
အထက်ပါအက ကြောင််းရြောသည် နြော်းလည်ရလယွ်ကအြောင ်က  ်းကြော်းထြော်းကသြောစြောတမ််းဖြစ်ပါသည်။ 

တရြော်းဝငထ် တ်ဖပနထ်ြော်းကသြောစြောတမ််းမ ြော ကျန််းမြောကရ်းဌြောနမ  ထ တ်ဖပနထ်ြော်းကသြော ဂျပနဘ်ြောသြောစြောတမ််း 

ဖြစ်ပါသည်။ 

                                                       --------------စဉ် -------------အမ တ ် 
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① 

ဦ်း/က ေါ် -------------------------  

       ----------------------------------ကျန််းမြောကရ်းဌြောန ညွှန ်ကြော်းကရ်းမ ်း 

 

အလပ်ုလပ်ုခွင  ်ကန  ်သတခ်ခင််းဆ ငုရ်ာ အသ ပပ်းစာ 

 

သငသ်ည် က ်းစက်ကရြောဂါ ကြောကွယ်တြော်းဆ ်းကရ်းန င  ်ကဆ်းဝါ်းက သကရ်းဆ  ငရ်ြောဥပက (ကအြောက်ပါ[ဥပက ] 

ဟ က ေါ်ဆ   )အ န််း၆ပ  မ် တငွသ်တ်မ တ်ထြော်းကသြော  က ်းစက်ကရြောဂါ (က  ရ  နြောက ်းစကက်ရြောဂါ ပ  ်းသစ်) က   

က ်းစက် ံကနရက ကြောင််း သ သြောထငရ် ြော်း ကနပါသည်။ 

ဆက်စပ်ပပ ်းကတြော  န  ငင်ကံတြ်ောအမ န   ် အ န််း၃ပ  မ် တွင ် ပါဝငက်သြော ဖပဌြောန််း ျက်မျြော်းအရ 

က  ရ  နြောက ်းစက်ကရြောဂါပ  ်းသစက်   က ်းစက ် ံစြော်းကနရပါက သတ်မ တ် ထြော်းသည  ်ဥပက အ န််း၁၈ပ  မ် အပ   ်ွွဲ 

၂ တွငက်ြေါ် ဖပထြော်းသည ်အတ  င််း အလ ပ်လ ပ် ွင က်   ကန  သ်တ် ထြော်းဖ င််း ံရ မည်ဖြစ်က ကြောင််း သတ ဖပြုပါ။  

ထ   ကန  သ်တ် ျက်ဥပက ပ  မ်က   ကြြောက်ြျက်ပါက ဥပက အ န််း၇၇ပ  မ် အပ   ်ွွဲ၄ပါ ဖပဌြောန််း ျက်မျြော်းအရ 

 ဏက်င ွယန််း၅သ န််း (¥500000)ကအြောက်  ဏရ်  က် ံရမည်။  

ဥပက အ န််း၁၈ပ  မ် အပ   ်ွွဲ၃ ပါ ဖပဌြောန််း  ျက်မျြော်းအရ အလ ပ်လ ပ် ွင  ်ကန  သ်တ်ဖ င််းကြောလ ကဖြကလ ြော  

ကပ်းကစလ  ပါက သငသ်ည်ကရြောဂါပ  ်းသယ ်ကဆြောင ်ထြော်းဖ င််း မရ  က ကြောင််း ကျန််းမြောကရ်းဌြောန ညွှန ်ကြော်းကရ်းမ ်း 

ထ ံအသ မ တဖ်ပြုစြော ကတြောင််း  ံန  ငပ်ါသည်။ 

 

1။ ကရြောဂါလကခဏြော  

   (1) လကခဏြောရပ်မျြော်း---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           က ျြောင််းဆ  ်း၊ သလ ပ်ထကွ်၊ က  ယ်ပ ၊ ရငဘ်တ်ကအြောင  ်၊ အသက်ရှု ကပ်၊ အဖ ြော်း(———)၊မရ   

   (2) ကရြောဂါရ ြောကြွစစ်ကဆ်းြ   နည််းလမ််း        ---------------------------------------------------------------------- 

   (3) ပထမဆံ ်းကရြောဂါရ ြောကြွစစ်ကဆ်းသည ် န စ၊်လ၊ ရက ် ----------------------------------------------------------- 

   (4) ကရြောဂါရ ြောကြွစစ်ကဆ်းသည ် န စ်၊လ၊ရက ်  ---------------------------------------------------------------------- 

 

2။ အလ ပ်လ ပ် ွင က်န  သ်တ်ဖ င််းအက ကြောင််းအရြော 

(1) ကန  သ်တ်ဖ င််း ံရကသြော အလ ပ်တြောဝန ်



ဝနက်ဆြောငမ်ှုကပ်းရကသြောအလ ပ် ၊ အဖ ြော်းကသြောလ အမျြော်းန င  ်ထ ကတွွေ့ဆက်စပ်မှုရ  ကသြော အလ ပ်  

   (2) ကန  သ်တ်ဖ င််း ံရကသြောကြောလ 

          ထ  ကရြောဂါပ  ်းက   သယ်ကဆြောငထ်ြော်းဖ င််း မရ  ကတြော သည်အထ  (သ   ) ကရြောဂါလကခဏြောမျြော်း ကပျြောက်ကင််း 

သွြော်းသည်အထ   

 

3။ အဖ ြော်း  

   (1) အထက်ပါ က ်းစက်ကရြောဂါလကခဏြောမျြော်း ကပျြောက်ကင််းသွြော်းပါက ကျန််းမြောကရ်းဌြောနသ   ဆက်သွယ်ပါ။ 

   (2) အထက်ပါ ကန  သ်တ် ျက်နွဲ   ပါတ်သက်ပပ ်း မကကျနပ်ပါက ကန  သ်တ် ံရပပ ်းကနြောက်၃လအတွင််း 

သက်ဆ  ငရ်ြောက သ အ ပ် ျြုပ်ကရ်းဆ  ငရ်ြောဌြောနသ    စစ်ကဆ်းကပ်းရန ်ကတြောင််းဆ  န  ငပ်ါသည်။  

   (3) အထက်ပါ ကန  သ်တ် ျက်နွဲ   ပါတ်သက်ပပ ်း မကကျနပ်ပါက နပံါတ်(2)တငွ ် ကြေါ် ဖပထြော်းသည  ်

အတ  င််းကတြောင််းဆ   န  ငသ်ည  ် အဖပင ် ထ  ကန  သ်တ် ျက် သက်မ တ် ံရသည ် ကနြောက်ကန  မ စ၍ ၆လ 

အတွင််း က သဆ  ငရ်ြောအ ပ် ျြုပ်ကရ်း ဆ  ငရ်ြောဌြောနက   တရြော်း ံအကနနွဲ   (တရြော်း စွွဲဆ   ရံမည ်သ မ ြော 

ထ  က သအ ပ် ျြုပ်ကရ်းဆ  ငရ်ြောဌြောနမ  ပမ ြုွေ့ကတြော်ဝန ် ဖြစ်ပါ သည်) ဤသတ်မ တ် ျက်က   ပယ်ြျက် 

ကပ်းပါရန ်တရြော်းစွွဲဆ  န  ငပ်ါသည်။  

(4) အထက်ကြြော်ဖပပါ (၂) တငွ ်စစ်ကဆ်းရန ်ကတြောင််းဆ  ကလ ြောက်ထြော်းလြောပါက ထ  စစ်ကဆ်း ကလ ြောက်ထြော်း 

မှုနွဲ   ပတသ်က ်ပပ ်း ဆံ ်းဖြတ်က   သ ရ  သည ်ကနြောက်ကန  မ စပပ ်း (၆)လ အတွင််း ( ရ  င)် က   တရြော်း ံအကနနွဲ   

ဤသတ်မ တ် ျက်က   ပယ်ြျကက်ပ်းပါရန ်တရြော်းစွွဲဆ  န  ငသ်ည်။ 

 

အထက်ပါအက ကြောင််းရြောသည် နြော်းလည်ရလွယ်ကအြောင ်က  ်းကြော်းထြော်းကသြောစြောတမ််းဖြစ်ပါသည်။ 

တရြော်းဝငထ် တ်ဖပနထ်ြော်းကသြော စြောတမ််းမ ြော ကျန််းမြောကရ်းဌြောနမ  ထ တ်ဖပနထ်ြော်းကသြော ဂျပနဘ်ြောသြောစြောတမ််း 

ဖြစ်ပါသည်။ 

 

 

                                                       တြောဝန ်ံ  --------------------------- 


