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ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႕ (FOW) ၏ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း 

အခန္း (၁) - အမည္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ 

၁-၁ အမည္၊ သေကၤတအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ တည္ေနရာ  

(က) ဤအဖြဲ႕အစည္းကို “ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႕ (Friends of Wildlife)” ဟု ေခၚဆိုမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ပုိင္းတြင္ “FOW” ဟု ေခၚေဝၚသံုးႏႈန္းပါမည္။  

(ခ) FOW အဖြဲ႕ကို အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးစုိက္ပါမည္။  

(ဂ) အဖြဲ႕၏ သေကၤတ/အမွတ္တံဆိပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -  

 

၁-၂ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 

(က) အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားအား အေျချပဳသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ု အသုံးျပဳလွ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္အပင္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျဖစ္သည္။  

၁-၃ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း  

(က) အဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ေနရင္းေဒသမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ 
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။  

(ခ) အဖြဲ႕၏ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ -  

(ခ-၁) ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက ္က်ယ္ျပန္႔စြာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ 
ေဆာက္ျခင္း။  

(ခ-၂) အနာဂတ္ကာလတြင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲတည္ရိွေနႏုိင္မည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
စနစ္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း။  

(ခ-၃) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ ႏုိင္ငံတြင္းတြင္သာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ 
ဦးတညထိ္န္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။  

(ခ-၄) ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေနရင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု အမ်ား 
ျပည္သူသို႔ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္း။  
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(ခ-၅) ေဂဟစနစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက ္  ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ သိပၸံ 
ပညာရပ္ကို အသံုးခ်ျခင္း။  

(ခ-၆) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးက႑တြင္ ေကာင္းစြာေလးစားခံရသည္ ့ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။  

 

အခန္း (၂) - ဖြဲ႕စည္းပုံ 

၂-၁ အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ  

(က) FOW အဖြဲ႕တြင္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
႐ုံးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား (programs) ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား (projects) မ်ား 
ပါဝင္သည္။  

(ခ) FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (Board of Governors) ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ရမည ္
ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းဘုတ္အဖြဲ႕ (Board) သည္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ တာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္ရမည္ -  

(ခ-၁) FOW အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး (Executive Director) ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 

(ခ-၂) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတြင္ အေသးစိတ္ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း အဖြဲ႕ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း  

(ဂ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အၿပီးသတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူ၍ FOW ဝန္ထမ္းမ်ား 
ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ ထုိဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ရိွသည္။  

 

အခန္း (၃) - အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈ 

၃-၁ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ိဳးအစားမ်ား  

(က) တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ - တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ FOW အဖြဲ႕၏ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို စြဲျမဲလိုက္နာမည္ဆိုပါက 
တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာႏုိင္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းရမည္။ တင္းျပည့္ 
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည ္ မဲေပးခြင့္ရိွသည္။ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမျဖစ္မီတြင္ 
တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ (၁)ႏွစ္ ရိွေနရမည္။    

(က-၁) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကိ ု အတည္ျပဳၿပီးပါက၊ ယခင္ FOW အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္း အေဟာင္း 
အရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လက္ရိွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္လာေစရမည္။  

(ခ) တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္ - တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ FOW အဖြဲ႕၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို 
စြဲျမဲလိုက္နာမည္ဆိုပါက တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရိွၿပီး၊ မဲေပးခြင့္မရိွျခင္း၊ FOW ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ကန္႔သတ္သင့္သည္ဟု သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား 
လည္း ပါဝင္သည္။   
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(ဂ) နာယက - ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္  FOW အဖြဲ႕ကို ကုိယ္စား 
ျပဳေပးမည့္ နာယကတစ္ဦး သို႔မဟုတ္  တစ္ဦးထက္ပုိေသာ နာယကမ်ားကိ ုခန္႔အပ္ႏုိင္ သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ 
ႏွင့္ နာယက(မ်ား)သည္ စာျဖင့္ေရးသားလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား (Terms of 
Reference) ကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သေဘာတူညီထားရမည္။ နာယက မ်ားသည္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ 
ရပ္တည္မႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရိွမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ 
မဟုတ္ဘဲ၊ မဲေပးခြင့္ရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အထူး အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွမည္မဟုတ္ပါ။   

၃-၂  အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အက်ံဳးဝင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

(က) FOW အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေလ်ွာက္ထားျခင္းအတြက္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

(က-၁) အနည္းဆံုး အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံျခားသား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကုိ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။  

(က-၂) FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကုိ လက္ခံယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ FOW 
အဖြဲ႕အား ထိုေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိက္တြန္း 
အားေပးျခင္း၊ ညႊန္ၾကားျခင္း မျပဳရ။  

(က-၃) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ FOW အဖြဲ႕၏ အျခားမူဝါဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။  

(က-၄) သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကိ ုမပ်က္မကြက ္ေပးသြင္းရမည။္  

(ခ) FOW အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား  

(ခ-၁) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။  သို႔ရာတြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုမူ တာဝန္ခ်ိန္ 
ျပင္ပ (ကိုယ္ပုိင္အခ်ိန္)တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားမည္ဆိုပါက ေလွ်ာက္ထားရန္ ခြင့္ျပဳ 
သည္။  

(ခ-၂) ျမန္မာႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္သည္ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ ၅၀% ထက္ 
မေက်ာ္ေစရ။  

(ခ-၃) ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုမွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။  

(ခ-၄) အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားကို တာဝန္ခ်ိန္/လုပ္ငန္းခ်ိန္ျပင္ပ (ကိုယ္ပုိင္အခ်ိန္)တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ 
ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားမည္ဆိုပါက ေလွ်ာက္ထားရန္ ခြင့္ျပဳသည္။  

(ခ-၅) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္ရာဇဝတ္ေၾကာင္းဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံဖူးသူမ်ား မျဖစ္ေစရ။  

၃-၃ အဖြဲ႕ဝင္ေၾကးမ်ား  

(က) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးက အတည္ျပဳ 
ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကိ ု ေကာက္ခံႏုိင္သည္။ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေပးသြင္းရန္ အမွန္တကယ္ 
အခက္အခဲရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါက ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳႏိုင္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦး 
ထက္ပုိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက ္အဖြဲ႕ဝင္ေၾကးမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳပါက အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသို႔ အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားရမည္။  

၃-၄ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား  
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(က) တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ သုိ႔မဟုတ ္ တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမည့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ FOW 
အဖြဲ႕၏ ႐ုံံးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕က လိုအပ္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကို အခ်ိန္ႏွင့္ 
အမွ် ျပဳစုသတ္မွတ္ပါမည္။  

(ခ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္ ေလွ်ာက္ထားလႊာကို လက္ခံရရိွပါက၊ ယင္းေလွ်ာက္လႊာအား 
အနီးကပ္ဆံုး က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပရမည္။  

(ဂ) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ဟု ဘုတ္အဖြဲ႕က 
ထင္ျမင္ယူဆပါက ထိုပုဂၢိဳလ္အား အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳပါမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူအား ပထမဦးစြာ တစ္ႏွစ္ 
ၾကာသည္အထိ တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္အဆင့္အတန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားပါမည္။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီး၍ 
အနီးကပ္ဆံုးက်င္းပသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ တင္းျပည့္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္ 
သို႔မဟုတ္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈကို ျငင္းပယ္ပါမည္။   

(ဃ) တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည ္FOW အဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ လက္ရိွ အဖြဲ႕ဝင္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ 
အက်ံဳးဝင္မႈအေျခအေနကို သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည့္ ေျပာင္းလမဲႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရိွခ့ဲပါက အဖြဲ႕ထံသုိ႔ စာျဖင့္ 
ေရးသား၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိ ု ေပးအပ္ 
တင္ျပရမည္။  

(င) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ယင္းတစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္က ေပးအပ္တင္ျပသည္ ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ျဖစ္ေစ၊ 
ေပးအပ္တင္ျပသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖစ္ေစ၊ ေမးခြန္းမ်ား 
ထပ္မံေမးျမန္းႏုိင္သည ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ အဖြဲ႕ဝင္ အဆင့္အတန္းကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္သည္။  

(စ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW အဖြဲ႕အတြင္းရိွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အဆင့္အတန္းတြင္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
ရိွပါက အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးတက္ေရာက္ေသာ အစည္းအေဝးတိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပုံမွန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအပုိင္းအျခားတစ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသို႔ အသိေပးရမည္။  

 

၃-၅ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း  

(က) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည ္ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း ခံရမည္ -   

(က-၁) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ၄င္းအား အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ စာျဖင့္ ေရးသား 
တင္ျပခ့ဲလွ်င္၊  

(က-၂) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည ္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအတြက္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေတာ့ဟုလည္းေကာင္း၊  အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ 
FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆခ့ဲပါက၊ 
ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ထုိသုိ႔ထင္ျမင္ယူဆေနေၾကာင္းကုိ ထိုအဖြဲ႕ဝင္အား  စာျဖင့္ေရးသားအေၾကာင္း 
ၾကားပါမည္။  

(က-၃) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခံထားရေသာ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွ အယူခံ 
ေလွ်ာက္ထားလႊာကို လက္ခံရရိွပါက၊ ထုိအယူခံစာကို အနီးကပ္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အဖြဲ႕ဝင္ 
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မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးရမည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက 
လွ်ိဳ႕ဝွက္စနစ္ျဖင့္ မဲေပး၍ သံုးပုံႏွစ္ပုံထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အမ်ားစုမဲအေရအတြက္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ 
ေပးရမည္။  

၃-၆ အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ား  

(က)  အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း  

(က-၁) အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ FOW အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဟာေျပာမည့္သူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ေရး 
အတြက္ ျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားရန္ သို႔မဟုတ္  ဖယ္ထားရန္လည္း ဆုံးျဖတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ႏုိင္သည္။  

(က-၂) FOW အဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာဘာသာကိ ုအသံုးျပဳ 
မည္။ FOW အဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အားလံုးပါဝင္ေစရန္ လုိအပ္ပါက ဘာသာ ျပန္ဆိုေပး 
ပါမည္။ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရးအတြက ္ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳစုပါမည္။   

(က-၃) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလုံးကၽြတ္အစည္းအေဝးကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပ 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

(က-၄) အထူးအစည္းအေဝးမ်ားကို ေအာက္ပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေခၚယူျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ -  

(က-၄-၁) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အေရးေပၚ ျပႆနာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားကိ ုေျဖရွင္း 
ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ားကို ေခၚယူျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။  

(က-၄-၂) တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ အနည္းဆံုး ၂၅% က လက္မွတ္ေရး 
ထိုး၍ ဘုတ္အဖြဲ႕ ဥကၠဌထံသို႔ ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပုိ႔တင္ျပျခင္းအားျဖင့္  အထူးအစည္း 
အေဝးတစ္ခုကိ ု ေခၚယူျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ထိုသုိ႔ ေတာင္းဆိုလာပါက အစည္းအေဝးကို 
တစ္လအတြင္း ျပဳလုပ္က်င္းပေပးရမည္။  

(က-၄-၃) အစည္းအေဝးတိုင္းအတြက္ မက်င္းပမီ အနည္းဆုံး ရက္သတၱ (၂)ပတ္ႀကိဳတင္၍ 
အဖြဲ႕ဝင္ အားလံုးသုိ႔ စာျဖင့္ေရးသားအေၾကာင္းၾကားရမည္။  

(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အစည္းအေဝးတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ခန္႔အပ္ေပးရမည္။ 
ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ စုံညီစြာ တက္ 
ေရာက္ျခင္းရိွမရိွကိုလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္တိုင္းက ကိစၥရပ္တစ္ခုအတြက ္ တစ္ႀကိမ္သာ မဲေပးျခင္းကုိ 
လည္းေကာင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ရိွမရိွကို 
လည္းေကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္။  

(ဂ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေစလိုသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ 
အစည္းအေဝးမတိုင္မီ အနည္းဆုံး တစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ ဘုတ္အဖြဲ႕ထံသို႔ျဖစ္ေစ၊ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး 
ထံသုိ႔ျဖစ္ေစ တင္ျပရမည္။ ထိုတင္ျပခ်က္ကုိ အျခားအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေထာက္ခံပါက ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ 
ထိုကိစၥရပ္ကို အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ထည့္သြင္းရမည္။   
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(ဃ) အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ကို အစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသုိ႔ 
ျဖန္႔ေဝေပးရမည္။  

၃-၇ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရမည့္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္  

(က) အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ ၃၀% ထက္ေက်ာ္လြန္၍ တက္ေရာက္ပါက အစည္းအေဝး 
အထေျမာက္ေစရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကို ျပည့္မီသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။  

(ခ) အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည္ဟု ဆိုရာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ျခင္း၊ စာပုိ႔၍ မဲေပးျခင္း၊ အီလက္ 
ထေရာနစ္နည္းလမ္း (အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ အျခား SMS စနစ္) ျဖင့္ မဲေပးျခင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
ဗီြဒီယိုကြန္ဖရင့္နည္းလမ္းျဖင့္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။  

(ဂ) အစည္းအေဝးသဘာပတိသည ္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ လုိအပ္ေသာ တက္ေရာက္သ ူ
အေရအတြက္ မျပည့္ပါက၊ အစည္းအေဝးကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အစည္းအေဝးတက္ေရာက ္ လာသူ 
မ်ားက ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးရက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးရမည္။  

၃-၈ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မဲေပးျခင္း  

(က) အစည္းအေဝးသဘာပတိသည ္ အစည္းအေဝးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္ (မဲေပးဆံုးျဖတ္ရန္) 
တင္ျပလာေသာ ျပႆနာရပ္အားလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်ကအ္ား တတ္ 
ႏုိင္သမွ် ရရိွေရးကိ ုေ႐ွး႐ႈလွ်က္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ပ့ံပုိးေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။  

(ခ) အစည္းအေဝးသဘာပတိသည ္ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ထားသည္ ့ ျပႆနာရပ္မ်ားကိ ု
ေဆြးေႏြးမေဲပးႏုိင္ေရးအတြက ္လုိအပ္သည္မ်ားကို စတင္ေဆြးေႏြးေပးရမည္။ 

(ဂ) အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ ျပႆနာမ်ားအား မဲေပးဆံုးျဖတ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ 
ယင္းျပႆနာကိ ု အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက အဆုိျပဳ၍ အျခားအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ 
စတင္ေဆြးေႏြးရမည္။ ထိုျပႆနာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ မဲေပးရန္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါက 
အစည္းအေဝးသဘာပတိသည ္ ထိုကိစၥရပ္ကို ေနာက္ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး မဲေပး 
ဆံုးျဖတ္ရန္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းႏုိင္သည္။  

(ဃ) မဲေပးဆံုးျဖတ္ရမည္ ့ျပႆနာရပ္အားလံုးကို မဲမေပးမီတြင္ စာျဖင့္ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။  

(င) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႕အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ မဲေပးရာတြင္ မဲဆႏၵစာ႐ြက္ျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ကို က်င့္သုံးရမည္။  

(စ) မဲဆႏၵစာ႐ြက္ျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္က်င့္သံုးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းမရိွပါက၊ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
မဲေပးရာတြင္ လက္ေျမွာက္ျပျခင္းျဖင့္ ဆႏၵျပဳႏုိင္သည္။  

(ဆ) စာျဖင့္/အီးေမးလ္ျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါက၊ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မဲေပး 
ျခင္းကို ကိုယ္စားလွယ္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ စာပုိ႔၍ ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္း (အီးေမးလ ္
သို႔မဟုတ္ အျခား SMS စနစ္) ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဗီြဒီယိုကြန္ဖရင့္ နည္းလမ္း ျဖင့္ျဖစ္ေစ မဲေပးႏုိင္ 
သည္။  

(ဇ) ျပႆနာတစ္ရပ္အား မဲေပးရန္အခ်ိန္ကို ပုိမ်ားေသာ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္က (အပုိဒ္ ၃-၈ ပါ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မဲေပးျခင္းအပါအဝင္)  မဲေပးႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည္။  
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(စ်) အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္တစ္ရပ္ကို ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ မဲအေရအတြက္ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ 
ရမည္ -  

(စ်-၁) သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကိ ု ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူ 
အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ သံုးပုံႏွစ္ပုံက ေထာက္ခံမဲေပးရန္ လိုအပ္သည္။  

(စ်-၂) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္း (မ်ား)သည္  အစည္း 
အေဝးတက္ေရာက္သ ူ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ အျမင့္ဆံုးမဲအေရအတြက္ကို ရရိွရန္ လိုအပ္သည္။ 
ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး (၂)ဦး ပါဝင္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။  

(စ်-၃) အျခား အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္အားလုံးအတြက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သ ူ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ 
၅၀% ထက္ တစ္ေယာက္ပုိေသာ မဲအေရအတြက္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။  

(ည) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း 
မ်ားကို အပုဒ္ ၅-၄ တြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။  

(ဋ) FOW အဖြဲ႕၏ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚတြင္ မည္သည့္ တာဝန္မွ် 
သက္ေရာက္ေစျခင္း မရိွေသာ္လည္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ FOW ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားမွာမူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
လိုက္နာရန္ တာဝန္ရိွသည္။  

 
အခန္း (၄) - အခ်က္အလက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 

၄-၁ အခ်က္အလက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ခြင့္  

(က) ေအာက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိ ု FOW ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပုံမွန္႐ုံးလုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း 
တြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၾကည့္႐ႈႏုိင္ခြင့္ရိွရမည္။ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို hard copy သို႔မဟုတ္ soft copy ျဖင့္ 
ေထာက္ပ့ံေပးရမည္။ hard copy ျဖင့္ ရယူလိုပါက ဘုတ္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ႏႈန္းထား 
မ်ားအတိုင္း ေငြေပးသြင္းရမည္။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေအာက္ပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၏ စာမ်က္ႏွာ တစ္႐ြက္ 
သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကိ ုေတာင္းခံလာပါက မိတၱဴကူးေပးရမည္။  

(က-၁) သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း (ဤစာတမ္း)  

(က-၂) အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ ္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္  

(က-၃) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စာရင္း  

(က-၄) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား  

(က-၅) ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ား  

(က-၆) စာရင္းကိုင္ႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား  

(က-၇) ဘတ္ဂ်တ္မ်ား  
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(က-၈) ပုံေသပုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား  

(က-၉) မူဝါဒဆိုင္ရာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား  

(က-၁၀) ဘုတ္အဖြဲ႕က အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျဖန္႔ေဝေပးရန္သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား  

၄-၂  စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း  

(က) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္မဟုတ္ေသာ ေအာက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွအပ (၇)ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီးျဖစ္ 
သည့္ အပုဒ္ ၄-၁ ပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည ္-  

(က-၁) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း  

(က-၂) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစာရင္း  

(က-၃) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား  

(က-၄) အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္  

(က-၅) စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား 

(က-၆) ပုံေသပုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား  

 

အခန္း (၅) - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ 

၅-၁ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၏ အခန္းက႑မ်ား 

(က) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW အဖြဲ႕အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဖြဲ႕အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစလွ်က္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို 
ေဖာ္ထုတ္စီမံရမည္။   

(ဂ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ မူဝါဒဖြ႕ံၿဖိဳးေရး၊ အဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကား 
ေရးမႉးအား လမ္းညႊန္အၾကံျပဳရမည္။  

(ဃ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW အဖြဲ႕၏ ကုိယ္စား အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးကျဖစ္ေစ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက 
ျဖစ္ေစ၊ FOW အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကျဖစ္ေစ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းအားလံုးသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက 
အပ္ႏွင္းထားေသာ မူဝါဒတာဝန္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ 
မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေရွ႕ေနာက္ညညီြတ္ကုိက္ညီစြာ 
ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

(င) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တာဝန္ခံရမည္။  

 

၅-၂    အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား  
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(က) FOW အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕၏  ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တုိ႔ဆီသုိ႔ အစဥ္ ဦးတည္ 
ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း 

(က-၁) FOW အဖြဲ႕၏ အမည္ျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္မႈကိ ုအတည္ 
ျပဳရန္။  

(က-၂) FOW အဖြဲ႕၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အတည္ျပဳရန္။  

(ခ)  အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးအား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ အေထာက္အကူျပဳျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း  

(ခ-၂) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးခန္႔ထားေရးအတြက ္အလုပ္ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ ႐ြက္ 
ရန္ႏွင့္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသို႔ အထူးခဲြေဝေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အားလံုး 
ကို ႀကီးၾကပ္ရန္။  

(ခ-၁) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ 
ပ်က္ကြက္ပါက ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစ၊ FOW အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္း 
မူဝါဒအရျဖစ္ေစ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ကို ရပ္စဲရန္။  

(ဂ) ထိေရာက္စြာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေစျခင္း  

(ဂ-၁) FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ထားသည့္အတိုင္း ေရရွည္ 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ FOW အဖြဲ႕အား ထိုမဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း လုိက္နာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္။  

(ဂ-၂) FOW အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအား သံုးသပ္စိစစ္၍ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရန္။  

(ဃ) FOW အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း  

(ဃ-၁) FOW အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက အဆုိျပဳတင္ျပေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
အား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္။  

(ဃ-၂) အဖြဲ႕ကုိ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၏ မည္သည့္လုပ္ငန္းအစိတ္အပုိင္းကိုမဆို အကဲျဖတျ္ခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက ္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အခြင့္အာဏာေပးရန္၊ ႀကီးၾကပ္ 
ရန္ႏွင့္ ကန္ထရုိက္ခ်ဳပ္ဆိုရန္။  

(ဃ-၃) FOW အဖြဲ႕၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္။  

(င) လုံေလာက္ေသာ ရန္ပုံေငြရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ရရိွေစျခင္း  

(င-၁) အဖြဲ႕ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈေသခ်ာေစေရးအတြက ္ FOW အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္။  

(င-၂) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးက အတည္ျပဳထားသည့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို အတည္ျပဳရန္။  

(င-၃) ရန္ပုံေငြေတာင္းခံသည္ ့အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အတည္ျပဳေပးရန္။  
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(င-၄) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္လႊအဲပ္ခ်က္၊ အလႉရွင္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံကိန္း 
စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ေကာင္းတစ္ခု၏ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အည ီ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ 
ျပဳျပင္ထားေသာ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္။  

(စ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း  

(စ-၁) FOW အဖြဲ႕သို႔ အဖြဲ႕ဝင္သစ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရန္။  

(စ-၂) ပုံမွန္အားျဖင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုလံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္အရလည္းေကာင္း FOW အဖြဲ႕ကို လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳေပးရန္။  

(စ-၃) ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စာရင္းစစ္ထားၿပီးေသာ ေငြစာရင္းမ်ားကိ ု ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ 
ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးကို စီစဥ္ရန္၊ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးရန္။  

(စ-၄) ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အျမင္မ်ားကိ ုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသို႔ ကိုယ္စားျပဳေျပာၾကားရန္။  

(ဆ) ဥပေဒႏွင့္ က်င့္ဝတ္အရ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈရိွျခင္း  

(ဆ-၁) ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ုိးသားစြာ ေဆာင္႐ြက္၍ က်င့္ဝတ္၊ ဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။  

(ဆ-၂) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကိ ု ေထာက္ခံလိုက္နာရန္ႏွင့္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးက ဝန္ထမ္းမ်ား 
အားလံုးသုိ႔ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအား ေထာက္ခံလိုက္နာေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစ 
ရန္။  

(ဆ-၃) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းသည ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ စာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ကို လႊမ္းျခံဳႏုိင္ျခင္း 
မရိွဟုလည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ ္ လံုေလာက္စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရိွဟုလည္းေကာင္း 
ထင္ျမင္ယူဆပါက ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔စာပုိဒ္၏ ရည္႐ြယ္ရင္း (spirit or 
intent) ကုိ အသုံးျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္။  

(ဇ) FOW အဖြဲ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေကာင္းတစ္ခု၏ ေအာက္ပါ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစျခင္း။  

(ဇ-၁) တာဝန္ခံမႈရိွျခင္း - FOW အဖြဲ႕သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အစီရင္ခံရန္၊ ရွင္းျပရန္ႏွင့္ ေျဖၾကားေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္။  

(ဇ-၂) ဥပေဒမ်ား၊ ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း - ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
သည္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အေထြေထြဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္ 
မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကိုလည္းေကာင္း လုိက္နာရ 
မည္။  

(ဇ-၃) ပြင့္လင္းျမင့္သာမႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္တာဝန္ယူမႈရိွျခင္း - FOW အဖြဲ႕တြင္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား၏ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ၊ နားလည္လြယ္ေသာ၊ ပြင့္ 
လင္းေသာ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ခုိင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ရိွထားရမည္။  

(ဇ-၄) ထိေရာက္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈရိွျခင္း - FOW အဖြဲ႕သည္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း 
အားလံုးကုိ လိုက္နာ၍ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ားကိ ု ရရိွေစေရးအတြက ္ ရရိွႏုိင္သမွ်ေသာ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရန္ပုံေငြရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္တို႔အား ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳပါမည္။  
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(ဇ-၅) ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ တန္းတူမွ်တျခင္းႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေစျခင္း - FOW အဖြဲ႕သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
တစ္ရပ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ အက်ိဳးစီးပြါး မ်ား 
ရိွေနႏုိင္ေသာ မည္သူ႕ကိုမဆို ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါမည္။  

 

၅-၃  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္မ်ား  

(က) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အားလုံး၏ တာဝန္မ်ား  

(က-၁) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္တို႔တြင္ ရိွေနႏုိင္ေသာ အျခားကတိကဝတ္မ်ားထက္ FOW အဖြဲ႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

(က-၂) ေယဘုယ်အားျဖင့္  (၃)လတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ FOW အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ ပုံမွန္ 
တက္ေရာက္ရမည္၊ အေျခအေနအရ လုိအပ္၍ ျပဳလုပ္ေသာ အျခားအစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း 
တက္ေရာက္ရမည္။  

(က-၃) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွ ဥကၠဌ၊ ဘ႑ာေရးမႉးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔ကုိ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ေမးပဲစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးရမည္။  

(ခ) ဥကၠဌ၏ တာဝန္မ်ား  

(ခ-၁)  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားကို ပ့ံပုိး၍ ဦးေဆာင္ေပးရမည္။  

(ခ-၂) အစည္းအေဝးတိုင္းကို အစီအစဥ္တစ္က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ 
အတြင္းေရးမႉးတို႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

(ခ-၃) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးထံမွ တင္ျပလာေသာ ျပႆနာမ်ားကိ ု ကနဦးလက္ခံမည့္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

(ခ-၄) ဘုတ္အဖြဲ႕က အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အခါအား 
ေလ်ာ္စြာ အကျဲဖတ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

(ခ-၅) စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။  

(ခ-၆) FOW အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကိ ုလိုက္နာေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

(ခ-၇) FOW အဖြဲ႕သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခု၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ုလိုက္နာ 
ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

(ဂ)  ဘ႑ာေရးမႉး၏ တာဝန္မ်ား  

(ဂ-၁) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေပးရမည္။  
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(ဂ-၁-၁) ပုံမွန္အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္းေရးအတြက ္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးအား ႏိႈးေဆာ္ရ 
မည္။  

(ဂ-၁-၂) ဘတ္ဂ်တ္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း 
မ်ားတြင္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္အတူ ပူးတြဲလက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။  

(ဂ-၁-၃) ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

(ဂ-၂) ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနမ်ားကိ ု ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ အစဥ္တင္ျပ 
ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္စြာ ေဆြးေႏြးေန 
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

(ဂ-၃)  ဘ႑ာေရးမႉးသည ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ရိွဘ႑ာေရးမူဝါဒျဖင့္ 
လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ပမာဏအတြင္းက်ေရာက္ေနသည္ ့ ေငြေပးေခ် လႊေဲျပာင္း 
မႈမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။  

(ဃ) အတြင္းေရးမႉး၏ တာဝန္မ်ား  

(ဃ-၁) အဖြဲ႕အစည္း၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစုစည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးခံရန္အတြက္ 
အသင့္ရိွေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

(ဃ-၂) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုရမည္ (အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား ေရးသား၍ 
အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည)္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက ္ လုိအပ္မည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိ ု ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ အားလံုးသုိ႔ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  

(ဃ-၃) အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အစည္း 
အေဝး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီေပးရမည္။  

 

၅-၄ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕အား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

(က) FOW အဖြဲ႕၏ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္  ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦး၏ သက္တမ္းမွာ (၂)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားဆုံး (၂)ႀကိမ္ဆက္တိုက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။  

(က-၁)  ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကို (၃)ဦး 
ထက္ မပုိေစေရးအတြက၊္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေ႐ြးခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ခံရသည္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအနက္၊ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ဘ႑ာ 
ေရးမႉးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည ္(၃)ႏွစ္ကာလအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။  
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(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ 
သည္။  

(ဂ) ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆံုး(၂)ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ (၅)ဦး ရိွရမည္။  

(ဃ) ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းကိ ု ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ လုိအပ္ပါက 
အျခားေသာ အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။  

(င) တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမတိုင္မီ (၁)လအလုိတြင္ အမည္စာရင္းအဆုိျပဳရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံအေၾကာင္းၾကားရမည္။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကိုသာ အဆုိျပဳႏုိင္သည္။ အမည္ 
စာရင္းအဆိုျပဳရမည့္ ပုံစံစာ႐ြက္တစ္႐ြက္ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းပုံစံကို ျဖည့္သြင္းေပးရမည္။ အမည္ 
စာရင္းတင္သြင္းခံရသူသည္ ထုိသို႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းအား သေဘာတူေၾကာင္းကို စာျဖင့္ ေရးသား 
သေဘာတူညီရမည္။  

(စ) လက္ခံရရိွထားေသာ အဆုိျပဳအမည္မ်ားအားလံုး ပါဝင္သည့္ မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္တစ္ေစာင္ ျပင္ဆင္ရမည္။  

(ဆ) အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေပးအပ္သည္ ့ မဲမ်ားကို တင္ျပႏုိင္ေစေရးအတြက္၊ 
ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ မစတင္မီ (၂)ပတ္အလုိတြင္ မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္မ်ားကို စာတိုက္/ အီ လက္ထေရာနစ္ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးပုိ႔ရမည္။ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ မဲေပးရာတြင္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ 
မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္ကို ဓါတ္ပုံ (scan) ဖတ္၍ တင္ျပရန္ လုိအပ္သည္။  

(ဇ) ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္ ့ အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ေရးအရာရိွသည ္တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလွ်င္ မဲတစ္ေစာင္သာ ဆႏၵျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

(စ်) ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားအား မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္ပါ အမည္မ်ားအနက ္ ၄င္းတို႔မဲေပးလိုသည့္ အမည္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ 
ေစရပါမည္။ ခုိင္လံုမဲျဖစ္ေစေရးအတြက္၊ မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ အမည္အေရ 
အတြက္သည္ လစ္လပ္ေနေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ထက္ မပုိေစရပါ။ (အမ်ားဆံုး ၅ ဦး)။  

(ည) ဘုတ္အဖြဲ႕ ေနာက္ဆံုးေနရာအတြက္ မဲအေရအတြက္ တူညီေနပါက၊ က်ား/မ ညီမွ်မႈျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါမည္။ 
မဲအေရအတြက္ တူညီေနေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းမ်ားသည ္အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီးခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနပါ 
က၊  ေနာက္တစ္ႀကိမ္မဲဆႏၵခံယူေ႐ြးခ်ယ္ရပါမည္။  

၅-၅ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား  

(က) ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီးေနာက္၊ ပထမဆံုး အႀကိမ္ 
ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားေသာ 
ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သေဘာတူညီၾကရမည္။ 

(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္ဇယားကိ ု အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ 
အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ရမည္။  

(ဂ) တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္အဆို ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပႏုိင္သည္။ 
ထိုသုိ႔တင္ျပေသာ ျပႆနာမ်ားကိ ု အနီးကပ္ဆံုးျပဳလုပ္သည့္  ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပ 
ေဆြးေႏြးရမည္။  
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(ဃ) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ (၃)ဦး သို႔မဟုတ္ (၃)ဦးထက္ပုိ၍ တက္ေရာက္ပါက အစည္းအေဝး 
အထေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ဖုန္း ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ဗီြဒီယိုကြန္ဖရင့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တက္ေရာက ္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံသည္။  

(င) ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ 
အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က ္ မရရိွႏုိင္ပါက၊ မဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တက္ေရာက္သူမ်ားအနက္ 
အမ်ားစု၏ မဲျဖင့္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ပါမည္။ မဲအေရအတြက္ တူညီေနပါက၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠဌသည္ 
အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ျပဳလုပ္မည္ ့အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း 
ခြင့္ ရိွသည္။  

(စ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႔တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းထက ္ တစ္ဖြဲ႕လံုး ပါဝင္ ေဆြးေႏြး 
ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္။ ထိုသုိ႔ စီစဥ္ထားျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို 
ပုိမုိျပဳလုပ္ေစရန္၊ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကိ ု နားေထာင္ေစရန္၊ FOW အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ 
ပညာရွင္ပီသစြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေရးအတြက္ 
တာဝန္ခံမႈ ရိွေစရန္ တုိက္တြန္းအားေပးပါသည္။  

(ဆ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းသည ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
ေတာင္းဆိုႏုိင္ၿပီး၊ ထုိသို႔ေတာင္းဆိုလာပါက လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မျဖစ္မေန က်င့္သံုးဆုံးျဖတ္ရမည္။  

(ဇ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ဝန္ထမ္းေရးရာႏွင့္ အျခားထိရွလြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအား တံခါးပိတ ္ ေဆြးေႏြးရန္ မဲခြဲ 
ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။  

(စ်) အက်ိဳးစီးပြားဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကိ ု ကုိင္တြယ္ျခင္း - အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးတြင္ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး 
သို႔မဟုတ္ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုခုရိွေနၿပီး၊ ယင္းသုိ႔ရိွေနျခင္းသည္ မသင့္ေလွ်ာ္ဟု  
ဘုတ္အဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ ယင္းအဖြဲ႕ဝင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္လွ်က္၊ ထိုအက်ိဳးစီးပြား 
ႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား စဥ္းစားေဆြးေႏြးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ 
မဲေပးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ယင္းအဖြဲ႕ဝင္အား ခ်န္လွပ္ထားႏုိင္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ 
သိရိွလိုသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အက်ိဳးစီးပြား  ဆက္စပ္မႈတစ္ခုခုရိွပါက ဘုတ္အဖြဲ႕အား အသိေပးရန္ 
တာဝန္ရိွသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည ္ မိမိကိုယ္မိမိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ခ်န္လွပ္ထားရန္လည္း ဆုံးျဖတ္ 
ႏုိင္သည္။ အတြင္းေရးမႉးသည ္ ထိုသုိ႔ မိမိကိုယ္မိမိခ်န္လွပ္ထားေၾကာင္းကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ကလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားရမည္။  

(ည) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ မည္သူ႕ကုိမဆို ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပန္ထုတ ္
ေပးျခင္းမွအပ အျခား မည္သည့္ ေငြေၾကးမွ ေပးေခ်မည္မဟုတ္ပါ။  

 

 

၅-၆ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္သူစာရင္း  
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(က) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ျပသထားရမည္။ 
သို႔ေသာ္ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကိုမူ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ တညီတညြတ္တည္း 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားမွသာ ျပသႏုိင္သည္။  

(ခ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္ အစည္းအေဝးအားလံုး၏ တက္ေရာက္သူစာရင္းမ်ားအပါအဝင္ အစည္း 
အေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ အမႈေဆာင္ 
ညႊန္ၾကားေရးမႉးမရိွခ့ဲလွ်င္၊ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးက ထိန္းသိမ္း 
ထားရမည္။  

(ဂ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္ ထင္သာျမင္သာရိွမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ ရိွရန္ကတိကဝတ္ျပဳထားသက့ဲသို႔၊ 
တဖက္တြင္လည္း FOW အဖြဲ႕၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ FOW အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို လုိအပ္သကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ 
႐ြက္ရမည္။  

၅-၇ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ထုတ္ပယ္ျခင္း  

(က) အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရမည့္သူအေရအတြက္၏ အမ်ားစုမဲ သံုးပုံ ႏွစ္ပုံျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ့ဲပါက ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုလံုးကို ထုတ္ပယ္ႏုိင္သည္။ ထုိသို႔ မဲေပးဆံုးျဖတ္ပါက ဘုတ္အဖြဲ႕ကို 
ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားကို ထပ္မံ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။  

(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းကိ ုေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ထုတ္ပယ္ႏုိင္သည္ -  

(ဂ-၂) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္က ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ စာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပျခင္း။  

(ဂ-၂) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည့္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးျခင္း။  

(ဂ-၃) FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအား အနားယူေစရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း - ဤသို႔ အနားယူ 
ေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ အစည္းအေဝးထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရ 
မည့္သူ အေရအတြက္၏ အမ်ားစု သုံးပုံႏွစ္ပုံမဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္။  

(ဂ-၄) ဘုတ္အဖြဲ႕က တရားဝင္မဲေပး၍ သေဘာတူညီထားျခင္းမရိွပါက၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ 
ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ တရားဝင္ခြင့္တိုင္ၾကားျခင္းမရိွဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
မရရိွဘဲ (၁၂)လကာလအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားကို (၃)ႀကိမ္ဆက္ 
တိုက္ပ်က္ကြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ (၁၂)လကာလအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး 
အေရအတြက္၏ ၅၀% ႏွင့္ အထက္ပ်က္ကြက္ျခင္း။  

(င) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္သက္တမ္း (၂) ႀကိမ္ဆက္တိုက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျခင္း - ထိုသုိ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ 
တိုက္ထမ္းေဆာင္ၿပီးပါက၊ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက ္ ေ႐ြးခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ပြဲမျပဳလုပ္မီ (၁)ႏွစ္ေစာင့္ဆိုင္းရပါမည္။  

(ဃ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို ထုတ္ပယ္လိုက္ပါက၊ ယခင္ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ၌ ဒုတိယအျမင့္ဆုံး 
မဲအေရအတြက္ ရရိွသည့္ အဖြဲ႕ဝင္အား ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းရမည္။ ထုိအဖြဲ႕ 
ဝင္ကလည္း ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ မေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါက၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ အဖဲြ႕ဝင္ 
အစည္းအေဝးတြင္ ထိုလစ္လပ္ေနရာအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။  
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အခန္း (၆) - အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး 

၆-၁ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား  

(က) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ရန္မလိုအပ္ဘ ဲ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္ ့  ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။   

(ခ) အမႈေဆာင္အရာရိွသည ္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉးတို႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးလွ်က္ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္း 
အေဝးမ်ား၊ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္။  

(ဂ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္ မူဝါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံ 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ FOW အဖြဲ႕က ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းတိုင္းသည္ စီစဥ္ေရးဆြဲ တည္ျပဳထားေသာ စီမံခ်က္ 
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကုိက္ညီမႈရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစ 
ရမည္။  

၆-၂  FOW အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား   

(က) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးတို႔ ပူးတြဲျပင္ဆင္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈကို ခံယူလွ်က္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္။  

(ခ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္ -  

(ခ-၁) အစီအစဥ္ (programs) မ်ားကိ ု စီမံခန္႔ခြဲျခင္း -  FOW အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ (programs) မ်ားကုိ 
ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

(ခ-၂) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ား -  FOW အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ (programs) မ်ားကိ ု စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္၍ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို သင့္ေတာ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

(ခ-၃) ကိုယ္စားျပဳျခင္း - FOW အဖြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း 
မ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ (networks) မ်ားကုိလည္းေကာင္း ကုိယ္စားျပဳ၍ ေျပာဆိုရမည္။  

(ခ-၄) ကြန္ရက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း  - အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ေရးကို ထိန္းသိမ္း၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။  

(ခ-၅) ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း - FOW အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ (programs) မ်ားအတြက ္ လံုေလာက္ေသာ 
ရန္ပုံေငြမ်ား ရွာေဖြရမည္။  

(ခ-၆) လူ႕စြမ္းအားရင္းျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး - FOW အဖြဲ႕အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားကို ဘုတ္ 
အဖြဲ႕ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အလုပ္ေပးျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ 
အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္ FOW  အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ု ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမား ဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ သင့္ေတာ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္။  

(ခ-၇) အစီရင္ခံျခင္း - အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်ားကိ ု အနည္းဆံုးအားျဖင့္ 
(၃)လတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳထားသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ 
ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရန္ လိုအပ္သည္။  
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အခန္း (၇) - ဘ႑ာေရး 

၇-၁ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား   

(က) FOW အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ အထိျဖစ္သည္။  

(ခ) FOW အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ ဘ႑ာေရးမႉး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ 
ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကိ ုျပဳစု၍ ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။  

(ဂ) FOW အဖြဲ႕သို႔ ေရာက္ရိွလာေသာ ရန္ပုံေငြအားလံုးကုိ FOW အဖြဲ႕မွ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
တစ္ခုထက္ပုိသည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားရမည္။ FOW အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးမူဝါဒႏွင့္ 
ဘဏ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးသူ (၂)ဦး လိုအပ္ 
ပါမည္။  

၇-၂ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း  

(က) ရန္ပုံေငြရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳရမည္။  

(ခ) ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လႉဒါန္းမႈမ်ား၊ အေထာက္အပ့ံမ်ားကို လက္ခံျခင္းအတြက္ 
ဘုတ္အဖြဲ႕က ျပင္ဆင္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW 
အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီဟုလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သတင္း 
ေက်ာ္ၾကားမႈအတြက္ မသင့္ေတာ္ဟုလည္းေကာင္း ယူဆပါက  ဇာစ္ျမစ္တစ္ခုခုမွ ရရိွသည့္ မည္သည့္ 
အေထာက္အပ့ံ သုိ႔မဟုတ္ လႉဒါန္းမႈကိုမဆို လက္မခံဘေဲနခြင့္ရိွသည္။  

(ဂ) ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုမွ အေထာက္အပ့ံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လႉဒါန္းမႈမ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ 

၇-၃ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ား    

(က) ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကိ ု (၃)လတစ္ႀကိမ္ျပဳစု၍ ဘုတ္အဖဲြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပရမည္။ 
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးက ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ျဖစ္ေစ၊ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသို႔ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေရးသား ေတာင္းခံ 
လာပါက ထုိအစီရင္ခံစာမ်ား၏ မိတၱဴကို ေပးအပ္ရမည္။  

၇-၄ ဘ႑ာေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း  

(က) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ ဘ႑ာေရးမႉး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ FOW အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေငြ စာရင္းမ်ားကုိ 
သင့္ေတာ္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ားအား ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ေဆးႏုိင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္ တာဝန္ရိွ 
သည္။ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည ္စာရင္းစစ္ေဆးမည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ အမည္ကုိ ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳ 
ေပးႏုိင္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပရမည္။ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစာ (စာရင္းစစ္အၾကံျပဳစာ)တို႔အား 
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္  ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္။ အဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦးဦးက ေတာင္းခံလာပါကလည္း ေပးအပ္ရမည္။   
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(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေ႐းမႉးတို႔တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ လက္ရိွ 
ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏအတြင္းရိွသည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လက္မွတ္ 
ေရးထိုးႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ မည္သည့္အဖြဲ႕ဝင္၌ ထိုသုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုး 
ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာရိွသည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။  

 

အခန္း (၈) - ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

၈-၁ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း  

(က) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကိ ု ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို (က) ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ (ခ) 
တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္၏ ၁၀% က ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး အဆိုျပဳခ့ဲလွ်င္ျဖစ္ေစ 
ဘုတ္အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။  

(ခ) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကိ ု ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကုိ စိစစ္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္အတြက ္ အဖြဲ႕ဝင္ 
အစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီ အနည္းဆံုး (၁၅)ရက္ႀကိဳတင္၍ ဘုတ္အဖြဲ႕ထံ တင္ျပရမည္။  

(ဂ) ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရမည္။ 
စာျဖင့္ေရးသား၍ မဲေပးေသာ စနစ္ျဖင့္ မဲဆႏၵေပး၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္။  

(ဃ) အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတြင္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္တက္ေရာက္ရမည့္သူအေရအတြက္၏ အနည္း 
ဆံုး သုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကိ ုျပင္ဆင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ ႏုိင္သည္။   

၈-၂ သာမန္ဖ်က္သိမ္းျခင္း  

(က) FOW အဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းရန္အဆိုျပဳခ်က္ကုိ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္၏ (၂၅)% က လက္မွတ္ 
ေရးထိုးအဆိုျပဳခ့ဲလွ်င္ အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတြင္ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ 
တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ ေမတၱာရပ္ခံႏုိင္သည္။  

(ခ)  FOW အဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းရန္အဆိုျပဳခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးမည့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ု ယင္း 
အစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီ (၂)လအလုိတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသို႔  အသိေပးရန္ လုိအပ္ပါမည္။  

(ဂ) အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတြင္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရမည့္သူ အေရအတြက္၏ 
အနည္းဆံုးသုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ သေဘာတူညီခ်က္အျပင္၊ ယင္းအစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး (၂) ပတ္ 
ျခား၍ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ သီးသန္႔အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႕ဖ်က္သိမ္းရန္ ကိစၥရပ္ကို 
FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ရွင္းလင္း 
တိက်ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အမ်ားစု မဲဆႏၵ 
ရရိွမွသာ FOW အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သည္။   

(ဃ) FOW အဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ သေဘာတူညီမႈမရရိွပါက၊ FOW အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားသို႔ (၂)ပတ္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားလွ်က္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတစ္ခုက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ 
စီစဥ္ရမည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္ကို ဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ 
တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အၿပီးသတ္အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္မဲေပးဆံုးျဖတ္ရမည္။ 
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(င) FOW အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါက၊ အဖြဲ႕၏ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ၊ 
အလႉရွင္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေစလွ်က္ ဘုတ္အဖြဲ႕က သေဘာတူ လက္ခံသည့္ 
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည္။   

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

ပထမအႀကိမ္မူၾကမ္းကို FOW အဖြဲ႕၏ Advisor ျဖစ္သ ူ Greg Martin က ၁၀-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ျပဳစုၿပီးစီးသည္။  

ပထမအႀကိမ္မူၾကမ္းကို ၾကားျဖတ္ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ ၂၉-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပုိ႔တင္ျပသည္။   

အၿပီးသတ္မူၾကမ္းကို ၾကားျဖတ္ဘုတ္အဖြဲ႕က ၁၇-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စိစစ္တည္းျဖတ္သည္။  

Katie LaJeunesse Connette က လုိအပ္ေသာ ပုံစံခ်ျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ျပင္ဆင္ၿပီးစီးသည္။  

 


	အခန္း (၁) - အမည္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္
	၁-၁ အမည္၊ သေကၤတအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ တည္ေနရာ 
	(က) ဤအဖြဲ႕အစည္းကို “ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႕ (Friends of Wildlife)” ဟု ေခၚဆိုမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ “FOW” ဟု ေခၚေဝၚသံုးႏႈန္းပါမည္။ 
	(ခ) FOW အဖြဲ႕ကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးစိုက္ပါမည္။ 
	(ဂ) အဖြဲ႕၏ သေကၤတ/အမွတ္တံဆိပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ - 
	/

	၁-၂ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
	(က) အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားအား အေျချပဳသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္အပင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

	၁-၃ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း 
	(က) အဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေနရင္းေဒသမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
	(ခ) အဖြဲ႕၏ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - 
	(ခ-၁) ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ ေဆာက္ျခင္း။ 
	(ခ-၂) အနာဂတ္ကာလတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲတည္ရွိေနႏိုင္မည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စနစ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။ 
	(ခ-၃) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္သာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ဦးတည္ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 
	(ခ-၄) ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေနရင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ား ျပည္သူသို႔ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္း။ 
	(ခ-၅) ေဂဟစနစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္  ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ သိပၸံ ပညာရပ္ကို အသံုးခ်ျခင္း။ 
	(ခ-၆) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးက႑တြင္ ေကာင္းစြာေလးစားခံရသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 



	အခန္း (၂) - ဖြဲ႕စည္းပံု
	၂-၁ အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု 
	(က) FOW အဖြဲ႕တြင္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႐ံုးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား (programs) ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား (projects) မ်ား ပါဝင္သည္။ 
	(ခ) FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (Board of Governors) ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းဘုတ္အဖြဲ႕ (Board) သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို တာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္ရမည္ - 
	(ခ-၁) FOW အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး (Executive Director) ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
	(ခ-၂) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတြင္ အေသးစိတ္ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း အဖြဲ႕ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

	(ဂ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အၿပီးသတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူ၍ FOW ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 


	အခန္း (၃) - အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈ
	၃-၁ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ိဳးအစားမ်ား 
	(က) တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ - တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ FOW အဖြဲ႕၏ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို စြဲျမဲလိုက္နာမည္ဆိုပါက တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းရမည္။ တင္းျပည့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ မဲေပးခြင့္ရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမျဖစ္မီတြင္ တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ (၁)ႏွစ္ ရွိေနရမည္။   
	(က-၁) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို အတည္ျပဳၿပီးပါက၊ ယခင္ FOW အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း အေဟာင္း အရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လက္ရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္လာေစရမည္။ 
	(ခ) တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္ - တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ FOW အဖြဲ႕၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို စြဲျမဲလိုက္နာမည္ဆိုပါက တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး၊ မဲေပးခြင့္မရွိျခင္း၊ FOW ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ကန္႔သတ္သင့္သည္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား လည္း ပါဝင္သည္။  

	(ဂ) နာယက - ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္  FOW အဖြဲ႕ကို ကုိယ္စား ျပဳေပးမည့္ နာယကတစ္ဦး သို႔မဟုတ္  တစ္ဦးထက္ပိုေသာ နာယကမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ နာယက(မ်ား)သည္ စာျဖင့္ေရးသားလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား (Terms of Reference) ကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သေဘာတူညီထားရမည္။ နာယက မ်ားသည္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ ရပ္တည္မႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ဘဲ၊ မဲေပးခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အထူး အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။  

	၃-၂  အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အက်ံဳးဝင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
	(က) FOW အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေလ်ွာက္ထားျခင္းအတြက္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
	(က-၁) အနည္းဆံုး အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
	(က-၂) FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို လက္ခံယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ FOW အဖြဲ႕အား ထိုေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ညႊန္ၾကားျခင္း မျပဳရ။ 
	(က-၃) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ FOW အဖြဲ႕၏ အျခားမူဝါဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။ 
	(က-၄) သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းရမည္။ 

	(ခ) FOW အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
	(ခ-၁) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။  သို႔ရာတြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုမူ တာဝန္ခ်ိန္ ျပင္ပ (ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္)တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားမည္ဆိုပါက ေလွ်ာက္ထားရန္ ခြင့္ျပဳ သည္။ 
	(ခ-၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္သည္ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ ၅၀% ထက္ မေက်ာ္ေစရ။ 
	(ခ-၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။ 
	(ခ-၄) အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို တာဝန္ခ်ိန္/လုပ္ငန္းခ်ိန္ျပင္ပ (ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္)တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားမည္ဆိုပါက ေလွ်ာက္ထားရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ 
	(ခ-၅) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံဖူးသူမ်ား မျဖစ္ေစရ။ 


	၃-၃ အဖြဲ႕ဝင္ေၾကးမ်ား 
	(က) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးက အတည္ျပဳ ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခံႏိုင္သည္။ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေပးသြင္းရန္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါက ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳႏုိင္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦး ထက္ပိုေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ေၾကးမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳပါက အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
	၃-၄ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
	(က) တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမည့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ FOW အဖြဲ႕၏ ႐ံံုးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕က လိုအပ္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် ျပဳစုသတ္မွတ္ပါမည္။ 
	(ခ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ ေလွ်ာက္ထားလႊာကို လက္ခံရရွိပါက၊ ယင္းေလွ်ာက္လႊာအား အနီးကပ္ဆံုး က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပရမည္။ 
	(ဂ) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ဘုတ္အဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆပါက ထိုပုဂၢိဳလ္အား အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳပါမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူအား ပထမဦးစြာ တစ္ႏွစ္ ၾကာသည္အထိ တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္အဆင့္အတန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားပါမည္။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီး၍ အနီးကပ္ဆံုးက်င္းပသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ တင္းျပည့္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္ သို႔မဟုတ္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈကို ျငင္းပယ္ပါမည္။  
	(ဃ) တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ FOW အဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ လက္ရွိ အဖြဲ႕ဝင္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အက်ံဳးဝင္မႈအေျခအေနကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ပါက အဖြဲ႕ထံသို႔ စာျဖင့္ ေရးသား၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ တင္ျပရမည္။ 
	(င) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ယင္းတစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္က ေပးအပ္တင္ျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ျဖစ္ေစ၊ ေပးအပ္တင္ျပသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖစ္ေစ၊ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံေမးျမန္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အဖြဲ႕ဝင္ အဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ 
	(စ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW အဖြဲ႕အတြင္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အဆင့္အတန္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိပါက အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးတက္ေရာက္ေသာ အစည္းအေဝးတိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပံုမွန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသို႔ အသိေပးရမည္။ 

	၃-၅ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း 
	(က) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း ခံရမည္ -  
	(က-၁) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ၄င္းအား အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ စာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပခဲ့လွ်င္၊ 
	(က-၂) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေတာ့ဟုလည္းေကာင္း၊  အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ပါက၊ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ထုိသို႔ထင္ျမင္ယူဆေနေၾကာင္းကို ထိုအဖြဲ႕ဝင္အား  စာျဖင့္ေရးသားအေၾကာင္း ၾကားပါမည္။ 
	(က-၃) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခံထားရေသာ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွ အယူခံ ေလွ်ာက္ထားလႊာကို လက္ခံရရွိပါက၊ ထိုအယူခံစာကို အနီးကပ္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးရမည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လွ်ိဳ႕ဝွက္စနစ္ျဖင့္ မဲေပး၍ သံုးပံုႏွစ္ပံုထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အမ်ားစုမဲအေရအတြက္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ ေပးရမည္။ 


	၃-၆ အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ား 
	(က)  အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း 
	(က-၁) အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ FOW အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဟာေျပာမည့္သူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ေရး အတြက္ ျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားရန္ သို႔မဟုတ္  ဖယ္ထားရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ ႏိုင္သည္။ 
	(က-၂) FOW အဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာဘာသာကို အသံုးျပဳ မည္။ FOW အဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အားလံုးပါဝင္ေစရန္ လိုအပ္ပါက ဘာသာ ျပန္ဆိုေပး ပါမည္။ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳစုပါမည္။  
	(က-၃) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
	(က-၄) အထူးအစည္းအေဝးမ်ားကို ေအာက္ပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေခၚယူျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ - 
	(က-၄-၁) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အေရးေပၚ ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ားကို ေခၚယူျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
	(က-၄-၂) တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ အနည္းဆံုး ၂၅% က လက္မွတ္ေရး ထိုး၍ ဘုတ္အဖြဲ႕ ဥကၠဌထံသို႔ ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပို႔တင္ျပျခင္းအားျဖင့္  အထူးအစည္း အေဝးတစ္ခုကို ေခၚယူျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုလာပါက အစည္းအေဝးကို တစ္လအတြင္း ျပဳလုပ္က်င္းပေပးရမည္။ 
	(က-၄-၃) အစည္းအေဝးတိုင္းအတြက္ မက်င္းပမီ အနည္းဆံုး ရက္သတၱ (၂)ပတ္ႀကိဳတင္၍ အဖြဲ႕ဝင္ အားလံုးသို႔ စာျဖင့္ေရးသားအေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
	(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အစည္းအေဝးတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ခန္႔အပ္ေပးရမည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ စံုညီစြာ တက္ ေရာက္ျခင္းရွိမရွိကိုလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္တိုင္းက ကိစၥရပ္တစ္ခုအတြက္ တစ္ႀကိမ္သာ မဲေပးျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ရွိမရွိကို လည္းေကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 
	(ဂ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေစလိုသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ကို အစည္းအေဝးမတိုင္မီ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ ဘုတ္အဖြဲ႕ထံသို႔ျဖစ္ေစ၊ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ထံသို႔ျဖစ္ေစ တင္ျပရမည္။ ထိုတင္ျပခ်က္ကို အျခားအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေထာက္ခံပါက ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ထိုကိစၥရပ္ကို အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ထည့္သြင္းရမည္။  

	(ဃ) အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ကို အစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးရမည္။ 

	၃-၇ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရမည့္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ 
	(က) အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ ၃၀% ထက္ေက်ာ္လြန္၍ တက္ေရာက္ပါက အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကို ျပည့္မီသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ 
	(ခ) အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည္ဟု ဆိုရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ျခင္း၊ စာပို႔၍ မဲေပးျခင္း၊ အီလက္ ထေရာနစ္နည္းလမ္း (အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ အျခား SMS စနစ္) ျဖင့္ မဲေပးျခင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဗီြဒီယိုကြန္ဖရင့္နည္းလမ္းျဖင့္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ 
	(ဂ) အစည္းအေဝးသဘာပတိသည္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ တက္ေရာက္သူ အေရအတြက္ မျပည့္ပါက၊ အစည္းအေဝးကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ လာသူ မ်ားက ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးရက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးရမည္။ 

	၃-၈ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မဲေပးျခင္း 
	(က) အစည္းအေဝးသဘာပတိသည္ အစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္ (မဲေပးဆံုးျဖတ္ရန္) တင္ျပလာေသာ ျပႆနာရပ္အားလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္အား တတ္ ႏိုင္သမွ် ရရွိေရးကို ေ႐ွး႐ႈလွ်က္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ 
	(ခ) အစည္းအေဝးသဘာပတိသည္ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ထားသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို စတင္ေဆြးေႏြးေပးရမည္။
	(ဂ) အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ ျပႆနာမ်ားအား မဲေပးဆံုးျဖတ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ယင္းျပႆနာကို အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက အဆိုျပဳ၍ အျခားအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စတင္ေဆြးေႏြးရမည္။ ထိုျပႆနာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ မဲေပးရန္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါက အစည္းအေဝးသဘာပတိသည္ ထိုကိစၥရပ္ကို ေနာက္ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး မဲေပး ဆံုးျဖတ္ရန္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းႏိုင္သည္။ 
	(ဃ) မဲေပးဆံုးျဖတ္ရမည့္ ျပႆနာရပ္အားလံုးကို မဲမေပးမီတြင္ စာျဖင့္ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 
	(င) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႕အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ မဲေပးရာတြင္ မဲဆႏၵစာ႐ြက္ျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ကို က်င့္သံုးရမည္။ 
	(စ) မဲဆႏၵစာ႐ြက္ျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္က်င့္သံုးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းမရွိပါက၊ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မဲေပးရာတြင္ လက္ေျမွာက္ျပျခင္းျဖင့္ ဆႏၵျပဳႏိုင္သည္။ 
	(ဆ) စာျဖင့္/အီးေမးလ္ျဖင့္ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါက၊ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မဲေပး ျခင္းကို ကိုယ္စားလွယ္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ စာပို႔၍ ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္း (အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ အျခား SMS စနစ္) ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဗီြဒီယိုကြန္ဖရင့္ နည္းလမ္း ျဖင့္ျဖစ္ေစ မဲေပးႏိုင္ သည္။ 
	(ဇ) ျပႆနာတစ္ရပ္အား မဲေပးရန္အခ်ိန္ကို ပိုမ်ားေသာ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္က (အပိုဒ္ ၃-၈ ပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မဲေပးျခင္းအပါအဝင္)  မဲေပးႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည္။ 
	(စ်) အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္တစ္ရပ္ကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ မဲအေရအတြက္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ ရမည္ - 
	(စ်-၁) သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုက ေထာက္ခံမဲေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 
	(စ်-၂) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္း (မ်ား)သည္  အစည္း အေဝးတက္ေရာက္သူ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ အျမင့္ဆံုးမဲအေရအတြက္ကို ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး (၂)ဦး ပါဝင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ 
	(စ်-၃) အျခား အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္အားလံုးအတြက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ ၅၀% ထက္ တစ္ေယာက္ပိုေသာ မဲအေရအတြက္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 
	(ည) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားကို အပုဒ္ ၅-၄ တြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။ 
	(ဋ) FOW အဖြဲ႕၏ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚတြင္ မည္သည့္ တာဝန္မွ် သက္ေရာက္ေစျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ FOW ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားမွာမူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 



	အခန္း (၄) - အခ်က္အလက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
	၄-၁ အခ်က္အလက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ခြင့္ 
	(က) ေအာက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို FOW ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပံုမွန္႐ံုးလုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း တြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၾကည့္႐ႈႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို hard copy သို႔မဟုတ္ soft copy ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ hard copy ျဖင့္ ရယူလိုပါက ဘုတ္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ႏႈန္းထား မ်ားအတိုင္း ေငြေပးသြင္းရမည္။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေအာက္ပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၏ စာမ်က္ႏွာ တစ္႐ြက္ သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေတာင္းခံလာပါက မိတၱဴကူးေပးရမည္။ 
	(က-၁) သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း (ဤစာတမ္း) 
	(က-၂) အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ 
	(က-၃) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စာရင္း 
	(က-၄) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား 
	(က-၅) ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ား 
	(က-၆) စာရင္းကိုင္ႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား 
	(က-၇) ဘတ္ဂ်တ္မ်ား 
	(က-၈) ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 
	(က-၉) မူဝါဒဆိုင္ရာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 
	(က-၁၀) ဘုတ္အဖြဲ႕က အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျဖန္႔ေဝေပးရန္သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 

	၄-၂  စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 
	(က) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္မဟုတ္ေသာ ေအာက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွအပ (၇)ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီးျဖစ္ သည့္ အပုဒ္ ၄-၁ ပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္ - 
	(က-၁) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း 
	(က-၂) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစာရင္း 
	(က-၃) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား 
	(က-၄) အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ 
	(က-၅) စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား
	(က-၆) ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 



	အခန္း (၅) - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕
	၅-၁ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၏ အခန္းက႑မ်ား
	(က) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW အဖြဲ႕အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဖြဲ႕အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
	(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစလွ်က္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္စီမံရမည္။  
	(ဂ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ မူဝါဒဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကား ေရးမႉးအား လမ္းညႊန္အၾကံျပဳရမည္။ 
	(ဃ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စား အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးကျဖစ္ေစ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျဖစ္ေစ၊ FOW အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကျဖစ္ေစ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းအားလံုးသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အပ္ႏွင္းထားေသာ မူဝါဒတာဝန္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ကိုက္ညီစြာ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 
	(င) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တာဝန္ခံရမည္။ 
	၅-၂    အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
	(က) FOW အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕၏  ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ဆီသို႔ အစဥ္ ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း
	(က-၁) FOW အဖြဲ႕၏ အမည္ျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္မႈကို အတည္ ျပဳရန္။ 
	(က-၂) FOW အဖြဲ႕၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အတည္ျပဳရန္။ 

	(ခ)  အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးအား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ အေထာက္အကူျပဳျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 
	(ခ-၂) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးခန္႔ထားေရးအတြက္ အလုပ္ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ ႐ြက္ ရန္ႏွင့္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသို႔ အထူးခဲြေဝေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အားလံုး ကို ႀကီးၾကပ္ရန္။ 
	(ခ-၁) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစ၊ FOW အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္း မူဝါဒအရျဖစ္ေစ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကို ရပ္စဲရန္။ 

	(ဂ) ထိေရာက္စြာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေစျခင္း 
	(ဂ-၁) FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ထားသည့္အတိုင္း ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ FOW အဖြဲ႕အား ထိုမဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း လိုက္နာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္။ 
	(ဂ-၂) FOW အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအား သံုးသပ္စိစစ္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရန္။ 

	(ဃ) FOW အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း 
	(ဃ-၁) FOW အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက အဆိုျပဳတင္ျပေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္။ 
	(ဃ-၂) အဖြဲ႕ကို သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၏ မည္သည့္လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းကိုမဆို အကဲျဖတျ္ခင္း သို႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အခြင့္အာဏာေပးရန္၊ ႀကီးၾကပ္ ရန္ႏွင့္ ကန္ထရိုက္ခ်ဳပ္ဆိုရန္။ 
	(ဃ-၃) FOW အဖြဲ႕၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္။ 

	(င) လံုေလာက္ေသာ ရန္ပံုေငြရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ရရွိေစျခင္း 
	(င-၁) အဖြဲ႕ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈေသခ်ာေစေရးအတြက္ FOW အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရး ကိစၥရပ္မ်ား ကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္။ 
	(င-၂) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးက အတည္ျပဳထားသည့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို အတည္ျပဳရန္။ 
	(င-၃) ရန္ပံုေငြေတာင္းခံသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အတည္ျပဳေပးရန္။ 
	(င-၄) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္လႊဲအပ္ခ်က္၊ အလႉရွင္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ေကာင္းတစ္ခု၏ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထားေသာ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္။ 

	(စ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း 
	(စ-၁) FOW အဖြဲ႕သို႔ အဖြဲ႕ဝင္သစ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရန္။ 
	(စ-၂) ပံုမွန္အားျဖင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုလံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ လုိအပ္ပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရလည္းေကာင္း FOW အဖြဲ႕ကို လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳေပးရန္။ 
	(စ-၃) ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စာရင္းစစ္ထားၿပီးေသာ ေငြစာရင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးကို စီစဥ္ရန္၊ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးရန္။ 
	(စ-၄) ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အျမင္မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသို႔ ကိုယ္စားျပဳေျပာၾကားရန္။ 

	(ဆ) ဥပေဒႏွင့္ က်င့္ဝတ္အရ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈရွိျခင္း 
	(ဆ-၁) ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ိုးသားစြာ ေဆာင္႐ြက္၍ က်င့္ဝတ္၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။ 
	(ဆ-၂) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို ေထာက္ခံလိုက္နာရန္ႏွင့္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးက ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးသို႔ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအား ေထာက္ခံလိုက္နာေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစ ရန္။ 
	(ဆ-၃) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္ျခင္း မရွိဟုလည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ လံုေလာက္စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိဟုလည္းေကာင္း ထင္ျမင္ယူဆပါက ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔စာပိုဒ္၏ ရည္႐ြယ္ရင္း (spirit or intent) ကို အသံုးျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္။ 

	(ဇ) FOW အဖြဲ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေကာင္းတစ္ခု၏ ေအာက္ပါ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း။ 
	(ဇ-၁) တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း - FOW အဖြဲ႕သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အစီရင္ခံရန္၊ ရွင္းျပရန္ႏွင့္ ေျဖၾကားေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 
	(ဇ-၂) ဥပေဒမ်ား၊ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း - ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အေထြေထြဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကိုလည္းေကာင္း လိုက္နာရ မည္။ 
	(ဇ-၃) ပြင့္လင္းျမင့္သာမႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္တာဝန္ယူမႈရွိျခင္း - FOW အဖြဲ႕တြင္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ၊ နားလည္လြယ္ေသာ၊ ပြင့္ လင္းေသာ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ရွိထားရမည္။ 
	(ဇ-၄) ထိေရာက္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈရွိျခင္း - FOW အဖြဲ႕သည္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း အားလံုးကို လိုက္နာ၍ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ားကို ရရွိေစေရးအတြက္ ရရွိႏိုင္သမွ်ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရန္ပံုေငြရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္တို႔အား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳပါမည္။ 
	(ဇ-၅) ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ တန္းတူမွ်တျခင္းႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေစျခင္း - FOW အဖြဲ႕သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ အက်ိဳးစီးပြါး မ်ား ရွိေနႏိုင္ေသာ မည္သူ႕ကိုမဆို ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါမည္။ 


	၅-၃  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္မ်ား 
	(က) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ တာဝန္မ်ား 
	(က-၁) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဖြဲ႕ဝင္တို႔တြင္ ရွိေနႏိုင္ေသာ အျခားကတိကဝတ္မ်ားထက္ FOW အဖြဲ႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
	(က-၂) ေယဘုယ်အားျဖင့္  (၃)လတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ FOW အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ ပံုမွန္ တက္ေရာက္ရမည္၊ အေျခအေနအရ လိုအပ္၍ ျပဳလုပ္ေသာ အျခားအစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ရမည္။ 
	(က-၃) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွ ဥကၠဌ၊ ဘ႑ာေရးမႉးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ေမးပဲစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးရမည္။ 

	(ခ) ဥကၠဌ၏ တာဝန္မ်ား 
	(ခ-၁)  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားကို ပံ့ပိုး၍ ဦးေဆာင္ေပးရမည္။ 
	(ခ-၂) အစည္းအေဝးတိုင္းကို အစီအစဥ္တစ္က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ အတြင္းေရးမႉးတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
	(ခ-၃) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးထံမွ တင္ျပလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကနဦးလက္ခံမည့္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
	(ခ-၄) ဘုတ္အဖြဲ႕က အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အခါအား ေလ်ာ္စြာ အကဲျဖတ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 
	(ခ-၅) စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ 
	(ခ-၆) FOW အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 
	(ခ-၇) FOW အဖြဲ႕သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခု၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာ ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 

	(ဂ)  ဘ႑ာေရးမႉး၏ တာဝန္မ်ား 
	(ဂ-၁) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေပးရမည္။ 
	(ဂ-၁-၁) ပံုမွန္အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္းေရးအတြက္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးအား ႏိႈးေဆာ္ရ မည္။ 
	(ဂ-၁-၂) ဘတ္ဂ်တ္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း မ်ားတြင္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္အတူ ပူးတြဲလက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ 
	(ဂ-၁-၃) ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 

	(ဂ-၂) ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနမ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ အစဥ္တင္ျပ ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိကိစၥရပ္မ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္စြာ ေဆြးေႏြးေန ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 
	(ဂ-၃)  ဘ႑ာေရးမႉးသည္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိဘ႑ာေရးမူဝါဒျဖင့္ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ပမာဏအတြင္းက်ေရာက္ေနသည့္ ေငြေပးေခ် လႊဲေျပာင္း မႈမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ 

	(ဃ) အတြင္းေရးမႉး၏ တာဝန္မ်ား 
	(ဃ-၁) အဖြဲ႕အစည္း၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစုစည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးခံရန္အတြက္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 
	(ဃ-၂) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုရမည္ (အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား ေရးသား၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္) ျဖစ္ၿပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္မည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ အားလံုးသို႔ ေထာက္ပံ့ ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 
	(ဃ-၃) အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အစည္း အေဝး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီေပးရမည္။ 


	၅-၄ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕အား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
	(က) FOW အဖြဲ႕၏ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္  ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး၏ သက္တမ္းမွာ (၂)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားဆံုး (၂)ႀကိမ္ဆက္တိုက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
	(က-၁)  ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကို (၃)ဦး ထက္ မပိုေစေရးအတြက္၊ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအနက္၊ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးမႉးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ (၃)ႏွစ္ကာလအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

	(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ 
	(ဂ) ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆံုး(၂)ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ (၅)ဦး ရွိရမည္။ 
	(ဃ) ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းကို ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ လုိအပ္ပါက အျခားေသာ အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
	(င) တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမတိုင္မီ (၁)လအလိုတြင္ အမည္စာရင္းအဆိုျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံအေၾကာင္းၾကားရမည္။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကိုသာ အဆိုျပဳႏိုင္သည္။ အမည္ စာရင္းအဆိုျပဳရမည့္ ပံုစံစာ႐ြက္တစ္႐ြက္ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းပံုစံကို ျဖည့္သြင္းေပးရမည္။ အမည္ စာရင္းတင္သြင္းခံရသူသည္ ထိုသို႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းအား သေဘာတူေၾကာင္းကို စာျဖင့္ ေရးသား သေဘာတူညီရမည္။ 
	(စ) လက္ခံရရွိထားေသာ အဆိုျပဳအမည္မ်ားအားလံုး ပါဝင္သည့္ မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္တစ္ေစာင္ ျပင္ဆင္ရမည္။ 
	(ဆ) အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေပးအပ္သည့္ မဲမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ေစေရးအတြက္၊ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ မစတင္မီ (၂)ပတ္အလိုတြင္ မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္မ်ားကို စာတိုက္/ အီ လက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္။ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ မဲေပးရာတြင္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္ကို ဓါတ္ပံု (scan) ဖတ္၍ တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ 
	(ဇ) ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေရးအရာရွိသည္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလွ်င္ မဲတစ္ေစာင္သာ ဆႏၵျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
	(စ်) ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားအား မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္ပါ အမည္မ်ားအနက္ ၄င္းတို႔မဲေပးလိုသည့္ အမည္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ ေစရပါမည္။ ခိုင္လံုမဲျဖစ္ေစေရးအတြက္၊ မဲဆႏၵေပးစာ႐ြက္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ အမည္အေရ အတြက္သည္ လစ္လပ္ေနေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ထက္ မပိုေစရပါ။ (အမ်ားဆံုး ၅ ဦး)။ 
	(ည) ဘုတ္အဖြဲ႕ ေနာက္ဆံုးေနရာအတြက္ မဲအေရအတြက္ တူညီေနပါက၊ က်ား/မ ညီမွ်မႈျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါမည္။ မဲအေရအတြက္ တူညီေနေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီးခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနပါ က၊  ေနာက္တစ္ႀကိမ္မဲဆႏၵခံယူေ႐ြးခ်ယ္ရပါမည္။ 

	၅-၅ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
	(က) ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီးေနာက္၊ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သေဘာတူညီၾကရမည္။
	(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္ဇယားကို အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္။ 
	(ဂ) တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္အဆို ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပႏိုင္သည္။ ထိုသို႔တင္ျပေသာ ျပႆနာမ်ားကို အနီးကပ္ဆံုးျပဳလုပ္သည့္  ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးရမည္။ 
	(ဃ) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ (၃)ဦး သို႔မဟုတ္ (၃)ဦးထက္ပို၍ တက္ေရာက္ပါက အစည္းအေဝး အထေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ဖုန္း ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ဗီြဒီယိုကြန္ဖရင့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံသည္။ 
	(င) ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိႏိုင္ပါက၊ မဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တက္ေရာက္သူမ်ားအနက္ အမ်ားစု၏ မဲျဖင့္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ပါမည္။ မဲအေရအတြက္ တူညီေနပါက၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠဌသည္ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ရန္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း ခြင့္ ရွိသည္။ 
	(စ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႔တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းထက္ တစ္ဖြဲ႕လံုး ပါဝင္ ေဆြးေႏြး ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္။ ထိုသို႔ စီစဥ္ထားျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္ေစရန္၊ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို နားေထာင္ေစရန္၊ FOW အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပညာရွင္ပီသစြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေရးအတြက္ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ 
	(ဆ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ၿပီး၊ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုလာပါက လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မျဖစ္မေန က်င့္သံုးဆံုးျဖတ္ရမည္။ 
	(ဇ) ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ဝန္ထမ္းေရးရာႏွင့္ အျခားထိရွလြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအား တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးရန္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ 
	(စ်) အက်ိဳးစီးပြားဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း - အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးတြင္ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး သို႔မဟုတ္ ႐ံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုခုရွိေနၿပီး၊ ယင္းသို႔ရွိေနျခင္းသည္ မသင့္ေလွ်ာ္ဟု  ဘုတ္အဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ ယင္းအဖြဲ႕ဝင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္လွ်က္၊ ထိုအက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား စဥ္းစားေဆြးေႏြးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ မဲေပးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ယင္းအဖြဲ႕ဝင္အား ခ်န္လွပ္ထားႏိုင္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ သိရွိလိုသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အက်ိဳးစီးပြား  ဆက္စပ္မႈတစ္ခုခုရွိပါက ဘုတ္အဖြဲ႕အား အသိေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ခ်န္လွပ္ထားရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္သည္။ အတြင္းေရးမႉးသည္ ထိုသို႔ မိမိကိုယ္မိမိခ်န္လွပ္ထားေၾကာင္းကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ကလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားရမည္။ 
	(ည) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ မည္သူ႕ကိုမဆို ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပန္ထုတ္ ေပးျခင္းမွအပ အျခား မည္သည့္ ေငြေၾကးမွ ေပးေခ်မည္မဟုတ္ပါ။ 

	၅-၆ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္သူစာရင္း 
	(က) ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ျပသထားရမည္။ သို႔ေသာ္ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကိုမူ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားမွသာ ျပသႏိုင္သည္။ 
	(ခ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ အစည္းအေဝးအားလံုး၏ တက္ေရာက္သူစာရင္းမ်ားအပါအဝင္ အစည္း အေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမရွိခဲ့လွ်င္၊ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးက ထိန္းသိမ္း ထားရမည္။ 
	(ဂ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ထင္သာျမင္သာရွိမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ ရွိရန္ကတိကဝတ္ျပဳထားသကဲ့သို႔၊ တဖက္တြင္လည္း FOW အဖြဲ႕၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ FOW အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို လိုအပ္သကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ ႐ြက္ရမည္။ 

	၅-၇ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ထုတ္ပယ္ျခင္း 
	(က) အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရမည့္သူအေရအတြက္၏ အမ်ားစုမဲ သံုးပံု ႏွစ္ပံုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုလံုးကို ထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ မဲေပးဆံုးျဖတ္ပါက ဘုတ္အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားကို ထပ္မံ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။ 
	(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္ - 
	(ဂ-၂) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္က ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ စာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပျခင္း။ 
	(ဂ-၂) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည့္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးျခင္း။ 
	(ဂ-၃) FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအား အနားယူေစရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း - ဤသို႔ အနားယူ ေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ အစည္းအေဝးထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရ မည့္သူ အေရအတြက္၏ အမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံုမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ 
	(ဂ-၄) ဘုတ္အဖြဲ႕က တရားဝင္မဲေပး၍ သေဘာတူညီထားျခင္းမရွိပါက၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ တရားဝင္ခြင့္တိုင္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ (၁၂)လကာလအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားကို (၃)ႀကိမ္ဆက္ တိုက္ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (၁၂)လကာလအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး အေရအတြက္၏ ၅၀% ႏွင့္ အထက္ပ်က္ကြက္ျခင္း။ 
	(င) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သက္တမ္း (၂) ႀကိမ္ဆက္တိုက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျခင္း - ထိုသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ တိုက္ထမ္းေဆာင္ၿပီးပါက၊ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲမျပဳလုပ္မီ (၁)ႏွစ္ေစာင့္ဆိုင္းရပါမည္။ 
	(ဃ) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို ထုတ္ပယ္လိုက္ပါက၊ ယခင္ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ၌ ဒုတိယအျမင့္ဆံုး မဲအေရအတြက္ ရရွိသည့္ အဖြဲ႕ဝင္အား ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းရမည္။ ထိုအဖြဲ႕ ဝင္ကလည္း ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ အဖဲြ႕ဝင္ အစည္းအေဝးတြင္ ထိုလစ္လပ္ေနရာအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။ 



	အခန္း (၆) - အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး
	၆-၁ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား 
	(က) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ရန္မလိုအပ္ဘဲ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္  ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။  
	(ခ) အမႈေဆာင္အရာရွိသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉးတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလွ်က္ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္း အေဝးမ်ား၊ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္။ 
	(ဂ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ မူဝါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံ ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ FOW အဖြဲ႕က ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းတိုင္းသည္ စီစဥ္ေရးဆြဲ တည္ျပဳထားေသာ စီမံခ်က္ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစ ရမည္။ 

	၆-၂  FOW အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား  
	(က) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးတို႔ ပူးတြဲျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈကို ခံယူလွ်က္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 
	(ခ) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္ - 
	(ခ-၁) အစီအစဥ္ (programs) မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း -  FOW အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ (programs) မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
	(ခ-၂) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ား -  FOW အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ (programs) မ်ားကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္၍ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို သင့္ေတာ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
	(ခ-၃) ကိုယ္စားျပဳျခင္း - FOW အဖြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ (networks) မ်ားကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္စားျပဳ၍ ေျပာဆိုရမည္။ 
	(ခ-၄) ကြန္ရက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း  - အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရးကို ထိန္းသိမ္း၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
	(ခ-၅) ရန္ပံုေငြရွာေဖြျခင္း - FOW အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ (programs) မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား ရွာေဖြရမည္။ 
	(ခ-၆) လူ႕စြမ္းအားရင္းျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး - FOW အဖြဲ႕အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို ဘုတ္ အဖြဲ႕ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အလုပ္ေပးျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ FOW  အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား ဥပေဒ ႏွင့္အညီ သင့္ေတာ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ 
	(ခ-၇) အစီရင္ခံျခင္း - အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို အနည္းဆံုးအားျဖင့္ (၃)လတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳထားသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရန္ လိုအပ္သည္။ 


	အခန္း (၇) - ဘ႑ာေရး
	၇-၁ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား  
	(က) FOW အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ အထိျဖစ္သည္။ 
	(ခ) FOW အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးမႉး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို ျပဳစု၍ ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။ 
	(ဂ) FOW အဖြဲ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ရန္ပံုေငြအားလံုးကို FOW အဖြဲ႕မွ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုသည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားရမည္။ FOW အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဘဏ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးသူ (၂)ဦး လိုအပ္ ပါမည္။ 

	၇-၂ ရန္ပံုေငြရွာေဖြျခင္း 
	(က) ရန္ပံုေငြရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳရမည္။ 
	(ခ) ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လႉဒါန္းမႈမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကို လက္ခံျခင္းအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕က ျပင္ဆင္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီဟုလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားမႈအတြက္ မသင့္ေတာ္ဟုလည္းေကာင္း ယူဆပါက  ဇာစ္ျမစ္တစ္ခုခုမွ ရရွိသည့္ မည္သည့္ အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္ လႉဒါန္းမႈကိုမဆို လက္မခံဘဲေနခြင့္ရွိသည္။ 
	(ဂ) ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုမွ အေထာက္အပံ့မ်ား သို႔မဟုတ္ လႉဒါန္းမႈမ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

	၇-၃ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ား   
	(က) ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို (၃)လတစ္ႀကိမ္ျပဳစု၍ ဘုတ္အဖဲြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပရမည္။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးက ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ျဖစ္ေစ၊ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသို႔ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေရးသား ေတာင္းခံ လာပါက ထိုအစီရင္ခံစာမ်ား၏ မိတၱဴကို ေပးအပ္ရမည္။ 

	၇-၄ ဘ႑ာေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း 
	(က) အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ ဘ႑ာေရးမႉး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ FOW အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေငြ စာရင္းမ်ားကို သင့္ေတာ္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ားအား ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ေဆးႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိ သည္။ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ စာရင္းစစ္ေဆးမည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ အမည္ကို ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳ ေပးႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပရမည္။ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစာ (စာရင္းစစ္အၾကံျပဳစာ)တို႔အား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္  ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္။ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးက ေတာင္းခံလာပါကလည္း ေပးအပ္ရမည္။  
	(ခ) ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေ႐းမႉးတို႔တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ လက္ရွိ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏအတြင္းရွိသည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ မည္သည့္အဖြဲ႕ဝင္၌ ထိုသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 


	အခန္း (၈) - ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း
	၈-၁ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္ျခင္း 
	(က) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို (က) ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ (ခ) တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္၏ ၁၀% က ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး အဆိုျပဳခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ ဘုတ္အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ FOW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။ 
	(ခ) ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ အစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီ အနည္းဆံုး (၁၅)ရက္ႀကိဳတင္၍ ဘုတ္အဖြဲ႕ထံ တင္ျပရမည္။ 
	(ဂ) ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရမည္။ စာျဖင့္ေရးသား၍ မဲေပးေသာ စနစ္ျဖင့္ မဲဆႏၵေပး၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 
	(ဃ) အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတြင္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္တက္ေရာက္ရမည့္သူအေရအတြက္၏ အနည္း ဆံုး သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္သည္။  

	၈-၂ သာမန္ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
	(က) FOW အဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းရန္အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္၏ (၂၅)% က လက္မွတ္ ေရးထိုးအဆိုျပဳခဲ့လွ်င္ အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတြင္ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ ေမတၱာရပ္ခံႏိုင္သည္။ 
	(ခ)  FOW အဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းရန္အဆိုျပဳခ်က္ကို ေဆြးေႏြးမည့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို  ယင္း အစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီ (၂)လအလိုတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသို႔  အသိေပးရန္ လိုအပ္ပါမည္။ 
	(ဂ) အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတြင္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရမည့္သူ အေရအတြက္၏ အနည္းဆံုးသံုးပံုႏွစ္ပံု၏ သေဘာတူညီခ်က္အျပင္၊ ယင္းအစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး (၂) ပတ္ ျခား၍ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ သီးသန္႔အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႕ဖ်က္သိမ္းရန္ ကိစၥရပ္ကို FOW အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ရွင္းလင္း တိက်ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အမ်ားစု မဲဆႏၵ ရရွိမွသာ FOW အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။  
	(ဃ) FOW အဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ သေဘာတူညီမႈမရရွိပါက၊ FOW အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားသို႔ (၂)ပတ္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားလွ်က္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ဝင္အစည္းအေဝးတစ္ခုက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ရမည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္ကို ဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အၿပီးသတ္အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္မဲေပးဆံုးျဖတ္ရမည္။
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