
 
 

ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ်အစိုးရ 

သာသနာထရးနှင့်ယဉ်ထြျေးမှုဝန်ကြီးဌာန 

အမိန့်ထ ြာပ်ငာစာအမှတ်     ၁၁  / ၂၀၂၀ 

၁၃၈၂  ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၇ ရက် 

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ  ၂၃   ရက်) 

 

 သာသနာအရးနှင့်ယဉ်အကျေးမှုဝန်ကကီးဌာနသည် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ် 

ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ ြုေ်မ ၅၃၊ ြုေမ်ခွေဲ(က)ေရ ေြ်နှငး်ထားအသာ လုြ်ြိုငခ်ွေင့်ကို ကျေင့်သံုး၍ 

ပြည်အထာငစ်ုေစိုးရေဖွေဲ့၏သအဘာတူညီချေက်ပဖင့် ဤနညး်ဥြအေမျေားကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ 

အခန်း(၁)  

အမည်နှင့်အဓိြ္ပာယ်ထော်ပြချေြ် 

၁။ ဤနည်းဥြအေမျေားကို ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသမျေား ြာြွေယ်ေိန်းသိမ်းထရး 

နညး်ဥြထေမျေား ဟု အခါ်တွေင်အစရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥြအေမျေားတွေင် ြါရိှအသာစကားရြ်မျေားသည် အဖာ်ပြြါေတိုငး် ေဓြိ္ပာယ် 

သက်အရာက်အစရမည် - 

 (က) ဥြထေ ဆိုသည်မှာ  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ် ထိန်းသိမ်းအရး 

ဥြအေကိုဆိုသည်။  

 ( ခ )  ညွှန် ြားထရးမှူးချေုြ် ဆိုသည်မှာ အရှးအဟာငး်သုအတသနနှင့် ေမျေ ိုးသားပြတိုက် 

ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကကားအရးမှူးချေုြ်ကိုဆိုသည်။ 

 ( ဂ )  ထ ျှောြ်ေားသူ ဆိုသည်မှာ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေပဖစ် သတ်မှတ် 

ထားအသာ အေသေမျေ ိုးေစားတစ်ခုခုတွေင် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားအသာ 

လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို အဆာငရွ်က်ရန်အလျှောက်ထားသည့်ြဂု္ဂိုလ်၊ ေဖွေဲ့ေစည်းကို 

ဆိုသည်။ 

 (ဃ) ြုံစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥြအေမျေားတွေင် သတ်မှတ်ထားသည့်ြုံစံကိုဆိုသည်။ 

 ( င )  ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာြ်ထရးအေွေဲ့ ဆိုသည်မှာ တိငုး်အေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီနှင့် အေသဆုိင်ရာထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီတ့ုိက အရှးအဟာင်း 

ေအဆာက်ေေံုကုိ ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်ရန် ဝန်ကကီးဌာန၏ သအဘာတူညီချေက်ပဖင့် 

ဖွေဲ့စည်းထားအသာ အရှးအဟာင်းေအဆာက်ေေုံထိန်းသိမ်း အစာင့်အရာှက်အရးေဖွေဲ့ 

ေသီးသီးကို ဆိုသည်။ 



 
 

၂ 

 ( စ )  ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ေိခုိြ်နုိင်မှုဆန်းစစ်ချေြ် ဆုိသည်မှာ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ် 

အေသတွေင် အဆာင်ရွက်မည့်လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်သည် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်ေအြါ် 

မည်သ့ုိထိခိုက်နိုငမ်ှုရိှအကကာငး်၊ မည်သည့်ေချေက်တို့ကို လိကု်နာအဆာငရွ်က်ြါက 

ထိခုိက်မှုအလျော့နည်းသက်သာနုိင်အကကာင်းနှင့် ေဆုိြါကိစ္စေား အဆာင်ရွက်သင့်အကကာင်း 

သ့ုိမဟုတ် အဆာငရွ်က်ရန်မသင့်အကကာင်း ဦးစီးဌာန၊  တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် 

ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အေသဆုိင်ရာထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

တို့က တာဝန်အြးေြ်အသာေဖွေဲ့၏ ကွေငး်ဆငး်ဆန်းစစ်ချေက်ကိုဆိုသည်။ 

 (ဆ)  မူ ရှပိြီး ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ထေဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ သ့ုိမဟုတ် အထသးစား၊ 

အ တ်စားစြ်မှု ုြ်ငန်းအထဆာြ်အအံုဆုိသည်မှာ ဥြအေပြဋ္ဌာန်းပခင်းမပြုမီက 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့်ေညီ တည်အဆာက်ဖွေင့်လှစ်လျေက်ရှိသည့် ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ 

ဧည့်အဂဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ သ့ုိမဟုတ် ေအသးစား၊ ေလတ်စား၊ စက်မှုလုြ်ငန်း 

ေအဆာက်ေေံုကုိဆုိသည်။ ြုဂံအရှးအဟာင်းယဉ်အကျေးမှုနယ်အပမစီမံခန့်ခွေဲအရးေဖွေဲ့၏ 

ခွေင့်ပြုချေက်ပဖင့် တည်အဆာက်ထားသည့် ဟုိတယ်၊ မုိတယ်၊ တည်းခုိရိြ်သာ သ့ုိမဟုတ် 

ေအသးစား ေလတ်စား၊ စက်မှုလုြ်ငန်းေအဆာက်ေေုံမျေားလည်း ြါဝင်သည်။  

အခန်း(၂) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသသတ်မှတ်ပခင်း 

၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဥြအေြုေ်မ ၉ ေရ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေပဖစ် အေသေမျေ ိုးေစား 

တစ်ခုခုကုိပဖစ်အစ၊ တစ်ခုထက်ြုိအသာအေသကုိပဖစ်အစ နယ်နိမိတ်အဖာ်ပြ၍ ေမိန့်အကကာ်ပငာစာ ထုတ်ပြန် 

သတ်မှတ်နိုငအ်ရးေတွေက် ကကိုတငအ်ဆာင်ရွက်ရမည့်လုြ်ငန်းမျေားကို အဆာင်ရွက်ပြီး ပြန်လည် 

တငပ်ြရန် ဦးစီးဌာနကို တာဝန်အြးေြ်နိုင်သည်။ 

၄။ ဦးစီးဌာနက တာဝန်အြးေြ်သည့်ဝန်ထမ်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ထမ်းေဖွေဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ 

နယ်အပမေတွေင်း ကွေငး်ဆင်းအလ့လာပခငး်၊ အပမတိုင်းတာပခငး်၊ အပမြုထံုတ်ပခငး်၊ အပမရာဇဝင် 

စုံစမ်းပခင်းနှင့် အေသေမျေ ိုးေစားခွေဲပခားပခင်းတို့ကို အနာက်ဆက်တွေဲ(က)ြါ အယဘုယျေသတ်မှတ်ချေက် 

မျေားနှင့်ေညီ စိစစ်ပြီး ေအထာက်ေထား၊ စာရွကစ်ာတမ်းမျေားနှင့်ေတူ ညွှန်ကကားအရးမှူးချေုြ်ထံ 

တငပ်ြရမည်။ ညွှန်ကကားအရးမှူးချေုြ်သည် တငပ်ြချေက်မျေားကိုစိစစ်ပြီး ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ ဆက်လက် 

တငပ်ြရမည်။  

၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ေစုိးရေဖွေဲ့၏ သအဘာတူညီချေက်ပဖင့် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေပဖစ် 

ေမိန့်အကကာ်ပငာစာထတု်ပြန်သတ်မှတ်သည့် အပမအြါ်တွေင် ဦးစီးဌာနက ေမှတ်ေသား အကျောက်တိုင် 

သ့ုိမဟုတ် ထင်ရှားအသာေမှတ်ေသားတစ်ခုခုကို စိုက်ထပူခငး်နှင့် အကကညာပခငး် တို့ကို အဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 



 
 

၃ 

၆။ (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ဥြအေြုေမ် ၁၀ နှင့ေ်ညီ  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် 

အပမယာစီမံခန့်ခွေဲအရးေတွေက်လုိေြ်လျှေင် ေစိုးရဌာနသ့ုိမဟုတ် ေစိုးရေဖွေဲ့ေစည်း 

တစ်ခုခု၏ စီမံခန့်ခွေဲမှုအောကတ်ွေငရိှ်အသာ အပမကိုလည်းအကာငး်၊ ြုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် 

ြုဂ္ဂလိက ေဖွေဲ့ေစည်းြုိင် အပမကုိလည်းအကာင်း သက်ဆုိင်ရာေစုိးရဌာန သ့ုိမဟုတ် 

ေစုိးရေဖွေဲ့ေစည်း သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာြုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် ြုဂ္ဂလိကေဖွေဲ့ေစည်းနှင့် 

ကကိုတငညိှ်နှိုင်းအဆာငရွ်က်ရန် ဦးစီးဌာနကို တာဝန်အြးေြ်နိုင်သည်။  

 ( ခ )  ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုငရ်ာအပမနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အပမြု၊ံ အပမရာဇဝင်၊ အပမကို စီမံ 

ခန့်ခွေဲနုိင်သည့် ခုိင်လံုအသာေအကကာင်းပြချေက်မျေားအဖာ်ပြ၍ ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ ဆက်လက် 

တငပ်ြရမည်။ ဝန်ကကီးဌာနသည် လိေုြ်ြါက ေစိုးရေဖွေဲ့သို့ တငပ်ြ အဆာငရွ်က် 

ရမည်။ 

 ( ဂ )  ဝန်ကကီးဌာန၏ ခွေင့်ပြုချေက်ရရှိြါက ဦးစီးဌာနသည် ေဆိုြါအပမေား စီမံခန့်ခွေဲပခငး် 

နှင့ြ်ိုင်ဆိုင်မှု လွှအဲပြာငး်ပခင်းတို့ကို အဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၇။ အပမကုိစီမံခန့်ခွေဲရန် ေအထာက်ေထားခုိင်လံုမှုရိှ၍ ဥြအေြုေ်မ၁၀ ြုေ်မခွေဲ(ခ)ေရ သက်ဆုိင်ရာ 

ြုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် ြုဂ္ဂလိကေဖွေဲ့ေစည်းနှင့် ညိှနှိုင်းအဆာင်ရွက်အသာ်လည်း ြုိင်ဆုိင်သူက အြးေြ်ရန် 

ပငင်းဆန်ြါက ဝန်ကကီးဌာနသည် ေစိုးရေဖွေဲ့၏ခွေင့်ပြုချေက်ေရ အပမသိမ်းဆည်းပခငး်၊ ပြန်လည် အနရာ 

ချေထားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ထအူထာငပ်ခငး်ဆိုင်ရာဥြအေနှင့်ေညီ အပမယာစီမံခန့်ခွေဲပခငး်၊ လိုေြ်ြါက 

အလျော်အကကး၊ နစ်နာအကကးအြးပခငး် အဆာငရွ်က်ရမည်။  

အခန်း(၃) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသြာြွေယ်ေိန်းသိမ်းပခင်း  

၈။ တုိင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီနှင့် အေသဆုိင်ရာ ထိန်းသိမ်းအရး 

အကာ်မတီမျေားသည် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားတွေင် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသ ေခင်းေကျေင်းကုိ 

ေဟန့်ေတားေအနှာင့်ေယှက်ပဖစ်အစသည့် မည်သည့်ေအဆာက်ေေုံကိုမဆို အဆာက်လုြ်ပခငး် 

မပြုရန် တားဆီးပခငး်၊ ကျေူးအကျော်အဆာက်လုြ်ထားမှုမျေားကို ဖယ်ရှားပခငး်တို့ကို အောက်ြါေတိုငး် 

အဆာငရွ်က်နိုင်သည် - 

 (က) သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်ေညီ  ေမိန့်ထတု်ပြန်အဆာငရွ်က်နိုင်သည်။ 

 ( ခ )  ေစိုးရဌာန သ့ုိမဟုတ် ေစိုးရေဖွေဲ့ေစည်းတစ်ခုခုြိုင် ေအဆာက်ေေုံပဖစ်ြါက 

ေစိုးရေဖွေဲ့မှတစ်ဆင့် သက်ဆိုငရ်ာဝန်ကကီးဌာနနှင့ညှ်ိနှိုငး်၍ တားဆီးဖယ်ရှား 

နိုငသ်ည်။ 

 ( ဂ )  ြုဂ္ဂလကိြိုင်ေအဆာက်ေေံုပဖစ်ြါက ြိုင်ရှင်သ့ုိ နို့တစ်စာအြးြို့ကာ တားဆီး 

ဖယ်ရှားနိုင်သည်။  တားဆီးဖယ်ရှားမှုကို မလိုက်နာြါက သက်ဆိုငရ်ာ ဥြအေနှင့် 

ေညီဆက်လက်အဆာင်ရွက်နိုငသ်ည်။ 



 
 

၄ 

၉။ တုိင်းအေသကကီးသ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီနှင့် အေသဆုိင်ရာထိန်းသိမ်းအရး 
အကာ်မတီမျေားက ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်း၌ ဥြအေြုေ်မ ၁၄ ြါ ကိစ္စရြ်မျေားကို 
အဆာငရွ်က်ရန် ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ သအဘာတူညီချေက်အတာငး်ခံလာြါက ဝန်ကကီးဌာနသည် အောက်ြါ 
ေတိုငး် စိစစ်တငပ်ြရန် ဦးစီးဌာနသ့ုိ တာဝန်အြးေြ်နိုငသ်ည် - 

 (က) အရှးအဟာင်းေအဆာက်ေေံု၏ြရဝဏ်ကုိ သတ်မှတ်ရန်ေတွေက် ဓာတ်ြံုမှတ်တမ်းမျေား၊ 
ေအသးစိတ်ြုံဆွေဲမှတ်တမ်းမျေားနှင့် သမိုင်းအကကာငး်မှတ်တမ်း ေအထာက်ေထား 
မျေားကို ပြုစုတငပ်ြအစပခငး်၊ 

 ( ခ )  အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံု၏ ြရဝဏ်ေတွေင်း အဆာငရ်ွက်သည့် ကိစ္စရြ်မျေား 
ေတွေက် လိကု်နာရမည့်စည်းကမ်းချေက်မျေားသတ်မှတ်ရန် လျောထားတငပ်ြအစပခင်း၊ 

 ( ဂ )  အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံုေား မူလြုံသဏ္ဌာန်၊ မူလလက်ရာမျေားေား 
မအြျောက်ြျေက်အစဘဲ ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်နုိင်ရန် ထိန်းသိမ်းအရးနည်းလမ်းဆုိင်ရာ 
ေကကံပြုချေက်မျေားတငပ်ြအစပခငး်။ 

၁၀။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နညး်ဥြအေ ၉ ေရ ဦးစီးဌာနက စိစစ်တငပ်ြလာအသာကိစ္စရြ်မျေားကုိ 
စိစစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတိုငး်အေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီနှင့် အေသဆိုငရ်ာ 
ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမျေားသုိ့ သအဘာထားပြန်ကကားရမည်။ 

၁၁။ သက်ဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရးေဖွေဲ့မျေားသည် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် 
အရှးအဟာင်းေအဆာက်ေေံု၏ မူလအရှးအဟာင်းြံုသဏ္ဌာန်ကုိပဖစ်အစ၊ မူလအရှးအဟာင်းလက်ရာကုိပဖစ်အစ 
အပြာင်းလဲပခင်းမရိှအစဘဲ ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်းပခငး်လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ယငး်၏ ဝငး်ခခံ 
နယ်နိမတိ်ကို ပြငဆ်င်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပခငး်မျေား အဆာငရွ်က်လိုြါက ဥြအေြုေ်မ ၂၄ ြုေမ်ခွေဲ(က) ေရ  
ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှရန် ြုံစ(ံ၃၇)ပဖင့် အလျှောက်ထားရမည်။ 

၁၂။ ဝန်ကကီးဌာန၊ တုိင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီနှင့် အေသဆုိင်ရာ 
ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမျေားသည် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်းရိှ အရှးအဟာင်းေအဆာက်ေေံုနှင့် 
အရှးအဟာငး်အနရာမျေား လုခံခုံမှုရိှအစရန် လိေုြ်သည့်စီမံမှုမျေားပဖင့် ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်း အစာင့်အရာှက် 
ရမည်။  

အခန်း(၄) 
ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ်ထ ျှောြ်ေားပခငး်၊ စိစစ်ပခငး်နှင့် ေုတ်ထြးပခငး် 

၁၃။ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်း ဥြအေြုေ်မ ၂၁ တွေင်အဖာ်ပြထားအသာ လုြ်ငန်း 
တစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားေအြါ် ထိခုိက်မှုမရိှအကကာင်း ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက် 
ရရိှရန် တုိင်းအေသကကီးသ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အေသဆုိင်ရာ 
ထိန်းသိမ်းအရး အကာ်မတီသ့ုိ အလျှောက်ထားရာတွေင်ပဖစ်အစ၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ထုတ်အြးရာတွေင် 
ပဖစ်အစ အောက်အဖာ်ပြြါြုံစံမျေားကို ေသံုးပြု၍ အဆာငရ်ွက်ရမည် - 

 (က) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့် အကျေးရွာတွေင် 
ေအဆာက်ေေုံကို တည်အဆာက်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ်ပခငး် ပြုလုြ် 
လိြုါက ြုံစံ(၁)ပဖင့ ်အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၂) 
ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။  



 
 

၅ 

 ( ခ )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့် အကျေးရွာတွေင် 
အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံုမှတစ်ြါး ေပခားေအဆာက်ေေုံကို ပြငဆ်င်ပခင်း 
သ့ုိမဟုတ် ယင်း၏ဝင်းခခံနယ်နိမိတ်ကုိကာရံပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် တုိးချဲ့ေ ပခင်း 
ပြုလုြ်လိုြါက ြုံစ(ံ၃)ပဖင့်အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို 
ြုံစံ(၄)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။ 

 ( ဂ )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့် အကျေးရွာတွေင် 
ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားကို မထခိိုက်သည့် သာသနိက ေအဆာက်ေေံုမျေား၊ 
ြညာအရး၊ ကျေန်းမာအရးဆိုင်ရာ ေအပခခံေအဆာက်ေေုံမျေား ပြုပြငမ်ွေမ်းမံပခင်း၊ 

ေသစ်တည်အဆာက်ပခင်း ပြုလုြ်လိြုါက ြုံစံ(၅)ပဖင့ ် အလျှောက်ထားရမည်။ 
ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကိုြုံစံ(၆)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။ 

 (ဃ ) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ ပမို့ပြနှင့်အကျေးရွာတွေင် လမ်းမျေား 

တိုးချေဲ့ပခငး်၊ ပြငဆ်င်ပခင်း၊ ဆိြ်ခံအဘာတံတားမျေား ပြငဆ်င်ပခငး် ပြုလုြ်လိြုါက 
ြုံစံ(၇)ပဖင့် အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါကကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၈)ပဖင့် 
ထုတ်အြးရမည်။ 

 ( င )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့် အကျေးရွာတွေင် 
အရတွေင်း၊ အရကန်၊ အရကူးကန်၊ အရအလှာင်ကန်၊ အမွေးပမူအရးကန်၊ အမွေးပမူအရးခခံမျေား၊ 

နှစ်ရှည်ြင်စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေား အဆာငရွ်က်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပခငး်၊ ပြုပြငမ်ွေမး်မံပခငး်မျေား 

ပြုလုြ်လိုြါက ြုံစ(ံ၉)ပဖင့် အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုိ 
ြုံစံ(၁၀) ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။  

 ( စ )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ ပမို့ပြနှင့်အကျေးရွာတွေင် လက်မှု 
လုြ်ငန်းဆိုင်ရာေလုြ်ရုံမျေားေသစ်တည်အဆာက်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပြုပြငပ်ခငး် ပြုလုြ် 
လိြုါက ြုံစ(ံ၁၁)ပဖင့် အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို  ြုံစံ 
(၁၂)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။ 

 (ဆ) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့် အကျေးရွာတွေင် 

စီးြွေားအရးလုြ်ငန်းဆုိင်ရာစားအသာက်ဆုိင်မျေား၊ ေမှတ်တရြစ္စည်းေအရာင်းဆုိင်မျေား၊ 
ခရီးသွေားလုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာမျေား တည်အဆာက်ပခင်း၊ တုိးချဲ့ေ ပြုပြင်ပခင်း 
ပြုလုြ်လိုြါက ြုံစ(ံ၁၃)ပဖင့်အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါကကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို 
ြုံစံ(၁၄)ပဖင့ ်ထုတ်အြးရမည်။ 

 ( ဇ )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်အကျေးရွာတွေင် ပြခန်း 

လုြ်ငန်းဆုိင်ရာ ေအဆာက်ေေံုေသစ်အဆာက်လုြ်ပခင်း၊ တုိးချဲေ့ပြုပြင်ပခင်း ပြုလုြ် 
လိြုါက ြုံစ(ံ၁၅)ပဖင့် အလျှောက်ထားရမည်။   ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစ ံ
(၁၆)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။ 



 
 

၆ 

 ( ဈ )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင်  မူလ 

ရိှပြီး ဟိုတယ်၊ မိုတယ၊် ဧည့်အဂဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ သ့ုိမဟုတ် ေအသးစား၊ 

ေလတ်စားစက်မှုလုြ်ငန်း ေအဆာက်ေေံုကုိ တုိးချဲ့ေအဆာက်လုြ်ပခင်း၊ ေအဟာင်းကုိ 

ဖျေက်၍ ေသစ်အဆာက်လုြ်ပခငး်တို့ကို ခွေင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ ပြငဆ်ငပ်ခငး်ကိုသာ 

အဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ ထုိသ့ုိပြင်ဆင်ပခင်း ပြုလုြ်လုိြါကြံုစံ(၁၇)ပဖင့် အလျှောက်ထား 

ရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၁၈)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။  

 (ည) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့် အကျေးရွာတွေင်  

ရဟတ်ယာဉ်၊ လူစီးမီးြုံးြျေမံျေား၊ ေပခားစက်တြ်၊ စက်မဲ့ယာဉ်ြျေသံန်းပခငး် ပြုလြ်ု 

လိြုါက ြုံစ(ံ၁၉)ပဖင့ ် အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ 

(၂၀)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။ 

 ( ဋ )  ကကားခံအေသတွေင်လမ်းအဖာက်လုြ်ပခင်း၊ ဆိြ်ခံအဘာတံတား၊ ယာဉ်ရြ်နားစခန်း၊ 

ရထားလမ်း၊ ရထားဘူတာရံု၊ ေားကစားရံု၊  ေားကစားကွေငး်မျေား၊ ေအဆာက် 

ေေံုနှင့်တံတားမျေားေသစ်တည်အဆာက်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် ယငး်တို့ကိုတိုးချေဲ့ပခငး် 

ပြုလုြ်လိုြါက ြုံစံ(၂၁)ပဖင့ ် အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတင ်

ခွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစ(ံ၂၂)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။ 

 ( ဌ )  ကကားခံအေသတွေင် ဆက်သွေယ်အရးတာဝါတိုင်မျေား၊ အပမအောက်လုြ်ငန်းမျေား၊ 

အပမအောက်ဓာတ်ေားကကိုးမျေား၊ လျှေြ်စစ်မဟာဓာတ်ေား လိငုး်မျေား၊ ဓာတ်ေားခွေဲ 

ရုံမျေား၊ ဓာတ်တိုင်မျေား၊ ဓာတ်အငွေ့ြိုက်လိငုး်မျေား တည်အဆာက်စိုက်ထူပခင်း ပြုလုြ် 

လိြုါက ြုံစ(ံ၂၃)ပဖင့ ် အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ 

(၂၄)ပဖင့ ်ထုတ်အြးရမည်။ 

 ( ဍ )  ကကားခံအေသတွေင် ရဟတ်ယာဉ်၊ လူစီးမီးြံုးြျေမံျေား၊ အမာင်းသူမ့ဲအလယာဉ်ပဖတ်သန်း 

ြျေသံန်းပခင်း လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုလုြ်လိြုါက ြုံစ(ံ၂၅)ပဖင့ ် အလျှောက်ထား 

ရမည်။ ခွေင့်ပြုြါကကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၂၆) ပဖင့် ထုတ်အြး ရမည်။ 

 ( ဎ )  ကကားခံအေသတွေင် ဇာတ်ရုံကဲ့သ့ုိအသာ အဖျော်အပဖအရးဆိုင်ရာေအဆာက်ေေံုမျေား၊ 

တည်းခိုအရးေအဆာက်ေေံုမျေား၊ နားအနစခန်းမျေား၊ ပမငး်စီးစခန်းပြိုငက်ွေငး်မျေားနှင့် 

ေအပခခံေအဆာက်ေေုံမျေား တည်အဆာက်ပခင်း ပြုလုြ်လိုြါက ြုံစံ(၂၇)ပဖင့် 

အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါကကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ကုိ ြံုစံ(၂၈)ပဖင့်ထုတ်အြးရမည်။ 

 (ဏ) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် လယ်အပမ၊ ယာအပမမျေားေအြါ်၌ သဘာဝ 

ြတ်ဝန်းကျေင်နှင့်ြတ်ဝန်းကျေငပ်မင်ကွေငး်ကို ထိခိုက်အစအသာ နှစ်ရှည်ြင်မျေား 

စိုက်ြျေ ိုးပခင်း ပြုလုြ်လိြုါက ြုံစ(ံ၂၉)ပဖင့်အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတင ်

ခွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစ(ံ၃၀)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။ 



 
 

၇ 

 (တ) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် မူလအပမမျေကန်ှာသွေငပ်ြငက်ို ြျေက်စီးအစနိုင်သည့် 
အရွှေကျေင်ပခငး်၊ သဲထတု်ပခငး်၊ အကျောက်ထုတ်ပခငး်၊ ေတု်ဖုတ်ပခငး်၊ ေမှိုက်မျေားစုြုံ 
စွေန့်ြစ်ပခင်း၊ အရဆုိးထုတ်ပခင်း၊ သဘာဝကုန်းကမူမျေား၊ အတာင်ကုန်းမျေားပဖိုဖျေက်ပခင်း၊ 

အပမညိှပခင်း၊ အပမတူးပခငး်၊ အရစီးအရလာြိတ်ဆို့ပခင်း၊ ကန်၊ အချောင်း၊ ဆည်အပမာငး်၊ 
တာတမံ၊ လျှေ ို၊ ချေ ိုင့်မျေားအပမဖို့ပခငး်မျေား ပြုလုြ်လိုြါက ြုံစ(ံ၃၁)ပဖင့် အလျှောက်ထား 
ရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၃၂)ပဖင့ ်ထုတ်အြးရမည်။ 

 (ထ) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် လက်ရိှအြါက်အရာက်အနသည့် အေသမျေ ိုးရငး် 
သဘာဝသစ်ြငမ်ျေားကို ခုတ်ထွေငပ်ခငး်၊ ခင်တန်းမျေားကိုဖျေက်ဆီးပခင်း၊ အေသမျေ ိုးရငး် 

မဟုတ်အသာ မျေ ိုးစိတ်မျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်မျေား စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေား ပြုလုြ်လိြုါက ြုံစံ 

(၃၃)ပဖင့ ် အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၃၄)ပဖင့် 
ထုတ်အြးရမည်။ 

 ( ေ )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ဝငး်ခခံတစ်ခုခုေတွေင်း ကျေအရာက်အနသည့် 
အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံုမျေား၊ အနရာမျေား၏ ပမငက်ွေငး်ကို တမင်ဖုးံကွေယ်ပခငး်၊ 
ေလွေယ်တကူဝငအ်ရာက်သွေားလာကကည့်ရှုမရအောင် ြိတ်ဆို့တားဆီးပခငး်၊ ခခံခတ် 
ကာရံပခငး်မျေား ပြုလုြ်လိြုါက ြုံစံ(၃၅)ပဖင့်အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၃၆)ပဖင့ ်ထုတ်အြးရမည်။  

၁၄။ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ဥြအေြုေ်မ  ၂၄ ြုေမ်ခွေဲ(က)တွေင် အဖာ်ပြထားအသာ 
လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားေအြါ် ထိခိုက်မှုမရိှအကကာငး် ကကိုတင် 
ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှရန် တုိင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အေသဆုိင်ရာ 
ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီသ့ုိ အလျှောက်ထားရာတွေငပ်ဖစ်အစ၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ထုတ်အြးရာတွေင် 
ပဖစ်အစ အောက်အဖာ်ပြြါြုံစံမျေားကို ေသံုးပြု၍ အဆာငရ်ွက်ရမည်- 

 (က) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် အရှးအဟာင်းေအဆာက်ေေံု၏ မူလအရှးအဟာင်း 
ြုံသဏ္ဌာန်ကိုပဖစ်အစ၊ မူလအရှးအဟာငး်လက်ရာကိုပဖစ်အစ အပြာင်းလဲပခင်း မရိှအစဘဲ 
ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်းမှုလုြ်ငန်းအဆာငရွ်က်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် ယငး်၏ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်ကုိ 
ပြငဆ်င်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပခငး် ပြုလုြ်လိုြါက ြုံစံ(၃၇)ပဖင့် အလျှောက်ထားရမည်။ 

ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၃၈)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။ 

 ( ခ )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် အရှးအဟာင်းသုအတသနဆုိင်ရာ တူးအဖာ်မှုလုြ်ငန်း 

အဆာငရွ်က်ပခငး် ပြုလုြ်လိြုါက ြုံစ(ံ၃၉)ပဖင့ ် အလျှောက်ထားရမည်။  ခွေင့်ပြုြါက 
ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၄၀)ပဖင့ ်ထုတ်အြးရမည်။ 

 ( ဂ )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ပြတိုက်မျေားတည်အဆာက်ပခငး်၊ ဖွေင့်လှစ်ပခင်း 
ပြုလုြ်လိုြါက ြုံစ(ံ၄၁)ပဖင့ ် အလျှောက်ထားရမည်။  ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတင ်
ခွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစ(ံ၄၂)ပဖင့် ထုတ်အြးရမည်။ 



 
 

၈ 

 (ဃ ) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး 
လုြ်ငန်းရြ်မျေားေတွေက် မပဖစ်မအနလိုေြ်အသာ ေအဆာက်ေေုံ၊ လူေမျေားသံုး 
ေအပခခံေအဆာက်ေေုံမျေား(လုခံခုံအရးရုံး၊ ေမျေားသုးံေိမ်သာ၊ စီမံခန့်ခွေဲအရးရုံး၊ 
ပြန်ကကားအရးရုံး၊ လူေမျေားနားအနခန်းမျေား)အဆာက်လြု်ပခင်း ပြုလုြ်လိုြါက ြုံစ ံ
(၄၃)ပဖင့ ် အလျှောက်ထားရမည်။ ခွေင့်ပြုြါက ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကို ြုံစံ(၄၄)ပဖင့် 
ထုတ်အြးရမည်။  

၁၅။ (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှရန် အလျှောက်ထားချေက်ကို စိစစ်နိုင်အရး 
ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်ထိခိုက်နိုငမ်ှုဆန်းစစ်ချေက် အဆာင်ရွက်ရန် ဦးစီး 
ဌာနသ့ုိ ညွှန်ကကားရမည်။  

 ( ခ )   ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥြအေခွေဲ(က)ေရ ညွှန်ကကားချေက်ကုိရရိှသည့်ေခါ ဌာနတွေင်း 
ေဖွေဲ့ဖွေဲ့၍ လည်းအကာငး်၊ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရြ်ကျွမ်းကျေင်သည့်ေဖွေဲ့ကို တာဝန် 
အြးေြ်၍လည်းအကာငး် အဆာငရွ်က်နိုင်သည်။ 

၁၆။ နညး်ဥြအေ ၁၅ (ခ)ြါ ေဖွေဲ့မျေားသည် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်ထိခိုက်နိုင်မှုဆန်းစစ်ချေက်ကုိ 
စိစစ်ရာ၌  ဥြအေြုေ်မ ၂၉ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို ေအပခခံ၍ထည့်သွေငး်စိစစ်ရမည်။  

၁၇။ တုိင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီနှင့် အေသဆုိင်ရာထိန်းသိမ်းအရး 
အကာ်မတီမျေားသည် ဥြအေြုေ်မ ၄၈  ြုေမ်ခွေဲ(ခ)ေရ ေမိန့်ချေမှတ်နိုင်ရန် ကွေငး်ဆငး်စစ်အဆးပြီး 
ေဏအ်ကကးအငွေကို စိစစ်သတ်မှတ်အြးရမည်။ 

အခန်း( ၅ ) 
ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်စီမံခန့်ခွေဲမှု ရန်ြုံထငွေေူထောငပ်ခငး်၊ ေိန်းသိမ်းပခငး်နှင့် စီမံခန့်ခွေဲပခငး် 

၁၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည်-  

 (က) ဥြအေြုေ်မ ၄၃ ြါ ရအငွေမျေားပဖင့် ထူအထာင်ထားသည့် ရန်ြံုအငွေမျေားကုိ ထိန်းသိမ်းပခင်း 
နှင့် စီမံခန့်ခွေဲပခငး်ပြုရန်ေတွေက် ရန်ြုံအငွေထိန်းသိမ်းအရးနှင့် စီမံခန့်ခွေဲအရးေဖွေဲ့ကို 
အောက်ြါြုဂ္ဂိုလ်မျေားပဖင့် ဖွေဲ့စည်းရမည်- 

  (၁) ေုတိယဝန်ကကီး ဥက္ကဋ္ဌ 
   သာသနာအရးနှင့်ယဉ်အကျေးမှုဝန်ကကီးဌာန 

  (၂) မန္တအလးတိုင်းအေသကကီးထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှ ေဖွေဲ့ဝင် 
   အကာ်မတီဝင်တစ်ဦး 

  (၃) ြဲခူးတိုင်းအေသကကီးထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှ ေဖွေဲ့ဝင် 
   အကာ်မတီဝင်တစ်ဦး 

  (၄) မအကွေးတိုင်းအေသကကီးထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှ ေဖွေဲ့ဝင် 
   အကာ်မတီဝင်တစ်ဦး 

  (၅) စစ်ကိုင်းတိုင်းအေသကကီးထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှ ေဖွေဲ့ဝင် 
   အကာ်မတီဝင်တစ်ဦး 



 
 

၉ 

  (၆) ရခိုင်ပြည်နယ်ထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှ ေဖွေဲ့ဝင် 
   အကာ်မတီဝင်တစ်ဦး 

  (၇) ရန်ကုန်တိုငး်အေသကကီး၊ ေအနာက်ြိုင်းခရိုင် ေဖွေဲ့ဝင် 
   အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှအကာ်မတီဝငတ်စ်ဦး 

  (၈) တနသသာရီတိုင်းအေသကကီး၊ ထားဝယ်ခရိုင် ေဖွေဲ့ဝင် 
   အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှအကာ်မတီဝငတ်စ်ဦး  

  (၉) ဧရာဝတီတိုငး်အေသကကီး၊ အပမာင်းပမခရိုင် ေဖွေဲ့ဝင် 
   အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှအကာ်မတီဝငတ်စ်ဦး 

  (၁၀) ကချေင်ပြည်နယ်၊ ပမစ်ကကီးနားခရိုင် ေဖွေဲ့ဝင် 
   အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှအကာ်မတီဝငတ်စ်ဦး 

  (၁၁) ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားေခံရိုင် ေဖွေဲ့ဝင် 
   အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှအကာ်မတီဝငတ်စ်ဦး 

  (၁၂) မွေန်ပြည်နယ်၊ အမာ်လပမိုင်ခရိုင် ေဖွေဲ့ဝင် 
   အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှအကာ်မတီဝငတ်စ်ဦး 

  (၁၃) ရှမ်းပြည်နယ်၊ အတာငက်ကီးခရိုင် ေဖွေဲ့ဝင် 
   အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမှအကာ်မတီဝငတ်စ်ဦး 

  (၁၄) ညွှန်ကကားအရးမှူးချေုြ် ေဖွေဲ့ဝင် 
   အရှးအဟာငး်သုအတသနနှင့်ေမျေ ိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန 

  (၁၅) ညွှန်ကကားအရးမှူး ေတွေင်းအရးမှ းူ 
   ဌာနတွေင်းစာရငး်စစ်နှင့် ဘဏ္ဍာအရးဌာနခွေဲ 
   သာသနာအရးနှင့်ယဉ်အကျေးမှုဝန်ကကီးဌာန 

  (၁၆) ေုတိယညွှန်ကကားအရးမှူး တွေဲဖက် 
   စီမံ/ ဘဏ္ဍာဌာနခွေဲ ေတွေင်းအရးမှ းူ 
   အရှးအဟာငး်သုအတသနနှင့်ေမျေ ိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန 

 ( ခ )  နည်းဥြအေခွေဲ(က)ေရ ဖွေဲ့စည်းသည့် ေဖွေဲ့ကုိ လုိေြ်ြါက ပြင်ဆင်ဖွေဲ့စည်းနုိင်သည်။ 

၁၉။ ရန်ြုံအငွေအကာက်ခံပခငး်၊ ထည့်ဝငပ်ခငး်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အောက်ြါေတိုငး်အဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ဥြအေြုေ်မ ၄၃ တွေင် အဖာ်ပြထားသည့် ပြည်တွေငး်၊ ပြည်ြ 
ေစိုးရ၊ ေဖွေဲ့ေစည်းမျေားနှင့် အစတနာရှင်မျေား၏ လှူေါန်းအငွေမျေား၊ ယဉ်အကျေးမှု 
ေအမွေေနှစ်အေသမျေားတွေင် အကာက်ခံသည့် ေခအကကးအငွေနှင့် ဝငအ်ကကးမျေားေအြါ် 
ရာခိုငန်ှုန်း ေချေ ိုးေစား သတ်မှတ်ချေက်ေရရရိှသည့် အငွေအကကးမျေား၊ ထိန်းသိမ်းအရး 
အကာ်မတီမျေားက အကာက်ခံရရိှသည့် ေဏအ်ကကးအငွေမျေားနှင့် ရန်ြုံအငွေမှရရိှသည့် 
တရားဝင် တုိးြွေားအငွေမျေားကုိ ရန်ြံုအငွေထိန်းသိမ်းအရးနှင့်စီမံခန့်ခွေဲအရးေဖွေဲ့၏ အငွေစာရင်းသ့ုိ 
အြးသွေင်းရမည်။ 



 
 

၁၀ 

 ( ခ )  တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီနှင့် အေသဆိုင်ရာ 
ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမျေားသည် ဥြအေြုေ်မ ၄၇ ြုေမ်ခွေဲ(ခ)တွေင်အဖာ်ပြထားသည့် 
ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်ကို ထိခိုက်အစသည့် အဆာငရ်ွက်မှုမျေား၊ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေ 
ေနှစ်ထိန်းသိမ်းအရးေတွေက် ေဏအ်ကကးအငွေ သတ်မှတ်ပခငး်နှင့် အကာက်ခံပခငး်မှ 
ရရိှသည့်ရန်ြံုအငွေမျေားကုိ  ရန်ြံုအငွေထိန်းသိမ်းအရးနှင့်စီမံခန့်ခွေဲအရးေဖွေဲ့၏ အငွေစာရင်းသ့ုိ 
အြးသွေင်းရမည်။ 

 ( ဂ )  တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီနှင့် အေသဆိုင်ရာ 
ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမျေားသည် ဥြအေြုေ်မ ၄၇ ြုေ်မခွေဲ(က)တွေင် အဖာ်ပြထားသည့် 
ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားတွေင် ေခအကကးအငွေအကာက်ခံပခငး်နှင့် ဝငအ်ကကး 
သတ်မှတ်အကာက်ခံပခငး်တို့မှ အကာက်ခံရရိှသည့် အငွေမျေားကို  သက်ဆိုင်ရာ 
တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယဘ်ဏ္ဍာရန်ြုံအငွေသုိ့ အြးသွေငး်ရမည်။ 

၂၀။ ရန်ြုံအငွေထိန်းသိမ်းအရးနှင့်စီမံခန့်ခွေဲအရးေဖွေဲ့သည် ရန်ြုံအငွေမှ သင့်အလျော်သည့် အထာက်ြံအ့ငွေ 
မျေားကို သက်ဆိုငရ်ာတိုငး်အေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီနှင့် အေသဆိုင်ရာ 
ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီမျေားသ့ုိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေား ထိန်းသိမ်းအရးလုြ်ငန်းမျေား အဆာင်ရွက်ရန် 
ပြန်လည်ခွေဲအဝအြးရာ၌ အောက်ြါေအပခေအနမျေားကို မူတည၍် ဦးစားအြးေဆင့် သတ်မှတ်ပြီး 
ခွေဲအဝအြးရမည် -  
 (က) သဘာဝအဘးေန္တရာယ်အကကာင့် အရှးအဟာငး်ယဉ်အကျေးမှုအနရာမျေား၊ အရှးအဟာငး် 

ယဉ်အကျေးမှုေအဆာက်ေေုံမျေား လတ်တအလာပြိုကျေြျေက်စီးမှုေအပခေအန၊ 
 ( ခ )  သမိုငး်တွေင် ေအရးြါမှုေအပခေအန၊ 
 ( ဂ )  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးပမင့မ်ားမှုေအပခေအန၊ 
 (ဃ) ဗိသုကာနှင့်ေနုလက်ရာ ြါဝင်မှုေအပခေအန၊ 
 ( င )  တည်အနရာနှင့် ြတ်ဝန်းကျေင်ေအပခေအန။ 

၂၁။ ရန်ြုံအငွေထိန်းသိမ်းအရးနှင့်စီမံခန့်ခွေဲအရးေဖွေဲ့သည် - 
 (က) ရန်ြုံအငွေမျေားကို ထိန်းသိမ်းပခငး်နှင့် စီမံခန့်ခွေဲပခငး်တို့နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ဘဏ္ဍာအရး 

စညး်မျေဉ်းကို ပြည်အထာငစ်ုစာရငး်စစ်ချေုြ်ရုံးနှင့် ညိှနှိုငး်အရးဆွေဲရမည်။ 

 ( ခ )  အရးဆွေဲထားသည့် ဘဏ္ဍာအရးစည်းမျေဉ်းမျေားနှင့်ေညီ ထိန်းသိမ်းပခငး်၊ သံုးစွေဲပခငး်နှင့် 
စီမံခန့်ခွေဲပခငး်တို့ပြုရမည်။ 

 ( ဂ )  ရန်ြုံအငွေကို သတ်မှတ်ထားအသာဘဏ်တွေင် ေဖွေဲ့ဝငသံု်းဦးေမည်ပဖင့် ေြ်နှံထားရှိ 
ရမည်။ 

 (ဃ) ရန်ြုံအငွေတွေင် နိုင်ငပံခားအငွေြါရိှြါက သီးပခားဘဏ်စာရငး်ဖွေင့်လှစ်၍ ဘဏ္ဍာအရး 
စညး်မျေဉ်း၊ စညး်ကမ်းမျေားနှင့်ေညီ ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ သံုးစွေဲပခငး်နှင့် စီမံခန့်ခွေဲပခငး်တို့ 
ပြုရမည်။ 

 ( င )  ရန်ြုံအငွေစာရငး်မျေားကို ပြည်အထာငစ်ုစာရငး်စစ်ချေုြ်ရုံး၏ စစ်အဆးမှုကိ ုခံယူရမည်။ 



 
 

၁၁ 

 ( စ )  ရန်ြံုအငွေထိန်းသိမ်းပခင်း၊ သံုးစွေဲပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ နှစ်စဉ်ေစီရင်ခံစာကုိ ဘဏ္ဍာအရး 

စညး်မျေဉ်းမျေားနှင့်ေညီ ဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ေစိုးရေဖွေဲ့သို့ တငပ်ြ ရမည်။ 

အခန်း(၆) 

ထေသအမျေ ိုးအစားအ ိုြ်  ိြု်နာရမည့်တားပမစ်ချေြ်မျေား ထ ြညာပခငး်နှင့်စစ်ထဆးပခငး် 

၂၂။ တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အေသဆိုငရ်ာ 

ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီသည် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်း အေသေမျေ ိုးေစားေလုိက် 

သတ်မှတ်ထားအသာ တားပမစ်ချေက်မျေားကို သက်ဆိုင်ရာအေသေတွေင်းတွေင်  အကကာ်ပငာဆိုင်းဘုတ် 

မျေားပဖင့် ေသိအြးအကကညာထားရမည်။ 

၂၃။ တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အေသဆိုငရ်ာ 

ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီသည် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်း အဆာငရွ်က်အနအသာကိစ္စရြ် 

မျေားကို ဥြအေနှင့်ညီညွေတ်ပခငး် ရိှ မရိှ ြုံမှန်စစ်အဆးပခငး်နှင့် အရှာငတ်ခင်စစ်အဆးပခငး်မျေား 

ပြုလုြ်ရမည်။ 

အခန်း(၇) 

အထေွေထေွေ 

၂၄။ တရားရံုးသည် ဥြအေြုေ်မ ၄၁ ြုေ်မခွေဲ(က)ေရ တည်အဆာက်ထားသည့် ေအဆာက်ေေံုကုိ 

ဖျေက်သိမ်းအစရာတွေင် အောက်အဖာ်ပြြါသတ်မှတ်ထားသည့်ကာလေတွေင်း အဆာင်ရွက်အစရန် 

ေမိန့်ချေမှတ်ရမည်- 

 (က) ကျေြ်သိန်း ၁၀၀၀ အောက်တန်ဖိုးရှိသည့်ေအဆာက်ေေုံပဖစ်ြါက သံုးလေတွေင်း၊ 

 ( ခ )  ကျေြ်သိန်း ၁၀၀၀ မှ ကျေြ်သိန်း ၅၀၀၀ အောက် တန်ဖိုးရှိသည့် ေအဆာက်ေေံု 

ပဖစ်ြါက ကိုးလ ေတွေင်း၊ 

 ( ဂ )  ကျေြ်သိန်း ၅၀၀၀ မ ှကျေြ်သိန်း ၁၀၀၀၀ အောက်  တန်ဖိုးရှိသည့်ေအဆာက်ေေံု 

ပဖစ်ြါက ၁၂ လ ေတွေင်း၊ 

 (ဃ) ကျေြ်သိန်း ၁၀၀၀၀ မ ှကျေြ်သိန်း ၅၀၀၀၀ အောက် တန်ဖိုးရှိသည့် ေအဆာက်ေေံု 

ပဖစ်ြါက ၁၈ လ ေတွေင်း၊ 

 ( င )  ကျေြ်သိန်း၅၀၀၀၀နှင့် ေထက် တန်ဖုိးရိှသည့်ေအဆာက်ေေံု 

ပဖစ်ြါက၂၄လေတွေငး်။ 

၂၅။ တရားရုံးသည် ဥြအေြုေ်မ ၄၁ ြုေမ်ခွေဲ(ခ)နှင့်(ဂ)တို့ေရ တိုးချေဲ့ထားသည့် ေအဆာက်ေေံု 

သ့ုိမဟုတ် ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်ကို မူလေတိုင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်အစပခင်းအဆာင်ရွက်ရာတွေင် 

လည်းအကာင်း၊ ြုံသဏ္ဌာန်အပြာင်းလဲ ပြင်ဆင်ထားသည့် ေအဆာက်ေေုံ သို့မဟုတ် အပမကို  







 
 

၁၄ 

ထနာြ်ဆြ်တွေဲ(ြ) 

 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသအတွေြ် ထယဘုယျေသတ်မှတ်ချေြ်မျေား 

(ြ) ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေြ် ထယဘုယျေသတ်မှတ်ချေြ်မျေား 

(၁) လွေန်ခဲ့အသာနှစ်အြါငး်(၁၀၀)နှင့ေ်ထက်က တည်ရှိခဲ့အသာ အရှးအဟာငး်ေအဆာက် 

ေေံုမျေား တစ်ခုချေင်းအသာလ်ည်းအကာငး်၊ ေစုလိုက်အသာ်လည်းအကာငး်တည်ရိှ 

အနပခငး်၊ 

(၂) အရှးအဟာငး်အနရာေပဖစ် တူးအဖာ်မှုပြုလုြ်ထားအသာအနရာပဖစ်ပခငး်၊ 

(၃) အပမအြါ် အပမအောက်၊ အရအြါ်အရအောက်မှ အရှးအဟာငး်ဝတ္ထုြစ္စည်းမျေားအတွေ့ရှအိသာ 

အနရာ ပဖစ်ပခငး်၊ 

(၄) အရှးအဟာငး်အနရာ သ့ုိမဟုတ် အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေုံတည်ရိှရာအနရာပဖစ်ပခငး်၊ 

(၅) အရှးအဟာငး်သုအတသနေအထာက်ေထားမျေား အတွေ့ရှအိသာအနရာပဖစ်ပခငး်။ 

(ခ)  ြားခံထေသအတွေြ် ထယဘုယျေသတ်မှတ်ချေြ်မျေား 

(၁) ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသနှင့် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသ 

မဟုတ်အသာ အနရာတို့၏ ေကကားတွေင် တည်ရိှအသာအေသပဖစ်ပခငး်၊  

(၂) အေသ၏ နယ်နိမိတ်ေတွေင်း အရှးအဟာင်းသုအတသန ေအထာက်ေထားမျေား အတွေ့ရိှ 

အနအသာ အနရာပဖစ်ပခငး်၊ 

(၃) အေသေတွေင်းရှိ အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေုံမျေား၊ အရှးအဟာငး်အနရာမျေားနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှု ေအမွေေနှစ်ေခင်းေကျေငး်ကို ထိခုိက်ြျေက်စီးမှုမရိှအောင် ကာကွေယ် 

ထိန်းသိမ်းရန် လိေုြ်ပခင်း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

၁၅ 

ြုံစ(ံ၁) 

 ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှိရာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင် 

အထဆာြ်အအုံတည်ထဆာြ်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် တိုးချေဲ့ထဆာြ် ုြ်ပခငး်အတွေြ်  

ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ြ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

 တိုင်းအေသကကီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 ------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ -------------- ခရိုင်၊ -------------ပမို့နယ်၊      

--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေား တည်ရိှရာအေသေတွေင်းရှိ 

ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် ေအဆာက်ေေုံတညအ်ဆာက်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ်ပခင်း 

ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနုိင်ြါရန် အလျှောက်ထား 

ေြ်ြါသည်။  

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုံမိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)  

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ တည်အဆာက်/ တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ်/  -------------------------------------- 

လိုသည့်ေအဆာက်ေေုံ၏   -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ   -------------------------------------- 



 
 

၁၆ 

 

၅။ ေအဆာက်ေေုံ၏လက်ရိှေအပခေအန၊ -------------------------------------- 

ေတိုငး်ေတာေအသးစိတ်   -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ ဓာတ်ြုမံျေား  -------------------------------------- 

ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၆။ တည်အဆာက်/ တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ်  -------------------------------------- 

လိုသည့် ေအကကာင်းေရငး်   -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)     -------------------------------------- 

၇။ တည်အဆာက်/ တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ်မည့် -------------------------------------- 

ြုံစ(ံေတိုငး်ေတာ ေအသးစိတ်နှင့်  -------------------------------------- 

ြုံဆွေမဲျေားြူးတွေဲ၍ ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)  -------------------------------------- 

၈။ လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ရန်   -------------------------------------- 

ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုးမှန်ကန်အကကာင်း 

နှင့်ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် 

လိကု်နာအဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) ေအဆာက်ေေုံ၏လက်ရိှေအပခေအနပြ(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ)ဓာတ်ြုံ ၄ ြုံ 

(၂) တည်အဆာက်/ တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ်မည့်ေအဆာက်ေေုံြုံစံ(ြုံဆွေဲမျေား) 

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄)  ေပခားလိေုြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၁၇ 

ြုံစ(ံ၂) 

 ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှိရာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင် 

အထဆာြ်အအုံြိုတည်ထဆာြ်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် တိုးချေဲ့ထဆာြ် ုြ်ပခငး်အတွေြ်  

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ြ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------  ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ -----------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ ------------ခရိုင်၊ -------------ပမို့နယ်၊--------

------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေား တည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ 

ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် ေအဆာက်ေေုံကို တည်အဆာက်ပခငး်သို့မဟုတ် တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ်ပခင်း 

ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာငရွ်က်ရန် 

ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်            -------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/နိုငင်ံသား   -------------------------------------- 

စိစစ်အရးကတ်ပြားေမှတ်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

 (၃) တည်အဆာက်/   -------------------------------------- 

တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ်ခွေင့်ပြုသည့် -------------------------------------- 

ေအဆာက်ေေုံေမျေ ိုးေစား  -------------------------------------- 

(၄) တည်အဆာက်/ တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ် -------------------------------------- 

ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/ ေအဆာက်ေေုံ -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/ တည်အနရာ  -------------------------------------- 

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

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  



 
 

၁၈ 

 

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံ ရမည်။  

 

 

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

      ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ------------------ 

ရာထးူ                     -------------------------- 

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

  

တံဆိြ် 



 
 

၁၉ 

ြုံစ(ံ၃) 
 ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှိရာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  

ထရှးထဟာငး်အထဆာြ်အအံုမှတစ်ြါး အပခားအထဆာြ်အအုံြို ပြငဆ်င်ပခငး်သ့ုိမဟုတ် 
ယငး်၏ဝငး်ခခံနယန်ိမိတ်ြိုြာရံပခင်း၊ ပြငဆ်င်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် တိုးချေဲ့ပခငး်အတွေြ် ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ခ)] 
သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 
အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 
ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 -------------- တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ -------------- ခရိုင်၊ --------------
ပမို့နယ်၊  --------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေား တည်ရိှရာအေသ 

ေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင်  အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေုံမှတစ်ြါး ေပခားေအဆာက်ေေုံကို 

ပြငဆ်င်ပခငး်သို့မဟုတ်ယငး်၏ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်ကိုကာရံပခငး်၊ ပြငဆ်င်ပခငး်သို့မဟုတ် တိုးချေဲ့ပခငး် 
ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနုိင်ြါရန် အလျှောက်ထား 

ေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 
(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 
၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 
ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ (ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 
 နှင့တ်ယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ ပြငဆ်င်လိုသည့်ေအဆာက်ေေုံ/ ပြငဆ်င်/ -------------------------------------- 

ကာရံ/တိုးချေဲ့လိုသည့ဝ်ငး်ခခံ၏ နယ်နိမိတ် -------------------------------------- 
ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ   -------------------------------------- 



 
 

၂၀ 

၅။ ေအဆာက်ေေံု/ဝင်းခခံ၏ လက်ရိှေအပခေအန၊ -------------------------------------- 

ေတိုငး်ေတာေအသးစိတ်   -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ ဓာတ်ြုမံျေား  -------------------------------------- 

ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၆။ ပြငဆ်င်/ကာရံ/ တိုးချေဲ့လိုသည့်  -------------------------------------- 

ေအကကာင်းေရငး်(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)  -------------------------------------- 

၇။ ပြငဆ်င်/ ကာရံ/တိုးချေဲ့မည့်ြုံစံ  -------------------------------------- 

(ေတိုငး်ေတာ ပြငဆ်င်လိုသည့်  -------------------------------------- 

ေအကကာင်းေရငး်ေအသးစိတ်နှင့်ြုဆံွေဲမျေား -------------------------------------- 

ြူးတွေဲ၍ ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၈။ လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ရန်   -------------------------------------- 

ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး  မှန်ကန်အကကာင်း 

နှင့ယ်ဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) ေအဆာက်ေေုံ၏ လက်ရိှေအပခေအနပြ(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ)ဓာတ်ြုံ ၄ြုံ 

(၂) ပြငဆ်င်လိုသည့်ေအဆာက်ေေုံ၊ ပြငဆ်င်/ ကာရံ/ တိုးချေဲ့လိုသည့် ဝငး်ခခံ၏ 

နယ်နိမတိ်(ြုံဆွေမဲျေား) 

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

  



 
 

၂၁ 

ြုံစ(ံ၄) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  

ထရှးထဟာငး်အထဆာြ်အအံုမှတစ်ြါး အပခားအထဆာြ်အအုံြို ပြငဆ်င်ပခငး်သ့ုိမဟုတ် 

ယငး်၏ဝငး်ခခံနယန်ိမိတ်ြိုြာရံပခင်း၊ ပြငဆ်င်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် တိုးချေဲ့ပခငး်အတွေြ်   

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ခ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------  ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ -------------- တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ ------------ခရိုင်၊ --------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ 

ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင်  အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံုမှတစ်ြါး ေပခားေအဆာက်ေေုံကို ပြင်ဆင် 

ပခငး်သို့မဟုတ် ယငး်၏ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်ကိုကာရံပခငး်၊ ပြငဆ်င်ပခင်းသ့ုိမဟုတ် တိုးချေဲ့ပခငး်ေတွေက် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာင်ရွက်ရန် ခွေင့်ပြု 

လိကု်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်            -------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/နိုငင်ံသား   -------------------------------------- 

စိစစ်အရးကတ်ပြားေမှတ်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

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

ပြငဆ်င်/ ကာရံ/ တိုးချေဲ့ခွေင့်ပြုသည့် -------------------------------------- 

ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်ေမျေ ိုးေစား  -------------------------------------- 

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

ပြငဆ်င်/ ကာရံ/ တိုးချေဲ့ခွေင့်ပြုသည့် -------------------------------------- 

ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်ေကျေယ်ေဝန်း/ -------------------------------------- 

တည်အနရာ    -------------------------------------- 

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

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား  

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  



 
 

၂၂ 

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရေအရးယူပခငး်ခံရမည်။   

 

 

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

     ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ------------------ 

ရာထးူ                     -------------------------- 

                  

  

တံဆိြ် 



 
 

၂၃ 

ြုံစ(ံ၅) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင် 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားြို မေခိိုြ်သည့် သာသနိြအထဆာြ်အအံုမျေား၊ ြညာထရး၊ 

ြျေန်းမာထရးဆိုင်ရာအထပခခံအထဆာြ်အအုံမျေား ပြုပြငမ်ွေမး်မံပခင်း၊ အသစ်တည်ထဆာြ်ပခငး်အတွေြ် 

ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ေ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

 တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

 အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊--------------ခရိုင်၊ --------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ 

ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင်ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားကိုမထိခိုက်သည့်သာသနိကေအဆာက်ေေံုမျေား၊ 

ြညာအရး၊ ကျေန်းမာအရးဆုိင်ရာ ေအပခခံေအဆာက်ေေံုမျေား ပြုပြင်မွေမ်းမံပခင်း၊ ေသစ်တည်အဆာက် 

ပခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနုိင်ြါရန် အလျှောက်ထား 

ေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 



 
 

၂၄ 

၄။ ပြုပြငမ်ွေမး်မံ/ေသစ်တည်အဆာက်လိုသည့် -------------------------------------- 

 ေအဆာက်ေေုံေမျေ ိုးေစား/တည်အနရာ -------------------------------------- 

၅။ ေအဆာက်ေေုံ၏လက်ရိှေအပခေအန -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာဓာတ်ြုမံျေား  -------------------------------------- 

ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၆။ ပြုပြငမ်ွေမး်မံ/ ေသစ်တည်အဆာက်လိုသည့် -------------------------------------- 

ေအကကာင်းရငး်(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၇။ ပြုပြငမ်ွေမး်မံမည့်ြုံစံ/     -------------------------------------- 

ေသစ်တည်အဆာက်မည့်ြုံစံ   -------------------------------------- 

(ေတိုငး်ေတာေအသးစိတ်နှင့်ြုံဆွေဲမျေား -------------------------------------- 

ြူးတွေဲ၍ ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၈။ ပြုပြငမ်ွေမး်မံ/ ေသစ်တည်အဆာက်ရန် -------------------------------------- 

 ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့် ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး   မှန်ကန်အကကာင်း 

နှင့် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) ေအဆာက်ေေုံ၏လက်ရိှေအပခေအနပြ(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ)ဓာတ်ြုံ ၄ြုံ 

(၂) ပြုပြငမ်ွေမး်မံ/ ေသစ်တည်အဆာက်မည့်ေအဆာက်ေေုံြုံစံ 

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄)  ေပခားလိေုြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

  



 
 

၂၅ 

ြုံစ(ံ၆) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်   

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားြို မေခိိုြ်သည့် သာသနိြအထဆာြ်အအံုမျေား၊ ြညာထရး၊ 

ြျေန်းမာထရးဆိုင်ရာအထပခခံအထဆာြ်အအုံမျေား ပြုပြငမ်ွေမး်မံပခင်း၊ အသစ်တည်ထဆာြ်ပခငး်အတွေြ်  

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ေ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------  ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ 

ပမို့ပြနှင့်အကျေးရွာတွေင်   ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားကုိ မထိခုိက်သည့်သာသနိက ေအဆာက်ေေံုမျေား၊ 

ြညာအရး၊ ကျေန်းမာအရးဆိုင်ရာေအပခခံေအဆာက်ေေုံမျေား ပြုပြငမ်ွေမး်မံပခငး်၊ ေသစ် 

တည်အဆာက်ပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ 

နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ 

အဆာင်ရွက်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/နိုငင်ံသား   -------------------------------------- 

စိစစ်အရးကတ်ပြားေမှတ်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

 (၃) ပြုပြငမ်ွေမး်မံ/ေသစ်တည်အဆာက် -------------------------------------- 

ခွေင့်ပြုသည့်ေအဆာက်ေေုံ  -------------------------------------- 

ေမျေ ိုးေစား/တည်အနရာ  -------------------------------------- 

(၄) ပြုပြငမ်ွေမး်မံ/ေသစ်တည်အဆာက် -------------------------------------- 

ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ    -------------------------------------- 

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

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား  

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  



 
 

၂၆ 

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

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

      ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ------------------ 

ရာထးူ                     -------------------------- 

  

တံဆိြ် 



 
 

၂၇ 

ြုံစ(ံ၇) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  

 မး်မျေားတိုးချေဲ့ပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ဆိြ်ခံထဘာတံတားမျေားပြင်ဆင်ပခင်းအတွေြ်  

ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဃ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 -------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ -----------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ 

ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် လမး်မျေားတိုးချေဲ့ပခငး်၊ ပြငဆ်င်ပခင်း၊ ဆိြ်ခံအဘာ တံတားမျေား ပြငဆ်င်ပခင်း 

ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနုိင်ြါရန် အလျှောက်ထား 

ေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ တိုးချေဲ့/ ပြငဆ်ငလ်ိုသည့် လမး်၊  -------------------------------------- 

ဆိြ်ခံအဘာတံတား/ တိုးချေဲ့လိုသည့်  -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ   -------------------------------------- 



 
 

၂၈ 

၅။ လမး်၊ ဆိြ်ခံအဘာတံတား   -------------------------------------- 

လက်ရှိေအပခေအန၊ ေတိုင်းေတာ  -------------------------------------- 

ေအသးစိတ်(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ   -------------------------------------- 

ဓာတ်ြုမံျေား ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၆။ တိုးချေဲ့/ ပြငဆ်ငလ်ိုသည့် ေအကကာင်းရငး် -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ တိုးချေဲ့/ ပြငဆ်ငမ်ည့်ြုံစံ/   -------------------------------------- 

ေအနေထား(ေတိုငး်ေတာ   -------------------------------------- 

ေအသးစိတ်နှင့် ြုံဆွေဲမျေားြူးတွေဲ၍  -------------------------------------- 

ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်    -------------------------------------- 

၈။ တိုးချေဲ့/ ပြငဆ်ငရ်န် ကကာပမင့်မည့်  -------------------------------------- 

ကာလ(ခန့်မှန်း)    -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) လမး်၊ ဆိြ်ခံအဘာတံတား၏ လက်ရှိေအပခေအနပြ(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ)     ဓာတ်ြုံ 

၄ ြုံ 

(၂) တိုးချေဲ့/ ပြငဆ်ငမ်ည့် လမ်း/ ဆိြ်ခံအဘာတံတားေအနေထား (ြုံဆွေမဲျေား) 

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄)  ေပခားလိေုြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

  



 
 

၂၉ 

ြုံစ(ံ၈) 
ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  

 မး်မျေားတိုးချေဲ့ပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ဆိြ်ခံထဘာတံတားမျေားပြင်ဆင်ပခင်းအတွေြ်  
ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဃ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------     ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ -------------- တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ၊် -------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊     
--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ 
ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် လမး်မျေားတိုးချေဲ့ပခငး်၊ ပြငဆ်င်ပခင်း၊ ဆိြ်ခံအဘာတံတားမျေား ပြငဆ်င်ပခငး် 
ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 
တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာငရွ်က်ရန် 
ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/နိုငင်ံသား   -------------------------------------- 
စိစစ်အရးကတ်ပြားေမှတ်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) တိုးချေဲ့/ ပြငဆ်င် ခွေင့်ပြုသည့်  -------------------------------------- 
လမး်၊ ဆိြ်ခံအဘာတံတား   -------------------------------------- 
တိုးချေဲ့/ပြငဆ်င်ခွေင့်ပြုသည့်   -------------------------------------- 
ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ  -------------------------------------- 

(၄) တိုးချေဲ့/ပြငဆ်င်ခွေင့်ပြုသည့်  -------------------------------------- 
ြုံစ ံ     -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နည်းဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခင်းခံရမည်။  
 
      လက်မှတ်             -------------------------- 
      ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ------------------ 

ရာထးူ                    -------------------------- 
တံဆိြ် 



 
 

၃၀ 

ြုံစ(ံ၉) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  
ထရတွေင်း၊ ထရြန်၊ ထရြူးြန်၊ ထရထ ှာင်ြန်၊ ထမွေးပမူထရးြန်မျေား၊ ထမွေးပမူထရးခခံမျေား၊ 
နှစ်ရှည်ြငစ်ိုြ်ြျေ ိုးပခငး်မျေားထဆာငရ်ွြ်ပခင်း၊ တိုးချေဲ့ပခငး်၊ ပြုပြငမ်ွေမး်မံပခင်းမျေားအတွေြ်  

ထ ျှောြ် ွှာ 
[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(င)] 

သ့ုိ 
 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 
ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ ------------ခရိုင်၊ ------------ပမို့နယ်၊ --
------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသ ေတွေင်းရှိ 
ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် အရတွေင်း၊ အရကန်၊ အရကူးကန်၊ အရအလှာငက်န်၊ အမွေးပမူအရး ကန်မျေား၊ 
အမွေးပမူအရးခခံမျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေားအဆာငရွ်က်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပခငး်၊ ပြုပြငမ်ွေမး်မံပခင်း 
မျေားေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနုိင်ြါရန် အလျှောက်ထား 
ေြ်ြါသည်။ 
၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 
(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 
ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 
မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 
ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 
 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 
၄။ တိုးချေဲ့/ ပြုပြငမ်ွေမ်းမံလိုသည့် အရတွေင်း၊ -------------------------------------- 

အရကန်၊ အရကူးကန်၊ အရအလှာငက်န်၊ -------------------------------------- 
အမွေးပမူအရးကန်မျေား၊ အမွေးပမူအရး  -------------------------------------- 



 
 

၃၁ 

ခခံမျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေား  -------------------------------------- 
အဆာငရွ်က်ပခငး်ေတွေက်   -------------------------------------- 
ေအနေထား/ ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ -------------------------------------- 

၅။  အရတွေင်း၊ အရကန်၊ အရကူးကန်၊  -------------------------------------- 
အရအလှာငက်န်၊ အမွေးပမူအရးကန်မျေား၊   -------------------------------------- 
အမွေးပမူအရးခခံမျေား၊ နှစ်ရှည်ြင် စိုက်ြျေ ိုး -------------------------------------- 
ပခငး်မျေား အဆာင်ရွက်ပခင်းေတွေက်  -------------------------------------- 

 လက်ရှိေအပခေအန၊ ေတိုင်းေတာ  -------------------------------------- 
ေအသးစိတ် (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ   -------------------------------------- 
ဓာတ်ြုမံျေား ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၆။ တိုးချေဲ့/ ပြုပြငမ်ွေမ်းမံလိုသည့် ေအကကာငး်ရင်း -------------------------------------- 
(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ တိုးချေဲ့/ ပြုပြငမ်ွေမ်းမံမည့်ြုံစံ/   -------------------------------------- 
ေအနေထား(ေတိုငး်ေတာ   -------------------------------------- 
ေအသးစိတ်နှင့် ြုံဆွေဲမျေားြူးတွေဲ၍  -------------------------------------- 
ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်    -------------------------------------- 

၈။ တိုးချေဲ့/ ပြုပြငမ်ွေမ်းမံရန် ကကာပမင့်မည့်  -------------------------------------- 
ကာလ(ခန့်မှန်း)    -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 
 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်း နှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 
တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် 
လိကု်နာအဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 
 
      လက်မှတ်            --------------------------- 
      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 
 (၁) အရတွေင်း၊ အရကန်၊ အရကူးကန်၊ အရအလှာင်ကန်၊ အမွေးပမူအရးကန်မျေား၊ အမွေးပမူ 

အရးခခံမျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေားအဆာငရွ်က်ပခငး်၏ လက်ရိှေအပခေအနပြ (အရှ့၊ 
အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ြု ံ၄ ြုံ 

(၂) တိုးချေဲ့/ ပြုပြငမ်ွေမ်းမံမည့် ေအနေထား (ြုံဆွေမဲျေား) 
(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 
(၄)  ေပခားလိေုြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၃၂ 
ြုံစ(ံ၁၀) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  
ထရတွေင်း၊ ထရြန်၊ ထရြူးြန်၊ ထရထ ှာင်ြန်၊ ထမွေးပမူထရးြန်မျေား၊ ထမွေးပမူထရးခခံမျေား၊ 
နှစ်ရှည်ြငစ်ိုြ်ြျေ ိုးပခငး်မျေားထဆာငရ်ွြ်ပခင်း၊ တိုးချေဲ့ပခငး်၊ ပြုပြငမ်ွေမး်မံပခင်းမျေားအတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 
 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(င)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------               ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --
------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသ ေတွေင်းရှိ 
ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် အရတွေင်း၊ အရကန်၊ အရကူးကန်၊ အရအလှာင်ကန်၊ အမွေးပမူအရးကန်မျေား၊ 
အမွေးပမူအရးခခံမျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေားအဆာငရွ်က်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပခငး်၊ ပြုပြငမ်ွေမး်မံပခင်း 
မျေားေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 
တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာင်ရွက်ရန် 
ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/နိုငင်ံသား   -------------------------------------- 
စိစစ်အရးကတ်ပြားေမှတ်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) တိုးချေဲ့/ ပြုပြငမ်ွေမ်းမံခွေင့ပ်ြုသည့် -------------------------------------- 
အရတွေင်း၊အရကန်၊အရကူးကန်၊   -------------------------------------- 
အရအလှာငက်န်၊အမွေးပမူအရးကန်မျေား၊ -------------------------------------- 
အမွေးပမူအရးခခံမျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်  -------------------------------------- 
စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေား တိုးချေဲ့/  -------------------------------------- 
ပြုပြငမ်ွေမး်မံခွေင့်ပြုသည့်   -------------------------------------- 
ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ  -------------------------------------- 

 (၄) တိုးချေဲ့/ပြုပြငမ်ွေမး်မံခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ -------------------------------------- 
 (၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား(ြူးတွေဲြါရိှသည်) 

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နည်းဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရေအရးယူပခင်းခံရမည်။  
       

လက်မှတ်             -------------------------- 
      ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ------------------ 

ရာထးူ                    -------------------------- 

တံဆိြ် 



 
 

၃၃ 

ြုံစ(ံ၁၁) 
ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  ြ်မှု ုြ်ငန်းဆိုင်ရာ 

အ ုြ်ရုံမျေားအသစ်တည်ထဆာြ်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပြုပြငပ်ခငး်အတွေြ်  
ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(စ)] 
သ့ုိ 
 ဥက္ကဋ္ဌ 
 တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီသ့ုိမဟုတ်
 အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 
ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 -------------- တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ -------------- ခရိုင်၊ --------------
ပမို့နယ်၊ --------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရှိရာအေသ 
ေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် လက်မှုလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ေလုြ်ရုံမျေားေသစ် တည်အဆာက်ပခငး်၊ 
တိုးချေဲ့ပြုပြငပ်ခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး် 
ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုင်ြါရန် 
အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 
(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 
ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 
(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 
မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 
၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 
 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 
၄။ ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြငလ်ိုသည့် -------------------------------------- 

လက်မှုလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ေလုြ်ရုံ  -------------------------------------- 
ေမျေ ိုးေစား/ ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ -------------------------------------- 

၅။  လက်မှုလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ေလုြ်ရုံ၏  -------------------------------------- 
 လက်ရှိေအပခေအန၊ ေတိုင်းေတာ  -------------------------------------- 



 
 

၃၄ 

ေအသးစိတ် (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ   -------------------------------------- 

ဓာတ်ြုမံျေား ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)/ မူလ  -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်းနှင့ေ်အနေထား  -------------------------------------- 

၆။ ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြငလ်ိုသည့်  -------------------------------------- 

ေအကကာင်းရငး်(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)  -------------------------------------- 

၇။ ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြငမ်ည့်ြုံစံ/ -------------------------------------- 

ေအနေထား(ေတိုငး်ေတာ   -------------------------------------- 

ေအသးစိတ်နှင့် ြုံဆွေဲမျေားြူးတွေဲ၍  -------------------------------------- 

ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်    -------------------------------------- 

၈။ ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြငရ်န် -------------------------------------- 

ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊နည်းဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲ 

ဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေတုိင်း လုိက်နာအဆာင်ရွက် 

မည်ပဖစ်အကကာင်း ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) လက်မှုလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ေလုြ်ရုံ၏ လက်ရှိေအပခေအနပြ(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ)     

ဓာတ်ြုံ ၄ ြုံ 

(၂) ေသစ်တည်အဆာက်/ တိုးချေဲ့ပြုပြငမ်ည့် လက်မှုလုြ်ငန်းဆိုငရ်ာ ေလုြ်ရုံေအန 

ေထား (ြုံဆွေမဲျေား) 

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၃၅ 
ြုံစ(ံ၁၂) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  
 ြ်မှု ုြ်ငန်းဆိုငရ်ာ အ ုြ်ရုံမျေားအသစ်တည်ထဆာြ်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပြုပြငပ်ခငး်အတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 
 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(စ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------                ရက်စွေဲ---------------- 
 
၁။  --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------
ပမို့နယ်၊ --------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရှိရာအေသ 
ေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်အကျေးရွာတွေင် လက်မှုလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ေလုြ်ရုံမျေားေသစ် တည်အဆာက်ပခငး်၊ 
တိုးချေဲ့ပြုပြငပ်ခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး် 
ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ 
အဆာငရွ်က်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြင်  -------------------------------------- 
ခွေင့်ပြုသည့်လက်မှုလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ  -------------------------------------- 
ေလုြ်ရုံေမျေ ိုးေစား/ေကျေယ်ေဝန်း-------------------------------------- 
/တည်အနရာ    -------------------------------------- 

(၄) ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြင် -------------------------------------- 
ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ    -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)      
၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  
       
 

လက်မှတ်             -------------------------- 
      ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ------------------ 

ရာထးူ                    -------------------------- တံဆိြ် 



 
 

၃၆ 

ြုံစ(ံ၁၃) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင် 
စီးြွေားထရး ုြ်ငန်းဆိုင်ရာစားထသာြ်ဆိုငမ်ျေား၊ အမှတ်တရြစ္စည်းအထရာငး်ဆိုင်မျေား၊ 

ခရီးသွေား ုြ်ငန်းထဆာင်ရွြ်မှုဆိုင်ရာမျေားတည်ထဆာြ်ပခင်း၊ တိုးချေဲ့ပြုပြင်ပခငး်အတွေြ်  
ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဆ)] 
သ့ုိ 
 ဥက္ကဋ္ဌ  
 တိုင်းအေသကကီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီသ့ုိမဟုတ် 

 အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 
ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 -------------- တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ -------------- ခရိုင်၊ --------------
ပမို့နယ်၊ --------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရှိရာအေသ 
ေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်အကျေးရွာတွေင် စီးြွေားအရးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာစားအသာက်ဆိုငမ်ျေား၊ ေမှတ်တရ ြစ္စည်း 
ေအရာငး်ဆိုင်မျေား၊ ခရီးသွေားလုြ်ငန်းအဆာငရွ်က်မှုဆိုင်ရာမျေားတည်အဆာက်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ 
ပြုပြငပ်ခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး် 

ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုင်ြါရန် 
အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 
၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 
(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 
ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 
မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 
ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 
 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 
၄။ တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ ပြုပြငလ်ိုသည့်  -------------------------------------- 

စီးြွေားအရးလုြ်ငန်း ဆိုင်ရာစားအသာက်ဆိုင၊် -------------------------------------- 
ေမှတ်တရ ြစ္စည်းေအရာငး်ဆိုင်၊   -------------------------------------- 



 
 

၃၇ 

ခရီးသွေား လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ -------------------------------------- 
လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်မှုေမျေ ိုးေစား/   -------------------------------------- 
ေကျေယ်ေဝန်း/ တည်အနရာ   -------------------------------------- 

၅။  လက်ရှိေအပခေအန၊ ေတိုင်းေတာ  -------------------------------------- 
 ေအသးစိတ် (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ   -------------------------------------- 

ဓာတ်ြုမံျေား ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)/ မူလ  -------------------------------------- 
ေကျေယ်ေဝန်းနှင့် ေအနေထား  -------------------------------------- 

၆။ တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြငလ်ိုသည့်   -------------------------------------- 
ေအကကာင်းရငး်(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)  -------------------------------------- 

၇။ တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြငမ်ည့်ြုံစံ/  -------------------------------------- 
ေအနေထား(ေတိုငး်ေတာ   -------------------------------------- 
ေအသးစိတ်နှင့် ြုံဆွေဲမျေားြူးတွေဲ၍  -------------------------------------- 
ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်    -------------------------------------- 

၈။ တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြငရ်န်  -------------------------------------- 
ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 
 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 
တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 
အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 
 
      လက်မှတ်            --------------------------- 
      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 
 (၁) စီးြွေားအရးလုြ်ငန်းဆိုငရ်ာစားအသာက်ဆိုင်၊ ေမှတ်တရြစ္စည်းေအရာငး်ဆိုင်၊ 

ခရီးသွေားလုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာလုြ်ငန်းမျေား၏ လက်ရိှေအပခေအနပြ (အရှ့၊ 
အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ြု ံ၄ ြုံ 

(၂) တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြငမ်ည့် ေအနေထား (ြုံဆွေဲမျေား) 
(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 
(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၃၈ 

ြုံစ(ံ၁၄) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  
စီးြွေားထရး ုြ်ငန်းဆိုင်ရာစားထသာြ်ဆိုငမ်ျေား၊ အမှတ်တရြစ္စည်းအထရာငး်ဆိုင်မျေား၊ 

ခရီးသွေား ုြ်ငန်းထဆာင်ရွြ်မှုဆိုင်ရာမျေားတည်ထဆာြ်ပခင်း၊ တိုးချေဲ့ပြုပြင်ပခငး်အတွေြ်  
ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဆ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------  ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊      

--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာ အေသေတွေင်းရှိ 
ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် စီးြွေားအရးလုြ်ငန်းဆိုငရ်ာ စားအသာက်ဆိုင်မျေား၊ ေမှတ်တရြစ္စည်း 
ေအရာငး်ဆိုင်မျေား၊ ခရီးသွေားလုြ်ငန်းအဆာငရ်ွက်မှုဆိုင်ရာမျေား တည်အဆာက်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပြုပြင် 
ပခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 
တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာငရွ်က်ရန် 
ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြင်   -------------------------------------- 
ခွေင့်ပြုသည့်စီးြွေားအရးလုြ်ငန်း -------------------------------------- 
ဆိုင်ရာစားအသာက်ဆိုင၊်ေမှတ်တရ -------------------------------------- 
ြစ္စည်းေအရာငး်ဆိုင်၊ခရီးသွေား -------------------------------------- 
လုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်မှုဆိုငရ်ာ  -------------------------------------- 
ေမျေ ိုးေစား/ေကျေယ်ေဝန်း/  -------------------------------------- 
တည်အနရာ    -------------------------------------- 

(၄) တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ပြုပြင်  -------------------------------------- 
ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/ ေအနေထား  -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  



 
 

၃၉ 

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

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

      ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ------------------ 

ရာထးူ                    -------------------------- 

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

  

တံဆိြ် 



 
 

၄၀ 

ြုံစ(ံ၁၅) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင် 

ပြခန်း ုြ်ငန်းဆိုငရ်ာအထဆာြ်အအုံအသစ်ထဆာြ် ုြ်ပခင်း၊ တိုးချေဲ့ပြုပြငပ်ခငး်အတွေြ်  

ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဇ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

 တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီသ့ုိမဟုတ် 

 အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာငး်ေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 -------------- တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ -------------- ခရိုင်၊ --------------

ပမို့နယ်၊  --------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသ 

ေတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် ပြခန်းလုြ်ငန်းဆိုင်ရာေအဆာက်ေေံုေသစ်အဆာက်လုြ်ပခငး်၊ 

တုိးချဲ့ေ ပြုပြင်ပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး် 

ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုင်ြါရန် 

အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့တ်ယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ ေသစ်အဆာက်လုြ်/တိုးချေဲ့   -------------------------------------- 

ပြုပြငလ်ိုသည့် ပြခန်း လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ -------------------------------------- 

ေအဆာက်ေေုံ ေမျေ ိုးေစား/  -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ   -------------------------------------- 



 
 

၄၁ 

၅။  ေအဆာက်ေေုံ၏ လက်ရိှေအပခေအန၊ -------------------------------------- 

 ေတိုငး်ေတာ ေအသးစိတ်   -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ  ဓာတ်ြုမံျေား   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)/ မူလ    -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်းနှင့် ေအနေထား  -------------------------------------- 

၆။ ေသစ်အဆာက်လုြ်/တိုးချေဲ့ပြုပြငလ်ိုသည့်  -------------------------------------- 

ေအကကာင်းရငး်(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)  -------------------------------------- 

၇။ ေသစ်အဆာက်လုြ်/တိုးချေဲ့ပြုပြငမ်ည့်ြုံစံ/ -------------------------------------- 

ေအနေထား(ေတိုငး်ေတာ   -------------------------------------- 

ေအသးစိတ်နှင့် ြုံဆွေဲမျေားြူးတွေဲ၍  -------------------------------------- 

ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်    -------------------------------------- 

၈။ ေသစ်အဆာက်လုြ်/တိုးချေဲ့ပြုပြငရ်န်  -------------------------------------- 

ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) ပြခန်းလုြ်ငန်းဆိုင်ရာေအဆာက်ေေုံ၏ လက်ရှိေအပခေအနပြ (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) 

ဓာတ်ြုံ ၄ ြုံ 

(၂) ေသစ်အဆာက်လုြ်/တိုးချေဲ့ပြုပြငမ်ည့်ေအဆာက်ေေံုြုံစံ/ေအနေထား (ြုံဆွေမဲျေား) 

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၄၂ 
ြုံစ(ံ၁၆) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  
ပြခန်း ုြ်ငန်းဆိုငရ်ာအထဆာြ်အအုံအသစ်ထဆာြ် ုြ်ပခင်း၊ တိုးချေဲ့ပြုပြငပ်ခငး်အတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 
 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဇ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------             ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --
------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသ ေတွေင်းရှိ 
ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် ပြခန်းလုြ်ငန်းဆိုင်ရာေအဆာက်ေေံုေသစ်အဆာက်လုြ်ပခင်း၊ တိုးချေဲ့ 
ပြုပြငပ်ခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နည်း 
ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ 
အဆာငရွ်က်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) ေသစ်အဆာက်လုြ်/တိုးချေဲ့ပြုပြင်  -------------------------------------- 
ခွေင့ပ်ြုသည့်ပြခန်းလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ -------------------------------------- 
ေအဆာက်ေေုံ ေမျေ ိုးေစား/ -------------------------------------- 
ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ  -------------------------------------- 

 (၄) ေသစ်အဆာက်လုြ်/တိုးချေဲ့ပြုပြင် -------------------------------------- 
ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/ ေအနေထား  -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)      
၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့်နည်းဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  
 
 
      လက်မှတ်             -------------------------- 
      ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ------------------ 

ရာထးူ                    -------------------------- 
                -------------------------- 

တံဆိြ် 



 
 

၄၃ 

ြုံစ(ံ၁၇) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင် မူ ရှပိြီးဟိုတယ်၊ 

မိုတယ၊် ဧည့်ထေဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ သ့ုိမဟုတ် အထသးစား၊ အ တ်စား 

စြ်မှု ုြ်ငန်းအထဆာြ်အအုံြို ပြငဆ်င်ပခင်းအတွေြ် 

ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဈ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ပြည်နယ်၊-------------ခရိုင်၊-------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသ ေတွေင်းရှိ 

ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် မူလရှိပြီးဟိုတယ်၊ မိုတယ၊် ဧည့်အဂဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ သ့ုိမဟုတ် 

ေအသးစား၊ ေလတ်စားစက်မှုလုြ်ငန်းေအဆာက်ေေုံကို ပြငဆ်ငပ်ခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှု 

ေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ 

စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုင်ြါရန် အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။  

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ ပြငဆ်င်လိုသည့် မူလရိှပြီး ဟိုတယ်၊  -------------------------------------- 

မိုတယ၊် ဧည့်အဂဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ  -------------------------------------- 

သ့ုိမဟုတ် ေအသးစား၊ ေလတ်စား  -------------------------------------- 



 
 

၄၄ 

စက်မှုလုြ်ငန်း ေအဆာက်ေေုံ  -------------------------------------- 
ေမျေ ိုးေစား/ ေကျေယ်ေဝန်း / တည်အနရာ -------------------------------------- 

၅။  ေအဆာက်ေေုံ၏ လက်ရိှေအပခေအန၊ -------------------------------------- 
 ေတိုငး်ေတာ ေအသးစိတ်   -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ  ဓာတ်ြုမံျေား   -------------------------------------- 
ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)/ မူလ ေကျေယ်ေဝန်းနှင့် -------------------------------------- 
ေအနေထား     -------------------------------------- 

၆။ ပြငဆ်င်လိုသည့် ေအကကာငး်ရင်း  -------------------------------------- 
 (ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ ပြငဆ်င်မည့်ြုံစံ/ ေအနေထား(ေတိုငး် -------------------------------------- 
 ေတာေအသးစိတ် နှင့် ြုံဆွေမဲျေားြူးတွေဲ၍ -------------------------------------- 
ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၈။ ပြငဆ်င်ရန် ကကာပမင့်မည့်   -------------------------------------- 
ကာလ(ခန့်မှန်း)    -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 
 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ေအဆာက်ေေုံကို တိုးချေဲ့အဆာက်လုြ်ပခငး်၊ ေအဟာငး်ကိုဖျေက်၍ ေသစ်အဆာက်လုြ်ပခင်း 

ပြုလုြ်မည်မဟုတ်အကကာငး်နှင့် ပြငဆ်င်ပခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတင် 
ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာအဆာငရ်ွက်မည်ပဖစ်အကကာငး် 
ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။  

 
      လက်မှတ်            --------------------------- 
      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 
 (၁) မူလရှိပြီးဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်အဂဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ သ့ုိမဟုတ် ေအသးစား၊ 

ေလတ်စား စက်မှုလုြ်ငန်းေအဆာက်ေေံု၏ လက်ရိှေအပခေအနပြ (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ 
ယာ) ဓာတ်ြုံ ၄ ြုံ 

(၂) ပြငဆ်င်မည့် ေအဆာက်ေေံုြုံစံ/ ေအနေထား (ြုံဆွေမဲျေား) 
(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 
(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၄၅ 

ြုံစ(ံ၁၈) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  

မူ ရှပိြီးဟိုတယ်၊ မိုတယ၊် ဧည့်ထေဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ သ့ုိမဟုတ် အထသးစား၊ အ တ်စား 

စြ်မှု ုြ်ငန်းအထဆာြ်အအုံြို ပြငဆ်င်ပခင်းအတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဈ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------   ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊     

--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသ ေတွေင်းရှိ 

ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် မူလရှိပြီးဟိုတယ်၊ မိုတယ၊် ဧည့်အဂဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ သ့ုိမဟုတ် 

ေအသးစား၊ ေလတ်စား စက်မှုလုြ်ငန်းေအဆာက်ေေုံကို ပြငဆ်ငပ်ခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှု 

ေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ 

ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာင်ရွက်ရန်ခွေင့်ပြုလုိက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မတှ်ြုတံင်/    -------------------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) ပြငဆ်င်ခွေင့်ပြုသည့် မူလရိှပြီး  -------------------------------------- 

ဟိုတယ်၊ မိုတယ၊် ဧည့်အဂဟာ၊ -------------------------------------- 

တည်းခိုရိြ်သာသို့မဟုတ်ေအသးစား၊-------------------------------------- 

ေလတ်စားစက်မှုလုြ်ငန်း  -------------------------------------- 

ေအဆာက်ေေုံ ေမျေ ိုးေစား/ -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/ တည်အနရာ  -------------------------------------- 

(၄) ပြငဆ်င်ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/ေအနေထား -------------------------------------- 

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

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)   



 
 

၄၆ 

    

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

 

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

    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ  -------------------------- 

                                        ရာထးူ                    -------------------------- 

  

တံဆိြ် 



 
 

၄၇ 

ြုံစ(ံ၁၉) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  

ရဟတ်ယာဉ်၊  ူစီးမီးြုးံြျေမံျေား၊ အပခားစြ်တြ်၊ စြ်မဲ့ယာဉ်ြျေသံန်းပခငး်အတွေြ် 

ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ည)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ် ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သုိ့မဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ပြည်နယ်၊-------------ခရိုင်၊-------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ 

ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် ရဟတ်ယာဉ်၊ လူစီးမီးြုံးြျေမံျေား၊ ေပခားစက်တြ်၊ စက်မဲ့ယာဉ်ြျေသံန်းပခင်း 

ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနုိင်ြါရန် အလျှောက်ထား 

ေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ ြျေသံန်းလိုသည့်ရဟတ်ယာဉ်၊  လူစီးမီး -------------------------------------- 

ြုံးြျေမံျေား၊ ေပခားစက်တြ်၊ စက်မဲ့ယာဉ် -------------------------------------- 

လုြ်ငန်းေမျေ ိုးေစား/တည်အနရာ  -------------------------------------- 



 
 

၄၈ 

 

၅။  ပြုလုြ်လိုသည့်လုြ်ငန်းေအနေထား  -------------------------------------- 

၆။ ပြုလုြ်လိုသည့် ေအကကာငး်ရင်း  -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ ပြုလုြ်ရန် ကကာပမင့်မည့်   -------------------------------------- 

ကာလ(ခန့်မှန်း)    -------------------------------------- 

၈။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်း နှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည် ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၂) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

 

 

  



 
 

၄၉ 

ြုံစ(ံ၂၀) 
ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်မျေားတည်ရှရိာထေသအတွေင်းရှိ ပမို့ပြနှင့်ထြျေးရွာတွေင်  

ရဟတ်ယာဉ်၊  ူစီးမီးြုးံြျေမံျေား၊ အပခားစြ်တြ်၊ စြ်မဲ့ယာဉ်ြျေသံန်းပခငး်အတွေြ် 
ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ည)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------  ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊    
--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ 
ပမို့ပြနှင့်အကျေးရာွတွေင် ရဟတ်ယာဉ်၊ လူစီးမီးြုံးြျေမံျေား၊ ေပခားစက်တြ်၊ စက်မဲ့ယာဉ်ြျေသံန်းပခင်း 
ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 
တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ  အဆာင်ရွက်ရန်ခွေင့်ပြု 
လိကု်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) ြျေသံန်းခွေင့်ပြုသည့်လုြ်ငန်း  -------------------------------------- 
ေမျေ ိုးေစား/တည်အနရာ  -------------------------------------- 

 (၄) ပြုလုြ်ခွေင့ပ်ြုသည့်   -------------------------------------- 
ေအနေထား    -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ ------------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား  

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  
၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  
 
 
    လက်မှတ်                 -------------------------- 
    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 
                                        ရာထးူ                    -------------------------- 

တံဆိြ် 



 
 

၅၀ 

ြုံစ(ံ၂၁) 

  ြားခံထေသတွေင်  မး်ထောြ် ုြ်ပခင်း၊ ဆိြ်ခံထဘာတံတား၊ ယာဉ်ရြ်နားစခန်း၊ ရေား မ်း၊ 
ရေားဘူတာရုံ၊ အားြစားရုံ၊ အားြစားြွေငး်မျေား၊ အထဆာြ်အအုံနှင့် 

တံတားမျေားအသစ်တည်ထဆာြ်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် ယငး်တို့ြိတုိုးချေဲ့ပခင်းအတွေြ် ထ ျှောြ် ွှာ 
[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဋ)] 

သ့ုိ 
 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 
အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 
ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 -------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊-------------ခရိုင်၊-------------ပမို့နယ်၊     
--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်းရှိ ကကားခံ အေသတွေင် 
လမး်အဖာက်လုြ်ပခငး်၊ ဆိြ်ခံအဘာတံတား၊ ယာဉ်ရြ်နားစခန်း၊ ရထားလမး်၊ ရထား ဘူတာရုံ၊ 
ေားကစားရုံ၊ ေားကစားကွေင်းမျေား၊ ေအဆာက်ေေံုနှင့် တံတားမျေားေသစ် တည်အဆာက်ပခငး် 
သ့ုိမဟုတ် ယငး်တို့ကိုတိုးချေဲ့ပခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး 
ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် 

ရရိှနိုင်ြါရန် အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 
၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 
(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 
ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 
(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 
ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 
 နှင့တ်ယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 
၄။ ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့လိုသည့်  -------------------------------------- 

လမး်အဖာက်လုြ်ပခငး်၊ဆိြ်ခံအဘာ တံတား၊ -------------------------------------- 
ယာဉ်ရြ်နားစခန်း၊ ရထားလမ်း၊ ရထား -------------------------------------- 
ဘူတာရုံ၊ ေားကစားရုံ၊ေားကစားကွေငး်၊ -------------------------------------- 



 
 

၅၁ 

ေအဆာက်ေေုံနှင့် တံတား၏ ေမျေ ိုးေစား/ -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/ တည်အနရာ   -------------------------------------- 

၅။  ေအဆာက်ေေုံ၏ လက်ရိှေအပခေအန၊ -------------------------------------- 

 ေတိုငး်ေတာ ေအသးစိတ်   -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ  ဓာတ်ြုမံျေား   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)/ မူလ ေကျေယ်ေဝန်းနှင့် -------------------------------------- 

ေအနေထား     -------------------------------------- 

၆။ ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့လိုသည့်  -------------------------------------- 

ေအကကာင်းရငး်(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)  -------------------------------------- 

၇။ ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့မည့်ြုံစံ/  -------------------------------------- 

ေအနေထား(ေတိုငး်ေတာေအသးစိတ်  -------------------------------------- 

နှင့ြ်ုံဆွေဲမျေားြူးတွေဲ၍ ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်) -------------------------------------- 

၈။ ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့ရန်  -------------------------------------- 

ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်း နှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) လမး်အဖာက်လုြ်ပခငး်၊ ဆိြ်ခံအဘာတံတား၊ ယာဉ်ရြ်နားစခန်း၊ ရထားလမ်း၊ 

ရထားဘူတာရုံ၊ ေားကစားရုံ၊ ေားကစားကွေငး်၊ ေအဆာက်ေေုံနှင့တ်ံတား၏ 

လက်ရှိေအပခေအနပြ (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ြု ံ၄ ြုံ 

(၂) ေသစ်တည်အဆာက်/ တိုးချေဲ့မည့်ြုံစံ/ ေအနေထား (ြုံဆွေမဲျေား) 

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၅၂ 

ြုံစ(ံ၂၂) 

 ြားခံထေသတွေင်  မး်ထောြ် ုြ်ပခငး်၊ ဆိြ်ခံထဘာတံတား၊ ယာဉ်ရြ်နားစခန်း၊ ရေား မ်း၊ 

ရေားဘူတာရုံ၊ အားြစားရုံ၊ အားြစားြွေငး်မျေား၊ အထဆာြ်အအုံနှင့် 

တံတားမျေားအသစ်တည်ထဆာြ်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် ယငး်တို့ြိတုိုးချေဲ့ပခင်းအတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဋ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------    ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/  ပြည်နယ်၊--------------ခရိုင်၊-------------ပမို့နယ်၊ ---

-----------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်းရိှ ကကားခံအေသတွေင် 

လမး်အဖာက်လုြ်ပခငး်၊ ဆိြ်ခံအဘာတံတား၊ ယာဉ်ရြ်နားစခန်း၊ ရထားလမး်၊ ရထားဘူတာရုံ၊ 

ေားကစားရုံ၊ ေားကစားကွေင်းမျေား၊ ေအဆာက်ေေံုနှင့် တံတားမျေားေသစ် တည်အဆာက်ပခငး် 

သ့ုိမဟုတ်ယင်းတ့ုိကုိ တုိးချဲ့ေ ပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ် ထိန်းသိမ်းအရး 

ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေား 

နှင့ေ်ညီ အဆာငရွ်က်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့  -------------------------------------- 

ခွေင့်ပြုသည့်လမ်းအဖာက်လုြ်ပခငး်၊ -------------------------------------- 

ဆိြ်ခံအဘာတံတား၊ယာဉ်ရြ်နား -------------------------------------- 

စခန်း၊ ရထားလမး်၊ရထားဘူတာရုံ၊ -------------------------------------- 

ေားကစားရုံ၊ေားကစားကွေငး်၊ -------------------------------------- 

ေအဆာက်ေေုံနှင့်တံတား၏  -------------------------------------- 

ေမျေ ိုးေစား/ေကျေယ်ေဝန်း/  -------------------------------------- 

တည်အနရာ    -------------------------------------- 

 (၄) ေသစ်တည်အဆာက်/တိုးချေဲ့  -------------------------------------- 

ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/ ေအနေထား  -------------------------------------- 

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



 
 

၅၃ 

 

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွေဲ -------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)      

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

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

    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 

                                         ရာထးူ                    -------------------------- 

                 

  

တံဆိြ် 



 
 

၅၄ 

ြုံစ(ံ၂၃) 

 ြားခံထေသတွေင် ဆြ်သွေယ်ထရးတာဝါတိုင်မျေား၊ ထပမထအာြ် ုြ်ငန်းမျေား၊ 

ထပမထအာြ်ဓာတ်အားကြိုးမျေား၊  ျှေြ်စစ်မဟာဓာတ်အား ိုင်းမျေား၊ ဓာတ်အားခွေဲရုံမျေား၊ 

ဓာတ်တိုင်မျေား၊ ဓာတ်ထငွေ့ြိုြ် ိုင်းမျေားတည်ထဆာြ်စိုြ်ေပူခငး်အတွေြ် 

ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဌ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 -------------- တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ -------------ခရိငု၊်--------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်းရှိ ကကားခံ အေသတွေင် 

ဆက်သွေယ်အရးတာဝါတိုငမ်ျေား၊ အပမအောက်လုြ်ငန်းမျေား၊ အပမအောက်ဓာတ်ေား ကကိုးမျေား၊ 

လျှေြ်စစ်မဟာဓာတ်ေားလိငုး်မျေား၊ ဓာတ်ေားခွေဲရုံမျေား၊ ဓာတ်တိုင်မျေား၊ ဓာတ်အငွေ့ ြိုက်လိငုး်မျေား 

တည်အဆာက်စိုက်ထူပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ် ထိန်းသိမ်းအရး 

ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊  စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် 

ရရိှနိုင်ြါရန် အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတငဓ်ာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ ပြုလုြ်လိုသည့်လုြ်ငန်းေမျေ ိုးေစား/  -------------------------------------- 

 တည်အနရာ     -------------------------------------- 



 
 

၅၅ 

၅။  ပြုလုြ်လိုသည့်လုြ်ငန်း၏ေအနေထား/ -------------------------------------- 

 ေကျေယ်ေဝန်း    -------------------------------------- 

၆။ ပြုလုြ်လိုသည့် ေအကကာငး်ရင်း  -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ ပြုလုြ်ရန်ကကာပမင့်မည့်   -------------------------------------- 

ကာလ(ခန့်မှန်း)    -------------------------------------- 

၈။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) သက်ဆိုင်ရာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၂) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

 

 

  



 
 

၅၆ 

ြုံစ(ံ၂၄) 

 ြားခံထေသတွေင် ဆြ်သွေယ်ထရးတာဝါတိုင်မျေား၊ ထပမထအာြ် ုြ်ငန်းမျေား၊ 

ထပမထအာြ်ဓာတ်အားကြိုးမျေား၊  ျှေြ်စစ်မဟာဓာတ်အား ိုင်းမျေား၊ ဓာတ်အားခွေဲရုံမျေား၊ 

ဓာတ်တိုင်မျေား၊ ဓာတ်ထငွေ့ြိုြ် ိုင်းမျေားတည်ထဆာြ်စိုြ်ေပူခငး်အတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဌ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------    ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ -------------- တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊--------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊     

--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်းရိှ ကကားခံအေသတွေင် 

ဆက်သွေယ်အရးတာဝါတိုငမ်ျေား၊ အပမအောက်လုြ်ငန်းမျေား၊ အပမအောက်ဓာတ်ေားကကိုးမျေား၊ 

လျှေြ်စစ်မဟာဓာတ်ေားလိငုး်မျေား၊ ဓာတ်ေားခွေဲရုံမျေား၊ ဓာတ်တိုင်မျေား၊ ဓာတ်အငွေ့ြိုက်လိငုး်မျေား 

တည်အဆာက်စိုက်ထူပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ 

နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ 

အဆာငရွ်က်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

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

လုြ်ငန်းေမျေ ိုးေစား/တည်အနရာ -------------------------------------- 

(၄) ပြုလုြ်ခွေင့ပ်ြုသည့်လုြ်ငန်း၏  -------------------------------------- 

ြမာဏ/ေကျေယ်ေဝန်း  -------------------------------------- 

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

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)     



 
 

၅၇ 

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

 

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

  ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ --------------------------                                  

                                        ရာထးူ                      -------------------------- 

                 

  

တံဆိြ် 



 
 

၅၈ 

ြုံစ(ံ၂၅) 

 ြားခံထေသတွေင် ရဟတ်ယာဉ်၊  ူစီးမးီြုံးြျေမံျေား၊ ထမာင်းသူမဲထ့ ယာဉ်ပေတ်သန်း 

ြျေသံန်းပခငး် ုြ်ငန်းထဆာငရ်ွြ်ပခငး်အတွေြ် ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဍ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ -------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ ---

-----------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်းရှိ ကကားခံ အေသတွေင် 

ရဟတ်ယာဉ်၊ လူစီးမီးြုံးြျေမံျေား၊ အမာင်းသူမဲ့အလယာဉ် ပဖတ်သန်းြျေသံန်းပခငး် လုြ်ငန်း 

အဆာငရွ်က်ပခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နည်း 

ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုင်ြါရန် 

အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ ြျေသံန်းလိုသည့်ရဟတ်ယာဉ်၊  လူစီးမီး -------------------------------------- 

ြုံးြျေမံျေား၊ အမာင်းသူမဲ့အလယာဉ်   -------------------------------------- 

လုြ်ငန်းေမျေ ိုးေစား/တည်အနရာ  -------------------------------------- 

၅။  ပြုလုြ်လိုသည့်လုြ်ငန်း၏ေအနေထား -------------------------------------- 

 ေကျေယ်ေဝန်း    -------------------------------------- 



 
 

၅၉ 

၆။ ပြုလုြ်လိုသည့် ေအကကာငး်ရင်း  -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ ပြုလုြ်ရန်ကကာပမင့်မည့်   -------------------------------------- 

ကာလ(ခန့်မှန်း)    -------------------------------------- 

၈။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၂) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

 

 
  



 
 

၆၀ 
ြုံစ(ံ၂၆) 

 ြားခံထေသတွေင် ရဟတ်ယာဉ်၊  ူစီးမးီြုံးြျေမံျေား၊ ထမာင်းသူမဲထ့ ယာဉ်ပေတ်သန်း 
ြျေသံန်းပခငး် ုြ်ငန်းထဆာငရ်ွြ်ပခငး်အတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 
 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဍ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------  ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --
------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်းရိှ ကကားခံအေသတွေင် 
ရဟတ်ယာဉ်၊ လူစီးမီးြုံးြျေမံျေား၊ အမာင်းသူမဲအ့လယာဉ်ပဖတ်သန်း ြျေသံန်းပခငး်လုြ်ငန်းအဆာငရွ်က် 
ပခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 
တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာင်ရွက်ရန် ခွေင့်ပြု 
လိကု်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) ြျေသံန်းခွေင့်ပြုသည့်လုြ်ငန်း  -------------------------------------- 
ေမျေ ိုးေစား/ တည်အနရာ  -------------------------------------- 

(၄) ပြုလုြ်ခွေင့ပ်ြုသည့်   -------------------------------------- 
ေအနေထား    -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)   

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 
 
    လက်မှတ်               -------------------------- 
    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 
                                        ရာထးူ                    -------------------------- 

တံဆိြ် 



 
 

၆၁ 

ြုံစ(ံ၂၇) 

  ြားခံထေသတွေင် ဇာတ်ရုံြဲ့သုိ့ထသာ ထေျော်ထပေထရးဆိုင်ရာအထဆာြ်အအုံမျေား၊ 

တည်းခိုထရးအထဆာြ်အအံုမျေား၊ နားထနစခန်းမျေား၊ ပမငး်စီးစခန်းပြိုင်ြွေင်းမျေားနှင့် 

အထပခခံအထဆာြ်အအုံမျေား တည်ထဆာြ်ပခငး်အတွေြ် ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဎ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသေတွေင်းရှိ ကကားခံ အေသတွေင် 

ဇာတ်ရုံကဲ့သို့အသာ အဖျော်အပဖအရးဆိုငရ်ာေအဆာက်ေေုံမျေား၊ တည်းခိုအရး ေအဆာက်ေေုံမျေား၊ 

နားအနစခန်းမျေား၊ ပမငး်စီးစခန်းပြိုငက်ွေငး်မျေားနှင့် ေအပခခံေအဆာက်ေေုံမျေား တည်အဆာက်ပခငး် 

ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲ 

ဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုငြ်ါရန် အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ တည်အဆာက်လိုသည့်ဇာတ်ရုံကဲ့သ့ုိအသာ -------------------------------------- 

အဖျော်အပဖအရးဆိုငရ်ာေအဆာက်ေေုံ၊  -------------------------------------- 

တည်းခိုအရးေအဆာက်ေေံု၊   -------------------------------------- 

နားအနစခန်း၊  ပမငး်စီးစခန်းပြိုင်ကွေငး်  -------------------------------------- 



 
 

၆၂ 

မျေားနှင့် ေအပခခံေအဆာက်ေေုံမျေား၏  -------------------------------------- 

ေမျေ ိုးေစား/ေကျေယ်ေဝန်း/ တည်အနရာ -------------------------------------- 

၅။  ေအဆာက်ေေုံ၏ လက်ရိှေအပခေအန၊ -------------------------------------- 

 ေတိုငး်ေတာ ေအသးစိတ်   -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ  ဓာတ်ြုမံျေား   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)/ မူလ    -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်းနှင့် ေအနေထား  -------------------------------------- 

၆။ တည်အဆာက်လိုသည့်ေအကကာငး်ရငး် -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ တည်အဆာက်မည့်ြုံစံ/ေအနေထား  -------------------------------------- 

(ေတိုငး်ေတာေအသးစိတ်နှင့်ြုံဆွေဲမျေား -------------------------------------- 

ြူးတွေဲ၍ ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်   -------------------------------------- 

၈။ တည်အဆာက်ရန်ကကာပမင့်မည့်  --------------------------------------

ကာလ(ခန့်မှန်း)    -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမှတ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) ဇာတ်ရုံကဲ့သို့အသာအဖျော်အပဖအရးဆိုင်ရာေအဆာက်ေေံုမျေား၊ တည်းခိုအရးေအဆာက် 

ေေံု၊ နားအနစခန်း၊ ပမငး်စီးစခန်းပြိုငက်ွေငး်နှင့် ေအပခခံေအဆာက်ေေုံ၏ လက်ရိှ 

ေအပခေအနပြ (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ြု ံ၄ ြုံ 

(၂) တည်အဆာက်မည့်ေအဆာက်ေေုံြုစံံ/ေအနေထား (ြုံဆွေမဲျေား) 

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၆၃ 

ြုံစ(ံ၂၈) 

 ြားခံထေသတွေင် ဇာတ်ရုံြဲ့သုိ့ထသာ ထေျော်ထပေထရးဆိုင်ရာအထဆာြ်အအုံမျေား၊ 

တည်းခိုထရးအထဆာြ်အအံုမျေား၊ နားထနစခန်းမျေား၊ ပမငး်စီးစခန်းပြိုင်ြွေင်းမျေားနှင့် 

အထပခခံအထဆာြ်အအုံမျေား တည်ထဆာြ်ပခငး်အတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဎ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------   ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊    

--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်မျေားတည်ရိှရာအေသေတွေင်းရိှ 

ကကားခံအေသတွေင် ဇာတ်ရုံကဲ့သ့ုိအသာ အဖျော်အပဖအရးဆိုင်ရာေအဆာက်ေေုံမျေား၊ တည်းခိုအရး 

ေအဆာက်ေေုံမျေား၊ နားအနစခန်းမျေား၊ ပမငး်စီးစခန်းပြိုငက်ွေငး်မျေားနှင့်ေအပခခံေအဆာက်ေေံုမျေား 

တည်အဆာက်ပခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ 

နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ 

အဆာငရွ်က်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) တည်အဆာက်ခွေင့်ပြုသည့် ဇာတ်ရုံ -------------------------------------- 

ကဲ့သ့ုိအသာအဖျောအ်ပဖအရးဆိုင်ရာ -------------------------------------- 

ေအဆာက်ေေုံ၊ တည်းခိုအရး  -------------------------------------- 

ေအဆာက်ေေုံ၊ နားအနစခန်း၊ -------------------------------------- 

ပမငး်စီးစခန်း ပြိုင်ကွေင်းမျေားနှင့် -------------------------------------- 

ေအပခခံ ေအဆာက်ေေံု၏   -------------------------------------- 

ေမျေ ိုးေစား/ေကျေယ်ေဝန်း/  -------------------------------------- 

တည်အနရာ    -------------------------------------- 

 (၄) တည်အဆာက်ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/  -------------------------------------- 

ေအနေထား    -------------------------------------- 

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



 
 

၆၄ 

 

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွေဲ -------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)      

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

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

    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 

                                        ရာထးူ                    -------------------------- 

                 

  

တံဆိြ် 



 
 

၆၅ 

ြုံစ(ံ၂၉) 

 ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင်  ယ်ထပမ၊ ယာထပမမျေားအထြါ်၌ သဘာဝ 

ြတ်ဝန်းြျေင်နှင့်ြတ်ဝန်းြျေငပ်မင်ြွေငး်ြို ေိခိုြ်ထစထသာ နှစ်ရှည်ြင်မျေား စိုြ်ြျေ ိုးပခငး် 

အတွေြ်ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဏ)] 

 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊--------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --

---------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် လယ်အပမ၊ ယာအပမမျေား 

ေအြါ်၌ သဘာဝြတ်ဝန်းကျေင်နှင့်ြတ်ဝန်းကျေငပ်မင်ကွေငး်ကိုထခိိုက်အစအသာ နှစ်ရှည်ြင်မျေား 

စိုက်ြျေ ိုးပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး် 

ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုင်ြါရန် 

အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ စိုက်ြျေ ိုးလိုသည့်နှစ်ရှည်ြင်ေမျေ ိုးေစား/ -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/ တည်အနရာ   -------------------------------------- 



 
 

၆၆ 

 

၅။  လယ်အပမ၊ ယာအပမမျေား၏ လက်ရိှ   -------------------------------------- 

 ေအပခေအန၊ ေတိုငး်ေတာ ေအသးစိတ် -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ  ဓာတ်ြုမံျေား   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)/ မူလ ေကျေယ်ေဝန်း -------------------------------------- 

နှင့ေ်အနေထား    -------------------------------------- 

၆။ စိုက်ြျေ ိုးလိုသည့် လိုသည့်ေအကကာင်းရငး်  -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ စိုက်ြျေ ိုးမည့်ြုံစံ    -------------------------------------- 

၈။ စိုက်ြျေ ိုးရန်ကကာပမင့်မည့်ကာလ (ခန့်မှန်း) -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမှတ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) လယ်အပမ၊ ယာအပမ၏ လက်ရိှေအပခေအနပြ (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ြု ံ၄ ြုံ 

(၂) စိုက်ြျေ ိုးမည့် နှစ်ရှည်ြင်ေမျေ ိုးေစား/ေအနေထား  

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

 

  



 
 

၆၇ 
ြုံစ(ံ၃၀) 

 ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင်  ယ်ထပမ၊ ယာထပမမျေားအထြါ်၌ သဘာဝ 
ြတ်ဝန်းြျေင်နှင့်ြတ်ဝန်းြျေငပ်မင်ြွေငး်ြို ေိခိုြ်ထစထသာ နှစ်ရှည်ြင်မျေား စိုြ်ြျေ ိုးပခငး်အတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 
 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဏ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------     ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊    
--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် လယ်အပမ၊ 
ယာအပမမျေားေအြါ်၌ သဘာဝြတ်ဝန်းကျေငန်ှင့ြ်တ်ဝန်းကျေင်ပမင်ကွေငး်ကို ထိခိုက်အစအသာ နှစ်ရှည် 
ြင်မျေား စိုက်ြျေ ိုးပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ 
နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ 
အဆာငရွ်က်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) စိုက်ြျေ ိုးခွေင့်ပြုသည့် ေမျေ ိုးေစား/ -------------------------------------- 
ေကျေယ်ေဝန်း/ တည်အနရာ  -------------------------------------- 

(၄) စိုက်ြျေ ိုးခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/  -------------------------------------- 
ခွေင့်ပြုသည့် ေအနေထား  -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွေဲ------------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  
 
 
    လက်မှတ်               -------------------------- 
    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 
                                        ရာထးူ                    -------------------------- 

တံဆိြ် 



 
 

၆၈ 

ြုံစ(ံ၃၁) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် မူ ထပမမျေြ်နှာသွေငပ်ြင်ြို ြျေြ်စီးထစနိုငသ်ည့်  

ထရွှေြျေင်ပခငး်၊ သဲေတု်ပခငး်၊ ထြျောြ်ေတု်ပခငး်၊ အတု်ေုတ်ပခငး်၊ အမှိုြ်မျေား စုြုံစွေန့်ြစ်ပခငး်၊ 

ထရဆိုးေုတ်ပခငး်၊သဘာဝြုန်းြမူမျေား၊ ထတာင်ြုန်းမျေားပေိုေျေြ်ပခငး်၊ ထပမညိှပခငး်၊ ထပမတူးပခင်း၊ 

ထရစီးထရ ာြိတ်ဆို့ပခင်း၊ ြန်၊ ထချောင်း၊ ဆည်ထပမာငး်၊ တာတမံ၊  ျှေ ို၊ ချေ ိုင့်မျေားထပမေိုပ့ခငး်မျေား 

အတွေြ်ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(တ)] 

 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊--------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --

---------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် မူလအပမမျေက်နှာသွေင်ပြင်ကုိ 

ြျေက်စီးအစနိုင်သည့် အရွှေကျေင်ပခငး်၊ သဲထတု်ပခငး်၊ အကျောက်ထုတ်ပခငး်၊ ေတု်ဖုတ်ပခငး်၊ ေမှိုက်မျေား 

စုြုံစွေန့်ြစ်ပခငး်၊ အရဆိုးထုတ်ပခငး်၊ သဘာဝကုန်းကမူမျေား၊ အတာငက်ုန်းမျေားပဖိုဖျေက်ပခငး်၊ အပမညိှ ပခငး်၊ 

အပမတူးပခငး်၊ အရစီးအရလာြိတ်ဆို့ပခငး်၊ ကန်၊ အချောင်း၊ ဆည်အပမာငး်၊ တာတမံ၊ လျှေ ို၊ ချေ ိုင့်မျေား 

အပမဖို့ပခငး်မျေားေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး် 

ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုင်ြါရန် 

အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 



 
 

၆၉ 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ အရွှေကျေင်ပခငး်၊ သဲထုတ်ပခငး်၊   -------------------------------------- 

အကျောက်ထုတ်ပခငး်၊ ေုတ်ဖုတ်ပခငး်၊  -------------------------------------- 

ေမှိုက်မျေားစုြုံ စွေန့်ြစ်ပခငး်၊   -------------------------------------- 

အရဆိုးထုတ်ပခငး်၊သဘာဝကုန်းကမူမျေား၊  -------------------------------------- 

အတာငက်ုန်းမျေားပဖိုဖျေက်ပခင်း၊ အပမညိှပခင်း၊ -------------------------------------- 

အပမတူးပခငး်၊ အရစီးအရလာြိတ်ဆို့ပခင်း၊ -------------------------------------- 

ကန်၊ အချောင်း၊ ဆည်အပမာငး်၊ တာတမံ၊ လျှေ ို၊ -------------------------------------- 

ချေ ိုင့်မျေားအပမဖိုပ့ခငး် ပြုလုြ်လုိသည့်   -------------------------------------- 

ေမျေ ိုးေစား /ေကျေယ်ေဝန်း/ တည်အနရာ -------------------------------------- 

၅။  မူလအပမမျေက်နှာသွေင်ပြင်၏  လက်ရှိ   -------------------------------------- 

 ေအပခေအန၊ ေတိုငး်ေတာ ေအသးစိတ် -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ  ဓာတ်ြုမံျေား   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)/ မူလ ေကျေယ်ေဝန်း -------------------------------------- 

နှင့ေ်အနေထား    -------------------------------------- 

၆။ ပြုလုြ်လိုသည့် လိသုည့်ေအကကာင်းရငး်  -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ ပြုလုြ်မည့်ြုံစံ     -------------------------------------- 

၈။ ပြုလုြ်ရန်ကကာပမင့်မည့်ကာလ  -------------------------------------- 

 (ခန့်မှန်း)     -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 



 
 

၇၀ 

 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) မူလအပမမျေက်နှာသွေင်ပြင်၏ လက်ရိှေအပခေအနပြ (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ)  

  ဓာတ်ြုံ ၄ ြုံ 

(၂) ပြုလုြ်မည့် ေမျေ ိုးေစား/ေအနေထား  

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

 

  



 
 

၇၁ 

ြုံစ(ံ၃၂) 

 ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် မူ ထပမမျေြ်နှာသွေငပ်ြငြ်ို ြျေြ်စီးထစနိငု်သည့် 

ထရွှေြျေင်ပခငး်၊ သဲေတု်ပခငး်၊ ထြျောြ်ေတု်ပခငး်၊ အတု်ေုတ်ပခငး်၊ အမှိုြ်မျေား စုြုံစွေန့်ြစ်ပခငး်၊ 

ထရဆိုးေုတ်ပခငး်၊သဘာဝြုန်းြမူမျေား၊ ထတာင်ြုန်းမျေားပေိုေျေြ်ပခငး်၊ ထပမညိှပခငး်၊ ထပမတူးပခင်း၊ 

ထရစီးထရ ာြိတ်ဆို့ပခင်း၊ ြန်၊ ထချောင်း၊ ဆည်ထပမာငး်၊ တာတမံ၊  ျှေ ို၊ ချေ ိုင့်မျေားထပမေိုပ့ခငး်မျေား အတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(တ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------    ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ -------------- တိုင်းအေသကကီး/ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊    

--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရှိ  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် မူလအပမ 

မျေက်နှာသွေင်ပြင်ကို ြျေက်စီးအစနိုငသ်ည့် အရွှေကျေငပ်ခငး်၊ သဲထတု်ပခငး်၊ အကျောက်ထုတ်ပခငး်၊ 

ေတု်ဖုတ်ပခငး်၊ ေမှိုက်မျေား စုြုံစွေန့်ြစ်ပခငး်၊ အရဆိုးထုတ်ပခငး်၊ သဘာဝကုန်းကမူမျေား၊ အတာင်ကုန်း 

မျေားပဖိုဖျေက်ပခငး်၊ အပမညိှပခင်း၊ အပမတူးပခငး်၊ အရစီးအရလာြိတ်ဆို့ပခင်း၊ ကန်၊ အချောင်း၊ ဆည်အပမာင်း၊ 

တာတမံ၊ လျှေ ို၊ ချေ ိုင့်မျေားအပမဖိုပ့ခငး်မျေားေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ် 

ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ 

စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာငရွ်က်ရန်ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) အရွှေကျေင်ပခငး်၊ သဲထုတ်ပခငး်၊  -------------------------------------- 

အကျောက်ထတု်ပခငး်၊ ေုတ်ဖုတ်ပခငး်၊ -------------------------------------- 

ေမှိုက်မျေားစုြုံ စွေန့်ြစ်ပခငး်၊အရဆိုး -------------------------------------- 

ထုတ်ပခငး်၊သဘာဝကုန်းကမူမျေား၊ -------------------------------------- 

အတာငက်ုန်းမျေားပဖိုဖျေက်ပခင်း၊  -------------------------------------- 

အပမညိှပခင်း၊ အပမတူးပခငး်၊ အရစီး -------------------------------------- 

အရလာြိတ်ဆို့ပခငး်၊ကန်၊ အချောင်း၊ -------------------------------------- 

ဆည်အပမာငး်၊ တာတမံ၊ လျှေ ို၊  -------------------------------------- 

ချေ ိုင့်မျေားအပမဖိုပ့ခငး် ခွေင့်ပြုသည့် -------------------------------------- 

ေမျေ ိုးေစား/ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ------------------------------------- 



 
 

၇၂ 

(၄) ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/   -------------------------------------- 

ခွေင့်ပြုသည့် ေအနေထား  -------------------------------------- 

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

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွေဲ -------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

 

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

    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 

                                         ရာထးူ                    -------------------------- 

                 

  

တံဆိြ် 



 
 

၇၃ 

ြုံစ(ံ၃၃) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင်  ြ်ရိှထြါြ်ထရာြ်ထနသည့် ထေသမျေ ိုးရင်း 

သဘာဝသစ်ြင်မျေားြို ခုတ်ေွေငပ်ခငး်၊ ခင်တန်းမျေားြိုေျေြ်ဆီးပခငး်၊ ထေသမျေ ိုးရင်း မဟုတ်ထသာ 

မျေ ိုးစိတ်မျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်မျေား စိုြ်ြျေ ိုးပခငး်မျေားအတွေြ် ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ေ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊--------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် လက်ရိှ 

အြါက်အရာက်အနသည့် အေသမျေ ိုးရငး် သဘာဝသစ်ြငမ်ျေားကို ခုတ်ထွေငပ်ခငး်၊ ခင်တန်းမျေားက 

ဖျေက်ဆီးပခငး်၊ အေသမျေ ိုးရင်းမဟုတ်အသာ မျေ ိုးစိတ်မျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်မျေား စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေားေတွေက် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲ 

ဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုငြ်ါရန် အလျှောက်ထားေြ် ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့တ်ယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ လက်ရှိ အြါက်အရာက်အနသည့်  -------------------------------------- 

အေသမျေ ိုးရင်း သဘာဝသစ်ြငမ်ျေားကို  -------------------------------------- 

ခုတ်ထွေငပ်ခငး်၊ ခင်တန်းမျေားကို  -------------------------------------- 



 
 

၇၄ 

ဖျေက်ဆီးပခငး်၊ အေသမျေ ိုးရငး်   -------------------------------------- 

မဟုတ်အသာ မျေ ိုးစိတ်မျေား၊   -------------------------------------- 

နှစ်ရှည်ြင်မျေား စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေား  -------------------------------------- 

ပြုလုြ်လိုသည့်     -------------------------------------- 

ေမျေ ိုးေစား /တည်အနရာ   -------------------------------------- 

၅။  လက်ရှိ ေအပခေအန၊    -------------------------------------- 

 ေတိုငး်ေတာ ေအသးစိတ်   -------------------------------------- 

နှင့ေ်အနေထား    -------------------------------------- 

၆။ ပြုလုြ်လိုသည့်    -------------------------------------- 

လိုသည့်ေအကကာငး်ရင်း    -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ ပြုလုြ်မည့်ြုံစံ     -------------------------------------- 

၈။ ပြုလုြ်ရန်ကကာပမင့်မည့်ကာလ  -------------------------------------- 

 (ခန့်မှန်း)     -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲ 

ဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စည်းကမ်းချေက်မျေားေတုိင်း လုိက်နာအဆာင်ရွက်မည် 

ပဖစ်အကကာင်း ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

 

ြူးတွေဲ- 

(၁) လက်ရှိ အြါက်အရာက်အနသည့် အေသမျေ ိုးရငး် သဘာဝသစ်ြင်မျေား၏ လက်ရိှ 

ေအပခေအန  

 (၂) ပြုလုြ်မည့် ေမျေ ိုးေစား/ ေအနေထား  

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၇၅ 

ြုံစ(ံ၃၄) 

 ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင်  ြ်ရှိထြါြ်ထရာြ်ထနသည့် ထေသမျေ ိုးရင်း 

သဘာဝသစ်ြင်မျေားြို ခုတ်ေွေငပ်ခငး်၊ ခင်တန်းမျေားြိုေျေြ်ဆီးပခငး်၊ ထေသမျေ ိုးရင်း မဟုတ်ထသာ 

မျေ ိုးစိတ်မျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်မျေား စိုြ်ြျေ ိုးပခငး်မျေားအတွေြ်  

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ေ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------    ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊    

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် လက်ရိှအြါက်အရာက် 

အနသည့် အေသမျေ ိုးရငး်သဘာဝသစ်ြငမ်ျေားကို ခုတ်ထွေငပ်ခငး်၊ ခင်တန်းမျေားကို ဖျေက်ဆီးပခင်း၊ 

အေသမျေ ိုးရင်း မဟုတ်အသာ မျေ ိုးစိတ်မျေား၊ နှစ်ရှည်ြင်မျေား စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေားေတွေက် ယဉ်အကျေးမှု 

ေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ 

ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ အောက်အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာင်ရွက်ရန် ခွေင့်ပြု 

လုိက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) လက်ရှိ အြါက်အရာက်အနသည့် -------------------------------------- 

အေသမျေ ိုးရင်း သဘာဝသစ်ြငမ်ျေားကို -------------------------------------- 

ခုတ်ထွေငပ်ခငး်၊ ခင်တန်းမျေားကို -------------------------------------- 

ဖျေက်ဆီးပခငး်၊ အေသမျေ ိုးရငး်  -------------------------------------- 

မဟုတ်အသာ မျေ ိုးစိတ်မျေား၊  -------------------------------------- 

နှစ်ရှည်ြင်မျေား စိုက်ြျေ ိုးပခင်းမျေား -------------------------------------- 

ခွေင့်ပြုသည့် ေမျေ ိုးေစား/တည်အနရာ-------------------------------------- 

(၄) ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/ ေအနေထား  -------------------------------------- 

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

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွေဲ -------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  



 
 

၇၆ 

 

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

 

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

    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 

                                        ရာထးူ                    -------------------------- 

                 

  

တံဆိြ် 



 
 

၇၇ 

ြုံစ(ံ၃၅) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ဝငး်ခခံတစ်ခုခုအတွေင်း ြျေထရာြ်ထနသည့် 

ထရှးထဟာငး်အထဆာြ်အအံုမျေား၊ ထနရာမျေား၏ ပမငြ်ွေငး်ြို တမင်ေုးံြွေယ်ပခငး်၊ 

အ ွေယ်တြူဝငထ်ရာြ်သွေား ာ ြည့်ရှုမရထအာင် ြိတ်ဆို့တားဆီးပခင်း၊   

ခခံခတ်ြာရံပခင်းမျေားအတွေြ် ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ေ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊--------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ဝငး်ခခံတစ်ခုခု ေတွေင်း 

ကျေအရာက်အနသည့် အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေုံမျေား၊ အနရာမျေား၏ ပမင်ကွေငး်ကို တမင် ဖုံးကွေယ်ပခငး်၊ 

ေလွေယ်တကူဝငအ်ရာက် သွေားလာကကည့်ရှုမရအောင် ြိတ်ဆို့တားဆီးပခငး်၊ ခခံခတ်ကာရံပခငး်မျေား 

ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲ 

ဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုငြ်ါရန် အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့တ်ယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံုမျေား၊   -------------------------------------- 

အနရာမျေား၏ ပမငက်ွေငး်ကို    -------------------------------------- 



 
 

၇၈ 

တမင်ဖုးံကွေယ်ပခငး်၊ ေလွေယ်တကူ   -------------------------------------- 

ဝငအ်ရာက်သွေားလာကကည့်ရှုမရအောင်  -------------------------------------- 

ြိတ်ဆို့တားဆီးပခင်း၊ ခခံခတ်    -------------------------------------- 

ကာရံပခငး်မျေား ပြုလုြ်လိုသည့်  -------------------------------------- 

တည်အနရာ     -------------------------------------- 

၅။  လက်ရှိ ေအပခေအန၊ ေတိုငး်ေတာ  -------------------------------------- 

 ေအသးစိတ် နှင့ေ်အနေထား   -------------------------------------- 

၆။ ပြုလုြ်လိုသည့် လိသုည့်ေအကကာင်းရငး်  -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ ပြုလုြ်မည့်ြုံစံ     -------------------------------------- 

၈။ ပြုလုြ်ရန်ကကာပမင့်မည့်ကာလ  -------------------------------------- 

 (ခန့်မှန်း)     -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲ 

ဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာအဆာင်ရွက် 

မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံု/ အနရာ၏ လက်ရှိေအပခေအနပြ(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ)  

  ဓာတ်ြုံ ၄ ြုံ 

(၂) ပြုလုြ်မည့် ေမျေ ိုးေစား/ ေအနေထား  

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၇၉ 

ြုံစ(ံ၃၆) 
ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ဝငး်ခခံတစ်ခုခုအတွေင်း ြျေထရာြ်ထနသည့် 

ထရှးထဟာငး်အထဆာြ်အအံုမျေား၊ ထနရာမျေား၏ ပမငြ်ွေငး်ြို တမင်ေုးံြွေယ်ပခငး်၊ 
အ ွေယ်တြူဝငထ်ရာြ်သွေား ာ ြည့်ရှုမရထအာင် ြိတ်ဆို့တားဆီးပခင်း၊   

ခခံခတ်ြာရံပခင်းမျေားအတွေြ် 
ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၃၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ေ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------   ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --
------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ   ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ဝငး်ခခံတစ်ခုခု ေတွေင်း 
ကျေအရာက်အနသည့် အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေုံမျေား၊ အနရာမျေား၏ပမင်ကွေငး်ကို တမင် ဖုံးကွေယ်ပခငး်၊ 
ေလွေယ်တကူဝငအ်ရာက်သွေားလာကကည့်ရှုမရအောင် ြိတ်ဆို့တားဆီးပခင်း၊  ခခံခတ်ကာရံပခငး်မျေား 
ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲ 
ဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာင်ရွက်ရန် ခွေင့်ပြု 
လိကု်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံုမျေား၊  -------------------------------------- 
အနရာမျေား၏ ပမငက်ွေငး်ကိုတမင် -------------------------------------- 
ဖံုးကွေယ်ပခင်း၊ေလွေယ်တကူဝင်အရာက် -------------------------------------- 
သွေားလာကကည့်ရှုမရအောင် ြိတ်ဆို့ -------------------------------------- 
တားဆီးပခငး်၊ ခခံခတ်ကာရံပခငး်မျေား -------------------------------------- 
ခွေင့်ပြုသည့် တည်အနရာ  -------------------------------------- 

(၄) ခွေင့်ပြုသည့်ြုံစံ/   -------------------------------------- 
ခွေင့်ပြုသည့် ေအနေထား  -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွေဲ -------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်) 



 
 

၈၀ 

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

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

    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 

                                        ရာထးူ                    -------------------------- 

                 

  

တံဆိြ် 



 
 

၈၁ 

ြုံစ(ံ၃၇) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ထရှးထဟာင်းအထဆာြ်အအံု၏မူ ထရှးထဟာင်း ြုံသဏ္ဌာန်ြိုပေစ်ထစ၊ 

မူ ထရှးထဟာငး် ြ်ရာြိုပေစ်ထစ ထပြာငး် ဲပခင်းမရှိထစဘဲ 

ပြုပြငေ်ိန်းသိမ်းမှု ုြ်ငန်းထဆာငရ်ွြ်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် ယငး်၏ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်ြို  

ပြငဆ်င်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပခငး်အတွေြ် ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၄၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ြ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊   

--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် အရှးအဟာင်း 

ေအဆာက်ေေံု၏ မူလအရှးအဟာင်းြုံသဏ္ဌာန်ကိုပဖစ်အစ၊ မူလအရှးအဟာငး်လက်ရာကိုပဖစ်အစ 

အပြာင်းလဲပခင်းမရိှအစဘဲ ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်းမှုလုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ယငး်၏ ဝငး်ခခံ 

နယ်နိမတိ်ကို ပြငဆ်င်ပခင်း၊ တိုးချေဲ့ပခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ် 

ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင် 

ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုငြ်ါရန် အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်းလိုသည့်  အရှးအဟာငး်  -------------------------------------- 

ေအဆာက်ေေုံ/ ပြငဆ်င/်တိုးချေဲ့လိုသည့် -------------------------------------- 



 
 

၈၂ 

ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်/ ေမျေ ိုးေစား/  -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ   -------------------------------------- 

၅။  အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံု၏ လက်ရိှ  -------------------------------------- 

 ေအပခေအန၊ ေတိုငး်ေတာ ေအသးစိတ် -------------------------------------- 

(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ  ဓာတ်ြုမံျေား   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)/ မူလ ေကျေယ်ေဝန်း -------------------------------------- 

နှင့ေ်အနေထား    -------------------------------------- 

၆။ ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်း/ပြငဆ်င/်တိုးချေဲ့  -------------------------------------- 

လိုသည့်ေအကကာငး်ရင်း    -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်း/ပြငဆ်င/်တိုးချေဲ့  -------------------------------------- 

မည့်ြုံစံ(ြုံဆွေမဲျေား ြူးတွေဲ၍ ပြည့်စုံစွော  -------------------------------------- 

အဖာ်ပြရန်)     -------------------------------------- 

၈။ ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်း/ပြငဆ်င/်တိုးချေဲ့ရန်  -------------------------------------- 

ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့် ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလုးံ မှန်ကန်အကကာငး် 

နှင့် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နည်းဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲ 

ဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စည်းကမ်းချေက်မျေားေတုိင်း လုိက်နာအဆာင်ရွက်မည် 

ပဖစ်အကကာင်း ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) အရှးအဟာငး်ေအဆာက်ေေံု၏ လက်ရိှေအပခေအနပြ (အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ြုံ 

၄ ြုံ 

(၂) ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်း/ပြငဆ်င/်တိုးချေဲ့မည့်ေအဆာက်ေေံုြုံစံ/ေအနေထား (ြုံဆွေမဲျေား) 

(၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၈၃ 

ြုံစ(ံ၃၈) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ထရှးထဟာင်းအထဆာြ်အအံု၏မူ ထရှးထဟာင်း ြုံသဏ္ဌာန်ြိုပေစ်ထစ၊ 

မူ ထရှးထဟာငး် ြ်ရာြိုပေစ်ထစ ထပြာငး် ဲပခင်းမရှိထစဘဲ 

ပြုပြငေ်ိန်းသိမ်းမှု ုြ်ငန်းထဆာငရ်ွြ်ပခငး် သ့ုိမဟုတ် ယငး်၏ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်ြို  

ပြငဆ်င်ပခငး်၊ တိုးချေဲ့ပခငး်အတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၄၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ြ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------   ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊--------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊      

--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် အရှးအဟာင်း 

ေအဆာက်ေေံု၏ မူလအရှးအဟာင်းြုံသဏ္ဌာန်ကိုပဖစ်အစ၊ မူလအရှးအဟာင်းလက်ရာကိုပဖစ်အစ 

အပြာင်းလဲပခင်းမရိှအစဘဲ ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်းမှုလုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ယငး်၏ ဝငး်ခခံ 

နယ်နိမတိ်ကို ပြငဆ်င်ပခင်း၊ တိုးချေဲ့ပခငး်ေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ် 

ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ 

စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ အဆာငရွ်က်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်း/ပြငဆ်င/်တိုးချေဲ့ -------------------------------------- 

ခွေင့်ပြုသည့်အရှးအဟာငး်ေအဆာက် -------------------------------------- 

ေေံု/ဝငး်ခခံနယ်နိမိတ်/ေမျေ ိုးေစား/-------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ  -------------------------------------- 

 (၄) ပြုပြငထ်ိန်းသိမ်း/ပြငဆ်င/်တိုးချေဲ့  -------------------------------------- 

ခွေင့်ပြုသည့်အရှးအဟာငး်ေအဆာက် -------------------------------------- 

ေေံုြုံစံ     -------------------------------------- 

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

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွေဲ -------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)   



 
 

၈၄ 

    

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

 

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

    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 

                                         ရာထးူ                    -------------------------- 

                 

  

တံဆိြ် 



 
 

၈၅ 

ြုံစ(ံ၃၉) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ထရှးထဟာင်းသုထတသနဆုိင်ရာ  
တူးထော်မှု ုြ်ငန်းထဆာင်ရွြ်ပခင်းအတွေြ်ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၄၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ခ)] 
သ့ုိ 
 ဥက္ကဋ္ဌ 
 တိုင်းအေသကကီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီသ့ုိမဟုတ် 
 အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 
ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊      
--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် အရှးအဟာင်းသုအတ 
သနဆုိင်ရာ တူးအဖာ်မှုလုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ် 
ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတင် 
ခွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုငြ်ါရန် အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 
၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 
ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 
(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 
မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 
ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 
၄။ ပြုလုြ်လိုသည့်အရှးအဟာငး်သုအတသန -------------------------------------- 

ဆိုင်ရာတူးအဖာ်မှု၏ ရည်ရွယ်ချေက်  -------------------------------------- 
၅။  ပြုလုြ်လိုသည့် အရှးအဟာငး်သုအတသန  -------------------------------------- 
 ဆိုင်ရာ တူးအဖာ်မှုနယ်ြယ်/    -------------------------------------- 
 ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ   -------------------------------------- 
၆။ ပြုလုြ်လိုသည့် ေအကကာငး်ရင်း  -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 



 
 

၈၆ 

၇။ တူးအဖာ်မှုပြုလုြ်ရန်ကကာပမင့်မည့်ကာလ -------------------------------------- 

(ခန့်မှန်း)     -------------------------------------- 

၈။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့် ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလုံး မှန်ကန် 

အကကာငး်နှင့် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး် 

ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေား ေတိုငး် 

လိကု်နာအဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၂) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

 

 

  



 
 

၈၇ 

ြုံစ(ံ၄၀) 
ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ထရှးထဟာင်းသုထတသနဆုိင်ရာ 

တူးထော်မှု ုြ်ငန်းထဆာင်ရွြ်ပခင်းအတွေြ်  
ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၄၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ခ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------     ရက်စွေဲ---------------- 
 
၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊   
--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် အရှးအဟာင်းသုအတ 
သနဆုိင်ရာ တူးအဖာ်မှုလုြ်ငန်းအဆာင်ရွက်ပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ် 
ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ 
စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီအဆာငရွ်က်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) ခွေင့်ပြုသည့်အရှးအဟာငး်သုအတသန -------------------------------------- 
ဆိုင်ရာတူးအဖာ်မှုလုြ်ငန်း  -------------------------------------- 

(၄) ခွေင့်ပြုသည့်အရှးအဟာငး်သုအတသန  -------------------------------------- 
ဆိုင်ရာတူးအဖာ်မှုနယ်ြယ်/  -------------------------------------- 
ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ  -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွေဲ -------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)   

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

    လက်မှတ်               -------------------------- 
    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 
                                        ရာထးူ                    -------------------------- တံဆိြ် 



 
 

၈၈ 

ြုံစ(ံ၄၁) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ပြတုိြ်တည်ထဆာြ်ပခင်း၊ 

 ေွေင့် ှစ်ပခင်းအတွေြ် ထ ျှောြ် ွှာ 

[နညး်ဥြထေ ၁၄၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ေ)] 

သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 

ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊   

--------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ပြတုိက်တည်အဆာက် 

ပခင်း၊ ဖွေင့်လှစ်ပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး် 

ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရိှနိုင်ြါရန် 

အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 

(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 

ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 

(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 

မှတ်ြုံတငဓ်ာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 

 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 

၄။ တည်အဆာက်/ဖွေင့်လှစ်လိုသည့်  -------------------------------------- 

ပြတိုက်ေမျေ ိုးေစား/ေကျေယ်ေဝန်း  -------------------------------------- 

/တည်အနရာ 

၅။  တည်အဆာက်/ဖွေင့်လှစ်လိုသည့်   -------------------------------------- 

ေအကကာင်းရငး်(ြုံဆွေဲမျေား   -------------------------------------- 

ြူးတွေဲ၍ ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 



 
 

၈၉ 

၆။ တည်အဆာက်/ဖွေင့်လှစ်ရန်   -------------------------------------- 

ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၇။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့် ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလုံး မှန်ကန် 

အကကာငး်နှင့် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး် 

ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေား ေတိုငး် 

လုိက်နာအဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၂) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

၉၀ 

ြုံစ(ံ၄၂) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ပြတုိြ် တည်ထဆာြ်ပခင်း၊ ေွေင့် ှစ်ပခင်းအတွေြ် 
ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၄၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ေ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------    ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --
------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ပြတုိက် တည်အဆာက် 
ပခင်း၊ ဖွေင့်လှစ်ပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေားကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နည်း 

ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတင်ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီ 
အဆာငရွ်က်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 
နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

(၃) တည်အဆာက်/ဖွေင့်လှစ်   -------------------------------------- 
ခွေင့်ပြုသည့်ပြတိုက်ေမျေ ိုးေစား/ -------------------------------------- 
ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ     -------------------------------------- 

(၄) တည်အဆာက်/ဖွေင့်လှစ်ခွေင့်ပြုသည့်  -------------------------------------- 
ေအဆာက်ေေုံြုံစံ    -------------------------------------- 

(၅) စတငလ်ုြ်ကိုင်ခွေင့်ပြုသည့်ရက်စွေဲ -------------------------------------- 
(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွေဲ -------------------------------- 
(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)  

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 
ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 
 
    လက်မှတ်               -------------------------- 
    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 
                                        ရာထးူ                    -------------------------- 

တံဆိြ် 



 
 

၉၁ 

ြုံစ(ံ၄၃) 
ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ြာြွေယ်ေိန်းသိမ်းထရး 

 ုြ်ငန်းရြ်မျေားအတွေြ် မပေစ်မထန ုိအြ်ထသာ အထဆာြ်အအံု၊  ူအမျေားသံုးအထပခခံ 
အထဆာြ်အအံုမျေား( ုခံခုံထရးရုံး၊ အမျေားသံုးအမိ်သာ၊ စီမံခန့်ခွေဲထရးရုံး၊ ပြန် ြားထရးရုံး၊ 

 ူအမျေားနားထနခန်းမျေား)ထဆာြ် ုြ်ပခင်းအတွေြ် ထ ျှောြ် ွှာ 
[နညး်ဥြထေ ၁၄၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဃ)] 

သ့ုိ 
 ဥက္ကဋ္ဌ 

တိုင်းအေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 
အေသဆိုငရ်ာထနိ်းသိမ်းအရးအကာ်မတီ 

ေအကကာင်းေရာ။ ---------------------------------------------------------------- 
ေတွေက် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်အလျှောက်ထားပခငး်။ 

 --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊  -
-------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေ 
ေနှစ်ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး လုြ်ငန်းရြ်မျေားေတွေက် မပဖစ်မအနလုိေြ်အသာ ေအဆာက်ေေံု၊ 
လူေမျေားသံုးေအပခခံေအဆာက်ေေံုမျေား(လုခံခုံအရးရုံး၊ ေမျေားသုံးေိမ်သာ၊ စီမံခန့်ခွေဲအရးရုံး၊ 
ပြန်ကကားအရးရုံး၊ လူေမျေားနားအနခန်းမျေား)အဆာက်လုြ်ပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ် 
အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊နည်းဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ စညး်ကမ်းချေက် 
မျေားနှင့်ေညီ ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ရရှိနိုင်ြါရန် အလျှောက်ထားေြ်ြါသည်။ 

၁။ အလျှောက်ထားသည့်ြုဂ္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်    -------------------------------------- 
(နိုငင်ြံိုငေ်ဖွေဲ့ေစည်းပဖစ်ြါက  -------------------------------------- 
ဝန်ကကီးဌာနေမည်အဖာ်ပြရန်)   -------------------------------------- 

၂။ မှတ်ြုံတင်/ နိုငင်ံသားစိစစ်အရး  -------------------------------------- 
ကတ်ပြားေမှတ်/    -------------------------------------- 
ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ်  -------------------------------------- 
(ေဖွေဲ့ေစည်း/ ေသင်းေဖွေဲ့၏  -------------------------------------- 
မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုမံိတ္တူ   -------------------------------------- 
ြူးတွေဲတင်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၃။ ဆက်သွေယ်ရန်လိြ်စာ(ေပြည့်ေစုံ)  -------------------------------------- 
 နှင့် တယ်လီဖုန်းနံြါတ်   -------------------------------------- 
၄။ အဆာက်လုြ်လုိသည့် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေ -------------------------------------- 

ေနှစ်ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး    -------------------------------------- 
လုြ်ငန်းရြ်မျေားေတွေက်မပဖစ်မအန  -------------------------------------- 



 
 

၉၂ 

လုိေြ်အသာ ေအဆာက်ေေံု၊    -------------------------------------- 

လူေမျေားသံုးေအပခခံေအဆာက်ေေံု  -------------------------------------- 

ေမျေ ိုးေစား/ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ -------------------------------------- 

၅။ ေအဆာက်ေေုံ၏လက်ရိှေအပခေအန -------------------------------------- 

ေတိုငး်ေတာေအသးစိတ်(အရှ့၊ အနာက်၊ -------------------------------------- 

ဝဲ၊ ယာဓာတ်ြုံမျေား ြူးတွေဲအဖာ်ပြရန်)  -------------------------------------- 

၆။  အဆာက်လုြ်လုိသည့် ေအကကာင်းရငး်  -------------------------------------- 

(ပြည့်စုံစွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၇။ အဆာက်လုြ်မည့်ြုံစံ(ေတိုငး်ေတာ  -------------------------------------- 

ေအသးစိတ်နှင့်ြုဆံွေဲမျေားြူးတွေဲ၍  -------------------------------------- 

ပြည့်စုစံွောအဖာ်ပြရန်)    -------------------------------------- 

၈။ အဆာက်လုြ်ရန်    -------------------------------------- 

ကကာပမင့်မည့်ကာလ(ခန့်မှန်း)   -------------------------------------- 

၉။ အလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုချေက် 

 ေထက်အဖာ်ပြြါေချေက်ေလက်မျေားနှင့်ြူးတွေဲြါေချေက်ေလက်မျေားေားလံုး မှန်ကန်အကကာင်းနှင့် 

ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ 

တည်ဆဲဥြအေမျေားနှင့် ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားေတိုငး် လိကု်နာ 

အဆာငရွ်က်မည်ပဖစ်အကကာငး် ဝန်ခံကတိပြုြါသည်။ 

 

 

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

      ေမည်          --------------------------- 

မှတ်ြုံတင်/              -------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရးကတ်ပြားေမတှ် 

 

ြူးတွေဲ- 

 (၁) ေအဆာက်ေေုံ၏ လက်ရိှေအပခေအနပြ(အရှ့၊ အနာက်၊ ဝဲ၊ ယာ) ဓာတ်ြု ံ၄ြုံ 

 (၂) အဆာက်လုြ်လုိသည့်ေအဆာက်ေေုံြုစံံ/ေအနေထား(ြုံဆွေမဲျေား) 

 (၃) သက်ဆိုငရ်ာရြ်ကွေက် သ့ုိမဟုတ် အကျေးရွာေုြ်စုေုြ်ချေုြ်အရးမှူးရုံးနှင့် ပမို့နယ် 

ေအထွေအထွေေုြ်ချေုြ်အရးဦးစီးဌာနတို့၏ အထာက်ခံချေက်မျေား 

(၄) ေပခားလိုေြ်သည့် ေအထာက်ေထားမျေား 



 
 

၉၃ 

ြုံစ(ံ၄၄) 

ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ထေသတွေင် ယဉ်ထြျေးမှုအထမွေအနှစ်ြာြွေယ်ေိန်းသိမ်းထရး 

 ုြ်ငန်းရြ်မျေားအတွေြ် မပေစ်မထန ုိအြ်ထသာ အထဆာြ်အအံု၊  ူအမျေားသံုးအထပခခံ 

အထဆာြ်အအံုမျေား( ုခံခုံထရးရုံး၊ အမျေားသံုးအမိ်သာ၊ စီမံခန့်ခွေဲထရးရုံး၊ ပြန် ြားထရးရုံး၊ 

 ူအမျေားနားထနခန်းမျေား)ထဆာြ် ုြ်ပခင်းအတွေြ် 

ကြိုတငခ်ွေင့်ပြုချေြ် 

 [နညး်ဥြထေ ၁၄၊ နညး်ဥြထေခွေဲ(ဃ)] 

ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ေမှတ် ---------------------------         ရက်စွေဲ---------------- 

၁။ --------------တိုင်းအေသကကီး/ ပြည်နယ်၊ --------------ခရိုင်၊--------------ပမို့နယ်၊ --

------------ပမို့/ ရြ်ကွေက်/ အကျေးရွာရိှ ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသတွေင် ယဉ်အကျေးမှု 

ေအမွေေနှစ်ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး လုြ်ငန်းရြ်မျေားေတွေက် မပဖစ်မအနလုိေြ်အသာ ေအဆာက် ေေံု၊ 

လူေမျေားသံုးေအပခခံ ေအဆာက်ေေံုမျေား(လုခံခုံအရးရုံး၊ ေမျေားသံုးေမိ်သာ၊ စီမံခန့်ခွေဲအရးရုံး၊ 

ပြန်ကကားအရးရုံး၊ လူေမျေားနားအနခန်းမျေား)အဆာက်လုြ်ပခင်းေတွေက် ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ် 

အေသမျေား ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းအရး ဥြအေ၊ နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေား၊ ကကိုတင် 

ခွေင့်ပြုချေက်(ြူးတွေဲ)ြါ စညး်ကမ်းချေက်မျေားနှင့်ေညီအဆာင်ရွက်ရန် ခွေင့်ပြုလိုက်သည်- 

(၁) ခွေင့်ပြုသည့်ြဂု္ဂိုလ်ေမည်/  -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းေမည်           --------------------------------------- 

(၂) မှတ်ြုံတင်/    -------------------------------------- 

နိုငင်ံသားစိစစ်အရး   -------------------------------------- 

ကတ်ပြားေမှတ်/   -------------------------------------- 

ေဖွေဲ့ေစည်းမှတ်ြုံတင်ေမှတ် -------------------------------------- 

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

ေအဆာက်ေေုံေမျေ ိုးေစား/  -------------------------------------- 

ေကျေယ်ေဝန်း/တည်အနရာ  -------------------------------------- 

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

ေအဆာက်ေေုံြုံစံ/ေကျေယ်ေဝန်း -------------------------------------- 

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

(၆) ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွေဲ -------------------------------- 

(၇) လိကု်နာရန်စည်းကမ်းချေက်မျေား 

(ြူးတွေဲြါရိှသည်)   

 



 
 

၉၄ 

၂။ အဖာ်ပြြါစည်းကမ်းချေက်မျေားေား အဖာက်ဖျေက်ြါက  ယဉ်အကျေးမှုေအမွေေနှစ်အေသမျေား 

ကာကွေယ်ထနိ်းသိမ်းအရးဥြအေနှင့် နညး်ဥြအေမျေား၊ တည်ဆဲဥြအေမျေားေရ ေအရးယူပခငး်ခံရမည်။  

 

 

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

    ကကိုတငခ်ွေင့်ပြုချေက်ထုတ်အြးသူ -------------------------- 

                                         ရာထးူ                    -------------------------- 
 

 

တံဆိြ် 


