ပုဳစဳ- ကသ(၇)
၁။

၂။

၃။
၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

ကျွဲ၊ နွာဵစုေဆာင်ဵြြဳမှ ြပည်ပသို့ထွက်ြွာြွင်ဴပုဳစဳ
ပိုင်ရှင်/ ကုမ္ပဏီအေကကာင်ဵအရာ
- ………………………………………………………
(က)
ပိုင်ရှင်အမည်နှငဴ်
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵအမှတ်
………………………………………………………
- ………………………………………………………
(ြ)
ကုမ္ပဏီအမည်နှငဴ်
မှတ်ပုဳတင်အမှတ်
………………………………………………………
- ………………………………………………………
(ဂ)
စုေဆာင်ဵြြဳလိပ်စာနှငဴ်
- ………………………………………………………
စုေဆာင်ဵြြဳမှတ်ပုဳတင်အမှတ်
တိရစ္ဆာန်အေကကာင်ဵအရာ
- ကျွဲထီဵ(
(က)
တင်ပို့မညဴ်ကျွဲ၊နွာဵအေရအတွက်
)ေကာင်၊ နွာဵထီဵ(
)ေကာင်
- ………………………မှ………………………ထိ
(ြ)
Microchip Eartag အမှတ်
ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု
- ………………………မှ………………………ထိ
(က)
AHD/PC(3) အမှတ်စဉ်
ကုန်သွယမ
် ှုဆိုင်ရာအချက်အလက်
- ……………………………………………..
(က) ကုန်သွယ်ေရဵြွင်ဴြပုြျက်(ပို့ကုန်လင
ို ်စင်အမှ
တ်)
တင်ပို့မည်ဴ နိုင်ငဳနှင်ဴ သယ်ပို့မညဴ်လမ်ဵေကကာင်ဵ
(က) နိုင်ငဳ
……………………………………………………………
( ြ ) သယ်ပို့မည်ဴ လမ်ဵေ ကာင်ဵ
……………………………………………………………
တိရစ္ဆာန်သယ်ေဆာင်သည်ဴယာဉ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ
(မမို့နယ်မှြဖညဴ်စွက်ရန်)
ယာဉ်အမျိုဵအစာဵ
ယာဉ်အမှတ်
ယာဉ်ေမာင်ဵ
Ear Tag အမှတ်
GPS အမှတ်
စုေဆာင်ဵရပ်မှ ထွက်ခွာြခင်ဵ(မမို့နယ်မှြဖညဴ်စွက်ရန်)
- …………………………………………………….
(က)
စတင်ထွက်ြွာသည်ဴရက်
- …………………………………………………….
(ြ)
လမ်ဵြရီဵသွာဵလာရန်ြွငဴ်ြပုရက်
ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏ထွက်ခွာမှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ (မမို့နယ်မှြဖညဴ်စွက်ရန်)
(က)
စစ်ေဆဵသညဴ်ရက်………….................
(ြ)
စစ်ေဆဵသညဴ်အြျိန်တွင် ေတွ့ရှိသညဴ်ေကာင်ေရ ကျွဲ(
)ေကာင်၊ နွာဵ(
)ေကာင်
နယ်ေြမတာဝန်ခဳ
လက်မှတ်
- …………………………………………
အမည်
- …………………………………………
ရာထူဵ
- …………………………………………
မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ

လက်မှတ်
အမည်
ရာထူဵ

-

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

၉။
ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵထာဵြျက်အရ ကျွဲ၊နွာဵစုေဆာင်ဵြြဳမှ ထွက်ြွာပပီဵေနာက် မည်သည်ဴေနရာတွင်မှ တိရစ္ဆာန်
မျာဵအာဵ ြျထာဵြြင်ဵမြပုရဘဲ ..........................ရက်မှ..............................ရက်အတွင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ AQS သို့ ေရာက်ရှိေအာင်
ပို့ေဆာင်ရမည်။
ထုတ်ေပဵသူ
လက်မှတ်
……………………………………………
ရုံးတံဆိပ်
အမည်
……………………………………………
ရာထူဵ
……………………………………………
၁၀။
ယာဉ်ေြပာင်ဵလဲအသုဳဵြပုရန် ခွငဴ်ြပုချက်
ယာဉ်အမျိုဵအစာဵ………………………ယာဉ်အမှတ်……………………………… Ear Tag အမှတ်………………………….

ရုံးတံဆိပ်

၁။

လက်မှတ်
အမည်
ရာထူဵ

-

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

စိုက်ပျုဵေရဵေမွ
ိ
ဵြမူေရဵနှငဴ်ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန
ြပည်တွင်ဵ ကျွဲ၊နွာဵသယ်ေဆာင်ခွငဴ် အေထာက်အထာဵ
ခရိုင်ဦဵစီဵဌာနမှူဵက ထုတ်ေပဵေသာ ကျွဲ၊နွာဵသယ်ေဆာင်ခွငဴ်လက်မှတ်

(က)

(ြ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(စ)

စာအမှတ်............................................
ရက်စဲ.ွ .................................................

ကျွဲ၊နွာဵသယ်ေဆာင်သအ
ူ မည်/ ကုမ္ပဏီအမည်
(၁)
အမည်
………………………………………………………………………………….
(၂)
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵအမှတ် ………………………………………………………………...
(၃)
ကုမ္ပဏီအမည်/ ြြဳအမည် …………………………………………………………………………..
(၄)
ေနရပ်လိပ်စာအြပည်ဴအစုဳ …………………………………………………………………………..
ဖုနဵ် /E-mail ……………………………………………………………
သယ်ေဆာင်ရေသာ ရည်ရွယ်ချက်
(၁)
ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ ………………………………………………………………………………..
(၂)
သာဵသတ်လုပ်ငန်ဵ ………………………………………………………………………………
(၃)
ြပည်ပတင်ပို့ြြင်ဵအတွက် (စုေဆာင်ဵြြဳသို့သယ်ရန်) …………………………………………..
(၃)
အြြာဵ
……………………………………………………………………………………
သယ်ယူမညဴ်ကျွဲ၊နွာဵဆိုင်ရာ
(၁)
ကျွဲ၊နွာဵ အေရအတွက် - နွာဵထီဵ ( ) နွာဵမ( )၊ ကျွဲထီဵ(
) ကျွမ
ဲ ( ) ေကာင်
(၂)
အမှတ်အသာဵတပ်ဆင်မှု/ နဳပါတ်စဉ် …………………………….မှ……………………………ထိ
သယ်ေဆာင်မည်ေ
ဴ ဒသနှငဴ်လမ်ဵေကကာင်ဵ
(၁)
မူလသယ်ယူမည်ဴေဒသ ………………………………………………………………………..
(၂)
ြရီဵဆုဳဵသယ်သွာဵမည်ဴေဒသ ………………………..………………………………………….
(၃)
သယ်ေဆာင်မညဴ်လမ်ဵေ ကာင်ဵ…………………………………………………………………….
သယ်ေဆာင်မည်န
ဴ ည်ဵလမ်ဵ (ြရိုငအ
် တွင်ဵ သယ်ေဆာင်ြွငဴ်ြပုြြင်ဵမှအပ စိစစ်ြွငဴ်ြပုစာ ရရှိပပီဵမှ ြဖညဴ်စွက်ရန်)
ယာဉ်အမျိုဵအစာဵ
ယာဉ်အမှတ်
ယာဉ်ေမာင်ဵ
Ear Tag အမှတ်
GPS အမှတ်
သယ်ေဆာင်ြွငဴ်ြပုသညဴ်ကာလ-...........................................ရက်မ.ှ .....................................ရက်ထိ(ြရိုငအ
် တွင်ဵ
သယ်ေဆာင်ြွငဴ်ြပုြြင်ဵမှ အပ စိစစ်ြွငဴ်ြပုစာ ရရှိပပီဵမှ ြဖညဴ်စွက်ရန်)

လက်မှတ်၊ …………………………………………
အမည်၊ ……………………………………………
ြရိုငဦ
် ဵစီဵဌာနမှူဵ…………………………………….
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန
၂။

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ(ေနြပည်ေတာ်)/တိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵက ထုတေ
် ပဵေသာ စိစစ်ခင
ွ ဴ်ြပုစာ

စာအမှတ်……………………………..
ရက်စွဲ ….……………………………..

အထက်ပါ ကျွဲ၊နွာဵ( )ေကာင် သယ်ေဆာင်မှုအာဵ စိက
ု ်ပျိုဵေရဵ၊ေမွဵြမူေရဵနှင်ဆ
ဴ ည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန်အ
့ မှတ်၊
၃၀/၂၀၂၀ နှင်အ
ဴ ညီ စိစစ်ပပီဵ ြွငဴ်ြပုေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵသည်။

ရုံးတံဆိပ်

၃။

လက်မှတ်……………………………………………..
အမည်…………………………………………………
ရာထူဵ………………………………………………….
ဌာန……………………………………………………

ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵချုပ်က ထုတ်ေပဵေသာ စိစစ်ခင
ွ ဴ်ြပုစာ

စာအမှတ်……………………………..
ရက်စွဲ ….……………………………..

အထက်ပါ ကျွဲ၊နွာဵ( )ေကာင် သယ်ေဆာင်မှုအာဵ စိက
ု ်ပျိုဵေရဵ၊ေမွဵြမူေရဵနှင်ဆ
ဴ ည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန်အ
့ မှတ်၊
၃၀/၂၀၂၀ နှင်အ
ဴ ညီ စိစစ်ပပီဵ ြွငဴ်ြပုေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵသည်။

ရုံးတံဆိပ်

လက်မှတ်……………………………………………..
အမည်…………………………………………………
ရာထူဵ………………………………………………….
ဌာန……………………………………………………

