၁။

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငသ
ံ ောား (သမ္
ုို့ ဟုတ်) နုငင
် သ
ံ ောားအပြစ် လက်မ္ှတ်ရရှ

ောား

သူ၊ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့််ပြား အမ္ ားသောားမ္ှတ်ြံုတင် (သမ
ုို့ ဟုတ်) နုငင
် ံသောားစစစ်ထရားကတ်ပြောားကု
အထ

ောက်အ

ောားအပြစ် တင်ပြနုငသ
် ူ၊ မ္ထရွှေ့မ္ထပြောင်ားနုင်ထသောြစစည်ားပြစ်သည့်် ထပမ္နှင့််အထ

အဦ ြုင်

ုငမ္
် ှုအမ္ည်ထြေါက်ရှသူ မ္ည်သူမ္

၂။

ထလလံ

ု ထလလံ

ောက်

ဝ
ွွဲ ယ်ခွငရ
့်် ှသည်။

ွွဲဝယ်သူသည် လင
ု စ
် င်တစ်ခုခ င်ားအလုက် သတ်မ္ှတ်

ောားထသော အောမ္ခံထငွမ္ ောား

ကု ထလလံြွွဲက င်ားြမ္ည့််ထနို့မ္တုင်မ္ ထနပြည်ထတော်ြွံွှေ့ပြ ားထရားဘဏ်လမ္တက်သုို့ ထြားသွင်ားရမ္ည်။
၃။

ထလလံ

ွွဲဝယ်ခွင့်ထ
် လ ောက်လောတွင် အမ္ည်တင်သွင်ားသူကုယ်တုင် လောထရောက်

ွွဲဝယ်

ရြေါမ္ည်။ ထလလံထလ ောက်လော တင်သွငား် သူ၏ တရောားဝင်ကုယ်စောားလှယ်အပြစ် လွဲအြ်ပခင်ားခံရသူ
(SpecialPower/GeneralPower)မ္ ောားပြင့်် ထလလံ

ွွဲဝယ်ခွငပ့်် ြ မ္ည်မ္ဟုတ်ြေါ။ သထ
ုို့ သော် ရုတ်တရက်

က န်ားမ္ောထရားအထပခအထနထ ကောင့်် ထလလံြွွဲသုို့ အမ္ည်တင်သွငား် သူကုယ်တုင် လောထရောက်
ပခင်ားမ္ရှြေါက ထ

ားလက်မ္ှတ်အထ

အောား ထလလံဝင်ထရောက်
၄။

ောက်အ

ောားမ္ ောား ခုင်လံုစွောတင်ပြ၍ ၎င်ား၏

ွွဲဝယ်နုင်

ံုားပြတ်ြင
ု ခ
် ွင်ရ
့် ှသူ

ွွဲဝယ်ခွင်ပ့် ြ မ္ည်။

ထလလံထလ ောက်လောနှင့််အတူ ြူားတွွဲတင်ပြရမ္ည့််စောရွက်စောတမ္်ားမ္ ောားအောား ပြည့််စံုစွောတင်

ပြနုငပ် ခင်ားမ္ရှထသော ထလ ောက်လောမ္ ောားကု ထလလံ

ွွဲဝယ်ခွင့််ပြ မ္ည်မ္ဟုတ်သည့််အပြင် အကယ်၍

ထလ ောက်လောအောားလက်ခံပြားထနောက် ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့မ္ှပြန်လည်စစစ်သည့််အခေါတင်ပြ
ောားသည့်် အထ

ောက်အ

ောားမ္ ောားသည် ပြည့််စံုမ္ှန်ကန်မ္ှုမ္ရှထ ကောင်ားထတွွှေ့ရှရြေါက ထလလံ

ဝ
ွွဲ ယ်

ပခင်ားကု ခွင့််ပြ မ္ည်မ္ဟုတ်ြေါ။
၅။

အခွင့််အထရားလင
ု စ
် င်မ္ ောားနှငြ
့်် တ်သက်၍နောမ္ည်ြ က်ရှသူမ္ ောား၊ လုငစ
် င်ထ ကား၊ ဒဏ်ထ ကား

ထ ကွားက န်ရှသူမ္ ောား၊ နောမ္ည်ြ က်စောရင်ားဝင် ပြစ်ထနသူမ္ ောားကု လင
ု စ
် င်ခ
လင
ု စ
် င်ခ

ောားထြားပြားမ္ှ ယင်ားအခ က်အလက်မ္ ောား စစ်ထ

ောားထြားမ္ည်မ္ဟုတ်ြေါ။

ားထတွွှေ့ရှြေါက လုငစ
် င်ခ

ောားပခင်ားကုြယ်

ြ က်မ္ည်ပြစ်ြေါသည်။
၆။

ထလလံအောမ္ခံထငွထြားသွငား် ရော၌

ဘတ်ဂ က်နှင့််ထငွစောရင်ားဌောနတွင်

ထငွသွငား် ခ လန်

ထတောင်ားခံရယူ၍ ထနပြည်ထတော်ြွံွှေ့ပြ ားထရားဘဏ်လမ္တက်သုို့ ထြားသွငား် ပြား ထငွသွင်ားခ လန်မ္ူရင်ား၊
အမ္ ားသောားမ္ှတ် ြံု တ င် ( သုို့မ္ဟုတ် )
မ္တတူ ကု
အ

နုင်ငံသောားစစစ်ထရားကတ်ပြောားမ္တတူ၊

ထလလံ ထလ ောက် လောနှ င့်် အ တူ

ောားမ္ူ ရ င်ား ၊ သက်

ွွဲ ဝ ယ် သူ ြု င်

ု င် ရော လု င် စ င် ကမ္်ား ခင်ား ထစ ားတန် ြားု

မ္ထရွှေ့မ္ထပြောင်ားနုင်ထသောြစစ ည်ား (အထ

ု င် သ ည့််

အ မ္်ထ
ြု င်

ောင်စု ဇ ယောား

ု င် မ္ှု အ ထ

ောက်

က် ထလ ော့် န ည်ား ပခင်ား မ္ရှ သည့််

ောက် အအံု / အ မ္် /ထပမ္)၊ ထနပြည် ထတော် ြွံွှေ့ ပြ ားထရားဘဏ်

ထငွ စု စောအု ြ် မ္ူ ရ င်ား မ္ ောားြူား တွွဲ၍ သတ်မ္ှတ်ရက်အတွင်ား ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့သုို့ ထြားအြ်
ထလ ောက်

ောားရမ္ည်။ ထလလံ

ဝ
ွွဲ ယ်စဉ် အမ္ည်စောရင်ားအစအစဉ်အောား ထလလံ

ဌောနသုို့ ထလ ောက် လောနှ င့်် အ တူ ြူား တွွဲ တ င် ပြရမ္ည့််

အခ က် အ လက် အ ထ

ဝ
ွွဲ ယ်ရန်အတွက်
ောက် အ

ောားမ္ ောား

2
ပြည့််စံုစွောတင်သွင်ားခ န်ထြေါ်မ္ူတည်၍

စစဉ်မ္ည်ပြစ်ြေါသည်။

အကယ်၍

ထရောက်ရှြေါက ဘဏ်ထငွသွင်ားသည့်် ရက်စွွဲ၊ ခ လန်အမ္ှတ်အရ စစဉ်
၇။

လင
ု စ
် င်

ွွဲဝယ်ရရှပြားြေါက လံခု ခံ မ္ှုအောမ္ခံအပြစ်

ထနပြည်ထတော်ြွံွှေ့ပြ ားထရားဘဏ်ထငွစုစောအုြ်မ္ူရင်ားမ္ ောား
အထ ကထြားသွင်ားသူမ္ ောားအထနပြင့်် အ
တင်သွငား်

ောားသူမ္ ောားအထနပြင့််

အောမ္ခံမ္ ောားအောား
တစ်မ္ ား

ပြန်လည်

က်ြု၍

ုင်သည့်် လင
ု စ
် င်တန်ြုား

ောက်အအံု/ အမ္်၊ ထပမ္၏ ဂရန်မ္ူရင်ား)၊

ဌောနသုတ
ို့ င်သွင်ားရြေါမ္ည်။

တ
ု ်ထြားမ္ည်ပြစ်သည်။
ွွဲဝယ်သည့််

အောမ္ခံြစစည်ား(မ္ထရွှေ့မ္ထပြောင်ားနုင်သည့်် အထ

ထပြထက သည့််အခေါ

ထလလံ

ြ
ု ေါ

လံခု ခံ မ္ှု

ွွဲဝယ်သူတစ်ဦားတည်ားမ္ှ

လင
ု စ
် င်

လင
ု စ
် င်အောားလံားု ၏လုငစ
် င်ထ ကားနှင့််ညမ္ ထသော
ုြေါြုဂ္ လ်

ဝ
ွွဲ ယ်လုြ်ကုင်ခွဲ့်သည့််လင
ု စ
် င်မ္ ောား

လင
ု စ
် င်တစ်ခုခု၏စည်ားကမ္်ားြ က်ကွက်မ္ှုတွင် အောမ္ခံြစစည်ားအောားအထရားယူထ
ြစစည်ား

ထလလံ ြွွဲ ပြား

ထလ ောက်လောတင်ပြား ထလလံဝင်ထရောက်
၉။

ောင်ရွက်ရြေါက ၎င်ား

ြ်မ္တ
ံ င်သွင်ားရမ္ည်ပြစ်သည်။

ထလလံြွွဲပြားြေါကထလလံမ္ထအောင်ပမ္င်သူမ္ ောား ထလ ောက်လောတင်စဉ် တင်သွငား်

ထလလံ အောမ္ခံ ထငွ မ္ ောားကု
ထလလံ

ွဲမ္ှ

ြ်မ္ံတင်သွငား် ရမ္ည်။ လင
ု စ
် င်အောားလံားု အတွက်စုထြေါင်ား၍ အောမ္ခံ

ောားရှြေါက က န်ရှလုင်စင်မ္ ောားအတွက် အောမ္ခံြစစည်ားအောား

၈။

အ

ောက်အအံု/အမ္်၊ထပမ္၏ဂရန်မ္ူရင်ား)အောား တင်သွငား် နုင်

သည်။ သထ
ုို့ သော် ဘဏ္ဍောထရားနှစ်အတွငား် အ
လုင်စင်အတွက် အောမ္ခံြစစည်ား

လင
ု စ
် င်ထ ကား

က်ြေါ လံခု ခံ မ္ှုအောမ္ခံထြားသွင်ားရန်မ္လြ
ု ေါ။ လံခု ခံ မ္ှုအောမ္ခံ

လင
ု စ
် င်အရစ်က ထ ကား

ွွဲဝယ်ခွဲ့်ထသော်

ောားရှမ္ည်ပြစ်ြေါသည်။

ွွဲဝယ်သူြုင်

နှင့်် ညမ္ ထသောအောမ္ခံြစစည်ား (မ္ထရွှေ့မ္ထပြောင်ားနုင်သည့်် အထ

ထလ ောက်လောပြ င်တူ

ံုား ပြား

ထနောက် ရ က် မ္ှ စ ၍

ပြန် လ ည်

ွွဲဝယ်ပခင်ားမ္ရှလ င် ပြန်လည်

ောားထသော

ု တ် ထြားြေါမ္ည် ။

ုတ်ထြားမ္ည်မ္ဟုတ်ြေါ။

ွွဲဝယ်မ္ည့််သူမ္ ောားသည် ထလလံြွွဲပြ လုြ်သည့််ထနို့တွင် ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရား

အြွွဲွှေ့သို့ု အမ္ ားသောားမ္ှတ်ြံုတင်(သမ္
ုို့ ဟုတ်) နုငင
် ံသောားစစစ်ထရားကတ်ပြောားနှင့််အတူ ထရောက်ရှထ ကောင်ား
သတင်ားြုို့ရမ္ည်။
၁၀။

ထလလံတ င်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့၏ ကမ္်ားခင်ား ထစ ားတန်ြုားထငွမ္ ောားကု ထလလံြွွဲစတင်ခ န်

သင်ြုန်ားတွင်တင်သည်နှင့်် ထလလံ
၁၁။

ထလလံ

ွွဲဝယ်သူမ္ ောားမ္ှစတင်၍ အ

ပု ြ ကမ္်ားလှမ္်ားရြေါမ္ည်။

ွွဲဝယ်ခွင့်ထ
် လ ောက်လောတင်သွငား် ပြားထနောက် ထလလံယှဉ်ပြ င်ရန်အတွက် ထလလံ

ခန်ားမ္အတွင်ားသုို့ ဝင်ထရောက်ပခင်ားမ္ရှသူမ္ ောားအောား လည်ားထကောင်ား၊ ထလလံခန်ားမ္အတွင်ား ထလလံတစ်ခု
ခ င်ားစအောား (၃)ကကမ္်
တင်သွငား်

က်မ္နည်ား ယှဉ်ပြ င်ပခင်ားမ္ရှြေါက လည်ားထကောင်ား၊ ထလ ောက်လောတင်စဉ်

ောားထသော အောမ္ခံထငွမ္ ောားကု ထကော်မ္တြုင်အပြစ် သမ္်ားယူမ္ည့််အပြင် အမ္ည်ြ က်စောရင်ား
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တင်သွငား် ပခင်ားခံရမ္ည်ပြစ်သည်။ သရ
ုို့ ောတွင်(၃)ကကမ္်မ္ပြည့််ထသော်လည်ား ယှဉ်ပြ င်
ထ ကားသည် ကမ္်ားခင်ားထစ ား၏(၂)

နှင့််အ

က်ပမ္င့််တက်ြေါက (၃)ကကမ္်အ

ွွဲဝယ်မ္ည့််ထလလံ

ယှဉ်ပြ င်

ွွဲဝယ်ပခင်ား

ကု ကင်ားလွတ်ခွင့််ပြ နုင်သည်။
၁၂။

ထလလံယှဉ်ပြ င်

စကောားထပြော
ထ ကောင်ား

ွွဲဝယ်ထနစဉ်အတွင်ား ထလလံ

ွွဲဝယ်သူအခ င်ားခ င်ား တစ်ဦားနှငတ
့်် စ်ဦား

ပု ခင်ား၊ ြန်ားထ ကားရယူပခင်ားမ္ ောား မ္ပြ လုြ်ရ။ စကောားထပြော
င်ပမ္င်ယူ

ုပခင်ားနှင့်် ြန်ားထ ကားရယူ

ြေါက ၎င််းလုငစ
် င်အတွက် တင်သွင်း် ထ ်းသည် လလလံအ မခံလငွမ ်းအ ်း

လက ်မတီပုငအ
် ဖြစ် သမ််းယူဖခင််း၊ လေဖပည်လတ ်စည်ပင်သ ယ လ ်းလက ်မတီမှ လ
အဖခ ်းအခွင်အလ ်းလုငစ
် င်မ ်းကုပါလလလံဝင်လ

င််းခ သည်

က်ဆွွဲဝယ်ခွငတ
်
်းဖမစ်ဖခင််း စသည်တုို့အလ ်းယူ

3
ခံ မည်ဖြစ်ပပီ်း

လင
ု စ
် င်အ ်း

ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့အထနပြင့််

က်လက်ထရောင်ားခ ပခင်ား

(သုို့မ္ဟုတ်) ထနောက်တစ်ကကမ္်ပြန်လည်ထရောင်ားခ ပခင်ားမ္ ောား ပြ လုြ်မ္ည်ပြစ်သည်။
၁၃။

ထလလံ

ွွဲဝယ်သူသည် တစ်ကကမ္်

ထလလံထ ကားသည် အ

မ္တန်ထစ ားကကားပမ္င့််ပြား

ထ ကောင်ား၊ ကောယကံရှင်အောား ဝန်
ထ ကောင်ား

င်ပမ္င်ယူ

က်တစ်ကကမ္် ထလလံထ ကားတုားပြားထြားရော၌ ယင်ား
က
ု ်သင့််သည့််ထစ ား

က် အ

မ္တန် မ္ ောားပြောား

ုတ်ဝန်ြားု ပြစ်ထစထ ကောင်ား၊ ထကော်မ္တနှင့်ပ် ြည်သူမ္ ောား

ခုက်နုင်

ြေါက စဉ်ားစောားခ င့််ခ န်ရန် ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့မ္ှ (၃)ကကမ္်သတထြား

မ္ည်။ ထရောက်ရှထနထသော ထလလံထ ကားနှုန်ား၏( ၅-ြံု ၁-ြံ)ု ကု ထငွသောား(သုို့မ္ဟုတ်) ထငွစုစောအုြ်မ္ူရင်ား
ပြင့်် ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့သုို့ တင်ပြနုငရ
် မ္ည်ပြစ်သည်။ မ္တင်ပြနုငြ
် ေါက တင်သွင်ား
သည့််အောမ္ခံထငွကု ဘဏ္ဍောထငွအပြစ် သမ္်ားယူပခင်ားခံရမ္ည်ပြစ်သည်။ ထလလံယှဉ်ပြ င်
(၁)ကကမ္်လ င်သတ်မ္ှတ် ကမ္်ားခင်ားထစ ား၏(၁%)
အြွွဲွှေ့မ္ှ သတ်မ္ှတ်ထသော နှုန်ား
၁၄။

ထလလံ

ောား

ွွဲဝယ်ရော၌

က်မ္နည်ား (သမ္
ုို့ ဟုတ်) ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရား

ောားအတုငား် တုားပမ္ြှင့်ထ
် ြားရမ္ည်။

ွွဲဝယ်စဉ်

ထလလံထ ကားအ

မ္တန်

ပမ္င့််တက်လောြေါက ထလလံ

ဝ
ွွဲ ယ်သူမ္ှ

စဉ်ားစောားနုငရ
် န် (၁၅)မ္နစ် စဉ်ားစောားခွင့််ပြ မ္ည်။ သရ
ုို့ ောတွင် ထလလံြွွဲက င်ားြသည့်် ခန်ားမ္ပြင်ြသုို့
ွကခ
် ွောခွင့်ပ် ြ မ္ည်မ္ဟုတ်ြေါ။
၁၅။

အခမ္်ားအနောားမ္ှူားမ္ှထလလံထစ ားနှုန်ားအောားထ ကညော၍အကကမ္်ကကမ္်မ္ှတ်တမ္်ားတင်

၁၆။

မ္ှတ်တမ္်ားတင်

၁၇။

ထစ ားပြ င်စနစ်ပြင့်် ထလလံတင်ထရောင်ားခ ပခင်ားပြစ်၍ ကမ္်ားခင်ားထစ ားနှုန်ားကု ထက ော်လွန်ပြား

တန်ြုားအပမ္င့််
၁၈။

ောားပြားလ င် အ

ပု ြ ထစ ားနှုန်ားမ္ှော အတည်ပြစ်သည်။

ံုားထြားသူကုသော ထလလံထအောင်ပမ္င်သူအပြစ် ထ ကညောပြား လုငစ
် င်ခ

ထလလံစနစ်အရ ထရောင်ားခ ရောတွင် ထလလံထ ကော်ပငော

ထလလံတင်ထရောင်ားခ သည့််ထနို့အ

ောားြေါမ္ည်။

အနည်ား

ောားထြားြေါမ္ည်။

ုတ်ပြန်သည့််ထနို့မ္ှ ြ

မ္အကကမ္်

ံုား(၁၅)ရက်ခွော၍ ထ ကညောထြော်ပြရမ္ည်။ ထလလံတင်

ထရောင်ားခ ရောတွင် ကမ္်ားခင်ားထစ ား ပြည့််မ္ပခင်ားမ္ရှြေါက ဒုတယအကကမ္် ထလလံတင်ထရောင်ားခ မ္ည်ပြစ်
ပြား ဒုတယအကကမ္်တွင်လည်ား အလောားတူ ကမ္်ားခင်ားထစ ားမ္ပြည့််မ္ြေါက တတယအကကမ္်ထလလံတင်
ထရောင်ားခ ြေါမ္ည်။ ထလလံတစ်ခုနှင့်တ
် စ်ခုအ ကောားအနည်ား
အကကမ္်ထလလံတင်ထရောင်ားခ ရောတွင် ကမ္်ားခင်ားထစ ား
ခ တ်ြတ်တင်ဒေါထစ ားနှုန်ားသည် ကမ္်ားခင်ားထစ ား

ံုား(၁၀)ရက်ခွော၍ထ ကညောရမ္ည်။ တတယ

က်မ္ထက ော်လွန်ြေါကခ တ်ြတ်တင်ဒေါထခေါ်ယူ၍

က်ထက ော်လွန်ြေါကလက်ခံမ္ည်ပြစ်ပြား မ္ထက ော်လွန်
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ြေါက အပခောားနည်ားပြင့်် ညြှနှုငား် ထရောင်ားခ သွောားမ္ည်ပြစ်သည်။
၁၉။

ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့၏ အ

၂၀။

ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့မ္ှ လုငစ
် င်တစ်ခုခ င်ားအလက
ု ် ထလလံထအောင်ပမ္င်သူမ္ ောားကု

ထလလံ
၂၁။
ခ ြ်
၂၂။

ားံု အပြတ်သည် အတည်ပြစ်သည်။

ွွဲပြားြေါက ထလလံထအောင်ပမ္င်ထ ကောင်ား ထ ကညောမ္ည်ပြစ်ြေါသည်။
လင
ု စ
် င်တစ်ခုခ င်ားအလုက် သက်

ုသည့််အခေါတွင်

ည့််သွင်ားထရား

ွွဲ ခ ြ်

ုင်သည့်် အထသားစတ်စည်ားကမ္်ားခ က်မ္ ောားအောား စောခ ြ်
ုရမ္ည်။

လင
ု စ
် င်ရရှသူမ္ ောားသည် မ္ည်သည့််လုငစ
် င်ကု

ွွဲဝယ်ရရှသည်ပြစ်ထစအောမ္ခံထငွ(ထလလံ

ထ ကား၏ ၁၀ ြံု ၁ြံု)အောား ထနပြည်ထတော်ြွံွှေ့ပြ ားထရားဘဏ်လမ္တက်သုို့ ခ က်ခ င်ားထြားသွငား် ရမ္ည် ပြစ်
သည်။ လင
ု စ
် င်အောမ္ခံထငွကု လုြ်ငန်ားထ

ောင်ရွက်မ္ှုပြားစားသည့််အခေါ လုြ်ငန်ားထ

ောင်ရွက်မ္ှုအထြေါ်

4
ထက နြ်မ္ရ
ှု ှမ္ှသော ပြန်လည်
(၃)နှစ်အတွငား်
၂၃။

တ
ု ်ထြားမ္ည် ပြစ်ြေါသည်။ လုြ်ငန်ားထ

ုတ်ယူပခင်ားမ္ပြ ြေါက

ခ က်ခ င်ား ထြားထ

ွွဲဝယ်ရရှသည်ပြစ်ထစ ထလလံထ ကားထငွ

ယ်သန်ားတတ)ကု မ္ထက ော်လွန်ြေါက ထလလံထ ကားထငွအောားလံားု ကု

ောင်ရမ္ည်။ ထလလံထ ကားထငွက ြ်( ၁,၀၀၀,၀၀၀/- ) (က ြ်တစ်

က်ထက ော်လွန်ခွဲ့်ထသော် အ

ံုားသည့််ထနို့မ္ှ

လ
ု ုငစ
် င်အောမ္ခံထငွအောား ထကော်မ္တြုငအ
် ပြစ် သမ္်ားယူမ္ည်။

လင
ု စ
် င်ရရှသူမ္ ောားသည် မ္ည်သည့််လုငစ
် င်ကု

က ြ်(၁,၀၀၀,၀၀၀/-)(က ြ်တစ်

ောင်ရွက်ခွင့်် ကုန်

ယ်သန်ားတတ)

က်အြုဒ်ြေါအောမ္ခံထငွ ( ထလလံထ ကား၏ ၁၀-ြံု ၁-ြံ)ု နှငအ
့်် တူ ထလလံ

ထ ကား၏(၅-ြံု၁-ြံု)အောား ထနပြည်ထတော်ြွံွှေ့ပြ ားထရားဘဏ်လမ္တက်သုို့ ခ က်ခ င်ားထြားသွငား် ရမ္ည်ပြစ်ရော
ထလ ောက်လောတင်စဉ် ထြားသွင်ား

ောားထသောအောမ္ခံထငွကု ခုနှမ္်ခွင့််ရှသည်။ က န်ရှသည့််ထငွကု(၈)ရစ်

ခွွဲ၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြလမ္ှ နုဝင်ဘောလအ
ထပြထက သည်အ

သွင်ားထ

ောင်ရမ္ည်။

လစဉ် လ
လ

န်ား(၁၀)ရက်ထနို့ ထနောက်

န်ား(၁၀)ရက်

က်

ရမ္ည်။ အရစ်က ထငွကု တစ်လ
မ္ည်ပြစ်ပြား ထြားသွငား်

က်ြု၍ ထနောက်က လ င် ထလလံခ

ောားကော

ထနောက်က ထြားသွင်ားြေါက

တစ်ရက်လ င်ထငွက ြ်(၁၀၀/-)အတွက်(၅၀)ပြောားနှုန်ား ရက်လွန်ဒဏ်ထ ကားအပြစ်ထြားထ
လစဉ် အရစ်က ထြားသွင်ားရမ္ည့််ထနို့ရက်သည် ရံားု ြတ်ရက်ပြင်တ
့် ုက်

ံုား

ောင်ရမ္ည်။

ုငြ
် ေါက ကက တင်၍ ထြားသွင်ား
ောားပခင်ားမ္ှ ပြန်လည်ရုြ်သမ္်ား

ောားထသော အောမ္ခံထငွနှင့်် အခွန်ထငွမ္ ောားကု ထကော်မ္တြုင်အပြစ် သမ္်ားယူမ္ည်။

အရစ်က ထြားသွငား် ရမ္ည့််ထငွကု လုြ်ငန်ားအောမ္ခံထငွမ္ှ ခုနှမ္်ထြားသွငား် ခွင့််မ္ပြ ြေါ။ ထငွထြားသွင်ားပြားတုင်ား
ထငွရထပြစောကု ထတောင်ားခံရယူ
၂၄။

ောားရမ္ည်။

လင
ု စ
် င်ရရှသူသည်

ထလလံခ

ောားပခင်ားခံရသည်နှငတ
့်် စ်ပြ င်နက်

သတ်မ္ှတ်လုင်စင်

တန်ြုားထငွမ္ ောားကု သတ်မ္ှတ်ရက်အတွင်ားထြားသွင်ားပခင်ားမ္ပြ ြေါက ထလလံအောမ္ခံထငွအောား ထကော်မ္တ
ြုင်အပြစ်သမ္်ားယူမ္ည့််အပြင် နောမ္ည်ြ က်စောရင်ား(Black List)တွင် မ္ှတတ
် မ္်ားတင် ထ ကပငော
ပြားထနောင်ထလလံြွွဲမ္ ောား၌ မ္ည်သည့််အထ ကောင်ားနှင့််မ္ ထလလံဝင်ထရောက်

ောားရှ

ွွဲဝယ်ခွငပ့်် ြ မ္ည် မ္ဟုတ်ြေါ။

ရရန်ရှထသော လင
ု စ
် င်ထ ကားထ ကွားက န်မ္ ောားအောား ထကော်လြ်ထတော်အရောရှ၏ လုြ်ြုငခ
် ွင့််ကု က င့််သံုား၍
အခွန်မ္ထပြက န်ထငွပြစ်ဘသကွဲ့်သုို့ အ ထကောက်ခံထ
၂၅။

လင
ု စ
် င်ရရှသူသည် ထလလံခ

ောင်ရွက်သွောားမ္ည်ပြစ်သည်။

ောားပခင်ားခံရသည်နှင့်် တစ်ပြ င်နက် ပြည်တွငား် အခွန်မ္ ောား

ဦားစားဌောန၏အခွန်ကင်ားရှငား် ထ ကောင်ားသက်ထသခံလက်မ္ှတ်(သမ္
ုို့ ဟုတ်) ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ဘဏ္ဍောထရားနှစ်
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ဝင်ထငွခွန်ကက တင်ထြားထငွ
ခ ြ်

မ္်ားထ

ောင်ပြားထ ကောင်ား

ုမ္အ
ှု တွက်က သင့််ထသော အခွန်ထတော်ထငွတံ

အထ

ောက် အ

ောားတင်ပြရမ္ည်။

စောခ ြ်

ြ်ထခေါင်ားခ၊ မ္ှတ်ြံုတ င်ခ မ္ ောားအောား လုင်စင်ရရှ

သူမ္ှ က ခံရမ္ည်။
၂၆။

ထလလံစနစ်ပြင့်် လုပ်ကုငခ
် ွင်ဖပြုဖခင််းနှင်ြတ်သက်၍ လုြ်ငန်ားကု (၁.၄.၂၀၂၂) ရက်ထနို့မ္ှ

(၃၁.၃.၂၀၂၃)ရက်ထနို့အ
၂၇။

လုြ်ငန်ားထ

တစ်ရောထ ကောင့််

(၁)နှစ်သ လုြ်ကင
ု ထ
်

ောင်ရွက်စဉ်ကောလအတွင်ား လုြ်ငန်ားပြန်လည်အြ်နှံပခင်ား၊ အထ ကောင်ားတစ်စံု

ြ က်စား

ံုားရံှုားပခင်ားမ္ ောားအတွက်

ထလ ော်ြစ်ရန်အတွက်လည်ားထကောင်ား
အ

ောင်ရွက်ခွင့်ပ် ြ မ္ည်ပြစ်သည်။

ထလ ောက်

ူားကစစတစ်ရြ်ပြစ်ြေါက ထကော်မ္တ၏

အခွန်ထငွထလ ော့်ထြေါ ့်ရန်အတွက်လည်ားထကောင်ား၊
ောားလောြေါက

ံုားပြတ်ခ က်ပြင့်် ထ

လက်ခံစဉ်ားစောားလမ့္််မ္ည်မ္ဟုတ်ြေါ။
ောင်ရွက်မ္ည်ပြစ်သည်။

5
၂၈။

လင
ု စ
် င်

ှသူသည် လေဖပည်လတ စ
် ည်ပင်သ ယ လ ်းလက ်မတီ၏ ခွင်ဖပြုခ က်မ ှဘွဲ

လုပ်ကုင်ခွင် သည် လုပ်ငေ််းကု ကုယ်စ ်းလှယ်လွဲအပ်ဖခင််း၊ အဖခ ်းသူသုို့တဆင် အငှ ်းခ ထ ်းဖခင််း၊
လ

င််းခ ဖခင််း၊ အဖခ ်းေည််းဖြင် လ

၂၉။

သက်

င််းခ ဖခင််း၊ သံု်းစွွဲဖခင််း၊ လလ
ွဲ ဖပ င််းဖခင််းမ ်း မဖပြုလုပ် ။

ုင်ရော ဘဏ္ဍောထရားနှစ်၏ ထလလံစည်ားကမ္်ားခ က်နှင့်် စောခ ြ်ြေါအခ က်မ္ ောားကု

လည်ားထကောင်ား၊ ထကော်မ္တက
အောားထလ ော်စွော

ုတ်ပြန်

ောားသည့်် စည်ားကမ္်ား( By-Law )ကုလည်ားထကောင်ား၊ အခေါ

ုတ်ပြန်သည့်် ညန် ကောားခ က်တစ်ရြ်ရြ်ကုလည်ားထကောင်ား လင
ု စ
် င်ရရှသူ ကုယ်တုင်

ပြစ်ထစ၊ ၎င်ားမ္ှ တောဝန်ထြားအြ်

ောားသူမ္ှပြစ်ထစ ထြောက်ြ က်ြေါက သတထြားပခင်ား၊ ဒဏ်ထငွတြ်ရုက်

ပခင်ား၊ လင
ု စ
် င်ကု ကောလအကန်အ
ို့ သတ်ပြင့်် ရြ်

ုင်ားပခင်ား၊ လင
ု စ
် င်ြတ်သမ္်ားပခင်ား၊ အောမ္ခံအြ်ထငွ

မ္ ောားအောား ထကော်မ္တြုင်ဘဏ္ဍောထငွအပြစ် သမ္်ားယူပခင်ား၊ အောမ္ခံတင်သွငား်

ောားထသော ြစစည်ားမ္ ောားအောား

ထလလံတင်၍ ရရန်ရှသည် တက
ုို့ ုသမ္်ားယူပခင်ား၊ နောမ္ည်ြ က်စောရင်ား ထ ကညောပခင်ားစသည့်် အထရားယူ
ပခင်ားခံရမ္ည်ပြစ်သည်။ လင
ု စ
် င်ပြန်လည်ထရောင်ားခ ရောတွင်လည်ား မ္ူလထလလံထ ကား ပြည့််မ္ပခင်ားမ္ရှ
ြေါက ပခောားနောားထလ ော့်နည်ားသည့််လုထငွကု မ္ူလလင
ု ်စင်ရရှသူမ္ှ ထြားထလ ော်ရမ္ည်ပြစ်သည်။
၃၀။

ထလလံစည်ားကမ္်ား တစ်စံုတစ်ရော ထြေါက်ြ က်ထ ကောင်ား စစစ်ထတွွှေ့ရှြေါက သတထြားပခင်ား၊

ဒဏ်ထငွ တြ်ရုက်ပခင်ား၊ ထလလံလင
ု စ
် င်အောား ပြန်လည်သမ္်ားယူပြား စည်ားကမ္်ားနှင့််အည ထလလံတင်
ထရောင်ားခ ရန်နှင့်် ၎င်ားတတ
ုို့ င်သွငား်

ောားထသော အောမ္ခံထငွမ္ ောားကု ထကော်မ္တြင
ု အ
် ပြစ် သမ္်ားယူ၍

နောမ္ည်ြ က်စောရင်ား တင်သွင်ားမ္ည်ပြစ်ြေါသည်။ လင
ု စ
် င်ရရှသူသည် အထ ကောင်ားအမ္ ားမ္ ားထ ကောင့််
လင
ု စ
် င်စည်ားကမ္်ား ထြောက်ြ က်၍ နောမ္ည်ြ က်စောရင်ားသွငား် အထရားယူပခင်ားခံရြေါက ထနပြည်ထတော်
စည်ြင်သောယောထရားထကော်မ္တ၌ ၎င်ားလုြ်ကုငခ
် ွင့််ရထသောအပခောားအခွင့်အ
် ထရား လင
ု စ
် င်မ္ ောားအတွက်ြေါ
အ

ြ
ု ေါအထရားယူမ္ှုသည် သက်ထရောက်မ္ှုရှထစရမ္ည်။

၃၁။

လုြ်ငန်ားထ

ောင်ရွက်ခွင့််ကု ထနပြည်ထတော်စည်ြင်သောယောထရားထကော်မ္တက သတ်မ္ှတ်

ောားသည့််အခ န်ကောလအတွင်ားထ

ောင်ရွက်ခွင့််ပြ သည်။ လင
ု စ
် င်ရရှသူသည် ထနပြည်ထတော်စည်ြင်

သောယောထရားထကော်မ္တမ္ှ သတ်မ္ှတ်ထြား

ောားထသော နှုန်ား

သည်။ သတ်မ္ှတ်

က်ြုမ္ုရရှရန် ပြင်

ထလလံ

ောားသည့်် နှုန်ား

ောား

ောားအတုငား် သောလ င် ထကောက်ခံရမ္ည် ပြစ်
င်ထ

ောင်ရွက်ထကောက်ခံပခင်ား မ္ပြ ရ။

ွွဲဝယ်စဉ် ညြှနှုင်ားသထဘောတူထသော စည်ားကမ္်ားခ က်မ္ ောားအောား မ္မ္လုြ်ငန်ား လုြ်ကုငစ
် ဉ် ပြင်
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င်ထြားရန် တင်ပြပခင်ားကု ခွင့််မ္ပြ ။
၃၂။

ထနပြည်ထတော်စည်ြင်သောယောထရားထကော်မ္တက သတ်မ္ှတ်ထြား

က် ြုမ္ုထရောင်ားခ / ထကောက်ခံပခင်ား မ္ပြ ရ။ အခွန်နှုန်ား
သတ်မ္ှတ်

ောားသည့်် ြံုစံအရွယ်အစောားအတုငား် ထရား

ရမ္ည်။ အခွင့််အထရားလုင်စင်ခ
ထသောထပြစောမ္ ောားအောား သက်

ောားထသော နှုန်ား

ောား သတ်မ္ှတ်ထစ ားနှုန်ား

ောားမ္ ောား

ုင်ားဘုတ်အောား

ွွဲ၍ ပမ္င်သောထသောထနရောတွင် ခ တ်

ွွဲ

ောား

ောားထြားထသော အခွန်အထကောက် ထကောက်ခံမ္ှုလုင်စင်မ္ ောား၏အသံုားပြ
ုင်ရောဌောန၏ သတ်မ္ှတ်ထြားထသော ြံုစံအတုငား် သော ထကောက်ခံအသံုားပြ

ရမ္ည်။ ြ က်ကွက်ြေါက တစ်ကကမ္်လ င်ဒဏ်ထငွက ြ်(၅၀,၀၀၀/-) တြ်ရုက်ပခင်ား ခံရမ္ည်ပြစ်သည်။
၃၃။

စခန်ား၊ အထ

ောက်အအံု၊

ုငခ
် န်ားအတွင်ား/အပြင် သန်ို့ရှင်ားထရား၊ အထသားအြွွဲပြင်

ကု မ္မ္ြုင်ြစစည်ားကွဲ့်သုို့ လင
ု စ
် င်ရရှသူက ထ

ောင်ရွက်ရမ္ည်။

င်ထရား

6
၃၄။

သဘောဝထဘားအနတရောယ်ထ ကောင့်် ထသော်လည်ားထကောင်ား၊ မ္ထမ္ ော်မ္ှန်ားနုင်ထသော အထ ကောင်ား

မ္ ောားထ ကောင့််ထသော်လည်ားထကောင်ား လုြ်ငန်ားမ္လုြ်နုငပ် ခင်ားမ္ ောားအတွက်လုြ်ငန်ားထခတတြတ်

ောားရပခင်ား

မ္ ောားကု ထငွတန်ြုားတွက်ခ က်သတ်မ္ှတ်၍ ပြန်အမ္်ားမ္ည်မ္ဟုတ်ြေါ။
၃၅။

ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့သည် လင
ု စ
် င်ခ

ောားထြားထသော လုြ်ငန်ားကု ရုြ်သမ္်ားလုက

အက ားအထ ကောင်ားထြော်ပြ၍ အခ န်မ္ထရွား ရုြ်သမ္်ားနုင်သည်။ သထ
ုို့ သော် လင
ု ်စင်ရရှသူက ကက တင်ထြား
သွင်ား

ောားထသောလင
ု စ
် င်ထ ကားမ္ ောားရှြေါက ရုြ်သမ္်ားသည့််ထနို့မ္ှစ၍တွက်ခ က်ရရှထသောြုသွငား်

မ္ ောားကု ပြန်လည်
၃၆။

ောားထငွ

ုတ်ထြားမ္ည်ပြစ်သည်။

ထနပြည်ထတော်စည်ြင်သောယောထရားထကော်မ္တမ္ှ တောဝန်ထြားအြ်သူ (သမ္
ုို့ ဟုတ်) ဌောနမ္ှ

တောဝန်ထြားအြ်သူတုို့က လအ
ု ြ်ြေါက စစ်ထ
၃၇။

အထ

ားမ္ည်ပြစ်၍ စစ်ထ

ားပခင်ားကု ခံယူရမ္ည်။

ောက်အအံုမ္ ောား၏ လံခု ခံ ထရားနှင့််မ္ားထဘားလံခု ခံ ထရားကစစမ္ ောားကု တောဝန်ယူထ

ရမ္ည့််အပြင် သက်

ောင်ရွက်

ုငရ
် ော နယ်ထပမ္အောဏောြုငမ္
် ောား၊ တြ်မ္ထတော်၊ ပမ္န်မ္ောနုင်ငရ
ံ ွဲတြ်ြွဲွှေ့ွ စသည့်် လံခု ခံ

ထရားအြွွဲွှေ့အစည်ားမ္ ောားမ္ှ အကူအညထတောင်ားခံလောြေါက လံခု ခံ ထရားအတွက် အပြည့််အဝြူားထြေါငား် ကူည
ရမ္ည်။ လုငစ
် င်ရရှသူ၏ထြေါ ့် မ္ှုထ ကောင့််မ္ားထလောင်မ္ှုပြစ်ြွောားြေါက ထနပြည်ထတော်စည်ြင်သောယောထရား
ထကော်မ္တ၏
၃၈။
ထရား

ံုားပြတ်ခ က်နှငအ
့်် ည သတ်မ္ှတ်တန်ြုားအောား ထြားထလ ော်ရမ္ည်။

ထနပြည်ထတော်စည်ြင်သောယောထရားထကော်မ္တက
ုင်ရောလုြ်ငန်ားမ္ ောား၏

လုြ်

ုတ်ပြန်

ံုားလုြ်နည်ားမ္ ောားနှင့််အည

ထ

ောားထသော စည်ြင်သောယော

ောင်ရွက်ရမ္ည်။

တည်

ွဲဥြထဒ၊

စည်ားကမ္်ား မ္ ောားကု လုက်နောရမ္ည်။
၃၉။

လင
ု စ
် င်ရရှသူသည် ရောဇဝတ်မ္ှုကုက ူားလွန်နုငသ
် ည့််ကစစဟူသမ္ ကု တောား

ားထြားရမ္ည်။

ပြဿနောတစ်စံုတစ်ရော ထြေါ်ထြေါက်လောြေါက စခန်ားကွြ်ကွဲမ္ှုရုားံ သုို့ အခ န်နှင့််တစ်ထပြားည အထ ကောင်ား
ကောားရမ္ည်။ လုအြ်ြေါက နားစြ်ရောရွဲစခန်ားသုို့
၄၀။
အထ

လင
ု စ
် င်ရရှသူသည်

လုငစ
် င်ခ

က်သွယ်ထ

ောင်ရွက်ရမ္ည်။

ောားထြားသည့််

ကောလအတွင်ား

ောက်အအံုတွင် နုင်ငထ
ံ တော်မ္ှ တောားပမ္စ်ြတ်ြင်

မ္ ောားပြစ်ထြေါ်မ္ှုမ္ရှထအောင် ထ

လုငစ
် င်ခ

ောားသည့််

ောားသည့်် ဥြထဒနှင့်မ္
် လွတ်ကင်ားထသောကစစရြ်

ောင်ရွက်ရမ္ည်။ အကယ်၍ ပြဿနောထြေါ်ထြေါက်လောြေါက လင
ု စ
် င်ရရှသူ

၏ တောဝန်သောပြစ်သည်။
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၄၁။
အထ
၄၂။

လ ြ်စစ်ဓေါတ်အောားခ၊ တယ်လြုန်ားအသံုားပြ ခ၊ ထရြုားထရခ၊ သန်ို့ရှင်ားထရားစရတ်နှင့်် အပခောား
ထ
ွ

ွအသံုားစရတ်မ္ ောားအောား လင
ု စ
် င်ရရှသူမ္ှသော က ခံရမ္ည်။
လင
ု စ
် င်ရရှသူသည် ထလလံ

ွွဲဝယ်သည့်် လုြ်ငန်ားမ္ ောားနှင့်စ
် ြ်လ ဉ်ား၍ ထနပြည်ထတော်

စည်ြင်သောယောထရားထကော်မ္တမ္ှ လုြ်ငန်ားအလုက် သတ်မ္ှတ်
လုြ်ကုငရ
် မ္ည်ပြစ်ပြား သက်
၄၃။

ုင်ရောစည်ားကမ္်ားမ္ ောားကု လက
ု ်နောရမ္ည်။

အထ ကောင်ားအမ္ ားမ္ ားထ ကောင့်် လက်ရှနှစ်ထလလံရြ်

နှစ်တစ်နှစ် ကုန်

ောားသည့်် လုြ်ငန်ားလင
ု စ
် င်မ္ ောား ရယူ
ုင်ားသည်ပြစ်ထစ၊လက်ရှဘဏ္ဍောထရား

ံုားပြား၍ ထနောက်ဘဏ္ဍောထရားနှစ်အတွက် ထလလံမ္ထအောင်ပမ္င်ြေါကပြစ်ထစ လက်ရှ

လင
ု စ
် င်ရရှသူသည်ထနောက်
လထ
ွဲ ပြောင်ားထြားရမ္ည်။

ြ်လက်ခံမ္ည့််သူသုို့ မ္မ္လက်ခံစဉ်ကအထနအ

ောားအတုငား် စနစ်တက

7
၄၄။

အထ ကောင်ားအမ္ ားမ္ ားထ ကောင့်် လုြ်ငန်ားလုြ်ကင
ု ခ
် ွင့်ပ် ြ မ္ည့်် သက်

ုင်ရော ဘဏ္ဍောထရားနှစ်

အတွင်ားထရောက်မ္ှ ထလလံထရောင်ားခ ထအောင်ပမ္င်ြေါက လက်ရှလုင်စင်ရရှသူသည် ထလလံထအောင်သည့််
ရက်မ္တုင်ခင်အ

လက်ရှလုင်စင်ထ ကားနှုန်ားပြင့််

(၁၀%)အောမ္ခံအြ်ထငွမ္ှ ခုနှမ္်ထြားသွငား်

က်လက်လြ
ု ်ကုင်၍ က သင့််လင
ု ်စင်ထ ကားအောား

ုတ်ထြားမ္ည်ပြစ်သည်။ လုငစ
် င်ရရှသူသည် ထလလံထအောင်

သည့််ရက်မ္ှစ၍ ဘဏ္ဍောထရားနှစ်ကုန်သည့်် မ္တ်လ(၃၁)ရက်ထနို့အ

က သင့််လုင်စင်ထ ကားအောားထြား

သွင်ားရမ္ည်ပြစ်ြေါသည်။
၄၅။

လင
ု စ
် င်ရရှသူသည် ထနပြည်ထတော်စည်ြင်သောယောထရားထကော်မ္တမ္ှ အခေါအောားထလ ော်စွော

ုတ်ပြန်သည့်် အမ္န်၊ို့ စည်ားကမ္်ား၊ ညန် ကောားခ က်မ္ ောားကု လုက်နောထ
၄၆။

ောင်ရွက်ရမ္ည်။

အပခောားသရှလထ
ု သော အခ က်အလက်မ္ ောားရှြေါက ရံားု ခ န်အတွင်ား ထနပြည်ထတော်စည်ြင်

သောယောထရားထကော်မ္တ၊ သက်

ုငရ
် ောဌောနသုို့လောထရောက်၍ စံုစမ္်ားထမ္ားပမ္န်ားနုငြ
် ေါသည်။စံုစမ္်ားထမ္ားပမ္န်ား

ပခင်ားမ္ရှခွဲ့်ထသော် လင
ု စ
် င်ရရှသူသည် ဤစည်ားကမ္်ားသတ်မ္ှတ်ခ က်မ္ ောားကု သရှနောားလည်ပြားပြစ်သည်
ဟု မ္ှတ်ယမ္
ူ ည်ပြစ်ြေါသည်။
၄၇။

လင
ု စ
် င်ရရှသူသည် သက်

ုင်ရော လုြ်ငန်ားလုင်စင်ြေါ စည်ားကမ္်ားမ္ ောား ထြောက်ြ က်ြေါက

ထနပြည်ထတော်စည်ြင်သောယောထရားဥြထဒအရ အထရားယူပခင်ားခံရမ္ည်။

ထလလံတင်ထရောင်ားခ ထရားအြွွဲွှေ့
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ထနပြည်ထတော်စည်ြင်သောယောထရားထကော်မ္တ

