
သိ ့

 ဌာနမှူး 

 တိရ စ္ဆာန် ဆးကနှင့်သားသတ်ရများဌာန 

 နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁     ခနှစ ်              လ      ရက် 

အ ကာင်းအရာ။  သားသတ်ရ(ယာယီ)ဖွင့်လစှခွ်င့် လာကထ်ားြခငး် 

၁။ ကန် တာ်/ကန်မ ဦး/ ဒ  -------------------------- (နိင်ငသားစိစစ် ရးကဒ်ြပားအမှတ်၊ -----------

--------) သည ် နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီမ ှ ၂၀၁    -၂၀၁ ဘ ရးနှစ်အတွက် 

ခွင့်ြပု ပး သာ -----------------------------------မို န့ယ်၊ ------------------------------ စျးခအသား 

ထတ်လပ် ရာင်းချခွင့်က ိရရိှခဲ့ပါသည်။ 

၂။ အဆိပါ စျးခအတွက် အသားထတ်လပ်မည့်သားသတ်ရအား -------------------------------မို န့ယ်၊ 

-------------------------------------------- နရာတွင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုပါရန ် အာက် ဖာ်ြပပါအချက်များနှင့်  

ပူးတွတဲင်ြပ လာက်ထား အပ်ပါသည်- 

 (က) အခွန်ထမ်း ဆာင် ပီး ကာင်း ငွသွင်းချလ(သိမ့ဟတ်) ြပစာမိတ္တ ူ၊ 

 ( ခ) ကျးရွာ/ရပ်ကွက်အပ်ချုပ် ရးမှူ း၏ ထာက်ခချက် 

 ( ဂ) ပတ်၀န်းကျင်အိမ်များ (အနား လးရပ်)မ ှကန်က့ွက်ရန်မရိှ ကာင်းသ ဘာတူညီချက်၊  

 (ဃ) ကျန်းမာ ရးဌာနမှ ထာက်ခချက်၊ 

 ( င) မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ထာက်ခချက၊် 

 ( စ) သကဆိ်င်ရာ ြမစာရင်းဦးစးီဌာန၏ ြမပ။ 

၃။ အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် သားသတ်ရဖျက်သိမ်းရန် ဌာနမှ အ ကာင်းကားလာပါက ဖျက်သိမ်း၍ 

ြပာင်း ရ  ့ ပးမည်ြဖစ် ကာင်း ၀န်ခကတိြပုပါသည်။ 

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

    အမည ် ------------------------ 

    နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ် ------------------------



 

ထာက်ခချက ်

                                                                                                            ရက်စွဲ၊       .         .   ၂၀၁ 

 ----------------------------မို န့ယ်၊ ----------------------ရပကွ်က်/ ကျးရွာ၊ ----------------လမ်း၊ 

အမှတ်(          )တွင် ဦး/ ဒ  ----------------------------(နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်၊----------------------- ) 

သည ်သားသတ်လပ်ငန်းလပ်ကင်ိြခငး်ကိ ကန်က့က်ွရနမ်ရိှ ကာင်း သရိှိ ထာကခ်အပ်ပါသည်။ 

 (က) အ ရှ ဘ့က်အရပ် ဦး/ ဒ  ------------------------- --------------------------- 

    (                                         ) 

 ( ခ) တာင်ဘက်အရပ် ဦး/ ဒ  ------------------------- --------------------------- 

    (                                         ) 

 ( ဂ) အ နာက်ဘက်အရပ် ဦး/ ဒ  ------------------------- --------------------------- 

    (                                         ) 

 (ဃ) ြမာက်ဘက်အရပ် ဦး/ ဒ  ------------------------- --------------------------- 

    (                                         ) 

………………………………………………………………… 

 

ထာက်ခချက ်

                                                                                                               ရက်စွ၊ဲ        .        .  ၂၀၁ 

 --------------------------မို န့ယ်၊ -----------------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ၊ ------------------

------လမး်၊ အမှတ်(       )တွင် ဦး/ ဒ  ----------------------------(နိင်ငသားစိစစ် ရးအမှတ်၊ -------------

--------------------သည ်  သားသတ်လပ်ငန်းလပ်ကိင်ြခင်းကိ ကန်က့က်ွရနမ်ရိှ ကာငး် 

သိရှိ ထာက်ခအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

    အပ်ချုပ် ရးမှူး 

    -----------------------------ရပကွ်က်/ ကျးရွာ 

  



 

                                                                                                            ရက်စွဲ၊        .       . ၂၀၁ 

ကျနး်မာ ရးဌာန မှတခ်ျက်။     -------------------------------------- မို ၊့ -----------------------------------

ရိှ၊ ဦး/ ဒ  ---------------------------၏ သားသတ်လပက်ိင်သည့် အ ဆာက်အဦးမှာ- 

 (က) သန်ရှ့င်းစွာြပုလပ်ထားြခင်း၊ 

 ( ခ) မ ကာင်း သာအနအ့သက်များ ပတ်၀န်းကျင်ကိ မထိခိက် စရန်ြပုလပ်ထားြခင်း၊ 

( ဂ) မ ကာင်း သာ ရနှင့် အညစ် ကးများသတ်သင်သိမ်းဆည်းရန်အတွက်ပးများ၊ ရစပ်ကျင်း၊ 

ြမာင်းများ လ လာက်စွာထားြခင်း၊ 

(ဃ) အလပ်သမားများမာှကျန်းမာ၍ ကူးစက် ရာဂါကင်းရှင်း ကာင်း မှတ်ပတင်ထား ပီးြဖစ်ြခင်း၊ 

( င) ကျန်းမာ ရးနှင့် ဆန်က့ျင်မများမရှိြခင်းကိ တွရ့ှိပါ၍ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန ် ထာက်ခ 

ပါသည်။ 

 

 

ကျနး်မာ ရးဌာန 

 

 

ရကစ်ွဲ၊         .        . ၂၀၁ 

မးီသတဦ်းစးီဌာန မတှခ်ျက။်   --------------------------- မို ၊့ -------------------------------------------- ရိှ  

ဦး/ ဒ  ------------------------------------------------၏ သားသတ်လပ်ငန်းလပကိ်င်သည့် အ ဆာက် 

အဦမှာ- 

 (က) မီးအလွယ်တကူမစွဲ လာင်နိင် သာပစ္စများြဖင့် ဆာက်လပ်ထားြခင်း၊ 

 ( ခ) မီးအလွယ်တကူ ကူးစက် လာင်ကမ်းြခင်းမြဖစ်နိင်ရန ် ဆာက်လပ်ထားြခင်း၊ 

 ( ဂ) မီး ဘးကာကွယ် ရးအတွက်လိအပ် သာ ( ရ၊ သဲ၊ မီးချတ်ိ၊ မီးကတ်)များနှင့် 

မီးသတ် ဆးဗူးများ လ လာက်စွာထားြခင်းတိကိ့ တွရိှ့ရပါ၍ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် 

ထာက်ခပါသည်။ 

 

 

မို န့ယမီ်းသတ်ဦးစးီဌာန 


