
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန 

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး 

 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၇/၂၀၁၄ 
 

နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၆ ခနှစ်၊ တန်ခူးလြပည့် ကျာ် ၁၁ ရက ်

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၂၅ ရက)် 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒပဒ်မ ၄၂၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထား သာလပ်ပိင်ခွင့်ကိ 
ကျင့်သး၍ ဤအမိန်ကိ့ ထတြ်ပနလိ်က်သည်။  

 

“အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ြခင်းအမိန်”့ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤအမိန်က့ိ “အဇိနး်လာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ြခငး်အမိန်”့ ဟ 
ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤအမိန်တ့င်ွပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စ 
ရမည-် 

(က) အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်းများ(အိဒီအက်စ်) ဆိသည်မှာ ကလိရိ ဖလူရိကာဘွန ်
(စီအက်ဖ်စီ)၊ ဟိက်ဒရိကလိရိဖလူရိကာဘွန် (အပ်ိချစီ်အက်ဖ်စီ)၊ ဟလွန်၊ ဟိက် ဒို ဘရမိူ 
ဖလူရိကာဘွန ် (အိပ်ချ်ဘီအက်ဖ်စ)ီ၊ မီသိင်းကလိရိ ဖာငး်၊ ကာဘွန်တက်ထရာကလိရိက်၊ 
မီသိင်းဗရိမိက် နှင့် ဗရိမိကလိရိမီသိန်း(ဘီစီအမ်) အပါအ၀င် ြပင်ဆင်ချက်များ ထည့်သွင်း ပီး 
ြဖစ်သည့် မွန်ထရီယယ် နာက်ဆက်တွဲစာချုပ်တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း၊ အိဇန်း 
မာ်လကီျူးများ နှင့် ဓာတ်ြပု စနိင်သည့် ဓာတပစ္စည်း တစ်မျိုးတည်း သိမ့ဟတ် 
အ ရာအ နာှ ကိ ဆိသည်။ 

 

(ခ) အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ အိဇန်းလာ 
ပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပထ်ား သာ ထတ်ကန်ကိြဖစ် စ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သင်ွးြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း၊ 
ထတ်လပြ်ခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းချြခင်းကိ လည်း ကာင်း၊ မီးသတ် ဆးဗူး၊ 
အးခဲစက်၊ လ အး ပးစက် သိမ့ဟတ် အ အး ပးစက်များကိ ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းနှင့် 
ြပုြပင်ြခင်းတိ ့ အပါအ၀င် အိဇန်းလာ ပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများက ိ အသးြပု၍ 
စီးပွား ရးလပ်ငန်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းတိကိ့ လည်း ကာင်း ဆိသည်။ 
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(ဂ) အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများကိအသးြပုရန်ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကန် 
ဆိသည်မှာ အ အး ပးပစ္စည်း အာရ ် ၁၂ (စီအက်ဖ်စီ ၁၂) ပါ၀င်သည့် ရခဲ သတ္တ ာ၊ 
အ အး ပးပစ္စည်း အာရ် ၁၂ (စီအက်ဖ်စီ ၁၂) နှင့် အာရ ် ၂၂ (အိပ်ချ်စီအက်ဖ်စီ ၂၂) တိက့ိ 
အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထားသည့် လပ်စစ ်ပစ္စည်းများ၊ ဟလွန် ၁၂၁၁၊ ၁၃၀၁ နှင့် ၂၄၀၂ တိ ့
ပါ၀င်သည့် မီးသတ် ဆးဗးူနှင့် အိဇန်းလာ ပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းတစ်မျို းမျိုးကိ 
အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ အြခား ထတ်ကန်များ ကိဆိသည်။ 

(ဃ) ဝန် ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာ ဝန် ကီး ဌာန 
ကိဆိသည်။ 

(င) ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန ကိဆိသည်။ 

(စ) ပစ ဆိသည်မှာ ဤအမိန်တွ့င် ပူးတွဲပါရှိ သာ ပစကိ ဆိသည်။ 

အခန်း (၂) 

အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်း လပ်ကိင်ြခင်း 

 

ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်းနှင့် ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း 

၃။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း ကိအသးြပုရန် 
ထတ်လပထ်ား သာ ထတ်ကန်ကိြဖစ် စ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း 
ြပုလပ်လိ သာ ပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စညး်သည် လိအပ် သာ ထာက်ခ ချက်ရှိရန ် ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သင်ွးြခငး်အတွက် လာက်လာပစ(၁) အတိင်းလည်း ကာင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်းအတွက် 
လာက်လာပစ (၂) အတိငး် လည်း ကာင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီအချက်အလက ် များြပည့်စစွာ 
ဖာ်ြပ ပီး ဝန် ကီးဌာန သိ ့ လာက်ထား ရမည်။ 

၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် အပိဒ် ၃ အရ လာက်ထားချက်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ြခင်း ရှိမရှိ 
စိစစ် ပီး ထာက်ခချက် ထတ် ပးရန် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 
 

၅။ ဝန်ကီးဌာနသည် ထာက်ခချက် ထတ် ပးရန် ခွင့်ြပုပါက လာက်ထားသူအား ြပည်တွင်း သိ ့
တင်သင်ွးြခငး်အတွက် ပစ (၃) ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ ြပညပ်သိ ့တင်ပိြ့ခင်းအတွက် ပစ (၄) ြဖင့် လည်း ကာင်း 
ထာက်ခချက ်ထတ် ပးရမည်။ 

 

၆။ အပိဒ် ၃ အရ လာက်ထားသူသည ်အပိဒ် ၅ အရ ဝန်ကီးဌာနက ထတ် ပး သာ ထာက်ခချက်က ိ
ရရိှ ပီး နာက် စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန် ကီးဌာနက ထတ် ပး သာ ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သွင်းခွင့် သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိ ့ တင်ပိခွ့င့် လိင်စင်ြဖစ် စ၊ ပါမစ်ြဖစ် စ ရယူ ပီးမှသာ သက်ဆိင်ရာ 
လပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်ြခင်းြပုရမည်။ 
 

၇။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း ကိ 
အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကန်ကိြဖစ် စ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း သိမ့ဟတ် 
ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း အပါအ၀င် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများ အသးြပု၍ စီးပွား ရး လပ်ငန်း 
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လပ်ကိင်လိ သာ ပဂ္ုိဂ လ်သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းသည် မမိလိပင်နး်ကိ မှတ်ပတင် ပးရန် လာက်လာကိ ပစ (၅) 
အတိင်း အချက်အလက်ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ပီး ဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပး အပ်ထား သာ ဦးစီးဌာနသိ ့
လာက်ထားရမည။် 

 

၈။ ဝန်ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်ထား သာ ဦးစီးဌာနသည် အပိဒ် ၇ အရ လာက်ထား ချက် ကိ 
ရရှိသည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ြခင်းရိှမရိှ စိစစ် ပီး ဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက ် ြဖင် ့
မှတ်ပတင် ပးရန် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနင်ိသည်။ 

၉။ ဝန်ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်ထား သာ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က) အပိဒ် ၈ အရ မှတ်ပတင် ပးရန် ဆးြဖတ်ပါက သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းအလိက် 
စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ပစ (၆) ကိ လာက်ထား သူ အား 
ထတ် ပးရမည်။ 

(ခ) သက်ဆင်ိရာ လပ်ငန်းအလိက် ထတ် ပးခဲ့သည့် မှတ်ပတင်လက်မှတ် ရရှိသူများ ၏ 
မှတ်ပတင်စာရင်းကိ ြပုစထားရှိရမည်။ 

(ဂ) အပိဒ်ခွဲ (က) အရ ထတ် ပးသည့် မှတ်ပတငလ်က်မှတ်ကိ ရရှိသူများက မှတ်ပတင် 
လက်မတ်ှပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိက်နာြခင်း သိမ့ဟတ် သးစဲွြခင်း ရှိမရှိ 
ကီးကပ်ရမည်။ 

၁၀။ ဝန်ကီးဌာနသည် အပိဒ် ၉၊ အပိဒ်ခွဲ (က) အရ ထတ် ပးသည့် မှတ်ပတင် လက်မှတ ်ရရှိသူများအား 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပပ်စ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်ထတ် ပးရန် 
အတွက် ခွဲတမ်းသတ်မှတ် ပးရမည်။ 
 

၁၁။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ အဇိန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပထ်ား သာ ထတ်ကန်ကိြဖစ် စ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိ ့ တင်ပိြ့ခငး် 
ြပုလပ်သူသည ် မိမိ၏ လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်တွင်းသိ ့အမှန်တကယ် တင်သွင်းမ သိမ့ဟတ် ြပည်ပသိ ့
အမှန်တကယ် တင်ပိမ့အ ြခအ နကိ ဝန်ကးီဌာနသိ ့ နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ထက် နာက်မကျ စဘဲ 
သက်ဆင်ိရာ စာရငး်ဇယားများ ပူးတဲွ၍ အစီရင်ခရမည။် 
 

အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၁၂။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပပ်စ္စည်းကိြဖစ် စ၊ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း ကိ အသးြပု၍ 
ထတ်လပထ်ား သာ ထတ်ကန်ကိြဖစ် စ သိ လှာင်ြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းချြခင်းကိ သာ် 
လည်း ကာင်း၊ မီးသတ် ဆးဗူး၊ အးခဲစက်၊ လ အး ပးစက် သိမ့ဟတ် အ အး ပးစက်များကိ 
ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းနှင့် ြပုြပင်ြခင်း အပါအ၀င ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပု၍ 
အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်း တစ်ခခကိ သာ်လည်း ကာင်း လပ်ကိင်သူသည် မိမိလပ်ငန်းကိ မှတ်ပတင် ပးရန ်
ဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်ထား သာ ဦးစီးဌာနသိ ့ပစ (၅) ြဖင့် လာက်ထားရမည်။ 
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၁၃။ ဝန်ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်ထား သာ ဦးစီးဌာနသည် အပိဒ် ၁၂ အရ လာက်ထား ချက်ကိ 
ရရှိသည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ြခင်း ရှိမရှိ စိစစ် ပီး ကာ်မရှင်၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် 
မှတ်ပတင် ပးရန် ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင် သည်။ 

၁၄။ ဝန်ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်ထား သာ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က)  အပိဒ် ၁၃ အရ မတ်ှပတင် ပးရန ် ဆးြဖတ်ပါက သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းအလိက် 
စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ပစ (၆) ကိ လာက်ထားသူအား 
ထတ် ပးရမည်။ 

(ခ) သက်ဆင်ိရာ လပ်ငန်းအလိက် ထတ် ပးခဲ့သည့် မှတ်ပတင်လက်မှတ် ရရှိသူများ၏ 
မှတ်ပတင်စာရင်းကိ ြပုစထားရှိရမည်။ 

(ဂ) အပိဒ်ခွဲ (က) အရ ထတ် ပးသည့် မှတ်ပတငလ်က်မှတ်ကိ ရရှိသူများက မှတ်ပတင် 
လက်မတ်ှပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိက်နာြခင်း သိမ့ဟတ် သးစဲွြခင်း ရှိမရှိ 
ကီးကပ်ရမည်။ 

အခန်း (၃) 

အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သူများက လိက်နာရမည့် တာဝန်များ 

၁၅။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများဆင်ိရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သမူျားသည်- 

(က) မိမိတိ၏့ လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန် ကီးဌာနသိမ့ဟတ် ဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ ်
ထား သာ ဌာန သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်း၏ စစ် ဆးမကိ ခယူရမည်။ 

(ခ) မိမိတိလ့ပင်န်းနှင့်စပဆ်ိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ နစ်ှအလိက် လိအပ် သာ 
စာရငး်ဇယားများြဖင့် မှန်ကန်စွာ ြပုစထားရှိ ပီး သက်ဆိင်ရာဌာနက တာင်းခလာလင် ြပသ 
အစစ် ဆးခရမည်။ 

(ဂ) အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကနမ်ျားကိ 
ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိြ့ခင်းသိမ့ဟတ် ထတ်လပ်သူြဖစ်ပါက 
မိမိလပ်ငန်းအတွက် ထတ် ပးထား သာ မှတ်ပတငလ်က်မှတ်အမှတ်ကိ အိဇန်းလာ 
ပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းထားသည့် သတ္တ ာများ၌ ဖာ်ြပရမည်။ 

(ဃ) ဤအမိန်အ့ရ ထတ် ပး သာ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ ရမည်။ 

(င) ဝန် ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန် သာ အမိန်န့င့်ှ ညန်ကားချက်များက ိ
လိက်နာရမည်။ 
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အခန်း (၄) 

တားြမစ်ချက်နှင့် အ ရးယူြခင်း 

၁၆။ မည်သူမ  ဝန်ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်ထား သာ ဦးစီးဌာနက ဤအမိန်အ့ရ ထတ် ပးသည့် 
မှတ်ပတင်လက်မှတ်မရှိပဲ အဇိနး်လာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်း 
မြပုရ။ 

၁၇။ မည်သူမ  အသးြပု ပီးသည့် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများကိ ဝန် ကီးဌာန၏ 
ခွင့်ြပုချက်မရိှပဲ ြပန်လည်အသးြပုြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနည်း အသးြပုြခင်းမြပုရ။ 
 

၁၈။ မည်သူမ  အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများကိဖျက်ဆီးရန် ဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ် 
ထား သာ နရာမှအပ အြခား နရာ၌ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာ 
ပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိအသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကန်များကိ ဖျက်ဆီးြခင်းမြပုရ။ 
 

၁၉။ ဤအမိန်ပ့ါ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကကွသ် ူ
သိမ့ဟတ် တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် ကျူးလွနသ်သူည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ ပဒ်မ 
၃၂ အရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။ ထိြ့ပင် အ ရးယူြခင်းခရသူသည် ဤအမိန်အ့ရ ထတ် ပးထား သာ 
မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ ရရှိသူြဖစ်ပါက စီမခန်ခ့ွဲ ရး နည်းလမ်းအရလည်း ထိသအူားသတိ ပးြခငး်၊ ထိသူ၏ 
မှတ်ပတင်လက်မှတ်ကိ ကာလအကန်အ့သတ်ြဖင့် ရပ်ဆိင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ရပ်သိမ်းြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

 

အခန်း (၅) 

အ ထွ ထွ 
 

၂၀။ ဤအမိန်အ့ရ ထတ် ပးထား သာ မတှ်ပတင်လက်မှတ်ကိရရှိသူသည် မိမိ၏လပ်ငန်းအတွက် 
မှတ်ပတင်ထားရိှမနငှ့်စပ်လျဉး်၍ သတင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ြပည့်စ စရန် ဝန်ကီးဌာနနှင့် ပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

၂၁။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုသည့် မည်သည့်ပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စည်းမဆိ 
ယင်း၏ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ သင့် လျာမှ်န်ကန်စွာ  အသးြပုြခင်းရိှမရိှနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ဝန် ကီးဌာနက လိအပသ်လိ စစ် ဆးသည့်အခါ ဝန်ကီးဌာနနှင့်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

၂၂။ အသးြပု ပီးသည့် အဇိနး်လာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ ြပန်လည်ြပုြပင် အသးြပုြခင်း သိမ့ဟတ် 
အြခားနည်းအသးြပုြခင်း ြပုလပ်လိ သာ ပဂ္ုိဂ လ် သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းသည် ဝန်ကးီဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ကိ 
ရယူရမည်။ 

၂၃။ ဝန်ကီးဌာနသည် အိဇနး်လာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပလ်ျဉ်း၍ မည်သည့် ပဂ္ဂုလ ်
သိမ့ဟတ် အဖွဲအ့စည်းကိမဆိ ဤအမိန်အ့ရ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရြခင်းမှ ကငး်လွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 
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၂၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် ဤအမိန်ကိ့ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးအတွက-် 

(က) သက်ဆင်ိရာ ဝန် ကီးဌာန၊ အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စညး်၊ ပဂ္ဂလိကများနှင့် ပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

(ခ) လိအပ်ပါက ဝန်ကီးဌာနက ဖွဲ စ့ည်းထားသည့် အမျိုးသား အိဇန်းယူနစ်၏ အကြပုချက်ကိ 
တာငး်ခနငိသ်ည်။ 

 

၂၅။ ဤအမိန်ပ့ါ ထတ်ြပန်ချက်များသည ် သီးြခားတည်ရှိသည့် သိမ့ဟတ် အ ရာအ နှာ၏ 
အစိတ်အပိငး်တစ်ရပ်အြဖစ် တည်ရှိသည့် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းအားလး အြပင် 
အသစ်ြဖစ်သည့် သိမ့ဟတ် သးစဲွ ပီးသည့် သိမ့ဟတ် ြပန်လည်အသးချသည့် သိမ့ဟတ် ြပန်လည ်
ရယူထားသည့် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းအားလးနှင့်လည်း သက်ဆိင် စရမည်။ 

 

 

 

 

 

(ပ)ဝင်းထွန်း 

             ြပည် ထာင်စဝန် ကီး 

 

စာအမှတ်၊၂/၂၂၀(ခ)(၆)/(၂၉၆၉/၂၀၁၄) 

ရက်စွဲ၊၂၀၁၄ခနှစ်၊ဧ ပီလ      ၂၅ ရက် 
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ြဖန် ့ ဝြခင်း 

နိင်င တာ်သမ္မတရး 

ြပည် ထာငစ်အစိးရအဖွဲ ရ့း 

လတ် တာ်ရး 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် 

နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာန အားလး 

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ရ့း 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနများအားလး 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

နြပည် တာ် ကာင်စီ၊တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်၊ 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ရ့းအားလး 

အတွင်း ရးမှူ း၊ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမပ်နှမ ကာ်မရှင် 

ဥက္က ဌ၊ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငကန်သည်များနှင့်စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် 

ဥက္က ဌ၊ြမန်မာနိင်ငအင်ဂျင်နီယာအသင်း 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ပနှိပ် ရးနငှ့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း 

(ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင ်ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန် မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့်) 

မာစာတဲွ 

ရးလက်ခ 

        အမိန်အ့ရ 

 

 
            (မျိုးညန်)့ 
            ရးအဖဲွမ့ှူ း 
      ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 
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ပစ (၁) 

သိ ့

 ပတ်ဝနး်ကျင်ထိနး်သမိး် ရးဦးစီးဌာန 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 

  

ရက်စဲွ၊     

 

အ ကာငး်အရာ။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ 
ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကန်ကိ ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သွင်းြခင်းအတွက် ထာက်ခချက်ထတ် ပးရန် လာက်ထားြခင်း 

 

၁။ ကန် တာ်/ကန်မ ------------------၊ ----------------- ကမ္ပဏီ/အဖဲွအ့စည်းသည် 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပပ်စ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပထ်ား သာ ထတ်ကန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပညတွ်င်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်းြပုလပ်လိပါသြဖင့် 
ထာက်ခချက ်ထတ် ပးပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည။် 

 

(က) လာက်ထားသူ၊ ကမ္ပဏီ၊ အဖွဲအ့စညး်၏ အမည် -------------------------------------- 

(ခ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ကမ္ပဏီ၊ အဖဲွအ့စည်း မှတ်ပတင်အမှတ် 

 

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

(ဂ) လာက်ထားသူ၏ ဖခင်အမည် -------------------------------------- 

(ဃ) နရပ်လိပ်စာ -------------------------------------- 

(င) လပ်ငန်းတည်ရိှရာလိပ်စာ -------------------------------------- 

(စ) ဆက်သယ်ွရန် ဖန်း၊ ဖက်စ် -------------------------------------- 

(ဆ) အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ 
အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ 
ထတ်ကနတ်င်သွင်းလိသည့် ရည်ရွယခ်ျက် 

 

 

-------------------------------------- 
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(ဇ) တင်သွင်းမည့် အဇိနး်လာပျက်စီး စ သာ 
ြဒပပ်စ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာ ပျက်စီး စ သာ 
ြဒပ်ပစ္စည်းကိအသးြပုရန် ထတ်လပထ်ား သာ 
ထတ်ကန် အမျို းအမည်၊ အ ရအတွက် နှင့် 
အရညအ် သွး 

 

 

 

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

(စျ) တင်သွင်းမည့် နိငင်၏အမည် -------------------------------------- 
 
၂။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပပ်စ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပထ်ား သာထတ်ကန်များကိ ြပည်တွင်းသိတ့င်သင်ွးြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
နှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန၏ အမိန်နှ့င့်ညန်ကားချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ပါမည်ဟ 
ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 
 
 
 

( လာက်ထားသူ)    
 

                             အမည်၊        
                                                             နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊    

 
မှတ်ချက်။ ။မလိအပသ်ည်များကိ ဖျက်ရန်။ 
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ပစ (၂) 
သိ ့
            
            ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမိ်း ရးဦးစီးဌာန 
            ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊     
 
အ ကာငး်အရာ။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ 

ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကန်ကိ ြပည်ပသိ ့
တင်ပိြ့ခင်းအတွက် ထာက်ခချက်ထတ် ပးရန် လာက်ထားြခင်း 

 
၁။ ကန် တာ်/ကန်မ ----------------------၊ ---------------------- ကမ္ပဏီ/အဖဲွအ့စည်းသည် 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပထ်ား သာ ထတ်ကနမ်ျားနငှ့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိြ့ခင်း ြပုလပ်လိပါသြဖင့် ထာက်ခချက ်
ထတ် ပးပါရန် လာက်ထားအပပ်ါသည်။ 
 

(က) လာက်ထားသူ၊ ကမ္ပဏီ၊ အဖွဲအ့စညး်၏အမည် -------------------------------------- 

(ခ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ကမ္ပဏီ၊ အဖဲွအ့စည်း မှတ်ပတင်အမှတ် 

 

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

(ဂ) လာက်ထားသူ၏ ဖခင်အမည ် -------------------------------------- 

(ဃ) နရပ်လိပ်စာ -------------------------------------- 

(င) လပ်ငန်းတည်ရိှရာလိပ်စာ -------------------------------------- 

(စ) ဆက်သယ်ွရန် ဖန်း၊ ဖက်စ် -------------------------------------- 

(ဆ) အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ 
အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ 
ထတ်ကနတ်င်သွင်းလိသည့် ရည်ရွယခ်ျက် 

 

 

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

(ဇ) တင်ပိမ့ည့် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း 
သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာ ပျက်စီး စ သာ 
ြဒပ်ပစ္စည်းအသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ 
ထတ်ကန် အမျို းအမည်၊ အ ရအတွက် နှင့် 
အရညအ် သွး 

 

 

 

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

(စျ) တင်ပိမ့ည့် နိင်င၏အမည် -------------------------------------- 
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၂။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပပ်စ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပထ်ား သာ ထတ်ကန်များကိ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခငး်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် 
သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန၏အမိန်န့ှင့် ညန်ကားချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ပါမည်ဟ ဝန်ခ 
ကတိြပုပါသည်။ 
 
 
 
 

( လာက်ထားသ)ူ   
  

 
အမည်၊      
  
နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊  
  

 
မှတ်ချက်။ ။မလိအပသ်ည်များကိ ဖျက်ရန်။ 
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ပစ (၃) 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမ်ိး ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန 
 

အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကန်ကိ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းအတွက် ထာက်ခချက် 

 
(အပိဒ် ၅) 

 
စာအမှတ်၊     
ရက်စဲွ၊      

 
ဝန် ကီဌာနသည ် အာက်ပါ လာက်ထားသူအား အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကနကိ် ြပည်တွင်းသိ ့
တင်သွင်းခွင့်ြပုပါရန် ထာက်ခပါသည်။ 
 

(က) အမည၊် ကမ္ပဏီ၊ အဖွဲအ့စည်း၏ အမည ် -------------------------------------- 

(ခ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ကမ္ပဏီ၊ အဖဲွအ့စည်း မှတ်ပတင်အမှတ် 

 

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

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

(ဃ) လပ်ငန်းတည်ရိှရာလိပ်စာ -------------------------------------- 

(င) ဆက်သယ်ွရန် ဖန်း၊ ဖက်စ် -------------------------------------- 

(စ) တင်သွင်းမည့် အဇိနး်လာပျက်စီး စ သာ 
ြဒပပ်စ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ 
ြဒပ်ပစ္စည်းအသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ 
ထတ်ကန် အမျို းအမည်၊ အ ရအတွက် နှင့် 
အရညအ် သွး 

 

 

 

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

(ဆ) တင်သွင်းမည့် နိငင်၏အမည် -------------------------------------- 
 
 
 

 
 
 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသမ်ိး ရးဦးစီးဌာန 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမ်ိး ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန 
ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန 

ပစ (၄) 
 

အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပ်ထား သာ ထတ်ကန်ကိ ြပည်ပသိ ့တင်ပိြ့ခင်းအတွက် 

ထာက်ခချက် 
(အပိဒ် ၅) 

 
စာအမှတ်၊     
ရက်စဲွ၊      

 
ဝန်ကီးဌာနသည် အာက်ပါ လာက်ထားသူအား အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် ထတ်လပထ်ား သာထတ်ကန်ကိ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိခ့ငွ့် 
ြပုပါရန ် ထာက်ခပါသည်။ 
 

(က) အမည၊် ကမ္ပဏီ၊ အဖွဲအ့စည်း၏ အမည ် -------------------------------------- 

(ခ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ကမ္ပဏီ၊ အဖဲွအ့စည်း မှတ်ပတင်အမှတ် 

 

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

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

(ဃ) လပ်ငန်းတည်ရိှရာလိပ်စာ -------------------------------------- 

(င) ဆက်သယ်ွရန် ဖန်း၊ ဖက်စ် -------------------------------------- 

(စ) တင်ပိမ့ည့် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း 
သိမ့ဟတ် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း 
အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ ထတက်န် 
အမျို းအမည်၊ အ ရအတွက် နှင့် အရည်အ သွး 

 

 

 

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

(ဆ) တင်ပိမ့ည့် နိင်င၏အမည် -------------------------------------- 
   
 
 
 
 
 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသမ်ိး ရးဦးစီးဌာန 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 
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ပစ (၅) 
သိ ့
 ပတ်ဝနး်ကျင်ထိနး်သမိး် ရးဦးစီးဌာန 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမ်ိး ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန  
 

ရက်စဲွ၊     
 
အ ကာငး်အရာ။ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်း လပ်ငန်းအတွက် မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

ထတ် ပးပါရန် လာက်ထားြခင်း 
 
၁။ ကန် တာ်/ကန်မ -------------------------၊ ------------------------ ကမ္ပဏီ/အဖဲွအ့စည်းသည် 
အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် 
ထတ်လပထ်ား သာ ထတ်ကန်ကိြဖစ် စ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း၊ ထတ်လပြ်ခင်း၊ 
သိ လှာင်ြခင်း၊ ရာငး်ချြခငး် သိမ့ဟတ် မီးသတ် ဆးဗူး၊ အးခဲစက်၊ လ အး ပးစက် သိမ့ဟတ် 
အ အး ပးစက်များကိ ဝန် ဆာင်မ ပးြခငး်နှင့် ြပုြပင်ြခင်းအပါအဝင် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ 
ြဒပ်ပစ္စညး်ကိ အသးြပု၍ စီးပွား ရးလပ်ငန်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် မှတ်ပတင် ပးပါရန ်
လာက်ထားအပ်ပါသည ်- 

 

(က) လာက်ထားသူ၊ ကမ္ပဏီ၊ အဖွဲအ့စညး်၏ အမည် -------------------------------------- 

(ခ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ကမ္ပဏီ၊ အဖဲွအ့စည်း မှတ်ပတင်အမှတ် 

 

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

(ဂ) လာက်ထားသူ၏ ဖခင်အမည် -------------------------------------- 

(ဃ) နရပ်လိပ်စာ -------------------------------------- 

(င) လပ်ငန်းတည်ရိှရာလိပ်စာ -------------------------------------- 

(စ) ဆက်သယ်ွရန် ဖန်း၊ ဖက်စ် -------------------------------------- 
 
၂။ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ထတ် ပးရန် လာက်ထား သာလပ်ငန်းနင့်ှစပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန နှင့် သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းတိက့ အခါအား လျာ်စွာ 
ထတ်ြပန် သာ  အမိန်န့ှင် ့ညန်ကားချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ပါမည်ဟ ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 
 

( လာက်ထားသူ)  
   

 
အမည်၊  
နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်၊  
  

 
မှတ်ချက်။ ။မလိအပသ်ည်များကိ ဖျက်ရန်။ 
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            ပစ (၆) 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမ်ိး ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီဌာန 
 

အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းအတွက် မှတ်ပတင်လက်မှတ် 
  

(အပိဒ် ၉ နှင့် ၁၃) 
 

ရက်စဲွ၊      
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမ်ိး ရးဦးစီးဌာနသည် အာက်ပါ လာက်ထားသူအား အိဇန်းလာပျက်စီး 
စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊  အဇိနး်လာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပုရန် ထတ်လပ်ထား သာ 
ထတ်ကနကိ်ြဖစ် စ ြပည်တွင်းသိတ့င်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း၊ ထတ်လပြ်ခငး်၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ 
ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် မီးသတ် ဆးဗူး၊ အးခဲစက်၊ လ အး ပးစက ် သိမ့ဟတ် အ အး ပးစက်များကိ 
ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းနှင့် ြပုြပင်ြခင်းအပါအဝင် အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာြဒပ်ပစ္စည်းကိ အသးြပု၍ စီးပွား ရး 
လပ်ငန်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် မှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------------- ြဖင့် ခွင့်ြပု 
လိက်သည် - 
 

(က) အမည၊် ကမ္ပဏီ၊ အဖွဲအ့စည်း၏ အမည ် -------------------------------------- 

(ခ) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ကမ္ပဏီ၊ အဖဲွအ့စည်း မှတ်ပတင်အမှတ် 

 

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

(ဂ) လာက်ထားသူ၏ ဖခင်အမည် -------------------------------------- 

(ဃ) နရပ်လိပ်စာ -------------------------------------- 

(င) လပ်ငန်းတည်ရိှရာလိပ်စာ -------------------------------------- 

(စ) ဆက်သယ်ွရန် ဖန်း၊ ဖက်စ် -------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန၊ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 

 
မှတ်ချက်။ ။မလိအပသ်ည်များကိ ဖျက်ရန်။ 


