
 

 

 

အက  ြောင ်းအရြော။ တ  ိုင ်းရင ်း ဆ ်းဝ ်း ထိုတ လိုပ ခွင ့် လ ိုင စ င ဆလ ျှောက လ ျှောစ စ စ ဆ ပ်းပ ိုို့ခခ င ်း ။  

 အထ  ပါ ိစ္စနှင ့်ပတ သ  ၍ တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းထိုတ လိုပ ခွင ့်လိိုင စ္င  စ္ိစ္စ္ ခခင ်းအတွ   

တင ခပလြောကသြော ပိိုင ရှင  …………………… ၏ …………………….သည  သတ မှတ ချ  နှင ့် 

ညီညတွ က  ြောင ်းနှင ့် ကလ ြော  လ ြောအချ  အလ  မျြော်းအြော်း စ္ိစ္စ္ ပပီ်း    လ  ကပ်းပိိုို့အပ ပါသည ။  

 က ြော ခပပါအက  ြောင ်းအရြောမျြော်းသည  မှန  န က  ြောင ်း ကထြော  ခံအပ ပါသည ။  

 

ရံို်းတံ ိပ             

ဥ ကဋ္ဌ 

ပမိ ြို့နယ တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းက ီ်း  ပ ကရ်းက ြော မတီ 

……………………… ပမိ ြို့နယ  

ကထြော  ခံလျ  တင ခပအပ ပါသည ။  

 

ရံို်းတံ ိပ   

ဥ ကဋ္ဌ 

ခရိိုင တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းက ီ်း  ပ ကရ်းက ြော မတီ 

……………………… ခရိိုင   

 

ကထြော  ခံလျ  တင ခပအပ ပါသည ။  

 

ရံို်းတံ ိပ   

ဥ ကဋ္ဌ 

                        ကနခပည ကတြော /တိိုင ်းကေသက ီ်း/ခပည နယ  တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်း က ီ်း  ပ ကရ်းက ြော မတီ 

   …………………………… ခပည ကထြောင စ္ိုနယ ကခမတိိုင ်းကေသက ီ်း/ခပည နယ  
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ခပည ဆ ထျှော င စိုသ မ္မတခ မ္န မ္ျှောန ိုင ငဆံတျှော အစ ို်း ရ 

ဗဟ ိုတ ိုင ်းရင ်းဆ  ်းဝ ်းကကီ ်းကကပ ဆရ်း ဆက ျှော မ္တီ 

ရံို်းအ မ္ှတ (၄၇)၊ ဆနခပ ည ဆ တ ျှော  

တ  ိုင ်းရင ်း ဆ ်းဝ ်း ထိုတ လိုပ မ္ှု လ ိုင စင ဆလ ျှောက လ ျှော 

 

အပ ိုင ်း(၁) ဆလ ျှော က ထ ျှော်းသူနှ င ့် ပတ သက ဆ သ ျှော အချ က မ္ျျှော်း 

၁။ အမည       ----------------------------------------- 

၂။ နိိုင ငံသြော်းစ္ိစ္စ္ ကရ်း တ ခပြော်းအမှတ   ----------------------------------------- 

၃။ အပမြဲတမ ်းကနရပ လိပ စ္ြော   ----------------------------------------- 

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

၄။ လိုပ ငန ်းအမည နှင ့်လိပ စ္ြော   ----------------------------------------- 

 
အပ ိုင ်း(၂) ဝန ထမ္ ်းမ္ျ ျှော်းနှင ့် ပတ သ က သ ည ့် အချ က အလက မ္ျျှော်း 

၁။ ဝန ထမ ်းဦ်းကရ 

စ္ဉ  အမည  အသ   နိိုင ငံသြော်းစ္ိစ္စ္ ကရ်း တ ခပြော်းအမှတ  က ြောင ရွ  ရမည ့်တြောဝန  

     

     

     

     

၂။ က ီ်း  ပ က ြောင ရွ  သူ၏ အမည နှင ့်ပညြောအရည အချင ်းနှင ့် တြောဝန  

စ္ဉ  အမည  ပညြောအရည အချင ်း/တ အမတှ  က ြောင ရွ  ရသည ့်တြောဝန  
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အပ ိုင ်း(၃) ထိုတ လိုပ မ္ည ့် ဆ  ်းဝ ်းမ္ျ ျှော်းနှင ့် ပတ သက သ ည ့် အ ချ က မ္ျျှော်း 

၁။  ိုန ကချြော 

စ္ဉ  က ်းဝါ်းအမည  က ်းဝါ်းပံိုစ္ံ တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းမှတ ပံိုတင အမှတ  

    

    

    

 

၂။ ပရက ်း ိုန   မ ်းဝယ ယူမှုနှင ့် ပတ သ  သည ့်အချ  မျြော်း 

စ္ဉ   ိုန   မ ်းအမည  ဝယ ယူသည ့် ိိုင အမည  လိပ စ္ြော 

    

    

    

 

အပ ိုင ်း(၄) အဆ ျှောက အအံို၊ ဆခမ္ဆန ရျှော၊ ပစစည ်းက ရ ယ ျှောနှင ့် ပ တ  သက သ ည ့် အချ က မ္ျျှော ်း 

၁။ အက ြော  အအံို၏ ကခမပံို  မ ်း ိို ပူ်းတွြဲတင ခပရမည ။ 

၂။ အသံို်းခပ မည ့် စ္   ိရိယြောတန  ြောပလြောမျြော်း 

စ္ဉ  အမည  ထိုတ လိုပ သည ့်နိိုင ငံ ပံိုစ္ံအမှတ  အသံို်းခပ သည ့်ကနရြော 

     

     

 

အပ ိုင ်း(၅) ဆ ျှော င ရွက မ္ှုလိုပ ငန ်းစဉ  မ္ျျှော်းအတွက  သတ  မ္ှတ ချ က မ္ျျှော်း 

၁။ က ်းဝါ်းထိုတ လိုပ ခခင ်း လိုပ ငန ်းအ င ့် င ့် 

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

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

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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၂။ အရည အကသွ်းထိန ်းသိမ ်းခခင ်းလိုပ ငန ်းအ င ့် င ့် 

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

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

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

၃။ ဓါတ ခွြဲစ္မ ်းသပ ခခင ်း 

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

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

၄။ အခခြော်းစ္မ ်းသပ ခခင ်း 

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

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

အပ ိုင ်း(၆)  

 ၁။ အထ  က ြော ခပပါ အချ  မျြော်းသည  မှန  န တိ ျမှုရှိက  ြောင ်း ဝန ခံ တိခပ ပါသည ။ 

၂။ တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းထိုတ လိုပ ခခင ်းနှင ့် ပတ သ  ၍ တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းဥပကေအရ 

ထိုတ ခပန  ထြော်းကသြော နည ်းဥပကေမျြော်း၊ လိုပ ထံို်းလိုပ နည ်းမျြော်း၊ ည န   ြော်းချ  မျြော်း၊ 

အမိန ို့က  ြော ခငြော စ္ြောမျြော်း ိို လိို  နာပါမည ဟို  တိခပ ပါသည ။ 

ကလ ြော  ထြော်းသူ၏ဓါတ ပံိုတစ္ ပံို 

ပူ်းတွြဲတင ခပပါ။ 

ရံို်းတံ ိပ  ကလ ြော  ထြော်းသူ၏လ  မှတ  

 

 အမည  ------------------------- 

 နိိုင ငံသြော်းစ္ိစ္စ္ ကရ်း ------------------------- 

  တ ခပြော်းအမှတ  ------------------------- 

 ကနရပ လိပ စ္ြော ------------------------- 

 



5 

 

ထိုတ လိုပ ခွ င ့်လ ို င စင (အ သစ ) ဆလ ျှောက လ ျှောနှ င ့်အ တ ူ 

 

  ၂။ သ   ိိုင ရြော တိိုင ်းကေသက ီ်း/ခပည နယ  တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းက ီ်း  ပ ကရ်းက ြော မတီ၏ လိိုင စ္င  

ခွင ့်ခပ ကပ်းသင ့်က  ြောင ်း ကထြော  ခံစ္ြော (စ္စ္ က ်းသူမျြော်း၏ ရံို်းတံ ိပ နှင ့် လ  မှတ မျြော်း 

စ္နစ္ တ ျပါ၀င ကသြော က ်းဝါ်းထိုတ လိုပ ခခင ်းလိုပ ငန ်း စ္စ္ က ်းမှုမတှ တမ ်း ပူ်းတွြဲ)၊ 

  ၃။ သ  တမ ်းရှိ တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းမှတ ပံိုတင  တ ခပြော်း မိတတူ၊ 

  ၄။ သ  တမ ်းရှိ တိိုင ်းရင ်းက ်း ရြောမှတ ပံိုတင (တ ) မိတတူ၊  

  ၅။  က ီ်း  ပ သူ၏ မိမိ ိိုယ တိိုင အမှန တ ယ က ီ်း  ပ သူခ စ္ က  ြောင ်း  တိ၀န ခံချ  ၊  

  ၆။  ပိိုင ရှင ၏ ပတ စ္ပိိုို့အရွယ  လိိုင စ္င ဓြောတ ပံို(၂)ပံိုနှင ့် နိိုင ငံသြော်းစ္ိစ္စ္ ကရ်း တ ခပြော်းမိတတူ၊ 

  ၇။ အခန ်း ွြဲြို့စ္ည ်းပံို၊ (က ်းဝါ်းထိုတ လိုပ ကသြော  အက ြော  အဦတစ္ ခိုလံို်း(အလျြော်း၊ အန)ံ က ြော ခပ၍  

က ်းဝါ်းထိုတ လိုပ ကသြောအခန ်းသြောမ  အခန ်းအြော်းလံို်း (မည ့်သည ့်အခန ်း ိိုသည  ိို က ြော ခပ 

ချ   ပူ်းတွြဲ) ပါဝင ရန နှင ့် အခန ်းမျြော်း၏ အလျြော်း၊ အန ံအတိိုင ်းအတြောမျြော်း က ြော ခပရန )  

   ၈။ တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းမှတ ပံိုတင  ရရှိပပီ်းက ်းအြော်း ထိုတ လိုပ ခွင့် လိိုင စ္င အသစ္  ကလ ြော  ထြော်းရြော 

တွင  ၃-လအတွင ်း ကလ ြော  ထြော်းရမည ။ သိိုို့ရြောတွင  ၂-နှစ္  အတွင ်းသြော ကလ ြော  ထြော်းရန  

ခ စ္ ပပီ်း  သံို်းလအထ   က ျြော လွန သည ့် ြောလမျြော်းအတွ   သ  တမ ်းလွန က  ်းကပ်းက ြောင ၍ 

ကလ ြော  ထြော်းခွင ့်ရိှသည ။  

   ၉။ ခမန မြော့်စ္ီ်းပွြော်းကရ်းဘဏ ၊ ကနခပည ကတြော  MD 010390 သိိုို့ (၅၀၀၀၀) ျပ  ကပ်းသွင ်းသည ့်           

ဘဏ ကငွသွင ်းချလံမူရင ်း။ 

 မ္ှတ ခ ျ က ။ တ  ိုင ်းရ င ်းဆ ်းဝ ်းမ္ှတ ပံိုတင (အ သစ )ခွင ့်ခပြုပပ်ီး(၃)လ အတွင ်းဆ လ ျှောက ထျှော်း ရမ္ ည ။ 
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ထိုတ လိုပ ခွ င ့်လ ို င စင (သ က တ မ္ ်းတ ို်း)ဆလ ျှောက လ ျှောနှင ့် အတူ 

 

၁။ သ   ိိုင ရြော ပမိ ြို့နယ ၊ ခရိိုင ၊ တိိုင ်းကေသက ီ်း/ ခပည နယ  တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းက ီ်း  ပ ကရ်း 

က ြော မတီ အ င ့် င ့်၏ ကထြော  ခံချ  ၊ 

၂။ သ   ိိုင ရြောတိိုင ်းကေသက ီ်း/ခပည နယ  တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းက ီ်း  ပ ကရ်းက ြော မတီ၏ လိိုင စ္င  

ခွင ့်ခပ ကပ်းသင ့်က  ြောင ်း ကထြော  ခံစ္ြော(စ္စ္ က ်းသူမျြော်း၏ ရံို်းတံ ိပ နှင ့်လ  မှတ မျြော်း 

စ္နစ္ တ ျ ပါ၀င ကသြော က ်းဝါ်းထိုတ လိုပ ခခင ်းလိုပ ငန ်း စ္စ္ က ်းမှုမတှ တမ ်း ပူ်းတွြဲ)၊ 

၃။ သ  တမ ်းရှိ တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းမှတ ပံိုတင  တ ခပြော်း မိတတူ၊ 

၄။ သ  တမ ်းတိို်းမည ့် ထိုတ လိုပ ခွင ့်လိိုင စ္င   တ ခပြော်းမူရင ်း၊ သ   ိိုင ရြောလိိုင စ္င  

သ  တမ ်းတိို်းမျြော်း ကလ ြော  ထြော်းရြောတွင  သ  တမ ်းမခပည ့်မီ(၃)လ က ိ တင ကလ ြော  ထြော်း 

ရန နှင ့် သ  တမ ်းခပည ့်ပပီ်း (၂)နှစ္  ၆-လအထိသြော ကနာ   ျခွင ့်ရှိမည ခ စ္ ၍ သတ မှတ  

သ  တမ ်းလွန က  ်း ကပ်းက ြောင ရမည ။ 

၅။ သ  တမ ်းရှိ တိိုင ်းရင ်းက ်း ရြောမှတ ပံိုတင (တ ) မိတတူ၊  

၆။  က ီ်း  ပ သူ၏ မိမိ ိိုယ တိိုင အမှန တ ယ  က ီ်း  ပ သူခ စ္ က  ြောင ်း  တိ၀န ခံချ  ၊ 

၇။  ပိိုင ရှင ၏ပတ စ္ပိိုို့အရွယ  လိိုင စ္င ဓြောတ ပံို(၂)ပံိုနှင ့် နိိုင ငံသြော်းစ္ိစ္စ္ ကရ်း တ ခပြော်းမိတတူ၊  

၈။ ခမန မြော့်စ္ီ်းပွြော်းကရ်းဘဏ ၊ ကနခပည ကတြော  MD-010390 သိိုို့ (၅၀,၀၀၀) ျပ  ကပ်းသွင ်းသည ့် 

ဘဏ ကငွသွင ်းချလံမူရင ်း၊  
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သက တ မ္ ်း ရှ မ္တှ  ပံိုတ င ဆ  ်းဝ ်းမ္ျျှော်းက ို တ  ိုင ်း ရင ်းဆ  ်းဝ ်းထိုတ လိုပ ခွ င့် လ ို င စင တွင  တ စ ပ ေါင ်းတ ည ်း 

ထည့် သွ င ်းဆပ်း ရန အတွ က  ထိုတ လိုပ ခွ င့် လ ို င စင (ခြည့် စွ က ) ဆလ ျှောက ထ ျှော ်းရျှောတွင   

လ ိုအပ ချ က မ္ျျှော်း 

 
၁။  ပိိုင ရှင  ိိုယ တိိုင ကလ ြော  လ ြော၊  

၂။ သ  တမ ်းရှိ တိိုင ်းရင ်းက ်းဝါ်းမှတ ပံိုတင  တ ခပြော်း မိတတူ၊ 

၃။ သ  တမ ်းရှိ ထိုတ လိုပ ခွင ့်လိိုင စ္င  တ ခပြော်း မူရင ်း ိို ကပ်းပိိုို့ရြောတွင  ယခင  ခွင ့်ခပ ထိုတ ကပ်း 

ခြဲ့်ကသြော လိိုင စ္င ခ ည ့်စ္ွ  မျြော်း ရှိခြဲ့်ပါ  တစ္ ပါတည ်း ပူ်းတွြဲတင ခပရန ၊ 

၄။ ခမန မြော့်စ္ီ်းပွြော်းကရ်းဘဏ ၊ ကနခပည ကတြော  MD-010390 သိိုို့ မှတ ပံိုတင က ်း (၁) မျ ိ်းလ င  

(၅,၀၀၀) ျပ  ကပ်းသွင ်းသည ့် ဘဏ ကငွသွင ်းချလံမူရင ်း၊  

၅။  မှတ ပံိုတင သ  တမ ်းတိို်းရရှိပပီ်း က ်းမျြော်းအြော်း သ  တမ ်းရှိ ထိုတ လိုပ ခွင ့်လိိုင စ္င ၌ လိိုင စ္င  

ခ ည ့်စ္ွ   ကလ ြော  ထြော်းရြောတွင  ကလ ြော  ထြော်းရမည ့် ြောလ သတ မှတ ထြော်းခခင ်း မရှိ 

ကသြော လည ်း မှတ ပံိုတင ၏ သ  တမ ်းရှိသည ့် ြောလအတွင ်း ခ ည ့်စ္ွ  ခွင ့်ကလ ြော  ထြော်းရမည  

ခ စ္ ပါသည ။  

၆။ မှတ ပံိုတင (အသစ္ )အြော်း သ  တမ ်းရှိ ထိုတ လိုပ ခွင ့်လိိုင စ္င ၌ လိိုင စ္င (ခ ည ့်စ္ွ  ) 

ကလ ြော  ထြော်းရြောတွင ၊ မှတ ပံိုတင ရရှိပပီ်း၃-လအတွင ်းကလ ြော  ထြော်းရန ခ စ္ ပပီ်း သံို်းလအထ   

က ျြော လွန သည ့်  ြောလမျြော်းအတွ   သ  တမ ်းလွန က  ်းကပ်းက ြောင ၍ သ  တမ ်းရိှ ြောလ 

အတွင ်း ကလ ြော  ထြော်းရမည ။ 

 

 

 

 

 

 


