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ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း

 မာတိကာ စာမ်က္ႏွာ
အခန္း ၁။ အမည္၊ တည္ေနရာ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုုိခ်က္ႏွင့္ 
 ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂-၄

အခန္း ၂။ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္း  ၅-၆

အခန္း ၃။ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား  ၇-၈

အခန္း ၄။ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း၊ အေရးယူျခင္း ၉

အခန္း ၅။ အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ၁၀-၁၅

အခန္း ၆။ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ 
 အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၁၆

အခန္း ၇။ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား    ၁၇-၂၁

အခန္း ၈။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုံနည္းစနစ္မ်ား ၂၂-၂၇

အခန္း ၉။  အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံႏွင့္ 
 အစည္းအေဝးမ်ား ၂၈-၃၀

အခန္း ၁၀။ အေထြေထြ ၃၁-၃၂ 
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အခန္း  ၁

trnf? wnfae&m? t"dyÜg,fzGifhqkdcsufESifh &nf&G,fcsuf

1/ trnf

ဤအဖြဲ႕ကို ̏ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕̋ ဟု 

လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ “Myanmar International Consulting 

Engineers Group Incorporated” (အတိုေကာက္ MICEG) ဟုလည္းေကာင္း 

ေခၚတြင္ေစရမည္။

2/ wnfae&m

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦ၊ စာတိုက္ေသတၱာအမွတ္- 

၁၁၀၅၂ ၊ လႈငိ္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမ၊ လႈငိ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

Fed. MES Building,P.O Box No: 11052, Hlaing University Campus, Hlaing 

Township, Yangon.

3/ t"dyÜg,fzGifhqkdcsufrsm;

(က) ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြ႕ဲ ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရအဖြ႕ဲရုံး၀န္ႀကီးဌာန၊  ျပည္ေထာင္စုမွတ္ပုံတင္အဖြ႕ဲတြင္   (၈.၄.၂၀၁၆)  ရက္စြပဲါ    

ျပည္တြင္းအသင္းအဖြ႕ဲမွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁/ ျပည္တြင္း / ၀၀၄၄ ျဖင့္ အသင္းအဖြ႕ဲအျဖစ္ 

မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာန (DICA) တြင္  

(၁.၆.၂၀၂၀) ရက္စြပဲါ   ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အမွတ္ (၁၂၅၇၅၆၇၁၉) ျဖင့္ထပ္မံ မွတ္ပုံတင္ 

ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ အျမတ္ခြေဲ၀ရန္မလုိသည့္ အဖြ႕ဲကုိဆုိလုိသည္။

(ခ) အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ MICEG ၏ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 

အတ္ုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကိုဆုိလုိသည္။
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(ဂ) အဖြဲ႕၀င္ဆုိသည္မွာ သီးျခားအဓိပၸါယ္ေဖၚျပထားျခင္းမရွိလွ်င္ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္ 

(Founding Members) မ်ား၊ တည္ေထာင္သူအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္ (Founding 

Consultant Members) မ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္ (Consultant Members) မ်ားႏွင့္္ 

အဖြဲ႕၀င္ (Members) မ်ား အားလံုးကုိ ဆုိလိုသည္။

(ဃ) နာယကအဖြ႕ဲ၀င္ဆုိသည္မွာ အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အသင္း၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 

စြမ္းစြမ္းတမံ ကူညီေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။

4/  &nf&G,fcsuf 

(က) အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား/ အျခားအတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳရန္။

(ခ) အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

လူသားအရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဂ) ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္း 

မ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဃ) ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ (Federation of Myanmar Engineering 

Societies-Fed.MES) ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ 

ရန္။

5/ em,utzGJU

(က) နာယကအဖြဲ႕ကုိ အထက္အပိုဒ္ ၃(ဃ)ပါ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီသူ

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕၀င္မ်ားအနက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ 

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သူမ်ားႏွင့္   ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အနီးဆုံး ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံတြင္ 

အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

(ခ) ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ နာယကအဖြဲ႕၀င္ဦးေရကို အနည္းဆံုး ၃-ဦး 

သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
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(ဂ) အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ နာယကအဖြဲ႕၀င္အနည္းဆုံး သတ္မွတ္ဦးေရထက္ 

လစ္လပ္ေလ်ာ့နည္းသြားပါက လစ္လပ္ေနရာအား ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီး အနီးဆံုးႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ 

ရမည္။



- 5 -

uefYowf

uefYowf

အခန္း ၂

tzGJU0ifjzpfjcif;

6/ tzGJU0ifrsm;

(က) တည္ေထာင္သူအဖဲြ႕၀င္မ်ား (Founding Members)။ မတည္ရန္ပံုေငြထည့္၀င္၍ 

အဖြဲ႕ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲဲ့သူမ်ား။

(ခ) တည္ေထာင္သူအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား (Founding Consultant Members)။ 

တည္ေထာင္သူ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအနက္ Professional Engineer (PE) သို႔မဟုတ္ 

Senior Licensed Architect (SLA) လက္မွတ္ရရွိသူမ်ား။

(ဂ) အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား (Consultant Members)။ အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ Professional Engineer (PE) သုိ႔မဟုတ္ Senior Licensed 

Architect (SLA) လက္မွတ္ရရွိၿပီး အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္တစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား။

(ဃ) အဖြဲ႕၀င္မ်ား (Members)။ အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ 

အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္တစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား။

7/ tzGJU0ifjzpfjcif;

(က)  MICEG အဖြဲ႕ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ သတ္မွတ္ 

ကာလအတြင္း ကနဦးမတည္ရန္ပုံေငြ အနည္းဆုံးက်ပ္ ၃ သိန္း ထည့္၀င္ထားသူမ်ားသည္ 

တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ သီးျခားစာရင္းျပဳစုထားရွိ၍ ဗဟုိ 

အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) အဖြဲ႕၏လပတ္အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္တိုင္း 

ဦးစားေပးအျဖစ္ အေၾကာင္းၾကားဖိတ္ၾကားရမည္။

(ခ) တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ PE သုိ႔မဟုတ္ SLA လက္မွတ္ရရွိလာလွ်င္ 

တည္ေထာင္သူ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား (Founding Consultant Member) 

ျဖစ္လာသည္။
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(ဂ) MICEG အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး PE သို႔မဟုတ္ SLA လက္မွတ္ရရွိၿပီးေသာ အင္ဂ်င္နီယာသည္ 
အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္ (Consultant Member) အျဖစ္ပါ၀င္လုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား 
ပါက ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ ခြင့္ျပဳ 
ႏိုင္သည္။

(ဃ) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္တစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မိီသူသည္ အဖြ႕ဲ၀င္ 
(Member)အျဖစ္ ပါ၀င္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားပါက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီလွ်င္ အခါအား ေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ၀င္ေၾကး ေပးသြင္းေစျပီး ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

(င) အဖြဲ႕၏ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးသည္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလာသူမ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာ 
မ်ားကို လက္ခံၿပီးလွ်င္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းအရ အဖြဲ႕၀င္အဆင့္အတန္းကို စီစစ္ 
မွတ္ခ်က္ျပဳ၍ အဆင့္အလုိက္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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အခန္း ၃

tzGJU0ifrsm;\ wm0ef0wå&m;rsm;ESifh cHpm;cGifhrsm;

8/ tzGJU0ifrsm;\ wm0ef0wå&m;rsm;

(က) နာယကအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွအပ က်န္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုးသည္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ၀င္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းရမည္။

(ခ) အဖြဲ႕၏ အက်ိဳးထိခိုက္မည့္အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ အဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ထားေသာ 

က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။

(ဂ) အဖြဲ႕မွ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရမည္။

(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ 

ေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ 

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 

ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

(င) ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 

ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

9/ tzGJU0ifrsm;\ cHpm;cGifhrsm;

(က) အဖြဲ႕မွ ကမကထျပဳသည့္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အျခားအတုိင္ပင္ခံပညာရပ္တစ္ခုခုႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ 

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ တက္ေရာက္ 

ခြင့္ရွ္ိသည္။

(ခ) အတုိင္ပင္ခံႏွင့္ပက္သက္သည့္ အဆင့္အတန္းကုိ မိမိအမည္ေဘးတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပ 

ပါအတုိင္း တရားဝင္ထည့္သြင္းေရးသား သုံးစြဲခြင့္ရွိသည္-

 (၁)  တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္

  (Founding Member)
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 (၂) တည္ေထာင္သူအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္ 
  (Founding Consultant Member)
 (၃) အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္
  (Consultant Member)
 (၄) အဖြဲ႕၀င္
  (Member)
(ဂ) အသင္းသားစံုညီႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ (Annual General Meeting - AGM) ႏွင့္ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး 
ေသာသူမ်ားသည္္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဃ) အဖြဲ႕ဝင္အဆင့္အားလံုးသည္ သတ္မွတ္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက 
အသင္း၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး သတ္မွတ္သည့္ 
ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခကုိ ရယူခံစားခြင့္ရွိသည္။

(င) တည္ေထာင္သူအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ 
အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ 
အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
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အခန္း ၄

tzGJU0iftjzpfrS &yfpJjcif;? ta&;,ljcif;

10/ tzGJU0iftjzpfrS EIwfxGufjcif;? &yfpJjcif;? xkwfy,fjcif;

(က) အဖြဲ႕မွႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသို႔ စာျဖင့္တစ္လႀကိဳတင္၍ 
အေၾကာင္းၾကားၿပီး အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ 
သည္။ မႏႈတ္ထြက္မီ အဖြဲ႕သို႔ တာ၀န္ႏွင့္ေပးဆပ္ရန္ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် 
ေပးအပ္ရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ရမည္။

(ခ) အဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲရန္၊ 
ထုတ္ပယ္ရန္ႏွင့ ္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္ပါက 
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

11/ tzGJU0iftjzpfrS tvkdtavsmuf &yfpJjcif;

 ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ခုခု ေပၚေပါက္လွ်င္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ အလိုအေလွ်ာက္ 
ရပ္စဲသည္-

(က) ကြယ္လြန္ျခင္း ၊
(ခ) သာသနာေဘာင္သုိ႕ အၿပီး၀င္ေရာက္ျခင္း ၊
(ဂ) ႐ူးသြပ္ျခင္း ၊
(ဃ) အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရျခင္း၊
(င) ႏုိင္ငံေတာ္မွျပ႒ာန္းထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ 

ေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္  
ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕မွ ထုုတ္ျပန္ထားေသာ 
ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိ္န္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္နာေၾကာင္း 
စစ္ေဆးေတြ႕ရိွျခင္း။

12/ t,lcH0ifjcif;

 အထက္အပိုဒ္-၁၀ (ခ) အရ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရသူသည္ နာယကအဖြဲ႕သုိ႕ 
အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍ အယူခံ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ နာယကအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ 
အတည္ျဖစ္သည္။
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အခန္း ၅

tzGJU\ zGJUpnf;wnfaqmufykH

13/ A[kdaumfrwDESifh A[kdtvkyftrIaqmifaumfrwD

(က) ဗဟိုေကာ္မတီကို MICEG အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ အဖြဲ႕၀င ္

အမ်ားဆံုး (၃၅) ဦး၊ အနည္းဆုံး (၂၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ခ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္နယ္ႏွင့ ္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ MICEG ဥကၠ႒မ်ားအား 

ဗဟုိေကာ္မတီ အထူးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖြဲ႕စည္းရမည္-

 (၁) ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ

 (၂)  ကခ်င္ျပည္နယ္

 (၃) ကယားျပည္နယ္

 (၄)  ကရင္ျပည္နယ္

 (၅) ခ်င္းျပည္နယ္

 (၆) စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး

 (၇) တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး

 (၈) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

 (၉) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး

 (၁၀) မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး

 (၁၁) မြန္ျပည္နယ္

 (၁၂) ရခိုင္ျပည္နယ္

 (၁၃) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

 (၁၄)  ရွမ္းျပည္နယ္

 (၁၅) ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး

(ဂ) ထုိဗဟုိေကာ္မတီအထူးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား၌ ပါဝင္ 

ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။
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14/ A[kdaumfrwD0ifrsm;\ t&nftcsif;

(က) Professional Engineer (PE) လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ Senior Lecensed Architect 
(SLA) လက္မွတ္ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။

(ခ) အဖြဲ႕၏  အက်ိဳးကုိေရွးရႈသူ ျဖစ္ရမည္။
(ဂ) အဖြဲ႕သုိ႔ေပးရန္ တာ၀န္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေႀကးမ်ားကုိ ေပးသြင္းၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
(ဃ) အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ က်င့္၀တ္သိကၡာ၊ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုသူ 

ျဖစ္ရမည္။

15/ (က) ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အနက္မွ ကုိယ္တုိင္အဆုိျပဳေသာ MICEG 
Founding Consultant Member သို႔မဟုတ္ Consultant Member မ်ားျဖင့္ 
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အမ်ားဆံုုး(၂၁)ဦး၊ အနည္းဆံုး(၁၅)ဦးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။  

 (၁) ဥကၠ႒ ၁ ဦး ၊
 (၂) ဒုတိယဥကၠ႒ ၂ ဦး ၊
 (၃) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁ ဦး ၊
 (၄)  တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၂ ဦး ၊
 (၅) ဘ႑ာေရးမွဴး ၁ ဦး ၊
 (၆) တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး ၁ ဦး ၊
 (၇) စာရင္းစစ္ ၁ ဦး ၊
 (၈) တြဲဖက္စာရင္းစစ္ ၁ ဦး ၊
 (၉) ျပန္ၾကားေရးမွဴး ၁ ဦး ၊
 (၁၀) တြဲဖက္ျပန္ၾကားေရးမွဴး ၁ ဦး ၊
 (၁၁) ေကာ္မတီ၀င္အမ်ားဆုံး ၉ ဦး ၊
  အနည္းဆုံး ၃ ဦး 

  စုစုေပါင္း   အမ်ားဆုံး ၂၁ ဦး ၊ အနည္းဆုံး ၁၅ ဦး ။
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(ခ) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ သက္တမ္း 
ကာလသည္ (၂) ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ဆက္တုိက္ (၂) ႀကိမ္အထိသာ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ) ဗဟို္ေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းမွာ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ AGM က အတည္ျပဳေသာေန႔မွ (၂) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

(ဃ) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္္ ဗဟ္ုိေကာ္မတီကုိ တာ၀န္ခံရမည္။

16/ 'g½kdufwmtzGJU (Board of Directors) 
(က) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ဒါရိုက္တာ ၁၂ - ဦးျဖင့္ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းရမည္-
 စဥ္ အဖြဲ႕တာဝန္ ကုမၸဏီတာဝန္
  (၁) ဥကၠ႒ ဥကၠ႒
 (၂) ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)
 (၃) ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)
 (၄) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး  အတြင္းေရးမွဴး
 (၅) တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဒါရို္က္တာ
 (၆) တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) ဒါရို္က္တာ
 (၇) ဘ႑ာေရးမွဴး ဒါရို္က္တာ
 (၈) တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး  ဒါရို္က္တာ
 (၉)  စာရင္းစစ္ ဒါရို္က္တာ
 (၁၀) တြဲဖက္စာရင္းစစ္  ဒါရို္က္တာ
 (၁၁) ျပန္ၾကားေရးမွဴး  ဒါရို္က္တာ
 (၁၂) တြဲဖက္ျပန္ၾကားေရးမွဴး ဒါရို္က္တာ
(ခ) ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ အခ်ိန္ပိုင္းဒါရို္က္တာ အနည္းဆံုး 

(၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(ဂ) အခ်ိန္ပုိင္း ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရသူမဟုတ္ပါက 

ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) အစည္းအေဝးမ်ား၌ ပါဝင္ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္
ရွိေသာ္လည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။
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(ဃ) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) သည္ ခ်ီးျမွင့္ေငြကုိ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီ၏ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

(င) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕(Board of Directors)၏သက္တမ္းမွာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းအတ္ုိင္းျဖစ္သည္။

(စ) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) သည္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကုိ 

တာ၀န္ခံရမည္။

(ဆ) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) သည္ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္ျပည့္ ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ရန္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (Chief Executive Officer - CEO) ၊ အေထြေထြ 

မန္ေနဂ်ာ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) General Manager (Administration)၊ အေထြေထြ 

မန္ေနဂ်ာ (ဘ႑ာေရး) General Manager (Finance) ႏွင့္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ 

(လုပ္ငန္း) General Manager (Operation) မ်ားပါ၀င္ေသာ ၀န္္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းကုိ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ အၿမဲတမ္းခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးၿပီး တာ၀န္ခံျခင္းမ်ား ရိွေစရမည္။ 

17/ vkyfief;tzGJUzGJUpnf;wm0efay;jcif;

(က) အဖြဲ႕သုိ႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံလုိသူမ်ားက ဆက္သြယ္လာလွ်င္ အဖြဲ႕၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ 

(Board of Directors) သို႔မဟုတ္ ဥကၠ႒ကတာဝန္ေပးအပ္သူ(မ်ား)က လက္ခံ 

ေတြ႕ဆုံ၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပရမည္။ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ (Board of 

Directors) သို႔မဟုတ္ ဥကၠ႒၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

မ်ားကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။ 

(ခ) လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုိလားခ်က္မ်ားကို ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors)  

က MICEG အဖြဲ႕၀င္ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား ထပ္ဆင့္အသိေပးၿပီး 

အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳစာရင္း 

ေကာက္ယူရမည္။

(ဂ) အတုိင္ပင္ခံ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း ဆႏၵျပဳသူမ်ားအနက္မွ သင့္ေတာ္သူ 

မ်ားျဖင့္ Project Implementation Group (PIG) ကို ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of 

Directors) က ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ ေပးအပ္ရမည္။



- 14 -

uefYowf

uefYowf

(ဃ) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ PIG သည္ အပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား
ကုိ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) မွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း 
ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) ႏွင့္ PIG ၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအပါအဝင္ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ အဆိုပါကတိစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

(င) ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors )သည္  စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
အဖြဲ႕ PIG အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ PE / SLA လက္မွတ္ရ MICEG အဖြဲ႕၀င္ထဲမွ 
တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးရမည္။

18/ pDrHudef;taumiftxnfazmfa&;tzGJU

 (Project Implementation Group - PIG)  
(က)  ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲ (Board of Directors )သည္ စီမံကိန္းအလုိက္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ေအာက္ပါပုဂၢိဳ လ္မ်ားကုိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြ႕ဲ PIG အျဖစ္ ခန္႔အပ္ 
တာ၀န္ေပးရမည္-

 (၁)  တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
  (Founding Members)
 (၂) တည္ေထာင္သူအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား 
  (Founding Consultant Members) 
 (၃) အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား
  (Consultant Members)
 (၄) အဖြဲ႕၀င္မ်ား
  (Members)
(ခ) ထိုသုိ႔ဖဲြ႕စည္းေသာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ PIG သည္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အတိုင္ပင္ခံအၾကံေပးဝန္ေဆာင္ခ (Consulting Fees) ကို 
သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

(ဂ) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြ႕ဲ PIG တစ္ခုခ်င္း၏သက္တမ္းမွာ သက္ဆုိင္ရာ 
အပ္ႏွံလုပ္ငန္းစတင္ရန္ သတ္မွတ္ေသာေန႔မွစ၍ အဆုိပါအပ္ႏွံလုပ္ငန္း ၿပီးစီးသည့္ေန႔ 
အထိျဖစ္သည္။ 
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(ဃ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors)၏ 
သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ားကို 
ရွင္းလင္းေပးရမည္။

(င) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ PIG သည္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of 
Directors) ကုိ တာ၀န္ခံရမည္။

(စ) ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors ) က စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ 
PIG မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
သဘာ၀၊ လိုအပ္ခ်က္၊ ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့ ္အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ 
စဥ္းစားသံုးသပ္၍ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ PIG အဖြဲ႕၏ အေရအတြက္ 
ကုိသတ္မွတ္ေပးရမည္။
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အခန္း ၆

vkyfief;&yfqkdif&m twkdifyifcHtif*sifeD,mrsm;\ t&nftcsif; 

owfrSwfcsufrsm;

19/ twkdifyifcH tif*sifeD,mrsm;ESifh tzGJU0iftif*sifeD,mrsm;\t&nftcsif;rsm;

(က) အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာ
 ၁) အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာသည္ သက္တမ္းရွိ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ 

လက္မွတ္ (PE လက္မွတ္) သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းရွိ အႀကီးတန္းလိုင္စင္ရ  
ဗိသုကာပညာရွင္လက္မွတ္ (SLA လက္မွတ္ ) လက္၀ယ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

 (၂) MICEG အဖြဲ႕ဝင္သက္တမ္းအနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
 (၃) သက္ဆုိင္သည့္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ 

ျပည့္ဝသူျဖစ္ရမည္။
 (၄) အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ႏွင့္ ဗိသုကပညာရွင္တို႔၏ အရည္အခ်င္း၊ 

က်င့္၀တ္သိကၡာ၊ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္ရမည္။
(ခ) MICEG အဖြဲ႕၀င္အင္ဂ်င္နီယာ
 MICEG အဖြဲ႕၀င္အင္ဂ်င္နီယာသည္ AGTI ဒီပလိုမာလက္မွတ္ရရွိၿပီး လုပ္ငန္း 

အေတြ႕အၾကံဳ (၁၀)ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ BE ဘြဲ႕ရၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ရွိၿပီး 
သူျဖစ္ရမည္။

20/ tif*sifeD,mbmom&yfESifh roufqdkifaom tjcm;twkdifyifcHrsm;

(က) သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္နယ္ပယ္အလုိက္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္က  
အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသူျဖစ္ရမည္။

(ခ)  လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁၀) ႏွစ္ အနည္းဆုံးရွိရမည္။
(ဂ) အဖြဲ႕၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသူျဖစ္ 

ရမည္။
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အခန္း  ၇

wm0efESifh vkyfydkifcGifhrsm;

21/ A[kdaumfrwDESifh A[kdtvkyftrIaqmifaumfrwD\ wm0efESifhvkyfydkifcGifhrsm;

 ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

(က)  အဖြ႕ဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထေျမာက္ေရးအတြက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ 

ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစရန္ တာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ တာဝန္ခံရမည္။

(ခ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ 

တိက်စြာ လုိက္နာက်င့္သုံးေစလ်က္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဂ) အဖြဲ႕၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေပးရန္တာဝန္မ်ား၊ အဖြဲ႕ရံပံုေငြမ်ား ဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြ 

အတြင္းေရးမွဴးတို႔၏ ေငြကုိင္ေဆာင္ခြင့္မ်ားစသည့္ ဘ႑ာေရးကိစၥ အဝဝကုိ ၾကီးၾကပ္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဃ) ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) သည္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) 

ႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ (PIG) တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ 

တုိးတက္မႈအေျခအေနကုိ လစဥ္စီစစ္ျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

(င) ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ သက္တမ္း (၂) ႏွစ္ ကုန္ဆံုး 

သည့္အခါ ဗဟုိေကာ္မတီအသစ္ႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအသစ္ ေရြးခ်ယ္ 

ဖြဲ႔စည္းျပီးသည့္အထိ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္။

(စ) ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) ႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ 

(PIG) တုိ႔၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဆ) အဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ေပးေသာခံစားခြင့္မ်ားကို အဖြဲ႕၀င္မ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။
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22/ Ouú| ESifh 'kwd,Ouú|rsm;\ wm0efESifh vkyfykdifcGifhrsm;

 ဥကၠ႒ ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ 
သည္- 

(က) အဖြဲ႕၏ဘ႑ာေရးကိစၥအဝဝႏွင့္ အဖြဲ႕၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေပးရန္တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ ကိစၥအဝဝကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႕ဲ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ 
ခြေဲဝႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း 
ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဂ) ဥကၠ႒သည္ အသင္းသားစံုညီညီလာခံကို (၁)ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပ၍  ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ 
မ်ားႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းကုိ  (၂)ႏွစ္လွ်င္ 
တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရမည္။ 

(ဃ) ဥကၠ႒သည္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ပါက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔ထားရမည္။

(င) ဥကၠ႒သည္ အဖြဲ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဗဟိုေကာ္မတီကသတ္မွတ္ေပးေသာ 
ေငြပမာဏကုိ သုံးစြဲခြင့္ရွိသည္။ သက္မွတ္ေပးေသာ ေငြပမာဏထက္ ပိုမိုသုံးစြဲလိုပါက 
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

(စ) ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြ႕ဲ၊ ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္ရုံးခြမဲ်ားသုိ႔ 
အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးျခင္း 
ညွိႏိႈင္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဆ) ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားသည္ ဥကၠ႒၏ တာဝန္ကိုခြဲေဝ၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ဥကၠ႒မရွိလွ်င္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္  ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးဦးက  ဥကၠ႒အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။  

23/ taxGaxGtwGif;a&;rSL;ESifh wGJzuftaxGaxGtwGif;a&;rSL;rsm;\ wm0efESifh 

vkyfydkifcGifhrsm;

 အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားကုိ တာ၀န္ခံရမည္။
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(ခ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း၊ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း၊ 

အသင္းသားစံုညီအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပေရးတို႔တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစီအရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုတင္သြင္းရမည္။

(ဂ) အစည္းအေ၀းမ်ားေခၚယူျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႐ံုးလုပ္ငန္းႏွင့္႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း 

တုိ႔ကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဃ) အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အဆိုျပဳလႊာမ်ားလက္ခံျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူ 

ရမည္။

 (င) အဖြဲ႕ပိုင္ေငြမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ကို ဥကၠ႒၊ ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔နွင့္အတူ တြဲဖက္၍ 

လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။

(စ) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လစဥ္ 

ပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။

(ဆ) တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးကုိ တာဝန္ခံရ 

မည္။ 

24/ b@ma&;rSL;ESifh wGJzufv@ma&;rSL;rsm;\ wm0efESifh vkyfykdifcGifhrsm;

 ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ 

အတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) ဘ႑ာေရးမွဴးသည္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 

ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲ၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသုိ႔ 

တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျပီး လုိက္နာၾကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)  လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဒါရိုက္တာအဖြ႕ဲ (Board of Directors) 

၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ 

ရယူၿပီး ခန္႔အပ္ရမည္။
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(ဂ) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကိစၥအရပ္ရပ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ဘ႑ာေရး 

ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။

(ဃ) လစဥ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို႔ 

တင္ျပရမည္။ ႏွစ္ပတ္လည္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာကို ႏွစ္ပတ္လည္ 

အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံသုိ႔ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

(င)  ဘ႑ာေရးမွဴးသည္ ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ 

ေပးေသာေငြပမာဏကိုထားရွိရမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာ ေငြပမာဏကို 

သတ္မွတ္ထားသည့္ဘဏ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း အပ္ႏွံရမည္။

(စ)  အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) ၏ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ရယူၿပီးမွသာထုတ္ေပးရမည္။

(ဆ)  ဘဏ္၌ အပ္ႏွံထားေသာေငြမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ ဥကၠ႒သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြ 

အတြင္းေရးမွဴးတို႔အနက္ တစ္ဦးဦး၊ ေပါင္း (၂) ဦး လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးမွသာ ထုတ္ယူ 

ရမည္။

(ဇ) တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴးသည္ ဘ႑ာေရးမွဴးအား တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး ၎၏တာဝန္ 

ဝတၱရားမ်ားကုိ ခြဲေဝတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

25/ pm&if;ppfESifh wGJzufpm&if;ppfwkdY\ wm0efESifh vkyfykdifcGifhrsm;

 စာရင္းစစ္ႏွင့္ တြဲဖက္စာရင္းစစ္တုိ႔၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ျဖစ္ပါသည္-

(က) စာရင္းစစ္သည္ လိုအပ္ေသာစာရင္းစစ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ခန္႔ထားရမည္။ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕သည္ MICEG ၏ 

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကိစၥအရပ္ရပ္ကုိ လုိအပ္သလုိစစ္ေဆး၍ စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာ 

တင္ျပရမည္။

(ခ) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိင္စင္ရ ျပင္ပစာရင္းစစ္ 

အဖြဲ႕ခန္႔ထားၿပီး စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး 

တစ္ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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(ဂ) အဖြ႕ဲရန္ပုံေငြႏွင့္အဖြ႕ဲပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သူမဆုိ အလြသုံဲးစားျပဳခဲ႔လွ်င္ စာရင္းစစ္က 
တာဝန္ယူ၍ တရားရံုးသုိ႔ တရားစြဲဆိုရမည္။

(ဃ) တြဲဖက္စာရင္းစစ္သည္ စာရင္းစစ္ကုိ တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏တာဝန္မ်ားကုိ ခြဲေဝ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

26/ jyefMum;a&;rSL;? wGJzufjyefMum;a&;rSL;wkdY\ wm0efESifhvkyfydkifcGifh 
 ျပန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္တြဲဖက္ျပန္ၾကားေရးမွဴးတို ႔၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ 

ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ပါသည္-
(က) အဖြဲ႕၏ ျပန္ၾကားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပက္သတ္၍ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ တာဝန္ခံရမည္။
(ခ) ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန 

မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဂ) ျပန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 

လုိအပ္သလုိ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဃ) တြဲဖက္ျပန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ျပန္ၾကားေရးမွဴးကုိ တာဝန္ခံရမည္။
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အခန္း ၈

a&G;cs,fwifajr§mufykHenf;pepfrsm;

27/ &nf&G,fcsuf

(က) ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္၊ ဗိသုကာ 

ပညာရွင္ႏွင့္ အျခားပညာရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္။

(ခ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္၊ ဗိသုကာပညာရွင္ႏွင့္ အျခား 

ပညာရွင္မ်ားအားလံုး စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 

ေစရန္။

(ဂ) အဖြဲ႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အရည္အခ်င္း 

ရွိသည့္ အမႈေဆာင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္။

28/ tqkdjyKvTmwifoGif;jcif;ESifh qE´rJay;jcif;

 အဖြ႕ဲဝင္အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြျဲပားမႈ မရိွေစျခင္းငွာ အခန္း(၅) အပုိဒ္(၁၄)တြင္ပါရိွသည့္ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အေရြးခ်ယ္ခံလိုသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အနည္းဆံုး (၇)ရက္ႀကိဳတင္၍ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရမည္။ 

အဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲ 

ေပးျခင္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရမည္။ အဖြဲ႕ဝင္ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိသူတုိင္း ဆႏၵမဲ တစ္မဲသာ 

ေပးပိုုင္ခြင့္ရွိသည္။

29/ txajrmufaoma&G;cs,fwifajr§mufyGJjzpfjcif;

(က) အထေျမာက္ေသာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲျဖစ္ျခင္း

 ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား တင္ေျမွာက္ရာတြင္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အဖြဲ႕ဝင္အားလုံး၏ 

(၃၀%)  (သို႔မဟုတ္) မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ (၅၀) တက္ေရာက္ ဆႏၵျပဳ 

မွသာ အထေျမာက္ေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္္ပြဲ ျဖစ္ရမည္။
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(ခ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း
 ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမ်ားကို လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္သည့္ မ်က္ႏွာစံုညီ 

အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္တိုင္မဲေပးျခင္းႏွင့္ Online Meeting, Hybrid - Online 
Meeting စသည့္ Digital Platform တခုခုကို သံုး၍ျပဳလုပ္ေသာ Online  
အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ Electronic Online Voting စနစ္ျဖင့္ ကုိယ္တုိင္မဲေပးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

30/ udk,fpm;vS,favmif;rsm;a&G;cs,fjcif;

 အပုိဒ္-၂၉အရ အထေျမာက္ေသာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္္ပြမဲ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
မ်ားကုိ မဲအနည္း၊ အမ်ားအလုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္ဦးေရအတုိင္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ 
ရမည္။

31/ a&G;cs,fwifajr§mufa&;aumfr&SifzGJUpnf;jcif;

(က) အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ (၂)လ ႀကိဳတင္၍ ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ  ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) အထက္အပိုဒ္ (က)အရ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ အဖြဲ႕၏ 
လက္ရွိဥကၠ႒ႏွင့္ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဦးတို႔က ေရြးခ်ယ္တင္သြင္းေသာ သင့္ေတာ္သူ 
အနည္းဆံုး (၃) ဦးမွ အမ်ားဆံုး (၅) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္။

32/ A[kdaumfrwD0ifa&G;cs,fjcif;

 ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အသစ္၏ (၃) ပံု (၁) ပံုသည္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းမ်ားထဲမွ 
ျဖစ္ရမည္။ အဆုိပါ (၃) ပံု (၁) ပံု  ကုိ လက္ရွိဗဟုိေကာ္မတီမ်ားက ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ရမည္။

33/ A[kdtvkyftrIaqmifaumfrwD0ifa&G;cs,fjcif;

 အဖြဲ႕၀င္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵျပဳ 
ထားေသာအဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္(၃၅)ဦးကုိ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ရမည္။ 

ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၃၅)ဦးသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္
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အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵျပဳထားသည့္သူမ်ားအနက္(၂၁)ဦးကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ အခ်င္းခ်င္းဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ရမည္။ 

34/ vuf&SdOuú|rwkdifrD Ouú| a&G;cs,fjcif;

(က)  ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵ 

ျပဳသည့္ကပ္လ်က္ျဖစ္ေသာ ယခင္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ဥကၠ႒အား အမ်ားဆႏၵျဖင့္ လက္ရိွ 

ဥကၠ႒မတုိင္မီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။

(ခ) လက္ရိွဥကၠ႒မတ္ုိင္မီ ဥကၠ႒၏သက္တမ္းကာလသည္ လက္ရိွေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း 

ခံရသည့္ဥကၠ႒၏ သက္တမ္းကာလအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

35/ ,cifaqmif&GufcJhNyD; Ouú|rsm;a&G;cs,fjcif;      

(က) ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵျပဳသည့္ 

ယခင္ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားအနက္(၂)ဦးအား အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး 

ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။ 

(ခ) ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ဥကၠ႒၏သက္တမ္းကာလသည္ သာမန္အားျဖင့္ (၂) ႏွစ္ျဖစ္ျပီး  

ဆႏၵျပဳလုိသည့္အႀကိမ္တုိင္းတြင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

36/ Ouú| a&G;cs,fjcif;

(က) ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ(၁)ဦးကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။

(ခ) ဥကၠ႒၏သက္တမ္းကာလသည္ (၂)ႏွစ္ျဖစ္ျပီး ဆက္တုိက္ (၂)ႀကိမ္အထိသာ အေရြးခံ 

ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
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(ဂ) သုိ႔ေသာ္ ဗဟုိေကာ္မတီက အေျခအေနအရပ္ရပ္အရ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ 
ေပးရန္ ျဖစ္ေပၚလာပါက ေနာက္ထပ္ (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဃ) ထုိ(၂)ႏွစ္တြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၁)ဦးႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ (၁)ဦး 
ထပ္တုိးရမည္။

37/ 'kwd,Ouú|rsm; a&G;cs,fjcif;

 ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီဝင္ (၂၁) ဦးသည္  ဥကၠ႒ကုိ ခ်န္လွပ္၍ က်န္ရွိေသာဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီဝင္ (၂၀) ဦးတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ (၂) ဦးကုိ  ဒုတိယ 
ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။

38/ taxGaxGtwGif;a&;rSL; a&G;cs,fjcif;

(က) ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕   ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ က်န္ရွိေသာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၁၈)ဦး 
တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ(၁)ဦးကို အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။

(ခ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ သက္တမ္းကာလသည္(၂)ႏွစ္ျဖစ္ျပီး ဆက္တိုက္(၂)
ႀကိမ္အထိသာ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

39/ wGJzuftaxGaxGtwGif;a&;rSL;rsm; a&G;cs,fjcif; 
 ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ က်န္ရွိေသာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၁၇)ဦး 
တြင္  တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ (၂) ဦးကို တြဲဖက္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရမည္။

40/  b@ma&;rSL;a&G;cs,fjcif; 
 ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕    ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ က်န္ရွိေသာဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅)ဦး 
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တြင္  ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္  ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ(၁)ဦးကို  ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ အမ်ား 

ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။

41/ wGJzufb@ma&;rSL;a&G;cs,fjcif;

 ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ က်န္ရိွေသာဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၁၄)ဦးတြင္ 

တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ(၁)ဦးကုိ  တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ 

အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။ 

42/ pm&if;ppfa&G;cs,fjcif;

 ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ က်န္ရိွေသာဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၁၃)ဦးတြင္ 

စာရင္းစစ္အျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ(၁)ဦးကုိ စာရင္းစစ္အျဖစ္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမွာက္ရမည္။

43/ wGJzufpm&if;ppfa&G;cs,fjcif;   

 ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ က်န္ရိွေသာဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၁၂)ဦးတြင္ 

တြဲဖက္စာရင္းစစ္အျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ(၁)ဦးကို တြဲဖက္စာရင္းစစ္အျဖစ္ အမ်ား 

ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။

44/ jyefMum;a&;rSL;a&G;cs,fjcif;

 ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ က်န္ရိွေသာဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၁၁)ဦးတြင္ 

ျပန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ(၁)ဦးကုိ ျပန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။
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45/ wGJzufjyefMum;a&;rSL;a&G;cs,fjcif;

 ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီဝင္(၂၁)ဦးသည္ က်န္ရိွေသာဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၁၀)ဦးတြင္ 
တြဖဲက္ျပန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားထဲမွ(၁)ဦးကုိ တြဖဲက္ျပန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ 
အမ်ားဆႏၵျဖင့္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ရမည္။

46/ twnfjyKjcif;

 ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ဗဟုိအလုပ္ 
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး၊ စာရင္းစစ္၊ 
တြဲဖက္စာရင္းစစ္၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ျပန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔၏ အမည္စာရင္းကုိ 
ညီလာခံတြင္ေၾကညာ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

47/ A[kdtvkyftrIaqmifaumfrwD0if vpfvyfjcif;^jznfhpGufjcif;

(က) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တြင္ ေနရာလစ္လပ္ပါက ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား 
ထဲမွ သင့္ေတာ္သူတစ္ဦးအား ဗဟိုေကာ္မတီက မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျဖည့္
စြက္ႏိုင္သည္။ 

(ခ) အဖြဲ႕ဥကၠ႒ေနရာလစ္လပ္ပါက ဒုတိယဥကၠ႒(၂)ဦးအနက္တစ္ဦးအား ဗဟုိအလုပ္ 
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျဖည့္စြက္ရမည္။ 

(ဂ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေနရာ လစ္လပ္ပါက တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
(၂)ဦးအနက္မွ တစ္ဦးအား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မဲစနစ္ျဖင့ ္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျဖည့္စြက္ရမည္။ 

 (ဃ) ဒုတိယဥကၠ႒၊  တြဖဲက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ တြဖဲက္ဘ႑ာေရးမွဴး၊ 
စာရင္းစစ္၊ တြဲဖက္စာရင္းစစ္၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ျပန္ၾကားေရးမွဴးေနရာမ်ား 
လစ္လပ္ပါက ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ 
ျဖည့္စြက္ရမည္။
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အခန္း ၉

toif;om;pkHnD nDvmcHESifh tpnf;ta0;rsm;

48/ toif;om;pkHnD nDvmcH ံ

(က) ပထမအႀကိမ္ အသင္းသားစံုညီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကုိ အဖြဲ႕တည္ေထာင္သည့္ေန႔မွ 

(၁၈)လကာလတြင္းႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးအသင္းသားစံုညီ ညီလာခံ 

က်င္းပသည့္ေန႔မွ (၁၅)လအတြင္း က်င္းပရမည္။

(ခ) ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီညီလာခံဖိတ္စာကုိ အသင္းသားမ်ားထံ စာပုိ႔စာအုပ္ျဖင့္ 

လူကုိယ္တုိင္ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ေမွ်ာစာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ သတင္းစာတြင္ 

ေၾကာ္ျငာ၍ ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ားအျပင္ ေနာက္ဆံုးရရွိထားေသာလိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ 

Email, Social Media Applications စသည့္ Digital Platform တစ္ခုခုကို အသုံးျပဳ 

ဖိတ္ၾကားရမည္။ ဖိတ္ၾကားၿပီးေၾကာင္း မွတ္တမ္းထားရွိရမည္။ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကား 

ရာ၌ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံႏွင့္ အသင္းသားစံုညီ အထူးအစည္းအေ၀းအတြက္ 

(၁၄)ရက္ ႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားရမည္။ 

(ဂ) အသင္းသားစံုညီႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံတြင္ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ ဗဟိုအလုပ္ 

အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီက သေဘာတူတာဝန္ 

ေပးအပ္ေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆးၿပီး ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းမ်ားကုိ အသင္းသားစံုညီ 

ညီလာခံတြင္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

(ဃ) ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ၏ (၃၀%) သုိ႕မဟုတ္  

အနည္းဆံုး (၅၀)ဦး တက္ေရာက္လွ်င္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံအထေျမာက္သည္။

(င)    အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

 အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ လူကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္သည့္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေ၀းႏွင့္ 

Online Meeting , Hybrid - Online Meeting စသည့္ Digital Plaform တခုခုကုိ 

သံုး၍ျပဳလုပ္ေသာ Online အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္သည္။

 (စ) ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစုံညီညီလာခံစတင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္မွ တစ္နာရီ 

ျပည့္သည့္အခ်ိန္အထိ ညီလာခံအထေျမာက္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ 
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အဖြ႕ဲ၀င္ဦးေရမျပည့္မီခ့ဲလွ်င္ ညီလာခံကုိ တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္က်င္းပရန္ ေရြ႕ဆုိင္း 
ရမည္။ ထိုေရြ႕ဆိုင္းသည့္ ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာသမွ် အဖြဲ႕၀င္ဦးေရႏွင့္ပင္ 
က်င္းပကာ ညီလာခံအထေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

        
(ဆ)   ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ၊  မေမွ်ာ္လင့္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအေျခအေန (Force Majeure / 

Act of God ) 
 ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ၊ မေမွ်ာ္လင့္၊ မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအေျခအေန(Force Majeure / 

Act of God) တစ္ခုခုတြင္ေရာက္ရွိ၍ အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက 
ဗဟိုေကာ္မတီသည္ လက္ရွ ိဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့ ္ 
သင့္ေတာ္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္ေသာအခ်ိန္ထိ ဗဟုိေကာ္မတီ 
၀င္၏သက္တမ္းကို သက္တမ္းေရြ႕ဆိုင္း(Defer)ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိ ုင္သည္။ အဖြဲ႕၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ ေသြဖည္ျခင္းမရွိေသာအေရးေပၚ (သုိ႔မဟုတ္) အေရးႀကီးေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးေသာရာထူးေနရာမ်ား  
လစ္လပ္သြားပါက လက္ရွိေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမာက္၍ ယာယီတာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။ အစည္းအေ၀းက်င္းပခ်ိန္တြင္ အတည္ျပဳ 
ခ်က္ရယူရမည္။

(ဇ) လိုအပ္ပါက ဗဟိုေကာ္မတီသည္ အေရးေပၚအသင္းသားစံုညီညီလာခံကို ရက္(၂၀) 
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေခၚယူႏိုင္သည္။

49/ A[kdaumfrwDtpnf;ta0;rsm;

(က) ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ ပံုမွန္ရက္သတ္မွတ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပ 
ရမည္။ အဆု္ိပါ အစည္းအေဝးသု္ိ႔ တည္ေထာင္သူအတုိင္ပင္ခံအဖြ႕ဲဝင္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကား 
ရမည္။

(ခ) ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ ပံုမွန္ရက္သတ္မွတ္ၿပီး (၂)ပတ္လွ်င္ 
တစ္ႀကိမ္က်င္းပရမည္။

(ဂ) ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေနာက္ဆုံးအစည္းအေ၀း၏ အစည္း 
အေ၀းမွတ္တမ္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ လခ်ဳပ္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတို႔ကို 
တင္ျပ၍ အတည္ျပဳၿပီးအဖြ႕ဲ၏လုပ္ေဆာင္ရန္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရမည္။
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(ဃ) ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕(Board of Directors) အစည္းအေ၀းကုိ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္လွ်င္ 

တစ္ႀကိမ္က်င္းပရမည္။

(င) ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) အစည္းအေ၀းတြင္ ေနာက္ဆုံးအစည္းအေ၀း၏ 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကို ဖတ္ၾကားအတည္ျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္း 

မ်ားကုိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသို႔ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ တင္ျပေဆြးေႏြး 

အတည္ျပဳရမည္။

(စ) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ PIG အစည္းအေ၀းကို ပံုမွန္ရက္သတ္မွတ္ၿပီး 

အနည္းဆံုးတစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္  က်င္းပရမည္။

(ဆ) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ PIG သည္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း 

မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ျပဳစုထားရွိရမည္။

(ဇ) ဗဟုိေကာ္မတီ (CC) သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) အစည္းအေ၀း 

မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ေကာ္မတီ၀င္ဦးေရ၏ အနည္းဆုံး၏ (၅၀%) တက္ေရာက္ 

လွ်င္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

(စ်)  ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေသာအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွလာပါက 

ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားအားလံုးကုိ အေရးေပၚအထူးအစည္းအေဝးေခၚယူၿပီး ျဖစ္ေပၚလ်က္ 

ရွိသည့္အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္၍ ယင္းျပင္ဆင္ 

ခ်က္ကုိ အနီးဆုံးအသင္းသားစုံညီညီလာခံတြင္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
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အခန္း ၁၀

taxGaxG

50/ zGJUpnf;ykHtajccHpnf;rsOf;jyifqifjcif;ESifh twnfjyKjcif;

(က) အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ ျပင္ဆင္လုိပါက အသင္္းသားစုံညီ ႏွစ္ပတ္လည္ 

ညီလာခံသို ႔ တက္ေရာက္လာေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွ ီသူ အသင္းသားဦးေရ 

ထက္၀က္ေက်ာ္၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) ျပင္ဆင္လုိေသာအခ်က္မ်ားကုိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) သုိ႔ညီလာခံ 

မတုိင္မီ(၁၄)ရက္ ၾကိဳတင္၍ စာျဖင့္တင္ျပၿပီး၊ ဗဟုိေကာ္မတီ (CC) အတည္ျပဳခ်က္ 

ရယူရမည္။

51/ trdefY? nTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;

(က)  ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မဆန္႔ 

က်င္ေသာ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ားကုိ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္နိုင္သည္။

(ခ) ထုတ္ျပန္ျပီးေသာ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီ 

အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

(ဂ) သုိ႔ရာတြင္ လုိအပ္ပါက အေရးေပၚအသင္းသားစံုညီညီလာခံေခၚယူ၍ အတည္ျပဳခ်က္ 

ရယူရမည္။

52/ zsufodrf;jcif;ESifh zsufodrf;NyD; ydkaiGxkcGJjcif;

(က)  အဖြဲ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ စာရင္းရွင္းလင္းၿပီး ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ 

သည္။ ၄င္းကိစၥကို ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရန္အေရးေပၚ အသင္းသားစုံညီ ညီလာခံေခၚယူၿပီး 

ဖ်က္သိမ္းရန္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ (Board of Directors) က 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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(ခ) အဖြဲ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းေသာအခါ  စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ 

အညီဖြ႕ဲစည္းတာ၀န္ေပးခန္႔အပ္ၿပီး အဖြ႕ဲ၏ရရန္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္တုိ႔ကုိ ႀကီးၾကပ္ 

ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

(ဂ)  အဖြဲ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ေပးေလ်ာ္ရန္ရွိေသာ ေႂကြးၿမီတာ၀န္အားလုံးကုိ ရွင္းလင္းၿပီးသည့္ 

ေနာက္ က်န္ရွိေသာအဖြဲ႕ပုိင္ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာကုိ အဖြဲ႕သားမ်ားအား ေ၀ငွေပးကမ္း 

လႊေဲျပာင္းျခင္းမျပဳဘဲအဖြ႕ဲကုိ ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါျဖစ္ေစ၊  မဖ်က္သိမ္းမီျဖစ္ေစ၊  အဖြ႕ဲႏွင့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္းတူညီေသာ အျခားအဖြ႕ဲအား လြေဲျပာင္းလွဴဒါန္းရမည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ 

ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ထိုကိစၥမ်ိဳး၌ စီရင္ခြင့္အာဏာရိွေသာ တရားရံုးအမိန္႔အရ လြဲေျပာင္း 

လွဴဒါန္းရမည္။ 

53/ taxGaxG

(က) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) အဆက္ဆက္သည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ 

ရရွိလာေသာရန္ပံုေငြမ်ား၊ အဖြြဲ႕ပုိင္ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ 

သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အဖြဲ႕၏ ရပိုင္ခြင့္မ် ား ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကုိ ဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC)မ်ား တာ၀န္လႊဲေျပာင္းသည့္အခါ စာရင္း 

ဇယားမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြစာရင္း၊ 

ေငြေရးေၾကးေရးပုိင္ဆိုင္မႈအ၀၀တို႔ကို စနစ္တက် ဥပေဒႏွင့္အညီလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ 

လက္ခံျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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