
 

 

 

 

 

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

သတ္တ ုတငွ်းဝန် ကီးဌာန 

 
 

 

 

 

ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း နည်းဥပ ဒများ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၃၆၂ ခနှစ၊် နယန်လဆန်း ၁၄ ရက် 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းနည်းဥပ ဒများ 

 

မာတိကာ 

 

စဉ်           အ ကာင်းအရာ                 စာမျက်နှာ 

အခန်း (၁) 

၁။ အမညနှ်င်အ့ဓိပ္ပာယ် ဖာြ်ပချက်    …..  ၁ 

အခန်း (၂) 

၂။ ခွင့်ြပုမိန် ့ လ ာက်ထားြခငး်၊ ထတ် ပးြခင်း၊ ြငင်းပယြ်ခင်း …..  ၁၊ ၂  

အခန်း (၃) 

၃။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ၏တာဝန်များ    …..  ၃ 

အခန်း (၄) 

၄။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် လာက်ထားြခင်း၊ ထတ် ပးြခင်း …..  ၄ 

အခန်း (၅) 

၅။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူ၏ တာဝန်များ   …..  ၆ 

အခန်း (၆) 

၆။ မတ် ကာင်ငပ်ကွကသ်တ်မှတ်ြခင်း    …..  ၇ 

အခန်း (၇) 

၇။ အ ထွ ထွ      …..  ၈ 

 

 

 

 

 

 

 



ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၄၈/၂၀၀၀ 
 

ရန်ကန် မို ၊့ ၁၃၆၂ ခနှစ်၊ နယန်လဆန်း ၁၄ ရက် 
(၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်) 

 

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ 

၃၈၊ ပဒ်မခဲွ (က) အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍ အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

အာက်ပါနည်းဥပ ဒများကိ ထတြ်ပန်လိက်သည်။ 

 
အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

 
၁။ ဤနညး်ဥပ ဒများကိ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းနညး်ဥပ ဒများဟ ခ တွင် စရမည်။ 

 
၂။ ဤနညး်ဥပ ဒများတွင်ပါရှိ သာ စကားရပ်များသည် ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒတွင် ပါရိှသည့်အတိငး် 

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည။် 

(က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒကိဆိသည်။ 

( ခ) ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှသူ ဆိသည်မှာ မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်း၊ မတ် ကာင်သား ဖာက် 

မွးြမူြခင်း၊ မတ် ကာင်ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း၊ ပလဲ ဖာ်ယူြခင်း သိမ့ဟတ် 

မတ်ခွ ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ လပ်ငန်းတစ်ရပ်ထက် ပိ၍ြဖစ် စ 

လပ်ကိင်ခွင့်ရရိှ သာ ပဂ္ဂို လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းကိ ဆိသည်။ 

( ဂ) မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရိှသူ ဆိသည်မှာ ဥပ ဒပဒ်မ ၉ ပါ  လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ လပ်ကိင်ရန် 

ဥပ ဒအရ ထတ် ပးသည့် မှတ်ပတင်လက်မှတ် ရရှိသူကိ ဆိသည်။ 

(ဃ) ကာ်မတီ ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများအရ ဖွဲ စ့ည်းသည့် မတ် ကာင်ငပ်ကွက် နယ်နိမိတ် 

တိင်းတာသတ်မှတ် ရး ကာ်မတကိီ ဆိသည်။ 

( င) ပစ ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်အတူ ပူးတဲွပါရိှသည့် ပစကိ ဆိသည်။ 

 
 

အခန်း (၂) 

ခွင့်ြပုမိန် ့ လာက်ထားြခင်း၊ ထတ် ပးြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်း 

 
၃။ (က) ဥပ ဒပဒ်မ ၄၊ ပဒ်မခွဲ(က)အရ၊ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့်မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်း၊  

မတ် ကာင်သား ဖာက် မွးြမူြခင်း၊ မတ် ကာင်ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း၊ ပလဲ 

ဖာ်ယြူခင်း သိမ့ဟတ် မတ်ခွ ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ လပ်ငန်းတစ်ရပ် 

ထက်ပိ၍ြဖစ် စ လပ်ကိငလိ် သာ ပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းသည် ခွင့်ြပုမိန် ့ ရရိှရန် 

လာက်လာ ပစ (မပလ - ၁)တွင် ြပည့်စစွာ ရးသွင်း၍ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာနသိ ့ လာက် 

ထားရမည်။ 



၂ 

 

 ( ခ) ဥပ ဒပဒ်မ ၄၊ ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်သား ဖာက် 

မွးြမူြခင်း၊ မတ် ကာင်ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း သိမ့ဟတ် ပလဲ ဖာ်ယူြခင်း 

လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ လပ်ငန်းတစ်ရပ်ထက် ပိ၍ြဖစ် စ၊ လပ်ကိင်လိ သာ ပဂ္ဂို လ် 

သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စညး်သည် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိရန် လာက်လာ ပစ (မပလ - ၂)တွင် ြပည့်စစွာ 

ရးသွင်း၍ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

 

၄။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) နည်းဥပ ဒ ၃ အရ လာက်ထားချက်အ ပ  လိအပ်သည့်စစိစ်မများ ြပုလပ် ပီး သ ဘာထား 

မှတ်ချက်ြဖင့် အစိးရအဖွဲသ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 

( ခ) အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်နှင့်အညီ ခွင်ြ့ပုမန်ိထ့တ် ပး ရးအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိရန် 

လာက်ထားသူအား အ ကာင်းကားရမည်။ 

( ဂ) လာက်ထားသူအား ြမန်မာ့ပလဲထတလ်ပ် ရးနှင့် ရာငး်ဝယ် ရးလပ်ငန်းနှင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိ 

စရမည်။ 

(ဃ) နည်းဥပ ဒခဲွ (ဂ)အရစာချုပ်ချုပ်ဆိ ပီး နာက်သတ်မှတ်သည့်အခ ကး ငွကိ လာက်ထားသူ 

ထမ ှလက်ခရရှလိ င် နိင်ငြခားရင်းနှးီြမုပ်နှမြဖင့် လပ်ကိငသ်ည့် ပလဲထတလ်ပြ်ခင်းလပ်ငန်း 

အတွက် ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ပစ (မပလ - ၃)ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ြပည်တွင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် 

လပ်ကိင်သည့် ပလဲထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်းအတွက် ခွင်ြ့ပုမိန်က့ိ ပစ (မပလ - ၄)ြဖင့် 

လည်း ကာင်း လာက်ထားသအူား ထတ် ပးရမည်။ 

 

၅။ (က) ြပညတွ်င်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့်   မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်းလပ်ငန်း     လပ်ကိင်လိသည့် 

ပဂ္ဂို လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းသည် ခွင့်ြပုမိန် ့ ရရှိရန် လာက်လာ ပစ (မပလ-၅)တွင် 

ြပည့်စစွာ ရးသွင်း၍ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းထ လာက်ထားရမည်။  

( ခ) ြပည်တွင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် မတ်ခွ ရာင်းချြခငး်လပ်ငန်း လပ်ကိင်လိသည့် ပဂ္ဂို လ် 

သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းသည် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိရန် လာက်လာ ပစ (မပလ-၆)တွင် ြပည့်စစွာ 

ရးသွင်း၍ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းထ လာက်ထားရမည်။ 

 

၆။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းသည် - 

 (က) လာက်လာပါ အချက်အလက်များ ြပည့်စမှန်ကန်ြခင်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ရမည်။ 

 ( ခ) လိအပ်ပါက လာက်လာပါ အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ လာက်ထားသူ  

အား စစ် ဆးနိင်သည်။ 

 ( ဂ) ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးရန် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

 (ဃ) သတ်မှတ်သည့် အခ ကး ငွကိ လာက်ထားသထူမှ လက်ခရရိှလ င် ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှ  

မြဖင့် မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန်ခွင်ြ့ပုမိန်ကိ့ ပစ (မပလ-၇) 

ြဖင့်လညး် ကာင်း၊ မတ်ခွ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် ခွင့်ြပုမိန်ကိ့ ပစ (မပလ-၈)ြဖင့် 

လည်း ကာင်း လာက်ထားသအူား ထတ် ပးရမည်။ 



၃ 

 

၇။ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့်ြဖစ် စ၊ ြပညတွ်င်းရင်းနှးီြမုပ်နှမြဖင်ြ့ဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာပလဲထတ်လပ် 

ြခင်းလပ်ငနး် သိမ့ဟတ် မတခ်ွ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် ခွင့်ြပုမိန်သ့က်တမ်းကာလသည် သတ္တ ုတွင်း 

ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ် ခွင်ြ့ပုသည့် ကာလအတိင်းြဖစသ်ည။် 

 

အခန်း (၃) 

ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှသူ၏ တာဝန်များ 

၈။ ခွင်ြ့ပုမိန်ရ့ရှိသူသည်- 

(က) နည်းဥပ ဒ ၄ အရ ထတ် ပး သာ ခွင်ြ့ပုမိန်ရ့ရှိသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း 

ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ လပ်ငန်းနှင်စ့ပ်လျဉ်း၍ အစီအစဉ် ရးဆဲွ ပီး သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့ တင်ြပ 

ရမည်။ 

( ခ) နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာနသိ ့ တင်ြပထားသည့် လပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် 

အည ီခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ လပ်ငန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ) ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှသည့် နမှ့ ရက် ပါင်း ၉၀အတွင်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း မရှိလ င် အကျို းအ ကာင်း ဖာ်ြပ၍ စတင်အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ရမည့် ရက်ကိ တိးြမင့်သက်မှတ် ပးနိင်ရန် ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းမှတဆင့် 

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပခွင်ရ့ှိသည။် 

 (ဃ) နည်းဥပ ဒ ၄ အရ ထတ် ပးထားသည့် ခွင်ြ့ပုမိန်ရ့ရိှသည့် နမှ့ ရက် ပါင်း ၉၀ ြပည့် ြမာက် 

သည့်တိင် ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ လပ်ငန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာငရွ်က်နိင်ြခင်း မရှသိည့်အြပင် 

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနကလညး် ရက်တိးြမင့် သတ်မှတ် ပးြခင်းမရှိပါက ထတ် ပးထားသည့် 

ခွင့်ြပုမိန်ကိ့ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့ြပန်လည်အပ်နှရမည်။ 

 
၉။ ခွင်ြ့ပုမိန်ရ့ရှိသူသည်- 

(က) မတ် ကာင်သား ဖာက် မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာ့ပလဲထတလ်ပ် ရးနှင့် 

ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းနှင့် ချုပ်ဆိ သာနှစဖ်က်သ ဘာတူစာချုပ်တင်ွနှစအ်လိက်ခွင့်ြပုသည့် 

မတ် ကာင်အ ရအတွက်ကိသာ မိမိ၏ ပလဲထတလ်ပြ်ခင်းလပ်ငန်း၌ အသးြပုခွင့်ရှိသည်။ 

ပိလ သာမတ် ကာင်သား ပါက်များကိ ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 

၏ ကီးကပ်လမ်းညန်မ နှင့်အညီ စမီ ဆာင်ရက်ွရမည။် 

( ခ) ပလဲထတလ်ပြ်ခင်းလပ်ငန်းအတွက် ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက 

အသိအမှတ်ြပုထားသည့် ကမ်းကျင်သူကိြဖစ် စ၊ ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူအြဖစ် မှတ်ပ 

တင်လက်မှတ်ရရိှထားသူကိြဖစ် စ အသးြပုရမည။် 

 

၁၀။ ခွင်ြ့ပုမိန်ရ့ရှိသူသည် အာက်ပါအခ ကး ငွများကိ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း 

ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းသိ ့ ပးသွင်းရမည်- 

(က) နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်ဖမ်းဆးီစ ဆာင်းြခင်း၊ မတ် ကာင်သား ဖာက် 

မွးြမူြခင်း၊ မတ် ကာင်ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း၊ ပလဲ ဖာ်ယူြခင်း သိမ့ဟတ်  



၄ 

 

မတ်ခွ ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ လပ်ငန်းတစ်ရပ်ထက် ပိ၍ြဖစ် စ 

လပ်ကိင်ရန် ခွင်ြ့ပုမိန်အ့တွက် ပးသွင်းရမည့် အခ ကး ငွ အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀၀၀၀၀ 

(အ မရိကန် ဒ လာ တစ်သိန်းတတိိ) နှင့်  လပ်ငန်းြဖစ် ြမာက် ရးအတွက် ဘဏ်အာမခ ငွ 

အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀၀၀၀၀ (အ မရိကန် ဒ လာ တစ်သန်ိးတိတိ)၊ 

( ခ) ြပညတွ်င်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်သား ဖာက် မွးြမူြခင်း၊ မတ် ကာငြ်ပုစ စာင့် 

ရာှက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း သိမ့ဟတ် ပလဲ ဖာယူ်ြခင်းလပင်န်းတစရ်ပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ 

လပ်ငန်း တစ်ရပ်ထက် ပိ၍ြဖစ် စ လပ်ကိငရ်န် ခွင့်ြပုမိန်အ့တွက် ပးသွင်းရမည့်အခ ကး ငွ 

ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀ (ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်းတိတိ) နှင့် လပ်ငန်းြဖစ် ြမာက် ရးအတွက် ဘဏ် 

အာမခ ငွ ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀ (ကျပ် တစဆ်ယ်သိန်းတိတိ)၊ 

( ဂ) ြပညတွ်င်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် ခွင့်ြပုမိန်အ့တွက် 

ပးသွင်းရမည့် အခ ကpး ငွ ကျပ် ၂၀၀၀၀ (ကျပ် နှစ် သာင်းတိတိ)၊ 

(ဃ) ြပညတွ်င်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ်ခွ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် ခွင့်ြပုမိန်အ့တွက် 

ပးသွင်းရမည့် အခ ကး ငွ ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ (ကျပ် တစသိ်န်းတိတိ)။ 

 

၁၁။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် ပလဲထတလ်ပ်ြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် ခွင့်ြပုမိန်အ့တွက် အခ ကး ငွ 

နှင့် အာမခ ငွတိက့ိ အစးိရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ ြပင်ဆငသ်တ်မှတ် 

နိင်သည်။ 

 
အခန်း (၄) 

မှတ်ပတင်လက်မှတ် လာက်ထားြခင်း၊ ထတ် ပးြခင်း 

 

၁၂။ အာက်ပါလပ်ငန်း တစရ်ပ်ရပ်အတွက် မှတ်ပတင်ခွင်ရ့ရှရိန် လာက်ထားလိ သာ ပဂ္ဂို လ် သိမ့ဟတ် 

အဖဲွအ့စည်းသည်- 

(က) ရယာဉ်ကိ မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်အြဖစ် အသးြပုရန် လပ်ငန်းအတွက် လာက်လာ ပစ 

(မပလ-၉) တွင်လည်း ကာင်း၊ 

( ခ) ပလဲ မွးြမူ ရး  ကမ်းကျင်သအူြဖစ် လပ်ကိင်ရန် လပ်ငန်းအတွက် လာက်လာ ပစ   

(မပလ-၁၀) တွင် လည်း ကာင်း၊ 

( ဂ) ပလဲ မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သူအြဖစ် လပ်ကိင်ရန် လပ်ငနး်အတွက် လာက်လာ ပစ 

(မပလ-၁၁)တွင်လည်း ကာင်း၊ 

 ြပည့်စစွာ ရးသွင်း၍ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းထ လာက်ထားရမည်။ 

 

၁၃။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းသည်- 

(က) နည်းဥပ ဒ ၁၂ အရ လာက်လာပါ အချက်အလက်များ ြပညစ် မှန်ကန်ြခင်း ရှိ၊ မရှိ 

စိစစ်ရမည်။ 

( ခ) လိအပ်ပါက လာက်လာပါ အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ လာက်ထား 

သူအား စစ် ဆးနိင်သည်။ 

( ဂ) မှတ်ပတင်လက်မှတ်ထတ် ပးရန် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည။် 



၅ 

 

(ဃ) သတ်မှတ်သည့် မှတ်ပတင် ကးနှင့် အြခားအခ ကး ငွကိ လာက်ထားသထူမှ လက်ခရရိှ 

လင် မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ် မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ ပစ (မပလ-၁၂)ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ 

ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူ မှတ်ပတင်လက်မတ်ှကိ ပစ (မပလ-၁၃)ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ 

ပလဲ မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သူ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ ပစ (မပလ-၁၄)ြဖင့် 

လည်း ကာင်း လာက်ထားသအူား ထတ် ပးရမည်။ 

 

၁၄။ အာက် ဖ ြပပါ လပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိက် မှတ်ပတင် ကးမှာ ယှဉ်တွဲ ဖ ြပသည့် အတိင်း 

ြဖစ်သည်- 

 (က) မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်တစစ်းီ   -  ကျပ် ၃၀၀၀ 

 ( ခ) ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူတစ်ဦး  -  ကျပ် ၅၀၀ 

 ( ဂ) ပလဲ မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သူတစ်ဦး -  ကျပ် ၅၀၀ 

 

၁၅။ အာက် ဖ ြပပါ လပ်ငန်းအမျို းအစားအလိက် နှစစ်ဉ် ကးမှာ ယှဉ်တွဲ ဖ ြပသည့် အတိင်း ြဖစ်သည်- 

 (က) မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်တစစ်းီ   -  ကျပ် ၂၀၀၀ 

 ( ခ) ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူတစ်ဦး  -  ကျပ် ၅၀၀ 

 ( ဂ) ပလဲ မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သူတစ်ဦး -  ကျပ် ၅၀၀ 

 

၁၆။ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် ဆာင်ရွက်သည့် အာက် ဖ ြပပါ လပ်ငနး်အမျို းအစားအလိက် 

မှတ်ပတင် ကးမှာ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပသည့်အတိင်း ြဖစ်သည်- 

 (က) မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်တစစ်းီ   -  အ မရကိန် ဒ လာ 

         ၁၀၀၀ 

 ( ခ) ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူတစ်ဦး  -  အ မရိကန် ဒ လာ 

         ၂၀၀ 

 ( ဂ) ပလဲ မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သူတစ်ဦး - အ မရကိန် ဒ လာ 

         ၂၀၀ 

 

၁၇။ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် ဆာင်ရွက်သည့် အာက် ဖ ြပပါ လပ်ငန်း အမျို းအစားအလိက် နှစ်စဉ် 

ကးမှာ ယှဉ်တဲွ ဖ ြပသည့်အတိင်း ြဖစ်သည်- 

 (က) မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်တစစ်းီ   -  အ မရကိန် ဒ လာ 

         ၅၀၀ 

 ( ခ) ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူတစ်ဦး  - အ မရကိန် ဒ လာ 

         ၁၀၀ 

 ( ဂ) ပလဲ မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သူတစ်ဦး - အ မရကိန် ဒ လာ 

         ၁၀၀ 

 



၆ 

 

၁၈။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် နညး်ဥပ ဒ ၁၄၊ နညး်ဥပ ဒ ၁၅၊ နညး်ဥပ ဒ ၁၆ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၁၇ 

တွင် ဖ ြပထားသည့် မတ်ှပတင် ကးနှင့် နှစ်စဉ် ကးတိကိ့ အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အမိန် ့

ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ ြပင်ဆငသ်တ်မှတနိ်င်သည။် 

 

၁၉။ (က) မှတ်ပတင်လက်မှတ်  သက်တမး်သည် ထိမှတ်ပတင်  လက်မှတတ်ွင် ဖာ်ြပထားသည် ့ကာလ  

အပိင်းအြခားအတိင်းြဖစ်သည်။ 

( ခ) မှတ်ပတင်လက်မှတ် လာက်ထားသူသည ်မိမိဆန္ဒအရ မှတပ်တင်လက်မှတ် သက်တမ်းကိ  

အများဆး ၃ နှစ် လာက်ထားနိင်သည။် 

 

၂၀။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ရရှိသူသည ် မှတ်ပတင်လက်မှတ် သက်တမ်းကန်ဆးသည့်အခါ ဆက်လက် 

လပ်ကိင်လိပါက သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးထ သက်တမး်မကန်မီ အနညး်ဆး 

ရက် ပါင်း ၃၀ ကိုတင် လာက်ထားရမည။် 

 

၂၁။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းသည်- 

(က) မှတ်ပတင်လက်မှတ်သက်တမး် တိးြမင့် ပးရန် လာက်ထားချက်ကိ စိစစ် ပီး သက်တမ်း 

တိးြမင့် ပးရန် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည။် 

( ခ) မှတ်ပတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် ခွင့်ြပုလ င် သက်မှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ် ကး 

ကိ ပးသွင်း စ ပီး သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရမည။် 

 

အခန်း (၅) 

မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရိှသူ၏ တာဝန်များ 

 

၂၂။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည်- 

 (က) မှတ်ပတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်။ 

( ခ) သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနက သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းအမျို းအစားအလိက် သတ်မှတ်ထားသည့် 

မှတ်ပတင် ကးနှင့် နှစ်စဉ် ကးတိကိ့ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ထတ်ယူသည့် နတွ့င် အပီး 

ပးသွင်းရမည်။ 

 

 

 



၇ 

 

အခန်း (၆) 

မတ် ကာင်ငပ်ကွက်သတ်မှတ်ြခင်း 

 

၂၃။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) မတ် ကာင်ငပ်ကွက် နယ်နိမိတ်တိင်းတာသတ်မှတ် ရး လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် 

အာက်ပါပဂ္ုိဂ လ်များ ပါဝင် သာ မတ် ကာင်ငပ်ကွက် နယ်နိမိတ်တိင်းတာ သတ်မှတ် ရး 

ကာ်မတကိီ ဖွဲ စ့ညး်ရမည်- 

 (၁) ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း   … ဥက္က ဌ 

  ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 

 (၂) သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန    … အဖဲွဝ့င် 

  သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ ကိယစ်ားလှယ် တစ်ဦး 

 (၃) မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဝန်ကီးဌာန  … အဖဲွဝ့င် 

  ငါးလပ်ငန်းဦးစးီဌာနမှ ကိယ်စားလှယ် တစ်ဦး 

 (၄) ကာကွယ် ရးဝန်ကးီဌာန    … အဖဲွဝ့င် 

  ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်ရး ( ရ)မှ ကိယ်စားလှယတ်စ်ဦး 

 (၅) သက်ဆိင်ရာတိင်းစစ်ဌာနချုပ်   … အဖဲွဝ့င် 

  မှ ကိယစ်ားလှယ်တစဦ်း 

 (၆) သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ်၊    … အဖဲွဝ့င် 

  တိင်း အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီမှ 

  ကိယ်စားလှယတ်စ်ဦး 

 (၇) ပလဲလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကမ်းကျင် ပညာရှင် … အဖဲွဝ့င် 

  တစဦ်း မှ သးဦးအထိ 

 (၈) ဒတိယအ ထွ ထွမန် နဂျာ   … အတွင်း ရးမှူး 

  ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 

(ခ) လိအပ်ပါက ကာ်မတီကိ ြပင်ဆင်ဖဲွ စ့ညး်နိင်သည်။ 

 

၂၄။ ကာ်မတသီည် မတ် ကာင်ငပ်ကွက် နယ်နိမိတ် တိင်းတာသတ်မှတ်သည့် အစီရင်ခစာကိ ြပုစ ပီး 

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

 

၂၅။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) နည်းဥပ ဒ ၂၄ အရ တင်ြပလာ သာ မတ် ကာင်ငပ်ကွက် နယ်နိမိတ် တိင်းတာ သတ်မှတ် 

သည့်အစရီင်ခစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဝန် ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း ပီး 

သ ဘာ ထားမှတ်ချက်ြဖင့် အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 

( ခ) အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ရရှိသည့်အခါ မတ် ကာင်ငပ်ကွက် နယ်နိမိတ် တိင်းတာ 

သတ်မှတ်ချက်များကိ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 



၈ 

 
၂၆။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခက စီမခန်ခ့ွဲလျက်ရှိ သာ ရြပင်တွင် 

မတ် ကာင်ငပ်ကွက် နယ်နိမိတ် တိင်းတာ သတ်မှတ်လိပါက ယင်းသိ ့သတ်မှတ်ြခင်းမြပုမီ- 

(က) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စညး်နှင့် ကိုတငညိ်နင်း ပီး သ ဘာထား မှတ်ချက်ရယူ 

ရမည်။ 

( ခ) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းက လပ်ငန်းလိအပ်ချကအ်ရ ထည့်သွင်းလိ သာ အချက ်

များကိ ခွင့်ြပုမိန်တွ့င် စည်းကမ်းချက်အြဖစ ်ထည့်သွင်း ပးရမည။် 

 

၂၇။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည်- 

(က) အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် မတ် ကာင်ငပ်ကွက် တစ်ခလးကိြဖစ် စ၊ တစစိ်တ် 

တစ် ဒသကိြဖစ် စ၊ မတ် ကာင်ငပ်ကွက်နယ်နိမတ်ိ ြပင်ဆငသ်တ်မှတြ်ခင်း သိမ့ဟတ် 

ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ ြပင်ဆင်သတ်မှတြ်ခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းကိ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန် ကညာရမည်။ 

( ခ) သတ်မှတ်ထားသည့် မတ် ကာင်ငပ်ကွက် နယ်နိမိတ်များ ပါဝင် သာ မတ် ကာင်ငပ်ကွက် 

ဧရိယာြပ ြမပကိ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာနများသိ ့ြဖန် ့ ဝရမည။် 

 

 

အခန်း (၇) 

အ ထွ ထွ 

၂၈။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅ အရ အပ်နှင်းထားသည့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး၍ 

မတ် ကာင်ငပ်ကွက်များထိခိက်ပျက်စးီြခင်းနှင့်မတ် ကာင်များမျို းြပုန်းတီးြခင်းတိမှ့ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရး 

အတွက် လိအပ် သာ တားြမစခ်ျက်များကိ အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 

၂၉။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသည် ပလဲထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သပိ္ပနညး်ကျ သ တသန 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့် ရယာဉ်များကိ အခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင်ြ့ပုနိင်သည။် 

 

၃၀။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းသည် မှတ်ပတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ အခါအား လျာ်စာွ 

ြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

 

၃၁။ ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းသည် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၏ သ ဘာတူညီ 

ချက်ြဖင့် ြပည်တွင်းြပည်ပတွင် ပလဲများကိ ြပသြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

  



၉ 

 

၃၂။ စစ် ဆး ရးအရာရှိချုပ်ြဖစ်သည့် ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးသည် မိမိ၏ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ 

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနသိ ့အစီရင်ခရမည။် 

 

၃၃။ စစ် ဆး ရးအရာရိှများသည ် မိမိတိ၏့ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ စစ် ဆး ရးအရာရှိချုပ်ထ အစီရင်ခ 

ရမည်။ 

 

 

  ဗိလ်မှူ းချုပ် အန်းြမင့် 

ဝန်ကီး 

    ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

 သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ပစ (မပလ - ၁) 

နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်း၊  

မတ် ကာင်သား ဖာက် မွးြမူြခင်း၊ မတ် ကာင်ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း၊ ပလဲ ဖာယူ်ြခင်း၊ 

မတ်ခွ ရာင်းချြခင်း လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် လာက်လာ 

 [ နည်းဥပ ဒ ၃ (က) ] 

သိ ့
 ဝန် ကီး 
 သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 
 ရန်ကန် မို  ့

ရက်စွဲ---------------------- 
 

အ ကာင်းအရာ။  ။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း  ဥပ ဒအရ နိင်ငြခား    ရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် ပလဲ  ထတ်လပ်ြခင်း  
     လပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားြခင်း။ 
 

နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် ြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒနှင့်အညီ ပလဲ 
ထတလ်ပ်ြခင်းလပ်ငန်း (မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်း၊ မတ် ကာငသ်ား ဖာက် မွးြမူြခင်း၊ မတ် ကာင် 
ြပုစ စာင့် ရာှက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း၊ ပလဲ ဖာယူ်ြခင်း၊ မတ်ခွ ရာင်းချြခင်း)ကိ လပ်ကိင်လိပါ၍ ခွင်ြ့ပုပါရန် 
လာက်ထားအပ်ပါသည။် 

 ၁။ လာက်ထားသူ၏အမည်၊ ရာထူးအဆင့်၊ တာဝန်၊ ---------------------------------------- 
  နိင်ငသား၊ နိင်ငသားစစိစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊ ---------------------------------------- 
  နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ် နှင့် နရပ်လိပ်စာ  ---------------------------------------- 
 ၂။ လာက်ထားသည့် ကမ္ပဏီအမည်၊   ---------------------------------------- 

 မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့် ကမ္ပဏီဖဲွ စ့ည်းတညရိှ်ရာလိပ်စာ ------------------------------- 
 ၃။ လပ်ကိင်လိ သာလပ်ငန်းများ   ---------------------------------------- 
 ၄။ လပ်ငန်းအတွက်မတည် ငွရင်းပမာဏ  ---------------------------------------- 
 ၅။ လပ်ငန်းြဖစ် ြမာက် ရးအတွက် ဘဏ်အာမခ ငွ ---------------------------------------- 
 ၆။ လပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသည့် နရာ ဒသ  ---------------------------------------- 
  (ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ခန်မှ့န်း ြခ)  ---------------------------------------- 
  ( ြမပညန်းရိှက ပူးတဲွတင်ြပရန်)   ---------------------------------------- 
 ၇။ လပ်ကွကတ်ညရိှ်ရာ မို န့ယ်   ---------------------------------------- 
 ၈။ တစဆ်င်သ့ာွးလာဝင်ထွက်မည့် မို မ့ျား  ---------------------------------------- 
 ၉။ ထတလ်ပ်မည့်ပစ္စည်း    ---------------------------------------- 
 ၁၀။ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လိသည့်နှစ်ကာလအပိင်းအြခား ---------------------------------------- 
 ၁၁။ လပ်ငန်းအလိက်လပ်ကိင်မည့်နညး်စနစ်များ  ---------------------------------------- 
  (မူရင်းနိင်ငတွင် အ တွအ့ကုရိှက ဖာ်ြပရန်) 
 ၁၂။ ရည်ရွယ်ထား သာ လပ်ငန်းသ ဘာတူစာချုပ် ---------------------------------------- 
  (မူကမ်း) (ပူးတဲွလျက်) 
 ၁၃။ အြခား ဖာ်ြပလိ သာအချက်များ   ---------------------------------------- 
        ---------------------------------------- 
 

လက်မှတ် ----------------------- 
အမည ်  ----------------------- 
ကမ္ပဏီ  ----------------------- 



ပစ (မပလ - ၂) 

ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်သား ဖာက် မွးြမူြခင်း၊  

မတ် ကာင်ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း၊ ပလဲ ဖာ်ယူြခင်း 

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် လာက်လာ 

 [ နည်းဥပ ဒ ၃ (ခ) ] 

သိ ့
 ဝန် ကီး 
 သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 
 ရန်ကန် မို  ့

ရက်စွဲ---------------------- 
 

အ ကာင်းအရာ။  ။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း  ဥပ ဒအရ ြပည်တွင်း  ရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် ပလဲ ထတ်လပ်ြခင်း  
     လပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားြခင်း။ 
 

ြပည်တွင်းရင်းနှးီြမုပ်နှမြဖင့် ြမန်မာနိင်င တာအ်တွင်း ြမန်မာပ့လဲလပ်ငန်း ဥပ ဒနှင့်အညီ ပလဲ 
ထတလ်ပ်ြခင်းလပ်ငန်း (မတ် ကာင် သား ဖာက် မွးြမူြခင်း၊ မတ် ကာင် ြပုစ စာင့် ရာှက်ြခင်း၊ ပလဲ 
မွးြမူြခင်း၊ ပလဲ ဖာ်ယူြခင်း)ကိ လပ်ကိင်လိပါ၍ ခွင့်ြပုပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည။် 

 ၁။ လာက်ထားသူ၏အမည်၊ ရာထူးအဆင့်၊ တာဝန်၊ ---------------------------------------- 
  နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်နှင့်  ---------------------------------------- 
  နရပ်လိပ်စာ     ---------------------------------------- 
 ၂။ လာက်ထားသည့် ကမ္ပဏီအမည်၊   ---------------------------------------- 

 မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့် ကမ္ပဏီဖဲွ စ့ည်းတညရိှ်ရာလိပ်စာ ------------------------------- 
 ၃။ လပ်ကိင်လိ သာလပ်ငန်းများ   ---------------------------------------- 
 ၄။ လပ်ငန်းအတွက်မတည် ငွရင်းပမာဏ  ---------------------------------------- 
 ၅။ လပ်ငန်းြဖစ် ြမာက် ရးအတွက် ဘဏ်အာမခ ငွ ---------------------------------------- 
 ၆။ လပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသည့် နရာ ဒသ  ---------------------------------------- 
  (ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ခန်မှ့န်း ြခ)  ---------------------------------------- 
  ( ြမပညန်းရိှက ပူးတဲွတင်ြပရန်)   ---------------------------------------- 
 ၇။ လပ်ကွကတ်ညရိှ်ရာ မို န့ယ်   ---------------------------------------- 
 ၈။ တစဆ်င်သ့ာွးလာဝင်ထွက်မည့် မို မ့ျား  ---------------------------------------- 
 ၉။ ထတလ်ပ်မည့်ပစ္စည်း    ---------------------------------------- 
 ၁၀။ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လိသည့်နှစ်ကာလအပိင်းအြခား ---------------------------------------- 
 ၁၁။ လပ်ငန်းအလိက်လပ်ကိင်မည့်နညး်စနစ်များ  ---------------------------------------- 
  (အ တွအ့ကုရှိက ဖာ်ြပရန်) 
 ၁၂။ ရည်ရွယ်ထား သာ လပ်ငန်းသ ဘာတူစာချုပ် ---------------------------------------- 
  (မူကမ်း) (ပူးတဲွလျက်) 
 ၁၃။ အြခား ဖာ်ြပလိ သာအချက်များ   ---------------------------------------- 
        ---------------------------------------- 
 

လက်မှတ် ----------------------- 
အမည ်  ----------------------- 
ကမ္ပဏီ  ----------------------- 

 



ပစ (မပလ - ၃) 

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစးိရ 

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 

ခွင့်ြပုမိန် ့

 [ နညး်ဥပ ဒ ၄ (ဃ) ] 

 

ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ် ----------- 

ရက်စွဲ -------------------- 

 

 ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနသည် အာက်ပါပဂ္ဂုလ်၊အဖွဲ အ့စည်းအား 

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် ပလဲထတ်လပ်ြခငး်လပ်ငန်း (မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်း၊ မတ် ကာင် 

သား ဖာက် မွးြမူြခင်း၊ မတ် ကာင်ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း၊ ပလဲ ဖာယူ်ြခင်း၊ မတ်ခွ 

ရာင်းချြခင်း) လပ်ကိင်ရန် ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးလိက်သည။် 

၁။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသည့် ပဂ္ုိဂ လ်အမည၊် ရာထူးအဆင့်၊ ---------------------------------------- 

  တာဝန်၊ နိင်ငသား၊ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား ---------------------------------------- 

  အမှတ်၊နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ် နှင့် နရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------- 

 ၂။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသည့် ကမ္ပဏီအမည်၊   ---------------------------------------- 

 မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့် ကမ္ပဏီဖဲွ စ့ည်းတညရိှ်ရာလိပ်စာ ------------------------------- 

 ၃။ ခွင့်ြပုမိန်အ့ရ နယ် ြမသတ်မှတ်ချက် 

(က) တည် နရာ    ---------------------------------------- 

( ခ) ဧရယိာအကျယ်အဝန်း   ---------------------------------------- 

( ဂ) သတ်မှတ်နယ် ြမ   ---------------------------------------- 

၄။ လပ်ကွကတ်ညရိှ်ရာ မို န့ယ်   ---------------------------------------- 

 ၅။ တစဆ်င်သ့ာွးလာဝင်ထွက်မည့် မို မ့ျား  ---------------------------------------- 

 ၆။ ခွင့်ြပုသည်လ့ပ်ငန်း    ---------------------------------------- 

၇။ ခွင့်ြပုသည်သ့က်တမ်းကာလ   ---------------------------------------- 

၈။ ခွင့်ြပုသည်ရ့က်စဲွ     --------------------------------------- 

၉။ သက်တမ်းကန်ဆးသည့်ရက်စွဲ   ---------------------------------------- 

၁၀။ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ စည်းကမ်းချက်များ 

(က) ခွင်ြ့ပုသည့် လပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိင် သာ စာချုပ်ပါ သ ဘာ တူညခီျက်များ နှင့် 

စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည။် 

( ခ) အဆိြပုလာပါ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတိင်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ) ခွင်ြ့ပုမိန်ပ့ါ ဧရယိာအတွင်း ခွင့်ြပုသည့် လပ်ငန်းကိသာ လပ်ကိင်ရမည်။ 

(ဃ) အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်။ 

 

        ဝန်ကီး 

         သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန 



ပစ (မပလ - ၄) 

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစးိရ 

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 

ခွင့်ြပုမိန် ့

 [ နညး်ဥပ ဒ ၄ (ဃ) ] 

 

ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ် ----------- 

ရက်စွဲ -------------------- 

 

 ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနသည် အာက်ပါပဂ္ဂုလ်၊အဖွဲ အ့စည်းအား 

ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒပဒ်မ ၅ အရ ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင ် သား ဖာက် မွးြမူြခင်း၊ 

မတ် ကာင်ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ ပလဲ မွးြမူြခင်း၊ ပလဲ ဖာယူ်ြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် ခင့်ွြပုမိန် ့

ထတ် ပးလိက်သည်။ 

၁။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသည့် ပဂ္ုိဂ လ်အမည၊် ရာထူးအဆင့်၊ ---------------------------------------- 

  တာဝန်၊ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်နှင့် ---------------------------------------- 

  နရပ်လိပ်စာ     ---------------------------------------- 

 ၂။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသည့် ကမ္ပဏီအမည်၊   ---------------------------------------- 

 မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့် ကမ္ပဏီ ဖဲွ စ့ညး်တညရိှ်ရာလိပ်စာ ------------------------------- 

 ၃။ ခွင့်ြပုမိန်အ့ရ နယ် ြမသတ်မှတ်ချက် 

(က) တည် နရာ    ---------------------------------------- 

( ခ) ဧရယိာအကျယ်အဝန်း   ---------------------------------------- 

( ဂ) သတ်မှတ်နယ် ြမ   ---------------------------------------- 

၄။ လပ်ကွကတ်ညရိှ်ရာ မို န့ယ်   ---------------------------------------- 

 ၅။ တစဆ်င်သ့ာွးလာဝင်ထွက်မည့် မို မ့ျား  ---------------------------------------- 

 ၆။ ခွင့်ြပုသည်လ့ပ်ငန်း    ---------------------------------------- 

၇။ ခွင့်ြပုသည်သ့က်တမ်းကာလ   ---------------------------------------- 

၈။ ခွင့်ြပုသည်ရ့က်စဲွ     --------------------------------------- 

၉။ သက်တမ်းကန်ဆးသည့်ရက်စွဲ   ---------------------------------------- 

၁၀။ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ စည်းကမ်းချက်များ 

(က) ခွင်ြ့ပုသည့် လပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိင် သာ စာချုပ်ပါ သ ဘာတူညီချက်များ နှင့် 

စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည။် 

( ခ) အဆိြပုလာပါ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတိင်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ) ခွင်ြ့ပုမိန်ပ့ါ ဧရယိာအတွင်း ခွင့်ြပုသည့် လပ်ငန်းကိသာ လပ်ကိင်ရမည်။ 

(ဃ) အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်။ 

 

        ဝန်ကီး 

         သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန 



ပစ (မပလ -  ၅) 
ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်း 

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် လာက်လာ 
[ နည်းဥပ ဒ ၅ (က) ] 

သိ ့
 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 
 ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 
 သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 

ရက်စွဲ -------------------- 
 
အ ကာင်းအရာ။  ။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း  ဥပ ဒအရ ြပည်တွင်း  ရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်  ဖမ်းဆီး  

   စ ဆာင်းြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားြခင်း။ 
 
 ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်ဖမ်းဆီး စ ဆာင်းြခင်းလပ်ငန်းကိ 
ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒနှင့်အညီ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 

၁။ လာက်ထားသူ၏အမည်၊ ရာထူးအဆင့်၊ တာဝန်၊ ---------------------------------------- 
  နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်နှင့်  ---------------------------------------- 
  နရပ်လိပ်စာ     ---------------------------------------- 
 ၂။ လာက်ထားသည့် ကမ္ပဏီအမည်၊   ---------------------------------------- 

 မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့် ကမ္ပဏီဖဲွ စ့ည်းတညရိှ်ရာလိပ်စာ ------------------------------- 
 ၃။ လပ်ကိင်လိ သာလပ်ငန်းများ   ---------------------------------------- 
 ၄။ လပ်ငန်းလပ်ကိင်လိသည့် နရာ ဒသ  ---------------------------------------- 
 ၅။ အသးြပုမည့် ရယာဉ်နှင်သ့က်ဆိင် သာအချက်များ  
  (က) ရယာဉ်အမည်၊ အမျို းအစား  ---------------------------------------- 
  ( ခ) အရယ်ွအစား    ---------------------------------------- 
  ( ဂ) တပဆ်င်ထား သာပင်မအင်ဂျငစ်က်နှင့် ---------------------------------------- 
   အရန်စက်များနှင်ဆ့ိင် သာအချက်များ ---------------------------------------- 
  (ဃ) လ ပးစက်အမျို းအမညန်ှင့်စွမ်းအား ---------------------------------------- 
  ( င) အသးြပုမည့် ရငပ်ကိရိယာများ  ---------------------------------------- 
 ၆။ အသးြပုမည့် ရယာဉ်ဝန်ထမ်းနှင့် ရငပ်  ---------------------------------------- 
  ကမ်းကျင်သဦူး ရ    ---------------------------------------- 

(မှတ်ချက် - ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းတွင် မှတ်ပတင်ထား သာ 
ရငပ်များြဖစရ်မည။်) 

 ၇။ မတ် ကာင်ငပ်ယမူည့်နညး်စနစ်   ---------------------------------------- 
 ၈။ လပ်ကိင်ခွင့်သက်တမ်းအတွင်း ရရိှနိင်မည့်  ---------------------------------------- 
  မတ် ကာင်အ ရအတွက် (ခန်မ့ှန်း)   ---------------------------------------- 

၉။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒနှင့် နညး်ဥပ ဒများ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာ့ပလဲ 
ထတလ်ပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတ်ြပန် သာအမန်ိ၊့ ညန်ကားချက်များနှင့် 
စည်းကမ်းချက်များ အတိင်း လိက်နာလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ပါမည။် 

  
လက်မှတ် ----------------------- 
အမည ်  ----------------------- 
ကမ္ပဏီ  ----------------------- 



ပစ (မပလ -  ၆) 

ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ်ခွ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် လာက်လာ 

[ နည်းဥပ ဒ ၅ ( ခ) ] 

 

သိ ့

 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 

 ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 

 သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 

ရက်စွဲ -------------------- 

 

အ ကာင်းအရာ။  ။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း  ဥပ ဒအရ  ြပည်တွင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ်ခွ ရာင်းချြခင်း 

   လပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် လာက်ထားြခင်း။ 

 

ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ြပည်တွင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ်ခွ ရာင်းချြခငး်လပ်ငန်းကိ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း  

ဥပ ဒနှင့်အညီ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 

၁။ လာက်ထားသူ၏အမည်၊ ရာထူးအဆင့်၊ တာဝန်၊ ---------------------------------------- 

  နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်နှင့်  ---------------------------------------- 

  နရပ်လိပ်စာ     ---------------------------------------- 

 ၂။ လာက်ထားသည့် ကမ္ပဏီအမည်၊ မှတ်ပတင်အမှတ် ---------------------------------------- 

နှင့် ကမ္ပဏီ၊ လပ်ငန်း၊ အ ရာင်းဆိင်တည်ရှိရာလိပ်စာ ------------------------------- 

 ၃။ အိမ်တငွး်စက်မလက်မလပ်ငန်းလပ်ကိင် ကာင်း ---------------------------------------- 

  မတ်ခွကန် ချာ ရာငး်ဝယ် ကာင်းအ ထာက် ---------------------------------------- 

  အထား စာရွက်စာတမး်များ (ပူးတွဲလျက်)  ---------------------------------------- 

 ၄။ မတ်ခွလပ်ငန်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခ့ဲဖူးြခင်း ရိှ၊မရှိ၊ ---------------------------------------- 

  ရိှလ င် လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ပ ဖာ်ြပရန် 

 ၅။ မတ်ခွနှင့်ပတ်သက်၍ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်လိ သာ ---------------------------------------- 

  အစီအစဉ်     ---------------------------------------- 

၆။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ၊ နညး်ဥပ ဒများ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာ့ပလဲထတလ်ပ် 

ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတ်ြပန် သာအမန်ိ၊့ ညန်ကားချက်များနှင့် စည်းကမ်း 

သတ်မှတ်ချက်များ အတိင်းလိက်နာ လပ်ကိင် ဆာင်ရွကပ်ါမည်။ 

           

  

လက်မှတ် ----------------------- 

အမည ်  ----------------------- 

ကမ္ပဏီ  ----------------------- 

         



ပစ (မပလ - ၇) 

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစးိရ 
သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 

ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 
ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်း 

လပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန်ခွင့်ြပုမိန် ့
 [ နညး်ဥပ ဒ ၆ (ဃ) ] 

 
ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ် ----------- 

ရက်စွဲ -------------------- 

 
 ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနသည် အာက်ပါပဂ္ဂုလ်၊အဖွဲ အ့စည်းအား 

ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒပဒ်မ ၇ အရ ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ် ကာငဖ်မး်ဆီးစ ဆာင်းြခင်းလပ်ငန်း 

လပ်ကိင်ရန် ခွင်ြ့ပုမိန် ့ထတ် ပးလိက်သည။် 

၁။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ၏အမည်၊ ရာထူးအဆင့်၊  ---------------------------------------- 

  တာဝန်၊ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်နှင့် ---------------------------------------- 

  နရပ်လိပ်စာ     ---------------------------------------- 

 ၂။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသည့် ကမ္ပဏီအမည်၊   ---------------------------------------- 

 မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့် ကမ္ပဏီ ဖဲွ စ့ညး်တညရိှ်ရာလိပ်စာ ------------------------------- 

၃။ ခွင့်ြပုမိန်အ့ရ နယ် ြမသတ်မှတ်ချက်  ---------------------------------------- 

၄။ လပ်ငန်းတင်ွအသးြပုမည့် မတ် ကာင်ငပ်   ---------------------------------------- 

 ရယာဉ်စးီ ရ (မှတ်ပတင်ထား ပီးြဖစ် သာ  ---------------------------------------- 

 ရယာဉ်အမည်များကိ ဖ ြပရန်)   ---------------------------------------- 

 ၅။ မတ် ကာင်ငပ်ယရူာတွင် အသးြပုမည့် နည်းစနစ ် ---------------------------------------- 

  နှင့် ကိရိယာများ 

 ၆။ ခွင့်ြပုသည်သ့က်တမ်းကာလ   ---------------------------------------- 

၇။ ခွင့်ြပုသည်ရ့က်စဲွ     --------------------------------------- 

၈။ သက်တမ်းကန်ဆးသည့်ရက်စွဲ   ---------------------------------------- 

၉။ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ စည်းကမ်းချက်များ 

(က) မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းြခင်းလပ်ငန်းတွင်အသးြပုမည့်မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ် 

များနှင့် ပလဲ မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သူများအား သီးြခားမှတ်ပတင်ရပါမည်။ 

( ခ) ခွင်ြ့ပုမိန်ရ့ရှိသူသည် ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒများ၊ သတ္တ ုတွင်း 

ဝန် ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတြ်ပန် 

သာ အမိန်နှ့င့် ညန်ကားချက်များကိ လိက်နာရမည်။ 

( ဂ) အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်။ 

 

လက်မှတ် ------------------------------- 
အမည ်  ------------------------------- 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 



ပစ (မပလ - ၈) 

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစးိရ 
သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 

ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 
ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ်ခွ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် 

ခွင့်ြပုမိန် ့
 [ နညး်ဥပ ဒ ၆ (ဃ) ] 

 
ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ် ----------- 

ရက်စွဲ -------------------- 
 
 ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနသည် အာက်ပါပဂ္ဂုလ်၊အဖွဲ အ့စည်းအား 
ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒပဒ်မ ၇ အရ ြပည်တွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖင့် မတ်ခွ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ရန် 
ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးလိက်သည။် 

၁။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ၏အမည်၊ ရာထူးအဆင့်၊  ---------------------------------------- 
  တာဝန်၊ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်နှင့် ---------------------------------------- 
  နရပ်လိပ်စာ     ---------------------------------------- 
 ၂။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသည့် ကမ္ပဏီအမည်၊   ---------------------------------------- 

 မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့် ကမ္ပဏီ ဖဲွ စ့ညး်တညရိှ်ရာလိပ်စာ ------------------------------- 
၃။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ၏ မတ်ခွကန် ချာအလပ်ရ၊  ---------------------------------------- 
 သိ လှာင်ရလိပ်စာ (ရှိလ င်)   ---------------------------------------- 
၄။ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှိသူ၏ မတ်ခွကန် ချာ အ ရာင်းဆိင် ---------------------------------------- 

လိပ်စာ (ရိှလ င်)     ---------------------------------------- 
၅။ ခွင့်ြပုသည်သ့က်တမ်းကာလ   ---------------------------------------- 
၆။ ခွင့်ြပုသည်ရ့က်စဲွ     --------------------------------------- 
၇။ သက်တမ်းကန်ဆးသည့်ရက်စွဲ   ---------------------------------------- 
၈။ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ စည်းကမ်းချက်များ 

(က) မတ်ခွကန်ကမ်းများကိ ဥပ ဒအရ တရားဝင်ထတ်လပ် ရာင်းချခွင့်ရှိ သာ ြမန်မာ့ 
ပလဲထတလ်ပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းကလည်း ကာင်း၊ြမန်မာ့ပလဲထတလ်ပ် 
ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းမှ တာဝန်လဲအပ်ထား သာ ြပည်တွင်းြပည်ပ ဖက်စပ် 
လပ်ငန်းစမီခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီများကလည်း ကာင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင်အ့ညီ 
တရားဝင် ရာင်းချခွင့်ရှိသည်။ ထိမတ်ခွများကိ ကန် ချာအြဖစ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ မတ်ခွ 
အတိင်းြဖစ် စ တစ်ဆင့်ြပန်လည် ရာင်းချခွင့်ရှိသည်။ လပ်ကိင်ခွင့်မရိှဘဲ သဘာဝ 
မတ် ကာင်များအား ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်၍ အခွယြူခင်း၊ တရားမဝင် မတ်ခွ 
ရာင်းဝယ်ြခင်း မြပုရ။ 

( ခ) မတ်ခွများကိ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တစ်ဆင်ြ့ပန်လည် ရာင်းချြခင်း ကိစ္စနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဥဲပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ) အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်။ 
 

လက်မှတ် ------------------------------- 
အမည ်  ------------------------------- 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 



ပစ (မပလ -  ၉) 

မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်အြဖစ် အသးြပုနိင်ရန် 

မှတ်ပတင်ခွင့် လာက်လာ 

[ နည်းဥပ ဒ ၁၂ (က) ] 

သိ ့

 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 

 ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 

ရက်စွဲ -------------------- 

 

အ ကာင်းအရာ။  ။ မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်အြဖစ် အသးြပုနိင်ရန် မှတ်ပတင်ခွင့် လာက်ထားြခင်း။ 

 

ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒနှင်အ့ညီ အာက် ဖာ်ြပပါ ရယာဉ်ကိ မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်အြဖစ ်

လပ်ငန်းလပ်ကိင် အသးြပုနိင် ရးအတွက် မှတ်ပတင်ခွင်ြ့ပုပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည။် 

၁။ လာက်ထားသူ၏အမည်၊ ရာထူးအဆင့်၊ တာဝန်၊ ---------------------------------------- 

  နိင်ငသား၊ နိင်ငသားစစိစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် ---------------------------------------- 

  နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ်နှင့် နရပ်လိပ်စာ  ---------------------------------------- 

 ၂။ လာက်ထားသည့် ကမ္ပဏီအမည်၊ မှတ်ပတင်အမှတ် ---------------------------------------- 

နှင့် ကမ္ပဏီ ဖွဲ စ့ည်းတည်ရှိရာလိပ်စာ  ---------------------------------------- 

 ၃။ ပလဲထတလ်ပြ်ခင်းလပ်ငန်းတစ်ရပ် လပ်ကိင်ရန် ---------------------------------------- 

  အတွက် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာနမှ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှ ---------------------------------------- 

  ထား သာ ပဂ္ုိဂ လ်၊ ကမ္ပဏဟီတ်မဟတ၊် ခွင့်ြပုမိန် ့ ---------------------------------------- 

  ရရိှလ င် ခွင်ြ့ပုမိန်အ့မှတ်နှင့် ရက်စွဲ ဖာ်ြပရန် ---------------------------------------- 

 ၄။ ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပင်န်း ---------------------------------------- 

  အတွက် မတ် ကာင်ရိင်းများ ရှာ ဖွဖမ်းဆီး ရာင်းချ ---------------------------------------- 

  ရန်အတွက်ြဖစလ် င် မှတ်ပတင်လက်မှတရ်ရိှသည့် ---------------------------------------- 

  မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်အြဖစ် လပ်ကိင်ဖးူြခင်း ---------------------------------------- 

  ရှိ/မရိှ ရိှလ င် ဖာ်ြပရန်။ 

 ၅။ မှတ်ပတင် သာ ရယာဉ်၏အမည်   ---------------------------------------- 

၆။ ရယာဉ်နှင့်ဆိင် သာ အချက်အလက်များ 

(က) ရယာဉ်အမျို းအစားနှင့် မှတ်ပတင်အမှတ်  ----------------------------------------

  မှတ်ပတင်သည့်နိင်င   ---------------------------------------- 

( ခ) အရယ်ွအစား၊ အတိင်းအတာ  ---------------------------------------- 

( ဂ) တပ်ဆင်ထား သာပင်မအင်ဂျင်အမျို းအစား၊--------------------------------------- 

   မှတ်ပတင်နှင့် ဆိင်ရာအချက်အလက်များ ---------------------------------------- 

(ဃ) အရန် အင်ဂျင်အမျို းအစားနှင့် ဆိင်ရာ ---------------------------------------- 

 အချက်အလက်များ   ---------------------------------------- 

 



( င) လ ပးစက်အမျိုးအစားနှင့် ဆိင်ရာ ---------------------------------------- 

 အချက်အလက်များ   ---------------------------------------- 

( စ) သးစဲွမည့် ရငပ်ကိရိယာနှင့် ဆိင်ရာ ---------------------------------------- 

 အချက်အလက်များ   ---------------------------------------- 

(ဆ) တပဆ်င်ထားသည့် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှထား ပီး ---------------------------------------- 

 ြဖစ် သာအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ---------------------------------------- 

( ဇ) ရယာဉ်၏ ရှ ၊့ နာက၊် ဝဲ၊ ယာ   ---------------------------------------- 

 ဓါတ်ပ (၄)ပ (ပူးတွဲလျက်)   ---------------------------------------- 

၇။ မတ် ကာင်ရာှ ဖွငပ်ယူလိ သာ မတ် ကာင်ငပ်ကွက် ---------------------------------------- 

နရာ၊ ဒသ     ---------------------------------------- 

 ၈။ ရှာ ဖွဖမ်းဆီးရရှိရန် မာ်မှန်းထားသည့် မတ် ကာင် ---------------------------------------- 

  အ ရအတွက်     ---------------------------------------- 

၉။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒ၊ နညး်ဥပ ဒများ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် 

ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များနှင့် 

စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ပါမည်။ ပျက်ကွက်ပါက ထိက်သင့် သာ အ ရးယူ 

မကိခယူပါမည။် 

       

  

လက်မှတ် ----------------------- 

အမည်  ----------------------- 

ကမ္ပဏီ  ----------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပစ (မပလ -  ၁၀) 
ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူအြဖစ် လပ်ကိင်နိင်ရန် 

မှတ်ပတင်ခွင့် လာက်လာ 
[ နည်းဥပ ဒ ၁၂ (ခ) ] 

 
သိ ့
 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 
 ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 
 သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 

ရက်စွဲ -------------------- 
 
အ ကာင်းအရာ။  ။ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူအြဖစ်လပ်ကိင်နိင်ရန် မှတ်ပတင်ခွင့် လာက်ထားြခင်း။ 
 

ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒနှင့်အညီ ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူအြဖစ ် လပ်ငန်းလပ်ကိင်နိင် ရး 
အတွက် မှတ်ပတင်ခွင်ြ့ပုပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည။် 

၁။ လာက်ထားသူ၏အမည်၊(ြမန်မာ / အဂလိပ်) ---------------------------------------- 
 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊   ---------------------------------------- 

နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ်    ---------------------------------------- 
 ၃။ လူမျို း၊ နိင်ငသား     ---------------------------------------- 

၄။ မိဘအမည ်     ---------------------------------------- 
 ၅။ မွးသက္က ရာဇ် (အသက်)    ---------------------------------------- 

၆။ ရရိှထား သာ ပညာအရညအ်ချင်း   ---------------------------------------- 
(ဘဲွလ့က်မှတ် မိတ္တ ူမှန်ပူးတွဲလျက်)  ---------------------------------------- 

၇။ ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပင်န်း ---------------------------------------- 
မှထတ် ပး သာ ကမ်းကျင်မဆိငရ်ာ လက်မှတ်နှင့် ---------------------------------------- 
အဆင့်      ---------------------------------------- 

 ၈။ လာက်ထားသူ၏ နရပ်လိပ်စာ အြပည့်အစ ---------------------------------------- 
၉။ လပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက် သာ အ တွအ့ကုများ ---------------------------------------- 

(ခနှစ် သက္က ရာဇ်အလိက် ဖာ်ြပရန်)  ---------------------------------------- 
၁၀။ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ သာ လပ်ငန်းဌာန  ---------------------------------------- 

(နိင်င့ဝန်ထမး်အြဖစ် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခ့ဲဖူးပါက ---------------------------------------- 
အ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲလျက်) ---------------------------------------- 

 ၁၁။ လက်ရိှ အလပ်အကိင်    ---------------------------------------- 
၁၂။ ဌာနဆိင်ရာ အ ရးယူ အြပစ် ပးခရြခင်း၊ ြပစ်မ ---------------------------------------- 

ြပစ်ဒဏ်ကျခခ့ဲဖူးြခငး် ရှိ/မရှိ   ---------------------------------------- 
၁၃။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒ၊ နညး်ဥပ ဒများ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် 

ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များနှင့် 
စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ပါမည်။ ပျက်ကွက်ပါက ထိက်သင့် သာ အ ရးယူ 
မကိ ခယူ ပါမည။်       

  
လက်မှတ် ----------------------- 
အမည ်  ----------------------- 
ကမ္ပဏီ  ----------------------- 



ပစ (မပလ -  ၁၁) 
ပလဲ မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သူအြဖစ် လပ်ကိင်နိင်ရန် 

မှတ်ပတင်ခွင့် လာက်လာ 
[ နည်းဥပ ဒ ၁၂ (ဂ) ] 

 
သိ ့
 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 
 ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 
 သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 

ရက်စွဲ -------------------- 
 
အ ကာင်းအရာ။  ။ ပလဲ  မွးြမူ ရး    ( ရငပ်)  ကမ်းကျင်သူ  အြဖစ် လပ်ကိင်နိင်ရန်  မှတ်ပတင်ခွင့်  

  လာက်ထားြခင်း။ 
 

ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒနှင့်အညီ ပလဲ မွးြမူ ရး( ရငပ်)  ကမ်းကျင်သအူြဖစ် လပ်ငန်းလပ်ကိင် 
နိင် ရးအတွက် မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 

၁။ လာက်ထားသူ၏အမည်၊(ြမန်မာ / အဂလိပ်) ---------------------------------------- 
 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊   ---------------------------------------- 

နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ်    ---------------------------------------- 
 ၃။ လူမျို း၊ နိင်ငသား     ---------------------------------------- 

၄။ မိဘအမည ်     ---------------------------------------- 
 ၅။ မွးသက္က ရာဇ် (အသက်)    ---------------------------------------- 

၆။ ပညာအရည်အချငး်    ---------------------------------------- 
၇။ ရရိှထား သာ ကမ်းကျင်မဆိင်ရာလက်မှတ်များ  ---------------------------------------- 

သိမ့ဟတ် ရငပ်သင်တန်း တက် ရာက်ဖူးြခင်း ---------------------------------------- 
ရှိ/မရိှ      ---------------------------------------- 

 ၈။ လာက်ထားသူ၏ နရပ်လိပ်စာ အြပည့်အစ ---------------------------------------- 
၉။ လပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက် သာ အ တွအ့ကုများ ---------------------------------------- 

(ခနှစ် သက္က ရာဇ်အလိက် ဖာ်ြပရန်)  ---------------------------------------- 
၁၀။ တာဝနထ်မ်း ဆာငခ့ဲ်ဖူး သာ လပ်ငန်းဌာန  ---------------------------------------- 

(နိင်င့ဝန်ထမး်အြဖစ် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခ့ဲဖူးပါက ---------------------------------------- 
အ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲလျက်) ---------------------------------------- 

 ၁၁။ လက်ရိှ အလပ်အကိင်    ---------------------------------------- 
၁၂။ ဌာနဆိင်ရာ အ ရးယူ အြပစ် ပးခရြခင်း၊ ြပစ်မ၊ ---------------------------------------- 

ြပစ်ဒဏ်ကျခခ့ဲဖူးြခငး် ရှိ/မရှိ   ---------------------------------------- 
၁၃။ ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒ၊ နညး်ဥပ ဒများ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် 

ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များနှင့် 
စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ပါမည်။ ပျက်ကွက်ပါက ထိက်သင့် သာ အ ရးယူ 
မကိ ခယူ ပါမည။်       

  
လက်မှတ် ----------------------- 
အမည ်  ----------------------- 
ကမ္ပဏီ  ----------------------- 



ပစ (မပလ -  ၁၂) 
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစးိရ 

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 
ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 

မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ် မှတ်ပတင်လက်မှတ် 
[ နည်းဥပ ဒ ၁၃ (ဃ) ] 

 
မှတ်ပတင်အမှတ် ------------ 

ရက်စွဲ -------------------- 
 
 ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၊ ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် 
ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းသည် ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀ အရ အာက် ဖာ်ြပပါ ပဂ္ိဂုလ်၊ အဖဲွ  ့
အစည်း၏ ရယာဉ်ကိ မတ် ကာင်ငပ် ရယာဉ်အြဖစ ်မှတ်ပတင်လက်မှတ် ထတ် ပးလိက်သည်။ 

၁။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ရရိှသူ၏ အမည၊် နိင်ငသား၊  ---------------------------------------- 
 ကမ္ပဏအီမည်     ---------------------------------------- 

 ၂။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ရရိှသူ၏ နိင်ငသား စိစစ် ရး ---------------------------------------- 
ကတ်ြပား သိမ့ဟတ် နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ် ---------------------------------------- 
ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်အမှတ်    ---------------------------------------- 

 ၃။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ရရိှသူ၏ နရပ်လိပ်စာ၊  ---------------------------------------- 
  ကမ္ပဏတီည်ရှိရာ လိပ်စာအြပည့်အစ  ---------------------------------------- 

၄။ ရယာဉ်အမည ်     ---------------------------------------- 
 ၅။ ရယာဉ်အရယ်ွအစားနှင့် မှတ်ပတင်အမှတ်  ---------------------------------------- 

၆။ တပ်ဆင်ထား သာ အင်ဂျင်စက်များ 
 (က) အင်ဂျင်အမျို းအစားနှင့် မှတ်ပတင်  ----------------------------------------
 ( ခ)  အင်ဂျင်အမှတ်    ----------------------------------------
 ( ဂ) ထတ်လပသ်ည့်နိင်င   ----------------------------------------
 (ဃ) ြမင်း ကာင် ရအား   ---------------------------------------- 
၇။ လ ပးစက်အမျို းအစားနှင့် ဆိင်ရာအချက်  ----------------------------------------

အလက်များ      ---------------------------------------- 
 ၈။ ဖမ်းဆီးမည့် မတ် ကာင်အ ရအတွက်  ---------------------------------------- 

၉။ ရယာဉ် ပ တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှ ---------------------------------------- 
ထား ပီးြဖစ် သာ အီလက်ထရန်ွးနစ် ပစ္စည်းများ ---------------------------------------- 

၁၀။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်သက်တမး်   ---------------------------------------- 
 ၁၁။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ထတ် ပးသည်ရ့က်စဲွ  ---------------------------------------- 

၁၂။ သက်တမ်းကန်ဆးသည့် ရက်စွဲ   ---------------------------------------- 
၁၃။ ငပ်ကွက်နယ် ြမ ကန်သ့တ်ချက်   ---------------------------------- 
၁၄။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒ၊ နညး်ဥပ ဒများ၊ သတ္တ ုတွင်း 

ဝန်ကးီဌာနနှင့် ြမန်မာ့ပလဲထတလ်ပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတ်ြပန်ထား သာ 
အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၅။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (ပူးတဲွပါ ဖာ်ြပချက်များနှင့် အခါအား လျာ်စွာ 
သတ်မှတ်ချက်များကိလညး် လိက်နာရမည်။) 

  
လက်မှတ် ------------------------------- 
အမည ်  ------------------------------- 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 



 

စည်းကမ်းချက်များ 

 

(၁) ဤမတ်ှပတင်လက်မတ်ှကိ လပ်ငန်းခွင်တွင် အမဲတမ်း ထားရိှရမည။် 

(၂) မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ အြခားမည်သူကိ့မ  လဲ ြပာင်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ရာင်းချြခင်းမြပုရ။ 

(၃) တာဝန်ရှိသူများ မးြမန်းစိစစ်သည့်အခါ မှတ်ပတငလ်က်မှတ်ကိ ြပသနိင်ရမည်။ မှတ်ပတင်ထား သာ 

လှသား၊ ရငပ်များ၏ အမညစ်ာရင်းကိ ဌာနမှ ထတ် ပး သာ ဓါတ်ပများကပ်ထားသည့် ကတ်ြပား 

နှင်အ့တူ တင်ြပရမည။် 

(၄) မှတ်ပတင်လက်မှတ်တွင် ြဖည့်စွက် ရးသားြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းမြပုရ။ 

(၅) မှတ်ပတင်လက်မှတ် ပျာက်ဆးြခင်း၊ပျက်စီးြခင်းြဖစလ် င် ြမန်မာပ့လဲထတလ်ပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရး 

လပ်ငန်းသိ ့ချက်ချင်းအ ကာင်းကားရမည်။ 

(၆) မှတ်ပတင်လက်မှတ် ရရှိသူသည ် မိမငိပ်ယမူည့် ငပ်ကွက်ကိ အတည်ြပုနိင်ရန် သက်ဆိင်ရာ ြမန်မာ့ 

ပလဲထတလ်ပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း၊ ရးခဲွတွင် တစလ်လင် တစ် ကိမ် ကိုတင်၍ အတည် 

ြပုချက်ရယရူမည။် အတညြ်ပုချက်ရရှိမှသာ မတ် ကာင်ဖမ်းဆီးြခင်းလပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်ရမည။် 

(၇) သဘာဝပလဲ၊ မွးပလဲနှင့် မတ်ခွတိကိ့ ရရှိပါက လက်ဝယ်ထားြခင်းမြပုဘဲ သက်ဆိင်ရာ ြမန်မာ့ပလဲ 

ထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း၊ ရးခဲွသိ ့အပ်နှရမည်။ 

(၈) ခွင်ြ့ပုထား သာ ငပ်ကွက်အတွင်းမှတစ်ပါး အြခား နရာတွင် မတ် ကာင်ငပ်ယူြခင်းမြပုရ။ 

(၉) အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပစ (မပလ -  ၁၃) 
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစးိရ 

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 
ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 
ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူ မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

[ နည်းဥပ ဒ ၁၃ (ဃ) ] 
 
မှတ်ပတင်အမှတ် ------------ 

ရက်စွဲ -------------------- 
 
 ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၊ ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် 
ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းသည် ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒမ် ၁၀ အရ အာက် ဖာ်ြပပါ ပဂ္ုိဂ လ်အား  ပလဲ 
မွးြမူ ရးက မ်းကျင်သူအြဖစ် လပင်နး်လပ်ကိငရ်န် မှတ်ပတင်လက်မှတ် ထတ် ပးလိက်သည်။ 

 
၁။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူ၏အမည်  ---------------------------------------- 

(ြမန်မာ / အဂလိပ်)    ---------------------------------------- 
 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊   ---------------------------------------- 

နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ်    ---------------------------------------- 
 ၃။ လူမျို း၊ နိင်ငသား     ---------------------------------------- 

၄။ မိဘအမည ်     ---------------------------------------- 
 ၅။ မွးသက္က ရာဇ် / အသက်    ---------------------------------------- 

၆။ ရရှိထား သာပညာအရည်အချင်း   ---------------------------------------- 
၇။ ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပင်န်း ---------------------------------------- 
 မှ ထတ် ပး သာ ကမ်းကျင်မဆိငရ်ာလက်မှတ် ---------------------------------------- 
 နှင့်အဆင့် 
၈။ နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ    ---------------------------------------- 
၉။ မှတ်ပတင်ခွင်ြ့ပုသည့် လပ်ငန်း   ပလဲ မွးြမူ ရးကမ်းကျင်သူ/  

မတ် ကာင်သား ဖာက် မွးြမူ ရး 
ကမ်းကျင်သူ 

၁၀။ ခွင့်ြပုသည့် ဒသ     ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် 
ရးလပ်ငန်းလက် အာက်ရိှ ဌာနဆိင်ရာ 
ပလဲကန်းစခန်းများနှင့်ြမန်မာ့ပလဲထတ် 
လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းနှင့် 
ပူး ပါငး်  ထူ ထာင်ထား သာ ဖက်စပ် 
လပ်ငန်းများရိှရာ ပလဲက န်းစခန်းများ 

၁၁။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်သက်တမး်   ---------------------------------------- 
၁၂။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ထတ် ပးသည့်ရက်စဲွ  ---------------------------------------- 
၁၃။ သက်တမ်းကန်ဆးသည့်ရက်စွဲ   ---------------------------------------- 
၁၄။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် ြမန်မာ့ပလဲ 

ထတလ်ပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များ 
နှင့်စညး်ကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၅။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ ( ကျာဘက်တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။) 
 

  
လက်မှတ် ------------------------------ 
အမည ်  ------------------------------ 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 
 



စည်းကမ်းချက်များ 

(၁) ဤမတ်ှပတင်လက်မတ်ှ ကိင် ဆာင်ထားသူသာလင် ပလဲ မွးြမူ ရး ကမ်းကျင်သူ/ မတ် ကာင် 

သား ဖာက် မွးြမူ ရးက မ်းကျင်သူအြဖစ ် ဆာင်ရွက်ခွင်ရ့ှိသည်။ 

(၂) လပ်ငန်းခွင်အတွင်းသိ ့တာဝန်ရိှသူများမှ လာ ရာက်စစ် ဆးစဉ် လိအပ်ပါက ဤလက်မှတ်အား ြပသ 

စစ် ဆးခရမည်။ 

(၃) မှတ်ပတင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းကန်ဆး ပီး နာက် ဆက်လက်လပ်ကိင်လိပါက သက်တမ်း မကန် 

ဆးမီ အနညး်ဆးရက် ပါင်း (၃၀) ကိုတင်၍ မှတ်ပတင်လက်မှတ်အသစ် ထပ်မ လာက်ထားရမည်။ 

(၄) ခွင်ြ့ပုသက်တမ်းကာလ ကျာ်လွန် န သာ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာငရွ်က်ခွင့်မရိှ။ 

(၅) မှတ်ပတင်လက်မှတ်အား လဲ ြပာင်းကိင် ဆာင်ခွင့်မရိှ။ 

(၆) အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကိလညး် လိက်နာရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပစ (မပလ -  ၁၄) 
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစးိရ 

သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန 
ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 

ပလဲ မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သူ မှတ်ပတင်လက်မှတ် 
[ နည်းဥပ ဒ ၁၃ (ဃ) ] 

 
မှတ်ပတင်အမှတ် ------------ 

ရက်စွဲ -------------------- 
 
 ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၊ ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် 
ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းသည် ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်းဥပ ဒ ပဒမ် ၁၀ အရ အာက် ဖာ်ြပပါ ပဂ္ုိဂ လ်အား  ပလဲ 
မွးြမူ ရး ( ရငပ်) ကမ်းကျင်သအူြဖစ် လပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန် မှတ်ပတငလ်က်မှတ် ထတ် ပးလိက်သည်။ 

 
၁။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူ၏အမည ်  ---------------------------------------- 

(ြမန်မာ / အဂလိပ်)    ---------------------------------------- 
 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊   ---------------------------------------- 

နိင်ငကူးလက်မှတ်အမှတ်    ---------------------------------------- 
 ၃။ လူမျို း၊ နိင်ငသား     ---------------------------------------- 

၄။ မိဘအမည ်     ---------------------------------------- 
 ၅။ မွးသက္က ရာဇ် / အသက်    ---------------------------------------- 

၆။ ပညာအရည်အချငး်    ---------------------------------------- 
၇။ ရရိှထား သာ ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ လက်မှတမ်ျား ---------------------------------------- 
 သိမ့ဟတ် ရငပ်သငတ်န်းဆင်း အာင်လက်မှတ် ---------------------------------------- 
၈။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူ၏   ---------------------------------------- 
 နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ    ---------------------------------------- 
၉။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်သက်တမး်   ---------------------------------------- 
၁၀။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ထတ် ပးသည့်ရက်စဲွ  ---------------------------------------- 
၁၁။ သက်တမ်းကန်ဆးသည့်ရက်စွဲ   ---------------------------------------- 
၁၂။ မှတ်ပတင်ခွင်ြ့ပုသည့်လပ်ငန်း   ပလဲ မွးြမူ ရးဆိင်ရာ ရငပ်လပ်ငနး်  

၌ အသက် မွးဝမ်း ကာင်းြပုရန်  
၁၃။ အသးြပုခွင့်ရှိသည့် ဒသ    ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင် 
၁၄။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် ြမန်မာ့ပလဲလပ်ငန်း ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ နှင့် ြမန်မာ့ပလဲ 

ထတလ်ပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းက ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များ 
ကိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည။်  

၁၅။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ ( ကျာဘက်တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။) 
 

  
လက်မှတ် ------------------------------ 
အမည ်  ------------------------------ 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း 
 



 

စည်းကမ်းချက်များ 

(၁) ဤမတ်ှပတင်လက်မတ်ှ ကိင် ဆာင်ထားသူသာလင် ရငပ်က မ်းကျင်သူအြဖစ် ဆာင်ရွက်ခွင့် 

ရှိသည်။ 

(၂) လပ်ငန်းခွင်အတွင်းသိ ့တာဝန်ရှိသူများမှ လာ ရာက် စစ် ဆးစဉ် လိအပ်ပါက ဤလက်မှတ်အား ြပသ 

စစ် ဆးခရမည်။ 

(၃) မှတ်ပတင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းမကန်ဆးမီ အနညး်ဆးရက် ပါင်း (၃၀)အတွင်း ကိုတင်၍ အသစ ်

ထပ်မ လာက်ထားရမည်။ 

(၄) ခွင်ြ့ပုသက်တမ်းကာလ ကျာ်လွန် န သာ မှတ်ပတင်လက်မှတြ်ဖင့် ရငပ ် လပ်ငန်း ဆာငရွ်က်ခွင့် 

မရှိ။ 

(၅) မှတ်ပတင်လက်မှတ်အား လဲ ြပာင်းကိင် ဆာင်ခွင့်မရှိ။ 

(၆) အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


