ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်
အာမခဳလပ
ု ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့
ညွှန်ကြာဵချြ်အမှတ် ၈/၂၀၂၀
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ေတာ်သတင်ဵလြပည်ဴေြျာ် ၄ ရြ်
၂၀၂၀ ြပည်န
ဴ ှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာလ ၅ ရြ်)
အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာတည်ေထာင်ြခင်ဵဆိုင်ရာညွှန်ကြာဵချြ်
အာမခဳလပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴဥပေဒ ၃၈ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵြို ြျင်ဴ
သုဳဵ၍ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာ
တည်ေထာင်ြခင်ဵဆိုင်ရာဤညွှန်ကြာဵချြ်(Agent Examination Center-AEC) ြိုထုတ်ြပန်လုြ
ိ ်သည်။
တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်ေလျှောြ်ထာဵြခင်ဵ
၁။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာ (AEC) အာဵ တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပု
လြ်မှတ် ေလျှောြ်ထာဵရာတွင် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအချြ်အလြ်မျာဵ ပါဝင်ရမည် (ြ) စာေမဵပွဲကြီဵကြပ်ေရဵဘုတ်အဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်ဵအုပ်ချုပ်ပုဳအေြခခဳစည်ဵမျဉ်ဵ၊
(ခ)

တစ်နှစ်အတွင်ဵ စာေမဵပွဲြျင်ဵပမည်ဴအကြိမ်အေရအတွြ်၊

(ဂ)

စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊

(ဃ) စင်တာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ ကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵတို့၏ ပညာအရည်အချင်ဵနှင်ဴ ြိုယ်ေရဵအချြ်
အလြ်မျာဵ၊
(င)

စာေမဵပွဲတွင်အသုဳဵြပုမည်ဴ စာရွြ်စာတမ်ဵပုဳစဳနှင်ဴ အီလြ်ထေရာနစ်မိတ္တူပုဳစဳမျာဵ၊

(စ)

စာေမဵပွဲေကြဵေြာြ်ခဳြခင်ဵနှင်ဴ ြပန်အမ်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ၊

(ဆ)

စာေမဵပွဲြျင်ဵပြခင်ဵဆိုင်ရာ စဳလပ
ု ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

(ဇ)

စင်တာရှိ စာေမဵပွဲအေထာြ်အြူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ၊

(စျ)

စာေမဵပွဲေြဖဆိုချိန်ြန့်သတ်ချြ်၊

(ည)

အမှတ်ေပဵစနစ်၊

(ဋ)

စာေမဵပွဲေမဵခွန်ဵလုခဳ ခုဳမှုစနစ်၊

(ဌ)

စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလြ်စွဲနှင်ဴ စဳသတ်မှတ်ချြ်လပ
ု ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊
(Agent Examination Manual and S.O.P)
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(ဍ)

စာေမဵပွဲလုဳခခုဳေရဵလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ ချိုဵေဖာြ်ြခင်ဵ၏အြျိုဵဆြ်မျာဵ၊

(ဎ)

စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်၊ (ဥပမာ-မှာဵယွင်ဵစွာေြဖဆိုြခင်ဵအတွြ်ြပန်လည်
ေြဖဆိုခွင်ဴမြပုြခင်ဵ၊ ေမဵခွန်ဵအာဵလုဳဵေသချာစွာေြဖဆိုေစြခင်ဵ၊(Examination Guidelines)

(ဏ) နမူနာေမဵခွန်ဵမျာဵ၊
(တ) အွန်လုင
ိ ်ဵြဖင်ဴစစ်ေဆဵြခင်ဵစနစ်၊ (Online Examination System)
(ထ) ရည်ညွှန်ဵစာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊
( ဒ)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမျာဵစာရင်ဵနှင်ဴ ယင်ဵစင်တာမျာဵတွင် စာေြဖသင်တန်ဵ
သာဵမျာဵ ေနရာချထာဵနိုင်မှု

(ဓ)

မသန်စွမ်ဵမျာဵအတွြ် စာေမဵပွဲေြဖဆိုရန် ေနရာထိင
ု ်ခင်ဵစီစဉ်ထာဵရှမ
ိ ှု၊

(န)

ြမန်မာနိုင်ငဳြုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴြုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုဳတင်လြ်မှတ်၊

(ပ)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမျာဵ

ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မှ

လိအ
ု ပ်သည်ဟုယူဆသည်ဴ

အြခာဵသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵ။
အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာ၏တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ
၂။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမျာဵသည် ဤညွှန်ကြာဵချြ်ပါလိအ
ု ပ်
ချြ်မျာဵြို ြိုြ်ညမ
ီ ည်အ
ဴ ေထာြ်အြူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ ြပည်ဴစုဳမှု၊ ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵလုဳေလာြ်မှု၊
စင်တာ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴပတ်သြ်၍ သတင်ဵအချြ်အလြ်ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာစွာ ထုတြ် ပန်ေပဵ
နိုင်မှုရရ
ှိ မည်။

၃။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမျာဵသည်
စင်တာမျာဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မှ

ခွင်ဴြပုထာဵေသာ

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴ

စာေမဵပွဲြျင်ဵပသည်အ
ဴ ချြ်အလြ်မျာဵနှင်ဴ

ေမဵခွန်ဵ ဘဏ်မျာဵေပါြ်ကြာဵမှုမရှိေစရန် အြပည်ဴအဝတာဝန်ရှိသည်။
၄။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာသည် အင်တာနြ်၊ ေခါ်ဆိုမှုအခမဲဴဖုန်ဵ
နဳပါတ်မျာဵ၊ အလိြ
ု ်အေလျာြ်သတင်ဵတုန့်ြပန်သည်ဴ တယ်လဖ
ီ ုန်ဵစနစ်၊ ဖြ်စ်စနစ်၊ အြခာဵ
သတင်ဵအချြ်အလြ်ေထာြ်ပဳဴသည်စ
ဴ နစ်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ

စာေမဵပွဲဆိုင်ရာ

သတင်ဵအချြ်

အလြ်မျာဵ ေထာြ်ပဳဴေပဵရမည်။
၅။

စာေမဵပွဲဆိုင်ရာသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵတွင် စာေမဵပွဲေြဖဆိုမည်ဴေန့ရြ်နှင်ဴ တင်သွင်ဵရမည်ဴ
ပုဳစဳနှင်ဴအေထာြ်အထာဵမျာဵ၊ စာေမဵပွဲေကြဵကြိုတင်ေပဵသွင်ဵမှုနည်ဵလမ်ဵ၊ စာေမဵပွဲေြဖဆိုြခင်ဵ
လမ်ဵညွှန်ချြ်မျာဵနှင်ဴ စာေမဵပွဲေြဖဆိုမည်ဴအစီအစဉ်မျာဵပါဝင်ရမည်။
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၆။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာသည်

စာေြဖသူမျာဵ၏တိုင်ကြာဵချြ်

မျာဵ၊ စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵဆိုင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုနှင်ဴပတ်သြ်သည်ဴ အေြပာင်ဵအလဲမျာဵ၊ စာေမဵပွဲ
စစ်ေဆဵသည်ဴ

ေနရာမျာဵရှိအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵအတွြ်

ပတ်သြ်ဆြ်နွယ်ေသာသတင်ဵအချြ်

အလြ်မျာဵနှင်ဴအတူ အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴ စင်တာမျာဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ အချိန်နှင်ဴ
တစ်ေြပဵညီြပည်ဴစုဳစွာတင်ြပ ရမည်။
၇။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာသည် လွယ်ြူစွာသွာဵေရာြ်နိုင်သည်ဴ
ေနရာတွင်တည်ရှိြခင်ဵ၊

စင်တာအာဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵမှုစနစ်ေြာင်ဵမွန်ြခင်ဵစသည်ဴ

အချြ်

အလြ်မျာဵ နှင်ဴြပည်ဴစုဳရမည်။
၈။

စင်တာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵမျာဵသည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵ
သည်စ
ဴ င်တာတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ေြပာင်ဵလဲထမ်ဵေဆာင်ပါြ ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵ
ေရဵဦဵစီဵ ဌာနသို့ အချိန်နှင်ဴတစ်ေြပဵညီ သတင်ဵပို့တင်ြပရမည်။

၉။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာသည် စာေြဖသူမျာဵ၏ေြဖဆိုမှုနှင်ဴပတ်
သြ်ေသာအချြ်အလြ်မျာဵြို

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်

စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှညွှန်ကြာဵပါြ အာမခဳြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴအမျာဵြပည်သူသိရှိေစရန် ထုတြ် ပန်
ေကြညာေပဵရမည်။
အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴ စင်တာမျာဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ
တာဝန်မျာဵ
၁၀။

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ
မျာဵ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါအတိုင်ဵဖွဲ့စည်ဵရမည် (ြ) ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်

ဥြ္ကဋ္ဌ

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန
စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစြ်မှုဝန်ကြီဵဌာန
(ခ)

ြိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်

စာရင်ဵအင်ဵပညာဌာန၊ ရန်ြုန်စီဵပွာဵေရဵတြ္ကသိုလ်
(ဂ)

ြိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်

ြမန်မာနိုင်ငဳအာမခဳအသင်ဵ
(ဃ) ဌာနမှူဵ၊ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနခွဲ

အတွင်ဵေရဵမှူဵ

4

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန
၁၁။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမျာဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏

လုပ်ငန်ဵတာ

ဝန်မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည် (ြ) အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမျာဵ စနစ်တြျရှိေစေရဵနှင်ဴ စည်ဵြမ်ဵတြျြဖစ်ေရဵ
အတွြ် ကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲြခင်ဵ၊
(ခ)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမျာဵမှ တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်ရရန်ေလျှောြ်
ထာဵချြ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍လည်ဵေြာင်ဵ၊ စည်ဵြမ်ဵေဖာြ်ဖျြ်ေသာအရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵ
သည်စ
ဴ င်တာမျာဵ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချြ်နှင်ဴညီညွတ်ြပည်စ
ဴ ုဳမှုမရှိေသာ စင်တာမျာဵနှင်ဴ
စပ်လျဉ်ဵ၍လည်ဵေြာင်ဵ သေဘာထာဵမှတ်ချြ်ြဖင်ဴအာမခဳလပ
ု ်ငန်ဵ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့
တင်ြပြခင်ဵ၊

(ဂ)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာ၏

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵတို့အတွြ်

တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဃ) ေမဵခွန်ဵဘဏ်ြပုစုြခင်ဵနှင်ဴ စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵအတွြ် ကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေဆာင်ရွြ်
ြခင်ဵ၊
(င)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမျာဵ၏ စာေမဵပွဲြျင်ဵပြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်
ချြ်မျာဵနှင်ဴညီညွတ်မှု ရှိ /မရှိ အခါအာဵေလျာ်စွာ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊

(စ)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာမှ ေြာြ်ခဳရမည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေကြဵ၊ စာရွြ်စာတမ်ဵ
ေကြဵနှင်ဴ စာေမဵပွဲေကြဵတို့ြို အာမခဳလပ
ု ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ
သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

အာမခဳလပ
ု ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ အခါအာဵေလျာ်စွာေပဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
ြို ထမ်ဵေဆာင်ြခင်ဵ။

စာေမဵပွဲကြီဵကြပ်ေရဵဘုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ
၁၂။

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာ၏ စာေမဵပွဲကြီဵကြပ်ေရဵဘုတ်အဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ
ြဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵရမည် (ြ) ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ

(၁) ဦဵ

အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်ရ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ
(ခ)

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ
အသိအမှတ်ြပု လြ်မှတ်ရ ကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵ

(၁) ဦဵ
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(ဂ)

အာမခဳဘာသာရပ်သင်ကြာဵေရဵမှ ဆရာ/ဆရာမ

(၃) ဦဵ

စာေမဵပွဲကြီဵကြပ်ေရဵဘုတ်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင်ဴလုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵ
၁၃။

စာေမဵပွဲကြီဵကြပ်ေရဵဘုတ်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင်ဴလုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵမှာ (ြ) စာေမဵပွဲကြီဵကြပ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

စာေမဵပွဲအေထာြ်အြူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ၊

(ဂ)

ေမဵခွန်ဵမျာဵလုခဳ ခုဳေရဵနှင်ဴ စာေမဵပွဲလုဳခခုဳေရဵအတွြ် ေဆာင်ရွြ်ထာဵရှိြခင်ဵ၊

(ဃ) စာေမဵပွဲနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍

သတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှင်ဴညီညွတ်မှု

ရှိ

/မရှိ

အခါအာဵေလျာ်စွာ

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊
(င)

လိအ
ု ပ်သလိလ
ု မ်ဵညွှန်ြခင်ဵနှင်ဴ ကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲြခင်ဵ၊

(စ)

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချြ်ြို သေဘာထာဵမှတ်ချြ်ြဖင်ဴ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵ စစ်
ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာမျာဵ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့တင်ြပြခင်ဵ။

ေမဵခွန်ဵဘဏ်ထာဵရှြိ ခင်ဵ
၁၄။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာသည်

စနစ်တြျလုဳခခုဳသည်ဴ

ေမဵခွန်ဵ

ဘဏ်(စာေမဵပွဲေမဵခွန်ဵမျာဵ) ထာဵရှိရမည်။ ေမဵခွန်ဵဘဏ်တည်ေထာင်ရန် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵ
သည်ဴ စင်တာကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချြ်ရယူထာဵရမည်။
၁၅။

ေမဵခွန်ဵဘဏ်သည် လုခဳ ခုဳမှုအဆင်ဴအတန်ဵြမင်ဴမာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ လွယ်ြူစွာဝင်ေရာြ်ကြည်ဴရူ့နိုင်
သည်ဴ အေြခအေနမရှိေစရ။

၁၆။

စာေမဵပွဲေမဵခွန်ဵမျာဵသည်

စာေြဖသူ၏လုပ်ငန်ဵြျွမ်ဵြျင်မှုနှင်ဴ

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတတ်ြျွမ်ဵ

နာဵလည်မှု၊ လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ြပည်ဴဝမှုတြ
ို့ ို ထိေရာြ်စွာအြဲြဖတ်နိုင်စွမ်ဵရှိရမည်။
စာေမဵပွဲစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ
၁၇။

တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ် ရရှိထာဵသည်ဴ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵ
သည်စ
ဴ င်တာသည်

စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်

ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵေဆာင်ရွြ်ရမည်

ြဖစ်ပပီဵ စာေြဖသူအာဵလုဵဳ အတွြ် တန်ဵတူအခွင်ဴအေရဵရရှိပပီဵ မျှတမှုရှိရမည်။ တရာဵဝင်အသိ
အမှတ်ြပုလြ်မှတ်ရရှိထာဵသည်ဴ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာသည် -
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(ြ) လုေ
ဳ လာြ်ေသာစာေမဵပွဲလုဳခခုဳေရဵအစီအစဉ်မျာဵ၊

အရည်အေသွဵြပည်မ
ဴ ှီေသာ

စာေမဵပွဲ

စင်တာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵရှိရမည်။ စာေမဵပွဲကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵသည် စာေမဵပွဲကြီဵကြပ်ြခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သြ်၍ အရည်အေသွဵြပည်မ
ဴ ီရမည်။
(ခ)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာအသီဵသီဵတွင် တူညီသည်စ
ဴ ီမဳခန့်ခွဲ့မှုစနစ်မျာဵ ထာဵရှိရ
မည်။

(ဂ)

စာေြဖသူမျာဵမှ ေမဵခွန်ဵမျာဵမှတ်သာဵထာဵြခင်ဵြို ထုတေ
် ဖာ်ရန်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ထာဵရှိရ
မည်။

(ဃ) စာေမဵပွဲ၏ဂုဏ်သိြ္ခာြို ထိခြ
ို ်ပျြ်ြပာဵေစနိုင်သည်ဴ အေပဵအယူလပ
ု ်ညိန
ှ ှိုင်ဵ၍ စာေမဵပွဲ
ေြဖဆိုသည်ဟု သဳသယရှိပါြ အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့
ချြ်ချင်ဵသတင်ဵပို့တင်ြပရမည်။
(င)

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာအသုဳဵြပုမှုနှင်ဴ အြခာဵအေသဵစိတ်သတင်ဵချြ်အလြ်
မျာဵြို အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ လစဉ်အစီရင်ခဳစာေပဵပို့
တင်ြပရမည်။

ေမဵခွန်ဵဘဏ်ြပုစုြခင်ဵနှင်ဴ စာေမဵပွဲြျင်ဵပြခင်ဵ
၁၈။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ၏ ကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵသည် စာေမဵပွဲဝင်
ေရာြ်ေြဖဆိုမည်ဴ သူတစ်ဦဵ၏ အနည်ဵဆုဳဵရှိရမည်အ
ဴ ရည်အချင်ဵြိုစစ်ေဆဵရမည်။

၁၉။

စာေမဵပွဲဝင်ေရာြ်ေြဖဆိုသူသည် စာေမဵပွဲေအာင်ြမင်ရန် အနည်ဵဆုဳဵလိအ
ု ပ်ေသာ တတ်ြျွမ်ဵ
နာဵလည်မှု ရှိ/ မရှိ သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵြို နာဵလည်ေြျညြ်မှုတို့အေပါ် အဓိြထာဵစိစစ် အြဲ
ြဖတ်ရမည်။

၂၀။

သတ်မှတ်သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵအေပါ် အေြခခဳ၍ စာေမဵပွဲ ေမဵခွန်ဵထုတ်ရမည်။

၂၁။

အာမခဳလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မှ ထုတြ် ပန်
သည်ဴ အမိန့်၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်ချြ်မျာဵ၏ ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵြို သိရှိေစရန်စာေမဵပွဲြို
အဆင်ဴြမှင်ဴတင်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ရမည်။

၂၂။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် သင်တန်ဵေြျာင်ဵမျာဵသည် သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵြပုစုေရဵနှင်ဴ စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵ
မည်အ
ဴ ေကြာင်ဵအရာမျာဵ ြပုစုေရဵတို့တွင် ပါဝင်ြူညေ
ီ ဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။ သို့ေသာ် စာေမဵပွဲေမဵ
ခွန်ဵမျာဵြို အပပီဵသတ်ြပုစုရာတွင်ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ မြပုရ။

ေအာင်မှတ်နှင်ဴေအာင်ချြ်ရာခိုင်နှုန်ဵ
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၂၃။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်လုင
ိ ်စင်ရရှိရန် အနည်ဵဆုဳဵရှိရမည်ဴေအာင်မှတ်မှာ ၆၀ မှတ်ြဖစ်သည်။

၂၄။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာအာဵ တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်
ထုတေ
် ပဵြခင်ဵနှင်ဴ သြ်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵတို့အတွြ် ေအာင်ချြ်ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်ဵနှင်ဴ
အထြ်ြဖစ်ရမည်။

စာေမဵပွဲရလဒ်မျာဵြိုထုတ်ြပန်ြခင်ဵ
၂၅။

စာေမဵပွဲရလဒ်မျာဵြို ထုတြ် ပန်ရာတွင် ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်(ြ) စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵပပီဵလျှင် စာေမဵပွဲရလဒ်မျာဵြိုထုတ်ြပန်ေကြညာရမည်၊
(ခ)

စာေမဵပွဲြျင်ဵပမှုပပီဵဆုဳဵပါြ စာေမဵပွဲေြဖဆိုသူမျာဵအာဵလုဵဳ ၏ ရမှတ်မျာဵ၊ စာေြဖသူမျာဵ၏
အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵြို

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့

တင်ြပရမည်။
(ဂ)

ေအာင်ြမင်ခဲဴသည်ဴ

စာေြဖသူစာရင်ဵမျာဵအာဵ

အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵနှင်ဴအတူ

ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵနိုင်ရန် ေပဵပို့ေလျှာြ်
ထာဵရမည်။
တာဵြမစ်ချြ်မျာဵ
၂၆။

မည်သူမျှအရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာမျာဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏ တရာဵဝင်ခွင်ဴြပုချြ် မရရှိ
ဘဲ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ တည်ေထာင်ြခင်ဵမြပုရ၊

၂၇။

မည်သူမျှ ေငွေရဵေကြဵေရဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတေ
် ပဵထာဵသည်ဴ အသိအမှတ်ြပု
လြ်မှတ်မရှိဘဲ အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ သို့မဟုတ် ကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵ
အြဖစ် ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမြပုရ

၂၈။

မည်သူမျှ (ြ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ

တည်ေထာင်ရန်အတွြ်

ေလျှာြ်လာွှ တွင်ပါဝင်ေသာ အေကြာင်ဵအရာမျာဵြို မမှန်မြန်ေဖာ်ြပြခင်ဵမြပုရ၊
(ခ)

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ၏ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ သို့မဟုတ်
ကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵ၏ တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်တွင်ပါဝင်သည်ဴ အေကြာင်ဵအရာ
မျာဵြို ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵမြပုရ။

(ဂ)

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာနှင်ဴသြ်ဆိုင်သည်ဴ အေကြာင်ဵ
အရာမျာဵအာဵ မှာဵယွင်ဵေဖာ်ြပြခင်ဵမြပုရ။
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(ဃ)

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴစင်တာ၏ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ သို့မဟုတ်
ကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵ၏

အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်အာဵ

မည်သည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်၊

အဖွဲ့အစည်ဵြိုမှ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵမြပုရ။
၂၉။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာသည်

အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵ

အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ မှတ်ပုဳတင်ေကြဵ၊ စာရွြ်စာတမ်ဵေကြဵနှင်ဴ စာေမဵပွဲေကြဵတို့ထြ်ပို၍
ေြာြ်ခဳြခင်ဵမြပုရ။
၃၀။

အာမခဳြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အာမခဳလုပ်ငန်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵသည် အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်
အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်ဴ စင်တာတည်ေထာင်ရန် ေလျှာြ်ထာဵြခင်ဵမြပုရ။

၃၁။

အာမခဳြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အာမခဳလုပ်ငန်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူ သို့မဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသည်ဴ
အာမခဳြိုယ်စာဵ

အဖွဲ့အစည်ဵတွင်

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနဆဲ

လှယ်အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ၏

အာမခဳလုပ်ငန်ဵ

မည်သည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်မျှ

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

သို့မဟုတ်

ကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵအြဖစ် ေလျှာြ်ထာဵြခင်ဵမြပုရ။
၃၂။

အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာသည် လိင
ု ်စင်ခွင်ဴြပုချြ်ရရှိ၍ ြိုယ်စာဵ
လှယ်စာေမဵပွဲတစ်နှစ်အတွင်ဵ ြျင်ဵပြပုလုပ်ြခင်ဵမရှိခဲဴလျှင် စင်တာ၏အသိအမှတ်ြပု လြ်မှတ်
ြို ရုတ်သိမ်ဵမည်။

အေရဵယူြခင်ဵ
၃၃။

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာမျာဵ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အပိုဒ် ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁
နှင်ဴ ၃၂ ပါ မည်သည်တ
ဴ ာဵြမစ်ချြ်ြိုမဆို လိြ
ု ်နာရန်ပျြ်ြွြ်သည်ဴ အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ်
အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ၏ တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ် သို့မဟုတ် စာေမဵပွဲ
စစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ သို့မဟုတ် ကြီဵကြပ်ေရဵမှူဵ၏ အသိအမှတ်ြပု လြ်မှတ်
အာဵ ရုတ်သိမ်ဵရမည်။

၃၄။

အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာမျာဵ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (ြ) အာမခဳြိုယ်စာဵလှယ် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ၏ တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပု
လြ်မှတ် သို့မဟုတ် စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵသည်စ
ဴ င်တာ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ သို့မဟုတ် စာေမဵပွဲ
ကြီဵကြပ်သူ အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်အာဵ ရုတ်သိမ်ဵြခင်ဵမြပုမီ ရြ်ေပါင်ဵ (၃၀) အတွင်ဵ
သြ်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ထဳ သတိေပဵစာအာဵေပဵပို့ရမည်။
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(ခ)

အထြ်အပိုဒ်ခွဲ (ြ) ပါ သတိေပဵစာရရှိပပီဵေနာြ် ပယ်ဖျြ်ခဳရမှုမရှိေစေရဵ ြျိုဵေကြာင်ဵ
ခိုင်လဳစ
ု ွာ ြပန်လည်တင်ြပနိုင်ပါြ အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵစင်တာ တည်ေထာင်ခွင်ဴ
လြ်မှတ်ပယ်ဖျြ်ရန် အေကြာင်ဵကြာဵစာြို ြပန်လည်ရုတ်သိမ်ဵနိုင်သည်။

၃၅။

အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ် ဖျြ်သိမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏ အမိန့်
နှင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချြ်သည် အပပီဵအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။

(ေမာင်ေမာင်ဝင်ဵ)
ဥြ္ကဌ

အမိန့်အရ
(ေဇာ်နိုင်)
အတွင်ဵေရဵမှူဵ

