကို ေဖါ်ြပသညဴ်စာရင်ဵ၊ 

   The list of name, educational qualification and experience of each skilled employee; 

 (ဃ) လုပ်သာဵမျာဵတွင် ကူဵစက်ေရာဂါ ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵေေထာက်ေထာဵမျာဵ 

   Health certificate for employeeres free from contagious disease; 

 (င) မီဵေဘဵကကိုတင်တာဵဆီဵေရဵေစီေမဳမျာဵနှင်ဴမီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵပါက တည်ဵ ခိုသူမျာဵေတွက် 

   လုဳခခုဳေရဵစီေမဳမျာဵ 

   Fire precaution and safety measures for guests. 

၈။ ေထကတ်ွင် ေဖါ်ြပထာဵသညဴ် ေချက်ေလကမ်ျာဵသည် ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်ပါေ ကာင်ဵနှင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳ 

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဉပေဒပါ ြပဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ေပဵ 

ေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵေတိင်ုဵ ဟုိတယလ်ုပ်ငန်ဵကုိ လုပ်ကုိင်မည် ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ ဝန်ခ ဳ ကတိြပုပါသည်။ 

 I declare that the particulars mentioned above are complete and correct and I agree to carry 

on hotel business in accordance with the Myanmar Tourism Law and conditions prescribed by 

Regional Tourism Executive Committee 

          လကမ်ှတ် 

          Signature 

          ေမည် 

          Name 

          တာဝန် 

          Designation 

 

 


