
 

 

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ 

          ၏ 

သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း 

          ႏွင့္ 

  သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၇ ခုုုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလ၊  (၆) ရက္ 



ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ 

၏ 

သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း 

၁။ အမည္ 

ဤအသင္းကို ̏ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕” ဟု လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ ္

ဘာသာျဖင္ ့“Myanmar International Consulting Engineers Group” (အတိုေကာက ္MICEG) ဟု  

လည္းေကာင္း ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

 

၂။ တည္ေနရာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းအေဆာက္အဦ၊စာတုိက္ေသတၱာအမွတ၁္၁၀၅၂၊ လႈိင္တကသုိၠလ ္

နယ္ေျမ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ၊္ ရန္ကုန္။ 

MES Building, University Circular Road, P.O Box No: 11052, Hlaing University Campus, Hlaing 
Township, Yangon. 

 

၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

(က) အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား/အျခားအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတကေ္ရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳရန္။ 

(ခ) အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူသားအရင္း 

အျမစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကေ္ရးအတြက္ ေဆာင္ရြကရ္န္။ 

(ဂ) ျပည္တြင္းျပည္ပ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု 

တည္ဆဥဲပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း (Myanmar Engineering Society-MES) ကိ ုစဥ္ဆက္ 

မျပတ ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 

 

     

 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



၄။ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား လုိက္နာရန္ 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ဆဥဲပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္း 

သက္မွတ္ခ်က္မ်ားက ခြင့္ျပဳထားသည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္၍ ေနာင္တြင္ ျပ႒ာန္းသည္ ့

 ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ား၊ စည္းကမ္းသက္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၅။ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား မလုိက္နာသူတာဝန္ 

အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္သည္ ဤအဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းအပုိဒ ္-၄ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး 

လြန္ခဲ့ေသာ္ အဖြဲ႕ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာရမည္။ 

 

၆။ အဖြဲ႕ဖ်က္သိမ္းလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

(က)  အဖြဲ႕ကိုဖ်က္သိမ္းလုိလွ်င ္တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ စာရင္းရွင္းလင္းၿပီး ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။  

၄င္းကိစၥကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ အေရးေပၚ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံေခၚယူၿပီး ဖ်က္  

သိမ္းရန္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ (BOD) က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) အဖြဲ႕ကိုဖ်က္သိမ္းေသာအခါ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအဖြဲ႕ကို တည္ဆဥဲပေဒႏွင့္  

   အညီ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးခန္႔အပ္ၿပီး အဖြဲ႕၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ေပးရန္တာ၀န္တို႕ကုိ ႀကီးႀကပ္  

ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ 

 

၇။ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပုိေငြထုခြဲျခင္း 

 အဖြဲ႕ကိုဖ်က္သိမ္း၍ ေပးေလ်ာ္ရန္ရိွေသာ ေၾကြးျမီတာဝန္အားလံုးကိ ုရွင္းလင္းၿပီးသည့္ေနာကအ္ဖြဲ႕ 

ပိုိင္ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာ က်န္ရွိေသာပစၥည္းကုိ အဖြဲ႕သားမ်ားက ေဝငွေပးကမ္းလႊေဲျပာင္းျခင္းမျပဳဘဲ  

အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ မဖ်ကသ္မိ္းမီျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕ႏွင္ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္းတူညီေသာ 

 အျခားအဖြဲ႕အား လႊေဲျပာင္းလွဴဒါန္းရမည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလပု္ရန ္ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ် င္ ထိုကစိၥမ်ိဳး၌ စီရင္ခြင့္ 

အာဏာရွိေသာ တရားရုံးအမိန္႔အရ လႊေဲျပာင္းလွဴဒါန္းရမည္။ 

 

 

 

၂ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ 

သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း 

 

မာတိကာ         စာမ်ကႏ္ွာ 

အခန္း ၁။ အမည္၊ တည္ေနရာ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က ္   ၁  

အခန္း ၂။ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္း         ၃  

အခန္း ၃။ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား     ၅  

အခန္း ၄။ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စျဲခင္း၊ အေရးယူျခင္း      ၇ 

အခန္း ၅။ အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပု ံ       ၈  

အခန္း ၆။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၁၂  

အခန္း ၇။ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား       ၁၃  

အခန္း ၈။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္       ၁၇ 

အခန္း ၉။  အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံႏွင္ ့အစည္းအေဝးမ်ား     ၁၈  

အခန္း ၁၀။  အေထြေထြ (သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္ ့အတည္ျပဳျခင္း)   ၂၀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



                 အခန္း  ၁ 

     အမည္၊ တည္ေနရာ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုုိခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

၁။ အမည္ 

ဤအသင္းကို ̏ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕̋ ဟုလည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
ျဖင္ ့ “Myanmar International Consulting Engineers Group” (အတုိေကာက ္ MICEG) ဟုလည္းေကာင္း 
ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

 

၂။ တည္ေနရာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းအေဆာက္အဦ၊ စာတုိက္ေသတာၱအမွတ္ ၁၁၀၅၂၊ လႈိင္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမ၊ 
လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

MES Building, University Circular Road, P.O Box No: 11052, Hlaing University Campus, 
Hlaing Township, Yangon. 

 

၃။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

(က) ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကးီဌာန ျပည္ 
ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႕တြင္ (၈.၄.၂၀၁၆) ရက္စြပဲါ ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပုံတင္ အမွတ ္ ၁/ 
ျပည္တြင္း / ၀၀၄၄ ျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ ္မွတ္ပုံတင္ထားသည္႕အဖြဲ႕ကုိ ဆိုလုိ သည္။ 

(ခ) အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ MICEG အဖြဲ႕၏ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ ့အတို္င္ 
ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကုိဆိုလိုသည္။ 

(ဂ) အဖြဲ႕၀င္ ဆိုသည္မွာ သီးျခားအဓိပၸါယ္ေဖၚျပမထားလ်င္ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင ္(Founding Members) 
မ်ား၊ တည္ေထာင္သအူတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င ္ (Founding Consultant Members) မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံ 
အဖြဲ႕၀င ္(Consultant Members) မ်ားႏွင့္္ အဖြဲ႕၀င ္(Members) မ်ား အားလုံးကို ဆိုလုိသည္။ 

 (င) နာယကအဖြဲ႕၀င ္ ဆိုသည္မွာ အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင္ ့ အသင္း၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက ္ စြမ္းစြမ္းတမံ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ဆိုလုိသည္။ 

၄။ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

(က) အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား/အျခားအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးကိ ုတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳရန္၊ 

ကန္႕သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



 (ခ) အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္လပု္ငန္းမ်ား၊ အျခားအတိုင္ပင္ခံလပု္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူသားအရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးအတြက ္ေဆာင္ရြကရ္န္၊ 

(ဂ) ျပည္တြင္း ျပည္ပ အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ အတိုင္ပင္ခံလပု္ငန္းမ်ားကို တည္ဆ ဲ
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

(ဃ) ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း (Myanmar Engineering Society-MES) ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 

၅။ နာယကအဖြဲ႕ 

(က) အထက္အပုိဒ ္ ၃ (င) ပါ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တည္ေထာင္သူ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအနက ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သူမ်ားႏွင္ ့ ဖြ႕ဲစည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အနီးဆံုး 
ႏွစ္ပါတလ္ည္ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

(ခ) နာယကအဖြ႕ဲ၀င္ဦးေရကုိ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ အနည္းဆံုး ၃ ဦး သို႕မဟုတ ္ လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိ 
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ 

(ဂ) နာယကအဖြ႕ဲ၀င္အနည္းဆုံး သတ္မွတ္ဦးေရထက ္အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ လစ္လပ္ေလ်ာ့နည္း 
သြားပါက လစ္လပ္ေနရာအား အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီး အနီးဆုံး ႏွစ္ပတလ္ည္ညီ 
လာခံတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



        အခန္း ၂ 

             အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္း 

၆။ အဖြဲ႕၀င္မ်ား 

(က) တည္ေထာင္သူအဖဲြ႔၀င္မ်ား (Founding Members) ။ မတည္ရန္ပံုေငြထည့္၀င္၍ အသင္းကုိ စတင္ 
တည္ေထာင္ခဲဲ့သူမ်ား၊ 

(ခ) တည္ေထာင္သူအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား (Founding Consultant Members) ။ တည္ေထာင္သူအဖဲြ႔၀င ္
မ်ားအနက္ Professional Engineer (PE) သုိ႔မဟတု ္Senior Licensed Architect (SLA) လက္မွတ္ 
ရရွိသူမ်ား။ 

(ဂ) အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား (Consultant Members) ။ အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြကရ္န္ ေလွ်ာကထ္ားလာ 
သည့္ Professional Engineer (PE) သို႔မဟတု ္Senior Licensed Architect (SLA) လက္မွတ္ရရိွၿပီး 
ေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္တစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရည္အခ်င္းရိွသမူ်ား။ 

(ဃ) အဖြဲ႕၀င္မ်ား (Members) ။ အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန ္ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာ 
ရပ္တစ္ခုခုႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ား။ 

 

၇။ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္း 

(က)  MICEG အဖြဲ႕ျဖစ္ေျမာကေ္ရးအတြက္ ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင္ ့ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း 
ကနဦးမတည္ရန္ပုံေငြ အနည္းဆုံးက်ပ္ ၃ သိန္း ထည္၀့င္ထားသူမ်ားသည ္ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႔၀ငမ္်ား 
ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ သီးျခားစာရင္းျပဳစုထားရွိ၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) အဖြဲ႕၏ 
လပတ္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္တိုင္း ဦးစားေပးအျဖစ္ အေၾကာင္းၾကား ဖိတ္ၾကားရမည္။ 

(ခ) တည္ေထာင္သအူဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦးသည ္PE သို႔မဟတ္ု SLA လကမွ္တ္ရရွိလာလ်င္ တည္ေထာင္သူအတုိင္ 
ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား (Founding Consultant Member) ျဖစ္လာသည္။ 

(ဂ) MICEG အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ၿပီး PE သုိ႔မဟတ္ု SLA လက္မွတ္ရရွိၿပီးေသာ အင္ဂ်င္နီယာသည္ အတိုင္ပင္ခံ 

အဖြဲ႕၀င ္ (Consultant Member) အျဖစ္ပါ၀င္လိုေၾကာင္း ေလွ် ာက္ထားပါက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္ ့ကုိက္ညီလွ်င ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

(ဃ) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္တစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ ့ အရည္အခ်င္းျပည့္မီိသူသည္ အဖြဲ႕၀င ္ (Member) 
အျဖစ ္ ပါ၀င္လုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားပါက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ သတ္မွတ္ခ်ကႏ္င့္ွ 
ကုိက္ညီလွ်င္ ၀င္ေၾကးက်ပ္တစ္သိန္း ေပးသြင္းေစျပီး ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။  

(င) အဖြဲ႕၏ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးသည္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ ္ေလွ်ာက္ထားလာသူမ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ လက္ခံၿပီးလွ်င္ 
သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းအရ အဖြဲ႕၀င္အဆင့္အတန္းကို စီစစ္မွတ္ခ်က္ျပဳ၍ အဆင့္အလိုက္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ 
အသအိမွတ္ျပဳေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၃ 

ကန္႕သတ္ 

ကန္႕သတ္ 



                                                             အခန္း ၃ 

     အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား 

၈။ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

(က) နာယကအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားမွအပ က်န္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုးသည္ သတမ္ွတ္အဖြဲ႕၀င္ေၾကးမ်ားႏွင္ ့ ႏွစ္စဥ္ေၾကး 
ေပးသြင္းရမည္။ 

(ခ) အဖြဲ႕၏အက်ိဳးထိခုိက္မည့္အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ အဖြဲ႕၏ သတမ္ွတ္ထားေသာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကိ ုလိုက္နာရမည္။ 

(ဂ) အဖြဲ႕မွ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္မ ွ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရမည္။ 

(င) ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၏ စဥ္ဆက္မျပတ ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကေ္ရးအတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာ၀န္ရိွသည္။ 

 

၉။ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ခံစားခြင့္မ်ား 

(က) အဖြဲ႕မွ ကမကထျပဳသည့္အင္ဂ်င္နီယာႏွင္ ့ အျခားအတုိင္ပင္ခံပညာရပ္တစ္ခုခုႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းသည္ ့ ပညာ 
ရပ္ဆုိင္ရာညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ စာတမ္းဖတပ္ြဲမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေလလ့ာေရးခရီး 
စဥ္မ်ားတြင ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြကတ္က္ေရာက္ခြင္ ့ရိ္ွသည္။ 

(ခ) အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ပက္သက္သည့္ အဆင့္အတန္းကုိ မိမိအမည္ေဘးတြင ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း တရား 
ဝင္ထည့္သြင္းေရးသားသုံးစြခဲြင့္ရွိသည္။ 

 (၁)  တည္ေထာင္သအူဖြ႕ဲဝင ္   (Founding Member) 

(၂) တည္ေထာင္သအူတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င ္ (Founding Consultant Member) 

(၃) အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င ္   (Consultant Member) 

(၄) အဖြဲ႕၀င ္    (Member) 

(ဂ) အသင္းသားစုံညီႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ (Annual General Meeting-AGM) ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ 
က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ေန႔တြင ္အဖြဲ႕ဝင္သက္တမ္း ၆ လျပည့္ေျမာက္သူမ်ားသည္ ဆႏၵမ ဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

(ဃ) အဖြဲ႔ဝင္အဆင့္အားလံုးသည္ သတ္မွတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက အသင္း၏ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး သတ္မွတ္သည့္ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင္ ့ ဝန္ေဆာင္ခကုိ ရယခူံစားခြင့္ရိွ 
သည္။ 

၄ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



                                                                 အခန္း ၄ 

      အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း၊ အေရးယူျခင္း 

၁၀။ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း 

(က) အဖြဲ႕မွႏႈတ္ထြကလုိ္လွ်င ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသုိ႕ စာျဖင့္ တစ္လႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားၿပီး 
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္သည္။ မႏႈတ္ထြက္မီ အဖြဲ႕သို႕ တာ၀န္ႏွင္ ့
ေပးဆပ္ရန ္ေငြေၾကးမ်ားကိ ုစနစ္တက်ေပးအပ္ရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ရမည္။ 

(ခ) အဖြဲ႕၏သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္သျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စရဲန္၊ ထုတ္ပယ္ရန ္ႏွင္ ့ဥပေဒ 
ေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္ပါက အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁၁။ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွအလုိအေလွ်ာက္ရပ္စဲျခင္း 

 ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ခုခု ေပၚေပါက္လွ်င ္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ အလုိအေလွ်ာက္ရပ္စသဲည-္ 

(က) ကြယ္လြန္ျခင္း ၊ 

(ခ) သာသနာေဘာင္သုိ႕ အၿပီး၀င္ေရာက္ျခင္း ၊ 

(ဂ) ႐ူးသြပ္ျခင္း ၊ 

(ဃ) အက်င့္စာရိတပၱ်ကျ္ပားသည္ ့ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ေႀကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရျခင္း ၊ 

(င) တည္ဆဥဲပေဒမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ MICEG ၏ 
ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကု ိမလိုက္နာေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း။ 

 

၁၂။ အယူခံ၀င္ျခင္း 

အထက္အပုိဒ ္ ၁၀(ခ) အရ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မ ွ ရပ္စဲခံရသူသည္ နာယကအဖြဲ႕သို႕ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍ 
အယူခံ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ နာယကအဖြ႕ဲ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည ္အတည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

၅ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



   အခန္း ၅ 

    အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု 

၁၃။ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ 

ဗဟိုေကာ္မတကုိီ MICEG အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ အဖြဲ႕၀င ္အမ်ားဆံုး ၃၅ ဦး၊ အနည္းဆုံး ၂၁ 
ဦး ျဖင္ ့ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 

 

၁၄။ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း 

(က) အဖြဲ႕၏  အက်ိဳးကုိေရွးရႈသူ ျဖစ္ရမည္။ 

(ခ) အဖြဲ႕သို႕ေပးရန္ တာ၀န္ႏွင္ ့ႏွစ္စဥ္ေႀကးမ်ားကုိ ေပးသြင္းၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ 

(ဂ) အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္၏ အရည္အခ်င္း၊ က်င္၀့တသိ္ကၡာ၊ သမာဓိႏွင္ ့ျပည့္စံုသူ  ျဖစ္ရမည္။ 

(ဃ) ဗဟိုေကာ္မတ၀ီင္အျဖစ ္၃ ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ တစ္ဆက္တည္းတာဝန္ မထမ္းေဆာင္ရ။ 

(င) တည္ေထာင္သအူတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင္ ့ အဖြဲ႔ဝင္သက္တမ္း တစႏွ္စ္ျပည့္ၿပီးေသာ အတိုင္ပင္ခံအဖြ႕ဲ 
၀င္မ်ားသည ္ ဗဟိုေကာ္မတ၀ီင္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ား အျဖစ္သတ္ 
မွတ္သည္။ 

 

၁၅။ (က) ဗဟိုေကာ္မတ၀ီင္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕အနက္မွ ကုိယ္တိင္ုအဆုိျပဳေသာ MICEG Founding     
 Consultant Member သုိ႔မဟတု ္Consultant Member မ်ားျဖင့္ ဗဟိုအလပု္အမႈေဆာင ္အမ်ားဆံုုး ၂၁ 
 ဦး၊ အနည္းဆံုး ၁၅ ဦး ကို ေအာက္ပါအတုိင္းဆႏၵမဲျဖင္ ့ေရြးခ်ယ္ရမည္။   

  (၁) ဥကၠဌ      ၁ ဦး ၊ 

  (၂) ဒုတိယဥကၠဌ     ၂ ဦး ၊ 

  (၃) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး   ၁ ဦး ၊ 

  (၄)  တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး   ၂ ဦး ၊ 

  (၅) ဘ႑ာေရးမွဴး     ၁ ဦး ၊ 

  (၆) တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး    ၁ ဦး ၊ 

  (၇) ျပန္ၾကားေရးမွဴး     ၁ ဦး ၊ 

  (၈) တြဲဖက္ျပန္ၾကားေရးမွဴး    ၁ ဦး ၊ 

  (၉) စာရင္းစစ ္     ၁ ဦး ၊ 

၆ 

ကန႕္သတ ္

ကန႕္သတ္ 



  (၁၀) တြဲဖက္စာရင္းစစ္    ၁ ဦး ၊ 

  (၁၁) ေကာ္မတီ၀င ္              အမ်ားဆုံး    ၉ ဦး ၊ အနည္းဆုံး ၃ ဦး  

                        စုစုေပါင္း   အမ်ားဆံုး ၂၁ ဦး ၊ အနည္းဆုံး ၁၅ ဦး ။ 

(ခ) ဗဟို္ေကာ္မတႏီွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းမွာေယဘုယ်အားျဖင့္ AGM က 
အတည္ျပဳေသာေန႔မွ ၂ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ 

(ဂ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္္ ဗဟို္ေကာ္မတကီိ ုတာ၀န္ခံရမည္။ 

 

၁၆။ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors-BOD) 

(က) ဗဟိုေကာ္မတကီ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကို ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားထဲမ ွ ၅ ဦး သို႔မဟတု ္ ၇ ဦးျဖင့္ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းရမည္ - 

  (၁) ဥကၠဌ     ၁ ဦး ၊ 

  (၂) အတြင္းေရးမွဴး    ၁ ဦး ၊ 

  (၃) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕၀င ္   ၃ ဦး သုိ႔မဟုတ္ ၅ ဦး။ 

 (ခ) ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕သည္ ခ်ီးျမွင့္ေငြကုိ ဗဟုိအလပု္မႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတေ္သာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 

(ဂ) ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၏သက္တမ္းမွာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းအတို္င္းျဖစ္ သည္။ 

(ဃ) ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕သည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကိ ုတာ၀န္ခံရမည္။ 

(င) ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕သည္ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္ျပည့္ေဆာင္ရြကႏ္ိုင္ရန္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (Chief 
Executive Officer - CEO), ေငြစာရင္းအရာရွိခ်ဳပ ္ (Chief Financial Officer - CFO), လုပ္ငန္း 
အရာရိွခ်ဳပ္ (Chief Operating Officer - COO) မ်ားပါ၀င္ေသာ ၀န္္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
အၿမဲတန္းခန႕္အပ္တာ၀န္ေပးၿပီး တာ၀န္ခံျခင္းမ်ားရွိေစရမည္။ 

 

၁၇။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးျခင္း 

(က) အဖြဲ႕သို႕လုပ္ငန္းအပ္ႏွလံိုသူမ်ားက ဆကသ္ြယ္လာလွ်င ္ အဖြဲ႕၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ (BOD) က လက္ခံ 
ေတြ႕ဆုံ၍ ဗဟိုအလပု္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသိ႕ုတင္ျပရမည္။ ဗဟိုအလပု္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ျဖင့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ (BOD) က လုပ္ငန္းအပ္ႏံွသူမ်ားႏွင္ ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ ဆက္လက္ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။ 

 

၇ 

ကန္႕သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



(ခ) လုပ္ငန္းအပ္ႏံွသူမ်ား၏လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ (BOD) က MICEG အဖြဲ႕၀င ္ အတုိင္ပင္ခ ံ
အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား ထပ္ဆင့္အသိေပးၿပီး အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ 
လုိေၾကာင္း ဆႏၵျပဳစာရင္း ေကာက္ယူရမည္။ 

(ဂ) အတိုင္ပင္ခံ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳသူမ်ားအနက္မွ သင့္ေတာ္သူမ်ားျဖင့္ Project 
Implementation Group (PIG) ကု ိဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ (BOD) က ဖြဲ႕စည္းတာ၀န ္ေပးအပ္ရမည္။ 

(ဃ) PIG သည ္ အပ္ႏံွသည့္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ (BOD) မွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္အတုိင္း BOD ႏွင္ ့ PIG ၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈအပါအဝင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အဆုိပါကတိစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရ 
မည္။ 

(င) PIG ကို Project Director (PD) / Project Consultant (PC) တစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္၍ Project တစ္ခုခ်င္း 
အတြက္ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁၈။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ (Project Implementation Group - PIG)   

(က)  စီမံကိန္းအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က ေအာကပ္ါပုဂၢိဳလမ္်ားျဖင့္ PIG အျဖစ္ခန႕္အပ္တာ၀န္ 
ေပးရမည္။ 

 (၁)  တည္ေထာင္သအူဖြ႕ဲဝင္မ်ား  (Founding Members) 

(၂) တည္ေထာင္သအူတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား   (Founding Consultant Members)  

  (၃) အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႕၀င္မ်ား    (Consultant Members) 

(၄) အဖြဲ႕၀င္မ်ား     (Members) 

(ခ) ထုိသို႔ဖြဲ႔စည္းေသာ PIG သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက ္ အတုိင္ပင္ခံအၾကံေပးဝန္ေဆာင္ခ 
(Consulting Fees) ကုိ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ ရိွသည္။ 

(ဂ) PIG တစ္ခုခ်င္း၏ သက္တမ္းမွာ သက္ဆိုင္ရာအပ္ႏွံလုပ္ငန္း စတင္ရန ္သတ္မွတ္ေသာေန႔မွစ၍ အဆုိပါ 
အပ္ႏံွ လုပ္ငန္း ၿပီးစီးသည့္ေန႔အထိျဖစ္သည္။  

(ဃ) CEC ႏွင္ ့ BOD ၏ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားႏွင့္ ေငြစာရင္း 
မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရမည္။ 

(င) PIG သည္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (BOD) ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ ္(CEO) ကုိ တာ၀န္ခံရမည္။ 

(စ) BOD အဖြဲ႕က PIG မ်ားကုိဖြဲ႕စည္းရာတြင ္PIG က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းသဘာဝ၊ လုိအပ္ 
ခ်က္၊ ကာလအပုိင္းအျခားမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္စဥ္းစားသံုးသပ္၍ PIG အဖဲြ႕၏ အေရ 
အတြက္ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

၈ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



                                                      အခန္း ၆ 

          လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

၁၉။  အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ား 

(က) အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာ 

(၁) သက္တမ္းမကုန္ေသးေသာ မွတပ္ုံတင္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ ္ (PE လက္မွတ)္ 
သုိ႔မဟတု ္အႀကီးတန္းလုိင္စင္ရ ဗိသုကာလက္မွတ ္(SLA လက္မွတ္) လက္၀ယ္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။ 

(၂) MICEG အဖြဲ႕ဝင္သက္တမ္းအနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသ ူျဖစ္ရမည္။ 

(၃) သက္ဆိုင္သည့္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳျပည့္ဝသူျဖစ္ရ 

မည္။ 

(၄) အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္၏ အရည္အခ်င္း၊ က်င္၀့တသိ္ကၡာ၊ သမာဓႏိွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္ 

ရမည္။ 

(ခ) အဖြဲ႕၀ငအ္င္ဂ်င္နီယာ 

AGTI ဒီပလုိမာလက္မွတ္ရရွိျပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၁၀ ႏွစ္ရိွၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ သုိ႔မဟတ္ု BE 
ဘြဲ႕ရၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ၅ ႏွစ္ရိွသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ 

 (ဂ) အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာ (Consultant Engineer) ဆိုသည္မွာ အထက္အပုိဒ္ ၆ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲ 
သည့္ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ဝင ္(Consultant Member) ကိုဆုိလုိသည္။ 

(ဃ) အဖြဲ႔ဝင္အင္ဂ်င္နီယာ (Member Engineer) ဆုိသည္မွာ အထက္အပုိဒ ္ ၆ (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
အဖြဲ႔ဝင ္(Member) ကုိဆုိလိုသည္။  

၂၀။ အျခားအတုိင္ပင္ခံမ်ား 

(က) သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္နယ္ပယ္အလိုက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္က အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားသူျဖစ္ရမည္။ 

(ခ)  လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၁၀ ႏွစ္ အနည္းဆံုးရွိရမည္။ 

(ဂ)  အဖြဲ႕၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသူ ျဖစ္ရမည္။ 

၉ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ ္



                    အခန္း ၇ 

       တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

၂၁။ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

 (က)  အဖြဲ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထေျမာက္ေရးအတြက္ ဗဟိုအလပု္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ဖြ႕ဲစည္းပုံစည္း 
မ်ဥ္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစရန္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဗဟိုေကာ္မတ ီ
သုိ႔ တာဝန္ခံရမည္။ 

(ခ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ မူဝါဒမ်ားကိ ု တိက်စြာ လုိက္နာ 
က်င့္သုံးေစလ်က္ တည္ဆဥဲပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အမိန္႔ညြန္ၾကားခ်ကမ္်ားႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 
(ဂ) အဖြဲ႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေပးရန္တာဝန္မ်ား၊ အဖြဲ႔ရံပံုေငြမ်ား ဥကဌၠႏွင္႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတုိ႔၏ 

ေငြကုိင္ေဆာင္ခြင့္မ်ား စသည့္ ဘ႑ာေရးကိစၥ အဝဝကုိ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

(ဃ) ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) သည္၊ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔(BOD)ႏွင္ ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (PIG) 
တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က ္ ႏွင္ ့ တုိးတက္မႈအေျခအေနကို လစဥ္စီစစ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ 
ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

(င) ဗဟိုေကာ္မတႏီွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ကုန္ဆံုးသည့္အခါ ဗဟို 
ေကာ္မတီအသစ္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအသစ္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းျပီးသည့္အထိ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားကိ ုထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

(စ) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔ (BOD) ႏွင့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (PIG) တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ 
ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ွ 

 (ဆ) အဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ေပးေသာခံစားခြင့္မ်ားကု ိအဖြဲ႕၀င္မ်ားရရွိႏိုင္ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၂၂။ ဥကၠဌ ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

(က) အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးကိစၥအဝဝႏွင့္ အဖြဲ႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေပးရန္တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ အဝဝကုိ 
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ခြဲေဝ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 
(ခ) အဖြဲ႕၏သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယခ္်က္မ်ားအတိုင္း  ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ 

ဝင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

၁၀ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ ္



(ဂ) ဥကၠဌသည္ အသင္းသားစံုညီညီလာခံကုိ တစ္ႏွစ္  တစ္ႀကိမ္က်င္းပ၍  ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္ ့ ဗဟိ ု
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းကုိ  ႏွစ္ႏွစ္လွ်င ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ရမည္။  

 
(ဃ) ဥကၠဌသည္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ပါက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ သေဘာတ ူ

ညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔ထားရမည္။ 
 
(င) ဥကၠဌသည္ အဖြဲ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ပတသ္တ္၍ ဗဟုိေကာ္မတီကသတ္မွတ္ေပးေသာ ေငြပမာဏကုိ သံုးစြဲခြင့္ 

ရိွသည္။ သက္မွတ္ေပးေသာ ေငြပမာဏထက္ ပုိမိုသုံးစြဲလုိပါက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယရူမည္။ 

 
(စ) ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႔၊ ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္ရုံးခြဲမ်ားသို႔ အသင္း၏ 

သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကေဲပးျခင္း ညွိႏိႈင္းေပးျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ 

 
(ဆ) ဒုတိယဥကၠဌမ်ားသည္ ဥကဌၠ၏တာဝန္ကို ခြဲေဝ၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဥကဌၠမရွိလွ်င္ 

သင့္ေလွ်ာ္သည့္  ဒုတိယဥကၠဌတစ္ဦးဦးက  ဥကဌၠအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။   
 

 
၂၃။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

 (က) ဥကၠဌ ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌမ်ားကုိ တာ၀န္ခံရမည္။ 

 (ခ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတ ီအစည္းအေ၀း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၊ အသင္းသားစုံညီ 
အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပေရးတုိ႕တြင္ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္  ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီးအစီအရင္ခံစာ 
မ်ား ျပဳစုတင္သြင္းရမည္။ 
 

(ဂ) အစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖၚျခင္း၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းႏွင္ ့႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားအား ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကျဲခင္းတို႔ကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဃ) အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အဆုိျပဳလႊာမ်ားလက္ခံျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတ ီ အစည္းအေ၀း 
သုိ႔ တင္ျပျခင္းတိ႕ုကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတည္ျပဳခ်ကရ္ယူရမည္။ 

 (င) အဖြဲ႕ပုိင္ေငြမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ကိ ု ဥကၠဌ၊ ဘ႑ာေရးမွဴးတုိ႔နွင့္အတူ တြဲဖက၍္ လက္မွတ္ေရးထုိးရ 
မည္။ 

(စ) ဗဟိုအလုပအ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြကခ္်ကမ္်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္း အေ၀းသု႕ိ 
အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။ 

၁၁ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



(ဆ) တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးကုိ တာဝန္ခံရမည္။  

 
၂၄။ ဘ႑ာေရးမႈးႏွင့္ တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမႈးမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
 

(က) ဘ႑ာေရးမွဴးသည္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ (BOD) ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 
မ်ားကိုေရးဆြဲ၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်ကရ္ယူျပီး လိုက္နာၾကီးၾကပ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 
(ခ)  လုိအပ္ေသာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (BOD) ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဗဟုိ 

အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ခန္႔အပ္ရမည္။ 
 
(ဂ) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကစိၥအရပ္ရပ္မ်ားကိ ု ႏိုင္ငံေတာ္၏တည္ဆဥဲပေဒမ်ား၊ ဘ႑ေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
(ဃ) လစဥ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပရမည္။ ႏွစ္ 

ပတ္လည္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာကုိ ႏွစ္ပတလ္ည္အသင္းသားစံုညီညီလာခံသို႔ ဖတၾ္ကား 
တင္သြင္းအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။ 

 
(င)  ဘ႑ာေရးမႈးသည္ ဘ႑ာေရးဌာနတြင ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးေသာ ေငြပမာဏ 

ကုိထားရွိရမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပုိေသာေငြပမာဏကုိ သတမ္ွတ္ထားသည့္ဘဏ္တြင္ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ကာလအတြင္း အပ္ႏွံရမည္။ 

 
(စ)  အသံုးစရိတ္မ်ားကို ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူျပီးမွသာ ထုတ္ေပးရမည္။ 
 
(ဆ)  ဘဏ္၌အပ္ႏွံထားေသာေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင္ ့ ဥကၠဌ သုိ႔မဟတု ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးတုိ႔ 

အနက္ တစ္ဦးဦး၊ ေပါင္း၂ ဦး လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးမွသာ ထုတ္ယူရမည္။ 
 
 (ဇ) တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမႈးသည္ဘ႑ာေရးမႈးအားတာဝန္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး ၎၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ခြဲေဝ 

တာဝန္ယူေဆာင္ရြကရ္မည္။ 
 
၂၅။ ျပန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ျပန္ၾကားေရးမွဴး တုိ႔၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
  

(က) ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကဌၠမ်ားႏွင္ ့အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ တာဝန္ခံရမည္။ 
 
(ခ) ျပန္ၾကားေရးႏွင္ ့လူထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 
 

၁၂ 
ကန္႕သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



(ဂ) ျပန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္သလိ ုျပန္ၾကားေရး 
ေကာ္မတီကိ ုဖြဲ႔စည္းေဆာငရ္ြက္ရမည္။ 

 
 (ဃ) တြဲဖက္ျပန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ျပန္ၾကားေရးမွဴးကုိ တာဝန္ခံရမည္။ 
 

 
၂၆။ စာရင္းစစ္ႏွင့္တြဲဖက္စာရင္းစစ္တုိ႔၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
  

(က) စာရင္းစစ္သည္ လုိအပ္ေသာစာရင္းစစ္ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ု ဗဟိုအလပု္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင္ ့ ခန္႔ထားရမည္။ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕သည္ MICEG ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကစိၥ အရပ္ရပ္ကုိ 
လစဥ္ သို႔မဟုတ္ လုိအပ္လွ်င္လုိအပ္သလုိ စစ္ေဆး၍ စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္။ 

 
(ခ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္ ့ လိုင္စင္ရျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕ ခန္႔ထားၿပီး 

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ ္ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 
 

 (ဂ) အဖြဲ႕ရန္ပုံေငြႏွင္ ့အဖြဲ႔ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သူမဆိ ုအလြဲသုံးစားျပဳခဲ႔လွ်င ္အက်ိဳးေဆာင္စာရင္းစစ္က  
တာဝန္ယူ၍   တရားရံုးသုိ႔ တရားစြဲဆုိရမည္။ 

 
(ဃ) တြဲဖက္စာရင္းစစ္သည္ စာရင္းစစ္ကုိ တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး  ၎၏ တာဝန္မ်ားကိ ု   ခြေဲဝတာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

၁၃ 
ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ ္



                                                                              အခန္း ၈ 

               ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္ 

၂၇။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္ 

(က)  ဗဟိုေကာ္မတသီည ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက အဆိုျပဳတင္ျပေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး 
ေကာ္မရွင္ကိ ု သမာသမတ္ရွိ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယတ္င္ေျမွာက ္ ပြဲမတုိင္မီ 
အနည္းဆံုး ၃၀  ရက္ႀကိဳတင္ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

(ခ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္၏ အစီအစဥ္ျဖင္ ့ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းကို 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဂ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္ကိ ု အေထာက္အကူျပဳရန ္ သင့္ေတာ္သူမ်ားျဖင္ ့ အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီကိ ုဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၄ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ ္



                    အခန္း ၉ 

         အသင္းသားစံုညီညီလာခံႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား 

၂၈။  အသင္းသားစုံညီ ညီလာခံ 

(က) ပထမအႀကိမ္ အသင္းသားစုံညီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကုိ အဖြဲ႕တည္ေထာင္သည့္ေန႕မ ွ ၁၈ လ ကာလ 
တြင္းႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင ္ ေနာက္ဆံုးအသင္းသားစံုညီ ညီလာခံက်င္းပသည့္ေန႕မွ ၁၅ လ အတြင္း 
က်ုင္းပရမည္။ 

(ခ) အသင္းသားစုံည ီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကိ ု ဖိတ္စာျဖင့့္ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာတြင ္ ေၾကာ္ျငာ 
ျခင္း၊ Email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားျခင္းတိ႕ုကို ၂၀ ရက ္ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဂ) အသင္းသားစုံည ီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံတြင္ ႀကိဳတင္ျဖန္႕ေ၀ထားေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ ္
မတီ၏အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီက သေဘာတူတာဝန္ေပးအပ္ေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆးၿပီး 
ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းမ်ားကို အသင္းသားစုံညီ ညီလာခံတြင္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က ္ရယရူမည္။ 

(ဃ) ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ၏ ၃၀% သုိ႕မဟတု ္ အနည္းဆံုး (၅၀) ဦး 
တက္ေရာက္လွ်င ္အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံအထေျမာက္သည္။ 

(င) အသင္းသားစုံည ီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံစတင္ရန ္သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္မွ တစ္နာရီအတြင္း ညီလာ 
ခံအထေျမာကရ္န္အတြက္ အနည္းဆုံးလိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ မျပည့္မီခဲ့လွ်င္ ညီလာခံကုိ တစ္ပတ္ 
အတြင္း ျပန္လည္က်င္းပရန္ ေရြ႕ဆုိင္းရမည္။ ထိုေရြ႕ဆုိင္းသည့္ညီလာခံသိ႕ု တကေ္ရာကလ္ာသမွ် 
အဖြဲ႕၀င္ဦးေရႏွင့္ပင္ က်င္းပကာ ညီလာခံအထေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

(စ) လုိအပ္ပါက ဗဟိုေကာ္မတီသည္ အေရးေပၚအသင္းသားစုံညီညီလာခံကိ ု ရက ္ ၂၀ ႀကိဳတင္အေၾကာင္း 
ၾကားၿပီးေခၚယူႏုိင္သည္။ 

 

၂၉။ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ား 

(က) ဗဟိုေကာ္မတအီစည္းအေ၀းကုိ ပုံမွန္ရကသ္တ္မွတ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္။ အဆု္ိပါ 
အစည္းအေဝးသိ္႕ု တည္ေထာင္သူအတုိင္ပင္ခံ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားရမည္။ 

(ခ) ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ ပုံမွန္ရကသ္တ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပ 
ရမည္။ 

(ဂ) ဗဟိုအလုပမ္ႈေဆာင္ေကာ္မတအီစည္းအေ၀းတြင ္ ေနာက္ဆံုးအစည္းအေ၀း၏ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း၊ 
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ လခ်ဳပ္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတုိ႕ကုိတင္ျပ၍ အတည္ျပဳျပီးအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကိ ုေဆြးေႏြးရမည္။ 

၁၅ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ္ 



(ဃ) ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ (BOD) အစည္းအေ၀းကို အနည္းဆုံး တစ္ပါတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ႏွင္ ့ လုိအပ္လွ်င္ လိုအပ္ 
သလုိ က်င္းပရမည္။ 

(င) ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ (BOD) အစည္းအေ၀းတြင္ ေနာက္ဆုံးအစည္းအေ၀း၏ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ 
ဖတ္ၾကားအတည္ျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႕ ႏွစ္ပါတ္ 
တစ္ႀကိမ္ တင္ျပေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရမည္။ 

(စ) PIG အစည္းအေ၀းကုိ ပံုမွန္ရက္သတ္မွတ္ၿပီး အနည္းဆုံး တစ္ပါတ္လွ်င ္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ လိုအပ္လွ် င္ 
လုိအပ္သလိ ုက်င္းပရမည္။ 

(ဆ) PIG အဖြဲ႕သည္ ေန႕စဥ္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ျပဳစုထားရွိရမည္။ 

(ဇ) ဗဟိုေကာ္မတ ီ(CC) သို႕မဟတ္ု ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တက ္
ေရာက္ရမည့္ ေကာ္မတီ၀င္ဦးေရ၏ အနည္းဆုံး၏ ၅၀% တက္ေရာက္လွ် င္ အစည္းအေ၀း အထေျမာက္ 
သည္ဟ ုမွတ္ယူရမည္။ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၆ 

ကန႕္သတ ္

ကန႕္သတ ္



     အခန္း ၁၀ 

       အေထြေထြ(သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း) 

၃၀။ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း 

(က) အဖြဲ႕၏သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္လုိပါက အသင္္းသားစုံညီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံသုိ႕ တက္ေရာက္ 
လာေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူ အသင္းသားဦးေရ ထက၀္က္ေက်ာ္၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ခ) ျပင္ဆင္လိုေသာအခ်က္မ်ားကုိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ (CEC) သို႕ ညီလာခံမတိုင္မီ ၁၄ ရက ္
ၾကိဳတင္၍ စာျဖင့္တင္ျပၿပီး၊ ဗဟိုေကာ္မတီ (CC) အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

(ဂ)  ျခြင္းခ်က္အေနျဖင္ ့ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းကုိ အေရးေပၚျပငဆ္င္ရန္ လိုအပ္လွ်င္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီ (CEC) ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ အနီးဆုံးေခၚယူေသာ အသင္းသားစံု 
ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳရမည္။ 

 

၃၁။ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

(က)  ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတ ီ (CEC) သည္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းႏွင္ ့ မဆန႕္က်င္ေသာ၊ လုိက္ေလ်ာည ီ
ေထြမႈရွိသည့္အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင္ ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္နိုင္ 
သည္။ 

(ခ) ထုတ္ျပန္ျပီးေသာ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ု ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ 
အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

(ဂ) သုိ႔ရာတြင္လိုအပ္ပါက အေရးေပၚအသင္းသားစုံညီညီလာခံေခၚယူ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

 

၃၂။  ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

(က)  အဖြဲ႕ကိုဖ်က္သိမ္းလုိလွ်င ္ တည္ဆဥဲပေဒႏွင့္အညီ စာရင္းရွင္းလင္းၿပီး ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။ ၄င္းကိစၥကို 
ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ အေရးေပၚ အသင္းသားစုံညီ ညီလာခံေခၚယူၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန ္အတည္ျပဳခ်က္ရယူ 
ကာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ (BOD) က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ခ) အဖြဲ႕ကိုဖ်က္သိမ္းေသာအခါ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ တည္ဆဥဲပေဒႏွင့္အညီ ဖြ႕ဲစည္း 
တာ၀န္ေပးခန္႕အပ္ၿပီး၊ အဖြဲ႕၏ရရန္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္တို႕ကုိ ႀကီးႀကပ္ေဆာင္ရြက ္ေစရမည္။ 

၃၃။ အေထြေထြ 

(က) ဗဟိုအလုပအ္မႈေဆာင္ေကာ္မတ ီ (CEC) အဆက္ဆက္သည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ ရရွိလာေသာရန္ပုံ 
ေငြမ်ား၊ အဖြြဲ႕ပိုင္ေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ အဖြဲ႕၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား 
ႏွင္ ့ေပးရန္တာ၀န္ မ်ားကုိ ဆက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 

၁၇ 

ကန႕္သတ္ 

ကန႕္သတ ္



(ခ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတ ီ (CEC) မ်ားတာ၀န္လႊေဲျပာင္းသည့္အခါ စာရင္းဇယားမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာ 
တမ္းမ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ကုိယ္စားလွယ္လႊေဲျပာင္းျခင္း၊ ေငြစာရင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး ပုိင္ဆိုင္မႈအ၀၀တုိ႕ကုိ 
စနစ္တက် ဥပေဒႏွင့္အညီ လႊေဲျပာင္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္းတုိ႕ကို ေဆာင္ရြက္ ရမည္။  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

၁၈ 

ကန႕္သတ ္

ကန႕္သတ္ 


