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1ဝငြွ်င က်ျှော /စွမ််း ည/်သငတ်န််းကကျှောြ  န/်လ  ျှောက်  ျှောပ တ် က ်

သငတ်န််းမ ျှော်း ဝငြ်ွင က်ျှော  လြေါ်ယူဥ ်းလ  သငတ်န််းကျှော  လ  ျှောက ် ျှော က်စွွဲ 

လ ်းဘက်  ိုင ်ျှောသငတ်န််း 
 

4 ပ ိုင််း 

40ဥ ်း 1နစှ ် 9 1 ကမ်ှ11 30 က်ထ  

လက ျှောင််းသစ်အတကွ်ခပင ်ငခ်ြင််း 60ဥ ်း 2နစှ ်
 

လက ျှောင််းသစ်အတကွ်ခပင ်ငခ်ြင််း 10 ပ ိုင််း 60ဥ ်း 1နစှ်6  3 1 ကမ်ှ5 30 က်ထ  

 
2.အ ညြ် င််းသတ်မတှ်ြ က ်
လအျှောက်တွငလ် ျ်ှောခပထျှော်းလသျှောအ ည်ြ င််းနငှ် က ိုကည် လသျှောသ ူ

1.သူငယတ်န််းမစှ၍၁၂နစှ်ကကျှောလက ျှောင််းတက်ြွဲ သ ူ

2.ဂ ပနစ်ျှောအ ညြ် င််းစစစ်ျှောလမ်းပွွဲ ွဲ  အမတှ်စျှော င််းတငခ်ပန ိုငသ် ူ

3.လ ်းဘက်  ိုင ်ျှောသငတ်န််းသည်အနျှောဂတ်လ ်းဘက်  ိုင ်ျှောလက ျှောင််း၊အ ိုပ် ိုပ်ြ ငသ်ူ 

 

3.လ  ျှောက်  ျှောပံိုစ ံ

 

(1)   လ  ျှောက ် ျှောပံိုစ ံ

1.လက ျှောင််းသ ို  သွျှော်း၍လ  ျှောက ် ျှောတငခ်ြင််း 

    လက ျှောင််းသ ို  သွျှော်းတွဲ အြါလ  ျှောက်  ျှောအခပည အ်စံိုနငှ ပ်တစ်ပ် ို  က ိုယ ူျှော ပါမည် 

2.စျှောတ ိုကမ်ှပ ို   လသျှောလ  ျှောက ် ျှော 

    အငတ်ျှောဗ  ်း၊စျှောလမ်းပွွဲစသည်တ ို  က ိုစ စစ် လ ွ်းြ ယ်၍လအျှောငလ်သျှောသူသျှောလ  ျှောက ် ျှောတင ်ပါမည ်

3.ပငမ်လက ျှောင််း ွဲ  ရံို ်းြန််းတွငလ်  ျှောက်  ျှောတငခ်ြင််း 

  
လေသြံရံို ်းြန််းတွငအ်ငတ်ျှောဗ  ်း၊စျှောလမ်းပွွဲက ိုအမှနအ်ကန ်ိုပ်၍လအျှောငတ်ွဲ သကူသျှောလ  ျှောက ် ျှောတင ်
ပါမည် 

 

(2)လ ွ်းြ ယမ်ှုနည််း မ််း 

1.စျှော ွက်စျှောတမ််းလတကွ ိုစ စစမ်ည ်

2.လ  ျှောက်ထျှော်းသူသည်အငတ်ျှောဗ  ်း၊လ ်းလခ စျှောလမ်းပွွဲ(လ ်းလခ စျှောလမ်းပွွဲသညစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််းထက်ကင််း

 ွတြ်ွင  ်ွဲရှ ပါသည်) 

3.လက ျှောင််းနျှောယက ွဲ  အငတ်ျှောဗ  ်း 



လ  ျှောက ် ျှောမ ျှော်းတငတ်ွဲ အြါစျှော ွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်းအခပည ်အစံို 

         အလသ်းစ တက် ိုစျှောမ က်နျှှော6တွငက်ကည ပ်ါ 

(3)လထျှောကပံ် သူနငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

လထျှောကပံ် သူသည်လက ျှောင််းစတကသ်ည်မပှ ်းသည်အထ လငလွကက်းလထျှောကပံ် န ိုငသ်ခူ စ် မည် 

စပ်  ဥ််း၍လအျှောကပ်ါအြ ကအ် က်ခပည စ်ံိုမှသျှောလ  ျှောကထ်ျှော်းြွင ရှ် သည် 

1.လက ျှောင််း ြ၊လက ျှောင််းသျှော်း ွဲ  အသံို်းစ  တ်က ိုလထျှောက်ပံ န ိုငလ်သျှောသူခ စ် မည် 

2.လက ျှောင််းသျှော်းသည်အ င ခ်မင ပ်ညျှောလ ်းက ိုသငက်ကျှော်းန ိုငသ်ူခ စ် မည ်

3.လက ျှောင််းတကလ်နစဥအ်တွင််းတစစ်ံိုတြိုရှ ြွဲ ပါကပွင ပ်ွင  ်င််း င််းလ ွ်းလန်ွးန ိုငသ် ူခ စ် မည် 

 

 

 

 

 

လထျှောကပံ် သူလ  ျှောက ် ျှောတင ်ျှောတွင1်.စ ်းပွျှော်းလ ်းနငှ ပ်တ်သက်လသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််း၊ဘဏ ်ွဲ  လင ွက်က န်

စျှော ွက်စျှောတမ််းတ ို  က ို  တငခ်ပ ပါမည် 

လထျှောကပံ် သူသည်ဂ ပနတ်ွငလ်နထ ိုငသ်မူခ စ ်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.လက ျှောင််း ြနငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 



      (1)လက ျှောင််း ြလပ်းလြ မှုအလသ်းစ တ ်

သငတ်န််း လ ွ်းြ ယ်ြ လက ျှောင််းဝငလ်ကက်း စျှောသငလ်ကက်း အလထလွထြွ လဘ်း  ို်းအျှောမြံ စိုစိုလပါင််း 

၁နစ်ှလက ျှောင််း 20,000ယန််း 100,000ယန််း 620,000ယန််း 10,000ယန််း 10,000ယန််း 760,000ယန််း 

၂နစ်ှလက ျှောင််း ၁နစ်ှ 20,000ယန််း 100,000ယန််း 620,000ယန််း 10,000ယန််း 10,000ယန််း 760,000ယန််း 

၂နစ်ှ 
  

620,000ယန််း 
 

10,000ယန််း 630,000ယန််း 

စိုစိုလပါင််း 20,000ယန််း 20,000ယန််း 1,240,000ယန််း 10,000ယန််း 20,000ယန််း 1,390,000ယန််း 

၁နစ်ှနွဲ  ၅ လက ျှောင််း ၁နစ်ှလနျှောက် 20,000ယန််း 100,000ယန််း 310,000ယန််း 10,000ယန််း 5,800ယန််း 445,800ယန််း 

၂နစ်ှလနျှောက် 
  

620,000ယန််း 
 

10,000ယန််း 630,000ယန််း 

စိုစိုလပါင််း 20,000ယန််း 100,000ယန််း 930,000ယန််း 10,000ယန််း 15,800ယန််း 1,075,800ယန််း 

#စျှောသငလ်ကက်းတွငသ်ငလ်ထျှောက်ကသူံို်းမ ျှော်းပါဝငပ်ါသည။်# 

#လက ျှောင််းသျှော်းလဘ်း  ို်းအျှောမြနံငှ အ်လသ်းစ တက် ိုစျှောမ ကန်ျှှော၈တွငက်ကည ်ပါ# 

 

(2)လပ်းလြ မှုကျှော  

(4 ပ ိုင််းလက ျှောင််းဝင)် 

အမ   ်းအစျှော်း ပမျှောဏ လငလွပ်းလြ မှုကျှော  

လ ွ်းြ ယ်ြ 20,000ယန််း လ  ျှောက်  ျှောတင ်မည ်အြ  န် 

လက ျှောင််းဝငလ်ကက်း 

လက ျှောင််း ြ 

100,000ယန််း 

620,000ယန််း 

 

 

 

3 ပ ိုင််းအလစျှောပ ိုင််း(လက ျှောင််း ြစျှော ွက်တွငပ်ါ လသျှော က်အတ ိုင််း 



အလထလွထြွ 

လဘ်း  ို်းအျှောမြံ 

10,000ယန််း 

10,000ယန််း 

 (2နစ်ှမှ1နစ်ှစျှော) 

 

 

 

(10) ပ ိုင််းလက ျှောင််းဝင ်

အမ   ်းအစျှော်း ပမျှောဏ လငလွပ်းလြ မှုကျှော  

လ ွ်းြ ယ်ြ 20,000ယန််း လ  ျှောက်  ျှောတင ်မည ်အြ  န် 

လက ျှောင််းဝငလ်ကက်း 

လက ျှောင််း ြ 

အလထလွထြွ 

လဘ်း  ို်းအျှောမြံ 

100,000ယန််း 

310,000ယန််း 

10,000ယန််း 

5,800ယန််း(1.5နစ်ှမှ6 စျှော) 

 

 

 

9 ပ ိုင််းအလစျှောပ ိုင််း(လက ျှောင််း ြစျှော ွက်တွငပ်ါ လသျှော က်အတ ိုင််း 

 

 

(3)လက ျှောင််း ြလပ်းလြ  နန်ည််း မ််း 

   1.လပ်းလြ  နန်ည််း မ််း 

     .လက ျှောင််း ြသည်န ိုငင်မံလှက ျှောင််း ွဲ  ဘဏအ်လကျှောင ထ်ွဲသ ို    ွဲလပ်း မည်ခ စသ်ည်။လက ျှောင််းသျှော်းနျှောမည်ခ 

င  ် ွဲလပ်း ပါမည် 

       .လင ွ ွဲြက ိုမ မ ဘျှောသျှောက ြံ မည်ခ စသ်ည ်



        .လငလွပ်းပ ို  လသျှောအြါဂ ပနယ်န််းခ င သ်ျှော  ွဲ မည်ခ စပ်ါသည် 

  2.လင ွ ွဲလသျှောအြါသတ ထျှော်း န ်

       .ပ ို  လပ်းလသျှောလငကွ ိုဘျှောအလကကျှောင််းခ စ်ခ စ်ခပနမ်  ွဲလပ်းပါ 

       .မ မ န ိုငင် ံွဲ  သရံံို်းဝငလ်သျှောအြါဗ ဇျှောမ ြွဲ ပါကလက ျှောင််းအပ်နှြံက ို ယ်ထိုတ်၍ခပန ် ွဲလပ်းပါမည်။လင ွ ွဲြ

က ိုမ မ ဘျှောသျှောက ြံ မညခ် စသ်ည။် 

5.လ  ျှောက်  ျှောစျှော ွက်စျှောတမ််းမ ျှော်း 

(လ  ျှောက်ထျှော်းသူခပင ်ငထ်ျှော်း မည အ်ြ ကမ် ျှော်း) 

Aအျှော်း ံို်းခပင ်ငထ်ျှော်း နစ်ျှော ွက်စျှောတမ််းမ ျှော်း 

ခပင ်ငထ်ျှော်း လသျှောစျှော ွက်စျှောတမ််းမ ျှော်း သတ ထျှော်း မည ်အြ က ်

ဓါတ်ပံို(8)ပံို 3 အတွင််းရ ိုက်ထျှော်းလသျှောပံို၊ပံို ွဲ  လနျှောက်မှျှောနျှောမည်နငှ လ်မွ်းသက ဇ်က ိုလ ်းထျှော်းပါ 

န ေါန််းစျှော ွက် လက ျှောင််းမှသတ်မှတ်ထျှော်းလသျှောပံိုစံက ိုခ ည ်ပါ 

ဝငြ်ွင လ်  ျှောက်  ျှော လက ျှောင််းမှသတ်မှတ်ထျှော်းလသျှောပံိုစံက ိုခ ည ်ပါ 

က ိုယ် လ ်း ျှောဇဝင ် လက ျှောင််းမှသတ်မှတ်ထျှော်းလသျှောပံိုစံက ိုခ ည ်ပါ 

လနျှောက် ံို်းလက ျှောင််းပ ်းြွဲ လသျှော က်မှတ် မူ င််းက ိုတငခ်ပပါ 

လနျှောက် ံို်းလက ျှောင််းပ ်းြွဲ လသျှောအမှတ်စျှော င််း မူ င််းက ိုတငခ်ပပါ 

အလကကျှောင််းအ ျှောက ိုစျှောစ လ ်းသျှော်း န ် လက ျှောင််းမှသတ်မှတ်ထျှော်းလသျှောပံိုစံက ိုခ ည ်ပါ 

က ိုယ ် ွဲ  အလထျှောက်အထျှော်းမ ျှော်း ပတ်စပ ို  စ်၊ယဥ်လမျှောင််း  ိုငစ်ဥ်၊လထျှောက်ြံစျှောမူ င််းမ ျှော်းက ိုတငခ်ပပါ 

ဂ ပနစ်ျှောအ ည်ြ င််းအလထျှောက်အထျှော်း ဂ ပနစ်ျှောအ ည်ြ င််းစစ်စျှောလမ်းပွွဲN5  J-TEST F ယ်ဘယ်အထက်တငခ်ပ ပါမည် 

 

B လထျှောက်ပံ သူခပင ်ငထ်ျှော်း နစ်ျှော ွက်စျှောတမ််းမ ျှော်း 

လထျှောက်ပံ သူ 
 

သတ ထျှော်း မည ်အြ က ်

ပတ်စပ ို  စ်ရှ လသျှောသူ ပတ်စပ ို  စ်မရှ လသျှောသူ လ ျှော်ခပပါအျှော်း ံို်းမရှ ပါကခပင ်ငထ်ျှော်း န ်

ပညျှောလ ်းလနျှောက်ြံအလကကျှောင််းရှ လသျှောသူ 

.ပံိုမှနထ်က်မူ တန််းလက ျှောင််းလစျှောတက်လသျှောသူ 

.လက ျှောင််းနျှော်းခြင််းအလကကျှောင််းထက်အြ  နက်ကျှော 

.အလကကျှောင််းခပြ က် 

.လက ျှောင််းမှလထျှောက်ြံစျှော 

.အလကကျှောင််းခပြ က်က ိုမ ဘက ိုယ်တ ိုငလ် ်းပါ 

.လက ျှောင််း ွဲ  လထျှောက်ြံစျှောသည်လက ျှောင််းစတက်သည်မှ 



လက ျှောင််းတက်လသျှောသူ စ၍လက ျှောင််းပ ်းသည်အထ ပါမပါစစ်လ ်းပါ 

 

တက်ကသ ို ်တက်လနလသျှောသူ 
.လက ျှောင််းလထျှောက်ြံစျှော 

.အမှတ်စျှော င််း 

လက ျှောင််းလထျှောက်ြံစျှောက ိုခပင ်ငထ်ျှော်းပါ 

 

 

အ ိုပ် ိုပ်ြွဲ  ူ်းလသျှောသူ 

.အ ိုပ် ိုပ်ြွဲ  ူ်းလသျှောလထျှောက်ြံစျှော 

.အ ိုပ်ထွက်လသျှောလထျှောက်ြံစျှော 

အ ိုပ်မှအမ ျှော်းသ လသျှောနျှောမည်နွဲ  လထျှောက်ြံစျှောက ိုခပင ်င ်

ထျှော်းပါ 

. ိုပ်သက်၊အ ိုပ်လြေါ်ြ  န၊် ျှောထူ်းအစရှ သည်တ ို  က ိုတင ်

ခပ မည် 

 

 

ဂ ပနစ်ျှောလက ျှောင််းမှျှောလက ျှောင််းတက်ြွဲ သူ 

 

 

.ဂ ပနစ်ျှောသငတ်န််း ွဲ  လထျှောက်ြံစျှော 

.ဂ ပနစ်ျှောသငတ်န််းအ ွွဲွဲ့အစည််းမှလထျှောက်ြံစျှောက ိုခပင ်ငထ် 

ာျှောာ်း န ်

.ကကျှောြ  န၊်သငတ်န််းလြေါ်ြ  န၊် ယ်ဘယ်စသည်က ိုစစ်လ ်း 

ထျှော်းပါ 

တရိုတ်န ိုငင်သံျှော်းမ ျှော်း .စမ််းသပ်မှုစျှောလမ်းပွွဲ ွဲ  လထျှောက်ြံစျှော .လက ျှောင််းမှလထျှောက်ြံစျှောလက ျှောင််းမှတစ် င တ် ိုက်ရ ိုက်ပ ို   မည် 

တစ် င ပ် ို  ၍မ ပါလ  ျှောက်  ျှောတငပ်ါ 

ဗ ယက်နမ်န ိုငင်သံျှော်းမ ျှော်း .အသ မှတ်ခပ လထျှောက်ြံစျှော .အသ မှတ်ခပ လထျှောက်ြံစျှောက ိုလက ျှောင််းမှတစ် င တ် ိုက်ရ ိုက်ပ ို   

လပ်း၍လ  ျှောက်  ျှောတငပ်ါ 

လ ်းဘက်  ိုင ်ျှောအ ည်အြ င််းလထျှောက်ြံစျှောက ို 

ပ ိုင ် ိုငထ်ျှော်းသူ 

.အ ည်ြ င််းလထျှောက်ြံစျှောစျှော ွက ်

စျှောတမ််း 

. 

 

လထျှောက်ပံ သူခပင ်ငထ်ျှော်း  နစ်ျှော ွက်စျှောတမ််းမ ျှော်း 

A.လထျှောကပံ် သသူညန် ိုငင်အံခပငတ်ခြျှော်းန ိုငင်တံွငရ်ှ လသျှောအြါ 

ခပင ်ငထ်ျှော်း နစ်ျှော ွက်စျှောတမ််း သတ ထျှော်း န ်

လငလွပ်းလြ မှုစ  တ်စျှော ွက်စျှောတမ််း လက ျှောင််းမှအသံို်းခပ လသျှောစျှော ွက် 

လ  ျှောက်ထျှော်းသူနငှ ပ်တ်သက် လသျှောစျှော ွက်စျှောတမ််း မ သျှော်းစိုမှတ်ပံိုတင၊်အ မ်လထျှောငစ်ိုဇယျှော်းနငှ သ်က်  ိုငလ်သျှောစျှော ွက် 

အ ိုပ်လထျှောက်ြံစျှောစျှော ွက်စျှောတမ််း  ိုပ်ငန််းလထျှောက်ြံစျှော၊ ိုပ်ငန််း  ိုငစ်ဥ်၊စသည်တ ို  က ိုအမှနတ်ငခ်ပ မည် 

လင ွက်က နလ်ထျှောက်ြံစျှော ဘဏတ်ွငအ်ပ်နှထံျှော်းလသျှော၊လင ွက်က နစ်ျှော င််းဂ ပနလ်င2ွ50ယန််းအထက်ရှ  လသျှောအလကကျှောင််း 

အ ျှော 

ဝငလ်င ွွဲ  အြွနလ် ျှောငလ်ထျှောက်ြံစျှော န ိုငင် ံွဲ  အြွနရ်ံို ်းတွငအ်ြွနလ် ျှောငထ်ျှော်းလကကျှောင််း 

 

B.လထျှောကပံ် သသူည်န ိုငင်အံတွင််းရှ ပါက 

ခပင ်ငထ်ျှော်း နစ်ျှော ွက်စျှောတမ််း သတ ထျှော်း န ်

လငလွပ်းလြ မှုစ  တ်စျှော ွက်စျှောတမ််း လက ျှောင််းမှအသံို်းခပ လသျှောစျှော ွက် 

လ  ျှောက်ထျှော်းသူနငှ ပ်တ်သက် လသျှောစျှော ွက်စျှောတမ််း မ သျှော်းစိုနငှ ပ်က်သက်လသျှောလထျှောက်ြံစျှော၊ 



မ သျှော်းစိုအျှော်း ံို်းပါဝငလ်သျှောအ မ်လထျှောငစ်ိုစျှော င််း 

အ ိုပ်လထျှောက်ြံစျှောစျှော ွက်စျှောတမ််း အ ိုပ်လထျှောက်ြံစျှော(ကကျှောြ  န၊်အ ိုပ်လန ျှော၊ ျှောထူ်းစသည်တ ို  က ိုတငခ်ပ န)်အ ိုပ်ြွင ခ်ပ မ န   ်

လင ွက်က နလ်ထျှောက်ြံစျှော ဘဏတ်ွငအ်ပ်နှထံျှော်းလသျှောလငလွထျှောက်ြံစျှော၊လင ွက်က နစ်ျှော င််းဂ ပနလ်င2ွ50ယန််းအထက်ရှ   

လသျှောအလကကျှောင််းအ ျှော 

ဝငလ်င ွွဲ  အြွနလ် ျှောငလ်ထျှောက်ြံစျှော အ ိုပ်ြွင ခ်ပ ြ က်၊3နစ်ှကကျှောအြွနလ် ျှောငထ်ျှော်းလသျှောလထျှောက်ြံစျှောက ိုတငခ်ပ မည် 

#အ ိုပ်မတှ်ပံိုတငခ်ြင််းနငှ ပ်က်သက်၍တက်န ိုငသ်လ ျှောကအ် ိုပ် ွဲ  စျှော ွက်က ိုသံို်းလပ်းပါ၊မရှ ြွဲ ပါက  ပ်စျှော၊

 ိုန််းနပံါတတ် ို  က ိုရှင််းရှင ်င််း င််းထည ်သွင််းလ ျ်ှောခပလပ်းပါ. 

 

C.လထျှောက်ပံ သူသည်ဂ ပနတွ်ငရ်ှ လသျှောအြါ 

ခပင ်ငထ်ျှော်း နစ်ျှော ွက်စျှောတမ််း သတ ထျှော်း န ်

လငလွပ်းလြ မှုစ  တ်စျှော ွက်စျှောတမ််း လက ျှောင််း ွဲ  အသံို်းခပ လသျှောစျှော ွက်အသံို်းစျှော်း  တ်လထျှောက်ပံ မှုက ိုအလသျှောစ တ်လ ်းပါ၊လ ျှော်ခပြ က်ကမ 

 ံိုလ ျှောက်ပါကA4စျှော ွက်နငှ လ် ်းပါ 

လ  ျှောက်ထျှော်းသူနငှ ပ်တ်သက် လသျှောစျှော ွက်စျှောတမ််း လ  ျှောက်ထျှော်းသူနငှ မ် သျှော်းစိုပတ်သက်မှုရှ ပါကမှတ်ပံိုတငလ်ထျှောက်ြံစျှော ွက်စျှောတမ််းက ိုတငခ်ပ မ 

ည်။န ိုငင်အံတငွ််းလနထ ိုငပ်ါကမှတ်ပံိုတငလ်ထျှောက်ြံစျှောက ိုတငခ်ပ မည် 

ဝငလ်ငလွထျှောက်ြံစျှော လနထ ိုငြ်ွင လ်ထျှောက်ြံစျှော၊လနျှောက်ထပ်အြွနလ် ျှောငထ်ျှော်းလသျှောလထျှောက်ြံစျှောက ိုတငခ်ပ မည်၊လနထ ိုင ်

လသ,လနထ ိုငြ်ွင လ်ထျှောက်ြံစျှောအျှော်း ံို်းက ိုတစိုတစည််းထွဲတငခ်ပ မည် 

အ ိုပ်လထျှောက်ြံစျှော ကိုမဏ ဝနထ်မ််းခ စ်ပါကသ လ ်း ွဲ  လထျှောက်ြံစျှောက ိုတငခ်ပ မည် 

က ိုယ်ပ ိုငအ် ိုပ်၊မှတ်ပံိုတငထ်ျှော်းလသျှောအ ိုပ်၊ြွင ခ်ပ ြ က်၊စစ်လ ်းပ ်းလသျှောလထျှောက်ြံစျှောစသည်တ ို   

က ိုတစ်ကက မ်ထွဲတငခ်ပ မည် 

လနထ ိုငြ်ွင  ် အျှော်း ံို်းတက်လ ျှောက်ပ ်းစျှော င််းခပ စိုထျှော်းလသျှောအ ျှော 

အပ်လင ွက်က နလ်ထျှောက်ြံစျှော လထျှောက်ြံသူဘဏအ်လကျှောင  ်ွဲ  လင ွက်က နလ်ထျှောက်ြံစျှောက ိုတငခ်ပ မည် 

#နျှော်းမ ည်လသျှောအြ ကအ် က်မ ျှော်းရှ ပါကအ  ိုပါရံို်းြန််း သ ို   တွွဲ ကလ်က ျှောင််းမ ျှော်းသ ို  စံိုစမ််းန ိုငပ်ါသည်။ 

6.လ ွ်းြ ယမ်ှုစျှောလမ်းပွွဲ 

(1)လပ်းပ ို  ခြင််းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

.လ  ျှောက ် ျှောစျှော ွက ်ွဲ  အထွဲမှျှောအလ ်းကက ်းတွဲ လပ်းပ ို   မယ အ်ပ ိုင််းက ိုထည ်၍ ကစ််သ ို  မဟိုတလ်မ်းပ ို  ၍အလကကျှော

င််းခပနလ်ပ်းပါ။ 

.လက ျှောင််းမအှငတ်ျှောဗ  ်း၊အငတ်ျှောဗ  ်းလန ျှော၊  ိုအပ်လသျှောစျှော ွက်စျှောတမ််းနငှ ပ်တသ်က်၍ က်သယွမ်ည်။ 



. မ််းည နြ် က်နငှ ပ်တသ်က်၍ ိုန််း,သ ို  မဟိုတလ်မ်းပ ို  ၍ ကသ်ယွ်မည်ခ စလ်သျှောလကကျှောင  ်ကသ်ွယ်၍ လသျှော

 ိုန််းနပံါတ် လမ်းက ိုထည သ်ွင််းထျှော်းလပ်းပါ။ 

 

(2)အငတ်ျှောဗ  ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

.လက ျှောင််းသျှော်းနငှ လ်ထျှောကြ်ံသနူစှ်လယျှောက ်ံို်းက ိုဗ  ်းပါမည။် 

.အငတ်ျှောဗ  ်းလသျှောအြါလနျှောကထ်ပ်စျှော ွက်စျှောတမ််းမ ျှော်းက ိုယ ူျှောပါ။ 

        (က)အလခြအလနလထျှောကြ်ံစျှော 

              .အလခြလနလထျှောကြ်စံျှော 

              .ယဥ်လမျှောင််း  ိုငစ်ဥ ်

              .ပတစ်ပ ို  စ်  အစရှ သခ င  ်

            #န ိုငင်အံတွင််းလနထ ိုငလ်နလသျှောသကူက မ််းလသယူ ျှော န ်

        (ြ)ဂ ပနစ်ျှောအ ည်ြ င််းစစ်လထျှောက်ြစံျှော 

              .ဂ ပနစ်ျှောအ ည်ြ င််းစစ်စျှောလမ်းပွွဲN5လအျှောငအ်ထက ်

              .J-TEST Fအ င လ်ထျှောကြ်စံျှောရှ သ ူ

               .ဂ ပနစ်ျှောအ ည်ြ င််းစစစ်ျှောလမ်းပွွဲလနျှောက်ထပ်J –TEST စျှောလမ်းပွွဲ  ိုအပ်ပါသည ်

            (ဂ) .ဘွွဲွဲ့  က်မတှမ် ျှော်း 

             (ဃ).ထ ို  လနျှောက် လပ်းပ ို  လသျှောအြါ  ိုအပ်လသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်း 

             #န ိုငင်အံတွင််းလနထ ိုငလ်သျှောသူမတှပံ်ိုတငယ်ူလ ျှောင ်ျှော မည်။ 



(3)လ ်းလခ စျှောလမ်းပွွဲနငှ ပ်တ်သက်၍ 

     .ဂ ပနစ်ျှော၊သငြ် ျှော၊အငဂ်  ပ်စျှော၊စျှောလမ်းပွွဲက ိုလခ  

      .စျှောလမ်းပွွဲတငသ်ွင််းမှုလ  ျှောက်  ျှောတွင ်ွဲစ ို်း  မ် ယွမ် ျှော်း ွဲရှ ပါသည ်

(4)စျှော ွက်စျှောတမ််းလ ွ်းြ ယမ်ှုနငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

    .နစှ်ကက မ်လအျှောငြ်ွဲ လသျှောသကူ ိုသျှောစျှော ွက်စျှောတမ််းလ ွ်းြ ယ်မည်ခ စပ်ါသည် 

     .လ  ျှောက ် ျှောမခပည စ်ံိုြွဲ ပါကြ ကြ် င််းခပင ်ငြ် ကစ်ျှော ွက်စျှောတမ််းက ိုတငခ်ပ ပါမည ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.လ  ျှောက်  ျှောခပင ်ငမ်ှုမ ှူမှုဝနက်က ်းကက ်းကကပ်လ ်းအထ တငခ်ပ န ်



(လ  ျှောက်  ျှောတငမ်ှလအျှောငခ်မငသ်ည်အထ ) 

 

 

 

 

 

 

(လနထ ိုငြွ်င အ်သ မှတ်ခပ  က်မှတ်ထိုတ်လပ်းခြင််းမှ လက ျှောင််းဝငသ်ည်အထ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.လက ျှောင််းသျှော်းမလတျှောတ် ေဏ ်ျှောအျှောမြံနငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

စျှော ွက်စျှောတမ််းလ  ျှောက်  ျှောတင(်ပထမအ င စ်ျှောလမ်းပွွဲ) 

ပထမအ င လ်အျှောငခ်မငပ်ါကအငတ်ျှောဗ  ်းမည ်လန   က်က ိုအလကကျှောင််းကကျှော်းပါမည် 

 

အလကကျှောင််း 

 

 

 

 

 

က ိုအလကျှောင််းကကျှော်း 

 

ပါ 

 

လအျှောငခ်မငပ်ါက၏ 

 

) 

 

စျှောလမ်းပွွဲ 

 

 

ကက  တငအ်ငတ်ျှောဗ  ်း၊လ ်းလခ စျှောလမ်းပွွဲ  ( ေိုတ ယအ င စ်ျှောလမ်းပွွဲ) 

နစ်ှကက မ်လခမျှောက်စျှောလမ်းပွွဲလအျှောငခ်မငပ်ါကလ  ျှောက်  ျှောြွင ခ်ပ ြ က်လထျှောက်ြံစျှောက ို တငခ်ပပါ  

လခမျှောက်စျှော 

 

  ( 

 

လ  ျှောက်  ျှော (တတ ယအ င စ်ျှောလမ်းပွွဲ) 

.လအျှောငခ်မငလ်သျှောလက ျှောင််းသျှော်းက ိုလကကခငျှောမည်ခ စ်သည်၊ 

.လ  ျှောက်   ျှောတငထ်ျှော်းသည ်အခပင ်အပ ို လ ျှောင််းစျှော ွက ်လတွက ို လတျှောင််းတွဲ  အြါ ွဲရှ သည်  

 

လက ျှောင််းဝငြ်ွင ပံ်ိုစံ (လက ျှောင််း ြလပ်းလြ မှု ) 

.လက ျှောင််းဝငြ်ွင ပံ်ိုစံစျှော ွက်စျှောတမ််းမ ျှော်းက ိုပ ို  လပ်းမည်ခ စ်ပါသည်။  

ဗ ဇျှောလ  ျှောက်ခြင််း 

.လက ျှောင််း ွဲ   ိုပ်ထံို်း ိုပ်နည််းအတ ိုင််းလနထ ိုငြ်ွင  ်ြွင ခ်ပ ြ က်လထျှောက်ြံစျှောက ိုပ ို  လပ်းမှျှောခ စ်ပါသည်  

ထွက်ြွါ 

.ဂ ပနသ် ို    ိုက်လ ျှောက်မည ်လန  က ိုသ  ပါကလက ျှောင််းသ ို   က်သွယ်ပါ။ 

လနထ ိုငြ်ွင အ်င မှတ်ခပ လထျှောက်ြံစျှောထိုတ်လပ်းခြင််း 

.လက ျှောင််းမှ ိုပ်ထံို်း ိုပ်စဥ်အတ ိုင််းစျှော ွက်စျှောတမ််းက ိုပ ို  လပ်းပါမည်  



လက ျှောင််းသျှော်းသည်စ တလ်အ်းြ မ််းစွျှောခ င ဂ် ပနတ်ွငလ်နန ိုင ်နလ်က ျှောင််းသျှော်းမလတျ်ှောတ ေဏ ်ျှောအျှောမြံနငှ ခ်ပည်

သူ  က န််းမျှော လ ်းအျှောမြကံ ို ကသ်ွယတ်ျှောဝနယ်ထူျှော်းပါသည။် 

(က)ခပည သ်ူ  က န််းမျှောလ ်းအျှောမြံနငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

      .သင ်ွဲ  လနထ ိုင ်ျှော ပ်ကွကရံ်ို်း၌က န််းမျှောလ ်းအျှောမြကံ ိုလ  ျှောက်ထျှော်းပါမည်။ 

      . စဥ်လပ်းလ ျှောငမ်ှုသည်လန ျှောအ  ိုကက်ွွဲခပျှော်းလပမွဲ    2500ယန််းလ ျှောက်က ပါမည်။ 

       .ခပည်သူ  က န််းမျှောလ ်းအျှောမြလံ  ျှောက်ထျှော်းပါကလ ်းကိုသမှု ွဲ  7%က ိုန ိုငင်ကံလပ်းလ ျှောင၍်လက ျှောင််း

သျှော်းက3%က ိုလပ်းလ ျှောင ်မှျှောခ စပ်ါသည။် 

   (ြ)လက ျှောင််းသျှော်းမလတျ်ှောတ ေဏ ်ျှောအျှောမြံနငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

        .န ိုငင်ခံြျှော်းပညျှောလတျ်ှောသငလ်က ျှောင််းသျှော်း ွဲ  မလတျ်ှောတ ေဏ ်ျှောအျှောမြတံွငလ်  ျှောက်ထျှော်းပါမည်။သတ်

မှတ ်ကသ်ည်လနထ ိုငြ်ွင အ်ြ  နက်ကျှောတွငမ်တူည်ပါသည်။ 

        .န ိုငင်ခံြျှော်းပညျှောလတျ်ှောသငလ်က ျှောင််းသျှော်းကေဏ ်ျှော၊လနမလကျှောင််းခ စ်ြွဲ ပါကတျှောဝနယ်ပူါ  မ မ်ည် 

        .တနည််းအျှော်းခ င လ်က ျှောင််းသျှော်းသည်ြွွဲစ တ် မည ေ်ဏ ်ျှော၊လ ျှောဂါခ စ်ြွဲ   ငမ် သျှော်းစိုမဂှ ပနသ် ို   ျှောြွဲ 

  ငသ်ွျှော်း ျှောစ  တ်၊လနစ  တက် ို လပ်းလ ျှောင ်မှျှောခ စ်ပါသည။် 

   

#တစ်ြ   ွဲ့လသျှောလ ျှောဂါလတွကမလပ ျှောက်လသျှောအြါ ွဲရှ ပါသည်။ 


