အစာအာဟာရဆင
ို ရ
္ ာ သပၸံႏ င္ွ င့္ပငာ အသင့္
အသင့္ င့္အ အစ္အဆို ပ ပိုစ
ံႏ ံႏ

အမင္ (သို႕မဟိုတ)္ အအ႕ြဲ အစင့္အမင္

-

မတ္ပိုတ
ံႏ င္အမတ္

-

ေ ရပ္္ပ္စာ င္ငွ ပ ္
္ င္ဆ္္သသ္ ိုင္မင္ွ္ပ္စာမာာ့

-

အ္ိုပ္အ္ိုင္

-

ပငာအရင္အခာင့္၊ အစာအာဟာရဆိုင္ရာ္ိုပင
္ ့္အေတ႕အအ္ံႏ

-

အသင့္ င္္သ
ို င္ွအမာ ့အစာ့ ္ိုပ္ေအာ္္ိုငအ
္ ္္အသင့္ င္

တအ
ြဲ ္္အသင့္ င္

ေ္ာာင့္သာ့/သူအသင့္ င္

အအ႕ြဲ ္္
ို ္အသင့္ င္

မတ္ခာ္္။

ဤပံႏစ
ို မ
ံႏ ရရပပ္္င့္ ပပ င္ေသာအခာ္္မာာ့္ို မမ္သ
ို တ
္ ိုင္ေရ့သာ့ အင္ွစ္္၍

myanmar.fosta@gmail.com (or) FoSTA Office (Ph No: 09 44 250 6240) သ႕ို ငေပ့ပို႕ ိုင္ပပသင္။

အစာအာဟာရဆိုင္ရာ သပၸံႏ င္ွ င့္ပငာ အသင့္
သင့္အ႕ြဲ စင့္မာ့်္မာာ့ (မူအ္မ့္) မငေ္ာ္္ တ
တ ္ခာ္္

အသင့္ အမင္
၁။

အစာအာဟာရဆိုင္ရာ သပၸံႏ င္ွ င့္ပငာ အသင့္၊အအဂၤ္ပ္ ဘာသာ အင္ွ Food Science and

Technology Association အတေ
ို ္ာ္္အာ့ အင္ွ FoSTA ဟိုငေခခတင္ေစရမင္။
အသင့္
၂။

ရင္ရသ္ခာ္္မာာ့
အစာအာဟာရဆိုင္ရာ သပၸံႏ င္ွ င့္ပငာရပ္မာာ့ အံႏ႕ၿအ ့တို့တ္္ေစရ ္ အတ္္ငေအာ္္ပပ

ရင္ရသ္ခာ္္ မာာ့ အင္ွ အြဲ႕စင့္ေဆာင္ရ္္ပပသင္၊
(္) အစာ့အေသာ္္မာာ့င ပ ပင္ငိုတ္
္ ိုပ္ရာတင္ သပံႏၸ င့္္ာ င့္ပငာမာာ့္ို အသံႏို့ ပ ငိုတ္္ပ
ို ္
္ာေစရ ္၊ င့္ပငာမာာ့အ္သ္ ခင့္္ို ္ာသ္ ပ ္႕စာငေဆာင္ရ္္ ိုင္ေစရ ္။
(ခ) အစာအဟာရ င္ွ သ္္ဆိုငေ
္ သာ အတ္္ပငာမာာ့္ို စတ္ င္စာ့မတင မႇင္ွတင္ေပ့ရ ္ င္ွ
အစာအာဟာရ င္ွ ဆ္္ သ္ေသာ အသ္္ေမ့ မ့္ေ္ာာင့္ဆင
ို ္ရာ ္ာင္ွ တ္သ္ၡာမာာ့ င
မႇင္ွတင္ေပ့ရ ။္
(အဂ) ပင္တင့္၊င ပင္ပမ အစာအာဟာရဆ္င
ို ္ရာအသင့္မာာ့ င္ွ ဆ္္သသ္ပူ့ေပပင့္ငေဆာင္ရ္္ရ ။္
(ဃ) အစာအာဟာရ သပၸံႏ င္ွ င့္ပငာ ဆိုင္ရာ ပငာေပ့္ိုပ္င ့္မာာ့၊ သင္တ ့္မာာ့ ပို႕ခာေပ့ ခင့္
တ္႕ို ္ို တို့ မႇင္ွေဆာင္ရ္္ င
ို္ ္ရ ္။
(င) အာဆီသံႏအဆင္ွ အစာ့အဟာရ/စာ့သံႏို့္ို ္ ဆိုင္ရာ သပၸံႏ င္ွ င့္ပငာအသင့္ခာ ပ္ တင္ အခာ္ ္င ပ
ပငွ္အသင့္ င္အ အစ္ ပပ င္ေဆာင္ရ္္ရ ္ င္ွငေဆ့ေ ့ပမ
ြဲ ာာ့၊င ပပမ
ြဲ ာာ့တင္ ပပ င္ေဆာင္ရ္္ရ ္။
အသင့္ င္အ အစ္္္္ခံႏ ခင့္
၁။

ေအာ္္ပပအတင
ို ့္အသင့္ င္မာာ့အ အစ္္္္ခံႏရမင္။
(္) ္ိုပ္ေအခ္ိုင္အ္္ အသင့္ င္မာာ့ Fellow Members
(ခ) တအ
ြဲ ္္အသင့္ င္မာာ့ (သာမ အ
္ သင့္ င္) Associate members
(အဂ)ငေ္ာာင့္သာ့၊ေ္ာာင့္သူ အသင့္ င့္မာာ့ (တ္ၠသလ
ို ္ င္ွ သပၸံႏမာာ့) Student members
(ဃ) အဖ႕ြဲ လက
ို ္ အသင္း င္းမ း Corporate members

(္္) ္ိုပ္ေအခ္္င
ို ္အ္္အသင့္ င္ ဆိုသင္မာ တအ
ြဲ ္္အသင့္ င္အ အစ္ (၅) စ္ပပ င္ေဆာင္ရ္္ခြဲွသူ
(သို႕မဟိုတ)္ ္ိုပသ
္ ္္ (၁ ) စ္င္္မ င့္ အစာအာဟာရဆ္င
ို ္ရာ သပံႏၸ င္ွ
င့္ပငာအေတ႕အအ္ ံႏရ ပီ့ အဆိုပပ သပံႏၸ င္ွ င့္ပငာဆ္င
ို ္ရာ ္ိုပ္င ့္မာာ့္ို ငြဲငြဲ င္ င္
္ိုပ္
္ ္င
ို ္ခွဘ
ြဲ ူ့သူ (သို႕မဟိုတ)္ အစာအာဟာရ / စာ့သံႏို့္ို ္ ္ိုပ္င ့္မာာ့တင္ အအ္ီ့တ ့္
္ငမ့္အ အစ္ငေဆာင္ရ္္ခဘ
ြဲွ ူ့သူ။
(ခခ) တအ
ြဲ ္္အသင့္ င္ (သာမ အ
္ သင့္ င္မာာ့) ဆသ
ို င္မာ အစာ့အစာ င္ွ သ္္ဆ္င
ို ္ေသာ သပံႏၸ
သို႕မဟိုတ္ င့္ပငာဆ္င
ို ္ရာ ဘ႕ြဲ သိုမဟိုတ္ ဒီပ္ိုမာ္္္မတ္ရရသူ အစ္ရမင္။ သို႕တင့္မဟိုတ္
အစာ့အစာငိုတ္္ပ
ို ္ေသာ သပံႏၸ င္ွ င့္ပငာဆိုင္ရာ ္ိုပ္င ့္ မာာ့တင္ အ င့္ဆံႏို့္ိုပသ
္ ္္
(၅) စ္ရသူ။
(အဂအဂ) ေ္ာာင့္သာ့ေ္ာာင့္သူအသင့္ င္ဆသ
ို င္မာ အသင့္ င္အ အစ္ေ္ာာ္္ငာ့စ်္ သပံႏၸ သို႕မဟိုတ္
င့္ပငာ တ္ၠသို္မ
္ ာာ့တင္ အစာအာဟာရ င္ွ သ္္ဆိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မာာ့္ို
သင္အ္ာ့ေ သူ မာာ့ အစ္ရမင္။အဆိုပပအသင့္ င္မာာ့သင္ သင္တ ့္ မာာ့ ပီ့ ဆံႏို့ပပ္
တအ
ြဲ ္္အသင့္ င္ အ အစ္ငေ ပာင့္္ြဲငေ္ာ္္ငာ့ ိုင္ပပသင္။
(ဃဃ) အအ႕ြဲ ္ို္္ အသင့္ င္ ဆိုသင္မာ အစာအာဟာရ ဆိုင္ရာ္ိုပ္င ့္ မာာ့ (သို႕မဟိုတ)္
စာ့ေသာ္္္ို ္ မာာ့ င္ွ ဆ္္ သ္သင္ွ ္ိုပ္င ့္ မာာ့အာ့ ္ိုပ္္္င
ို ္္ာ္္ရေသာ အအြဲ႕အစင့္
တစ္ခိုခို (သို႕မဟိုတ)္ ္ိုမၸဏီ တစ္ခိုခိုင အစ္ရမင္။
အသင့္ င္ေအ့္သတ္မတ္ ခင့္
ေ္ာာင့္သာ့ေ္ာာင့္သူမာာ့မ အပ အသင့္ င္ခင္ွရရသူသင္ အသင့္ င္ေအ့္ ၂
ေပ့သင့္ရမင္ အစ္ပပသင္။ အအ႕ြဲ ္္
ို ္အသင့္ င္ ခင္ွရရသင္ွ အအ႕ြဲ သင္ အသင့္ င္ေအ့္ ၁

္ာပ္ ္ိုင
္ာပ္ ္ိုင

ေပ့သင့္ရမင္င အစ္ပပသင္။ အသင့္ င္အ အစ္မ တတင
္ ္္ခ္
ြဲွ ာင္ ္င့္ေ္ာင့္၊ အသင့္မ ငိုတ္ပသ္ခ္
ံႏ ာင္င
ေသာ္္င့္ေ္ာင့္ ငအ
ို သင့္ င္ေအ့္္ိုင ပ ္
္ င္ငတ
ို ္ေပ့မင္မဟိုတပ
္ ပ။
အသင့္ င္မာာ့အေ အင္ွ စ္စ်္ေအ့္္ို အသင့္သာ့အဆင္ွအ္္
ို ္ငေအာ္္ပပအတ္င
ို ့္ငေပ့သင္
ေပ့သင့္ရမင္င အစ္ပပသင္။
(္) ္ိုပ္ေအခ္္င
ို ္အ္္အသင့္သာ့တစ္်ီ့္ာင္ ၁
(ခ) တအ
ြဲ ္္အသင့္သာ့တစ္်ီ့္ာင္ ၅
(အဂ)ငငေ္ာာင့္သာ့အသင့္ င္တစ့္်ီ ္ာင္ ၅
(ဃ) အအ႕ြဲ ္္
ို ္ အသင့္ င္ တစ္အ႕ြဲ ္ာင္ ၅

္ာပ္

္ာပ္
္ာပ္
္ာပ္

