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ပ ူးတ ွဲ 

 

 

သ  ို့ 

 ဥက္က ဌ 

 မျ  ူးစ ို့က္ျွမ်ူးက္ျငမ်ှုဆ  ငရ်ာစက္ာ်မတ ီ

   ာအမှတ် ------------------- 

ရက္်  ွဲ ----------------------- 

အက  ြောင ်းအရြော။ မ ိြု်းသစ အသအိမှတ ပ ြုလ  မှတ ရရိှရန  ရည ရွယ ၍ 

စမ ်းသ  စိို    ိြု်းခွင ့် ကလ ြော  ထြော်းပခင ်း 

၁။ စ  ာက္်ထာူးသ  

(က္) အမည်  ---------------------------------------------------------- 

(ခ) ဌာန/အဖ ွဲွဲ့အ ည်ူး/က္ မပဏအီမည်--------------------------------------------

-------- 

(ဂ)

 န  ငင်သံာူး    ်စရူးက္တ်ပပာူးအမှတ်/န  ငင်ပံခာူးသာူးမှတ်ပံ 

တငအ်မှတ(်မ တတ ူပ ူးတ ွဲ၍) 

(ဃ) က္ မပဏမီှတ်ပံ တင ်က္်မှတ်/ပံ   ံ၆/၂၆ (မ တတ ူပ ူးတ ွဲ၍) 

(င) အမမွဲတမ်ူးစနရပ်  ပ် ာ ----------------------------------------------------

----- 

   ဖ နူ်း-----------------------------------  

   ဖက္(် ်)------------------------------- 

  E-mail ------------------------------ 

၂။

  မ်ူးသပ်   က္်ပျ  ူး   စသာအပငမ်ျ  ူးသ ်၏အရည်အစသ ူးနငှ်ို့အရည်အချငူ်း က္ခဏာ

မျာူး 

(က္) သူီးနှအံမည်  - 

(ခ) မျ  ူးအမည ် - 

(ဂ) မျ  ူး၏အမျ  ူးအ ာူး (Plant Type) - 
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(ဃ) မ ရငူ်းစေသ - 

(င) မ ရငူ်းအမည/်စမ ူးပမူစရူး   ငူ်းနပံါတ် - 

( ) မ ဘအမည် - 

 (အစထာက္်အထာူးပ ူးတ ွဲတငပ်ပရန)်  

(ဆ) ရယ ခွဲို့သည်ို့အဖ ွဲ ွဲ့အ ည်ူးနငှ်ို့န  ငင် ံ - 

(ဇ)    က္်ပျ  ူးရနသ်င်ို့စတာ်စသာစေသ - 

( ျ)    က္်ပျ  ူးရနသ်င်ို့စတာ်စသာရာသ ီ - 

(ည) အသက္်ရက္ ် - 

(ဋ)    က္်ပျ  ူးနည်ူး န ် - 

 (Cultural Practices and Management) 

(ဌ) မျ  ူး၏အရည်အချငူ်း က္ခဏာမျာူး - 

 (Qualitative and Quantitative 

 Characteristics) 

  - 

(ဍ) သ သာထငရ်ှာူးစသာအရည်အစသ ူး - 

  က္ခဏာမျာူး 

 (Distinct Characteristics) 

 

ပ ူးတ ွဲ 

 (ဎ) ဗီဇပပ ပပငထ်ာူးစသာသူီးနှဟံ တ်/မဟ တ် -   

 (အစထာက္်အထာူးပ ူးတ ွဲတငပ်ပရန)် 

၃။ အဆ  ပပ  မ်ူးသပ်   က္်ပျ  ူး   သည်ို့အ ီအ ဉ် - 

       (TSC/ က္ မပဏ)ီ 

၄။ အဆ  ပပ  မ်ူးသပ်   က္်ပျ  ူး   စသာစနရာစေသ         - 

 (က္) တ  ငူ်းစေသကက္ီူး/ပပည်နယ်မျာူး ----------------------------------------------- 

 (ခ) ခရ  င၊် မမ  ွဲ့နယ်မျာူး ------------------------------------------------ 

 (ဂ) ပခံမျာူး ------------------------------------------------ 

 (ဃ) က္ ငူ်းအမှတ/်ဦူးပ  ငအ်မှတ ် -----------------------------------------------  
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၅။  

အသံ ူးပပ    စသာ ံထာူးမျ  ူး(မ မ တ  ို့မျ  ူးနငှ်ို့တ ညီစသာအသ အမှတ်ပပ  က္်မှတ်ရရှ မပီူး

မျ  ူးမျာူးသာ) 

 

 

 

 ------------------------------ 

တာဝနရ်ှ သ 

……………………….. Co., Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ပ ူးတ ွဲ 

 

 

 ိုမပဏီတဆံ ိ  
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စမ ်းသ  စိို    ိြု်းရမည ့် ဦ်းစြော်းက ်းသ်ီးနှ ံ(၁၇) မ ိြု်းမှြော- 

( ) နှစံြော်းသ်ီးနှ ံ

       (၁)  ပါူး 

       (၂) စပပာငူ်း 

(ခ)  ဲမ ိြု်းစံို 

       (၁) ပွဲတီ  မ်ူး 

       (၂) မတ်ပွဲ 

       (၃) က္  ာူးပွဲ 

       (၄) ပွဲ ဉ်ူးငံ  

 (ဂ) ဆထီ ွ  

       (၁) စပမပွဲ 

       (၂) နမှ်ူး 

       (၃) စနကက္ာ 

(င)  ဥယ ြောဉ်ပခံသ်ီးနှ ံ

      (၁) ငရ တ ်

      (၂) ခရမ်ူးချဉ် 

      (၃) ပနူ်းမံ  ာ 

      (၄) စဂေါ် ဖီထ ပ် 
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      (၅)  ဖရွဲ 

      (၆)  သခ ာူးစမ  ူး 

(စ)  နစှ ရှည  

      (၁)   ဝါ 

      (၂) စရာ်ဘာ 

- 

 


