နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ေရဒီယသ
ို တ္တ ိကွက ပစ္စည်း (သိ့ု ) ေရာင်ြခ ည်ထုတ်ကိရယ
ိ ာများ
တင်သွင်းြခ င်း၊ မှတ်ပတ
ုံ င်ြခ င်းနှင့် လိငု စ် င်ေလျှာက်ထားရာတွင် ေဆာင်ရွက်ပအ
ုံ ဆင်ဆ
့ င့်
၁။ နျူကလီးယားပစ္စညး် ၊ ေရဒီယုသ
ိ တ္တ ိ ွကပစ္စညး် (သိ့ု ) ေရာင်ြခည်ထုတ်ကရ
ိ ိယာများကို တင်သွင်း/
တင်ပု့ိ လိသ
ု ူ အဖွဲ့အစည်းမှ အဏုြမူစွမး် အင်ဦးစီးဌာနရှိ(အစ-၅) ပုံစံကုိ ထုတ်ယေူ လျှာက်ထားနိုင်သည်။
၂။ ေလျှာက်ထားလာသည့် ေလျှာက်လွှာပုံစံ(အစ-၅)နှင့အ
် တူ ပူးတွပဲ ါလိငု စ် င်ေလျှာက်ထားရန်
လိအ
ု ပ်ေသာ
အချက်အလက်ြပည့်စေုံ သာ
စာရွက်စာတမ်းများနှင့်
ပူးတွဲ
ေလျှာက်ထား
ရပါသည်။(တင်သွင်းမည့်စက်ကရ
ိ ိယာနှင့် သက်ဆုိင်ေသာ အေသးစိတ် အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့်
စာရွက်စာတမ်းများ)
၃။ ေလျှာက်ထားသူသည် တင်သွင်းခွင့လ
် ုငိ ်စင်အတွက် လိငု စ် င်ေ ြကးအား သတ်မှတ်ချက်အတိငု း်
အဏုြမူစွမး် အင်ဦးစီးဌာန၏ ဘဏ်စာရင်းအမှတ်သု့ိ ေပးသွင်းရမည်။
၄။ ထိသ
ု ့ို ေလျှာက်ထားလာေသာ ေလျှာက်လာွှ များ၏ ကြပည်စ့ ံမု ှန်ကန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက
ု ်ညီ
ေသာ ေလျှာက်လွှာများအား တင်သွင်းခွင့လ
် ုငိ ်စင်(အစ-၆) ကြဖ င့် ထုတ်ေပးပါသည်။
၅။ တင်သွင်းခွင့လ
် ုငိ ်စင်ရရှိြပ ီး ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းသိ့ု တင်သွင်းလာေသာပစ္စညး် များအား ေလျှာက်လာွှ
တွင် ေဖာ်ြပထားသည်အ
့ တိငု း် ပစ္စညး် အမျိုးအစား၊ အေရအတွက်မှန်ကန်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွငသ
် ိ့ု
သယ်ယပူ ု့ိ ေဆာင်ရန်အတွက်
အန္တရာယ်ကင်းရှင်း
ေဘးကင်းလုံြခုံမှုရှိ/မရှိ
စသည်များအား
အဏုြမူစွမး် အင်ဦးစီးဌာနမှ သွားေရာက်စစ်ေဆးြပးီ မှနက
် န်မှုရိှပါကေလျှာက်လာွှ ပုံစံ(အစ-၁) ကြဖင့်
အဆိပု ါပစ္စညး် ၏
လက်ဝယ်ပငို ဆ
် ိငု မ် ှု
မှတ်ပတ
ုံ င်ြခင်းအား
ဆက်လက်
ေလျှာက်ထား
ေဆာင်ရက
ွ ်ရပါမည်။
၆။ အဏု ြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ချက်များ ကြပည်စ့ ံေု သာ ေလျှာက်လာွှ ပုံစံ(အစ-၁)ကြဖင့်
ေလျှာက်ထားသူအား လက်ဝယ်ပငို ဆ
် ိငု ခ် ငွ ့် မှတ်ပတ
ုံ င်လက်မှတ်(အစ-၂) ကြဖ င့် ထုတ်ေပးပါသည်။
၇။ မှတ်ပတ
ုံ င်ြပးီ ပစ္စညး် အား အသုးံ ြပု ြခင်း၊ ထုတ်လပု ်ြခင်း၊ သိေု လှာင်ြခင်း၊ ကြဖန့်ြဖူးခ
ြ င်း(သိ့ု )
ေရာင်းချြခင်းများပ
ြ ုလုပ်နငို ရ
် န်အတွက် ေလျှာက်လာွှ ပုံစံ (အစ-၃) ကြဖင့် အဏု ြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနသို့
ဆက်လက် ေလျှာက်ထားရပါမည်။
၈။ မှတ်ပတ
ုံ င်ထားေသာအဖွ့ဲ အစည်းအေနဖ
ြ င့် ေလျှာက်လွှာပုံစံ (အစ-၃)ကြဖင့် ေလျှာက်ထားပါက
ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယေ် ရး အစီအစဥ်များ ေဆာင်ရက
ွ ်လက
ို ်နာနိုင်ရန်အတွက် (၁) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးအရာရှအ
ိ ားခန့်အပ်ထားရှိ ရမည်။
(၂) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရး
အစီအမံများ အသုးံ ြပုလိက
ု ်နာေဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။

(၃) ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယ်ေရး အစီအစဥ်များ ြပည့်စစုံ ာွ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(၄) ပတ်ဝန်းကျငအ
် ား ညစ်ညမ်းမှု ထိန်းသိမ်းေရးအစီအစဥ်များ ေဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။
၉။ အဏုြမူစွမး် အင်ဦးစီးဌာနမှ အသုးံ ြပုခွင့လ
် ုငိ ်စင်ေလျှာက်ထားေသာ အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းခွင်
အား အသုးံ ြပုခွင့လ
် ုငိ ်စင်ချေပးနိုင်ေရးအတွက် ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကာကွယေ် ရးလမ်းညွှန်ချက်များအတိငု း်
ေဘးကင်းလုံြခုံစွာ အသုးံ ြပု ြခင်းရှိ/မရှိကို သွားေရာက်စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် သက်တမ်းတိးု ရန် တင်ြပ
ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းများအတွက် ပုံမှန်စစ်ေဆးခ
ြ င်းများပ
ြ ုလုပ်ပါသည်။
၁၀။ ထိသ
ု ့ို စစ်ေဆးရာတွင် စစ်ေဆးေတွ့ရှခိ ျက်များ၏ လိအ
ု ပ်ချက်များအား ညွှန် ြကားခ
ြ င်းများ ကြပုလုပ်
ေပးပါသည်။ အဆိပု ါ ေတွ့ရှခိ ျက်များ ညွှန် ြကားခဲ့မှုများကိည
ု ွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်ထံသု့ိ ဆက်လက်တင်ြပ
ပါသည်။
၁၁။ သတ်မှတ်ချက်များအတိငု း် ြပန်လည်ြပု ြပင်မမှု ျား ေဆာင်ရက
ွ ်ြပးီ ေသာ အဖွဲ့အစည်းများအား
အသုးံ ြပုခွင့လ
် ုငိ ်စင် ချေပးပါသည်။
၁၂။ လုပ်ငန်းြပီးဆုးံ
မူရင်းနိုင်ငံသု့ိ ြပန်လည်တင်ပု့ိ လေို သာ အဖွဲ့အစည်းများအေနဖ
ြ င်ြ့ ပန်လည်
တင်ပု့ိ ခငွ ့်လုငိ ်စင်အား ေလျှာက်လာွှ ပုံစံ (အစ-၅) ကြဖ င့်ေလျှာက်ထားရပါမည်။
၁၃။ ေလျှာက်ထားလာေသာ အဖွ့ဲ အစည်းများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ထုတ်ပးို မှုရှိ/မရှိ စစ်ေဆး
ြပန်လည်တင်ပု့ိ ခငွ ့လ
် ုငိ ်စင် (အစ-၆)နှင့် ကြပန်လည်တင်ပု့ိ ခငွ ့လ
် က်မတ
ှ ်အား အဏုြမူစွမး် အင်ဦးစီးဌာနမှ
ကြပန်လည်ထုတ်ေပးပါသည်။
၁၄။ ေရဒီယသ
ို တ္တ ိ ွကပစ္စည်းများ သယ်ယပူ ု့ိ ေဆာင်ရာတွင် အဆိပု ါပစ္စညး် များနှင့အ
် တူ အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိငု ရ
် ာ အဏုြမူစွမး် အင်ေအဂျင်စီမှ ချမတ
ှ ်ထားေသာ သယ်ယပူ ု့ိ ေဆာင်ြခင်းဆိငု ရ
် ာ သတ်မှတ်ချက်များ
အတိငု း် ေဆာင်ရွက်နငို သ
် ည့် သက်ဆုိင်ရာသင်တန်းတက်ေရာက်ထားသူမှ တာဝန်ယေူ ဆာင်ရက
ွ ်ရပါမည်။

