
ရနက်နု်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 
ြပည်သူ�ကျနး်မာေရးှင့်ေဈးများလုပ်ငနး်တာဝနခ်ံအဖဲွ 
တရိစာနေ်ဆးကုှင့်အသားထုတ်လုပ်ုံများစီမံခန�ခ်ွဲေရး 

(အိမ်ေမွးတိရစာနေ်မွးြမခင့်ွမှတပံု်တင်ေလာက်လာပုံစ ံ(ပံုစံ-၉)) 

သုိ 
 ဒုတယိန်ကားေရးမှးချပ် 
 တရိစာနေ်ဆးကုှင့်အသားထုတ်လုပ်ုံများစမံီခန�ခ်ွဲေရး 
           ရကစ်ွဲ၊ 

အေကာင်းအရာ။    မှတ်ပံုတင်ပီးအိမ်ေမွးတိရစာန်၏ပုိင်ရှင်အမည်ေြပာင်း/လိပ်စာေြပာင်းေလာက်ထားြခင်း 

၁။ မလူပုိင်ရှင်အမည်     ---------------------------------- 
၂။ ိုင်ငံသားစစိစေ်ရးကတြ်ပားအမှတ် ---------------------------------- 
၃။ ေနရပ်လိပ်စာ(ြပည့်စုံစာွေဖာ်ြပရန်) ---------------------------------- 
၄။ ေြပာင်းလဲေလာက်ထားလုိသည့်ပုိင်ရှင်အမည် ---------------------------------- 
၅။ ိုင်ငံသားစစိစေ်ရးကတြ်ပားအမှတ် ---------------------------------- 
၆။ ေြပာင်းလဲေလာက်ထားလုိသည့်ေနရပ်လိပ်စာ ---------------------------------- 
 (ြပည့်စုံစာွေဖာ်ြပရန်)  
၇။ ဆကသွ်ယ်ရနဖု်နး်     ---------------------------------- 
၈။ တရိစာနအ်မည် (Name of Pet)  ---------------------------------- 
၉။ မျိး (Species)/လိင် (Sex)   ေခးွ       ေကာင်     ထီး       မ 
၁၀။ မျိးစတိ ်(Breed)     ---------------------------------- 
၁၁။ အသက ်(Age)၊ ကိုယ်အေလးချနိ ်( Weight) ---------------------------------- 
၁၂။ အေရာင် (Colour)    ---------------------------------- 
၁၃။ RFID Code အမှတ်    ---------------------------------- 
၁၄။ ပိုင်ရင်ှအမည်ေြပာင်း/ေနရပ်လိပ်စာ ေြပာင်းလြဲခင်းင့်ှပတ်သက၍် ြပဿနာတစစ်ုံတစရ်ာ 
ေပေပါက်မမရိှေစရန်ှင့် ဌာနက သတ်မှတ်သည့် အိမ်ေမွးတိရစာန်ေမွးြမြခင်းဆုိင်ရာစည်းကမ်းများကုိ 
တကိျစာွလုိကန်ာမည်ြဖစေ်ကာင်း ဝနခ်ကံတြိပပါသည်။ 
 
            ေလာက်ထားသူ 
 
 
          လကမှ်တ် ---------------------------------- 
          အမည် ---------------------------------- 

ေြပာင်းလဲေလာက်ထားမည့်ေနရာရိှ ရပ်ကွက်/အိမ်ယာဝင်းအုပ်ချပ်ေရးမှး၏သေဘာထားမှတ်ချက် 
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 

C2/dog 



ရန်ကုန်မြို့ေော်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်ြေီ 

ြပည်သူ့ကျန်ဵြာေရဵ နှငဴ် ေစျဵြျာဵလုပ်ငန်ဵောဝန်ခဳအဖွဲ့ 

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကု နှင်ဴ အသာဵထုေ်လုပ်ရုဳြျာဵစီြဳခန့်ခွဲေရဵ 

(အိြ်ေြွဵေိရစ္ဆာန်ေြွဵြြူခွင်ဴ ြှေ်ပုဳေင်ေလျှောက်လွှာပုဳစဳ (ပုဳစဳ-၉)) 

သ့ုိ 

  ဒုေိယညွှန်ကကာဵေရဵြှူဵချုပ် 

  ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကု နှင်ဴ အသာဵထုေ်လုပ်ရုဳြျာဵစီြဳခန့်ခွဲေရဵ          

                  ရက်စွဲ၊ 

အေကကာင်ဵအရာ။  အိမ်မမွးတိရစ္ဆာန်မမွးြမူခွင့် မှတ်ပုံတင်မ ျှောက်ထားြခင်း 

၁။  ပုိင်ရှင်၏ အချက်အ က်များ 

  (က) ပိုင်ရှင်အြည်     

  (ခ ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကေ်ြပာဵအြှေ် 

  (ဂ ) ေြွဵြြူြည်ဴေနရပ်လိပ်စာ       

    (အခန်ဵ/ေိုက်/အိြ်အြှေ်၊ လြ်ဵ၊ ရပ်ကွက်၊   

    မြို့နယ် ေ့ုိကုိြပည်ဴစုဳစွာေဖာ်ြပရန်) 

  (ဃ) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵ 

၂။  တိရစ္ဆာန်၏ အချက်အ ကမ်ျား  

  (က) ေိရစ္ဆာန်အြည် (Name of Pet) 

  (ခ ) ြျ ို ဵ (Species)/လိင် (Sex)     ေခွဵ   ေကကာင်    ထီဵ   ြ 

  (ဂ ) ြျ ို ဵစိေ် (Breed) 

  (ဃ) အသက် (Age)၊ ကုိယ်အေလဵချနိ် (Weight) 

  (င ) အေရာင် (Colour) 

  (စ ) ေခွဵရူဵကာကွယ်ေဆဵထိုဵသညဴ်ရက်  

၃။  ြိြိ၏အိြ်ေြွဵေိရစ္ဆာန်နှင်ဴပေ်သက်၍ ပေ်ဝန်ဵကျင်သ့ုိ အေနှာငဴ်အယှက်ေစ်စဳုေစ်ရာြရိှေစရန် ဌာနက 

သေ်ြှေ်သညဴ် အိြ်ေြွဵေိရစ္ဆာန်ေြွဵြြူြခင်ဵဆိုင်ရာစည်ဵကြ်ဵြျာဵကုိ ေိကျစွာလိုက်နာြည်ြဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် 

ေိရစ္ဆာန်ေွင် Microchip ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵေကကာငဴ ် ြပဿနာေစ်စုဳေစ်ရာြဖစ်ေပါ်ခဲဴပါက ေကာင်ဵစွာနာဵလည် 

လကခ်ဳပါေကကာင်ဵ ဝန်ခဳကေိြပုပါသည်။ 

(မှတ်ချက်။ အြျာဵြပည်သူဆုိင်ရာေနရာ၌ သွာဵလာ၊ ေနထိုင်၊ ထာဵရှိေသာ ေလလွငဴ်ေိရစ္ဆာန်ကုိ ြှေ်ပဳုေင ်

လုဳဵဝ ခွင်ဴြြပုပါ။) 

      

            လကြ်ှေ် 

            အြည်  

သက်ဆုိင်ရာ        /           အုပ်ချုပ်ေရဵြှူဵ၏ သေောထာဵြှေ်ချက် 

 

 

 

 

ေိရစ္ဆာန်၏ 

ဓာေ်ပုဳ ပူဵေဲွ 

ေလျှောက်ထာဵရန် 



ရန်ကုန်မြို့ေော်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်ြေီ 

ြပည်သူ့ကျန်ဵြာေရဵ နှငဴ် ေစျဵြျာဵလုပ်ငန်ဵောဝန်ခဳအဖွဲ့ 

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကု နှင်ဴ အသာဵထုေ်လုပ်ရုဳြျာဵစီြဳခန့်ခွဲေရဵ 

(အိြ်ေြွဵေိရစ္ဆာန်ေြွဵြြူခွင်ဴ ြှေ်ပုဳေင်ေလျှောက်လွှာပုဳစဳ (ပုဳစဳ-၉)) 

သ့ုိ 

  ဒုေိယညွှန်ကကာဵေရဵြှူဵချုပ် 

  ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကု နှင်ဴ အသာဵထုေ်လုပ်ရုဳြျာဵစီြဳခန့်ခွဲေရဵ          

                  ရက်စွဲ၊ 

အေကကာင်ဵအရာ။  အိမ်မမွးတိရစ္ဆာန်မမွးြမူခွင့်မှတ်ပံုတင် သက်တမ်းတိုးမ ျှောက်ထားြခင်း 

၁။  ပုိင်ရှင်၏ အချက်အ က်များ 

  (က) ပိုင်ရှင်အြည်     

  (ခ ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကေ်ြပာဵအြှေ် 

  (ဂ ) ေြွဵြြူြည်ဴေနရပ်လိပ်စာ       

    (အခန်ဵ/ေိုက်/အိြ်အြှေ်၊ လြ်ဵ၊ ရပ်ကွက်၊   

    မြို့နယ် ေ့ုိကုိြပည်ဴစုဳစွာေဖာ်ြပရန်) 

  (ဃ) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵ 

၂။  တိရစ္ဆာန်၏ အချက်အ ကမ်ျား  

  (က) ေိရစ္ဆာန်အြည် (Name of Pet) 

  (ခ ) ြျ ို ဵ (Species)/လိင် (Sex)     ေခွဵ   ေကကာင်    ထီဵ   ြ 

  (ဂ ) ြျ ို ဵစိေ် (Breed) 

  (ဃ) အသက် (Age)၊ ကုိယ်အေလဵချနိ် (Weight) 

  (င ) အေရာင် (Colour) 

  (စ ) ေခွဵရူဵကာကွယ်ေဆဵထိုဵသညဴ်ရက် 

  (ဆ) ြူလ RFID အြှေ်  

၃။  ြိြိ၏အိြ်ေြွဵေိရစ္ဆာန်နှင်ဴပေ်သက်၍ ပေ်ဝန်ဵကျင်သ့ုိ အေနှာငဴ်အယှက်ေစ်စဳုေစ်ရာြရိှေစရန် ဌာနက 

သေ်ြှေ်သညဴ် အိြ်ေြွဵေိရစ္ဆာန်ေြွဵြြူြခင်ဵဆိုင်ရာစည်ဵကြ်ဵြျာဵကုိ ေိကျစွာလိုက်နာြည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ 

ဝန်ခဳကေိြပုပါသည်။ 

(မှတ်ချက်။ အြျာဵြပည်သူဆုိင်ရာေနရာ၌ သွာဵလာ၊ ေနထိုင်၊ ထာဵရှိေသာ ေလလွငဴ်ေိရစ္ဆာန်ကုိ ြှေ်ပဳုေင ်

သက်ေြ်ဵေိုဵြခင်ဵ လုဳဵဝခွင်ဴြြပုပါ။) 

      

            လကြ်ှေ် 

            အြည်  

 သက်ဆုိင်ရာ        /           အုပ်ချုပ်ေရဵြှူဵ၏ သေောထာဵြှေ်ချက် 

 

 

 

 

ေိရစ္ဆာန်၏ 

ဓာေ်ပုဳ ပူဵေဲွ 

ေလျှောက်ထာဵရန် 
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