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ေနထုိင္ရန္ေလွ်ာက္လႊာ (နမူနာ)
入居申込書（見本)

အေရးၾကီးအေၾကာင္းအရာမ်ားရွင္းျပခ်က္

အေဆာက္အဦးအေျခအေနစစ္ေဆးမႈရလဒ္၏ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
(အေရးၾကီးကိစၥရပ္မ်ားရွင္းျပခ်က္)
【သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း・သံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း】
【စတီးကြန္ကရစ္ႏွင့္ေဆာက္ပံုစသျဖင့္】

重要事項説明書

建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用）
【木造・鉄骨造】
【鉄筋コンクリート造等】

အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္စံပံုစံ (နမူနာ)
賃貸住宅標準契約書（見本）

ကာလတုိအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္စံပံုစံ (နမူနာ)
定期賃貸住宅標準契約書（見本）

ကာလတုိအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာရွင္းလင္းျပခ်က္
定期賃貸住宅契約についての説明

ကာလတုိအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ျပီးဆံုးေၾကာင္းအသိေပးခ်က္
定期賃貸住宅契約終了についての通知

ミャンマー語

စာခ်ဳပ္စသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ရိုက္ႏွပိ္ထားေသာစာရြက္မ်ား
ကိုသာသံုးမည္။
အျခားဘာသာျဖင့္ထုတ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္အေၾကာင္းအရာနားလည္ရန္
အတြက္မီွျငမ္းသည့္စာရြက္မ်ားသာျဖစ္သည္။
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1

 

အမည္

ေနထိုင္ရန္ေလွ်ာက္လႊာ

1. အိမ္ျခံေျမအေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

2. ေလွ်ာက္ထားသူ

အိမ္ျခံေျမအမည္ အခန္းနံပါတ္

လစဥ္ငွားရမ္းခ ယန္း/လ
အျခား ယန္း

＊ယခုစာရြက္တြင္ျဖည့္ရမည့္ စကားလုံးမ်ားသည္ ဂ်ပန္ဘာသာစကား (ဟိရာ့ဂါန့ာ့・ခါတ့ာ့ခါန့ာ့・ခန္းဂ်)ိ သုိ႔မဟုတ္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား (alphabet) ျဖင့္ ျဖည့္ေပးပါရန္။

ေလွ်ာက္ထားသူ၏လက္မွတ

လျှောက်လှွာနေ့စွ ဲ။: ႏွစ္                   လ          ရက္

Tel (ေနအိမ္) （        ） Tel（မိုဘိုင္းဖုန္း) （        ）

ငွားရမ္းသူ၏အမည္ Tel: （        ）

အမည　္　　　 Tel: （        ） 

ကိုယ္တိုင္အျပင္အျခားငွားရမ္းခတာ၀န္ယူမည့္အရာမ်ား
1. ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့ေၾကး  2. အိမ္မွေပးပို႔ေငြ  3. ေထာက္ပံေၾကးစသည္ 4．အျခား

တာ၀န္ယူမည့္ေငြပမာဏ ယန္း/လ

တည္ေနရာ

E-mail: ＠ Fax: （        ） 

က်ား・မ

လိပ္စာ （〒         -            ）ဆက္သြယ္ရမည့္ 
လိပ္စာ

①

Alphabetအမည္②

ေမြးသကၠရာဇ္③

နားလည္ႏိုင္သည့္ 
ဘာသာစကား④

⑤

အခြန္ပါျပီး၀င္ေငြ၀င္ေငြ⑥

ယခုထက္ထိေနထိုင္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အေရအတြက　္　 　　　　                     ႏွစ္

တတိယဒုတိယပထမ

（1）ေနထိုင္ရန္ေလွ်ာက္လႊာ 

ထိန္းသိမ္းခ ယန္း
ထိန္းသိမ္းခ                                      ယန္း

ေနထိုင္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ရက္စြ ဲ                                   ႏွစ္                                 လ                                  ရက္

(ေအဒီ) 　　 　ႏွစ္　 　  　လ　　  　ရက　္ေမြးဖြား　　(　　　　)  ႏွစ္

လက္ရွေိနထိုင္သည့္
ေနရာသည္
ငွားရမ္းထားသည့္ 
အေျခအေနျဖစ္ပါက

အိမ္ျခံေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ေအးဂ်င့္အမည္

2
3.  အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာ・ေက်ာင္း

တည္ေနရာ （〒         -            ）

အလုပ္ေနရာ (လုပ္ငန္းခြင္တည္ေနရာသည္ အေပၚလိပ္စာႏွင့္မတူခဲ့လွ်င္) 
（        ） 

အလုပ္ေနရာ (လုပ္ငန္းခြင္တည္ေနရာက အေပၚလိပ္စာႏွွင့္မတူခဲ့လွ်င္)
        Tel: （        ） 

အမည္ Tel:

Tel:

（        ） အလုပ္ေနရာ①

ဌာနအမည္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း・ဌာန(အထူးျပဳဘာသာရပ္) 

1．ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း・အစိုးရ၀န္ထမ္း　2．ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း・ကုိယ္ပိုင္အလုပ္  
3． အခ်နိ္ပိုင္း (အျမဲ) ・အခ်န္ပိုင္း(အခုိက္အတန္႔) 　　4．အျခားအလုပ္အကိုင္②
1．တကၠသုိလ္ 2．ေကာလိပ္   3．ဘြ ဲ႔လြန္ 4．အသက္ေမြးမႈေက်ာင္း・အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေကာလိပ္ 
5．ဂ်ပန္ဘာသာစကားေက်ာင္း 6．အျခားေက်ာင္းအမ် ိဳးအစား③

အလုပ္လုပ္သည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကတစ္ႏွစ္မျပည့္ေသးသူျဖစ္ပါက အရင္အလုပ္အမည္ႏွင့္အလုပ္လုပ္သည့္ႏွစ္အေရအတြြက္

　　　　

အလုပလ္ုပ္သည့္ႏစွ္အေရအတြက ္                     ႏွစ္

လိပ္စာ（〒         -            ）ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ①

တည္ေနရာ （〒         -            ）

Alphabetအမည္②

4. အတူတကြေနထိုင္ရန္အစီအစဥ္ရွသိူ (ေလွ်ာက္ထားသူအားခ်န္လွပ္ျပီး)
ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ေတာ္စပ္ပံု

(နံပါတ္စဥ္ထည့္ပါ) 
အမည　္　　　က်ား၊ မ　　　အသက ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ

(ေသာင္းယန္း) 

Tel (ေနအိမ္) （        ）  Tel (မိုဘိုင္းဖုန္း) 　（        ） 
E-mail:               ＠ Fax:       （        ） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
ေမြးသကၠရာဇ္③

နားလည္ႏိုင္သည့္ 
ဘာသာစကား＊④ တတိယဒုတိယပထမ

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္
ေတာ္စပ္ပံု⑤

1.မိသားစု　2.ေဆြမ် ိဳး　3.သူငယ္ခ်င္း・မိတ္ေဆြ　4.ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအသိ　
5.ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအသိ(ေက်ာင္းသားမ်ားကိုခ်န္လွပ္)  7.အျခား
အမည　္　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Tel: （        ） အလုပ္ေနရာ⑥

အခြန္ပါျပီး၀င္ေငြႏွစ္ ⑧ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္သည့္ ႏွစ္အေရအတြက္＊⑦

က်ား・မ ႏွစ္ (     )
က်ား・မ ႏွစ္ (     )
က်ား・မ ႏွစ္ (     )
က်ား・မ ႏွစ္ (     )

ယန္း/ႏွစ္
ယန္း/ႏွစ္
ယန္း/ႏွစ္
ယန္း/ႏွစ္

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ေတာ္စပ္ပံု (1．မွခီိုသူ　　2．မိသားစု　　3．ေဆြမ် ိဳး　　4．သူငယ္ခ်င္း・မိတ္ေဆြ　　5．အျခား) 

5. အာမခံေပးမည့္သူ (＊အမွတ္အသားပါသည့္ေကာ္လံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသာျဖည့္ေပးပါ။)

ေသာင္းယန္း／ႏွစ

ကုမၸဏီ၀င္သည့္ႏွစ္၊ လ(သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၀င္သည့္ႏွစ္၊ လ) 　　　　　ႏွစ္　　　　လ

အလုပ္အမည္
အလုပ္လုပ္သည့္ႏွစ္အေရအတြက　္　　ႏွစ္　　　　　　လၾကာ

(ေအဒီ) 　　　ႏွစ္　　　  လ　  　　ရက　္ေမြးဖြား　　(　　) ႏွစ္
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3
6. အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ  

လိပ္စာ（〒         -            ）ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ①

Alphabetအမည္②

Tel (ေနအိမ္) （        ） Tel (အလုပ္ေနရာ) （        ）

Tel (မိုဘိုင္းဖုန္း) （        ）

③ 1. မိသားစု　2. ေဆြမ် ိဳး　3. သူငယ္ခ်င္း・မိတ္ေဆြ　4. ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအသိ
5. ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအသိ (ေက်ာင္းသားမ်ားကုိခ်န္လွပ္) 6. အျခား

သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား

＊ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိျဖည့္သြင္းစရာမလိုပါ။

မွတ္ခ်က္

Tel: （           ）
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
ကုမၸဏီအမည္

ပတ္စ္ပို႔/ႏိုင္ငံျခားသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား/အျခား（                       ）ကိုယ္တိုင္ဟုတ္မဟုတ္ 
အတည္ျပဳ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည့္ေန႔စြ ဲ ႏွစ္　　　           　လ　　        　　ရက္

ေနထုိင္မည့္ေန႔စြ ဲ
ႏွစ္　　　           　လ　　        　　ရက္

ေလွ်ာက္ထားသည့္ 
ရက္စြ ဲ ႏွစ္　　　      　လ　　　     　ရက္ တာ၀န္ခံပုဂၢ ိဳလ္အမည္

1．မမွန္ကန္ေသာ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားရွခိဲ့ပါက ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
2．ယခုစာရြက္ကုိေနထုိင္မည့္သူကိုယ္တုိင္ျဖည့္စြက္ေပးပါ။
3. ယခုစာရြက္ကုိျဖည့္စြက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူကိုသာလွ်င္ေနထုိင္မည့္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္။ 

လူေျပာင္းထည့္ျခင္း・ေျပာင္းငွားျခင္းမ်ား မရပါ။
4. စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္ေပၚမူတည္ျပီး ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိျငင္းပယ္သည့္အေျခအေနလည္းရွပိါသည္။ 
    အဲ့ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ့ပတ္သတ္ျပီး မေျဖရွင္းျပႏိုင္တဲ့အတြက္ နားလည္ေပးပါ။
5. အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းရွမိရွ ိ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနျခင္းရွမိရွကုိိ အတည္ျပဳသည့္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ရွပိါသည္။
6. အာမခံေပးသည့္ပဂိုၢဳလ္ထံသုိ႔ အာမခံရန္ သေဘာတူမတူကုိ အတည္ျပဳရန္ ေနာက္ေန႔တြင္ ဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ 
ေတာ္စပ္ပံု

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုမၸဏီမွျဖည့္သြင္းရန္ဇယား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလိုင္စင္ (　                  ) (ကုမၸဏီအမည္　　　　　　　　　　) 

4 မစ္စတာ

ကိစၥရပ္မ်ား၏အေျခအေန (အက္ဥပေဒ၃၄အပိုဒ္၂)

（　　　　　）

）               （ 

 Ⅰ  

လုပ္ငန္းအမည္ သို႔မဟုတ္ အမည္

ကိုယ္စားလွယ္၏အမည္ 

အဓိကရံုးခန္း 

လိုင္စင္နံပါတ္ 

ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔စြ ဲ 

တံဆိပ္တုံး

အေရးၾကီးအေၾကာင္းအရာမ်ားရွင္းျပခ်က္  (အေဆာက္အဦး၏ေခ်းေငြ) 

အေဆာက္အဦး

တံဆိပ္တုံးအမည္

မွတ္ပံုတင္အမွတ္

ဖုန္းနံပါတ္

အမည္ 

တည္ေနရာ 

အခန္းနံပါတ္ 

ၾကမ္းျပင္ဧရိယာ 

အမ် ိဳးအစားႏွင့္ဖြ ဲ႔စည္းပံု

ငွားေပးသ・ူလိပ္စာ

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္သူ အမည

လိပ္စာ

（2）အေရးၾကီးအေၾကာင္းအရာမ်ားရွင္းျပခ်က္  (အေဆာက္အဦး၏ေခ်းေငြ) 

1. မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ကိစၥမ်ား

ႏွစ္　　　   　လ　　　ရက

ကိုယစ္ားလွယ　္　　・　　　ၾကားခံ

㎡ ( မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ဧရိယာ　　　　　㎡)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအိမ္ျခံေျမအက် ိဳးေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအိမ္ျခံေျမအေဆာက္အဦးဆို င္ရာဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ 
(ေအာက္တြင္ (ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္) ဟုသုံးမည္) ပုဒ္မ၃၅ပါဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းျပေပးပါမည္။ 
ယခုအေၾကာင္းအရင္းမ်ားသည္အေရးၾကီးေသာေၾကာင့္ေသခ်ာစြာသေဘာေပါက္နားလည္ေပးပါရန္ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

ရွင္းျပေပးမည့္အိမ္ျခံေျမ 
အေဆာက္အဦးဆုိင္ရာ
ေငြသြင္းေငြထုတ္ကိစၥရ
ပ္မ်ားျပဳလုပ္မည့္သူ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေရးရာ 
အတြက္ေစ့စပ္လုပ္ေဆာင္ေပးမ
ည့္ရံုးခန္း

ပစ္မွတ္အေနနဲ႔ျဖစ္လာမည့္အေဆာက္အဦးႏွင့္တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္ကိစၥမ်ား

ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား
（လုပ္ပိုင္ခြင့္ွွွရဌာန（ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္））

ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္
လ်ဥ္းေသာကိစၥမ်ား

ပိုင္ဆုိင္မႈအျပင္အျခားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာကိစၥမ်ား (လုပ္ပိုင္ခြင့္ဌာန 

(ပိုင္ဆိုင္မႈအျပင္အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္))
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ျပဌာန္းဥပေဒအမည္

ခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳလုိ႔ရႏိုင္ေသာတပ္ဆင္ထားရွိမႈ

အေဆာက္အဦး၏ပံုစံသုိ႔မဟုတ္ဖြဲ႔စည္းပံု

အေဆာက္အဦးအေျခအေနစစ္ေဆးျခင္း၏လုပ္ေဆာင္မႈရွိမရွိ

အေဆာက္အဦး၏ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအတြင္း

ေျမျပိဳမႈအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအတြင္း

မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအျပင္

ေျမျပိဳမႈအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအျပင္

မီးဖိုေဆာင္

အိမ္သာ

ေရခ်ိဳးခန္း

ေရပူစက္တပ္ဆင္ထားရွိမႈ

ဂတ္စ္မီးဖို
ေလပူေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္ထားရွိမႈ

ရွိမရွိ ပံုစံ အျခား

အေဆာက္အဦးအေျခအေနစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္၏အေၾကာင္းအ
ရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရွိ မရွိ

အဓိကဖြဲ႔စည္းပံု၊ အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပင္၏ဖြဲ႔စည္းပံ・ုျပီးေျမာက္ျခင္း

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပံု

ေသာက္ေရ

လွ်ပ္စစ္မီး

ဂတ္စ္

ေရညစ္ထုတ္ပိုက္

အမ်ားပိုင・္ကုိယ္ပိုင္・ေရတြင္း

ျမိဳ႔・အေဆာက္အဦးမွစုေပါင္းဂက္စ္အုိး

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ေပးမည့္ရက္

ႏွစ္　　လ　　ရက္　　အမ်ားပိုင・္ကုိယ္ပိုင္・ေရတြင္း

ႏွစ္　　လ　　ရက္

ႏွစ္　　လ　　ရက္　　ျမို႔・ပရိုပုန္း

ႏွစ္　　လ　　ရက္

မွတ္ခ်က္

ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္၏အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

3. ေသာက္သုံးေရ・လွ်ပ္စစ္မီး・ဂတ္စ္ပုိက္လုိင္းတပ္ဆင္ထားမႈႏွင့္ ေရညစ္ထုတ္ပုိက္တပ္ဆင္ထားမႈအေျခအေနမ်ား

4. အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းျပီးေျမာက္သည့္အခ်ိန္ရိွပုံစံ, ဖြဲ႔စည္းပုံစသျဖင့္ (ေဆာက္လုပ္မျပီးေသးသည့္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါက) 

5. အေဆာက္အဦးအေျခအေနစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္၏အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္ (ရိွျပီးအေဆာက္အဦးျဖစ္ေနခ့ဲလွ်င္) 

6. အေဆာက္အဦး၏ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျပ ျဳပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္အေျခအေန (လုံး၀ျပီးစီးသြားသည့္အေဆာက္အဦးျဖစ္ေနခဲ႔လွ်င္) 

7. အဆုိပါအေဆာက္အဦးသည္မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအတြင္းရိွမရိွ

8. အဆုိပါအေဆာက္အဦးသည္ေျမျပိဳမႈအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအတြင္းရိွမရိွ

ဆူနာမီအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအတြင္း ဆူနာမီအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအျပင္

9. အဆုိပါအေဆာက္အဦးသည္ဆူနာမီအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအတြင္းရိွမရိွ

10. မ္းအသုံးျပဳမႈစစ္ေဆးခ်က္၏အေၾကာင္းအရာ

11. ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္အားစစ္ေဆးထားမႈအေၾကာင္းအရာ

ေက်ာက္ဂြမ္းအသုံးျပဳမႈစစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္၏မွတ္တမ္းရွိမရွိ

ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္အားစစ္ေဆးထားမႈရိွမရိွ

ေက်ာက္ဂြမ္းအသုံးျပဳမႈစစ္ေဆးခ်က္၏အေၾကာင္းအရာ

 ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္အားစစ္ေဆးထားမႈအေၾကာင္းအရာ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

1. ငွားရမ္းခအျပင္အျခားေပးသြင္းရသည့္ေငြပမာဏ

1

2

3

4

ေငြပမာဏ ေဘာင္ေၾကးေပးရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ 

2. စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား 

3. ပ်က္စီးဆုံးရႈးံမႈမ်ားအတြက္လ်ာထားေငြ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား

4. ေပးေခ်ေငြ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံေငြတုိ႔၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားမႈအေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေပးခထားလားမေပးထားဘူးလား ေပးထားသည・္မေပးထားဘူး

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကိုျပဳလုပ္မည့္အဖြဲ႔အစည္း 

2. ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားအရကန္႔သတ္ထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

Ⅱ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား
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စာခ်ဳပ္ကာလ

အသုံးျပဳမႈကန္႔သတ္ခ်က္

အမည္ (လုပ္ငန္းအမည္သုိ႔မဟုတ္အမည္)
(တုိက္ခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏သင့္ေတာ္ေသာေျပာင္းလဲျမွင့္
တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာဥပေဒပုဒ္မ၄၆အမွတ္၂အ
ပိုင္း၁၏မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ယာငွားရမ္း 
ျခင္းဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေအးဂ်င့္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္အပိုဒ္
၅အမွတ္၂အပိုင္း၁)

အျခားအသုံးျပဳမႈကန္႔သတ္ခ်က္

လိပ္စာ (အဓိကရုံးခန္းတည္ေနရာ)

(အစ)       ႏွစ္       လ       ရက္

(အဆုံး)       ႏွစ္       လ       ရက္

ကုိယ္ပိုင္ဧရိယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသည့္အေဆာက္အ
ဦမ်ားတြင္ပိုင္ဆုိင္မႈဧရိယာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာစ

ည္းကမ္းခ်က္မ်ား

        ႏွစ္       လၾကာ

အျခား

သက္တမ္းတုိးျခ
င္းႏွင့္ပတ္သတ္ေ
သာကိစၥရပ္မ်ား

ပုံမွန္ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္

ကာလတုိငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္

တစ္သက္တာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္

5. စာခ်ဳပ္ကာလႏွင့္သက္တမ္းတုိးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား

6. အသုံးျပဳမႈ၊ အျခားအသုံးျပဳမႈမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား

7. ထိန္းသိမ္းခစသည္တုိ႔၏တြက္ခ်က္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား

8. စီမံခန္႔ခြမဲႈ၏ကန္ထရုိက္တာ

1. အပ္ေငြရုံးစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာရွင္းလင္းခ်က္ (အက္ဥပေဒ၃၅အပုိဒ္၂)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအာမခံေငြကုိသြင္း 
ခ့ဲသည့္ေငြြသြင္းရုံးႏွင့္ထုိရုံးတည္ေနရာ

အိမ္ယာအေဆာ
က္အဦးေငြသြင္းေ
သြထုတ္လုပ္ငန္း 
အာမခံအစည္းအရုံး

အမည္

လိပ္စာ

ရုံးခန္း၏တည္ေနရာ

ေငြေပးေခ်ရမည့္လုပ္ငန္းအာမခံကုိေပးသြင္း
ခ့ဲသည့္ေငြသြင္းရုံးႏွင့္ထုိရုံးတည္ေနရာ

(1) အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာေငြသြင္းေငြထုတ္အာမခံအစည္းအရုံး၏ ၀န္ထမ္းမဟုတ္သည့္အေျခအေန

(2) အိမ္ယာအေဆာက္အဦးေငြသြင္းေငြထုတ္လုပ္ငန္း အာမခံအစည္းအရုံး ၏၀န္ထမ္းျဖစ္ခ့ဲလွ်င္

ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ာ
① I ၏1 ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး
 　 (င္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား) ကာ္လံတြင္ ျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္းသေဘာတူညီခ်က၊္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေ

သာယာယီမွတ္ပံုတင္မ်ား၊  ခ်ိတ္ပိတ္ျခင္းစသျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၏မွန္ကန္သည့္ဌာန (ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား) 
တြင္မွတ္တမ္းတင္ခံထားရေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာမွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

② I ၏2 ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး
 　  (ပဌန္းဥပေဒအမည္) ကာ္လံမွာေတာ့ေအာက္ပါဇယားမွသက္ဆုိင္ေသာတရား၀င္အမည္ကို၊ (ျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏အေၾကာင္းအရာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္) ၏ေကာ္လံတြင္ထိုဥပေဒအေပၚအေျခခံသည့္တားျ မစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိထည္သြင္းရန္။

③ I ၏3 ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး
 　 (မွတ္ခ်က္) ၏ေကာ္လံသည္ အထူးသျဖင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာက်သင့္ေငြကုိေတာင္းခံျခင္းအတြက္ 

ထိုေငြပမာဏကိုထည့္သြင္းေပးရန္။
④ I ၏ 6  ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး
 　 (အေဆာက္အဦး၏ပစၥည္းကိရိယာမ်ား) ၏ေကာ္လံႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အဓိကအားျဖင့္လူေနအိမ္အေဆာက္အဦး မ်ားကို

အေျခခံ၍ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးအေဆာက္အဦးဆုိလွ်င္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ေဆာင္မႈ
အေျခအေနအမွန္စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီးအေရးၾကီးသည္ဟုထင္ရ သည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သ 
တ္ျပီးအေျခခံက်စြာထည့္သြင္းေပးရန္။ (ဥပမာေလေအးေပးစက္မ်ား စနစ္တက်တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ပစၥည္းတင္ခ်စက္)

⑤ II ၏ 5  ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး
　  (ပံုမွန္ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္), (ကာလတုိငွားရမ္းစာခ်ဳပ္), (တစ္သက္တာငွားရမ္းစာခ်ဳပ္) တို႔တစ္ခုခုႏွင့္သက္ဆုိင္လားမႈရွိမရွိ

ကုိေဖာ္ျပေပးရန္။
⑥  ေကာ္လံအသီးသီးတြင္ ျဖည့္သြင္းရန္ကိစၥရပ္မ်ားမ်ားျပားေနခဲ့လွ်င္ လုိအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ျပီးအျခားစာရြက္္တြင္ျဖ 

ည့္ေပးကာ ထုိစာရြက္ကိပါုပူးတြဲတင္ျပကာ သက္ဆုိင္သည့္ရည္ညႊန္းအစိတ္အပိုင္းကုိေဖာ္ျပျပီး ေရးသြင္းေပးပါရန္။

လူေနအိမ္ေဒသအသစ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေ
ရးအက္ဥပေဒ ျမိဳ႔ျပအသစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဥပေဒ ျမိဳ႔ျပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 

ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဥပေဒ

Ⅲ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ား
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အေဆာက္အဦးအေျခအေနစစ္ေဆးမႈရလဒ္၏ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္  
(အေရးၾကီးကိစၥရပ္မ်ားရွင္းျပခ်က္) 【သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း・သံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း】

အ
ေဆ

ာက္
အ

ဦး
အ

ေဆ
ာက္

အ
ဦးအ

ေျခအ
ေနစစ္ေဆ

းမင

အေဆာက္အဦးအမည္

တည္ေနရာ

(တုိက္ခန္းျဖစ္ေနလွ်င္) တုိက္ခန္းစသည္တုိ႔၏အမည္

□ သစ္သား       □ သံမဏိ       □ အျခား (ေရာေႏွာထားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားစသျဖင့္)

ေျမေပၚ 　ထပ・္ေျမေအာက္　ထပ္ စုစုေပါင္းၾကမ္းျပင္ဧရိယာ

ဖြဲ႔စည္းပံုအမ်ိဳးအစား

㎡အထပ္အေရအတြက္

ယခုစစ္တမ္းေကာက္သည့္ေန႔စြဲ

စစ္ေဆးမႈအမ်ိဳးခြဲျခားျခင္း

ယုိယြင္းျခင္းျဖစ္ရပ္စသ
ည္တုိ႔ရွိမရွိ

အစိတ္အပိုင္းအသီး
သီး၏ယုိယြင္းမႈကိစၥရ
ပ္မ်ားစသည္တို႔ရွိမရွိ

※ �စစ္ေဆးရန္ 
မလုိသည့္အပိုင္းမ်ားကို 
မ်ဥ္း၂ေၾကာင္းျဖင့္ဖုံုးကြ
ယ္ပစ္ရန္

(ပုဂၢိဳလ္) တံဆိပ္တုံး

ျပဳလုပ္သည့္ေန႔စြဲ

□ ေနအိမ္ေဖာ္ျပခ်က
□ ေနရာအမည္ေနရာနံပါတ္

နံပါတ္အခန္းနံပါတ္

အ
ေဆ

ာက္
အ

ဦးအ
ေျခအ

ေနစစ္ေဆ
းမႈအ

ေက
ာင္

အ
ထ

ည္
ေဖာ္သ

ူ

လက္ေတြ႔စစ္ေဆးသူအမည္

စစ္ေဆးမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္သူ၏ေ
လ့က်င့္မႈျပီးေျမာက္ျခင္းအဖြဲ႔အစည္းအမ
ည္ႏွင့္ျပီးဆုံးေၾကာင္းလက္မွတ္

ဗိသုကာပညာရွင္အရည္အခ်င္းအမ်ိုဳး
အစား □ အဆင့္၁         □ အဆင့္၂         □ အဆင့္၃

ျပည္နယ္မွဴးမွတ္ပံုတင္  နံပါတ္

ဗိသုကာပညာရွင္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္

ကုိယ္စားလွယ္ရံုးအမည္

ဗိသုကာပညာရွင္ရံုးခန္းမွတ္ပံုတင္နံပါတ္

□ ၀န္ၾကီးဌာနမွတ္ပံုတင္
□ ျပည္နယ္မွဴးမွတ္ပံုတင္ 

နံပါတ္

□ လုံးခ်င္းအိမ္

□ တုိက္ခန္းစသျဖင္　့（　□ သီးသန္႔ခန္း　□ တြဲလ်က္ခန္း　）

အေဆာက္အဦးအေျခအေနစစ္ေဆးမႈစံႏႈန္းေပၚမူတည္ျပီးယိုယြင္းမႈျဖစ္ရပ္စသည္တို႔ရွိမရွိ
(ေအာက္ပါ ”အပုိင္းအသီးသီး၏ယိုယြင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားရွိမရွိ” 
ေကာ္လံကိုလည္းထည့္သြင္းေပးရန္)

□ ရွိ

□ မရွိ

＜ ဖြဲ႔စည္းပံုခံႏိုင္စြမ္းအားေပၚအေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းအရစစ္ေဆးမႈအပိုင္းမ်ား ＞

အေျခခံ အျပင္နံရံ
ေခါင္မိုးအတြင္းပိုင္း

ေခါင္မိုးအဓိကပိုင္း

လသာေဆာင္

အိမ္ေခါင္မိုး

အတြင္းနံရံ
မ်က္ႏွာက်က္

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□

□

□

□
□

ယုိယြင္းမႈကိစၥရပ္မ်ားစသျဖင့္ ယုိယြင္းမႈကိစၥရပ္မ်ားစသျဖင့္

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□

□

□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□

□

□

□
□

အုပ္ျမစ္ႏွင့္ေအာက္ခံ

မ်က္ႏွာက်က္

ၾကမ္း

ေခါင္မိုးအဓိကပိုင္း
အျခား

တုိင္ႏွင့္ထုပ္

(ျခစားျခင္း) 

အျပင္နံရံႏွင့္ေခါင္မိုးအတြင္းပိုင္း

(မႈိတက္ျခင္း・သံေခ်းတက္ျခင္း) 

လသာေစာင္

(မွန္ကန္ၾကံ႔ခိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္း) 

အတြင္းနံရံ

(ကြန္ကရစ္ထူထဲက်စ္လစ္မႈစြမ္းရည္) 

＜ မိုးေရယုိစိမ့္မႈအပိုင္းကာကြယ္မႈဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈအပိုင္းမ်ား ＞

ရွိ ရွိမရွိ မရွိစစ္ေဆးမရခဲ့ပါ စစ္ေဆးမရခဲ့ပါ

အေဆာက္အဦးအေျခအေနစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္၏အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
(အေရးၾကီးကိစၥရပ္မ်ားရွင္းျပခ်က္) 【စတီးကြန္ကရစ္ႏွင့္ေဆာက္ပံုစသျဖင့္】

အ
ေဆ

ာက္
အ

ဦး
အ

ေဆ
ာက္

အ
ဦးအ

ေျခအ
ေနစစ္ေဆ

းျခင္း

အေဆာက္အဦးအမည္

တည္ေနရာ

(တုိက္ခန္းျဖစ္ေနလွ်င္) တုိက္ခန္းစသည္တုိ႔၏အမည္

□ စတီးကြန္ကရစ္       □ သံစတီးကြန္ကရစ္       □ အျခား (ေရာေႏွာထားေသာအေဆာက္အဦးမ်ား)

ေျမေပၚ 　ထပ・္ေျမေအာက္　ထပ္ စုစုေပါင္းၾကမ္းျပင္ဧရိယာ

ဖြဲ႔စည္းပံုအမ်ိဳးအစား

㎡အထပ္အေရအတြက္

ယခုစစ္တမ္း၏အေကာင္အထ
ည္ေဖာ္သည့္ေန႔စြဲ

စစ္ေဆးမႈအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း

ယုိယြင္းျခင္းျဖစ္ရပ္စသ
ည္တုိ႔ရွိမရွိ

အစိတ္အပိုင္းအသီး
သီး၏ယုိယြင္းမႈကိစၥရ
ပ္မ်ားစသည္တုိ႔ရွိမရွိ

※ �စစ္ေဆးရန္ 
မလုိသည့္အပိုင္းမ်ားကို 
မ်ဥ္း၂ေၾကာင္းျဖင့္ဖုံုးကြ
ယ္ပစ္ရန္

ပုဂၢိဳလ္ (တံဆိပ္တုံး)

ျပဳလုပ္သည့္ေန႔စြဲ

□ ေနအိမ္ေဖာ္ျပခ်က္
□ ေနရာအမည္ေနရာနံပါတ္

နံပါတ္အခန္းနံပါတ္

အ
ေဆ

ာက္
အ

ဦးအ
ေျခအ

ေနစစ္ေဆ
းမႈအ

ေက
ာင္

အ
ထ

ည္
ေဖာ္သ

ူ

လက္ေတြ႔စစ္ေဆးသူအမည္

စစ္ေဆးမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္သူ၏ေ
လ့က်င့္မႈျပီးေျမာက္ျခင္းအဖြဲ႔အစည္းအမ
ည္ႏွင့္ျပီးဆုံးေၾကာင္းလက္မွတ္

ဗိသုကာပညာရွင္အရည္အခ်င္းအမ်ိုဳး
အစား □ အဆင့္၁         □ အဆင့္၂         □ သစ္သာျဖင့္ေဆာက္ပံု 

ျပည္နယ္မွဴးမွတ္ပံုတင္  နံပါတ္

ဗိသုကာပညာရွင္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္

ကုိယ္စားလွယ္ရံုးအမည္

ဗိသုကာပညာရွင္ရံုးခန္းမွတ္ပံုတင္နံပါတ္

□ ၀န္ၾကီးဌာနမွတ္ပံုတင္
□ ျပည္နယ္မွဴးမွတ္ပံုတင္ 

နံပါတ္

□ လုံးခ်င္းအိမ္

□ တုိက္ခန္း　（　□ သီးသန္႔အခန္း　□ တြဲလ်က္အခန္း　）

အေဆာက္အဦးအေျခအေနစစ္ေဆးမႈစံႏႈန္းေပၚမူတည္ျပီးယုိယြင္းမႈျဖစ္ရပ္စသည္တုိ႔ရွိမရွိ
(ေအာက္ပါ “အပုိင္းအသီးသီး၏ယုိယြင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားရွိမရွိ” ေကာ္လံကုိလည္းထည့္သြင္းေပးရန္) 

□ ရွိ

□ မရွိ

＜ ဖြဲ႔စည္းပံုခံႏိုင္စြမ္းအားေပၚအေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းအရစစ္ေဆးမႈအပိုင္းမ်ား ＞

အုတ္ျမစ္ အျပင္နံရံ
အတြင္းနံရံ
ေခါင္မိုးအဓိကအပိုင္း
အိမ္ေခါင္မိုး

□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□
□
□

ယုိယြင္းမႈကိစၥရပ္မ်ားစသျဖင့္ ယုိ ယုိယြင္းမႈကိစၥရပ္မ်ားစသျဖင့္

□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□
□
□

□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□
□
□

ၾကမ္း
တုိင္ႏွင့္ထုပ္

(မွန္ကန္ၾက့ံခိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္း) 
(ကြန္ကရစ္ထူထဲက်စ္လစ္မႈစြမ္းရည္)

အျပင္နံရံ

အျခား

လသာေဆာင္သုိ႔မဟုတ္စၾကၤန္လမ္း 
အတြင္းနံရံ
ေခါင္မိုးအဓိကအပိုင္း

＜ မိုးေရယုိစိမ့္မႈအပိုင္းကာကြယ္မႈဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈအပိုင္းမ်ား ＞

ရွိ ရွိမရွိ မရွိစစ္ေဆးမရခဲ့ပါ စစ္ေဆးမရခဲ့ပါ
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372 373

အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္စံပံုစံ

（3）အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္စံပံုစံ

ေခါင္းစည္း
（1）ငွားရမ္းျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္

ပါ၀င္သည့္ဖြဲဲ႔စည္းမႈမ်ား

ကားပါကင္
ေရဆုိးပိုက္လမ္းေၾကာင္း
ေရပိုက္လမ္းေၾကာင္း
ဂက္စ္
အသုံးျပဳႏိုင္သည့္လွ်ပ္စစ္ပမာဏ

ေသာ့
ပါဆယ္ေသတၱာ
စာတုိက္ပံုး
အင္တာနက္အေထာက္အပံ့
အျခားအလုိအေလ်ာက္တုံ႔ျပန္ျခင္း・ CATVတုံ႔ျပန္ျခင္း
အလုိအေလ်ာက္ေသာ့ခတ္ျခင္း
မီးလုံးမ်ားတပ္ဆင္ထားရွိျခင္း
ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္ထားျခင္း
ဂတ္စ္မီးဖိ・ု လွ်ပ္စစ္မီးဖိ・ု IHမီးဖို

အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ထားရန္ေနရာ
ေရပူစက္တပ္ဆင္ထားျခင္း

ေဘဆင္
ေရပန္း
ေရခ်ိဳးခန္း
အိမ္သာ

ေနထို
င္မႈအ

စိတ္
အ

ပိုင္း
အ

ေဆ
ာက္

အ
ဦး၏

အ
မည

္

・တ
ည

္ေန၇ာစသ
ျဖင့္

အမည္

တည္ေနရာ

ေဆာက္ပံုေဆာက္နည္း

တုိက္ခန္း

သီးသန္႔တုိက္ခန္း

လုံးခ်င္း

အျခား

ဖြဲ႔စည
္းပံု

အ
လံု

းေရ

သစ္ျဖင့္ေဆာက္
သစ္ျဖင့္မေဆာက
(                     )

ေဆာက္လုပ္ေရးျပီးစီးမည့္ႏွစ္

                          လုံး

                   ထပ္တိုက္

ဖြဲ႔စည္းတပ္ဆင္ထား 
မႈအစရွိသည္

အက်ယ္အ၀န္း

အခန္း/အိမ္နံပါတ္ အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု

㎡　 (၎အျပင္ လသာေဆာင　္　　　　㎡ ) 

နံပါတ္ （ 　　　　　　　　）LDK・DK・K / တစ္ခန္းတည္း/

ပါ၀င・္မပါ၀င္         စီးစာ (ေနရာနံပါတ္:            ) 
        စီးစာ (ေနရာနံပါတ္:            ) 
        စီးစာ (ေနရာနံပါတ္:            ) 

ပါ၀င・္မပါ၀င္

ပါ၀င・္မပါ၀င္

ပါ၀င・္မပါ၀င္

ပါ၀င・္မပါ၀င္

ပါ၀င・္မပါ၀င္

ပါ၀င・္မပါ၀င္

ရွိ (ျပည္သူပိုင္ေရပိုက္လိုင္း・မိလႅာကန္) ・မရွိ
ေရေပးေ၀ေရးအဓိကေနရာျဖင့္တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္・ေရတိုင္ကီ・တြင္းေရ
ရွိ (ျမိဳ႔ေတာ္ဂက္စ・္စုေပါင္းဂက္စ္အိုး) ・မရ
(　　　　　　) အမ္ပီအာ
ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

ရွ・ိမရ

（ေသာ့No.        ・   ေခ်ာင္း）

သီးသန္႔ (ေရဆြ・ဲေရဆြဲမရွိ) ・မွ်သံုး (ေရဆြ・ဲေရဆြဲမရွိ) 

စက္ဘီးရပ္ရန္ေနရာ
ဆုိင္ကယ္ပါကင္
စတုိခန္း
ကုိယ္ပိုင္ျခံဝန္း

ႏွစ္
အၾကီးစားျပဳျပင္ေရးကုိ

(　　)  ႏွစ  
အေကာင္အထည္ေဖာ္

（2）စာခ်ဳပ္သက္တမ္း

（3）ငွားခအစရွိသျဖင့္

အစ

ငွားခ・အျခားအခေၾကးေငြစုစုေပါင္း

ငွားေပးသူ
 (ကုမၸဏီအမည・္
ကုိယ္စားလွယ္) 

စီမံခန္႔ခြဲမႈေအးဂ်င့္
 (ကုမၸဏီအမည・္
ကုိယ္စားလွယ္) 

အမည္

အေဆာက္အဦး၏ပိုင္ရွင္

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

※ ငွားေပးသူႏွင့္ပိုင္ရွင္ကြဲျပားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါေကာ္လံကုိလည္းျဖည့္ေပးပါ။

ႏွစ　္　　　　လ　　　　　ရက္မွ

ေပးေခ်ရမည့္ရက္

ႏွစ္　　　လၾကာ

ေပးေခ်ရမည့္နည္းလမ္း

လိပ္စာ 〒

အမည္      ဖုန္းနံပါတ္

တည္ေနရာ 〒
အမည      ဖုန္းနံပါတ္
အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေအးဂ်င့္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္
ကုန္းလမ္းႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး (　　) အမွတ　္　　　　　မွတ္

(အမည္) (အမည္)   (အသက္) ႏွစ္
(အမည္)   (အသက္) ႏွစ္
(အမည္)   (အသက္) ႏွစ္

စုစုေပါင္း　　　ေယာက္

(အမည္) 　　ႏွစ္

(ဖုန္းနံပါတ္)

ငွားရမ္းသူ အတူေနမည့္သူ

လိပ္စာ 〒
အမည္            ဖုန္းနံပါတ္

လိပ္စာ 〒

အမည　္　　　　　　　ဖုန္းနံပါတ္　  　　　　　ငွားရမ္းသူႏွင့္ေတာ္စပ္ပုံ

အဆုံး

ငွားခ

အေထြအေထြဘုံ 
စားရိတ္မ်ား

ထိန္းသိမ္းခ

ပါ၀င္သည့္တပ္ဆင္
ထားမႈမ်ားအသုံးျပဳခ

အျခား

ငွားခ　　　လစာပမာဏ
                               ယန္း

ႏွစ　္　　　　လ　　　　　ရက္ထိ

　　　　 　ယန္း

　　 　　　ယန္း

ထုိလအတြက・္
ေနာက္လအတြက္ကုိ

လစဥ္ 　　 ရက္ေန႔ထိ

ထုိလအတြက・္
ေနာက္လအတြက္ကုိ

လစဥ္ 　　 ရက္ေန႔ထိ

ေငြလႊဲ၊ 
ဘဏ္မွေငြျဖတ္ 
သုိ႔မဟုတ္ 
ယူေဆာင္လာ

ေငြလႊဲရမည့္ဘဏၬာေရး အဖြဲ႔အစည္းအမည：္

စုေငြ：ပံုမွန・္လုပ္ငန္းသုံး
ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္：
အေကာင့္ပုိင္ရွင：္
အေထြေထြေငြလႊဲခတာ၀န္ယူသူ：ငွားေပးသ・ူငွားရမ္းသူ

ေပးရန္ေနရာ：

အခြားတစ်လုံးတ 
ည်းငွေပေးချေမှု။

（4）ငွားေပးသူသုိ႔မဟုတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေအးဂ်င့္

（5）ငွားရမ္းသူအပါအဝင္အတူေနထုိင္မည့့္္သူ

（6）အာမခံ သူႏွင့္ကန္႔သတ္ေငြပမာဏ

အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းအာမခံ
ကုမၸဏီမွေပးထားေသာအာမခံ

ကန္႔သတ္ေငြပမာဏ

လိပ္စာ　〒
အမည　္                   　ဖုန္းနံပါတ္

(စာခ်ဳပ္ျပည့္ခ်ိန္၏အသိေပးျခင္းကုိလုပ္သင့္သည့္ကာလ　　ႏွစ္　လ　ရက္မ　ွ　ႏွစ္　　လ　　ရက္ထိ)
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 (စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္) 
အပိုဒ္1  ငွားေပးသူ (ေအာက္တြင္ (က)ဟုေခၚမည္။) ႏွင့္ငွားရမ္းသူ (ေအာက္တြင္ (ခ) 

ဟုေခၚမည္။) တို႔သည္ ေခါင္းစည္း (1) ေဖာ္ျပထားေသာငွားရမ္းျခင္း၏အဓိကရည္
ရြယ္ခ်က္ (ေအာက္တြင္ (ဒီအေဆာက္အဦး) ဟုေခၚမည္) ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးေအာ
က္ပါအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ကာငွား ရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ (ေအာက္တြင္ (ဒီစာခ်ဳပ္) 
ဟုေခၚမည္။) ကိုသေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

 (စာခ်ဳပ္ကာလႏွင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း) 
အပိုဒ္2  စာခ်ဳပ္ကာလသည္ေခါင္းစည္း (2) တြင္ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္းျပဳလုပ္ပါမည္။
2 (က) ႏွင့္ (ခ) သည္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီးသည့္ေနာက္တြင္ဒီစာခ်ဳပ္သက္တမ္း

တိုးျခင္းကုိလုပ္ႏိုင္သည္။
 (အသုံးျပဳမႈရည္ရြယ္ခ်က္) 
အပိုဒ္3  (ခ) သည္ ဒီအေဆာက္အဦးအား ေနထုိင္မႈအတြက္သာသုံးရမည္။

 (ငွားခ) 
အပိုဒ္4  (ခ) သည္ေခါင္းစည္း၃၏ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္းလုိက္နာျပီး ငွားခကို (က) 

ထံသို႔ေပးေခ်ရမည္။
2 1လမျပည့္သည့္ကာလ၏ငွားခသည္ 1လကုိရက္30အေနနဲ႔သတ္မွတ္ျပီး ရက္တြက္, 

တြက္ခ်က္သည့္ ပမာဏျဖစ္ပါမည္။
3 (က) ႏွင့္ (ခ) သည္ေအာက္ပါနံပါတ္အသီးသီးထဲမွတစ္ခုႏွင့္သက္ဆုိင္ခဲ့လွ်င္တိုင္ပ

င္ေဆြးေႏြးျပီး ငွားခကုိျပန္ညွႏိိႈင္းလ့ုိရႏိုင္ပါသည္။
၁ ေျမကြက္သုိ႔မဟုတ္အေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအခြန္၊ 

အျခားတာ၀န္ယူမႈ၏အတိုးအေလ်ာ့မ်ား ေပၚမူတည္ျပီးငွားခကအဆင္မေျပခဲ့လွ်င္ 
၂ ေျမကြက္သုိ႔မဟုတ္အေဆာက္အဦးတန္ဖိုး၏ တိုးျမင့္မႈသုိ႔မဟုတ္ေလ်ာ့က်မႈ၊ 

အျခားစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၏ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚမူတည္ျပီး 
ငွားခကအဆင္မေျပခဲ့လွ်င္

၃ အနီးနားမွာရွတိဲ့ပံုစံတူတဲ႔အေဆာက္အဦး၏ငွားခႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျပီးငွားခကအ
ဆင္မေျပခဲ့လွ်င္

 (အေထြေထြဘံုစားရိတ္မ်ား) 
အပိုဒ္5  (ခ) သည္ေလွကား၊စၾကၤစံသည့္အတူတကြသုံးဆြရဲသည့္အပိုင္းမ်ား၏စီမံထိ

န္းသိမ္းေပးမႈအတြက္လုိ အပ္သည့္မီတာခ၊ ေရမီတာခ၊ သန္႔ရွင္းေရးခစသည္တုိ႔ 
(ေအာက္တြင္ဒီအေျခအေနအေၾကာင္းကုိ (ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ) ဟုေခၚမည္။) 
ကိုအဆင္ေျပရန္အတြက္အေထြေထြဘုံစားရိတ္မ်ားကို (က) ထံသုိ႔ေပးေခ်ပါမည္။

2 ေရွအ့ပိုဒ္တြင္ပါေသာအေထြေထြဘုံစားရိတ္သည္ ေခါင္းစည္း (3) 
၏ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အညီေပးေခ်ရမည္။

3 1လမျပည့္သည့္ကာလ၏အေထြေထြဘုံစားရိတ္သည္ 
1လကုိရက္30အေနနဲ႔သတ္မွတ္ျပီး ရက္တြက္, တြက္ခ်က္သည့္ ပမာဏျဖစ္ပါမည္။

4 (က) ႏွင့္ (ခ) သည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ၏အတုိးအေလ်ာ့မ်ား 
ေပၚမူတည္ျပီးအေထြေထြဘုံ စားရိတ္သည္ အဆင္မေျပခဲ့လွ်င္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး 
ျပန္ညွႏိိႈင္းလ့ုိရႏိုင္ပါသည္။

 (ထိန္းသိမ္းခ)
အပိုဒ္6  (ခ) သည္ဒီစာခ်ဳပ္မွေပၚေပါက္လာသည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတြက္ေခါင္းစည္း 

(3) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာထိန္းသိမ္းခကုိ (က) ထံသုိ႔ထုတ္ေပးရပါမည္။
2 (က) သည္ (ခ) ကဒီစာခ်ဳပ္မွေပၚေပါက္လာေသာတာ၀တၱရားမ်ားကုိမလုပ္ေဆာင္

ပါက ထိန္းသိမ္းခကုိ အဲ့ဒီ့တာ၀န္ရဲ႔ေပးေခ်မႈအတြက္သံုးႏိုင္ပါသည္။ဒီအေျခအေနနဲ႔ပ
တ္သတ္ျပီး (ခ) သည္ဒီအေဆာက္အဦးကုိ မိမိထံမအပ္ခင္ကာလတြင္ ထိန္းသိမ္းခ
ကိုယူေဆာင္ကာအေၾကြးအေနနဲ႔ထားျပီး ေပးေခ်ရန္ ေတာင္းဆုိလို႔မရပါ။

3 (က) သည္ဒီအေဆာက္အဦးကုိရွင္းလင္းစြာအပ္ခဲ့ပါကေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွဘိဲ 
ထိန္းသိမ္းခ အကုန္လုံးကုိ (ခ) ထံသုိ႔ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ ဒါေပမယ့္ဒီအေဆာက္
အဦးအားျပန္လည္အပ္ခ်နိ္တြင္ ငွားခ၏ေၾကြးက်န္၊ အပိုဒ္၁၅တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပ
န္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္လုိအပ္ေသာစားရိတ္မ်ား၏ မေပးေခ်မႈ၊ အျခားေသာဒီစာခ်ဳ
ပ္မွေပၚေပါက္လာေသာ (ခ) ၏တာ၀န္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားရွလိာပါက (က) သည္အေ 
ၾကြးပမာဏကုိထိန္းသိမ္းခမွႏႈတ္ယူထားကာက်န္သည့္ေငြကုိသာျပန္ေပးႏိုင္ပါသည္။

4 တကယ္လုိ႔အေပၚအပိုဒ္အတုိင္းျဖစ္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ထိန္းသိမ္းခမွႏႈတ္ယူထားခဲ့တဲ့ပမာ
ဏ၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ (ခ) ထံသိ႔ေုသခ်ာရွင္းျပရမည္။

 (လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားမပါ၀င္ျခင္း) 
အပိုဒ္7  (က) ႏွင့္ (ခ) သည္ေအာက္ပါနံပါတ္စဥ္အသီးသီး၏ကိစၥရပ္မ်ားကုိအျပန္အလွ

န္ကတိက၀တ္ျပဳၾကရပါမည္။
၁ မိမိကုိယ္တုိင္ကအၾကမ္းဖက္ဂိုဏ္းမ်ား၊ ဂိုဏ္းတစ္ခုခုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္င

န္း၊ လိမ္လည္သူႏွင့္ထုိအရာမ် ိဳးႏွင့္ တူညီေသာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြ ဲ၀့င္မ်ား 
(ေအာက္တြင္ထိုအရာမ်ားကုိေပါင္းျပီး (လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါ ကိစၥရပ္မ်ား) 
ဟုေခၚပါမည္။) မဟုတ္ေၾကာင္း။

၂ မိမိ္ကုိယ္တုိင္ကအရာရွ ိ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိလက္ေတြ႔လုပ္ေနေသာသူ၊ 
ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြ ဲ႔၀င္၊ အလုပ္အမႈေဆာ င္အရာရွခိ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိအရာမ်ားႏွ
င့္တူညီေသာသူမ်ားကုိဆုိလိုပါသည္။) သည္ လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ား 
မပါ၀င္သည့္အေၾကာင္း။

၃ လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားတြင္မိမိ၏နာမည္ဂုဏ္ပုဒ္ကိုအသုံးျပဳေစျပီး 
ဒီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမဟုတ္။

၄ မိမိကုိယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ တတိယပုဂၢဳလ္ကုိအသုံးျပဳျပီး ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကုိမလုပ္ရန္။
က တစ္ဖက္လူႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးခ်နိ္းေျခာက္သည့္စကားလုံးအျပဳအမူမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အသံုးျပဳသည့္လုပ္ရပ္မ်ား
ခ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀ါကုိအသုံးျပဳျပီး 

တစ္ဖက္လူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈ
ကိုပ်က္ျပားေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ား

2 (ခ) သည္ (က) ၏သေဘာတူညီမႈရျခင္းမရျခင္းကို ဂရုမစိုက္ဘဲဒီအေဆာက္အဦး
၏အလုံးစံု သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးလူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္
မ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းခြင့္ကုိလႊေဲျပာင္းျခင္း သု႔မိဟုတ္တစ္ဆင့္ျပန္ငွားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လုိ႔မရ
ပါ။

 (တားျမစ္ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ထားသည့္လုပ္ရပ္မ်ား) 
အပိုဒ္8  (ခ) သည္ (က) ေရးသားထားေသာသေဘာတာညီမႈကိုမရရွဘိဲ 

ဒီအေဆာက္အဦး၏အလုံးစံု သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး 
ငွားရမ္းခြင့္ကိုလႊေဲျပာင္းျခင္း သု႔မိဟုတ္တစ္ဆင့္ျပန္ငွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လုိ႔မရပါ။

2 (ခ) သည္ (က) ေရးသားထားေသာသေဘာတူညီမႈကုိမရရွဘိဲ 
ဒီအေဆာက္အဦး၏တုိးခ် ဲ႔ျခင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျ ခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၊ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ပံုစံေျပာင္းပစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ဒီအေဆာက္အဦး၏ဧရိယာအ
တြင္းတြင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ားထားရွ ိျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ လုိ႔မရပါ။

3 (ခ) သည္ဒီအေဆာက္အဦး၏အသုံးျပဳမႈအေပၚသီးသန္႔ဇယား၁တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္လို႔မရပါ။

4 (ခ) သည္ဒီအေဆာက္အဦး၏အသုံးျပဳမႈအေပၚ (က) သေဘာတူညီမႈကုိမရရွဘိဲ သီး
သန္႔ဇယား၂တြင္ေဖာ္ျပထားေသာလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္လုိ႔မရပါ။

5 (ခ) သည္ဒီအေဆာက္အဦး၏အသုံးျပဳမႈအေပၚ သီးသန္႔ဇယား၁တြင္ေဖာ္ျပထားေ
သာလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ (က) ထံသို႔အသိမေပးလုိ႔မရပါ။

 (စာခ်ဳပ္ကာလအတြင္းျပဳျပင္ျခင္း) 
အပုိဒ္9  (က) သည္ (ခ) ကဒီအေဆာက္အဦးကုိအသုံးျပဳရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေရးမ်ားကုိ

မျပဳလုပ္လို႔မရပါ။, ဒီအေျခအေနတြင္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာစားရိတ္မ်ားႏွင့္ပ
တ္သတ္ျပီး (ခ) ေၾကာင့္ျဖစ္ပၚခဲ့သည့္ ကုိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ (ခ) 
မွတာ၀န္ယူ။

2 အေပၚအပိုဒ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး (က) သည္ ျပဳျပင္ျခင္းကုိလုပ္ေ
ဆာင္သည့္အေျခအေ (န) တြင္က သည္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ထုိကိစၥကုိ (ခ) 
ထံသို႔အသိမေပးလုိ႔မရပါ။ ဒီအေျခအေနႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး (ခ) သည္ခိုင္လံုသည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္မရွဘိဲ အဆုိပါျပဳျပင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ျငင္းဆုိျခင္း 
မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။

3 (ခ) သည္ဒီအေဆာက္အဦးအတြင္းျပဳျပင္ျခင္းလိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကိုေတြ႔ရွခိဲ့ပါက 
(က) ထံသုိ႔ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ အသိေပးကာ ျပဳျပင္ေရးလုိအပ္မႈအေပၚပူးေပါင္းေ
ဆာင္ရြက္ရပါမည္။

4 အေပၚအပိုဒ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး အသိေပးျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္သည့္
အေျခအေနတြင္ ျပဳျပင္ေရးစားရိတ္လုိ အပ္ေၾကာင္းသိထားျပီးသည့္တုိင္ (က) 
သည္တရား၀င္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွဘိဲ ျပဳျပင္ေရးကုိအေကာင္အထည္မေဖာ္ပါက 
(ခ) ည္မိမိကုိယ္တိုင္ ျပဳျပင္ေရးကုိျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီအေျခအေနတြင္ လုိအပ္သ
ည့္စားရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အပိုဒ္၁ႏွင့္ညီမွ်ေသာအရာကုိလုပ္ရပါမည္။

5 (ခ) သည္သီးသန္႔ဇယားအပိုဒ္၄တြင္ တင္ျပထားေသာျပဳျပင္ေရးႏွင့္ပတ္
သတ္ျပီး အပုိဒ္၁အတိုင္း (က) ထံသ့ိုျပဳျပင္ေရးကုိေတာင္းဆုိျခင္းအျပင္ 
မိမိကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ (ခ) သည္ မိမိကုိယ္တုိင္ျပဳျပင္ေရးကိ ု
ျပဳလုပ္သည့္အခ်နိ္တြင္ လုိအပ္သည့္စားရိတ္မ်ားကို (ခ) မွတာ၀န္ယူရျပီး (က) 
ထံသို႔အသိေပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ (က) ၏သေဘာတူညီမႈကုိမလုိပါ။

 (စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း) 
အပိုဒ္10  က သည္ ခ မွေအာက္တြင္တင္ျပထားေသာ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိ 

ခ် ိဳးေဖာက္ခဲ႔ပါက က် ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ကာလကိုသတ္မွတ္ျပီး 
အဆိုပါတာ၀န္၀တၲရားမ်ား၏ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိ 
အေၾကာင္းၾကားထားသည့္တုိင္ ထုိကာလအတြင္း အဆုိပါတာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ႔ပါက ဒီစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။

၁ အပိုဒ္၄အပိုဒ္ခြ၁ဲတြင္တင္ျပထားသည့္ငွားခေပးေခ်ျခင္းတာ၀န္
၂ အပိုဒ္၄အပိုဒ္ခြ၁ဲတြင္တင္ျပထားသည့္အေထြေထြဘုံစားရိတ္ေပးေခ်ျခင္းတာ၀န္
၃ အေပၚအပိုဒ္၁အေနာက္ပိုင္းတြင္တင္ျပထားေသာ ခ ၏စားရိတ္တာ၀န္ယူမႈ

2 (က) သည္ (ခ) မွေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တာ၀န္မ်ားကုိခ် ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက 
(က) သည္အဆင္ေျပသည့္ကာလကိုသတ္မွ တ္ျပီး အဆုိပါတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ
အေၾကာင္းၾကားသည့္တုိင္ ထုိကာလအတြင္းတြင္ အဆုိပါတာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ၀တၲရားပ်က္ကြက္ခ် ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ဒီစာခ်ဳပ္ဆ
က္လက္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ အခက္အခဲျဖစ္သည္ဟု ယူဆရလွ်င္ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါ
သည္။
၁ အပိုဒ္၃တြင္တင္ျပထားသည့္ဒီအေဆာက္အဦး၏ အသံုးျပဳမႈရည္ရြယ္ခ်က္ေစာင့္

ထိမ္းရမည့္ တာ၀န္၀တၲရားမ်ား
၂ အပိုဒ္၈ထဲတြင္တင္ျပထားေသာတာ၀န္၀တၲရားမ်ား 

(အလားတူအပိုဒ္၃တြင္တင္ျပထားေသာ တာ၀န္မ်ားအနက္သီးသန္႔ဇယားအပိုဒ္၁
အပိုဒ္ခြ၆ဲမွအပိုဒ္ခြ၈ဲတြင္တင္ျပထားေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအရာကုိ
ခ်န္လွပ္ရန္) 

၃ အျခားဒီအေဆာက္အဦးစာခ်ဳပ္တြင္တင္ျပထားေသာ (ခ) ၏တာ၀န္၀တၲရားမ်ား
3 (က) သုိ႔မဟုတ္ (ခ) တစ္ဖက္ဖက္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားထဲမွ တစ္ခု

ခုႏွင့္ကုိက္ညီေသာအေျခအေနတြင္ ထုိတစ္ဖက္လူသည္ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွ ိ 
ဒီစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။
၁ အပိုဒ္၇အပိုဒ္ခြ၁ဲ၏ကတိက၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားေ

တြ႔ရွပိါက 
၂ စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ မိမိကုိယ္တုိင္သုိ႔မဟုတ္အရာရွမိ်ားက 

လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္း ပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ခဲ့ပါက
4 (က) သည္ (ခ) မွအပိုဒ္၇အပိုဒ္ခြ၂ဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာတာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိခ် ိဳးေ

ဖာက္ခဲ့ပါက သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ဇယားအပိုဒ္၁အပိုဒ္ခြ၆ဲမွအပိုဒ္ခဲြ၈တြင္တင္ျပထားေ
သာလုပ္ရပ္မ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ပါက အေၾကာင္းျပခ်က္မလုိဘဲ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါ
သည္။

 (ခ မွဖ်က္သိမ္းျခင္း) 
အပိုဒ္11  (ခ) သည္ (က) အား အိမ္စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းရန္ အနည္းဆုံးတစ္လၾကိဳတင္ေ 

ျပာျခင္းျဖင့္ ၎စာခ်ဳပ္အား ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။
2 အေပၚအပုိဒ္၏သတ္မွတ္ခ်က္ရွထိားေသာ္လည္း (ခ) သည္စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းမႈေတာ

င္းဆုိသည့္ရက္မွ ၁လစာငွားခ (ဒီစာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျပီးေနာက္ငွားခက်သင့္ပမာဏအ
ပါအ၀င္) ကုိ (က) ထံသုိ႔ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းေတာင္း
ဆိုသည့္ေန႔မွစတြက္ခ်က္ျပီး ၁လၾကာတဲ့ရက္အထိ ၾကားထဲတြင္ မည္သည့္အခ်နိ္မ
ဆိုဒီစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။

 (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းခ် ိဳ႔ယြင္းမႈစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးငွားခေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစသည္) 
အပိုဒ္12  ဒီအေဆာက္အဦး၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကခၽြတ္ယြင္းျခင္း၊ အျခားေသာကိစၥရပ္

မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အသံုးျပဳလို႔မရေတာ့ဘဲ ထုိဟာက (ခ) ၏အျပစ္အျဖစ္စြပ္စြလုိဲ႔
မရတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ငွားခကထုိ အသုံးျပဳလုိ႔မရေတာ့ေသာအစိတ္အပိုင္း၏ 
အခ် ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီးပမာဏေလွ်ာ့ခ်ပါမည္။

 ဒီအေျခအေနတြင္ (က) သုိ႔မဟုတ္ (ခ) သည္ေလွ်ာ့လုိက္သည့္အဆင့္၊ ကာလႏွင့္အ 
ျခားလုိအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး တုိင္ပင္ၾကရပါမည္။

2 ဒီအေဆာက္အဦး၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကခၽြတ္ယြင္းမႈႏွင့္ 
အျခားကိစၥရပ္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး အသံုးျပဳ လုိ႔မရေတာ့ေသာအခါတြင္ 
က်န္ရွေိနေသာအပိုင္းသာလွ်င္ (ခ) ကငွားရမ္းျခင္းကုိျပဳခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မျပ
ည့္ေျမာက္သည့္အခ်န္တြင္ (ခ) သည္ဒီစာခ်ဳပ္ကိုဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။

 (စာခ်ဳပ္ျပီးဆုံးျခင္း) 
အပိုဒ္13  ဒီစာခ်ဳပ္သည္ယခုအေဆာက္အဦး၏အလုံးစံုကခၽြတ္ယြင္ျခင္း၊ 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး အသုံးျပဳလုိ႔မရေတာ့ေသာအခါ ဒီဟာႏွင့္ပတ္သတ္ 
ျပီးအဆုံးသတ္ပါမည္။

 (အလုံးစုံေပးအပ္ျခင္း) 
အပိုဒ္14  (ခ) သည္ဒီစာခ်ဳပ္ျပီးဆုံးသည့္ရက္မတုိင္ခင္အထိ (အပိုဒ္၁၀၏ေဖာ္ျပခ်က္အ

တိုင္းဒီစာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္အခါခ်က္ခ်င္း) ဒီအေဆာက္အဦးကုိအလုံးစံုျပန္လ
ည္ေပးအပ္ရမည္။

2 (ခ) သည္အေပၚအပိုဒ္မွအလုံးစံုေပးအပ္ျခင္းျပဳလုပ္သည့္အခ်နိ္တြင္ 
ေပးအပ္မည့္ရက္ကုိ ၾကိဳတင္ျပီးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

 (အလုံးစုံေပးအပ္ခ်နိ္၏္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး) 
အပိုဒ္15  (ခ) သည္ ပံုမွန္အသုံးျပဳခ်နိ္တြင္ေပၚေပါက္လာေသာအေဆာက္အဦး၏ဆုံး

ရႈ ံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦး၏ကာလၾကာလသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာသည့္
အခ်က္ကုိခ်န္လွပ္ျပီး အေဆာက္အဦးကုိျပန္လည္မျပဳျပင္လုိ႔မရပါ။ သုိ႔ရာတြင္ (ခ) 
၏အျပစ္အျဖစ္စြပ္စြလုိဲ႔မရသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း
ကိုမလုိအပ္ပါ။

2 (က) သုိ႔မဟုတ္ (ခ) သည္ဒီအေဆာက္အဦး၏အလံုးစုံေပးအပ္သည့္အခ်နိ္ စာခ်ဳပ္, 
ခ်ဳပ္သည့္အခါအထူးစာခ်ဳပ္ကုိသတ္မွတ္ခဲ့ပါက အဆုိပါအထူးစာခ်ဳပ္အပါအ၀င္ သီး
သန္႔ဇယားအပိုဒ္၅၏ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း ၉ခ) ကျပဳလုပ္ရမည့္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအေ
ၾကာင္းအရာ ႏွင့္နည္းလမ္းတ့ုိႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး တုိင္ပင္ၾကရပါမည္။

 (၀င္ထြက္ျခင္း) 
အပိုဒ္16  (က) သည္ ဒီအေဆာက္အဦး၏မီးေဘးကာကြယ္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦးဖြ ဲ႔

စည္းပံု၏လံုျခံဳမႈ၊ အျခားေသာအေဆာက္အဦးစီမံထိန္းသိမ္းေရးမ်ားလိုအပ္ခဲ႔ပါက 
ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ (ခ) ခံမွခြင့္ေတာင္းခံျပီး အေဆာက္အဦးအတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ႏို
င္ပါသည္။

2 (ခ) သည္တရား၀င္ကိစၥရပ္မ်ားကုိခ်န္လွပ္ျပီးအေပၚအပိုဒ္၏ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း (က) 
၏၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ ျငင္းဆိုလို႔မရႏိုင္ပါ။

3 ဒီစာခ်ဳပ္ျပီးဆုံးခ်နိ္တြင္ အေဆာက္အဦးကုိငွားရမ္းဖို႔လုပ္သည့္သူ သုိ႔မဟုတ္ 
ဒီအေဆာက္အဦးကို လက္ခံဖို႔လုပ္တဲ့သူက ၾကိဳတင္ၾကည့္ရွဳသည့္အခ်နိ္တြင္ (က) 
ႏွင့္ ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳသည့္သူသည္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ (ခ) ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိရယူျပီး 
အေဆာက္အဦးတြင္းသို့ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

4 (က) သည္မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သတ္ကာ မီးျပန္႔ပြားေရးကုိကာကြယ္တာဆီးရန္
လိုအပ္ေသာအခါ၊ အျခားအေရးေပၚလုိအပ္သည့္အခ်နိ္တြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ (ခ) 

(6) အာမခံသူ (ဂ) နှင့် ကန့္သတ္ေငြေၾကး ။

အာမခံသူ (ဂ)

ကန့္သတ္ေငြေၾကး

လိပ္စာ 〒    

အမည္    တံဆိပ္တံ ုး

အပိုဒ္17  အာမခံသူသည္ (ခ) 
1 ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျပီးဒီစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးျဖစ္ေပၚလာေသာ (ခ) 

၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ တာဝန္ခံေပးရမည္။ဒီစာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးလွ်င္လည္း 
ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။

2 အာမခံသူ၏တာဝန္သည္ေခါင္းစည္း (၆) အပါအဝင္တံဆိပ္တုံးထုေရးသြာင္းထားသ
ည့္ကန္႔သတ္ေငြေၾကးသာျဖစ္သည္။ 

3 အာခံသူတာဝန္ယူရသည့္တာဝန္အရင္းအျမစ္သည္ (ခ) သုိ႔မဟုတ္ 
အာမခံသူကေသဆုံးခ်နိ္တြင္ သတ္မွတ္အတည္ျပဳသည့္အရာျဖစ္မည္။

4 အာမခံသူ၏ေတာင္းဆုိမႈရွပိါက (က) သို႔မဟုတ္ အာမခံသူအား ေနာက္က်ျခင္းမရွဘိဲ 
ငွားခအပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းခအစရွသိည္၊ပ်က္စီးဆုံးရံႈးေလ်ာ္ေၾကးေငြစသည့္ (ခ) ႏွင့္
ပတ္သတ္ေသာတာဝန္ရွေိငြေၾကးပမာဏ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိတင္ျပရမည္။
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၁ ေသနတ္၊ ဓား၊ ေပါက္ကြေဲစႏုငိ္ေသာပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ေစသည့္ပစၥည္းမ်ားထား
ရွ ိုျခင္း ၊အႏၱရာယ္ရွေိစသည့္ ပစၥည္းမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ထိ
န္းသိမ္းထားရွ ိျခင္း။

၂ မီးခံေသတၲာမ်ားအမ်ားအျပား၊ အျခားအေလးခ်နိ္မ်ားေသာပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္
ထားရွ ိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တပ္ဆင္ထားရွ ိျခင္း။

၃ ေရႏုတ္ေျမာင္းကုိသံေခ်းတက္ေစမည့္အလားအလာရွသိည့္အရည္မ်ားစီးဆင္းေစ 
ျခင္း။

၄ အသံအက်ယ္ၾကီးျဖင့္တီဗြ ီ၊ စတီရီယိုစသည္တို႔၏ ဖြ ဲ႔စည္းပံု၊ စႏၵယားစသည္တုိ႔၏ 
တင္ဆက္မႈကိုျပဳလုပ္ျခင္း

၅ ေတာရိုင္းတိရာစာၦန္မ်ား၊ ေျမြဆုိးမ်ားစသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဟု သိသာထင္ရွားသည့္တိရစာၧန္မ်ားေမြးထားျခင္း။

၆ ဒီအေဆာက္အဦးကိုလူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ား၏ရံုးခန္း၊ 
အျခားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အခ်က္မ်ား စုေဝးရာအျဖစ္ထားရွ ိျခင္း။

၇ ဒၤအီေဆာက္အဦး သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦး၏အနီးအနားပတ္၀န္းက်
င္တြင္ ရိုင္းျပေသာအျပဳအမူမ်ား သုိ႔အဟုတ္ အၾကမ္းဖက္သည့္ျပဳမူေျပာ
ဆိုမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀ါထုတ္ျပျခင္းမ်ားေပၚမူတည္ျပီး 
အနီးအနားရွ ိ လူေနအိမ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ားကို 
မလံုျခံဳမႈခံစားရေစျခင္း။

၈ ဒီအေဆာက္အဦးတြင္လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားကိုရွေိစျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ထပ္ခါတလဲလဲထိန္းသိမ္းထားျပီး လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါရွသူိမ်ားအား 
ဝင္ထြက္ေစျခင္း။

၁ ေလွကား၊ စၾကၤန္စသည့္ဘုံသုံးစြရဲသည့္ေနရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားကိုထားရွ ိျခင္း။
၂ ေလွကား၊ စၾကၤန္စသည့္ဘုံသုံးစြရဲသည့္ေနရာတြင္ ဆုိင္းဘုတ္၊ 

ပိုစတာစသည့္ေၾကာျငာပစၥည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း။
၃ လာဘ္ေခၚငွက္၊ ငါးမ်ားစသည္တုိ႔ကိုထားရွ ိျပီး အနီးနားပတ္၀န္းက်င္ကုိ 

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္အလားအလာမရွသိည့္ တိရစၦာန္မ်ားအျပင္ ေခြး၊ 
ေၾကာင္စသည့္ တိရစာၦန္မ်ား (သီးသန္႔ဇယား၁အမွတ္၅တြင္ေဖာ္ျပထားေသာတိရ
စာၦန္မ်ားကုိခ်န္လွပ္။) ကုိ ေမြးျခင္း။

၁ ေခါင္းစည္း (၅) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အတူတကြေနထုိင္သူထံသုိ႔ 
အတူေနသူအသစ္ထပ္တုိး (မီးဖြားျခင္းကုိခ်န္လွပ္။) ျခင္း။

၂ ၁လေက်ာ္ဆက္တုိက္အိမ္တြင္မရွ ိျခင္း။

ျဖဴ႔စ္အစားထုိးေျပာင္းလဲျခင္း
ေရပိုက္ေခါင္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရပိုက္ေခါင္းေဘးဖရိမ္အစားထုိးျခင္း
ေရေႏြးစိမ္ကန္၏ေရာ္ဘာအစြပ္၊ကြင္းၾကိဳးလဲျခင္း
မီးသီး၊ မီးေခ်ာင္းအစားထိုးေျပာင္းလဲျခင္း
အျခားကုန္က်စားရိတ္မ်ားက အေသးစားျပဳျပင္မႈမ်ား

သီးသန္႔ဇယား1 (အပိုဒ္၈အပိုဒ္၃ဆက္စပ္ျပီး) 

သီးသန္႔ဇယား2 (အပိုဒ္၈အပိုဒ္၄ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး) 

သီးသန္႔ဇယား3 (အပုိဒ္၈အပိုဒ္၅ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး) 

သီးသန္႔ဇယား4 (အပုိဒ္၉အပိုဒ္၅ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး)

(က):　　　　　　     တံဆိပ္တံုး
(ခ)：　　　　　　    တံဆိပ္တံုး

၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိရယူရန္မလုိအပ္ဘဲ အေဆာက္အဦးတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဒီအေျခအေနတြင္ (က) သည္ (ခ) မရွခိ်နိ္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါက၀င္ေရာက္ျပီးသည့္ေနာ
က္တြင္ ထုိအေၾကာင္းကုိ (က) ခ အားအသိမေပးလုိ႔မရပါ။

 (အိမ္ငွားအာမခံသည့္ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမွေပးထားေသာအာမခံ) 
အပိုဒ္17  အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းအာမခံကုမၸဏီမွ ေပးထားေသာအာမခံကို အသုံးျပဳသည္႔ 

အေျခအေနတြင္ အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းအာမခံကုမၸဏီမွေပးထားေသာအာမခံ၏အေ 
ၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့သီးသန္႔သတ္မွတ္သည့္ေနရာအျဖစ္ထားျပီး (က) 
သို႔မဟုတ္ (ခ) သည္ဒီစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အလားတူအဆိုပါအာမခံကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ 
လိုအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

 (ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း) 
အပိုဒ္18  (က) သို႔မဟုတ္ (ခ) သည္ဒီစာခ်ဳပ္တြင္ဆုံးျဖတ္မထားေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

စာခ်ဳပ္အခ်က္အလက္မ်ား ၏ျပန္ဆုိျခင္းအနက္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးသံသယမ်ားေပၚေပါ
က္လာပါက ျမို႔ျပဥပေဒ၊ အျခားေသာဥပေဒဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ရိုးသားမႈစြာ
တိုင္ပင္ေဆြးေနြးျပီး ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ ရပါမည္။

 (အထူးစာခ်ဳပ္အေျခအေနမ်ား) 
အပိုဒ္19  အပိုဒ္19 အထိျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ဒီစာခ်ဳပ္၏အထူးခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ပတ္သ

တ္ျပီး ေအာက္ပါ အတုိင္းလုပ္ပါမည္။

【ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး】
ဒီအေဆာက္အဦး၏ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ေအာက္ပါနံပါတ္ Ⅱ ၏ (ျခြင္းခ်က္အျဖစ္အထူးစာခ်ဳပ္) ပတ္သတ္တာကလြဲျပီးေတာ့ အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္း၏ျပန္လည ္
ျပဳျပင္ျခင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစားရိတ္မ်ား တာ၀န္ယူမႈ၏အေထြေထြအေျခခံမႈ၏စဥ္းစားပံုေပၚမူတည္ပါသည္။ ဒါဟာ
・ ငွားရမ္းသူ၏တမင္လုပ္မႈ・ေပါ့ဆမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈတာ၀န္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အျခားေသာပံုမွန္အသံုးျပဳျခင္းကို ေက်ာ္လြန္မည့္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သ

တ္ကာ ငွားရမ္းသူကတာ၀န္ယူသင့္သည့္ စားရိတ္အျဖစ္,ျဖစ္လာပါမည္။ ထို႔အျပင္ငလ်င္လႈပ္ျခင္းအစရွိသည္တို႔၏ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား၊ အေပၚအထပ္
မ်ားမွေနထိုင္သူမ်ားစသည့္ငွားရမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိသည့္တတိယပုဂၢိဳလ္က ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ ဆံုးရႈံုးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျခင္းကုိေတာ့ ငွားရမ္းသူကတာ၀န္ယူသင့္သည့္
အရာမဟုတ္ပါ။

・ အေဆာက္အဦး・ပစၥည္းကိရိယာစသည္တို႔၏သဘာ၀အတိုင္းယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း・ပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္းစသျဖင့္ (ႏွစ္ၾကာလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲျခင္း) ႏွင့္ငွားရမ္းသူ
၏ပံုမွန္အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား (ပံုမွန္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား) ႏွင့္ပတ္သတ္ကာေတာ့ငွားေပးသူက တာ၀န္ယူသင့္သည့္စားရိတ္ျဖစ္ပါမည္။

ထိုတိက်ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ကုန္းလမ္းႏွင့္ပို ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ (ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိုေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
(ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ စာေစာင္) ) တြင္ဆံုးျဖတ္ထားေသာ သီးသန္႔ဇယား၁ႏွင့္သီးသန္႔ဇယား၂တို႔အတိုင္းဆိုေပမယ့္ ထိုျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္က ေအာက္ပါနံပါတ္ Ⅰ
အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

I. ယခုအေဆာက္အဦး၏ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးအေျခအေနမ်ား
(ဒါေပမယ့္ျမိဳ႔ျပဥပေဒပုဒ္မ၉၀စားသုံးသူစာခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ၈အပိုဒ္၈အပိုဒ္ခြဲ၂၊ အပိုဒ္၉ႏွင့္အပိုဒ္၁၀တုိ႔ကုိ မဆန့္က်င္ သည့္အေၾကာင္းအရာတို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးေအာက္ပါနံပါတ္ Ⅱ ၏ 
(ျခြင္းခ်က္အျဖစ္အထူးစာခ်ဳပ္) ၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါကထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚမူတည္ပါမည္။) 

1 ငွားေပးသူ・ငွားရမ္းသူတုိ႔၏ျပဳျပင္မႈမ်ားမွ်ေ၀ျခင္းဇယား

ငွားေပးသူကတာ၀န္ခံရမည့္အရာမ်ား ငွားရမ္းသူကတာ၀န္ခံရမည့္အရာမ်ား

【ၾကမ္းျပင္ (ဖ်ာ・သစ္သားၾကမ္းျပင・္ေကာ္ေဇာစသျဖင့္)】

1. ဖ်ာကုိေျပာင္းျပန္လွန္ျခင္း၊ အတည့္လွန္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ပ်က္စီးမႈ 
မ်ားရွိမေနေပမယ့္ေအာက္ပါေနထုိင္ သူမ်ားေသခ်ာေစဖို႔ျပဳလုပ္ရ မည့္အရာ) 

2. သစ္သားၾကမ္းျပင္ကုိအခင္း,ခင္းျခင္း
3. အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား၏ထားသုိမႈေၾကာ င့္ၾကမ္းျပင္၊ ေကာ္ေဇာမ်ား၏ခ်ိဳင့္မႈ၊ 

အရာထင္က်န္ခဲ့မႈ
4. ဖ်ာ၏အေရာင္ေျပာင္းေနျခင္း၊ သစ္သားၾကမ္းျပင္၏ အေရာင္လြ င့္ေနျခင္း 

(ေနေရာင္၊ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ပုံခၽြတ္ယြ င္းခ်က္ေၾကာင့္မိုးယုိမႈစသ
ည္တုိ႔ျဖစ္ကာ ေပၚေပါက္လာသည့္အရာမ်ား) 

1. ေကာ္ေဇာတြင္ေသာက္စရာမ်ားစသည္တုိ႔ဖိတ္စင္ျခင္းေၾကာင့္ စြန္းထင္းရာမ်ား၊ 
မိႈမ်ား (ဖိတ္ခဲ့တ့ဲအခ်ိ န္မွာေသခ်ာ သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အေျခအေန) 

2. ေရခဲေသတၱာေအာက္မွသံေခ်းအရာ (သံေခ်းတက္ေစျပီး ၾကမ္းျပင္တြင္ညစ္ေပပ်
က္စီးေစမႈစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံုးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္အေျခအေန) 

3. အိမ္ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာ င့္ေပၚေပါက္လာသည့္ ျခစ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား
4. သစ္သားၾကမ္းျပင္၏အေရာင္လြင့္ျခင္း (ငွားရမ္းသူ၏ သတိမထားမႈေၾကာင့္ 

မိုးေရမ်ား၀င္လာကာ ျဖစ္ျခင္းစသည္) 

【နံရံ၊ မ်က္ႏွာက်က္ (နံရံကပ္စကၠဴစသျဖင့္)】

1. တီဗြီ၊ ေရခဲေသတၱာစသည္တုိ႔၏ေနာက္ရွိနံရံေပၚတြင္ အမဲစြဲျခင္း 
(တစ္နည္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးေလာင္ရာ) 

2. နံရံေပၚတြင္ကပ္ခဲ့ေသာပိုစတာႏွင္ပန္းခ်ီကားတုိ႔၏အရာ
3. နံရံစသည္တုိတြင္သံမိႈ၊ အပ္ခ်ိတ္စသည္တုိ႔၏အေပါက္ (နံရံကပ္အေျခခံအျပား၏

လဲလွယ္ျခင္းကလိုသေလာက္သာ) 
4. အဲယားကြန္း (ငွားရမ္းသူအပိုင္) ထားသုိပံုေပၚမူတည္ျပီး နံရံတြင္အေပါက္ၾကီး၊ 

အရာ
5. နံရံကပ္စကၠဴ၏အေရာင္ေျပာင္းမႈ (ေနေရာင္စသည္ တုိ႔ေၾကာင့္သဘာစအတုိ

င္းေျပာင္းလဲသြားျခင္း) 

1. ငွားရမ္းသူသည္ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းေရးကုိပ်င္းရိ ခဲ့တဲ႔အတြက္မီးဖိုေ ခ်ာင္၏ 
ဆီေပၾကံမႈမ်ား (အသုံးျပဳျပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းမႈကဆုိး ရြားကာ ၾကပ္ခိုးႏွင့္ 
ဆီမ်ားကစြဲကပ္ ေနသည့္အခါ) 

2. ငွားရမ္းသူကခဲေနကာကပ္သည့္အတုိင္းထားခဲပျ ပီး ျပန္႔ပြား လာသည္ မႈိမ်ားႏွင့္ 
အစြန္းအထင္းမ်ား (ငွားေပးသူ ထံသုိ႔အ သိေပးျခင္းမရွိဘဲ အေျခာက္ခံျခင္း၊ 
သုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ပ် င္းရိကာ၊ နံရံစသည္တုိ႔ကုိ သံေခ်းတက္ေစသည့္ 
အေျခအေန) 

3. ေလေအးေပးစက္မွေရယုိကာ၊ ငွားရမ္းသူက ထားရွိခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
နံရံကသံေခ်းတက္သြားျခင္း

4.ေဆးလိပ္စသည္တုိ႔၏ ေခ်း၊ အနံ႔ (ေဆးလိပ္ေငြ႔ေၾကာင့္ နံရံကပ္စ ကၠဴမ်ားက 
အေရာင္ေျပာင္း လာျခင္း၊ အန႔ံစြဲျခင္းျဖစ္ခဲ့ သည့္အေျခအေန)

5. နံရံ၏သံေခ်ာင္းအေပါက္၊ ၀က္အူအေပါက္ (အေလးခ်ိန္မ်ားသည့္ပစၥည္းကုိခ်ိတ္
ရန္ အေပါက္ေဖာက္ ထားျပီး၊ နံရံကပ္အျပား၏လဲလွယ္ျခင္းလုိအပ္သည့္အဆင့္) 

6. ငွားရမ္းသူကမ်က္ႏွာက်က္တြင္ တုိက္ရိုက္တပ္ဆင္ထား သည့္ 
မီးသီးပစၥည္းမ်ား၏အရာ

7. ပံုဆြဲျခင္းစသည္တို႔၏ ဖ်က္ရခက္ေသာအရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတဲ့ပ်က္စီးမႈ

【အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားစသျဖင့္၊ ေခ်ာေသာမ်က္ႏွာျပင、္တုိင္စသျဖင့္】

1. ဇကာတံခါး၏လဲလွယ္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ပ်က္စီးမႈ မရိွေပမယ့္  ေအာက္ပါေနထုိင္ 
သူမ်ားေသခ်ာမႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္အရာ) 

2. ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္မွန္မ်ား
3. ၾကိဳးထည့္ထားသည့္ဖန္မ်ားအက္ကြဲျခင္း (ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ 

သဘာ၀အတုိင္းျဖစ္ေပၚလာသည့္အရာ) 

1. အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားေၾကာင့္တုိင္စသည္တုိ႔၏ ဒဏ္ခ်က္မ်ား၊ အနံ႔မ်ား (အိမ္ေမြး
တိရစာၦန္မ်ားေၾကာင့္တုိင္၊ နံရံကပ္စကၠဴ စသည္တုိ႔တြင္ဒဏ္ခ်က္မ်ားစြဲကပ္ျခင္း၊ 
အနံ႔မ်ားစြဲကပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေနသည့္အေျခအေန) 

2. ပံုဆြဲျခင္းစသည္တုိ႔၏ ဖ်က္ရခက္ေသာအရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတဲ့ပ်က္စီးမႈ

【ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အျခား】

1.ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အိမ္တစ္ခုလုံး၏သန္႔ရွင္းေရး (ငွားေပးသူက 
ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးကုိ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အေျခအေန) 

2. အဲယားကြန္း၏အတြင္းသန္႔ရွင္းေရး (ေဆးလိပ္မီးခိုး 
စသည္တုိ ႔၏အန႔ံမ်ားအစရွိသည္တုိ႔က ကပ္ညိမေနခဲ့သည့္ အေျခအေန) 

3. အဆိပ္အေတာက္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း (မီးဖိုေခ်ာင္ ・ အိမ္သာ) 
4. ေရခ်ိဳးကန္၊ ေရပူေပးစက္စသည္တုိ႔၏လဲလွယ္ျခင္း (ပ်က္စီး 

ယုိယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေနေပမယ့္ ေအာက္ပါေနထိုင္ သူမ်ားေသခ်ာမႈရွိေစရန္ 
ျပဳလုပ္ရမည့္အရာ) 

5. ေသာ့လဲလွယ္ျခင္း (ပ်က္သြားျခင္း၊ ေပ်ာက္သြားျခင္း မျဖစ္ခဲ့ေသာအေျခအေန) 
6. တပ္ဆင္ထားေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ားပ်က္ျခင္း၊ အသံုးျပဳမရျခင္း 

(ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အရာမ်ား) 

1. ဂတ္စ္မီးဖိုထားရာေနရာ၊ ေလထြက္ပန္ကာစသည္တုိ႔၏ ဆီေပၾကံမႈမ်ား၊ 
ၾကပ္ခိုးမ်ား (ငွားရမ္းသူကသန္႔ရွင္းျခင္း ・ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိပ်င္းရိခဲ့တဲ့ရလဒ္ 
ဆုံးရႈံးမႈမ်ားေပၚေပါက္ သည့္အေျခအေန) 

2. ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ၊ ေဘစင္တုိ႔၏ေရအစြန္းအထင္းမ်ား၊ မႈိုစသျဖင့္ 
(ငွားရမ္းသူမွသန္႔ရွင္းေရး ・ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပ်င္းရိခဲ့သည့္ရလဒ္ 
ဆုံးရႈံးမႈမ်ားေပၚေပါက္သည့္ အေျခ အေန) 

3. ေန႔စဥ္မသင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္နည္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ား၏ပ်က္စီး ဆုံးရံွဳးမႈ

4. ေသာ့ေပ်ာက္ဆံုးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ လဲလွယ္ျခင္း
5. လံုးခ်င္းငွားရမ္းအိမ္ယာမ်ား၏ပန္းျခံမ်ား တြင္ရွဳတ္ရွပ္ခတ္ေနေသာေပါင္းပင္မ်ား

သီးသန္႔ဇယား5 (အပိုဒ္၁၅ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး)
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2. ငွားရမ္းသူ၏တာ၀န္ယူနစ္မ်ား
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ဖ်ာ

အေျခခံအေနျဖင့္တစ္ခ်က္
ပ်က္စီးသြားသည့္အစိတ္အပိုင္းက အခ်ပ္ေရမ်ားပါက 
ထုိအခ်ပ္ေရမ်ားစာ (ေျပာင္းျပန္, ျပန္လွန္မွာလားအတည့္
လဲလယ္မွာလားဆုိတာကေတာ့ပ်က္စီးသြားသည့္ပမာဏေ
ပၚမူတည္ပါသည္။) 

(ဖ်ာအေရွ႔ျခမ္း) 
ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကုိ 
ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။

ေကာ္ေဇာ
ဖက္အံုး
ၾကမ္းခင္း

ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားစသည္တုိ႔သည္ 
အေရအတြက္မ်ားျပားေနပါက ဧည့္ခန္းတစ္ခန္းလုံး

 (ဖ်ာၾကမ္းခင္း ・ ေကာ္ေဇာ ・ ဗီႏိုင္းအခင္း) 
၆ႏွစ္တြင္က်န္ေနသည့္တန္ဖိုးကုိ ၁ယန္းပံုစံမ်ိဳးထားကာ 
တာ၀န္ခြဲေ၀မႈမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

သစ္သားၾကမ္းခင္း
အေျခခ㎡ံ ယူနစ္
ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားစသည္တုိ႔သည္ 
အေရအတြက္မ်ားျပားေနပါက ဧည့္ခန္းတစ္ခန္းလုံး

 (သစ္သားၾကမ္းခင္း) 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအ
တြက္ကုိ ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။
(သစ္သားၾကမ္းခင္းတစ္ခုလုံးအကုန္ပ်က္စီးဆုံးရံႈး
မႈမ်ားရွိကာ လဲလွယ္သည့္အခါ တြင္ အဆုိပါအေ
ဆာက္အဦး၏ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားနွစ္အေရအတြက္
တြင္ က်န္ေနသည့္တန္ဖိုးကုိ ၁ယန္းပံုစံမ်ိဳးထားကာ 
တာ၀န္ခြဲေ၀မႈမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။) 
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နံရံ (နံရံကပ္အျပား) 

㎡ ယူနစ္ကုိေမွ်ာ္လင့္ေပမယ့္ ငွားရမ္းသူက ပ်က္စီး 
ေစခဲ့တဲ့ ေနရာမ်ား အပါအ၀င္ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုစာအထိ 
လဲလွယ္ခစားရိတ္ ကုိ ငွားရမ္းသူတာ၀န္အျဖစ္ ထားလဲဘဲ 
မေရွာင္လႊဲရေအာင္လုပ္ပါမည္။

(နံရံ 〔နံရံကပ္အျပား〕 ) 
၆ႏွစ္တြင္က်န္ေနသည့္တန္ဖိုးကုိ ၁ယန္းပံုစံမ်ိဳးထားကာ 
တာ၀န္ခြဲေ၀မႈမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

စီးကရက္စသသည္တို႔၏ 
အေငြ႔မ်ား၊ အန႔ံမ်ား

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါအခန္းတစ္ခုလုံးရွိ 
နံရံကပ္အျပားမ်ား စသည္တို႔သည္ အေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ 
အေရာင္ ေျပာင္းျခင္းမ်ိဳး၊ အန႔ံမ်ားစြဲေနသည့္အခါတြင္ 
သာလွ်င္ အခန္းတစ္ခုလုံး၏ သန္႔ရွင္းေရး သို႔မဟုတ္ 
လဲလွယ္ျခင္းကုန္က်စားရိတ္ကုိ ငွားရမ္းသူမွ 
တာ၀န္ယူျခင္းက သင့္ေလ်ာ္ သည္ဟုေတြးႏိုင္ပါသည္။

အိမ္ေထ
ာင္ပရိေဘ

ာဂမ်ား・ တို
င္

ပ်က္စီးသြားသည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း

ေခ်ာေမြ႔ေသာမ်က္ႏွာျပင္ တစ္ခ်ပ္စီ
 (စာရြက္ေခ်ာမ်ား၊ မွန္စာရြက္မ်ား) 
ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကုိ 
ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။

တုိင္ တစ္ေခ်ာင္းစီ

 (ေခ်ာေမြ႔ေသာမ်က္ႏွာျပင္၊ မွန္စာရြက္စသျဖင့္ 
ပရိေဘာဂပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ တုိင္) 
ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကုိ 
ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။

ပစၥည
္းကိ

ရိယ
ာမ်ား・

အ
ျခား

ပစၥည္းကိရိယာ္မ်ား၏ပန္လည္ျပင္ဆ
င္ျခင္း

တပ္ဆင္ထားေသာပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား

ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအစိတ္အပိုင္း၊လဲလွယ္ျခင္း 
အတြက္သင့္ေတာ္သည့္စားရိတ္

(တပ္ဆင္ထားေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ား)
ခံႏိုင္ရည္အား၏ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္အားျဖ 
င့္က်န္ေနသည့္တန္ဖိုးကုိ ၁ယန္းသုိ႔တိုက္ရိုက္ထားျခင္း 
(သုိ႔မဟုတ္သြယ္၀ိုက္ထားျခင္း) ကုိစဥ္းစားသတ္မွတ္ကာ 
တာ၀န္ခြဲေ၀မႈမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

ေသ
ာ့ျပန္လ

ည္
ေပး 

အ
ပ္ျခင္း ေသာ့

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား
ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည့္အေျခအေနတြင္ 
လုံးပတ္လဲလွယ္ျခင္းလဲပါ၀င္ပါသည္။

ေသာ့ေပ်ာက္ပ်က္သြားေသာအေျခအေနတြင္ ၾကာျ 
မင့္လာေသာႏွစ္အေရအတြက္ကုိ ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။ 
လဲလွယ္သည့္ ကုန္က်စားရိတ္ေငြပမာဏကုိ ငွားရမ္းသူ 
တာ၀န္အေနနဲ႔ထားပါမည္။

ပံုမွန္သ
န္႔ရွင္းေရးလု

ပ္ျခင္း※

သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း
※ ပံုမွန္သန္႔ရွ 
င္းေရးႏွင့္ ထြက္ခြာ 
ခ်ိန္၏သန္႔ရွင္းေရးတုိ႔ကုိ 
ပ်င္းရိ ခဲ့သ 
ည့္အေျခအေနသာလွ်င္

အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီ သုိ႔မဟုတ္ ေနအိမ္ တစ္ခုလုံး

ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကုိ ထည့္သြင္းမေ 
ရတြက္ပါ။ ငွားရမ္းသူတာ၀န္အေ နႏွင့္ျဖစ္လာမည္က 
ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးကုိ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ ျခင္း 
မရွိသည့္အေျခအေနတြင္ အစိတ္အပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေနအိမ္ တစ္ခုလုံး၏သန္႔ရွင္းေရး စားရိတ္က်သင့္ေငြကုိ 
ငွားရမ္းသူတာ၀န္အေန ႏွင့္ထားပါမည္။

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားစသည္တုိ႔၏ ၾကာျမင့္လာေသာႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ ငွားရမ္းသူတာ၀န္အခ်ိဳး (ခံႏိုင္သည့္ႏွစ္အေရအတြက္ ၆ႏွစ္ႏွင့္၈ႏွစ္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္တန္ဖိုးျဖစ္လွ်င္) 
ငွားရမ္းသူတာ၀န္အခ်ိဳး (အေျခခံျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတာ၀န္ရွိသည့္အေျခအေနတြင္) 

(အေဆာက္အဦးေပၚမူတည္ကာ ကြက္လပ္တြင္ (ပစ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ), (ယူနစ္), (ေစ်းႏႈန္း (ယန္း)) ျဖည့္သြင္းအသံုးျပဳေပးပါ။)

ပစ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ ယူနစ္ ေစ်းႏႈန္း (ယန္း) 

ၾကမ္း

မ်က္ႏွာက်က္・နံရံ

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာပစၥည္း・တုိင္

ပစၥည
္းကိ

ရိယ
ာ္မ်ား・

အ
ျခား

ဘုံ

ဆင္၀င・္စၾက္န္

မီးဖိုေခ်ာင・္မီးဖိုခန္း

ေရခ်ိဳးခန္း・ေဘစင・္
အိမ္သာ

အျခား

※ ဒီယူနစ္ေစ်းႏႈန္သည္ အဆုံးစြန္အထိလမ္းညႊန္ခ်က္သာျဖစ္ျပီး ေနထုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ငွားရမ္းသူ ・ ငွားေပးသူႏွစ္ဦးလံုး အတြက္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၏ခန္႔မွန္းေငြ
ပမာဏကုိ လက္ခံဖို႔အတြက္အရာျဖစ္ပါသည္။

※ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထြက္ခြာသည့္အခ်ိန္တြင္ ပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းႏွင့္လက္က်န္ပစၥည္းအေျခအေန၏ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပ်က္စီးဆုံးရႈံုးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းနည္းလမ္း
စသည္တုိ႔ကုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားျပီး ငွားရမ္းသူ

・ ငွားေပးသူႏွစ္ဖက္လံုး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ထားျပီးလက္ေတြ႔ရလာသည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိစၥအျဖစ္ 
ျဖစ္လာပါမည္။

3. ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိစၥရပ္ခန္႔မွန္းေျခယူနစ္ေစ်းနႈန္း

II. ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္အထူးစာခ်ဳပ္
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ကုန္က်စားရိတ္၏အေထြေထြအေျခခံမူသည္ အထက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပမယ့္ ငွားရမ္းသူသည္ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါစားရိတ္မ်ားႏွ
င့္ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ ငွားရမ္းသူ၏ တာ၀န္မ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥကို သေဘာတူညီပါသည္။ (ဒါေပမယ့္ ျမိဳ႔ျပဥပေဒပုဒ္မ၉၀အရ စားသံုးသူစာခ်ဳပ္ ဥပေဒပုဒ္မ၈အပိုဒ္၈၏၂၊ 
အပိုဒ္၉သုိ႔မဟုတ္ အပိုဒ္၁၀ကုိ မခ်ိဳးေဖာက္ေသာအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ကန္႔သတ္ပါသည္။) 
(အကြက္ထဲတြင္ မူလတုန္းက ငွားေပးသူကတာ၀န္ယူသင့္သည့္အရာျဖစ္သည့္စားရိတ္ကုိ အထူးသီးသန္႔အေနျဖင့္ ငွားရမ္းသူကိုတာ၀န္ယူေစသည္႔ အေၾကာင္းရင္း)  

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

က：　　　　　　　　　　တံဆိပ္တုံး
ခ：　　　　　　　　　　 တံဆိပ္တုံုး
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အမည္ႏွင့္တံဆိပ္တုံးေကာ္လံ

 
ေအာက္ပါ္ငွားေပးသူ (က) ႏွင့္ငွားရမ္းသူ (ခ) တို႔သည္ ဒီအေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အထက္ပါအတိုင္း 
ငွားရမ္းခစာခ်ဳပ္ကိုသေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုကာ တစ္ဖန္ က ႏွင့္အာမခံသည့္ပုဂၢဳိလ္ (ဂ) တို႔သည္ အထက္ပါအတိုင္း 
ခ ၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့ ္ပတ္သတ္ျပီး အာမခံစာခ်ဳပ္ကိ ုခ်ဳပ္ဆိ ုခဲ ့ ျခင္း အားသက္ေသျပရန္အတြက္ 
ဒီစာခ်ဳပ္၃ေစာင္ကို ျပဳလုပ္ေပးကာ က ခ ဂ အမည္မ်ားတံဆိပ္တံုးမ်ားအသီးသီးတစ္ခုခ်င္းစီျပဳလုပ္ျပီး မိတၱဴ 
၁ေစာင္စီကိုလက္၀ယ္ပိုင္ဆုိင္ ထားရပါမည္။

ဂ်ပန္သကၠရာဇ　္　　　　ႏွစ　္　　　လ　　　　ရက္
ငွားေပးသူ (က) လိပ္စာ 〒

အမည္ တံဆိပ္တံုး

ဖုန္းနံပါတ္ 

ငွားရမ္းသူ (ခ) လိပ္စာ 〒

အမည္ တံဆိပ္တံုး

ဖုန္းနံပါတ္ 

ၾကားခံကုမၸဏီ

လုိင္စင္နံပါတ္〔　　　　〕

ျပည္နယ္မွဴး・ကုန္းလမ္းႏွင့္ပို႔ေဆာင္ 

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး (　　　　) 

 အမွတ္စဥ ္

 နံပါတ္

လုပ္ငန္းကုမၸဏီ

ကုိယ္စားလွယ္ ရံုးခန္းတည္ေနရာ

စီးပြားေရးအမည္ (အမည္) 

ကုိယ္စားလွယ္အမည္  တံဆိပ္တံုး

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ မမွတ္ပံုတင္နံပါတ္〔　〕ျပည္နယ္မွဴး အမွတ္စဥ　္　နံပါတ္

အမည္ တံဆိပ္တုံး

1. “ေအာက္ပါငွားေပးသူ (က) ႏွင့္ငွားရမ္းသူ (ခ) တုိ႔သည္ ဒီအေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အထက္ပါအတိုင္း 
ငွားရမး္ျခင္းစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိျပီးေၾကာင္းကုိသက္ေသျပရန္အတြက္ ဒီစာခ်ဳပ္၂ေစာင္ကုိ ျပဳလုပ္ျပီး (က) (ခ) 
အမည္တံဆိပ္တံုးမ်ားအျပင္အသီးသီး ထုိ ၁ေစာင္ဆီကုိသိမ္းထားရပါမည္။” ကုိ“ ေအာက္ပါ္ငွားေပးသူ (က) ႏွင့္ငွားရမ္းသူ 
(ခ) တုိ႔သည္ ဒီအေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အထက္ပါအတုိင္း ငွားရမ္းခစာခ်ဳပ္ကုိသေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုကာ တစ္ဖန္ က 
ႏွင့္အာမခံသည့္ပုဂၢဳိလ္ (ဂ) တုိ႔သည္ အထက္ပါအတိုင္း ခ ၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အာမခံစာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္း 
အားသက္ေသျပရန္အတြက္ ဒီစာခ်ဳပ္၃ေစာင္ကုိ ျပဳလုပ္ေပးကာ က ခ ဂ အမည္မ်ားတံဆိပ္တုံးမ်ားအသီးသီးတစ္ခုခ်င္းစီျပဳလုပ ္
ျပီး မိတၱဴ ၁ေစာင္စီကုိလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ ထားရပါမည္။” ဖြင့်အစားထိုးပါ။

2. ငွားရမ္းသူ(ခ) ကော်လံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကွက်လပ်ကုိထည့်ပါ။

အာမခံသူ (ဂ) လိပ္စာ 〒
အမည္ တံဆိပ္တုံး
ဖုန္းနံပါတ္ 
ကန့္သတ္ေငြေၾကး

ကာလတိုအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္စံပံ ုစံ

（4）ကာလတိုအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္စံပံုစံ

ေခါင္းစည္း
（1）ငွားရမ္းျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္

ပါ၀င္သည့္ဖြ ဲ ဲ ႔စည္းမႈမ်ား

ကားပါကင္
ေရဆုိးပိုက္လမ္းေၾကာင္း
ေရပိုက္လမ္းေၾကာင္း
ဂတ္စ္
အသုံးျပဳႏိုင္သည့္လွ်ပ္စစ္ပမာဏ

ေသာ့

စာတုိက္ေသတၱာ
ပါဆယ္ေသတၱာ

အင္တာနက္အေထာက္အပံ့
CATVတုံ႔ျပန္ျခင္း
အျခားအလုိအေလ်ာက္တံု႔ျပန္ျခင္း・ 
အလုိအေလ်ာက္ေသာ့ခတ္ျခင္း
မီးလုံးမ်ားတပ္ဆင္ထားရွိျခင္း
ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္ထားျခင္း
ဂတ္စ္မီးဖိ・ု လွ်ပ္စစ္မီးဖိ・ု IHမီးဖို

အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ထားရန္ေနရာ
ေရပူစက္တပ္ဆင္ထားျခင္း

ေဘဆင္
ေရပန္း
ေရခ်ိဳးခန္း
အိမ္သာ

ေနထို
င္မႈအ

စိတ္
အ

ပိုင္း
အ

ေဆ
ာက္

အ
ဦး၏

အ
မည

္

・တ
ည

္ေန၇ာစသ
ျဖင့္

အမည္

တည္ေနရာ

ေဆာက္ပံုေ 
ဆာက္နည္း

တုိက္ခန္း

သီးသန္႔တုိက္ခန္း

လုံးခ်င္း

အျခား
ဖြဲ႔စည

္းပံု
အ

လ
ံုးေရ

သစ္ျဖင့္ေဆာက္
သစ္ျဖင့္မေဆာက္
(                     )

ေဆာက္လုပ္ေရးျပီးစီးမည့္ႏွစ္

                         လုံး

                   ထပ္တိုက္

ဖြဲ႔စည္းတပ္ဆင္ထားမႈအစရွိသည္

အက်ယ္အ၀န္း

ေနထုိင္အိမ္နံပါတ္ အခန္းဖြဲ့စည္းပံု

㎡ (အဲ့ဒါအျပင္ လသာေဆာင္　　　　　　　㎡）

နံပါတ္ （ 　　　　　　）LDK・DK・K/တစ္ခန္းခ်င္း/

ပါ၀င・္မပါ၀င္         စီးစာ（ေနရာနံပါတ္：              ）
        စီးစာ（ေနရာနံပါတ္：              ）
        စီးစာ（ေနရာနံပါတ္：              ）

ပါ၀င・္မပါ၀င္
ပါ၀င・္မပါ၀င္
ပါ၀င・္မပါ၀င္
ပါ၀င・္မပါ၀င္
ပါ၀င・္မပါ၀င္

ရွ ိ (ျပည္သူပိ ုင္ေရပိ ုက္လိုင္း・မိလႅာကန္) ・မရွ ိ
ေရေပးေ၀ေရးအဓိကေနရာျဖင့္တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္・ေရတုိင္က・ီတြင္းေရ
ရွ ိ (ျမိဳ ႔ေတာ္ဂတ္စ・္ပရိ ုပုန္းဂတ္စ္) ・မရွ ိ
(　　　　　　) အမ္ပီအာ
ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

ရွ・ိမရွိ

（ေသာ့No.              ・　ေခ်ာင္း）

သီးသန္႔ (ေရလိ・ုေရမလုိ) ・မွ်သံုး (ေရလုိ・ေရမလုိ) 

စက္ဘီးရပ္ရန္ေနရာ
ဆုိင္ကယ္ပါကင္
စတုိခန္း
ကုိယ္ပိုင္ပန္းျခံ

ႏွစ္
အၾကီးစားျပဳျပင္ေရးကုိ

 (　　) ႏွစ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္



21 22

382 383

(2) စာခ်ဳပ္သက္တမ္း

(3) ငွားခစသျဖင့္

အစ

ငွားခ・အျခားအခေၾကးေငြစုစုေပါင္း

ငွားေပးသူ
 (ကုမၸဏီအမည・္
ကုိယ္စားလွယ္)

စီမံခန္႔ခြဲမႈေအးဂ်င့္
 (ကုမၸဏီအမည・္
ကုိယ္စားလွယ္) 

အမည္

အေဆာက္အဦး၏ပိုင္ရွင္

အေရးေပၚ
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

*ငွားေပးသူႏွင့္ပိုင္ရွင္ကြဲျပားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါေကာ္လံကုိလည္းပဲျဖည့္ေပးပါ။

ႏွစ္　　　　　လ　　　　　ရက္မွ

ေပးေခ်ရမည့္ရက္

ႏွစ္　　　လၾကာ

ေပးေခ်ရမည့္နည္းလမ္း

လိပ္စာ 〒
အမည　္　　　　　　　　                          ဖုန္းနံပါတ္

တည္ေနရာ 〒
အမည　္　　　　　　　　                          ဖုန္းနံပါတ္
အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေအးဂ်င့္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္　ကုန္းလမ္းႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး 
(　　) အမွတ　္　　　　　မွတ္

(အမည္) (အမည္)                                       (အသက္) 　　ႏွစ္
(အမည္)                                       (အသက္) 　　ႏွစ္
(အမည္)                                       (အသက္) 　　ႏွစ္
စုစုေပါင္း　　　ေယာက္

(အသက္) 　　　　ႏွစ္

(ဖုန္းနံပါတ္):

ငွားရမ္းသူ အတူေနမည့္သူ

လိပ္စာ 〒
အမည　္　　　　　　　　                          ဖုန္းနံပါတ္

လိပ္စာ 〒
အမည　္　　　　                          ဖုန္းနံပါတ္　  　　　　　ငွားရမ္းသူႏွင့္ေတာ္စပ္ပုံ

အဆုံး

ငွားခ

အေထြအေထြဘုံ 
စားရိတ္မ်ား

ထိန္းသိမ္းခ

ပါ၀င္သည့္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားအသံုးျပဳခ

အျခား

ငွားခ　　　လစာပမာဏ
 ယန္း

ႏွစ္　　　　　လ　　　　　ရက္ထိ

　　　　 　ယန္း

　　 　　　ယန္း

ထုိလအတြက・္
ေနာက္လအတြက္ကုိ
လစဥ္       ရက္ေန႔ထိ

ထုိလအတြက・္
ေနာက္လအတြက္ကုိ
လစဥ ္      ရက္ေန႔ထိ

ေငြလႊဲ၊ 
ဘဏ္မွလႊဲ
သုိ႔မဟုတ္ 
ယူေဆာင္လာ

ေငြလႊဲရမည့္ဘဏၬာေရး အဖြဲ႔အစည္းအမည：္

စုေငြ：ပံုမွန・္ယခု
ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္：
အေကာင့္ပုိင္ရွင：္
အေထြေထြေငြလႊဲခတာ၀န္ယူသူ：ငွားေပးသူ・ငွားရမ္းသူ

ေပးရန္ေနရာ：
Other 

lump-sum 
payment

(4) ငွားေပးသူသုိ႔မဟုတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေအးဂ်င့္

(5) ငွားရမ္းသူသုိ႔မဟုတ္အတူေနထုိင္မည့္သူ

(6) အာမခံေပးသူႏွင့္အာမခံေပးႏိုင္ေသာအမ်ားဆံုးပမာဏ

အာမခံေပးသူ

အာမခံေပးႏိုင္ေသာ အမ်ားဆုံးပမာဏ

လိပ္စာ 〒
အမည　္　　　　　　　　                          ဖုန္းနံပါတ္

(စာခ်ဳပ္ျပည့္ခ်ိန္၏အသိေပးျခင္းကုိလုပ္သင့္သည့္ကာလ　ႏွစ္　လ　ရက္မ　ွ　ႏွစ္　လ　　ရက္ထိ) 

 (စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္) 
အပိုဒ္1  ငွားေပးသူ (ေအာက္တြင္ (က) ဟုေခၚမည္။) သုိ႔မဟုတ္ငွားေပးသူ 

(ေအာက္တြင္ (ခ) ဟုေခၚမည္။) တုိ႔သည္ ေခါင္းစည္း (1) တြင္ေဖာ္ျပထားေ
သာငွားရမ္းခ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ (ေအာက္တြင္ (ဒီအေဆာက္အဦး) ဟုေခၚမည္။) 
ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အိမ္ေျမငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္ဥပေဒ (ေအာက္တြင္ 
(ဥပေဒ (နည္းလမ္း)) ဟုေခၚမည္။) အပိုဒ္38တြင္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ
ကာလတိုအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ (ေအာက္တြင္ (ဒီစာခ်ဳပ္) ဟုေခၚမည္။) 
ကိုသေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

 (စာခ်ဳပ္ကာလ) 
အပိုဒ္2  စာခ်ဳပ္ကာလသည္ေခါင္းစည္း (2) တြင္ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါမည္။
2 ဒီစာခ်ဳပ္သည္ ေရွ႔အပိုဒ္တြင္သတ္မွတ္ထားေသာကာလျပည့္သြားျခင္းေၾကာ

င့္ျပီးဆုံးသြားျပီး သက္တမ္းတုိးျခင္းမရွပိါ။ ဒါေပမယ္ (က) သုိ႔မဟုတ္ (ခ) 
သည္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဒီစာခ်ဳပ္ကာလျပည့္မည့္ရက္
၏ေနာက္ရက္ကုိ အစဟုထားကာ ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္အသစ္ (ေအာက္တြင္ 
(စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း) ဟုေခၚမည္။) ကိုလုပ္ႏုငိ္ပါသည္။

3 (က) သည္အပိုဒ္၁တြင္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ကာလျပည့္သည့္အခ်နိ္၁ႏွ
စ္မွ၆လမတုိင္ခင္အထိကာလ (ေအာက္တြင္ (အသိေပးကာလ) ဟုေခၚမည္။) 
ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ကာလျပည့္ျခင္းေၾကာင့္ ငွားရမ္းခကျပီးသြားျခင္းအေၾကာင္းကုိ 
စာထဲမွအသိေပးျခင္းလုပ္ပါမည္။

4 (က) သည္အေရွ႔ပိုဒ္တြင္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အသိေပးျခင္းကုိမလုပ္ပါက 
ငွားရမ္းချပည္႔ျခင္းကို (ခ) ထံသုိ႔ေျပာဆုိျခင္းမျပဳဘဲ (ခ) သည္ အပိုဒ္၁တြင္ ေဖာ္ 
ျပထားေသာကာလျပည့္ျပီးေနာက္လည္း ဒီအေဆာက္အဦးကို ဆက္လက္ငွားရ
မ္းျခင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ဒါေပမယ့္ (က) သည္အသိေပးျခင္းကာလ ျပည့္သြားလို႔ 
(ခ) ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ကာလျပည့္ျခင္းေၾကာင့္ ငွားရမ္းခကျပည္႔သြားေၾကာင္းကို 
အသိေပးခဲ့သည္႔အေျခအေနတြင္ ထိုအသိေပးထားေသာရက္မွ၆လျပည့္သြားတဲ႔အခ် ိ
န္မွာ ငွားရမ္းခကအဆုံးသတ္ပါမည္။ 

 (အသုံးျပဳမႈရည္ရြယ္ခ်က္) 
အပိုဒ္3  ခ သည္ေနထုိင္မႈကိုသာအဓိကထားျပီး ဒီအေဆာက္အဦးကုိအသုံးမျပဳလုိ႔မရ

ပါ။

 (ငွားခ) 
အပိုဒ္4  ခ သည္ေခါင္းစည္း၃၏ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္းလုိက္နာျပီး ငွားခကို က 

ထံသို႔မေပးေခ်လို႔မရပါ။
2 1လမျပည့္သည့္ကာလ၏ငွားခသည္ 1လကုိရက္30အေနနဲ႔သတ္မွတ္ျပီး 

ရက္တြက္,တြက္ခ်က္သည့္ ပမာဏျဖစ္ပါမည္။
3 က ႏွင့္ ခ သည္ေအာက္ပါနံပါတ္အသီးသီးထဲမွတစ္ခုႏွင့္သက္ဆုိင္ခဲ့လွ်င္တုိင္ပင္ေ

ဆြးေႏြးျပီး ငွားခကုိျပန္ညွႏိိႈင္းလ့ုိရႏိုင္ပါသည္။
၁ ေျမကြက္သုိ႔မဟုတ္အေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအခြန္၊ 

အျခားတာ၀န္ယူမႈ၏အတိုးအေလ်ာ့မ်ား ေပၚမူတည္ျပီးငွားခကအဆင္မေျပခဲ့လွ်င္ 
၂ ေျမကြက္သုိ႔မဟုတ္အေဆာက္အဦးတန္ဖိုး၏ တိုးျမင့္မႈသုိ႔မဟုတ္ေလ်ာ့က်မႈ၊ 

အျခားစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၏ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚမူတည္ျပီး 
ငွားခကအဆင္မေျပခဲ့လွ်င္

၃ အနီးနားမွာရွတိဲ့ပံုစံတူတဲ႔အေဆာက္အဦး၏ငွားခႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျပီးငွားခကအ
ဆင္မေျပခဲ့လွ်င္

 (အေထြေထြဘံုစားရိတ္မ်ား) 
အပိုဒ္5  ခ သည္ေလွကား၊ စၾကၤစသည့္အတူတကြသံုးဆြရဲသည့္အပိုင္းမ်ား၏စီမံထိ

န္းသိမ္းေပးမႈအတြက္လုိအပ္သည့္မီတာခ၊ ေရမီတာခ၊ သန္႔ရွင္းေရးခစသည္တုိ႔ 
(ေအာက္တြင္ဒီအေျခအေနအေၾကာင္းကုိ (ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ ) ဟုေခၚမည္။) 
ကိုအဆင္ေျပရန္အတြက္အေထြေထြဘုံစားရိတ္မ်ားကို က ထံသုိ႔ေပးေခ်ပါမည္။

2 ေရွအ့ပိုဒ္တြင္ပါေသာအေထြေထြဘုံစားရိတ္သည္ ေခါင္းစည္း (3) 
၏ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတိုင္းမေပးေခ် လုိ႔မရပါ။

3 1လမျပည့္သည့္ကာလ၏အေထြေထြဘုံစားရိတ္သည္ 
1လကုိရက္30အေနနဲ႔သတ္မွတ္ျပီး ရက္တြက္, တြက္ခ်က္သည့္ ပမာဏျဖစ္ပါမည္။

4 က ႏွင့္ ခ ဟာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ၏အတုိးအေလ်ာ့မ်ား ေပၚမူတ
ည္ျပီးအေထြေထြဘံုစားရိတ္သည္ အဆင္မေျပခဲ့လွ်င္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး 
ျပန္ညွႏိိႈင္းလ့ုိရႏိုင္ပါသည္။

 (ထိန္းသိမ္းခ)
အပိုဒ္6  ခ သည္ဒီစာခ်ဳပ္မွေပၚေပါက္လာသည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတြက္စိတ္ခ်ရေ

စရန္ေခါင္းစည့္ (3) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာထိန္းသိမ္းခကုိ က ထံသုိ႔ထုတ္ေပးရပါမည္။
2 က သည္ ခ ကဒီစာခ်ဳပ္မွေပၚေပါက္လာေသာတာ၀တၱရားမ်ားကုိမလုပ္ေဆာင္ပါက 

ထိန္းသိမ္းခကုိ အဲ့ဒီ့တာ၀န္ရဲ႔ေပးေခမႈအတြက္ျပဳလုပ္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ဒီအေျခအေနနဲ႔
ပတ္သတ္ျပီး ခ သည္ဒီအေဆာက္အဦးကုိ မိမိထံမအပ္ခင္ကာလတြင္ ထိန္းသိမ္းခ
ကိုယူေဆာင္ကာအေၾကြးအေနနဲ႔ထားျပီး ေပးေခ်ရန္ ေတာင္းဆုိလို႔မရပါ။

3 က သည္ဒီအေဆာက္အဦးကိုရွင္းလင္းစြာအပ္ခဲ့ျခင္းမရွပိါကေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွဘိဲ 
ထိန္းသိမ္းခ အကုန္လုံးကုိ ခ ထံသုိ႔ျပန္လည္မေပးအပ္လုိ႔မရပါ။ ဒါေပမယ့္ဒီအေဆာ
က္အဦးကုိရွင္းလင္းစြာအပ္ခဲ့လွ်င္ ငွားခ၏ေၾကြးက်န္၊ အပိုဒ္၁၅တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ့
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္လုိအပ္ေသာစားရိတ္မ်ား၏ မေပးေခ်မႈ၊ အျခားေသာဒီစာ
ခ်ဳပ္မွေပၚေပါက္လာေသာ ခ ၏တာ၀န္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားရွလိာပါက က သည္အေ 
ၾကြးပမာဏကုိထိန္းသိမ္းခမွႏႈတ္ယူထားကာက်န္သည့္ေငြကုိသာျပန္ေပးႏိုင္ပါသည္။

4 တကယ္လုိ႔အေပၚအပိုဒ္အတုိင္းျဖစ္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ထိန္းသိမ္းခမွႏႈတ္ယူထားခဲ့တဲ့ပမာ
ဏ၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ ခ ထံသိ႔မုရွင္းျပလုိ႔မရပါ။

 (လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားမပါ၀င္ျခင္း) 
အပိုဒ္7  က ႏွင့္ ခ သည္အသီးသီးတစ္ဖက္လူႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေအာက္ပါနံပါတ္စဥ္အ

သီးသီး၏ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကတိက၀တ္ျပဳၾကရပါမည္။
၁ မိမိကုိယ္တုိင္ကဂိုဏ္းမ်ား၊ ဂိုဏ္းတစ္ခုခုႏွင့္သတ္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္း၊ 

လိမ္လည္သူႏွင့္ထုိအရာမ် ိဳးႏွင့္ တူညီေသာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြ ဲ၀့င္မ်ား 
(ေအာက္တြင္ထိုအရာမ်ားကုိေပါင္းျပီး (လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါ ကိစၥရပ္မ်ား) 
ဟုေခၚပါမည္။) ျဖစ္မေနေၾကာင္း။

၂ မိမိ္ကုိယ္တုိင္ကအရာရွ ိ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိလက္ေတြ႔လုပ္ေနေသာသူ၊ 
ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြ ဲ႔၀င္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွခိ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိအရာမ်ားႏွ
င့္တူညီေသာသူမ်ားကုိဆုိလိုပါသည္။) သည္ လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားမပါ
၀င္သည့္အေၾကာင္း။

၃  လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားတြင္မိမိ၏နာမည္ဂုဏ္ပုဒ္ကိုအသံုးျပဳေစျပီး 
ဒီစာခ်ဳပ္ကိုမခ်ဳပ္ပစ္ရန္။

၄ မိမိကုိယ္တုိင္ သို႔မဟုတ္ တတိယပုဂၢဳလ္ကုိအသံုးျပဳျပီး ေအာက္ပါလပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကုိမလုပ္ရန္။
က၁ တစ္ဖက္လူႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးခ်နိ္းေျခာက္သည့္စကားလုံးအျပဳအမူမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အသုံးျပဳသည့္လုပ္ရပ္မ်ား
ခ၁ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀ါကုိအသုံးျပဳျပီး 

တစ္ဖက္လူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈ
ကိုပ်က္ျပားေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ား

2 ခ သည္ က ၏သေဘာတူညီမႈရျခင္းမရျခင္းကုိ ဂရုမစိုက္ဘဲဒီအေဆာက္အဦး၏အ
လံုးစံု သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးလူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားႏွ
င့္ ငွားရမ္းခြင့္ကိုလႊေဲျပာင္းျခင္း သု႔မိဟုတ္တစ္ဆင့္ျပန္ငွားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လုိ႔မရပါ။

 (တားျမစ္ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ထားသည့္လုပ္ရပ္မ်ား) 
အပိုဒ္8  ခ သည္ က ေရးသားထားေသာသေဘာတီူမႈကုိမရရွဘိဲ 

ဒီအေဆာက္အဦး၏အလံုးစံု သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး 
ငွားရမ္းခြင့္ကိုလႊေဲျပာင္းျခင္း သု႔မိဟုတ္တစ္ဆင့္ျပန္ငွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လုိ႔မရပါ။

2 ခ သည္ က ေရးသားထားေသာသေဘာတူညီမႈကုိမရရွဘိဲ 
ဒီအေဆာက္အဦး၏တုိးခ် ဲ႔ျခင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၊ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ပံုစံေျပာင္းပစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ဒီအေဆာ္ကအဦး၏ဧရိယာအ
တြင္းတြင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ားထားရွ ိျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ လုိ႔မရပါ။

3 ခ သည္ဒီအေဆာက္အဦး၏အသုံးျပဳမႈအေပၚ သီးသန္႔ဇယာ.း၁တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္လို႔မရပါ။

4 ခ သည္ဒီအေဆာက္အဦး၏အသုံးျပဳမႈအေပၚ က ေရးသားထားေသာ 
သေဘာတူညီမႈကုိမရရွဘိဲ သီးသန္႔ဇယာ.း၂တြင္ေဖာ္ျပထားေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္လုိ႔မရပါ။

5 ခ သည္ဒီအေဆာက္အဦး၏အသုံးျပဳမႈအေပၚ သီးသန္႔ဇယာ.း၁တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ က ထံသို႔အသိမေပးလို႔မရပါ။

 (စာခ်ဳပ္ကာလအတြင္းျပဳျပင္ျခင္း) 
အပုိဒ္9  က သည္ ခ ကဒီအေဆာက္အဦးကိုအသုံးျပဳရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေရးမ်ားကုိ

မျပဳလုပ္လို႔မရပါ။, ဒီအေျခအေနတြင္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာစားရိတ္မ်ားႏွ
င့္ပတ္သတ္ျပီးခေၾကာင့္ျဖစ္ပၚခဲ့သည့္ ကုိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ခ 
မွတာ၀န္ယူျပီး အျခားအရာမ်ားကုိ က မွတာ၀န္ယူရပါမည္။

2 အေပၚအပိုဒ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး က သည္ ျပဳျပင္ျခင္းကိုလု
ပ္ေဆာင္သည့္အေျခအေနတြင္က သည္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ထုိကိစၥကုိ ခ 
ထံသို႔အသိမေပးလုိ႔မရပါ။ ဒီအေျခအေနႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ခ သည္တရား၀င္အေၾကာ
င္းျပခ်က္ကုိခ်န္လွပ္ကာ အဆုိပါျပဳျပင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ျငင္းဆုိျခင္း 
မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။

3 ခ သည္ဒီအေဆာက္အဦးအတြင္းျပဳျပင္ျခင္းလုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားကုိေတြ႔ရွခိဲ့ပါက 
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က ထံသို႔ ထုိအေၾကာင္းအရာကို အသိေပးကာ ျပဳျပင္ေရးလိုအပ္မႈအေပၚပူးေပါင္းေ
ဆာင္ရြက္ရပါမည္။

4 အေပၚအပိုဒ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး အသိေပးျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္သ
ည့္အေျခအေနတြင္ ျပဳျပင္ေရးစားရိတ္လုိအပ္ေၾကာင္းသိျပီးတာေတာင္ က 
သည္တရား၀င္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွဘိဲ ျပဳျပင္ေရးကုိအေကာင္အထည္မေဖာ္ပါက ခ 
သည္မိမိကုိယ္တိုင္ ျပဳျပင္ေရးကုိျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီအေျခအေနတြင္ လုိအပ္သည့္
စားရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အပိုဒ္၁ႏွင့္ညီမွ်ေသာအရာကုိလုပ္ရပါမည္။

5 ခ သည္သီးသန္႔ဇယားအပိုဒ္၄တြင္ တင္ျပထားေသာျပဳျပင္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး 
အပုိဒ္၁အတိုင္း က ထံသ့ိုျပဳျပင္ေရးကုိေတာင္းဆုိျခင္းအျပင္ မိမိကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ျခင္း 
လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ခ သည္ မိမိကုိယ္တိုင္ျပဳျပင္ေရးကုိျပဳလုပ္သည့္အခ်နိ္တြင္ 
လိုအပ္သည့္စားရိတ္မ်ားကုိ ခ မွတာ၀န္ယူရျပီး က ထံသုိ႔အသိေပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ က 
၏သေဘာတူညီမႈကုိမလုိပါ။

 (စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း) 
အပိုဒ္10  က သည္ ခ မွေအာက္တြင္တင္ျပထားေသာ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိ 

ခ် ိဳးေဖာက္ခဲ႔ပါက က် ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ကာလကိုသတ္မွတ္ျပီး 
အဆိုပါတာ၀န္၀တၲရားမ်ား၏ ျဖည့္စည္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိ အေၾကာင္းၾကားတာေတာင္ 
ထိုကာလအတြင္း အဆုိပါတာ၀န္၀တၲရားမ်ားကို ျဖည့္စည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မျပဳလုပ္ခဲ႔ပါက ဒီစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းလုိ႔ရႏိုင္ပါသည္။
၁ အပိုဒ္၄အပိုဒ္ခြ၁ဲတြင္တင္ျပထားသည့္ငွားခေပးေခ်ျခင္းတာ၀န္
၂ အပိုဒ္၄အပိုဒ္ခြ၁ဲတြင္တင္ျပထားသည့္အေထြေထြဘုံစားရိတ္ေပးေခ်ျခင္းတာ၀န္
၃ အေပၚအပိုဒ္၁အေနာက္ပိုင္းတြင္တင္ျပထားေသာ ခ ၏စားရိတ္တာ၀န္ယူမႈ

2 က သည္ ခ မွေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တာ၀န္မ်ားကုိခ် ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက က 
သည္အဆင္ေျပသည့္ကာလကုိသတ္မွတ္ျပီး အဆုိပါတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိအေ
ၾကာင္းၾကားတာေတာင္ ထုိကာလအတြင္းတြင္ အဆုိပါတာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိ 
ျဖည့္စည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ၀တၲရားပ်က္ကြက္ခ် ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးဒီစာ
ခ်ဳပ္ကုိထိန္းသိမ္းျခင္းက အခက္အခဲျဖစ္သည္ဟု လက္ခံလာလွ်င္ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္
သိမ္းႏိုင္ပါသည္။
၁ အပိုဒ္၃တြင္တင္ျပထားသည့္ဒီအေဆာက္အဦး၏ အသံုးျပဳမႈရည္ရြယ္ခ်က္ေစာင့္

ထိမ္းရမည့္ တာ၀န္၀တၲရားမ်ား
၂ အပိုဒ္၈ထဲတြင္တင္ျပထားေသာတာ၀န္၀တၲရားမ်ား  

(အလားတူအပိုဒ္၃တြင္တင္ျပထားေသာ တာ၀န္မ်ားအနက္သီးသန္႔ဇယားအပိုဒ္၁
အပိုဒ္ခြ၆ဲမွအပိုဒ္ခြ၈ဲတြင္တင္ျပထားေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအရာကုိ
ခ်န္လွပ္ရန္) 

၃ အျခားဒီအေဆာက္အဦးစာခ်ဳပ္တြင္တင္ျပထားေသာ ခ ၏တာ၀န္၀တၲရားမ်ား
3 က သုိ႔မဟုတ္ ခ တစ္ဖက္ဖက္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားထဲမွ တစ္ခု

ခုႏွင့္ကုိက္ညီေသာအေျခအေနတြင္ ထုိတစ္ဖက္လူသည္ဘာအသိေပးျခင္းမွမရွ ိ
ဘဲ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။

၁ အပိုဒ္၇အပိုဒ္ခြ၁ဲ၏ကတိက၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားေ
တြ႔ရွပိါက 

၂ စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ မိမိကုိယ္တုိင္သုိ႔မဟုတ္အရာရွမိ်ားက 
လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္း ပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ခဲ့ပါက

4 က သည္ ခ မွအပိုဒ္၇အပိုဒ္ခြ၂ဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာတာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိခ် ိဳးေဖာက္
ခဲ့ပါက သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ဇယားအပိုဒ္၁အပိုဒ္ခြ၆ဲမွအပိုဒ္ခဲြ၈တြင္တင္ျပထားေသာလု
ပ္ရပ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ဘယ္အသိေပးျခင္းမဆုိလုပ္ရန္မလုိဘဲ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိ
မ္းႏိုင္ပါသည္။

 (ခ မွဖ်က္သိမ္းျခင္း) 
အပိုဒ္11  ခ သည္ က ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအနည္းငယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁လၾကိဳတင္ဖ်က္သိမ္းမႈ 

ေတာင္းဆိုျခင္းလုပ္ငန္းအေပၚ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။
2 အေပၚအပုိဒ္၏သတ္မွတ္ခ်က္ရွထိားတာေတာင္မွ ခ သည္စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းမႈေတာင္း

ဆိုသည့္ရက္မွ ၁လစာငွားခ (ဒီစာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျပီးေနာက္ငွားခက်သင့္ပမာဏအပါ
အ၀င္) ကို က ထံသုိ႔ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းေတာင္းဆုိသ
ည့္ေန႔မွစတြက္ခ်က္ျပီး ၁လၾကာတဲ့ရက္အထိ ၾကားထဲတြင္ မည္သည့္အခ်နိ္မဆုိဒီစာ
ခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။

 (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းခ် ိဳ႔ယြင္းမႈစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးငွားခေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစသည္) 
အပိုဒ္12   ဒီအေဆာက္အဦး၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကခၽြတ္ယြင္းျခင္း၊ အျခားေသာကိစၥရ

ပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အသံုးျပဳလို႔မရေတာ့ဘဲ ထုိဟာက ခ ၏အျပစ္အျဖစ္စြပ္စြလုိဲ႔
မရတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ငွားခကထုိ အသုံးျပဳလုိ႔မရေတာ့ေသာအစိတ္အပိုင္း၏ 
အခ် ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီးပမာဏေလွ်ာ့ခ်ပါမည္။

 ဒီအေျခအေနတြင္ က သုိ႔မဟုတ္ ခ သည္ေလွ်ာ့လုိက္သည့္အဆင့္၊ ကာလႏွင့္အျခား
လိုအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး တုိင္ပင္ၾကရပါမည္။

2 ဒီအေဆာက္အဦး၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကခၽြတ္ယြင္းမႈႏွင့္ 
အျခားကိစၥရပ္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး အသံုးျပဳ လုိ႔မရေတာ့ေသာအခါတြင္ 
က်န္ရွေိနေသာအပိုင္းသာလွ်င္ ခ ကငွားရမ္းျခင္းကုိျပဳခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မျပ
ည့္ေျမာက္သည့္အခ်န္တြင္ ခ သည္ဒီစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။

 (စာခ်ဳပ္ျပီးဆုံးျခင္း) 
အပိုဒ္13  ဒီစာခ်ဳပ္သည္ယခုအေဆာက္အဦး၏အလုံးစံုကခၽြတ္ယြင္ျခင္း၊ 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး အသုံးျပဳလုိ႔မရေတာ့ေသာအခါ ဒီဟာႏွင့္ပတ္သတ္ 
ျပီးအဆုံးသတ္ပါမည္။

 (အလုံးစုံေပးအပ္ျခင္း) 
အပိုဒ္14  (ခ) သည္ဒီစာခ်ဳပ္ျပီးဆုံးသည့္ေန႔ ((က) သည္အပိုဒ္၂အပိုဒ္ခြ၃ဲတြင္ေဖာ္ျပ

ထားေသာ အသိေပးျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါကအလားတူ အပိုဒ္၄မွစာထဲတြင္ေဖာ္ျပ
ထားေသာအသိေပးျခင္းမွ၆လၾကာသည့္ေန႔) အထိ (အပိုဒ္၁၀၏ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း 
ဒီစာခ်ဳပ္ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္းအေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါက ခ်က္ခ်င္း) ဒီအေဆာက္အဦးကုိ 
အလံုးစံုအပ္ရမည္။

2 ခ သည္အေပၚအပိုဒ္မွအလုံးစံုေပးအပ္ျခင္းျပဳလုပ္သည့္အခ်နိ္တြင္ 
ေပးအပ္မည့္ရက္ကုိ ၾကိဳတင္ျပီးအေၾကာင္းမၾကားလုိ႔မရပါ။

 (အလုံးစုံေပးအပ္ခ်နိ္၏္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး) 
အပိုဒ္15  ခ သည္ ပံုမွန္အသုံးျပဳခ်နိ္တြင္ေပၚေပါက္လာေသာအေဆာက္အဦး၏ဆုံးရႈ ံးမႈ 

သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦး၏ကာလၾကာလသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာသည့္အခ်
က္ကိုခ်န္လွပ္ျပီး အေဆာက္အဦးကုိျပန္လည္မျပဳျပင္လုိ႔မရပါ။ ဒါေပမယ့္ ခ ၏အ 
ျပစ္အျဖစ္စြပ္စြလုိဲ႔မရသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းကုိမ
လိုအပ္ပါ။

2 က သုိ႔မဟုတ္ ခ သည္ဒီအေဆာက္အဦး၏အလုံးစုံေပးအပ္သည့္အခ်နိ္ စာခ်ဳပ္,ခ်ဳပ္
သည့္အခါအထူးစာခ်ဳပ္ကုိသတ္မွတ္ခဲ့ပါက အဆိုပါအထူးစာခ်ဳပ္အပါအ၀င္ သီးသန္႔
ဇယားအပိုဒ္၅၏ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း ခ ကျပဳလုပ္ရမည့္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအေၾကာင္း
အရာ ႏွင့္နည္းလမ္းတ့ုိႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး တိုင္ပင္ၾကရပါမည္။

 (၀င္ထြက္ျခင္း) 
အပိုဒ္16  က သည္ ဒီအေဆာက္အဦး၏မီးေဘးကာကြယ္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦးဖြ ဲ႔စ

ည္းပံု၏လံုျခံဳမႈ၊ အျခားေသာအေဆာက္အဦးစီမံထိန္းသိမ္းေရးမ်ားလုိအပ္ခဲ႔ပါက 
ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ခ ခံမွခြင့္ေတာင္းခံျပီး အေဆာက္အဦးအတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ႏိုင္
ပါသည္။

2 ခ သည္တရား၀င္ကိစၥရပ္မ်ားကုိခ်န္လွပ္ျပီးအေပၚအပိုဒ္၏ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း က 
၏၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ ျငင္းဆိုလို႔မရႏိုင္ပါ။

3 ဒီစာခ်ဳပ္ျပီးဆုံးခ်နိ္တြင္ အေဆာက္အဦးကိုငွားရမ္းဖို႔လုပ္သည့္သူ သုိ႔မဟုတ္ 
ဒီအေဆာက္အဦးကို လက္ခံဖို႔လုပ္တဲ့သူက ၾကိဳတင္ၾကည့္ရွဳသည့္အခ်နိ္တြင္ က 
ႏွင့္ ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳသည့္သူသည္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ခ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိရယူျပီး 
အေဆာက္အဦးတြင္းသို့ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

4 က သည္မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သတ္ကာ မီးျပန္႔ပြားေရးကုိကာကြယ္တာဆီးရန္
လိုအပ္ေသာအခါ၊ အျခားအေရးေပၚလုိအပ္သည့္အခ်နိ္တြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ခ 
၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိရယူရန္မလုိအပ္ဘဲ အေဆာက္အဦးတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဒီအေျခအေနတြင္ က သည္ ခ မရွခိ်နိ္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါက၀င္ေရာက္ျပီးသည့္ေနာက္တြ
င္ ထုိအေၾကာင္းကုိ ခ အားအသိမေပးလုိ႔မရပါ။

 (အိမ္ငွားအာမခံသည့္ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမွေပးထားေသာအာမခံ) 
အပိုဒ္17  အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းအာမခံကုမၸဏီမွ ေပးထားေသာအာမခံကို အသုံးျပဳသည္႔ 

အေျခအေနတြင္ အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းအာမခံကုမၸဏီမွေပးထားေသာအာမခံ၏အေ 
ၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့သီးသန္႔သတ္မွတ္သည့္ေနရာအျဖစ္ထားျပီး (က) 
သို႔မဟုတ္ (ခ) သည္ဒီစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အလားတူအဆိုပါအာမခံကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ 
လိုအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

 (စာခ်ဳပ္ျပန္ခ်ဳပ္ျခင္း) 
အပိုဒ္18  က သည္စာခ်ဳပ္ျပန္ခ်ဳပ္မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွပိါကအပိုဒ္၂အပိုဒ္၃တြင္ေဖာ္ျပ

ထားေသာ အသိေပးျခင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ ျဖည့္စြက္ရပါမည္။
2 စာခ်ဳပ္ျပန္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိျပဳလုပ္သည့္အခါ အပိုဒ္၁၄၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကိုအသုံးမျပဳပါ။ 

ဒီအေျခအေနတြင္စာခ်ဳပ္အေပၚသက္ေရာက္ေသာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးတာ
၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းအရငွားခ၏ 
ျပီးဆံုးသည့္ရက္မတုိင္ခင္အထိ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိလုပ္ကာ ထိန္းသိမ္းခ၏ျပန္ေပးျခင္းနွ
င့္ပတ္သတ္ျပီး အလံုးစံုေပးအပ္ျခင္းရွခိဲ့သည္ဟုသတ္မွတ္ကာ အပိုဒ္၆အပိုဒ္၃တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ဆိုင္သြားပါမည္။ 

 (ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း) 
အပိုဒ္19  က သုိ႔မဟုတ္ ခ သည္ဒီစာခ်ဳပ္တြင္ဆုံးျဖတ္မထားေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

စာခ်ဳပ္အခ်က္အလက္မ်ား ၏ျပန္ဆုိျခင္းအနက္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးသံသယမ်ားေပၚေပါ
က္လာပါက ျမို႔ျပဥပေဒ၊ အျခားေသာဥပေဒဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ရိုးသားမႈစြာ
တိုင္ပင္ေဆြးေနြးျပီး ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ ရပါမည္။

 (အထူးစာခ်ဳပ္အေျခအေနမ်ား) 
အပိုဒ္20  အပိုဒ္19အထိျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ဒီစာခ်ဳပ္၏အထူးခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သ

တ္ျပီး ေအာက္ပါ အတုိင္းလုပ္ပါမည္။

၁ ေသနတ္၊ ဓား၊ ေပါက္ကြေဲစႏုငိ္ေသာပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ေစသည့္ပစၥည္းမ်ားထား
ရွ ိုျခင္း ၊အႏၱရာယ္ရွေိစသည့္ ပစၥည္းမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ထိ
န္းသိမ္းထားရွ ိျခင္း။

၂ မီးခံေသတၲာမ်ားအမ်ားအျပား၊ အျခားအေလးခ်နိ္မ်ားေသာပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္
ထားရွ ိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တပ္ဆင္ထားရွ ိျခင္း။

၃ ေရႏုတ္ေျမာင္းကုိသံေခ်းတက္ေစမည့္အလားအလာရွသိည့္အရည္မ်ားစီးဆင္းေစ 
ျခင္း။

၄ အသံအက်ယ္ၾကီးျဖင့္တီဗြ ီ၊ စတီရီယိုစသည္တို႔၏ ဖြ ဲ႔စည္းပံု၊ စႏၵယားစသည္တုိ႔၏ 
တင္ဆက္မႈကိုျပဳလုပ္ျခင္း

၅ ေတာရိုင္းတိရာစာၦန္မ်ား၊ ေျမြဆုိးမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ 
ထင္ထင္ရွားရွားၾကီးအနီးအနားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ 
တိရစာၧန္မ်ားေမြးထားျခင္း။

၆ ဒီအေဆာက္အဦးကိုလူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ား၏ရံုးခန္း၊ 
အျခားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အခ်က္မ်ား ေပးထားျခင္း။

၇ ဒၤအီေဆာက္အဦး သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦး၏အနီးအနားပတ္၀န္းက်
င္တြင္ ရိုင္းျပေသာအျပဳအမူမ်ား သုိ႔အဟုတ္ အၾကမ္းဖက္သည့္ျပဳမူေျပာ
ဆိုမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀ါထုတ္ျပျခင္းမ်ားေပၚမူတည္ျပီး 
အနီးအနားရွ ိ လူေနအိမ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ားကို 
မလံုျခံဳမႈခံစားရေစျခင္း။

၈ ဒီအေဆာက္အဦးတြင္လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားကိုရွေိစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ထပ္ခါတလဲလဲထိန္းသိမ္းထားျပီး လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းပါ၀ါကိစၥရပ္မ်ားကုိထုတ္သုံးျခင္း။

၁ ေလွကား၊ စၾကၤန္စသည့္ဘုံသံုးစြရဲသည့္ေနရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားကိုထားရွ ိျခင္း။
၂ ေလွကား၊ စၾကၤန္စသည့္ဘုံသံုးစြရဲသည့္ေနရာတြင္ ဆုိင္းဘုတ္၊ 

ပိုစတာစသည့္ေၾကာျငာပစၥည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း။
၃ လာဘ္ေခၚငွက္၊ ငါးမ်ားစသည္တုိ႔ကုိထားရွ ိျပီး အနီးနားပတ္၀န္းက်င္ကုိ 

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္အလားအလာမရွသိည့္ တိရစၦာန္မ်ားအျပင္ ေခြး၊ 
ေၾကာင္စသည့္ တိရစာၦန္မ်ား  (သီးသန္႔ဇယား၁အမွတ္၅တြင္ေဖာ္ျပထားေသာတိရ
စာၦန္မ်ားကုိခ်န္လွပ္။)  ကုိ ေမြးျခင္း။

၁ ေခါင္းစည္း (၅) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အတူတကြေနထုိင္သူထံသုိ႔ 
အတူေနသူအသစ္ထပ္တုိး (မီးဖြားျခင္းကုိခ်န္လွပ္။) ျခင္း။

၂ ၁လေက်ာ္ဆက္တုိက္အိမ္တြင္မရွ ိျခင္း။

ျဖဴ႔စ္အစားထုိးေျပာင္းလဲျခင္း
ေရပိုက္ေခါင္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရပိုက္ေခါင္းေဘးဖရိမ္အစားထုိးျခင္း
ေရေႏြးစိမ္ကန္၏ေရာ္ဘာအစြပ္၊ကြင္းၾကိဳးလဲျခင္း
မီးသီး၊ မီးေခ်ာင္းအစားထုိးေျပာင္းလဲျခင္း
အျခားကုန္က်စားရိတ္မ်ားက အေသးစားျပဳျပင္မႈမ်ား

သီးသန္႔ဇယား1 (အပိုဒ္၈အပိုဒ္၃ဆက္စပ္ျပီး) 

သီးသန္႔ဇယား2 (အပိုဒ္၈အပိုဒ္၄ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး) 

သီးသန္႔ဇယား3 (အပုိဒ္၈အပိုဒ္၅ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး) 

သီးသန္႔ဇယား4 (အပိုဒ္၉အပိုဒ္၅ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး) 

က：                            တံဆိပ္တံုး
ခ：                              တံဆိပ္တံုး

(6) အာမခံသူ (ဂ) နှင့် ကန့္သတ္ေငြေၾကး ။

အာမခံသူ (ဂ)

ကန့္သတ္ေငြေၾကး

လိပ္စာ 〒    

အမည္    တံဆိပ္တံ ုး

အပိုဒ္17  အာမခံသူသည္ (ခ) 
1 ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျပီးဒီစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးျဖစ္ေပၚလာေသာ (ခ) 

၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ တာဝန္ခံေပးရမည္။ဒီစာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးလွ်င္လည္း 
ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။

2 အာမခံသူ၏တာဝန္သည္ေခါင္းစည္း (၆) အပါအဝင္တံဆိပ္တုံးထုေရးသြာင္းထားသ
ည့္ကန္႔သတ္ေငြေၾကးသာျဖစ္သည္။ 

3 အာခံသူတာဝန္ယူရသည့္တာဝန္အရင္းအျမစ္သည္ (ခ) သုိ႔မဟုတ္ 
အာမခံသူကေသဆုံးခ်နိ္တြင္ သတ္မွတ္အတည္ျပဳသည့္အရာျဖစ္မည္။

4 အာမခံသူ၏ေတာင္းဆုိမႈရွပိါက (က) သုိ႔မဟုတ္ အာမခံသူအား ေနာက္က်ျခင္းမရွဘိဲ 
ငွားခအပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းခအစရွသိည္၊ပ်က္စီးဆုံးရံႈးေလ်ာ္ေၾကးေငြစသည့္ (ခ) ႏွင့္
ပတ္သတ္ေသာတာဝန္ရွေိငြေၾကးပမာဏ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိတင္ျပရမည္။
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【ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး】
ဒီအေဆာက္အဦး၏ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ေအာက္ပါနံပါတ္ Ⅱ ၏ (ျခြင္းခ်က္အျဖစ္အထူးစာခ်ဳပ္) ပတ္သတ္တာကလြဲျပီးေတာ့ အိမ္ယာငွားရမ္း 
ျခင္း၏ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာစားရိတ္မ်ား တာ၀န္ယူမႈ၏အေထြေထြအေျခခံမႈ၏စဥ္းစားပံုေပၚမူတည္ပါသည္။ ဒါဟာ
・ ငွားရမ္းသူ၏တမင္လုပ္မႈ・ေပါ့ဆမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈတာ၀န္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အျခားေသာပံုမွန္အသုံးျပဳျခင္းကုိ ေက်ာ္လြန္မည့္ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားစသည္

တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ကာ ငွားရမ္းသူကတာ၀န္ယူသင့္သည့္ စားရိတ္အျဖစ္,ျဖစ္လာပါမည္။ ထို႔အျပင္ငလ်င္လႈပ္ျခင္းအစရွိသည္တို႔၏ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ဆံုးရႈံးမႈမ်ား၊ အေပၚအထပ္မ်ားမွေနထိုင္သူမ်ားစသည့္ငွားရမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိသည့္တတိယပုဂၢိဳလ္က ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ ဆံုးရႈံုးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျခင္း
ကုိေတာ့ ငွားရမ္းသူကတာ၀န္ယူသင့္သည့္အရာမဟုတ္ပါ။

・ အေဆာက္အဦး・ပစၥည္းကိရိယာစသည္တို႔၏သဘာ၀အတိုင္းယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း・ပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္းစသျဖင့္ (ႏွစ္ၾကာလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲျခင္း) 
ႏွင့္ငွားရမ္းသူ၏ပံုမွန္အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား (ပံုမွန္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား) ႏွင့္ပတ္သတ္ကာေတာ့ငွားေပးသူက တာ၀န္ယူသင့္သည့္စားရိတ္ျဖစ္
ပါမည္။

ထိုတိက်ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ကုန္းလမ္းႏွင့္ပို ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ (ျပန္ထည္တည္ေထာင္ေရးကိုေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ စာေစာင္)) တြင္ဆုံးျဖတ္ထားေသာ သီးသန္႔ဇယား၁ႏွင့္သီးသန္႔ဇယား၂တုိ႔အတုိင္းဆုိေပမယ့္ ထုိျခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္က 
ေအာက္ပါနံပါတ္ Ⅰ အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

I. ယခုအေဆာက္အဦး၏ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးအေျခအေနမ်ား
(ဒါေပမယ့္ျမိဳ႔ျပဥပေဒပုဒ္မ၉၀စားသံုးသူစာခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ၈အပိုဒ္၈အပိုဒ္ခြဲ၂၊ အပိုဒ္၉ႏွင့္အပိုဒ္၁၀တို႔ကို မဆန့္က်င္ သည့္အေၾကာင္းအရာတို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးေအာ
က္ပါနံပါတ္ Ⅱ ၏ (ျခြင္းခ်က္အျဖစ္အထူးစာခ်ဳပ္ ) ၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါကထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚမူတည္ပါမည္။) 

1. ငွားေပးသူ・ငွားရမ္းသူတို႔၏ျပဳျပင္မႈမ်ားမွ်ေ၀ျခင္းဇယား
ငွားေပးသူကတာ၀န္ခံရမည့္အရာမ်ား ငွားရမ္းသူကတာ၀န္ခံရမည့္အရာမ်ား

【ၾကမ္းျပင္ (ဖ်ာ・သစ္သားၾကမ္းျပင・္ေကာ္ေဇာစသျဖင့္) 】

1. ဖ်ာကိုေျပာင္းျပန္လွန္ျခင္း၊ အတည့္လွန္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိမေနေ
ပမယ့္ေအာက္ပါေနထုိင္ သူမ်ားေသခ်ာေစဖို႔ျပဳလုပ္ရမည့္အရာ) 

2. သစ္သားၾကမ္းျပင္ကုိအခင္း, ခင္းျခင္း
3. အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား၏ထားသုိမႈေၾကာင့္ၾကမ္း ျပင္၊ ေကာ္ေ ဇာမ်ား၏ခ်ိဳင့္မႈ၊ 

အရာထင္က်န္ခဲ့မႈ
4. ဖ်ာ၏အေရာင္ေျပာင္းေနျခင္း၊ သစ္သားၾကမ္းျပင္၏ အေရာင္လြင့္ေနျခင္း 

(ေနေရာင္၊ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ပုံခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္မိုးယုိမႈ 
စသည္တုိ႔ျဖစ္ကာ ေပၚေပါက္လာသည့္အရာမ်ား) 

1. ေကာ္ေဇာတြင္ေသာက္စရာမ်ားစသည္တုိ႔ဖိတ္စင္ျခင္းေၾကာင့္ စြန္းထင္းရာမ်ား၊ 
မိႈမ်ား (ဖိတ္ခဲ့တ့ဲအခ်ိန္မွာေသခ်ာ သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အေျခအေန) 

2. ေရခဲေသတၱာေအာက္မွသံေခ်းအရာ (သံေခ်းတက္ေစျပီး ၾကမ္းျပင္တြင္ညစ္ေပ
ပ်က္စီးေစမႈစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံုးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္အေျခအေန) 

3. အိမ္ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ ျခစ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား
4. သစ္သားၾကမ္းျပင္၏အေရာင္လြင့္ျခင္း (ငွားရမ္းသူ၏ သတိမထားမႈေၾကာင့္ 

မိုးေရမ်ား၀င္လာကာ ျဖစ္ျခင္းစသည္) 

【နံရံ၊ မ်က္ႏွာက်က္ (နံရံကပ္စကၠဴစသျဖင့္)】

1. တီဗြီ၊ ေရခဲေသတၱာစသည္တုိ႔၏ေနာက္ရွိနံရံေပၚတြင္ အမဲစြဲျခင္း 
(တစ္နည္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးေလာင္ရာ) 

2. နံရံေပၚတြင္ကပ္ခဲ့ေသာပိုစတာႏွင္ပန္းခ်ီကားတုိ႔၏အရာ
3. နံရံစသည္တုိတြင္သံမိႈ၊ အပ္ခ်ိတ္စသည္တုိ႔၏အေပါက္ (နံရံကပ္အေျခခံအျပား၏

လဲလွယ္ျခင္းကလုိသေလာက္သာ) 
4. အဲယားကြန္း (ငွားရမ္းသူအပိုင္) ထားသုိပံုေပၚမူတည္ျပီး နံရံတြင္အေပါက္ၾကီး၊ 

အရာ
5. နံရံကပ္စကၠဴ၏အေရာင္ေျပာင္းမႈ (ေနေရာင္စသည္ တုိ႔ေၾကာင့္သဘာစအတို

င္းေျပာင္းလဲသြားျခင္း) 

1. ငွားရမ္းသူသည္ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းေရးကုိပ်င္းရိခဲ့တဲ႔အတြက္မီးဖိုေခ်ာင္၏ 
ဆီေပၾကံမႈမ်ား (အသုံး ျပဳျပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းမႈကဆုိးရြားကာ ၾကပ္ခိုးႏွင့္ 
ဆီမ်ားကစြဲကပ္ ေနသည့္အခါ)

2. ငွားရမ္းသူကခဲေနကာကပ္သည့္အတိုင္းထားခဲပျပီး ျပန္႔ပြားလာသည့္ မႈိမ်ားႏွင့္ 
အစြန္း အထင္းမ်ား (ငွားေပးသူ ထံသုိ႔အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အေျခာက္ခံျခင္း၊ 
သုတ္ျခင္းမ်ား ျ ပဳလုပ္ရန္ပ်င္းရိကာ၊ နံရံစသည္တုိ႔ကုိ သံေခ်းတက္ေစသည့္ 
အေျခအေန) 

3. ေလေအးေပးစက္မွေရယိုကာ၊ ငွားရမ္းသူက ထားရွိခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
နံရံကသံေခ်းတက္သြားျခင္း

4. ေဆးလိပ္စသည္တုိ႔၏ ေခ်း၊ အနံ႔ (ေဆးလိပ္ေငြ႔ေၾကာင့္ နံရံကပ္စကၠဴမ်ားက 
အေရာင္ေျပာင္း လာျခင္း၊ အန႔ံစြဲျခင္းျဖစ္ခဲ့သည့္အေျခအေန) 

5. နံရံ၏သံေခ်ာင္းအေပါက္၊ ၀က္အူအေပါက္ (အေလးခ်ိန္မ်ားသည့္ပစၥည္းကုိခ်ိတ္
ရန္ အေပါက္ေဖာက္ ထားျပီး၊ နံရံကပ္အျပား၏လဲလွယ္ျခင္းလုိအပ္သည့္အဆင့္) 

6. ငွားရမ္းသူကမ်က္ႏွာက်က္တြင္ တုိက္ရိုက္တပ္ဆင္ထား သည့္ 
မီးသီးပစၥည္းမ်ား၏အရာ

7. ပံုဆြဲျခင္းစသည္တုိ႔၏ ဖ်က္ရခက္ေသာအရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတဲ့ပ်က္စီးမႈ

【အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားစသျဖင့္၊ေခ်ာေသာမ်က္ႏွာျပင、္တုိင္စသျဖင့္】

1. ဇကာတံခါး၏လဲလွယ္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ပ်က္စီးမႈ မရွိေပမယ့္ ေအာက္ပါေနထုိင္ 
သူမ်ားေသခ်ာမႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္အရာ) 

2. ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္မွန္မ်ား
3. ၾကိဳးထည့္ထားသည့္ဖန္မ်ားအက္ကြဲျခင္း (ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ 

သဘာ၀အတုိင္းျဖစ္ေပၚလာသည့္အရာ) 

1. အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားေၾကာင့္တုိင္စသည္တို႔၏ ဒဏ္ခ်က္မ်ား၊ အနံ႔မ်ား (အိမ္ေမြး
တိရစာၦန္မ်ားေၾကာင့္တုိင္၊ နံရံကပ္စကၠဴ စသည္တုိ႔တြင္ဒဏ္ခ်က္မ်ားစြဲကပ္ျခင္း၊ 
အနံ႔မ်ားစြဲကပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေနသည့္အေျခအေန) 

2. ပံုဆြဲျခင္းစသည္တုိ႔၏ ဖ်က္ရခက္ေသာအရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတဲ့ပ်က္စီးမႈ

【ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အျခား】

1. ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အိမ္တစ္ခုလုံး၏သန္႔ရွင္းေရး (ငွားေပး သူက 
ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးကုိ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အေျခအေန) 

2. အဲယားကြန္း၏အတြင္းသန္႔ရွင္းေရး (ေဆးလိပ္မီးခိုး 
စသည္တုိ႔၏အန႔ံမ်ားအစရွိသည္တုိ႔က ကပ္ညိမေနခဲ့သည့္ အေျခအေန) 

3. အဆိပ္အေတာက္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း (မီးဖိုေခ်ာင္ ・ အိမ္သာ) 
4. ေရခ်ိဳးကန္၊ ေရပူေပးစက္စသည္တုိ႔၏လဲလွယ္ျခင္း (ပ်က္စီး ယုိယြင္းမႈမ်ား 

မျဖစ္ေနေပမယ့္ ေအာက္ပါေနထုိင္ သူမ်ားေသခ်ာမႈရိွေစရန္ ျပဳလုပ္ရ မည့္အရာ)
5. ေသာ့လဲလွယ္ျခင္း (ပ်က္သြားျခင္း၊ ေပ်ာက္သြားျခင္း မျဖစ္ခဲ့ေသာအေျခအေန) 
6. တပ္ဆင္ထားေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ားပ်က္ျခင္း၊ အသုံးျပဳမရျခင္း 

(ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အရာမ်ား) 

1. ဂတ္စ္မီးဖိုထားရာေနရာ၊ ေလထြက္ပန္ကာစသည္တုိ႔၏ ဆီေပၾကံမႈမ်ား၊ 
ၾကပ္ခိုးမ်ား (ငွားရမ္းသူကသန္႔ရွင္းျခင္း ・ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိပ်င္းရိခဲ့တဲ့ရလဒ္ 
ဆုံးရႈံးမႈမ်ားေပၚေပါက္ သည့္အေျခအေန) 

2. ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ၊ ေဘစင္တို႔၏ေရအစြန္းအထင္းမ်ား၊ မႈိုစသျဖင့္ 
(ငွားရမ္းသူမွသန္႔ရွင္းေရး ・ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပ်င္းရိခဲ့သည့္ရလဒ္ 
ဆုံးရႈံးမႈမ်ားေပၚေပါက္သည့္ အေျခ အေန) 

3. ေန႔စဥ္မသင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္နည္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ား၏ပ်က္စီး ဆုံးရံွဳးမႈ

4. ေသာ့ေပ်ာက္ဆုံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ လဲလွယ္ျခင္း
5. လုံးခ်င္းငွားရမ္းအိမ္ယာမ်ား၏ပန္းျခံမ်ားတြင္ရွဳတ္ရွပ္ခတ္ေနေသာေပါင္းပင္မ်ား

သီးသန္႔ဇယား5 (အပိုဒ္၁၅ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး) 2. ငွားရမ္းသူ၏တာ၀န္ယူနစ္မ်ား
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တာ၀န္အေၾကာင္းအရာမ်ား ငွားရမ္းသူ၏တာ၀န္ယူနစ္မ်ား ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္စသည္တုိ႔၏ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ
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င္ျခင္း

ဖ်ာ

အေျခခံအေနျဖင့္တစ္ခ်က္
ပ်က္စီးသြားသည့္အစိတ္အပုိင္းက အခ်ပ္ေရမ်ားပါက ထုိအခ်ပ္ေရမ်ားစာ 
(ေျပာင္းျပန္, ျပန္လွန္မွာလားအတည့္လဲလယ္မွာလားဆုိတာကေတာ့ပ်
က္စီးသြားသည့္ပမာဏေပၚမူတည္ပါသည္။) 

(ဖ်ာအေရွ႔ျခမ္း) 
ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကုိ ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။

ေကာ္ေဇာ
ဖက္အံုး
ၾကမ္းခင္း

ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားစသည္တုိ႔သည္ 
အေရအတြက္မ်ားျပားေနပါက ဧည့္ခန္းတစ္ခန္းလုံး

(ဖ်ာၾကမ္းခင္း ・ ေကာ္ေဇာ ・ ဗီႏိုင္းအခင္း) 
၆ႏွစ္တြင္က်န္ေနသည့္တန္ဖိုးကုိ ၁ယန္းပံုစံမ်ိဳးထားကာ 
တာ၀န္ခြဲေ၀မႈမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

သစ္သားၾကမ္းခင္း
အေျခခ㎡ံ ယူနစ္
ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားစသည္တုိ႔သည္ 
အေရအတြက္မ်ားျပားေနပါက ဧည့္ခန္းတစ္ခန္းလုံး

(သစ္သားၾကမ္းခင္း) 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကုိ 
ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။
(သစ္သားၾကမ္းခင္းတစ္ခုလုံးအကုန္ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားရွိကာ 
လဲလွယ္သည့္အခါ တြင္ အဆုိပါအေဆာက္အဦး၏ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအား
နွစ္အေရအတြက္တြင္ က်န္ေနသည့္တန္ဖိုးကုိ ၁ယန္းပံုစံမ်ိဳးထားကာ 
တာ၀န္ခြဲေ၀မႈမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။) 
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နံရံ (နံရံကပ္အျပား) 

㎡ ယူနစ္ကုိေမွ်ာ္လင့္ေပမယ့္ ငွားရမ္းသူက ပ်က္စီးေစခဲ့တဲ့ 
ေနရာမ်ား အပါအ၀င္ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုစာအထိ 
လဲလွယ္ခစားရိတ္ ကုိ ငွားရမ္းသူတာ၀န္အျဖစ္ ထားလဲဘဲ 
မေရွာင္လႊဲရေအာင္လုပ္ပါမည္။

(နံရံ〔နံရံကပ္အျပား〕) 
၆ႏွစ္တြင္က်န္ေနသည့္တန္ဖိုးကို ၁ယန္းပံုစံမ် ိဳးထားကာ 
တာ၀န္ခြေဲ၀မႈမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

စီးကရက္စသသည္တို႔၏ 
အေငြ႔မ်ား၊ အန႔ံမ်ား

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါအခန္းတစ္ခုလုံးရွိ 
နံရံကပ္အျပားမ်ား စသည္တို႔သည္ အေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ အေရာင္ 
ေျပာင္းျခင္းမ်ိဳး၊ အန႔ံမ်ားစြဲေနသည့္အခါတြင္ သာလွ်င္ အခန္းတစ္ခုလံုး၏ 
သန္႔ရွင္းေရး သုိ႔မဟုတ္ လဲလွယ္ျခင္းကုန္က်စားရိတ္ကုိ ငွားရမ္းသူမွ 
တာ၀န္ယူျခင္းက သင့္ေလ်ာ္ သည္ဟုေတြးႏိုင္ပါသည္။

ပ်က္စီးသြားသည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း

အ
ိမ္ေထ

ာင္ပရိေဘ
ာဂမ်ား・ တို

င္
ပ်က

္စီးသ
ြားသ

ည
့္အ

စိတ္
အ

ပိုင္းမ်ား၏ 
ျပန္လ

ည
္ျပင္ဆ

င္ျခင္း

ေခ်ာေမြ႔ေသာမ်က္ႏွာျပင္ ယူနစ္တစ္ခ်က္
(စာရြက္ေခ်ာမ်ား၊ မွန္စာရြက္မ်ား) 
ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကုိ ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။

တုိင္ ယူနစ္တစ္ေခ်ာင္း
(ေခ်ာေမြ႔ေသာမ်က္ႏွာျပင္၊ မွန္စာရြက္စသျဖင့္ 
ပရိေဘာဂပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ တုိင္) 
ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကုိ ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။

ပစၥည
္းကိ

ရိယ
ာမ်ား・

အ
ျခား

ပစၥည
္းကိ

ရိယ
ာ္မ်ား၏

ပန္လ
ည

္ျပင္ဆ
င္ျခင္း

တပ္ဆင္ထားေသ 
ာပစၥည္းကိရိယာမ်ား

ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအစိတ္အပိုင္း၊လဲလွယ္ျခင္း 
အတြက္သင့္ေတာ္သည့္စားရိတ္

(တပ္ဆင္ထားေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ား) 
ခံႏိုင္ရည္အား၏ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္အား 
ျဖင့္က်န္ေနသည့္တန္ဖိုးကုိ ၁ယန္းသုိ႔တိုက္ရိုက္ထားျခင္း 
(သုိ႔မဟုတ္သြယ္၀ိုက္ထားျခင္း) ကိုစဥ္းစားသတ္မွတ္ကာ 
တာ၀န္ခြဲေ၀မႈမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

ေသ
ာ့ျပန္လ

ည
္ေပးအပ္ျခင

ေသာ့
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား
ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည့္အေျခအေနတြင္ 
လုံးပတ္လဲလွယ္ျခင္းလဲပါ၀င္ပါသည္။

သာ့ေပ်ာက္ပ်က္သြားေသာအေျခအေနတြင္ 
ၾကာျမင့္လာေသာႏွစ္အေရအတြက္ကို ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။ 
လဲလွယ္သည့္ ကုန္က်စားရိတ္ေငြပမာဏကုိ ငွားရမ္းသူ 
တာ၀န္အေနနဲ႔ထားပါမည္။

ပံုမွန္သ
န္႔ရွင္းေရးလု

ပ္ျခင္း※

သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း
※ ပံုမွန္သန္႔ 
င္းေရးႏွင့္ ထြက္ခြာ 
ခ်ိန္၏သန္႔ရွင္းေရးတုိ႔ကုိ ပ်င္းရိ 
ခဲ့သည့္အေျခအေနသာလွ်င္

အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီ သုိ႔မဟုတ္ ေနအိမ္ တစ္ခုလံုး

ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွစ္အေရအတြက္ကုိ ထည့္သြင္းမေရတြက္ပါ။ 
ငွားရမ္းသူတာ၀န္အေနႏွင့္ျဖစ္လာမည္က ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးကုိ 
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ ျခင္းမရွိသည့္အေျခအေနတြင္ 
အစိတ္အပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ ေနအိမ္ တစ္ခုလုံး၏သန္႔ရွင္းေရး စားရိ
တ္က်သင့္ေငြကုိငွားရမ္းသူတာ၀န္အေန ႏွင့္ထားပါမည္။

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားစသည္တုိ႔၏ ၾကာျမင့္လာေသာႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ ငွားရမ္းသူတာ၀န္အခ်ိဳး (ခံႏိုင္သည့္ႏွစ္အေရအတြက္ ၆ႏွစ္ႏွင့္၈ႏွစ္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္တန္ဖိုးျဖစ္လွ်င္) 
ငွားရမ္းသူတာ၀န္အခ်ိဳး (အေျခခံျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတာ၀န္ရွိသည့္အေျခအေနတြင္) 
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ေစ်းႏႈန္း (ယန္း) ယူနစ္ပစ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ

အိပ္ယာ

မ်က္ႏွာက်က္・နံရံ

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာပစၥည္း・ 

တိုင္

ပစၥည
္းကိ

ရိယ
ာ္မ်ား

・အ
ျခား

ဘုံ

ဆင္၀င・္စၾက္န္

မီးဖိုေခ်ာင·္မီးဖိုခန္း

ေရခ်ိဳးခန္း・ေဘစင・္
အိမ္သာ

အျခား

※ ဒီယူနစ္ေစ်းႏႈန္သည္ အဆုံးစြန္အထိလမ္းညႊန္ခ်က္သာျဖစ္ျပီး ေနထုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ငွားရမ္းသူ・ငွားေပးသူႏွစ္ဦးလံုး အတြက္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
၏ခန္႔မွန္းေငြပမာဏကို လက္ခံဖို႔အတြက္အရာျဖစ္ပါသည္။

※ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထြက္ခြာသည့္အခ်ိန္တြင္ ပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းႏွင့္လက္က်န္ပစၥည္းအေျခအေန၏ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပ်က္စီးဆုံးရႈံုးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလု
ပ္ငန္းနည္းလမ္းစသည္တုိ႔ကုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားျပီး ငွားရမ္းသူ

・ ငွားေပးသူႏွစ္ဖက္လုံး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ထားျပီးလက္ေတြ႔ရလာသည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိစၥအျဖစ္ ျဖစ္လာပါမည္။

(အေဆာက္အဦးေပၚမူတည္ကာ ကြက္လပ္တြင္ (ပစ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ), ယူနစ္), ေစ်းႏႈန္း (ယန္း)) ျဖည့္သြင္းအသုံးျပဳေပးပါ။)

3. ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိစၥရပ္ခန္႔မွန္းေျခယူနစ္ေစ်းနႈန္း

II. ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္အထူးစာခ်ဳပ္
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ကုန္က်စားရိတ္၏အေထြေထြအေျခခံမူသည္ အထက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပမယ့္ ငွားရမ္းသူသည္ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ
စားရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ ငွားရမ္းသူ၏ တာ၀န္မ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥကို သေဘာတူညီပါသည္။ (ဒါေပမယ့္ ျမိဳ႔ျပဥပေဒပုဒ္မ၉၀အရ စားသံုးသူစာခ်ဳပ ္
ဥပေဒပုဒ္မ၈အပိုဒ္၈၏၂၊ အပိုဒ္၉သုိ႔မဟုတ္ အပိုဒ္၁၀ကုိ မခ်ိဳးေဖာက္ေသာအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ကန္႔သတ္ပါသည္။) 
 (အကြက္ထဲတြင္ မူလတုန္းက ငွားေပးသူကတာ၀န္ယူသင့္သည့္အရာျဖစ္သည့္စားရိတ္ကို အထူးသီးသန္႔အေနျဖင္ ့ ငွားရမ္းသူကိုတာ၀န္ယူေစသည္႔ 
အေၾကာင္းရင္း) 

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

က：                                        တံဆိပ္တုံး
ခ：                                          တံဆိပ္တုံုး

 
ေအာက္ပါ္ငွားေပးသူ (က) ႏွင့္ငွားရမ္းသူ (ခ) တို႔သည္ ဒီအေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အထက္ပါအတိုင္း 
ငွားရမ္းခစာခ်ဳပ္ကိုသေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုကာ တစ္ဖန္ က ႏွင့္အာမခံသည့္ပုဂၢဳိလ္ (ဂ) တို႔သည္ အထက္ပါအတိုင္း 
ခ ၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့ ္ပတ္သတ္ျပီး အာမခံစာခ်ဳပ္ကိ ုခ်ဳပ္ဆိ ုခဲ ့ ျခင္း အားသက္ေသျပရန္အတြက္ 
ဒီစာခ်ဳပ္၃ေစာင္ကို ျပဳလုပ္ေပးကာ က ခ ဂ အမည္မ်ားတံဆိပ္တံုးမ်ားအသီးသီးတစ္ခုခ်င္းစီျပဳလုပ္ျပီး မိတၱဴ 
၁ေစာင္စီကိုလက္၀ယ္ပိုင္ဆုိင္ ထားရပါမည္။

ဟဲအိဆဲအိ             ႏွစ္             လ             ရက

ငွားေပးသူ (က) လိပ္စာ 〒
အမည္ တံဆိပ္တုံး
ဖုန္းနံပါတ္

ငွားရမ္းသူ (ခ) လိပ္စာ 〒
အမည္ တံဆိပ္တုံး
ဖုန္းနံပါတ္

ေအးဂ်င့္ လုိင္စင္နံပါတ္〔　　    〕 ျပည္နယ္မွဴး・ကုန္းလမ္းႏွင့္ပို႔ေဆာင္ 
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး (          )

အမွတ္စဥ　္　နံပါတ္

ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီ
ကုိယ္စားလွယ္ ရံုးခန္းတည္ေနရာ

စီးပြားေရးအမည္ (အမည္) 
ကုိယ္စားလွယ္အမည္ တံဆိပ္တံုး

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္〔　　　〕
ျပည္နယ္မွဴး

အမွတ္စဥ　္　နံပါတ္

အမည္ တံဆိပ္တုံး

အမည္ႏွင့္တံဆိပ္တုံးေကာ္လံ

1. “ေအာက္ပါငွားေပးသူ (က) ႏွင့ ္င ွားရမ္းသူ (ခ) တိ ု ႔သည္ ဒီအေဆာက္အဦးႏွင့ ္ပတ္သတ္ျပီး အထက္ပါအတိုင္း 
ငွားရမး ္ ျခင္းစာခ်ဳပ ္ကိ ု သေဘာတူခ်ဳပ ္ဆိ ု ျပ ီးေၾကာင္းကိ ုသက္ေသျပရန္အတြက္ ဒီစာခ်ဳပ ္၂ေစာင္ကိ ု ျပဳလုပ္ ျပ ီး 
(က) (ခ) အမည္တံဆိပ္တံုးမ်ားအျပင္အသီးသီး ထို ၁ေစာင္ဆီကိုသိမ္းထားရပါမည္။” ကိ ု“ေအာက္ပါ္ငွားေပးသူ 
(က) ႏ ွင ္ ့ င ွ ာ းရမ ္ းသ ူ  (ခ) တ ိ ု ႔သည္  ဒ ီအေဆာက္အဥ ီ းႏ ွင ္ ့ ပတ ္သတ္ ျပ ီ း  အထက္ပ ါအတိ ုင ္ း  င ွ ာ းရမ ္ းခစာ
ခ ် ဳပ ္က ိ ုသေဘာတူခ ် ဳပ ္ဆ ိ ုကာ တစ ္ဖန ္  က ႏ ွင ္ ့အာမခ ံသည္ ့ပ ုဂ ၢ ဳ ိလ ္  (ဂ) တ ိ ု ႔သည္  အထက္ပ ါအတိ ုင ္ း  ခ 
၏တာ၀န ္၀တ ၱရာ းမ ် ာ းႏ ွ င ့ ္ ပတ ္သတ္ ျပ ီ း  အာမခ ံစာခ ် ဳ ပ ္က ိ ု ခ ် ဳ ပ ္ဆ ိ ု ခ ဲ ့ ျ ခင ္ း  အာ းသက္ေသျပရန ္အတြက ္ 
ဒ ီစာခ ် ဳပ ္၃ေစာင ္က ိ ု  ျပ ဳလ ုပ ္ေပးကာ က ခ ဂ အမည္မ ်ာ းတ ံဆ ိပ ္တ ံ ု းမ ် ာ းအသီ းသ ီ းတစ ္ခ ုခ ်င ္ းစ ီ ျပ ဳလ ုပ ္ 
ျပီး မိတၱဴ ၁ေစာင္စီကုိလက္၀ယ္ပိုင္ဆုိင္ ထားရပါမည္။” ဖြင့်အစားထိုးပါ။

2. ငွားရမ္းသူ(ခ) ကော်လံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကွက်လပ်ကုိထည့်ပါ။

အာမခံသူ (ဂ) လိပ္စာ 〒
အမည္ တံဆိပ္တုံး
ဖုန္းနံပါတ္ 
ကန့္သတ္ေငြေၾကး



29 30

390 391

         ႏွစ္          လ          ရက္

ကာလတိုအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာရွင္းလင္းျပခ်က္

ငွားေပးသူ(က)  လိပ္စာ
 အမည္ တံဆိပ္တုံး
ကိုယ္စားလွယ္  လိပ္စာ
 အမည္ တံဆိပ္တုံး

ေအာက္ပါအိမ္ယာႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ကာလတုိအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ကုိ 
သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိျခင္းျပဳကာ အိမ္ေျမငွားရမ္းျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ဥပေဒပုဒ္မ၃၈အပိုဒ္၂အရ 
ေအာက္ပါအတုိင္းရွင္းျပပါမည္။

ေအာက္ပါအိမ္ယာ၏ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္သည္ သက္တမ္းတုိးျခင္းမရွိဘဲ 
ကာလျပည့္သြားျခင္းေၾကာင့္ ငွားရမ္းခကျပီးဆုံးသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ကာလျပည့္သည့္ရက္၏ေနာက္ရက္ကုိ အစအျဖစ္ထားမည့္ ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္အသစ္ 
(စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း) သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိသည့္အေျခအေနမရွိပါက ကာလျပည့္သည့္ရက္
အထိေအာက္ပါအိမ္ယာကုိ အလုံးစံုအပ္ႏွံရမည္။

မွတ္ခ်က

အထက္ပါအိမ္ယာႏွင္ ့ပတ္သတ္ျပီး 
အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီျခင္းဥပေဒပုဒ္မ၃၈အပိုဒ္၂အရ ရွင္းျပခ်က္ကို 
သိရွ ိလက္ခံခဲ ့ပါသည္။

          ႏွစ          လ          ရက္

 ငွားရမ္းသူ(ခ) လိပ္စာ
 အမည တံဆိပ္တုံး

（5）ကာလတိုအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာရွင္းလင္းျပခ်က္ 
　　(အိမ္ေျမငွားရမ္းျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ဥပေဒပုဒ္မ၃၈အပိုဒ္၂ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး) 

（1） အိမ္ယာ

（2） စာခ်ဳပ္ကာလ

အမည္

အစ           ႏွစ        လ        ရက္မွ
အဆုံး         ႏွစ        လ        ရက္အထိ

ႏွစ္　　လၾကာ

တည္ေနရာ

အိမ္နံပါတ္

         ႏွစ          လ          ရက

ကာလတိုအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ျပီးဆုံးေၾကာင္းအသိေပးခ်က္

(ငွားရမ္းသူ) လိပ္စာ
အမည္ မစ္စတာ

(ငွားေပးသူ) လိပ္စာ
အမည္ တံဆိပ္တုံး

ကၽြႏုပ္ငွားထားေသာေအာက္ပါအိမ္ယာႏွင့္ပတ္သတ္ျပိး ဂ်ပန္သကၠရာဇ        နစ္        လ         
ရက္တြင္ကာလျပည့္ျခင္းေၾကာင့္ငွားရမ္းခအဆုံးသတ္ပါမည္။
(ထုိ႔အျပင္ ဒီအေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးကာလျပည့္သည့္ရက္၏ေနာက္ရက္
ကုိ အစဟုထားကာ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္အသစ္(စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း) ကုိ ဆႏၵရွိပါက 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။)

မွတ္ခ်က္

（6）ကာလတိုအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ျပီးဆုံးေၾကာင္းအသိေပးခ်က္
　 ( အိမ္ေျမငွားရမ္းျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ဥပေဒပုဒ္မ၃၈အပိုဒ္၄၊ ကာလတုိအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္စံပံုစံအပိုဒ္၂ပိုဒ္ခြဲ

၃ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး)

[သတိျပဳရန]
1. စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းအစီအစဥ္ရွိခဲ့ပါက (   ) ကုိထည့္ေပးပါ။
2. (1) ႏွင့္ (2) ေကာ္လံတုိ႔သည္သူတုိ႔အသီးသီး၏ေခါင္းစည္း (1) ႏွင့္ (2) 

ကုိကုိးကားျပီးထည့္ေပးပါ။

（1） အိမ္ယ

（2） စာခ်ဳပ္ကာလ

အမည္

အစ          ႏွစ္        လ        ရက္မ
အဆုံး       ႏွစ္        လ        ရက္ထိ

ႏွစ္
လၾကာ

တည္ေနရာ

အိမ္နံပါတ္




