
 

 

 

ရက်စ ွဲ၊   ၂၀၂၁   ခနုှစ်၊ ဇ န်လ   ၁၅    ရက် 
 

ညွှန်ကက ြားချ က် အမှတ် ( ၉/၂၀ ၂ ၁ ) 
 

အက ကြောင််းအရြော။ ဘဏ်မဟုတ ်သ    သ ွေ သ  ြားသကကြား သ ြားအဖွေ ွဲ့ အစ ည်ြား မျ ြား မ ှ ရ ုြား သခ   ြ်ားသ   ွဲ့ခခ  ြ်ား ၊ ရ ုြားခွေ  

ဖွေ  ်လှစ်ခခ  ြ်ား၊  ိတ်  ိမ်ြားခခ  ြ်ားတ ိုို့ နှ  စ် ် လျဉ ်ြား၍ တ  ခ် သလ  က် ထ ြား  န်ကိစစ 

ရည ်ညွှန််း ချက် ။ မြန်ြြောန ုင်ငံက ြ်ောဗဟ ုဘဏ်၏ ၂၆-၁-၂၀၂၁ ရက်စ ွဲပါ ညွှန် ကြော်းချက်အြှ ်(၁/၂၀၂၁) 
 

၁။ မြန်ြြောန ုင်ငကံ ြော်ဗဟ ုဘဏ်သည် ရည်ညွှန််းချက်ပါ ဘဏ်ြဟု ်ကသြော ကင ကရ်းက က်းကရ်း 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းြျြော်း ထူကထြောငမ်ခင််း၊ လုပ်ငန််းက ြောင်ရွက်မခင််းနှင ် လုပ်ငန််း  ုင်ရြောကျင ်ဝ ်ြျြော်းအ  က် 

ညွှန် ကြော်းချက်အြော်း ၂၆-၁-၂၀၂၁ ရက်ကနေ့  င် ထု ်မပန်ခွဲ ပါသည်။  
 

၂။ အက ကြောင််းအရြောပါက စစရပ်ြျြော်းနှင ်စပ်လျဉ််း၍ ညွှန် ကြော်းချက်၊ အပ ုဒ် ၁၁(ဂ)   င် ရုံ်းချျုပ် သ ုေ့ြဟု ် 

ရံ်ုးခ ွဲြျြော်းက ု မြ ျုွဲ့နယ် စ်ခုြှ အမခြော်းမြ ျုွဲ့နယ ်စ်ခုခုသ ုေ့ ကမပြောင််းလွဲဖ င ်လှစ်မခင််း၊ အပ ုဒ ် ၁၁(ဃ)   င် 

ဘဏ်ြဟု ်ကသြော ကင ကရ်းက က်းကရ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ ရုံ်းခ ွဲသစ်ြျြော်းဖ င ်လှစ်မခင််းနှင ် ရုံ်းခ ွဲြျြော်းပ  ်သ ြ််းမခင််း 

  ုေ့အ  က် မြန်ြြောန ုငင်ကံ ြောဗ်ဟ ုဘဏ်၏ ကက ျု ငခ် င ်မပျုချက်ရယူရြည်ဟု သ ်ြှ ်ထြော်းပါသည်။  
 

၃။ ဘဏ်ြဟု ်ကသြောကင ကရ်းက က်းကရ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းြျြော်းအကနမဖင ် ရံ်ုးချျုပ် သ ုေ့ြဟု ် ရံ်ုးခ ွဲြျြော်းက ု 

မြ ျုွဲ့နယ် စ်ခုြ ှအမခြော်းမြ ျုွဲ့နယ် စ်ခုခုသ ုေ့ ကမပြောင််းလွဲဖ င ်လှစ်မခင််းအ  က်ကသြော်လည််းကကြောင််း၊ ရံ်ုးခ ွဲသစ် 

ြျြော်းဖ င ်လစှ်မခင််းအ  က်ကသြ်ောလည််းကကြောင််း ဗဟ ုဘဏ်၏ ကက ျု ငခ် င ်မပျုချက်ရယူရြော  င် ကအြောကပ်ါ 

  ုေ့က ုပူ်း  ွဲ၍  ငမ်ပကလ ြောကထ်ြော်းရြည်- 
 

(က) ကနောက် က်  ွဲပါ ကလ ြောက်လွှြောပုံစံ၊ 
 

(ခ) ကုြပဏီဒါရ ုက် ြောအဖ ွဲွဲ့ အစည််းအကဝ်း ံု်းမဖ ်ချက်၊ 
 

(ဂ) မဖစ်န ုင်ကမခကလ လြောချက်နှင ် က ်းက က်အလြော်းအလြော၊ 
 

(ဃ) ရုံ်းခန််းဖ င ်လှစ်ြည် ကနရြောနှင ်စပ်လျဉ််း၍ မပင် င်ထြော်းရှ ြှုအကမခအကနနှင ် အကထြောက်အထြော်း 

ဓြော ်ပံုြျြော်း၊  

(င) လံခုခံျုကရ်းက ြောငရ်ွက်ထြော်းရှ ြှုအကမခအကန။ 
 

၄။ မြန်ြြောန ုင်ငကံ ြော်ဗဟ ုဘဏ်၏ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စ ွဲပါ ညွှန် ကြော်းချက်အြှ ် (၃/၂၀၁၇) အရ 

ရံ်ုးခ ွဲ စ်ခုဖ င ်လှစ်မခင််းအ  က် အခက က်းကင ကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ ကပ်းသ င််းမပီ်းက ကြောင််း အကထြောက်အထြော်း 

က ု ပူ်း  ွဲ င်မပရြည်။ 

 

မပည်ကထြောင်စုသြမ မြနြ်ြောန ငု်ငံက ြော် 

မြနြ်ြောန ငု်ငံက ြောဗ်ဟ ဘုဏ် 
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၅။  ဘဏ်ြဟု ်ကသြော ကင ကရ်းက က်းကရ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းြျြော်းအကနမဖင ် ရုံ်းခ ွဲြျြော်းပ  ်သ ြ််းမခင််းအ  က် 

ကအြောက်ပါ  ုေ့က ု ပူ်း  ွဲ၍  ငမ်ပကလ ြောက်ထြော်းရြည်- 
 

(က) ကုြပဏီဒါရ ုက် ြောအဖ ွဲွဲ့ အစည််းအကဝ်း ံု်းမဖ ်ချက်၊ 
 

(ခ) ပ  ်သ ြ််းလ သုည ်အက ကြောင််းရင််း၊ 
 

(ဂ) ပ  ်သ ြ််းြည ်ရံ်ုးခ ွဲ၏ ရရန်ပ ုင်ခ င န်ှင ် ကပ်းရန် ြောဝန်ြျြော်းက ု ြည်ကွဲ သ ုေ့ က်လက် 

က ြောငရ်ွက်ြည်  ုသည ် အစီအစဉ်/လုပ်ငန််းစီြံချက်။  

 

 

(ပံု)xxxxxxxxxxxxx 

ဥကကဋ္ဌ (က ုယ်စြော်း) 

(သန််းသန််းက  ၊ ဒု  ယဥကကဋ္ဌ) 

ခဖနို့်သေခခ  ြ်ား 
 

ဘဏ်ြဟု ်ကသြောကင ကရ်းက က်းကရ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းြျြော်းအြော်းလံ်ုး 
 

ြ  တူက ု 

 ဥကကဋ္ဌရံု်း၊ မြန်ြြောန ုငင်ကံ ြောဗ်ဟ ုဘဏ် 

 ဒု  ယဥကကဋ္ဌြျြော်း၊ မြန်ြြောန ုငင်ကံ ြော်ဗဟ ုဘဏ် 

 ညွှန် ကြော်းကရ်းြှူ်းချျုပြ်ျြော်း၊ မြန်ြြောန ုင်ငကံ ြော်ဗဟ ုဘဏ် 

 ဒု  ယညွှန် ကြော်းကရ်းြှူ်းချျုပြ်ျြော်း၊ မြန်ြြောန ုင်ငကံ ြောဗ်ဟ ုဘဏ် 

ရံ်ုးလက်ခံ/ ကြ ြောစြော  ွဲ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Application NBFI(Form-CBM 02) (22-3-2021)-2 

 
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အတွင်း လုပ်ငန်းေနရာအသစ်တစ်ခု  

ဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့်ြပုချက် ေလာက်လာပုံစံ 
(ြပည်တွင်း) 

 

ဥက္ကဋ္ဌ 

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ ်

ေနြပည်ေတာ် 

 

ရက်စွဲ၊ 

  ကန်ေတာ်/  မသည်    လပ်ုငန်းေနရာအသစ်/  ရံုးခဲွဖွင့်လှစ်လုိပါ၍  ညန်ကားချက်အမှတ် 

(၁/၂၀၂၁)အရ  ခွင့်ြပုချက်ေလာက်ထားအပ်ပါသည်။  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  လိုအပေ်သာအချက်အလက ်

များကို တင်ြပအပ်ပါသည်- 
 

ေလးစားစွာြဖင့် 

 

 

လက်မှတ် ……………………………… 

အမည်     ……………………………… 

ရာထူး     ……………………………… 

 

၁။  အမည်နှင့်ေနရပ်လိပ်စာ…….…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

၂။  လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်သည့်ေနရာနှင့်  ရုံးချုပ်တည်ေနရာ  …….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

ေနာက်ဆက်တွဲ 
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၃။  လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရွက်သည့်  ရက်စွဲ  (ယခင်ေလာက်ထားခဲ့ဖူးလင်  အချက်အလက်များ 

တင်ြပရန်)…………..…….……………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

၄။  ေလာက်ထားေသာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ  အကီးအကဲ၏  အမည်၊  ပညာအရည်အချင်း၊  လုပ်ငန်း 

အေတွအက ံု၊  အသက်နှင့် လစာ …………………..…….…………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………. 

၅။  လုပ်ငန်း၏လက်ရှိရုံးများအေရအတွကန်ှင့်  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိင်ုငံေတာ်  အတွင်းရိှ 

ရုံးခွဲများနှင့်ပတ်သက်ေသာအချက်အလက်များ…….…  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….  

၆။  အဆုိြပုသည့်ရုံး၏တည်ေနရာ  …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

၇။  လုပ်ငန်းေနရာအသစ်ဖွင့်လှစ်လိုသည့်  အေကာင်းများ  (အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရန်)…………… 

…… …… ………………………....................………………………………………………….. 

၈။  အဆုိြပုေလာက်ထားေသာရုံးအား  ကီးကပ်ြခင်းနှင့်  ကပ်မတ်ြခင်းစနစ်……………… 

……. .……………………………………………………………………………………………… 

၉။  အဆုိြပုေလာက်ထားေသာရုံး၏  ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်  တစ်နှစ်အတက်ွ  အနည်းဆံုး 

ခန့်မနှ်းဝင်ေငွ    ……..……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

၁၀။  အြခားအေကာင်းအရာများ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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