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1ဝငြ်ငွ က်ျှော /စွမ််း ည/်သငတ်န််းကကျှောြ  န/်လ  ျှောက ် ျှောပ တ ်က ်

သငတ်န််း ဝငြ်ငွ က်ျှော  လြေါ်ယသူးူရ်းလ  သငတ်န််းကျှော  လ  ျှောက ် ျှောတင ်က ်

 

တ ို်းတကမ်ှုသငတ်န််း 

လ ်းဘက ် ိုင ်ျှောသငတ်န််း 
4  

20းရ်း 1နစှ ်
9 1 ကမ်1ှ1 30 က ်

2နစှ်လက ျှောင််း 60းရ်း 2နစှ ်

1.5နစှ်လက ျှောင််း 10  60းရ်း 1နစှ်6  3 1 ကမ်5ှ 30 က ်

အလ အွလ သွငတ်န််း ဂ ပနစ်ျှော1နစှ ် 4  20းရ်း 1နစှ ် 9 1 ကမ်1ှ1 30 က ်

 

2.အ ညြ် င််းသတမ်တှြ် က ်

လအျှောကတ်ငွလ် ျ်ှောခပ ျှော်းလသျှောအ ညြ် င််းနငှ် က ိုကည်ရလသျှောသ ူ

1.သငူယတ်န််းမစှ၍၁၂နစှ်ကကျှောလက ျှောင််းတကြ်  သ ူ

2.ဂ ပနစ်ျှောအ ညြ် င််းစစစ်ျှောလမ်းပွ    အမတှစ်ျှော င််းတငခ်ပန ိုငသ် ူ

3.လ ်းဘက ် ိုင ်ျှောသငတ်န််းသညအ်နျှောဂတလ် ်းဘက ် ိုင ်ျှောလက ျှောင််း၊အ ိုပ် ိုပ်ြ ငသ် ူ

4.ဂ ပနစ်ျှော1နစ်ှလက ျှောင််းသညမ် မ န ိုငင်တံွငဂ် ပနစ်ျှောအ ညအ်ြ င််း4လအျှောငခ်မငသ်ူမ ျှော်းဂ ပနစ်ျှောက ို ပ်မံလ   ျှော

 န ်ည ွ်ယ်လသျှောလက ျှောင််းသျှော်းမ ျှော်းအတွက်ခ စ်သည။် 

3.လ  ျှောက ် ျှောပံိုစ ံ

 

(1)   လ  ျှောက ် ျှောပံိုစ ံ

1.လက ျှောင််းသ ို  သျွှော်း၍လ  ျှောက ် ျှောတငခ်ြင််း 

    လက ျှောင််းသ ို  သျွှော်းတ  အြါလ  ျှောက ် ျှောအခပည အ်စံိုနငှ ပ်တစ်ပ် ို  က ိုယ ူျှော ပါမည ်

2.စျှောတ ိုကမ်ှပ ို   လသျှောလ  ျှောက ် ျှော 

    အငတ်ျှောဗ  ်း၊စျှောလမ်းပွ စသညတ် ို  က ိုစရစစ် လ ွ်းြ ယ၍်လအျှောငလ်သျှောသသူျှောလ  ျှောက ် ျှောတင ်ပါမည ်

3.ပငမ်လက ျှောင််း   ရံို ်းြန််းတငွလ်  ျှောက ် ျှောတငခ်ြင််း 

  

လေသြံရံို ်းြန််းတငွအ်ငတ်ျှောဗ  ်း၊စျှောလမ်းပွ က ိုအမှနအ်ကန ်ိုပ်၍လအျှောငတ်  သကူသျှောလ  ျှောက ် ျှောတင ်

ပါမည ်

 

(2)လ ွ်းြ ယမ်ှုနည််း မ််း 

1.စျှော ွကစ်ျှောတမ််းလတကွ ိုစရစစမ်ည ်

2.လ  ျှောက ်ျှော်းသသူညအ်ငတ်ျှောဗ  ်း၊လ ်းလခ စျှောလမ်းပွ (လ ်းလခ စျှောလမ်းပွ သညစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််း က်ကင််း

 တွြ်ွင  ် ရှ ပါသည)် 

3.လက ျှောင််းနျှောယက   အငတ်ျှောဗ  ်း 

လ  ျှောက ် ျှောမ ျှော်းတငတ်  အြါစျှော ွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်းအခပည အ်စံို 

         အလသ်းစ တက် ိုစျှောမ ကန်ျှှော6တငွက်ကည ပ်ါ 

 



(3)လ ျှောကပံ် သနူငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

လ ျှောကပံ် သသူညလ်က ျှောင််းစတကသ်ညမ်ပှရ်းသညအ်  လငလွကက်းလ ျှောကပံ် န ိုငသ်ခူ စ် မည ်

စပ်  ဥ််း၍လအျှောကပ်ါအြ ကအ် ကခ်ပည စ်ံိုမှသျှောလ  ျှောက ်ျှော်းြွင ရ်ှ သည ်

1.လက ျှောင််း ြ၊လက ျှောင််းသျှော်း   အသံို်းစ  တက် ိုလ ျှောကပံ် န ိုငလ်သျှောသခူ စ် မည ်

2.လက ျှောင််းသျှော်းသညအ် င ခ်မင ပ်ညျှောလ ်းက ိုသငက်ကျှော်းန ိုငသ်ခူ စ် မည ်

3.လက ျှောင််းတကလ်နစဥအ်တငွ််းတစစ်ံိုတြိုရှ ြ  ပါကပွင ပ်ွင  ်င််း င််းလ ်ွးလန်ွးန ိုငသ် ခူ စ် မည ်

လ ျှောကပံ် သလူ  ျှောက ် ျှောတင ်ျှောတငွ1်.စရ်းပွျှော်းလ ်းနငှ ပ်တသ်ကလ်သျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််း၊ဘဏ ်  လင ွကက် န်

စျှော ွကစ်ျှောတမ််းတ ို  က ို  တငခ်ပ ပါမည ်

လ ျှောကပံ် သသူညဂ် ပနတ်ငွလ်န  ိုငသ်မူခ စ ်။ 

4.လက ျှောင််း ြနငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

      (1)လက ျှောင််း ြလပ်းလြ မှုအလသ်းစ တ ်

သငတ်န််း လ ွ်းြ ယ်ြ လက ျှောင််းဝငလ်ကက်း စျှောသငလ်ကက်း အလ လွ ြွ 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 

၁နစ်ှန  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 

ဂ ပနစ်ျှော1နစ်ှလက ျှောင််း 20,000ယန််း 100,000ယန််း 620,000ယန််း 10,000ယန််း 10,000ယန််း 760,000ယန််း 

#စျှောသငလ်ကက်းတငွသ်ငလ် ျှောကက်သူံို်းမ ျှော်းပါဝငပ်ါသည။်# 

#လက ျှောင််းသျှော်းလဘ်း  ို်းအျှောမြနံငှ အ်လသ်းစ တက် ိုစျှောမ ကန်ျှှော၈တငွက်ကည ပ်ါ# 

(2)လပ်းလြ မှုကျှော  

 

 

 

 

 



(4 ပ ိုင််းလက ျှောင််းဝင)် 

အမ   ်းအစျှော်း ပမျှောဏ လငလွပ်းလြ မှုကျှော  

လ ွ်းြ ယ်ြ 20,000ယန််း လ  ျှောက်  ျှောတင ်မည အ်ြ  န ်

လက ျှောင််းဝငလ်ကက်း 

လက ျှောင််း ြ 

အလ လွ ြွ 

လဘ်း  ို်းအျှောမြံ 

100,000ယန််း 

620,000ယန််း 

10,000ယန််း 

10,000ယန််း 

 (2နစ်ှမ1ှနစ်ှစျှော) 

 

 

 

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

 

(10) ပ ိုင််းလက ျှောင််းဝင ်

အမ   ်းအစျှော်း ပမျှောဏ လငလွပ်းလြ မှုကျှော  

လ ွ်းြ ယ်ြ 20,000ယန််း လ  ျှောက်  ျှောတင ်မည အ်ြ  န ်

လက ျှောင််းဝငလ်ကက်း 

လက ျှောင််း ြ 

အလ လွ ြွ 

လဘ်း  ို်းအျှောမြံ 

100,000ယန််း 

310,000ယန််း 

10,000ယန််း 

5,800ယန််း(1.5နစ်ှမ6ှ စျှော) 

 

 

 

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

(3)လက ျှောင််း ြလပ်းလြ  နန်ည််း မ််း 

   1.လပ်းလြ  နန်ည််း မ််း 

     .လက ျှောင််း ြသညန် ိုငင်မံလှက ျှောင််း   ဘဏအ်လကျှောင  ် သ ို     လပ်း မညခ် စသ်ည။်လက ျှောင််းသျှော်းနျှောမညခ် 

င  ်  လပ်း ပါမည ်

       .လင ွ  ြက ိုမ မ ဘျှောသျှောက ြံ မညခ် စသ်ည ်

        .လငလွပ်းပ ို  လသျှောအြါဂ ပနယ်န််းခ င သ်ျှော    မညခ် စပ်ါသည ်

 2.လင ွ  လသျှောအြါသတ  ျှော်း န ်

       .ပ ို  လပ်းလသျှောလငကွ ိုဘျှောအလကကျှောင််းခ စ်ခ စ်ခပနမ်   လပ်းပါ 

       .မ မ န ိုငင် ံ  သရံံို်းဝငလ်သျှောအြါဗရဇျှောမ ြ  ပါကလက ျှောင််းအပ်နှြံက ို ယ ်ိုတ၍်ခပန ်  လပ်းပါမည။်လင ွ  ြ

က ိုမ မ ဘျှောသျှောက ြံ မညခ် စသ်ည။် 



5.လ  ျှောက်  ျှောစျှော ွက်စျှောတမ််းမ ျှော်း 

(လ  ျှောက ်ျှော်းသခူပင ်င ်ျှော်း မည အ်ြ ကမ် ျှော်း) 

Aအျှော်း ံို်းခပင ်င ်ျှော်း နစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်း 

ခပင ်င ်ျှော်း လသျှောစျှော ွက်စျှောတမ််းမ ျှော်း သတ  ျှော်း မည အ်ြ က ်

ဓါတပံ်ို(8)ပံို 3 အတငွ််းရ ိုက ်ျှော်းလသျှောပံို၊ပံို   လနျှောကမ်ျှှောနျှောမညန်ငှ လ်မ်ွးသက ဇ်က ိုလ ်း ျှော်းပါ 

န ေါန််းစျှော ွက် လက ျှောင််းမသှတမ်တှ ်ျှော်းလသျှောပံိုစံက ိုခ ည ပ်ါ 

ဝငြ်ငွ လ်  ျှောက ် ျှော လက ျှောင််းမသှတမ်တှ ်ျှော်းလသျှောပံိုစံက ိုခ ည ပ်ါ 

က ိုယ ်လ ်း ျှောဇဝင ် လက ျှောင််းမသှတမ်တှ ်ျှော်းလသျှောပံိုစံက ိုခ ည ပ်ါ 

လနျှောက ်ံို်းလက ျှောင််းပရ်းြ  လသျှော ကမ်ှတ ် မ ူင််းက ိုတငခ်ပပါ 

လနျှောက ်ံို်းလက ျှောင််းပရ်းြ  လသျှောအမတှစ်ျှော င််း မ ူင််းက ိုတငခ်ပပါ 

အလကကျှောင််းအ ျှောက ိုစျှောစရလ ်းသျှော်း န ် လက ျှောင််းမသှတမ်တှ ်ျှော်းလသျှောပံိုစံက ိုခ ည ပ်ါ 

လ  ျှောက ်ျှော်းသ ူ  အလ ျှောကအ် ျှော်းမ ျှော်း ပတစ်ပ ို  စ၊်ယဥ်လမျှောင််း  ိုငစ်ဥ်၊လ ျှောကြ်စံျှောမ ူင််းမ ျှော်းက ိုတငခ်ပပါ 

ဂ ပနစ်ျှောအ ညြ် င််းအလ ျှောကအ် ျှော်း ဂ ပနစ်ျှောအ ညြ် င််းစစစ်ျှောလမ်းပွ N5  J-TEST F ယဘ်ယအ် က်တငခ်ပ ပါမည် 

B လ ျှောကပံ် သခူပင ်င ်ျှော်း နစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်း 

အ ညြ် င််းခပည မ်ှရသူ 
 

သတ  ျှော်း မည အ်ြ က ်

ပတစ်ပ ို  စရ်ှ လသျှောသ ူ ပတစ်ပ ို  စ်မရှ လသျှောသ ူ လ ျှော်ခပပါအျှော်း ံို်းမရှ ပါကခပင ်င ်ျှော်း န ်

ပညျှောလ ်းလနျှောကြ်အံလကကျှောင််းရှ လသျှောသ ူ

.ပံိုမနှ ်က်မ ူတန််းလက ျှောင််းလစျှောတကလ်သျှောသူ 

.လက ျှောင််းနျှော်းခြင််းအလကကျှောင််း ကအ်ြ  နက်ကျှော 

လက ျှောင််းတကလ်သျှောသ ူ

.အလကကျှောင််းခပြ က ်

.လက ျှောင််းမလှ ျှောကြ်စံျှော 

.အလကကျှောင််းခပြ ကက် ိုမ ဘက ိုယတ် ိုငလ် ်းပါ 

.လက ျှောင််း   လ ျှောကြ်စံျှောသညလ်က ျှောင််းစတကသ်ညမ်ှ 

စ၍လက ျှောင််းပရ်းသညအ်  ပါမပါစစ်လ ်းပါ 

 

တကကသ ို တ်ကလ်နလသျှောသ ူ
.လက ျှောင််းလ ျှောကြ်စံျှော 

.အမတှစ်ျှော င််း 

လက ျှောင််းလ ျှောကြ်စံျှောက ိုခပင ်င ်ျှော်းပါ 

 

 

အ ိုပ် ိုပ်ြ   ူ်းလသျှောသ ူ

.အ ိုပ် ိုပ်ြ   ူ်းလသျှောလ ျှောကြ်စံျှော 

.အ ိုပ် ကွလ်သျှောလ ျှောကြ်စံျှော 

အ ိုပ်မအှမ ျှော်းသ လသျှောနျှောမညန်  လ ျှောကြ်စံျှောက ိုခပင ်င ်

 ျှော်းပါ 

. ိုပ်သက၊်အ ိုပ်လြေါ်ြ  န၊် ျှော ်ူးအစရှ သညတ် ို  က ိုတင ်

ခပ မည ်

 

 

ဂ ပနစ်ျှောလက ျှောင််းမျှှောလက ျှောင််းတကြ်  သ ူ

 

 

.ဂ ပနစ်ျှောသငတ်န််း   လ ျှောကြ်စံျှော 

.ဂ ပနစ်ျှောသငတ်န််းအ ွ ွဲ့အစည််းမလှ ျှောကြ်စံျှောက ိုခပင ်င ် 

ာျှောာ်း န ်

.ကကျှောြ  န၊်သငတ်န််းလြေါ်ြ  န၊် ယဘ်ယစ်သညက် ိုစစလ် ်း 

 ျှော်းပါ 

တရိုတန် ိုငင်သံျှော်းမ ျှော်း .စမ််းသပ်မှုစျှောလမ်းပွ    လ ျှောကြ်စံျှော .လက ျှောင််းမလှ ျှောကြ်စံျှောလက ျှောင််းမတှစ ်င တ် ိုကရ် ိုကပ် ို   မည ်

တစ ်င ပ် ို  ၍မ ပါလ  ျှောက ် ျှောတငပ်ါ 

ဗရယကန်မန် ိုငင်သံျှော်းမ ျှော်း .အသ မတှခ်ပ လ ျှောကြ်စံျှော .အသ မတှခ်ပ လ ျှောကြ်စံျှောက ိုလက ျှောင််းမတှစ ်င တ် ိုကရ် ိုကပ် ို   

လပ်း၍လ  ျှောက ် ျှောတငပ်ါ 

လ ်းဘက ် ိုင ်ျှောအ ညအ်ြ င််းလ ျှောကြ်စံျှောက ို 

ပ ိုင ် ိုင ်ျှော်းသ ူ

.အ ညြ် င််းလ ျှောကြ်စံျှောစျှော ွက ်

စျှောတမ််း 

. 

 

 



လ ျှောကပံ် သခူပင ်င ်ျှော်း  နစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်း 

A.လ ျှောကပံ် သသူညန် ိုငင်အံခပငတ်ခြျှော်းန ိုငင်တံငွရ်ှ လသျှောအြါ 

ခပင ်င ်ျှော်း နစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််း သတ  ျှော်း န ်

လငလွပ်းလြ မှုစ  တစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််း လက ျှောင််းမအှသံို်းခပ လသျှောစျှော ွက် 

လ  ျှောက ်ျှော်းသနူငှ ပ်တသ်က ်လသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််း မ သျှော်းစိုမတှ်ပံိုတင၊်အ မလ် ျှောငစ်ိုဇယျှော်းနငှ သ်က ် ိုငလ်သျှောစျှော ွက ်

အ ိုပ်လ ျှောကြ်စံျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််း  ိုပ်ငန််းလ ျှောကြ်စံျှော၊ ိုပ်ငန််း  ိုငစ်ဥ်၊စသညတ် ို  က ိုအမနှတ်ငခ်ပ မည် 

လင ွကက် နလ် ျှောကြ်စံျှော ဘဏမ်အှပ်လငရွှ လကကျှောင််းလ ျှောကြ်စံျှော 

ဝငလ်င ွ  အြနွလ် ျှောငလ် ျှောကြ်စံျှော န ိုငင် ံ  အြနွရ်ံို ်းတငွအ်ြနွလ် ျှောင ်ျှော်းလကကျှောင််း 

 

B.လ ျှောကပံ် သသူညန် ိုငင်အံတငွ််းရှ ပါက 

ခပင ်င ်ျှော်း နစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််း သတ  ျှော်း န ်

လငလွပ်းလြ မှုစ  တစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််း လက ျှောင််းမအှသံို်းခပ လသျှောစျှော ွက် 

လ  ျှောက ်ျှော်းသနူငှ ပ်တသ်က ်လသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််း မ သျှော်းစိုနငှ ပ်ကသ်ကလ်သျှောလ ျှောက်ြစံျှော၊ 

မ သျှော်းစိုအျှော်း ံို်းပါဝငလ်သျှောအ မလ် ျှောငစ်ိုစျှော င််း 

အ ိုပ်လ ျှောကြ်စံျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််း အ ိုပ်လ ျှောကြ်စံျှော(ကကျှောြ  န၊်အ ိုပ်လန ျှော၊ ျှော ်ူးစသညတ် ို  က ိုတငခ်ပ န)်အ ိုပ်ြငွ ခ်ပ မ န   ်

လင ွကက် နလ် ျှောကြ်စံျှော ဘဏတ်ငွအ်ပ်နှ ံျှော်းလသျှောလငလွ ျှောကြ်စံျှော၊လင ွကက် နစ်ျှော င််းဂ ပနလ်င2ွ50ယန််းအ ကရ်ှ  

လသျှောအလကကျှောင််းအ ျှော 

ဝငလ်င ွ  အြနွလ် ျှောငလ် ျှောကြ်စံျှော အ ိုပ်ြငွ ခ်ပ ြ က၊်3နစှက်ကျှောအြနွလ် ျှောင ်ျှော်းလသျှောလ ျှောကြ်စံျှောက ိုတငခ်ပ မည် 

#အ ိုပ်မတှပံ်ိုတငခ်ြင််းနငှ ပ်ကသ်က၍်တကန် ိုငသ်လ ျှောကအ် ိုပ်   စျှော ွကက် ိုသံို်းလပ်းပါ၊မရှ ြ  ပါက  ပ်စျှော၊

 ိုန််းနပံါတတ် ို  က ိုရငှ််းရငှ ်င််း င််း ည သ်ငွ််းလ ျ်ှောခပလပ်းပါ. 

C.လ ျှောကပံ် သသူညဂ် ပနတ်ငွရ်ှ လသျှောအြါ 

ခပင ်င ်ျှော်း နစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််း သတ  ျှော်း န ်

လငလွပ်းလြ မှုစ  တစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််း လက ျှောင််း   အသံို်းခပ လသျှောစျှော ွကအ်သံို်းစျှော်း  တလ် ျှောကပံ် မှုက ိုအလသျှောစ တလ် ်းပါ၊လ ျှော်ခပြ ကက်မ 

 ံိုလ ျှောကပ်ါကA4စျှော ွကန်ငှ လ် ်းပါ 

လ  ျှောက ်ျှော်းသနူငှ ပ်တသ်က ်လသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််း လ  ျှောက ်ျှော်းသနူငှ မ် သျှော်းစိုပတသ်ကမ်ှုရှ ပါကမတှ်ပံိုတငလ် ျှောကြ်စံျှော ွကစ်ျှောတမ််းက ိုတငခ်ပ မ 

ည။်န ိုငင်အံတငွ််းလန  ိုငပ်ါကမတှပံ်ိုတငလ် ျှောကြ်စံျှောက ိုတငခ်ပ မည ်

ဝငလ်ငလွ ျှောကြ်စံျှော လန  ိုငြ်ငွ လ် ျှောကြ်စံျှော၊လနျှောက ်ပ်အြနွလ် ျှောင ်ျှော်းလသျှောလ ျှောကြ်စံျှောက ိုတငခ်ပ မည၊်လန  ိုင ်

လသ,လန  ိုငြ်ငွ လ် ျှောကြ်စံျှောအျှော်း ံို်းက ိုတစိုတစည််း  တငခ်ပ မည် 

အ ိုပ်လ ျှောကြ်စံျှော ကိုမဏရဝန ်မ််းခ စပ်ါကသ လ ်း   လ ျှောကြ်စံျှောက ိုတငခ်ပ မည ်

က ိုယပ် ိုငအ် ိုပ်၊မတှပံ်ိုတင ်ျှော်းလသျှောအ ိုပ်၊ြငွ ခ်ပ ြ က၊်စစလ် ်းပရ်းလသျှောလ ျှောကြ်စံျှောစသညတ် ို   

က ိုတစက်က မ ် တငခ်ပ မည ်

လန  ိုငြ်ငွ  ် အျှော်း ံို်းတကလ် ျှောကပ်ရ်းစျှော င််းခပ စို ျှော်းလသျှောအ ျှော 

အပ်လင ွကက် နလ် ျှောကြ်စံျှော လ ျှောကြ်သံဘူဏအ်လကျှောင  ်  လင ွကက် နလ် ျှောကြ်စံျှောက ိုတငခ်ပ မည ်

#နျှော်းမ ညလ်သျှောအြ ကအ် ကမ် ျှော်းရှ ပါကအ  ိုပါရံို်းြန််း သ ို   တွ  ကလ်က ျှောင််းမ ျှော်းသ ို  စံိုစမ််းန ိုငပ်ါသည။် 

 

 

 



6.လ ွ်းြ ယမ်ှုစျှောလမ်းပွ  

(1)လပ်းပ ို  ခြင််းနငှ ပ်တသ်က၍် 

.လ  ျှောက ် ျှောစျှော ွက ်  အ  မှျှောအလ ်းကကရ်းတ  လပ်းပ ို   မယ အ်ပ ိုင််းက ို ည ၍် ကစ််သ ို  မဟိုတလ်မ်းပ ို  ၍အလကကျှော

င််းခပနလ်ပ်းပါ။ 

.လက ျှောင််းမအှငတ်ျှောဗ  ်း၊အငတ်ျှောဗ  ်းလန ျှော၊  ိုအပ်လသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််းနငှ ပ်တသ်က၍် ကသ်ယွမ်ည။် 

. မ််းည နြ် ကန်ငှ ပ်တသ်က၍် ိုန််း,သ ို  မဟိုတလ်မ်းပ ို  ၍ ကသ်ယွမ်ညခ် စလ်သျှောလကကျှောင  ်ကသ်ယွ၍် လသျှော

 ိုန််းနပံါတ ်လမ်းက ို ည သ်ငွ််း ျှော်းလပ်းပါ။ 

 

(2)အငတ်ျှောဗ  ်းနငှ ပ်တသ်က၍် 

.လက ျှောင််းသျှော်းနငှ လ် ျှောကြ်ံသနူစှ်လယျှောက ်ံို်းက ိုဗ  ်းပါမည။် 

.အငတ်ျှောဗ  ်းလသျှောအြါလနျှောက ်ပ်စျှော ွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်းက ိုယ ူျှောပါ။ 

        (က)အလခြအလနလ ျှောကြ်ံစျှော 

              .အလခြလနလ ျှောကြ်စံျှော 

              .ယဥ်လမျှောင််း  ိုငစ်ဥ ်

              .ပတစ်ပ ို  စ်  အစရှ သခ င  ်

            #န ိုငင်အံတငွ််းလန  ိုငလ်နလသျှောသကူက မ််းလသယ ူျှော န ်

        (ြ)ဂ ပနစ်ျှောအ ညြ် င််းစစ်လ ျှောကြ်စံျှော 

              .ဂ ပနစ်ျှောအ ညြ် င််းစစ်စျှောလမ်းပွ N5လအျှောငအ် က ်

              .J-TEST Fအ င လ် ျှောကြ်စံျှောရှ သ ူ

               .ဂ ပနစ်ျှောအ ညြ် င််းစစစ်ျှောလမ်းပွ လနျှောက ်ပ်J –TEST စျှောလမ်းပွ   ိုအပ်ပါသည ်

            (ဂ) .ဘွ ွဲ့  ကမ်တှမ် ျှော်း 

             (ဃ).  ို  လနျှောက ်လပ်းပ ို  လသျှောအြါ  ိုအပ်လသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်း 

             #န ိုငင်အံတငွ််းလန  ိုငလ်သျှောသမူတှပံ်ိုတငယ်လူ ျှောင ်ျှော မည။် 

(3)လ ်းလခ စျှောလမ်းပွ နငှ ပ်တသ်က၍် 

     .ဂ ပနစ်ျှော၊သငြ် ျှော၊အဂဂ  ပ်စျှော၊စျှောလမ်းပွ က ိုလခ  

      .စျှောလမ်းပွ တငသ်ငွ််းမှုလ  ျှောက ် ျှောတငွ ် စ ို်း  မ် ယွမ် ျှော်း  ရှ ပါသည် 

(4)စျှော ွကစ်ျှောတမ််းလ ွ်းြ ယမ်ှုနငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

    .နစှ်ကက မ်လအျှောငြ်  လသျှောသကူ ိုသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ််းလ ွ်းြ ယမ်ညခ် စပ်ါသည ်

   .လ  ျှောက ် ျှောမခပည စ်ံိုြ  ပါကြ ကြ် င််းခပင ်ငြ် ကစ်ျှော ွကစ်ျှောတမ််းက ိုတငခ်ပ ပါမည ်

 

 

 

 



7.လ  ျှောက်  ျှောခပင ်ငမ်ှုမ ှူမှုဝနက်ကရ်းကကရ်းကကပ်လ ်းအ  တငခ်ပ န ်

(လ  ျှောက ် ျှောတငမ်ှလအျှောငခ်မငသ်ညအ်  ) 

 

 

 

 

 

(လန  ိုငြ်ငွ အ်သ မှတခ်ပ  ကမှ်တ ်ိုတလ်ပ်းခြင််းမှ လက ျှောင််းဝငသ်ညအ်  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.လက ျှောင််းသျှော်းမလတျှောတ် ေဏ ်ျှောအျှောမြံနငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

လက ျှောင််းသျှော်းသညစ် တလ်အ်းြ မ််းစွျှောခ င ဂ် ပနတ်ငွလ်နန ိုင ်နလ်က ျှောင််းသျှော်းမလတျ်ှောတ ေဏ ်ျှောအျှောမြံနငှ ခ်ပည်

သူ  က န််းမျှော လ ်းအျှောမြကံ ို ကသ်ယွတ်ျှောဝနယ် ူျှော်းပါသည။် 

(က)ခပည သ်ူ  က န််းမျှောလ ်းအျှောမြနံငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

      .သင ်  လန  ိုင ်ျှော ပ်ကကွရံ်ို်း၌က န််းမျှောလ ်းအျှောမြကံ ိုလ  ျှောက ်ျှော်းပါမည။် 

      . စဥ်လပ်းလ ျှောငမ်ှုသညလ်န ျှောအ  ိုကက်ွ ခပျှော်းလပမ     2500ယန််းလ ျှောကက် ပါမည။် 

       .ခပညသ်ူ  က န််းမျှောလ ်းအျှောမြလံ  ျှောက ်ျှော်းပါကလ ်းကိုသမှု   7%က ိုန ိုငင်ကံလပ်းလ ျှောင၍်လက ျှောင််း

သျှော်းက3%က ိုလပ်းလ ျှောင ်မှျှောခ စပ်ါသည။် 

စျှော ွကစ်ျှောတမ််းလ  ျှောက ် ျှောတင(်ပ မအ င စ်ျှောလမ်းပွ ) 

ပ မအ င လ်အျှောငခ်မငပ်ါကအငတ်ျှောဗ  ်းမည လ်န   ကက် ိုအလကကျှောင််းကကျှော်းပါမည် 

 

အလကကျှောင််း 

 

 

 

 

 

က ိုအလကျှောင််းကကျှော်း 

 

ပါ 

 

လအျှောငခ်မငပ်ါက၏ 

 

) 

 

စျှောလမ်းပွ  

 

 

ကက  တငအ်ငတ်ျှောဗ  ်း၊လ ်းလခ စျှောလမ်းပွ   ( ေိုတ ယအ င စ်ျှောလမ်းပွ ) 

နစှက်က မလ်ခမျှောကစ်ျှောလမ်းပွ လအျှောငခ်မငပ်ါကလ  ျှောက ် ျှောြငွ ခ်ပ ြ ကလ် ျှောကြ်စံျှောက ို တငခ်ပပါ  

လခမျှောကစ်ျှော 

 

  ( 

 

လ  ျှောက ် ျှော (တတ ယအ င စ်ျှောလမ်းပွ ) 

.လအျှောငခ်မငလ်သျှောလက ျှောင််းသျှော်းက ိုလကကခငျှောမညခ် စသ်ည၊် 

.လ  ျှောက ်  ျှောတင ်ျှော်းသည အ်ခပင ်အပ ို လ ျှောင််းစျှော ွက ်လတကွ ို လတျှောင််းတ   အြါ  ရှ သည ် 

 

လက ျှောင််းဝငြ်ငွ ပံ်ိုစ ံ(လက ျှောင််း ြလပ်းလြ မှု ) 

.လက ျှောင််းဝငြ်ငွ ပံ်ိုစစံျှော ွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်းက ိုပ ို  လပ်းမညခ် စ်ပါသည။်  

ဗရဇျှောလ  ျှောကခ်ြင််း 

.လက ျှောင််း    ိုပ် ံို်း ိုပ်နည််းအတ ိုင််းလန  ိုငြ်ငွ  ်ြငွ ခ်ပ ြ ကလ် ျှောကြ်စံျှောက ိုပ ို  လပ်းမျှှောခ စပ်ါသည ် 

 ကွြ်ါွ 

.ဂ ပနသ် ို    ိုကလ် ျှောကမ်ည လ်န  က ိုသ  ပါကလက ျှောင််းသ ို   ကသ်ယွပ်ါ။ 

လန  ိုငြ်ငွ အ်င မတှခ်ပ လ ျှောကြ်စံျှော ိုတလ်ပ်းခြင််း 

.လက ျှောင််းမ ှိုပ် ံို်း ိုပ်စဥ်အတ ိုင််းစျှော ွကစ်ျှောတမ််းက ိုပ ို  လပ်းပါမည ် 



   (ြ)လက ျှောင််းသျှော်းမလတျ်ှောတ ေဏ ်ျှောအျှောမြနံငှ စ်ပ်  ဥ််း၍ 

        .န ိုငင်ခံြျှော်းပညျှောလတျ်ှောသငလ်က ျှောင််းသျှော်း   မလတျ်ှောတ ေဏ ်ျှောအျှောမြတံငွလ်  ျှောက ်ျှော်းပါမည။်သတ်

မှတ ်ကသ်ညလ်န  ိုငြ်ွင အ်ြ  နက်ကျှောတငွမ်တူညပ်ါသည။် 

        .န ိုငင်ခံြျှော်းပညျှောလတျှော်သငလ်က ျှောင််းသျှော်းကေဏ ်ျှော၊လနမလကျှောင််းခ စ်ြ  ပါကတျှောဝနယ်ပူါ  မ မ်ည ်

        .တနည််းအျှော်းခ င လ်က ျှောင််းသျှော်းသညြ်ွ စ တ ်မည ေ်ဏ ်ျှော၊လ ျှောဂါခ စ်ြ    ငမ် သျှော်းစိုမဂှ ပနသ် ို   ျှောြ  

  ငသ်ျွှော်း ျှောစ  တ၊်လနစ  တက် ို လပ်းလ ျှောင ်မှျှောခ စ်ပါသည။် 

   

#တစ်ြ   ွဲ့လသျှောလ ျှောဂါလတကွမလပ ျှောကလ်သျှောအြါ  ရှ ပါသည။် 


