
က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕၀င္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္၏ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါဝင္လုိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရန္လုိအပ္ပါသည္။  

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငအံတြင္းတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရမည္။  

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငအံတြင္းတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ျမွင့္တင္ေရးကုိ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိရမည္။  

၃။ မိမိ၏ အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ တင္ျပရမည္။  

၄။ GEN ၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ သိရွိနားလည္ထားရမည္။  

၅။ GEN ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ႏွင့္ အေျခခံသေဘာထားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည။္

၆။ GEN ၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာပါက GEN ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ကုိ တင္ျပရမည္။  

၇။ GEN ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ မွ်ေ၀Eပးရမည္။ 

၈။ မိမအိဖြဲ႕အစည္း၏အႀကီးအကဲမွ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလႊာကုိပါ တင္ျပရမည္။  

၉။ GEN ႏွင့္ အဓိက ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအကဲ၏ နာမည္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးရမည္။ (အကယ္၍ အဆင္ေျပပါက ဆက္သြယ္ရမည့္ အျခားပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေပးရမည္)  

၁၀။ GEN အဖြဲ႕၀င္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ရမည့္ အခနး္က႑ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကုိ သိရွိသေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။  

၁၁။ GEN တြင္ တက္ႀကြစြာ ပါ၀င္ေနေသာ အဖြဲ႕၀င္ အနည္းဆုံးတစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ဖြဲ႕မွ ေထာက္ခံေပးရမည္။ 



 

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား  
 
က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္၏ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါဝင္လုိသည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ေအာ
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရနလုိ္အပ္ပါသည္။  
 
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငအံတြင္းတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားေနသူျဖစရ္မည္။  
 
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငအံတြင္းတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ျမွင့္တင္ေရးကုိ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိရမည္။  
 
၃။ GEN ၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမကိံန္း၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိရမည္။  
 
၄။ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္စံုစြာ တင္ျပရမည္။  
 
၅။ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဖုန္းနပံါတ္မ်ား အပါအ၀င ္ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပရမည္။  
 
၆။ GEN ၏ လက္ရွိအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ (အနည္းဆုံး) ႏွစ္ဦးမ ွေထာက္ခံခ်က္ ေပးရမည္။  
 
၇။ လုိအပ္ပါက GEN ၏ လႈပ္ရာွးမႈမ်ားတြင္ ပံံပ့ိးုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
 



 

GEN အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား  
 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္လုိအပ္သည္။  
 
၁။ တစ္ႏစွ ္တစ္ခါ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ပတ္လညအ္စည္အေ၀းတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလုံး တက္ေရာက္ပါ၀င္ေပးရမည္။ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပတြငေ္နထုိငေ္သာ ပညာရပဆုိ္င္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွအပ)  
 
၂။ တစ္ႏစွ္လွ်င္ လစဥ္အစည္းအေ၀း အနည္းဆုံး (၆)ႀကိမ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစသ္ည္။ အဆုိပါ (၆)ႀကိမ္တြင္ 
(၄)ႀကိမ္သည္ လူတုိယ္တုိင္အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ (၂)ႀကိမ္အား လူကုိယ္တုိင္ 
မတက္ေရာက္ႏိုငပ္ါက အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုနး္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ျပင္ပတြငေ္နထုိင္ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ အပ)  
 
၃။ ရန္ကုန္ျပငပ္တြင္ အေျခစုိက္ေသာ အဖြဲ႕၀ငမ္်ားအေနျဖင့္ လစဥ္အစည္းအE၀းမ်ားကုိ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
အီးေမးလ္ (သုိ႔မဟုတ္) ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းျပန္ပါက အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သကဲ့သို႔ မတ္ွယူမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
၄။ GEN CU မွ ေပးပို႔ေသာ အီးေမးလ္မ်ား၊ ဖတ္ိၾကားလႊာမ်ားအား လက္ခံရရွေိၾကာင္း ပံုမွနအ္ေၾကာင္းျပန္ရမည္။  
 
၅။ အနည္းဆုံး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုတြင ္တက္ၾကြစြာ ပါ၀ငေ္ပးရမည္။  
 
၆။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ GEN CU မွ အကူအညီေတာင္းခံပါက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ပံုမွနပ္ံ့ပိုး 
ကူညီေပးသြားရမည္။  
 
၇။ (၂)ႏွစ္လွ်င ္တစ္ႀကိမ္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အသစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ GEN CU မွလည္း ထုိသုိ႔အဖြဲ႔ဝင္အသစ္အျဖစ္ 
ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန ္ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ သုိ႔မွသာ GEN ၏ အဖြဲ႕၀ငမ္်ားစာရင္းတြင ္
မည္သည့္အဖြဲ၀င္မ်ားသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ဆက္လက္ပါ၀င္လုိသည္ဟု GEN CU အေနျဖင့္ 
မွတ္သားထားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈ သက္တမ္းသည္ အလုိအေလ်ာက္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အသစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
၈။ လစဥ္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား၊ လစဥ္သတင္းလႊာမ်ား၊ အစရီငခ္ံစာအၾကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ GEN အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိသာ ျဖန္႔ေ၀ရန ္ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ အျခားသုိ႔ မွ်ေ၀လုိပါက GEN ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ အရငရ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ GEN ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအၾကား ျဖန္E၀ျခင္း (သုိ႔) ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ႏိငု္ခြင့္သည္ GEN CU 
၏ အခြင့္အေရးသာျဖစ္သည္။ 



 

၉။ GEN ၏ နာမည္ကုိ အသုံးျပဳ၍ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မေတာ္မေလ်ာ္အသုံးခ်ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေခါင္းပံုျဖတ္ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားအား အေသအခ်ာ တားျမစ္အပပ္ါသည္။  
 
၁၀။ အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းထံ ဆက္သြယ္ရမည္ ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အီးေမးလ္မ်ားကုိ ေပးသည့္အခါ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိငရ္ာ အီးေမးလ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေပးထားေသာ အီးေမးလ္ ျဖစ္ရမည္။ 
 



 

၁၁။ အကယ္၍ အဓိက ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါက GEN CU သုိ႔ ဆက္သြယ္ 
အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္။ 
 
၁၂။ GEN CU မွအဖြဲ႕၀င္မ်ားထံ အခါအားေလ်ာ္စြာ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားအား လက္ခံရမည္။  
 
၁၃။ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လစဥ္အစည္းအေ၀းမ်ား 
(သုိ႔) အီးေမးလ္မ်ားမွ တဆင့္ မွ်ေ၀Eပးရမည္။  
 
၁၄။ အကယ္၍ GEN အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မ ွရပန္ားလုိပါက GEN-CU သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္း၏ တရား၀င္စာ (သုိ႔) အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို
ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပညာရွငမ္်ားမွလည္း အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မ ွရပန္ားလုိပါက တရား၀င္စာေပးပို႔ကာ 
ရပန္ားႏိုင္ပါသည္။  
 
၁၅။ ပါ၀င္မႈနည္းပါေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား GEN CU မ ွဆက္သြယ္၍ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး (၆)လအတြင္း ဆက္သြယ္မႈ မရရွိပါက ယင္းအဖြဲ၀ငမ္်ားသည္ GEN အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ရပ္နားလုိသည္ဟု 
မွတ္ယူမည္ျဖစပ္ါသည္။  
 
အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္  


လုိအပ္ပါက ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရမည္။  

GEN ၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥမ္်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

ပဲ့ကုိင္ေကာ္မတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပင္ပမ ွစစီဥ္က်င္းပအပ္ပါေသာ အစီအစဥမ္်ားတြင္ GEN အေနျဖင့္ 
တက္ေရာက္ေပးရမည္။  

သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  
 



 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မ်ား  
 
၁။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္။  
 
၂။ လစဥ ္အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး (၆)ႀကိမ္ တက္ေရာက္ရန္။ (အေသးစိတ္အား အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစပ္ါသည္။)  
 
၃။ အနည္းဆုံး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုုတြင ္တက္ႀကြစြာ ပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္ရန။္  
 
၄။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ GEN CU မွ အကူအညီေတာင္းခံေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ ပံုမွန ္
ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားရန္။  
 
၅။ GEN CU မွ ေပးပို႔ေသာ ဖိတ္ၾကားလႊာမ်ားအား လက္ခံရရွေိၾကာင္း အီးေမးလ္ ပံုမွန္ျပန္ပို႔ေပးရန္။  
 
၆။ မိမအိဖြဲ႕အစည္း၏ က်ား၊ မ ေရးရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အစီအစဥမ္်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လစဥ္အစည္းအေ၀းမ်ား 
(သုိ႔) အီးေမးလ္မ်ားမွ တဆင့္ မွ်ေ၀Eပးရန္။ 
 
အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  


တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႔ဝင္ - ႏွစပ္တ္လည္ ညီလာခံ အပါအ၀င္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ (၆)ခုမ ွအနည္းဆုံး 
(၄)ခု ျပည့္မေီသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တက္ၾကြေသာအဆင့္ အဖြဲ၀င္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္။  

အေထာက္အကူျပဳေသာ အဖြဲ႔ဝင္ - ႏွစပ္တ္လည္ ညီလာခံ အပါအ၀င္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န ္(၆)ခုမွ 
အနည္းဆုံး (၃)ခု ျပည့္မီေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳေသာအဆင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္။  

စိတ္ပါဝင္စားေသာ အဖြဲ႔ဝင္ - ႏွစပ္တ္လည္ ညီလာခံ အပါအ၀င္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ (၆)ခုမ ွ
အနည္းဆုံး (၂)ခု ျပည့္မီေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စိတ္ပါဝင္စားေသာအဆင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္။ 
 



 

GEN ၏ ပ့ဲကုိင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား  


တက္ၾကြေသာအဆင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာ ပဲ့ကုိင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံ 
ႏိုင္ျခင္းႏငွ့္ မဲေပးျခင္းျဖစ္စဥတ္ြင္ ပါ၀င္ႏိုငမ္ည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ပဲ့ကုိင္ေကာ္မ၀င ္အဆုိျပဳေပးပါရန္ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိသည့္အခါ အီးေမးလ္ထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ ရက္စြဲအတုိင္း ျပ
ျပန္လည္ေပးပို႔အဆုိျပဳေပးရမည္။ ပံုမနွ္အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရက္ (၅)ရက္အတြင္းဟု သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။  

အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မိမကိုိယ္ကုိအဆုိျပဳ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံျခင္း (သုိ႔) အျခားတစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္ 
အဆုိျပဳေပးႏိုငပ္ါသည္။  

GEN CU အေနျဖင့္ အဆုိျပဳခံထားရသူမ်ားအား ပါ၀င္ေရြးေကာက္ခံရန ္ဆႏၵရွ၊ိ မရွိကုိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

အကယ္၍ လက္ခံခဲ့ပါက အဆုိျပဳခံရသူက သေဘာတူညီေၾကာင္း ေရးသားေပးပုိ႔ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ၀င္ေရာက္ 
အေရြးခံမည့္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လစဥ ္အစည္းအေ၀းမ ွ
တစ္ဆင့္ေသာ္လညး္ေကာင္း မွ်ေ၀သြားပါမည္။ (ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ GEN အား ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည့္ အရာမ်ား) 
 



 

သိရိွေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ 
 
က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစေ္သာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။  
 
၁။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရန ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
 
၂။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ႏငွ့္ လုပ္ပိုငခ္ြင့္မ်ား  
 
၃။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  
 
၄။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
 
၅။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္၏ ပဲ႔ကိုင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပံု  
 
၆။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္၏ အဖြဲ႔ဝင္သက္တမ္း - (၂) ႏွစ ္ 
 
((၂)ႏွစ ္သက္တမ္းျပည့္ပါက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။)  
 

                
                                                          ေၾကညာသူ 

 
 
 

     လက္မွတ္    : 
                                                                     အမည္        : 

    အဖြဲ႔အစည္း  : 
                                                                     ေန႔စြ ဲ          : 




