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က 
 

မာ  တိ  က ာ 
 

နည ်းဥပဒ ေမ ာ ်း                                                                                                           စာ မ က န ှာ 
အ ပိိုင ်း (၁) 

အ မည န င  အဓိပပာ ယ ဒ ာ  ပပခ က  
 

၁။ နည််းဥပဒေ၏အမည် ၁ 
၂။ အဓိပပာယ်ဒ ာ်ပပချက်မျာ်း ၁ 
၃။ ဥပဒေနှင ်နည််းဥပဒေမျာ်းအကကာ်း က ွဲလ ွဲမှု ၂ 
၄။ သတ်မှတထ်ာ်းဒသာပံုံစံမျာ်း ၂  
၅။ အခဒကက်းဒင မျာ်း ၂  
 

အ ပိိုင ်း (၂) 
အ ရပ ရပ ဆိိုင ရာ ပပဋ္ဌာ န ်းခ  က မ ာ ်း 

 

၆။ အချနိ်ကာလဒေတ က်ပခင််း ၂ 
၇။ အချနိ်ကာလသတ်မတှ်ချက်ကိုံ သက်တမ််းတိုံ်းပမြှင ်ပခင််း ၃ 
၈။ သတ်မှတထ်ာ်းဒသာဒင ဒကက်းပမာဏကိုံ ပပန်လညသံ်ုံ်းသပ်ပခင််း ၃ 
၉။ ဒကကညာပခင််းနှင ် ထုံတ်ပပန်ပခင််း ၄ 
၁၀။ စာေွက်စာတမ််းမျာ်းကိုံ ဒပ်းပိုံို့ပပ ်းဒကကာင််း သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်း ၄  
၁၁။ စာေွက်စာတမ််းမျာ်းကိုံ အ လက်ထဒောနစ်နည််းလမ််းပ င ် ဒပ်းပိုံို့ပခင််း ၅  
၁၂။ အမျာ်းပပည်သူကိုံ အသိဒပ်းပခင််း ၅ 
၁၃။ တော်းရံုံ်းအမိနို့်မျာ်းကိုံ မှတ်ပံုံတင်အောေှိထံ အဒကကာင််းကကာ်းပခင််း ၆ 
၁၄။ လူမ ွဲခံယူပခင််းဆိုံင်ောကျွမ််းကျင်သူ၏ သဒ ာတူည ချက် ၇ 
၁၅။ ဥပဒေနှင ်အည ခနို့အ်ပ်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းပခင််း ၇ 
၁၆။ ကုံမပဏ ၏ကိစစေပမ်ျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််း၍ ထုံတ်ဒ ာ်ဒကကညာချက် ၇ 
 

အ ဒ  ွေဒ ွေအ စည ်းအ ဒ  ်းမ ာ ်း 
 

၁၇။ အစည််းအဒ ်း ကျင််းပသည ် အချနိ်နှင ်ဒနော ၈ 
၁၈။ အစည််းအဒ ်း အထဒပမာက်ေန် အနည််းဆံုံ်း လိုံအပ်ဒသာအဒေအတ က် ၉ 
၁၉။ သတ်မှတခ်ျက်မျာ်းကိုံ လိုံက်နာေန် ပျက်က က်ပခင််း ၁၀ 
၂၀။ အစည််းအဒ ်းကိုံ အဒ ်းတက်ဒောက်နိုံင်သည ်နည််းလမ််း ၁၀ 
၂၁။ သ ာပတိ ၁၁ 

 



ခ 
 

နည ်းဥပဒ ေမ ာ ်း                                                                                                           စာ မ က န ှာ 
 
၂၂။ အစည််းအဒ ်း ဒေ ွှေ့ဆိုံင််းပခင််း ၁၁ 
၂၃။ ဆံုံ်းပ တ်ချက်မျာ်းကိုံ မွဲဒပ်းပခင််း ၁၁ 
၂၄။ ဒေွှှေ့ဒနက ကိုံယစ်ာ်းတက်ဒောက်ပခင််း ၁၂ 
၂၅။ ကိုံယစ်ာ်းလှယ်ခနို့်အပ်ပခင််း ၁၂ 
၂၆။ ကိုံယစ်ာ်းလှယ်ဒစလွှတ်မညပ် စ်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းေန်အချနိ် ၁၃ 
၂၇။ ောထူ်းလက်ေှိပ စ်သူကိုံယစ်ာ်းလှယ်အပ စ ်ဒဆာင်ေွက်ပခင််း ၁၃ 
၂၈။ ကိုံယစ်ာ်းလှယ်ပ င ် မွဲဒပ်းောတ င် ဒင ဒေ်းဒကက်းဒေ်းအကျ ိ်းသက်ဆိုံင်မှု ၁၃ 
၂၉။ ောထူ်းလက်ေှိပ စ်သူက ၎င််း၏ကိုံယစ်ာ်းလှယ်အပ စ် ခနိ်ု့အပ်ပိုံင်ခ င ် ၁၃ 
၃၀။ အစည််းအဒ ်းမှတ်တမ််းမျာ်း ၁၄ 
 

မမြီရ င မ ာ ်းအ စည ်းအ ဒ  ်း 
 

၃၁။ ပမ ေှင်မျာ်းအစည််းအဒ ်း ဒခေါ်ယူပခင််း ၁၄ 
၃၂။ အဒကကာင််းကကာ်းစာ ဒကကညာပခင််းနှင ် ထုံတ်ပပန်ပခင််း ၁၅  
၃၃။ အစည််းအဒ ်းကိုံ စာဒပ်းစာယူနည််းပ င ်ပပ လုံပ်ပခင််း ၁၆ 
၃၄။ မွဲဒပ်းခ င ်ေှိဒသာ ပမ ေှင်မျာ်း ၁၇  
၃၅။ အာမခံအကျ ိ်းခံစာ်းခ င ်ေပမ ေှင်မျာ်းမှ မွဲဒပ်းပခင််း ၁၇ 
၃၆။ မွဲဒပ်းေန်အလိုံို့ငှာ သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်းမျာ်းကိုံ လက်ခံပခင််း သိုံို့မဟုံတ် ၁၈ 
 ပငင််းပယပ်ခင််း 
 

မမြီရ င မ ာ ်းဒ ကာ  မတြီ 
 

၃၇။ သတ်မှတအ်ေညအ်ချင််းပပည ်မ ပခင််းနှင ် လုံပ်ထံုံ်းလုံပ်နည််းမျာ်း ၁၉ 
၃၈။ နုံတ်ထ က်ပခင််း၊  ယေ်ှာ်းပခင််းနှင ် ောထူ်းဒနောလစ်လပ်ပခင််းမျာ်း ၂၀ 
၃၉။ ပမ ေှင်မျာ်းဒကာ်မတ ၏ လုံပ်ငန််းတာ န်မျာ်း ၂၀ 
၄၀။ ပမ ေှင်မျာ်းဒကာ်မတ မှ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ဒတာင််းခံပခင််း ၂၁ 
၄၁။ ကျ ိ်းဒကကာင််းဆ ဒလျာ်သည ် ဒတာင််းဆိုံချက်မျာ်းကိုံ ခ င ်ပပ ေန် သတ်မှတထ်ာ်း ၂၁ 
 ဒသာအချနိ်  
၄၂။ ပမ ေှင်မျာ်းဒကာ်မတ  အ  ွဲွှေ့ င်မျာ်း၏ တာ န် တတော်းမျာ်း ၂၂ 
၄၃။ တော်းရံုံ်းသည် ပမ ေှင်မျာ်းဒကာ်မတ ၏ လုံပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်းကိုံ စံုံစမ််းနိုံင်ပခင််း ၂၃ 

 
 
 



ဂ 
 

နည ်းဥပဒ ေမ ာ ်း                                                                                                           စာ မ က န ှာ 
အ ပိိုင ်း (၃) 

လူမွေွဲခံယူပခင ်းဆ ိိုင ရာ ကျွမ ်း က င သူမ ာ ်းကိို ကကြီ်းက ကပ ပခ င ်း 
 

၄၄။ အာမခံထာ်းေှိပခင််း ၂၄ 
၄၅။ လူမ ွဲခံယူပခင််းဆိုံင်ောကျွမ််းကျင်သူမျာ်း၏ မှတ်ပံုံတင်စာေင််း ၂၄ 
၄၆။ မှတ်ပံုံတင်အောေှိထံသိုံို့ အဒကကာင််းကကာ်းေန် ကျွမ််းကျင်သူမျာ်း၏တာ န် ၂၄ 
၄၇။ လူမ ွဲခံယူပခင််းဆိုံင်ောကျွမ််းကျင်သူ မှတ်ပံုံတင်လက်မှတ် ထုံတ်ဒပ်းပခင််း ၂၅ 
 

ဆ က ခံသည  အ သင ်းကိို အ သိအ မ တ ပပြု ပခင ်း 
 

၄၈။ ပမန်မာနိုံင်ငံလက်မှတ်ေပပညသူ်ူ့စာေင််းကိုံင်အသင််း၏ ဆက်ခံသည ်အသင််းကိုံ ၂၈ 
 အသိအမှတ်ပပ ပခင််း 
 

အ ပိိုင ်း (၄) 
ပစစည ်း ိန ်း 

 

၄၉။ ောထူ်းလစ်လပ်ပခင််း ၂၉ 
၅၀။ ပစစည််းထိန််းမှဒပ်းအပ်ေမည ် သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ၂၉ 
၅၁။ ကုံမပဏ ၏ကိစစေပမ်ျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််း၍ ထုံတ်ဒ ာ်ဒကကညာချက် ၂၉ 
၅၂။ အခဒကက်းဒင ကိုံသတ်မှတေ်န် တော်းရံုံ်း၏အာဏာ ၃၀ 
 

အ ပိိုင ်း (၅) 
ကိုမပဏြီ မ ာ ်းအ ာ ်း ကယ ဆ ယ ပခင ်းန င   ပပန လည  ူဒ  ာ င ဒ ရ်း 

 

၅၃။ ပပန်လညထ်ူဒထာင်ဒေ်းမန်ဒနဂျာ ခနို့်အပ်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းပခင််း ၃၂ 
၅၄။ ခနို့်အပ်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာနှင ်အတူ ပူ်းတ ွဲပါေှိေမည ်စာေွက်စာတမ််းမျာ်း ၃၂ 
၅၅။ ကုံမပဏ ကိုံ စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းပခင််း ဒဆာင်ေွက်ဒနစဉ်အတ င််း ပပန်လည် ၃၃ 
 ထူဒထာင်ဒေ်းလုံပ်ငန််းစဉ် စတင်ေန ်အမိနို့်ဒလ ာက်ထာ်းပခင််း 
၅၆။ ကုံမပဏ ကိုံ ကာက ယ်ပခင််း ၃၃ 
၅၇။ ကုံမပဏ ၏ကိစစေပမ်ျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််းသည ် ထုံတ်ဒ ာ်ဒကကာညာချက် ၃၄ 
၅၈။ ပပန်လညထ်ူဒထာင်ဒေ်းအစ အစဉ ် ၃၄ 
၅၉။ ပပန်လညထ်ူဒထာင်ဒေ်းအစ အစဉ်အဒပေါ် ဆံုံ်းပ တ်ချက်ကိုံ အစ ေင်ခံပခင််း ၃၄ 
၆၀။ ပပန်လညထ်ူဒထာင်ဒေ်းအစ အစဉ်ကိုံဒပပာင််းလွဲပပင်ဆငဒ်ကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းပခင််း ၃၅  
၆၁။ အစ အစဉ်ေပ်စွဲဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာ ၃၅  

 



ဃ 
 

နည ်းဥပဒ ေမ ာ ်း                                                                                                           စာ မ က န ှာ 
 

အ ပိိုင ်း (၆) 
မိိုက ခရိို၊ အ ဒ သ်းစ ာ ်းန  င   အလတ စာ ်းလ ိုပ ငန ်းမ ာ ်း ကယ ဆ ယ ပခင ်းန င   

 ပပန လည  ူဒ  ာ င ပခင ်း 
 

၆၂။ မိုံက်ခရိုံ၊ အဒသ်းစာ်းနှင ် အလတ်စာ်းလုံပ်ငန််းမျာ်းအပ စ် သတ်မှတပ်ခင််း ၃၅ 
၆၃။ အပိုံင််း (၆) လုံပ်ငန််းစဉ် စတင်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာ ၃၆ 
၆၄။ ခနို့်အပ်မှု တော်းမ င်ပခင််း ၃၇ 
၆၅။ လုံပ်ငန််းကိုံ ကာက ယ်ပခင််း ၃၇ 
၆၆။ လုံပ်ငန််း၏ကိစစေပမ်ျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််းသည ် ထုံတ်ဒ ာ်ဒကကညာချက် ၃၈ 
၆၇။ ပမ ေှင်မျာ်းက စာအုံပစ်ာတမ််းမျာ်းကိုံ ကကည ်ရှုစစ်ဒဆ်းပခင််း ၃၈ 
၆၈။ အပိုံင််း (၆) လုံပ်ငန််း ပပန်လညထ်ူဒထာင်ဒေ်းအစ အစဉ ် ၃၉ 
၆၉။ မမှန်မကန်တင်ပပပခင််း ၃၉ 
၇၀။ အပိုံင််း (၆) လုံပ်ငန််း ပပန်လညထ်ူဒထာင်ဒေ်းအစ အစဉကိ်ုံ အတည်ပပ ေန်  ၄၀  
 ပျက်က က်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
၇၁။ ပပန်လညထ်ူဒထာင်ဒေ်းအစ အစဉ်အဒပေါ် ဆံုံ်းပ တ်ချက်ကိုံ အစ ေင်ခံပခင််း ၄၀ 
၇၂။ အပိုံင််း (၆) လုံပ်ငန််း ပပန်လညထ်ူဒထာင်ဒေ်းအစ အစဉကိ်ုံ ဒပပာင််းလွဲပပင်ဆင် ၄၀ 
 ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းပခင််း 
၇၃။ အစ အစဉ်ေပ်စွဲဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာ ၄၀ 
၇၄။ ပမ ေှင်မျာ်း၏ဆနဒအဒလျာက် စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းပခင််းသိုံို့ ကူ်းဒပပာင််းပခင််း ၄၁ 
 သိုံို့မဟုံတ ်လူမ ွဲခံယူပခင််းသိုံို့ ကူ်းဒပပာင််းပခင််း 
၇၅။ ကုံမပဏ အပ စ် မှတ်ပံုံတင်ထာ်းဒသာ အပိုံင််း (၆) လုံပ်ငန််းကိုံ ဒဆာလျင်စ ာ ၄၁ 
  ျက်သိမ််းပခင််း  
 

အ ပိိုင ်း (၇) 
စာ ရင ်းရ င ်းလ င ်း  က သိမ ်းပ ခင ်း 

 

၇၆။ ဒ က ်းပမ ဒပ်းဒချနိုံင်ဒကကာင််း ဒကကညာချက် ၄၁ 
၇၇။ စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းဒေ်းအောေှိ ခနို့်အပ်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာ ၄၁ 
 

တရာ ်းရံို်းက စာ ရင ်းရ င ်းလ င ်း  က သိမ ်းပခင ်း 
 

၇၈။ ဒ က ်းပမ မဒပ်းဆပ်နိုံင်ဟုံ မှတ်ယပူခင််း ၄၂ 
၇၉။ စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းဒေ်းအောေှိ ခနို့်အပ်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာ ၄၂ 



င 
 

နည ်းဥပဒ ေမ ာ ်း                                                                                                           စာ မ က န ှာ 
 
၈၀။ ယာယ စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းဒေ်းအောေှိနှင ် ၎င််းကိုံဒပ်းအပ်ေမည ်အခဒကက်းဒင  ၄၂ 
၈၁။ ကုံမပဏ ၏ဒ က ်းပမ မျာ်းကိုံ ဒစ စပ်ညြှိနိှုင််း ျန်ဒပ နိုံင်သည ်ပမာဏ သတ်မှတပ်ခင််း ၄၄ 
၈၂။ စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းဒေ်းအောေှိ၏ အစ ေင်ခံစာ ၄၄ 
၈၃။ ောထူ်းလစ်လပ်ပခင််း ၄၅ 
၈၄။ ကုံမပဏ ၏ကိစစေပမ်ျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််းသည ် ထုံတ်ဒ ာ်ဒကကညာချက် ၄၅ 
၈၅။ ဒ က ်းပမ အဒပေါ်တင်ေှိသည ်အတိုံ်း ၄၅  
၈၆။ သတ်မှတထ်ာ်းသည ်အတိုံ်းကိုံ ပပန်လည်သံုံ်းသပပ်ခင််း ၄၆ 
 

ဒ  ကွေ်းမမြီမ ာ ်းန  င   ဒ တာ င ်းဆ ိိုခ က မ ာ ်း 
 

၈၇။ ဒ က ်းပမ မျာ်းနှင ် ဒတာင််းဆိုံချက်မျာ်းအတ က် သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်း တင်ပပ ၄၆ 
 ပခင််း  
၈၈။ ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ် ဒတာင််းဆိုံချက်နှင ်သက်ဆိုံင်ဒသာ သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်း ၄၈ 
 မျာ်းအဒပေါ် စိစစ်ဆံုံ်းပ တ်ပခင််း 
၈၉။ ဆံုံ်းပ တ်ချက်ကိုံ ပပန်လည်သံုံ်းသပ်ေန် ဒလ ာက်ထာ်းပခင််း ၅၀ 
၉၀။ စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းဒေ်းအောေှိ၏ ဆံုံ်းပ တ်ချက်ကိုံ ပပန်လည်ရုံပသိ်မ််းပခင််း ၅၀ 
 သိုံို့မဟုံတ ်ပပင်ဆင်ပခင််း 
၉၁။ ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ် ဒတာင််းဆိုံချက်ဆိုံင်ော သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်းကိုံ  ၅၂ 
 ပပန်လည်ရုံပသိ်မ််းပခင််း သိုံို့မဟုံတ ်ပပင်ဆငပ်ခင််း 
 

ဒ  စိုသတ မ တ ခွေွဲဒ  ဒ ပ်းပခင ်း 
 

၉၂။ လက်ခံခ င ်ပပ ထာ်းသည ် ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ ်ဒတာင််းဆိုံချက်ကိုံသာ ဒ စုံသတ်မှတ် ၅၂ 
 ခ ွဲဒ ဒပ်းပခင််း 
၉၃။ စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းဒေ်းအောေှိမှ ဒ စုံသတ်မှတ်ခ ွဲဒ ဒပ်းေန် ေညေ်ွယ်ဒကကာင််း ၅၂ 
 အဒကကာင််းကကာ်းစာ ဒပ်းပိုံို့ပခင််း 
၉၄။ ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ် ဒတာင််းဆိုံချက်နှင ်စပ်လျဉ််း၍ သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်း ၅၃   
 တင်ပပေန ်သတ်မှတထ်ာ်းဒသာအချနိ်ကာလ 
၉၅။ အချ ိ်းကျဒ စုံမျာ်းကိုံ ဒကကညာပခင််းနှင ် ခ ွဲဒ ဒပ်းပခင််း ၅၃ 
၉၆။ အချ ိ်းကျဒ စုံ ခ ွဲဒ မည်ပ စ်ဒကကာင််း ဒကကညာချက်မပပ လုံပ်မ  ဒ က ်းပမ ေေန် ၅၄  
 ေှိဒကကာင််း သက်ဒသပပသထာ်းပခင််းမေှိဒသာ ပမ ေှင်၏အခ င ်အဒေ်း 
၉၇။  န်ထုံပ် န်ပိုံ်းပ စ်ဒစသည ်ပစစည််းကိုံ တာ န်မယူဒကကာင််း ထုံတ်ဒ ာ်ဒကကညာခ င ် ၅၄ 
၉၈။ စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းေန် ေညေ်ွယ်၍ လိမ်ညာမှုပပ လုံပ်ပခင််း ၅၄ 



စ 
 

နည ်းဥပဒ ေမ ာ ်း                                                                                                           စာ မ က န ှာ 
 
၉၉။ မှာ်းယ င််းကုံန်သ ယ်ပခင််း ၅၄ 
၁၀၀။ ဒ က ်းပမ ဒပ်းဆပ်ေသူမျာ်း ယာယ စာေင််း ၅၅ 
၁၀၁။ စာေင််းကိုံအတည်ပပ ေန် အချနိ်နှင ်ဒနော ၅၅ 
၁၀၂။ ဒ က ်းပမ ဒပ်းဆပ်ေသူမျာ်းစာေင််း အတည်ပပ ပခင််း ၅၅ 
၁၀၃။ ဒနာက်ဆကတ် ွဲစာေင််း ၅၅ 
၁၀၄။ ဒ က ်းပမ ဒပ်းဆပ်ေသူမျာ်းထံ အဒကကာင််းကကာ်းစာ ဒပ်းပိုံို့ပခင််း ၅၆ 
 

အ ပိိုင ်း (၈) 
တစ သြီ်းပိုဂ္ဂလ လူမွေွဲခံပခင ်း 

 

၁၀၅။ ပမ ေှင်မျာ်းမ ှဒလ ာက်ထာ်းေန် အဒကကာင််းအချက်မျာ်း ၅၆ 
၁၀၆။ သတ်မှတထ်ာ်းသည ်ပမာဏကိုံ ပပန်လည်သံုံ်းသပ်ပခင််း ၅၇ 
၁၀၇။ လူမ ွဲအပ စ်ခံယဒူစသည ် အမိနို့်ချမှတဒ်ပ်းေန် ဒလ ာက်ထာ်းမည်ပ စ်ဒကကာင််း ၅၇ 
 အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
 

မမြီရ င ၏ဒ လ ာ က လ ာ န င  စပ လ ဉ ်း ၍ ဒ ဆာ င ရွက သည  မှု ခင ်း 
 

၁၀၈။ ပမ ေှင်၏ဒလ ာက်လွှာနှင ်စပ်လျဉ််း၍ ဒဆာင်ေွက်သည ်မှုခင််း ၅၇ 
၁၀၉။ ပမ စာ်း၏ဒလ ာက်လွှာ ၅၇ 
၁၁၀။ ပမ စာ်း၏ဒလ ာက်လွှာနှင ်စပ်လျဉ််း၍ ဒဆာင်ေွက်သည ်မှုခင််း ၅၇ 
၁၁၁။ သတ်မှတထ်ာ်းသည ်ပမာဏကိုံ ပပန်လည်သံုံ်းသပ်ပခင််း ၅၈ 
၁၁၂။ လူမ ွဲပိုံင်ပစစည််းမျာ်း ၅၈ 
၁၁၃။ လူမ ွဲအာ်း အမျာ်းပပည်သူဒေှွှေ့ဒမှာက်တ င် စစ်ဒဆ်းပခင််း ၅၈ 
၁၁၄။ ယံုံမှတအ်ပ်နှံပခင််းခံေသူကိုံ ောထူ်းမှ ယ်ေှာ်းပခင််း၊ ောထူ်းဒနောလစ်လပ်ပခင််း ၅၈ 
၁၁၅။ က ယ်လ န်သ ာ်းဒသာ ယံုံမှတ်အပ်နှံပခင််းခံေသူ ၆၀ 
၁၁၆။ ဒနအိမတ်န် ိုံ်းဒလျာ နည််းဒနပခင််း ၆၁ 
၁၁၇။ တာ န်မယူဒကကာင််း ပငင််းဆိုံပခင််း ၆၁ 
 

ဒ  ကွေ်းမမြီမ ာ ်း သိိုို့မ ဟိုတ  ဒ တာ င ်းဆ ိိုခ က မ ာ ်း 
 

၁၁၈။ လူမ ွဲပ စ်မှုတ င် သက်ဒသပပနိုံင်ဒသာ ဒ က ်းပမ မျာ်း ၆၁ 
၁၁၉။ ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ် ဒတာင််းဆိုံချက်ဆိုံင်ော သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်းတင်ပပပခင််း ၆၁ 
 
 



ဆ 
 

နည ်းဥပဒ ေမ ာ ်း                                                                                                           စာ မ က န ှာ 
 
၁၂၀။ အာမခံအကျ ိ်းခံစာ်းခ င ်ေပမ ေှင်က ဒ က ်းပမ အတ က် သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်း ၆၃ 
 တင်ပပပခင််း 
၁၂၁။ ယံုံမှတအ်ပ်နှံပခင််းခံေသူက အာမခံပစစည််းကိုံ ပပန်လည်ေယူပခင််း ၆၄ 
၁၂၂။ တန် ိုံ်းသတ်မှတ်မှုကိုံ ပပင်ဆင်ပခင််း ၆၅ 
၁၂၃။ ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ် ဒတာင််းဆိုံချက်နှင ်ဆိုံင်ဒသာ သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်း ၆၅ 
 မျာ်းကိုံ စိစစ်ဆံုံ်းပ တ်ပခင််း 
၁၂၄။ ဆံုံ်းပ တ်ချက်ကိုံ ပပန်လည်သံုံ်းသပ်ဒပ်းေန် ဒလ ာက်ထာ်းပခင််း ၆၇ 
၁၂၅။ ယံုံမှတအ်ပ်နှံပခင််းခံေသူ၏ ဆံုံ်းပ တ်ချက်ကိုံ ပပန်လည်ရုံပသိ်မ််းပခင််း သိုံို့မဟုံတ် ၆၇  
 ပပင်ဆငပ်ခင််း 
၁၂၆။ ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ် ဒတာင််းဆိုံချက်နှင ်ဆိုံင်ဒသာ သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်း ၆၉  
 ကိုံ ပပန်လည်ရုံပသိ်မ််းပခင််း သိုံို့မဟုံတ ်ပပင်ဆင်ပခင််း 
 

ဒ  စိုသတ မ တ ခွေွဲဒ  ဒ ပ်းပခင ်း 
 

၁၂၇။ လက်ခံခ င ်ပပ ထာ်းသည ် ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ ်ဒတာင််းဆိုံချက်ကိုံသာ ဒ စုံသတ်မှတ် ၆၉ 
 ခ ွဲဒ ဒပ်းပခင််း 
၁၂၈။ ယံုံမှတအ်ပ်နှံပခင််းခံေသူက ဒ စုံသတ်မှတခ် ွဲဒ ဒပ်းေန် ေညေ်ွယ်ဒကကာင််း ၆၉ 
 အဒကကာင််းကကာ်းစာ ဒပ်းပိုံို့ပခင််း 
၁၂၉။ ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ် ဒတာင််းဆိုံချက်နှင ်စပ်လျဉ််း၍ သက်ဒသခံအဒထာက်အထာ်း ၇၀ 
 တင်ပပေန ်သတ်မှတထ်ာ်းဒသာအချနိ်ကာလ 
၁၃၀။ ဒ စုံသတ်မှတခ် ွဲဒ ဒပ်းေန် ဒကကညာပခင််းနှင ် ခ ွဲဒ ဒပ်းပခင််း ၇၀ 
၁၃၁။ ဒ စုံသတ်မှတခ် ွဲဒ ဒပ်းမညပ် စ်ဒကကာင််း ဒကကညာပခင််းမပပ မ  ဒ က ်းပမ ေိှဒကကာင််း ၇၀ 
 သက်ဒသပပထာ်းပခင််းမေှိဒသာ ပမ ေှင်၏အခ င ်အဒေ်း 
 

မမြီရ င မ ာ ်းန  င  ည ိနိှုင ်းပခ င ်း သိိုို့ မဟိုတ  လိုပ ငန ်းအ စြီအ စဉ   ပပြုလိုပ ပခ င ်း 
 

၁၃၂။ ညြှိနိှုင််းပခင််း သိုံို့မဟုံတ် လုံပ်ငန််းအစ အစဉ် ပပ လုံပ်ေန် အဆိုံပပ ချက် ၇၁ 
 

တစ သြီ်းပိုဂ္ဂလ လူမွေွဲခံယူပခင ်းဆ ိိုင ရာ ပပစ မှုမ ာ ်း 
 

၁၃၃။ ပိုံင်ဆိုံင်မှုကိုံ  ှက်သိမ််းထာ်းပခင််း သိုံို့မဟုံတ ် ယေ်ှာ်းပခင််း၊ ထ က်ဒပပ်းတိမ််းဒောှင်ပခင််း ၇၂ 
 

 
 



ဇ 
 

နည ်းဥပဒ ေမ ာ ်း                                                                                                           စာ မ က န ှာ 
 

အ  ူ်း မန ဒနဂ္ ာ ခနို့   ာ ်းပခင ်း 
 

၁၃၄။ အထူ်းမန်ဒနဂျာ ခနို့်ထာ်းပခင််း ၇၂ 
၁၃၅။ အာမခ ံ ၇၃ 
၁၃၆။ အာမခံ တင်ပပေန ်သိုံို့မဟုံတ် ထိန််းသိမ််းထာ်းေန် ပျက်က က်ပခင််း ၇၃ 
၁၃၇။ ဒင စာေင််း ၇၄ 
၁၃၈။ ခနို့်အပ်မှု ေပစ်ွဲပခင််း ၇၄ 
 

အ ပိိုင ်း (၉) 
ရာ  ူ်း လက ရ ိပ စ သူန င   ယ ခင ကဒ ဆ ာ င ရွက ခွဲ သည   လိုပ ငန ်းကစိစရပ မ  ာ ်း 

သက ဆိိုင ပခ င ်း 
 

တရာ ်းရံို်း၏ စြီရင ပိိုင ခွေင   
 

၁၃၉။ ဒပေါ်ဒပါကလ်ာဒသာကိစစေပ်မျာ်းအတ က် တော်းရံုံ်းသိုံို့ ဒလ ာက်ထာ်းပခင််း ၇၅ 
 

လူမွေွဲခံယူပခင ်းဆ ိိုင ရာ ကျွမ ်း က င သူမ ာ ်း၏ အ ခဒ ကက်းဒ ငွေမ ာ ်း 
 

၁၄၀။ ောထူ်းလက်ေှိပ စ်သူမျာ်း၏ အခဒကက်းဒင  ၇၅ 
၁၄၁။ ောထူ်းလက်ေှိပ စ်သူ၏ အခဒကက်းဒင ကိုံ ပပန်လည်သံုံ်းသပပ်ခင််း ၇၇ 
 

 က ဘ ဆိိုေ မ  ာ ်း အ သံို်းပပြုပခ င ်း 
 

၁၄၂။ သ ်းပခာ်းစာေွက်စာတမ််းမျာ်းကိုံ  က် ်ဆိုံေ်အသံုံ်းပပ ၍ ဒပ်းပိုံို့ပခင််း ၇၉ 
၁၄၃။ စာေွက်စာတမ််းမျာ်းဒပ်းပိုံို့ေန်  က် ်ဆိုံေ်ကိုံ ဒယ ုံယျအသံုံ်းပပ ပခင််း ၈၀ 
 

အ ပိိုင ်း (၁၀) 
အ ဒ  ွေဒ ွေပပဋ္ဌာ န ်းခ  က မ ာ ်း 

 

၁၄၄။ ေဏ်ဒကက်းဒင ဒပ်းဒဆာင်ဒစေန် အဒကကာင််းကကာ်းစာမျာ်း ၈၂ 
၁၄၅။ ရုံပသိ်မ််းပခင််း ၈၃ 
 
  

 
 



ဈ 
 

စဉ                                                                                                                              စာ မ က န ှာ 
 

ပ မဇယာ ်း 
 

၁။ နည််းဥပဒေ ၁၃၄၊ နည််းဥပဒေခ ွဲ (ခ) အေ လူမ ွဲခံယူပခင််းဆိုံင်ောကျွမ််းကျင်သူ၏ ၈၅  
 အခဒကက်းဒင  သတ်မှတေ်ာတ င် ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းေမည ်အချက်မျာ်း 
 

ေိုတယိဇယာ ်း 
 

ပံိုစံမ ာ ်း 
 

၂။ ပံုံစံအမှတ်- ၁ တော်းရံုံ်းအမိနို့်မျာ်းအာ်း အဒကကာင််းကကာ်းစာ ၈၇ 
၃။ ပံုံစံအမှတ်- ၂ ခနို့်အပ်မှုအတ က် လူမ ွဲခံယူပခင််းဆိုံင်ောကျွမ််းကျင်သူ၏  ၈၈ 
  သဒ ာတူည ချက် 
၄။ ပံုံစံအမှတ်- ၃ လူမ ွဲခံယူပခင််းဆိုံင်ောကျွမ််းကျင်သူ ခနို့်အပ်ဒကကာင််း  ၈၉ 
  အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
၅။ ပံုံစံအမှတ်- ၄ ကုံမပဏ /အပိုံင််း (၆) လုံပ်ငန််း၏ ကိစစေပမ်ျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််း၍ ၉၁ 
  ထုံတ်ဒ ာ်ဒကကညာချက် တင်ပပေန် အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
၆။ ပံုံစံအမှတ်- ၅ ကုံမပဏ ၏ကိစစေပမ်ျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််း၍ ထုံတ်ဒ ာ်ဒကကညာချက် ၉၂ 
၇။ ပံုံစံအမှတ်- ၆ အပိုံင််း (၆) လုံပ်ငန််းစဉ်စတင်ဒကကာင််းနှင ် ပပန်လည်ထူဒထာင်ဒေ်း ၉၅ 
  အကကံဒပ်း ခနို့်အပ်ပပ ်းဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
၈။ ပံုံစံအမှတ်- ၇ အပိုံင််း (၆) လုံပ်ငန််းစဉ် ေပ်စွဲသ ာ်းဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာ ၉၇ 
၉။ ပံုံစံအမှတ်- ၈ ကုံမပဏ အပ စ ်မှတ်ပံုံတင်ထာ်းဒသာ အပိုံင််း (၆) လုံပ်ငန််းအာ်း ၉၈ 
   ျက်သိမ််းေန် အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
၁၀။ ပံုံစံအမှတ်- ၉ ပမ ေှင်က ဒ က ်းပမ မျာ်းကိုံ ဥပဒေနှင ်အည  ဒတာင််းဆိုံပခင််း ၉၉ 
၁၁။ ပံုံစံအမှတ်- ၁၀ စာေင််းေှင််းလင််း ျက်သိမ််းဒေ်းအောေှိ၏ နှစ်စဉ်အစ ေင်ခံစာ ၁၀၂ 
၁၂။ ပံုံစံအမှတ်- ၁၁ ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ် ဒတာင််းဆိုံချက်မျာ်းကိုံ သက်ဒသထင်ေှာ်း ၁၀၇ 
  တင်ပပေန ်အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
၁၃။ ပံုံစံအမှတ်- ၁၂  န်ထုံပ် န်ပိုံ်းပ စ်သည ်ပစစည််းကိုံ တာ န်မယူဒကကာင််း ပငင််းဆိုံ ၁၀၉ 
  သည  ်အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
၁၄။ ပံုံစံအမှတ်- ၁၃ လူမ ွဲအပ စ်ခံယဒူစသည ်အမိနို့်ချမှတဒ်ပ်းေန် ဒလ ာက်ထာ်းမည် ၁၁၀ 
  ပ စ်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
၁၅။ ပံုံစံအမှတ်- ၁၄ ပမ ေှင်၏ဒလ ာက်လွှာ ၁၁၃ 
၁၆။ ပံုံစံအမှတ်- ၁၅ ပမ စာ်း၏ဒလ ာက်လွှာ ၁၁၈ 
 
 



ည 
 

စဉ                                                                                                                              စာ မ က န ှာ 
 
၁၇။ ပံုံစံအမှတ်- ၁၆ ယံုံမှတအ်ပ်နှံပခင််းခံေသူက တာ န်မယူဒကကာင််း ပငင််းဆိုံသည ် ၁၂၃ 
  အဒကကာင််းကကာ်းစာ 
၁၈။ ပံုံစံအမှတ်- ၁၇ လူမ ွဲ၏ပစစည််းအဒပေါ် ဒ က ်းပမ  သိုံို့မဟုံတ ်ဒတာင််းဆိုံချက် ၁၂၅ 
  နှင စ်ပ်လျဉ််း၍ သက်ဒသခံချက် 
၁၉။ ပံုံစံအမှတ်- ၁၈ ေဏ်ဒကက်းဒပ်းဒဆာင်ဒစေန် အဒကကာင််းကကာ်းစာ ၁၂၉ 

 
 
 











































































































































































85 
 

 

ပထမဇယား 
 

နညး်ဥပေဒ ၁၃၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူ၏  

အခေကးေငွ သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ 

 

၁။ ဤဇယားတွင် ရည်န်းသည့် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူဆိုသည်မှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တစ်ဦး 

သုိမဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသူတိုကုိ ဆိုသည-် 

 (က) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးမန်ေနဂျာ၊ 

 ( ခ) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအ ကံေပး၊ 

 ( ဂ) ယာယီစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၊ 

 (ဃ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၊ 

 ( င) လူမွဲပိုင်ပစည်း အတွက်ခန်အပ်ထားသည့်ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခံရသူ။ 
 

၂။ နည်းဥပေဒ ၁၃၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမး်ကျင်သူ၏ အခေကးေငွ 

သတ်မတှ်ရာတွင် တရားံုးသည် ေအာက်ပါကိစရပ်အားလံုး သုိမဟုတ် တစ်ခုခုကုိ အေလးဂုြပရမည်- 

 (က) လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူက ေဆာင်ရက်သည့် အလုပ်အတိုင်းအတာသည် သင့်တင့် 

ေလျာက်ပတ်စွာ လိုအပ်ြခင်းရှိ-မရှိ၊ 

 ( ခ) လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူက ေဆာင်ရက်ိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အလုပအ်တုိင်းအတာသည် 

သင့်တင့်ေလျာက်ပတစ်ွာ လိုအပ်ုိင်ဖွယ်ရှိြခင်း၊ 

 ( ဂ) လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူက အလုပ်ကုိေဆာင်ရက်ခဲ့သည် ့ သုိမဟုတ် ေဆာင်ရက် 

ိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အချနိ်ကာလ၊ 

 (ဃ) လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူက အလုပ်ကုိေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် သုိမဟုတ် ေဆာင်ရက် 

ိုင်ဖွယ် အရည်အေသွး၊ 

 ( င) လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူက ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် သုိမဟုတ် ေဆာင်ရက်ိုင်ဖွယ် 

ရှိသည့် အလုပ်၏ ခက်ခဲမအတိုင်းအတာ၊  

 ( စ) လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူက ထူးြခားြဖစ်စဉ်ကိစရပ်များကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည့် 

သုိမဟုတ် ေဆာင်ရက်ိုင်ဖွယ်ရိှသည့် အတိုင်းအတာ၊  

 (ဆ) လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူက ပံုမှန်ထက် ပိုမိုကီးမားသည့် အရာယ် သုိမဟုတ် 

ကီးမားေသာတာဝန်ကို လက်ခံလုပ်ေဆာင်ိုင်မ သုိမဟုတ် လက်ခံလုပ်ေဆာင်ဖွယ် ရှိသည့် 

အတိုင်းအတာ၊ 

 ( ဇ) လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူ ေဆာင်ရက်ရမည့် သုိမဟုတ် ေဆာင်ရက်ိုင်ဖယွ် ရိှသည့် 

ပစည်းတစ်ခုခု၏ တန်ဖိုးှင့် သေဘာသဘာဝ၊ 

 (ဈ) လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူသည် ေအာက်ပါပုဂိလ်တိုှင့် ဆက်ဆံေဆာင်ရက်ရမည့် 

သုိမဟုတ် ဆက်ဆံေဆာင်ရက်ိုင်ဖွယ် အလားအလာ- 

 (၁) ပစည်းထိန်း တစ်ဦး သုိမဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသူ၊ သုိမဟုတ် 
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 (၂) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ တစ်ဦး သုိမဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသူ၊ သုိမဟုတ် 

 (၃) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးမန်ေနဂျာ တစ်ဦး သုိမဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသူ၊ သုိမဟုတ် 

 (၄) အစီအစဉ်ကီးကပ်သူ တစ်ဦး သုိမဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသူ၊ သိုမဟုတ် 

 (၅) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအ ကံေပး တစ်ဦး သုိမဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသူ။ 

 (ည) ကုမဏီ၏ မီရှင်များ၏ အေရအတွက်၊ အရည်အေသွးှင့် အေလ့အထ သုိမဟုတ် 

ြဖစ်ိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အေရအတွက်၊ အရညအ်ေသွးှင့် အေလ့အထ၊ 

( ဋ) အချန်ိတစ်ခုအတွက် အခေကးေငွကုိ အြပည့်အဝ သုိမဟုတ ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း သတ်မှတ် 

ရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကုိ အေြခခံ၍ သတ်မှတ်ရမည်- 

 (၁) လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူက အလုပ်ကုိ ေဆာင်ရက်ရာတွင် သင့်ြမတ်စွာ 

တွက်ချက်ထားသည် ့ အချနိ် သိုမဟုတ် သင့်ြမတ်စွာ တွက်ချက်ထားဖွယ်ရှိသည့် 

အချန်ိ၊ ှင့် 

 (၂) လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူကုိ ေပးရမည့် အခေကးေငွ စုစုေပါင်းသည် 

အပီးသတ်ြဖစ်ြခင်းဟုတ်-မဟုတ်၊ ှင့် 

(၃) အြခားသက်ဆိုင်သည့်ကိစရပ်များ။ 
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ဒုတိယဇယား 
 

ပံုစံများ 

 

( ပံုစံအမှတ်- ၁ ) 

 တရားုံးအမိန်များအား အေကာင်းကားစာ 

 [ နည်းဥပေဒ ၁၃ ] 

 

၁။ ကုမဏီ သုိမဟုတ် တစ်သီးပုဂလ လူမွဲခံယူသူအမည် ....................................................................... 

....................................................................... ၂။ ကုမဏီမှတ်ပုံတင်အမတှ ်(ရှိလင်) 

၃။ အမနိ်ချမှတ်သည့်တရားံုး ....................................................................... 

၄။ အမအမတှ ် ....................................................................... 

၅။ စွဲဆုိသည့်အေကာင်းအရာ (အမသည်များ) 
....................................................................... 

....................................................................... 

၆။ အမိန်ချမှတသ်ည့်ရက်စွဲ ....................................................................... 

၇။ ချမှတ်ခဲ့သည့်အမနိ် 

၈။ အေကာင်းကားသူ၏ အေသးစိတအ်ချက်အလက် 

 (က) အမည် 

 ( ခ) ရာထူး 

 ( ဂ) လပု်ငန်း/ကုမဏီ(သက်ဆိုင်မရှိလင်) 

 (ဃ) လိပ်စာ 

 

 ( င) ဖုန်းနံပါတ် 

   ( စ) အီးေမးလ်လိပ်စာ 

....................................................................... 

 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

.......................................................................

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

၉။ ပူးတွဲပါ ချတ်ိပိတ်ထားေသာ အမနိ်မတိများ 

 

....................................................................... 
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(၁) လုပ်ငန်း/ကုမဏီ(ရှိလင်) 

      အမည်ှင့်လိပ်စာ 

(၂) လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာ           

ကမ်းကျင်သူအမည် (၃) လူမွဲခံယူသူ၊ အပိုင်း ၆   

လုပ်ငန်း သုိမဟုတ် 

ကုမဏီအမည် 

( ပုံစံအမှတ-် ၂ ) 

ခန်အပ်မအတွက် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူ၏ သေဘာတူညီချက် 

[ နည်းဥပေဒ ၁၄ ] 

 

  (၁)  ........................................................................................................................... မှ 

  (၂) က်ုပ် ...................................................................................................................... 

 (၃)............................................................................................................................ ၏ 
 

                       လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူအြဖစ် ခန်အပ်ြခင်းကုိ သေဘာတူညီပါသည်။ 

 

 

 

      လက်မတှ်     ......................................................... 

      လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူ၏ 

အမည ်      ........................................................ 

မတှပ်ံုတင်အမှတ် ......................................................... 

ရက်စွ ဲ....................................... 
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( ပံုစံအမှတ်- ၃ ) 

လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူ ခန်အပ်ေကာင်း အေကာင်းကားစာ 

[ နည်းဥပေဒ ၁၅ ] 

 

၁။ တစ်သီးပုဂလလူမွဲခံယူသူ၊ အပိုင်း (၆) 

လုပ်ငန်းများ သုိမဟုတ် ကုမဏီအမည် 

................................................................................ 

................................................................................ 

၂။ ကုမဏီအမှတ် (ရှိလင်) ................................................................................ 

၃။ ခန်အပ်သည့် ရာထူး ................................................................................ 

၄။ ခန်အပ်သည့်ရက်စွဲ ................................................................................ 

၅။ ခန်အပ်သည့်နည်း - တရားံုးအမိန် / စာချပ် 

စာတမ်း / ဆုံးြဖတ်ချက် (မိတပူးတွဲလျက်) 

................................................................................ 

................................................................................ 

၆။ ခန်အပ်ြခင်းခံရသူ၏အေသးစိတ်အချက်အလက် 

     (က) အမည် 

     ( ခ) ရာထူး 

     ( ဂ) လုပင်န်း/ကုမဏီ (သက်ဆိုင်မရှိလင်) 

     (ဃ) လိပ်စာ 

 

     ( င) ဖုန်းနံပါတ် 

     ( စ) အီးေမးလ်လိပ်စာ 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

၇။ ခန်အပ်ြခင်းခံရသူတစ်ဦးထက်ပိုလင် -  

 (၁) အြခားခန်အပ်ြခင်းခံရသူ၏ အေသးစိတ်      

 အချက်အလက်များ  

 (က) အမည် 

 ( ခ) မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

 ( ဂ) လုပင်န်း/ကုမဏီ(သက်ဆိုင်မရှိလင်) 

 (ဃ) လိပစ်ာ 

 

 ( င) ဖုန်းနံပါတ် 

 ( စ) အီးေမးလ်လိပစ်ာ  

 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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၈။ ခန်အပ်မသည် ပူးတွဲခန်အပ်ြခင်း သုိမဟုတ် 

    အများခန်အပ်ြခင်း 

 

      (၁) အေကာင်းကားစာကို မတှပုံ်တင်သူ၏ 

 အေသးစိတ် အချက်အလက် 

 (က) အမည် 

 ( ခ) ရာထူး 

 ( ဂ) လုပ်ငန်း/ကုမဏီ (ရှိလင်) 

 (ဃ) လိပစ်ာ 

 

 ( င) ဖုန်းနံပါတ် 

( စ) အီးေမးလ်လိပ်စာ 

 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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(၁) ကုမဏီ သုိမဟုတ် 

 အပိုင်း၆လုပ်ငန်းအမည် 

  (၂) ကုမဏအီမှတ ်

    (ရှိလင်) 

( ပံုစံအမှတ်- ၄ ) 

ကုမဏီ/ အပုိင်း (၆) လုပ်ငန်း၏ ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ေဖာေ်ကညာချက် တင်ြပရန် 

အေကာင်းကားစာ 

[ လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၅၊ ၁၁၄၊ ၁၈၉ ှင့် နည်းဥပေဒ ၁၆ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) ] 

 

 သုိ   

 ဦး/ေဒ..................................... 

 ................................................ 

 ................................................ မိ 

 

   ဤအေကာင်းကားစာကုိ လက်ခံရရှိ ပးီ (၇) ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသုိ

 (၁)………………….................................................................................................................. 

  (၂)........................................................၏ ကိစရပမ်ျားှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်ကုိ 

 တင်ြပရန် လိုအပသ်ည်။ 

  ဤအေကာင်းကားစာတွင် ရည်နး်ထားေသာ ကုမဏီ၏ ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်တွင် ပါဝင်ရန်လိုအပသ်ည့် အေကာင်းအရာများှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူမွဲခံယူြခင်း 

ဆုိင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၆၅၊ ၁၁၄၊ ၁၈၉ ကုိ ရည်န်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ြပလာေသာ ကုမဏီ၏ 

ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်သည် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၆ ှင့် 

ကုိက်ညီမရှိရမည်။ 

  အကယ်၍ ဤအေကာင်းကားစာှင့်အညီ လုိက်န ရန်ပျက်ကွက်ပါက ကျပ် (၅၀၀,၀၀၀) 

ထက် မေကျာ်လွန်ေသာ ဒဏ်ေကးေငွေပးေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိမည။် 

     

 

 

 

 

 

 

 

 ....................................................................................... 

 [ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးမန်ေနဂျာ / ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး  

 အ ကံေပး / စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ ] 

 

ရက်စဲွ ........................................ 



92 
 

 

( ပံုစံအမှတ် - ၅ ) 

ကုမဏီ၏ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်  

 [ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၆၅၊ ၁၁၄၊ ၁၈၉ ှင့် နည်းဥပေဒ ၁၆ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) ] 

 

၁။ လူမွဲခံယူသူ၏အမည် (တစ်သီးပုဂလ လူမွဲခံယူသူ၊ 

     အပိုင်း (၆) လုပ်ငန်းများ သုိမဟုတ် ကုမဏီ) 

....................................................................... 

....................................................................... 

၂။ ကုမဏီမှတပ်ံုတင်အမှတ် (ရှိလင်) ....................................................................... 

၃။ ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်တင်သွင်းသူ၏ 

အချက်အလက်များ 

       (က) အမည် 

       ( ခ) လိပစ်ာ 

 

       ( ဂ) ဖနု်းနံပါတ် 

       (ဃ) အီးေမးလ်လိပ်စာ 

 

 

.......................................................................

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

၄။ လူမွဲခံယူသူတွင် ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက် 

တင်သွင်းသူ၏ရာထူး သိုမဟုတ် 

ယင်းတိုအကားဆက်စပ်မ 

....................................................................... 

....................................................................... 

၅။ ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်သည် လူမွဲခံယူသူ၏ကိုယ်စား 

တင်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက တင်သွင်းသူှင့် ကုိယ်စား 

တင်သွင်းသည့် လူမွဲခံယူသူတိုအကား ဆက်စပ်မ 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

လူမွဲခံယူသည့်အဖွဲအစည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မများှင့် ေပးရန်ရှိတာဝန်များ 

 ပိုင်ဆိုင်မများ၏ 

ေငွစာရင်းရိှတန်ဖိုး 

ထုခွဲိုင်ေသာပိုင်ဆိုင်မများ၏ 

ခန်မှန်းေြခတန်ဖိုး 

ေကွးမစီွဲကပ်ြခင်းမရှိေသးေသာပိုင်ဆိုင်မ

များ 

  

ေြမယာဆိုင်ရာအကျိးခံစားမများ 

(ဇယား- ၁ တငွ် အေသးစိတ် 

ေဖာ်ြပထားသည်) 

  

 မီရငှ်အမျိးမျိး 

(ဇယား- ၂ တွင် ေဖာ်ြပထားသည်) 

  

စေတာ့/ပစည်းစာရင်း 

(ဇယား- ၃ တွင် ေဖာ်ြပထားသည်) 
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မပီးစီးေသးေသာလုပ်ငန်းများ 

(ဇယား- ၃၊ ပစည်းစာရင်းတွင်  

ေဖာ်ြပထားသည်) 

  

စက်ံုှင့်ပစည်းကိရိယာ 

(ဇယား- ၃ တွင် အေသးစိတ် 

ေဖာ်ြပထားသည်) 

  

အြခားပိုင်ဆုိင်မများ 

(ဇယား- ၄ တငွ် အေသးစိတ် 

ေဖာ်ြပထားသည်) 

  

ဘဏ်စာရင်းရှိေငွ   

လက်ဝယ်ရှိေငွ   

ပိုင်ဆိုင်မများအေပစွဲကပ်ေနသည့် အေြပာင်းအလဲရိှေသာ ေကွးမီတာဝန်များ 

လူမွဲခံယူသည့်အဖွဲအစည်းမှ ခွင့်ြပသည့် မညသ်ည့်ပုိင်ဆိုင်မများအေပ စွဲကပ်ေနသည့် အေြပာင်းအလဲ 

ရှိေသာ ေကွးမီတာဝန်များကို ဇယား (င) တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပီး ထုိအေြပာင်းအလဲရှိေသာ 

ေကွးမတီာဝန် 

သီးသန်ပုိင်ဆိုင်မများအေပ သတ်မှတ်ေဈးန်း 

ပံုေသသတ်မှတေ်သာ ေကွးမီတာဝန ်စွဲကပ်ေနသည့် 

ပိုင်ဆိုင်မများ 

(ဇယား- ၆ တွင် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည်) 

  

ပံုေသသတ်မှတေ်သာ ေကွးမတီာဝန် စွဲကပ်ေနသည့် 

ေကွးမီများ 

(ဇယား- ၆ တွင် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည်) 

ပံုေသသတ်မှတေ်သာ ေကွးမီတာဝန ်စွဲကပ်ေနသည့် 

ပိုင်ဆိုင်မများ 

  

  

အာမခံမဲ့ေသာ ေပးရန်ရိှတာဝန်များ 

ဝန်ထမ်းများကို ေပးရန်ပမာဏ 

(ဇယား- ၇ တွင် ေပးရန် ေဖာ်ြပထားသည်) 

 

အြခားဦးစားေပးေတာင်းဆိုမများ 

(ဇယား- ၈ တငွ် ေဖာ်ြပထားသည်) 

 

အာမခံမဲ့ေသာမရီှင်များ 

(ဇယား- ၉ တွင် ေဖာ်ြပထားသည်) 
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တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း အာမခံရထားေသာ မီရှင်များကို 

ေပးရန်ကျန်ရိှေသာ လက်ကျန်  

(ဇယား- ၁၀ တွင် ေဖာ်ြပထားသည်) 

 

အာမခံမဲ့ေသာ ေပးရန်ရိှတာဝန်များ စုစုေပါင်း။  

အြခားပိုင်ဆိုင်မများ/ ေပးရန်ရိှတာဝန်များ  

ြဖစ်တန်ရာေသာ ပိုင်ဆိုင်မတန်ဖိုးခန်မှန်းေြခ 

(ဇယား- ၁၁ တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည်) 

ြဖစ်တန်ရာေသာ ေပးရန်ရှိတာဝန်များ၏ ခန်မှန်းေြခ 

(ဇယား- ၁၂ တွင် ေဖာ်ြပထားသည်) 

 

ထုတ်ေပးထားေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမရှယ်ယာ  

ေပးေချထားေသာ ရင်းှီးြမပ်ံှမရှယ်ယာ  

 

 

ဥပေဒအရြပလုပ်ေသာ ေကညာချက်  

ဤထုတေ်ဖာ်ေကညာချက်တွင် ေကညာထားေသာ အချက်အလက်များှင့် ပးူတွဲပါရှိေသာ ဇယားများသည် 

က်ုပ်သိရှိသမ စစ်မှန်ပီး မှန်ကန်ေကာင်း ဝန်ခံအပ်ပါသည်။ 

 

         …………………………………..           

                   အမည် 

                [ လူမွဲခံယူသူ၏ကုိယ်စား ] 

 

 

ပးူတွ ဲ

၁. ဇယား ၁ မ ှ၁၂ 

၂. လွန်ပီးေသာ ၂ ှစ်တာကာလအတွက် ဘာေရးအေြခအေနြပစာရင်း 
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( ပံုစံအမှတ-် ၆ ) 

အပုိင်း (၆) လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ေကာင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအ ကံေပး ခန်အပ်ပီးေကာင်း 

အေကာင်းကားစာ 

[ လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၁၀၀ ှင့် နည်းဥပေဒ ၆၃ ] 

 

ဦး/ေဒ ...................................... သည် အပိုင်း (၆) လုပင်န်းစဉ် စတင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှပိါသည်။ 

 

၁။ (က) ကုမဏီအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ   

            ကုမဏီအမည် 

  မှတ်ပုံတင်အမှတ်  

အပုိင်း (၆) လုပ်ငန်း ြဖစ်ပါက  

............................................................................... 

............................................................................... 

    ( ခ) ကုမဏီအြဖစ် မှတ်ပံုမတင်ထားေသာ   

           အပိုင်း (၆) လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းရှင်  

          သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်များအမည် 

အပုိင်း (၆) လုပ်ငန်းြဖစ်ပါက 

............................................................................... 

............................................................................... 

    ( ဂ) အပိုင်း (၆) လုပ်ငန်း တည်ရှိရာလိပ်စာ  

 

............................................................................... 

............................................................................... 

၂။ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးမနေ်နဂျာ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ 

    လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူ၏  

      (က) အမည် 

      ( ခ) မတှပ်ံုတင်အမှတ် 

      ( ဂ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်း/ကုမဏီ (ရိှလင်) 

      (ဃ) လိပ်စာ 

 

      ( င) ဖုန်းနံပါတ် 

      ( စ) အီးေမးလိပ်စာ 

      (ဆ) ခန်အပ်ခံရသည့်ေနစွ ဲ

 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

၃။ အပိုင်း (၆) လုပ်ငန်း၏ ပစည်းအားလံုး  

    သုိမဟုတ် အများစု၏ အာမခံအကျိး 

    ခံစားခွင့်ရ မီရှင်အမည်     

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

၄။ အာမခံအကျိးခံစားခွင့်ရ မီရငှ်ကုိ  

    အေကာင်းကားထားြခင်း ရိှ-မရိှ  

 

............................................................................... 

............................................................................... 
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၅။ ဤအေကာင်းကားစာ တင်သွင်းသူ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ 

      (က) အမည ်

      ( ခ) ရာထူး 

      ( ဂ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်း/ ကုမဏီ (ရှိလင်) 

      (ဃ) လိပ်စာ 

 

      ( င) ဖုန်းနံပါတ် 

      ( စ) အီးေမးလ်လိပ်စာ 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

..................................................................................

............................................................................ 

၆။ ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများကုိ ပူးတွဲတင်ြပရမည်- 

     (က) အပိုင်း  (၆)  လုပ်ငန်း  ကုိယ်စား  ကျမ်းကျနိ်လာ  သုိမဟုတ်  ကတိသစာြပလာြဖင့်  ြပလုပ်ထား  

            သည့် ေကညာချက် (နည်းဥပေဒ ၆၃) 

     ( ခ) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးမန်ေနဂျာ၏ ေကညာချက် (နည်းဥပေဒ ၆၃) 
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( ပံုစံအမှတ်- ၇ ) 

အပုိင်း (၆) လုပ်ငန်းစဉ် ရပ်စဲသွားေကာင်း အေကာင်းကားစာ 

[ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၄ ှင့် နည်းဥပေဒ ၇၀ ] 

 

 

၁။ အပိုင်း (၆) လုပင်န်း၏အမည် .................................................................. 

၂။ ကုမဏီမတ်ှပံုတင်အမှတ် (ရှိလင်) .................................................................. 

၃။ အပိုင်း (၆) လုပ်ငန်းစဉ် စတင်သည့်ေန .................................................................. 

 

မတှခ်ျက်။ လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ အပိုင်း (၆) အရ အပိုင်း(၆) လုပ်ငန်း ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

အစီအစဉ်ကုိ အပိုင်း (၆) လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ပီး ရက်သတပတ ် (၁၀) ပတ်အတွင်း အတည် 

မြပိုင်ေသာေကာင့်  အပိုင်း (၆) လုပ်ငန်းစဉ် ရပ်စဲသည်။ 

 

    အပိုင်း (၆) လုပ်ငန်းကုိယ်စား 

     လက်မတှ် .............................................................. 

အမည ်  .............................................................. 

      ရာထူး  .............................................................. 

လိပ်စာ  .............................................................. 

   .............................................................. 

ဖနု်းနံပါတ် .............................................................. 

အီးေမးလ်လိပ်စာ........................................................... 
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(၁) ကုမဏီအြဖစ် 

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ  

အပိုင်း ၆ လုပ်ငန်းအမည် 
(၂) ကုမဏီမှတ်ပံုတင် 

     အမှတ်       

( ပံုစံအမှတ်- ၈ ) 

ကုမဏီအြဖစ် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ အပိုင်း (၆) လုပင်နး်အား ဖျက်သိမ်းရန် အေကာင်းကားစာ 

[ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၁၄၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် နည်းဥပေဒ ၇၅ ] 

 

သုိ 

မတှပ်ံုတင်အရာရှိ 

 

လုိအပေ်သာ စုံစမး်ေထာက်လှမ်းမများကို ြပလုပ်ခဲ့ပီးေန က်  

(၁) ...........................................................................................................................................၊ 

 (၂) ...................................................................... သည် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒအရ အပုိင်း 

(၆) လုပ်ငန်း အဓပိာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွင်း ကျေရာက်ပီး ၎င်း၏မီရှင်များကုိ ၎င်းပိုင်ပစည်းများအား 

ခွဲေဝေပးရန် ပစည်းအလံုအေလာက်မရိှေကာင်း ေတွရိှရသည်။ သုိြဖစ်ေသာေကာင့် ယင်းဥပေဒ 

ပဒု်မ ၁၄၄ အရ ချက်ချင်း ဖျက်သိမ်းသင့်သည်ဟု ယူဆပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

    လက်မတှ် .............................................................. 

   စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ 

      အမည်  .............................................................. 

ခန်အပ်သည့်ေနစဲွ ......................................................... 

    ရက်စွ ဲ  .............................................................. 

 

ဤအေကာင်းကားစာတင်သွင်းသူ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ 

အမည ်  .......................................................................... 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း/ကုမဏီ (ရှိလင်)............................................ 

လိပ်စာ  .......................................................................... 

ဖနု်းနံပါတ် .......................................................................... 

အီးေမးလ်လိပ်စာ........................................................................ 
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(၁) မရီှင်လိပ်စာ 

(၂) မရီှင်အမည် 

( ပံုစံအမှတ-် ၉ ) 

မီရှင်က ေကွးမီများကို ဥပေဒှင့်အညီ ေတာင်းဆိုြခင်း 

[ လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၁၆၂ (က) (၁) ှင့် နညး်ဥပေဒ ၇၈ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ] 

 

သုိ  

  ..................................................... 

..................................................... 

.. ...................................................... 

 

ကုမဏီသည် (၁)............................................   ....................................................................ေန 

(၂)................................................................................................... အား ေကွးတန်ဖိုးစုစုေပါင်း 

(၃)..................................................................................................................................ေပးရန် 

ရှိပါသည။် 

၂။ အထက်စာပုိဒ်တွင် ပါရိှေသာ တန်ဖိုးပမာဏမှာ ကုမဏီမ ှ အချန်ိေစ့ေရာက်၍ ေပးရန်တာဝန် 

ရှိသည့် တနဖ်ိုးြဖစ်သည်။ 

(မီရှင် သုိမဟုတ် မရီှင်၏ ေငွစာရင်းစာအုပ်များငှ့် မှတ်တမ်းများကို ကည့်ခွင့်ရှိပီး၊ မီရှင် ကုိယ်စား 

ကျမ်းကျနိ်ဆိုိုင်သူမှ ကျမ်းကျနိ်ဆိုထားပီး၊ ကုမဏီမှ အချန်ိေစ့ေရာက်၍ ေပးရန် တာဝန်ရှိသည့် 

တန်ဖိုးပမာဏမာှ မနှ်ကန်ေကာင်း လက်မတှ်ေရးထိုးထားသည့် ကတိြပလာ ပူးတွဲပါရှိရမည။်) 

၃။ မီရှင်သည်၊ ကုမဏီမှ ဤေတာင်းခံချက် လက်ခံရရှိပီး ၂၁ ရက်အတွင်း- 

     (က) ေကွးမီ၏တန်ဖိုးပမာဏကုိ မီရှင်အားေပးရန်၊ သုိမဟုတ် 

    ( ခ) မီရှင်အေနြဖင့်   ေကျနပ်လက်ခံိုင်ဖွယ်ရိှေသာ  ေကွးမ၏ီတန်ဖိုးပမာဏ   အာမခံရှိြခင်း  

           သုိမဟုတ် ေကွးမီေပါင်းစပ်ထားြခင်း ြပလုပ်ရန။် 

၄။ မီရှင်သည် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ  ၁၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ  သတ်မတှ်  

    ထားေသာကာလအတွင်း  ေကွးမီေပးဆပ်ရန်  ပျက်ကွက်ြခင်းကို   အေကာင်းြပ၍   ကုမဏီကုိ    

    ဖျက်သိမ်းရန်အတွက်      လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒအရ     စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ     တရားံုးတွင် 

    ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။  

၅။ ေတာင်းဆိုချက်   ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ   ကုမဏီသည်   လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာနည်းဥပေဒအရ  

    စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ  တရားံုးတွင်  ထိုေတာင်းဆိုချက်ကို  ပယ်ဖျက်ေပးရန်   ေလာက်ထားိုင်  

    သည်။ ေလာက်ထားချက်ကုိ ေတာင်းဆိုချက်ေပးပီး  ၂၁ ရက်အတွင်း တင်ရမညြ်ဖစ်ပီး  တညူီ  

    ေသာကာလအတွင်း ြဖစ်ရမည်။ 

     (က) ေလာက်လာကုိ ေထာက်ခံသည့် ကျမး်ကျနိ်လာကို တရားံုးတွင် မှတ်တမး်တင်ရမည်။ 

       ( ခ) ေလာက်လာမတိှင့် ကျမ်းကျနိ်လာမိတကုိ ေတာင်းဆိုချက်ြပသူထံသုိ ေပးပိုရမည်။ 

မီစားကုမဏီအမည် 

မီစားကုမဏီအမှတ် 

မီစားကုမဏီမှတ်ပံုတင်

ထားေသာလိပ်စာ 

(၃) ေတာင်းဆို   

     သည့်တန်ဖိုး 
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၆။ ေလာက်လာှင့်    ကျမ်းကျန်ိလာများ၏မိတကုိ    ေပးအပ်ိုင်ရန်အတွက်      မီရှင်၏လိပ်စာ  

     [ဤေတာင်းဆိုမကုိြပသူထံ ထိုစာရက်စာတမ်းများ ေပးအပ်ုိင်ရန်  ၎င်း၏လိပစ်ာ၊  သုိမဟုတ်  

     မီရငှ်ကုိယ်စား ၎င်း၏ေရှေနမှ ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါက ထိုေရှေန၏လိပ်စာ] 

၇။ ဤဥပေဒြပဌာန်းချက်အရ ေကွးမီေတာင်းဆိုချက်ကုိ တုန်ြပန်ရန် ပျက်ကွက်မသည်၊ ကုမဏီ  

     အေပ အလွန်ေလးနက်ေသာ (ြပင်းထန်ေသာ) အကျိးဆက်များ ရိှေစိုင်ပါသည်။ အထူးအား  

     ြဖင့် ကုမဏီကို စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေစြခင်းှင့် ကုမဏီ၏ ထိန်းချပ်မအာဏာကုိလညး်  

     တရားံုးမှခန်အပ်ေသာ    စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှထံသုိ      လဲေြပာင်းြခင်းများ 

     ြဖစ်ိုင်သည်။ 

၈။ တရားံုးစီရင်ချက်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ေကွးမီြဖစ်ပါက  

     (က) တရားုံးအမည်    .......................................................................... 

     ( ခ)  အမအမှတ်    .......................................................................... 

        ( ဂ) ချမှတ်သည့်အမိန်   .......................................................................... 

      .......................................................................... 

      (ဃ) ေကွးမီတန်ဖိုး (ကျပ်ေငွ)  .......................................................................... 

       .......................................................................... 

      ( င)  ေတာင်းခံသည့်စုစုေပါင်းပမာဏ .......................................................................... 

       .......................................................................... 

 

      လက်မှတ် ......................................................... 

      အမည် .............................................................. 

      ရာထူး ............................................................... 

  ေကာ်ပိုေရးရှင်း သိုမဟုတ် အစုစပ်လုပင်နး်၏ 

     အမည် (ရှိလင်).............................................................. 

ရက်စွ ဲ..................................... 
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မှတ်ချက်များ 

 

• ပံုစံကို မီရှင် သုိမဟုတ် မီရှင်၏ေရှေနမှ လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။ အစုစပလ်ုပ်ငန်း၏ကုိယ်စား 

အစုစပ်ဝင်မှေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာ်ပိုေရးရှင်း၏ကုိယ်စား ဒါိုက်တာ သုိမဟုတ် အတွင်းေရးမှး 

သုိမဟုတ် ေကာ်ပိုေရးရှင်း၏ အမေဆာင်အရာရှိမှေသာ်လည်းေကာင်း လက်မှတ်ေရးထုိးိုင်သည်။ 

• ဤစာရက်စာတမ်းမှ ေတာင်းခံသည့် ေကွးမီပမာဏ သုိမဟုတ် ေတာင်းခံရန် ေကွးမီသည် 

တစ်ခုထက်ပိုပါက ထိုေကွးမီတို၏ စုစုေပါင်းတန်ဖိုးသည် ဥပေဒမှြပာန်းေသာ အနည်းဆံုး တန်ဖိုး 

ကျပ ်၅၀၀၀၀၀ ထက် ပိုရမည်။ 

• ၎င်းေကွးမီ သုိမဟုတ် ေကွးမတီစ်ခုချင်းစီတိုသည် တရားံုးစီရင်ချက်ေကာင့် ြဖစ်ေပေသာ 

ေကွးမီြဖစ်သည်မအှပ ေကွးမီေတာင်းခံချက်ှင့်အတူ ထိုေကွးမီကုိ အတညြ်ပေသာ သုိမဟုတ် 

ေကွးမီတို၏ စုစုေပါင်းတန်ဖိုးကို ကုမဏီမှ ေပးရန်ရှိေကာင်းှင့် ေကွးမီေပးဆပ်ရန် အချန်ိ 

ကျေရာက်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လာ ပူးတွဲပါရှိရန် လုိပါသည်။ 

• တစ်စုံတစ်ဦးသည် ယင်းထံသုိ ေကွးမီ လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းေကာင့် ရိှေသာေကွးမီကုိလည်း 

ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ 
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( ပံုစံအမှတ်- ၁၀ ) 

စာရင်းရငှ်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ ှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ။ 

[ လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၀၊ နည်းဥပေဒ ၈၂ ] 
 

၁။ ကုမဏီအမည် .......................................................................... 

၂။ ကုမဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် .......................................................................... 

၃။ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏      

    အေသးစိတ်အချက်အလက်များ 

     (က) အမည် 

     ( ခ) မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

     ( ဂ) လုပ်ငန်း/ကုမဏီ (ရိှလင်) 

     (ဃ) လိပ်စာ 

 

     ( င) ဖနု်းနံပါတ် 

     ( စ) အီးေမးလ်လိပ်စာ 

 

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

၄။ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ 

ခန်အပ်သည့်ေနစွဲ 

.......................................................................... 

၅။ အစီရင်ခံစာ .......................................................................... 

၆။ မီရှင်များ၏ေန က်ဆံုးစည်းေဝးသည့်ရက်စွဲ .......................................................................... 

၇။ ပီးေြမာက်မ၏ ခန်မှန်းေြခရက်စွဲ .......................................................................... 

  

ကုမဏီဖျက်သိမ်းမကို ကန်ကာေစမည့် အေကာင်းရင်းများ (လုပေ်ဆာင်မပုိင်းဆိုင်ရာှင့် ပံုမှန်မဟုတ် 

ေသာ အြဖစ်အပျက်များ အပါအဝင်၊ ဥပမာအားြဖင့်- မီစားများမှေကာက်ခံမ၊ တရားစွဲဆိုမအပးီသတ်ြခင်း၊ 

အြမတ်ေဝစု ေကညာြခင်း) 
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ဤပံုစံပါရက်စွဲအရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမး်ေရးအရာရှိ၏ စုစုေပါင်း မီရှင်များခန်မနှ်းေြခ 

မီရှင်အမျိးအစား ခန်မှန်းေြခအေရအတွက် ခန်မှန်းေြခတန်ဖိုး 

ဦးစားေပးအဆင့်   

အာမခံရထားြခင်းရှိေသာ   

အာမခံရထားြခင်းမရှိေသာ   

အချန်ိဆိုင်း၍ေပးေချြခင်း   

 

ခန်အပ်သည့်အချနိ်မှစ၍ ဤအစီရင်ခံစာပါရက်စွဲအထိ ေပးေဆာင်ပီးြဖစ်ေသာ အြမတ်ေဝစု 

မီရှင်အမျိးအစား ေပးအပေ်သာ 

ရက်စွဲ(များ) 

အြမတ်ေဝစု၏န်းထား ေပးေချပီးတန်ဖိုး 

စုစုေပါင်း 

ဦးစားေပးအဆင့်  [ေပးေချပီးပမာဏ/ေပးရန်ရှိပမာဏ]  

အာမခံရထားြခင်းရှိေသာ  အကျံးဝင်မမရိှ  

အာမခံရထားြခင်းမရှိေသာ  [ေပးေချြခင်းပမာဏ/ေပးရန်ရိှပမာဏ]  

အချန်ိဆိုင်း၍ေပးေချြခင်း  [ေပးေချပးီပမာဏ/ေပးရန်ရှိပမာဏ]  

ကူညီေထာက်ပံ့သူများ  [ေပးေချပးီပမာဏ/ေပးရန်ရှိပမာဏ  

 

လူမွဲခံယြူခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူ၏စရိတ် အကျဉ်းချပ် 

ဤစာရင်းြပလုပစ်ဉ်ကာလအတငွ်း စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး 

အရာရှိကုိ ေပးေသာ အခေကးေငွ 

 

ခန်အပ်သည့်ေနမစှ၍ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိကုိ 

ေပးေသာ အခေကးေငွ 

 

ဤစာရင်းြပလုပ်စဉ်ကာလအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်များအြဖစ် 

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိမှလက်ခံရရှိသည့်ေငွေကးပမာဏ 

 

ခန်အပ်သည့်ေနမစှ၍ ယခုစာရင်းြပလုပ်သည့်ရက်စွဲအထိ ကုန်ကျ 

စရိတ်များအြဖစ် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှမှ လက်ခံရရှိ 

သည့် ေငွေကးပမာဏ 

 

 

 

 

လက်ခံရရှိေငွ (ေြပစာ)ှင့် ေပးေငွစာရင်း 

လက်ခံရရှိေငွ ြဖတ်ပိုင်းများ (ေပးရန်အချနိ်ေစ့ေရာက်သည် ့ရင်းှီးြမပ်ှံမများ၏  

အဓိကရင်းှီးြမပ်ှံမကုိ ချန်လှပ်ထားရန်) 

 

ဤစာရင်းြပလုပ်သည့်ကာလမတုိင်မီ လက်ခံရရှိေသာ စုစုေပါင်းေငွပမာဏများ  

ဤစာရင်းြပလုပ်စဉ်ကာလအတွင်း လက်ခံရရှိေသာ စုစုေပါင်းေငွပမာဏများ  

(ပူးတွဲပါဇယားကုိရန်) 
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လက်ခံရရှိေငွ စုစုေပါင်းအတွက် ေငွလက်ခံြဖတ်ပိုင်းများ (ဤစုစုေပါင်းတန်ဖုိး 

ကုိ အြခားစာရင်းသို သယ်ေဆာင်သွားရန်) 

 

ေပးေချေငွ (ရင်းှီးြမပ်ံှထားေငွ သုိမဟုတ ်ြပန်လည်ရင်းှီးြမပ်ံှထားေငွကို 

ချန်လှပ်ထားရန်) 

 

ဤစာရင်းြပလုပ်သည့်ကာလမတုိင်မီ ေပးေချထားေသာ စုစုေပါင်းေငွပမာဏ 

များ 

 

ဤစာရင်းြပလုပ်စဉ်ကာလအတွင်း ေပးေချထားေသာ စုစုေပါင်းေငွပမာဏများ 

(ပူးတွဲပါဇယားကုိရန်)  

 

ေပးေငွစုစုေပါင်း (ဤစုစုေပါင်းတန်ဖိုးကုိ အြခားစာရင်းသုိ သယ်ေဆာင်သွားရန်)  

 

ပိုင်ဆိုင်ေသာေငွ ြပန်လညသ်င့်ြမတြ်ခင်း 

လက်ဝယ်ရိှေငွ (ေအာက်တွင်ဖတ်ပါ)  

ဘဏ်စာရင်းရှိေငွ   

ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းရှိသွင်းေငွ   

တ်-ေငွမထုတ်ေသးေသာချက်လက်မတှ်   

ေပါင်း-ေပးရန်ကျန်ရိှေသးေသာအပ်ှံေငွ   

ရင်းှီးြမပ်ံှပီးေသာေငွသားအြဖစ်မေြပာင်းလဲရေသးေသာေငွပမာဏ   

ပိုင်ဆိုင်မစုစုေပါင်းလက်ကျန်ေငွ    

 

အြမတ်ေဝစုကို မညသ်ည့်မီရှင်ကုိေပးရန် ကိတင်ေမာ်မှန်းထားြခင်းရှိ-မရိှ။ 

ရှိပါက ေအာက်ပါဇယားကုိ ြဖည့်စွက်ေပးရန်။ 

ခန်မှန်းေြခရလာဒ်   

ြပန်လည်ရယူိုင်မည့် အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မ ေမာ်မှန်းချက် ခန်မှန်းေြခအနိမ် ့ ခန်မှန်းေြခအြမင့် 

ေလာက်လာတင်သည့်ေနတွင် ထိုေငွစာရင်းတွင် ရှိေငွ 

စုစုေပါင်း 

  

ေြမယာမှ အကျိးခံစားခွင့်များ   

အေထွေထွမီစားများ    

လက်ဝယ်ရိှ အစုရှယ်ယာ    

မပီးစီးေသးေသာလုပ်ငန်းများ    

စက်ံုှင့်စက်ကရိယာ    

ဥပေဒေကာင်းအရ ြပန်လည်ရရှိိငု်ဖယွ်များ   

ြဖစ်တန်ရာရိှေသာ ပိုင်ဆိုင်မများ    

ြပန်လည်ရိုင်ဖွယ်ရှိသည်များ   
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ြပန်လည်ရယူိုင်မည့် အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မခန်မှန်းေြခ   

လူမွဲခံယြူခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူမှ ေန င်တွင် ရရှိုိင်ဖွယ် 

အခေကးေငွ  

  

ေန င်တွင် ေပးရဖွယ်ရိှေသာ ခန်မှန်းေြခေပးေဆာင်ရန် 

သုိမဟုတ် ကျခံဖွယ်ကုန်ကျစရိတ်များ 

  

စာရင်း၏ရက်စွဲအရ ြပန်လည်ရယူုိင်မည့် အသားတင် 

ပိုင်ဆိုင်မခန်မနှ်းေြခ မီရှင်များရယူုိင်မည့် အန ဂတ် 

အြမတ်ေဝစုများ 

  

 အန ဂတ်အြမတ်ေဝစုများ ခန်မှန်းေြခ    

အာမခံရမီရှင်များ    

အာမခံမရရှိထားေသာမီရှင်များ   

စာရင်းေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှေသာမီရှင်များ    

ေကွးမီဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသူများအတွက် ြခားန းချက်    

စာရင်းရငှ်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိမ ှကုမဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မ  

 

 

 
 

စာရင်းများမှန်ကန်မရှိေကာင်း စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိက ဥပေဒြပာန်းချက်အရ ေကညာ 

ချက်....................................................................................................................................................ရိှ 

..................................................................................................ကုမဏီမှ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး 

အရာရှိြဖစ်သူ ကု်ပ် ဦး/ေဒ ............................ က ေအာက်ပါအတိုင်း အေလးအနက် ေကညာပါသည်-  

၁။ ဤတိုးတက်မအစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိေသာ အချက်အလက်များသည် ဤအစီရင်ခံစာကို တင်ြပ 

သည့်ေနတွင် ကု်ပ်ယံုကည်သိရှိသမအချက်များအရ မှန်ကန်ေကာင်း အာမခံပါသည်။  

၂။  ဇယားတွင် တင်ြပထားသည့်............................ရက်ေနမှ.........................ရက်ေန ကာလအတွင်း 

ေြပစာှင့် ေပးေငွစာရင်းသည် အဆိုပါကာလအတွင်း စာရင်းရှင်းအရာရှိ၏ ြပည့်စံုမှန်ကန်ေသာ ေြပစာှင့် 

ေပးေငွစာရင်းပါရှိပီး၊ က်ုပ်/ကနပ််တိုအြပင၊် က်ုပ်/က်ုပ်တိုအမိန်ြဖင့် အြခားေသာမည်သည့်ပုဂိလ် 

မဆိုသည်၊ အဆိုပါကာလအတွင်း၊ ကု်ပ်/က်ုပ်တိုအမနိ်ြဖင့် စာရင်းတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့် 

ကိစမှအပ ကုမဏီအတွက် ေငွလက်ခံရရှိြခင်း သုိမဟုတ် ေပးေချြခင်းမရှိပါ။  

၃။ ....................................................... တွင် ေကညာသည်။ 

 

 

     ……………………………………. 

                စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ 
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က်ပု်၏ေရှေမှာက်၌ .................................................... 

သက်ေသအမည် .................................................... 

လိပ်စာ   .................................................... 

 

…………………… ရက်စွဲ မှ ................................. အထိ လက်ခံရရှိေငွ (ေြပစာ) ှင့် ေပးေငွစာရင်း 
 

ရက်စဲွ ေငွေပးသွင်းသူအမည် ေပးသွင်းသည့်အေကာင်းအရာ တန်ဖိုး 

    

    

    

    

  စုစုေပါင်း  

 
 

ရက်စဲွ ေငွလက်ခံသူအမည် လက်ခံသည့်အေကာင်းအရာ တန်ဖိုး 

    

    

    

    

  စုစုေပါင်း  
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( ပုံစံအမှတ-် ၁၁ ) 

ေကွးမီ သုိမဟုတ် ေတာင်းဆုိချက်များကုိ သက်ေသထင်ရှားတင်ြပရန် အေကာင်းကားစာ 

[ လူမွဲခံြခင်းဥပေဒပဒု်မ၂၀၁၊ နညး်ဥပေဒ ၈၇ ] 

 

သုိ 

 စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ 

 

၁။ ........................................................... ကုမဏီ၊ ကုမဏီမတှပုံ်တင်အမှတ် ........................ သည ်

….......................... ရက်ေနတွင် .......................................................................................................ေန 

မီရှင်ြဖစ်သူ ဦး/ေဒ ...................................................... အား ေကွးမီ သုိမဟုတ် ေတာင်းဆိုချက် တန်ဖုိး 

................................................................................................................................... ေပးရန်ရှိပါသည်။  

[*ြဖည့်စွက်ေရးသားရန် (ဆီေလျာ်သလို) ဖျက်သိမ်းရန် အမနိ်၏ရက်စွဲ၊ သုိမဟုတ် မိမိဆအေလျာက် 

ဖျက်သိမ်းြခင်းြဖစ်ပါက၊ ဖျက်သိမ်းရန်ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်ရက်စဲွ] 

ေကွးမီသုိမဟုတေ်တာင်းခံသည့်အေကာင်းအရာ 

 အဖုိးစားန း 

(ေကွးမတီင်ရှိပံု) 

ေငွပမာဏ မတှခ်ျက်။ ေငွေပးေချမကုိ သက်ေသခံ 

ေသာ ေဘာက်ချာှင့် မိတများပါရှိရန်) 

    

    
 

၂။ က်ုပ်သိရိှသမေသာ အချက်အလက်များအေပ မူတညလ်ျက် မရီှင်ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် မီရှင်၏ 

အမိန်ြဖင့် အြခားေသာပုဂိလ်ကြဖစ်ေစ၊ ဇယား (၁) ပါ စာရက်စာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှလွဲ၍ 

ထိုေကွးမီ သိုမဟုတ် ေတာင်းခံမအားလံုးအတွက်ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ေကျနပ်သည် 

အထိြဖစ်ေစ သုိမဟုတ် အာမခံြဖစ်ေစ လက်ခံရရှိထားြခင်းမရှိပါ။  

ေငွေတာင်းခံလာ သုိမဟုတ ် အြခားေသာ လဲေြပာင်းိုင်သည့်စာချပစ်ာတမ်းများရှိပါက ေအာက်ပါ 

ဇယားတွင် ေဖာ်ြပရန်။ 

ရက်စွ ဲ ေငွထုတ်လက်မှတ်ေရးထိုးသူ ေငွေပးေချရန်လက်ခံသူ ေငွပမာဏ အချန်ိေစ့ေရာက်ေသာရက်စွဲ 

     

     

     

 

၃။ မီရှင်သည် ဇယား (ခ)တွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှလွဲ၍ ေကွးမီ သုိမဟုတ် ေတာင်းဆိုမအတွက် 

အြခားေသာအာမခံများ ရရှိထားြခင်းမရှိေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။  
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၄။ ကု်ပ်သည် မီရှင် / မီရှင်၏ဒါိုက်တာ / မီရှင်၏ဝန်ထမ်း / မီရှင်၏ကုိယ်စားလှယ်* ြဖစ်ပီး၊ 

မီရှင်ထံမှ စာြဖင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်ှင်း၍ ဤထွက်ဆိုချက်ကုိြပသည်။ အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ 

ကိစရပ်အတွက် ဤေကွးမီတင်ရှိြခင်းြဖစ်ပီး ယခုအချနိ်အထိ ေကွးမီကုိေပးဆပ်ြခင်းမရှိေကာင်း က်ုပ် 

အေနြဖင့် သိရှိပါသည်။  

*သက်ဆိုင်မမရှိသည်တုိကုိပယ်ဖျက်ရန်။ 

 

 

 

        လက်မှတ် ............................................. 

        အမည် .................................................. 

ရက်စွ ဲ................................................... 
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ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်

ှင့်သက်ဆိုင်သူအမည်  

ေနရပ်လိပ်စာ 

စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သိမ်းေရး 

အရာရှိအမည်  

( ပုံစံအမှတ်- ၁၂ ) 

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်သည့်ပစည်းကုိ တာဝန်မယူေကာင်း ြငင်းဆိုသည့် အေကာင်းကားစာ  

[ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂၀၆၊ နည်းဥပေဒ ၉၇] 

 

သုိ  

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

ဤထုတေ်ဖာ်ေကညာချက်ြဖင့် က်ုပ် .................................................................. သည် 

............................................................. ကုမဏီ၊ ကုမဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ် ........................... ၏ 

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအေနြဖင့် လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂၀၆ တွင် ြပာန်း 

ပါရှိသည့် ကုမဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မငှ့်ပတ်သက်သည့် အခွင့်အေရး၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အကျိးခံစားခွင့်များ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့်ကုိ စွန်လတ်ေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ထိုသုိ ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့်ကို 

စွန်လတ်ြခင်းေကာင့် သင့်တွင် ဆံုးံးမ သုိမဟုတ် နစ်န မ ြဖစ်ပွားခဲ့ပါလင် သင်သည် ကုမဏီ၏ 

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းတွင် ေကွးမီ သုိမဟုတ် ေတာင်းဆိုမရှိေကာင်း သက်ေသတင်ြပိုင်ပါ 

သည်။  

 

ရက်စဲွ……………………………. 
 

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ 

အမည ်    ................................................. 

မတှပုံ်တင်အမတှ်  ................................................. 

လုပ်ငန်း/ကုမဏ ီ(ရှိလင်) ………….................................. 

လိပ်စာ    ….............................................. 

    ................................................. 

ဖနု်းနံပါတ်   ................................................. 

အီးေမးလ်လိပ်စာ  ………...................................... 
 

တာဝန်မယူေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေကညာသည့်အချက်အလက်များ 
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မစီား၏အမည်  

ေနရပ်လိပစ်ာ   

ေနရပ်လိပ်စာ   

မရှီင်၏အမည ် 

( ပုံစံအမှတ-် ၁၃ ) 

လူမွဲအြဖစ်ခံယူေစသည့်အမိန်ချမှတ်ေပးရန် ေလာက်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားစာ 

[ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၂၅၀ ှင့် နည်းဥပေဒ ၁၀၇ ] 
 

 သုိ 

  ………............................ 

  …………........................ 

 မ ှ

  …………........................ 

  …………........................ 

 မီရှင်၏အမည်ှင့် ကုမဏီမှတ်ပံုတင်အမတှ် (ရှိလင်) …………..…................….… 

 (တစ်ဦးထက်ပိုပါက မီရငှ်အားလံုး၏အမညက်ိုေဖာ်ြပရန်) ..………………...............…..

 ေကွးမီပမာဏ (တရားံုးအမိန်အရ ေကွးမီြဖစ်ပါက  ……………………............... 

 တရားံုး၏စီရင်ချက် သုိမဟုတ ်အမိန)် ……………....…...............… 

 အတိုး (အတိုးန်း၊ အတိုးေပးရမည့်အချနိ်ကာလစသည် …………….......................… 

 တုိကို ေအာက်ပါဇယားပးူတွဲလျက် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရန်) ………………..................…. 

 စုစုေပါင်းပမာဏ      ………………...............…… 

 ေပးေချမတစ်ရပ်ရပ် ှင့်/သုိမဟုတ ်အြပန်အလှန်  …………………...............… 

 တင်ရှိေသာေကွးမီ      ………………...............…… 

 အသားတင်ပမာဏ      …………………...............… 

 ၁။ ဤအေကာင်းကားစာကုိ လက်ခံရရှိပီးေန က် (၂၁) ရက်အတွင်း- 

  (က) မီရှင်ေတာင်းဆိုေသာ ေကွးမပီမာဏကုိ ေပးဆပ်ရမည် သုိမဟုတ ် 

 ( ခ) မီရှင် ေကျနပ်လက်ခံုိင်ေအာင် ေကွးမီကုိ ေြဖရှင်းိုင်မည့် အစီအစဉ်ကုိ 

 ြပလုပ်ရမည်။ 

၂။ ဤအေကာင်းကားစာတွင် ေတာင်းခံေသာ ေကွးမီသည် ေပးဆပ်ရန် အချန်ိေစ့ ေရာက်မ 

မရိှေသးလင်၊ အပိုဒ် ၁ တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း လိုက်န ရန် သုိမဟုတ် အဆိုပါ အပိုဒ်ပါ 

ေကွးမီဆပရ်န် အချန်ိေစ့ေရာက်ချနိ်တွင် ေပးဆပ်ိုင်မည့် ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်သည့် အလား 

အလာရှိေကာင်းကို မီရှင် ေကျနပ်လက်ခံိုင်ေစရန် ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရပါမည်။  

၃။ ေကွးမီကို (အမည်ှင့်လိပ်စာ၊ လိုအပ်ပါက တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်ှင့် အီးေမးလ်လိပ်စာ ပါ 

ထည့်သွင်းိုင်သည်) သုိ ေပးဆပ်ိုင်သည်။ 

၄။ အထက်အပုိဒ် ၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချနိ်အတွင်း၊ အပိုဒ် ၁ သုိမဟုတ ် ၂ ကို 

လုိက်န ြခင်း မရှိသည့်အြပင် တရားံုးသည် ဤအေကာင်းကားစာကို လိုက်န ရန် အချနိ် 

ကာလကို တိုးြမင့်ေပးြခင်းမရှိပါက သင့်အား တစ်သီးပုဂလ လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာ မခင်းြဖင့် 

အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ (ေအာက်ပါ အပိုဒ်၅ ကုိ ဖတ်ရန်။) 
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လုိက်န ရန်အချနိ်ကာလတိုးြမင့်ေပးြခင်းကုိ ေလာက်ထားြခင်း 

၅။ အထက်အပုိဒ် ၁ တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချနိ်ကာလအတွင်း ဤအေကာင်းကားစာ ကို 

လုိက်န ရန်အတွက် အချနိ်ကာလတုိးြမင့်ေပးရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေကာင်းများြဖင့် တရားံုးသို 

ေလာက်ထားိုင်သည်- 

(က) သင်သည် ဤအေကာင်းကားစာ ထုတ်ဆင့်ြခင်းှင့်စပလ်ျဉ်းသည့် စီရင်ချက် 

သုိမဟုတ် အမိန်ကုိ ပယ်ဖျက်ေပးရန် ေလာက်ထားခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊ သုိမဟုတ် 

( ခ) ဤအကာင်းကားစာကို ပယ်ဖျက်ရန် တရားုံးသုိ ေလာက်ထားခဲ့ပီး ြဖစ်ေကာင်း။  
 

အေကာင်းကားစာပယ်ဖျက်ေပးရန် တရားံုးသုိ ေလာက်ထားြခင်း 

၆။ အထက်အပိုဒ် ၁ တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချနိ်ကာလအတွင်း ဤအေကာင်းကားစာ ကို 

ပယ်ဖျက်ေပးရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေကာင်းများြဖင့် တရားံုးသုိ ေလာက်ထားိုင်သည်- 

(က) ေတာင်းဆိုေသာ ေငွပမာဏကုိြဖစ်ေစ၊ အြခားေသာ ေငွပမာဏတစ်ရပ်ကုိ ြဖစ်ေစ 

ထုိမီရှင်သုိ ေပးဆပ်ရန်မရှိေကာင်း၊ သုိမဟုတ်  

( ခ) ဤအေကာင်းကားစာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေငွပမာဏှင့်ညီမေသာ ပမာဏ 

တစ်ရပ်ကုိ ြပန်လှန်ေတာင်းဆိုမ၊ ခုှိမမ် သုိမဟုတ် အြပန်အလှန် စဲွဆိုမ 

ရှိေကာင်း။ 

အပိုဒ်ခဲွ (ခ) တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အေကာင်းြဖင့် ေလာက်ထားပီး တရားံုး က 

သင်၏ ေကွးမီ သုိမဟုတ် ေတာင်းဆိုမကို ပလပ်ေကာင်း စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့လင် 

ြပန်လှန်ေတာင်းဆိုမ၊ ခုှိမမ် သုိမဟုတ ် အြပန်အလှန်စွဲဆိုမ မြပလုပ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း 

အခိုင်အမာ သက်ေသတင်ြပရမည။် 

၇။ ေအာက်ပါအချက်များကုိ ေသချာစွာ သတိြပရမည်-  

(က) ဤအေကာင်းကားစာကို လိုက်န ရန် အချနိ်ကာလ တိုးြမင့်ေပးရန် တရားံုး သုိ 

ေလာက်ထားခ့ဲပီး အထက်အပုိဒ် ၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချနိ်မကုန်ဆုံးမီ 

အတွင်း တရားံုး၏ခွင့်ြပချက် မရရိှခဲ့လင် ဤအေကာင်းကားစာပါ အချန်ိ 

အတိုင်း လိုက်န ရမည်။  

( ခ) သုိရာတွင် အပိုဒ် ၆ ပါ အေကာင်းများအရ ဤအေကာင်းကားစာကို တရားံုးက 

ပယ်ဖျက်ရန် ေလာက်ထားခဲ့လင် ယင်းေလာက်လာအေပ တရားံုးက 

ဆုံးြဖတခ်ျက်မချမအီထိ ဤအေကာင်းကားစာကို လိုက်န ရန် မလို။  

၈။ တရားုံးသုိ ေလာက်ထားပါက မီရှင်သည် (အမည်ှင့်လိပ်စာ လုိအပ်ပါက တယ်လီဖုန်း၊ 

ဖက်စ်ှင့် အီးေမးလ်လိပ်စာပါ ထည့်သွင်းိုင်သည်) သုိ ေပးပိုသည့် ဥပေဒအရ သမာန်စာကို 

လက်ခံရယူရမည။် 
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သတိေပးချက် 

 

 

 

 

 

 

 ဤအေကာင်းကားစာသည် အေရးကီးသည့် စာရက်စာတမး်ြဖစ်သည်။ ယင်းတွင်ပါရှိ ေသာ 

အချက်အလက်များသည် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ၏ ြပာန်းချက်များအေပ အေြခခံ သည်။ 

အချက်အလက်များသည် အကျဉ်းချပ်သာြဖစ်ပီး ဥပေဒပါြပာန်းချက် အြပည့်အစုံမဟုတ် ပါ။ 

ဤအေကာင်းကားစာကို ဖတ်ပီးေန က် ပိုမုိြပည့်စံုေသာ ရှင်းလင်းချက် လိုအပ်လင်ြဖစ်ေစ၊ 

မညသုိ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမညကုိ် မသိရှိလင်ြဖစ်ေစ ဥပေဒအ ကံာဏ် ေတာင်းခံသင့်ပါ သည်။  

 

 

အတိုးန်းတွက်ချက်မဇယား 

မတှခ်ျက် 

 

 

 

 

 

 

 သတင်းအချက်အလက် ြဖည့်သွင်းရန် ပုံစံ မလုံေလာက်ပါက ပုံစံတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက် 

အလက်များ ပါဝင်ေသာ သီးြခားစာရက်ကို ပူးတွဲအသံုးြပပါ။  

 

 

 

 

 

 

 

အတိုးန်း ေတာင်းခံ 

သည့်ကာလ 
မညသ်ည့်ေတာင်းဆိုမကုိ 

အေြခခံသည့်အတိုး ြဖစ်သည် 

အတိုးေတာင်းခံ 

သည့် ေပးေချ 

ရမည့်ေငွရင်း  

အတိုး 

ရာခိုင်န်း 

ေတာင်းခံသည့် 

အတိုးပမာဏ 
မ ှ အထ ိ

      

      

ေတာင်းခံသည့်အတိုးစုစုေပါင်း  
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ံုးကြဖည့်သွင်းရန ်

 

( ပုံစံအမှတ-် ၁၄ ) 

မီရငှ်၏ေလာက်လာ 

  [ လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၃ ှင့် နညး်ဥပေဒ ၁၀၈ ] 

 

 

 

မတှခ်ျက် 

 အချက်အလက် ြဖည့်သွင်းရန ်ပံုစံမလံုေလာက်ပါက ပံုစံတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက် များ 

ပါဝင်ေသာ သီးြခားစာရက်ကုိ ပူးတွဲအသံုးြပပါ။ 

အမအမှတ ်     ………………………………………………….........… 

တရားံုးအမည်     ……………………………………….........…………… 

မီစား (များ) ၏ အမည်    ………………………………………….........………… 

      ………………………………………….........………… 

ေလာက်ထားသူမီရှင် (များ) ၏ အမည်  …………………………………….........……………… 

      ………………………………………......……………… 

ေလာက်ထားခံရသူမီစား (များ) ၏ အမည် ………………………………………................……….  

  ……………....……………………........………………. 

 

သုိ 

 ………………………………. (ေလာက်ထားခံရသူ၏ အမည်ှင့် ေနရပ်လိပ်စာ) 

 

 

ဤေလာက်လာကိုကားန ြခင်း 

ဤေလာက်လာကို တရားံုးတွင် ကားန ရန် ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်- 

ရက်စဲွှင့်အချနိ ်- 

ေနရာ   - 

သင် သုိမဟုတ် သင်၏ေရှေနသည် အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ေနရာှင့် အချနိ်အတိုင်း 

လာေရာက်ြခင်းမရှိပါက၊ တရားံုးသည် သင့်အား လူမဲွြဖစ်ေကာင်းအမိန်ကုိ တစ်ဖက်သတ် ချမှတ်ုိင်ပါ 

သည်။ 

သင်သည် တရားံုးေရှလာေရာက်ြခင်း သုိမဟုတ် မခင်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပမီ 

တရားံုးသုိေရာက်ရှိေကာင်း အေကာင်းကား မှတ်ပုံတင်ရမည။် 
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ေလာက်ထားချက်ကုိ ြငင်းဆိုြခင်း  

သင်သည် ေလာက်ထားချက်ကုိ ြငင်းဆိုလိုပါက-  

(က)  တရားံုးသုိေရာက်ရှိေကာင်း အေကာင်းကားစာ တင်ြပရမည်၊  

( ခ) ထိုေလာက်ထားချက်ကုိ ြငင်းဆိုေကာင်း အေကာင်းအချက်များ ေဖာ်ြပထားေသာ စာှင့် 

ထိုအေကာင်းအချက်များကို ေထာက်ခံသည့် ကျမး်ကျန်ိလာ ပူးတွဲတင်ြပရမည်၊ 

( ဂ) ပးူတွဲပါစာရက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် မီရှင်၏ ေလာက်ထားချက်ကုိ တရားံုးတွင် 

ကားန မည့်ေနရက်မတိုင်မီ အနည်းဆံုး (၃) ရက် ကိတင်လျက် ေလာက်ထားသူ မီရှင်၏ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပစ်ာသုိ ထိုစာရက်စာတမ်းတိုင်း၏မိတကို ေပးပိုရမည်၊ 

(ဃ) အမကားန မည့်ေနရက်တွင် တရားံုးေရှ လာေရာက်ရမည။် 

 

ေလာက်လာ 

၁။ ေလာက်ထားသူ မီရငှ် […………………………………………................... ေလာက်ထားသူ၏ 

အမည်ှင့်လိပ်စာ] သည် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၃အရ [………………………...................... 

ေလာက်ထားခံရသူ မီစား၏ အမည်၊ လိပ်စာှင့် အလုပ်အကိုင်] အေပ လူမွဲခံယေူစသည့် အမိန်ချမှတ် 

ေပးရန် တရားံုးသုိ ေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ေလာက်ထားခံရသူ မီစားသည် ေလာက်ထားသူ မီရှင်အား တန်ဖိုးပမာဏ […………..……… 

………….....................................] ေကွးမီေပးဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ေလာက်ထားသည့် တန်ဖိုးသည် 

လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခဲွငယ ် (၁) အရ ေဖာ်ြပသတ်မှတ်ထားသည့် 

ပမာဏှင့် ညမီပါ သည် (သိုမဟုတ်) ပမာဏထက် ေကျာ်လွန်ပါသည်။ 

၃။ အထက်အပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေငွပမာဏသည် [……………………………….................. 

တရားံုး၏စီရင်ချက်အရ ေပးဆပရ်မည့် ေကွးမီ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက် အပါအဝင် ေကွးမီ 

တင်ရှိသည့်အေကာင်း၊ ေကွးမဆီိုင်ရာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ] စသည့် အေကာင်းေကာင့် တင်ရှိ 

ေသာ ေကွးမီြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ အပိုဒ် ၁ တွင် ရည်န်းထားေသာ တန်ဖုိးပမာဏသည် ချက်ချင်းေပးရန် အချနိ်ေစ့ေရာက် ေနေသာ 

ေကွးမီြဖစ်ပါသည်။* 

[ သိုမဟုတ် ] 

အပိုဒ် ၁ တွင် ရည်န်းထားေသာ တန်ဖိုးပမာဏသည် [     -      -      ] ရက်ေနတိုင်ေအာင် 

ေပးဆပ်ရန် အချန်ိေစ့ေရာက်ြခင်းမရှိေသးပါ။ သိုေသာ် ေလာက်ထားခံရသူ မီစားသည် အချနိ်ေစ့ေရာက် 

သည့်တိုင်ေအာင် ေပးဆပ်ိုင်ရန် ေလျာ်ကန်သည့် အလားအလာမရှိပါ။* 

[ *မသက်ဆိုင်သည်ကုိပယ်ဖျက်ရန် ] 
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၅။ ေလာက်ထားသူ မရီှင်သည် ေလာက်ထားခံရသူ မစီား၏ ပိုင်ဆိုင်မအေပမှ အာမခံ အေပါင်အှံ 

ရရိှထားြခင်းမရှိပါ။* 

[ သိုမဟုတ် ] 

ေလာက်ထားခံရသူ မစီား၏ ပိုင်ဆိုင်မသည့် […………………………......................................] 

တန်ဖိုးပမာဏှင့်ညမီေသာ [……………………………………….................အာမခံ၏အေကာင်းအရာ 

အချက်အလက်များ ေဖာ်ြပရန်] အာမခံပစည်းကုိ လက်ကုိင်ထားရှိသည့် ေလာက်ထားသူ မီရှင်သည် 

ေယဘုယျအားြဖင့် ေလာက်ထားခံရသူ မီစားအေပ ေကွးမီြပန်လည်မေပးဆပ်မီ ၎င်း၏ပစည်းများကို 

သိမ်းယူထားသည့် အမိန်ချမှတ်မညဆ်ိုလင်၊ ေလာက်ထားသူ မီရငှ်သည် မီရှင်များ၏အကျိးငှါ ယင်း 

အာမခံပစည်းကို စွန်လတ်ရန် ဆရှိသည်။* 

[ သုိမဟုတ် ] 

အာမခံမရှိေသာ ေကွးမီ၏ [……….…………….......…] ြဖစ်ေသာ […………………......…….] 

သည် ပုိင်ဆိုင်မ၏တန်ဖိုးြဖစ်သည။်* 

[ *မသက်ဆိုင်သည်ကုိပယ်ဖျက်ရန် ] 

၆။ ဤေလာက်လာတင်ြပသည့်အချန်ိတွင် ေလာက်ထားခံရသူ မီစားသည-် 

 [  ] ြပည်ေထာင်စုအတွင်း၌ လူကိုယ်တိုင်ရှိခ့ဲသည်၊ 

 [  ] ြပည်ေထာင်စုအတွင်း၌ တရားဝင်ေနထိုင်လျက်ရှိခဲ့သည်၊ 

 ထုိရက်မတိုင်မီ (၃) ှစ်အတွင်းမှစ၍ မညသ်ည့်အချနိ်တွင်မဆို- 

 [  ] ြပည်ေထာင်စုအတွင်း ပံုမှန်ေနထိုင်ေနသည်၊ 

 [  ] ြပည်ေထာင်စုအတွင်း ေနထိုင်ရန် ေနရာရှိေနသည်၊ 

 [  ] ြပည်ေထာင်စုအတွင်း စီးပွားေရးလုပက်ိုင်ေနသည်။ 

၇။ ေလာက်ထားခံရသူ မစီားသည် [     -     -      ] ရက်ေနက ၎င်းထံေပးပိုခဲ့သည့် လူမွဲအြဖစ်ခံယူ 

ေစသည့် အမိန်ချမှတ်ေပးရန် ေလာက်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားစာကို လိုက်န ရန် သုိမဟုတ် 

လူမွဲအြဖစ်ခံယူေစသည့်အမိန်ချမှတ်ေပးရန် ေလာက်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အေကာင်းကားစာကို ပယ်ဖျက် 

သင့်သည်ဟု တရားံုးက ယုံကည်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်ှင့် ထိုအေကာင်းကားစာကို ပယ်ဖျက်သင့်သည် 

ဟု ေလာက်ထားရန် ပျက်ကွက်သည်။ 

[ သိုမဟုတ် ] 

 မီစား၏ ေကွးမီှင့်စပ်လျဉး်၍ ေလာက်ထားသူ မီရှင်အား အိုင်ေပးသည့် တရားံုး စီရင်ချက် 

သုိမဟုတ် အမိန်ကို အတည်ြပေဆာင်ရက်ရာတွင် ေကွးမီအားလံုးြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်တစ်ေဒသ 

ကုိြဖစ်ေစ ေပးေချြခင်းမရိှေသးပါ။ 

[ သိုမဟုတ် ] 

ေလာက်ထားခံရသူ မီစားသည်၊ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ အပိုင်း (၆) ပါ ြပန်လည်ထူေထာင် 

ေရးလုပ်ငန်းစဉ် (သိုမဟုတ်) ယင်းဥပေဒ၏ အပိုင်း (၈)၊ အခန်း (၁) ပါ မိမဆိအေလျာက် အစီအစဉ်အရ 

ေဆာင်ရက်ရန်တာဝန်များကို ပျက်ကွက်သည်။*  

[ *မသက်ဆိုင်သည်ကုိပယ်ဖျက်ရန် ] 
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ေလာက်ထားသူ၏ 

လက်မှတ်ှင့်ရက်စွဲ…………………………… 

အမည ်…………………………………......... 
 

ေလာက်ထားသူ မရီှင်ထံသုိ ဆက်သွယ်ရမည့်/သမာန်စာေပးပုိရမည့် လိပ်စာမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 

 

မီရငှ်၏ေလာက်လာ မှန်ကန်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လာ 

[ -  -  ] ရက်ေနတွင်၊ ကု်ပ် […..…………....................၊ ………………...............................…၊ 

………………………………..............အမည်၊ အလုပ်အကိုင်ှင့်  ေနရပလ်ိပ်စာ]သည် ေအာက်ပါအတုိင်း 

ကျမး်သစာကျန်ိဆိုပါသည် (သုိမဟုတ်) ကတိသစာြပပါသည်။ 

၁။ က်ုပသ်ည် ေလာက်ထားသူြဖစ်ပါသည်။* 

[ သိုမဟုတ် ] 

က်ုပ်သည် ေလာက်ထားသူ၏ဒါိုက်တာတစ်ဦး ြဖစ်ပါသည်။* 

[ သိုမဟုတ် ] 

က်ုပ်သည် ေလာက်ထားသူ၏ […………………………………........................ရာထူး] ြဖစ်ပီး၊ 

၎င်း၏စာအုပ်စာတမ်းများ ကည့်စစ်ေဆးခွင့်ရှိသည်။ ထိုအြပင် ၎င်းကုိယ်စား ဤကျမ်းကျနိ်လာကို 

ြပလုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိသည်။*  

[ *မသက်ဆိုင်သည်ကုိပယ်ဖျက်ရန် ] 

၂။ မီရှင်၏ေလာက်လာ အပိုဒ် ၂ မှ ၆ အထ ိ ေဖာ်ြပချက်များသည် ကု်ပ်သိရိှသမအေပ မူတည်၍ 

မနှ်ကန်စွာ ေရးသားထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ အပိုဒ် ၇ ပါ မီရှင်၏ ေလာက်ထားချက်ငှ့်စပ်လျဉ်း၍ က်ုပ်ေြပာကားလိုသညမှ်ာ- 

လူမွဲအြဖစ်ခံယေူစသည့် အမိန်ချမှတ်ေပးရန် ေလာက်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားစာ 

ေပးပိုပီး ၂၁ ရက်အတွင်း [*] ေကွးမီများေပးဆပရ်န် သိုမဟုတ် အစီအစဉေ်ဆာင်ရက်ရန ် [*] 

ေလာက်ထားသူအား ေကွးမီအတွက် ေကျနပ်ေစရန် [*] အချနိ်ေစ့ေရာက်သည့်အခါ ေကွးမီကုိေပးဆပ် ရန် 

ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်သည့် အလားအလာရှိေကာင်း မီရှင်အား ေကျနပ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးရန် 

ပျက်ကွက်သည်။* 
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[ သုိမဟုတ် ]  

(မီစား၏ေကွးမီှင့်စပလ်ျဉ်း၍ ေလာက်ထားသူ မီရှင်အား အိုင်ေပးသည့် တရားံုး စီရင်ချက် 

သုိမဟုတ် အမိန်ကုိ အတည်ြပေဆာင်ရက်ရာတွင် ေဆာင်ရက်ေပးမ အေသးစိတ်ကုိ ေဖာ်ြပရန)်* 

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

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

……………………………………………………………………….................................. 

[ သိုမဟုတ် ] 

(ေလာက်ထားခံရသူ မီစားသည၊် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ အပိုင်း (၆) ပါ ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးလုပင်န်းစဉ် (သုိမဟုတ်) ယင်းဥပေဒ၏ အပိုင်း (၈)၊ အခန်း (၁) ပါ မိမိဆအေလျာက် 

အစီအစဉ်အရ ေဆာင်ရက်ရန်တာဝန်များကုိ ပျက်ကွက်မ အေသးစိတ်အချက်အလက်ကုိ ေဖာ်ြပရန်။)* 

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

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

………………………………………………………………………................................... 

[ *မသက်ဆိုင်သည်ကုိပယ်ဖျက်ရန် ] 

 

ကျမး်ကျနိ်ဆိုသည့် (သုိမဟုတ်) ကတိသစာြပသည့်ေနရာ ……………………………………....… 

ကျမး်ကျနိ်ဆိုသူ (သုိမဟုတ)် ကတိသစာြပသူလက်မတှ်  .............................................................. 

 

က်ုပ်၏ေရှေမှာက်တွင် - 

 

      လက်မတှ် ……………………………………........ 
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( ပံုစံအမှတ်- ၁၅ ) 

မီစား၏ေလာက်လာ 

[ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၂၅၇ ှင့် နည်းဥပေဒ ၁၀၉ ] 

 

 

 

 

မတှခ်ျက် 

 အချက်အလက် ြဖည့်သွင်းရန ်ပံုစံမလံုေလာက်ပါက ပံုစံတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက် များ 

ပါဝင်ေသာ သီးြခားစာရက်ကို ပူးတွဲအသံုးြပပါ။ 

အမအမှတ ်     ………………………………………………….........… 

တရားံုးအမည်     ……………………………………………….........…… 

မီစား (များ) ၏ အမည်    ………………………………………….........………… 

      ……………………………………………….........…… 

ေလာက်ထားသူမီစား (များ) ၏ အမည်  ………………………………………………........……. 

      …………………………………………….......……….. 

ေလာက်လာ   

.............................................................................................................................................ေန 

ေလာက်ထားသူ မီစား ဦး/ေဒ.………………………………….......... သည် လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ 

ပဒု်မ ၂၅၇ အရ တရားံုးသုိ ေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဤေလာက်လာကိုကားန ြခင်း 

 ေလာက်ထားသူက ကားန ရန် ေတာင်းဆိုြခင်းမရှိပါက တရားံုးသည် ကားန မည့် အမစာရင်း 

တွင် ထည့်သွင်းြခင်းမြပဘဲ ဤေလာက်လာကိ ုဆံုးြဖတလ်ိမ့်မည။် 
 

ေလာက်ထားသူ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ 

အမည ်     ……………………………………………………..................... 

အသက်/ေမွးသကရာဇ်   …………..................…………….………......................……… 

အလုပ်အကုိင်    ……………………………………………….....................…… 

ေနရပ်လိပ်စာ    ………………………………………………..................……… 

အီးေမးလိပ်စာ    …………………………………………………..................…… 

မတှခ်ျက်။ ေလာက်ထားသူသည် တစ်ဦးထက်ပိုေနပါက ဤပုံစံကုိ သင့်ေလျာ်သလို ြပင်ဆင်အသုံးြပ 

ိုင်သည်။ 

ံုးကြဖည့်သွင်းရန ်
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ေလာက်ထားသူ၏ အြခားအချက်များ 

လွန်ခဲ့ေသာ (၁၀) ှစ်က အသုံးြပခဲ့သည့် ……………………………………...................……….. 

အမည်များ (ရှိလင်)    …………………………………...................………….. 

 

ြမန်မာိုင်ငံှင့်ဆက်သွယ်မများ  

(၁) က်ုပသ်ည် ြပည်ေထာင်စုအတွင်း၌ လူကုိယ်တိုင်ရှိသည်၊* သုိမဟုတ် မူလကတည်းက ေနထိုင်သူ 

ြဖစ်သည်။* 

(၂) လွန်ခ့ဲေသာ (၃) ှစ်ကတည်းက ြပည်ေထာင်စုအတွင်း ပံုမနှ်ေနထိုင်ေနသည်၊* သုိမဟုတ် 

ြပည်ေထာင်စုအတွင်း ေနထိုင်ရန် ေနရာရှိေနသည၊်* သုိမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုအတွင်း စီးပွားေရး 

လုပ်ကုိင်ေနသည်။*  

[ *မသက်ဆိုင်သည်ကုိပယ်ဖျက်ရန် ] 
 

သက်ေသထင်ရှားြပသြခင်း 

မတှခ်ျက်။ သင်သည် လိုအပ်သည့် သက်ေသခံ အေထာက်အထားများ မတင်ြပိုင်လင် သင်၏ 

ေလာက်လာကို လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်။ 
 

ပံုစံများြဖည့်သွင်းရာတွင် ကူညီေပးသူ၏ ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက် 

(ဤပံုစံကုိ ြဖည့်သွင်းရန်အတွက် မီစားအား တစ်ဦးတစ်ေယာက်က ကူညီြဖည့်သွင်းေပးလင် ကူညီ 

ေပးေသာသူသည် ေအာက်ပါတိုကို လက်ခံြဖည့်သွင်းရမည်။) 

ဤပံုစံများကို ြဖည့်စွက်ြခင်းမြပမီ က်ုပသ်ည ် ေလာက်ထားသူအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက် 

အလက်များှင့် ဤပံုစံပါေမးခွန်းများကို ေသချာစွာ ဖတ်ြပ/ဘာသာြပန်ဆိုြပခဲ့ပီး၊ ၎င်းသည် ယင်းအချက် 

အလက်များှင့် ေမးခွန်းများက ေကာင်းစွာန းလည်ခဲ့သည်ဟု က်ုပ်ယံုကညေ်ကာင်း ထုတ်ေဖာ် 

ေကညာပါသည်။ ပံုစံတွင် ြဖည့်သွင်းထားသည်တုိမှာ အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမညပ်ါပုဂိလ်၏ 

ေြဖကားချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ 

မီစားကသင်၏အကူအညီလိုအပ်သည့်အေကာင်းအရင်း …………………………………....................... 

        ....…………………………….....................…..  

အကူအညီေပးသူ၏လက်မှတ်ှင့်ရက်စွဲ    ……………………………………………….... 

အကူအညီေပးသူ၏အမည်     ………………………………………………… 

ေနရပ်လိပ်စာ       ………………………………….....…………... 

        ………………………………....……………… 
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ေလာက်ထားသူမစီားများှင့် သက်ဆိုင်ေသာအချက်အလက်များ 

ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိေသာေကွးမီများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေရးချယ်ိုင်ေသာနည်းလမ်းများ 
 

သင့်၏မီရငှမ်ျားှင့် ေဆွးေွးပါ။  

အချိေသာမီရှင်များက သင့်အား ေကွးမီဆပ်ရန် အချနိ်ပိုေပးြခင်း၊ ြပန်လည်ေပးဆပ်မကုိ ညိိင်း 

ေပးြခင်း သုိမဟုတ ်ေကွးမီပမာဏကို ေလာ့ချေပးြခင်းတို ြပိုင်သည်။ အချိမီရှင်များတွင် အခက်အခဲ 

ရှိေသာ အချက်များရှိပါသည်။ ထိုအချက်များသည် သင်၏ပဋညိာဉ်ပါ အသံုးအန်းများကို ေြပာင်းလဲရန် 

သင်အသုံးြပိုင်ပါသည်။ မီရှင်များကုိ ဆက်သွယ်၍ ၎င်းတို၏ အခက်အခဲရှိေသာ အချက်များအေကာင်း 

ေမးြမန်း သင့်ပါသည။် 
 

မမိိဆအေလျာက် အစီအစဉ်များ ြပလုပ်ြခင်းကုိ အဆိုြပေဆာင်ရက်ပါ။  

မမိိဆအေလျာက် အစီအစဉ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ မီရှင်အများစုက လက်ခံလင် သင်ှင့် သင့်မီရှင်များ 

အကား ဥပေဒအရစည်းေှ င်အားရှိေသာ အစီအစဉ်ြဖစ်ပါသည်။ သင်သည် အရညအ်ချင်း ြပည့်ဝေသာ 

လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူကို အဆိုြပရမည်။ ၎င်းက သင်အဆိုြပေသာ မမိိဆအေလျာက် 

အစီအစဉ်ကုိ ြပန်လည်သံုးသပ်ပးီေန က် တရားံုးှင့် သင့်မီရှင်များထံ အစီရင်ခံရမည်။ တရားံုးှင့် 

မီရှင်များက အစီအစဉ်ကို အတည်ြပလင် ထိုကမ်းကျင်သူက သင့်၏အစီအစဉ်ကုိ ကီးကပလ်ိမ့်မည်။ 

အဆိုြပခံ ကမ်းကျင်သူအား ထိုဝန်ေဆာင်မအတွက် အခေကးေငွေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ထုိအစီအစဉအ်ရ သင်သည ် မီရှင်များအား ေကွးမီများကို အရစ်ကျြဖစ်ေစ၊  မူလေကွးမီ ပမာဏ 

ထက် ေလျာ့ေပါေ့သာပမာဏကုိ တစ်လံုးတစ်ခဲတညး်ြဖစ်ေစ ေပးဆပ်ခွင့်ြပရန် ကမး်လှမ်းိုင်သည်။ ထို 

သေဘာတူညီချက်ပါ တာဝန်များှင့် ေပးဆပ်ရန်တာဝန်များကုိ ေဆာင်ရက်ပီးပါက ထိုသေဘာတူညီချက် 

ှင့် အကျံးဝင်သည့် ေကွးမီေပးဆပ်ရန်တာဝန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်။  

လူမွဲခံယူြခင်းဆုိင်ရာကမ်းကျင်သူအား သင်၏ ေငွေကးဆုိင်ရာ အေသးစိတ် အချက်အလက် 

အားလံုးကို ေပးရမည်ြဖစ်ပီး သင့်၏ ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနှင့် အဆိုြပထားေသာ 

အစီအစဉ်ကုိ ၎င်းက အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရာတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည။် 

သတ်မတှထ်ားေသာ အေြခအေနများတွင် သင်သည် မိမိဆအေလျာက် အစီအစဉ် ြပလုပ်ြခင်း ကုိ 

ေဆာင်ရက်ေနစဉ် သင့်မီရှင်များက သင့်အား ေကွးမီေပးဆပ်ြခင်းမရှိသည့်အတကွ် အေရးယူြခင်းကုိ 

ဆိုင်းငံ့ေပးရန် တရားံုးသုိ ေလာက်ထားိုင်သည်။ ထုိသိုေလာက်ထားမကိုလည်း မီရှင်များထ ံ အသိေပး 

အေကာင်းကားပီး စဉ်းစားခွင့်ြပရမည်။  
 

မိုက်ခုိ၊ အေသးစားှင့် အလတ်စား လုပင်န်းများ လမဲွူခံယူြခင်း 

သင်သည် မိုက်ခုိ၊ အေသးစား သုိမဟုတ် အလတ်စား လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနသူြဖစ်ပါက 

လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ အပိုင်း (၆) အရ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ စတင်ိုင်ပီး၊ လူမွဲ 

ခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူကုိ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအ ကံေပးအြဖစ် ခန်အပ်ိုင်သည်။ သင်၏ 

လုပ်ငန်းအတွက် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအစီအစဉ်ကုိ မီရှင်များက အတည်ြပခဲ့လင် ၎င်းက ယင်းအစီ အစဉ် 

ေအာင်ြမင်ရန် အကူအညီေပးပါမည်။  
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ေန က်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိိုင်သည့်အရင်းအြမစ် 

 ဤကိစှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက ြမန်မာိုင်ငံ 

လက်မတှရ်ြပည်သူစာရင်းကုိင်များအသင်းသို ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။ (လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူများ 

အသင်း ေပေပါက်လာပါက ယင်းအသင်းသုိ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းရပါမည။်) 
 

တစ်သီးပုဂလ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာမခင်း၏ အကျိးဆက်များ 

ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခံရသူက သင်၏ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာကိစရပမ်ျားကို စီမခံန်ခဲွေပးပါမည်။ 

 သင်၏ လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များကုိ ကူညီရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ရ လူမဲွခံယူြခင်းဆိုင်ရာ 

ကမး်ကျင်သူအား ယုံမှတ်အပ်ံှြခင်းခံရသူအြဖစ် ေဆာင်ရက်ေပးရန် ကမး်လှမ်းိုင်သည်။ သင်သည် 

ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခံရသူကုိ ေရးချယ်ခဲ့ြခင်းမရှိပါက တရားံုးသည် မီရှင်များအစည်းအေဝး ကျင်းပိုင်ရန် 

အတွက် တရားဝင်ပစည်းထိန်းအား ယံုမတှအ်ပ်ှံြခင်းခံရသူအြဖစ် ခန်အပ်ပါလိမ့်မည်။ မီရငှ်များက သင်၏ 

ယံုမတှအ်ပ်ံှြခင်းခံရသူကုိ ေြပာင်းလဲခန်အပ်ိုင်ပါသည်။ သင်သည် ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခံရသူကုိ အချနိ်တိုင်း 

ကူညီရန ်လိုအပ်ပါသည်။ သင်သည် ဤေလာက်လာှင့်အတူ ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ အေြခအေန အြပည့် 

အစံ ုပါဝင်ေသာ ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်ကို ပးူတွဲတင်ြပရပါမည်။ သင့်ကိုယ်ေရး ြဖစ်စဉ် အချက်အလက်များ 

ေြပာင်းလဲမ (အမည်၊ လိပစ်ာှင့် ဝင်ေငွ အပါအဝင်) ရိှပါက ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခရံသူကုိ စာြဖင့် ချက်ချင်း 

အေကာင်းကားရမည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်အလက်များှင့် ကုိက်ညီပါက ယံုမှတအ်ပ်ှံြခင်းခံရသူ 

သည် လူမွဲြဖစ်မကာလကုိ (၃) ှစ် တုိးြမင့်ေပးရန် တရားံုးသုိ ေလာက်ထားိုင်သည်။ သာမန်အားြဖင့် 

ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခံရသူသည် သင့်လူမဲွခံြခင်ဆိုင်ရာကိစရပ်များကုိ စီမံခန်ခွဲေပးရသည့်အတွက် အခေကးေငွ 

ကုိ သင့်ပိုင်ဆိုင်မ သုိမဟုတ ်ြပန်လည်ရရှိလာေသာေငွအနက်မှ ရယူ ပါလိမ့်မည်။ 
 

သင့်ပိုင်ဆိုင်မများကို ေရာင်းချပါလိမ့်မည်။  

သင့်ေနစဉ်အသံုးအေဆာင်များ (သတ်မှတ်တန်ဖိုးအထိ)၊ ဝင်ေငွရှာေဖရွာတွင် အသုံးြပရန် လိုေသာ 

ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ ယာဉ်များ (သတ်မှတ်တန်ဖိုးအထိ) ကုိ ဖယ်ထုတ်ပီး သင့်အိမ် အပါအဝင် 

အြခားပိုင်ဆုိင်မများကုိ ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခံရသူက ေရာင်းချပါလိမ့်မည်။ ြပင်တွင်းှင့် ြပညပ်ရိှ 

သင့်ပိုင်ဆိုင်မများကုိ ဝှက်သိမး်ထားြခင်း၊ ဖယ်ရှားြခင်း သုိမဟုတ် စီမံခန်ခွဲြခင်း မြပရပါ၊ ထုိသိုေဆာင်ရက် 

ပါက သင်သည် ရာဇဝတေ်ကာင်းအရ အေရးယူြခင်းခံရပါမည။် 
 

သင့်ဝင်ေငွ၊ အလုပ်အကုိင်ှင့် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းအေပ အကျိးသက်ေရာက်မရိှိုင်ပါသည်။  

သင့်ဝင်ေငွသည် သတ်မှတ်ထားေသာ အတုိင်းအတာကို ေကျာ်လွန်ပါက ထိုဝင်ေငွအနက်မှ 

ေကွးမီေပးဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ သင်သည် ကုမဏီတွင် ဒါိုက်တာအြဖစ်လညး်ေကာင်း၊ စီမံခန်ခွဲသူ 

အြဖစ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ အချိေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ/ လိုင်စင် 

ထုတေ်ပးေရးဆိုင်ရာ အဖဲွအစည်းများက သင့်အား ထိုအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြဖင့် ဆက်လက် 

အသက်ေမွးြခင်းကုိ တားြမစ်ပါလိမ့်မည။် သင်သည် ကန်သတ်ထားသည့် အများြပည်သူဆိုင်ရာ ရာထူး/ 

တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် သင့်အမည်ှင့်မဟုတ်ဘဲ အြခားအမည်ြဖင့် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ သုိမဟုတ် ကုန်သွယ်မြပေနပါက သင်လူမွဲခံယူေနေကာင်း အများသိေစရန် 
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ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားရပါမည်။ ထိုသုိေြပာကားရန် ပျက်ကွက်ပါ သင်သည် ရာဇဝတ်ေကာင်းအရ 

အေရးယူြခင်းခံရပါမည။် 
 

သင်သည် ေကွးမအီားလံုးမှ ကင်းလွတ်မည်မဟုတ်ပါ။  

လူမွဲအြဖစ်မှ ရပ်စဲသွားချနိ်တွင် အာမခံအကျိးခံစားခွင့်မရှိေသာ ေကွးမီအများစုမှ ကင်းလွတ် 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သုိေသာ် အချိေသာေကွးမီများသည် လူမွဲြဖစ်မတွင် အကျံးမဝင်ပါ၊ ဥပမာ- 

လိမ်လည်လှည့်ြဖားမေကာင့် တင်ရှိေသာ ေကွးမီများ၊ ဒဏ်ေကးေငွများ သုိမဟုတ် ဒဏ်ေငွများှင့် 

ကေလးစရိတ်ေပးြခင်းအတွက် ေကွးမီများြဖစ်သည်။ သင်သည် ထိုေကွးမီများကိုမူ ဆက်လက်ေပးဆပ် 

ရမည်ြဖစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မကို အေပါင်အှအံြဖစ်ထားလျက် ေချးယူထားေသာ အာမခံအကျိးခံစားခွင့်ရ 

ေကွးမီြဖစ်ပီး ဆက်လက်ေပးဆပ်ြခင်းမရှိလင် မီရှင်သည် ထိုပိုင်ဆိုင်မကုိ လက်ဝယ်ြပန်လည်ရယူပီး 

ေရာင်းချုိင်ပါသည။် သုိေသာ် လုိေငွ (ရှိလင်) သည် လူမွဲြဖစ်မတွင် အကျံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ 
 

ိုင်ငံရပ်ြခားသွားလာြခင်းကုိ ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။  

ယုံမှတ်အပ်ံှြခင်းခံရသူ၏ စာြဖင့်ေရးသား သေဘာတူညီချက်မပါဘဲ ိုင်ငံရပ်ြခားသို ထွက်ခွာခွင့် 

မရှိပါ၊ သင့်၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကုိလည်း ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခံရသူထံ အပ်ံှထားရန် လိုပါမည။် သင့်၏ 

လူမွဲြဖစ်မကုိ တရားဝင်ပစည်းထိန်းက တာဝန်ယူစီမံခန်ခွဲေနပါက သင်သည် ြပညပ်သုိသွားေရာက်ခွင့် 

ေလာက်လာအတွက် ေပးသွင်းရမည့ ်အခေကးေငွကို ေပးသွင်းရပါမည်။ 
 

ေငွေချးယူိုင်မှင့် ကန်သတ်ထားေသာ ဝန်ေဆာင်မများ ရရှိရန်အကျိးသက်ေရာက်ြခင်း 

ေငွေချးရန်ှင့် အေကွးစနစ်ြဖင့်ပစည်းဝယ်ရန် အခက်အခဲရှိပါလိမ့်မည်။ အာမခံမထားဘဲ ငှားရမ်း 

ြခင်း၊ ေရ၊ လပ်စစ်မီး၊ တယ်လီဖုန်း အသုံးြပြခင်းတိုအတွက် အခက်အခဲရိှပါလိမ့်မည။် အချိေသာဘဏ် 

များသည် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခွင့်ြပမည်မဟုတ်ပါ။ ခွင့်ြပလင်လည်း အကန်အသတ်များြဖင့်သာ ခွင့်ြပပါ 

လိမ့်မည်။ သင်သည် ဘဏ်တစ်ခုခု သုိမဟုတ ် အြခားေငွေချးသူထံမှ ေငွေချးယူရန် ကိးပမ်းပါကလည်း 

ထိုသူအား သင်သည် လူမွဲြဖစ်ေကာင်းကုိ ေြပာကားရန်လိုပါလိမ့်မည်။ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပဆ်ို ြခင်း၊ 

ကုန်ပစည်းများ ငှားရမ်းသည့် ပဋိညာဉ်ချပ်ဆိုြခင်းတို ေဆာင်ရက်ပါကလည်း ေရာင်းသူ သုိမဟုတ် 

ပစည်းပိုင်ရှင်အား သင်သည် လူမဲွြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားရန်လိုပါလိမ့်မည်။ သင်သည် ဤအေြခအေနများ 

ှင့် အြခားအေြခအေနများတွင် သင်၏လူမွဲြဖစ်မကုိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားြခင်းမရှိပါက သင့်အား ရာဇဝတ် 

ေကာင်းအရ အေရးယူုိင်ပါသည်။ 
 

က်ုပ်သည် အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များကုိ ဖတ်န းလည်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ဝန်ခံပါသည်။ 

ေလာက်ထားသူလက်မှတ် …………………….........…….. 

အမည ်    ………………….....………….. 

     ရက်စွဲ    …………...................………… 
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( ပံုစံအမှတ်- ၁၆ ) 

ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခံရသူက တာဝန်မယူေကာင်း ြငင်းဆိုသည့် အေကာင်းကားစာ 

[ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၂၉၆ ှင့် နည်းဥပေဒ ၁၁၇ ]  

 

 

 

 

 

လူမွဲ (…………………………..........) ပိုင်ပစည်းများှင့်စပလ်ျဉ်း၍ 

 

သုိ 

 ……………………………………….. (တာဝန်မယူေကာင်းြငင်းဆိုြခင်းခံရသူ၏အမည်) 

 ……………………………………….. (ေနရပ်လိပ်စာ)  

 

အထက်ေဖာ်ြပပါ လူမွဲ၏ ယံုမှတ်အပ်ှံြခင်းခံရသူ ကု်ပ် […………………....................………] 

သည် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ၂၉၆ အရ ေအာက်ပါဇယားတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ပစည်းှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် အခွင့်အေရး၊ ပိုင်ဆိုင်မ သုိမဟုတ် အကျိးအြမတ်အားလံုးကုိြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ြဖစ်ေစ တာဝန်မယူေကာင်း ဤအေကာင်းကားစာြဖင့် ြငင်းဆိုပါသည်။  

ဤဝန်ထုပဝ်န်ပိုးြဖစ်ေစသည့် ပစည်းေကာင့် သင့်တွင် ဆံုးံးမ သုိမဟုတ် နစ်န မ ြဖစ်ေပပါက 

သင်သည် ေကွးမီ သုိမဟုတ ် လူမွဲပိုင်ပစည်းအေပ ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းကို သက်ေသ 

အေထာက်အထားများ တင်ြပလျက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

 

ယုံမှတ်အပ်ံှသူ၏  

လက်မတှ်ှင့်ရက်စွဲ ……………………............................………… 

အမည ်   …………………………............................…… 

မတှပ်ံုတင်လက်မှတ်အမှတ်………………………...............…………… 

အဖွဲအစည်းအမည် (ရှိလင်)………………………………............…….. 

လိပ်စာ   ……………………………..............………….. 

       …………………………….......……………….. 

ဖနု်းနံပါတ်  ………………………………….......………….. 

အီးေမးလ်လိပ်စာ ……………………………….......…………….. 

ံုးကြဖည့်သွင်းရန ်
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ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေစေသာပစည်းစာရင်း 

မတှခ်ျက် 

အချက်အလက် ြဖည့်သွင်းရန် ပံုစံ မလံုေလာက်ပါက ပံုစံတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက် များ 

ပါဝင်ေသာ သီးြခားစာရက်ကို ပူးတွဲအသံုးြပပါ။ 
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( ပံုစံအမှတ်- ၁၇ ) 

လူမွဲ၏ပစည်းအေပ ေကွးမီ သုိမဟုတ ်ေတာင်းဆိခုျက်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ေသခံချက် 

[ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၃၀၂ ှင့် နည်းဥပေဒ ၁၁၉ ] 

 

မတှခ်ျက် 

 အချက်အလက် ြဖည့်သွင်းရန် ပံုစံ မလံုေလာက်ပါက ပံုစံတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက် များ 

ပါဝင်ေသာ သီးြခားစာရက်ကို ပူးတွဲအသံုးြပပါ။ 
 

လူမွဲ (………………………......…..) ပုိင်ပစညး်များှင့်စပ်လျဉ်း၍      

 

သုိ 

 ယုံမှတ်အပ်ံှြခင်းခံရသူ 

လူမွဲသည် [ ……….ရက်………….လ …………….ခုှစ်] တွင် လူမွဲြဖစ်မ စတင်ခဲ့ပီး၊ ယခုအချန်ိ 

တွင်လည်း […………………………………......................................... မီရငှ်အမည်ှင့်လိပ်စာ] ထံတွင် 

[………………………………...................... ေကွးမီပမာဏ သုိမဟုတ ်ေတာင်းဆိုမ] အမှန်တကယ်ပင် 

ေကွးမီတင်ရှိေနပါသည်။  

အတိုးများတွက်ချက်မ အပါအဝင် ထိုေကွးမီ သိုမဟုတ် ေတာင်းဆိုမှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက် 

အလက်များကုိ ေအာက်ပါဇယားတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
 

၁။ က်ုပသ်ိရှိသမငှ့် အမှန်တကယ် ယံုကည်သည်မှာ ဇယားတွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့်အတိုင်းမှတစ်ပါး 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေကွးမီ သုိမဟုတ် ေတာင်းဆိုမ၏ အြပည့်အဝကုိြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကုိြဖစ်ေစ မီရှင် 

သုိမဟုတ်   မရီှင်၏အမနိ်အရ အြခားမညသူ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်ထံ ေကွးမီေပးဆပ်ြခင်း သုိမဟုတ် အာမခံ 

ေပးြခင်း မရိှေသးပါ။  

၂။ မီရှင်သည် ထုိေကွးမ ီသုိမဟုတ် ေတာင်းဆိုမအတွက် အာမခံအေပါင်အံှ မရှိပါ။ 

[ သိုမဟုတ် ] 

မီရှင်သည် ထုိေကွးမီအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အာမခံအေပါင်အှံရှိပါသည်- 

ရယူထားေသာအာမခံ 

 

 

အာမခံပစည်းအမျိးအစား 

 

 

အာမခံ၏ ခန်မှန်းေြခတန်ဖုိး 
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၃။ က်ုပသ်ည် (မရီှင် / မီရှင်၏ဒါိုက်တာ / မရီှင်၏ဝန်ထမ်း / မီရှင်၏ကုိယ်စားလှယ်)* ြဖစ်ပီး၊ 

မီရှင်ကုိယ်စား ဤစာရက်စာတမ်း ြဖည့်သွင်းရန် အခွင့်အာဏာကို မရီှင်က စာြဖင့်ေရးသား ခွင့်ြပထား 

ပါသည။်  

က်ုပ်သိရိှသမှင့် အမနှ်တကယ် ယံုကည်သည်မှာ ေကွးမီသည် ေဖာ်ြပထားေသာ အေကာင်း 

အရာေကာင့် တင်ရှိေသာ ေကွးမီြဖစ်ပီး ထိုေကွးမီကုိ ယခုတိုင် ြပန်လည်ေပးဆပ်ြခင်း၊ ေကျနပ်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း မရှိေသးပါ။ 

[ *မသက်ဆိုင်သည်ကုိပယ်ဖျက်ရန် ] 

 

 

လက်မတှ်ှင့်ရက်စွဲ ………………………….....…....... 

အမည ်   ………………….....……….....….. 
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ေကွးမီ သုိမဟုတ် ေတာင်းဆိခုျက်ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်ဇယား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရက်စွဲ 

အေကာင်းအရာ 

(ေကွးမီမည်သုိ 

တင်ရိှလာသည)် 

ပမာဏ 

မတှခ်ျက် 

(ေတာင်းဆိုမ၏ ေငွစာရင်းအေသးစိတ်၊ 

ေငွေပးြဖတ်ပုိင်းများ အပါအဝင် ယင်းတို၏ 

မတိများကို ပူးတွဲတင်ြပရမည။် တရားုံး 

အမိန်အရ ေကွးမြီဖစ်ပါက တရားံုး၏ 

စီရင်ချက် သုိမဟုတ် အမိန် မတိကုိ ပူးတွဲ 

တင်ြပရမည်) 

    

    

    

ေပးေချမ သုိမဟုတ် အြပန်အလှန်တင်ရှိေသာေကွးမီ 

    

တင်ရှိေသာေကွးမီ သုိမဟုတ် 

ေတာင်းဆုိမ စုစုေပါင်း 
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အတိုးန်းတွက်ချက်မဇယား 

 

ဤအေကာင်းကားစာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေကွးမီ၏အတိုးနး်ကုိ တွက်ချက်ပါ။ 

 

အတိုးန်း 

ေတာင်းခံသည့် 

ကာလ 

မည်သည့်ေတာင်းဆိုမကုိ 

အေြခခံသည့်အတုိး 

ြဖစ်သည် 

အတိုးေတာင်းခံ 

သည့် ေပးေချ 

ရမည့်ေငွရင်း  

အတိုး 

ရာခိုင်န်း 

ေတာင်းခံသည့် 

အတုိးပမာဏ 

မ ှ အထ ိ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ေတာင်းခံသည့်အတိုးစုစုေပါင်း  
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( ပံုစံအမှတ်- ၁၈ ) 

ဒဏ်ေကးေပးေဆာင်ေစရန် အေကာင်းကားစာ 

[ လူမဲွခယံူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပဒု်မ ၄၀၆ ] 

 

ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥ ပေဒအရ မှတ်ပုံတင်အရာရှိမ ှ

 ေရးဆွဲရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




