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ပံုံစံ ဗ-၀၁ ၊ စာရင််းရငှ််းလင််းဖျက်သိမ််းရရ်းအရာရှိ ခန ်အပ်မှု အရကကာင််းကကာ်းစာ 

လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေ ပိုေ်မ ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ၁၅၈၊ ၁၆၄၊ ၁၆၆၊ ၁၆၇၊ ၁၆၈၊ ၁၆၉ နှင ် ၁၈၃ လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာ နည််းဥပဒေ 

၇၆၊ ၇၇၊ ၇၉ 

၁။ စာရင််းရှင််းလင််းဖျကသိ်မ််းရရ်းအရာရိှခန ်အပသ်ည က်ုံမပဏီ/အခခာ်းရကာ်ပိုံရရ်းရှင််းအဖ  ွဲ့အစည််း၏ အချကအ်လကမ်ျာ်း- 

  ကိုမပဏီအမည်/အခခာ်းဒကာပ် ိုဒရ်းရှင််းအဖ ွဲွဲ့အစည််းအမည ်(မခဖစမ်ဒနဒရ်းသ င််းရန်) 

 

 

  ခမနမ်ာဘာသာခဖင ်ကိုမပဏီအမည/်အခခာ်းဒကာ်ပ ိုဒရ်းရငှ််းအဖ ွဲွဲ့အစည််း အမည(်ဒဖာ်ခပလ ိုပါက)  

 

 

  ကိုမပဏီမှတ်ပံိုတင်အမတှ်/အခခာ်းဒကာ်ပ ိုဒရ်းရငှ််းအဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ မှတ်ပံိုတင်အမတှ်  

 

 
 

၂။ စာရင််းရှင််းလင််းဖျကသိ်မ််းရရ်းအရာရိှအခဖစ် ခန ်အပ်ခခင််းခံရသည ် လူမ  ခံယူခခင််းဆိုံင်ရာ ကျွမ််းကျင်သူ/ တရာ်းဝင်    

     ပစစည််းထိန််း၏ အချက်အလက်မျာ်းရဖာ်ခပရန်- 

  အင်္ဂလိပ်ဘာသာခဖင ် အမညအ်ခပည အ်စံုံကိုံ ရဖာ်ခပရန် (မခဖစ်မရနရရ်းသ င််းရန်)*   

 

 

  ခမနမ်ာဘာသာခဖင ်အမည်အခပည ်အစံုံ(ရဖာ်ခပလိုံပါက)   

 

 

  လူမ  ခံယူခခင််းဆိုံင်ရာကျွမ််းကျင်သူ မှတ်ပံုံတငအ်မတှ်* 

 

 

 အီ်းရမ်းလ်* 

 

 

  ဖုံန််းနံပါတ်* 

 

 

  နိုံင်ငံသာ်း *  
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 နိုံင်ငံသာ်းစိစစ်ရရ်းကတ်/ပတ်စ်ပိုံ နံပါတ် (နိုံငင်ံခခာ်းသာ်းမျာ်းအတ က်သာ)* 

 

 

  လိပ်စာ 

  လမ််းအမညန်ှင ် လမ််းအမတှ*် 

 

 

  ယူနစ်/ အလ ာအထပ် စသည်တိုံ ခဖည ်ရန ်

 

  ရပ်က က်/မမ ိွဲ့/ မမ ိွဲ့နယ်* 

 

 

  ခပည်နယ်/တိုံင််းရေသကကီ်း* 

 

  နိုံင်ငံ* 

 

 

  ကုံတ်နံပါတ ်

 

 

၃။ စာရင််းရှင််းလင််းဖျကသိ်မ််းရရ်းအရာရိှ ခန ်အပ်သည  ်ရန ရက်* 

 

 

  dd         mm   yyyy 
 

ဤအဒကကာင််းကကာ်းစာက ို လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၅၂၊ ၁၅၈၊ ၁၆၄၊ ၁၆၆၊ ၁၆၇၊ ၁၆၈၊ ၁၆၉ သ ိုို့မဟိုတ် 

၁၈၃ လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာနည််းဥပဒေ ၇၇ နငှ ် ၇၉ (က) နှင ် (ခ) အရ ခနိ်ု့အပ်ပပီ်း အလိုပ်လိုပ်ရက ် ၂ ရက် 

အတ င််းတင်သ င််းရမည်ခဖစ်သည်။ အကယ်၍ ဖျက်သ မ်ဒရ်း အရာရှ သည် အထကဒ်ဖာ်ခပပါ ခပဌာန််းချက်က ို 

ဒဖာက်ဖျက်ပါက မှတ်ပံိုတင ် အရာရှ သည် ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ထက်မပ ိုဒသာ ဒင ပမာဏ က ို စာရင််းရငှ််းလင််း 

ဖျက်သ မ််းဒရ်း အရာရှ အာ်း ေဏ်ရ ိုက်ရမည် (လူမ ွဲခံယူခခင််း ဆ ိုင်ရာ ဥပဒေ ပိုေ်မ ၄ (က)) ။ 
 

၄။ ခန ်အပ်မှုနှင ်သက်ဆိုံင်သည  ်အချက်အလက်မျာ်း 

(က) စာရင််းရှင််းလင််းဖျကသိ်မ််းရရ်းအရာရိှ ခန ်အပ်ရသည  ်အရကကာင််းရင််းကိုံ ရအာက်တ င် ရဖာ်ခပပါ- 
 

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ  ၁၅၂(က)အရ   ကိုမပဏီက   စာရင််းရငှ််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ က ို  ခနို့အ်ပ ် 

         လ ိုကသ်ည်။ 

        /             / 
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 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေ ပိုေ်မ၁၅၈(က)အရ ပမီရှင်မျာ်းက စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ က ိုခနို့်အပ်       

          လ ိုကသ်ည်။ 

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေ ပိုေ်မ၁၅၈(ခ)  အရ  ကိုမပဏီက     စာရင််းရငှ််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ က ို  ခနိ်ု့အပ်   

         လ ိုကသ်ည်။ 

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေ ပိုေ်မ ၁၆၄(က)နှင ်  ပိုေ်မ ၁၆၇ အရ  တရာ်းရံို်းအမ နို့်ခဖင ်  စာရင််းရငှ််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်း  

         အရာရှ က ိုခနို့်အပ်လ ိုကသ်ည်။ 

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ   ၁၆၆   အရ  တရာ်းရံို်းက  ယာယစီာရင််းရှင််းလင််းဖျကသ် မ််းဒရ်းအရာရှ   အခဖစ ်   

         ခနို့်အပ်လ ိုကသ်ည်။ 

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၆၈(က)(၂)အရ ကိုမပဏီ၏ပမီရှင်မျာ်းက တရာ်းဝင်ပစစည််းထ န််း ဒနရာတ င်  

               စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ က ိုခနို့်အပ်လ ိုက်သည်။ 

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၆၉ (က)(၂) အရ ကိုမပဏီ၏ပမီရှင်မျာ်းက တရာ်းဝင်ပစစည််းထ န််းဒနရာတ င်  

               စာရင််းရငှ််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ က ိုခနို့်အပ်လ ိုကသ်ည်။ 

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ  ၁၈၃  အရ     လစ်လပ်ဒနဒသာ   စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ က ို  

               ခနို့်အပ်လ ိုကသ်ည်။ 

(ခ) အကယ်၍ စာရင််းရှင််းလင််း ဖျကသိ်မ််းရရ်း အရာရိှကိုံ လူမ  ခံယူခခင််းဆိုံင်ရာဥပရေပုံေ်မ ၁၅၂ (က) အရ ကုံမပဏီက 

ခန ်အပ်ခ  လျှင်အဖ  ွဲ့၀င်မျာ်း၏ ဆနဒအရလျာက် ကုံမပဏီအာ်း ဖျကသိ်မ််းရစနိုံင်သည  ်အရခခအရနမျာ်းကိုံ ရအာကတ် င ်

ရဖာ်ခပပါ- 
 

 လူမ ွဲခံယူခခင််း ဆ ိုင်ရာ ဥပဒေပိုေ်မ ၁၄၇ (က) (၁)တ င် ဒဖာ်ခပထာ်းဒသာ ကိုမပဏီ၏ ဖ ွဲွဲ့စည််းပံိုအဒခခခစံည််းမျဉ််း အရ 

ကိုမပဏီ၏ သက်တမ််းအတ က် သတ်မှတ်ထာ်းသည ် ကာလ ကိုန်ဆံို်းခခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ကိုမပဏီ၏ ဖ ွဲွဲ့စည််းပံို 

အဒခခခစံည််းမျဉ််းတ င် ကိုမပဏီက ို ဖျက်သ မ််း န ိုင်သည်ဟို ဒဖာ်ခပထာ်းသည ် အဒခခအဒန တစ်ရပ်ရပ် ခဖစဒ်ပေါ် 

ခွဲ ခခင််း၊ ထ ိုို့အခပင် ကိုမပဏီ၏ အဒထ ဒထ  အစည််းအဒဝ်းတ င် ကိုမပဏီအာ်း ဆနဒအဒလျာက် ဖျက်သ မ််းမည် 

ခဖစဒ်ကကာင််း ဆံို်းခဖတ်ချက် ချမှတ်ခွဲ ခခင််း၊  

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာ ဥပဒေပိုေ်မ၁၄၇ (က)(၂) အရ ကိုမပဏီအာ်း ဆနဒအဒလျာက်ဖျကသ် မ််းမည်ခဖစဒ်ကကာင််းက ို 

ကိုမပဏီ၏ အထူ်းဆံို်းခဖတ်ချက်ခဖင ် ချမှတ်ဒဆာင်ရွက်ခခင််း၊ 
 

(င်္) ကုံမပဏီသည် အမျာ်းပိုံင်ကုံမပဏီတစခ်ုံ သိုံ မဟုံတ ် အမျာ်းပိုံင်ကုံမပဏီမှ ရာနှုန််းခပည  ် ပိုံင်ဆိုံင် ထာ်းသည  ်

လက်ရအာက်ခ ံကုံမပဏီ ခဖစသ်ည်။ 

 Yes   No 

၅။ တရာ်းရံုံ်းကကုံမပဏီ/ အခခာ်းရကာ်ပိုံရရ်းရှင််း အဖ  ွဲ့အစည််းမျာ်းကိုံ ဖျကသိ်မ််းရန ်အမနိ ်ချမှတ်ခ  လျှင် တရာ်းရံုံ်းက 

အမနိ ်ချမှတ်သည ်ရန ရက ်
  
 

 

  dd         mm   yyyy 

လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၆၄ (က) နှင ် ၁၆၆ တ ိုို့အရ တရာ်းရံို်းအမ နိ်ု့မ တတူက ို ဤအဒကကာင််းကကာ်း စာတ င် 

ပူ်းတ ွဲ တင်ခပရမည်။ 

        /             / 
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၆။ လူမ  ခံယူခခင််းဆိုံင်ရာဥ ပရေပုံေ်မ ၁၅၁ အရ ရ က ်းမမ ီရပ်းရချနိုံင်ရကကာင််း ရကကညာချက်နှင ် ကုံမပဏီ စာရင််းစစ်မျာ်း၏ 

အစီရင်ခံစာ (လိုံအပ်လျှင်) 

လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၄၇ (က) (၁) နငှ ် (၂) အရ ဒဖာ်ခပထာ်းသည ် အဒခခအဒနမျာ်းတ င် အဖ ွဲွဲ့၀င်မျာ်း၏ 

ဆနဒအဒလျာက် ဖျက်သ မ််းခခင််းက ို အဆ ိုခပြုလာပါက ေါရ ိုက်တာ အမျာ်းစိုသည် ပိုေ်မ ၁၅၁ (က)အရခပဋ္ဌာန််းထာ်းဒသာ 

ဒ က ်းပမဒီပ်းဒချန ိုငဒ်ကကာင််း ဒကကညာချက်က ို ထိုတ်ခပန်ရမည်ခဖစ်ပပီ်း ပိုေ်မ ၁၅၁ (ဃ) အရ အဆ ိုပါ ဒကကညာချက်က ို 

မှတ်ပံိုတင်အရာရှ ထံသ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ တင်ခပရမည် ခဖစသ်ည်။ 
 

အမျာ်းပ ိုင်ကိုမပဏီ သ ိုို့မဟိုတ် အမျာ်းပ ိုင်ကိုမပဏီ၏ ရာနှုန််းခပည ်လက်ဒအာကခ်ံ ကိုမပဏီ ခဖစလ်ျှင် ကိုမပဏီစာရင််းစစမ်ျာ်းက 

အတည်ခပြုထာ်းသည ် အစီရငခ်ံစာ နှင အ်တူ ကိုမပဏီ ေါရ ိုကတ်ာမျာ်း၏ ဒ က ်းပမဒီပ်းဒချန ိုငဒ်ကကာင််း ဒကကညာချကက် ို ဒဖာ်ခပ 

ရမည်။ (လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာ ဥပဒေပိုေ်မ ၁၅၁ (ဂ)) 
 

စာရင််းရငှ််းလင််း ဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ အာ်း ခနို့အ်ပပ်ပ်ီး အလိုပ်လိုပ်ရက် ၂ ရကအ်တ င််းတ င် စာရင််း ရငှ််းလင််း 

ဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ  ခနို့်အပ်မှုအဒကကာင််းကကာ်းစာနှင ်အတ ူ ေါရ ိုကတ်ာမျာ်း၏ ဘဏ္ဍာဒရ်း အဒခခအဒန ဒကကညာချကက် ို 

မှတ်ပံိုတင် အရာရှ ထံသ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ခခင််းမရှ ပါက မှတ်ပံိုတင် အရာရှ မှ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ထက် မပ ိုသည ် ေဏဒ်ကက်းဒင က ို 

ကိုမပဏီနှင ် ကိုမပဏီ၏ အရာရှ တ ိုင််းက ို တပ်ရ ိုက်ရမည် ခဖစသ်ည်။ (လူမ ွဲခံယူခခင််း ဆ ိုင်ရာ ဥပဒေ ပိုေ်မ၁၅၁(ဆ)) ။ 
 

၇။  ကုံမပဏီ/အခခာ်းရကာ်ပိုံရရ်းရှင််းအဖ  ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အခခာ်းလူမ  ခံယူခခင််းဆိုံင်ရာ  ကျွမ််းကျင်သူမျာ်းကုိံ စာရင််းရှင််းလင််း    

      ဖျကသိ်မ််းရရ်း အရာရိှအခဖစ် ခန ်အပ်ခခင််းဆိုံင်ရာ အချက်အလက်မျာ်း- 
 

(က) ၂ ဦ်း သ ိုို့မဟိုတ် ၂ ဦ်းထက်ပ ိုဒသာ လူမ ွဲခံယခူခင််းဆ ိုင်ရာ ကျွမ််းကျင်သမူျာ်းက ို ကိုမပဏီ/ အခခာ်းဒကာ်ပ ိုဒရ်းရငှ််း 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းတ င် စာရင််းရငှ််းလင််း ဖျက်သ မ််းဒရ်း အရာရှ အခဖစ် ခနို့်အပ်မည် ဟိုတ်/မဟိုတ်။ 
 

   Yes   No 

(ခ) လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာ ဥပဒေ ပိုေ်မ ၃၅၂ အရ ၂ ဦ်း သ ိုို့မဟိုတ ် ၂ ဦ်း ထကပ် ို၍ လူမ ွဲခံယူခခင််း 

ဆ ိုင်ရာကျွမ််းကျင်သူမျာ်းက ို စာရင််းရငှ််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ အခဖစ် ခနို့်အပ်မည် ဆ ိုပါက လူမ ွဲခံယူခခင််း 

ဆ ိုင်ရာ ကျွမ််းကျင်သကူ ို စာရင််းရငှ််းလင််း ဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ ၏ လိုပ်ငန််းမျာ်းနှင  ် လိုပ်ပ ိုင်ခ င ်မျာ်းက ို 

ကျင ်သံို်းန ိုငဒ်ရ်းအတ က် ခနို့အ်ပဒ်ကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာက ို ပူ်းတ ွဲခနိ်ု့အပ်ခခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပူ်းတ ွဲနငှ ် 

အခခာ်းနည််းမျာ်းခဖင ် ခနို့်အပ်ခခင််း ခဖစပ်ါ သလာ်း။ 

   ပူ်းတ ွဲဒဆာင်ရွကရ်န်ခနို့်အပ်ခခင််း 

  ပူ်းတ ွဲနငှ ်အခခာ်းနည််းမျာ်းခဖင ဒ်ဆာင်ရွကရ်နခ်နို့်အပ်ခခင််း   
 

(င်္) စာရင််းရငှ််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်း အရာရှ အခဖစ ် ပူ်းတ ွဲခနိ်ု့အပခ်ခင််းခံရသည ် လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာ ကျွမ််းကျင်သ ူ

မျာ်း၏ အချက်အလက်မျာ်းဒဖာ်ခပရန်- 
 

  အင်္ဂလိပ်ဘာသာခဖင ် အမညအ်ခပည အ်စံုံကိုံ ရဖာ်ခပရန် (မခဖစ်မရနရရ်းသ င််းရန်)   

 

  ခမနမ်ာဘာသာခဖင ် အမညအ်ခပည အ်စံုံကိုံ (ရဖာ်ခပလိုံပါက) 
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  လူမ  ခံယူခခင််းဆိုံင်ရာကျွမ််းကျင်သူ၏ မှတ်ပံုံတင် အမတှ ်

 

 

  အီ်းရမ်းလ် 

 

 

  ဖုံန််းနံပါတ ်

 

 

  နိုံင်ငံသာ်း 

 

 

  နိုံင်ငံသာ်းစိစစ်ရရ်းကတ်/ပတ်စ်ပိုံ နံပါတ် (နိုံငင်ံခခာ်းသာ်းမျာ်းအတ က်သာ) 

 

 

 

  လိပ်စာ 

  လမ််းအမညန်ှင ် လမ််းအမတှ ်

 

 

 ယူနစ်/ အလ ာအထပ် စသည်တိုံ ခဖည ်ရန ်

 

 

  ရပ်က က်/မမ ိွဲ့/ မမ ိွဲ့နယ ်

 

 

  ခပည်နယ်/တိုံင််းရေသကကီ်း  

 

 

  နိုံင်ငံ  

 

 

  ကုံတ်နံပါတ ်
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၈။ အထက်အပိုံေ်၂ တ င် ရဖာ်ခပထာ်းရသာ စာရင််းရှင််းလင််း ဖျကသိ်မ််းရရ်းအရာရိှမှ လက်မှတ် ရရ်းထိုံ်းသည်။ 

     ဤပံိုစပံါအချက်အလက်မျာ်းနှင ် ပူ်းတ ွဲထာ်းသည ် စာရကွ်စာတမ််းမျာ်းမှာ မှန်ကန်ဒကကာင််း သကဒ်သ ခပြုပါသည်။ 

 

          

 အဂဂလ ပ်ဘာသာခဖင  ်အမညအ်ခပည အ်စံိုက ို ဒဖာ်ခပရန် (မခဖစ်မဒနဒရ်းသ င််းရန်)  

  

၉။  ပူ်းတ  ပါစာရင််း 

     ဤပံိုစနံှင ်အတူ ဒအာက်ပါစာရွက်စာတမ််းမျာ်း ပူ်းတ ွဲ ပါရှ ရမည်- 

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာကျွမ််းကျင်သ၏ူ သဒဘာတညူီချက် ပံိုစ-ံ ၂ မ တတူတစ်ဒစာင် ပူ်းတ ွဲပါရှ ရမည်။ 

 လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ  ၁၄၇ (က) (၁)နငှ ် (၂) အရ  ဒဖာ်ခပထာ်းသည ် အဒခခအဒန မျာ်းတ င် အကယ်၍  

စာရင််းရငှ််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ က ို လူမ ွဲခံယူခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေ ပိုေ်မ  ၁၅၂ (က)အရ  ကိုမပဏီက ခနို့်အပ် 

ခွဲ လျှင် ပိုေ်မ ၁၅၁ (က)အရ ထိုတ်ခပန်ထာ်းသည ် ေါရ ိုကတ်ာမျာ်း၏ ဥပဒေအရ ခပြုစိုတင်ခပရမည ် ဒကကညာချက ်

မ တတူ နှင ် အစည််းအဒဝ်း ဆံို်းခဖတ်ချက ်တစဒ်စာင် ပူ်းတ ွဲပါရှ ရမည်။ 

 ပိုေ်မ၁၅၁(က)အရ ေါရ ိုကတ်ာမျာ်းက ဥပဒေအရ ခပြုစိုတင်ခပရမည ်  ဒကကညာချက်က ို  ထိုတ်ခပန်ခွဲ လျှင် ကိုမပဏီ 

သည် အမျာ်းပ ိုင်ကိုမပဏီ သ ိုို့မဟိုတ် အမျာ်းပ ိုင်ကိုမပဏီမှ ရာနှုန််းခပည ် ပ ိုင်ဆ ိုင်သည ် လက်ဒအာက်ခ ံကိုမပဏီ 

ခဖစ်လျှင် ကိုမပဏီစာရင််းစစ်မျာ်း၏ အစီရင်ခံစာ မ တတူတစဒ်စာင် ပူ်းတ ွဲပါရှ  ရမည်။ 

 စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ  သ ိုို့မဟိုတ် ယာယီစာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်း အရာရှ က ို တရာ်းရံို်းက 

ခနို့်အပ်ခွဲ လျှင် တရာ်းရံို်း၏ အမ နို့်စာမ တတူ ပူ်းတ ွဲပါရှ ရမည်။ 

 


