ပံုံစံ ဗ-၀၁ ၊ စာရင််းရှင်း် လင််းဖျက်သိမ်း် ရရ်းအရာရှိ ခန်အပ်မှု အရကကာင််းကကာ်းစာ
လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာဥပဒေ ပိုေ်မ ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ၁၅၈၊ ၁၆၄၊ ၁၆၆၊ ၁၆၇၊ ၁၆၈၊ ၁၆၉ နှင် ၁၈၃ လူမွဲခံယူခခင််းဆိုင်ရာ နည််းဥပဒေ
၇၆၊ ၇၇၊ ၇၉
၁။ စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သိမ််းရရ်းအရာရှိခန်အပ်သညက
် ုံမဏ
ပ ီ/အခခာ်းရကာ်ပိုံရရ်းရှင််းအဖွဲ့အစည််း၏ အချက်အလက်မျာ်းကိုမပဏီအမည်/အခခာ်းဒကာ်ပိုဒရ်းရှင််းအဖွဲွဲ့အစည််းအမည် (မခဖစ်မဒနဒရ်းသင််းရန်)

ခမန်မာဘာသာခဖင်ကိုမပဏအ
ီ မည်/အခခာ်းဒကာ်ပဒ
ို ရ်းရှင််းအဖွဲွဲ့အစည််း အမည်(ဒဖာ်ခပလိုပါက)

ကိုမပဏီမှတ်ပံိုတင်အမှတ်/အခခာ်းဒကာ်ပဒ
ို ရ်းရှင််းအဖွဲ့ွဲ အစည််း၏ မှတ်ပတ
ံို င်အမှတ်

၂။ စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သိမ််းရရ်းအရာရှိအခဖစ် ခန်အပ်ခခင််းခံရသည် လူမခံယူခခင််းဆိင
ုံ ်ရာ ကျွမ်း် ကျင်သူ/ တရာ်းဝင်
ပစစည််းထိန််း၏ အချက်အလက်မျာ်းရဖာ်ခပရန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာခဖင် အမည်အခပညအ
် စံက
ုံ ိုံ ရဖာ်ခပရန် (မခဖစ်မရနရရ်းသင််းရန်)*

ခမန်မာဘာသာခဖင်အမည်အခပည်အစံုံ(ရဖာ်ခပလိုံပါက)

လူမခံယူခခင််းဆိုံင်ရာကျွမ်း် ကျင်သူ မှတ်ပတ
ံုံ င်အမှတ်*

အီ်းရမ်းလ်*

ဖုံန််းနံပါတ်*

နိုံင်ငံသာ်း *
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နိုံင်ငံသာ်းစိစစ်ရရ်းကတ်/ပတ်စ်ပိုံနံပါတ် (နိုံငင
် ံခခာ်းသာ်းမျာ်းအတက်သာ)*

လိပ်စာ
လမ််းအမည်နှင် လမ််းအမှတ*်

ယူနစ်/ အလာအထပ် စသည်တိုံခဖည်ရန်

ရပ်ကက်/မမိ ွဲ့/ မမိ ွဲ့နယ်*

ခပည်နယ်/တိုံင််းရေသကကီ်း*

နိုံင်ငံ*

ကုံတ်နံပါတ်

၃။ စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သိမ််းရရ်းအရာရှိ ခန်အပ်သည် ရနရက်*

/
dd

/
mm

yyyy

ဤအဒကကာင််းကကာ်းစာကို လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၅၂၊ ၁၅၈၊ ၁၆၄၊ ၁၆၆၊ ၁၆၇၊ ၁၆၈၊ ၁၆၉ သမ
ိုို့ ဟိုတ်
၁၈၃ လူမွဲခံယူခခင််းဆိုင်ရာနည််းဥပဒေ ၇၇ နှင် ၇၉ (က) နှင် (ခ) အရ ခနို့်အပ်ပပီ်း အလိုပ်လိုပ်ရက် ၂ ရက်
အတင််းတင်သင််းရမည်ခဖစ်သည်။ အကယ်၍ ဖျက်သမ်ဒရ်း အရာရှသည် အထက်ဒဖာ်ခပပါ ခပဌာန််းချက်ကို
ဒဖာက်ဖျက်ပါက မှတ်ပတ
ံို င် အရာရှသည် ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ထက်မပိုဒသာ ဒငပမာဏ ကို စာရင််းရှင််းလင််း
ဖျက်သမ််းဒရ်း အရာရှအာ်း ေဏ်ရိုက်ရမည် (လူမွဲခံယူခခင််း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပိုေ်မ ၄ (က)) ။
၄။ ခန်အပ်မှုနှင်သက်ဆင
ိုံ ်သည် အချက်အလက်မျာ်း
(က) စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သိမ််းရရ်းအရာရှိ ခန်အပ်ရသည် အရကကာင််းရင််းကိုံ ရအာက်တင် ရဖာ်ခပပါလူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၅၂(က)အရ ကိုမပဏက
ီ
စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှကို ခနို့အ
် ပ်
လိုကသ
် ည်။
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လူ မွဲခံယူခခင််းဆို င် ရာဥပဒေ ပို ေ်မ၁၅၈(က)အရ ပမီရှင်မျာ်းက စာရင််း ရှင််းလင််း ဖျက် သမ််းဒရ်းအရာရှကိုခနို့်အ ပ်
လိုကသ
် ည်။
လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာဥပဒေ ပိုေ်မ၁၅၈(ခ) အရ ကိုမပဏီက

စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှကို ခနို့်အပ်

လိုကသ
် ည်။
လူမွဲခံယူခခင််းဆိုင်ရာဥပဒေ ပိုေ်မ ၁၆၄(က)နှင် ပိုေ်မ ၁၆၇ အရ တရာ်းရံို်းအမနို့်ခဖင် စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်း
အရာရှကခ
ို နို့်အပ်လိုကသ
် ည်။
လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၆၆ အရ တရာ်းရံို်းက ယာယီစာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှ အခဖစ်
ခနို့်အပ်လိုကသ
် ည်။
လူ မွဲခံယူခခင််းဆို င် ရာဥပဒေပိုေ် မ ၁၆၈(က)(၂)အရ ကို မပဏီ၏ပမီ ရှင် မျာ်းက တရာ်းဝင် ပစစ ည်း် ထန််း ဒနရာတင်
စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှ ကို ခ နို့်အပ် လို က်သည် ။
လူမွဲခံယူခခင််းဆိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၆၉ (က)(၂) အရ ကိုမပဏီ၏ပမီရှင်မျာ်းက တရာ်းဝင်ပစစည််းထန််းဒနရာတင်
စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှကခ
ို နို့်အပ်လိုကသ
် ည်။
လူမွဲခံယူခခင််းဆိုင်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၈၃ အရ

လစ်လပ်ဒနဒသာ စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှကို

ခနို့်အပ်လိုကသ
် ည်။
(ခ) အကယ်၍ စာရင််းရှင််းလင််း ဖျက်သိမ််းရရ်း အရာရှိကုံိ လူမခံယူခခင််းဆိင
ုံ ်ရာဥပရေပုံေ်မ ၁၅၂ (က) အရ ကုံမပဏက
ီ
ခန်အပ်ခလျှင်အဖွဲ့၀င်မျာ်း၏ ဆနဒအရလျာက် ကုံမပဏီအာ်း ဖျက်သိမ််းရစနိုံင်သည် အရခခအရနမျာ်းကိုံ ရအာက်တင်
ရဖာ်ခပပါလူမွဲခံယူခခင််း ဆင
ို ်ရာ ဥပဒေပိုေ်မ ၁၄၇ (က) (၁)တင် ဒဖာ်ခပထာ်းဒသာ ကိုမပဏီ၏ ဖွဲွဲ့စည််းပံိုအဒခခခံစည််းမျဉ််း အရ
ကိုမပဏီ၏ သက်တမ််းအတက် သတ်မတ
ှ ်ထာ်းသည် ကာလ ကိုန်ဆံို်းခခင််း သမ
ိုို့ ဟိုတ် ကိုမပဏီ၏ ဖွဲ့ွဲ စည််းပံို
အဒခခခံစည််းမျဉ််းတင် ကိုမဏ
ပ ီကို ဖျက်သမ််း နိုင်သည်ဟို ဒဖာ်ခပထာ်းသည် အဒခခအဒန တစ်ရပ်ရပ် ခဖစ်ဒပေါ်
ခွဲခခင််း၊ ထအ
ိုို့ ခပင် ကိုမပဏီ၏ အဒထဒထ အစည််းအဒဝ်းတင် ကိုမပဏီအာ်း ဆနဒအဒလျာက် ဖျက်သမ််းမည်
ခဖစ်ဒကကာင််း ဆံို်းခဖတ်ချက် ချမှတ်ခခခင်
ွဲ ်း၊
လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာ ဥပဒေပိုေ်မ၁၄၇ (က)(၂) အရ ကိုမဏ
ပ ီအာ်း ဆနဒအဒလျာက်ဖျက်သမ််းမည်ခဖစ်ဒကကာင််းကို
ကိုမပဏီ၏ အထူ်းဆံို်းခဖတ် ချက်ခဖင် ချမှ တ်ဒဆာင် ရွက်ခခင််း ၊
(င်္) ကုံမပဏီသည် အမျာ်းပိုံင်ကုံမပဏီတစ်ခုံ သိုံမဟုံတ် အမျာ်းပိုံင်ကုံမပဏီမှ ရာနှုန််းခပည် ပိုံင်ဆိုံင် ထာ်းသည်
လက်ရအာက်ခံ ကုံမပဏီ ခဖစ်သည်။
Yes

No

၅။ တရာ်းရံုံ်းကကုံမပဏီ/ အခခာ်းရကာ်ပရ
ိုံ ရ်းရှင််း အဖွဲ့အစည််းမျာ်းကိုံ ဖျက်သိမ််းရန် အမိန်ချမှတ်ခလျှင် တရာ်းရံုံ်းက
အမိန်ချမှတ်သည်ရနရက်

/
dd

/
mm

yyyy

လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၆၄ (က) နှင် ၁၆၆ တအ
ိုို့ ရ တရာ်းရံို်းအမနို့်မတတူကို ဤအဒကကာင််းကကာ်း စာတင်
ပူ်းတွဲ တင်ခပရမည်။
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၆။ လူမခံယူခခင််းဆိင
ုံ ်ရာဥပရေပုံေ်မ ၁၅၁ အရ ရ က်းမမီ ရပ်းရချနိုံင်ရကကာင််း ရကကညာချက်နှင် ကုံမပဏီ စာရင််းစစ်မျာ်း၏
အစီရင်ခံစာ (လိုံအပ်လျှင်)

လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၄၇ (က) (၁) နှင် (၂) အရ ဒဖာ်ခပထာ်းသည် အဒခခအဒနမျာ်းတင် အဖွဲွဲ့၀င်မျာ်း၏
ဆနဒအဒလျာက် ဖျက်သမ််းခခင််းကို အဆိုခပြုလာပါက ေါရက
ို ်တာ အမျာ်းစိုသည် ပိုေ်မ ၁၅၁ (က)အရခပဋ္ဌာန််းထာ်းဒသာ
ဒ က်းပမီဒပ်းဒချနင
ို ဒ
် ကကာင််း ဒကကညာချက်ကို ထိုတ်ခပန်ရမည်ခဖစ်ပပီ်း ပိုေ်မ ၁၅၁ (ဃ) အရ အဆိုပါ ဒကကညာချက်ကို
မှတ်ပံိုတင်အရာရှထံသိုို့ ဒပ်းပိုို့ တင်ခပရမည် ခဖစ်သည်။
အမျာ်းပိုင်ကိုမပဏီ သမ
ိုို့ ဟိုတ် အမျာ်းပိုင်ကိုမပဏီ၏ ရာနှုန််းခပည်လက်ဒအာက်ခံ ကိုမပဏီ ခဖစ်လျှင် ကိုမပဏီစာရင််းစစ်မျာ်းက
အတည်ခပြုထာ်းသည် အစီရင်ခံစာ နှငအ
် တူ ကိုမပဏီ ေါရိုကတ
် ာမျာ်း၏ ဒ က်းပမီဒပ်းဒချနင
ို ဒ
် ကကာင််း ဒကကညာချက်ကို ဒဖာ်ခပ
ရမည်။ (လူမွဲခံယူခခင််းဆိုင်ရာ ဥပဒေပိုေ်မ ၁၅၁ (ဂ))
စာရင််းရှင််းလင််း ဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှအာ်း ခနို့အ
် ပ်ပပီ်း အလိုပ်လိုပ်ရက် ၂ ရက်အတင််းတင် စာရင််း ရှင််းလင််း
ဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှ ခနို့်အပ်မှုအဒကကာင််းကကာ်းစာနှင်အတူ ေါရိုကတ
် ာမျာ်း၏ ဘဏ္ဍာဒရ်း အဒခခအဒန ဒကကညာချက်ကို
မှတ်ပံိုတင် အရာရှထံသိုို့ ဒပ်းပခိုို့ ခင််းမရှပါက မှတ်ပတ
ံို င် အရာရှမှ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ထက် မပိုသည် ေဏ်ဒကက်းဒငကို
ကိုမပဏီနှင် ကိုမပဏီ၏ အရာရှတိုင််းကို တပ်ရက
ို ်ရမည် ခဖစ်သည်။ (လူမွဲခံယူခခင််း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပိုေ်မ၁၅၁(ဆ)) ။
၇။ ကုံမပဏီ/အခခာ်းရကာ်ပိုံရရ်းရှင်း် အဖွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အခခာ်းလူမခံယူခခင််းဆိင
ုံ ်ရာ ကျွမ်း် ကျင်သူမျာ်းကိုံ စာရင််းရှင််းလင််း
ဖျက်သိမ််းရရ်း အရာရှိအခဖစ် ခန်အပ်ခခင််းဆိင
ုံ ်ရာ အချက်အလက်မျာ်း(က) ၂ ဦ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ် ၂ ဦ်းထက်ပိုဒသာ လူမွဲခံယခူ ခင််းဆိုင်ရာ ကျွမ််းကျင်သမ
ူ ျာ်းကို ကိုမပဏီ/ အခခာ်းဒကာ်ပဒ
ို ရ်းရှင််း
အဖွဲွဲ့အစည််းမျာ်းတင် စာရင််းရှင််းလင််း ဖျက်သမ််းဒရ်း အရာရှအခဖစ် ခနို့်အပ်မည် ဟိုတ်/မဟိုတ်။
Yes

No

(ခ) လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာ ဥပဒေ ပိုေ်မ ၃၅၂ အရ ၂ ဦ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ် ၂ ဦ်း ထက်ပို၍ လူမွဲခံယူခခင််း
ဆိုင်ရာကျွမ််းကျင်သူမျာ်းကို စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှအခဖစ် ခနို့်အပ်မည် ဆိုပါက လူမွဲခံယူခခင််း
ဆိုင်ရာ ကျွမ်း် ကျင်သက
ူ ို စာရင််းရှင််းလင််း ဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှ၏ လိုပ်ငန််းမျာ်းနှင် လိုပ်ပိုင်ခင်မျာ်းကို
ကျင်သံို်းနိုငဒ
် ရ်းအတက် ခနို့အ
် ပ်ဒကကာင််း အဒကကာင််းကကာ်းစာကို ပူ်းတွဲခနို့်အပ်ခခင််း သမ
ိုို့ ဟိုတ် ပူ်းတွဲနင
ှ ်
အခခာ်းနည််းမျာ်းခဖင် ခနို့်အပ်ခခင််း ခဖစ်ပါ သလာ်း။
ပူ်းတွဲဒဆာင်ရွကရ
် န်ခနို့်အပ်ခခင််း
ပူ်းတွဲနင
ှ ်အခခာ်းနည််းမျာ်းခဖငဒ
် ဆာင်ရွကရ
် န်ခနို့်အပ်ခခင််း
(င်္)

စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်း အရာရှအခဖစ် ပူ်းတွဲခနို့အ
် ပ်ခခင််းခံရသည် လူမွဲခယ
ံ ူခခင််းဆိုင်ရာ ကျွမ်း် ကျင်သူ
မျာ်း၏ အချက်အလက်မျာ်းဒဖာ်ခပရန်-

အင်္ဂလိပ်ဘာသာခဖင် အမည်အခပညအ
် စံက
ုံ ိုံ ရဖာ်ခပရန် (မခဖစ်မရနရရ်းသင််းရန်)

ခမန်မာဘာသာခဖင် အမည်အခပညအ
် စံက
ုံ ိုံ (ရဖာ်ခပလိုံပါက)
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လူမခံယူခခင််းဆိုံင်ရာကျွမ်း် ကျင်သူ၏ မှတ်ပတ
ံုံ င် အမှတ်

အီ်းရမ်းလ်

ဖုံန််းနံပါတ်

နိုံင်ငံသာ်း

နိုံင်ငံသာ်းစိစစ်ရရ်းကတ်/ပတ်စ်ပိုံနံပါတ် (နိုံငင
် ံခခာ်းသာ်းမျာ်းအတက်သာ)

လိပ်စာ
လမ််းအမည်နှင် လမ််းအမှတ်

ယူနစ်/ အလာအထပ် စသည်တိုံခဖည်ရန်

ရပ်ကက်/မမိ ွဲ့/ မမိ ွဲ့နယ်

ခပည်နယ်/တိုံင််းရေသကကီ်း

နိုံင်ငံ

ကုံတ်နံပါတ်
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၈။ အထက်အပိုံေ်၂ တင် ရဖာ်ခပထာ်းရသာ စာရင််းရှင််းလင််း ဖျက်သိမ််းရရ်းအရာရှိမှ လက်မှတ် ရရ်းထိုံ်းသည်။
ဤပံိုစပ
ံ ါအချက်အလက်မျာ်းနှင် ပူ်းတွဲထာ်းသည် စာရွက်စာတမ််းမျာ်းမှာ မှန်ကန်ဒကကာင််း သက်ဒသ ခပြုပါသည်။

အဂဂလပ်ဘာသာခဖင် အမည်အခပညအ
် စံက
ို ို ဒဖာ်ခပရန် (မခဖစ်မဒနဒရ်းသင််းရန်)
၉။ ပူ်းတပါစာရင််း
ဤပံိုစန
ံ ှင်အတူ ဒအာက်ပါစာရွက်စာတမ််းမျာ်း ပူ်းတွဲ ပါရှရမည်လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာကျွမ်း် ကျင်သ၏
ူ သဒဘာတူညီချက် ပံစ
ို -ံ ၂ မတတူတစ်ဒစာင် ပူ်းတွဲပါရှရမည်။
လူမွဲခံယူခခင််းဆင
ို ်ရာဥပဒေပိုေ်မ ၁၄၇ (က) (၁)နှင် (၂) အရ ဒဖာ်ခပထာ်းသည် အဒခခအဒန မျာ်းတင် အကယ်၍
စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သမ််းဒရ်းအရာရှကို လူမွဲခယ
ံ ူခခင််းဆင
ို ရ
် ာ ဥပဒေ ပိုေ်မ ၁၅၂ (က)အရ ကိုမပဏီက ခနို့်အပ်
ခွဲလျှင် ပိုေ်မ ၁၅၁ (က)အရ ထိုတ်ခပန်ထာ်းသည် ေါရိုကတ
် ာမျာ်း၏ ဥပဒေအရ ခပြုစတ
ို င်ခပရမည် ဒကကညာချက်
မတတူ နှင် အစည််းအဒဝ်း ဆံို်းခဖတ်ချက် တစ်ဒစာင် ပူ်းတွဲပါရှရမည်။
ပိုေ်မ၁၅၁(က)အရ ေါရိုကတ
် ာမျာ်းက ဥပဒေအရ ခပြုစတ
ို င်ခပရမည် ဒကကညာချက်ကို ထိုတ်ခပန်ခလျှ
ွဲ င် ကို မပ ဏီ
သည် အမျာ်းပို င် ကို မပ ဏီ သိုို့ မ ဟို တ် အမျာ်းပို င် ကို မပ ဏီ မှ ရာနှု န််း ခပည် ပို င် ဆို င် သ ည် လက်ဒအာက်ခံ ကိုမပဏီ
ခဖစ်လျှင် ကိုမပဏီစာရင််းစစ်မျာ်း၏ အစီရင်ခံစာ မတတူတစ်ဒစာင် ပူ်းတွဲပါရှ ရမည်။
စာရင််းရှင််းလင််းဖျက်သ မ််းဒရ်းအရာရှ သိုို့မဟို တ် ယာယီစာရင််း ရှင််း လင််း ဖျက် သ မ််းဒရ်း အရာရှကို တရာ်းရံို်းက
ခနို့်အပ်ခလျှ
ွဲ င် တရာ်းရံို်း၏ အမနို့်စာမတတူ ပူ်းတွဲပါရှရမည်။
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