ပြည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်
ြုဂဳေဒသအမျိုဵသာဵအဆငဴ်ြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵေကာ်မတီ
(Bagan National Coordinating Committee - BAGANCOM)
ြုဂဳေဒသနိုင်ငဳတကာြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵေကာ်မတီ

အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာအမှတ် (၇ / ၂၀၁၉)
ေနပြည်ေတာ်၊ ၁၃၈၁ ြုနှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်ဵလပြညဴ်ေကျာ် ၁၄ ရက်

em

(M

(၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်)
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(Bagan International Coordination Committee – BICC) ဖွဲ့စည်ဵပြင်ဵ

st

၁။ ြုဂဳေဒသ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အဳမ
ု ျာဵ ပြုပြင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵတွင် ြညာရြ်ဆိုင်ရာ

Sy

ကိစ္စရြ်မျာဵကို နိုငင
် တ
ဳ ကာမှ ထိေရာက်ေသာ ြဳဴြိုဵကူညီမှု ရရှိလာနိုငေ
် စေရဵအတွက်

n

ပြည်ြြညာရှငမ
် ျာဵ ြါဝင်သညဴ် ြုဂဳေဒသ နိုငင
် တ
ဳ ကာြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵေကာ်မတီ (Bagan

ေွှနံကကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

ဥက္က ဋ္ဌ

rm

(က)

at
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International Coordinating Committee – BICC) ကို ေအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်မျာဵပဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵလိက
ု ်သည်-
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ေရ္ဵေဟာငံဵသုေေသနန္ငဴံ အမ့ိုဵသာဵပပေိုကံဦဵစီဵဌာန
သာသနာေရဵန္ငဴံ ယဲံေက့ဵမှုဝနံကကီဵဌာန
ကိုယံစာဵလ္ယံေစံဦဵ

La

အလ္ူရ္ငံနိုငံငဳ

အဖးဲ ဴဝငံ

w

(ခ)

ကိုယံစာဵလ္ယံေစံဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

ar

(ဂ)
(ဃ)

nm

Getty Conservation Institute USA
ကိုယံစာဵလ္ယံေစံဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

ya

အိန္ဒိယနိုငံငဳ Archaeological Survey of India (ASI)

M

(င)
(စ)

ကိုယံစာဵလ္ယံေစံဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

အီေလီနိုငံငဳ Lerici Foundation
ကိုယံစာဵလ္ယံေစံဦဵ
ဂ့ပနံနိုငံငဳ

National

အဖးဲ ဴဝငံ
Research

Institute

for

Cultural

Properties
(ဆ)

ကိုယံစာဵလ္ယံေစံဦဵ
ေရုေံပပညံသူသမ္မ
ဴ ေနိုငံငဳ Chinese Academy of Cultural

အဖးဲ ဴဝငံ

Heritage
(ဇ)

Ms. Andrea Teufel

အဖးဲ ဴဝငံ

Cologne Institute of Conservation Science (CICS)
Germany
(ဈ)

ကိုယံစာဵလ္ယံေစံဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

ကိုရီဵယာဵနိုငံငဳ National Research Institute of Cultural
Heritage
ကိုယံစာဵလ္ယံေစံဦဵ
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(ည)

အဖးဲ ဴဝငံ

World Bank

(M

ဦဵေးနဟ
ဴံ နံ

အဖးဲ ဴဝငံ

ေွှနံကကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ (ငငိမံဵ)
ေရ္ဵေဟာငံဵသုေေသနန္ငဴံ အမ့ိုဵသာဵပပေိုကံဦဵစီဵဌာန

st

ခရိုငံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ
အေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေညာငံဦဵခရိုငံ
ေွှနံကကာဵေရဵမ္ူဵ

n

(ဍ)

Sy

(ဌ)

em

(ဋ)

အဖးဲ ဴဝငံ
အေးငံဵေရဵမ္ူဵ
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ေရ္ဵေဟာငံဵသုေေသနန္ငဴံ အမ့ိုဵသာဵပပေိုကံဦဵစီဵဌာန

rm

ပုဂဳဌာနခးဲ
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fo

၂။ ေကာ်မတီ၏လုြ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ြါအတိုင်ဵပဖစ်ြါသည်(က) အဆိပု ြုစီမဳကိန်ဵအသစ်မျာဵအတွက် အကကဳပြုြျက်မျာဵ မျှေဝရန်၊ မူဝါဒလမ်ဵစဉ်ြျမှတ်ပြင်ဵ၊

w

(ြ) Site ၏ စစ်မှန်မန
ှု ှင်ဴ ဂုဏ်သိက္ခာအာဵကာကွယ်ရန်၊ သငဴ်ပမတ်ေသာလုြ်ေဆာင်မှုနှငဴ် အပမငဴ်ဆုဳဵ

La

အရည်အေသွဵရှိေသာ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုအာဵ ေသြျာေစရန် ရည်ရွယ်၍ ြုဂဳေဒသစီမဳြန့်ြွဲမှု အာဏာြိုင်နှငဴ်
အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်နှင်ဴ နိုင်ငတ
ဳ ကာ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵမှ ေဆာင်ရွက်ဆဲ လုြ်ငန်ဵမျာဵအေြါ်

ar

ပြန်လည်သုဳဵသြ်ပြင်ဵ၊ ေစာငဴ် ကညဴ်ေလဴလာပြင်ဵနှင်ဴ တုဳ့ပြန်ေဆွဵေနွဵပြင်ဵတို့အတွက် မူဝါဒလမ်ဵစဉ်

nm

ြျမှတ်ပြင်ဵ၊

ya

(ဂ) နည်ဵြညာကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵအဖွဲ့၊ အကကဳေြဵအဖွဲ့နှငဴ် နိုငင
် ဳတကာ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵအာဵ ကွငဵ် ဆင်ဵ

M

ြရီဵလာေရာက်ရန် ဖိတ် ကာဵပြင်ဵ၊ ေစာငဴ် ကညဴ်ေလဴလာပြင်ဵ လုြ်ေဆာင်မှု၊ နည်ဵြညာတုဳ့ပြန်မှုနှငဴ်
ေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵအတွငဵ် ေတွ့ရှမ
ိ ှုမျာဵ/ အကကဳပြုြျက်မျာဵ အစီရင်ြဳစာတို့အာဵ
ေတာင်ဵဆိုရန်၊

(ဃ) ြုဂဳေဒသ စီမဳြန့်ြွဲမှုအာဏာြိုငတ
် ို့၏ သတ်မှတ်ြျက်အတိုင်ဵ Site အာဵ စီမဳြန့်ြွဲပြင်ဵ၊
ပြုပြင်ပြင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵပြင်ဵအတွက် ဦဵစာဵေြဵ အစဉ်အတိုငဵ် တုဳ့ပြန်ရန် နိုငင
် တ
ဳ ကာြူဵေြါင်ဵ
ေဆာင်ရွက်မှုကိုအာဵပဖညဴ်ရန်၊

(င) ြုဳမှန်သတင်ဵအြျက်အလက် ဖလှယ်ပြင်ဵ၊ ေသြျာေစရန်အတွက် သာမန်အာဵပဖငဴ် (၆) လတစ်ကကိမ်
ြုဳမှန်ေတွ့ဆုဳပြင်ဵပြုရန်၊
(စ) အေရဵေြါ်အေပြအေနမျာဵအတွက် လိအ
ု ြ်ေသာအြါ အထူဵေတွ့ဆုဳပြင်ဵမျာဵ လိုအြ်လျှင်
ပြုလုြ်ရန်၊
(ဆ) Site အာဵ ြုဳမှန်ေစာင် ကညဴ်ေလဴလာပြင်ဵ၏ အစိတ်အြိုင်ဵအပဖစ် ြုဂဳေဒသ၏
အလုဳဵစုဳကာကွယ်ပြင်ဵ နှငစ
ဴ် ီမဳြန့်ြွဲမှုအာဵ ေကာ်မတီ၏ကကီဵ ကြ်မှုပဖငဴ် ြထမအဆငဴ်
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ြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက်ပြင်ဵကဲဴသို့ ေဆာင်ရွက် ေသာ BAGANCOM သို့ အစီရင်ြဳစာြုမ
ဳ ှန်တင်ပြရန်။
၃။ ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏တာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ြါအတိုင်ဵပဖစ်ြါသည်-

(M

(က) ြုဳမှန်နှငဴ် အထူဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် ြါဝင်တက်ေရာက်ရန်၊

(ြ) တုဳ့ပြန်ြျက်အတွက် အဆိပု ြုစီမဳကိန်ဵအသစ်မျာဵအေြါ် ေကာ်မတီမှ ေနာက်ဆုဳဵအေပြအေန

em

ရှင်ဵပြရန်၊
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(ဂ) ေဆာင်ရွက်ဆဲလုြ်ငန်ဵမျာဵ၏ တိုဵတက်မှုအစီရင်ြဳစာတင်ရန်နှင်ဴ ြုဂဳေဒသအာဏာြိင
ု ်မျာဵနှင်ဴ

Sy

ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵမှ နည်ဵြညာတုဳ့ပြန်မှုအတွက် အေပဖေြဵရန်၊

n

(ဃ) ေကာ်မတီနှငဴ်အတူ နည်ဵြညာဆိုငရ
် ာမှတ်တမ်ဵနှငဴ် သတင်ဵအြျက်အလက်မျာဵမျှေဝရန်၊
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ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနနှင်ဴ အမျိုဵသာဵပြတိုက်ဦဵစီဵဌာန၊ ြုဂဳဌာနြွဲ၏ သတင်ဵအြျက်အလက်မျာဵ
သိေ
ု လှာင်ရာ၏ အစိတ်အြိုငဵ် အပဖစ် ြါဝင်ရန်၊

rm

(င) ပြန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအတွက် လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵအြါအဝင် ေဒသအတွက် ေြါင်ဵစြ်ညှိနှိုင်ဵစီမဳ
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fo

ြန့်ြွဲမှုစနစ်၏ အစိတ်အြိုင်ဵအပဖစ် ထူေထာင်ြဲဴပြီဵပဖစ်ေသာ နည်ဵြညာဆိုငရ
် ာ
လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵလိုက်နာမှုနှင်ဴ စီမဳကိန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊

w

(စ) နည်ဵြညာကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵအဖွဲ့နှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ ကွငဵ် ဆင်ဵြရီဵ၏ ကကိုတင်ပြင်ဆင်ေသာ

La

ဆက်စြ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵအြါအဝင် အလှညဴ်ကျစနစ်အေပြပြုေသာ အစည်ဵအေဝဵတွင်
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ar

အိမ်ရှင်အပဖစ် ပြုလုြ်ရန်။

သူရဦဵေအာင်ကို
ဥက္ကဋ္ဌ
ြုဂဳေဒသအမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်ြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵေကာ်မတီ

