


မာတိကာ 

ြမန်မာိုငငံ်ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမး်ကုန်သည်များအသင်း၏ သင်းဖွဲမှတ်တမ်း 

 ၁။ နိဒါန်း  

 ၂။ အခန်း-၁(အသင်းအမည်၊တည်ေနရာှင့်ရည်ရယ်ချက်များ)  

 ၃။ အခန်း-၂(အသင်း၏အေြခခံမမူျား)  

 ၄။ အခန်း-၃(အသင်းဖဲွစည်းြခင်းှင့်ဖျက်သမ်ိးြခင်း)  

 ၅။ အခန်း-၄(အေထွေထွ)  

 ၆။ အခန်း-၅(ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်များလက်မတှေ်ရးထုိးြခင်း)  

ြမန်မာိုငငံ်ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကနု်သည်များအသင်း၏သင်းဖွဲစည်းမျဥ်း 

 ၁။ အမည ်  

 ၂။ အသင်းအမတ်ှတံဆိပ်ှင့ ်အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုိချက ်  

 ၃။ ရည်ရယ်ချက ်  

 ၄။ အသင်းသားဦးေရကန်သတ်ချက ်  

 ၅။ အသင်းဝင်အြဖစ်ေလာက်ထားိုင်သမူျား  

 ၆။ အသင်းဝင်ခငွ့်ေလာက်ထားြခင်း  

 ၇။ အသင်းဝင်လက်မတှ ်  

 ၈။ အပယ်ခံရေသာ ေလာက်လာ  

 ၉။ အသင်းသားမတှ်ပံတုင်စာအပ်ု  

 ၁၀။ အသင်းဝငေ်ကးှင့်ှစ်စဥ်ေကး  

 ၁၁။ တံဆိပ်ိကု်ှိပအ်သံုးြပြခင်း  

 ၁၂။ အသင်းမှတ်ထွက်ြခင်း  

 ၁၃။ အသင်းဝင်အြဖစ် တ်ပယ်ြခင်း၊ရပ်စဲြခင်း၊အယူခံြခင်း  

 ၁၄။ အသင်းဝင်အြဖစ်ြပန်လညေ်လာက်ထားခွင့ ်  

 ၁၅။ စီးပွားေရးပညာြဖန်ြဖးေရး  

 ၁၆။ အသင်းခန်းမအသံုးြပခွင့ ်  

 ၁၇။ အမေဆာင်အဖွဲဝငင်ယ်များတငွ် ပါဝငေ်ဆာင်ရက်ခငွ့ ်  

 ၁၈။ (က) အသင်းဝင်များ လုိက်န ရမည့်စည်းကမ်း  

  (ခ) အသင်းဝငတ်စ်ဦးကို အသင်းသားအြဖစ်မှ အလုိေလျာက်ရပ်စဲြခင်း  



 ၁၉။ ဦးေဆာင်မေပးြခင်း  

 ၂၀။ အသင်း၏အဖွဲအစည်းများ  

 ၂၁။ အ ကံေပးပုဂိလ်များ၏ အရည်အချင်း  

 ၂၂။ အ ကံေပးပုဂိလ်များ၏ တာဝန်ှင့ ်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ  

 ၂၃။ အလုပ်အမေဆာင်ငှ့် ဗဟိုအလုပ်ေဆာင်များ ေရးချယ်ြခင်း  

 ၂၄။ အလုပ်အမေဆာင်၏ အရညအ်ချင်း  

 ၂၅။ အလုပ်အမေဆာင်၏ တာဝနသ်တမ်ှတ်ချက်များ  

 ၂၆။ ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင ်အရည်အချင်း  

 ၂၇။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်၏ တာဝန်သတမ်တ်ှချက်များ  

 ၂၈။ ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်သကတ်မ်း၊အရညအ်ချင်းှင့ ်တာဝန်အေြပာင်းအလ ဲ  

 ၂၉။ ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ  

 ၃၀။ ေရးချယတ်င်ေြမာကေ်ရးေကာ်မရှင ်ဖွဲစည်းြခင်းင့်ှ တာဝနမ်ျား  

 ၃၁။ စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ၏ အရည်အချင်း သတ်မတှခ်ျက်များ  

 ၃၂။ တာဝနသ်တ်မတ်ှချကမ်ျား  

 ၃၃။ ဥက၏ အရည်အချင်းသတမှ်တ်ချက်များ  

 ၃၄။ ဥက တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခင့်ွများ  

 ၃၅။ ဒုတယိဥကများ၏ အရညအ်ချင်းများ  

 ၃၆။ ဒုတယိဥကများ၏ တာဝန်ငှ့် လုပပုိ်င်ခွင့်များ  

 ၃၇။ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၏ အရည်အချင်းများ  

 ၃၈။ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၏ တာဝန်ငှ့် လုပ်ပုိင်ခငွ့်များ  

 ၃၉။ တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှးများ၏ အရည်အချင်းများ  

 ၄၀။ တွဲဖကေ်ထွေထွအတငွး်ေရးမှးများ၏ တာဝန်ငှ့် လုပပုိ်င်ခငွ့်များ  

 ၄၁။ ဘာေရးမှးများ၏ အရညအ်ချင်းများ  

 ၄၂။ ဘာေရးမှးများ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ  

 ၄၃။ စာရင်းစစ်များ၏ အရညအ်ချင်းများ  

 ၄၄။ စာရင်းစစ်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ  

 ၄၅။ ြပန်ကားေရးမှ၏ အရည်အချင်းများ  

 ၄၆။ ြပန်ကားေရးမှး၏ တာဝန်င့်ှလုပ်ပုိင်ခွင့်များ  



 ၄၇။ အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း  

 ၄၈။ အသင်းသားစံုညအီထူးအစညး်အေဝး ကျင်းပြခင်း  

 ၄၉။ ရန်ပံုေင ွ   

 ၅၀။ ေငေွကးဆုိင်ရာကစိများ  

 ၅၁။ ြပညန်ယ်/တိငုး်၊ခိငု/်မိနယ ်ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များ အသင်းခဲွများ  

 ၅၂။ အေြခခအံဆာကအ်ဦး တညေ်ထာင်မလုပ်ငန်း အကအူည ီ  

 ၅၃။ စီမခံန်ခွဲေရးေကာ်မတီငှ့်ဆိုငေ်သာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ  

 ၅၄။ စီမခံန်ခွဲေရးေကာ်မတီ၏ လုပထုံ်းလုပ်နည်းများ  

 ၅၅။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငေ်ကာ်မတီ အစည်းအေဝး လုပထ်ံုးလုပ်နည်းများ  

 ၅၆။ ြပဌာန်းသတ်မတ်ှေသာပံုစံများ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ြမန်မာိုင်ငံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း 

၏ 

သင်းဖွဲမှတတ်မ်း 

နိဒါန်း 

 ြမန်မာိုငင်ပံဲမျိးစံုှင့ ် ှမး်ကနု်သည်များအသင်းကို (၁၉၉၂)ခုှစ်က သင်းဖဲွမတ်ှတမ်း၊ သင်းဖဲွ 

စည်းမျဥ်းများ ေရးဆဲွပီး ဖဲွစည်းတညေ်ထာင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ်ေခတ်ကာလအေြခအေနအရ အသင်း 

၏ လက်ရိှ သင်းဖဲွမတှ်တမ်းှင့် သင်းဖဲွစည်းမျဥ်းများမှာ ေခတ်င့်ှေလျာ်ညီမမရိှသည့်အြပင် ဖွဲစည်းပုံ 

အားနည်းချကအ်ရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများ ေှ င့ေ်ှးကန်ကာပးီ အခက်အခဲများ ကံေတွကရေကာင်း၊ 

အသင်းသားအများစုက အသင်း၏သင်းဖဲွမတှတ်မ်းင့်ှ စည်းမျဥ်းများကို ေြပာင်းလဲ ေရးဆဲွရန် အ ကံြပတင်ြပ 

လာသည့်အေလျာက် ဗဟိအုလုပ်အမေဆာင်များအေနင့်ှ ၎င်းတို၏ တငြ်ပချက်၊ အ ကံြပချကမ်ျားကို 

ေလ့လာသံုးသပ်ရာတွင် အမနှတ်ကယ် ေြပာင်းလဲြပင်ဆငသ်င့သ်ည့် အေနအထား ကိုေတွရှိရ၍ ၁၅-၅-၂၀၁၆ 

ေနတွင ်အသင်းသားစံုညအီထူးအစည်းအေဝးေခယ၍ူ ြပင်ဆင်အတညြ်ပခဲ့ပါသည။်  

၂၀၂၂ ခ စ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၈) ရက်ေနတ့ွင ်ကျငး်ပေသာ ြမနမ်ာ ငိင်ပဲံမျိ းစံ င့ ် မး် ကနသ်ည်များ 

အသငး်၏ အလပ်အမေဆာငအ်ဖဲွ၏ ၂/၂၀၂၂ အစညး်အေဝးတွင ် ြမနမ်ာ ငိင်ပဲံမျိ းစံ င့ ် မ်းကနသ်ည်များ 

အသငး်၏ သငး်ဖဲွစည်းမျ း င့ ် သငး်ဖဲွ မတ်တမ်းကိ အချိနက်ာလ င့ ် လိက်ေလျာညီေထြွဖစ်ေစရနအ်တက်ွ 

အသငး်၏ သငး်ဖဲွစည်းမျ း င့ ် သငး်ဖဲွ မတ်တမး်တွင ် ြမနမ်ာ ငိင်ပဲံမျိ းစံ င့ ် မ်းကနသ်ည်များအသငး်ဟ 

ေဖာ်ြပထားြခငး်အား ြမနမ်ာ ငိင်ပဲံမျိ းစံ၊ ေြပာငး် င့ ် မ်းကနသ်ည်များအသငး်ဟ ေြပာငး်လဲရနအ်တွက် 

အသငး်သားစညီံ အထးအစည်းအေဝးေခ ယ၍ အသငး်သားများ၏ အတည်ြပ ချက ် ရယေဆာငရွ်က်ရန ်

ေဆွးေ းွဆးံြဖတ်ခဲ့ ပီး အသငး်၏ သငး်ဖဲွစည်းမျ း င့ ် သငး်ဖဲွ မတ်တမး်တွင ် အသငး်အမည်၌ ေြပာငး်သးီ  ံ

အား ြဖည့်စွက်ထည့သွ်ငး်ြခငး်၊ ပဲမျိ းစံ င့ ် မး် စာသားများအားလးံအား ပဲမျိ းစ၊ံ ေြပာငး် င့ ် မ်း စာသားများ 

အစားထးိထည့်သွငး်ြခငး်၊ အသငး်၏ Logo င့ ် အဓပိာယ် ငး်လငး်ချက်များ ထည့်သွငး်ြခငး်၊  အချိန ်

ကာလ င့ ်မကိက်ညီသည့် ဝန် ကီး ဌာနအမည်များ င့ ်ရည်ရွယ်ချက် တချိ က ိြပငဆ်င ်ြဖည့်စွက် ထည့်သွငး် 

ရနလ်အိပ်သည့ ် အချက ် (၆) ချက်က ိ အသငး်သားများ၏ သေဘာထားအတည်ြပ မ ရယရန ် ေဆးွေ းွ 

ဆးံြဖတ်ခဲ့ ပီး ၂၀-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနတွ့င ်အထးအစည်းအေဝးေခ ယခဲ့ပါသည်။  

ဆ ြပ သည့် အသငး်သား (99.76) ရာခိင် နး်က တခဲနက်အတည်ြပ ခဲ့ ပီး ြမနမ်ာ ငိင်ပဲံမျိ းစ၊ံ 

ေြပာငး် င့ ် မ်းကနသ်ည်များအသငး်၏ ယခအုသစ်ြပြပငေ်ရးဆဲွသည့် သင်းဖဲွ မှတတ်မ်း ကို အခန်း(၅)ခန်း၊ 

အပိုဒ်(၁၈)ပိဒု်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သင်းဖဲွစည်းမျဥ်းများကိ ု အပိုဒ် Articles (၅၇)ပိဒ်ုြဖင့် လည်းေကာင်း 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 



 

 

အခန်း(၁) 

(အသငး်အမည်၊တည်ေနရာှင့် ရည်ရယ်ချကမ်ျား) 

 

၁။ အမည ်

 ဤအသင်းကးီကို “ြမန်မာိငု်ငံ ပမဲျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း”ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ 

အဂလိပ ် ဘာသာြဖင့် Myanmar Pulses, Beans, Maize & Sesame Seeds Merchants Association 

(MPBMSMA) ဟေုခတွငေ်စရမည်။ 

၂။ တည်ေနရာ 

 အသင်း၏မတှ်ပံတုင်ရာေဒသြဖစ်ေသာ ရနက်ုန်မိတင်ွတည်ရှိေစရမည်။ 

၃။ ရည်ရယ်ချက်များ 

 (က) အသင်းသည် ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းစုိက်ပျိးထုတလ်ုပ်သမူျား၊ ြပညတွ်င်း/ြပည်ပ ေရာငး်ဝယ် 

သည့် ကုန်သည်များအားလုံးကို အေြခခံ၍ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သညမှ် ေစျးကွကသုိ်တင်ပုိ 

ေရာင်းချသညအ်ထိ Supply Chain တစ်ခုလုံး အချတိအ်ဆက်မိစွာတိုးတက်ပးီ ြမန်မာ့ 

စိုက်ပျိးသးီှံ ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းက စဥ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးကို ေဆာငရ်က် 

ရန်။ 

 (ခ) ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းဝယယ်ေူရာင်းချရာတွင် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ ချမှတေ်သာ ကုန်သယွေ်ရးမူ အေြခခံ(၃)ရပြ်ဖစ်သည့ ်

 (၁) ကုန်သယွ်မလုပင်န်းများသည ် ိုင်ငံင့်ှိုငင်သံားများ၏ အကျိးေကျးဇူးကို ေရှး 

လုပ်ေဆာငရ်န်။ 

 (၂) တိုင်းရင်းသားြပည်သမူျားအေပ မိမိ၏ကုန်သယွ်မလုပင်န်းသည် ဖစိီးမမြဖစ်ေစရန။် 

 (၃) အြမတ်ကိုသာ အဓကိမထားဘ ဲေရရှည် ေရာင်းဝယ်မ ဖွံဖိးတိုးတက် ေရးကို အေြခခံ 

ေသာ စနစကုိ်ဦးတည်လုပေ်ဆာင်ကရန်။ 

 (ဂ) ိုင်ငေံတာ်၏ စီးပာွးေရးဖံွဖိးတိုးတက်မအတွက် စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကို အေြခခသံည့် 

ကုန်ထုတ်လုပ်မကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့် ပုိမိုဖွံဖိးတိုးတကေ်အာင် ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းစုိက်ပျိးြခင်းလုပ်ငန်း ကြဖင့် အေထာက်အကြူပရန်။ 

 (ဃ) ြမန်မာိုငင်၏ံ ပမဲျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်း စိက်ုပျိးထုတ်လုပ်၊ တင်ပို၊ ေရာင်းချြခင်း လုပင်န်း 

လုပ်ကိုင်သ ူ ြမန်မာိငုင်ံသားတိုင်း လွတလ်ပစ်ွာ တီထွင် ကံဆတိုးချဲလုပကုိ်င်ိင်ုေစြခင်းြဖင့် 

ကုန်ထုတ်စွမး်အား တိုးတကလ်ာေစရနှ်င့် ယင်းလုပ်ငန်းများသည် ြမန်မာိုငင်သံားများ၏ 

လက်ဝယတွ်င်ရှေိနေစရန။် 



 (င) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းထွက်ပစည်းများကို ြပည်တငွး်/ြပည်ပ ေရာင်းဝယရ်ာတွင် အရည ်

အေသးွ တိုးတက်ြမင့မ်ားေစေရးှင့် ိုငင်တံကာေစျးကက်ွတငွ် အဓိက တင်ပိုသည့်ိုင်င ံ

(Major Exporter) အြဖစ် ဂဏု်သကိာရှိစွာြဖင့် ေရရှည်ရပတ်ည်ိငုေ်ရး ကိးပမ်းေဆာငရ်က် 

ရန်။ 

 (စ) ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းင့်ှှမ်းများကို ပိုမုိတိုးတက်စိုက်ပျိးိုငေ်စရန် စိက်ုပျိးထုတ်လုပ်မဆုိင်ရာ 

ေခတ်မ ီ နည်းပညာများ၊ မျိးေကာင်းမျိသန်များ၊ သင်ွးအားစုများငှ့် စုိက်ပျိးေရးသုံး 

ေခတ်မစီက ်ကိရယိာများ၊ တငွက်ျယ်စွာအသံုးြပ ုိငေ်ရးအတွက် စီစဥေ်ဆာင်ရက်ရန။် 

 (ဆ) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းင့်ှှမ်းစုိက်ပျိးလုပ်ကိုင်သမူျား ကုန်ပစည်းပိုမုိထတုလု်ပ်ိုငေ်ရးှင့် ေနထိုင် 

စားေသာက်မအဆင့်တိုးြမင့လ်ာေရးအတွက် ေရှးေဆာငရ်က်ရန်။ 

 (ဇ) ြမန်မာိုငင်မှံထုတ်လုပေ်သာ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းများ အရည်အေသွးေကာင်းမွန် ေရးှင့် 

ြပည်တငွ်း/ြပည်ပေရာင်းဝယေ်ရးလုပ်ငန်းကို ေခတ်မကုီန်သွယ်မနည်းစနစ်များင့်ှအညီ 

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန။် 

 (စျ) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်း စိက်ုပျိးထုတ်လုပ၊် တင်ပိုေရာင်းချြခင်း၊ ြပညတွ်ငး်စားသံုးြခငး်ှင့် 

စပ်လျဥ်း၍ ဖွံဖိးေရးသေုတသနလုပ်ငန်း၊ သတင်းအချကအ်လက်စုေဆာင်း စစိစ်ြဖန်ချြိခင်း 

လုပ်ငန်း၊ ေဟာေြပာပွေဲဆွးေွးပွဲများှင့် ဆီေလျာ်ေသာ အြခားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတိုကို 

ေဆာင်ရက်ရန။် 

 (ည) အသင်းဝင်အချင်းချင်း မိတ်ေဆွေကာင်းကဲ့သို ရင်းီှးခုိင်မစဲွာေပါင်းသင်းဆက်ဆံ၍ မနှ်ကန် 

ေသာ အကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းေစမည့် လုပ် ေဆာငမ်များတွင် ညီတ်ွစွာ ပူးေပါင်း၍ ေရှေဆာင် 

လမ်းြပ ေဆာင်ရက်ရန်။ 

 (ဋ) အသင်းသားများ၏ ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဆုိင်ရာ အကျိးခံစားခွင့်များှင့် အခက်အခ ဲ

ြပဿန ရပ်များကို သက်ဆုိငရ်ာအစိုးရဌာနများ၊ လုပင်န်းဌာနများ၊ အဖွဲအစည်းများှင့် 

အေကာင်းအားေလျာ်စာွ ဆက်သယွ်ညိိင်းေဆာငရ်က်ရန်။ 

 (ဌ) အသင်းသည ် ိငုင်ေံတာ်ငှ့ ် ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့ှ်မ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သမူျားအကား 

ေပါင်းကးူသဖွယ် ေဆာင်ရကရ်န်။ 

 (ဍ) အသင်းပုိင်အေဆာက်အဦးှင့ ်ေြမယာ/ပစည်းများ တညေ်ထာင်ရန်။ 

 (ဎ) သက်ဆုိင်ရာအချင်းချင်း ညိိင်းေြဖရငှ်းရာ ေြပလည်မမရေသာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်မဆုိငရ်ာ 

အြငင်းပွားမကို လက်ခံလုိသမူျားအတက်ွ ခံုသမာဓိအဖွဲဖွဲစည်းပီးေဆာင်ရကေ်ပးရန်။ 

 

 

 

 



အခန်း(၂) 

(အသငး်၏အေြခခံမမူျား) 

 

၄။ အသင်းအကျိးေဆာင်ရက်ြခင်း 

 သင်းဖဲွမှတတ်မ်း ရည်ရယ်ချက်ပါ လုပ်ငန်းစဥ်များ ထေြမာက်ေအာင်ြမင်သညအ်ထိ အသင်း အေနြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ အသင်းဝငတ်စ်ဦးချင်းအေနြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ရမည။် 

၅။ အသင်းပိုင်ပစည်းငှ့် အကျိးအြမတ်ေငွကို သုံးစွဲြခင်း 

 အသင်းပိုင်ပစည်းှင့် အကျိးအြမတေ်ငွကို ဤသင်းဖဲွမှတ်တမ်းတွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ အသင်း၏ 

ရည်ရယ်ချကမ်ျား ထေြမာကေ်အာင်ြမင်ေစရန်အတွက်သာ အသံုးြပရမည်။ 

၆။ အသင်းပိုင်ပစည်းငှ့် အကျိးအြမတ်ေငွကို လဲေြပာင်းြခင်း 

 အသင်းပိုင် ပစည်းများှင့် အကျိးအြမတေ်ငွတိုကို မည်သည့်အေကာင်းှင့်မဆုိ အသင်းသား များအား 

အြမတအ်ြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆုအြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားအေကာင်း တစ်ရပ်ရပ ် အရ 

လည်းေကာင်း၊ တိုကုိ်က်ြဖစေ်စ သွယ်ဝိက်ု၍ြဖစ်ေစ လဲေြပာင်းြခင်း ၊ ေပးကမ်းြခင်း အလျဥ်း မြပလုပ်ရ။ 

၇။ သင်းဖွဲမှတတ်မ်းှင့် သငး်ဖွဲစည်းမျဥ်းြပင်ဆင်ြခင်း။ 

 ြမန်မာိုငင် ံ ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမ်းကနု်သည်များအသငး်၏ သင်းဖဲွမတှ်တမ်းင့်ှ သင်းဖဲွစည်းမျဥ်း 

ကိြုဖစ်ေစ၊ ပါဝငေ်ဖာ်ြပထားေသာ အချကအ်လက်များကိြုဖစ်ေစ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ြဖည့်စက်ွြခင်း၊ 

ုတ်ပယ်ြခင်း၊ ုပသိ်မ်းြခင်း၊ အသစ်ေရးဆဲွအစားထုိးြခင်း စသည်ြဖင့ ် ြပလုပရ်န် လုိအပ်လာပါက ေအာက်ပါ 

အတိငု်း ေဆာင်ရက်ရမည ်-  

 (က) အသင်းသားစံုညအီထူးအစညး်အေဝး တစ်ခုခတွုင ်တင်သင်ွး၍ ဆခံယူပီး အတည်ြပချက ်

ရယူရမည။်  

 (ခ) ြပငဆ်ငေ်ြပာင်းလဲလုိေသာ အချက်များှင့် ပတ်သက၍် ယင်းအသင်းသားစုံညအီထူး အစည်း 

အေဝး မကျင်းပမ ီ၁၀ ရက်ကိတင်ပီး အသင်းသားများထ ံသင့်ေလျာ်ရာနည်းြဖင့ ်အသေိပး 

အေကာင်းကားရမည။် 

 (ဂ) အသင်းဝင်စည်းမျဥ်းင့်ှ ကိက်ုညီေသာ အသင်းသား အရည်အချင်းြပည့်မသီည့် အသငး်သား 

(Active Member) ဦးေရ (၁၀၀)ှင့်အထက် သိုမဟုတ် အသင်းဝင်စည်းမျဥ်းှင့်ကိက်ုညေီသာ 

အသင်းသား (Active Member) ဦးေရ ၁၀ ရာခိုင်န်းတက်ေရာက်ပါက အစည်းအေဝး အထ 

ေြမာကသ်ည။်  

 (ဃ) အသင်းသားစံုညအီထူးအစညး်အေဝး တက်ေရာက်လာသ ူအသင်းသားဦးေရ၏ သံုးပုံှစပုံ်က 

သေဘာတူညေီကာင်း ဆြပလင် အတည်ြဖစ်သည။်  



 (င)  သင်းဖဲွမှတတ်မ်းှင့် သင်းဖဲွစည်းမျဥ်းြပင်ဆင်ချက်များကိ ု ကုမဏမီျား မှတ်ပံုတငအ်ရာရှိထံ 

အသေိပး တင်ြပ အတည်ြပချကရ်ယူရမည်။ 

၈။ ြပဌာန်းဥပေဒှင့် အမိန်များကိုလုိက်န ြခင်း။ 

 (က) ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုငင်၊ံ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ အမိနေ်ကာ်ြငာစာများ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း 

သတ်မှတ်ချက်များကို လုိကန် ၍ ဥပေဒအရ ခင့်ွြပသည့် လုပ်ငန်းကိုသာ ေဆာင်ရက်ရမည။် 

 (ခ)  သကဆ်ိငု်ရာ၀န်ကီးဌာနများက ထုတြ်ပန်သည့လု်ပ်ငန်းှင့်စပ်ဆုိငေ်သာ အမိန်၊စည်းမျဥ်း 

စည်းကမး်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကငွ်းမဲ့လုိက်န ေဆာင်ရက်ရမည။် 

 (ဂ) အသင်းမှ သတ်မှတ်အတညြ်ပထားသည့် သင်းဖဲွစည်းမျဥ်းများကိုလည်း အသင်းအေနှင့် 

ေသာ် လည်းေကာင်း၊ အသင်းဝင်တစဦ်းချင်းအေနှင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း လုိက်န ရမည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

အခန်း(၃) 

(အသငး်အဖွဲအေနှင့ဖ်ျကသိ်မး်ြခင်း) 

၉။ အသင်း၏ဖွဲစည်းပံုအဆင့်ဆင့်။ 

 ြမန်မာိုငင် ံပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သညမ်ျားအသင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖဲွစည်းထားသည။် 

 (က) န ယက အဖွဲ  

 (ခ) အ ကံေပးအဖွဲ  

 (ဂ) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ  

 (ဃ) ဗဟိုအလုပအ်မေဆာငအ်ဖွဲ  

 (င) စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲ ။ 

၁၀။ အသင်းဖျကသိ်မ်းြခင်း 

 ိုင်ငေံတာ်ငှ့် သက်ဆုိငရ်ာဝန်ကီးဌာနမှ အေကာင်းတစ်စံတုစ်ရာေကာင့် အသင်းမှတ်ပံတုင ်

(လုိင်စင်) ုပသ်ိမ်းပယ်ဖျကလ်ျင်ြဖစ်ေစ၊ အသင်းသားစံညီုအထူးအစည်းအေဝးမှ အသင်းဖျက်သမ်ိးေကာင်း 

ဆုံးြဖတ်ခဲ့လင်ြဖစ်ေစ၊ အသငး်ကိုဖျကသိ်မ်းိုင်သည။် 

၁၁။ အသင်းဖျကသိ်မ်းေသာအခါ ေငွေကးတာဝန ်

 အသင်းဖျက်သမ်ိးေသာေန၌ အသင်းသားြဖစ်သူှင့် ထုိေနမတိငုမီ်တစ်ှစ်အတငွ်း အသင်းသား 

အြဖစ်မှရပ်စဲခဲ့ေသာမည်သူမဆို မိမအိသင်းသားြဖစ်စဥက် အသင်းသုိတင်ရှိေသာ ေကွးမီငှ့် အသင်းကို 

ဖျက်သမ်ိးရာ၌ ကုန်ကျေသာစရိတေ်ကးေငွအတွက် ေဝပံကုျအသီးသီး ေပးေလျာ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ယင်းသို 

အသင်းသားအချင်းချင်း ေပးေလျာ်ရနတ်ာဝနက်ို ေဝပံုချရာ၌ အသင်းသားတစ်ဦး၏ သာမညတာဝန်မှာ 

မိမေိပးေဆာင်ရေသာ ှစ်စဥေ်ကးထက် မပုိေစရ။ 

၁၂။ အသင်းဖျက်သမ်ိးပီးေန က် ကျန်ေငွငှ့် ပစည်းများကို စီမခံန်ခွဲြခင်း။ 

 အသင်းကိုဖျက်သိမး်၍ ေပးေလျာ်ရန်ရှေိသာ ေကွးမီတာဝနအ်ားလုံးကို ရှင်းလင်းပီးေန က် 

အသင်းပိုင် ပစညး်တစ်စံတုစရ်ာကျန်ရှေိသးလင် ယင်းသိုကျန်ရိှေသာပစည်းကို အသင်းသားများအား ေဝငှ၊ 



ေပးကမ်း၊ လေဲြပာင်းြခင်းမြပပဲ အသင်းဖျက်သမ်ိးသည့်အခါြဖစေ်စ၊ မဖျက်သမ်ိးမီြဖစ်ေစ၊ အသင်းှင့် 

ရည်ရယ်ချက်ြခင်းတူညေီသာ အြခားအသင်းအား လေဲြပာင်းလှဒါန်းရမည်။ ထုိသိုြပလုပရ်န် ပျက်ကွက ်ခဲ့လင် 

ထုိကိစမျိး၌ စီရင်ခငွ့်အာဏာရရှိေသာ တရားံုးအမိန်အရ လဲေြပာင်းလှဒါန်းရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

အခန်း(၄) 

(အေထွေထွ) 

၁၃။ အသင်းဝင်များ၏တာဝန။် 

 အသင်းဝင်များသည ် ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်း သေဘာသဘာဝအရ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သမူျား၊ 

ြပည်တငွ်း/ြပည်ပ ေရာင်းဝယတ်င်ပိုေနသည့ ်လုပ်ငန်းရှင်များြဖစ်သည့်အတွက ်ေအာကပ်ါအေြခခံ တာဝန်များ 

လုိက်န ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 (က) ပမဲျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်း    စိကုပ်ျိးထုတ်လုပ်သမူျားအေနှင့်    စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 

များ    ဖံွဖိးတိုးတက်ေစ ေရးအတွက်လည်းေကာင်း။ 

 (ခ) ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်း လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် သန်စင/်ကိတ်ခွဲ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငနး်များ 

ပိုမိုဖံွဖိး တိုးတက်ေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း။ 

 (ဂ) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကနု်သည်များအေနြဖင့ ်  ြပညတွ်င်းပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်  ှမ်းေစျးန်း 

သည ်  ိုင်ငံတကာ ေပါကေ်စျးှင့် ကိုက်ညီသည့၊် ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုက်သည့် ေစျးန်းမှနက်န် 

ေစေရးှင့် ြပညတွ်င်း/ ြပညပ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတကေ်စေရး 

အတွက်လည်းေကာင်း။ 

 (ဃ) အသင်းဝင်များအေနြဖင့် အသင်း၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများ ပိုမိုထိေရာက်မရှေိစရန်ှင့် 

ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်းက၏ (Supply Chain) တစ်ခုလုံး အချတိအ်ဆက်မစိာွြဖင့် 

စဥ်ဆက ်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတကလ်ာေစေရးအတွက ်အသငး်၏ ဦးေဆာင်မေအာက်တငွ် ညီည ီ

ွတ်ွတြ်ဖင့် ညိိင်းေဆာငရ်က်သွားရန်ြဖစ်သည။် 

၁၄။ စည်းကမ်းချကမ်ျား လုိက်န ရန်တာဝန။် 

 စီးပာွးေရးှင့် ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဝန်ကးီဌာန၊ စိုက်ပျိးေရး ေမွးြမေရးှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန အစရှိသည့် ဝန်ကီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အမိန်၊ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်း၊ စည်းကမ်းချက်များ လုိက်န ရမည်။ 

၁၅။ စည်းကမး်ေဖာက်ဖျကသူ်၏တာဝန။် 

 အကယ်၍ တစ်စံတုစေ်ယာက်ေသာ အသင်းသားသည ် ဤသင်းဖွဲမှတတ်မ်းအပိုဒ် (၃)ှင့် (၄) တိုကို 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ြခင်း၊ အသင်းပုိင်ပစည်းများကိ ု အြမတ်ြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ ဆုအြဖစ်ေသာ် လည်း 

ေကာင်း၊ အြခားတစန်ည်းနည်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မည်သူကိုမဆုိ လဲေြပာင်းေပးကမ်းခ့ဲေသာ် သိုမဟတ်ု 

ေပးကမ်းလဲေြပာင်းြခင်းကို လက်ခံခဲ့ေသာ် ထိုကျးလွနသူ်၏ ေပးေလျာ်ရန်တာဝန်မာှ အလုပ်အမေဆာင် 

ေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အတိုင်း ေပးေလျာ်ရန်တာဝန်ရှေိစရမည်။ 



 

၁၆။ အသင်းအဖွဲများငှ့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

 ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်း  ထတ်ုလုပေ်ရာင်းဝယေ်ရးှင့ ် စပ်လျဥ်း၍လုပ်ကိုငေ်နေသာ ပုဂိလ်များမာှ ၎ငး် 

တို၏ အကျိးေကျးဇူးကို  ကာကွယ်ရန်ငှ့် ဆုိင်ရာစီးပာွးေရးဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက် ရည်သန်၍ အသင်းအဖွဲ 

တည် ေထာင်ဖဲွစည်းရာ ဤအသင်းှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် အမေဆာငအ်ဖွဲသို အေကာင်းကားခဲေ့သာ် 

၎င်းတို၏ရည်ရယ်ချက်များသည် အသင်း၏စည်းမျဥ်းများင့်ှ မဆု်ကျင်ပါက ပူးတွဲ ေဆာင်ရက်ခွင့်ရိှသည်။ 

၁၇။ သတ်မှတ်ပံုစံများအသံုးြပြခငး်။ 

 ြမန်မာိုငင် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကနု်သည်များအသင်းအတကွ် လုပ်ငန်းအရလုိအပ်သည့် 

ေလာက်လာ ပံုစံများ၊ အသအိမှတ်ြပ ပံုစံများ၊ လက်ခံပံစုံများ၊ အခါအားေလျာ်စာွ လိုအပ်သည့် စည်းကမ်း 

သတ်မှတ်ချက ်ပံုစံများကို သင်းဖဲွစည်းမျဥ်းတငွ ်ေန က်ဆက်တွဲပံုစံများြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

အခန်း(၅) 

(ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်များ လက်မှတ်ေရးထုိးြခငး်) 

၁၈။ လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်း။ 

 ြမန်မာိုငင်ကံမုဏီများအကဥ်ပေဒ ပုဒ်မ ၂၆ှင့်အညီ တညေ်ထာင်ထားသည့် ြမနမ်ာိုင်ငပံဲမျိးစံ၊ု 

ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ သင်းဖဲွမှတတ်မ်းှင့် သင်းဖဲွစည်းမျဥ်းများကိ ု လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက် 

အရလည်းေကာင်း၊ အသငး်သားအများစု၏ ဆအရလည်းေကာင်း၊ ေြပာင်းလဲရန်လုိအပ်သည့်အတွက ်

အသင်းသား စံုညအီစည်းအေဝးသုိ တင်ြပအတည်ြပုိင်းရန် ဤသင်းဖွဲမတှ်တမ်းကို လုိက်န ေကာင်း 

ေအာက်အမညပ်ါ ဗဟိုအလပ်ုအမေဆာင်အဖွဲဝငတုိ်က အသိသကေ်သများေရှေမာှက၌် လက်မတှေ်ရးထုိး 

ကပါသည်။ 

စ  အမည် ရာထး/တာဝန် ကမဏီအမည် မတခ်ျက ်

၁ ဦးထနွး်လွင ် ဥက   SHWE ME CO., LTD.   

၂ ဦးသနး်ြမင့ ် ဒတိယဥက  
 NATIONAL INFRASTRUCTURE 

HOLDING CO.,LTD  
  

၃ ဦးေမာငေ်မာငတ်င ် ဒတိယဥက  
 ALL STATE INTERNATIONAL 

CO.,LTD  
  

၄ ဦးအနး်ဆိင ် ဒတိယဥက  
 NEW GOLDEN GATE (1991) 

CO.,LTD  
  

၅ ေဒါက်တာမျိ းလွင ် ဒတိယဥက   ARKAR OO CO.,LTD    

၆ ေဒါက်တာမငး်ေဇာ် ဒတိယဥက  PYEI PHYO AUNG CO.,LTD   

၇ ဦးမငး်ကိဦး အတွငး်ေရးမး  NGWE MOE FAMILY CO.,LTD    

၈ ဦးစးိပိင ်
တွဲဖက ်

အတွငး်ေရးမး(၁) 

 PAING FAMILY INTERNATIONAL 

CO.,LTD  
  

၉ ေဒါက်တာြမင့ဦ်း 
တွဲဖက ်

အတွငး်ေရးမး (၂) 
THEIN YARZAR CO.,LTD   

၁၀ ေဒါက်တာေကျာ်ဝငး် 
တွဲဖက ်

အတွငး်ေရးမး (၃) 
BRIGHT LIGHT CO.,LTD   



၁၁ ေဒါက်တာြမတ်စိး ြပန် ကားေရး  NOBLE SKY CO.,LTD    

၁၂ ဦးသနိး်ဝငး် ဘ ာေရး  SEIN HTAN PIN CO.,LTD    

၁၃ ဦးေဇာ်မျိ းမငး် 
တွဲဖက ်

ဘ ာေရးမး 
 HAN YADANA TIN CO.,LTD    

၁၄ ဦးြမင့် က  
အကျိ းေဆာင ်

စာရငး်စစ် 
 FIRST TOP CO.,LTD    

၁၅ ဦး ကည်လွင ်
တွဲဖက်အကျိ းေဆာင ်

စာရငး်စစ် 

TUN MYAT THU INTERNATIONAL 

CO.,LTD 
  

၁၆ ဦးေကျာ်လငး် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  KATU MADI CO.,LTD    

၁၇ ဦးစငိး်ဘဉာဏ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
 MAOU OAK SHAUNG 

INTERNATIONAL CO.,LTD  
  

၁၈ ဦးတငြ်မင့ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  BAORZE BILLA CO.,LTD    

၁၉ ဦးခငဟ်န ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
AKE SI TAN GENERAL TRADING 

CO.,LTD 
  

၂၀ ဦးေအာင် ငိ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  MYANMAR PUMIN CO.,LTD    

၂၁ ဦးေသာငး်ဟန ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
 YEO BROTHERS AGRITRADE 

CO.,LTD  
  

၂၂ ဦးေအာငသ်ိနး် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  AUNG THIHA CO.,LTD    

၂၃ ဦးစးိ ကင ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် AUNG KYUN THAR CO.,LTD   

၂၄ ဦးတငထ်နွး် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  NGWE TAIK SOE CO.,LTD    

၂၅ ဦးြမင့ေ်ဇာ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  LIM FAMILY CO.,LTD    

၂၆ ဦးတငေ်မာငလ်တ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  CHAIN FAMILY ASSET CO.,LTD    



၂၇ ဦးေအာငေ်ကျာ်မးိ ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  PYEI PHYO AUNG CO.,LTD    

၂၈ ဦးရဲြမင့ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် ASIA MYINT CO.,LTD   

၂၉ ဦးသနိး်ဆ ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
 THAN LAR MON TRADING 

CO.,LTD  
  

၃၀ ဦးေကျာ်ရဲသ ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် TOE TET LIN CO.,LTD   

၃၁ ဦးေဇာ်မိး ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
HLA BAIK HMAN INTERNATIONAL 

TRADING CO.,LTD 
  

၃၂ ဦးစငိး်ဝငး်လိင ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် SHWE MYA THAR CO.,LTD   

၃၃ ဦးေဇာ်မငး်ထကိ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
KAN LYNN INTERNATIONAL 

CO.,LTD 
  

၃၄ ဦးေစာထွနး် ငိ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် THIT SAR TUN TRADING CO.,LTD   

၃၅ ဦးလဦး ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် GOOD BROTHERS CO.,LTD   

၃၆ 
ေဒါက်တာေမာငေ်မာင်

ေအး 
ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် MOE HTET GABAR CO.,LTD   

၃၇ ဦးဉာဏေ်ဝ ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
FIRST TOP(GROUP) CO.,LTD/ 

KYUN SHWE WAR CO.,LTD 
  

၃၈ 
ဦးေကျာ်မျိ းထက ်(ခ) 

ဦးေကျာ်ထက် 
ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်

AYAR THUKHA SAN PULSES & 

BEAN TRADING CO.,LTD 
  

၃၉ ဦးစးိလငး်ေအာင ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
MAIN LAN GENERAL TRADING 

CO.,LTD 
  

 

ေနစဲွ။ ။၂၀၂၂    ခုှစ်၊                  လ၊           ရက်။ 

 အထက်ပါလက်မတှ်ရင်ှများသည် က်ုပ်၏ေရှေမှာကတွ်င ်လက်မှတ် ေရးထုိးကပါသည်။ 

 

 

 



 

                                         

                                     ြမန်မာိုငငံ်ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကနု်သည်များအသင်း 

            ၏ 

             သငး်ဖွဲစည်းမျဉ်း 

 

၁။     အမည ်

           ဤအသင်းကးီကုိ “ြမန်မာိုငင် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း” ဟူ၍လည်းေကာင်း ၊   

အဂလိပ ် ဘာသာြဖင့ ် Myanmar Pulses, Beans, Maize & Sesame Seeds Merchants Association 

(MPBMSMA) ဟေုခတွငေ်စရမည်။ 

၂။ အသင်းအမတ်ှတံဆိပ်င့်ှ အဓိပာယ်ဖငွ့်ဆိုချက ်

 

 

 

 

ြမနမ်ာ ငိင်ပဲံမျိ းစံ င့ ် မး်ကနသ်ည်များအသငး်၏ Logo တွင ်ပျားအံ င့ ်ပျားများကိ ေဖာ်ြပထားြခငး် 

၏ အဓိပာယ်မာ  အသငး်က ိစတငတ်ည်ေထာငခ်ဲ့သည့် ပဂိ လ်များမ "ဥစာ ာ ပမာ ပျား သိ"့ ဆသိည့် ဆိ ိး 

စကားကဲသ့ိ ့ ပဲမျိ းစံ၊ ေြပာငး်၊ မ်း လပ်ငနး်များကိ ေရာငး်ဝယ်ေဖာက်ကား ေဆာငရွ်က်သည့် ကနသ်ည်များ 

အေနြဖင့ ် မိမိ၏ အကျိ းစးီပာွး ေအာငြ်မငြ်ဖစ်ထနွး်ေအာင ် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ် စကိပ်ျိ းထတ ် လပ်သည်မ 

သည် ြပည်ပတငပိ်သ့ည်အထ ိ လပ်ငနး်စ တစ်ေလ ာက်လးံတွင ် ဆက်စပ်ပါဝငေ်နသည့် သများ အားလးံ၏ 

အကျိ းစးီပွားကိလည်း ေအာငြ်မငြ်ဖစ်ထနွး်ေစသည့်ပံစံကိ   ပျားများ ပနး်ဝတ်ရည်က ိ စတ်ယ၍ ပျားအကံ ိ

တစ်ေနတ့ြခား ကီးထာွးလာေအာင ်တည်ေဆာက် ငိသ်ကဲသ့ိ ့ ဝတ်ရည်စတ်ယခံရသည့် သးီ  ံပနး်မာနမ်ျားမာ 

လည်း ဝတ်မနက်းကာ အသးီအ မံျားအားလံး ေအာငြ်မငြ်ဖစ်ထနွး်ခ့ဲသည့် သက်ေသ သာဓက င့ ်တငစ်ားကာ 

မိမိ င့ ်မိမိပတ်ဝနး်ကျင ်အားလံးကိ တ ပိ ငန်က် အကျိ းြဖစ်ထနွး်ေစြခငး်ကိ ရည်ရွယ်၍ Logo တွင ်ပျားအံ င့ ်

ပျားများကိ ပံေဖာ်ြပထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။     ရည်ရယ်ချက။် 

 သင်းဖဲွမှတတ်မ်း   အခန်း    (၁)  အပိဒ်ု (၃) ၌    ေဖာ်ြပထားေသာရည်ရယ်ချက်များှင့ ်အခန်း     (၂) 

ပါ  အေြခခံမူများ ထေြမာကေ်အာင ်ေဆာငရ်က်ရန်ြဖစ်သည်။ 

၄။  အသင်းသားဦးေရကန်သတခ်ျက။် 



 ဤအသင်းကို ြမန်မာိငုငံ်ကုမဏီများဥပေဒအရ မတှ်ပံုတင်ရန်အတွက ် အသင်းသားဦးေရ 

ကန်သတခ်ျက်မရိှေစရ ။     ပုဂိလ်တစ်ဦး သိုမဟုတ ်အစုစပ်လုပ်ငန်း   သိုမဟုတ်    ကုမဏီသည ်အသင်းသား 

ြဖစ်ိုင်သြဖင့ ်မည်သည့်အသင်းသားကိုမဆုိ ဤအသင်းစည်မျဉ်းများ၌ ‘ အသင်းသား ‘ ဟုသာရည်န်းသည။် 

၅။ အသင်းဝင်အြဖစ် ေလာက်ထားိုင်သမူျား။ 

            ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ပုဂိလ်တစဦ်းချင်း သိုမဟတု ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငေ်နေသာ အဖွဲအစည်း 

များသည ်ဤအသင်း၏ အသင်းသားအြဖစ ်ပါဝငေ်လာကထ်ားိုင်သည။် ေလာက်ထားသူများသည ် -    

(က) ြပည်တငွး်/ြပည်ပ     ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းေရာင်းဝယသူ်     ပုဂလိကြမန်မာိုင်ငသံား     

လုပ်ငန်းရှင်များ ြဖစ်ရမည်။ 

(ခ) ြပညတ်ငွး်/ြပည်ပ ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေသာ ိင်ုငံပိုငအ်ဖွဲအစည်းများ 

သမဝါယမ    အသင်းများှင့် ဖက်စပ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းများ၊ ကုမဏမီျားသည ်  တည်ဆဲဥပေဒ 

ှင့်အညမီတ်ှပံတုင်ထားေသာိုငင်ံသားပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများ ြဖစ်ရမည။် 

၆။ အသင်းဝင်ခင့်ွ ေလာက်ထားြခင်း။ 

 ဤအသင်းသုိ အသင်းသားအြဖစ် ဝင်ခွင့ေ်လာကထ်ားရာ၌ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါနည်းလမ်းအတိုင်း 

စိစစ်လက်ခံရမည။် 

(က) တစ်ဦးချင်းအသင်းဝင်လာ တင်သငွ်းရန်စညက်မ်း။ ။အသင်းတွင်ပါဝင်လုိ သတူိငု်းသည ် အသင်းက 

သတ်မှတ်ထားေသာ ေလာက်လာပံုစံ(၁)တငွ ် ဝန်ခံလကမှ်တေ်ရးထုိး၍ အသင်းသား တစ်ဦးအား 

အဆုိတင်သွင်းေစလျက ် အြခားအသင်းသားတစ်ဦးက ေထာက်ခံေစရမည်။ ဗဟိုအလုပ ်

အမေဆာင်အဖွဲက အသင်းသားအြဖစ ် လက်ခံသင့မ်သင့ ် စံုစမ်းစိစစ်ပီး ဆံုးြဖတ်ရမည်။ 

၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်သည ်အပီးသတ်ဆုံးြဖတ်ချကြ်ဖစေ်စရမည်။ 

(ခ) အဖွဲစည်းများအသင်းဝင်လာ တင်သင်ွးရန်စည်ကမ်း။ ။ ဤသင်းဖွဲစည်းမျဉ်း အပိုဒ ်(၄-ခ)တင်ွ 

ေဖာ်ြပထားေသာ အဖွဲအစည်းများှင့ ် အသင်းများသည် အသင်းသို အသင်းဝင်အြဖစ်    

ဝင် ေရာက်လုိပါက သတ်မတ်ှထားေသာ ေလာက်လာပံုစံ (၂)တွင ် အချကအ်လက်များကိ ု

ြပည့်စံုစွာထည့်သငွ်းေရးသားပီး အသင်းသားတစဦ်းက အဆိုြပ၍ အြခားအသငး်သားတစဦ်းက 

ေထာက်ခေံစရမည်။ ဗဟိအုလုပ်အမေဆာင်အဖွဲက အသင်းသားအြဖစ် လက်ခရံန်သင့်မသင့် 

ဆုံးြဖတ်ရမည်။ ယင်းဆုံးြဖတခ်ျက်သည် အတည်ြဖစ်ေစရမည်။ 

၇။ အသင်းဝင်လက်မှတ်။          
   အသင်းသိုဝင်ခင့်ွရေသာသ ူ သိုမဟုတ ် အဖွဲအစည်းအား အသင်းသားြဖစေ်ကာင်း 

အထိမ်းအမှတ်ြဖစ်ေစြခင်းအလုိငှာ အသင်း၏ဥကှင့ ် အတင်ွးေရးမှးတိုက လက်မတှ ် ေရးထုိး ၍ အသင်း 

တံဆိပ်ိက်ုှိပ်ထားေသာ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ က ြပာန်း ထား သည့ ်အသင်းသား လက်မှတတ်စ်ေစာင ်ကိ ု

ထုတ်ေပးရမည။် ၎င်းအသင်းဝင်လက်မတှတွ်င ်သကဆ်ိုငရ်ာ အသင်းသား၏ ထုိးမလဲက်မှတ်ပံုစ ံပါရှိရမည်။ 

၈။ အပယ်ခံရေသာေလာက်လာ။        
   အကယ်၍ အသင်းဝင်ရနေ်လာက်ထားသသူည် ဝင်ခင့်ွမရရှိပါက ေန က(်၆)လကာ 

ရှိသည့်အခါတိငုး် အသင်းဝင်ိုင်ခွင့်ရရန ် အသင်းသား(၃)ဦး၏ ေထာကခံ်ချက်ြဖင့ ် ြပန်လည်ေလာက်ထား 

ိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 



၉။ အသင်းသားမှတ်ပံတုငစ်ာအပ်ု။        
   အသင်းသားမတှ်ပံတုင်စာအပ်ုထားရှိရမည်။ အသင်းသားြဖစ်ေသာ ကုမဏီလုပ်ငန်းများ 

တွငအု်ပ်ချပ်ေရး အဖွဲေြပာင်းလဲြခင်းရိှပါက၎င်း၏မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တငွ ် ြပင်ဆငေ်ြပာင်းလဲိုင်ရန် (၁)လ 

အတငွ်း အေထွေထွအတွင်းေရးမှးထံ အေကာင်းကားရမည်။ 

၁၀။ ဝင်ေကးငှ့်ှစ်စဉ်ေကး။         
   (က) အသင်းသားတစ်ဦးလင ်  အသင်းဝငေ်ကး  ကျပ ် ၁၀၀,၀၀၀ိ/-

               ှစ်စဉ်ေကး  ကျပ ်   ၃၀,၀၀ဝိ/-

   (ခ) ကုမဏ/ီအဖွဲအစည်းလင ် အသင်းဝငေ်ကး  ကျပ ် ၃၀၀,၀၀ဝိ/-

                    ှစ်စဉ်ေကး  ကျပ ်   ၃၀,၀၀ဝိ/-

    ေပးသွင်းရမည်။        

၁၁။ တံဆိပ်ိုက်ိှပ်အသံုးြပြခင်း။        
  အသင်း၏ ဆံုးြဖတ်ချကြ်ဖင့်သာ ေပးသည့အ်ခွင့အ်ာဏာအရမတှစ်ပါး အသင်း၏တံဆိပက်ို 

မည့်သည့်စာရက်စာတမ်းကိုမ ိုက်ှပိ်ြခင်းမြပရ။ 

၁၂။ အသင်းမှတ်ထွကြ်ခင်း။         
  မည်သည့်အသင်းသားမဆုိ အသင်းမှတ်ထွက်လုိလင ်အေထွေထွအတွင်းေရးမှးထံသို ှတ်ထွက်လုိ 

ေကာင်း စာြဖင့ေ်ရးသားကာ ရက်ေပါင်း (၃၀)တတိ ိ ကိတင်အေကာင်းကား ၍ တ်ထွက ် ိုင်သည်။ 

အေကာင်းကားရက ်ကုန်ဆုံးသွားေသာအခါ ထိုသအူား အသင်းသားအြဖစ်မှ ရပ်စဲရမည။်   မိမိကကိတငေ်ပး 

ေဆာင်ထားေသာ ေငေွကးတစ်စံုတစ်ရာ ြပန်လညေ်တာင်းဆုိ ိုင်ခွင့ ်မရိှေစရ။ 

၁၃။ အသင်းဝင်အြဖစ် တ်ပယ်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်း၊ အယူခယံူြခင်း။     
  အသင်းသားတစ်ဦးဦးသည် အသင်းစည်းမျဉ်းစည်ကမ်းချက ် တစစ်ံုတစ်ရာကိ ု ေဖာက်ဖျက ်

လင်ြဖစ်ေစ၊ အြခားအေကာင်းတစ်ခုခေုကာင့် ဗဟိအုလုပ်အမှေဆာင်အဖွဲမှ အသင်းသား အြဖစ ်

ဆက်လက်ထားရှိေနြခင်း ကိ ု မလုိလားအပ်ဟ ု ယဆူလင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းအသငး်သားအား ထုတ်ပယ်ရန ်

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖဲွမ ှဆုံး ြဖတ်ိုင်သည်။ ထုိဆုံးြဖတ်ချကကုိ် အသင်းစုံညီအစည်းအေဝး၌ 

အတည်ြပချက ်ရယူရမည။် အေရးယူခံရေသာ အသင်းသားသည ်အယူခံခွင့ရိှ်ရမည်။ 

၁၄။ အသင်းဝင်အြဖစ် ြပန်လည်  ေလာက်ထားခွင့။်      
  အသင်းသားတစ်ဦးသည ် အသင်းမှရပ်စ/ဲထုတ်ပယ်ခံရသည့ ် ေနမှစ၍(၁)ှစ်ြပည့်မသှာလင် အသင်း 

သားအြဖစ် ြပန်လည်ေလာက်ထားခွင့် ရိှေစရမည။် ြပန်လည်ေလာက်ထားခွင့်ရရှိရန် အသင်းသား (၁၀)ဦး၏ 

ေထာက်ခခံျက ်ပါဝငေ်စရမည်။ 

၁၅။ စီးပွားေရးပညာြဖန်ြဖးေရး။         

 (က) အသင်းသားများအား ေစျးန်းသတင်းများ၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရး သတင်းများှင့ ် စီးပွား 

ေရးပညာ၊ ကူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးပညာ စသည့်ဗဟုသတုများ သရိှေိစရန ် ေဆာငရ်က ်

ေပးမည်။ စီးပွားေရးအေထာက်အကူြပ ပညာရပ်များကိ ု အခါအားေလာစ်ွာ သကဆ်ိုင်ရာ 

ပညာရှင်များအား ဖိတ်ကား၍  ေဟာေြပာပိုချ ေပးမည။် 

 (ခ) လယ်ယာထွက ်ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့ ်ှမး်၊ သီးံှစိကုပ်ျိးထုတ်လုပ်ြခင်း၊ သန်စင်သိေုလှာင်ြခင်း၊ 

ေရာင်းချြခင်းင့်ှစပ်လျဉ်း၍ ေခတ်ှင့အ်ည ီတိုးတကေ်စရန ်   သငတ်န်းများဖွင့်လှစ ်သင်ကား 

ေပးမည်။ 



၁၆။ အသင်းခန်းမအသံုးြပခွင့။်         
  အသင်းများ၏ စီးပာွးကူးသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးကိစငှ့ ် စပလ်ျဉ်း၍ ေဆွးေွးရန်အတကွ ် အမေဆာင ်

အဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်အသင်းခန်းမအား အသံုးြပခငွ့်ရှိမည်။ 

၁၇။ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ဆပ်ေကာ်မတီများတငွ် ပါဝင်ေဆာင်ရကခ်ွင့်။    
  အသင်းသားများသည ် ဗဟိအုလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ ေရးချယ်တာဝနေ်ပးချက်အရ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ 

ဆပေ်ကာ်မတီများတွင ်ပါဝငေ်ဆာင်ရက်ခငွ့်ရှိသည်။ 

၁၈။ (က) အသင်းဝင်များ လုိက်န ရမည့်စည်းကမ်းများ။      
  အသင်းဝင်များသည် ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ ု လုိက်န ရန်တာဝန်ရှိပီး ပျက်ကွက်ပါက 

သတိေပးြခင်း၊ အသင်းမှ ထုတပ်ယြ်ခင်း၊ သက်ဆုိငရ်ာသိုတင်ြပ၍ အမည်ပျက်စာရင်း ထုတ်ြပန်ြခင်း စသည့်

 အေရးယူေဆာင်ရက်မများြပလုပမ်ည်ြဖစ်သည်။    

 (၁) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းေစျးကကွ ်မတည်မငိမြ်ဖစေ်စမည့ ်လံေဆာ်မများြပလုပြ်ခင်းှင့ ်ေစျး 

ကစားြခင်းများကိ ုတိကု်ိကု်ြဖစ်ေစ၊ သယွ်ဝုိက၍်ြဖစ်ေစမြပလုပ်ရ။   

 (၂) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်း ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးကို ထိခိုက်ေစမည့်လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

ကိ ုတိုကုိ်က်ြဖစ်ေစ၊ သယွ်ဝိကု၍်ြဖစ်ေစမြပလုပရ်။ 

 (၃) ိုင်ငံ၏ဂုဏ်သကိာကိုထိခိက်ုေစမည့် အရညအ်ေသွးမြပည့်မီေသာ ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်ှမး် 

ထွက်ပစည်းများကိ ုလိမ်လည်ေရာင်းချြခင်းမြပလုပ်ရ။ 

 (၄) အသင်းရည်ရယ်ချက်များကိ ုဆန်ကျငေ်သာလုပေ်ဆာင်ချက်များ မြပလုပရ်။ 

 (၅) အသင်း၏စည်းလုံးညီတ်မကိ ုပျကြ်ပားေစမည့ြ်ပမေြပာဆုိမများ မြပလုပ်ရ။ 

 (၆) အသင်းသားတစ်ဦး၏တာဝနအ်ရ ေပးေဆာငရ်န်ရိှေသာ ေကာက်ခံေငွများကိ ု ေြပေကစွာ 

ေပးေဆာင်ရမည။်   

 (၇) အများလက်ခံထားသည့ ်ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်သကိာများကိ ုမေဖာက်ဖျကရ်။  

 (၈) အသင်းမှချမှတ်ထားေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များကိ ုလုိက်န ရမည။် 

 (၉) အသင်းမှလုိအပ်သည့်အခါ ေပးအပ်ေသာတာဝနကုိ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်။  

 (၁၀) အသင်းသားသည ်အလုပ်အမေဆာင/်ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်ြဖစ်ပါက အသင်းမှေခယေူသာ 

အစည်းအေဝးများတငွ ် ခင့်ွပန်ကားြခင်းမြပဘ ဲ ပျကက်က်ွြခင်းမြဖစ်ေစရ။ ပျက်ကက်ွပါက 

ပျက်ကွက်မအေြခအေနကိ ု စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတတီွင ် တင်ြပပီး (၁)သတေိပးြခင်း၊ (၂) 

ေခယေူဆွးေွးြခင်း၊ (၃) တာဝန်အဆင့ေ်လျာ့ချြခင်း၊ (၄) တာဝန/်အသင်းဝင်အြဖစ်မှ ရပ်စ ဲ

ြခင်းတိုကုိ အေရးယေူဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည။်   

 (၁၈) (ခ)  အသင်းဝငတ်စဦ်းကိ ုအသင်းသားအြဖစ်မှ အလိုေလျာက်ရပ်စဲြခင်း။    

  (၁) ေသဆုံးြခင်း 

  (၂) ြမန်မာိုငင်သံားအြဖစ်မှ ရပစ်ဲခံရြခင်း။ 

  (၃) စိတ်ူးသွပေ်သာေရာဂါစွဲကပ်ြခင်း။ 



  (၄) သာသန ေ့ဘာင်သို ထာဝစဉဝ်င်ေရာက်ြခင်း။ 

  (၅) လူမွဲအြဖစ် ေကညာခံရြခင်း။ 

  (၆) အကျင့်စာရတိထိခိုကေ်စသည့် ြပစ်မူထင်ရှားစီရင်ခံရြခင်း။ 

  (၇) န မည်ပျကစ်ာရင်း (Black List) ေကညာခံရြခင်း။   

၁၉။ ဦးေဆာင်မေပးြခင်း         
 ဤအသင်းသည ် ြမန်မာိုငင်ပံဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းငှ့်ှမ်းကနုသ်ည်များအသင်းအတကွ ် ဦးေဆာင်လမ်းြပ 

အသင်းြဖစ်သည့အ်ေလာက ် ိုင်ငေံတာ်အတငွး် အဖွဲဝငကု်န်သည်များ၊ အသင်းများ ဖွဲစည်း ထူေထာငေ်ရး 

အတွက ်စည်းံုးလံေဆာ်ြခင်း၊ ပံ့ပိုးမေပးြခင်း၊ ဦးေဆာင်မေပးြခင်းတိုအတွက ်ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင ်အဖွဲ တွင် 

လုိအပ်သလုိ ေဆာင်ရက်ခငွ့်ရှသိည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ဖွဲစည်းပံုအဆင့်ဆင့် 

၂၀။ အသင်း၏အဖွဲအစည်းများ။          

 (က) န ယကအဖွဲ - န ယကအဖွဲကို ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ပုဂိလ်များအပါအဝင ် အြခား 

သင့ေ်လျာ်ေသာ ပုဂိလ်များြဖင့ ်ဖွဲစည်းမည။် 

    (၁) စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမးေရးငှ့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊   

     (၂) စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကးီာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကးီ 

     (၃) စီးပွားေရးှင့ကူ်းသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကးီာန၊ 

     ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကီး၊      

    (၄) ဥက၊ ြပညေ်ထာငစ်ုသမတ ြမန်မာိုငင်ကံနု်သည်များှင့ ်

စက်မ လက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ။် 

(ခ) ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဥက  - အသင်းဥကတာဝန်မ ှ လတတ်ေလာ အန းယူသာွးေသာ 

ယခင် ဥက (Immediate Past President -IPP) အား 

ဂုဏ်ထူးေဆာင ်ဥက (Honorary Chairman)     အြဖစ်    

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင ်အဖွဲက သတ်မတ်ှရမည်။ 

(ဂ) အ ကံေပးပုဂိလ်များ  - အသင်း၏ ဗဟိုလုပ်အမေဆာင်အဖွဲသည်အသင်း၏ အ က ံ

ေပး ပုဂိလ်များ အဖွဲတွင ် ပါဝင်ရန်သင့်ေလျာေ်သာ (၃) 

ဦးထက်မနည်းေသာ ပုဂိလ်များကိ ု ေရးချယ်လျာထားပီး 

လင ်သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်ငှ့် အဖွဲအစည်းတို၏ သေဘာတ ူ

ညီချက်ကိ ုညိိင်းရယ၍ူ  ဖွဲစည်းရမည်။ 

(ဃ) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ - အဆိုြပလာေသာ ကိယု်စားလှယ်များ၊ တိုင်းှင့ြ်ပည်နယ ်

ပမဲျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့်ှမ်းအသင်း အလုပ်အမေဆာငအ်ဖွဲမှ 

တာဝနေ်ပးအပ်သမူျား အပါအဝင် စစုုေပါင်း(၇၉)ဦး ထက ်

မပိုေသာ အေရအတွက်ြဖင့ ်ဖွဲစည်းသာွးမည။် 

(င) ဗဟိုအလုပ်အမှေဆာငအ်ဖွဲ - အလုပ်အမေဆာင်များထဲမ ှ အေရးချယ်ခအံေရအတက်ွ 

(၃၉)ဦးထက ်မပိုေသာ အေရအတွက်ှင့်ဖွဲစည်းမည။် 

(စ) စီမံခန်ခဲွေရးအဖွဲ  - စီမခံန်ခွဲေရးအဖွဲကိ ုဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်များမှ ေအာက ်

ပါ အတိုင်း ေရးချယတ်ငေ်ြမာက်ဖဲွစည်းမည။်   

    (၁) ဥက (၁)ဦး    

    (၂) ဒုတယိဥက (၅)ဦး 

    (၃) အေထေွထွအတွင်းေရးမှး (၁)ဦး 



    (၄) တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး (၃)ဦး 

    (၅) ြပန်ကားေရးမှး (၁) ဦး 

    (၆) ဘာေရးမှး (၁)ဦး 

    (၇) တွဲဖက်ဘာေရးမှး (၁) ဦး 

    (၈) စာရင်းစစ(်၁)ဦး 

    (၉) တွဲဖက်စာရင်းစစ ်(၁)ဦး  

၂၁။ အ ကံေပးပုဂိလ်များ၏ အရည်အချင်း 

 (က) ထုိြပင် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စံုသူများကိုလည်း အ ကေံပးပုဂိလ်အြဖစ် 

ေဆာင်ရကေ်စိုင်သည်။ 

  (၁) ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းငှ့် ှမ်းလုပ်ငန်းကို ကိုယတ်ိင်ုလုပ်ကိုငသူ် သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ ကိယု်တိငု်အေတွအ ကံရိှသ။ူ  

  (၂) ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့် ှမး်လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ပညာရှင် သုိမဟတု် ကမက်ျင်သ။ူ 

  (၃) ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့် ှမး်လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ြပညတွ်ငး်/ြပည်ပ ဗဟုသတုကယွ်ဝသ။ူ 

 (ခ) လိုအပ်ပါက ြမန်မာိုငင်ပဲံမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ အကျိးစီးပာွးကို 

လုိလားပီး အေထာက်အကူြပရန် ေစတန ငှ့် အရညအ်ချင်းြပည့်စံုသည့် ပုဂိလ်များကို 

လည်း ေဆာင်ရကေ်စိုင်သည်။  

 (ဂ) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမး် လုပင်န်းတွင ်စိတ်ပါဝင်စားပီး လုပင်န်းဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးကိ ုေရးှ၍ 

ေခတ်မအီ ကံာဏ်ေကာင်းများ ေပးုိင်သူ ြဖစ်ရမည်။  

၂၂။ အ ကံေပးပုဂိလ်များ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

 (က) အ ကံေပးပုဂိလ်သည် သာမန်အားြဖင့် မိမအိဖွဲအစညး်က တာဝန်ယအူေကာင်အထည် 

ေဖာ်သည့် လုပင်န်းများှင့်ပတ်သက၍် လုိအပေ်သာ အ ကံာဏ်များ ေပးရမည်။  

 (ခ) အ ကံေပးပုဂိလ်သည် မိမိအဖွဲအစည်းက တာဝနယ်ူအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သည့် လုပ်ငန်း 

များှင့်ပတ်သက်၍ ြပညတ်ငွး်/ြပည်ပသတင်းအချကအ်လက်ှင့် ေခတ်မီနည်းပညာများကို 

စုေဆာင်းရှာေဖွ၍ အဖွဲသို တင်ြပေပးရန် တာဝန်ရှိသည်။  

၂၃။ အလုပအ်မေဆာင်ှင့် ဗဟိအုလုပအ်မေဆာင်များ ေရးချယြ်ခင်း။ 

 (က) အသင်း၏ အလုပ်အမေဆာငအ်ဖွဲကို ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်း စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သမူျား၊ ပဲမျိး 

စံု/ေြပာင်း/ှမ်း လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တိင်ုးှင့်ြပည်နယ် ပဲမျိးစံု/ေြပာင်း/ှမ်း အသင်း အမေဆာင် 

အဖွဲမှ တာဝန်ေပးအပ်သူများအပါအဝင် စုစေုပါင်း (၇၉) ဦးထက်မပုိေသာ အေရအတွကြ်ဖင့် 

ဖွဲစည်းရမည။် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ေရးချယ်ြခင်းကို အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းှင့် ကိက်ုညီ 

ေသာ အသင်းသား (Active Member) ဦးေရ (၁၀၀) ဦး သိုမဟုတ် အသင်းဝငစ်ည်းမျဉ်းှင့် 

ကိုက်ညေီသာ အသင်းသား (Active Member) ဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိငု်န်း အနည်းဆုံးတက် 

ေရာက်ပီး ေရးချယတ်ငေ်ြမာက်ပဲွ ေကာ်မရှငေ်ရှေမှာကတွ်င် ေကာ်မရှငက် သတ်မှတ်ထား 



ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများင့်ှအညီ ေရးချယတ်င်ေြမာက်ြခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ ေဆာင် 

ရက်ရမည်။ 

 (ခ) အလုပအ်မေဆာင်များထဲမ ှ သတ်မှတအ်ရည်အချင်းှင့ ် ြပည့်စံုသူများကိ ု ဗဟိုအလုပအ်မ 

ေဆာင်အြဖစ် ပါဝငေ်ဆာင်ရက်ရန ်အမည်စာရင်းများကိ ုေရးချယ်တငေ်ြမာကေ်ရး ေကာ်မရှင ်

သို ဆြပေစပးီ၊ ေကာ်မရှငက် သတမ်တ်ှထားေသာလုပထုံ်းလုပ်နည်းများှင့်အည ီေရးချယ် 

တငေ်ြမာက်ြခင်းဆုိင်ရာလုပင်န်းများ ေဆာင်ရက်ရမည။် ေရးချယ်ခံရသည့ ် ပဂုိလ်များ၏ 

အမည်စာရင်းကို စီးပွားေရးှင့်ကးူသန်းေရာင်ဝယေ်ရးဝန်ကးီာနသို အသေိပး တငြ်ပရမည်။  

၂၄။ အလုပ်အမေဆာင်၏အရညအ်ချင်း        

 အလုပ်အမေဆာင်  ေလာကထ်ားုိင်သည့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမာှ -  

 (က) ြမန်မာိုငင်သံား ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပင်န်း လုပ်ကိင်ုသူြဖစ်ရမည်။  

 (ခ) အသင်း၏အကျိးအတက်ွ အချန်ိေပးဆာင်ရက်ိငုသူ်ြဖစ်ရမည်။   

 (ဂ) အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပင်န်းအေတွ ကံရိှရမည။်  

 (ဃ) အကျင့်စာရတိေကာင်းမွန်ရမည်။  

 (င) အများအကျိးသယ်ပိုးလုိစတိရိှ်ရမည်။      

 (စ) သက်ဆုိင်ရာကုမဏီ/လုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းကို ကိယု်စားြပသူ ြဖစ်ရမည်။  

 (ဆ) အသင်းမှချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများကို လုိက်န ိုငသူ်ြဖစ်ရမည်။   

 (ဇ) အသင်း၏ရည်ရယ်ချက်များကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတွင်   

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိငုသူ်ြဖစ်ရမည်။ 

၂၅။ အလုပ်အမေဆာင်၏ တာဝန်သတ်မတှ်ချက်များ။      
 (က)  အလုပ်အမေဆာင်အစည်းအေဝးများတငွ ်အချန်ိမေရးတကေ်ရာက်ရမည။်  

 (ခ) အသင်းမေှပးအပေ်သာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရက်ရမည်။    

 (ဂ) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်း ဖွံဖိးေရးအတွက် အ ကံာဏ်ေပးြခင်း၊   

  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း တိုြပလုပ်မရိှရမည်။  

၂၆။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အရည်အချင်း။       
 ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငတ်စဦ်းသည် ေအာကပ်ါအရည်အချငး်များှင့် ြပည့်စံုရမည်။  

 (က) ြမန်မာိုငင်သံား ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်း လုပက်ိငုသူ်ြဖစ်ရမည်။  

 (ခ) အသင်း၏အကျိးအတက်ွ အချနိ်ေပးေဆာင်ရက်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။   

 (ဂ) အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာ၊ ပမဲျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပင်န်းအေတွအ ကံရိှရမည။် 

(ဃ) အကျင့်စာရတိ ေကာင်းမွန်ရမည်။ 

(င) အများအကျိးသယ်ပိုးလုိစတိရိှ်ရမည်။ 

(စ) သက်ဆုိင်ရာ ကုမဏီ/လုပင်န်းအဖွဲအစည်းကို ကိုယစ်ားြပသူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဆ) အသင်းမခှျမှတေ်သာ စည်းကမ်းချက်များကို လုိက်န ိုငသူ် ြဖစ်ရမည်။ 

(ဇ) အသင်း၏ရည်ရယ်ချက်များကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတငွ် ပါဝငေ်ဆာငရ်က်ိုင်သ ူ ြဖစ်ရ 

မည်။ 



(ဈ)   အလုပ်အမေဆာင်သကတ်မ်း တစ်ကိမ်ထမ်း ေဆာင်ခဲ့ဖူးသူ ြဖစ်ရမည်။ 

၂၇။  ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်၏ တာဝန်သတ်မတ်ှချက်များ။ 

  (က) ဗဟိအုလုပ်အမေဆာငအ်စည်းအေဝးများသို မှန်မှနတ်ကေ်ရာက်ရမည်။ 

(ခ) အလုပ်အမေဆာင် အစည်းအ ေဝးများသို မှန်မှနတ်ကေ်ရာကရ်မည။် 

(ဂ) အသင်းမှေပးအပေ်သာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရက်ိုငရ်မည်။ 

(ဃ) အသင်း၏လုပ်ငန်းများတွင် အချနိ် ေပးေဆာင်ရက်ိငုသူ် ြဖစ်ရမည်။ 

(င) ပမဲျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပ်ငန်း ဖံွဖိးေရးအတွက် အ ကံာဏ်ေပးြခင်း၊          

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းတိုြပလုပ်ုိင်ရမည်။ 

၂၈။  အလုပ်အမေဆာင်သကတ်မ်း၊အရည်အချင်းငှ့် တာဝန်အေြပာင်းအလဲ။ 

 (က) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ သက်တမ်းကာလသည် (၃)ှစ်ြဖစ်သည်။ သကတ်မ်းကုန်ဆံုးေသာ 

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲေဟာင်းသည် ေရးချယတ်င်ေြမာကြ်ခင်းခံရေသာာ အလုပ်အမေဆာင် 

အဖွဲသစ်ထံသို တာဝန်လေဲြပာင်း ေပးအပ်ရမည်။ 

 (ခ) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဥကသည် သက်တမ်း(၃)ကိမ၊် စုစေုပါင်း(၉)ှစ် အသင်းဝင် 

စည်းမျဥ်းှင့် ကိုက်ညေီသာ (Active Member) အများစမှု ေရးချယ်ပါက တစ်ဆကတ်ည်း 

တာဝန်ထမ်းေဆာင် ုိင်ခငွ့်ရှသိည်။ 

၂၉။ ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်များ၏ လုပပုိ်င်ခွင့်များ။ 

 (က) ဗဟိုအလုပအ်မေဆာငေ်ဟာင်းများ သကတ်မး်ကနု်၍ အသစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် 

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်များ၏ အမည်စာရင်းကို တာဝနေ်ပးအပြ်ခင်း၊ ေရးချယတ်င်ေြမာက ်

ြခင်းြပလုပ်ပီးေန က် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း ေရာင်းဝယေ်ရးဌာနသို ေပးပုိတင်ြပရမည။် 

 (ခ) ြမန်မာိုငင်ပဲံမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ လုပ်ငန်းှင့ေ်ငေွကးဆုိင်ရာ 

ကိစရပမ်ျား ကို ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်အဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် စီမံခန်ခဲွရမည်။ 

 (ဂ) အသင်းအတွက် မေရမေြပာင်းိုငေ်သာ ပစည်းကိုေရာင်းချြခင်း၊ လေဲြပာင်းြခင်း၊ ေပးကမ်း 

ြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်းှင့် စပလ်ျဥ်းေသာကစိများကို  အသင်းသားစုံညီအစည်းအေဝး၏ သေဘာတ ူ

ညီချက်ကို ကိတင်ရရိှမှသာြပလုပ်ိုင်သည်။ 

 (ဃ) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖွဲ၏ ှစ်ချပလ်ုပင်န်းအစီအရငခ်ံစာှင့် စစေ်ဆးပးီသည့် ေငစွာရင်း 

ရှင်းတမး်ကို ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးမကျင်းပမ ီ အနည်းဆုံးရက်သတပတ် (၂) ပတ်ကိ 

တင်ပီးအသင်းများထံ ေပးပုိရမည်။ 

 (င) ြမန်မာိုငင် ံပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်းသည် ိုင်ငေံတာအ်ဆင့အ်သင်းြဖစ် 

သည့်အေလျာက် ြပည်နယ်/တိုင်း/ခိုင်/မိနယ်များတွင ် လုိအပ်ပါက အသင်းများဖဲွစည်း 

ိုင်သည။် 

 (စ) ြမန်မာိုငင်ပံဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းင့်ှှမ်းကုန်သည်များအသင်းသည် ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖွဲ 

သည် ေရးချယတ်ငေ်ြမာက်ြခင်းဆုိင်ရာ နည်းစနစ်များ၊ အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်းဆုိင်ရာ  



လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဗဟိအုလုပ်အမေဆာင်များ၏ တာဝန်သတ်မတှခ်ျက်များ၊ ဝန်ထမး် 

များ၏ တာဝန်သတ်မတှ်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းသတ်မှတခ်ျက်များကို အခါအားေလျာ်စွာ 

ထုတ်ြပန်ုိင်ခွင့်ရှေိစရမည။် 

 (ဆ) ြပည် ေထာင်စု ြမန်မာိငုင်ေံတာအ်စိုးရ ကုန်သယွေ်ရးဝန်ကီးဌာန၏ ၁၉၉၂ ခုှစ၊် ဇွန် လ(၂၉) 

ရက်စွဲေနပါ လိုငစ်င်အမတ်ှ-၁၅၃/၉၂-၉၃ ပါစည်းကမး်ချက်များှင့် စီးပွားေရးှင့် ကးူသန်း 

ေရာင်းဝယေ်ရး ဝန်ကီးဌာနမှ အခါအားေလျာ်စွာထတုြ်ပန်ေသာ စည်းကမ်းချက်များ၊ န် 

ကားချက်များကို လုိက်န ရမည်။ 

 (ဇ)  ြမန်မာိုငင် ံ ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းလုပင်န်းကအရပရ်ပ်တွင ် ေစျးကွက်ပျကြ်ပားေအာင် 

ေငွလုံးေငွရင်းြဖင့် ေစျးကစားြခင်း၊ ကိေရာင်း/ ကိဝယ ် (ကုန်ပစညး်လက်ေရာကေ်ပး/ယူ 

ြခင်းမရှိဘဲ စာရကေ်ပတွင် အေရာင်းအဝယ်ြပြခင်း) ြဖင့် ပဲ၊ ေြပာင်း၊ ှမ်းေလာက တစရ်ပ်လုံး 

ပျက်ြပားမည့ ် အရာယေ်ပေပါက်ိုင်သည်ဟု ယူဆပါက ိုငင်ေံတာ်သို တင်ြပအသိေပး 

ြခင်းှင့် ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်များ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့ ် ထိေရာက်စွာ အေရးယူြခငး်ြဖင့် 

ကာကယွ်ရမည။် 

၃၀။ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရး ေကာ်မရငှ် ဖဲွစည်းြခင်းှင့် တာဝန်များ။ 

 (က) ေကာ်မရငှအ်ဖွဲကို ေရးချယခ်ံရမည့်ပုဂိလ်များမဟတ်ုေသာ ဂုဏ်သေရရှိလူကီးများအား 

ေရးချယတ်င်ေြမာကေ်ရးေကာ်မရှင်အဖွဲ၏ အဖွဲဝင်များအြဖစ် ေရးချယတ်ာဝန်ေပးရမည်။ 

 (ခ) ေရးချယတ်င်ေြမာကေ်ရးေကာ်မရှင်အဖွဲသည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများေဆာင်ရကရ်မည။် 

  (၁)  ေရးချယတ်င်ေြမာက်ြခင်းဆုိငရ်ာ ကိစအဝဝတိုကို စနစ်တကျ ပးီေြမာက်ရန်ကိတင် 

စီစဥ်မများ ြပလုပ်ြခင်း။ 

  (၂) အလုပ်အမေဆာင် ေရးချယတ်ငေ်ြမာက်ပဲွ အမညတ်င်သင်ွးလာပံုစံှင့် အမည်စာရင်း 

များကို စိစစ်ြခင်း။ 

  (၃) မဲေပးနည်းစနစ်များကို ရှင်းလင်းတငြ်ပြခင်း။ (လိဝက်ှ-လက်ေထာင်/ အဆိတုင် 

ေထာက်ခ)ံ 

  (၄) အလုပ်အမေဆာင် ေရးချယတ်ငေ်ြမာက်ြခင်း။ (အစည်းအေဝးသုိ တက် ေရာက်လာ 

ေသာ အသင်းသားများမှ တိက်ုိုကေ်ရးချယ်တငေ်ြမာက်ရမည်။) 

  (၅) ေရးချယတ်င်ေြမာက်ြခင်းခံရေသာ အလုပ်အမေဆာင်များ၏ အမည်စာရင်းများကို 

ေကညာြခင်း 

  (၆) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်များ ေရးချယ်တငေ်ြမာကြ်ခင်း။ (ေရးချယ်တငေ်ြမာကြ်ခင်းခံ 

ရေသာ အလုပ်အမေဆာင်များမှ ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်များကို တိုက်ိုကေ်ရးချယ ်

တငေ်ြမာက်ရမည။်) 

  (၇) ေရးချယတ်င်ေြမာက်ြခင်းခံရေသာ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငမ်ျား၏ အမည်စာရင်းများ 

ကိ ုေကညာြခင်း။ 



  (၈)  စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတတီာဝနမ်ျား ေရးချယတ်ငေ်ြမာက်ြခင်းှင့် အမည်စာရင်း 

ေကညာြခင်း။ (ေရးချယတ်င်ေြမာက်ြခင်းခံရေသာ ဗဟိအုလုပ်အမေဆာင်များမှ 

တိုက်ိုကေ်ရးချယတ်င်ေြမာက်ရမည။် 

၃၁။ စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီဝင်များ၏ အရည်အချင်းသတ်မတှ်ချက်။ 

အရည်အချင်းသတ်မတ်ှချကမ်ျားမာှ- 

 (က)  အလုပ်အမေဆာင်/ဗဟိအုလုပ်အမေဆာင ် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုကညီ်ရ 

မည်။ 

 (ခ) စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သည့် ြပည်ပတင်ပုိေရာင်းချသည်အထိ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းလုပင်န်း 

က တိုးတက် ေရးအတက်ွ ရင်းီှးြမပ်ံှ ေဆာင်ရက်လုပကုိ်င်သူြဖစ်ရမည။် 

 (ဂ) ိုင်ငံြခားေဈးကွက်သို တိုကုိ်ကခ်ျတိ်ဆက်ထုိးေဖာက် ေရာင်းချိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

 (ဃ) ြပည်တငွး်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မှင့် ေစျးကကွ်အေြခအေနများတွင ် အေတွအ ကံရိှပီး ကမး် 

ကျင ်ှံစပ်သြူဖစ်ရမည် ။  

 (င) ိုင်ငတံကာစိုက်ပျိးထုတ်လုပမ်ှင့် ေစျးကွက်အေြခအေနများတငွ ် အေတွအ ကံရိှပးီ ကမ်း 

ကျင် ံှစပ်သူြဖစ်ရမည် ။ 

 (စ) ိုင်ငတံကာှင့် ေြပာဆိေုဆာင်ရက်ိုင်ပီး၊ စနစတ်ကျံုးဖွဲစည်းမ ရိှသူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဆ) တာဝနေ်ပးအပပ်ါက စတ်ိပါဝင်စားစာွ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည။် 

 (ဇ) အများယံုကည်လက်ခံသ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဈ) အသင်း၏ ရည်ရယ်ချက်များ ေအာင်ြမင်ေအာင် ဦးေဆာင်မေပးိုင်သူ ြဖစ်ရမည။် 

၃၂။ တာဝန်သတ်မတ်ှချကမ်ျား။ 

 (က) အစည်းအေဝးများတငွ် အချနိြ်ပည့်တက်ေရာက်ရမည။် 

 (ခ) အသင်း၏အေရးပါေသာ လုပင်န်းတာဝန်များကို တာဝန်ယူပီး၊ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမငေ်အာင ်

ေဆာင်ရက်ရမည။် 

 (ဂ) အသင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြဖင့် ြပညတွ်င်း/ြပည်ပခရီးစဥ်များ သာွးလာိုင်ရမည်။ 

 (ဃ) အသင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေအာင်ြမင်ေရးအတက်ွ စည်းံုးေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 (င) ိုင်ငေံတာ်မှ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ေအာင်ြမငေ်အာင် သက်ဆုိင်ရာ အဖွဲအစည်းများ 

ှင့် ညိိင်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

၃၃။ ဥက၏ အရည်အချင်းသတမှ်တ်ချက်များ ။ 

 (က)  ာဏ်ပညာကီးမားပီး  အေတွအ ကံကယွ်ဝကာ အများအကျိးလုိလားသ ူြဖစ်ရမည် ။ 

 (ခ) ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းငှ့်ှမ်းလုပ်ငန်းတွင် စိတ်ပါဝင်စားပီး လုပ်ငန်းက၏ ရည်မှန်းချက်ှင့် 

အစီအစဥ်များကို  အေကာငအ်ထည် ေဖာ်ိုင်စွမ်း ရိှသူ ြဖစ်ရမည်။ 



 (ဂ) ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းငှ့်ှမ်းလုပ်ငန်းအေတွအ ကံရှိသူ သိုမဟုတ် စီမံခန်ခွဲမ အေတွအ ကံ 

ရှိသြူဖစ်ပီး ယင်းလုပင်န်းအတွက် ြပညတွ်ငး်/ြပည်ပ အေတွအ ကံရိှသူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဃ) မိမိအဖွဲအစည်း၏လုပေ်ဆာငခ်ျက်ှင့် ဆုံးြဖတ်များမှန်ကန်၍ တရားမတမရှေိစေရး အတွက ်

ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်ိုင်သူ၊ လုိလားသ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (င) ကိုယ်ကျင့်သိကာှင့်ြပည့်စံုသ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (စ) မိမိ အကျိးစီးပွားထက် မမိိ အဖွဲအစည်းှင့် ိုငင်ေံတာ် အကျိးကို အေလး ထား ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ိငုသူ် ြဖစ်ရမည။်  

 (ဆ) မိမိအဖွဲအစည်းအတင်ွး မညသ်ည့်ပဂုိလ်၊ မည်သည့် အဖွဲအစည်းအတွက် ကိုယ်စားြပသူ 

မြဖစ်ေစရ၊ ဘက်လုိက်မ ကငး်သူဟု အများက ယံုကည်သူ ြဖစ်ရမည်။  

 (ဇ)   ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမး်လုပ်ငန်းကအတွက် ကနု်ထုတ်စွမ်းအား ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးှင့် 

လုပ်ငန်းတွင်း ကျစ်လစ်ခိုင်မာေသာ စည်းလုံးမကို တညေ်ဆာက်ုိင်သြူဖစ်ရမည။် 

 (ဈ) လုပ်ငန်းကအတွင်း အြငငး်ပွားမများကို ဘက်လုိက်မကင်းရှင်းစွာ စနစ်တကျ ေြဖရှငး်ရန် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိငုသူ် ြဖစ်ရမည။် 

 (ည)  လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ မဟာဗျဟာကိစရပမ်ျား၊ လုပ်ငန်းအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်မ ကိစရပ ်

များ၊ ိုင်ငတံကာှင့် ေဒသဆုိင်ရာအဆင့် ဆက်ဆံေရးများတွင် မိမိအဖွဲအား ဦးေဆာင်သူ၊ 

ကိုယ်စားြပုိင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

 (ဋ) ိုင်ငေံတာ်က ချမှတ်သည့် မဝူါဒလမ်းစဥ်တိုှင့်အည ီလုပင်န်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

ထိေရာကေ်သာ ဦးေဆာင်မ ေပးုိင်သူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဌ) ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ခွင်းချက်မှတစ်ပါး ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်အဖွဲ သက်တမ်းကာလကုန် 

ဆုံးသည်အထိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိငုသူ် ြဖစ်ရမည်။ 

၃၄။ ဥက၏ တာဝန်ှင့်လုပပုိ်င်ခွင့်များ။ 

(က) ဥကသည် စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ စီးပာွးေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယေ်ရးဝန်ကီးဌာန  အပါအဝင် အြခားဝန်ကီးဌာနများှင့် တိုက်ိုကဆ်ကသွ်ယ ်

ေဆာင်ရက်ရမည။် 

(ခ)  လုပ်ငန်းက၏ စည်းလုံးမှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ဖွံဖိးေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရက် 

ချက်များ  ဦးေဆာင်မ ေပးရမည်။ 

(ဂ) အြငင်းပွားမများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဘက်လုိက်မ ကင်းရှင်းစွာ ေြဖရငှး်ုိင်ရန် 

ကိးပမ်းရမည်။ 

(ဃ) မမိိ အဖွဲအစည်း၏ ပုံမှန် အစည်းအေဝးများကို ဦးေဆာငက်ျင်းပရမည်။ 

(င) အမေဆာင်အဖွဲ၏သကတ်မး်ကနု်ဆုံးသည့်အခါ ေန က်အမေဆာင် အဖွဲသစ်ကို ေရးချယ် 

တငေ်ြမာက်ေရး လုပင်န်းများပးီေြမာက်ပးီေန က် အမေဆာင်အသစ်သို(၇)ရကအ်တွင်း 

စနစ်တကျ လဲေြပာင်းေပးရန် တာဝန်ရှိသည်။ 



(စ) ဥကသည် သာမန်အားြဖင့် မိမတိာဝန်င့်ှ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမကိိုယ်စား ဒတုယိ ဥက 

များကို တာဝန်ေပးေဆာင်ရက်ေစိငု်သည။် 

(ဆ) ဗဟိုအလုပအ်မေဆာငအ်ဖွဲအစည်းေဝး ကားကာလများတွင ် ဥကသည် ဗဟိအုလုပ် 

အမေဆာင်အဖွဲ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့သုံ်းေဆာင်ရက်ိုင်ပီး ယငး်သို 

ေဆာင်ရက်ချကကုိ် အနီးကပ်ဆံုး ဗဟိအုလုပ်အမေဆာင်အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပ၍ အတည ်

ြပချက်ရယရူမည်။ 

၃၅။ ဒုတယိဥကများ၏ အရညအ်ချင်းများ။ 

 သာမန်အားြဖင့် ဥကအရညအ်ချင်း သတ်မတှ်ချက်များှင့ ်ြပည့်စံုသြူဖစ်ရမည။် 

၃၆။ ဒုတယိဥကများ၏ တာဝန်ငှ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ။ 

 (က) အေကာင်းေကာင်းေကာင့ ် ဥကပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း မြပိုင်ေသာကိစတုိငး်တငွ် ဥက 

ကိုယ်စား ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရမည။် 

 (ခ) အခါအားေလျာ်စာွ ဥကကိယု်စား တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်းခံရေသာ တာဝန်ငှ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို 

ေဆာင်ရက်ရမည။် 

၃၇။ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၏ အရည်အချင်းများ။ 

 ေအာက်ပါအရညအ်ချင်းများင့်ှ ြပည့်စံုသြူဖစ်ရမည်။ 

 (က) အသင်းအဖွဲဆိငုရ်ာကိစများကို ထိေတွေဆာင်ရက်ိငုသူ်ြဖစ်ရမည်။ 

 (ခ) ပမဲျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမ်းလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သတ်၍ ိုငင်တံကာငှ့်ေဒသဆုိင်ရာအဖွဲအစည်း 

များှင့် ထိေတွဆက်သယွ် ေဆာင်ရက်ိငုသူ်ြဖစ်ရမည။် 

 (ဂ) မိမိအဖွဲအစည်းြဖင့် အစဉသ်ြဖင့် နီးနီးကပ်ကပ်ထိေတွကာ တာဝနယ်ူလုပ်ေဆာင်ိငု်သ ူ

ြဖစ်ရမည်။ 

၃၈။ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၏ တာဝန်ငှ့်လုပ်ပိုင်ခငွ့်များ။ 

 (က) စီမံခန်ခွဲေရးလုပင်န်းများကို ံးုအဖွဲှင့်ကီးကပ်ေဆာင်ရကရ်မည။် 

 (ခ) အသင်းအဖွဲ ဖွဲစည်းေရးှင့ ် အသင်းဝငေ်ရးရာကိစများကို ံုးအဖွဲှင့် ကီးကပေ်ဆာင်ရက် 

ရမည်။ 

 (ဂ) ံုးအဖွဲအား တိက်ုိုကကွ်ပ်ကေဲဆာင်ရက်ရမည။် 

 (ဃ) အဖွဲအစည်း၏ လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ အတင်ွးေရးမှးအဖွဲကို ဦးေဆာင် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ရမည။် 

 (င) မိမိအလုပအ်မေဆာင်အဖွဲသက်တမ်း ကနု်ဆုံးသည်အထိ တာဝန်ထမ်း ေဆာင်ရမည်။ 

 (စ) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲသစ် ေရးချယတ်င်ေြမာက်ပီးသညအ်ထိ တာဝနယ်ေူဆာင်ရက ် ေပးရ 

မည်။ 



 (ဆ) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖဲွ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရမည်။ေဆာင်ရက်ပီးစီးမကို 

အနီးကပ်ဆံုး ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အစည်းအေဝးသုိ ြပန်လည်အစီရင်ခံ တင်ြပရမည။် 

 (ဇ) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖဲွ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပိငု်ခွင့်များအရ ေဆာင်ရက်ရမည့်ကစိရပ် များကို 

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အစည်းအေဝးကားကာလများတွင် ဥကထံတငြ်ပ၍ ဥက၏ 

လမ်းန်ချက်အတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည။် 

 (ဈ) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်စညး်အေဝးများ ပံုမှန်ေခယူကျင်းပိုငေ်ရးအတကွ ် ေဆာင်ရက် 

ရမည်။ 

 (ည) မိမိအဖွဲအစည်း၏ အစည်းအေဝးများကို မပျက်မကက်ွတကေ်ရာက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

                     မိမိကိုယ်စား တွဲဖက်အထွေထွ အတွင်းေရးမှးများအား တာဝန်ေပးတကေ်ရာကေ်စိငုသ်ည။် 

 (ဋ) ဝန်ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနငှ့ ် ညီေန ငအ်သင်းအဖွဲများတငွ ် ကျင်းပေသာ အစည်းအေဝးများသို 

အဖွဲချပ်ကိယု်စား တကေ်ရာက်တင်ြပေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ 

 (ဍ) မမိိ၏တာဝန်ငှ့်လုပ်ပိုင်ခင့်ွများကို မိမိကိုယ်စား တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှးများအား 

တာဝနေ်ပး ေဆာင်ရက်ေစိငု်သည်။ 

၃၉။ တွဲဖကအ်ေထွေထွအတွင်းေရးမှးများ၏ အရည်အချင်းများ။ 

 သာမန်အားြဖင့် အေထွေထွအတငွ်းေရးမှး အရညအ်ချင်းသတ်မှတ်ချက်များင့်ှ ြပည့်စံသူုြဖစ်ရမည်။ 

၄၀။ တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှးများ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုငခွ်င့်များ။ 

 (က) အေကာင်းေကာင်းေကာင့ ် အေထွေထွအတွင်းေရးမှးပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း မြပိုင်ေသာ 

ကိစတိငု်းတင်ွ အေထွေထွအတွင်းေရးမှးကိုယစ်ား ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 (ခ) အခါအားေလျာ်စာွ အေထွေထွအတငွး်ေရးမှးကိယု်စား တာဝနေ်ပးအပြ်ခင်းခံရေသာတာဝန် 

ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များကို ေဆာငရ်က်ရမည်။ 

 (ဂ) အေထွေထွအတွင်းေရးမှးှင့ ်ညိိင်းပီး ံုးအဖွဲအား ကပ်ွကေဲဆာင်ရက်ရမည်။ 

 (ဃ) အဖွဲအစည်း၏လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက၍် အတငွး်ေရးမှးအဖွဲပံုသဏာန်ြဖင့် အေကာင် 

အထည် ေဖာ်ရမည်။ 

 (င) မိမိအလုပအ်မေဆာင်အဖွဲ သက်တမ်းကနု်ဆံုးသည်အထိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

၄၁။ ဘာေရးမှးများ၏ အရည်အချင်းများ။ 

 (က) ဘာေရးဆုိင်ရာ၊ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အေတွအ ကံရိှသူြဖစ်ရမည်။ 

 (ခ) သာမန်အားြဖင့် အေထွေထွအတငွး်ေရးမှး အရည်အချင်းသတ်မတှ်ချက်များှင့် ြပည့်စံုသူ 

ြဖစ်ရမည်။ 

၄၂။ ဘာေရးမှးများ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ။ 



 (က) အသင်း၏ ရ/သံုးဆုိင်ရာေငွစာရင်းများ၊ အသင်းဝငေ်ကး၊ ှစ်စဉေ်ကး၊ အလှေငွ 

စေသာေငစွာရင်းဆုိင်ရာကိုစအဝဝကို ဗဟိအုလုပ်အမေဆာင်အဖွဲသို တင်ြပေတာငး်ခံြခင်း၊ 

ြပစုေရးဆဲွြခင်းစေသာ လုပ်ငန်းများကို လုပေ်ဆာင်ရမည။် 

 (ခ) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် သတမှ်တ်ေသာ ေငွပမာဏကို အသင်း၏ 

အေရးေပလိုအပ်ချကအ်တကွ ် ထိန်းသိမ်းထားိုင်ပီး၊ ယင်းပမာဏထက်ပိုေသာေငွကို 

အသင်း၏ဘဏ်စာရင်းတငွ ်အပ်ှံရမည်။ 

 (ဂ) ဘဏ်အပ်ှံထားေသာေငွများကို ဥက သိုမဟတု် ဒတုယိဥက သိုမဟုတ် အေထွေထွ အတငွး် 

ေရးမး သိုမဟုတ် ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်အဖွဲမှ တာဝနေ်ပးေသာ ဘာေရးမှး တိုအနက်(၂)ဦး 

လက်မတှ် ေရးထုိးပီးမှသာ ထုတ်ယခူွင့်ရိှသည။် 

 (ဃ) အသင်းမှရရန်ရိှေသာေငွများအတွက ် ိးေဆာ်စာများေပးပိုေတာင်းခံြခင်းအပါအဝင ် အြခား 

ေငေွရးေကးေရး ဆုိငရ်ာ ကိစများကို ဗဟိအုလုပအ်မေဆာင်အဖွဲ၏ တာဝန်ေပးအပ်မြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ရမည။် 

 (င) အသင်းအတွင်းခနအ်ပ်ထားေသာ စာရင်းစစ်များ၊ လိုအပပ်ါက ြပင်ပစာရင်းစစ်များမှ စာရင်း 

အင်းများကို ေတာင်းခံစစ်ေဆးမြပလုပ်ပါက ပူးေပါင်းစစ်ေဆးခံရမည်။ 

၄၃။ စာရင်းစစ်များ၏ အရညအ်ချင်းများ။ 

 ဘာေရးဆုိင်ရာ၊ စာရင်းအင်းဆုိင်ရာ အေတွအ ကံရိှသူြဖစ်ရမည်။ 

၄၄။ စာရင်းစစ်များ၏ လုပင်န်းတာဝန်များ။ 

 (က) အသင်း၏ ရ/သံုးဆုိင်ရာေငွစာရင်းများ၊ ဘာေရးမှးများမှ ြပစုထားေသာ ေငွစာရင်းဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များကို တစလ်တစ်ကိမ ်စစေ်ဆးအတညြ်ပေပးရမည်။ 

 (ခ) စာရင်းများတွင် အမာှးအယငွ်း၊ လဲွေချာ်မတစ်စံတုစ်ရာရှပိါက ဥကင့်ှအေထွေထွ အတငွး် 

ေရးမှးထံသို အချနိ်မီအသေိပးအေကာင်းကားရမည။် 

 (ဂ) အသင်းပုိငေ်ငေွကးှင့်ပစည်းများ အလဲွသံုးစားြပခံရမရှိခဲလ့င် အသင်းကိုယ်စား တရားစွဲဆုိ 

ိုင်ရမည်။ 

၄၅။ ြပန်ကားေရးမှး၏ အရည်အချင်းများ။ 

 (က) သာမန်အားြဖင့် အလုပ်အမေဆာင် အရည်အချင်းှင့်ြပည့စ်ံုသြူဖစ်ရမည်။ 

 (ခ) အများှင့်ဆက်ဆံရာတွင် ေြပြပစ်မရှိသြူဖစ်ရမည်။ 

 (ဂ) သတင်းှင့်ြပန်ကားေရးလုပင်န်း ဆုိင်ရာကိစရပမ်ျားတွင် ဗဟုသတုြပည့်စံုသြူဖစ်ရမည။် 

၄၆။ ြပန်ကားေရးမှး၏ တာဝန်ငှ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ။ 

  ြမန်မာိုငင်ပံဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းင့်ှှမ်းကုန်သညမ်ျားအသင်းှင့်ပတ်သက်၍ တာဝနေ်ပးချက်အရ သတင်း 

ှင့် အချက်လက်များကို အချနိ်မီထုတ်ြပန်ေကညာေပးရမည်။ 

၄၇။ အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း။ 



 ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖဲွ၏ ပံုမှန်အစည်းအေဝးကိ ု လစဉ် အနည်းဆုံး(၁)ကိမက်ျင်းပပးီ၊ အလုပ ်

အမေဆာင်စံုညီလုပင်န်းညိိငး်အစည်းအေဝးကို (၂)လတစ်ကိမက်ျင်းပ၍ ှစ်ပတလ်ည် အစည်းအေဝးကို 

ှစ်စဉ်(၁)ကိမ်ကျင်းပရမည။်  

 အထူးအစည်းအေဝးများငှ့ ် အေရးေပအစည်းအေဝးများကို လုိအပ်သလုိ ကျငး်ပသာွးရမည်။ 

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖဲွသည ်အသင်း၏ရည်ရယ်ချကမ်ျား ထေြမာကေ်အာင်ြမင်ေစရန် လစဉ် ကျင်းပသည့် 

အစည်းအေဝးများသိုတကေ်ရာက်ရမည။် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲသည် အသင်း၏ ရည်ရယ်ချက်များ 

ထေြမာကေ်အာငြ်မငေ်စရန် (၂)လ (၁)ကမ်ိြပလုပ်ေသာ အစည်းအေဝးသုိ တကေ်ရာက် ရမည်။ ှစ်ပတ်လည် 

အစည်းအေဝးမှ ချမတှ်ထားေသာ ေရှလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် အမတဲမ်းေကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းများကို 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတငွ ် ဗဟိုအလုပ် အမေဆာင်အဖွဲှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖဲွတိုမှ ဝိုင်းဝန်းကညီူ 

ပံ့ပိုးေပးရမည်။ 

 အသင်း၏ ှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစံုညီ အစည်းအေဝးကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပရမည်- 

 (က) အသင်းှစ် တစှ်စ်လင် တစ်ကမ်ိကျင်းပရမည။် အစည်းအေဝးတစ်ခုှင့် တစ်ခုအကား ၁၅ လ 

ထက်မေကျာ်ေစရ။ 

 (ခ) အစည်းအေဝးကျင်းပရန်ရက်၊ အချနိ်ှင့် ေနရာတိုကုိ ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်အဖွဲက ေရးချယ် 

သတ်မှတ်ိငုသ်ည။် 

 (ဂ) အစည်းအေဝးဖိတ်စာကို ကျင်းပမည့်ရက်မတိုင်မ ီ ၂၁ ရက် ကိတင်၍ အသင်းသားများထံ 

လူကိုယတ်ိုင် ၊ စာတိုကေ်ကးနန်း ၊ အီးေမးလ်၊ ဖက်စ် စသည့်သင့ေ်လျာ်ရာ နည်းလမ်းများြဖင့် 

ေပးပုိသည့်အြပင် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ် စသည်တိုတွင ် ထည့်သွင်းေဖာြ်ပြခင်း ၊ Website 

တင်ြခင်း၊ ေကာ်ြငာဘတ်ုေထာင်ြခင်း၊ လက်ကမ်းစာြဖနေ်ဝြခင်းစသည့်ြဖင့် အသေိပး ေဆာင် 

ရက်ရမည်။ 

 (ဃ) အစည်းအေဝးအစီအစဉ် (ယာယီ)၊ ပးီခ့ဲေသာ တစ်ှစတ်ာကာလအတက်ွ လုပ်ငန်း ေဆာင ်

ရက်မ အစီရင်ခံစာှင့် ှစခ်ျပ်ေငွစာရင်းရှငး်တမ်းတိုကုိလည်း အသင်းသားများထံ ကိတငေ်ပး 

ပိုရမည်။ 

 (င) အသင်းသားများ၏ အ ကြံပလာများ၊ ေမးခွန်းများကို ရက်သတ်မှတ်၍ ဖိတ်ေခပးီ သတ်မှတ ်

ရက်အတငွး် ေရာက်ရှိလာေသာ ေမးခွန်းများကိ ု အစညး်အေဝးတငွ ် တ်ြဖင့် ေြဖကားေပး 

ရမည်။ အချနိ်လွန်မှ ေရာကလ်ာပါက စာြဖင့ေ်ြဖကားချက်ကို သးီြခားေပးပုိ ရမည။် 

 (စ) အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းှင့်ကိုကညီ်ေသာ အသင်းသား ( Active Member) ဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင်န်း 

(သို) အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းငှ့် ကိုက်ညေီသာ အသင်းသား (Active Member) အသင်းသားဦးေရ 

(၁၀၀) တက်ေရာက်ပါက အစည်းအေဝး အထေြမာက်သည်။ 

 (ဆ) ပထမအကိမ်တငွ ် ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းတစစ်ံုတစခ်ုေကာင့်ြဖစ် ေစ၊ တကေ်ရာက်သ ူ

အေရအတွက် မြပည့်မီ၍ြဖစေ်စ မကျင်းပိုင်ပါက အစည်းအေဝးကို ေရဆိငုး်ိုင်သည။် 

 (ဇ) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖဲွသည ်ေရဆိငုး်ခဲ့သည့် အစည်းအေဝးကို ဒုတယိအကိမ် ကျင်းပရန် 

ရက်၊ အချနိ်ှင့် ေနရာတိုကို ေရးချယ်သတ်မတ်ှ၍ အထက်ပါအပိုဒ် ၄၆ (ဂ) ပါနည်းလမး် အတိငု်း 

ေဆာင်ရက်ိငုသ်ည်။ 



 (ဈ) ဒုတယိအကမ်ိ ကျင်းပသည့ ် အစည်းအေဝးတွင် တကေ်ရာက်လာသမေသာ အသင်းသား 

ဦးေရြဖင့် အစည်းအေဝးထေြမာက်ပးီ လုိအပေ်သာ လုပ်ငန်းကစိများကို ေဆွးေွးဆုံးြဖတ် 

ေဆာင်ရက်ိငုသ်ည်။ 

 (ည) အစည်းအေဝးအစီအစဉ်တင်ွ ေအာက်ပါအချက်များှင့ ် အြခားလုိအပ်ေသာ အချက်များကို 

ထည့်သငွ်းေရးဆဲွ ေဆာင်ရက်ိုင်သည်- 

  (၁) သဘာပတိငှ့် အထူးဧည့််သည့်ေတာ်များက အမှာစကားေြပာကားြခင်း။ 

  (၂) ပီးခ့ဲေသာ ှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစံုညအီစည်းအေဝးမှတ်တမ်း၊ ပီးခ့ဲေသာ 

တစ်ှစတ်ာကာလအတငွ်း အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ 

အစီရင်ခံငှ့် စနစတ်ကျစာရင်းစစ်ေဆးထားပီးေသာ စှခ်ျပေ်ငစွာရင်းရှင်းတမ်းတို 

ကိုဖတ်ကားတင်သွင်း၍ အတည်ြပချက်ရယူြခင်း။ 

  (၃) အချနိ်မီ လက်ခံရရှေိသာ ေမးခွန်းှင့် အ ကံြပချက်များကို ေြဖကားေဆွးေွးြခင်း၊ 

  (၄) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၏ သတ်မတှ်သက်တမ်းြပည့်ေြမာက်ပါက (အလုပ်အမ 

ေဆာင် အဖွဲှင့် ဗဟိုအလပ်ုအမေဆာင် အဖွဲသစ် ေရးချယ်တငေ်ြမာကြ်ခင်းကို 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း စနစ်တကျကျင်းပပးီ) ေရးချယတ်ငေ်ြမာက်ခံရေသာ 

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖဲွဝင်များှင့် အလုပအ်မေဆာင်အဖွဲဝင်များ၏ အမည် 

စာရင်းကို လည်းေကာင်း၊ ေရးချယ်လျာထားေသာ န ယကအဖွဲဝင်များှင့် 

အ ကံေပး ပုဂိလ်များ၏ အမည်ကိုလည်းေကာင်း ဖတ်ကားေကြငာြခင်း။ 

 (ဋ) ှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီအစည်းအေဝးမှတတ်မ်းကို စနစတ်ကျ ေရးသားြပစု၍ 

ကုမဏီများ မှတ်ပံတုငုံ်းှင့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများသို ၁၅ ရက်အတငွး် ေပးပုိရမည။် 

၄၈။ အသင်းသားစံုညီ အထူးအစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း။ 

 အသင်း၏ အသင်းသားစံုညီ အထူးအစည်းအေဝးကို ေအာက်ပါအတိငု်း ကျင်းပရမည-် 

 (က) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ဖွဲက ကျင်းပရန်လုိအပ်သညဟု် ဆုံးြဖတ်သည့်အခါြဖစေ်စ၊ အသင်း 

ဝင်စည်းမျဉ်းှင့ကုိ်က်ညေီသာ အသင်းသား (Active Member)အနည်းဆုံး အသင်းသား ဦးေရ 

(၁၀၀) က ယင်းအထူးအစည်းအေဝး ေခယူေပးပါရန် အေကာင်းြပချက် ခိုင်လုံစာွ စာြဖင့် 

ကိုယတ်ိုင်လက်မတှေ်ရးထုိး ေတာင်းဆုိသည့်အခါြဖစ်ေစ ကျင်းပိုင်သည်။ 

 (ခ) အစည်းအေဝးဖိတ်စာကို အစည်းအေဝးဖိတ်ေခကျင်းပရြခင်းအေကာင်းှင့် ယာယီ အစီအစဉ် 

တိုှင့အ်တူ အသင်းသားများထံ ၁၀ ရက်ကိတင်၍ သင့်ေလျာ်ရာ နည်းလမ်းများြဖင့် ဖတ်ိကား 

ရမည်။ 

 (ဂ) အစည်းအေဝးတငွ ် အသင်းဝင်စည်းမျဉ်းှင့က်ိုက်ညေီသာ အသင်းသား (Active Member) 

ဦးေရ၏ ၁၀ % (သို) အသငး်ဝင်စည်းမျဉ်းှင့်ကိက်ုညေီသာ အသင်းသား (Active Member) 

အသင်းသားဦးေရ (၁၀၀) တကေ်ရာက်ပါက အစည်းအေဝးအထေြမာက်သည်။ အသင်းသား 

ဦးေရ သတ်မတ်ှသည့အ်တိငုး် မြပည့်လင်လည်းေကာငး်၊ အြခားခိုင်လုံေသာအေကာင်း ရိှ 

လင်လည်းေကာင်း၊ အစည်းအေဝးကို ရကေ်ရဆိငုး်ိုင်သည်။ အသင်းသားများက စာေရးသား 

ေတာင်းဆုိေသာေကာင့ ် ဖတိေ်ခေပးရေသာ အစည်းအေဝး ြဖစ်ပါက ယင်း အစည်းအေဝးကို 

ရက်မေရေတာ့ဘ ဲတစ်ခါတည်း ဖျက်သမ်ိးလုိက်ရမည်။ 



 (ဃ) ဒုတယိအကမ်ိေခယူေသာ အသင်းသားစံညီုအထူးအစည်းအေဝးတွင ် တက်ေရာက်လာ 

သမေသာ အသင်းသားဦးေရြဖင့် အစည်းအေဝး အထေြမာက်ပးီ လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်း 

ကိစရပမ်ျားကို ေဆွးေွးဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။ 

 (င) အစည်းအေဝးမတှတ်မ်းကို စနစ်တကျ ေရးသားြပစု၍ ကုမဏီများ မှတ်ပံုတင် အရာရှိှင့ ်

သက်ဆုိင်ရာဌာနများသို ၁၅ ရက်အတငွး် ေပးပုိရမည။် 

၄၉။ ရန်ပုံေင ွ

 ြမန်မာိုငင်ပဲံမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့ ်ှမ်းကုန်သည်များအသင်းသည် ြပညတွ်င်းသံုးေငွ/ိုငင်ြံခားသံုးေငွတိုကို 

ဘဏ်စာရင်း ဖငွ့်လှစ်ထားရှိပီး၊ အသင်း၏ဝငေ်ငွ/အသံုးစရိတ်ကို စှ်စဉ်ေရးဆဲွ ေဆာင်ရက်သာွးရမည်။ 

ပုဂလိက ထည့်ဝငေ်ငတုိွြဖင့် ရန်ပံုေငွထူေထာင်ရန်ြဖစ်သည်။ 

၅၀။ ေငွေကးဆုိငရ်ာကိစများ 

 (က) အသင်းှင့်ဖွဲစည်းထားေသာ အသင်းအဆင့်ဆင့တုိ်သည ် ရေငွ/သံုးေငွဆုိင်ရာ ေငွစာရင်းများ 

ထားရှိြခင်းတိုကုိ တည်ဆဲအသင်းအဖွဲများဆုိငရ်ာ ဘာေရးစည်းမျဉ်း၊ န်ကားချကမ်ျားှင့် 

အညီ လုိက်န ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 (ခ) ြမန်မာိုငင်ပံဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းင့်ှှမ်းကုန်သည်များအသင်းှင့် ဆက်စပ်ဖဲွစည်းထားေသာ အသင်း 

အဆင့်ဆင့် သည် ရန်ပံုေငွကို ဘဏ်တွင် သးီြခားေငစွာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည်။ 

 (ဂ) အသင်းှင့်ဆက်စပ်ဖွဲစည်းထားေသာ အသင်းအဆင့်ဆင့်များတွင် ပါဝငေ်သာ အစိုးရဝန်ထမ်း 

မဟုတေ်သာ အဖွဲဝင်များသည် အဖွဲ၏အစည်းအေဝးများတကေ်ရာက်ြခင်း၊ အဖွဲက ေပးအပ် 

ေသာ တာဝန်များေဆာင်ရကြ်ခင်းတိုအတက်ွ အသင်းကသတ်မှတ်သည့် ချးီြမင့်ေငွ များ ခံစား 

ခွင့်ရိှသည်။ 

၅၁။ ြပည်နယ်/တိငု်း၊ခိုင်/မိနယ ်ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့် ှမး်ကုန်သည်များ အသင်းခွဲများ 

 ြမန်မာိုငင် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကနု်သည်များအသင်းသည် ိုငင်ေံတာ်အဆင့အ်သင်းြဖစ်ပးီ၊ 

အသင်း၏ ေအာကတွ်င် ြပည်နယ်/တိုင်း-ခိငု/်မိနယ် အသင်းခဲွများကို ဖွဲစည်းိုငသ်ည်။ အဆုိပါ ြပညန်ယ်/ 

တိုင်း-ခိငု/်မိနယ် ပဲမျိးစံ၊ု ေြပာင်းှင့်ှမ်းကနု်သည်များအသင်းခဲွများသည ် ြမန်မာိငု်ငံ ပဲမျိးစုံ၊ ေြပာင်းှင့် 

ှမ်းကနု်သည်များ အသင်းအား တာဝန်ခံရမည်။ အသင်း၏ချမှတ် ထားေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များကို 

လုိက်န ရမည။် 

၅၂။ အေြခခံအေဆာကအ်ဦး တည်ေထာင်မလုပ်ငန်းအကအူညီ 

 ရန်ကုန်မိအပါဝင် ြမန်မာိငုင်ံအတငွး် မည်သည့ေ်ဒသတွင်မဆုိ အသင်းအတကွ ် အေဆာက်အဦး၊ 

ေြမေနရာ၊ ယာဉ်ှင့စ်က်ကရိိယာ၊ အြခားံုးသုံးပစည်းများ ရရှိေရးအတက်ွ သကဆုိ်င်ရာအစိုးရဌာနများ၊ 

စည်ပင်သာယာေရး၊ အုပ်ချပေ်ရးအဖွဲများမှ လုိအပ်ေသာပံ့ပိုးကညူီမများ ရယူုိင်သည။် 

၅၃။ စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီငှ့်ဆိုငေ်သာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

 (က) စီမံခန်ခဲွေရးေကာ်မတီကို ဥက၊ ဒတိုယ ဥကများ၊ အတွင်းေရးမှးများ၊ ဘာေရးမှးများ၊ 

စာရင်းစစ်များြဖင့် ဖွဲစည်းေပးြခင်း။ 

 (ခ) အြခားအမတဲမ်းေကာ်မတီများကို ဒတိုယ ဥက များအား ဦးေဆာငေ်စ၍ သင့်ေလျာ်ေသာ 

အဖွဲဝငဦ်းေရြဖင့် ဖွဲစည်းေပးြခင်း။ 



 (ဂ) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင၊် အလပ်ုအမေဆာင်များအား မိမိတိုပါဝင်ေဆာင်ရက်လုိေသာ အမဲတမ်း 

ေကာ်မတီ အနည်းဆုံး(၂)ခုစာရင်းကို ဆေတာင်းခံ၍ အဖွဲဝင်အြဖစ် ဖဲွစည်း ေပးြခင်း။ 

 (ဃ) အမဲတမ်းေကာ်မတီများ၏ ေဆာင်ရက်ချက်များကို ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အစည်းအေဝး 

သိုတင်ြပ အတည်ြပချက်ရယူြခင်း။ 

 (င) စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတအီား ဘာေငွသံုးစွဲခွင့်ကို ကျပ်(၁၀၀)သနိ်းအထိ ခွင့်ြပထားြခင်းှင့် 

ကျပ်(၁၀၀)သိန်းအထက ် ေကျာ်လွနေ်သာ ဘာေငသုံွးစဲွခွင့်ကို ဗဟိအုလုပ်အမေဆာင် 

အဖွဲသိုတင်ြပ အတည်ြပရမည်။ 

 (စ) စီမခံန်ခွဲေရးေကာ်မတီက အစည်းအေဝးမတိင်ုမီ ကျပ်(၁၀)သနိ်းအထက် ေငွထုတ်ယေူရး 

ကိစများ ေပေပါက်လာပါက စီမခံန်ခွဲေရးေကာ်မတီ (၃) ဦးထံ ဖနု်းြဖင့်သေဘာထားခွင့်ြပ 

ချက်ေတာင်းခံပီး (၂)ဦး၏ ခွင့်ြပချက်လက်မတှ်ပါမသှာ ေငွထုတယ်ူခငွ့် ြပေရးကိစကို 

ေဆာင်ရက်သွားရန။် 

 (ဆ) အေသးသုံးေဆာငေ်ငကုိွ ကျပ(်၅)သိန်းထားရိှသွားရန။် 

၅၄။ စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

 (က) စီမံခန်ခဲွ ေရးေကာ်မတီအစည်းေဝးကို လ(၁)လ၏ ပထမအပတ်ငှ့် တတယိအပတတုိ်တင်ွ 

(၁)လ(၂)ကိမ် အနည်းဆုံးကျင်းပရန်။ 

 (ခ) စီမခံန်ခွဲေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝးသို ဥကတကေ်ရာကလ်င် ဥကကသာ သဘာပတအိြဖစ် 

ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ပီး ၊ ဥကမတကေ်ရာက်ိုင်သည့်အခါ ဒုတယိ ဥကများက အလှည့်ကျ 

တာဝနယ်ေူဆာင်ရက်ရန။် 

 (ဂ) စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝးကို ေကာ်မတီအေရအတွက်၏ (၅၀)ရာခိငု်န်း တက် 

ေရာက်ပါက အထေြမာက်သည်။ အစည်းအေဝးတကေ်ရာက်သ ူ တစ်ဝက်ေကျာ် သေဘာတူမ ှ

သာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ အတည်ြဖစ်သည။် 

 (ဃ) အေသးသုံးေဆာငေ်ငကွျပ် (၅)သနိ်းကို စီမံခန်ခွဲ ေရးေကာ်မတီမ ှတာဝန်ေပးသူတစဦ်းမှ တာဝန် 

ယူထိန်းသမ်ိးသာွးရန်။ 

 (င) ကျပ်(၂)သိန်းထိ အသံုးစရိတ်ကို အေသးသုံးေဆာင်ေငမှွ ထုတ်ယူသံုးစဲွခွင့်ြပရန်ှင့ ် ထုိသို 

သံုးစဲွခွင့်ကို အတွင်းေရးမှးအဖွဲဝငတ်စ်ဦးဦးက ခွင့ြ်ပေပးရန်။ 

 (စ) အေရးကီးေသာကိစရပ်တစ်ခကုို စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီမ ှ ဆုံးြဖတ်ေပးရန်၊ ေကာ်မတီဝင် 

တစ်ဦးဦးက အဆိုြပတင်ြပလာေသာ်လည်း ေကာ်မတအီစည်းအေဝး မကျင်းပြဖစ်ေသးပါက 

ံုးအဖွဲမှ ေကာ်မတီဝင်များထံ လှည့်လည်စာတွဲြဖင့် သ ေဘာတူခွင့ြ်ပချက် ေတာင်းခံ၍ 

ေကာ်မတီဝင် တစ်ဝက် သေဘာတူခငွ့်ြပပါက ေဆာငရ်က်ြခင်း။ 

၅၅။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးလုပ်ထုံးလုပန်ည်းများ 

 (က) အစည်းအေဝးသို ဥကတကေ်ရာက်လင် ဥကကသာ သဘာပတိ အြဖစ်ေဆာငရ်က်ရန် 

ြဖစ်ပီး၊ ဥကမတက်ေရာက်ိုင်သည့အ်ခါ ဒတိုယ ဥကများက အလှည့်ကျ တာဝနယ် ူ

ေဆာင်ရက်ရန။် 



 (ခ) ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်စညး်အေဝးကို ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်အဖွဲ၏ (၅၀) ရာခိငု်နး်ေကျာ ်

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မသှာ အစည်းအေဝးထေြမာကသ်ည်။ 

 (ဂ) အစည်းအေဝးတငွ ် ဆုံးြဖတရ်န်ရိှပါက အများသေဘာဆြဖင့်သာ ဆုံးြဖတ်ရန်င့်ှ မဆဲြဖင့် 

ဆုံးြဖတ်ရန်လုိအပ်ပါက လိဝကှမဲ်ေပးစနစ်ြဖင့် မဲေပးေဆာင်ရက်ရန။် 

 (ဃ) မဲခွဲဆုံးြဖတ်ရာတွင ် သဘာပတိမှ လိဝှက်မဲမေပးဘ ဲ စ်ှဖက်အမှတတ် ူ (Tie) ြဖစ်ေနပါက 

သဘာပတိမှ အဆံုးအြဖတ်မဲ (Swing vote) ေပး၍ဆုံးြဖတရ်န်။ 

 (င)  အဆုံးအြဖတအ်ားလုံးသည ် အစည်းအေဝးတက်ေရာကသူ် ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင ် အဖွဲဝင် 

အားလုံး၏တစ်ဝက်ေကျာ် ေထာက်ခံမသှာ အတညြ်ဖစ်သည်။ 

 (စ) အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်င့်ှ မှတတ်မ်းများကို အတငွး်ေရးမှးအဖွဲင့်ှ ံးုအဖွဲမှ 

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာငအ်ားလံုးသို အစည်းအေဝးတကေ်ရာက်သည်ြဖစ်ေစ၊ မတက်ေရာက် 

သည်ြဖစ်ေစ၊ အြမန်ဆံုးေပးပုိရမည်။ 

၅၆။ ြပဌာန်းသတ်မှတေ်သာ ပံုစံများ 

 ပံုစံ(၁) ြမန်မာိုငင်ပံဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း တစ်ဦးချင်းအသင်းဝငေ်လာကလ်ာ။ 

 ပံုစံ(၂)  စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများ အသင်းဝင်ရနေ်လာက်လာ။ 

 ပံုစံ(၃) အမေဆာင်အဖွဲဝင်လူကီး ေရးေကာက်ပွဲအမညတ်င်သင်ွးလာ။ 

 ပံုစံ(၄) ြမန်မာိုငင်ပံဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၊ အသင်းဝင်လက်မတှ်။ 

၅၇။ ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင်အဖွဲဝင်များ လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်း 

 ြမန်မာိုငင်ကံမုဏီများအကဥ်ပေဒ ပုဒ်မ ၂၆င့်ှအညီ တညေ်ထာင်ထားသည့် ြမန်မာိုင်ငံပဲမျိးစံ၊ု 

ေြပာင်းှင့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ သင်းဖဲွမှတတ်မ်းှင့် သင်းဖဲွစည်းမျဉ်းများကိ ု လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက် 

အရလည်းေကာင်း၊ အသင်းသားအများစု၏ဆအရလညး်ေကာင်း ၊ ေြပာင်းလဲရနလ်ိုအပ်သည့် အတွက ်

အသင်းသားစံုည ီ အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပအတည်ြပုိငရ်န် ဤသင်းဖွဲ စည်းမျဉ်းများ ကိုလုိက်န ေကာင်း 

ေအာက်အမည်ပါ ဗဟိုအလပ်ုအမေဆာင် အဖွဲဝငတုိ်က အသိ သက်ေသများ ေရှေမာှက၌် လက်မှတေ်ရးထုိး 

ကပါသည်။ 

စ  အမည် ရာထး/တာဝန် ကမဏီအမည် မတခ်ျက ်

၁ ဦးထနွး်လွင ် ဥက   SHWE ME CO., LTD.   

၂ ဦးသနး်ြမင့ ် ဒတိယဥက  
 NATIONAL INFRASTRUCTURE 

HOLDING CO.,LTD  
  

၃ ဦးေမာငေ်မာငတ်င ် ဒတိယဥက  
 ALL STATE INTERNATIONAL 

CO.,LTD  
  

၄ ဦးအနး်ဆိင ် ဒတိယဥက  
 NEW GOLDEN GATE (1991) 

CO.,LTD  
  



၅ ေဒါက်တာမျိ းလွင ် ဒတိယဥက   ARKAR OO CO.,LTD    

၆ ေဒါက်တာမငး်ေဇာ် ဒတိယဥက  PYEI PHYO AUNG CO.,LTD   

၇ ဦးမငး်ကိဦး အတွငး်ေရးမး  NGWE MOE FAMILY CO.,LTD    

၈ ဦးစးိပိင ်
တွဲဖက ်

အတွငး်ေရးမး(၁) 

 PAING FAMILY INTERNATIONAL 

CO.,LTD  
  

၉ ေဒါက်တာြမင့ဦ်း 
တွဲဖက ်

အတွငး်ေရးမး (၂) 
THEIN YARZAR CO.,LTD   

၁၀ ေဒါက်တာေကျာ်ဝငး် 
တွဲဖက ်

အတွငး်ေရးမး (၃) 
BRIGHT LIGHT CO.,LTD   

၁၁ ေဒါက်တာြမတ်စိး ြပန် ကားေရး  NOBLE SKY CO.,LTD    

၁၂ ဦးသနိး်ဝငး် ဘ ာေရး  SEIN HTAN PIN CO.,LTD    

၁၃ ဦးေဇာ်မျိ းမငး် 
တွဲဖက ်

ဘ ာေရးမး 
 HAN YADANA TIN CO.,LTD    

၁၄ ဦးြမင့် က  
အကျိ းေဆာင ်

စာရငး်စစ် 
 FIRST TOP CO.,LTD    

၁၅ ဦး ကည်လွင ်
တွဲဖက်အကျိ းေဆာင ်

စာရငး်စစ် 

TUN MYAT THU INTERNATIONAL 

CO.,LTD 
  

၁၆ ဦးေကျာ်လငး် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  KATU MADI CO.,LTD    

၁၇ ဦးစငိး်ဘဉာဏ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
 MAOU OAK SHAUNG 

INTERNATIONAL CO.,LTD  
  

၁၈ ဦးတငြ်မင့ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  BAORZE BILLA CO.,LTD    

၁၉ ဦးခငဟ်န ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
AKE SI TAN GENERAL TRADING 

CO.,LTD 
  

၂၀ ဦးေအာင် ငိ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  MYANMAR PUMIN CO.,LTD    



၂၁ ဦးေသာငး်ဟန ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
 YEO BROTHERS AGRITRADE 

CO.,LTD  
  

၂၂ ဦးေအာငသ်ိနး် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  AUNG THIHA CO.,LTD    

၂၃ ဦးစးိ ကင ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် AUNG KYUN THAR CO.,LTD   

၂၄ ဦးတငထ်နွး် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  NGWE TAIK SOE CO.,LTD    

၂၅ ဦးြမင့ေ်ဇာ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  LIM FAMILY CO.,LTD    

၂၆ ဦးတငေ်မာငလ်တ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  CHAIN FAMILY ASSET CO.,LTD    

၂၇ ဦးေအာငေ်ကျာ်မးိ ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်  PYEI PHYO AUNG CO.,LTD    

၂၈ ဦးရဲြမင့ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် ASIA MYINT CO.,LTD   

၂၉ ဦးသနိး်ဆ ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
 THAN LAR MON TRADING 

CO.,LTD  
  

၃၀ ဦးေကျာ်ရဲသ ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် TOE TET LIN CO.,LTD   

၃၁ ဦးေဇာ်မိး ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
HLA BAIK HMAN INTERNATIONAL 

TRADING CO.,LTD 
  

၃၂ ဦးစငိး်ဝငး်လိင ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် SHWE MYA THAR CO.,LTD   

၃၃ ဦးေဇာ်မငး်ထကိ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
KAN LYNN INTERNATIONAL 

CO.,LTD 
  

၃၄ ဦးေစာထွနး် ငိ ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် THIT SAR TUN TRADING CO.,LTD   

၃၅ ဦးလဦး ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် GOOD BROTHERS CO.,LTD   

၃၆ 
ေဒါက်တာေမာငေ်မာင်

ေအး 
ဗဟအိလပ်အမေဆာင ် MOE HTET GABAR CO.,LTD   



၃၇ ဦးဉာဏေ်ဝ ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
FIRST TOP(GROUP) CO.,LTD/ 

KYUN SHWE WAR CO.,LTD 
  

၃၈ 
ဦးေကျာ်မျိ းထက ်(ခ) 

ဦးေကျာ်ထက် 
ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်

AYAR THUKHA SAN PULSES & 

BEAN TRADING CO.,LTD 
  

၃၉ ဦးစးိလငး်ေအာင ် ဗဟအိလပ်အမေဆာင ်
MAIN LAN GENERAL TRADING 

CO.,LTD 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



သင်းဖဲွစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၅၆ အရ ြပဌာန်းထားေသာ အသင်းဝင်ေလာက်လာ 

ပံုစံု - ၁ 

 

ြမန်မာိုငင် ံပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းငှ့်ှမ်းကုန်သညမ်ျားအသင်း 

ေနစဲွ ----------------------------။ 

သို 

 အတငွ်းေရးမှး၊ 

 ြမန်မာိုငင် ံပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းင့်ှှမ်းကုန်သညမ်ျားအသင်း 

၁။ ကန်ေတာ်/ကန်မ ------------------------------ အား တသီးပုဂလ အသင်းဝင်အြဖစ ်

ခွင့်ြပရန်အသင်းဝငေ်ကး ေငကွျပ် ------------------------------- ငှ့်အတူ ေလာက်ထားအပပ်ါသည်။ 

၂။ ြမန်မာိုငင် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းင့်ှှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ သငး်ဖွဲမှတ်တမ်းှင့် 

သင်းဖဲွစည်းမျဉ်းများကို ဖတ်ပးီြဖစ်ရာ အသင်းသားအြဖစ် ပါဝင်ခွင့်ြပပါက ယင်းစည်းမျဉ်းများအတိုင်း 

တိကျစွာလုိက်န  ေဆာင်ရကမ်ည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။ 

၃။ ကိုယေ်ရးမှတတ်မ်း ပူးတွေဲဖာ်ြပပါသည်။ 

 

ေလာက်ထားသ၏ူလက်မတှ် ----------------------------- 

အမျိးသားမတှ်ပံတုင်လက်မှတ် ----------------------------- 

 

 အထက်ပါအမည်ြဖင့် ေလာက်ထားသအူား ကန်ေတာ်/ကန်မကိယုတုိ်င် သရိှိပါသည်။၎င်း၏ 

အသင်းဝင် ေလာက်လာတငွ ် ပါရှိသည့်စကားရပမ်ျားမှန်ကန်ပါသြဖင့် အသင်းသားအြဖစ် လက်ခံပါရန် 

အဆုိြပေထာက်ခံပါသည။် 

 

အဆုိတင်သွင်းသ၏ူလက်မတ်ှ ------------------------------ အဆိုေထာက်ခံသ၏ူလက်မှတ် ------------------------ 

အသင်းဝင်မတှ်ပံုတင်အမတှ ်-------------------------------- အသင်းဝင်မတ်ှပံုတင်အမတ်ှ --------------------------- 

အမျိးသားမတှ်ပံတုငအ်မှတ် -------------------------------- အမျိးသားမတှ်ပံုတင်အမတ်ှ ---------------------------- 

 

 

 



ဤအပိုဒတ်ွင် အသင်းမှေရးရန် 

 

အသင်းဝငေ်ကး ကျပ ်--------------- (ကျပ် ------------------တိတ)ိကို --------------------ေနက လက်ခံရရှိပါသည်။ 

 

အတငွ်းေရးမှး (ကိယု်စား) 

 

အမေဆာင်အဖွဲ၏မတှ်ချက်။ 

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

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

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

 

          အတငွး်ေရးမှး 

          (       ) 

 

 

 ေလာက်လာကိုပယ်သြဖင့် အသင်းဝငေ်ကး ကျပ် ------------------------------------------(ကျပ-်-----------

---------------------------------------------------တတိိ)ကို ------------------------------------ ေနစွဲ၊ ချက်လက်မတ်ှ 

အမှတ် -------------------------------------------- ြဖင့် ြပန်လညထု်တ်ေပးလုိက်သည်။ 

 

          အတငွး်ေရးမှး 

          (       ) 

 

 

 

 

 

 

 



သင်းဖဲွစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၅၆ အရ ြပဌာန်းထားေသာ စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများ 

အသင်းဝင်ရန် ေလာက်လာပံုစ ံ

ပံုစံ   -   ၂ 

 

 

ြမန်မာိုငင် ံပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းငှ့်ှမ်းကုန်သညမ်ျားအသင်း 

ေနစဲွ ----------------------------။ 

သို 

 ဥက 

 ြမန်မာိုငင် ံပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းင့်ှှမ်းကုန်သညမ်ျားအသင်း 

 

၁။ ကန်ေတာ်/ကန်မ ------------------------- ကို အသင်းသို ဝငခ်ွင့်ြပရန် အသင်းဝင်ေကး ေငွကျပ် --------- 

(ကျပ် -------------------- တတိိ) ှင့်အတူ ေလာက်ထားအပပ်ါသည်။ 

၂။ ---------------------------------------- အစုစပ်လုပ်ငန်း ၊ ကုမဏီ၊ သမဝါယမ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း 

အက်ဥပေဒ/ကုမဏီများ အက်ဥပေဒ/သမဝါယမအကဥ်ပေဒအရ မှတ်ပံတုင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ ြမန်မာိုငင် ံ ပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းင့်ှှမ်းကုန်သည်များအသင်း၏ သငး်ဖဲွမှတ်တမ်းှင့် 

သင်းဖဲွစည်းမျဉ်းများကို ဖတ်ပီးြဖစ်ရာ အသင်းသို ပါဝင်ခွင့်ြပပါက ၎ငး်တိုတွင်ပါရှိသမတိုကို 

ှစ်ခိက်သေဘာကျသည့် အားေလျာစ်ွာ တစ်သေဝမတိမ်း လိုက်န ကျင့်ေဆာင်ရန် တာဝန်ယူပါသည်။ 

၄။ သင်းဖွဲစည်းမျဉ်းအပိုဒ ် - ၄ တွင် ြပဌာန်းထားေသာ အသင်းသုိပါဝင်ခွင့်ကို ချပ်ြခယ်ြခင်းမှ 

ကင်းလွတ်ပါသည။် 

 

 

 အုပ်ချပ်သူတာဝန်ခံ၏ လကမှ်တ်) 

အမျိးသားမတှ်ပံတုင်လက်မှတ် -------------------------------------------- 

 

ေနစဲွ။ -------------------------- 

 

 

 



 

သင်းဖဲွစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၅၆ အရ ြပဌာန်းထားေသာ အမည်တင်သငွ်းလာပံုစ ံ

ပံုစံ - ၃ 

ြမန်မာိုငင် ံပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းငှ့်ှမ်းကုန်သညမ်ျားအသင်း 

------------------ ခုှစ်။ 

အမေဆာငအ်ဖွဲဝင် လူကးီေရးေကာက်ပွဲအမညတ်င်သွင်းလာ 

 ေကျာဘက်ရှိဇယားတွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ မဲဆရှင်များ၊ စာရင်းဝင်အသင်းသား (         )ဦး အမည်တိုကိ ု

ယခုှစ် အမေဆာင်အဖွဲဝငလူ်ကီးများ ေရးေကာက်ပွဲအတွက် အဆုိတင်သွင်းပါေကာင်း။ 

 အဆုိရှင်အမည်ှင့် အသင်းဝင်အမှတ်   

                                                        အမျိးသားမှတ်ပံုတင်အမတှ ် 

 ၎င်း၏ထိုးမဲလက်မှတ ်

 အထက်ပါအမည် အဆုိတငသွ်င်းချက်ကို ေထာက်ခံပါသည်။ 

 ေထာက်ခံသအူမည်င့်ှ အသင်းဝင်အမတ်ှ 

                                              အမျိးသားမှတ်ပံုတင်အမတှ် ------------------------------------ 

 ၎င်း၏ ထုိးမလဲက်မတှ ်

မှတ်ချက။် ။ မိမိတိုလက်မှတ်များကို ဤအသင်းကီးမှ ထုတေ်ပးထားေသာ အသင်းဝင်လက်မှတ် 

 ေရးထုိးထားသည့် မိမိတိုလက်မှတ် နမနူ ှင့်ကိက်ုညီရနအ်ထူးသတိြပပါ။ 

အန်း - ၁ ။ သင်းဖဲွစည်းမျဉ်း အပိုဒ် - ၅၆  အရ အမည်တငသ်ွင်းလာများတငွ် မဲဆရှင်များ စာရင်းပါ 

အဆုိတင်သွင်းသ၊ူ ေထာက်ခံသူ၏လက်မတှ်င့်ှ ၎င်းတို၏အသင်းဝင်လက်မှတ်၊ အမျိးသား 

မှတ်ပံုတင် အမှတ်သာမက အမည်တင်သွင်းြခင်းခံရသူ၏ သေဘာတညီူချက် လက်မတှ်ှင့် 

၎င်းတို၏အသင်းဝင် အမှတ၊် အမျိးသားမှတ်ပံတုငအ်မှတ် အသီးသးီပါရှိ ေစရမည။် 

အန်း - ၂ ။ အမေဆာင်အဖွဲသို တင်ေြမာက်လုိေသာ အသင်းသားအမည်များှင့် မဲဆရငှမ်ျားစာရင်းပါ 

၎င်းတို အသင်းဝငအ်မတှမ်ျားကို ေကျာဘက်ရိှ ဇယားကက်ွ(၁)တငွ ် ေရးပါ။ 

အမည်တင်သွင်းြခင်းခံရသ၏ူ သေဘာတူညီချက်လက်မတ်ှကို ၎င်းအမည်ှင့တ်ည်တ့ည့် 

ေဘးတငွ်ရှိေသာ သေဘာတညီူချကဇ်ယားကက်ွ (၂) တငွေ်ရးထုိးေစရပါမည။် 

ေနစဲွ။ ------------------------------------ 

 



ဇယား 

(၁) (၂) 

အမည် အမှတ် အမည်တင်သွငး်ြခငး်ခံရသူ၏ သေဘာတူညီချက်လက်မှတ် 

   

 

 

 

 

 

 



သင်းဖဲွစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၅၆ အရ ြပဌာန်းထားေသာ အသင်းဝင်လက်မတှ်ပံုစံ 

ပံုစံ - ၄ 

 

ြမန်မာိုငင် ံပဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းငှ့် ှမ်းကုန်သည်များအသင်း 

 

အသင်းဝင်လက်မှတ ်

 

---------------------------------------------- အသင်းဝင်အမတှ ် 

                                                      အမျိးသားမှတ်ပံုတင်အမှတ် သည ်

ြမန်မာိုငင်ပံဲမျိးစံု၊ ေြပာင်းှင့်ှမ်းကုန်သည်များအသင်းတငွ ်၁၃ ------------ ခုှစ်၊ ----------------------------------

----- လ၊ 

------------------------------ ရက် (၂၀ --------------- ခုှစ်၊ --------------- လ၊ ---------------------------------ရကေ်န) 

အသင်းဝင်အမတှ ်အဖွဲအစည်းအသင်းဝငအ်မှတ် ------------------------- ြဖင့် ------------------အသင်းသားတစဦ်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

 

 

 

 

 

 အတင်ွးေရးမှး        ဥက 

အသင်းသား သိုမဟတု ်

   ၎င်းကိယု်စားလှယ်၏ -------------------------- 

   နမူန လက်မတှ ်

 

  

 

 

  






