ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
လယ်ယာနှငသ
့် စ် တာဝန် ကီးဌာန
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၄/၉၁
ရန်ကန် မို ့၊ ၁၃၅၃ ခနှစ၊် ပထမဝါဆိလြပည့် ကျာ် ၁၂ ရက်
(၁၉၉၁ ခနှစ၊် ဇူလင်
ိ လ ၈ ရက်)

ပိးသတ် ဆးဥပ ဒပဒ်မ ၅၀ ပဒ်မခွဲ (က )အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး၍
လယ်ယာနှင့်သစ် တာဝန် ကီးဌာနသည် အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အာက်ပါလပ်ထးလပ်နည်းများကိ
ထတ်ြပန်လိက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ အ
့် ဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤလပ်ထးလပ်နည်းများကိ ပိးသတ် ဆးဥပ ဒဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။
ဤလပ်ထးလပ်နည်းများတွင် ပါရှိ သာ စကားရပ်များသည် ပိးသတ် ဆးဥပ ဒတွင် ပါရှိသည့်အတိင်း
အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် စရမည်။ ထိ ့ြပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပ ပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စ
ရမည်(က)

ဥပ ဒဆိသည်မှာ ပိးသတ် ဆးဥပ ဒကိဆိသည်၊
(ခ)
ပိးသတ် ဆးမှတ်ပတင်ြခင်း ဆိသည်မှာ၊ ပိးသတ် ဆးတစ်မျိုးမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း
၍မှတပ
် တင် ပးရန်
လ ာက်ထားလာသည့်အခါ
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့က
ပိးသတ်
ဆးထိ ရာက်မရှိြခင်း၊
လူ ့ကျန်းမာ ရးနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်တိ ့အား
အန္တရာယ်ရှိမ
နည်းြခင်းတိ ့ကိ
အ ြခခ၍
စိစစ်သးသပ် ပီဂ
ကျနပ်မရှိသြဖင့်
ယင်းပိးသတ်
ဆးကိမှတ်ပတင် ပးြခင်းကိ ဆိသည်။
( ဂ ) မှတ်ပတင်လက်မှတ်ဆိသည်မှာ ဥပ ဒနှင့်အညီမှတ်ပတင်အဖွဲ ့မှ ထတ် ပး သာ
လက်မှတ်ကိ ဆိသည်၊
(ဃ)
မူပိင်ကန်အမှတ်တဆိပ်အမည် ဆိသည်မှာ ပိးသတ် ဆးအား မှတ်ပတင်ထား
သည့် မူပိင်ကန်အမှတ်တဆိပ်အြဖစ် သးစွဲသည့် အမည်ကိဆိသည်၊

(င)
ြပင်ဆင်မှတ်ပတင်ြခင်း ဆိသည်မှာ မှတ်ပတင်ထားသည့် ပိးသတ် ဆးများနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆာင်ရွက်လိ၍ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သိ ့ ြပင်ဆင်
မှတ်ပတင် ပးရန် လ ာက်ထားလာသည့်အခါ စိစစ်သးသပ် ပီး ကျနပ်မရှိသြဖင့် ြပင်ဆင်
မှတ်ပတင် ပးြခင်းကိ ဆိသည်(၁)
(၂)

ဖာ်စပ်နည်း ြပာင်းလဲြခင်း၊
အကျိုးသက် ရာက်မနယ်ပယ်တိးချဲ ့သးစွဲြခင်း၊

(၃) ထတ်လပ်သတ
ူ စ်ဦး၏ မှတ်ပတင်ထားသည့် ပိးသတ် ဆးတွင်
ပါရှိ သာအဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိ သးစွဲ၍ ယင်း၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် အြခား
ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အမည်သစ်ြဖင့် ဖာ်စပ်ထတ်လပ်ြခင်း၊
( စ )
ပိးသတ် ဆးဓတ် ကင်း ဆိသည်မှာ ပိးသတ် ဆးသးစွဲြခင်း ကာင့် ရိက္ခာ၊
တိရ စ္ဆာန်အစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိ ့တွင် ကျန်ရှိသည့်ဓါတပစ္စည်းကိဆိသည်။ ယင်းစကား
ရပ်တွင် ပိးသတ် ဆးတွငပ
် ါဝင်သည့် အဆိပ်ရှိပစ္စည်း၏ အဆင့်ဆင့် ြပာင်းလဲ ြဖစ် ပ
လာ သာ ဓါတပစ္စည်းနှင့်သးစွဲသည့် ပိးသတ် ဆးတွင်ပါ ဝင်နိင်သည့် မသန် ့စင် သာ
ပစ္စည်းတိ ့လည်း ပါဝင်သည်၊
( ဆ )
အြမင့်ဆးဓါတ် ကင်းပါဝင်မသက်မှတ်ချက် ဆိသည်မှာ ရိက္ခာ၊ စိက်ပျိုးထွက်
ပစ္စည်း၊ တိရ စ္ဆာန်အစာတိ ့၌ ရိတ်သိမး် ချိန်၊ သိ လှာင်ချိန်၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ချိန်၊
ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားချိန်စားသးသည့် အဆင့်ထိ ရိက္ခာြပုြပင်ချိန် စသည်တိ ့ တွင်မှတ်ပ
တင်အဖွဲ ့က ခွင့်ြပုသည့် အြမင့်ဆးဓါတ် ကင်းပါဝင်မ ပမာဏကိ ဆိသည်၊
( ဇ )
ကန် ့သတ်ထား သာ ပိးသတ် ဆး ဆိသည်မှာ လက်မှတ်ရ ဆးပတ်ဖျန်းသူ
ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ ယင်း၏ ကီး ကပ်မြဖင့်ြဖစ် စ၊ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့က သတ်မှတ် ထားသည့်
သးစွဲရမည့်ပစနှင့် အညီသာ အသးြပုနိင်သည့် လူ ့ကျန်းမာ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိ ့အား
အန္တရာယ် ကီးမား သာ ပိးသတ် ဆးများကိဆိသည်၊
(ဈ)
သးစွဲရမည့်ပစ ဆိသည်မှာ ပိးသတ် ဆးတစ်မျိုးမျိုးအား မှတ်ပတင် ပးသည့်
အခါယင်းမှတ်ပတင်လက်မှတ်တွင် မှတ်ပတင်အဖွဲ ့က သတ်မှတ် ပးသည့် သးစွဲရမည့်
နည်းလမ်းများကိဆိသည်၊
(ည )

ပစများ ဆိသည်မှာ ဤလပ်ထးလပ်နည်းများတွင်ပါရှိ သာ ပစများကိဆိသည်။

အခန်း ( ၂ )
မှတပ
် တင်အဖွဲ ့၏ တာဝန်နင
ှ ့် လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားကိ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
၃။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် ဥပ ဒပါ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ဆာင်ရွက်ရန်အစည်းအ ဝး ကိ
သးလလ င်တစ် ကိမ်ြပုလပ်ရမည်။ သိ ့ရာတွင် ဥက္က ဌကလိအပ်သည်ဟယူဆလ င် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆိ
အစည်းအ ဝးြပုလပ်နိင်သည်။ ယင်းအစည်းအ ဝးတွင် လိအပ်ပါကြပင်ပ က မ်းကျင်သူ ပညာရှင်များ
ကိလည်း ကာင်း၊ မှတ်ပတင် လ ာက်ထားသူကိ သာ်လည်း ကာင်း တက် ရာက်ရန် ဖိတ် ကားနိင်သည်။
၄။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့၏ အစည်းအ ဝးတွင် ဥက္က ဌက သဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ ဥက္က ဌ
အစည်းအ ဝးမတင် ရာက်နိင်သည့်အခါ
ယင်းကတာဝန် ပးအပ်သူအဖွဲ ့ဝင်က
သဘာပတိအြဖစ်
ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅။

အဖွဲ ့ဝင်ဦး ရ၏ ထက်ဝက်ထက်ပိ၍ တက် ရာက်လ င် အစည်းအ ဝးအထ ြမာက်သည်။

၆။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့၏
အစည်းအ ဝးများတွင်
မှတ်ပတင်ထတ် ပးသည့်ဆးြဖတ်ချက်မှအပ
ကျန်ဆးြဖတ်ချက်များကိ အဖွဲ ့ဝင်အနည်းဆး ၆၀ ရာခိင်နန်း၏ ဆန္ဒမဲြဖင့် ဆးြဖတ်ရမည်။ ထာက်ခမဲ
နှင့်ကန် ့ကွက်မဲတူညီ နသည့် ကိစ္စရပ်တွင် သဘာပတိက အဆးအြဖတ် ပးနိင်သည်။ မှတ်ပတင်ထတ် ပးရန်
ဆးြဖတ်သည့် ကိစ္စတွင်မူ အဖွဲ ့ဝင် ၇၅ ရာခိင်နန်းက သ ဘာတူမှသာလ င် အတည်ြဖစ်သည်။
၇။

မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် မိမိလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် -

( က )
ပိးသတ် ဆးမှတ်ပတင် ပးရန်အတွက် တင်ြပရန်လိအပ် သာ အ ထာက်
အချက်အလက်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်၊
(ခ)

လိအပ်ပါက သက်ဆင်
ိ ရာ အစိးရဌာနများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။

(ဂ)

ြပင်ပ ပညာရှင်များထမှလည်း အ ကဉာဏ်ရယူနိင်သည်။

အထား

၈။
ပိးသတ် ဆးတစ်မျိုးမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင် ပးရန် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင် ပးရန်
လ ာက်ထားလာ သာအခါ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် လ ာက်လာတွင် ဖာ်ြပထား သာ ပိးသတ် ဆးအာနိသင်ဆိင်ရာ
အချက်အလက်များနှင့်အ
ဆိပ်ြဖစ် စနိင်မ
အဆင့်အတန်း
အချက်
အလက်များကိ
အ ြခခလျက်ပိးသတ် ဆးထိ ရာက်မရှိြခင်း၊
လူ ့ကျန်းမာ ရးနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်တိ ့
အား
အန္တရာယ်ရှိမနည်းြခင်းတိ ့ကိ
ထည့်သွင်းသးသပ် ပီးရရှိမည့်
အကျိုးအြမတ်တိ ့ကိ
တွက်ချက်၍
မှတ်ပတင် လ ာက်ထား သာ ကိစ္စရပ်များကိ အဆးအြဖတ်ြပုရမည်။
၉။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် မှတ်ပတင် လ ာက်ထားသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ် ပီး
အာက်ပါအမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည် -

နာက်

(
က
)
လ ာက်ထားသူထမှ
ထပ်မ တာင်းခလာသည့်
အချက်အလက်များရရှိသည် အထိ လ ာက်လာကိ ဆိင်းင့ထားခင်း၊

(ခ)

မှတ်ပတင်ထတ် ပးြခင်း၊

(ဂ)
အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် စနိင်မများလ င်၊
ထိ ရာက်မမရှိလ င်၊
လူ ့ကျန်းမာ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိ ့အား အန္တရာယ်ရှိလ င် သိ ့မဟတ် စီးပွား ရးတွက် ြခ
မကိက်လ င် လ ာက်လာကိ ြငင်းပယ်ြခင်း၊
၁၀။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် မှတ်ပတင်ထတ် ပးသည့်အခါ မှတ်ပတင်လက်မှတ်တွင် အာက်ပါ အချက်များကိ
သတ်မှတ် ဖာ်ြပ ပးရမည်။
(က)

သးစွဲရမည့်ပစ၊

(ခ)

သးစွဲမကန် ့သတ်ချက်၊

(ဂ)

မရိတ်သိမ်းမီ ပိးသတ် ဆးသးစွဲြခင်းကိ ရှာင်ရှားရမည့်ကာလ

(ဃ)

အြမင့်ဆးခွင့်ြပုသည့် ပိးသတ် ဆးဓာတ် ကင်းပမာဏ၊

(င)

ထည့်သွင်းပစ္စည်း အရွယ်အစားနှင့် အညန်းတဆိပ်တွင်ပါရှိရမည့် အချက်အလက်များ။

၁၁။
ပိးသတ် ဆး၏ အကျိုးသက် ရာက်မကိ စိစစ်နိင်ရန်နှင့် ပိးသတ် ဆးဆိင်ရာ အချက် အလက်များကိ
အ ကြပုနိင်ရန် က မ်းကျင်သူများပါဝင် သာ နည်းပညာရပ် ကာ်မတီများကိ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့က ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
၁၂။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် အပိဒ် ၁၁ အရ နည်းပညာရပ် ကာ်မတီကိဖွဲ ့စည်းရာတွင် ပိးသတ် ဆးမှတ်ပ
တင်အဖွဲ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်များနှင့် ယင်းအဖွဲ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်မဟတ် သာ က မ်းကျင်သူ ပညာရှင် များကိပါ ထည့်သွင်း၍
ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
၁၃။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း၊ နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်း၊ စည်ပင်သာယာ
ရး ကာ်မတီများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များ၊ အများြပည်သူက စိက်ပျိုး
ရးလပ်ငန်းတွင်လည်း ကာင်း၊ မို ့ရွာသန် ့ရှင်း ရးနှင့် ြခင်၊ ယင်၊ ကက်နှင့် အိမ်တွင်းပိးမားများ၊ အြခားပိးမား
များနှိမ်နှင်း ရးလပ်ငန်းများတွင်လည်း ကာင်း၊
သးစွဲ သာပိးသတ် ဆးနှင့်
သးစွဲနည်းတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍
လူ ့ကျန်းမာ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိ ့အား အန္တရာယ်မရှိ စရန် လိအပ်သည့်အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်များကိ အခါအား
လ ာ်စွာ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၁၄။ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် ပိးသတ် ဆးစစ် ဆးသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများအား အသိအမှတ်ြပု ရး၊ လယ်ယာနှင့်
သစ် တာထွက် ြပည်ပပိ ့ကန်ပစ္စည်းများနှင့် အြခားပစ္စည်းများ၊ ပိးသတ် ဆးပက်ဖျန်းြခင်း သိ ့မဟတ် အဆိပ် ငွ ့
မင်းတိက်ြခင်းလပ်ငန်း၊ လပ်ကိင်လိသည့်အစိးရဌာနနှင့် အဖွဲ ့အစည်းများအား အသိအမှတ်ြပု ရးကိစ္စရပ်များ
အတွက် လိအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညန် ကားချက် များထတ်ြပန်နိင်သည်။
၁၅။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် မိမိ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ လယ်ယာနှင့်သစ် တာဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးထသိ ့အခါ
အား လျာ်စွာ တင်ြပအစီရင်ခရမည်။

အခန်း(၃)
မှတပ
် တင်လင်
ိ စင် လ ာက်ထားြခင်း ထတ် ပးြခင်း
၁၆။
ပိးသတ် ဆးမှတ်ပတင် လ ာက်ထားသူသည် ပစ ( ၁ ) ကိ ြပည့်စစွာ ြဖည့်သွင်း၍ လိအပ် သာ
နည်းပညာဆိငရာ အ ထာက်အကူြပုစာရွက်စာတမ်းများ၊ ထိ ရာက်မစစ် ဆးရန်နှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်နမူနာ
ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ ပီး လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ စာတိက်မှြဖစ် စ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့အတွင်း ရးမှူးထသိ ့ လ ာက်
ထားရမည်။
၁၇။
မှတ်ပတင်ခွင့်ရရှိထား သာ ပိးသတ် ဆးတစ်မျိုးမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပင်ဆင်မှတ်ပတင် ြခင်းကိစ္စကိ
ဆာင်ရွက်လိသူသည် ပစ ( ၁ ) ကိပင် ြပည့်စစွာ ြဖည့်သွင်း၍ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့အတွင်း ရးမှူးထသိ ့ လ ာက်
ထားရမည်။
၁၈။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် အပိဒ် ၁၆ သိ ့မဟတ် အပိဒ် ၁၇ အရ လ ာက်ထားလာ သာ လ ာက် လာများနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ စိစစ် ပီး နာက် အာက်ပါအမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်။
(က)

လက် တွ ့စမ်းသပ်ရန် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းအား ညန် ကားြခင်း၊

(ခ )

ထပ်မလိအပ်သည့် အ ထာက်အထား အချက်အလက်များကိ
ြခင်း၊

(ဂ)

မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုြခင်း သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဃ)

အြခားသင့်သည်ဟ ထင်ြမင်ယူဆသည့် အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း။

လ ာက်ထားသူထမှ

တာင်းခ

၁၉။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် အပိဒ် ၁၆ သိ ့မဟတ် အပိဒ် ၁၇ အရ လ ာက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍
မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုပါက ပစ ( ၂ ) ြဖင့် မှတ်ပတင်လက်မှတ်ထတ် ပးရမည်။
၂၀။
မှတ်ပတင်ထားသည့် ပိးသတ် ဆး သိ ့မဟတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းတင်သွင်းရန်ရှိလ င် တင် သွင်းခွင့်မြပုမီ
အာက်ပါအချက်အလက်များကိ တင်သွင်းသူက ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးထသိ ့ ကိုတင်၍ တင်ြပရမည်။
(က)

ပိးသတ် ဆး သိ ့မဟတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းသိ လှာင် / ြဖန် ့ြဖူးမည့် နရာ
ဒသ၏ လိပ်စာ၊

(ခ)

အ ဆာက်အအအမျိုးအစား၊ ( အမိး၊ အကာ၊ အခင်း)၊

(ဂ)

အ ဆာက်အအအကျယ်အဝန်း၊

(ဃ)

လက္ကား ရာင်းချမည့် ပဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ ့အစည်းများ၏ အမည်နှင့် နရပ်လိပ်စာ၊

(င)
ပိးသတ် ဆး သိ ့မဟန် အဆိပ်ရှိပစ္စည်း ကိင်တွယ်မည့်သူများ၏ အမည်နှင့်
အဆိပ်အ တာက်များကိ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ကိင် ဆာင်ခွင့်ရှိြခင်းနှင့် စပ် လျဉ်း၍
ရရှိထားသည့် အ ထာက်အထားများ၊
(စ)

အြခားတင်ြပလိသည့် အချက်အလက်များ( ရှိလ င်)။

၂၁။
ြပည်တွင်းတွင်
ပိးသတ် ဆး ဖာ်စပ် ရာင်းချသည့်
လပ်ငန်းကိလပ်ကိင်လိသူသည်
ကိြပည့်စစွာြဖည့်သွင်း၍ ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးထသိ ့ လ ာက်ထားရမည်။

ပစ(၃)

၂၂။
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးသည် အပိဒ် ၂၁ အရ လ ာက်ထားလာ သာ လ ာက်လာများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍
စိစစ် ပီး နာက် အာက်ပါအမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည် (က)

ထပ်မလိလားသည့်အ ထာက်အထားအချက်အလက်များကိ
သူ ထမှ တာင်းခြခင်း၊

လ ာက်ထား

(ခ)

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း၊ သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဂ)

အြခားသင့်သည်ဟထင်ြမင်ယူဆသည့် အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း၊

၂၃။
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးသည် အပိဒ် ၂၁ အရ
ထတ် ပးပါက ပစ (၄)ြဖင့် လိင်စင်ထတ် ပးရမည်။

လ ာက်ထားလာသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိင်စင်

၂၄။
ြပည်ပမှြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းလာသည့် ပိးသတ် ဆးကိလည်း ကာင်း၊ ြပည်တွင်းတွင် ဖာ်စပ်
ထတ်လပ်သည့် ပိးသတ် ဆးကိလည်း ကာင်း ြပန်လည်ထတ်ပိး ရာင်းချသည့်လပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်လိသူသည်
ပစ(၅) ကိ ြပည့်စစွာြဖည့်သွင်း၍ သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်သိ ့မဟတ် တိင်းမန် နဂျာထသိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
၂၅။
သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်သိ ့မဟတ် တိင်းမန် နဂျာသည် အပိဒ် ၂၄ အရ
လ ာက်ထားလာ
သာ လ ာက်လာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ် ပီး နာက် အာက်ပါအမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်(က)

ထပ်မလိအပ်သည့်
အ ထာက်အထား
လ ာက်ထားသူ ထမှ တာင်းခြခင်း၊

အချက်အလက်များကိ

(ခ)

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဂ)

အြခားသင့်သည်ဟ ထင်ြမင်ယူဆသည့် အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း။

၂၆။
သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်သိ ့မဟတ် တိင်းမန် နဂျာသည် အပိဒ် ၂၄ အရ လ ာက်ထားလာ သည့် ကိစန
္စ င
ှ ့်
စပ်လျဉ်း၍ လိင်စ်ထတ် ပးပါက ပစ(၆) ြဖင့် လိင်စင်ထတ် ပးရမည်။
၂၇။
ပိးသတ် ဆးကိ လက်လီလက္က ား ရာင်းချလိသူသည် ပစ(၇) ကိြပည့်စစွာြဖည့်သွင်း၍ သက်ဆိင်ရာ
မို ့နယ်မန် နဂျာထသိ ့ လ ာက်ထားရမည်။ သိ ့ရာတွင် အပိဒ်၂၁ သိ ့မဟတ် အပိဒ် ၂၄ အရ လ ာက်ထား ပီး နာက်
လိင်စင်ရရှိသူသည် ကိယ်ပိင် ရာင်းချသည့် ကိစ္စတွင်မူ အပိဒ် ၂၇ အရ ထပ်မ လ ာက်ထားရန်မလိ။

၂၈။
သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်မန် နဂျာသည် အပိဒ် ၂၇ အရ လ ာက်ထားလာ သာ
စပ်လျဉ်း၍စိစစ် ပီး နာက် အာက်ပါအမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်(က)

လ ာက်လာများနှင့်

ထပ်မလိအပ်သည့်
အ ထာက်အထားအချက်အလက်များကိ
လ ာက်ထားသူ ထမှ တာင်းခြခင်း၊

(ခ)

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဂ)

အြခားသင့်သည်ဟ ထင်ြမင်ယူဆသည့် အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း။

၂၉။
သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်မန် နဂျာသည် အပိဒ် ၂၇ အရ
လိင်စင်ထတ် ပးပါက ပစ (ဂ ) ြဖင့် လိင်စင်ထတ် ပးရမည်။

လ ာက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍

အခန်း(၄)
ပိးသတ် ဆးတင်သင
ွ း် သူက လိက်နာရမည်အ
့ ချက်များ
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့သည် မှတ်ပတင်ထားသည့် ပိးသတ် ဆးတင်သွင်းသူက အာက်ပါသတ် မှတ်ချက်များကိ
၃၀။
လိက်နာရမည်ဟ မှတ်ပတင်လက်မှတ်တွင် ဖာ်ြပရမည်( က )
ြပည်ပမှတင်သွင်းလာ သာ ပိးသတ် ဆးသိ ့မဟတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများ
ရာက်ရှိလာ ပီး နာက် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၏ စစ် ဆးမကိမပျက် မကွက်ခယူ
ရမည်။ အရည်အ သွးစစ် ဆးရန်အတွက် နမူနာရယူရန် သတ်မှတ် သည့်နည်းလမ်း
အတိင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအ ရအတွက် သိ ့မဟတ် အ လးချိန်ကိစစ် ဆး
ရးမှူးအား အခမဲ့ရယူခွင့်ြပုရမည်။ ထိသိ ့ရယူရာတွင် စစ် ဆး ရးမှူးက နမူနာယူသည့်
လက်မှတ်ကိ ပစ(၁၀) ြဖင့်ထတ် ပးရမည်၊
( ခ )
ပိးသတ် ဆးများကိ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့ကထတ်ြပန်သည့် လမ်းညန်ချက်အတိင်း
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာကိင်တွယ် စြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်းနှင့် သိ လှာင် ထိန်းသိမ်း
ြခင်း ြပုရမည်၊
ပိးသတ် ဆးများ ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချရာတွင် လိင်စင်ရရှိသူများကိသာ ရာင်းချ
( ဂ )
ြခင်း၊
အ ရာင်း ြပစာထားရှိြခင်း၊
ပိးသတ် ဆးအမျိုးအစားအလိက်
အ ရာင်း
မှတ်ပတင်ဖွင့်လှစ်၍ ရးသွင်းြခင်းြပုရမည်၊
( ဃ )
ပိးသတ် ဆးသိ လှာင်သည့် အ ဆာက်အအ၏ြမင်သာ သာ နရာတွင်
‘အန္တရာယ်ရသ
ိှ ည်’ ဆိသည့် စာတန်းကိ ထင်ရှားစွာ ချိတ်ဆွဲထားရမည်၊
(င)
ပိးသတ် ဆးအထတ်အသွင်း မြပုလပ်သည့်အချိန်တွင် သိ လှာင်ရကိ လြခုစာ
သာ့ခတ်ထားရမည်၊

(စ)
ပိးသတ် ဆးအတင်အချြပုလပ်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ကိင်တွယ်တတ်
သူ၏ ကီး ကပ်မြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ဆ)
ပိးသတ် ဆးသိ လှာင်ရ၏ တည် နရာနှင့် သိ လှာင်ထားသည့်ခန် ့မှန်းပမာဏ
ကိ အနီးဆးမီးသတ်စခန်းသိ ့ ကိုတင် ပးပိ ့ထားရမည်၊
(ဇ)

ပိးသတ် ဆးများကိ လူ နအိမ်ခန်းများအတွင်း သိ လှာင်ထားရှိြခင်း မြပုရ၊

(စျ )
အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် စွန် ့ပစ်ရန်ရှိ သာ ပိးသတ် ဆးအဆိပ်ရှိပစ္စည်း
သိ ့မဟတ်
ထပ်ပိးပစ္စည်းများနှင့်
စပ်လျဉ်း၍
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက
ညန် ကားသည့်အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
( ည)
မိမိလက်ဝယ်ရှိပိးသတ် ဆး သိ ့မဟန် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများ အာနိသင် လျာ့နည်း
သွား ကာင်းကိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် သိရှိပါက ဆက်လက်သးစွဲြခင်း၊
ရာင်းချ
ြခင်းတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက
ညန် ကားသည့်အတိင်း
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည် ၊
(ဋ)
ပိးသတ် ဆးများကိ လြခုစွာ ထပ်ပိး၍ ရာင်းချြခင်း၊ ပါက် ပဲ နသည့်ပိးသတ်
ဆးအိတ်များကိ လြခု အာင်ြပန်လည်ထပ်ပိး ပီးမှ ရာင်းချြခင်းြပုလပ်ရမည်၊
(ဌ )
ပိးသတ် ဆးများ၏ အာနိသင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မမှန်မကန် ကာ်ြငာ ရာင်းချြခင်း
မြပုရ၊ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့က ခွင့်ြပုသည့်အတိင်းသာ ကာ်ြငာ ရာင်းချရမည်၊
(ဍ)
စစ် ဆး ရးမှူးက လာ ရာက်စစ် ဆးသည့်အခါ စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည့်
အြပင်လိအပ်သည့် အကူအညီများကိလည်း ပးရမည်။

အခန်း ( ၅ )
လိင်စင်ရရှသ
ိ က
ူ လိက်နာရမည်အ
့ ချက်များ
၃၁။
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာမန် နဂျာသည် လိင်စင်ထတ် ပးရာ
လိင်စင်ရရှိသူက အာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များကိ လိက်နာရမည်ဟ လိင်စင်တွင် ဖာ်ြပရမည် (က)

တွင်

လိင်စင်ကိအများြမင်သာ သာ နရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားရမည်၊

(ခ)
လိင်စင်တွင် ခွငြ့် ပုထားသည့် ပိးသတ် ဆး သိ ့မဟတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိသာ
လပ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ထပ်ပိးြခင်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချြခင်းြပုရမည်၊

ဖာ်စပ်ထတ်

(ဂ)
ြပည်တွင်းတွင် ပိးသတ် ဆး ဖာ်စပ်ထတ်လပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ြပန်လည်ထပ်ပိးြခင်း လပ်ငန်း
များကိ
ဆာင်ရွက်ရာတွင် အလပ်သမားများ၏ ကျန်းမာ ရး၊ လူမ ရးကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
တည်ဆဲဥပ ဒများပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်၊၏
(ဃ)
ဖာ်စပ်ထတ်လပ်သည့် သိ ့မဟတ် ြပန်လည်ထပ်ပိးသည့် ပိးသတ် ဆးများ၏ အရည်အ သွးနှင့်
အာနိသင်တိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ခရမည်၊
(င)
ပိးသတ် ဆးများကိ မှတပ
် တင်အဖွဲ ့က ထတ်ြပန်သည့် လမ်းညန်ချက်အတိင်း အန္တရာယ်ကင်းရှငး်
စွာ ကိင်တွယ် စြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်းနှင့် သိ လှာင် ထိန်းသိမ်းြခင်းြပုရမည်၊
(စ)
ပိးသတ် ဆး ဖာ်စပ်ထတ်လပ်သူ၊ ြပန်လည်ထပ်ပိးသူ၊ လက္က ား ရာင်းချသူများ သည် အာက်ပါ
သတ်မှတ်ချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်(၁)
ပိးသတ် ဆး သိ လှာင်သည့် အ ဆာက်အအ၏ ြမင်သာ သာ နရာ
တွင် ‘ အန္တရာယ်ရှိသည်’ဆိသည့် စာတမ်းကိ ထင်ရှားစွာချိတ်ဆွဲ ထားရမည်၊
(၂)
ပိးသတ် ဆးအထတ်အသွင်း မြပုလပ်သည့်အချိန်တွင် သိ လှာင်ရကိ
လြခုစွာ သာ့ခတ်ထားရမည်၊
(၃)
ပိးသတ် ဆးအတင်အချြပုလပ်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ ကိင်တွယ်
တတ်သ၏
ူ ကီး ကပ်မြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်၊
(၄)
ပိးသတ် ဆးသိ လှာင်ရတည် နရာနှင့် သိ လှာင်ထားသည့် ခန် ့မှန်း
ပမာဏကိ အနီးဆးမီးသတ်စခန်းသိ ့ ကိုတင် ပးပိ ့ထားရမည်။
(ဆ)

ပိးသတ် ဆးများကိ လူ နအိမ်ခန်းများအတွင်း သိ လှာင်ထားြခင်းမြပုရ၊

( ဇ )
ပိးသတ် ဆးများကိ ရာင်းချရာတွင် ကန်အမှတ်တဆိပ်နှင့် အညန်းစာကိ ြမန်မာဘာသာသိ ့
ြပန်ဆိ ရးသား၍ ပူးတွဲပါရှိရမည်။ယင်းဘာသာြပန်ဆိချက်ကိ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့၏ အတည်ြပုချက် ရယူ ပီး
ြဖစ်ရမည်၊
( စျ )
မှတပ
် တင်အဖွဲ ့က အခါအား လျာ်စွာ ကန် ့သတ်သည့် ပိးသတ် ဆးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
သက်ဆိင်ရာမန် နဂျာက
ထတ် ပး သာဝယ်ယူခွင့်လက်မှတ်
တင်ြပနိင်သူများ
သိ ့မဟတ်
လက်မှတ်ရပိးသတ် ဆး ပက်ဖျန်းသူများကိသာ ရာင်းချရမည်၊
( ည )
ပိးသတ် ဆးကိ လက္ကားသိ ့မဟတ် လက်လီ ရာင်းချသည့်ကိစ္စတွင် အ ရာင်း ြပစာြဖင့်
ရာင်းချြခင်း၊
ဆးအလိက်ဝယ်ယူသူများ၏
အမည်စာရင်းနှင့်
ဝယ်ယူသည့်
ပမာဏကိ
မှတ်ပတင်စာအပ်တွင်
န ့စဉ်
ရးသွင်းြခင်း၊ ယင်းအ ရာင်း ြပစာနှင့် မှတ်ပတင် စာအပ်ကိ
သက်ဆိင်ရာမန် နဂျာ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးက လာ ရာက်စစ် ဆး သည့်အခါ တင်ြပြခင်းြပုရမည်၊
(

ဋ)
ပိးသတ် ဆးများကိ
အစားအ သာက်များ၊
ဆးဝါးများနှင့်အတူ
သာ်လည်း ကာင်း၊ လမ်း ဘးတွင် ရာင်းချြခင်း သာ်လည်း ကာင်း၊ မြပုရ၊

ရာင်းချြခင်း

(ဌ)
ပိးသတ် ဆးများကိ လြခုစွာထတ်ပိး၍ ရာင်းချရမည်။ ပါက် ပဲ နသည့် ပိးသတ် ဆး အထတ်
များ၊ ဘူးများကိ လြခု အာင်ြပန်လည်ထတ်ပိး ပီးမှ ရာင်းချရမည်၊
(ဍ)

ကန်အမှတ်တဆိပ်နှင့် အညန်းစာမပါရှိ သာ ပိးသတ် ဆးများကိ ရာင်းချြခင်း မြပုရ၊

(ဎ)
အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် စွန် ့ပစ်ရန်ရှိ သာ ပိးသတ် ဆးအဆိပ်ရှိပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ထပ်ပိး
ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက ညန် ကားသည့်အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်
ရမည်၊
(ဏ) လိင်စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိ ပိးသတ် ဆး သိ ့မဟတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းသည် အာနိသင် လျာ့နည်း
ကာင်းကိ စစ် ဆးရာမှ တွ ့ရှိလ င်ယင်းတိ ့ကိ ဆက် လက်သးစွဲြခင်း၊ ရာင်းချြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးက ညန် ကားသည့်အတိင်းလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
(တ)
ပိးသတ် ဆးများကိ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်မန် နဂျာကြဖစ် စ၊ စစ် ဆး ရးမှူး ကြဖစ် စ
လာ ရာက်စစ် ဆးသည့်အခါ စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည့်အြပင် လိအပ်သည့် အကူအညီများကိလည်း
ပးရမည်၊
(ထ )
အပိဒ်(တ) အရ စစ် ဆးရာတွင် အရည်အ သွးစစ် ဆးရန်အတွက် နမူနာကိ တာင်းခလာပါက
နမူနာရယူရန်သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်း သတ်မှတ် ထားသည့် နမူနာအ ရအတွက် သိ ့မဟတ်
အ လးချိန်ကိ သက်ဆိင်ရာမန် နဂျာ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးအား အခမဲ့ ရယူခွင့်ြပုရမည်။ ထိသိ ့
ရယူရာတွင် သက်ဆိင်ရာမန် နဂျာ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးက နမူနာရယူသည့်လက်မှတ် ကိ ပစ(၁၀)
ြဖင့်ထတ် ပးရမည်။
အခန်း(၆)
ပိးသတ် ဆးသးစွသ
ဲ က
ူ လိက်နာရမည်စ
့ ည်းကမ်းများ
၃၂။
ပိးသတ် ဆးသးစွဲသူသည်
အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်-

ဥပ ဒပဒ်မ

၂၆

ပါစည်းကမ်းများကိ

လိက်နာရာတွင်

အာက်ပါ

( က )
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့က သီးနှအလိက်သတ်မှတ် ပးထားသည့် ပိးသတ် ဆးအမျိုး
အစားကိ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်းသာသးစွဲရမည်၊
(ခ)
အိမ်တွင်းသးပိးသတ် ဆးများမှအပ အြခားပိးသတ် ဆးများကိ လူ နအိမ်ခန်း
များအတွင်းထားရှိြခင်းမြပုရ၊
( ဂ )
မရိတ်သိမ်း သးသည့် စားသးသီးနှတွင် ပိးသတ် ဆးသးစွဲထားပါက မှတပ
်
တင်အဖွဲ ့က သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း ရိတ်သိမ်းရန် စာင့်စိင်းရမည့် အချိန်ကာလ
ကန်ဆး ပီး နာက်မှသာ ရိတ်သိမ်းြခင်း၊ ရာင်းချြခင်းြပုရမည်၊
( ဃ )
သက်ဆိင်ရာမန် နဂျာ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးက ပိသတ် ဆးဓါတ် ကင်း
ပါဝင်မပမာဏ စစ် ဆးရန်လိအပ်၍ သီးနှနမူနာ တာင်းခလာလ င် နမူနာရယူ ရန်သတ်

မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်းသတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအ ရအတွက် သိ ့မဟတ် အ လး
ချိန်ကိ အခမဲ့ရယူခွင့်ြပုရမည်။ ထိသိ ့ရယူရာတွင် သက်ဆိင် ရာမန် နဂျာ သိ ့မဟတ်
စစ် ဆး ရးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကိ ပစ (၁၃) ြဖင့် ထတ် ပးရမည်၊
( င )
စားသးရန် သီးနှနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရိတ်သိမ်း ပီး နာက်ပိးသတ် ဆးဓါတ် ကင်း
ပါဝင်မ ပမာဏသည် သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျာ်လွန်လ င်ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ကျန်းမာ
ရးဦးစီးဌာန၏ သ ဘာထားကိ တာင်းခ ပီး ယင်းကိ အ ြခခ၍ ဦး ဆာင်ညန် ကား
ရးမှူးကချမှတ်သည့် အမိန် ့အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက် ရမည်၊
၃၃။
စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ မို ့ရွာသန် ့ရှင်း ရး၊ ြခင်၊ ယင်၊ ကက် နှင့်အိမ်တွင်းပိးမားများ ၊ အြခား ပိးမားများ
နှိမ်နှင်း ရးလပ်ငန်းများတွင် ပိးသတ် ဆးသးစွဲသည့် အစိးရဌာနများနှင့် အများြပည်သူတိ ့သည် မှတ်ပတင်
အဖွဲ ့ကထတ်ြပန်သည့်အမိန် ့နှင့် ညန် ကားချက်များပါအတိင်း လိက်နာသးစွဲ ရမည်။
အခန်း( ၇ )
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြပည်နယ်/တိင်း/ မို ့နယ်မန် နဂျာ သိ ့မဟတ်
စစ် ဆး ရးမှူးများက တာဝန်နင
ှ ့် လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားကိ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
၃၄။
လိင်စင်ခ၊ လိင်စင်သက်တမ်း၊ စိက်ခင်းစမ်းသပ်ခနှင့် ပိးသတ် ဆးဓာတ် ကင်းစမ်းသပ်ခတိ ့ကိ ဦး ဆာင်
ညန် ကား ရးမှူးက သတ်မှတ် ပးရမည်။
၃၅။
အပိဒ် ၂၀ အရ ြပည်ပမှပိးသတ် ဆး သိ ့မဟတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းတင်သွင်းရန်ရှိသူက တင်ြပ လာ သာ
ပိးသတ် ဆးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးသည်
စိစစ် ပီး နာက် ကန်သွယ် ရးညန် ကားမဦးစီးဌာနသိ ့ လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက် ပးရန် ထာက်ခတင်ြပနိင်သည်။
၃၆။
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးသည် ပိးသတ် ဆးများအရည်အ သွးနှင့် ကိက်ညီမရှိ/မရှိ စစ် ဆးနည်း၊
ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးရန် နမူနာရယူနည်း၊ စားသးသီးနှများတွင် ပိးသတ် ဆးဓာတ် ကင်း ပါဝင်မ ဓာတ်ခစ
ဲွ စ် ဆးရန်
နမူနာရယူနည်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမိန် ့ထတ်ြပန်သတ်မှတ် ပးရမည်။
၃၇။ ပိးသတ် ဆးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
ရှိ စရန် သက်ဆိင်ရာ မန် နဂျာ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးများက ကီး ကပ်ကပ
ွ က
် ဲ ရမည်။

လိက်နာသးစွဲမ

၃၈။ ပိးသတ် ဆးများကိင်တွယ်သးစွဲြခင်း၊ လက်လ/ီ လက်ကား ရာင်းချြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အန္တရာယ်ကင်း
စရန် စနစ်တကျ ကိင်တွယ်သးစွဲမသင်တန်းများကိ ြပည်နယ်/တိင်း/ မို ့နယ်များ တွင် အခါအား လျာ်စွာ ဖွင့်လှစ်
ပးရန် သက်ဆိင်ရာမန် နဂျာက ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၏ ခွင့်ြပုချက်ရယူ ပီးစီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၉။
ပိးသတ် ဆးများ စနစ်တကျ ကိင်တွယ်သးစွဲမသင်တန်းတွင် ရှးဦးသူနာြပုနည်းများကိပါ သင် ကားပိ ့ချ
နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာမန် နဂျာက သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်/တိင်း သိ ့မဟတ် မို ့နယ်ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူး၏
အကူအညီကိရယူ ပီး ဆာင်ရွက်ရမည်။

၄၀။
ပိးသတ် ဆးများစနစ်တကျ ကိင်တွယ်သးစွဲမသင်တန်း တက် ရာက် အာင်ြမင် ပီးသူများ ကိသာ
လက်မှတ်ရပိးသတ် ဆး ပက်ဖျန်းသူအြဖစ် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းမန် နဂျာက လက်မှတ်ထတ်
ပးရမည်။
၄၁။
လက်မှတ်ရပိးသတ် ဆးပက်ဖျန်းသူများနှင့် ပိးသတ် ဆးသးစွဲမများ သာ နယ် ြမ ဒသရှိ တာင်သူများ
တွင် ပိးသတ် ဆးအဆိပ်သင့်မ ရှိ မရှိ လိအပ် သာ စစ် ဆးမများကိ သက်ဆိင်ရာ မန် နဂျာက သက်ဆိင်ရာ
ြပည်နယ်/တိင်း သိ ့မဟတ် မို ့နယ်ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူးနှင့် ပူး ပါင်း လျက်အခါ အား လျာ်စွာ စစ် ဆးြခင်း
နှင့် မှတ်တမ်းတင်ြခင်းြပုလပ်ရမည်။
၄၂။
သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်မန် နဂျာ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးသည် ပိးသတ် ဆးအရည် အ သွးစစ် ဆးရန်
ရယူထားသည့်နမူနာကိ နမူနာရယူသည့်လက်မှတ်မတ
ိ ္တ ူနှင့်အတူ ြမန်မာ့စိက် ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ပိးသတ် ဆးဓ
ာတ်ခွဲခန်းသိ ့ မူလအ ြခအ နအတိင်း ရာက်ရှိရန် ပးပိ ့ရမည်။
၄၃။
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ပိးသတ် ဆးဓာတ်ခွဲခန်းသည် စစ် ဆး ပီး နာက် ပိးသတ် ဆးအရည်
အ သွး စစ် ဆး တွ ့ရှိချက် သက် သခလက်မှတ်ကိ ပစ ( ၁၁ ) ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ မန် နဂျာ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး
ရးမှူး၊ နမူနာပိင်ရှင် တိ ့ထ တစ် စာင်စီထတ် ပးရမည်။အရည်အ သွး လျာ့နည်း ကာင်း စစ် ဆး တွ ့ရှိလ င်
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးထ အြမန်ဆးတင်ြပရမည်။
၄၄။
ပိးသတ် ဆးတင်သွင်းသူ သိ ့မဟတ် လိင်စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိ အာနိသင် လျာ့နည်းသွား ကာင်း
တစ်နည်းနည်းြဖင့် စစ် ဆး တွ ့ရှိ၇ သာ ပိးသတ် ဆး၊ အဆိပ်ရှိပစ္စည်း သိ ့မဟတ် အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့်
စွန် ့ပစ်ရန်ရှိ သာ ပိးသတ် ဆး၊ အဆိပ်ရှိပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ထပ်ပိးပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လျာ့ စျးနန်းြဖင့်
ရာင်းချြခင်း၊ ြပန်လည်သးစွဲြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းတိ ့ကိ ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး က သတ်မှတ် ပးရမည်။
၄၅။
အများြပည်သူများ၏ အကျိုးဌာ ရိတ်သိမး် ပီးြဖစ်သည့်သီးနှများတွင် ပိးသတ် ဆးဓာတ် ကင်းပါဝင်မ
ပမာဏ သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျာ်လွန်ြခင်း ရှိ မရှိ စစ် ဆးရန်လိအပ်လ င် သက် ဆိင်ရာမန် နဂျာ သိ ့မဟတ်
စစ် ဆး ရးမှူးကနမူနာရယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းလမ်းအတိင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအ ရအတွက်
သိ ့မဟတ် အ လးချိန်ကိ အခမဲ့ရယူနိင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိသိ ့ရယူရာတွင် သက်ဆိင်ရာ မန် နဂျာ သိ ့မဟတ်
စစ် ဆး ရးမှူးက နမူနာယူသည့် လက်မှတ်ကိ ပစ(၁၃) ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။
၄၆။
သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်မန် နဂျာ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးသည် အပိဒ် ၄၅ အရ ပိးသတ် ဆး
ဓာတ် ကင်းပါဝင်မ စစ် ဆးရန်ရယူထားသည့်နမူနာကိ နမူနာရယူသည့်လက်မှတ် မိတ္တူနှင့် အတူ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး
ရးလပ်ငန်း၊ ပိးသတ် ဆးဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ မူလအ ြခအ နအတိင်း ရာက်ရှိ စရန် ပးပိ ့ရမည်။ ြမန် ့မာ့စိက်
ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ပိးသတ် ဆးဓာတ်ခွဲခန်းသည် စစ် ဆး ပီး နာက် ပိးသတ် ဆး ဓာတ် ကင်းစစ် ဆး တွ ့ရှိချက်
သက် သခလက်မှတ်ကိ ပစ (၁၄) ြဖင့် သက်ဆိင်ရာမန် နဂျာ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူး နမူနာပိင်ရှင်တိ ့ထ
တစ် စာင်စထ
ီ တ် ပးရမည်။
ပိးသတ် ဆးဓာတ် ကင်းပါဝင်မပမာဏသည်
သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျာ်လွန်
န ကာင်း၊ စစ် ဆး တွ ့ရှိလ င် ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးထသိ ့ အြမန်ဆး တင်ြပရမည်။

အခန်း (၈)
အ ထွ ထွ

၄၇။
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသည် ဤဥပ ဒနှင့်အညီ ရရှိ သာနိင်ငြခားသး ငွများအတွက် သက်ဆိင်ရာ
ဘဏ်တွင် နိင်ငြခားသး ငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။
၄၈။
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသည် အပိဒ် ၄၇ အရ ရရှိ သာ နိင်ငြခားသး ငွများ လက်ခရယူြခင်း၊
ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သးစွဲြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပ ဒနည်းပညာများနှင့် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က
အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့်ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၉။
ြပည်ပမှတင်သွင်းလာ သာ ပိးသတ် ဆးသိ ့မဟတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများကိ မပျက်မကွက် စစ် ဆးမ
ခယူရန်အတွက် အပိဒ် ၃၀(က) အရ ရယူသည့်နမူနာများနှင့်အတူ ပစ(၉) ြဖင့် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရး လပ်ငန်းပိးသတ်
ဆးဓါတ်ခွဲခန်းသိ ့ လ ာက်ထားရမည်။ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ပိးသတ် ဆး ဓါတ်ခွဲခန်းသည် စစ် ဆး ပီး
နာက် ပိးသတ် ဆးအရည်အ သွး စစ် ဆး တွ ့ရှိချက် သက် သခလက်မှတ် ကိ ပစ(၁၁) ြဖင့် စစ် ဆး ရးမှူး၊
နမူနာပိင်ရှင်ထ ၁ စာင်စီ ထတ် ပးရမည်။ အရည်အ သွး လျာ့နည်း ကာင်း စစ် ဆး တွ ့ရှိလ င် ဦး ဆာင်
ညန် ကား ရးမှူးထသိ ့ အြမန်ဆးတင်ြပရမည်။
၅၀။
ြပည်တွင်း၌ ဖာ်စပ်ထတ်လပ် သာ ပိးသတ် ဆးလိင်စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိပိးသတ် ဆးများကိ ဆန္ဒ
အ လျာက် စစ် ဆးလိလ င် နမူနာရယူရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိင်းသတ်မှတ်ထား သည့် နမူနာအ ရ
အတွက် သိ ့မဟတ် အ လးချိန်များနှင့်အတူ ပစ(၉) ကိ ပင်ြဖည့်သွင်း၍ လ ာက်ထားရမည်။ စစ် ဆး ပီး နာက်
ပိးသတ် ဆးအရည်အ သွး စစ် ဆး တွ ့ရှိချက် သက် သခလက်မှတ်ကိ ပစ(၁၁) ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။
၅၁။
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသည် အပိဒ် ၄၉ အရ ြပည်ပမှတင်သွင်းလာ သာ ပိးသတ် ဆးသိ ့မဟတ်
အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိ စစ် ဆးရာတွင် ကျသင့် သာ စစ် ဆးစမ်းသပ်ခကိ နိင်ငြခား သး ငွြဖင့် မှတ်ပတင်အဖွဲ ့က
သတ်မှတ်ထားသည့် အတိင်းရယူရမည်။ အပိဒ် ၅၀ အရ ြပည်တွင်း ၌ ဖာ်စပ်ထတ်လပ် သာ ပိးသတ် ဆးနှင့်
လိင်စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိ ပိးသတ် ဆးများကိ စစ် ဆးရာတွင်မူ ညီမ သာ ြမန်မာကျပ် ငွြဖင့် သတ်မှတ်ရယူ
ရမည်။
၅၂။
ြပည်ပသိ ့ စားသးသီးနှတင်ပိ ့လိသူက ယင်းသီးနှတွင် ပိးသတ် ဆးဓါတ် ကင်း ပါဝင်မ ပမာဏကိ စစ် ဆး
ပးရန် ပစ(၁၂) ြဖင့် လ ာက်ထားလာပါက နမူနာရယူရန် သတ်မှတ်ထား သည့်နည်းလမ်းအတိင်း သတ်မှတ်ထား
သည့်နမူနာအ ရအတွက် သိ ့မဟတ် အ လးချိန်နှင့် အတူကျသင့် သာ ဓါတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်ခကိ သတ်မှတ်သည့်
နိင်ငြခားသး ငွြဖင့် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်း ပးပိ ့လာလ င် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ပိးသတ် ဆး
ဓါတ်ခွဲခန်းက စစ် ဆး ပးနိင်သည်။ ယင်းသိ ့စစ် ဆး ပီး နာက် ပိးသတ် ဆးဓါတ် ကင်းပါဝင်မ စစ် ဆး တွ ့
ရှိချက်သက် သခ လက်မှတ်ကိ ပစ(၁၄) ြဖင့် ထတ် ပး ရမည်။
၅၃။
ြပည်ပသိ ့ စားသးသီးနှတင်ပိ ့သူသည် သီးနှတင်ပိ ့ြခင်းမရှိ သးသြဖင့် အပိဒ် ၅၂ အရ နိင်ငြခား သး ငွြဖင့်
ပး ဆာင်ရန်ရှိ သာ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခကိ ပး ဆာင်နိင်ြခင်းမရှိပါက ယာယီအားြဖင့်ညီမ သာ ြမန်မာကျပ် ငွြဖင့်
ပး ဆာင် စ ပီး နိင်ငြခားသး ငွရရှိသည့်အခါတွင် နိင်ငြခားသး ငွြဖင့် ြပန်လည် ပး ဆာင်ပါမည်ဆိသည့်
ဝန်ခချက်ကိ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက ရယူထားရှိ၍ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၅၄။
ြပည်ပမှတင်သွင်းလာ သာ ပိးသတ် ဆးလိင်စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိပိးသတ် ဆးတိ ့သည် မှတ်ပတင်
စဉ်က တင်ြပထားသည့်အရည်အ သွး၊ အချက်အလက်များနှင့် ကိက်ညီမ ရှိ/မရှိကိ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် ကိစ္စမှ
တစ်ပါး ပိးသတ် ဆး၏အာနိသင်နှင့် သီးနှများတွင် ပိးသတ် ဆးဓါတ် ကင်း ပါဝင်မ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ြခင်းများကိ
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့က အသိအမှတ်ြပုထားသည့် ဓါတ်ခွဲခန်းများက စစ် ဆး ပးနိင်သည်။ အကယ်၍ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်

စစ် ဆး တွ ့ရှိချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမ ပ ပါက်လာလ င် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ပိးသတ် ဆး
ဓါတ်ခွဲခန်း၏ စစ် ဆး တွ ့ရှိချက်သည် အ ပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။
၅၅။
မှတ်ပတင်အဖွဲ ့ ပိးသတ် ဆးစစ် ဆးနိင် ကာင်း အသိအမှတ်ြပုထားသည့် ဓါတ်ခွဲခန်းများသည် ဓါတ်ခွဲ
သည့် နည်းစနစ်များတူညီ ရး၊ ဓါတ်ခွဲ တွ ့ရှိချက်ရလာဒ်များ မှန်ကန် ရးတိ ့အတွက် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊
ပိးသတ် ဆးဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် ပူး ပါင်း လ့လာမြပုရမည်။
၅၆။
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသည် မှတ်ပတင်ထား သာ ပိးသတ် ဆးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက် တွ ့
သးစွဲရာတွင် သီးနှဖျက်ပိးမားများကိ ထိ ရာက်စွာနှိမ်နှင်းနိင်စွမ်း ရှိ/မရှိ ၊ သးစွဲသူများအတွက် လည်း စီးပွား ရး
တွက် ြခကိက်မ ရှ/ိ မရှိ စသည့်အချက်များကိ အခါအား လျာ်စွာ စိက်ခင်း စမ်းသပ်မများြပုလပ်၍ ြပန်လည်ဆန်း
စစ် ပီး ရရှိသည့် အ ထာက်အထား အချက်အလက်များကိ မှတ်ပတင်အဖွဲ ့ထသိ ့ အခါအား လျာ်စွာ တင်ြပအစီရင်
ခရမည်။
၅၇။
ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့သည့် သီးနှများ၊ သစ် တာထွက်ပစ္စည်းနှင့် အြခားပစ္စည်းများပိးသတ် ဆးပတ်ဖျန်းြခင်း
သိ ့မဟတ် အဆိပ် ငွ ့မင်းတိက်ြခင်းကိစ္စတွင် မှတ်ပတင်အဖွဲ ့က အသိအမှတ် ြပုသည့် အစိးရဌာနနှင့်အဖွဲ ့အစည်း
များကသာ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၅၈။
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသည် မှတ်ပတင်ထား သာ ပိးသတ် ဆးများကိ သးစွဲသူများက အန္တရာယ်
ကင်းရှင်းစွာ သးစွဲနိင် ရးအတွက် အခါအား လျာ်စွာ ပညာ ပးစာ စာင်များ ရိက်နှိပ်၍ အခမဲ့ြဖန် ့ြဖူး ပးရမည်။
၅၉။ မှတ်ပတင်ထားြခင်းမရှိ သာ ပိးသတ် ဆးသိ ့မဟတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာနိင်ငအတွင်းသိ ့
တင်သွင်းလာြခင်းမရှိ စရန် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသည် သက်ဆင်
ိ
ရာအစိးရဌာနများနှင့် ညိနင်း၍
ဆာင်ရွက်ရမည်။

(ပ) ဒတိယဗိလ်ချုပ် ကီးချစ် ဆွ
ဝန် ကီး
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာန

စာအမှတ်၊ ၂/ ၅/ (၉၀)/ (၃၃၃၀/၉၁)
ရက်စွဲ၊ ၁၉၉၁ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ (၈)ရက်။
မိတ္တူကိ
(၁)

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ဥက္က ဌရး၊

(၂)

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရအဖွဲ ့ရး၊

(၃)

တရားသူ ကီးချုပ်ရး၊

(၄)
(၅)

ရှ ့ နချုပ်ရး၊
ဝန် ကီးဌာနအားလး၊
(၆)

ြပည်နယ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ /

တိင်း ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ရးအားလး (သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်စ၊
မို ့နယ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရး အဖွဲ ့များသိ ့ ထပ်ဆင့်ြဖန် ့ြဖူး ပးပါရန်
မတ္တာရပ်ခချက်ြဖင့်)
(၇)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊

(၈)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန၊

(၉)

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ ရလပ်ငန်း၊

( ၁၀ )

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ မွးြမူ ရးအစားအစာနှင့်

နိ ့ထွက်ပစ္စည်းလပ် ငန်း၊
( ၁၁ )
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ြမန်မာ့လယ်ယာထွက်ကန်ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရး၊
( ၁၂ )

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ သစ် တာဦးစီးဌာန၊

( ၁၃ )

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဦးစီးဌာန၊

( ၁၄ )

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊

( ၁၆ )

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊

( ၁၇ )

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ပနှိပ် ရးနှင့် စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း၊
(ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ကာ်ြငာ ပးပါရန်

မတ္တာရပ်ခချက်ြဖင့် ပးပိ ့ပါသည်။)
အမိန် ့အရ
ြမင့်လွင်
ရးအဖွဲ ့မှူး
လယ်ယာနှင့်သစ် တာဝန် ကီးဌာန

ပစ ( ၁ )
ပိးသတ် ဆးသးစွခ
ဲ င
ွ မ
့် တ
ှ ပ
် တင်ရန် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မတ
ှ ပ
် တင်ရန် လ ာက်လာ
န ့စွဲ………………
သိ ့
အတွင်း ရးမှူး
ပိးသတ် ဆးမှတ်ပတင်အဖွဲ ့၊
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊
၇၂/၇၄ ရတိဂဘရားလမ်း၊
ဒဂစာတိက်၊ ၁၁၀၉၀ ၊ ရန်ကန် မို ့

၁။
လ ာက်ထားသူ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာ
…………………………………………….
၂။
နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား / အမျိုးသားမှတ်ပတင် / နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင် အမှတ်
…………………………………………………………………………………….
၃။

လ ာက်ထားသည့် သးစွဲခွင့်အမျိုးအစား ………………………………………

၄။

ဖာ်စပ်ထားသည့် ပိးသတ် ဆးအမည်

၅။

………………………………………

ပါဝင်သည့်အဆိပ်ရှိပစ္စည်း(များ) အမည်နှင့် ြပင်းအား

………………………....

……………………………………………………………………………………..
၆။

ထတ်လပ်သူ/ ဖာ်စပ်သူ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာ

……………………………….

……………………………………………………………………………………..
၇။

ရာင်းဝယ်ြဖန် ့ြဖူးရန်အဆိြပုသည့် ပဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ ့အစည်း၏ အမည်နှင့် လိပ်စာ

…….

…………………………………………………………………………………….
၈။

ထပ်ပိး / ထည့်သွင်းသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်အရွယ်အစား

…………………

၉။

လ ာက်လာနှင့်အတူ မပျက်မကွက် ပူးတွဲတင်ြပရန်လိသည့် အ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်း များ (က)
ပိးသတ် ဆးနှင့်ပတ်သက်သည့်
အချက်အလက်များစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ ( ၃ )စ ၊
(ခ)
အသးြပုရန်အဆိြပုတင်ြပသည့်တဆိပ်( အညန်းစာ )( ၃ ) စ၊ (
ြမန်မာဘာ သာြပန်ဆိချက်ြဖင့်)၊
(ဂ)
အဆိပ်ရှိပစ္စည်းပါဝင်မတိကျစွာ ဖာ်ြပထားသည့် ဓာတ်ခပ
ဲွ စ အဆင့်
ပိးသတ် ဆး(၁) ဂရမ် ၂ ထပ်၊
(ဃ)

အဆိပ်ရှိပစ္စည်းတစ်မျိုးထက်ပိမိပါဝင်လ င် သီးြခားစီခွဲထတ် ပးပိ ့ရန်၊

(င)
စက်ရထတ်အဆင့်
အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအြပင်းတွင်ပါဝင်သည့်အဆိပ်အ တာက် ြဖစ်နိင် သာ
မသန် ့သည့်ပစ္စည်းများ သိ ့မဟတ် အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်းများ ( ယာယီ/
အြပည့်အဝမှတ်ပတင်ပတင်ခွင့် လ ာက်ရာတွင်) ၀.၅ ဂရမ်၊
(စ)

စက်ရထတ်အဆိပရ
် ှိပစ္စည်းအြပင် ( များ ) ၂၅ ဂရမ်၊

(ဆ)
ပိးသတ် ဆးအရည်အ သွး စစ် ဆးရန်နှင့်
ဓာတ် ကင်းစစ် ဆးရန်အတွက် အသးြပုရန် ထာက်ခထားသည့် ပိးသတ် ဆးတစ်ခစီ၏
ဓာတ် ငွ ့သး၊ ဓာတ်ခွဲကိရိယာအဆင့် ၂၅ ဂရမ်နှင့် အရည်သးဓာတ်ခွဲကိရိယာ ကာ်လ ပူးတွဲ
တင်ြပရမည်။
(ဇ)
ပိးသတ် ဆးအရည်အ သွးစစ် ဆးရန်နှင့်
ဓာတ် ကင်း လ့လာ ရးစမ်းသပ် ကွက်များြပုလပ်နိင်ရန် လ လာက်သည့်ပမာဏရှိသည့်
ဖာ်စပ် ပီးပိးသတ် ဆး( တင်သွင်းသည့် ပမာဏကိ ဖာ်ြပရန်)၊
( စျ )
၁၁။

မှတ်ပတင် ကးအတွက် ဘဏ် ငွလဲမိန် ့မိတ္တူ။

အထက် ဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များသည် ြပည့်စမှန်ကန်ပါ ကာင်း ဝန်ခကတိ ြပုပါသည်။
........................................
လ ာက်ထားသူလက်မှတ်

ပစ(၂)

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ပိးသတ် ဆးမှတ်ပတင်အဖွဲ ့
ပိးသတ် ဆးမှတပ
် တင် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မတ
ှ ပ
် တင်လက်မတ
ှ ်
န ့စွဲ …………………
၁။

မှတ်ပတင်လက်မှတ်အမှတ်စဉ် …………………./……………………………….....
ရက်စွဲပါ လ ာက်လာအမှတ်…………………………………ြဖင့်မှတ်ပတင်ခွင့်ရရှိရန်
သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် မှတ်ပတင် လ ာက်ထား သာ ပိးသတ် ဆးအား
ြမန်မာနိင်ငအတွင်း သးစွဲခွင့်ြပု ကာင်း မှတ်ပတင် ပီးြဖစ်သည်။

၂။

တာဝန်ခ လ ာက်ထားသူ၏ အမည် ……………………………………………...

၃။

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား/ မှတ်ပတင်မှတ်ပတင် / နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်..
……………………………………………………………………………………

၄။

နရပ်လိပ်စာ

……………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………....
၅။

ပိးသတ် ဆး၏ မှတ်ပတင်ထား သာအမည်

၆။

ပါဝင်သည့်အဆိပ်ရှိပစ္စည်း ( များ ) အမည်နှင့် ြပင်းအား

………………………………………
…………………………

……………………………………………………………………………………
၇။

သးစွဲခွင့်လက်မှတ်အမျိုးအစား

……………………………………………………

၈။

သက်တမ်းကန်ဆးမည့် န ့ရက်

………………………………………...........

၉။

ထတ်လပ်သူ၏အမည်နှင့်လိပ်စာ

……………………………………………

……………………………………………………………………………………..

၁၀။

မှတ်ချက်
ဤမှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် ပိးသတ် ဆးအားထိ ရာက်စွာနှင့် အန္တ
ရာယ်ကင်းစွာအသးြပုနိင် ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်မသိရှိလာ သာ အချက်အ
လက်များအား တင်ြပရန်တာဝန်ရှိသည်။

ရးတဆိပ်
ဥက္ကဌ
ပိးသတ် ဆးမှတပ
် တင်အဖွဲ ့

မှတပ
် တင်အဖွဲ ့က ဖာ်ြပရမည်အ
့ ချက်အလက်များ
(က)

အဆိပ်ရှိပစ္စည်း၏အမည်၊

(ခ)

အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများပါဝင်မနှင့်ြပင်းအား၊

(ဂ)

အရည်အ သွးဆိင်ရာစနန်းများ၊

(ဃ)

ထည့်သွင်းထပ်ပိးပစ္စည်း အမျိုးအစားနှင့်အရွယ်၊

(င)

သးစွဲမပစ၊

(စ)

သးစွဲမကန် ့သတ်ချက်၊

(ဆ)
မှတ်ပတင်ထား သာ မရိတ်သိမ်းမီ မသးစွဲရ သာကာလနှင့် ခွင့်ြပုထား သာ
အြမင့်ဆးဓါတ် ကင်းပါဝင်မ။

ပစ(၃)
ပိးသတ် ဆးများထတ်လပ်ခင
ွ ့်/ ဖာ်စပ် ရာင်းချခွင့် လိင်စင် လ ာက်လာ
န ့စွဲ ………………….
သိ ့
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း
ရန်ကန် မို ့
၁။

လ ာက်ထားသူ၏အမည် …………………………………………………………
၂။
နိင်ငသားစိစစ် ရးကဒ်ြပား/ အမျိုးသားမှတ်ပတင်/ နိင်ငသားမှတ်ပတင် ……………
……………………………………………………………………………………
၃။

ပညာရပ်ဆိင်ရာက မ်းကျင်မအရည်အချင်း ………………………………………….

၄။

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

၅။
ပိးသတ် ဆးထတ်လပ်၊ ရာင်းချ၊ သိ လှာင်မည့် နရာ အ ဆာက်အအလိပ်စာ ……
……………………………………………………………………………………
(က)

အ ဆာက်အအအမျိုးအစား (အမိး/အကာ/အခင်း)

……………………….
…………………………………………………………………………
(ခ)

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း

……………………………………………………
(ဂ)

သန် ့ရှင်း ရး/ ဘးအန္တရာယ်ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ

ြပင်ဆင်ထားရှိမများ …
…………………………………………………………………………..
၆။
ဖာ်စပ်/ ထတ်လပ်မည့်ပိးသတ် ဆး/ အဆိပ်ရှိပစ္စည်း(များ)၏ အမည်များ …………
……………………………………………………………………………………
၇။

ထတ်လပ် ပီးကန်ပစ္စည်း၏ အ သးစိတ် ဖာ်ြပချက် ………………………………….

( ဖာ်စပ်နည်း၊ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းပါဝင်မ၊ ထည့်သွင်းပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစား၊
ထပ်ပိးပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစားစသည်များ)၊
၈။

ဆးအလိက်နှစ်စဉ်ထတ်လပ်ရန် ခန် ့မှန်းပမာဏ ……………………………………

ပစ(၃) အဆး

၉။
ထတ်လပ်မတွင်ပါဝင် ဆာင်ရွက်မည့် တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပညာရပ်ဆိင်ရာ အရည် အချင်းများ
…………………………………………………………………………………
ပူးတွတ
ဲ င်ြပချက်များ
(၁)

လိင်စင်ခ ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း၊
(၂)
ပညာရပ်ဆိင်ရာအချက်အလက်များ ဖာ်ြပပါရှိသည့်
ထတ်လပ်မနည်းစနစ်အ ကျဉ်း (စွန် ့ပစ် ရများသန် ့စင် ရးနှင့်
အြခားစွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများသန် ့စင် ရး လပ်ငန်းများ အပါအဝင် )၊
(၃)

ပိးသတ် ဆးမှတ်ပတင် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင်အမှတ်၊

(၄)
ပိးသတ် ဆးမူပိင်ရရှိထားသူ (သိ ့မဟတ်)
အဆိပ်ရှိပစ္စည်းထတ်လပ်သူ၏ သ ဘာတူညီချက်။

…………………..
လ ာက်ထားသူ၏ လက်မတ
ှ ်

ပစ (၄)
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
လယ်ယာနှင့် သစ် တာဝန် ကီးဌာန
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း
ပိးသတ် ဆးများထတ်လပ်ခင
ွ ၊့် ဖာ်စပ် ရာင်းချခွငလ
့် င်
ိ စင်
န ့စွဲ …………………..
၁။
လိင်စင်အမှတ်
……………………………………………………………………
၂။
………………………………………………………………….ကမ္ပဏ/ီ လပ်ငန်းမှ
ဦး/ ဒ ………………….. နိင်ငသားစိစစ် ရးကဒ်ြပား/အမျိုးသားမှတ်ပတင်/ နိင်ငြခားသား
မှတ်ပတင်အမှတ် …………………………………………….. အား အာက် ဖာ်ြပပါက မ်း
ကျင်သူဝန်ထမ်းများ၏ လမ်းညန် ကီး ကပ်မြဖင့် …………… ……………………………….
တွင် ရှိ သာအ ဆာက်အအ/ သိ လှာင်ရများတွင် ဖာ်ြပထားသည့် ပိးသတ် ဆးများထတ်လပ်
ရန်သိ ့မဟတ် ဖာ်စပ် ရာင်းချခွင့်ြပု လိက်သည်။
အမည် ……………………………
…………………………..

က မ်းကျင်မဆိင်ရာ ………………
အရည်အချင်း ……………………..

…………………………..
……………………..
ထတ်လပ်သည့်ပစ္စည်း

အဆိပရ
် ပ
ိှ စ္စညး်

အမည်

ြပင်းအား
(ဂရမ်/ကီလ/လီ
ိ တာ)

……………………….

………………………

…………………….

……………………….

………………………

…………………….

……………………….

………………………

…………………….

စည်းကမ်းချက်များ
( က ) လိင်စင်ရရှိသူသည်ထတ်လပ်/ ဖာ်စပ်မည့်ပိးသတ် ဆးနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ပတင်ရရှိ
ပီးြဖစ်ရမည်၊

ပစ ( ၅ )
ပိးသတ် ဆးများြပန်လည်ထပ်ပးိ ရာင်းချခွင့် လ ာက်လာ
န ့စွဲ ………………
သိ ့
ြပည်နယ်/တိင်းမန် နဂျာ
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း
……………………….. မို ့
၁။
၂။

လ ာက်ထားသူ၏အမည် ……………………………………………………….....
နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား / အမျိုးသားမှတ်ပတင် / နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်
…………………………………………………………………………………….

၃။

ပညာရပ်ဆိင်ရာအရည်အချင်း

၄။

အ မဲတမ်းလိပ်စာ

၅။

ပိးသတ် ဆးြပန်လည်ထပ်ပိး/ြဖန် ့ြဖူး/သိ လှာင်မည့် နရာ/အ ဆာက်အအ၏လိပ်စာ-

…………………………………………………….

………………………………………………………………….

(က)

အ ဆာက်အအအမျိုးအစား( အမိး / အကာ / အခင်း)

…………….……
.…….……………………………………………………………………
(ခ)

အ ဆာက်အအအကျယ်အဝန်းဧရိယာ

………………………………..
(ဂ)

သန် ့ရှင်း ရး၊

ဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ် ရးဆိင်ရာြပင်ဆင်ထားရှိမ များ
…………………………………………………………………..
၆။

ပိးသတ် ဆးအမည်၊ မှတ်ပတင် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင်အမှတ်၊ ထတ်လပ်သူ/

တင်သွင်းသူအမည်များ၊
၇။

တစ်နှစ်တွင် ြပန်လည်ထပ်ပိးမည့် ပိးသတ် ဆးပမာဏခန် ့မှန်းချက်

…………...

…………………………………………………………………………………….
၈။

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့် လူဦး ရနှင့် ပညာအရည်အချင်းများ

…………………

…………………………………………………………………………………...

ပစ ( ၅ ) အဆး

ပူးတွတ
ဲ င်ြပရန်
(၁)
(၂)

လိင်စင်ခ ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း၊
ထည့်သွင်း / ထပ်ပိးပစ္စည်း နမူနာနှင့် တဆိပ် ( အညန်းစာ ) များ၊
(၃)
ပိးသတ် ဆးမှတ်ပတင်ခွင့်ရရှိထားသူနှင့်
ထတ်လပ်သူ၏သ ဘာတူညီ ချက်စာ
(၄)
ပိးသတ် ဆးများအန္တရာယ်ကင်းစွာ ကိင်တွယ်ြဖန် ့ြဖူးနည်းနှင့်
ရှးဦးသူနာ ြပုနည်းများ ြဖဆိ အာင်ြမင် ကာင်း ထာက်ခချက်။

………………………….
လ ာက်ထားသူ၏လက်မတ
ှ ်

ပစ ( ၆ )
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
လယ်ယာနှင့်သစ် တာဝန် ကီးဌာန
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း
ပိးသတ် ဆးများြပန်လည်ထပ်ပးိ ရာင်းချခွငလ
့် င်
ိ စင်
န ့စွဲ ………………………...
၁။
လိင်စင်အမှတ်
………………………………………………………………....
၂။
ဦး/ ဒ
……………………….နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား /
အမျိုးသားမှတ်ပ တင် / နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်
……………………………………………..
အား အာက် ဖာ်ြပပါ က မ်းကျင်သူဝန်ထမ်း၏ လမ်းညန် ကီး ကပ်မြဖင့် …………

…………………………………………………………………………………….
ဒသတွင်ရှိ သာ အ ဆာက်အအ / သိ လှာင်ရများတွင် ပိးသတ် ဆးများ ြပန်လည်
ထပ်ပိး ရာင်းချခွင့်ြပုလိက်သည်။
အမည်
……………………

……………………

ပိးသတ် ဆး
အမည်

က မ်းကျင်မဆိင်ရာ

…………………

အရည်အချင်း

အဆိပ်ရှိပစ္စည်း ြပင်းအား ဂရမ်/လီတာ

……………………

ထည့်သွင်း/ ထပ်ပိး

ဂရမ်/ကီလိဂရမ်

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

ပစ္စည်းအရွယ်အစား
………………….
…………………
…………………..
…………………..

ပစ ( ၆ ) အဆး
စည်းကမ်းချက်များ
(က)
ြပန်လည်ထပ်ပိး သာပိးသတ် ဆး၏ အရည်အ သွးစနန်းများသည်
မှတ်ပတင် လက်မှတ်တွင် ဖာ်ြပထား သာ ပိးသတ် ဆးအရည်အ သွးများနှင့်
ကိက်ညီမရှိရ မည်၊
(ခ)
ပူးတွဲပါတဆိပ်နှင့်အညန်းစာများ (ြမန်မာဘာသာြဖင်)့ အား
ပိးသတ် ဆးထည့်သွင်း/ ထပ်ပိးပစ္စည်းတိင်းတွင် ကပ်ထားရန်နှင့်
သးစွဲရန်အညန်းများကိလည်း ထပ်ပးိ ပစ္စည်းယူနစ်တိင်းတွင် ပူးတွဲထည့်သွင်း ပးရမည်၊
(ဂ)
လိင်စင်ရရှိသူသည် လမ်းညန် ကီး ကပ်သူ တာဝန်ခ ြပာင်းလဲလ င်
လိင်စင်ထတ် ပး ရာ ဌာန/ ပဂ္ဂိုလ်ထ ယင်း ြပာင်းလဲမကိ ကိုတင်အ ကာင်း ကားရမည်၊
(ဃ)
လိင်စင်ကိင် ဆာင်သူသည် ပိးသတ် ဆးတစ်မျိုးမျိုးအား
ထပ်မြဖည့်စွက်၍ ြပန်လည်ထတ်ပိးြခင်း ဆာင်ရွက်လိပါက
လိင်စင်ပါပိးသတ် ဆးအမည်စာရင်း တွင် ထပ်မြဖည့်စွက်ထည့်သွင်းနိင်ရန်အလိ ့ငှာ
လ ာက်လာအသစ် တစ် စာင်ထပ်မ တင်သွင်းရမည်၊
(င)

တဆိပ်နှင့်အညန်းစာမပါရှိဘဲ ရာင်းချြခင်းမြပုရ၊

(စ)
ကန် ့သတ်ထား သာ ပိးသတ် ဆးအမျိုးအစားကိ
မို ့နယ်မန် နဂျာ၏ ရာင်းချခွင့် လက်မှတ်မပါရှိဘဲ ရာင်းချခွင့်မြပုရ၊
(ဆ)
ရာင်းချ ရမည်၊

ပါက် ပဲ န သာပိးသတ် ဆးများကိ လြခု အာင်ထပ်ပိး ပီးမှ

( ဇ)
ပိးသတ် ဆးဝယ်ယူသူများ၏ အမည်နှင့် နရပ်လိပ်စာကိ
ရးမှတ် ပီး ြပစာြဖင့် ရာင်းချရမည်။
ရးတဆိပ်
ြပည်နယ်/တိင်းမန် နဂျာ
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း
..………………ြပည်နယ်/ တိင်း

ပစ(၇)
ပိးသတ် ဆးများလက်လီ/ လက်ကား ရာင်းချခွငလ
့် င်
ိ စင် လ ာက်လာ
န ့စွဲ ………………………
သိ ့
မို ့နယ်မန် နဂျာ
ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်း
…………………….. မို ့
၁။

လ ာက်ထားသူအမည်

……………………………………………………………
၂။
နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား/ အမျိုးသားမှတ်ပတင်/ နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်
………………………………………………………………………………………
၃။

ပညာရပ်ဆိင်ရာက မ်းကျင်မအရည်အချင်း ……………………………………………

၄။

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
၅။ ပိးသတ် ဆးများ သိ လှာင်ထားရှိ/ ရာင်းချမည့် နရာ၏ လိပ်စာ …………………….
………………………………………………………………………………………
(က)
အ ဆာက်အအအမျိုးအစား (အမိး/အကာ/အခင်း)
………………………
………………………………………………………………………….
(ခ)

အကျယ်အဝန်း

………………………………………………………….
(ဂ)

သန် ့ရှင်း ရး/ ဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ

ြပင်ဆင်ထားရှိမ
………………………………………………………………………….
၆။

စား သာက်ဆိင်/ လက်ဖက်ရည်ဆိင်/ တိရ စ္ဆာန်အစာဆိင်/ ဆးဆိင် စသည်တိ ့နှင့်

အကွာအ ဝး ဖာ်ြပချက် …………………………………………………… ………
၇။

ရာင်းချမည့်လပ်ငန်းအမျိုးအစား (လက်လီ သိ ့မဟတ် လက်ကား သိ ့မဟတ် နှစ်ရပ် စလး)

………………………………………………………………………………

ပစ(၇)အဆး
ပူးတွတ
ဲ င်ြပရန်
(၁)

လိင်စင်ခ ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း၊
(၂)
ပိးသတ် ဆးများ စနစ်တကျကိင်တွယ်သးစွဲမသင်တန်း
အာင်ြမင် ကာင်း ထာက်ခချက်။

…………………………..
လ ာက်ထားသူ၏ လက်မတ
ှ ်

ပစ ( ၈ )
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
လယ်ယာနှင့်သစ် တာဝန် ကီးဌာန
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း
ပိးသတ် ဆးလက်လီ / လက်ကား ရာင်းချခွငလ
့် င်
ိ စင်
န ့စွဲ ……………….
၁။
လိင်စင်အမှတ်
…………………………………………………………………
၂။
ဦး / ဒ
……………………… နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား / အမျိုးသားမှတ်ပ တင်
/ နိင်ငြခားမှတ်ပတင်အမှတ် ……………အား အာက် ဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင်ရှိ သာ
အ ဆာက်အအ/သိ လှာင်ရတွင် ပိးသတ် ဆးများကိ လက်လ/ီ လက်ကား ရာင်းချခွင့် ရှိသည်။
၃။

လိင်စင်ထတ် ပးသည့်ရက်စွဲ ………………………………………………………

၄။

လိင်စင်ကန်ဆးသည့်ရက်စွဲ ………………………………………………….

စည်းကမ်းချက်များ
(က)
မှတ်ပတင် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင်ရရှိထားသည့်
ပိးသတ် ဆးများ ကိသာ ရာင်းချသည်။
(ခ)

တဆိပ်နှင့် အညန်းစာမပါဘဲ ရာင်းချြခင်းမြပုရ၊

(ဂ)
ကန် ့သတ်ထား သာ ပိးသတ် ဆး အမျိုးအစားကိ
လက်မှတ်ရပိးသတ် ဆး ပက်ဖျန်းသူများကိသာ ရာင်းချရမည်၊
(ဃ)
ရာင်းချရ မည်၊

ပါက် ပဲ န သာ ပိးသတ် ဆးများကိ လြခု အာင်ထပ်ပိး ပီးမှ

(င)
ပိးသတ် ဆးဝယ်ယူသူများ၏ အမည်နှင့် နရပ်လိပ်စာကိ
ရးမှတ် ပီး ြပစာြဖင့် ရာင်းချရမည်၊

ပစ ( ၈ ) အဆး
ရးတဆိပ်
မို ့နယ်မန် နဂျာ
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း
………………… မို ့

ပစ ( ၉ )
ပိးသတ် ဆးအရည်အ သွးစစ် ဆး ပးရန် လ ာက်လာ
သိ ့
ပိးသတ် ဆးဓာတ်ခွဲခန်း၊
သီးနှကာကွယ် ရးဌာနစ၊
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း။
န ့စွဲ ………………
၁။

လ ာက်ထားသူ၏အမည်နှင့်လိပ်စာ ……………………………………………….
………………………………………………………………………………….......

၂။

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား / အမျိုးသားမှတ်ပတင် /နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်
…………………………………………………………………………………….

၃။

စစ် ဆးမည့်ပိးသတ် ဆးအမည်နှင့်နမူနာအ ရအတွက်

……………………

……………………………………………………………………………………..
၄။

မှတ်ပတင် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့် န ့စွဲ

…………………….

…………………………………………………………………………………......
၅။

ထတ်လပ်သူ သိ ့မဟတ် ဖာ်စပ်သူ၏အမည်နှင့် နရပ်လိပ်စာ

…………………….

၆။

ထတ်လပ်သည့် သိ ့မဟတ် ဖာ်စပ်သည့် နရာ ဒသနှင့် ခနှစ်

……………………

…………………………………………………………………………………
၇။

ထတ်ပိးပစ္စည်းအရွယ်အစား

………………………………………………...

၈။

နမူနာရယူသူအမည်နှင့်တာဝန်

………………………………………………….

၉။

နမူနာရယူသည့် န ့ရက်နှင့် နရာ

……………………………………………..

……………………………….
လ ာက်ထားသူလက်မှတ်

ပစ(၉) အဆး
ပူးတွရ
ဲ န်
၁။
ြပည်ပမှတင်သွင်းလာ သာ ပိးသတ် ဆးြဖစ်ပါက ကျသင့် သာစစ် ဆးစမ်းသပ်ခကိ
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက သတ်မှတ်သည့်နိင်ငြခားသး ငွကိ သက်ဆိင်ရာဘဏ် တွင်
ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း၊
၂။
လိင်စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိပိးသတ် ဆးကိ မိမိသ ဘာအ လ ာက်စစ် ဆးြခင်းြဖစ်ပါ
ကကျသင့် သာစစ် ဆးစမ်းသပ်ခကိ ကျပ် ငွြဖင့်သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်း
ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း၊
၃။

နမူနာယူသည့်လက်မှတ်၊

ပစ(၁၀)
ပိးသတ် ဆးအရည်အ သွးစစ် ဆးရန်နမူနာရယူသည်လ
့ က်မတ
ှ ်
န ့စွဲ ……………………..
၁။

တိင်း/ ြပည်နယ် ……………………………… ၂။ မို ့နယ် …………………………

၃။

ပိင်ရှင်/ဆိင်အမည် ………………………………………………………………….

၄။

ကန်စည်စ၏အမှတ်အသား …………………………………………………………

၅။

ပိးသတ် ဆးအမည် ………………………………………………………………...

၆။

ထတ်လပ်သူ/ တင်ပိ ့သူ ……………………………………………………………...

၇။

ထတ်လပ်မအမှတ်စဉ် ……………………... ၈။ ကန်ပိ ့လာအမှတ် ………………….

၉။

ထပ်ပိး/ထည့်သွင်းပစ္စည်းအရွယ်အစား ……………………………………………

၁၀။

သိ လှာင်ထားသည့်အရည်အတွက် …………………………………………………

၁၁။

ထပ်ပိး/ထည့်သွင်းပစ္စည်းများ၏ အ ြခအ နနှင့်ပတ်သက်သည့်မှတ်ချက် ……………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

၁၂။

သိ လှာင်ထားသည့်အ ြခအ န/ြဖန် ့ြဖူးမအ ြခအ နနှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်ချက်…..

၁၃။

ြပင်ပစစ် ဆးမများ
(က)
(ခ)
(ဂ)

စစ် ဆးသည့်ထပ်ပိးမအ ရအတွက် ……………………………………..
ဖာ်ြပပါစစ ပါင်းအ လးချိန် ……………………………………………
အနိမ့်ဆး တွ ့ရှိရသည့် စစ ပါင်းအ လးချိန် ……………………………..
ကွဲလွဲချက်ရာခိင်နန်း …………………………………………………….

(ဃ)

ပျမ်းမ စစ ပါင်းအ လးချိန် ……………………………………………..
ကွဲလွဲချက်ရာခိင်နန်း ……………………………………………………..

(င)

ထပ်ပိးထားမအဆင့်အတန်း/ အရည်အ သွး ………………………………

(စ)

တဆိပ် (အညန်းစာ) အဆင်အ
့ တန်း ………………………………………

ပစ (၁၀) အဆး
၁၄။

၁၅။

ဓါတ်ခွဲခန်းအတွက် နမူနားများရယူြခင်း၊
(က)

ဖွင့်လှစ်သည့်ထည့်သွင်းပစ္စည်းအ ရအတွက် ……………………………..

(ခ)

တစ် ကိမ်ယူသည့် နမူနာပမာဏနှင့်အ ကိမ် ပါင်း ………………………….

(ဂ)

ဓါတ်ခွဲခန်းရယူသည့်စ ပါင်း နမူပမာဏ …………………………………..

မှတ်ချက် …………………………………………………………………………...

နမူနာရယူသူ

ပိင်ရှင်

လက်မှတ် ………………………

လက်မှတ် ……………………

အမည်

.……………………..

အမည်

တာဝန်

………………………

.…………………...

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
လယ်ယာနှင့်သစ် တာဝန် ကီးဌာန
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ သီးနှကာကွယ် ရးဌာန
ပိးသတ် ဆးဓါတ်ခွဲခန်း
ပိးသတ် ဆးအရည်အ သွး စစ် ဆး တွ ရှ့ ခ
ိ ျက် သက် သခလက်မတ
ှ ်
န ့စွဲ …………………….
၁။

ပစ္စည်းအ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်/ အပ်စ …………………………………………..

၂။

ထတ်လပ်မအမှတ်စဉ် ………………………………………………………………

၃။

ပိင်ရှင်/ ဆိင်အမည်နှင့် နရပ်လိပ်စာ ………………………………………………

၄။

နမူနာအ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက် ………………………………………………….

၅။

နမူနာ၏ဓါတ်ခွဲခန်းမှတ်ပတင်အမှတ် ……………………………………………….

၆။

နမူနာရယူသူအမည်နှင့်တာဝန် ……………………………………………………...

၇။

နမူနာရယူသည့် န ့စွဲ ………………………………………………………………

၈။

ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် န ့စွဲ …………………………………………………………..
၉။
နမူနာပစ္စည်း၏အ ြခအ နနှင့် ပတ်သက် သာ သ ဘာထားမှတ်ချက် ………………
…………………………………………………………………………………….
၁၀။

စစ် ဆး တွ ့ရှိချက်များ
(က)

(ခ)

ရူပဂဏ်သတ္တမ
ိ ျား
……………………………

………………………….

……………………………

………………………….

ဓါတဂဏ်သတ္တမ
ိ ျား

( ၁ ) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းပါဝင်မနှင့်ြပင်းအား …………………………………
( ၂ ) စမ်းသပ် တွ ့ရှိ သာ မသန် ့ပစ္စည်းများ/ဓါတ်ြပုပစ္စည်းများ

၁၁။

……………………………

………………………….

……………………………

………………………….

ဤဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ထား သာ ပိးသတ် ဆး၏အရည်အ သွးသည် (က)

အရည်အ သွးဆိင်ရာစနန်းများနှင့်ကိက်ညီမရှိ ကာင်း
သိ ့မဟတ်

(ခ)
အရည်အ သွးဆိင်ရာ စနန်းများနှင့်
ကိက်ညီမမရှိ ကာင်း အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းြခင်းရာများအရ သက် သခအပ်ပါသည်။

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
၁၂။

သးစွဲမကန် ့သတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထာက်ခအ ကြပုချက် …………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..
ရးတဆိပ်

ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးသူအရာရှိ

ဒတိယအ ထွ ထွမန် နဂျာ

ပိးသတ် ဆးဓါတ်ခွဲခန်း

သီးနှကာကွယ် ရးဌာနစ

ပစ ( ၁၂ )
န ့စွဲ ………………
သိ ့
ပိးသတ် ဆးဓာတ်ခွဲခန်း၊
သီးနှကာကွယ် ရးဌာနစ၊
ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း။
၁။

လ ာက်ထားသူ၏ အမည်နှင့် နရပ်လိပ်စာ ……………………………………….
……………………………………………………………………………………

၂။

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား/ အမျိုးသားမှတ်ပတင်/ နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်
……………………………………………………………………………………

၃။

စစ် ဆးမည့်သီးနှအမည်နှင့် နမူနာအ ရအတွက် …………………………………..
……………………………………………………………………………………

၄။

သီးနှထွက်ရှိသည့် နရာ ဒသ ………………………………………………………

၅။

နမူနာရယူသူ၏ အမည်နှင့်တာဝန် ………………………………………………….

၆။

နမူနာရယူသည့် န ့ရက်နှင့် နရာ ဒသ …………………………………………….

၇။
စစ် ဆးမည့်သီးနှတွင် ပိးသတ် ဆးသးစွဲပါက ပိးသတ် ဆးအမျိုးအစား၊ သးစွဲသည့်
န ့ရက်နှင့် နန်းထားကိ ဖာ်ြပရန် ………………………………………………..
၈။

နမူနာရယူထားသည့် သီးနှ၏ အ ြခအ နနှင့် မှတ်ချက် ………………………….
………………………………………………………………………………….

……….…………………
လ ာက်ထားသူလက်မှတ်

ပူးတွရ
ဲ န်
၁။
ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့မည့်သီးနှြဖစ်ပါက ကျသင့် သာ စစ် ဆးစမ်းသပ်ခကိ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရး
လပ်ငန်းက သတ်မှတ်သည့် နိင်ငြခားသး ငွကိ သက်ဆိင်ရာဘဏ်တွင် ပးသွင်း ပီး ကာင်း
ြပစာမူရင်း၊
၂။
ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့မည့်သီးနှမဟတ်ပါက ကျသင့်စစ် ဆးစမ်းသပ်ခကိကျပ် ငွြဖင့် သတ်မတ
ှ ်
သည့်နည်းလမ်းအတိင်း ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း၊
၃။

နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်မိတ္တူ၊

စည်းကမ်းချက်
(က)
ြပည်ပသိ ့သီးနှတင်ပိ ့ြခင်း မရှိ သး၍ ကျသင့် သာ
စမ်းသပ်စစ် ဆးခကိ ညီမ သာ ြမန်မာကျပ် ငွြဖင့် ပးသွင်း ပီး နာက်
နိင်ငြခားသး ငွရရှိသည့်အခါတွင် ြပန်လည် ပး ဆာင်ရန် တာဝန်ယူရမည်။

ပစ (၁၃)
ပိးသတ် ဆးဓါတ် ကင်းစစ် ဆးရန် နမူနာယူသည်လ
့ က်မတ
ှ ်
န ့စွဲ …………………………
၁။

ပစ္စည်းအ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်/ အပ်စ ……………………………………………..

၂။

နမူနာအ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက် ……………………………………………………..

၃။
ပိင်ရှင်အမည်နှင့်လိပ်စာ
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
၄။
နမူနာ၏မူလ ဒသ
……………………………………………………………………
၅။
နမူနာရယူသည့်ရက်စွဲ
………………………………………………………………...
၆။

နမူနာရယူသည့် နရာ

…………………………………………………………………
၇။
အသးြပုထားသည့်ပိးသတ် ဆးများ (သိရှိလ င်)
ပိးသတ် ဆးအမည်

အသးြပုသည့် န ့စွဲ

နန်းထား

………………………

……………………..

…………………….

………………………

……………………..

…………………….

………………………

……………………..

…………………….

………………………

……………………..

…………………….

၈။
နမူနာအ လးချိန/် အ ရအတွက်
………………………………………………………
၉။
နမူနာရယူသူ၏လက်မှတ်
…………………………………………………………….

နမူနာရယူသူ

နမူနာပိင်ရှင်

လက်မှတ် ……………………………..

လက်မှတ် ……...………..

အမည်

……………………………...

အမည်

တာဝန်

………………………………

……………….

ပစ (၁၄)
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
လယ်ယာနှငသ
့် စ် တာဝန် ကီးဌာန
ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်း
သီးနှကာကွယ် ရးဌာနစ
ပိးသတ် ဆးဓါတ်ခခ
ဲွ န်း
ပိးသတ် ဆးဓါတ် ကင်းစစ် ဆး တွ ရှ့ ခ
ိ ျက်သက် သခလက်မတ
ှ ်
န ့စွဲ ……………………..
၁။

ပစ္စည်းအ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်/ အပ်စ ……………………………………………

၂။
ပိင်ရှင်အမည်နှင့် နရပ်လိပ်စာ ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
၃။
နမူနာ/ အ ကာင်းအရာ ဖာ်ြပချက်
……………………………………………………
၄။
နမူနာ၏ဓါတ်ခွဲခန်းမှတ်ပတင်အမှတ်
………………………………………………….
၅။
နမူနာရယူသူအမည်နှင့်တာဝန်
………………………………………………………..
၆။
နမူနာရယူသည့် န ့စွဲ
…………………………………………………………………
၇။
ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် န ့စွဲ
……………………………………………………………..
၈။
နမူနာပစ္စည်း၏ အ ြခအ နနှင့်ပတ်သက် သာ သ ဘာထားမှတ်ချက် ………………….
…………………………………………………………………………………….
၉။

စစ် ဆး တွ ့ရှိချက်များ

နမူနာရယူထားသည့်သီးနှ သိ ့မဟတ်ကန်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိးသတ် ဆးဓါတ် ကင်း
ပါဝင်မကိ အာက်ပါအတိင်းစစ် ဆး တွ ့ရှိပါသည်။

ပိးသတ် ဆးအမည်

ဓါတ် ကင်းပါဝင်မ

……………………………

………………………….

……………………………

………………………….

……………………………

………………………….

ရးတဆိပ်

ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးသူအရာရှိ

ဒတိယအ ထွ ထွမန် နဂျာ

ပိးသတ် ဆးဓါတ်ခွဲခန်း

သီးနှကာကွယ် ရးဌာနစ

