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ပုဳစဳ - ကသ(၁)
သို့
ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဉီဵစီဵဌာန
ေနြပည်ေော်
ရြ်စွဲ ၊ ၂၀
အေကြာင်ဵအရာ။

ခုနှစ်၊

လ

ရြ်

ေိရစ္ဆာန်နှငဴ်ေိရစ္ဆာန်ထွြ်ပစ္စည်ဵြုန်သွယ်မှု ဆိုငရ
် ာ အသိအမှေြ် ပုြေ် (SMART

Card) သုဳဵစွဲခွငဴ်ြပုေပဵနိုင်ပါရန် ေလျှောြ်ထာဵြခင်ဵ
ြျွဲ၊ နွာဵ ေင်ပို့ြခင်ဵဆိုင်ရာ ြုန်သွယ်မှုေွင် Smart card အသုဳဵြပုနိုင်ေရဵအေွြ် ေအာြ်ပါအေိုင်ဵ
ေလျှောြ်ထာဵ အပ်ပါသည်၁။

၂။

ကုမ္ပဏီမှ အသုဳဵြပုလိုသူ
(ြ) အမည်/ ရာထူဵ

……………………………………….

(ခ)

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှေ်

………………………………………

(ဂ)

ဆြ်သွယရ
် န်လိပ်စာ

……………………………………….
Phone

………………………………………

Email

………………………………………

(ဃ) လြ်မှေ်

……………………………………….

(င)

………………………………………

ြုမ္ပဏီအမည်

ကုမ္ပဏီမှ ကိုယ်စာဵလှယ် (Agent)
(ြ) အမည်

……………………………………….

(ခ)

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှေ်

………………………………………

(ဂ)

ဆြ်သွယရ
် န်လိပ်စာ

……………………………………….
Phone

………………………………………

Email

………………………………………

(ဃ) လြ်မှေ်
၃။

……………………………………….

အထက်ပါအချက်မျာဵ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူပါသည်(ြ) ြုမ္ပဏီောဝန်ခဳပုဂ္ဂိုလ်

……………………………………….

(ပိုငရ
် ှင်/ဒါရိုြ်ောအဖွဝ
ဲ့ င်)
(ခ)

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှေ်

………………………………………

(ဂ)

ဆြ်သွယရ
် န်လိပ်စာ

……………………………………….
Phone

………………………………………

Email

………………………………………

(ဃ) လြ်မှေ်

……………………………………….

(င)

………………………………………

ြုမ္ပဏီအမည်

ပူဵေွဲလျှေြ် - ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵေင်ြပအပ်ပါသည် ၁။ ြုမ္ပဏီ မှေပ
် ုဳေင်လြ်မှေမ
် ူရင်ဵ
၂။ ပို့ြုန်သွင်ဵြုန်လုပ်ငန်ဵရှင် မှေပ
် ုဳေင်လြ်မှေမ
် ူရင်ဵ
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၃။ ြုမ္ပဏီ ောဝန်ရှိသူြဖစ်ေကြာင်ဵ အေထာြ်အထာဵ (Form XXVI or Profile)
၄။ ြျွဲ၊နွာဵြိုယ်ေုင
ိ ်ေမွဵ/ ေမွဵဖြ်ေပဵစီမဳချြ်
၅။ ြိုယ်စာဵလှယ်လွှဲအပ်ေဆာင်ရွြ်မည်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်၏ မှေ်ပုဳေင်မူရင်ဵ
ပုဳစဳ -ကသ (၂)
သို့
ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာန
ေနြပည်ေော်
အေကြာင်ဵအရာ။

ကိုယ်တိုင်ေမွဵြမူြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေမွဵဖက်ေပဵေမွဵြမူြခင်ဵစနစ်ြဖငဴ် ေမွဵြမူထာဵေသာ ကျွဲ၊
နွာဵမကကီဵမျာဵကို မှတ်ပုဳတင်၍ အတည်ြပုေပဵနိုင်ရန် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ

၁။

ေလျှောက်ထာဵသူ
(ြ)

အမည်နှငဴ်

.....................................................................

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှေ်

………………………………………………

(ခ)

ြုမ္ပဏီအမည်

……………………………………………….

(ဂ)

ေနရပ်လိပ်စာအြပညဴ်အစုဳ

……………………………………………….

၂။

(ဃ)

ဖုန်ဵ/ E-mail

……………………………………………….

(င)

SMART Card အမှေ်

………………………………………………

ကိုယ်တိုင်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု
(ြ)

ြိုယ်ေုင
ိ ်ေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာအချြ်အလြ်မျာဵ
ေမွဵြမူေရဵတည်ရှိရာေနရာ

(ခ)

ေမွဵြမူထာဵသညဴ်တိရစ္ဆာန်နှငဴ်အေရအတွက်

မမို့နယ်

ေကျဵရွာ

ကျွဲမကကီဵ

နွာဵမကကီဵ

……………….

……………….

……………….

………………...

……………….

……………….

……………….

……………….

ေမွဵြမူေရဵြခဳလုပ်ငန်ဵမှေပ
် ုဳေင်လြ်မှေ်(AHD/PC-

7)ရရှိမှုရြ်စွ…
ဲ ……………………………
၃။

ေမွဵဖက်ေပဵေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု
(ြ)

ြုမ္ပဏီြပိုင်ဆိုင်ေသာ ြျွဲ၊နွာဵအမကြီဵမျာဵြို ေမွဵြမူလိုသူမျာဵထဳေမွဵဖြ်ေပဵေမွဵြမူေစေသာစနစ်
ေမွဵဖက်ေပဵတည်ရှိရာေနရာ

(ခ)

ေမွဵဖက်ေပဵထာဵသညဴ်တိရစ္ဆာန်နှငဴ်အေရအတွက်

မမို့နယ်

ေကျဵရွာ

ကျွဲမကကီဵ

နွာဵမကကီဵ

……………….

……………….

……………….

………………...

……………….

……………….

………………

…………………

ေမွဵြမူသူမျာဵ ပိုင်ဆိုငေ
် သာ ြျွဲ၊ နွာဵ အမကြီဵမျာဵြို ြုမ္ပဏီြ အေထာြ်အပဳဴေပဵ၍
ေမွဵဖြ်ေပဵ ေမွဵြမူေစေသာစနစ်
ေမွဵဖက်ေပဵတည်ရှိရာေနရာ

ေမွဵဖက်ေပဵထာဵသညဴ်တိရစ္ဆာန်နှငဴ်အေရအတွက်

မမို့နယ်

ေကျဵရွာ

ကျွဲမကကီဵ

နွာဵမကကီဵ

……………….

……………….

……………….

………………...

……………….

……………….

………………

…………………

၄။

နာဵြပ်ေပ်ဆင်ပပီဵြျွဲ၊နွာဵအမကြီဵေြာင်ေရ……………………………………………………

၅။

ေဖာ်ြပပါအချြ်မျာဵမှန်ြန်ေကြာင်ဵဝန်ခဳပါသည်။
(ေလျှောြ်ထာဵသူလြ်မှေ်)
အမည်

………………………………………
Export Directive20-8-2020

3
လိပ်စာ

……………………..........................

SmartCard နဳပါေ်……………………………………
(ပမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှေစ်ဆငဴ် ေပဵပို့ေလျှောြ်ထာဵရန်)
(ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵလြ်မှေ်)
ရုဳဵတဳဆိပ်

အမည်

………………………………………

ေပဵပို့သညဴ်ရြ်စွဲ………………………………………
ပူဵေွဲ

-

ေမွဵြမူေရဵြခဳလုပ်ငန်ဵမှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် (AHD/ PC-7) မိေ္တူ (ြိုယ်ေိုင်ေမွဵရှိလျှေင်)
ပုဳစဳ - ကသ(၂)(က)

-----------------------------------ြုမ္ပဏီ
စာရင်ဵအမှေ်(
)
စစ်ေဆဵအတည်ြပုေပဵေစလိုေသာ နာဵကပ်တပ်ဆင်မညဴ် ကျွဲ၊ နွာဵအမကကီဵစာရင်ဵ
နိုင်ငဳသာဵ
စဉ်

မမို့နယ်

ေကျဵရွာ/
ရပ်ကွက်

စနစ်

ေမွဵြမူသူ

စိစစ်ေရဵ

အမည်

ကတ်ြပာဵ
အမှတ်

ကျွဲ၊ နွာဵ
ဖုန်ဵနဳပါတ်

မကကီဵ
ေကာင်ေရ

မှတ်
ချက်
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စုစုေပါင်ဵေကာင်ေရ
မှတ်ချက်။

စစ်ေဆဵေပဵေစလိုေသာ ေြာင်ေရ(၄၀၀)အထိသာ ေင်ြပရန်
လြ်မှေ်၊……………………………..
အမည် ၊……………………………….
ေယ်လီဖုန်ဵနဳပါေ်၊………………………
…
ြုမ္ပဏီ၊…………………………………….

ပုဳစဳ -ကသ (၃)
ကျွဲ၊နွာဵမျာဵကို ကိုယ်တိုင်ေမွဵြမူြခင်ဵ/ ေမွဵဖက်ေပဵေမွဵြမူြခင်ဵအတွက် ဝန်ခဳချက်နှင်ဴ ေထာက်ခခ
ဳ ျက်
ြုန်သွယမ
် ှုဆိုင်ရာ ြိုယ်ေုင
ိ ်ေမွဵြမူြခင်ဵ/ ေမွဵဖြ်ေပဵေမွဵြမူြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵအေွြ် ေဆာင်ရွြ်ထာဵရှိမှု၁။
လုပ်ငန်ဵရှင်ဆုင
ိ ်ရာ အချက်အလက်မျာဵ
……………………………………………………………………………………
(ြ အမည်နှင်ဴ
…
)
……………………………………………………………………………………
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှ
…
ေ်
……………………………………………………………………………………
( ခ ) ြုမ္ပဏီအမည်
…
……………………………………………………………………………………
( ဂ ) အပမဲေမ်ဵ ေနရပ်လိပ်စာ
…
Phone ……………………………………………………………………………………
…
Email ……………………………………………………………………………………
…
၂။
ေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်
(ြ) ေမွဵြမူေရဵခခဳ(ကိုယ်တိုင်ေမွဵရှိလျှေင် ြဖညဴစ
် ွက်ရန်)
(၁)
ြခဳလိပ်စာ
…………………………………………………………………………
(၂)
ေမွဵြမူေရဵြခဳလုပ်ငန်ဵမှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် (AHD/PC-7)
သြ်ေမ်ဵ
ြုန်မညဴ်ရြ်စွဲ……………………………………………………………….
(၃)
ေြမပိုင်ဆိုင်မှု
…………………ြိုယ်ပိုင…
် ……………ငှာဵရမ်ဵ..………………………
(ခ)
တိရစ္ဆာန်
(၁)
ြိုယ်ေုင
ိ ်ေမွဵြမူြခင်ဵ/ ေမွဵဖြ်ေပဵေမွဵြမူြခင်ဵဆိုင်ရာ သေ်မှေ်ချြ်မျာဵနှင်ဴအညီ
ေဆာင်ရွြ် ထာဵရှိပါသည်။
(၂)
ေိရစ္ဆာန်အေရအေွြ် - ြျွဲ(
)ေြာင်၊ နွာဵ(
)ေြာင်
၃။
စီမဳေဆာင်ရွက်မှု
(ြ) ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနြ ချမှေထ
် ာဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ၅ နှစ်အေွြ်
စီမဳ ေဆာင်ရွြ်ပါမည်။
(ခ)
ြိုယ်ေုင
ိ ်ေမွဵြမူြခင်ဵ/ ေမွဵဖြ်ေပဵေမွဵြမူြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွြ်ထာဵရှပ
ိ ါသည်။
၄။
ဝန်ခဳချက်
အထြ်ေဖါ်ြပပါအချြ်မျာဵအာဵလုဳဵမှန်ြန်ေကြာင်ဵ ဝန်ခဳပါသည်Export Directive20-8-2020
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လြ်မှေ်
အမည်
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှ
ေ်
ရြ်စွဲ
၅။

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

ေထာက်ခခ
ဳ ျက်
......................................................................................ြုမ္ပဏီသည်ြိုယ်ေုင
ိ ်ေစာငဴ်ေရှာြ်ေမွဵြမူြခ
င်ဵ/ စနစ်ေြျ ေမွဵဖြ်ေပဵ ေမွဵြမူြခင်ဵ ြဖစ်ေကြာင်ဵေထာြ်ခဳအပ်ပါသည်။
(ြ) ရပ်မိရပ်ဖ
လြ်မှေ်
…………………………….
အမည်
…………………………….
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှ …………………………….
ေ်
ေနရပ်လိပ်စာ
…………………………….
ရြ်စွဲ
…………………………….
(ခ) ရပ်ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ/ ရာအိမ်မှူဵ
လြ်မှေ်
…………………………….
အမည်
…………………………….
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှ …………………………….
ေ်
ေနရပ်လိပ်စာ
…………………………….
ရြ်စွဲ
…………………………….

ပုစ
ံ ံ- ကသ(၃)(က)
ကျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သူ ကုမ္ပဏီနှင်ဴ ေမွဵဖက်ယူသူ သေောတူညီမှု
(ြုမ္ပဏီြ ပိုင်ဆိုင်ေသာ ြျွဲ၊နွာဵအမကြီဵမျာဵြို ေမွဵြမူလိုသူမျာဵထဳ ေမွဵဖြ်ေပဵေမွဵြမူေစေသာစနစ်)
ကျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သူ ကုမ္ပဏီနှငဴ် ကျွဲ၊နွာဵေမွဵဖက်ယူသူဆိုင်ရာအချက်မျာဵ
- ………………………………………………..
(ြ) ြျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သူြုမ္ပဏီအမည်
- ……………………………………………….
ြုမ္ပဏီမှေပ
် ုဳေင်အမှေ်
- ……………………………………………….
ြုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အမည်
- ……………………………………………….
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှ
ေ်
- ……………………………………………….
အပမဲေမ်ဵေနရပ်လိပ်စာ
- ……………………………………………….
ဆြ်သွယရ
် န်
Phone
- ……………………………………………….
E-mail
နှငဴ်
- ………………………………………………………
(ခ) ြျွဲ၊နွာဵေမွဵဖြ်ယသ
ူ ူအမည်
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှေ် - ………………………………………………………
- ………………………………………………………
အပမဲေမ်ဵေနရပ်လိပ်စာ
ဆြ်သွယရ
် န်
Phone - ………………………………………………………
E-mail - ………………………………………………………
ေိ့သ
ု ည် ေအာြ်ပါအေိင
ု ဵ် နှစ်ဖြ်သေောေူစာချုပ် ချုပ်ဆိုကြပါသည်။
Export Directive20-8-2020

6
၁။
ြျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သူြုမ္ပဏြ
ီ
ေမွဵဖြ်ယသ
ူ ူအာဵ ေမွဵဖြ်ေပဵရန် သေောေူညီသည်ဴ ြျွဲ၊နွာဵ အေရ
အေွြမ
် ှာ ြျွဲမကြီဵ(
)ေြာင်၊ နွာဵမကြီဵ(
)ေြာင်ြဖစ်ပပီဵ ြျွဲ၊နွာဵ ေစ်ေြာင်ချင်ဵမှေေ
် မ်ဵ
အေသဵစိေြ
် ို ေနာြ်ဆြ်ေဲွပုဳစဳ-ြသ(၃)(ဂ)ြဖငဴ် ပူဵေွေ
ဲ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
၂။
ကျွ၊ဲ နွာဵပိုင်ဆိုင်သူကုမ္ပဏီနှငဴ် ကျွ၊ဲ နွာဵေမွဵဖက်ယူသူ တို့ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ အချက်မျာဵ
(က)

ကျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သူကုမ္ပဏီနှငဴ် ကျွဲ၊နွာဵေမွဵဖက်ယူသူတို့သည် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို မြဖစ်မေန
ေဆာင်ရွက် ကပါမည်(၁)
ေမွဵြမူထာဵေသာ
ြျွဲ၊နွာဵအမမျာဵြို
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနေွင်
မှေ်ပုဳေင်ပပီဵ သေ်မှေ်ထာဵေသာ Microchip/Ear tag ေပ်ဆင်မှုြို ခဳယြူ ခင်ဵ။
(၂)
ြျွဲ၊နွာဵအမကြီဵမျာဵအာဵ
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏
ြျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုြို ခဳယြူ ခင်ဵ။
(၃)
ြျွဲ၊နွာဵအမကြီဵမျာဵအာဵ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနြ သေ်မှေ်ထာဵေသာ
ေရာဂါ ြာြွယေ
် ဆဵမျာဵ ထိုဵနှဳမှုြို ခဳယြူ ခင်ဵ။
(၄)
ြျွဲ၊နွာဵမျိုဵပွာဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
(ေမထုန်မဲဴသာဵစပ်ြခင်ဵ/သောဝသာဵစပ်ြခင်ဵ)ြို
ေဆာင် ရွြ်ြခင်ဵ။
(၅)
လြ်ရှိေေဵြွြ်နှငဴ်အညီ ထုေ်လုပ်ြခင်ဵ။
(၆)
စီမဳချြ်ြာလြို ၅ နှစ်သြ်ေမ်ဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊

(ခ)

(ဂ)

ကျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သူကုမ္ပဏီက ကျွဲ၊နွာဵေမွဵဖက်ယူသူအာဵ ေအာက်ပါအချက်မျာဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်
သေောတူပါသည်(၁)
……………………………………………………………………………………
(၂)
……………………………………………………………………………………
(၃)
……………………………………………………………………………………
(၄)
……………………………………………………………………………………
(၅)
……………………………………………………………………………………
ကျွ၊ဲ နွာဵေမွဵဖက်ယူသူက ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ေဆာင်ရွကေ
် ပဵရန် သေောတူပါသည်(၁)
……………………………………………………………………………………
(၂)
……………………………………………………………………………………
(၃)
……………………………………………………………………………………

၃။

သေောေူညီချြ်ြာလြို ၅ နှစ်သေ်မှေ် ပါသည်။

၄။

စာချုပ်ပါသေောေူညီချြ်မျာဵအာဵ လိုြ်နာရန် ပျြ်ြွြ်ပါြ ေဆာင်ရွြ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ(ြ)

ြျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သူြုမ္ပဏီြ

ပျြ်ြွြ်လျှေင်

……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(ခ)

ေမွဵဖြ်ယူသူြပျြ်ြွြ်လျှေင…
် ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………

၅။

အထြ်ေဖာ်ြပပါအချြ်မျာဵြို

စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူ

နှစ်ဖြ်စလုဳဵြ

ေြာင်ဵစွာသိရှိ

သေောေူညီေကြာင်ဵ ေအာြ်ပါ သြ်ေသမျာဵ ေရှေ
့ မှာြ်ေင
ွ ် လြ်မှေ်ေရဵထိုဵကြပါသည်။
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ကျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သူကုမ္ပဏီ

ေမွဵဖက်ယူသူ

လြ်မှေ်

………………………………….

လြ်မှေ်

………………………………….

အမည်

………………………………….

အမည်

………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ ………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ ………………………………….

ြေ်ြပာဵအမှေ်

ြေ်ြပာဵအမှေ်

ရြ်စွဲ
၆။

…………………………………..

ရြ်စွဲ

………………………………….

ဤသေောတူစာချုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် နှစ်ဖက်သေောတူ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ကသည်မှာ

မှန်ကန်ပါသည်။
အသိသက်ေသမျာဵ
ရပ်မိရပ်ဖ

ရပ်ကွက/် ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ/ရာအိမ်မှူဵ

လြ်မှေ်

………………………………….

လြ်မှေ်

………………………………….

အမည်

………………………………….

အမည်

………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ ………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ ………………………………….

ြေ်ြပာဵအမှေ်

ြေ်ြပာဵအမှေ်

ရြ်စွဲ

…………………………………..

ရြ်စွဲ

………………………………….
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ပုစ
ံ ံ- ကသ(၃) (ခ)
ကျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သညဴ်ေမွဵြမူသူနှင်ဴ ေမွဵဖက်ယူသူ ကုမ္ပဏီ သေောတူညီမှု
(ေမွဵြမူသူမျာဵပိုင်ဆိုင်ေသာ ြျွ၊ဲ နွာဵအမကြီဵမျာဵြို ြုမ္ပဏီြ အေထာြ်အပဳဴေပဵ၍ ေမွဵဖြ်ေပဵ
ေမွဵြမူေစေသာစနစ်)
ကျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သညဴ်ေမွဵြမူသူ နှငဴ် ကျွဲ၊နွာဵေမွဵဖက်ယူသူ ကုမ္ပဏီ ဆိုင်ရာအချက်မျာဵ
- ……………………………………………………
(ြ ြျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သညဴ်ေမွဵြမူသူအမ
)

ည်

…
- ……………………………………………………

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှေ်

…
- ……………………………………………………

အပမဲေမ်ဵေနရပ်လိပ်စာ

…
ဆြ်သွယရ
် န်

- ……………………………………………………

Phone

…
E-mail - ……………………………………………………
…
နှငဴ်
(ခ)

ေမွဵဖြ်ယူသူြုမ္ပဏီအမည်

- ………………………………………………………

ြုမ္ပဏီမှေပ
် ုဳေင်အမှေ်

- ………………………………………………………

ြုမ္ပဏီပိုင်ရှင်/ောဝန်ခဳအမည်

- ………………………………………………………

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှေ်

- ………………………………………………………

အပမဲေမ်ဵေနရပ်လိပ်စာ

- ………………………………………………………

ဆြ်သွယရ
် န်

Phone

- ………………………………………………………

E-mail - ………………………………………………………
ေိ့သ
ု ည် ေအာြ်ပါအေိင
ု ဵ် နှစ်ဖြ်သေောေူစာချုပ် ချုပ်ဆိုကြပါသည်။
၁။

ြျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သညဴ် ေမွဵြမူသူြ ေမွဵဖြ်ယူသူြုမ္ပဏီအာဵ ေမွဵဖြ်ေပဵရန် သေောေူညီသည်ဴ

ြျွဲ၊နွာဵ အေရအေွြ်မှာ ြျွဲမကြီဵ(

)ေြာင်၊ နွာဵမကြီဵ(

)ေြာင်ြဖစ်ပပီဵ ြျွဲ၊နွာဵ

ေစ်ေြာင်ချင်ဵမှေေ
် မ်ဵ အေသဵစိေြ
် ို ေနာြ်ဆြ်ေဲွပုဳစဳ-ြသ(၃)(ဂ)ြဖငဴ် ပူဵေွေ
ဲ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
၂။

ကျွ၊ဲ နွာဵပိုင်ဆိုင်သညဴ် ေမွဵြမူသူ နှငဴ် ကျွဲ၊နွာဵေမွဵဖက်ယူသူ ကုမ္ပဏီတို့ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ အချက်မျာဵ
(က)

ကျွဲ၊နွာဵေမွဵဖက်ယူသူကုမ္ပဏီနှငဴ် ကျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သညဴ် ေမွဵြမူသူ တို့သည် ေအာက်ပါအချက်မျာဵ
ကို မြဖစ်မေနေဆာင်ရွက် ကပါမည်(၁)

ေမွဵြမူထာဵေသာ

ြျွဲ၊နွာဵအမမျာဵြို

ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနေွင်

မှေ်ပုဳေင်ပပီဵ သေ်မှေ်ထာဵေသာ Microchip/Ear tag ေပ်ဆင်မှုြို ခဳယြူ ခင်ဵ။
(၂)

ြျွဲ၊နွာဵအမကြီဵမျာဵအာဵ

ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏

ြျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုြို ခဳယြူ ခင်ဵ။
(၃)

ြျွဲ၊နွာဵအမကြီဵမျာဵအာဵ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနြ သေ်မှေ်ထာဵေသာ
ေရာဂါ ြာြွယေ
် ဆဵမျာဵ ထိုဵနှဳမှုြို ခဳယြူ ခင်ဵ။

(၄)

ြျွဲ၊နွာဵမျိုဵပွာဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

(ေမထုန်မဲဴသာဵစပ်ြခင်ဵ/သောဝသာဵစပ်ြခင်ဵ)ြို

ေဆာင် ရွြ်ြခင်ဵ။

(ခ)

(၅)

လြ်ရှိေေဵြွြ်နှငဴ်အညီ ထုေ်လုပ်ြခင်ဵ။

(၆)

စီမဳချြ်ြာလြို ၅ နှစ်သြ်ေမ်ဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊

ကျွဲ၊ နွာဵေမွဵဖက်ယူသူကုမ္ပဏီက ကျွဲ၊ နွာဵ ပိုင်ဆိုင်သညဴ်ေမွဵြမူသူအာဵ ေအာက်ပါအချက်မျာဵ
ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် သေောတူပါသည်(၁)

……………………………………………………………………………………
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(ဂ)

(၂)

……………………………………………………………………………………

(၃)

……………………………………………………………………………………

(၄)

……………………………………………………………………………………

(၅)

……………………………………………………………………………………

ကျွဲ၊ နွာဵပိုင်ဆိုင်သညဴ် ေမွဵြမူသူက ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် သေောတူပါသည်(၁)

……………………………………………………………………………………

(၂)

……………………………………………………………………………………

(၃)

……………………………………………………………………………………

၃။

သေောေူညီချြ်ြာလြို ၅ နှစ်သေ်မှေ် ပါသည်။

၄။

စာချုပ်ပါသေောေူညီချြ်မျာဵအာဵ လိုြ်နာရန် ပျြ်ြွြ်ပါြ ေဆာင်ရွြ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ(ြ)

ြျွဲ၊နွာဵေမွဵဖြ်ယသ
ူ ူြုမ္ပဏီြ
ပျြ်ြွြ်လျှေင…
် ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(ခ)

ြျွဲ၊နွာဵပိုင်ဆိုင်သညဴ်

ေမွဵြမူသူြ

ပျြ်ြွြ်လျှေင…
် ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
၅။

အထက်ဖော်ပပ
ြ ါအချက်များကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူ နှစ်ဖက်စလုံးမှ ကောင်းစွာသိရှိ သဘောတူညီကေ
ြ ာင်း

အောက်ပါ သက်သေများ ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။
ကျွ၊ဲ နွာဵပိုင်ဆိုင်သညဴ်ေမွဵြမူသူ

ေမွဵဖက်ယူသူကုမ္ပဏီ

လြ်မှေ်

………………………………….

လြ်မှေ်

………………………………….

အမည်

………………………………….

အမည်

………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ ………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ ………………………………….

ြေ်ြပာဵအမှေ်

ြေ်ြပာဵအမှေ်

ရြ်စွဲ
၆။

…………………………………..

ရြ်စွဲ

………………………………….

ဤသေောတူစာချုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် နှစ်ဖက်သေောတူ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ကသည်မှာ

မှန်ကန်ပါသည်။
အသိသက်ေသမျာဵ
ရပ်မိရပ်ဖ

ရပ်ကွက/် ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ/ရာအိမ်မှူဵ

လြ်မှေ်

………………………………….

လြ်မှေ်

………………………………….

အမည်

………………………………….

အမည်

………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ ………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ ………………………………….
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ြေ်ြပာဵအမှေ်
ရြ်စွဲ

ြေ်ြပာဵအမှေ်
…………………………………..

ရြ်စွဲ

………………………………….
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ပုဳစဳ - ကသ(၃)(ဂ)

ကျွ၊ဲ နွာဵတစ်ေကာင်ချင်ဵ အေသဵစိတ်မှတ်တမ်ဵ
စဉ်

အေရာင်

ဦဵချို(လြ္မ)

ခန့်မှန်ဵအသြ်

ေမွဵြမူသူအမည်

ေနရပ်

မှေ်ချြ်
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သို့

ပုဳစဳ -ကသ(၄)
ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်
ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴြုသေရဵဦဵစီဵဌာန
ေနြပည်ေော်

ရြ်စွဲ၊
ခုနှစ်
လ
ရြ်
အေကြာင်ဵအရာ။ ြပည်ပတင်ပို့မညဴ် ကျွဲ၊နွာဵအထီဵမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ
၁။
ေလျှောက်ထာဵသူ
(ြ) အမည်
……………………………………………………………
( ခ ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှေ်
……………………………………………………………
( ဂ ) ေနရပ်လိပ်စာအြပညဴ်အစုဳ
……………………………………………………………
(ဃ) ဆြ်သွယရ
် န်
Phone
……………………………………………………………

၂။

(င)
ကုမ္ပဏီ
(ြ)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)

Smart Card အမှေ်
အမည်
ြုမ္ပဏီမှေပ
် ုဳေင်အမှေ်
လိပ်စာအြပညဴ်အစုဳ
ဆြ်သွယရ
် န်

Email

Phone

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Email
……………………………………………………………
၃။
ကိုယ်တိုင်ေမွဵ/ေမွဵဖက်ေပဵေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵအတည်ြပုမပီဵသညဴ်ေကာင်ေရမှာ ကျွဲမကကီဵ (
)ေကာင်၊
နွာဵမကကီဵ(
)ေကာင်ြဖစ်ပါသည်။
၄။
ြပည်ပသို့ ကျွဲ၊နွာဵ တင်ပို့ြခင်ဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ
- ကျွဲ (
)ေကာင်၊ နွာဵ(
)ေကာင်
(ြ) ေင်ပို့ပပီဵြျွဲ၊နွာဵေြာင်ေရ
- (
)ကကိမ်
( ခ ) အကြိမ်အေရအေွြ်
- ကျွဲ (
)ေကာင်၊ နွာဵ(
)ေကာင်
( ဂ ) ယခုေင်ပို့မညဴ်ြျွဲ၊နွာဵေြာင်ေရ
(ြျွဲ၊နွာဵစုေဆာင်ဵြခဳေွင် စုေဆာင်ဵပပီဵ)
၅။
ကျွဲနွာဵစုေဆာင်ဵခခဳတည်ရမ
ှိ ှု
- ……………………………………………..
(ြ) စုေဆာင်ဵြခဳလိပ်စာ
- ……………………………………………..
( ခ ) စုေဆာင်ဵြခဳမှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်(AHD/PC-7)
ထုေ်ေပဵရြ်စွဲ
- ………………………………………………
( ဂ ) စုေဆာင်ဵြခဳမှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်)AHD/PC-7 (
သြ်ေမ်ဵြုန်ဆဵုဳ ရြ်စွဲ
၆။
တင်ပို့မည်ဴ နိုင်ငဳနှင်ဴ သယ်ပိမ
ု့ ညဴ်လမ်ဵေ ကာင်ဵ
(ြ) နိုင်ငဳ
……………………………………………………………
( ခ ) သယ်ပို့မည်ဴ လမ်ဵေကြာင်ဵ
……………………………………………………………
၇။
သယ်ေဆာင်မညဴ် ယာဉ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ
၁
၂
၃
၄
၅
ယာဉ်အမျုဵအစာဵ
ိ
ယာဉ်အမှတ်
ယာဉ်ေမာင်ဵ
GPS အမှေ်
ေလျှောြ်လွှာပါ အချြ်အလြ်မျာဵနှင်ဴ ပူဵေွေ
ဲ င်ြပေသာ အချြ်အလြ်မျာဵ ြပည်ဴစုဳမှန်ြန်ေကြာင်ဵ
ဝန်ခဳပါသည်။
( ေလျှောြ်ထာဵသူလြ်မှေ်)
အမည် ……………………………………………….
မှေ်ပုဳေင်အမှေ် ……………………………………...
Smart Card အမှေ်…………………………………..
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(ပမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှေစ်ဆငဴ် ေပဵပို့ေလျှောြ်ထာဵရန်)
(ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵလြ်မှေ်)
ရုဳဵတဳဆိပ်
အမည်
………………………………………
ေပဵပို့သညဴ်ရြ်စွဲ………………………………………
ပူဵေွဲ - စုေဆာင်ဵြခဳမှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်(AHD/PC-7)မိေ္တူ
ပုဳစဳ-ကသ(၅)

သို့
ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန
ေနြပည်ေတာ်
ရက်စ၊ွဲ
အေ ကာင်ဵအရာ။

ကျွဲ၊နွာဵမျာဵကို

ကိုယ်တိုင်ေမွဵြမူြခင်ဵ

ခုနှစ်

သို့မဟုတ်

လ

ရက်

ေမွဵဖက်ေပဵေမွဵြမူြခင်ဵအတွက်

စစ်ေဆဵ မပီဵစီဵမှု တင်ြပြခင်ဵ
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵချုပ်၏ (

ရည် ညွှန်ဵ ချက် ။

-

-

) ရက်စပ
ွဲ ါစာ

အမှတ်၊……………………………………………………စစ်ေဆဵမိန့်
၁။

ေလျှောက်ထာဵသူ
(က) အမည်နှငဴ်

၂။

………………………………………..

နိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵအမှတ်

………………………………………..

(ခ)

ကုမ္ပဏီအမည်

………………………………………..

(ဂ)

ေနရပ်လိပ်စာအြပညဴ်အစုဳ

………………………………………..

(ဃ) ဖုန်ဵ/E-mail

………………………………………..

(င)

………………………………………..

နာဵကပ်တပ်ဆင်မပီဵကျွဲ၊နွာဵမကကီဵေကာင်ေရ

ကိုယ်တိုင်ေမွဵြမူြခင်ဵအတွက် ေမွဵြမူေရဵခခဳ PC-7(၁နှစ)်
(က) ေမွဵြမူေရဵခခဳလုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်

………………………………………..

(AHD/PC-7)အမှတ်
(ခ)

သက်တမ်ဵကုန်ရက်စွဲ

………………………………………..

(ဂ)

ေမွဵြမူေရဵခခဳအေထာက်အထာဵ

အြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲခွငဴ်ရမပီဵ/

ေလျှောက်ထာဵဆဲ/

(၅နှစ်ငှာဵရမ်ဵထာဵရှိ)
၃။

ေမွဵဖက်ေပဵေမွဵြမူြခင်ဵအတွက် စာချုပ်
(က) စာချုပ် ရှ/ိ မရှိ

………………………………………..

( ခ ) ကုမ္ပဏီနှငဴ် ေမွဵြမူသူတို့

………………………………………..

အမှန်တကယ် ညှိနှိုင်ဵမှု ရှိ/ မရှိ
( ဂ ) ဦဵစီဵဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ ပါ/ မပါ

………………………………………..

(ဃ) အသိသက်ေသလက်မှတ် ထိုဵ/မထိုဵ (ရပ်မိရပ်ဖနှငဴ်

………………………………………..

ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအုပ်စအ
ု ုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ/ ရာအိမ်မှူဵ)
၄။

ေမွဵြမူေရဵစစ်ေဆဵမှု
စဉ်

၁

စနစ်

မမို့နယ်

ေကျဵရွာ
အမည်

ကျွဲ
တင်ြပချက်
ဦဵ

ေကာင်

နွာဵ
စိစစ်ချက်
ဦဵ

ေကာင်

တင်ြပချက်
ဦဵ

ေကာင်

စိစစ်ချက်
ဦဵ

ေကာင်

ကိုယ်တိုင်ေမွဵ
စုစုေပါင်ဵ
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၂
၃

ေမွဵဖက်ေပဵ
စုစုေပါင်ဵ
အကျုဵတူ
ိ ေမွဵဖက်ေပဵ
စုစုေပါင်ဵ
စုစုေပါင်ဵ

၅။

ေမွဵဖက်ေပဵေမွဵြမူြခင်ဵစနစ်အတွက် မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ
(က) ကိုယ်တိုင်ဝန်ခဳချက်

-

………………………………………..

( ခ ) ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ/

-

………………………………………..

ရာအိမ်မှူဵ ေထာက်ခခ
ဳ ျက်
ဳ ျက်
( ဂ ) ရပ်မိရပ်ဖ ေထာက်ခခ
၆။

- ………………………………………..

ေဆာင်ရွက်ချက်
သတ်မှတ်ချက်နှငဴ် ြပညဴ်စုဳေသာ ကျွဲ၊ နွာဵမကကီဵ (

) ေကာင်အာဵ Microchip/Ear Tag တပ်ဆင်

မပီဵ ြဖစ်၍ အေသဵစိတ်ကို ေနာက်ဆက်တွဲပုဳစဳ-ကသ (၅)(က)ြဖငဴ် ပူဵတွဲေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
(က) တပ်ဆင်ရက်စွဲ

-

(

-

-

)ရက်မှ (

-

-

)ရက်ထိ

( ခ ) တပ်ဆင်ေနရာမျာဵ(ရွာ)

-

(၁)…………………..မမို့နယ် ……………..……ရွာ
(၂)…………………..မမို့နယ် ……………..……ရွာ
(၃)…………………..မမို့နယ် ……………..……ရွာ

၇။

( ဂ ) နာဵကပ်အမှတ်

-

……………………….မှ ……………………… ထိ

(ဃ) ပျက်စီဵနာဵကပ်

-

(

)ခု၊ နာဵကပ်အမှတ်……………………………

…………………………….ကုမ္ပဏီနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵ အစုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ
စဉ်
၁

၂

စနစ်
ေမွဵဖက်ေပဵ
အကျုဵတူ
ိ
ေမွဵဖက်ေပဵ

မမို့နယ်အမည်

ေကျဵရွာေပါင်ဵ အစုအဖွဲ့ေပါင်ဵ

အစုအဖွဲ့ဝင်ေပါင်ဵ

ဖွဲ့စည်ဵသညဴ်ရက်စွဲ

၁။
၂။
၁။
၂။
၃။

စုစုေပါင်ဵ

အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

Export Directive20-8-2020

15
ပူဵတွဲ/-

ကိုယ်တိုင်ဝန်ခဳချက်

-

ရပ်ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ/ ရာအိမ်မှူဵ ေထာက်ခခ
ဳ ျက်

-

ရပ်မိရပ်ဖ ေထာက်ခခ
ဳ ျက်
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ပုဳစဳ - ကသ(၅)(က)

ရြ်စွဲ၊
၁။

ခုနှစ်

လ

ရြ်

စစ်ေဆဵမိန့်
ရုဳဵချုပ်၏(

-

- ၂၀

)ရြ်စွဲပါစာအမှေ်-

……………………………………….
၂။

………..………………………….ြုမ္ပဏီအေွြ်

စစ်ေဆဵေရဵအဖွမ
ဲ့ ှ

စစ်ေဆဵအေည်ြပု နာဵြပ် ေပ်ဆင်ပပီဵသညဴ် ြျွဲ၊ နွာဵမကြီဵစာရင်ဵ
စဉ်

မမို့နယ်

မှေ်ချြ်။

ေကျဵရွာ

ေမွဵြမူသူ
အမည်

ကျွဲနွာဵအမကကီဵ

တင်ြပ

ခွငဴ်ြပု

နာဵကပ်အမှတ်

မှ

ထိ

ပျက်စီဵ

မှတ်

နာဵကပ်

ချက်

ခွာနာလျှောနာြာြွယ်ေဆဵ သို့မဟုေ် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနြ
သေ်မှေ်ထာဵေသာြာြွယ်ေဆဵ(ထိုဵပပီဵ/ မထိုဵေသဵ)

အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်
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ပုဳစဳ - ကသ(၆)
သို့
ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန
ေနြပည်ေတာ်
ရက်စ၊ွဲ
အေ ကာင်ဵအရာ။

ခုနှစ်

လ

ရက်

ြပည်ပတင်ပို့မညဴ် ကျွဲ၊နွာဵအထီဵမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵ အစီရင်ခဳ
တင်ြပြခင်ဵ
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵချုပ်၏ (

ရည် ညွှန်ဵ ချက် ။

-

-

) ရက်စပ
ွဲ ါ စာ

အမှတ်၊…………………………………………………
အထက်ရည်ညွှန်ဵပါစာအရ…………………………………မမို့နယ်၊………………………………ကုမ္ပဏီ
က ြပည်ပတင်ပို့မညဴ် ကျွဲ၊နွာဵ စုစုေပါင်ဵ(

)ေကာင်ကို (

)ရက်တွင် ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵ၍ နာဵကပ်

တပ်ဆင်မပီဵစီဵေ ကာင်ဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ အစီရင်ခတ
ဳ င်ြပအပ်ပါသည်၁။

ေလျှောက်ထာဵသူ
(က) အမည်နှငဴ်

………………………………………..

နိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵအမှတ်

………………………………………..

(ခ)

ကုမ္ပဏီအမည်

………………………………………..

(ဂ)

SMART Card အမှတ်

………………………………………..

(ဃ) ေနရပ်လိပ်စာအြပညဴ်အစုဳ
(င)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

………………………………………..
Phone

………………………………………..

E-mail
၂။

………………………………………..

ကျွဲ၊နွာဵစုေဆာင်ဵခခဳ စစ်ေဆဵြခင်ဵ
(ြ) စုေဆာင်ဵြခဳ မှေ်ပုဳေင်အမှေ်

- …………………………………………………………

(ခ)

စုေဆာင်ဵြခဳသြ်ေမ်ဵြုန်ဆုဳဵရြ်စွဲ

- …………………………………………………………

(ဂ)

ြခဳ၏ေြမပိုငဆ
် ိုင်မှုအေြခအေန

-

ြိုယ်ပိုင်

ငှာဵရမ်ဵထာဵရှိ

အြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲခွငဴ်ရပပီဵ
(ဃ) စုေဆာင်ဵြခဳစည်ဵြမ်ဵနှငဴ်ညီညွေမ
် ှု
ရှ/ိ မရှိ

ေလျာြ်ထာဵဆဲ

- ဆိုငဵ် ေုေ်
- အဝင်အထွြ်ပိုဵသေ်သန့်စင်မှုအစီအမဳ
- ေြမဧရိယာလုဳေလာြ်မှု(၀.၂၅ဧြ)
- ြျွဲ၊နွာဵ ၁၀၀ အေွြ် အေဆာြ်အဦလုဳေလာြ်မှု
(ေစ်ေြာင်လျှေင်၂၄စေုရန်ဵေပ)
- ေမွဵြမူေရဵြခဳသုဳဵပိုဵသေ်ေဆဵသုဳဵစွဲမှု

၃။

ြျွဲ၊နွာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ
(ြ)

လုပ်ငန်ဵေြာ်မေီမှေဖာ်ြပေသာေြာင်

-

ြျွဲ(

)ေြာင်၊နွာဵ(

)ေြာင်

-

ြျွဲ(

)ေြာင်၊နွာဵ(

)ေြာင်

ေရ
(ခ)

ေေွရ
့ ှိေြာင်ေရ
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(ဂ)

ပယ်သညဴ်ေြာင်ေရ

-

(

-

ြျွဲ(

)ေြာင်

(သိုဵ၊အသြ်မြပညဴ်၊မြျန်ဵမာ၊အြခာဵ)
(ဃ)
၄။

ခွငဴ်ြပုေသာေြာင်ေရ

)ေြာင်၊နွာဵ(

)ေြာင်

တိရစ္ဆာန်အမှတ်အသာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ
(ြ)

နာဵြပ်အမှေ်……………………………..မှ………………………………ထိ (

(ခ)

ေသွဵနမူနာယူသညဴ်ြျွ၊ဲ နွာဵ(

)ခု
)ေြာင်၏

နာဵြပ်အမှေ်မျာဵ……………………………………
(ဂ)

ပျြ်စီဵနာဵြပ်(

)ခု၊နာဵြပ်အမှေ်…………………………မှ………………………….ထိ

အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်
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ပုဳစဳ- ကသ(၇)

၁။

၂။

၃။
၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

ြျွဲ၊ နွာဵစုေဆာင်ဵြခဳမှ ြပည်ပသို့ထွြ်ခွာခွင်ဴပုဳစဳ
ပိုင်ရှင်/ ကုမ္ပဏီအေ ကာင်ဵအရာ
- ………………………………………………………
(ြ)
ပိုင်ရှင်အမည်နှငဴ်
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှေ်
………………………………………………………
- ………………………………………………………
(ခ)
ြုမ္ပဏီအမည်နှငဴ်
မှေ်ပုဳေင်အမှေ်
………………………………………………………
- ………………………………………………………
(ဂ)
စုေဆာင်ဵြခဳလိပ်စာနှငဴ်
- ………………………………………………………
စုေဆာင်ဵြခဳမှေ်ပုဳေင်အမှေ်
တိရစ္ဆာန်အေ ကာင်ဵအရာ
- ကျွဲထီဵ(
(ြ)
ေင်ပို့မညဴ်ြျွဲ၊နွာဵအေရအေွြ်
)ေကာင်၊ နွာဵထီဵ(
)ေကာင်
- ………………………မှ………………………ထိ
(ခ)
Microchip Eartag အမှေ်
ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု
- ………………………မှ………………………ထိ
(က)
AHD/PC(3) အမှေ်စဉ်
ကုန်သွယမ
် ှုဆိုင်ရာအချက်အလက်
- ……………………………………………..
(ြ) ြုန်သွယ်ေရဵခွင်ဴြပုချြ်(ပို့ြုန်လင
ို ်စင်အမှ
ေ်)
တင်ပို့မည်ဴ နိုင်ငဳနှင်ဴ သယ်ပို့မညဴ်လမ်ဵေ ကာင်ဵ
(ြ) နိုင်ငဳ
……………………………………………………………
( ခ ) သယ်ပို့မည်ဴ လမ်ဵေကြာင်ဵ
……………………………………………………………
တိရစ္ဆာန်သယ်ေဆာင်သည်ဴယာဉ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ
(မမို့နယ်မှြဖညဴ်စွက်ရန်)
ယာဉ်အမျိုဵအစာဵ
ယာဉ်အမှေ်
ယာဉ်ေမာင်ဵ
Ear Tag အမှေ်
GPS အမှေ်
စုေဆာင်ဵရပ်မှ ထွက်ခွာြခင်ဵ(မမို့နယ်မှြဖညဴ်စွက်ရန်)
- …………………………………………………….
(က)
စေင်ထွြ်ခွာသည်ဴရြ်
- …………………………………………………….
(ခ)
လမ်ဵခရီဵသွာဵလာရန်ခွငဴ်ြပုရြ်
ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ထွက်ခွာမှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ (မမို့နယ်မှြဖညဴ်စွက်ရန်)
(ြ)
စစ်ေဆဵသညဴ်ရြ်………….................
(ခ)
စစ်ေဆဵသညဴ်အချိန်ေွင် ေေွ့ရှိသညဴ်ေြာင်ေရ ြျွဲ(
)ေြာင်၊ နွာဵ(
)ေြာင်
နယ်ေြမတာဝန်ခဳ
လြ်မှေ်
- …………………………………………
အမည်
- …………………………………………
ရာထူဵ
- …………………………………………
မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ

လြ်မှေ်
အမည်
ရာထူဵ

-

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

၉။
ြျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵထာဵချြ်အရ ြျွဲ၊နွာဵစုေဆာင်ဵြခဳမှ ထွြ်ခွာပပီဵေနာြ် မည်သည်ဴေနရာေွင်မှ ေိရစ္ဆာန်
မျာဵအာဵ ချထာဵြခင်ဵမြပုရေဲ ..........................ရြ်မှ..............................ရြ်အေွင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာ AQS သို့
ေရာြ်ရှိေအာင် ပို့ေဆာင်ရမည်။
ထုေ်ေပဵသူ
လြ်မှေ်
……………………………………………
ရုံးတံဆိပ်
အမည်
……………………………………………
ရာထူဵ
……………………………………………
၁၀။
ယာဉ်ေြပာင်ဵလဲအသုဳဵြပုရန် ခွငဴ်ြပုချက်
ယာဉ်အမျိုဵအစာဵ………………………ယာဉ်အမှေ်………………………………
အမှေ်………………………….

Ear

Tag
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ရုံးတံဆိပ်

လြ်မှေ်
အမည်
ရာထူဵ

-

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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