်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕ (MICEG)
၌
ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့

(၅-ဿ-ဿွဿွ)

ကနး႕သတး

်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕
ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့
မာတိကာ

စာမ္ကးႏြာ

အခနး့ ှ၈

အမညး၇ တညးေနရာ၇ အဓိပၸါယးဖင
ျ းံဆိုခ္ကးႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကး

ှ-ဿ

အခနး့ ဿ၈

အဖျ႕ဲ ွငး်ဖစး်ခငး့

၀-၁

အခနး့ ၀၈

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့၌ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ႏြငးံ ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့

၂-၃

အခနး့ ၁၈

အဖျ႕ဲ ွငးအ်ဖစးမြ ရပးစဲ်ခငး့၇ အေရ့ယူ်ခငး့

၄

အခနး့ ၂၈

အဖျ႕ဲ ၌ ဖျ႕ဲ စညး့တညးေဆာကးပုဵ

၅-ှ၀

အခနး့ ၃၈

လုပးငနး့ဆိုငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့၌ အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ှ၁

အခနး့ ၄၈

တာွနးႏြငးံ လုပးပုိငးချငးံမ္ာ့

ှ၂-ှ၅

အခနး့ ၅၈

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးပုဵနညး့စနစးမ္ာ့

ှ၆-ဿ၁

အခနး့ ၆၈

အသငး့သာ့စဵုညီ ညီလာခဵႏြငးံ အစညး့အေဝ့မ္ာ့

ဿ၂-ဿ၃

အခနး့ ှွ၈

အေထျေထျ

ဿ၄-ဿ၅

ကနး႕သတး

ကနး႕သတး

အခနး့ ှ
အမညး၇ တညးေနရာ၇ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကး
ှ၈

အမညး
ဤအဖျ႕ဲ ကို

်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕̋

ဟုလညး့ေကာငး့၇

အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ “Myanmar International Consulting Engineers Group Incorporated”
(အတိုေကာကး MICEG) ဟုလညး့ေကာငး့ ေခ၍တျငးေစရမညး၈

ဿ၈

တညးေနရာ
်မနးမာႏိုငးငဵအငးဂ္ငးနီယာအသငး့ခ္ဳပးအေဆာကးအဦ၇

စာတိုကးေသတၱာအမြတး-

ှှွ၂ဿ

၇

လႈိငးတက၎သိုလးနယးေ်မ၇ လႈိငးၿမိဳ႕နယး၇ ရနးကုနး၈
Fed. MES Building, Universities Circular Road, P.O Box No: 11052, Hlaing University
Campus, Hlaing Township, Yangon.

၀၈

အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့
(က)

်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဆိုသညးမြာ

ဌာန၇ ်ပညးေထာငးစုမြတးပဵုတငးေရ့အဖျဲ႕တျငး (၅.၁.ဿွှ၃) ရကးစဲျပါ
်ပညးတင
ျ း့အသငး့အဖျဲ႕ မြတးပဵုတငးအမြတး ှ/ ်ပညးတင
ျ း့ / ွွ၁၁ ်ဖငးံ အသငး့အဖျ႕ဲ အ်ဖစး
မြတးပဵုတငးထာ့သညးံ အဖျဲ႕ဟု လညး့ေကာငး့၇ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈႏြငးံနိုငးငဵ်ခာ့စီ့ပျာ့ဆကးသျယးေရ့
ဝနးႀကီ့ဌာနတျငး (

) ရကးစဲျပါ ကုမၸဏီးမ္ာ့မြတးပုဵတငးအမြတး (

) ်ဖငးံ

ဖျ႕ဲ စညး့ထာ့ေသာ အ်မတးခဲျေဝရနးမလိုသညးံ အဖျ႕ဲ ဟုလညး့ေကာငး့ ဆိုလိုသညး၈
(ခ)

အတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာလုပးငနး့ ဆိုသညးမြာ MICEG ၌ အငးဂ္ငးနီယာႏြငးံ ဆကးစပးသညးံ
အတိုးငးပငးခဵလုပးငနး့မ္ာ့၇ အ်ခာ့အငးဂ္ငးနီယာလုပးငနး့မ္ာ့ အာ့လဵု့ကိုဆိုလိုသညး၈

(ဂ)

အဖျ႕ဲ ွငး ဆိုသညးမြာ သီ့်ခာ့အဓိပၸါယးေဖ၍်ပမထာ့လြ္ငး တညးေထာငးသူအဖျဲ႕ဝငး (Founding
Members) မ္ာ့၇ တညးေထာငးသူအတိုငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငး (Founding Consultant Members)
မ္ာ့၇ အတိုငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငး (Consultant Members) မ္ာ့ႏြငးံ အဖျဲ႕ွငး (Members) မ္ာ့
အာ့လုဵ့ကို ဆိုလိုသညး၈

(ဃ) နာယကအဖျ႕ဲ ွငး ဆိုသညးမြာ အသငး့်ဖစးေ်မာကးေရ့ႏြငးံ အသငး့၌ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့အတျကး
စျမး့စျမး့တမဵ ကူညီေထာကးပဵံေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈
ကနး႕သတး

ကနး႕သတး

၁၈

ရညးရျယးခ္ကး
(က)

အငးဂ္ငးနီယာႏြငးံဆကးစပးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့/ အ်ခာ့အတုိငးပငးခဵလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေတား
ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ကို တစးဖကးတစးလမး့မြ အေထာကးအကူ်ပဳရနး၈

(ခ)

အငးဂ္ငးနီယာႏြငးံဆကးစပးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့၇

အ်ခာ့အတိုငးပငးခဵလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ

လူသာ့

အရငး့်မစးဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးရနး၈
(ဂ)

်ပညးတင
ျ း့/ ်ပညးပ အတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အတိုငးပငးခဵလုပးငနး့မ္ာ့ကို
တညးဆဲဥပေဒစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး၈

(ဃ)

်မနးမာႏုိငးငဵအငးဂ္ငးနီယာအသငး့ခ္ဳပး (Federation of Myanmar Engineering SocietiesFed. MES) ကို စဥးဆကးမ်ပတး ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး ပံဵပို့ေဆာငးရျကးရနး၈

၂၈

နာယကအဖျ႕ဲ
(က)

အထကးအပိုဒး ၀ (ဃ) ပါ အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးႏြငးံ ကုိကးညီသူမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတး တညး
ေထာငးသူအဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့အနကး

ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီမြ

ေရျ့ခ္ယးသတးမြတးသူ

မ္ာ့ႏြငးံ ဖျ႕ဲ စညး့ရမညး်ဖစးၿပီ့ အနီ့ဆဵု့ ႏြစးပါတးလညးညီလာခဵတျငး အတညး်ပဳခ္ကးရယူရမညး၈
(ခ)

ဗဟိုအလုပးမႈေဆာငးေကားမတီသညး နာယကအဖျဲ႕ွငးဦ့ေရကို အနညး့ဆဵု့ ၀-ဦ့ သိ႕ု မဟုတး
လိုအပးလြ္ငး လိုအပးသလို သတးမြတးႏိုငးသညး၈

(ဂ)

နာယကအဖျဲ႕ွငးအနညး့ဆဵု့

သတးမြတးဦ့ေရထကး

လစးလပးေလ္ာံနညး့သျာ့ပါက

လစးလပးေနရာအာ့

အေၾကာငး့တစးစဵုတစးရာေၾကာငးံ
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီက

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးၿပီ့ အနီ့ဆဵု့ ႏြစးပတးလညးညီလာခဵတျငး အတညး်ပဳခ္ကးရယူရမညး၈

ကနး႕သတး
၂

ကနး႕သတး

အခနး့ ဿ
အဖျ႕ဲ ွငး်ဖစး်ခငး့
၃၈

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့
(က)

တညးေထာငးသူအဖဲ႕ျ ွငးမ္ာ့ (Founding Members) ၈ မတညးရနးပဵုေငျထညးံွငး၊ အဖျ႕ဲ ကို
စတငး တညးေထာငးခံသ
ဲ ူမ္ာ့၈

(ခ)

တညးေထာငးသူအတိုငးပငးခဵအဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့ (Founding Consultant Members) ၈ တညး
ေထာငးသူအဖဲျ႕ွငးမ္ာ့အနကး Professional Engineer (PE) သိ႔မ
ု ဟုတး Senior Licensed
Architect (SLA) လကးမြတး ရရြိသူမ္ာ့၈

(ဂ)

အတိုငးပငးခဵအဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့

(Consultant

Members)

၈

အဖျဲ႕တျငးပါဝငးေဆာငးရျကးရနး

ေလြ္ာကးထာ့လာသညးံ Professional Engineer (PE) သိ႔မ
ု ဟုတး Senior Licensed
Architect (SLA) လကးမြတးရရြိၿပီ့ေသာ အငးဂ္ငးနီယာပညာရပးတစးခုခုႏြငးံစပးလ္ဥး့သညးံ
အရညးအခ္ငး့ရြိသူမ္ာ့၈
(ဃ)

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့

(Members)

၈

အဖျဲ႕တျငးပါွငးေဆာငးရျကးရနး

ေလြ္ာကးထာ့လာသညးံ

အငးဂ္ငးနီယာပညာရပးတစးခုခုႏြငးံစပးလ္ဥး့သညးံ အရညးအခ္ငး့ရြိသူမ္ာ့၈

၄၈

အဖျ႕ဲ ွငး်ဖစး်ခငး့
(က)

MICEG

အဖျဲ႕်ဖစးေ်မာကးေရ့အတျကး

ေစတနာသဒၶါတရာ့ထကးသနးစာျ ်ဖငးံ

သတးမြတး

ကာလအတျငး့ ကနဦ့မတညးရနးပဵုေငျ အနညး့ဆဵု့က္ပး ၀ သိနး့ ထညးွ
ံ ငးထာ့သူမ္ာ့သညး
တညးေထာငးသူအဖဲျ႔ွငးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ယငး့တို႔ကို သီ့်ခာ့စာရငး့်ပဳစုထာ့ရြိ၊ ဗဟိုအလုပး
အမႈေဆာငးေကားမတီ (CEC) အဖျ႕ဲ ၌ လပတးအစညး့အေွ့်ပဳလုပးတိုငး့ ဦ့စာ့ေပ့အ်ဖစး
အေၾကာငး့ၾကာ့ ဖိတးၾကာ့ရမညး၈
(ခ)

တညးေထာငးသူအဖျဲ႕ွငးတစးဦ့သညး PE သု႔မ
ိ ဟုတး SLA လကးမြတးရရြိလာလြ္ငး တညး
ေထာငးသူအတိုငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့ (Founding Consultant Member) ်ဖစးလာသညး၈

(ဂ)

MICEG အဖျဲ႕ဝငး်ဖစးၿပီ့ PE သု႔မ
ိ ဟုတး SLA လကးမြတးရရြိၿပီ့ေသာ အငးဂ္ငးနီယာသညး
အတုိငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငး (Consultant Member) အ်ဖစးပါွငးလိုေၾကာငး့ ေလြ္ာကးထာ့ပါက
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသညး သတးမြတးခ္ကးႏြငးံ ကိုကးညီလြ္ငး ချငးံ်ပဳႏိုငးသညး၈

ကနး႕သတး
၃

ကနး႕သတး

(ဃ)

အငးဂ္ငးနီယာပညာရပးတစးခုခုႏြငးံစပးလ္ဥး့သညးံ

အရညးအခ္ငး့်ပညံးမီိသူသညး

အဖျ႕ဲ ွငး

(Member) အ်ဖစး ပါွငးလိုေၾကာငး့ ေလြ္ာကးထာ့ပါက ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ
သညး သတးမြတးခ္ကးႏြငးံကိုကးညီလြ္ငး ွငးေၾက့က္ပးတစးသိနး့ ေပ့သျငး့ေစ်ပီ့ ချငးံ်ပဳႏိုငး
သညး၈
(င)

အဖျ႕ဲ ၌ ႐ဵု့အဖျဲ႕မြဴ့သညး အဖျ႕ဲ ွငးအ်ဖစး ေလြ္ာကးထာ့လာသူမ္ာ့၌ ေလြ္ာကးလႊာမ္ာ့ကို
လကးခဵၿပီ့လြ္ငး

သတးမြတးစညး့မ္ဥး့အရ

အဖျ႕ဲ ွငးအဆငးံအတနး့ကို

အဆငံးအလိုကး အဖျ႕ဲ ွငးအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳေရ့ကို ေဆာငးရျကးရမညး၈

ကနး႕သတး
၄

စီစစးမြတးခ္ကး်ပဳ၊

ကနး႕သတး

အခနး့ ၀
အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့၌ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ႏြငးံ ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့
၅၈

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့၌ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့
(က)

နာယကအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့မြအပ

က္နးအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့အာ့လဵု့သညး

သတးမြတးအဖျ႕ဲ ွငးေၾက့

က္ပးတစးသိနး့ႏြငးံ ႏြစးစဥးေၾက့ က္ပးတစးေသာငး့ ေပ့သျငး့ရမညး၈
(ခ)

အဖျ႕ဲ ၌ အက္ိဳ့ထိခိုကးမညးံအ်ပဳအမူမ္ာ့ မ်ပဳလုပးရ၈ အဖျ႕ဲ ၌ သတးမြတးထာ့ေသာ က္ငးွ
ံ တး
ႏြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကို လိုကးနာရမညး၈

(ဂ)

အဖျ႕ဲ မြ ေပ့အပးေသာတာွနးကို ေက္ပျနးစျာထမး့ေဆာငးရမညး၈

(ဃ)

ႏိုငးငဵေတားမြ ်ပ႒ာနး့ထာ့ေသာ တညးဆဲဥပေဒနညး့ဥပေဒမ္ာ့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵအငးဂ္ငးနီယာ
ေကာငးစီ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵဗိသုကာေကာငးစီ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵအငးဂ္ငးနီယာအသငး့ခ္ဳပးႏြငးံ ်မနးမာအ
်ပညး်ပညးဆိုငးရာအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕မြ ထုတး်ပနးထာ့ေသာ ဥပေဒ၇ စညး့မ္ဥး့
စညး့ကမး့မ္ာ့၇ အမိနး႔ႏြငးံညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို လိုကးနာရမညး၈

(င)

်မနးမာႏိုငးငဵအငးဂ္ငးနီယာအသငး့ခ္ဳပး၌ စဥးဆကးမ်ပတး ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး ပံဵပို့
ေဆာငးရျကးရနး တာွနးရြိသညး၈

၆၈

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့၌ ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့
(က)

အဖျ႕ဲ မြ ကမကထ်ပဳသညးံအငးဂ္ငးနီယာႏြငးံ အ်ခာ့အတိုငးပငးခဵပညာရပးတစးခုခုႏြငးံ စပးလ္ဥး့
သညးံ ပညာရပးဆိုငးရာညီလာခဵမ္ာ့၇ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၇ စာတမး့ဖတးပဲျမ္ာ့၇ အလုပ႐
း ဵုေဆျ့ေႏျ့
ပျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ ေလံလာေရ့ခရီ့စဥးမ္ာ့တျငး ပါွငးေဆာငးရျကးတကးေရာကးခင
ျ းံရြးိသညး၈

(ခ)

အတိုငးပငးခဵႏြငးံပကးသကးသညးံ အဆငးံအတနး့ကို မိမိအမညးေဘ့တျငး ေအာကးေဖား်ပပါ
အတိုငး့ တရာ့ဝငးထညးံသျငး့ေရ့သာ့သဵု့စျဲခင
ျ းံရြိသညး(ှ)

တညးေထာငးသူအဖျဲ႕ဝငး

(Founding Member)

(ဿ)

တညးေထာငးသူအတိုငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငး

(Founding Consultant Member)

(၀)

အတိုငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငး

(Consultant Member)

(၁)

အဖျ႕ဲ ွငး

(Member)

ကနး႕သတး
၅

ကနး႕သတး

(ဂ)

အသငး့သာ့စဵုညီႏြစးပတးလညးညီလာခဵ (Annual General Meeting - AGM) ႏြငးံ ေရျ့ခ္ယး
တငးေ်မြာကးပဲျ က္ငး့ပ်ပဳလုပးသညးံေန႔တင
ျ း အဖျ႕ဲ ဝငးသကးတမး့ (ှ) ႏြစး ်ပညးံေ်မာကးသူမ္ာ့
သညး ဆႏၵမဲ ေပ့ပိုငးချငးံရြိသညး၈

(ဃ)

အဖျ႕ဲ ဝငးအဆငးံအာ့လဵု့သညး သတးမြတးသညးံစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီပါက အသငး့၌
စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ပါဝငးေဆာငးရျကးချငးံရြိၿပီ့ သတးမြတးသညးံခ္ီ့်မြငးံေငျႏြငးံ ဝနးေဆာငးခ
ကို ရယူခဵစာ့ချငးံရြိသညး၈

(င)

တညးေထာငးသူအတိုငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့ႏြငးံ

အဖျ႕ဲ ဝငးသကးတမး့

တစးႏြစး်ပညးံၿပီ့ေသာ

အတိုငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့သညး ဗဟိုေကားမတီွငးအ်ဖစး အေရျ့ခ္ယးခဵပိုငးချငးံရြိသညးံ အရညး
အခ္ငး့ရြိသူမ္ာ့ အ်ဖစးသတးမြတးသညး၈

ကနး႕သတး
၆

ကနး႕သတး

အခနး့ ၁
အဖျ႕ဲ ွငးအ်ဖစးမြ ရပးစဲ်ခငး့၇ အေရ့ယူ်ခငး့
ှွ၈

အဖျ႕ဲ ွငးအ်ဖစးမြ ႏႈတးထျကး်ခငး့၇ ရပးစဲ်ခငး့၇ ထုတးပယး်ခငး့
(က)

အဖျ႕ဲ မြႏႈတးထျကးလိုလြ္ငး

အလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသ႕ို

စာ်ဖငးံ

တစးလႀကိဳတငး၊

အေၾကာငး့ၾကာ့ၿပီ့ အလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ၌ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ဖငးံ ႏႈတးထက
ျ းႏိုငးသညး၈
မႏႈတးထျကးမီ အဖျ႕ဲ သိ႔ု တာွနးႏြငးံ ေပ့ဆပးရနး ေငျေၾက့မ္ာ့ကို စနစးတက္ေပ့အပးရြငး့လငး့
ၿပီ့်ဖစးရမညး၈
(ခ)

အဖျ႕ဲ ၌ သတးမြတးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကိုေဖာကးဖ္ကးသ်ဖငးံ အဖျ႕ဲ ွငးအ်ဖစးမြ ရပးစဲရနး၇ ထုတးပယး
ရနးႏြငးံ ဥပေဒေၾကာငး့အရ အေရ့ယူရနး အေၾကာငး့ေပ၍ေပါကးပါက အလုပးအမႈေဆာငး
ေကားမတီ၌ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ဖငးံ ေဆာငးရျကးရမညး၈

ှှ၈

အဖျ႕ဲ ွငးအ်ဖစးမြအလိုအေလြ္ာကးရပးစဲ်ခငး့
ေအာကးပါအေ်ခအေနတစးခုခု ေပ၍ေပါကးလြ္ငး အဖျ႕ဲ ွငးအ်ဖစးမြ အလိုအေလြ္ာကးရပးစဲသညး(က)

ကျယးလျနး်ခငး့ ၇

(ခ)

သာသနာေဘာငးသို႕ အၿပီ့ွငးေရာကး်ခငး့ ၇

(ဂ)

႐ူ့သျပး်ခငး့ ၇

(ဃ)

အက္ငးံစာရိတၱပ္ကး်ပာ့သညးံ ရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနးေႀကာငး့ ်ပစးမႈထငးရြာ့စီရငးခဵရ်ခငး့ ၇

(င)

ႏိုငးငဵေတားမြ်ပဌာနး့ထာ့ေသာ
ေကာငးစီ၇

တညးဆဲဥပေဒနညး့ဥပေဒမ္ာ့၇

်မနးမာႏိုငးငဵဗိသုကာေကာငးစီ၇

်မနးမာႏိုငးငဵအငးဂ္ငးနီယာ

်မနးမာႏိုငးငဵအငးဂ္ငးနီယာအသငး့ခ္ဳပးႏြငးံ

်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕ မြ ထုုတး်ပနးထာ့ေသာဥပေဒ၇
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့၇

အမိးနး႔ႏြငးံ

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို

မလိုကးနာေၾကာငး့စစးေဆ့

ေတျ႕ရြိ်ခငး့၈

ှဿ၈

အယူခွ
ဵ ငး်ခငး့
အထကးအပိုဒး-ှွ (ခ) အရ အဖျ႕ဲ ွငးအ်ဖစးမြ ရပးစဲခဵရသူသညး နာယကအဖျဲ႕သိ႕ု အက္ိဳ့အေၾကာငး့
ေဖား်ပ၊ အယူခွ
ဵ ငးချငးံရြိသညး၈ နာယကအဖျ႕ဲ ၌ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးသညး အတညး်ဖစးသညး၈

ကနး႕သတး
၇

ကနး႕သတး

အခနး့ ၂
အဖျ႕ဲ ၌ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးပုဵ
ှ၀၈

ဗဟိုေကားမတီႏြငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ
(က)

ဗဟိုေကားမတီကို MICEG အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့က ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးေသာ အဖျ႕ဲ ွငး အမ္ာ့ဆုဵ့
(၀၂) ဦ့၇ အနညး့ဆုဵ့ (ဿှ) ဦ့ ်ဖငးံ ဖျ႕ဲ စညး့ရမညး၈

(ခ)

ေအာကးေဖား်ပပါ

်ပညးနယးႏြငးံ

တိုငး့ေဒသႀကီ့မ္ာ့မြ

MICEG

ဥက၎႒မ္ာ့အာ့

ဗဟိုေကားမတီအထူ့အဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့အ်ဖစး ခနး႔အပးဖျ႕ဲ စညး့ရမညး-

(ဂ)

(ှ)

ေန်ပညးေတားေကာငးစီနယးေ်မ

(ဿ)

ကခ္ငး်ပညးနယး

(၀)

ကယာ့်ပညးနယး

(၁)

ကရငး်ပညးနယး

(၂)

ခ္ငး့်ပညးနယး

(၃)

စစးကိုငး့တိုငး့ေဒသႀကီ့

(၄)

တနသၤာရီတိုငး့ေဒသႀကီ့

(၅)

ပဲခူ့တိုငး့ေဒသႀကီ့

(၆)

မေကျ့တိုငး့ေဒသႀကီ့

(ှွ)

မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့

(ှှ)

မျနး်ပညးနယး

(ှဿ)

ရခိုငး်ပညးနယး

(ှ၀)

ရြမး့်ပညးနယး

(ှ၁)

ရနးကုနး့တိုငး့ေဒသႀကီ့

(ှ၂)

ဧရာဝတီတိုငး့ေဒသႀကီ့

ထိုဗဟိုေကားမတီအထူ့အဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့သညး ဗဟိုေကားမတီအစညး့အေဝ့မ္ာ့၉ ပါဝငးေဆျ့ေႏျ့
တငး်ပချငးံရြိေသားလညး့ ဆႏၵမေ
ဲ ပ့ပိုငးချငးံ ဆုဵ့်ဖတးပိုငးချငးံ မရြိေစရ၈

ကနး႕သတး
၈

ကနး႕သတး

ှ၁၈

ဗဟုိေကားမတီွငးမ္ာ့၌ အရညးအခ္ငး့
(က)

Professional Engineer (PE) လကးမြတး သိ႔မ
ု ဟုတး Senior Lecensed Architect (SLA)
လကးမြတး ရရြိသူ်ဖစးရမညး၈

(ခ)

ှ၂၈

အဖျ႕ဲ ၌ အက္ိဳ့ကိုေရြ့ရႈသူ ်ဖစးရမညး၈

(ဂ)

အဖျ႕ဲ သိ႔ေ
ု ပ့ရနး တာွနးႏြငးံ ႏြစးစဥးေႀက့မ္ာ့ကို ေပ့သျငး့ၿပီ့သူ်ဖစးရမညး၈

(ဃ)

အတိုငးပငးခဵအဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့၌ အရညးအခ္ငး့၇ က္ငးွ
ံ တးသိက၏ာ၇ သမာဓိႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူ ်ဖစးရမညး၈

(က)

ဗဟိုေကားမတီွငးမ္ာ့သညး ၁ငး့တိ႕ု အနကးမြ ကိုယးတိုငးအဆို်ပဳေသာ MICEG Founding
Consultant Member သိ႔မ
ု ဟုတး Consultant Member မ္ာ့်ဖငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး
အမ္ာ့ဆုုဵ့ (ဿှ) ဦ့၇ အနညး့ဆုဵ့ (ှ၂) ဦ့ကို ေအာကးပါအတိုငး့ဆႏၵမဲ်ဖငးံ ေရျ့ခ္ယးရမညး၈
(ှ)

ဥက၎႒

ှ ဦ့ ၇

(ဿ)

ဒုတိယဥက၎႒

ဿ ဦ့ ၇

(၀)

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့

ှ ဦ့ ၇

(၁)

တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့

ဿ ဦ့ ၇

(၂)

ဘ႑ာေရ့မြဴ့

ှ ဦ့ ၇

(၃)

တျဲဖကးဘ႑ာေရ့မြဴ့

ှ ဦ့ ၇

(၄)

်ပနးၾကာ့ေရ့မြဴ့

ှ ဦ့ ၇

(၅)

တျဲဖကး်ပနးၾကာ့ေရ့မြဴ့

ှ ဦ့ ၇

(၆)

စာရငး့စစး

ှ ဦ့ ၇

(ှွ)

တျဲဖကးစာရငး့စစး

ှ ဦ့ ၇

(ှှ)

ေကားမတီွငး

အမ္ာ့ဆုဵ့ ၆ ဦ့ ၇ အနညး့ဆုဵ့ ၀ ဦ့
စုစုေပါငး့ အမ္ာ့ဆုဵ့ ဿှ ဦ့ ၇ အနညး့ဆုဵ့ ှ၂ ဦ့ ၈

ကနး႕သတး
၉

ကနး႕သတး

(ခ)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ

ဥက၎႒

ႏြငးံ

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့၌

သကးတမး့

ကာလသညး (ဿ) ႏြစး ်ဖစးၿပီ့ ဆကးတိုကး (ဿ) ႀကိမး အထိသာ ေရျ့ခ္ယးခဵပိုငးချငးံရြိသညး၈
(ဂ)

ဗဟိုးေကားမတီႏြငးံ

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ၌

သကးတမး့မြာေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ

AGM က အတညး်ပဳေသာေန႔မြ (ဿ) ႏြစး ်ဖစးသညး၈
(ဃ)

ှ၃၈

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသညးး ဗဟိုးေကားမတီကို တာွနးခဵရမညး၈

ဒါရိုကးတာအဖျ႔ဲ (Board of Directors)
(က)

ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) ကို အခ္ိနး်ပညးံဒါရိုကးတာ ှဿ-ဦ့်ဖငးံ ေအာကးပါ
အတိုငး့ ဖျ႕ဲ စညး့ရမညးစဥး

အဖျ႕ဲ တာဝနး

ကုမၸဏီတာဝနး

(ှ)

ဥက၎႒

ဥက၎႒

(ဿ)

ဒုတိယဥက၎႒ (ှ)

ဒါရိုးကးတာ

(၀)

ဒုတိယဥက၎႒ (ဿ)

ဒါရိုးကးတာ

(၁)

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့

အတျငး့ေရ့မြဴ့

(၂)

တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ (ှ)

ဒါရိုးကးတာ

(၃)

တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ (ဿ)

ဒါရိုးကးတာ

(၄)

ဘ႑ာေရ့မြဴ့

(၅)

တျဲဖကးဘ႑ာေရ့မြဴ့

ဒါရိုးကးတာ

(၆)

်ပနးၾကာ့ေရ့မြဴ့

ဒါရိုးကးတာ

(ှွ) တျဲဖကး်ပနးၾကာ့ေရ့မြဴ့

ဒါရိုးကးတာ

(ှှ)

ဒါရိုးကးတာ

စာရငး့စစး

ဒါရိုးကးတာ

(ှဿ) တျဲဖကးစာရငး့စစး
(ခ)

ဒါရိုးကးတာ

်ပညးနယးႏြငးံတိုငး့ေဒသႀကီ့မ္ာ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳေသာ အခ္ိနးပိုငး့ဒါရိုးကးတာ အနညး့ဆုဵ့ (၄)
ဦ့်ဖငးံ ဖျ႕ဲ စညး့ရမညး၈
ကနး႕သတး
၁၀

ကနး႕သတး

(ဂ)

အခ္ိနးပုိငး့ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ဝငးသညး ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကး်ခငး့ခဵရသူမဟုတးပါက ဒါရုိကးတာ
အဖျ႕ဲ (Board of Directors) အစညး့အေဝ့မ္ာ့၉ ပါဝငးေဆျ့ေႏျ့တငး်ပချငးံရြိေသားလညး့
ဆႏၵမေ
ဲ ပ့ပိုငးချငးံ ဆုဵ့်ဖတးပိုငးချငးံ မရြိေစရ၈

(ဃ) ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors)သညး ခ္ီ့်မြငးံေငျကို ဗဟိုအလုပးမႈေဆာငးေကားမတီ၌
အခါအာ့ေလ္ားစျာ သတးမြတးေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ဖငးံ ခဵစာ့ချငးံရြိသညး၈
(င)

ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕(Board of Directors)၌သကးတမး့မြာ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ၌
သကးတမး့အတိုးငး့်ဖစးသညး၈

(စ)

ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) သညး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီကို တာွနး
ခဵရမညး၈

(ဆ)

ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) သညး ရဵု့လုပးငနး့မ္ာ့အခ္ိနး်ပညးံ ေဆာငး ရျကးႏိုငးရနး
အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး (Chief Executive Officer - CEO) ၇ အေထျေထျမနးေနဂ္ာ
(အုပးခ္ဳပးေရ့) General Manager (Administration) ၇ အေထျေထျမနးေနဂ္ာ (ဘ႑ာေရ့)
General Manager (Finance) ႏြငးံ အေထျေထျမနးေနဂ္ာ (လုပးငနး့) General Manager
(Operation) မ္ာ့ပါွငးေသာ ွနးးထမး့အဖျ႕ဲ အစညး့ကို ဥပေဒႏြငးံအညီ အၿမဲတမး့ခနး႔အပး
တာွနးေပ့ၿပီ့ တာွနးခဵ်ခငး့မ္ာ့ရြိေစရမညး၈

ှ၄၈

လုပးငနး့အဖျ႕ဲ ဖျ႕ဲ စညး့တာွနးေပ့်ခငး့
(က)

အဖျ႕ဲ သိ႔ု လုပးငနး့အပးႏြဵလိုသူမ္ာ့က ဆကးသျယးလာလြ္ငး အဖျ႕ဲ ၌ ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ (Board
of Directors)

က လကးခဵေတျ႕ဆဵု၊ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသို႔ တငး်ပရ မညး၈

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors)
က လုပးငနး့အပးႏြဵသူမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့၊ ဆကးလကးေဆာငးရျကး ရမညး၈
(ခ)

လုပးငနး့အပးႏြဵသူမ္ာ့၌ လိုလာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ (Board of Directors)
MICEG

အဖျဲ႕ွငးအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အာ့

ထပးဆငးံအသိေပ့ၿပီ့

က

အတိုငးပငးခဵ

အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့က ွနးေဆာငးမႈေဆာငးရျကးလိုေၾကာငး့ ဆႏၵ်ပဳစာရငး့ ေကာကးယူရမညး၈
(ဂ)

အတိုငးပငးခဵွနးေဆာငးမႈေဆာငးရျကးလိုေၾကာငး့ ဆႏၵ်ပဳသူမ္ာ့အနကးမြ သငးံေတားသူမ္ာ့်ဖငးံ
Project Implementation Group (PIG) ကုိ ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ (Board of Directors) က
ဖျ႕ဲ စညး့တာွနးေပ့အပးရမညး၈
ကနး႕သတး
၁၁

ကနး႕သတး

(ဃ)

PIG သညး အပးႏြဵသညးံလုပးငနး့ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ (Board of Directors) မြ
ခ္မြတးေပ့သညးံ လမး့ညႊနးခ္ကးအတိုငး့ ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) ႏြငးံ PIG
ၾကာ့

စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆို၊

အပါအဝငး

ဆကးလကးေဆာငးရျကးရမညး၈

ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ႏြငးံ

အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးအေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

တာဝနးခဵမႈ
အဆိုပါကတိ

စာခ္ဳပးတင
ျ း ထညးံသျငး့ ေဖား်ပရမညး၈
(င)

PIG အဖျ႕ဲ ေခါငး့ေဆာငးကို PE/ SLA လကးမြတးရ MICEG အဖျ႕ဲ ဝငးထမ
ဲ ြ တစးဦ့ကို
ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) မြ ေရျ့ခ္ယးတာဝနးေပ့ရမညး၈

ှ၅၈

စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖားေရ့အဖျ႕ဲ (Project Implementation Group - PIG)
(က)

စီမဵကိနး့အလိုကး လုပးငနး့မ္ာ့ကို ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) က ေအာကးပါ
ပုဂၐိဳလးမ္ာ့်ဖငးံ PIG အ်ဖစး ခနး႔အပးတာွနးေပ့ရမညး-

(ခ)

(ှ)

တညးေထာငးသူအဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့

(Founding Members)

(ဿ)

တညးေထာငးသူအတုိငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့

(Founding Consultant Members)

(၀)

အတိုငးပငးခဵအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့

(Consultant Members)

(၁)

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့

(Members)

ထိုသုိ႔ဖဲ႕ျ စညး့ေသာ PIG သညး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈအတျကး အတိုငးပငးခဵအၾကဵေပ့ဝနး
ေဆာငးခ (Consulting Fees) ကို သတးမြတးစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ခဵစာ့ချငးံရြိသညး၈

(ဂ)

PIG တစးခုခ္ငး့၌ သကးတမး့မြာ သကးဆိုငးရာအပးႏြဵလုပးငနး့စတငးရနး သတးမြတးေသာေန႔မြ
စ၊ အဆိုပါအပးႏြဵလုပးငနး့ ၿပီ့စီ့သညံးေန႔အထိ ်ဖစးသညး၈

(ဃ)

CEC

ႏြငးံ

ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ

(Board

of

Directors)

၌

သတးမြတးေပ့ထာ့သညးံ

ကာလအတျငး့ လုပးငနး့ဆိုငးရာစာရငး့ မ္ာ့ႏြငးံ ေငျစာရငး့မ္ာ့ကုိ ရြငး့လငး့ေပ့ရမညး၈
(င)

PIG သညး ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) ကို တာွနးခဵရမညး၈

ကနး႕သတး
၁၂

ကနး႕သတး

(စ)

ဒါရုိကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) က PIG မ္ာ့ကို ဖျ႕ဲ စညး့ရာတျငး PIG က
တာဝနးယူေဆာငးရျကးမညးံ လုပးငနး့ သဘာဝ၇ လိုအပးခ္ကး၇ ကာလအပိုငး့အ်ခာ့မ္ာ့ႏြငးံ
အ်ခာ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ေပါငး့စပးစဥး့စာ့သဵု့သပး၊ PIG အဖဲ႕ျ ၌ အေရအတျကးကို သတးမြတး
ေပ့ရမညး၈

ကနး႕သတး
၁၃

ကနး႕သတး

အခနး့ ၃
လုပးငနး့ရပးဆိုငးရာ အတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့၌ အရညးအခ္ငး့ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့

ှ၆၈

အတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့ႏြငးံ အဖျ႔ဝ
ဲ ငးအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့၌ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့
(က)

အတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာ
(ှ)

မြတးပုဵတငးအငးဂ္ငးနီယာပညာရြငးလကးမြတး (PE လကးမြတး) သိ႔မ
ု ဟုတး အႀကီ့တနး့
လိုငးစငးရဗိသုကာပညာရြငးလကးမြတး

(SLA

လကးမြတး)

သကးတမး့ရြိလကးမြတး

လကးွယးရြိသူ ်ဖစးရမညး၈
(ဿ)

MICEG အဖျ႕ဲ ဝငးသကးတမး့အနညး့ဆဵု့ တစးႏြစး်ပညးံၿပီ့သူ ်ဖစးရမညး၈

(၀)

သကးဆိုငးသညးံပညာရပးဆိုငးရာ

အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးႏြငးံ

အေတျ႕အႀကဵဳ

်ပညးံဝသူ်ဖစးရမညး၈
(၁)

အတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာပညာရြငးႏြငးံ

ဗိသုကပညာရြငးတို႔၌

အရညးအခ္ငး့၇

က္ငးွ
ံ တးသိက၏ာ၇ သမာဓိႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူ်ဖစးရမညး၈
(ခ)

MICEG အဖျ႕ဲ ွငးအငးဂ္ငးနီယာ
AGTI ဒီပလိုမာလကးမြတးရရြိ်ပီ့ လုပးငနး့အေတျ႕အၾကဵဳ (ှွ) ႏြစးရြိၿပီ့သူမ္ာ့ ်ဖစးရမညး၈
သိ႔မ
ု ဟုတး BE ဘျဲ႕ရၿပီ့ လုပးငနး့အေတျ႕အၾကဵဳ (၂) ႏြစးရြိသူမ္ာ့်ဖစးရမညး၈

ဿွ၈

အငးဂ္ငးနီယာဘာသာရပးႏြငးံမသကးဆိုငးေသာ အ်ခာ့အတိုငးပငးခဵမ္ာ့
(က)

သကးဆိုငးရာဘာသာရပးနယးပယးအလိုကး

ပညာရပးဆိုငးရာအဖျဲ႕အစညး့တစးရပးရပးက

အတိုငးပငးခဵအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳထာ့သူ်ဖစးရမညး၈
(ခ)
(ဂ)

လုပးငနး့အေတျ႕အၾကဵဳ (ှွ) ႏြစး အနညး့ဆဵု့ရြိရမညး၈
အဖျ႕ဲ ၌ အလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီက အတိုငးပငးခဵအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳထာ့သူ်ဖစးရ
မညး၈

ကနး႕သတး
၁၄

ကနး႕သတး

အခနး့ ၄
တာဝနးႏြငးံလုပးပိုငးချငးံမ္ာ့

ဿှ၈

ဗဟိုေကားမတီႏြငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ ၌ တာဝနးႏြငးံလုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
(က) အဖျ႕ဲ ၌

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ထေ်မာကးေရ့အတျကး

ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့ပါ

်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသညး

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိေစရနး

တာဝနးယူ

ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစး်ပီ့ ဗဟိုေကားမတီသို႔ တာဝနးခဵရမညး၈
(ခ)

်ပညးေထာငးစု်မနးမာနိုငးငဵေတားအစို့ရက ခ္မြတး်ပ႒ာနး့ထာ့ေသာ မူဝါဒမ္ာ့ကို တိက္စျာ
လိုကးနာက္ငးံသုဵ့ေစလ္ကး တညးဆဲဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒ၇ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ အမိနး႔ညျနးၾကာ့
ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကးရမညး၈

(ဂ)

အဖျ႕ဲ ၌ ရပိုငးချငးံမ္ာ့၇ေပ့ရနးတာဝနးမ္ာ့၇အဖျ႕ဲ ရဵပဵုေငျမ္ာ့ ဥက၎႒ႏြငးံ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့
တိ႔၌
ု ေငျကိုငးေဆာငးချငးံမ္ာ့ စသညးံ ဘ႑ာေရ့ကိစၥ အဝဝကို ၾကီ့ၾကပးေဆာငးရျကးရမညး၈

(ဃ)

ဗဟိုအလုပးမႈေဆာငးေကားမတီ (CEC) သညး ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ (Board of Directors) ႏြငးံ
စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖားေရ့အဖျ႕ဲ

(PIG)

တိ႔၌
ု

လုပးငနး့ေဆာငးရျကးခ္ကး

ႏြငးံ

တို့တကးမႈအေ်ခအေနကို လစဥး စီစစး်ခငး့၇ သဵု့သပး်ခငး့၇ ဆဵု့်ဖတး်ခငး့တို႔ကို ေဆာငးရျကးရ
မညး၈
(င)

ဗဟိုေကားမတီႏြငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသညး သကးတမး့ (ဿ) ႏြစး ကုနးဆုဵ့သညးံ
အခါ ဗဟိုေကားမတီအသစးႏြငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီအသစး ေရျ့ခ္ယးဖျ႔စ
ဲ ညး့်ပီ့
သညးံအထိ လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ကို ထမး့ေဆာငးရမညး၈

(စ)

ဒါရိုကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) ႏြငးံ စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖားေရ့အဖျ႕ဲ (PIG)
တိ႔၌
ု တာဝနးႏြငးံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့ကို သတးမြတး်ပ႒ာနး့ ေပ့ရမညး၈

(ဆ)

ဿဿ၈

အဖျ႕ဲ မြ ခ္မြတးေပ့ေသာခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ကုိ အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့ရရြိႏုိငးေစရနး ႀကဳိ့ပမး့ေဆာငးရျကးရမညး၈

ဥက၎႒ ႏြငးံ ဒုတိယဥက၎႒မ္ာ့၌ တာဝနးႏြငးံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
(က)

အဖျ႕ဲ ၌ ဘ႑ာေရ့ကိစၥအဝဝႏြငးံ အဖျ႕ဲ ၌ရပိုငးချငးံမ္ာ့၇ ေပ့ရနးတာဝနးမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ
ကိစၥအဝဝကို ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕၌ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ တာဝနးချေ
ဲ ဝႀကီ့
ၾကပးေဆာငးရျကးရမညး၈
ကနး႕သတး
၁၅

ကနး႕သတး

(ခ)

အဖျ႕ဲ ၌

ဖျဲ႕စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့တျငး

ေဖား်ပထာ့ေသာ

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့

ဗဟိုအလုပးမႈေဆာငးေကားမတီဝငးမ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးရမညး၈
(ဂ)

ဥက၎႒သညး အသငး့သာ့စဵုညီညီလာခဵကို (ှ) ႏြစး

တစးႀကိမးက္ငး့ပ၊

ဗဟိုေကားမတီဝငး

မ္ာ့ႏြငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငးမ္ာ့ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မာကး်ခငး့ကို (ဿ) ႏြစးလြ္ငး
တစးႀကိမး က္ငး့ပ်ပဳလုပးရမညး၈
(ဃ)

ဥက၎႒သညး လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ဝနးထမး့မ္ာ့လိုအပးပါက ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ၌
သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ခနး႔ထာ့ရမညး၈

(င)

ဥက၎႒သညး အဖျ႔လ
ဲ ုပးငနး့ႏြငးံပတးသတး၊ ဗဟိုေကားမတီကသတးမြတးေပ့ေသာ ေငျပမာဏ
ကို သဵု့စျဲခင
ျ းံရြိသညး၈ သကးမြတးေပ့ေသာ ေငျပမာဏထကး ပိုမိုသဵု့စျဲလိုပါက ဗဟိုအလုပးအမႈ
ေဆာငးေကားမတီ အစညး့အေဝ့သိ႔ု တငး်ပအတညး်ပဳခ္ကးရယူရမညး၈

(စ)

်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕၇
အဖျ႕ဲ ၌

ဖျဲ႕စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့ႏြငးံအညီ

လမး့ညႊနး်ခငး့၇

ရဵု့ခ္ဳပးႏြငးံ

နယးရဵု့ချမ
ဲ ္ာ့သို႔

ႀကီ့ၾကပးကပ
ျ းကေ
ဲ ပ့်ခငး့

ညြိႏိႈငး့ေပ့်ခငး့တို႔ကို ေဆာငးရျကးရမညး၈
(ဆ)

ဒုတိယဥက၎႒မ္ာ့သညး ဥက၎႒၌ တာဝနးကို ချေ
ဲ ဝ၊ တာဝနးယူေဆာငးရျကးရမညး၈ ဥက၎႒
မရြိလြ္ငး သငးံေလြ္ားသညးံ ဒုတိယဥက၎႒တစးဦ့ဦ့က ဥက၎႒အ်ဖစး ကိုယးစာ့်ပဳ တာဝနးထမး့
ေဆာငးရမညး၈

ဿ၀၈

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ ႏြငးံ တျဖ
ဲ ကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့မ္ာ့၌ တာွနးႏြငးံ လုပးပုိငးချငးံမ္ာ့
(က)

ဥက၎႒ႏြငးံ ဒုတိယဥက၎႒မ္ာ့ကို တာွနးခဵရမညး၈

(ခ)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီအစညး့အေွ့၇ ဗဟိုေကားမတီအစညး့အေွ့၇ အသငး့သာ့
စဵုညီအစညး့အေွ့မ္ာ့ က္ငး့ပေရ့တို႔တင
ျ း အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့တာွနး ထမး့ေဆာငးရ
မညး်ဖစးၿပီ့အစီအရငးခဵစာမ္ာ့ ်ပဳစုတငးသျငး့ရမညး၈

(ဂ)

အစညး့အေွ့မ္ာ့ေခ၍ယူ်ခငး့၇

မြတးတမး့်ပဳစု်ခငး့၇

ထုတး်ပနး်ခငး့၇

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့

အေကာငးအထညးေဖ၍်ခငး့၇ ႐ဵု့လုပးငနး့ ႏြငးံ ႐ဵု့ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ ႀကီ့ႀကပးကျပးက်ဲ ခငး့တိ႔က
ု ို
တာွနးယူေဆာငးရျကးရမညး၈

ကနး႕သတး
၁၆

ကနး သတး

(ဃ)

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့၌ အဆို်ပဳလႊာမ္ာ့လကးခဵ်ခငး့၇ စိစစး်ခငး့၇ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ
အစညး့အေွ့သို႔ တငး်ပ်ခငး့တို႔ကို ေဆာငးရျကးၿပီ့ အတညး်ပဳခ္ကးရယူရမညး၈

(င)

အဖျ႕ဲ ပိုငးေငျမ္ာ့ ထုတးယူသဵု့စျဲခင
ျ းံကို ဥက၎႒၇ ဘ႑ာေရ့မြဴ့တိ႔န
ု ြငးံအတူ တျဲဖကး၊ လကးမြတး
ေရ့ထို့ရမညး၈

(စ)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕၌

ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကို

ဗဟိုေကားမတီ၌

လစဥးပဵုမြနး

အစညး့အေွ့သုိ႔ အစီရငးခဵတငး်ပရမညး၈
(ဆ)

ဿ၁၈

တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့မ္ာ့သညး အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ကို တာဝနးခဵရမညး၈

ဘ႑ာေရ့မႈ့ႏြငးံ တျဖ
ဲ ကးဘ႑ာေရ့မႈ့မ္ာ့၌ တာဝနးႏြငးံလုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
(က)

ဘ႑ာေရ့မြဴ့သညး ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ (Board of Directors) ၌ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ
ဘ႑ာေရ့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကုိ ေရ့ဆျဲ၊ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသို႔ တငး်ပ
အတညး်ပဳခ္ကးရယူ်ပီ့ လိုကးနာၾကီ့ၾကပး ေဆာငးရျကးရမညး၈

(ခ)

လိုအပးေသာ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာဝနးထမး့မ္ာ့ကို ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ (Board of Directors) ၌
သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီသ႔ို တငး်ပ အတညး်ပဳခ္ကးရယူၿပီ့
ခနး႔အပးရမညး၈

(ဂ)

ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာကိစၥအရပးရပးမ္ာ့ကို ႏိုငးငဵေတား၌ တညးဆဲဥပေဒမ္ာ့၇ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာ
စညး့မ္ဥး့ စညး့ကမး့မ္ာ့အရ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ တာဝနးယူေဆာငးရျကးရမညး၈

(ဃ)

လစဥးေငျစာရငး့ရြငး့တမး့မ္ာ့ကို ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီအစညး့အေွ့သိ႔ု တငး်ပ
ရမညး၈ ႏြစးပတးလညးဘ႑ာေရ့ရြငး့တမး့ႏြငးံ အစီရငးခဵစာကို ႏြစးပတးလညးအသငး့သာ့စဵုညီ
ညီလာခဵသ႔ို ဖတးၾကာ့တငးသင
ျ း့အတညး်ပဳခ္ကး ရယူရမညး၈

(င)

ဘ႑ာေရ့မႈ့သညး ဘ႑ာေရ့ဌာနတျငး ဗဟိအ
ု လုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕က သတးမြတးေပ့ေသာ
ေငျပမာဏ ကိုထာ့ရြိရမညး၈ သတးမြတးခ္ကးထကးပိုေသာေငျပမာဏကို သတးမြတးထာ့သညးံ
ဘဏးတျငး သတးမြတးထာ့သညးံကာလအတျငး့ အပးႏြဵရမညး၈

(စ)

အသုဵ့စရိတးမ္ာ့ကို ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ (Board of Directors) ၌ အတညး်ပဳဆုဵ့်ဖတးခ္ကး
ရယူၿပီ့မြသာ ထုတးေပ့ရမညး၈

ကနး႕သတး
၁၇

ကနး႕သတး

(ဆ)

ဘဏး၉ အပးႏြဵထာ့ေသာေငျမ္ာ့ကို ဘ႑ာေရ့မြဴ့ႏြငးံ ဥက၎႒ သိ႔မ
ု ဟုတး အေထျေထျအတျငး့
ေရ့မြဴ့တိ႔အ
ု နကး တစးဦ့ဦ့၇ ေပါငး့ (ဿ) ဦ့ လကးမြတးေရ့ထို့်ပီ့မြသာ ထုတးယူရမညး၈

(ဇ)

တျဲဖကးဘ႑ာေရ့မႈ့သညး ဘ႑ာေရ့မြဴ့အာ့ တာဝနးခဵရမညး်ဖစး်ပီ့ ။၌ တာဝနးဝတၱရာ့
မ္ာ့ကို ချေ
ဲ ဝတာဝနးယူေဆာငးရျကးရမညး၈

ဿ၂၈

်ပနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ တျဖ
ဲ ကး်ပနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ တို႔၌တာဝနးႏြငးံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
(က)

ဥက၎႒၇ ဒုတိယဥက၎႒မ္ာ့ႏြငးံ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့တို႔ကို တာဝနးခဵရမညး၈

(ခ)

်ပနးၾကာ့ေရ့ႏြငးံ လူထုဆကးသျယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၇ သကးဆိုငရ
း ာဌာနမ္ာ့
ႏြငးံ ဆကးသယ
ျ းေရ့တို႔ကို ေဆာငးရျကးရမညး၈

(ဂ)

်ပနးၾကာ့ေရ့မြဴ့သညး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ၌ အတညး်ပဳခ္ကး်ဖငးံ လိုအပးသလို
်ပနးၾကာ့ေရ့ေကားမတီကို ဖျ႕ဲ စညး့ေဆာငးရျကးရမညး၈

(ဃ)

ဿ၃၈

တျဲဖကး်ပနးၾကာ့ေရ့မြဴ့သညး ်ပနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ကို တာဝနးခဵရမညး၈

စာရငး့စစးႏြငးံတဖ
ျဲ ကးစာရငး့စစးတို႔၌ တာဝနးႏြငးံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
(က)

စာရငး့စစးသညး လိုအပးေသာစာရငး့စစးဝနးထမး့မ္ာ့ကို ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ၌
သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ခနး႔ထာ့ရမညး၈ စာရငး့စစးအဖျဲ႕သညး MICEG ၌ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာ
ကိစၥအရပးရပးကို လစဥး သိ႔မ
ု ဟုတး လိုအပးလြ္ငးလိုအပးသလို စစးေဆ့၊ စစးေဆ့ခ္ကးအစီရငး
ခဵစာ တငး်ပရမညး၈

(ခ)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ၌ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ လိုငးစငးရ ်ပငးပစာရငး့စစးအဖျဲ႕
ခနး႔ထာ့ၿပီ့ စာရငး့စစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ အစီရငးခဵ်ခငး့တိ႔က
ု ို တစးႏြစးလြ္ငး အနညး့ဆဵု့တစးႀကိမး
ေဆာငးရျကးရမညး၈

(ဂ)

အဖျ႕ဲ ရနးပဵုေငျ ႏြငးံ အဖျ႕ဲ ပိုငးပစၥညး့မ္ာ့ကို မညးသူမဆို အလျဲသဵု့စာ့်ပဳခဲ႔လြ္ငး စာရငး့စစးက
တာဝနးယူ၊ တရာ့ရဵု့သိ႔ု တရာ့စျဆ
ဲ ုိရမညး၈

(ဃ)

တျဲဖကးစာရငး့စစးသညး စာရငး့စစးကို တာဝနးခဵရမညး်ဖစးၿပီ့ ။၌ တာဝနးမ္ာ့ကို ချေ
ဲ ဝ
တာဝနးယူ ေဆာငးရျကးရမညး၈

ကနး႕သတး
၁၈

ကနး႕သတး

အခနး့ ၅
ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးပုဵနညး့စနစးမ္ာ့
ဿ၄၈

ရညးရျယးခ္ကး
(က)

ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့ပါ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့ အငးဂ္ငးနီယာပညာရြငး၇

ဗိသုကာ

ပညာရြငး ႏြငးံ အ်ခာ့ပညာရြငးကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးရနး၈
(ခ)

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးရာတျငး အငးဂ္ငးနီယာပညာရြငး၇ ဗိသုကာပညာရြငး ႏြငးံ အ်ခာ့ပညာရြငး
မ္ာ့အာ့လဵု့ စညး့လဵု့ညီ ညျတးစျာ်ဖငးံ စိတးအာ့ထကးသနးစျာ ပါဝငးေဆာငးရျကးေစရနး၈

(ဂ)

အဖျ႕ဲ ၌ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ထိေရာကးစာျ အေကာငးအထညးေဖားရနး အရညး့အခ္ငး့ရြိသညးံ
အမႈေဆာငးမ္ာ့ကို ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးရနး၈

ဿ၅၈

အဆို်ပဳလႊာတငးသျငး့်ခငး့ႏြငးံ ဆႏၵမဲေပ့်ခငး့
အဖျ႕ဲ ဝငးအခ္ငး့ခ္ငး့ စိတးဝမး့ကျဲ်ပာ့မႈ မရြိေစ်ခငး့ငြာ အရညးအခ္ငး့်ပညးံမီေသာ အေရျ့ခဵလိုသညးံ
အဖျ႕ဲ ဝငးကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး ေရျ့ေကာကးပဲျမတိုငးမီအနညး့ဆဵု့ (၄) ရကးႀကိဳတငး၊ အဆို်ပဳလႊာ
တငးသျငး့ရမညး၈ အဖျဲ႕ဝငးကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့ ဆႏၵ်ပဳေရျ့ခ္ယးရာတျငး လိုအပးပါက လြ္ိဳ႕ဝြကး
ဆႏၵမေ
ဲ ပ့်ခငး့စနစးကို က္ငးံသဵု့ရမညး၈ အဖျ႕ဲ ဝငးဆႏၵမေ
ဲ ပ့ႏိုငးချငးံ ရြိသူတိုငး့ ဆႏၵမဲတစးမဲသာ ေပ့ပိုငး
ချငးံရြိသညး၈

ဿ၆၈

အထေ်မာကးေသာေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးပ်ျဲ ဖစး်ခငး့
ဗဟိုေကားမတီဝငးမ္ာ့

တငးေ်မြာကးရာတျငး

မဲဆႏၵေပ့ပိုငးချငးံရြိသူ

အဖျဲ႕ဝငးအာ့လဵု့၌

(၀ွ%)

(သိ႔မ
ု ဟုတး) ဆႏၵမေ
ဲ ပ့ပိုငးချငးံရြိသူ အဖျ႕ဲ ဝငးဦ့ေရ (၂ွ) တကးေရာကးဆႏၵ်ပဳမြသာ အထေ်မာကး
ေသာ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးးပဲျ ်ဖစးရမညး၈

၀ွ၈

ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
အပိုဒ-း ဿ၆ အရ အထေ်မာကးေသာေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးးပဲျမ္ာ့တျငး ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို
မဲအနညး့၇ အမ္ာ့အလိုကး သတးမြတးခ္ကးဦ့ေရအတိုငး့ ေရျ့ခ္ယးသတးမြတးရမညး၈

ကနး႕သတး
၁၉

ကနး႕သတး

၀ှ၈

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးေရ့ေကားမရြငးဖျဲ႕စညး့်ခငး့
(က)

ဗဟိုေကားမတီ၌ သကးတမး့မကုနးဆဵု့မီ (ဿ) လ ႀကိဳတငး၊ အသငး့သာ့စဵုညီ အစညး့အေဝ့
ႏြငးံ ဗဟိုေကားမတီ (အသစး) ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးႏိုငးရနးအတျကး ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးေရ့
ေကားမရြငး ဖျဲ႕စညး့ေဆာငးရျကးရမညး၈

(ခ)

အထကးအပိုဒး (က)အရ ဖျ႕ဲ စညး့မညးံ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးေရ့ေကားမရြငးကို အဖျ႕ဲ ၌ လကးရြိ
ဥက၎႒ ႏြငးံ ဒုတိယဥက၎႒ (ဿ) ဦ့တိ႔မ
ု ြ သငးံေတားသူ အနညး့ဆဵု့ (၀) ဦ့၇ အမ္ာ့ဆဵု့ (၂) ဦ့်ဖငးံ
ဖျ႕ဲ စညး့ေပ့ရမညး၈

၀ဿ၈

ဗဟိုေကားမတီဝငးေရျ့ခ္ယး်ခငး့
ဗဟိုေကားမတီဝငးအသစး၌ (၀) ပဵု (ှ) ပဵုသညး ဗဟိုေကားမတီဝငးေဟာငး့မ္ာ့ထဲမြ်ဖစးရမညး၈ အဆိုပါ
(၀) ပဵု (ှ) ပဵု ကို လကးရြိဗဟိုေကားမတီမ္ာ့က ဆႏၵ်ပဳေရျ့ခ္ယးရမညး၈

၀၀၈

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
ဗဟိုေကားမတီဝငး (၀၂) ဦ့က ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ဿှ) ဦ့ကို အခ္ငး့ခ္ငး့ထဲမြ ေရျ့
ခ္ယးရမညး၈

၀၁၈

လကးရြိဥက၎႒မတိုငးမီ ဥက၎႒ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
(က)

်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကား

မတီဝငး (၀၂) ဦ့ က အခနး့ (၂) အပိုဒး-ှ၁ တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ်ပညးံစဵု်ပီ့ ဗဟို
ေကားမတီဝငးအ်ဖစး ဆကးလကးေဆာငးရျကးရနး ဆႏၵ်ပဳသညးံ ကပးလ္ကး်ဖစးေသာ ယခငးဗဟို
ေကားမတီဝငး ဥက၎႒အာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ လကးရြိဥက၎႒ မတိုငးမီ ဥက၎႒အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔
ထာ့ရမညး၈
(ခ)

လကးရြိဥက၎႒မတိုးငးမီ ဥက၎႒၌ သကးတမး့ကာလသညး လကးရြိေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကး်ခငး့ခဵရ
သညးံ ဥက၎႒၌ သကးတမး့ကာလအတိုငး့ ်ဖစးသညး၈

၀၂၈

ယခငးေဆာငးရျကးခဲံ်ပီ့ ဥက၎႒မ္ာ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
(က)

်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအတိုငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကား

မတီဝငး (၀၂) ဦ့က အခနး့(၂) အပိုဒး-ှ၁ တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵု်ပီ့ ဗဟို
ကနး႕သတး
၂၀

ကနး႕သတး

ေကားမတီဝငးအ်ဖစး ေဆာငးရျကးရနးဆႏၵ်ပဳသညးံ ယခငးဗဟိုေကားမတီဥက၎႒မ္ာ့ အနကး (ဿ)
ဦ့အာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ ယခငးေဆာငးရျကးခဲံၿပီ့ ဥက၎႒မ္ာ့အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔ထာ့ရမညး၈
(ခ)

ယခငးေဆာငးရျကးခဲံ်ပီ့ ဥက၎႒၌ သကးတမး့ကာလသညး သာမာနးအာ့်ဖငးံ (ဿ) ႏြစး်ဖစး်ပီ့
ဆႏၵ်ပဳလိုသညးံ အႀကိမးတိုငး့တျငး ဝငးေရာကးအေရျ့ခဵပိုငးချငးံရြိသညး၈

၀၃၈

ဥက၎႒ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
(က)

်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကား

မတီဝငး (ဿှ) ဦ့က အခနး့(၂)၇ အပိုဒး-ှ၁ တျငးပါရြိေသာအရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူအာ့
အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး ဥက၎႒အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔ထာ့ရမညး၈
(ခ)

ဥက၎႒၌ သကးတမး့ကာလသညး (ဿ) ႏြစး ်ဖစး်ပီ့ ဆကးတိုကး (ဿ) ႀကိမးအထိသာ အေရျ့ခဵ
ပိုငးချငးံရြိသညး၈

(ဂ)

သိ႔ေ
ု သား ဗဟိုေကားမတီက အေ်ခအေနအရပးရပးအရ ဆကးလကးေရျ့ခ္ယးခဵပိုငးချငးံေပ့ရနး
်ဖစးေပ၍လာပါက ေနာကးထပး (ဿ) ႏြစး တစးႀကိမး အေရျ့ခဵပိုငးချငးံရြိသညး၈

(ဃ)

ထို (ဿ) ႏြစးတင
ျ း ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ှ) ဦ့ ႏြငးံ ဗဟိုေကားမတီဝငး (ှ) ဦ့
ထပးတို့ရမညး၈

၀၄၈

ဒုတိယဥက၎႒မ္ာ့ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး
(ဿှ) ဦ့က ဥက၎႒ကို ခ္နးလြပး၊ က္နးဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ဿွ) ဦ့ထဲမြအခနး့ (၂)
အပိုဒ-း ှ၁ တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူမ္ာ့အာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ ဒုတိယဥက၎႒ (ဿ) ဦ့
အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔ထာ့ရမညး၈

၀၅၈

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
(က)

်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကား
မတီဝငး (ဿှ) ဦ့က က္နးဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ှ၅) ဦ့ထဲမြ အခနး့ (၂)
အပိုဒး-ှ၁ တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူအာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ အေထျေထျ
အတျငး့ေရ့မြဴ့အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔ထာ့ရမညး၈
ကနး႕သတး
၂၁

ကနး႕သတး

(ခ)

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့၌ သကးတမး့ကာလသညး (ဿ) ႏြစး်ဖစး်ပီ့ ဆကးတိုကး (ဿ) ႀကိမး
အထိသာ အေရျ့ခဵပိုငးချငးံရြိသညး၈

၀၆၈

တျဖ
ဲ ကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့မ္ာ့ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး

(ဿှ) ဦ့က က္နးရြိေသာ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ှ၄) ဦ့ထဲမြ အခနး့ (၂) အပိုဒ-း ှ၁
တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူမ္ာ့အာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့
(ဿ) ဦ့အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔ထာ့ရမညး၈

၁ွ၈

ဘ႑ာေရ့မြဴ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး

(ဿှ) ဦ့က က္နးရြိေသာ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ှ၂) ဦ့ထဲမြ အခနး့ (၃) အပိုဒ-း ှ၁
တျငးပါရြိေသာအရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူအာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ ဘ႑ာေရ့မြဴ့အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔ထာ့
ရမညး၈

၁ှ၈

တျဖ
ဲ ကးဘ႑ာေရ့မြဴ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး

(ဿှ) ဦ့က က္နးရြိေသာဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ှ၁) ဦ့ထဲမြ အခနး့ (၃) အပိုဒး-ှ၁
တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူအာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ တျဲဖကးဘ႑ာေရ့မြဴ့အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယး
ခနး႔ထာ့ရမညး၈

၁ဿ၈

်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး

(ဿှ) ဦ့က က္နးရြိေသာဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ှ၀) ဦ့ထဲမြ အခနး့ (၂) အပိုဒး-ှ၁
တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူအာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ ်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔
ထာ့ရမညး၈

ကနး႕သတး
၂၂

ကနး႕သတး

၁၀၈

တျဖ
ဲ ကး်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး

(ဿှ) ဦ့က က္နးရြိေသာဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ှဿ) ဦ့ထဲမြ အခနး့ (၂) အပိုဒး-ှ၁
တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ်ပညးံစဵုသူအာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ တျဲဖကး်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့အ်ဖစးေရျ့ခ္ယး
ခနး႔ထာ့ရမညး၈

၁၁၈

စာရငး့စစးေရျ့ခ္ယး်ခငး့
်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး

(ဿှ) ဦ့က က္နးရြိေသာဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ှှ) ဦ့ထဲမြအခနး့ (၂) အပိုဒး-ှ၁
တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူအာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ စာရငး့စစးအ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔ထာ့
ရမညး၈

၁၂၈

တျဖ
ဲ ကးစာရငး့စစးေရျ့ခ္ယး်ခငး့
်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအတုိငးပငးခဵအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အဖျဲ႕၇

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး

(ဿှ) ဦ့က က္နးရြိေသာဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး (ှွ) ဦ့ထဲမြ အခနး့ (၂) အပိုဒး-ှ၁
တျငးပါရြိေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူအာ့ အမ္ာ့ဆႏၵ်ဖငးံ တျဲဖကးစာရငး့စစးအ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးခနး႔
ထာ့ရမညး၈

၁၃၈

အတညး်ပဳ်ခငး့
ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးေရ့ေကားမရြငးသညး ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကး်ခငး့ခဵရေသာ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး
ေကားမတီ၌ ဥက၎႒၇ ဒုတိယဥက၎႒မ္ာ့၇ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့၇ တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့
မြဴ့မ္ာ့၇ ဘ႑ာေရ့မြဴ့၇ တျဲဖကးဘ႑ာေရ့မြဴ့၇ ်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့၇ တျဲဖကး်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့၇ စာရငး့စစး
ႏြငးံ တျဲဖကးစာရငး့စစးတို႔၌ အမညးစာရငး့ကို ညီလာခဵတင
ျ းေႀကညာရာ၉ ၁ငး့တိ႔သ
ု ညး ဗဟိုအလုပး
အမႈေဆာငးေကားမတီ၌ ဥက၎႒၇ ဒုတိယဥက၎႒မ္ာ့၇ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့၇ တျဲဖကးအေထျေထျ
အတျငး့ေရ့မြဴ့မ္ာ့၇ ဘ႑ာေရ့မြဴ့၇ တျဲဖကးဘ႑ာေရ့မြဴ့၇ ်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့၇ တျဲဖကး်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့၇
စာရငး့စစးႏြငးံ တျဲဖကးစာရငး့စစး်ဖစးေၾကာငး့ ေႀကညာ၊ အတညး်ပဳခ္ကးရယူရမညး၈

ကနး႕သတး
၂၃

ကနး႕သတး

၁၄၈

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး လစးလပး်ခငး့ / ်ဖညးံစျကး်ခငး့
(က)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငးတင
ျ း

ေနရာလစးလပးပါက

ဗဟိုေကားမတီဝငးမ္ာ့ထဲမြ

သငးံေတားသူတစးဦ့အာ့ ဗဟိုေကားမတီက မဲစနစး်ဖငးံ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကး်ဖညးံစျကးႏိုငး
သညး၈
(ခ)

အဖျ႕ဲ ဥက၎႒ေနရာလစးလပးပါက ဒုတိယဥက၎႒ (ဿ) ဦ့အနကး တစးဦ့အာ့ ဗဟိုအလုပးအမႈ
ေဆာငးေကားမတီဝငးမ္ာ့က မဲစနစး်ဖငးံ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကး်ဖညးံစျကးရမညး၈

(ဂ)

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ေနရာလစးလပးပါက တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ (ဿ) ဦ့
အနကးမြ တစးဦ့အာ့ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငးမ္ာ့က မဲစနစး်ဖငးံ ေရျ့ခ္ယးတငး
ေ်မြာကး်ဖညးံစျကးရမညး၈

(ဃ)

ဒုတိယဥက၎႒၇ တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့၇

ဘ႑ာေရ့မြဴ့၇ တျဲဖကးဘ႑ာေရ့မြဴ့၇

်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့၇ တျဲဖကး်ပနးႀကာ့ေရ့မြဴ့၇ စာရငး့စစးႏြငးံ တျဲဖကးစာရငး့စစးေနရာမ္ာ့ လစးလပး
ပါက

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငးမ္ာ့ထဲမြ

တစးဦ့အာ့

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး

ေကားမတီဝငးမ္ာ့က မဲစနစး်ဖငးံ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကး ်ဖညံးစျကးရမညး၈

ကနး႕သတး
၂၄

ကနး႕သတး

အခနး့ ၆
အသငး့သာ့စုဵညီညီလာခဵႏြငးံ အစညး့အေဝ့မ္ာ့
၁၅၈

အသငး့သာ့စဵုညီ ညီလာခဵ
(က)

ပထမအႀကိမး အသငး့သာ့စဵုညီ ႏြစးပတးလညးညီလာခဵကို အဖျ႕ဲ တညးေထာငးသညးံေန႔မြ (ှ၅)
လ

ကာလတျငး့ႏြငးံ

ေနာကးႏြစးမ္ာ့တျငး

ေနာကးဆဵု့အသငး့သာ့စဵုညီ

ညီလာခဵက္ငး့ပ

သညးံေန႔ မြ (ှ၂) လအတျငး့ က္ငး့ပရမညး၈
(ခ)

အသငး့သာ့စဵုညီ ႏြစးပတးလညးညီလာခဵကို ဖိတးစာ်ဖငးံဖိတးၾကာ့်ခငး့၇ ႏိုငးငဵပိုငးသတငး့စာ
တျငး ေၾကား်ငာ်ခငး့၇ Email ်ဖငးံအေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့တိ႕ု ကုိ (ဿွ) ရကး ႀကိဳတငးေဆာငးရျကးရ
မညး၈

(ဂ)

အသငး့သာ့စဵုညီႏြစးပတးလညးညီလာခဵတျငး

ႀကိဳတငး်ဖနး႔ေွထာ့ေသာ

ဗဟိုအလုပးအမႈ

ေဆာငးေကားမတီ၌ အစီရငးခဵစာႏြငးံ ဗဟိုေကားမတီက သေဘာတူတာဝနးေပ့အပးေသာ
စာရငး့စစးအဖျဲ႕က စစးေဆ့ၿပီ့ ႏြစးခ္ဳပးေငျစာရငး့မ္ာ့ကို အသငး့သာ့စဵုညီ ညီလာခဵတျငး
တငး်ပအတညး်ပဳခ္ကး ရယူရမညး၈
(ဃ)

ဆႏၵမေ
ဲ ပ့ပိုငးချငံးရြိေသာ မြတးပဵုတငးထာ့ေသာ အဖျ႕ဲ ွငးဦ့ေရ၌ (၀ွ%) သိ႕ု မဟုတး အနညး့
ဆဵု့ (၂ွ) ဦ့ တကးေရာကးလြ္ငး အသငး့သာ့စဵုညီ ညီလာခဵအထေ်မာကးသညး၈

(င)

အသငး့သာ့စဵုညီ ႏြစးပတးလညးညီလာခဵစတငးရနး သတးမြတးထာ့ေသာအခ္ိနးမြ တစးနာရီ
အတျငး့ ညီလာခဵအထေ်မာကးရနးအတျကး အနညး့ဆဵု့လိုအပးေသာ အဖျ႕ဲ ွငးဦ့ေရ မ်ပညးံမီ
ခဲံလြ္ငး ညီလာခဵကို တစးပတးအတျငး့ ်ပနးလညးက္ငး့ပရနး ေရျ႕ဆိုငး့ရမညး၈ ထိုေရျ႕ဆိုငး့
သညးံ ညီလာခဵသို႕ တကးေရာကးလာသမြ္ အဖျ႕ဲ ွငးဦ့ေရႏြငးံပငး က္ငး့ပကာ ညီလာခဵ အထ
ေ်မာကးေအာငး်မငးသညးဟု မြတးယူရမညး၈

(စ)

လိုအပးပါက

ဗဟိုေကားမတီသညး

အေရ့ေပ၍အသငး့သာ့စဵုညီညီလာခဵကို

ရကး

(ဿွ)

ႀကိဳတငးအေၾကာငး့ၾကာ့ၿပီ့ ေခ၍ယူႏိုငးသညး၈

၁၆၈

ဗဟိုေကားမတီအစညး့အေွ့မ္ာ့
(က)

ဗဟိုေကားမတီအစညး့အေွ့ကို ပဵုမြနးရကးသတးမြတးၿပီ့ တစးလလြ္ငး တစးႀကိမး က္ငး့ပရမညး၈
အဆိးုပါ အစညး့အေဝ့သိးု႕ တညးေထာငးသူအတိင
ု းပငးခဵအဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့ကို ဖိတးၾကာ့ရမညး၈

(ခ)

ဗဟိုအလုပးမႈေဆာငးေကားမတီအစညး့အေွ့ကို
တစးႀကိမး က္ငး့ပရမညး၈
ကနး႕သတး
၂၅

ပဵုမြနးရကးသတးမြတးၿပီ့

(ဿ)

ပတးလြ္ငး

ကနး႕သတးး

(ဂ)

ဗဟိုအလုပးမႈေဆာငးေကားမတီအစညး့အေွ့တျငး
အေွ့မြတးတမး့၇

အလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕၌

ေနာကးဆဵု့အစညး့အေွ့၌

အစညး့

လခ္ဳပးဘ႑ာေရ့ရြငး့တမး့တို႔ကိုတငး်ပ၊

အတညး်ပဳၿပီ့အဖျဲ႕၌ လုပးေဆာငး ရနးလုပးငနး့ကိစၥမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ရမညး၈
(ဃ)

ဒါရိုကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) အစညး့အေွ့ကို အနညး့ဆဵု့ တစးပါတးလြ္ငး
တစးႀကိမးႏြငးံ လိုအပးလြ္ငး လိုအပးသလို က္ငး့ပရမညး၈

(င)

ဒါရိုကးတာအဖျဲ႕ (Board of Directors) အစညး့အေွ့တျငး ေနာကးဆဵု့အစညး့အေွ့၌
အစညး့အေွ့ မြတးတမး့ မ္ာ့ကို ဖတးၾကာ့အတညး်ပဳၿပီ့ ေဆာငးရျကးခဲံေသာလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး အဖျ႕ဲ သိ႕ု ႏြစးပါတးတစးႀကိမး တငး်ပေဆျ့ေႏျ့အတညး်ပဳရမညး၈

(စ)

PIG အစညး့အေွ့ကို ပဵုမြနးရကးသတးမြတးၿပီ့ အနညး့ဆဵု့ တစးပါတးလြ္ငး တစးႀကိမး ႏြငးံ
လိုအပးလြ္ငး လိုအပးသလို က္ငး့ပရမညး၈

(ဆ)

PIG သညး ေန႕စဥးေဆာငးရျကးမႈလုပးငနး့ မြတးတမး့မ္ာ့ကို စနစးတက္်ပဳစုထာ့ရြိရမညး၈

(ဇ)

ဗဟိုေကားမတီ (CC) သိ႕ု မဟုတး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ (CEC) အစညး့အေွ့
မ္ာ့တျငး တကးေရာကးရမညးံ ေကားမတီွငးဦ့ေရ၌ အနညး့ဆဵု့၌ (၂ွ%) တကးေရာကးလြ္ငး
အစညး့အေွ့ အထေ်မာကးသညးဟု မြတးယူရမညး၈

(စ္)

ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့ကို ်ပငးဆငးရနး လိုအပးေသာအေ်ခအေနသို႔ ေရာကးရြိလာပါက
ဗဟုိေကားမတီမ္ာ့အာ့လုဵ့ကို

အေရ့ေပ၍အထူ့အစညး့အေဝ့ေခ၍ယူၿပီ့

်ဖစးေပ၍လ္ကးရြိ

သညးံ အေ်ခအေနႏြငးံ လိုကးေလ္ာညီေထျ့်ဖစးသညးံ ်ပငးဆငးမႈ်ပဳလုပး၊ ယငး့်ပငးဆငးခ္ကးကို
အနီ့ဆုဵ့

သငး့လုဵ့ကျ္တးအသငး့သာ့စုဵညီညီလာခဵတင
ျ း

ကနး႕သတး
၂၆

တငး်ပအတညး်ပဳခ္ကးရယူရမညး၈

ကနး႕သတး

အခနး့ ှွ
အေထျေထျ
၂ွ၈

ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငးံ အတညး်ပဳ်ခငး့
(က)

အဖျ႕ဲ ၌ ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့ကို ်ပငးဆငးလုိပါက အသငးး့သာ့စုဵညီ ႏြစးပတးလညးညီ
လာခဵသို႔ တကးေရာကးလာေသာ အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြီသူ အသငး့သာ့ဦ့ေရ ထကးွကး
ေက္ား၌ ဆႏၵမ်ဲ ဖငးံ ေဆာငးရျကးရမညး၈

(ခ)

်ပငးဆငးလိုေသာအခ္ကးမ္ာ့ကို ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ (CEC) သိ႕ု ညီလာခဵ
မတိုငးမီ (ှ၁) ရကး ၾကိဳတငး၊ စာ်ဖငးံတငး်ပၿပီ့၇ ဗဟိုေကားမတီ (CC) အတညး်ပဳခ္ကးရယူရ
မညး၈

၂ှ၈

အမိန႔၇း ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့
(က)

ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ

(CEC)

သညး

ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့ႏြငးံ

မဆနး႔

က္ငးေသာ၇ လိုကးေလ္ာညီေထျမႈရြိသညးံအမိနး႔၇ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး ႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို
အေၾကာငး့အာ့ေလ္ားစျာ ထုတး်ပနးနိုငးသညး၈
(ခ)

ထုတး်ပနး်ပီ့ေသာ အမိနး႔၇ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံလုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို ဗဟိုေကားမတီအစညး့
အေဝ့တျငး အတညး်ပဳခ္ကးရယူရမညး၈

(ဂ)

သိ႔ရ
ု ာတျငး လိုအပးပါက အေရ့ေပ၍အသငး့သာ့စဵုညီညီလာခဵေခ၍ယူ၊ အတညး်ပဳခ္ကးရယူရ
မညး၈

၂ဿ၈

ဖ္ကးသိမး့်ခငး့ႏြငးံ ဖ္ကးသိမး့ၿပီ့ ပိုေငျထုခ်ျဲ ခငး့
(က)

အဖျ႕ဲ ကို ဖ္ကးသိမး့လိုလြ္ငး တညးဆဲဥပေဒႏြငးံအညီ စာရငး့ရြငး့လငး့ၿပီ့ ဖ္ကးသိမး့ႏိုငးသညး၈
၁ငး့ကိစၥကုိ

ဥပေဒႏြငးံအညီ်ဖစးရနးအေရ့ေပ၍

အသငး့သာ့စဵုညီညီလာခဵေခ၍ယူၿပီ့

ဖ္ကးသိမး့ရနး အတညး်ပဳခ္ကးရယူကာ ဒါရုိကးတာအဖျ႕ဲ (Board of Directors) က
တာွနးယူ ေဆာငးရျကးရမညး၈
(ခ)

အဖျ႕ဲ ကိုဖ္ကးသိမး့ေသာအခါ စာရငး့ရြငး့လငး့ဖ္ကးသိမး့ေရ့အဖျဲ႕ကို တညးဆဲဥပေဒႏြငံးအညီ
ဖျ႕ဲ စညး့

တာွနးေပ့ခနး႔အပးၿပီ့ အဖျ႕ဲ ၌

ရရနးပိုငးချငးံႏြငးံ ေပ့ရနးတာွနးတ႔က
ို ို ႀကီ့ႀကပး

ေဆာငးရျကးေစရမညး၈
ကနး႕သတး
၂၇

ကနး႕သတး

(ဂ)

အဖျ႕ဲ ကို ဖ္ကးသိမး့၊ေပ့ေလ္ားရနးရြိေသာ ေၾကျ့ၿမီတာဝနးအာ့လုဵ့ကိုရြငး့လငး့ၿပီ့သညံးေနာကး
အဖျ႕ဲ ပိုငးပစၥညး့

တစးစုဵတစးရာ

က္နးရြိေသာပစၥညး့ကို

အဖျ႕ဲ သာ့မ္ာ့က

ေဝငြေပ့ကမး့

လႊေ
ဲ ်ပာငး့်ခငး့မ်ပဳဘဲ အဖျ႕ဲ ကို ဖ္ကးသိမး့သညးံအခါ်ဖစးေစ၇ မဖ္ကးသိမး့မီ်ဖစးေစ၇ အဖျ႕ဲ ႏြငးံ
ရညးရျယးခ္ကး်ခငး့တူညီေသာ အ်ခာ့အဖျ႕ဲ အာ့ လႊေ
ဲ ်ပာငး့လြဴဒါနး့ရမညး၈ ထိုသို႔်ပဳလုပးရနး
ပ္ကးကျကးခဲံလြ္ငး ထိုကိစၥမ္ိဳ့၉ စီရငးချငးံ အာဏာရြိေသာ တရာ့ရုဵ့အမိနး႔အရ လႊေ
ဲ ်ပာငး့
လြဴဒါနး့ရမညး၈

၂၀၈

အေထျေထျ
(က)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ (CEC) အဆကးဆကးသညး စတငးဖျ႕ဲ စညး့ခ္ိနးမြစ၊ ရရြိလာ
ေသာရနးပဵု ေငျမ္ာ့၇ အဖျ႕ဲျ ပိုငးေရျ႕ေ်ပာငး့ႏုိငးေသာပစၥညး့မ္ာ့၇ မေရႊ႕ေ်ပာငး့ႏိုငးသညးံပစၥညး့
မ္ာ့၇ အဖျ႕ဲ ၌ ရပိုငးချငံးမ္ာ့ ႏြငးံ ေပ့ရနးတာွနးမ္ာ့ကို ဆကးခဵပိုငးချငးံရြိသညး၈

(ခ)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီ (CEC) မ္ာ့တာွနးလေ
ႊဲ ်ပာငး့သညးံအခါ စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့၇
စာခ္ဳပးစာတမး့မ္ာ့၇ လုပးပင
ို းချငးံ၇ ကိုယးစာ့လြယးလေ
ႊဲ ်ပာငး့်ခငး့၇ ေငျစာရငး့၇ ေငျေရ့ေၾက့ေရ့
ပုိငးဆိုငးမႈအွွတိ႔က
ု ို စနစးတက္ ဥပေဒႏြငးံအညီ လႊေ
ဲ ်ပာငး့်ခငး့၇ လကးခဵ်ခငး့တိ႔က
ု ို ေဆာငး
ရျကးရမညး၈
=====================

ကနး႕သတး
၂၈

