-0ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
စိုက်ပျိuးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
MINISTRY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK AND IRRIGATION

ပိုးသတ်ေဆးဥပေဒဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
PROCEDURES RELATING TO
THE PESTICIDE LAW

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၉ ရက်
10th July 2019

-1-

ပိုးသတ်ေဆးဥပေဒဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
PROCEDURES RELATING TO
THE PESTICIDE LAW

-2ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
စိုက်ပျိuးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
စိုက်ပျိuးေရးဦးစီးဌာန
အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၂ / ၂၀၁၉
၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၉ ရက်
(၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်)
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနသည် ပိုးသတ်ေဆးဥပေဒပုဒ်မ-၄၇၊
ပုဒ်မခွ(ဲ ခ)အရ

အပ်ှင်းထားေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍

ေအာက်ပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပိုးသတ်ေဆးဥပေဒဆိုင်ရာ

လုပထ
် းံု လုပန
် ည်းများဟု ေခတွင်ေစရမည်။
၂။

ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ပါရှိေသာ စကားရပ်များ

သည် ပိုးသတ်ေဆးဥပေဒတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပာယ်သက်
ေရာက်ေစရမည်။ ထိုအြပင်ေအာက်ပါစကားရပ်များသည်ေဖာ်ြပ
ပါအတိုင်း အဓိပာ ယ်သက်ေရာက်ေစရမည်-

-3(က) ဥပေဒ

ဆိုသည်မှာ

ပိုးသတ်ေဆးဥပေဒကိုဆိုသည်။
(ခ)

ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်ြခင်း

ဆိုသည်မှာ၊

ပိးု သတ်ေဆး သိုမဟုတ် အဆိပ်ရှိပစည်း တစ်မျိး
မျိးှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ပမှလည်းေကာင်း၊ ြပည်
တွင်းမှလည်းေကာင်း ထုတ်လုပ်သူ (သိုမဟုတ)်
ထုတ်လုပ်သူ၏ တရားဝင်အခွင့်အာဏာ လဲအပ်
ထားေသာသူမှ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်ထား
လာသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်အဖွဲက ပိုးသတ်ေဆး
ထိေရာက်မရှိြခင်း၊ လူကျန်းမာေရးှင့် ပတ်ဝန်း
ကျင်တိုအား အရာယ်ရှိမနည်းြခင်းတိုကို အေြခ
ခံ၍ စိစစ်သုံးသပ်ပီး ေကျနပ်မရှိသြဖင့် ယင်း
ပိးု သတ်ေဆးကို မှတ်ပုံတင် ခွင့်ြပေပးြခင်းကိုဆို
သည်။
(ဂ)

မှတပ
် တ
ံု င်လက်မတ
ှ ်

ဆိသ
ု ည်မာှ

ဥပေဒှင့်အညီမှတ်ပုံတင်အဖွဲကထုတ်ေပးေသာ
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဃ) မူပင
ုိ က
် န
ု အ
် မှတတ
် ဆ
ံ ပ
ိ အ
် မည်
ပိုးသတ်ေဆးအား

ဆိုသည်မှာ

မှတပ
် တ
ံု င်ထားသည့်

မူပိုင်

-4ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အြဖစ် သုံးစွဲသည့်အမည်ကိုဆို
သည်။
(င)

ြပင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ြခင်း

ဆိုသည်မှာ

မှတပ
် တ
ံု င်ထားသည့် ပိုးသတ်ေဆးများှင့် စပ်
လျဉ်း၍ ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်ကိုေဆာင်ရွက်
လိ၍
ု မှတ်ပုံတင်အဖွဲသို ြပင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ေပး
ရန် ေလာက်ထားလာသည့်အခါ စိစစ်သုံးသပ်ပီး
မှတ်ပုံတင်အဖွဲက ေကျနပ်မရှိသြဖင့် ြပင်ဆင်
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပေပးြခင်းကို ဆိုသည်။
(၁)

ေဖာ်စပ်နည်းေြပာင်းလဲြခင်း၊

(၂)

အကျိးသက်ေရာက်မန
 ယ်ပယ်
တိုးချဲသုံးစွဲြခင်း၊

(၃)

ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး၏

မှတ်ပုံတင်ထား

သည့် ပိုးသတ်ေဆးတွင်ပါရှိေသာ အဆိပ်
ရှိပစည်းကိုသုံးစွဲ၍ ယင်း၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့်
အြခား ပုဂိလ်တစ်ဦးက အမည်သစ်ြဖင့်
ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်ြခင်း။
(စ)

ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်း

ဆိုသည်မှာ

ပိုးသတ်ေဆးသုံးစွဲြခင်းေကာင့် ရိကာ၊တိရစာန်
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ပတ်ဝန်းကျင်တိုတွင်

ကျန်ရှိသည့်

ဓာတုပစည်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်
ပိုးသတ်ေဆးတွင် ပါဝင်သည့် အဆိပ်ရှိပစည်း
အဆင်ဆ
့ င့်

ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပ

လာေသာ

ဓာတုပစည်းှင့် သုံးစွဲသည့်ပိုးသတ်ေဆးေကာင့်
ပါဝင်ိုင် သည့် မသန်စင် ေသာ ပစည်း တိုလည်း
ပါဝင်သည်။
(ဆ) အြမင့်ဆုံးဓာတ်ကင်းပါဝင်မသတ်မှတ်ချက်
ဆိုသည်မှာရိကာ၊ စိုက်ပျိးထွက်ပစည်း၊ တိရစာန်
အစာတို၌ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ သိုေလှာင်ချိန်၊ သယ်ယူ
ပိုေဆာင်ချိန်၊ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားချိန်၊ စား
သုးံ သည်အ
့ ဆင်ထ
့ ိ ရိကာြပြပင်ချိန် စသည်တုိ
တွင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲက ခွငြ့် ပသည်အ
့ ြမင်ဆ
့ းံု
ဓာတ်ကင်းပါဝင်မပမာဏကို ဆိုသည်။
(ဇ)

ကန့်သတ်ထားေသာပိုးသတ်ေဆး

ဆိုသည်မှာ

ပိုးသတ်ေဆးကိုင်တွယ် သုံးစွဲခွင့် လက်မတ
ှ ရ
် သူ
ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်း၏ကီးကပ်မြဖင့်ြဖစ်ေစ၊
မှတ်ပုံတင်အဖွဲက သတ်မှတ်ထားသည့် သုံးစွဲရ
မည့် ပုံစံှင့်အညီသာ အသုံးြပိုင်သည့် လူကျန်း
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ပတ်ဝန်းကျင်တို

အား

အရာယ်

ကီးမားေသာ ပိုးသတ်ေဆးများကို ဆိုသည်။
(စျ)

သုံးစွဲရမည့်ပုံစံ

ဆိုသည်မှာ

ပိုးသတ်ေဆးတစ်မျိးမျိးအား

မှတ်ပုံတင်ေပး

သည်အ
့ ခါ ယင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တွင် မှတ်ပုံ
တင်အဖွဲက

သတ်မှတ်ေပးသည့်

သုံးစွဲရမည့်

နည်းလမ်းများကို ဆိုသည်။
(ည) ပုံစံများ

ဆိုသည်မှာ

ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ပါရှိေသာ ပုံစံများ
ကို ဆိုသည်။
(ဋ)

ပိုးသတ်ေဆးြဖန့်ြဖူးေရာင်းချြခင်း

ဆိသ
ု ည်မာှ

မှတ်ပုံတင်ရရှိထားေသာ ပိုးသတ်ေဆး သိုမဟုတ်
အဆိပ်ရှိပစည်းတစ်မျိးမျိးအား ထုတ်လုပ်သူ၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပည်တွင်းသို တင်သွင်း
ြဖန်ြဖး ေရာင်းချခွင့်ြပြခင်းကို ဆိုသည်။
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မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို
ေဆာင်ရွက်ြခင်း
၃။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲသည်

ဥပေဒပါ

တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်

များကို ေဆာင်ရွက်ရန် အစည်းအေဝးကို ေြခာက်လလင် တစ်
ကိမ်ြပလုပ်ရမည်။ သိုရာတွင် ဥကဌက လိအ
ု ပ်သည်ဟု ယူဆ
လင် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို အစည်းအေဝးြပလုပ်ိုင်သည်။
ယင်းအစည်းအေဝးတွင် လိုအပ်ပါက ြပင်ပကမ်း ကျင်သူပညာ
ရှင်များကိုလည်းေကာင်း၊ မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသူကိုလည်း
ေကာင်း တက်ေရာက်ရန် ဖိတ်ကားိုင်သည်။
၄။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲ အစည်းအေဝးတွင် ဥကဌက သဘာပတိ

အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ဥကဌ အစည်းအေဝးမတက်ေရာက်
ိုင်သည့်အခါ

ယင်းကတာဝန်ေပးအပ်သူ

သဘာပတိအြဖစ်

ေဆာင်ရွက်ိုင်ပီး

အဖွဲဝင်တစ်ဦးက

အဖွဲဝင်များကိုယ်တိုင်

တက်ေရာက်ရမည်။
၅။

အဖွဲဝင်ဦးေရ

ထက်ဝက်ထက်ပ၍
ုိ

တက်ေရာက်လင်

အစည်းအေဝးအထေြမာက်သည်။
၆။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲ၏ အစည်းအေဝးများတွင် မှတပ
် တ
ံု င်

ထုတ်ေပးသည့် ဆုးံ ြဖတ်ချက်မအ
ှ ပ ကျန်ဆးံု ြဖတ်ချက်များကို

-8အဖွဲဝင်အနည်းဆုံး ၆၀ ရာခိုင်န်း၏ ဆမဲြဖင့် ဆုံးြဖတ်ရမည်။
ေထာက်ခမ
ံ 
ဲ င
ှ ့် ကန်ကွက်မဲ တူညီေနသည့်ကိစရပ်တွင် သဘာ
ပတိက အဆုံးအြဖတ်မဲေပးိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ထုတ်ေပးရန်
ဆုံးြဖတ်သည့်ကိစတွင်မူ ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲဝင်များက
မဲေပးဆုံး ြဖတ်ခွင့်ရှိပီး အဖွဲဝင်အနည်းဆုံး ၇၅ ရာခိုင်န်းက
သေဘာတူမှသာလင် အတည်ြဖစ်သည်။
၇။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲသည်မိမိလုပ်ငန်းတာ၀န်များကို

ေဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင-်
(က) ပိုးသတ်ေဆး၊ပိုးသတ်ေဆးတွင်ပါဝင်ေသာအဆိပ်
ရှိပစည်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တစ်
မျိးမျိးရရှိရန် ေလာက်ထားသည်အ
့ ခါ တင်ြပရန်
လိုအပ်ေသာ အေထာက်အထားအချက် အလက်
များကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။
(ခ)

လိုအပ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများှင့်ညိ

င်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ)

ြပင်ပပညာရှင်များထံမှလည်း

အ ကံာဏ်ရယူ

ိင
ု သ
် ည်။
၈။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲသည် ပိုးသတ်ေဆး၊ ပိုးသတ်ေဆးတွင်

ပါဝင်ေသာ အဆိပ်ရှိပစည်း မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတပ
် ံု

-9တင်ေလာက်ထားြခင်း၊ြပင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်ထား
ြခင်း၊ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးေလာက်ထားြခင်းကိစရပ်များကို
စိစစ်သုံးသပ်ပီးေနာက် ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်မ တစ်ရပ်ရပ်ကုိ
ြပလုပ်ိုင်သည်။
(က) ေလာက်ထားသူထံမှ ထပ်မံေတာင်းခံထားသည့်
အချက်အလက်များ ရရှိသည် အထိ ေလာက်လာ
ကို ဆိုင်းငံ့ထားြခင်း၊
(ခ)

မှတ်ပုံတင်ထုတ်ေပးြခင်း၊ သက်တမ်းတိုးထုတ်
ေပးြခင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ် ြခင်း၊

(ဂ)

အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစိုင်မများလင်၊ ဖျက်ပိုး
များအေပ ထိေရာက်မမရှိလင်၊ လူ၊ တိရစာန်ှင့်
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တိုအား အရာယ်ရှိလင်
ေလာက်လာကို ြငင်းပယ်ြခင်း။

၉။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲသည် မှတ်ပုံတင် ထုတေ
် ပးသည်အ
့ ခါ

မှတပ
် တ
ံု င်လက်မတ
ှ တ
် င
ွ ် ေအာက်ပါအချက်များကို သတ်မှတ်
ေဖာ်ြပေပးရမည်(က) မှတပ
် တ
ံု င်သက်တမ်း
(ခ)

မှတ်ပုံတင်အမျိးအစားှင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊
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ကုန်သွယ်မအမည်၊

(ဃ) ထုတ်လုပ်သည့်ကုမဏီအမည်/ိုင်ငံ၊
(င)

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပချက်ရသူ/အဖွဲ အစည်း/
ကုမဏီအမည်၊

(စ)

အဆိပ်ရှိပစည်း၏အမည်၊

(ဆ) အဆိပ်ရှိပစည်းများပါဝင်မှင့် ြပင်းအား
(ဇ)

အရည်အေသွးဆိုင်ရာ စံန်းများ၊

(စျ)

ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးပစည်း အမျိးအစားှင့်အရွယ်

(ည)

သုံးစွဲရမည့်ပုံစံ၊

(ဋ)

သုံးစွဲမကန်သတ်ချက်၊

(ဌ)

မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မရိတ်သိမ်းမီ ေစာင့်ဆိုင်းရ
မည့်ကာလှင့် ခွင့်ြပထားေသာ အြမင့်ဆုံး ဓါတ်
ကင်းပါဝင်မ၊

၁၀။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲသည် အစိုးရဌာနသိုမဟုတ်အဖွဲအစည်း၊

ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲအစည်း၊
မတီများှင့်

စည်ပင်သာယာေရး

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများ၊

ေကာ်

အများြပည်သူက

စိုက်ပျိးေရး လုပ်ငန်းတွင်လည်းေကာင်း၊ မိရွာသန်ရှင်းေရးှင့်
ြခင်၊ ယင်၊ ကက်ှင့် အိမ်တွင်းပိုးမားများ၊ အြခားပိုးမားများ
ှိမ်နင်းေရး လုပ်ငန်းများတွင်လည်းေကာင်း သုံးစွဲေသာပိုးသတ်
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သုံးစွဲနည်းတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍

လူ၊

တိရစာန်ှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တိုအား အရာယ်မရှိေစရန် လိုအပ်သည့်
အမိန်၊

န်ကားချက်များကို

အခါအားေလျာ်စွာ

ထုတ်ြပန်

ိင
ု သ
် ည်။
၁၁။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲသည်ပိုးသတ်ေဆး၊ ပိုးသတ်ေဆးတွင်

ပါဝင်ေသာအဆိပ်ရှိပစည်း

စစ်ေဆးသည့်ဓာတ်ခွဲခန်းများအား

အသိအမှတ်ြပေရး၊ လယ်ယာှင့်သစ်ေတာထွက် ြပည်ပပိုကုန်
ပစည်းများှင့်အြခားပစည်းများ၊ သိုေလှာင်သီးှံများကို ပိုးသတ်
ြခင်း၊ လူေနအိမ်ဝန်းကျင်များ၊ သိုေလှာင်သည့် ေနရာ၊ ဂိုေဒါင်ှင့်
အေဆာက်အအုံများ၊ သယ်ေဆာင်သည့် ယာဉ်ှင့် ကုနေ
် သတာ
များတွင် ပိုးသတ်ေဆးပက်ဖျန်းြခင်း သိုမဟုတ် ပိုးသတ်မင်း
တိုက်ြခင်းလုပ်ငန်း
အတွက်

အသိအမှတ်ြပ

လိအ
ု ပ်သည့်

လိုင်စင်ခွင့်ြပိုင်ေရး

သတ်မှတ်ချက်များှင့်

စပ်လျဉ်း၍

န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။
၁၂။

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပထားေသာ ပိုးသတ်ေဆး၊ ပိုးသတ်ေဆး

တွင်ပါဝင်ေသာ အဆိပ်ရှိပစည်းသည် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ထပ်မံ
ရရှိေသာ အချက်အလက်များအရ လူ၊ တိရစာန်င
ှ ့် သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်အားအရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည်ဟုသိရှိရပါကမှတ်ပုံ
တင်အဖွဲသည် ထို ပိုးသတ်ေဆး သိုမဟုတ် အဆိပ်ရှိပစည်း

-12ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မကို တားြမစ်ရမည်။ လိုအပ်ပါက
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ုတ်သိမ်းြခင်းြပိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်
ခွင့် ြပချက်ရသူက မှတ်ပုံတင် ပယ်ဖျက်ေပးရန် ေတာင်းဆိုလာ
လင် ပယ်ဖျက်ိုင်သည်။
၁၃။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲသည် မိမိေဆာင်ရွက်ချက်များကို ဝန်ကီး

ဌာနသို အခါအားေလျာ်စွာ တင်ြပ အစီရင်ခံရမည်။
၁၄။

မှတ်ပုံတင် ခွင့်ြပချက်ရရှိထားသူက တင်သွင်းသူ/ ြဖန်

ြဖးသူ အမည်ေြပာင်းရန်၊ ကုန်ပစည်း အမှတတ
် ဆ
ံ ပ
ိ ေ
် ဖာ်ြပ
ချက်များ ေြပာင်းလဲရန် တင်ြပလာပါက စိစစ်ခွင့်ြပေပးရမည်။

အခန်း (၃)
မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားြခင်းနှင့် လိုင်စင်ေလာက်ထားြခင်း၊
ထုတ်ေပးြခင်း
၁၅။

ပိုးသတ်ေဆး သိုမဟုတ် အဆိပ်ရှိပစည်း မှတ်ပုံတင်

ေလာက် ထားသူသည် ပုံစ(ံ ၁)ကို ြပည့်စုံစွာြဖည့်သွင်း၍ လိအ
ု ပ်
ေသာနည်းပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပစာရွက်စာတမ်းများ၊
အာနိသင် ထိေရာက်မ၊ ဓာတ်ကင်းစမ်းသပ်ကွက် ေဆာင်ရက
ွ ်

-13ရန်ှင့် အရည်အေသွးစစ်ေဆးရန် နမူနာပစည်း များပူးတွဲလက်
ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲသို ေလာက်ထားရမည်။
၁၆။

မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိထားေသာ ပိုးသတ်ေဆးတစ်မျိးမျိး

ှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ြပင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ြခင်းကိစကို ေဆာင်ရွက်လို
သူသည် ပုစ
ံ (ံ ၁)ကိုပင် ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်သွင်း၍ ပိုးသတ်ေဆး မှတ်
ပုံတင်အဖွဲသို ေလာက်ထားရမည်။
၁၇။

ပိးု သတ်ေဆး မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသူသည် ဓာတ်ခွဲ

စစ်ေဆးခကိုလည်းေကာင်း၊
မှတ်ပုံတင်

မှတ်ပုံတင်

အမျိးအစားအလိုက်

ခွင့်ြပချက်ရရှိပါက

မှတ်ပုံတင်ခများကိုလည်း

ေကာင်း သတ်မတ
ှ သ
် ည်
့ န
 း် ထားှင့် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်း
များအတိုင်း ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ေပးေဆာင်ရမည်။
၁၈။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲသည် အပိုဒ် ၁၅ သိုမဟုတ် အပိုဒ် ၁၆

အရ ေလာက်ထားလာသည့်ကိစှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်
ြပပါက ပုံစံ (၂) ြဖင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရမည်။
၁၉။

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိထားေသာ ပိုးသတ်ေဆးတစ်မျိးမျိး၏

တင်သွင်းသူအမည်၊ ြဖန်ြဖးသူ အမည်၊ ထုတ်လုပ်သူအမည်ှင့်
ကုန်သွယ်မအမည်များ ေြပာင်းလဲလိုလင် ြပင်ဆင်မှတ်ပုံတင်
ေလာက်ထားရန်မလိဘ
ု ဲ

ေစျးကွက်အတွင်းသို

မြဖန်ြဖးမှီ

-14ြမန်မာိုင်ငံ ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်ကို ရယူ
ရန် ပိုးသတ်ေဆး မှတ်ပုံတင်အဖွဲုံးမှ သတ်မှတ်ထားေသာ
ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့် အချက်များှင့် ေလာက်ထားရမည် ြဖစ်ပါ
သည်။
၂၀။

ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားစဉ် ပူးတွဲတင်ြပရ

သည့် အန်းစာှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်
နာေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
(က) ြမန်မာဘာသာ၊ အဂလပ
ိ ် ဘာသာြဖင့် ေဖာ်ြပရ
မည်။
(ခ)

မှတ်ပုံတင်ခွင့်

ရရှိပီးပါက

ေစျးကွက်တင်မည့်

အန်းစာကို ြမန်မာစာြဖင့်သာ တင်သွင်းြဖန်
ြဖးရမည်။
(ဂ)

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိပီးေသာ အန်းစာပါ အချက်
အလက်

တစ်စုံတစ်ရာအားလည်း

ေကာင်း၊

ပုံသာန်အားလည်းေကာင်း ေြပာင်းလဲလိုပါက
ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင် အဖွဲုံးမှ သတ်မှတ်ထား
ေသာ

ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့်

အချက်များအတိုင်း

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။

ပုံသာန်တစ်မျိး

တည်းြဖစ်ရမည်။
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မှတပ
် တ
ံု င်ထားသည့် ပိုးသတ်ေဆး၊ ပိးု သတ်ေဆးတွင်

ပါဝင်ေသာအဆိပ်ရှိပစည်း

တင်သွင်းလိုလင်

တင်သွင်းြခင်း

မြပမီေအာက်ပါအချက်အလက်များကို တင်သင
ွ း် သူက ပိုးသတ်
ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲသို ကိတင်၍ တင်ြပရမည်။
(က) ပိုးသတ်ေဆး၊ပိုးသတ်ေဆးတွင်ပါဝင်ေသာအဆိပ်
ရှိပစည်း သိုေလှာင်/ြဖန်ြဖးမည့် ေနရာေဒသ၏
လိပ်စာ၊
(ခ)

အေဆာက်အအုံ အမျိးအစား၊

(ဂ)

အေဆာက်အအု၏
ံ အကျယ်အဝန်း၊

(ဃ) လက်ကားေရာင်းချမည့် ပုဂိလ်/အဖွဲအစည်းများ
၏ အမည်င
ှ ေ
့် နရပ်လပ
ိ စ
် ာ၊
(င)

ပိုးသတ်ေဆး၊

ပိုးသတ်ေဆးတွင်

ပါဝင်ေသာ

အဆိပ်ရှိပစည်း ကိုင်တွယ်မည့်သူများ၏ အမည်
ှင့်

အဆိပ်အေတာက်များကို

အရာယ်ကင်း

ရှင်းစွာ ကိုင်ေဆာင်ခွင့်ရှိြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရရှိ
ထားသည့် အေထာက်အထားများ၊
(စ)

ပိးု သတ်ေဆး ကိုင်တွယ်မည့်သူ၏ ပိးု သတ်ေဆး
ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့် လက်မှတ်မိတ၊

-16(ဆ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲမှ အတည်ြပထားေသာ ြမန်မာ
အန်းစာ နမူနာပုံစံ၊
(ဇ)

ပိးု သတ်ေဆး ေဖာ်စပ်ထတ
ု လ
် ပ
ု ရ
် ာတွင် အသုးံ ြပ
မည့်

အဆိပ်ရှိပစည်းအား

တင်သင
ွ း် သူသည်

ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ကိုင်ေဆာင်ထားသူ
ကိုသာ ယင်းအဆိပ်ရှိပစည်းအား ြဖန်ြဖးရမည်။
ပိးု သတ်ေဆး ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်လိုေသာ သူ၏
ပိုးသတ်ေဆးသည် လည်း မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပချက်
ရရှထ
ိ ားပီးြဖစ် ရမည်။
၂၂။

ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ အဆိပ်ရှိပစည်းကို ြပည်တွင်း

တွင်

ပိးု သတ်ေဆးအြဖစ်

ေဖာ်စပ်ေရာင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို

လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ပုံစ(ံ ၃)ကို ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်သွင်း၍ န် ကား
ေရးမှးချပ်သို ေလာက်ထား ရမည်။
၂၃။

န်ကားေရးမှးချပ်သည် အပိုဒ် ၂၂ အရ ေလာက်ထား

လာေသာ ေလာက်လာများှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပီးေနာက်
ေအာက်ပါအမိန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ
် င
ုိ သ
် ည်-

-17(က) ထပ်မံလိုအပ်သည့်

အေထာက်အထားအချက်

အလက်များကို ေလာက်ထားသူထံမှ ေတာင်းခံ
ြခင်း၊
(ခ)

လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း၊ သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဂ)

အြခားသင့်သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆသည့် အမိန်
တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း။

၂၄။

န်ကားေရးမှးချပ်သည် အပိုဒ်၂၂ အရ ေလာက်ထား

လာသည်က
့ စ
ိ 
 င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်ထုတ်ေပးပါက ပုံစ(ံ ၄) ြဖင့်
လိုင်စင်ထုတ်ေပးရမည်။
၂၅။

ြပည်ပမှြပည်တွင်းသို တင်သင
ွ း် လာသည့် မှတပ
် တ
ံု င်

ထားေသာ ပိုးသတ်ေဆးများကိုလည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်းတွင်
မှတ်ပုံတင်ထားပီး
လည်းေကာင်း

ေဖာ်စပ်ထတ
ု လ
် ပ
ု သ
် ည့်

ြပန်လည်ထပ
ု ပ
် းုိ

ပိုးသတ်ေဆးကို

ေရာင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို

လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ပုံစ(ံ ၅) ကို ြပည့်စုံစွာြဖည့်သွင်း၍ န် ကား
ေရးမှးချပ်သို ေလာက်ထားရမည်။
၂၆။

န်ကားေရးမှးချပ်သည် အပိုဒ် ၂၅ အရ

ေလာက်

ထားလာေသာ ေလာက်လာများှင့်စပ် လျဉ်း၍ စိစစ်ပီးေနာက်
ေအာက်ပါအမိန်တစ်ရပ်ရပ်ကိုချမှတ်ိုင်သည်-

-18(က) ထပ်မံလိုအပ်သည့် အေထာက်အထား အချက်
အလက်များကို ေလာက်ထားသူထံမှ ေတာင်းခံ
ြခင်း၊
(ခ)

လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း၊ သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဂ)

အြခားသင့်သည်ဟုထင်ြမင်ယူဆသည့်အမိန်တစ်
ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း။

၂၇။

န်ကားေရးမှးချပ်သည် အပိုဒ် ၂၅ အရ ေလာက်

ထားလာသည့်ကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်ထုတ်ေပးပါက ပုံစ(ံ ၆)
ြဖင့် လိုင်စင်ထုတ်ေပးရမည်။
၂၈။

ပိုးသတ်မင်းတိုက်ြခင်းလုပ်ငန်း

ပုံစ(ံ ၇)ကို

ြပည့်စုံစွာြဖည့်သွင်း၍

လုပ်ကိုင်လိုသူသည်
န်ကားေရးမှးချပ်သို

ေလာက်ထားရမည်။
၂၉။

န်ကားေရးမှးချပ်သည် အပိုဒ်၂၈အရ ေလာက်ထား

လာေသာ ေလာက်လာများှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပီးေနာက်
ေအာက်ပါအမိန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ
် င
ုိ သ
် ည်(က) ထပ်မံလိုအပ်သည့် အေထာက်အထားအ
ချက်အလက်များကိုေလာက်ထားသူထံမှ
ေတာင်းခံြခင်း၊

-19(ခ)

လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း၊ သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဂ)

အြခားသင်သ
့ ည် ဟု ထင်ြမင် ယူဆသည့် အမိန်
တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း။

၃၀။

န်ကားေရးမှးချပ်သည် အပိုဒ် ၂၈ အရ ေလာက်ထား

လာသည်က
့ စ
ိ 
 င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်ထုတ်ေပးပါက ပုံစ(ံ ၈)
ြဖင့်လိုင်စင်ထုတ်ေပးရမည်။
၃၁။

ပိးု သတ်ေဆးကို လက်လီလက်ကားေရာင်းချလိုသူသည်

ပုံစ(ံ ၉)ကို ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်သွင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်ဦးစီးမှးထံ
သို ေလာက်ထားရမည်။ သိုရာတွင် အပိုဒ် ၂၁ သိုမဟုတ် အပိုဒ်
၂၄ အရ ေလာက်ထားပီးေနာက် လိုင်စင်ရရှိသူသည် တိုက်ိုက်
ြဖန်ြဖး ေရာင်းချသည့်ကိစတွင်မူ အပိုဒ်၃၀ အရ ထပ်မံေလာက်
ထားရန် မလို။
၃၂။

အပိုဒ်၃၁အရလိုင်စင်ေလာက်ထားသူသည် ေလာက်လာ

ှငအ
့် တူ လက်လီလက်ကား အေရာင်းဆိင
ု သ
် ည် လူသးံု ကုန်
ပစည်းအေရာင်းဆိုင်၊ စားေသာက်ကုန်ဆိုင် စသည်ပ
့ တ်ဝန်းကျင်
အရာယ်ကင်းေကာင်းသက်ဆင
ုိ ရ
် ာမိနယ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခခ
ံ ျက် ပူးတွဲတင်ြပရမည်။

-20၃၃။

သက်ဆိုင်ရာခိုင်ဦးစီးမှးသည် အပိုဒ် ၃၁ အရ ေလာက်

ထားလာေသာ ေလာက်လာများှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပီးေနာက်
ေအာက်ပါအမိန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ
် င
ုိ သ
် ည်(က) ထပ်မံလိုအပ်သည့် အေထာက်အထား အချက်
အလက်များကို ေလာက်ထားသူထံမှ ေတာင်းခံ
ြခင်း၊
(ခ)

လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဂ)

အြခားသင့်သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆသည့် အမိန်
တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း။

၃၄။

သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်ဦးစီးမှးသည် အပိုဒ်၃၁အရ ေလာက်

ထားလာသည့်ကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်ထုတ်ေပးပါက ပုံစံ
(၁၀) ြဖင့် လိုင်စင်ထုတ်ေပးရမည်။
၃၅။

ပိုးသတ်ေဆးတင်သွင်းြဖန်ြဖးသူ၊

လက်လီလက်ကား

ေရာင်းချသူ၊ ြပည်လည်ထုပ်ပိုးေရာင်းချသူ၊ ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်
ေရာင်းချသူှင့် ပိုးသတ်မင်းတိုက်ြခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအား
လုံးသည် ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲမှ ကီးမှးဖွင့်လှစ်ေသာ
ပိုးသတ်ေဆးကိုင်တွယ်သုံးစွဲသူ သင်တန်းတက် ေရာက်ပီးြဖစ်ရ
မည်။

-21အခန်း(၄)
ပိုးသတ်ေဆးတင်သွင်းသူ လိုက်နာရမည့်အချက်များ
၃၆။

မှတ်ပုံတင်ထားသည့်

ပိုးသတ်ေဆးကိုတင်သွင်းသူက

ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်နာ ရမည်(က) ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ ပိးု သတ်ေဆး သိုမဟုတ်
အဆိပရ
် ိှ

ပစည်းများ

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၏
မကွကခ
် ယ
ံ ရ
ူ မည်။

ေရာက်ရှိလာပီးေနာက်
စစ်ေဆးမကို

အရည်အေသွး

မပျက်
စစ်ေဆး

ရန်အတွက် နမူနာရယူရန် သတ်မှတ်သည့် နည်း
လမ်းအတိင
ု း် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် နမူနာအေရ
အတွက်သိုမဟုတ်အေလးချိန်ကို စစ်ေဆးေရးမှး
အား အခမဲ့ရယူခွင့်ြပရမည်၊
(ခ)

သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ေလာက်လာပုံစံ (၁၁) ကို
ြဖည့်စွက်၍

နမူနာယူသည့် လက်မှတ်ပုံစ(ံ ၁၂)

ကို စစ်ေဆးေရးမှးထံမှ ေတာင်းခံရမည်၊
(ဂ)

ပိုးသတ်ေဆးများကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲက ထုတ်ြပန်
သည့် လမ်းန်ချက်များအတိုင်း အရာယ်ကင်း
ရှင်းစွာ ကိုင်တွယ်ေစြခင်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း
ှင့် သိုေလှာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း ြပရမည်၊

-22(ဃ) ပိးု သတ်ေဆး ြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်း ြပလုပ်ရာ
တွင်

လိုင်စင်ရရှိသူများကိုသာ

ေရာင်းချြခင်း၊

အေရာင်းေြပစာထားရှိြခင်း၊ ပိုးသတ်ေဆးအမျိး
အစားအလိုက် အေရာင်းမှတ် ပုံတင်ဖွင့်လှစ်၍
ေရးသွင်းြခင်း၊ အေရာင်းမှတ်တမ်း ထားြခင်းြပရ
မည်၊
(င)

ပိုးသတ်ေဆးသိုေလှာင်သည့်အေဆာက်အအုံ၏
ြမင်သာေသာေနရာတွင် "အန္တရာယ်ရှိသည်" ဆို
သည့် စာတန်းကိုထင်ရှားစွာ ချိတ်ဆွဲထားရမည်၊

(စ)

ပိးု သတ်ေဆး

အထုတအ
် သွငး်

မြပလုပ်သည့်

အချိန်တွင် သိုေလှာင်ုံကို လုံ ခံစွာ ေသာ့ခတ်
ထားရမည်၊
(ဆ) ပိုးသတ်ေဆးအတင်အချြပလုပ်ရာတွင်အရာယ်
ကင်းရှင်းစွာ ကိုင်တွယ်တတ်သူ၏ ကီးကပ်မြဖင့်
ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်၊
(ဇ)

ပိးု သတ်ေဆး

သိုေလှာင်ုံ၏

တည်ေနရာှင့်

သိေ
ု လှာင်ထားသည့် အမျိးအစားှင့် အများဆုံး
သိုေလှာင်ိုင်သည့်ပမာဏကို အနီးဆုံး မီးသတ်
စခန်းသို လစဉ်ေပးပိုထားရမည်၊

-23(စျ)

ပိုးသတ်ေဆးများကို လူေနအိမ်ခန်းများ၊ ပတ်ဝန်း
ကျင် အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ ေနရာများတွင်
သိုေလှာင်ထားရှိြခင်းမြပရ၊

(ည)

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်

စွန်ပစ်ရန်ရှိေသာ

ပိုးသတ်ေဆး၊ အဆိပ်ရှိပစည်း သိမ
ု ဟုတ် ထုပ်ပိုး
ပစည်းများှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန
က န်ကားထားသည့်အတိုင်း လိုကန
် ာေဆာင်
ရွက်ရမည်၊
(ဋ)

မိမလ
ိ က်ဝယ်ရိှ ပိုးသတ်ေဆး သိုမဟုတ် အဆိပ်
ရှိပစည်းများ အာနိသင်ေလျာ့နည်းသွားေကာင်း
ကိုတစ်နည်းနည်းြဖင့် သိရှိပါက ေရာင်းချြခင်း
မြပရန်ှင့် ဖျက်ဆီးစွန်ပစ်ရန် တိုအတွက် စိုက်
ပျိးေရးဦးစီးဌာနက န် ကားထားသည်အ
့ တိင
ု း်
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ဌ)

ပိုးသတ်ေဆးများကို လုံ ခံစွာ ထုပ်ပိုး၍ေရာင်းချ
ြခင်း၊ ေပါက်ပဲေနသည့် ပိုးသတ်ေဆးအိတ်များ
ကို လုံ ခံေအာင် ြပန်လည်ထုပ်ပိုးပီး မှတ်ပုံတင်
အဖွဲမှ အတည်ြပထားေသာ
ြဖင့် ေရာင်းချြခင်းြပလုပ်ရမည်၊

ြမန်မာအန်းစာ

-24(ဍ)

ပိုးသတ်ေဆးများ၏ အာနိသင်ှင့် စပ်လျဉ်း၍
မမှနမ
် ကန် ေကာ်ြငာေရာင်းချြခင်း မြပရ၊ မှတပ
် ံု
တင်အဖွဲက ခွင့်ြပသည့်အတိုင်းသာ ေကာ်ြငာ
ေရာင်းချရမည်၊

(ဎ)

ပိးု သတ်ေဆး

စစ်ေဆးေရးမှးမှ

လာေရာက်

စစ်ေဆးသည့်အခါ စစ်ေဆးြခင်းကိုခံယူရမည့်အ
ြပင် လိုအပ်သည့်အကူအညီများေပးရမည်၊
(ဏ) ပိုးသတ်ေဆးများကို ြမန်မာဘာသာ အန်းစာ
ြဖင့်သာတင်သွင်းြခင်း၊

ြပန်လည်ထုပ်ပိုးေရာင်း

ချြခင်းှင့် ေဖာ်စပ်ထုပ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း ြပလုပ်
ရမည်၊
(တ) ြပည်ပိုင်ငံတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင် ရရှိထား
ေသာ ထုတ်လုပ်သူ သိမ
ု ဟုတ် အခွင့် အာဏာလဲ
အပ်ထားသူထံမှ

ဝယ်ယူေကာင်း

အထား တင်ြပရမည်၊

အေထာက်

-25အခန်း(၅)
လိုင်စင်ရရှိသူက လိုက်နာရမည့်အချက်များ
၃၇။

န်ကားေရးမှးချပ် သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာခိုင်ဦးစီး

မှးက ထုတ်ေပးေသာ

လိုင်စင်ရရှိသူသည်

ေအာက်ပါသတ်

မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်(က) လိုင်စင်ကိုအများြမင်သာေသာေနရာတွင်ချိတ်ဆွဲ
ထားရမည်၊
(ခ)

လိုင်စင်တွင်

ခွင့်ြပထားသည့်

ပိးု သတ်ေဆး

သိုမဟုတ် အဆိပ်ရှိပစည်းကိုသာ ေဖာ်စပ်ထုတ်
လုပ်ြခင်း၊ြပန်လည်ထုပ်ပိုးြခင်း သိမ
ု ဟုတေ
် ရာင်း
ချြခင်းြပရမည်၊
(ဂ)

ြပည်တွင်းတွင် ပိုးသတ်ေဆး ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်
ြခင်း သိမ
ု ဟုတ်

ြပန်လည်ထုပ်ပိုးြခင်း လုပ်ငန်း

များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အလုပသ
် မားများ၏
ကျန်းမာေရး၊ လူမေရးကိစများှင့် စပ်လျဉ်း၍
တည်ဆဲဥပေဒများပါ

ြပဌာန်းချက်များှင့်အညီ

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ဃ) ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်သည့်

သိမ
ု ဟုတ်

ြပန်လည်

ထုပ်ပိုးသည့် ပိုးသတ်ေဆးများ၏ အရည်အေသွး

-26ှင့် အာနိသင်တိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ခံရမည်။
သတ်မှတ်ထားေသာ အနး် စာအတိင
ု း် သုံးစွဲပါ
လက် အရည်အေသွးမြပည့်မီေသာ ပိးု သတ်ေဆး
များေကာင့် သီးှံများ ထိခိုက်ပီး စီးပွားေရး ဆုံး
ံးမြဖစ်လာပါက ဆုံးုံးမတန်ဘိုးကို သက်ဆိုင်
ရာ စစ်ေဆးေရးမှး၏ စစ်ေဆးတင်ြပချက်ေပ
တွင်

အေြခခံလက်

ြဖန်ြဖးသည့်

ကုမဏီ

သိုမဟုတ် အေရာင်းဆိုင်မှ ေပးေလျာ်ရမည်၊
(င)

ပိုးသတ်ေဆးများကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲက ထုတ်ြပန်
သည့် လမ်းန်ချက်အတိုင်း အရာယ် ကင်းရှင်း
စွာ ကိုင်တွယ်ေစြခင်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းှင့်
သိုေလှာင်ထိန်း သိမ်းြခင်းြပရမည်၊

(စ)

ပိုးသတ်ေဆး

ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်သူ၊

ြပန်လည်

ထုပ်ပိုးသူ၊ လက်လ/ီ လက်ကား ေရာင်းချသူများ
သည် ေအာက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း
လိုက်နာရမည်(၁)

ပိုးသတ်ေဆးသိုေလှာင်သည့်

အေဆာက်

အအု၏
ံ ြမင်သာေသာေနရာတွင"် အန္တရာယ်
ရှသ
ိ ည်"

ဆိုသည့်စာတမ်းကို ထင်ရှားစွာ

ချိတ်ဆွဲထားရမည်၊

-27(၂)

ပိးု သတ်ေဆး အသွင်းအထုတ် မြပလုပ်
သည့်အချိန်တွင် သိုေလှာင်ုံကို လုံ ခံစွာ
ေသာ့ခတ်ထားရမည်၊

(၃)

ပိးု သတ်ေဆး အတင်အချြပလုပ်ရာတွင်
အရာယ်ကင်းစွာ ကိင
ု တ
် ယ
ွ တ
် တ်သ၏
ူ
ကီးကပ်မြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(၄)

ပိးု သတ်ေဆး သိုေလှာင်ုံတည်ေနရာ၊ သို
ေလှာင်ထားသည့် အမျိးအစားှင့် အများ
ဆုံး သိုေလှာင်မည့်ပမာဏကို အနီးဆုံး
မီးသတ်စခန်းသို လစဉ်ေပးပို ထားရမည်၊

(ဆ) ပိုးသတ်ေဆးများကို

လူေနအိမ်ခန်းများအတွင်း

သိုေလှာင်ထားြခင်းမြပရ၊
(ဇ)

ပိုးသတ်ေဆးများကိုေရာင်းချရာတွင် ကုန်အမှတ်
တံဆိပ်ှင့်

ြမန်မာဘာသာ

ြပန်ဆိုထားေသာ

အန်းစာ ပူးတွဲပါရှိရမည်။ ယင်းအနး် စာကို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ၏ အတည်ြပချက်ရယူပီး ြဖစ်ရ
မည်၊
(စျ)

မှတ်ပုံတင်အဖွဲက အခါအားေလျာ်စွာ ကန်သတ်
သည့် ပိုးသတ်ေဆးများှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိုးသတ်

-28ေဆး ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်လက်မှတ် ရရှိပီးသူများ
ကိုသာ ေရာင်းချရမည်၊
(ည)

ပိုးသတ်ေဆးကိုလက်ကား သိုမဟုတ် လက်လီ
ေရာင်းချသည့်

ကိစတ
 င
ွ ်

အေရာင်းေြပစာြဖင့်

ေရာင်းချြခင်း၊ ဝယ်ယူသူများ၏ အမည်စာရင်းှင့်
ဝယ်ယူသည့်ပမာဏကို

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင်

ေနစဉ်ေရးသွင်းြခင်း၊ အေရာင်းေြပစာှင့် မှတ်ပုံ
တင်စာအုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှး သိုမဟုတ်
စစ်ေဆးေရးမှးက

လာေရာက်စစ်ေဆးသည့်

အခါ တင်ြပြခင်းြပရမည်၊
(ဋ)

ပိုးသတ်ေဆးများကို အစားအေသာက်များ၊ ေဆး
ဝါးများ၊ လူသုံးကုန်၊ အလှကုန်များ ှင့် ပုံစံတူ
ထုပ်ပိုးေရာင်းချြခင်း ေသာ် လည်းေကာင်း၊ လမ်း
ေဘးတွင် ေရာင်းချြခင်း ေသာ် လည်း ေကာင်းမ
ြပ ရ၊

(ဌ)

ပိုးသတ်ေဆးများကို လုံ ခံစွာ ထုပပ
် ုိး၍ ေရာင်းချ
ရမည်။ ေပါက်ပဲေနသည့် ပိုးသတ်ေဆး အထုပ်
များ၊ ဘူးများကို ေရာင်းချြခင်းမြပရ၊

(ဍ)

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ှင့်

အန်းစာ

မပါရှိေသာ

ပိုးသတ်ေဆးများကို ေရာင်းချြခင်းမြပရ၊

-29(ဎ)

ေစျးကွက်သိုေရာက်ရှိပီးေသာ
အဆိပ်ရှိပစည်းများသည်

ပိးု သတ်ေဆးှင့်
အေကာင်းတစ်ခခ
ု ု

ေကာင့်ေရာင်းချရန် မသင့်ေလျာ်ပါေကာင်း စစ်
ေဆးေတွရှိလင်

ယင်းတိုကို

ဆည်းြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြပန်လည်သိမ်း

န်ကားေရးမှးချပ်

ကန်ကားသည့်အတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရ
မည်၊
(ဏ) ပိုးသတ်ေဆးများကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးကြဖစ်
ေစ၊

စစ်ေဆးေရးမှးကြဖစ်ေစ

လာေရာက်စစ်

ေဆးသည့်အခါ စစ်ေဆးြခင်းကိုခံယူရမည့်အြပင်
လိုအပ်သည့်အကူအညီများ ေပးရမည်၊
(တ) ပိးု သတ်ေဆးအရည်အေသွးစစ်ေဆးရန်အတွက်
နမူနာ ေတာင်းခံလာပါက သတ်မတ
ှ သ
် ည်န
့ ည်း
လမ်းအတိင
ု း် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် နမူနာအေရ
အတွက် သိုမဟုတ် အေလးချိန်ကို နမူနာရယူ
သည့် လက်မှတ်ပုံစ(ံ ၁၂)ြဖင့် သက်ဆင
ုိ ရ
် ာဦးစီး
မှး သိုမဟုတ် စစ်ေဆးေရးမှးအား အခမဲ့ရယူ
ခွင့်ြပရမည်၊
(ထ) လက်လီလက်ကား ေရာင်းချခွင့် လိင
ု စ
် င်တစ်ခု
လင် အေရာင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်သာ ဖွင့်ရမည်၊

-30(ဒ)

လိုင်စင်ရရှိသူသည် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်
ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်
ထားသည့်အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်
အေသွး(ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်များှင့် ပတ်
ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင
ု ရ
် ာ လုပထ
် းံု
လုပ်နည်းပါအချက်အလက်များကိုလည်း လိုက်နာ
ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်၊

(ဓ)

ပိုးသတ်ေဆးြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်း ေဆာင်ရွက်လို
သူသည် သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်ဦးစီးမှးထံမှ
ချက်ရရှိထားေသာ

ခွင့်ြပ

လက်လီလက်ကားေရာင်းချ

ခွင့်လိုင်စင် ကိုင်ေဆာင်ထားသူြဖစ်ရမည်၊
(န)

ပိုးသတ်ေဆးတွင် ပါဝင်ေသာ အဆိပ်ရှိပစည်း
များကို

တင်သွင်းြခင်း၊

ြပန်လည်ထုပ်ပိုးြခင်း၊

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်းလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်သည့် ကိစရပ် အားလုံးတွင် စွန်ပစ်ေရ
များ၊

ေရသန်စင်ေရးှင့်

အြခားစွန်ပစ်ပစည်း

သန်စင်ေရး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲမ စနစ်
များကိတင်ေဆာင်ရွက်ထားရမည်၊

-31အခန်း(၆)
ပိုးသတ်ေဆးသုံးစွဲသူက လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ
၃၈။

ပိုးသတ်ေဆးသုံးစွဲသူသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ ပါစည်းကမ်း

များကို လိုက်နာရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) သီးှံအလိုက် သတ်မှတ်ေပးထားသည့် ပိုးသတ်
ေဆးအမျိးအစားကို သတ်မတ
ှ သ
် ည့် နည်းလမ်း
အတိုင်းသာ သုံးစွဲရမည်၊
(ခ)

အိမ်တွင်းသုံး ပိုးသတ်ေဆးများမှအပ အြခားပိုး
သတ်ေဆးများကိုလူေနအိမ်ခန်းများအတွင်းထား
ရှိြခင်းမြပရ၊

(ဂ)

မရိတ်သိမ်းေသးသည့် စားသုံးသီးှံတွင် ပိုးသတ်
ေဆးသုံးစွဲထားပါက

အန်းစာပါ

သတ်မတ
ှ ်

ထားသည်အ
့ တိင
ု း် ရိတ်သိမ်းရန် ေစာင့်ဆိုင်းရ
မည့်အချိန်ကာလ ကုန်ဆုံးပီးေနာက်မှသာ ရိတ်
သိမ်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြပရမည်၊
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးသိုမဟုတ် စစ်ေဆးေရးမှး
က ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်းပါဝင်မ ပမာဏစစ်
ေဆးရန်လိုအပ်၍ သီးှံနမူနာေတာင်းခံလာလင်
နမူနာရယူရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင
ု း်

-32သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့်

နမူနာအေရအတွက်

သို

မဟုတ် အေလးချိန်ကို အခမဲ့ရယူခွင့်ြပရမည်၊
(င)

နမူနာယူသည့် လက်မှတ်ပုံစံ (၁၅) ကို စစ်ေဆး
ေရးမှးထံမှ ေတာင်းဆိုရန် တာဝန်ရှိသည်၊

(စ)

စားသုံးရန်သီးှံှင့် စပ်လျဉ်း၍

ရိတ်သိမ်းပီး

ေနာက် ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်းပါဝင်မ ပမာဏ
သည်

သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်ထက်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊

ေကျာ်လွန်လင်

န်ကားေရးမှးချပ်က

ချမှတ်သည့် အမိန်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်
ရမည်၊
(ဆ) မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပချက်မရေသာ၊ ပိတ်ပင်တားဆီး
ထားေသာ ပိုးသတ်ေဆးများကို သုံးစွဲြခင်းမြပရ၊
၃၉။

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း၊ မိရွာသန်ရှင်းေရး၊ ြခင်၊ ယင်၊

ကက်ှင့် အိမ်တွင်းပိုးမားများ၊ အြခား ပိုးမားများ ှိမ်နင်းေရး
လုပ်ငန်းများတွင် ပိုးသတ်ေဆးသုံးစွဲသည့် အစိုးရဌာနများှင့်
အများြပည်သူ တိသ
ု ည် မှတ်ပုံတင်အဖွဲက ထုတ်ြပန်သည့်အမိန်
ှင့် န်ကားချက်များအတိုင်း လိုက်နာသုံးစွဲရမည်။

-33အခန်း (၇)
ညန်ကားေရးမှူးချuပ်၊ တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်/ခရိုင/် မိu့နယ်ဦးစီးမှူး သို့မဟုတ်
စစ်ေဆးေရးမှူးများက တာ၀န်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို
ေဆာင်ရွက်ြခင်း
၄၀။

အပိုဒ်၂၁ အရ ြပည်ပမှပိုးသတ်ေဆး သိုမဟုတ် အဆိပ်

ရှိပစည်း

တင်သွင်းလိုသူက

တင်ြပလာေသာ

ပိးု သတ်ေဆး

အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များှင့် စပ်
လျဉ်း၍ ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲက စိစစ်ပီးေနာက် တင်
သွင်းခွင့်ရရှိေရးအတွက် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီးပွားေရးှင့်
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသို လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်
ေပးရန် ေထာက်ခံေပးိုင်သည်။
၄၁။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲှင့်

ဦးစီးဌာနသည်

ပိုးသတ်ေဆးများ

အရည်အေသွးှင့်ကိုက်ညီမ ရှ/ိ မရှိ စစ်ေဆးနည်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ်
ေဆးရန် နမူနာရယူနည်း၊ စားသုံးသီးှံများတွင် ပိုးသတ်ေဆး
ဓာတ်ကင်း ပါဝင်မ ဓာတ်ခစ
ဲွ စ်ေဆးရန် နမူနာရယူနည်းတိုှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အမိန်ထုတ်ြပန် သတ်မှတ်ေပးရမည်။

-34၄၂။

န်ကားေရးမှးချပ်သည်

ဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များှင့်အညီ

စစ်ေဆးေရးမှးများအား
စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကို

ေဆာင်ရက
ွ ရ
် န် (က)

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့်ကီး

ကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်း
တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည်။
(၁) ဒု-တိုင်းေဒသကီး/

အဖွဲေခါင်းေဆာင်

ြပည်နယ်ဦးစီးမှး
(၂) တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်

အဖွဲဝင်

သီးှံကာကွယ်ေရးတာဝန်ခံ
(၃) တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်

အဖွဲဝင်

မျိးေစ့တာဝန်ခံ
(၄) တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်

အဖွဲဝင်

ေြမအသုံးချေရးတာဝန်ခံ
(၅) တိုင်းေဒသကီးသိုမဟုတ်
ြပည်နယ်ဦးစီးမှးကတာဝန်ေပး
အပ်သည့် အရာထမ်းတစ်ဦး

အဖွဲဝင်

-35(ခ)

ခိင
ု အ
် ဆင့် ေြမြပင်ကင
ွ း် ဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ
ကိုေအာက်ပါ အတိုင်းဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ိုင်
သည်။
(၁)

ခိုင်ဦးစီးမှး

(၂)

ခိုင်သီးှံကာကွယ်

အဖွဲေခါင်းေဆာင်
အဖွဲဝင်

ေရးတာဝန်ခံ
(၃)

ခိင
ု မ
် ျိးေစ့တာဝန်ခံ

အဖွဲဝင်

(၄)

ခိုင်ေြမအသုံးချေရး

အဖွဲဝင်

တာဝန်ခံ
(၅)

ခိုင်ဦးစီးမှးမှ

အဖွဲဝင်

တာဝန်ေပးအပ်သည့်
အမထမ်းတစ်ဦး
(ဂ)

န်ကားေရးမှးချပ်သည်

လိုအပ်ပါက

စစ်

ေဆးေရးအဖွဲများကို ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။
၄၃။

ပိုးသတ်ေဆးများ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲြခင်း၊ လက်လ/ီ လက်

ကားေရာင်းချြခင်းတိုှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရာယ်ကင်းေစရန် ပိးု
သတ်ေဆးကိင
ု တ
် ယ
ွ သ
် းံု စွသ
ဲ ူ သင်တန်းများကို တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်/ ခိုင/် မိနယ်များတွင် အခါအားေလျာ်စွာ ဖွင့်လှစ်
ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ် ဦးစီးမှးက ပိုး

-36သတ်ေဆး မှတ်ပုံတင်အဖွဲုံး ထံ တင်ြပ ၍ စီစဉ် ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၄၄။

ပိးု သတ်ေဆး ကိုင်တွယ်သုံးစွဲသူ သင်တန်းတွင် ေရှးဦး

သူနာြပနည်းများကိုပါ သင်ကားပိုချိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဦးစီး
မှးက သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် သိမ
ု ဟုတ်
မိနယ်ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးမှး၏ အကူအညီကိုရယူပီး
ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၄၅။

ပိးု သတ်ေဆး ကိုင်တွယ်သုံးစွဲသူသင်တန်း တက်ေရာက်

ေအာင်ြမင်ပီးသူများကိုသာ

ပိးု သတ်ေဆးကိင
ု တ
် ယ
ွ သ
် းံု စွခ
ဲ င
ွ ့်

လက်မတ
ှ ရ
် သူအြဖစ် ဦးစီးဌာနက လက်မှတ်ထုတ်ေပး ရမည်။
၄၆။

ပိုးသတ်ေဆး ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်လက်မှတ်ရသူများှင့်

ပိုးသတ်ေဆးသုံးစွဲမများေသာ

နယ်ေြမေဒသရှိေတာင်သူများ

တွင် ပိုးသတ်ေဆးအဆိပ်သင့်မ ရှ/ိ မရှိ လိုအပ်ေသာစစ်ေဆး
မများကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးက သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ် သိုမဟုတ် မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရး ဦးစီးဌာနမှး
ှင့်ပူးေပါင်းလျက် အခါအားေလျာ်စွာစစ်ေဆးြခင်းှင့် မှတတ
် မ်း
တင်ြခင်းြပလုပ်ရမည်။

-37၄၇။

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ဦးစီးမှး

သိုမဟုတ်

စစ်ေဆးေရး

မှးများသည် ပိုးသတ်ေဆးအရည်အေသွးစစ်ေဆးရန် ေစျးကွက်
မှရယူထားသည့် နမူနာကို နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်မိတ
ှငအ
့် တူ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ၊ ပိုး
သတ်ေဆးဓာတ်ခွဲခန်းသို မူလအေြခအေနအတိင
ု း် ေရာက်ရှိရန်
ေပးပိုရမည်။
၄၈။

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ၊ ပိုးသတ်

ေဆးဓာတ်ခခ
ဲွ န်းသည်

ပိးု သတ်ေဆးအရည်အေသွး

စစ်ေဆး

ေတွရှိချက် သက်ေသခံလက်မှတ်ကို ပုံစ(ံ ၁၃)ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ
ဦးစီးမှး သိုမဟုတ် စစ်ေဆးေရးမှး၊ နမူနာပိုင်ရှင်တိုထံ တစ်
ေစာင်စီထုတ်ေပးရမည်။

အရည်အေသွး

ေလျာ့နည်းေကာင်း

စစ်ေဆးေတွရှိလင် ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲသို အြမန်ဆုံး
တင်ြပရမည်။
၄၉။

ပိုးသတ်ေဆးတင်သွင်းသူ သိုမဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူ၏

လက်ဝယ်ရိှ

အာနိသင်ေလျာ့နည်း

သွားေကာင်း

တစ်နည်း

နည်းြဖင့် စစ်ေဆးေတွရှိရေသာ ပိုးသတ်ေဆး၊ အဆိပ်ရှိပစည်း
သိုမဟုတ် အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် စွန်ပစ်ရန်ရှိေသာ ပိုးသတ်
ေဆး၊ အဆိပ်ရှိပစည်းသိုမဟုတ်ထုပ်ပိုး ပစည်းများှင့် စပ်လျဉ်း

-38၍ ဖျက်ဆီးစွန်ပစ်ြခင်းတိုကို န် ကားေရးမှးချပ်က သတ်မှတ်
ေပးရမည်။
၅၀။

အများြပည်သူများ၏ အကျိးငှာ ရိတ်သိမ်းပီးြဖစ်သည့်

သီးှံများတွင်

ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်

ကင်းပါဝင်မပမာဏ

သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်ထက် ေကျာ်လွန်ြခင်းရှ/ိ မရှိ စစ်ေဆးရန် လိုအပ်
လင် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှး သိုမဟုတ် စစ်ေဆးေရးမှးက နမူနာ
ရယူရန် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည်န
့ ည်းလမ်းအတိင
ု း် သတ်မှတ်ထား
သည့် နမူနာအေရအတွက် သိုမဟုတ် အေလးချိန်ကို အခမဲ့ရယူ
ိုင်ခွင့်ရှိသည်။ထိုသိုရယူရာတွင်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှး သိုမဟုတ်
စစ်ေဆးေရးမှးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစ(ံ ၁၅) ြဖင့်
ထုတေ
် ပးရမည်။
၅၁။

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ဦးစီးမှး သိမ
ု ဟုတ် စစ်ေဆးေရးမှး

သည် အပိုဒ် ၅၀ အရ ပိုးသတ်ေဆး ဓာတ်ကင်းပါဝင်မစစ်ေဆး
ရန်ရယူထားသည့်နမူနာကို နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်မိတှင့်
အတူ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ၊ ပိုးသတ်
ေဆးဓာတ်ခွဲခန်းသို မူလအေြခအေနအတိုင်း ေရာက်ရှိေစရန်
ေပးပိုရမည်။ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ခွဲခန်း
သည် စစ်ေဆးပီးေနာက် ပိုးသတ်ေဆး ဓာတ်ကင်းစစ်ေဆး
ေတွရှိချက် သက်ေသခံလက်မှတ်ကပ
ို ုံစ(ံ ၁၆)ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ

-39ဦးစီးမှး သိုမဟုတ် စစ်ေဆးေရးမှး၊ နမူနာပိုင်ရှင်တိုထံ တစ်
ေစာင်စီ

ထုတေ
် ပးရမည်။

ပမာဏသည်

ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်း

သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်ထက်

စစ်ေဆးေတွရှိလင်

ပါဝင်မ

ေကျာ်လွန်ေနေကာင်း

န်ကားေရးမှးချပ်ထံသို

အြမန်ဆုံး

တင်ြပရမည်။
အခန်း(၈)
အေထွေထွ
၅၂။

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနသည် ဤဥပေဒှင့်အညီ ရရှိေသာ

ဝင်ေငွများအတွက် သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ ဘဏ်တင
ွ ် ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်
ထားရှိရမည်။
၅၃။

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနသည် အပိုဒ် ၅၂ အရ ရရှိေသာ

ဝင်ေငွများ လက်ခံရယူြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်းတိုှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပေဒနည်းဥပေဒများှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ဗဟိဘ
ု ဏ်က အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်သည့်န်ကားချက်
များှင့်အညီ လိက
ု န
် ာေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၅၄။

ြပည်ပမှ တင်သွင်းလာေသာ ပိုးသတ်ေဆး သိုမဟုတ်

အဆိပ်ရှိပစည်းများကို အရည်အေသွးစစ်ေဆးမခံယူရန်အတွက်
အပိုဒ် ၃၆(က) အရ ရယူသည့်နမူနာများှင့်အတူ ပုံစ(ံ ၁၁) ြဖင့်

-40စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲသို မပျက်မကွက်
ေလာက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးှက
ံ ာကွယေ
် ရး
ဌာနခွဲ၊

ပိးု သတ်ေဆးဓာတ်ခခ
ဲွ န်းသည်

ပိုးသတ်ေဆးအရည်

အေသွးစစ်ေဆး ေတွရှိချက် သက်ေသခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၃)
ြဖင့် စစ်ေဆးေရးမှး၊ နမူနာပိုင်ရှင်တိုထံ (၁) ေစာင်စီ ထုတ်ေပး
ရမည်။ အရည်အေသွးေလျာ့နည်းေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှလ
ိ င်
ွန်ကားေရးမှးချပ်ထံ အြမန်ဆုံးတင်ြပရမည်။
၅၅။

ြပည်တွင်း၌ ေဖာ်စပ်ထတ
ု လ
် ပ
ု ေ
် သာ ပိုးသတ်ေဆး လိင
ု ်

စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိပိုးသတ်ေဆးများကို စစ်ေဆးလိုလင်
လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသူမှ အရည်အေသွးမြပည့်မီဟု ယူဆေသာ
ေစျးကွက် အတွင်းရှိ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပချက်ရထားသည့် ပိုးသတ်
ေဆးတစ်မျိးမျိးကို

ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးလိုလင်

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ဦးစီးမှး

သိုမဟုတ်

လည်းေကာင်း၊

စစ်ေဆးေရးမှးများ

ှငအ
့် တူ နမူနာရယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း
သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် နမူနာအေရအတွက် သိုမဟုတ် အေလး
ချိန်များှင့်အတူ ပုံစ(ံ ၁၁)ကိုပင် ြဖည့်သွင်း၍ ေလာက်ထားရ
မည်။ စစ်ေဆးပီးေနာက် ပိုးသတ်ေဆး အရည်အေသွး စစ်ေဆး
ေတွရှိချက် သက်ေသခံလက်မှတ်ကို ပုံစ(ံ ၁၃) ြဖင့် ထုတ်ေပးရ
မည်။
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စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနသည် အပိုဒ် ၅၄ အရ ြပည်ပမှ

တင်သွင်းလာေသာ ပိုးသတ်ေဆး သိုမဟုတ် အဆိပ်ရှိပစည်းကို
စစ်ေဆးရာတွင် ကျသင့်ေသာ စစ်ေဆးစမ်းသပ်ခကို ြမန်မာကျပ်
ေငွြဖင့် ဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည်အ
့ တိင
ု း် ရယူရမည်။
ထိုအြပင် အပိုဒ် ၅၅ အရ ြပည်တွင်း၌ ေဖာ်စပ်ထတ
ု လ
် ပ
ု ေ
် သာ
ပိုးသတ်ေဆးှင့်

လိုင်စင်ရရှိသူ၏လက်ဝယ်ရှိ

ပိုးသတ်ေဆး

များကို စစ်ေဆးရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသူမှ အရည်အေသွး
မြပည့်မီဟု ယူဆေသာ ေစျးကွက်အတွင်းရှိ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပ
ချက်ရထားသည့်ပိုးသတ်ေဆးတစ်မျိးမျိးကို ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာ
တွင်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်
ထားသည်အ
့ တိင
ု း် ရယူရမည်။
၅၇။

သီးှံများတွင် ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်းပါဝင်မ ပမာဏ

ကို စစ်ေဆးေပးရန် ပုစ
ံ (ံ ၁၄) ြဖင့် ေလာက်ထားလာပါက နမူနာ
ရယူရန် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည်န
့ ည်းလမ်းအတိင
ု း် သတ်မှတ်ထား
သည့် နမူနာအေရအတွက် သိုမဟုတ် အေလးချိန်ှင့်အတူ ကျ
သင့်ေသာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခကို သတ်မတ
ှ သ
် ည့် ြမန်မာကျပ်ေငွ
ြဖင့်

သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း

ေပးပိုလာလင်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ၊ ပိုးသတ်ေဆး
ဓာတ်ခခ
ဲွ န်းက

စစ်ေဆးေပးိင
ု သ
် ည်။

ယင်းသို

စစ်ေဆးပီး

-42ေနာက် ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်းပါဝင်မ စစ်ေဆး ေတွရှိချက်
သက်ေသခံလက်မှတ်ကို ပုံစ(ံ ၁၆) ြဖင့် ထုတ်ေပးရ မည်။
၅၈။

ြပည်ပမှတင်သွင်းလာေသာ ပိုးသတ်ေဆးလိုင်စင်ရရှိသူ

၏ လက်ဝယ်ရိှ ပိုးသတ်ေဆးတိုသည် မှတ်ပုံတင်စဉ်က တင်ြပ
ထားသည့်အရည်အေသွး၊
ရှ/ိ မရှိကို

အချက်အလက်များှင့်

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့်ကိစမှတပါး

ကိုက်ညီမ

ပိုးသတ်ေဆး၏

အာနိသင်ှင့် သီးှံများတွင် ပိုးသတ်ေဆး ဓာတ်ကင်းပါဝင်မ
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ြခင်းများကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲက အသိအမှတ်ြပ
ထားသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများကစစ်ေဆးေပးိုင်သည်။ အကယ်၍
ဓာတ်ခစ
ဲွ မ်းသပ် စစ်ေဆးေတွရှိချက်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ အြငင်း
ပွားမေပေပါက်လာလင် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုးသတ်ေဆး
ဓာတ်ခွဲခန်း၏စစ်ေဆး ေတွရှခ
ိ ျက်သည်အပီးအြပတ် ြဖစ်ေစ
ရမည်။
၅၉။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲက

ပိုးသတ်ေဆးစစ်ေဆးိုင်ေကာင်း

အသိအမှတ်ြပထားသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများသည် ဓာတ်ခွဲသည့်
နည်းစနစ်များ

တူညီေရး၊

မှန်ကန်ေရးတိုအတွက်

ဓာတ်ခွဲေတွရှိချက်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊

ဓာတ်ခွဲခန်းှင့် ပူးေပါင်းေလ့လာမ ြပရမည်။

ရလာဒ်များ
ပိုးသတ်ေဆး

-43၆၀။

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနသည်

မှတ်ပုံတင်ထားေသာ

ပိးု

သတ်ေဆးများှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ေတွ သုံးစွဲရာတွင် သီးှံ
ဖျက်ပိုးမားများကို ထိေရာက်စွာှိမ်နင်းိုင်စွမ်း ရှ/ိ မရှိ၊ သုံးစွဲသူ
များအတွက် လည်း စီးပွားေရးတွက်ေြခကိုက်မ ရှ/ိ မရှိ ှင့် လူ၊
တိရစာန်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တိုအား အရာယ် ရှ/ိ မရှိ
စသည့် အချက်များကို အခါအားေလျာ်စွာ စိုက်ခင်းစမ်းသပ်မ
များ ြပလုပ်၍ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ပီး ရရှိသည့်အေထာက်အ
ထား အချက်အလက်များကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲထံသို အခါအား
ေလျာ်စွာ တင်ြပအစီရင်ခရ
ံ မည်။
၆၁။

ြပည်ပသိုတင်ပိုသည့် သီးှံများ၊ သစ်ေတာထွက်ပစည်း၊

သိုေလှာင်သီးှံများှင့်အြခားပစည်းများ၊ဂိုေဒါင်များ၊ အေဆာက်
အအုံများှင့်

လူေနအိမ်ဝန်းကျင်များ၊

သိုေလှာင်သည့်ေနရာ၊

သယ်ေဆာင် ယာဉ်ှင့် ကုန်ေသတာများ ပိုးသတ်ေဆး ပက်ဖျန်း
ြခင်း သိမ
ု ဟုတ် အဆိပ်ေငွမင်းတိုက်ြခင်းကိစတွင် မှတ်ပုံတင်
အဖွဲက အသိအမှတ်ြပသည့်အစိုးရဌာနှင့် အဖွဲအစည်းများက
သာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၆၂။

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနသည်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ပိုးသတ်

ေဆးများကို သုံးစွဲသူများက အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သုံးစွဲိုင်ေရး

-44အတွက် အခါအားေလျာ်စွာ ပညာေပးစာေစာင်များ ိက
ု 
် ပ
ိှ ၍
်
အခမဲ့ ြဖန်ြဖးေပးရမည်။
၆၃။

မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းမရှိေသာ ပိုးသတ်ေဆး သိုမဟုတ်

အဆိပ်ရှိပစည်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို တင်သင
ွ း်
လာြခင်းမရှိေစရန်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနသည်

သက်ဆိုင်ရာ

အစိုးရ ဌာနများှင့် ညိင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ေဒါက်တာရဲတင့်ထွန်း)
န်ကားေရးမှးချပ်
စာအမှတ၊် ပမဖ-၃/၂၀၁၉ (၄၆၇)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဇူလုိငလ
် (၁၀) ရက်။
ြဖန်ေဝြခင်းိုင်ငံေတာ်သမတုံး၊
သမတဦးစီးုံး
ဒုတိယသမတ(၁) ဦးစီးုံး
ဒုတိယသမတ(၂) ဦးစီးုံး
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး
ြပည်ေထာင်စလ
ု တ
 ေ
် တာ်းံု

-45ြပည်သူလတ်ေတာ်ုံး
အမျိးသားလတ်ေတာ်ုံး
ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်ုံး
ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံး
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနအားလုံး
ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲုံး
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံး
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးများအားလုံး
ြမန်မာိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်
ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲဝင်များအားလုံး
န်ကားေရးမှးချပ်

ြမန်မာိုင်ငံြပန်

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန တမ်း အပိုင်း(၁)တွင်
ထည့်သွင်းေကာ်ြငာ
ေပးပါရန်
ဤဝန်ကီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနအားလုံး

-46ပုံစ(ံ ၁)

ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပုံ
တင်ရန်ေလာက်လာ

ရက်စ-ွဲ ----------

သို
၁။
၂။
၃။

ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ

ေလာက်ထားသူ၏ အမည်င
ှ လ
့် ပ
ိ စ
် ာ---------------ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား/အမျိးသားမှတ်ပုံတင်/

ိုင်ငံြခားသား မှတ်ပုံတင်အမှတ-် ----------

ေလာက်ထားသည့်မှတ်ပုံတင်အမျိးအစား------------

၄။

ပိးု သတ်ေဆးကုနသ
် ယ
ွ မ
် အ
 မည်---------------------

၅။

ပါဝင်သည့် အဆိပ်ရှိပစည်းအမည်ှင့် ြပင်းအား၊ ေဖာ်စပ်

၆။

ထုတ်လုပ်သ/ူ ေဖာ်စပ်သ၏
ူ အမည်င
ှ လ
့် ပ
ိ စ
် ာ----------

သည့်ပုံစ-ံ --------------------------

၇။

တင်သင
ွ း် /ြဖန်ြဖးရန်အဆိုြပသည့်ပုဂိလ်/ အဖွဲအစည်း

၈။

ထုပ်ပိုး/ထည်သ
့ င
ွ း် သည့်

၉။

၏ အမည်ှင့်လိပ်စာ----------------

ပစည်းအမျိးအစားှင့်အရွယ်

အစား ------------------------------

ေလာက်လာှင့်အတူ မပျက်မကွက်ပူးတွဲတင်ြပရန် လို

အပ်သည့် အချက်များ-
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(ခ)

ပိုးသတ်ေဆးှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်
များ စာတမ်းမိတ(၃)စုံ၊

အသုံးြပရန်အဆိုြပတင်ြပသည့် တံဆိပ်(အန်း
စာ)(၃)စု(ံ ြမန်မာဘာသာြပန်ဆိုချက်ြဖင်)့ ၊

(ဂ)

အဆိပ်ရှိပစည်းပါဝင်မ တိကျစွာေဖာ်ြပထားသည့်

(ဃ)

အဆိပ်ရှိပစည်း

ပိးု သတ်ေဆး(၁)ဂရမ် (၂) ပုလင်း၊
တစ်မျိးထက်

ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လင်

ပါဝင်သည့် ပိုးသတ်ေဆးအမျိးအစားေပ မူတည်
၍ေဖာ်ြပသည့် စံပိုးသတ်ေဆးများအား သီးြခားစီ

ေပးပိုရန်၊
(င)

စက်ထ
ံု တ
ု အ
် ဆင့်

အဆိပ်ရှိပစည်းအြပင်းတွင်

ပါဝင်သည့် အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ိုင်ေသာ မသန်

သည့်ပစည်းများ သိမ
ု ဟုတ် အစွမ်းမဲ့ပစည်းများ

(ယာယီ/ အြပည့်အဝမှတ်ပုံတင်ခွင့်ေလာက်ထား

ရာတွင်) အားတိုင်းတာစစ်ေဆးရန်အတွက် ယင်း
(စ)
(ဆ)

တို၏ စံနမူနာ (၀.၅)ဂရမ်၊

စက်ုံထုတ်အဆိပ်ရှိပစည်းအြပင်း(များ)

(၂၅)

ဂရမ်၊

ပိးု သတ်ေဆးအရည်အေသွး စစ်ေဆးရန်ှင့် ဓါတ်
ကင်းစစ်ေဆးရန်အတွက်အသုံးြပရန် ေထာက်ခံ

ထားသည့် ဓာတ်ေငွသုံးစက်ကိရိယာှင့် အရည်

-48ပုံစ(ံ ၁)အဆုံး
ဖိအားသုံး

(ဇ)

စက်ကိရိယာတိုတွင်

ဆံချည် မင်ပန်ေကာ်လံများ၊

လိုအပ်သည့်

ပိးု သတ်ေဆးအရည်အေသွးစစ်ေဆးရန်င
ှ ့် ဓာတ်
ကင်းေလ့လာေရး စမ်းသပ်ကွက်များြပလုပ်ရန်

လုေ
ံ လာက်သည့်

ပမာဏရှိသည့်

ေဖာ်စပ်ပီး

ပိးု သတ်ေဆး (တင်သင
ွ း် သည်ပ
့ မာဏ ကိုေဖာ်ြပ

ရန်)
၁၀။

အထက်ေဖာ်ြပထားသည်အ
့ ချက်အလက်များသည်
ြပည့်စုံမှန်ကန်ပါေကာင်းဝန်ခံကတိြပပါသည်။

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

ေလာက်ထားသူလက်မှတ်

-49ပုံစ(ံ ၂)
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့

ပိးု သတ်ေဆးမှတပ
် တ
ံု င် သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ရက်စ-ွဲ --------------၁။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံ၊

ပိးု သတ်ေဆးမှတပ
် ုံ

တင်အဖွဲသည်-------------------ကုမဏီမှထုတ်လုပ်

ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပိုးသတ်ေဆးများကိုယှဉ်တွဲပါ

ပိုးသတ်ေဆးအမျိးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပလိုက်

၂။
၃။

သည်။

ထုတ်လုပ်သည့်ကုမဏီအမည်----------------------

ပိုးသတ်ေဆး၏ မှတပ
် တ
ံု င်ထားေသာအမည်----------

၄။

ပါဝင်သည့် အဆိပ်ရှိပစည်း(များ)အမည်ှင့်ြပင်းအား---

၆။

မှတ်ပုံတင်အမှတ-် --------------------------------

၅။
၇။

သုံးစွဲခွင့်လက်မှတ်အမျိးအစား---------------------

သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ေနရက်---------------------

စည်းကမ်းချက်များ
(က)

တင်သွင်းလာမည့် မည်သည့်ပိုးသတ်ေဆးကိုမဆို ပိုး

သတ်ေဆး တင်သွင်းခွင့်ေထာက်ခံချက် ရယူ ေဆာင်
ရွက်ရမည်။

-50(ခ)

မှတပ
် တ
ံု င်သက်တမ်း မကုနဆ
် းံု မီ သက်တမ်းတိုးရန်ှင့်
ေနာက်ကျပါက သတ်မှတ်သည့်ဒဏ်ေကးကိုေပးေဆာင်

ရမည်။ ၆လေကျာ်လန
ွ ပ
် ါက မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းြခင်းခံ

ရမည်။
မှတ်ချက်

(က) ဤမှတပ
် တ
ံု င်လက်မတ
ှ ် ရရှိသူသည် ပိုးသတ်ေဆးအား
ထိေရာက်စွာှင့် အရာယ်ကင်းစွာ အသုံးြပိုင်ေရးှင့်

ပတ်သက်၍ ထပ်မံသိရှိလာေသာ အချက်အလက်များ
(ခ)

အား တင်ြပရန် တာဝန်ရှိသည်။

စမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့် မှတ်ပုံတင်အမျိးအစားသည် မှတ်ပုံ

တင်အဖွဲကနယ်ေြမအတွင်း ပိုးသတ်ေဆး၏ ထိေရာက်
မကိုလည်းေကာင်း၊

စိုက်ပျိးစနစ်ှင့်သင့်ေလျာ်သည့်

သုံးစွဲမနည်းလမ်းကိုလည်းေကာင်း၊

သတ်မှတ်ိုင်ရန်

(၂)ှစ်တာကာလအတွက် စမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့်ြပေကာင်း

မှတ်ပုံတင်အဖွဲက

ထုတ်ေပးေသာ

မှတ်ပုံတင်အမျိး

အစားြဖစ်ပါသည်။

ုံးတံဆိပ်

အတွင်းေရးမှး
ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ

-51ပုံစ(ံ ၂)အဆုံး
မှတ်ပုံတင်အဖွဲက ေဖာ်ြပရမည့်အချက်အလက်များ
(က) အဆိပ်ရှိပစည်း၏အမည်၊
(ခ)

အဆိပ်ရှိပစည်းများပါဝင်မှင့် ြပင်းအား

(ဂ)

အရည်အေသွးဆိုင်ရာ စံန်းများ၊

(င)

သုံးစွဲရမည့်ပုံစံ၊

(ဃ) ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးပစည်း အမျိးအစားှင့်အရွယ်
(စ)

သုံးစွဲမကန်သတ်ချက်၊

(ဆ) မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မရိတ်သိမ်းမီ

ေစာင်ဆ
့ င
ုိ း် ရမည်က
့ ာလှင့် ခွင့်ြပထားေသာ အြမင့်ဆုံး

ဓါတ်ကင်းပါဝင်မ၊

-52ပုံစ(ံ ၃)

ပိုးသတ်ေဆးေဖာ်စပ်ေရာင်းချခွင့် လိုင်စင်ေလာက်လာ

ရက်စ-ွဲ ----------

သို

န်ကားေရးမှးချပ်
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

၁။

၂။

ေလာက်ထားသူ၏အမည်--------------------------

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား/

အမျိးသားမှတ်ပုံတင်/

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်အမှတ-် --------------------

၃။

ပညာရပ်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်မအရည်အချင်း-----------

၄။

အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ---------------------------

၅။

ပိုးသတ်ေဆးထုတ်လုပ်၊ ေရာင်းချ၊ သိုေလှာင်မည့်ေနရာ
အေဆာက်အအုံ လိပ်စာ--------------------------(က) အေဆာက်အအုံအမျိးအစား(အမိးု /အကာ/
(ခ)

(ဂ)

အခင်း)-----------------------------------

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း----------------------

သန်ရှင်းေရး/ ေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရး ဆိုင်

ရာ ြပင်ဆင်ထားရှိမများ---------------------

-53၆။
၇။

ေဖာ်စပ်/

ထုတလ
် ပ
ု မ
် ည့်

ပိုးသတ်ေဆး/

အဆိပ်ရှိ

ပစညး် (များ)၏အမည်များ------------------------ထုတ်လုပ်ပီးကုန်ပစည်း၏ အေသးစိတ် ေဖာ်ြပချက်---

-----------------------------------------------(ေဖာ်စပ်နည်း၊ အဆိပ်ရှိပစည်းပါဝင်မ၊ ထည့်သွင်းပစည်း

အမျိးအစားှင့် အရွယ်အစား၊ ထုပ်ပိုးပစည်းအမျိးအ
၈။
၉။

စားှင့် အရွယ်အစားစသည်များ)

ေဆးအလိုက်ှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်ရန် ခန်မှန်းပမာဏ----------------------------------------------------

ထုတ်လုပ်မတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မည့် တာဝန်ရှိပုဂိလ်
များှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည် အချင်းများ----------

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

ပူးတွဲတင်ြပချက်များ
(၁)

လိုင်စင်ခေပးသွင်းပီးေကာင်းေြပစာမူရင်း၊

(၂)

ပညာရပ်ဆင
ုိ ရ
် ာအချက်အလက်များ

မည့်ထုတ်လုပ်မနည်းစနစ်အကျဉ်း၊

ေဖာ်ြပပါရှိ

(စွန်ပစ်ေရ

များ ေရသန်စင်ေရးှင့် အြခားစွန်ပစ်ပစည်းများ
သန်စင်ေရးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင်)

(၃)

ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင် သိုမဟုတ် ြပင်ဆင် မှတ်

ပုတ
ံ င်အမှတ၊်

-54ပုံစ(ံ ၃)အဆုံး
(၄)

ပိုးသတ်ေဆးမူပိုင်ရရှိထားသူ(သိမ
ု ဟုတ်) အဆိပ်

(၅)

ထုတ်လုပ်မတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မည့် တာဝန်ရှိ

ရှိ ပစည်းထုတ်လုပ်သူ၏ သေဘာတူညီချက်၊

ပုဂိလ်များ၏လက်မှတ်၊ ပိုးသတ်ေဆး ကိင
ု တ
် ယ
ွ ်
သုံးစွဲခွင့်လက်မှတ်မိတ ၊

-----------------------ေလာက်ထားသူ၏လက်မှတ်

-55ပုံစ(ံ ၄)
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိuးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
စိုက်ပျိuးေရးဦးစီးဌာန

ပိုးသတ်ေဆးေဖာ်စပ်ေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်

ရက်စ-ွဲ ----------

၁။

လိုင်စင်အမှတ-် ----------------------------------

၂။

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

ကုမဏ
 ီ/လုပ်ငန်းမှဦး/ေဒ--------------ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး
ကတ်ြပား/

အမျိးသားမှတ်ပုံတင်/

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်

အမှတ-် ----------------------------အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ကမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းများ၏ လမ်းန်ကီးကပ်မြဖင်-့ --------

တွင်ရှိေသာ အေဆာက်အအု/ံ သိုေလှာင်ုံများတွင် ေဖာ်ြပထား
သည့် ပိုးသတ်ေဆးများထုတ်လုပ်ရန် သိုမဟုတ် ေဖာ်စပ်ေရာင်း

ချရန် ခွင့်ြပလိုက်သည်။
အမည်--------------

ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ------------

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

အရည်အချင်း-----------------

-56ထုတလ
် ပ
ု သ
် ည့်

အသုံးြပသည့်

ပစည်းအမည်

ကုနသ
် ယ
ွ မ
် အ
 မည် ြပင်းအား/ ေဖာ်စပ်ပုံ

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

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

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

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

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

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

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

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

စည်းကမ်းချက်များ

(က) လိုင်စင်ရရှိသူသည်

(ခ)

ပါဝင်ေသာအဆိပ်ရှိ

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

ထုတ်လုပ/် ေဖာ်စပ်မည့်

ပိုးသတ်

ေဆးှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်ရရှိပီး ြဖစ်ရမည်။
ထုတ်လုပ်ေသာ

ပိးု သတ်ေဆး၏

အရည်အေသွး

စံန်းများသည့် မှတ်ပုံတင် သိမ
ု ဟုတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပုံ

တင် လက်မတ
ှ တ
် င
ွ ် ေဖာ်ြပထားေသာ ပိုးသတ်ေဆး
(ဂ)

အရည်အေသွးများှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်။

လိုင်စင်ရရှိသူသည် ထုတလ
် ပ
ု မ
်  သိုမဟုတ် ေဖာ်စပ်ကီး
ကပ်သူ တာဝန်ခေ
ံ ြပာင်းလဲလင် လိုင်စင် ထုတ်ေပးရာ

ဌာန/ ပုဂိလ်ထံယင်းေြပာင်းလဲမကို ကိတင်အေကာင်း
ကားရမည်။

(ဃ) လိုင်စင်ရရှိသူသည် ပိုးသတ်ေဆးတစ်မျိးမျိးအား ြဖည့်
စွက်ထုတ်လုပ/်

လိုင်စင်ပါ

ေဖာ်စပ်ြခင်းကို

ေဆာင်ရွက်လိုပါက

ပိးု သတ်ေဆးအမည်စာရင်းတွင်

ြဖည့်စွက်

ထည့်သွင်းိုင်ရန်အလိုငှာ ေလာက်လာအသစ်တစ်ေစာင်
ထပ်မတ
ံ င်သင
ွ း် ရမည်။
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(င)
(စ)

မှတ်ပုံတင်အဖွဲမှ

ပုံစ(ံ ၄)အဆုံး

အတည်ြပထားေသာ

တံဆိပ်ှင့်

အန်းစာ(ြမန်မာဘာသာ) ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။

ကန်သတ်ထားေသာ

ပိုးသတ်ေဆး

ပိုးသတ်ေဆးကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်

သာ ေရာင်းချရမည်။

အမျိးအစားကို

လက်မှတ်ရသူများကို

(ဆ) ပိးု သတ်ေဆး ဝယ်ယူသူများ၏ အမည်ှင့်ေနရပ်လိပ်စာ
ကိုေရးမှတ်ပီး ေြပစာြဖင့် ေရာင်းချရမည်။

(ဇ)

လိုင်စင်

သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ

သက်တမ်းတိုးရန်ှင့်

ေနာက်ကျပါကသတ်မှတ်သည့် ဒဏ်ေကးကိုေပးေဆာင်

ရမည်။ ၆လေကျာ်လန
ွ ပ
် ါက လိုင်စင်ဖျက်သိမ်းြခင်းခံရ
မည်။

ုံးတံဆိပ်

န်ကားေရးမှးချပ်
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

-58ပုံစ(ံ ၅)
ပိုးသတ်ေဆးများြပန်လည်ထုပ်ပိုးေရာင်းချခွင့်ေလာက်လာ
ရက်စ-ွဲ ---------------

သို
န်ကားေရးမှးချပ်
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန
၁။

ေလာက်ထားသူအမည်----------------------------

၂။

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား/

၃။

အမျိးသားမှတ်ပုံတင်/

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်အမှတ-် ------

ပညာရပ်ဆိုင်ရာအရည်အချင်း----------------------

၄။

အမဲတမ်းလိပ်စာ---------------------------------

၅။

ပိုးသတ်ေဆးြပန်လည်ထုပ်ပိုး/ ြဖန်ြဖး/ သိုေလှာင်မည့်
ေနရာ /အေဆာက်အအုံ လိပ်စာ-------------------(က)

အေဆာက်အအုံအမျိးအစား(အမိုး/အကာ/

အခင်း)------------------------------

(ခ) အေဆာက်အအုံအကျယ်အဝန်းဧရိယာ---------(ဂ) သန်ရှင်းေရး/ ေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ

ြပင်ဆင်ထားရှိမများ-------------

-59ပုံစ(ံ ၅)အဆုံး
၆။

ပိုးသတ်ေဆးအမည်၊ မှတ်ပုံတင် သိုမဟုတ်
ြပင်ဆင်မတ
ှ ပ
် တ
ံု င်အမှတ၊် ထုတလ
် ုပသ
် ူ/ တင်သွင်းသူ

အမည်များ-------------------------------------၇။

တစ်ှစ်တွင်ြပန်လည်ထုပ်ပိုးမည့်

၈။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် ပုဂိလ်များ

ပိုးသတ်ေဆးပမာဏခန်မှန်းချက်------------------ှင့်ပညာအရည်အချင်းများ-------------------------

ပူးတွဲတင်ြပရန်
(၁)

(၂)

(၃)
(၄)

လိုင်စင်ခ ေပးသွင်းပီးေကာင်းေြပစာမူရင်း၊

ထည်သ
့ င
ွ း် / ထုပ်ပိုးပစည်း နမူနာှင့် တံဆပ
ိ ်
(အန်းစာ)များ

ပိးု သတ်ေဆး

မှတ်ပုံတင်ခွင့်

ရရှိထားသူှင့်

ထုတ်လုပ်သူ၏ သေဘာထားတူညီချက်စာ။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် ပုဂိလ်များ၏ ပိုးသတ်
ေဆး

ေရှးဦး

ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်
သူနာြပနည်းများ

ေကာင်း ေထာက်ခံချက်

လက်မှတ်မိတှင့်

ေြဖဆိုေအာင်ြမင်

--------------------------ေလာက်ထားသူ၏လက်မတ
ှ ်

-60ပုံစ(ံ ၆)
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိuးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
စိုက်ပျိuးေရးဦးစီးဌာန

ပိုးသတ်ေဆးများြပန်လည်ထုပ်ပိုးေရာင်းချခွင့်လိုင်စင်
ရက်စ-ွဲ -----------------၁။

၂။

လိုင်စင်အမှတ-် ---------------------------------ဦး/ေဒ-------------------------------ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား/

အမျိးသားမှတ်ပုံတင်/

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်အမှတ-် -------------------အား

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ကမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းများ၏

လမ်းန်ကီးကပ်မြဖင်-့ -------------------------ေဒသတွင်ရှိေသာ

အေဆာက်အအု/ံ

သိုေလှာင်ုံများ

တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ပိုးသတ်ေဆးများအား ြပန်လည်
ထုပ်ပိုးေရာင်းချ ခွင့်ြပလိုက်သည်။

အမည်------------ ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ ------------------------ အရည်အချင်း

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

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

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

-61ပိးု သတ်ေဆး

အဆိပ်ရှိပစည်း ထည်သ
့ င
ွ း် / ထုပ်ပိုး

အမည်

ှင့်ြပင်းအား

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

ပစည်းအရွယ်အစား

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

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

စည်းကမ်းချက်များ

(က) ြပန်လည်ထုပ်ပိုးေသာ ပိုးသတ်ေဆး၏ အရည်
အေသွးစံန်းများသည်

မှတ်ပုံတင်

လက်မှတ်

တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ပိုးသတ်ေဆး အရည်
(ခ)

အေသွးများှင့် ကိုက်ညီမရှိရမည်။

ပူးတွဲပါတံဆိပ်ှင့် အန်းစာများ (ြမန်မာဘာ

သာြဖင်)့ အား ပိုးသတ်ေဆးထည့်သွင်း/ ထုပပ
် းုိ
ပစည်းတိုင်းတွင်

ကပ်ထားရန်ှင့်

သုံးစွဲရန်

အန်းများကိုလည်း ထုပ်ပိုးပစည်း ယူနစ်တင
ုိ း်
(ဂ)

တွင် ပူးတွဲထည့်သွင်းေပးရမည်။

လိုင်စင်ရရှိသူသည် လမ်းန်ကီးကပ်သူ တာ
ဝန်ခံေြပာင်းလဲလင် လိုင်စင်ထုတ်ေပးရာဌာန /

ပုဂိလ်ထံယင်းေြပာင်းလဲမကိုကိတင်အေကာင်း
ကားရမည်။

-62-

(ဃ) လိုင်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် ပိုးသတ်ေဆး တစ်
မျိးမျိးအား ထပ်မံြဖည့်စွက်၍ ြပန်လည် ထုပ်ပိုး

ြခင်းေဆာင်ရွက်လိုပါက လိင
ု စ
် င်ပါပိးု သတ်ေဆး

အမည်စာရင်းတွင် ထပ်မြံ ဖည့် စွက်ထည့်သွင်း

ိုင်ရန် အလိုငှာ ေလာက်လာအသစ်တစ်ေစာင်

(င)

ထပ်မတ
ံ င်သင
ွ း် ရမည်။

မှတ်ပုံတင်အဖွဲက အတည်ြပထားေသာ တံဆိပ်
ှင့်အန်းစာ (ြမန်မာဘာသာ)ြဖင့် ေဖာ်ြပပါရှိရ

(စ)

မည်။

ကန်သတ်ထားေသာ

ပိုးသတ်ေဆးအမျိးအစား

ကို ပိုးသတ်ေဆးကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့် ရှိသူကိုသာ
ေရာင်းချရမည်။

(ဆ) ေပါက်ပဲေနေသာ

ပိုးသတ်ေဆးများကို

ေအာင် ထုပပ
် းုိ ပီးမှ ေရာင်းချရမည်။

လုံ ခံ

(ဇ)

ပိုးသတ်ေဆးဝယ်ယူသူများ၏ အမည်င
ှ ့် ေနရပ်

(စျ)

လိုင်စင်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ သက်တမ်းတိးု

လိပ်စာကိုေရးမှတ်ပီး ေြပစာြဖင့်ေရာင်းချရမည်။

ရန်ှင့်ေနာက်ကျပါက သတ်မှတ်သည့်ဒဏ်ေကး

-63ကိုေပးေဆာင်ရမည်။ ၆လေကျာ်လန
ွ ပ
် ါက လိုင်စင်ဖျက်
သိမ်းြခင်းခံရမည်။
ုံးတံဆိပ်

န်ကားေရးမှးချပ်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

-64ပုံစ(ံ ၇ )
ပိုးသတ်မင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင်ေလာက်လာ

ရက်စ-ွဲ ------------------

သို
န်ကားေရးမှးချပ်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန
၁။

ေလာက်ထားသည့်အဖွဲအစည်းအမည်---------------

၂။

ပုဂလိကကုမဏီြဖစ်ပါက ကုမဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ-် ---

၃။

ေလာက်ထားသည့် အဖွဲအစည်းလိပ်စာ--------------

၄။

တာဝန်ခေ
ံ လာက်ထားသူအမည်--------------------

၆။

တာဝန်ခံေလာက်ထားသူ၏ေနရပ်လိပ်စာ------------

၅။
၇။

၈။

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ-် ----------------ေဆာင်ရက
ွ လ
် သ
ုိ ည့် ပိုးသတ်ေရးလုပ်ငန်းများ (က)----

(ခ)----(ဂ)----

ပိုးသတ်ေရးလုပ်ငန်းတွင် ကီးကပ်ေဆာင်ရက
ွ မ
် ည့်

ပုဂိလ်များ--------------------------------------

ပညာရပ်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းများှင့် ပိုးသတ်ေဆးကိုင်

တွယသ
် းံု စွခ
ဲ င
ွ ့်-------------------------------------

-65ပုစ
ံ (ံ ၇ )အဆုံး
အသိအမှတ်ြပကတ်ြပားအမှတ-် --------------------

လက်မတ
ှ -် ------------------အမည်----------------------

မှတ်ချက်
ပိုးသတ်ေရး

လုပ်ငန်းတွင်

ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်မည့်

ပုဂိလ်များသည် ပိုးသတ်ေဆး ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့် လက်မှတ်

ရရှိထားသူများြဖစ်ရမည်။

-66ပုံစံ(၈)
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိuးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
စိုက်ပျိuးေရးဦးစီးဌာန

ပိုးသတ်မင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင်

ရက်စ-ွဲ ------------------

၁။

အဖွဲအစည်းအမည်-------------------------------

၂။

ပုဂလိကကုမဏီြဖစ်ပါကကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနတွင်

၃။

မှတ်ပုံတင်ထားသည့်မှတ်ပုံတင်အမှတ-် -------------အဖွဲအစည်း၏ေနရပ်လိပ်စာ-----------------------

၄။

တာဝန်ခေ
ံ လာက်ထားသူ၏အမည်------------------

၅။

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား/အမျိးသားမှတ်ပုံတင်/

၆။

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်အမှတ-် -------------------တာဝန်ခံေလာက်ထားသူ၏ေနရပ်လိပ်စာ------------

၇။

ေဆာင်ရက
ွ လ
် သ
ုိ ည့် ပိုးသတ်ေရးလုပ်ငန်းများ---------

၈။

ပိုးသတ်ေရးလုပ်ငန်းတွင်

ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်မည့်

တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၊ ၎င်းတို၏အရည်အချင်းှင့် ပိုးသတ်
ေဆးကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်အသိအမှတ်ြပကတ်ြပားအမှတ်

-67ပုစ
ံ (ံ ၈)အဆုံး
စဉ်

အမည်

ပညာအရည်အချင်း

ပိုးသတ်ေဆးကိုင်

တွယ်သုံးစွဲခွင့်အသိ

အမှတ်ြပကတ်ြပား
---

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

---

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

၉။

၁၀။

အမှတ်

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

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့် အသိအမှတ်ြပလာ ထုတ်ေပး
သည့်ေနစ-ွဲ ------------------------

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့်သက်တမ်းကုန်သည့်ေနစွဲ------

စည်းကမ်းချက်များ
(၁) ပိုးသတ်ေဆးများ သိုေလှာင်ထားပါက လက်လီ

လက်ကားေရာင်းချခွင့် လိုင်စင်သီးြခား ေလာက်
ထားရမည်။

(၂)

ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်မည့် ပုဂိလ်များ၏ အချက်

အလက်များပတ်သက်၍ အေြပာင်းအလဲ ရှိပါက
ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲသို ြပန်လည်တင်ြပ
ရမည်။

-68ပုံစ(ံ ၈) အဆုံး
(၃)

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် ပုဂိလ်များ၏ ပိုးသတ်
ေဆးကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်

ေရှးဦး သူနာြပနည်းများ

(၄)

လက်မတ
ှ ်

မိတ ှင့်

ေြဖဆိုေအာင်ြမင်

ေကာင်း ေထာက်ခံချက် တင်ြပရမည်။

လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ

သက်တမ်းတိးု

ရန်ှင့် ေနာက်ကျပါက သတ်မတ
ှ သ
် ည့် ဒဏ်
ေကးကို ေပးေဆာင်ရမည်။ ၆လေကျာ်လန
ွ ပ
် ါက
လိုင်စင်ဖျက်သိမ်းြခင်းခံရမည်။

န်ကားေရးမှးချပ်
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

-69ပုံစ(ံ ၉)

ပိုးသတ်ေဆးများလက်လီ/ လက်ကားေရာင်းချခွင့်
လိုင်စင်ေလာက်လာ-----------

ရက်စ-ွဲ --------------သို
ခိုင်ဦးစီးမှး
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

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

၁။

၂။

ေလာက်ထားသူအမည်----------------------------

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား/

အမျိးသားမှတ်ပုံတင်/

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်အမှတ-် --------------------

၃။

ပညာရပ်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်မဆိုင်ရာအရည်အချင်း------

၄။

အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ---------------------------

၅။

ပိုးသတ်ေဆးများ သိုေလှာင်ထားရှ/ိ ေရာင်းချမည့်ေနရာ
၏လိပစ
် ာ----------------------(က)

အေဆာက်အအုံအမျိးအစား

(အမိုး/အကာ/

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

ဧရိယာအကျယ်အဝန်း-----------------------

(ဂ) သန်ရှင်းေရး/ ေဘးအရာယ်ကိတင်ကာကွယေ
် ရး

ဆိုင်ရာ ြပင်ဆင်ထားရှိမများ-----------------------

-70ပုံစ(ံ ၉)အဆုံး
၆။

စားေသာက်ဆိုင/် လက်ဖက်ရည်ဆင
ုိ /် တိရစာန်အစာ
ဆိုင/် ေဆးဆိုင်စသည်တိုှင့် အကွာအေဝး ေဖာ်ြပချက်

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

၇။

ေရာင်းချမည့် လုပ်ငန်းအမျိးအစား (လက်လီ သိုမဟုတ်
လက်ကား သိုမဟုတ် ှစ်ရပ်စလုံး) -----------------

ပူးတွဲတင်ြပရန်
(၁)

(၂)

လိုင်စင်ေပးသွင်းပီးေကာင်းေြပစာမူရင်း

ပိုးသတ်ေဆးကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့် လက်မှတ်မိတ
---------------------------ေလာက်ထားသူ၏လက်မတ
ှ ်

-71ပုံစ(ံ ၁၀)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိuးေရး၊ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
စိုက်ပျိuးေရးဦးစီးဌာန

ပိုးသတ်ေဆးလက်လီ/ လက်ကားေရာင်းချခွင့် လိုင်စင်
ရက်စွဲ ---------------၁။

၂။

လိုင်စင်အမှတ-် ---------------------------------ဦး/ေဒ-------------------------------ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား/

အမျိးသားမှတ်ပုံတင်/

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်အမှတ-် --------------------

အားေအာက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာတွင်ရှိေသာ အေဆာက်

အအု/ံ သိုေလှာင်ုံတွင် ပိုးသတ်ေဆးများကို လက်လ/ီ
လက်ကားေရာင်းချခွင့်ြပသည်။

လိပ်စာ-----------------------------------------

၃။

လိုင်စင်ထုတ်ေပးသည့်ရက်စ-ွဲ ----------------------

၄။

လိုင်စင်ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွဲ------------------------

-72စည်းကမ်းချက်များ

(က) မှတ်ပုံတင်သိုမဟုတ်ြပင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ရရှိထား
သည့်ပိုးသတ်ေဆးများကိုသာ ေရာင်းချရမည်။

(ခ)

(ဂ)

မှတ်ပုံတင်အဖွဲမှ အတည်ြပထားေသာ တံဆပ
ိ ်

ှင့်အန်းစာ(ြမန်မာဘာသာ) မပါရှိဘဲ ေရာင်းချ
ြခင်းမြပရ။

ကန်သတ်ထားေသာ ပိးု သတ်ေဆး အမျိးအစား
များကို ပိုးသတ်ေဆး ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့် လက်
မှတ်ရသူများကိုသာ ေရာင်းချရမည်။

(ဃ) ေပါက်ပဲေနေသာ

ပိုးသတ်ေဆးများကို

ေအာင်ထုပ်ပိုးပီးမှ ေရာင်းချရမည်။

လုံ ခံ

(င)

ပိုးသတ်ေဆးဝယ်ယူသူများ၏ အမည်င
ှ ့် ေနရပ်

(စ)

လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် ပျက်ကွက်ပါက သတ်

လိပ်စာကိုေရးမှတ်ပီး ေြပစာြဖင့် ေရာင်းချရမည်။

မှတ်သည့်ကာလအတိုင်း ဒဏ်ေကးများကို ေပး
ေဆာင်ရမည်။

(ဆ) လိုင်စင်တစ်ခုအတွက်
သာဖွင့်ခွင့်ြပသည်။

(ဇ)

ပိုးသတ်ေဆးများကို

အေရာင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်
အစားအစာှင့်အတူတွဲ၍

ေရာင်းချြခင်း၊ သယ်ေဆာင်ြခင်းမြပရ။

-73ပုံစ(ံ ၁၀)အဆုံး
(စျ)

လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် ေနာက်ကျပါက သတ်

မှတ်သည့်ဒဏ်ေကးကို ေပးေဆာင်ရမည်။ ၆လ
ေကျာ်လန
ွ ပ
် ါက

ုံးတံဆိပ်

လိုင်စင်ဖျက်သိမ်းြခင်းခံရမည်။

ခိုင်ဦးစီးမှး
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

------------------ ခိုင်

-74ပုံစ(ံ ၁၁)
ပိုးသတ်ေဆးတင်သွင်းသူ/ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချသူများထံမှပိုးသတ်
ေဆးအရည်အေသွးစစ်ေဆးေပးရန် ေလာက်လာ

ရက်စ-ွဲ ------------

သို
န်ကားေရးမှး

သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

၁။
၂။

ေလာက်ထားသူ၏အမည်င
ှ လ
့် ပ
ိ စ
် ာ----------------ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား/

အမျိးသားမှတ်ပုံတင်/

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်အမှတ-် ------

၃။

စစ်ေဆးမည့် ပိုးသတ်ေဆးအမည်ှင့်

၄။

မှတ်ပုံတင် သိုမဟုတ် ြပင်ဆင်မှတ်ပုံတင်အမှတ်ှင့်ေနစွဲ

၅။

ထုတ်လုပ်သူ

နမူနာအေရအတွက-် ------------------------------

-----------------------------------------------သိမ
ု ဟုတ်

ေဖာ်စပ်သ၏
ူ အမည်င
ှ ့်

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

၆။

ထုတလ
် ပ
ု သ
် ည့် သိမ
ု ဟုတ် ေဖာ်စပ်သည့်ေနရာေဒသှင့်

၇။

ထုပ်ပိုးပစည်းအရွယ်အစား ------------------------

ခုှစ်--------------------------------------------

-75ပုစ
ံ (ံ ၁၁)အဆုံး
၈။

၉။

နမူနာရယူသူအမည်ှင့် တာဝန်--------------------နမူနာရယူသည့် ေနရက်ှင့်ေနရာ-------------------------------------ေလာက်ထားသူ၏လက်မတ
ှ ်

ပူးတွဲတင်ြပရန်
၁။

ြပည်ပမှ

တင်သွင်းလာေသာ

ပိးု သတ်ေဆးြဖစ်ပါက

ကျသင့်ေသာ စစ်ေဆးစမ်းသပ်ခအတွက်

စိုက်ပျိးေရး

ဦးစီးဌာနက သတ်မတ
ှ သ
် ည့် ကျသင့်ေငွကို သက်ဆိုင်
ရာဘဏ်တွင်ေပးသွင်းပီးေကာင်းေြပစာမူရင်း၊
၂။

လိုင်စင်ရရှိသူ၏လက်ဝယ်ရှိပိုးသတ်ေဆးကို မိမိသေဘာ
အေလာက် စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ပါက ကျသင့်ေသာစစ်ေဆး

စမ်းသပ်ခကို ကျပ်ေငွြဖင့်သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအ
တိုင်း ေပးသွင်းပီးေကာင်းေြပစာမူရင်း၊

၃။

နမူနာယူသည့် လက်မတ
ှ ၊်

-76ပုံစ(ံ ၁၂)

ပိုးသတ်ေဆးတင်သွင်းသူ/ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချသူများထံမှပိုးသတ်
ေဆးအရည်အေသွးစစ်ေဆးရန် နမူနာရယူသည့်လက်မှတ်

ရက်စ-ွဲ ----------------

၁။

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်-------------------------

၂။

မိနယ်-----------------------------------------

၃။

ပိုင်ရှင် /ဆိုင်အမည်-------------------------------

၄။

ကုန်စည်စု၏အမှတ်အသား------------------------

၅။

ပိးု သတ်ေဆးအမည်-------------------------------

၇။

ထုတ်လုပ်သူအမှတ်စဉ် ---------------------------

၉။

ထုပ်ပိုး/ ထည့်သွင်းပစည်းအရွယ်အစား--------------

၆။
၈။

ထုတ်လုပ်သ/ူ တင်ပိုသ-ူ --------------------------ကုန်ပိုလာအမှတ်---------------------------------

၁၀။

သိေ
ု လှာင်ထားသည့် အေရအတွက-် -----------------

၁၁။

ထုပ်ပိုး/ထည့်သွင်းပစည်းများ၏ အေြခအေနှင့် ပတ်

၁၂။

သက်သည်မ
့ တ
ှ ခ
် ျက်-----------------------------သိေ
ု လှာင်ထားသည့်

အေြခအေန/ြဖန်ြဖးမအေြခအေန

ှငပ
့် တ်သက်သည်မ
့ တ
ှ ခ
် ျက်-------------------------

၁၃။ ြပင်ပစစ်ေဆးမများ

(က) စစ်ေဆးသည့် ထုပ်ပိုးအေရအတွက-် ------------

-77ပုစ
ံ (ံ ၁၂)အဆုံး
(ခ) ေဖာ်ြပပါစုစုေပါင်းအေလးချိန-် -----------------(ဂ) အနိမ့်ဆုံးေတွရှိရသည့် စုစုေပါင်းအေလးချိန-် ----ကွဲလွဲချက်ရာခိုင်န်း--------------------------

(ဃ) ပျမ်းမစုစုေပါင်းအေလးချိန-် -------------------ကွဲလွဲချက်ရာခိုင်န်း--------------------------

(င) ထုပပ
် းုိ ထားမအဆင်အ
့ တန်း/ အရည်အေသွး-----(စ) တံဆပ
ိ ်(အန်းစာ)အဆင်အ
့ တန်း--------------

၁၄။ ဓာတ်ခွဲခန်းအတွက် နမူနာများရယူြခင်း

(က) ဖွငယ
့် သ
ူ ည့် ထည့်သွင်းပစည်းအေရအတွက-် -----(ခ) တစ်ကိမ်ယူသည့် နမူနာပမာဏှင့် အကိမ်ေပါင်း(ဂ) ဓာတ်ခွဲရန်ရယူသည့် စုေပါင်းနမူနာပမာဏ-------

၁၅။ မှတ်ချက်-----------------------------------------

နမူနာရယူသူ
လက်မတ
ှ -် -----------

အမည်--------------တာဝန်---------------

ပိုင်ရှင်
လက်မှတ-် -----------အမည်---------------

-78ပုံစ(ံ ၁၃)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိuးေရး၊ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
စိုက်ပျိuးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ
ပိုးသတ်ေဆးအရည်အေသွး စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်
သက်ေသခံလက်မှတ်
ရက်စ-ွဲ ------------၁။

ပစည်းအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်/ အုပ်စ-ု -----------

၂။

ထုတလ
် ပ
ု မ
် အ
 မှတစ
် ဉ်-----------------------------

၃။

ပိုင်ရှင် /ဆိုင်အမည်ှင့် ေနရပ်လပ
ိ စ
် ာ----------------

၄။

နမူနာအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်-------------------

၅။

နမူနာ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ-် --------------

၆။

နမူနာရယူသူအမည်ှင့်တာဝန်---------------------

၈။

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် ရက်စွဲ -----------------------

၇။
၉။

နမူနာရယူသည့်ရက်စွဲ ----------------------------

နမူနာပစည်း၏ အေြခအေနှငပ
့် တ်သက်ေသာ
သေဘာထားမှတ်ချက်-------------------

-79၁၀။

စစ်ေဆးေတွရှိချက်များ
(က)

(ခ)

ူပဂုဏ်သတိများ

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

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

ဓာတုဂုဏ်သတိများ
(၁)
(၂)

အဆိပ်ရှိပစည်းပါဝင်မှင့်ြပင်းအား----စမ်းသပ်ေတွရှိေသာ မသန်ပစည်းများ/
ဓာတ်ြပပစည်းများ

--------------၁၁။

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

ဤဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ထားေသာ ပိးု သတ်ေဆး၏
အရည်အေသွးသည်

(က) အရည်အေသွးဆိုင်ရာစံန်းများှင့်
ကိုက်ညီမရှိေကာင်း

သိုမဟုတ်

(ခ)

အရည်အေသွး ဆိုင်ရာစံန်းများှင့် ကိုက်ညီမ
မရှိေကာင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
အေကာင်းြခင်းရာများအရ
သက်ေသခံအပ်ပါသည်။

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

-80ပုံစ(ံ ၁၃)အဆုံး
၁၂။

သုံးစွဲမကန်သတ်ချက်များှင့် စပ်လျဉ်းသည့်

ေထာက်ခအ
ံ ကံြပချက်--------------------

ုံးတံဆိပ်
န်ကားေရးမှး
သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ

-81ပုံစ(ံ ၁၄)
ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်းပါဝင်မ စစ်ေဆးေပးရန် ေလာက်လာ
ရက်စ-ွဲ ------------

သို
န်ကားေရးမှး

သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန
၁။
၂။

ေလာက်ထားသူ၏အမည်ှင့် ေနရပ်လိပ်စာ---------ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား/ အမျိးသားမှတပ
် တ
ံု င်/

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်အမှတ-် ------------------

၃။

စစ်ေဆးမည့် သီးှံအမည်ှင့် နမူနာအေရအတွက-် ----

၄။

သီးှံထွက်ရှိသည့်ေနရာေဒသ----------------------

၆။

နမူနာရယူသည့်ေနရက်ှင့် ေနရာေဒသ--------------

၅။
၇။

နမူနာရယူသူအမည်ှင့် တာဝန်--------------------စစ်ေဆးမည့်သီးှံတွင် ပိုးသတ်ေဆးသုံးစွဲထားပါက
ပိုးသတ်ေဆးအမျိးအစား၊ သုံးစွဲသည့်ေနရက်ှင့်

နး် ထားကိေ
ု ဖာ်ြပရန်-----------------------------

-82ပုံစ(ံ ၁၄)အဆုးံ
၈။

နမူနာရယူထားသည့် သီးှံ၏ အေြခအေနှင့် မှတ်ချက်------------------------------

-------------------------ေလာက်ထားသူ၏လက်မတ
ှ ်
ပူးတွဲတင်ြပရန်
၁။

ဓါတ်ခွဲစစ်ေဆးစမ်းသပ်ခကို

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက

သတ်မှတ်သည့်န်းထားှင့်

သတ်မတ
ှ သ
် ည်န
့ ည်းလမ်း

အတိင
ု း် သက်ဆင
ုိ ရ
် ာဘဏ်တင
ွ ် ေပးသွင်းပီးေကာင်း
ေြပစာမူရင်း၊

၂။

နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်မိတ၊

-83ပုံစ(ံ ၁၅)
ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်းစစ်ေဆးရန် နမူနာရယူသည့်
လက်မတ
ှ ်

ရက်စ-ွဲ ---------------၁။

ပစည်းအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်/ အုပ်စ-ု -----------

၃။

ပိုင်ရှင်အမည်ှင့်လိပ်စာ---------------------------

၄။

နမူနာ၏မူလေဒသ--------------------------------

၆။

နမူနာရယူသည့် ေနရာ----------------------------

၂။

၅။
၇။

နမူနာအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်-------------------

နမူနာရယူသည့်ရက်စ-ွဲ ---------------------------အသုံးြပထားသည့် ပိုးသတ်ေဆးများ(သိရှိလင်)

ပိးု သတ်ေဆးအမည်

အသုံးြပသည့်ေနစွဲ

နး် ထား

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

------------------ -------------------- ------------၈။

နမူနာအေလးချိန်/ အေရအတွက-် ------------------

-84ပုံစ(ံ ၁၅)အဆုံး
၉။

နမူနာရယူသူ၏လက်မှတ-် -----------------------နမူနာရယူသူ

နမူနာပိုင်ရှင်

လက်မတ
ှ ် -------------

လက်မတ
ှ -် -----------

အမည် ---------------

အမည်---------------

တာဝန် ---------------

-85ပုံစ(ံ ၁၆)
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိuးေရး၊ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
စိုက်ပျိuးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ
ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်းစစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်
သက်ေသခံလက်မှတ်

ရက်စ-ွဲ --------၁။

ပစည်းအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်/ အုပ်စ-ု -----------

၂။

ပိုင်ရှင် /ဆိုင်အမည်ှင့် ေနရပ်လပ
ိ စ
် ာ----------------

၃။

နမူနာ/အေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်------------------

၄။

နမူနာ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ-် --------------

၆။

နမူနာရယူသည့် ရက်စ-ွဲ ---------------------------

၈။

နမူနာပစည်း၏ အေြခအေနှင့် ပတ်သက်ေသာသေဘာ

၅။
၇။

နမူနာရယူသူအမည်ှင့်တာဝန်---------------------

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် ရက်စွဲ-----------------------ထားမှတ်ချက်-------------------

-86ပုစ
ံ (ံ ၁၆)အဆုံး
၉။

စစ်ေဆးေတွရှိချက်များ

နမူနာရယူထားသည့်သီးှံ သိမ
ု ဟုတ် ကုန်ပစည်းှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ပိးု သတ်ေဆးဓာတ်ကင်း ပါဝင်မကို
ေအာက်ပါအတိုင်းစစ်ေဆးေတွရှိရပါသည်။

ပိးု သတ်ေဆးအမည်

ဓာတ်ကင်းပါဝင်မ

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

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

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

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

ုံးတံဆိပ်
န်ကားေရးမှး

သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ

