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ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ  
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၁၃၇၃ ခနစှ၊် ဝါ ခါင်လဆန်း  ၉    ရက ်

၂၀၁၁ ခနှစ်၊ သဂတ်လ  ၈    ရက ်



 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ယဉ် ကျးမဝန်ကီးဌာန 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊       ၁   / ၂၀၁၁ 

နြပည် တာ်၊ ၁၃၇၃   ခနှစ်၊ ဝါ ခါင်လဆန်း  ၉  ရက် 

( ၂၀၁၁  ခနှစ်၊   သဂတ်လ    ၈   ရက်) 

 ယဥ် ကျးမဝန်ကီးဌာနသည ် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး 

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၀၊ ပဒ်မခဲွ (က) အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စ 

အစိးရအဖွဲ၏့သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အာက်ပါနည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်

၁။ ဤနည်းဥပ ဒများကိ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒများ 

ဟ ခ တွင် စရမည ်။ 

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ပါရိှ သာ စကားရပ်များသည ် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒတွင် ပါရိှသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် 

အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည် - 

 ( က ) ဥပ ဒဆိသည်မှာယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒကိ 

ဆိသည်၊ 

 ( ခ ) ဝန်ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ ယဉ် ကျးမဝန်ကီးဌာနကိ 

ဆိသည်၊ 

 ( ဂ ) ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ ရှး ဟာင်းသ တသန၊ အမျို းသားြပတိက်နှင့် စာကည့်တိက ်

ဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်၊ 

 ( ဃ ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဆိသည်မှာ ရှး ဟာင်းသ တသန၊ အမျို းသားြပတိက်နှင့် 

စာကည့်တိက ်ဦးစီးဌာန၏ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က ိဆိသည်၊ 

 ( င ) လာက်ထားသူဆိသည်မှာ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအြဖစ် သတ်မှတ်ထား သာ 

ဇန် အမျို းအစား တစ်ခခတွင် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၃ နှင့် ၁၅ ပါ ကိစ္စရပ်တစ်ခခကိ 

ြပုလပ်ရန် လာက်ထားသည် ့ပဂ္ိုဂ လ၊် အဖဲွအ့စည်းကိဆိသည်၊ 

 ( စ )  ပစ ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများတွင ်ပူးတွဲပါရှိသည့် ပစကိ ဆိသည်။ 



 

၂ 

အခန်း (၂) 

ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသ သတ်မှတ်ြခင်း 

၃။ ဝန်ကီးဌာနသည ် ဥပ ဒပဒ်မ ၄ အရ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအြဖစ် ဇန်အမျို းအစား 

တစ်ခခကိြဖစ် စ၊ တစ်ခထက်ပိ၍ြဖစ် စ နယ်နိမိတ် ဖာ်ြပ၍ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန ်

သတ်မှတ်နိင် ရးအတွက် ကိုတင် ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများက ိ ဆာင်ရွက် ပီး ြပန်လည ်

တင်ြပနိင်ရန် ဦးစီးဌာနအား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၄။ ဦးစီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်သည့်ဝန်ထမ်း သိမ့ဟတ် ဝန်ထမ်းအဖွဲသ့ည ် သက်ဆိင်ရာ 

နယ် ြမအတွင်း ကွင်းဆင်း လ့လာြခင်း၊ ြမတိင်းတာြခင်း၊ ြမပထတ်ြခင်း၊  ြမရာဇဝင် 

စစမ်းြခင်းနှင့် ဇန်အမျို းအစား ခွဲြခားြခင်းတိက့ိ နာက်ဆက်တွဲ(က)ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

စိစစ် ပီး အ ထာက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတ ူ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ထ တင်ြပရမည်။ 

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် တင်ြပချက်များကိစိစစ် ပီး ဝန်ကီးဌာနသိ ့ဆက်လက်တင်ြပရမည်။ 

၅။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာနက ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင် ့

ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအြဖစ် ထတ်ြပန်ခဲ့ သာအမိန် ့ ကာ်ြငာစာအရ သတ်မှတ် ြမအတွင်း 

တွင် အမှတ်အသား ကျာက်တိင ် သိမ့ဟတ် ထင်ရှား သာအမှတအ်သား တစ်ခခက ိ

စိက်ထူြခင်းနှင့် ကညာြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆။ ဝန်ကီးဌာနသည ် ဥပ ဒပဒ်မ ၅ နှင့်အည ီ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ်

လိအပ်ပါက အစိးရဌာန သိမ့ဟတ် အစိးရအဖွဲအ့စည်းတစ်ခခ၏ စီမခန်ခဲွ့မ အာက်တွင်ရှိ သာ  

ြမကိ သိမ်းယူ ရး အတွက်လည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိက သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းပိင် ြမကိ 

သိမ်းယူ ရးအတွက်လည်း ကာင်း ဦးစီးဌာနအား သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန သိမ့ဟတ် 

အစိးရအဖွဲအ့စည်းနှင့် ကိုတင်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ ဦးစီးဌာနသည် 

သက်ဆိင်ရာ ြမနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြမပ၊  ြမရာဇဝင်၊  ြမကိ သိမ်းယူနိင်သည့် ခိင်လ သာ 

အ ကာင်းြပချက်များ ဖာ်ြပ၍ ဝန်ကးီဌာနသိဆ့က်လက်တင်ြပရမည်။ ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက ်

ရရှိပါက ဦးစီးဌာနသည် အဆိပါ ြမအား သိမ်းယူြခင်းနှင့် ပိင်ဆိင်မ လဲ ြပာင်းြခင်းတိက့ိ 

ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၇။  ြမကိသိမ်းယူရန် အ ထာက်အထားခိင်လမရှိ သာ်လည်း ပိင်ဆိင်သူက ပးအပ်ရန် 

ြငင်းဆန်ပါက ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပုချက်အရ တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အည ီ  ြမကိ 

သိမ်းယူရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 



 

၃ 

အခန်း(၃) 

ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း 

၈။ ဝန်ကီးဌာနသည ် ဥပ ဒပဒ်မ ၆ တွင် အကျုးဝင် သာ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသ 

အတွင်းတွင် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအ၏ ြမင်ကွင်းကိလည်း ကာင်း၊ 

ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝြမင်ကွင်းကိ လည်း ကာင်း၊ အဟန်အ့တား၊ အ နှာင့်အယှက်ြဖစ် စသည့်  

ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအ မဟတ် သာ အ ဆာက်အအကိ ဖျက်သမ်ိး ရးအတွက် 

စစမ်းတင်ြပရန် ဦးစီးဌာနအား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာန၏ 

တာဝန် ပးချက်အရ အဆိပါ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် မဟတ် သာ အ ဆာက်အအအား 

ဥပ ဒပဒ်မ ၆ နှင့် အကျုးဝင်ြခင်း ရိှ မရိှ စိစစ် ပီး ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားများနှင့်အတ ူ

ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ ဝန်ကီးဌာနသည ်ဦးစီးဌာနက ခိင်လ သာအ ထာက်အထားများြဖင့် 

စိစစ်တင်ြပချက်ကိ သ ဘာတူညီပါက ဖျက်သိမ်းခွင့်အမိန်က့ ိထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၉။  ဥပ ဒပဒ်မ ၆ တွင် အကျုးဝင် သာ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် မဟတ်သည် ့

အ ဆာကအ်အသည် အစိးရဌာနပိင်ြဖစ်ပါက သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း၍ ဖျက်သိမ်း 

နငိသ်ည်။ 

၁၀။  ဥပ ဒပဒ်မ ၆ တွင် အကျုးဝင် သာ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်မဟတ်သည့် အ ဆာက်အအ 

သည ်ပဂ္ဂလိကပိင်ြဖစ်ပါက ပိင်ရှင်သိ ့နိတ့စ် (Notice) ပးပိက့ာ ဖျက်သိမ်းနိင်သည်။ 

၁၁။ ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိင်ရာ ဂါပကအဖွဲက့ ထိန်းသိမ်း စာင် ့ ရှာက်လျက်ရှိ သာ 

ရှး ဟာင်းအထိမ်း အမှတ်အ ဆာက်အအ၏ မူလ ရှး ဟာင်းပသဏ္ဌ ာန်၊ မူလ ရှး ဟာင်း 

လက်ရာတိနှ့င့် စပ်လျဉ်းသည့် ဓာတ်ပမှတ်တမ်းများ၊ အ သးစိတပ်ဆဲွမှတတ်မ်းများနှင့် သမိင်း 

မှတ်တမ်း အ ထာက်အထားများကိြပုစလျက ်ဝန်ကီးဌာနသိ ့အစီရင်ခတင်ြပရမည်။ ဝန်ကီးဌာန 

သည ် ဦးစီးဌာနက ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားများြဖင့် စိစစ်တင်ြပလာပါက မူလ ရှး ဟာင်း 

ပသဏ္ဌ ာန်၊ မူလ ရှး ဟာင်းလက်ရာများ ြပာင်းလဲြခင်းမရိှ စဘဲ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက ်

ရန် သက်ဆိင်ရာ ဂါပကအဖွဲအ့ား ညန်ကားနိင်သည်။  

၁၂။ သက်ဆိင်ရာ ဂါပကအဖွဲသ့ည် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်း 

အထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ၏ မူလ ရှး ဟာင်းပသဏ္ဌ ာန်ကိြဖစ် စ၊ မူလ ရှး ဟာင်း 

လက်ရာကိြဖစ် စ ြပာင်းလဲြခင်းမရှိ စဘ ဲ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လိပါက 

ဥပ ဒပဒ်မ ၁၃ နှင့်အည ီ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန် လာက်ထားရမည်။        

 



 

၄ 

 

၁၃။ ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ မို န့ယ် 

အပ်ချုပ် ရး အဖွဲ အ့စည်းများ၊ စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၊  ြမစာရင်းဦးစီးဌာနတိနှ့င့် ညိနင်း ပီး 

ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ ် ဒသအတွင်း အ ဆာက်အအ ဆာက်လပ်ရာ၌ လိက်နာရမည့် စည်းကမ်း 

ချက်များကိ ဒသအလိက် သတမှ်တ်၍ ဝန်ကီးဌာနသိတ့င်ြပရမည်။ ဝန်ကီးဌာနသည ်

ဦးစီးဌာနက တင်ြပလာ သာ စည်းကမ်းချက်များကိ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ရန်ရှိပါက လိအပ်သလိ 

ြပင်ဆင် ြဖည့်စွက်၍ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသ တစ်ခချင်းအလိက် သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၁၄။ ဦးစီးဌာနသည် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းရှိ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် 

အ ဆာက်အအနှင့် ရှး ဟာင်း နရာများ လြခုမရိှ စရန် လိအပ်သည့်စီမမများြဖင့် ကာကွယ ်

ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ရမည်။ ယင်းအ ဆာက်အအများ ြပုြပင်ထန်ိးသမ်ိး ရးအတက်ွ နိင်င တာ ်

ကချမှတ်ထား သာ ရန်ပ ငွအြပင် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ လှူ ဒါန်း ငွြဖင့်လည်း ြပုြပင် ထိန်းသိမ်းခွင့် 

ရှိသည်။ 

၁၅။  ဦးစီးဌာနသည် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် 

အ ဆာက်အအ သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း နရာမှ သတ်မှတ်သည့် နယ်နိမိတ်အတွင်း မည်သူမ  

ထွန်ယက်စိက်ပျို းြခင်း မြပုရဟ လည်း ကာင်း၊ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်ကိ ထိခိက် စနိင်သည့် 

ဆာင်ရွက်မတစ်စတစ်ရာ မြပုလပ်ရဟ လည်း ကာင်း တားြမစ်နိင်သည်။  

၁၆။ ဦးစီးဌာနသည် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသ အတွင်းတွင် - 

 ( က ) ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအတစ်ခ၏ ပရဝဏ်နယ်နိမိတ် သတ်မှတ် 

နိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ၏ 

တည် နရာ၊ အမျို းအစား၊ အ နအထား၊ ြမရာဇဝင်၊ ပတ်ဝန်းကျင် အ ြခအ န 

တိက့ိ လ့လာြခင်းနှင့် ြမတိင်းတာြခင်း တိက့ိြပုလပ်၍ ဝန်ကီးဌာနသိ ့ တင်ြပ 

ရမည်။ 

 ( ခ ) နည်းဥပ ဒခဲွ(က)အရ တင်ြပ ပီး သတ်မှတ်ထား သာ ပရဝဏ်အတွင်းတွင်ဖွင့်လှစ ်

သာဆိင်များ အတွက ်လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၇။ ဝန်ကီးဌာနသည ်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂ တွင် ဖာ်ြပထား သာလပ်ငန်းတာဝန်များအား အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်ဦးစီးဌာနအား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

 



 

၅ 

အခန်း (၄) 

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်း ၊ စိစစ်ြခင်းနှင့် ထတ် ပးြခင်း 

၁၈။ ဇန်အမျို းအစားတစ်ခခအတွင်း ဥပ ဒပဒ်မ ၁၃ နှင့်၁၅ တိတ့ွင် ဖာ်ြပထား သာ ကိစ္စရပ် 

တစ်ခခနငှ့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန် ကီးဌာန၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန် ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထား 

ရာတွင်ြဖစ် စ၊ ခွင့်ြပုမိန် ့ ထတ် ပးရာတွင်ြဖစ် စ အာက်ပါပစများကိ အသးြပု၍ 

ဆာင်ရွက်ရမည ်-  

 ( က ) ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်  အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ် သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း 

နရာ တည်ရိှရာ ဇန်အတွင်းတွင် အ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

တိးချဲ  ့ ဆာက်လပ်ြခင်းကိ ြပုလပ်လိပါက ပစ(၁) ြဖင့် လာက်ထားရမည်။ 

( ခ ) ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ် သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း 

နရာ တည်ရိှရာ ဇန်အတွင်းတွင် အ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

တိးချဲ  ့ ဆာက်လပ်ြခင်းကိ ခွင့်ြပုပါက ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ပစ(၂)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။  

( ဂ ) ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ် သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း 

နရာ တည်ရိှရာဇန်အတွင်းတွင် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက ်အအမှအပ 

အြခားအ ဆာက် အအကိ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခ နယ်နိမိတ ်

တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ပစ(၃)ြဖင့် လာက်ထားရမည်။ 

( ဃ ) ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ် သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း 

နရာ တည်ရိှရာ ဇန်အတင်ွးတွင် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအမှအပ 

အြခားအ ဆာက် အအကိ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် 

တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ခွင့်ြပုပါက ပစ(၄)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ 

( င ) ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ် သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း 

နရာ တည်ရိှရာ  ဇန်အတင်ွးတွင်     ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ ်   အ ဆာက်အအ 

ကိ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ပစ(၅)ြဖင့် 

လာက်ထားရမည်။ 

( စ ) ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ် သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း 

နရာ တည်ရိှရာ ဇန်အတွင်းတွင် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအကိ 

ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ခွင့်ြပုပါက 

ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ပစ(၆)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ 



 

၆ 

( ဆ ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာ ဇန်အတွင်းတွင် ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည် ့ ဂဟာ၊ 
တည်းခိရိပ်သာ သိမ့ဟတ် စက်မလက်မလပ်ငန်းအ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက ်
ြခင်း၊ တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ ဝင်းြခနယ်နိမိတ် 
တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ပစ (၇)ြဖင့် လာက်ထားရမည်။ 

( ဇ ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာ ဇန်အတွင်းတွင် ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည် ့ ဂဟာ၊ 
တည်းခိရိပ်သာ သိမ့ဟတ် စက်မလက်မလပ်ငန်း အ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက ်
ြခင်း၊ တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် 
တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ခွင့်ြပုပါက ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ပစ(၈)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ 

( ဈ ) ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအ 
၏ မူလ ရှး ဟာင်းပသဏ္ဌ ာန်ကိြဖစ် စ၊ မူလ ရှး ဟာင်းလက်ရာကိြဖစ် စ 
ြပာင်းလဲြခင်း မရှိ စဘ ဲ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ပစ(၉)ြဖင့် 
လာက်ထားရမည်။ 

( ည ) ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ ် အ ဆာက ်
အအ ၏ မူလ ရှး ဟာင်းပသဏ္ဌ ာန်ကိြဖစ် စ၊ မူလ ရှး ဟာင်းလက်ရာကိြဖစ် စ 
ြပာင်းလဲြခင်း မရှိ စဘ ဲ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ခွင့်ြပုပါက 
ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ပစ(၁၀)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ 

( ဋ ) ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ တူး ဖာ်မ 
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ပစ(၁၁)ြဖင့် လာက်ထားရမည်။ 

( ဌ ) ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ တူး ဖာ်မ 
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ခွင့်ြပုပါက ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ပစ(၁၂)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ 

( ဍ ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာ ဇန်အတွင်းတွင် ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ 
တည်းခိရိပ်သာနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်း အ ဆာက်အအများမှအပ အြခား 
အ ဆာက်အအ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
ယင်း၏ဝင်းြခ နယ်နိမိတ်တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ပစ(၁၃)ြဖင့် လာက်ထားရမည်။ 

( ဎ ) ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာ ဇန်အတွင်းတွင် ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ 
တည်းခိရိပ်သာနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်း အ ဆာက်အအများမှအပ အြခား 
အ ဆာက်အအ  ဆာက်လပ်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
ယင်း၏ဝင်းြခ နယ်နိမိတ်တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ခွင်ြ့ပုပါက ခွင့်ြပုမိန် ့ ကိ ပစ(၁၄)ြဖင့် 
ထတ် ပးရမည်။ 



 

၇ 

( ဏ ) ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် လမ်း ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တတား၊ 

ဆည် ြမာင်း၊ တာတမ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရတွင်း၊ ရကန်၊ ငါး မွးြမူ ရးကန် 

တူး ဖာ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်းတိက့ိ တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ပစ(၁၅)ြဖင့် လာက်ထား ရမည်။ 

( တ ) ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် လမ်း ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တတား၊ 

ဆည် ြမာင်း၊ တာတမ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရတွင်း၊ ရကန်၊ ငါး မွးြမူ ရးကန် 

တူး ဖာ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်းတိက့ိ တိးချဲ ြ့ခင်းကိ ခွင့်ြပုပါက ခွင့်ြပုမိန်က့ိ 

ပစ(၁၆)ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ 

၁၉။ ဦးစီးဌာနသည် လာက်ထားချက်က ိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ စိစစ် ပီး သ ဘာထား 

မှတ်ချက်နှင့်အတူ ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

၂၀။ ဝန်ကီးဌာနသည ် ဦးစီးဌာန၏ တင်ြပချက်ကိစိစစ် ပီး၊ လာက်ထားသူအား 

ခွင် ့ ြပုနိင်သည ်သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်နိင်သည်။ 

၂၁။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာနက ခွင့်ြပုသည့်အခါ လာက်ထားသူအား လက်ိနာရမည့် 

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ ခွင့်ြပုမိန်က့ိ ထတ် ပးနိင်သည်။ 

၂၂။ ဝန်ကီးဌာနနှင့်ဦးစီးဌာနတိသ့ည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၃ နှင့်၁၅ ပါ လာက်ထားချက်များက ိ

စိစစ်ရာတွင ်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၇ ပါအချက်များကိ အ ြခခရမည်။  

 

အခန်း(၅) 

ဇန်အမျိုးအစားအလိက် လိက်နာရမည့်တားြမစ်ချက်များ 

ကညာြခင်းနှင် ့စစ် ဆးြခင်း 

၂၃။ ဦးစီးဌာနသည် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းရှိ သတ်မှတ်ထား သာ ဇန် 

အမျို းအစားအလိက် တားြမစ်ချက်များကိ သက်ဆိင်ရာ ဒသ၏ အပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာ 

အဖွဲအ့စည်းသိ ့အ ကာင်း ကားရမည်။ 

၂၄။ ဦးစီးဌာနသည် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းရှိ သတ်မှတ်ထား သာ ဇန်အမျို းအစား 

အလိက် တားြမစ်ချက်ပါ ကာ်ြငာဆိင်းဘတ်များက ိစိက်ထူထားရမည်။ 

၂၅။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် သိမ့ဟတ် ၎င်းကတာဝန် ပးအပ်ထားသူသည ် ယဉ် ကျးမ 

အ မွအနှစ် ဒသရှိ ဇန်များအား ပမှန်စစ် ဆးြခင်းနှင့် ရှာင်တခင် စစ် ဆးြခင်းများ ြပုလပ်ရမည်။ 



 

၈ 

အခန်း(၆) 

အ ထွ ထ ွ

၂၆။ ဦးစီးဌာနသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၂၇ အရ ချမှတ်သည့် တရားရး၏အမိန်က့ိ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပီးပါက ဆာင်ရွက် ပီးစီးမအ ြခအ နကိ ဝန်ကီးဌာနသိ ့ အစီရင်ခ 

တင်ြပရမည်။ 

၂၇။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် မိမိ၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သင့် လျာ် သာ ဝန်ထမ်း 

တစ်ဦးဦး သိြ့ဖစ် စ၊ ဝန်ထမ်းများြဖင့်ဖွဲ စ့ည်းထားသည့်အဖွဲ သိ့ြ့ဖစ် စ လဲအပ်နိင်သည်။ 

၂၈။ သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကးီဌာနများသည ် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများအတွင်းတွင ်

နိင်င တာ်၏ အကျိုးစီးပွားအလိင့ှာ ရန၊ သဘာဝဓာတ် ငွ ၊့ ကျာက်မျက်ရတနာ သိမ့ဟတ် 

ဓာတ်သတ္တ ုတူး ဖာ်ရန် အ ကာင်း ပ ပါက်လင် ယဉ် ကျးမဝန်ကီးဌာနနှင့်ညိနင်း၍ 

ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲသ့ိ ့တင်ြပခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရမည်။ 

၂၉။ ဦးစီးဌာနသည် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ဇန်ဝင် ကးများက ိ နိင်ငြခား ငွ 

ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာ ငွြဖင့်လည်း ကာင်း ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ် သာနန်းြဖင့် ကာက်ခ 

နငိသ်ည်။ ဇန်ဝင် ကးသတ်မှတ်ချက်ကိ ဝန်ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာ ြပင်ဆင်သတ်မှတ် 

နငိသ်ည်။ 

  

  

 (ပ) ကျာ်ဆန်း 

 ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

 ြပန်ကား ရး၀န်ကီးဌာနနှင့် ယဉ် ကျးမဝန်ကီးဌာန 

စာအမှတ်၊၂ / ၃ - ၁၈ / ၂၀၁၁ (၂၃၈၇ ) 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ( ၈ )ရက ်

ြဖန် ့ ဝြခင်း 

နိင်င တာ်သမ္မတရး 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် 

နငိင် တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်ရး 



 

၁၀ 

 နာက်ဆက်တွဲ ( က ) 

ယဥ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွက် ယဘယျသတ်မှတ်ချက်များ 

ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအတည်ရှိရာဇန်အတွက် ယဘယျသတ်မှတ်ချက်များ 

  ( ၁ ) လွန်ခဲ့ သာနှစ ်(၁ဝဝ) မတိင်မီက တည်ရှိခဲ့ သာ အ ဆာက်အအြဖစ်ြခင်း၊ 

  ( ၂ ) သတ်မှတ် သာ ခတ်ကာလ၏ အနပညာနှင့် ဗိသကာလက်ရာများ တည်ရှိြခင်း၊ 

  ( ၃ ) ရှး ဟာင်း နရာအြဖစ ်တူး ဖာ်မ ြပုလပ်ထားြခင်း၊ 

  ( ၄ ) အ ဆာက်အအ၏ ပရဝဏ်မ ှ ပ(၉ဝ)အကျယ်အဝန်းအတွင်း 

လူ နမ၊ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက်မ မရှိဘဲ သီးသန်တ့ည်ရှိြခင်း၊ 

 ( ၅ ) ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမ ြပုလပ်နိင်ြခင်း၊ 

  ( ၆ ) သမိင်း ကာင်းအ ထာက်အထားများအရ အ ရးပါ သာ အ ဆာက်အအြဖစ်ြခင်း၊၊ 

ရှး ဟာင်း နရာတည်ရှိရာဇန်အတွက ် ယဘယျသတ်မှတ်ချက်များ 

 ( ၁ ) ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအများ တစ်ခချင်း သာ်လည်း ကာင်း၊ 

အစလိက်  သာ်လည်း ကာင်း တည်ရှိ နြခင်း၊ 

 ( ၂ ) ြမ ပ  ြမ အာက်မှ ရှး ဟာင်း၀တ္ထ ုပစ္စည်းများ တွရိှ့ သာ နရာြဖစ်ြခင်း၊ 

  ( ၃ ) ရှး ဟာင်းသ တသနတူး ဖာ်မများ ြပုလပ်ထား သာ နရာြဖစ်ြခင်း၊ 

 ( ၄ ) ရှး ဟာင်းသ တသနအ ထာက်အထားများ တွရိှ့ သာ နရာြဖစ်ြခင်း၊ 

  ( ၅ ) ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမများ၊ 

ဆာင်ရွက်ထိန်းသိမ်းထား သာ  နရာြဖစ်ြခင်း၊ 

 ( ၆ ) ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူ နမဘဝကိ ထိခိက်မမရှိ စဘ ဲ ပ(၉ဝ) အထိ တည်ရှိ နြခင်း။         

(ဥပမာ-ယာ ြမ၊ လယ် ြမများ၊ လူ နအိမ်ရာများ) 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာဇန်အတွက် ယဘယျသတ်မှတ်ချက်များ 

 ( ၁ ) အဆိပါ ဒသအတွင်း ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ် 

(သိမ့ဟတ်) ရှး ဟာင်း နရာ တည်ရိှရာဇန် အကျုးဝင်တည်ရှိြခင်း၊ 

 ( ၂ ) ဒသ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း ရှး ဟာင်းသ တသန အ ထာက်အထားများ 

တွရိှ့ န သာ  နရာြဖစ်ြခင်း၊ 

 ( ၃ ) ဒသအတွင်းရှိ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအများ၊ ရှး ဟာင်း နရာ 

များ နှင့် ဒသြမင်ကွင်းအား ထိခိက်ပျက်စီးမမရှိ စရန် ကာကွယ်ထန်ိးသမ်ိး ရန်လိ 

အပ်ြခင်း။ 



 

၁၁ 
 ပစ(၁) 

ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအတည်ရှိရာဇန ်သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း နရာတည်ရှိရာ 
ဇန်အတွင်းတွင ်အ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း သိမ့ဟတ် တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်းအတွက် 

လာက်လာ 
[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(က)] 

သိ ့
 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 
 ရှး ဟာင်းသ တသန၊ အမျို းသားြပတိက်နှင့် စာကည့်တိက်ဦးစီးဌာန 
 နြပည် တာ ်
အ ကာင်းအရာ ။ --------------------------------------------------------------------------------- 
  အတွက်ကို တင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်း။ 
 -----------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ----------ခရိင်၊ ----------- မို န့ယ်၊ ----------- မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရိှ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအတည်ရိှရာဇန် သိမ့ဟတ် 
ရှး ဟာင်း နရာတည်ရိှရာ ဇန်အတွင်းတွင် အ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်းအတွက်  ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ 
(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခား ဥပ ဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အည ီ ခွင့်ြပုမိန် ့
ရရှိနိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 
၁။ လာက်ထားသည့်ပဂ္ဂုလ်အမည/်   ------------------------------------------ 
     အဖွဲအ့စည်းအမည်(နိင်ငပိင်အဖွဲ  ့အစည်း ------------------------------------------ 
 ြဖစ်ပါက ဝန်ကီးဌာနအမည် ဖာ်ြပရန်) ------------------------------------------ 
၂။ မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်   ------------------------------------------ 
 အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်(အဖွဲအ့စည်း/ ------------------------------------------ 
 အသင်းအဖွဲ၏့မှတ်ပတင်ဓာတ်ပမိတ္တ ူပူးတွဲတင်ြပရန ်)----------------------------------------  
၃။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ(အြပည့်အစ)နှင့် ------------------------------------------ 
 တယ်လီဖန်းနပါတ ်            ------------------------------------------ 
၄။ တည် ဆာက်/တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ ြပင်ဆင်လိသည့် ------------------------------------------ 
 အ ဆာကအ်အအမျိုးအစား/တိးချဲ လ့ိသည့်ဝင်းြခ ------------------------------------------  
 နယ်နိမိတ်အကျယ်အဝန်း        ------------------------------------------ 
၅။ အ ဆာက်အအ/ဝင်းြခ၏လက်ရှိအ ြခအ န၊  ------------------------------------------ 
 အတိင်းအတာအ သးစိတ(် ရှ ၊့ နာက်၊ ဝဲ၊ ယာ ------------------------------------------ 
 ဓာတ်ပများ ပူးတွဲ ဖာ်ြပရန်)      ------------------------------------------  



 

၁၂ 

 

၆။ တည် ဆာက်/တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ ြပင်ဆင်လိသည့် ------------------------------------------ 

 အ ကာင်းရင်း (ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်)        ------------------------------------------           

၇။ တည် ဆာက်/တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ ြပင်ဆင်မည့်ပစ ------------------------------------------ 

 (အတိင်းအတာအ သးစိတ်နှင့်ပဆွဲများပူးတွဲ၍     ------------------------------------------ 

 ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်) ------------------------------------------ 

၈။ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်ကာြမင့်မည့်ကာလ(ခန်မှ့န်း) ------------------------------------------ 

၉။ လာက်ထားသူ၏ဝန်ခကတိြပုချက ်

 အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များနှင့်ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များ အားလးမှန်ကန် ကာင်း 

နှင့်ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲ 

အြခားဥပ ဒများနှင့် ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ စည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခကတိ ြပုပါသည်။ 

 

   လက်မှတ်       -------------------------- 

           အမည်           -------------------------- 

          မှတ်ပတင်/     -------------------------- 

           နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ပူးတဲွ- 

 (၁) အ ဆာက်အအ၏ လက်ရှိအ ြခအ နြပ ( ရှ ၊့ နာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ပ ၄ ပ 

 (၂)တည် ဆာက်/တိးချဲ /့ြပင်ဆင်မည့်အ ဆာက်အအပစ/တိးချဲ မ့ည့်ဝင်းြခနယ်နိမိတ်(ပဆဲွများ) 

 (၃) သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူ းရးနှင့် မို န့ယ် 

အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနတိ၏့ ထာက်ခချက်များ 

 (၄) အြခားလိအပ်သည့်အ ထာက်အထားများ 

 

 

 

 

 

 



 

၁၃ 
ပစ(၂) 

ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ်သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း နရာတည်ရှိရာ 
ဇန်အတွင်းတွင ်အ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း သိမ့ဟတ် တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်းအတွက် 

ခွင့်ြပုမိန် ့
[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ) ] 

 
ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ်-----------------                                                     ရက်စွဲ-------------------- 
 
၁။     ----------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ---------ခရိင်၊ -------- မို န့ယ်၊ --------- မို /့ ရပ်ကွက်/ 
ကျးရွာရှိ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန် သိမ့ဟတ် 
ရှး ဟာင်း နရာတည်ရှိရာဇန် အတွင်းတွင် အ ဆာက်အအကိတည် ဆာက်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ 
(၁၉၉၈)နှင့် နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများ၊ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက် 
များနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုလိက်သည် - 
 (၁) ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ်အမည/်အဖွဲအ့စည်းအမည် ------------------------------------------ 
 (၂) မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်  ---------------------------------------- 
  အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်                   ------------------------------------------  
 (၃) တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်ခွင့် ------------------------------------------  
  ြပုသည့် အ ဆာက်အအအမျို းအစား               ------------------------------------------ 
 (၄) တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်ခွင့် ------------------------------------------ 
  ြပုသည့်ပစ/တိးချဲ ခွ့င်ြ့ပုသည့်ဝင်းြခနယ်နိမိတ်  ------------------------------------------ 
  အကျယ်အဝန်း                 ------------------------------------------ 
 (၅)  စတင်လပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့်ရက်စဲွ        ------------------------------------------               
 (၆)  ခွင့်ြပုမိန်က့န်ဆးသည့်ရက်စွဲ          ------------------------------------------  
 (၇) လိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ(ပူးတွဲပါရှိသည)် 
          
၂။ ဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များအား ဖာက်ဖျက်ပါက ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ 
ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)နှင့် နည်းဥပ ဒများ၊ တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများအရ 
အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 

          လက်မှတ ်      ---------------------- 
             ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးသူ  ------------ 

             ရာထူး            ---------------------- 
             ဦးစီးဌာန        ---------------------- 

 
    
ရုံးတံဆိပ ်



 

၁၄ 
ပစ(၃)  

ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ်သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း နရာတည်ရှိရာ 
ဇန်အတွင်းတွင် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် ဆာက်အအမှအပ အြခားအ ဆာက်အအကိြပင်ဆင်ြခင်း 

သိမ့ဟတ်  ယင်း၏ ဝင်းြခ နယ်နိမိတ် တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် လာက်လာ 
[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဂ)] 

သိ ့
 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 
 ရှး ဟာင်းသ တသန၊ အမျို းသားြပတိက်နှင့်စာကည့်တိက်ဦးစီးဌာန 
 နြပည် တာ ်
အ ကာင်းအရာ ။ --------------------------------------------------------------------------------- 
  အတွက်ကို တင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်း။ 
   -----------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊  -----------ခရိင်၊  ----------- မို န့ယ်၊  -------------- မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအတည်ရိှရာဇန် သိမ့ဟတ် 
ရှး ဟာင်း နရာ တည်ရိှရာဇန်အတွင်းတွင် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအမှအပ အြခား 
အ ဆာက်အအ ကိြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခ နယ်နိမိတ်တိးချဲြ့ခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမ 
အ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခား 
ဥပ ဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရှနိိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 
၁။ လာက်ထားသည့်ပဂ္ဂုလ်အမည/်   ------------------------------------------ 
     အဖွဲအ့စည်းအမည်(နိင်ငပိင်အဖွဲ  ့အစည်း ------------------------------------------ 
 ြဖစ်ပါက ဝန်ကီးဌာနအမည် ဖာ်ြပရန်) ------------------------------------------ 
၂။ မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်   ------------------------------------------ 
 အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်(အဖွဲအ့စည်း/ ------------------------------------------ 
 အသင်းအဖွဲ၏့မှတ်ပတင်ဓာတ်ပမိတ္တ ူပူးတွဲတင်ြပရန ်) ----------------------------------------  
၃။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ(အြပည့်အစ)နှင့် ------------------------------------------ 
 တယ်လီဖန်းနပါတ ်            ------------------------------------------ 
၄။ တည် ဆာက်/တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ ြပင်ဆင်လိသည့် ------------------------------------------ 
 အ ဆာကအ်အအမျိုးအစား/တိးချဲ လ့ိသည့်ဝင်းြခ ------------------------------------------  
 နယ်နိမိတ်အကျယ်အဝန်း    ------------------------------------------  
၅။ အ ဆာက်အအ/ဝင်းြခ၏လက်ရိှအ ြခအ န၊  ------------------------------------------ 
 အတိင်းအတာအ သးစိတ(် ရှ ၊့ နာက်၊ ဝဲ၊ ယာ           ---------------------------------------- 
 ဓာတ်ပများပူးတွဲ ဖာ်ြပရန်)       ----------------------------------------- 

 



 

၁၅ 

 

၆။ တည် ဆာက်/တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ ြပင်ဆင်လိသည့် ------------------------------------------

 အ ကာင်းရင်း (ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်)        ------------------------------------------             

၇။ တည် ဆာက်/တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ ြပင်ဆင်မည့်ပစ ------------------------------------------ 

 (အတိင်းအတာအ သးစိတ်နှင့်ပဆွဲများပူးတွဲ၍     ------------------------------------------ 

 ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်) ------------------------------------------ 

၈။ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်ကာြမင့်မည့်ကာလ(ခန်မှ့န်း) ---------------------------------------- 

၉။ လာက်ထားသူ၏ဝန်ခကတိြပုချက ်

 အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များနှင့်ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များအားလး မှန်ကန် ကာင်း 

နှင့် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲ 

အြခား ဥပ ဒများနှင့် ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါစည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း 

ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

   လက်မှတ်       ------------------------- 

           အမည်          -------------------------- 

          မှတ်ပတင်/    -------------------------- 

           နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

 

ပူးတဲွ- 

 (၁) အ ဆာက်အအ၏ လက်ရှိအ ြခအ နြပ ( ရှ ၊့ နာက်၊ဝဲ၊ယာ)ဓာတ်ပ ၄ ပ 

 (၂)တည် ဆာက်/တိးချဲ /့ြပင်ဆင်မည့်အ ဆာက်အအပစ/တိးချဲ မ့ည့်ဝင်းြခနယ်နိမိတ်(ပဆဲွများ) 

 (၃) သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူးရးနှင့် မို န့ယ်အ ထွ ထွ 

အပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနတိ၏့ ထာက်ခချက်များ 

 (၄) အြခားလိအပ်သည့်အ ထာက်အထားများ 

 

 

 

 

 



 

၁၆ 
ပစ(၄) 

ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာ ဇန ်သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း နရာ 
တည်ရှိရာဇန ်အတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအမှအပ 

အြခားအ ဆာက်အအကိ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ ်ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် 
ခွင့်ြပုမိန် ့

[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဃ)] 
ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ်-----------------                                                   ရက်စဲွ---------------------- 
 
၁။   ----------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ -----------ခရိင်၊ ---------- မို န့ယ်၊ ------------ မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအတည်ရိှရာဇန် သိမ့ဟတ် 
ရှး ဟာင်း နရာတည်ရိှရာဇန်အတွင်းတွင် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအမှအပ အြခား 
အ ဆာက်အအကိ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်းဝင်းြခ နယ်နိမိတ်တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမ 
အ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ (၁၉၉၈)နှင့် နညး်ဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခား 
ဥပ ဒများ၊ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပု 
လိက်သည်- 
 (၁) ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ်အမည/်အဖွဲအ့စည်းအမည် ------------------------------------------ 
 (၂) မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်  ---------------------------------------- 
  အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်                   ------------------------------------------  
 (၃) တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်ခွင့် ------------------------------------------  
  ြပုသည့် အ ဆာက်အအအမျို းအစား               ------------------------------------------ 
 (၄) တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်ခွင့် ------------------------------------------ 
  ြပုသည့်ပစ/တိးချဲ ခွ့င်ြ့ပုသည့်ဝင်းြခနယ်နိမိတ်  ------------------------------------------ 
  အကျယ်အဝန်း                 ------------------------------------------ 
 (၅)  စတင်လပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့်ရက်စဲွ        ------------------------------------------              
 (၆)  ခွင့်ြပုမိန်က့န်ဆးသည့်ရက်စွဲ          ------------------------------------------ 
 (၇) လိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ(ပူးတွဲပါရှိသည)်            
၂။ ဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များအား ဖာက်ဖျက်ပါက ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ 
ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)နှင့် နည်းဥပ ဒများ၊ တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများအရ 
အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 

          လက်မှတ ်      ---------------------- 
         ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးသူ  ------------ 

             ရာထူး            ---------------------- 
             ဦးစီးဌာန        ---------------------- 

 
    
ရုံးတံဆိပ ်



 

၁၇ 
ပစ(၅) 

ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအတည်ရိှရာဇန် သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း နရာတည်ရိှရာဇန် 
အတွင်းတငွ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအကိ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ ်ယင်း၏ 

ဝင်းြခနယ်နိမိတ်တိးချဲ ြ့ခင်း အတွက် လာက်လာ 
[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (င)] 

သိ ့
 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 
 ရှး ဟာင်းသ တသန၊ အမျို းသားြပတိက်နှင် ့  စာကည့်တိက်ဦးစီးဌာန 
 နြပည် တာ ်
အ ကာင်းအရာ ။ --------------------------------------------------------------------------------- 
  အတွက်ကို တင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်း။ 
    ------------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ -----------ခရိင်၊ ---------- မို န့ယ်၊ ---------- မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအတည်ရိှရာဇန် သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း 
နရာတည်ရိှရာဇန်အတွင်းတွင် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအကိြပင်ဆင်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် တိးချဲြ့ခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ 
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခား ဥပ ဒများနှင့် စည်းကမ်းချက ်
များနှင့်အည ီခွင့်ြပုမိန် ့ရရိှနိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 
၁။ လာက်ထားသည့်ပဂ္ုိဂ လ်အမည်/   -------------------------------------- 
      အဖွဲအ့စည်းအမည်(နိင်ငပိင်အဖွဲ  ့အစည်း -------------------------------------- 
 ြဖစ်ပါကဝန်ကီးဌာနအမည် ဖာ်ြပရန်) -------------------------------------- 
၂။ မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်   -------------------------------------- 
 အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်(အဖွဲအ့စည်း/ -------------------------------------- 
  အသင်းအဖွဲ၏့မှတ်ပတင်ဓာတ်ပမိတ္တ ူပူးတွဲတင်ြပရန ်) --------------------------------------  
၃။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ(အြပည့်အစ)နှင့် -------------------------------------- 
 တယ်လီဖန်းနပါတ ်            -------------------------------------- 
၄။ ြပင်ဆင်လိသည့်အ ဆာက်အအအမျို းအစား/ -------------------------------------- 
 တိးချဲ  ့လိသည့်ဝင်းြခနယ်နိမိတ်အကျယ်အဝန်း         --------------------------------------          
၅။  အ ဆာက်အအ/ဝင်းြခလက်ရှိအ ြခအ နအတိင်း -------------------------------------- 
 အတာအ သးစိတ်( ရှ ၊့ နာက်၊ဝဲ၊ယာဓာတ်ပများပူးတွဲ -------------------------------------- 
 ဖာ်ြပရန)်/မူလ ဝင်းြခအကျယ်အဝန်းနှင့်အ နအထား --------------------------------------             
၆။ ြပင်ဆင်/တိးချဲ လ့ိသည့် အ ကာင်းရင်း -------------------------------------- 
 (ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်)     -------------------------------------- 



 

၁၈ 

 

၇။ ြပင်ဆင်မည့်ပစ/တိးချဲ မ့ည့်ဝင်းြခအ နအထား -------------------------------------- 

 (အတိင်းအတာအ သးစိတ်နှင့်ပဆွဲများပူးတွဲ၍ ြပည့်စ  -------------------------------------- 

 စွာ ဖာ်ြပရန်)     -------------------------------------- 

၈။ ြပင်ဆင်/တိးချဲ ရ့န်ကာြမင့်မည့်ကာလ(ခန်မ့န်ှး) -------------------------------------- 

၉။ လာက်ထားသူ၏ဝန်ခကတိြပုချက ်

 အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များနှင့်ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များအားလး မှန်ကန် ကာင်း 

နှင့်ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲ 

အြခား ဥပ ဒများနှင့် ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ စည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည ်

ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခ ကတိြပုပါသည်။ 

 

   လက်မှတ်       ----------------------- 

           အမည်          ------------------------ 

          မှတ်ပတင်/    ------------------------ 

           နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

 

ပူးတဲွ- 

 (၁) အ ဆာက်အအ၏ လက်ရှိအ ြခအ နြပ ( ရှ ၊့ နာက်၊ဝဲ၊ယာ)ဓာတ်ပ ၄ ပ 

 (၂) ြပင်ဆင်မည့်အ ဆာက်အအပစ/တိးချဲ မ့ည့်ဝင်းြခအ နအထား(ပဆဲွများ) 

 (၃) သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူးရးနှင့် မို န့ယ်အ ထွ ထွ 

အပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနတိ၏့ ထာက်ခချက်များ 

 (၄) အြခားလိအပ်သည့်အ ထာက်အထားများ 

 

 

 

 

 

 

 



 

၁၉ 
ပစ(၆) 

ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအ တည်ရှိရာဇန ်သိမ့ဟတ် ရှး ဟာင်း နရာ 
တည်ရှိရာဇန ်အတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအကိ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

ယင်း၏ ဝင်းြခနယ်နိမိတ် တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့
[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (စ)] 

 
ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ်-----------------                                             ရက်စွဲ-------------------------- 
 
၁။    ----------တိင်း ဒသကီး/ြပညန်ယ်၊ -----------ခရိင်၊ ---------- မို န့ယ်၊ ---------- မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအတည်ရိှရာဇန် သိမ့ဟတ် 
ရှး ဟာင်း နရာ တည်ရိှရာဇန်အတွင်းတွင်  ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအကိ ြပင်ဆင် 
ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် တိးချဲြ့ခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ် 
ဒသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒများ၊ တည်ဆဲ အြခားဥပ ဒများနှင့် 
ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုလက်ိသည်- 
 (၁) ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ်အမည/်အဖွဲအ့စည်း အမည် ---------------------------------------- 
 (၂) မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/် ---------------------------------------- 
  အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ် ---------------------------------------- 
 (၃)  ြပင်ဆင်ခွင့်ြပုသည့်အ ဆာက်အအအမျို းအစား/ ---------------------------------------- 
   တိးချဲ ခွ့င်ြ့ပုသည့် ဝင်းြခနယ်နိမိတ်အကျယ်အဝန်း --------------------------------- 
 (၄)  ြပင်ဆင်ခွင့်ြပုသည့်ပစ/တိးချဲ ခွ့င်ြ့ပုသည့် ဝင်းြခ ---------------------------------------- 
   အ နအထား                          ----------------------------------------  
 (၅)  စတင်လပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့်ရက်စဲွ        ----------------------------------------                
 (၆)  ခွင့်ြပုမိန်က့န်ဆးသည့်ရက်စွဲ          ---------------------------------------- 
 (၇) လိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ(ပူးတွဲပါရှိသည)်        
၂။ ဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များအား ဖာက်ဖျက်ပါက ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ် 
ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် တည်ဆ ဲ အြခားဥပ ဒများအရ အ ရးယူြခင်း 
ခရမည်။ 

          လက်မှတ ်      ---------------------- 
             ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးသူ  ------------ 

             ရာထူး            ---------------------- 
             ဦးစီးဌာန        ---------------------- 

 
    
ရုံးတံဆိပ ်



 

၂၀ 

ပစ(၇) 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာ ဇန်အတွင်းတငွ် ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ တည်းခိရိပ်သာ 

သိမ့ဟတ် စက်မလက်မလပ်ငန်း အ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ ဝင်းြခနယ်နိမိတ် တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် လာက်လာ 

[ နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဆ) ] 

သိ ့

 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 

 ရှး ဟာင်းသ တသန၊အမျို းသားြပတိက ်နှင့်စာကည့်တိက်ဦးစီးဌာန 

 နြပည် တာ ်

အ ကာင်းအရာ ။ --------------------------------------------------------------------------------- 

  အတွက်ကို တင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်း။ 

    -----------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ------------ခရိင်၊ ---------- မို န့ယ်၊ ---------- မို /့ 

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာဇန်အတွင်းတွင် ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ 

တည်းခိရိပ်သာ သိမ့ဟတ် စက်မလက်မလပ်ငန်း အ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ်တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် 

ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ (၁၉၉၈)၊  နည်းဥပ ဒ၊ တညဆ် ဲ

အြခားဥပ ဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ရိှနိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။ 

 

၁။ လာက်ထားသည့်ပဂ္ုိဂ လ်အမည်/   -------------------------------------- 

   အဖွဲအ့စည်းအမည်(နိင်ငပိင်အဖွဲ  ့အစည်း -------------------------------------- 

 ြဖစ်ပါကဝန်ကီးဌာနအမည် ဖာ်ြပရန်) -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်   -------------------------------------- 

 အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်(အဖွဲအ့စည်း/      -------------------------------------- 

  အသင်းအဖွဲ၏့မှတ်ပတင်ဓာတ်ပမိတ္တ ူပူးတွဲတင်ြပရန ်) --------------------------------------  

၃။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ(အြပည့်အစ)နှင့် -------------------------------------- 

 တယ်လီဖန်းနပါတ ်            -------------------------------------- 

၄။ တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်လိသည့် -------------------------------------- 

 အ ဆာက်အအအမျိုးအစား/အ ဆာက်အအ၏တိးချဲ  ့ --------------------------------------      

 လိသည့်ဝင်းြခနယ်နိမိတ်အကျယ်အဝန်း                  --------------------------------------  



 

 

၂၁ 

 

၅။  အ ဆာက်အအ၏လက်ရှိအ ြခအ န၊အတိင်းအတာ --------------------------------------   

 အ သးစိတ်( ရှ ၊့ နာက်၊ဝဲ၊ယာဓာတ်ပများပူးတွဲ ဖာ်ြပ  --------------------------------------    

 ရန်)/မလူဝင်းြခအကျယ်အဝန်းနှင့် အ နအထား -------------------------------------- 

၆။  တည် ဆာက/်တိးချဲ  ့ ဆာက်လပ/် ြပင်ဆင်လိသည့် --------------------------------------  

 အ ကာင်းရင်း (ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်)         --------------------------------------   

၇။  တည် ဆာက ်/တိးချဲ ့ ဆာက်လပ် / ြပင်ဆင်မည့် ပစ/ -------------------------------------- 

 တိးချဲမ့ည့်ဝင်းြခအ နအထား(အတိင်းအတာ -------------------------------------- 

 အ သးစိတ်နှင့်ပဆွဲများပူးတွဲ၍ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန)်     -------------------------------------- 

၈။ တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ ြပင်ဆင်ရန်         -------------------------------------- 

 ကာြမင့်မည့်ကာလ(ခန်မှ့န်း)      -------------------------------------- 

၉။ လာက်ထားသူ၏ဝန်ခကတိြပုချက ်

 အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များနှင့်ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များအားလး မှန်ကန် ကာင်း 

နှင့်ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ 

တည်ဆဲ အြခား ဥပ ဒများနှင့် ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါစည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည ်

ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခကတိ ြပုပါသည်။ 

 

   လက်မှတ်      ------------------------ 

           အမည်          ------------------------ 

          မှတ်ပတင်/    ------------------------ 

           နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

 

ပူးတဲွ- 

 (၁) အ ဆာက်အအ၏ လက်ရှိအ ြခအ နြပ ( ရှ ၊့ နာက်၊ဝဲ၊ယာ)ဓာတ်ပ ၄ ပ 

 (၂) ြပင်ဆင်မည့်အ ဆာက်အအပစ/တိးချဲ မ့ည့်ဝင်းြခအ နအထား(ပဆဲွများ) 

 (၃) သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူးရးနှင့် မို န့ယ်အ ထွ ထွ 

အပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနတိ၏့ ထာက်ခချက်များ 

 (၄) အြခားလိအပ်သည့်အ ထာက်အထားများ 



 

၂၂ 
ပစ(၈) 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာဇန် အတွင်းတငွ် ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ တည်းခိရိပ်သာ 
သိမ့ဟတ် စက်မလက်မလပ်ငန်းအ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ ဝင်းြခနယ်နိမိတ် တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့
[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဇ)] 

ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ်-----------------                                                 ရက်စွဲ------------------------ 
 
၁။ ----------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ------------ခရိင်၊ ------------ မို န့ယ်၊ ------------ မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာဇန်အတွင်းတွင်  ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ 
တည်းခိရိပ်သာ သိမ့ဟတ် စက်မလက်မလပ်ငန်း အ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း၊ တိးချဲ  ့
ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ ဝင်းြခနယ်နိမိတ်တိးချဲြ့ခင်းအတွက် 
ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ(၁၉၉၈)နှင့် နည်းဥပ ဒ၊ 
တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများ၊ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ  အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရန ်
ခွင့်ြပုလိက်သည-် 
 (၁) ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ်အမည/်အဖွဲအ့စည်းအမည် -------------------------------------- 
 (၂) မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်  -------------------------------------- 
  အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်                   -------------------------------------- 
 (၃) တည် ဆာက်/တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်ခွင့်ြပု -------------------------------------- 
  သည့်အ ဆာက်အအအမျို းအစား/အ ဆာက် -------------------------------------- 
  အအ၏တိးချဲ ခ့ွင့်ြပုသည့်ဝင်းြခနယ်နိမိတ် -------------------------------------- 
  အကျယ်အဝန်း  -------------------------------------- 
 (၄) တည် ဆာက်/တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်ခွင့်ြပု -------------------------------------- 
  သည့်ပစ/တိးချဲ ခ့ွင့်ြပုသည့်ဝင်းြခအ နအထား    -------------------------------------- 
 (၅) စတင်လပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့်ရက်စဲွ        --------------------------------------                
 (၆) ခွင့်ြပုမိန်က့န်ဆးသည့်ရက်စွဲ          --------------------------------------  
 (၇) လိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ(ပူးတွဲပါရှိသည)်        
၂။ ဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များအား ဖာက်ဖျက်ပါက ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ် 
ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ(၁၉၉၈) နည်းဥပ ဒများနှင့် တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများအရ အ ရးယူြခင်း 
ခရမည်။ 

          လက်မှတ ်      ---------------------- 
       ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးသူ --------------- 

             ရာထူး            ---------------------- 
              ဦးစီးဌာန        ---------------------- 

 
    
ရုံးတံဆိပ ်



 

၂၃ 

ပစ(၉) 

ယဥ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအ၏ 

မူလ ရှး ဟာင်းပသဏ္ဌ ာန်ကိြဖစ် စ၊ မူလ ရှး ဟာင်းလက်ရာကိြဖစ် စ ြပာင်းလဲြခင်းမရှိ စဘဲ 

ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း အတွက် လာက်လာ 

[ နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဈ) ] 

သိ ့

 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 

 ရှး ဟာင်းသ တသန၊အမျို းသားြပတိက ်နှင် ့ စာကည့်တိက်ဦးစီးဌာန 

 နြပည် တာ ်

အ ကာင်းအရာ ။ --------------------------------------------------------------------------------- 

  အတွက်ကို တင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်း။ 

    -----------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ -----------ခရိင်၊ ---------- မို န့ယ်၊ ----------- မို /့ 

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် 

အ ဆာက်အအ၏ မူလ ရှး ဟာင်း ပသဏ္ဌ ာန်ကိြဖစ် စ၊ မူလ ရှး ဟာင်းလက်ရာကိြဖစ် စ 

ြပာင်းလဲြခင်းမရှိ စဘ ဲ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမ 

အ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ (၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများ 

နှင့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အည ီခွင့်ြပုမိန် ့ရရှိနိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။   

၁။ လာက်ထားသည့်ပဂ္ုိဂ လ်အမည်/   -------------------------------------- 

     အဖွဲအ့စည်းအမည် -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်   -------------------------------------- 

  အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ် --------------------------------------   

၃။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ(အြပည့်အစ)နှင့် -------------------------------------- 

 တယ်လီဖန်းနပါတ ်            -------------------------------------- 

၄။ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းလိသည့် ရှး ဟာင်း အထိမ်းအမှတ် -------------------------------------- 

 အ ဆာက် အအအမျို းအစား                       --------------------------------------  

 ၅။ အ ဆာက်အအ၏လက်ရှိအ ြခအ န ( ရှ ၊့ နာက်၊ -------------------------------------- 

 ဝဲ၊ ယာ ဓာတ်ပများပူးတွဲ ဖာ်ြပရန)်                           -------------------------------------- 

၆။ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းလိသည့်အ ကာင်းရင်း  -------------------------------------- 

 (ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်)                     -------------------------------------- 



 

 

၂၄ 

 

၇။ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမည့်ပစ (ပဆွဲများပူးတွဲ၍ ြပည့်စစွာ -------------------------------------- 

 ဖာ်ြပရန)်           -------------------------------------- 

၈။ လာက်ထားသူ၏ဝန်ခကတိြပုချက ်

 အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များနှင့်ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များအားလး မှန်ကန် ကာင်း 

နှင့် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒနှင့် 

တည်ဆဲအြခား ဥပ ဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များအတိင်းလိက်နာ ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း 

ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

   လက်မှတ်       ----------------------- 

           အမည်          ------------------------ 

          မှတ်ပတင်/    ------------------------ 

           နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ပူးတဲွ- 

 (၁) အ ဆာက်အအ၏လက်ရှိအ ြခအ နြပ ( ရှ ၊့ နာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ပ ၄ ပ 

 (၂) ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမည့်အ ဆာက်အအပစ(ပဆဲွများ) 

  (၃) သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူးရးနှင့် မို န့ယ်အ ထွ ထွ 

အပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနတိ၏့ ထာက်ခချက်များ 

 (၄) အြခားလိအပ်သည့်အ ထာက်အထားများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၂၅ 
ပစ(၁၀) 

ယဥ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အ ဆာက်အအ၏ 
မူလ ရှး ဟာင်းပသဏ္ဌ ာန်ကိြဖစ် စ၊ မူလ ရှး ဟာင်းလက်ရာကိြဖစ် စ ြပာင်းလဲြခင်းမရှိ စဘဲ 

ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့
[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ည)] 

 ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ-်----------------                                              ရက်စွဲ------------------------- 
 
၁။         ---------တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ---------ခရိင်၊  --------- မို န့ယ်၊  ------------ မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းအထိမ်းအမှတ် 
အ ဆာက်အအ၏ မူလ ရှး ဟာင်း ပသဏ္ဌ ာန်ကိြဖစ် စ၊ မူလ ရှး ဟာင်းလက်ရာကိြဖစ် စ 
ြပာင်းလဲြခင်းမရှိ စဘ ဲ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမ 
အ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ (၁၉၉၈)နှင့် နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲ အြခား 
ဥပ ဒများ၊ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပု 
လိက်သည်-   
 (၁) ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ်အမည/်အဖွဲအ့စည်း အမည် -------------------------------------- 
 (၂) မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်  -------------------------------------- 
  အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်                   -------------------------------------- 
 (၃) ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းခွင့်ြပုသည့် ရှး ဟာင်းအထိမ်း -------------------------------------- 
  အမှတ်အ ဆာက်အအအမျို းအစား -------------------------------------- 
 (၄) ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းခွင့်ြပုသည့် ရှး ဟာင်း -------------------------------------- 
  အထိမ်းအမှတ်အ ဆာက်အအပစ                     -------------------------------------- 
 (၅) စတင်လပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့်ရက်စဲွ        --------------------------------------   
 (၆) ခွင့်ြပုမိန်က့န်ဆးသည့်ရက်စွဲ          -------------------------------------- 
 (၇) လိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ(ပူးတွဲပါရှိသည)်        
၂။ ဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များအား ဖာက်ဖျက်ပါက 
ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် 
တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများအရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 

          လက်မှတ ်      ---------------------- 
             ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးသူ  -------------- 
             ရာထူး            ---------------------- 

              ဦးစီးဌာန        ---------------------- 

 
    
ရုံးတံဆိပ ်



 

၂၆ 

ပစ(၁၁) 

ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတငွ်းတွင် ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာတူး ဖာ်မလပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် လာက်လာ 

[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဋ) ] 

သိ ့

 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 

 ရှး ဟာင်းသ တသန၊အမျို းသားြပတိက ်နှင့်စာကည့်တိက်ဦးစီးဌာန 

 နြပည် တာ ်

အ ကာင်းအရာ ။ --------------------------------------------------------------------------------- 

  အတွက်ကို တင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်း။ 

       ------------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ -----------ခရိင်၊ ---------- မို န့ယ်၊ ----------- မို /့ 

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင် ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ 

တူး ဖာ်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထန်ိးသိမ်း 

ရး ဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒနှင့် တည်ဆဲ အြခားဥပ ဒများပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အည ီ

ခငွ့်ြပုမနိ်ရ့ရှိနိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။   

၁။ လာက်ထားသည့်ပဂ္ဂုလ်အမည/်   ------------------------------------------ 

     အဖွဲအ့စည်းအမည်(နိင်ငပိင်အဖွဲ  ့အစည်း ------------------------------------------ 

 ြဖစ်ပါကဝန်ကီးဌာနအမည် ဖာ်ြပရန်) ------------------------------------------ 

၂။ မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်   ------------------------------------------ 

 အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်(အဖွဲအ့စည်း/ ------------------------------------------ 

 အသင်းအဖွဲ၏့မှတ်ပတင်ဓာတ်ပမိတ္တ ူပူးတွဲတင်ြပရန ်) ----------------------------------------  

၃။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ(အြပည့်အစ)နှင့် ------------------------------------------ 

 တယ်လီဖန်းနပါတ ်            ------------------------------------------ 

၄။ ြပုလပ်လိသည ် ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ ------------------------------------------  

 တူး ဖာ်မ၏ရည်ရွယ်ချက် ------------------------------------------ 

၅။ ြပုလပ်လိသည့် ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ ------------------------------------------ 

 တူး ဖာ်မနယ်ပယ်/အကျယ်အဝန်း               ------------------------------------------               

၆။ ြပုလပ်လိသည့်အ ကာင်းရင်း(ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန)်    ----------------------------------------  

၇။ တူး ဖာ်မြပုလပ်ရန်ကာြမင့်မည့် ကာလ(ခန်မှ့န်း) ------------------------------------------ 



 

 

၂၇ 

 

၈။ လာက်ထားသူ၏ဝန်ခကတိြပုချက ်

 အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များနှင့်ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များအားလး မှန်ကန် 

ကာင်းနှင့် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒနှင့် 

တည်ဆဲအြခား ဥပ ဒများပါ စည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း 

ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

   လက်မှတ်       ------------------------- 

           အမည်          -------------------------- 

          မှတ်ပတင်/    -------------------------- 

           နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ပူးတဲွ- 

 (၁) သကဆိ်င်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူ းရးနှင့် မို န့ယ်အ ထွ ထွ 

အပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနတိ၏့ ထာက်ခချက်များ 

 (၂) အြခားလိအပ်သည့်အ ထာက်အထားများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၂၈ 

ပစ(၁၂) 

ယဥ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ  

တူး ဖာ်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွကခ်ွင့်ြပုမိန် ့ 

 [ နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဌ) ] 

 

ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ်-----------------                                                ရက်စွဲ------------------------ 

 

၁။         ------------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ---------ခရိင်၊ ----- မို န့ယ်၊-------------- မို  ့ / 

ရပ်ကွက် / ကျးရွာရှိ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ် ရှး ဟာင်းသ တသန 

ဆငိရ်ာတူး ဖာ်မ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ် 

ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ (၁၉၉၈)နှင့် နည်းဥပ ဒ၊ တညဆဲ် အြခားဥပ ဒများ၊ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ 

အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက် များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုလိက်သည်-  

 (၁) ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ်အမည/်အဖွဲအ့စည်း အမည် ------------------------------------------ 

 (၂)  မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်  ---------------------------------------- 

   အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်                   ------------------------------------------ 

 (၃) ခငွ့်ြပုသည့် ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ ------------------------------------------ 

  တူး ဖာ်မလပ်ငန်း    ------------------------------------------ 

 (၄) ခွင့်ြပုသည့် ရှး ဟာင်းသ တသနဆိင်ရာ  ------------------------------------------ 

  တူး ဖာ်မနယ်ပယ်/ အကျယ်အဝန်း      ------------------------------------------               

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

 (၆)  ခွင့်ြပုမိန်က့န်ဆးသည့်ရက်စွဲ          ------------------------------------------   

 (၇)  လိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ(ပူးတွဲပါရှိသည)်        

၂။ ဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များအား ဖာက်ဖျက်ပါက ယဥ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ် 

ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ(၁၉၉၈) နည်းဥပ ဒများနှင့် တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများအရအ ရးယူြခင်းခရမည်။ 

 

          လက်မှတ ်      ---------------------- 

             ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးသူ  -------------- 

             ရာထူး            ---------------------- 

              ဦးစီးဌာန        ---------------------- 

 
    
ရုံးတံဆိပ ်



 

၂၉ 
ပစ(၁၃) 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာဇန်အတွင်းတငွ ်ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ တည်းခိရိပ်သာနှင့် 
စက်မလက်မလပ်ငန်း အ ဆာက်အအများမှအပ အြခားအ ဆာက်အအ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ 
တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် တိးချဲြ့ခင်းအတွက် 

လာက်လာ 
[ နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဍ) ] 

သိ ့
 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 
 ရှး ဟာင်းသ တသန၊အမျို းသားြပတိက ်နှင့်စာကည့်တိက်ဦးစီးဌာန 
 နြပည် တာ ်
အ ကာင်းအရာ ။ --------------------------------------------------------------------------------- 
  အတွက်ကို တင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်း။ 
       ------------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ -----------ခရိင်၊ ---------- မို န့ယ်၊ ------------ မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာဇန်အတွင်းတွင် ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ 
တည်းခိရိပ်သာနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်း အ ဆာက်အအများမှအပ အြခားအ ဆာက်အအ 
ဆာက်လပ်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် 
တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ 
နည်းဥပ ဒနှင့် တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အည ီ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် 
ရရှိနိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။   
၁။ လာက်ထားသည့်ပဂ္ဂုလ်အမည/်   ------------------------------------------ 
     အဖွဲအ့စည်းအမည်(နိင်ငပိင်အဖွဲ  ့အစည်း ------------------------------------------ 
 ြဖစ်ပါကဝန်ကီးဌာနအမည် ဖာ်ြပရန်) ------------------------------------------ 
၂။ မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်   ------------------------------------------ 
 အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်(အဖွဲအ့စည်း/ ------------------------------------------ 
 အသင်းအဖွဲ၏့မှတ်ပတင်ဓာတ်ပမိတ္တ ူပူးတွဲတင်ြပရန ်) ----------------------------------------  
၃။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ(အြပည့်အစ)နှင့် ------------------------------------------ 
 တယ်လီဖန်းနပါတ ်            ------------------------------------------ 
၄။ ြပုလပ်လိသည်လပ်ငန်းအမျို းအစား   ------------------------------------------ 
၅။ ြပုလပ်လိသည့် လပ်ငန်း၏ အ နအထား/ ------------------------------------------ 
 အကျယ်အဝန်း                   ------------------------------------------ 
၆။ ြပုလပ်လိသည့်အ ကာင်းရင်း(ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန)်    ----------------------------------------  



 

၃၀ 

 

၇။ တည် ဆာက/်တိးချဲ ရ့န်ကာြမင့်  မည့်ကာလ(ခန်မှ့န်း) ----------------------------------------  

၈။ လာက်ထားသူ၏ဝန်ခကတိြပုချက ်

 အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များနှင့်ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များအားလး မှန်ကန် ကာင်း 

နှင့်ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲ 

အြခား ဥပ ဒများနှင့်ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ စည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း 

ဝန်ခကတိြပုပါသည်။ 

 

   လက်မှတ်       ------------------------- 

           အမည်          -------------------------- 

          မှတ်ပတင်/    -------------------------- 

           နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ပူးတဲွ- 

 (၁) သကဆိ်င်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူ းရးနှင့် မို န့ယ်အ ထွ ထွ 

အပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနတိ၏့ ထာက်ခချက်များ 

 (၂) အြခားလိအပ်သည့်အ ထာက်အထားများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၃၁ 
ပစ(၁၄) 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာဇန်အတွင်းတငွ ်ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ တည်းခိရိပ်သာနှင့် 
စက်မလက်မလပ်ငန်း အ ဆာက်အအများမှအပ အြခားအ ဆာက်အအ ဆာက ်လပ်ြခင်း၊ 
တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ်တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက်  

ခွင့်ြပုမိန် ့ 
[နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဎ)] 

ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ်-----------------                                                 ရက်စွဲ------------------------ 
 
၁။  ----------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ------------ခရိင်၊ ------------ မို န့ယ်၊ ------------ မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား သာဇန်အတွင်းတွင် ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ ဧည့် ဂဟာ၊ 
တည်းခိရိပ်သာနှင့် စက်မလကမ်လပ်ငန်း အ ဆာက်အအများမှအပ အြခားအ ဆာက်အအ 
ဆာက်လပ်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ဝင်းြခနယ်နိမိတ် 
တိးချဲြ့ခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ(၁၉၉၈)နှင့် 
နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများ၊ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ 
ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုလိက်သည်-  

 (၁) ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ်အမည/်အဖွဲအ့စည်း အမည် ------------------------------------------ 
 (၂)  မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်  ---------------------------------------- 
   အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်                   ------------------------------------------ 
 (၃) ြပုလပ်ခွင့်ြပုသည့် လပ်ငန်းအမျို းအစား  ------------------------------------------              
 (၄) ြပုလပ်ခွင့်ြပုသည့်လပ်ငန်း၏ပမာဏ/ ------------------------------------------ 
  အကျယ်အဝန်း                 ------------------------------------------ 
 (၅) စတင်လပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့်ရက်စဲွ        ------------------------------------------                
 (၆)  ခွင့်ြပုမိန်က့န်ဆးသည် ့ ရက်စွဲ          ------------------------------------------  
 (၇) လိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ(ပူးတွဲပါရှိသည)်        
၂။ ဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များအား ဖာက်ဖျက်ပါကယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ ်
ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈) နည်းဥပ ဒများနှင့် တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများအရ အ ရးယူြခင်း 
ခရမည်။ 

          လက်မှတ ်      ---------------------- 
             ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးသူ  ------------ 

             ရာထူး            ---------------------- 
              ဦးစီးဌာန        ---------------------- 

 
    
ရုံးတံဆိပ ်



 

၃၂ 

ပစ (၁၅) 

ယဥ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင ်လမ်း ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တတား၊ ဆည် ြမာင်း၊ တာတမ 

တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရတငွး်၊ ရကန်၊ ငါး မွးြမူ ရးကန်တူး ဖာ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်းတိက့ိ 

တိးချဲ ြ့ခင်း အတွက် လာက်လာ 

[ နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဏ) ] 

သိ ့

 ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 

 ရှး ဟာင်းသ တသန၊အမျို းသားြပတိက ်နှင့်စာကည့်တိက်ဦးစီးဌာန 

 နြပည် တာ ်

အ ကာင်းအရာ ။ --------------------------------------------------------------------------------- 

  အတွက်ကို တင်ခွင့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်း။ 

       -------------တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်၊ -----------ခရိင်၊ ----------- မို န့ယ်၊ --------- မို /့ 

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင် လမ်း ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တတား၊ 

ဆည် ြမာင်း၊ တာတမ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရတွင်း၊ ရကန်၊ ငါး မွးြမူ ရးကန် တူး ဖာ်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် ယင်းတိက့ိတိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထန်ိးသိမ်း 

ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ 

ခငွ့်ြပုမနိ်ရ့ရှိနိင်ပါရန် လာက်ထားအပ်ပါသည်။   

၁။ လာက်ထားသည့်ပဂ္ုိဂ လ်အမည်/   --------------------------------------   

အဖွဲအ့စည်းအမည်(နိင်ငပိင်အဖွဲ  ့အစည်း --------------------------------------

ြဖစ်ပါကဝန်ကီးဌာနအမည် ဖာ်ြပရန်) --------------------------------------            

၂။ မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်   --------------------------------------

အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်(အဖွဲအ့စည်း/ --------------------------------------

အသင်းအဖွဲ၏့မှတ်ပတင်ဓာတ်ပမိတ္တ ူပူးတွဲတင်ြပရန ်) --------------------------------------              

၃။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ(အြပည့်အစ)နှင့် --------------------------------------

တယ်လီဖန်းနပါတ ်            --------------------------------------              

၄။  တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ် / ြပင်ဆင်လိသည့်  --------------------------------------

အ ဆာက်အအ အမျို းအစား/အ ဆာက်အအ၏    --------------------------------------

တိးချဲ လ့ိသည့်ဝင်းြခနယ်နိမိတ်အကျယ်အဝန်း    --------------------------------------  

 



 

၃၃ 

 

၅။ အ ဆာက်အအ၏လက်ရှိအ ြခအ န၊ အတိင်းအတာ --------------------------------------

အ သးစိတ်( ရှ ့ နာက်၊ဝဲ၊ယာဓါတ်ပများပူးတွဲ ဖာ်ြပ --------------------------------------         

ရန်) /မူလဝင်းြခ အကျယ်အဝန်းနှင့် အ နအထား     --------------------------------------                

၆။  တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်လိသည့်  --------------------------------------

အ ကာင်းရင်း (ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်)                       -------------------------------------- 

၇။  တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်မည့်ပစ/ --------------------------------------

တိးချဲ မ့ည့် ဝင်းြခအ နအထား (အတင်ိးအတာ --------------------------------------

အ သးစိတ်နှင့် ပဆွဲများပူးတွဲ၍ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရန်)    -------------------------------------- 

၈။  တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်ရန် ကာြမင့် --------------------------------------

မည့်ကာလ(ခန်မှ့န်း)                                       -------------------------------------- 

၉။ လာက်ထားသူ၏ဝန်ခကတိြပုချက ်

 အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များနှင့်ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များအားလး 

မှန်ကန် ကာင်းနှင့် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ (၁၉၉၈)၊ 

နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခား ဥပ ဒများနှင့်ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါစည်းကမ်းချက်များအတိင်း လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခ ကတိြပုပါသည်။ 

 

  လက်မှတ်          --------------------- 

          အမည်              --------------------- 

         မှတ်ပတင်/   -----------------------     

  နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် 

ပူးတဲွ- 

 (၁)  အ ဆာက်အအ၏လက်ရှိအ ြခအ နြပ ( ရှ ၊့ နာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ပ ၄ ပ 

 (၂) ြပင်် ဆင်မည့်အ ဆာက်အအပစ/ တိးချဲ မ့ည့် ဝင်းြခအ နအထား (ပဆဲွများ) 

  (၃)  သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူးရးနှင့် မို န့ယ်အ ထွ ထွ 

အပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနတိ၏့ ထာက်ခချက်များ 

 (၄) အြခားလိအပ်သည့်အ ထာက်အထားများ 

 

 



 

၃၄ 
ပစ (၁၆) 

ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတငွ်းတွင်  လမ်း ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တတား၊ ဆည် ြမာင်း၊ တာတမ 
တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရတွင်း၊ ရကန်၊ ငါး မွးြမူ ရးကန် တးူ ဖာ်ြခင်း  သိမ့ဟတ ်  ယင်းတိက့ိ 

တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့
[ နည်းဥပ ဒ ၁၈၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (တ) ] 

ခွင့်ြပုမိန်အ့မှတ်-----------------                                            ရက်စဲွ--------------------------- 
 
၁။         ----------တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ---------ခရိင်၊ ---------- မို န့ယ်၊ --------- မို /့ 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာရှိ ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသအတွင်းတွင် လမ်း ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တတား၊ 
ဆည် ြမာင်း၊ တာတမ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရတွင်း၊ ရကန်၊ ငါး မွးြမူ ရးကန်တူး ဖာ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ် ယင်းတိကိ့တိးချဲ ြ့ခင်းအတွက် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဥပ ဒ (၁၉၉၈)နှင့် နည်းဥပ ဒ၊ တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများ၊ ခွင့်ြပုမိန်ပ့ါ အာက် ဖာ်ြပပါ 
စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပုလိက်သည်-  
 (၁) ခွင့်ြပုသည့်ပဂ္ဂ လ်အမည/်အဖွဲအ့စည်း အမည် -------------------------------------- 
 (၂) မှတ်ပတင်/နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ/်  --------------------------------------
  အဖွဲအ့စည်းမှတ်ပတင်အမှတ်                   -------------------------------------- 
 (၃)  တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်ခွင့်ြပု --------------------------------------
  သည့် အ ဆာက်အအ အမျို းအစား/ အ ဆာက် -------------------------------------- 
  အအ၏ တိးချဲ ခ့ွင့်ြပုသည့်ဝင်းြခနယ်နိမိတ်  --------------------------------------
  အကျယ်အဝန်း             -------------------------------------- 
 (၄) တည် ဆာက/်တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်/ြပင်ဆင်ခွင့်ြပု --------------------------------------
  သည့်ပစ/တိးချဲ ခ့ွင့်ြပုသည့်ဝင်းြခအ နအထား -------------------------------------- 
 (၅)  စတင်လပ်ကိင်ခွင့်ြပုသည့်ရက်စဲွ        -------------------------------------- 
 (၆) ခွင့်ြပုမိန်က့န်ဆးသည့်ရက်စွဲ          -------------------------------------- 
 (၇) လိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ(ပူးတွဲပါရှိသည)်       
၂။ ဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များအား ဖာက်ဖျက်ပါက ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ဒသများ ကာကွယ် 
ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၈)၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် တည်ဆဲအြခားဥပ ဒများအရ အ ရးယူြခင်း 
ခရမည်။ 
                                                                                         လက်မှတ်                  ---------- 
                                                                                          ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးသူ ---------- 
                                                                                         ရာထူး                       --------- 
                                                                ဦးစီးဌာန                  ----------- 

 
    
ရုံးတံဆိပ ်
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THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR  

MINISTRY OF CULTURE  

Notification No. 1/ 2011  

Naypyidaw The 9th waxing day of Wagaung 1373 ME  

8th August 2011  
 
 
In  exercise  of  the  power  conferred  by  sub‐section  (a)  of  section  30  of  the  Protection  and 

Preservation of Cultural Heritage Regions Law, the Ministry of Culture hereby issues the following 

Rules, with the approval of the Government. 
 

Chapter 1  

Title and Definition  
 
 
1.   These Rules shall be called the Protection and Preservation of Cultural Heritage Regions Rules.  
 

2.   The expression contained in these Rules shall have the same meanings as are assigned to them  

  in the Protection and Preservation of Cultural Heritage Regions Law. In addition, the following  

  expression shall have the meanings given hereunder:‐ 

(a)  Law means the Protection and Preservation of Cultural Heritage Regions Law.  

(b)  Ministry means the Ministry of Culture of the Government of the Union. (State Cabinet)  

(c)  Department means Department of Archaeology, National Museum and Library.  

(d)  Director General means  the Director General of  the Department of Archaeology, National  

  Museum and Library.  

(e)  Applicant means any person or organization who applies to currying out any of the matter  

  provisions under section 13 and 15 within one of the kinds of Zones which determined as the  

  cultural heritage region.  

(f)  Form means the form which attached this Rules.  

Chapter 2  

Determining the Cutural Heritage Region  

 

3.   The Minister may confer the duty to the Department under section ‐ 4, to report back after  

  preparing the advance functions for issue notification demarcating any or more than one of the  

  kinds of zones as a cultural heritage region.  



 
 

 

4.   After scrutinizing with stipulations under Annex (A) to go on field study, survey of Land, issue of  

  map, investigate the history of Land, demarcate the kinds of zones, the staff or group of staffs  

  who are conferred the duty by the department shall submit with such documents to the Director  

  General. The Director General shall, after scrutinizing these documents continued to submit to  

  the Ministry.  

5.   The Department shall, with the approval of the Government of the Union, according to the  

  Notification issued to be determined as the Cultural Heritage Region, perform installation and  

  declaration the stone inscription or any of the well known mark.  

6.   The Ministry may, under section  ‐  5, confer the duty to the Department to coordinate in  

  advance  with  the  relevant  Government  Department  or  Government  Organization  for  the  

  acquisition of any Land within the cultural heritage region if necessary: if the land is under the  

  administration of any Government Department or Government Organization and also if the land  

  is under the occupier of private or private organization. The Department shall, expression with  

  the map, history of Land, the sound/sufficient reasons for acquisition of relevant Land, continue  

  to submit to the Ministry. The Department shall perform the acquisition of said Land & transfer  

  of ownership when he gets the permit from the Ministry.  

7.   Although the documents are valid for acquisition of Land, the Land occupier refuses to transfer  

  of ownership, the Department shall, with the approval of the ministry, and in accordance with  

  the existing Laws, carry out the acquisition of said Land.  



 
 

 
 

Chapter   3  

Protecting and Preserving the Cultural Heritage Region  

 

8.   The ministry may confer the duty to the Department to investigate for cause to be dismantled a  

  building  which  is  not  an  ancient  monument  and  which  obstructs  the  view  of  an  ancient  

  monument or surrounding natural landscape within the cultural heritage region.   According to  

  discharge of the ministry, the Department shall with the valid documents submit to the ministry  

  after scrutinizing the non‐ancient monument which is included or not included in Section ‐ 6.  

  The ministry may issue an order to be dismantled if he agrees to the scrutinizing & submitting  

  with the valid document of the Department.  

9.   The building, which  is not  included  in an ancient monument under section  ‐ 6  is owned by  

  Government, may be dismantled by coordinating with the relevant ministry.  

10. The building, which  is  included  in an ancient monument under section  ‐ 6,  is owned by private,  

  may be dismantled by give notice to the owner.  

11. The Department shall collect and report to the ministry the records of photograph sketch in  

  detail and sources of history related to the original ancient form and structure and the original  

  ancient workmanship of the ancient monument which are taken care by the relevant Trust. The  

  ministry may, when the Department scrutinized & submitted the valid document, direct the  

  relevant Trust to take care & maintain without altering the original ancient form and structure  

  and the original ancient workmanship of the ancient monument.  

12. The relevant Trust who desire to carry out works of protection and preservation of the ancient  

  monument situated in the cultural heritage region without altering the original ancient form and  

  structure and the original ancient workmanship, shall apply to get permission in advance in  

  accordance with the section ‐ 13.  

13. The Department shall after coordinating with the relevant region or state, district, township  

  authorized organizations, City Development Commit, Department of Land Schedule, stipulate  

  the conditions to be observed region wise in the construction of buildings within the cultural  

  heritage region and submit to the Ministry. The Ministry, shall, if necessary amend or add the  

  supplement to the conditions submitted by the Department and then shall determine such  

  conditions for each cultural heritage region.  

14. The Department shall protect and preserve the ancient monuments and ancient sites situated in  

  the cultural heritage region with necessary security plans. To curry out works of protection and  

  preservation of these buildings, the Department can use the state allowance fund other than the  

  donation from local and abroad. (foreign countries).  



 
 

 

15. The Department may prohibit any person from ploughing and cultivating within the boundary of  

  the ancient monument or ancient site or from carrying out any activity that may cause damage  

  to the cultural heritage in the cultural heritage region.  

16. The department shall, within the cultural heritage region‐ 

(a)  study and survey the existence, kind, position, history of Land and surroundings situation of  

  such ancient monument and submit to the ministry for determining the boundary of an  

  ancient monument.  

(b)  determine the conditions to be observed by the shops opened within the above region  

  under sub suction (a).  

17. The ministry may confer the duty on the Department to curry out the works and function  

  mentioned in section‐12.  



 
 

 

Chapter 4  

Applying for Prior Permission, Scrutinizing & Issuing  

18. The following forms shall be used for applying to the Department to get the prior permission of  

  the Ministry relevant to either purpose mentioned in section 13 and 15 within the any kinds of  

  zones or for issuing the prior permission‐ 

(a)  constructing or extending a building within the ancient monumental zone or the ancient site 

zone shall apply with Form (1). 

(b)  constructing or extending a building within the ancient monumental zone or the ancient site 

zone shall grant the permission with Form (2). 

(c)  renovating or extending the boundary of its enclosure other building except the ancient 

monument within the ancient monumental zone or the ancient site zone shall apply with 

Form (3). 

(d)  renovating or extending the boundary of its enclosure other building except the ancient 

monument within the ancient monument zone or the ancient site zone shall grant with Form 

(4). 

(e)   renovating or extending  the boundary of  its enclosure  the ancient monument within  the  

  ancient monumental zone or the ancient site zone shall apply with Form (5).  

(f)   renovating or extending  the boundary of  its enclosure  the ancient monument within  the  

  ancient monumental zone or the ancient site zone shall grant with Form (6).  

(g)   constructing, extending, renovating a hotel, motel, guest house, lodging house or industrial  

  building or extending the boundary of its enclosure within the protected and preserved  

  zone, shall apply with Form (7).  

(h)  constructing, extending, renovating a hotel, motel, guest house, lodging house or industrial  

  building or extending the boundary of its enclosure within the protected and preserved  

  zone, shall grant with Form (8).  

(i)   carrying  out  the  renovation  and  maintenance  work  of  the  ancient  monument  without  

  altering the original ancient form and structure of original ancient workmanship within the  

  cultural heritage region shall apply with Form (9).  

(j)   carrying  out  the  renovation  and  maintenance  work  of  the  ancient  monument  without  

  altering the original ancient form and structure of original ancient workmanship within the  

  cultural heritage region shall grant with Form (10).  

(k)  carrying out archaeological excavation within the cultural heritage region shall apply with 

Form (11). 



 
 

 

 (l)  carrying out archaeological excavation within  the cultural heritage region shall grant with  

  Form (12).  

(m) constructing, extending, renovating other building except the hotel, motel, guest house,  

  lodging house or industrial building or extend the boundary of its enclosure within the  

  protected and preserved zone, shall apply with Form (13).  

(n)  construction, extension, renovation other building except the hotel, motel, guest house,  

  lodging house or industrial building or extending the boundary of its enclosure within the  

  protected and preserved zone, shall grant with Form (14).  

(o)  building road, constructing bridge, irrigation canal and embankment or extending the same,  

  digging well, pond and fish‐breeding pond or extending the same within the cultural heritage  

  region shall apply with Form (15).  

(p)  building road, constructing bridge, irrigation canal and embankment or extending the same,  

  digging well, pond and fish‐breeding pond or extending the same within the cultural heritage  

  region shall grant with Form (16).  

19. The Department  shall, after  scrutinizing  in accordance with  the  stipulation,  the application  

  submit to the ministry together with remark.  

20. The Ministry may after scrutinizing the application submitted by the Department, grant or refuse  

  to the applicant.  

21. The Department may, when permission  is granted by  the Ministry,  issue  the permit  to  the  

  applicant together with the conditions to be observed.  

22. When the ministry and the Department scrutinize the application under section 13 & 15, shall  

  base on the provisions of section 17.  



 
 

 
 

Chapter 5  

Declaring the prohibitions to be observed according to the kinds of Zone and Inspecting  

 

23. The  Department  shall  inform  to  the  relevant  regional  authorized  organization,  that  the  

  prohibitions according to the kinds of zones within the cultural heritage region.  

24. The Department shall set up the notifications  including the prohibitions according to the kinds of  

  zone within the Cultural Heritage Region.  

25. The Director General or the person who  is delegated by the Director General shall make regular  

  inspection and surprised check the zones within the Cultural Heritage Regions.  
 
 
Chapter 6  

Miscellaneous  

 

26. The Department shall report  to  the Ministry  that  implements  the order passed by  the Court  

  under section 27.  

27. The Director General may assign his duty to any appropriate person or group of persons.  

28. The relevant ministries shall, if any circumstance arises for the drilling of petroleum or natural  

  gas and mining of precious stones or minerals in the cultural heritage region for the benefit of  

  the State, coordinate with the Ministry of Cultural and submit to the Government of the Union  

  and request the permission.  

29. The Department may, fixed by the Ministry,  levy the admission fee of zone with myanmar kyats  

  or foreign exchange within the cultural heritage zone.  
 
 
 
 
 
(sd)  

Kyaw San  

Union Minister  

Ministry of Information and Ministry of Cultural  



 
 

 
 

Annex (a)  

General  provisions  for  the  cultural  heritage  region,  

General provisions for the ancient monumental zone  
 

(1)  The building existed before last 100 years.  

(2)  The building has existed together with the architectural structure & artistic works.  

(3)  Process of excavation is made as Ancient Site.  

(4)  Existing without disturb the surrounding and living hood precinct of 90 feet’s from the building.  

(5)  The building can be carries out the works of renovation & maintenance for archaeology.  

(6)  The building which be essential for the reasons of its historical.  
 
 
General provisions for Ancient Site Zone  

(a)  Existing one or more ancient monument.  

(b)  Site where the ancient things be founded from above and of the ground.  

(c)  Site where the process of excavation is made.  

(d)  Site where the supporting evidences of archaeology have been founded.  

(e)  Site where archaeological preservation and maintenance has been made.  

(f)  Existing without disturb  the surrounding and  living‐hood extend  till 90  feet’s.  

  (example: farmland, paddy land, dwellings)  
 
 
General Provisions for Protected and Preserved Zone  

(a)  Within such zone, where an ancient monumental zone or an ancient site zone is situated.  

(b)  Within such boundary, where supporting evidences of archaeology have been founded.  

(c)  Within such zone,  the need  to protect and preserve  the ancient monument, ancient site and  

  view of the cultural heritage in order that they may not be destroyed.  



 
 
 
 

Form (1)  

Application for constructing or extending of building within the ancient monumental zone  

or  the  ancient  site  zone  

[Rule ‐ 18, sub section (a)]  
 
 
To  

Director General  

Department  of  Archaeology,  National Museum  and  Library 

Naypyidaw  
 
 
Subject: Application for prior permission  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

It  is hereby applying  that  to grant permit  in accordance with  the Protection and Preservation of  

Cultural Heritage Regions Law  (1998), Rules, other existing Laws and stipulations  for constructing or  

extending building within the ancient monumental zone or the ancient site zone that exists  in  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐Quarter/  Village,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  City/  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Township,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐District,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐Region/ State.  

1.   Name of the applicant         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

person or organization        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

(if state own organization,         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                             

mention the Name of Ministry)                  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐          

2.   NRC card No.         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Registration No. of Organization         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         

 (attached with the organization/    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                

team register)      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                                         

3.   complete address                                                            ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  & phone No.                                                                      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                             

4.   kinds of building desire to   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

construct/ extend/ measurement   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

of the boundary to extend   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  5.   detail measurement of present   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  situation of the building/   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

the boundary of its enclosure   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 



 
 

 

 (attached to the photographs for    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

east, west, left, right)    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

6.   the reason of construct/ extend/    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  renovate (mention completely)   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

7.   building plan for construct/ extend/    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  renovate (mention completely        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

attached with and drawing)        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

8.   duration for work (expected)    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
9.   Admission of applicant  

It  is hereby admit  that all above mentions and attached  thereto shall be authentic and shall 

follow up  the Protection and Preservation of Cultural Heritage Region Law  (1998) Rules, other 

existing laws and conditions include in permission.  
 
 
 
 
 
 

Sign   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Name   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

NRC Card No.   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
Attachment  

(1)  4 photographs of the present situation of the building (east, west, left, right)  

(2)  building plan of construct/ extend/ renovate/ extend the boundary of its enclosure (drawings).  

(3)   recommendation of  relevant quarter or  group of  village  authorized offices  and Department of  

  Township General Administrative)  

(4)  other necessary documents.  



 
 

 
 

Form (2)  

Permit for constructing or extending of building within the ancient monumental zone or  

the ancient site zone  

[Rule ‐ 18, Sub‐section (b)]  
 
 
Permit No. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Date‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

1.   It  is  hereby  grant  that  the  applicant  shall  perform  compliant  with  the  provisions  of  the  

  Protection and Preservation of the Cultural Heritage Regions Law (1998), Rules, other existing  

  Laws and the following conditions to be observed include in permission for constructing and  

  extending of the building within the ancient monumental zone or the ancient site zone that  

  exists in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Quarter/ Village, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Township/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ City, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Region/ State;‐ 

(1)  Name of applicant person/    

  Organization    

(2)  NRC card No.                      

Registration No. of                    

Organization  

(3)  Kind of building grant to  

construct/ extend/ renovate  

(4)  Kind of building plan grant  

to construct/ extend/ renovate/  

extend the boundary  

of its enclosure  

(5)  Starting date for grant to work  

(6)  Expire date of permit  

(7)  Conditions to be observed  

  (Attached hereto)  
   



 

 

 

2.  The  applicant  shall  be  convicted  according  to  the  Protection  and  Preservation  of  Cultural 

Heritage Region Law (1998) and Rules, other existing Laws when he violates. 
 
 
 
 

                                         Sign  

     Name  who  issued  the  permit 

Office Seal     Designation  

    Department  



 
 
 
 

Form (3)  

Application  for  renovating of a building other  than an ancient monument or extending of  

the boundary of its enclosure in the ancient monumental zone or the ancient site zone  

[Rules ‐ 18, sub‐section (c)]  
 
 
To.  

Director General  

Department  of  Archaeology,  National Museum  and  Library 

Naypyidaw  
 
 
Subject:Application for prior permission  

 

 

It  is hereby applying  that  to grant permit  in accordance with  the Protection and Preservation of  

Cultural Heritage Regions Law  (1998), Rules, other existing Laws and stipulations  for renovating of a  

building other than an ancient monument or extending of the boundary of  its enclosure  in the  

ancient monumental  zone or  the ancient  site  zone  that exists  in  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Quarter/ Village,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐ City/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Township, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Region/ State.  
 
 
1.   Name of the applicant    

person or organization  

(if state own organization,  

mention the Name of Ministry)  

2.   NRC card No.  

Registration No. of Organization  

(attached with the organization/  

team register)  

3.   complete address  

  & phone No.  

4.   kinds of building desire to  

construct/ extend/ measurement  

of the boundary to extend  

5.   detail measurement of present  

  situation of the building/  



 
 

 
 

the boundary of its enclosure  

(attached to the photographs for  

east, wets, left, right)  

6.   the reason of construct/ extend/  

  renovate (mention completely)  

7.   building plan for construct/ extend/  

  renovate (mention completely  

attached with and drawing)  

8.   duration for work (expected)  
 
 
9.   Admission of applicant  

It  is hereby admit  that all above mentions and attached  thereto shall be authentic and shall 

follow up  the Protection and Preservation of Cultural Heritage Region Law  (1998) Rules, other 

existing laws and conditions include in permission.  
 
 
Sign  

Name  

NRC Card No 

Attachment 

(1)  4 photograph of the present situation of the building (east, west, left, right)  

(2)  building plan of construct/ extend/ renovate/ extend the boundary of its enclosure (drawings).  

(3)   recommendation of  relevant quarter or  group of  village  authorized offices  and Department of  

  Township General Administrative)  

(4)  other necessary documents.  



 
 
 
 

Form (4)  

Permit  for renovating of a building other than an ancient monument or extending of the  

  boundary of its enclosure in the ancient monumental zone or the ancient site zone  

[Rules ‐ 18, sub‐section (d)]  
 
 
Permit No. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Date‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

1.   It  is  hereby  grant  that  the  applicant  shall  perform  compliant  with  the  provisions  of  the  

  Protection and Preservation of the Cultural Heritage Regions Law (1998), Rules, other existing  

  Laws and the following conditions to be observed include in permission for renovating of a  

  building other than an ancient monument or extending of the boundary of enclosure in the  

  ancient monumental zone or the ancient site zone that exists in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Quarter/ Village, ‐‐‐‐ 

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Township/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ City, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Region/ State;‐ 
 
 
(1)  Name of applicant person/    

Organization  

(2)  NRC card No.  

Registration No. of  

Organization  

(3)  Kind of building grant to  

construct/ extend/ renovate  

(4)  Kind of building plan grant  

to construct/ extend/ renovate/  

extend the boundary  

of its enclosure  

(5)  Starting date for grant to work  

(6)  Expire date of permit  

(7)  Conditions to be observed  

  (attached hereto)  
   



 

 

 

 

2.  The  applicant  shall  be  convicted  according  to  the  Protection  and  Preservation  of  Cultural 

Heritage Region Law (1998) and Rules, other existing Laws when he violates. 
 

 
 
 

Sign  

Name who issued the permit  

Office Seal  Designation 

Department  



 
 
 
 
 

Form (5)  

Application for renovating of ancient monument or extending of the boundary of its  

enclosure in the ancient monumental zone or ancient site zone  

[Rules 18, sub‐section (e)]  
 
 
To  

Director General  

Department  of  Archaeology,  National Museum  and  Library 

Naypyidaw  
 
 
Subject: Application for prior permission  

 

 

It  is hereby applying  that  to grant permit  in accordance with  the Protection and Preservation of 

Cultural Heritage Regions  Law  (1998), Rules,  other  existing  Laws  and  stipulations  for  renovating  of 

ancient monument or extending of the boundary of  its enclosure  in the ancient monumental zone or 

ancient site zone that exists in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Quarter/ Village, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ City/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Township, ‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Region/ State.  
 
 
1.   Name of the applicant    

person or organization  

(if state own organization,  

mention the Name of Ministry)  

2.   NRC card No.  

Registration No. of Organization  

(attached with the organization/  

team register)  

3.   complete address  

  & phone No.  

4.   kinds of building desire to  

construct/ extend/ measurement  

of the boundary to extend  

5.   detail measurement of present  

  situation of the building/  



 
 

 
 

the boundary of its enclosure  

(attached to the photographs for  

east, wets, left, right)  

6.   the reason of construct/ extend/  

  renovate (mention completely)  

7.   building plan for construct/ extend/  

  renovate (mention completely  

attached with and drawing)  

8.   duration for work (expected)  
 
 
9.   Admission of applicant  

It  is hereby admit  that all above mentions and attached  thereto shall be authentic and shall 

follow up  the Protection and Preservation of Cultural Heritage Region Law  (1998) Rules, other 

existing laws and conditions include in permission.  
 
 
Sign  

Name  

NRC Card No. 

Attachment 

(1)  4 photographs of the present situation of the building (east, west, left, right)  

(2)  building plan of construct/ extend/ renovate/ extend the boundary of its enclosure (drawings).  

(3)   recommendation of  relevant quarter or  group of  village  authorized offices  and Department of  

  Township General Administrative)  

(4)  other necessary documents.  



 
 
 
 

Form (6)  

Permit for renovating of ancient monument or extending of the boundary of its enclosure  

in the ancient monumental zone or ancient site zone  

[Rules 18, sub‐section (f)]  
 
 
Permit No. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Date‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

1.   It  is  hereby  grant  that  the  applicant  shall  perform  compliant  with  the  provisions  of  the  

  Protection and Preservation of the Cultural Heritage Regions Law (1998), Rules, other existing  

  Laws and the following conditions to be observed include in permission for renovating of ancient  

  monumental or extending of the boundary of its enclosure in the ancient monumental zone or  

  ancient site zone that exists in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Quarter/ Village, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Township/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  ‐‐ City, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Region/ State;‐ 
 
 
(1)  Name of applicant person/    

Organization  

(2)  NRC card No.  

Registration No. of  

Organization  

(3)  Kind of building grant to  

construct/ extend/ renovate  

(4)  Kind of building plan grant  

to construct/ extend/ renovate/  

extend the boundary  

of its enclosure  

(5)  Starting date for grant to work  

(6)  Expire date of permit  

(7)  Conditions to be observed  

  (attached here to)  
   



 

 

 

2.  The  applicant  shall  be  convicted  according  to  the  Protection  and  Preservation  of  Cultural 

Heritage Region Law (1998) and Rules, other existing Laws when he violates. 
 

 
 

Sign  

Name who issued the permit   

Office Sea  Designation 

Department  



 
 

 
 

Form (7)  

Application  for  constructing,  extending,  renovating hotel, motel,  guest  house,  lodging  

  house or industrial building or extension the boundary of its enclosure  

[Rule ‐ 18, sub‐section (g)]  
 
 
To  

Director General  

Department  of  Archaeology,  National Museum  and  Library 

Naypyidaw  
 
 
Subject: Application for prior permission  

 

 

It  is hereby applying  that  to grant permit  in accordance with  the Protection and Preservation of 

Cultural Heritage Regions  Law  (1998), Rules, other existing  Laws and  stipulations  for constructing, 

extending,  renovating hotel, motel, guest house,  lodging house or  industrial building or extension 

the boundary of  its enclosure  that exists  in  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Quarter/ Village,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ City/  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Township, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Region/ State.  

1.   Name of the applicant  

person or organization  

(if state own organization,  

mention the Name of Ministry)  

2.   NRC card No.  

Registration No. of Organization  

(attached with the organization/  

team register)  

3.   complete address  

  & phone No.  

4.   kinds of building desire to  

construct/ extend/ measurement  

of the boundary to extend  

5.   detail measurement of present  

  situation of the building/  

the boundary of its enclosure  



 
 

 

 (attached to the photographs for  

east, wets, left, right)  

6.   the reason of construct/ extend/  

  renovate (mention completely)  

7.   building plan for construct/ extend/  

  renovate (mention completely  

attached with and drawing)  

8.   duration for work (expected)  

9.   Admission of applicant  

It  is hereby admit  that all above mentions and attached  thereto shall be authentic and shall 

follow up  the Protection and Preservation of Cultural Heritage Region Law  (1998) Rules, other 

existing laws and conditions include in permission.  
 
 
 

Sign  

Name  

NRC Card No.  
 
 
Attachment  

(1)  4 photographs of the present situation of the building (east, west, left, right)  

(2)  building plan of construct/ extend/ renovate/ extend the boundary of its enclosure (drawings).  

(3)   recommendation of  relevant quarter or  group of  village  authorized offices  and Department of  

  Township General Administrative)  

(4)  other necessary documents.  



 
 
 
 

Form (8)  

Permit for constructing, extending, renovating hotel, motel, guest house, lodging house or  

industrial building or extending the boundary of its enclosure  

[Rule ‐ 18, sub‐section (h)]  
 
 
Permit No. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Date‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

1.   It  is  hereby  grant  that  the  applicant  shall  perform  compliant  with  the  provisions  of  the  

  Protection and Preservation of the Cultural Heritage Regions Law (1998), Rules, other existing  

  Laws  and  the  following  conditions  to  be  observed  include  in  permission  for  constructing,  

  extending,  renovating  hotel,  motel,  guest  house,  lodging  house  or  industrial  building  or  

  extending the boundary of its enclosure that exists in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Quarter/ Village, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  Township/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ City, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Region/ State;‐ 
 
 
(1)  Name of applicant person/    

Organization  

(2)  NRC card No.  

Registration No. of  

Organization  

(3)  Kind of building grant to  

construct/ extend/ renovate  

(4)  Kind of building plan grant  

to construct/ extend/ renovate/  

extend the boundary  

of its enclosure  

(5)  Starting date for grant to work  

(6)  Expire date of permit  

(7)  Conditions to be observed  

  (attached hereto)  
   



 

 

 

 

2.  The  applicant  shall  be  convicted  according  to  the  Protection  and  Preservation  of  Cultural 

Heritage Region Law (1998) and Rules, other existing Laws when he violates. 
 

 
 
 

Sign  

Name who issued the permit  

Office Sea  Designation 

Department  



 
 

 
 

Form (9)  

Application for carrying out the renovating and maintenance work or the ancient  

monument without altering the original ancient form and structure of original ancient  

workmanship within the cultural heritage region  

[Rule ‐ 18, sub‐section (i)]  
 
 
To  

Director General  

Department  of  Archaeology,  National Museum  and  Library 

Naypyidaw  
 
 
Subject: Application for prior permission  

 

 

It  is hereby applying  that  to grant permit  in accordance with  the Protection and Preservation of 

Cultural Heritage Regions Law  (1998), Rules, other existing Law and stipulations  for carrying out  the 

renovation and maintenance work or  the ancient monument without altering  the original ancient 

form and structure of original ancient workmanship within the cultural heritage region that exists in ‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐Quarter/  Village,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  City/  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Township,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐District,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Region/ State.  

1.   Name of the applicant  

person or organization  

(if state own organization,  

mention the Name of Ministry)  

2.   NRC card No.  

Registration No. of Organization  

(attached with the organization/  

team register)  

3.   complete address  

  & phone No.  

4.   kinds of building desire to  

construct/ extend/ measurement  

of the boundary to extend  

5.   detail measurement of present  



 
 

 

situation of the building/  

the boundary of its enclosure  

(attached to the photographs for  

east, wets, left, right)  

6.   the reason of construct/ extend/  

  renovate (mention completely)  

7.   building plan for construct/ extend/  

  renovate (mention completely  

attached with and drawing)  

8.   duration for work (expected)  

9.   Admission of applicant  

It  is hereby admit  that all above mentions and attached  thereto shall be authentic and shall 

follow up  the Protection and Preservation of Cultural Heritage Region Law  (1998) Rules, other 

existing laws and conditions include in permission.  
 
 
 

Sign  

Name  

NRC Card No. 

Attachment 

(1)  4 photographs of the present situation of the building (east, west, left, right)  

(2)  building plan of construct/ extend/ renovate/ extend the boundary of its enclosure (drawings).  

(3)   recommendation of  relevant quarter or  group of  village  authorized offices  and Department of  

  Township General Administrative)  

(4)  other necessary documents.  



 
 
 
 

Form (10)  

Permit  for carrying out  the  renovating and maintenance work or  the ancient monument  

without altering the original ancient form and structure of original ancient workmanship  

within the cultural heritage region  

  [Rule ‐ 18, sub‐section (j)]  
 
 
Permit No. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Date‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

1.   It  is  hereby  grant  that  the  applicant  shall  perform  compliant  with  the  provisions  of  the  

  Protection and Preservation of the Cultural Heritage Regions Law (1998), Rules, other existing  

  Laws and the following conditions to be observed include in permission for carrying out the  

  renovation  and  maintenance  work  or  the  ancient  monument  without  altering  the  original  

  ancient form and structure of original ancient workmanship within the cultural heritage region  

  that exists in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Quarter/ Village, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Township/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ City, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  ‐‐‐‐‐ District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Region/ State;‐ 

(1)  Name of applicant person/  

  Organization  

(2)  NRC card No.  

Registration No. of  

Organization  

(3)  Kind of building grant to  

construct/ extend/ renovate  

(4)  Kind of building plan grant  

to construct/ extend/ renovate/  

extend the boundary  

of its enclosure  

(5)  Starting date for grant to work  

(6)  Expire date of permit  

(7)  Conditions to be observed  

  (attached here to)  
   



 

 

 

2.  The  applicant  shall  be  convicted  according  to  the  Protection  and  Preservation  of  Cultural 

Heritage Region Law (1998) and Rules, other existing Laws when he violates. 
 
 

Sign  

Name who issued the permit  

Office Seal  Designation 

Department  



 
 
 
 

Form (11)  

Application for carrying out archaeological excavation within the cultural heritage region  

[Rule ‐ 18, sub‐section (k)]  
 
 
To  

Director General  

Department  of  Archaeology,  National Museum  and  Library 

Naypyidaw  
 
 
Subject: Application for prior permission  
 
 
 

It is hereby applying that to grant permit in accordance with the Protection and Preservation of 

Cultural Heritage Regions Law (1998), Rules, other existing Laws and stipulations for carrying out 

archaeological  excavation  within  the  cultural  heritage  region  that  exists  in  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Quarter/ 

Village, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  City/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Township, 

State. 

1.   Name of the applicant 

person or organization 

(if state own organization, 

mention the Name of Ministry) 

2.   NRC card No. 

Registration No. of Organization 

(attached with the organization/ 

team register) 

3.   complete address 

& phone No. 

4.   kinds of building desire to 

construct/ extend/ measurement 

of the boundary to extend 

5.   detail measurement of present 

situation of the building/ 

the boundary of its enclosure 

(attached to the photographs for 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Region/  



 
 

 
 

east, wets, left, right)  

6.   the reason of construct/ extend/  

  renovate (mention completely)  

7.   building plan for construct/ extend/  

  renovate (mention completely  

attached with and drawing)  

8.   duration for work (expected)  

9.   Admission of applicant  

It  is hereby admit  that all above mentions and attached  thereto shall be authentic and shall 

follow up  the Protection and Preservation of Cultural Heritage Region Law  (1998) Rules, other 

existing laws and conditions include in permission.  
 
 
 
 
 
 

Sign  

Name  

NRC Card No.  
 
 
Attachment  

(1)  4 photographs of the present situation of the building (east, west, left, right)  

(2)  building plan of construct/ extend/ renovate/ extend the boundary of its enclosure (drawings).  

(3)   recommendation of  relevant quarter or  group of  village  authorized offices  and Department of  

  Township General Administrative)  

(4)  other necessary documents.  



 
 
 
 

Form (12)  

Permit for carrying out archaeological excavation within the cultural heritage region  

[Rule ‐ 18, sub‐section (l)]  
 
 
Permit No. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Date‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

1.   It  is  hereby  grant  that  the  applicant  shall  perform  compliant  with  the  provisions  of  the  

  Protection and Preservation of the Cultural Heritage Regions Law (1998), Rules, other existing  

  Laws  and  the  following  conditions  to  be  observed  include  in  permission  for  carrying  out  

  archaeological excavation within the cultural heritage region that exists in  

Quarter/  Village,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Township/  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  City,  District, 

Region/ State;‐ 

(1)  Name of applicant person/  

  Organization  

(2)  NRC card No.  

Registration No. of  

Organization  

(3)  Kind of building grant to  

construct/ extend/ renovate  

(4)  Kind of building plan grant  

to construct/ extend/ renovate/  

extend the boundary  

of its enclosure  

(5)  Starting date for grant to work  

(6)  Expire date of permit  

(7)  Conditions to be observed  

  (attached here to)  

 
   



 

 

2.   The  applicant  shall  be  convicted  according  to  the  Protection  and  Preservation  of  Cultural  

  Heritage Region Law (1998) and Rules, other existing Laws when he violates. 
 

 
 

Sign 
Office Sea   

Name who issued the permit  

Designation 

Department  



 
 
 

Form (13)  

Application  for  constructing, extending,  renovating other building except  the hotel, motel,  

  guest house, lodging house or industrial building or extending the boundary of its  

enclosure within the protected and preserved zone  

[Rule ‐ 18, sub section (m)]  
 
 
To  

Director General  

Department  of  Archaeology,  National Museum  and  Library 

Naypyidaw  
 
 
Subject: Application for prior permission  

 

 

It  is hereby applying  that  to grant permit  in accordance with  the Protection and Preservation of 

Cultural Heritage Regions  Law  (1998), Rules, other existing  Laws and  stipulations  for constructing, 

extending,   renovating   other   building   except   the   hotel,   motel,   guest   house,    lodging   house   or 

industrial building or extending  the boundary of  its enclosure within  the protected and preserved 

zone  that  exists  in  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Quarter/ Village,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ City/  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Township,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Region/ State.  

1.   Name of the applicant  

person or organization  

(if state own organization,  

mention the Name of Ministry)  

2.   NRC card No.  

Registration No. of Organization  

(attached with the organization/  

team register)  

3.   complete address  

  & phone No.  

4.   kinds of building desire to  

construct/ extend/ measurement  

of the boundary to extend  

5.   detail measurement of present  



 
 

 
 

situation of the building/  

the boundary of its enclosure  

(attached to the photographs for  

east, wets, left, right)  

6.   the reason of construct/ extend/  

  renovate (mention completely)  

7.   building plan for construct/ extend/  

  renovate (mention completely  

attached with and drawing)  

8.   duration for work (expected)  

9.   Admission of applicant  

It  is hereby admit  that all above mentions and attached  thereto shall be authentic and shall 

follow up  the Protection and Preservation of Cultural Heritage Region Law  (1998) Rules, other 

existing laws and conditions include in permission.  
 
 
Sign  

Name  

NRC Card No.  
 
 
Attachment  

(1)  4 photographs of the present situation of the building (east, west, left, right)  

(2)  building plan of construct/ extend/ renovate/ extend the boundary of its enclosure (drawings).  

(3)   recommendation of  relevant quarter or  group of  village  authorized offices  and Department of  

  Township General Administrative)  

(4)  other necessary documents.  



 
 
 
 

Form (14)  

Permit  for  constructing, extending,  renovating other building except  the hotel, motel,  

guest house, lodging house or industrial building or extending the boundary of its  

enclosure within the protected and preserved zone  

[Rule ‐ 18, Sub‐section (n)]  
 
 
Permit No. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Date‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

1.   It  is  hereby  grant  that  the  applicant  shall  perform  compliant  with  the  provisions  of  the  

  Protection and Preservation of the Cultural Heritage Regions Law (1998), Rules, other existing  

  Laws  and  the  following  conditions  to  be  observed  include  in  permission  for  Constructing,  

  extending, renovating other building except the hotel, motel, guest house, lodging house or  

  industrial  building  or  extending  the  boundary  of  its  enclosure  within  the  protected  and  

  preserved zone that exists in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Quarter/ Village, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Township/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  City, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ District, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Region/ State;‐ 

(1)  Name of applicant person/  

Organization  

(2)  NRC card No.  

Registration No. of  

Organization  

(3)  Kind of building grant to  

construct / extend/ renovate  

(4)  Kind of building plan grant  

to construct/ extend/ renovate/  

extend the boundary  

of its enclosure  

(5)  Starting date for grant to work  

(6)  Expire date of permit  

(7)  Conditions to be observed  

  (attached hereto)  
   



 

 

 

2.  The  applicant  shall  be  convicted  according  to  the  Protection  and  Preservation  of  Cultural 

Heritage Region Law (1998) and Rules, other existing Laws when he violates. 
 
 
 
 

Sign  

Name who issued the permit  

Office Sea  Designation 

Department  



 
 
 
 
 

Form (15)  

Application  for building  road,  constructing bridge,  irrigation  canal and embankment or  

extending the same, digging well, pond and fish‐breeding pond or extending the same  

within the cultural heritage region  

  [Rule ‐ 18, sub section (o)]  
 
 
To  

Director General  

Department  of  Archaeology,  National Museum  and  Library 

Naypyidaw  
 
 
Subject: Application for prior: permission  

 

 

It  is hereby applying  that  to grant permit  in accordance with  the Protection and Preservation of  

Cultural Heritage Regions  Law  (1998), Rules, other existing  Law and  stipulations  for building  road,  

constructing bridge,  irrigation canal and embankment or extending  the same, digging well, pond and  

fish‐breeding pond or extending  the same within  the cultural heritage  region  that exists  in  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐ Quarter/  Village,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  City/  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Township,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐District,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Region/ State.  
 
 
1.   Name of the applicant  

person or organization  

(if state own organization,  

mention the Name of Ministry)  

2.   NRC card No.  

Registration No. of Organization  

(attached with the organization/  

team register)  

3.   complete address  

  &  phone No.  

4.   kinds of building desire to  

construct / extend/ measurement  

of  the boundary to extend  



 
 

 

5.   detail measurement of present  

  situation of the building/  

the boundary of its enclosure  

(attached to the photographs for  

east, wets, left, right)  

6.   the reason of construct/ extend/  

  renovate (mention completely)  

7.   building plan for construct/ extend/ 

  renovate (mention completely  

attached with and drawing)  

8.   duration for work (expected)  

9.   Admission of applicant  

It  is hereby admit  that all above mentions and attached  thereto shall be authentic and shall 

follow up  the Protection and Preservation of Cultural Heritage Region Law  (1998) Rules, other 

existing laws and conditions include in permission.  
 
 
 

Sign  

Name  

NRC Card No. 

Attachment 

(1)  4 photographs of the present situation of the building (east, west, left, right)  

(2)  building plan of construct/ extend/ renovate/ extend the boundary of its enclosure (drawings).  

(3)   recommendation of  relevant quarter or  group of  village  authorized offices  and Department of  

  Township General Administrative)  

(4)  other necessary documents.  



 
 
 
 

Form (16)  

Permit  for  building  road,  constructing  bridge,  irrigation  canal  and  embankment  or  

extending the same, digging well, pond and fish‐breeding pond or extending the same  

within the cultural heritage region  

  [Rule ‐ 18, Sub‐section (p)]  
 
 
Permit No. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Date‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

1.   It  is  hereby  grant  that  the  applicant  shall  perform  compliant  with  the  provisions  of  the  

  Protection and Preservation of the Cultural Heritage Regions Law (1998), Rules, other existing  

  Laws and the following conditions to be observed include in permission for building road,  

  constructing bridge, irrigation canal and embankment or extending the same, digging well, pond  

  and fish‐breeding pond or extending the same within the cultural heritage region that exists in ‐‐ 

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Quarter/ Village, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Township/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ City, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ District, ‐‐‐ 

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Region/ State;‐ 

(1)  Name of applicant person/  

  Organization  

(2)  NRC card No.  

Registration No. of  

Organization  

(3)  Kind of building grant to  

construct/ extend/ renovate  

(4)  Kind of building plan grant  

to construct/ extend/ renovate/  

extend the boundary  

of  its enclosure  

(5)  Starting date for grant to work  

(6)  Expire date of permit  

(7)  Conditions to be observed  

  (attached hereto)  
   



 

 

 

 

2.  The  applicant  shall  be  convicted  according  to  the  Protection  and  Preservation  of  Cultural 

Heritage Region Law (1998) and Rules, other existing Laws when he violates. 
 

 
 
 
 
 

Sign  

Name who issued the permit  
Office Sea  Designation 

Department  
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