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၁၃၈၃ ခုနှစ၊် ေော်သလင်ဵလပပည်ေ
ဴ
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ျော် ၄ ရ

်၊

၁
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
စိုကပ
် ျုိ ဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန
အမိန့်ေ

ာ်ပငာစာအမှေ်၊ ၂၈၇ / ၂၀၂၁

၁၃၈၃ ခုနစ
ှ ်၊ ေတာ်သလင်ဵလြပညဴေ
် ကျာ် ၄ ရ
(၂၀၂၁ ခုနှစ၊် စ
စို
သစ်အ

ပ
် ျေိုဵေရဵ၊ ေမွေဵပမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေပမာင်ဵဝန်က
ာအ

ေသာ

်ေင်ဘာလ ၂၄ ရ

်)
ီဵဌာနသည် အပင်မျေိုဵ

ွေယ်ေပဵေရဵဥပေေ ပုေ်မ ၄၆ ပုေ်မခွေဲ (ခ) အရ အပ်နှင်ဵထာဵ

လုပ်ပိုင်ခွေင်ဴ

ထုေ်ပပန်လို

်

ုိ

ျေင်ဴသုဳဵ၍

ေအာ

်ပါ

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ

ို

သ
် ည်။

အခန်ဵ(၁)
အမည်နှင်ဴအဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ

ို

အပင်မျေုိ ဵသစ်အ

ာအ

ွေယ်ေပဵေရဵ

ဥပေေဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵဟု ေခါ်ေွေင်ေစရမည်။
၂။

ဤလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵေွေင် ပါရှိေသာ စ

မျေိုဵသစ်အ
ေရာ

ာအ

ွေယ်ေပဵေရဵဥပေေေွေင် ပါရှိသည်ဴအေိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သ

်ေစရမည်။ ထို့အပပင် ေအာ

အဓိပ္ပာယ် သ
(

)

ာဵရပ်မျောဵသည် အပင်

်ေရာ

်ပါ စ

ာဵရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ပပပါအေိုင်ဵ

်ေစရမည်။

ဥပေဒဆိုသည်မှာ အပင်မျေိုဵသစ်အ

ာအ

ွေယ်ေပဵေရဵဥပေေ

ို ဆိုသည်။
(ခ)

်

ပုဳစဆ
ဳ ိုသည်မှာ ဤလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵေွေင် သေ်မှေ်ေဖာ်
ပပသည်ဴ ပုဳစဳ

ို ဆိုသည်။
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The Government of the Republic of the Union of Myanmar
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation
Order No. 287 /2021
th

The 4 Waning Day of Tawthalin, 1383 M.E.
(24 September 2021)
In exercise of the power conferred by subsection (b) of
section 46 of the New Plant Variety Protection Law, the Ministry of
Agriculture,

Livestock

and

Irrigation

issues

the

following

Procedures.
CHAPTER I
Title and Definitions
1.

These Procedures shall be called the Procedures relating to

the New Plant Variety Protection Law.
2.

The expressions contained in these Procedures shall have

the same meanings defined in the New Plant Variety Protection
Law. In addition, the following expressions shall have the
meanings given below:
(a)

Law means the New Plant Variety Protection Law.

(b)

Form means the forms defined in these Procedures.

၂
(ဂ)

ထုတ်ကုနမ
် ျာဵဆိုသည်မှာ

ာ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴရရှိထာဵေသာ အပင်

မျေိုဵသစ်၏ ရိေ်သိမ်ဵထာဵသည်ဴ အစိေ်အပိုင်ဵမျောဵအာဵ အသုဳဵ
ပပု၍ ထုေ်လုပ်ပခင်ဵမှ ရရှိလာသည်ဴ ထုေ်

ုန်မျောဵ

ို ဆို

သည်။
(ဃ)

နည်ဵပညာေကာ်မတီဆိုသည်မှာ အပင်မျေုိ ဵသစ် ဟုေ် မဟုေ်
စစ်ေဆဵေပဵရန်နှင်ဴ သေဘာထာဵမှေ်ချေ
ပုေ်မ ၅ ပုေ်မခွေဲ (ဂ)အရ ဗဟိုေ

် ပပုနိုင်ရန် ဥပေေ

ာ်မေီ

ဖွေဲ့စည်ဵေပဵထာဵ

ေသာ အပင်မျေိုဵသစ်စစ်ေဆဵပခင်ဵဆိုင်ရာနည်ဵပညာေ

ာ်မေီ

ို ဆိုသည်။
(င)

အပင်အမျုိ ဵအစာဵအလိုက် တိုကဆ
် ိုင်စစ်ေဆဵေရဵလမ်ဵညွှန်
စာအုပ် (Test Guideline) ဆိုသည်မှာ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ
အပင်မျေိုဵသစ်အ

ာအ

ွေယ်ေပဵေရဵအဖွေဲ့မှ

ပပုစုထာဵေသာ

အပင်မျေိုဵသစ် ဟုေ် မဟုေ် စစ်ေဆဵရာေွေင် အသုဳဵပပုသည်ဴ
လမ်ဵညွှန်စာအုပ်

သို့မဟုေ်

ယင်ဵ

ို

အပခာဵနိုင်ငဳမျောဵမှ ပပုစုထာဵသည်မျောဵ
အသုဳဵပပုသည်ဴ
လို

လမ်ဵညွှန်စာအုပ်

ေ
် လျောညီေထွေ

လမ်ဵညွှန်စာအုပ်
(စ)

ပဖစ်ေစရန်

အေပခခဳ၍ပဖစ်ေစ၊
ို အေပခခဳ၍ ပဖစ်ေစ

သို့မဟုေ်

မိမိနင
ို ်ငဳနှင်ဴ

ပပုစုေရဵဆွေဲထာဵေသာ

ို ဆိုသည်။

အပင်မျုိ ဵသစ်စစ်ေဆဵေရဵပညာရှင်

(Distinctness,

Uniformity and Stability -DUS Examiner) ဆိုသည်မှာ
နည်ဵပညာေ

ာ်မေီအဖွေဲ့ဝင်မျောဵ၊ ဆပ်ေ

ာ်မေီ အဖွေဲ့ဝင်
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(c)

Products

means

the

products

derived

from

production by using the harvested materials of a
protected new plant variety.
(d)

Technical

Committee

means

the

Technical

Committee for a New Plant Variety Testing organized
by the Central Committee under subsection (c) of
section 5 of the Law to examine and remark whether
a plant variety is a new plant variety or not.
(e)

Test Guidelines (TGs) means the guidelines used to
examine whether a plant variety is a new plant
variety or not, which are documented by the
International Union for the Protection of New
Varieties of Plants (UPOV) or developed based on
UPOV guidelines or the guidelines of other countries
or developed suitability for our country.

(f)

Distinctness,

Uniformity

and

Stability

(DUS)

Examiner means the members of the Technical
Committee,

the

members

of

sub-Technical

Committee and the specific crop specialists who

၃
မျောဵနှင်ဴ အပင်မျေိုဵသစ် ဟုေ် မဟုေ် စစ်ေဆဵမည်ဴ အပင်
အမျေိုဵအစာဵအလို
(ဆ)

်

ျွမ်ဵ

ျေင်ပညာရှင်မျောဵ

စီဵပွာဵြဖစ်ထုတ်လုပ်ရန်မဟုတ်ဘဲ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုကပ
် ျိုဵ
ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ

ဆိုသည်မှာ

ာ

လယ်ယာသီဵနှဳအမျေိုဵအစာဵ

နှင်ဴ

်ပျေိုဵ၍ ရရှိလာသည်ဴ မျေုိ ဵေစဴမျောဵအာဵ ၅ဧ

နှင်ဴ

် စို

ေအာ

်သာ ထပ်မဳစို
ို အမှန်ေ

ပခင်ဵေို့

အပင်မျေုိ ဵသစ်

ို

ပ
် ျေိုဵရန် အသုဳဵပပုပခင်ဵနှင်ဴ ထုေ်

ယ် မိသာဵစု စာဵသုဳဵရန်အေွေ

ို ဗဟိုေ

သည်ဴ အမိန့်၊ ညွှန်
အညီ စို

ွေယ်ခွေင်ဴယူထာဵသည်ဴ
၅ဧ

ေအာ

မျောဵ

(ဇ)

ို ဆိုသည်။

ုန်

် အသုဳဵပပု

ာ်မေီမှ အခါအာဵေလျော်စွော ထုေ်ပပန်
ာဵချေ

်မျောဵပါ သေ်မှေ်ချေ

ပ
် ျေိုဵထုေ်လုပ်ပခင်ဵ

်မျောဵနှင်ဴ

ို ဆိုသည်။

သင်ဴတင်ဴမျှတေသာအခွင်ဴအေရဵ ဆိုသည်မှာ ဥပေေပုေ်မ ၃၀
အရ အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူ
ဆိုရာေွေင်

ဗဟိုေ

သေဘာေူ လ

ရပိင
ု ်ခွေင်ဴအခွေင်ဴအေရဵ

ာ်မေီမှ

ို ေောင်ဵ

ညှိနှိုင်ဵေစဴစပ်သည်ဴအေပါ်

်ခရ
ဳ မည်ဴ ရပိင
ု ်ခွေင်ဴအခွေင်ဴအေရဵ

ို ဆိုသည်။

အခန်ဵ(၂)
အပင်မျုိ ဵသစ်ကာကွယ်သည်ဴအခွင်ဴအေရဵေလျှာက်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴ
မျုိ ဵသစ်အြဖစ်အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵ
၃။

(

)

အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူ မည်သူမဆို ဥပေေေွေင် ပပဋ္ဌာန်ဵထာဵ
သည်ဴအေိုင်ဵ အပင်မျေိုဵသစ်
ေလျှော

်ထာဵနိုင်သည်။

ာ

ွေယ်သည်ဴ အခွေင်ဴအေရဵ

ို
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examine whether a plant variety is a new plant
variety or not.
(g)

Acts

done

privately

and

for

non-commercial

purposes means the production of a protected new
plant variety of field crop on less than 5 acres, using
the seeds obtained from previous cultivation for regrowing on less than 5 acres and using the products
actually for home consumption in accordance with
the

orders

and directives

issued

by Central

Committee occasionally.
(h)

Reasonable Opportunity means the right which must
be accepted by the plant breeder upon the
negotiation of the Central Committee in claiming for
his or her right in accordance with the section 30 of
the Law.
CHAPTER II

Application for the Right of a New Plant Variety Protection
and Recognition as a New Plant Variety
3.

(a)

Any plant breeder may apply for the right of a new
plant variety protection in accordance with the
provisions in the Law.

၄
(ခ)

အပင်မျေိုဵသစ်

ို နှစ်ဦဵ သို့မဟုေ်

နှစ်ဦဵထ

်ပိုေသာ

မျေိုဵေမွေဵပမူသူမျောဵမှ ပူဵေပါင်ဵ ေမွေဵပမူထုေ်လုပ်ခဴပဲ ပီဵ ယင်ဵမျေိုဵ
ေမွေဵပမူသူအာဵလုဳဵမှ
ေလျှော

သေဘာေူ

်ထာဵခဲဴလျှေင် ေလျှော

လ

်မှေ်ေရဵထိုဵ၍

်ထာဵသူမျောဵမှ သေဘာေူညီမှု

ရရှိထာဵေသာ အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူ သို့မဟုေ် အပင်မျေုိ ဵေမွေဵ
ပမူသူမျောဵသာလျှေင် ယင်ဵအပင်မျေိုဵသစ်အေွေ
သည်ဴ အခွေင်ဴအေရဵ
၄။

အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူမှ
ေရဵရရှိရန်

ေလျှော

ေဆာင်ရွ

်ရမည် -

(

)

ို

ဥ

ာ
္ကဌ၊

ဗဟိုေ

်လွှာပုဳစဳ (၁) ပဖင်ဴ ေလျှော

ယင်ဵသို့ေလျှော

ေိ

သေဘာေူညီချေ
အလို

ို

ေအာ

်ပါအေိုင်ဵ

်ထာဵလိုသည်ဴ

ာ်မေီ၊

စို

ျေစွော

ထ
် ာဵရမည်။

ညွှန်စာအုပ်ေွေင်
လို

်ထာဵရမည်။

် ေို

်

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ

န
် ာရမည်ဴအပပင်

်ပဖင်ဴ ဗဟိုေ

ပ
် ျေုိ ဵေရဵ၊

ီဵဌာန၊ ေနပပည်ေော်သို့

ဝန်က

ီဵဌာန၏

ာ်မေီမှ အပင်အမျေိုဵအစာဵ

် သေ်မှေ်ထာဵသည်ဴ အခေ

ေဆာင်၍ ေလျှော

ွေယ်

အခွေင်ဴအ

်ထာဵရာ၌ အပင်အမျေုိ ဵအစာဵအလို

ဆိုင်စစ်ေဆဵေရဵလမ်ဵ
အေိုင်ဵ

ွေယ်သည်ဴ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴေလျှော

ေမွေဵပမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေပမာင်ဵဝန်က

(ခ)

ာ

်ထာဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူသည်

ေလျှော

ာ

ို ရရှိေစရမည်။

အပင်မျေိုဵသစ်အာဵ

အပင်မျေိုဵသစ်

်

ဵေငွေမျောဵ

ို

ေပဵ
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(b) If a new plant variety is developed together by two
or more breeders and all of the breeders have
signed and applied for the right of a new plant
variety protection, only the breeder or breeders with
the consent of the applicants shall have the right to
protect for the new plant variety.
4.

A plant breeder shall follow the application procedures to
apply for the right of the protection of a new plant variety
as follows:
(a)

The plant breeder shall apply for a new plant variety
protection to the Chairperson of the Central
Committee, Ministry of Agriculture, Livestock and
Irrigation, Nay Pyi Taw in application form (1).

(b)

In making such application, the application shall be
made exactly as mentioned in the test guidelines for
each type of plant and the fees for each type of
plant designated by the Central Committee with the
approval of the Ministry shall be paid.

၅
(ဂ)

ေလျှော

်လွှာပုဳစ(ဳ ၁)၌

အေွေ

်

ာ

အရ ရ

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴ ေလျှော

်စန
ွေဲ ှင်ဴ အချေိန်

အပင်မျေိုဵသစ်

ထ
် ာဵသည်ဴ ေလျှော

်လွှာစဉ်

သ
ို ာ ဦဵစာဵေပဵ အခွေင်ဴအေရဵေွေင်

အသုဳဵပပုရမည်။
၅။

(

)

နည်ဵပညာေ
ေလျှော
လို

ာ်မေီသည် အပိုေ် ၄ အပိုေ်ခွေဲ (

်ထာဵပခင်ဵအာဵ ဥပေေ ပုေ်မ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃ ေို့နှင်ဴအညီ

န
် ာပခင်ဵ ရှိ မရှိ ပဏာမစစ်ေဆဵပပီဵ

အမျောဵပပည်သူအာဵ

အသိေပဵေ

မရှိပါ

်ညီမှုရှိပါ
ေ
န့်

ဥပေေပုေ်မ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ပါ သေ်မှေ်ချေ
်ညီမှု ရှိ မရှိ ေို့

မျောဵမှ ဆ
(ခ)

ို

ညာပခင်ဵနှင်ဴ

သည်ဴအေပါ် ေစ်လအေွေင်ဵ ေစ်စေ
ုဳ စ်ရာ

ို

) ပါ

်လ

ညာ
ွေ

်ပခင်ဵ

်မျောဵနှင်ဴ

ို အပင်မျေိုဵသစ်စစ်ေဆဵေရဵပညာရှင်

် စစ်ေဆဵရမည်။

ဥပေေပုေ်မ ၁၂၊ ၁၃ ေို့ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှင်ဴအညီ အပင်

မျေိုဵသစ်အာဵ အမည်ေပဵရာေွေင်

်ညီမှုမရှိ၍ ပငင်ဵပယ်

ပါ

ို

အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူမှ အပခာဵေသာ အဆိုပပုလိုသည်ဴ

အမည်

ို ပငင်ဵပယ်သည်ဴ

ာလမှ (သုဳဵလ)အေွေင်ဵ ေင်ပပ

ေစရမည်။
(ဂ)

သေ်မှေ်
ပခင်ဵမရှပ
ိ ါ
ပျေ

ာလအေွေင်ဵ မျေိုဵအမည်အသစ်အာဵ ေင်ပပနိုင်
ယင်ဵေလျှော

်ထာဵပခင်ဵသည် အလိုအေလျော

်ပပယ်ေစပပီဵ ထပ်မဳေလျှော

ပဖင်ဴ ေလျှော

ထ
် ာဵနိုင်သည်။

ထ
် ာဵလိုပါ

ရ

်

်စွေဲအသစ်
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(c)

Only the date and time according to the application
number for protection of the new plant variety
mentioned in the application form (1) shall be used
for the right of priority.

5.

(a)

The

Technical

Committee

shall

preliminarily

examine the application mentioned in subparagraph
(a) of paragraph 4 whether it is in compliance with
sections 8, 12 and 13 of the Law or not and if it is
complied, the application shall be published and if
there is no objection within one month, the DUS
examiner shall continue to test whether the applied
variety complies with the provisions of sections 9, 10
and 11 of the Law or not.
(b)

If there is a rejection due to the denomination of a
new plant variety which does not comply with the
provisions of sections 12 and 13 of the Law, the
plant

breeder

shall

denomination during

submit
three

other
months

proposed
from

the

rejected period.
(c)

If the new denomination shall not be submitted
during prescribed period, the application shall be
declared

null

and

avoid

automatically

reapplication may be made with new date.

and

၆
(ဃ)

အပင်မျေိုဵသစ်ေမွေဵပမူသူ၏ ရပိင
ု ်ခွေင်ဴအခွေင်ဴအေရဵ ခဳစာဵခွေင်ဴပပု
သည်ဴအချေိန်မှ စေင်၍ ဗဟိုေ

ာ်မေီေွေင် ၎င်ဵမျေိုဵအမည်

ို

မှေ်ပုဳေင်ထာဵရမည်။
(င)

အပိုေ်ခဲွေ (

)ပါ ဥပေေ ပုေ်မ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ေို့နှင်ဴ

ို

်ညီမှု ရှိ

မရှိ စစ်ေဆဵရာေွေင် ဥပေေ ပုေ်မ ၁၈(ခ)ပါ နည်ဵလမ်ဵေစ်
ခုခုပဖင်ဴ အပင်မျေိုဵသစ်စစ်ေဆဵေရဵ ပညာရှင်မျောဵမှ စစ်ေဆဵ
ေပဵရန်နှင်ဴ စစ်ေဆဵေေွေ့ရှိထာဵေသာ အချေ
စိစစ်ပပီဵ သေဘာထာဵမှေ်ချေ
ေင်ပပပခင်ဵနှင်ဴ ဗဟိုေ
ေ
(စ)

ပပည်သူလူထုမှ
န့်

ွေ

(ဆ)

ဗဟိုေ

ို

ာ်မေီသို့

်ရမည်။

ဗဟိုေ

ပမူသူအာဵ အပင်မျေိုဵသစ်
မ
် ှေ်

်မျောဵ

ပပည်သူအာဵ အသိေပဵ

ေစ်လအေွေင်ဵ

်ပခင်ဵမရှပ
ိ ါ

မှေ်ပပုလ

်နှင်ဴအေူ ဗဟိုေ

ာ်မေီ

ညာပခင်ဵေို့ ေဆာင်ရွ

်အလ

ာ

အေ

ာင်ဵေစ်စေ
ုဳ စ်ရာ

ာ်မေီသည် အပင်မျေုိ ဵေမွေဵ
ွေယ်ခင
ွေ ်ဴပပုေ

ာင်ဵ အသိအ

ို ပုဳစဳ (၂) ပဖင်ဴ ထုေ်ေပဵရမည်။

ာ်မေီသည် အပင်မျေိုဵသစ်အပဖစ် အသိအမှေ်ပပုရန်

ပငင်ဵပယ်ေ

ာင်ဵ ဆုဳဵပဖေ်ပါ

ပငင်ဵပယ်ေ

ာင်ဵ

ို အပင်

မျေိုဵေမွေဵပမူသူအာဵ အသိေပဵရမည်။
(ဇ)

အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူသည်
မျေိုဵသစ်အေွေ
ဝန်က

ီဵဌာန၏

်

ာ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴရရှိထာဵေသာ အပင်

ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ
သေဘာေူညီချေ

်ပဖင်ဴ

နှစ်စဉ်ေ
ဗဟိုေ

ထုေ်ပပန်ထာဵသည်ဴအေိုင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။

ဵမျောဵ

ို

ာ်မေီမှ
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(d)

The name of a new plant variety shall be registered
in the Central Committee from the time of the
granting of a plant breeder’s right.

(e)

In the examination of the application whether it
complies with the provisions of sections 9, 10 and 11
of the Law or not mentioned in the subparagraph
(a), the DUS examiners shall examine an applied
variety by using one of the methods mentioned in
the section 18 (b) of the Law, and analyze the
recorded data and report to the Central Committee
with remark, and the Central Committee shall
announce it to the public.

(f)

If there is no objection by the public within one
month, the Central Committee shall issue a
recognition certificate to a plant breeder for the
protection of a new plant variety in form (2).

(g)

If the Central Committee decides to reject the
recognition as a new plant variety, the rejection
shall be informed to the plant breeder.

(h)

The plant breeder shall pay the annual fee
designated by the Central Committee with the
approval of the Ministry for a protected new plant
variety.

၇
အခန်ဵ(၃)
ဦဵစာဵေပဵအခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ ယာယီကာကွယ်ခင
ွ ်ဴ
၆။

ဥပေေပုေ်မ၂၀အရ အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူသည် ဦဵစာဵေပဵအခွေင်ဴအေရဵ

ေလျှော

်ထာဵလိုပါ

၇။

(

)

ေလျှော

လ
် ွှာပုဳစဳ (၃) ပဖင်ဴ ေလျှော

အပင်မျေိုဵသစ်အာဵ
ထာဵသူသည်

ာ

ွေယ်သည်ဴ အခွေင်ဴအေရဵ ေလျှော

အပင်မျေိုဵသစ်

သို့မဟုေ် နှစ်ဦဵထ

်ထာဵရမည်။

ေစ်မျေုိ ဵေည်ဵအာဵ

်

နှစ်ဦဵ

်ပိုေသာ မျေုိ ဵေမွေဵပမူသူမျောဵ ေန့စွေဲမေူဘဲ

ေလျှော

်ထာဵလာပါ

ဦဵစွော

ေလျှော

်ထာဵသူသာလျှေင်

ေလျှော

်လွှာ အစီအစဉ်အရ ဦဵစာဵေပဵအခွေင်ဴအေရဵ ရရှိေစရ

မည်။
(ခ)

အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူ၏ ရပိင
ု ်ခင
ွေ ်ဴ အခွေင်ဴအေရဵ ေလျှော
ရာေွေင်
ေလျှော

အပိုေ်ခဲွေ

(

)

ေွေင်

်ထာဵ

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴအေိုင်ဵ

်လွှာအစီအစဉ်အရ ဦဵစာဵေပဵအခွေင်ဴအေရဵ ရှိေသာ်

လည်ဵ ေလျှော

်ထာဵသူမျောဵမှ သေဘာေူညီမှု မရရှိခဲဴပါ

အဆိုပါ အပင်မျေိုဵသစ်အေွေ

်

ာ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴ

ို ခဳစာဵခွေင်ဴ

မရှိေစရ။
၈။

(

)

ဥပေေပုေ်မ ၂၂ ပါ ယာယီ

ာ

အေ

ာင်ဴ

ာင်ဵ

ယာယီ

ာ

ေစ်စေ
ုဳ စ်ရာေ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴနှင်ဴ စပ်လျေဉဵ် ၍
အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူမှ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴ ရုပ်သိမ်ဵလိုသည်ပဖစ်ေစ၊ ရုပ်သိမ်ဵရန်

အေပခအေနမျောဵ ရှိလာသည်ပဖစ်ေစ ရုပ်သိမ်ဵပခင်ဵ
ေ

ာ်မေီမှ အမျောဵပပည်သူအာဵ သိရှိရန် ထုေ်ပပန် ေ

ရမည်။

ို ဗဟို
ညာ
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CHAPTER III
Right of Priority and Provisional Protection

6.

According to section 20 of the Law, if a plant breeder
wants to apply for the right of priority, he or she shall
apply for it in form (3).

7.

(a)

When two or more plant breeders apply for granting
of a plant breeder’s right of a new plant variety for
the

same

new

plant

variety

with

different

application dates, only the first applicant shall have
a right of priority according to application number.
(b)

In the application for granting of a plant breeder’s
right, the right for protection of a new plant variety
shall not be granted if there is no agreement by the
applicants although they have the right of priority
according to application number as mentioned in
subparagraph (a).

8.

(a)

Subject to provisional protection in section 22 of the
Law if a plant breeder wants to withdraw the
provisional protection or there are the grounds for
cancellation, the Central Committee shall announce
the cancellation to the public.

၈
(ခ)

ယာယီ

ာ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴ

သေဘာရိုဵ

ာလအေွေင်ဵ

မဟုေ်သည်ဴ

အဆိုပါ ယာယီ

ာ

အပင်မျေုိ ဵေမွေဵပမူသူ၏

ေဆာင်ရွ

်ချေ

်မျောဵေ

ာင်ဴ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴ ရရှိထာဵသည်ဴ အပင်မျေိုဵသစ်

ို

အသုဳဵပပုသူမျောဵ၌ ေစ်စေ
ုဳ စ်ရာ ထိခုိ

်နစ်နာ၍ ပပန်လည်

ေပဵေလျော်သင်ဴသည်မျောဵရှိပါ

ာ်မေီ၏ အဆုဳဵအ

ပဖေ်အေိုင်ဵ ယာယီ
ေမွေဵပမူသူမှ လို

ာ

ဗဟိုေ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴရရှိထာဵေသာ အပင်မျေုိ ဵ

န
် ာေဆာင်ရွ

်ေပဵရမည်။

အခန်ဵ(၄)
ကာကွယ်ခင
ွ ်ဴရရှိထာဵသည်ဴ အပင်မျိုဵသစ်အာဵ မျိုဵထိန်ဵစိုကပ
် ျိုဵြခင်ဵနှင်ဴ
တရာဵမဝင်အသုဳဵြပုြခင်ဵအေပါ် ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရြှု ခင်ဵ
၉။

(

)

ဥပေေပုေ်မ၂၇

(ခ)

ိုယ်ပိုင်ေပမေွေင်
ရရှိလာသည်ဴ ထွေ

အရ

မျေိုဵထိန်ဵ
်

ုန်မျောဵ

ေောင်သူမျောဵ
စို

ပ
် ျေုိ ဵပခင်ဵ၊

၎င်ဵေို့၏
စို

ပ
် ျေိုဵပခင်ဵမှ

ို မိမိစာဵသုဳဵရန်အေွေ

် အသုဳဵ

ပပုပခင်ဵစသည်ဴ စီဵပွောဵပဖစ်ထုေ်လုပ်ရန် မဟုေ်ဘဲ ေစ်ပိုင်
ေစ်နင
ို ် စို

ပ
် ျေိုဵထုေ်လုပ်ပခင်ဵေို့နှင်ဴ စပ်လျေဉဵ် ၍ ခွေင်ဴပပုမည်ဴ

သီဵနှဳအမျေိုဵအစာဵနှင်ဴ ပမာဏေို့
ေ
(ခ)

ို ေနာ

်ဆ

်ေွေဲ အမိန့်

ာ်ပငာစာပဖင်ဴ သေ်မှေ်ေပဵရမည်။

အဆိုပါ သေ်မှေ်ပမာဏမျောဵအေွေ

် အမိန့်နှင်ဴ အမိန့်

ေ

လိုအပ်သလို ထုေ်

ာ်ပငာစာမျောဵ

ပပန်နိုင်သည်။

ို ဗဟိုေ

ာ်မေီ
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(b)

During the provisional protection period, if there is
the reimbursement of losses for the users of this
provisional protected new plant variety due to
dishonest manner of the breeder, the breeder shall
follow with the decision of the Central Committee.
CHAPTER IV

Inspection to Propagation on Own Holding and Unauthorized Use
of a Protected New Plant Variety
9.

(a)

Under section 27 (b) of the Law, the permitted
amount and type of the crops in relation to acts
done privately and for non-commercial purposes
such as propagation of the protected new plant
variety on the farmers’ own holdings, home
consumption of the product of the harvest which is
obtained by planting the protected variety on their
own holdings etc., may be designated

by the

additional orders and directives.
(b)

The Central Committee may issue the order and
notification for the permitted amount, if necessary.

၉
၁၀။

ဥပေေပုေ်မ

အပင်မျေိုဵသစ်

၂၇

(ခ)အရ

ို မျေိုဵထိန်ဵ စို

စို

ပ
် ျေုိ ဵထုေ်လုပ်သူ

ပ
် ျေိုဵပခင်ဵ၊ မိသာဵစုစာဵသုဳဵရန်အေွေ

ပပုပခင်ဵေို့နှင်ဴ စပ်လျေဉဵ် ၍ အမိန့်နှင်ဴညွှန်

ာဵချေ

ေ
၁၁။

ာ်မေီ

ေောင်ဵဆိုလာပါ

ို ောဝန်ေပဵ ေဆာင်ရွ

ဥပေေပုေ်မ၂၈အရ

ာ

ေစ်ဦဵဦဵမှ စီဵပွောဵပဖစ် စို

် အသုဳဵ

်မျောဵေွေင် သေ်မှေ်ထာဵ

သည်ဴ ပမာဏအေိုင်ဵ လုပ်ေဆာင်ပခင်ဵ ဟုေ် မဟုေ်
အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူမှ

ေစ်ဦဵဦဵ

ဗဟိုေ

ို ေစာင်ဴ

ာ်မေီမှ

ည်ရ
ဴ န်

နည်ဵပညာ

်ေစရမည်။
ွေယ်ခင
ွေ ်ဴရယူထာဵသည်ဴ

အပင်မျေိုဵသစ်

ို

ပ
် ျေိုဵထုေ်လုပ်မှုမရှိပခင်ဵ၊ သုေေသနအေွေ

်

အသုဳဵပပုပခင်ဵ၊ ဤလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵေွေင် ခွေင်ဴပပုထာဵသည်ဴ ပမာဏအရ
စို

ပ
် ျေိုဵထုေ်လုပ်သူမျောဵမှ

ရရှိရန်အေွေ

ခဲလ
ဴ ျှေင် နည်ဵပညာေ
ဥပေေပုေ်မ

အပင်မျေိုဵသစ်
ေို့
ေ

်ပျေိုဵပခင်ဵနှင်ဴ

် မျေိုဵေမွေဵပမူပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵေွေင် မှန်

ပခင်ဵ ဟုေ် မဟုေ် ေို့

၁၂။

မျေိုဵထိန်ဵစို

ို အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူ

အပခာဵမျေိုဵသစ်မျောဵ
န်စွော ေဆာင်ရွ

်ေန

စစ်ေဆဵေပဵရန် ေောင်ဵဆို

ာ်မေီအဖွေဲ့ဝင်မျောဵမှ စစ်ေဆဵေပဵရမည်။
၂၉

(

ို ေစ်ဦဵဦဵမှ မှန်

ို အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူ

)နှင်ဴအညီ

င်ဵလွေေ်ခင
ွေ ်ဴရယူထာဵသည်ဴ

န်စွော လုပ်ေဆာင်ေနပခင်ဵ ဟုေ် မဟုေ်

စစ်ေဆဵေပဵရန် ေောင်ဵဆိုခဲဴလျှေင် နည်ဵပညာ

ာ်မေီ အဖွေဲ့ဝင်မျောဵမှ စစ်ေဆဵေပဵရမည်။

9
10. Under section 27 (b) of the Law, if a plant breeder requests to
monitor whether a grower propagates a protected new plant
variety on his or her own holdings and acts for home
consumption of the product which is obtained by planting the
protected variety on his or her own holding with the permitted
amount or not which is designated by the additional orders and
directives, the Central Committee may assign duty to Technical
Committee.
11. If a plant breeder requests to check whether any person acts
done for commercial purposes, for experimental purposes, for
propagation of the protected new plant variety on his or her own
holdings with the permitted amount in this procedure and for the
purpose of the breeding other varieties under section 28 of the
Law or not, the members of the Technical Committee shall
inspect these.
12. The members of the Technical Committee shall inspect it if a
plant breeder requests to inspect whether a person operates
properly a new plant variety exempted in accordance with section
29 (a) of the Law.

၁၀
အခန်ဵ(၅)
အမျာဵြပည်သူအကျိုဵအရ ကန့်သတ်ြခင်ဵနှင်ဴ
သင်ဴတငဴမ
် ျှတသည်ဴအခွင်ဴအေရဵ
၁၃။

ဥပေေပုေ်မ ၃၀ အရ အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူ၏ ရပိုင်ခင
ွေ ်ဴအခွေင်ဴအေရဵ

င်ဵလွေေ်ခွေင်ဴပပုရန် ေပါ်ေပါ
အေပခအေနမျောဵ
ေရာ

(ဥပမာ-

်လာသည်ဴ

ထဳမှ အပင်မျေုိ ဵေမွေဵပမူသူ

ာ်မေီ

ျေိုဵ

ို ေထာ

ေစဴစပ်ေပဵသည်ဴအေိုင်ဵ ေဆာင်ရွ
ဗဟိုေ

ရာေွေင် ေအာ
(

)

ခွေင်ဴပပုချေ

ပ်ေဘဵ

်ထာဵ၍ ဗဟိုေ

ို ေောင်ဵဆို

ာ်မေီ၏ ညှိနှိုင်ဵ

်ေပဵရမည် ပဖစ်ပါသည်။

ာ်မေီအေနပဖင်ဴ သင်ဴေင်ဴမျှေေသည်ဴ အခွေင်ဴအေရဵ
်ပါအချေ

ျေ

်ေပဵေသာ အဖွေဲ့အစည်ဵ

သင်ဴေင်ဴမျှေေသည်ဴ အခွေင်ဴအေရဵ

ရာေွေင် အမျောဵပပည်သူအ

၁၄။

ိစ္စရပ်မျောဵပဖစ်ေသာ အေရဵေပါ်

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျောဵနှင်ဴ

်ပခင်ဵမျောဵ)ေွေင် ဗဟိုေ

ို

ို ဆုဳဵပဖေ်

်မျောဵပဖစ်သည်ဴ -

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်

ျေေရာ

်

ပျေ

်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု

အေပခ

အေန၊
(ခ)

အဆိုပါ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်

အပင်မျေိုဵသစ်

ျေေရာ

ို အသုဳဵပပုသူ၏ ထိခုိ

်ေသာေ

ာင်ဴ

်နစ်နာမှုအေပခအေန

နှင်ဴ
(ဂ)

အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူ၏ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နဳထ
ှ ာဵရှိမှုအရ ခွေင်ဴပပုေပဵနိုင်
သည်ဴ အေိုင်ဵအော ပမာဏေို့
မည်။

ို အေပခခဳ၍ ဆုဳဵပဖေ်ရ
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CHAPTER V
Restriction for Public Interest and Reasonable Opportunity

13. In urgent situations of exception of the plant breeder’s right
(e.g. natural disaster and pandemic) under section 30 of the Law,
the plant breeder may follow the negotiation of Central
Committee for public interest when he or she claims reasonable
opportunity from organization authorized

by

the

Central

Committee.
14.

The Central Committee may make a decision for
reasonable opportunity based on:
(a)

losses due to natural disaster,

(b)

risk situations for the user of a new plant variety
due to this natural disaster, and

(c)

permitted
investment.

amount

by

the

plant

breeder’s

၁၁
အခန်ဵ(၆)
အေထွေထွ
၁၅။

ဗဟိုေ

ာ်မေီနှင်ဴ

နည်ဵပညာေ

အေဝဵမျောဵ ပပုလုပ်ပခင်ဵနှင်ဴ လိုအပ်ပါ
ပခင်ဵေို့
၁၆။

ို ေဆာင်ရွ
ဗဟိုေ

ာ်မေီသည် သ

စိစစ်၍ ပပန်

၁၇။
ေ

ပုဳမှန်အစည်ဵ

အထူဵအစည်ဵအေဝဵမျောဵ ပပုလုပ်

်ရမည်။
်ဆိုင်ရာေရာဵစွေဲသည်ဴ အဖွေဲ့အစည်ဵ

အပင်မျေိုဵသစ် ဟုေ် မဟုေ် ထင်ပမင်ချေ
ပါ

ာ်မေီေို့သည်

် သေဘာထာဵမျောဵ ေောင်ဵခဳလာ

ာဵရမည်။

အပင်မျေိုဵေမွေဵပမူသူ၏ သေဘာရိုဵမဟုေ်သည်ဴ ေဆာင်ရွ
ာင်ဴ

ာ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴ ရရှိထာဵသည်ဴ အပင်မျေုိ ဵသစ်

ေစ်စေ
ုဳ စ်ရာ ထိခုိ
ဗဟိုေ

်မျောဵ

ို အသုဳဵပပုသူမျောဵ၌

်နစ်နာ၍ ပပန်လည် ေပဵေလျော်သင်ဴသည်မျောဵရှိပါ

ာ်မေီ၏ အဆုဳဵအပဖေ်အေိုင်ဵ

မျေိုဵေမွေဵပမူသူမှ လို

်ချေ

န
် ာေဆာင်ရွ

ာ

ွေယ်ခင
ွေ ်ဴရရှိထာဵေသာ အပင်

်ေပဵရမည်။

ေင်ထွေဋ်ဦဵ
ပပည်ေထာင်စုဝန်က
စို

ီဵ

ပ
် ျေိုဵေရဵ၊ ေမွေဵပမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေပမာင်ဵဝန်က

ီဵဌာန
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CHAPTER VI
MISCELLANEOUS
15. The Central Committee and the Technical Committee shall
hold regular meetings and, if necessary, hold special meetings.
16.

If

the

relevant

prosecuting

body

requests

the

recommendations whether a plant variety is a new plant variety
or not, the Central Committee shall evaluate and respond to
them.
17. If there is reimbursement of losses for the users of the
protected new plant variety due to dishonest manner of the
breeder, the breeder shall follow the decision of the Central
Committee.

Tin Htut Oo
Union Minister
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation

၁၂
ပုဳစဳ (၁)
သို့
ဥ

္ကဌ

Chairperson
အမျေိုဵသာဵအပင်မျေိုဵသစ်အ

ာအ

ွေယ်ေပဵေရဵဆိုင်ရာဗဟိုေ

ာ်မေီ

The Central Committee for National New Plant Variety
Protection
စို

ပ
် ျေိုဵေရဵ၊ ေမွေဵပမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေပမာင်ဵဝန်က

ီဵဌာန

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation
ေနပပည်ေော်။
Nay Pyi Taw
အေကကာင်ဵအရာ။

အပင်မျုိ ဵသစ်ကို ကာကွယ်ခင
ွ ်ဴရရှိေရဵအတွက် အပင်
မျုိ ဵေမွဵြမူသူ၏ ရပိုင်ခွင်ဴ အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ အသိ
အမှတ်ြပုလက်မှတ် ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ။

Title:

Application for Certificate of Plant Breeder’s
Right for Protection of a New Plant Variety

၁။ ေလျှော

်ထာဵသူအမည်

1. Applicant name
၂။ ေလျှော

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

်ထာဵသူအမျေိုဵအစာဵ □မူလမျေိုဵေမွေဵပမူသူ

□အပခာဵ

(ေဖာ်ပပရန်)-------------------------------------------------2. Type of applicant

□Original breeder

□Others (specify) --

-----------------------------------------------------------၃။ လူမျေိုဵ/ နိုင်ငဳသာဵ -------------------------------------------3. Nationality/National ----------------------------------------

၁၃
၄။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

ေ်ပပာဵအမှေ်/နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှေ်ပုဳေင်အမှေ်

(မိေ္တူပူဵေွေဲေင်ပပရန်) ----------------------------------------4. No. of identity card (with copy) ----------------------------၅။ အဖွေဲ့အစည်ဵအမည်-------------------------------------------5. Organization name ----------------------------------------(

) ေနရပ်လိပ်စာ -----------------------------------------

(a)

Address

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

(ခ) (b) ဖုန်ဵ/ Phone-----------------------------------------ဖ

်(စ်)/ Fax------------------------------------------

အီဵေမဵလ်/ E-mail -----------------------------------၆။ အပင်မျေိုဵသစ်ေမွေဵပမူသည်ဴေနရာ/နိုင်ငဳ ---------------------------6. Place/State where the new plant variety was bred-----------၇။ အပင်မျေိုဵသစ်ရယူခဴသ
ဲ ည်ဴေနရာ/နိုင်ငဳ

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

7. Place/State where the new plant variety was obtained-------၈။ သီဵနှဳအမည် ------------------------------------------------8. Crop name -----------------------------------------------၉။ အပင်မျေိုဵသစ်အမည် -----------------------------------------9. New plant variety name ------------------------------------၁၀။ မိဘ/ မူရင်ဵမျေိုဵအမည် --------------------------------------10. Parent names/Name of original variety ---------------------၁၁။ ဗီဇပပုပပင်ထာဵသည်ဴ အပင်မျေိုဵသစ် ဟုေ/် မဟုေ် -----------------11. Genetically modified new plant variety / Not ----------------၁၂။ အပခာဵေနရာ/နိုင်ငဳမျောဵေွေင် မှေ်ပုဳေင်ထာဵပခင်ဵရှိ/မရှိ

□ ရှိ □ မရှိ

12. Is the variety registered or patented in other places / states?
□ Yes □ No

၁၄
ရှိလျှေင် ေနရာ/နိုင်ငဳ-------------- If yes, Place/State -----------ေန့စွေဲ

------------------- Date --------------------------

၁၃။ အပင်မျေိုဵသစ်သည် ေစျေဵ

ွေ

်ေွေင် ေရာင်ဵချေထာဵပခင်ဵ ရှိ/မရှိ □ ရှိ □ မရှိ

13. Is the new plant variety offered for marketing or selling?
□ Yes

□ No

ရှိလျှေင်ေစျေဵ

ွေ

်ရှိအမည်---------------------------------------

If yes, new plant variety’s name in market ------------------ေရာင်ဵချေခဲဴသည်ဴ

ာလ---------- Marketed/Sold period ---------

၁၄။ အပင်မျေိုဵသစ်ပဖစ်ေ

ာင်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵ □ စစ်ေဆဵပပီဵ
□ စစ်ေဆဵဆဲ
□ စစ်ေဆဵရန်

14. The technical examination of the new plant variety
□ has already been completed
□ is in progress
□ will be carried out
၁၅။ ေလျှော

လ
် ွှာနှင်ဴအေူ ပူဵေွေဲေင်ပပရမည်ဴ အချေ

်အလ

်မျောဵ

15. Other information to be attached with application form
(

) အပင်မျေိုဵသစ်၏နမူနာ (အပင်အမျေိုဵအစာဵအလို

် ေို

ဆ
် ိုင်စစ်

ေဆဵေရဵလမ်ဵညွှန်စာအုပ်ေွေင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ ပမာဏအေိုင်ဵ)
(a) Sample of new plant variety (the amount according to
Test Guidelines of the specific crops)
(ခ) အပင်ပိုဵမွှာဵေရာဂါ

င်ဵစင်ေ

ာင်ဵေထာ

်ခခ
ဳ ျေ

်

(b) Plant phytosanitary certificate
(ဂ) ေလျှော

်ထာဵသည်ဴ အဖွေဲ့အစည်ဵ၏ မှေ်ပုဳေင်လ

်မှေ်မိေ္တူ

၁၅
(c) Copy of registered certificate of the applicant’s
organization
(ဃ) အပင်မျေိုဵသစ်၏ရာဇ၀င်
(d) History of the new plant variety
(င) အပင်မျေိုဵသစ်၏ အရည်အေသွေဵနှင်ဴ အရည်အချေင်ဵဆိုင်ရာ
လ

္ခဏာမျောဵ

(e) Qualitative and Quantitative characters of the new plant
variety
(စ) အပင်အမျေိုဵအစာဵအလို

် ေို

ဆ
် ိုင်စစ်ေဆဵေရဵလမ်ဵညွှန်

စာအုပ်ပါ နည်ဵပညာေမဵခွေန်ဵလွှာ
(f)

Technical Questionnaire (TQ) of specific crop in Test
Guidelines (TGs)

(ဆ) အပင်မျေိုဵသစ်၏ အပခာဵထူဵပခာဵေသာ လ

္ခဏာမျောဵ

(g) Other distinct characters of the new plant variety
၁၆။ ေလျှော
သစ်
ဆိုင်ေ

်လွှာနှင်ဴအေူ ပူဵေွေဲေပဵပို့ေသာ မျေုိ ဵနမူနာမျောဵသည် အပင်မျေုိ ဵ
ို

ိုယ်စာဵပပုပပီဵ ေလျှော

်လွှာပါ အချေ

်အလ

်မျောဵနှင်ဴ သ

်

ာင်ဵ ဝန်ခပ
ဳ ါသည်။

16. I/We declare that the material provided with the application
is representative of the new plant variety and relevant to this
application.
၁၇။ ေလျှော
အလ

်လွှာပါ အချေ

်အလ

်မျောဵသည် ပပည်ဴစဳမ
ု ှန်

်မျောဵနှင်ဴ ပူဵေွေဲေင်ပပထာဵေသာ အချေ
န်ေ

်

ာင်ဵ ဝန်ခဳပါသည်။

17. I/We hereby declare that, to the best of my/our knowledge,
the information necessary for the examination of the

၁၆
application, given in this form and in the annexe, is complete
and correct.

ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်ဵအ
မှတတ
် ဳဆိပ် logo of
the organization or
company

လ

်မှေ် (မျောဵ) ------------ေနရာ --------ရ

်စွေဲ နှင်ဴ အချေိန် --------

Signature (s) -------------Place---------Date and Time --------ရုဳဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မှ ြဖည်ဴစွက်ရန်
To be completed by the office
ေလျှော

်လွှာအမှေ်/ No. of application ----------------------------

ေလျှော

်လွှာလ

်ခရ
ဳ ရှိသည်ဴေန့စွေဲ/ Date of the

receipt of the

application form------------------------------------------------

(လ

်မှေ်)(Signature)

ောဝန်ခ/ဳ In charge

၁၇
ပုဳစ(ဳ ၂)

၁၈
ပုဳစ(ဳ ၃)
သို့
ဥ

္ကဌ

Chairperson
အမျေိုဵသာဵအပင်မျေိုဵသစ်အ

ာအ

ွေယ်ေပဵေရဵဆိုင်ရာဗဟိုေ

ာ်မေီ

The Central Committee for National New Plant Variety
Protection
စို

ပ
် ျေိုဵေရဵ၊ ေမွေဵပမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေပမာင်ဵဝန်က

ီဵဌာန

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation
ေနပပည်ေော်။
Nay Pyi Taw
အေကကာင်ဵအရာ။

အပင်မျုိ ဵေမွဵြမူသူ၏ ရပိုင်ခွင်ဴအခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ သက်
ဆိုင်သည်ဴ ဦဵစာဵေပဵ အခွင်ဴအေရဵရရှိရန် ေလျှာက်
ထာဵြခင်ဵ။

Title:

Application for Right of Priority of New Plant
Variety Protection of Plant Breeder’s Right

၁။ ေလျှော

်ထာဵသူ

1. Applicant
(

) အမည်------------------------------------------------------

(a) Name ---------------------------------------------------(ခ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

ေ်ပပာဵအမှေ်/နိုင်ငဳပခာဵသာဵမှေ်ပုဳေင်အမှေ်

(မိေ္တူပူဵေွေဲေင်ပပရန်) ---------------------------------------(b) No. of identity card (with copy) ---------------------------(ဂ) လူမျေိုဵ/နိုင်ငဳသာဵ -------------------------------------------(c) Nationality/National ---------------------------------------

၁၉
(ဃ) ပညာအရည်အချေင်ဵ ----------------------------------------(d) Education ------------------------------------------------(င) အဖွေဲ့အစည်ဵအမည် ----------------------------------------(e) Organization name ---------------------------------------(စ) ေနရပ်လိပ်စာ ----------------------------------------------ဖုန်ဵ------------------ဖ

်(စ်)------------E-mail ------------

(f) Address ---------------------------------------------------Phone-------------------- Fax -----------------------------E-mail -----------------------------------------------------၂။ ေလျှော

်ထာဵလိုသည်ဴ အပင်မျေိုဵသစ်

2. Candidate plant variety
(

) အပင်မျေိုဵရယူခဴသ
ဲ ည်ဴ ေနရာ/နိုင်ငဳ ------------------------------

(a) Place /State where the plant variety was bred--------------(ခ) အပင်မျေိုဵရယူခဴသ
ဲ ည်ဴအဖွေဲ့အစည်ဵ ------------------------------(b) Organization where the plant variety was obtained
(ဂ) သီဵနှဳအမည်------------------------------------------------(c) Crop name -----------------------------------------------(ဃ) ရု

္ခေဗေအမည်---------------------------------------------

(d) Botanical name-------------------------------------------(င) ဗီဇပပုပပင်သီဵနှဳဟုေ်/မဟုေ် (ေထာ

်ခခ
ဳ ျေ

်မိေ္တူပူဵေွေဲ)-----------

(e) Wether it is genetically modified new plant variety or not
(Attached with copy of certificate) -------------------------(စ) မိဘ/ မူရင်ဵမျေိုဵအမည်----------------------------------------(f)

Parent names/ Name of original variety ---------------------

၂၀
၃။ ေလျှော

်လွှာနှင်ဴအေူ ပူဵေွေဲေင်ပပရမည်ဴ အချေ

်အလ

်မျောဵ-

3. Other information to be attached to application form
(

) ပထမေလျှော

်ထာဵခဲဴသည်ဴမျေိုဵနှင်ဴေစ်မျေုိ ဵေည်ဵပဖစ်ေ

(အပင်အမျေိုဵအစာဵအလို

် ေို

ာင်ဵ မျေိုဵနမူနာ

ဆ
် ိုင်စစ်ေဆဵေရဵလမ်ဵညွှန် စာအုပ်

ေွေင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ ပမာဏအေိုင်ဵ)နှင်ဴ အပခာဵ ထင်ရှာဵသည်ဴ
အချေ

်အလ

်မျောဵ

(a) New plant variety sample of the same variety in previous
application (the amount designated for the specific crops in
Test Guidelines) and other distinctive facts
(ခ) အပင်ပိုဵမွှာဵေရာဂါ

င်ဵစင်ေ

ာင်ဵေထာ

်ခခ
ဳ ျေ

်

(b) Plant phytosanitary certificate
(ဂ) ေလျှော

်ထာဵသည်ဴအဖွေဲ့အစည်ဵ၏ မှေ်ပုဳေင်လ

်မှေ်မိေ္တူ

(c) Copy of registered certificate of the applicant’s organization
(ဃ) ပထမမှေ်ပုဳေင် ေလျှော

်ထာဵပခင်ဵနှင်ဴ သ

်ဆိုင်သည်ဴ အေထာ

်

အထာဵမိေ္တူမျောဵ
(d) Others certified copies related with previous application
(င) ပထမေလျှော
ေ

်ထာဵခဲဴသည်ဴ

ာင်ဵ ေထာ

်ခခ
ဳ ျေ

အာဏာရအဖွေဲ့အစည်ဵထဳမှ

မှန်

န်

် မိေ္တူမူရင်ဵမျောဵ

(e) The true copies of the recommendation certificate from
authorized organization of previous application
၄။ ေလျှော
အလ

်လွှာပါအချေ

်အလ

်မျောဵသည် ပပည်ဴစဳု မှန်

်မျောဵနှင်ဴ ပူဵေွေဲေင်ပပထာဵေသာ အချေ
န်ေ

်

ာင်ဵ ဝန်ခပ
ဳ ါသည်။

4. I/We hereby declare that, to the best of my/our knowledge,
the information necessary for the examination of the

၂၁
application, given in this form and in the annexes, is complete
and correct.

ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်ဵအ
မှတတ
် ဳဆိပ် logo of
the organization or
company

လ

်မှေ် (မျောဵ) -----------ေနရာ --------ရ

်စွေဲ နှင်ဴ အချေိန် ---------

Signature (s) ------------Place---------Date and Time --------ရုဳဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မှြဖည်စ
ဴ ွက်ရန်
To be completed by the office
ေလျှော

်လွှာအမှေ်/ No. of application ---------------------------

ေလျှော

်လွှာလ

်ခရ
ဳ ရှိသည်ဴေန့စွေဲ/

Date of the receipt of

the

application form------------------------------------------------

(လ

်မှေ်)(Signature)

ောဝန်ခ/ဳ In charge

