ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
အာမခဳလြ
ု ်ငန်ဵကြီဵကြြ်ေရဵအဖွဲ့
ညွှန်ကြာဵချြ်အမှတ် ၇/၂၀၂၀
၁၃၈၁ ခုနှစ် ေတာ်သလင်ဵလဆန်ဵ ၂ ရြ်
(၂၀၂၀ ြြညဴန
် ှစ်၊စြ်တင်ဘာလ ၁၈ ရြ် )

အာမခဳြုမ္ပဏီ၏ အမှုေဆာင်အရာရှိချုြ်နှငဴ်အရာရှိချုြ်မျာဵခန့်ထာဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ညွှန်ကြာဵချြ်
အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွငဴ်ဉပေဒ ပုဒ်မ ၃၈
ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြို ြျငဴ်သုဳဵ၍ ဤညွှန်ကြာဵချြ်ြို ထုတ်ြပန်
လိုြ်သည်။
၁။

ဤညွှန်ကြာဵချြ်သည် အာမခဳြုမ္ပဏီ၏ အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ဒုတိယအမှုေဆာင်
အရာရှိချုပ်၊ ေငွေရဵေကြဵေရဵအရာရှိချုပ်၊ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်၊
အာမခဳ သခေျာပညာရှင်တိန
ု့ ှငဴ် သြ်ဆိုင်ေစရမည်။

၂။

ဤညွှန်ကြာဵချြ်ပါ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်နှငဴ် အရာရှိချုပ်မျာဵ
၏

ြနဦဵအမည်စာရင်ဵတင်သွင်ဵြခင်ဵ၊

ခန့်အပ်ြခင်ဵနှငဴ်

အတည်ြပုြခင်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် ြျငဴ်သုဳဵရမည်။
၃။

ဤညွှန်ကြာဵချြ်ပါ စြာဵရပ်မျာဵသည် အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွငဴ်ဉပေဒတွင် ပါရှိသညဴ်
အတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်။ ထို့ြပင် ေအာြ်ပါစြာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါ
အတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) ဉြေဒဆိုသည်မှာ အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွငဴ်ဉပေဒ ြိုဆိုသည်။
(ခ )

အမှုေဆာင်အရာရှိချုြ် ဆိုသည်မှာ အာမခဳြုမ္ပဏီ၏ အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်
(Chief Executive Officer-CEO) ြိုဆိုလသ
ို ည်။

(ဂ)

အရာရှိချုြ်ဆိုသည်မှာ အာမခဳြုမ္ပဏီ၏ ေငွေရဵေကြဵေရဵ အရာရှိချုပ် ( Chief
Financial Officer-CFO)၊ ဆုဳဵရှဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ် (Chief
Risk Management Officer-CRMO)နှငဴ် အာမခဳသခေျာပညာရှင် ( Certifying
Actuary-CA)တို့ြို ဆိုသည်။

(ဃ) အာမခဳြုမ္ပဏီဆိုသည်မှာ အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွငဴ် လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵေသာ
အာမခဳြုမ္ပဏီနှငဴ် တစ်ဆငဴ်အာမခဳြုမ္ပဏီ တို့ြိုဆိုသည်။
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၄။

အာမခဳြုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုြ်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် အာမခဳြုမ္ပဏီ၏ အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်
နှငဴ် အရာရှိချုပ်မျာဵအာဵလုဵဳ သငဴ်ေလျာ်မှန်ြန်မှုရှိေစရန် အြပညဴ်အဝတာဝန်ရှိသည်။

၅။

သြ်ဆိုင်ရာြုမ္ပဏီသည် အမှုေဆာင်အရာချုပ် သို့မဟုတ် အရာရှိချုပ်ခန့်အပ်ရာ၌
ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ သြ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေထာြ်ခဳတင်ြပရမည်(ြ) ရိုဵသာဵေြဖာငဴ်မတ်ြခင်ဵ၊ ဂုဏ်သိြ္ခာနှငဴ်နာမည်ေြာင်ဵရှိြခင်ဵ၊
(ခ )

လုပ်ရည်ြိုင်ရည်နှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရှိြခင်ဵ၊

(ဂ)

ေငွေရဵေကြဵေရဵခိုင်မာေတာငဴ်တင်ဵြခင်ဵ၊

(ဃ) တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခဳမှုရှိြခင်ဵ။
၆။

ေအာြ်ပါ အေကြာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ငငိစွန်ဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်အာဵ ရိုဵသာဵေြဖာငဴ်မတ်သူ၊
ဂုဏ်သိြ္ခာနှငဴ် နာမည်ေြာင်ဵရှိသူအြဖစ် မှတ်ယူြခင်ဵမြပုရ(ြ) ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ စည်ဵြမ်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ ချိုဵေဖာြ်မှုေကြာငဴ်
တရာဵစွဲဆိုမှုခဳရနိုင်ေသာ

အေြခအေနသို့

ေရာြ်ရှိေနြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ြပစ်မှုေကြာင်ဵ အရ တရာဵစွဲဆိုမှုခဳရဖွယ် ရှိြခင်ဵ၊ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵ သို့မဟုတ်
စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ မှု ခဳရဖွယ်ရှိေကြာင်ဵ အသိေပဵခဳရြခင်ဵ၊
(ခ)

မရိုဵမေြဖာငဴ်မှု သို့မဟုတ် အရည်အချင်ဵမြပညဴ်မီမှုေကြာငဴ် အမျာဵြပညဴ်သူ၏ ေငွေရဵ
ေကြဵေရဵဆိုင်ရာ ဆုဳဵရှုဳဵမှုြို ြာြွယ်ရန် ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်
ြဖစ်ေစ

ထုတြ် ပန်ထာဵသညဴ်

ဉပေဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ

ြပဌာန်ဵချြ်ြို

ချိုဵေဖာြ်ြခင်ဵ၊
(ဂ)

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ သြ်ဆိုင်ရာ ကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲသညဴ် အဖွဲ့
အစည်ဵ၊ ြျွမ်ဵြျင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အစိုဵရဌာန သို့မဟုတ် အစိုဵရအဖွဲ့အ
စည်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ြ ချမှတ်သညဴ် သတ်မှတ်ချြ်နှငဴ် စဳနှုန်ဵမျာဵြို ချိုဵေဖာြ်ြခင်ဵ၊

(ဃ) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် သို့မဟုတ် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ြ ထိန်ဵချုပ်ထာဵသညဴ် အြျိုဵစီဵပွာဵရှိ
ေသာ သို့မဟုတ် သိသာထင်ရှာဵသညဴ် လွှမ်ဵမိုဵမှုြပုနိုင်ေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
သည် ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ သင်ဆိုင်ရာကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲသညဴ်
အဖွဲ့အစည်ဵ

သို့မဟုတ်

ြျွမ်ဵြျင်မှုဆိုင်ရာ

အဖွဲ့အစည်ဵ

သို့မဟုတ်

တရာဵရုဳဵ သို့မဟုတ် ခုဳသမာဓိရုဳဵတွင် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခဳရြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဉပေဒအရ
အေရဵယူခဳ ရြခင်ဵ၊
(င)

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ လိမ်လည်ေသာ သို့မဟုတ် အနိုင်အ
ထြ် ြပုရာေရာြ်ေသာ သို့မဟုတ် အြခာဵမမှန်ြန်ေသာ သို့မဟုတ် အသြ်
ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵဆိုင်ရာ ြျငဴ်ဝတ်ြိုထိခိုြ်ေစေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုတွင်
ပါဝင်ပတ်သြ်ခဲဴြခင်ဵ၊

3

(စ)

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ ရိုဵသာဵေြဖာငဴ်မတ်မှုနှငဴ် ဂုဏ်သိြ္ခာ
အေပါ် ယုဳကြည်မှုေကြာငဴ် အလုပ်ခန့်ထာဵခဳရြခင်ဵ သို့မဟုတ် ရာထူဵခန့်ထာဵခဳရ
ြခင်ဵမှ သဳသယြဖစ်ဖွယ်ရှိမှုေကြာငဴ် ထုတ်ပယ်ခဳရြခင်ဵ သို့မဟုတ် နုတ်ထြ
ွ ်ရန်
ေတာင်ဵဆိုခဳရြခင်ဵ သို့မဟုတ် နုတ်ထွြ်ရြခင်ဵ၊

(ဆ)

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပ တွင ်ြဖစ်ေစ ြုန ်သွယ်မှု၊ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵ
သို့မဟုတ် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခု လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် လိင
ု ်စင်
ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ ၊ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ ၊ ခွငဴ်ြပုချြ်ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်
ခွငဴ်ြပုြခင်ဵမှ ြငင်ဵပယ်ခဳရေသာ၊ မှတ်ပုဳတင် သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ရုပ်သမ
ိ ်ဵခဳရေသာ
သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်မှ ရပ်စဲခဳရေသာ ြုမ္ပဏီ၊ အစုစပ်လပ
ု ်ငန်ဵ သိမ
ု့ ဟုတ်
အြခာဵစီဵပွာဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲမှုတို့နှငဴ် ဆြ်
နွယ်ြခင်ဵ၊

(ဇ)

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ လူမွဲအြဖစ်ခဳယူသညဴ် သို့မဟုတ် ဆန္ဒ
အေလျာြ်မဟုတ်သညဴ်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

ဖျြ်သိမ်ဵခဳရသညဴ်

စီဵပွာဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုတွင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵအြဖစ်ခန့်အပ်ခဳရြခင်ဵ သို့မဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲမှု
တာဝန်ရှိ သညဴရ
် ာထူဵ၌ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴြခင်ဵ၊
(ဈ)

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ တရာရုဳဵ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင် အဖွဲ့
အစည်ဵတစ်ခုခု၏ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချြ်အရ ဖျြ်သိမ်ဵဆဲ သို့မဟုတ်
ဖျြ်သိမ်ဵ ငပီဵေသာ စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ တစ်ခုခု သို့မ ဟုတ် တည်ဆဲဉပေဒ
တစ်ရပ်ရပ်အရ လိင
ု ်စင်ရုပ်သမ
ိ ်ဵခဳရေသာ ေငွေရဵေကြဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု
တွင် ဒါရိုြ်တာ သို့မဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲမှုတွင် အဓိြတာဝန်ရှိသူတစ်ဦဵအြဖစ် တာ
ဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴြခင်ဵ၊

(ည)

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ ဆြ်နွယ်ေဆာင်ရွြ်သူ၊ အလုပ်ရှင်၊
စာရင်စစ်နှငဴ် ကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပတ်သြ်၍ မျှတစွာ
သို့မဟုတ် ရိုဵေြဖာငဴ်စွာ ေဆာင်ရွြ်ခဲဴမှုမရှိြခင်ဵ၊

(ဋ)

ဉပေဒအရ ထုတ်ြပန်သညဴ် နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြာဵချြ်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်
နည်ဵမျာဵ၊ အခွန်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵဆိုင်ရာ
စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရန်ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵ၊

(ဌ)

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ ြုမ္ပဏီအတွင်ဵ ထိန်ဵချုပ်မှုစနစ်မျာဵ
နှငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵေသာ စီမဳခန့်ခွဲမှုမျာဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ
ြို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်မှုမရှိြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမရှိြခင်ဵ၊
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(ဍ)

ရာထူဵလုပ်ပိုင်ခွငဴ်အရ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ရာတွင် အာမခဳြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ်
ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အာမခဳလုပ်ငန်ဵြဏ္ဍတွင် ဆိုဵြျုိ ဵသြ်ေရာြ်မှုြဖစ်ေစသညဴ်
သို့မဟုတ် အေရဵကြီဵေသာအြျိုဵစီဵပွာဵ ပဋိပြ္ခြဖစ်ေစသညဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
သို့မဟုတ် အြခာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုနှငဴ် ဆြ်နွယ်ြခင်ဵ။

၇။

(ြ) လုပ်ရည်ြိုင်ရည်နှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်နိုင်ရည်ရှိြခင်ဵတို့ နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ လုပ်ငန်ဵတာ
ဝန်မျာဵြို ထမ်ဵေဆာင်ရာ၌ နည်ဵပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခ
မျာဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵြို နာဵလည်နိုင်သညဴ် အရည်အချင်ဵ၊အေတွ့
အကြုဳ နှငဴ် ြျွမ်ဵြျင်မှုရှိေကြာင်ဵ အေထာြ်အထာဵ တင်ြပရမည်။
(ခ )

လုပ်ရည်ြိုင်ရည်နှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်နိုင်ရည်ရှိမှုတို့ြို သတ်မှတ်ရာတွင် ေအာြ်ပါ
တို့ြို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(၁)

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵအရ လည်ဵေြာင်ဵ၊ ဒါရိုြ်တာြဖစ်ပါြ
အြခာဵြတိြဝတ်ထာဵရှိမှုမျာဵအရ လည်ဵေြာင်ဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
ြို ထိေရာြ်စွာေဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် သင်ေလျာ်ေသာ အရည်အချင်ဵ၊ သင်
တန်ဵတြ်ေရာြ်မှု၊ ြျွမ်ဵြျင်မှုနှငဴ် လြ်ေတွ့လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကြုဳ၊

(၂)

ယခင်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် လုပ်ငန်ဵတွင် ြျွမ်ဵြျင်မှု၊

(၃)

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထာဵ
သညဴ် အြခာဵအရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ။

၈။

ေငွေရဵေကြဵေရဵ ခိုင ်မ ာေတာငဴ်တင်ဵ မှု အရည်အချင်ဵ ြပညဴ်မီြခင်ဵ မရှိေသာ်လည်ဵ
ေနာြ်ဆြ်တွဲပါ အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် ြိုြ်ညပ
ီ ါြ ေအာြ်ပါတို့ြို
ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(ြ) ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ ေငွေရဵေကြဵေရဵေပဵဆပ်ရန် အချိန်ေစဴ
ေရာြ်သညဴ်အခါ ြပန်လည်ေပဵဆပ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ သို့မဟုတ် ေပဵဆပ်နိုင်ြခင်ဵ ရှိ
မရှိ၊
(ခ )

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵြ ေ ြဵမီေပဵဆပ်ေစရန် စီရင်
ချြ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵ ရှိ မရှိ သို့မဟုတ် လူမွဲအြဖစ်ခဳယူရန် တရာဵစွဲဆိုခဳေနရြခင်ဵ
ရှိ မရှိ။

၉။

တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခဳမှုရှိြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာြ်ပါတို့ြို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵ
ရမည်(ြ) ေပဵအပ်သညဴ်တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵးဵြို
တာဝန်ယူနိုင်စွမ်ဵ ရှိ မရှိ၊

ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရွြ်နိုင်စွမ်ဵနှငဴ်
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(ခ )

ရာထူဵအရ အပ်နှင်ဵထာဵသညဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြို ြျငဴ်သုဳဵရာတွင် ြဖစ်ေပါ်လာမညဴ်
အြျိုဵဆြ်မျာဵအတွြ် တာဝန်ခဳနိုင်စွမ်ဵ ရှိ မရှိ။

၁၀။

အာမခဳြုမ္ပဏီသည် အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်နှငဴ် အရာရှိချုပ်မျာဵခန့်အပ်ရာတွင် ခန့်အပ်
ြခင်ဵမြပုမီ

ရြ်ေပါင်ဵ

၆၀

ကြိုတင်၍

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵ ကြပ်စ စ်ေဆဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန၏ အတည်ြပုချြ်ြို ေတာင်ဵခဳရမည်။
၁၁။

အာမခဳြုမ္ပဏီသည် အပိုဒ် ၁၀ အရ အတည်ြပုချြ်ေတာင်ဵခဳရာတွင် ခန့်အပ်ြခင်ဵခဳရ
မညဴ်သူနှငဴ်သြ်ဆိုင်သညဴ်

ြိုယ်ေရဵဆိုင်ရာ

ထုတ်ေဖာ်ေကြညာချြ်

ေလျှာြ်လွှာနှငဴ်

ေနာြ်ဆြ်တွဲပါ အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အချြ်အလြ်
နှငဴ် စာရွြ်စာတမ်ဵ အေထာြ်အထာဵမျာဵ တင်ြပရမည်ြဖစ်ငပီဵ ယင်ဵသို့တင်ြပရာတွင်
ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵ ြပညဴစ
် ုဳစွာ ေဖာ်ြပရမည်(ြ) အမည်၊နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵအမှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ် အမှတ်၊
ေနရပ်လိပ်စာ၊ ပညာအရည်အချင်ဵ၊ အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵလုပ်ငန်ဵ နှငဴ် လုပ်ငန်ဵ
အေတွ့အကြုဳ၊
(ခ )

ယခင် အလုပ်အြိုင်၊ ရာထူဵ၊ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အေသဵစိတ်
အချြ်အလြ်မျာဵ

(ဂ)

ခန့်အပ်ြခင်ဵခဳရမညဴ်သူ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵ၏ အမည်နှငဴ်ေနရပ်လိပ်စာအြပညဴ်အစုဳ၊
၎င်ဵ၏မိသာဵစုနှငဴ် စပ်ဆိုင်သူမျာဵ၏ အေသဵစိတ် အချြ်အလြ်မျာဵနှငဴ် ေငွ
ေရဵေကြဵေရဵဆိုင်ရာ အြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ၊ ၎င်ဵနှငဴ် ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵြပိုင်ဆိုင်
ေသာအစုရှယ်ယာမျာဵ၊ ေငွတိုြ်စာချုပ် သို့မဟုတ် ဒီဘင်ချာမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ
သညဴ် အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵနှငဴ် ယင်ဵပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵတွင် အဓိြြျေသာ
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵ၊

(ဃ) ခန့်အပ်ြခင်ဵခဳရမညဴ်သူ၏ မိသာဵစုဝင်တစ်ဦဵဦဵသည် အာမခဳြုမ္ပဏီ တစ်ခုခုတွင်
ဝန်ထမ်ဵအြဖစ်ေဆာင်ရွြ်ေနြခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ် ယင်ဵသို့ေဆာင်ရွြ်ေနပါြ ၎င်ဵနှငဴ်
ပတ်သြ်သညဴအ
် ေသဵစိတ် အချြ်အလြ်မျာဵ၊
(င)

ခန့်အပ်ြခင်ဵခဳရမညဴ်သူ သို့မ ဟုတ် ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ် အာမခဳြ ုမ ္ပဏ ီ
အကြာဵ သေဘာတူညီချြ်ရယူရန် ရှိ မရှိ သို့မဟုတ် သေဘာတူညီချြ်ရယူထာဵ
ြခင်ဵ ရှိ မရှိနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵ၊

(စ)

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သညဴ်အြခာဵ
အေသဵစိတ် အချြ်အလြ်မျာဵ။

၁၂။

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵ ဦဵစီဵဌာနသည် အပိုဒ် ၁၁ ပါ အချြ်အလြ် အ
ေထာြ်အထာဵမျာဵြိုစိစစ်ရာတွင် သဳသယြဖစ်ဖွယ်ြိစ္စမျာဵ ေပါ်ေပါြ်ပါြ ယင်ဵြိစ္စ
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နှငဴ်ဆြ်စပ်ေသာ အချြ်အလြ်အေထာြ်အထာဵမျာဵြို သြ်ဆိုင်ရာအာမခဳြုမ္ပဏီ
ထဳ ထပ်မဳေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။
၁၃။

အာမခဳြုမ္ပဏီသည် ခန့်အပ်ြခင်ဵခဳရမညဴ်သူ၏ ြိုယ်ေရဵဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်၊ အ
ေထာြ်အထာဵမျာဵေြပာင်ဵလဲမှုရှိပါြ

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵ

ဦဵစီဵဌာနသို့ အသိေပဵတင်ြပရမည်။
၁၄။

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ခန့်အပ်ြခင်ဵခဳရမညဴ်သူနှငဴ် ပတ်သြ်
၍ အြဲြဖတ်ရာတွင်(ြ) အပိုဒ် ၁၁ ပါ အချြ်အလြ်အေထာြ်အထာဵမျာဵအရ သငဴ်ေလျာ်မှန်ြန်ြခင်ဵ
ရှိမှု၊ ၎င်ဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှငဴ် ယုဳကြည်ေလဵစာဵခဳရမှု၊ ေြာင်ဵမွန်စွာစီမဳအုပ်ချုပ်မှု
ြဖငဴ် အာမခဳြုမ္ပဏီ၏ ေမျှာ်မှန်ဵချြ်နှငဴ် ရည်မှန်ဵချြ်မျာဵအေပါ်ပဳဴပိုဵေပဵနိုင်မှု၊
ေဆာင်ရွြ်မှုနှငဴ် သေဘာထာဵမျာဵသည် အာမခဳလုပ်ငန်ဵ၏ ပုဳရိပ်အေပါ် သြ်
ေရာြ်မှု စသည်တ့ြ
ို ို အြဲြဖတ်ရမည်။
(ခ )

ခန့်အပ်ြခင်ဵခဳရမညဴသ
် ူထမ
ဳ ှ ရရှိသညဴ် အချြ်အလြ်အေထာြ်အထာဵမျာဵြို
အဓိြထာဵဆုဳဵြဖတ်ရမည်ြဖစ်ငပီဵ ယင်ဵအချြ်အလြ် အေထာြ်အထာဵမျာဵ
အရ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်၏ သငဴ်ေလျာ်မှန်ြန်ြခင်ဵရှိမှုြို ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ပါ
ြ သီဵြခာဵအချြ်အလြ်အေထာြ်အထာဵမျာဵြို တင်ြပေစရန် အာမခဳြုမ္ပဏီ
အာဵ ညွှန်ကြာဵရမည်။

၁၅။

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် အပိုဒ် ၁၀ အရ အတည်ြပုချြ်
ေတာင်ဵခဳြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ တင်ြပချြ်ြိုလြ်ခဳရရှိသညဴ် ေန့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ
စိစစ်ငပီဵ အတည်ြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်။

၁၆။

အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ် သို့မဟုတ် အရာရှိချုပ်တစ်ဦဵဦဵသည် အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်
ချြ်မျာဵြပညဴ်မီေစရန်

စွမ်ဵေဆာင်နိုင်မှုမရှိေကြာင်ဵ

သို့မဟုတ်

အာမခဳလုပ်ငန်ဵ

ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ခွငဴ်ြပုချြ်မရှိဘဲ ရာထူဵခန့်အပ်ခဳရေကြာင်ဵ သို့မဟုတ် အပိုဒ် ၆ ပါ
အေကြာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်

နှငဴ်

ငငိစွန်ဵေကြာင်ဵ

ေပါ်ေပါြ်ပါြ

သြ်ဆိုင်ရာအာမခဳ

ြုမ္ပဏီသည် ယင်ဵအမှုေဆာင်အရာရှိချုပ် သို့မဟုတ် အရာရှိချုပ်ြို အာမခဳြုမ္ပဏီတွင်
ဆြ်လြ်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ြခင်ဵမြပုေစရ။
၁၇။

အာမခဳြုမ္ပဏီသည် အပိုဒ် ၁၆ အရ အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ် သို့မဟုတ် အရာရှိချုပ်တစ်
ဦဵဦဵအာဵ ရာထူဵတွင် ဆြ်လြ်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရန် သငဴ်ေလျာ်မှုမရှိဟု သိရှိပါြ
ယင်ဵသို့ သိရှိသညဴ်ေန့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ရမည်။ ထိုသို
ေဆာင်ရွြ်မှုြို အာမခဳ လုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ စာြဖငဴ်တင်ြပရမည်။
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၁၈။

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ် သိမ
ု့ ဟုတ် အရာရှိချုပ်
တစ်ဦဵဦဵအာဵ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အရည်အချင်ဵပျြ်ယွင်ဵြခင်ဵေကြာငဴ် ရာထူဵတွင်
ဆြ်လြ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရန် သငဴ်ေလျာ်မှုမရှိဟု သတ်မှတ်ပါြ သတ်မှတ်
သညဴ် ြာလအတွင်ဵ ထုတပ
် ယ်ရန် အာမခဳြုမ္ပဏီသို့ စာြဖငဴ် အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

၁၉။

အာမခဳြုမ္ပဏီသည် အပိုဒ် ၁၈ ပါ အေကြာင်ဵကြာဵချြ်နှငဴ်အညီ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်
ရမည်။

၂၀။

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ဤညွှန်ကြာဵချြ်ြို လိုြ်နာရန် ပျြ်ြွြ်ေသာ
အာမခဳြုမ္ပဏီအာဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ပယ်ဖျြ်နိုင်သည်။

ေမာင်ေမာင်ဝင်ဵ
ဉြ္ကဌ

အမိန့်အရ

(ေဇာ်နိုင်)
အတွင်ဵေရဵမှူဵ
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ြိုယ်ေရဵဆိုင်ရာထုတ်ေဖာ်ေကြညာချြ်ေလျှောြ်လွှာ

၁။

အာမခဳြုမ္ပဏီအမည် ............................................................................................

........................................................................................................................................
၂။

ခန့်ထာဵခဳရမညဴရ
် ာထူဵ............................................................................................

၃။

ေလျှာြ်ထာဵသူ၏အမည်အြပညဴအ
် စုဳ.....................................................................

.........................................................................................................................................
၄။

မိသာဵစုဝင်အမည် (မျာဵ)နှငဴ် မိသာဵစုအမည် (Family Name )(ရှိလျှင်)....................

.........................................................................................................................................
၅။

ေမွဵသြ္ကရာဇ် နှငဴ် ေမွဵဖွာဵရာဇာတိ ........................................................................

.........................................................................................................................................
၆။

ြျာဵ/မ .................................................................................................................

.........................................................................................................................................
၇။

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵအမှတ်/နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်အမှတန
် ှငဴ်ထုတ်ေပဵသညဴ်နိုင်ငဳ-

(မိတ္တူမှန်ပူဵတွဲတင်ြပရန်) ..................................................................................................
.........................................................................................................................................
၈။

(ြ) နိုင်ငဳသာဵ .......................................................................................................
(ခ ) လြ်ရှိေနထိင
ု ်သညဴ် နိုင်ငဳနှငဴ် စတင်ေနထိင
ု ်သညဴခ
် ုနှစ် ....................................

..........................................................................................................................................
၉။

(ြ) လြ်ရှိလုပ်ငန်ဵလိပ်စာ ................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ခ)

လြ်ရှိေနထိင
ု ်သညဴလ
် ိပ်စာ .........................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ဂ)

လွန်ခဲဴသညဴ် (၁၀)နှစ်အတွင်ဵ ေနထိင
ု ်ခဲဴသညဴ် လိပ်စာ
(၁)................................................................................................................
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................................................................................................................
(၂)................................................................................................................
................................................................................................................
၁၀။

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵနဳပါတ်နှငဴ် အီဵေမဵလ်လပ
ိ ်စာ ...................................................................

.............................................................................................................................................
၁၁။

အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေကြာင်ဵနှငဴ် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်ဵမျာဵ
အေကြာင်ဵအရာ

ရရှိခဲဴသညဴခ
် ုနှစ်

.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

(ြ) အြမငဴ်ဆုဳဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်ဵ

(ခ)

(ဂ)

.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

အထူဵဆုချီဵြမှငဴ်ခဳရမှု သို့မဟုတ် ဂုဏ်ြပုခဳရမှု (ရှိလျှင်)
.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

တတ်ေရာြ်ခဲဴသညဴသ
် င်တန်ဵမျာဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ
.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

(ဃ) အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်ပါဝင်သညဴ် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ။

၁၂။

.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

အလုပ်အြိုင် သို့မဟုတ် အလုပ်ခန့်ထာဵခဳရမှု (လြ်ရှိနှငဴ်လွန်ခဲဴေသာ

(၁၀)နှစ်အတွင်ဵ)
လုြ်ငန်ဵ
အမည်

လုြ်ငန်ဵရှင်အမည်

လုြ်ငန်ဵတည်ေနရာ

ထမ်ဵေဆာင်

စတင်တည်

ခဲဴသညဴရ
် ာထူဵ

ေဆာင်သညဴ်
ခုနှစ်
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၁၃။

ဒါရိုြ်တာ၊ အရာရှိ၊ အစုရှယ်ယာရှင်၊ မန်ေနဂျာ သို့မဟုတ် ကြီဵကြပ်သူအြဖစ် လြ်

ရှိနှငဴ် လွန်ခဲဴေသာ (၁၀) နှစ်အတွင်ဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် ြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ
နှငဴ်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴသညဴြ
် ာလ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
၁၄။

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခဳရြခင်ဵ သို့မဟုတ်

စည်ဵြမ်ဵ ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ချ ုိ ဵေဖာြ်မှုေကြာငဴ် တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵ သို့မဟုတ်
အလုပ်အြိုင်တစ်ခုခုသို့ဝင် ေရာြ် လုပ်ြိုင်ြခင်ဵမှ တာဵဆီဵခဳရြခင်ဵ ရှိ မရှိ (ရှိပါြ
အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵေဖာ်ြပ ရန်)
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
၁၅။

ယခင်နှငဴ်လြ်ရှိ ဆြ်နွယ်သညဴ်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အဆိုြပုသညဴ် အာမခဳြုမ္ပဏီ

၏ လုပ်ငန်ဵတို့ သေဘာသဘာဝ ဆြ်စပ်မှု ရှိ မရှိ (ရှိပါြ အစုရှယ်ယာ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု
ရာခိုင်နှုန်ဵ စသည်ြဖငဴ် အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵ
ေဖာ်ြပရန်)……………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
၁၆။

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ် ေဆာင်ရွြ်ရန်

ေလျှာြ်ထာဵခဲဴြခင်ဵ ရှိ မရှိ ၊ ေလျှာြ်ထာဵချြ်ြို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခဲဴြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ေလျှာြ်ထာဵ
ြခင်ဵေပါ် ခွငဴ်ြပုချြ်ရရှိြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ခဳရြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ခွငဴ်ြပုချြ်ြို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵ
ခဳရြခင်ဵ ရှိ မရှိ (ရှိပါြ ြပညဴစ
် ုဳစွာေဖာ်ြပရန်) ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
၁၇။

ဒါရိုြ်တာ၊ အရာရှိ၊ အစုရှယ်ယာရှင် သို့မဟုတ် မန်ေနဂျာအြဖစ် ေဆာင်ရွြ်ခဲဴေသာ

သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵသည် ေငွေရဵေကြဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်
ရပ်ြို ေဆာင်ရွြ်ရန် ေလျှာြ်ထာဵခဲဴြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ေလျှာြ်ထာဵချြ်ြို ြပန်လည် ရုပ်သမ
ိ ်ဵခဲဴ
ြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ေလျှာြ်ထာဵြခင်ဵအေပါ် ခွငဴ်ြပုချြ်ရရှိြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ခဳရြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊
ခွငဴ်ြပုချြ်ြို ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵခဳရြခင်ဵ ရှိ မရှိ (ရှိပါြ ြပညဴစ
် ုဳစွာေဖာ်ြပရန်)………………..
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
၁၈။

ဒါရိုြ်တာ၊ အရာရှိ၊ အစုရှယ်ယာရှင် သို့မဟုတ် မန်ေနဂျာအြဖစ် ဆြ်နွယ်ခဲဴဖူဵေသာ

အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ၏ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု ၊
စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ခဳရမှု သို့မဟုတ် ေ ြဵငမီ မေပဵဆပ်နိုင်၍ ပိတ်သိမ်ဵရမှု
သို့မဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရမှု ရှိ မရှိ (ရှိပါြ ြပညဴ်စုဳစွာေဖာ်ြပရန်)……………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
၁၉။

မိသာဵစုဝင်မျာဵ၏ ယခင်နှငဴ်လြ်ရှိ ဆြ်နွယ်သညဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အဆိုြပု

သညဴ် အာမခဳြုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်ဵတို့ သေဘာသဘာဝ ဆြ်စပ်မှု ရှိ မရှိ (ရှိပါြ အစုရှယ်ယာ
သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်ဵ စသညဴြ် ဖငဴ် အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵ ေဖာ်ြပရန်)………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
အမည်
(ြ) ဇနီဵ/ခင်ပွန်ဵ

(ခ) သာဵသမီဵမျာဵ

(ဂ) မိဘမျာဵ

(ဃ) ညီအစ်ြိုေမာင်နှမမျာဵ

၂၀။

ဆြ်နွယ်မှု

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

………………………..

…………………………..

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵြ ေ ြဵငမီဵေပဵဆပ်ေစရန် စီရင်

ချြ် ချမှတ်ခဳရြခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ် ေပဵဆပ်ရန်ပျြ်ြွြ်မှု ရှိ မရှိ၊ လူမွဲအြဖစ်ခဳယူရန် တရာဵစွဲဆို
ခဳရြခင်ဵ ရှိ မရှိ (ရှိပါြ ြပညဴစ
် ုဳ စွာေဖာ်ြပရန်) …………………………………
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……………………
………………………………………………………………………………………………
၂၁။

ြပည်တွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင်ြဖစ်ေစ ဆြ်နွယ်မှုရှိခဲဴသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ်

ယင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ အဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ လိမ်လည်ြခင်ဵ၊ အလွဲသုဳဵစာဵြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ဉပေဒနှငဴ် မညီသညဴ် ြပုလုပ်ြခင်ဵမျာဵေကြာငဴ် နစ်နာမှုအတွြ် ေပဵရန်တာဝန်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
တရာဵရုဳဵ၏ တရာဵမေကြာင်ဵအရ ဆုဳဵြဖတ်ချြ် ချမှတ်ခဳရြခင်ဵ ရှိ မရှိ (ရှိပါြ
ြပညဴစ
် ုဳစွာေဖာ်ြပရန်)……….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
၂၂။

တာဝန်မျာဵြိုထမ်ဵေဆာင်ရာတွင် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်နှငဴ် ဆြ်စပ်မှုမရှိသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်

သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ညွှန်ကြာဵချြ်အရ ေဆာင်ရွြ်ခဲဴြခင်ဵ ရှိ မရှိ (ရှိပါြ ြပညဴစ
် ုဳစွာ ေဖာ်
ြပ ရန် …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
၂၃။

အဆိုြပုသညဴ် အာမခဳြုမ္ပဏီနှငဴ် တိုြ်ရိုြ်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုြ်၍ ြဖစ်ေစ စီဵပွာဵေရဵလုပ်

ြိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ (ရှိပါြ ြပညဴ်စုဳစွာေဖာ်ြပရန်)…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
၂၄။

အဆိုြပုသညဴ် အာမခဳြုမ္ပဏီတွင် မိမိအမည်ြဖငဴ် သို့မဟုတ် ဆြ်နွယ်သူမျာဵ၏ အမည်

ြဖငဴ် အစုရှယ်ယာ ရှိ မရှိ (ရှိပါြ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် အမည်နှငဴ် အစုရှယ်အမျိုဵအစာဵြို ေဖာ်
ြပရန်)…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
၂၅။

အဆိုြပုသညဴအ
် ာမခဳြုမ္ပဏီတွင် မိမိ သို့မဟုတ် ဆြ်နွယ်သူတစ်ဦဵဦဵြ ယုဳကြည်အပ်

နှဳခဳရသူ သို့မဟုတ် ြိုယ်စာဵြပုသူအြဖစ် အစုရှယ်ယာြို ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိ မရှိ (ရှိပါြ အေသဵစိတ်
အချြ်အလြ်ေဖာ်ြပရန်)……………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
၂၆။

အဆိုြပုသညဴ် အာမခဳြုမ္ပဏီတွင် ပိုင်ဆိုင်သညဴ်အစုရှယ်ယာြို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သို့မဟုတ်

အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုထဳ ေပါင်နှဳထာဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အာမခဳထာဵ၍ ေပါင်နှဳြခင်ဵ ရှိ မရှိ (ရှိပါြ
ြပညဴစ
် ုဳစွာေဖာ်ြပရန်)……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
၂၇။

ေလျှာြ်လာွှ နှငဴ်အတူ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ အေထာြ်အထာဵမျာဵ ပူဵတွဲတင်ြပပါသည်(ြ) ရရန်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် ေပဵရန်တာဝန်မျာဵဆိုင်ရာ အေထာြ်အထာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ မှန်
ြန်ေကြာင်ဵ လြ်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသညဴ် ေဖာ်ြပချြ်၊
(ခ)

မှန်ြန်ေကြာင်ဵ လြ်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵေသာ ေနာြ်ဆုဳဵထမ်ဵေဆာင်ထာဵသညဴ်
အခွန်ဆိုင်ရာ တရာဵဝင်အေထာြ်အထာဵ သို့မဟုတ် ဝင်ေငွခွန်ေကြညာလွှာ
မိတ္တူမှန်

(ဂ)

မိမိ၏ ေဆွမျိုဵသာဵချင်ဵမဟုတ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရ သိြျွမ်ဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ
ထဳမှ အြျငဴ်စာရိတ္တနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ေထာြ်ခဳချြ် စာ(၂)ေစာင်

(ဃ) လွန်ခဲဴေသာ ငါဵနှစ်အတွင်ဵ မိမိနှငဴ်ဆြ်စပ်မှုရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ မိမိ၏ လုပ်ငန်ဵ
စွမ်ဵေဆာင်မှုအေြခအေနနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ တရာဵဝင် လြ်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵသညဴ်
ေထာြ်ခဳစာမျာဵ။
(င)

ေလျှာြ်ထာဵသူ၏ ြိုယ်ေရဵမှတ်တမ်ဵအြျဉ်ဵ

ဤေလျှာြ်လွှာတွင် ြဖညဴ်သွင်ဵထာဵသညဴ် အချြ်အလြ်မျာဵနှငဴ် ပူဵတွဲ တင်ြပသညဴ် အေထာြ်
အထာဵမျာဵ မှန်ြန်ေကြာင်ဵ ဝန်ခဳြတိြပုပါသည်။

လြ်မှတ်

.....................................................

အမည်

.....................................................

ရြ်စွဲ

....................................................
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ေနာြ်ဆြ်တွဲ
အမှုေဆာင်အရာရှိချုြ်၏ အရည်အချင်ဵမျာဵ
အမှုေဆာင်အရာရှိချုြ်အြဖစ် ေလျှောြ်ထာဵသူသည် ေအာြ်ြါ အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်
ချြ်မျာဵ နှငဴ် ြြညဴ်စုဳရမည်(ြ) ြြည်တွင်ဵ သို့မဟုတ် ြြည်ြမှ စာရင်ဵြိုင်၊ ေဘာဂေေဒ၊ သို့မဟုတ် စီဵြွာဵေရဵစီမဳ
ခန့်ခွဲမှု

ဘာသာရြ်ြဖငဴ်

ဘွဲ့

သို့မဟုတ်

မဟာဘွဲ့ရရှိထာဵသူ

သို့မဟုတ်

အာမခဳလြ
ု ်ငန်ဵ၊ စာရင်ဵြိုင် နှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲမှုတွင် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵဆိုင်ရာ
အသိအမှတ်ြြုလြ်မှတ် သို့မဟုတ် ြျွမ်ဵြျင်မှုဆိုင်ရာ လြ်မှတ်ရရှိသူ၊
(ခ)

အမှုေဆာင်အရာရှိချုြ်အြဖစ် လြ်ရှိတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူြဖစ်ြါြ အာမခဳ
လုြ်ငန်ဵ နှငဴ် လုြ်ထဳဵု လုြ်နည်ဵမျာဵ၊ စာရင်ဵစစ်ေဆဵမှု၊ အာမခဳဆိုင်ရာ ြိစ္စရြ်မျာဵ
နှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲမှု၊ ဉြေဒနှငဴ်အညီ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ေရဵ
စီမဳခန့်ခွဲမှုတို့နှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ ၍ လြ်ေတွ့အစဉ်တစိုြ် ေဆာင်ရွြ်ခဲဴသညဴ် အေတွ့
အကြုဳရသ
ှိ ူ၊

(ဂ)

အာမခဳနယ်ြယ် သို့မဟုတ် အာမခဳလြ
ု ်ငန်ဵြဏ္ဍ သို့မဟုတ် ေငွေရဵေကြဵေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵ
စီမဳခန့်ခွဲမှုတွင်

တွင်

စီမဳခန့်ခွဲမှု

ဆုဳဵြဖတ်ခွငဴ်

အေတွ့အကြုဳ

အာဏာရှိေသာ

အနည်ဵဆုဳဵ

ရာထူဵ၌

၁၀

အနည်ဵဆုဳဵ

နှစ်ရှိပြီဵ
၇

နှစ်

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴသူ၊
(ဃ) ေငွေရဵေကြဵေရဵဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ် ေငွေရဵေကြဵေရဵလုြ်ငန်ဵ ေဆာင်ရြ
ွ ်မှုတွင်
အသိြညာေဟုသုတရှိသူ၊
(င)

ေခါင်ဵေဆာင်မှုနှငဴ် စည်ဵရုဳဵနိုင်မှု စွမ်ဵရည်ရှိသူ၊

(စ)

စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

မဟာေျူဟာ

အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်မှုြို

ေရွဵချယ်ေဖာ်ထတ
ု ်ြခင်ဵ၊ တိုဵတြ်ေအာင် ြြုလုြ်ြခင်ဵနှငဴ် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵြြုနိုင်သူ၊
(ဆ)

အဖွဲ့အစည်ဵ၏

ရည်မှန်ဵချြ်ြို

ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရွြ်ရန်

စီစဉ်ညွှန်ြြနိုင်

သညဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရှိသူ
(ဇ)

အာမခဳြုမ္ပဏီ၏ စီမဳခန့်ခွဲမှုြို အာရုဳစူဵစိုြ် ကြိုဵြမ်ဵေဆာင်ရွြ်ရန် သန္နိဌာန်
ချမှတ်ထာဵ သူ၊

(ဈ)

အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေမျှော်မှန်ဵချြ်ြိုသတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် ရှင်ဵလင်ဵစွာ ခွဲြခာဵသိြမင်နိုင်
ြခင်ဵ

စွမ်ဵရည်ရှိပြီဵ

ယင်ဵေမျှော်မှန်ဵချြ်ြို ေအာင်ြမင်စွာ

အတွြ် လိုအြ်ေသာ မဟာ ေျူဟာမျာဵြို ချမှတ်နင
ို ်သူ၊

ေဆာင်ရွြ်နိုင်ေရဵ
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(ည)

စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု၊ စီမဳချြ်ချမှတ်နင
ို ်မှုနှငဴ် ေငွေရဵေကြဵေရဵ
ဆိုင်ရာ ကြီဵကြြ်နိုင်မှုတတ
ို့ ွင် ေအာင်ြမင်မှုမှတ်တမ်ဵမျာဵရှိသူ၊

(ဋ)

ြုဂ္ဂိုလ်ေရဵနှငဴ် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရြ်မျာဵတွင် ြမငဴ်မာဵေသာ
ြိုယ်ြျငဴ် တရာဵနှငဴ် ဂုဏ်သိြ္ခာရှိသူ၊

(ဌ)

ေရဵသာဵမှု၊ ေြြာဆိုမှုနှငဴ် ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုတို့တွင် အထူဵြျွမ်ဵြျင်မှုရသ
ှိ ူ။
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ေငွေရဵေကြဵေရဵအရာရှိချုြ်၏ အရည်ဵအချင်ဵမျာဵ
ေငွေရဵေကြဵေရဵအရာရှိချုြ်အြဖစ်

ေလျှောြ်ထာဵသူသည်

ေအာြ်ြါ

အရည်အချင်ဵ

သတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် ြြညဴ်စုဳရမည်(ြ) ြြည်တွင်ဵ သို့မဟုတ် ြြည်ြမှ စာရင်ဵြိုင်အထူဵြြု ဘာသာရြ်ြဖငဴ် ဘွဲ့ သို့မဟုတ်
မဟာဘွဲ့ရရှိသူ သို့မဟုတ် စာရင်ဵြိုင်နှငဴ်စြ်လျဉ်ဵသညဴ် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵ
ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြြု လြ်မှတ်ရရှိသူ၊
(ခ)

ေငွေရဵေကြဵေရဵ

အရာရှိချုြ်အြဖစ်

အာမခဳလြ
ု ်ငန်ဵနှငဴ်

လြ်ရှိတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူြဖစ်ြါြ

လုြ်ထဳဵု လုြ်နည်ဵမျာဵ၊

အာမခဳဆိုင်ရာြိစ္စရြ်

မျာဵနှငဴ်

ဉြေဒနှငဴ်အညီလိုြ်နာေဆာင်ရွြ်ေရဵ

စြ်လျဉ်ဵ၍

စာရင်ဵစစ်ေဆဵမှု၊
ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲမှု၊

စီမဳခန့်ခွဲမှုတို့နှငဴ်

စြ်လျဉ်ဵ

၍

လြ်ေတွ့အစဉ်တစိုြ်ေဆာင်ရွြ်ခဲဴသညဴ် အေတွ့ အကြုဳရှိသူ၊
(ဂ)

အာမခဳနယ်ြယ် သို့မဟုတ် အာမခဳလြ
ု ်ငန်ဵြဏ္ဍ သို့မဟုတ် ေငွေရဵေကြဵေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵ

တွင်

စီမဳခန့်ခွဲသညဴ်

ရာထူဵတစ်ခုခု၌

လုြ်ငန်ဵအေတွ့အကြုဳအနည်ဵဆုဳဵ ၇ နှစ်ရှိသူ၊
(ဃ) ဘတ်ဂျြ်စာရင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ ရရန်ြိုင်ခွငဴ်နှငဴ်
ေြဵရန် တာဝန်မျာဵြို စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵတို့တွင် အေတွ့အကြုဳရသ
ှိ ူ၊
(င)

ေငွေရဵေကြဵေရဵဆိုင်ရာ စိစစ်သုဳဵသြ်မှုမျာဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ အေတွ့အကြုဳရသ
ှိ ူ၊

(စ)

အာမခဳနယ်ြယ် သို့မဟုတ် အာမခဳလြ
ု ်ငန်ဵြဏ္ဍ သို့မဟုတ် ေငွေရဵေကြဵေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵ တွင် ေငွေရဵေကြဵေရဵအရာရှိအြဖစ် ေဆာင်ရွြ်ခဲဴသူ၊

(ဆ)

ြမန်မာနိုင်ငဳစာရင်ဵေြာင်စီမှ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳစာရင်ဵြိုင်စဳမျာဵ၊
ဘဏ္ဍာေရဵအစီရင်ခဳြခင်ဵဆိုင်ရာစဳမျာဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စာရင်ဵြိုင်စနစ်မျာဵနှငဴ်
စြ်လျဉ်ဵ၍ အသိြညာေဟုသုတရှိသူ၊

(ဇ)

နိုင်ငဳတြာဘဏ္ဍာေရဵအစီရင်ခဳြခင်ဵဆိုင်ရာစဳမျာဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ အသိြညာေဟု
သုတရှိသူ၊

(ဈ)

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

ေငွေရဵေကြဵေရဵနှငဴ်သြ်ဆိုင်သညဴ်

ဉြေဒမျာဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍

အသိြညာ ေဟုသုတရှိသူ၊
(ည)

ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳမှုဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုတွင် ြျွမ်ဵြျင်မှုရသ
ှိ ူ၊

(ဋ)

ေငွေရဵေကြဵေရဵဆိုင်ရာ ြညာရှင်မျာဵြို စီမဳအုြ်ချုြ်မှုနှငဴ် စီမဳြိန်ဵစီမဳခန်ဵခွဲမှု
တို့တွင် ြျွမ်ဵြျင်မှုရသ
ှိ ူ၊
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(ဌ)

ဘဏ္ဍာေရဵအေြခအေနြို ခွဲြခာဵထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲသို့ ထိေရာြ်စွာ
အစီရင်ခဳ

တင်ြြြခင်ဵနှငဴ်

ကြီဵကြြ်ြွြ်ြဲေရဵဆိုင်ရာ

သတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို

လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ ြြုနိုင်သညဴ် စွမ်ဵရည်ရှိသူ၊
(ဍ)

ြုဂ္ဂိုလ်ေရဵနှငဴ် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရြ်မျာဵတွင် ြမငဴ်မာဵေသာ
ြိုယ်ြျငဴ် တရာဵနှငဴ် ဂုဏ်သိြ္ခာရှိသူ၊

(ဎ)

ေရဵသာဵမှု၊ ေြြာဆိုမှုနှငဴ် ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုတို့တွင် အထူဵြျွမ်ဵြျင်မှုရသ
ှိ ူ။
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ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အရာရှိချုြ်၏အရည်အချင်ဵမျာဵ
ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အရာရှိချုြ်အြဖစ် ေလျှောြ်ထာဵသူသည် ေအာြ်ြါ
အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် ြြညဴစ
် ုဳရမည်(ြ) ြြည်တွင်ဵ

သို့မဟုတ်

ြြည်ြမှ

စာရင်ဵြိုင်အထူဵြြုဘာသာရြ်

သို့မဟုတ်

ေဘာဂေေဒ သို့မဟုတ် စီဵြွာဵေရဵစီမဳခန့်ခွဲမှု ဘာသာရြ်ြဖငဴ် ဘွဲ့ရရှိသူ သို့မဟုတ်
မဟာဘွဲ့ရရှိသူ သို့မဟုတ် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ အသြ်ေမွဵဝမ်ဵ
ေြျာင်ဵဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြြုလြ်မှတ် သို့မဟုတ် ြျွမ်ဵြျင်မှုဆိုင်ရာလြ်မှတ်
ရရှိသူ၊
(ခ)

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ
ေနသူြဖစ်ြါြ

အရာရှိချုြ်အြဖစ်

စာရင်ဵစစ်ေဆဵမှု၊

လြ်ရှိတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်

အာမခဳဆိုင်ရာြိစ္စရြ်မျာဵနှငဴ်

စြ်လျဉ်ဵ၍

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခ စီမဳခန့်ခွဲမှု၊ ဉြေဒနှငဴ်အညီလိုြ်နာေဆာင်ရွြ်ေရဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုတို့တွင်
လြ်ေတွ့အစဉ် တစိုြ်ေဆာင်ရွြ်ခဲဴသညဴ် အေတွ့အကြုဳရသ
ှိ ူ၊
(ဂ)

အာမခဳနယ်ြယ် သို့မဟုတ် အာမခဳလြ
ု ်ငန်ဵြဏ္ဍ သို့မဟုတ် ေငွေရဵေကြဵေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵ တွင် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အရာရှိအြဖစ် လုြ်ငန်ဵအေတွ့
အကြုဳအနည်ဵဆုဳဵ ၅ နှစ်ရှိသူ၊

(ဃ) ေငွေရဵေကြဵေရဵ ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳမျာဵြို စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ သို့မဟုတ် အတည်ြြုြခင်ဵ
လုြ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵတို့တွင် အေတွ့အကြုဳရသ
ှိ ူ၊
(င)

အာမခဳဝန်ေဆာင်မှုေြဵရာတွင်လည်ဵေြာင်ဵ၊

အာမခဳေလျာ်ေကြဵေြဵေချရာတွင်

လည်ဵေြာင်ဵ အေတွ့အကြုဳရသ
ှိ ူ၊
(စ)

ရရန်ြိုင်ခွငဴ်နှငဴ် ေြဵရန်တာဝန်မျာဵစီမဳခန့်ခွဲမှုတို့တွင် အေတွ့အကြုဳရှိသူ၊

(ဆ)

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြို ခန့်မှန်ဵတွြ်ချြ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ြျွမ်ဵြျင်မှု
ရှိသူ၊

(ဇ)

ေဈဵြွြ်ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်မှု၊ လုြ်ငန်ဵြိုင်ဵဆိုင်ရာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်မှု၊ ေငွြဖစ်လယ
ွ ်မှု
ဆိုင်ရာဆုဳဵရှုဳဵနိုင်မှုနှငဴ်

စြ်လျဉ်ဵ၍

စိစစ်သုဳဵသြ်နိုင်ပြီဵ

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ

ေဟုသုတ ရှိသူ၊
(ဈ)

ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳမှုဆိုင်ရာ ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳမှုမျာဵအေြါ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ
သေဘာ တရာဵမျာဵတွင်ေဟုသုတရှိသူ၊

(ည)

သတင်ဵအချြ်အလြ်နှငဴ် နည်ဵြညာအြါအဝင်အြခာဵေသာ လုြ်ငန်ဵြိုင်ဵဆိုင်ရာ
ဆုဳဵရှုဳဵ နိုင်ေြခမျာဵြို ခန့်မှန်ဵတွြ်ချြ်နိုင်သ၊ူ
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(ဋ)

ေငွေရဵေကြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏

လြ်ခဳနိုင်ေသာ

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခရှမ
ိ ှု

အတိင
ု ်ဵအတာြို ရှင်ဵလင်ဵတိြျစွာ ထုတေ
် ဖာ်နိုင်စွမ်ဵရှိသူ၊
(ဌ)

ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳသေဘာတရာဵမျာဵ၊ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်
ြုဳစဳမျာဵရရှိ ေရဵအတွြ် လမ်ဵညွှန်မှုြြုနိုင်သူ၊

(ဍ)

ြုဂ္ဂိုလ်ေရဵနှငဴ် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရြ်မျာဵတွင် ြမငဴ်မာဵေသာ
ြိုယ်ြျငဴ် တရာဵနှငဴ် ဂုဏ်သိြ္ခာရှိသူ၊

(ဎ)

ေရဵသာဵမှု၊ ေြြာဆိုမှုနှငဴ် ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုတို့တွင် အထူဵြျွမ်ဵြျင်မှုရသ
ှိ ူ။
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အာမခဳသခေျာြညာရှင်၏အရည်အချင်ဵမျာဵ
အာမခဳသခေျာြညာရှင်အြဖစ်

ေလျှောြ်ထာဵသူသည်

ေအာြ်ြါအရည်အချင်ဵသတ်မှတ်

ချြ်မျာဵ နှငဴ် ြြညဴစ
် ုဳရမည်(ြ) ြြည်တွင်ဵ သို့မဟုတ် ြြည်ြမှ အာမခဳသခေျာြညာရြ်ြဖငဴ်ဘွဲ့ သို့မဟုတ် မဟာဘွဲ့
သို့မဟုတ်

အြခာဵဘာသာရြ်ြဖငဴ်

အာမခဳသခေျာြညာ

နှငဴ်

ဘွဲ့

စြ်လျဉ်ဵသညဴ်

သို့မဟုတ်

မဟာဘွဲ့ရရှိပြီဵ

အသိအမှတ်ြြုလြ်မှတ်

သို့မဟုတ်

ြျွမ်ဵြျင်မှု ဆိုင်ရာ လြ်မှတ်ရရှိသူ၊
(ခ)

အာမခဳသခေျာြညာရှင်အြဖစ်

လြ်ရှိတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူြဖစ်ြါြ

အာမခဳ

လုြ်ငန်ဵ နှငဴ် လုြ်ထဳဵု လုြ်နည်ဵမျာဵ၊ အာမခဳအမျိုဵအစာဵမျာဵအေြါ် တန်ဖိုဵြဖတ်
ေဆာင်ရွြ်နိုင်မှုတို့နှငဴ်

စြ်လျဉ်ဵ၍

လြ်ေတွ့အစဉ်တစိုြ်ေဆာင်ရွြ်ခဲဴသညဴ်

အေတွ့အကြုဳရသ
ှိ ူ၊
(ဂ)

အာမခဳနယ်ြယ်

သို့မဟုတ်

အာမခဳလြ
ု ်ငန်ဵတွင်

လုြ်ငန်ဵအေတွ့အကြုဳအနည်ဵဆုဳဵ ၅ နှစ်ရှိပြီဵ ဆုဳဵြဖတ်ခွငဴ်အာဏာရှိေသာ ရာထူဵ၌
အနည်ဵဆုဳဵ ၃ နှစ်တာဝန်ထမ်ဵ ေဆာင်ခဲဴသူ၊
(ဃ) အာမခဳအမျိုဵအစာဵမျာဵအေြါ်တန်ဖိုဵြဖတ်ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် အသိြညာေဟုသုတ
ရှိသူ
(င)

အာမခဳအမျိုဵအစာဵမျာဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍

တီထင
ွ ်ေဖာ်ထတ
ု ်ြခင်ဵ၊

တိုဵတြ်ေအာင်

ြြုလုြ်ြခင်ဵ နှငဴ်လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်နိုင်သ၊ူ
(စ)

အာမခဳနှုန်ဵထာဵတွြ်ချြ်ရာတွင် ြျွမ်ဵြျင်မှုရသ
ှိ ူ၊

(ဆ)

အာမခဳအမျိုဵအစာဵအလိုြ် သီဵသန့်ရန်ြုဳေငွမျာဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ တွြ်ချြ်ေဆာင်
ရွြ်နိုင်သ၊ူ

(ဇ)

အာမခဳအမျိုဵအစာဵမျာဵ၏ စာရင်ဵအင်ဵဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်မျာဵြို ြြုစုေဆာင်
ရွြ်နိုင်သ၊ူ

(ဈ)

အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေမျှော်မှန်ဵချြ်ြို ရှင်ဵလင်ဵစွာ ခွဲြခာဵသိြမင်နိုင်ပြီဵ ယင်ဵေမျှော်မှန်ဵ
ချြ်ြို ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွြ်နိုင်ေရဵအတွြ်လုအ
ိ ြ်ေသာ အာမခဳအမျိုဵအစာဵ
မျာဵ တီထင
ွ ်နိုင်သူ၊

(ည)

ြုဂ္ဂိုလ်ေရဵနှငဴ် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရြ်မျာဵတွင် ြမငဴ်မာဵေသာ
ြိုယ်ြျငဴ် တရာဵနှငဴ် ဂုဏ်သိြ္ခာရှိသူ၊

(ဋ)

ေရဵသာဵမှု၊ ေြြာဆိုမှုနှငဴ် ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုတို့တွင် အထူဵြျွမ်ဵြျင်မှုရသ
ှိ ူ။

