ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန
အာမခဳလပ
ု ်ငန်ဵကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့
ေနြပည်ေတာ်
ညွှန်ကကာဵချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၀
၁၃၈၁ ြပည်န
ဴ ှစ်၊ တေပါင်ဵလဆန်ဵ ၁၁ ရက်
( ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်)
အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကကာဵချက်
၁။

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴဥပေဒပုဒ်မ ၃၈ (ခ) အရ
အပ်နှင်ဵထာဵေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြိုြျင်ဴသုဳဵ၍

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵဆိုင်ရာ

ဤညွှန်ကြာဵ ချြ်ြို ထုတြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
၂။

ဤညွှန်ကြာဵချြ်တွင်ပါရှိေသာ ေအာြ်ပါစြာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပါယ်
သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်လုင
ိ ်စင်ရရှိထာဵေသာ အာမခဳ
ြုမ္ပဏီ၏ အာမခဳေပါ်လစီ ေရာင်ဵချရန်အတွြ် ဆွဲေဆာင်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵ
နှင်ဴ ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်ြခင်ဵ စသည်အ
ဴ ာမခဳဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ေပဵ
သူြိုဆိုသည်။
(ခ)

ေကာ်ပိုရတ
ိ ်အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်

ဆိုသည်မှာ

ြမန်မာနိုင်ငဳြုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒ

သို့မဟုတ် အြခာဵတည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ့စည်ဵမှတ်ပုဳတင်ထာဵပပီဵ လိင
ု ်စင်ရ
အာမခဳြိုယ် စာဵလှယ်မျာဵပါဝင်သည်ဴ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့အစည်ဵ လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင်ရရှိသည်ဴ ြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵြိုဆိုသည်။
(ဂ)

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵမှ ြပုစုထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵပပီဵ
ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့

တင်ြပေသာ

အာမခဳြိုယ်စာဵ

လှယ်စာရင်ဵြို ဆိုသည်။
(ဃ) အာမခဳကုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴဥပေဒနှင်ဴအညီ ြမန်မာနိုင်ငဳ
တွင် လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသည်ဴ အသြ်အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ
အေထွေထွ အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵြိုဆိုသည်။
(င)

အာမခဳေရာင်ဵချရန် ဆွဲေဆာင်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ အာမခဳြုမ္ပဏီြိုယ်စာဵ
ကြာဵခဳဆြ်သွယ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ြြဖစ်ေစ၊ ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ခုခုြ
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ြဖစ်ေစ အာမခဳေရာင်ဵချရန် ဆွဲေဆာင်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်
ြခင်ဵြိုဆိုသည်။
(စ)

အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳြုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒ
သို့မဟုတ် အြခာဵတည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ့စည်ဵမှတ်ပုဳတင်ထာဵပပီဵ အာမခဳ
လုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏

စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှင်ဴအညီ

အာမခဳအသိပညာ

ြဖန့်ေဝ သင်ကြာဵေပဵရန် တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ သင်တန်ဵေြျာင်ဵြို
ဆိုသည်။
(ဆ)

အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳ
ြုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒ

သို့မဟုတ်

အြခာဵတည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

မှတ်ပုဳတင်ထာဵပပီဵ

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏

ဖွဲ့စည်ဵ

စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှင်ဴ

အညီ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေပဵရန် တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပု
ထာဵေသာ အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴ စင်တာြိုဆိုသည်။
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤညွှန်ကြာဵချြ်၏ ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည် (ြ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည်

အာမခဳေရာင်ဵချရန်

ဆွဲေဆာင်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵြို

အာမခဳ လုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ ချမှတ်ထာဵေသာ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵနှင်ဴအညီ
ေဆာင် ရွြ်ေစရန်၊
(ခ)

အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ
တစ်ေလျှောြ်

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည်

ေဆာင်ရွြ်ေပဵရမည်ဴ

အာမခဳေပါ်လစီသြ်တမ်ဵ

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵြို

အာမခဳေပါ်လစီ

စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွြ်ေစရန်။
လိင
ု ်စင်ရယူြခင်ဵ
၄။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ရန် အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵ

ကြပ်ေရဵအဖွဲ့ထဳမှ လိင
ု ်စင်ရယူရမည်။ ယင်ဵသို့ရယူရာတွင် (ြ) အသြ်အာမခဳြုမ္ပဏီအတွြ် ြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်လပ
ု ်ြိုင်ရန် အသြ်အာမခဳ
ြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ရရှိထာဵရမည်။

အသြ်အာမခဳြုမ္ပဏီသည်

၎င်ဵြုမ္ပဏီ

အတွြ်သာလုပ်ြိုင်ရမည်ဴ စည်ဵေနှာင်အသြ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် (Tied Life
Agent)ြို ခန့်အပ်နိုင်သည်။ စည်ဵေနှာင်ြိုယ်စာဵလှယ်မဟုတ်သည်ဴ အသြ်အာမခဳ
ြိုယ်စာဵလှယ်သည် အသြ်အာမခဳြုမ္ပဏီအမျာဵဆုဳဵ နှစ်ခုနှင်ဴသာ ြိုယ်စာဵလှယ်
အြဖစ်ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိသည်။ အသြ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် အာမခဳလုပ်ငန်ဵ
ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ

ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

အသြ်အာမခဳအမျိုဵအစာဵမျာဵြိုသာ
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ေရာင်ဵချရန် ဆွဲေဆာင်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှင်ဴ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵတို့ြို ေဆာင်ရွြ်
ရမည်။
(ခ)

အေထွေထွအာမခဳြုမ္ပဏီ၏ ြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်လပ
ု ်ြိုင်ရန် အေထွေထွအာမခဳ
ြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ရရှိထာဵရမည်။

အေထွေထွအာမခဳ

ြိုယ်စာဵလှယ်သည်

အေထွေထွအာမခဳြုမ္ပဏီ အမျာဵဆုဳဵသုဳဵခုနှင်ဴသာ ြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် ေဆာင်ရွြ်
ခွင်ဴရှိသည်။

အေထွေထွအာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည်

အဖွဲ့ြခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵ

အေထွေထွအာမခဳအမျိုဵအစာဵမျာဵြိုသာ

ေရာင်ဵချရန်

ဆွဲေဆာင်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှင်ဴ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵတို့ြို ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ဂ)

အသြ်အာမခဳြုမ္ပဏီအတွြ် ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် လုပ်ြိုင်
ရန်

လိင
ု ်စင်ရအသြ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵပါဝင်သည်ဴ

ေြာ်ပိုရိတ်အသြ်

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ရရှိထာဵရမည်။ ေြာ်ပိုရိတ်အသြ်အာမခဳ ြိုယ်စာဵ
လှယ်သည် အသြ်အာမခဳြုမ္ပဏီအမျာဵဆုဳဵ နှစ်ခုနှင်ဴသာ ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်
ြခင်ဵ စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ေြာ်ပိုရိတ်အသြ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် ၎င်ဵ၏
တစ်ဦဵချင်ဵြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ

ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ အသြ်အာမခဳအမျိုဵအစာဵမျာဵြိုသာ ေရာင်ဵချရန်၊ ဆွဲေဆာင်
စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊

ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ

ပရီမီယေ
ဳ ြာြ်ခဳေပဵြခင်ဵတို့ြို

ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။
(ဃ)

အေထွေထွအာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵအတွြ် ေြာ်ပိုရိတ် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်
လုပ်ြိုင်ရန် လိင
ု ်စင်ရအေထွေထွအာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵပါဝင်သည်ဴ ေြာ်ပိုရိတ်
အေထွေထွအာမခဳ ြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ရှိရမည်။ ေြာ်ပိုရိတ်အေထွေထွ အာမခဳ
ြိုယ်စာဵလှယ်သည် အေထွေထွအာမခဳြုမ္ပဏီအမျာဵဆုဳဵ သုဳဵခုနှင်ဴသာ ြိုယ်စာဵ
လှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ေြာ်ပိုရိတ်အေထွေထွ အာမခဳြိုယ်စာဵ
လှယ်သည် ၎င်ဵ၏ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵမှတဆင်ဴ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵ အဖွဲ့ြ
ဥပေဒအရခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ အေထွေထွအာမခဳအမျိုဵအစာဵမျာဵြိုသာ ေရာင်ဵချရန်၊
ဆွဲေဆာင်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ပရီမီယမ်ေြာြ်ခဳေပဵြခင်ဵ
တို့ြို ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။

အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ရယူရန် လုပ်ငန်ဵစဉ်
၅။

ြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ေလျှောြ်ထာဵသူသည်

ဖွင်ဴလှစ်သည်ဴသင်တန်ဵသို့လည်ဵေြာင်ဵ၊

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သင်တန်ဵေြျာင်ဵမှ

အာမခဳြုမ္ပဏီမှ၎င်ဵ၏

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ

အတွြ် ဖွင်ဴလှစ်သည်သ
ဴ င်တန်ဵသို့လည်ဵေြာင်ဵ တြ်ေရာြ်၍ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်
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အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမှ ြပုလုပ်ြျင်ဵပသည်ဴ အရည်အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲြို ဝင်ေရာြ်ေြဖဆို
ေအာင်ြမင်ရမည်။
ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵကို သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ
၆။

(ြ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သင်တန်ဵေြျာင်ဵ သို့မဟုတ် အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵသည် အာမခဳ
လုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ

အတည်ြပုထာဵေသာ

သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵနှင်ဴအညီ

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵြို သင်တန်ဵေပဵရမည်။
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵသည်

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သင်တန်ဵအတွြ်

လိအ
ု ပ်

သည်ဴ သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵ၊ သင်ရိုဵမာတိြာနှင်ဴ သင်တန်ဵစာအုပ်မျာဵြိုြပုစု၍ အာမခဳ
လုပ်ငန်ဵ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။
(ဂ)

အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵသည်

ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵ၏

ြိုယ်စာဵလှယ်သင်တန်ဵအတွြ်

အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ရမည်ဴအြပင်

လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ာမခဳပညာရပ်ဆိုင်ရာ

ရည်ညွှန်ဵ

စာအုပ်မျာဵ ြို ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵသို့ ပဳဴပိုဵေပဵရမည်။
(ဃ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သင်တန်ဵေြျာင်ဵသည်

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏

သေောတူညီချြ်ြဖင်ဴ သင်တန်ဵေကြဵေြာြ်ခဳနိုင်သည်။
ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအတွက် အရည်အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲ ကျင်ဵပြခင်ဵ
၇။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴ စင်တာသည်ဴ(ြ) အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှင်ဴအညီ

အရည် အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲမျာဵ ြျင်ဵပရမည်။
(ခ)

အရည်အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲြျင်ဵပြခင်ဵြို တစ်နှစ်လျှေင် အနည်ဵဆုဳဵ နှစ်ကြိမ် ေဆာင်
ရွြ်ရမည်။

(ဂ)

စာေမဵပွဲေြဖဆိုမည်ဴ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵ၏ သတ်မှတ်အရည်အချင်ဵ
ြပည်မ
ဴ ှီမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်၍ အရည်အချင်ဵြပည်မ
ဴ ှီသူမျာဵြိုသာ ဝင်ေရာြ်ေြဖဆိုခွင်ဴြပုရ
မည်။

(ဃ) အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏

သေောတူညီချြ်ြဖင်ဴ

စာေမဵပွဲေြဖဆိုမည်ဴ

အာမခဳ ြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵထဳမှ စာေမဵပွဲေကြဵေြာြ်ခဳနိုင်သည်။
ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵအတွက် အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ
၈။

ြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵတစ်ဦဵသည် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ အချြ်မျာဵနှင်ဴ ြိုြ်ညရ
ီ မည်(ြ) ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် အေြခချေနထိင
ု ်သူ ြဖစ်ရမည်၊

5

(ခ)

တြ္ကသိုလ်ဝင်တန်ဵစာေမဵပွဲ ေအာင်ြမင်ပပီဵသူြဖစ်ရမည် သို့မဟုတ် တြ္ကသိုလ်ဝင်
တန်ဵ စာေမဵပွဲ မေအာင်ြမင်သူြဖစ်ပါြ အာမခဳနယ်ပယ်တွင် လုပ်သြ်(၅)နှစ်
ရှိသူြဖစ်ရမည်၊

(ဂ)

လူမွဲအြဖစ်ေကြညာြခင်ဵခဳရသူမြဖစ်ေစရ၊

(ဃ) ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ခဳရသူ မြဖစ်ေစရ
(င)

ေငွေကြဵခဝါချမှုနှင်ဴ အကြမ်ဵဖြ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ ေငွေကြဵေထာြ်ပဳဴမှုတိတ
ု့ ွင်
ပါဝင်ပတ်သြ်သူ မြဖစ်ရ၊

(စ)

ြမန်မာနိုင်ငဳ သို့မဟုတ် အြခာဵနိုင်ငဳတခုခုတွင် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် သို့မဟုတ်
အြျိုဵ ေဆာင်လုင
ိ ်စင် သို့မဟုတ် အလာဵတူလုင
ိ ်စင်တစ်မျိုဵမျိုဵအာဵ ထုတေ
် ပဵရန်
ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ၊ ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵ သို့မဟုတ် ရုတ်သိမ်ဵြခင်ဵခဳရသူ မြဖစ်ရ၊

(ဆ)

မသမာမှု၊ လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် အလွဲသုဳဵစာဵမှု စသည်ြဴ ပစ်မှုတစ်ခုခုအတွြ်
တရာဵရုဳဵ တွင်တရာဵစွဲဆိုခဳရသူ မြဖစ်ေစရ၊

(ဇ)

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနြ အခါအာဵေလျာ်စွာထုတြ် ပန်သည်ဴ
အြခာဵလိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵနှင်ဴ ြိုြ်ညရ
ီ မည်။

၉။
(၈)

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵ စစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာသည် ဤညွှန်ကြာဵချြ်အပိုဒ်
တွင်

ေဖာ်ြပထာဵေသာသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှင်ဴ

ြိုြ်ညမ
ီ ှုရှိပပီဵ

အရည်အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲ

ေအာင်ြမင်သူမျာဵြိုသာ ြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵအြဖစ် ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵ
ဌာနသို့ အမည်စာရင်ဵ အဆိုြပုေပဵပို့ရမည်။
အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ခွင်ဴြပုချက်ရယူြခင်ဵ
၁၀။

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာမှ

တင်ြပလာေသာသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှင်ဴ ြိုြ်ညမ
ီ ှုရှိပပီဵ အရည်အချင်ဵစစ်စာေမဵပွဲေအာင်ြမင်သူမျာဵ
စာရင်ဵြိုစိစစ်၍ ြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ေပဵအပ်ရန် အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ြပ
ခွင်ဴြပုချြ်ရယူရမည်။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်သြ်တမ်ဵသည် (၂) နှစ်ြဖစ်သည်။ လိင
ု ်စင်

သြ်တမ်ဵမြုန်မီ အနည်ဵဆုဳဵတစ်လကြိုတင်၍ သြ်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴရန် ေလျှောြ်ထာဵ ရမည်ြဖစ်ပပီဵ
ေလျှောြ်ထာဵချိန်တွင် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန
မှ

သတ်မှတ်သည်ဴ

စဉ်ဆြ်မြပတ်ေလဴလာသင်ယူရမည်ဴ

အချိန်သတ်မှတ်ချြ်(Continuous

Professional Development Hour) နှင်ဴြပည်မ
ဴ ီရမည်။
၁၁။

ြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ အေကြာင်ဵြပချြ်

ြဖင်ဴ ြငင်ဵပယ်ပါြ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာသည် ြငင်ဵပယ်ခဳရ
ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဳ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
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ေကာ်ပိုရတ
ိ ်အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ရရှိရန် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ
၁၂။

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအချြ်မျာဵြဖင်ဴ အာမခဳလုပ်ငန်ဵ

ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵရမည်(ြ) ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်၏ တရာဵဝင်အမည်၊ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်သည်ဴ
ေန့စွဲ၊ (ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴ ြုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကြာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ
မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူမှန်)
(ခ)

ရုဳဵချုပ်လပ
ိ ်စာနှင်ဴ တာဝန်ခဳြိုယ်စာဵလှယ်အမည်၊

(ဂ)

ဒါရိုြ်တာအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ အမည်နှင်ဴလိပ်စာမျာဵ၊

(ဃ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵအြပင် အဓိြစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊
(င)

ြုမ္ပဏီ၏ ဖွဲစည်ဵမှုအေြခခဳစည်ဵမျဉ်ဵမိတ္တူမှန်၊

(စ)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မည်ဴ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵစာရင်ဵနှင်ဴ လိင
ု ်စင်မိတ္တူမှန်မျာဵ၊

(ဆ)

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနြ သတ်မှတ်ေသာ အြခာဵြိစ္စရပ်
မျာဵ။

၁၃။

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အေနြဖင်ဴ

အနည်ဵဆုဳဵမတည်ရင်ဵနှီဵေငွ

ြမန်မာြျပ်

(၁၅၀) သိန်ဵ ရှိရမည်။ ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် လိအ
ု ပ်ပါြ အာမခဳ
ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ မတည်ရင်ဵနှီဵေငွြို ၎င်ဵတို့၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုပမာဏအေပါ်မူတည်၍
တိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။
၁၄။

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳ ြိုယ်စာဵလှယ်

အတွြ် ေလျှောြ်ထာဵေသာ ေလျှောြ်လာွှ မျာဵြို စိစစ်၍ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့
တင်ြပရမည်။
ေကာ်ပိုရတ
ိ ်အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန် အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ
၁၅။

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် ေဆာင်ရွြ်ရန် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ အချြ်မျာဵနှင်ဴ

ြိုြ်ညရ
ီ မည်(ြ) ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်တွင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည်
အာမခဳ ြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင် ရရှိထာဵရမည်၊
(ခ)

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵရှိ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မည်ဴ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵတွင်

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ရရှိထာဵသူ အနည်ဵဆုဳဵ (၃) ဦဵ ပါဝင်ရမည်၊
(ဂ)

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည်

အာမခဳလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ြိုင်ခွင်ဴဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵတည်ဆဲဥပေဒမျာဵအရ
အေရဵယူခဳထာဵြခင်ဵ မရှိေစရ၊
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(ဃ) ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်တွင် ပါဝင်သည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲမှုအဆင်ဴရှိ ပုဂ္ဂိုလ်သည်
အြခာဵအာမခဳလုပ်ငန်ဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူ မြဖစ်ရ။
(င)

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနြ သတ်မှတ်ေသာ အြခာဵလိအ
ု ပ်
ချြ်မျာဵြို ြပည်ဴမီရမည်။

ေကာ်ပိုရတ
ိ ်အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ် လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်ခွင်ဴြပုချက်ရယူြခင်ဵ
၁၆။

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည်

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်

အြဖစ် ေဆာင်ရွြ်မည်ဴ ြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမှတင်ြပလာမှုအေပါ် သတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှင်ဴ
ြိုြ်ညီ မှု ရှ/ိ မရှိ စိစစ်၍ ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် လိင
ု ်စင်ေပဵအပ်ရန် အာမခဳလုပ်ငန်ဵ
ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့
သြ်တမ်ဵသည်

တင်ြပခွင်ဴြပုချြ်ရယူရမည်။

(၁) နှစ်ြဖစ်သည်။

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်

လိင
ု ်စင်သြ်တမ်ဵမြုန်မီ

အနည်ဵဆုဳဵတစ်လကြိုတင်၍

သြ်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴရန်ေလျှောြ် ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေလျှောြ်ထာဵချိန်တွင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မည်ဴ
အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်စာရင်ဵြို တစ်ပါတည်ဵတင်ြပရမည်။
၁၇။

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုသည် အာမခဳြုမ္ပဏီတစ်ခုြိုယ်စာဵ အာမခဳေရာင်ဵချရန်

ဆွဲေဆာင်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ပရီမီယေ
ဳ ြာြ်ခဳေပဵြခင်ဵတို့ြို ေဆာင်ရွြ်
နိုင်ရန်အတွြ်

အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴဥပေဒနှင်ဴ

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှင်ဴအညီ

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ထဳမှ

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵ

လှယ်လုင
ိ ်စင် ရယူရမည်။
၁၈။

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ

အေကြာင်ဵြပချြ်ြဖင်ဴြငင်ဵပယ်ပါြ ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ြငင်ဵပယ်
ခဳရေသာြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵထဳ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
ေကာ်ပိုရတ
ိ ်အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵစာချုပ်
၁၉။

အာမခဳြုမ္ပဏီနှင်ဴ ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်တသ
ို့ ည် အာမခဳေရာင်ဵချရန် ဆွဲေဆာင်

စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ပရီမီယေ
ဳ ြာြ်ခဳေပဵြခင်ဵတို့မြပုမီ ြိုယ်စာဵလှယ်
ခန့်အပ်ြခင်ဵစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်။
၂၀။

အာမခဳြုမ္ပဏီနှင်ဴ ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်တအ
ို့ ကြာဵ ချုပ်ဆိုမည်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်

ခန့်အပ်ြခင်ဵစာချုပ်အာဵ ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ကြိုတင်တင်ြပရမည်။
၂၁။

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည်

အာမခဳြုမ္ပဏီနှင်ဴချုပ်ဆိုထာဵသည်ဴ

ြိုယ်စာဵ

လှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵစာချုပ်နှင်ဴအညီ ၎င်ဵ၏ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵြ ေဆာင်ရွြ်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵြို
ေစာင်ဴကြည်ဴစစ်ေဆဵရန်၊

ထိန်ဵချုပ်ရန်နှင်ဴ

အဖွဲ့အစည်ဵြိုယ်စာဵ

အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ
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ေဆာင်ရွြ်ေပဵေသာ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ အာမခဳအသိပညာနှင်ဴြျွမ်ဵြျင်မှု စဉ်ဆြ်မြပတ်
တိုဵတြ်ေစေရဵ ေဆာင်ရွြ်ေပဵရန် တာဝန်ရှိသည်။
၂၂။

အာမခဳြုမ္ပဏီသည် ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵစာချုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်

ေဒသရုတ်သိမ်ဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵစာချုပ်ဖျြ်သိမ်ဵြခင်ဵ

ြဖစ်ပါြ

ရုတ်သိမ်ဵသည်ေ
ဴ န့ သို့မဟုတ် ဖျြ်သိမ်ဵသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ (၅) ရြ်အတွင်ဵ ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်
စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ
၂၃။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵစင်တာသည် ြိုယ်စာဵလှယ်စာရင်ဵအာဵ

မှတ်တမ်ဵတင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန်

သငဴ်ေလျာ်ေသာသတင်ဵအချြ်အလြ်

နည်ဵပညာစနစ်

(Information Management System) ြိုထူေထာင်ထာဵရှိရမည်။
၂၄။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵစင်တာသည် မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵနှင်ဴ အြခာဵ

သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို

ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်

စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
၂၅။
ေသာ

အာမခဳြုမ္ပဏီသည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵစင်တာြ ေတာင်ဵခဳ
သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵနှင်ဴတြွ

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵလုဵဳ ၏

စာရင်ဵအြပည်ဴအစုဳ

ြိုတင်ြပရမည်။
၂၆။
ြ

ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵသည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴ စင်တာ
အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵမှတ်ပုဳတင်ရန်

လိအ
ု ပ်ေသာအချြ်မျာဵနှင်ဴ

ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳြို

သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
၂၇။

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵတွင် ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵ ပါဝင်ရမည် (ြ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အတွြ် (၁)

တရာဵဝင်အမည်၊

(၂)

ေမွဵသြ္ကရာဇ်၊

(၃)

နိုင်ငဳသာဵ၊

(၄)

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ လိပ်စာ၊

(၅)

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လပ
ု ်ငန်ဵအြပင် အဓိြစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

(၆)

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မှ

ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ

ြိုယ်စာဵလှယ်

အရည်အချင်ဵစစ် စာေမဵပွဲေအာင်ြမင်ေကြာင်ဵ အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်နှင်ဴ
ြိုယ်စာဵလှယ်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တ၏
ို့ မိတ္တူမှန်မျာဵ၊
(၇)

ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵ သေောတူညီချြ်တွင်ပါဝင်ေသာ ချိတ်ဆြ်
လုပ်ြိုင်သည်အ
ဴ ာမခဳြုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့မဟုတ်) အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵ၊
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(၈)

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနြ

လိအ
ု ပ်ေသာ

အြခာဵ

သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵ။
(ခ)

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အတွြ် (၁)

ြုမ္ပဏီအမည်နှင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်သည်ေ
ဴ န့စွဲ၊(ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴြုမ္ပဏီ
မျာဵညွှန်ကြာဵမှုဦဵစီဵဌာနတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်အ
ဴ မှတ်)

(၂)

ရုဳဵချုပ်လပ
ိ ်စာနှင်ဴ တာဝန်ခဳြိုယ်စာဵလှယ်အမည်၊

(၃)

ဒါရိုြ်တာအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ အမည်နှင်ဴလိပ်စာ၊

(၄)

အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်မည်ဴ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵစာရင်ဵ၊

(၅)

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လပ
ု ်ငန်ဵအြပင် အဓိြစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

(၆)

ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ြခင်ဵစာချုပ်တွင်

ပါဝင်ေသာချိတ်ဆြ်လပ
ု ်ြိုင်ေန

သည်ဴ အာမခဳြုမ္ပဏီ (သို့မဟုတ်) အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵ၊
(၇)

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနြ သတ်မှတ်ေသာ အြခာဵ
ြိစ္စရပ်မျာဵ။

၂၈။

ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵသည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵရာအချြ်အလြ်

မျာဵနှင်ဴ ပိုင်ဆိုင်မှုအချြ်အလြ်မျာဵြို လုခဳ ခုဳစွာ ထိန်ဵသိမ်ဵရမည်။
၂၉။

ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵသည်

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏

လမ်ဵညွှန်မှုြဖင်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ လိင
ု ်စင်ေန့စွဲ၊ ချိတ်ဆြ်လပ
ု ်ြိုင်ေနေသာ
အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵစာရင်ဵြို

၎င်ဵ၏အင်တာနြ်စာမျြ်နှာနှင်ဴ

ဝြ်ဆိုဒ်မျာဵတွင်

တရာဵဝင်

ထုတြ် ပန်ထာဵရမည်။
ေကာ်မရှင်ခမျာဵ
၃၀။

အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵသည်

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ

ေြာ်မရှင်ခေပဵအပ်ရာတွင်

အာမခဳ

လုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေြာ်မရှင်ခနှုန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ လိြ
ု ်နာေဆာင်
ရွြ်ရမည်။
အာမခဳကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိမှု
၃၁။

အာမခဳြုမ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိမှုမျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည် (ြ) အာမခဳြုမ္ပဏီသည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်ြ ေပါ်လစီရှင်ထဳ ဆွဲေဆာင်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ
ေကြာင်ဴြဖစ်ေပါ်လာေသာ မည်သည်ဆ
ဴ ုဳဵရှုဳဵနစ်နာမှုမျာဵအတွြ်မဆို တာဝန်ရှိသည်။
(ခ)

အာမခဳြုမ္ပဏီသည်

သြ်ဆိုင်ရာအာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မှ

စိုြ်ထတ
ု ်သုဳဵစွဲထာဵ

ေငွအာဵ ြပန်လည်ေတာင်ဵခဳြခင်ဵြို တာဵြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်ဵ မြပုရ။
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(ဂ)

အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵ၊

အာမခဳအြျိုဵေဆာင်မျာဵနှင်ဴ

ေလျာ်ေကြဵညှိနှိုင်ဵသူမျာဵ၏

စီမဳခန့်ခွဲမှုနှင်ဴ စာရင်ဵစစ်အကြီဵအြဲမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို့ြိုယ်စာဵ လြ်မှတ်ေရဵထိဵု ခွင်ဴ
ရှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်၏ ဒါရိုြ်တာေုတ်အဖွဲ့
တွင်လည်ဵေြာင်ဵ၊
ြခင်ဵမြပုရ။

စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီတွင်လည်ဵေြာင်ဵ

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴ

အြျိုဵတူပူဵေပါင်ဵ

ထိ့ြု ပင်

ေဆာင်ရွြ်သူအြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ အခေကြဵေငွရယူ၍ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေပဵသူ
အြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမြပုရ။
အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏တာဝန်ရှိမှု
၃၂။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည်

အာမခဳဝယ်ယူသူမျာဵအာဵ

ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို

ထုတေ
် ဖာ် ေြပာကြာဵရမည် (ြ) အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ

အာမခဳဝယ်ယူသူမျာဵအကြာဵ

အာမခဳေပါ်လစီဆိုင်ရာ

စည်ဵြမ်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊
(ခ)

အာမခဳေပါ်လစီထတ
ု ်ေပဵမည်ဴ

အာမခဳြုမ္ပဏီနှင်ဴ

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်ကြာဵ

ဆြ်နွယ်မှုမျာဵနှင်ဴ
(ဂ)

အာမခဳြုမ္ပဏီမှ

အာမခဳေပါ်လစီေရာင်ဵချြခင်ဵအတွြ်

ရရှိနိုင်မည်ဴအခေကြဵေငွ

ဆိုင်ရာအချြ်အလြ်မျာဵ။
အာမခဳကုမ္ပဏီနှင်ဴ ေကာ်ပိုရတ
ိ ်အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်တအ
ို့ ကကာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ
၃၃။

အာမခဳြုမ္ပဏီနှင်ဴ ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအကြာဵ ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်

ြခင်ဵ စာချုပ်အရ အာမခဳထာဵသူမှ

ေပဵသွင်ဵထာဵသည်ပ
ဴ ရီမီယေ
ဳ ကြဵအာဵ

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳ

ြိုယ်စာဵလှယ်သည် အာမခဳြုမ္ပဏီသု့ိ (၅)ရြ်အတွင်ဵ ေပဵသွင်ဵရမည်။ သို့ရာတွင် အာမခဳြုမ္ပဏီ
သည် ၎င်ဵ၏ြိုယ်စာဵပရီမီယေ
ဳ ကြဵေြာြ်ခဳရန်ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳ ြိုယ်စာဵ
လှယ်ေကြာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာေသာဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵြို တာဝန်ယူရမည်။
၃၄။

အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည်

အနည်ဵဆုဳဵသုဳဵလလျှေင်

တစ်ကြိမ် စာရင်ဵရှင်ဵရမည်။
၃၅။

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် အာမခဳြုမ္ပဏီတစ်ခုစီအလိြ
ု ် ရရန်ရှိသည်ဴ ေြာ်မ

ရှင်ခမျာဵနှင်ဴ

ေပဵသွင်ဵရမည်ပ
ဴ ရီမီယမ
ဳ ျာဵြို

စာရင်ဵြိုြ်ညိေ
ှ ဆာင်ရွြ်ရမည်။

ေြာ်ပိုရိတ်

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် ေဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ စာရင်ဵမျာဵြိုထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
တာဵြမစ်ချက်မျာဵ
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၃၆။

အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵ၊ ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အပါအဝင်

မည်သူမျှေ ေအာြ်ပါတို့ြို ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမြပုရ (ြ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင် သို့မဟုတ် ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်
မရှိေဲ အခေကြဵေငွ သို့မဟုတ် ေြာ်မရှင်ရယူပပီဵ အာမခဳေပါ်လစီတစ်ရပ်ရပ်ြို ဝန်
ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှင်ဴ အကြဳဉာဏ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ခ)

အေကြာင်ဵြပချြ်တစ်ရပ်ေကြာင်ဴ
ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵခဳရေသာပုဂ္ဂိုလ်သည်

ရုတ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊
အာမခဳလုပ်ငန်ဵ

အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ် ရပ်တွင် ပါဝင်ြခင်ဵ၊
(ဂ)

အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ရာတွင် လြ်ခဳရရှိေသာ ေငွေကြဵ သို့မဟုတ် ပစ္စညဵ် မျာဵြို
မေလျာ်မြန် ချုပ်ြိုင်ထာဵြခင်ဵ၊ အလွဲသုဳဵစာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေြပာင်ဵလဲ
ြခင်ဵ၊

(ဃ) အမှန်တြယ်ချုပ်ဆိုေသာ သို့မဟုတ် ချုပ်ဆိုရန်အဆိုြပုထာဵေသာအာမခဳစာချုပ်
သို့မဟုတ်

အာမခဳအဆိုြပုလွှာပါစည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵအာဵ

ရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴ

မှာဵယွင်ဵစွာ ေဖာ်ြပြခင်ဵ၊
(င)

အာမခဳထာဵလိသ
ု ူမျာဵ၊ ေပါ်လစီရှင်မျာဵ သို့မဟုတ် အာမခဳထာဵရှိသူမျာဵသို့ လွမ
ဲ ှာဵ
ေသာ သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵေပဵအပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အာမခဳထာဵသူမျာဵ၏
ဆုဳဵြဖတ်ချြ်အေပါ် သြ်ေရာြ်မှုရှိနိုင်သည်ဴ အေရဵကြီဵေသာအချြ်အလြ်မျာဵ
ြို ထုတေ
် ဖာ်ေြပာကြာဵရန် သို့မဟုတ် ရှင်ဵလင်ဵေြပာကြာဵရန် ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵ၊

(စ)

အာမခဳစာချုပ်အေပါ်အြျိုဵသြ်ေရာြ်နိုင်သည်ဴ အေရဵပါေသာအချြ်အလြ်မျာဵ
အာဵ အာမခဳထာဵလိသ
ု ူမျာဵြ အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵသို့ သတင်ဵေပဵပို့ြခင်ဵြိုတာဵြမစ်
ြခင်ဵ၊

(ဆ)

အာမခဳစာချုပ်အေပါ် အြျိုဵသြ်ေရာြ်ေစနိုင်သည်ဴ မှာဵယွင်ဵေသာအချြ်အလြ်
မျာဵအာဵ အာမခဳထာဵလိသ
ု ူမျာဵြ အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵသို့သတင်ဵေပဵပို့ရန် တိုြ်
တွန်ဵြခင်ဵ၊

(ဇ)

အာမခဳထာဵရှိသူမျာဵအေပါ်

ဆိုဵြျိုဵြဖစ်ေစမည်အ
ဴ ချြ်အလြ်မျာဵြို

အသိေပဵ

ြခင်ဵမရှိေဲ လြ်ရှိအာမခဳေပါ်လစီြိုရပ်စဲရန် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျြ်ရန်နှင်ဴ အာမခဳ
ေပါ်လစီအသစ်ြို အဆိုြပုရန် တိုြ်တွန်ဵြခင်ဵ၊
(စျ)

အာမခဳထာဵလိုသူ သို့မဟုတ် အာမခဳထာဵရှိသူ သို့မဟုတ် အမျာဵြပည်သူြိုအာမခဳ
စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်

အေရဵပါေသာဆုဳဵြဖတ်ချြ်ြဖစ်ေပါ်ေစသည်ဴ

အချြ်အလြ်မျာဵပဳဴပိုဵြခင်ဵ၊

မှာဵယွင်ဵေသာ
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(ည)

အာမခဳလုပ်ငန်ဵနှင်ဴသြ်ဆိုင်သည်ဴ စာရွြ်စာတမ်ဵ သို့မဟုတ် အာမခဳအဆိုြပုလွှာ
တွင် အြခာဵသူတစ်ဦဵ၏အမည်ြဖင်ဴ ေြပာင်ဵလဲြပုလုပ်ြခင်ဵ၊

(ဋ)

အာမခဳလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ရာတွင်
သို့မဟုတ်

ေငွေရဵေကြဵေရဵအာဵြဖင်ဴတာဝန်မယူြခင်ဵ

အယုဳအကြည်ြင်ဵမဲဴေအာင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵြျွမ်ဵြျင်မှု

မရှိြခင်ဵ၊ မရိုဵမသာဵ ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊ အြျပ်ြိုင်ြခင်ဵ၊ လိမ်လည်ြခင်ဵ၊
(ဌ)

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်မရှိသည်ြို သိလျြ်နှင်ဴ ၎င်ဵ၏အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုြို
လြ်ခဳေဆာင်ရွြ်ေပဵြခင်ဵ၊

(ဍ)

သိလျြ်နှင်ဴြဖစ်ေစ၊

တမင်ရည်ရွယ်၍ြဖစ်ေစ

အာမခဳအဆိုြပုေလျှောြ်လာွှ တွင်

မှာဵယွင်ဵ၍ သို့မဟုတ် လိမ်လည်၍ေဖာ်ြပြခင်ဵ၊ အာမခဳေလျာ်ေကြဵေတာင်ဵခဳရာတွင်
မှာဵယွင်ဵ၍

သို့မဟုတ်

လိမ်လည်၍ေတာင်ဵခဳြခင်ဵနှင်ဴ

ထိသ
ု ို့ေတာင်ဵခဳရာတွင်

အေထာြ်အြူြပုေစသည်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵမှုသြ်ေသခဳအေထာြ်အထာဵ သို့မဟုတ် အြခာဵ
မည်သည်စ
ဴ ာရွြ်စာတမ်ဵြိုမဆို လိမ်လည်၍ သို့မဟုတ် အတုြပုလုပ်၍တင်ြပြခင်ဵ၊
(ဎ)

ဝင်ေငွခွန်ေပဵေဆာင်ရန် ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵ၊

(ဏ) အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ ခွင်ဴြပုထာဵြခင်ဵမရှိေသာအာမခဳအမျိုဵအစာဵနှင်ဴ
ပတ်သြ်၍ စည်ဵရုဳဵဆွဲေဆာင်ြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊
(တ) အာမခဳလုပ်ငန်ဵြို ထိန်ဵချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴ မြ်လဳဵု ေပဵြခင်ဵ၊ အတင်ဵအကြပ်
ေစခိုင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် မေလျာ်ြန်ေသာြပုမူေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊
(ထ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ ရိုဵသာဵမှုြဖင်ဴေဆာင်ရွြ်ရေသာ တာဝန်မှေသွဖယ်
ေစမည်ြ
ဴ ိစ္စရပ်မျာဵြိုေဆာင်ရွြ်ရန် အာဵေပဵြူညြီ ခင်ဵ သို့မဟုတ် အထင်အြမင်
မှာဵေစရန်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ။
(ဒ)

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵတွင် သတ်မှတ်ြပဌာန်ဵ
သည်ဴ အြခာဵြိစ္စရပ်မျာဵ။

စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်မှုကိုအစီရင်ခဳြခင်ဵ
၃၇။

အာမခဳြုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ ၎င်ဵနှင်ဴတဖ
ွဲ ြ်လပ
ု ်ြိုင်ေနေသာ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် သို့မဟုတ်

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည်

ပရီမီယရ
ဳ ေငွမျာဵြိုအလွသ
ဲ ုဳဵစာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ

အာမခဳစာရင်ဵမျာဵလိမ်လည်ေဖာ်ြပြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အြခာဵြပစ်မှုေြမာြ်ေသာ

သို့မဟုတ်

လုပ်ရပ်မျာဵြို

ြျူဵလွန်ြခင်ဵတွင် ပါဝင်ပတ်သြ်သည်ဟု ခိုင်လဳသ
ု ည်အ
ဴ ေကြာင်ဵြပချြ်ရှိပါြ အစီရင်ခဳစာြပုစု
ပပီဵ ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ ချြ်ချင်ဵေပဵပို့ရမည်။

13

စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ
၃၈။

အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည် လြ်ခဳရရှိေသာ စာရွြ်
စာတမ်ဵမျာဵ၊ အစီရင်ခဳစာမျာဵ၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴအေထာြ်အထာဵမျာဵြို အာမခဳထာဵရှိသူ
၏ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမှ ြာြွယ်ရန် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။

အာမခဳကုမ္ပဏီနှင်ဴ အာမခဳကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ
၃၉။

(ြ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည် ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနြ
ေတာင်ဵခဳသည်ဴ သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ပုဳစဳမျာဵနှင်ဴ
အညီေပဵပို့ရမည်။
(ခ)

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ၏ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵသည် ဤညွှန်ကြာဵချြ်အပါအဝင်
အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မှ
မျာဵြို

ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ

လိြ
ု ်နာရန်ပျြ်ြွြ်ေကြာင်ဵေတွ့ရှိပါြ

အမိန့်နှင်ဴညွှန်ကြာဵချြ်
ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်

စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ၎င်ဵေဆာင်ရွြ်ခဲဴသည်ဴ အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵြိစ္စ
ရပ်မျာဵနှင်ဴ သြ်ဆိုင်ေသာစာရင်ဵဇယာဵမျာဵ၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵ
နှင်ဴ အြခာဵအချြ်အလြ်မျာဵြို စစ်ေဆဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေတာင်ဵဆိုြခင်ဵြပုနိုင်
သည်။
(ဂ)

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သည် ၎င်ဵအဖွဲ့အစည်ဵတွင်ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်သည်ဴ
အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ၏

စည်ဵြမ်ဵေဖာြ်ဖျြ်မှုမျာဵြို

သိလျြ်နှင်ဴ

ြပင်ဆင်ရန်ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵ
ဌာနသို့အေကြာင်ဵကြာဵရန် ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵြိုေတွ့ရှိလျှေင် ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်
စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည်

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳ

ြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်အာဵ

ြန့်သတ်ြခင်ဵ၊ ရုတ်သိမ်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် သတ်တမ်ဵတိုဵရန်ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်
သည်။
(ဃ) အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်ြ ဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵြမ်ဵမျာဵနှင်ဴအြခာဵဥပေဒမျာဵြို ေဖာြ်ဖျြ်ြခင်ဵမရှိေစရန်အတွြ် လိအ
ု ပ်
သည်ဴ

အစီအမဳမျာဵထာဵရှိရန်

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ

အာမခဳ

ြုမ္ပဏီမျာဵအာဵ ညွှန်ကြာဵရမည်။
(င)

ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ ကြုဳေတွ့လာပါြ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵ
အဖွဲ့သည်

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴ

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵြို

ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွြ်ရန် ညွှန်ကြာဵနိုင်သည် (၁)

တရာဵမျှေတမှုမရှိသည်ဴ ြပုမူေဆာင်ရွြ်ေနသည်ြို ေတွ့ရှိရြခင်ဵ၊
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(၂)

အာမခဳထာဵလိသ
ု ူမျာဵသို့ လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ချြ်အလြ်မျာဵ မေပဵအပ်ြခင်ဵ၊

(၃)

ြပည်စ
ဴ ုဳလုဳေလာြ်သည်ဴ အာမခဳလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵမရှိြခင်ဵ၊

(၄)

ဌာနတွင်ဵထိန်ဵချုပ်မှု၊

ဖိုင်နှင်ဴစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵစနစ်တြျထိန်ဵသိမ်ဵမှု

မရှိြခင်ဵ၊
(၅)

အြျိုဵစီဵပွာဵယှြ်နွယ်မှုမျာဵအာဵ ခွဲြခာဵသတ်မှတ်နိုင်မှုမရှိြခင်ဵ သို့မဟုတ်
စီမဳ ခန့်ခွဲနိုင်မှုမရှိြခင်ဵ၊

(၆)

အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵြို ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်ဴ အေြခအေန
မရှိြခင်ဵ။

(စ)

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴ

၎င်ဵနှင်ဴတဖ
ွဲ ြ်လပ
ု ်ြိုင်ေသာအာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵအာဵ

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြချမှတ်သည်ဴ

အေရဵယူေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵြို

လိြ
ု ်နာမှု ရှိ/မရှိ ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနြ စိစစ်သုဳဵသပ်
ရမည်။ အေရဵယူ ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵြို အြပည်ဴအဝလိုြ်နာမှုမရှိပါြ အာမခဳ
လုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေနာြ်ထပ်အေရဵယူမှုမျာဵြို ချမှတ်နိုင်သည်။
(ဆ)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵြ

တိုင်ကြာဵသည်အ
ဴ ခါတွင်လည်ဵေြာင်ဵ

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ

သို့မဟုတ်

ညွှန်ကြာဵသည်အ
ဴ ခါတွင်လည်ဵေြာင်ဵ

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည်

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်

သို့မဟုတ် ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် သို့မဟုတ် အာမခဳြုမ္ပဏီြ မမျှေတ
ေသာ နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ယှဉ်ပပိုင်ေဆာင်ရွြ် ေနြခင်ဵ ရှိ/ မရှိ သို့မဟုတ် ဥပေဒ၊
နည်ဵဥပေဒမျာဵ သို့မဟုတ် အြခာဵဥပေဒမျာဵြ တာဵြမစ်ထာဵေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွြ်ေနြခင်ဵ ရှ/ိ မရှိ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵနိုင်သည်။
အြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵြခင်ဵ
၄၀။

(ြ) အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည် ၎င်ဵတို့လြ်ခဳရရှိ
ေသာ

အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ

နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ

သို့မဟုတ်

ြိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရန်

တိုင်ကြာဵမှုမျာဵြို

တရာဵမျှေတမှုရှိေသာ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵချမှတ်ရမည်။

တိုင်ကြာဵမှု

တစ်ခုစီအတွြ် အေရဵယူေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵြို မှတ်တမ်ဵတင်သိမ်ဵဆည်ဵရမည်။
(ခ)

အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ

ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည်

တိုင်ကြာဵမှု

မျာဵြို ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွြ်ေပဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုြို တိုင်ကြာဵသူ
ထဳ ြပန်ကြာဵေပဵရမည်။
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(ဂ)

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် တိုင်ကြာဵမှုြို ေြဖရှင်ဵြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍
လို အပ်လျှေင် ညွှန်ကြာဵချြ်ထတ
ု ်ြပန်နိုင်ပပီဵ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏
ဆုဳဵြဖတ် ချြ်သည် အပပီဵအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။

အေရဵယူြခင်ဵ
၄၁။

ဤညွှန်ကြာဵလွှာ၏ အပိုဒ် ၃၆ ပါ တာဵြမစ်ချြ်မျာဵြို ေဖာြ်ဖျြ်ြျူဵလွန်သည်ဴ အာမခဳ

ြိုယ်စာဵလှယ်၊ ေြာ်ပိုရိတ်အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴအာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵသည် အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်
ြိုင်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ ၊ ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မ ၂၇ နှင်ဴပုဒ်မ ၂၈ တို့နှင်ဴအညီ အေရဵယူြခင်ဵခဳရမည်။
အေထွေထွ
၄၂။

ဤညွှန်ကြာဵချြ်မထုတ်မီ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ လိင
ု ်စင်

ရရှိထာဵသည်ဴ လြ်ရှိအာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်သင်တန်ဵေြျာင်ဵမှ
ဖွင်ဴလှစ်ေသာ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵစဉ်ဆြ်မြပတ် ေလဴလာသင်ယူမှုသင်တန်ဵတွင် သတ်မှတ်နာရီ
ြပည်မ
ဴ ီေအာင် တြ်ေရာြ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဤညွှန်ကြာဵချြ်ပါ လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵနှင်ဴအညီ လိြ
ု ်နာ
ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
ေမာင်ေမာင်ဝင်ဵ
ဥြ္ကဌ
အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့
အမိန့်အရ
(ေဇာ်နိုင်)
အတွင်ဵေရဵမှူဵ
အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့

