
 

 

အိမရ္ာေခ ်ေ  ငေလ  ာွ်ာ္္ ာ်ရရလ္ိအိအခ္ ွ်ာမ္ ာ် 

 ေခ ်ေ  ေလ  ာွ်ာ္လ္ာ 
 ႏိုိိ ္  ္ာ်သိသသ္ေရ်ွ်ာေ္းအာ် မေိ ၱဴ 
 ္ရ္်ေခ  ္သာရ ္်မိေ ၱဴ 
 ရအ္ွ်ာ ွ်ာ္ေ  ္ေရ္ိိ ေ္ ွ်ာာ ္်ေ္ာွ်ာ္ခ သာ (မူရ ္်) 
 အိအ္ေ္ာ ္မမိ ေးွ်ာာ ္်ငေ္ာွ္်ာခ သာ (လိိအအ္အ ွ်ာ) (မူရ ္်) 

ေလ  ာွ်ာ္္ ာ်္ူ္ သည ္၀ရ္္ မ္် း သအ္ ွ်ာ- 

 ွ်ာိမၸဏီမ  လွ္်ာရ ိအလိအ္အွ်ာိိ ္ဧ။္ လသာရ  ့္အေ္္ွ်ာ္္ငေ္ာွ်ာ္ခ သာ (ရာ္ူ်၊ လသာႏို  ့္ လိအ္္ွ္်ာွ်ာိ ိ senior 
management မ ငေ္ာွ္်ာခ ေအ်ရအ မသည္။) 

 အရီ်သအ္ဆ ိ် (၃) လ၊ လသာသာရ ္် 
 လသာ၀ ္ေရေ္ာ အရီ်သအ္ဆ ိ် ၃လသာ ဘဏ္သာရ ္်ရ  ္်ေမ္် (လိိအအ္အ ွ်ာ) 

ေလ  ာွ်ာ္္ ာ်္ူ္ သည ္ွ်ာိယိအ္ိ ိလ္အိ ္ရ္် လအိွ္်ာိ ိအ္ ွ်ာ- 

 ္ွ္်ာေမ္်ရ ိလိအ္ ရ္်လိိ ္သ ္၊ အးခာ်လိိ ္သ ္၊ (လိအ္ ရ္္်ေအးမူေသ္ည္) အ္ိအမိေ္းအ လွ္်ာမ ေ္မ ာ် (မိေ ၱဴ) 
 အးခာ်သအ္ဆွ္်ာလိအ္ ရ္်မ ာ်ရ အိ ွ်ာလိအ္ ရ္်လိိ ္သ ္ (မိေ ၱဴ) 
 ေရာွ်ာ္ဆ ိ်အခ ရ္ သသည္် ွ်ာအ္မ ူေးအသာ (အရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ) 
 လိအ္ ရ္်၏ဘ႑ာေရ်ရ  ္်ေမ္် (လွ္်ာွ်ာ ရ္ရ  ္်ေမ္်၊အရ ိ ်အးမေ္သာရ ္် ) အရီ်သအ္ဆ ိ် ၂ႏို သ္သာ 

(ွ်ာ အ္္ိရ္် ၃၀၀၀ငေအာွ်ာ္း သ္အ ွ်ာအရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ) 
 လအလိိွ္်ာ အေရာ ္်သာရ ္်မ ာ် (အရီ်သအ္ဆ ိ် ၃ လသာ) (္ိိ႔မဟိေ္)လိအ္ ရ္်လသ္ညအေ္ေရေ္ာဘဏသ္ာရ ္်မ ာ် 

(အရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ) (္ိိ႔မဟိေ္)ငေ  လ္ႊဲေ  အိိ႔ ဘဏ္သာရ ္်မ ာ် (အရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ) 
 လိအ္ ရ္်လသ္ညအေ္ေရေ္ာာာေ္အ ိမ ာ် 
 အးခာ်ဘဏ္ရ  ္်ေမ္်မ ာ်အရီ်သအဆ္ ိ် ၁ ႏို သ္သာ (ရ ိလ   ္)  
 အးခာ်ဘဏ္ေ  ္ငေခ ်ေ  ရ ိလ   ္ ဘဏ္ရ  ္်ေမ္်မ ာ်အရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ 

ေလ  ာွ်ာ္္ ာ်္ူ္ သည ္ွ်ာမိၸဏလီအိ ္ရ္် လအိွ္်ာိ ိအ္ ွ်ာ- 

 ္ွ္်ာေမ္်ရ ိွ်ာိမၸဏီလိအ္ ရ္်လိိ ္သ ္ 
 Form (E), VI, XXVI မိေ ၱဴ 
 ္ ္်  ႊဲ႔သသည္်မ မ္်၊ မ ေ္ေမ္်မိေ ၱဴ 
 Import / Export လိိ ္သ ္မိေ ၱဴ (အွ်ာယ္္ရ ိခႊဲ့လ   ္) 
 အသသည္်အေ၀်ဆ ိ်း ေ္ခ ွ်ာ္မိေ ၱဴ 
 ေရာွ်ာ္ဆ ိ်အခ ရ္ သသည္် ွ်ာအ္မ ူေးအသာ (အရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ) 
 လိအ္ ရ္်၏ ဘ႑ာေရ်ရ  ္်ေမ္် (လွ္်ာွ်ာ ရ္ရ  ္်ေမ္်၊အရ ိ ်အးမေ္သာရ ္်) အရီ်သအ္ဆ ိ် ၂ႏို သ္သာ 

(ွ်ာ အ္္ိရ္်၃၀၀၀ငေအာွ်ာ္း သ္အ ွ်ာအရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ) 
 လအလိိွ္်ာ အေရာ ္်သာရ ္်မ ာ် (အရီ်သအ္ဆ ိ် ၃ လသာ) (္ိိ႔မဟိေ္)လိအ္ ရ္်လသ္ညအေ္ေရေ္ာဘဏသ္ာရ ္်မ ာ် 

(အရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ) (္ိိ႔မဟိေ္)ေ  လ္ႊဲေ  အိိ႔ ဘဏ္သာရ ္်မ ာ် (အရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ) 
 လိအ္ ရ္်လသ္ညအေ္ေရေ္ာာာေ္အ ိမ ာ် 
 အးခာ်ဘဏ္ရ  ္်ေမ္်မ ာ်အရီ်သအဆ္ ိ် ၁ ႏို သ္သာ (ရ ိလ   ္)  

မူရ ္်ႏို  ့္ ေိွိ်ာဆ္ိိ သ္သ္ေဆ်ရရ။္ 



 

 အးခာ်ဘဏ္ေ  ္ငေခ ်ေ  ရ ိလ   ္ ဘဏ္ရ  ္်ေမ္်မ ာ်အရီ်သအ္ဆ ိ် ၁ ႏို သ္သာ 

ေရာ ္် ္ူ္  မ လိအိအေ္္ာသာရ ွ်ာသ္ာေမ္် မ ာ် 

ေရာ ္် ္ူ္ သည ္ေသ္္ ီ် အဂိၢလငး သအ္ ွ်ာ 

 ႏိုိိ ္  ္ာ်သိသသ္ေရ်ွ်ာေ္းအာ် မေိ ၱဴ 
 အိမ္ေ္ာ ္သိသာရ ္်မိေ ၱဴ 

ေရာ ္် ္ူ္ သည ္ွ်ာမိၸဏငီ(developer)ငး သအ္ ွ်ာ 

 ွ်ာိမၸဏီ (developer)ႏို  ္႔္ွ္်ာဆိိ ္ေ္ာ Form (E), VI, XXVI မိေ ၱဴ 
 ွ်ာိမၸဏီမ အသိရ ယ္ယာရ  မ္ ာ်ွ်ာ ွ်ာိမၸဏီွ်ာိိယ္သာ် လွ္်ာမ ေ္္ိိ်ေရာ ္်ခ အိိ ္ခ  ့္ ော၀ရ္္ေအ်အအ္ခ ရ္သ့္ည ဒ ရိိွ်ာ္ောမ ာ်အာ် 

္ေဘာေူ္ာ်ေ္ာ အသသည္်အေ၀်ဆ ိ်း ေ္ခ ွ်ာ္ မိေ ၱဴ 
 လွ္်ာမ ေ္္ိိ်ေရာ ္်ခ မသည့္္ူဧ။္ မ ေ္အ ိေ ္မိေ ၱဴ 
 ္ရ္်ေခ  ္သာရ ္်မိေ ၱဴ 

၀ယယ္မူသည့္အေဆာွ်ာအ္မႏီို  ့္အွ်ာ္္ ေ္္ လိအိအခ္ ွ်ာမ္ ာ် 

အေဆာွ်ာအ္မီ္ သည ္အိမ၊္ငးခ ၊ငေးမး သခ္ႊဲအ့ ွ်ာ- 

 ္ွ္်ာဆိိ ္ရာဂရရ္၊ ဘိိ်ဘအိိ ္၊ ယခ ္ဆွ္်ာသအ္သာခ  အ္အးအသည့္အသ ိမိေ ၱဴ (မ ာ်ယ  ္်မ ိမ ာ်ရ ိခႊဲ့အ  ွ်ာအမ ာ်းအ ္သာခ  အ္၊ သ ရ့္လ္ေ္၊ 
အေမ ေအ်သာခ  အ ္သ္သ္ညး  ့္) 

 ၆လ ္ွ္်ာေမ္်ရိ ငေးမအ ိ၊ငေးမရာ ၀  ္- အ ိသ  ၁၀၅-၁၀၆ (မိေ ၱဴ) 
 ဂရရ္အမသည္ေအ ွ်ာ္္ူ၏ ႏိုိိ ္  ္ာ်သသိသ္ေရ်ွ်ာဒ္းအာ်မိေ ၱဴ 
 ဂရရ္အမသည္ေအ ွ်ာ္္ူ၏ အိမ္ေ္ာ သ္ိသာရ ္်မိေ ၱဴ 

ွ်ာ ရဒ္ိ၊ိ ေိွိ်ာခ္ရ္်  

(ေးမရ  မ္  ေိွိ်ာရ္ိိွ်ာေ္ရာ ္် ခ းခ ္် / Developer မ  ေိွိ်ာရ္ိိွ်ာေ္ရာ ္် ခ းခ ္် ) Primary sales 

 လူေရခ  ့္အမိရ္႔ (မိေ ၱဴ) 
 ္ွ္်ာဆိိ ္ရာဂရရသ္ာခ  အ္မိေ ၱဴ (္ိိ႔)ငေးမအိိ ေ္းမမိေ ၱဴ 
 ေးမရ  ္ႏို  ့္အေဆာွ္်ာအအ ိေဆာွ္်ာလိအ္္၊ူွ်ာရ္္ရိိွ်ာ္ောေိိ႔ ခ  အ္ဆိိ္ာ်ေ္ာ္ေဘာေူသာခ  အ္(မိေ ၱဴ) 
 အေဆာွ္်ာအမီ်ေဆာွ္်ာလိအ္္ူ၊ွ်ာရ္္ရိိွ်ာ္  ္မ  ေိိွ္်ာရိိွ်ာ ္(္ိိ႔) ေဆ ့္ခ ၀ယ္ယူအ ွ်ာ ွ်ာိမၸဏီမ အသိရ ယ္ယာရ  ္မ ာ်ွ်ာ 

ွ်ာိမၸဏီွ်ာိိယ္သာ် လွ္်ာမ ေ္္ိိ်ေရာ ္်ခ အိိ ္ခ  ့္ ော၀ရ္္ေအ်အအ္ခ ရ္သ့္ည ဒ ရိိွ်ာ္ောမ ာ်အာ် ္ေဘာေူ္ာ်ေ္ာ 
အသသည္်အေ၀်ဆ ိ်း ေ္ခ ွ်ာ္ မိေ ၱဴ 

 ွ်ာ ရ္ဒိိ/ေိိွ္်ာခရ္်အိိ ္ဆိိ ္ေ ွ်ာာ ္် Owner Book/Ownership registration (ရ ိလ   ္) 

(အဆ ့္ဆ ့္ ၀ယယ္းူခ ္် ) Secondary sales 

 လူေရခ  ့္အမိရ္႔ (မိေ ၱဴ) 
 ဆွ္်ာသအ္သာခ  အ္မ ာ် (မိေ ၱဴ) 
 ္ွ္်ာဆိိ ္ရာဂရရသ္ာခ  အ္မိေ ၱဴ (္ိိ႔)ငေးမအိိ ေ္းမမိေ ၱဴ 
 ေးမရ  ္ႏို  ့္အေဆာွ္်ာအမီ်ေဆာွ္်ာလိအ္္ူ၊ွ်ာရ္္ရိိွ်ာ္ောေိိ႔ ခ  အ္ဆိိ္ာ်ေ္ာ္ေဘာေူသာခ  အ္(မိေ ၱဴ) 
 ဆွ္်ာသအ္သာခ  အ္မ ာ်ေ  ္ွ်ာိမဏီမ ေရာ ္်ခ ္ာ်ေ္ာသာခ   ္မ ာ်အ ရ ိအ ွ်ာအသိရ ယ္ယာရ  ္မ ာ်ွ်ာွိ်ာမၸဏီွ်ာိိယ္သာ်လွ်ာ္မ ေ္ 

္ိိ်ေရာ ္်ခ  အိိ ္ခ  ္င့ ္ေဘာေူ္ာ်ေ္ာ အသသည္်အေ၀်ဆ ိ်း ေ္ခ ွ်ာ္ မိေ ၱဴ  
 ွ်ာ ရ္ဒိိ/ေိိွ္်ာခရ္်အိိ ္ဆိိ ္ေ ွ်ာာ ္် Owner Book/Ownership registration (ရ ိလ   ္) 


