
ြပည် ထာငစ်ြမနမ်ာနငိင် တာအ်စိးရ 

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ြမ ဩ ဇာ ဥ ပ ဒ ဆငိ် ရာ  

လပ ်ထး လပ ်နည်း များ 
 

 

 

 

 

၁၃၆၉ ခနစှ၊်  ပထမဝါဆလိဆတ ်၂ ရက်။ 

( ၂၀၀၇ ခနစှ၊် ဇလိူငလ် ၁ ရက)် 

 



 

 

ြပည် ထာငစ်ြမနမ်ာနငိင် တာအ်စးိရ 

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့်ဆည် ြမာငး်ဝန်ကးီဌာန 

 

 

အမနိ့် ကာြ်ငာစာအမတှ၊်    ၃ /  ၂၀၀၇ 

နြပည် တာ၊် ၁၃၆၉ ခနစှ ်ပထမဝါဆိလဆတ ် ၂  ရက်။ 

(၂၀၀၇  ခနစှ၊် ဇလိူငလ်  ၁  ရက ်) 

 

 ြမဩဇာ ဥပ ဒ ပဒ်မ - ၄၈ (က) အရ အပ်နှင့်ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး၍ 

လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာနသည် အစိးရအဖွဲ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

အာက်ပါ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

အခနး် ( ၁ ) 

အမညန်ငှ့် အဓပိ္ပာယ် ဖာြ်ပချက ်

၁။ ဤလပ်ထးလပ်နည်းများကိ ြမဩဇာဥပ ဒဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများဟ ခ တွင် 

စရမည်။ 

၂။ ဤလပ်ထးလပ်နည်းများတွင် ပါရှိ သာ စကားရပ်များသည် ြမဩဇာဥပ ဒတွင်ပါရှိ သည့် 

အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိ့အြပင် အာက်ပါ စကားရပ်များသည် 

ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ 

 (က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ ြမဩဇာဥပ ဒ ကိ ဆိသည်။ 



(ခ) ြမဩဇာမတှပ်တင ် ဆိသည်မှာ ြမဩဇာအမျို းမျို းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင် 

ပးရန် လာက်ထားလာသည့်အခါ ြမဩဇာ ကာ်မတီက ြမဩဇာ အာနိသက် 

ထိ ရာက်မရှိြခင်း၊ လူကျန်းမာ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိ့အား အန္တရာယ်မရှိြခင်း 

တိ့ကိအ ြခခ၍ စီစစ်သးသပ် ပီး ကျနပ်မရှိသြဖင် ့ ယင်း ြမဩဇာကိ မှတ်ပတင် 

ပးြခင်းကိဆိသည်။ 

(ဂ) မတှပ်တငလ်ကမ်တှ် ဆိသည်မှာ ဥပ ဒနှင့်အည ီ ြမဩဇာ ကာမ်တီကထတ် ပး 

သာ လက်မှတ်ကိဆိသည်။ 

(ဃ) ြပငဆ်ငမ်တှပ်တငြ်ခငး် ဆိသည်မှာ မှတ်ပတင်ထားသည့် ြမဩဇာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အာက်ပါကိစ္စ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆာင်ရွက်လိ၍ မှတ်ပတင်အဖွဲ့သိ့ ြပင်ဆင်မှတ်ပတင် 

ပးရန် လာက်ထားသည့်အခါ စီစစ်သးသပ် ပီး ကျနပ်မရှိသြဖင့် မှတ်ပတင် 

ပးြခင်းကိဆိသည်။ 

 (၁) ြမဩဇာအမျိုးအစား ြပာင်းလဲြခင်း၊ 

 (၂) အဟာရဓာတ ်ပါဝင်မအချိုး နန်းထား ြပာင်းလဲြခင်း၊ 

(၃) အရည်အ သွး အာမခချက် စချိန်စညန်းနှင့် အမှတ်တဆိပ်များ ြပာင်း 

လဲြခင်း။ 

(င) လိင်စင် ဆသိည်မှာ ြမဩဇာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပါင်းစပ်ြခင်း၊ ရာ နှာြခင်း၊ 

ြပန်လည်ထတ်ပိးြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်းနှင့် ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်းများနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လိင်စင်ထတ် ပးရန် လာက်ထားလာသည့်အခါ ဦး ဆာင်ညန် 

ကား ရးမှူ း သိ့မဟတ် ြပည်နယ ် / တိင်း မန် နဂျာက ြမဩဇာအာနိသင် 

ထိ ရာက်မရှိြခင်း၊ လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အား အန္တရာယ် မရှိြခင်း၊ ြမဩဇာဥပ ဒ 

နှင့် ညီညွတ်ြခင်းတိ့အ ပ  အ ြခခ၍ စီစစ်သးသပ် ပီး ကျနပ်မရှိသြဖင့် 

ယင်း ြမဩဇာလပ်ငန်းကိ လိင်စင်ခွင့်ြပုထတ် ပးြခင်းကိဆိသည်။ 



(စ) သးစဲွရမည့်ပစ ဆိသည်မှာ ြမဩဇာလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင် ပးရန် 

သိ့မဟတ် လိင်စင်ထတ် ပးရန်ကိစ္စများတွင် မှတ်ပတင် ပးရန် သိ့မဟတ် 

လိင်စင်တွင် ြမဩဇာ ကာ်မတ ီ သိ့မဟတ် ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း သိ့မဟတ် 

ြပည်နယ ် / တိင်း မန် နဂျာ က သတ်မှတ် ပးသည့် သးစွဲရမည့် နည်းလမ်းများ 

ကိဆိသည်။ 

(ဆ) ပစများ ဆသိည်မှာ ဤလပ်ထးလပ်နည်းများတွင် ပါရှိ သာ ပစများကိဆိသည်။ 

(ဇ) ဦး ဆာငည်န် ကား ရးမှူ း ဆိသည်မှာ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး နှင့်ဆည် ြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း ကိ ဆိသည်။ 

(ဈ)  ြပညန်ယ ် / တငိး် မန် နဂျာ ဆိသည်မှာ ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း ြပည်နယ် / 

တိင်း မန် နဂျာ ကိ ဆိသည်။ 

 

အခနး် ( ၂ ) 

ြမဩဇာ ကာမ်တ ီ၏ တာဝနန်ငှ့် လပပ်ငိခ်ငွ့်များက ိ 

ဆာငရ်ကွြ်ခငး် 

၃။ ြမဩဇာ ကာ်မတီ သည် ဥပ ဒပါတာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ဆာင်ရွက်ရန် အစည်း 

အ ဝးကိ (၃) လတစ် ကိမ ် ြပုလပ်ရမည်။ သိ့ရာတွင် ဥက္ကဌက လိအပ်သည်ဟ ယူဆ လင် 

မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ အစည်းအ ဝးြပုလပ်နိင်သည်။ ယင်းအစည်းအ ဝးတွင် လိအပ်ပါက 

ြပင်ပကမ်းကျင်သူပညာရှင်များကိလည်း ကာင်း၊ မှတ်ပတင် လာက်ထားသူကိ လည်း ကာင်း 

တက် ရာက်ရန ်ဖိတ်ကားနိင်သည်။ 

၄။ ြမဩဇာ ကာ်မတီ၏ အစည်းအ ဝးတွင် ဥက္ကဌကသဘာပတ ိ အြဖစ် ဆာင်ရွက် ရမည်။ 

ဥက္ကဌ အစည်းအ ဝး မတက် ရာက်နိင်သည့်အခါ ယင်းက တာဝန် ပးအပ်သူ အဖွဲ့ဝင်က  

သဘာပတိအြဖစ ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅။ အဖွဲ့ဝင်ဦး ရ၏ ထက်ဝက်ထက်ပိ၍ တက် ရာက်လင ်အစည်းအ ဝး အထ ြမာက်သည်။ 



၆။ ြမဩဇာ ကာ်မတီ၏ အစည်းအ ဝးတွင် မှတ်ပတင်ထတ် ပးသည့် ဆးြဖတ်ချက်မှအပ 

ကျန်ဆးြဖတ်ချက်များကိ အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆး ၆၀ ရာခိင်နန်း ၏ဆန္ဒမဲြဖင့် ဆးြဖတ်ရမည်။ 

ထာက်ခမဲနှင့် ကန့်ကွက်မ ဲ တူညီ နသည့်ကိစ္စရပ်တွင် သဘာပတိက ဆးြဖတ် ပးနိင်သည်။ 

မှတ်ပတင်ထတ် ပးသည့် ကိစ္စတွင်မူ အဖွ့ဲဝင် ၇၅ ရာခိင်နန်းက သ ဘာတူမှသာလင် အတည် 

ြဖစ်သည်။ 

၇။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် မိမိလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင်  

(က) ြမဩဇာ မှတ်ပတင် ပးရန်အတွက် တင်ြပရန် လိအပ် သာ အ ထာက်အထား 

အချက်အလက်များနှင့် မှတ်ပတင်ခများကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

(ခ) လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာနများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) ြပင်ပ ပညာရှင်များထမှလည်း အကဉာဏ် ရယူနိင်သည်။ 

၈။ ြမဩဇာတစ်မျို းမျို းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင် ပးရန် သိ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင် 

ပးရန် လာက်ထားလာ သာအခါ  လာက်လာတွင် ဖာ်ြပထား သာ ြမဩဇာအာနိသင် ဆိင် 

ရာ အချက်အလက်များကိ အ ြခခလျက် ြမဩဇာ၏ ထိ ရာက်မရှိြခင်း၊ လူ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တိ့အား အဆိပ်မသင့် စမနှင့် အန္တရာယ ် မြဖစ် စရန်တိ့က် ထည့်သွင်း 

စဉ်းစား ပီး မှတ်ပတင် လာက်ထား သာ ကိစ္စရပ်များကိ ဆးြဖတ်ရမည်။ 

၉။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် ြမဩဇာလပ်ငန်း မှတ်ပတင်သက်တမ်းကိ လိအပ်သလိ သတ် 

မှတ ် နိင်သည်။မှတ်ပတင်သက်တမ်းကန်ဆး၍ မှတ်ပတင်သက်တမ်း တိးြမင့် ပးရန် လာက် 

ထား သာကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီစစ်သးသပ် ပီး အာက်ပါအမိန့် တစ်ရပရ်ပ ်ချမတှ် နိင်သည်။ 

(က) လာက်ထားသူထမ ှ ထပ်မ တာင်းခထားသည့် အချက်အလက် အ ထာက် 

အထားများ ရရှိသည်အထိ လာက်လာကိ ဆိင်းင့ထားြခင်း၊ 

(ခ) မှတ်ပတင်သက်တမ်းတိးြမင့် ပးြခင်း သိ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ 

(ဂ) အြခား သင့်သည်ဟ ထင်ြမင်ယူဆ သာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချမှတ်ြခင်း၊ 



၁၀။  ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချလိသူများအတွက် လိင်စင် လာက်ထားရန ်

လိအပ် သာ အနိမ့်ဆး အ လးချိန် ပမာဏကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။အချိန်အခါနှင့် အ ြခအ န 

သတ်မှတ် ပးထား သာ အ လးချိန်ပမာဏကိ ( ၁၀၀- အိတ် ) ြပင်ဆင်ရန ် လိအပ်သည်ဟ 

ထင်ြမင်ယူဆပါက ြပင်ဆင်သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

၁၁။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် မှတ်ပတင် လာက်ထားသည့်ကိစ္စ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီစစ် ပီး နာက် 

အာက်ပါအမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်- 

(က) လာက်ထားသူထမ ှထပ်မ တာင်းခထားသည့် အချက်အလက်များ ရရှိသည် အထိ 

လာက်လာကိ ဆိင်းင့ထားြခင်း၊ 

(ခ) မှတ်ပတင်ထတ် ပးြခင်း သိ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း။ 

၁၂။ ြမဩဇာ၏ အကျို းသက် ရာက်မကိ စီစစ်နိင်ရန်နှင့် ြမဩဇာဆိင်ရာ အချက်အလက် 

များကိ အကြပုနိင်ရန် ကမ်းကျင်သူများ ပါဝင် သာ ြမဩဇာဆိင်ရာနည်းပညာ အဖွဲ့ကိ 

လည်း ကာင်း၊ လပ်ငန်းဆိင်ရာဆပ် ကာ်မတီများ ကိလည်း ကာင်း ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင် 

ခွင့်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၁၃။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် အပိဒ် (၁၂) အရ နည်းပညာအဖ့ဲွကိ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ြမဩဇာ 

ကာ်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များအြပင် ကမ်းကျင်သ ူပညာရှင်များကိပါ ထည့်သွင်း၍ ဖွဲ့စည်း နိင်သည်။ 

၁၄။ ြမဩဇာဆိင်ရာ နည်းပညာ အဖွဲ့တွင် ြမဩဇာ ကာ်မတီ၏အတွင်း ရးမှူးက ဥက္ကဌ 

အြဖစ ် ဆာင်ရွက်၍ ြမဩဇာလပ်ငနး်နငှ့် သက်ဆိင် သာ အရာထမ်းတစ်ဦးအား အတွင်း ရးမှူး 

အြဖစ ်တာဝန် ပးနိင်သည်။ 

၁၅။ ြမဩဇာ ကာ်မတီက ထတ်ြပန်ထား သာ နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကိ 

ြမဩဇာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက် နက သာ ဌာနဆိင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပဂ္ဂလိက 

များက လိက်နာ ဆာင်ရွက် စရန် လိအပ်သည့် အမိန့်၊ ညန်ကားချက်နှင် ့သတိ ပး ချက်များကိ 

အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 



၁၆။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် ြမဩဇာစစ် ဆးသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများအား အသိအမှတ်ြပု 

ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သည့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညန်ကားချက်များက ိထတ်ြပန်နိင် သည်။ 

၁၇။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် ြမဩဇာနှင့်ပတ်သက်၍ စချိန်စညန်းများကိ ကမ်းကျင်သူ 

ပညာရှင်များ၏ အကဉာဏ်ကိ ရယ၍ူ သတ်မှတ် ပးနိင်သည့် အချိန်အခါနှင့် အ ြခအ နအရ 

သတ်မှတ်ထား သာ စချိန်စညန်းများကိြပန်လည်ြပင်ဆင် သတ်မှတ်ရန် လိအပ်လာပါက ြပန်လည် 

ြပင်ဆင ်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၁၈။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် မိမိ၏ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ လယ်ယာစိက်ပျို း ရး နှင့်ဆည် 

ြမာင်း ဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးထ အခါအား လျာ်စွာ တင်ြပအစီရင်ခရမည်။ 

အခနး် ( ၃ ) 

မတှပ်တင် လာကထ်ားြခငး်နငှ့် ထတ် ပးြခငး် 

၁၉။ ြမဩဇာထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပည်ပသိ့ တင်ပိ့ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်းသိ့ တင်သွင်းြခင်း လပ်ငန်း 

များ လပ်ကိင်လိ သာ အစိးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များသည် 

ြမဩဇာ ကာမ်တီ အတွင်း ရးမှူးထ မှတ်ပတင် လာက်ထားရမည်။ 

၂၀။ ြမဩဇာ ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်းအတွက် ပစ ( ၁ ) ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပသိ့ 

တင်ပိ့ြခင်းလပ်ငန်း အတက်ွ ပစ (၂) ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ြပည်တွင်းသိ့တင်သွင်းြခင်း လပ်ငန်း 

အတွက် ပစ (၃) ြဖင့်လည်း ကာင်း သီးြခားစီကိ ပစများတွင်ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပလက် ြမဩဇာ 

ကာ်မတီ သ့ိ ( မှတ်ပတင်) လာက်ထားရမည်။ 

၂၁။ ြမဩဇာ ကာ်မတ ီ သည် အပိဒ် (၁၉) နှင့် (၂၀) တိ့အရ လာက်ထားလာ သာ 

လာက်လာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီစစ် ပီး နာက် အာက်ပါအမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်- 

(က) ထပ်မလိအပ်သည့်အ ထာက်အထားများနှင့်အချက်အလက်များကိ လာက်ထား သူ 

ထမ ှ တာင်းခ ြခင်း၊ 

(ခ) မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုြခင်း သိ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း။ 



၂၂။  ြမဩဇာ ကာ်မတ ီသည် အပိဒ် (၁၉) နှင့် (၂၀) တိ့ြဖင့် လာက်ထားလာသည့် ကိစ္စနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ (မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုပါက)- 

(က) ြမဩဇာ ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်းအတွက် ပစ (၄) ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ 

(ခ) ြမဩဇာ ကိ ြပည်ပသိ့တင်ပိ့ြခင်း လပ်ငန်းအတွက် ပစ (၅) ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ 

(ဂ) ြမဩဇာ ကိ ြပည်တွင်းသိ့တင်သွင်းြခင်း လပ်ငန်းအတွက် ပစ (၆) ြဖင့် လည်း 

ကာင်း၊ (မှတ်ပတင်ကိ ထတ် ပးရမည်။) 

၂၃။ ( ြမဩဇာမှတ်ပတင်ရရှိ ပီး သာ ) လပ်ငန်းရှင်သည် ( ြပည်ပသိ့တင်ပိ့ရန် ) သိ့မဟတ် 

( ြပည်တွင်းသိ့တင်သွင်းရန် ) ရှိ သာ ြမဩဇာ တစ်မျို းမျို းအတွက် ( ပါမစ/် လိင်စင် လာက် 

ထားရန)် လိအပ် သာ ထာက်ခချက်ကိ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရး လပ်ငန်း 

သ့ိ လာက်ထားရမည်။ 

၂၄။ အပိဒ် (၂၂) အရ လာက်ထားြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ပသိ့ တင်ပိ့ရန် အတွက် ပစ (၇) 

နှင့် ြပည်တွင်းသိ့ တင်သွင်းရန်အတွက် ပစ (၈) တ့ိကိ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ၍ ဦး ဆာင်ညန်ကား 

ရးမှူး သ့ိ လာက်ထားရမည်။ 

၂၅။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးသည် အပိဒ် (၂၁ ) အရ လာက်ထားလာ သာ 

လာက်လာများကိ စီစစ် ပီး နာက် အာက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်- 

(က) ထပ်မလိအပ်သည့်အချက်အလက် အ ထာက်အထားများ ကိ လာက်ထား သူ ထ 

တာင်းခ ြခင်း၊ 

(ခ) ထာက်ခချက်ထတ် ပးြခင်း သိ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း။ 

(ဂ) အြခားသင့်သည်ဟ ယူဆ သာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချမှတ်ြခင်း။ 

၂၆။  ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းသည် အပိဒ် (၂၁ ) အရ လာက်ထားြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ထာက်ခချက်ကိ- 

(က)  ြပည်ပသိ့တင်ပ့ိရန် အတွက် ပစ (၉) ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ 



(ခ) ြပည်တွင်းသိ့တင်သွင်းရန် အတွက် ပစ (၁၀) ြဖင် ့လည်း ကာင်း ထာက်ခချက် 

ကိ ထတ် ပးရမည်။ 

အခနး် ( ၄) 

ြမဩဇာ ဆငိရ်ာ နည်းပညာအဖွဲ ့၏  

တာဝနန်ငှ့် လပပ်ငိခ်ငွ့်များ 

၂၇။ ြမဩဇာ ဆိင်ရာ နည်းပညာအဖွဲ့သည် ြမဩဇာ ကာ်မတီအား အ ထာက်အကူ ြဖစ် စ 

ရန ် အာက်ပါတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) နိင်ံတကာ ြမဩဇာ စချိန်စညန်းနှင့် ြမဩဇာထပ်ပိးပစ္စည်းများ၊ ထပ်ပိးပနှင့် 

အ လးချိန်ပမာဏ တိ့ကိ လ့လာသးသပ် ပီး ြမန်မာနိင်ငနှင့် သင့် တာ်မည့် 

ြမဩဇာ စချိန ်စညန်းများ၊ ထပ်ပိးပနှင့် ထပ်ပိးပစ္စည်းများ၏ အရည်အ သွးများ 

နှင့် အ လးချိန်ပမာဏ တ့ိကိ ြမဩဇာ ကာ်မတီ သိ့တင်ြပရမည်။ 

(ခ) ြမဩဇာ ကာ်မတီမ ှချမတှ် ပး သာ မှတ်ပတင် လာက်လာ များနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ 

စီစစ် လ့လာသးသပ်ြခင်းများ ြပုလပ်၍ ြမဩဇာ ကာ်မတ ီထ မှတ်ပတင်အတွက် 

ထာက်ခချက်များ နှင့်တကွ တင်ြပရမည်။ 

(ဂ) ြမဩဇာ ကာ်မတီမ ှမူဝါဒချမှတ်ြခင်း၊ လမ်းညန်ြခင်း၊ သတိ ပးနး ဆာ်ြခင်း များ 

အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်နိင်ရန်အတွက် အချက်အလက ်အ ထာက်အထားများ 

ကိ စစည်းရယ ူတင်ြပရမည်။ 

(ဃ) ြမဩဇာလပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ အစိးရမဟတ် သာ 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြမဩဇာ ကာ်မတီမှ အခါအား 

လျာ်စွာ ချမှတ် ပး သာ တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

  



အခနး် ( ၅) 

ြမဩဇာ တငသ်ငွး်သကူ လိက်နာရမည့် အချက်များ 

၂၈။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် မှတ်ပတင်ထားသည့် ြမဩဇာ တင်သွင်းသူက အာက်ပါ 

သတ်မှတ်ချက်များကိ လိက်နာရမည်ဟ မှတ်ပတင် လက်မှတ်တွင် ဖာ်ြပရမည်- 

(က) ြပည်ပမ ှတင်သွင်း သာ ြမဩဇာ များ ရာက်ရှိလာ ပီး နာက် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရး 

လပ်ငန်း၏ စစ် ဆးမကိ မပျက်မကွက ် ခယူရမည်။ အရည်အ သွးစစ် ဆး 

ရန်အတွက် နမူနာရယူရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်း သတ်မှတ်သည့် 

နမူနာ အ ရအတွက် သိ့မဟတ် အ လးချိန်ကိ စစ် ဆး ရးမှူးအား အခမဲ့ 

ရယူခွင့်ြပုရမည့်အြပင ်လိအပ်သည့်အကူအညီများကိ ပးရမည်။ ထိသိ့ ရယူရာတွင် 

စစ် ဆး ရးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကိ ပစ (၁၂) ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ 

(ခ) ြမဩဇာများက ိ ြမဩဇာ ကာ်မတီက ထတ်ြပန်သည့်လမ်းညန်ချက်အတိင်း 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ကိင်တွယ် စြခင်း၊ သယ်ယူပိ့ ဆာင်ြခင်းနှင့် သိ လှာင် 

ထိန်းသိမ်းြခင်း ြပုရမည်။ 

(ဂ) ြမဩဇာကိ လက်ကား ရာင်းချရာတွင ် လိင်စင်ရရှိသူများကိသာ ရာင်းချြခင်း၊ 

အ ရာင်း ြပစာထားရှိြခင်း၊ ြမဩဇာအမျို းအစားအလိက် အ ရာင်းမှတ်ပတင် 

ဖွင့်လှစ် ရးသွင်းရမည်။ 

(ဃ) ြမဩဇာများက ိလူ နအိမ်အတွင်း သိ လှာင်ထားရှိြခင်းမြပုရ။ 

(င) ြမဩဇာများက ိ လြခုစွာထပ်ပိးထားရမည်။ ပါက် ပဲ နသည့် ြမဩဇာအိတ် 

များကိ လြခုစွာ ြပန်လည်ထပ်ပိး ပီးမှ ရာင်းချရမည်။ 

(စ) ြမဩဇာများ၏ အာနိသင်၊ အရည်အ သွးနှင့် စချိန်စညန်းတိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

မမှန်မကန် ကာ်ြငာ ရာင်းချြခင်းမြပုရ၊ ြမဩဇာ ကာ်မတီက ခွင့်ြပုထား သည့် 

အတိင်းသာ ကာ်ြငာ ရာင်းချရမည်။ 



(ဆ) ြမဩဇာကိ ြပည်ပမှတင်သွင်းရန်၊ ထာက်ခချက်ရယူရန ် လာက်ထားသည့် အခါ 

ြမဩဇာနမူနာက ိ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ် ရးအတွက် ပစ (၁၁) ြဖင့် လာက် ထား 

ရမည်။ 

(ဇ) ထတ်လပ်သည့် အိတ်တိင်းတွင် ထတ်လပ်သည့် ရက်စွဲနှင့် Lot No: ထည့် ပးရန်။ 

 

အခနး် ( ၆ ) 

လငိစ်င် လာကထ်ားြခငး်နငှ့် ထတ် ပးြခငး် 

၂၉။ ြမဩဇာကိ ပါင်းစပ်ြခင်း၊ ရာ နှာြခင်း၊ ြပန်လည်ထပ်ပိးြခင်း သိ့မဟတ် သိ လှာင် 

ြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်လိသူသည် လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူရန် လာက်ထားရမည်။ 

၃၀။ အပိဒ် (၂၉) အရ လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူရန် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လိသူသည် ပစ (၁၃) ြဖင့် 

ြပည့်စစွာ ြဖည့်သွင်းလျက် ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းထ လိင်စင် လာက်ထားရမည်။ 

၃၁။  ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ းသည် အပိဒ် (၃၀) အရ လာက်ထားလာ သာ လာက်လာ 

များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီစစ် ပီး နာက် အာက်ပါအမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကိချမှတ်ရမည်- 

(က) ထပ်မလိအပ်သည့် အ ထာက်အထားနှင့် အချက်အလက်များကိ လာက်ထား 

သူထမှ တာင်းခြခင်း၊ 

(ခ) လိင်စင် ခွင့်ြပုြခင်း သိ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း။ 

၃၂။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးသည်  အပိဒ် (၃၀) အရ လာက်ထားလာသည် ့ ကိစ္စနှင့် 

ပတ်သက်၍ ခွင့်ြပုပါက ပစ (၁၄) ြဖင့် လိင်စင်ကိ ထတ် ပးရမည်။ 

၃၃။ ြမဩဇာ ကာ်မတီက သတ်မှတ် သာ အ လးချိန်ပမာဏထက် ကျာ်လွန်သည့် ြမဩဇာ 

ကိ ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်လိသူသည် လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူရန် သတ်မှတ်ချက် 

များနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ ်/ တိင်းမန် နဂျာထ လာက်ထားရမည်။ 

၃၄။ အပိဒ် (၃၃) အရ လပ်ငန်းလိင်စင်ရယူရန် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လိသူသည် ပစ (၁၅) ြဖင့် 

ြပည့်စစွာြဖည့်သွင်းလျက် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ ်/ တိင်းမန် နဂျာထ လာက်ထားရမည်။ 



၃၅။  ြပည်နယ် / တိင်းမန် နဂျာ သည် အပိဒ် (၃၄) အရ လာက်ထားလာ သာ လာက်လာ 

များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီစစ် ပီး နာက် အာက်ပါအမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကိချမှတ်ရမည်- 

(က) ထပ်မလိအပ်သည့် အ ထာက်အထားနှင့် အချက်အလက်များကိ လာက်ထား 

သူထမှ တာင်းခြခင်း၊ 

(ခ) လိင်စင် ခွင့်ြပုြခင်း သိ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း။ 

၃၆။ ြပည်နယ ် / တိင်းမန် နဂျာ သည် အပိဒ် (၃၄) အရ လာက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လိင်စင်ခွင့်ြပုပါက  ပစ (၁၆) ြဖင့် လိင်စင်ထတ် ပးရမည်။ 

 

အခနး် ( ၇ ) 

လိငစ်ငရ်သကူ လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းအချက်များ 

၃၇။  ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး သိ့မဟတ် ြပည်နယ ်/ တိင်းမန် နဂျာ သည် လိင်စင်ထတ် ပး 

ရာတွင် လိင်စင်ရရှိသူက အာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များကိ လိက်နာရမည်ဟ လိင်စင်တွင် 

ဖာ်ြပရမည်- 

 (က) လိင်စင်ကိ အများြမင်သာ သာ နရာတငွ ်ချိတ်ဆွဲထားရမည်။ 

(ခ) လိင်စင်တွင် ဖာ်ြပထား သာ ြမဩဇာ ပါင်းစပ်ြခင်း၊ ရာ နှာြခင်း၊ ြပန်လည် 

ထပ်ပိးြခင်း သိ့မဟတ် သိ လှာင် ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်းများကိသာ 

ြပုရမည်။ 

(ဂ) ြပည်တွင်းတွင် ြပန်လည် ပါင်းစပ်ြခင်း၊ ရာ နှာြခင်း၊ ြပန်လည်ထပ်ပိးြခင်း၊ 

သိ လှာင် ြခင်းလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အလပ်သမားများ၏ 

ကျန်းမာ ရး၊ လူမ ရးကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပ ဒများပါ ြပဌာန်း 

ချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 



(ဃ) ြပန်လည် ပါင်းစပ်ြခင်း၊ ရာ နှာြခင်း၊ ြပန်လည်ထပ်ပိးြခင်း ြဖင့်ရရှိ သာ 

ြမဩဇာများ၏ အရည်အ သွးအာနိသင် စချိန်စညန်းတိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန် 

ယူရမည်။ 

(င) ြမဩဇာများက ိအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ကိင်တွယ်ြခင်း၊ သယ်ယူပိ့ ဆာင်ြခင်း နှင့် 

သိ လှာင်ြခင်း ြပုရမည်။ 

(စ) ြမဩဇာများက ိလူ နအိမ်အတွင်း သိ လှာင်ထားြခင်း မြပုရ။ 

(ဆ) ြမဩဇာထပ်ပိး သိ့မဟတ် ထည့်သွင်းထားသည့် ပစ္စည်း ပ တွင် အာက်ပါ 

အချက ်များကိ ဖာ်ြပရမည်- 

 (၁) ကန်အမှတ်တဆိပ်၊ 

 (၂) ြမဩဇာ၏ အသားတင်အ လးချိန်၊ 

 (၃) ြမဩဇာတွင ်ပါဝင်သည့် အပင်အဟာရ ရာခိင်နန်း၊ 

(၄) ြမဩဇာတွင ် ပါဝင် သာ ပါင်းစပ် ရာ နှာသည့် ပစ္စည်းများ၏ 

အမည်နှင့်အမျို းအစား၊ 

(၅) လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တိ့အား အန္တရာယ်ြဖစ် စ သာ ပစ္စည်းများ ပါဝင်မ 

မရှိြခင်း၊ 

(၆) သးစဲွရန်အညန်း၊ 

(၇)  ထတ်လပ်သည့် ရက်စဲွ Lot No: ထည့်ရန်။ 

(ဇ) ြမဩဇာများက ိ လက်ကား ရာင်းချြခင်းအား ြမဩဇာ ကာ်မတီက သတ်မှတ် 

ထား သာ အ လးချိန်နှင့်ပမာဏထက် ကျာ်လွန်ပါက လိင်စင်ရသူများကိသည 

ြပစာြဖင် ့ ရာငး်ချ ပီး မှတ်ပတင်စာအပ်တွင် ရးသွင်းထားရမည်။ 

(ဈ) ြမဩဇာများက ိ သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ ် / တိင်းမန် နဂျာ များကြဖစ် စ၊ စစ် 

ဆး ရးမှူးကြဖစ် စ လာ ရာက်စစ် ဆးသည့်အခါ စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည့် 

အြပင ်လိအပ်သည့်အကူအညီများကိလည်း ပးရမည်။ 



(ည) အပိဒ်ခဲွ (၁၂) အရ စစ် ဆးရာတွင် အရည်အ သွးစစ် ဆးရန် အတွက် 

နမူနာ တာင်းခလာပါက နမူနာရယူရန ် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်း 

နမူနာအ ရအတွက် သိ့မဟတ် အ လးချိန်ကိ သက်ဆိင်ရာ မန် နဂျာ သိ့မဟတ် 

စစ် ဆး ရးမှူး အား အခမဲ့ ရယူခွင့်ြပုရမည်။ ထိသ့ိ ရယူရာတွင် သက်ဆိင်ရာ 

မန် နဂျာ သိ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးက နမူနာယူသည့် လက်မှတ်ပစ (၁၂) ြဖင့် 

ထတ် ပးသည့် လက်မှတ်ကိ ရယူထားရမည်။ 

(ဋ) လိင်စင်ရသူသည် ြမဩဇာ၏ အရည်အ သွး စချိန်စညန်းများကိ စစ် ဆး ပး ရန် 

ပစ (၁၁) ြဖင့် လာက်ထားရမည်။ 

(ဌ) ြမဩဇာများ၏ အာနိသင ် အရည်အ သွး စချိန်စညန်းတိ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မမှန် 

မကန် ကာ်ြငာ ရာင်းချြခင်း မြပုရ။ 

(ဍ) ြမဩဇာကိ လြခုစွာ ထပ်ပိးထားရမည်။ ပါက် ပဲ န သာ ြမဩဇာအိတ် များကိ 

လြခုစွာ ြပန်လည်ထပ်ပိး ပီးမှ ရာင်းချရမည်။ 

 

အခနး် ( ၈ ) 

ဦး ဆာငည်န်ကား ရးမှူ းနငှ့် ြပညန်ယ် / တငိး် 

မန် နဂျာများ၏ 

တာဝနန်ငှ့် လပပ်ငိခ်ငွ့်များ 

၃၈။ လိင်စင်ခ၊ လိင်စင်သက်တမ်းနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခတိ့ကိ ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် 

ကာ်မတီက သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၃၉။ ြပည်ပမ ှ  ြမဩဇာတင်သွင်းရန်ရှိသူက တငြ်ပလာ သာကိစ္စနငှ့် စပ်လျဉ်း၍  ဦး ဆာင် 

ညန်ကား ရးမှူ းက စီစစ် ပီး ကန်သွယ် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာနသိ့ လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက် 

ပးရန် ထာက်ခတင်ြပရမည်။ 



၄၀။  ဦး ဆာင် ညန်ကား ရးမှူ းသည် ြမဩဇာအရည်အ သွးနှင့် စချိန်စညန်း ကိက်ညီမ 

ရှိ/မရှိ  စစ် ဆးနည်းနှင့် ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးရန် နမူနာရယူနည်းများတိ့နှင့် ပတ်သက်၍ အမိန့် 

ထတ်ြပန် သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၄၁။ ြမဩဇာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင်နှင့် လိင်စင်လက်မှတ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မရှိ စရန် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ/် တိင်းမန် နဂျာနှင့် စစ် ဆး ရး 

မှူးများက ကီးကပ်ကွပကဲ်ရမည်။ 

၄၂။ ြမဩဇာ ကာ်မတီမ ှ အသိအမှတ်ြပုသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ် ဆး ပီး နာင် ြမဩဇာ 

အရည်အ သွးနှင့် စချိန်စညန်းစစ် ဆး တွ့ရှိချက် သက် သခလက်မှတ်ကိ ပစ (၁၇) ြဖင့် 

သက်ဆိင်ရာ မန် နဂျာ ( သိ့မဟတ် ) စစ် ဆး ရးမှူး၊ နမူနာပိင်ရှင်တိ့ ထ တစ် စာင်စီ 

ထတ် ပးရမည်။  အရည်အ သွး၊ စချိန်စညန်း လျာ့နည်း န ကာင်းစစ် ဆး တွ့ရှိလင် 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးထသိ့ အြမန်ဆး တင်ြပရမည်။ 

၄၃။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးနှင့်ြပည်နယ်/ တိင်းမန် နဂျာ များသည် မိမိတိ့ထတ် ပးထား 

သာ ြမဩဇာလိင်စင်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လပ်ငန်းဆက်လက်လပ်ကိင်လိ၍ သက်တမ်းတိး 

ြမင့် ပးရန် လာက်ထားလာ သာ ကိစ္စတိ့အား စီစစ် ပီး လိင်စင်သက်တမ်းကိ တိးြမင့် ပး 

ရန်ခွင့်ြပုြခင်း သိ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

၄၄။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးသည် နယ် ြမအလိက် စစ် ဆး ရးမှူ းနှင့် စစ် ဆး ရးအဖွဲ့ 

များကိ တာဝန် ပးအပ်ရမည်။ 

 
  



အခနး် ( ၉ ) 
စစ် ဆး ရးမှူ း၏ တာဝန်များ 

၄၅။ စစ် ဆး ရးမှူးသည်  မိမိအား သတ်မှတ် ပးသည့် နယ် ြမအတွင်း၌ ြမဩဇာလပ်ငန်း 

များကိ စစ် ဆးရမည်။ 

၄၆။ ြမဩဇာအရည်အ သွး စစ် ဆးရန် ရယူထားသည့် နမူနာကိ နမူနာရယူသည့် လက်မှတ် 

မိတ္တ နှင့်တကွ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း ြမဩဇာဓာတ်ခွဲခန်းသိ့ မလူအ ြခအ န အတိင်း 

ရာက်ရှိရန် ပးပိ့ရမည်။ 

၄၇။ ြမဩဇာနမူနာများနှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ ပစ (၁၁) နှင့် ပစ (၁၂) တိ့ကိ မပျက်မကွက် 

အသးြပုရမည်။ 

၄၈။ ြမဩဇာဓာတ်ခွဲခန်းမှ စမ်းသပ်စစ် ဆး ပီးသည့် နမူနာသည် အရည်အ သွး စချိန် စညန်း 

လျာ့နည်း န ကာင်း စစ် ဆး တွ့ရှိလင် ြမဩဇာနည်းပညာအဖွဲ ့ ဥက္ကဌထ အြမန် ဆး 

တင်ြပရမည်။ 

၄၉။ ြမဩဇာကိ စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းမှ အပ အြခားနည်း သးစွဲြခင်း ြပု/မြပု ကိ စစ် ဆး 

ရမည်။ 

၅၀။ မှတ်ပတင်နှင့် လိင်စင်တွင် သတ်မှတ် ပးထား သာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိက် နာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း ရှိ/မရှိ ကိ စစ် ဆးရမည်။ 

၅၁။ ဥပ ဒပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း စစ် ဆး တွ့ရှိ ပါက 

သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဥပ ဒအရ  အ ရးယူနိင် ရးကိ ဆာင် ရွက် ရမည်။ 

၅၂။ ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းက ပးအပ်သည့် အြခားတာဝန်များကိလည်း ဆာင်ရွက် 

ရမည်။  

  



အခနး် ( ၁၀ ) 
အ ထွ ထ ွ

 
၅၃။ ြမဩဇာဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ ြမဩဇာ ကာ်မတီက အသိအမှတ်ြပုထား သည့် 

ဓာတ်ခွဲခန်းများကသာ စစ် ဆး ပးနိင်သည်။အကယ်၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ် ဆး တွ့ 

ရှိချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမ ပ ပါက်လာလင် ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း၊ ြမဩ ဇာ 

ဓာတ်ခွဲခန်း၏ စစ် ဆး တွ့ရှိချက်သည် အပီးအြပတ ်ြဖစ် စရမည်။ 

၅၄။ ြမဩဇာ ကာ်မတီက ြမဩဇာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ် ဆးနိင် ကာင်း အသိအမှတ်ြပု 

ထားသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများသည် ဓာတ်ခွဲသည့်နည်းစနစ် များ တူညီ ရး ၊ ဓာတ်ခွဲ တွ့ရှိချက် များ 

မှန်ကန် ရးတိ့အတွက်  ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ ြမဩဇာ ဓာတ်ခွဲခန်း၏ ညန်ကား ချက် 

နှင့်အညီ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရမည်။ 

၅၅။ ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းသည် မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုထား သာ ြမဩဇာများနှင့် လိင်စင် 

ခွင့်ြပုထား သာ ြမဩဇာများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက် တ့ွသးစဲွရာတင်ွ သီးနှများကိ 

ထိ ရာက်ြခင်းရှိ/မရှိ သးစွဲသူများအတွက်လည်း စီးပွား ရးတွက် ြခကိက်မ ရှိ/မရှိ စသည့် 

အချက ် များကိ အခါအား လျာ်စွာ စိက်ခင်းစမ်းသပ်ချက်များ ြပုလပ်၍ ြပန်လည်ဆန်းစစ်၍ 

ရရှိသည့် အ ထာက်အထား အချက်အလက်များ ကိ ြမဩဇာ ကာ်မတီနှင့် ဦး ဆာငည်န် ကား 

ရးမှူ းတိ့ထသိ့ အခါအား လျာ်စွာ တင်ြပအစီရင်ခရမည်။ 

၅၆။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် မှတ်ပတင်ထား သာ ြမဩဇာများနှင် ့ လိင်စင်ခွင့်ြပုထား 

သာ ြမဩဇာ များကိ သးစွဲသူများက ထိ ရာက်စွာနှင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာသးစွဲနိင် ရး တိ့ အတွက် 

အခါအား လျာ်စွာ ပညာ ပးလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၇။ မှတ်ပတင် ခွင့်ြပုထားြခင်း သိ့မဟတ် လိင်စင်ခွင့်ြပုထားြခင်းမရှိ သာ ြမဩဇာများ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍  ြမန်မာနိင်ငအတွင်းသိ့ တင်သွင်းလာြခင်း မရှိ စရန် ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် 

အခါမလပ ်စစ် ဆးရမည်။ 



၅၈။ ြမဩဇာ ကာ်မတီသည် အခါအား လျာ်စွာ လိအပ် သာ အမိန့်နှင့် ညန်ကားချက်များ ကိ 

ဥပ ဒြပဌာန်းချက်နှင့်အညီ ထတ်ြပန် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ပစ (၁) 

ြမဩဇာထတလ်ပခ်ငွ့် မတှပ်တင် လာကလ်ာ 

န့စွဲ၊       -        - 

သ့ိ 

 အတွင်း ရးမှူး 

 ြမဩဇာ ကာ်မတီ 

 ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း 

 နြပည် တာ ်

အ ကာငး်အရာ ။ ြမဩဇာထတလ်ပခ်ငွ့် မတှပ်တင် လာကထ်ားြခငး် 

   ကိစ္စ ။ 

 ြမဩဇာထတ်လပ်ရန်အတွက် မှတ်ပတင် ဆာင်ရွက် ပးပါရန် လာက်ထား အပ်ပါသည်။ 

 ၁။ လာက်ထားသူ 

  (က) အမည်   ………………………………………. 

  (ခ) ကမ္ပဏီအမည်  ………………………………………. 

 ၂။ နိင်ငသားစီစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/ ………………………………… 

  နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် ………………………………… 

 ၃။ ပညာအရည်အချင်း   ………………………………… 

 ၄။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  …………………………………. 

 ၅။ ြမဩဇာ ထတ်လပ် ရာင်းချမ ………………………………. 

  သိ လှာင်သည့် နရာ အ ဆာက် ………………………………. 

  အဦး လိပ်စာ    ……………………………….. 

  (က) အ ဆာက်အဦးအမျိုးအစား ……………………………….. 

   ( အမိး၊ အကာ၊ အခငး် ) ………………………………. 



ပစ (၁) အဆက ်

(ခ) ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း …………………………………… 
  (ဂ) စက်ရမှတ်ပတင် ရရှိ ပီး/ မပီး…………………………………… 

  (ဃ) အမှတ်(၁) စက်မဝန်ကီးဌာနမ ှ………………………………… 

   ခွင့်ြပုသည့် မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့်………………………………… 

   န့စွဲ    …………………………………… 

 ၆။ ထတ်လပ်မည့် ြမဩဇာ 

  (က) အမည်    …………………………………… 

  (ခ) စချိန်စညန်းများ (၁) …………………………………. 

      (၂) ………………………………… 

      (၃) ………………………………… 

      (၄) ………………………………… 

      (၅) ………………………………… 

  (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

   (၁) အမျိုးအစား  …………………………………. 

   (၂) အရွယ်အစား  ………………………………… 

   (၃) အသားတင်အ လးချိန်………………………………… 

 ၇။ နှစ်အလိက်ထတ်လပ်ရန် ခန့်မှန်း ………………………………… 

  ပမာဏ(မက်ထရစ်တန်/လီတာ) 

 ၈။ ထတ်လပ်မည့်တာဝန်ရှိပဂ္ဂုလ် 

  (က) အမည်    …………………………………. 

  (ခ) ပညာရပ်ဆိင်ရာ အရည်အချင်းနှင့် အ တွ့အကု…………………. 

   ……………………………………………………………. 



ပစ (၁) အဆက ်

၉။ အြခားအချက်အလက်များ 

  (က) ပညာရပ်ဆိင်ရာအချက်အလက်များ …………………………. 

  (ခ) ထတ်လပ်မ နည်းစနစ်အကျဉ်း ………………………… 

(ဂ) ဘးထွက/်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ မရှိ စရန် 
ဆာင်ရွက်ထားရှိသည့် အစီအစဉ် …………………………….. 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

   

“မှတ်ချက်” 

 အ သးစိတ်အချက်အလက်များကိ နာက်ဆက်တွဲြဖင့် ဖာ်ြပရမည်။ 

 

 

…………………. 

 (  လာကထ်ားသ၏ူ လက်မတှ ်) 

  

 

 

 

 

 

 

 



ပစ (၂) 

ြပည်ပသိ့ ြမဩဇာ တငပ်ိသ့ ူမတှပ်တင် လာကလ်ာ 

န့စွ ဲ      -        - 

သ့ိ 
 အတွင်း ရးမှူး 
 ြမဩဇာ ကာ်မတီ 

 ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း 

 နြပည် တာ ်

အ ကာငး်အရာ ။ ြပည်ပသိ့ ြမဩဇာတင်ပိ့သ ူမတှပ်တင် လာကထ်ားြခငး် ကိစ္စ။ 

 ြပည်ပသိ့ ြမဩဇာတင်ပိ့ရန်အတွက် မှတ်ပတင် ဆာင်ရွက် ပးပါရန် လာက်ထား 

ပါသည်။ 

 ၁။ လာက်ထားသူ 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) ကမ္ပဏီအမည်   --------------------------- 

 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/---------------------------- 

  နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် --------------------------- 

 ၃။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  --------------------------- 

 ၄။ ြပည်ပသိ့တင်ပိ့လိသည့် ြမဩဇာ --------------------------- 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) စချိန်စညန်း   --------------------------- 

  (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

   (၁) အမျိုးအစား  ---------------------------
-------- 

  



ပစ (၂) အဆက ်

(၂) အရွယ်အစား  --------------------------- 

   (၃) အသားတင်အ လးချိန်--------------------------- 

၅။ နှစ်အလိက်တင်ပိ့ရန် ခန့်မှန်း   --------------------------- 

 ပမာဏ(မက်ထရစ်တန်/လီတာ) 

“မတှခ်ျက”်။ ြမဩဇာ ကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထား သာ နည်းလမ်းအတိင်း ြပည်ပသိ့ တင်ပိ့ ရန် 

ထာက်ခစာ လာက်ထားသည့်အခါ ြပည်ပသိ့တင်ပ့ိမည့် ြမဩဇာနမူနာ များကိ 

တပါတည်း ပးပိ့ပါသည်။ 

 

 

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

( လာကထ်ားသ၏ူလက်မတှ ်) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပစ (၃) 

ြပည်တငွး်သိ ့ ြမဩဇာ တငသ်ငွး်သ ူမတှပ်တင ် လာကလ်ာ 

န့စွ ဲ      -        - 

သ့ိ 
 အတွင်း ရးမှူး 
 ြမဩဇာ ကာ်မတီ 

 ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း 

 နြပည် တာ ်

အ ကာငး်အရာ ။ ြပည်တငွး်သိ့ ြမဩဇာတင်သွင်းသူ မတှပ်တင် လာကထ်ားြခငး် ကိစ္စ။ 

 

 ြပည်တွင်းသိ့ ြမဩဇာတင်သွင်းရန်အတွက် မှတ်ပတင် ဆာင်ရွက် ပးပါရန် လာက် ထား 

ပါသည်။ 

 ၁။ လာက်ထားသူ 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) ကမ္ပဏီအမည်   --------------------------- 

 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/---------------------------- 

  နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် --------------------------- 

 ၃။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  --------------------------- 

 ၄။ ြပည်တွင်းသိ့တင်သွင်းလိသည့် ြမဩဇာ-------------------------- 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) စချိန်စညန်း   --------------------------- 

  (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

   (၁) အမျိုးအစား  --------------------------- 



ပစ (၃) အဆက ်

(၂) အရွယ်အစား  --------------------------- 

   (၃) အသားတင်အ လးချိန်--------------------------- 

၅။ နှစ်အလိက်တင်သွင်းရန် ခန့်မှန်း  --------------------------- 

 ပမာဏ(မက်ထရစ်တန်/လီတာ) 

“မတှခ်ျက”်။ ြမဩဇာ ကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထား သာ နည်းလမ်းအတိင်း ြပည်တွင်းသိ့ 

တင်သွင်း ရန ် ထာက်ခစာ လာက်ထားသည့်အခါ ြပည်တွင်းသိ့တင်သွင်းမည့် 

ြမဩဇာနမူနာ များကိ တပါတည်း ပးပိ့ပါသည်။ 

 

 

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

( လာကထ်ားသ၏ူလက်မတှ ်) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပစ ( ၄ ) 

ြပည် ထာငစ်ြမနမ်ာနငိင် တာအ်စိးရ 

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြမဩဇာ ကာမ်တ ီ

ြမဩဇာ ထတလ်ပခ်ငွ့်မတှပ်တငလ်ကမ်တှ် 

န့စွဲ၊         -         - 

၁။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် အမှတ်စဉ်၊ ----------------------------  /  -

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

-------------ရက်စွဲပါ လာက်လာအမှတ၊်------------------------

---ြဖင့် မှတ်ပတင်ခွင့် ရရှိရန် သိ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် 

မှတ်ပတင် လာက်ထား သာ ြမဩဇာအား ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ထတ်လပ်ခွင့်ြပု ကာင်း 

ြမဩဇာ ဥပ ဒပဒ်မ (၇) ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ မှတ်ပတင် ပီးြဖစ်သည်။ 

၂။ တာဝန်ခထတ်လပ်သူ အမည်  -------------------------------- 

၃။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/-------------------------------- 

 နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------- 

၄။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  -------------------------------- 

၅။ လပ်ငန်းလိပ်စာ   -------------------------------- 

၆။ မှတ်ပတင်ထား သာ ြမဩဇာ 

 (က) အမည်    -------------------------------- 

 (ခ) စချိန်စညန်း   -------------------------------- 

 (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

  (၁) အမျိုးအစား  -------------------------------- 



(၂) အရွယ်အစား  -------------------------------- 

  (၃) အသားတင်အ လးချိန်------------------------------- 

၇။ ၃- နှစ်သက်တမ်းကန်ဆးသည့် န့ -------------------------------- 

“မတှခ်ျက”် ဤမှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် ြမဩဇာအား ထိ ရာက်စွာနှင့် 

အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသးြပုနိင် ရးနှင့် ပတ်သက်၍  ထပ်မသိရှိလာ သာ 

အချက်အလက်များအား တင်ြပရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

 

 

( ရးတဆပိ ်) 

 

 

 

( အတငွး် ရးမှူ း ) 

 

 

 

 

 



ပစ ( ၅ ) 

ြပည် ထာငစ်ြမနမ်ာနငိင် တာအ်စိးရ 

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြမဩဇာ ကာမ်တ ီ

ြပည်ပသိ့ ြမဩဇာ တငပ်ိရ့န ်မတှပ်တငလ်ကမ်တှ ်

န့စွဲ၊         -         - 

၁။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် အမှတ်စဉ်၊ ----------------------------  /  -

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

-------------ရက်စွဲပါ လာက်လာအမှတ၊်------------------------

---ြဖင့် မှတ်ပတင်ခွင့် ရရှိရန် သိ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် 

မှတ်ပတင် လာက်ထား သာ ြမဩဇာအား  ဥပ ဒပဒ်မ (၇) ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ ြပည်ပသိ့ 

တင်ပိ့နိင်သည့်အဆင့်ရှိ ကာင်း မှတ်ပတင် ပီးြဖစ်သည်။ 

၂။ တာဝန်ခ လာက်ထားသူ ၏ 

(က) အမည်   ----------------------------------- 

(ခ) လပ်ငန်းလိပ်စာ ----------------------------------- 

၃။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/-------------------------------- 

 နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------- 

၄။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  -------------------------------- 

၅။ မှတ်ပတင်ထား သာ ြမဩဇာ 

 (က) အမည်    -------------------------------- 

 (ခ) စချိန်စညန်း   -------------------------------- 

 (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

  (၁) အမျိုးအစား  -------------------------------- 

(၂) အရွယ်အစား  -------------------------------- 

 

 



ပစ ( ၅ ) အဆက ်

(၃) အသားတင်အ လးချိန်------------------------------- 

၇။ ၃- နှစ်သက်တမ်းကန်ဆးသည့် န့ -------------------------------- 

 

 

( ရးတဆပိ ်) 

( အတငွး် ရးမှူ း ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ပစ ( ၆ ) 
ြပည် ထာငစ်ြမနမ်ာနငိင် တာအ်စိးရ 

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
ြမဩဇာ ကာမ်တ ီ

ြပညတ်ငွး်သိ့ ြမဩဇာ တငသ်ငွး်ရန် မတှပ်တငလ်ကမ်တှ ်
န့စွဲ၊         -         - 

၁။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် အမှတ်စဉ်၊ ----------------------------  /  -

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

-------------ရက်စွဲပါ လာက်လာအမှတ၊်------------------------

---ြဖင့် မှတ်ပတင်ခွင့် ရရှိရန် လာက်ထား သာ ြမဩဇာအား ြပည်တွင်းသိ့ 

တင်သွင်းခွင့်ြပုရန် အဆင့်မီ ကာင်း ဥပ ဒပဒမ် (၇) ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ 

မှတ်ပတင် ပီးြဖစ်သည်။ 

၂။ တာဝန်ခ လာက်ထားသူ ၏ 

(က) အမည်   ----------------------------------- 

(ခ) ကမ္ပဏီအမည်  ----------------------------------- 

၃။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/-------------------------------- 
 နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------- 
၄။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  -------------------------------- 

၅။ မှတ်ပတင်ထား သာ ြမဩဇာ 

 (က) အမည်    -------------------------------- 

 (ခ) စချိန်စညန်း   -------------------------------- 

 (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

  (၁) အမျိုးအစား  -------------------------------- 

(၂) အရွယ်အစား  -------------------------------- 

 (၃) အသားတင်အ လးချိန်------------------------------- 



ပစ ( ၆ ) အဆက ်

 

၇။ ၃- နှစ်သက်တမ်းကန်ဆးသည့် န့ -------------------------------- 

 

 

( ရးတဆပိ ်) 

( အတငွး် ရးမှူ း ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ပစ (၇) 

ြပည်ပသိ့ ြမဩဇာ တငပ်ိရ့န ် ထာက်ခစာ လာကလ်ာ 

န့စွ ဲ      -        - 

သ့ိ 

 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး 

 ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း 

 နြပည် တာ ်

အ ကာငး်အရာ ။ ြပည်ပသိ့ ြမဩဇာတင်ပိ့ရန ် ထာကခ်စာ လာက်ထားြခငး် ။ 

 ြပည်ပသိ့ ြမဩဇာတင်ပိ့နိင် ရးအတွက် ထာက်ခစာထတ် ပးပါရန ် လာက် ထား 

ပါသည်။ 

 ၁။ လာက်ထားသူ 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) ကမ္ပဏီအမည်   --------------------------- 

  (ဂ) တင်ပိ့ခွင့် မှတ်ပတင်လက်မှတ်အမှတ်စဉ် -----------  / ------- 

 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/---------------------------- 

  နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် --------------------------- 

 ၃။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  --------------------------- 

 ၄။ ြပည်ပသိ့တင်ပိ့လိသည့် ြမဩဇာ------------------------------ 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) စချိန်စညန်း   --------------------------- 

  (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

   (၁) အမျိုးအစား  --------------------------- 



ပစ (၇) အဆက ်

(၂) အရွယ်အစား  --------------------------- 

   (၃) အသားတင်အ လးချိန်--------------------------- 

၅။ တင်ပ့ိလိသည့်ပမာဏ   

 ပမာဏ(မက်ထရစ်တန်/လီတာ)   --------------------------- 

၆။ ရာင်းချမည့် ဈးနန်း    --------------------------- 

၇။ တင်ပိ့လိသည့်ကာလ    --------------------------- 

၈။ တင်ပ့ိမည့် 

 (က) နိင်င     --------------------------- 

 (ခ) ဒသ     --------------------------- 

 (ဂ) ဆိပ်ကမ်း    --------------------------- 

 

“ပးူတွဲ” 

(က) ြမဩဇာ ကာ်မတီမ ှ သတ်မှတ်ထား သာ နည်းလမ်းအတိင်း ြပည်ပသိ့ 

တင်ပိ့သည့် ြမဩဇာနမူနာ ကိ ဤ လာက်လာနှင့် အတူ ပူးတွဲ ပးပိ့ပါ 

သည်။ 

(ခ) အ ရာင်းအဝယ်စာချုပ် မိတ္တူတစ် စာင်ကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

 

 

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

( လာကထ်ားသ၏ူလက်မတှ ်) 



ပစ (၈) 

ြပည်တငွး်သိ ့ ြမဩဇာ တငသ်ငွး်ရန ် ထာကခ်စာ လာကလ်ာ 

န့စွ ဲ      -        - 

သ့ိ 

 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး 

 ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း 

 နြပည် တာ ်

အ ကာငး်အရာ ။ ြပည်တငွး်သိ့ ြမဩဇာတင်သွင်းရန် ထာကခ်စာ လာကထ်ားြခငး် ။ 

 ြပည်တွင်းသိ့ ြမဩဇာတင်သွင်းနိင် ရးအတွက် ထာက်ခစာထတ် ပးပါရန် လာက် 

ထားပါသည်။ 

 ၁။ လာက်ထားသူ 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) ကမ္ပဏီအမည်   --------------------------- 

  (ဂ) တင်သွင်းခွင့် မှတ်ပတင်လက်မှတ်အမှတ်စဉ် -----------  / ----- 

 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/---------------------------- 

  နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် --------------------------- 

 ၃။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  --------------------------- 

 ၄။ ြပည်တွင်းသိ့တင်သွင်းလိသည့် ြမဩဇာ-------------------------- 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) စချိန်စညန်း   --------------------------- 

  (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

   (၁) အမျိုးအစား  --------------------------- 



ပစ (၈) အဆက ်

(၂) အရွယ်အစား  --------------------------- 

   (၃) အသားတင်အ လးချိန်--------------------------- 

၅။ တင်သွင်းလိသည့်ပမာဏ   

 ပမာဏ(မက်ထရစ်တန်/လီတာ)   --------------------------- 

၆။ ဝယ်ယူမည့် ဈးနန်း    --------------------------- 

၇။ တင်သွင်းလိသည့်ကာလ   --------------------------- 

၈။ တင်သွင်းမည့် 

 (က) နိင်င     --------------------------- 

 (ခ) ဒသ     --------------------------- 

 (ဂ) ဆိပ်ကမ်း    --------------------------- 

 

“ပးူတွဲ” 

(က) ြမဩဇာ ကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထား သာ နည်းလမ်းအတိင်း ြပည်တွင်း သ့ိ 

တင်သွင်းသည့် ြမဩဇာနမူနာ ကိ ဤ လာက်လာနှင့် အတူ ပူးတွဲ ပးပိ့ပါ 

သည်။ 

(ခ) အ ရာင်းအဝယ်စာချုပ် မိတ္တူတစ် စာင်ကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။ 

 

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

( လာကထ်ားသ၏ူလက်မတှ ်) 



ပစ (၉) 

ြပည် ထာငစ်ြမနမ်ာနငိင် တာအ်စိးရ 

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 

ြပည်ပသိ့ ြမဩဇာ တငပ်ိရ့န ် ထာကခ်စာ 

 

န့စွ ဲ      -        - 

သ့ိ 

 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 

 ကန်သွယ် ရးညန်ကားမ ဦးစီးဌာန 

 နြပည် တာ ်

၁။ ြမဩဇာ ဥပ ဒပဒ်မ (၄၄) အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်အရ ြပည်ပသိ့ ြမဩဇာ 

တင်ပိ့ရန်အတွက် လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ စီစစ် ပီးြဖစ်ပါ၍ လိအပ်သလိ ဆာင် 

ရွက် နိင် ရန် ထာက်ခပါသည်။ 

၂။ တာဝန်ခ လာက်ထားသူ 

 (က) အမည်    ------------------------------ 

 (ခ) ကမ္ပဏီအမည်   -------------------------------- 

၃။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/-------------------------------- 

 နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------- 

၄။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  -------------------------------- 

၅။ ြပည်ပသိ့တင်ပိ့လိသည့် ြမဩဇာ -------------------------------- 

 (က) အမည်    -------------------------------- 

 (ခ) စချိန်စညန်း   -------------------------------- 



ပစ (၉) အဆက ်

(ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

  (၁) အမျိုးအစား  -------------------------------- 

 (၂) အရွယ်အစား  -------------------------------- 

  (၃) အသားတင်အ လးချိန်------------------------------- 

၆။ တင်ပ့ိလိသည့်ပမာဏ   

 ပမာဏ(မက်ထရစ်တန်/လီတာ)   --------------------------- 

၇။ ရာင်းချမည့် ဈးနန်း    --------------------------- 

၈။ တင်ပိ့လိသည့်ကာလ   -------------------------------- 

၉။ တင်ပ့ိမည့် 

 (က) နိင်င     --------------------------- 

 (ခ) ဒသ     --------------------------- 

 (ဂ) ဆိပ်ကမ်း    --------------------------- 

 

( ရးတဆပိ ်) 

 

ဦး ဆာငည်န်ကား ရးမှူ း  

ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 

                                                                                                   နြပည် တာ ်

 

  



ပစ (၁၀) 

ြပည် ထာငစ်ြမနမ်ာနငိင် တာအ်စိးရ 
လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 
ြပညတ်ငွး်သိ့ ြမဩဇာ တငသ်ငွး်ရန်  ထာကခ်စာ 

 

န့စွ ဲ      -        - 

သ့ိ 

 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 

 ကန်သွယ် ရးညန်ကားမ ဦးစီးဌာန 

 နြပည် တာ ်

၁။ ြမဩဇာ ဥပ ဒပဒ်မ (၄၄) အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်အရ ြပည်တွင်းသိ့ 

ြမဩဇာ တင်သွင်းရန်အတွက် လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ စီစစ် ပီးြဖစ်ပါ၍ လိအပ် 

သလိ ဆာင် ရွက် နိင် ရန ် ထာက်ခပါသည်။ 

၂။ တာဝန်ခ လာက်ထားသူ 

 (က) အမည်    ------------------------------ 

 (ခ) ကမ္ပဏီအမည်   -------------------------------- 

၃။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/-------------------------------- 

 နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------- 

၄။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ  -------------------------------- 

၅။ ြပည်တွင်းသိ့တင်သွင်းလိသည့် ြမဩဇာ------------------------------ 

 (က) အမည်    -------------------------------- 

 (ခ) စချိန်စညန်း   -------------------------------- 



ပစ (၁၀) အဆက ်

(ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

  (၁) အမျိုးအစား  -------------------------------- 

 (၂) အရွယ်အစား  -------------------------------- 

  (၃) အသားတင်အ လးချိန်------------------------------- 

၆။ တင်သွင်းလိသည့်ပမာဏ   

 ပမာဏ(မက်ထရစ်တန်/လီတာ)   --------------------------- 

၇။ ဝယ်ယူမည့် ဈးနန်း    --------------------------- 

၈။ တင်သွင်းလိသည့်ကာလ   --------------------------- 

၉။ တင်သွင်းမည့် 

 (က) နိင်င     --------------------------- 

 (ခ) ဒသ     --------------------------- 

 (ဂ) ဆိပ်ကမ်း    --------------------------- 

 

( ရးတဆပိ ်) 

 

 

ဦး ဆာငည်န်ကား ရးမှူ း  

ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 

                                                                                                   နြပည် တာ ်

 



ပစ (၁၁) 

ြမဩဇာ အရည်အ သးွ စစ် ဆး ပးရန ် လာက်လာ 

န့စွ ဲ      -        - 

သ့ိ 

 အတွင်း ရးမှူး 

 ြမဩဇာ ကာ်မတီ 

 ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း 

 နြပည် တာ ်

အ ကာငး်အရာ ။ ြမဩဇာ အရည်အ သးွ စစ် ဆး ပးရန ် လာက ်ထားြခင်း ။ 

ြမဩဇာ အရည်အ သွး စစ် ဆး ပးရန် ြပည်တွင်းထတ်လပ်၍ ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချ/ 

ြပည်ပမ ှတင်သွင်းြဖန့်ြဖူး ရာင်းချရန်အတွက်  လာက်ထား ပါသည်။ 

 ၁။ လာက်ထားသူ 
  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) ကမ္ပဏီအမည်   --------------------------- 

 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/---------------------------- 

  နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် --------------------------- 

 ၃။ စစ် ဆးမည့် ြမဩဇာ   --------------------------- 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) နမူနာ အ ရအတွက်  --------------------------- 

 ၄။ မှတ်ပတင် သိ့မဟတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပတင်အမှတ်--------------------- 

  သိ့မဟတ် လိင်စင်အမှတ်နှင့် န့စွဲ --------------------------- 

 ၅။ ထတ်လပ်သူ 



ပစ (၁၁) အဆက ်

(က) အမည်   -------------------------------- 

  (ခ) လပ်ငန်းလိပ်စာ -------------------------------- 

  (ဂ) အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ --------------------------- 

 ၆။ ထတ်လပ်သည့် နရာ ဒသနှင့် ကာလ--------------------------- 

       -------- ခနှစ်--------------လ 

 ၇။ ထပ်ပိးပစ္စည်း 

  (က) အမျိုးအစား  -------------------------------- 

(ခ) အရွယ်အစား  -------------------------------- 

  (ဂ) အသားတင်အ လးချိန်------------------------------- 

၈။ နမူနာ ရယူသူ   

 (က) အမည်   -------------------------------- 

 (ခ) ရာထူး   -------------------------------- 

 (ဂ) လပ်ငန်းတာဝန် -------------------------------- 

၉။ နမူနာ ရယူသည့် န့ရက်နှင့် နရာ----------------------------- 

 

 

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

( လာကထ်ားသ၏ူလက်မတှ ်) 

 

 



ပစ (၁၁) အဆက ်

“ပးူတွဲ ” က။ ြပည်ပမ ှ တင်သွင်း သာ ြမဩဇာြဖစ်ပါက ကျသင့် သာ စစ် ဆး 

စမ်းသပခ်ကိ ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နန်းထားအတိင်း သက်ဆိင်ရာ 

ဘဏ်တွင် ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း။ 

ခ။ မှတ်ပတင် သိ့မဟတ် လိင်စင်ရသူသည် မိမိသ ဘာအ လာက် စစ် ဆး 

ြခင်းြဖစ်ပါက ကျသင့် သာ စမ်းသပ်ခကိ ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ် သည့် 

နန်း ထားအတိင်း ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း။ 

ဂ။ နမူနာယူသည့် လက်မှတ်မိတ္တူ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပစ (၁၂) 

ြမဩဇာ အရည်အ သးွ စစ် ဆးရန ် နမူနာရယသူည့်ပစ 

န့စွ ဲ      -        - 

၁။ တိင်း / ြပည်နယ်   ------------------------------ 

၂။ မို ့နယ ်    ------------------------------- 

၃။ ြမဩဇာလပ်ငန်း  

 (က) အလပ်ရ / ဆိင်အမည် - - -   --------------------------- 

 (ခ) ပိင်ရှင်အမည်   -------------------------------- 

၄။ ထတ်လပ်သည့် ြမဩဇာ  -------------------------------- 

 (က) အမည်    -------------------------------- 

 (ခ) အမျိုးအစား   -------------------------------- 

 (ဂ) ကန်တဆိပ်အမှတ်အသား -------------------------------- 

၅။ ထတ်လပ်သူ / တင်ပိ့သူ 

 (က) အမည်   ------------------------------------ 

 (ခ) လိပ်စာ -  ------------------------------------ 

၆။ ထပ်ပိးထည့်သွင်းပစ္စည်း 

 (က) အမျိုးအစား  ----------------------------------- 

(ခ) အရွယ်အစား  ----------------------------------- 

 (ဂ) အသားတင်အ လးချိန်---------------------------------- 

၇။ သိ လှာင်ထားသည့် အ ရအတွက် --------------------------------- 

 (မက်ထရစ်တန် / လီတာ) 

၈။ ထပ်ပိးထည့်သွင်းထားသည့် ပစ္စည်းများ၏---------------------------  

အ ြခအ နနှင့် ပတ်သက်သည့် မှတ်ချက်------------------------------

------ 

  



 ပစ (၁၂) အဆက ်

၉။ ြပင်ပစစ် ဆးမများ 

 (က) စစ် ဆးသည့် ထပ်ပိးမ အ ရအတွက် --------------------------- 

 (ခ) ဖာ်ြပပါစစ ပါင်း အ လးချိန်  --------------------------- 

 (ဂ) ထပ်ပိးထားမစနစ်   --------------------------- 

 (ဃ) တဆိပ် / အညန်းစာ   --------------------------- 

၁၀။ ဓါတ်ခွဲခန်းအတွက် နမူနာများ ရယူြခင်း --------------------------- 

 (က) တစ်ကိမ်ယူသည့် နမူနာ ပမာဏနှင့် --------------------------- 

  အကိမ် ပါင်း 

 (ခ) ဓါတ်ခွဲရယူသည့် စစ ပါင်း နမနူာပမာဏ 

  (၁) --------------------------------- 

  (၂) --------------------------------- 

 (ဂ) ြမဩဇာ နမနူာရယမူ ပစ ( ကျဘမ်း / နပါတ်စဉ်အလိက်)------------- 

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

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

 (ဃ) ကိယ်စားြပုနမူနာ ဟတ ်/ မဟတ် --------------------------- 

မတှခ်ျက ် ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးရန်အတွက် အခ ဲ(သ့ိ) အမန့် ြဖစ်ပါက အ လးချိန် ၁- ကီလိဂရမ်၊ 

အရည်ြဖစ်ပါက ၁- လီတာ ပးပိ့ရပါမည်။ 

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

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

       နမနူာရယသူအူမည/် တာဝနန်ငှ့်လက်မတှ်           ပငိရ်ငှအ်မည် နငှ့် လကမ်တှ ်  



ပစ (၁၃) 

ြမဩဇာ ပါငး်စပ်ြခင်း၊ ရာ နာှြခင်း၊ ြပနလ်ည်ထပပ်းိြခငး် သိမ့ဟတ ် 

သိ လာှငြ်ခငး် လပင်န်းလိင်စင် လာက်လာ 

န့စွ ဲ      -        - 

သ့ိ 
 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး 

 ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း 

 နြပည် တာ ်

အ ကာငး်အရာ ။ စီးပွား ရးအလိ့ငှာ ြမဩဇာ ပါငး်စပြ်ခငး်၊ ရာ နာှြခင်း၊ 

ြပနလ်ည်ထပပ်းိြခငး် သိမ့ဟတ ် သိ လာှငြ်ခငး် လပ်ငနး်လိငစ်င် 

လာကထ်ားြခငး် ။ 

စီးပွား ရးအလ့ိငှာ ြမဩဇာ ပါင်းစပ်ြခင်း၊ ရာ နှာြခင်း၊ ြပန်လည်ထပ်ပိးြခင်း သိ့မဟတ် 

သိ လှာင်ြခင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ခွင့်ြပုလိင်စင် ထတ် ပးပါရန် လာက် 

ထားပါသည်။ 

 ၁။ လာက်ထားသူ 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) ကမ္ပဏီအမည်   --------------------------- 

 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/---------------------------- 

  နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် --------------------------- 

 ၃။ ပညာရပ်ဆိင်ရာ ကမ်းကျင်မ အရည်အချင်း ---------------------- 

 ၄။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ   --------------------------- 

 ၅။ ြမဩဇာ ပါင်းစပ်၊ ရာ နှာ၊ ြပန်လည ်-------------------------- 

ထပ်ပိး သိ့မဟတ် သိ လှာင်မည့် နရာ--------------------------- 



ပစ (၁၃) အဆက ်

အ ဆာက်အဦလိပ်စာ   -------------------------------- 

(က) အ ဆာက်အဦအမျိုးအစား --------------------------- 
(အမိး၊ အကာ၊ အခင်း) --------------------------- 

  (ခ) ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း --------------------------- 
၆။ ပါင်းစပ်၊ ရာ နှာ၊ ြပန်လည်ထပ်ပိးြခင်းမြပုမ ီ သိ့မဟတ် သိ လှာင်မည့် 

ြမဩဇာ(များ) 

 အမှတ် အမည ်      စချိန်စညန်း       ထပ်ပိးပစ္စည်း 

 စဉ ်          အမျိုးအစား      အရွယအ်စား      အသားတင်အ လးချိန ်

 ၁။ ------- ------- ------- ----- ---------- 

 ၂။      ------- ------- ------- ----- ---------- 

 ၃။ ------- ------- ------- ----- ---------- 

 ၄။ ------- ------- ------- ----- ---------- 

 ၅။ ------- ------- ------- ----- ----------  

၇။ ထတ်လပ် ပီး ြမဩဇာ၏ အ သးစိတ် ဖာ်ြပချက်-------------------- 

အမှတ် အမည ် စချိန်စညန်း   ထပ်ပိးပစ္စညး် 

 စဉ ်         အမျိုးအစား            အရွယ်အစား      အသားတင်အ လးချိန ်

 (က) ------- ------- ------- ----- ---------- 

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

 (ဂ) ------- ------- ------- ----- ---------- 

၈။ နှစ်စဉ်ထတ်လပ်ရန် ခန့်မှန်းပမာဏ---------------------------- 

 (မက်ထရစ်တန ်/ လီတာ) 

၉။ ထတ်လပ်မည့် တာဝန်ရှိပဂ္ဂုလ် ပညာရပ်ဆိင်ရာ အရည်အချင်းများ 

 (က) အမည်   -------------------------------- 

 (ခ) ပညာအရည်အချင်း -------------------------------- 



ပစ (၁၃) အဆက ်

(ဂ) လပ်ငန်းအ တွ့အကု -------------------------------- 

“ပးူတွဲ” 

 (က) လိင်စင်ခ ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း။ 

(ခ) ပညာရပ်ဆိင်ရာ အချက်အလက်များ ဖာ်ြပပါရှိသည့် ထတ်လပ်မ နည်း 

စနစ် အကျဉ်း။ 

 (စွန့်ပစ် ရများ သန့်စင် ရးနှင့် အြခားစွန့်ပစ ် ပစ္စည်းများ သန့်စင် ရး 

လပ်ငန်းများအပါအဝင်) 

(ဂ) အပိဒ် (၅) အပိဒ်ခွဲ (ဂ) နှင့်ပတ်သက်၍ အမှတ် (၁) စက်မဝန် ကီးဌာန 

တွင် စက်ရအလပ်ရ လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ထားရှိ ပီးသည့် အ ထာက် အထား။ 

(ဃ) ြမဩဇာ ပါင်းစပ်ြခင်း၊ ရာ နှာြခင်း၊ ြပန်လည်ထပ်ပိးြခင်းလပ်ငန်း 

ဆိင်ရာ နည်းပညာ (သိ့မဟတ်) ဖ စပ်နည်း အ သးစိပ် ဖာ်ြပချက်။ 

 

 

 

 

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

( လာကထ်ားသ၏ူလက်မတှ ်) 

 



ပစ (၁၄)  

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 

                                                                                    န့စွ ဲ     -        -           
စီးပွား ရးအလိ့ငှာ ြမဩဇာ ပါငး်စပြ်ခငး်၊ ရာ နာှြခင်း၊   

ြပနလ်ည်ထပပ်းိြခငး် သိမ့ဟတ ်သိ လာှငြ်ခငး် လပင်နး်ခငွ့်ြပု လိင်စင ်

၁။ လိင်စင်အမှတ်…………………  / ……………….ရက်စွဲပါ 

လာက်လာအမှတ…်……………………ြဖင့် လပ်ငန်း ခွင့်ြပု လိင်စင် ရရှိရန် 

လာက်ထား သာ…………………..ကမ္ပဏီ / လပ်ငန်းမှ ဦး / 

ဒ …………..နိင်ငသား စီစစ် ရးကတ်ြပား / နိင်ငြခားသား 

မှတ်ပတင်အမှတ်………………………………. အား  အာက် ဖာ်ြပပါ 

ကမ်းကျင်သူများ၏ လမ်းညန်ကီးကပ်မြဖင့် ………………………တွင် 

ရှိ သာ အ ဆာက်အအ / သိ လှာင်ရများ တွင် ဖ ြပထားသည့် ြမဩဇာ 

ပါင်းစပ်ြခင်း/ ရာ နှာြခင်း/ ြပန်လည်ထပ်ပိးြခင်း (သိ့မဟတ် ) 

သိ လှာင်ြခင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် ြမဩဇာဥပ ဒ ပဒ်မ (၁၃) 

ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

 (က) အမည်    …………………………. 

 (ခ) ပညာရပ်ဆိင်ရာ အရည်အချင်း…………………………. 

 (ဂ) လပ်ငန်းအ တွ့အကု  …………………………. 

အမှတ် ြမဩဇာ အပင်အဟာရဓါတ်   ထပ်ပိးပစ္စညး် 

 စဉ ် အမည ် ပါဝင်မရာခိင်နန်း  အမျိုးအစား  အရွယ်အစား အသားတင်အ လးချိန ်

   (စချိန်စညန်း) 

 ၁။--------- ------------ ----------- --------------
 ------------------ 



ပစ (၁၄)  အဆက ်

၂။--------- ------------ ----------- --------------
 ------------------ 

 စည်းကမ်းချက်များ 

(က) ြမဩဇာ ပါင်းစပ်/ ရာ နာှ/ ြပန်လည်ထပ်ပိး သိ့မဟတ်   သိ လှာင် 

ထား သာ ြမဩဇာနှင် ့ ပတ်သက်၍ လိင်စင် လာက်ထားစဉ် က 

ဖ ြပခဲ့သည့် ြမဩဇာ စချိန်စညန်းနှင့် ထပ်ပိးပစ္စည်း အမျိုးအစား၊ 

အရွယ်အစားနှင့် အသားတင်အ လးချိန် အတိင်းြဖစ်ရမည်။ 

(ခ) လိင်စင်ရ ပီးသည့်  ြမဩဇာ ပါင်းစပ်/ ရာ နှာ/ ြပန်လည်ထပ်ပိး 

လပ်ငန်းတွင် ြမဩဇာတစ်မျိုးမျိုးအား ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ ထတ်နတ်ြခင်းကိ 

ဆာင်ရွက် လိပါက ထပ်မ၍ ြဖည့်စွက် ထည့်သွင်းရန် အလိ့ငှာ 

လာက်လာအသစ် တစ် စာင် ထပ်မ လာက်ထားရမည်။ 

(ဂ) အမည်၊ တဆိပ်နှင့် အညန်းစာ (ြမနမ်ာ ဘာသာြဖင့်) မပါဘဲ ရာင်းချ 

ြခင်းမြပုရ။ 

(ရးတဆပိ)် 

 

ဦး ဆာငည်န်ကား ရးမှူ း 

ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 

 

 

 



ပစ (၁၅) 

ြမဩဇာ ြဖန့်ြဖူး ရာငး်ချခငွ့် လငိ်စင ် လာကလ်ာ 

န့စွ ဲ      -        - 

သ့ိ 

 ြပည်နယ ်/ တိင်းမန် နဂျာ 

 ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း 

 …………………မို့ 

အ ကာငး်အရာ ။ ြမဩဇာ ြဖန့်ြဖူး ရာငး်ချခငွ့် လငိ်စင ် လာကထ်ားြခငး် ။ 

ြမဩဇာ ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချခွင့် လိင်စင် ထတ် ပးပါရန် လာက် ထားပါသည်။ 

 ၁။ လာက်ထားသူ 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) ဆိင်အမည်   --------------------------- 

 ၂။ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/---------------------------- 

  နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် --------------------------- 

 ၃။ ပညာရပ်ဆိင်ရာ ကမ်းကျင်မ အရည်အချင်း ---------------------- 

  (က) အရည်အချင်း   --------------------------- 

  (ခ) လပ်ငန်းအ တွ့အကု  --------------------------- 

 ၄။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ   --------------------------- 

 ၅။ ြမဩဇာ ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချမည့် နရာ---------------------------- 

အ ဆာက်အဦလိပ်စာ   --------------------------- 

(က) အ ဆာက်အဦအမျိုးအစား(အမိး၊အကာ၊အခင်း) -------------
---------------------------------------------
---------------------------------- 



 

ပစ (၁၅) အဆက ်

(ခ) ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း --------------------------------- 

၆။ ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချမည့် ြမဩဇာ(များ) 

 အမှတ် အမည ် စချိန်စညန်း   ထပ်ပိးပစ္စညး် 

 စဉ ်         အမျိုးအစား      အရွယအ်စား      အသားတင်အ လးချိန ်

 ၁။ ------- ------- ------- ----- ---------- 

 ၂။      ------- ------- ------- ----- ---------- 

 ၃။ ------- ------- ------- ----- ---------- 

 ၄။ ------- ------- ------- ----- ---------- 

 ၅။ ------- ------- ------- ----- ----------  

“ပးူတွဲ” 

 လိင်စင်ခွန် ပးသွင်း ပီး ကာင်း ြပစာမူရင်း 

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

( လာကထ်ားသ၏ူလက်မတှ)် 

 

 

 

 

 

 



ပစ (၁၆)  

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 

                                                                                    န့စွ ဲ     -        -           

 ြမဩဇာ  ြဖန့်ြဖူး ရာငး်ချခငွ့် လငိ်စင ်

 

၁။ လိင်စင်အမှတ်…………………  / ………………. ………………….. 

၂။ ………………………..ကမ္ပဏီ / လပ်ငန်းမှ……………………….  ရက်စဲွပါ 

လာက်လာအမှတ…်……………………ြဖင့် ြမဩဇာ ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချခွင့် လိင်စင် 

လာက်ထား သာ…………………..ကမ္ပဏီ/ လပ်ငန်းမှ ဦး / 

ဒ …………….နိင်ငသားစီစစ် ရးကတ်ြပား/ နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ်………အား  

…………….တွင်ရှိ သာ အ ဆာက်အဦးတွင် ဖ ြပထားသည့် ြမဩဇာများက ိ ြမဩဇာ 

ဥပ ဒ ပဒ်မ (၁၄) ပဒ်မခွဲ(ခ) ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချခွင့် ြပုလိက်သည်။ 

 အမှတ ် အမည ်  စချနိစ်ညနး်  ထပပ်းိပစ္စညး် 

 စဉ ်        အမျို းအစား       အရယွအ်စား        အသားတငအ် လးချနိ ်

 ၁။--------- ------------ ----------- --------------  

၂။--------- ------------ ----------- --------------  

၃။--------- ------------ ----------- -------------- 

၄။--------- ------------ ----------- --------------  

၅။--------- ------------ ----------- --------------  

စည်းကမ်းချက်များ 

(က) လိင်စင်တွင် ဖာ်ြပထား သာ ြမဩဇာ(များ) ကိသာ ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချ ရ မည်။ 



ပစ (၁၆)  အဆက ်

(ခ) ဖ ြပပါ ြမဩဇာ(များ) အြပင်ထပ်မ၍ ြမဩဇာအသစ်များ ြဖန့်ြဖူး ရာင်း 

ချလိပါက လာက်လာအသစ်တစ် စာင် ထပ်မ တင်ြပ လာက်ထားရမည်။ 

(ဂ) ြမဩဇာ ဝယ်ယူသူများ၏ အမည်နှင့် နရပ်လိပ်စာကိ ရးမှတ် ပီး ြပစာများ ြဖင့် 

ရာင်းချရမည်။ 

(ဃ) ြမဩဇာအတိကိြဖစ် စ၊ မူလစချိန်စညန်းနှင့် ကိက်ညီြခငး် မရှိ သာ ြမဩဇာ 

များကိ ြဖန့်ြဖူး ရာင်းချြခင်း မြပုရ။ 

 

 

 (ရးတဆပိ)် 

 

                                                                       ြပညန်ယ ်/ တငိး်မန် နဂျာ 

  ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 

………………..မို ။့ 

 

 

 

 

 

 



ပစ (၁၇) 

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 

ြမအသးချ ရးဌာနခွဲ 
ြမဩဇာဓါတခ်ွဲခနး် 

ြမဩဇာ အရည်အ သးွ စစ် ဆး တွရ့ှိချက ်သက် သခလကမ်တှ ်

န့စွ ဲ      -        - 

၁။ ြမဩဇာ   

 (က) အမည်    -------------------------------- 

 (ခ) အမျိုးအစား   -------------------------------- 

၂။ ြမဩဇာလပ်ငန်း  

 (က) ပိင်ရှင်အမည်   -------------------------------- 

 (ခ) ကမ္ပဏီအမည်   -------------------------------- 

(ဂ) လပ်ငန်း/ ဆိင်အမည်  --------------------------------  

(ဃ) လပ်ငန်းလိပ်စာ  -------------------------------- 

၃။ နမူနာ အ ကာင်းအရာ ဖ ြပချက် 

 (က) ြပည်တွင်းထတ်လပ် / ြပည်ပတင်သွင်း --------------------------  

(ခ) အမျိုးအစား   

(သဘာဝ ြမဩဇာ / ဓါတ ြမဩဇာ /  --------------------------- 

ဇီဝ ြမဩဇာ / ရွက်ဖျန်း/    --------------------------- 

အဟာရစ ြမဩဇာ )   --------------------------- 

(ဂ) အမည်     --------------------------- 

 (ဃ) စချိန်စညန်း    --------------------------- 

 



ပစ (၁၇) အဆက ်

(င) အဆင့်အတန်း    --------------------------- 

 (စ) ကန်အမှတ်တဆိပ် / အရည်အ သွးအဆင့်အတန်း------------------- 

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

၄။ နမူနာ၏ ဓါတ်ခွဲခန်းမှတ်ပတင်အမှတ်-------------------------------- 

၅။ နမူနာရယူသူ၏ အမည်နှင့်တာဝန် -------------------------------- 

၆။ နမူနာရယူသည့် နစဲွ့   -------------------------------- 

၇။ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် နစဲွ့  -------------------------------- 

၈။ နမူနာပစ္စည်း၏ အ ြခအ နနှင့် -------------------------------- 

 ပတ်သက် သာ သ ဘာထားမှတ်ချက် 

၉။ စစ် ဆး တွ့ရှိချက်များ 

 (က) ရူပဂဏ်သတ္တများ 

  (၁) --------------------------------------------- 

  (၂) --------------------------------------------- 

  (၃) --------------------------------------------- 

(၄) --------------------------------------------- 

(၅) --------------------------------------------- 

 (ခ) ဓါတဂဏ်သတ္တများ 
  (၁) --------------------------------------------- 
  (၂) --------------------------------------------- 

  (၃) --------------------------------------------- 

(၄) --------------------------------------------- 

(၅) --------------------------------------------- 



 

ပစ (၁၇) အဆက ်

၁၀။ ဤဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ထား သာ ြမဩဇာ၏ အရည်အ သွးသည် စချိန်စညန်းများနှင့်  

ကိက်ညီမ ရှိ ကာင်း/ မရှိ ကာင်း အာက် ဖာ်ြပပါအ ကာင်းြခင်းရာများအရ 

သက် သခပါသည်။ 

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

၁၁။ သးစွဲမနှင့် ပါတသ်က်၍ ထာက်ခအကြပုချက-်-------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
---------------------------- 

 ရးတဆပိ ်

 

ဓါတခ်ွဲစမး်သပသ် ူအရာရှ ိ

အမည ်--------------- 

ရာထးူ ---------------- 

 

 

                                                                                            အ ထွ ထမွန် နဂျာ 

ြမနမ်ာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငနး် 

                                                                                             ( ြမအသးချ ရးဌာနခွ)ဲ 



ပစ (၁၈)  

ြပည် ထာငစ်ြမနမ်ာနငိင် တာအ်စိးရ 

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြမဩဇာ ကာမ်တ ီ

ြမဩဇာ ထတလ်ပခ်ငွ့်မတှပ်တင် သကတ်မး်တးိြမင့်ရန ်

လာကထ်ားြခငး် လာက်လာပစ 
သ့ိ 
 အတွင်း ရးမှူး 
 ြမဩဇာ ကာ်မတီ 

န့စွဲ၊------------------ 

 ၁။ မှတ်ပတင်ြပင်ဆင် လာက်ထားြခင်း လာက်လာအမှတ်စဉ်-------------- 

 ၂။ ရရှိခဲ့ဘူးသည့်မှတ်ပတင်(သ့ိ) မှတ်ပတင်များကိ 

  (က) မှတ်ပတင်လက်မှတ်အမှတ်စဉ် (၁) ---------------------- 

        (၂) ---------------------- 

        (၃) ---------------------- 

  (ခ) ရက်စွဲပါ လာက်လာအမှတ် (၁) ---------------------- 

       (၂) ---------------------- 

       (၃) ---------------------- 

ြဖင့် မှတ်ပတင်ခွင့် လာက်ထားခဲ့ ပီး မှတ်ပတင် လာက်ထား သာ ြမဩဇာ အား 
ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ထတ်လပ်ခွင့်ြပု ကာင်း မှတ်ပတင် ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၃။ တာဝန်ခ ထတ်လပ်သူအမည်  --------------------------- 
 ၄။ နိင်ငသားစီစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/ နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် 

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



ပစ (၁၈)  အဆက ်

 ၅။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ -------------------------------- 

 ၆။ ယခင်မှတ်ပတင်ရရှိခဲ့ ပီး သာ ြမဩဇာ 

  (က) အမည်  (၁) ---------(၂) ------- (၃)------- 

  (ခ) စချိန်စညန်း (၁) ---------(၂) ------- (၃)------- 

  (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

  ၁။ အမျိုးအစား (၁) ---------(၂) --------(၃)------- 

  ၂။ အရွယ်အစား (၁) ---------(၂) --------(၃)------- 

  ၃။ အသားတင်အ လးချိန်(၁) ------ (၂)--------(၃)------- 

 ၇။ ြဖန့်ြဖူးခဲ့သည့်ပမာဏ 

  (က) အ ရအတွက်  (၁) -------- (၂) --------(၃)------- 

  (ခ) တန်ဘိး  (၁) -------- (၂) --------(၃)------- 

 ၈။ ၎င်းမှတ်ပတင်သက်တမ်းကန်ဆးခဲ့သည့် န့ 

  (၁) ------------(၂) ------------(၃)----------- 

 ၉။ မှတ်ပတင်ြပင်ဆင် လာက်ထားလိ သာ ြမဩဇာ 

  (က) အမည် ----------------------------------------- 

  (ခ) စချိန်စညန်း ------------------------------------ 

  (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

   (၁) အမျိုးအစား -------------------------------- 



   (၂) အရွယ်အစား -------------------------------- 

   (၃) အသားတင်အ လးချိန်-------------------------- 

မှတ်ချက်------------------------ 

ရးတဆိပ် 

 

 

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

                                                                                            လာက်ထားသူ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပစ (၁၉)   

ြပည် ထာငစ်ြမနမ်ာနငိင် တာအ်စိးရ 

လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးနငှ့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြမဩဇာ ကာမ်တ ီ

ြမဩဇာ ထတလ်ပခ်ငွ့်မတှပ်တင် သကတ်မး်တးိြမင့် ြခငး် လက်မတှ ်

န့စွဲ၊…………….. 

 ၁။ မှတ်ပတင်လက်မှတ် အမှတ်စဉ် ……………………………. 

ရက်စွဲပါ လာက်လာအမှတ…်………………………ြဖင့် မှတ်ပတင်ခွင့် 

လာက်ထားခဲ့ ပီး မှတ်ပတင် လာက်ထား သာ ြမဩဇာအား ြမဩဇာဥပ ဒ 

ပဒ်မ (၁၁) ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ မှတ်ပတင်သက်တမ်း တိးြမင့် ပးလိက်သည်။ 

 ၂။ တာဝန်ခ ထတ်လပ်သူ 

  (က) အမည် ……………………………….. 

  (ခ) ကမ္ပဏီ ……………………………….. 

 ၃။ နိင်ငသားစီစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်/ နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်အမှတ် 

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

 ၄။ အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ -------------------------------- 

 ၅။ လပ်ငန်းလိပ်စာ  -------------------------------- 

 ၆။ ယခင်မှတ်ပတင်ရရှိခဲ့ ပီး သာ ြမဩဇာ 

  (က) အမည်    --------------------------- 

  (ခ) စချိန်စညန်း   --------------------------- 

  (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

   (၁) အမျိုးအစား  --------------------------- 



 

   (၂) အရွယ်အစား  --------------------------- 

 

   (၃) အသားတင်အ လးချိန်--------------------------- 

 ၇။ ယခင်ရရှိ ပီးသည့် မှတ်ပတင်အမှတ်နှင့် န့စွဲ…………………………. 

၈။ ၎င်းမှတ်ပတင်သက်တမ်းကန်ဆးခဲ့သည့် န့------------------------ 

 ၉။ မှတ်ပတင်သက်တမ်းတိးြမင့် လာက်ထားလိ သာ ြမဩဇာ 

  (က) အမည် ----------------------------------------- 

  (ခ) စချိန်စညန်း ------------------------------------ 

  (ဂ) ထပ်ပိးပစ္စည်း 

   (၁) အမျိုးအစား -------------------------------- 

   (၂) အရွယ်အစား -------------------------------- 

   (၃) အသားတင်အ လးချိန်-------------------------- 

မှတ်ချက်------------------------ 

 

 

 

ရးတဆိပ် 

 

 

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

                                                                                                   ( အတွင်း ရးမှူး)      

 



 


