
အထက်တန််းရ ှှေ့ရနသ ုှေ့ ထုတ်ရ ်းသည ် တာဝန်ခံလက်မှတ်မ ာ်း သတ်မှတ်ကာလ ရက ာ်လနွ်မှ  

အသစ်လဲလှယ် န်/ သက်တမ််းတ ု်းခွင ်ပ ြု န် ရလ ာက်ထာ်း ာတွင် ရအာက် ါ စာ ွက်စာတမ််းမ ာ်း 

  ်းတွဲ ါ ှ  မည် -  

၁။ လလ ျှောက်လ ျှော (လလ ျှောက်လ ျှောမူရင််းတွင် ရံ ်းခွန်တံဆိပ်လခေါင််း ၅၀၀ ကျပ် ထမ််းလဆျှောင ်ရမည်။) 

၂။ လလ ျှောက်လ ျှောကိ  ည န်ကကျှော်းလရ်းမ  ်းချျုပ်၊ ပပည ်လထျှောငစ် တရျှော်းစီရငလ်ရ်းကကီ်းကကပ်မှုရံ ်း သိ ို့ 

လိပ်မူ၍ လိ က်ပေါခွင ်စျှောရင််းသွင််းထျှော်းလသျှော ခရိ င်တရျှော်းရံ ်းမ တစ်ဆင ် လလ ျှောက် ထျှော်းရမည်။ 

၃။ အထက်တန််းလရ ို့လနသိ ို့ ထ တ်လပ်းသည ် တျှောဝန်ခံလက်မ တ်မူရင််း (စဉ်ဆက်မပပတ် 

သက်တမ််းတိ ်း အလထျှောက်အထျှော်းမျျှော်း အပေါအဝင)် 

၄။ သက်တမ််းက န်လနသည ် ကျှောလအတွင််း အမှုလိ က်ပေါ လဆျှောငရ်ွက်ပခင််းမရ ိလကကျှောင််း 

လိ က်ပေါခွင ်စျှောရင််းသွင််းထျှော်းလသျှော ခရိ င်အတွင််းရ ိ တရျှော်းရံ ်း (၅) ရံ ်း၏ လထျှောက်ခံစျှော။ 

၅။ အထက်တန််းလရ ို့လနသိ ို့ ထ တ်လပ်းသည ် တျှောဝန်ခံလက်မ တ် အသစ်လဲလ ယ်ရန်/ 

သက်တမ််းတိ ်းရန ်ပျက်ကွက်ပခင််းန င ် စပ်လျဉ််း၍ ရ င််းလင််းချက် ကျမ််းကျနိ်လ ျှော။ 

၆။ နိ င်ငံသျှော်းစိစစ်လရ်းကတ်ပပျှော်းမိတတ ။ 

မှတ်ခ က် 

- ၁ ၉၅၅ ခုနှစ ် ရ ှှေ့ရေအဖြစ ်ဝငခ်ွ င ်ေည် ်းဥပရေမ ာ်း - ၁ ၈ အရ “ အထက်တန််းရ  ှေ့ရန 

တစ်ဦ်းသည် ရနောက်လောမည ်ပြကခဒိန်န စ်တွင် ဆက်လက်၍ အမှုလိိုက်ြါရဆောင် ွက် လိိုရသော  

ဆနဒ  လိ င ်မိမိ၏  အထက်တန််းရ  ှေ့ရနလိိုငစ်င်အျှော်း  ထိ န စ်မတိိုငမ်ီ ရအောက်တိိုဘောလ (၁) 

 က်ရနှေ့တွင်ပြစ်ရစ၊ ၎င််းရနှေ့ မတိိုင်မီပြစ်ရစ လိိုင်စင် သက်တမ််းတိို်းပမြှင ်ရြ်း န် 

ရလ ောက်ထော်း မည်”ဟို ပြဌျှောန််းထျှော်းပေါသည်။ 

- ၁၉၅၅ ခုနှစ် ရ ှှေ့ရနအပြစ် ဝင်ခွင ်နည််းဥ ရေမ ာ်း ၂၁ အရ “တစ်ဆက်တည််း (၃) န စ် 

ကျှောလအပိ င််းအပချှော်းအတွင််း အမ န်စင်စစ်လရ ို့လနလိ က်ပခင််းမရ ိလသျှော သိ ို့မဟ တ် မိမိ၏ 

သက်လသခံလက်မ တ်ကိ  အသစ်လဲလ ယ်ရန် ပျက်ကွကလ်သျှော လရ ို့လနသည် 

မိမသိက်လသခံလက်မ တ်အသစ်လဲလ ယ်နိ င်ခွင  ် ဆံ ်းရံှု်းပခင််းန င ် လရ ို့လနမ တ်ပံ တင် စျှောရင််းမ  

ပယ်ဖျက်ပခင််းတိ ို့ကိ  ခံထိ က်လစရမည်”ဟ  ပပဌျှောန််းထျှော်းပေါသည်။ 

- အထက်တန််းလရ ို့လနလိ ငစ်င် သက်တမ််းတိ ်းလလ ျှောကထ်ျှော်းရျှောတွင ်သက်တမ််းတိ ်းရန် (၃)န စ် 

လကျျ်ှောမ  လလ ျှောက်ထျှော်းပခင််းပဖစ်လ င ်ခွင ်မပပျုပေါ။ 

▪ သတ်မ တ်ကျှောလလကျျ်ှောလွန်မ  လလ ျှောက်ထျှော်းလျှောသည ် တျှောဝန်ခံလက်မ တ် အသစ် 

လဲလ ယ်ရန်/ သက်တမ််းတိ ်းရန် လလ ျှောက်လ ျှောမျျှော်းကိ  သက်ဆိ ငရ်ျှောခရိ ငတ်ရျှော်းရံ ်း မ တစ်ဆင ် 

ပပညလ်ထျှောငစ် တရျှော်းစီရငလ်ရ်းကကီ်းကကပ်မှုရံ ်းသိ ို့ နှစ်စဉ် ဇ လ ငု်လ ၁  က်ရနှေ့ မတိ င်မီ 



လလ ျှောက်ထျှော်းပေါက လလ ျှောကထ်ျှော်းသည ်န စ်အတွက်သျှော လလ ျှောက်ထျှော်းရန်ပဖစ်ပေါသည်။ နှစ်စဉ် 

ဇ လ ငု်လ ၁  က်ရနှေ့ လနျှောက်ပိ င််းမ  လလ ျှောက်ထျှော်းပေါက လနျှောငလ်ျှောမည ်န စ်အတွက်ပေါ 

တပေါတည််း လလ ျှောက်ထျှော်းရန်ပဖစ်သည်။ (ဥ မာ - လလ ျှောက်ထျှော်းသူ၏ လိ င်စင်မ ျှော ၂၀၁၈ ခ န စ် 

က န်ဆံ ်းသည်အထိ သက်တမ််းတိ ်းပမြှင ်ထျှော်းပပီ်း ၂၀၁၉ခ န စ်မ  ၂၀၂၀ခ န စ်ထိ န စ်လွန်လိ ငစ်င် 

သက်တမ််းတိ ်းရန်အတွက် ၂၀၂၀ ပပည ်န စ် ဇူလိ ငလ် ၁ ရက်လနို့ လနျှောက်ပိ င််းမ  လလ ျှောက်ထျှော်း 

ပခင််းမျျှော်းပဖစ်ပေါက ၂၀၂၁ ခ န စ် အတွက်ပေါ ထည ်သွင််းလလ ျှောကထ်ျှော်းရန်) 

 


