
 
 
 

  

1 စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတဖ်က ်ရမီးခွနီ်းလ ွှာ (ရ ွှာကတ်ိိုဘွှာ ၂၀၂၀၊ ဗွှာီးရှငီ်း ၅   

 

စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတ်ဖက်မ ွှာီး ရမီးခွန်ီးလ ွှာ(BPQ)  

စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတဖ်က် ရမီးခွန်ီးလ ွှာ  

မိတ်ဖက ်ဖွ ွဲ့ စညီ်းမ ွှာီးနငှ  ် လိုပ်ငနီ်းမ ွှာီး လိုပ်ကိိုင ်ွှာတွင ် က င ဝ်တ်နငှ ည် သည  ် ခ ဥ်ီးကပ်ပ ို နငှ  ် ဤ ခ က်မ ွှာီး သိို  မဟိုတ ်

 လွှာီးတ ူ စ နှုနီ်းမ ွှာီးကိို လိိုကန်ွှာက င သ် ိုီးကကက န ် Crown Agents မှ ကတိကဝတ်ပပြုထွှာီးပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တိို   လိုပ်ကိိုငသ်ည်  

 ဖွ ွဲ့ စည်ီးမ ွှာီး၏ နွှာီးလည်မှုကိို  ရှ ိန ် ၄ငီ်းတိို  မှ စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတဖ်က ် ရမီးခွနီ်းလ ွှာ(BPQ)ကိို ပဖည ်ဆိိုကက န ် ကျွန်ိုပ်တိို  မှ 

ဖိတ်ရခေါ်ပါသည်။  

ရမီးခွနီ်း ွှာီးလ ိုီးကိို  ဂ်လိပ်ဘွှာသွှာပဖင  ် ပပည ်စ ိုစွွှာ ရပဖဆိိုပါ။ ရတွှာငီ်းဆိိုထွှာီးသည  ် သတငီ်း ခ က် လက်မ ွှာီးကိို ရပီး ပ် န ်

ပ က်ကကွ်ခ  ပါက Crown Agents နငှ  ် ပူီးရပါငီ်းရဆွှာင ွ်က် န ် တွှာီး ဆ ီးပဖစ်နိိုငပ်ါသည်။  BPQ မိတတ ူနငှ  ်တကွ  ပခွှာီးရသွှာ 

 ရထွှာက ်ကူပဖစ် မှတတ်မ်ီးစွှာ ွက်မ ွှာီးကိို  Crown Agents နငှ  ် ခ ြုပ်ဆိိုသည  ် မည်သည  ် သရဘွှာတူစွှာခ ြုပ်တွငမ်ဆိို 

ထည ်သွငီ်းသွွှာီးပါမည။်  

 

 

1. အဖွ ွဲ့အစည်ီး နငှ  ်ဆကသ်ယွ ်န် အချက်အလက်မျွှာီး  

 ဖွ ွဲ့ စည်ီး မည ်
 

ကိုမပဏ ၏ မှတ်ပ ိုတငထ်ွှာီးသည ် လိပ်စွှာ      

တယလ် ဖိုနီ်း န ပါတ ်    

 ဖွ ွဲ့ စည်ီး၏ ဝက်ဘ်ဆိိုဒ ်  

1.1 သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီး၏ နိိုငင်တံငွီ်း မှတပံ်ိုတငထ်ွှာီးခခငီ်း နငှ  ်အခွန်ထမ်ီးအရခခအရနကိို အတည်ခပြု န် 

ရအွှာက်ပါ သက်ရသခံစွှာတမ်ီးမျွှာီးကိို ရကျီးဇ ီးခပြု၍ မိတတ ူတွ ရပီးပါ။  

a) ပူီးရပါငီ်းရဆွှာင ွ်က်မှု၏ သက်ရသခ လက်မှတ ်(သိို  မဟိုတ ် လွှာီးတူ)  

b) VAT နငှ /်သိို  မဟိုတ ် ခွနမှ်တ်ပ ိုတင ် သက်ရသခ လက်မှတ် (သိို  မဟိုတ်  လွှာီးတူ) 

ကျွန်ိုပ်မှ ယခိုရပီး ပ်မည ် သတငီ်း ခ က် လက်မ ွှာီးသည ် ကျွန်ိုပ်သိသမျှ  မှနက်နဆ် ိုီး၊  တိက ဆ ိုီးနငှ  ်

 ပပည ်စ ိုဆ ိုီးပဖစ်သညဟ်ို ကျွန်ိုပ် သိ မှတ်ပပြုပါသည်။  

Crown Agents သည် ကျွန်ိုပ် သိို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်၏  ဖွ ွဲ့ စည်ီးနငှ  ် သရဘွှာတူစွှာခ ြုပ် တကွ် ဆ ိုီးပဖတ် ွှာတွင ်

ဤရမီးခွနီ်းလ ွှာတငွ ် ပါဝငသ်ည ်  ရပဖမ ွှာီးကိို မှနမ်မှနစ်စ်ရဆီး န ် Crown Agents မှ မှ ခိိုမှုကငီ်းရသွှာ စိစစ်စစ်ရဆီးမှုမ ွှာီး 

ပပြုလိုပ်သွွှာီးနိိုငသ်ညက်ိို ကျွန်ိုပ် နွှာီးလည်ပါသည်။  

 မည်-  

 ွှာထူီး- 

လက်မှတ-်  

ရန  စွ -  

 

 

 



 
 
 

  

2 စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတဖ်က ်ရမီးခွနီ်းလ ွှာ (ရ ွှာကတ်ိိုဘွှာ ၂၀၂၀၊ ဗွှာီးရှငီ်း ၅   

 

စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတ်ဖက်မ ွှာီး ရမီးခွန်ီးလ ွှာ(BPQ)  

 ကယ်၍ သငသ်ည် ဤ သက်ရသခ လက်မှတ်မ ွှာီးကိို မရပီး ပ်နိိုငပ်ါက ရက ီးဇီူးပပြု၍ ရ ွှာကတ်ွင ်ရှငီ်းပပခ က ်ရပီးပါ- 

 

2. စ ီးပွွှာီးရ ီး/လိုပ်ငန်ီးဆိိုင ်ွှာ သတငီ်းအချက်အလက်  

ရ ွှာကတ်ွင ် ဖွ ွဲ့ စညီ်း ၏ သရဘွှာသဘွှာဝကိို ရှငီ်းပပရပီးပါ။  

တစ်ဥ ီးတည်ပိိုင ်☐ မိတ်ဖက်ပဖင  ်☐ ရကွှာ်ပိိုရ ီးရှငီ်း ☐  ပမတ် စွနီ်းမယူ

ရသွှာ  ☐ 

 ပခွှာီး ☐ 

 ပခွှာီးဟို ရပဖဆိိုပါက ရက ီးဇူီးပပြု၍ ရှငီ်းပပရပီးပါ- 

ရက ီးဇီူးပပြု၍ မိခင ်ဖွ ွဲ့ စည်ီး၊  လိုပ်ငနီ်း ခွ မ ွှာီး သိို  မဟိုတ် သင  ်

 ဖွ ွဲ့ စည်ီး၏ တွ ဖက်မ ွှာီးနငှ  ်ပတ်သက်၍  ရသီးစိတ် ရဖွှာ်ပပရပီးပါ။ 

 ကယ်၍ မရှိပါက ‘မရှိပါ’ဟို ရဖွှာ်ပပရပီးပါ။  

 

 ခ ိနပ်ပည  ်တွှာဝနထ်မ်ီးရဆွှာငသ်ည  ်ဝနထ်မ်ီးမ ွှာီး၏  ရ  တကွ်ကိို 

ရက ီးဇီူးပပြု၍ ရဖွှာ်ပပရပီးပါ။ 

 

2.1 သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီးအရပေါ် ထနိ်ီးချြုပ်လ မ်ီးမိိုီးနိိုငသ်ည ် အဖွ ွဲ့အစည်ီး၏ ဒါရိိုက်တွှာမျွှာီး၊ 

ရှယ်ယွှာရှငမ်ျွှာီး၊ သိို  မဟိုတ် ပိိုငရှ်ငမ်ျွှာီး အွှာီးလံိုီး၏ စွှာ ငီ်းကိို ရကျီးဇ ီးခပြု၍ 

ရဖွ်ှာခပပါ။  

တ ွှာီးဝင ် မည ်

 ပပည ် စ ို  

ရမွီးသည  ် က်စွ   ဝနထ်မ်ီး၊ ဒါရိိုက်တွှာ၊ 

သိို  မဟိုတ် 

ပိိုငရ်ှင/်ရှယယ်ွှာရှင ် 

PEP* 

ဟိုတ်ပါသည် 

/ မဟိုတ်ပါ 

PEP နငှ  ်ရတွှာ်စပ်ပ ို 

ဟိုတ်ပါသည် / 

မဟိုတ်ပါ 

              

               

     

* နိိုငင် ရ ီး   ကသဇွှာ ွှာဏွှာရှိသူ (PEP) ဆိိုသည်မှွှာ  ိုပ်ခ ြုပ်ရ ီး၊ ဥပရဒပပြုရ ီး၊ စ မ  ိုပ်ခ ြုပ်ရ ီး သိို  မဟိုတ ်တ ွှာီးစ  ငရ် ီး ရ ိုီး 

တွင ်ရ ွီးခ ယတ်ငရ်ပမ ွှာက်ထွှာီးသည  ်သိို  မဟိုတ ်ခန   ်ပ်ထွှာီးသည ် မည်သူမဆိို သိို  မဟိုတ် မည်သည ် နိိုငင် တကွှာရ ဂ ငစ် မဆိို 

(ဥပမွှာ- UN၊ ကမ္ွှာ ဘဏ)်  မ ွှာီးပပည်သူဆိိုင ်ွှာ  ဖွ ွဲ့ စညီ်းတငွ ် ွှာထူီး ထွှာီးသူ မည်သူမဆိို၊  စိိုီး ၏ ဌွှာနခွ မ ွှာီးတွင ်

လိုပ်ကိိုင ်ရဆွှာင ွ်က်သူ မည်သူမဆိို သိို  မဟိုတ ်PEP၏ မိသွှာီးစိုဝင ်(မိခင၊် ဖခင၊် ည ကိိုရမွှာငန်မှ၊ ဇန ီးခငပွ်နီ်း သိို  မဟိုတ ်ကရလီး) ကိို 

 ညည် နီ်းပါသည်။  

3. တ ွှာီးစွ ဆိိုခခငီ်း နငှ  ်စံိုစမ်ီးစစ်ရဆီးမှုမျွှာီး  

မိခငန်ိိုငင်  သိို  မဟိုတ်  ပခွှာီးနိိုငင် တွင ်သင က်ိုမပဏ ၊ ဒါရိိုကတ်ွှာမ ွှာီး၊   ွှာရှိမ ွှာီး သိို  မဟိုတ် ၁၀% ပိိုငဆိ်ိုငသ်ည ် 

ရှယယ်ွှာရငှမ် ွှာီးသည ်လက်ရှတိွင ်မည်သည  ်ပစစည်ီး တ ွှာီးစွ ဆိိုပခငီ်းမဆိို ဆိိုငီ်းင  ထွှာီးပခငီ်း သိို  မဟိုတ် ခခိမ်ီးရပခွှာက်ခ ထွှာီး ပခငီ်း 

သိို  မဟိုတ် တ ွှာီးဥပရဒ   လိုပ်ရဆွှာငရ်နမှုမ ွှာီးနငှ  ်ဆက်စပ်မှု ရှိရနပါသလွှာီး။  



 
 
 

  

3 စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတဖ်က ်ရမီးခွနီ်းလ ွှာ (ရ ွှာကတ်ိိုဘွှာ ၂၀၂၀၊ ဗွှာီးရှငီ်း ၅   

 

စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတ်ဖက်မ ွှာီး ရမီးခွန်ီးလ ွှာ(BPQ)  

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

သင  ်ဖွ ွဲ့ စည်ီး၊ ဒါရိိုကတ်ွှာမ ွှာီး၊   ွှာရှိမ ွှာီး သိို  မဟိုတ် ၁၀%+ ပိိုငဆိ်ိုငသ်ည ် ရှယယ်ွှာရှငမ် ွှာီး သိို  မဟိုတ ် ပခွှာီးဆက်စပ်သည ် 

 ဖွ ွဲ့ စည်ီးမ ွှာီးသည ်လက်ရှတိွင ် စိိုီး ၊ နိိုငင် တွငီ်း သိို  မဟိုတ် ဖက်ရပါငီ်းစ ိုပါဝငရ်သွှာ ဖွ ွဲ့ ခဖိြုီးရ ီးဘဏမ် ွှာီး ပါ ဝင ်

 မ ွှာီးပပည်သူဆိိုင ်ွှာ နိိုငင် တကွှာ  ဖွ ွဲ့ စည်ီးမ ွှာီးမှ ပိတ်ဆိို    ရ ီးယူပခငီ်း၊ တွှာီးပမစ်ပခငီ်း သိို  မဟိုတ ်ဆိိုငီ်းင  ထွှာီးပခငီ်း 

ခ ရနပါသလွှာီး။  

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

အကယ်၍ သငသ်ည် ရမီးခွန်ီး နံပါတ ်၃ ကိို “ဟိုတပ်ါသည်” ဟို ရခဖဆိိုခ  ပါက ရကျီးဇ ီးခပြု၍ အရသီးစတိ ်ရှငီ်းခပရပီးပါ။  

 

4. ကျင ဝ်တဆ်ိိုင ်ွှာ သမိိုငီ်းရ ကွှာငီ်း  

လွန်ခ  သည ် ၁၀ နစ်ှအတငွီ်း သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီး သိို  မဟိုတ ် ဒါရိိုက်တွှာမျွှာီး၊ ၁၀%+ ရှယ်ယွှာရှငမ်ျွှာီး 

သိို  မဟိုတ ် သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီး၏ ပိိုငရှ်ငမ်ျွှာီးသည် 

4.1  ွှာဇ၀တမ်ှု၊ အကျင ပ်ျက်ခခစွှာီးမှု၊ ကျင ဝ်တသ်ကိခွှာမ   သိို  မဟိုတ် ဥပရဒမ  ခပြုမ မှုအတက်ွ 

စံိုစမ်ီးစစ်ရဆီးခခငီ်း၊ တ ွှာီးစွ ဆိိုခခငီ်း၊ သိို  မဟိုတ ်ခပစ်ဒဏ်ရပီးခံ ခခငီ်း ခံဖ ီးပါသလွှာီး။  

 ☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

4.2 ရဒဝါလ ခံဖ ီးခခငီ်း၊ ပျက်ခပွှာီးခခငီ်းနငှ /်သိို  မဟိုတ် ၎ငီ်းတိို  ၏ရ ကီးမမ မျွှာီးကိို မဆပ်နိိုငခ်ခငီ်း၊ 

၎ငီ်းတိို  ၏မမ ရှငမ်ျွှာီးထမှံ အကွှာအကွယ် ယ ခခငီ်း၊ တ ွှာီးရံိုီး သိို  မဟိုတ ်ခံိုရံို ီးတစ်ခိုခိုမှ 

အတငီ်းအ ကပ်ဖျက်သမ်ိီးခခငီ်း သိို  မဟိုတ ်တ ွှာီးစွ မှုတစ်ခိုခိုတငွ ်

ပါဝငပ်တသ်က်ခခငီ်းမျွှာီး ခံ ဖ ီးပါသလွှာီး။ 

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

4.3 ရရ ွဲ့ဆိိုငီ်းထွှာီးရသွှာ တ ွှာီးစွ ဆိိုခခငီ်းဆိိုင ်ွှာ သရ ွှာတ ည ချက်၊ ရခပလည်မှု၊ ရခဖရှငီ်းမှု 

သရ ွှာတ ည ချက်၊ အလွှာီးတ အစ အစဉ် သိို  မဟိုတ ်တ ွှာီးဥပရဒစိိုီးမိိုီးရ ီးအ ွှာရိှ၊ 

တ ွှာီးလိိုရရှ ွဲ့ရန သိို  မဟိုတ ်စည်ီးကမ်ီးထနိ်ီးသမ်ိီးရ ီးရအဂျငစ်  သိို  မဟိုတ် 

စံိုစမ်ီးစစ်ရဆီးမှု သိို  မဟိုတ ်စွပ်စွ ချက်မျွှာီးနငှ သ်က်ဆိိုငသ်ည ်  ွှာဇ၀တမ်ှု၊ 

အကျင ပ်ျက်ခခစွှာီးမှု စသည်တိို  တငွ ်ပတသ်က်ဖ ီးပါသလွှာီး။ 

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

4.4 လွှာ ရ်ပီးလွှာ ယ် မှု၊ ရငခွဝါချမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ သိို  မဟိုတ ်လိမ်လည်မှု၊ အကျင ပ်ျက်ခခစွှာီးမှု၊ 

ရခတသ်စ်ကျွန်ခပြုမှု သိို  မဟိုတ ်ကျင ဝ်တသ်ကိခွှာမ  အခပြုအမ မျွှာီးပါ၀ငသ်ည ် 



 
 
 

  

4 စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတဖ်က ်ရမီးခွနီ်းလ ွှာ (ရ ွှာကတ်ိိုဘွှာ ၂၀၂၀၊ ဗွှာီးရှငီ်း ၅   

 

စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတ်ဖက်မ ွှာီး ရမီးခွန်ီးလ ွှာ(BPQ)  

စည်ီးမျဉ်ီးစည်ီးကမ်ီးနငှ /်သိို  မဟိုတ ်ဥပရဒစိိုီးမိိုီးရ ီးရအဂျငစ် နငှ  ်

လိုပ်ရဆွှာငခ်ျက်တစ်ခိုခိုကိို ဆနဒအရလျွှာက်ထိုတ်ရဖွ်ှာဖ ီးပါသလွှာီး။  

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

4.5 ရခတသ်စ်ကျွန်ခပြုမှုနငှ  ်လ ကိုန်က ီးမှုဆိိုင ်ွှာ ခဖစ်စဉ်မျွှာီးတငွ ်စွ ချက်တငမ်ှု၊ ခပစ်ဒဏ်ချမှတမ်ှု 

သိို  မဟိုတ ်အခခွှာီးနည်ီးခဖင  ်ပါဝငပ်တသ်က်မှုမျွှာီးအတက်ွ စံိုစမ်ီးစစ်ရဆီးခခငီ်း 

ခံခ   ဖ ီးပါသလွှာီး။ 

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

4.6  သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီးတငွ ်ရခတ်သစ်ကျွန်ခပြုမှု သိို  မဟိုတ ်လ ရမှွှာငခ်ိိုက ီးမှုနငှ ပ်တသ်က်သည ် 

ခဖစ်စဉ်မျွှာီးကိို ရထွှာက်လှမ်ီးနိိုငရ်စမည ် အတငွီ်းလိုပ်ငန်ီးစဉ်မျွှာီး ရိှပါသလွှာီး။ 

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

4.6 တွင ်“မဟိုတ်ပါ” ဟိုရပဖဆိိုခပ ီးပါက ရခတ်သစ်ကျွနပ်ပြုပခငီ်း သိို  မဟိုတ် လူကိုနက်ီူးမှုဆိိုင ်ွှာ ပဖစ်ရပေါ်လွှာနိိုငသ်ည ်ပဖစ် ပ်မ ွှာီးကိို 

 ဖွ ွဲ့ စည်ီး ွှာီး မည်သိို  သတိထွှာီး ရကကွှာငီ်း ရှငီ်းလငီ်းခ က်တစ်ခို ရပီးပါ။ 

 

 

4.7 စံိုစမ်ီးစစ်ရဆီးမှု၊ တ ွှာီးစွ ဆိိုမှု၊ ခပစ်ဒဏ်ချမှတမ်ှု သိို  မဟိုတ ်အခခွှာီးနည်ီးခဖင  ်

ပါဝငပ်တသ်က်မှုမျွှာီးအတက်ွ စံိုစမ်ီးစစ်ရဆီးခခငီ်း ခံခ   ဖ ီးသည်။ 

လိမ်လည်မှု - ☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

လွှာဘ်ရပီးလွှာဘ်ယူ- ☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

ပိိုက်ဆ  ခဝါခ ပခငီ်း- ☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

လူ   ခွင  ်ရ ီးခ ိြုီးရဖွှာက်မှုမ ွှာီး ( ကွှာ ကယွ်ရပီးပခငီ်းဆိိုင ်ွှာ ကိစစ ပ်မ ွှာီး ပါ ဝင)် 1 ☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

သဘွှာဝပတ်ဝနီ်းက င ်ထိခိိုက်မှု-☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

 ခွနမ်ရပီးရဆွှာငပ်ခငီ်း- ☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

 
1  ထူီးသပဖင  ်လိငပိ်ိုငီ်းဆိိုင ်ွှာ  ပမတ်ထိုတပ်ခငီ်းနငှ  ် လွ သ ိုီးစွှာီးပပြုပခငီ်းမ ွှာီးနငှ  ်စပ်လ ဉီး၍  ွှာဏွှာ၊  ခွင  ်ွှာဏွှာ၊ 

ယ ိုကကည်မှု သိို  မဟိုတ ် ွှာီးနည်ီးခ က်မ ွှာီးကိို  မှနတ်ကယ ်သိို  မဟိုတ ် လွ သ ိုီးစွှာီးလိုပ် န ်ကကိြုီးပမ်ီးပခငီ်းတိို  ကိို တွှာီးဆ ီး န ်

ပဖစ်နိိုငရ်ပခရှိသည  ် ဆင  ်ွှာီးလ ိုီးကိို လိုပ်ရဆွှာင ်န ်တွှာဝနရ်ှိပါသည်။ ကွှာကယွ်ရစွှာင ရ်ရွှှာက်ပခငီ်းနငှ  ်ပတ်သက်သည ် 

ကိစစ ပ်မ ွှာီး ဆိိုသည်မှွှာ  နိိုငက် င မ်ှု၊ ရနွှှာင ယ်ကှ်မှု၊ သွှာီးရကွှာငပ်ဖစ်မှု၊ ခွ ပခွှာီးဆက်ဆ ခ  မှု၊ တိိုက်ခိိုက်မှုမ ွှာီး၊ 

ရိုပ်ပိိုငီ်းဆိိုင ်ွှာ/နှုတ်ပဖင  ် လွ သ ိုီးစွှာီးပပြုပခငီ်းကိိုလညီ်း ဆိိုလိိုနိိုငသ်ည်။  



 
 
 

  

5 စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတဖ်က ်ရမီးခွနီ်းလ ွှာ (ရ ွှာကတ်ိိုဘွှာ ၂၀၂၀၊ ဗွှာီးရှငီ်း ၅   

 

စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတ်ဖက်မ ွှာီး ရမီးခွန်ီးလ ွှာ(BPQ)  

4.8 ဥပရဒအ  လိိုအပ်ရသွှာ အဖွ ွဲ့အစည်ီးတစ်ခို၏ လိိုငစ်င ်သိို  မဟိုတ ်အဖွ ွဲ့ဝငခ်ခငီ်းကိို 

ပယ်ဖျက်ခခငီ်း၊ ရိုပ်သမ်ိီးခခငီ်း သိို  မဟိုတ ်ပျက်ကွက်ခ  ဖ ီးပါသလွှာီး။ 

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

4.9 4.1 (ခ) တငွရ်ဖွ်ှာခပထွှာီးသည ်အချက်မျွှာီးနငှ သ်က်ဆိိုငရ်သွှာ အကျင ပ်ျက်ခခစွှာီးမှုမျွှာီးအတွက် 

စွှာနယ်ဇငီ်း/မ ဒ ယွှာ အစ  ငခ်ံစွှာမျွှာီး၏ စွပ်စွ ချက်မျွှာီးကိို လက်ခံ ရိှဖ ီးခခငီ်း သိို  မဟိုတ ်

ခံ ဖ ီးခခငီ်း 

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

4.1 မှ 4.9 မှရမီးခွနီ်းမ ွှာီး တကွ် ‘ဟိုတ်ပါသည်' ကိိုရပဖဆိိုခ  ပါက ရက ီးဇီူးပပြု၍ ရှငီ်းလငီ်းခ ကတ်စ်ခိုရပီးပါ။ 

 

5. စ မံအိုပ်ချြုပ်ရ ီး  

သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီးတငွ ်မ ဝါဒမျွှာီး၊ လိုပ်ငန်ီးစဉ်မျွှာီး၊ ထိုတခ်ပန်ချက်မျွှာီးနငှ /်သိို  မဟိုတ ်

ရအွှာက်ပါဆက်စပ်အနတ ွှာယ်မျွှာီးကိို ရလျွှာ ပါီးရစ န် လမ်ီးည န်ချက်မျွှာီး ရိှပါသလွှာီး။ 

5.1 လ သွှာီး/အလိုပ်သမွှာီးအခွင အ်ရ ီး- ရခတသ်စ်ကျွန်ခပြုမှု (သိို  မဟိုတ် အလွှာီးတ )- ☐ 

ဟိုတပ်ါသည်    ☐ မဟိုတပ်ါ 

5.2 အကျင ပ်ျက်ခခစွှာီးမှု- (အကျိြုီးစ ီးပွွှာီးဆိိုင ်ွှာ ပဋပိကခမျွှာီး၊ လိမ်လည်မှု၊ လွှာ ရ်ပီးလွှာ ယ် မှု၊ 

လက်ရဆွှာငမ်ျွှာီးနငှ  ်ဧည ်ဝတခ်ပြုမှု အပါအဝင)်- ☐ ဟိုတပ်ါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

5.3 သ ွှာဝပတဝ်န်ီးကျင ်ထခိိိုက်မှု- ☐ ဟိုတပ်ါသည်    ☐ မဟိုတပ်ါ 

5.4 အကွှာအကွယ်ရပီးခခငီ်း1-ကရလီးသ ငယ်ကွှာကွယ်ရစွှာင ရ်ရှွှာက်မှု အပါအဝင ် ☐ ဟိုတပ်ါသည်    

☐ မဟိုတ်ပါ 

5.5 အကယ်၍ သငသ်ည် 5.1-5.5 မှ တစ်ခိုခိုကိို Yes ဟိုရခဖခ  လျှင ်ထိိုမ ဝါဒမျွှာီး သိို  မဟိုတ ်

လမ်ီးည န်ချက်မျွှာီးသည် သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီးအတငွီ်း တက် ကစွွှာ အသံိုီးခပြုရနပါသလွှာီး။ 

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ  ☐ N/A 

5.6 သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီးနငှ  ်တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် သယ်ွဝိိုက်၍ခဖစ်ရစ သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီးနငှ  ်

ဆက်န  ယ်ရနသည ် မည်သ  ကိိုမဆိို ရ ီးကငီ်းမပ ီး လျိှြုွဲ့ ဝှက်ထွှာီးသည ်ပံိုစံခဖင  ်



 
 
 

  

6 စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတဖ်က ်ရမီးခွနီ်းလ ွှာ (ရ ွှာကတ်ိိုဘွှာ ၂၀၂၀၊ ဗွှာီးရှငီ်း ၅   

 

စ ီးပွွှာီးရ ီးမိတ်ဖက်မ ွှာီး ရမီးခွန်ီးလ ွှာ(BPQ)  

ဤအနတ ွှာယ်မျွှာီးနငှ ပ်တသ်က်သည ် စိိုီး ိမ်ပ ပန်မှုတစ်ခိုခိုကိို ထိုတရ်ဖွ်ှာခွင ခ်ပြုသည ် 

ထရိ ွှာက်ရသွှာသတငီ်းရပီးသည ် ယနတ ွှာီးတစ်ခိုရိှပါသလွှာီး။ 

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ     

5.7 သင အ်ဖွ ွဲ့အစည်ီးသည် ဖက်စပ်လိုပ်ရဖွ်ှာကိိုငဖ်က်မျွှာီး၊ ကန်ထရိိုက်တွှာမျွှာီး၊ အတိိုငပ်ငခ်ံမျွှာီး၊ 

တစ်ဆင ခ်ံ ကန်ထရိိုက်တွှာမျွှာီး၊ ရပီးသငွီ်းသ မျွှာီး(suppliers)၊ ကိိုယ်စွှာီးလှယ်မျွှာီးနငှ  ်

ရအီးဂျင မ်ျွှာီးအပါအဝင ်ဖက်စပ်လိုပ်ကိိုငရ်နရသွှာအဖွ ွဲ့အစည်ီးမျွှာီးအရပေါ်  

လိိုက်နွှာ မည်မျွှာီး လိုပ်ရဆွှာငရ်နပါသလွှာီး။  

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

6. ကျင ဝ်တအ်  လိိုက်နွှာ မည က်ိုဒ ်(Ethical Code)  

သင  ်ဖွ ွဲ့ စည်ီးသည ်Crown Agents မ ွှာီးနငှ  ် လိုပ်လိုပ်ရသွှာ ခါ စ ီးပွွှာီးရ ီးလိုပ်ရဖွှာ်ကိိုငဖ်က်မ ွှာီး တကွ ်Crown Agents' 

Ethical Code ကိို ခ မှတ ်န၊် လိိုက်နွှာ နန်ငှ  ် ရကွှာင ်ထည်ရဖွှာ် န ်သရဘွှာတူပါသလွှာီး။ 

ကိုဒက်ိို ဤရန ွှာတွင ်ရတွွဲ့ နိိုငသ်ည်- https://www.crownagents.com/who-we-are/business-integrity/ethical-code-

for-business-partners/  

☐ ဟိုတ်ပါသည်    ☐ မဟိုတ်ပါ 

 

 

 

 

 

 

 2 

 
1  ထူီးသပဖင  ်လငိပိ်ိုငီ်းဆိိုင ်ွှာ  ပမတ်ထိုတ်ပခငီ်းနငှ  ် လွ သ ိုီးစွှာီးပပြုပခငီ်းမ ွှာီးနငှ  ်စပ်လ ဉီး၍  ွှာဏွှာ၊  ခွင  ်ွှာဏွှာ၊ ယ ိုကကည်မှု 

သိို  မဟိုတ်  ွှာီးနည်ီးခ က်မ ွှာီးကိို  မှနတ်ကယ ်သိို  မဟိုတ ် လွ သ ိုီးစွှာီးလိုပ် န ်ကကြိုီးပမ်ီးပခငီ်းတိို  ကိို တွှာီးဆ ီး န ်ပဖစ်နိိုငရ်ပခရှိသည ် 

 ဆင  ်ွှာီးလ ိုီးကိို လိုပ်ရဆွှာင ်န ်တွှာဝနရ်ှိပါသည်။ ကွှာကွယ်ရစွှာင ရ်ရှွှာက်ပခငီ်းနငှ  ်ပတ်သက်သည  ်ကိစစ ပ်မ ွှာီး ဆိိုသည်မှွှာ 

 နိိုငက် င မ်ှု၊ ရနွှှာင ယ်ကှ်မှု၊ သွှာီးရကွှာငပ်ဖစ်မှု၊ ခွ ပခွှာီးဆက်ဆ ခ  မှု၊ တိိုက်ခိိုက်မှုမ ွှာီး၊ ရိုပ်ပိိုငီ်းဆိိုင ်ွှာ/နှုတ်ပဖင  ်

 လွ သ ိုီးစွှာီးပပြုပခငီ်းကိိုလည်ီး ဆိိုလိိုနိိုငသ်ည။် 

https://www.crownagents.com/who-we-are/business-integrity/ethical-code-for-business-partners/
https://www.crownagents.com/who-we-are/business-integrity/ethical-code-for-business-partners/

