မာတိကာ
ြမန်မာိုငင
် ံပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမး် ကုန်သည်များအသင်း၏ သင်းဖွဲမှတ်တမ်း
၁။ နိဒါန်း
၂။ အခန်း-၁(အသင်းအမည်၊တည်ေနရာှင့်ရည်ရယ်ချက်များ)
၃။ အခန်း-၂(အသင်း၏အေြခခံမမ
ူ ျား)
၄။ အခန်း-၃(အသင်းဖွဲစည်းြခင်းှင့်ဖျက်သမ
ိ ်းြခင်း)
၅။ အခန်း-၄(အေထွေထွ)
၆။ အခန်း-၅(ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များလက်မတ
ှ ေ
် ရးထိုးြခင်း)

ြမန်မာိုငင
် ံပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏သင်းဖွဲစည်းမျဥ်း
၁။ အမည်
၂။ အသင်းအမှတ်တံဆိပ်င
ှ ့် အဓိပာယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက်
၃။ ရည်ရယ်ချက်
၄။ အသင်းသားဦးေရကန်သတ်ချက်
၅။ အသင်းဝင်အြဖစ်ေလာက်ထားိုင်သမ
ူ ျား
၆။ အသင်းဝင်ခင
ွ ်ေ
့ လာက်ထားြခင်း
၇။ အသင်းဝင်လက်မတ
ှ ်
၈။ အပယ်ခံရေသာ ေလာက်လာ
၉။ အသင်းသားမှတ်ပတ
ုံ င်စာအုပ်
၁၀။ အသင်းဝင်ေကးှင်
့ ှစ်စဥ်ေကး
၁၁။ တံဆိပ်က
ို ်ှိပအ
် သံုးြပြခင်း
၁၂။ အသင်းမှတ်ထက
ွ ်ြခင်း
၁၃။ အသင်းဝင်အြဖစ် တ်ပယ်ြခင်း၊ရပ်စဲြခင်း၊အယူခံြခင်း
၁၄။ အသင်းဝင်အြဖစ်ြပန်လည်ေလာက်ထားခွင့်
၁၅။ စီးပွားေရးပညာြဖန်ြဖးေရး
၁၆။ အသင်းခန်းမအသံုးြပခွင့်
၁၇။ အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်ငယ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခင
ွ ့်
၁၈။ (က) အသင်းဝင်များ လိုက်န ရမည့်စည်းကမ်း
(ခ) အသင်းဝင်တစ်ဦးကို အသင်းသားအြဖစ်မှ အလိေ
ု လျာက်ရပ်စဲြခင်း

၁၉။ ဦးေဆာင်မေ
 ပးြခင်း
၂၀။ အသင်း၏အဖွဲအစည်းများ
၂၁။ အ ကံေပးပုဂိ လ်များ၏ အရည်အချင်း
၂၂။ အ ကံေပးပုဂိ လ်များ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၂၃။ အလုပ်အမေဆာင်င
ှ ့် ဗဟိုအလုပ်ေဆာင်များ ေရးချယ်ြခင်း
၂၄။ အလုပ်အမေဆာင်၏ အရည်အချင်း
၂၅။ အလုပ်အမေဆာင်၏ တာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ
၂၆။ ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင် အရည်အချင်း
၂၇။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်၏ တာဝန်သတ်မတ
ှ ်ချက်များ
၂၈။ ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်သက်တမ်း၊အရည်အချင်းှင့် တာဝန်အေြပာင်းအလဲ
၂၉။ ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်၏ လုပ်ပုင
ိ ်ခွင့်များ
၃၀။ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင် ဖွဲစည်းြခင်းှင့် တာဝန်များ
၃၁။ စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ၏ အရည်အချင်း သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ
၃၂။ တာဝန်သတ်မတ
ှ ်ချက်များ
၃၃။ ဥက၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ
၃၄။ ဥက တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခင
ွ မ
့် ျား
၃၅။ ဒုတယ
ိ ဥကများ၏ အရည်အချင်းများ
၃၆။ ဒုတယ
ိ ဥကများ၏ တာဝန်င
ှ ့် လုပပ
် ိုင်ခွင့်များ
၃၇။ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၏ အရည်အချင်းများ
၃၈။ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၏ တာဝန်င
ှ ့် လုပ်ပိုင်ခင
ွ ်မ
့ ျား
၃၉။ တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှးများ၏ အရည်အချင်းများ
၄၀။ တွဲဖက်ေထွေထွအတွငး် ေရးမှးများ၏ တာဝန်င
ှ ့် လုပပ
် ိုင်ခင
ွ ်မ
့ ျား
၄၁။ ဘာေရးမှးများ၏ အရည်အချင်းများ
၄၂။ ဘာေရးမှးများ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပုင
ိ ်ခွင့်များ
၄၃။ စာရင်းစစ်များ၏ အရည်အချင်းများ
၄၄။ စာရင်းစစ်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၄၅။ ြပန်ကားေရးမှ၏ အရည်အချင်းများ
၄၆။ ြပန်ကားေရးမှး၏ တာဝန်င
ှ ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၄၇။ အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း
၄၈။ အသင်းသားစံုညအ
ီ ထူးအစည်းအေဝး ကျင်းပြခင်း
၄၉။ ရန်ပံုေငွ
၅၀။ ေငွေကးဆိင
ု ်ရာကိစများ
၅၁။ ြပည်နယ်/တိင
ု း် ၊ခိင
ု /် မိနယ် ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုနသ
် ည်များ အသင်းခွဲများ
၅၂။ အေြခခံအဆာက်အဦး တည်ေထာင်မလုပ်ငန်း အကူအညီ
၅၃။ စီမခ
ံ န်ခွဲေရးေကာ်မတီင
ှ ့်ဆိုငေ
် သာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ
၅၄။ စီမခ
ံ န်ခွဲေရးေကာ်မတီ၏ လုပထ
် ံုးလုပ်နည်းများ
၅၅။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝး လုပထ
် ံုးလုပ်နည်းများ
၅၆။ ြပဌာန်းသတ်မတ
ှ ်ေသာပံုစံများ

ြမန်မာိုင်ငံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း
၏
သင်းဖွဲမှတတ
် မ်း
နိဒါန်း
ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံ
ု ှင့် ှမး် ကုန်သည်များအသင်းကို (၁၉၉၂)ခုှစ်က သင်းဖွဲမှတတ
် မ်း၊ သင်းဖွဲ
စည်းမျဥ်းများ ေရးဆွဲပီး ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ေခတ်ကာလအေြခအေနအရ အသင်း
၏ လက်ရှိ သင်းဖွဲမှတ်တမ်းှင့် သင်းဖွဲစည်းမျဥ်းများမှာ ေခတ်င
ှ ့်ေလျာ်ညီမမရှသ
ိ ည့်အြပင် ဖွဲ စည်းပံု
အားနည်းချက်အရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများ ေှ င့ေ
် ှးကန်ကာပီး အခက်အခဲများ ကံေတွကရေကာင်း၊
အသင်းသားအများစုက အသင်း၏သင်းဖွဲမှတတ
် မ်းှင့် စည်းမျဥ်းများကို ေြပာင်းလဲ ေရးဆွဲရန် အ ကံြပတင်ြပ
လာသည့်အေလျာက်

ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင်များအေနှင့်

၎င်းတို၏

တင်ြပချက်၊

အ ကံြပချက်များကို

ေလ့လာသံုးသပ်ရာတွင် အမှနတ
် ကယ် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်သင့သ
် ည့် အေနအထား ကိုေတွရှိရ၍ ၁၅-၅-၂၀၁၆
ေနတွင် အသင်းသားစံုညအ
ီ ထူးအစည်းအေဝးေခယူ၍ ြပင်ဆင်အတည်ြပခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၂ ခ စ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၈) ရက်ေနတွ
ိ ငပ
ံ ဲမျိ းစံ င ့် မ်း ကန်သည်များ
့ င ် ကျင်းပေသာ ြမန်မာ င်
အသင်း၏ အလပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ ၂/၂၀၂၂ အစည်းအေဝးတွင ် ြမန်မာ င်
ိ ငပ
ံ ဲမျိ းစံ င ့်

မ်းကန်သည်များ

အသင်း၏ သင်းဖွဲစည်းမျ း င ့် သင်းဖွဲ မတ်တမ်းကိ အချိနက
် ာလ င ့် လိက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရန်အတွက်
အသင်း၏ သင်းဖွဲစည်းမျ း င ့် သင်းဖွဲ မတ်တမ်းတွင ် ြမန်မာ င်
ိ ငပ
ံ ဲမျိ းစံ င ့်
ေဖာ်ြပထားြခင်းအား ြမန်မာ င်
ိ ငပ
ံ ဲမျိ းစံ၊ ေြပာင်း င ့်

မ်းကန်သည်များအသင်းဟ

မ်းကန်သည်များအသင်းဟ ေြပာင်းလဲရန်အတွက်

အသင်းသားစံညီ အထးအစည်းအေဝးေခ ယ၍ အသင်းသားများ၏ အတည်ြပ ချက် ရယေဆာင်ရွက်ရန်
ေဆွးေ းွ ဆံးြဖတ်ခဲ့ ပီး အသင်း၏ သင်းဖွဲစည်းမျ း င ့် သင်းဖွဲ မတ်တမ်းတွင ် အသင်းအမည်၌ ေြပာင်းသီး ံ
အား ြဖည့်စွက်ထည့သ
် ွငး် ြခင်း၊ ပဲမျိ းစံ င ့် မ်း စာသားများအားလံးအား ပဲမျိ းစံ၊ ေြပာင်း င ့် မ်း စာသားများ
အစားထိးထည့်သွငး် ြခင်း၊ အသင်း၏ Logo

င ့် အဓိပာယ် င်းလင်းချက်များ ထည့်သွငး် ြခင်း၊

အချိန ်

ကာလ င ့် မကိက်ညီသည့် ဝန် ကီး ဌာနအမည်များ င ့် ရည်ရွယ်ချက် တချိ ကိ ြပင်ဆင် ြဖည့်စွက် ထည့်သွငး်
ရန်လအပ်
ိ
သည့် အချက် (၆) ချက်ကိ အသင်းသားများ၏ သေဘာထားအတည်ြပ မ ရယရန် ေဆွးေ းွ
ဆံးြဖတ်ခဲ့ ပီး ၂၀-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနတွ
့ င ် အထးအစည်းအေဝးေခ ယခဲ့ပါသည်။
ဆ ြပ သည့် အသင်းသား (99.76) ရာခိင် န်းက တခဲနက်အတည်ြပ ခဲ့ ပီး ြမန်မာ င်
ိ ငပ
ံ ဲမျိ းစံ၊
ေြပာင်း င ့် မ်းကန်သည်များအသင်း၏ ယခုအသစ်ြပြပင်ေရးဆွဲသည့် သင်းဖွဲ မှတတ
် မ်း ကို အခန်း(၅)ခန်း၊
အပိုဒ်(၁၈)ပိဒ
ု ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊
ေဖာ်ြပထားပါသည်။

သင်းဖွဲစည်းမျဥ်းများကို

အပိုဒ်

Articles

(၅၇)ပိဒ
ု ်ြဖင့်

လည်းေကာင်း

အခန်း(၁)
(အသင်းအမည်၊တည်ေနရာှင့် ရည်ရယ်ချက်များ)

၁။

အမည်
ဤအသင်းကီးကို “ြမန်မာိင
ု ်ငံ ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း”ဟူ၍လည်းေကာင်း၊

အဂလိပ် ဘာသာြဖင့် Myanmar Pulses, Beans, Maize & Sesame Seeds Merchants Association
(MPBMSMA) ဟုေခတွငေ
် စရမည်။
၂။

တည်ေနရာ
အသင်း၏မှတ်ပတ
ံု င်ရာေဒသြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိတွင်တည်ရှိေစရမည်။

၃။

ရည်ရယ်ချက်များ
(က)

အသင်းသည် ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမ်းစိုက်ပျိးထုတလ
် ုပ်သမ
ူ ျား၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ေရာင်းဝယ်
သည့် ကုန်သည်များအားလံုးကို အေြခခံ၍ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သည်မှ ေစျးကွကသ
် တ
ို င်ပို
ေရာင်းချသည်အထိ Supply Chain တစ်ခုလံုး အချိတအ
် ဆက်မိစွာတိုးတက်ပီး ြမန်မာ့
စိုက်ပျိးသီးှံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းက စဥ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို ေဆာင်ရက်
ရန်။

(ခ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းဝယ်ယေ
ူ ရာင်းချရာတွင် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး
ဌာနမှ ချမှတေ
် သာ ကုန်သယ
ွ ေ
် ရးမူ အေြခခံ(၃)ရပ်ြဖစ်သည့်
(၁)

ကုန်သယ
ွ ်မလ
 ုပင
် န်းများသည် ိုင်ငံင
ှ ့်ိုငင
် သ
ံ ားများ၏ အကျိးေကျးဇူးကို ေရှး
လုပ်ေဆာင်ရန်။

(၂)

တိုင်းရင်းသားြပည်သမ
ူ ျားအေပ မိမိ၏ကုန်သယ
ွ ်မလုပင
် န်းသည် ဖိစီးမမြဖစ်ေစရန်။

(၃)

အြမတ်ကိုသာ အဓိကမထားဘဲ ေရရှညေရာင်
်
းဝယ်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို အေြခခံ
ေသာ စနစ်ကိုဦးတည်လုပေ
် ဆာင်ကရန်။

(ဂ)

ိုင်ငေ
ံ တာ်၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မအ
 တွက် စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကို အေြခခံသည့်
ကုန်ထုတ်လုပ်မက
 ုိ ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့် ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရာတွင်
ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းစိက
ု ်ပျိးြခင်းလုပ်ငန်း ကြဖင့် အေထာက်အကူြပရန်။

(ဃ)

ြမန်မာိုငင
် ၏
ံ
ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်း စိက
ု ်ပျိးထုတ်လုပ်၊ တင်ပ၊ို ေရာင်းချြခင်း လုပင
် န်း
လုပ်ကိုင်သူ ြမန်မာိင
ု င
် ံသားတိုင်း လွတလ
် ပ်စွာ တီထွင် ကံဆတိုးချဲလုပက
် ိုင်င
ို ်ေစြခင်းြဖင့်
ကုန်ထုတ်စွမး် အား တိုးတက်လာေစရန်ှင့် ယင်းလုပ်ငန်းများသည် ြမန်မာိုငင
် သ
ံ ားများ၏
လက်ဝယ်တွင်ရေ
ှိ နေစရန်။

(င)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းထွက်ပစည်းများကို ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပ ေရာင်းဝယ်ရာတွင် အရည်
အေသွး တိုးတက်ြမင့မ
် ားေစေရးှင့် ိုငင
် တ
ံ ကာေစျးကွက်တင
ွ ် အဓိက တင်ပိုသည့
် ိုင်ငံ
(Major Exporter) အြဖစ် ဂုဏ်သက
ိ ာ ရှိစွာြဖင့် ေရရှည်ရပ်တည်င
ို ေ
် ရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်
ရန်။

(စ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းများကို ပိုမိုတိုးတက်စိုက်ပျိးိုငေ
် စရန် စိက
ု ်ပျိးထုတ်လုပ်မဆ
 ိုင်ရာ
ေခတ်မီ

နည်းပညာများ၊

မျိးေကာင်းမျိသန်များ၊

သွင်းအားစုများှင့်

စိုက်ပျိးေရးသံုး

ေခတ်မစ
ီ က် ကိရယ
ိ ာများ၊ တွငက
် ျယ်စွာအသံုးြပ ိုငေ
် ရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရက်ရန်။
(ဆ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းစိုက်ပျိးလုပ်ကိုင်သမ
ူ ျား ကုန်ပစည်းပိုမိုထတ
ု လ
် ုပ်ိုငေ
် ရးှင့် ေနထိုင်
စားေသာက်မအဆင့်တိုးြမင့လ
် ာေရးအတွက် ေရှးေဆာင်ရက်ရန်။

(ဇ)

ြမန်မာိုငင
် မ
ံ ှထုတ်လုပေ
် သာ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းများ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရးှင့်
ြပည်တင
ွ ်း/ြပည်ပေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းကို

ေခတ်မက
ီ ုန်သွယ်မနည်းစနစ်များှငအ
့် ညီ

တိုးတက်ေကာင်းမွနေ
် အာင် ေဆာင်ရက်ရန်။
(စျ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်း စိက
ု ပ
် ျိးထုတ်လုပ၊် တင်ပိုေရာင်းချြခင်း၊ ြပည်တင
ွ း် စားသံုးြခင်းှင့်
စပ်လျဥ်း၍ ဖွံဖိးေရးသုေတသနလုပ်ငန်း၊ သတင်းအချက်အလက်စုေဆာင်း စိစစ်ြဖန်ချိြခင်း
လုပ်ငန်း၊ ေဟာေြပာပွေ
ဲ ဆွးေွးပွဲများှင့် ဆီေလျာ်ေသာ အြခားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတိုကို
ေဆာင်ရက်ရန်။

(ည)

အသင်းဝင်အချင်းချင်း မိတ်ေဆွေကာင်းကဲ့သုိ ရင်းှီးခိုင် မဲစွာေပါင်းသင်းဆက်ဆံ၍ မှန်ကန်
ေသာ အကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းေစမည့် လုပ်ေဆာင်မများတွင် ညီတ
ွ ်စွာပူးေပါင်း၍ ေရှေဆာင်
လမ်းြပ ေဆာင်ရက်ရန်။

(ဋ)

အသင်းသားများ၏

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဆိုင်ရာ

အကျိးခံစားခွင့်များှင့်

အခက်အခဲ

ြပဿန ရပ်များကို သက်ဆင
ို ရ
် ာအစိုးရဌာနများ၊ လုပင
် န်းဌာနများ၊ အဖွဲ အစည်းများှင့်
အေကာင်းအားေလျာ်စာွ ဆက်သယ
ွ ်ည
ိ ိင်းေဆာင်ရက်ရန်။
(ဌ)

အသင်းသည်

ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်င
ှ ့်

ပဲမျိးစံု၊

ေြပာင်းှင
့် ှမ်းလုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်သမ
ူ ျားအကား

ေပါင်းကူးသဖွယ် ေဆာင်ရက်ရန်။
(ဍ)

အသင်းပိုင်အေဆာက်အဦးှင့် ေြမယာ/ပစည်းများ တည်ေထာင်ရန်။

(ဎ)

သက်ဆိုင်ရာအချင်းချင်း ညိင
ိ ်းေြဖရှင်းရာ ေြပလည်မမ
 ရေသာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်မဆင
ို ရ
် ာ
အြငင်းပွားမကို လက်ခံလိုသမ
ူ ျားအတွက် ခံုသမာဓိအဖွဲ ဖွဲစည်းပီးေဆာင်ရက်ေပးရန်။

အခန်း(၂)
(အသင်း၏အေြခခံမမ
ူ ျား)
၄။

အသင်းအကျိးေဆာင်ရက်ြခင်း
သင်းဖွဲမှတတ
် မ်း ရည်ရယ်ချက်ပါ လုပ်ငန်းစဥ်များ ထေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ အသင်း အေနြဖင့်

လည်းေကာင်း၊ အသင်းဝင်တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။
၅။

အသင်းပိုင်ပစည်းှင့် အကျိးအြမတ်ေငွကို သံုးစွဲြခင်း
အသင်းပိုင်ပစည်းှင့် အကျိးအြမတ်ေငွကို ဤသင်းဖွဲ မှတ်တမ်းတွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ အသင်း၏

ရည်ရယ်ချက်များ ထေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက်သာ အသံုးြပရမည်။
၆။

အသင်းပိုင်ပစည်းှင့် အကျိးအြမတ်ေငွကို လဲေြပာင်းြခင်း
အသင်းပိုင် ပစည်းများှင့် အကျိးအြမတ်ေငွတက
ို ုိ မည်သည့်အေကာင်းှင့်မဆို အသင်းသား များအား

အြမတ်အြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဆုအြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အြခားအေကာင်း

တစ်ရပ်ရပ်

အရ

လည်းေကာင်း၊ တိုက
် ိုက်ြဖစ်ေစ သွယ်ဝက
ို ်၍ြဖစ်ေစ လဲေြပာင်းြခင်း ၊ ေပးကမ်းြခင်း အလျဥ်း မြပလုပ်ရ။
၇။

သင်းဖွဲမှတတ
် မ်းှင့် သင်းဖွဲစည်းမျဥ်းြပင်ဆင်ြခင်း။
ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ သင်းဖွဲမှတ်တမ်းှင့် သင်းဖွဲစည်းမျဥ်း

ကိြု ဖစ်ေစ၊ ပါဝင်ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များကိြု ဖစ်ေစ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ြဖည့်စက
ွ ်ြခင်း၊
ုတ်ပယ်ြခင်း၊ ုပသ
် ိမ်းြခင်း၊ အသစ်ေရးဆွဲအစားထိုးြခင်း စသည်ြဖင့် ြပလုပရ
် န် လိုအပ်လာပါက ေအာက်ပါ
အတိင
ု ်း ေဆာင်ရက်ရမည် (က)

အသင်းသားစံုညအ
ီ ထူးအစည်းအေဝး တစ်ခုခတ
ု ွင် တင်သင
ွ ်း၍ ဆခံယူ ပီး အတည်ြပချက်
ရယူရမည်။

(ခ)

ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲလိုေသာ အချက်များှင့် ပတ်သက်၍ ယင်းအသင်းသားစံည
ု အ
ီ ထူး အစည်း
အေဝး မကျင်းပမီ ၁၀ ရက်ကိတင်ပီး အသင်းသားများထံ သင့်ေလျာ်ရာနည်းြဖင့် အသိေပး
အေကာင်းကားရမည်။

(ဂ)

အသင်းဝင်စည်းမျဥ်းှင့် ကိက
ု ်ညီေသာ အသင်းသား အရည်အချင်းြပည့်မသ
ီ ည့် အသင်းသား
(Active Member) ဦးေရ (၁၀၀)ှင့်အထက် သိုမဟုတ် အသင်းဝင်စည်းမျဥ်းှင့်ကက
ို ်ညေ
ီ သာ
အသင်းသား (Active Member) ဦးေရ ၁၀ ရာခိုင
် န်းတက်ေရာက်ပါက အစည်းအေဝး အထ
ေြမာက်သည်။

(ဃ)

အသင်းသားစံုညအ
ီ ထူးအစည်းအေဝး တက်ေရာက်လာသူ အသင်းသားဦးေရ၏ သံုးပံုှစပ
် ံုက
သေဘာတူညေ
ီ ကာင်း ဆြပလင် အတည်ြဖစ်သည်။

(င)

သင်းဖွဲမှတတ
် မ်းှင့် သင်းဖွဲစည်းမျဥ်းြပင်ဆင်ချက်များကို ကုမဏ
 မ
ီ ျား မှတ်ပံုတင်အရာရှိထံ
အသိေပး တင်ြပ အတည်ြပချက်ရယူရမည်။

၈။

ြပဌာန်းဥပေဒှင့် အမိန်များကိုလိုက်န ြခင်း။
(က)

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုငင
် ၊ံ တည်ဆဥ
ဲ ပေဒများ၊ အမိနေ
် ကာ်ြငာစာများ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များကို လိုကန
် ၍ ဥပေဒအရ ခွင့်ြပသည့် လုပ်ငန်းကိုသာ ေဆာင်ရက်ရမည်။

(ခ)

သက်ဆင
ို ်ရာ၀န်ကီးဌာနများက ထုတြ် ပန်သည့လ
် ုပ်ငန်းှင့်စပ်ဆိုငေ
် သာ အမိန်၊စည်းမျဥ်း
စည်းကမ်းှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို အကွင်းမဲ့လိုက်န ေဆာင်ရက်ရမည်။

(ဂ)

အသင်းမှ သတ်မတ
ှ ်အတည်ြပထားသည့် သင်းဖွဲစည်းမျဥ်းများကိုလည်း အသင်းအေနှင့်
ေသာ် လည်းေကာင်း၊ အသင်းဝင်တစ်ဦးချင်းအေနှငေ
့် သာ်လည်းေကာင်း လိုက်န ရမည်။

အခန်း(၃)
(အသင်းအဖွဲအေနှငဖ
့် ျက်သိမး် ြခင်း)
၉။

အသင်း၏ဖွဲစည်းပံုအဆင့်ဆင့်။
ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းထားသည်။

၁၀။

(က)

န ယက အဖွဲ

(ခ)

အ ကံေပးအဖွဲ

(ဂ)

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

(ဃ)

ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲ

(င)

စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲ ။

အသင်းဖျက်သိမ်းြခင်း
ိုင်ငေ
ံ တာ်င
ှ ့်

သက်ဆင
ို ရ
် ာဝန်ကီးဌာနမှ

အေကာင်းတစ်စတ
ံု စ်ရာေကာင့်

အသင်းမှတ်ပတ
ုံ င်

(လိုင်စင်) ုပသ
် ိမ်းပယ်ဖျက်လျင်ြဖစ်ေစ၊ အသင်းသားစံည
ု ီအထူးအစည်းအေဝးမှ အသင်းဖျက်သမ
ိ ်းေကာင်း
ဆံုးြဖတ်ခဲ့လင်ြဖစ်ေစ၊ အသင်းကိုဖျက်သိမ်းိုင်သည်။
၁၁။

အသင်းဖျက်သိမ်းေသာအခါ ေငွေကးတာဝန်
အသင်းဖျက်သမ
ိ ်းေသာေန၌

အသင်းသားြဖစ်သူှင့်

ထိုေနမတိင
ု မ
် တ
ီ စ်ှစ်အတွင်း

အသင်းသား

အြဖစ်မှရပ်စဲခဲ့ေသာမည်သူမဆို မိမအ
ိ သင်းသားြဖစ်စဥ်က အသင်းသိုတင်ရှိေသာ ေကွးမီင
ှ ့် အသင်းကို
ဖျက်သမ
ိ ်းရာ၌ ကုန်ကျေသာစရိတေ
် ကးေငွအတွက် ေဝပံက
ု ျအသီးသီး ေပးေလျာ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ယင်းသို
အသင်းသားအချင်းချင်း

ေပးေလျာ်ရန်တာဝန်ကုိ

ေဝပံုချရာ၌

အသင်းသားတစ်ဦး၏

သာမညတာဝန်မှာ

မိမေ
ိ ပးေဆာင်ရေသာ ှစ်စဥ်ေကးထက် မပိေ
ု စရ။
၁၂။

အသင်းဖျက်သမ
ိ ်းပီးေန က် ကျန်ေငွင
ှ ့် ပစည်းများကို စီမခ
ံ န်ခွဲြခင်း။
အသင်းကိုဖျက်သိမး် ၍

ေပးေလျာ်ရန်ရေ
ှိ သာ

ေကွးမီတာဝန်အားလံုးကို

ရှင်းလင်းပီးေန က်

အသင်းပိုင် ပစညး် တစ်စတ
ံု စ်ရာကျန်ရေ
ှိ သးလင် ယင်းသိက
ု ျန်ရှိေသာပစည်းကို အသင်းသားများအား ေဝငှ၊

ေပးကမ်း၊

လေ
ဲ ြပာင်းြခင်းမြပပဲ

အသင်းဖျက်သမ
ိ ်းသည့်အခါြဖစ်ေစ၊

မဖျက်သမ
ိ ်းမီြဖစ်ေစ၊

အသင်းှင့်

ရည်ရယ်ချက်ြခင်းတူညေ
ီ သာ အြခားအသင်းအား လေ
ဲ ြပာင်းလှဒါန်းရမည်။ ထိုသိုြပလုပရ
် န် ပျက်ကွက် ခဲ့လင်
ထိုကိစမျိး၌ စီရင်ခင
ွ ်အ
့ ာဏာရရှိေသာ တရားံုးအမိန်အရ လဲေြပာင်းလှဒါန်းရမည်။

အခန်း(၄)
(အေထွေထွ)
၁၃။

အသင်းဝင်များ၏တာဝန်။
အသင်းဝင်များသည် ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်း သေဘာသဘာဝအရ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သမ
ူ ျား၊

ြပည်တင
ွ ်း/ြပည်ပ ေရာင်းဝယ်တင်ပေ
ို နသည့် လုပ်ငန်းရှင်များြဖစ်သည့်အတွက် ေအာက်ပါအေြခခံ တာဝန်များ
လိုက်န ရမည်ြဖစ်သည်။
(က)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်း
များ

(ခ)

စိက
ု ပ
် ျိးထုတ်လုပ်သမ
ူ ျားအေနှင့်

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မလပ
ု ်ငန်း

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း။

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင်
့ ှမ်း လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် သန်စင်/ကိတ်ခွဲ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ
ပိုမုဖ
ိ ွံဖိး တိုးတက်ေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း။

(ဂ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအေနြဖင့် ြပည်တင
ွ ်းပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းေစျးန်း
သည် ိုင်ငံတကာ ေပါက်ေစျးှင့် ကိုက်ညီသည့၊် ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုက်သည့် ေစျးန်းမှနက
် န်
ေစေရးှင့် ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး
အတွက်လည်းေကာင်း။

(ဃ)

အသင်းဝင်များအေနြဖင့်

အသင်း၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများ

ပိုမိုထိေရာက်မရေ
ှိ စရန်ှင့်

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်းက၏ (Supply Chain) တစ်ခုလံုး အချိတအ
် ဆက်မစ
ိ ာွ ြဖင့်
စဥ်ဆက် မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစေရးအတွက် အသင်း၏ ဦးေဆာင်မေ
 အာက်တင
ွ ် ညီညီ
ွတ
် ွတြ် ဖင့် ညိင
ိ ်းေဆာင်ရက်သွားရန်ြဖစ်သည်။
၁၄။

စည်းကမ်းချက်များ လိုက်န ရန်တာဝန်။
စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျိးေရး ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး

ဌာန၊ စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန အစရှိသည့် ဝန်ကီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမိန်၊ လုပ်ထံုး
လုပ်နည်း၊ စည်းကမ်းချက်များ လိုက်န ရမည်။
၁၅။

စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်သူ၏တာဝန်။
အကယ်၍ တစ်စတ
ံု စ်ေယာက်ေသာ အသင်းသားသည် ဤသင်းဖွဲမှတတ
် မ်းအပိုဒ် (၃)ှင့် (၄) တိက
ု ုိ

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ြခင်း၊ အသင်းပိုင်ပစည်းများကို အြမတ်ြဖင့ေ
် သာ်လည်းေကာင်း၊ ဆုအြဖစ်ေသာ် လည်း
ေကာင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မည်သူကိုမဆို လဲေြပာင်းေပးကမ်းခဲ့ေသာ် သိုမဟုတ်
ေပးကမ်းလဲေြပာင်းြခင်းကို လက်ခံခဲ့ေသာ် ထိုကျးလွနသ
် ူ၏ ေပးေလျာ်ရန်တာဝန်မာှ အလုပ်အမေဆာင်
ေကာ်မတီ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်အတိုင်း ေပးေလျာ်ရန်တာဝန်ရေ
ှိ စရမည်။

၁၆။

အသင်းအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း။
ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်း ထုတလ
် ုပေ
် ရာင်းဝယ်ေရးှင့် စပ်လျဥ်း၍လုပ်ကိုငေ
် နေသာ ပုဂိလ်များမှာ ၎င်း

တို၏ အကျိးေကျးဇူးကို ကာကွယ်ရန်င
ှ ့် ဆိုင်ရာစီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက် ရည်သန်၍ အသင်းအဖွဲ
တည်ေထာင်ဖွဲစည်းရာ ဤအသင်းှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် အမေဆာင်အဖွဲသို အေကာင်းကားခဲေ
့ သာ်
၎င်းတို၏ရည်ရယ်ချက်များသည် အသင်း၏စည်းမျဥ်းများှင့် မဆ်ုကျင်ပါက ပူးတွဲေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိသည်။
၁၇။

သတ်မှတ်ပံုစံများအသံုးြပြခင်း။
ြမန်မာိုငင
် ံ

ပဲမျိးစံု၊

ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်းအတွက်

လုပ်ငန်းအရလိုအပ်သည့်

ေလာက်လာ ပံုစံများ၊ အသိအမှတ်ြပ ပံုစံများ၊ လက်ခံပစ
ုံ ံများ၊ အခါအားေလျာ်စာွ လိုအပ်သည့် စည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက် ပံုစံများကို သင်းဖွဲစည်းမျဥ်းတွင် ေန က်ဆက်တွဲပံုစံများြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။

အခန်း(၅)
(ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်များ လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း)
၁၈။

လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း။
ြမန်မာိုငင
် က
ံ မ
ု ဏီများအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆ှင့်အညီ တည်ေထာင်ထားသည့် ြမန်မာိုင်ငပ
ံ ဲမျိးစံ၊ု

ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ သင်းဖွဲမှတတ
် မ်းှင့် သင်းဖွဲစည်းမျဥ်းများကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်
အရလည်းေကာင်း၊
အသင်းသား

အသင်းသားအများစု၏

စံုညအ
ီ စည်းအေဝးသို

ဆအရလည်းေကာင်း၊

တင်ြပအတည်ြပိင
ု ်းရန်

ေြပာင်းလဲရန်လိုအပ်သည့်အတွက်

ဤသင်းဖွဲမှတ်တမ်းကို

လိုက်န ေကာင်း

ေအာက်အမည်ပါ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်တိုက အသိသက်ေသများေရှေမှာက်၌ လက်မတ
ှ ေ
် ရးထိုး
ကပါသည်။
စ

အမည်

ရာထး/တာဝန်

ကမဏီအမည်

၁

ဦးထွနး် လွင်

ဥက

၂

ဦးသန်းြမင့်

ဒတိယဥက

၃

ဦးေမာင်ေမာင်တင်

ဒတိယဥက

၄

ဦးအန်းဆိင်

ဒတိယဥက

၅

ေဒါက်တာမျိ းလွင်

ဒတိယဥက

ARKAR OO CO.,LTD

၆

ေဒါက်တာမင်းေဇာ်

ဒတိယဥက

PYEI PHYO AUNG CO.,LTD

၇

ဦးမင်းကိဦး

အတွငး် ေရးမး

NGWE MOE FAMILY CO.,LTD

၈

ဦးစိးပိင်

၉

ေဒါက်တာြမင့ဦ
် း

၁၀

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း

တွဲဖက်
အတွငး် ေရးမး(၁)
တွဲဖက်
အတွငး် ေရးမး (၂)
တွဲဖက်
အတွငး် ေရးမး (၃)

SHWE ME CO., LTD.
NATIONAL INFRASTRUCTURE
HOLDING CO.,LTD
ALL STATE INTERNATIONAL
CO.,LTD
NEW GOLDEN GATE (1991)
CO.,LTD

PAING FAMILY INTERNATIONAL
CO.,LTD
THEIN YARZAR CO.,LTD

BRIGHT LIGHT CO.,LTD

မတ်ချက်

၁၁

ေဒါက်တာြမတ်စိး

ြပန် ကားေရး

၁၂

ဦးသိနး် ဝင်း

၁၃

ဦးေဇာ်မျိ းမင်း

၁၄

ဦးြမင့် က

၁၅

ဦး ကည်လွင်

၁၆

ဦးေကျာ်လင်း

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၁၇

ဦးစိင်းဘဉာဏ်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၁၈

ဦးတင်ြမင့်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၁၉

ဦးခင်ဟန်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၂၀

ဦးေအာင် င်
ိ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၂၁

ဦးေသာင်းဟန်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၂၂

ဦးေအာင်သိနး်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

AUNG THIHA CO.,LTD

၂၃

ဦးစိး ကင်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

AUNG KYUN THAR CO.,LTD

၂၄

ဦးတင်ထန
ွ း်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

NGWE TAIK SOE CO.,LTD

၂၅

ဦးြမင့ေ
် ဇာ်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

LIM FAMILY CO.,LTD

၂၆

ဦးတင်ေမာင်လတ်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

CHAIN FAMILY ASSET CO.,LTD

ဘ

ာေရး

တွဲဖက်
ဘ

ာေရးမး

အကျိ းေဆာင်
စာရင်းစစ်
တွဲဖက်အကျိ းေဆာင်
စာရင်းစစ်

NOBLE SKY CO.,LTD

SEIN HTAN PIN CO.,LTD

HAN YADANA TIN CO.,LTD

FIRST TOP CO.,LTD
TUN MYAT THU INTERNATIONAL
CO.,LTD
KATU MADI CO.,LTD
MAOU OAK SHAUNG
INTERNATIONAL CO.,LTD
BAORZE BILLA CO.,LTD
AKE SI TAN GENERAL TRADING
CO.,LTD
MYANMAR PUMIN CO.,LTD
YEO BROTHERS AGRITRADE
CO.,LTD

၂၇

ဦးေအာင်ေကျာ်မးိ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

PYEI PHYO AUNG CO.,LTD

၂၈

ဦးရဲြမင့်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

ASIA MYINT CO.,LTD

၂၉

ဦးသိနး် ဆ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၀

ဦးေကျာ်ရဲသ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၁

ဦးေဇာ်မိး

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၂

ဦးစိင်းဝင်းလိင်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၃

ဦးေဇာ်မင်းထိက်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၄

ဦးေစာထွနး် င်
ိ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

THIT SAR TUN TRADING CO.,LTD

၃၅

ဦးလဦး

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

GOOD BROTHERS CO.,LTD

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

MOE HTET GABAR CO.,LTD

၃၆

၃၇

၃၈

၃၉

ေနစွဲ။

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်
ေအး
ဦးဉာဏ်ေဝ
ဦးေကျာ်မျိ းထက် (ခ)
ဦးေကျာ်ထက်
ဦးစိးလင်းေအာင်

။၂၀၂၂

ခုှစ်၊

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

လ၊

THAN LAR MON TRADING
CO.,LTD
TOE TET LIN CO.,LTD
HLA BAIK HMAN INTERNATIONAL
TRADING CO.,LTD
SHWE MYA THAR CO.,LTD
KAN LYNN INTERNATIONAL
CO.,LTD

FIRST TOP(GROUP) CO.,LTD/
KYUN SHWE WAR CO.,LTD
AYAR THUKHA SAN PULSES &
BEAN TRADING CO.,LTD
MAIN LAN GENERAL TRADING
CO.,LTD

ရက်။

အထက်ပါလက်မတ
ှ ်ရင
ှ ်များသည် က်ုပ်၏ေရှေမှာက်တင
ွ ် လက်မှတေရးထိ
်
ုးကပါသည်။

ြမန်မာိုငင
် ံပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း
၏
သင်းဖွဲစည်းမျဉ်း

၁။

အမည်
ဤအသင်းကီးကို “ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း” ဟူ၍လည်းေကာင်း ၊

အဂလိပ် ဘာသာြဖင့် Myanmar Pulses, Beans, Maize & Sesame Seeds Merchants Association
(MPBMSMA) ဟုေခတွငေ
် စရမည်။
၂။

အသင်းအမှတ်တံဆိပ်င
ှ ့် အဓိပာယ်ဖင
ွ ်ဆ
့ ိုချက်

ြမန်မာ င်
ိ ငပ
ံ ဲမျိ းစံ င ့် မ်းကန်သည်များအသင်း၏ Logo တွင ် ပျားအံ င ့် ပျားများကိ ေဖာ်ြပထားြခင်း
၏ အဓိပာယ်မာ အသင်းကိ စတင်တည်ေထာင်ခဲ့သည့် ပဂိ လ်များမ "ဥစာ ာ ပမာ ပျား သိ"့ ဆိသည့် ဆိ ိး
စကားကဲသ
့ ိ ့ ပဲမျိ းစံ၊ ေြပာင်း၊ မ်း လပ်ငန်းများကိ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား ေဆာင်ရွက်သည့် ကန်သည်များ
အေနြဖင ့် မိမိ၏ အကျိ းစီးပွား ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထန
ွ း် ေအာင် ေဆာင်ရွကြ် ခင်းြဖင ့် စိက်ပျိ းထတ် လပ်သည်မ
သည် ြပည်ပတင်ပိသည်
ံ င ် ဆက်စပ်ပါဝင်ေနသည့် သများ အားလံး၏
အထိ လပ်ငန်းစ တစ်ေလ ာက်လးတွ
့
အကျိ းစီးပွားကိလည်း ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထန
ွ း် ေစသည့်ပံစံကိ

ပျားများ ပန်းဝတ်ရည်ကိ စတ်ယ၍ ပျားအံကိ

တစ်ေနတြခား
ကီးထွားလာေအာင် တည်ေဆာက် င်
ိ သကဲသ
့ ိ ဝတ်
ရည်စတ်ယခံရသည့် သီး ံ ပန်းမာန်များမာ
့
့
လည်း ဝတ်မန်ကးကာ အသီးအ မ
ံ ျားအားလံး ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထန
ွ း် ခဲ့သည့် သက်ေသ သာဓက င ့် တင်စားကာ
မိမိ င ့် မိမိပတ်ဝန်းကျင် အားလံးကိ တ ပိ င်နက် အကျိ းြဖစ်ထန
ွ း် ေစြခင်းကိ ရည်ရွယ၍
် Logo တွင ် ပျားအံ င ့်
ပျားများကိ ပံေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၃။

ရည်ရယ်ချက်။
သင်းဖွဲမှတတ
် မ်း အခန်း

(၁) အပိဒ
ု ် (၃) ၌

ေဖာ်ြပထားေသာရည်ရယ်ချက်များှင့် အခန်း

ပါ အေြခခံမူများ ထေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်သည်။
၄။

အသင်းသားဦးေရကန်သတ်ချက်။

(၂)

ဤအသင်းကို

ြမန်မာိင
ု င
် ံကုမဏ
 ီများဥပေဒအရ

ကန်သတ်ချက်မရှိေစရ ။

မှတ်ပုတ
ံ င်ရန်အတွက်

ပုဂိလ်တစ်ဦး သိုမဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်း သိုမဟုတ်

အသင်းသားဦးေရ

ကုမဏီသည် အသင်းသား

ြဖစ်ိုင်သြဖင့် မည်သည့်အသင်းသားကိုမဆို ဤအသင်းစည်မျဉ်းများ၌ ‘ အသင်းသား ‘ ဟုသာရည်န်းသည်။
၅။

အသင်းဝင်အြဖစ် ေလာက်ထားိုင်သမ
ူ ျား။
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂိလ်တစ်ဦးချင်း သိုမဟုတ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငေ
် နေသာ အဖွဲအစည်း

များသည် ဤအသင်း၏ အသင်းသားအြဖစ် ပါဝင်ေလာက်ထားိုင်သည်။ ေလာက်ထားသူများသည် (က)

ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပ

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းေရာင်းဝယ်သူ

ပုဂလိကြမန်မာိုင်ငသ
ံ ား

လုပ်ငန်းရှင်များ ြဖစ်ရမည်။
(ခ)

ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေသာ ိင
ု ်ငံပိုငအ
် ဖွဲအစည်းများ
သမဝါယမ

အသင်းများှင့် ဖက်စပ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းများ၊ ကုမဏ
 မ
ီ ျားသည် တည်ဆဥ
ဲ ပေဒ

ှင့်အညီမတ
ှ ်ပတ
ံု င်ထားေသာိုငင
် ံသားပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများ ြဖစ်ရမည်။
၆။

အသင်းဝင်ခင
ွ ့် ေလာက်ထားြခင်း။
ဤအသင်းသို

အသင်းသားအြဖစ်

ဝင်ခွငေ
့် လာက်ထားရာ၌

ေအာက်ေဖာ်ြပပါနည်းလမ်းအတိုင်း

စိစစ်လက်ခံရမည်။
(က)

တစ်ဦးချင်းအသင်းဝင်လာ တင်သင
ွ ်းရန်စည်ကမ်း။ ။အသင်းတွင်ပါဝင်လို သူတင
ုိ ်းသည် အသင်းက
သတ်မှတ်ထားေသာ ေလာက်လာပံုစံ(၁)တွင် ဝန်ခံလက်မှတေ
် ရးထိုး၍ အသင်းသား တစ်ဦးအား
အဆိုတင်သွင်းေစလျက်
အမေဆာင်အဖွဲ က

အြခားအသင်းသားတစ်ဦးက

အသင်းသားအြဖစ်

ေထာက်ခံေစရမည်။

လက်ခံသင့မ
် သင့်

စံုစမ်းစိစစ်ပီး

ဗဟိုအလုပ်
ဆံုးြဖတ်ရမည်။

၎င်းဆံုးြဖတ်ချက်သည် အပီးသတ်ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖစ်ေစရမည်။
(ခ)

အဖွဲစည်းများအသင်းဝင်လာ တင်သင
ွ ်းရန်စည်ကမ်း။

။ ဤသင်းဖွဲစည်းမျဉ်း အပိုဒ် (၄-ခ)တွင်

ေဖာ်ြပထားေသာ

အဖွဲအစည်းများှင့်

အသင်းများသည်

ဝင်ေရာက်လိုပါက

သတ်မတ
ှ ်ထားေသာ

ေလာက်လာ ပံုစံ

ြပည့်စံုစွာထည့်သင
ွ ်းေရးသားပီး
ေထာက်ခေ
ံ စရမည်။

အသင်းသားတစ်ဦးက

ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင်အဖွဲ က

အသင်းသို
(၂)တွင်

အဆိုြပ၍

အသင်းဝင်အြဖစ်

အချက်အလက်များကို

အြခားအသင်းသားတစ်ဦးက

အသင်းသားအြဖစ်

လက်ခရ
ံ န်သင့်မသင့်

ဆံုးြဖတ်ရမည်။ ယင်းဆံုးြဖတ်ချက်သည် အတည်ြဖစ်ေစရမည်။
၇။

အသင်းဝင်လက်မတ
ှ ်။
အသင်းသိုဝင်ခင
ွ ့်ရေသာသူ

သိုမဟုတ်

အဖွဲအစည်းအား

အသင်းသားြဖစ်ေကာင်း

အထိမ်းအမှတ်ြဖစ်ေစြခင်းအလိုငှာ အသင်း၏ဥကှင့် အတွင်းေရးမှးတိက
ု
လက်မတ
ှ ် ေရးထိုး ၍ အသင်း
တံဆိပ
် က
ို ်ှိပ်ထားေသာ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ က ြပာန်း ထား သည့် အသင်းသား လက်မှတတ
် စ်ေစာင် ကို
ထုတ်ေပးရမည်။ ၎င်းအသင်းဝင်လက်မတ
ှ တ
် င
ွ ် သက်ဆိုငရ
် ာ အသင်းသား၏ ထိုးမဲလက်မှတ်ပံုစံ ပါရှိရမည်။
၈။

အပယ်ခံရေသာေလာက်လာ ။
အကယ်၍

အသင်းဝင်ရန်ေလာက်ထားသူသည်

ဝင်ခင
ွ ့်မရရှိပါက

ေန က်(၆)လကာ

ရှိသည့်အခါတိင
ု း် အသင်းဝင်ိုင်ခွင့်ရရန် အသင်းသား(၃)ဦး၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေလာက်ထား
ိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၉။

အသင်းသားမှတ်ပတ
ံု င်စာအုပ်။
အသင်းသားမှတ်ပတ
ံု င်စာအုပ်ထားရှိရမည်။

အသင်းသားြဖစ်ေသာ

တွငအ
် ုပ်ချပ်ေရး အဖွဲေြပာင်းလဲြခင်းရှိပါက၎င်း၏မှတ်ပံုတင်စာအုပ်တင
ွ ်

ကုမဏီလုပ်ငန်းများ

ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲိုင်ရန်

(၁)လ

အတွင်း အေထွေထွအတွင်းေရးမှးထံ အေကာင်းကားရမည်။
၁၀။

ဝင်ေကးှင်
့ ှစ်စဉ်ေကး။
(က)
(ခ)

အသင်းသားတစ်ဦးလင်
ကုမဏ
 /ီ အဖွဲအစည်းလင်

အသင်းဝင်ေကး

ကျပ်

၁၀၀,၀၀၀ိ/-

ှစ်စဉ်ေကး

ကျပ်

၃၀,၀၀ဝိ/-

အသင်းဝင်ေကး

ကျပ်

၃၀၀,၀၀ဝိ/-

ှစ်စဉ်ေကး

ကျပ်

၃၀,၀၀ဝိ/-

ေပးသွင်းရမည်။
၁၁။

တံဆိပ်ိုက်ှိပ်အသံုးြပြခင်း။
အသင်း၏

ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့်သာ

ေပးသည့အ
် ခွငအ
့် ာဏာအရမှတစ်ပါး

အသင်း၏တံဆိပက
် ုိ

မည့်သည့်စာရက်စာတမ်းကိုမ ိုက
် ပ
ှိ ်ြခင်းမြပရ။
၁၂။

အသင်းမှတ်ထက
ွ ြ် ခင်း။
မည်သည့်အသင်းသားမဆို အသင်းမှတ်ထွက်လိုလင် အေထွေထွအတွင်းေရးမှးထံသို ှတ်ထွက်လို

ေကာင်း စာြဖင့ေ
် ရးသားကာ ရက်ေပါင်း (၃၀)တိတိ ကိတင်အေကာင်းကား ၍ တ်ထွက် ိုင်သည်။
အေကာင်းကားရက် ကုန်ဆံုးသွားေသာအခါ ထိုသအ
ူ ား အသင်းသားအြဖစ်မှ ရပ်စဲရမည်။ မိမိကကိတင်ေပး
ေဆာင်ထားေသာ ေငွေကးတစ်စံုတစ်ရာ ြပန်လည်ေတာင်းဆို ိုင်ခွင့် မရှေ
ိ စရ။
၁၃။

အသင်းဝင်အြဖစ် တ်ပယ်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်း၊ အယူခယ
ံ ူြခင်း။
အသင်းသားတစ်ဦးဦးသည်

လင်ြဖစ်ေစ၊

အသင်းစည်းမျဉ်းစည်ကမ်းချက်

အြခားအေကာင်းတစ်ခုခေ
ု ကာင့်

ဆက်လက်ထားရှိေနြခင်း ကို

မလိုလားအပ်ဟု

ဗဟိအ
ု လုပ်အမှေဆာင်အဖွဲ မှ
ယူဆလင်ြဖစ်ေစ၊

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲမှ ဆံုး ြဖတ်ိုင်သည်။
အတည်ြပချက် ရယူရမည်။ အေရးယူခံရေသာ
၁၄။

တစ်စံုတစ်ရာကို

အသင်းသား

ယင်းအသင်းသားအား

ထိုဆံုးြဖတ်ချက်ကို

ေဖာက်ဖျက်
အြဖစ်

ထုတ်ပယ်ရန်

အသင်းစံည
ု အ
ီ စည်းအေဝး၌

အသင်းသားသည် အယူခံခင
ွ ရ
့် ှိရမည်။

အသင်းဝင်အြဖစ် ြပန်လည် ေလာက်ထားခွင။့်
အသင်းသားတစ်ဦးသည် အသင်းမှရပ်စ/ဲ ထုတ်ပယ်ခံရသည့် ေနမှစ၍(၁)ှစ်ြပည့်မသ
ှ ာလင် အသင်း

သားအြဖစ် ြပန်လည်ေလာက်ထားခွင့် ရှေ
ိ စရမည်။ ြပန်လည်ေလာက်ထားခွင့်ရရှိရန် အသင်းသား (၁၀)ဦး၏
ေထာက်ခခ
ံ ျက် ပါဝင်ေစရမည်။
၁၅။

စီးပွားေရးပညာြဖန်ြဖးေရး။
(က)

အသင်းသားများအား ေစျးန်းသတင်းများ၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး သတင်းများှင့် စီးပွား
ေရးပညာ၊ ကူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးပညာ စသည့်ဗဟုသတ
ု များ သိရေ
ှိ စရန် ေဆာင်ရက်
ေပးမည်။ စီးပွားေရးအေထာက်အကူြပ ပညာရပ်များကို အခါအားေလာ်စွာ သက်ဆိုင်ရာ
ပညာရှင်များအား ဖိတ်ကား၍ ေဟာေြပာပိုချ ေပးမည်။

(ခ)

လယ်ယာထွက် ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမး် ၊ သီးှံစက
ို ပ
် ျိးထုတ်လုပ်ြခင်း၊ သန်စင်သေ
ို လှာင်ြခင်း၊
ေရာင်းချြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေခတ်ှငအ
့် ညီ တိုးတက်ေစရန် သင်တန်းများဖွင့်လှစ် သင်ကား
ေပးမည်။

၁၆။

အသင်းခန်းမအသံုးြပခွင။့်
အသင်းများ၏ စီးပွားကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးကိစင
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ေဆွးေွးရန်အတွက် အမေဆာင်

အဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် အသင်းခန်းမအား အသံုးြပခွင်ရ
့ ှိမည်။
၁၇။

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆပ်ေကာ်မတီများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့်။
အသင်းသားများသည် ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ၏ ေရးချယ်တာဝန်ေပးချက်အရ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

ဆပ်ေကာ်မတီများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခင
ွ ်ရ
့ ှိသည်။
၁၈။

(က) အသင်းဝင်များ လိုက်န ရမည့်စည်းကမ်းများ။
အသင်းဝင်များသည်

ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို

လိုက်န ရန်တာဝန်ရှိပီး

ပျက်ကွက်ပါက

သတိေပးြခင်း၊ အသင်းမှ ထုတပ
် ယ်ြခင်း၊ သက်ဆင
ို ရ
် ာသိတ
ု င်ြပ၍ အမည်ပျက်စာရင်း ထုတ်ြပန်ြခင်း စသည့်
အေရးယူေဆာင်ရက်မများြပလုပမ
် ည်ြဖစ်သည်။
(၁)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းေစျးကွက် မတည်မငိမြ် ဖစ်ေစမည့် လံေဆာ်မများြပလုပြ် ခင်းှင့် ေစျး
ကစားြခင်းများကို တိက
ု 
် က
ုိ ်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက၍
် ြဖစ်ေစမြပလုပ်ရ။

(၂)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို ထိခိုက်ေစမည့်လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ကို တိုက
် ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝက
ုိ ၍
် ြဖစ်ေစမြပလုပရ
် ။

(၃)

ိုင်ငံ၏ဂုဏ်သက
ိ ာကိုထခ
ိ က
ို ေ
် စမည့် အရည်အေသွးမြပည့်မီေသာ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမး်
ထွက်ပစည်းများကို လိမ်လည်ေရာင်းချြခင်းမြပလုပ်ရ။

(၄)

အသင်းရည်ရယ်ချက်များကို ဆန်ကျင်ေသာလုပေ
် ဆာင်ချက်များ မြပလုပရ
် ။

(၅)

အသင်း၏စည်းလံုးညီတ်မက
 ို ပျက်ြပားေစမည့ြ် ပမေြပာဆိုမများ မြပလုပ်ရ။

(၆)

အသင်းသားတစ်ဦး၏တာဝန်အရ ေပးေဆာင်ရန်ရှိေသာ ေကာက်ခေ
ံ ငွများကို ေြပေကစွာ
ေပးေဆာင်ရမည်။

(၇)

အများလက်ခံထားသည့် ကုနသ
် ွယ်မဆ
 ိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်သက
ိ ာများကို မေဖာက်ဖျက်ရ။

(၈)

အသင်းမှချမှတ်ထားေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များကို လိုက်န ရမည်။

(၉)

အသင်းမှလိုအပ်သည့်အခါ ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်။

(၁၀)

အသင်းသားသည် အလုပ်အမေဆာင်/ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်ြဖစ်ပါက အသင်းမှေခယူေသာ
အစည်းအေဝးများတွင် ခွင့်ပန်ကားြခင်းမြပဘဲ ပျက်ကက
ွ ်ြခင်းမြဖစ်ေစရ။ ပျက်ကက
ွ ်ပါက
ပျက်ကွက်မအေြခအေနကို စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီတွင် တင်ြပပီး (၁)သတိေပးြခင်း၊ (၂)
ေခယူေဆွးေွးြခင်း၊ (၃) တာဝန်အဆင့ေ
် လျာ့ချြခင်း၊ (၄) တာဝန်/အသင်းဝင်အြဖစ်မှ ရပ်စဲ
ြခင်းတိက
ု ို အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။

(၁၈) (ခ) အသင်းဝင်တစ်ဦးကို အသင်းသားအြဖစ်မှ အလိုေလျာက်ရပ်စဲြခင်း။
(၁)

ေသဆံုးြခင်း

(၂)

ြမန်မာိုငင
် သ
ံ ားအြဖစ်မှ ရပ်စဲခံရြခင်း။

(၃)

စိတ်ူးသွပေ
် သာေရာဂါစွဲကပ်ြခင်း။

၁၉။

(၄)

သာသန ေ
့ ဘာင်သုိ ထာဝစဉ်ဝင်ေရာက်ြခင်း။

(၅)

လူမွဲအြဖစ် ေကညာခံရြခင်း။

(၆)

အကျင့်စာရိတထိခိုကေ
် စသည့် ြပစ်မူထင်ရှားစီရင်ခံရြခင်း။

(၇)

န မည်ပျက်စာရင်း (Black List) ေကညာခံရြခင်း။

ဦးေဆာင်မေ
 ပးြခင်း
ဤအသင်းသည် ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင်
့ ှမ်းကုနသ
် ည်များအသင်းအတွက် ဦးေဆာင်လမ်းြပ

အသင်းြဖစ်သည့အ
် ေလာက် ိုင်ငေ
ံ တာ်အတွငး် အဖွဲဝင်ကုန်သည်များ၊ အသင်းများ ဖွဲစည်း ထူေထာင်ေရး
အတွက် စည်းံုးလံေဆာ်ြခင်း၊ ပံ့ပိုးမေပးြခင်း၊ ဦးေဆာင်မေ
 ပးြခင်းတိုအတွက် ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင် အဖွဲ တွင်
လိုအပ်သလို ေဆာင်ရက်ခင
ွ ်ရ
့ သ
ှိ ည်။

ဖွဲစည်းပံုအဆင့်ဆင့်
၂၀။

အသင်း၏အဖွဲအစည်းများ။
(က)

န ယကအဖွဲ

-

န ယကအဖွဲကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂိလ်များအပါအဝင် အြခား
သင့ေ
် လျာ်ေသာ ပုဂိလ်များြဖင့် ဖွဲစည်းမည်။
(၁)

စိုက်ပျိးေရး၊

ေမွးြမးေရးှင့်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးာန၊

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊
(၂)

စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

(၃)

စီးပွားေရးှငက
့် ူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးာန၊
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊

(၄)

ဥက၊ ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုငင
် က
ံ န
ု ်သည်များှင့်
စက်မ လက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်။

(ခ)

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဥက

- အသင်းဥကတာဝန်မှ လတ်တေလာ အန းယူသာွ းေသာ
ယခင် ဥက (Immediate Past President -IPP) အား
ဂုဏ်ထူးေဆာင် ဥက (Honorary Chairman)

အြဖစ်

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အဖွဲက သတ်မတ
ှ ်ရမည်။
(ဂ)

အ ကံေပးပုဂိ လ်များ

- အသင်း၏ ဗဟိုလုပ်အမေဆာင်အဖွဲသည်အသင်း၏ အ ကံ
ေပး ပုဂိလ်များ အဖွဲ တွင် ပါဝင်ရန်သင့်ေလျာ်ေသာ (၃)
ဦးထက်မနည်းေသာ ပုဂိလ်များကို ေရးချယ်လျာထားပီး
လင် သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်င
ှ ့် အဖွဲအစည်းတို၏ သေဘာတူ
ညီချက်ကို ညိိင်းရယူ၍ ဖွဲစည်းရမည်။

(ဃ)

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

- အဆိုြပလာေသာ ကိယ
ု ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းှငြ့် ပည်နယ်
ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့်ှမ်းအသင်း အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲမှ
တာဝန်ေပးအပ်သမ
ူ ျား အပါအဝင် စုစုေပါင်း(၇၉)ဦး ထက်
မပိုေသာ အေရအတွက်ြဖင့် ဖွဲ စည်းသွားမည်။

(င)

ဗဟိုအလုပ်အမှေဆာင်အဖွဲ - အလုပ်အမေဆာင်များထဲမှ

အေရးချယ်ခအ
ံ ေရအတွက်

(၃၉)ဦးထက် မပိုေသာ အေရအတွက
် ှင့်ဖွဲစည်းမည်။
(စ)

စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲ

- စီမခ
ံ န်ခွဲေရးအဖွဲကို ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်များမှ ေအာက်
ပါ အတိုင်း ေရးချယ်တင်ေြမာက်ဖွဲစည်းမည်။
(၁)

ဥက (၁)ဦး

(၂)

ဒုတယ
ိ ဥက (၅)ဦး

(၃)

အေထွေထွအတွင်းေရးမှး (၁)ဦး

၂၁။

(၄)

တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး (၃)ဦး

(၅)

ြပန်ကားေရးမှး (၁) ဦး

(၆)

ဘာေရးမှး (၁)ဦး

(၇)

တွဲဖက်ဘာေရးမှး (၁) ဦး

(၈)

စာရင်းစစ်(၁)ဦး

(၉)

တွဲဖက်စာရင်းစစ် (၁)ဦး

အ ကံေပးပုဂိလ်များ၏ အရည်အချင်း
(က)

ထိုြပင်

ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့်

ြပည့်စံုသူများကိုလည်း

အ ကံေပးပုဂိလ်အြဖစ်

ေဆာင်ရက်ေစိုင်သည်။
(၁)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းလုပ်ငန်းကို ကိုယတ
် င
ို ်လုပ်ကိုငသ
် ူ သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းှင့်
ပတ်သက်၍ ကိယ
ု ်တင
ို ်အေတွအ ကံရှိသ။ူ

(ခ)

(၂)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမး် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပညာရှင် သိုမဟုတ် ကမ်ကျင်သ။ူ

(၃)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမး် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပ ဗဟုသတ
ု ကွယ်ဝသူ။

လိုအပ်ပါက ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ အကျိးစီးပွားကို
လိုလားပီး အေထာက်အကူြပရန် ေစတန ှင့် အရည်အချင်းြပည့်စံုသည့် ပုဂိလ်များကို
လည်း ေဆာင်ရက်ေစိုင်သည်။

(ဂ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမး် လုပင
် န်းတွင် စိတ်ပါဝင်စားပီး လုပင
် န်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို ေရှး၍
ေခတ်မအ
ီ ကံာဏ်ေကာင်းများ ေပးိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။

၂၂။

အ ကံေပးပုဂိလ်များ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပုင
ိ ်ခွင့်များ
(က)

အ ကံေပးပုဂိ လ်သည်

သာမန်အားြဖင့်

မိမအ
ိ ဖွဲအစည်းက

တာဝန်ယအ
ူ ေကာင်အထည်

ေဖာ်သည့် လုပင
် န်းများှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ေသာ အ ကံာဏ်များ ေပးရမည်။
(ခ)

အ ကံေပးပုဂိ လ်သည် မိမိအဖွဲအစည်းက တာဝန်ယူအေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် လုပ်ငန်း
များှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပသတင်းအချက်အလက်ှင့် ေခတ်မီနည်းပညာများကို
စုေဆာင်းရှာေဖွ၍ အဖွဲသို တင်ြပေပးရန် တာဝန်ရှိသည်။

၂၃။

အလုပအ
် မေဆာင်ှင့် ဗဟိအ
ု လုပအ
် မေဆာင်များ ေရးချယ်ြခင်း။
(က)

အသင်း၏ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲကို ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်း စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သမ
ူ ျား၊ ပဲမျိး
စံု/ေြပာင်း/ှမ်း လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တိင
ု ်းှင့်ြပည်နယ် ပဲမျိးစံု/ေြပာင်း/ှမ်း အသင်း အမေဆာင်
အဖွဲမှ တာဝန်ေပးအပ်သူများအပါအဝင် စုစေ
ု ပါင်း (၇၉) ဦးထက်မပိုေသာ အေရအတွကြ် ဖင့်
ဖွဲစည်းရမည်။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ေရးချယ်ြခင်းကို အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းှင့် ကိက
ု ်ညီ
ေသာ အသင်းသား (Active Member) ဦးေရ (၁၀၀) ဦး သိုမဟုတ် အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းှင့်
ကိုက်ညေ
ီ သာ အသင်းသား (Active Member) ဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိင
ု ်န်း အနည်းဆံုးတက်
ေရာက်ပီး ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲ ေကာ်မရှငေ
် ရှေမှာက်တွင် ေကာ်မရှငက
်
သတ်မတ
ှ ်ထား

ေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်
ရက်ရမည်။
(ခ)

အလုပအ
် မေဆာင်များထဲမှ သတ်မှတအ
် ရည်အချင်းှင့် ြပည့်စံုသူများကို ဗဟိုအလုပအ
် မ
ေဆာင်အြဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန် အမည်စာရင်းများကို ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရး ေကာ်မရှင်
သို ဆြပေစပီး၊ ေကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ ်ထားေသာလုပထ
် ံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေရးချယ်
တင်ေြမာက်ြခင်းဆိင
ု ်ရာလုပင
် န်းများ ေဆာင်ရက်ရမည်။ ေရးချယ်ခံရသည့် ပုဂိလ်များ၏
အမည်စာရင်းကို စီးပွားေရးှင်က
့ းူ သန်းေရာင်ဝယ်ေရးဝန်ကီးာနသို အသိေပး တင်ြပရမည်။

၂၄။

အလုပ်အမေဆာင်၏အရည်အချင်း
အလုပ်အမေဆာင် ေလာက်ထားိုင်သည့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ (က)

ြမန်မာိုငင
် သ
ံ ား ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပင
် န်း လုပ်ကင
ို သ
် ူြဖစ်ရမည်။

(ခ)

အသင်း၏အကျိးအတွက် အချိန်ေပးဆာင်ရက်င
ို သ
် ူြဖစ်ရမည်။

(ဂ)

အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပင
် န်းအေတွ ကံရှိရမည်။

(ဃ)

အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ရမည်။

(င)

အများအကျိးသယ်ပုးိ လိုစတ
ိ ရ
် ှိရမည်။

(စ)

သက်ဆိုင်ရာကုမဏီ/လုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းကို ကိယ
ု ်စားြပသူ ြဖစ်ရမည်။

(ဆ)

အသင်းမှချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများကို လိုက်န ိုငသ
် ူြဖစ်ရမည်။

(ဇ)

အသင်း၏ရည်ရယ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရက်င
ို သ
် ူြဖစ်ရမည်။
၂၅။

အလုပ်အမေဆာင်၏ တာဝန်သတ်မတ
ှ ်ချက်များ။
(က)

အလုပ်အမေဆာင်အစည်းအေဝးများတွင် အချိန်မေရးတက်ေရာက်ရမည်။

(ခ)

အသင်းမှေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရက်ရမည်။

(ဂ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်း ဖွံဖိးေရးအတွက် အ ကံာဏ်ေပးြခင်း၊
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း တိြု ပလုပ်မရှိရမည်။

၂၆။

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အရည်အချင်း။
ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်တစ်ဦးသည် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စံုရမည်။
(က)

ြမန်မာိုငင
် သ
ံ ား ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်း လုပက
် င
ုိ သ
် ူြဖစ်ရမည်။

(ခ)

အသင်း၏အကျိးအတွက် အချိန်ေပးေဆာင်ရက်ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။

(ဂ)

အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာ၊ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပင
် န်းအေတွအ ကံရှိရမည်။

(ဃ)

အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ရမည်။

(င)

အများအကျိးသယ်ပုးိ လိုစတ
ိ ရ
် ှိရမည်။

(စ)

သက်ဆိုင်ရာ ကုမဏီ/လုပင
် န်းအဖွဲအစည်းကို ကိုယစ
် ားြပသူ ြဖစ်ရမည်။

(ဆ)

အသင်းမှချမှတေ
် သာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်န ိုငသ
် ူ ြဖစ်ရမည်။

(ဇ)

အသင်း၏ရည်ရယ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်သူ ြဖစ်ရ
မည်။

(ဈ)
၂၇။

အလုပ်အမေဆာင်သက်တမ်း တစ်ကိမ်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ဖူးသူ ြဖစ်ရမည်။

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်၏ တာဝန်သတ်မတ
ှ ်ချက်များ။
(က) ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင်အစည်းအေဝးများသို မှန်မှနတ
် က်ေရာက်ရမည်။
(ခ) အလုပ်အမေဆာင် အစည်းအေဝးများသို မှန်မှနတ
် က်ေရာက်ရမည်။
(ဂ) အသင်းမှေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရက်ိုငရ
် မည်။
(ဃ) အသင်း၏လုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ေပးေဆာင်ရက်င
ို သ
် ူ ြဖစ်ရမည်။
(င) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင
့် ှမ်းလုပ်ငန်း ဖွံဖိးေရးအတွက် အ ကံာဏ်ေပးြခင်း၊
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းတိုြပလုပ်ိုင်ရမည်။

၂၈။

အလုပ်အမေဆာင်သက်တမ်း၊အရည်အချင်းှင့် တာဝန်အေြပာင်းအလဲ။
(က)

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ၏ သက်တမ်းကာလသည် (၃)ှစ်ြဖစ်သည်။ သက်တမ်းကုန်ဆံုးေသာ
အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ေဟာင်းသည် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းခံရေသာာ အလုပ်အမေဆာင်
အဖွဲသစ်ထံသို တာဝန်လေ
ဲ ြပာင်း ေပးအပ်ရမည်။

(ခ)

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

ဥကသည်

သက်တမ်း(၃)ကိမ၊်

စုစေ
ု ပါင်း(၉)ှစ်

အသင်းဝင်

စည်းမျဥ်းှင့် ကိုက်ညေ
ီ သာ (Active Member) အများစုမှ ေရးချယ်ပါက တစ်ဆက်တည်း
တာဝန်ထမ်းေဆာင် ိုင်ခင
ွ ်ရ
့ သ
ှိ ည်။
၂၉။

ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်များ၏ လုပပ
် ိုင်ခွင့်များ။
(က)

ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်ေဟာင်းများ

သက်တမ်းကုန်၍

အသစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့်

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်များ၏ အမည်စာရင်းကို တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊ ေရးချယ်တင်ေြမာက်
ြခင်းြပလုပ်ပီးေန က် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဌာနသို ေပးပိုတင်ြပရမည်။
(ခ)

ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ လုပ်ငန်းှငေ
့် ငွေကးဆိုင်ရာ
ကိစရပ်များ ကို ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲ ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် စီမံခန်ခွဲရမည်။

(ဂ)

အသင်းအတွက် မေရမေြပာင်းိုငေ
် သာ ပစည်းကိုေရာင်းချြခင်း၊ လေ
ဲ ြပာင်းြခင်း၊ ေပးကမ်း
ြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်းှင့် စပ်လျဥ်းေသာကိစများကို အသင်းသားစံုညီအစည်းအေဝး၏ သေဘာတူ
ညီချက်ကို ကိတင်ရရှိမှသာြပလုပ်ိုင်သည်။

(ဃ)

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ ှစ်ချပ်လုပင
် န်းအစီအရင်ခံစာှင့် စစ်ေဆးပီးသည့် ေငွစာရင်း
ရှင်းတမ်းကို ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးမကျင်းပမီ အနည်းဆံုးရက်သတပတ် (၂) ပတ်ကိ
တင်ပီးအသင်းများထံ ေပးပိုရမည်။

(င)

ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်းသည် ိုင်ငေ
ံ တာ်အဆင့အ
် သင်းြဖစ်
သည့်အေလျာက် ြပည်နယ်/တိုင်း/ခိုင်/မိနယ်များတွင် လိုအပ်ပါက အသင်းများဖွဲစည်း
ိုင်သည်။

(စ)

ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်းသည် ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ
သည် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ၊ အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်းဆိုင်ရာ

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင်များ၏ တာဝန်သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ၊ ဝန်ထမ်း
များ၏

တာဝန်သတ်မတ
ှ ်ချက်များ၊

လုပ်ငန်းသတ်မှတခ
် ျက်များကို

အခါအားေလျာ်စွာ

ထုတ်ြပန်င
ို ်ခွင့်ရေ
ှိ စရမည်။
(ဆ)

ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အစိုးရ ကုန်သယ
ွ ေ
် ရးဝန်ကီးဌာန၏ ၁၉၉၂ ခုှစ၊် ဇွန် လ(၂၉)
ရက်စွဲေနပါ လိုငစ
် င်အမှတ-် ၁၅၃/၉၂-၉၃ ပါစည်းကမ်းချက်များှင့် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း
ေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်ကီးဌာနမှ အခါအားေလျာ်စွာထုတြ် ပန်ေသာ စည်းကမ်းချက်များ၊ န်
ကားချက်များကို လိုက်န ရမည်။

(ဇ)

ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းလုပင
် န်းကအရပ်ရပ်တွင် ေစျးကွက်ပျက်ြပားေအာင်
ေငွလံုးေငွရင်းြဖင့် ေစျးကစားြခင်း၊ ကိေရာင်း/ ကိဝယ် (ကုန်ပစညး် လက်ေရာက်ေပး/ယူ
ြခင်းမရှိဘဲ စာရက်ေပတွင် အေရာင်းအဝယ်ြပြခင်း) ြဖင့် ပဲ၊ ေြပာင်း၊ ှမ်းေလာက တစ်ရပ်လံုး
ပျက်ြပားမည့် အရာယ်ေပေပါက်ိုင်သည်ဟု ယူဆပါက ိုငင
် ေ
ံ တာ်သုိ တင်ြပအသိေပး
ြခင်းှင့် ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်များ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် ထိေရာက်စွာ အေရးယူြခင်းြဖင့်
ကာကွယ်ရမည်။

၃၀။

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရး ေကာ်မရှင် ဖွဲစည်းြခင်းှင့် တာဝန်များ။
(က)

ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ကို

ေရးချယ်ခံရမည့်ပုဂိ လ်များမဟုတေ
် သာ

ဂုဏ်သေရရှိလူကီးများအား

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်အဖွဲ ၏ အဖွဲဝင်များအြဖစ် ေရးချယ်တာဝန်ေပးရမည်။
(ခ)

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်အဖွဲ သည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရမည်။
(၁)

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုငရ
် ာ ကိစအဝဝတိုကို စနစ်တကျ ပီးေြမာက်ရန်ကိတင်
စီစဥ်မမ
 ျား ြပလုပ်ြခင်း။

(၂)

အလုပ်အမေဆာင်ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲ အမည်တင်သင
ွ ်းလာပံုစံှင့် အမည်စာရင်း
များကို စိစစ်ြခင်း။

(၃)

မဲေပးနည်းစနစ်များကို ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း။ (လိဝှက်-လက်ေထာင်/ အဆိတ
ု င်
ေထာက်ခ)ံ

(၄)

အလုပ်အမေဆာင်ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်း။ (အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာ
ေသာ အသင်းသားများမှ တိက
ု ်ိုကေ
် ရးချယ်တင်ေြမာက်ရမည်။)

(၅)

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းခံရေသာ အလုပ်အမေဆာင်များ၏ အမည်စာရင်းများကို
ေကညာြခင်း

(၆)

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်များ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်း။ (ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းခံ
ရေသာ အလုပ်အမေဆာင်များမှ ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်များကို တိုက
် ုက
ိ ေ
် ရးချယ်
တင်ေြမာက်ရမည်။)

(၇)

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းခံရေသာ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်များ၏ အမည်စာရင်းများ
ကို ေကညာြခင်း။

(၈)

စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီတာဝန်များ
ေကညာြခင်း။

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းှင့်

(ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းခံရေသာ

အမည်စာရင်း

ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင်များမှ

တိုက
် ိုကေ
် ရးချယ်တင်ေြမာက်ရမည်။
၃၁။

စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီဝင်များ၏ အရည်အချင်းသတ်မတ
ှ ်ချက်။

အရည်အချင်းသတ်မတ
ှ ်ချက်များမှာ(က)

အလုပ်အမေဆာင်/ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုကည
် ီရ
မည်။

(ခ)

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သည့် ြပည်ပတင်ပိုေရာင်းချသည်အထိ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပင
် န်း
က တိုးတက်ေရးအတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံ ေဆာင်ရက်လုပက
် ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

(ဂ)

ိုင်ငံြခားေဈးကွက်သုိ တိုက
် က
ို ခ
် ျိတ်ဆက်ထိုးေဖာက် ေရာင်းချိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။

(ဃ)

ြပည်တင
ွ း် စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မှင့် ေစျးကွက်အေြခအေနများတွင် အေတွအ ကံရှိ ပီး ကမ်း
ကျင် ှစ
ံ ပ်သြူ ဖစ်ရမည် ။

(င)

ိုင်ငတ
ံ ကာစိုက်ပျိးထုတ်လုပမ
် ှင့် ေစျးကွက်အေြခအေနများတွင် အေတွအ ကံရှိပီး ကမ်း
ကျင် ှံစပ်သူြဖစ်ရမည် ။

၃၂။

(စ)

ိုင်ငတ
ံ ကာှင့် ေြပာဆိေ
ု ဆာင်ရက်ိုင် ပီး၊ စနစ်တကျံုးဖွဲစည်းမ ရှိသူြဖစ်ရမည်။

(ဆ)

တာဝန်ေပးအပ်ပါက စိတ်ပါဝင်စားစွာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။

(ဇ)

အများယံု ကည်လက်ခံသူ ြဖစ်ရမည်။

(ဈ)

အသင်း၏ ရည်ရယ်ချက်များ ေအာင်ြမင်ေအာင် ဦးေဆာင်မေ
 ပးိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။

တာဝန်သတ်မတ
ှ ်ချက်များ။
(က)

အစည်းအေဝးများတွင် အချိန်ြပည့်တက်ေရာက်ရမည်။

(ခ)

အသင်း၏အေရးပါေသာ လုပင
် န်းတာဝန်များကို တာဝန်ယူ ပီး၊ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင်
ေဆာင်ရက်ရမည်။

(ဂ)

အသင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြဖင့် ြပည်တွင်း/ြပည်ပခရီးစဥ်များ သွားလာိုင်ရမည်။

(ဃ)

အသင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် စည်းံုးေဆာင်ရက်ရမည်။

(င)

ိုင်ငေ
ံ တာ်မှ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ေအာင်ြမင်ေအာင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ
ှင့် ညိင
ိ ်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။

၃၃။

ဥက၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ ။
(က)

ာဏ်ပညာကီးမားပီး အေတွအ ကံကွယ်ဝကာ အများအကျိးလိုလားသူ ြဖစ်ရမည် ။

(ခ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင်
့ ှမ်းလုပ်ငန်းတွင် စိတ်ပါဝင်စားပီး လုပ်ငန်းက၏ ရည်မှန်းချက်ှင့်
အစီအစဥ်များကို အေကာင်အထည် ေဖာ်ိုင်စွမ်း ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။

(ဂ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင်
့ ှမ်းလုပ်ငန်းအေတွအ ကံရှိသူ သိုမဟုတ် စီမံခန်ခွဲမ အေတွအ ကံ
ရှိသြူ ဖစ်ပီး ယင်းလုပင
် န်းအတွက် ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပ အေတွအ ကံရှိသူြဖစ်ရမည်။

(ဃ)

မိမိအဖွဲအစည်း၏လုပေ
် ဆာင်ချက်ှင့် ဆံုးြဖတ်များမှနက
် န်၍ တရားမတမရေ
ှိ စေရး အတွက်
ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်ိုင်သူ၊ လိုလားသူ ြဖစ်ရမည်။

(င)

ကိုယ်ကျင့်သိကာ ှင့်ြပည့်စံုသူ ြဖစ်ရမည်။

(စ)

မိမိ အကျိးစီးပွားထက် မိမိ အဖွဲအစည်းှင့် ိုငင
် ေ
ံ တာ် အကျိးကို အေလး ထား ဦးစားေပး
ေဆာင်ရက်င
ို သ
် ူ ြဖစ်ရမည်။

(ဆ)

မိမိအဖွဲအစည်းအတွင်း မည်သည့်ပဂ
ု ိလ်၊ မည်သည့် အဖွဲအစည်းအတွက် ကိုယ်စားြပသူ
မြဖစ်ေစရ၊ ဘက်လိုက်မ ကင်းသူဟု အများက ယံုကည်သူ ြဖစ်ရမည်။

(ဇ)

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမး် လုပ်ငန်းကအတွက် ကုန်ထတ
ု ်စွမ်းအား ဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးှင့်
လုပ်ငန်းတွင်း ကျစ်လစ်ခိုင်မာေသာ စည်းလံုးမကို တည်ေဆာက်ိုင်သြူ ဖစ်ရမည်။

(ဈ)

လုပ်ငန်းကအတွင်း အြငင်းပွားမများကို ဘက်လိုက်မကင်းရှင်းစွာ စနစ်တကျ ေြဖရှငး် ရန်
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်င
ို သ
် ူ ြဖစ်ရမည်။

(ည)

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာကိစရပ်များ၊ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ ကိစရပ်
များ၊ ိုင်ငတ
ံ ကာှင့် ေဒသဆိုင်ရာအဆင့် ဆက်ဆေ
ံ ရးများတွင် မိမိအဖွဲ အား ဦးေဆာင်သူ၊
ကိုယ်စားြပိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။

(ဋ)

ိုင်ငေ
ံ တာ်က ချမှတ်သည့် မူဝါဒလမ်းစဥ်တ
ို ှင့်အညီ လုပင
် န်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်
ထိေရာက်ေသာ ဦးေဆာင်မ ေပးိုင်သူြဖစ်ရမည်။

(ဌ)

ကျန်းမာေရးဆိင
ု ်ရာ ခွင်းချက်မှတစ်ပါး ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲ သက်တမ်းကာလကုန်
ဆံုးသည်အထိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်င
ို သ
် ူ ြဖစ်ရမည်။

၃၄။ ဥက၏ တာဝန်ှင့်လုပပ
် ိုင်ခွင့်များ။
(က)

ဥကသည် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း
ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အပါအဝင် အြခားဝန်ကီးဌာနများှင့် တိုက
် ုက
ိ ဆ
် က်သွယ်

ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ခ)

လုပ်ငန်းက၏ စည်းလံုးမှင့် ကုန်ထတ
ု ်စွမ်းအားတိုးတက်ဖံွ ဖိးေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်
ချက်များ ဦးေဆာင်မ ေပးရမည်။

(ဂ)

အြငင်းပွားမများ၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဘက်လက
ို ်မ ကင်းရှင်းစွာ ေြဖရှငး် ိုင်ရန်
ကိးပမ်းရမည်။

(ဃ)

မိမိ အဖွဲအစည်း၏ ပံုမှန် အစည်းအေဝးများကို ဦးေဆာင်ကျင်းပရမည်။

(င)

အမေဆာင်အဖွဲ ၏သက်တမ်းကုန်ဆံုးသည့်အခါ ေန က်အမေဆာင် အဖွဲသစ်ကို ေရးချယ်
တင်ေြမာက်ေရး

လုပင
် န်းများပီးေြမာက်ပီးေန က်

စနစ်တကျ လဲေြပာင်းေပးရန် တာဝန်ရှိသည်။

အမေဆာင်အသစ်သ(ို ၇)ရက်အတွင်း

(စ)

ဥကသည် သာမန်အားြဖင့် မိမတ
ိ ာဝန်င
ှ ့် လုပ်ပုင
ိ ်ခွင့်များကို မိမက
ိ ုယ
ိ ်စား ဒုတယ
ိ
ဥက
များကို တာဝန်ေပးေဆာင်ရက်ေစိင
ု ်သည်။

(ဆ)

ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲအစည်းေဝး
အမေဆာင်အဖွဲ ၏

ကားကာလများတွင်

တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို

ဥကသည်

ဗဟိအ
ု လုပ်

ကျင့သ
် ံုးေဆာင်ရက်ိုင် ပီး

ယင်းသို

ေဆာင်ရက်ချက်ကို အနီးကပ်ဆံုး ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင်အစည်းအေဝးသို တင်ြပ၍ အတည်
ြပချက်ရယူရမည်။
၃၅။

ဒုတယ
ိ ဥကများ၏ အရည်အချင်းများ။
သာမန်အားြဖင့် ဥကအရည်အချင်း သတ်မတ
ှ ်ချက်များှင့် ြပည့်စံုသြူ ဖစ်ရမည်။

၃၆။

ဒုတယ
ိ ဥကများ၏ တာဝန်င
ှ ်လ
့ ုပ်ပိုင်ခွင့်များ။
(က) အေကာင်းေကာင်းေကာင့် ဥကပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း မြပိုင်ေသာကိစတ
 င
ို း် တွင် ဥက
ကိုယ်စား ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ခ)

အခါအားေလျာ်စာွ ဥကကိယ
ု ်စား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ တာဝန်င
ှ ်လ
့ ုပ်ပိုင်ခင
ွ ့်များကို
ေဆာင်ရက်ရမည်။

၃၇။

အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၏ အရည်အချင်းများ။
ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စံုသြူ ဖစ်ရမည်။
(က) အသင်းအဖွဲဆိင
ု ရ
် ာကိစများကို ထိေတွေဆာင်ရက်င
ို သ
် ူြဖစ်ရမည်။
(ခ)

ပဲမျိးစံု၊

ေြပာင်းှင့်

ှမ်းလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သတ်၍

ိုငင
် တ
ံ ကာှင်ေ
့ ဒသဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း

များှင့် ထိေတွဆက်သယ
ွ ် ေဆာင်ရက်င
ို သ
် ူြဖစ်ရမည်။
(ဂ)

မိမိအဖွဲအစည်းြဖင့်

အစဉ်သြဖင့်

နီးနီးကပ်ကပ်ထိေတွကာ

တာဝန်ယူလုပ်ေဆာင်င
ို ်သူ

ြဖစ်ရမည်။
၃၈။

အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၏ တာဝန်င
ှ ်လ
့ ုပ်ပိုင်ခင
ွ ်မ
့ ျား။
(က) စီမံခန်ခွဲေရးလုပင
် န်းများကို ံးု အဖွဲှင့်ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ခ)

အသင်းအဖွဲ ဖွဲစည်းေရးှင့် အသင်းဝင်ေရးရာကိစများကို ံုးအဖွဲှင့် ကီးကပ်ေဆာင်ရက်
ရမည်။

(ဂ)

ံုးအဖွဲအား တိက
ု ်ိုကက
် ွပ်ကေ
ဲ ဆာင်ရက်ရမည်။

(ဃ) အဖွဲအစည်း၏ လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ အတွင်းေရးမှးအဖွဲကို ဦးေဆာင် အေကာင်
အထည်ေဖာ်ရမည်။
(င)

မိမိအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲ သက်တမ်း ကုန်ဆံုးသည်အထိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။

(စ)

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သစ် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပီးသည်အထိ တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရက် ေပးရ
မည်။

(ဆ) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရမည်။ေဆာင်ရက်ပီးစီးမကို
အနီးကပ်ဆံုး ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အစည်းအေဝးသို ြပန်လည်အစီရင်ခံ တင်ြပရမည်။
(ဇ)

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပင
ို ်ခွင့်များအရ ေဆာင်ရက်ရမည့်ကစ
ိ ရပ် များကို
ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်

အစည်းအေဝးကားကာလများတွင်

ဥကထံတင်ြပ၍

ဥက၏

လမ်းန်ချက်အတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ဈ)

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အစည်းအေဝးများ

ပံုမှန်ေခယူကျင်းပိုငေ
် ရးအတွက်

ေဆာင်ရက်

ရမည်။
(ည) မိမိအဖွဲအစည်း၏ အစည်းအေဝးများကို မပျက်မကွက်တက်ေရာက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
မိမိကိုယ်စား တွဲဖက်အထွေထွ အတွင်းေရးမှးများအား တာဝန်ေပးတက်ေရာက်ေစိင
ု သ
် ည်။
(ဋ)

ဝန်ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနှင့် ညီေန င်အသင်းအဖွဲများတွင် ကျင်းပေသာ အစည်းအေဝးများသို
အဖွဲချပ်ကယ
ို ်စား တက်ေရာက်တင်ြပေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။

(ဍ)

မိမိ၏တာဝန်င
ှ ်လ
့ ုပ်ပိုင်ခင
ွ ့်များကို

မိမိကိုယ်စား

တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှးများအား

တာဝန်ေပး ေဆာင်ရက်ေစိင
ု ်သည်။
၃၉။

တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှးများ၏ အရည်အချင်းများ။
သာမန်အားြဖင့် အေထွေထွအတွင်းေရးမှး အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့် ြပည့်စသ
ံု ူြဖစ်ရမည်။

၄၀။

တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှးများ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပုင
ိ ခ
် ွင့်များ။
(က) အေကာင်းေကာင်းေကာင့်

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း

မြပိုင်ေသာ

ကိစတင
ို ်းတွင် အေထွေထွအတွင်းေရးမှးကိုယစ
် ား ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ခ)

အခါအားေလျာ်စာွ အေထွေထွအတွငး် ေရးမှးကိယ
ု ်စား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာတာဝန်
ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ေဆာင်ရက်ရမည်။

(ဂ)

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးှင့် ညိိင်းပီး ံုးအဖွဲ အား ကွပက
် ေ
ဲ ဆာင်ရက်ရမည်။

(ဃ) အဖွဲအစည်း၏လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍

အတွငး် ေရးမှးအဖွဲပံုသဏာန်ြဖင့်

အေကာင်

အထည် ေဖာ်ရမည်။
(င)
၄၁။

မိမိအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲ သက်တမ်းကုန်ဆံုးသည်အထိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။

ဘာေရးမှးများ၏ အရည်အချင်းများ။
(က) ဘာေရးဆိုင်ရာ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အေတွအ ကံရှိသူြဖစ်ရမည်။
(ခ)

သာမန်အားြဖင့် အေထွေထွအတွငး် ေရးမှး အရည်အချင်းသတ်မတ
ှ ်ချက်များှင့် ြပည့်စံုသူ
ြဖစ်ရမည်။

၄၂။

ဘာေရးမှးများ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပုင
ိ ်ခွင့်များ။

(က) အသင်း၏

ရ/သံုးဆိုင်ရာေငွစာရင်းများ၊

စေသာေငွစာရင်းဆိုင်ရာကိုစအ
 ဝဝကို

အသင်းဝင်ေကး၊

ှစ်စဉ်ေကး၊

ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သို

အလှေငွ

တင်ြပေတာင်းခံြခင်း၊

ြပစုေရးဆွဲြခင်းစေသာ လုပ်ငန်းများကို လုပေ
် ဆာင်ရမည်။
(ခ)

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ေသာ ေငွပမာဏကို အသင်း၏
အေရးေပလိုအပ်ချက်အတွက်

ထိန်းသိမ်းထားိုင်ပီး၊

ယင်းပမာဏထက်ပုေ
ိ သာေငွကို

အသင်း၏ဘဏ်စာရင်းတွင် အပ်ှံရမည်။
(ဂ)

ဘဏ်အပ်ှံထားေသာေငွများကို ဥက သိုမဟုတ် ဒုတယ
ိ ဥက သိုမဟုတ် အေထွေထွ အတွငး်
ေရးမး သိုမဟုတ် ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲ မှ တာဝန်ေပးေသာ ဘာေရးမှး တိုအနက်(၂)ဦး
လက်မတ
ှ ် ေရးထိုးပီးမှသာ ထုတ်ယခ
ူ ွင့်ရှိသည်။

(ဃ) အသင်းမှရရန်ရှိေသာေငွများအတွက်

ိးေဆာ်စာများေပးပိုေတာင်းခံြခင်းအပါအဝင်

အြခား

ေငွေရးေကးေရး ဆိင
ု ရ
် ာ ကိစများကို ဗဟိအ
ု လုပအ
် မေဆာင်အဖွဲ၏ တာဝန်ေပးအပ်မြဖင့်
ေဆာင်ရက်ရမည်။
(င)

အသင်းအတွင်းခနအ
် ပ်ထားေသာ စာရင်းစစ်များ၊ လိုအပ်ပါက ြပင်ပစာရင်းစစ်များမှ စာရင်း
အင်းများကို ေတာင်းခံစစ်ေဆးမြပလုပ်ပါက ပူးေပါင်းစစ်ေဆးခံရမည်။

၄၃။

စာရင်းစစ်များ၏ အရည်အချင်းများ။
ဘာေရးဆိုင်ရာ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အေတွအ ကံရှိသူြဖစ်ရမည်။

၄၄။

စာရင်းစစ်များ၏ လုပင
် န်းတာဝန်များ။
(က) အသင်း၏ ရ/သံုးဆိုင်ရာေငွစာရင်းများ၊ ဘာေရးမှးများမှ ြပစုထားေသာ ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များကို တစ်လတစ်ကိမ် စစ်ေဆးအတည်ြပေပးရမည်။
(ခ)

စာရင်းများတွင် အမှားအယွင်း၊ လွဲေချာ်မတ
 စ်စတ
ံု စ်ရာရှပ
ိ ါက ဥကှင့်အေထွေထွ အတွငး်
ေရးမှးထံသို အချိန်မီအသိေပးအေကာင်းကားရမည်။

(ဂ)

အသင်းပိုငေ
် ငွေကးှင့်ပစည်းများ အလွဲသံုးစားြပခံရမရှိခလ
ဲ့ င် အသင်းကိုယ်စား တရားစွဲဆို
ိုင်ရမည်။

၄၅။

ြပန်ကားေရးမှး၏ အရည်အချင်းများ။
(က) သာမန်အားြဖင့် အလုပ်အမေဆာင် အရည်အချင်းှင့်ြပည့စ
် ံုသြူ ဖစ်ရမည်။

၄၆။

(ခ)

အများှင့်ဆက်ဆံရာတွင် ေြပြပစ်မရှိသြူ ဖစ်ရမည်။

(ဂ)

သတင်းှင့်ြပန်ကားေရးလုပင
် န်း ဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင် ဗဟုသတ
ု ြပည့်စံုသြူ ဖစ်ရမည်။

ြပန်ကားေရးမှး၏ တာဝန်င
ှ ်လ
့ ုပ်ပိုင်ခွင့်များ။
ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်းှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ေပးချက်အရ သတင်း

ှင့် အချက်လက်များကို အချိန်မီထုတ်ြပန်ေကညာေပးရမည်။
၄၇။

အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း။

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ ပံုမှန်အစည်းအေဝးကို လစဉ် အနည်းဆံုး(၁)ကိမက
် ျင်းပပီး၊ အလုပ်
အမေဆာင်စံုညီလုပင
် န်းည
ိ င
ိ း် အစည်းအေဝးကို (၂)လတစ်ကိမက
် ျင်းပ၍ ှစ်ပတ်လည် အစည်းအေဝးကို
ှစ်စဉ်(၁)ကိမ်ကျင်းပရမည်။
အထူးအစည်းအေဝးများှင့်

အေရးေပအစည်းအေဝးများကို

လိုအပ်သလို

ကျင်းပသွားရမည်။

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲသည် အသင်း၏ရည်ရယ်ချက်များ ထေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစရန် လစဉ် ကျင်းပသည့်
အစည်းအေဝးများသိတ
ု က်ေရာက်ရမည်။

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သည်

အသင်း၏

ရည်ရယ်ချက်များ

ထေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစရန် (၂)လ (၁)ကိမ်ြပလုပ်ေသာ အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက် ရမည်။ ှစ်ပတ်လည်
အစည်းအေဝးမှ

ချမှတ်ထားေသာ

ေရှလုပ်ငန်းစဉ်များှင့်

အမဲတမ်းေကာ်မတီများ၏

လုပ်ငန်းများကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ဗဟိုအလုပ် အမေဆာင်အဖွဲှင့် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲတိုမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီ
ပံ့ပုးိ ေပးရမည်။
အသင်း၏ ှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစံုညီ အစည်းအေဝးကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပရမည်(က) အသင်းှစ် တစ်ှစ်လင် တစ်ကိမ်ကျင်းပရမည်။ အစည်းအေဝးတစ်ခ
ု ှင့် တစ်ခုအကား ၁၅ လ
ထက်မေကျာ်ေစရ။
(ခ)

အစည်းအေဝးကျင်းပရန်ရက်၊ အချိန်ှင့် ေနရာတိက
ု ို ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲ က ေရးချယ်
သတ်မှတ်င
ို သ
် ည်။

(ဂ)

အစည်းအေဝးဖိတ်စာကို ကျင်းပမည့်ရက်မတိုင်မီ ၂၁ ရက် ကိတင်၍ အသင်းသားများထံ
လူကိုယတ
် ိုင် ၊ စာတိုကေ
် ကးနန်း ၊ အီးေမးလ်၊ ဖက်စ် စသည့်သင့ေ
် လျာ်ရာ နည်းလမ်းများြဖင့်
ေပးပိုသည့်အြပင် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ် စသည်တတ
ို င
ွ ် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပြခင်း ၊ Website
တင်ြခင်း၊ ေကာ်ြငာဘုတေ
် ထာင်ြခင်း၊ လက်ကမ်းစာြဖနေ
် ဝြခင်းစသည့်ြဖင့် အသိေပး ေဆာင်
ရက်ရမည်။

(ဃ) အစည်းအေဝးအစီအစဉ် (ယာယီ)၊ ပီးခဲ့ေသာ တစ်ှစတ
် ာကာလအတွက် လုပ်ငန်း ေဆာင်
ရက်မ အစီရင်ခံစာှင့် ှစခ
် ျပ်ေငွစာရင်းရှငး် တမ်းတိက
ု ိုလည်း အသင်းသားများထံ ကိတင်ေပး
ပိုရမည်။
(င)

အသင်းသားများ၏ အ ကံြပလာများ၊ ေမးခွန်းများကို ရက်သတ်မတ
ှ ်၍ ဖိတ်ေခပီး သတ်မှတ်
ရက်အတွငး် ေရာက်ရှိလာေသာ ေမးခွန်းများကို အစည်းအေဝးတွင် တ်ြဖင့် ေြဖကားေပး
ရမည်။ အချိန်လွန်မှ ေရာက်လာပါက စာြဖင့ေ
် ြဖကားချက်ကို သီးြခားေပးပို ရမည်။

(စ)

အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းှင့်ကိုကည
် ီေသာ အသင်းသား ( Active Member) ဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင်န်း
(သို) အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းှင့် ကိုက်ညေ
ီ သာ အသင်းသား (Active Member) အသင်းသားဦးေရ
(၁၀၀) တက်ေရာက်ပါက အစည်းအေဝး အထေြမာက်သည်။

(ဆ) ပထမအကိမ်တင
ွ ်

ခိုင်လေ
ံု သာ

အေကာင်းတစ်စံုတစ်ခုေကာင့်ြဖစ်ေစ၊

တက်ေရာက်သူ

အေရအတွက် မြပည့်မီ၍ြဖစ်ေစ မကျင်းပိုင်ပါက အစည်းအေဝးကို ေရဆိင
ု း် ိုင်သည်။
(ဇ)

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲသည် ေရဆိင
ု း် ခဲ့သည့် အစည်းအေဝးကို ဒုတယ
ိ အကိမ် ကျင်းပရန်
ရက်၊ အချိန်ှင့် ေနရာတိုကို ေရးချယ်သတ်မတ
ှ ်၍ အထက်ပါအပိုဒ် ၄၆ (ဂ) ပါနည်းလမ်း အတိင
ု ်း
ေဆာင်ရက်င
ို သ
် ည်။

(ဈ)

ဒုတယ
ိ အကိမ် ကျင်းပသည့် အစည်းအေဝးတွင် တက်ေရာက်လာသမေသာ အသင်းသား
ဦးေရြဖင့် အစည်းအေဝးထေြမာက်ပီး လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းကိစများကို ေဆွးေွးဆံုးြဖတ်
ေဆာင်ရက်င
ို သ
် ည်။

(ည) အစည်းအေဝးအစီအစဉ်တင
ွ ် ေအာက်ပါအချက်များှင့် အြခားလိုအပ်ေသာ အချက်များကို
ထည့်သင
ွ ်းေရးဆွဲ ေဆာင်ရက်ိုင်သည်(၁)

သဘာပတိင
ှ ့် အထူးဧည့််သည့်ေတာ်များက အမှာစကားေြပာကားြခင်း။

(၂)

ပီးခဲ့ေသာ

ှစ်ပတ်လည်

တစ်ှစတ
် ာကာလအတွင်း

အသင်းသားစံုညအ
ီ စည်းအေဝးမှတ်တမ်း၊
အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏

ပီးခဲ့ေသာ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ

အစီရင်ခံင
ှ ့် စနစ်တကျစာရင်းစစ်ေဆးထားပီးေသာ ှစခ
် ျပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းတို
ကိုဖတ်ကားတင်သွင်း၍ အတည်ြပချက်ရယူြခင်း။
(၃)

အချိန်မီ လက်ခံရရှေ
ိ သာ ေမးခွန်းှင့် အ ကံြပချက်များကို ေြဖကားေဆွးေွးြခင်း၊

(၄)

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ၏

သတ်မတ
ှ ်သက်တမ်းြပည့်ေြမာက်ပါက

(အလုပ်အမ

ေဆာင် အဖွဲ ှင့် ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အဖွဲ သစ် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းကို
သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း စနစ်တကျကျင်းပပီး) ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခံရေသာ
ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်များှင့်
စာရင်းကို

လည်းေကာင်း၊

အလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲဝင်များ၏

ေရးချယ်လျာထားေသာ

အမည်

န ယကအဖွဲ ဝင်များှင့်

အ ကံေပး ပုဂိ လ်များ၏ အမည်ကိုလည်းေကာင်း ဖတ်ကားေကြငာြခင်း။
(ဋ)

ှစ်ပတ်လည်

အသင်းသားစံုညီအစည်းအေဝးမှတတ
် မ်းကို

စနစ်တကျ

ေရးသားြပစု၍

ကုမဏီများ မှတ်ပတ
ံု င်ံုးှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို ၁၅ ရက်အတွငး် ေပးပိုရမည်။
၄၈။

အသင်းသားစံုညီ အထူးအစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း။
အသင်း၏ အသင်းသားစံုညီ အထူးအစည်းအေဝးကို ေအာက်ပါအတိင
ု ်း ကျင်းပရမည်(က) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲက ကျင်းပရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆံုးြဖတ်သည့်အခါြဖစ်ေစ၊ အသင်း
ဝင်စည်းမျဉ်းှငက
့် ိုက်ညေ
ီ သာ အသင်းသား (Active Member)အနည်းဆံုး အသင်းသား ဦးေရ
(၁၀၀) က ယင်းအထူးအစည်းအေဝး ေခယူေပးပါရန် အေကာင်းြပချက် ခိုင်လံုစာွ စာြဖင့်
ကိုယတ
် ိုင်လက်မတ
ှ ေ
် ရးထိုး ေတာင်းဆိုသည့်အခါြဖစ်ေစ ကျင်းပိုင်သည်။
(ခ)

အစည်းအေဝးဖိတ်စာကို အစည်းအေဝးဖိတ်ေခကျင်းပရြခင်းအေကာင်းှင့် ယာယီ အစီအစဉ်
တိုှငအ
့် တူ အသင်းသားများထံ ၁၀ ရက်ကိတင်၍ သင့်ေလျာ်ရာ နည်းလမ်းများြဖင့် ဖိတ်ကား
ရမည်။

(ဂ)

အစည်းအေဝးတွင် အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းှငက
့် ိုက်ညေ
ီ သာ အသင်းသား (Active Member)
ဦးေရ၏ ၁၀ % (သို) အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းှင့်ကက
ို ်ညေ
ီ သာ အသင်းသား (Active Member)
အသင်းသားဦးေရ (၁၀၀) တက်ေရာက်ပါက အစည်းအေဝးအထေြမာက်သည်။ အသင်းသား
ဦးေရ သတ်မတ
ှ ်သည့အ
် တိင
ု း် မြပည့်လင်လည်းေကာင်း၊ အြခားခိုင်လေ
ံု သာအေကာင်း ရှိ
လင်လည်းေကာင်း၊ အစည်းအေဝးကို ရက်ေရဆိင
ု း် ိုင်သည်။ အသင်းသားများက စာေရးသား
ေတာင်းဆိေ
ု သာေကာင့် ဖိတေ
် ခေပးရေသာ အစည်းအေဝး ြဖစ်ပါက ယင်း အစည်းအေဝးကို
ရက်မေရေတာ့ဘဲ တစ်ခါတည်း ဖျက်သမ
ိ ်းလိုက်ရမည်။

(ဃ) ဒုတယ
ိ အကိမ်ေခယူေသာ

အသင်းသားစံည
ု ီအထူးအစည်းအေဝးတွင်

တက်ေရာက်လာ

သမေသာ အသင်းသားဦးေရြဖင့် အစည်းအေဝး အထေြမာက်ပီး လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်း
ကိစရပ်များကို ေဆွးေွးဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။
(င)

အစည်းအေဝးမှတတ
် မ်းကို စနစ်တကျ ေရးသားြပစု၍ ကုမဏ
 ီများ မှတ်ပုတ
ံ င် အရာရှိှင့်
သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို ၁၅ ရက်အတွငး် ေပးပိုရမည်။

၄၉။

ရန်ပံုေငွ
ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်းသည် ြပည်တွင်းသံုးေငွ/ိုငင
် ြံ ခားသံုးေငွတက
ို ုိ

ဘဏ်စာရင်း

ဖွင့်လှစ်ထားရှိ ပီး၊

အသင်း၏ဝင်ေငွ/အသံုးစရိတ်ကို

ှစ်စဉ်ေရးဆွဲ

ေဆာင်ရက်သာွ းရမည်။

ပုဂလိက ထည့်ဝင်ေငွတိုြဖင့် ရန်ပံုေငွထေ
ူ ထာင်ရန်ြဖစ်သည်။
၅၀။

ေငွေကးဆိင
ု ရ
် ာကိစများ
(က) အသင်းှင့်ဖွဲ စည်းထားေသာ အသင်းအဆင့်ဆင့တ
် ိုသည် ရေငွ/သံုးေငွဆိုင်ရာ ေငွစာရင်းများ
ထားရှိြခင်းတိက
ု ို တည်ဆဲအသင်းအဖွဲများဆိင
ု ရ
် ာ ဘာေရးစည်းမျဉ်း၊ န်ကားချက်များှင့်
အညီ လိုက်န ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ခ)

ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်းှင့် ဆက်စပ်ဖွဲစည်းထားေသာ အသင်း
အဆင့်ဆင့် သည် ရန်ပံုေငွကို ဘဏ်တွင် သီးြခားေငွစာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည်။

(ဂ)

အသင်းှင့်ဆက်စပ်ဖွဲစည်းထားေသာ အသင်းအဆင့်ဆင့်များတွင် ပါဝင်ေသာ အစိုးရဝန်ထမ်း
မဟုတေ
် သာ အဖွဲဝင်များသည် အဖွဲ၏အစည်းအေဝးများတက်ေရာက်ြခင်း၊ အဖွဲက ေပးအပ်
ေသာ တာဝန်များေဆာင်ရက်ြခင်းတိအ
ု တွက် အသင်းကသတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့်ေငွ များ ခံစား
ခွင့်ရှိသည်။

၅၁။

ြပည်နယ်/တိင
ု ်း၊ခိုင်/မိနယ် ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမး် ကုနသ
် ည်များ အသင်းခွဲများ
ြမန်မာိုငင
် ံ

ပဲမျိးစံု၊

ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်းသည်

ိုငင
် ေ
ံ တာ်အဆင့အ
် သင်းြဖစ်ပီး၊

အသင်း၏ ေအာက်တင
ွ ် ြပည်နယ်/တိုင်း-ခိင
ု /် မိနယ် အသင်းခွဲများကို ဖွဲစည်းိုငသ
် ည်။ အဆိုပါ ြပည်နယ်/
တိုင်း-ခိင
ု /် မိနယ် ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်းခွဲများသည် ြမန်မာိင
ု ်ငံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်
ှမ်းကုန်သည်များ အသင်းအား တာဝန်ခံရမည်။ အသင်း၏ချမှတ် ထားေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို
လိုက်န ရမည်။
၅၂။

အေြခခံအေဆာက်အဦး တည်ေထာင်မလုပ်ငန်းအကူအညီ
ရန်ကုန်မိအပါဝင် ြမန်မာိင
ု င
် ံအတွငး် မည်သည့ေ
် ဒသတွင်မဆို အသင်းအတွက် အေဆာက်အဦး၊

ေြမေနရာ၊ ယာဉ်ှငစ
့် က်ကရ
ိ ိယာ၊ အြခားံုးသံုးပစည်းများ ရရှိေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊
စည်ပင်သာယာေရး၊ အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများမှ လိုအပ်ေသာပံ့ပိုးကူညီမများ ရယူင
ို ်သည်။
၅၃။

စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီင
ှ ်ဆ
့ ိုငေ
် သာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က) စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီကို ဥက၊ ဒုတယ
ိ
ဥကများ၊ အတွင်းေရးမှးများ၊ ဘာေရးမှးများ၊
စာရင်းစစ်များြဖင့် ဖွဲစည်းေပးြခင်း။
(ခ)

အြခားအမဲတမ်းေကာ်မတီများကို ဒုတယ
ိ
ဥက များအား ဦးေဆာင်ေစ၍ သင့်ေလျာ်ေသာ
အဖွဲဝင်ဦးေရြဖင့် ဖွဲစည်းေပးြခင်း။

(ဂ)

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်၊ အလုပ်အမေဆာင်များအား မိမိတပ
ို ါဝင်ေဆာင်ရက်လေ
ို သာ အမဲတမ်း
ေကာ်မတီ အနည်းဆံုး(၂)ခုစာရင်းကို ဆေတာင်းခံ၍ အဖွဲဝင်အြဖစ် ဖွဲစည်း ေပးြခင်း။

(ဃ) အမဲတမ်းေကာ်မတီများ၏ ေဆာင်ရက်ချက်များကို ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အစည်းအေဝး
သိုတင်ြပ အတည်ြပချက်ရယူြခင်း။
(င)

စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီအား ဘာေငွသုးံ စွဲခွင့်ကို ကျပ်(၁၀၀)သိန်းအထိ ခွင့်ြပထားြခင်းှင့်
ကျပ်(၁၀၀)သိန်းအထက်

ေကျာ်လွနေ
် သာ

ဘာေငွသံုးစွဲခွင့်ကို

ဗဟိအ
ု လုပ်အမေဆာင်

အဖွဲသိုတင်ြပ အတည်ြပရမည်။
(စ)

စီမခ
ံ န်ခွဲေရးေကာ်မတီက

အစည်းအေဝးမတိင
ု ်မီ

ကျပ်(၁၀)သိန်းအထက်

ေငွထတ
ု ်ယေ
ူ ရး

ကိစများ ေပေပါက်လာပါက စီမခ
ံ န်ခွဲေရးေကာ်မတီ (၃) ဦးထံ ဖုန်းြဖင့်သေဘာထားခွင့်ြပ
ချက်ေတာင်းခံပီး

(၂)ဦး၏

ခွင့်ြပချက်လက်မတ
ှ ်ပါမှသာ

ေငွထုတယ
် ူခင
ွ ့်

ြပေရးကိစကို

ေဆာင်ရက်သွားရန်။
(ဆ) အေသးသံုးေဆာင်ေငွကို ကျပ်(၅)သိန်းထားရှိသွားရန်။
၅၄။

စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ
(က) စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီအစည်းေဝးကို လ(၁)လ၏ ပထမအပတ်င
ှ ့် တတိယအပတ်တိုတင
ွ ်
(၁)လ(၂)ကိမ် အနည်းဆံုးကျင်းပရန်။
(ခ)

စီမခ
ံ န်ခွဲေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝးသို ဥကတက်ေရာက်လင် ဥကကသာ သဘာပတိအြဖစ်
ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ပီး ၊ ဥကမတက်ေရာက်ိုင်သည့်အခါ ဒုတယ
ိ
ဥကများက အလှည်က
့ ျ
တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရက်ရန်။

(ဂ)

စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝးကို ေကာ်မတီအေရအတွက်၏ (၅၀)ရာခိင
ု ်န်း တက်
ေရာက်ပါက အထေြမာက်သည်။ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူ တစ်ဝက်ေကျာ် သေဘာတူမှ
သာ ဆံုးြဖတ်ချက်များ အတည်ြဖစ်သည်။

(ဃ) အေသးသံုးေဆာင်ေငွကျပ် (၅)သိန်းကို စီမံခန်ခေရးေကာ်
ွဲ
မတီမှ တာဝန်ေပးသူတစ်ဦးမှ တာဝန်
ယူထိန်းသိမ်းသွားရန်။
(င)

ကျပ်(၂)သိန်းထိ အသံုးစရိတ်ကို အေသးသံုးေဆာင်ေငွမှ ထုတ်ယူသုးံ စွဲခွင့်ြပရန်ှင့် ထိုသို
သံုးစွဲခွင့်ကို အတွင်းေရးမှးအဖွဲဝင်တစ်ဦးဦးက ခွငြ့် ပေပးရန်။

(စ)

အေရးကီးေသာကိစရပ်တစ်ခက
ု ုိ

စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီမှ

ဆံုးြဖတ်ေပးရန်၊

ေကာ်မတီဝင်

တစ်ဦးဦးက အဆိုြပတင်ြပလာေသာ်လည်း ေကာ်မတီအစည်းအေဝး မကျင်းပြဖစ်ေသးပါက
ံုးအဖွဲမှ

ေကာ်မတီဝင်များထံ

လှည့်လည်စာတွဲြဖင့်

သေဘာတူခွငြ့် ပချက်

ေတာင်းခံ၍

ေကာ်မတီဝင် တစ်ဝက် သေဘာတူခင
ွ ့်ြပပါက ေဆာင်ရက်ြခင်း။
၅၅။

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးလုပ်ထံုးလုပန
် ည်းများ
(က) အစည်းအေဝးသို ဥကတက်ေရာက်လင် ဥကကသာ သဘာပတိ အြဖစ်ေဆာင်ရက်ရန်
ြဖစ်ပီး၊ ဥကမတက်ေရာက်ိုင်သည့အ
် ခါ ဒုတယ
ိ
ဥကများက အလှည့်ကျ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရက်ရန်။

(ခ)

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အစည်းအေဝးကို ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲ ၏ (၅၀) ရာခိင
ု 
် နး် ေကျာ်
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မသ
ှ ာ အစည်းအေဝးထေြမာက်သည်။

(ဂ)

အစည်းအေဝးတွင် ဆံုးြဖတ်ရန်ရှိပါက အများသေဘာဆြဖင့်သာ ဆံုးြဖတ်ရန်င
ှ ့် မဲဆြဖင့်
ဆံုးြဖတ်ရန်လိုအပ်ပါက လိဝှကမ
် ဲေပးစနစ်ြဖင့် မဲေပးေဆာင်ရက်ရန်။

(ဃ) မဲခွဲဆံုးြဖတ်ရာတွင် သဘာပတိမှ လိဝှက်မဲမေပးဘဲ ှစ်ဖက်အမှတတ
် ူ (Tie) ြဖစ်ေနပါက
သဘာပတိမှ အဆံုးအြဖတ်မဲ (Swing vote) ေပး၍ဆံုးြဖတ်ရန်။
(င)

အဆံုးအြဖတ်အားလံုးသည် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အဖွဲဝင်
အားလံုး၏တစ်ဝက်ေကျာ် ေထာက်ခံမသ
ှ ာ အတည်ြဖစ်သည်။

(စ)

အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်င
ှ ့်
ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အားလံုးသို

မှတတ
် မ်းများကို

အတွငး် ေရးမှးအဖွဲှင့်

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည်ြဖစ်ေစ၊

ံးု အဖွဲမှ

မတက်ေရာက်

သည်ြဖစ်ေစ၊ အြမန်ဆံုးေပးပိုရမည်။
၅၆။

ြပဌာန်းသတ်မှတေ
် သာ ပံုစံများ
ပံုစံ(၁) ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင
့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း တစ်ဦးချင်းအသင်းဝင်ေလာက်လာ။
ပံုစံ(၂) စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများ အသင်းဝင်ရန်ေလာက်လာ။
ပံုစံ(၃) အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်လူကီး ေရးေကာက်ပွဲအမည်တင်သင
ွ ်းလာ။
ပံုစံ(၄) ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင
့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၊ အသင်းဝင်လက်မတ
ှ ်။

၅၇။

ဗဟိုအလုပအ
် မေဆာင်အဖွဲဝင်များ လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း
ြမန်မာိုငင
် က
ံ မ
ု ဏီများအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆ှင့်အညီ တည်ေထာင်ထားသည့် ြမန်မာိုင်ငံပဲမျိးစံ၊ု

ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ သင်းဖွဲမှတတ
် မ်းှင့် သင်းဖွဲစည်းမျဉ်းများကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်
အရလည်းေကာင်း၊ အသင်းသားအများစု၏ဆအရလည်းေကာင်း ၊ ေြပာင်းလဲရန်လိုအပ်သည့် အတွက်
အသင်းသားစံုညီ အစည်းအေဝးသို တင်ြပအတည်ြပိုငရ
် န် ဤသင်းဖွဲ စည်းမျဉ်းများ ကိုလိုက်န ေကာင်း
ေအာက်အမည်ပါ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အဖွဲဝင်တက
ို အသိ သက်ေသများ ေရှေမှာက်၌ လက်မှတေ
် ရးထိုး
ကပါသည်။
စ

အမည်

ရာထး/တာဝန်

၁

ဦးထွနး် လွင်

ဥက

၂

ဦးသန်းြမင့်

ဒတိယဥက

၃

ဦးေမာင်ေမာင်တင်

ဒတိယဥက

၄

ဦးအန်းဆိင်

ဒတိယဥက

ကမဏီအမည်
SHWE ME CO., LTD.
NATIONAL INFRASTRUCTURE
HOLDING CO.,LTD
ALL STATE INTERNATIONAL
CO.,LTD
NEW GOLDEN GATE (1991)
CO.,LTD

မတ်ချက်

၅

ေဒါက်တာမျိ းလွင်

ဒတိယဥက

ARKAR OO CO.,LTD

၆

ေဒါက်တာမင်းေဇာ်

ဒတိယဥက

PYEI PHYO AUNG CO.,LTD

၇

ဦးမင်းကိဦး

အတွငး် ေရးမး

NGWE MOE FAMILY CO.,LTD

၈

ဦးစိးပိင်

၉

ေဒါက်တာြမင့ဦ
် း

တွဲဖက်
အတွငး် ေရးမး(၁)
တွဲဖက်
အတွငး် ေရးမး (၂)
တွဲဖက်

၁၀

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း

၁၁

ေဒါက်တာြမတ်စိး

၁၂

ဦးသိနး် ဝင်း

၁၃

ဦးေဇာ်မျိ းမင်း

၁၄

ဦးြမင့် က

၁၅

ဦး ကည်လွင်

၁၆

ဦးေကျာ်လင်း

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၁၇

ဦးစိင်းဘဉာဏ်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၁၈

ဦးတင်ြမင့်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၁၉

ဦးခင်ဟန်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၂၀

ဦးေအာင် င်
ိ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

အတွငး် ေရးမး (၃)
ြပန် ကားေရး

ဘ

ာေရး

တွဲဖက်
ဘ

ာေရးမး

အကျိ းေဆာင်
စာရင်းစစ်
တွဲဖက်အကျိ းေဆာင်
စာရင်းစစ်

PAING FAMILY INTERNATIONAL
CO.,LTD
THEIN YARZAR CO.,LTD

BRIGHT LIGHT CO.,LTD

NOBLE SKY CO.,LTD

SEIN HTAN PIN CO.,LTD

HAN YADANA TIN CO.,LTD

FIRST TOP CO.,LTD
TUN MYAT THU INTERNATIONAL
CO.,LTD
KATU MADI CO.,LTD
MAOU OAK SHAUNG
INTERNATIONAL CO.,LTD
BAORZE BILLA CO.,LTD
AKE SI TAN GENERAL TRADING
CO.,LTD
MYANMAR PUMIN CO.,LTD

YEO BROTHERS AGRITRADE

၂၁

ဦးေသာင်းဟန်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၂၂

ဦးေအာင်သိနး်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

AUNG THIHA CO.,LTD

၂၃

ဦးစိး ကင်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

AUNG KYUN THAR CO.,LTD

၂၄

ဦးတင်ထန
ွ း်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

NGWE TAIK SOE CO.,LTD

၂၅

ဦးြမင့ေ
် ဇာ်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

LIM FAMILY CO.,LTD

၂၆

ဦးတင်ေမာင်လတ်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

CHAIN FAMILY ASSET CO.,LTD

၂၇

ဦးေအာင်ေကျာ်မးိ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

PYEI PHYO AUNG CO.,LTD

၂၈

ဦးရဲြမင့်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

ASIA MYINT CO.,LTD

၂၉

ဦးသိနး် ဆ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၀

ဦးေကျာ်ရဲသ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၁

ဦးေဇာ်မိး

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၂

ဦးစိင်းဝင်းလိင်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၃

ဦးေဇာ်မင်းထိက်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

၃၄

ဦးေစာထွနး် င်
ိ

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

THIT SAR TUN TRADING CO.,LTD

၃၅

ဦးလဦး

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

GOOD BROTHERS CO.,LTD

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

MOE HTET GABAR CO.,LTD

၃၆

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်
ေအး

CO.,LTD

THAN LAR MON TRADING
CO.,LTD
TOE TET LIN CO.,LTD
HLA BAIK HMAN INTERNATIONAL
TRADING CO.,LTD
SHWE MYA THAR CO.,LTD
KAN LYNN INTERNATIONAL
CO.,LTD

၃၇

၃၈

၃၉

ဦးဉာဏ်ေဝ
ဦးေကျာ်မျိ းထက် (ခ)
ဦးေကျာ်ထက်
ဦးစိးလင်းေအာင်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

ဗဟိအလပ်အမေဆာင်

FIRST TOP(GROUP) CO.,LTD/
KYUN SHWE WAR CO.,LTD
AYAR THUKHA SAN PULSES &
BEAN TRADING CO.,LTD
MAIN LAN GENERAL TRADING
CO.,LTD

သင်းဖွဲစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၅၆ အရ ြပဌာန်းထားေသာ အသင်းဝင်ေလာက်လာ
ပံုစံု - ၁

ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း
ေနစွဲ ----------------------------။
သို
အတွင်းေရးမှး၊
ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း
၁။

ကန်ေတာ်/ကန်မ

------------------------------

အား

တသီးပုဂလ

အသင်းဝင်အြဖစ်

ခွင့်ြပရန်အသင်းဝင်ေကး ေငွကျပ် ------------------------------- ှင့်အတူ ေလာက်ထားအပ်ပါသည်။
၂။

ြမန်မာိုငင
် ံ

ပဲမျိးစံု၊

ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏

သင်းဖွဲမှတ်တမ်းှင့်

သင်းဖွဲစည်းမျဉ်းများကို ဖတ်ပီးြဖစ်ရာ အသင်းသားအြဖစ် ပါဝင်ခွင့်ြပပါက ယင်းစည်းမျဉ်းများအတိုင်း
တိကျစွာလိုက်န ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။
၃။

ကိုယေ
် ရးမှတတ
် မ်း ပူးတွေ
ဲ ဖာ်ြပပါသည်။

ေလာက်ထားသူ၏လက်မတ
ှ ် ----------------------------အမျိးသားမှတ်ပတ
ုံ င်လက်မှတ် -----------------------------

အထက်ပါအမည်ြဖင့်
အသင်းဝင်

ေလာက်လာတွင်

ေလာက်ထားသူအား

ကန်ေတာ်/ကန်မကိယ
ု တ
် ိုင်

ပါရှိသည့်စကားရပ်များမှန်ကန်ပါသြဖင့်

သိရှိပါသည်။၎င်း၏

အသင်းသားအြဖစ်

လက်ခံပါရန်

အဆိုြပေထာက်ခံပါသည်။

အဆိုတင်သွင်းသူ၏လက်မတ
ှ ် ------------------------------ အဆိုေထာက်ခံသ၏
ူ လက်မတ
ှ ် -----------------------အသင်းဝင်မတ
ှ ်ပံုတင်အမှတ် -------------------------------- အသင်းဝင်မတ
ှ ်ပံုတင်အမှတ် --------------------------အမျိးသားမှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ် -------------------------------- အမျိးသားမှတ်ပုတ
ံ င်အမှတ် ----------------------------

ဤအပိုဒတ
် ွင် အသင်းမှေရးရန်

အသင်းဝင်ေကး ကျပ် --------------- (ကျပ် ------------------တိတ)ိ ကို --------------------ေနက လက်ခံရရှိပါသည်။

အတွင်းေရးမှး (ကိယ
ု ်စား)

အမေဆာင်အဖွဲ ၏မှတ်ချက်။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အတွငး် ေရးမှး
(

)

ေလာက်လာကိုပယ်သြဖင့် အသင်းဝင်ေကး ကျပ် ------------------------------------------(ကျပ်--------------------------------------------------------------တိတိ)ကို ------------------------------------ ေနစွဲ၊ ချက်လက်မတ
ှ ်
အမှတ် -------------------------------------------- ြဖင့် ြပန်လည်ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အတွငး် ေရးမှး
(

)

သင်းဖွဲစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၅၆ အရ ြပဌာန်းထားေသာ စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများ
အသင်းဝင်ရန် ေလာက်လာ ပံုစံ
ပံုစံ - ၂

ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း
ေနစွဲ ----------------------------။
သို
ဥက
ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း

၁။

ကန်ေတာ်/ကန်မ ------------------------- ကို အသင်းသို ဝင်ခွင့်ြပရန် အသင်းဝင်ေကး ေငွကျပ် ---------

(ကျပ် -------------------- တိတ)ိ ှင့်အတူ ေလာက်ထားအပ်ပါသည်။
၂။

----------------------------------------

အစုစပ်လုပ်ငန်း

၊

ကုမဏီ၊

သမဝါယမ၊

အစုစပ်လုပ်ငန်း

အက်ဥပေဒ/ကုမဏီများ အက်ဥပေဒ/သမဝါယမအက်ဥပေဒအရ မှတ်ပတ
ုံ င်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။
၃။

ြမန်မာိုငင
် ံ

သင်းဖွဲစည်းမျဉ်းများကို

ပဲမျိးစံု၊

ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏

ဖတ်ပီးြဖစ်ရာ

အသင်းသို

ပါဝင်ခွင့်ြပပါက

သင်းဖွဲမှတ်တမ်းှင့်
၎င်းတိတ
ု ွင်ပါရှိသမတိုကို

ှစ်ခိက်သေဘာကျသည့် အားေလျာ်စွာ တစ်သေဝမတိမ်း လိုက်န ကျင့်ေဆာင်ရန် တာဝန်ယူပါသည်။
၄။

သင်းဖွဲစည်းမျဉ်းအပိုဒ်

-

၄

တွင်

ြပဌာန်းထားေသာ

အသင်းသိုပါဝင်ခွင့်ကို

ချပ်ြခယ်ြခင်းမှ

ကင်းလွတ်ပါသည်။

အုပ်ချပ်သူတာဝန်ခံ၏ လက်မှတ်)
အမျိးသားမှတ်ပတ
ုံ င်လက်မှတ် --------------------------------------------

ေနစွဲ။

--------------------------

သင်းဖွဲစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၅၆ အရ ြပဌာန်းထားေသာ အမည်တင်သင
ွ ်းလာပံုစံ
ပံုစံ - ၃
ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း
------------------ ခုှစ်။
အမေဆာင်အဖွဲဝင် လူကီးေရးေကာက်ပွဲအမည်တင်သွင်းလာ
ေကျာဘက်ရှိဇယားတွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ မဲဆရှင်များ၊ စာရင်းဝင်အသင်းသား (

)ဦး အမည်တိုကုိ

ယခုှစ် အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်လူကီးများ ေရးေကာက်ပွဲအတွက် အဆိတ
ု င်သွင်းပါေကာင်း။
အဆိုရှင်အမည်ှင့် အသင်းဝင်အမှတ်
အမျိးသားမှတ်ပံုတင်အမှတ်
၎င်း၏ထိုးမဲလက်မှတ်
အထက်ပါအမည် အဆိတ
ု င်သွင်းချက်ကို ေထာက်ခံပါသည်။
ေထာက်ခံသအ
ူ မည်င
ှ ့် အသင်းဝင်အမှတ်
အမျိးသားမှတ်ပံုတင်အမှတ် -----------------------------------၎င်း၏ ထိုးမဲလက်မတ
ှ ်
မှတ်ချက်။

။ မိမိတိုလက်မှတ်များကို

ဤအသင်းကီးမှ

ထုတေ
် ပးထားေသာ

အသင်းဝင်လက်မှတ်

ေရးထိုးထားသည့် မိမိတိုလက်မှတ် နမူန ှင့်ကက
ို ်ညီရန်အထူးသတိြပပါ။
အန်း - ၁

။ သင်းဖွဲစည်းမျဉ်း အပိုဒ် - ၅၆ အရ အမည်တင်သွင်းလာများတွင် မဲဆရှင်များ စာရင်းပါ
အဆိုတင်သွင်းသူ၊ ေထာက်ခသ
ံ ူ၏လက်မတ
ှ ်င
ှ ့် ၎င်းတို၏အသင်းဝင်လက်မတ
ှ ်၊ အမျိးသား
မှတ်ပံုတင် အမှတ်သာမက အမည်တင်သွင်းြခင်းခံရသူ၏ သေဘာတူညီချက် လက်မတ
ှ ်ှင့်
၎င်းတို၏အသင်းဝင် အမှတ၊် အမျိးသားမှတ်ပတ
ံု င်အမှတ် အသီးသီးပါရှိ ေစရမည်။

အန်း - ၂

။ အမေဆာင်အဖွဲ သို တင်ေြမာက်လိုေသာ အသင်းသားအမည်များှင့် မဲဆရင
ှ မ
် ျားစာရင်းပါ
၎င်းတို

အသင်းဝင်အမှတမ
် ျားကို

အမည်တင်သွင်းြခင်းခံရသူ၏

ေကျာဘက်ရှိ

ဇယားကွက်(၁)တွင်

သေဘာတူညီချက်လက်မတ
ှ ်ကို

၎င်းအမည်ှငတ
့် ည်တ
့ ည့်

ေဘးတွင်ရှိေသာ သေဘာတူညီချက်ဇယားကွက် (၂) တွငေ
် ရးထိုးေစရပါမည်။
ေနစွဲ။

------------------------------------

ေရးပါ။

ဇယား
(၁)

အမည်

(၂)

အမှတ်

အမည်တင်သွငး် ြခင်းခံရသူ၏ သေဘာတူညီချက်လက်မှတ်

သင်းဖွဲစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၅၆ အရ ြပဌာန်းထားေသာ အသင်းဝင်လက်မတ
ှ ်ပံုစံ
ပံုစံ - ၄

ြမန်မာိုငင
် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း

အသင်းဝင်လက်မတ
ှ ်

---------------------------------------------- အသင်းဝင်အမှတ်
အမျိးသားမှတ်ပံုတင်အမှတ် သည်
ြမန်မာိုငင
် ပ
ံ ဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင
့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်းတွင် ၁၃ ------------ ခုှစ်၊ -------------------------------------- လ၊
------------------------------ ရက် (၂၀ --------------- ခုှစ်၊ --------------- လ၊ ---------------------------------ရက်ေန)
အသင်းဝင်အမှတ် အဖွဲ အစည်းအသင်းဝင်အမှတ် ------------------------- ြဖင့် ------------------အသင်းသားတစ်ဦး
ြဖစ်ပါေကာင်း။

အတွင်းေရးမှး
အသင်းသား သိုမဟုတ်
၎င်းကိယ
ု ်စားလှယ်၏ -------------------------နမူန လက်မတ
ှ ်

ဥက

